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„ ФГвле ! Ле ве! прппп кввштеле теле, пп Ав ве! асквпйе ла т!пе порвпчЫ
теле : 6а акг1 врекеа та лшцелепчвпеа, ии ве! л]п1 шша та <Нп квпощшцъ."—
„N8 «рта оатетлор челор ръ! , тч! пофт! а ф! лшсоц1Т кв <1жпшп : къ тт~
чвп1 квцсгь шта лор пи йврер! гръеск Бвгме лор ."
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„Ма! схвпшъ есте пвдопа ^пцелепчвпе , Декхт тър1*реа чеа таре а певвпп и
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гртеа лв! Есйра , ип а ла! Лееппа ла по! сжпт а"оъ кърц! осеви
те, 1арлаЕвре! о карте ера. Кърцие ачестеа квпрша* лишснреа Б1сернП, хШреа чегьци Гервстлппчда! , ип пвшървл а тоатъ глоата попвлвлв!, каре с'аб лупторс фп 1в<1е1а ла тоинеа лор , преквт ип
а Иреоцмор, а Левщиор , ип а веттиор л«1 {сраи , ип квш ла Ф1'е-каре Фатше гиНреа тврпвриор , ип а хШр!лор сЧ8 цтпърутт .
Челе та! оЧггпптте шасе капете алекццИ ла! Есс1ра , се пар аФ1 скр]'се йе
чел че а скр1-с кгртеа Пграл^пстспсп .
Къ челе че съ чкеск ла сФ.т.рпптвл
кърпи а йоа Паралшотепоп, ачелеа съ пофтореск ип' ла лшчепатвл къ{ц11ль1Есйра . Апо! скрпторъл капетелор ачелора а фост о"е Фацъ, К/Т.по" с'ав Фъкат лвкрврие липрв ачеле капете капрпке , прекип съ кглбце еНптрв ачестс к^ьЬте
але капвлв! $. в"1'* : * • К0Ре с*пт пьтеле оагсеиюр челор че 2н1еск четатеа
ачеаста ,
каре 21сПре с"а фъквт лдп апвл ал-ш;се-леа ал лв! Оар1*е [стаста1 ,
преквт сИп кппвл ал-шасе-леа лдивгцът . Пептра ачсЛа скрпторвл капетелор ачестора, а тръ1т пре вреппле лв! Бар1'е, карелесъ ве(1е осев1т а"е Есйра, йе вреп.е че
ла ^тепвткл капал»! зл-шапте-леа аша есте съргс : ,. ип а"впъ кгвплеле ачестеалштра липлъръцдед лв! Артаксерксв лдтпъратвл Персиор, с'а сит Есс1ра *\ъл
4»! СарвЙ .'"'' Есйра лдпсгГш! с'а сь1т<п'п Вавиоп . Веч! фмпо1 къ скрпторал капете
лор челор оЧп'тж1 сра ла 1ер*сал1'т пре вреп.еа лв! Баие, 1>р Ес^ра с'а смт
ла ГерьсалЬп пре вретеа ла! Артаксерксв Лоиготяп, (тжпъ-лвьгъ) съ ве(1е, кат къ
Ес^ра пв ш I че.»е ш; се капете йела лшчепвт, 41 пеша! че^е че (1ьпь ачелеа кршеагъ а
скр1С: 1'ар кат къ капал ал-шапте-леа ел л'ескр1С, съ квпекще (Ип Отх : кз •
ип ки . кгЯе съ чпеск ачестеа: „ вше есте ювдипат Готпвл Гш.^еке^л пъри)Ц1Л0р пощр! |'проч1 : пи" нле 'ш! а йат хпр, ка съ г.Ф.18 пл.)ъ лдп окН лдтпъраТ8лв1." ИЬ' сЬ'и капнл : л. Опу, е- >?Аш плекат цепг.пкеле те^еи1 1яр фипс1
къ .цп капал , п. От1у : в. съ Фаче потешре йе ^ееш1а, . кареле ла .]уптоарчереа чеа сЛп'тж! п'а фост, първт лькрв есте, къ Кеевна (11птр'ачесстъ карте
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„ Ф1«ле ! Ав ве! прппи кнвштеле теле, пи Ав ве! асквпйе ла т1пе поразила
теле : 6а акг! хрекеа та гищелепчвпеа, ин ве! л1п! шта та Лп квпощйцъ."—
„N8 хрта оашеш'лор челор ръ! , шч! пофт! а Ф1* л>псоц1т кв Л&пшп : къ пипчгп! квцетъ шта лор цп йврер! гръеск ввхие лор ."
Союшоп. К» 2.
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„Ма! сквюпъ есте пвцша лшцелепчвпе , Лекжт търхреа чеа таре а певвпн
Еишасгм К»п
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гртеа л»1 ЕсДра , пи а лв! Леепиа ла по! сжпт (юъ кърцД осев1те, 1арлаЕврс1 о карте ера. Кърцие ачестеа квприн! лишснреа Б1серни, 21"6|реа чегъци Гервсшш™»! , ии пнтьрнл а тоатъ глоата попвлвлвТ, каре с'»? лятгоре лш 1вс1е1а ла тоииеа лор , преьчнп им
а Преоцйор . а Левщмор , ии а ветпчпор лв! [сраи , ии' квт ла Ф1'е-каре Фапп.ие гиНреа ткрпвриор , ии а гМврЬюр с'«» липпършт .
Челе та! с11п'па1'пте шасе капете але къщи л&1 Есс1ра , се пар аФ1 скри:е ае
чел че а скр)'с кгртеа Игралшстспеп .
Къ челе че съ чиеск ла сФжриитвл
кърци а а*оа Паралшотепоп, ачелеа съ пофтореск ии ла лшчепзтвл кърци Л&1Есс!ра . Апо1 скриторвл капетелор счелора а фост с!е Фацъ, кжпЛ с'ав фъквт лвкрврие лптрв ачеле капете квпршсе , прекмп сь калгце оЧлтрв ачестс ьчьште
але капвлв! @- 6ч1Х '• л,- каре сжпт п?теле оагсеи.юр челор че гк1еск четатеа
ачепста , кгре 21еПре с'а фъквт лдп апвл ал-иисе-леа ал лвТ Оар1е [стаеше! ,
преквтоЧп капвл ал-шасе-леа лтвгцът . Пептрк ачс1а скриторвл капетелор ачесторп, а трмт пре врепиле лв1 Оар1'е, карелесъ ве(1е осеБ1*т а"е Есс?ра, (1е вреп.е че
ла лдпчепвтвл капвлв! ал-шапте-леа аша есте сг.рн; : ,. ии йвпъ кгвиггеле ачестеалштрв лмппъръЦ1еа лвТ Лртаксеркс» лдтпгряткл Персиор, с\п смт Есйра Ф1вл
лв! СараЙ."1, Есп"ра лдпсз'шТ с'а сьдт<Нл Вавиол . Веч! *НпА къ скриторлл капете
лор челор «"мГтж! ера ла 1ер1сал'т пре врепеа лв! Вгтле, 1рр Есдра с*а смт
ла 1ервсил1щ ире вретеа лв! Артаксеркс» Лопготап, (тжпъ-лвпгъ) сь ве<1е, квт къ
Есс1ра пв ии челе ш; се капете аела лдпчепвт, 41 ш то! че,5е че с!ъпь ачелеа вршеггъ а
скр1С: 1ар квт къ капвл ал-шапте-леа ел л'аскр1С, съ квпогщсаЧл Оп)( : «з •
.ии ки . вп^е съ ч1теск ачестеа: „ кше есте кввжптат Гониш Гьп.|;егевл пършцмор пощр! 1'проч1 : им иле 'т! а сЬт хар, ка съ ьфлв пллъ лш окИ лдтпъраТ8Л81 ." ШГ (Пп капвл -. л.. Оп^, е- -1 Ат плекат целипкеле теле" !ар Фини
къ Л1П капвл, п. вт|^ : п . съ Фаче потеп1ре 0*6 ]\еел11а, кареле ла л\.птоарчереа чеа (Нп'тж1 п'а фост, първт лвкрв есте, къ Хеепма (]1птр'ачегстъ карте
1 .
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а скри; картен Гепеалопе! челор че лдп'тж! с'а8 лдпторс сНп Вавмоп лдп 1ервсал'т , пи кжп<" а скрГс ачестеа , лдтпревпъ а скр1с пи ттеле челор че да а
<"оа лдптоарчере ай фост .
Лтж1к1оъ кърцме ачестеа , пи а лв! Есйра , ий а лв1 N66011*8 сжпт прппнте
лдптре кърцие челе капотчещ! г/е СФШте! скрштвр! , ип де че! шапте геч! йв
Оаскал! ^п л'тва Елепеаскъ тълтъчке. Кееппаа тръ'т пре вретеа лв! Артаксерксв
Лопптап , ии' лдптоарчсреа лв! ла Гервсалш к» тре!-спре-2ече ап! а фост та! тжр21'я с1екжт а Есс1ре; .
1111 а фост Хсепиа Лп пеатвл лв! Ша , преквт Еса"ра
дт вща лв! Аароп :
.]\псъ впора съ паре къ ГУееппа а фост <Нп пеатвл лв!
Лев» Фечорвл л«1 Хелк'а .
К А П

А

11д111:11|1ь-1'е шангс-гтГ йв ап! а( рОБ1в1 ВанмопБлх!, Кл;> +Нпй .^п йетпат е1е ОвтпехеК сювоа<1е пра
1срамтеп1 На р«п'с, пп -рптор! ьпс!б-ле васеле 1>"м ерйП «I Си.оп.сп чм.ч! тП ип Патр> ссте , .пГ .»птъйве съ .цшкнаскъ Бкериа .

п апкл (Пп'т,у,1 ал ле! К'р лдтпъратвл Переиор , «*впъ че са пл'- .
П1Т К8ВЖПТ8Л Ботпвлв! прт гкра лв! Герепнп , а йещептат Ботпкл
Ояхвл лв! Шр лдтпъратвл Персиор ,
пи а порвпч'т съ стрцге лдп
тоатъ лдтпъръщеа са , лдпкъ пи К8 скрюопре 2'кжпс! :
н. Ата 21че К1р лдтпъратвл Персаор, тоате лдшпъръцпле пъшжптвлв! 'пи а <1ат
пие Бошпвл Овтпегевл Червлв! , пи ел 'т! а пор«пч'т пие, ка съ'! 21"с1еск л»!
кссъ ^п 1ерьсал1ткл чел аш 1«с1е'а .
г. Ачела , каре сНптре во! есте сПп попвлвл Ботпвлв!, Ф1е кв Ввтпегевл сг8 ,
теаргъ лдп паче нп съ се све лдп 1ервсал'твл чел аЧп 1вс1е 'а пн съ ги1еаскъ каса
Пвтпегеклв: лв! 1сраи , къч! ел есте Овтпегевл чел <Нп 1ервсал'т .
^ . II!' тот чел ргшас оЧп тоате локврие ьп<"е лъквеще , съ'л ажвте пре ел
оатеш! локвлв! ачелв'а кв арптт , кб авр , кв авере , кв В1те , пи квчева во'
ла каса лв! Пктпегев чеа с1т 1ервсал'т .
(?. 1Ш с'а сквлат къпетепше Фатинлор 1вс1с1, ип пле лв! Ветапнп цп тоц!
преоц1!, пи' лев'цп , ла кжцТ ле-а йещептат ВвтпегеХ Ввхвл лор, ка съ се све
съ гкюаскъ каса чеа (Нп Тергсални .
5 . ИЛ том! че! Ле прт прелея р ай ажвтат кв тж1ш*ле свле, кввасейе арцшт ,
кк авр , кв авере , кв в'те , ип кв лвкрвр! сквшпе , аФаръ йв челе че йе ввпъ
вое пв ("ат .
3- Ш1 лдтпъратвл К1р а скос васеле касИ Иотпвлв!, каре ле-а лват Кеввхойопосор (Ци 1ср''са.!|'ш , Ш1 ле-а фост пвс лдп каса Овшпсгеклв! съЗ.
и. Ш\ ле-а скос К'р лдшпъратвл Перс1лор пр1п тжпа лв! ВШрайат Гагвареапвл , »! 1 ле-а пктърат лв! Сасавасар къпетеп1а 1вс1е1.
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л. . 1Ш ачеста есте пвшървл лор : пъстръп! Ле авр тре!-геч! , пъстръп!
Ле арцшт о пие , къйелшце сюъ-геч! ип поъ ,
I. 1Ш къцк! а*е авр тре!-геч1, ни а"е арцшт Ле ал-о"о!-леа рлпЛ патрв свте
пи иече , ни алте васе о пие .
4.1 . Тоате васеле Ле авр ни Ле арцшт чшч! пи! пи патрв свте , тоате с'аг
С81т кв Сасавасар сПп ров1е Лш Вавиоп лш 1ервсал'ш .
К А П

Я.

Мятърал чедор че с'ав .цпгорс с1|п рсшеа Вавмопаля! повъцвшЛя'! 2оровавса -рп 1ерясаит. ип а 4арариор че с'я8 <!аг спре фппхнреа мсервчП .

чецпа сжпт фй ЦърН, карН с'ав св'т Лш ров"еа стрешътъцп, квкаре
ли лтстрешасе КаввхоЛопосор лшпъратвл Вавмопвлв! лш Вавиоп ,
пн с'ав* лшторс лш 1ер»сал'ш , ни лш 1й<"е1*а Ф»'е-кареле лш четатеа са .
н . Кари а? вешт кв Зоровавел : Псвс, N660118 , Сара'а, Реел"а ,
МарЛохев, Валасап , МасФар, Вагвс, Ревш , Ваапа , пвшървл Бървпцморпопвлвлв! лв! 1сра'л .
г . Фй лв! Фарес Лоъ пн! освтъ шапте-геч! ни Ло! .
д . ФП лв! СаФапе , тре! свте шапте-геч! ип Ло! .
€• Фн лкТ Арес , шапте свте шапте-геч! ип' чшч! .
». Фи лв! Фаат Моав квфи лв! Пс«с , 1оав, Лоъ шм опт евте Ло!-спре-гече
д. Фн лв! Елаш, опне Лоъ скте чшч!-геч1 ип патрв .
и . Фн лв! 2аттва, поъ свте патрв-геч! ип* чшч! .
а. ФН лв! 2акхв, шапте свте ша1-хеч1.
I . Ф1"1 лв! Валги, шасе свте патрв-геч! пи ДоХ .
*' . Фп лв! Вава1, шасе свте Лоъ-геч! нп* тре! .
•и . Фн лв!АсгаЛ, о Ш1'е Лоъ свте Лоъ-геч1 пиЛо!.
п . ФП лв! АЛогпкат , шасе свте ша! геч! пи шасе .
д' . ФП лв! Вагве , Лоъ тП чшч!-геч1 пи шасе .
е« . Фн лв1 АЛЛш , патрв свте чшч!-геч! пи патрв .
•' . Фн лв! Ат'р Лш Егек*а, поъ- геч! пи* опт .
31 . Фн лв! Вассв , тре! свте Лоъ-геч! ш! тре! .
Н1 . ФН лв! 1ора, о свт* Ло!-спре-гече .
.оЛ . ФП лв! Асвш , Лоъ свте Лоъ- геч! нп* тре! .
к . ФН лв! Гавер, поъ-геч! ип чшч! .
к& . ФП лв! Ветлаеш , о свтъ Лоъ-геч! ип тре1 .
кп . ФН лв! ДОетоФа , чшч! геч! ип" шасе .
кг. ФП лв! Апатат , освтъ Лоъ-геч! ни опт.
1 . «,
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кд. Фп лкТ Лжтот, патрв-геч! пи тре!.
к(:, <ТП л»1 К ф! 4Т1*р]'ш ,

а! дв! ХаФ1ра,

ппа!лв! Е«'рот, шапте свте патрв-

жеч! пп тре! .
*5 . ФП пЧп Гатп , ип Гаваа , тасе с»те с1оъ-геч1 пп' впв.
1сц. ОятепТ (Пп Мпхтас, о сйтъ йоъ-геч! ип воТ .
► и. Оатеп! <Нп 13ет1л , пнбЧп А1а, патрв свте доъ- геч! пп' треТ .
•сл. . Фп лк! Лтпв» , Ч1пчТ-2ечТ шЫо! .
л.

ФП лв! Мвгев1С , о сйтъ Ч1'пч!-2еч! ип шасе .

лл . ФП лв! Тдашар , о пие Лоъ свте Ч1пч!-2еч! ип' патрв .
ли . ФП лв! 1лат , тре! свте (1оъ-2еч! .
лг . ФП лв! ЛаёаМ , ни а! л»Т Опо , шапте свте йоъ-геч! пп' чшч! .
ад. ФП лвТ 1ер|'хо , тре! свте патрв-геч! ппчшч!.
ле . ФП лв! Сепаа , тре! пи! шасе свте ип тре! яеч! .
ле . 1Ш преоцП фП дв! 1ег1«а (Пп каса лйГ 1ш , поъ свте шапте-яеч! ип тре! .
лз • Фи' лв! ЕпПр , о пие Ч1пч1-геч! ни' йо! .
ай . ФП лв! Фаг.скр , о пие (?оъ свте патрв-геч! пп шапте.
/•л. . ФП лкТ 1реш , о пле шапте-спре-гече .
м . 11)1* ЛевщИ фП лв! Чек пи' а! лв! Каашил йЧп фП лв! 0(1в1а ,
ни' патрв .

шапте-геч!

м« . Кжптърец! фп лв! АсаФ , о евтъ доъ-геч1 ш! опт.
мя. ФП портариор , фП лв! Селлвш, фи лв! Апр, фП лв! Телтоп ,

фП л»!

Аккв. фп' лв! Ат1*та , фИ лв! Сова1 , тоц! о евтъ тре1-2еч1 пп поъ .
*г . Хатше!, фП лв! Свт1в , фП л»! Ас»Фа , фП лв! Гаваат.
*»д. ФП лв! КасНс, фи лвГС1'аа, фП лв! Фаа"оп .
ме • ФП лв! Лавапо , фП лв! Агава , фП лв! Аквв .
ме. ФП лв! Агав. фП лв! Селапи , фП лв! Апап .
«3 • Ф» Л8' Гв«Ми , фП лв! Гаар , фП лв! Ра1а .
мн . ФП лв! Гасоп , фп* л»1 ХекоНа , фП .1 «I Гагеш .
мл . 'Ти' лв! Агао , фП лв! Фас1 , фп лв! Вас! .
н .

ФП лвТ Лесна , фП лв! Мовшт , фП лвТ ХеФвс1'т .

ма . ФП лв! ВаТвкк , фП лвТ АквФа , фП лв! Арвр .
ми . Фп лй! Васалот , фП дк! >Ша , фП лв! Арса .
иг . ФИ лв! Парное , фП дк! Скара , фП лй! Теша .
нд». ФП лв! Хнтве, фП лв! АтвФа .
мр. Фп роБ)'лор лв! Солошоп , фп л»! Соте , фп лв! СеФ1ра ,

фп лв! Файвра .

не . ФП лв! 1е!ла . фП лв! Варкоп , фП' лв! ГеаЧл .
мц . Фп лв! СаФап'е , фП лй! Ати , фп' лв! Фахерат , фП лв! Асевош , фп' лгА
91.
. Тоц! Хатте! , пп фП лт АвсНселта , тре! свте поъ-геч! цп' ао! .

I
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на . ВК ачецра каре с'а8 С81т дела Телтелех, Телариза, Хервв, Мап, Епнр,
нп п'а пвтвт съ спве каса Фатше! лор. ни" сътжпца лор. оаре гЛп 1сра1*л сжпт .
| . ФН лв! Вала1а , фн лв! Вва , фп лв! Тов1е , фп л»Т Кекойа , шасе свте чтч1-2вч1 ни Ио\ .
§» . ИЛ <Вп фн преоциор, фн лв1 Лав18 , фп лв1 Акквс, фп лвТ Вергелаи кареле 'ш'а лват <н'п Фетеле лв! Верхела1 ГалаасНтеапвлв! Фетее, нп с'а кетат пре
пвтеле лор .
цн . Ачеппа аКкъвтат скрюоареа лор Метоесши, ип пв с'а пфлйт , ии с'а8 скос
дела преоц1е .
дг . ИЛ а а1с лор ]\тееппа нп Атар1*а, съ пя тъпжпче Лп сФштеле сФттелор,
пжпъ че се ва сквла преот лвпипат , пи йесъвжрипт .
|д . ИЛ тоатъ адвпареа, лдтпревпъ кавр'о патрв-аечТ ип (1оъ с1е пш тре! свте
ип нш-геч! .
§[6- Афаръ де слйЦ1'лелор, нп бе слвжшчпе лор , ачеппа шапте ши тре! свте
тре1-2вч1 ии шапте, ни лдптре ачеци"а ера кжптърец! ип кжптъреце доъ свте.
§5 . Ка1 лор шапте свте треьяеч! нп шасе, твшхо! лор доъ свте патрв-геч!
НП ЧШЧ1 .

33 • Кътиеле лор патрв свте треЬгеч! ип Ч1'пч1, вени"! лор шасе пш шапте свте
ПИ Й0Ъ-2вЧ1 .

§и . ИЛ <п'п къпетепПле Фаишплор , сЬкъ ;.» веш'т е! ла каса ВошпвлкГ чеа Н1п
1ервсолин , аХ В01*т ка каса лвТ Бвтпеаев съ о жМеаскъ лдп локкл съй.
§а . Квт ера пвтереа лор , а дат ла В1ст1'ер1ва лвкрвлв! брахте бе авр , ша12641 ни «па де ти , ии талапц! де ;!ци'пт чшч1 ти , ии' лдтБръкътищ! преоциор
о свтъ .
о . ПИ ав шегвт преоци пн ЛевгцП , ни че! с11'п попвл, ии кжптъреци , ии портарн, ин ЛтаппН лдп четъцие сале , ни тот 1сраивл лдп четъцие сале .
КАП

Г.

АЛвп&пЛв-се попвлвл л^п 1срмалмп , съ хМеще олтари пре каре съ айвн жсртвеле : им .^п шапте лмлв
съ сървеахъ сървареа кортврмор , им .ци вл-с!о1-леа ап ал лдптоарчерП съ лдптешейагъ Бйссрака пъсв1пс1
попвлйл ае Бвквр|'е , им де плапцере .

&Й
М*' а С0С1Т лгшп а ш:1Птеп1 ип ФП" лвТ 1сраи ера лдп четъцие сале. нп
0*^|][Г><1С Са адвпат попклкл ла вл от лдп [ервсалйп .
я»*ж»1; ■• Ш1 с'а сквлат Нсвс ал лв! Госедек , ип ФряцН лв! преоцп , пн
те^Фда^зд 2оровавел пл лв! Салатпл нп Фрацй л«1, ип" а 21сПт жертвелш'квд
Бвтпегевлв! дв! 1сраи , ка съ адвкъ престе ед ардереа с1е тот, <1нпъ квт есте
скр1*с лдп децеа двГ Мо1с1 отвл лв! Октпегев' .
г . Ш1 а ашегат жертвелпшкл лдп доквл съя" , тъкар къ'1 спер1еа пре е! пороайеле пътжптьлв! , ип а рШкат пре ед ардере Ае тот Вотпвлв! , (л1'пи'леаца
Ш1 сеара .
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КАРТЕЛ,

д . 1Ш а фъккт сървътоаре кортвр!лор , бвпъ ккт еств скри; , ни арбере бе
тот а абйс фп Ф1е-каре х\ , кв пвшървл йвпъ ккт есте рлпбвп лш Ф1*скаре 21 .

$ . 1Ш бвпъ ачеаста арбер! бе тот пеквртате , ни ла лвпъ поъ , пи ла тоатв
сървъторме БошпвлвТ челе сФнцп*те , ии' тоате , каре бе бвпъ вое ле абвчеа Ф1екаре 1)отп^л«1 .
9 . НП лттр'о 21 а лкп11 а шаптеа а лшчепвт а абвче арбере бе тот Вошпвлв! ,
1ар каса Оопшвлв! лдпкъ п« съ лттетеесе .
3- НП ай бат арпшт шетрариор, ии теслармор , ип вккате , ил въвтвр!, пй
впт бе лешп (Лбопепиор, ш|" Т1р!епиор, ка съ скояцъ лешпе бе кебрв сПп Л1вап
ла шареа 1ош"еТ, бвпъ квт ле-а порвпч1'т К1р лшпъратвл Персмор.
н . 1ар л^п апвл ал-'1о1-леа, бвпъ че а8 вешт еГ ла каса Потпвлв! Бвитегев- чеа
бш Гервсал1т . лдп лвпа а боа а8 лшчепвт Зоровавел ал лв! Салатнл , ш1 Пскс ал
л»! 1осебек , ии че!-л-алц! бш ФрацП лор, ПреоцП ии ЛевщП, ии тоц! че!
че вешсе сНп ров1е лдп 1ервсал1Ш , ии ав пвс пре леещи- карН ера бе боъ-геч! бе
яш ип та! тар1 , ка съ Ф1е к&рпштор! престе че! че Фъчеа лвкрврйе лш каса
Богапйлв! .
« . Ш|" а стътнт Псвс ии фн л«1 , пи Фрацп лв! Кабтнл , пи ф!{ лв! , фи лв!
1вба тоц! лшпренпг, ка съ Ф1е кжрпштор! престе че! че Фъчеа лвкрврпе лдп каса
ля! Бвтпегей, фп лв! 1пабаб, фп лор , ии ФрацН лор лев!ц! .
I . 1Ш кжпб а пвс тетел1*е, ка съ г1беаскъ каса 1)отпвлв1, з8 стътвт преоцП
фшпобовщ! кк тржишце ии левщп фп лв! АсаФ кв кпнвале а лъкба пре Вотпвл
бвпъ тхише лв! ОавИ лдтпъратнл лв! 1срам .
м . 1Ш ав* ръспвпс кк лавбъ, пи кв търтврнмре Потя влв1 къ есте ввп, къ лдп вевк
есте пила лв! престе 1сраи , ип тот попвлвл стр>га кк глас таре лъвбжпб пре
Оотпнл пептрв лштетесреа касЛ Оотпвлв! .
1М. 1Ш твлц! бт преоц! , ин бт левщ! , ии бт къпетепнле Фапшшор , че!
вътркп! , кари циа каса чеа бнГтх! лдптрв тешел^а са , ип ачеестъ касъ лдплаштеа окиор съ! пд&пцеай кв глас таре , ип глоатн кв стр1гаре, ии' кв весел1в
лшпълца кдптареа .
Г1 . Аша кжт попвлвд пв пвтеа квпоаще гласвл чел че л^псетпа весел!е бе гласвл плжпсорИ попвлвлв! , къ стр!'га попвлвл кв глас таре , ип" гласвл се авхеа бе
бепарте .

К А П

д .

Л\тпрот1В!и'чП Гржлешжор , кярП ерктр1Ш1ш1 йе АгвраЛап ппи11СП|п четгц)де С*т«р)е! , 4Ш
д|'е<Икъ ^впо|реа Бе1ер1чП , пи' я четъцП, лептрг къ пк съ $тд.'т а ж1И ^шпрегвг , тг йосллЛеск ас»
опри а* цг ^п ал до1~свап аллв! Оар1а .
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1 8» анг *т 461 че пекъжа оре 1вс1а , ш* пре Вешаппп , къ фн ров"е!
21с1еск каса Оошпвло! Огтпехевлн! лк! 1сраи .
- е . 1Ш ок ве1ит да Яоровавед , пи да къпетепнле Фатиидор , пи
де-ой 21С лор : съ гмНт лдтпревпъ кв во1, къч! ка ип во! къвтът
пре Бвтпегевл вострв , ии жертв'пш лв1, Ип гиело да! Асарайли лдтпгратнл д«1
Асвр, кареде пе-а аа"кс пре по! П1ч1 .
г. 1111 а»21'с кътре е! 2оровавед, ии Пскс, ни чеТ-л-алц! та! тар! а! Фатиилор
де! 1срам : пк есте по ь ип воъ а гШ каса Овтпе/евлв! пострв , къ по! ипгвр!
дшпревпъ вот хШ Оотпвдв! Бвтпегевлв! постр», преквт пе-а порвпчп Шр
дшпъратвд Персиор .
д . Гар ПОП8Л8Л пътжпт«лн1 ачеств"а слъвъпоцеа тлип ме 1вс1е1, ии''! опъчеа а 2нН.
е . ИИ а"а нитъ ка съ стр'че сфптвл лор лш тоате гиеле лв! К*р лдтпъраткд
Персиор пжпъ да лшпгръц"еп лв! Пор1е лшпърлтвд Персиор .
а. 1ар лшпъргц'еа ли! Ас Лр да лшчепвтвд лшпгргцлс! лк! а скрю картедиппрот1ва челор че лъквеск дт ]г:&е\а ни лш Хервслд 'т .
3 • 1Ш лм гиеле дк! Артаксерксв" аскр'слш паче ДПтрМг.т Тевеи.пи чеГ^д-алц!
<1'п превпъ кв е! ров! да Артаксерксв" лдшпъратвл персиор , скр'с-а«" ип чед та!
таре престе Бф корте С'р'епеаскъ , ии тълтъ'итъ .
й. Ревт-Валтаят, пи" Сатпса логофътвд скрю-а» о варте асвпра Гернсалшвдв! дв! Артаксерксв лшпъратвд .
л.. Ачестеа а сокот1т Ревт-Валтаат , пи Сатпса логофътвд, пи че! сМп прев
пъ кв по! ров!, Оте1. Афмрсатахе" , ТарФале! , АФарсе! , Арх"е1, Вавиопе!,
Свсапахе! , Баше! , Ед8пите1 .
\. 11И че!-л-ащ! Ла пеатврие , каре ле-а тхтат АсепаФар чел таре , ип
ч*пст'т , ш! '! а пвс сълъквеаскъ лшчетъцие Саторопвлв!, пи" рътъшща чеа ашкодо йе р.т.8.
«I . Ачеаста есте квпр'п('ереа кърци, каре о а трпшс да ед, да Артаксерксв
дшпъраткл слгцие тале оатеш! че! (Ппколо бе ржв" .
п< . .^п щ'ре съ Ф|'о лшпърлтвдв! , къ Евреи , кори с; к СВ1Т дела тше , да по!
а$ ветт дш 1ерг;сол'т четатео чеа вислеапъ, пи' реа , каре о гк!еск, ип гШр!до е! ле-18- лдптете'ат , пи тетелпде е! ле-ов" лшпълцат .
п . Аквт съ Щ1'е лшпъратзл , къ йе се ва яШ 1аръ'ш! четатеа аче 'а, ип 21Дврме е! се вор ллптър1* , Б"рвр1 пв вор Ф1 ще , п"ч! вор е"а , ии ачеаста днппърациор Фаче ръ8 . .
д1 . ГШ аквт, преквт сареа Шсергш ат тъчитт (1), ип ряпппел диппъратвлв! а о вее"еа поъ пв г.е есте слобос! , пептрв аче!а ат тршн; , пи* ат фъе»т щ1ре лшпъратвл»! .
М.

(1} [терпа ат стрп.ат , са* ^н кртеа ЛДтпъратвлв! ат кресхвт .
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КАРТЕЛ,

(Н. Ка съ кавц! лдп картеа потешрп пърнщнор тъ! , пп ве! аФла , па ве!
квпоаще , къ четатеа аче1а есте четате в1клеапъ , пи фъкжп а* ръ« лдтпърациор,
ин църиор , пп Ф1цф1 <1е ров! с';« фъквт л>п ппжлоквл е! <Пп гиеле веаквлв! ,
пептрв аче!а четатеа ачеаста с'а пвстпт .
61 . Фачет йар по! цпре лшпъратвлв! , къ ае се ва хкН четатеа аче1а , ин
гМврме е! се вор съвжрип , пв ва Ф1 Ц1в плче .
а! . ПП а тр1'т1с лнппъратвл ла Ревт-Валтааш, ин ла Сагопса логофътвл, ин
ле че! сИп превпъ кв ел рови. кари дъквьч лш Сатарйеа , ип ла че! (Пиколо ве
ржв : паче ! пи улчс :
И1 . 1Прар«л , каре л*ац! трите ла по! с'а кетат лшпаштеа теа .
Л1 . НИ ага порвпч1т , пи а къвтат , пп а аФлат , къ тот аче1'а (Пп гмеле веа
квлв! с'а рШкат асвпра лдтпърациор , пп а В1*клепп , пп пр1вец|'р! с'а фъквт
лштр';у>пса .
к. 1Ш лдпшърац! тар! ав фост лп 1ервсял1Ш , клрн е8 стъпжшт тот цшвтвл
чел (Пиколо а"е ржв . пп' в1рвр! плше, ип партеа лв! съ (1а лор .
кл . 1Ш аквгп порвпчщ! , ип опрщ! пре оатепп аче^а, ка съ пв съ та! гНеаскъ четатеа аче1а пжпъ че бела пипе ва <м порвпкъ .
кв . Лвац! ашште съ пв фщ! лепели л.птр'ачеаста , ка пв квгп-ва съ се лшшвлцеаскъ певъгареа бе сеатъ спре пагвва липпърацмор .
кг . Атвпч! Б1*рорвл .ртпъратвлв! Артаксерксв, а лдпчетат лппаштеа лв! РевтВалтааш , ип а лв! Сатпса логофътвл, ип а челор сНп превпъ к» е! ров!, ии
ликзатъ ав торс ла 1ервсал1т, ии' ла 1вс1а , ии 'I а в опр^т пре е! кв ка! ин кв
пвтере .
ка> . Атвпч! а лшчетат Локрял каси лв! Бвитегев чел (Пп Гервсгшт , ип а фост
лтчетат пжпъ ла ад-с!о1 -леа ап ад лшпъръше! лв! Т)ар1е лдтпъратвл Персиор .
КАН

о .

01П ^1(1етп»1 Пророчмор а л»1 Аггон , пп а лб! /пхарЬ) ]'ар съ л^пчспе гМреа Б|сер1Ч1 1 , $п 2ас1арС1лмиЬ-се а о опр1 къпетешие , кари ера ржп1|81Ц1 (1е Л\тпт.рат8л Ас< |'р|'еВ1. ор прести рак .рп Сатар1а .

ААЯкЯАЙ
1|1
Й? * а П0Р5ПЧ'Т -Аггек пророквл, ип" 2ехор1а ад лв! Л(Ма пророчшс!
0*> I 1 8рК# Евреиор челор (Пп I ?,;!;> . ип (Пи Гервсалш кв пвтеле Бвтпегевлв!
. З^^^-Тх-Дв! Гсрам .
щФСйуФто в • Атвпч! с'а сквлат 2оровавел ал лв! Салатпл , пи Псвс Ф1вл л»!
Госеоек , пи а лтчепвт а яиП каса лв! Овтпегев чеа (Пп 1ервсплпп. ин лдтпревпъ кв бжпши ера пророчП лв! Овтпеге» ажвтжпбв-ле лор.
г. ^птр'ачеа врете а веп1т асвпра лор Таптапа! Ботпвл чел (Ппколо йе
ржк , ип' Сатарввгапа1, ип че! лдтпревпъ кв ажппи! ров!, Ш1 ачестеа а /Ле лор :
Ч1ле ва с1ат воъ СФат съ гШц] каса ачеаста, ип' съ Фачец! К1влтв1ала ачеавта?
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д . Атвпч! ачепиеа а8 жюлор: каре сжпт пвтеле оатетлор , чедор чежМеск
четатеа ачеаста ?
^. 1Ш оки лв! Т)ктпет.с$ о8 фост престе ровИ 1»ве1 , ип пв '1а опр1т пре
е1 , пжпъ че а фъквт цп'ре ля! Бар^е .ртпъратвл , пи атвпч! а тр1пис Б1рарвлв! псптр» ачеаста .
з . Тж.1К»1реа кърци , каре о а тр1-пнс Таптапа1 Оотпкл чел (Цпколо а*е ржв",
ип Саттарвваапа!, ип че! лтпревпъкв е! ров! , АфарсахИ че! сИпколо Ле рл8,
ль! Вар|'е лтпъратвдв! .
а. Кввштеле , каре 'I а8 трпшс л«1, ни лштр'жпса ачестеа а&* скр1с: лв! Вар1е
лтпъратвлв! пачеа топгь .
м . 1X1 «ре съ Ф1е липпъратклв! , къ ат терс лт цара Евреьпскъ , ла каса
Бвтпегезл»! челв! тпре, ни ачеГп съ гнкчпе кв шетр! алесе , ип лепше съ пкп
лш перец!, ип лвкрв ачелч арътат съ Фаче , ип спореше лт пьтЛпие лор .
л. . Атвпч! ат лштреват пре вътрхш'1 яче1*а , ип аша ат 21С лор : чше в"а
ват воъ СФат съ гиИцТ каса ачеаста , ип съ Фачец! шедлнала ачеаста ?
I. ИП >1о пкшеле лор Чат лштреват прсН.г.пни! ка съ те лищипцът пре тше,
ка съ скрш щ"с пвтеле оатепиор челор тар! а! лор .
•I. 1Ш ккв,т.пт ка ачеста , «8 ръспкпс поъ гп.-жгн! : по! схптет ров! Рвтпегевлв! червлв! , ип ал пьтжптелв!, ип лШт каса, каре ера гиНтъ таГпаште
Ле ачеаста кв тв.щ! ап!, ни вп лшпърат ал лв! Гсраи таре о а М'п , пи о а
фост 1*спръв1т .
в-. ,]\псъ (Зе кжпс! ав тжшеат пъртцп пощр' пре Бвшпегевл червлв!, пи '1а
(1ат пре е! л>п пьтншле лв) Каввхосюпосор лшпъратвл Вавмолвдв! Халбевлв! ,
ш( каса аче.-сга о а стриат , ип попвлвл л'а твтат лш Вавиоп .
г! . 1яр лдл апкл чел й|'п'гж! ал лв! К!р лдтпъратвл Вавиолепмор, ачест л^тпърат а пвс гжпс! съ гнЬаскъ каса лв! Ьвтпехе^ ачеаста .
д| . 1Ш васеле кпсП лв! Обтпегев челе йе авр , ип Ле арп!пт , каре ле-а яй»с Лаввхо<]опосор <Ш каса чеа а"ела 1ервсал1т , ни ле-а въгат л^п Бгсерша
лдтпъратвлв! , ле-а скос лдтпъратвл Юр Ле аколо, ип ле-а с!ат лв! Савапасар
пъ21тор»л в1*ст!ерН, кареле ера престе вгст1ер1е .
$\. 1Ш *1 а 21С лв!: 1п тоате васеле, ип терп! Ле ле пвпе лдп каса чеа (Ш Iерксалт л>п локвл съХ (1).
51. Атвпч! Савапасар ачела а вешт , ип а пвс тетедпле касН лв! Бвтлегеа
лдп 1ервсал1*т ,- ип (1е атвпч! плтъ аквт съ 2и1ете, ип пв с'а съвжрипт . *
3') . Ш1* аквт с1е есте вШе лишаштеа лшпъратвлв! ,
съ се черче фп каса
кътърП лдтпъратвлв! Вавиопвлв! , ка съ име , къ бела лдтпъратвл Ю"р а фост
порвпкъ а се гШ каса л»! Октпегев чеа с1т Гервсалпп, Ш1 бвпъ че ва щ1 Л1шпъратвл беспре ачеаста съ тр]и»1цъ ла по! .
15 . (1) Л\п че Даппсасиъ есте : Ш< каса «I йяп.псги!. с» се ийсасьъ 41а аог.ьз сг«.

2.
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Шр1е а»1яп<1 фп в|"спер1еа .цтпгргц1е1 Вявиогкив! порита .1»! Ь ■ р иеспре /.'кЧ\н я Гч<е\1ч,\, порвмЧеще а се и1а! , (1а ш! ип нелвеле пи съварил'п(1>-<г- Би<рНа ^.п ал-швсе-ла ап м л>1 1)ар1е. к& тара
веселе , ип ка твле жертвс гт. с*1пцеще , «ш съ сърсеагь пасха фп шапте /.не .

Ц твпч! Бар!е лтпъратвл а порвпчк, ии а къвтат дп лггие скркориор , впЛе ера внгперпде лт Вавмоп .
в. 1Ш с'а аФлпт лш четатеа Атата, каре есте къпетешеа цшктвлв! ММе!, о скризоаре лштрг, каре ера скр1*с аЛвчереа пгшпте .
г . ^]\п апьл Лш'тд! ад лв! К1р лшшъратвл,
а пор«пч1Т ачеста пеитр» каеа лв! Бйгапехек чеа Лт Герксаснп , ка съ се 21е1еаскъ, ий док кпЛе съ жсртвеаскъ жертведе , ип а пас съ зде .рппълпипеа е! Ле шаГ-геч! Ле коц! ип дърЦ|'шеа Ле шаТ-геч! Ле коц! .
д . 1Ш а пор«пч)т пептрк тре! касе Ле п!атръ тарТ. нп пептрв окасъЛе детп,
Ш1 шелтвтда Ла каса лшшъратвлк! съ ва Ла .
^. Ш1 васеде кссП л»1 Бнтпегев челе с1е ярцтт, нл' челе Ле акр . каре де-а
л«ат КавгхоЛопосор в!"п каса чеа Лп 1ерг;салпп , ии' де-а аЛкс .]\п Вавмоп , съ
съ Леа , ни' съ де Лвкъ лш внзерка чеа Лт 1еръсал1т , да локвл впЛе с'а пвс
лп каса дк! Октпегей .
» . Аквт Дпр во! Лотш! че! Лшколо Ле рхЛ Саттлрввгапац ип че! лшпревпъ
кк Лжпши рови Афарсахе! че! Лтколо де ржй, Лепъртлць-въ (1е акодо .
3 . 1Ш дъсац! съ се Факъ лккрвл као! де! Ойгопегев, ии' та! тарП, ип вътржпП Еврепор каса аче1а а дк! ВкшпегеЗ съ о гпЛеаскъ лп доквд сгв .
и . 1Ш Леда тше порвпкъ с'а Лат , ка и в квш ва съ Фачец! че ва кв БътржпП Евреиор , ка съ пв се гМеаскъ каса аче1а а дв! Рвшпегев, ип Лт авереа лтиъратвд»!, ии <Нп в1'рвр|'ле челе Лшколо де р*8 кв ЛеаЛшсвл К1едтв1власъ ф!е. съ
се деа оитешдор ачедора , ка съ пв лпчетеге .
а. 1Ш ор! че лшеъ, вще!,
вервеч!, ни пие! да арЛер! Ле тот Бопшвдв!
червлв! , гржв , саре , вш , вит Ле детп , Лвпъ кввжптвл преоциор чедор Лш
1ервсад1ш , съ се деа дор лдп тоате 2 меле , ии ор! че вор та! чере .
I . Пептрв ка съ аЛвкъ т1*росвр! ввпе Бвтпегевдв! червдв! , ии съ се роаов
пептрв В1еаца лдтпъратБлв! , пи" а Фплор дв! .
А1*. 1Ш Леда* шше с'а «Лат порвпкъ, ка тот отвд , кареде ва скипва кьвжптвд ачеста , се ва два детп Л1п каса дв! , ип р1Л1клпЛв'д се ва л^пФ1це лдптр'жпевд , ип каса дв! ва Ф1 Ле жпф .
в! . Ш1 БвтпежеХ ад кърв!а пвте дъквеще акодо съ сврпе пре тот лдтпъратвл,
ш! попвдвд кареде ва т!пЛе тжпа са съ ск1тве , са8 съ П18ргъ кпса дв! Овтпегев чеа дт 1ервсад1т , еХ Бар1'е порвпческ , Ле гргв съ Ф1е .
г! . Атвпч! Таптапа! Роптал чед Лшкодо Ле ржв ии Саттарввжапа!, ш! че!
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в!п пре»пъ к» е! ров!, чела че ле-ав" тршНс ла е! дтпъратвл Юар !е Фоарте кх
грпв де -а плипт .
д| . Ш] вътржпЛ Евремор гМев, иилев1*цп, двпъ пророч^еа лв! Аггей пророккл»1, ип а л«1 2ахар1а *Ш лв! Аа*а Не пов хИса, ни спореа, пи а съвжрпит
гнКреа (]|'п порвпка Оятпегейлм л»1 1ср»1Л , ш! <Нп порвпка лв! Юр . а ле!
1)ар1*е , Ш1 а лв1 Артаксерксв лнппърациор Персиор .
(п . ПИ а съвжрппт каса ачегста пжпъ лш 21*оа а тре!а а лвпн Ааар кжпДера
ал-шасе-леа ап ал лдтпъргц1'е1 ле! 1)ар1е лдтпъратхл .
01. 1111* яхфъккт фп лвПсраи, преоцп ип левщП ип че!-л-алЦ1 оЧпфн тятгрм
СФ!пц1'реа касИ лв! Бхашегев' к« Бкк«р1'е .
у . 1Ш ий адъс ла сФшшреа косП лх! Бвтпеге^ В1*це1 о свтъ,' вервеч! Дог евте,
пие! ттрв сзте , ех! йе капре пептрв пъкатвл а тот 1сраивл «юГ-спре-гече
'Ьпь пвшървл сегшпцплор лк1 1сраи .
И1 . ШЧ ав пвс пре преоц1 л>птрв лтпгршрие лор, ип пре левщТ лштрв ржпа*велеле лор спре слвжва коси лв! Пвтпегев лш 1ервсал1Ш , йвпъ квт есте скр!*с лш
картеа лв! МоТс! .
4.1 . 1Ш а8 фъквт фп твтърп Нащие , лш апаТ-спре-гечеа г'\ а лвпн оиГтж!.
к . Къс'ан к«ръц|'т преоцН ип ЛевецП пжпъ ла впвл тоц! кврацТера, ци айжкнпат пящие пептрв тоцТ фп тктърП, им пептрв Фрпцм съГ преоцп, пн пептрв сше .
к* . 1Ш а« тжпкат фП лвПсраи паппле, тоц! че! че с'а« жпторс оЧп ров|'е.нп
тот чел че с'а ров1'т де пеквръиЧеа пеатвриор пътжптвлв!, ип с'а8 линт а*е е!
ка съ кавте пре Оошпвл Овтпегевл лв! 1сраи .
кп . 1Шав фъквт сървътоареа а21"телор шаптегме кв весел!е, къ Чай" веселят пре
е! Потпк.1, пп о8 жпторс 1п1ша жтпъратвлв! лв! Ассвр спре ожпшН, ка съ лштъреакъ тжмНле лор ла лвкрврие каси Овтпегевлв! лв! 1сраи .
К А П

8.

Ес<1ра Ф1|П(1 1с»с1т, ип ^пвъцят .пп мрса лв! МоГи, г» тарГ ДарарГ с'а С81*т ^п 1ерксаи'т Ип порапм Л\тпъратяв! сг дрпаеце пре попм лецеа лв! 1)впшеле8, ш> съ'1 ^адрептеге: съ ^осешпсахъ порвпка ЛДтпграталГ.

|»пъ квв1птеле ачестеа Л1птрв лдтпъръцГеа лв! Артаксеркс* лштъратвл
| Персиор , с'а св1т Есйра Ф18Л лв! Сара18 , ал фхвлвГ лвГ Ахар1а , ад
Ф18Л81 лъч Хелк1*а.
н . Ал Ф18Л81 лв1 Селвш, ад Ф1влвГ лв! Сайок, ад Ф1вд лв! Ах1'то» #
г . Ад Ф18Д81 лв1 Сатар1а , ад Ф18Л81 лв! Еср1а , ал Ф1влв1 лв! Мареот .
А . Ал Ф18лвГ лв! 2ара!а , ад Ф1влв1 лв! Ои'е , ад Ф1влв1 лв! Вакк1 .
е . Ал Ф1влв1 лв! Ав|'свс, ал Ф18Л81 лв! Ф1пеес, ал Ф1ВЛ81 дв! Елеагар, ад Ф^влвГ
ла! Аароп преотвлв! челв! Й1п'тж1 .
2. 2*

л>те
х г
т. *
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кд. ФН лв! Лгтот, патрвкеч! пи' треТ .
кр, ФН лв! Кф1*4Т]*р1т ,

а! лв! ХаФ1ра,

пи' а! лв! Шрот , шапте свте патрв-

яеч! ни тре! .
к5 . ФП сИп Гата , ни Гавоа , гаесе свте сюъ-иеч! пи впв.
кц . Оатеп! сИп Махтас, о свтъ Аоъ-геч\ пп г]гн.
► и. Оатеп! (Пп Вети, пнсПп А1а, патрв свте (юъ-хеч! ип тре! .
ка . ФПлв!Лтав8, Ч1*пч1-2ечТ нПЛо!.
а.

ФП лвТ Магев1С , освтъ ч]'пч!-геч! пп шасе .

лл . Фп лвТ Тлатар , о пие с1оъ свте Ч1пч!-геч! ип'патрв .
лк . ФП лв! 1лат , тре! свте «"оъ-яеч! .
лг . ФН лв! Лада<Н , пп а! лв! Опо , шапте свте йоъ-геч! ни' Ч1*пчТ .
ад . ФН лвТ 1ер1'хо , треТ свте патрв-геч! пп Ч1'пч! .
л(= . Ф11 лв! Сепаа , тре! тп шасе свте ип тре! яеч! .
лв . 1Ш преоцП фп лв! 1ес1«а Й1П каса лв! 11с1 , поъ свте шапте-яеч! ип тре!.
лз • ФП лв! Ет1'р , о пие чшчГ-яеч! пи йо! .
ли . ФН лв! Фагскр , о ппе <]оъ свте патрв-аеч! пи гаапте .
лл. . ФН лв! 1рет , о пие шапте-спре-яече .
лл . 1Ш Левщм Ф11* лв! Псв пи' а! лйТ ]Сас)тн'.1 сПп фп' лкТ 0<]?иа ,
"ПП патрв .

шапте-хеч!

ма. Кжптърец! фп* лв! Асяф , о свтъ доъ-яеч! ш! опт .
аия. ФП портариор , фН лв! Ссллвгп , фИ лвТ Апр, фН лв! Телтоп , *п л»1
Аквв, фИ лв! Атгга , фП лв! Сова! , тоц! о свтъ треГ-геч! ни поъ .
а-г . Хатше!, фП лв! С8Т1*а, фм лв! АсвФа , фп лв! Гаваат.
мд . ФП лв! КасНс, фП лв! СНаа , фп' лвТ Фасюп .
длр . ФН лв! Л авапо , фН лв! Агава , фп" лвТ Аквв .
ме . ФН лв! Агав, фП лв! Селапп , фН лв! Апап .
а»3 • ФН лвТ Ге^аи , фН лв! Гаар , фП лв! Ра1а .
ми . ФН лв! Расоп , фп лв! Дтекос1а , фН лв! Гаяеш .
мд. . ФН лв! Ахао , фм' лв! Фас1 , фп' лв! Вас] .
н .

ФП лв! Асепа , фП лв! Мовпш , фП лв! ГСеФвсш .

м» . Фп лв! Ва!ввк , фм' лв! АквФа , фП лв! Арвр .
>ш . ФП лв! Васалот , фП лв! ЛШа , фН лв! Арса .
иг . ФП лв! Варкос , фп' лв! (Лслра , фн лв! Теша .
мд . ФН лв! Капе , фм лв! АтвФа .
«р. Фп' роБ1*лор лв! Солотоп , фП лв! Соте , фП лв! СеФ]'ра , фп лв! Файвря .
нв . ФП лв! 1ема . фП лв! Раркоп , фН лв! Геам .
мз ■ ФН лв! СаФат1*е , фП лв! Атм , фП лв! Фахерат , фп лв! Асевога , фп лв!
1тв1" .
■ •
мй . Тоц! ЗЧатте! , пи фП лв! АвеНселгаа , тре! свте поъ-яеч! Ш1* во! .

ЛВТЕСБРА.
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нл . 1Ш ачещш каре с'ав* свгг дела Телтелех, Теларюа, Хервв, 1дап, Епир,
пи п'а пвтвт съ спве каса флпн.поЛ лор, пп сгтжпца лор, оаре дт 1сраи сжпт .
§. ФП ле! 0ала1'а, ФнлвИЗва, фП лв! Тов1е , фи лв! ^кода , шасе свте чтч1-яечТ пи до!" .
3» . 1Ш дт фи преоциор , фи лбТ Лав1а , фи лв! Акквс, фи лв! Вергелаь кареле 'ш'а лват дш Фетеле лв! Вергела1 Галаадтялвлв! Феюее, пи с'а кетат пре
пвтеле лор .
Зи . Ачецн'а айкъвтат скршоареа лор Метоеснпи, пи пв с'а вфлвт, ин с'айскос
дела преоще .
Зг ■ Шл а а!с лор Лтееппа пи Атар1а, съ пв тъпжпче д]'п сФштеле СФштелор,
пжпъ че се ва сквла преот лвпнпат , ип десъвжрпнт .
Зд . 1Ш тоатъ адвлареа, лдтпревпъ ка вр'о патрв-геч! ип доъ <.1е ти тре! свте
пи шаТ-геч!.
Зе • Афаръ де слвпие лор , ни де слвжшчпе лор , ачещда шапте ши тре! свте
тре1-2вч! пи шапте, пп лдптре ачеци'а ера кжлтърецТ пи' кжптъреце доъ свте.
Зз . Ка1 лор шапте свте треьгеч! пи шасе, ткшксм лор Доъ свте патрв-геч!
НП чшч! .
33 . Къпнлеле лор патрв свте треЬгеч! пи ч!пч1, аспил' лор шосе тП шапте свте
пп доъ-геч! .
|и . 1Ш сПп къпетепПле Фапплплор , д«къ ;.в велп е! ла каса БотпвлвГ чеа (Пп
1ер»салнп , ай В01Т ка каса лвТ Рктнеиев" съ о /Меиокъ лдп локвл съв".
3* . Квт ера пвтереа лор , а дат ла в1СТ!ер1еа лвкрвлв! драхте де авр , ша1хеч\ ни впа де лш , пп' талапц! де арпшт чшч! пи! , ни' лшБръкъпноц! преоциор
0 С8ТЪ .

о . 1Ш а8 шегвт преопп пп Лев|'цП , ин че! д1"п попвл, пп" кжптърецн , ин портарп, ин N8110)1 Л1П четъцие сале , ин тот 1сраивл лдп четъцие свле .
К А П

Г.

МмикпЛв-се попвлвл л\п [ерм ал/ш , съ х^аеще олтари пре каре съ аовк жертселс : ип лдп шапте *1Л6
еъ сгрьеанъ сгрвареа кортвриор , ин ли1 ал-е)о1'-леа ап ал лдптоарчерП съ лдптвтейяхъ Бкср^ка глъсгппЛ
попвлвл Ае г,ъиь\)и: , пи ае тьпвере .

ЙМ
Ш? * а С0С1Т л?шп " |1,г1Птев1 П|1 ФП* лк' Тс])П1.1 ера лдп четъцие сале. пп
ФШ|][|Л№& с'а адвпат попвлвл ла вп от лдп Тервсал1'т .
ЖЗКЖЖЖЗБ *' ^"' са скг?-,!,Т "с,с аА •,!(' Госейек , нп' ФряцН лв! преоцн , пп
ШШ&шФЩ 2оровавел ол лв! Салат11Л нп' Фрац1{ лв1, пп" а хШт жертвелл1к«л
Овшлегевлв! лв1 1сраи , ка съ адккъ престе ел ардереа де тот, двпъ квт есте
скр1с лш лецеа л«1 МоТс1 опил лв! Бвнтехев .
г . ИН а ашегат жертвелш'ккл лдп локклсъв, тъкар къ'1 спер!-еа пре е! пороаделе пътжптвлв! , Ш1 а рИ/кпт пре ел ардере де тот Ботпвлв! , д1'тшеаца
Ш1 сеара .
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е . Есс1ра ачеста с'а св'т Д'п Вавмоп, на ера- ел лдпвъцат пи "еквс*т лдп лецеа
лв! Мо!с", каре о а Дат Ботпвл Бвтпегевл лв! 1срам, пи 'I а Дат лк1 лдтпъратвд, къ тжпа Ботпвлв! Овтпеяевлв! лвТ ера кв й.т.г.скл лдптрв тоатс челе че а
червт Дела Джпсвл .
я . ПИ с'а» сй1т Дш фи лв! 1сраи , пи* Д'п преоц!, ни' Ат Левщ! , пи кжптърецГ , пи' портар!, пи КатМпн лдп Гервсллш , лдп апвл ал-шапте-леа ал лдтпъраТ8Л81 Артаксеркс» .
н . 1Ш » веп1т лдп 1ер8сал'т лдп лвпа а чхпчеа , ачеста ссте ал-шспте-леа ап
ал лдтпъратвлв! .
а.. Къ лдп 210а Дш'тж!, а лвпе! Дт'тж! ел а фъквт , Де а лдпчепвт а съ св' Ла
Вавмоп , 'ар лдп г'оа ДпГтлЛ а лвпе! а чшчеа а СОС1Т лдп 1ервсал'ш , къ шжпа
Бвшпегевлв! лв! чеа бвпъ ера кв Джпсвл .
I . Къ Есс1ра а пвс лдп шта са а къвта лецеа , ни а о Фаче , нп а о лдпвъц:!
лдп 1сраи , порвпчие ни жвДекъцие .
д1 . II Н ачеста есте лдпцелесвл порвпчи, каре о а Дат Артакссрксв лв ЕсДра преотвл скрнторкл кърцп кввштелор порвпч'те Дела Оошлйл, ип р&пДвелелор лв! лдп
трв 1срам .
в| . Артаксерксв" лдтпъратвл лдтпъряцмор , л«1 ЕсДра преоткл щдвторвлв! лецн
Юотпвлв! Бвтпегевлв! Червлв!, сФжриптв-с"а кввжптвл ни ръспкпсвл .
п . Ев ат пвс гжпД ка тот чел че Де ввпъ вое ва вреа лдптрв лдтпъръндеа теа
Дш попвлвл лв! 1срлй , пп Дш преоц! , ни Дт Лсв'ц! съ теаргъ лдп 1ерасал1н>,
.кв тте съ теаргъ .
д1 . 1)ела Фаца лдтпъратвлв! , ни' ачелор шапте сФетт'ч! аТлв! те тр'т'ц. к 1 съ
вегТ лдп 1вДе1*а, ни' лдп 1ервсал 'т Де лецеа Бвпшегевлв! лор, каре естс лдп тжпа та .
^1 . НИ съ Двкъ ла каса ротпвлк! ариштвл, ни' аврвл , кареле лдтпъратвл , ни
СФеттчП лв! вшеьв во1т а Да Бвтпегевлв! лв! 1ср»и , челв! че лдп 1ервсалип лъквеще .
61 . 1Ш тот арцштвд , ил аврвл , кареле ве! аФла лдп тоатъ цкра Вавиопвлв! ,
кв Дарврме челе Де ввпъ вое але понвлвлв! , ип але преоциор, каре Де ввпъ вое
ле Дав" ла каса лв! Бкншехев чеа Дт 1ервсал1т .
31 . 1Ш пре тот чел че ва терпе , пре ачеста гата лдл пвпе лдп кяртеа ачегста.
вще!, вервечТ, пие!, нн жертвеле лор, ш" тврпърие лор, ни" ле ве! аДвче ачестеа пре жертвели'квл каси че! Дш 1ервсал'т а Вьтпегевлк! вострв .
п\ . НИ че се вапъреа вшепЛе, ш' ФряЦиор тъ! , кв чела-л-алт арцтт , пи авр
съ ФачГ ккт плаче Овтпегевлк! востра .
л.| . ПИ васеле челе Дате ще спре слвжва кссИ лв! Бвтпегев , Дъ-ле лдппаштеа
ля! Бвишегев лдп 1ерксал1ш .
« . 1Ш че ва та! ф' Де Л1псъ ла каса Овтпегевлв1 тъй , каре ве! сокот' тв съ Да!,
ве! Да Д1П каса В1СТ1ер1*е! лдтпъратвлв! , Ш1 Дела ш1пе .
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К1 . Ш Артаксерксв" .^тпъраткл порвпческ ла тоате вюлериле челе сНпколо йе
ржя , ка тот че вачере (1ела во! Есс1ра преотвл , пн щДвторвл лепП Овтпегевлв!
Червлв! , лдпйатъ съ'1 аац! .
кп . Ижпъла освтъ(1е талапц! йеарцшт, пп пхпъ ла о евтъ де каръйе гржв" ,
И11 пжпъ ла о евтъ йе ватвр! а*е вш, пп пжпъ ла оевтъ йе ватьр1 а*е впт Де летп , 1ор
сяре Фъръ Ле тхевръ .
кг. Тот че есге с1ш порвпка Бвтпегоблв! Червлй! , съсеФакъ; лвоц! аттте ,
ка пь ккшва ччпе-ва съ сеапвче бекаса Бвпшегевлв! Червлв!, касъпв се пшпе
г.скпра лшпъратвлв! , пи а Фплор лк! .
кд. 1Ш воъ въ Фачет т1ре, къ асвпра преодмор, левщиор, кжптърециор,
поргариор, Катшпшор, ипелвжчтормор кесн ачедпа алв! Бьтпегев юр съ пв
Пйпец! , съ пк Ф1'е слобо(1 с! р<ш прее1.
«е . 1Ш тв Ес^ра йгпъ лдпцелепчьпеа лв! Бвтпегев' чеа й'т пьъпа та , пвпе логофсцТ , ш! ж^екътор! , ка съ жвс!ече пре тот попвлкд чел (Нпколо с!е ряк . пре
тоц! че! че щ|'8 лепеа Лвтпегевлв! тъв , Ш1 пре чел че пв ва цЛт съ'л лшвъцгц! .
кв . 1Ш тот кареле пв ва Фпче лецеа лвЮктпегев, пи лепеа лшпъратчлв! . лш<]атъ съ ;км1екпц1 пре ачела ор! ла шогртс , ор1ла пейеапсъ , ор! ла глошре Не
авер! . ор! ла легътвр! .
кз . 1ппе есте кьвжптат Оотпкл Бшиегевл пършциор потр! , чел че а ^ат .ца
пиша лшшъратвль! ашър! каса Оотпвлк! чеасПп Тервсалнп .
ки . I II I пие 'га! ав (1ат хар, ка съ аФлв пил ь л\п окп лппнъратвлв! , пи' а сФеттчиор лв! , пи п твтвлор воермор лшпъратвлв! чел ор тар! , пи ев т'ат лдптърк ,
преквт а фост престе пипе тжпа чеа бвпъ а лв! Вьтнсгев , пи ат псЬпат сПп Iсрл1'л та! тар! , кари съ се све кв пипе .
К А П

Н.

(Ч пмт.ръ че! че с'п« ск)'т кк Есс1ра <Ип Вавиоп , г.арп весппЛ пое* , съ рйагь лкГ Патпеге» пелтрв ^пЛрситареа Д^вшб.ш!, им *ъръ <1е прмиехй.е ахшткщ] лдп крксялНп, васеле кареле аЦвсесе кв с!пс, ьв жертве
ле (1»к Л1п 1тер1къ .

чсцна схпт та! гларН Фатинлор лор повъцвЬор! , кари сак егит
кв пипе лштрв лшпъръцГа дк! Артаксерксв лшпъратвл Вавиопвлв! .
к. 13111 *п лв! Ф]пеес , Герсоп, На фи лв! 1ташар , Бапид, На
фп лв! Бави) Аттвс .
г . Ши фп лв! Сахат'а , ип с!1п фп лвТ Форос 2ахар1*а , пи кв а*жпсвл оевтъ
ип ч1пч1-2еч1 йе Бърьац! .
•
д . 13 П1 фп ли1 Фаат, Моав , Ел1апа , Фи лв! Сара1*а, Ш1 кв Лжпсвл с!оъ евте с!е
вървац! .
^ . Шп фп лв! 2ат01*с , 55ехсщ"а , Ф11 лв! АгПл , Ш1 кв Лхпсвл тре! евтейе
вървац! .
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з . Б1а фп днТ А<Нп. ОвМ ф|'вл лв! Гопатап, ии к» лжпсвл ч!пчТ-хеч! Ае вървац!.
ч. Ът фп лк! 1лаш 1са!еа Ф1вл лв1 Ател^а , ии кв йжпсвл шапте-геч! с1е
вървац! .
Й. 01п фп л»Г СаФлча, ЗавасНас фйл лв! ]Шхаи1 , ип' кв йжпсвл опт-хеч!
Ае вървац! .
л . Ша фн лкТ 1оав, АвсПас Ф1ВЛ лв! 1в1'л, ип кв Лжпсвл (1оъ-свте ип' оптспре-гече БърввцТ.
I . 1)'т фи лн1 Воапп , Сел!твт Ф1'вл лв! 1осеФ1*а ,
пп' кв джпснл освтъ пп
ша!-2еч! Ае вървац! .
41. Шп фН ля! Вав1, 2ахар!а ф!вл дв1Вав1, кв (1жпсвл Аоъ-гечХ ип' оптде
вървацТ .
ш . Т)'ш фн 181 АсгаЛ, 1оапап Ф1вл дв! Аккатап, ии кв джпсвл освтъ ип гече вървац! .
п . В'ш фп л«1 Асюгикат че1 Ае пре вртъ , пи ачестеа сжпт пвшеле лор ,
Ел1Фалат , 1ем , пи' Сапина . пи кв Лжпши шаТ-гечНе вървац! .
д| . ПИ Ат фи лв! Вагве , йтт", ни' 2авв(1, ип' кв Лжпсвл шапте-яеч! с1е вървац! .
€1 . НИ '! ат п(1кппт пре е1ла'ржвл, кареле ккрцеа кътре Ев1 , ш! ат тъвържт
аколо тре! гие , нп ат черкат лш попвл , ии' лш преоц!, пп Ат фи лв! Лев1 п'ат
яФлат аколо .
31. 1Ш ат тр1*пис лв!Елеагар, лв! Ари'л , лв! Сетеьч, лв! Алопат, лв! 1пр|'в,
лн! Е.п'атат , .шХатнп, ля! 2ахар1а , лв! Месолат воервл , дв! 1оарш , ни
ли Еи'атап лшвъцпц! .
я\. ПП '!ат тр|ппс пре е!лакъпетепп кв арцштвл локвлв!, пиатпвслш гвра
лор кхвтте, каре съ ле гръеаскъ кътре Авал, ип' кътре ФрацИ лв! , Катшпплор,
кв а[ -цттял локвлв! , ка се пе иАъкъ поъ кжптърец! лш каса Пвтпехевлв! пострв .
н . ИП пе-ав аЛвс поъ, къ тжпа Овтпехевлв! .пострв бвпъ ера квпо!, върват
ддпвъцат (Ь"п фи дв! Моол1* , ад Ф1клв1 дв! Лев!, ад Ф1влв1 лв! 1сраи ип лдптж!
ев вешт фп лв! , ип ФрацГ! лв! опт-спре-хече .
л.1 . ПП пре Асеви , ип 1са!а Ат фп лв! Мерар! Фрацп дв! , пп фи дв! Доъ-хеч! .
к . 1Ш сЬп фН Лтат1гптиор, пре кари 'I а (1ат БавМ , пи БоерП спре слвжва
Левщиор , Капгнтп Аоъ свте ип Ноъ-хеч! , тоц! с'а8 аЛвпат апвте .
к« . ПП ат вестят аколо пост ла ржвл Аве , ка съ пе стерпп лтпаштеа Бвтпехевлв! пострв , съ черет Аела с1жпсвл кале ареаптъ поъ , ии првпчиор подари
ии ла тоатъ агопипта поастръ .
,
кп . Къ 'т! а фост рвинпе а чере Дела лшпъратвл пвтере, Ш1* кългрец!, съ пе
тжптв1аскъ Ае връжташ! пре кале, къ ат гръ1Т лшпъратвл в! хшжпс! : тжпа Бвтпекевлв! пострв есте спре Б1*пе кв тоц! че! че ли кавтъ пре ел , пп' пвтереа дв! •>
нп тжш'еа есте асвпра твтвлор , чедор че'л пъръсеск пре ед .
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кг . III 1 ага поси'т, пи ат червт Лела Бвтпегевл пострв ачеаста, ни пе-а
асквлтат пре по! .
кд . Ш1* ат осеБ1т Лт къпетепиде преоциор Ло!-спре-2ече , л»1 Саралв , лв1
Асав1*а , ин кв е! Лш Фраци лор сечо .
«е- НП ат пвс лор ариштвд, ип аврвл, нпваселе плргъ каси Овтпегевл в! пострв.
кпре ле-а Лървп липпъратвл , ни' сФеттчП лв1, пи воерплв!, на тот 1сраивл,
каре се ифлъ .
кз . НИ ат пес лш тхпа лор шасе свте Ш1* чшч!-хеч! Ле талапц! Ле арцшт, ни
васе с!е арпшт о свтъ , ни талапц! Ле авр о свтъ .
кз • НИ кратер! с1е авр Лоъ-геч! , Ле о пие Ле Лрахте, ни васе Ле аратъ ввпъ
стрълвчтЛ лш твлте Фелвр! Фрктоасе ка аврвл .
«н . НИ ат 21*с кътре е!: во!сфшц! ст.птец! Ботпвлв! БвтпехеЗ, ип вгселе сФНлте.
а[ц|птвл , аврвл, Ларвл чел Ле к«пъ вое Ботпклк1 Бвтпегевлв! пършциор пощр1 .
«л. . 11р1'вег18Ц1 , Ш1 ле пъхЩ! , пдпъ че ло вец! пкпе .рппамтеа та! тариор
преоциор, ни Левщиор, ни' а кгпетешиор Фапнлнлор лв! 1сраи уп 1ервсал1ш
л\н кортврие касН Ботпвлв! .
л . 1Ш 18 лват преоци, ип Лев/ци ттсвра арцштвлв!, ш! а вврвлв!, пи' аваселор
съ ле Лвкъ лш 1ер«салш ла каса Бвтпегевлв! пострв .
л* . 1Ш ат пврчес Лела рхвл лв! Аве, лш Лоъ-спре- гече хие але лвпПЛшЧх!,
ка съ ветт лш 1ервсал1т , ип тхпа Бвтпегевлв1 пострв а фост кв по!, ил' пе-а
Ш&ПТК1Т Ле тхпа вргжташвл»! , пи а лшпротлвшквлв! пре кале .
лв . 1Ш ат сос1Т лш 1ервсал1т , пи ат шегвт аколо тре! гие .
лг . ПИ а фост лш 210а а патра ат пвс арцттвл , ип аврвл , нм" васеле лш
каса Бвтпегевлв! пострв лш тхпа лв! Мяршот фк.т лв! 1'р!а преотвл, пи лв!
Елеахар Ф1'кл лв! Фшеес , кв кари ера ГогаваЛ Ф1«д лв! Псвс , ип КомИа Ф1*вл
дв! Ваша Левщи .
а^ . Л\п пвтър нн л>п тгсхръ тоате , ип с'а скр!с тоатъ тъсвра .
ле • фп вретеа ачега, че1 че ав вешт Лш ров1е фп твтърН, ев* сЛвс арЛере Ле
тот Бвитегевлв! лв! 1сраи вщс! Лоьспре-хече пептрв тот 1срвивл , вервеч!
поъ-геч! нн шасе, пне! шапте-хоч!ин шасе, ех! пептрв пъкат Л6!-спре-хече,
тоате арЛер! Ле тот Ботпвлв!.
аз . ПИ а Лат порвпчие лшпъратвлв! ххрпшториор дшпъратвлв!, ни' Боннилор челор Лшкодо Ле рхв, ип ев търп пре попвлвл , ни' кгсп лв! Бмппегев .

К А П

в.

Лви'п<1 ВсДра , » ЕвреИ с'ав «шестекат кв пороаЛеде пгголптвлл!.. *пЧ рвтпе секпмптеле , пм н.грТ«р<с|и4 пъкатвл аоовлвлв! , аллпре фпп»1итеа П«шм»1 .
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»пъ че с'ав" съвжриит ачестеа ,
вв вешт ла пипе къпетепиле 21кжп(1 : пв с"а осешт поп клел лкТ Тсрам , пи" преоци, ни лсвщП (1е
пороа^еле пгшжптвриор , ни «"е пеккръцпле Лапапеиор,
але
'Етеиор, але Ферегеиор , але 1евксеиор , але Ашоштешлор , але
Л1оав1тепиор , але Мосериилор , ип але Атореиор .
■ . Къ а лват <Нп Фетеле лор лорк'шТ, пи Фечорйор съ! Фете!, ш а атестекг.т сипжпца чеа сфжптъ кв пороайеле ттжптвл»!, ни тдпа воериор, и» а
кгпетепплор та! лдптж! а фост л^птрв Фъръ а"е лепеа ачеаста.
г. НИ (1нпъ че ат агшт кввжптвл ачеста , 'т! ат рвпт хашеле теле, ип' вешШ.Т.ПТ8Л , ип ат ркпт с!ш пери капвлв! пиев , пи (Ни варна гаеа , ни' ат ше75Т тъхшт .
д . 1Ш с'а адвпат ла пнпс тот чел че съ тетеа и"е кввжптвл Бвтпехевлв! лв!
1срам пептр» Фъръ с1е лепие ров1е! (1), ип ев" ат шехвт тъхшт пжпъ ла жерт
ва чеа (1е сеара .
$ . ИМ ла жертва чеа а"е сеара пГат сквлат й\а стеретеа теа, пи а\пъ че ат
ркпт хашеле теле, пи вештжптвл , ип плекат цепвшеле теле, пи' пи тшс
тжшеле теле кътре Вотпкл Вътпегеъл пиев, пи" ат г\с :
о . Боатпе Бвтпегевл пиев ! ркшше 'пи есте, ии пв лдпйръгпеск Бвтпегевл»
нпеЙ, а рМка Фаца теа кътре Т1*пе, къ Фъръ (1е леиме поастре с";.й лдттк.щ)т та!
гавлт Де кат перП кьпвлв! постр» , ип пъкателе поспре с"г.в тър!т пжпъ ла Чер.
д. Шп гиеле пършциор пощр! ст.птет лдп пъкат таре п.у.пъ лт 2]'оа ачеа
ста , ш! пептрв Фъръ йе лещле посстре пе-ст Дат по!, ни фтпъраци пощр), нп
фп пощр1 лт гежпа лдтпърациор пеаткриор лт сав1в , пи лш роппе , ни' лд«
пргНъ , ии лдптрв рвшшса Феци поастре , преквт с.т.итет лдп улоа ае астъг! .
й. ПП аквт пзц!п с'а пшост1В1т спре по! Пвтпегевл пострв, ка съ ш съ
ласе поъ И!жпт81ре, ни съ ш сь сюа поъ лдптетеере лдп локвл сФшцеше! лв! ,
ка съ лвтшеге окипощрц ии съ пе с1еапоъ пхцтъ ръсзФларе лдп ров1еа иоастръ.
а . Къ ров! сжптет ни лдп ров^еа поастръ пв пе-а пьръсхт пре по! 1)огапвл Овтпсгейл пострв , ни а плекат спре по! пшъ лдппамтеа лдтпърациор Иерсмор , ка съ пе с!еа поъ ръсвФларе , ка съ лдппълцът каса Бвтпегевлв! по
стрв , ин съ ркПкът п«стПр1ле е!, ни съ пе Фачеш поъ лдпгръшре лдп Ша, ип
Л1п 1ер«сал1т.
1 . 1111 аквт че вот 21че Овтпегевл пострв депъ ачеаста ? къ ат пьргт порвпчйе тале ,
«I . Каре пе-а! йат поъ прш тдна рогЛлор тъ! пророчиор 21'кжпй : пъшжптвл , лдптря кяреле штрац! съ'л тощешц!, пътжпт иекврат есте, Нп пеквръц1'а
4.

(1) Л(1с1,г "1.И. )> че вепся <Нп роБ^е .
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иеатврмор църиор ачестора , пептрв спвркъчвпие ип леквръцплс лор , к» каре
л'а втплвт пре ел сПп гвръ пжпъ лш гвръ .
$1 . 1Ш аквт Фетеле воастре съ п» ле сЬц! Фплор лор, пп аЧп Фетеле лор съ пв
лвац! Филор вощр], пп съ пк къвтяц! паче лор, ип втеле лор пжпъ лш веак, ка ■> лепе
съ въ лштърщ!, пп съ тжпкац! ввпътъцие пътжптвлв!, пп съ'л йац! тощеш'ре Фплор вощр1 пжпъ лш веак .
Г1 . 11Н двпъ тоате, кжте а8 ветт асвпра поастръ, пептрв Фаптеле поастре челе реле , ип пептрв пъкатвл пострв чел таре , къ п« есте ка Бвптегевл по
стрв, къ а вшврат Фъръ йе лсп!ле поастре , ип пе-а с!ат поъ тжптв1ре .
А1 . Къ пе-ат лшторс а стръка иорвпчие , ип а пе лшквскр! кн пороасюле
пъшжптвриор ачестора , съ пе те гажпи пре по! пжпъ лш сФжрппт , лш кжт
съ пг; Ф1*е рътъшшъ , ип тжпт81Т .
ф . Т)оатпе Юнтпегекл лв! 1сраи ! врепт ещ! тк, къ ат рътас тжптв1Ц1 ,
преквт лш гша ачеаста , 1атъ по! сжптеш лшпаштеа та лш пъкателе поастре,
дпкжт пв пвтет ста лшпаштеа та пептрв ачестеа .

К А П

I.

Ес4ра ;н1кплш] пре юц1 *п шлтърП , ле поркпчеще съ лепене «етеие челе де алт пепш , кярП ргепкпгпк! къ вор »аче, еъ пхшъръ че! ржп(1»1цГ спре пчест .1»крк: преквт пн че! чеФъквсе ачестфел (1е късъторИ.

впъ че с'а рвгат Есс?ра ,
пп с'а търтврмпт плжпгжпс! , пп р«гжпйв-се лшпаштеа касП лв! Ввтпегев", с'ас; адвпат ла ел сПп Гсраи
айвпаре твлтъ Фоарте , вървац! , Фете!, пп првпч!, къ а плжпс
попвлвл , ип с'а лшпълцат плжпиереа .
п . 1Ш а ръспвпс Сехеп1а Ф1'вл лбТ 1еи (Пп фн лвТ 1лат , ип а ъ\с лв! Есйра :
по! ат пъкътв1т Бвтпегевлв! пострв, лвжпс] Фете! с1е алт пеат сПп пороайеле
пътжптвлв! , ип аквт есте пъдежсю лв! 1срам пептрв ачеаста .
г . Беч! ак»т съ Фачет легътвръ кв Бвтпегевл пострв , лепгйжпс! тоате Фетеие , пп пре че! пъсквц! йт еле , преквт вре! , скоалъ-те , ин'1 лшФркошагъ пре е! кв порвпчие Бвтпегеклв! пострв, ип квт есте лецеа, съ се Факъ.
^ . Скоалъ-те , къ лштрв тше стъ кввжптвл , пи" по! кв тше вот Ф1 , лштъреще-те , ип фъ .
е . 1Ш с'а сквлат , пп а жкрат пре къпетепп , пре ПреоцТ , пре Левщ! , ип'
пре тот 1срамвл , ка съ Факъ авпъ кввжптвл ачеста , нп оя жврат .
9 . ИП Са сквлЛ Есйра ш'п'паттеа фсцЛ каси лв! Штпеге», Ш1 с'а (1кс лш
В1*ст1ер11ле лв! 1оапап фп;л лв! Ел1свв, пп пжше п'а тжпкат , ип апъ и "а въ? т,
къ плжпцеа пептрв пъкатвл стръ-тятърЛ (1
6. (1) Челор че вепне Ив роюе .

3.

7> 3*
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3- ПИ с'а вест глас лт 1вДа, ни лш 1ервсал1т, ни ла тоцД фи ров!еТ, ка
съ се аДвпе лш 1ервсал]'т .
й . Тот кареле пв ва веш пжпъ а тре^а ъ\ % преккт есте сФатвл къпетепплор , ип ал вхтржгшор , апатета ва ф! тоатъ авереа лгй , пи ел се ва лепъДа Дш аДвпареа лш стрешърЯ .
■о. . ПИ с'ан аДвпат тоцД Бървацп лйТ 1вДа ., пп а! лк! Вешапнп ла 1ервсал"т
лштр'ачеле тре! гие. Ачеаста ера лвпа а поъ, лш Доъ-геч! але лвпй а шегвт тот
попвлвл лш паща каси л«1 Окпшеге» Дш прхчша тврвврърП лор пептрв кг>вжпт8Л
ни Дш п|нчша ерпп .
I . ПИ с'а сквлат ЕсДра преотвл , пи а г'\с кътре е\ : во! п'ацТ въгат сеатъ ,
ни а'ц! цтвт Фете! Де алт пеат, ка съ аДаонец! престе пъкатвл лв! 1срам .
41 . II И аквт Дан,! лавДъ Оотпвлв! Ивтпегевлв! пърпцмлор пощр1 , ни Фачец!
.че есте плъквт лшпаштеа лв! , ни въ осевщ! Де пороаДеле пътжптвлв! , ни Ле
♦етеие челе (1е алт пеат .
п1 . НИ а ръспвпс тоатъ аДвпареа , ни а /Ле кв глас таре : таре есте кввжптвл ачеста престе по! , ка съ Фачет (1).
п . 41 попвлвл есте швлт, пи вретеа есте Де 1арпъ, нн пв есте кв пктшцъ
а ста аФаръ , ни лвкрвл пв есте Де о И , са» Де Доъ , къ Фоарте твлц! ат пъкът81*т лш лвкрвл ачеста .
а1 . 41 съ стеа къпетепиле поастре а тоатъ аДвпареа ачеаста, пи тоц! че!
че сжпт лш четъцдле поестре , кари ав лват Фете! Де алт пеат , съ В1*е ла врет! кв сорок , пи кв Джпши вътржт! ф|е-кърП четъц! , ип' жвДекътори , ка съ
лштоаркъ 8рц1#а тжт'е! Бвишеяевлв! пострв Дела по! чеа пептрв лвкрвл ачеста .
€■ . Оеч1 пмпа! 1опатап Ф1*вл лв! Асам , ип 1аг1а Ф1вл лв! Текое а стътвт
ла лвкрвл ачеста, нн Месолат , ип Слват81 левпвл ле-а ажвтат лор.
51 . II И 'Л фъквт аша фп ров^е! , нн с'а осевп ЕсДра преотвл , ни вървацИ
къпетепНле Фатиилор каселор пърмциор съ! , ин' топ! а пв те, нн а» шеавт
лш Ж10а Дт'тж! а лвпн агечеа , ка съ черче лвкрвл .
41 ; ПИ е 8 сФжринт вв тоц! вървгцп, кари 'ш'а8 фост лват ФетеТ Де алт пеат,
пжпъ лт 21'оа Д1и'тж1 а лвпн Дт'тж!.
Н1 . 1Ш с'ав аФлат Дш фн иреощ*лор , кари а8 лват Фете! Де алт пеат , Дш
фп лв! Ксгс Фечорвл лв! 1осеДек , нн Фрацп лн! Маааа , Ел1егер , 1ар1"в, ип
ГаДалха .
лЛ . 1Ш ав" Дат тжпа са, кжц! вор лепъДа Фетеме сале , ни пептрв пъкат вп
вервече сИп о! вор аДвче , пептрв пъкатвл съ8.
к . Бш фп лв1 Ет1'р , Апнп , ни 2авД1а .
к& . Бш фи лв1 1рат , Масаи , Ел1а, Свпша , 1еи, шЮг^а.
12 . (1) 1ар -цп чеа Бленеат йил юипмвг аша с\ четеще : Аьпъ ккв1Пте]е та/е, каре ле-а! не
аша вот ■> ачо .
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К| ! Шп фи лв! Фасвр , Ел"опап , Маааа , 1етн1а , Хатап.-мл , 1осавас1, пи"
/ласа .
кг . Т)'т левщ! 1осавае1 , Сашв , нп Ко.па, ачеста есте Колтос , Фете1а ,
Гвйа , ни Ел1ехер .
кд . Шп кжптърец! , Елгсав , ни «Нп портар! Солтт , Телпнп , ни (Шт.
к(г. Лела 1срам На фн лв! Форос , Ранна , Аг1а, Мелх1а , Меагот, Елеагар , Асав1*а , пи Вапеа .
ка . 1)и1 Фи лк! 1лат Матап1а , 2ахар1а , 1аи , АвсНа , Гаршот , ни 1л1а.
кз . ТНп фп лв1 2аткл , Елшнай , Елкив , Маттапа! , Артот , 2овас1 , ни'
0712а .

кн . Юш фи лйТ Баве1 , Тоанап , А пат' а , 2авв , ни ТаЛ1 .
ка . В'» Фп л«' Вап»1, Мосолат, Малнх, АДа1а , 1ас»в , Саал, ни Птот.
а. Ют Ф11 л81 Фаат . Моав, Е<1пв , Хали, Вапеа, Мааиа, Маттата.
Веселеи, Вап»1, ни Мапаск
ла . Юш Ф1*1* Л81 1раш , Ел1егер , Мелх1а , Сашеас , Сешеоп .
А5 . Вешапип , Мелвх , Сашарге .
аг. Шп фн ли! Ас1т. Метташе , Маттата , 2авай , Ел1*Фалет , /ерапи".
Мапаса , пп Сете1 .
ал> . Вш фп лй1 Ваш , МоосНа , Атрага , Ъ1л .
л(:. Вапеа , Вас1еа , Хелюа .
а» . 8ата , Маршот , Ел^асн! .
аз • Маттата , Маттапа! .
ля . 1Ш а фъквт фи лк1 Вап81 , пн Фи ль! Сете! .
аа . Селепиа , Катап , ни АсШа .
м . МахаДпавв , Сесе1 , Сарн? .
• Ай. Ехрйл, Селепи'а , пн Сапинна .
тц . Селвт , Атарга , пп Гскмф .
мг . Ши фн лв! N88» , 1аи , Маттата , 2ават , 2еве1*па , 1а(Ш , Гоай ,
1Ш Вапеа.
мд . Тоц! пчецна ай фост лват Фете! Де алт пеат, нл' а пъсккт Лп еле фп .

>••• <=>•••<

3.

к*1ртеал&1 Н66/И1Й
(КЛР6

ШГ Л Л&1 6СДРЛ А ДОЛ СЪ,314Ю
Е А П

Л.

Леет1а пахярп1калв1 Артаксеркс&а821п<1 пепами Еврейор, карП ръшъсесе <Нп роБ>е, пллпце, пи' .]\п тмте 21ле съ постещо , търтцчгпи! пъкателс пошигик! , ип чергиЛ ск.1а Вьтпсгеъ лилъ .

Павмл9. 4.

ввштеле лв1 Хеепиа Ф1вл лв! Хелк1а . 1Ш а фост лш лвпа ли ХасеЛ1В л>п апвл ал с1оъ-2еЧ1-леа , ип ев ераш лшСвсап-Ав1ра .
к. 1Ш а всшт Апат впнл аЧптре Фрлци пие! , ел ип' ш'ще Бървац!
сНп 1вс!а, ил 'I ат лттреват пре е! Ае че! скъпац! , карп ръшъсесе аш
рОБ1в , 1Ш <Пп 1ер8С9Л1И1 .
г. 1Ш ае" 21С кътре пппе : че!" рътаип, карп явскъпат сИп рош'е , аколо лш цара
ачеп) сжпт лт ръвтате гааре , ип лш ватжоквръ , ип /кЬрие 1ервсал1Швлв! с'ав
Р1С1Л1Т , ип порцие л»1 с'а8 арс кв фок .
А . Ш1 а фост Аапъ че ат авгк ев квв1*птеле ачестеа , ат шегвт , ип' ат пл&пс ,
ип' ат жъ.нт гие твлте, ип ат поспт, ип т'ат рвгат лишаштеа Бвтпегевлв!
червлв!, ип ат %1с:
$. Поатпе Бвтпегевд ЧервлвТ чел таре , щ! таре , ип лщфршошат ! чел че
пъгещ! легътвра , ип пила та , челор че те 1*ввеск пре тше, пи челор че пъгеск порвпчие тале .
г. Ф1"е врекеа та лкжпа1 атште , ип оки тъ! (юскпш , ка съ ак/,1 рвгъчвпеа
роввлв! тъй, кв каре ев тъ рог липпитеа та астъг! 210а нп иоаптеа иептрв фп
лв1 1сраи ровп тъ1 , ип В01В шъртвр1С1 пъкателе Фнлорлв! ]сраи, квкаре ат пъкътв1т ц|е , ев, ип' каса татълв! плев" .
3 . Кв аеслегоре пе-ат йеслегат Ае кътре тше , ип п'ат пъ21Т порвпчие ,
ни лшйрептърие , ип жваекъцие, каре ле-а! порвпч1т л»1 Монп роквлв! тъв.
н . АоУцТ атште Ае кввхптвл , каре а! порвпч1Т лв! Монн рОБвлвГ тъв гшжпо1 :
Не въ вец! липперекса , ек въ вош ринт' пре во! лш поронсю .
а. . НИ Ае въ вец! лштоарче ла тше , ип' вец! пъ21* порвпчие теле , пи ле вец?
Фаче пре еле, (1е ва Ф1 рюшреа воастръ пжпъ ла тарцшеа червлвГ. Ае аколо
въ ВОЙ г.(1кла пре во1, пи воШ въга пре во! лт локвл, лшкареде ат алес, ка сълъкгпаскъ пвтеле плев" аколо .
I. Ш1 ачестеа сжпт слвцие тале. ип попвлвл тъв, пре кари 'I а тжптьчт кв пвтереа та чеа таре , ип кв тдша та чеа таре .
41. ф]'е йар Ооашпе врекио тале лв&па* атште спре рвгъчвпеа роввлв! тъй Ш1 а
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сдицмор тале, че до]» че воеск а се теше с1е ««теле тъ8, йп* лшйрептеагъ пре ровкл
тъ» астъг!, шП аъ съ (ювлшдеаскъ пилъ дшшптеа върватклв! ачеств1а, им ев" ерога
пахаршк лшпъратвлв! .
КАН

В.

Кеепна «ЬбагкЬгк] скр^солре йеля Жтпъраткл , В1°пе -рп 1ервса.и'ш , ом спре .,\пшмреа хкЬрйор ^пЛеапшъ пм сиеще , фпйешерт 4чи1ъръ(1..1чпи1ъ-1'е ^пшропвшчН .

НаНВ

^1 а фост лш лвпа лв! Кнзап лш апвл ал йоъ-2вч1-леа ал лв! Артаксерксв
й.[фшпърптвд , ип ера В1пкл л\ппа1птеа теа , пи' ат лват вшвл , ип
д'ат бат липпъратвлв! , шч пв ера алтвл лишаштеа лв1 .
в. II 1гпи а хи; ппе лдшпъратвд: пептрв че есте *аца та тр!*стъ ип
пк егп! та! къ Ф1ре ? пи пк есте ачеаста , Фъръ пета! ръътатеа 111111111, ип т'ат
тетвт твдт Фоарте .
г . 1Ш ат 21с Л1тпърат«л81 : лшпъратвл , .рпвсак сь тръ1аскъ , к«ш съ пв Ф1е
трнзтъ Фаца теа, къ четатеа, каса тортжпт«рмор пършциор оле! с'а пвстпт,
ни порцие е! с'ай арс кк фок .
д. НИ а 21С пие липпъратйл : пептрв чше тв черч! ачеаста? ни т'ат рвгат
кътре Пошпкл Овтпегегевл червлв! .
^ . 1Ш ат 21с .|1тпъратвлв1 : а*е есте вте лишаштеа липпъратвлв! , ип йе плаче
слвга та дппаштеа та, съ тъ тр1"тщ1 .рп 1в(1с|'а ла четатеа торпиьптгфиор пър]'пциор пие! , ни о вош гиП пре еа .
5 . ПИ ' ип а 21*с пие лдтпьратвл ни цитоареа , каре шесюа гжпгъ ел , пжнъ
к&пй ва Ф1 кхлътор1еа та , ни каша" те ве! лппапо1а? ип а плъквт льшшптеа лпппъратвля! ип т'а трите , ип 'I ат пнс лв! сорок .
3 . 1Ш ат 21С лшпъратвлв! : бе съ паре лтпъратвлв! Б1«е съ'тТ с!еа кърц1 ла
1)отпи че! сИпколо г!е ржв, ка съ тъ треакъ , пжпъ воШ сос1 ла 1вс1е1а .
н. НИ карте ла АсаФ пъгкорнл гръЛшН , каре есте а липпъратвлвИ, съ'т!
деа летпе , съ акопер порцие тврпвлв! касН , пи ла ъПъл четъци , ип ла каса
^п каре вош штра , Ш1 'пи а с!ат пие лшпъратвл, къ шжпа лвТ Рвтпегев чеаввпъ
ера кв пипе .
• л. . Ш1 ат ветт ла Ботпи че! Пиколо Ле рж8, ип ле-ат с1ат лор кърцмс дшпъратвлв! , ип а трши; кв пипе лшпъратвл къп^тап! ае пвтере , ип кълърец! .
I. Ш1 а ав21Т Сапавалат ал лв! Арош , пн Тов1а слвга л«1 Атош, ииле-ав
първт ръ8, ип с'а8 лптр^тат , къч! а ветт от съ черче вшеле фНлор лв!
1сраи .
$а . 1Ш ат веп1т лш 1ервсалап , ни ат фост аколо тре! яие .
в1 .' 1Ш ш'ат сквдат поаптеа ев , Ш1* пвшп! оатеп! кв тше , Ш1 п'ат свкс ючй
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кп«1 от , че а с1ат Бьтпегев лдп нита теа съ Фак кв 1сраи , пл алтъ В1тъ п'а
фост кв пипе , Фъръ п»ша1 В1*та пре кареле е« ат лшкълекат .
п . 1Ш ага еипт пре поарта въП кътре гвра 12ворвлв1 стокншор, ип ла поарта
Г8П01ВД81, пл сокотеат гпЬл 1ер«салхт8л81 чел стрлкат , пп порцие лвТчеле арсе
К8 фок .

д1 . ПИ аш треквт ла поарта фжптжпн , ип ла скълсЬтоареа лдпшъратвлв! , пп
п» ера лок в1те1 теле пре впие съ тъ треакъ .
51 . ПИ т"аш С81Т пре -мйъл пжржвлк! поаптеа , ип ат сокот гМвл , пп 1ар
ат вешт ла поарта вън, нн пГаш лдппапогот .
51 . 1ар пх21тпрИ ]Га8 щ18т , 8Пс1е ат терс , ип че Фак, пп Евреиор , ни преоциор , пи челор чтстщ! , пи къпетешиор , ип челор-л-алц! , карИ Фъчеа лвкрврие, пжпъ атвпчГ п'ат спвс .
31 . 1Ш апГггс кътре е! : во! веЛец! ръвл ачеста, лштрв каре сжптет , квт
с'а П8СТ11Т 1ервсалшвл, ип порцие лв! с'ев Нат фоквлв!, вешц!, пи съ гШт
2к1нл 1ервсал1твл8][ , пп съ пв та! фш де ватжоквръ .
ж . НН ле-ат спвс лор тжпа лв! Т)ьтпег,еь чеа бвпъ , каре есте кв шше , пп
кввштеле лдтпъратвлгй , каре 'пи а гръ!т пие , ип аш 21С : съ пе сквлът , ип съ
гкИт , пи с'ав липърп шжшие лор спре вше .
Л1 . 1Ш ав21П(1 Сапавалат ал лв! Арош, пп Тов1а сльта лв! Ашот, ип Псат
ал лв! Аравц пе-ав ватжокорлТ , пи ав вешт ла по! , ни ав 21С : че есте лвкрвл ачеста, каре ли Фачец! , а« асвпра лдтпъ^атвлв! врец! во! съ въ сквлац!?
к . ип ле-ат ръспвпс лор кввжпт, ип ле-ат 210 : Бвтпегевл червлв!, ачела
пе ва ажвта поъ, ин по! слвцие лв! кврац! , ин вот гкН : ин воъ пв есте парте , йрептате цп" потеш'ре /дп 1ервсал1т .

К А П

Г.

Коеппа к;, алцп тмц1, карП П1ч1 съ петъръ , гМеск гиЬрие 1ерБСал1П1Влв1, тврпярме , Ш1 аорцт .

II с'а сквлат Ел1асвв преотвл чел таре, ип Фрацй лв! преоцн, ип 21Лръ поарта оиор , пл о сфшдоръ , ип пвсеръ порц! ла с1жпса, пп
! пжпъ ла тврпвл с!е о свтъ ав сфшщт, пжпъ ла тврпвл лк! Апашеи .
п . 1Ш <1йпъ тжнше лв! ов" хШт оатепп (1) фн 1ер1Х0пвлв1, ип
(лвпъ тжгаие лк! фн лв! 2акхвр ал Ф1влв! лв! Атар1 .
г . 1ар поарта пещиор о ав гкПт фн л«1 Асапа , ачещда о ав акопер1т пре еа ,
пи ав ашегат порцие е!, ип гИврие е!, пп гъвоаръле е1.
д . 1Ш с!впъ тжшие лор ав гкИт Ратот Ф1*вл лв! Йрха ал Ф1влв1 лв! Акос, пп
Лвпъ ш&Гпие ачестора а гмНт Мосолат Ф1вл лв! Барахме , ал ф^влв! лв! Магеви ,
Ш1 Лвпъ тжтие ачестора а 2нЦт СаЛок Ф1вл лв! Ваапа .
2.

(1) Дапгъ м.
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е . ПИ Двпъ тжйиле ачестора а» анИт Теокоипи , 1ар та! шар! юр пв 'т'а8
сепне черБ1чеа лор ла лккркл Оотпвлв! съ« .
е . Ш! поарта чеа веке о а хкПт 1ок1а Ф1*вл лкТ Фасек , пи Месклага ф!вл л«1 ВасосПа, е! о а» акопер1т , ни ак пке порц]'ле сТ, ни лшквгторие , ин гъвоареле еТ .
д. ПИ с)йпъ тжтиелор я&гШт Мална Гаваоп1теапвл , ни Евароп Шропотшеапкл , оатепи Гаваопвдв!, ни" а! МасФе! п,т,пъ ла скавпвл воервлв! де ачеа
парте Не рж« .
я. ШНкпъ тжшие лв! ак гШт Егеи Ф1'вллв! Арах1'е Йлътлркл, писЬшътж!пие лв! а гюЧт Апаша Ф18Л л«1 1'окпп, ни' а» лгсат [ервсалшвл п.т.ггь ла якЬл чел лат.
л . ПИ (1ьпъ тжйиле лор а» гнИт РаФа1а Ф1»л лв! Свр, кареле ера та! таре
престе жвтътате Ле прт прежкркл 1ервсаЛ1твлв! .
I . 1Ш (1кнъ тжшйе лор а гн1Гт ГсЛш'а Ф1ВЛ лв! ЕротаФ, ий лтпаштеа каси сале,
Ш1 (1«пъ тжпа л«1 а /нНт Атвт Ф18Л лв! Асаваш'а .
Л1 . ПИ ал-с1о!-леа а аипЧт Мелх|'а Ф1'вл лв! 1раш , пи Асвв Ф1йл лв! Фаат Моав,
пи пжпъ ла тврпвл Тапаршиор .
к1 . II И гЬггь тжпа лв! а гкПт Салвт ф!ьл дв! АллонУ кареле ера та! таре;, пре
сто жвтътатеа сНп прежкрвл 1ер*всал1твлв! , ел пи Фетеле лв! .
п . Поарта въи о ак гнПт Апвп , ни че! че лъкгла лш 2апо, е! о ав гШт, пи ав
пвс порциее!, ни лакътеле е!, пи гъвоареле е!, ни о пи'е с!е коцТ лдп /.И п.г.пъ
ла поарта гвпо1влв! •
д1 . ПП поарта гвпо1Влв! о а гШт 31елх1а Ф1*вл лв! ЕЧхав , кареле ера та! таре
престе липпрежврвл Вавиопвлв! , ел ни' фП лв! , ни о ав акоперп пре еа, ниавпвс
порцие е!, пи лшкв1Т0рие е!, ни" гъвоареле е!.
^1 1ар поарта иворвлк! о а гиНт Солошоп Ф1вл лв! Холеге , кареле ера та!
таре престе о поартъ а МасФе! , ачеста о а гиНт ни о а акопер!'т , ни а пвс пор
цие е! , Ш1 гъвоареле е! , ни гккл скълс1ътоаре! шеиор твпйери лшшъратвлв! пж
пъ ла трептеле , челе чесъ погора аела четатеа лв! Бавк! .
з'| . 1)лпъ ел а гиНт ГСеепиа Ф1*вл лв! Агаввх , каре ера та! таре престе жвтътато <Нп прежврвл лв! В^тсвр пжпъ ла гръаша торшжптвлв! лгиБавМ, пи" пжпъ
ла скълЛьтоареа , че с"а фъквт , ии пжпъ ла Штаггарип .
д« . Бвпъ ел ав гиНт лев1'ци Ракт Ф1вл лв! Вапеа , лжпгъ ел а гнИт Асав1а, ка
реле ера та! таре престе жвтътате липпрежврвл лв! Кеиа , кв липпрежврвл лв!.
ш . 1Ш йкпъ ел ав хнПт ФрацП лор Вепе1 , ф!вл лв! 1падас1 , кареле ера та!
таре престе жвтътате липпрежврвл Кеиа
,0.1 . ПП а гнИт лжпгъ ел Агвр Ф1*вл лв! Псвс кареле ера та! таре престе МасФе,
пкьсвра а с1оа а св1ре! тврпвлв! , че съ липпревпа кв впп'вл .
к . Отъ ел а гШт Варвх фшл лв! 2авв шъсвра а с1оа Леха впг18, пжпъ ла вша
лв! В1тел1асвв преотвлв! челв! таре .
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кд . Шпъ ел а гиПт Мерашот Ф1'вл ле! йр1а ад Ф1влв1 лв! Аккос , тъсвра аДоа Дела вша лн1 В1тел1асвв пжпъ ла сФжрнитвл де! В1*тел1асвв .
кк. 1Ш Двпъ ел р« гШт преоцн вървацП л«1 Екхехар .
кг . 1Ш (1впъ ел ах хШт Вешапнп , ни Асвв лшпреажта каси лор , ни Двпъ
ел а» якНт Агар1*а Ф1'вл лв1 Маас1е ал Ф1«лх1 лв1 Лпаш'а апроапе йе каса са .
кд . Ъьпъ ел а гШт Вааш ф'шл лк! Айас! тъсвра а йоа Дела В1тагар1а , пжпъ
ла «пгт, ни пжпъ ла лшДвплекаре .
к^ . Фалах Фечорвл л»1 йге Дш преажта впиела!, пи тврпвл кареле есе Дт
каса лшшъратвлв! , та! свс Декжт л^пгръсПрса пъ21'ре1, ни Двпъ ачеста ФаДа1а ,
Фечорвл лв! Форос .
К5 . 1Ш Ататннтп лъкв1'а лдп Офла пжпъ лшпреажта гръДшп порцп апе! спре
ръсър1т, ни пжпъ ла тврпвл чел лишалт .
ка . ЦН Двпъ ел а гнНт Текошп , а Доа пгьсвръ Дш преажта тврпвлв! челв!
таре ни' лишалт , пи' пжпъ ла гк)вл лм Офла .
кн . ТНп свс Де поарта каиор ав гиИт преоцн Ф1#е-кареле лшпреажта каси сале.
кл. . Шл Двпъ е!ах№т СаДкк Ф1вл лв! Епир лшпреажта крсЙ" сале, ип Двпъ
ел а гкПт Сапша ф!вл лв! Сехеша пъх1торвл порцЛ ръсърпвлв! .
а. Бвпъ ачеста а /нНт Апатна Ф1вл лв! Селепиа , нп Апош Ф1*вл лв! СелеФ чел
ал шасе-леа , гаъсвра а Доа, Двпъ ел а янНт Месолаш «мл лв! Варах1*а лшпреажгаа В1ст1'ор1е! сале .
лл . Бкпъ ачеста а снНт Мелх1а Ф1вл лвТ СареФ1 пжпъ ла каса Катттнлор, ии
а вжпхъториор Де впелте , лшпреажта порни лв! МаФеквД , ип пжпъ ла св1швл лшДкплскърп .
лв. 1Ш дштре поарта оиор 88 сОДт кълДърарн , пл пегвцъторп .

К А П

д.

Л\гопроТ1В1П(18-св Сапавалат, Ш1 Тов^е кв челе-л-алте пеаткрГ, ЕвреН ьн о плапъ х^еск, пп к» чеаГ-л-алтъ
ЦМ1 сав1Са , рвгапйв-се Лееш 1а ле! Овпшегев лдтпронва окърхгормор , ип' а лщат>| Пор , лвсрв съ
«ъвгршаще ■

'■ \ а Фост Дакъ а а821т Сапавалат,
къ по! гкНт гШл , '1а първт
I ръ8 , ни с'а тжтеат Фоарте , ип" а ватжокор^т пре ЕвреТ.
н . 1Ш а ги; лдппа1птеа Фрациор съ! : ачеаста есте пвтереа Сото( ретлор, къ Евре1 ачецн'а 21'Деск четатеа са, оаре жертвеск? оаре
пятеа-вор? Ш1 астъг! вшйека-вор плетрие дт чепвша пътжптвлв! челв! че а фост
арс?
г. Ш1 Тов1*а Ашоштеапвл алътвреа кв ел а вешт, 1ш* ш'с кЪтре йжпиш :
а8 жертвеск ? са§ вор шжпка лдп локвл лор? св пв се ва св1 о ввлпе, Ш1 ва сврпа гШл П1етрмор лор ?
^ . Аи1 Бвшпегевл пострв , къ пе-аш фъквт ватжоквръ,
лштоарче окара лор луа капвл лор , шП Аъ пре е! ватжоквръ лш пътжптвл роше! .
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$. 1Ш съ пн акопер! Фъръ йв лецеа лор, ин пъкатвл лор Дела Фаца та еъ
пв се щеаргъ , къ ай катжокор'т пре че! че гМеа .
г . 1Ш ат 2'<Пт гШл , ин с'а лшке*ат тот гМвл пжпъ ла жктътатеа лй! , пи
с'а фъккт пита попвлйлй! ка съ гМеаскъ.
3 . 1.1П а фост сЬкъ а ав2'т Сапавалат , нп Тов'а , ин Арав'а ни Атов'тепН , Ш1 Агвтепп, къ с'а% лшпълцат гйврие 1ервсал'т8Л8! , ип ав ^нчепвт а съ
аствпа челе спарте , ле-ак първт лор рь8 Фоарте .
и . Ш' с"ав айяпат е! тоц! л^гппревпъ съ в'е , пн съ тъвъраскъ лш 1ервсал'т , ка съ'л ш'аргъ .
а . Ш1 пе-аш рвгат кътре Бвшпегевл пострн , ин ат пвс стреж! лдтпрот'ва лор , 21-оа пн поаптеа .
I . ИН а 2*с 1»с1а : г^ровеаскъ-се тър'еа връжташиор, къ пътжпт есте твлт,
Ш1 П01 ПВ ПКТеШ 2*(П .

*1 . ИН ав 21С че! че пе пекъжа пре поТ: пв вор щ*, ин' пв вор веЛеа пжпъ кжпс! вот
вешлш пнжлоквл лор, ин' л>! вот вчЙе пре е!, иплй вот Фаче а лшчета (Пп лвкрн.
в! . 1Ш а фост «*акъ веш*ръ Еврен , че! че лъквеа апроапе ае е! , пе-ав
21С поъ : съ све <Пп тоате локврме асвпра поастръ.
г1. 1Ш ат пвс ла челе та! (Пп жос але локхлв! (Нппапо'а гМвлв! лштрв спр"жтеалъ , пп ат пвс попзлвл с!впъ сетшцн кв савнле сале , ип кв лъпчме сале,
ин' кв арчеле сале .
^1 . 1Ш ат въгвт , пп т'ат сквлат , пн ат 21*с кътре че! чшстщ! , пп къ
тре та! тарп ощ'р11, ип кътре чела-л-алт попил : пв въ тетец! Ле Фаца лор ,
аЛвчецч-въ апнпте а* е Бвтпегевл пострв чел таре , пп лшФриошат , ин въ оЩ|'ц! пептр» ФрацП вощр' , пептрв фЛ вошр! •> пептрв Фетеле воастре , пептр»
Фетеие воастре , пп пептрв каселе воастре .
(Н . 1Ш а фост, с1акъ пй айг'т връжташп пощр* къ ат лшцелес по! гжпавл лор,
а ръсинт БвтпегеЗ сФатвл лор, ин пе-ат лтторс тоц! ла 21(1, Ф*е-кареле
ла лвкрвл съ« .
61. ПН а фост сИп 210а аче1*а жктътате <Нп че! ржшЬщ! Фъчеа Лйкркл , ни
жвтътате (Пптр'жпии! ста гата йе вътае, кв фвщ! » кв павъге , кв арче ,
пн к» платоше , ин* (Иппапо! ера къпетепнле а тоатъ каса Ше! .
3< . ПИ че! че къра ера фптрартац! , кв о тжпъ Фъчеа лвкрвл съв , нп кв
алта ц*пеа арта .
ш . 1Ш хМарН Ф*е-кареле ера лдпчшс кв сав'еа престе коапса са кжпс! хНеа,
пи чел че тржтвпа кв бвчвшйл ста лжпгъ ел .
а.1 . Ш.1 ат 21с кътре че! чшстщ! ин кътре воер! , пн* кътре чела-л-алт по-^.
пкл : лвкрвл есте ларг , ин твлт , щ* по! пе лшпръщлет пре гШ Ф*е-к«
йепарте йв Фрателе съв.
4.
-
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к . ОрТ фП че док вец! а»г! гласвл бвчвшвлв!, аколо съ въ аДвпац! ла поТ, пи
Ювтпегекл пострв се ва рггьо' пептрв по! .
к& . 1ар но! съ Фачет лвкрвл , ни жвтътате <Нптр'2ШШ1 съ ше лъпч! лор сИп
ръ-върсатвл хориор , пжиъ ла сш]*реа стелиор.
кн. 1Ш лш вретеа аче1*а ат г"с попвлвлв! : Ф1-е-кареле кв слвга са тжпец!
престе поапте лш 1ервса,и'т , пн съ ф'ц! во! поаптеа стреажъ , цп х"юп ла
лвкрк .
кг. НП ераш ев, пн «раци пие!, ип' слвцие , ип оатепН, кари стрежвеа
Двпъ тше, тч! впвл Лптре поТ пв се Десвръка Ле хашеле сале, ип арта лв! ла

апъ С1) •
К А П

в.

ЛДп тире Л1ПС1 \еепи'а чеартъ пре че! согяцТ ,
пл опреще катъта , йлпд вте са» де вят во* че"
лор 11ПС1ЦГ : пп ата ачеасп .^птжр/леро а лвкрзлг! о Дспъртсакг .

#»Ш^ кът?е ЕвРе1 •
^^
Й^ в . 1Ш ера впи кари гнеа : сжптет твлц! кв фп пощрц пи" кв
ЙФшшФвд Фетеле поастре , съ лвът гржв, ии съ тжпкът ни съ тръ"т .
г. 1ар алцп ера карП21*чеа : царШие поастре, ин впле поастре , пи каселе
поастре съ ле пвпеш атапет , ка съ лвът гржв , пи' съ тжпкът .
^ . 1Ш алцП яйеа : съ лвът лтшрвтвт вап! пептрв Б1рврие лгтпъратвл»!, ка
съ Дът царшие поастре, нн впле поастре, пи каселе поастре.
е . 1Ш аквш ка трвпвл Фрациор пощр1 трвпвл пострк , ка фн лор фН пошр! пп* 1*атъ по1 сшт пре фп пощр1, пн пре Фетеле поастре ла ров'е , пи сжпт (На
Фетеле поастре свпвсе (2) пи п» есте лш пвтереа тжинлор поастре , къ ца
ршие поастре , ип впле поастре съпт ла че! ч 'пет 'ц! .
е . ПИ т'ат тъхмт Фоарте , (Закъ ат авгп стр]*гареа лор , пн кввштеле
ачестеа .
3 . 1Ш с'а сФътвхт 1*ш*та теа лштръ- тше , ип пГат чертат кв че! чшстщ! ,
иИкввоерИ, 21кжш1в-ле лор : а8чере-ва Ф1е.кареле Дела Фрателе съ8, ка
ре во! черец! ? ш! ат асЬпат пептр» а\кпшп аДвиаре таре .
н . 1Ш ле-ат хю лор : по! ат ръскктпърат пре Фрацп пощр1 пре Евреи че!
вжпЛвц! псатвриор, йвпъ пвппца поастръ , пп во! вшЛец! пре Фраци вощр],
011 съ Ааъ поъ , ш! ав тъквт , пн п'ав аввт че съ ръспвпгъ .
а. . Ш1 ат ггс : пв есте бвп лвкрвл , кареле Фачец! во! , пептрв че пв втБдаиД лштр»* Фргка Овтпегевл»! пострв , та! вше йекат лш окара пеатвриор
връжташиор пощр' ?
ЯЗ. (1} ЛИиг П1ч1 капи съ спма (1»нъ овие!» пя лъеа с]ш тлт артеле . 5. (2) Спасе!.
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I. Фрациюр пие! , пи квпоскъциор пие!, пн ей ле-ат Лат лор арцшт, па
гржй, на п^т тя! червт съ'ш1 нлътеаскъ ачеста .
д1 . .ЛДптоарчеш-ле лор астъг! царшме лор , на сИп арцшт, гржвл , на' вшвл ,
па «птвл Ле летп , кареле скоатецТ воъ .
п! . ПИ ай 21*с : ле вот лштоярче , нп Дела е! нк вот чере , аша вот Фаче ,
преквт 21чГ, нп ат к1етат пре преоц! , иа 'I ат жврат пре е! , съ Факъ (1впь
кнвжпткл ачеста .
Н . 1Ш лдтвръкътштеа теа ат сквтврат , на ат 21*с : ата сквтаре Бвтпе2С8 пре тот отвл , кареле пв ва л>птър1 кквдпткл ачеста сп"п каса л«1, на (Нп
остепеала л»1, нп съ Ф1е аша сккт«рат, па сюшерт . 1Ш а» 21С тоатъ айвпареа :
атш , пи ай лъвйат пре Ботявл , нп' ай фъквт попилял кввжптвл ачеста .
д| . Ь'т 210а лдп каре'тТ аворвпчгг пие лшшъратвл съ фю таГтарелелор лш пътжптвл 1в(7еГ, (Нп апвл ал-Доъ-гечЬ-леа, пжпъ ла апвл ал-тре!-2еч! ни ао! ал Л1шпъраТ8Л81 АртаксерксХ, йо!-спре-2ече ап1, ей ии Фрвцп пие! аверие лор п'ат тхпкат.
61 . Къ че! та! тар! , карН ай фост лшпаште йе пипе, '! а» Л1пгре81ат пре е1,
лвжпс! с1ела е! п.т.ше , нп вш, та! пре иртъ патрк-яеч! ае брахте бе арцшт,
лдпкъ нп' сл*щ'ле лор стъпжпеа престо попкл, 1ор ей п'ат фъкйт аша (!е *р1ка Феци ле! БктпегеЗ .
91 . 1Ш ла лвкрв 2ИГ8Л8! ачестгиа ат гкПт , па царшъ п'ат квтпърат , ш*
тоц! слвжв-ашП пне! ера а(1кпац! аколо ла лвкрв .
3*1 • НП Евреи, нп та! тарП лор о сйтъ па чшч!-геч! а*е вървацТ, па* карП
вепеа ла по! (Пп пеатврие челе йе прш прежврвл пострк, сИп таса теа тжнка .
й| . 1111 съ гътеа лдптр'о 21 вп вщел , па шасе о! алесе , па вп ес1, пи лт
пажлоквл а йоъ-спре-гече гме (Ннтрв тоате вш »оарте твлт, па кв тоате ачестеа пжшеа Богаше! теле пв о ат червт ,
къ Фоарте съ лшгревесе слвжва
попвлвлв! ачеств1а .
Л1 . Ай«'ц1 атште йе пипе Бвтпегевле спрев/пе пептр» тоате шьте атфъкк:
попвлвлв! ачсств1а .

К А П з.
вапават кв а! сгГ кв тк.тсшвг кеатъ 1а паче пре Л'ееппа пр^п скркоаре , лъа(1аш1а-ге кв пжрь
КЪ ар равщ .]Ч11Пт.ргц]са , ни аша сШпЛв-се а опр1 гШрся , пв ^п»р1кошахъ , П1ч1 сьчшбъ вокали! Л'еат>,
ни съвдрш1П(1а-св Х1(1и , с'а> саг1т&птат товге веатвр11* пр1и врежар .

впъ че а ав21Т Сапавалат , шГ Тов!а , на' Псат Араввл, ш! че!—
] л-алцТ връжташ! а! пощр1, къ ат гШт 7лйкл , пи П1ч! о спърI гвръ н'а рътао Л1птр'жпс8л , Ш1 квш къ ев плпъ лт вретеа аче1а
(а'ат пвс порщле ,
в . А тр1тю Сапавалат , Ш1 Псат ла тше, 21'кжпй : вшо Ш1 съ пе аЛьнъал
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дптр'вп лок дп сате дп кжтпвл лв! Опо ,

пи е! сокотеа съ Факъ асвпра теа

в1'клешкг.
г. 1Ш ат тр1ппс ла Джппш сол! хкжпД : лвкрв таре Фак ей , пп пвтъпочй
погорж, ка съ пв дпчетеге лвкрвл, 1ар Дгпъ че'л во18 сФжрпи, тъ вой пого
рж ла воТ .
* . 1Шав тр1Ш1с ла пипе кв кввжптвл ачеста, Де патрв орТ, ш1е8ле-ат тр^пис
лор ръсавпс тот аша .
е . 1Ш а тр1Ш1С лаш1пе Сапавалат кк кввжптвл ачеста ачшчеа-оаръ пре слвга
са , 1ш карте Десккъ дп тжпа лв! , ш! ера дптр'жпса скр!с :
в . фптрв пеашвр! с'а8 а«21Т , пи Псат а 21С , къ тв , пи ЕвреП сокотщ!
съ в1Клеп1Ц1 , пептрв аче1а яМещТ тв ъШх , къ вре! тв съ фп лор дтпърат .
3 . фпкъ пи пророч! це-а! пвс ц\е къ вре! съ шеж! дп 1ер8сал1ш дтпърат престе
1вДа пиакнт се вор спвпе дпщъратвлв! кввштеле ачестеа, Деч! аквт в1по съпе
сфът81Ш дшпревпъ .
и . 1Ш аш тршю ла ел, гшжпД : пв с'аХ фъквт кввштеле ачестеа , каре тв г\ч1 , 41 Дш ниша та тв ле т1пц! .
л. Къ тоцГ пе спер1'е пре по! икжпД : къ вор дпчета тжТпеле лор Дела лвкрвл
ачеста, пнпвсе ва Фаче , пи аккга аш дптърп тж1ш'ле теле.
\. 1Ш е8 ат ттрат дп каса лв! Сете1 Фечорвл лв! Бала1а , ал Фечорвлв! лв!
Метавехл, пиел ера пъзпт, (1)ип агк съпе аДвпът дп каса лв! Бвтпегев дп
пнжл оквл е! , Ш1 съ дщнДет вшеле е! , къ вор вет съ те вч1гъ пре тше поаптеа .
а| . ПП ат хи;: «нпе есте ка тше, пп ва фьщ? сав чше есте ка пипе, пп
штржпД дп касъ , ва тръ1 ?
ш . 1Ш ат квпосквт, къ Овтпегев' пв л'а тр1"пнс пре ел, къ пророчеа кввжпт
асйпра теа .
п . 1Ш Тов!а, пи" Сапавалат, ай пъТтГт асвпра теа глоатъ, ка съ тъ спъТтжптег,
пи съФак аша , пп съ пъкътвеск, пп съ'т! фзк ла еТпвшеръй, касътъ ватжокореаскъ пре пипе .
д| . Ав»1,ц1 атште Рвшпехевл плев" Де Тов1а, ни' Де Сапавалат , къ Фаптеле лор
сжпт ачестеа, пп Де КоасНа пророквл, пи Де чеГ-л-алцТ пророч!, карН тъ спъТтжпта.
& . Ш» с'а сФжрпнт гМвл дп Доъ-геч! ппчшч! Де гме але лвпн лв!Елвл, дп
«йпчЬгеч! пи Доъ Де гие .
в1 . 1Ш а фост, Дакъ ав" авит тоц! вргжтсш! пощр1 , с'ай спъТтжптат тоате
пеатврие Де прш прежврвл пострв , пп а къгвт Фр1къ таре Фоарте дптрв окН
лор, пп а« квпосквт къ Дела Бвтпегевл пострв с'а фъквт, касъ се съвжршаскъ
лвкрвл ачеста .
10. (1) А(1ек* шъйеа акас*: са8 *щеа 4е йехлиер&рке 1«тИачещ|а.
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3< . Ш! лш яиеле ачелеа дела твлцТ чшспц! а! 1вЛе1 кърц! терцеа да Тов!а ,
пп а*ела Тов1а вепеа ла джппш .
Й1 . Къ твлц! сПп 1вс1а ера жкрацТ лъ! , ни ера цшере лв! Сехегна Фечорвлв! лв!
1рае, къ 1опап *ечорвл л»1 а лват пре Фата лв! Месвлаш, ал ф1влв! лв1 Варах1а
Фетее лвГш!.
Л1 . 1Ш квв|'птеле лв! ле гръ1'а кътре пипе, ии кввштеле теле ле спвпеа лв! , пи
кърц! а трепне Тов1а съ шъ спгГгажптеяе .
К А П

3.

Ксеппа рдп<1гещс пагъ ;цп 1ервсял'т , пи' ксташ! попмм, съ пвтъръ че! че съ свие фп Тервс аз!т ,
фтпревпъ кв виеле дор , ии съ й»& <1арвр1 спре три хпПрП .

кпъ че с'а гиПт гШл , ии" ат пкс порцие ,
[тарп, Ш1 к»птърец11, ии Левщи.

ни с'а пвтърат пор-

С1ршх-.
•*• '"

н . Ат пор»пч1т лв! Апаш'а Фрателв! тШ , пп лв! Апаш'а та!
! тарелв! каси че! сПп 1срвсалш къ ера от ойевърат , пи тетътор йе
Пвтпегев та! твлт (1екжт тоц! .
г . ПИ ле- ат 7лс лор : съ п» съ Десмжъ порцие 1ервсал1'твлв1 Фъръ пвта! ос!атъ
ввсоареле (1) ии' лдпкъ пр1'вегпк1 во! съ фпюгъ порцие, ии съ ле яъвораскъ,
пп съ ржшМаскъ стреж! «Ип че1 че лъквеск л}п 1ерссал1ш, Фде-кареле съ стреашаскъ лдппаштеа каси сале .
д. 1Ш четатеа ера ларгъ , пи таре , пи попвл пвцт лдптр'жпса , пи пв ера
касъ хиНтъ .
в . ПИ а Лат Бвтпегев лш нита теа , ии' ат аЛвпат пре че! чшстщ! , пп пре
къпе те пЛ, ни пре попвл ла асЬпър!, ни ат афдаткартеа асЬпърп, каре с'а свхт
лштж! , пи ат афдат скрю лдптр'жпса .
е . Ачещда сжпт фп църи , кари с'ав ск!т На роБ1*еа лш стрешъри , пре ЕсЛра,
карП '1а твтат Каввхойопосор л^пшъратвл Вавиопвлв! Ш1с'а8 лшторс лдп 1ерв2» 1#
сал1ш , ии лш 1вс1е1'а Ф1*е-каре лш четатеа са .
3- Че! че ав веп1т кв 2оровавел, пп кв Псвс, пи кв Кееппа : Ахар1а ,
Реелта, Хаеташ , Мараохев", Ваасап, МасФарат, Есдра, Вогвха, 1павш, Ваапа,
МасФар , вървацН попвлвлв! л»! 1сраи .
н . Фи лв! Форос , с!оъ пи! освтъ шапте-жеч! пп До! .
а . Фи лв! СаФат1а , тре! свте шапте-яеч! пи До! .
I . ФН лв! 1ра, шасе свте Ч1'пч1-2еч! пи До!.
«I . ФИ лв! Фаат, Моав , На фн лв! Псвс , ш! а! лв! 1оав , с!оъ ши шасе свте ",
пи' опт-спре-гече .
51 . ФЙ «I Елат , о т!е йоъ свте чШчЬгеч! пп' патрв .
3. (!) Л<И» »ръсър1ТВд соарслв!.
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г! . Фп ла! 2ат81*а , опт свте патрв-геч! пи чшч! .
^1 . ФН лв! 2акха , шапте свте ип" ша!-геч! .
(=1 . Фп лв! Ваши шасе с»те патрв-геч! ш! опт .
51 . Фи лв! В'т , шасе свте с!оъ-геч! пи опт .
3*1 . Фи ла! АсгаЛ , йоъ пп! тре! сате йоъ-геч! пи" До1 .
Й1 . Фй* лк! Асюшкат , шасе сьто шаЬгечГ пи шапте .
А1 . Фп лк! Ваг01 , гюъ ти шаигеч! ип шапте .
;
к . Фила! 1сНп, шасе свте чшч!-геч! ип чшч!.
к« . Фи ла! Ат1р Ла Егеша , чшч!- хсч! пи опт .
кв • Фп ла! 1сат , тре! свте Лоъ-геч! ип опт .
кг . Фп" 181 Весе1 , тре1 свте Лоъ-геч! пи' патрв .
кд . ФН лв! Ар1Ф , о свтъ пи (Ш-спре-гече . Фп лв! Асеп , Доъ свте сюъгеч! пн тре!.
«е . Фп ла! Гаваоп , поъ-геч! ип чшч! ,
кз . ФН лв! Ветадет , о свть сюъ-геч! ни тре!. Фп лв! Ато*а, чшч!-геч!
011 шасе .
кз • Фн" лв! Апатот, о свтъ Доъ-геч! ип опт .
ки . Бъркащ! лв! Штаспют , патрв-геч! па с!о! .
кл. . Бърваци ла! Каргапрнп, КаФ1*ра, ип В1рот, шапте свте патрв- геч!ш1
тре!.
а . Бърваци ла! Арата , пп* а! лв! Гаваа, шасе гвте Доъ-геч! ш! впв .
да. Бърваци да!' Махетас , о свтъ ешъ-геч! ип До!.
лв . Бърваци ла! Вети, пи а! лв! А1, о свтъ сшъ-гсчТцп тре! .
аг . Бърваци лв! №ав"а , о свтъ чшч!-геч! ип До! .
ад. Бърваци ла! 1лашаар , о пие с!оъ свте чшч!-геч! ип йо! .
д^ . Фп лв! 1рат , тре! свте Доъ-геч! .
лз . Фп ла1 1ер1*хо , тре! свте патрз-тяеч! пп ч!пч! .
аз • Фн лв! Л оДа<Н , Ш1 а! ла! Опо, шапте свте Лоъ-геч! ип" впв .
ай. Фи лв! Сапапа, тре! пи! поъ свте тре!-геч!.
ад. . Ирсоцп Ф11 лв! 1о(Ье , сТ1п каса да! Пскс поъ свте шапте-геч! пи тре! .
м . Фи лв! Епир, о пие чшчьгеч! пи (1о1 .
м&. Фи ла! Фасеар, о пие йоъ свте патрв-геч! шГ шапте .
мв . Фи ла! 1рат , о т!е шапте-спре-гече .
мг . ЛевщН фп лв! Псвс а! лв! ЕашпКл <Нп фи лв! <5(*8*а , шапте-геч! ни патрв #
мд . Кжптърец"! фп лв! АсаФ , о свтъ патрв-геч! пп опт .
ме • ПортарП фн лв! Салвт , фН лв! Ат"р , фп лв! Телшоп , фН ле! Аквв , фи
лв! Ата , фи лв! Сав' , о свтъ тре!-гсч! пи опт .
ме . Кптшппп фп ла! С'а , фп да! АсФа , фп ла! Таваот .
я»з • ФН ль'' К'ра , фп лв! Асв'а , фп лв! Фас1оп ,
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ми . Фп лв! Лавапа , фП л»! Асава , Фп ле! Селша! .
мл. . Фп лв! Апап , фи лв! Гади , фп лк! Гаар .
м . Фи лв! Гаа1а , фп лк! Гассоп , фп лв! Кекода .
на . Фп лв! Пгпт , фи лв! О21 , фн ля! Феп" .
НП . ФИ ЛК1 ВИИ, ФН* Л81 Мв1П0П , ФП ЛК1 Л'еФ0СПС1* .

нг .
мд .
не •
но .

ФИ л»!
ФП лв!
Фп лм
Фи лн1

Вакввк , фи лв! Ах1Фа , фп л«1 Арвр .
Васалот , фи лв! ДШа , филв! Адасап .
Варкве , фп ле! Скарат , фп л»1 Тша .
ЛТкч"а , фн лв! Ат1Фа .

нз • Фпслвпиор двКСолошоп фн лв! Сйт1, фп' д»1 СаФарат , Фп лв! ФерМа.
ня . Фп лв1 1еи , фп лв! Роркоп , Ф1*1 лв! Гадай .
н« . Фп лв! СаФат1*а , фНлвТЕтгй, фп лв! Факарат, фп лв! Сава1*а, фн лв! 1пнт.
§ . Тоц! N81111111111 , ии фП слвциор лв! Солоюоп тре! свте поъ-геч! Ш1* до! .
3». Ачедпа с'а8 св1'т дела Телтелет , Теласар , Хервв, 1роп , 1епнр, нп
п'*8 пвтвт съ спве каселе Фппнлплор сале , пн сътжпца са , оаре дт 1сраи сжпт .
дп . ФН лв!Оал1*а , фп' лв! 'Гота , фи лв! Кекода , шгсе свте патр» геч! ии до! .
Зг . ИЛ дт преоц! фп лв! Ев1'а, фг! лв! Акос , фп лв! Вергелл! , къ ав лватдш
♦стеле лв! Вергелл! Галаа^теапвл Фете! , ни с'ав кетат пре пвшеле лор .
Зд . Ачещ1'а ав къвтат скргсопреа са а кълътор1е! , <Лп превпъ , ин пв с'а аФлат , пи' с'ав скас дела преощ'е .
де • Ш1 а 210 Артаксерксв лор: съ пв тъгьтлче дш сФштеле сФштелор пжпъ
кжпд се васквла преот лвгшлат .
дз . 1Ш а фост тоатъ адвпареа ка ла патрв-геч! ни доъ де тП тре! свте ша1хеч! .
Зз • Афаръ де слцпле лор , пи де слвжтчие лор , ачестеа гаапте тп тре! св
те тре!-хеч! ин шапте , ип кжптърец! , пи кжптъреце , доъ свте патрв-геч! цп
ЧШЧ! .

Зн • Ка! шапте свте тре!-геч! , Мвшко! доъ свте патрв-геч! пи чшч! .
3* . Къпнле патрв свте тре!-геч! пИ чшч! , ас1п! шасе тп шапте свте доъ-геч!.
0. ИП деспре партеа къпетеппюр Фапплплор авдатла лькрвл л«1 Артаксерксв*
ла в1СТ1ер1е авр! о пн'е , БЛ1'де чшч!- геч! , ин веишнпте преоциор тре!-геч! .
01 . ИП дела къпетеппле Фатшиор, ав дат лавшперпле лвкрвлв! ваш де авр
доъ-геч! де юП , ин' де арцтт доъ ии! тре! свте .
си . НИ а дат чела-л-алт попкл драхте де авр доъ-геч! де тЛ, ин де арцтт Мпас
доъ пп! доъ-свте , пл хаше преоциор ша!-геч! ин шапте.

К А П

н.

КсЛра Ч|'теще , пп пре .цпцелсс галквсще попвлалв! кввттеле лепИ, »ъпапс1 преоц!! «чере , ш! пре поП5*8Л 1в1 ^\птр|стаг фз тйпгае , пи Фгкжт! копбГ сървеахъ шапте Ж)ле съраареа кортвр1Юр , 1ет1П(1
ЕсЛра ^п тоате г^леле На картеа лецП .
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й! * а* шв28Т пРе°Н!1 Ш1' ДввСцЯ, пи портар'1 , ш! кжптърецп , ш! че! <*ела
&#Г } <1<3 попвл , пп Кат'п'т'Г, ип тот Гсраивл .рп четъцие сале .
.2й^шЖ5 к • НИ с'а *в'т Л8Па а шаптев, капи ера фн лв! 1срвм лп четъцие
'^*я§5? салег . ИЛ са аЛвпат тот попнлвл , ка вп от ла шаца чеа Лтпа 'птеа порц'1 апе1
пн ат 21'с лк1 ЕсДра къртврарвл , съ аДвкъ картеа леци лв! МоГс* , каре о а
порвпч'т Оотпвл лв1 1срам .
д . 1Ш а огЬс Ес(1ра преотвл картеа лецп литаштеа авапърИ , ип а върваимор,
пи' а Фешеиор , пн а твтвлор , каре пр'чепеа а авг" лш 2*оа ш*п'тж1 а лвпе1 ашаптеа.
е- ПИ а чепт лштр*жпса жппаштеа шеце! чеа аЧппаттеа порцн апелор, (Ип
чеасвл карслс а лвпплат сояреле пдпъ ла а пнегхъ 2*, лдипаШтеа къркациор,
пи а Фешеиор , пи' а челор че лпцелсцеа, ип врекйе а тот попглвлв! льа апнпте ла картеа лецп .
е . Ш1 а стътвт Ес(1ра къртврарвл пре о кате<"ръ г1е летп, каре о Фъквсе пептрв кввжптаре , ип а стътвт алътвреа к» ел Матат*а , Сатана , Апаша, 8р'а ,
Хелк'а , Ш1 Маас*а беа <1реапта лм , ип (1еа стжпга Фг.а\иа , М'са1л , Мелх1'а ,
Асот, Асавайта, 2ахар'а, пи Месолат .
ц. ]Щ а Леск1с Есбра картеа лппа'птеа попнлвл»! , къ ел ера та! екс Лекжт
тот попвлвл , ип а фост <"впъ че о а (1еск'с , а тъквт тот попвлвл .
й . ИП а в'пе-кввжптат Есйра пре Оотпвл Бвтпегевл червлв! , пи о8 ръспйпс тот попвлвл , ни ав 21*с Аппп, р'(1'кжпс1 тжпнле сале, ип плекжп<Ь-се с'а
лпкшат Ботпвлв! кв Фаца ла пътжпт .
л. иПИсвс, Вапеас, Сарав1*а, Аквв , Саватеос , Катптас , АгарГа , 1огаВаг1 , И11 АшФапес , ии аша левци'1 жпвъца пре попвл лецеа ип попвлвл ера
лпетареа са .
I . ИЛ а чет 'т лп картеа леп'1 лв! Ьътпегеъ , ип" жпвтца Есо"ра , ип* ле аръта
щипца Ботпвлв!, ип лпцелсцеа попвлвл, челе че съ четеа .
м . 1Ш а 21С Кеетеас, каре ера тршне Де Артаксеркс», (1) инЕсДра преотвл,
1П1 къртврврвл, пи левщП, пи че! че жпйрепта попвлвл , ни а8 г'с кътре тот по
пвлвл: 21 сфжптъ Иотпвлв! Ивтпе/евлв! пострв , пв жел'ц1 , шч! плжпцец!, къ
плжгцеа тот попвлвл, Дакъ а ав2*т кчвштеле лецп.
п1. ППле-ав г{с лор : терцец!, Ш1 тжпкац! гргс|"т1, ип вец! (1влчецвр1, ш!
тр1*нитец| пърц! челор че п'а8, къ 210а ачеаста сфжптъ есте Сошпвлв! Бвтпв«евлв! пострв , съ пв въ шъхпщ! , къ ввквр^еа Бошпвлв! есте тър'еа воастръ.
г! . 1Ш лсв|Ц11 потолеа пре тот попвлвл , г'кшк1 ; тъчец! ш* пв въ тжхпщ!,
къ в' сфжптъ есте ачеаста .
II.

(I) Л<1ск* юям ^тпграгме!.

И
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д| . 1Ш са Две попвлвл съ тъпжпче , ип съ веа , ни съ тр1гтцъ пърц! челор
че п'ак , ип съ Факъ весел*е таре, пептрв къ ав лтцелес кввштеле, каре ле-ав арътат лор .
р\ . 1ар ас1оъ 21 с'а8 пйвпат та! тари Фапплплор кв тот попвлвл, преоцП ,
ип левщи ле Есара къртврарвл , съ лшцелеагъ тоате кввштеде лецИ .
51 . 1Ш ав аФлат скрю лш лецеа, каре о а порвпч1т Ботпвл лн! Моюц ка съ
лъквьчскъ фн л»! Тсрам лш КОЛ1Б1 лш сървътоареа чеа <Нп лвпа ашаптеа .
3'| . 1Ш съ тржпштеге кв тржншцъ лш тоате четъцие лор , ип лш 1срвсал1пц
ип а 21с Ес6"ра : еипц! ла швлте , пи* аавчец! Фрвпгъ Ив таслш , Фрвпгъ Де
летпе Де кШарю , Фрвпгъ Де пнрсшъ , Фрвпгъ Де финк , ни Фрвпгъ с1е легап
твфос , съ Фачет кол1б! , Двпъ квт есте скрю .
ш . Ш] кв еинт тот попвлвл . пп пв аДвс пи 'ш! ав фъквт кол1*бГ Фте-кареле пре
сто поДвл касП сале, ип лш кврцме сале , ни" лш кврцие каси лв! Пвтпегей ,
пп лдп влщие четъци , пп пжпъ ла поарта лв! Ефрапп .
Л1 . III 1* авФгквт тоатъ аДвпареа, кари с'ав лшторс Лш ровье, кол1*б!, ни" аХ ше2вт лш кол1бТ, къ 1гав фост фъквт Дш гиеле лв! Псвс Ф1вл ле! Кав1 аша фи
лвПсрам пжпъ лш гша аче1а , пи с'а фъквт весел1е таре Фоарте .
к . 11Н а чепт лш картеа лепи лв! Овтпегев лш тоате гиеле , сИп 21*оа чеа
ДпГтжТ , пжпъ лш 210а чеа та! Де пре вртъ , ипав фъквт сървътоаре шапте гие,
ип" лдп 21'оа аопта епнръ Двпъ жвДекатъ (1) .

К А П

е-.

Попвлвл лш пост, пи" лш сач1 похъ!пав-се , съ ос1Беще Ле че! Ла алтпеат : лев1цНтъртвр1сеск »ачерие с1с В1ое але лц Овтпегев , пп пелепв|р|ле 1сраитепиор , пп съ роагъ пептрв повел, ип аша Факлегътвръ кв Пзшпехе* .

п 210а а Доъ-геч! пп питрв а лвш! ачещ!а с'аЙ аДвпат фн лв1 I1 срам кв пост, ни кв сач!, ип кв чепвшъ пре капвл лор.
п . 1Ш с'лв осеь1'т Фи лв! 1сраи Де кътре тот Ф1вл чел с1е алт пеаш,
ни ай стътвт , ип ай търтврнит пъкателе сале , ии Фъръ де лецие
пършдиор съ! .
г . 1Ш а8 стътвт лш стареа са , ш! а8 чет!т Л1п Картеа лещ'1 Ботпвлв! Бвтпегевлв! съ8 апатра парте а гие! , Ш1 с'а8 шъртврнМт Ботпвлв! , Ш1 с'а8 л|пкгпат Бошпвлв! Овтпегевлв! лор .
^ . Ш1 а стътвт ла трептеле лев1*циор Псвс, Ш1 фН лв! КаАпяПл, Сехеш'а Ф1*вл лв!
Сарав^а, Ф1-вл лв1 Хппащ, ни ав стр1гат кв глас таре кътре Оошпвл Овтпегевл съК .
^. Ш'\ ав 21С левЩ11 Пскс , Ш1 КаДтпл , Бвпеа, Сарав1а , Савата , О^нЬ,
20 .

(1) А<1екъ Льиъ 0В1че1В .

34

КАРТЕЛ,

Сехеша , Феа'а, сквлацьвъ ни Бте-кнвжптац! пре Ротпвл Вктъегенл пострь аш
веак , Ш1 ожпъ лдп веак , ш' вше вор кввжпта пвшеле тър'ре! таде , шТл вор
лшпъдца та! пре сее аекхт тоатъ вше кквжнтареа ш! даваа .
« . ПИ а 21С

Есдра : т» лтс8'ц1 ещ! Ботпвл сшгвр чел че а! фъквт Черьл ,

Ш1 черкл чернлйГ, ии тоатъ стареа лор , пътжптал , ии тоате кжте сжпт лдптр'досвл , търме, ш* тоате кжте сжпт лдптр'жпселе , пи тв лишех! тоате , пи
ц1е ц! съ лшкшъ ощие черврддор .
Фаче:
п.31.

ц ' 'Й еи' ^оптнл Ивятегев, тв а! алес пре А врат , пи л'аГ скос ат цара
Халйеиор , ии 'I а! пес пвтеле лв! Авраат .
й . НИ а! аФлат т'та лв! кресНпчоасъ лшпаттеа та , пи а! фъквт кв ел легътвра , ка съ'1 аа! лв! ни сетти'е! л»1, пъшжптнл Хапапеиор, ад Хетемор,
вя Ашореиор , ал Ферехеиор, ал 1еввсеиор, ш! ад Гергесеиор , ии а! лдптър'т кввштеде таде , къ а*рспт ецп тв .
л. . Ш" а! въгвт стерешеа пъртциор пощр1 лт Егтет . пи а! авачт стр"гареа дор ла гаареа роние .
I . 11И а! фъквт сетне, ии' пипьш лш Еппет, пи .рп Фараон, пи лдп тоа
те сдвиме лв1, ии лдптрв тот попвлвл пъщжптвдв! лв1, къ а! квпосквт, къ с'а
сегаец'т асвпра дор , пи' 'цТ а! фъквт ц'е лвте ка лш гта ачеаста .
*1 . III I а! г1есп ьрцгг тарва линпиптеа лор, ии а« треккт пр|'п пиж.10К8л шъри ка
пре вскат , ии пре че! че ли гопеа пре ажпии", 'Г а! арвпкат лш важпчипе, ка о
п!атръ л\п апъ таре .
В1 . ИИ кв стжлп г)е пор '!а! повъц«1Т пре е! 7лоа, пи кв стжлп йе фок поаптеа . ка съ ле двтшеге лор калеа пре чаре терпеа .
п . Ш1 пре твителе С'паН те-а! погоржт , пи а! гръ1'т кътре ажпшП Лш Чер,
пи ле-а! (1ат лор жкаекъц! <1рептс , ии лецме айевървлв!, порвпч!, ии лдпс!рептър1 ввпе .
д1 . ПИ ежтвъта та чеа сфжптъ ле-а! арътат лор , порвпч!, ии лтарептър! ,
ни леце ло-аТ (1ат лор, при» тжпа лв! Моми рОБВлв! тгк .
$\ . Ш1* пж1пе ат чер ле-а! <"ат

спре храпа лор ,

скос лдптрв сетеа лор , нп ле-а! г\с дор :

ип апъ сИп т'атръ ле-а!

съ ттре съ тощепеаскъ пътжптвд,

да кареле а! лдптше тжпа та съ'л ваГ лор .
51. НП аче1а , ни' пъртци пощр' о'ав' сетещт, ии 'ш'а8 лттър'т черв1чеа лор,
пи п'а8 асквлтат а*е порвпчие тале .
д| . 1Ш п'ай лват апипте съ асквлте , Ш1 пв 'ш'а8 айве атште йе тшвтле ,
каре в! фъквт Л1птрв е!, ш« 'иГав" л\птър1т черв!чеа лор, Ш1 'ш'аХ Фъквтлор8'ш! къпогвП1в съ се лштоаркъ ла ров1еа лор $п ЕгШет, 1ар тв чел че ещ! л>пйелвпг
ръБ'.1ътор Бвтпегевл пшедор , Ш1 ал лтгЬръриюр , ии* твлт пилоепв ,
пв
'I а! пър ьс'т пре е! .
Й1 . ПП 1'аръ'ш1 'ш'ав фъквт дорв*ш! вщел върсат, ии а8 21'с: ачещ1а сжпт БвшпегеП че! че по-ав скос пре по! ат Егшет , Ш1 ав фъквт х<ле тар!.
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л.| . 41 т» кв лшйврърие тале челе теле пв 'I а! пъръск пре еТ лш п«спе , стжлпвл чел с!е пор пв л'а! авътвт с1ела е! яша, ка съ'! повъцмаскъ пре
кале , ип стжлпвл чел йе фок поаптеа , ка съ лвпппеге калеа лор пре каре терпеп.
к . Ш1 Дйхал тъй чел бвп ле-а! йат , ка съ'1 лшцелепцещ! пре е! , пп тжпа
та пв о а! лшт Ип гвра лор, ип апъ ле-а! с!ат лштрв сетеа лор . ■
к* . 1Ш лш патрв-геч! Ле ап! Та! хръшт пре е! лш пвст1е , пв ле-а8 Л1пс1т лор
тппка , хвшеле лор пв с'ав лшвемт , ип лшкълцъгаштеле лор пв с'ав спарт .
кп . 1111 ле-аТ с1ат лор л>гапъръ]н'е , ип пороаа*е ле-а! лшшършт лор , ип ав
тощешт пътжпткл лв! С10П лшшърптвл Есевопвлв!, ни пътжптвл лв! Ог Л1Шпъратвл ВасапвлвГ .
кг . 1Ш пре фн лор 'I а! лштвлцдт ка стелеле червлв! , ни '1 81 въгат пре е!
лш пътжптвл кареле а! гю пърнщиор лор , пп' л*ав тощешт пре ел .
кд . 1Ш ав штрат фп лор, ип 88 гоощешт пътжптвл , пп а! шерйкт <Нппаттеа лор пре че! че лък«1а пътжптвл Хапапеиор, пп' Та! Лат пре е! лш тж!ш'ле лор, ип пре лщтъраш'! лор, нп пре пороайеле пгтжптвлв!, еъ ле фпкъ
лор сЬпъ квш ва плъчеа лшпаштеа лор .
ке . ИН ай лват четъц! лшпалте , пп пътжпт грас , пп а8 тощешт кпсе пл1пе де тоате ввпътъцие , лаквр! сгпате , ви ип таслшетвр! , пи тот лешпвл Ле
тжпкат лшнпвлцппе , пп «в тжпкат, ип с'а8 сътврат, ии с'ав лшгръшат, инс'ан
десФътат кв ввпътатеа та чеа таре .
ка . НИ с'ав ск1*тват , пп' с'ав йепъртат йела тше, пп авлепгсют лецеа тае!апъ трвпвл съв, пи пре Пророчн тъ! Чав" вчиз , карЛ ле шъртврюеа лор, ка съ'1
лштоаркъ пре е! ла тше, ип а8 фъквт хвле тарТ .
ка • Ш' '*а1 ^ат пРе е!лштжпа челор че'1 пекъжеск пре йжшпн, пи '!ав пекънит пре йжпип! , ип ав стр/гат кътре тше лш врелеа пекагвлв! лор, ип тв
Ип червл тг8 'I а! авг1т , пи кв лшйврърие тале челе тар! ле-а! <1ат лор тжптв1ре , нп" Ч а! скос пре е! Ат п),г,па челор че"1 пекъжа пре е! .
кн . III 1 а*акъ с'а8 осНхшт, 1'аръ'ш! с'а8 лшторс аФаче че есте ръв лшпаштеа тя,
ип" 'I а! лгсат пре е! лш тж!шле връжтапплор лор , пп "I ав стъпжшт пре е! ,
пп 1'аръ'ш! а8 стр|'гат кътре тше, пп' тв сПп чер '1а! ав21'т, Ш1 'Г п! !гвъв1т пре
е! кв лшЛкрърие тале челе швлте льп врепп .
кл . НИ ле-а! шъртвр1'с1'т лор, ка съ'1 лшторч! пре е! ла лецеа та, 1ар е! с'а8
сешещт, ип п'св ссквлтст , 41 лшшропва поркпчиор тале, ип' а жв^екъциор
тале а» пъкътв1*т , каре с1е ле ва Фаче ошвл , ш'к ва Ф1 лштр'жпселе , Ш1 ав ват
вшър пе асквлтътор18, Ш1 черв1чеа лор 'ш'ь8 лшгжртошат, Ш1 пЧв асквлтат .
а . 11П'Га1 ащептатпре е! ап1швлц1, ип ле-а! шъртвр1С1т лор кв Бвхвл тъ&
пр1П пророчн тъ!, ип п'ев асквлтат , ип' '1а! с!ат пре е! Л1П шжпа попкльлъ! пъ
тжптьлв!.
5 . 2*
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а» . 41 т» пептрк лик^крърме теле челе шиле , пв 'I а! фъквт пре е! съ се
съвжрпискъ , ни' пв '1а1 пъргт пре еТ , къ пвтершк спи. ип пплостлв , пп
лм^врат .
лп . 111 1 аккш Пвтпегевл пострв чел таре , чед таре , чел пктершк ип лдп Фр1кошат, чел че пггещГ легътвра та, ни' ппла та, съ пв Ф|'е пвцлп льппаштеа та
тот пекагвл , каре пе-а аФлат пре по! , ип пре лшпърацН пощр) , ип пре къпетепше поастре , ип пре преоцп пощр! , пи пре пророчП поцип , пп пре пърпщН
пощр)', ип' пре тот попвлвл тъв , (Ип гиеле лшпърациор лн1 Асвр, пп пжпъ
лт 2|'оп ачеаста .
лг . ПП т» фп (1репт лштрв тоате челе че вш асвпра поастръ, къ тв а! фъкйт
ал*евървл , ип по! ат пъкът«1т .
ад . 1Ш лшпърацН пощр! , ни" къпетепнле поастре, ни' преоцп пощр), пн пър I п ц 1 Г пощр) п'ай фъквт лецеа та , ни' |Гав въгат л>п ееатъ Ае порнпчие тале ,
ни' де търтврнпрме тале , каре ле-аТ търтврнлт лор .
ле • 1П1 е! л>1)тр« жтпъръпДеа та, ни' лштрв внпътатеа та чеа швлтъ, каре ле-а!
(1ат лор, Ш1 л>п пътжптвл чел лпрг, ш! грас, каре л'а1 ват .^ппаттеа лор, п'а5"
сдвхит Ц|'е , ни' пв с'а8 лдпторс йела пъравврие лор челе реле .
л» . 1атъ астъгТ сжптет ров! , им пътжптвл кареле л'аГ йат пършциор пощр!
ка съ тъпжпче родвл лв! , ни" ввпътъцце лв! , 1атъ сжптет ров! пре ел .
ла . Ш)' ро^врие лгЛ челе твлте съ аЛвк лшпървциор, пре карИ 'I а! пвс престо
по! пептрв пъкателе поастре, ип престе трвпврне поастре стъпжпеск, ип престо
в!теле поастре , преквт ле плаче , ни сжптет луп пекаг таре .
ан . ПП ллптрв тоате ачестеа пвпет креоЧпцъ , ип о скрш, ип о печетлвеск
къпетеппле поастре, Лев!цп пощр1 , ци преоцН пощр1.
К А II

1 .

Съ пмпгръ че! че в* печетлпт лпгткрп >< ПмипсггХ 4ък«тъ, кг каре ст, «ъпйлсск а ц1'пеа тоате порвпчпо «I 1>х111иег.с& . та! рдртос а пя се атестека к» че} Ле алт пеат : а Ц1Пеа сатвна, апел «I шапте-лса, «ертвеле , пдрреле , пп гечгяргле .

;птре че! че а8 печетлвк ера Хееппа Артаксерксв" Ф1вл лв! Ахалия-.
Сейек!'а* Ф18Л лн! Ара1и, пп АхарЬ, пи 1ер1ппа, ип Фосвр .
п . Атара, Мелх!а,
г. Аттвс, Севам, Малвх,
^ . 1рат, Меротот, АвсНа,
«. . 1>ши'|'л, Гапитоп , Варвх ,
§, Мосйлнп), Лв/а, ЗПаппв,
е. Мп«х(п, Н«лГ1||, Сапша, ачетга сжпт преоцп.
й 1мр 1«и1ц1Г ежат: Пскс фвллк
а яша, *Ш лв1 Вапе8, че ера впвл «Ип *Н
л«1 1п.<1. (I, К(||кц'м ни' ФрлцН лвТ.
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л.. Савогпа , ОЛгя'а , Калшш , Фел1а , Апап .
I . ЛПха , Роов , Асев1а ,
м . 2акхор , Сарав1а , Савата ,
в'| . 0(1«а , Ф11 Д81 Вагша ,
п . Къпетешме попклнлк! дй! Форос , Фаат , Моав , 1лат , 2атв1а ,
^1 . Фи д«1 Ваш . Асг;н! , В1ва1 ,
^1 . АДаша , Ваг01 , Мш ,
51. Аир , Егема, Аавр ,
31 . Со<1в1а , 1сат , Внн ,
ш . Ар1Ф , Апатот , \ав:и" ,
.0.1. МегаФ1*с, Мссклаш , 1г1р ,
к. Месожевм , Сайвк , 1е<1»н ,
к& . Фалт1а , Апап, Апеа ,
кн . 0с1е , Апаша , Асяв ,
кг . Алою , Фала! , Совм ,
кд. Рееш , Есавапа , Мааша ,
ке- Ш» А1а , А1пап, Грат ,
ке . Мадвх, 1рат , Ваапа ,
«3- ВИ чела-л-алт попвл, преоцИ, левщН, ин портарп , кжптърецП , нн^атипоШ, Ш1 тот чел че терпеа йела попвлвл пътжптвлв!, ла лепеалв! В-втпегей ,
Фетеие лор , фп лор , хшФетеле лор .
кн. Тот чел чещДа, пи пр1чепеа , съ лдптъреа асвпра Фрвц1лор съ! , ш! 'I а
жврат пре е1, пп а8 ттрат ( I ) л\п влестет , ш! л\п жврътжпт , ка съ вгавле
лшлецеа лв! Бвтпегев, каре с'а а*ят л\п тжпа лв! Мо!с1 роввл лв! ОвтпегеЗ, ка
съ пъгеаскъ , ипсъ Факъ тоате порвпше Оотпкл»! Овгапегсвлв! пострк , Ш1жвйекъцие л»1 , пи лдпйрептгр|'ле лв! .
яд.. ИН ка съ пв (1ьт Фетеле повстре пеатвриор пътжптвла! , ип Фетеде лор
пн де вот два Филор пощр1 .
л . III 1 (]ела пороаа"еле пътжптвлв! , каре асЬк пегоцвр! ни" орТ че тарфъ лт
г!оа сжтветП ка съ вжпгъ , съ пв квтпърът аела йжгшш сжговъта, пп лдп г\ сфжптъ , пп вот (2) лъса апвл ал-шапте-леа, ип черереа а тоатъ тжпа. (3)
лд . НИ съ лдптър1т престе по! порнпч! , ка съ <1ът атре1а парте сю а*рахтъ
престе ап да двкрвл касП Вътпегеълт пострв .
лв . Пептрв пжише пвпери лдппаште ин' пептрв жертва чеа пеквртатъ, ип псптр»
тоатъ лрЛереа чеа^епврвреа а сжтветелор, ииадвшлор поъ ла сърг/ьторТ, ил ла
челе сФште , пи да челе пептрв пъкате , ка съ се квръце 1сраи, пила лвкрврие
каси Ввшпегевлв! пострв .
1

-

-

_

I

.

29. (1) А* »ък«т , а<1»ъ ав »ъгъ<1б1Т кн ■ енгш , ип жврчплвг .
чере шпика 4ела штепеп .

31. (2) Ллотшр».

(3_) X» вот
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лг . Ш1 ат арвпкат сорцТ пептрв йарврме айвчерП о"елетпе , преоцП ш! лев!ци , пи попвлги съ г^вкъ ддп каса Бвтпегевдв! постр» пептр» каседе «апшидор
поастре да вреш! сНп пп! съ апршгъ пре жертведшккд Оотпвлв! БйтиегейЛй! по
стрв пре К8Ш есге скргс ддп деце .
лд . \Ш съ айкчет пжрга роасюдор пътжптвлв! пострк , ш( пжрга ройнлв! а тот
потвлспп апддпап лт каса Вопшклй! .
ле- Ш« пре че! дштж! пъсквц! (Пп фм пощр1 , пи Мп вкеле поастре, преквт есте скри; лдп деце, на чеде ддптж! пъсквте сПп бои пощрц пи «Пп твртеле поа
стре , съ айвчет лт каса Бвтпегевлв! пострв преощлор , ин чедор че слвжеск лдп
каса Вкпше/еклй! пострв .
ле . Пжрга гржпедор поастре, пп чеде сШгтж! аде поастре , пи роасЬ а тот детпвд вшвдв! , ип а КИТ.1Л81 с1е детп съ ас1нчет преоцмор да кътара каси Бвтпегевдв! пострв , пи аечвелеле пътжптвлв] пострв левщиор, кареле вор геч81 левщП
ддп тоате четъцие рогЛе! поастре .
аз ■ ПЛ ва Ф1 преотйл Ф1«л лй! Аароп к» лев1твд лдптрв яечмала лев|'тйлй1 , ип'
левщи вор ас]вче гечгналъ сИп гечв^алъ лш каса Овтпегевлв! пострв лш В1ст1ер1е
ддп каса лв1 Бвтпехев .
а и . Къ лдп вюперп вор въга фП лв! 1сра1'л , пп фП лв! Лев! пжрга гржвлв! , пи
а вшвлвТ , ип а вптвдв! а*е детп, впие сжпт васеде чеде СФште, ин преоцп ии слваитори , ии портари , ии кжптъреци , ии пв вот пъръсг каса 1)втпегевлк1 пострв .
К А П

Д1.

Съ пвтърт. л>!с!ПторЛ 1оряса.птв.т8} , мм а! четъц|\юр 1к^е Г с1кпъ .цмпсмре.

1 ав шегвт къпетеппде попвлвдв! л>п Гервсалш, пи чела-л-алт попвл
а арвпкат сордТ съ асЪ;къ впвл сНп аече , съ шагъ лдп 1ервсал1т че^| татеа чеа сфжптъ , 1ар челе-л-алте поъпърцТ лдптр^лте четъц! .
"' 3 в . 1Ш вше а кввжптат попвдвд пре тоц! оашепм , каре ав ветт а
шеаеа лдп 1ервсал1т .
г. 1Ш ачестеа сжпт къпотепиле църи каре ав шеивт лдп Гервсал^т, 1ар лдп челел-адте четъц! але Ше! ав шегнт Ф1е-кареле лш топла са, лдп чегьцие сале 1срам,
преоцп , дев1цп , ии ЛТат1П1ти ип фн сдвциор дв! Содошоп .
д . 1Ш дш 1ервсад1т ав шегвт сНп фП дв! 1нс1а , иисНп фп лйТ Вешат1П, 11|"ПФ11
лв1 1»(1а , Ата1аФ1вл л»1 Аи1а, Ф18Д дв! 2ахар1а, Ф1вл лв! Сатар1а , фГвллвКСаФапа, Ф1йл лв! Маделе1Л, Ш1 <Кп фП лв! Фарес .
е- 1Ш Маата ф1вл лв! Варвх , Ф1вд ль! Халага , Ф1вл лвЮх^а, Ф1ВЛ л»1 Айада ,
Ф18Л лв! 1оар1в , Ф1*8л лв! 2ахар1а , Ф1вд л«1 Сиош .
з . Тоц1 фП лв! Фарес , кари шеЛ лдп 1ервсал1ш , патр» свте шаЬгеч! ш! опт
вървац! пвтерпгч?.
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д. 1Ш ачещ!а сжпт фпдв! Вешапип , Смо Ф1»л лв! Месвлат , *ш Л8!1оа<1,
Ф1»л лв! Фа<1а1а , фпл лв! Коле1*а , фшл л»1 МаасШ , Ф1вл лв! Етил, Ф1вл лв! 1ес1а ,
й . ВПйвпъ ел Пве , Ски", лоъ свте сюъ-яеч! ни" опт.
л . им Го/л Ф1*«л лв! 2ехр! сокоптор нресте ЛжпшП , пи Гвс1а Ф|'«л лй! Асапа
ал- 001-леа престе четате .
I . Бн1 преоц! 1а<Ла Ф18Л лв! Гоар1*в , 1ах1#п .
«I . Сареа фшл лв! Ех1а , Ф1хл лв! Месвлат ,

Ф1»л лв! Са^вк ,

Ф1*вл лв! Маршт ,

Ф1йл лв! Д|'тот лшпреажта каси лв! Окшнегев .
в). Ш1* Фрацн лор, кари Фак лвкрвл каси, опт свте а*оъ-2сч! пи (ю!, ип А(1вк1 , Ф1вл лв! Героят , ал Ф1вдв! лв! Фалал1в , ал Ф1влв1 д«Г Ашас! , Ф1'вл лв! 2ахарь-т , Ф1ял лкТ Фассвр , Ф1вл лв! Мелхга .
п . III 1 Фраци лв! къпетепЛле Фапнлилор, а*оъ свте патрв-яеч! ни' (Го!, им Апккма Ф18Л лв! ЕсЛрЛл ал Ф1влв! лв! 2ах1в, ал Ф18Л81 лв! Месармгмт ,

ал Ф1влв1

лв! Епм"р.
А1 . III I Фраци лв! пвтершч! ла оцире , о свтъ Аоъ-геч1 пи опт , им сокоптор!
престе (1лшип Ваамл Ф1«л челор гаар! .
^! . ПИ ('/и ЛевЦй Сапша Ф1вл ль! Асвв, Ф1вллв!Еср1 ал Ф18лк! л«1 Асав1е, ал
ф]'влв1 лв! Ввт .
й[ . 1Ш Саватеос , ни Гогават престе лвкрврме каси лв! Бвтпегсв челе Н1м аФаръ , сЛп къпетепЛле Лсвцшор .
д| . НИ Матташа Фечорвл лв! М!ха ,

<нвл лв! 2авсЛ ал Ф1*влв1 лв! АсаФ , та!

таре престе лавйъ , пи Ша престе рвггчвпТ, им Впквкьча ал-(1о1-леа лштрв Фраци
лв! , ии' \в(1а ф|'вл лв! Сапша ал Ф1влв1 лв! Галел ал Ф1»лв! лв! ^(Гвавп .
ш. Топ,! ЛевецИ лт четатеча чеа сфжптъ , Аоъ свте опт-хеч! пи патрв .
л.1 . III I портарн, Лквв, Телагош , ии ФрацН лор , карЛ пггеск ла порц! , о
свтъ шапте-геч! пи с!оТ .
к.

1ар че!-л-алц! Гсрамтсп!, иипреоцп. им' ЛевщЛлш тоате четъцие 1вЛе!

Ф1в-кареле ла тоима са.
кл . ЦН^тиитп, карЛ ав дъкмт дп Офлв, пи Сш, им ГвСФа престе КатЛит!.
кв . 1111 сокотор! .'свиплор лш ]ерг:салип О21 Ф1вл лк! Ват Фечорвл лв! Лсав1а.
Фечорвл лв! Маташа ЛПха <Лп фЛ лв! АсаФ , челор че кжптъ липпреажгаа лвкрвЛ81 каси лв1 Т)ьтпехе« .
кг . Къ поркпчеа лдгапърпткл престе А&пти. им ръюхпеа кре^шчос престе кжптърец! К8вжптг;л Ф1е-кърв1а (Ли г'\ лш г\ (1), им ржпйвЬсе

кжптърециор пре

Ф1е-каре ъ\ кжгн! ера ггоа лв! .
кд . ИИ Фата1*а Фечорвл лв! Васша А\\\ фЛ лв! Хера ал Ф1влв! лв! 1ис1а,

ера ла

тжпа Л1тпърат8лв! житрв тот кввжптвл кътре попвл .
23.

(I)

Л(1п;г Ш1 Л\таъратм ле <1а леце ,

пи кйптгргцМ ^т! П11веа С1В«1« й'т и .цп ж] ,

40

КАРТЕЛ,

ке . Ш1 да сълаш лш цар|'па дор , пи дт фн лт 1«йа а8 шегвт лш КарКттарвок,
пп лш сатеде лв1, пп лш Бавои, ии л>п сатеде лв1, пп дшКавгнл, пп лш сатеде д»1.
К9 . 1Ш ЛШ ПСНС , 1111 ЛИ1 МОЛОЙВ , ПИ ЛШ ВГгФалат .
«з • ПП лш Лсарскад , ни дш Шрсавее , ии' дш сатеде е! .
ки . НИ дш Сшелаг , ни" дш Маипте , пп дш сатеде е! .
кд. . Ш 1 дш 1еретои , пп' дш Сараа , ни' дш 1арт«т .
а . 11И ддп 2апва, нпдш (Модат. ни лш сатеде дор, пп лш Лах1*с, нп лш цар1шле лкТ , лш Л/ека , пп' лш сатеде е! , и и ав тгвържт лш В)'рсавее пжпъ
да ржпа лв1 Епот .
ад . III 1 фи л«1 Ветаппп Леда Гаваа , Л1П Махтас , лш Геа , лш Вети , пп
лш сатеде лк! .
ле . ПП дш Апатот , лш Лов , лш Апаша .
аг . фпАгор, лш Рата , лш Гета1т .
ад. ^\п Лс1о(1 , лш Сево1т , д>п Лавадат дш Лой .
ле- ПП дш Опо, лш Порасни .
аз . ПП сНп девщ! дшпърцме дв! 1в(1а , пп аде дв! Вешапни .
К А П

Щ.

Кктсдо, пп сдвжведе Преоцмор, им аде Лев!'циор , карП с'а8 сядт кк /ороиаве! ^п 1ервсал1т , пп п«/лторм в1тери«р : К1е1лап(]8-ге Ле претктшЛспеа Лев1цп, кв таре сърваре съ сървеахъ пчщпреа чопцИ.

Цчещ!а сжпт преоцН , ш! левщН , кари" с'а8 свк кв 2оровавел'ф1вл
_ л»1 Салатпл , пп" кв Псвс Сарт'а , 1ерепп'а , ЕсЛра .
в . А тпрьп , Малвх , Аттвд .
г . Сехеп1а , Гевт , Маршот .
^ . Абйо , Гнптоп , Ав^а .
)
е . ЛПаппп , МаасПа , Ведга .
е . Сапипа , 1(иар1в , 1ейеа..
д. Салав", Атток , Лелта , ОсЬмв . ачецп'а сжпт къпетеппле преоцмор , пп'
фроцп дор лш гмелс ль\ Псвс .
и. ПИ лев1Ц1'1, Псвс, Вапв1 , КгйтПл , Сгрев1*я , Тойсе , Мвттат'а , престе
вжптър! ед , ни Фраци л«1 .
«. II П Вакввт Шас , ни йтгн , пи ФрацП дор, Ф1*е-кареде лдп сльжва са.
I . ПП Псвс а пъсквт пре 1оак]'т , пп 1оают а пъсккт пре Ед1*асав, Ш1 Ед1асав
а пъсквт пре 1овае .
&1 . II П 1»(1ло а пъсквт пре 1опатап , Ш1 1опатап а пъсквт пре АЛв .
п'| . ПП дш хиеде дв1 1оак1т ера ФрацП дв1 преоцИ, нп къпетепше Фапп'Дадор дв! Сарага , Ашар1а дв! Ереппа , Апап1а .
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п. Л«1 ЕсЛра , Месвлат , лв! Атор1*а, 1оапап ,
д| . Л»1 Атвалвх 1опатап, лк! Сехеш'а , 1ос'ф,
€'|. Лн1 Аре, Мяпас', лв! Мар'от , Елкап ,
81 . Л»Г Аа\и)а' , 2пхпр'а , лв! Гапатот , Месолат ,
«I. Лв! Лв1а , 2ехр1 , лк! ЙШпмп , Моавт* , лв! Фелет' ,
и*. Лв1 Валгас, Сатве , лк! Сепма , 1оапатап,
ли . Л»1 1оар1в Меттапо", лв! ЕсНо, Ог" ,
к . Лв! Сяла", Кала* , лк! Атех , АвеЛ ,
кд . Лв! Елк1й Асав'а , ле! ОНгпа Катапаи ,
кп . Лев'цм лдп г'леле лк! Ел'ас'в 1оа6а, ли" 1оа , им Гоапатап. им 1(Ьа скрш!
къпетепше Фагшлмлор , ии преоц! лдптрв лшпъръц1еа лв! Бар'е Персвлв! .
кг. НИ фм лч1 Лев! къпетепи Фптимлор скрин! лт картеа кввштелор гмелор,
ни плпъ л^п гилеле лк! 1оапап Ф1»л лк! Елшье .
кл>. 1Ш кьпетепмле левщиор , Асав'а , Сарав'а, 1'свс , ш* фм лв! Кайшш ,
ии.фрпцИ лор лмнпрепжгна лор а кжпта, има лъвйа с!кпъ порвпка л»! ВаШ оIII ;л ле! Оатпохея ржпй пе рата* .
к^. Матташа, им ВаквкК1а , АвеПа , Мезолат, Талтоп ,
кв. Акквв пъ/лторП норц1"лор, клин! ат а<Ь;пат ев пре портарп ачещда, ера лп
гиеле лв! Хоакип Фечорвл лк! Пс«с ал Фечорвлв! лк! 1осес1ек , ни лдп гиеле лв!
Кеепиа та! шарел»!, им ал лв! Е«1ра преотвлв!, им къртврарвлв! .
кз • Ш" ла сФ1ПЦ1*реа гМклв! 1ср»сал|'твлв! а черкат пре левщ! лдп локврие лор,
ка съ'1 ас1ак ь лдп 1ервсалип съ Факъ сФищ'ре , пи весел'е , кв твлцъпмтъ , кв
кжптър! , кв К1'швале , кв капоапе , пи' кв алъкте.
кн . 1Ш с'ав ас1«пат фм к.тлтърециор че! сНп прежврвл 1ерксалнпвлв! , ии' че!
йела сълашврие лв! КетоФат' ,
кл . Ш'1 дела Ветгалгал , ии (Нп царшиелв! Гава, ии Агтот , къ сълашвр!
ав фост гкПт лорв'ш! кжптъреци лдп 1ервсал'т .
л . НИ с'ав ккргщт преоцм , им лев'ц'1 , ии аХ ккръидт пре попвл , пи пре портар1 , им гМкх .
а* . Ш' аЛвсеръ пре воери 1ва*е! пре ги! , пи" а« ашегат а*о! шар! спре лаваъ ,
ии треккръ с1еа с1реапта пре гШл порим гвпо1влв! .
ле. Ш1 ак терс (Нппапо'а лор Оса 1а , ни жвтътате аш воери ГнаЧм .
лг . Ш" Агар1а , Есара , им Месолат.
ад. 1Ш Ьаа, Вешапмп , Сатш'а , нм 1ерепиа .
де • НИ На Ф11 преоцмор кв трлтвще 2ахар1'а Ф1вл лв! 1опатап , Ф1«л лв! Сата1а, Ф1*вл лв! Маттап1а, Ф1вл лв! ЗКхеа , Ф1вл лв! 2акх»р , Ф1'вл лв! АсаФ ,
А5 . ВП фрацм лв! Сата1а , нм ОжПл , Гелол , 1ата , Катапаи , 1в<1а, им* Апаш' алъвЛакв впелтеле кжптъриор лв! Вав1с1 отвл лв! Вйтпехе» ,
им' ЕеЛра
къртврарвл , Л1ппа1»теа лор пре поартъ а лъвс1а прш преажта лор .

6.
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аз • ИП с'ак смт пре скърие четъцП лв! ВаШ лдптрв св1*реа гМвлв! Леасвпра
каси лв! Оавн! , ии пжпъ ла поарта апе! Леспре ръсър'т .
1 ли . НИ ал-а"о!-леа хоръ с!е лаваЧ съ авчеа лнтпппнжшЗв*! , ип' еЗЛвпъел, ии*
жмпътате Ли попнл ("еасвпра гпЬдв! пре с!еасвпра тврпвлв! Тапвршилор , ии пжпъ
ла 21(*8Л чел лат .
лл. . ИП Леасвпра порц'1 двГ 1'>ра'т ии" пре ла поарта чеа веке. ни пре ла поар
та чеа пескоасъ , ни" пре ла тврпвл лв! Апашеи , ии с!ела тврпвл лгЛ М'а плпъ
та поарта ии, ни а» стътвт ла поарта пагй*.
м. "Шакстътвт атжпйо! хорП че! с"о лав<1ъ лш каса лвТ Бептегев, ни ев, ни
жвтътате Лп къпетеш! каре ера кв пи'пе .
М1. 1111 преоц*! Ел'ак1т , Маас'а , М1апип , М'хеа , Ел'оп, 2ахар'а, Апап*а
КВ ТрЖШБЩЪ .

мп. 1Ш Маама , Сигиас, Елеаяар , О/Л,

1оапап , Мелх'а , Ел'апиа , Егвр ,

1111 с'г.8 аВ21*Т КЖНТЪрСЦП , 1Ш Ехр'а СОКОТ1ТОр»Л ЛОр КЖПТЖПс" 1111 ЛЪВ(1ЖН(1 .
мг . ИИ а» жвппат лт /Лоа аче1*а жвппер! тарТ, ни с'а» весел1Т , къ Ивтпегев 'I а вессл'т пре Лжпши таре , ни" Фошсме лор , ш* «И лор с*а« весел'т , ии
с"ав ак/Лт весел]'еа (Ни 1ервсал'т Лепарте .
мд . ИИ ав ржпсШт лп /Лоа нче'а БървацТ престе къшър1*ле в'ст'ер'е! , престе
пжргъ, ни престе 2ечв'адъ, ии престе челе аЛвпате лмтр'жиселе йела кгпетенил<- четъциор пърцП преоцмор, ии" левщмор, къвсссие сра лдп 1к(1а. ии лнтрк
нреоц! пи липрв девщи че! че ста .
ме- и\\ и иъ/Лт па/.еле каси Бвтпегевлв! лор, ни пяхеле квръц1'реТ , пи пре
кжптърец! , ии пре портарТ , преквт а порвпч'т ВаъИ . ни Солотоп ф'вллв!.
мз • Къ Л1П /меле лв! ИавМ, Аса* <Нп лшчепвт лптж'вл кжнтърецмор а фост
ржм(1в1т спре кжптареа ни' лавЛа лв! Окшпеге» .
мз • ПИ тот 1сра'лвл лш 2иеле лв! 2оровавел ни' лш /Ллелс лвТ Кеепиа Ла пърц! кжптърецмор , ии портариор лвкрвл (1) 2ш1лдп я'оаса, ии сФ'пцеа лев'ц'лор , ни лев'ц'1 СФШцеа Филор лв1 Аароп .
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Чст1П(1»-гс аЛоа леце съ тп Лъ чеГЛе а.и пеат Л«п каса ПотпмяГ , п|ЮШ1ИП паргеа леощиор :
васеле касЛ л»! Тош'с съ лсатЛъ Ип в|'спер|'е , ии и леЛепгеск че! че па ци< сдипБъта : Йсегша чеарт*
пие ЕвреН че! че ..ьнгс «сте! Ле а» пеаш .

^У^ 1

\?С"1 п 21'оа аче"а с'а чеп'т лп картеа лв! МоТс1 ла авгвл попвлвлк!, ии*

' «бтЧ"

2Лепв>
23. з-

чн

к\^1са п*лат скр^с Л1птр'жпса , ка съпвштре Атоп1тепН, ш! Моав1те1л \1/Л
1\ \ ? "И лш аЛвпареа лв! Овшпегев пжпъ лдн веак .

1 »^Ш1

в . Пентрв къ н'ав еиит л^ппаштеа Ф1'иор лв! 1сраи к« пжТне пи*
\г "^5
кв апь, ш! а8 пъ!т1т асвпра лор пре Валааш ка съ'1 Блестете, нп а ^пторс
Овтппегевл постр» влестетвд л^птрв Б1пе-К8вжптаре .
47.

(I) Лш а ис II .
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г . Ш1 а фост <Ьпъ че ай авг!т попхлвл квв{птеле лецн ачеци'а, ш! с'а осемт
тоатъ атестекъткра лдп 1сраи . .
д . 1Ш таРпаште ае ачеаста Ел'ас1В преотвл каре лъкма лш В1спер1а касП
Вйшпегсклк! пострв й"е апроапе Ф1шс] лв! Тов1а ,
$ . 1а фъккт лк1 в|'ст1ер1'е таре, пи пвпеа аколо таглаште Маппа, пп т ьтлиа,
Ш1 васеле , ин гечмала гржйлн! , ип а впжлк!. ии а кптйлв! ае летп , каре ера
порвгтте пептрв левщ! , ии пептрв кжптъреиТ, ии пептрв портар!, ип пжрга
преоциор .
е. 41 ла тоате ачестеа п'ат фост лш 1ер«сал1ш , кълш апвл ал треТ-геч! ии
(1о1 ал лк! Лртаксеркс» липпъратьл Вавиопвлв! ат вешт ла лдтпъратвл, ин Ать
сФжрии'ткл 21'лелорт'ат червт о"ела лдтпъратйл,
9. НИ ип вегпт Л1П 1ер8сал1ш , пи ат л\пцелес Ае ргктатеа, каре о а фъ
ккт Ел1'ас1в , фък<т,пс1 лкТ Тов1а в1СТ1ер1*е лдп ккртеа васП ль! Вептегей.
н . им ръ» 'т! а първт Фоарте , пи ат лепъДьт тоате впелтеле каси лв1 ТоВ1а аФаръ А'т В1СТ1аер1е .
л. . 1Ш ат квръщт в['ст1'ерПле, ип ат лшторс аколо васеле каси лв! Октпеге»,
таппа ип' тът.тла .
I . КИ ат квпоскнт къ пгрцие левци'лор п» с'ав а"ат, ни с'1;в Аъс Ф1*е-кареле
ла царша са, лев1'ци , ип кжптърецп, кари Фъчеа лнкрвл .
х\ . 1Ш т'ат чертат кв та! тари оцнрП, пи ат г'\с : пептрв че с'а пър-шт
каса лй1 БктпегеЙ? ип 'I ат ао"впат пре е!, ии Тяш пкс пре е! ластареалор.
Н1 . II Н тот I »(1а а« айес гечмала гржвлв!, ии" а вшвлв!, пи' а йптвлй! Ае лети
да В1ст1ер1е .
п . 1Ш ат порйПЧ1Т пр'т тжпа л»Т Селепна преотвл»! , пи' алв! Саа"ок кърткрарвлв! , пи" а лк! Фа(1еа сПптрв левщ! , ип прш п?жпа лор. Ллап Ф1*кл лй! 2акхвр , Ф1В1 лвГМатташе , къ креаЧпчоиП , с'а8 сокоит пресче ажпшн съ лшпарцъ Фрациор лор .
д| . А(1»'ц1 апипте Иктиегевле Ае пипе л\птрк ачеаста, ип" еъ пк се шеаргъ
пила теа, каре ат фъквт кв каса Юопшклк! Бвтпегевлв! писв , пи кв пагеле е1.
$\ . ИП лш гмеле ачелеа ат въгвт лш Ь;(?а кълкжпа* теасквр! схтвъта , шГ
асЬк.т.пс! спои! , пи' лткъркжпН пре тъгар!, ии вш , ии стркгвр!, пи" стокше, Ш1
тоатъ сарчша пи аЛвкхпЛ лдп Тервсалш лш г1оа схтветП, Ш1 ле-аш търтвршт,
лдп 21-оа вжпгърП лор , пептрк че вшс1еа Ае шжпкаре .
51 . 1Ш Т}р1епН , карН шеНса лш 1ервсал1Ш , абвчеа пеще , Ш1 тот лвкрвл йе
влпйкт В1пс1еа сжтвъта Ф1иор 1кс1е1, пи л\п 1ервсал1*т .
31 . ШГ т'ат чертат кв че! та! Ае Фрвпте а! Ф1иор лв! Гвйа, пиле-ат ж!с лор:
че есте ачест лвкрв ргв , кареле Фачец! во! , о"е спвркац! 210а сжтБете! ?
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й| . Ак П8 аша а? фъквт пършц'1 вощр' , ип ав асЬ с престе (1*шиП Вктпеяекл
постра, пп престе по! на престе четатеа ачееста, тоате релсле ачестеа ? ш!
#01 ас1ъоцец| шкш'е престе 1срш'л , спкркжгк1 сжтвъта .
д.'. 1Ш а фост кжпс! съ ш-серъ порц! ^п 1ерксал'т , таГпаште де сжтьътъ , Ш1 ат г'с : а*е с-аХ Л1пьч'с порцие , ип ат г'с: ка съ пв ле ("сск'2ъ пжпъ
(1йпъ с,т,п)бътъ , пп сПп с.иуйо теле ми пес ла лорцГ , ка съ пв !к1ккъ фИ лъНъАа
сарчии лт 210а слшвете!.
к. ПИ аХтас престе поспте тсцТ вжлгъторн вжпгжш] яфсръ йе 1ервс8д'т оа*атъ , пи с!е сю'ь орГ .
■К4 . 1Ш ат търтвринт лор , пп ат г'ю кътре е! : пептрв че во! тжпецТлпппрейжта гШлъ1? йе вец! Фаче а гюъ-оаръ ачеаста , во'8 лштшйе тжпа теа асвпра воастръ.
Шл вретеа аче'а п'а8 та! вегпт с&твъта ,
кп . 1Ш ат г'с левщиор кари съ квръцеа , съ В1'е съ пггеаскъ порц|'ле , пи"
съ с*1пцеаскъ 210а сжтветН . Пептрв ачеаста аЛв'цТ апипте Ас пипе Рвтпегевл
пиев , 1пртъ-тъ йвпъ тклцпнеа пнлЛ тале .
кг . ^п 21леле ачелеа ат въхвт Евреи, кари 'ш'а8 лват *ете! Агстпепче,
Атоштепче , ип МоавЬепче .
кд. 11Н 4>н лор жвтътате гръга Аготшеще, ип пк ш>*еа гръ1 Еврееще , 41
ййпъ л"тва попвлвлв! кк каре съ лшсоцеа .
ке . 11И т'ат чертат кв йжпшП, ип 'I ат влестетат пре (1жшпП, ип* ат бътвт (Иптрв е! вървац! , ип 'I вт сквтврат пре е1 , пи 'I ат жврат пре Бгнппегек 21*кжп(]в-ле съ пк вацТ Фетеле воастре Фечориор лор , пп съ ив лвапД <1ш
фетеле лор Фечориор вощр", ип воъ .
зл\тп»:
кз. Ак пв аша а пъкътв1Т Солотоп дтпъратвл лв! Гсраи ? пп цп пеатвр!
3- *• говлте пв ера липпърат асетепеа л»1, ип |"вб1Т лв! ОвтпегеЙ, ип л'а фост пвс
^^■ I- пре ел Бвшпегев* лшпърат престе тот 1сраивл, ип пре ачеста л'а8 авътвт Фетеме челе Ае алт пеат .
злдтпъ:
«з • •^пка' &о в0' °ъ пв ак2*га къ ФачецТ тоатъ ръвтатеа ачеаста , ка съ пъп.4. кътвщ! лшпрот1ва Вктпегек.ш пострв ципа" Фете» с!е алт пеат.
кн . 1Ш На *И лв! 1оас]а а лв! Елнзвв преотвлв! челв! тире ера пшере лв! Сапавалат Краштеапвл , ип л'ат гошт пре ел с!еда пипе .
ка . АсЬ'ц.1 апп'пте с!е е! Бвтпе/евл ппе8 , пептрв къ а» спкркат преоц!еа ,
ип ашехътжптвл преоц1*е1 , ни пре левщ! .
а . 1Ш Таш ккръц1*т пре е! сю тот отвл чел де алт пеат, ип* ат пвс ржп(Ьиалъ преоциор , пи левщиор Ф'е-кърв'а (1впъ лвкркл лв! .
а» . 1Ш ла йарвл асЬчерН йе летпе л(.п вреш! <1е ап! , Ш1 .]\нтр« челе Ле пжргъ , ааУц! ат1пте йе тше Овтпегевд пострв спре Б1"ае .

К й? Т 8 й в С Т I Р 6 I
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артеа ачепста квпртйе 12във|*реа Евреиор бе п!ер(]срса , каре се апропчеа лор ла тот пеатвл . .^ппълцареа Ест1ре1, пи а лв! Марйохев*,
сървареа Фвр1П1, са8 ржшШала сорциор . 1ар квт къ ачеастъ 1стор1е
п» есте пъскочпъ, преквш вжрфеск Лвтераш!, аЧптр'ачеаста съ веа*е,
къ Евреи Фоарте швлтъ врете а8 цтвт ачеастъ сърваре Фвр!т , квт съ вес!е
аЧп кпртеа в. Мокав : кап, $\. 1Ш сНп Коа* : Теосюмап: Тим: йе 1вйе! . ^пкъ пи Евреи тот капошчеаскъ г.8 цшет картеа ачеаста , квт търтврнгеще 1ос1*ф
Флпв|'е , кжпб скр1'е ас«пра лк! Апшоп , ии Сф : Атапас1е , са» орГ чше есте
алтвл скритор лп Сшонс! , ии Сф : ЕшФаше лп 1ересьл кл. .
Ч|"пе а фост скриторвл кърцЛ ачеци'а , ин пре че врете с'а скри; ачеястъ карте , пес!оиир1'ре есте лптре Баскал!, лпсъша! тоц! сокотеск къ МарДохев- а скрю
ачеастъ кврте , преквт съ поре аЧп кппвл а . Ст|'х к . впс1е съ четеще : ,, ин а
,, скр]'с Мардохев кввштеле ачестеа лптр'о карте , ш{ ле-а тршн; Евреиор ."
ТалтвЛстн сокотеск , квт къ ачеастъ карте есте скр1съ йе Смпгога чео шаре .
йпп сокотеск, къ Есс1ра съ о Ф1 скри;, лпсъ ачеастъ карте есте та! аЧппаште йекжт (1е пре врепше л»1 Есо"ра скрюъ , каре лвкрв сИптр'ачеаста съ вейе,
къ а фост пвтъратъ лп катаслхвл кърцмор капошчещ! але Евреиор , каре катаст!х, <Нп 1ос1Ф Флав1*е съ веа*е , къ п'а8 фост фъквт та! тжрг18 йекжт а
Фост Артаксерксв Лопгвтап.
Айевърат, спвпе Марйохев", къ а скри: карте, Ш1 о а тр1ннс ла Евре! , 41
картеа аче1п а фост Ешстола лв! МарйохеХ, каре пептрв аче1а о а сври.*, ка
сървътоареа сорциор лп тот апвл съ се сървеге, преквт сПп капвл а. ин аЧп
лпчепвткл |. съ квлеце , 1'ар пр1чша сървъторН ачециа, ии церетопнле але
ТЖЛК&1 Дрегътор1*а СшагогН че! тар! а фост, каре ии Епютола лв! МарДохев,
ни а Ест1*ре! тоатъ о а скри; лптр'ачеастъ керте, та! а^ъогжпа* пвта! впеле пептр» лвпнпареа 1стор1'е! .
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13|'см лвГ Мар<]охеЗ: оспъцм ^тпграгвле! : пеаоштареа , ии лепъЛареа .цтпъргтесН АсппсГ.

ратвлв! ,

п апвл ал-с1о1-деа ал лпшъреше! лв! Артаксерксв чел»1 таре лп гюа
(Нп'тж! а лвпП лв! Шсап, В1С а въгвт Мар<1охев Ф18Л лв! 1а 1р, ал
л.л Сете! , ал лв! Ю'сек с1ш пеаткл лв! Веш'атн1 , от ЕвреШ , каре!ле лъкма лп четатеа Свое, от таре елвяитор лп квртеа лпшъин ера <Пп роси пре кари 'I а с!ьс лп роБ^е Лтав»хос1опосор лтпъ
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КАРТЕЛ,

ратвл Вавиопялй! сПп ГерксалПп , липпрсяпъ кк Гехогиа лшшъратвл Т«ЛеТ , пп"
ачеста ера вювл лв1 : ,, }атъ глсчсвр! ип гжлчеавъ, тръхпете , ип ввтретър , ип
,, тарввраре пре пъшкат, ип 1атъ с!о! Балавр! шар1 пк- вешт лишаште зишг.Но!
,, съ се лвпте, Ш1 а фост гласвл лор юаре , ип ла гласкл лор с'а8 гъпт тоате
,, пеиткрие (1е рь/соШ, ка съ ватъ пеатвл челор йрепц!, ип 1атъ а фост /та
,, аче1а г\ Ле лштвпсрск , с!е пекпг , а*е певое , ип (1е кш . пп тврввраре гаа,, ре а фост пре пъпьъпт, ии с'а тврвкрат тот пеаткл чел йрепт тетжшЬ-се с!е
„ релеле лор, ип с'а гъпт а"е пер1'ре , ш! а стр1*гат кътре Бвтпеге» , ип Лв
„ стр1гареа лор, с'а фъккт 01'птр'вп 1'гвор пик, рд »" таре , апъ тг;лъ , ип лк_
,, пнпъ , ип соареле а ръсър1Т , ип че! сшерщ! с'ай лшпълцат , пи а тжпат
„ пре че! тър1'ц1.и 1Ш с'а а"ещептат Марйохе8 йвпъ че а въгвт ачест вю, ип
гжгп1еа че врса Онтаеген съ Факь, ип' авеа В1снл ачеста лш Штъ , нп лш тот
К8вжпт8Л вреа съ'л квпоаскъ пжпъ ла поапте ,
ип с'а ашегат МарЛохей" лдп
ккрте к» Гавзта, ип к« Тарп, каре атжпйо! ера ФлшепТ а! лишгърптйлй! , ип
пъгеа кзртеа , пп а авгк гжпЗврие лор , Ш1 гр^жие лор а черкат, ип' а лшцелес къ'ш1 гътеск т.тЛшле лор , съ ле пче пре лшпъратвл АртаксерксВ , ии
а спяс лдтпъратвлв! , пи а лштревят лшпъратвл пре атжпио! ФатепН съ!,
ни е! тьрт«р1С1пс1 '1а спжп/крлт , ии а скртс лшшъратвл кквштеле ачестеа
лштрв потзгире , ип Марсюхев лшкъ а скри; кввштеле ачестеа , ип' а порвпЧ1Т лшпъратвл лв! Марсюхев съ слвжаскъ , нп '1а а"ат л«1 йарвр! пептрк а.
чеаста , 1ар Аюап ад лв! Д|ш"пас1ат Вйгевл, чел тър1т лгппаштеа лшпъратйлк! ,
черка съ Факъ ръВ лв! Марйохе», ип попвлвлв! лв! , пептрв че! йо! ФашепГа!
лдшпьратвлв! .
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АртаксерксЗ спре ярътяреа пвтерП , пп а шгр/рп сале , $п о свтъ пп оит-гсч! йе т'ие фъкжпг! оспгц
стръл5Ч1т Боермор съ! , пи' челор <1п> четяте .цп шиите гие, ип п-шпгмЬ-се кчесте гие влс иьпцм, а |.е!Ш1 г пре Астпш лдтпърътеася ддп лгвптрв, пп иевр*ш1 а шерре о леапъс1ъ, пп <Яи сфвтм ^пце.1сиц1.;ор поркпкъ ^шпгрътсаскъ съ исстеще ха Фспипле съ 4са чшстс Бгрсац1Лор .

впъ кввштеле ачестеа Л1п гиеле лв! Артаксерксв", каре а дват пр1П
Б1рвшцъ бела ТпаЧа о свтъ йоъ-яеч! Ш1 шапте с1е цър! .
н . -]\птр'ачеле 21ле кжпй а шегвт лш скавп /шпъратвл ачеста л\п
четатеа Свс!'с ,
г . ^п апвд ал-тре!-леа ал Л1тпъръц1*е!сале. Фъквт-а оспъц таре пр1"ет1Шлор съ!,
Ш1 челор-л-алте пеашвр!, Ш1 челор шърщ! а! Персмор, ип а! МнНлор, воер1лор
Ш1 БотШлор .
^ . Ш1 с1впъ ачеаста ле-а арътат лор аввдоа Л1тпър1>ц1е1 сале, ии тър^реа йесФътъри БОгъцде! сале , лштр'о свтъ ии опт-геч! йе гие .
е . 1ар кжпб с'а плнпт гмеле пвпцИ , а фъквт л1тпърат8Л оспъц пеатврмор,
челор че с'а8 афдат л>п четате шасе гие , лш квртеа каси дртпъратвл»! .
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е. фпшодоБггъ кя В1СОП , 1ш кв (1) верх! лптшсе пре фвш! Ае внппе , ии
юохоржте , пре велчвпе Ле авр, иЛ Ае арцтт , пре стжлп! с1е парш (2) ипсю
шатръ .
3 . Иаткр! Ае акр пи де арпшт пре парйосеалъ Ае шатръ де стара гй , ш! Ае
шшп, Ш1 Ае татръ йепарш, им ащерпвтвр! стрълвч]'те кв лпшстр^вр! лп флоР1те лшпрежвр трапйаФ^р! ръвърсяц! .
н . Иахар с1е авр, пи Ае ядппт , ни <1е рптракс ппхар пвс лтшпте Ае тре!леч1 Ае пи! Ае талапц! , вш швлт , ни йвлче , каре веа лпс8'ии лшпъратвл, {ар
въвткра ачеаста пк (1«пъ лепеа чеа 0Б1ЧП81Тъсъ Фъчеа, 41 аша а врвт лшпъратвл ,
пм а порвпч1т йрегъториор касП, ка съ Факъ воеа лв! , ии а оатегшор .
л . 1Ш Астша лтпърътеаса а фъквт оспъц Фетеиор лп кврцие лтпърътещ!
впбе ера лшпъратвл Артаксерксв .
1 . 1ар лп г1'оа ашаптеа весел фп'п(1 лшпъратвл а г\с лв! Ашап , лв! Вагап,
лв! Тарра , лв! Вараг! , лв! 2атодта , лв! Аватага , лв! Тарава челор шапте
Фстеп! слгж1Тор! а! съ1.
&| . Съ ао"вкъ пре лтпърътеаса ла йдпсил съ о Факъ пре еа лтпърътеасъ , пи
съ'1 пве е! (1]'ас!отъ, иикасъарате воериор , ни пеашвриор Фрвгавсецеле е! , къ
ера Фрвтоасъ .
■и . 1Ш п'а асквлтат Ае ел лтпърътеаса ка съ в!е кв Фашепи , пи с'а тжхтит
лпшъратвл , ни с'а тжгиеат .
Г1 . ПИ а 2ю пр1*етепиор съ1, къ ачестеа а гръ1т Асп'па : Фачец! бар пептрв
ачеаста леце ии жкбекатъ .
^1 . 1Ш ав" вешт ла ел Аркегес , ии Сарсатес , ш! Малесеар къпетепиле персиор , ни але ганНдор , че! Ае апроапе а! лтпъратвлв! , квре лптж! шебеа лжпгъ лшпъратвл ,
€1 . НИ авспвс лв! бвпъ лец!, ккт съ квАе а Фаче Астте! лшпърътесе! , пептрв къ п'а фъквт челе че '1а порвпч!т лшпъратвл прм Фатеп! .
в1 . НИ а 21С Мвхев кътре лшпъратвл , ии кътре къпетепП : пв пвша! лтпъ
ратвлв! а фъквт стржшвътате Астша лтпърътеаса , 41 пи твтвлор воериор , Ш1
повъцв1ториор лтпъратвлв! .
%\ . Къ а спвс лор кввштеле лтпърътеси , пи* квш а гръ1т лтпропва лтпъ
ратвлв!, с!еч1 йакъ а гръ^т лтпрота лтпъратвлв! Артаксерксв,
т . Аша астъг! Боатпеде челе-л-алте але воериор Персиор, пи але МШлор авжнк! челе че а гръ!т еа лтпъратвлв!. вор квтега асеюепеа а печшст1 пре
БървацП лор .
Л1 . Беч1 Ае 1 съ паре бвпъ лшпъратвлв! порвпка лшпърътеаскъ, съ скр1в овпъ лецие МНиор , пп але Перс!лор , Ш1 лптр'алт кШ съ пв *пк* , шч! съ гаа!
6. (1) А<Ц« татерП вер«1.

(2)

Парш татр* йш остроми парос.
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КАРТЕЛ,

]'птре лдтпърътеаса да с!жпс8л , пи лдтпъръшеа еТ съ о йва лдтпъраткл ла о
Фетее та! Б»пъ оекжт ажпса .
к . НИ съ се ак2ъ лепеа чеа с!ела лдтпъратвл . каре ва Фаче лдптрв лдтпъръЦ|'еа са , ип аша тоате Фешсме вор с!а чшсте вървяциор съ! о*ела сърак плпъ
Ла Б0ГМТ .

кд . ВИ а плъквт кввжптвл ачеста лдпшъратьлв! , пи воериор, нн а фъкбт лдт
пъратвл (1впъ кеш а гр-ит Мвхев .
кк . ЛИ а трпшс Л1П тоатъ лдтпгръщ'еа прШ Ф1'с-каре царъ йъпъ гракл лор ,
ка съ ле Ф1*е лор Фр.'къ лдп каселе лор .
КАП

8.

Шптре тоате *ете.1в челе айвсе ла АртаксерссВ та! твлт пгьикти'! Еспр пепопта .и! МпргюхеХ Епревл , съ 1|.чс фгопъ] ътеасъ л^п лошл Лст11.с Г , и I «ък&пЛа-се с«пъц п.ярс йе мпп, 1м ()л.|(1м-се
|1а!»«рГ , мг I Марвохей ръп кнн) ^а еша птат».;»! , Есгкцге 1|е «атепН че! чсчцна съ ошояре пре ;шпърагел , каре Фантъ а л«1 Мар(1охе8 съ скр|'е лдптре нторп .

| ;пъ кввштеле ачестеа а лдпчетат шжшеп лдшпървтвлв! , пи п'а тоТ
потешт Ае Асппа , айвкжпс^ш! атште че а гртлт , пи квт о а
,к8(1екат пре еа .
н . ИП и» 21*с слвцие лдтпъратвлв! :
г . Съ се кавте лдтпъратвлв! *ет1де Фечоаре , Фрвтоасе ла Фацъ, ип ва пвпе
лдтпъратвл та! таре престе сате лдп тоате църие лдтпъръше! сале , пи' съ
алеагъ Фетще Фечоаре , Фрвтоасе ла фвцъ , лдп четатеа Свсап ла каса Фете1лор , ип съ ле о"еа Фатепвль! лдтпъратвл»! пъ/Лторвлв! Фетеиор ,
ин съ ле
йеа съП8П , пи' челе-л-алте каре сжпт ае лшсъ .
д . 1Ш Фетееа каре ва плъчеа лдтпъратвлв! , ва Ф1 лдтпърътсасъ лдп локоМ
Астше!, пи а плъквт лдтпъратвлв! лвкрял , км" а фъквт аша.
е . 1111 ера кп от Еврея лдп четатеа Свсю, ин пятеле лвШарйохеяал лв! 1п!р,
ал ль! Сепна , ал лк! 1и'се» , Ип пеатвл лк! Веш'ат1'п .
9 . Кареле ера (Нп ровП че! сПп 1ервсал1*т, пре каре '! а фост ровхТ Каввхойопосор лдтпъратвл Вавиопвля!.
ц. ИП ера ла ел о копиъ кресквтъ, Фата ля! АтшаЛав фрателе татълв! съв ,
нп пвтеле е! Ест1р , ип (18пъ че ан тярк пършцп е! , о а лдпвъдат пре еа ка съ'1
Ф16 лз! Фетее , ип ера Фетща Фрвшоасъ ла кш .
н . ИП клт! Са авг1Т порвпка лдтпъратвл»! с'а» ааяпат швлте Фетще ла
Свса четатеа чеа де свпт тдпа лв! Га1, пи' с'а асЬс Есп"р ла Гш'пъ21Торвл Фе
теиор .
л. . ПИ '! а плъквт лв! Фетща , пи' а аФлат хар лдппаштеа лв! , Ш1 а гръБ!т
а (1а е! съпвпвл , ил партеа , пи пре челе шапте Фете алесе е! бела лдшпъръоде,
ш! о а лд пшо<1об1т пре еа Б1пе , Ш1 пре роавеле е! лдп каса Фетеиор .
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1 . 1Ш п'а спвс Есп'р пеатвл сън, шч! топна са, къ МарЛохев порвпчке е! съ
п« спне .
м . 1Ш ^п тоате 2 меле втвле МарЛохев прт квртеа Фетеиор , касъвагъче
се валшт&тпла Есп'ре1 .
■ I . 1ар вретеп Фете! а штра ла -цтпъратвл ера, Лкпъ че цшеа Лоъ-спре-иече
леи! , къ аша съ плшеск гмсле сокотшцп , лш шасе лвп! съ вппеа кк кле!» Ле
опреш , ип лш шасе лвп! кк алте ппроЛеш! , пл кн съпвпврие Фетеиор .
п . 1Ш атвпчеа штра ла лиштьратвл , ни Ле! 21чеа съ о Леа оре еа съ теаргъ кк
ел Лела каса Фетеиор п.т.пъ ла каса лшпъратвлв! .
^1 . Селра штра пи Лшшеаца съ Лвчеа ла каса Фетеиор чеа аЛоа, »пЛе ера
Га1 Фатепвл лшшъратвлв! пъвпорвл Фетеиор, ип та! твлт пв штра ла лшпъраТ84 Фъръ пвта! кжпЛ о кета алвте .
Ф 1Ш кжпЛ с'а плш1т вретеа Ест1ре1, Фете! лв! АтшаЛав Фрателе татълв!
лв! МарЛохе8, ка съ штре ла лшшъратвл , п'а лепъЛат пшнка Ле челе че '!апорвпч1т е! Фатепвл пъх1торнл Фетеиор, къ Еспр аФласе хар ла тоц! че! че о веЛеа .
91 . 11П а штрат Есп*р ла лшпъратвл Артаксерксв* лш лвпа аЛоъ-спре-гечеа, ка
ре есте АЛар лш апвл ал-шаате-леа ал лшпъръще! лв! .
31 . Ш1 а 18Б1Т лдтпьратвл пре Есп"р , пл а аФлатхар та! твлт Лекжт тоате Фечоареле , ш! '! а пвс е! Л1аЛеша чеа Фепнласкъ .
н1. Ш) а фъквт лшпъратвл оспъц твтвлор пр1етшиор съ!, ип пвтериор лш
шапте вие, пл а лшълцат пвпта Еспре!, пл а словог1т пре тоц! че! с!е сват
липпъръдоа лв! .
*|. 1Ш МарЛохев" слвжа лшкврте.
к. 1ар Есп'р п'а спвс топна са, къ аша '! а порвпч1Т е! МарЛохев", съсетеатъ Ле Бвтпегев , ип съ Факъ порвпчие лв! преквт Фъчеа кжпЛ ера ла ел , пи Ест1р п'а скшват петречереа са .
кд . иП с'а}> тжшат че! е1о1 Фатеп! а! лшпъратвлв!, кари ерата! шари пъг1торп трвпвлв!, къ с'а Пзс лшпаште МарЛохев, ип черка съ отоаре пре лишгьратм
Артаксерксв .
кв . иП а лшцелес МарЛохев" лвкрвл ачела, ни .Га спвс Ест1*ре!, ип' еа а аспвс
лдшиъратвлв! сФатвл лор .
кг . 1ар лдтпъратвл а черкат Леспре аче! доТ Фатеп!, пл '!а спжпгврат , пи
а порвпч1т л^гапъратвлсъ пве Леосев! лш картеа чеа Ле потешре , каре ера Б1влштека лшпърътеаскъ, ачест лвкрв ввп ал лв! МарЛохев" лштрв лавЛъ .

К А П

Г.

Ашап чил та! таре преяте тоц! ВспвогП ИШзор, ип з[ Псрсмор, тлпшнЬ-се кгчТ сшг»р МарЛохев Евревл пксг лчппг.ъ, <1ос&ш1еще Лела Артаксерксв с» се опюаре тоц! Е|реЛ , ип л тоате |ми>тврме тр1пнте кърцГ .япсстпатс кв снели .ашиъратвлв)', ха .вп 210а <По'т&1 а лвгШ айоа-соре-хечеа съ се жевв^аскъ
тоате авсрие лор .

7.
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КАРТЕЛ,
! впъ ачестеа а тър1Т лшпъратвл Артаксерксв" пре Атап ал ле! Ат!па'йат Ввгевл, пи *'а лппълцат пре ел, пп шейеа та! свс декжт тоц!
пр]'етепП лв! .
н . 1Ш тоц! че! сИп кврте съ лпкша лв! , къ аша а порвпчп лтпъ-

ратвл съФакъ, 1*ар Мардохев пвсъ лшкша лв! .
г . 1Ш а8 21С че! а"1п квртеа лшпъратвлв! лв! Мардохев": пептрв че п'асквлц! Ае
челе че 21'че лшпъратвл ?
* . фп тоате гмеле 21чеа лв! , пи п'асквлта , пи а спвс лв! Атап , къ Марйохе* съ лшпропвеще кввштелор лнппъратвлв! , ин ле-а спгслор Марйохев" къ
есте Евреи .
€. 1Ш лпцелегжпа* Атап, квт къ Марйохей пвсъ лпктълв!, с'а тжтат Фоарте.
е. 1Ш аврвт съ шаргъ пре тоц! Евреи, кжц! ера свпт лшпъръша лв! Ар
таксерксв- .
а . 1Ш а8 фъквт сфзт дп апвл ал Ло!-спре-гече-леа ал жшпъргше! лв! Арта
ксерксв", ин а8 арвпкат сорц! Ат г\ лш м, ип Ат лвпъ лш лвпъ, ка лштр'о 21 съ
шаргъ пеашвл лв! МарсюхеВ , пи а къгвт соарта пе гта а па1-спре-гечеа а
лвпП лв! Ас!ар .
и . 1Ш а гръ1т кътре лнппъратвд Артаксерксв" 21кжпй: есте вп пеаш рюипт лш
пеатвр! лт тоатъ лтпъръща та , и» лецме лор сжпт стреше Ае але твтвдор
пеатврмор, пи Ав лепме дтпъратвлв! п'асквлтъ , пи пв Фолосеще лшпъратвлв!
а! лъса пре е! .
л. . Бе съ пяре лшпъратвлв! порвпчегскъ съ'1 ш'аргъ пре е!, цн ев вой скр1
ла в|'сп*ер1а лшпъратвлв! гече ши Ае талапц! Ае арщпт .
1 . Шл л»жш1 лшпъратвл мелел л'а а*ат лп тжпа лв! Атап съ печетлвхаскъ челе че с'а ск|и'с исвпра Евремор .
41 . 1Ш а 21С лшпъратвл лв! Атап : арцттвл, ш'пеце'л, 1ар кв пеатвл Еврееск
Фъ квт вре1 .
м . ЦН с'а8 кетат скрнтори лшпъратвлв! лш лвпа лптж!а тре!-спре-2ечеа 21 ,
пи а8 скр|'с квт а порвпч1т Атап та! тзрпор ощ1ре!, цп къпетепплор лп тоате
църие Аеяа 1пА'\а пжпъла Етшп1а ла челе о свтъ нн Доъ-геч! пп шапте Ае цър!,
къпетепплор пеатнр1лор лш липБие лор, кв пвтеле лв! Артаксерксв1 лшпъратвл .
г1 . 1Ш с'г8 тр1пн'с прш пнртъторн Ае кърц! лш тоатъ лтпъръц)"еа лв! АртаксерксВ, съ шаргъ пеатвл Еврееск лп гша оЧпЧж! а лвпе! а Аоъ- спре-гечеа,
каре есте Айар, ш! съ жеФмаскъ вверие лор.
1ар 12В0Й8Л кърци есте пчеста : ,, Мареле лпшърат АртаксерксХ челор Аела
„ 1пА1а пжпъ ла Ет10П1а , ла о сктъ йоъ-геч! ш! шапте Ае цгр!, Ботшлор ,
„ ш! къпетеп11лор челор свпвш! лтпт.ръц|'е! лв! ачестеа скр1*е :
престе швл„ те пеатвр! стъпжншс! , нп тоатъ лвшеа в1рк1пв , ат врвт пв кв сетецДеа търх
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ре! съ тъ лшпалц , 41 та! вжртос кв л'т'ще , ип кв влжпйеце пврвреа потрекжпи* пре че! свпвпп л\п в'спцъ к« л'ш'ще тот йеавпа а! ашега , ип лшпъръЦ1ва ат врвт съ о Фак л'ш'щ'тъ, пи лт каре съ поатъ ктвда пжпъ ла шариш! ,
пп съ лшпоеск пачеа чеа йор1тъ твтвлор оатешлор . Ат лттресат пре сФетшчИ пие!, квт с'ар пвтеа Фаче ачеаста? чел че ла по! лштрече пре че!-лалц! к» лдпцелепчвпеа , пи кв пескшватъ квпъ во'пцъ, пи* кв ас!евер1'тъ кре(Нпцъ с'а йовеаЧт, ии ал-с1о!-леа йвпъ лшшъръц'еа теа чшст , апвте Ашап, пе-а спкс поъ, квт къ лиире тоате пеатврме с11п лвте есте атест1кат кп пеат кв леиие лшпрот'в'тор твтвлор пеатвриор , пи порвпчие
липпърацмор Пврвреа трекжпйв-ле , аша кжт лшпъръц'еа поастръ , каре фъръ е"е попос пе певош съ о кжрпшт, пя съ поате ашега . Сокотик! дар ачест
пеат с'пгврат'к, ии осев'т, ип челор-л-алц! оашеп! лшпрот'вшк, ип с1нпъ лец!
стреше петрекжпс! , лшпротзвшйв-се лвкрвр'лор поастре , ип Фоарте реле
ръвтъц! съвжрипгн! , ип ка лшпъръц'еа поастръ паче , пи статоршч'е съ лв
поатъ авеа , ат порвпч'т ка ор! каре се вор лшсетпа воъ лт кърцме челе
скр!се йе Атоп , кареле есте пвс та! таре престе лвкрвр! , пи' ал-а"о!-леа
алпострв пърште, тоц! кв Фете! ли* кв првпч! съ ш'аръ кв тоатъ ръаЧчшасю
сакНле връжтаиилор Фъръ шч! о тиъ , ии лдпгъйвнщъ , лт 21'оа апа!спре-гече а л»т1 айоъ-спре-гечеа Айар а апвлв1 ачествеа .
„ Ка че! че ип гааГпатте ав фост , ии аквт сжпт връжташ! лттр'о г\ кв
,, си а погоржп йв-се ла 1'ай : йе ач* лшшипте Фъръ липпрот'в'ре, ип йе съвжрипт
,, съ 1н се ашаге лвкрврйе ."
д' . 1ар 'гвоайеле кърциор с'ав пвс лш Ф'е-каре царъ, пи с*а« порвпч'т ла тоа
те пеатврие съ Ф'е гата ла г'оа ачеаста .
€* . ип съ гръкеа лвкрвл ла Свса , 'ар лшпъратвл ип Атап съ йесфъта , ип'
четатеа съ твлввра .
К А П

Д .

Плапиереа .181 МарйохеК, ии а твтвлор Евреиор пептрк ши» ир пср^ре ,
шр Ест1р ка сг пгатъ
.цп п^есИка П1ер(1с'реп Еврейор, ни да филтрати пенешатъ сг 1птре Лш иага ле! Мяр<1охе&, воряпчеще ,
калдптре! хале кв пост е* се роаце псптрв <1лпса, аиижДсреа *аче пп еа к» юап каса 1а.

] арйохей лдпцелегжпй че с'а фъквт, 'ш'а рьпг ха!пеле сале, пп с'а
липвръкат кв сак , ии с'а пресърат кв чепвшъ , пи' ешшй пре влщме
четъцп, стр1га кв глас таре: пе'ре ва ф' пеатвлв!, каре п'ч! о стржтвътате п'а фъквт .
в . Ш' а веп1т пжпъ ла поарта Л1тпъратвлв1 , пи а стътът , къ П8 ера л»! слобой съ пзтре Л1П кврте авжпй сак , ип чепвшъ .
7.2,
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г . 1Ш лп тоатъ цара впе1е ера тртпсе кърцие , стр1'гаре, пп тжптре , пи
пджпцере шаре ера Евремор, сак, ни чепвшъ айащерпвт лорв'ш1 .
д. 1Ш пв* 1'птраг сл»жП1чие, пи ФатепН жтпърътвсИ, пи лд! спвсеръ е!, 1ар еа
с'а жптр1стат о"акъ а вьгп че с'а фъквт, нп а тр]'пи*с съ жтвраче пре Мар^охе» *
пп съ 1*а аела ех сакг;л, 1'ар ел п'а крегвт .
^ . 1ор Есп'р а кетат пре Ахратев Фатепкл съ8, каре ста да еа , ни л'а тргП11"с , ка съ лищелеагъ е1ела Мар^охев ааевърнл .
е . МарЛохев "I а спкс л«1 че с'а фъккт , ип ФъпЛкюца , каре а фъгьомт Ашап
лшпъратвлв! съ аеа да В1'ст1'ер1*е гече ти де тадапц! , ка съ шаргъ пре Евре! .
ч . 1Ш 12вос1кл кареде с'а п»с лш Свса, ка съ'1 ш'аргъ пре еТ, 'Г а ват лкТ ка съ'л
арате Ест1ро1, ии а г\с лв! : съ'1 порвпчеаскъ е!, съ штре съ се роппе лшшъратвлв! , ни съ'л ро;.це пептрк попвл яскклппУц! гтште с!е гиеле стереш'е! таде ,
кеш те-а! хръшт к» тжГпме теле, къ А там чел че есте ад- сюГ-леа <1впъ жтпъратвд а гръ1т асвпра посстръспре тоарте , роагъ пре Потпвл , ни гръеще лшпъратвдв! пептрк по1, ип не 12Бъвеше Ле тоарте .
и . Ш1 ш трапа* Ахратей '1а гръ1'т е! тоате к?В1птеле ачестеа .
л. . ии а г/с Ест'р кътре Ахратев : терц! ла Мар сюхев , нп г'\ л»Т:
\. Къ тоате пеашврме лшпъръц1'е! ци"8 , квт къ тот от»л , савФетееа, карело ва штра да жтпъраткл х\п квртеа чеа ша! гКп лъвнтрв пекетат , п« есте лв!
таптв1ре , аФаръ де ачела , кърв1а ва жптшае лшпьратвл то|'аг»л чел (1е авр, а
чела съ ва таптвц ип е» пк сапт кетатъ съ мтрв ла лдтпъраткл йе сжпт тре!геч! <1е гие .
м. Ш! а епвс Ахратев" лв! Марсюхев , тоате К8в1птеле Ест|ре! .
в*. 1Ш а 21*с Мароохев" кътре Ахратев, терц! пп г\ е!: Еспр съ пв 21ч! лштрв
С1пе"ц} , къ те ве! шаптв! сжпгвръ лштрв дтпъръше а Фаръ аш тоц! Евреи.
п . Къ с!е пв ве! асквлта лдптр'ачеастъ врете , аЧп алтъ парте ажвтор , пи
спр|'жшеадъ ва Ф1 Евремор , 1ар тв, ии каса татълв! тъв" вец! пер1 , къ чдпе щде
къ тв те-а! фъквт жтпърътеасъ дп вретеа ачеаста .
д1 . 1Ш а тршпе Ест1*р пре чел че а вешт ла еа ла Мербохев 21капс1 :
е . Мерп! ип ааапъ пре ЕвреН че! сПп Свса, ип постщ! пептрв т!пе , пи' съ
пв тхпкац! П1ч! съ вец! ли тре! 21ле , поаптеа ш! 210а, ип' е8 , пи роавеле
теле пв вот ткпка , ип атвпч! воШ 1птра ла лдшпъратвл л>тпрот1ва лец«! фъкапа* , шъкар Ле т! с'ар лдптлтпла съ'т! п!ерх ш! вхаца .
»|. Ш1 йвкжп(1н-се Марсюхев" а фъквт тоате кжте '1а порвпчхт лв! Еспр .
ИМ с'а ркгат Ботпвлв! Мар^охе^ , потетпг! тоате двкрврие Ботпвлв! , нп
21!;.т.п(1 : ,, По.мпие 1)оатпе .^тпърате Атот-цпторвле, тоате сжптсвптстъпжп1„ реа та, ии п« есте чте съ стеа лиипрот1ва та Ле ве! вреа съ тжптвещ! пре
,. 1сра1л . Кь т» а! фъквт червл , ш! пьтжптвл , ш! тот че есге пипкпат скпт
„ чер , ш! ещ| Пони! твтвлор , пп пв есте Ч1ае съ стеа лшшропвъ щ'е Боаш
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„ пе .
Т» тоате де квпощ! , нп тоате ле щй , къ пв Лт сешец!е, тч1 Лт
„ тр»Ф1'е , П1Ч1 Лш 18в1ре Ле тър|'ре ат фък«т ачеаста , ка съ и» тъ лдпкш тр»„ ФПШ8Л81 Атап . Къ аш Ф1 В01Т а сървта ип талпеле шчоаредор лв! пептр» тжп„ Т81реа лв! 1сраи . 1П ат фък»т ачеаста , ка съ пк пнш тър^реа отвлв! та!
„ пре екс Ле тър!реа л«1 Овтпеге», ип ка съ пе тъ лдпкт штървц Фъръ пвша!
„ ц|'е 1)отпвл пие», пеФъкжпЛ ек ачестеа Лт тр»Ф1в . 1Ш аквт Ооатпе
„ Бвптегевле лшшъратвд ип Бхтпегевл лв! Авраат , Ф1е'ц1 тиъ де попвлвл
„ тъ» , къ кавтъ с ь пе стр1че пре по! , ип пофтоск съ шаргъ тощешреа та чеа
„ с!1п'тг&Г, п« трече кя веЛереа партеа та , каре о а! ръсквшпърат Ц1*е Лт Еп,, пет . Асквлтъ рвгъчвпеа теа , ии те лшвлжпгеще спре соарта та , лш„ тоарче плжпсяд пострв лдптрк ввпъ петречере , ка фппЛ ви , съ лъвЛът пв,, теле тък Ооатпе , ип съ п'аствп! гвра , чедор че те ла»Лъ пре т1пе . 1Ш
,, тот 1сраивл а стр1гат Ли пятереа са, къ тоартеа лор есте ЛнГпаттеа окиор
„ лор.*- 1Ш Есп'р жтпърътеаса а алергат да Оотпвл фппЛ квпртсъ Ле Фрша
торцП , ип' лепъ^жпЛкМш хатеде тър1*ре1 саде са лшвръкат кв хаше Де плжпс,
ип Ле жале , ип лш локвл впсормор чедор Фрвтоасс кв чепвшъ , ип кв гвпоШ
'ш'а втплкт капел сън , ии трвпвл съ» л'а стер1т Фоарте , ии тот локвл ЛесФътърн саде л'а втпдвт де нървд сгв чел сгавлс , ип рвгжпЛв-се Оошпвл»!
Овтпегеклв! ль! 1ср;пл , а ъхс :
„ Ботпвд плев" ипльтпъратвд пострк тв ещ!
,, сшгвр, ажвтъ'пи пие че! сшгвре , каре п'ат алг ажятор, Фъръ пвша! пре
„ тте , къ пср1*реа теа есте лш тжпа теа .
Ев ат а»21т Дела пащереа теа
,, лш пеатвл пъртциор пие! , къ т» Ооатпе а! лкат пре 1сраи Лт тоате
„ пеат^рие , ш! пре пърЬщи пощр» А1а тоцТ стретошилор лштрн тощешре
,, вечшкъ, ип ле-а! фък»т лор кжте а! гръ1Т .
„ Ш\ яквт ат пъкътяк лшпаштеа та, пппе-а! Лат пре по! лш тжТшле връж„ таиплор пощр1 . Нептрв къ ат търгг пре Лвтпеяеп лор, Лрепт ещ! Ооат„ по. ЛИ аквт п» са лшЛествлат кв атьржчвпеа роБ1е1 поастре , 41 т« а!
„ пвс тжише лор престе тжйпде лЛодмор дор . Съ стр1че ФъгъЛвшца гврп
,, тале , Ш1 съ шаргъ потешреа та , ип съ аствпе г«ра чедор че те давЛъ
,, пре тте, нп съ счтгъ тър1*реа касП таде, ип а жертвелтквля! тъв . 1111
„ съ (1еск12ъ гкра леатвриор спре Бвпътъцие чедор Лешарте , ип' съ лавДе
„ пре Л1тпърат»л чел трвпеск лш веак . N8 Ла Ооатпе скштрвл тъ8 челор че
„ пв едит , ка съ пв ржжъ Ле къЛереа поастръ, 41 лттоарче сфяткд лор асв,, пра дор, ип' пре чел че а лдпчепвт асвпра поасгръ п»пе'л спре П1лЛъ . АЛ»'ц!
,, липите Ооатпе, пи те аратъ поъ лдп вретеа пекагвл»! пострв ,
Ш1'т1
„ Лъ т^е л^пЛръгпеалъ фтпърате ал Лвшпехеиор, Ш1 а тоатъ Лотшеа Стъпж,, пе . Оь кввжпт Б1'пе л1мтокпи'т лдп гвра теа лдппа1птеа леалвТ, т\ скшбъ
,, шипа Д81 спре вра челв! че съ лнптъ асвпра поастръ, ни спре ш'ерЛереа лв1,
„ Ш1* а чедор че сжпт Л1птр'вп гжпЛ к» ед . 1ар пре по! пе тжптвеще кв тжпа
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та , шГга! ажвтъ пие че! Слпгвре , каре п'ат алтвл аФаръ де г'ше Боатпе
чед че пре тоц! квпощД, ип щп къ ат вржт тър]"реа чедор Фъръ с!е лепе ,
ип врч.ск патвл чедор пет ьец! лшпрежнр , ни' ад твтвлор чедор де адт пеаш.
Тк щп невена теа , къ връск сетпвл трмче! теле , кареде есте пре капвл
пие»* Л1П гиоде вечери теле г г>ръскв'л ка пре о кжрпъ а кпе! ФетеГ , каре
аре чеде с!е престе лвпъ, пи' п«'л порт лш /'леле лпищи теле. Ш\ п'а
тжпкат роава та да таса лв! Атап, ип п'ат тър"т оспъцвл лшпъратвлвй ш'ч!
ат Бъ»т вш <Нп тврпър!. Ш" пк с'а весел'т роава та (1т 210а лун каре т'ат швтат ;ич1 п<т.пъ аквт , Фъръ пвта! лттрк тше Ооагопе Пвтпегекл лв! Авраат.
Бвтпегевде чед пвтершк престе тоцТ, асквлтъ глаевд чедор Фъръ Ле пъЛежЛе,
ип пе тжптвеще пре по! (Нп тжпа чедор че кавтъ съ пе Факъ ръв , им шг
тжптвеще а*е Фрмча теа ."

К А П

е.

Ес11р песокстпй прйшежсИеа вкцП сие, 1птр&п<1 лл ЛЧштратм , ли кит* съ В1в кв Атап ля
остцьл съ* , ла гаре оспъц ■ита" весел Л\тпъратвл, мп ^птрссщнГо (1сспре Ч1рерсвд:а. 1ар .рГ ьеашъ пре
атлпею! ла оспъц пе ааоа 21 : 1ар Атап тлппи<1в-се пре Н«р4оже1 съ пг'л <мпс1чще ■ л(1 гътеще лешп ха
съ'л спатвре .

1 а фост лш 21'оа а тре^а <лвпъ че а фост луп лм1*ще ригжшлв-се, с'а йесвръкат де хателе чеде с1е лштризтаре, шч с'а льшвръкат л>п чеде а*е тър'ре.
в. 1Ш Фъкжшлв-се стрълвч1тъ , кетжпс! пре въжъторвл твтвлор,
ни шжптв^торвл Бвтпегев, а д»ат пре чеде сюъ елвжшче, пи пре
»па съ регеша , ка квт с'ар цшгъии, 1ар чеа1-л-алтъ терцеа «лвпъ Лжпса р1<Нк&ш1 хателе е! .
г. 1Ш еа рвтешпдв-се ка лш Флоареа Фрвтвсецм сале, пи Фаца е! бджпоъ, им
Фоарте шит ь , 1ар пита е! лткрететтъ де фр*къ .
д . П.Н штржгн! прн) тоате вшме а стътвт лшпаштса лшшъратвдв! , пи ел шедеа пре скавпвл лпипъръцле! сале , кв тоате ха!пеле .«дтпърътещТ липвръкат тот
кв а»р , ип кв П1етр1 сквтпе. ни' ера лшспъТтжптътор Фоярте .
$. Ш1 р'(Пклпс1 ел Фаца са апршеъ де шжше. Фоарте тжгмос с'а вТтат даажпса,
нл а ЕЪХбТ лшшърътеаса , ни с'а ОКШВат фяца е1, лш кат а ленппат, ни с'а плекат пре капвд слвжп1чП, каре терцеа кв са .
е . Ш1 а твтат Овшпегев дкхчл лшшъратвлв! лштрв влжгилеце , ни спермпйв-се
а сърп д'ш скавпвл с ьй , ни о а лват пре еа лш врацеле елде плпъ че 'ш'а веп1Т
д>п Ф1*ре , им о тжпгъва пре еа кв кввште де паче , ип а г\с кътре еа : че'ц!
есте Ест1р? е8 слпт Фратедетъ8, лтйръгпеше , пв веТ твр1 , къ де опще есте
порвпка ноастръ, апроте те .
3 . Ш1 рМ1кжпй то1агвд чед де авр л'а п>.с престе гр&тагп е1, ш! о а лтввпат
пре еа , Ш1 'I а ис :

гръеще'т! .
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й. 1Ш еп а гюле!: въгктв--те-ат Воатпе, ка пре лдпперкл лк! Бктпегев" , ни
с'а ткрвкрат пита шеа с1е гроага тгр1"ре! тале, къ тшвпатещ! Роашпе, ип Фаца
та есте пл1пъ а"е Нар»р1 .
«. . 1Ш гръшй еа 1ар а къгкт лепппатъ, 1ар лшшъратвл с'а твлвврат , пи тоатъ
ккртеа лк! о тжпглпа пре еа .
I . 1Ш а 21С лшпъратвл : че вре! Ест1р , пи' че че! ? пжпъ ла жвтътате (1е
лшпъръц1'еа теа , в<ш (1а Ц1*е .
«I . Ъ'\ лдпсетпатъ есте пи' е астъг!,
веч! с!е се паре лшпъратвлв! съ В1'е ип
лдтпьраткл , ии* Атап ла оспъцкл , вареле воШ Фачо е» астъг! .
я'| . II И' а 21'с лшпъраткл : грьнщГ (1е кетац! пре Атап , ка съ Фачет кввжптвл
Ест1*ре1 , пп а шерс пшжшкм ла оспъцкл , кареле а 210 Еспр .
п . Ьр ла въвтвръ а 21'с льтпъраткл кътре Ест1-р : че вре! лшпърътеасъ Ест1ро? ип воШ Фаче ц/е ка «пор вресЬпч!.
д1 . 1ар еа а гю: черереа теа, ип рвгъчвпеа теа есте, къ с!е ат аФлат хар лшпаштеа лдпшъратклх! , съ в!е лдтпъратвл , ип' Атап, ип тлЛпе ла оспъцкл , ка
реле во18 Фаче лор , ип тж!пе вой Фаче ачестеа .
$\ . 1Ш а епп'т Атап дела лштъратвл Фоарте весел, ип В010С, лдпсь въгхпс!
Атап пре Марсюхек Евренл лш ккрте с'а тдгпеат Фоарте .
51 . 1Ш шергжпс! ла але сале а кетат пре пр|"етшп съ'!. Ш1* пре Яосара Фетееа са.
31 . II И ле- а арътат лор авкц1*еа са, ип тър]*реа , каре лдтпъратвл о а ект лк!,
пп" кнш л'а фъквт пре ел та! тере , ип повъцв1Тор лдтпъръще! .
ш . 1Ш а гю Атап: п"а кетат лдтпърътеаса кк лдтпъратвл пре ппиеш ла оспъц,
Фъръ пвта! пре пнпо .
л-1 . 41 ачеаста пие пк'т! плаче , кжпд въг пре Марсюхек Еврекл лш кврте .
к . II П а гю кътре ел 2осара Фетееа лк! , ип пр1*ет1пп : поркичеще съ се
тае кп лешп де члпчГ-хеч! Ле коц! , ип" шжше 21 липпъратклв! , ип съ се спжпхкре Марсюхевпре лети, 1ар тв 1птръ ла оспъц кк лшпъратвл , ип те веселеше.
к& . ИП а плъквт лк! Атап кввжптвл, ип а гъпт лепшкл .

К А П

з.

.^\тп>раткл чеппа" поаптеа 1сторнле челе <1е престе ап , пп гъг]'ш] кресПпца лкГ МярЛохеХ .цтрк (1ескопер1°реа Фатепнор че плъия1а съ отоаре пре лдшщратвл , порвпчещс ле! Атап ^тпрствпимв! л»> ,
сг'л вестеаскъ ^п чЬсте ал-йо!-леа авпъ фшпграти .

ар Бошпкл а с!епъртат сотпкл дела лдтпъратвл лдшшптеа попцп аче!'а, пп" а /Ле елкниторклк! съх , съ аа*ккъ скргсорие челе с1е потеш'ре але гмелор, съ'! четеаскъ лв!.
п . ИП а аФлат скрюорме челе че с'я скрю пептрк 31арс1охек , ккт
а епкс лдтпъратвлв! пре че! с!о! Фатеп! а! лдтпъратклк! , капа" пъгеа е! , ип
къвта съ'ш1 пке тх!ш'ле лор пре Артаксерскв" .
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КАРТЕЛ,

г . Ш 1 а 2*с лдтпъратвл : че чшсто , с'ав ("ар ат фъккт л«Т Марслохев* ? пй а
х'с слкж'тори лшпърртклв! , пи 'I а! фъквт л«1 пш'ка .
^ . 1ар кжпД Л1птрева лшпъратвл пептрн бкпъ во)'реп ля! МарЛохев' , 1атъ Атап ера лт кврте , пп а 21С лшпъратвл , чте есте лт кврте ? къ вешсе Атап
ди1 ккрте , ка съ гшъ лдпшъратвлв! , съ спжпгвре пре Марйохев* пре летпвл
кареле л'а гът*т .
$ . 1Ш ай 21С слвж'торп лшпъратвлв! , 1атъ Атап стъ лт ккрте , пи а 2*с
лпппъратвл , кетацГл пре ел .
5 . III 1 а г10 лшшъраткл лв! Атап : че воЙФаче отвлн!, пре кареле вре-аЗев"
съ'л чтстеск?
д . НИ а 21'с Атап лдптрк сте : пре Ч|'пе вреа лдтпърател съ чтстеаскъ , фъръ пвша! пре пипе ?
й . Ш' а 21'с кътре лдтпъраткл : отвл , пре кареле вреа лшпъратвл съ'л чтстеаскъ , съ аовкъ слвцме лшпъратвлв! вештжпт Ле в'соп , кн каре съ лдтвракъ лшпъратвл , нп кал пре кареле лткалекъ лшпъратвл .
^ . 1Ш съ'1 с!еа впв'а (Кп пр'ет'ш'1 че! ч'пст*ц1 а! лшпъратвлв! , пп съ лшвраче пре отвл пре кареле 'ввеще лшпгрптвл, пп съ'л пве къларе пре кал,
пп съ стрще пре вл 'ц'ле четгцп , 2 'кжпс! : аша ва Ф1 ла тот отвл пре кареле
лшпъратвл воеще ал тър' .
I . НИ а 21*с лшпъратвл ле! Атап : кше а! гръ'т , аша фъ лв! МарсюхеВ Евревлв! , челв! че слвжаще Л1П кврте , пп съ пв лаш! , съ треакъ т'ч! вп кввжпт,
«Нп челе че а! гръ'т .
II ■ НИ а лват Атап всттжптвл , ни' калвл , ни' а лшлръкат пре МараохеЗ.
пп' л'а св'т пре ел пре кал , пи* а треквт пре влщие четъц'1 р пи а стр]'гат 21кжпе! : аша ва ф* ла тот отвл, пре кареле лшпъратвл вреа съ'л тгреаскъ.
В1 . 1Шс'а лтпапо'ат Мардохев1 ла кврте, ]ар Атап с'а лтторс лттрв але сале
свпърат асвпра капвлв! съв .
Н. 1Ш а повеспт Атап 2осаре! ФетеП сале , пи пр'етт*лор , челе че с'а8 лштжтплат , ни а» 2*с кътре ел пр'ет1гп!, инФетееа: <*е есте <Нп пеатвл Евре*лор Марйохев , ин а! лтчепвт а те етер' лшпаштеа лвГ , къгжпй веГкъйеа, ин
пв ве! пвтеасъ'ц1 'гвжпаещ! асвпра ЛвТ, къ Бмппегевл челв'8 есте квйжпсвл .
д'> . фпкъ грътс" е!, а8 вешт ФатепИ ,
оспъцвл , кареле л'а гът'т Ест'р .

К А П

ип п8 гръв1тпре Атап сътеаргъ ла

а.

Л\тпъ|>аг5.1 фПвй весел .рп оспъц ли роагъ Ест1р пептра в>яца са , ш{ а попиигГ гхХ , пп пре Атап
^тпроппткгл Енрсиор ^л пхраще , пре кяреле поркочеще фпшчрати еъ'л спапмре оре лепти, ааре
л'а фост гъпт Атап л:;1 МарЛохсХ .
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аштрат .рпшъратвл ни А шап съ веа лшпревпъ к» .ртпърътеаса .
в . 1Ш а 21С липпъратвл Еспре! аа*оа ъ\ кжп<1 а въвт , че есте Еси'р
лшпърътеасъ ? че есте черереа та ? Ш1* че есте рвгъчвпеа та ? е8
вой да ще п,т.пъ ла жвтътате Ае лшпъръша теа .
г . 1Ш ръспвпжжпй Еспр а ги; : (Ь ат аФлат хар лдппаштеа лдтпъратвлв!, а"ъР81аскъ'т1 ппе , ип попвлвлв! яи'ев ертлреа, пептрв каре шърог.
^ . Къ вжп^вцТ сжптет , е8 , ип попклвл пие» спре пер1'ре , спре жеФ81ре
пи спре роБ1е, по1, ип првпчи пощр1", съ Ф1т ров! ппропБе. цц ат квпоскгт ,
къ пк есге вреЛпск сПаволвл С^)^е квртеа липпъратклв! .
е- 1Ш а 21С липпъратвл: чте есте ачеста, кареле а лшЛръгмт а Фаче лвкрвл ачеста?
0. 1Ш а 21с Ест^р : отвл връжташ Атап чел ръв ачеста есте , 1ар А шап с'а
твлвврат с!е лдтпъратвл , ип бе липпърътеаса .
3- фпсъ лдтпъратвл сквлжп<Ь-се йела тасъ а терс лш гръсИпъ, 1ар Атап съ
рта <!е лдтпърътеаса , ип череа пНлъ , пептрк къ съ ве<1еа пре сше а *1
л^птрв реле.
н . 1Ш с'а лшторс лдтпъратвл «Ип гръсНпъ , 1ир Атап къгвсе жос рвгжпг! пре
лшшьрътеаса , ип а 21'с липпърптвл : лдпкъ ип пре Фешсеа теа о сиете Л1П каса
теа , 1*ар Атап авгшс) с'а твлвкрат .
а . II П а 2]'с Ввгатап епкл сИи Фатеп!, фшк! къ ачеста цда летпвл чел Ле спжпгкрат, къ л'а фост въгвт лп каса лм Атап, кдмн! л'а кетат ла чша лдтпъратвлгн ,
ип лдптревжги! <1е ачела , лв лпцелес (1ела ът* Л\п слвп! че съ гътеще , пн а /Ле
кътре липърптнл : 1атъ а гьпт Атап лв! Марсюхе»", челвГчеа гръ^т пептрв лдтпъратвл , ип есте р1*Й1кат ла Атап летпвл а"е чшч1-геч1 Ле коц!, ип а 21С лтпъратвл съ се спжпгвре пре (Ькпсвл .
I . НИ с'а спжпхврат Атап Ле летпвл кара л'а фост гъпт лвК МарЛохей , шС
атвпч! алшчетат т.т.ша лшпъратвлв! .
■ •

КАН

Н .

Еспр р^к&ш! пре Мар(]охс8 .цплоки лв! Атап, «ЬпжпЛеще йела.цтпъратю ка скр1сор1ле чоле стриъчоасе , ш| век! аюл»! Ашап , кв алтеле поъ <ъ се стр1че . пи ЕвреИ1'ЪФ1е л^п.ипеще, пл сг'шПХ14П(1еаскъ (]еспре пепраетешГ съ! , Ле спйе съ »аче сеселе ирсптпЛепса .

п 210а ачв1*а лтпъратвл АртаксерксЗ а сГьрви Еслре! кжте авеа
1тап връжташвл, ип а кетат лтпъратвл пре Марйохей , къ а спвс
Естхр , къ есте рвс1еп1е кв ел .
п . ИЛ а лват лшпьратвл 1пелвл , кареле л'а лаат Леда Атап, Ш1
Л'а йиг л.1 Марс1охей .
4.

(0 Атап Атпрот1вп1к81 .

8,
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КАРТЕЛ
г . 1Ш а пас Еспр пре Марйохев" престе тоате аде л»! Атап , пи г^ьоглпс! а
гръ^т кътре лшпъратвл, нИ а къгвт ла шчоареле лв!, цн с'а р» гат ка съ стр1че
ръвтатеа лв! Атап , Ш1 кжте а фъквт ел Евреиор .
^ . 1Ш а лштмс лшпъратвл Ест1'ре! тсипгвл чел *ю акр , ни с'а сквлат Ест!р ае
ДЖПГЪ ЛШПЪраТВЛ .

^. 1Ш агк Ест!р: с1ец1съпвгеБшец1'е, пи с!е ат аФлат хар, съсе трш1цъ, ии
съ се лштоаркъ кърцие челе тришсе (1е Атап, каре леа скршсъ шаргъ пре Евреи че! сИп лшпъръц1"а та .
5 . Къ квш вой пвтеа вейеа е» кпш'реа попвлвлъ! пие», ии' квт вою патеа съ
тъ тжптвеск , кжпс! шере пеашвл пнсв ?
д. Ш1* а 21*с лштъратвл кътре Еслр : Дакъ тоате кжте аре Атап 'цТатаат,
ни 'ш ат с1ърк1т ше, ин пре ел д'от епжпжврат пре дсшп, пептрвкъ а рнПкат пьт.11п'ле асвпра Евреиор , че лткъ та! чер! ?
й . Скр1ецТ пи во1 кв пвтеле пнев", квт въ плаче , Ш1* печетдвщ! кв шелвл пие» ,
къ кжтесъскрШ сНп порвпка лшпъратвлв! , пи съ печетлвеск кв шелвл ппев" , штепса пв съ поате лиипролш' ачелора .
л. . Ш1 с'й« кетат скрпторп лт лвпа аЧптж!, каре есте Рисап лт Лоъ-геч! пи
тре! а апвлвГ ачестгиа , ип Са» скри; Евреиор, кжте а пор«пч1т йрегъториор
каси, пи къпетешиор БотшлорДела 1н<На пжпъ ла Ет101на , ла о снтъ пи сюътеч! пи шапте йе Ботп! лт Ф1'е-каре царъ лт дшка лор.
I . ПИ с'а скргс кв пвтеле лдтпъратвлв! , пп с'а печетл»1т кв шелвл дв! , ил а
тр»ппс скркорие прт пвргьторп йо кърц! .
м. 1Шде-апорвпч1'тлор, ка сътръхаскъ квлецие сале лттоатъ четатеа , цн
съ'ш! 12кжп^еаскъ, пи връжташиор съ! сълеФакъче вреав, съ'1 ш'аргъ , съ'1
отоаре квт вор сокоп > съ ле жеФвь-.скъ лвкрнрие , ппсъ пвспаскъ църие връж
ташиор съ! , пи съ лшшърцеаскъ пръаие лор .
В1 • Пре кари 'I св вч!с лштр'о г1 лш тоатъ лдтпърънДа лв! Артаксерксв, лш 21*оа
атре!-спре-гечеа алвт! сйоа-спре-гечеа каре есте Айар .
п . Ачеста есте Шойкл кърциор чедор скрюе : Мареле лтшърат Артаксерксв" чедор че сжпт пкш!кгпетеш*1 престе о свтъ пл Доъ-геч! шд шапте ае цър!,
Дела ТосНа пжпъ да Ет1от'а , пи челор че але поастре ккцетъ , ввквр^е .
„ Мвлц! кв преа швлта Фъкъториор де Б1'пе ввпгтате та! оаесеа ч1псппЙ8„ се та! твлт съ трвФеск . 1Ш пв пвта! челор свпвш! поъ кавтъ але Фаче ръв,
„ е! пепвтжпД свФер1 , 41 пп асвпра Фъкъториор съ! йе вше съ сиеск атеще„ Ш8Ц1 . Ш1 тнлиъппреа пв п«та! й^птре оатеп! стр1'кжп(18'о , 41 щ{ кв бв,, пътъцие , каре ле ав сет€Ц1п^в- се , Ш1 лдппълцжпйв- се , с!е чертареа чеа
„ вржтоаре йе реле а лв! Свтпегев, челв! че тоате шрвреа ле вейе сокотеск
„ а Ф1д1. ШИе твлте ор! съ лмтжтплъ , ка пре карг! стгп*П1торвд та! пр1е„ тт!, Ш1 ша! крейшчош! '! а фъквт, кърсра кжрта л>тпъръц1е! о а лижреашцат,
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,| пре БотпП съ! лш Фоарте тар! прхтежсИТ 'I а» въгат , Фппб къ ар вреа а
„ съ ФО.ЮС1 кв е! , пептрв ка съ'ш1 кБЖнбеаскъ стржтвътъцие сале , челе бе
„ осев! , варсъ сжпнеле певтовациор .
1Ш лш шалъ пмптеа стъпжштормор
., лор , каре пв нпе с(е жпшелъчвпе , ни' Л1пцелепчвпеа к» вшлеше , им кв шш„ чвп! о атгпеск . Каре лвкрв , им бш нггорНле челе век! , преккт ат аръ„ тат, ни бш челе че сжпт линкиптеа окмор пощр1 съ бовебеще, квт къ кв
„ реле жпбешпър! але «пора ввпа вошцъ а лпшъррциор съжптоарче спреръв.
„ Пептрв аче1а пвртжпб гр1же , ка к» тоц! оашеим сПп лшпъръц.1а поастръ съ
,, се пде шче , певггжпб сеатъ бе пжржде , кк каре съ певоеск съ не лп ша„ ле пре по1, ссеъшб челе че съ п»п лппаштеа окиор пощр' , сокотшбв-ле
,, кв Блжпбъ черчетаре . Пептрв аче1а н» тревве съ гж1нЬ"ц1 , къ бш вшврарса
„ тищН посстре вше , бе бът поркпч! осевГте , 41 квт къ бьпъ лптжтплареа
„ пмлшса врепмлор, преквт поФтеще фолосвл бе опще, жвбекът . 1Ш ка та! в те
„ съ лд^целецецТ че 21чет , Атап фкл ям Аттабат, им' квтттеа, им' кв пеатвл
„ Мамбопеап, им стреш бе сжгпеле Персиор, им ввпътатеа поастръ кв тГръ„ т'еа жптшжпб'о ка пре вп петертк л'ат фост прмпнт.
1Ш Фъкжпбв-се
,, пр1ет1П поъ, а квпоскйт 1'йБ1*реа поастръ бе оатепТ, каре авеаш спре тот пеатвл.
,, атжта , кжт татъл постр» с'а кетат , им бе тоц! с'а Ч1сст1т ал-боТ-леа бв„ пъ по! . НИ жптр'атжта с'а лппълцпт кв сеюещ'еа , жпкжт а врвт съ пв
,, лшсеаскъ ни бе лшпъръпде . им бе в]ацъ .
1Ш пре Марбохев тжптвГгорвл,
„ им Фоарте тареле Фъкътор бе вте ал пострв, им пре чеа Фъръ бе пр|'хапъ соц1'еа
„ Л1тпъръц1"е1 поастре Ест1*р кв тот пеатвл лор кв твлте пмпчвпТ, им теще„ швц|р! бе лпшълъчвпе 'I а червт да по1 спре шерааре .
Гжпбшб къ бакъ
,, лЛ ва оторж пре е! , пе ва ЕФла пре но! сшгвр! , им лтпърцпеа Персиор
„ о ва твта ла МакМоп! .
1ар по! пре Евреп, че! бе тре1 ор! спвркацТ,
,, им бац! ла тоарте, Чат аФЛат пв Фхкхтор! бе реле, 41 преа кв брепте леп.1 ве,, цвтб, им Фмпб фм преа лппалтвлв!, им преа тарелвТ Бвпшехев челв! вй, челв!
,, че кв бвпъ вререа са пе-а бат поъ им стрътоимлор поп>р1 жтпъръщ'еа . IV»
,, вецТ асквлта бе кърцме челе т]л"ш1се бе Атап ал лк! Атшабат , пептр» каре
,, ръвтате а лв! лдппаштеа порциор четьцм Свсиор с'а спжпкврат кв тоатъ каса,
,, Штпегек Атот-цИторвл беграв бжпб лв! жхбекатъ , бе че а фост вребш'к .
„ 1ар скркоареа кърш? ачсщ|'а съ о пвпеиД лдп тот локвл кв лдпбръхпеалъ, Ш1 съ лт*,. сац! пре Евре! съ тръкпекъ бвпъ леп1ле лор .
„ йИ съ ле ажятацТ лор, ка пре че! бш вретеа прГтежбГеТ сга сквлат асвпра лор, Ш1
„
,,
,.
„
},

съЧи! ]'2БЖпбеаскъ л>п тре!-спре-2ече хие але лвпИ абоъ-спре-гечеа, каре есте
Абар пептрв къ ачеастъ и, каре ера съ Ф1е бе пер1реа пеатвл»! челв! алес
Атот-пвтерт'к8Л81 Бвшпеаей о а фъквт лор беввквр^е. Пептрв аче1'а бор пиво!
лдптре сървъторие воостре челе пвпмте съ о цп:ецТ, им съ о сървацТ, кв тоатъ
бесфътареа , ка пм аккт Ш1 бвпъ ачеаста тдштгнре съ Ф1е воъ , ш< челор че
8. 2^
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„
,,
„
,
„
,,

вте воеск Персьюр, 1ар челор че пе вниепеск пог потетре <1е пер)'ре . 1ар
тоатъ четатеа , сг8 цяра , каре п» ва Фаче аша , к» сяБ*е , пи к» фок съ шаръ
кк ври'е, ка пв пвша! оатетлор пе кълкатъ , 41 ш'х'арълор, ш( ппсъриор лш
тоатъ вретеа вржтъ съ ф'е . 1ар 'гвоайеле се се п»е ла вевереа окмор лш
тоатъ лтпъргшеа , пп гата съ Ф*е тоц! Евре'! лдптр'ачеасп.2", съ ватъ пре
връжташп съ! ."
д1 . ПИ а еш|'т кълъреци гръБШс" съ Факъ челе гке Де лшпърствл , ни а пг:с
порвпка ни лш четатеа Свса .
^1 . ии Мар<1охев а еиит лшвръкат кн вешш&пт лшпърътеск , ни* лвл-.пп1 квпвпъ
Де авр , ип сПайетъ Де вюоп тохоржтъ , ии въгяпс! че! Дш Свса с'а» веселят .
31 . 1ар Евремор са фъквт лвпнпъ, ии весел1*с .
и . Нрт четъцТ , ии прш цър! ор! впДе с'а пвс порвпка Бвквр*е! , ип весел'е!
Евреиор, ДесФътяре ии весел*е , ип тклц.1 Дт пеашвр! съ тъ^а фтпрежвр, ш*
съ Фъчеа Евре! пептрв Фр'ка Евреиор.

К А II

е.

ЕпреП Л4П 7.|'оя I пре еря )>.у.т1ь|тт, спре пср1р«а лор , пИ пре тоц! липпроппшЧн съТ, пм < 1>.т.п/: р.т,п<1
пре хече «II >1 «1 Аш»и: поа лче1а ас1п.ъ но а сорцпор , ржьдьеще .Ча/нюхс, .ри тиц! а пи съ се сгрее гс .

ар лп лвпа аДоъ-спре гечеа $п треТ спре-гече гие але лвпн каре есте
АДар а вешт кърцме челе скр'се с!ела лтпъраткл .
в. 1Ш л\п 210а аче"а ?.в вер!т че! че ера дтпрот'ва Евреиор, къ
гитеп! п"а стътвт лшшрот^въле тетжпДв-се Де Джпши .
г . Къ воерн Вотпиор , ии т!рапИ , ни* скрпторН че! лтпърътещ! Ч1пстеа
пре Евре!.
д . Къ Фр1ка лв! МарДохев ера престе е! .
е- 1Ш МарДохев* Дт г[ лш г* съ шъреа , къ порвпчизе Л1пшъратвл , ка пвтеле ла! пр1*п тоатъ лшпъръцдеа съ се вестеаскъ .
з. 1Ш лш четатеа Свс'с а» вч*с Евреи ч'пч" свте Де оашсш .
3 . ПИ пре Фарсапес , пре БелФОп , нп пре Фвсга .
и . 1Ш пре ФараДата , пре Вареа , ни' пре Сарвака .
л. . 1Ш пре Мартасппа , пре РвФеоп , пре Асеоп , ип пре 2аввтеоп.
I . Че! вече Фечор! а! лв! Ашап , Ф1вл лв! АпппаДат Ввгевлв! връжташвд
Евремор, пи '! а жеФк'т л\п х'юя аче'а .
д1 . НИ с'а йат л\тпъратвлв! пвшървл челор перщ! лдп Скса .
н!. НИ а 7лс лчппъратвл кътре Еси'р : оторжт-ав Евреи л|п Свса четатеа
Ч|'пч! свте йе оатеп! , <1ар лдтпрежвр че сокотещ1 къ ор! Ф1 фъквт ? Лар че те
та! роц! л>пкъ , ии ва Ф1 щ'е ?
п . Ш1* а 21*с Ест1*р л^юпъратвлв! : съ се Аеа Евреиор , съ се Факъ аша ш1
ш*!пе , ка съ спжпявре пре че! гече Фечор! а! лв! Ашап .
д" . Ш1 а порвпч1т л^тпъратвл аша съ Ф'е , Ш1 а пвс Евре1 четъци трвпврие ФНлор лв! Ашап съ ле спжпгвре .
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е! . 1Ш с'88 адвпат Евреи лт Саса лш па! спре-гече г!ле алс двие! лв1 АДар,
ип аХ КЧ1С тре! сате бе оатеп! , пи шипка п'ай жеФвгг .
е1 . 1Ш че!-л-алц1 ЕвреК сНптрв лшпъргш'е с'а« адвпат ( пи ле-яв аасвтат
лор , пи ав" лтчетат Аела ръгвоШ, къ а огаоржт «Ь'птр'жпии'1 чшчТ-спре-гече пиГ,
лт треТ-спре-гече гме але лв1 Айар , ии шипка п'ав жеФвт.
ц\ . 1Ш лш 210а а паТ-спре-гечеа а ачещП л»п1 ав оаЧхтт , пи о ав цшвт г{
Ле осПхпъ к» Б8квр1*е , пл кв вессме .
й . 1лр ЕвреП че! сИп четвтеа Сшс с'а8 айвпат , ии* лт а па1-спре-гечеа
21 с'а8 осЬхгпт, пи лт а чшчЬспре-гечеа апнжйереа петречза кв Бвкхр1в , пп
ка веселие .
л\ . Пептрн аче1а Евреи че! рюгпц! прт царъ аФоръ Ле четърД , петрек гта
а па1-спре-гечеа а лвпП лв! АсЬр, г\ бвпъ кв вессне тршпцжги! пърцД Ф1в-каре,1е апроапел»! сьв ( хар че! че лъкнеск ла скавпеле четъцмор ла чшчТ-спрегече /1.1 е але лвп11 лй! АсЬр Фак весел'е тр1'тщжпс! пърц! челор Ле апрог.пе ) .
к . ПП а скр1с Мзрсюхев" кввттеле ачестеа лштр'о карте , пи ле-а трите Евреиор , челор Лт лшшъръшеа лв! Артаксерксв, челор Ле апроапе , ии челор
Ле йепарте .
ш . Съ лттъреаскъ ачесте г\хе ввпе, ии съ ц1е сървътоаре гта лттр'а па1спре-гечеа, ии а чшчТ-спре-гечеа а лвпП лв! А^ар .
■н . Пептрн къ лттр"ачесте гие с'а« осНхшт Евреи Ле връжшаши лор ,
ии лвпа лв! АсЬр , лттр» каре с'а лпторс лор плжпсвл лштрв Бвквр1'е , ии лптр1*стареа лт 21 бвпъ съ о петреакъ ка шще 21.16 ввпе Ле пвптъ , ни с!е весеЛ1*е тр1*шщ%П(1 пърцТ пр|'стешлор, ш! сърачиор .
кг. 1Ш ав фъквт Евреи преквш ле-а скр1*с лор МарДохев .
кд . Квш Атап Маккюпеапвл ле връжтъта лор, квш а пзс ръспхпс , ии
а ярвпкат сорц! ка сь'1 П1аргъ пре е! .
ке . 1Ш квш а ттрат ла лшшъратвл, 21'кжпс1 съ спжпгкре пре Марс1охе8 ,
1и1 кжте реле а 1'сптт съ асккъ асвпра Евреиор , каре апо! с'ав лпторс асвпра лв! , нп с'а спжпгврат ел , ии' Фсчори лк! .
ке . Нептрв аче1а с'ай кетат гиеле ачестеа Фрвре пептрв сорц!, къ лш л'шва лор сорци съ кета Фрвре , пептрв кввттеле кърцП ачещ^ ? Ш' кжте •
ПТЦ1Т пептрв ачестеа, ии кжте Л1 с'а8 фъквт лор, ш! Л1 с'а8 Л1тпърц1т ?
«з • Ш' а» пр11'пит Евреи асвпра лор , Ш1 асвпра сепппш'еТ лор , Ш1 асвпра
твтвлор челор че квпр1ай лепеа Еврв1аскъ , ка П1ч1 йеквт л>птр'алт кш съ пн пе
треакъ гмеле ачестеа, потеш'ре фъкжш] т'п пеат дп пеат, ии лт четате , ш!
ли] шощеш*ре, ии' Л1П царъ.
кн . 1ар 21леле ачестеа че съ /лк Фрвре , се вор Ц1*пеа лд.п тоатъ врешеа, Ш1
пошепфеа лор пв ва лше! Лп пеат .
ка. . Ш1 а скр1с Ест1'р липпърътеаса Фата лв1 АшшаЛав , ш! МарДохев Еврем
кжте а фъквт атвпчеа , л^птгр1*реа кърцП челор че съ г» Фрвре .

6^

4**

***

###

л . Ш1 МарДохев" , ни Есп'р лшпърътеаса ай пвс лор«'ш1 асвпра са ачестеа.
ла . ПИ аткпч! пвшЛ (Ьпъ съпътатеа са , пп (1впъ сФатвл лор .
дв . 1Ш Ест]'р кв кввжптвл а лштър^т Л1п веак , цн 0'а скрю лштрв погаеш'ре •
К А П

I.

Пссг олер!рга В1С8двГ .181 Ма]х1охсв Леспре фптоарчереа попглвзв! спре сюЕох1ре .

I а скрю лшпъратвл престе тоатъ лшпгръшеа пътжптв.ш, ип а
търН .
н. 11П тър1*еа, ни вървъоДея , аввц|'еа , пи тър1*реа лшпъръще!
.181 , 1'атъ с'а скрю лш картеа лтшървцмор Персмор , пи а МкПлор.
г. Дптрв потетре , кжпй Марйохев" ера гл- йоГ-леа (Ьпъ лшпъратвл А ртг.ксерксв, пп таре ера лттрв лшпъръцле, ип тър1т йе Евре!, пп 1'ввгг, ни повестеа пегречереа ла тот пеатнл еък.
д . 1Ш а ги: Мар^охев" : йелп Бвтпегев с"а фхквт ачестеа .
е . Къ 'ли ат аНкс апппте с!е вгсвл кареле л'ат въгвт Леспре кввштеле ачестеа,
къ п'а треквт Лптр'жпселе кввжпт .
а . 1гвор«л чел пик , кареле с'а фъквт ржв , ни* ера лвпппъ, пи соаре , пи' ера
апъ твлгь , Ест«'р есте ржвл пре каре о а лват лшпъратвл , пи о а фъквт лшПърътеасъ .
е . 1ар че! ЛоТ вълавр! , е» сжпт , пи Атап .
и . 1ар пеатврие челе че с'а8 айвлат сжпт че! че ав врвт съ шаргъ лвтеле
Евремор .
л. . 1ар пеатвл ппев , ачеста есте 1сраи , чел че а стр1*гат кътре ВвтпегеЗ ,,
пи с'а тжптв1т , пп а тж11Т81т Вотнкл пре пополвл съй, пи пе-а 12бъвп Ботпвл пре по! сПп тоате релеле ачестеа .
I. НИ а фъквт Бктпегев сетпе, ип пнпвп! тарТ, каре пв с'а фъквт ла пГч! кп пепт.
«I . Пептрв аче1а а фъквт йо! сорц? , впвл пептрв попвлвл лв! Пиппегсв , пи
алтвл пептрв тоате пеатврие .
к'| . \1И а веп1Т ашжшю! сорцн ачепна л>п чепс, пи лдп врете, пи лт г\ Ле
жвДекатъ .цппаштеа лв! Овтпегев лштрв тоате пеатврие .
п . 1Ш 'ш'а ос!вс апппте Бвтпегев а"е попвлвл съ» , ип а лтЛрептат тощешреа са .
^1 . 1Ш вор Ф1 лор гиеле ачестеа л>п лвпа лк! Ас1ар, лт паТ-спре-гече, пп чшч!спре-гече гме але лвлн ачеци'а кв аЛвпаре , пи кв Бвквр1е , ни кв весе.и'е лтпаштеа лв! Бвтпегев лш пеатвр! лт веак лттрв попвлвл сгв Тсраи .
(I . .]\п апкл ал-патрв-леа л^тпъръцшд ПтолотеШ , Ш1 Клеопатра а айвс Ьоптей , кареле а 21*с къ есте преот, пи лев^т, пи Итолоте^в Фечорвл лв! картеа чеа
Л1ппа!пте пвсъ ачелор че съ г!к Фрвре , каре а 21С къ есте , пи о а тжлтъч1т ЛЬсчтах 11толоте18 чел сИп 1ервсал1т .
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ьрвт лвкрв съ веЛе , квт къ картеа ачеаста о а скр!с Мо!с1 спре
шжпгжереа пеашвлв! Гсрп1 лтепеск , кжпЛ съ асвпреа кк жвгвл чел грей
ал роБ1'е! Епптепещ! .
Тепнмвл пърерИ ачещда есте гсетъпареа
гра!нлв1 Лш кърц1*ле лв! Мо1с1 кв а гра^влв! Лт картеа ачеаста . Къ
се поате 21че, къ МоТс1 а скри; картеа ачеаста, кжпЛ лъквеа лттре МаЛ1апитеш, Ш1 съ цшеа.рпкъ тште потетрео лвкрврмор ачелора, каре пв Ле твлт с'{8
фост .{штжтплат. Мо1с1 атвпчТ л>п Арав1*еа лъквшЛ лдптжтплареа ачеств! от таре
легпе о а пвтвт ци , пи ворвеле , ни скр|'сор1лс чсле че ла шклц! ера квпосквте
легне ле-а пвтвт пвпе ла ржпЛ бвп .
Мъкар къ шч! ачеаста п'а фост кк тотвл
с1е Л1псъ , Де вреше че Мойп лзкрврме каре ле-а скри; , Лт лдпсвФлареа Ввхвлв! сфжпт ле-а «приз, преквт челе че съ квпртЛ лдп картеа ФачерН . йшТ сокотеск , къ ачсастъ 1СТор1е с'а» .рптжпшлат , кжпЛ ера ЕвреП лт пвст18, пептрв
къ а1ч1 шч! о потешре Ле лецо пв се Фаче , Ш1 о В1ацъ аша л^пЛелвпгатъ се
кввше врепилор ачелора .
Сжпт впН лтвъцацТ , кари г\к къ картеа ачеаста с'а скри; пре врешеа роБ1вТ Впвиопвлв! , пептрв къ твлте ворве ХалЛеещ1 сжпт лттр'дпса, пи' гра^вл
съ веЛе атестекат Лт лшпъртъпиреа алтор пеашкр! , пи' лвкрвл , каре Ле йе—
твлт с'а фъквт аша'л гръеще , кжт съ Факъ кввжпт Фрвтос, шл плт Ле лтвъцътвръ .
Квт къ 1ов а фост , ни л^п греле певоГ а квгвт , пи квт къ Фетееа , пи
пр^етти лттрмчел кш а гръ1*т квт съ квпртЛе лттр'ачеастъ карте, пи квт къ
ворв1реалштре1ов, ни' лттре пр^еттилв! лдпсн'ш1 Овтпегев о а ашеяат, пи квт
1'арь'ш! с'а лтторс лк! съпътатеа, ни с'а лдттвлЦ1Т аввщеа, пи касъ к» првпч! швлц!
с'а ллптевшат лк1, аЛевърат есте. Бар тоате кввштеле, пи' ашегареа лор ,
ип ворва лттре е1, ип поЛоава гра1вл»1 , сокотеск »пП къ ар Ф1 а лв! Моин .
фпсъ Фоарте съ лиипадъ ТалплвЛнуп! , пи Апаваппсти кари сокотеск, къ
ачеастъ 1'стор1е есте пгскочкъ, ии пвта! пиЛе , тъкар къ ттепеа пвтъгъЛвеще кь п'а фосг поепчеще лт версвр!,
пи лт ст]'хвр1 скригь , пи кв ачеле
кввште, кв каре с'а гръ1т , 41 каре лттр'ачеа врете а пвтвт а се гръ1 , къ
апевое есте а креЛе , квт къ 1ов лтшще Лврер! ка ачелеа лт версвр! а гръ1Т
кътре пр/етш1, ш! е1 кътре вп от аша Ле пекъяпт кв верс ар Ф1 грг1т .
Век1'шеа кърцЛ ачещ!а Лштр'алте локвр! але скрШтври съ аЛевереахъ , квт
есте Лц капвд в . ал лв! Тов1т , Лш Ехекил К»п : 1д. вт1х : >А • » I^^ *9 В0Р
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♦1 ачещ! тре! вървац! лш пижлоквл лв! , Кое, БапПл, пи 1ов , ачециа кк
дрептатеа лор съ вор тжпт81. м 1Ш твлте лдп Псалт!, л^п 1са1*а , л^п 1ерепп «,
1Ш лдптр'алте кгрц! але сФште! скрштвр! елит лвате (Нптр'ачег.стъ карте .
Аша че1а че съ четеще « . Кор^т : г . л.\ . ,, Къ скри; есте, чел че пр1-лс!е пре
че! л^пцелепц! лштрк лдпцелепчвпеа лор " есте скрю ла 1ов Кап е- ®Т'Х : г' ■
чел че пр1пс!е пре че! лмцелепц! : Шлаа ачеств! преа сфжпт вървят о пвпе лшпаштеа крееНпчоиилор съ о «ртеге Сф : 1аков Апостолвл К*п е- От'Х м:
„РъвсЬреа лв! 1ов яц! ок21'т , пп сФжрпнтвл Ботгвлв! яц1 въгвт".
Чеа та! таре лдптреваре лдптре 1ов , ип лдптре пр1'етип! лв! есте : оаре пе
та! че! ръ! съ пекгжеск л^птрв ьчеастъ лмпе, с'г8 ии че! бвп!, ии с1репц!?
лшпрот1'ва пр1*етпшор , кярп вешее съ'л плжпгже , 1ов ярятъ, къпи че! бвп!
съ пекъжеск, але кърма кввште Овтпегеещ! сжпт, 1*ар пя тоате, каре аоре Фъръ
с1е сокотеалъ ле гръеск пр/елш! лв!. Сф : Гр1гор!е Б1алог лдп кввжптвл лтпатте ла тжлквл , каре'л Фаче лт кяртеа ачееста , 21*че : къ 1ов а ветт , ка
съ грате лш пекагвр!, ии лм бътъ! ртвйяреа, преквт -Агел а ветт, ка съ ара
те гев1'повъц1а , Епох ка съ арате ккргцепла ни пи! , Кое ка съ орате фпЛелвпгъ ртвсЬреа вгйежсШ, ии алвк|вль1, Авраат , ка съ арате гсквлтяреа,
1сгак, ка съ арате квръцешеа тецН кгсъторепн. 1яков , ка съ арате ръв^арса остепеле!, 1ос1*ф, ка съ лдпвеце пептрв реле а ргсплът1 ввпе .
К А П

А.

1ов дрепт , Ш1 Фъръ Ле П|нхяпг жертвеще ОопшмвТ пептри *п съ! че! че съ осттп ти ла «ля ,
ьлч кгр«|'а гвер! чс|1ЛП<1в-.;е <1Ьи:ол8л. тояте 1 ле<1ь Пошпял ,
пи П1ерхАП1в'шГ тсяте аггр|.~е ние, ип
опюржнеМ-се *Н, лдпевш! кв сешпеле шъхшрП ръгйътор, съ порьеще сг]С г»и1а ;.м 1)тм»б.

ВЖШКФЯ! п от оаре К0реле ера _цП цара АвсМсИ!, кгр81'а ера пшеле 1ов, ии
$Ш<№\ Ш№ ера отвл ачела Фъръ де пр1-хапъ, с1репт , 1с1евърат, чтептор а"е
йЕж*-°* *§ Ввпшехе», ии съ Фереа с!е тот лякркл ръв .
зд9©фй$Фш "• '^1 с'а пъсквт лв! шепте Фечор!, пи тре! Фете .
г. ИИ ера в!теле лв! о! ш.ште ти, кътгле тре! ти, пърек! де во! Ч1'нч! с«тс,
Ш1 чшч! евте Ае аеше че съ пъщеа , ии елвц! твлте Фоарте , пилвкрвр! тяр!ера
лв! пре пътжпт , Ш1 ера отвл ачела йе бвп пеат йеспре ргсъривл соарелв! .
^ . 1Ш а^кпжпйв- се Фечор1! лв! впвл ла алтвл , Фъчеа оспеце лдп тоате гиеле
лвжпс! лдтпревпъ кв сте Ш1 пре челе тре! счрор! але лор, съ тъпжпче, Ш1съ веа
кв (]жпии! .
е . Ш1 йвпъчесъ СФжрша гмеле оспъцвл»!, тр|'тетеа 1ов , ий'1 квръцеа скялжпйв-се де Й1Ш1пеацъ , ии айвчеа пептрв с!жпши жертве , с!бпъ пвтървл лор , т1
8П вщел пептр» пъкат, пептр» свФлетеле лор, къ гнеаГов: ка па квт-ва съ Ф1
гжп(1|т Фвчори реле спре Бвашегей л^птр» 1ги'тие лор , аша Фъчеа 1ов лди тоа%е гиеле .
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9 . ИЛ а фост лш 210а аче!а , пи 1атъ а« веп1т лмперП лкТ ЪвтпегеХ , съ стеа
.^мпаштеа Ботпвлв! пп а вешт .ртпрекпъ кв бжшш'1 пп «Паволвл .
а . 1Ш а 21С Оотпкл б1авол8Лв1 : бе вис!е а! ветт ? пи' ръспвпгжпб Лаволвл
а 21С кътреБотпйЛ : лшквпцвржпб тот пътжптвл пп стръвътжпб челе бесвпт чер,
1атъ бе Фацъ сжпт .
й . Ш1 а 2Ш лв! Ботпил: сокот1т-а! лт квпетвл тъ8 бе ровел ппе8 1ов, къпв есте асетепеа лв! Мв че! бе пре пътжпт , от певпювпт , брепт , абевърат , тетътор с1е Ввтпегев", Фершбв-се бе тот лвкрвл ръ8.
л. . 1ар б]*аволвл а ръспнпс , пп' а г\с лшпаттеа Ботпвлв! : явбоар лт габар
съ тете 1ов бе Ротпвл ?
I . А8 п'а! люгръбк тк тоате челе бш аФаръ пи челе бш лъвптрв але касИ лв! ?
ни тоате челе че сжпт прт прежвркл л«1 , пи лвкрврУе тж!ш'лор лв! ле- а! вшекввжптат ? пи В1теле лв1 тнлте ле-а! фъквт пре пътжпт?
&| . 41 тр1ппте тжпа та, пи те атшце Ае тоате кжте аре ел , пи п» те ва вшекввжпта .
в1 . Атвпч! 21'се Вотпвл бхаволвлв! : 1а тъ тоате кжте аре елле бав лдптжпа та,
Дар Ае ел съ пв те птици , ип' а епнт Лаволвл бела Иотпвл .
п. 1Ш сйфост Л1птр'0 21 Фечорн лвНов, ип Фетеле лв! веа в!п лдп каса Фрател*1 лор че.ш пий шпре .
д| . 1Ш 1*атъ вест1'тор а вешт ла 1ов, ип агпслкТ: перекие Ае бо! ара , пл асшеле пъщеа апроапе Ае бжшпн .
ф. 1Ш вепшб пръбъторп ле-а» лват , пп пре слво! '! ав вчн; ввсав1а, ин' скъпжпб ев сшг«р аш ветт съ'ц! спвю цде .
91 . фпкъ гръмб ачесга , ветт-аХ алт вестЬор ла 1ов , пп '1а 21*слв1: фок а
къгвт сИп чер , ип а пиет.Лт оме , ип пре пъстор! аппжбереа 'I а аре , пи' скъпжпб ев сшгвр ат ветт съ'ц! спвю Ц1е .
31 • ПП гр члпб ачеста , а веш'т алт вест1*тор ла 1ов , пи 'I а 21*с лв! : Халбеп
а» фъквт асвпра поастръ тре! къпетепн , пи а8 жпквппврат къпнлеле , ш! ле-авлкат , ип пре сляп! "I .'.'8 г,чк кв сав1а , пи ат скъпат евс1пгвр, пи ат вешт съ"ц!
СП81Й* Ц16 .
ш . ^\пкъ ачеста гръшб , алт вест1тор авеп1т, 21*кжпбл81 1ов : Фечори тъ! ,
пп' Фетеле тале шжпкжш! , пп вжпб ла Фечорвл тъ8фрателе лор чел та! таре,
.0.1 . Фъръ бе веете а ветт вп вжпт таре беспре пвст118, Ш1 с'а ат1пс бе патрв 8пг1вр1 але каси, пп' а къгвт каса престе ФечорН тъ! , п^ а8 твр!т } пи ат
скъпат ев сгпгвр , пп аш вешт съ"ш" спгл'8 Ц1"е .
к . Аша 1ов сквлжпйв-се , 'ш'а рвпт ха!пеле сале , ни 'ш'а твпе първл каП8Л81 сък , Ш1 а пресърат цържпъ престе капм сг8, пи къгжпб жос с'а л>пк1пат Попишль! , Ш1 а г\с :

9.
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к.:;се!:,.
к» . Гол ат епнт <1ш пжптечеле та!чН теле, гол тъ воШ пи жптоарче око3- 13 ло, Ботпвл а Нат , Оошпвл а лват , квт а плъквт Бошпвлв!, аша Са8 пп фъ1Тшо:

6 7-

ЛЯТ, Ф1в П8Ш6Л6 00Ш118Л81 БШв-КВВЖПТаТ .

,-; кг. .^птрв тоате ачестеа че с'ав лптжтплат л»1, п'а пъкътв1т 1ов жппаштеа Оотпвлв!, пи п'а сокот пе лдпцслепще лв! ПътпегеЪ .
К А П

й.

Г>!!Н!11 ;н |1(п ,',.1.(1м:(1 с.:ою/.с1!!с о'елп Пиши /1и , ловеще пре 1ов В8 ванъ рея гоарте ,
Фетеа л»! л(Д чеаргъ : |нр гре1 щмегпп аГ л«1 черчстл.пЛ»'.!,
ин фппсЬ-ю шш 4е ел,
тъкяш! ах шегвт лапгъ ел .

пре нарею им
л(п шапге I'»

птр'о 21 , кжпН а» вешт .]\пцери лв! Бвтпегев' съ стеа лмшаштеа
Оошиклк! , а вешт пи сИпволкл лт пнжлоквл лор ,
ка съ стеа
жппаштеа Оотпвлв! .
к . 1Ш а Ж1с Оотпвл кътре (Иаволвл : Не впНе вН тв ? атвпчеа 21се Шаволвл лдпп.нптеа Оотпвлв!, стръвътжпН челе Не свпт чер, ни жпквпцвржгН тот пъгожптвл ат ветт .
г . ИЛ а 21с Ботпвл кътре сИаволял : лват-а! апппте Не роввл пие8 1ов, къ
пв есте ка Нжпсвл Нт че! Не пре пъгожпт } от Фъръ Не пр1*хапъ , Нрепт, аНевърат, певшоват , тетгтор Не Бвтпегев , Фер1пНв-се Не тот ръвл , пи жпкъ
съ цше (1е перъвтате, щ> тв а! г'ю пвта! ка съ гперг! аверие лвТ жпгаНар .
^. 1Ш ръспвпгжпН (Наволвл а гю кътре Иотпвл : Шеле пептрв теле , ИЙ
тоате кжте аре отвл ле ва (1а пептрв свФлетвл съ§ .
е . 1Ьр пв гини. 41 тршите тжпа та, ип" те атище йе оаселе, пп Не карпеа лги,
ш! пв те ва вше кввжпта .
з . III 1 п /Ас Оотпвл (Ипвололв! : 1атъ цГл На« Ц1е пвта! Не свФлетвл лв! съ
те Ферещ! .
3 . 1Ш а еипт сНаволвл Нела Фаца Бошпвдв!, ип а Л0В1Т пре 1ов кв ввве реле,
Нела шчоаре плпъ ла кап .
н. НН ;| лват 1ов »п хжрв де 'и^а рас пвроие сале, ип а шегвт лш гвпоШяФаръ Не четате .
'
.а . НИ трекжпП вреше тклтъ 21с';.в кътре 1ов Фетееа лв! : пжпъ кжш! ве!
ръ1и!а, /ЛкжнН 1'атъ воьч ащелта лдикъ пвцшъ вреше пъНежНеа шжптгпри теле ?
пп 1атъ а пер1т потешреп та Не пре пътжпт , Фечорп тъ! , пн Фетеле тале Нврер1ле ип кшврие пжптечелв! Ш1ев, кв карИ лп гаНор т'зт остетт кв певошцъ , ка ва! Не е! ав пер1т, ии тв лтсв'ц! лтп8тре21чвпеа в1ершиор шег!, шжшН
аФаръ сват въгНвх , ии' ев рътъческ ка о слнж1икъ вшблжпН сИп лок жп лок . ип
Н1п касъ лп касъ ащептжпН пжпъ ва апвпе соареле , ка съ тъ оН1хпеск Не остепелеле, Не трвНеле, Ш1 Не Нврерие теле , каре аквт тъ квпршН , 41 ъ\
вре вп кввжпт кътре Ботпвл , Ш1 тор! .
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I . 1ар ел кь8тдп(1 да Лжпса а /л'с : пептрв че ка о Фетее (Ни чело Фъръ с1е
пипте а1 гръ1*т ? <1акъ ат лват челе ввпе (Нп тжпп Ботпвлв!, съ пв ръвс!ът ип челе реле ? лптрв тоате ачестеа че с'а8 лптжтплат лв! п'а греипт 1ов кк вьгеле
сале лишаштеа лм Плшпогок .
«I. 1Ш ав21П(1 че! тре! пр1етт1 а!лв1 тоате релеле, че ай вешт асвпра лв1, аХ веП1Т Ф1*е-кареле (Нп цара сала ел , Ел1Ф82 лтпъратвл Тетяшлор ,
Вал(1а(1
1)отпвл СаФхеиор , пи СоФар лтпъратвл Мшеиор , пи а вешт ла ел тоц! оАатъ , ка съ'л тжпгже , ни съ'л черчетехе пре ел .
н' . 1Ш въ2жш1в'д пре ел Ле йепарте , пв л'а квпосквт , ин ст]лгжи(1 бв глас
таре а8 плжпс , пл* 'пТав" рвпт Ф1е-кареле хата са, пи а арвпкат пътжпт пре
капетеле сале .
г! . иН ав" шеявт лжпгъ ел шапте гие, пи' шапте попцТ, пи П1ч1 впвл сПптре е!
пв Ч а» гръ1т кввжпт, пептрв къ вейеа къ ера рапа гроагшкъ , пи таре Фоарте .
К А П

Г.

1ов .цпгъЛнпа Ф1р]Г , лшГ влестетъ 21оа пащерИ сале, Ш1 швца , лтсетивпа1 петте овтсшлор ,
Ш1 (]в жлге реле съ таптвеще чел че Ле ачеастъ лвше 1»рд1н] съ лпсещс .

[впъ ачестеа п йескю 1ов гвра са, пи а влестетат глоа са .
в . 2дкжп<д :

иРеп,и'
2. 14.

г. Шаръ «1'оа лп каре пГат пъсквт , ин поаптеа аче1а , лп ка)ре с'а 21*с : 1атъ върват.
^ . Коаптеа аче1а съ Ф1*е лптвперек , ии съ пв о черче пре еа Ботпвл с!о
екс , пи съ пв 1не престе са лвтшъ .
(г. Съ о квпртгъ пре еа лптвнереквл, пи втвра торцн", съ В1'е престе еапегвръ , влестетатъ съ Ф1е / 'оа аче 'а .
е . Мг поаптеа аче1а съ о квпршгъ лптвпереквл , съ пв Ф1е лп жмеле апе
ла! , тч! съ се пвтере лп 21*10.10 лвшлор .
3- 41 поаптеа аче1а съ Ф1е кв Лврер!, ин съ пв В1е престе а"жпса весел'е. лгп
Бвквр'е .
н . Ч' съ о влестете пре еа , чел че влестетъ гша «че1а , чел че ва съ пршжъ К1Т8Л чел таре .
л.. фптвпече-се стелеле попцп аче!а , съ ащепте, пила лвпнпъ съ пв В1'е ,
шг съ пв ваяъ лвчеаФъркл ръсършй .
' . Пептрв къ п'а лшне порил'ле пжптечелв! таГчн теле , къ ар Ф1 Лепъртат
(Ьререа Лела оки пие! .
II . Пептрв че п'ат твр1т лп пжптече ? пи' <Ьпъ че ат епнт сНн пжптече, къч!
п'ат тврп лпйатъ ? .
пл . 1Ш пептрв че т'а п«с пре пепвпке : пн пептрв че ат свпт цжпеле 1
9. 2*

»* .
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КАРТЕЛ,
Аквт НорнипН а'ш! тъчеа , пп гък&пН пГаш! оИИхв.1 .
Кв .ршпьрлцп сФеттчп пътжгтш , карП съ сешецеа лдптрв спьи .
Сав як Боерп" кари л« твлт авр, карЛ а» вшплкт каселе сале Не арщпт .
Сак" ка о лепьНьтвръ, каре есе Ив пнтрасвл павте! сале, сак ка првпчп. кари
ИЛ.'/.; I

.:«(!.' 1)10 .

91. А 1.П.Ю пекреНшчоши ав арс п.цйпеа шдииеГ . аколо ав огЛхп1Т че! остет'ц| к» тркпнл
н . !1П .]\1мпре;;пч, че! вечшч! гГаа ан21'т гласи челв! че скоате глркл .
0.1 . 31 |'к П11 таре аколо есте , ни слвга пи се тете Не Потпял сък .
к. Къ пептрв че а '1.1 г челор сПп атъръчвпе лвтшъ, ни В1ацъ скФлетелор
челор че сжпт $п внрер! ?
кд . Кари поФтеск тоартеа , пи' т, о петереск скврпшпН'0 ка пцце котор!
кн . 11И се Бвквръ Не о петереск .
кг. Моартеа есте о<Нхпа отвлв! , къ л'а акоперйт пре ел 1)апшегев .'
кд . Къ таГпаште Не га&пкърме теле , свспш вше , пи лъкрътег ев квпр|"пс фпиН Не Ф|н'къ .
к^. Къ Фр1ка Не каре пгат тетвт, 'тТ а вешт пие, ни' Не че пГаш спер1*еат,
аче1а т'а лтлтшпат .
«е. N141 ат аввт паче, шч! 'пи а пкшт , шч! т'ат осИхп1т, ии 'ш! а ветт
пие тжШе .
К. А II

Д.

I п 1а/ че;ф1ъ пре 1ов пептр* перъвЛареа , пп съ певоеще а! аръта , къ пептрв пъкателе са!е се чеартъ Лела Нишки1» , кареле челвГ певлповат ддтпропвшче пк'Г трпшгс .

!йМ
й**И' ръспвпхжпЛ Ел1Фах Тешаштеапвл а ъ\с :
$№*Г \ШШ «• ^8 Ноар Не швлте ор! щ' с'а гръ1т ще кв пекаг ? Нар гревтатеа
»жжзс1ЬЖК8В'птел0Р тале ч'пв ° ва снфеР1 ?
фщфЩ&ф г . Къ Не врете че тв пре твлц! а! лдпвъцат , ни пшп! славе а!
тлмг<тлат .
д . ПП пре че! пепвтшчощ! 'I а! лштър1т кв кввжптвл, пи' пепъпкеле челе славе
ле-а! лшвървътат .
^. 1Ш аквга а ветт асвпра та Нврере , пи с'а ат!пс Не тше , ни те-а! гръБ1'т.
5 . Оаре пв есте Фр1ка та лдптрн певвше, пи пъНежНеа та, ии ръвтатеа къие
тале .
3- АНв'ц1 а пи' п те Нар, чше ФипН певтоват а пер1т, сав кжпН че! Нрепц! кн
тоатъ ръНъчта а перп .
«
и . Ба лдпкъ ат въгвт къ че! че аръ челе Фъръ Не кале , пп че! че ле сеатъпъ, Нврер! Л1ип сечеръ лорв'ш1.
а. . Ь'т порвпка 1)отн«л«1 вор пер! , Ш1 Не Рвхвл тхш*е! лв! се вор ст1ппо .
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I . Тър1еа лев.ш , пн гласил леоач! , па сететеа вълзвриор с'а сттс ■
&1 . Фкртколевл а пер1т пе авжпс! тжпкаре , ни' пкп деиор с'ак пъръс!т впвл
пре алтвл .
П1 . Къ Ле ар Ф1 фост вре вп кввжпт ай*евърат лштрв кввштеле тале , шпнка (Ш1тр'ачесте ръвтъц! пв те-ар *1* литтпшат, каре п» ва пр^пп врекеашеа,
лишалте дела с1,т.пскл .
п . Ье Фрпса пи Ле ръскпареа Ле поапте а къгвт Фр1къ престе оатеп! .
*1. Фр1къ т!а лштшшшат, пи квтретвр, ни оаселе теле таре ле-а8 кдътшат.
е1 . 1Ш а"вх престе Фаца теа а ветт, ии пи с'ав лшкредот перП ии карпеа .
61 . Сквлатв-нГат, ии п'ат квпосквт , въгвт-аш ии пв ера Фортъ лтпаттеа
окиор пие! , 41 пвта! Боаре ии глас авгеаш .
«I. А8 аоар кврат ва <и тврхторвл лишаштеа Оотпвлв!? а« от Фаптелесале
ва ф! Фъръ пр1хапъ откл ?
И1 . Слвциор сале Ле пв кресю , 1*ар лшпрот^ва ЛДпцер1лор съ! чева стрхшв
а гжпсПт .
#
2 Пара
ли 1Ш пре че! че лъквеск лдп касъ ае лвт , сПптре карП ии по! сНптрв а- 2- 4 •
челаш! лвт сжптет, ва къаеа пре е! ка пи карИ .
2Петр.
к. ИП <\е аЧоипеаца пдпъ сеара пв вор та! Ф1 , къ а» пер1т пепвтхпЛ съ- '■ *■
'ш! ажкте лорв'ии .
к» . Къ а свФлат асвпра дор , ни с'ав нскат, пер1т-ав пептрв къ п'а« аввт е!
лшцелепчвпе .
К А П

е.

Е.п»аг 1ар чепртъ пре 1ов йе пе<1рептате , къ Овтпехсв оре ттепГ пе чеартъ Фъръ Ле шпъ . пептрв
»чС1а фп<1еатпъ пре 1ов съ се .рптоаркъ кътре Оепше/ей, ип ата .]и Фггъ<1кец1е къ тоате ф! вор Ф1 поро
ците , пи лккркрие ПвтпегеещП рль^есл" спре Фъптвр! , ге шъреще .

еатъ с1е те ва асквлта чше-ва, са» Ле ве! весюа вре ви ;|\пиер Ли
че! сФ1пц1 .
в . Къ пре чел Фъръ Ле тште ли вчМе тхшеа р иф пре чел рътъч1т ли ошоаръ равпа .
г . 1ар ев ат въгвт пре че! Фъръ Ле пипте Л1прьс1ъч1пжт1к-се , ч1 лшаатъ ал
пер!т петречереа лор.
^ . Бепарте (1с шхптюре вор Ф1 фп лор , пи се вор стер1 пре ла кшио челор та! пич! , ии пв ва <н' чел че 1гвъвеще .
€ . Къ челе че а« а(1йпат е! арепци ле вор га&пка , ни е! Лп ргвтъц! пв се
вор скоате , ркмпеаскъ-се тър1еа лор. ч
9. Къ и» ва е ни Ли пътжпт остепеалъ, шч! Л'т ткпц! пв ва оЛръслг ^врере .
^ . Бар отвл съ паще ла остепеалъ, 1ар ПВ1 ввлтврклв! ла лишълцше /ьоаръ.
и. ДДпсъ ев тьв018 рвга Оотпвлв!. Ш1 пре Овтпегевл чел Атот-стъпгпйор
во1й кеша .
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КАРТЕЛ

л. . Прв чел че Фаче шар! , ни пеквпртсе , търьте , ш! пшнтате . кърора
п» есте пкгаър .
I . пре чел че Лъ плоае пре пътжпт, ий трнште апъ престе челе Де сьпт чер .
&1 . Пре че! че лшпалцъ пре че! сшерщ! , пи рнЬ'къ пре чеГ перщ! .
н! . Пре чел че скипбъ сФатврие челор вклеп!, ип пв вор Фаче тжйнле лор
абевър .
п . Чел че пртДе пре че! лтцелепц! кв лтцелепчвпе , ип твтъ с*атвл челор
гавлт тшчшош! .
^1 . 7Аоа ва жппгапша пре е! лптьперек , ш! лп апИаяъ г\ вор П1пъ1 ка
поаптеа .
$\. Съ шаръ лш ръяБоШ, ни' чел пепвтшчос съ 1асъ Дш тжпа чела!
пвтершк .
51 . НИ съ ф|"с челв! пепвтшчос пъДеждеа , |'ар гвра челе! пъпъствхтор съ се
асткпе .
31 • 1ар Фер1Ч1т есте ош»л , пре кареле чеартъ Т)ошпчл , ни' Дожешреа челв1
Атот-цптор п'о леапъДа .
Й1 . Къ ел ръпеще , ип вшДекъ, вате, ни тжшме лв! тътъДвеск .
л.1 . 1)е шасе ор! Дш пево! те ва скоате , 1ар ашаптеа оаре пв се ва ап'щге
Де тше ръвл .
к . фп Фоагаете те ва 12бъв1 Де тоарте, 1ар лп ръгвОЙ те ва скоате (Ип тжпа Ф1'ервлв1 .
к& . Бе Б1чвл лнпвп те ва асквпДе , ип Ле ръвтъцие вптоаре пв те ве! тегае .
кн . Ве че! педрепц! ни Фъръ Де лепе ве! ржДе, ип Де х^аръле сълватече пв те
ве! теше .
кг . 1ар хпшъле царшП вор авеа паче кв тше .
кд . Бвпъ аче1а ве! квпоаще, къ ва ф1 каса та лт паче, ип петречереа кортвЛ81 ТЪК ПК Ва ПЪКЪТ81 .

к^ • ИЛ ве! квпоаще къ твлтъ есте сътжпца та , ип фи тъ! ка 1арва царше! .
кг . 1Ш ве! вет ла гроапъ ка гржвл чел копт ) каре лш врете с'а сечерат , саВ
ка вп стог ла ар1е лш врете ввпъ аДвпат .
кз • 1ат,ь ачеетеа аша ле-ат черкат, ачестеа сжпт кьре ле-ат авт, 1ар тв
квпоаще че я1 фъквт .
К А П

5.

1ов арап. къ кк твлт та! греде пъптеще (Ькжт ар »1 врейтк, нл.ляпп1я-сс къ'1 пъръсеск пр^еппП,
грев чеартъ ил пре ачещ! тре| гард! вешее съ'1 шаигае пре <1дпи.л. ии съ роагъ с%'лшсюя* Я ръвдвре.

1 ръспвпхжпД Тов а '/Ас :
в . Къ Де ар Щ1 чше-ва съ'т! опреаскъ тжшеа теа, ип Дврерие
теле съ ле ркНче кв жвгвл жтпревпъ .
г . Н1| Декдт шешвл търП та! грев ва ф) , 41 преквт еъ оаре ,
кввштеле теле сжпт реле .
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д . Къ съпецме Ботпвлв! лш трепел писв сжпт , а кърора тжщ'е веа сжппеле пиев , кжпД лшчеп а гръ! тъ лмппкпг .
е . Къ а« с1оар лш гаДар ва стр1га асшвл сълватек, Фъръ пета! кжпД кавтъ тжпкаре ? сав твпеще вовл ла есле , кжпД аре Де тжпкат .
е . А8 шжпкасе-ва пжшеа Фъръ Де саре ? сак" есте гвст лш къвште Дешарте ?
е . Къ пв поате лшчета шжш'ся теа , къ въг къ пкт ввкателе теле . кат пвте левл .
й . Къ Де ва Да , пи ва вет* черереа теа , ми пъДежДеа теа о ва (1а Потпвл .
л. . Оакъ а лшчепвт 1)отиьл, ръпеаскъ-тъ, 1пр пдпъ л^п сФжрнпт съ пк тъ
отоаре
I . 1Ш съ'т1 Ф16 пие четатеа тортжмт. престо акърма аМвр! съреат , пк тъ
вой лшпълца , къ п'ат шшцп- кввштеле челе сфшто але Ввтпегевлв! пие8 .
д| . Къ че есте пктереа теа , къ равД ? сав" каре есте вретеа теа , къ лшгъДвеще свФлетвл ппев ?
П1 . А8 тър1е Де татръ есте тър1еа теа ? а» Ле аратъ есте трвпвл пиев" ?
п . Л« не лштрв Джпсвл пъД 1,жс]н1»1 ? |"ар ажвторвл с'а Депъртат Дела пипе.
д|. Миа с'а Депъртат Дела пипе, ни черчет; реа ТЗоншвл»! т'а треквт кв веДереа .
& . Че! Де апроапе а! ние! н'ан къвтат спре пипе, ка пре кп пжржвсек т'а пъръс1т , с;.« ка пре вп вал ш'а треквт .
51 . Че! че съ тетеа Де пипе, аквт ак пъвълк асвпра теа ка шще хъпаДъ, са&
ка шще геацъ лшпекатъ .
31 • Каре съ топеше , кжпД съ Фъче кълДвръ , ип пв съ квпоаще вг.Де а фост .
т . Аша ип ев Де тоц! сжпт пъръсгг , ни ат пер1т , пи ш'ат лдпстретат Дш
каса теа .
лм . ВеДец! къие Тетапетлор, ла кърърие Савопепиор в!тад1-въ.
к • Ш1 рвшше вор плът1 че! че пъДъжДвеск лшчетъц!, пи лш вап! .
к» . 11И во! т'ац! асъпрЬ пре пипе Фъръ Де пп'лъ, 41 въхжпД рапа теа тетецивъ.
кв . Къ че? ав Допр ат червт чева Дела во!?
кг. Аз Де тър1ва воастръ 'т! есте лшсъ , ка съ тъ тяптвщ! Де връжташ!?
савДт тжииле Пйтерш"ч1'лор съ тъ 1хбъвщ! пре пипе?
кд . ."[^пв>цац1 тъ , ни' ен всив атвц! , Де нГат лшшслат лштрв чева спвпецГш! .
к$ . 41 кът въг , реле сжпт кввштеле челв! Дрепт .
кв . Къ пв че |'« тъ|неа воастръ, гич! ткстрареа воастръ тъ ва Фаче съ лтчетеж
агръ1,къ пв во15 съФер! ворва гра1'влв! вострв .
«3 • Ч] къДец! пвта! ас;-; пра челв! сьрак, ип въ ватец! жок Де пр1етепвл вострв .
кн . 11Н аквт къвтжпД лдп Фаца воастръ пв вош тшц1 .
ка. ШеДец! Дар, шх пв фщ! пеДрепц!, Ш1 1аръ'м1! асквлтацТлшДрептареатеа.
а . Къ пв есте лдп лпш;а теа стржтвътате , Ш1 гжтлежвл 1ш'ев ав пв ва квцет;<
лшцелепч пе ?
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1оав аратъ шигс ^елкрГ с1с пекахкр! аю сале, ни' але шецИ отепещГ, Ч| съ м 1 се ръсплътеаскъ ()»пъ фср1Ч1рса в 1 1- ц 1 1 4е акаго : ип" черс (1ела Омппсгсх съ се сговоахъ Ли пкълоппТ , 1шрлт1к-<е с1е рлп^ма»
л! Пкшпсхек пептрв ндоосвм от .

8 пк есте 1сштъ В1*аца отклв! пре пътжпт ? ип ка а пътнтвль! Де
г\ в1;1ца д»1?
в . Са» ка о сл»гъ , каре съ тете Де Потпкл съ» , ип ттереще
втвръ , сак ка »п лътпт , кареле ащеаптъ плата са ?
г . Ата ип е» ат ажкпс лвш Дешарте, ип" попцие Дврериор с'ав Дат пп"е .
д. Ое шъ кклк 21*к : кжпД ва ф\ г\оъ , пн Дакъ шъ скол , 1аръ'ш1 кжпД ва -н
сеаръ, ип тъ нтплк Де Дврер! Де сеара пжпъ Дншпеаца .
6 . 11П съ Фръшжптъ трепел ппек бе пвтрегшеа в1ерпплор , пи той грвпгп
пътжптвлв! регетжпДв-шъ де пвро! .
е . ПИ в1аца теа есте та! «шоаръ <]екжт грап;л , ип а пер1т лштрк пъДежДе
Дешартъ.
3- АДк'ц! апппте Дар къ Двхкл пиев есте В1ацъ , ип' пк се ва та! лштоарче
ок1кл ипе» , ка съ вягъ ввпе .
н . IV в тъ ва та! веДеа ок1«л чел»! че тъ веДеа , окП тъ! лттрв пнпе , пи пв
вой та? Ф1 .
д . Ка кп пор че с'а ккръцдт дела чер, къ Де се ва погоржт от лт гаД , та!
шхлт пк се ва св1 .
I. N141 се ва лттоарче ла каса са, шч! ли ваша! ккпоаще пре сл лт локвл лк! .
41 . N141 ев" Дар вой крвца гкра тса , 41 вой гръ1 фипД лишекаг , ДесмДеово1« Де атъръчвпеа свФлетклв! пп'е» фм'пД ккпртс .
К1 . Оаре таре сжпт, ай вълакр ? къ а! пвс престе пипе пагъ ?
п . Къ ат 21С: тжпгжга-тъ-ва пре тте патвл пнев, пи вой аДвче ла тше лтск'пп осев! кквжпт гъчерп теле .
^1 . ^\п*р1К0ша2ътъ кв В1с»р1 , пик» веДепп тъ лдпгрожещТ .
€1 . Бе/лега-ве! Де Двхвл пнев скФлеткл ппев, пн Де тоарте оаселе теле.
31. Къпв вой тръ!*лт веак , ка съ равД , Депъреагъ- те Дела пипе, къ Дешартъ есте в^аца теа .
а| . Къ че есте отвл , къ л'а1 тър1т пре ел ? сав къ е! апнпте спре ел ?
И1 . Са8 къ'л черчетегТ пре ел пжпъ Дшшеаца? ни' ла оД1*хпъ ли ве! жвДека пре ел?
лл . ПжпъкжпД пвтъсловог!, шч1тълаш1? пжпъ вжпД вой лтпш сквшатв.!
пие»" кв Длрере ?
к. Бе ат пъкътв1т е8, че вой пктеа Фаче ? чел че щп гжпДвл оатепиор, пептрв че та! пкс липпрот1'вшк Ц1*е ? ип сжпт дое спрчшъ ?
ка . Пептрк че п'«1 »1тат Фъръ Де лецеа теа , ип п'а! ккръшт пъкатвл тхев? ип
аквт л|п пьтжптвойтерце. Ш1 тжпекжпД та! твлт пв вой та! Ф1 .
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Н.

ВакЗаО чеартт, пре 1ов пептрх вор. е дешарге , Ш1 ^пЛсшпапЛь'! съ <е -рпто»р»ъ кътре 1)кшпе2с& , пп спре
ш;и |;м1Ъ 1и;|ць. аша ^1 Фъгъйвеще къ тоате ^1во)>4] та! »ер1Ч]'те шП аратъ с«тв'| Ле йеп а\л% пъ дежАел
•1 1ил|'1пч(.юр 21кап<1 : ьг Оьп\ пегея че.юр иепГ бвпс , ви челор ръ1 пеша! реле .'.е й\ .

|1
' ръспвпяжпб Валбаб Снвхггвл а /Ле :
н . Ижпъ кжпб ве! гръ! бе ачестеа, бвх швлт гръ1тор ал гврй тале ?
г . А$ Фаче 1)отп?>л стржтвътате , кжпб жвбекъ? сав" чел че а фъ.8Т тоате тврввръ че есте брепт?
^ . 1<е «8 пъкътк1Т фй тъ! лшпаттеа лв1 , ав трпгис лш тжпъ Фъръ бе лепие лор.
^. 1ар тв шжпекъ кътре Потикл Атот-цнторвл рвгжпбв-те .
9 . Т)е ве! Ф1 ккрат , ий абевърат , ва есквлта рвгъчвпеа та , шГцд ва лштоарче ще петречереа брептъцн .
3 . 1Ш вор Ф1 челе (Иптж! але та!е пкцше, Ьпр челе (1е пре вршъ але тале пеповест!те .
н . Къ ллптреавъ пре пеашвл чел бттж!, пи* чеаркъ пре врша пеошвлв! пършциор.
.0. . Къ по! сжптет бе ерТ, ш! пк пит, къ кшвръ есте пре пъгяжпт в! ща поастръ.
I . Аз пв ачестеа те вор ,]швъца пре тше, ии вор спапе цле , пи бш штъ вор
скоате кввште?
д1 . А8 обръслеще папвра Фъръ бе апъ , ай лмшълцасе-ва трест]*а Фъръ «пизгеалъ?
«I . ^пкъ фПпб лш ръбъчшъ, ни' пк се ва сечера таГпаште бе а пгГш! авеа
тоатъ харва вшеяеалъ, а§ па съ вевкъ?
п . Аша вор ф( челе бе лио! але тнтвлор челор че в1тъ пре Бошпвл. къ пъбежбеа че лк! пекврат ва пер! .
^1 . Къ пелъкьчтъ ва Ф1 каса лвТ , ии паншш ва Ф1 кортвл лв! .
ф . Ве ва пропп каса са , пв ва ста , нп кжпб ва пршбе , пв ва рътжпса .
с"|. Къ есте втеб бе соаре, ни бш пвтрежвпеа лв! обрасла л»1 ва еип .
3< • Пре грътабъ бе т"етр1 ва борпп , ин лш пнжлоквл шетр^челйор ва тръ1 .
Ги . 1Ш бе се ва лшгцп , локвл ли ва лшшела пре ел .
лл . М'а1 въгвт ка ачеаста, къ сврпареа пекребшчосвлвГ, ка ачеаста есте,
ш! бш пъшжпт алта ва обръсл1 .
к . Къ Оошпвл пв ва лепъба пре чел Фъръ бе ръвтате , пи тот барвл пекребтЧ0СНЛ81 ПВ Ва ПрНпН .

к« . 1ар гвра чалор абевъроц! се ва вшплеа бе рже , пл Бвхеле лор бе търтвр!С1'ре .

кв. 1ар връжпхашц лор севор лдтвръка кврвш1пе, ии лъкашвл челв! пекреб^пчос пв ва ста .
10.
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'/.'те 1ов къ Пвгппехе» сете <1репт престе товте, шч1 повтс оюм а впще пре Петнпегсх к> пе<1рептятеа :
пи и 1п»л асетъпапйа-се лвГ Овтпсгек пв съ воаге .ц|.«^ епта : съ вратъ тършеа Овпшегседп! пвтер!, щ
а .]тце.1епчвпп , кашшепеа съпв'! стеа .птпропвъ , сне еь'1 рктп . Пимемг. чеартъ ип прече!ръ1
П11 11 е чеГ пев!оовац1: пи 5еВ1Повъц!а са оаратъ 1ов спре прйетео! , помешш! ш! пекахвл .

**I
Ш& » ръспвпжжпЛ 1ов, а ъ\с :
С*#?|1|Ш§ в. АЛевърат щй, къаша есте, къкхтва Ф1 Лрепт тврЬорвл ла
гага! 1)отпм :
Й^^Ф*© г . КъЛе вавреа съсе жвг!ече кв ел , пв'л ва асквлта пре ед , ка
съ па гр-маскъ лшшропвъ да ш'ч1 «п кввжпт ад л«1 в(п опне .
д . Къ чед лтцелепт есте да квнет таре , ин шарв , чше с'а фъквт вжртос лшпаштеа дв! ип а ръвЛат ?
е . Чед че лтвекеще твпцп , ип е! пв щй , чед че сврпъ пре е! кв тжте .
е. Чел че клътеще челе Ле свпт чер Лш тетелп, ип" стжлш'1 двТсевор клътша.
3, Чед че 21че соарелк!, ип пвръсаре, ин стелеле ле печетлвеще .
« . Чел че а лштшс червл сшгвр , ип втвлъ пре таре ка пре пъгожпт .
а . Чел че Фачс гъшвша , ип' лвчеаФървл (]е сеара , ин ралща (1е пнажъ-поепте ,
1111 ЦПТОрвД Р'1.СЪ])1Т8ЛК1 .

I . Чел че Фаче гаар! , ин певртате , шър^те . иппппвпате, кгрора пв есте
пвтгр .
*| . Летъва ковжрин, пв вой веЛеа, ин' Ле тъ ва трече, тч! аша п*ат цпвт .
П1 . 1)е ва Ла торцн , чше ва авате , сав ч1'пе ва апче лв1, че аТ фъквт ?
п . Къ ел а лшторс тжтеа, Ле ед с'ав пдекат КщИ че! Ле свпт тър! .
^1 . 1ар Ле тъ ва асквдта , сав ва алеце кввштеле теле .
^1 . Къ Ле вой Ф1 ип Лрепт, п» тъ ва асквлта, ж.Лекъцп лв! тъ вой рвга .
&1 . 1Ш Ле'л В018 кета , нп пв ва авг1 , пв вой креЛе къ а авгГг глаевд пиев .
31 . А 8 кв пегвра тъ ва сФържта ? ип сФържтхрие теле чеде твдте с'о фъ
квт лшгаЛар .
И1 . Къ пв тъ дасъ съ ръсвфдв , ч! тъ втплв Ле атържчвпе .
Л1 . Къ поате ка вп пвтерпш , чше Лар жвЛекъцИ дв! се ва лшпрот1в1 ?
к . Къ Ле вой Ф|" ин Лрепт , гвра теа пекреЛшчопсъ ва Ф1 , ин Ле вой ф!
Фъръ пр1хапъ , стржтв тъ вой погорж .
ка . Къ Ле ат фъквт Фъръ Ле леце, пв щй квсвФлетнл, Фъръ пвта! къ пи съ 1*а
в1»Ц;1 .
кп . Пептрв аче1а а ъ\с : пре че! таре, пи пвтерпш ли терЛе тжш*еа .
кг . Къ че! ръ1 лт тоарте таре вор Ф1, 1ар ЛрепцИ съ ватжокореск .
кд> . Къ с'а Лат Л1п тж!п1де челв! пекреЛ1пчос, Фецеле жвЛекъториор дв! акопере,
1ар Ле пк есте ел , чше есте ?
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кс . 1ар в!аца шеа та! «тоаръ есте, Декат »п алергътор, Ф»ц!т-а^, тлГ п'а въглт.
кв . А8 рътдпв Двпъ коравП вртъ Ле кале, са8 Двпъ ввлтврвл , каре гвоаръг
КъйтдпДк'ш1 тжпкаре ?
к« . Къ Де вой 21че , вой в!та гръмД , плекжпДв-шъ кв Фаца вой свспша .
кн . Клътескв-тъ кв тоате тъДвлърие, къ щЙ къ певтоват пв тъ ве! лъса.
ка. . НИ фнпД къ сжпт пекреДшчос , пептрв че п'аш твргг ?
а . Къ Де тъ вой спъла кв аъпаДъ, ип Де тъ вой квръш кв тж!п! кврате .
аа . Бествл та! пшат кв гвпой, ип 'т! а! фъквт вржт пре тше вештжптвл пиев".
ав . Къ пв ещ! от ка тте , кър«1а вой ста л>тпрои'въ , ка Де оДатъ еъ вешпг
да жвДекатъ .
лг . СаХ съ Ф1е дштре по! ппжлоч1тор, ш! кареле съ шветре, пп съ авяъ лттре атжпДо! .
ад . Бепгртеажъ Дела гтпе тсмагьл , па Фржа л«1 съ пв тъ ддпгрохеаскъ .
ле . 1Ш пв тъ вой тете , 41 вой гр-м , къ пв аша .рпДръгпеск .
К А П

I.

]ов съ т&пнеще пептрв псцахЕ! п«, черклтЬ'1 пршпа йегя ПлипегеВ: каре о аратъ а пяфНост ръи—
татеа са ,
П1Ч1 пещипца лкГ Овтпехсв каре толрте Е|'пс квпоящо пре опия , пре каре л'а Х]с11т , ш1
1аръ'ш1 пептрв иркоиг.це иеаепсП съ полтд' пре сте. кгч! с'а въсккт.

стешпД кв скФлеткл 1гпев, ии свстлпжпД слобсш-вой кътре ел кввштеле теле, гръ1-вой Де атъръчвпеа свФлетвлв! пнек, фппД пр1*чшъ.
н. ИЛ воЙ21че кътре Ботпвд : пв тъ ддпвъца аФ1 пекреДшчос >
пи пептрв че та! жвДекат аша?
г . А« Б1*пе л>ц1 есте щ'е , Де вой Фаче стржтвътате ? къ пв ван! сеатъ сГд
двкрвд тжйшор таде , ип да СФатвд челор пекврац! а! лват агаште .
д. А« квт веДе твргторвл , вех! ? ;х кст веДе отвл , ве! веДеа?
^. Ай отепеескъ есте 21'аца та? ав апП тъ!, ка а! върватвлв! слпт ?
е . Къ а! черчетат Фъръ Де децеа теа , ни" пъкателе теле де-а! черкат .
3- Къ щП къ 1мпп'к Фъръ Де леке п'ат фъквт, Дар чше есте, кареле Дш
шжТпме тале съ скоацъ?
й . Мжшле тале пГав хиНт, ип т'ав фъквт , Дьпъ ачеаета швтжпДв-те та!
бътвт .
л. . АсЬ"ц1 ашште къ Дш двт т'а! фъквт, пп 1аръ'1Ш дт пътдпт тъ ве! дштоарче .
I . А8 пв ка даптеле т'а! твле? нн т'а! д^пк1'егат ка кашвл .
А1 . Кх ш"еле ип кв карпе т'а! лшвръкат, пи кв оасе, пп кв вше т'а! дпклещат.
в! . НИ В18цъ Ш1 пшъ 'ш! а! Дат т^е , Ш1 черчетареа та 'ип а пъгит Пьхъл
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КАРТЕЛ,

п . Ачестеа авжгдв-ле лштрв ц'пе, щй къ тоате лепоц!, пи пшика пвесте
ще к» пепнт1'пцъ .
^1 . Къ де во1й пъкът«1, тъ ве! пъ21 , цп де Фъръ де лецеа теа пкта! фъквт
певшоват .
^1 . 1Ш де вот лвкра Фъръ с1е леуе , ваГ де пипе ! ни де всш Ф1 дрепт пв"ш
почШ рШка капвл , къ с,т,пт п.пп (1е Фъръ де лсце .
31 . Къ тъ пршг ка »п лев" спре жвппере , ш! 1аръ'шК твтжпдв-те грев тъ
шер21 .
31 . фппонк! асвпра теа черчетареа теа , пп кв пьг.те таре те-а! тжшеат
асвпра теа , пи а! адвс престе пПлс 1'сштъ .
ш . Пептрв че дар та! скос дш пжптече , ш! п'ат твр1т ? цп оювл пре пи
пе СЪ П8 тъ Ф1 ВЪ28Т .
д.1. 1Ш ашТ Ф1 ка квш п'аш1 Ф1 фост, пептрв че дар А'т пжптече пвша! твтат
жп тортжпт ?
к. Са8 пв есте пнцшъ врете а в^ецП теле? ла-съ-тъсъ тъ осНхпеск пвцм.
к* . МаГпамте де че вой терце , де «пде пв тъ всш таГ дптоарче .
кн . ^\п пътжпт лштвпекос , пи лппегврос лп пътжчтвл лттвпереквлв! челвГ
вечшк , вкде пв есте лвпнпъ , шч1 съ веде В1ацъ тврггориор .
К А П

41.

Со ар пе<1рспт и'че къ 1ов пептр» щж.:те пъкателе салг, кареле пгтъръ,с'а чертат йела Пкшпехе», аръ1дп<1 пре 1)8пин1<:8 а *1 лекоиршс : лдпсъ ли ]ов тоате ч(ле <ер!41тс .]Ц фъгьйьсще, с1е съ ва фптоаче.

Зк«
2^ I ръспвпгжпд СоФар ммевл а г\с :
$Ш\] \ШФ в- Чел че гръеще твлте , цп ръспвпс ва 0821 , ав ш! чел вор^ХХЖ«В'10'1 се ва пъРеа къ дрептесте?
&&Ш&3&Ш •"• Бше есте кввжптат пъсквтвл дш Фешее чел кк В1*ацъ сквртъ,
пв Ф1 тялт дп кввште , къ пв есте чше съ се пр^чеаскъ кв т1пе .
д . Къ пв 21че , къ кврат сжпт кв Фаптеле , пи Фъръ де пр!'хапъ лппаштеа ла!.
е- Ч| квш ва гръ! Богапвл кътре тше , пп ва деск1де ввгеле сале ц!е?
е . 11П двпъ аче!а ва повеел ш"е пвтереа дпцелепчкпеГ, къ кв твлт есте та!
пре свс де пр1*чепереа та , пп' атвпч! ве! квпоаще , къ врсдшче де челе че а!
пъкътн1т с'а дптжтплат цде дела Ботпнл .
д. ,А§ врта Ботпвлв! ве! аФла , ав ла тарщшле , каре ав фъквт Атот-цНторвл а! ажвпс ?
н . ^ппалт есте червл , пм че ве! Фаче ? шч та! аджпч! декжт челе дш 1*ад ,
че щй?
а. Сав та! департе декжт тгсвра пътжптвлв!, с'а8 лърпшеа търп ?
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1 . 1Ш Де де ва стр1ка тоате , чше ва 21че лв! , че а! фъквт ?
41 . Къ ел щ\е лвкрврие челор Фъръ Де деце , пи въяжпД чеде Фъръ Де кадв
п« де ва трече кв веНереа.
м . 1Ш отвл лштр'алт к!п лшпоатъ к» кьвштеле , ни швр^торвл чед пъсквт
Дт Фешее есте ка вп асш съдват1к лш пвст1в .
г! . Къ Де а! ккрт>Ц1т т» 1П1ша та , ил лштшг! т&Тшде тале кътре ед .
А1 . Бе есте чева Фъръ Де деце лт тжйиле тале Депьртеаяъ-о Дела тше, пи
стр&ШБЪтате лш каса та съ пв тже .
& . Къ аша ва стрълвч! Фаца та , ка апа чеа л1*тпеДе , ип те ве! Деявръка
До литпъчвпе , пи пв те ве! тете .
51 . III1 остелеада о ве! в!та ка вп вал , че а треквт , ип пв те ве! лшгрожк
31 • ПИ рвгъчвпеа та ка двчеаФървд ва Ф1 , пи ка аппеагъ ъ\ ва ръсър! дое
в1ацъ.
И1. ПП ве! Ф1 пъДъжДвтД, къ есте ш'е пъДежДе, пи Дт гр1ж! пл Дш пвртаре
Де гр1*жъ ва ръсър! ще паче .
л.1 . Къ ве! авеа лтеще , пи пв ва Ф1 чте съ се ръгво1аскъ кв тше , ип патвжпДв-се твлц! се вор рвга 1п'е .
к. ПИ тжптв1*реа ва пъръс1 пре е1, къ пъДежДеа лор есте ш'ер2аре , ип окЦ
пекреДшчошиор се вор тош .
К А П

лС1-.
2б .
ле*.
26-

В1.

1ов ка съ р.-импеге гстец1еа пр1етеп1л>р п'че къ шшспеа пв есте каре съ пв кзпоаскъ пвтереа ,
цшцел-пчшеа ах! Пвпшсгев <1т карпинреа «ъптгрйор , ал кърора стат лдл смшбъ йвиъ вререа са .

ш]

ездо
|М® ' ръспвпгдпД 1ов а ъ\е :
#Ш||]#И1 и- Апо! во! оатеп! схптец!, пв кв во! ва твр1 лшцелепчвпеа ?
Жж«жжж г • Къ пи ев ат иНтъ ка ип' во! .
ШШШФщШ А- КъБърБатвдчелДрепт, ш1ФъръДепр1'хапъс'аФъквт Деватжокьръ ш,
€• Къ лш врете пороч1тъ а фост гът1т съ кагъ свпт алдй, пи каселе лв! сь 14се пръДеге Де че! Фъръ Де деце .
з . 1)ар кв аДевърат шч! впвл съ пв пъДъжДв1'аскъ ръв" ФнпД , певшоват а Ф1 3
кжц! пъръсеск пре Иотпвл , квт п'ар Ф1 чертаре лор ?
3 . 41 лдптреавъ пре челе кв патрв П1Чоаре , Де'ц! вор спвпе , ш! пре пасърие червлв! , Де'ц! вор повесп .
и . Гръеще пъшжптвлв! , Де'ц! ва спвпе ц1е , шТц! вор тдлкв! ц!е пещ1'1 шърИ.
а . Чте Дар п'а квпосквт лдптрв тоате ачестеа , къ гажпа Роптала! а фъквт
ачестеа ?
*1 . ПП квт къ лт тхпа дв! есте свФлетвл твтвдор челор че В1'ецвеск , нп
Двхвд а тот ошвл .
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КАРТЕЛ,

*1 . Къ врек!еа кввГптеле ле жкйекъ , 1*ар гдтдежвл ввкателе ле гъстъ .
м . ^\п твлтъ врете есте лшцелепчвпеа , 1ар лш твлтъ 1пацъ есте Фипца.
г! . Ла ел есте лдпцелепч«пеа , ни пвтереа , ла ел есте сфзткл пп прхчепереа.
д| . 1)е ва сврпа , ч/по ва гШ ?
(I . Т)о ва л>пкУе пре оатеп! , Ч1"пе ле ва ЛескМе ?
са!а .
1. 22.
01 . 1>о ва оп[н апа , ва «ска пътлпткл , 1ар Ле о ва слоест , л\.л ва терЛе
пока : СВрПЛЛЮУл .
. 73< . Ла ел есте пвтереа , ни" тър1еа , ла ел есте щипца, ни пр1чепереа , чел
че ровеше пре сфетш'ч1 , ии пре жвЛекътори пътжптвлв! лмгрогеще .
ш . Чел че пвпо пре липпърац! пре скакпе , пи лдпчтце кв вржв- пиждоквл лор .
л-1 . Чел че вагъ пре преоц! лт ров1*е ни" скрпъ пре пвтертчи пътжптвлв! .
к . Чел чо екмпвъ ввяеле креЛтчоиилор, ии квпоаще пр1чепереа вътржшлор.
к» . Чел че варсъ печшете престе воер1, пи в!пЛекъ пре чеТ етерът.
■п. Чел че Лескопере челе аЛжпч! (Пп лтткперек, ни а скос ла лвпипъ втвра торци
кг . Чел че лшшалъ пеатвр! , ии ле шерЛе , чел че ащерпе пеатвр! , ии ле
повъцвеще .
кд. Чел че скипвъ иипиле воериор пътжптвлв!, ш1*1в фъквт пре е! съ рътъчеаскъ л>п калеа , каре п'а8 Щ1вт .
ке . Съ пшъе лштвнерек , ни пв лвтшъ , ии' съ рътъчеаскъ , ка чел в^сат .

К А П

г1.

1оп .пшиШжт! Д|п порБСЛе дор пре ирнтпиГ съГ , и'че къ'1 ва черта ОзтпехеХ , пп арептатеа са , пи
риНарса .ялшропаа 1р1ет1п1юр о апъръ, фигреват) пептрк че пъкате аша шар1 $1 чеартъ Оашпехсс?

(естеа а въгвт омвл ш1ев , ии а ав21т врекеа шеа .
п . Ш1 щМ кжте ии во! щщ! , ии пв сжпт та! пе лшцелепт ^ск.т.т
801.

г. фпсъ пв, 41 вой гръ1 кътре Бонткл, пп войтвстра литаттеа лв1 Ле ва вреа .
^ . 1пр во1 сжптец! ЛоФтор! стржтв!, пн тъгпъЛвпор! твтвлор ръмор .
е . ПП о Ле ацТ аткщ, ка съ въ сокотщ! а Ф1 лшцелепц! .
е . 1 II I лскхдтац! шветареа гври теле , ни ла жвЛеката ввгелор теле лъац]
ппипте .
3 . А« Лоар пв .цппаштеа Оопшвлв! гръщТ , пи' лтпаштеа лв! хлче*цТ .]шшъ1ъчвпе .
й. Ак Лоар въ лшЛощТ? пи' во! лшпи-въ жвЛекътор! въ ФачецТ?
л . Къ Бшеде ва врпш пре во! къ Ле ле вец! Фаче тоате , въ вец! аЛаотде да
йдпевл .
I. ни тот въ ва шгстра пре во1. 1ар Ле въ вец! пира пре пскодс Ле *еце .
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ли . А8пв тътеа лв1 въ ва жпгрог1 пре во! , ип Фрша лв! ва къДеа престе во1?
ш . ИП се ва Фаче трвФ1'еа воастръ ка чепнша, пи трвпвл лвт .
п . Тъчед! ка съ гръеск , пи съ тъ оЛхпеск Де тжше .
^1 . ПршгжпД кърпврие теле к» ДтцЛ, 1ар свФлетвл тШ воШ пвпе лш тжпъ.
^1. Мъкар Де тъ ва асвпр1 чел пвтертк , къ а пи лшчепвт, тот в01Й тртЛ, пл
лшкиптеа лв1 тъ воШ твстра .
е! . 1Ш ачеаста се ва алеце пие спре тжптв1ре , къ лшпаттеа лкТ вшлешвг
и» ва Штра.
3-1 . Асквлтяц! асквлтоцТ кввштеле теле, къ Де вецТ асквлта , всНйспвпе воъ.
И1 . 1атъ ок апроапе сжпт сю женената теа , див ек къ Дрепт тъ всш пръта .
л-1 . Къ чше есте чел че се важнДека кв тше ? къ вснв тъчса, са8 воШлдпчета.
к. 1ар Доъ съ'пи юпръвещ! (1) атвп1 Де кътре фрца та пв тъ воШ асквпДе .
к& . Мжпа о Депъртеавъ Дела пипе , ии Фр1*ка та съ пв тъ лшгрогсаскъ .
кк . Апо1 тъ ве! кета, пи ев в<ш авг! , сав" ве! гръ1 , ии е8 л»ц! воШ ръспвпДе .
кг. Кжте сжпт пъкателе теле, ил Фъръ Ле лецие теле? л^пвацъ-тъ каре
сжпт ?
кл> . Пептрв че асквг! Де кетре пипе , пи тъ сокотещ! л>тпрот1'вш'к Ц1'е ?
к^. С'а8 каДе офрвпгъ че съ клътеще Де вжпт те ве! сперхеа ? с'о8 ка впе!
вврвепе , че съ порпеще Де вжпт стаГ лтпропва теа?
кз . Къ а! скри; асвпра теа реле , пи 'т! а! пвс пне пъкателе тшередиор .
кя. ПП а! ще жп шеДекъ ш'чорвл ппев , ип 'тГ а! пъ21Т тоате Фаптеле те
ле , ии ла ръДъчша тчоарелор теле а! сос1т .
ки . Чел че тъ лпвекеск ка нп Фоале , са8 ка о хашъ тжпкатъ Де толИ .
К А П

Д1.

1ов , го1;от!П(1 елгвйвпеа отпепеаскъ , съ пмпвпсахъ Ле рлпсЬкия дя! ОвтпегсК спре оатеп!,
ачеастъ В1ацъ пщеаптъ ана , пп .рпиапие вестеще -цшиереа трвие)илор .

къ <1ваЪ

ьтжптеапвл пъсквт Дш Фетее , есте к» в!ацъ сквртъ , ии пл!н
е тжгне .
„,.
. ,
,
.
ПСМЯ1»
в. Ш1 ка о Флоаре жпФлоршД, каДе, пи ка втвра Ф»це , штвстъ. 143 5.
г. Ав ив ш Г ачеств!Я 'I а? фъквт чертаре , ни л'а! фъквт съ В1в
ла квДекги ь лшпаштеа та?
^. Къ Ч1*пе ва Ф1 кврат Де лдптшъчвпе ? ш'теп1.
Псия.
е . Мъкпр ип' о 21 Де ва Ф1 В1вца л»1 пре пътжпт , къ пвтърате сжпт лвтле
8: 3Л81 ла Джпсвл, спре врете ле-а! пвс , ил пв трече .
е . Бепъртеагъ-те Дела Джпсвл, ка съ се оД|'хпеаскъ , пл ва плъчеа лв! в!аца ,
ка пи пъГпн'т8Лв1 .
20. (1) Съш! *ач1.
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'КАРТЕЛ,
3 . Къ копачвл аре пъдежде , къ де се ва тъга , /ар ва лдпФлор! , пи' обрасла

Л81 ПК Ва Л1ПС1 .

я . Къ Ле ва лдтвътржт, Л1П пътжпт ръдъчша лвТ, ип лдп матръ се ва съвжрои
Б8Ч8П18Л Л81 .
а . Бе ш)рос1'реа апе! ва одръсл1 , пи ва Фаче сечерътвръ ка вп ръсад тжпър .
1 . 1ар ошвл твршд с'а две , пп къгжпд твркорвл таГ твл пвта! есте .
л1 . Къ кв врете скаде тареа , пи' ржвл , пвстппдв-се а секат .
П1 . ПИ ошвл адорппг.д пк се ва та! сквла , пжпъ кжпд червл пв се ва коасе ,
пп' пв се вор дещепта дт сотпвл лор .
г'| . 1Ш тъквр де та! Ф1 пъж1Т лдп Ш{ пи таГ ♦! асквпс пре гт"пе, пжпъ Ц1 с'ар *{
ПОЮЛ1Т тжтеа та, пп съ'т! Ф1 ржпдв!Т вреше, лшкаре съ'ц1 сдвч! япппте де пипе.
^1 . Къ <1е ва твр1 ошвл , ва тръ1 дкпъ че'ш! ва сФжрии гЬеле В1*ецн сале , ащепта-воШ пжпъ че 1'аръ'ш1 вош Ф1 .
^1 . Лпо1 шъ ве1 кеша, пи' ев вош авгц пи Фаптеле тжйшор тале пв ле депърта.
с1 . 1111 а! пвтърат депршдерие теле , нп пв те ва трече тннк дш пъкателе
теле .
Шлйе.
5. 21.

3' • Печетлв1Т-а1 лм съквлец Фъръ де ление теле, пп а! лш сетпат, ор! че
Фъръ де вое ат греппт .
и). 1Ш твптеле къхжпд кврце , пп шатра съ лшвекеще лп локвл съв".
л.1 . Шетр! а двпнкат апеле ,

ип" а лдпк1*егат апеле

челе л\птшсе але двтвлв!

пъгажплв.1в! , 1ар ащептарса отвлвТ о а тердвт .
к.

^\пт1*псв-л'а1 пре ла СФжрипт, ин" с'а две, твтат-а! Фаца лвТ, пи л'я1 т]мгш'с .

ка . 1Ш де а фост твлц! фп лв1 , пв Щ1е , ни де а фост пвцш1 пв пи"е .
кв . 41 пвта! трвпвл лв! л'а дврвт , пи свФлетвл лв! а плжпс .
К А П

01.

Е.н»аг твстръ пре 1ов Де шйлн^ие, йе перъвЛарса , ю| йе негтеши ^чппрот1ва лв! Пгтпегев , Х1ЧО
^ппанпса лм Овтпеге* штепеа пв есте кврат: лшсетпАпд «естети пскврацмор , ин але «гцаршчмор .

I ръспвпгжпд Ел1фаг Тетаттеапвл , а 21С :
в . Оаре лдпцедептвл да-ва ръспвпе двхвл пр1чеперП , пи втплвт-а
:е дврере пжптечеле ?
г . Мвстржпд кв кввште , каре пв съ кввш, ин кв кввште, де кара
П1ч1 вп фолос п» есте .
д . А8 пв ип тв а1 депъртат Фр1ка , пи кввште ка ачестеа а! съвжрппт лшпаштеа Ботпвлв!?
е. Вшоват ещ! кв кввштеле гврн тале, шч! а! алес кввштеле челор пвтершч!.
9 . Мвстръ-те гвра та , ин пя е8 , ин ввгеле тале шъртвргсеаскъ асвпра та .
а . Къ че есте , а8 ещ! чел л\птж1 пъсквт лдптре оатеш ?
кат деалврие те-а! алкъ твхт ?

а8 таГпаште де
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и . А» ржпсШпла 1)отпклв1 а! а»21Т ? а» лшсъ авжпй Лвшпегев те-а аввт
пре тше сФетшк ал лв1 ? пи ла тте а соат лдпцелепчвпеа ?
л . Къ че щп т», че по! п» Щ1т ? пн че пр1чеп! т», па по! п« пр1чепш ?
1 . 41 пн вътржп , ни веки есте лштре по! та! лшгрев1"ат Де име йекжт татъл тъ».
л1 . ПвпДпе бътъ! а! лват пептрв челе че а! пъкътвк , престе сеагаъ твлт а!
греппт .
№ . Че а лшЗръгпнг ипта та ? са8 че р8 ащептат окП тъ! ?
п . Пе а! спарт тжша та лишаппел Ботпйлв!, пн а! скос спи гвръ кввште ка ачестеа?
»
д| . Къ Ч1*пе фшк1 шврггор ва Ф1 Фъръ Ле пр1*хапъ , са« квт ва Ф1 с)репт чел пъсквт ат Фетее ?
(?1 . Пакъ сФ1пц)'лор п« крейе , пп червл П8 есте кврат лшпаттеа лкТ .
51 . 1Ш вржт ми' пекврят есте опни кареле веа стржтвътъцие ка о въвтвръ .
31 . Ш1* В018 спвпе ц!е , асквлтъ-тъ , Дар челе че ат въгвт , вой повест] Ц1*е.
Й! . Челе че г8 г!с лтцелепцн, пп п'а8 гсквпс Де кътре пъртцп съ! .
Л1 . Лор смгвр! Л1 с'а Дат пътжптвл. пи штепеа Де алт пеат п'а ветт престе еК.
и . Тоагв в^аца челв! пекреДшчос лш гр!жъ есте, 1ар челв1 патершк ап! пвтърац1 1 с'а Дат .
ка . ИЛ Фр1"кя ле! лш врекие лвТ, кжпД ва гжтН къ есте лш паче ва вет лв! пер1ре.
ка . N8 крес!е , късъ поате лштоарче Лш лдлтнперек , къ с'р8 Дат лдп тжинле
саБ1*еГ .
кг. Ш] с'а ржпДв1т спре храпъ ввлтвр1лор, ил а въжвт лдптрвсте , кьрътжпе
спре къДере , пи' гша чеа лдптвпекоасъ пре ел ли ва стдрв1 .
кд . 111 1 певое , пи' пека/ лдл ва цшеа пре ел, ка 8П повъцв1Тор Ле ощдре , ка
реле стъ лдпФрвптеа таверн, ва къДеа .
«е . Къ а ркПкат тжйше лдппаштеа Оонимлгп , ш! лдппаштеа лв1 I); пне/еа
АтОТ-ЦПТОрвЛ а стътвт лдтпротъ .
кб . 1Ш а алергат лдппаштеа .ш кв окаръ , ка черв^чеа чеа гроасъ а скътвлв! съв" .
«з • Къ а акопер1т Фаца са кв севл съ8, ни' а фъквт ръгор престе коапсе(1).
кн . Съ тже лдп четъцГ пвстИ, Ш1 съ штре лп касе пелъкв1те, 1*ар челе че аь
п.т|'т е! , алцп ле вор къра .
ка . Ш| пк са ва лдшбогъц1 , П1ч! вор рътжпеа аверие лв! , шч\ па пвпе пре
пътжпт втвръ .
л. N141 ва скъпа Ле лтгнперек , 41 стжлпареа лв! о ва века вжптвл, Ш1 Флоареа е! ва кьвеа .
27. (0 ^|\п1е« веп съпевщеш! ачеаста : Ш1 пьйл лвГсвйалпи .

11

С1р»х.
18, ••
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КАРТЕЛ,

ла . N8 креагъ къ ва рътжпеа, къ Лешертъчвп! вор веп1 ля\ .
ля ■ Тъереа д»! таГпаште с1е вреше се ва стрша , пи ратвд лв1 в» се ва
ЛШТър1 .

лг. Съваквлепе ка ипстркгврьл чел акрв таГлаште Ле врете, цп ва къЛеа ка
Флоареа таслтклм.
Псмт.
лд . Къ търтврга чел»! пекреЛшчос есте тоартеа , пн фок ва арЛе каса челор
7- 13 че 1'авЛарвр1 .
и«1са
лр . 1Ш лшпжптече ва 2ъписл1 Лврер!, шПсвор паще лв! Лешертъчвп!, пи пжп29. 4. течело дв! ва ръвЛа вшлешкг .
КАП

51.

1ов нии1 пишкат с!е ас8пр1реа пр|'ет|Пиор съ шапце с1с г1хререа са , арътжш! пп>р|'рса певоп ,
11ПС кя пе<1рептате а пъппп , гп,я.1н| : цпс Окшпеге* .

пп пре

ШЖ
ъаюГ 1 ръспвпажлЛ 1ов а ъ\с :
шЦ| Р!"1* ■■ Мвлте Ле ачестеа ат ав21т, тжпгж1тор! челор ръ! сжптец! тоцГ.
1жЖ»Ж Г ' ^ъ че есте 9- а8 есте Рво^мвл лдп кввштеле Лвхвлв! ? сей лдп
т1«©фШФ*че'ц1 ва Ф1 грее а ръспвпЛе ?
д . 1Ш е» ка во! гръеск , Ле ар Ф1 лес свФлетвл вострв лдп локкл свФлетвлв! пие*,
ип ек в'аш гртЛ во ь кввште ка ачестеа, пп а'ш клъп капвл ка ли во! .
€• 1Ш съ Ф1в тър1е лдп гвра шеа, ип порщреа ввгелор пв о вою прецета .
е . Къ Ле В018 гръ! , пк тъ ва с1вреа рала , ли Ле вой тъчеа а8 тя! пвцш шъ
вой ръпг ?
3- 1араквттрвЛ1т, т'а1 фъквт певвп, пп пвтреЛ, ип те-а! порпп асвпра теа .
и. ^\птрв търтнр1е ш'ат фъквт, нн сквлжпЛв-се асвпра теа тшчвпа теа, жтпрот1*ва Фецп теле а ръспвпс .
л. . Къ тжша порлшЛв-се т'ев оворжт, скржшгпт-ьв" ссгпра теа кк (Лица,
съцецие прапиор престе пппе а8 къжкт .
I. Кв къвтареа окиор ав пъвълк, кв асквщтвл пГавлов^т лдп целвпке, ип ос!атъ ав алергат асвпра теа .
«I . Къ т'а Лат Ботпвл лдп тжтме пеЛрепцмор, ля лачеГпекреЛшчопп пГав
арвпкат .
в) . -<|\п паче фшЛ т'ав р1с1П1т, пп апвкжпЛв-тъ Ле лър т'ав ствлс, пксв-пГав
ка вп сетл .
п. ^.пквпцвратв-лГав' квлъпч!, каре ле-аЯ арвпкат лп рървлкНппе!, ФъръЛе
пи"лъ ак върсат пре пътжпт <нереа теа .
д\. Оворжтв-пГьв' къЛере престе къЛере, алергат-ак' асвпра теа че! п»терп1ч1.
е| . Сак ав квсвт престе шелеа теа, пи тър1а теа лп пъшжпт с'астшс.
в1 . Лжптечело пиев' с'а опър^т Ле плжпс, ип престе непеле тел* аветт втвра
торцп .
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«I. 1Ш стржтв гпппка пв ера лдп тжшме теле, пи рвгъчвиеа теа ера квратъ .
и* . Пъшжптвле съ пв акопер! сжшделе трвпвлн! ппев , пи съ пв Ф1'е лок стрЬ
гърн теле .
л.1 . Ш\ аквт 1атъ жп черкр! есте тарторвл пие» , ни дн'вторвл пнев лптрв
че! с1е екс .
к . Сомт-а рвгъчвпеа теа ла 1)отпкл , ии лппаттеа лв! шкъ омвл ппрв .
к* . II П съ Ф1'е твстраре отвлв! жппаттеа Попшвлв! , пи Ф1влв1 отвлв! кк
апроапеле съв.
кп . Ш| ^пкъ ат пвтърац! "ппав ветт пие. ии вош терце пре калеа. пре каре
лв тъ вой та! лдптоарче .

К А П

31 .

1ов 21Че къ ^цптр'атата пека/. шаик>пв'1 Д]псеще , Фъръ пмпт тоартеа, им пре прнтегп . кари пмп.и
ръсшгпреа че» Нт лвшеаачеаста .]и потепеск »ъръ <1е ппоте фГ кгаекъ, ящепташ! ед (хНхпа чеа ашоаре.

|ъ шергв клът1т с!е с!вх, ип тъ рог съ тъ жпгроп , ш! пв Ловжп^еск .
в. Мъ остепеск рвгжпсЬ-тъ, че во1*8 Фаче ? стрешн 'т1а8 Фврат
аверме .
г . Чше есте ачеста ? кв шжпа теа съ се лепе .
^ . Къ а! асквпе иитн лор Де лшцелепчвпе, пелтрв аче^а пк'1 веГ рппълца пре е!.
е- ПърцП се вор вес-п реле, пп окП с'а8 тошт пептрв фП .
е. 1Ш т'а1 пйс с!е повеете лп пеатвр!, ип Ле рже пГат фъквт лор.
3 . Къ с'<)н лптвпекат Ле тжте окм те! , лпквпцврат сжпт таре Ле кътре тоц!.
И. СГав пи*рат Ле ачеаста Лрепцн",
пп чел с1репт престе чел Фъръ Ле леце
съ се риПче .
« . ИП съ 01е чел креЛтчос калеа са , ил чел ккрат кв тжннле съ 1а лп<1ръ2пеалъ .
I . ;]\съ пв , 41 тоц! въ лптърщй пи вегмцТ, къ пв вой аФла лптрв во! аЛевър .
«л . 2 меле теле Леграв ав треквт , ни с'ав рвпт лпкетрие йнтп теле .
ги . Коаптеа 'пи а пвс лп Ле 21, лвтша с'а апрошеат Ле Фаца лптвпереквлв! .
п . Ое во18 та! ащепта , 1аЛ каса теа ва ф|" , ни' лп чеацъ с'а ащерпвт пи'е
ащерпвтвл .
д| . Моартеа о ат кетат сътЬме татъ, ни пктрехнкпеа съ'т! Ф10 твтъ пи сор.
^1 . йпЛе «Зар лкъ та! есте т!е пъЛежЛе ? ав ввпътъцме теле ле та! вою веНео ?
61 . Аь се вор погорж кв пипе лп лае! ? а» кв тоате оЛатъ лп цържпъ пе вот
погорж?

К А П

И1 .

ВалЛаг шЕстрдт! пре 1ои иептрд тр8*1е, ии перъвааре, фпгетпевхъ сзсстсткр^дс чгоор пекхрац! , «а
«"1 ип ^птоарсъ г.пйи-лт-л са ^тпрот1па лв! 1ов, пЛггЪ , кг олша! пептрв пъкатме сне е» пеЛепсгще
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пше.
2. 22.

КАРТЕЛ

&•<? 1 ръспвпгжпй Ьалаат С1хетсвл а г\е :
л . Пжпъ к,т,п() пк *ве! лдпчета ? тач! , ка съ грънп ни' по! .
|$3
г . Пептрв че ат тъквт ка шще В1те лшпаттеа та ?
д . Мжшеа 'ц1а фъквт ц1е ачестеа, къ сю ве! тврьтв, Ф1-ва пелъ:;в!т чел йе свпт чер? а« скрпа-се-вор твпцп оЧп тешела лор?
р. 1Ш лвпппа челор пекресМпчош! се ва стшце , ип п» ле ва стрълвч! лор
Флякъръ .
5 .' Л«т1па лв! лдптвперек съ «и е лдп лъкашвл лк! , им Фък.пеа чеа (1е пре ел се
ва ст^пце .
ц. Бжпеге че! тп! ти! аверие лв! , пи съ рътъчеаскъ сФатвл лв!.
и . Пвесе шчорвл лв! лдп лац , пи лчпреажъ съ се лдпкврче .
л . ИП сь В1е престе йжпсвл лацнр! , съ се лштъреаскъ престе е! че! лшсетац!.
I . ИИ съ всквпгъ л\п пътжпт Фвталй!, шт кврса л»1 пре кърър! .
*• . у]\пшрежяр съ'л шаряъ.пре ел йврер! , ии швлц! лшпрежврвл П1Чоарелор
сь В1е лдп Фоатете стрштъ .
м . ИИ къ(]ереа л«1 с'а гьт1Т пнпвпатъ .
п . Съ тъпжпче раткрие шчоарелор лв! .
^1 . ИП челе Фрвшоасе але лв! съ ле тъпжпче тоартеа .
(.1 . Съ се рвшпъ <Нп лъкашвл лв! съпътатео, цп съ'л ц1е пре ел певое йе ь\пъ .ртпърътеаскъ .
е* . Съ лхквеаскъ лдп лъкашвл съв лш поаптеа са , ргсипсе-вор челе Фрвшоа
се але лв! кв шатръ пвчоасъ .
3! . Ие йесвпт ръс1ъчшеле лв! се вор «ска , пи сюасвпра ва къйеа сечериивл лв1.
И1 . Пошеп1реа лв! съ шаръ с!е пре пътжпт , пи пвшеле лв! ва Ф1 престе Фацп чеа та! сНп аФаръ .
.0.1. ^тп1пгъ'л пре ел с1т лвпппъ лштрв льптвперек, ип еНп лвте съ'л твте пре ел.
к . 1Ш пъ ва Ф1 квпосквт лштрв попвлвл съв , П1Ч1 съ се шжптв1'аскъ свпт чер
каса лв! , 41 л\птрв ало лв! съ В1ецв1аскъ ллцп .
ка . Престе ел яв свспшат че! йе пре вршъ , 1ар че! гНп'тж! с'а§ пират .
ка • Ачестеа сжпт каселе пеЛрепциор , пи ачеста есте локкл челор че пв цш
пре Бошпвл .

К А П

»1.

1ов жвс1ег;*ьс1 пре пр|етеп1 петиоспвГ , х1че къ пре Олтъл Фъръ бе впи 411 пе(1епсеще Пмппегея .
пв пеитрь ргвтгцмс ии-, Ч] кептр» але крейте п[ичпп , арът&ш1 втър&чвяеа пеихи>1 , ин пре си
пе а *! пъръсп (1е ир1етм;1, пептрг аче1а съ ш&огле 1.-я ш|'тсарса .[■тире.

1 ръспвпгжпй 1ов , а г\с ;
п. Плтъ кжп(1 пекъжщ! свФлетвл пиев , пи" тъ стршад! кв квв!пте?
съ Ш1'ц! пвша1 къ Иошпвл т'п фъквт пре пипе аша .
г . Гргщ! лдтпрота шоа ,
пи' первиилхпйв-въ йе Ш1*пе , шъ
аС1.Н^1ц1 .
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д . 1111 кв аДевърат ек аш гренпт , ни' грешала теа ла тше рътжпе , а гръ1
кв кввштеле каре пв съ квв1'пеа , кввштеле теле с'вв лпшълат , пи' п'а« фост
ла врете .
^ . Веч! аквт асвпра теа въ търщ! , ни тъ лшФрвптащ" кк окър! .
з . Съ щщ! къ 1)отпкл есте , чел че ш'а тврвврат , цп тър^еа са престе пи
пе о а лишълцат .
3 . /атъ ржг окърие , пи пк во1« гръ! , стр1га-во1К„ ни" шкъ{р! жвДекатъ т
есте.
й . фтпрежнр сжпт 2нПт , Ш1* пв во1» трече, престе Фаца теа а пас жптвперек.
л. . ИП пТа Дегкръкат Де тър|'ре , ип а лват квпвпа <1ш капел пнев .
I. Рвптв- т'а лдтпрежкр, пи т'ат Две , пи а гмат ка вп копач пъДежДеа шеа.
д| . ПИ грев Ш1*е кв врще 'пп а фъквт , ни пга сокотп пре пипе ка пре вп
в ръж ш а ш .
к! . 1Ш тот оДатъ а вешт инптеле лв! спре тше , къие теле ле-а лшквпцкрат шегъторП .
п . ФрацП Щ|'е1 с"ак Депъртат Дела пипе, пп ак вгнт та! твлт а квпоаще пре
че! стреш! Декжт пре тше.
д1. 1Ш п|)1ет1|И1 Щ1С1 НСЛШ0СПВ1 с'ав фъквт , пв с'ав апрошеат Де пипе че!
Де апроапе а! гшеТ .
€1 . НИ че! че Щ1'еа пвшеле ппе8 га'ав в!тат , вечшп каси, пп елвжшчме ,
Де алт пеат ерат лшпаштеа лор .
51 . Пре елвга теа о ат кетат , ни п'а асквлтат , ни гвра шеа се ркга .
3* • ии рвгаш про Фетееа теа , ни кетат кв влжпДеце пре фН цитоарелор
теле .
и, . 1ар е! лш веак пга» пърътт , кжш! тъ вош сквла ? асвпра теа гръеск .
Л1 . ЧеТ че тъ тдеа т'ав вржт , ип пре кари 'I ат 1ВБ1Т , ачв!а с'а8 сквлат
асвпра шеа .
« . .]\п ш'елеа теа ав пвтрв21Т кърпврме теле г ии оаселе теле лт Дшц!
се цш .
к* . Ф1е-въ тмъ Де тше ! Ф1е-въ тиъ де пипе о пр^етш! ! къ пиша Ботпвл«1 есте» каре с'а аи'пс Де тше .
кп . Пептрв че тъ гопщ! ка пп Ботпвл ? ш! Де трвпвл пнев пв въ сътврап.1?
кг . Къ чше ва Да съ се скр!е г[шкрие теле , ип съ се пхе л\п карте лдп веак?
кд . Кв коп(1о1я Де Ф1вр , ии Де плвшб , сав" л\п пхетр! съ се сапе ?
к(=. Къ щш , къ вечни; есте чел че тъ ва ргснп , ип кареле ва сквла пре
пъшжпт телеа шеа, каре свФере ачестеа .
кв . Къ Дела Оошпкл пн" с'а8 съвжрипт ачестеа , каре ев пи" ле щй .
кд. Каре ок1*вл пнев ле-а въгвт , ии пв алтвл , ип' тоате пие пи с\чв СЪВЖрНПТ ЖП СЖП .
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кй . Гар Ле вец! н'че , че вот 21*че лшпаштеа л«1 , ии ръдъчша кввжптвлв!
вот аФла лттр'жпсвл ?
кл. . ТетецД-въ Дар ип во! Лв асвпреалъ , къ тд»т'е ва веш престо че! Фъръ
Ле леце , ни атвпч1 вор квпоаще ъпйе ле есте авереа лор .
К А П

К.

Со*ар нншкат *Пт1 йе кьшптсле ле! 1ов пче къ лд! вп аскмта лшФркптареа : ип че паргв всте челм
пекре&пчос ла Оатпегев. кв пште квв!пге аратъ .

316
§Ш* ръспвпгкпс! СоФар ЛИпевл а г\с ;
Ш& 111 Ш "' ^8 ГЖШ*ват в* КЪ Т8 аШа Ве1 РЪСП»П(1е ЛШШрОНВЪ , Ш1" п»
д$@
§|§1шцелец1 та! твлт бекжт пи'пе .
«Ш8ШИИ г • •1^11въЦътнРа рвшшИ теле во!» аъг1 . ш йъхъх Л\п пепр!чепе-

арах .
а. 9

ре ръспвпс1е пне .
д . Ак (1оар ачестеа ле щи Л\п апел , Не кдпН с'а пвс ош оре пътжпт ?
^. 1ар весел1еа челор пекресПпчош! есте къ^ере шшвпатъ , пи Бвк»р1еа челор Фъръ йе леце шергаре .
з . Бе се вор см лш чер Ларврме ле! , ни Ле се ва лт1пце Ле пор! жертвал!.
3 ■ Капа" 1 се ва пъреа , къ есте лштете^атъ , атвпч! Ле тот ва пер! , ии" че!
че л'а» Щ1НТ пре ел, вор Х1че: впае есте?
й . Ка ви в!с че а гвврат, пв се ва аФла, ни" а пер1*т ка о пълвкъ Ле поаптеа.
л>. . Оклвл а въгкт, пп" пв ва та! аЛаоце, пи пв'л ва ншсокст пре ел локвллв!.
I . Пре Ф1'1 лв! съ'1 таряъ че! ша1 Ле жос , ии" тжише ле! съ се апршхъ
Ле Лърер! .
41 . Оаселе ле! с'а« втплвт (1е тшерецеле лк! . ип кк Нжпсвл вор лорпи лдп
цържпъ .
м . Ве се ва лшЗвлч! лш гвра ле! ръвтатеа, асквпсю-о-ва пре еа сяпт л!шваса.
п . N8 се ва фшЬра йе еа , ни пв о ва пъръс! пре еа , ип о ва аЛьпа пре
еа лш 1ШЖЛ0К8Л гркпкшлор съ! .
д| . 1Ш пв ва пвтеа съ'ш1 ожвте лвГш!, Ф1'ере Ле аспМь есте лт пжптечеле лв!.
^1 . Авхц|'еа кв пеарептвл аавиитъ се ва скоате. й'т каси л«1 скоате в-ва пре
еа -цпцеркл .
51 . 1!П тжшеа бъ твриор съ'л свгъ , ни съ" л отоаре пре ел липва шарпелв! .
31 . Съ пв вагъ шнлцереа в1*телор , шч! пъшвпеа 1ш"ерП , ии" а вптвлв! .
Й1 . фп яааар , ни" лш аещерт с'а остеплт спре аввцде , <1т каре пв ва гкста ,
ка оаре че вжртос . каре пв се поате тестена , 1ич1 л\пп"ц1 .
.и . Къ каселе твлтор пвтертч! ле-а стрият , ни лъкашвл л'а же*81т , ип
пв л'а л^птърк .
к . N8 еоте тжптв1'реа лв! лш аввцИ. ип кв поФта лв! пв се ва щлшти .
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м . N«1 ва ♦! рътъшщъ Ла ввкателе де! , пептрв аче^а пв вор лшФлор! ввпътъцме л»1 .
кн . ИП к&пй 1 се ва пъреа , къ есте плш , се ва пекъал , пп тоатъ пево^а
ва веш' престе ел .
кг . Ое'ш ва втплеа кьт-ва п&птечеле съ«, тр1пнте-ва престе ел 1хцдтеа шъш'е1 , съ спеле престе Нжпсил бврер! .
кд . НП се пк скапе Дш гджпа Ф1ервлв! , съ'л ръпеаскъ пре ел съцеатъ йе аратъ.
к<г. Съпеатъ съ треакъ прт трнпвл л«1, пи стеле съ вшвде лштрв лъкаш»рие ле! , пп Фр1кл съ в1е престе ел .
к» . 1Ш тот лштвпереквл съ'л акопере пре ел, тжпка'л-ва пре ел фокйл , ип
еъ спаргъ петершквд каса лв! .
кд . Съ бескопере черьл Фъръ Ле лепие лв1, ип пътжпткл съ се скоале
асвпра лк1 .
кн . Шергареа съ ккпршгъ каса лвТ , гша тжте! съ в1*е престе ел .
кл. . Ачеаста есте партеа отвлв! покре^шчос с!ела Поаиал , пи агопнмта авериор лк1 бела черчетъторв .
КАН

КЛ.

1ов гипппН сг'х аокяле кв ръ^йарс приспи , чеарвъ пр1Ч1'па, пептрк че «ш! пекре<11пчош1 с*м ФердЧ1ЦГ пд:.ъ 1а сФхрипткл ик-Ц! Г, шр чсГ кврац! съ пеаепсегк ? пп ръспвпае : къ Овшпегея цшв пре чел пеьреашчос спре и°оа пер1ре|" , и р > п ачеаста <1епъртлпс1 а пр1ет1пиор т1пЧ1'поаса тлшдере .

^.
<:.
г .
3н .

^§§1 ръспвпгжпа 1ов а 21С :
21а в • Асквлтац! , асквлтацТ кввштеле теле , ка съ пв Ф1в пи'е бела
98»
»?4 во! ачеастъ т&пгжере.
ЩЩ г. СвФер1Ц1-тъ , пп вой- гръ! , ип апо! пв тъ вецТ ржбе .
Къ че есте? айбсла от есте твстрареа теа ? сийпептрв че съ пвтътжп18?
Къвтжпб ла пипе въ пнроц!, п«1пс! тжпа пре овраг.
Къ (Ькъ'ш1 вбвк апнпте , тъ тврввр , пп тъ с!ор кгрпкрие теле.
Пептрв че пекресПпчошп тръеск, ип лшвътржпеск лш аввц1е .
1ерет1а.
Сътжпца лор бвпъ свФлет , пи фн лор лтпш'птеа окмор .
12- и

а.. Каселе лор спореск, ип Фр^къ шктЛр! , ип Б1чШ бела Потим пв есте престе еТ. двакш.
1 . Вака лор п'а пъсквт к|ж<1 лшпаште бе врете , ип" п'а депъбат че а аввт *• *•
л\п пхптече .
13—■
д| . НИ рътхп ка ш'те о! вечшче , ип' првпчП лор апроапе Ле е! жоакъ .
ш. Лвдпб адъвтъ, ип копгъ , съ веселеск кв глас йе кжптър! .
Н . 1Ш а сФжрипт лштрв бвпътъцТ в)'аца лор, ип' лш о^хпа нкЪлк! а» пйорнп'т.
л>1 . Ш1 а Х1с Ботпйл л»1 , (1епъртепгъ-те беда пппе , къ пв воеск съ щй къьле тале.

88
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€' • Лн <1оар йествл есте ка съ слвжпп лк! ? пи че фолос къ вот епн лшпоштеа дв! ?
51 . Къ лш шдипле лор ера вкпе , 1ар лйкрврие пекреЛпчопплор пк ле вес!еа.
3"| • фпкъ ш/ лвпнпа пекресНлчопнлор се ва стшпе ,

па сврпареа с1е тот ва

вет престе е1. пи" Дврерие ш/име! ва япвка пре е! .
ш . ]]Н вор Ф1 ка т'ще пдеве лшпаштеа в&итвлв!,

сак ка шще праФ пре ка

ре Л1Л спвлверъ в&птвл .
лм . Съ ллпсеоскъ Фплор пверме лв! , ръсплътьва спре ел , пп ва ккпоаще .
к . Важъ оки лв! жвппереа са , пи с1ела 1)отпкл съ т се тжптвЬскъ .
ка . Къ во]'а лй1 есте лш каса лв! лшшревпъ кв ел,

ип шшървд лкпиор д»1

с'ав лшшърпдт .
кв . А« пк есте Вотпвл чел че лшвацъ лшцелецереа , ш! щппца ? ппелжвйекъ пре че! лтцелепц!?
кг. Ачеста ва т«р1 лттрв тър1еа пвтерп сале , пи тот вше пъттнт , ппблпе петреквт .
кд> . 1Ш челе аш лъвптрв але лв! пл1'пе Не сей, пн тъжеха лв! се ва върса .
«е- Ш/ ачела тоаре (1е атържчвпеа свФлетвлв! пегвстжлд щч! кп вше .
кв . 1Ш тоцТ асешепеа пре пътжптворсюрпн, ипп8тре21чвпеава акоперхпре е!.
кд . ЙечТ въ Щ18' пре во! , къ кв лшнлръглеадъ стаи! лшпронва теа .
кн . Къ 21чец1 : 8П^е есте каса воервлв!? пн впДе есте акоперепшптвл лъкашвриор а челор пекресНпчош! ?
кд. . фптревац! пре че! че тергпре кале , пп сетпеле лор пв ле лшстрешац! .
л . Къ ла 21'оа пер1*рн съ ц!пе чел ръв , пп ла 21'оа т.тлпеГ лв! се ва яйвче .
а« . Ч/пе ва спкпе лшпаштеа Фецн лв! калеа лв!, пи че а фъквт ел ? чте'! ва
ръсплът1?
ав . 1Ш ел лдпгроапъ с'а (Ьс , пи престе тортжпт а пр1*веп'еат ,
дг . ^]\и(1«л'цт»-с'а8 лв! шетрие пжржйлк!, пн тот ошкл ва терце <лвпъ йшавчл ,
пи лтпаштеа лв! пелктърац! .
ад . Квт с!ар тъ тжпгжсц! лшсюшерт? пн квт в01» тъчеа ек лшпаштеа воастръ чева?
К А П

КВ.

Клггаж шастръ пре 1ов <леспре асвпр/реа ограчиор, ил <1е алте пелепйврГ, арътжп<1к "! кг пг крейе Б1пе
ае 1)вшпсге1аска рлпЛмалъ , пи аггкЬппЬ I чгле Бвпе <1е се ва пошъх .

Ш@

$83 * ръспв2ЖП(л Ел1Фаг Тетап1'теап»л а гк :
Ш
в . Ав П8 Ботпвл есте чел че лш вацъ лтцелепереа Ш1 Щ11'пца ?
г . Къ че гр/жъ есте Оошпвлв!, оаре Фост-а! тв луптрв лвкрвр! фъжШжРъ *^в пр1хапъ? са» че фолос къ ве! лшт1пйе Т8 калеа та?

ш

^. Са8 Бъглпйа-те лш сеатъ твстра-те-ва , Ш1 ва веш кв тше да жвйекатъ ?
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Ав" пн есте твлтъ ръвтатеа та? ип пепвтърате сжпт пъкателе тале.
К ь а! 2ъ.юц1т пре Фряцн тъ! лдпгпаар, пи а1 лкат лШБръкътштеа челор голТ.
ПИ кк апъ п'а! а^ъпат пре че! сетош!, пи пре че! Флътжпг! '» а! лшат йо
.
КМ те-а! пи'рат (1е Фецеле впкра , нп а! фъквт пре сърач! а лъкв1 пре пгтжпт .
1Ш пре въ(1г;ве ле-а! слобсшт аешлрте, пи' пре а'ртап! '1а! пекънит .
Пептрв аче1а те-а лшкьпцврат лпцвр!, нп аегрпв те-а апвкат ръгвой

^\цфр|'кошат .
41 . Лвтша Ц1 с'а лтторс лттрв лдптвперек, пи' Дортнн] тв те-а окопер]'тппа.
ш . А8 чел че лъквеще лдптрв челе лшпалте пв пр1веще? а8 пв пре че! че сь Пврта к« сетец1'е '1а стерк?
п . ПИ а! 21С : че а квпосквт чел таре? а8 пр!*п пегаръ жвс1екъ ?
^1 . Лор есте асквпЛереа лв!, нп пк се ва весЬа, ий лшшрежврвл червлн! втвлъ.
^1 . Ак пъ21-ве! калеа чея вспйкъ , каре о а кълкат вървгцп че! с!репц!.
51 . Каре с'а лват Л1ппа]"пте ое врете , ржв" квргътор тетелпле лор .
3'| . Че! че гпс : Ботпвл че ва *аче поъ ? сив" че ва аавче поъ Атот цНторвл ?
ш . ПИ ел а ВШП.1ВТ ксселе лор с!е ввпътгц! , пи СФатвл челор пекре<Ппчош!
йепарте есте аела ажпсял .
Л1 . Въ2.кп<1 с1репи,н ав ржс, ип чел Фгръ с1е пр]"хапъ '! а ватжокор)'т пре е! .
Псмт.
к . А8 п'а пер!Т стареа лор ? пи* рътънниа лор о ва тжнка фоккл .
10в- 4?
к& . ПИ фп вжртос, (1е ве! р ьвг1а нп с!еп ь аче!а , роааа та ва Ф1 лдптрв бвпътъц! .
кн . ПИ прптеще Нп гвра лк! порвпкъ , пи 1а гра1*крие л»! л\п пита та .
кг . 1ар (1е те ве! лштоарче , пи те ве! етер! ./цппиттеа Готивлв!, ип ве!
с!епърта (Пп лъкашвл тгк че пн есте арепт ,
кд . Ва пвпе престе лкт Л1П пЬтръ , ип' ка татра пжржчлв! СоФ1'р .
ке- Ф' ва цде чел Атот цитор ажвтор Ае кътре вргжшаш! , пи квръцлт те ва
да ва арцштвл чел лътхрк лдп фок .
ке . Пкпъ аче1а ве! лшДръггп лмпаттеа Пошпйлв! , къктжп(1 ла чер весел.
«з- ИП кжгк! теве!рвга, те ва асквлта , ип ва (1а цдо , ка съ'ц! (1а1 рвгъчвпие тале .
кп. ПИ ва ашега иде лькншцп брептъцП, ип'пре къие тале ва Ф1'лвпппъ.
ка. Къ те-а! сшер1т пре тше , нп ва 21че : сешец1тв-с'18, ип пре чел кв окН
ллекац! ва шжптн1 .
а . 12бьв1-в 1 пре чел пев!поват , ип тв те тжптвеше лдптрв квръц1а шжТпиор
тале .
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К А II

КГ.

1ов»« ггйбрсше поптй В8тпсге1аска Ж5<1сьатъ , аратъ къ пя сг пейепсещс псптрк пъкатслс са:е: ш/
к*т п (1репг кре<1с [(лп;|б1ала п! 05пшегс& челв! псккпршг, кареле тоато де Фаче иреккт воеще .

I ръспвпгжпа* 1ов а 21С :
в. |Нй къ Лт шжпа гаеа твстрвреа теа есте , им шжпа лв1 с'а
.^1пгре»1ат спре свсшпвл пиев" .
г . Оаре чте т'ар лтвъца , ка съ'д аФлв пре ед , пп съ вй да
СФжриит ?
а. 21че-вой пие жвйекатъ , пи гвра теа вой втплеа (летвстрърГ.
с. 1Ш вой квпоаще тъпшМрие, каре Ш1 ле вагртл, ни вой стцп' че 'ш! ва
спвпе .
е . 1Ш йе ва веш асвпра шеа к» вжртвте гавлтъ , апо! кв пвц1пе пв тъ ва
Л1ПФр1КОШа .

« Къ ла ел есте ойевървл , пи ва скоате ла сФжрппт жвДеката теа .
и . Къ йе вой терце лттж! , с1впъ аче1а пв вой ша! Ф1 , па Де чеде де пре
вртъ, че вой ци' ?
а. Оеа стжпга сю ва Фаче ел, ни пк вой пр1п<1е, се ва лдптоарче ла йреапта , 1Ш пв вой вес!еа .
I . Къ щде аквт калеа теа, алесв-пГав ка аврвл .
&1 1Ш вой еип лштрк порвпчие лв! , къ ат пъж1Т къме лв! , пи пв тъ вой
авате дела порвпчие лв! .
щ . НИ п« тъ вой петрече , ш! лт сжпвл пиев ат асквпс граЬрие лв! .
п . 1ар Де а жвйекат ел аша , чте есте , кареле ва ста лв* лпшроПвъ ? къ
че а врвт ел , а пи фъквт .
*1 . Пептрв ачв1а ат гръБ1Т ла ел , пн сюжъп1т фиш! ат аввт приеж йе ел .
е(. Пептрв ачеастааа лаФацалв1воЙгръБ1, войсокоп, пи тъ вой лшФрдкоша де ел .
е! . 1Ш Оотпвд а пшат шта теа , пп Атот-циторзл а сжргвк спре шше.
31 . Къ п'ат щшт, къ ва веп1 пие лдптвперек, пп Фаца теа о а8 акопер1Т пегвръ.
К

А

П

КД .

1ов п съ се аряте вптц! йрепт Ле 08тпеге1аска рапсШалъ , и"че къ »1 Овтпеге» с*пт квпосквте
вретиа : иц пвтъръ твие *ед»рГ Ле пес!рептъц1 але оатепиор , каре ел де ва пеЛепи .

ептрв че де Оошпвл пв с'аЙ асквпс чеасврие ?
в . 1ар че1 пекредтчош! хотарвд ов треквт , тврта кв пъсторвл
Н

тш

м
жеФК1т] .

г . Аствл съраквлв! а8 лват , ип вака въдввеГ, нре каре о а Фъквт
въдевъ
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а . Авгткт-ок пре че! пепвттчош! <1ела калеа чса Лреаптъ , пи лшпрсьп ь с"а«
асквпс влжпгН пъшжптвлв! .
е. НИ а» пъвъ.ит ка шще асш! .]\п царшъ асвпра теа , стшс! Лвпъ ржшМала
лор , дшЬлчт-^а ль1 пжшеа спре че! та! Т1*пер! .
е. МаГпатте Ав вреше а» сечерат царша пв аса, че!пеП8Тщчога1 а8 двкра*
впле челор пекресНпчош! Фъръ де плат ъ , ни* Фъръ <1е гажпкаре .
а . НИ пре твлц! гол! Чав фъквт съ сюартъ Фъръ Ле ха!пе, пи" лшвръкътттеа свФлетвлв! лор о ав лват .
и. 1)е вйареа швпциор съ втегеск ,

пеавжпД акоперетжпт, кв п1атръс'а&

лдшвръкат .
л. . Рътт-аХ Дела цжцъ пре чел с1рша», ни пре чел къа&т л'г.8 сгаер^т .
1 . 1Ш пре че! гол! 'I ав айорпит к« стржтвътате, пи пж!пеа челор флъпшш
ой лват .
»1 . фп стр1ютор! кв стржтвътате св пжпЛт, пи калеа йрепдолор п'88 пи'вт ,
в'. Кари сПп четате , ии (Пп касме сале с'ав скос , ип скФлетвл првпчиор ав
свспшат таре, ип ел пептрв че пв 'I ав черчетат пре ачсцпа пжпъ ав" фост е! пре
пътжпт ?
г1. Пре пътжпт ФппсГеТ, п'а8 квпосквт , шч! ав щйт калеа йрептъцп, П1ч1
пре кърърме лор п'а8 втвлат .
а" . Ш1 квпоскжпй лвкрврие лор , сГатвТав пре е! лптрв лпт8перек , ин поаптеа ва ф! ка вп Фвр .
€' . 1Ш ок18л преа-кврварвлв! пъгеще лштвпереквл , гГкжпд пв тъ ва лва а—
ш1пте ок^вл , и»'ш! асквпде Фаца .
»'|. Съпат-а л^птрв литперек касъ, аноа с'а асквпс пре сше , п'а квпосквт
дгшппа .
31 . Къ (Нпппоаца лор втвръ йе тоарте , къ ва квпоаще тврвврърие втвре$
торцН .
и' . Ма! вшор ссте с!екжт Фаца апе! , влестете-се партеа лор пре пътжпт,
нп съ се вагъ оаселе лор пре пътжпт искате #
л-1 . Къ сПп сжпвл сърачиор оа рътт .
к. Вкпъ аче"а са потешг пъкатвл лор, ин ка о чеацъ с!е роъ певъгвтъ е'а
фъквт , 1Н1 съ се /л1ровсаскъ тот чел пейрепт ка лешпвл чел Фъръ <1е вшйекаре .
к& . 1Ш че! стерпе пв '1а фъквт в1пе, ни пре Фетееа сърякъ в'а8 тьшт .
к« . 1111 кв тжше ав сврпат пре че! пепвтшчош! , еквлжпДв.со йар пввакреНе асвпра визцп сале .
кг . Кжш! се ва волпъв1 съ пв пъйъжсМаскъ съпътате , 41 ва къДеа кв воалъ . .*
ка • Къла твлц! ръ« а фъквт лдппълцареа лв! , пи с'а« вещеж^т ка ип палва
л\п къдйвръ , са» ка ва сп!к вскат , кареде (1е о'пе'ш! ка^е .

12. и
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КАРТЕЛ,

к(?. Гар де пв есте яша , чше есте чел че ж*че , къ пипчвп! гръеск е» ? ни ва
еокот! лдптрв П1Ш1К кввштеле теле .
К А П

Кв.

ВанЬх г\чк ■ >.г гПп .]шпг.:ц|°тса 1*1 Пгтт/лй , ни стереща оап.етлср п» сг поате .рпЛрепга оши. л>1
1)),ш1>1 /с» асешъп&П(1&-се .

З^К1 ръспзпгжпд Валаат Савх^теапвл а г\с :
ЗЯ1 1$^ ■• Че есте аар? л^пчепвтвл, саВФриса есте асла чел че Фаче тоатъ
жймшЖь лвгаеа лдптрв чел лдппалт ?
Ф?1®1&© г . Къ ав" сокотеще чшс-ва, къ ва <н делвпгаре тжлхариор? ни" престе карН пв вор вет пжпсПр! <Ьла ел ?
д> . Къ квт ва Ф1 дрепт твр'тор«л лшпаштеа БотпвлйТ, сак квт се ва квръц.1
чел пъсквт <Лп Фетее-?
5 . Ре ва порвпч! лвт!, пв ва лвпипа, ип стелеле пв сжпт ккрате литаштеа лв!.
е . Кв кжт та! твлг отвл , къ есте пвтреа^чвпе, им Ф1*вл отвлн! в"ерте .
К А II

К5 •

1ов г1че кг «I Остпсге» П|Ч1 пп ажвтор пк'Г поате <1а сви, аргтжпй пеккпрапса «I Кмшг/о. пки|С <1п1 .1внркр|Ле ЛЬ1 .

1 ръсшпгжпа* Тов а г\с

в. Ве чше те апропП , сав пре Ч1*ле вре! съ ажкц!? ав долр лре
| чел че аре тър^е твлтъ , ни* пре чел че аре вроц пвтершк ?
\,
г . Кв1 а! дат СФат ? ав пв челв! че аре тоатъ лдпцелетвпеа?
^ . Пре кареле вршег! ? ав пв пре чел че аре вжртвте ФОарте таре? кв! а! епвс
жввипе? пп свФлареа , каре есе <Нп тше, акв! есте?
^ . А8 доар вр)'аш11 се вор черка скпт апе , ил ^ш че! че лъквеск аколо ?
а . Гол есте Ьдвл лдппаштеа лв!, ип пв есте лшвъткръ тергърН .
3 . Чел че лттшею пиагъ-поаптеа пре ш'т!к , ни спжпгвръ пътжптвл пре шгшк .
и . Чел че леагъ апа лш порН съ! , пп* п'а ръврат порвл де деевптвл съв .
« . Чел че цше Фаца скавпвлв! , пи лшппде престе ел порвл ств.
I . Порвпкъ а 1к;с престе Фаца апе!, пжпъ ла сФжриПтвл лвпппе!, кв лдптвпереквл*| . Стжлш'1 червлв! с'а квтретврат , ш1 с*а спънвжптат ве чертлреа лг;1 .
м . Кв вжртвтеа а 8щерпвт тареа, ш! кв шнпца а потсшт кхтвл .
п . 11Н л>п кветорие червлв! съ тет де ел , Ш1 кв порвпка а оторжт пре шаряеле чел В1*клеап .
А1. 1атъ ачестеа сжпт пгрцие къп лв!, ип престе втегеала кввжптвлв! вот
1

Ш21 л^птрв ел , пп* тър1еа тръхп1твл»!, Ч1пе щде кжп(1 о ва Фаче ?
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КЗ.

1ов пвркрса стагортк .иптр» певЬовгшса се, лснгс1жги1 ни пр!ет1'п;:ор , арат* ккш пре че! пскре(Ипчош! <1|'п «ер!Ч|реа чеа сквргь а ачещП в!ецГ лл кткрГ .ц! ръреще Омпмехе*.

13».

Ща
§»«1* асЬогжпд .рпкъ 1ов а гръ1т 21'кжпЛ :
Щ Щ Щ в . Вй есте Пйшпежев" , кареле аша т'а жвдекат , ип Атот-пИтоЙя^ркл чел че а атържт свФлетвл ппе8.
>«йМта» г • Къ пдпъ ва ** I111 га1П0 свФлет , пи <Ьх Вьтпехееск лдппърив
теле ,
^ . Кв вор гръ! ввгеле теле Фъръ <1е леце , пМ свФлетвл пиев ва квцета.
пеЛрептъцд .
е. Съ пв ф/е, ка съ въ г!к е« пре во! дрепцД , пжпъ кжпд" вой твр1, къ пв
В01*в йепгрта с1е.1а гоше леръвтатеа теа .
5 . 1Ш ла дрептате лвжпД атште лв вой лшчета, къ пв цив съ Ф1 фъквт чева Фъръ де к^вппцъ .
3- 'и съ Ф1*е вргжташП ка сврпареа челор лекреаЧпчоцп , ни" че! че съ риПкъ
асгпра теа ка пер1*реа челор Фъръ де леце .
н . 1X1 1 че тЛея;с1е есте челв! пекрегПпчос 7 къ гтеаптг , ии пг<1гжс1всше спро
Юошпьл, г.в (юар тжптвЬ-се-ва?
л. Ай асквлта-ва Т)ьтпеге$ рвггчвпеа .па, см» певое ва веп! лв1?
I . Ай аре вре о лдпдръгпеалъ лдпппштеа лв1? си» кжпд лдл ва кета ел, <рл ва
асквлта ?
д| . Юеч! воШ спвпе воъ че есте. л>п шжла Ботт,лб1, челе че сапт ла АтотцПторвл пв вош пипцк
т . 1атъ тоцТ щщ1 , къ Лешарте спре йешорте я (Зъоцец! .
п. Ачеаста есте партса отвлв! векресПлчос дела Ботпвл, пи аготсеала
челор пвтертч! ва вел1 дела Атот-циторкл престе е! .
д|. 1Ш де вор Ф1 твлц! фи лор, спре жвъпере вор ф1, Ш1 де вор ажвлпесъ
се Факъ Бървац! , вор чере .
С< . 11Л че! че сжпт пре лжпгъ ел , кв тоарте вор га«р1 , пи въсЬвеле лор
пнпелеа пв ле ва тша" .
51 . 1Ш де ва айвпа ка пътжптвл арцттвл , пи ка лвтвл ва гъп аврвл ,
3> • Ачестеа тоате дрепцп ле вор то щеш , че1 асювграц! вор цшеа Бали лк! .
Н1 . ПП ва Ф1 каса лв! ка толПле, пи ка типяжепвл (1 ).
,0.1. Богатвл ва адорпп , ип' п» ва таТ ясКюце , окисъ! а с1еск]"с , пи пв есте . цсаи
к . ^\пкклцкра'л-вор пре ел ка апа йврерае , ип поаптеа лдл вя ргпх пре ел *ь- '••
черца .
48.

(1) ЛДп чеа рьшапеасьъ веш та! есте : чие ч» »* дий.

и

КАРТЕЛ,

ка . ШГл ва два пре ел прскра , на се ва Лаче, шГл ва вжптвра пре ел (7ш
локал лкТ.
кп . ЦП ва арипка престо сл , пи пв*1 ва Ф1 шиъ, сНп тжпа лв! ка Фвга ва
скъпа .
кг . Плесш-вор престе ел тжшие сале, ни 'л ва арвпка пре ел <Нп локал лв! ,
К А П

КН.

1ов пи спре псв1'повъц|е с'а слргмт , къ ачеаста гшгвръ есте калеа а <1о1;й-.п<К лдпнедепчвпеа , гарс о
арагъ а Ф1 кв швлт шв! сквтпъ беглт аврвл , им кв пащереа , пи п ореашч1еа нкрия! : 1ар ле! Осшпсхев а •! квпосквтв тоате челе всквпсе але *1рН , пи квт 1-ь лшкелепчвпев спп чер съ с!ъ , пк гъ квщпъръ кв вап!: акърН фпцелеочвл! о пгрттьг оаре каре съ д^тпъртъшаще вр»И 4 ри а ле1 Иинит».

ъ есте арнштвлв! док кпйе съ Фаче , пи есте аврвлв! лок , ип<ю съ
лътарещо .
н . Къ Ф^ервл <Нп пъшжпт съ Фаче ,

пи арата ка шатра съ чо

плещо .
г . РжшШалъ а пвс жптвпереквлв! , пи тот сФжрпитвл ел жл сокотеще , шатръ
жптвперек, пи вгавра торци.
^ . Рвпереа пжржвлв! есте Ип шсш, пи че! че в!тъ калеа чеа Лреаптъ а слъБ1Т, пи сПп оатеш с'а« кдът .
€ . Пътжптвл аЧп кареле а впит пжше , с'а стръшвтат йе сюсвпт ка фоквл .
9 . Локвл €аПФ1'рклв1 шетрие лв1, пи' лвтвл аврвл дв! .
3 • Кърареа , каре пв о а квпосквт пасъреа, пи пв о а въжвт оювл ввлтврвл»!,
й . 1Ш пв о а кълкат фп тжпдриор , шч! о а треквт левл .
а. фп колцороасъ а жптшс тжпа са , пи а стршат сизхръаЧчтжпа' твпци .
I . Грошле апелор, в12кпиле, църтвр1ле ржвриора рвпт, пи тот че есте скепщ
а въгвт омкл пиеа .
д| . 1Ш айжпкврие ржврмор а йескопер1т , пи а арътат пвтереа са ла лвпппъ .
В1 . 1Ш жпцелепчвпеа кпАе с'а аФлат? ни кареле есте локвл щиппе!?

.^пцслсп:
'• 9-

п .
^1 .
€' •
51 .

К'а въгвт от калеа еТ, шч! с'а гъс!т лптрв оатеп! .
Аожпквл а г\с: пв есте жптрв шше, ни тареа а гхс : пв есте кв тше ,
^8 се ва ^а авРм ЖПК1С пептрв еа , пи пв ва ста арщпт скшвареа е! .
]\*в ва Ф1 та! с1е жос йекжт аврвл СоФ1р , кв вшх сквтп , пи кв СапФ1"р . л

ц\ . Квсе вапотр1В1 кв еа аврвл, пи глажа ни скипвареа е! васе е1е авр .
ш . Челе жппвлте, пи Гавю пв се вор потеп!, ни траце жпцелепчвпеа та!
швлт ^екжт челе та! Ий лъвптрв .
,0.1. N8 се ва потр1В1 кв еа п1атра топоа10п аЧпЕпота, пв ва Ф1 та! де жос
(1екжт аврвл чел карат .
к . 11П жпцелепчвпеа йе впие с'а аФлат? т1 кареле есте локвл пр^чеперп?
ка . Асквпсъ есте йе тот отвд , ш! йе к!ар пасърие червдв! .
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кп . Шеряареа , ни шоартеа п»г1с: ага ам|'т т г.ргреа е! .
кг. Ъьтпеъей вте ажптър1Т калеа е1, пи гдю локвл е! .
кд . Къ ел веое пре тот чел с!есвпт чер , пи щде тоате челе Де пре пътжпт .
ке • Чел че а фькйт кклппъпа вжаткриор , нп тъскрие апе! .
кз • К&пй а фъкйт , преквш а въгвт а пвтърат , пи колеа дптрв гласвр! Ле
вреш! КВ тръгштвр! .
кз . Атвпч! о а въгвт пре еа, пи о а спвс пре еа, гътЬв-ав, пи о а черчетат .
кй . ПИ а 21*с отклк!: 1атъ Фрхка лв! Ввтпегек есте лшцелепчвпеа , 1пр асъ
Фер1 йе реле есте щипца •
К А II

КО •

1оп с1о[ип(1 «ершрса чса сПп'тьТ, и тип- квтпте о повестещс, фтпрекпъ кв Фвптеле сате челе ввпе,
ка лвГии съпп 1 /I л.1н1 1[|г|.ь «I • - ^|шлрот1В1тоа{еа хвл а щ 1еи°шлср.

6^3
б$§ * жНотжпс! лпкъ 1ов а 210 гръию* :
Ш« III Щ в * 1''пе тъ Ва ГШ1° ^п Л8П'ле 2'ле-*°Р челор та! ш'п'патте, лп кпре
§§§
©Шгаъ пггеа Онтпегев?
||$11«Ш§ Г- ^жш! стрьлвчеа лнпипа лк! престе капьл гшен , ип' кк лнггппа лв!
втвлат лттрз жптвперек .
^ . 1\жж1 авеат къ! дествле , кжп<1 Рвитегев" черчета каса теа .
«3 . Кжп<1 ереат вогат Фоарте , пи .ртпрежврнл пиев" слвние теле .
з . Кжп<1 кврцеа пре къие теле впт , Ш1 твпцп пие! 12 в ора лапте .
3 . Кжпс1 емнат аЧпипеаца жп четате , пи лш влщъ пи съ пвпеа пие скавп .
н. Кжпа' тъ вег!еа че! тшер!, сь асквпсЬа, 1ар чеТ иътржп! тоц! съ сквла .
а . ИП воерп жпчета а гръ1 пнн1с! тжпа престе гвръ .
I . ПИ че! че авгеа , тъ Ферачеа, ни линва лор с'а лМт ае гжтлежвл лор .
«I . Кв врекеа а ав21Т , ни ш'а Фер1Ч1т , пи оклвл въгжпав-шъ с'а авътвт .
П1 . Къ ат тжптв1т пре чел сърак сПп тжпа челв! пвтертк, ни' С1'ртапвлв1,
каре пн авеа ажвтор , ат ажвтат .
п Ппе-кввжптареа челв! шерйвт престе пипе съ В1е, ни" гвра въйввп пГавтекввжптат .
А1 . НИ кв дрептатеа тъ лтвръкат, Ш1* тъ жпвълеат кв жвйеката, ка кв о хашъ.
^1 . Окш ераш орвмор , нп шчор пшопмор .
91 . Ев ераш татъ челор цепвтшчош! , пи жваеката , каре п'о ат тдвт , о ат
черкат .
31 . ИЛ ат горски тъселеле пейрепциор , аш пижлоквл сНлцмор дор жеФВ1'ре
ат скос.
н'| . II И ат г!с : вжрета теа ва лшвътр&ш ка вп ввчвт Ле фшк, твлтъ врете
В018 ТрЪ1.
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к .
■д .
кп .
кг.

КАРТЕЛ,
РъбъЧ1'па теа с'а бескГс
Д1ър1реа теа есте поъ
Бе тте п?;гЬи1 а лват
Ла к»в1*ателе теле п'а
Преквт пътжптвл чел

пре апъ , ни" роа ва рът&пеа лш сечер!швл плел .
кв пипе , пи прквл пиев лш шапа лв! терце .
апипте , пп а тъквт ла сФатвл пиев.
абаос , 41 съ ввквра , капб ле грмат лор .
лшсетошат ащеаптъ плоа1а, аша ачециа ащепта

Гра18Л ГП1С8 .

к д . 1)е ржбеат кгтре е! , п« кребеа , пи лвпипа Феци теле т къбеа .
к$ . Алес- ат калеа лор, цн ат шегвт Боершб, цп ат лгкмт ка вп лшпърат
лдпквпу.чрат (1е вот! ч! , ка чел че тжпгмат пре че! свпързц! .
К А П

Л .

]ов плащге «сршреа чса (1ш'тл>Т, каре исднй ОлппегсК; 1 с'а .р.пторс 151 спре таре

г{гиоаи'е .

!

ар аквт тъ ватжокореск чеТ таТ тшер! ., аквт тъ божепеск ^ттарте , пре а! кърора пършц! пв'1 въгат лдпсеатъ , пи пв'1 сокогеат вребшч! съ'1 а»И кв кжшп в1гелор теле .
к . 1Ш тър!са тжшиор лор ка о шийка а фост лшшпптеа теа ,
лдптра е| а пер1т СФжриптвд .
г . Че1 че съ лвпга кв лшеа , пи кв Фоатетеа , че! че Фвиеа лш локвр! Фъръ
с1е ааъ ни ера пекъж|'ц!, ии кшвщ! ,
л . Че1 че робеа коажа копачйор , пи ръбъчша Бврвешлор ера Бвката лор ,
^. Че! печ1пстщ1, ил лепъбгц! , пи Л1пс1ц! бе тот визеле, каре ии ръбъчшие
детпелор ле рос!еа бе Фоатете таре, с':;й сквлат ескпра теа Фвр! .
з . Акърора кеселе ера гъвр! бе П|'етр1 .
д. фп пп'жюк8Д локврмор челор че ръсела , стр1га , ии свпт вскъчвп!
сълватече, петречеа .
й . Фн челор Фъръ де гаште , пп печшетщ! , акърора пвтеле , Ш1* тър]'реа
ий пер!т бе пре п мижат .
л, . 1ар аквт е» скат вптжоккръ лор, пп тъ цш бе повеете .
I . ЦП т'*-8 >ржт бепъртжпбп-се бе пгрте , пИ гсгпра Феци теле а сквТпат. '
41. Къ бсекчгжпб твлва са пГа кпшт , ии Фрж8 а п,- с ФецН теле.
м . Спре обрасла чеа беа бреапта с'а сквлат , шчорвл съХ л'а лштше , ии г
фъквт п|ссте п 1пе кале, кърърие пер1риор .
п. Бътвтв-с^В кърьрие теле, къ т'а бегвръкат бе вештжпткл ппея".
^1 . Кв сгуецие лв! та съцетат, ии Фаче кв пипе квт ли есте воеа , лштрв бнрер! пГага фръп<&птат .
ф . Д\пторкк-пи-съ бврерме, бксн-с^в ка вп вжпт пъбежс!еа теа , ип ка вп
пор тжптмреа теа .
91 . им »>к*т престе тше се ва върса свФлетвл Ш1св , Ш1 шъ цш оре ттег\леле бврер].1ор .
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3*1 . N081116» оаселе теле с'а§ сФържтат , ип вмеле теле с'ев деслегат .
на . Кв шьмтч, тър]'е с'а апвкат де хаГпа теа , Ш1* ка гвлервл кътъшп т'а
квпршс пре пипе .
.0,1 . Сокот1'тн-т'а1 пре пипе ка лвтвл пре пьтжпт, пи' лшцържнъ партеа теа.
к. 1Ш ат стр!'гат кътре Т1*пе, ш! пв тъ асквлцТ, стътвт-ав*, пи т'а сокот.
к* . 1Ш с*а С81*т престе шше Фъръ Не шмъ, кн тжпъ таре т'а! бътвт .
кв . ПИ пГаГ лтквпцкрат км дврер!, ни т'а! лепъдат дела пьг.птюрса теа.
кг. Къ инн къ тоартеа тъ ва скрна, къ каса атот шврпоркл есте пътжптмл.
кд . ВП о с!е ашГ пвтеа пре пипе съ тъ отор , сав съ рог пре алтвл ,
ка съ Факъ пие ачеаста .
к(? . 1яр е8 престе тот пепвт1'пчосвл ат пл.т.пс , свсшпат-ат , кжпд ат въгвт
от лш певое.
кз . 1Ш кжпд ещептатев' бвпътъцТ, 'т!а сомт та! твлте хие де ръвтъц! .
кз • 1шта теа с'а лтФ1ерБЖПтат , цп пв ва тъчеа, апвкатв-т'а8 гмеле съръч1в1 .
кн . СаспЬжпд ат терс Фъръ де Фржв, пп ат стътвт лштрм адвпаре стрп-жпд.
кд . ПП пГат фъкмт Фрате адрпплор , ип пр|*ет!п стрвциор .
л . Шелеа теа пи оаселе теле с'ав пегр1т Фоарте , де арсвръ .
л» . ПП са лшторс лш жале ютара теа, ии к&птареа теа лдп плжпс .

КАП
1ов съ каръцъ йе челе че 'I аХ орвпкат пр|'еи'пИ ,
,

ла.
пп аратъ кат «ъръ

<1е пр1хапъ «8 тртлт ,

ьлш| а

*ОСТ Фер1Ч1Т .

егътвръ ат фъкмт кв оки пие? , ип' пв воШ квцета спре Феюаръ .
в. ПП че а липпърщт Бвитегевде свс ? ии тощетреа челм! дествл дт челе лтпалте ?
г . Ва! ! пер]*ре есте челв! педрепт , ии' лмстрешаре челор че
Фак Фъръ де леце .
^ . Лк пв ва ведеа ел калеа теа, ни' тоате кърърме теле ва пвгаъра?
(;. ПП де ат вшвлат кв Батжокор1торП , сая де с'а грьвк шчорвл пием спре
В!клешвг .
5 . Къ ат стат лдпквтпъпъ дреаптъ , ии а въгвт Ботпхл перъвтатеа теа .
3 • 1>е с'а авътвт шчорвл пие» дш кале , ип де а вртат 0К1«л лк1 шта теа ,
ип' де пГат атшс кв ш.г.ппле теле де дарвр! ,
й . Съ сеатъп , ип алци съ тъпхпче , ип Фъръ де р ьдъчтъ съ <м'к пре пьтгпт .
а . Сав де а вртат Шта теа ла Фетееа алтв! Бърват , сав до ат пжшПт
ла в пиле е1,

13.
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КАРТЕЛ,

I . Съ плакъ ни* Фешееа теа алтгпа, ни фИ пие! съ се стереаскъ .
<п. Къ 18цшеа тжте! есте пеопркъ с1е а спирка Фешееа олтв! върватвля/ .
П1 . Къ фок архътор есте .рп тоате хиеле , пи да каре вте, Ла ръйъчпгь
ли шерНе .
п . Са» Ле ат певъгат л^п сеатъ ж»а"еката слкцП , са» а сдкжшчн теле ,
кжпс! с'п» жвйекат ла пипе .
д| . Къ че в 01» Фаче клпД тъ ва черчета Оошпвл? ии кжп<1 ва ф! лттреваре,
че вой ръспвпсю ?
в I . Че есте ? ак л« преквт ек ат фост лт пжптече, ни е! а» фост ?
61 • ПП пре че! пепктшчонп, кари авеа лшсъ, п» 'Г ат лтшелат, ии' ок18л
въ<1»ви п'ат пОФт .
41 . ПП Ле ат тжпкат пдшеа теа сшгвр ,
п*ат с1ат ип' чел»! сърак сПптр'жпса?
Й1 . Къ Лт Т1*перец1*ле теле ат хръшт ка «п гьрште , ип (На пжптечеле ша!чН теле ат повъцьчт .
«I . Са» <1е ат треквт пре чел гол , каре переа , ип" п» д'ат липвръкат .
к. 1Ш че! пепвтшчоий, йе п» т'а8 вте-кквжптат, ии сИп ткп^ереа нпейор
пие! е'а» лдпкъл21Т вшерп лор .
ка . Т?е ат рМкат асвпра съраквль! тжпа пмЬжсШпН , къ твлт аж»тор лдпг'
есте ние .
ка . Съ се (кспарцъ вшървл пнек сПп лдтиеткрг . ни врацкл пие» аш кот съ
се вйровеаскъ .
кг . Къ Фр1ка Потнклк! т'а коптетт, ип Ле повара лв! п« вой с»Фер1 .
кд . 1)е ат пкс аврвл пвтереа теа, са» Ле ат пмНжсМт лдп ш'атръ сквшпъ .
к^ . Сак Ле пГат ввкврат кжпЛ ип' с'а фъквт аввцде тклтъ , ип кжпс? ат пвс
тжпа пре пелвтърате .
*в . Лк йоар п» вейеаш соареле , каре двпнлеагъ , къ лшсеще , ип' двпа
скъгжпс! , къ пк есте Л1птр'жпселе дкпнпъ ,
кч . ии Ле са лдшиедат пре асккпс шипа теа , Ле ат пкс тжпа теа пре гвра
теа . ип о ат сървтат .
кн . ИП ачеаста есте Фъръ <1е лецеа теа , чеа та! таре (1е се ва сокоп , къ
ат ШП1Ц1Т лдппаттеа Ботпкдв! чел»! лишалт .
кл. . 1111 Ле т'ат ввкврат Ле къ(1ереа лепр1етйндор пие! , пн Де а в!с шила
теа, вте .
л . Съ авгъ вревеа теа вдестеткд ппек". ип съ Ф1» (Те окаръ лдп попвлкд пие»
ми <1еФъ1тат.
ад . ПП' Ле ак ме Ле гаклте ор! слвжшчие гаеле, чше пе-ар Да поъ аш кърпкрме
лк! съ ле съткрът , Ф11п<1 е» Фоарте в»п .
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дп . )1П лФвръ 11» пшпеа стреш, им вдпа теа да тот чел че вшеа, събесюбеа.
лг . Ш! (1е ат пъкътмт Фъръ ()е вое , им ат асквпс пъкптти имск .
л^ . Къ В8 игат рвшшат (1е швлтъ твлцмпеа глоате! , ка съ пв шъртврнеск
лшпаштеа лор .
а^. 1Ш бе ат лъсат пре чел пепвтШчос съ 1*асъ бш вша гаеа кв сжпвл бешерт .
ле . Ч1пе'т! ва ба авгггор ? пм" г!е п» т'ат тетвт бе тепа 1)отпк.|кТ , пм скр!соареа , каре авеат асвпра кв!-ва, пре втере т.пкГо кк т,т.па о Ч1теаш .
лз . ип о рвтпеат , им о с1ат ттш лвжпб , бела баторпш .
ан . Бе а свспшат пъпштл вре обМмоаръ асвпра теа, сав бе а плкпс ръхоареле лкГ лшшревпъ .
ал. . Ся» бе ат тжпкат вхртвтеа лв! сшгвр Фъръ бе прец , им свФлетвл Оотивлв1 пътжптвлв! лшшелжпб л'ат лттрютат .
м . Д п док бе гр*в съ'п11 ръсаръ вргшъ, им' лш лок бе орг спш1, ми' а лшчетат 1ов а гръ1 .
КАН

ДВ.

1ов гъкгг.ш! съ такъ пр1вТ1пМ , лшшреълъ ги Л&пшН съ твстръ (1с пс .цпцс:спч1 пе Лела К.пм .
л>ш! лааЛъ лдпцелспчбпса са.

каре

ав дочетат им че! тре! пр1*етш! а та! гръ1 дошрота лв! 1ов , къ
Щера 1ов брепт допаштеа лор.
в . ПИ с'а шжшеят Ел1вс ал лв! Варахпл Ввг1теапвл бш пеатвл лв!
Рат ал църм АвстбН, ш1 с'а тжшеат пре 1ов Фоарте, къч! съ вестеа
пре сше брепт допаиггеа Оотпвлв! .
г . 1Ш асвпра челор тре! пр1*етеп! с'а тхшеат Фоарте , пептрв къ п'а пвтвт
съ ръспвпаъ лдтпрспва лв! 1ов, пп тот л'а сокотк а Ф1 пекребшчос .
^ . ии Ел1*вс ащепта съ ръспвпгъ е! лв! 1ов, пептрв къ ера та! вътр&п! бе
мле бекжт ел .
е- Ш|' а въгвт Е.шс къ лв есте ръспвпсдо гвра челор тре! вървац!, им с*я
тдммеат Фоарте .
• . ПИ ръспвнгжнб Елм;с ал лв! ВарахИл Ввх1теапвл а /ле : фПн6 къ ев сжпт та!
тлпъркв апм , 1ар во! сжптец! та! вътржп! , пептрв аче1а ат тъквт тетдпбв-тъ
а въ епвпе воъ щшща теа .
3 . ПП ат 21с къ пв есте вретеа , че1а че гръеще . къ че! бе твлц! ап! щШ
доцелепчвпеа .
й . Ч| б«х есте до оатеп1 , |"ар досвФлареа Атот-цНторвл»! есте чо1а че
лдпвацъ .
л. N8 че! кв ап! твлц! сжпт лшцелепцД, ш'ч! че!вътржп! щю жвбеката .
I . Пептрв ачв1а ат Х1С : асквлтацд-тъ , пм воШ епвпе воъ челе че щЙ .
13. 2ф
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КАРТЕЛ,

м. БъггЦ! л\п врек! гра!«рме теле , .къ вою гръ1 сю вец! гскмта, пжпъ кжпс1
ВЪ Пр1Ч1Ц1 К8 КВВШТеДе .

щ . Ш\ пжпъ гжпйеат къ вец! 21че чева, сокотеат: Нар Ьтъ н» есте чше сИп
воТ съ поатъ тястра пре 1ов , пи съ ръспвпгъ кввттелор л«1 .
г1 . Къ съ пв 21"чец1 аФлат-ат лтцелепчвпеа , Ботпвлв! ааЧогжшЬ-пе .
А1 . 1111 ла от в'иц1 лтторс а гръ1 кввтте ка ачестеа .
|Л . Са» спъГтжптат, п'а ръспвпс та! твлт , а» лтвемт йела сте кввштеле .
51 . Къ ат ащептат пи п'ат гръ1Т , къ а лтчетат , ни' п'а ръспвпс .
31 . НИ ръспгтгжпа' Ел1'кс а 21с : 1аръ,пп вой гръ1 .
ш . Къ плш сжпт а*е кввтте, къ тъ шерде Двхвл пжптечелв! .
л.1 . ин пжптечеле пнев есте ка вп Фоале легат плт йе твст че Ф1ерве, са8 ка
вп Фоале сю аратъ спарт .
к . Гръ1-во1в ка съ тъ осПхпеск , а,еск12жпа' ввгеле .
к& . Къ Не от пв тъ вой рвшта , пн Ав т^итор! п» тъ с<неск .
кп . Къ П8 цпк атъ пп'ра с1е Феце, 1ар с1е пв ип пре пипе т одиле тъ вор тжмка.
К А П

ЛГ.

Ед1вс 11. псюсцм- а аръта пре 1ов ф п юрвеле л»1 , къ пв есте <1репт . (1нш<1 : кит ворвеще Овтпе1с>. отмя! , са сг'.1 .]■ пвеце , ка с»'а черте , пп покъ1П(1в-се съ 1 съ тиоепвек къ ?

скклтъ о 1ов кввштеле теле , ип вагъ лдп врекТ гр;и*«л пие 8 .
к . Къ 1;|тъ ат Лескн; гвра те;» , нп а гръ1т Л1'шБа тел .
г . Ккрать есте шгаа теа лттрв кввште, пн пр1*чепереа ввгелор
|шсле ккрате вп гжпсИ .
^ . Овхвл чел Пвтпегееск есте , чел че т'а фъквт пре тте , пи лшсвФлареа
Атот-циторвлн! есте чв1а че тъ лшвацъ пре тте .
$. Бе поц1 (1ъ'тТ ръспвпс ла ачестеа, ащеаптъ, стъ! кътре тте. пи ей кътре тше .
в . Т>'т Л8т ещ! тв фъкит ка шл е», сИптр^челаЪ! атжшЬ! сжптет фъквц!.
а . Съ пв те лтгроаеаскъ Фр1ка теа, п!ч! тжпа теа греа съ Ф1*е престе тте.
и . фптрв врекие теле , гласал кввштелор тале ат авгк къ а! ък.
а. . Ккрат сжпт ей , ип п'ат пъкътгит , Фъръ йе пр1хппъ сжпт , пи' п'ат
фъквт Фъръ с1е леце .
I. ПН а аФлат аскпра теа попос, ни тъ сокотеще ка пре ви връжташ .
*1 . ИП а п»с лдп летпкл пие» тчорнл , пи а пъ21Т тоате къие теле .
г . Кеш Нар 21ч1 , Лрепт сжпт , ш! пв т'а асквлтат ? къ вечшк есте чел
Лелсвпра пътжптешлор .
п . ПП 21ч1 , пептрк че п'а асквлтат тот кввжптнл брептъцН теле .
А1 . Къ о<1атъ ва гръ! 1)отпрл , 1ар а^оаоаръ пр1п В1С .
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6> . Са8 прш веЛере с1е поапте, са8 ка кжпЛ каЛе гроаггпкъ Фркъ престе оатеш , кжпЛ сжпт аЛорпнц! пре пат .
51 . Атвпч! Лескопере ппптеа оатепиор , кк кт»р1 Ле Фр1къ ка ачестеа лпфр1КОшагъ'1 пре е! .
31 . Ка съ лттоаркъ пре от Лела стржтвътате, ип трвпкл лк! сьл ткптв1аскъ
Ле кгЛере .
Н1 . НИ скФлетчл лк! съ'л скоацъ Леда шоарте , нп съ пк кагъ ел лдп ръгвоШ .
л\ . 1Ш 1ар Л1Л ва черта пре ел кк воалъ пре пат, нп' аторцеше тклштеа
оаселор лк! .
к . 1Ш тоатъ вкпътатеа Ле грж» пк о ва пктеа тжпка , ни скФлеткл лв! тжпкаре поФтеще .
к« . Пжиъ че вор пктрег! кърнкрис лв! , пн се вор веЛеа оаселе лв! гоале .
кп. МЬ' съ апроше Ле тоарте скФлетвл лк! , пи в|'аца лн! Ле »ас1 .
кг. Бе вор Ф1* о пие Ле лдппер!, аЛвкътор! Ле тоарте, шч! кпкл Лмтре е! пк'л ва
рът пре ел , Ле ва ккцета кк шипа съ се лштоаркъ кътре Ботпкл , пи ва спк_
пс отнлк! пъкаткл лк! , нп' Фъръ Ле лецеа лк! о ва аръта ,
кд . Ва спр|'ж1гл" съ пв кагъ лш тоарте , нп ва лдптшер1 тркпкл лк! ка
стояла пре пърете , нп оаселе лк! ле ва кгпнлеа Ле тъЛкхъ .
к^. Ш1 ва ткеа карпеа лк! ка а вик! пркпк , нп"л ва тътъЛк1 пре ел , шГл
ва Фаче върват лштре оатеп!.
ке . 1Ш се ва ркг.ч кътре Ботпкл , ни се ва аскклта , ни ва штра кк фоцъ
лпп, кк търткрнлре , нп' ва Ла оатепиор Лрептате .
«з • 1Бл апо! аткпч! се ва вшовъц! откл пре спш , гшкпЛ къ ачестеа ат
фъккт , ни пк п»'а пеЛешит , кк бътъ! вреЛп1че Ле пъкателе , каре ле-ат
фъккт .
кн . 31*пткеще скФлеткл нпев , ка съ пк вШ лштрк стршъчкпе , нп вхаца теа
съ взгъ лкпипъ .
«л. . 1агъ ачестеа тоате ле лккреагъ чел таре тре! къ! кк огикл .
л . НИ а ]'гьъв1т скФлеткл плей Лш тоарте , къ в|'аца теа лштрк лкпппъ
ва лъкЛа пре ел .
ла. Багъ лт крек! 1оаве, нп тъ аскклтъ , сткцеще нп" ей вой гръ1 .
лк . Бе сжпт ц1е кквште , ръспкпЛе ппе , гръеще , къ'т! есте воеа сь те
фпЛрептег! тк .
лг . 1ар Ле пв , асквлтътъ тв, тач!, ин те вол» лшвъца пре тте лшцелепчвпеа.

К А П

лд.

Е«вс На к8В1П1е1е 1»1 1ов 1яръ'ш{ ^л шкстръ йе саестелире, Ш1 йе вие ръвтгцГ , арътлин! <1|епт;та
ОвшпегеещЛ жвйекгц! , пл' жвт ьъ пвтерП , п» кгпоципцН лвГ Онтлегех тоате сапт сгпвсе .
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КАРТЕЛ,
1 ръспвпхжш) Ел1вс а 21с :
п . Асквлтащ-тъ лпцелепциор ,

че! че авец! щппцъ въгац! лш

?;рек! ( Б1'неде ).
г . Къ ерекеа нлптеще кввштеле ,
д . Съ пе жясюкът по! лшшше ,

ни гжтлежвл гвстъ въкателе.

ка съ квпоащет жп гшжлоквл пострв че

есте б»п .
е . Къ а 21*с 1ов : с1репт сжпт , Ъотпъл а твтат жкНеката шеа .
з. Ботпйл а пнпщтлш жвйекятъ, смшкъ есте съцеата теа Фъръ с1е стржтвътате .
3- Чше есте от кя 1ов? кареле веа ватжоквра ка апа .
и. Кареле ш'ч!

а пъкътв1т ,

ш'ч! а фъквт Фъръ а*е леце , п1ч! с'а лшсоц1'т

кв че! че лвкреагъ Фъръ бе леце , ка съ втвле кв че! пекресНпчош! .
л. . Ка съ пв 21ч1 :
1)отп«л .

къ пв ва Ф1 черчетаре ошвлвТ ,

ни

черчетареа лв! аела

I. Нептрв аче1*а че! кв Штъ жпделегътоаре «скклтацд-тъ, съ пвЪ! «ме пие
лишаштеа Ботлвлв! а Фаче пъгжпътате ,

пи лшшптеа Атот-циторвлв! а твр-

ввра с!рептатеа .
м. Къ ръспдътеще отвлв! йвпъ квш Фаче Ф1е-каре аштрв е1,
реа отвлв! аФла-ва пре ел .
ги . А8 сокотещ! къ Оотпкл Фъръ де кале Фаче ?
ва тврввра жайеката ? чел че а фъквт пътжптвл .

ни жп къра-

сав квт къ Атот-циторвл

п . 1Ш чше еете чел че а фъквт пъшжптвл , ин тоате челе че сжпт жптр'жпс8Л?
дй • Къ бе ва вреа съ опреаскъ , ип Бвхвл съ'л ще ла С1'пе .
61 . Тот трвпвл ва швр1 сю ойатъ, къ тотпгшжтеапвл жп пътжпт ва терце,
бе 8П(1е с'а ин' гнНт .
51. Ьр бе ох пр1чеп1, асквлтъ ачестеа , вагъ жп врекГ глпсвл кввштелор .
2 леце.
1о. 17.
2 Пара:
19. 7.
ЛДпце^:

у ■ Вег! тв пре чел че враще Фъръ бе лепеа , нп шерае пре че! ръ! , къ есте вечшк йрепт .
н\ . ^е креашчос есте чел че 21че дшпърптвлв!, Фъръ бе леце Фач!, преа пекреаЧпчос воериор .
*1 . Кареле пв съ рвпшеагъ бе Фаца челв! чнгстп , шч! щ^е Да Ч1"псте вога-

6. 8.

Ц'Л°Р съ се лаъбе Фецеле лор .

С1ри.
35. «•

к. ВИ Дешарте се вор жптжтпда лор стр1гжпс1, пи' рвгжп^в-се отвлвГ , къ
с'а8 пвртат Фъръ бе леце , скоцжпа" аФаръ пре че! лепвтшчош! .

Фате.
ю. 34.

К4 . Къ ел вес!е Фаптеле оашешдор , ни' шч! впа сНп кжте Фак пв трек певъгвте бе ел .

гота-.

«в • "" пв еете лок ка съ се асквпгъ , че! че Фак Фъръ бе леце.

2. и.

кг . Къ та! твлт пв ва лпшела пре от , къ Ботпгл престе тоц! пр1'веще.
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к д . Чел че квпоаще челе пеквпосквте , търЬе, пп гш'п«пате , кърора пв есте гвлге:
пктър .
2- 6ке- Чел че Щ1'е лвкрвркю лор, пи ва лштоарче поаптеа , ни се вор стер1 .
Е»есе:
кз . 11Н а стшс пре че! пекроаЧпчош! , пи' въяьц! сжпт лшпаштеа лк! .
6- 9кз • Къ с'а8 авътвт аела лецеа лв! Бвтпегей , пи арептъцие лв! пв ле-ав квкою:
посквт .
«3. 25.
кй . Касъ аа"вкъ престе ел стр^гареа сърачиор, нпстртчреа тпнемор ва а«7,|' . 1 петр:
кл . МИ ел ва Ла лнпще , пп чше ва осжшН ? ип ва асквлае Фаца , ни чше ва *• 17.
вес1еа пре ел ? пп лшпролва пеатвлв!, ип лдтпротлва отклв! Не ойатъ .
а.. Чел че'л Фаче съ лшпъръцеаскъ от Фъцаршк, пептрв лдпаърътшч^а поП8ЛВЛВ1 .

ла . Къ кътре чел таре, кареле 7лче , лват-ат , пк гълоцеск .
ап . Фъръ Ае тше вою ъсдеа , т»*пн аратъ ппе <]е ат фъквт стржтвътате , пк
В018 ас!аоце .
аг . А8 Аеля тше поФтеще съ о плътещ! , къ тв а! лепъйат ? къ тв а! алес , ип
пв ев ип че щП гръеще .
лд. Пептрв аче1а , че! лдпцелепц! ка 1шта вор гръ1* ачестеа, ипиърватвл лдпцелепт ва асквлта кввштеле теле .
др. 1ар 1ов кв пе лдпцелепчвпе а гръ1т ин кввштеле лв! пв сжпт кв щмпцъ .
аз . .|\псъ лшвацъ о 1оаве ! къ та! твлт съ пвръспвпх!, ка че! пе лдпцелепц! .
аз- Ка съ пв ааъоцеп) престе пъкателе поастре , къ Фъръ Ле леце се ва сокот!
поъ , гръшд твлте кввште лдшшптеа Оотпвлв! .
КАН

лй.

К.11.ЧС пм1|н'111 ^пцелегапй , кг ар «1 г/с ]ов , кат гь л! Овтоехе! пк плаче че сне йрепт , аратъ, къ
пп лг; Г I) мппсгс* , ч! ошии , пи пшостШреа .ц! фолосеце , им иешиш-ппреа ф| стриъ .

^^ • ръспвпгжпа1 Ел1вс а ги; :
в. Т)е че я! Аъс лш ж»а*екатъ ачеаста , тв чше ещ! ? Ае а! 21С : с!репт
§§?
ЩеСжпт лшпаштеа Бошпвлв! ?
ЖЖдШдШ Г- Кь гне, че вою Фаче йе атпъкътй)'г?
д . 11Н ев во1« ръспяппс ц1е , пи ла кжте тре! пр!"ет1пп тъ! .
^. Кавтъ ла чер, пп вея!, ни сокотеще пори, кжтсжит йе свс Ае тше.
0 . Ье а! грепп'т, че ве! Фаче, пи Ае а! фъквт ин твлте Фъръ Ае лец!, че поц! Фаче?
3 . Бе врете с!ар че ещ! йрепт , че ве! аа лв! ? сав че ва лва Ат тжпа та ?
н . Ошвлв! челв! асетепеа ще пекресНпца та , пп ф1влв! отвлв! <)рептатеа та .
а. 1)е швлцппс асвпрша"в-се вор стр1га , Ш1 вор ръкш 6ш врацвл атвлтора .
1 . 1Ш п'а 21с «п(1о есте Овтпегев, чел че т' а фъквт пре пипе. нп п8 лшпърЦ1Т стрежие попцЛ .
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КАРТЕЛ,

и . Чел че тъ осевеще де В1теле пътжптвлв! , ш! де пасърие червлв! .
В1 . Аколо вор стр1га , нн пй вой а»х1, пи до свдалта челор ръ! .
п . Къ челе Фъръ де кале пв воеще але ведеа Иотпвл, кълшсв'ш! чел Атотцитор веде пре че! че флк Фъръ Ле леце , нп тъ ва тжптв1 .
Д1 . ИЛ те жвдекъ лтпаттеа лв!, йе поц! пре ел съ'л ла»/!, преквт есте пп
аккш .
$\ . Къ пв черчетеаяъ тжша са-, ип п'а квпосквт грешалеле Фоарте .
91 . III) 1ов дешерт а дескю гвра са , лштрв пещПпцъ липтвлцеще кввттеле .
К А П

л&.

ЕЛ1КС апъръ (1рсптятеа ОвшпегесщП зкейгкъцТ , каре чеартъ ка съ лишсце : гръеще , къ ла йами съ се
фптоярго , пре чеГ че съ лчиорк , (1е пеЛепсе Л11 таптвеще , лрпсюатпъ йрепт аче1а пре 1ов спре фптоарчерс, Фегъ>]В1пЛ»'1 тоате челе порочно .

д^

§§§ * айъоглшд лдпкъ Ел1вс аги; :
в . ^пгъдвеще-тъ лшкъ пхцт , съ те лшвъц , къ та! есте лт§§§
зйзкъ л>п пипе кввжпт .
г . Лвжпд щипца теа чеа де департе, ип кв Фаптеле теле , челе
че сжпт дрепте во1к гръ! кй адевърат .
^ . 1Ш кв гра1кр! педрепге , педрепте ве! лдпцелеце .
е- Съ щН, къ Оотпвл пй ва лепъда пре чел Фъръ де ръвтате , чел таре кк
вжртвтеа ниши .
е . N8 ва лшв|'а пре чел пекресИпчос, пп жвдеката сърачмор о ва да .
3- Лквалка дела чел дрепт оки съ! , пи пре скавпвл лдтпърациор ва п»пе пре
е! лдптрв вйрвшцъ, ип" се вор лшпълца .
п . 1Ш че! легац! кй къткш! се вор прпкю кв Фвша съръч1е! .
л. 1Ш се вор повесп лор Фаптеле лор , ип грешалеле лор , кжпд се вор
лштър1 .
I. 41 пре чел дрепт ва ав21, ип а8 21С къ се вор лштоарче дела педрептате .
А1 . Бе вор аскклта , пи вор слвж1 , вор п.и'щ гмеле сале лштрв бвпътъц! ни
апИ съ! лштрв бкпъ кквшщъ .
п1 . 1ар пре че! пекредшчош! пв'! ва тжптв!, пептрв къ е! п^В врвт съ щ!е
цре Ботпвл , пп кжпЛ с'ав дожешт п'ав асквлтат .
п. 1Ш че! Фъцартч! кв шта вор ржпд«1 тж:пе, пввор стр1га, къ '1а8 ле
гат пре е! .
д|. Съ тоаръ дар лт ттереце свФлетвл лор, ии' В1аца лор съсеръпеаскъ де
ЛДпцер! .
^1 . Къ ай пекъж1Т пре чел слав , ип пепвтшчос , ип жвдеката челор блжпх! ва
ашеаа .
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«I. 1Ш те-а скос пре Т1пе <Нп гвра връжташвль!, айлшк съ се версе септ еа,
Ш1 съ се погоаре таса та плшъ Ле гръснпе .
д! . 1Ш п» ва Л1ПС1 (1ела че! йрепц! жвс1еката .
и: . ИЬ" престе че! пекреаЧпчош! шжша ва Ф1 пептрв пеквръдоа Дорвриор, кареле ле-п§ лват спре стржтвътате .
Л1 . Съ п» те аватъ йе бвпъ вое тштеа Дела рвгьчвпеа челор пепвтшчош! ,
кжпс! сжпт луппевое пп пре тоц! че! че ав патере .
к . Съ пв трап! поаптеа , касъсе све пороайеле лш локвл лор .
к» . Ч'1 пъгеще съ пв лвкреж! Фъръ йе кале , къ кв ачестеа ве! епи сЛп съръч^е.
кв . 1атъ чел тяре ва литър! кв вжртвтеа са, къ чше есте пвтерш'к ка ел?
кг. Ш1 чше есте чел че нмптеще лвкрврие лв! ? сь8 чме есте карелесъ21къ : Фъквт-ав стрдтвътате .
кд . А<Ь'д! агшпте къ тар! сжпт лвкрврие лв!, каре ле-пв" стъпжтт върваци .
к(: . Тот отвл а въгвт дптрв сте , кжц! пътжптеп! сжпт ръп]'ц! .
кз . 1атъ чел таре есте швлт , пл пв вот квпоате , шл пвтървл апиор лв1
есте песФжршк .
кз* и)1 ла ел ежпт пвтърате ткътврие плоп, каре ткъ оЧп пор.
кн. Къйоа-вор повоае, ин порП ворвшвр1 престе песпвсъ твлише (1е оатеш,
врете а пвс в1телор , цп щй ржпсМала квлквшвлв! , лптрв тоате ачестеа ив
съ вппеще квцетвл тъв ? шч! съ твтъ шта та дела тряп ?
ка . НИ с1е ве! пр^чепе лттшйереа порклв!, ни" .ри ток пи' ре а кортвлв! лв!.
д . 1атъ лптмйе престе ел рогъ , ни а акопер]'т ръйъчшие гоърп .
л* . Къ дптр'ачестеа ва жваека пороа^е, ни ва йа храпъ челв! пвтершк .
ав . -]\" тж!п! а акоперп лмшпъ .
аг. ЧН а порвпчгг пептрв еа лптре чел че ЛПТ10Ш1ПЪ , съ спве пептрв джпса ир1ет1пвлв1 съв 1)отпвл , агошсеалъ пи пептрв стржтвътате .

К А П

Л8.

Ел|вс Л п 1X1 рярьгс челе пмпкг.отс але лх! Лктт-гох яратъ фпцоепчхпеа , пхтереа , с1рептатеа , пи жхЛеката 1X1 Пницк ь чеа псккпр^шъ , пре ха реле гл>1н1ецч' г,ъ ле-а ХВЛ1Т 1ов , пептрх аче1а .]и (1охепеще , кд кх тотхл съ'д ех |хс ОхтпегеещН во]рГ .

{I с!е ачеаста с'а спъ!шжптат 1П1та теа, ни с'а тшкат с1т локвлсъв\
к . Асквлтъ лштрв 1кц1Н1са тж1ие! Оотпнлв! , ип черчетареа Дш

ш

4|роствл лв! ва епп .
г . Скпт тот червл дпчепвтвл лв! , пн лвпнпа «! престе аршйе

иъш.глт .к.1 .
д . Бшпапола л«г ва стр1'га кв глас, твпа-ва к» гласвл тър?те! сале , пипв
ва сшпва пре е! , къ ва авя' гласвл лв! .

14.
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КАРТЕА.

€ . Твпа-вп чел таре к» гласвл съв пипвпат , къ а фъквт лккрар! шар! , каре
п« ле- ат тдвт .
е. НорвпчшД хъпъги Фъ-те пре пъшжпт, пи* 1ароа плоае . ш' 'орпа пло*ДОр ПКТерП Л81 .

д . -]\" тжпа атот отвл печетлвеще, ка съ'шТ квпоаскъ тот отвл слъв1чвпеа са.
и. 11И 1« штрат х'ареле скпт акоперешжпт, 1шс'«8 осИхшт ,цп квлквш .
л . Шп кътър! вт йврер! , пп шп вжрфвр! Фр1г.
1 . 1111* (НпсвФлареа чел»! таре йа-ва пацъ, иикжртвеще апа кьтв'1 есте воеа.
&1 . 1Ш пре чел олее лшк*пвеще порвл , ни* рклш-ва иорвл лвпппа са .
«I . ПП ел лшпрежвр съ лдптоярче , вш1е ва вреа ла лвкрмрие лор , тоате
ор! кжте ва пор&пч' лор , ачестеа сжпт ржпсМте с!ела ел пре пъшжпт .
п . 0р1 ла лдпвъцътьръ , орТ ла пътжптьл лв1 , ор! ла пнлъ *л ва бФла пре ел .
х! . Багъ лш врек! ачестеа о 1оаве, стъГ, лдпвацъ-те пвтереа Ботпйлв! .
€* . Щ)'т къ Ботпвл а пвс лвкрврме сале, капа" а фъквт лвттъ <Нп лдптвперек .
51 . III 1 щ'е осев'реа пориор , ии шшвпателе къ^ер! але челор ръ! .
-л\ . 1Ш вешшжптвд тъв" есте кал<1 , ии съ потолеще пре пъшжпт .
Й1 . фптърв-ве! К8 ел вектр! тар!, ка ве<1ереа ръвърсърП .
А.\ . фпвацъ-тъ, че во'н гръ1 л»1? ип веш лдпчета а гръ1 ша! твлте .
к . А» карте , сав скритор стъ лжпгъ пше , ка съ Фак пре от съ стеа , ип
съ такъ?
к& . Ш'1 т тоц! ъъй лвшша, каре стрълвчеще лдп векггвр! , ка ш" чеа с1ела ел
^п пор! .
кк . Кела ппахъ-поапте порИ кк Фацъ с1е акр, фптр'аче|пда есте тършеа. гпър!реа , пп ч!пстеа Атот-цпторвлв! .
кг . III' ле офлъш пре алтвл асешепеа пвтери лв1, чел че шАскъ челе Лрепте.
ш гжпйещТ съ'л асквлцТ пре ел?
кА. Пептрв аче1а се вор теше 4е ел оатепП, ип се вор теше <1е ел чеТлни
цедепц! к» 1'пша .
К А П

ЛН .

1)апъ че а стат ?М*с а грт,1 , ОктпегеВ .ппсг°пп твстръ пре 1ов , тЛк&пА кг д'т нхрврме чв1в «««те
па поаге е! «впр^оДв шгереа , ии ^пцелепчвиса «I Огшпехег .

нпъ че а лдпчетат Ел1вс а ворв' , аис-а Бошпвл лв! 1ов прш в!*ор,
| ип прш пор .
в . Чше есте чел че асквпае Де пипе СФатвл пп ц!пе кввШтеле теле
|1П 1П1тъ , ш1 сокотеще съ ле асквпгъ де пипе ?
г . ,|\пчшпе ка ви върват ш1жлоккл тъЗ, ш1 те воШ лдптрева , лар те съ'ш1
ръсокох! .
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^ . ВпДе а! фост , кжпД аш лттете1'ат пътжптвл ? сщпе'т1 Де аТ квпощпщъ ?
^ . Чше а пвс тъсврие «I, Де ш^ ? сав чше есте чел че а л>птшс Фвп1е пре
сто ДжПСКЛ ?
е . Пре че с'о» лттър1т стжлпН ля!, Ш1* чше есте ачела че а пвс престе Джпсвл
т'атра чеа <Пп тарцшеа вппвлв!?
д. КжпД с'а фъквт стелеле, лъвДатк-пГав" к» глас таре тоц! допери* ппе1.
м. 1Ш ат око.и'т тяреа к» лшгръД1р1, кжпД съ върса аФоръ. ип оша Дш п,т.птечеле та!чП сале .
л. . 1Ш ат п»с ^твръкътштеа е! пор, о ат лтФътврат пре еа кв пегвръ.
I . ПП 'I ат пвс е! хотар лшквпукржшГо кв /ткнетор!, пи кв порц! .
*' . 1Ш 'Гат г\с е! : пжпъ П1ч1 съ вП , ип съ пв треч!, 41 лштрв тше съ се
сФъраше валврие тале .
51 . Ав Доар лт гиеле тале ат токппт лвшша чеа Де (Ппнпеацъ , ии" лвчеаФървл "нГа въгвт ржпДьл съ8?
п. Апвкатв-те-аНе аршме пгтжптвль!, ка еъ сквтвр! пре че? пекреДшчош!
Де пре Джпсвл ?
д| . А8 тв а! лват Дш пътдпт лвт, пи а! Фъквт в'ецмтор, ип л'а! пвс пре ел
Ка съ поатъ кввжпта пре път.т.пт ?
€* . А« тв а! лват Дела че! пекресНпчош! лвтша , пи Брацвл тжпДриор л"а!
сФържтат ?
51. А« веш'т-а! ла 1*гвоареле търп. ии вртеле аДжпБ8Л81 втвлатв-ле-а! ?
31 • Веск1'свц1'-с'а8 цш Де Фршъ порцие торцН , пи портарЛ 1аДвлв1 въгжпДв-те пре тше с'а8 спъУгожптат ?
и* . А8 аФлат-а! лъц'теа чеа Десввт чер,
спвпе'т! Дар квт есте , пи кжгъ.
есте?
.0.1' . НИ лш че пъшжпт лъквеще лвпппа , пн лштвпереквл че лок аро?
к . Мъ ве! Д»че ла хотареле лор ? пи щп кърърме лор ?
к» . Щ»1 къ атвпч! те-а* въсквт , пи пмпъркл атлор тъ! есте твлт .
кв . А8 Доар а! вегнт ла вшт^ернле гъпъги, пи вшпериле гршДше! въявтв-ле-а!?
кг. А8 Доар тв порцТ гр)'жъ Де чеасвл връжтанилор? са8 Де яша ръгво^влвц
т! а бътъп ?
кд . Ье впДе есе врвта ? пи Де впДе съ ризшеще австрвл свпт чер ?
к$ . 1Ш чше а гъпт плоп 1'вц1 ккрцер! , ви калеа Фвлцервлв! Ш1 а твпетвлв! ?
кв . Ка съ плоъ пре пътлпт впДе пв еете върват, Ш1 $п пвст^е впДе пвесте от .
кз- Ка съ сатвре пътхптвл чел пекълкат, Ш1 пелъкв1т, Ш1 съ Факъ, съ
ръсаръ 1*арБЪ Де пъшвпе .
кп . Ч1пе есте татъл плоП ? иЛ Ч1'пе есте чел че а пъсквт п^кътврГ
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кл. . Шюрал на! пжптечс есе паца, пи врвта лдп чер чше оа пъск8Т?
л . А8 погоаръ-се ка о апъ кврлпе! ? Фада «•нЬт.пкк.ш чше о а ржшШт?
л» . Квпосквт-аТ легътвра гъшвши? пп лшгръаЧреа оршпвлв! йеск1с-а! ?
лк . Аъ с!ссь1с?е-ве1 госШле .тдп вретеа са , им' лвчсаФьрги йв сеара е1е пър
а(1вче'л-ве1 ?
лг . Щй сК1тБърие чсрвлкТ , ни" челе де свпт чер, каре лдтпреъпъ съФак ?
лд . Кета-ве1 порвл кк глас, ии к» квтретвр с!е апъ 18те ясквлта-те-ва?
а^. Тр1пите-ве1 тръжпете , ш! вор терце ? гръ!-вор пДе че есте? .
аз . Чше а йат Фетемор лшвъцътвра цесътвре! ? сав щипца липшетрквре! ?
АЗ . Чше есте чел че пвтъръ пори кв лшцелепчвнеа ? ни червл л"г?> плекат
кътре пътжпт ?
ай . 1111 есте ргвърсат ка пътжптвл кв пвлвереа, ии л';:ш лпитпре ел ка про
о шатръ кв патрв твк! .
,
ла. Вжпа-ве1 леиор тжпкаре ? пи свФлетеле вълавриор сътврале-ве!?
м . Къ съ тет лшквлквшврие лор, пжпаЧпс!, ш шей лдп пъйвр! Л1птр'асквпс ?
ма. 1Ш 'ние а гс>т1т корввлв! тжпкаре ? къ пви л»1 кътре Вопшвл стр!гъ
Т1( ял ги.
/ Шш 10- рътъчим! , 1ш тжпкаре къвтжпс! .
*>

К А П

л&.

ОВШПС7СК арагь лв! 1ов челе пмпхпате «ле сале , пл сПп капреле челе сългагече , Йп колап еълЕатск,
(!:и хш'ко|)П , <1 : ■■ СТрвц , (1111 кал, им ||щ Пажоръ : П1встр&п(1в'л, ьъ а вргт я съ черта К8 Ляисям : <Ьп
каре пшпклпйв-се 1ов сг квпоаще пре счпе а -и грги м> .[ш^игисал,.

чпосквт-а! врегаеа пащери червиор? (каре вецвеск лдп гавпц! ш'етроий? ) Ш1 пъ21'т-а1 пащерие червоаЬплор ?
и. Квтърат-а! лвп1ле лор але плипрп пащерпор, ии йврерие
лор деглегатв-ле-а!?
г. Арьшт-а1 пвН лор Фъръ а"е Фршъ ? пи кшврме лор слоъ021-ле-ве1?
л. Вор лепъДа фН лор, лдттвлш-се-вор лдптрв пащере, еил-вор, пи П8 се
вор та! лдптоарче ла еле .
е- Чше есте чел че а лъсат словой колвпвл (1)? пи' легътврие лв1 чше
ле-а йеглегат?
е . 1Ш ат пвс петречереа Л81 пвенеа , пи' лъкашгрме лв! сърътвра .
3 . Чел че ржа"е Ае твлнДтеа глоате! четъцН, ии стр1гареа стржпгъторвлв! де
Б1*р п'ав^е .
й . Кавтъ лдп твпц! пъшвпеа са , пи (1впъ тоатъ вер^еаца втвлъ.
л. • Вреа-ва съ елвжаскъ Ц1'е 8П1К0рп8л'(2)? сай съ^оартъ пре еслеа та?
I . Ве! лега кв квреле жвгвл дьТ , сав траце-ва враг^ъ лш к.т.тп '!
Ъ.

(!_) Леш сълвяпк,

9.

(2^ Боб^юк кв кп корп.
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41 . КъЛъжЛвещ! лштрв ел , пептрв къ твдтъ есте п«тереа лв! ? пн лъсаве! да! Фаптеле тале ?
!и . КреЛе-ве! къ^Т ва Ла ше сътжпца , пп о ва аЛвче лдп ар1еа та ?
п. Арша стрвциор пееласса (1), Лв ва хълисй АсМа , нп Кеса?
д\ . Къ ласъ лш пътжпт оъле саде, цп лш цържлъ съ клоческ .
^1 . 1Ш а «1тат , къ шчорвл ле ва рнмш , пи Х1ареле кжпшвлв! ле вор кълка .
51 . Л'в 1 се Фаче пплъ Ле фи съ!, ка квт п'ар Ф1 а! съ! , лдпЛешерт са8 осте
нът Фъръ Ле Фрисъ .
31 . Къ пв 'I а Лат е! Бвтпегев лшцелепч8пе , пи т$ 'I а фъквт е! парте лш
трв пр^чепере .
т . КжпЛ вше врешеа лштрв лдппълцтю съ лшпалцъ , на ватжокораще пре
кал , пл пре кълърецвл лв! .
•0-1 . А» тй а! пвс калвлв! пвтере ? ип' а! пвс грвтаявлк! дв! Фрмъ .
к . 1Ш а! пвс престе ел аршеле тоате , Ш1 тър1реа шептвлв! лв! дшЛръгшре ,
к* . СъпжпЛ лш кжтп съ трвФеще ! ии есе ла кжтп кв вжртьте .
кп . Т)е сгцецие че! вш есвпръ пв вагъ сегтъ, ии пв съ Фереще Ле Ф1'ер .
кг • Престе ел съ сетецеще арквл , ип сгшеа .
кд . 1Ш тжта 1иерЛе пътжптвл , лшсъ пв ва креЛе пжпъ че пв ва свпа тржтВ1ца .

к$ . 1ар кжпЛ свпъ тржтвща , 21че Ете , ип Лепарте вдтъ ръгвснвл , кв
к/от , пи стр1гаре .
I
К0 . Сак Лштр'ата щипцъ а стътвт шомивд кв аршме лштшсе пепишкат
къвтжпЛ спре аьстрв ?
кз • ЛИ Лш порвпка та съ лшпалцъ ввдтврвд ?
кн . 1Ш пре квТбвл съй шегжпЛ гршцорвл тепе пре колц! Ле п!атръ, нп асквпс.
кл. . Аколо ФнпЛ чеаркъ Ле тжпкаре, оки лв! Ле Лепарте стрежвеск .
л . 1Ш П811 дв! съ тъвъдеск лш сжппе , пи ор! впЛе вор Ф1 стжрввр1 , лшЛатъ
съ Лвче .
а» . 1Ш 1аръ'ш! а 7лс Богапвл Бвтпегев дв! 1ов :
лк . А8 Ле жвЛеката Лш Лествл ве! скъпа швстржпЛ пре ВвтпегеЯ? се ва ръспнпЛе лв! .
аг . III 1 ръспвпгжпЛ 1ов а г\с Ботпвлв! :
лд. 1)е че шъ жвЛек е8 ЛожепшЛв-гаъ, ии твстрмЛв-тъ Ле Ботпвл, авяшЛка
ачестеа, Ле врете че сжпт тпнк? пи' че вслв" ръспвпЛе ла ачестеа? шжпа воШпвпе
престе гвра теа .
ле . ОЛатъ ат гръ1Т , ии" аЛоъ-оаръ пв вснв аЛаоце .
13.

(1) Лссласса : есте мвдьт Екгсеск, каре фсетпеагъ гвккр|е, ситаре.
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КАРТЕЛ,
К А П

М.

ОБшпегеХ въЛпй пре 1св , » с'ар «1 въит а Ш1 йрептатеа »1, *шГ арап пнереа са .вп »»««»,
пор»пч1П(18'1 тъчере .

де I ръспвпяжпй Бопшвл : а 21*с лв! 1ов «Нп пор .
Щ Ш В в ' Фп'"пив ка 8" върват ппжлоквл тг8 , пн те вой лштрева пре
Щ§

8§@ТШв, 1ар I» СЪ'Ш1 ръСПВПй!.

ШЩЩЩШШ г • А8 стр1ч! жййвката шеа , пн шъ Фач! пре пипе вхповат , ка
съ те аръц! пре тте йрепт ?
^ . А8 врацвл тъ» есте ка ад Бошпвлв! ? ав" кв глас ка ел твп! ?
6 . ^тпойоБеще-те аквга кв лшпълште , пн кв тър1в , пн тър!ре, пн* кв чшсте те лшвракъ.
е . 1Ш тр1Ш1те лмпер! лштрв тжшеа та , пи' сшереще пре тот чел сетецв.
3 . 1Ш пре чел тжпйрв стшце'л , пн' стр1'къ пре чеГ пекреашчошГ лшЛатъ .
и . ШП асквпае тот ойатъ лш пъгажпт, пн' *ецеле дор ле ътпле Де окаръ .
А . 1Ш ев вой шърт8|)1С|" , къ поате дреапта та съ тдитгпяскъ .
I*. 41 1атъ есте х^аръ ла тше , каре тъпжпкъ 1арва ка боН.
«1 . 1атъ тър1*а е! лш коапселе е! есте , пи пвтереа е! пре Бвр1квл пжптечелв! .
рл . Пвс-ав коас1а ка вп кшарос, пп вшеле е! с'а лшшдетеч!т .
п . Коастеле е! коасте ае аратъ , им' спшареа е! <нер върсат .
+\ . Ачеаста есте лшчепътвра хмИрП Лошпвлв! , фъквтъ ка съ се ватжокореаскъ
Ле лдпнерН лв! .
61 . 1Ш вешпЛ ла швпте лшколцврат, а фъквт веселие челор кв патрв п^чоаре
лютартар .
01 . Свпт тот Фелвл Де копач! Доарте , лжпгъ папкръ , лжпгъ трест!е , пн
лжпгъ рогог .
31 . 11И съ втвреск лштрв Джпса копач! тар! кв стжлпър!, ни рашврШп даршъ . '
Й1 . Т)е се ва Фаче пекътвръ, пв васшц!, пъаъжДвеще, къ ва кврпе 1ор<1апвл лш гяра е! .
л.\ . $и ок1вл съ8 ва спр/жш! пре ел , лтФъшврдпЛв-се гъвр1'ва пасвл .
к . АДвче-ве! вълаврвл кв впаЧца, пи ве! пвпе къпъстрв липпрежърил па- ,
С8Лв! Ш ?

к* . Со8 лега-ве! велчвг Ле пареа лв!, ппкввръцаре ве! гъвр! везала!?
кв . Грънва ще кв рвгъчвпе, пн кв кввште «Ьвпнлищъ?
кг. Пвпе-ва к» тше легътвръ? пп'л ве!лвоа преелслвгъ вечш'къ?
кд. Жвка-те-ве! кв ел ка кв о пасъре ? саЯ легал-ве! ка пре о врав1е впв!
кошл ?
ке • 1Ш се вор хрът сПптр'жпсвл пеашвр! , шГл вор лицпърцД пре ел иеашвр!ле Фшшиор .
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яз . 1Ш тот чел че коръБ1*еще аЛйпжпЛв-се ш> ва асЬче о теле а коас1е1 лв1, шч!
фпчшврме пескариор капел л«1 .
кз • Ш1 пвпе престе ех тжпНле , шГц! пЛв апппте Ле ръяво^вл , кареле фвч! лш
гвра лк1 , ни та! тклт съ п« съ Факъ .
кн . N8 л'а1 вггвт пре ел, пи Лечеле че съ 21"к ай" пв те-а! пират? пвтетеш!
къ ачестеа с'ав гъпт пие ? къ чше есте чел че 'т! а стътвт пие фтпротъ ?

К А П

МА.

1'ъвтатеа вимрсп! та! твзт съ аратъ, <Ьпъ тк]ялрие иГ, Аъиг фпвартошарса , ш1 тапйрха т! .

аЗчше ва ста пи'е лшпронвъ , пива свФер1? аЯпвтот че естесвпт
чер есте ал пиев ?
в. Кв во|'8 тъчеа пептрв ел , ни* кв кввхптвл пвтери воШтьшпре
чел лштокта кв ел .
г. Чте ва Лескопер1 Фаца лиш>ръкъпи'пте1 лв! , пи' ла лшкеереа гиеХлт чшева
1птра?
^ . Порцие Феци лв! чше ле ле ва ЛескМе ? лшпрежврвл (НпрДлор лв! есте Фркъ.
$. Ф1кац,илв! паввге Ле аратъ, 1'ар легътврие лв! ка шатра Спи'р]'твлв1 .
9 . Йпвл Ле алтвл съ лшеск , пи Лвх трече прш тр*жпскл , върват кв Фрателе
съв" се ва Л1*пс! .
3 . ^\тпреьпа-се-вор , пипв се ворЛеспърщ* .
н . фптрв стърпвтареа лв! ва стрълвЧ1 лвтшъ, пи" окЙ лв! кш Ле лвчеаФър .
а . Шп гвра лв! есе ка шще фъклП апршсе, пи скапъръ ка шще гратП Ле фок .
1 . 1)1п пърме лв! есе ка ш'ще фвш Ле квптор аргжпЛ кв фок Ле кърввпк
&1 . СвФлетвл лв! ка кърввпЛ , пи ка пара фоквлв! Лш гвралв! есе.
в! . 1Ш лш черв1чеа лв! стъ пвтере , л>ппаштеа лв! съ вфлъ Йергаре .
п . НН кгрпврие трвпвлвГ лв! сжпт Л1ште , тоарпъ престе ел , п« се ва влъп* .
^'| . I т' И1 а ле! есте лдпфштъ ка о шатръ , пи' стъ ка о поковалпъ (1 ) пе клътъ .
§1. 1Ш к&пЛ съ лттоарче ел , съ лшФр!кошагъ Х1*аръле челе кв патрв П1*чоаре,
каре спр пре пътжпт .
31 . Пе'л вор лштшпша пре ел лъпч! , ш*пи*ка пв'л вор лшФршоша , свл1*ца р1Лйсигь , ии гаоа . (2)
31 . Къ сокотеще Ф1*ервл ка паеле, пи арата ка летпвл пвтреЛ .
н'| . №л ва вътъта пре ел арк Ле аратъ, ни лов1твра Ле шитръ о сокотеще
ка 1арва .
л.1 . Ка треспеа а сокот!т чокапеле, пи ржЛе Ле «риса пвртъторвлв! Ле фок .
к. Ащерпвтвл ли! цепвш! асквцдте , ии тот аврвл търи свпт ел , ва Шще
ттъ песпвсъ .
14- (1) 1«, 1118:

16. (2) Шептар 4е*1ер .

Ш

К А Р Т Е А,

к& . Ф1'ерве айжпквл ка о къла*аре , пп тареа о сокотеще ка вп вас де впсоаре.
кя . 1Ш пре портарвл айжпквлв! ка пре вп ров , сок(тт-а8 айжпквл ка вп лок
де прппвларе .
кг . ШпНк па есте пре пътжпт асетепеа лв! фъквт , съ се ватжокореаскъ де
лшпери пие!.
«А- 1]Ре тот чел лшпалт веде , Ш1 пре ел лшшъратъ-л твтвлор челор с1т апе.
К А П

МВ .

1ов съ квпоаще пре ипе а <м ворв1Т пе .цпцелеппеще , пп 1)>тпегеЪ ли сокотеще пшГщмптс <]екхт
пре пр1С11и]| л»Г , пи съ роагъ пептр» еГ , аоБдп.Пш! лшйоке челе че ле шерДвсе , таГ пре «ртъ съ о<Ихпсще л(п паче п.пп йе г1ле .

I ръспвпгжпс! 1ов , а 21'с кгтре Ботпвл :
в. ЦШ къ тоате ле поц!, ии п» есте ш'е шпик к» пепнтищъ
г. Къ чше есте, кареле асквшЬ де тше сФатвл, пи'ш! тътзеще кввштеле, ии сокотеще съ ле асквпгъ сю тше, чше'ш! васпвпе пие челе че п'ат пп'вт лвкрвр! тар! , ии пипвпате , каре п'ат квпосквт .
Л • Асквлтъ-тъ Ооатпе ! ка съ гръеск ии е8 , ил те во^в" лштрева , 1ар тв
гаъ лгпвацъ .
е- Кв авгвл вреки" те-ат ав21т шаГпамте, 1ар аквт те-а въгвт (Ш»л пие!
& . Пептрв ачега ш'аш стерк пре шше , ни т'ат вскат , па т'ат сокотхт
пре шше пътжпт, цн цържпъ.
3 . 1Ш а фост йвпъ че а гръи Т)отпг,х тоате кввштеле ачестеа лв! 1ов , 21е'о& Ботпвл кътре Ел1Фаг Тетат'теапвл , греппт-а1 т» , ии че! с1о! пр1*етш! а!
тъ! , пи й'ац! гртлт лшпаштеа теа тпик айевърат , преквш роввл пией 1ов .
й . НИ аквт лвац! шапте вще!, пи шапте вервечТ, пп' тернец! ла роввл пиев*
1ов, ни ва Фаче жертвъ пептрв во1, ии' 1ов роввл пиев" се ва рвга пептр» во1,
къ де п'ашТ пр1'пи ей Фаца лв! , пи с!е п'ар Ф1 пептрв ел , в'аш! фх шерйвт
пре во1 , пептрв къ п^ц! грък айевърат асвпра ровел»! пиев 1ов .
л . 1Ш а терс Ел1*Фа2 Тетат'теапвл , пи Вала*ас1 Савххтвл, пи СоФар Мшевл,
Ш1 ав фъквт преквт ле-а порвпч1т лор Бошпвл , ии а ертат пъкатвл лор
пептрв 1ов .
I. 1ар Ботпвл а аДаос пре 1ов , пи рвгжпдв-се ни ел пептрв пр1"ет1'ш! съ!
ле-а ертит лор пъкатвл, ии а а"ат Ботпвл лшсМте кжте ера ташаште лв!
1ов , йе с(оъ-ор! атжтеа кжте аввсесе таГпаште .
л1 . 1Ш а§ авулт тоц! Фраци лв!, Ш1 сврорме лв! тоате, кжте с'а8 лштжгаплат лм, Ш1 ав вепхт ла ел , пи' тоц1 кжц! щ»еа пре ел таГпаште, ии шжпкжпо* , ни Ежпа ла ел л'а тжпгж1ат пре ел , ии с'а Ш1'рат йе тоате , кжте а а^вс
престе ел Ботпвл, ш! Ча йат лв! Ф1'е-кареле кжте о пнелвиицъ, ии' кжте вп
авр де пптр« дрр.хте, Ш1 пепечетлв^т .
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1м . III» вше а квв&птат Потпвл челе Ав апо! але де! I ов , та! твлт <1ек,у,т
челе <Нп'г<&1, ни' ера В1теле л«Г, о! паГ-спре-жече тП, къпше шасе тП,
перек! а"е бо! о пие , асте пъскътоаре о ние .
п . ПИ с'а« пъсквт лв! шапте Фечор! , цп тре! Фете .
^1 . ЦП а кетат пре чеа сНптд-Л Ъ\о , ни' пре чеа йе аа*оа Касс1а , 1ар пре чеа
Де а тре1'а Корпвл-Аталпе! .
в{ . \\\\ пв с'а аФлат асетепеа кв Бвпътъцме Фетелор Лй! 1ов свптчер, ш! ле-а
бат лор татъл лор тощешре лптро Фрац! .
51 . Ш| а тртЛт 1ов <1шь небеапса аче^а аш о сктъ ни' шопте-геч!, 1'арпресте
тот « тртЛт ап! боъ свте патрв-яеч! ии" опт , нп а въгвт 1ов пре фп съГ , ни
пре фп Фплор съ1 Н.Т.1П. ла ал-патрв-леа пеат .
я| . ПИ а твр1Т 1ов вътржн , пи' плш бе гие , им есте скри- , кг 1ар се ва
сквла ел лошревпъ кв кари 1)оншвл лд! ва лпв1*еа .
Ачеаста с'а тжлкй1т <1ш картеа С1'р1*епеаскъ, кжпс1 а лгкв1т 1ов луп пътжптвл Авси
•пМе! лш хотареле Штеи, нп але Арав1'е!, ни таГпаште ерапвгаеле лкПовпв, ни
лгяпА Фегаее олп Арав^а а нгсквт Ф1Й, ал кърк!а пвтеле Епоп , ни пре татълсъв
л'а кетат 2аре , Фечор сПп Фечорп лв! 1сав .
1ар пре швта са Восорра , ии'
а фост ел (Пп ал-чшч1-леа бела Авраат, ни ачециа сжпт липпъраци, карП а« лтпъръци ап 1л1от . впбе а лшиъръцгг 1ов :
Чел сПптдЛ Валак Фечорвл лв! 1>еор,
ни пвтеле четъцп Ветава : ии бвпъ Валак, 1овав . кареле с'а кетат 1он. ни'
а"впъ ел Асот, ачеста ера Поти (Ни пара ТетаплтнШ , ни бвпь ачеста Абаа",
Фечорвл ла! Парас! , кареле а плат пре МааЧат тпкл.шпкл лв! Моав , пи пвтеле
четъцп лв^етет; 1ар пр1ет1пп, кари а вешт ла ел Ел1Фаг Дш фп лв! 1савлшпъратвл Тетат'лор, Валбаб лтшъратвл Савхеиор, инСоФар лшпъратвл АНпемор.

15.

**************************************

картен пъллАиог.
К8ВЙИТ

^МАНТЕ.

| чеястъ карте , каре квпр^Де лт сше 150. сю Исалпп,

ат'къ кжп-

I търТ сФште , съ 21че а Ф1 е! лв! ОавМ , пв пептрв къ ел тоц! 'I ар
Ф1 фъквт , къ

Ла птлврие Псалпплор К1ар съ квпоаще , '

кеш

Ц къ кв аа*евърат ша! твлц! сжпт алкътвЩТ Ле Пав1с1 , Дар впи шптре
Лжпшп свпт пвтеле лв! АсаФ , Штвш , Хетап , Етап,

ин а! алтора сжпт скр1-

шТ , ип преквт съ веЛе сПп Сфжптвл Героини, а"е аче1а,ш! ип фъквц! : ии аче!а
аЧп картеа ас!оа Иаралшотепоп кап к* .

съ веЛе а Ф1 к»лешТ :

,, А 21с Еге-

к^а лшпъратвл , (III та1 тарП Левщиор, съ лавйе пре 1)ошпкл кв кввштеле лв!
Оав1с] , Ш1 але лв! АсаФ Пророквл, ип лъ»с1а кв весел1в и впие Псалтп аш превпъ а! лгл 1)ав1(1 ,

ип а! лв! АсаФ съ г(к .

0р1 ачеГ Исалт! а"е сте алкъ-

Т81Ц1 Павп1 '1а с1ат лв! АсаФ съ'1 кжпте, преквга съ веа"е ла Сфжптвл АшвросГе,
сак" АсаФ лдпсв'нп '1а скри;, преквт жвЛекъ 1еропип .
есте с!еспре аша торе лвкрв ,
Сфжпт .

фИпЛ къ тоц! с'88 скри; (Ип свФлареа Вкхвлв!

ТЧтлкл Нсалтвлв! ал

ое .

твлт ажвть сокоттце! лв1 1еротт ,
ип §* .

Ачеастъ лптреваре пв

„ Пептр» Штвт Псалшвл лв1

АсаФ,

преквт ип ТЧтлврие Псалпплор ал ли .

Пептрз Штвш Псялтзл л»1 ИавН " аратъ ачеш! Псалпн а Ф1 Ле Бав1с1

фъквц! , Ш1 (1лц1 лк1 кНтвт ка сь'1 кжпте, Ле ачеп Герошт лдп Еп!стол1а кътре
Кнпнап аша в!че :

„ Съ щ!ш къ грешъск аче^а1, карИ тоц! Псалтп жвЛекъ а

Ф1 а! л»1 1)ава1 , ни" пв ;н ачелора свпт ал кърора пвше сжпт скршп, пп ачеаста
Лт Л8кр»р1ле каре съ повестеск лди Псалпн, ни каре аратъ вретеа алкътв1*рН
12восПториор Лестйл сь квпоаще .

Аша Псалшвл але :

,, Беасвпра въмор Ва-

В1ЛОП8Л81'' преквт Ш1 Псалшмл рке • ,.Д\птрв лдптоарчере словогшЛв-се ров1еа"
1ар Псалшвл §д . о. ри . ?»»е-

Овпъ врепнле л»1 Вав1а* с'ав скри;.

ТотвшТ картеа Псалпплор сЬпъ кввппцъ съ скр1е кв пвтеле лв! ВавМ , пептрк къ та! таре парте а ачещп кърц! лпсв'ш1 о а алкътв1т, ии та? алес Псалпи1 ,

каре тлврпе ли пвшеск а! лк1 1>пв!г1 лш 1/>вос1«р1ле ЕвреещТ ,

щ1 ,

ип Латшещ! ,

ип лттр'алте та! твлте ,

Елепе-

але кърора птлвр! пв се аФлъ :

с1ар Лп ]\пцелес»л Псалтчлз! , ш( с!1п 1стор1еа лвкрзрмор Л1птжшплате а пв авеа
алт алк1,т(итор к>ар съ веАе .

Аша Псалшвл рл. . ал лв! 1)ав»1 а Ф1 лдл 21че Бот-

и вл Хр1стос ла Мате18 кап кп . сп'х «д .
Л\птр'ачецн Нсалп! ьъ иърсвврие ввпе
лвкрвр1'лор лдптжшгмате

сЛвче

ашште,

ла евлав1е л>пвацъ ,

саХ Гстор1еа

ор! Тателе ръсквшпърърн поастре
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таГпаште съ вестеск : преккт лшсх'1111 Л"р'стос пе лтвацъ гнсжпЛ ла .Тека
Кап -КА • Ст1*х. мд : тоате челе скр"се лт лецеа лкТ Мо1с" , ш" лт ИророчГ,
пи лт НсалтТ пептр» пипе .
фп тот локвл Пророквл аратъ Лрагосте Б8тпе2в1аскъ, влжпЛеце , Евлав"е,
ни* вТтареа ФачерТлор де ръх ка пиЛа са лтвацъ .
Ма! есте съ я"чет пре скврт йеспре Т1тл«р1 ,
каре та! ла тоц! НсалтП
съ пвп лтпа"пте , че крежътжпт а8 .
ЖнЛекъ че! лтвъцацТ , -птлврме , ни
лтсетпър1ле Ле ЕсЛра а ф' цшвте , пп аче'аш1 креЛтцъ а авеа, каре о а» НсалтП
впДе съ кнпр'п(1 лт чеа Евре'аскъ пп лт чеа веке а ачелор о. Ле тжлшторТ БаскалТ. Бе аче"а Авгвстш лт Псалшвл §д. 2"че: „треввесъсе квпоаскъ кввжптвл
СФШтеТ пророчп* Лщ лтсв'ш1 птлвл ПсалтйлвТ." 1ерошт лт пре-кввжптореа тжлкв"ри Псалгшлор : ачеле т'тлвр1 ле пвтеще к'е! .
1ар каре НсалтТ де о. Ле
тжлкгитор! БаскалТ съ вфлъ : „ Лте скр'с <"еас*пра " де пиежлт пьсе лтпаштеа
лор чева т"тлврТ, Лар Леспре ачецма Сфжптвл 1оап гкръ де аьр, пи ТеоЛор'т
съ лшЛоеск, къ аЛ"къ ар ф" аЛъогацТ таТтжргШ Ле оаре карП сжргй'торТ Бървац! .

БСЛЛТГГ^Л ИТ0Р01Ш&1 Ш1 ^ПЪРЛТ&Ш Д*ШД.
ПСАЛМ

А.

БовеЛ'реа ачеств! Псалш есте Леспре Фер'ч'реа чеа аЛевъратъ, каре .]\птр'ачеастъ в'ацъ пв съ поате лшчепе, п'чТ лт чеа вптоаре ЛобжпЛ' Фъръ Ле аЛевърата
Лрептате . Ачест Псалш тъкар къ пв'1 скр'с Леасвара ла ЕвреТ, тот съ г'чв
ал лв! Бав'Л, ка ни алц! твлц! : аша Псалт . €> ■ № фапт " Апост : Кап и .
СТ1ХК6Псазтм а»1 Т)ялИ песврк <|еасгпра ла Евре!.

Кат'ста , Ц.
|ЕР1Ч1Т БЪРБАТйЛ , кареле п'а втвлат лт сфвтвл пекресНпчоиилор, пп лт калеа пъкътопплор п'а стътвт, пи пре ска?пвл шергъториор п'а шегвт ;
в. 41 лт лецеа БотпвлвТ воеа лвТ, ш! лт лецеа л«1 ва кгцета
г'оа пп ноаптеа
г. ПП ва Ф1 кавп пот ръсъЛ"т, лжпгъгвоареле апелор: кареле роЛвл съ8 ва 1ереп1;:
Ла лт вретеа са: ци Фрвпха л»Т пв ва къЛеа, пп тоате орГ кжте ва Фаче, вор спор'. 17- 8А- N8 аша пекреЛшчоппТ пв аша: ч. ка праФвл , че'л епвлверъ вжптвл Ле
пре Фаца пътжптвлвТ .
6 . Пептрв ачеаста , пв вор лтв'еа пекреЛтчошН ла жвЛекатъ , ш'ч! пъкътовш лт сФатвл Лрепциор .
е . Къ щ'е Ботпвл калеа Лрепциор , пп калеа пекреЛтчошиор ва пер' .
15. и

1*6

П С А Л Т I Р Е А.
ПСАЛМ

Айеяъратъ пророч е йсспрс цшпъръшеа и1 Хрктос.

Фапте.
4. 25.

Фапте:
13. 33.
ЕвреГ.
30. 5.
5.

5.

Апожа:
2.

27.

19. 15.

в.

Псити лвЮав|с1

Л'е а р|с скасоира ла Евре!

ептрв че с'ав* лшпржтат пеатврие : пп попоарелс а» кгцетат челе
сюшарте? стътвт-ав «1е ф.->цъ лдтпъраци пътжптвлк! . Ш1Боер«с'а8
адвпат лштрв впа асвпра Потпвлв!, пи' ,-скпра 8псвль1 лк! .
в. Съ рвтпет легътврие лор . ии съ лептЛът <.ела но! жвгвл лор .
г . Чел че лъквеще лт червр! ва ржвМе Йе омшй. ни Потпхл ва вотжокорГ пре е).
А. Атвпчеа ва гръ! кътре Лжпши лдптрк 15ЦЙпеа са : ии" ллптрв тжгиеа са ва
тврввра пре е! .
е . Ьр еЧ сжпт пвс лшпърат Ле Лжпсвл: престе С.оп твптеле чел сфжпт ал лвГ,
вестш<1 поркпка Ботпвлв] , Ботпвл а г!с кътре пипе : «чел пие» ещ! тв, е» астгг! те-апг пъсквт .
0 . Чере о*ела пипе : ии воШ п*а иде пеатвр.ле гаощешреа та , пн шрв.пца та
тарщпне пътжптвлв! .
3 . паше-ве1 пре (1жпши кв то1пг Ле Ф1'ер ка васеле олярвлв! ве! хдровх пре
(1ж1.шН.
н . 1Ш аквт лшпърацГ лшцелецецГ : ллпвъцацд-въ тоц! кари жвдекац! пъгажптвл .
л.. Слвжщ! Ботпалв! кв Фр1*къ , ин въ ввкврацГ лв! кв квтретвр.
1 . ЛвацГлдпвъцътвръ, ка пв кжпй-ва съ се шжше Вотпвл, ии съ перщ! с1ш
калеа чеа (1реаптъ .
а. . Кжп(1 се ва апршсю Леграв шжп1еа лв! : Фер1Ч|'ц! тоц! кари пъЛъжйвеск
спре (1жискл .
II С А Л М

Г.

Ачест Псадт вше съ .рппмеце аеспре Хрктос , каре <Ь'п юг статм йе оатепГ а аввт -цтпронвтч!,
жаре автвр1Т пре крвче, вйорпнт, пи а» айорпт лдп шоршхпт.
Псалпв! «I ЬлвИ , к*па а »вп1т де кътре *аца и1 Авесалот Ф1вл съв ^п пате .

2 . ЛДгапъ: 15. 14 .

оатпе , къч! с'ав фттвлцдт че! че шъ пекъжек : твли,! съ скоалъ
асвпра теа.
* . Мвлц! 21к свФлетвлв! пиев пв есте тжптм*ре л»1 лдптрв Яътпегевл лв1.
г . 1ар тв Воатпе спр]Ж1ш'торвл т^евещ! шър|"реа теа, личела че
лишали,! капкл пиев .
А . Кв гласкл пи'е8 кътре Гошпвл ага стртчт , пи ш'а ав/1'т На ткптеле чел
сфжпт ал л:;1 .
6 . 1Ш ев пГат квлкат ии ат аа"ортлт: ск8лат8-т'аш, къ Ботпвл тъ ва спр1*жнп.
5 . N8 шъ вой тете с!в ти Ле попоаре , карН лдтпрежвр тъ лштресоаръ: скоалъ Боатпе , тжптвеще-тъ Бвтпегевл Ш1'е8.
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3 . Кг т» а! бътвт пре тоц! че! че'т1 връжтъшеск тю лшНетерт : (Ипци пъкътошмор а! гйроъп .
п . А Потлвлв! есте тжптмреа , ни престе попклвл тъ8 вше-кввжптареа та .
МЪИРЕ :
ПСАЛМ

Д .

.]\П(|еатпъ пре липпр.ттпчп съГ , им пре щпетчпп, ни пре адцм тсц!, <ъ чпнтгаскъ прс ЪьтпегеЬ:
'ар лвГш! ^1п1 чсрс ажвтор асла Лвшпсив. Сг кввше дь! Хритос . ип Е1гер1Ч1 ? .
.]\ПТ[1К СШрпПТ, фП Л!1в(1г : ПСЛЛШХЛ и.! Р:иш1 .

дпг] ат ст|шмт ек, авгггв-пГа! Овтпегевл Нрепци теле : жптрв пеках
пГа! (1есФгтат. Миост1веще-те спре пипе, ни асквлтъ рвгъчвпеа шеа.
в. Фи оатепиор , пжпъ кжгкл гре1лаинтъ? пептрв че 18Б1Ц! дешъртъчкпеа , ни къвтац! пнпчвпа ?
г . Съ Щ1Ц1 къ гшпвпат а фъквт Оошпкл , пре чел кввюс лл съв : Ботпвл
тъ ва пк/Л , като* воШ строга кътре Лжпскл .
д . Мжмадо-въ пи пв грешщ! , челе че 21чец1 лш йшпиле воастре , лштрв
ащсрпвтврме воастре въ втшц! .
р . Жертвщ! жертва дрептъцИ , ип пгйъжй«1'ц1 спре Оотпкл .
е. Мвлц! 21к: чше ва яръта поъчеде ввпе ? лтсетпат»-с'а престе поТ лвпнпа
фоцп тале Поатпе .
3 . Бат-а! весел1*е лш шипа шеа , (Ив ройвл гржвлв! , ал вшвлв!, ни ал кптвлк!
Не летп ал лор с"а« лштвлцдт .
н . К» паче лшпревпъ тъ вогс квлка, ип' воШ аглорпн , къ тв 1)оатпе Ле осев!
лттрв П1.(!ож(1е та! ашегат .
ПСАЛМ

0.

1'оагт. прс Пвтпсасх, ха пре че! бвш «в челе гвпе съ! <1ърв1аскъ, 1ар пре че! ръ! кв реле съ'! пеаепесеаскъ .
.|\птр» оФдрниг пептрв чеа тощепиоаре.

Нтлтвл лв! ОлвИ .

\ рамрме теле асквлтъ-ле Боанше , жпцелеце стр1гареа теа .
н. 1а атште гласвл рвгъчвш! теле,
.|\шт.ратвл ниев . нн
Бвишегевл пнев", къч! кътре тше тъ воШ р«га Боатпе .
г . ППшпеаца ве! а«7л гласвл пнев , оЧнипеана вепв ста лшпаштеа та , Ш1* тъ ве! веЛеа .
,», . Къ Штпеагв чел че пв воещ! Фъръ с!е лецеа тв ещ! . N8 валъкв! лжпгъ тше чел че вшлепеще .
е . N141 вор петрече кълкъторП' йе лепе лтпреажта окмор тъ! . Йржт-а! пре
тоц! че! че лвкрепгъ Фъръ а"е лецеа .
е. Шер(1е-ве1 пре тоц! че! че гръеск пппчвпъ : Пре върватвл ежвивриор,
пи' пре чел вшлеап враще Ротпвл .

ЕФес
4. 26.
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3 . 1ар ей лштрв твлципеа тип тале вою штра лш каса то : лдпкшо-тъ-вой
спре сфжптъ Б]'сер1*ка та лмтрв Фр1'ка тя .
и . Боашпе повъцвеще-тъ фптрв дрептатеа та,
гот:
3.

13.

пептрв връжташН пие! ^п-

дрептеагъ лшпаштеа та калеа теа .
а. Къ п& есте лм гвра лор адевър , пита лор есте дешартъ, гроапъ г!ескгсъ грвтажвл лор , кв лшБме сале вшлеша .
I . ЖвйекъЧ пре еГ Бвтпегевле, кажъ оЧп квпетеле сале, йвпре твлцлЪеа пъгжпътъциор лор леапъаЧТ пре ажпшН, къ те-ав- ятържт Иоатпе .
&'| . 1Ш съ се веселеаскъ тоц1 че! че пъдъжйвеск лштрв тше , лш веак се
вор ввквра, ни те ве! сълъшлв! лштрв джпши : пи се вор лъвйажптрв тше че!
че 1'ввеск пвшеле тъ» .
к| . Къ тв ве! вше-кввжпта пре чел йрепт Ооашпе , къ кв арта ввпе! во!р!
пе-а! лшквпвпат пре по1 .
ПСАЛМ

3.

Съ роагъ 1Ъ\ Онтпегсв гъ'л т&ммасвъ <1е гоалъ, им Ле пъкат: Льпъ че л'а авнт, ваткокорящо пре .ри
ПрОПВШЧГ .

.]\птр« сфлримт , ^1П лас4е, пептр» а опи .

Псалтвл лв! Т)явИ .

оатпе пв кв тжшеа та съ тъ твстр1 пре пп'пе ,

шч! кв 1вщ'теа

та съ тъ черц! .
п . Мивеще-тъ Боатпе къ пепвт1'пчос сжпт ,

вшйекъ-глъ Боат-

пе , къ с'а8 тврвзрат оаселе теле .
г . НИ свФлетвл пнев с'а тврвврат Фоарте , ип тв Ооашпе пжпъ к.т.пс! ?
д. Д\птоарче-те Ооашпе 1гвъвеще свФлетвл
шип та .
€ . Къ пв есте лштрв шоарте чел че

плей ,

тжатвеще-тъ пептр»

те потепеще пре тше ,

ни лдп Ш

чше се ва търтврнм ц|"е ?
5. Остетт-ат лштрв свспшвл пнев, спъла- вой лдп тоате попцме патвл пнев',
кв лакръпнле теле пщерпвл пие»" вою всю .
а . ТврБвратв-с'а де тжше ОК1ВЛ пнев, лшвемтв- пГат фптрв тоц? връжташп
пнеТ.
Мате1в.
7. 23.
25. 41Лака.
13- 27-

и. Бепъртац^-въ <1ела тше тоц! че! че лнкрац! Фъръ йе лепеа . Къ а авзпт Потпвл гласвл илжиперп теле .
д. . Авх1Т-а Бошпвл черереа' теа, Оотпвл рвгъчвпеа теа а прнпнт .
|. Съсс рвшшеяе , нн съ се тврввре тоц! връжташп оне! ,
Ш1 съсервшшеге Фоарте йеграв .

съ се лштоаркъ ,

МЪР1РЕ:
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8-

Сг ролгъ пептрв с|'пе , пп фпшрсшва лв! Савл, ка пре ел пептрв пеш'попъц|а са съ'л пъгеаскъ Бгшпехей , 1яр пре Савл нептрв .цп<1ъръттч|е съ'л пеЛепсеаскъ .
Псалтвл 1в1 ОавИ : карслс л'а кдптаг Оотпвлв! , пептрв квшптелс лв! Хвс! «ечорвл лм 1епнш .
2 . Л\шпърац1 : 16 .

оапше Бвтпегевл пие» спре тше ат пъДъжДвлТ , тжптвеще-тъ Де
тоц! че! че тъ гопеск , на тъ 1/въвеще .
в . Ка п» кжаД-ва съ ръпеаскъ ка вп лей свФлетвл пие», пеФИпД чел
' че 12Бъвеще , пш чел че тжптвеще .
г . Роатпе Ввтпежевл пиеХ , Де ат фъквт ачеаста , Де есте пеДрептате лштрк тжйше теле .
^ . Бе ат ръсплът , челор че ръсплътеск ппе реле .
(;• Съ как аДкъ с!ела връжшашп пие! Дешерт, съ гопеаокъ Дар връжташвл
свФлетвл пиев , пп* съ'л пр1пхъ , ни" съ калче лш пътжпт В1аиа теа, нп търгреа
теа лт цържнъ съ о ашаге .
6 Скоалъ-те Боапте лштрв тжшеа та. лишалцъ-те лштрв хотърела връжтаиилор тъ! .
3 . НИ те скоалъ Лоатпо Бвтпегевл пнев , кв порвпка каре а! порвпЧлТ .
и . НИ аДвпаре Де пороаДе те ва лдпквпцвра .
« . ПП пептрв ачеаста ла лшпълцппе те лдптоарче . Бошпкл ва жнДека пре
попоаре . Жв Декъ ние Ооашпе Двпъ Дрептатеа теа, Ш1 Двпъ перъвтатеа теа асвпра теа .
I . Сфжршаскъ-се ръвтатеа пъкътонНлор , нп ве1 лшДрепта пре чел Дрепт, чел 1 Пара.
че черч! ш1пиле , ш1 рървпкН Овшпегевле кв Дрептвл .
28. 9
д|. Ажвторвл пиев Дела Овтпегев , чел че тжптвеще пре че! с1репц1 ла штъ . крепи».
п| . Лвтпегев есте жвДекътор г1репт, ни таре , лшДелвпг ръвДътор , ни пе Н. 20.
аДвкжпД тжше лш тонте амеле .
17- ю.
г! . 1)е пв въ вец! .рлтоарче , сав1а са о ва л»Ч1 , арквл съв а лшкорДат , иил'а 20. 12.
гът1т пре ел .
^1 . ПП Л1птр'ж11свл агъпт васеле торцП, съуецие сале челор араъторГле-а
лвкрат .
1ов.
$\. 1атъ а кишт пеДрептате , хъпшшт-а Дкрере , ни а пъсквт Фъръ Де лепе . 15.35.
91 . Гроапъ асъпат , ипоа Дескц; пре еа , Ш1 ва къДеа лш гроапа каре а фъкнт.
и-аш.
31. фптоарче-се-ва Днререа лв! ла капвл лв! , шл пре крещетвл лв! пеДрептатеа 59.4.
лв'1 се ва погорж .
й| . Мъртврн^-тъ-вой Ботп8лв1 Двпъ Дрептатеа лв1, ни вой кжпта пвтеле Ботпвлв! челв! лшпалт .
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ЛавсН тършеа лв! ОкпшегеХ пептрв лвкрврие лв! челе пипвпате , пептрв .рппглцареа отви! . та! иее
а лв! Хр]стос . Ачест Псалп есте оророчсск .
-■|\птрк сФ*рш|"т пептрв теасквр! :
Псипи лв! ОмИ .

Евре! .
а. 7

Фаче :
1 .28.
Кор, :
15. 27.

оашпе Оотпкл пострк , кжт есте Де тшвпат пвтеле тъй лш тот пъшжптвл !
в . Къ с'а лшпълцат таре кввипца та та! пре сее йе червр! .
г . Шя гвра првпчмор пи а челор че евг а! съвжрпит лаввъ , пеп
трв връжташи тъ! : ка съ СФърат! пре връжташвл , ии 1'2БЖПсп"торвл .
д . Къ вой веДеа черврме лвкрвл йецетелор тале , лвпа , Ш1 стелеле , каре
тв лс-а! лштете.ат .
^. Че есте отвл къ'л потепещ.1 пре ел? са8 ф1вл оглвлв! къ'л черчетег!
пре (джпсвл ?
е . М1кшоратв-л'аГ пре ажпсвл кв пвцш оаре че Декжт лшцери, кв тър1ре, Ш1
кв Ч1псте л'а! лшквпвпат пре ел, пи л'а1 пвс пре с.жпсвл престе лвкрврие шжГшлор тале .
д. Тоате ле-аК свпвс свпт шчоареле лв1, оие , пи' воН , тоате , пи лшкъ
Ш1 в. теле КЖШП8Л81 .
и . Пасърме червлк! , пи пещи търИ , челе че стръват кърърие търиор .
л- . 1)оатпе Вотпьм пострв кжт есте (1е тшвпат пвтеле тъв лш тот пътжптвл!

ИЪПРЕ:
ПСАЛМ

о .

Мвлцгшсщс лв! Овтпехсв, пептрв къ пре см, ни пре алц! пекъхиц! ф! алъръ ае асвпргрие лшшропвп!чиор : съ роагъ , ка тот аеавпа аша съ фякъ шерхжпа1 пре че! пскресНнчош! , пи пре че! кре(1|пчини
Л|'пс]'ц! тлптв1ш1в I : пептрв ачпа ачест Псалп ла Евре! лш <1оъ съ лмппврте .
]Упг|»; .:■ ,,;»лм г пептрв че1е асквпее але Ф.влв! лв! .

Катюша,

Псалтвл лв! иавн] .

& .

ъртврич-тъ-вою ц.е Боатпе кв тоатъ пита теа, епвпе-во.в тоате
тшвпме тале .
в. Весел1-тъ-в018 пи тъ воШ ввквра лштрв т!пе: кжпта-вой пв
теле тъв лшлалте .
г. Кжт. се вор лттоарче връжташи пие! лшпапо!, слъь.-вор, пи ворпер!
йе кътре Фаца та .
д . Къ «11 фъквт жвиеката теа , ш. лик1рептареа теа , шъгвт-а! пре скавп ,
чела че жк»1еч1 Дрептатеа .
•=. Черчетат-а! пеаткр.ле, ии' а пер|'т пекресКпчосвл , пвтеле лв! л'а! ст1пс
лш веак, ии лдп веаквл вепквлв! .
е . Връжташвлв! 'I а лте.т савиле лштрв сФжриит, пи четъцие лв! 'I а сФържтат, пер1т-а пошешреа лв! кв свпет .
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3 . 1Ш Бошпвл лш веак рътжпе : гъпт-а ла жкдекатъ скавпвл съ8 .
и . НИ сл ва жзс1ека лвшеа лштрв Трептете: жвйека-ва поаоареле кв лшйрептаре.
л. . 1Ш с'а фьквт Оошавл скъпаре сърак»лв1, аткзтор лш вреш! к«в1оасе лш
трв пекагкр! .
I. НИ сь пъс!ъж(Шаскъ спре тте че! че кяпоск пвшеле тъ§ : къ п'а! пъръс^т пре че! че те кавтъ пре тше Ооашпе .
41 . КжптяпД Оошпвл»! чел»1 че лъквеще лш (Лоп, вестят лштрв пеашвр! юпръвие лв1 .
•
г,1 . Къ чел че кавтъ сжпцврие лор 'нГа айвс .шиите, л'а вГтат стр1гзреа сърачиор .
п . Мивеще-шъ Ооашпе , вежТ стеретеа гаеа <1е кътре връжташи пие! ,
чела че тъ лшпллц! пре пипе Ат порцие торцП .
^1. Ка съ вестеск тоате лавс1еле тале , лш порцие Фете! С!опвлв1 весел1пе-вот (]е тжптв1реа та .
5*1 . Афвпйзтв с'ав пеашврие лштрв стркъчвпеа каре ав фъквт, лдп кврса ачеаста каре ав асквпс с'ай пршс шчорвл лор .
91 . Квпоаще-се Оошпнл жм!екъц1 фькжис! : лштрв Фаптеле тжшиор сале с'а
пртс пъкътосъл .
31 . ^птоаркъ-се пъкътоши ла 1аа\ тоате пеашврие, челе че в1тъ пре Овшпежев.
и1. Къ пв пжпъ лш СФжриит ва Ф1 в1тат съраквл, ръв(1:реа сърачиор пв ва
пер1 пжпъ лш сФжриит .
*| . Скоадъ-те Ооашпе , съ пв се лштъреаскъ ошвл , съ се жвйече пеашв
рие лшпаштеа та .
к . Ивпе Ооашпе йътътор с1е леце престе е1, съ квпоаскъ пеашврие, къ оашеп! сжпт .
кд . Пептрв че Ооашпе ста! йепарте , треч! кв вейереа лш вреш! кввшасе
лштрв пекахвр!?
кв . (1) Кжпй съ шжпдреще пекресПпчосвл, съ апршйе съраквл : пршгжпйв-се
лдптрв СФатврие каре гжпдеск .
кг . Къ се лпва*ъ пъкътосвл лштрв поФтеле сзФдетвлв! съа , ни чел че Фаче
стржшвътате вше съ кввштеажъ, лштържтат-а пре 1)ошивл .
кд. Чел пъкътос, с1впъ твдщтеа тжш! ла! пв ва къвта , пв есте Овгапехев" лшпаттеа дв1 .
к(:. Сп?ркъ-се къие дв! лш тоатъ врешеа : леапъЛъ-се жвЛекъцие тале Ле
кътре фрцт лвТ , престе тоц! връжташи съ1 ва стъпжп! .
кв. Къ а /ле лштрв пита са : пв шъвоШ клът! алп пеаш лш пеаш, ФъръЛеръв*.
«3 • Акървха Ле влестеш гвра лв! есте плтъ, пи Де ашъръчвпе пи с1е В1*клешвг.
22 . (I) л^п Еврееще (1ем сНж 22.

Съ фпчепе капи а! хече-деа .

16,
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ки . Свпт липва лв! остепеалъ нп сЬрере : шас1е лштрвттвларе кк че! согацГ
лштрв асквпсвр!, касъвч1гъ пре чел певшоват , <ш! лв! спре челсърак съв!тъ.
к* . Пжпс1сщс лштрв асквпс , ка лекл л\п квдквшвл сък , пжп(1еше ка съ апкче пре съраквл : съ апвче пре съраккл , клгк! ли ва трпце пре ел .
л . -1\п лацвл сън ва стер1 пре ел, плека-се-ва им ва къбеа, кжпа" ва стъпжт
ел пре че! сърач! .
л» . Къ а 21'с лттрв нита са : в1тат-а Бвтпегев- , лшторс-а Фаца са , ка
сь п« в л/л, п.т.пъ лш сФжримт .
ав . Скоалъ-те Боатпе Бвпшегевл ппев", литалцъ-се тжпа та , пв в!та пре
сърачн тъ! пжпъ лш СФЖрпМТ .
лг . Пептрз че а пгкгнеат пекросИнчосйл пре Вътпс/,еь? къ а %1е лштрв ш1ша са , пв ва лштрева .
лд . Вех! къ тв ла Дврере пи' ла тжте пр1*вещ! , ка съ'л о"еа пре ел лш тж1ш'ле
тале : Ц|'е с'а лъсат съраквл, ирнпашшй тя *П ажвтор .
а^ . Хйровеше врацкл челв! т>кътос пл ръв" : къвта-се-ва пъкатвл лв!, ии пв
се ва аФла .
ле. Потпкл еето липпърат .|\п волк, пи лш веаквдвеаквлв!: перщ! пеатвр! (Нп
пътжптвл лм .
аз- Пофтя сърачмор оа!ав21Т Боатпе, ла гът1#реа штПлор а лват ашште
врекеа та .
лн . Жвйекъ съраквлв! им стер^твлв!, ка съ пв айаоце лшкъ а се тър! отвл
Пре П1.НШ1Т .

П С А Л М

I.

Пре С|'пе съ г|'чс »ъръ йе пр'чгЧжИе, пм пре че! льГт! ясетепея , пептрв п Ш(1ъас1всск ^п Омипего". .
|ар че! вегре<Ночош1 , ии пъсгтош! ръ» вор пер1 .
Л\|1Тр8 ГТЛ|р|П|'Т ||г;| 11118.1 Л.'.| |)«Пн1.

Аввак:
2. 20-

пре иотпвл ат пъс1ъж()81Т, к»т вецШче свФлетвлв! ппев, швтъ-те
лш твпц! ка о пасъре .
е . Къ 1атъ пъкътопп! а8 лшкорЛат арквл, гът-ав съпец! лш толбъ , ка съ съцете лштрв лштвперек пре че! йрепц! ла 1ттъ .
г . Къ чело че тв а! съвжрппт е! ле-ав стршат : дар арептвд че аФъквт?
А . 1)отпвл лш Б1сер1ка чеа сфжптъ а са, 1)отпвл лш чер скавпвл лв! : окП лв!
спре чел сърат пр^веск , цешле лв! лштреавъ пре фп отепещ! .
^ . Ботпвл лттреавъ пре чел йрепт , им пре чел пекреейпчос : 1ар чел че 1ввеще пейрептатеа , враще свФлетвл съ8 .
9 . Плоа-ва престе че! пъкътош! лгцвр! , фок , ип 1арвъ пвчоасъ , им' Двх Ле
В1Фор , партеа пъхарвл»! лор .
а . Къ йрепт есте Потиял . им" дрептърД а 1КБ1Т, лдпйрепър! а въгвт Фпца лв! .
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ПСАЛТ1РЕА.
ПСАЛМ
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41.

Сгроагъ касъсе пагеаскъ, кълшпърърЛа челор Фъръ Лелепетоате ле ккпршЛе: аче1аш1 пофтсщс челорл -алц1 с!репц1 , чержг.й «гпхкшцн лв! Овшпеаха .
.<|\птрь счдрпмт , пеотрв а опта :

Псалтял лв! ОавМ .

жптвеще-тъ Боатпе, къ а лшс1*т чел кввшс: къ с'а5 лшпвцшат айевървл де кътре фН отепещ! .
н . Бешарте а грък Ф1е-каре кътре вечшвл съ» , ввже вшлспе лт
1'ш'тъ , пи ^п 1'т'тъ ав гръ1Т реле .
г . Шерс1е-ва Ботпвл тоате ввгеле челе Влклепе , липва чеа шаре грмтоаре .
д. Пре че! че ай Ж1с, лшва поастръ о вот търц ввгеле поастре ла по! сжпт ,
Ч1'пе есте поъ Боти?
€• Пептр» пекажвл сърачиор , пп свспшвл пнитъиор , оквт тъ вой скьла ,
г1че Ботпвл , пвпе-тъ-вою лштрв тжптв1'ре , лшйръяш-воШ .рптрв ел .
е. Кввштеле Ботпвлв!, кввтте кврате , арцшт к» фок лътвр1т, клппт пътжптвлв! квръц1*т йе шапте ор! .
^ . Тк Боатпе ве1 пъг! пре по! , пн пе ве! *ер1 Де пеагавл ачеста, лт
веак.
и . ^тпрежвр пекрейшчоши втвлъ : Двпъ лдппълцшеа та , а! лшшвлдот пре
*Н отепещ».
ПСАЛМ

й1 .

Роагъ пре Онппесев , сг'л тлптгласкг йе пепр1*ет1п , ка Ле тоарте скъпили,
о лавЛе .

ЛДптрв о&ропт ,

Фачереа 1а1 <1е в'те съ

Псалшвл лв! \)пв'н! .

жпъ кл.пс1 Боатпе тъ ве! в!та пжпъ лт сФжрпит ? пжпъ кжпй лтторч!
Фаца та Де кътре Ш1*пе ?
8И ЩН Зу
в . Пжпъ кжпс! вой пвпе сФатвр! л^п свФлетвл пие» : йврерТ лш шта
теа, гюа пп поаптеа?
г . Пжпъ кжпс1 се ва лтпълца връжташвл пнев асвпра теа ?
^. Кавтъ авм-тъ Боатпе Бвтпегейл ппев : лвттеа/ъ оки* пие!, капвквтва съ айорт лттрв тоарте.
е . Ка пв кжп<1-ва съ г'къ връжташвл пие»", лштърт-п^ат асвпра лв! : че1 че
тъ пекъжескъ, се вор ввквра с!е тъ воШ клъп .
з . 1пр с» спре пила та ат пъсЬжсЬнт, ввквра-се-ва 1п1та теа йе тжптв)'реа та,
кжпта-всш Оотпвлв! челв! че а фъквт вше пие, ип во^кжпта шнпелв! Пошпвдв!
чеда! лтпалт .
ся

ТДг>

№

16. г*

П| 1'!е .

30. >.
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П.

Петре у.ъ с'ав »оарте .цттв.тцп че! *ъръ с1е леце , йореще вешреа лв1 Хрктос , ка прс гп айвкътор
(]е тапт81ре челор кп! .
Л\птрк илрипг , Псалтвл ле! 1)ипг1.

'с-а чел певвп лттрв мпта са: пвесте Овтпехев , стркатв-с^в" пп
вр.т.ш с'а§ фъквт лштрв тещешвгвр!, пв есте чел че мзе ввпътате, пк
есте п.т.пъ ла впвл .
п . Ботпвл сНп чер а пр'в'т престе *Н оотепиор, ка съ взгъ а*е есте чел че .рпцелепе , са8 чел че кавтъ пре Овшпегев .
г . Тоц{ с'я8 8бътвт лшпревпъ петревшч! са8 фъквт, пв есте чел че Фаче бвпътате , пв есте пжпъ ла впвл .
^ . А8 пь вор квпоаще тод! че! че лвкреагъ Фъръ йе лецеп? че! че шъпжпкъ пре
попзлвл пиев лштрв шдпкаре йепжше : пре Ботпвл пв .Гав" кетат.
е . Аколос'ай тетвт де Фршъ впдепв ера ф'ркъ , къ Оотпкл есте лш пеашвл
йрепциор .
з . Сфатвл съраквлв! л'аЦ1 рвпппат , 1вр Потпвл пъйежсюа лв! есте .
3 . Чте ва да сНп С'оп тгптв'реа лв! 1сра'л? кжпс! ва лттоарче Оошпвл ро«'еа
вопзлвлв! съ» , Бвквра-се-ва 1аков , пи' се ва весел' Край .
МЪР1РЕ :
ПСАЛМ

Д1 .

Ч) гп кг прлпчи, пи че! Фгръп[||хапъ вор ЛоеапсП пътаптвл че! сфлпт, са» червл, ип оЛхм чеа вечгикъ .
.]\пг()В СФ«рш1'т ,

Псалтвл лв! ОъвИ .

оешге ! ч'пе ва лъкв1 лш лгкпшм тъ8? сав чше се ва сълъшлв' лш
| глвптеле чел сфлпт ал тъв ?
в . Чел че вшблъ Фъръ пр"хапъ , пи Фаче йрептате : чел че гръе1ше ас1евър лш нита са.
г . Кареле п'а вислешт лш л*ШБа са : пи* п'а фъквт вечтвлв! съв" ръв : ни
окаръ п'а лват спре че! де апроапе а! съв .
^ . БеФъипеаяъ-се лшп;пптеа лв! чел че В]'клепеще : 1ар пре че! че съ тет
де Оотпвл ли гоърете : чел че съ жкръ вечшвлв! сък , им пв съ леапъсЬ .
е- лрпттвл съ8 пв л'а йат лшкатътъ, пп йарвр! асвпра челор певшоввц! п'а
лват.
в . Чел че Фаче ачестеа пв се ва клъп лшвеак .
ПСАЛМ

в1 .

Хр1стос рсап пре Овтпегев тапл , ка гре длпсъж , чел че 1'ввеще пре че) евп! , пп вг»Ц.'е пре че?
венре&пчош! и'.1 шгеаскъ , пи лд! твлцгшсще пептрв I.» $г са си:» 1)111 п-.орц! , т е* вечшха >ертре ли ва <1грв1 .
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Скр1С0ареа стлмшик1 ли ОавИ .

ъгеще-тъ Боатпе, къ спре тте ат пъйъжсШт .
и. 2н5-ат Ботпвлв! : Богапвл ппе'8 ещ1тв, къ ввпътъцие теле
пв'ц! треввеск .
г . СФ1пциор челор Де пре пътжптвл 1в1, пипвиате а фъквт Оотпвл
тоате воие сале АПтр'жпшИ .
д . ^ттмц1Т»-с'88 слъБ1чвшле лор : йвпъ ачхеа ав сжршт. Кв вомасЬша айвпърме лор сИп сжппвр! : П1ч1 вою потеп! пвтеле лор прш ввгеле теле .
(;. Вотт.л есте партеа тощеп!рй теле, пп а пахарвлв1 плев : тв ещ! чела
че 1'аръш! ашег! тошешреа теа пие .
е . Фгт! аХ къгвт пие лштрв че! пвтершч! а! ппе!, къ тощеш*реа теа свпт
пвтереа теа есте .
д. Б1пе во»8 кьвжпта пре Ботпвл чел че т'а лтцедепщт пре шше , пп лткъ Ш1 пжпъ лш поапте ш"; к ие(1епс1"т рървпки пием.
и . МаГпа!пте ат въхьт пре Оотпвл лншаштеа теа пврвреа , къ с1еа йреап- фа пте.
2. 2Г>.
та теа есте , ка съ пк тъ клътеск .
а. Иептрв ачеаста с'а веселят пита теа. пп" с'а ввкврат .птватеа: нилшкъ
ин трвпвл пи'с8 се ва съдъшлв! спре пъс1ежс1е .
I . Къ пв ве! лъса свФлетвл ппев лш 1ас1 , шч! веГ йа пре чел к8в1ос ал тъв съ Фапте.
вагъ стр1къч»пе .
2. 31 .
«I . Квпосквте а! фъквт пне въие в1ецП : втплеа-тъ-ве! йе веселие кв Фа- 13- 25
Ла та : Фрвтвсеце -]\п Дреапта та лштрв сФжринт.

ПСАЛМ
Съ роагъ ка съ пв съ фпшпгъ .рптрв 17.1оп|р1 :
1ар (л тър|'реа чса вечшкъ ащеаптъ .

51 .

фшпротпимчП .^птрачеястъ В1ацъ съ се «ермеаоъ ,
Рвгъчвпеа ль! 1>нп1<) .

Ч «21 Воатпе арептатеа теа , 1а аттте черереа теа, асквлтъ рвй гъчвпеа теа пв лштрв ввге вгклепе .
,
в . Осла Фпца та жвЛеката теа съ 1*асъ . Оки пне! вагъ Дрептъц!.
щр г. Черкат-а! пиша теа, черчетатв-о-а! поаптеа: кв фок пшлътвр1т , пп пв с'а аФлат лштрв пипе пейрептате .
д . Ка съ пв гръ1вскъ гвра теа лвкрврГ отепещ! , пептрв кввштеле ввгелор тале , ек ат пъ21Т къ! песип1че .
^ . Съвжршаще паши пие! лштрв кърърЬе тале , ка съ пв се клътеаскъ па
ши пие! .
а . Ев ат стр|'гат , къ та! оъг'п В; тпегеьле : плеакъ врекеа та пие , пп
авх! кввштеле теле.
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3 ■ Мшвпате фъ пплеле тале , чел че тжптвеш! пре чех че пъДъжсЬеск спре
тше , Ле че! ч"е став лшпронва дрепте! тале .
и . Иъхеще-шъ Воатпе ка лвтша омвлв! : лттрь- акоперешжптвл аршиор
тале шъ ве! акопер1 .
а . Бе кътре Фвца пекресИпчопплор кари* пГа8 пекъж1т пре тше , връжташи пи'е1 свФлетвл ппев ав квпршс .
I . Гръсшеа са о о« лшк.81ат ,
гвра лор ав гръ1*т тжпс1р1'е .
&' . 12гоптй«-тъ аквт ю'а« лшквпнврат, оки съ! 'ш'а8 пвс, ка съ'1 плечв
да пъшжпт .
К1 . Апвкатв-пГав ка вп лев гата ла вхпат , ип ка вп пвлй де лев че лъквеще лштрв асквпсвр! .
п . Скоалъ-те Боатпе, лтт1тп1пъ'1 пре е1, шГГ липшеснзкъ : 1*2Бъвеще свФлетвл ппев йе чел пекврат , саглеа та бела вргжташп тжшп тале .
д' . Боатпе (Нп пвцш с!е пре пътжпт, лнппарцП пре е! лш в]'епа лор, пи
йе челс асквпсе але тале с'ав вшплвт пжптечеле лор, сътвратв-сав йе фп, ни
ай лъсат ргтъипце првпчмор лор .
е< . 1ар е» лттрв йрептате тъ вон* аръта Фецн тале , сътвра-тъ-воИ? кжпй
пи се ва аръта_ тър1*реа та .
МЪМРЕ : ,

ПСАЛМ

31-

Мвлцъпюще , къ <Пп шоре (1еспг<1гж()!я"ре, каре поет1чеще о сяр1б ,
елпЛт . Мвлте с1|'птр'ачестеа апгвр лвГ Хрктос сг кввт .

жпв]'ппере ,

пм фтпгргцка а <1к-

Л\птра СФ&рш1Т , слацИ Попиша! ла! Оавн! ,
каре ав гртЛт Оошпалв! ьктптеле гаптърП лчец/Гп ,
лдп х!оа лдп каре ла 1хбъв11 пре ел Оошпвл оЧп шала татвлор вргжташ1лор ла! , пп Ла шапа ле! Саел ,
1Ш а 21С:

Кат"ста ,

2. ЛДтпърац! 22.

Г.

кБ1-те-во1*8 Боатпе вжртвтеатеа, Ботпвлесте лттър1'реа шеа, шЗ
|скъпареа шеа, пи 12Бъв1торвл ппев.
в. Бвтпегевл ппев- , ажвторвл ппев, ни' во'в пъсИжсЬ* спре йжпсвл.
г. Апъръторвл пиев, пи корпвл шжптв'рп теле, пл спр'ж'т~
торвл пие»" .
д . Лъвджпб" вой кета пре Ботпвл : пи де вргжташп пие! тъ воШ тжптвГ .
€ . Квпршск-т'а8 дврерие торцн : пи ржврие Фъръ де лепи пгав тврсврат .
з . Вврерие 1*аййлк1 пГав лшквпцврат : лиштпшатв-пГак ладорме торци.
д . 1Ш кжпЛ тъ пекъжат ат кетат пре Ботпвл , пп кътре Бвтпегевл ппев
ат стр1гат .
н . Ав21т-а8 <Нп Б'сер"ка чса сфяптъ а са глоскл пНев" , пи стр1гареа гаеа лшпаштеа лк! ва штра лш врекие лв! .
л . 1Ш с'а клътк , пн с'а квтретврат пъшжптвл , Ш1 тешелпле твпцГлор с'аХ
тврвврат , Ш1 с"ав клъпт , къ с'а тжп1еат пре джпселс Бвтпегев.
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127

I . Ск1Т8-с"а Фвт лдптрв тж1пеа лиТ , пй фок дела Фаца лв!се ва апршйе , кърбвп! с'ак ацжцат <1ела а\г,пснл .
а1 . 1Ш а плекат червр!ле , ш> с'а погоржт , пй пегвръ свпт шчолреле лм .
я1 . 1Ш с'а С81Т престе херввш!, пй а-жвврат жвврат-а пре аршле вжптврмор.
п . 1Ш а пвс лттвперек асквпдереа 1»! , лшпрежврвл лв! кортвл дв! , лштвпекоасъ апъ лшпорП въг^вхвриор.
д| . Бштрв стрълвч1ре лшпаштеа лв! пор! а8 треквт , грпкИпъ , пй кърввп!
<1е фок .
е! . ЛИ а твпат сНп чер Потпвл , пи" чел лдпполт 'ш'а «1ат гласвл сък .
и\ . Тр1'пи'с-а съцец1, пй Ча» рхспйт пре е!, ий Фвлцере а лдгшпвлдот, ни '1а8
тврвврат пре е! .
д! . ИП с'ав арътат 1'гвоаръле апелор, пи с'а8 йесквпер1т тетелпле лвпй! .
Н1 . Бе чертареа та Боатпе , Ае свФлареа Лвхвдв! тжше! тале .
Л1. Тр1Ш1С-а сНптрв лдппълдоте , ий пГа лват , рпНкатк-пГа Лп апе твлте .
к . Мжпт81-тъ-ва (1е връжтапй! пйе! че! тар1, ип йе че! че шъ връск пре пипе,
къ с'а8 та! лдптърп йекжт пп'пе .
к* . .]\11Т11Шп"пат«-т'ак е! лдп 7Лоа ръвтгца теле , ий а фост Ботпвл лштър1реа теа .
кв . 1Ш т'а скос лттрв лърщте , 12във1-тъ-ва къ т'а во!т .
кг . ПИ лиш ва ръсплът1 пие Оотпкл а"впре йрептатеа теа, иййвпре квръшеа
пшшлор теле ва ръсплъп пйе .
кл>. Къ ат пъггт къие Ботпвлв!, пй п'ат фъквт пъгжпътате (1еспре Бвшпехекл пйе» .
к^. Къ тоате жвЛекъцмс лв! лшпаштеа теа, пй лшйрептърие лк! пв с'а» (1епъртат дела пипе .
кв . III) В018 Ф1 Фъръ пр]'хапъ кв <1жпснл, ий тъ во)» лъг! йе Фъръ йв лецеа теа.
кд. ШТт! ва ръсплът! )ш'е Бошпвл сЬпре а*рептатеа теа , пй (Ьпре квръпдеа
тжтиор теле , лшпаштеа окиор лв! .
кн . Кв чел ккв10с, кввюс ве! Ф1 , пй кв отвл певшоват , певшоват ве! Ф1* .
к* . II! Г кв чел алес , алес ве! Ф1 , пй кв чел лшйърътшк , те ве! лшаЧрътшч1 .
а . Къ тв пре попвлвл чел стергс ве! шжптв! , пй окП шжпдриор ве! етер! .
аа . Къ тв ве! лвтта двтшъторвл име», Бостпе , Овтпегевл пйев лвтша-ве!
лштвпереквл пйе».
ап . Къ лштрв т|'пе тъ воШ ивъв! сю 1сп1тъ , пй лштрв Овшпегевл пйев вош
трече 2.Шл .
лг . Овтпегевл Ш1е8 Фъръ пр]'хапъ есте калеа лв!. К8В1птеле Ботпвлв! кв фок
лътвр1те , сквт1тор есте твтвлор челор че пъйъжйвеск спре йжпсвл
л д . Къ чте есте Овтпеге» аФаръ йе Оопшвл ? сан Ч1пе есте РвтпсгеН Фъръ
пвтп! Пктпегсвл пострв ?
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ле- Шпшеге»! чел че тъ лигппце кв пвтере , пи а пбс Фъръ пр!хапъ калеа
теа.
з.лтпг:
ло . Чел чо съвжршащ! ш'чоареле теле ка але черввла!, ип престе челе лш22. 34. палте тъ пв! .
'
.
~~ 35лч- Кореле лшвец! тжйнде теле ларъгвоШ: пи а! пьс арк с!е аратъ лдп врацеле теле .
ли . 1Ш а!йат пие сквтеалъ Не тжптв1*ре ; пи йреапта та пГа спр1жпит .
ла. 1Ш чертареа та ш'а лдпйрептат лштрз сФжрипт, ии- чертареа таачеастатъ
ва лдпвъца .
м. Лърщт-а! паши пие! свпт пнпе: пп п*а« слъб|'т ьртеле теле .
мь . Гош-вою пре връжташн пие!, ни воШ пршйе пре (Ьт.шнП: инпв тъ вой
лштоарче , п.т.пъ че се вор сФжрип .
мк . Д'екъж1-В015 пре йжпин! , пп пв вор пьтеа съ стеа : кгс1еа-вор сгпт шчоареле теле .
мг. 1Ш та! лдпчтс кв пвтере спре ръгвоШ: лдтшесПкат-а! пре тоцТ че!чесъ
сккла ссьпра теа, свпт шше .
м^. 1Ш ал връжташмор пне! 'т! а! а"атппе Лосвл: ни" пре че! че тъ вргск пре
ннпо 'I а! П1ерс1йт .
м^. Стр1гат-а8 , пнпв ера чел че шжптвеще : кътре Роптал, пп пв '1а ав21Т пре е! .

мз . 11Н вой гйрвпнка пре е! ка праФ»л лт Фаца вжптвлв!: ка тша «лщиор вой
щерце пре (Ьъпши .
мз • 1гБъв1-тъ-ве1 а*е прЬпреа попвлклв! :
пвпе-шъ-ве! ■ кеп пеатвриор .
ми . Попвлвл пре кареле п'от квпосквт, 'тГа сл«Ж1т пне , лдптрв авгвл врекп ига ав21т .
ма . ФН стреш! ав пнлилт пие , фи стренп с"а8 л^пвеки, нн а» ишопат сИп кърърие лор .
м . В|8 есте ])отпкл, пп вше есте кввжптат БвтпежеВ, пн съсе литалце Бвтпегенл тжптгяри теле .
нд . Бвтпеаевле , чела че гЗаГ ивжпсИре пи'е, ни' а! свпвс попоаре свпт пнпе ,
12във1тор8л пнев а"е връжшашн пне! че! тшчшош! .
ик. Бела че! че съ скоалъ асвпра теа тъ ве! лишълца: с!е отвл пейрепт тъ
Ве! 12БЪВ1 .

2 лдтпг:
мг . Пептрв ачеаста тъ во1в търтврнп рле л^птрв пеатвр! Воатнс, нн пвтелв!
22. 8.
Тг8 В018 кжпта .
Рота:
мд . Чел че търещ! тжптв1*рме лдтпъратвдв! , ш1 Фач! шмъ впсвлв! тъв" лв!
15. 9БавМ, нл сетшнЛе! лв1 пжпъ лдпвеак .
МЪПРЕ ;

ПСАЛТ1РЕА.
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Н*.

ПмипепК , Ш1 Ип Фгптхрие лвкрврмор челор черещГ, Ш1 Н|'п лепеа чеа Рвтпел^аскъ съ квпоаще , пре
каре ввпоссликЬл ли роагь, ка лв! товте клте кв пещппца, са* кв щппца ак греопт , съ I ле ерте .
.|\итрв СФ&рипт , Псалтвл лвГ ВатЧ! .

I ерврме спвп тър)'реа .ш Овтпегев', ип Фачереа тжшиор лв! о вестеще тър1еа .
п . 2Иоа /л" и"! спвпе кввжпт , ип" поаптеа попгш вестеще щнпцъ .
г . N8 сжпт гра1вр! , тч1 кввште , але кгрора съ п» съ авгъ гласврие лор .
д . лш тот пъш.у.пт^д а енп'т веспреа лор , ип" ла тарцииле лвтп гря"вр'ле лор. рот :
<г. фп соаре а пие лъкашвл съв : ш! ел ка вп пп'ре че есе (Ип кътора са. 10, 18,
5. Бвквра-се-ва ка вп вр^аш се алерце кале: «Ип тарпшеа червл»1 епиреа лв! . л5ка.
3 ■ 1Ш литтпшареа лв! пжпъ ла шарщпеа черклк! : пи' пв есте чте съ се -4 - 46.
асквпгъ <1е кълйвра лв! .
и . . 1сцеа Оошпвлв! Фърь пр"хапъ , каре лштоарче свФлетеле : търткр"еа
Оошпвлв! крегПпчоасъ , каре лдпцелепцеще првпчи .
л. . Орептъцие Потпклм! йрепте, челе че веселеск нито: порвпка Оошпвлй1 стрълвч1'гь каре лвпппеагъ оки .
I . Фр "ка Оошпвлв! квратъ , каре рътжпе лм веаквл веаквлв! : жвДекъилле
Оошпвлв! айевърате , лнк1рептате лдшпревпъ .
й! . 1)ор|'те сжпт та! вжртос ("екжт аврвл, ин йекжт п!агра сквшпъ тхлт ,
ни' т?1 ^влчГ сюкжт пнереа ин Фагврвл .
ш . Пептрв къ ровел гьв пъгеще ачестеа , ип кжт! пъгеще ачестеа ръсплът'ре есте твлтъ .
п . Грешалеле чше ле ва пр1чепе? с!е челе асквпсе але теле, квръцеще-тъ:
ип с!е челе стреше, 1артъ пре роввл тъв" .
д| . 1>е пв шъ вор стъпжги , атвпчеа Фъръ пр'хяпъ воШ <м" : ни" шъ вой* квръц' де пъкат шаре .
(51 . Ш' вор Ф1 лштрв бвпъ плъчере кввштеле гцрИ теле : ни* квцетвл нппШ
теле .]шпа'птеа та пврвреа . Ооптие ажвторвл ппев" , ип *2БЪв"торвл пнев" .
II С А Л М

ОЬ

Рвгъчвпе пептрв лдтпгратм кдп! порпеще ла ръгкмв , га Омшлчсв съ'1 *1е фптрв авгтор .
»|\пгрг. ечврппт Псалшвл лвГ 1)анм1.

вгъте 1)отпвл лш г'оа пекагвлвТ, сквтепскъ-те пктеле Овтпегевлв1 лв! 1аков.
в . Трппщь Ц1'е ажвтор Литрв чел сфжпт , ни' иЧн Слон сир1ж'пеаскъ-те пре т^пе .
17.

\30

ПСАЛТ1РЕА.

г . Потепеаскъ тоатъ жертва та : ии арберса чеа бе тот атасъ се лшграше.
^ . Ое л Ц1в Оошпкд бвпре шипа та , пи тот сфзтйл тьв съ' л илшеаскъ.
е . Бвквра-пе-вош бе тжптгпреа та: ии лттрв пвтеле Оопшвдв! Онтпеясв«1 пострв пе вот тър1 .
е . Плтеаскъ Ботпкл тоате черерие тале : акит ат квпосквт , къ а пшпТ81Т Потпвл пре «ПС8Д съ» .
3 . Авяи-ва пре бяшсвл бш червд чел сфжпт ад сън: фшрв пвтер! есте гажптв1реа брепте! тале .
н . Лчещда лш кървце , ии' ачещда пре ка! :
хар по! пвтеле ОотпвлвТ
Пвтпегевлк! пострв вот кота .
л. . Ачедн'а с'а8 лшмнебекат , шч а8 къгвт : 1ар поГ ле-ат сквлат , пи пеат лтбрептат .
I . Попише тжптвеще пре липпъратвл , пн пе ону.1 пре по! ор! лш че 21 те
вот кета .
ПСАЛМ

к .

Мв:цътеще къ пре ^тпгратвл Хрьтос К8 тире "ппсте л'а фтпоЛсшт , ип пре липпротпдачп лвГ та!
мре кршъ ли ва шерйе .
Л\птрв (млриит Псадши л»1 ОиМ .

| оатпе лштрв пвтереа та съ ва весед1 лшшъратвл : ии' Не тжптв!реа та се ва ввквра Фоарте .
п . ПоФта 1шти Д81 Та! бат д»1 : ип бе во1*а ввгедор дв! пв л'а1
ДШС1Т Прб б.Т.ПСВЛ .

г . Къ л'а! лшт1'тп1пат пре ел кв Бше-кквжптьрие ввпътъци: пвс-а! пре капвл лв! ввпвпъ бе татръ сквтпъ .
А . Шацъ а червт беда тше , пи 'I а! бат лв! лнпщте бе гие лш веаквл
веаквдв!
е . Маре есте тър1'реа дв! лштрв тжптгнреа та : тър1рс Ш1* таре кввипцъ
ве! пвпе престе ел .
е . Къ ве! (1а лв! вше-кввжптаре л\п веаквл веаквдв!: весел1-ве! пре бдпсвл
лштрв Бвккр1е кв Фаца та .
д . Къ лшпъратвл пъбъжбвеще спре Иотпвд : ни лштрв шие челв! лишадт
пв се ва клът! .
й. Афде-се тжпа та тктклор връжтапндор ть1: бреапта та съ а*ле пре тоц1
че! че те връск пре тше .
л. ■ Къ'1 ве! пвпе пре е! ка кп квптор бе «ок лдп вретеа Феид! тале .
I . 1)ошй8л лштрв пшиеа са ва тврвзра пре е!, шГ! ва шашка пре е! фоквд .
*1 . Робвл лор бе пре пъшхпт лдд ве! шербе : ии сътхпца лор бш фи оатетлор .

ПСАЛТ1РЕА.
П1 . Къ а8 плекат асвпра та реле :

квпетат-ав" СФат»р1 ,
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каре пв вор пвтеа

съ стеа .
Н. Къ'1 ве! пвпе пре джпшНйос: жптрв че! ръташТ а! ттЛ веТ гът1 Фацалор.
д1. фппалцъ-те Боатпе лдптрв пвтереа та: кжпта-вот, ин вот лъ»с1а П8терие тале .

МЪР1РЕ :

ПСАЛМ

КЛ.

Христос йе пре крие роагъ пре Татъл , понкпин! челе че а пътшит, ка лк!съ'1 *1в .тттр'аж«тор : <1лнъ че ва лдпмеа , заъйае лкГ лдп тоатълвтеа ле ва вест| . С* кмнпе челорскспъсИжа^цГ л/.птрг, пепяппцъ.
ЛДптра СФлромт, пептрк спрш1пеала чеа с!е (Нпмпеацъ . Шанпвл л»1 Папи] .

втпегевле , Бвишегевл пие» та атште спре пипе , пептрв че т'а1

мате :

|лъсат? (Ьпарте с!е тжптв|'реа теа кявштеле грешалслор теле.
в . Бктпегекл пнек, стр]'га-воШ ин>а . пп пй ве! ;тх[ , ни' поап-

27.46.
марю.

!теа, ни пи спре пепр1чепере пие .

15.34.

г . 1ар тв лдп чел сфжпт лъквещ! , лавйа лв1 1срам .
д. Спре тше а» пъйьжсШт пършцН пощр1 , пъаЧжсЬит-ав , ии *1 а! 1*2бъв1т
пре йжпппГ.
6 . Кътре тше п8 стр1гат , ш1 с'а8 шжптвн , спре тше ав" пъаЧжсЬнт, ни пв
с'с8 рвшшат .
9. Гаренсжпт в|'ерте, ни па от: окара оатешлор, пи (Ьфънпареа попялвлв!.
д. Тоц1 че! че ш'ав въг»т пГав ватжокор1т:

гръгг-а8 кв ввхеле , клъпт-ав

К8 КаПВЛ .

Иате :

й. Къ(1ъж(л81т-а8 спре Потпяд, 12БЪвеаскъ'л пре Лжпсвл : тжпт81аскъл , къ'л

27-43-

ВОеще Пре ел .

Марко.

* . Къ тв ещТчела че т'а! трае аЧп пжптече, пъа*еж<1еа теа а*ела цжцме та1ч11 теле , спре тше т'ат арвпкат а*ш пмтрас .

15 . 34.

I . Бш пжптечме та1чН теле, Бктпегекл пНев" ещ? т», пв те (1спьрта (1ела теле.
ой . Къ пекахвл есте апроапе : ин п« есте чше съ'т1 ажвте пие .
л|. ^пк«пцкрат«-т'а8 вще! т»лц1 , тавр! граш! т'ьв квпршс .
п . Беск1С-ав асвпра теа гара лор , ка вп ле8 че ръпеще ии ръкпеще .
д! . Ка апа пГат върсат : пи с"ак рнпш'т тоате оаселе теле .
0 . Фък«тв-с'а лшта теа ка чеара че съ топете, лп ппжлоквл пжптечелв! плей .
91 . йскатв-с'а ка вп вас с1е лвт вжртвтеа теа, ин лшша теа с'а .н'шт(1е грвтагвл пнев", пи *п цържпа торцн т'а! погоржт
3> • Къ т'а8 жпквпцврат кжнн твлц!: адвпареа челор вшлеш т'а квпрню .
И1 . Съпат-ав* тжшие теле , ни шчоареле теле .

.

л.1 . Квтърат-лХ тоате оаселе теле : Ш1 аче^а пр^веа , Ш1съв1та ла тше.

17. и
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к. ЛДтпърц1т- а« хашеле теле лор»'ш1, ии пептрв къташа теа а» арвпкаг
сорш .
Май:
ка • 1ар т» Иоатле п» Лепърта ажвторвл тъй дела пипе, спре спрпктсала теа
27. 35. ^а апипте
1оап.
кл . 12Бъзеще Ле сав1в свФлетвл пнев , ии с)1П тжпа кжТпелв! пре чеа впапъ-

19.23. скктъатеа.
"~ 24кг. Мжптвепде-тъаЧп гвра левлв! , писни коарпеле тороциор стерста теа .
Евреь
кд . Спкне-вомпвтеле тъй Фрациор пие! : лдп пнжлоккл ас1впърП ге В01К лъкЛа .
2. 12.
«(:. ЧеГ че въ тетец! г!е Оотпвл лъвсЬцГл пре ел : тоагь сътжпца лк! 1аков
шърщГл пре джпснл .
кз . Тетець въ ае джисвл тоатъ съшжпца лв1 Гсраи .
«3 • Къ п'а йеФъГгаат , шчГ а лепъйат рзга съракнлв} .
кн . N141 а л^пторс Фаца са дела пипе : ии кжпД ат стр|"гат кътре Олисял т"а
авак .
к* . Вела тте есте лпвйа теа : лмтрв асЬпаре таре тъ в<ш търткрш ц«е :
ркгъчвпме теле во|'в сЬ лдппа1-птеа челор че съ тет (1е йжпскл .
л . Млпка-вор сърач11, пи се вор сътвра , ни вор лъпНа пре Ботпвл че! че
кавтъ пре Лжпсйл , ви вор Ф1 1ш'шие лор лш веаквл веаквлв! .
ла . А(18че"ш-вор апипте , ии се вор лттоарче ла Ботпвл тоате тарцише
II ЬН1Д|ПТВЛл1 .

лп . ИЛ се вор лшкша лдппаштеа лв! тоате тощешрие пеатвриор .
лг . Къ а Ботпвлв! есте лшпъръцЛа , пи ел стъпжпеще препеатвр!.
ла- 31жпкат-а8 , ии с'ав фпкшат тоц! граинГ пътжптвлв! : лдшшптеа лв! вор
къаеа тоц! че! че съ погоаръ лш пътжпт .
л^ . 1Ш свФлетвл пнев лв! вхаяъ , ии сепшц1'еа теа ва слвж! лв! .
аз . Весп-се-ва Ботпвлв! пеатвл чел че вше, ии вор веел арептатеа лв1поПВЛ8Л81 че се ва паще, пре кареле л'а фъквт Ботпвл .
П С А Л М

КЙ .

Сакпс фачериескБ^ейедаОотпвл, пептрв къпр1п трапсгл а фост осКхшг , пп тот с!еавпа па ц .
ПсаЛпмл»! 1>аин1 .

отпвл тъ паще , пи" шпнка пв'т1 ва лшчи .
п . ^\п локвл пъшйпм аколо т'а сълъшлвхт : ла апа осНхшГ т'а
хръшт , свФлетвл пнев л'а .рпторс .
г. Повъцвкв-пГа пре кърърме йрепгьцП , пегтрв пвтеле лв! .
д . Къ йе вой ни втвла лш 1ш'жлок8Л втврИ торцп , пв тъ вой тете с1е
реле , къ тв кв пипе ещ! .
6- То1агвл тъ», пи варга та ачестез т\ь тжпгд1ат.

II С А А Т I Р Е А .
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в. Гът1'т-а! лшпаштеа теа тпсъ , лшшронва челор че тъ пекъжеск .
1 петрк
2. 2Г>.
д . йпс-а! к« »пт '1о лепш капел нпск, пп" пахархл тьк есте ааъпжпДв-тъ ка
5. 4.
»п пвтертк .
й . НИ пила та тъ ва врта лш тоате гмеле шеци теле : ми' ка съ лъквеск
ей Л1п каса Т)отпклк1 лштрк лшпелхпгаре с1о хие .
ПСАЛМ
Пкпшсгск тот пътлптвл

КГ.

картжещс ,
1яр .]\п твптеле ле! чел 11реск се пор <м че! п |ч. приапт.,
пептрк къ Хрктос Б1рк1пс1 , в йеск1с порцие .
Псалтвл лвГ Пави! , ал хшеа <Пп сатвете .

л Ботпвлв! есте пътжптвл , пп плшреа лв! : лвтеа , пп тоц! че!
че лъквеск лштрЧьпса .
(ГТГ
н Ачеста пре тър! л'а лштете1ат пре ел , пп пре ржвр! л'а , Кор|п:
гът^т пре ел .
10- 22г . Чше се ва св1 лш твптеле 1)опшхлй!? са8 чше ва ста лш локвл чел сфжпт ал л»1?
д . Чел певшоват кк тж!ш'ле , ни" карат ла нптъ , кареле их 'иГа лввт лш
Нешсрт свФлетвл съй , ни п» са жврат лштрх вшлешвг веч1П«лк1 съ8 .
3 • Ачеста ва лва вше-кввжптаре аела Вотпвл , пп пилостете йела Бйтпсхок тжптгпторхл съ8 .
з . Ачеста есте пеатвл челор че кавтъ пре 1)оппжл , пчелор че кавтъ Фаца
Бвтпегевлв! лв! 1аков .
3 . ПоЧкац! воер! порцие воастре , пп въ ркПкац! порцие челе вечтче , пп
ва штра лшшъратвл тър1ре! .
н. Чше есте ачеста лпппъратвл тър1'ре!? Потнкл чел таре , ми пктергпк ,
Ботпкл чел таре лш ръгвоШ .
^ . РШкац! воер! порцие воастре , ми' въ ркНкац! порцие челе вечтче ,
пп ва штра лшшъратвл тър]'ре! .
I. Чше есте ачеста лшшъратвл шър1ре! ? Боглпол пвтериор , ачеста есте
лишърат8Л тър1ре1 .
МЪПРЕ :
11 С А Л М

КА .

Съ роагь съ се тлшмагкъ йе ^шпропвгпч! , нл к*ръц1п<1(:-се Не пъкате , ел ,
Л\птрв СФхроит Псалтвл лв! ОШй .

Катнзта ,

нп попялм съ скапе.

Д.

ътре тше Боатле ат рнШат свФлетвл пнев : Бйтлегеял пнев спре
| тше ат пъсЬ>Ж(]мт , съ П8 тъ рвинпег лшвеак .
■ . Шч! съ ржгъ бе тше вргжшапп! пие! , пептрв къ тоц! че! те
равоъ пре тше пг; се вор рвшша .
г . Съ се рхшшехе че! че фпк Фъръ с1е лепе лшс1етерт .
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д . Къие тале 1)оатпе аратъ*т! : пи кърърие тале шъ лшвацъ .
<; . фпс1рептеа2ъ-тъ спре аг1евъркл тък , ии тъ .рпвацъ: къ т» ещ! Бвтпехей.»
тжптв1'тор?;л пивЙ, ии пре тше те-ат ащептат тоатъ гюа .
• . Аг1«'ц/ агшпте с!е лшйврърие тале Ьоатпе. пп де шиеле тале, къ (Нп веак сжпт.
3 • Пъкателе тшерециор теле , ии але петппцп теле пв ле пошеш .
й . Рйпре тиа та потепецп-шъ тв , пептрв ввпътатеа та Боапте.
л . Бвп пи дрепт есте Воппшл : пептрк ачеаста лепе ва пвпе челор че грешеск
Л1П кале .

1оап.
1Г>. 52.

I . ^п<1репта-ва пре че!влжпг1ла жвдекатъ , лшвъца-ва пре че! влхпа! къие
салс .
41 . Тоате къме Вошпк.ш тиа пи аг]евървл. челор че кавтъ ашегъшжпткл лв!«
ип шъртврпле лв1 .
ш . Пептрв пвтеле тъй Ооатпе, ип квргцеще пъкатвл пиев, къ твлт есте .
г1 . Чше есте отвл , чел че съ тете '1с Оотпнл ? леце ва пвпе ле! лт калеа
каре а алес .
д1 . СвФлетвл лк1 лштрв ввпътъц! се ва сълъш.ш : пи сътжпца лв! ва тотет
пътжптвл .
ф . ^\птър1ре есте Ботпкл чедор че съ тет ве йжпсвл : пи ФъгъДвшаа лвГва
аръта лор .
91 . ОкИ пие! пврвреа спре 1)отпвл , къ ел ва скоате а"ш лац шчоареде теле .
у . Кавтъ спре пп"пе , ни тъ тикегае : къ впвл пъсквт, ип сърак сжпт ев .
ш . Кекагврие пити теле с'п8 липтвлпдт : дт певоие теле скоате-тъ .
л.1 . Ве/1 стереша теа , ни остепеала теа , пп ласъ тоате пъкателе теле .
к . Вег! пре връжташи пие! къ с'ак лшипвлщт : ип кв вржчвпе пеареаптъ т'ав
врат .
к» . Пъгеще свФлетвл пиев , ии* тъ йвъвеще , ка съ пв тъ рвпшег , къ ат
пъ(1гжс1«1т спре тте .
кп . Че! Фъръ йе ръвтате. нп че! (Зрепц! с'88 21шт де пипе, къ те-ат ащептат
Поашпе .
г1 . 1гБъвеще Бглппегевле пре Тсраи <Нп тоате пекагврме лв!.
ПСАЛМ

Кб.

Съ роагъ , ка е! мш4 певйиоват, .цптре че! осаптПц! съ ав се сокотеаскъ .
.^\птрв сфдрппт Псалтвл лм 1)аВ1(1 .

всюкъ-тъ Воанше, къ ен лттрв перъвтатеа теа ат втвлат , ии спре
Вотпвл пълЧжсЬши* пв вой* слъб1 .
п. 1сш'теще-тъ Боатпе , ии тъ чеаркъ : априи^е ръркпки пие!',
ии 1111111а теа.
г. Къ тиа та лшпаштеа окиор пие! есте: пи вше ат плъквт лштрв ааевървл тъв .
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д. ]\*'ат шегнт кв айвпареа йешертъчвт! , ш« к» кълкъторп йе лепе пк вой
штра
е.
е.
т"ккл
а.
й.
а.

.
йржт-ат айнпареа челор че в!кленеск, инки че! пекреаЧпчош! пк вой шейеа.
Спъла-вой лдптрв че! пев1повац! тжпиле теле, ии вой лшквнцвра жертвелтък Воатпе .
Ка съ авх гласвл лавйе! тале , ии съ повестеск тоате пнпнгше тале .
Боатпе гввгг-ат бвпъ кнвипца каси тале, ип локкл лъкашвлв! тър]'ре! тале .
Съпв шергТ кв че! пекресИпчонпсвФлетвл ппев, ип кв вървацИ сжпивриор

вгаца шеа .
I . фптр'але кърора тж1п! сжпт Фъръ (1е лецие : «"реапта лор с'ав втплвт Де
варвр! .
41 . 1ар ев лштрв перъвтатеа шеа ага вгавлат, 12въвеще-тъ Ооагапе , ип тъ
тивеще .
В1 . Шчорвл пиев" астътвт лштрв лшврептаре, лштрв адвпър! вше те вой кввжпта
Поапшс .

ПСАЛМ

КЗ .

Кеш къ ел п« съ тете Це шч1 и пншпе , пктаГ Лева рът&пеа ^п каса НитшнвГ, а<Икъ лдп Б1сср1къ,
Ш1 <1е'л-ва апъра Пмписхек <1е стр&пк ъгьцие .ртпротйвшчмор .
Пса. -пий ;м 0яв1й , шаГшипте Ле а се 8пце .

[ ошпвл есте лвтшареа шеа, ип шжптв1торвл ппев: г1е чше тъ вой тете?
е . Ботпвл есте скнт1'тор«л в|'еци теле, с!е чше тъ вой лШФршоша?
г . Кжпе! се вор апроша асвпра теа че! че'т! Фак ръв1, ка съ тъпжпче
кърпврме теле .
д . Че! че тъ пекъжеск, ип връжташп пие! : аче1а ав слъвгт , пи а» къгвт .
^. Бе с"пр ржпсШ асвпра теа тавъръ, пв се ва ЛШФршоша Ш1та теа.
9 . Бе с'ар сквла асвпра теа ръгвоЙ лштр'ачеаста ев пъаЧжйвеск .
3- 8па ага червт с!ело Пошпвл , ачеаста вой къвта, ка съ лъквеск лш каса
Ботпчлв!, лш тоате гиеле в!едН шеле .
я . Ка съ въг Фрвтвсецеа Оотпвлв!, ппсъчерчетег Бдеерша чеа сфжптъ а лв! .
.о. . Къ т'а асквпс лш кортвл съ« .рп гшв ръвтъдолор теле: акопер1тв-т'а лштрв асквпсвл кортвлв! съ8.
I . Пре шатръ т'а лшпълцат : ип' аквш 1атъ а лшпълцат капвл ппе» нресте връжгааши пие! .
•I . .]\шшцк;раг-ат. ии ат жертв1Т лш кортвл л»1, жертвъ йе лаваъ, ип с1е
стр1'гаре , глъсвьвой, ип вой кжпта Оотпвлв! .
Н1 . Два! Ьоапше гласвл пие»*, кв кареле ат стр/гат : пилвеще-тъ пн тъ аСКВДТЪ .
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п". Ц(*е а 21*с шта теа, пре Ботивл вой къьта: те-а къвтат пре ппе Фаца теа,
Фаца та Боапзпе вок; къвта .
^1 . Съ пв жпторч! Фаца та Де кътре пипе , ии съ пв те авац! жптрв пшйе
беля роввл тъ» .
& . Ажвторвл «лев фп , съ и» шъ лепех! пре шше , ии" съ пв шъ лашТ Бвшпехевле тжптмторвл пнеь .
81 . Къ татъд пие»", ии' швша теа т'а» пъръмт пре пи'пе, 1ар Ботивл га'а лват 31 . Лепе пвпе'т1 пПе Боатпе жп калеа та : па тъ жш!рептеа2ъ лш къраре
с1реаптъ пептрв връжташн ппе! .
н! . N8 тъ Ла пре пппе лш свФлетеле челор че тъ пекъжеск , къ с'а8 сквлат
асвпра теа търтврн педрепте , ин а8 пнпцдт стржтвътатеа лорв'ш! .
,0.1. Крег къ во18вес!еа ввпътъцдле 1)отп8Л81 жп пътжптвл челор вп .
к . Ащеаптъ пре 1)ошпвл , жтвървътеагъ-те , ип съ се жптъреаскъ ннта
та, ип ащеаптъ пре Бопшвл.
МЪИРЕ:
ПСАЛМ

КЗ

Хритос поФтеще а*ела Пвпшегев Татъ! , съ пв съ ше *п <па ка »п пъкътос : ч1 аче1'а пе^епс^в-се ,
пре Лвпсвл , ии пре попалвл ЛК1 Окшкегив лшнсч! съ'л Ц1е. Та1па л»в1ерП сале ^псептеахъ .
Псатв! шХ 1)ивн1 .

ътре т!пе Боапте вой стр1га , Бвтиегевл ппев съ пв тач! ае кътре
пипе : ка пв кжпй-ва съ тач! ае кътре пппе , ин тъ вой асегаъпа
челор че съ погоаръ жп гроапъ .
в . Ава! Боатпе гласвл рвгъчвпп теле , кжпг! тъ рог кътре
тше кжпг1 ркНк шжшие теле кътре Бшерка чеа сфжптъ а та .
г . Съ пв тъ трап! пре пппе кв че! пъкътош! : ин' кв че! че лвкреагъ стржтвътате съ пв тъ п!ер21 .
* . Кв че! че гръеск паче кътре вечнш съ! , 1*ар челе реле жп Шпнле лор .
е. Бъ-ле лор Боатпе Лвпре лвкрврме лор, ип авпре В1'клеш8гвл •гвосИр!лор лор .
|
з . Бвпре Фаптеле тжТш'лор лор с!ъ-ле лор, ръсплътеще лор ръсплът1реа лор.
а . Къ п'ас: лшцелес спре лвврврие Ботпвлв! , ин спре лвкркрие тжишор
лв! : сврпа-ве! пре ажпшп , ип пвЧ ве! хмН .
й . Бше есте кввжптат Ботивл , къ а ав21т гласвл рхгъчвпП теле .
л. . Оотпвл есте ажвторвл ппев*, инсквтггорвлпнев : спре ажпсвл а пъаъжамт
ниша теа , ин т'а ажвтат .
1 . 1Ш а жпФлор1т трвпвл пне8 , пл Лш воеа теа тъ ъоИ търтвр1С1 лв! .
«I . Ботпвл есте жптър!'реа попвлвлв! съ8, ин сквт1тор тжптв«риор впсвлв!
съ* есте .
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м'| . Мжптреще пре пополвл тъй, пи Бше-кввнпеажъ тощешреа та:

ип 'I

пг.ще пре е! , ни 'I ркНкъ пре е! пжпъ Л1пвеак .
ПСАЛМ

КЯ.

.р ш1е:игпг пре чсТ Йрепц! съ тгреаскъ пре ОвпшегеВ , чех че к» аша гроаспп; кивьпт , сав н твпет
пвтерса са 'ш1 арлтъ.
Съ квшпе квг&щ&зв! ль! Окпшегс^ .
И( ;| миел н( ОипМ с1е скоатереа кортвл»! .

Ц <\тец1 Оошпвлв! фН лв! Октпегев : аЛвчец! Оотшш! пре фп верьечиор .
в . А(?8чец1 Оотпвлв! тър1ре нп чмсте , аДвчепд Оотпвлв! тър1'ре пвтелв! лк! : л>пкшаЦ1-въ Оотпвлв! лт квртеа чеа сфжптъ а лв!.
г. Гласвл Оотпвлв! престе апе : Бвтпегевл тър1'ре! а твпат : Оотпвл пре
сто апе твлте .
А . Гласвл Оотпвлв! лштрв тър1е : гласвл Оотпвлв! льптрв шаре кввипцъ .
(=. Гласвл Оотпвлв! чел че СФъратъ кеарП : ни ва гйрагА Сотпвл кес1ри Л1вапвлв! .
5 . НИ ли ва гйрмшка пре <1дпшп ка пре вщелвл Л1'вапвл8Т: ни чел !вБ1Т ка
Ф18Л 1ПОрОЦ1ЛОр .

3 . Гласвл Оотпвлв! челкТ че тае пара фокклв! .
н . Гласвл Оотпвлв! челв! че клътеще пвстчвл: ии ва клът1 В отпил пвст1вл КайаЧсвлв! .
л. . Гласвл Оотпвлв! челвГ че съвжршаще черви : ии ва (1ескопе |?1 йвтвръвме ,
ви лш Бнзерка лвГ тот кареле гръеще тър]'ре .
I. Оотпал потопвл ва лъкв1 : нива шедеа Оотпвл лшпърат л^п веак .
«I . Оотпвл тър1е попвлвлв! съв ва (1а : Оотпвл ва вню-кввжнта пре попвлвл съв
кв паче .
ПСАЛМ

Н6-.

Ммцътсще и! Овтпегея къл'а т*птв1т<1е нрппсжШ, ии л а а келта г .
ЛДптрв СФлрш1Г ,

Съ квв1ое лв! Хр1Стос,

Псанпм кАптърИлдишире! касНхв! 1)ав;ц .

ппълца-те-воШ Ооатпе, къ т'аГ рнИкат пре пипе: пнп'а1 веселппре
връжташн пие! асшра теа .
в. Ооатпе Овтпегевл пиев стркат-ат кътре Т1'пе, пи т'а! вшс!екат .
г . Ооашпе скос-а! сИп хайсвФлетъм пиев : тжптгитк-пга! а*е че! че съпогоаръ
лт гроапъ .
^ . Кжптац! ОотпвлвТ че! кввшш! а! лв! : пи въ търтвргсщ! потешрП сфШцеп!е! лв!.

18.
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€ . Къ 18Ц1те есте лдптрв тжшеа лв1, ни В10цъ лт во1еа лвТ, сеара се ва сълъШЛ81 плжпцере, пп сИтшеаца Б8квр1е .
з . 1ар е« ага г\с лштрв прюосшца теа: пв тъ всш клът1 лшвеак .
3 . Боатпе лштрв В01ва та с!ъ Фрвтвсецп теле пвтере: ип '«Т а! лшторс Фаца та,
пи т'ага фъквт тврвврат .
и . Кътре т^пе Боатпе вой стр1*га , пи кътре Бвтпегевл пиев тъ вой рвга .
л. . Че фолос есте лштрв сжпцеле пне8 , кжпй тъ погор е» лштрв стр^къчвпе?
а» сюар се ва търтврМ ше цържпа ? са8 ва вест! асювървл тъв ?
I . Авггг-а Ботпвл , пи т'а тшгг : Бошпвл а фост ажвторвл пне8 .
м . ^пторс-а! плжпуереа теа спре Б8квр1"е Ш1'е, рвпт-а! саквл пне8, ни т'а!
лтчтс кв веселхе .
т . Ка съ кжпте пде тър1*реа теа , пи пв тъ воШ тжхги : Воатпе Бвтпеяевл пиев лш веак тъ в 018 търтвркм ще .
МЪИРЕ :

ПСАЛМ

л•

Ржпйвсще ряпчкпе^тпропвапршсжсШлор , ин а^пЛешпър^ор .цтпрои^вшчиор : 1аисЬ ратМала ля!
Допишех спре че! крс&шошГ, ип пре ачециа спре 1»1нреа л»Г Озтпеге» ли лихкашпъ , каре *1е-ггр»1а
пептрв 4аптеле сале ^и ръсплътеще ■
СгкквЬелвГ Хрк-тое .
Л\птрвс»дрш11 , Шалткл л»1 БавМ лептравЬшре .

пре тте Боатпе ат пъйъждв 1Т , съ пв тъ рвиппег лт веак , лштрв
йрептатеа та 1авъвеще-тъ , пп тъ скоате .
н. Плеакъ кътре пипе врекеа та , гръвещейе тъ скоате: фПпие
Бйтпегев сквтор , пи спре касъ йе скъпаре , ка съ тъ тжптвещ! .
г. Къпвтереа теа, пи скъпареа теа ещТтв, ни пептрв пвтеле тъвтъве!

х«ка.
2». 46.

повъцм , пп тъ ве! хръп1 .
А. Скоате-тъ-ве1 Лп кврса ачеаста, каре а асквпс пие, кътв ещ! сквторвл
пиев Боатпе .
6 • Фп тжТп!ле тале в0^ П8Пе 0»Х8Л т™% '• «Бъвхтв-т'а1 Боатпе Бвитегевл
айевървлвх.
5 . Кржт-а! пре че! че пъгеск сюшертъчвшле лшгадар ; 1*ар е8 спре Ботпвл
ат пъйъжйвп .
3 . Бвквра-шъ-вой пи тъ во18 весел1 Де пила та , къ а! къвтат спре стерешеа теа : тжптв1Т-а1 Йв пево! свФлетвл пне8 .
и . 1Ш пв т'а! лишс лт тж1пме връжташиор: пвс-аГ лт лок ЛесФътат шчоареле теле .
а. . Мшеще-тъ Поатпе, къ гаъ пекъжеск: тврБ8рат8-с'а8 лштрв тжше ок1'нл
пне8 , свФлетвл пие8 , пл пжптечеле ппев .
I . Къ с'а стшс лштрв Дврере в!аца теа , пн апИ т1е! лшсвстпвр! : слгв!т'а8 ллптрв съръч!е вжртвтеашеа, Ш1 оаселе теле с'а8 тврвврат .
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а! . Беспре тоц! връжташИ пие! пГат фъквт окаръ , пи вечтиор т1е! Фоар•ге, пи Фр1къ квпосклциор пие! .
н1 . Че1 че тъ ъедеа , аФоръ с« Ф8Ц1'т дела пипе : в!тат ат фост ка вп торт
дела иитъ , Фък»тв-т"ат ка вп вас шерДвт .
п . Къ ат а»21Т окара атвлтора <Нп че! че лъквеск лдтпрежвр : кжпй съ а'1й11;1 е! лшпревпъ асвпра теа , ва съ 1а свФлетвл пиек с'ав сфътв1Т .
д| . 1нр е» спре тше Боатпе ат пъаЧжсиит., гю-ат тв ещ! Ьътпегеьл тШ .
ф . фп тжйше тале сорцПпне!, лгвъвеще-гаъ сИп тжпа връжтаинлор т1е!,
Ш1 с1е че! че тъ гопеск .
51. Аратъ Фаца та престе ровел тг« : тжптвещс-тъ кв пила та : Воатпе,
съ пк тъ рвиипег , къ те-ат кетат пре тше .
3< . Съ се рвиипеге псвресНпчоши , ии съ се погоарс фп 1ас1 .
И1 . Мете съ се Факъ ввяеле челе шклепе, каре гръеск асвпра йрептвлв! Фъръ
(1е леце , кгг шжп^Не , ни кв деФъТтаре .
л1 . Кжт есте Ле шкт твлц1"теа бвпътъцН тале Роатпе , каре аТ асквпе
челор че съ тет де тше ! Фъквт-а! челор че съ пъйъжсЬеск спре тше , фшшптеа Фплор ошепещ!.
к . Аск»пйе-ве1 пре с1жпши фптрх асквпсвл ФецП тале, де тврвврареа оатсшлор.
к» . Акопер1-ве1 пре е! лт корт де гръ1'реа лдтпропвъ а л1'пшлор .
кп . Вше есте кввжптат 1)опшвл , къ тшвпатъ а фъквт тиа са лт четатеа
фпгръсПрН .
кг . 1ар ев ат 21*с лштрк в!пи'реа теа: лепъЛат сжпт де кътре Фаца окиор тъТ.
кд> . Пептрв ачеаста а! ав21т гласвл рвгъчвш! теле , кжт1 ат стр1гат къ
тре Т1пе .
к(: . 1вбщ1 пре 1)отнкл тоц1 кввшши лв! , къ айевърврие кавтъ 1)отпвл ,
Пи' ръсплътеще челор че де прюосгг Фак т,т,пс1]не .
кв . ^\гоБърБътпц1-въ , ии съ се лштъреаскъ иита воастръ, тоц! че! че пъдъжсМц! спре Бошпвл .
ПСАЛМ

ЛА.

Сапт Фер1Ч|'и1 кърора с'а сртат пъкателе , пепгрк аче1а кв шл<]а са , им ц а тятзлор смпциор лдпйеапшъ да ачеастъ Фс|'1Ч1ре, ка п'е-1 вре съ о чс| че , им <]о; ттап.а ^пгНрътшчк съ одепс(1е, къ ачеаста
аЛвче 1и,|, ап< а , 1°ар ертареа пгкателор <1арвр1 .
Шалшвл 181 ЪлвИ ал л\пцелсц1ри .

ер1чщ! кърора с';^ ертат Фъръ де лепие , ш! кърора с'а8 акопер1т пъкателе .
п . Фер1Ч1т върватвл, кърв1а пв'1-ва сокот1 Ботпвл пъкатвл , шч!
есте лдп гвра лв! ш'клешкг .
г . Къ ат тъквт , л^пвекчтв-с^в' оаселе теле , кжш1 стр1'гат е8 тоьтъ 210а .
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д. Къ 21*оа пп" поаптеа с'а л\пгрео1ат престе пипе тжпа та: лдпторс8-т"сш
спре кн)в1ре , кжп<1 с*а лдпф^пт Ш]'е пшпвл .
6 . Фъръ вв леуеп теа ат квпосквт , ии пъкаткл плев п'ат .г.коперк .
1са!-еа.
«5. 24.

е. Яю-ат , търтврн^-воШ асвпра теа Фъръ а"е лецеа теа Вотпвлъ! : ш! Т5
а! лъсат пъгжпътатеа штп теле .
3- Пептрв ачеаста се ва рвга кжтре лпе тот квв10свл лш врете вше квв/оасъ , лшсъ лш потоп йе апе швлте , кътре скпскл пв се вор апротеа .
й . Т» ещ! скъпареа теа

де пекагвл че тъ квпршйе : Б8Юф1еа теа, 12бъ-

веще-тъ ае че! че пГав лижвгцнрат .
л. . ^|\пцелепц1-те-во18,

пи те-вою лшйрепта л>п калеа ачепста ,

л\п каре

ве! терце : лмтър^воШ спре тше оки пие! .
I. К» фщ1 ка калил, пика твшк01вл,

ла кархТ п» есте пр1чепере : кв гъъалв

пи к» Фржв Фълчие лор ве! стржпие, але челор че па съ апроше кътрс ппе .
41 . Мклте сжпт вътъие пъкътосвлв! ;
Вотпвл пила

хар пре чел че пъйъж^веще спре

лдл ва лижвпцвра .

п1 . Весел 1Ц1-въ лштрв Вотпвл ,

ии въ Бвквряи! йрепциор :

тоц! че! арепц! ла нптъ .

пи' въ лъкдец»

МЪПРЕ :

п с а л м ла .
ЛДп^еашпг пре че[ г!репцГ съ жаяве пре Ь&тпегеъ пептрв лгпфврме 181 каре съ г.ъЛ ,
спре оатеп!, им пвртареа Аа т\>1къ .

т\Ю1 Т|'в1реа

Псалтвл лв! И а н ! г| , пескр]'с Леасвпра ла ЕвреТ .

Каткша :

0.

вквраш-въ арепциор лдптрв Вотпвл: челор йрепц! съ кввше лавда .
п . Мърт»р1сщ1-въ

Вотпвлв! лш алъвтъ ,

лш псалп'ре кв гечс

стркпе кжптац! лв! .
г . Кжптац! лв! кжптаре поъ ,

вше кжптгц! лв! лштрв стркаре .

^. Къ с1репт есте кввжптвл Вотпвлв!,
пи" тоате лвкрврие лв! лштрв кре*Ппцъ .
д . 1вБеще Вотпкл тиостешеа нп жвйеката :
бе пила Вотпвлв! есте плхп
пътжптвл .
в . Кв кввжптвл Вопшвлв! черврие с'ав лштърп, ип кв Ввхвл гврн лв! тоатъ пвтереа лор .
3 . Л(1кп,т,п(1 ка кп Фоале апеле търн , пкпк! лш в1СТ1сри сажпкврие .
н . Съ се теагаъ а"е Вотпвл тот пътжптвл ,

ш! йс ажпсвл съ се квтрет»ре

тоц! че! че лъквеск лдп льте .
Фачсре
*■ '•

а . Къ ел а г\с , пи с'а8 фъквт , ел п порвпчлт пи с'а8 хкНт .
I . Вотпвл рутете сФатврме пеатвриор ,
ли с1еФа!тъ гжтЬрие воериор .

ПСАЛТ1РЕА.
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а! . 1ар СФатвл Потпвлв! рътжпе лш всак, ни гжпсЬрие ши дк! лт пеат

м\т.

Ш1 лш пеага .
16- 13ш . Фер'ч'т есте пеатвл , кърма есте Бопшкл Пнтпегевл л«1 : попвлвл прс кареле л'а алес спре шощешре лвГш! .
г) . Т>т чер а пр"в"т Ботпвл, въхвт-а пре тоцТ фН оашепиор .
^1 . Бш лъкашвл съв1 чел гата , пр'в'т-а спре тоц! че! че лъквеск пътжптвл .
ф. Чел че а гШт йе осев! Шпше лор, чел че квпоаще тоате лвкрерие лор.
51 . N8 съ тжптвеще липпъратвл прш швлтъ п»тере , ин вр'ашвл пн се ва тжпТ81 лштрв твлц'теа в,т.рткте1 лв! .
д| . Мшчшос есте калкл спре тжптв'ре , та лштрв швлштеа пвтери сале пв се
ва шжптв" .
И1 . 1атъ ок'1 Ропшвлв! спре че! че съ тею с!е ажпсвл, пи* спре че! че пъйъжавеск
лдптрв пила лв! . Ка съ 'хвъвеаскъ шп шоарте свФлетелс лор, писъ'! хръпеаскъ
пре сЬт.пиш лш Фоатете .
Л1 . ВИ свФлетвл пострв ащелптъ пре Боцшвл, къ ажяторвл пи сквторвл пострв есте .
« . Къ лттрх йжпсвл се ва весел' 11пша поастръ , пи лштрв пвшеле чел сфжпт
ал ли! ат пм! ъж<Ь|Т .
к* . Ф'е Ооаганс шип та спре по!., преквт ат пъДъжсМт ни по! лштрв тше .
ПСАЛМ

ЛГ .

Съ лдпаеатпт, лре С1пе , пи' пре алцП а Ч1'пстд пре Октпсгей ка ематс , пептрв къ пре а! сг! Ле тоате
рькпцме лд; апгръ , им пре че1 Фъръ йе леце лдГ шерае ■
Псалши 281 Оав1(1 , кйпй ш'а сипнат «аца са л\ппа]'птса ле! Лвтнчсх : им ла с.!0Б0Х1Т пре Йдпсм, <]е
с'а йас #

ше В01В кввжпта пре 1)отпвл лш тоатъ вретеа : пврвреа лавс1а лв!
лш гвра теа .
в. ДДптр» Ботявл се ва лъвйа свФлетвл пнсв : авгъ че! влжпг! , пп \
| съ се веселеаскъ .
г . Мър'ц! пре Ботивл к» тше, ни съ .рппълцът пвтеле лв! лштревпъ.
д. Къвтат-ат пре Ботпвл , пи т*а авг^т: ш* На тоате пекахврие теле т'а
12БЪв'т .

р . Апроп'ед'-въ кътре ажпсвл , пи' въ лвпнпац! , пи' Фецеле воастре пв се вор
р«Ш1Па .

е. Съраквл ачеста астр'гат, ш* Ботпвл л'а авги пре ажпсвл, пп Лп тоате
пскагврие лв! л'а тжпт8'т .
3- Тъвърж-ва .^ипервл Ботпвлв! .рпшрежврвл челор че съ тет ае ажпсвл, и»'!
ва ивъв1 пре е! .
и. Гвстац!, пп веаед! къ ввп есте Роптал: Фер1ч'т върватвл кареле пъйъж^веще спре ажпсвл .
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л. . Тетецивъ де Потлвл тоц! сфшцП де! , къ пв есте л*псъ челор чесътеш
'1е бжпсвл.
I • БогацП а» съръч1т, пп ав фдъглжпяп ; 1ар че! че кавтъ пре Ботт;л пв се
ВОр Л|ПС| ^в Т0Т копеле .

41 . Вепщ! Филор асквлтащ-шъ пре пипе, Фрнса Ботпк.ш вой лшвъца пре во!.
1 Петре.
■!. Ч1Пе есте отвл чел че воеще В1аца, кареле 18Беще съ взяъ гххе ввпе? о—
з ю. преще'ц! липва табела рт>8# пи Бвгеле тале ка съ пв гръкюкъ вшлешвг.

арш.
15. 19.
Евра.
4. 13..

п . Фереще-те де рън , пи' фъ вше : кавтъ пачеа , ни о вршеагъ пре еа .
д| . Оки Бошпвлв! спре че! йрепц! , ип врекие лв! спре рвгъчвпеа лор .
^) ш |ар фаца Роглпвлв! асвпра челор че Фак реле , ка съ шаргъ де пре пътжпт пошешреа лор .
51. Ст{)1гат-г;« (1репцп , им 1)отпвл "1а а87лт пре е!, ни «Ли тоате пекагврие
дор '! а 121ГЬВ1Т .

31 • Апроапе есте Бошпкл де че! вгашц! ла ишпъ : ни пре че! сшерщ! кк йвхвл
ва пшптв! .
ш . Мвлте слпт пекагврме арепциор , ни сИн тоате ачслеа ва 1*2БЪВ1 пре е!
Лотпкл .
А.\ . Пъаеще Ботпвл тоате оаселе дор , ш'ч! впвл аЧптр^пселе пв се ва гдроъг. .
к . Моартеа пъкъгосвлв! есте кнгшштъ : ни' че! че връск пре с)рептвл вор греип.
ка . Мжптв1-ва Потпвд свФдетеле ровмор съ! , ни' пв вор грепи тоц! че! че
пъаъждвеск спре адпсвл .
МЪР1РЕ :
ПСАЛМ

ЛД.

Хрнтос ^илпрот1вп11иор к1 Пмппехск ле по*теще пер1ре , 1пр льГш! шл.птмпцъ .
пророческ . 1оапп 15. Съ свв1пе челор Лревц! .

Ачесг Пшли естО

ПсалтВ! лв! 1)аш<1 .

»(1екъ Боатпе пре че! че Фак пи'е стржтвътате , дъ ръ2Б01'8лиштро[, Т1ва челор че съ ръгвоеск г.свпра теа .
п . Апвкъ артъ ни павъгъ, ни те скоалъ лдптрв ажвторвд ппев.
г . Варсъ саБ>'е , пи дпкНе лшпрота челор че шъ гопеск ; чл свФлетнлв! ние» : тжптмреа та сжпт ев .
д . Съ се рвшшеге , ни съ се лдпфрвптеге че! че кавтъ свФлетвл пиев : лштоаркъ-се лишапо! , ни съ се рвшшеге че! че гжшЗсск пие реле .
€ . Съ Ф<'е ка праФВЛ литаштеа Феи, и вжптвлв1 , пи' ^лцервл Бопшвлк! пекъж1п(1к'1 пре е! . Факъ-се кадеа лор лштвперек, ни алвпекаре, ни' .]\ицервл Ботпвлв! го1и1н1а"1 пре (].т.шии .*
ь . Къ лпхайар а асквпс пи'е стршъчвпеа лоцвлв! съв , лшйешерт а окържт св
Флетвл пиев".
3 . СъЧ В1'е лв! кврса , каре п'о дп'е , пи пр1пгътоареа , каре а ссквис съ1*
рр!пЕъ про ед , ии лоц ка съ кагъ лптр'жпсвл .
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н. 1ар С8ФЛСТ8Л ние» се вавкквра Ле Ботпъл , весел1-се-ва де пштГреа лв! .
л. Тоате оаселе теле вор гиче: Боатпе , Боатпе, чте есте асетепеа ще ?
чел че 12Бъвещ1 пре съраквл с11« тжпа челор та! тар! еЬкжт ел , ни пре съраквл ,
ни' ппшелвл аела че! че'л ръпеск пре йжпсвл .
I . Сквлжпйв-се асвпра шеа търтврП пейрепте, де челе че пв Щ1ат т'а лштреват.
«I . Ръсплът1*т-а т1'е реле пептрв ввпе , пп перосНре свФлетвлв! ппев .
№ . Тар ея кдпс! тъ свпъра ачс1а , пГат липвръкат К8 сак , пи ат стер1Т кв
пост свФлетвл плев , ни рвгъчвпеа теа лт сжпвл пиев се ва лдптоарче .
п. Ка 8П81 веч1П, ка «пв! Фрате ад пострв, аша вше ат фьквт спре плъчере : ка кь-т т'аш жел1 , ш! т'аш тжхт, аша т'ат етерът .
А1 . ИЛ асепра теа с'а« веселгт, пи с'^8 а^впат , аавпатв-с^в престе тше
бътъ!, пи п'ат тдвт •
(?| . Оеспъри1т5-с'а8, ип пв с'а8 втшт , 1сп1т!тв-т,аХ , Батжокор1Т8-т'ав кв
ъатжокоръ, скржшшт-ав асвпра теа К8 сИпци съ! .
31 . 1)оатпе клпг1 ве! веЛеа : лдптоарче свФлетвл пиех с1ела Фапта лор чеа реа,
дела ле! пре чеа впа пъсквтъ а теа .
д| . Мъртврип-тъ-во^ Ц1*е лштрв адвпаре тглтъ , лштрв попвл грев те вою
лъвсИа.
н: . Съ пв се ввквре ве тше че! че връжтъшвеск пие кв пеЛрвптате , че! 10ЯП
13. 25.
че тъ връск лш гайар , ии Фак сетп кв окИ :
.0.1 . Къ пие аДекъ челе де паче лш! гръеа , пи спре тжп!е вюлешвгвр!
гжпс1еа.
к. Лърщт-ав" асвпра теа гвра са: агс-ав, вше, вте , въгвт-ав" ок!! пощр!.
кх . Въавт-а! Ооатпе , съ пв тач! : Поашпе пв те Депърта дела тше .
кк . Скоалъ-те Боатпе 1а атште спре жвДеката теа Бвтпегевл плев", нп
Юотпвл пиев спре лтДрептареа теа.
«г . Жв^екъ-тъ Боатпе с!впре дрептатеа та, Бвтпегевл плев, ип съ пв се
ввккре с!е тше .
кд . Съ пв 21къ лттрв шпше лор : вше есте , вше есте свФлетвлв! пострв ;
пМ съ 21къ : лшпц1тв-л'ат пре ажпсвл .
к^. Съ се рвшшеяе, пп. съ се лшФрвптезе лшшревпъ че! че съввквръ де релеле теле , липвраче-съ лштрв рвшше , пл лштрв лшФрвптаре , че! че гръеск
тар! асвпра теа .
кз. Съ се ввквре , пп съ се веселеаскъ че! че воеск Лрептатеа шеа, ип съ
2шъ пврвреа : търеаскъ-се Ботпвл, че! че че воеск пачеа роввлв! лв!.
*з. Ш* липва теа се ва лтвъца Лрептатеа та , тоатъ иоа лавйа те.
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ПСАЛМ

ив.

Пвпътатса , пп Фачереа йе п'пс а ли! Овшпегей о п<пе .ртпршп.а ръстъцн гк-1 ркЛпчопп ор .
Л\птр5 о&рпнт: сзвцП Оотпвлв! к>1 ОавИ :

(с-а кълкъторвл йе леце ка съ грешаскъ л>птрв сше : п« есте Фр1ка л»1 Бвтпеге» лишаттеа окьюр лт .
в . Къ а В1клетт лтпаштеа лв1 , ка съ аФле Фъръ Де лецеал81,
1111 СЪ «рГСКЪ .

г . Гра^врие гврН Л81 Фъръ йе леце пл вшлешвг : п'а врвт съ пргчеапъ ка съ
Факъ вше .
А . Фъръ (1е леце а гжшПт лштрв ащерпвтвл съв : стътвт-а лжпгъ тоатъ калеа п» бвпъ , ш! ръвтатеа п'а вржт .
^ . Ооатпе лт чер есте пила та , пп айевървл тъв пжпъ ла пор! .
0. 1)рептатеа та ка твпци лв1 ЪътпегеХ: жвйекъщле тале аа"жпк твлт , оатеиП пп' В1теле ве! пшптв1 Боапте .
а . Къ а! Л1ШШ8ЛЦ1Т пила та Ввтпехевле , пи фн оашепиор лш вшвра ардпиор тале вор пъДъжсМ .
и . Л\тБЪта-се-вор й'т гръс!теа каси тале , ин кв 1'гворвл еюсФътърп тале
ве! аЛъпа пре Данни I .
а. . Къ ла тше есте 1гворвл в^ецН , лштрв лвпппа та вот веДеа лвпнпъ .
1 . ТтДе пила та челор че те квпоск пре тте , пи Дрептатеа та челор ДрепцТ ла нит ь .
&\ . (,'ъ пн'1111 в!-е 1ш"е шчорвл т<т>П(1р1еТ , ни тдпа пъкътосвлв! съ пв тъ клътеаскъ .
в'| . Аколо а8 къгвт тоц!
дш пв вор пвтеа съ стеа .

че! че лвкреагъ Фъръ Де лсцеа, скосв-с'а8 аФаръ,
МЪИРЕ :

ПСАЛМ

ДЗ.

Нсптрк къ че! Фъръ йе леце съ Фер1ческ , пк гресве а се лшпкцЬа йезя евлпв!С , къ че! бвпГ <1ар5р1
1»а , 1вр че! пекрвсппчошГ пейепсе .
Псалшвл лм" БавМ .

5 ръвм челор че вмлепеск, 11141 шепни челор че Фак Фъръ йе леце.
в . Къч! ка 1прва квр<т.ш1 се вор века , пи ка верДеаца вврвепП
г1егрвБ вор къс1еа .
,
г . ДОъДъжДвеще спре Бопшвл , пи фъ ввпътате , Ш1* лъквеще пъшл.цтйл , Ш1 те ве! пзще лштрв вопидеа лн! .
^. БесФътеааъ-те лш 1)отпвл , шГц! ва Да Ц1*е черерие штн тале .
е . Бескопере спре 1)огапвл калеа та , ин пъДъжДвеще лштрв Ддпсвд , ин ел
ва Фаче .

П С А Л Т I Р Й А.
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в . НН ва скоате ко лвпппа Др^ептатеа та , пн жвйеката та ка ат!а2ъ г'\ .
д. Св,пвпе-те Оотпвдв!, шГл роагъ пре йжпсвл : пв ръвп1 чела! че споре
ше Л1Й калеа (са1 , отвдв! че фочс кълкаре (1е лецо .
и. ПъръсеШв-те Де 1'вц'те , ш! ласъ тжгпеа : йв ръвт" ка съ в"клепещ! .
л . Къ чЙ1 че в'клепеск Де тот вор йер1 ; 1ар че! че ащеаптъ пре Ботпвл ,
аче'п вор ЙОщей' пътжптвл .
I . 1Ш ЛШКЪ П8Ц1П , 1111 П8 ВЗ Ф1 ПЪКЪТОСВЛ, Ш1 Ве1 КЪВТа ЛОКВЛ Лв!, ПИ пв'л
в«| бФла .

41 . 1ар че! БЛЖП21 вор тодет пътжптнл , пи се вор йесФъта лштрв твдц'теа пъчН .
п) . ПжпсП-ва пъкътосвл пре чел дрепт , пи васкржпни асвпралв! кваЧпдПсъ!.
п. 1ар Ботпвл ва ватжокор1 пре ел : къ та!'паште вег?е , къ ва веш 210а лв!.
^1 . Сав'е айгтвлс пъкътосвл, лштпю-а арквл сьв ка съ с^рпе пре съраквл пи'
пре пепвтШчобвл , ка съ жвппе пре че! с1репц1 ла пит ь .
е« . Сав'еа лор съ ттре лш пиш1ле лор, пи' арчеле лор съ се гйровелскъ.
51. Ма! Б1пе есте пвдоп челв! Дрепт, йекжт Б0гьщ'еа твлтъ а пъкътоиплор .
3* . Къ врацеде пьгьтлшлор се вор 2(1ров' , щ' лштьрещз пре че! йреац!
1)отпнл .
н| . Квпойще Ботпвл къие челор Фъръ пригапъ , пи тощеш'реа лор лтвепк
ва Ф1 .

.<м . N8 се вор рвшша л;п врешеа чеа реа, ип лт г1леле Фоатеци се вор сътвра , къ пъкътоши вор пер1 .
к . 1ар връжтапи! Ботпвлв! лтс1атъ'ш1 че с'автър'т е! пи* см лдппълцат, стшгжиав-се ка фвшвл с'88 сттс .
кд . ^шпрвтвтеахъ-се пъкътосвл, ип лв ва плът1, 1ир йрептвл съ лпкЬръ пи (1ъ .
кп . Къ че! че'л вше-кввштеагъ пре елвор тощем пъшжптвл; 1ар че! че"л влестешъ , вор пер1 .
кг . Ьеля Оошпвл паши ошвл»! съ лшДрептеаяъ , ип калеа лв! ва ши' Фолрте.
кд . Кжп<] ва къ(1са пв се ва стрвшппа, къ Потпвл лштъреще шжпа лв!.
«6 • Ма! тжпър ат фост , ип аш ип липвътржшт , ип" п'аш въавт пре (1рептвл
пъръс1т , тч! сътжпца лв! чержгк! пжте .
«з . Тоатъ 210а пнлвеще , ип лшшрвтвтеагъ Дрептвд , ип съшжпца лв! л\птрк
Б*пе-кввжптаре вп ф' .
кд • Фереще-те ^е ръ8 , нл фъ вше , ип лъквеще лш веаквл веаквлв! .
кя . Къ Бошпвл "«веще жвиеката, ип' пв ва пъръс' пре че! кввшш! а!съ!, лшвеак се вор пъх', лшсъ че! Фъръ йе леце се вор гош, ни сътжпца челор пекре("шчоип йе тот се ва гиерае .
19.

маге :
ь. 5.
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пше.
31- 5.
— г*1с«;еа.
51. 7.

ПСАЛТ1РЕА.

■ел . Гар с]репц|"Г вор тощет пътжптвл, пи се ворсълъпшй лшвеаквл мопл!
престе Джпсвл .
л. Гвра брептвдв! ва йепрШе лдпцелепчвпе , нй Д1шва де! ва гртЛ жкбекатг
лд . Лецеа Т>ктт\егеклк\ л«1 л>п шта лк! , нй пк се вор потшйпашп лв!.
ля. Пжйбеще пъкътосвл пре чел йрепт , пи кавтъ съ'л ошоаре преед.
дг . 1ар 1.)опн)кл пв'л вп дъса пре ед лдп тдшие дв! , П1Ч1 лдл ва осжпсН, кжпН
се ва жвбека дв! .
лд. Ащеаптъ пре Потпнл , нй пъгеще кадеа л»1, пй те ва лпшълца , ка съ
тощелещ! пътжптвл , кжпа* вор пер1 пъкътопй! ве! всЛеа .
ле • Въгвт-ат пречел пекврат преа лшпълцжпбв-се , нй рнйкжпбв-се ка кебр/
Д1ВаП8Д81 .

лг . 1П 1 ат трек8Т , ий 1атъ пв ера: пй л'ат къвтат пре ед , нй пв с'а афдат
ДОК8Л Л81 .
лз • Пъгеще перъвтатеа , нй вея! орептатеа , къ есте рътъпйцъ отвлв! фъкътор ае паче .
ли . 1ар че! Фъръ йе деце вор пер1 бе оа*атъ: рътъийцдде чедор пекврац! вор перк
■ ла . Ьр тжптв1реа брепциор бела Ботпвд, пй сквт1Торвл дор есте лш вретеа
иеквгвлк! .
м . Ий ле ва ажвта дор Пошпвл , нй*! ва (гвий пре бжпшп , шп ва скоате
пре е! бела че! пъкътош! , нй'1 ва тжптги пре е!, къ ак пъбъжбмт спре бжпсвл.
МЪИРЕ :
ПСАЛМ

ЛЗ.

|4>ап пре ГЬтпс-гей , ка пре <1лп<.м фпП() Фоарте ннпяв пептря пъкате, Ле прнтнн пъръпт, им с!е ^ш|||'«111111111 свпърат , съ'х ажвте , ни съ'1 фисъпътошеге . Мвле съ квтпе Ш Христос.
Псалпвив! 1)|!;|1 спре айвчереа апппте пептрв отвътъ :

Калета

6•

оатпе п» к« тжта та съ тъ твстр! пре пипе, пшкв 18цДтеа та съ
тъ черЦ1 .
к . Къ съуецие тале с'а8 лшфшт лш пи'пе , пн а! лштър^г престе
1пнпе тжпа та , пвесте втбекаре лт трвпвл пиво1 бе кътре Фаца тж1йе! тале ,
г . N8 есте паче лштрв оаселе теле бе кътре Фада пъкатедор теле .
д. Къ Фъръ йе лецме теле ав ковжрийт капклпйен, пй ка о сярчшъ греа с'а
Д1пгрев|'ат престе шше.
4 . ^тпвцт-с^в , пй ьв" пвтрегк рапеле теле йе кътре Фпца певвгШ теле .
з . Кнштк- пГат ни' пГаш гжрвов!'т пжпъ лдп СФжрпйт : тоатъ п'оа тжхшпбкшъ втвлат .
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3 . Къ шалеле теле с'ав втплвт де окър!, нп п« есте вшсюка ре лш трвпвл ииев .
и. ^къж1т8-т'ат , ни' пгат стер1т Фоарте : ръкшт-ат <1ш свспшареа нпшН теле .
а . Ооатпе лтпаштеа та есте тоатъ сюр1реа теа : на свсптвл пие» с!сла тте
пв с'а аскйпс .
I . 1ш'та теа с'а тврвнрат , пъръс1т8-пГа вжртътеа теа : ш|" лвтта скиор
пие! , ни ачевста пв есте кв пипе .
*| . Пр1етшН пне!, ип вечшп ппе! липпреажша теа с'ав апрошат , нп' и»' стътнт .
щ . ЦП че! та! с1е апроапе а! пие! с!о парте рь стътвт : ш1 съ сиеа че! че къвТа С8ФЛ6Т8Л Ш1С8 ,

п . 1Ш че! че къвта челе реле ппе , гръ1а снзшъртъчвп! , пи В1клеш8гвр! тоатъ
хша кяцета , 1ор е« ка «п свре! п'а8хеат , ип ка вп твт че П8"ш1 с!ескню гвра са.
А1 . ИН т'аш ф-ьквт ка вп от че п'ак(Ь нн п'аре лш гвра лв! твстрър! .
$1 . Къ спре тше Боатпе ат нъйьжсШт : тв ве! ав/и Ооатпе Бвтпегевл ппев .
а\ . Къаш21с: ка пв кжп^-ва съсе ввквре де пипе връжташИ пие!. пи кхпс! с'ов
клъТ1Т шчоареле теле , аскпра теа тар! ак гръ1т .
31 • Къ еа; спре бътъ! гата ст.пт , нп йвререа теа лшпаштеа теа есте пврвреа .
м . Къ Фъръ де лецеа теа ев воШ вестц ип тъ воШ гр1Ж1 пептрв пъкатвл ппев .
л.1 . 1ар връжтаиш пне! тръеск , ип с'ав та! лштърк (1скжт пипе : ип с'ак
фттвлцдт че! че тъ връск Фъръ с1рептате .
к . Че! че ръсплътеск пие реле пептрв ввпе , тъ клевета , къч! вртат бвпътатеа .
кд . N8 тъ лъса Ооатпе Овтпегевл ппев , пв те а"епърта г!ела пипе .
кв . 1а атште спре ажвторвл ппев, Ооатпе ал т&птв1*рн теле .
II С А Л М

ли .

Ьо.тап *Ипй , лсло<1 фпЛеДбПгата тъчере, роагъ при Обтпегея ка а'1 ерте ,
с*'1 (1еа . ире и фвггЛгв отвлм .

ип чел пиши сквртъ шацъ

Л\трв сФ&рот , лвГ МИвш каитареа дв( ЪлвИ :

1С-мп, 1П.21-во)й кгЬе теле: ка съ пв грешеск ев кв лшва теа.
в . Пвс-ат гари теле пагъ , кдп<1 а стътвт пъкътосвл лшп/ опва теа .
г. лтвидт-ат, нп' т'«т етерът , нп ат тъквт дт бвпътъц! : ни
«"вререа теа са лишеи .
д. ^пФ1ерБжптатв-с'а пиша теа лш лъвптрвл ппев, нп лшквцетвл ппев се
ва апршНе фок .
е- Гръ1т-аш кв Ллшва теа : спвпе'т! Оо.-шпе сФлриитвд ппев.
19. 2,
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з . ПИ пвтървл гмелор теле каре есте? ка съ ци« <1е че щъ лшсеск е» .
3 • 1атъ кй палше шъскрате а! пвс гмеле шеде , пи статвл пи' е е ка о шип
ка л\ппа1*птеа та .
и . ЛДпсъ тоате сжпт йешертъчвде , тот отвл че в\вяъ .
л . Мъкар къ лишп трече отвл , а"яр лупгаЛар съ тврввръ .
I . Стржпце котор! , ин пв щ1е кв! ле е^впъ пре еле .
41 . III I акмп чп1с есте ртБ^ореа шеа ? «8 п» есте Оотпвл : ни' статвл пнек
(1ела тше есте .
н! . Т)е тоате *ъръ с1е лецие теле ш;ъвеще-шъ . Окаръ че.ш Фъръ с1е пнпте
т'а1 о"ат.
п . Атвдот-ат , .ш! п'ат Леек1с гкра теа, къ тв а1 фъквт , (Ьпъртеагъ а"ела пипе вътъ!ле тале .
д1 . Къ йела търнза галиш тале ев т'ат лшт . ДДптрв швстрър! пептрв Фъръ
й"е лец! а! леаепит пре от .
е\ . 11Н а! скпшеат ка вп тлапал п свФлетвл ппев : лшсъ лшйешерт съ тврнкръ тот откл .
51. А»21 черереа теа Боатпе, нп рягъчвпеа теа асквлтъ. Лакръпнле теле съ
пв ле треч! .
31 . Къ петсршк сжпт е8 ла Т1п,е , ип стреш ка ип тоцД пърйпцп пие! .
ш . Слъвеще-тъ, ка съ тъ оаЧхпеск, таГпвште пжпъ че тъ вош <двче , пи
та! твлт пв вою Ф1 .
II С А Л М

а&.

Хритос ткщъпнще, » пре Пвпшсгсл тагьд тот-Леккпа ^.1 вре Ле фвцъ, пл аснитареа (каре та1тит
о ЕОеще (1еклт жертва ) о .рпмпг. Бар пц «квш сг'д тжптгиагкъ , г/юитЛ пре ^шпрьнвшч! .
Ачест Псадш есте пророческ .
Л\птрв (марпит .

Е»рег.
1о- 5-

Еврсг.

10.

Псплшкд лвГ Оав1(1.

тептжпс! ат ащептат пре Ботпкл , пи а къвтат спре пипе .
п . ИН а ав21т рвгъчвпеа теа, пи т'а скос сПп гроапа тшълопие! , пи аЧп тша пор01влв1 .
г. ИНапвс преш'атръ тчоареле теле, пи' а лиш*рептат паши пие!.
А . ИИ а БТГ8Т .цп гвра теа кжптаре поъ , кжптареа 1)мш)еу.е;;.ш пострв .
6 . Всйеа-вор шйлц! , ип' се вор тете , пл вор лъдъжйм спре 1)отпвл .
5. Фершт върватвл , кървда пвтеле Оотпвлв! есте пъ^ежЛеа дн! , ин п'а
пр1В1Т ла аешертъчвп! , пи' ла певвпП тншпопсе .
3 . Мвлте аТ фъквт тв Ооатпе Овтпегевл ппев пнпвшде тале , пи ла гжпйврме тале , п» есте Ч|'пе съ се асепнпе Ц1'е .
н . Вестгт-ат , пи ат гръ1Т : л\пппвлш'тв-с'а престе пвтър .
л . Жертва пи' пр1Посвл п'а1 В01Т : 1*ар трвпвл 'ш! а! съв1Брш1т.
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I . Ардерие де трт , пи пептрв пъкат ц'в1 къвтат, аздпчеа ат жнз: датъ вю.
&1 . фп капвл кърци скр1с есте пептрв тше , ка ръ Фак вена та Рвпщегевд
пие» ши в(пт , 1(и допея, та лт пижлоккл пжптечель! вие» ■
в1 . 1!те ат вест дрептатеа лштрв адвпаре таре, 1атъ ввяеле теле и» де вой
опр1 , Поагапе тв а! ккпосквт .
п . Прептатеа та п'ат асквпс л>п шипа теа : адевървл тъв ии" тжптв1реа та
аш спкс .
д1. N'801 асквпс пила та, пи" адевървл тъв де кътре адвцаре швлтъ .
с{ . Гар те Повтпе съ пк депъртеж! лшдврърме тале дела пипе : пила та , ии
адевървл тъв пврвреа съ тъ спр)'ж1пеаскъ .
о1 . #ъ пТав" квпр!пс реле, кърора пв есте пвтър, апвкатв-пГав Фъръ де леп1ле теле , ии п'ат пвтвт съ въг .
д| . .]\ттвлц1тк-с"а8 та! твлт декжт пери капвлв! ние» : ии пита теа т'а
ПЪръС1Т .
И1 . Бше воеще Поашпе ка съ тъ ивъвещ! : Боатпе ка съ'шТ ажвц! пие 1а
апипте .
Л1 . Съ се рвпипеже , ип съ се лшФрвптеге лшпревпъ че! че кавтъ свФлетвл
пиеХ, ка съ'л 1а пре д&псвл .
к . Съ се лштоаркъ лишапо!, ни' съ се рвшшеге че! че 'пи воеск пие реле .
к» . Съ'пи поарте лдпдатъ'ш! рвшшеа лор , че! че'пи гш ние : вше , вше .
кн . Съ се вкквре ии' съ се веселеаскъ де пие, тоц.1 че! че те кавтъ Поашпе,
Ш1* съ 21къ пврвреа: търеаскъ-се 1)отпкд , че! че 1'ьвеск шжптгпреа тя.
кг • 1ар св сърак сжпт , ии пишел : Пошпвл съ грикаще де пипе .
« А . Ажвторвл пиев ни сквтпоркл пиев ет! тв , Бвошегевл пие 8 и в гъпов! .

МЪИРЕ :
ПСАЛМ
Съ роагъ пептрв че! че *аг. Е1пе челор по1ЪЖ1Ц| ,
В1Ч11 ли ши тссе пер>ре .
.]\11ТР« <ФЛр|ШТ .

М . '

вн пептрв С1пс ,

г»ре Болнав *Ипд , ^тпрот|'в-

Съ вшиве «1 Хрнпк .
11(аЛ118Л .11,1 Оавн|.

ер1Ч1т есте чел че съ вТтъ спре съраккл ии пишелвл : лш 210а чеа
, |юа ва 12Г.1.В1 пре ел Ботпвл .
п . .Потпвл съ'л пъгеаскъ пре ел , ни' съ'л В1еге пре ел, ии' съ'л
»ер1чеаскъ пре пътжпт , 1шсъпв'ддеа лдп тжииле връжтаиилор лв1.
г . Потпвл ва ажвта лв! пре патвл дврерилв!: тот ащерпвтвл лв! л'а лдпторс
лштрв воола лвГ.
д. Е« ат 21*с : Боатпе пилвеще-тъ, вмдекъ скФлетвл пИеХ , къ ат греШ1Т щ'е .

е • Връжгаапп! пие! ав хк реле ние : кжпд ва швр|' пи' ва пер! пктеле лв! ?
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з . 1.Ш пвтървл амелор теле каре есте? ка съ щю (1с че шг дшсеск ек .
3 • 1атъ кг> палше шгеврате а! пес аиеде теле , ни' статвл ппев ка о пишка лишаштса та .
и . ЛДлсъ тоате сжпт (1етертъчкпе , тот отвл че в'ааъ .
ду . Мъкар къ лдпкт трече отвл , йар лдпгайар съ тврввръ .
I . Стржпце котор! , пи п« пие кв! ле вдвпъ пре елр .
и . III ' аккт чше есте ртБс1прсп шеа ? л» пв есте Оотпкл : ни статвл ппев
с!ела тше ес!е .
и* . Т)е тоате Фъръ йе депие теле 1'аБъвеще-гаъ . Окаръ чел»! Фъръ <"е нипте
т'а" йат.
п . Атвш'т-ат , ш! п'ат аеск'с гяра теа, къ тв а! фъквт , бепъртеааъ аела пипе Бътъ'ле тале .
д1 . Къ йела тър'еа тжТпп тале ев т'ат лшс'т . фптрв шветрър! пептрв Фъръ
йе леи! а! пеа"епс'т пре ош .
е\ . 1111* а! свпц'еат ка вп пг'апжтп свФлетвл пнев : лдпсъ лдп<"ешерт съ твр
ввръ тот отвл .
51 . АвгГ черереа теа Боатпе, ил ркгъчвпеа теа асквлтъ. Лакръпше теле съ
пв ле тречТ .
31 . Къ летсршк сжпт ев ла т.ще , пи стреш ка цп тоц! пършип вие! .
И1 . Слъвете-тъ, ка съ тъ ошхпеск, таГлвште пдпъ че тъ вош а"вче , ии
та! твлт пв во'в ф' .
II С А Л М

ЯО.

Хритос пняцънище, къ пре Г)8тиегеа твгьл тот-Леаъпа $л аре йе *ацъ, пп весмаре* ( каре та1пи>лт
о Боещс <1екжт жертва ) о .рпмпъ . Ьзр ш! «кнт съ'л т*пт>1*СП , 1ггошп<1 пре .ртпрм|'вшч1 .
Ачесг Псадш есге пророческ .
Евре! . 10 .
^ПТр» СФЯрпЛТ .

ЕярсТ.

10. 5.

ПшЛШК.1 ЛН1 ОаВ1(|.

шептж»(1 ат ащептат пре Вотп?;л , пи* а къвтат спре пипе .
к. НИ а ав71т рвгъчвпеа теа, пи т"а скос сПп гроапа тнсълопие! , Ш1 аЧп тша поро'вдв! .
г . НИ а пвс пре шатръ п'чоареле теле^ пл а лдп^рептат паши пие*.
А . 13!|* а вггвт лдп гвра теа кжптаре поъ , кжптареа Бгтпеаевлй! пострв
е . Ве(1еа-вор тялц! , нп се вор тете , им вор пъ<"ъж(!и1 спре Вотпвл,
з. «Гершт върватвл, кърьча пвтеле ОотпклвТ есте пъ<1ежс1еа лвТ,
пр'в"т ла йешертъчвп! , пи' ла пеБвш'1 гшпчпюасе .
3 . Мвлте а! фъквт тв Ооатпе Овтпеаевл пиев- ^
аврме тале , пв есте чте съ се асепнпе ц'е .
й. Вест'т-ат , ш' ат гръп : фттвлц'тв-с'а I
л. . Жер.тва пл пршосвл п'а1 вО]'т : 1*ар тр^пвлд

П С А Л Т I Р Е А.
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■ . Арйерме Де тот , пп пептрк пъкат п'а! къвтат, адепчеа ат гю: 1атъ вй.
А1 . .]\п капвл кърпи скр!с есте пептрк пипе , ка съ Фак вена та Шшпехевл
ппе» ат вой , Ш1 лецеа та лш пнждоккл пжптечело! пи'е« .
(и . 1>1пе ат вест йрептатеа лттрг> айвпаре шаре, 1*атъ. ввгеле теле ек ле воШ
опр1 , Поашпе тк а! ккпосквт .
п . Орептатеа та ц'ага асквле лш нита те а : айевървл тъв пи' тжптв1реа та
ат епвс .
^| . Л'ат веквпе пила та, ни' поевъркл тъй Ле кътре ьйвпаре шклтъ .
$\ . 1ар тк Поатве съ пк а*епърте21 лшйврърие тале аела шше : пила та , пи
а^евъркл тъв пврвреа съ тъ спр|'жшеаскъ .
51 . Къ т'а8 к»пр1пс реле, кърора п« есте пкшър, апвкатв-пГав Фъръ Ле лец!ле теле . ни' п'ат пкткт съ въг .
3{ . .|\тш8ЛЦ1'т8-с'а8 ша? Ш8лт (1екжт пери канклк! пнев : ии пиша теа т'а
пъръмт .
Н1 . Бше воеще Боатпе ка съ тъ ивъвещ! : Поашпе ка съ'т1 ажкцГ ние 1*а
атште .
Л1 . Съ се рвшшехе , ии съ се лшФрвптеяе л^тпревпъ че! че кавтъ свФлетвл
нп'е8, ка съ'л |'а пре йжпсвл .
к . Съ се .цптоаркъ лшпапс-1, пи еъ се рвшшеже че! че'т1 воеск ппе реле.
к» . Съ'ш1 поарте лдп()атъ'ш1 рвшшеа лор , че! че'тГ гш пие : в/де, вШе.
кн . Съ се ввквре пи съ се веселеаскъ Ле тше, топД че! че те капп Роаюпг.
пи съ 21къ пврвреа: търеаскъ-се Бс-тлвл , че! че 18веск щдптпреп т» .
кг . 1ар ев- сърак сжпт , ни' пишел : Оотпвд съ гр/жпше &е тше .
«^ . Ажнторвл ппев ии сквткоркл Ш1'е8 ещ! тв , Ъътпсгеьл пие* ■* *'
МЪПРЕ :
ПСАЛМ
Съ роагг пептрк че! че Фаг ппе чеюр поеъжщГ ,
П1ЧП *! пофтеск пер|'ре .
Л\птрв <*арш11 .

М.

пч певтр« пое . >»Г*
Съ «шпе к1 Аг"**

мйМ

••ч*"*»"

Пшши Щ ОпИ-

ер1Ч1т есте чел че съ в?тъ спре сърнм *'•*
реа ва 1*2бъв1 пре ел Т)отш;л .
4*4*. * гл ,
н. Вопшвл съ'л пхгеаскъ о^ «■
•'е пътжпг , ш1съ »**■
г. Бо

Г

1 пре паткл ^Р***7

1Тр« БО

А- Е«
нит ш'е .

,.

<ш..\

п*
Л В01Т

"
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е. 1Ш штра съ вагъ, лдпйешърт гръЬч пиша лв1, ас!йпат-ав Фъръ Ле леце
лвГип . Еша аФаръ, пи гръеа лшпревпъ .
3 . Асвпра шеа шоптеа тоц! връжташи пие! , аскпра теа гжпсЬа реле пие .
н . Кввжпт Фъръ <1е леце а пес асвпра шеа : ан (1оар чел че сюарте не ва м1аоце а се сквла ?
.о. . Пептрв къ отвл пъчи теле, спре кареле ат пъаЧжМт, чел че вшшп
пжнпле теле, а» тър1т аскпра шеа вшешвг .
I . 1ар тв 1)оатпе пнлвецр-тъ , пи тъ скоалъ, пи вой ръсплът1 лор .
41 . .]\птр« ачеаста ат квпосккт къ т'а! во1т: къ пк се ва ввквра връжташвл
ппев <1е пипе .
В1 . ПИ пре тше пептрн перъктате т'а! спр1жшт , на пГа! лдптъргт лдппаштеа
та лд.п веак .
п . Бше есте кввжптат Пошпйл Бвашегевл лв! 1сраи , аш веак ни пжпъ лдп
веак : Ф1е, Ф1е .

ПСАЛМ

МА.

Съ т 4,1)141: .рп 12Г0П1реа са н тлаИреа спре и»тпе/18 . им спре дккркрие челе Огтвемещ! ,
г4П(1в-с(' съ се фптоарп ^п път&пткл сгй , каре пп пгсГьжйвеще .
„йптрк с»»рш1Т .

рь-

Спре лдпцелецерса Фшор 181 Коре .

I п че кш Дореще червил спре 1гвоареде апелор, аша <1ореще свФлеI т:..1 1гне» спре тше Бвпшегекле .
в. фпсетат-а свФлетвл ппев спре Овтлегевл чел таре , чел в!в :
кжпН вот веп1 пи тъ В01» пръта Фецп лв! БвтпегеХ .
г . Фъквт8-с'ав лакръонле теле пие пжше гюа пп поаптеа : кжпс1 пи съ*пчеа

Фяпте.
1. 16.

т1*в лдп тоате гпеле, впие есте Бвтпегевл тъв ?
д. Ачестеа 'т! ат айве атште, ин ат върсат спре пипе свФлетвл пие8, къ
воШ трече лдп локвл кортвлв! челв! тшгшат , плпъ ла касали! Бвишегев .
@. Дп гласвл В8квр1в1 , пи ад търтврннрн свпетвлв! че сървеаяъ.
е . Пеитрв че ещ1 тжхшт свФлетвл пнев ? ии* пептрв че тъ тврввр! ?
д . IV 1.'1).ж(]кеще спре Пмппегев , къ тъ В01В търтвр1С1 лв! , тжптв1реа Фецп
теле , ип Октпегевл ппев .
н . Спре тше лдпс8'пн свФлетвл плей с'о тврвкрат: пептрв ачеаста лдпп вой айвче атште бе тше Пп пътжптьл 1орйапвл81 , пп ад ЕртопвлвГ , <н*п твите пик .
л. ■ Айжпк пре п(1лпк ш'анп. , лштрв гдаекд жпаввриор таде .
I . Тоате дишъдцърме таде , пп вадврие таде просте тше ав треквт .
41. 2ша ва порвпч1 Иотпвд тиа са, пи" поаптеа кжптареа дв! аеда тше .
П| Рвгъчвпеа Вьтпеяевлв! в1ецп теле, г|'че-в018 лв! ОвтпегеЗ: спр1жш1торвл
впев ещТ .

ПСАЛТ1РЕ/

,

151

п . Пептр» че т'а{ вТтат? пи' пептрк че тжхпшйв-тъ »тплв ? кхп<] тъ пекъжаще връжташкл .
А1 . Кжпс1 съ СФъратъ оаселе теле , тъ окъра връжташИ пИеТ .
^1 . К,у.ш1 улчеа е! пие лдп тоате /мело : вп<1е есте 1)«тпсхскл т\ й ?
91. Пептрв че ещ! тжхшт свФлетвл пиел? ни пептрк че тътйрвкр!?
д| . ]\ьс1ъж(1»ет.е спре Пктпеяев , къ тъ вот търтврнп л«1 : тлштв1'реа *епд'1
теле , пи Бвтпеаевл ппев .
ПСАЛМ

М8 .

Сг роагъ, ка съ ге кете <1|'и 1ггоО|рс ла |ервса.ш11 , съ теаргъ 1» снермъ.
Псалтв! 181 ПявМ, пескрйс Неаскири да КвреГ.

впекъ ппе Пвтпегекле , ии" алеце жваеката теа : Неда пеатвл пекхв1'ос , пн дела откл пе^репт, пи" В1клеап ивъвеще-шъ .
и. Къ т« ещ! Пвтпехевле лттър1'рео теа, пептрв че пГа! лепъйат?
| пи" пептр» че тлхпшЛвтъ втвлв ? кжпс! тъ некъжаще връжташвл
пие».
г . Тртпте лвтша та ин' айевървл тъв : ачестеа пГав" повъцвп, ин т'а8 ъАес
ла твптеле чел сфжпт ал тъв , нп ла лъкашврме тале .
л> . ПИ В018 штра ла жертвелшквл лв! Пктпеяек , ла Пвтпегев" чел че весе
леше тшерецеле теле .
в . ]Нърткр]'с1'-тъ-во1'я ц|'е фптрх алъвтъ, Бвишегевле Октпегекл ппев- .
5. Пептрв че ещ! тжхшт свФлетвл пнев" , ий пептрк че гаъ тврвврТ?
3 . ДОъаЧжйвеще спре Пвтпсхок , къ тъ вой търткрнп лв1 : тжптвгреа Фецн
теле, ш! Вьтпеъеъл пиев- .
МЪР1РЕ :
ПСАЛМ

МГ .

Съ попоелвеск креЛйиошп «ъ пв <1впъ гшйа пър|'пцпор съ! съ йлЬ поФтеИелор певреаЧочошГ пептр! кре'Нпцъ, Ш1 роагъ пре Ибшпегек съ ле »1в лдптр'ажвтир. Съ ншпе Апостолмор, ии швчеппмор . Рош : 8.
ЛХптрс с*л>рппт , Фм:ор лк! Корв , спре лшвелепере .

I

|втпегевле кк вреше попетре ат ав21*т : пър!пцП пощр1 пе-ав" спяе
|поъ.
в . ЛвкркрГ каре а! лккрпт лп гмеле лор , л\п 2 меле челе Ле Летвлт .
г . Маша та пегтвр! а шергЬт, нп' 'I аТ съсНт преажпшп: К1*пв1т-а!
попоаре , пи ле-а! гът пре еле .
А • Къ пв кв сипа лор а8 тощешт пътжптвл, Ш1* врацкл лор пв 'Га тлптмт
пре е! .
в . 41 йреапта 1а, нп вряцвл тъй , нп' лвпппареа Фецп тале : къ вше а! вент
ЛДПТр» С|ЖГ1Ш1'Т .
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е . Тк ещ! ^пс5'й1 лшпъратвл пи'е8, ип Ььтпегеъх пЛев* : чел че по^аме©,тжптв'реа лв! Таков.
д. фптрв Т1*ие пре връаташп пощр! кв корпвл вот лшпвппе, инлттрв пвпт?
тъв а*е п шик вош Фаче ире че! че съ скоалъ асвпра поастръ .
н . Пептрв къ пв спре арки пиев* вой пъйъжДв1 , пи сав^а шеа пв тъ ва
П1ЖПТВ1 .

л. . Къ пе-а! тжптвй пре по! Ае че* че пе пекъжеск пре по? , ш " пре че! че
ле нръск 'I а! рвш ' лат .
I . фптрв Бвтпегев* пе вот лъвйа тоатъ аша, им лштрв пвтеле тъв* пе вот
търтврнп лшвеак .
а' . *1ар аквт пе-ат лепъЛат, пи" пе-а! рвшшат пре по! ! ип* лк ве! еин Пвшпегевле лштрв пвтерме поастре .
т . фпторсв-пе-а! пре по! лшпапо! лшпаштеа вргжташиор пешр' : ип' че1 че
пе вра пре по! пе-; в жсфвгг лорв'ш1 .
п . Батв-пе-а! пре по! ка оие йе пишкаре , ип' лш пеатвр! пе-а! р1с!п1т .
д| . ВжпДвт-а! пре попвлвл тъв Фъръ с!е прец, ип пв ера твлц'те лштрв стр'гърие поастре .
€' . Пвсв-пе-а! пре по! окоръ вечш иор пощр* , ватжоквръ , ип ржс челор
Ат прежврвл пострв .
з1. Пвсв-пе-а! пре по! спре пиаъ лштрв пеатвр!, клът'ре с!е кап лштрв по
ло аре .
31 . Тоатъ 210а лшФрвптареа теа лшпаштеа теа есте , ип рвшшеа оврагвлв!
пи'ек т'а акопер*т .
т . Бе кътре гласвл челв! че окъраще , ип клеветеще , <)е кътре Фаца връжташвлв! , пи а челв! че гопеще .
л.1 . Ачестеа тоате а8 вемт престе по! , ип пв те-ат в!тат пре тше : ип
п'ат фъквт пес1рептате лштрв ашъгътжптвл а*е лепе ал т ьв .
к . 1Ш пв с'а Депъртат лшпапо! шпиде поастре, ип а! авътвт кърърие поа
стре Аела калеа та .
«*. Къ пе-а! стер'т пре по! лш локвл йосъсНри : пп ле^а акопер'т пре по!
втвра торцд! .
кв . Ое ат в!тат пвтеле Бвтпегевлв! пострв, ип (1е ат лштшс тжише поа

Рота:
8-36-

стре кътре авшпегев* стреш .
кг . АХ пв 1)втпе2св ва къвта ачестеа ? къ ел щ'е всквпсвр1ле 'шиш .
кд . Къ пептрв тше пе оторжт тоатъ 21'ои : сокотт-пе-ат ка Шще оТ а"е
жвппере .
ке - Оещеаптъ-те, пептрв че йорш! Роатпе? скоалъ-те , ип съ пв пе лепеай
ПЖПЪ ЛШ СФЖрПИТ .

ка . Пептрв че Фаца та лшторч! ? в!ц! съръч'еа поастръ, ип пекахвл Пострв .

П С А Л Т I Р Е А.
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«3 ■ Къ с'а плекат лт цържпъ снфлствд пострк : лш1тв-с'а (1е пътлшт пдштеЧ1Л6 ПОСТрВ .

кй . Скоалъ-те Воашпе , ажвтъ поъ, пи пе шлвсще пре по! пептрв пвюеле тгв" .
ПСАЛМ

МД .

Перс Ле цип , каре к&птъ .цпсешпгрйе , «яптеле челе впие , врс<]шчПле , Лпрврие , ни лдтпревпареа
151 ХрктОС К8 Ь'|1е|н'|.'П .

Л\»тра с+дьриит, пептрк че! че се вор сбшвй, «-млор лк! Коре спре л\пцелеуере. Каптпре пептр» чел 1»бп :

ьспвпс-а шипа теа кввжпт бвп : гръеск ей" лвкрврие теле лтпъратвлв! .
в. Лппва теа есте треспе п скриторвлв! че скр1е йеграв .
г . Д\тпос!оБ1Т кв фрвшвсецеа т;и твлт ^екжт фИ оатешлор :
върсатв-с'а йар8 лдп вв/еле тале пептрв ачеаста те-а вше-кввжптат пре тше
П» тленен лш веак .
д . ЛДпчшце с.1Б1*еа та преете коапса та пвтершче .
е . К« пскюава та , ни кв Фрвшвсецеа та: пп лшкориеагг. ии вше спорете,
Ш1 лшпъръцеще .
9 . Пептр» гнЬвървл , ии вл&ш1ецеа, ни йрептатеа : ни" те ва повъцв1 тшвпат йреапта та .
3- Сгцецие тале асквЦлте сжпт пвтерп1че , попоареле свпт тше вор къвеа,
ЛШ пита връжтаипдор лшпъратвлв! .
м. Скавпвл тъ» Овшпегевле л>п веаквл веаквлв!, топгкл йрептъцН , Т01агвл лдпшъръц1с1 тале .
л.. 1вБ1Т-а1 (лрептатеа, ин а! вржт Фъръ с!е лецеа : пептрв ачеаста те-а впе
пре тше Ш;тпе/.евлс. Бвтпегевл гьв кв вптвл а"е ленш ал ввкврнм та! твлт
11екжт пре пърташп тъ! .
I. Спнрпа , пи стаки", ип каС1оа (Пп хипеле тале, Лш палатврТ, де п!лвр1,
«Ни кари те-;;в весепт . Фетеле лдтиърациор лдптрв чшетса та .
«I . ^.гш.ипте а стътвт лдтпърътеаса <1еа йреапта та, лт хашъ авркъ л^тБръкатъ , ЛиШ10(10Б1'тъ .
П1 . Асквлтъ фпкъ, ии вег1, Ш1 плеакъ врекеа та, ш! вГтъ попвлвл тгв .
ш! каса пърттелм тъв".
п. ПП ва пофт1 Л1тпърат8л Фрвшвсецеа та: къ ачеста есте Потпвд тъ8% ш!
те ве! лшкша л«1 .
д1 . 1Ш Фата "Првлк! кв сЬрвр! : Фещ'1 тале се вор рвга БОгацН попвлвлвК
ф . Тоатъ шър|'реа фНчн лтшъратвлв! На лъзптр», к» лапцвр1 йе авр лшфъшвратъ , лшпоаЧ^тъ .

20.

Евре!
8 зо
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е?. АДвче-се-вор л^тпъратвлв! Фечоаре лш врта еТ, пи челе с!е апроапе але е!
се вор айвче ц'ю .
а"| . Айвче-се-вор лдптр» весел1'е ни Б8к«р{е .
Й1. Айвче-се-вор лш Б1сер1ка лдтпъратвлв! .
л.1 . .]\" лок«л пършциор тъ1 с'а« пъсквт фи т 1.1 : пвпе-ве! пре <1г,пшп воер!
престе тот път.т.птнл .
к . Потеп1-во}8 пктеле тъв лдптрв тот пеатвл пи пеатвл .
«.л . Пептрв ачеаста попоареле се вор търтврю! Ц1*е л\п веаквл веаквлв!.
II С А Л М

М9.

Чегатеа лв! Омплс/.еа, са8 Кнерп.а лпппропиъ ла тоатъ смшч1а е<те фпт1р|'тг, нп «гръ <1е пр!шеж(Пс I» апърареа лк! Рбп.пеив .
ЛДптрх е4лрш1т, ФИюр лт Корю , пептрв челе йе таГпъ .

<1уУ>
^«шпеге» есте скъпарса поастръ пи пвтереа , ажктор лптрв пекп$$$ I Ш& а:;рпе челе че пе-в8 делат пре по! Фоарте ,
$$3
Щ$ п. Пептрв ачеаста п» пе вот тете ката се ва тврввра пъгажп1Ш^з11§$!; Т!;Л ^ |,П се 150Р т8Та т5ПЦН -Ц'1 »штле търиор.
г . Скпат-а8 , ии с'а8 тврвврат апеле лор , ткрБвратв-с*ь8 глвпци лдптрв тър|еа лв! .
А . Портрие ржвриор веселеск четатеа лв! Бвтпежей : сФмцдт-а дъкашвл
съ8 чел преа лдппалт .
е. Ввтпеаев лш пижлоквл е1 , пи пв се ва клът1 , ажвта-ва е! ВвгапегеЗ
сИпипепца Ле сПпипеяцъ .
е . Тврвкратв-с'»^ пеатврие , плекат8-с'с8 лиинъръцпле : (1ат-ав гласвл съ«
чел лшпадт , клът1*т8-с'а пътжптвл .
3- Вошпвл п»термор кв поТ, спр|'жинторвл пострв Ввтпегевл лх! 1аков .
н . Вепщ! , Ш1 вейецТ лвкрврме лв! ОвтпегеЗ , иппвтле каре а пвс пре пътжпт , сгр1к»1к1 ръгвоае пдпъ ла шарцшпе пътжптвлв! .
л. . Арквл ва сФърлта , пи" ва Фржпце арта, ии павехие ле ва арйе кв фок .
I. ^пс!елетп1Ч1,Ц1-вь Ш1 квпоаще'1л, къ е8 с.т.пт Овтпежев : лдппълца-тъ-войлдптрв пеатвр!, лдппълца-тъ-в01в' пре пътжпт .
а! . Ботпвл пвтериор кв по! , спр1ж1П1'торвл пострв Ввтпехевл лв! 1аков
МЪР1РЕ :
ПСАЛМ

М5 .

Пре тоаге пеат»рие фпйеатпъ а тйа пре Овтпеге* , каре съ погтеск с» *и- лпирь лдшпрекпареа
1сраитешлор челор СФ1пд1 , ии а Биерт! . Съ ииипе Бкер1Ч1/.

1
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ЛДптрВ С*ЛрШ1Г, ПСПТрК ФП л»1 Коре .

Капсша , 3 •
оате пеатврме плесшц! кв тж1ш'ле : стр^гац! лв1 1)кпшс2с« кв глас
бе вкквр10 .

в. Къ Ботпвл есте преа лдппалт, лдпфрихошат , лдпшърат тара
З престе тот пътжптвл .
г . С8П8С»-с'г8 попоареле поъ, ии пеатврпе свпт пГчоареле поастре .
А- Алес-ав поъ тотешреа са, Фрвтвсецеа лв1 1аков пре каре ав ивгг.
е • Сй1Т8-с'а Вътпехеь л\птрв стр!*гаре , 1)ошп8Л лш глас я*с тржтБЩъ .
КжптацТ Ввтпехевлв! пострв, кжптац! : кжптац! лтпъратвлв! пострв кжптацТ.
3н .
сфжпт

ПС2С8

Къ есте лдтпърат а тот пътжптвл Пвтпегсв : кжптацГ кв лдпцслецере .
Л\тпъръц1т-а Т)ътпеге& престе пеашврТ •. Юмплехе» шаа"о пре скавпвд чел
8Л С 1.8 .

Боерп попоорелор с^в а^впат кв Овтпегсвл лв! Аврааш: къ а! лв1 Бвтче! пвтертч! а! пъшжптвлв! Фоарте с'ав лшпълцат .
II С А Л М

МЗ •

Кжт къ Р.мппегс л фоарте 1'лг.сще 1срв( алнпм , къ пре ачсста кв прса тар1 дцпв|'щ'ср1 , ки йарврТ , пи
К& Фачср! «1с мий л'а .]М11|Ц1(1о1.1т, пл ас аколо шГоппирга са .цп гоаге тири1пие игшл.нт:....';! и а .ршпърцйт .
СЪ 1.-8К1ПС Б1серш1 .
Псадшк: к&птърП «пюр 1в1 Корс,

ла ;к!оъ а сашсстс! .

аре есте Ботпвл, пл лъвйат Фоарте : лт четатеа Ввшпегевлв! пострв , лш твптеле чел сфжпт ал лв! .
п . Кв Бвквр^е вше лдпргйъчшатъ а тот пътжптвл , швпци Сюпвлв1 , коастсле кр^въцвлв! , четатеа лтпъратвлв! челв! гаяре .
г. Бвтпегей лш палатврие е! съ квпоцпе, кжпо* о спр^ашеще пре еа .
^ . Къ 1*атъ лдшпъраци пътжптвлв! с'а8 айвпат , стржпс»-с'а8 лшпревпъ .
е- Ачерпа въгжпс! аша с'ав пират , с'л8 тврвврат, с'а8 клът^т, квтреювр '1а
квпршс пре е! .
е. Аколо сжпт Дкрер! ка але аче1а че пгще . Кв йлх смшк ва сФържша
коргвпле Тарс1свл81 .
3 . Нреквш ат а87л"т , аша ат ни въгвт , лш четатеа Юотпвлв! пвтериор , лш
четатеа Овшпеаеклв! пострв .
и . Октпеге» о а лттете1ат пре еа Л1пвеак. Лват-ат Бвитегевле пила та, лдп
Ш1Ж10ККЛ ЛОПВЛ8Л81 ТХ8 .

л. . Бвпре пвтеле тхв" Октпегевле, аша ш1 лавс!а та престе тарпшшле пъ
тжптвлв! : йе Трептете плшъ есте ареапта та .
20 . 2„
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II С А Л Т I Р Е А .
е . ПИ пвшървл хмелор теле каре есте? ка съ Ш1« »Ь че шг лшсеск ен .
3 • 1атъ кв палте тъсврате а! пвс гмеле теле , ни' статвл пиев ка о пит
ка лдпшиптсп та .
и . ДДлсъ тоате сжпт исшертъчвне , тот отвл че В1агъ .
л . Мъкар къ лишп трече отвл , Нар лшгаНар съ тврввръ .
* . Стржпце котор! , ип пв щ!е кв! ле гНвпъ пре еле .
»( . 1111 аккт ч)'ле есте ргвНареа теа ? .18 пв есте Доделвл : ни статвл пиев
Нела тше есте .
п< . Ое тоате Фъръ Не лецме теле шгьвегце-тъ . Окаръ челв1 Фъръ с1е инпте
т'а1 Нат.
п . Аш»ц1'т-ат , ш! п'ат Нескю гкра теа, къ тв а! фъквт, Непъртеагъ вела пппе вътъме тале .
А1 . Къ Нела тър1еа гажшп тале е8 т'ат лшчпт . фптрв швстрър! пептрв Фъръ
Не леи> а! пеНепт пре от .
с\ . Ш1 а1 сьпц]'еат ка вп пи'апжтп свФлетвл ппев: лтсъ лшНешерт съ твр
ввръ тот откл .
51 . Ав/1 черереа шеа Боатпе, ни' ркгъчвлеа теа асквлтъ. Лакръппле теле съ
лв ле треч! .
д| . Къ петерш*к сжпт ек ла тше , ип стреш ка ип тоц! пършии пп'е1 .
н\ . Слъвеще-тъ, ка съ тъ оН|'хпеск, таГпаште папъ че тъ вош Нвче , ип
та! твлт пв вою Ф1 .
ПСА Л М

Лв.

Хрктос пиицъиище, ь* пре Пяпнн-геь тагьл тот-йеквпа ^.! аре йе фпцъ, пи аск».пареа ( каре гаа1т«т
о Г)Оец|с- |)еьД1 жертва ") о .рпмм . Бар пм «квт съ'л тжпгмагкъ , 1ггошп<] пре фшпрс/пвпп! .
Ачест Иса.ин ссге пророческ .
Евре! . 10.
Л\птрв СФжрплт .

Пий тел лв! 0 а и 1 «! .

стадни

Е«рс1.
1о- 5-

щептжпН ат ащептат пре Ботпвл , ип а къвтат спре тше .
в . 1Ш а авхгт рьтъчвпеа теа, ш1 пГа скос Лп гроапа тнсълоипеТ , ип Н|'п т]'па поро1*влвТ .
г. 11П а пкс прешатръ П1чоареле теле, пп а лупНрептат паиш ппе!.
А . П!| а вггат .цп гвра теа кжптаре поъ , кжлтареа Бгтпегевлв! пострв .
6 . ПеНеа-вор твлц! , ип' се вор тете , ип' вор пъНъжНв) спре Ботпвл .
в. Ферхмт върватвл, кърв1а пвтеле Оотпвлв! есте лъНежНеа лвТ , ни п'а
пр1В1'т ла НешертъчвпТ , ип ла певвлп пппчшоасе .
д. Мвлте а! фъквт тв Ооаглпе Овтпегевл плей тшвпие тале , ип ла гжпНврие тале , пв есте чте съ се асетше Ц1е .
й . Вестчт-ат , пл ат гръп : лпптвлцт-с^а престе пвтър .
а . Жертва пи' пршосвл п'а! в01'т : 1*ар трвпвл 'ш! а! съвжрпнт.
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I . Арсюрие а*е тот , пи пептрв пъкат п'а! къвтат, аздпчеа ага гю: 1атъ В1§.
&1 . фп капвл кърцп скр1с есте пептрв тше , ка ръ фак во1а та Овтпекевд
пие» ат вой , ни децеа та лш пижлоккл пжптечелв! пмев .
(И . Бше ага вест йрептатеа лдптрв айвпаре шаре, 1атъ ввхеле теле п» ле вой
опр1* , Ооатпе т» а! ккпосквт .
п . Орептатеа та п'аго аскнпс лдп нита теа : айевървл тъв ни' шжптмреа та
ага спкс .
^1. К'ага асквпс пила та, ни' аНевърял ?ъ« <}е кътре айвцаре твлтъ .
0{ . 1ар тк Поагмпе съ п« йепъртех! лдпсЬрърис тлле Неда пиле : пила та , ни"
аЛевървл тъй п«ркреа съ тъ спр]'ж1пеаскъ .
51 . Ц.ъ га'а8 квпрнгс реле, кърора п» есте пвтър, апвкатв-пГав Фъръ сю лец1ле теле , ни п'ат пнткт съ въг .
31 . .]\пи1п;лц1'тн-с"ан ща! швлт йек&т пери капвлв! пиек : ии нита теа нГа
пъръс1Т .
Н1 . Бше воеще Боатпе ка съ тъ 12БЪвещ! : Боатие ка съ'т! ажиц! ни' е <а
атште .
а\ . Съ се рвшшехе , ии съ се лшФрвптеже лшпревпъ че! че кавтъ свФлетвл
ниск, ка съ'л 1а пре йжпсвл .
к . Съ се лштоаркъ лдлпапо!, ни' съ се рвпшехе че! че'пи воеск пие реле .
к« . Съ'ш! поарте лдп(1атъ'ш1 ркнппеа лор , че! че'га1 ггк пи'е : вше , вше .
кк . Съ се ввквре ни съ се веселеаскъ с!е Т1пе, тоц! че! че те кактъ Поапше,
Ш1 съ 21къ пврвреа: шъреаскъ-се Иотпвл , че! че 1ьвеск ткитв1'реп та.
кг . 1ар ев сърак елит , ни пишел : Пошш;л съ гр)жаще (1с пипе .
« д . Ажвторвл пие» ип сквторкл пиев ещ! т» , Бвпшегевл ннев' пв гъвов)' .

МЪР1РЕ :
ПСАЛМ
Съ роагъ пептр» че! че Фаг Мпе челор пем.мц! ,
п1чп 411 1Ю1ТССК п1|и|1е .
,^\мтрв г*дрш!т .

м .

пм пептрв а"пс ,
гпре нмпав фппй , фтпропвСъ типпе ле? Хрнюс .
Псаливл .п,| 1)аи|||.

ер1Ч1т есте чел че съ в!тъ спре съраккл ии пишел вл : ли) а10а чеа
реа ва ш; ьв1 пре ел Понткл .
в. Погапвл съ'л лъгеаскъ пре ел , Ш1съ,лв1еге пре ел, ии' съ'л
<>ер1чеаскъ пре пъшжпт , ипсъ нв'л (1еа лш никйилс връжшаиилор лв!.
г . 1)отпвл ва ажкта лв! пре патвл дврерилв!: трт ащерпвтвл лв! л'а фпторс
лдптрв вопла лв!.
д. Е& ага 21с : Боапи.е пшвеще-тъ , вшйекъ с;;Флетвл т!е$ , къ ат греимт ц|'е .
е- Връжтаип! пие! а» гк реле пие: клпе! ва 1ш;)и пи' ва пер! пвтеле лв! ?
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ек АДвче-се-вор лшпъратвлв! Фечоарс лдп вртаеТ, пичеле с!е апроапо ало е!
се вор асЬче ц'е .
а'1 . А<*вче-се-вор лштрв весел*е им ввк?ф'е .
Й1. Айвче-се-вор лш Б*сер'ка лшпъратвлв! .
л.1 . ^п локвл пършциор тъ! с'а» пъсквт фи тъ! : пвпе-ве! пре ижпшп воер!
престе тот пътжптвл .
к. Иотеш-во*» пвтеле ть» лдптрв тот пеатвл пи* пеатвл .
кд . Н.ептр» ачеаста иопоареле се вор търтвр'с1 ц'е лдп веяквл веаквлв!.
ПСАЛМ

мв.

Чегатеа лк! П.чшн/ей. са» Бкер^кя липпропвг ла тоатъ смш'ч1Я есте фппр1т"к, им «гръ йе ор|ше>(Ле 1.к апърареа лм Пбп.пеи» .
ЛДптрк е*хрш!т, Ф||'юр лв1 Кор!е , пеотрл челе с1с таГпг.

ь*а
$^: «"""егев есте скъпареа поастръ пи пвтереа , ажвтор ллптрв пекаЯО I Н||врие челе че пе-»в аФлат пре по! Фоарте ,
$$3
9§ п. Пептрк ачеаста п» пе вот тете кжпи1 се ва тврввра пътжп^1с^Ш1
Т'!•, •> '"' се В0Р ткТа твпЦ11 фп ншт*ле търиор .
)гл
г . Свпат-ав" , ш* с*о8 ткрвврат апеле лор , ткрБвратв-с^в швлцП лдптрв п—
р)еа лв! .
л . Поршрме ржврпор веселсск четатеа лв! Ввтпежев' : сФ*пц'т-а лъкашвд
съв чел преа лдппалт .
е- Овтпегев л\п пИжлоквд е1, пп пв се ва клът* , ажвта-ва е! Овтпегев
(Ит1*лепца <*е с1'т'пеяцъ .
6 . ТврБврат8-с'л8 пеатврЦе , плекатв-с'с8 лшшъръцпле : (1ат-ав гласвл съ8
чел лдппалт , клът*тв-с'а пъшжптвл .
д. 0отпвл пзтериор кв по1, спр1ж'п'торвл пострв Овтпежевл лк! 1аков .
и . Вепщ! , ип вес!ецТ лвкрврме лв! Овтпегев , ш*пкш'ле каре а пвс пре пътжпт , стршжпс! ръгвоае пжпъ ла тарцшме пътжптвлв! .
л. . Арквл ва сФържта , ни* ва Фржпцз арта, нн павегие де ва арДе кв фок .
I. .]Упс"елетп'ч*ц'-вь пп квпоаще'ц!, къ е8 сжпт Овтпе/ев : лдппълца-тъ-вой
лгптрв пеашврТ. лдппълца-тъ-во'в пре пътжпт .
*|. 1)отп8л пвтериор кв по! , спр'ж'шторвл пострв Бвтпегевд лв! 1аков
МЪР1РЕ :
П С А Л М

М5 .

Пре тоате пеагшрие .цп<)еатпъ а 1ъъйл пре РвтпехеК , каре съ понеск сг *1е лдптрв ^тпре&пареа
1ср*1лтеп11ор челор с*1оц1 , им » Сиер1чН . Съ кммпе Бкерт/.
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ЛДптр» СФлрипт , псптрх фп лвГКоре.

Капста , /5 •
оате пеатврме плесшц! кв тжйНле : стрлгац! ли Бвшпехев* кб глас
0*6 Б8ККр1С .

в. Къ Ботпвл есте преа лдппалт, лдпфрнсошат , лдпшърат таре
преств тот пътжнтвл .
г . Свпвсв- с^в попоареле поъ, пи пеатврие свпт ш'чоареле поастре .
А • Алес-ав* поъ тошеп]'рва са, Фрвтвсецеа л«1 1аков пре каре ав 1'вбгг .
2Л\итъ.
е • С»1Т8-с'а Овтиежев лдптрв стртпре , Ботпьл лдп глас Детржтвщъ.
КжптацТ Бвтпегевлв! пострв, кжптацТ : кжптяц! лдтпъратвлв! пострв кжп6- ътацТ.

Къ есте лдтпърат а тот пътжптвл Ввтпегев : кжптацТ кв лдпцеленере .
фтпъръцдт-а Ватвеге» престе пеатяр! : БвтпегеЙ шасю пре скавпвд чех
СФ&11Т ал сьв .
.0. . Боерп попоорелор с'«8 айвпат кв Бвтпегевл лв! Авраат: къ а! лвГ Бвтпсгев че! пвтсртч! а! пъшжптвлв! ФОартс с'ав лдппълцат .
3и .

II С А Л М

МЗ •

К«ш къ Октпехсв Фоартс 1«ЕСще 1< рис «.итм , къ пре ачсста к» прса тар» ^п|ц'|и;<'Р' - К8 аархрТ , пи
К5 Фачер! ас Б1пе л'а .рниинЬмт, пи ае аколо пи" -ш-пшрса са .цп гоате шнрипплс пгтапт»,:»! о а лдшпърЦ1Т .
СЪ

1.Й1ИПС

1>|С(')11'П1 .

Псалшгп к&птърП «пдор лв! Корс,

ла ааоъ а сжшгетсГ .

аре есте Ботпвл, пи лъвйат ФОарте : лдп четатеа Ввтпежевлв! по
стр» , лдп твптеле чел сфжпт ал лв! .
п . Кв Бвк«р'е БШе лдпръаЧчтатъ а тот пъшжптвл , швгщи (Лопвлв1 , коастсле кр'въцвлв1 , четатеа лдтпъратвлв! челв! шлре .
г. Бвтпегев лдп палатврие е! съ квпогще, кжпс1 о спр^жшещс пре еа .
^. Къ 1'атъ лдшпъраци пътжптвлв! с'а8* г.г1киат , стржпсв-с'а8 лдтпревпъ .
е. Ачериа въгжпо" аша с'а8 пират , с'св тврвврат, с'ав клътхт, квтретвр '1а
квпршс пре е! .
5. Аколо сжпт внрер! ка але аче!а че ппще . Кв йьх сшик ва сФържта
коръвиле Тарс"с»лв1 .
д. Иреквт ат ав21'т, аша ат пи въгвт , лдп четатеа Ботпвлв! пвтериор , лдп
четатеа Овгапегевлв! пострв .
и . Ввшпегев о а лдптеше1ат пре еа лдпвеак. Лват-ат Бвтпегевле тиа та, лдп
Ш1Ж10К8Л ПОП8ЛНЛ81 ТЪ8 .

л. . Овпре пвтеле тьв Октпегевле, аша ип. лавйа та престе тярптшие пътлптвд»! : йе йрептате плшъ есте ареапта та .
20. 2*
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I . Веселелскъ-се твптеле (лопвлв!, пи съ се ввквре Фетеле 1в<1е1,

пептрв жб-

Лекъцие тале Поатпе .
&1 . ЛДпквлцчрпц! Сшпвл, тТл квпртденД пре джпсвл, повестщ! л>пт»рпнр1ле лв».
п'| . ПвпецТ 1'гпоше волстре лштрв пвтереа лв! , пи жтпършцД каселе лв1 , ка
съ повест1цГ ла алт пеаш .
г! . Къ ачеста есте Бвтпогеул пострв жпвеак , пл ливеаквл веаквлв! , ачеста
ие ва пеще пре по! лдпвеч!.
ПСАЛМ

МН.

.ЧХгипротгвп торцП , ии" а 1в<1яляГ ш'т1к пя «оюсеск богтцн к' , С1'ппфь йрсптагеа поате шлпть; Шттр'ачеле.
ЛДптрв сфлрппт , *плор аь! Коре .

хящ1 ачестеа тоате пеатврие, асквлтац! тоц! че! че лъквщ! лш лате .
п . ПгтжптелП, нп фн ошпепиор , лшпревпъ вогатвл , ип съраквл .
г. Гвра теа ва грг1 лдлцелепчвпе, ип кгнетвл ннпш теле пр1Потк
"• 2-

чепере .
д- Плека-вой лп пШъ врекеа теа, ЛескМе-воШ лт псали'ре гжг.йвл т1е$.
е- Пептрв че тъ тет лдл г1оа чеа реа ? *ъръ ое лепеа кълкж1влв1 ппев тъ

Мака.
13- 35-

ва лпквпцнра .
е . Че1 че пъйгжйвеск спре пвтерса са , пи' лптрв твлцплеа Б0гьц1'е1 лорсъ
Фълеок .
5 . Фрателе пв ивъвеще , а8 12Бгв1-ва отвл? пв ва йа лв! Бвтпехев' лтвлжпгоре пептрв сше .
и . 1Ш прецкл ръсквттргрп СЕФлетвлв! сгй : ип' с'а остеш'т жпвеск, пи' ва
Ф1* В18 П,У,П"Ь ЛШ СФЖрнПТ .

а. . Кв ва вейеа стр1'къч»яе , кжлс! ва ве^еа пре че! лпцелепцТ тврюс! : жтпревпъ чел левкп , пи чел иепр1чепвт вор пер1 .
I . Ш1 вор лъса стре!'п]'лор вогьц1еа .са, пи тортжптврие лор каселе лор
жпвеак .
ьл . Лъкашврие лор, лп пееш ш жп лсат : лвпптв-штв' пвтеле сале пре
пгтжптврГ .
в| . 1Ш отвл жпчшсте фллй п'а пр1'чепвт , алътгрств- с'а кв ъ'пв1е челе фъръ йе пнпте , ии' с'а ясетгпат лор .
п. Ачеастъ кале а лор стштеалъ есте лор, ип йьпъ ачестеа жп гврме лор
Е1П6 ВОр В01* .

^1 . Ка п]ще 01 лдп 1ас! с;$ пвс,. шопртеа жТ ва пяще пре ожппн! .
^1 . Ш\ вор стъпжп! пре е! че! йрепцТ сИпппепца , ии ажвторвл лор се ва жп
век! лдп кн! , а*ш търфеа са с\ь скос .

П С А Л Т I Р Е А.
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51 . .]\)1съ Впппехев ва 12бъв1 скФлеткл пиев сПп тжпа I г.«1к лкТ> кжп<1 тъ ва апька.
ч'| . Съ т; те тепп кжпс! се ва л^твогъщ отвл , сьв кжпс! се ва лштвлдотър>реа кас|'1 лв! .
т. КъчГ кжпЛ ва твр! ел лв ва лва тоате , ш'чТ се ва погорж кв Джпсвл търГреа лв! .
л\ . Къ свФлетвл лк1 лт В1*аца лв! се ва в{пе-кввжпта : търтвр1С1-се-вац1е
кжпс] ве! Фаче вШе лвГ .
к. 1птра-ва пжпъ ла пеотвл пършцмор съТ: пжпъ фп веак пв ва вейеа лвпппъ.
кх . ПИ откл лт чпюте Фипв , п'а прпепвт , алътвратв-с'а кв штеле чело
♦ъръ (1е щште , пн с'а асетъпат лор .
МЪПРЕ :

ПСАЛМ

Не .

Хргстос ва ШАПТК1 пре оатеп! .цп кк<1еката чеа та[ Ле пре гртъ , па пептрв ж< ртвсле чгде кипе
те , 41 рептрг Евлатеа свметки! , пев1повъц|'еа цици. ол квргцка Йреппци .
Псалплхд ли! Аса* .

втпегевл Ивтпегеиор Ботпвл а гръ1*т им а ксппт пътжптвл .
к. 1)ела ръстртр^е соарелв! пжпъ ла епвевр! . Бш (лоп есте
бвпъ к? вм'пца Фрвтвсецм ль! .
г . Шшпсгев арътат ва вещ , Бвтпегевл пострв , ни пв ва тъчеа.
^ . Фок .]\ш1ш"птеа лк! ва арйе , ип жтпрежкрвл лк! в1Фор Фоарте .
р . Кета-ва черкл <1е све ин пътжптвл , касъ алеагъ пре попвлвл егв .
9 . АйвпацН лв! пре кввюшп лв) , им пре че! че ашагъ ашъгъшжптвл йе лепв
ги лвГ пептрв жертве .
3- 1Ш вор вест1 черерие дрептатеа лв1, къдвтпегев" жвЛекътор есте .
и. Асквлтъ попвлвл пиев, им во)8 гри' Ц10 1сраие, ш» вой търтвр1С1 щ'е :
ВвтпегеЗ, Бвтпегел тъв" сжпт е8 .
л. . Дтв пептрв жертвеле тале те вой шветра: ип арс1ерйе челе (1е тот але тало
лшпаштса теа сжпт пнрвреа .
I . Кв вой припи Лп каса та вще1 , шч! ш'п твртеле тале цап! .
•I . Къ але теле сжпт тоате хеаръле царии! , в1теле лм твюц!, ип ломК1 . Квпосквт-ат тоате пасърие червлв! , ип' Фрвтвсецеа царшП кв пипе есте .
п . Не вой Флътжпг! , пв вой г1'че Ц1в : къ атеа есте лвтеа ниплмиреаеГ.
^1 . Лв а"оар вой тжпка карпе а*е тавр! , сав сжпце де цпп! вой леа ?
е'| . Жергвеще ла! Овтпсгев жертоъ Лв лавйь, шМьчолк! преа лшпалт рвгъчьш'ле тале .
01 . ИП тъ кеатъ пре т1*ае лдп 210а пекагвлв! тък, ип' те вой скоате , ип" тъ
веГ преа-тър! .
31 . 1ар пькътосвлв! а г\ч Овтпегев' : пептрв че тв повестещ! Лрепттцме теле,
Ш1 с! ашъгътжтил гп1ев <1е лецо пр1п гг-ра та ?
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н(. 1ар тв а! вржт лшвъцътвра , ип а! лепъЛат кввштеле теле лдппапо! .
л.| . Ое веЛеа! Фврвл , алерга! кв ел . ипкв чел преа ккрвар партса та тиса/ .
к . Гвра та а лштвлшт ръвтате , ин лшва та а лшплепт вниешвгвр! .
к* . Ше/жпЛ лдпшролва Фратслв! тъ» а! клевепт, пи' лиипрсшва <мъ\ш та!чп
тале а! пьс сни'птелс , ачестеа а! фъквт , ип аш тъквт.
кп . А! сокот1Т Фъръ Ле леце , къвсш Ф1 Ц1'е асстепеа : твстра-те-воШ, ип
воШ пвпе лдппаштеа Фецп тале пъкателе тале .
кг. фгщелецец! Лар ачестеа че! че в!тацТпре Бвтпегев , капа квт-васъ ръПеаскъ , ип пв ва Ф1 чел че 1/бъвсшс .
к д • Жертва лавЛП тъ ва търк ин аколо есте калеа лдп каре всш аръта лвГ ш.г.ит»1реа теа.
^г

ПСАЛМ

Н.

Съроагг, ка .цпгоркдп(18|'-се лГ Овхвл сфжпт , съ <е квръцеасп Ле ьчйкрса л>1 о'р|'е , чм прс »;г>| в/а кв
В1р(ав1а , пк псптрв лсрп с.л' ли Мо1С| , 41 пептрк Хритосчел че на п хМеаскъ Бкериа , а ьгрг!» жерт
ва <]рептгцп иа *1 илкп. .
ЛДптр» с!Д.])пиг : Ипишм к1 \)ли'и1, кл.ш! а |'птрат ла <]лпс»л Лагап проро1«д: капе! /трасе е! :а В1рсаи1а Фешееа лм 6р1с .

Гота:
3. 4.

Лсвк
14. 7.
Квте:
19. 4.

ивеще-тъ Свтпс/евле Лвпре таре пила та .
в . 1Ш Лвпъ твлштеа лдпЛвръриор тале щерце Фгръ Ле лецеа юеа.
г . Ма! вжртос шъ спалъ Ле Фъръ Ле лецеа теа , ип Ле пъкатвл
^|пц'ев тъ квръцеще .
д . Къ Фъръ Ле лецеа теа ей" оквпоск, ин пъкатвд плев" лдппаштеа теа есте
пврвреа .
<;. Ше вп81*а ат греип'т , ип ръв" ^ппаштеа та ат фъквт : касъте лдпЛрептсг!
лдптрв К8вп1теле тале , ип съ Б1'рвещТ кжпЛ ве! жвЛека т» .
9 . Къ 1атъ лштрв Фъръ Ло лец! т'ат вънНст , ип лш пъкате т'а пъсквт та1ка теа .
3 • Къ /атъ аЛевървл а! 1кб!т: челе пе арътате , ин челе асквпее але лшцелепЧ8П11 тале 'т! а! арътат пие .
и. Строт'тъ-ве1 квнхоп, ип' тъвоШ квръцк спълатъ-ве! ип та! вжртос Лек.т.т гъпаЛа тъ всш алБ1* .
л. . Авгвлв! пнеггве! Ла ввкврхе ип веселие: ввквра-се-вор оаселе челе етерите .
I. 4\птоарче Фаца та Ле кътре пъкателе теле , ип тоате Фъръ Лелецие те
ле щерце .
Л| . 1ш'шъ квратъ 21'Лещо ^птрв пипе Оьтпегевле , ип' Лвх Лрепт лшпоеще лштрв челе Лш лъвптрв але теле .
■и . Кв тъ лепъЛа Лела Фоца та , ин Бг-хвл тъ8 чел сфжпт пв'л лва Лела пипе.
п . Оъ'т1 пие Б»к8р1еа тжптв]'рн тале , ин кв Рвх стъпжштор тъ лдптъреще .

ПСАЛТ1РЕА.
д$ . .^пвъца-вой пре че! Фъръ йе леце къие толе ,
т1пе се вор лптоарче .
Р1 . 1гБъвеше-шъ с!е сжпцвр! Бвтпегевле Бвтпегевл
ра-се-ва .итва теа с1с с!рептатеа та .
01 . Ооптпо Б»гсле теле ве! с!сскн1е , ни' гвра теа ва
31. Къ Ле а! <н во1'г жертвъ, ачш! Ф1 йат , арйерие а"е
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пи че! пекресНпчош! ла
тжпт81'рП теле : ббкввеел лавНа та .
тот пв ле ве! Бше вр1.

н1 . Жертва лв! Оатпегс» 1)пх ктшт. штъ лнфржптъ нп" стерпъ Бйтпехев
Л8 0 Ва В[Ц1|'С1 .

А1 . Фъ Бше Ооатпе лптрв бвпъ В01*реа та Слот.лв!, пн съ се /июаскъ /иЬрие
1ервсал1*швлв1 .
к . Атвпч! Б1пе ве! во1 жертва йрептъцП , пртосвл, ип ярДерие сЗе тот: атвич! вор пнпе пре олтлрвл тъй* В1'цс1 .
МЪПРЕ .
ПСАЛМ

НЛ.

ОоГк стестешг ас1пП 18? Саал , ачслк|:Ги|Г пер!ре, ]*ар лвГш! тяптвнщъ гесттс1 .
фьтра сфд ронт , .цпцеичк р1( .1М Пипе!, ьлш! а гешт 1)о | ь Метем, ип я веста 181 Сам , 7.1к&т1в'|" ЛЬ1 :
вешт-а 1>:иш| .ци саш .181 Аштелсх .
( I ЛХтпграцмор 22 . 9 )

|е то лавгТ лптрв ръвтате пвтерт'че? Фъръ Ле леце тоатъ2!*оа, пе(1рептате а гжпсИт липва .та . Ка вп ври асквц1'т а! фъквт В1клешвг .
я. 1вБ1т-а1 ръхтатеа, таГ твлт сюк.т.т ввпътатеа: та! вжртос Ае'• кжт а гръ! Лрептатеа .
г . 1вБ1Т-а! тоате кввттеле квФвпйърН , лппва чеа вклеапъ .
д. Кептрв ачеаста Бвишехе» те ва сФъръта п&пъ лпсФжрппт: 2тхлце-те-ва ,
и п" те ва твта Леля лъкашвл тч.в, пи' ръаЧчлпа та сПп пътжптвл челорвП .
$. Вейеа-вор йрепци , пи' се вор тете , ип Ле йжпсвл вор ржйе , ип вор
21*че : 1*атъ отвл , кареле п'а пвс пре Бвтпегев ежвтор лвГш! .
е . Ч1" а пгйгжеклт спре швлципеа Б0ггц1"е! сале , ип с'а лптгрп лптрв йешертъчвпеа са .
3 . 1ар ев ка вп тасл!*п росПтор лп каса лв! Т)ътт\еге$ . №м!ъж(181т-ат спре
Ш1да лв! Октпегев , лдп веак ип лп вепквл веаквлв! .
н. Мъртврнм-тъ-воШ ц\е лп веак, къ а! фъквт : ин В018 ащепта пвтеле
па" , къ есте в вп лишат те а кввюишор тъ! .
ПСАЛМ

нв .

Кг *е.!ср »гръ йе .тепе па есте пкппр. пептрв ачс!а понеще Есшреа ля! Хр|'стос , каре съ тяптпас»
«1е аче|'а пре че1 бвп1.
Лптрв сфжрилт , иептр» Маелет , ал .цпцгп.н рм л.м Юав1Й :

1С-а чел леБВП лптрв 1ш'та са: пв есте Бвтпегев' .
п . Стр1катв-с'а8 Ш1 вржц! с'а8 фъквт лптрв Фъръ Ле лецТ: пв е-

Псалт.
13- '•

сте чел че Фаче Б1*пе .
г . Ввтпегев' Лт чер с'а вТтат престе фи оатепиор , ка съ вагъ Ле есте чел че лпцелеце , сь8 чел че кавтъ пре Бстпеге^ .

псалт.
13. 2.
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д . ТоцТ с'ав авътвт , .ртпревпъ петревп1Ч1 с'е§ фъквт : пв есте чел че Фаче
В1пе , п» есте пжпъ ла впвл .
@. А& и» вор квпоеще тоц! че! че лвкреггъ Фтръ Де лепеа ? че! че шъпжчкъ пре попвлвл ппев лдптрк т&пкаре Ае пжте .
з . Пре Оотпвл пв л'а кетат : аколо с'а8 тетвт йе Фр1*къ, ъпйв пв ера Фр/къ.
д . Къ Бвтпегей а р&ннт овселе челор че плак оатепиор : р8штат8-с'а8,
кг Пвтпегев' '1а врп1с1т пре йдпшН .
н . Чше ва <1а Лп Поп тжпт81"ре лв! 1сраи ? кжш! ва лштоарче Бвшпеге^
ров!еа попвлвлв! съв", ввквра-се-ва 1аков, пи се ва весел1 1срам .

ПСАЛМ

НГ .

Кеатъ пре Озшпсгев ^тпропва врга:шаш!юр , к» йвпъ че'л 1а тжптгг , ва весп .'вкск-ле лЯ .
.]\итрв С1дрш1т , л;тр» с&мтгрме .цице.:ец< рП •»»! 0|>В1(1 , 1йи(1 а сешт 2иеГ, им а ж!« «I Савл :

А*

пк киь 1)аш'<1 Са веквпс ла поГ.

чтпегевле лптрв пвшеле тъ8 гажптвеще-тъ , пи лдптрв пвтереа
та шъ жвйекъ .
в . Пвтпеяевле асквлтъ рвгъчвпса теа, авг! гра1вр|'ле гврн тело.
г. Къ стрешН с^йсквлат псвпра теа, ни' че! тор1 ав къвтат
свФлето^ иаев : пи п'а8 пвс пре ПътпегеЯ лшпаштеа лор .
^. Къ 1"атъ Т)ьтпегеь ажвтъ пие , пи Пошпвл есте спр1'жиитор«л свФлетвЛВ1 ГШСК.

е- фптоарче-ва челе реле връжтаинлор пие! : л^птрв айевървл тъ8 П1ерве1
пре с1л-.пшп .
е . Не бвпъ вое вой жертв! ц:е : тгртврнл-тъ-во1в' лппелв! тг8 Попише,
къ есте бкп .
д. Къ (П"п тот пскагвл ш'а! 1'гБъвГт: пи спре връжтапп! пие! а пр1в1т омйЛ
ппев .

ПСАЛМ

ид .

Гоагг прсОвтпегсв, ка пре <1лпсв.]<1~- пргетшН че! в1к.;спГ, ни ФтцаршчГ сг'л пъгеаскъ, пп пре алпшП
съ'1 пелени аскг.
Съ кьмпе лм Хритос.
ЛДптр» СФврииг , лттря мптърИ , лшцелспчвшГ л»1 ОавМ.

I *г\ Овтпежевле рвгъчвпеа теа , ш! пв трече кв ве^ереа рвга теа .
к. 1а аттте спре шше, нп тъ асквлтъ : т,т.хш'ть-т'пт ^птр«
|\пгр1жареа теа , пи т'глп тврвврат: йе кътре гласвл връжташвлв1 ,
«и Не пекегвл пъкътосьлв! .
г . 11 ь а ^бътят асвпра теа Фърь бе леце , пи' лдптрв шжп!е а връжтъшп пие .
Гпнпа теа с*а тврвврат ^птрв пи'пе , пи Фрка торцН а къгнт асвпра тоа.
6- Тетере пи квтреткр *в веглт асвпра теа, пи т'а акоперп -рптвпереквл.
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5. НИ ат 7лс: чше'т! ва с!а пие арш! ка де порите ни" вой яввра , ип тъ
В018 осПхт?
3 . 1атъ пГат дпаелвпгат фвцнк] , ип т'от сълъиьшт л>п пвспе .
н . Ащептат-ат пре Бйшпеге», чел че тъ тжптвеще а"е слъв1'реа свФлетвлв!,
ип (1е в1Фор .
.о. . Потопеше1! Поатпс, ип' съ липпарц! лшвме лор, къ ат въгвт Фъръ <1е лепе,
Н11 пр1Ч)'ре лдп четате .
1 . 7Лоп ип поаптеа о ва лдпквпцвра пре еа престе гМврме еГ: пи Фъръ Ле лецеа
Ш1 остепеала л>п ппжлоквл е1 , ни" пес!рептатеа .
»1 . \Ш п'»»" ЛМ1С1Т (]ш влщме е! капгьта , ни вшлешвгрл .
Г1 . Къ Ле пГар Ф1 окържт връжташкл, а'ни Ф1 ръБ(1ат .
п . 1Ш чел че тъ враще де ар Ф1 гръ1т тор! асвпра теа, т,аш! Ф1 асквпе де
Лжпсвл .
д1 . 1ар те отвле чел лштокта! ла свФлет, арегъторвл плен , пи кипосквтвл
ппев .
^1 . Кзреле лдтпрекпъ кв шше те-а! лдпЛвлчк лп тжпкър! : дп каса лв! Бктпегей 1>т втвлат кв вп гжпй .
31 . Съ В1*е дар тоартеа престе е! ип съ се погоаре ла 1ас1 Ле вН .
3> . Къ В1'клешвг есте лш лъкашврме лор , лдп ппжлоквл лор .
М1 . Ев" кътре Ввтпежев ат стр1гат , ип Ботпкл т'а авг1Т пре пипе .
.0.1 • Сеара, ии сНтшеаца , ип' ла апнажъ 21, спвпе-во1в, ип' воШвесн, ип ва
авг! глаевд нпев .
к . 1авъв1-ва кв паче свФлетвл плев* Ле че! че съ апроп1в Ле пипе, къ дптрв твлц!
ера кв пипе .
к& . Авзд-ва Бвяшехев , шП ва стер1 пре Лжпшп, чел че есте таГпаште Ле
веч1.
ка . Къ пв есте лор скппваре, къ пв с'а8 тетвт де Рвтпеге» , тше-ав" тжпа
са спре ръсплът!*ре .
кг . Спвркат-ав ашегътжптвд лв1, л>тпьрц1Т8-с'ав де тжгНеа ФецИлв!, ип с'а8
апрошат инипле лор .
кд . Мвгатв с'ав кввштеле лор та! твлт Лекжт вптвл де лети, ип ачелеа сжпт МвтеК.
съцец! .
6- 25,
к^ • Арвикъ спре Вошпвл гр!*жа та , ип ел те ва хръпк пв ва да «пвеак клът|'ре Лрептвл»!.
д»м.
кз. 1«р тв Бвтпегевле погорж-ве! пре Лжпип! л>п пвцвл стркъчвпН.
кч- Първаци сжпулрмор ип а! вшдешвгвлв!, и»'ип вор дпжктътьца апеле
сале ; 1*ар ев Лоапше вой пъЛъжЛв1 спре Т1пе .
МЪИРЕ :

21.

12. за
1 петр:
%1
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Нб .

Чере (1ета Овшпесе! , [а <1»аъ ФъгъДешделе сале лит |1Ш(Ь'л , .ршпротмш аша (1с шх ц! връжшаш! съ ;
ажбте , кг й»пъ аче1а .]\л ва тър> пре (1&пскл .
Л\птрк С4арач'т, пеотрв шшмш чел че съ <1епгрта<е с!ела челс снигс, алс лк! ОавМ, спре сч рК оарел
сгмпцм' , кднс! л'а ирпи- пре ел чеГ с]е алт пеат ддп Гет . 1 ЛДшитрац!. ор . 21 . 12.

Катюша

И .

шеще-тъ Бвтпегекле , къ т'а кълкат отвл : тоатъ ъ\оа д&пд ръгБ018 т'а пекъж|'т .
в . Кълкатв-нГав връжташп пие! тоатъ г!ол : къ твлц! сжпт че»
че съ лаптъ кв пипе Нела лдпггьлцЛте .
г . 210а п» тъ вой тете , пп ев" вот пъйъикМ спре тте .
д . Л^птрв Овтпехеб вой лъв(1а кввттеле теле : лдптрв Ояшпегев ат пъаъж«Мт , и» ш ъ В018 тете , че'т1 ва Фаче т|'е трВПВЛ ?
е- Тоатъ гюа квв1-птеле теле г8 вржт , лдтпрот1ва теа тоате гжпсЬрме лор
спре ръв .
з . Лък81-вор, пи сз вор асквгкю , аче1я къшлшл т1в8 вор пъя1, л»п че кш
в8 ащептат е! свФлеткл пи'ев .
д. Пептрв ш\пп; во! ю&ат«1 пре адшши*: лдптрв тжше попоарелеве! СФържтр.
и . Батиегевле , вЬчца теа ат спас ще: пвс-а! лакръшме теле лдппа1атеа
та , ка Ш1 фПФъпампца та .
л. ;]\пто!1р1е-се-вор връжтлпш пие! л^ппгпо) : ор! лдп че 21 те вой кета :
1атъ ат кзпоскат къ Овшмехсвл ппев" ещ! тв .
I . ^\птрв Пнтпегев во|'в лъвба гра1вл, лштрв Пмппегев во!» лъвс1а кввжптвл.
41 . Спре Овшпегев ат пьоЧж^т, пв тъ вой тете, че'т1 ва Фаче пие от»л ?
П1 . ^\птрв пипе сжпт Оапшегевле рвгъчвшле, каре вой ръсплът1 лавсю! тале .
п . Къ а! 12бъв1т свФлетвл т1е8 оИп тоарте. оки 1ш'е1 де лакръшТ. пп шчоареле
теле сНп алвпекаре : в(ае вой тъчел лдптиптеп Оотпвлв! жплвпппа челор оН.
II С А Л М

Н5.

Чере вжагор .цшпрогша аша Ле • п Ь ръттч! нтпаип , съ .ршкиптеа ткгв-.ор ^Л ва тър| .
Съ кьшпе ип ..81 Христос .
ЛДптрк ■ 'лрпм°1( съ п» сгр|'чГ а л»1 Ьлв\Л, .цпгр» скркоареа ст*1ПМ»1 , кьпс! а Феди ел &е кътре Фаца
л<( Саял *п пепнръ.

11'лвеще-ттй Бвтпегевле ттеще-тъ, къ спре тте а пъДъжйв^т св|флетвл плей .
п. ИМ лш втвро грпплор тале в01в аъйъжам , пжпъ че ва трече
|фъръ бе ленеа .
г. Стр1га-в01Й кътре Рвтпегевл чел преа лдвпалт, Иатпегевл чел че а фъквт
Б1пе пие .
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д . Тр1Пис-п (Пп чер, шч пГа тжптв1т : с1ат-а спре окаръ пре чеТ че шъ калкъ пре пп'пе .
@. Тршй-а Бктпегек пила са, пи абевървл съв , ип а 1Хбъв1Т свфлствл ппев
<1ш пижлоквл пвиор бе ле! , апорпт-ат ткрвврат .
в. Фп оатешлор, т'пци лор артз нп съиец! , ни" липва лор саБ1е асквц1тъ.
3 . фппалцъ-те престе червр! Ввтпеаевле , пп престе тот пътжптвл тър1'реа та .
н . Кврсъ ай гът1т шчоарслор теле, ни а« лшшлат свФлетвл ппев .
«. Съпат-ав- жппаштеа Феци теле гроапъ , ни' пк къгвт лштр'жпса .
I . Гата есте шипа гаеа Овтпегевле , гата есте шипа теа : кжпта-во^ им
вош лъ»с1а лттрк тър|'реа теа .
м . Бещеапгь-те тър^реа теа, Детеаптъ-те Псалт1ре , ни' алъвтъ : бещепта-тъ-вой бшипеацъ .
п'| . Мърт»р1С1-тъ-во1В Ц1в лштрв попоаре Боа/пие , кжпта-в018Ц1'е лштрв пеатвр! .
п . К"ъ са тър1т пжпъ да червр! пила та , ни' пжпъ ла пор! абевървл тьк .
^1 . ^ппалцъ-те престе червр! Бвтпеаевле , пи престе тот пътжптвл тър1реа та .

ПСАЛМ

н8.

Чсм пскреЛпчош! , пи *ъръ <]с .теце пор пер| , 1 а р че! |;рв(ИпчошТ , ип (1репц1 роЛкрмс «аптелор са>е
аор лва , аша , кат паргярса де гр!жъ , нн свивката л»Г ОкпшехеЗ съ се ккпоаскъ .
^птрв с«ярпнт, се на сч|11Ч| а лв1 1>шш1 лдптря скркоарса «тллпалвГ .

е гръщ! абекъ бвпре абевър брептате, челе брепте жвсюкац! фн оа
тешлор .
п . Пептрв къ лп |'штъ Фъръ о*е леие лвкрац! пре пътжпт : пе
брептате тжимле воастре лшшлетеск .
г. .^пстре1'патв-с'а8 пъкътошпсНп пнтрас , рътъч!т-а8 <Нп пжптече, гртЛт-ая"
ПНПЧВШ .

^. Мжшеа лор есте бвпре асетъпареа шарпелв!, каавпп аетбе сврбе, че'ш!
аствпъ врекие сале .
^. Каре пв ва а«21 гласвл вжпъториор , вжпжпбв-се съ вжпепгъ бела чел
•лшцелепт .
а . Овтпегей ва 2бров1 сНпцН лор лш гвра лор : тъселеле лекюр ле-а СФържтат
1)отпвл .
3- Ое талк се вор Фаче ка апа че трече :
8Пс!е ВОр СЛЪБ1 .

21. »♦

тшбе-ва арквл съ8 ,

пжпъ
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и . Ка чеара че съ топеще вор ликн , къгвт-а фок престе Джпшп , ий п"а8
въгкт соареле .
л. . МаГпаште пжпъ че вор квпоаще сшпи вощр1 ратпвл ( 1 ) : ка пре тще
ви , ка лдптрв шжгпе ва лдпгщ1 пре Джпиш .
I . Весе.п-се-ва Трептял , кжпД ва веДеа 12бжпДъ: тжпйле сале ва спъла лт
сжпцеле пъкътосклк! .
*1 . НИ ва 21че откл , Дакъ есте ааЧкъ роаДъ Дрептвлв! , есте Дар Бвшпеге^
жвДекжпДв'! пре Джпшп пре пътжпт .
МЪПРЕ :
ПСАЛМ

ИН.

Чере ажвтор .ртпротта лм Савл, пп а ккртегаписр лв! : кара! <Ькъ се юр гс<1спс|', пвтсрса 1ш (Ьрм
181 Вгтпсхсв па кАпта .
Съ кммпс 181 Хрктос .
Л\птрв с*лрич'1 , (» п» стр!ч1 а лв! ОавМ .цптрв скркоареа стдлпмм , г,я.п<1 а трйпис Сава
пъпт каса лвГ ка съ'л отоаре пре ел .
(1 ЛДтпървцпор: 19. II.)

Ш1 а

коате-тъ Дела връжташп пие! Овтпегевде, ни (1е че! че съ скоплъ
асвпра тса тжптвеще-тъ.
н. 1гБъвеще-тъ Де че! че лвкреагъ Фъръ (]е лецеа, ип Де Бърг>ац1'Г
сжппкрмор тъ тжптвеще .
г . Къ 1'атъ я» вжпат свФлетвл тлее", пвсв-с'а» асвпра теа че! тар! .
д . N141 Фъръ Де лецеа теа , П1ч1 пъкатвл пие8 Боатпе : Фъръ Де пелецмре
ат алергат пп ат лдпДрептат .
6 . Скоалъ-те лдптрв лнттпшпреа теа, ип вея! . 1Ш тк Поатпе , Пвтпегевл
пвтериор , Бвтпе/евл лв! 1срам .
е . 1а атште а черчета тоате пеатврие , съ пв те пшослвещ! спре тоц! че1
че лвкреагъ Фъръ Де лецеа .
3 . ^пгоарче-се-вор кътре сеаръ , ип вор флъшжпя! ка вп кжТпе, ип вор лшквппвра четатеа .
н . Татъ аче1а вор ргспвпДе кв гвра лор, им саь1е лдп ввгеде лор: къ Ч1пе а
аВ21Т ?

д.. Ш\ тв 1)оатпе вс! ржДе Де Джпшп , вринн-ве! тоате пеатврие .
I . Пвтереа теа спре тте вой пъ21 : къ тк Бктпегевле спр1*жпиторвл ппев" ещТ ,
Т)} тпегег л ппев , 'тиа та тъ ва лиитшша .
II . Пвпшегевл ппев ва аръта пп"е лдптрв връжташп пие! .
гн . Съ пв'1 отор! пре Джпшп, ка пв кжпД ва съ в!те лецеа та.
г| . ГнппещП пре е! лдптрв пвтереа та, шП погоаръ пре Джпшп сккторвл ппе8
Поашпе .
А1 . Пъкатвл гврП лор , ип кввжпткл ввгелор лор ,
пп съ се пршяъ лдптрв
тжпДр!еа лор .
9.(0 АЛяп ■ пъЛвчелвл .
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$\ . Ш1 сИп влестет , пн ттчвпъ се вор веел лютрв сФжрппт , лштрв пшпеа
сФжриптвлв! , пн пк вор Ф)" .
з'| . 1Ш вор квпоаще къ Бвтпеге^ стъпжпеще пре Гаков , ип таришие пътжптвлв! .
31 . ^птоарче-се-вор кътре сеаръ, ип' вор Флътжп21 ка «п кжше, ни вор лдпккппвра четатеа .
Н1 . Аче1а се вор рнмш съ тъпжпче , 1ар де т се вор сътнра, вор пи" ръпцп .
л-1 . 1ар е» во1'8 лъвйа пвтереа та , ий тъ во18 Бвквра сПпппеаца Ав пи'ла та .
к . Къ те а! фъквт спр1Ж1ш'торвл пие», ип скъпареа теа лт 210а пекагвлк!
тШ.
кд . Аж»тор«л пнев ецп, дое во1« кжпта : къ те Бвтпегевле спр1*жш1торвд
пнев ецп , Овошегевл пнев" тиа теа .

псалм не-.
Понк.181 лвГ Ошппегех черс ажвтор .цп терцереа фтпротава №тсш..ор , ни а алор вечп)1.
Съ кклше Апостошор :
Л\птрк «мгт.рппт , чедор че се вор пипия, лштрв скркоареа стжлпвлвГ лв! Т}»аН , спре .цпвгвчврг ,
к*|и1 а! арс Месоиогапна С(р1еГ ,
ни пре С1р1а-Совал , пп с'а лшторс 1оав , пи а бътвт пре БЛош ^п
на.. са Сър1лор Лоъ-спре-хече тИ :
2 ЛДтпъра : 8. 1. 7. 1 Парал! : 18. 1 .

ктпегевле лепъйатв-пе-а! пре по! , пп пе-а1 сврпат : тжшеатвте-а1, пп' те-а! пшослва спре по! .
п. Квтрепаврат-а! пътжптвл , ип л'а! ткрвкрат пре Нжпсвл : вш(1екъ СФържтърие лв! , къ с'а клът1Т .
г. Арътат-а1 попвлвлв! тъ» челе псемшче : ааЧпатвпе- аТ пре по! кв вшвл
8ПП.ППЦП .

д . Бат-аК челор че съ тет йв пле сетп , ка съ фвгъ Лела Фаца арквлв! .
р . Пептрк ка съ се ]'гвъвеаскъ че! 1Вбщ1 а! тъ! : шжптвеще-тъ кв <)реапта
та , ип тъ ав/Л .
е. 1)кпше/.с8 а гръ^т лштрв чел сфжпт ал егв : Б8квра-тъ-в018, пн В018
липпърц1 Сшта , пп вплеа лъкашврмор во!в тъскра .
3 . Ал пнев есте Галаав , пи' ал плев есте Мапас1 , ип Ефрет търгеа капвлв! пнев .
и . 1вс]а липпьраткл пнев , Моав кълва ре а пгс!еж(Ш теле .
л. . Спре Нвте1а В01В л\гт'пс1е лдпкълцъпнптеа теа, пле че! Ле алт пеат с'ав
свпвс .
I . Чше тъ ва двче ла четатеа лшгръаЧрн ? сгй чше тъ ва повгц»1 пжпъ ла
1(1вте1а ?
*] . А8 пк тв Бкпшегевле чел че пе-а! лепъ^ат пре по! ? Ш1 ав пк ве! ени
Бвтпегевле лдптрв пвтерие поастре?
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•и . Юъ-пе иоъ ажктор <1т пекаг , пи* йешартъ есте тжптмреа отвлм .
п . ЛДптрв Овтпеге» вот Фаче пвтере : ии ел ва врц'с! пре че! че пе пекъжескпре по! .

псалм §.
Ч< ре- .1 се .цптопрче <1ш 1ХГ0шре , пи шицг лимЬ-т глгь , <1»пг че ва аог&псИ .ргп игрт Ц1 с а .
Ачесг Псмт квшптеагъ йеспре Хр1'сюс .
Жтрв сфярппт , фптрв |Л>птгр| лП 1Ънц<1 .

ьг! Бвтпегевле черереа теа , 1а ат1пте рвгъчвпеа теа .
п . Бела терцлшле пътжптклм кътре тше ат стр]*гат: кжпа* с'а8
ШЖХ1ПТ пита теа , пре шатръ т'а! лишълцат .
г . Повъцв'гв-т'а1, къ те-а! фъквт пъсюжНеа теа , тврп бе тър'е
а"е кътре Фоца връжташвлкГ .
д . Лък»1-во18 лдптр» лъкашвл тъ8 лдп веч1 : нкопер1"тъ-во'в л птр» акоперетжптвл арнплор тале .
€ . Къ тв Бвтпегевле а! а?2'т рвгъчвш'ле теле : дат-а! тощегнре челор че
съ тет де пвтеле тъ8 .
с . 7/ие престе г'ме лшпъратвлв! ве! пгЬопе. аш'1 лв! пжпъ ла г'юа пеатвдв!
ии а пеатвлв! .
3 . Гътжпеа- ва лдпвеак лишаштеа лв! Рмппеге» : пила ии' айевървд .ш, 41пе'л ва къвта ?
н . Аша во'8 кжпта пвтелв! ттв ли] вечТ, ка съ вав еа рвгъч?;ш'ле теле аш г\
лт а..
МЪИРЕ:
ПСАЛМ

%А .

'1>Нп<1 см .цп пяртяреа Не гр|*ъ чеа Окгплехе1аскъ , .рпгаЛяр съ 1ггопеще. Млптв1реа Лрепвиор есте
.цптр'ач1'К1, каре пре 41'е-каре <1кпъ «аитсле л«Г 411 сКрвеще .
Нпгпх СФлринт, пептрв 1гЦтвш , псанпи лк1 1)аш<1 .

впвлв! 1)втпеге8 се вп свпвпе свФлетвл пие8? къ Дела ажпсвл есте
тжптв1'реа тел .
н. Пептрх къ ел осте Пвтпсгевл ппе8 , ии тжпт»'торвл плеВ ,
'спр'ж'п'то(>вл ппев,П8 тъ во|'8 клъп та! твлт .
г . Пжпъ кжпН въпкпец! асвпра отвлв! ? «чк1ецД тоц! во1, ка пре вп пърете повжршт ,• ни гмр<1 скрплт .
д . ^\псъ прецвл пиеЙ с'л8 сфътв1Т съ'л лепеНе, алергат-ав кв сете, кв гвра лор
вше-кввжпта , пи' кв пита лор влестета .
(!. .]\псъ лв! Бвтпегев те свпвпе свФлетвл пие» , къпела лжпсвл есте ръваареа теа .
з . Къ ел есте Бвтпегсвл пнев , пи тжптк"торкл пие» , спр'жпиторкл пие» ,
пв тъ В01В твта .
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е. ^птрк Бвтпегев- есте тжптв|'рел теа, ип тър|'реатеа: Овтпегевл ажвторкл плей , ип пъйежйеа теа есте спре Внтпсгев .
н . КъДъжсМиД спре (1*пс«л тоатъ «йвпареа попоярелор, вгрссц! лшпан.теа лв!
пипиле воастре : къ Лвтпегев есте ажвторвл пострв .
л. 4\псъ ^ешърц! сжпт фп оатегшор , пнпчшош1 фИ оатешлор .ри кнтпепе,
а Фачс стржтвътате еГ, (Нп аешъртъчкпе лшпрекпъ .
I. N8 пъДъжйвщ) спре пейрептпте , ип спре же*м'ре . пв пофт?ц1 вопц,1еа,
Ле авр кврце , пв въ лшщ! 1шта .
41. ОДпгь а гръ|'т Лвтпегев', <1оъ ачестеа ат тххт , къ пвтереа есте а лв!
Лвтпегев, ип' а та есте Лоатпе тиа: въ т.ч ве! ръсплът1 <не-кърв1"а (1впре Фаптеле лв1,
П С А Л М

зв •

^п 12Т0шре *Иай съ лшшлс лгг><1жгн1 пре ОчтанеИ , пъйъжйьшА пер1реа лшпропвшчиор ,
иптял пекагвриор свле .
Псалтм лаГ Бавгй , ш,пй а «ост ел л\п паст ШтеИ.

пи скр

1 Л\тп*рви!лор 22 5 .

втпегевле Лвтпегевл плей кътре тше тжпек .
н . 4\псетат-а <^е ТИ1е свФлетвл ппев, йе кжте ор! трвпвл ппев" ц{е.
г. Л\п пътжпт гк;ст|"в иппентвлат. ип Фтръ с1е апъ : аша лдптрв чел сфжпт т'аш арътат ще , ка съ въг пвтереа та , ип тъР1'реа та .
^ . Къ та! ввпъ есте пила та Декжт в1ец1ле . Евгеле теле те вор лъвДа .
^ . Аша вте те воШ кввжпта ли) В1яца теа , ни фп петеле гь8 воШ рнНка тжТ1иле теле .
з. Ка с1ш сев ип <Нп гръсппе сг се втпле свФлетнл ппев, ип кв ввге Ле бвквр1*е те ва лъвйа гвра теа .
а. Бе 'тхат айвс аттте Де Т1'ое лш ащерпвтвл плев1, яда НтипецГ ат квцетат
спре Т1пе , къ а! фост ажвторвл ппев .
н. ПП лдптрн акоперешжптвл арнШор тяле тъ вош ввквра : лпптв-с'а свФлетвл пиеХ йвпъ п'пе , ип пре пипе т'а спр1жнн'т (1ре«пта та .
л. . (ар е! лдпйешерт ав къвтат скФлеткл пие», 1лтра-вор .ри челе пшйе жос але пътжптвлв! : Да-се-вор лдп тжТшле сгБ1в! . пьрц! вклтлор вор ф] .
I . 1ар лшпгратвл съ ва весел1 де Овтпеге8, лъвйа-се-ва тот чел че съ жвръ
льптрв ел , къ с'а аствпат гвра челор че гръеск пеДрепгьц! .
П С А Л М
.]\тпрот1ва алепшрмор Ш1 а невс11р|Лор чсре ажягор,
а» шарс вссе.пе а (1репцЦор .

дг .
пь||ь:к 1 ч'п^1

м пяоПюри кчесторп се мр и'р»|

Мате!»
16.27.
Рота:
2' 6>
1Кор1:
3- 8'
Галаге:
6> 5-
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.|\птрв с*Аршлг , Псалтвл лв! БавМ.

821 Овтпегевле глосвл пиев , кдпс! тъ рог кътре ппе , Аела «риса
врхжташвлв! скоате свфлотвл пиев .
п. Акопере-тъ а"е адвпареа челор че вшлепеск , инае твлципеа
т ,
челор че лккреагъ пеарептате .
г . Кара 'ай а« асквцп ка о саБ1'е липвме сале: лтппс-ан арккл сгв лвкрн атар,
ка съ съцете лштрв асквпс пре чел певшоват .
д . Фъръ веете ли вор съцета пре ел, ни' а» се вор тете, л>птър1Т-а8 лорв'щ1

ш

кквдпт В1клеап .
е- Воршт-ав ка съ асквпгъ кврсъ, 2|'с-ав : чше'1 ва весюа пре а\кшш»?
о . ГскоаЧт-ав" Фъръ Де лепе , ст!псз-с'а8 1СКОсИпс1 нжосИр! .
а. Апрош*еа-се-ва отвл , ш) 1Ш'ша сс1жпкъ. ппсева лшпълца Внтпехей .
н . Съцеата првпчиор с'а8фъккт рапеле лор, пи' аКелъвп асвпра лор лшвие лор .
л. . Т»рБ8рат8-с'а8 тоц! карП '!ав въгвт пре йжпци! , 1ш'с'а тешвт тот отвл .
I . 1Ш ав повест лвкрврие л»1 Бнишехей, ии" Фаптеле лв! ле-ав" лдпцелес .
«I . Бесед1-се-ва чел Лрепт лштрв Вотпкл, ии ва пъЛъж<М спре еЗлясвл , ни се
вор лъвсЬ тоц! че! йрепц! ла нитъ .
МЪИРЕ :

ПСАЛМ

ад.

ОвшпсхеК тревве съ се лааЛе пелтрк а са Фачере Ле 1йпе к» Сшпвл шх кв тот пеашм отепеск .
ЛЧптрз сг&рипт , Псалтвл кжптгрп лвГ Оав]°(1 , г&птареа 1срепи'е1 , ш] а ле! 1ехеаНл , ип а петерш'ч|'е>
ПОП61ВЛВ1 К*П(| ВрвЯ СЪ 1вСЪ с||11 |10Г,|'а Вавнопвлв! .

Кап'ста 6- .
|'е съ къвте кжптаре Октпегевле лт (лоп , пи' ц1е се ва Ди рвгъчвпе
.]\п 1ернсал)т .
и . АвгГ рвгъчвпеа теа , кътре тше тот трвпвл ва веш .
г . Кввштеле челор Фъръ де леце пе-ав Б1'рв1"т пре по! , ии пъгжпътъцие повстре тв ле ве! к«ръц> .
^. Фер1*Ч1*т есте , пре каре л'а! алес , ип л'а! припит, лъкйь ва лш кврцие тале.
§. йшплеа-пе-вога де ввпътъцме тале: сфжптъ есте Шеерша та: пипвпатъ лштрв (1рептате .
з . А «21 по пре по! Бвпзпегевле тжптвпоркл пострв , пъсюжйеа тнтвлор шарцепмор пъ1пжптвл8) , ип ачелор Ле пре шар! а*епарте .
а . Чела че гътещ! твпцп лштрв тър)'еа та , лшчпю Ф1Ш(1 кв пвтере : чела
че тврБврТ айжпквл търи , свпетеле валвриор е!, чше ле ва свФер)?
й. Тврввра-се-вор пеатврме, ип съ вор стЛтжпта че! че лъквеск пре тарцй)1 де сетпеле тгле : еил'р1*ле аЧпппеци , Ш) але сери" ле ве! весел) .
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«о. • Черчетат-а! пътжптнл, пи л'а! лшвътат пре Джпсвл , Л>ттклц1т-а1 ад липеогч.Ц! пре ел .
I . Ржвл ле! Вътпеге» с'а втплвт Де апе : гътгг-а! храпъ лор , къ аша есте
гътчреа .
41 . БрагДсле ла! лдтватъ-ле : лштвлцеще роДврие лв1 : лттрв шкътврие лв!
веселЬсе-ва ръсършс] .
п1. Б1пе ве! кввжпта квпвпа апела! ввпътъцП тале , нн кжтпП тъ!се вор втллеа Де гръсше .
п . ^\пгръша-се-вор челе Фрвтогсе але пвст1е! , пи кв вяквр^е Деалврие съ
вор лирпгщо .
д| . .^твръкатв-с^в' вервечН Оллор , пн въие вор липтвлдо гржвл , стр1*гавор пептрв къ вор кжпто .
ПСАЛМ

|в .

Пре тоцТ ^пЛсашпъ съ лаяДе, пн съ ч1пстеаскъ пре Овтпегеи , каре лятеа , пп та! алес пре попвлал
съ8, кя швлте вяпътъц! а <1ърв1т .
ЛДптр» СФвриПт : влптареа Псалтялк! фшиерП .

гр1гацТ Вотпвлв! тот пътжптвл , кжптац! пвтелв! лъ1 , Дац! търГре
1а»Де1 лв! .
я . 21чецТ лкТ Бвтпегев : кжт сжпт Де л1ПФр1'кошате лвкрврме
тале ! лдптрв твлщтеа пвтерп тале, пнпщ-вор Ц1е връжтаиш тъ! .
г . '1 от пътжптвл съ се лишпе Ц1'е , ш! съ кжпте иде , съ кжпте аДекъ пвтелк! тъв преа лшпалте .
^ . Вешц! , нп веЛец! лвкрврме лв! Бвтпегев' : кжт есте Де лдпФрн<ошат лш
СФатвр! , та! твлт Декжт фП оатешлор !
^ . Чел че лттоарче юареа лт вскат: прш ржв вор трече кв пвчорял. Акодо пе вот весел Де Джпсвл .
5 . Ве чел че стъпжпеще лттрв пвтереа са веаквл , окн лв! спре пеатвр!
пр!веск : че! че атъръск съ «в съ лтпадце лттрв сте .
3 . Бше-кввжптаиЛ пеатвр! пре Бвтпегевл пострв, пн ав21т Фачец! гласвд
Л8В(.1о1 Л81 !

й . Ал челвТ че а пвс свФлетвл плея" лттрв влацъ , пи' п'а Дат спре клът)'ре
шчоареле теле .
л. . Къ по-а! черкат пре по! Бвтпехевле : кв фок пе-а! лътври пре поТ,
преквт съ лътвреще арщптвл :
I . Бъгитв-пе-а! пре по! лт кврсъ , пгс а! пекггвр! пре «тървл пострв, р1Лкат-а! оатеп! пре капетеле поастре .
&1 . Треквт-ат прш фок пп прт спъ, пп пе-а!" скоспре по! лттрвръпаос.
Я1. 1птра-во1» лт каса та кв арДер! Де тот, Да-воШ Ц1*е рвгъчвшле теле,,
каре ле-ав* ос1в1т ввгеле теле .
22.
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п . 1Ш а гръ!т гьра шеа лдп пекагвл пие» .
^1. Арйер! йе тот к» тъгЬхъ вой всЬче цд'е , к« тътже тш' кя вервечТ, ас!к—
че-вою бо! к» цап1 .
^1. ВепщТ сю авгщТ, пи вой повеел воъ , тец! че! че въ тетецТ с1е Овтпегев, кжте а фъквт свФлетвлв! пиев .
■ц\ . Кътре Лжпсвл не гвра шеа ат стр1*гат , нп' л'ат лшпълцат сми лшва шеа .
и; . Кейрептате с1е ат въгкт лдп 1ш'та тса, съ П8 тъ авгъ I) отпил .
л1 . Пептрв ачеаста т'а авгк Бвитегей, лват-а атште глгевл рвгъчвпп теле .
к . Бше есте кввжптат Бсшпегей, кареле п'а скпъртат рвгъчгпеа шеа, ии
тиа са сюла пипе .
ПСАЛМ

§3 .

Гоагъ пре 1).-,тпсгек, касг се *акъ кяпоеквт лдп тоатт. 15теа .
Ачеста есте пророческ Легпр* >р«щерса, ип я(1м!!111са Б1сер1Ч1 1.
.|\П1|1г, с*жрш!т, .цптря 1ас<1е: Псалпш катъри л»1 1>.ин<1 .

ктпегевле тиоепвеще-те спре по!, ип пе вше-кввштеагъ , лвпппепгъ Фаца та спре по1 , ип пе пшвеще .
п. Ка съ квпоащет пре пътжпт калеа та, лдп тоате пеатхрие
п)1Т,пт81'реа та .
г. Мъртвр|'сегскъ-се Ц1'е попоареле Бвтпегевле , ппрт!>р{сеаскг-се цДе по
поареле тоате .
^. Веселеаскъ-се, ип съ се ввквре пеатьрие, къ ве! жва*ека попоареле лттрв (1рептате , ип пеатвргле пре пътжпт ве! повъцгн .
е . Мъртвр1сеаскъ-се Ц1*е попоареле 1)втпе2е8ле, търтвр1сеаскъ-се ще попоа
реле тоате : пътжптвл 'нГа с!ат ройвл съ8 .
з. Б1пе-к;;в!птеа2ъ-пе пре по! Бвтпегевле , Овтпегевл постр» : ГЛпе-квв^птеагъ-пе пре по! Ботпегевле . ПИ съ се театъ с!е сЬт.псйл тоате тлрптие пъш*птвл»1.
МЪПРЕ :
П С А Л М

|3.

Каитъ Б|сер]Ч|'Г петр» лииппихреа връжплапилор , ка ип л\п сипреа Цп Еппет, П се ла ем Хрктоо
Цьпшехе» лл чер, ии Ле аьодо ва троите Аиочол! Лп тоате пеапкрйе I* ^птоарк» лшбмо.
^\птря оарзп'1, Пснлши г&отгрП л:.\ Ояий .

ъ се скоале Овтпегев, ип съ се римпеаскъ връжташн л»1, ип съ *вгъ
дела Ф.чца лвГ , че! че'л връск пре с1жпсбл .
в . Преквт съ стшце фвшкл , съ се стмгъ , квш съ топеше чеара
\Ае Фаца фоквлв1 : аша съ шаръ пъкътошп' йела Фаца лв! ОвтпеаеХ .
г . Ьр йрепц1'1 съ се веселеаскъ , ии съ се ввквре л\ппа1птеа лв! Ввгапеаев , съ
се десФътеяе лдптрв весел1е .
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д . Кжптац! лв! БвтпегеЗ, кжптац! пвтелвлв! лв! : кале Фачец! челв! че с'а св1Т
аресте апвсвр! : Бопшвл есте пвшеле лк! .
б . Ш1 въ ввкврац! жппаштеа лв! , съ се тврввре Де Фаца лв!, а пърктелв!
челор сърач! , пи а жвДекъторвлв! въсЬвиор .
з . Вктпегев- есте лш локвл чел сфжпт ял съ8 , ОвтпегеХ Фаче а лъкв1° пре че!
че сжпт лдптр'»п Фел жп касъ .
9 . СкоцжпЛ пре че! Шп овея! кв В1теж1в , апижДереа пре че! че ашъръск ,
Пре че1 че лъквеск лш тортжптвр! .
н . Овтиегевле кжпд еша! тв лтпа1птеа пополвлв! тъй, кжпа" тречеа! твжп пасти-.
л. . Пъшжптвл с'а квтретврат, къ черврме ай шкат а"е кътре Фаца Бвтпсгслв!
СшаИ , Де кътре Фаца Свтпегевлв! лв! ]сраа .
I . Плоае г1е ввпъ вое ве! ОС1Б1 Бнтпегевле тощетрП тале : пи' а с.тпт ,
1ар тв о а! съвжрипт пре Джпса .
&1 . Штеле тале лъквеск лштр'жпса , гъпт-а! лттрв ввпътатеа та съраквлв!
Ювпшс/е.чде .
в'| . Ботпвл ва (1а кищпт челор че пп.е вестеск кв пвтере швлтъ .
п. фшпъратвл пвтериор ал челв! 1вб1т: к» жпфрвтвсецареа касН съ жтпарцъ
Пр 1,21 .

д1 . Т)в а'ц! борш! жп пижлоквл хотарълор, артне порвпшцП сжпт кв арП1пт поле1те , жптре втерие е! кв стрълвч1'ре До авр,
$\ . КжпД ссевеще чел череск жтпърац! престе с1жпсз, ка гъпаДа се вор алв(
жп Селтоп .
з. Мвптеле лв! ВгтпегеЯ твпте грас, швпте жпмегат , твпте грас, пептрк че гжпсПц! Де твпца че! жпмегац! ?
31 . Мвптеле каре вше а В01Т Овтпехе» а лъкв1 жптр'жпсзл: пептр» къ Ботпвл ва ЛЪК»1 пжпъ жп сФжрппт.
ш . Карвл лз! Овшпеяев кв пшле жгатвлшт , пи! Де че! че пргсосеск : БотПвл Л1птрв е! , жп (Лпа! жп чел сфжпт .
,04 . Св1тв-те-а! ла жппълц!ше , ров1т-а! ровше , лват-а1Дарвр! .йптрв оатеп!,
кентрк къ пре че! че пв съ плека а съ сълъшлв! .
к. Ботпвл Бвтпежей бпю есте кввжптат, вше есте кввжптат Бошпвл ДтжГ
ЖП21.
Съ спореаскъ поъ Овтпегеул тжпт81'рмор поастре .
ка . Бвтпегевл пострв Бктпегев а тжптв! : ин але БотпвлйТ, але 1)отпвЛ81 сжпт симрме торцП .
кн . ./|\псъ Бвтпегей ва сФържта кспетеле връжтапшор съ! , крещетвл първл»! челор че втвлъ жптрв грешалеле лор .
кг. 21с-а Потпвл : Дш Пасап тъ вой жптоарче, жптоарче- шъ вой дптр»
аДжпкврме ш грП .
22 • *♦
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кл> . Пептрв ка съ се лттшгъ Плчорвл тъв лш сжине : лппва кж1ш'лор тъ1 <Пп
ВрЪЖШаШП , с)р.1П б&ПСЪЛ .

«€• Въгвтв-с'85* втв-гетеле тале Ввшпегевле , втвлетеле Встпегевлв! пие*
яле лдтпъратвлв! чел»! (Нп чел сфжпт .
ко . МаРпатте ав" апвкат ноер1'1 ципйв-се Ле че! че кжпта, ллв пмжлоквл Фечоарелор челор че 21чеа лт птпепе .
кЗ • флтрв гдвпър! вше-кввжптац! пре Ввпшежев, пре Вопшвл Жп 1'гвоареле
лз! 1срам .
ки . Аколо Вешатш чел та! тжпър лптрв спаТтъ : воерЛ 1в<Ш повъцв1тор1'Г
лор , воерИ 2аввлопвлв1, воерП Кетал1'твл8! .
кл.. Порвпчеще Бвишегевле пвтери тале: лмтъреще Бвшпегевле ачеаста, вар»
о а! фъквт лттрв по! .
а. Бела Б1сер1ка та лт Гервсалш , Ц1е вор асЬче жтпъраци йарвр! .
лд . Чеартъ Х1*аръле треспе!, айвпареа тавриор лттрв жвшчие попоарелор,
ка съ се л\пкве че! кпшц! кв пцппт .
лв . Псшеще пеатврпе челе че воеск ръгвоае, вет-вор сол! с!ела Егшет :
Ет10ш'а шаГлалпте ва апвка тжпа е! ла Вьтпегей .
лг . ^тпъръциле пътжптвлв! кжптац! лв! Бвтпегев' , кжптац! БотпвлвГ.
лд . Челв! че с'ав св1Т престе червл червлв!, спре ръсъртр! .
др. 1атъ ва да гласвл съй, глас йе пвтере. Бгц! тър1*ре лв! Бвтпехев, пре
сте 1сра1"л таре есте кввипца лв1, пп пвтереа лв! лтпор!.
да . Мшвпат есте Ввтпегев" лттрв сфшцП съТ, Ввшпегевл лвПсраи: лпсв'ш1
ва 4а пвтере , пи лштър]"ре пополвлв! съв" , вше есте кввжптат Бвшпегей .

МЪИРЕ :
ПСАЛМ ан.
Съ г/че .!еспре Хрктос къ швлте пъптсще пептр» рлвпа кресИпцП . Чсре йела таил ажьтор , ш]
г.е,:евпсъ Ев| еиор : *ъ ел .рл ва лъгйа .
1оап Кап , 2 . Спх 17. Рога, 10. 11.
Л\/.тра С4«рш11, пептр» че! че се вор скътва,

Псалщя] ла! Оав1(1 .

жптвете-тъ Бвтпегевле, къ с8 штрат апе пжпъ ла свФлетвл пнев.
п . АФвпйатв-га'ат лт поро1вл аджпквлв!, пи пв есте старе .
г . Ветт-ат лдптрв аджпкврие търп , пи в1*Форвл т'а потошт .
д . Остешт-ат стр^жпо1, аторц1т-а грвтахвл теШ, слъБ1Т-ав окЛ
пие! , пъаЧжйвии] е8 спре Ввшпегевл ппев.
6. ^ттвлц1т8-с,а8 ша! пре свс декжт пери капвлв! пнев че! че тъ връск
фогаЛар .
о . .1\птър1тв-с'1!8 връжтпшм т1'еГ че! че тъ гопеа пре тте кв педрептате: челе
че п'ат жъфмт , атвпч! гт плът .
3- Бвшпегевле тв а! квпосквт пепр!чепереа теа, пи грешалеле теле йела Т1пе

ПСАЛТ1РЕА.
173
пв с'а8 ссквпс, съ пв се рвпнпеге пептрв тше че! че те ащеаптъ Пре тше Боатпе,
Боагапе ал пвтериор.
н . N141 съ се лщфряптеге пептрв пипе че! че те кавтъ пре тше Бвтпегевл
лв! 1сраи :
л . Къ пептрв тше ат с«Фер1"т окаръ , акоперЬ-а рвшшеа оврагвл писй .
I . фпстрешат ат фост Фрациор пие!, ин петершк Фнлор таш! теле .
1оап.
й! Къ ржвпа каси тале т'а тжпкат, пп окър^е челор че те окъръск пре тше 2- 17а» къгвт аскпра шеа .
рот:
н'| . 1Ш ат акопер1'т кв постсвФлетвл пнев , ии* с'а« фъквт спре окаръ пие .
15- ,0г1 . 1Ш ат пвс липвръкътштеа теа сак, ил т'ат фъквт лор спре пмДъ .
д| . ^тпрот1ва теа лшсащеа че! че шъДеа лдп порц!, нн лпппротъ теа кжпта
че! че веа вш .
61 . 1ар е» кв рвгъчвпеа теа кътре тше Боатпе , вретеа есте с1е бзпъ вошцъ.
51 . Овтпегевле лттрв твлщшеа шмП тале авгЬшъ , лштрв аДевървл тжп.
181'рН тале .
д1 . Мжптвеще-тъ Де тшъ , касъ па тъ аФвпД : 1'гвъвеще-тъ Де че! че тъ
кръск ,■ Ш1 Де аДжпкврме апелор .
и: . Касъ пв тъ лдппече пре тше в1Форвл апе! , т'ч! съ тъ литцъ «Джпквл ,
П1ч! съ'ш! лпшгъ престе шшс пвцвл гвра са .
л-1 . Ав21-тъ Болите къ бвпъ есте пила та : Двпре твлципса лтДвръриор тале
кавтъ спре пипе .
к . Съ пв лшторч! Фаца та Дела слвга та, кжпД тъ пекъжеск, Деграв тъ авх!.
кд . 1а агоште спре свФлетвл пней , шГл тжптвещо пре ел : пептрь връжташд!
пи'е! 12въвеще-тъ.
кп . Къ тв квпощ! окара теа, пи р»т1пеа теа, пп лтФрвптареа теа.
кг . ./]\ппаштеа та сжпт тоц! че! че тъ пекъжеск ., окаръ а ащептат с»Флет«л|
1ШСВ , 1111 Т1*КЪЛ01Ше .

кд. Ш|* ат ащептат пре чел че с'ар тжхт кв тше, пи пв ера, пи пре чел чо
т'ар тжпгж1а , ш! п'ат аФлат .
ке . 1Ш ав Дат спре тжпкареа теа Ф1вре , пп спре сетеа теа т'ав аДъпат кв оцет .
кг . Факъ-се таса лор лшпаштеа лор спре кврсъ , пп спре ръсплъп*ре , пп
спре спп"птеалъ .
«3 . .^птвпече-сс окН лор касъ пв вагъ, пи спшареа лор пврвреа о гжрвовеще.
кн . Варсъ престе Джпин! 1'вцнпеа та , ш тж1пеа 18Ц1те! тале съ'! квпршгъ
пре е!.
кл. . Факъ-се квртеа лор пвст1е , ни лт лъкашврие лор съ пв Ф1е лъкв!тор .
л . Къ пре кареле тв л'а! бътвт, е! л'а8 Г01нт : пп спре Двререа рапелор теле
в8 а(!аос .
а* . АДаопе Фъръ Де леце спре Фъръ Де лецеа лор : пп съ пв штре лштрв Дрептатеа та .

кмс№.
27. 48.
Рошли».
и- 9*

фППтс.
1. 20.
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лн . Щеаргъ-се Ип картеа челор вИ , ни к» че! арепцДсъ пх се скрГе .
дг . Сърак 1ш к» йнрере сжпт ей: тжпт81'реа та В-втпегевле съ тъ спр^жшеаск».
лд. Лъъйа-воа пвтеле Бвтпегевлв! пне8 кв кжптаре , юър1'л-в018 пре ел лштрв лаваъ .
ле • 1Ш ва плъчеа лв! Овтиегев1 та! твлт аекжт вщелвл тжпър, че'! ръсар коарП6 1Ш ВПП1 .

аз . Вагъ сърачП , пи съ се веселеаскъ : къвтац! пре Бвтпегев , пи ва *1 ъа
свФлетвл вострв .
аз • Къ а ав21'т пре че! сърач! Ротпвл , пи пре че! лт овея! Ферекоц! а! съ!
П8 '1а 8РЦ1С1Т .

ай . Лавс1е'л пре ажпсвл черврие пп пътжптвл , тареа шд тоате кжте съ тжръск лттр'жпса ,
лл. . Къ Бвтпегев ва тжпт81 Сюпвл , ш! се вор гШ четъцие ЬЛе! .
м . 1Ш вор лък81 аколо, шГл вор тощеш пре ажпсвл, пи че! че 1ввеск пвтелв
Т18 ВОр ЛЪКВ1 ЛПТр'жПС8Л .

ПСАЛМ

§6-

ЛвГшГ, па челор бко} поФтеще ажвтор , 1зр П1«тапшор о«»р* .
фпгр» с*лрш1т, «I 1)а1я(1, спре айкчереа впипте,

касъ тъ тапгмаск! пре шше Оотши .

ятпеяевле спре ажвторвл плев* 1а ?ттте : Боатпе ка съ'т! сжвц*
1не гръвеще .
в . Съ се рвпппеге, пн съ се лтФрвптеяе че! че кавтъ свФлетвл ппео?.
г . Съ се лттоаркъ лтпппо! , пи съ се рвшшеяе че! че'т! воеск
вие реле .
А . ^птоаркъсе лтдап/ш! рвшшжпдв- се, че! че'т! гръеск пие: вте есте, Б1пе есте .
е . Съ се ввквре пи съ се веселеаскъ Де тше , тоц! че! че те кавтъ пре тше
Ювтпеяевле: пи съ яшъ пврвреа търеаскъ-се Ботпвл, че! че 1ввеск тжптгпреа та.
з . 1ар ев сърак сжпт ип пп'шел , Рвтпегевле ажвтъ'т! .
д. Ажвторвл пие8 , ш1 ивъвкорвл ппев ещ! тв : Роатпе пв хъбов1 .
МЪИРЕ :
ПСАЛМ

О.

Бътрап Фпий чере авятор лшпрот)га челор пекре^пчош!, мгъймш! вечпйъ швлцъпире. Л»1 Ь*вЦ,
Опиши *шор Д51 1опааав, оп а! челор че с'а* ров1т та1 *птл! : пссгр^ сЬаскпра ла Евре! .

Капеш а .

I.

пре т]'пе Роаипе ат пгаъжсМт , съ пв тъ рвштег лт веак , лттрв йрептатеа та 12въвеще-тъ ип тъ скоате .
в . Плеакъ кътре пипе врек1"еа та , ип тъ тжптвеще .
г . ФП ине ОвгапегеЗ сквптор
ип спре лок твре кесъ тъ
тжптвещ! .
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^ . Къ лдптър!'реа теа , Ш1* скъпареа теа ещ! тв .
е . Бвпшегевл пнев 'гкъвеще-тъ дт тжпа пъкътосвлв! , с1ш тжпа кълкъторнл«1 (1о лсце , пи' а челв! че Фаче стржтвътате .
з . Къ тв ещ! ащептареа теа Боатпе , Богтпе пгскжс!еа теа аЧп тшерецие теле .
3 . .]\птр« тше пГат лштъри (Пп пжптече , «Нп пнтрасвл та!чН теле т» ещ!
акопер'торкл пнев .
^
и . ^птр» тШе есте лавйа теа пврвреа , ка о ттвпе т'ет фхквт твлтора ,
къ та ещ! ажвторвл пнев чел таре .
л. . Съ се втпле гвра теа йе мт\ъ , ка съ лгг;Л ппр]'реа та , тоатъ 2*оа та
ре к;;вппцп та .
I . Съ пв шъ лепегТ .цп вретеа вътржпецьюр, к.т,п<1 ва лнил вжртвтеа теа, съ
пв т 1. лмим пре пипе .
м . Къ а 21*с връжташП т1е1 пие , пи" че! че пъгеск свФлетвл пнев с'ь8 сфъ7«1Г лдтпревпъ .
п'| . 2'кжп(1 : Бвтпегев л'а пъръсгг пре Джпсвл , гопщГл , пп'л пршаец! пре
ел , къ пв есте чел че 'гвъвеще .
г\ . Б&тпеяскл пнев съ пв то Лепъртех! Лела пипе, Инпт-егеел пнев* спре ажвторвл пнев 1*а апнпте .
^1 . Съ се рвпппеге, пи съ лшсеаскъ че! че клеветеск свФлетвл пнев* : съсв
лшвраче кв рвпппе , ип кв лдпфрвптаре , че! че кавтъ челе реле пие .
е*. 1ар ев пврвреа воШ пъ(Ьжс1м' спре тше , пп вой аааоце спре тоатъ лавката.
01 . Гвра теа ва весн Лрептатеа та , тоатъ ж'оа тжптв!реа та .
31. Къ п'ат квпосквт челе сКп кърц! : )'птра-в01В лдптрв пвтереа Ботпвлв!,
Роатпе ги"йче'ш-во'в аттте де Лрептатеа та пвта! .
й\. Пътпехеъл пиев, челе че т'а! лшвъцат (Ип тшерецеле теле, Ш1 пжпъ аквт воШ вест1 пнпвшле теле .
л' . 1Ш пжпъ ла вътржпецс , пи кървптеце .
к . 1 '; п шегевл пнев съ пв шъ пъръсещ! .
кд . Пжпъ воШ весп врацвл тъв ла тот пеатвл чел внтор .
к'п . Нвтереа та пи йрептатеа та Ввтпеиевле, пжпъ ла челе лдппалте каре а!
♦ъккт пие тър!р! , Бвтпеяевле ! чше есте асетепеа ц'е ?
кг . Кжте а! арътат пие, пекагвр! твлте ни реле, ни* лшторкжшЬ-те т'а! лшв!ат , Ш1* (Пп а^жпккрме пътжптвлв! т'а! скос.
кд. ;|\ттзлц1т-а1 спре пипе тър'реа та, пи лтторкжпйв-те ш'а! тжпгж'ат , пп
«"ш аЛжпкхрме пътжптвлв! 1*аръ'ш! т*а! скос.
к§. Къ ев тъв018търтвр'с1 цле лштрв попоареБоатпе, лттрв впелте Ле кжптпре , а^евървл тъв Овпшехевле , кжпта-во!» ще лштрв плъгтъ , сфжптвл лв! Iсра'л ,
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«е . Бвквра-се-вор ввгеле теле к,г.пс! воШ кжпта ц1с , пп свФлетвл ппе8 пр#
каре л'а1 тжптв1Т .
кд . ПП лдпкъ Л1П1БП тел тоатъ 21*оа ва квпета с!рептатеа та , кжш1 се вор р«пипа , 1ш се вор лшФрвпта че! че кавтъ челе реле ии'е .

ПСАЛМ

ОЯ.

Къ .ршпъртлпа л»1 Хрктосва ф! йреаптт. , пачгпьг , пере, Ш1 «ерштъ .
Спре Солошоп Псанпм л»1 1);.ви1 .

шщШ

ктпегекле жвДеката та съо<Ш лдтпъратвлв! , пи йрептатеа та Ф18Л81
иъраткл81 .
Щу/^
н . Касъ жвсюче пре попвлвл тъв" л^птрв Дрептате, ип пре сърачи тъ!
^1»^-'.цптрн жвйекатъ .
Г. Съ 1а пнпци паче попвлвлв!, пп сюалврие йрептате .
^. Жесюка-вп пре сърачп попвлвлв! , ип ва шжатв! пре фн сърачиор , инва
етер! пре чел клевептор .
е. 1Ш ва решжпеа квеопрелс, пп таГпа1*пте йе лапа пеатвлв! пеатвриор .
е . Погорж-се-ва ка плоаеа пре лжпъ , ни' ка о п^ътвръ че шкъ пре пътжпт .
■л. Ръсър1-ва лт гмелелв! а"рептатеа: нп пшидшеа пъчп, пжпъ че се ва лйя
лвпа .
и . ПП ва сютш Дела таре пжпъ ла тарс ,

пнаела ржнр! пжпъ ла тарпМлв

Л8НШ .

а . фппаштеа лв1 вор къ(1еа Епопепп , пп връжташн лйТ цържпъвор лшпе.
I. ^шпъраци Тарс1свл81, пи остроавеле (Ьрвр! вор адвче , л^тпърацП Аравпор , ш1 Сава йарвр! вор г.<1вче .
*1 . ПП се вор лдпкша л«1 тоате лшпхртцпле пътжитвлв! , тоате пеатврие вор
СЛ8Ж1 Л81 .

п) . Къ а 12бъв1'т пре съраквл <3ела чел пвтертк, нппре ппшълкл къргпа пв ера
ажвтор.
п. N8 се валшЬра Ле чел сърак, ип ппшъл, свФлетеле сърачиор ва тжптм.
^1 . Т)е катътъ пп (1е стржтвътате ва 12бъв1 свФлетвллор , пи чшепт пвшеле
Л81 лдппаштеа лор .
ф . ПП ваФ1* В1й , пи се ва (1а л«1 (Нп аврвл Арав1еТ, пнеевор рвга жтпрежврвл Л81 пврвреа, тоатъ гша вше вор кввжпта пре йжпсвл.
в1. Ф1-ва лштър1ре пре пътжпт престе вжрфврие швпцмор, преа се ва лшпълцп та! пре све с1екжт Л1вапвл ро(1«л лв! . ПП вор лшФЛорг (Пп четате ка 1арва пъШЖПТ8ЛВ1 .

3> . Ф]-ва пвтеле лв! вше-кввжптат лшвеч!, таГпаштеде соаре ръюжпс пвшеле лв!.
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и'| . ПЛ се вор вше-кввжпта жптрв ел тоате сетшциле пътжптв.ш , тоате
пеатврие ли вор Фер1ч1 пре ел .
.0.1 . Бте есте кквжптат Ботпьл Овтпеяевл л»! Гсраи, чел че Фаче тшнш лю8'шТ.
к . 1Ш вте-кввжптат есте пвплеле тъ}лреТлх1 Ж\П веак ип лп веаквл веаквлв! .
к* . ПЛ се ва втплеа Де тър1реа л«1 тот пътжптвл : Ф1е, Ф1е . МЪПРЕ :
II С А Л М

Ой .

Че1 бяп! , ьарП съ твривръ пептрв къ че! ръ! сапт <м|мч1'п.1 лт шяца ачеаств , съ ссшлшлпПп СФАрШ1-т , къ пре ■ие-кареле .рл ащеаптъ плата са .
С|*рш1ти-с 'ай каптгрие ля! ОавП ф>'ял звГ 1есе: Псалтм лкГ Аса» :

,т,т есте <\е бъп Вкшпеяекл л«1 Гсраи челорбрепцТ ла пнтъ !
к . 1ар гше пвцт п» пи с'а« алвпекат тчоареле, пьцш Ле п« с'ая
върсат паши пие! .
г. Къ ат ръвгнт асвпра чслор Фъръ <1е леце , пачеа пькътошиор
В'ь/,т,1к1 .

д . Къ пк есте пр1В1*ре спре тоартеа лор , ш! жптър1*ре жптрв Бъта!а лор .
$. ЛДптрв остегелеле оатешлор пвсжпт, пи К8 оатепп пв вор лва бътъ! .
з . Пептрв ачеаста 'I а ккпрмс пре е! тжш^а лор пжпъ жп сФжрппт , лшвръкпт8-с'а8 кв пес!рептатеа , ип пъгжпътатеа лор.
3- Еипт-а ка сНп сее" иеЛрептатеа лор : треквт- ай" жптрв йрагостеа питИ .
й. Гжпа,1Т-ав', нп а8 гръЬ жптрв вшлешвг, пейрептате спре литълц|'те а» гръгг.
л. Пвс-г.8" асвпра червлв! гг<ра лор, ип' лшбл лор а треквт пре пъшжпт .
I . Пептрв ачеаста се ва жптоарче попвлвл пнев а1чеа , пи гие плше се вор
аФла жптрв йжпши .
д| . ЛП а гю: К8Ш а квпоскйт Пвтпегей? пи де есте квпощшцъ жптрв чел жппалт?
ш . 1атъ ачеци'а пъкътошп, ип кари съ жпсюстйлепгъ жп веак, ав кьпршс аввще .
п. ПИ ат 21'с : а« с1оар жпЛешърт ат жп^рептат 1ш'та теа ? ип' ат спълат
жптрв че! певшовац! тжшие теле .
^1 . 1Ш ат фост бътвт тоатъ 21*оа , нн твстррреа теа жп (НпппецТ .
ф . Бе ат гръ1Т , В018 сп«пе аша : хатъ пеатвл Фм'лор тъ1 ат фъгьомт .
51 . ПИ ат сокот1т къ ва квпоаще : ачеаста остепеалъ есте жппаштея теа .
31. Пжпъ В018 штра ла сФшуДторвл лв! Ювтпехе^, ин вой жпцелеце спречеле Ле апо! але лор .
и! . .]\псъ пептрв в1'клеш8гврие лор , ле-а! пвс лор реле, оворжтмаГ пре е!
кжпс! с\п« жппълцат .
л.\ . Кат с'а фъквт жптрв пвст11"ре , жпс1атъ'ш1 с'а стшс , пергт-а Фъръ Ае
лецеа лв1.
к . Ка вюал челвТ че съ ^ещеаптъ , Попише лш четатеа та К1Пвл лор Ае м
пик жл ве! Фаче.
23.
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к& . Къ с'а апрмс 1шша шеа, ип рървпки пие! с'в8 скппват .
кп . 1Ш е8 йеФъГюат, пл' п'ат квиосквт . Впъ ю'пш фъквт ла тше : пи е*
пврвреа кв пие .
кг . Цшвтв-т'а1 йе ггжпа йрепте! теле, ин лдп СФатвл тъ8 пГа! повъцв1Т, ш»
кв нгь[мре нГа! пршшт.
кд . Къ че'т! есте пие лдп чер? ип <1ела тше че ат вснт пре пъюжпт ?
к<;. Сп'ЕС8-с'а 1тта теа, ип трвпил пЛев1 : Бвтпегевл Ш1пн1 теле, ип партеа
шеа Пнтпеяекле лдп веак .
ю. Къ 1итъ че! че съ йепъртеггъ оре 01'пе'ш! (Кела тше, вор перг. шерслкт-а!
с1ела т|пе пре тот чел че кврвеще .
ка • 1°Р т'е ашъ л'п' ^е Ойтпехев втеесте, а пвпе лдптр» Пошпвл пъдежйеа шеа , кисъ вестеск е« тоате лавйеле тале лдп порцие Феп"Т Сшпвл»! .
II С А А М

ОГ.

Съ Пче <1еспро секахврме попилял»! Попшклк! , ш| нл Б1« ер!Ч11, ричшЛв-ге лм Оьтпегей в» е*'| *м»
фптр'ажетор , прекип оЛшшаръ .
Ал пр1чеперП л»! Ася*.

ВМН1

ептря че Бкнтегевле пе-а! лепъетт п*пъ лдп СФжриит ? 1вц1тв-с'а
шжшеа та престе оУле пъшвпп тале .
п . А(1в'цТ апипте а"е айвпареа та каре о а! кжцп"гат Дш лдпчепьт
г . Мжптв1т-а! т01агвл пющешрм тале : твптеле СЛопвлв! ачеста

кпре а! лък»1т лдптр'жпсвл .
^ . РнНкъ тж!шле тале престе шжийрпле лор лдптрв СФжриит : кжте а в1клеп1т връжташкл лдптр» чел сфжпт ал тъ» .
<{. Ш\ с'а8 фъл1т че! че те връск пре т|пе лдп пи*жлоквл сървътори тале.
6. Пвс-а сетполе сале сетпе, ип п'а квиосквт, ка лдптр'о еипре та1пресвс.
3 . Ка лдптр'о йктвравъ с1е летле , кв топоаре 'Л тъ1ат вшие лв! йе ойатъ, кв секьре, ил кв варск л'ав сврп.чт пре ел .
4^тпг:
й. -Лрс-ав ккфок с^шцдторвл тьв: лдп пъшжпт ь8 спвркат лгкашвл пвтелв!тъ8\
2Т>. 9.
л.. 2\с—Л лдптрв 1'тта лор, рв<1ег)1гле лор (Пи 'превпъ : веш'ц1 ни съ стт»ет тоате съ[ въторие лв! Рмппегев бе пре пътжпт .
I . Сетпеле лор п'ага въавт. Хв есте лдпкъ пророк , ни пре по! пв пе ви
та! квпоаше .
»| . Пжпъ кжг.а' Овтгегевле ва окърж връжташвл , ва лдптържта чел пропвш'к пв теле тъй пжпъ лдп сФжриит ?
м . Иептрв че лдпторч! тжна та . ил йреапта та сНп пижлоквл сжпвлв! тъ*
||М>
1 бЧ-

вжпъ лдп СФжрии'т ?
г1 . 1ар 1)ятпе2е8 лдтпъратвл пострв , таГпатпте
ре лдп т1жлоквл пътжптял»! .

(1е веак а фъквт тжптв1-
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^1 . Т» а! лштъргг лдптрн пйтереа та тареа: тй а! хДровк капетеле Бълавр{юр лт апъ .
е"| . Тй а! СФържтат капел Бъланрклк1 , вят» ли! пре ел тжпкпре попоарслор Арапмор .
в| . Тй 81 рвтпт 12воареле ип' пжраеле , ии .1 искат ржврие 1тат»л«1 .
а1 . Ата есте хша , ш1 ата есте поаптеп: тй а! съвжрпит горме , пп соареле.
Н1 . Тй аТ фъкйт тоате челе Фрвтоасе але пъшжптвлй! : вара , ни" пршъвпра ,
тй ле-а* жнНт пре еле .
дЛ . АДй'цТ атште Де ачепста : връжташвл а окържт пре 1)отп;;л . ни попйлйл чел Фъръ Де шште а лдптържтат пйтеле тъ8 .
к . Съ пй с1а1 Х1*яреюр свФлетйЛ че съ търтйрцзеще ц1е : скфлетеле сърач!ЛОр ТЪ1 СЪ Пй Ле Й1Ц1 ПЖПЪ Л1ПСФЖр1ШТ .

кд . Кайтъ спре ашежътжптнл тъй", къ с'а нпшлйт чеТ лдптйПекац! »1 пътжптвлй! Де каселе Фъръ Де лецмор .
кп . Съ пй съ лдптоаркъ стер1т , ии .рпфрвптат : сървкйл, пи пишел йл вор
дъвДа Пйтеле тъй .
кг. Скоалъ-те Бвтпегевле , алепе жйДеката та: вДггцТ впилте Де окара та,
чеа бе кътре чел пепр1чепйт тоатъ гша .
кд . Nй й1та глась.1 с.щплор тале : п)ЖГ)Др1еа челор че те йрхск пре тме с'а
лдппълцат париреа .
МЪИРЕ :
ПСАЛМ

ОД .

А1ч1 гот <1еспре ипе ворсеще Хрктос, ап <1вспре пвтереа са де в жвЛека, пептрв каре пй тидгшещя .
.]\П1р5 СФАр:||11 , СЪ ПЯ СТрвч! : П18.1П181 КАПТЪрЛ 181 АСЯ» .

ъртйрш-ле-вот пде Бйпшегевле , търтйрнЛ-пе-вош ше , пи вот
кета Пйтеле тъй .
п . 11овест1-во1й тоате пипвгиле тале, кжпД во1й лка врете , е8
Дрептатеа во!8 жкДека .
г . Тош'тй-с'а пътжптвл , пи тоцГ че! че лъккоек пре Джпскл , ей" ат лттъР1Т СТЖЛШ1 Лй! .

^ . Янз-ат челор Фъръ Де лепе : пй ФачецТ Фъръ бе лепе , ни челор че грешеск : пй въ лдппълцрц! корпйл .
е . Лтй въ р1гЛкпц1 сскпра л\ппълд|"те1 корпйл вострй , пи пй гръ1"цТ лдтпропва л«Г Ллтпеией пеДрептате .
а . Къ ги ч1 Дела ръсърпйр!, шч! Дела атскр!, П1ч1 Дела тьпц! пвотП , къ
1)кишегой ж; Декътор есте .
3 . Пре ачеста стереще , пи пре ачеста фппялвъ , къ пахар: л есте л>п тжпа
Иотпйлй! кй вт атестекат , пл!п Де атестекътйръ .
23 . и
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II С А .1 Т I Р Е А .
и . НИ а авътвт аЧп честа личела , лпсъ брожвиле лв! пв с'а йешъртат ,
веа-вор тоц! пъкътошп пътжптвлв! .
л . 1ар ев тъ вош ввквра лт веак, кжпта-в<н8 Бвтпегевлв! лв! 1аков .
I . 11Л тоате коарпеле пъкътоиплор вой гНроБ1*, ип се ва лдппълца корпв.1
Лрептвлв! .
П С А Л М

Ов.

.]\п<1еатпъ спре Ч1пстса .1*1 Бвтпегсв пептрв есчшквл лв! с1ар , пи па.втор спре Бкерпъ.
ЛЧптрв еФжрш]'т : фшрв гдппр! , Шалтвл /.в! А1а*: Е&птаре : сьп| а Аир1епиор .

«посккт есте лт Г«с1е1а ВктпегеХ , лт Гсраи таре есте пвтеле л»Г .
п . НИ с'а фъквт лт паче локвл ла! , пн лъкошвл лв! лт Сшп .
г. Аколо а 2г1роБ1Т търИле арчелор, арта, иппавь/а, ипръ2Б01'вл.
д . Лваи'пе21 тв ттвпат сПп твпцИ че! вечгПч!: тврБврат8-с'а8 тоц!
че! пепр1'чепвц! ла Ш1тъ .
е . АНорпит-ев" кв сотпкл съ8 , ни и': в гфлпт шппк , тоц1 БървацИ БОгъцДе!
лт ш.гЛиие сале .
9. Пе чертарса та Овтпежевл лв! 1аков , а^орпит-ав" че! че лткълшасе пре ка! .
ц . Та лтфркошат ещ!, ни' чше ва ста ллтшотр]"въ ще? йе атвпчеа есте тжп:еа та .
и. Би! чер авяГтъ а! фъквт жвйекатъ : пътжптвл с'а тетвт, ип а алтат .
.е. . Кжгнл се ви сккла ла жвйекатъ БвтпегеВ, ка съ тжптв1аскъ пре тоц.!блд1ш'1
лътжитвл»! .
I . Къ гжгнИреа огаклк! се ва търт»р1С1 Ц1е, ни рътъиица гжпавлв! ва сърва ше.
«I Рвгацд-въ ип ръсплътщ! Бошпвлв! Пвшпегевлв! пострв : тоц! че! Ип прежврвл лв! вор асЬче йаркр! .
м . Челв! лтФршошат, ип челв1'а че 1*а «Ьхврие воериор, челв! гроагшк та!
вжртос сюкжт дпшърацн пътжптвлв! .
ПСАЛМ

0&.

Съ 11че къ кЕшх.тс ръвтгцГ съ асвпреще, Лар тотв'шГ пре Пвшпсгев Ч1пстецнз, ип ев твлте *апю \цл
липеллпгеще .
ЛДптрв егчт.рипг , пептрв 1<Итвт , Псанивл лв! Аса*.

в пясвл плей кътре Оотпкл ат стр!гат , кв глаевдпиев кътре Бвтмежев , ип а къктат спре пппе .
п. ^{\п 210а пекагвлн! гшев пре Октпеге8 ат къвтат , кв гажтие
теле поаптеа лдппалптеа лв! , ип пв т'ат атъцчт .
г. Лепг^атв-^а а съ тжпгж!а свФлетвл плев", асЬсв-пнат аттте Не Бвшпегев , пи т"ага веселдт : гжпсНт-ат , пп а слъбп Бйхнл плев" .
^. Апвкат-ав" лтпаште стреж! окй пнеТ, тврБврат8-т'ат пи* п'ат гръ'т .

П С А Л Т I Р Е А.
$ . ГжпеНт-ат ла гиеле челе с1е детвлт ,
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ип йе апЕГ че! вечшч! 'т! ат ас!йс

атште .
ш. Ш1* квцетат поаптеа кн ]'ш'ша теа, гжпйеат , ни съ тжхпеа Двхвл плей.
3 . Ак сюар лтвеч! ва лепъда Ботпвл , ип пк ва ас!аопе вте а вси лткъ ?
Й . А« пжпъ лт сФжрипт ти а са о ва пЛа? сФжринт-а кввжпт ш'п пеат лш пеат?
л . А» вор ва »1та а съ тиостлВ! Бвтпегев : сав ва цшеа лттрв тжшеа са
ликЬрърие сале?
I . ИЛ ат 21С : акьт ат лтчепвт : ачеаста есте скшвареа ЛрептП чедм Преалшпплт .
«I . АДвсв-ппат апнпте бе лвкрврие Ботпнлк! : къ'т! всш ж1кче атште ш'п
лшчепвт с1е тшвшле тале .
м . 1.1.1 ■ вой кицета лттрв тоате лккркрие тале , пн лттрв юпръвие тале тъ
вой (1еп{лп(]е .
п . Бвтпегевле лттрв чел сфжпт есте калеа та . Чте есте Бвтпегей таре ка
Бвтпегевл пострк ? те ещ! Овтпегев кареле Фач1 тшвш .
д! . Квпосквтъ а! фъквт лттрв попоаре пвтереа та , тжпт81т-а1 кв врацвл тъй"
пре попклвл тъв, пре фи лвГ 1аков ип а! лв! 1ос1Ф .
^1 . Въявтв-те-аЯапелеВвтпегевле, въгвтв-те-ав- апеле, ип с'ав спъТшжптат:
тврБврат8-с'а8 айжпкврие .
е* . Мвлц1Я1еа скпетвлв! апелор : глас а8 Лат порН : къ съцецио тале трек ,
гласвл твпетвлв! тъв- лт роатъ .
31 . Лвттат-а8 Фвлцерие тале лвшеа, клът1тв-с'а ш! с'а квтретхрат пътжптвл .
ш . .^п таре къие тале , ип кърърие тале лт апе твлте , ип вртеле тале пв
се вор квпоаще :
«I . Повъдвк-а! ка пре шще о! пре пспвлвл тъ8, кв тжпа лв! Мойп ип а лв! Етр«.
Аароп .
МЪР1РЕ :
14. 29.

ПСАЛМ

ОЗ •

К&птъ челе че съ 7.1'чеп къ са лдптатплвт .лш попиел чел Ле <Кт«:т, чергяпЛ съ пк вртегс .цисЩтП1Ч1СЯ 111 а I тариор съ! , пепгр» каре Шп-пгм-л а лепъЛят пре веашв] м) Е>ряип, Ш| а алес пре 1ас1в ,
р|с|]к&1н1 пре Бави) Л\шпърат .
Лл л^пциеперН лв! Аса» .

Калета

А\ .

вац! ятште попвлвл ппек ла лецеа теа , плек-ц! крекоа воастръепре
грамрме г»рй теле .
п . 1)еск1(1е-во1'8 лт шлае гвра теа : спкпе-всш ворвеле челе А'т
лтчепвт .
г. Кжте ат ав21т, ип ле-атквпосквт пре еле, пн пър!пц1Г пощр» Пе-а8 ПОвеСТИ поъ .

А . N8 с'а псквпс дела фн лор лттрв алт пеат .
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5 . Вестих! лавйеле Потнвлв! ,

пи' П8тер!ле лгЛ ,

нп пппьшле л>л ч

ФЪК8Т .

каре а
'

е . ПИ я риНкат 1пърт8р1*е лдптрв 1аков , ни" леув а пкс лдп Тсрлм .
3 . Кжте а порвпчк пършцмор поцзР» *

касъ ле прате прв еле Филор съ1 ,

ка съ ккпоаскъ алт пеаш .
и . ФИ че! че се вор паще , пп ее вор скнла , ни ле вор спкпе *п'лор съ! .
* . Кясъ пее лдптрв Пмппсгсв ль(1еж(!еа лор, ни съ пв «1те лвкрврие лв! В«тпегев", Ш1 пвркмчие лв! съ ле кавте .
\ .

Кпсъ пк Ф)с ка пър]'гщп лор , р«6ъ лдптоартъ пи* ашържтоаре.

II . 1 ;;г1ъ каре пв 'ш'а лдпйрептат пшпп са, нп' лв 'ига лдпкреаЧпцат К8 Т)нтпежев" йвхкл съ8 .
н) . Фи лв! Ефраш лдпкор(]жш1. пН сънбтжпа' кв арчеле , линорсъ с';!« лш 210а
бе ръ2Б018 .

п . N'8$ Пъ21т ашегъшжптвл лв1 Нвтпегев, ни' лш лепеа лв1 п';в врвт съ втвле.
д I . \Ш г.8 «Гт.чт Фачерме а"е вше але лв! , нп тшвшле лв! , каре а арътат лор .
(71. ДДппаштеа пърищмор лор, каре а фъквт тшвп! лдп пътжптвл Еппетвлв!,
лдп кжтпвл Тапеос .
Кппре.
14. гз.

*

51. Пссфъккт-я тареа, пи 'Го треквт пре е!: пвс-а апеле ка вп Фоале .
д| . 1111 '1а П0въц»1Т пре Нжпип! лдп пор х*оа, ни" поаптеа лдптрв лвпшь
с1е фок .

Кш.ре.
16 6Псмт.
Ю4. 40.

Л\ . 1)есФъкьт-а шатра

лдп пьст'е ,

пи 'I а айъпат пре е! ,

ка лдптрв ас]*пк

Ш8ЛТ .
л! • Ш« а скос апъ «Нп ш*атръ , нп' л погоржт ка шще ржкр! апе .
к
щ,- а^ а(}аос ^пкъ а гренп' лв! : атържт-ан пре чел Преа-лдппалт лдплок
Фъръ с]е апъ .
к» . ПП а8 1"ст"т1т пре ОвтпегеЯ лдптрв пшпие лор, а чере викате свФлетелор лор.
кп . 1Ш аК гръ1*т лдтпропва лв! Бвтпеге^ пп" ай х\с : а8 йоар во нйтеаРвтпеге8 съ гътеаскъ тясъ лдп пвст1е ?
кг . Пептр» къ а лов(т пптра ,

нп' а кврс апъ ,

ни пжраеле с'г.8 вшплвт

бе апъ .
КД . А8 йоар ни пж!пе поате съ а*еа? сей съ гътеаскъ тясъ попвлвлв! съК ?
Мете:
**• 50-

*б • Пептрв ячспста а8 о«21*т 1)опшг;.1, пп а ща] ргвЛат :
лдптрв 1аков , нп' шжше с'а св1"т престе 1срам .

нп фок с'а апршс

кз . Къч! п'а крегвт лдптрк Овтпегев ,

тч! а пгНгл;с1й1т спре тжптв1реа Лв1.

Еш1ре.

кз • ПИ а порвпч1*т пориор Неасвпра ,

нп' више червлв! а (1еск1С .

16- 4-

кн . 1Ш ле-а плопт лор тапъ съ тггжпче ,

Лете:

кл . Пж!пе лдиперегскъ а тжпкат отвл , ввкате ле-а тр!пи'с лор Лп Аесгт .

11. 7.

а.

пж!пе череаскъ ле-а а"ат лор.

ПЛкат-а8 австрвд (Нп чер, пи а 8 айвс лдптрв пвтереа са вжптвл Л1*В1е! .

П С А Л Т I Р Е А.
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д» . Ш| а плоат престе ажпшп ка пвлсереа кърпкр! ,

па ка шсшвл търИ па-

сър! гвврътояре .

1о»п.

ав . НИ Г1« къгвт дп пижлоквл таверПлор, дшпрежврвл лъкашврмор лор .
лг. НИ а» шжпкат пп с'ав сътврат Фоарте ,

6- 31-

пи пофто лор ле-ав" аавс лор : 1 кор1п:

п» с'а8 Л1ПС1Т ае пофта лор .
лд . фпкъ ткпкареа ♦ппа' дп гара лор, пи' тжш"еа лм фиппеге» с'а свк престе ожпшП .

ю. з.
м«те:
Н. 31.

де . ПИ а к<п'с пре че! та!твлц! а! лор , ш! пре че!ялеш! а! лв! 1сраи 'I а« дтшесПкат .
лз . ^\птр« тоате ачестеа гв" та! грепнт дпкъ , пи п'а8 крежвт дптрк пипв- Л'»те.
пие де!.

и. зз.

лз • С'а8 св1т дптрв йешертъчвпе гмеле лор, ни' апП лор к» аеграв .
ли . Кжпа1 д! вчМеа пре ажпшП, атвпче.) дл къвта пре ел, ин съ дпторчеа, ин
шжпека ла Ввтпегев .
«д. . 1Ш 'иГ; к ;и)«с апнг.тс кг Пгшпегев гжвторвл лоресте, ип' ЮвмпегеХ чел
|1реа-дппалт 12БЪВ1*торвл лор есте .
м . 1111* л";в 1ВБ1Т пре ажпсвл дп гвра лор, ип кв лшва лор ав тшц1т лв! .
л-д . 1Ш пит» лор пв ера йреапгь кв с^пскл ,

тч! с'а8 дпкреошцат дптрк

ашегьтжптвл (1е леце ал лв! .
мя . 1ар ел есте дпс!крат , ни' кьръцеще пъкателе лор, пп пв са стр1ка .
мг . 1Ш ва дттклш а дптоарче шап 1 е а са , пп' пв ва анршйе тоатъ 1'вципеаса.
мд . 1Ш 'иГа8 айвс апи'пте къ трвп сжпт, Олх че трече, пп пв съ дптоарче.
ме . Т)е кжте ор! л'»8 атържт пре скпсвл дп пвспе, тжш'еатв-л'а8 пре ажп
свл дп пгтжпт Фъръ де апъ .
ме. 1Ш с'<8 дпторс , пиа8 1сп!т1т пре Овтпегев , им' пре чел сфжпт ал лв! Iсраи л';;» дптържтат .
мд . III! лв 'пГав ги!кс аттте бе тжпа лв!, дп гша дп каре '1а 12бъв|"т пре
е! 01 п шжпа челв! че'1 пекъжа .
мн . К»т а пвс дп Егтет сетпеле сале , ип тншше сале дп кжтпвл Тапеос .
мл.. Къ а дпторс дп сжпце ржкрие лор,
н .

ип' Фжптжшле лор ка съ пв вее.

Тр»пнс-а асвпра лор пище кж!пещ1, ип '1св шжпкат пре е1,

па вроагае ,

ип' '1я8 стр^кат пре ажпшп.
н» . Ш1 а аат пъ.ичкпп рог!»р! 1е лор, ин остепелеле лор лъквстелор .

Еимре.
7- 20Еипре.
8. 16

и* . Бътвт-а кв гршаЧпъ впле лор, ипА&гП лор «в врвшъ .

— и-

нг . Ш1 а с!ат ла грГпЛпъ В1теле лор, ип авереа лор фоквл»!.

Егшре.

нд . Тр1'т1С-а асвпра лор Гчципеа шжш'е1 сале , тляне . ни 1кц|'те , пи' кекаг ,
тр1т1тере пр1п лднуер! ръ1 .
м^ . Кале ав фъквт кърьрИ тж1ие1 сале, ш! п'аб кррцпт с(е шолртв свФлетеле
лор , Ш1 В1теле лор дп шоарте ле-а дпкк .

9- 2!*
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Еинре.
12. 29.

Ешфе.
и- '-'
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не. 1Ш а8 бътвт прв тот чел жптж! пъсквт, жп пътжптвл ЕгшетвлвТ , фпчедътвра а тоатъ остепеала лор , жп лъкашврие лв! Хаш .
ма . 1Ша р^кат ка пре ш*ще о! пре попвлвл съв, ии 'I а йнс пре е! ка пре о
тврюъ жп пвспе .
нй . 1Ш 'I а повърмт спре пъгюнНе , ии п» с'а8 жпФршошат , ни пре връжташН лор '1а акопергг тареа .

(и . 1Ш 'I а въгат пре ЛжпшН жп твптеле сФШцеше! сале, жп твптеле ачеста,
пре каре л'а кжшйат ареапта лв! .
каел»:
|. 1Ша гоп1тйела Фаца лор пеатвр!, ии ле-а йат кв сорц! лор пътжптвл, кк
13- 7Фвпи с!е лтпършре .
д» . II Н а ашегат жптрв лъкашврие лор пре сетищиле лъг 1срам .
§« . 1Ш а8 1СП1Т1Т, пи'а8 атържт пре Бвишегевл чел Преа-жппалт, ии" търтвр!1"ле л»1 пв ле-; к пъглт .
дг . 11П с';|« жпторс ни с'а8 лепъйат ка иипършцилор, жпторсв-с'а8 жптрв арк
стржтв .
Зд . 1Ш л';в тжшат пре Лжнскл жп деалврие лор, ии" жптрв челе чоплке але
лор л'8Х жптържтат пре <1жпскл .
,
36 • Авглт-а Овтпегев, шл а треквт кв вейереа , пи а врп1С1т Фоарте пре Iсраи .
1 л\шпъ.
Зз . НИ а лепъЛат кортвл Смошвлг I , лъкашвл жп каре а лъкт'т жптрв
4. 4.
оатспТ .
]еРет:
33 ■ "ц а (':1Т "I1" Р0Б1е тър1еа лор, пи Фрвтвсецеа лор жп тжипле връжшп6

13-

Ш1ЛОр .

^н . 1Ш а жпкю жп сав^е пре попклвл съв" , ии' тощетреа са о а треквт кв вейереа .
3* . Пре тшери лор 'I а тжпкат фоквл , ип Фечоареле лор пв с'вв жъл1Т.
о . Прсоци лор жп сав1е ак къгвт , ни въ^вв!ле лор пввор плжпце .
од . Ш\ с'а8 Йещептат ка чел че г1оарте Поишхл , ка вп таре ии ашец1Т с!евт .
оя . ии а ловк пре връжгпаши съ! (ПппапоТ, окаръ вечпхкъ ле-а с1ат лор
ог . Ш1 а лепъйат лъкашвл лв! 1ос1Ф , ни сепипц|"еа лв! Ефраш п'а алес .
Ол> . 1Н а алес сепи'пц|'еа 1во!е1 , твптеле Сюпвлв!, пре каре л'а 1ВБ1Т .
ог: . Ш| а хмНт ка а 1порогвл»1 сФшцешеа са пре пъшжпт, жптете1атв-оа
пре с1жпса жп веак .
05 . ОК а алес пре Т)аъИ слвга са , ии л'а лват пре ел с1ела твртеле оиор ,
йела челе Фътьтоаре л'а лват пре с1жпивл .
оз • К»съ паскъ пре 1аков слвга са , ни пре Гсраи тощетреа са .
он - ии 'Ка пъсквт пре ажпши жптрв перъвтатеа иипш сале, ии жптрк
пр1чеперие тжишор сале 'I а повъц»1Т пре г1жпши .

МЪПГЕ ;
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Навели пляппе пемргцгеа четъцИ , ни а мсертГ ,
пи переа ьаре с'а фъкм Л1птр'а1 съ! ,
пот ще асетспеа пеаеаасъ веятгриор , Фъгъйашй лаьЛе ле! Пмпиаи, .
Псалшм л«1 Аса» .

ип

втпегевле ветт-ав пеаткрие лдп тощетреа та, спвркат-еВсФжпгъ
Б1сер1ка та .
н . Пас-ав пзрвсаллшвл ка о пъ21'тоаре (Ь поите : пю-а? стжрвврпе роБ1лор тъТ тжпкър! пасъриор червлв!: трвпзрме челор квВ10ш1 а! тъ! хьчрелор пътжптвлв! .
г . Върсат»-с'а8 сжпцеле лор ка апа .]\тпре;к;фкд Гервсштвлв! , пп П8 ера чше
съ'1 лдпгроопе .
А . фъквтв пе-ат окаръ веч1тдор пощрц ватжокоръ ип ржс челор а*1п преЖ8Р8Д пострв .
@. Пжпъ кжпа" Боатпе те ве! тжшеа пжпъ Л1п сФжрнпт ? се ва апршае ка
ФОК8Л ржвпа та?
з. Варсъ тжшеа та престе пеатчрие каре П8 те квпоск , ип престе лшшъръциле , каре пателе тъв" пе л'г.8 кетат .
д. Къ л8 тжпкат пре 1аков , пи" локал лм л~;'ъ пвстпт .
и . Съ и?; потепещ! Фгръ сю лецме поастре челе йе йетзлт: йегравсъпе лштпппше пре поТ лшйарърме тале Ооашпе , къ ат съръч1т Фоарге .
а. Ажвтъ-пе поъ Вьтпегеьле тжптв1торвл пострв, пептря тър!реа пвшелв!
тъв" : Боатпе 12въвещо-пе пре по1, ип квргцеще пъкателе поастре пептрв
пктеле тг8 .
I . Ка па кжпЛ-ва съ Х1къ пеатврие : впЛе есте Овтпехевл лор? ип съ квпоаскъ Л1птрв пеаткр!, лтпаттеа ок|'лор пощр1 .
и . 1гвжп(1а сжпцелв! ровГлор ть! челв! върсат , съ 1птре лдппаттеа та свспшвл челор Ферекац! .
н1 . Бопре шър!реа врацвлв! тгк" , пъгеще пре фп челор оторжц! .
N . Гъсплътеще вечшиор пощр1 с!е шапте-ор! лш сжпвл лор окара лор, кв
каре те-ав" окържт пре тше 1)оапшо .
д| . 1ар по1 поп8Л8л тъв, ип оне пъшвпП тале, търтврмн-пе вош иде Т)птпегевле лш веак . ,|\п пеат пи" лш пеат вот вест! лавсЬ та .

ПСАЛМ

0&.

Попмм *Иг.й гаг!кокор1г Ле липпропвП|'ч1, съ роагъ съ'ш! лдптоаргъ ОвтпегеК тжшеа , пи' ка пре че!
че '1а свое |1ц| Кпяет съ'1 ааере , та! а.:ес пре Ф1»л с1,)епге1 сале , аЛкъ пре Хритос , пи ткЬлрие
»1 Хрктос .
ИДпгрв сфлрпнт пептрв *е! че се вар свнп:а : търтар|'еа л»1 Аса»: Псалшм пептрв Ас1р1ев! .

24.

1ереп»:
ю.и.
ьц^а.
61.9

180
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ела че пащ! пре 1сраь1 1а апппте , чеда че повъцвепт! ка прв о оас
пре 1ос1Ф .
п . Чеда че шег! пре хервв^пн , аратъ-те лшпаштеа лв! Ефраш,
Ш1 Вешаппп, ни Мапас1.
г . Вещеаптъ пвтереа та , пи вто ка съ пе тжптвещ! пре по! .
^. Овшпехевле ли1тоарче-пе пре поТ, пи аратъ Фгца та, ни' пе вот тхпт'.
6. Поатпе Овтпегевл пвтериор , пжпъ кжпй те ве! тжгнел спре рнга роБ1.10р ТЪ1 ?

0. Хрът-пе-ве! пре по! кв плТпе с!е лакръпп, ш! пе ве! паЧпа к» лакртпп
лштрв тъскръ .
д . Ивсв-пе-аТ пре по! л\птр« пр1тош'ре вечиилор пошр1 , ни връжтапш поШР1 пе-ав" ватжокор1т пре по! .
и. Боагапе Октиегевл пвтерьюр лдптоарче-пе препо!, пи аратъ Фаца та,
ни" пе вот тжптв1 .
л. Г>1еа (Ип ЕппетопТ твтат, гот'т-аТ пеатхрие, пи' о а! ръсъсПт пре ел.
1 . Кале а! фъккт лдппаттеа е!, мм «I съ(П'т ръНъчтие ©I, ип' а втп.1вт пътжптвл.
«I . Акопер1т-а тчпци втвра е! , ип тгь-Пцие е! ке(1р1 лм Патпегев .
Н1 . .^пткс-а вщпе сале пжпъ ла шаре , ип пжпъ ла рж?;р! о^рчслеле сале .
п . Пептрв че гйс^рпат г<>рс1вл е! , пи о квлсгпре еа тоцЛ че! че трек пре кале?
^1 . 0 а стр1'кат пре еа в(ерзл ец'п пъДьре , пи* поркнл сьлвптпг о а пъскхт
пре еа .
е*. Овшпегеял пвтериор лттоарче-те Дар, ип' кавтъ в\п чер, ип взг! , пи
черчетеагъ в|'еа ачеаста .
51 . 1Ш о съвжршпще пре ея, пре каре о а съсНт Лреапта та : цн престе Ф1вл
отепеск , пре кареле л';Л лшгър1Т ше .
а|. Арсъ фиш! к» фок , ип сьпатъ аФарь : Ав кътре чертареа ФецП тале вор пер/.
ш . Съ Ф1в тжпа та престе вьрватвл йрелте! тале, ип престе Ф1'вл отепеск,
пре кареле л'а1 лштър!т Ц1'е .
л1 . Лп' пк пе вот аепърта (1ела ппе : в!еа-пе-ве1 препо!, ип' пьтеле тгв"
вот кета .
к. Боатпе Овтпегевд пвтериор, л^птоарче-пе пре поТ, ип' аратъ Фаца 1а,
нп пе вот тжптв1 .
П С А .1 М

П .

Сгрвеагъ Фачереа Йе вгпе а тяптгипцП й'т Еппет, апо! л/псешпеягъ пре 0«шпе21к гт&пй. йе пв'д
вор не кита пре 4жпси , певое па в< ш' престе [Ььпшп , |яр и"е'л вир ас калта Фер1Ч|'рв .
Л\пгр» СФжрши : пеитрк теасквр) , сдпта|еа лвГ Аеа».

»квргц1 вь лв! Рвтпехе» яжвторвлв! пострв : стрГгац! Б тпегевлвГ
•в! 1аков .
в. ЛвпцТ псалт! , пи Лгц! тнпптъ, пс,1ЛТ1ре лдпФрвтвсецотъ к«
плъвтъ .

ПСАЛТ1РЕА.
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ПР*

г . ТржггштлцТ лдп лвпъ поъ к» тржошцъ , .рп 210а чеа Б1пе вестъ а сървъторн воастре .

' Ц

д . Къ поркпка лв! Гсрпи есте , ни' жмкч.ата ГвшиегсвлкГ л«1 1аков , търт8р1*е
лдп 1ос1Ф а п;,с .181 , кжиа" а еинт ел Ли пъшжпткл Еппетнлв! , Л1шва каре п'а

.]>,,•,, р<
"■ г9'

ЩД8Т, а 8821Т .

! ил
рт

@. Скос-а с1е свпт сарчшъ сптлреа лвТ : тжмнле лк! лмжошшцъ ай слкжГт .
6 . ДДптрв пекаж т'а1 кетат, пи' те-аш 12бъв1т, ав21тв-те-ат лдптрв асквпсюре
о"е в1Фор, черкатв- те-аш ла апа ор1'гош'ри .

Еипре.
16- '•

д. Асквдтъ попвлвл пмен, ш! воШ шъртврш! Ц1*е: Гсраие ! с!е тъ ве! аскллта
и;

до

-

П|,е шше ,
и. Кв ва «1 лштрк тшо Пвшпегсв пов , т"ч1 те веТлшкшала сЬтпегев стреш . Еппре.
л . Къ ев сжпт Оотпвд Оътпегеъл тъв, чел че те-ат скос На пътжптвд Еп- 20- 3петалв! : дъриеще гвра тя , им о во1в впшлеа пре еа .
1. Щ\ и' а асквлтат попвлвл пмев гласвл пм'ев, им Гсрам пв с'а вТтатла шше,
л'| . 1Ш 'I ат сюбоуЛт пре йжпшн слвпре теще1т.иГрие мипмлор лор, терце- фаПге.
вор лдптрв тещеш;>Ц1'р1ле лор .
и- 15■I . Бе т'ар <н' асквлтлт попвлвл пмек, 1срам (1е ар Ф1 вшвлат лт къме теле,
п . ЛДптрв шоик а'ш1 Ф1 стер1т пре връжташн лор, пи асвпра челор че'1 пекъжа пре йжпши, а'ш! Ф1 пкс тжпа теа .
^1 . ВргжташП Ботпклв? ав пмлц1т лв1, ни' в а Ф1* вретса лор лшвеак .
(71. 1Ш 'I а хръш'т пре е! Лп грмнтеа гржклк! , пм кв пмере Ли шатръ '1а
сътврат пре а&птН.
МЪП.Е:
ПСАЛМ

в«р»х.
3- ,3-

ПЛ .

Челорче пес1рсптж!;<1екъ *» пср|'ре ле ашсрпщъ, пстмк! ветреа 161 Хр1сгос, каре ачеаста к«рхп<1 се ва «аче.
Ь&итарса ль1 Лса* .

вшпехеХ а стътвт лштрв айбпа{:еа Бвтпегеиор,

пи лдппижлок пре

(1йтпе2е1 ви жв^ека .
п . Пжлъ кжпс! жкйекгщТ пеа"рептате ,

им Фец1ле пъкътошиор де

лвац! .рткмпто ?
г . ЖвйекггцТ аршьпилв!, пм съраквлв!, пре чел стер1"т,

ип пре чел сърак лш-

Лрептац! .
д. Скоатец! пре чел сърак, им пре чел пмшъл, аЧп тжпа пькътосвлв! 12бъв1це'л иро 1|л',пс?л .

24- "•

е- ]\'а квпосквт , П1ч1 а пр1чепвт ,
теате те71ел1ие пътжптвл»!.
5. Е8 аш21с: Овшпеге! сжптецТ,

ш ав-

лдптрв лдптвперек втвлъ :

клътеаскъ-се

ин «и а! челв! Преа-л>ппалт тоцТ.
24. г*

1,""",•
10 "•
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3 . 1ар воГ ка п/ще оатеп! твр)'ц1 , ип ка впвл Ат воер! кг^ец! .
й . Скоалъ-те Ьътпегелс , жвйекъ пъшжптвл , къ та веГ шощеш лдптря тоатс
ле ат «рие .
П С А Л М

Пб.

лстамтепиор, Аравиор , ип челор-ж-влв' , кари пре ДжпшН вртеахъ .ртпрства Е2сер|11Г, де по*г#ще пер1ре .
Ачест Псалт есте пророчсск .
Кхптарга Псалтвлв! лМ Аса*.

втпеяевле ! ч!пе се ва асетъпа щ'е ? съ пв тач!, шч! съ те лш|Б.1жп/еш1 Шътпегеяле !
п . Къ 1атъ връжташн тъГ с'ав лдптържтит: ни че! че те «ръск лре
лпе а» рШкат капал .
г . Асапра попалвла! тъз па шещеппщт гжпс! , пи с'ь8 сфъть)т ^тпотр]*ва сфшциор тъ1 .
^ . 21с-а8 : веп^цТ, нп съ'1 гпердет пре джпшн «Ил пеят , пи съ пв съ тлГ
потепеаскъ лвтеле ла! 1сраи лдпкъ .
е . Къ с'а8" сфътн1т лдптра ашре <Нп преапъ, лдтпрства та ашехъшжпт па все
лъкашврие 1г1г;гпоГлор , ип 1ста]'лтеш1 .
а. Моав , ш1 Агарепн, Гевал, пл Ашгаоп, нп Ата.пк, че! Ле ал леат к»
че! че лъквсск лдп Т]'р .
3 . Къ ип Ассар а веш*т фшпреапъ кв &ьпшп , Фъкат-с'а спре ажатор Фплор
ЛЬ1 Лот .
ж»(1ек*:
и . Фъ-ле лор ка ла! МасИг.т , ни Сгслрн , ка ла! 1ав1'т ла ржвл Клсоп .
'• 22.
,©, . Пер1"т-а8 лш Аепс1ор : Фък»т8-с'а8 ка г«пр]'кл пъггжптвла! .
Жв(кж*:
|. Папе пре воер1'1 лор ка пре Ор]'в , пп' Ив , ип 2евее, пи' Салтапа .
4- 15.
к\ . Пре тоц! воерп лор, карп а? 21'с: съ тощеш'т поъ жертвелпкал лв! Г)атж»аекъ: пегеа .
*■ 24.
в| . Батпегевл пнеа* , пале,1 пре е! ка о роатъ, ка тресла лмпаштеа Фецп
?. 25. вдлтвлв!.
*>■ 31.
г; . Ка фоквл кареле арйе пъйвреа , ка вгп.Лл каре арйе твпцп .
^1 . Аша ве! гол1 пре (Ъьпшп ллптрв в1Форал тъа , пи ллптрв шдшеа та ве! т»рввра пре е!.
б! , йтпле Фецеле лор йе оквръ, пп вор кгвта лвтеле тгв Боягале.
91 . Съ се рвиппеге , пи съ се ткрвгфе лш веаквл веаквла! , нп съ се лдпФралтеге , ш1 съ ш*аръ .
31 . 1Ш съ ккпоаскъ къ пвшедс 'цТ есте Ботпвл : тв лгпсв'цТ чел Преа-л^ппалт
престе тот пъшзштвл .
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ПГ .

0|'п 12Г0!и'ре свсшпъ спре П|*гер1к-ь, ка .рптр^чНа съ поатъ ч1пст1 пре ПвтпсгеХ . Фер|'ч|"цГ схпт че!
че па съ л'иссск йе рдпсреа срссНпцН .
Л\птрв сфьрпнт, пептрв теаскарГ , »шор лв! Корс .

жт сжпт йе 1*ев1те лъкашврие тале Болите ал пвтермор ! йореще ,
ш1 съ сФжршаще свФлетвл пиев спре кврцие Вотпвлв! .
в . 1ш'та теа, ни" трвпвл шик с";,к ввкврат (1с Вепшегекл чел В1« .
г . Къ пасъреа 'ш'а афдат еГш! касъ, ип твртвреаоа квТв еГшТ.
мк1о*1Н1 ва пипе пи! съ! .
^. Олтареле тлле Боатпе ол пвтермор, липпъратвл пие», ип Овтпегевл пиев .
е . Фер1чщ1 карП лъквеск лш каса та , лшвечп вечиор те вор лъвЛа .
е . Фер1Ч1т есте Бърватвл , въриа есте ажвторвл лв! дела тше : евнпвр! лш
нита са а пвс лш валеа плжпцери , лш доквл каре а пвс .
а . Къ Бте-кввжптаре ва <Ъ чел че пвпе лене, терце-вор аЧп пвтере лш пвтере , аръта-се-ва Шшиежч.л Биппе/еиор лш Сшп .
н. Боаите Башпегезл пвтериор, авгТрвгъчвпеатез. Лсквлтъ Бвпшегевл л«1
1аков .
.©. . Сквпт^рвл пострв вея! Бвтпеяевле , пи кактъ ла Фаца впевлв! тъв .
1 . Къ та! ввпъ есте о г[ лш кврцме тале , йе кжт шН .
»1 . Алес-ст а Ф1 лепъйат лш каса БатпегейлвТ пие8 , та! вжртос , Лекжт
а лъкв1 лш лъкашврие пъкътопплор .
щ . Къ шиа ни а^евървл ивеще Готпвл: Вмпг.еяев" Лпр ил тър|'ре ва йа .
п . Ботпвл пв ва Фаче Л1'пс1*ц! йе бвпътъцГ пре че! че втвлъ жптрв перъьтате . Бостпе Бвтпегевл пвтериор, Фер1Ч1т есте отвл чел че пъЛгжа^еще лштрв Т1пе .
ПСАЛМ

ПД .

Съ роли, кпсъ плиъ вчетора , пре карП Та» П1Лпт8|'т <Пп роися ЕппетглМ.
1'ь кьвше лШ Христос.
Л\птрг счжрипт: Фплор лм Ьо| е .

1*пе а! вой Боатпе пътжптвлв! тъв" : лшторс-а! ровшеа лвТ 1аков .
н. Лъсат а! Фгръ йе лецие попвлвлв! тъв", акопер1Т-а! тоате пъкятеле лор .
=^У 1 г. Потоли-а! тоатъ шжшеа та , лшторсв-те-а! йе кътре лвцшеа
тжше! тале .
^ . фптоарче-пе пре по! Овшпегевл тжптв/риор поастре: шГцТ лштоарче
шжшеа та с!ела по! .
6- Ав доар лшвеч! те ве! пшнеа спре по!? ся8ве! лштм^е тжшеата «Кппеош
лш пеаш?
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е. Бвтпеаевле ! т» лгпторкжшЬ-те пе ве! л\пв!'еа пре по1, пи попвлвл тх8 се
ва весел! (1е пие .
3 . Аратъ поъ 1)о;инпе шш та , пи тжпт81'реа та о (1ъ поъ .
ш . А821-В01» че ва гръ1 л\птрв пипе Бошпвл Вътпегсй: къ ва гръ1 паче престе попвлвл сгв .
Л1 . НИ престе че! кввшцй а! съ1, пи престе че! че 'ш! лтторк ниша спре
о\т.пс;;л .
I . ./|\псъ апроапе есте (1е че! че съ тет с!е длшсвл тх&Т8]*реа лк! , кесъ се
сълъпшнсскъ тър1'реа лт пътжптвл пострв.
&1 . Миа ии абевървл с'ь8 лиштпшат, йрептатеа ии пачеа с\8 сървтат.
В1 . Аа"евгрвл аЧп пъшдпт а ргсър^т , пп а"рептг<теа аЧп чер а пр{в1Т .
п. Къ Ботпкл ва а"а пвпътате , Ш1* Пгшжптвл пострв лш! ва е1л ройвл съ8 .
д\ . Брептатеа лшпаштеа лв! ва тгрце , ии ва п:;пе лш кале паши съ! .

МЪПРЕ :
ПСАЛМ

Пб .

Хрк-тос съ роагъ Татгдв!, ка съ'д апсре йе ^шпр0Т1Пп1ч1 , къ'л вор Ч|п> т1 тоате пеапшрие .
Гьггчвпеа де! Панн).

Кат]'с:па

1оМ.
2. 13.

12.

юакъ Поатпе врекеа та, ни" тъ акгТ, къ С1рак ии лннмт сжпт е» .
п . Пъгеще свФлетвл пн'е8, къ клв1ос сжпт , пз&птвеще пре роввл
тъв Овшпегенл ппе8 , пре чел че пъаЧжсЬеще спре пие .
г . М1Л1 еще-тъ Юогшпе, къ кътре тн)е во^в стр1га тоатъ хша ,
веселеще свФлетвл роввлв! п» , къ кътре те ат риНкат сяФлетвл ппев ■
д . Къ тв Боапше ещ! бвп , блжп^ , пп гавлт 1ш*лсст»'в твтвлор челор че те
кегтъ пре т1пе .
е . Асквлтъ Боатпе р^гъчкпеа теа , пи' 1а аттте глесвл черер1? теле .
5 . ^\п 2|'оа пекаявлв! пиев" ат ст|н'гат кътре тше, цп пга! авг1'т .
д. Д"в есте {.сепппеа уле л\птрв сЬтпехе! Воашпе , па пв есте с^пре фсптеле тале .
и . Тоате пеатврме кжте а! Фгквт вор веш , пи се вор линипа лшп: штса
та Попише , пп вор тър1 пвтеле тъв .
л. . Къ таре ещТ тв , ип чел че фпч! пнпвп! , тв ецп Бкгопегев ли1св'ц1 .
I . Иовъцвеще-тъ Боатпе лш калеа та , пп" воШ шерце лдптрв ьсЬвървл тгв,
веселеаскъ-се пита теа, кссъ се театъ а"е пвтеле тъ8 .
*| . Мъртврнл-тъ-вою ц!е Воатпе Бвтпегевл плев кв тоатъ нита теа, пи
во)8 тър! пвтеле тъв лш веак .
в). Къ пи' ла та тяре осте спре пипе. Ш1 а! ивъвп свФлетвл т1ев Дт 1а^вл чел
та! (Ь жос.
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Н. Бвтпегевле ! кълкгтори Ле лепе с'е8 скклат гскпра пзев, пи аЛьпареа челор тар! а къвтат сиФлетвл пие»", пи п» те-гв' пьс пре тше лшпШтеа лор .
^1 . ИЛ тв Боатле Бйтпегевл плев" ещ! лдпЛурат , пп пшост , лшЛелвлг
ръвс1ътор , №1 тел тиост1в , пи яЛевърат .
ф . Кавтъ спре пипе, ни тъ пплкеще , Лъ тър1еа та слгци тале .
51 . ПИ тжлтвеще пре ф!вл слгжшчП тале, фъ к« пипе сетп спре Б1ре , ка
съ важъ че! че тъ лргск пи* съ се рвиппеге: къ т» Боапте 'ни а! пжнтат пие ,
ни т'а! тжпгжьт .
П С А Л М
Къ С|'опм , а<Ь'къ Псгрпа гя *1 ппр1тъ ,
П сипни ене прорьческ.

ПЗ .

пп п:плр|:.1 чеицкор .-в! *трг йе ш-ппр, пп <ср1Ч1Т .
Фпмр л»1 Коре , Псмтм мопрИ .

етелнле лв1 лш ткпцп чеТ сфйщ! : Ьвеще Вопшкл порцзле СшЕ8Л81 , та! твлт Лекжт тоате сълпшеле лв! 1аков .
п . Преа шгр1*те с\ъ грг!т пептрв тше четатеа лк! Онтлегев .
г . Ас1г>че'т-в018 апипте Ле Гаав, ни Ле Вавмоп: Ле че! че тъ гопеск пре тше .
д . ПП 1*атъ че! Ле алтъ сетицпе , ни "Прел, пи пспялвл аргпмор, ачещ1*а
с'ав пъскат а к оло.
@. Ми!къ С10П8Л ва И1'че отвл, пи от с'а пъсквт Л1птр'жпс»л , пи л«.пс8'ш!
чел Преа-литалт л'а лш тете1'ат пре Лжпсвл .
з. 1)о1пп;;.1 ва повест! лдп скрштвра попоарелвр , ии а воериор ачелора че
с'г.8- пъсквт лштр*жпсил .
а . Преквт ал твтвлор чслор че се веселеск, ле есте лъкашвл ла тше .
ПСАЛМ

ПЗ •

Хрмтос •Нш) БатжоЕор|'т йс пепрктспТ, пи Ло пр1'етеп1 пърт.С1Т, ажкторвд ТятълвГ чере .
Сь к«в|ие вотавкор , ии пекглпциор .
Клптареа Псалпкля! Фпдор 1»! Коре , лштрв с»ярш!т :
пептрв Маалег, касъ ръсп&шъ квваитм нр1ЧеперП лв1 Етат КраЬтеапм .

оатпе Бвтпегевл тжптвхрИ теле, г»оа ат стрНат , пи поаптеа
|\ппьштеа та .
п . Съ ттре л>тш*птеа та рьтъчвпеа теа, плеакъ врекеа та спре
«,[«га теа .
г . къ с'и втплвт Ле реле свФлетвл пиев , ни В1*рца теа Ле кЛ с'а япротат .
А . Сокот1Т ат фост кв че! че съ погоаръ лш гроапъ : Фък«Т8-т'ат ка вп
от пеяжвторк, лштре че! торц! слобоЛ .
6 . Ка шще ръшц! че Лорт лт тортжпт , Ле карИ пв 'ци! таТ гй^с апипте :
Ш1 е! Дела тжпа та с'а8 лепьйат.
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з . дЪсв-пТав* лмгроапа чеа та! (1в весвпт, лдптрх челе лдптвпекате, шГ лдп
«твра торцП .
3 . Асвпра шеа с'г» лштър?т шжш'еа та, пп тоате вальрие тале ле-а! айвс престе пипе .
и. Бепъртат-аГ пре квпоскьци пие! Леля тше , пбсв-пГйв" вржчвпе лор8'ш1 .
л. . 1)атв-т'«т , ии п'ат ецнт , оки пи'е1 яв слъб1Т с!е съръш^е .
I. Стр1*гат ат кътре тше Босите тоатъ гша , ттс-ьт кътре тше тжшме
теле .
41 . Авеюар торциор ве! Фаче ттвп!? сав (дОФторн вор сквла, нпсевортърТВрИМ Ц1в ?

п) . А8 (1оар ва спвпе чше-ва лш торгожпт тиа та, пп айевървл тъв лштрв
шергаре?
п . А8 квпогще-се-вор лдптрв лштвперек пппвшле тале , пи йрептатеа та лт
пгтгпт в1тат?
д! . 1Ш е8 кътре тше Боспше ат стр1'гат, пп сИшшеаца рьгъчвпеа теа те
в.1 лштшпша .
• (=1 . Пептрв че Бостпе лепегТ свФлетвл пиев"? лмторч! Фяца та дела пипе?
31 . Сърак сжпт ев, пи лдптрв остепеле (Ь'п тшерецеле теле : пп лшпълижпйб-тъ т'ат стер1"т пп пГат тжхгпт .
31 . Престе пнпе ав вепГт тжппле тале , лтФр|'ко«лърие тале т'е8 тврвврат .
п\ ■ Дпквппчратв-пГав' ка апа, тоатъ хша т'а8 квпрью лдтпревпъ.
л.\ . Бепъртат-а! йела тше пре пр1'етеп8Л , пп пре веч!п8Л , пи пре квпсскнцп
пие! (Пп пкълопие .
МЪПГЕ :
П С А .1 М

ПН .

К.титг 1ги'тосп'в|р1ле Оотпв-в!, пгтсреа , Фггъйвшцеле , каре ля! 1"ле-а фъгъсМт . АпоГ съ хие , *%
Л»ПЪ 81411(1 Ч1 I )(1м(1ПС' Хр|СТОС СЪ .ЦПТГГ.рг: (• , ПОПК.1К.1 ('!': , КЛСа Са , 1111 М1111Л11 Са |1С!1Н1Р)МЛ р г три', о
съ слоБок(1е , рмАпс15-се касъ'ип аЛтъ апмпте Де сМьпсм.

А лшцелещ рп .ин Етап) Краитеаим.

ислс тале Болите лшвеак В018 лъмЬ .
в. Дп пеат пп лдппеат в018 вест1 гсювървл тъв" л\п гвра теа .
г . Къ а! 21с: лдпвеак тиа се ва |Ш, лт червр1 сева гъп ас1евързл тъв .
зл\тпъ: *• и»с-ат ашсгътжпт йе леце челор алепп ах пие!' : жвратв-пГат л»1 БавМ
7- ,2- слбцП теле , пжпъ лдпвеак вой гъп съшжицп та .
(:. Ш1 В018 гШ лт пеат, ш! лтпеат скавпвл тъв".
д. Мъртврип -вор черврис шшвпие тале Боатпе, пептрв къ айевървл тъ8 лдптр» айвпареа СФШЦ1Лор .
а . Къ Ч1пе лш пор! се ва лдптокпи' кв Ботпвл , се ва асетъпа Оотпвл»! лдптрв фИ лвЮвпшегеЗ?
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п . Бвтпегей чел че се преа-търеще жп сфлтвл сфшцмор, тлре пи лщфр1'кошат
есте престе тоц! чсГ сПп "прежнркл лк! .
л. . Боатпе Овтпегевл пвтериор, чше есте асешелеа ц\е? таре ещТ Полгпп е , нп' аНевървл тъй жшпрежврял тъв .
I. Тв стъпжпещ! пвтереа търП, пп порш'рел валкрмор е! тй о потолещТ .
«I . Тв а! етерът ка пре вп ръп^т пре чел тжпНрв : жптрв вргцвл пвтерП тале
а! ркмшт пре връжташн тъ! .
К1 . Але тале сжпт черврме , пи ал тъв" есте пътжптвл , лвтеа , пп плшреа
61 тй а1л1птете1ят : ппаха-лоапте , пп тлреа тв л! гШт .
п . Таворвл , пп Ертопвл жптрв пкшеле тъй се вор ввквра. вргцкл тъ» есте
кв пйтере .
^» . Съ се жптъреаскъ южна та, жппалцъ-се Нреапта та, <1] ептател пи же
нената есте гът1'реа скавлвлв! тъ8 .
^К Мма, пи ааевървл вор терпе жппаттеа фсцп тале, »ер1Ч1т есте попвлвл,
кареле цп'е стр]'гореа .
91. Полите жптрв лвпнпа Фецп тале вор терце , инжлтрв пвшеле тъй се вор
ввквра тоатъ 2|'оа , ии' жпгрв Нрептатеа та се вор жппълца .
31 ■ Къ лавНа пвтерп лор тв ещ1, ии жптрв бйпъ вререа та се ва жппълца
корлвл постр» .
н| . Къ а 1)ошпвлн1 есте спр|'ж1пеалл, ии а сфжптвлв! л»1 1сраи жтпъратвлв!
пострв .
л-1 . Атвпчеа а! гръ1'т жпвеНепн Фшор тъ1, ни' а! улс : пвс-атажвтор спре чел
таре, жппълцат-ат пре чел алес сПп попвлвл тлеХ .
■ . Афлат-ат пре Павн] слкга тел, кк впт г1е лешп сфжпт ал ппск л';»т впс пре ел.
«1 . Пептрв къ шжпп тел ва ажвта л«1, пп врацвл пмсй л>л ва жптър1 пре Нжлсвл.
кп • Nв се ва фолос1 връжшашвл жптрв ел , ни' Ф1»л Фъръ Не лепи пв ва аНаоце а! Фаче лвГ ръв .
кг . НИ вой тъ!*а Нела Фаца лв! пре връжшппи'1 лв! , ии' пре че! че'л връск
пре ел ж! В01'8 дпфржпце.
кд. 1111 аНевървл пи е в . пп тил теа кл Нжпсвл : пп* дптря пвшеле пнев се ва
жппълца корлвл лв! .
кб- Ш1 во18 пвпе жп таре тжпа лв1, нп жп ржвр! Нреапта лв! .
кз. Ачела тъ ва кета пре пипе : Татъл ппе8 ещ! тв , Октпегевл пнев, нп"
спрккпиторвл шжптмрп теле .
кз* 1Ш ев жптж! пъсквт вой пнпе пре Нжпсал, жппалт та! твлт Некжт лгппърацН пътжптвл»! .
кй . фпвеак всш пъ21 лв1 шил теа , ин ашъгъшжптвл Не леце ал пнев креНтчос лй! .

25.

фачере.
1. 1.

зл\тп»:
16. 1.
~~ 12,
Фапто.
13- м-
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к.о- • 1Ш вой пвпе лш веаквл веакалн! сътжпца дкТ , ип скавпал л«1 ка XI—
леле черклн! .
а . Т>е вор лъса фи л«1лецеа теа, ии (Ьпре жк^екъцие теле пк вор втвла .
а* . Бе вор спчрка Лрептъцпе теле , ип порвпчме теле с!е пя ле вор пъх! .
лп . Черта-в0|'8 кк то!аг *ъръ а"е лецие лор , ип кй вътъ! стржтвътъцие лор.
лг . 1яр шйв теа пк о вой? с1епьрта с1ела (Зжпшп, шч! вснн Фаче стржтвътвтв
«ппгрв ;(1евъркл ние».
лд . N141 В018 спарка сшъгътжптал пнев : ип челе че ес прш ввгеле теле
пк ле во18 сюФъТта .
ле- ОЛатъ пГлш жкрат лштрз чел сфжпт ал гшек , ак пнпцд-вою лв! Бави) ?
сътжпца л«1 л\и веак ва ргплжпеа .
2 л\тт: ла . ИИ скамжл л«1 ка соареле лшпаштеа теа , ии ка лвиа съвжриптъ лдп
7- *•• веак, ип тартор лт чер кресНпчос.
лз- 1аР т» а' лепьЛат, ип а! врц1с!т , гъБ0В1*т-а1 пре гшскл тъ» .
ай . Сврпдт~а1 ашъгътжптвл роввлвГ тъа , спхркат -а! лш пътжпт СФшцешеа
лв1.
а-о. . Стрюат-Л тоате гарсЬрие л»1 , пхс-а! търпле лвГ Фр^къ .
м. Жъф.я'т»-л'у8 пре ел тоц[ че1 че кълътореа лт кале, Фъквт8-с'а окаръ
вечшлпр съ! .
ма ■ .'|\ппълцят-а1 с!реапта челор че'л пъкъжеск пре Нжпскл : весе.ит-а! пре
тоц! връжташН лвГ .
мп . фпторс-а! ожнторал спв|'е1 лв! , ип пв л'а! апърат пре ел лт ръгвоЙ .
мг. Стр1катв-л,а1 сИп квръцегпеа лвГ, скавпвл лвГ лт пътжпт л'а! сврпат .
мл>. ]Шкшорат-а( жиеле вреоп! л«1 : върсат-аГ престе ажпсвл ркинпе .
м^ Пжпъ кдпс! Боишпе те лтторч! пжпъ лт сФжрипт , се ва ааршЛе ка
ФОК8Л тжшеа та ?
ме . АсЬ'и.1 атшге че есте статвл ппе8, къ а8 а*оар лт Лешерт а! гШг пре
тоц1 фп оатешлор?
мз • Чте есте отвл , кареле ва Ф1 вй, ип съ па вахъ тоарте ? съ'ш! шБъвеаскъ скФ.?еткл съв А'ш тжпи ьчНплм .
глдтш»:
ми. Йпсю сжпт пплеле тале челе Ла лтчепвт Боатпе , кв каре те-а! жврат
1 • 1Т ■ л»1 ЪвъИ лттрв аНевгрвл тгв ?
тл . Ас1в'ц1 (ишгпе Поаише йв окяра ровиор тъ1, пре каре ат ц!пвт лш
сжпвл ппея, а талте пеагоар! .
н . Кв каре ав* окържт връжташП тъ! Ооатпе , ка каре а8 окържт скшвареа 8ПС8Л81 тъй .
ма . Бте есте к»вжотг.т Ботпал лт веак , Ф1в , Ф10 .

МЪПРЕ :
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псалм пе
В;»ц« оатеппор есте Лсшяртъ , пи' трокгтоаре : пептра аче!в роагь пре Окпшегев , ка 161 п«ц1п 4в
е! сг'ш( а<1(.1,г япппте , пи' дшр^рме юр съ 16 фп)1рептсге , хи) съ 16 сгвдршаоъ .
Ргггчвпеа 181 Мокч , ошм 181 ОвшпегеК .

оатпе скгпаре те-п! фъквт поъ лдп пеат пи пеат .
п . МаРлвште ае че с'а« фъквт твпцп , Ш1* с*а гШт пътхотвл ,
ни лнтеа : ип й'ш веак , ип п.ъпъ .]\п веак Т8 ещТ .
у||д|щ5ь^1 г . N8 лдптоарче пре от ^птрл стереше, пи а! г\с : лдптоарчецТ-въ фп оатетлор.
д . Къ о пие Ле апТ лдппаШтеа окиор тъ! Ооагппе , ка Х10л Де ерТ каре а
треквт .
6- 1Ш стреажа лш поапте , йрщс1'ре апп лор вор ф! : сПтшеаца ка Гарва ва
трече .
з . 1-Нтшеацп ва лшФлор1 , пп вя трече : с!о к» сеаръ ва къйеа , лшвжртошасе-ва , ш 1* се ва «ска .
д. Къ пеат сФжршк лштрв 1вштеа та , Ш1 лдптр» тжтеа та пе-ат тарвврат.
й . Пвс-а! Фъръ йе лецСле поастре лдппаштеа та , веаквл посгрн лштр» лвпНпареа Фецп т.мс .
а . Къ тоате гмеле поастре с'а8 лшпзцшат , ип лдптр» тжиел та пеат СТ1ПС.
I. АпП пощр1 ка кп птпапжт с'а« сокот1т) гмеле ашлор пощр! лдптрв сЬкпши шапте-геч! Ле аш .
41 . 1ар (1е вор Ф1 лш пвтер! , опт-гечТ ае ап! : пи че есте та! т«лт аеклт
пчецп'еа , остепеалъ ии вкрере .
(м . Къ ай ветт в.нкпйеце престо по! , пи" по вот пеаепс! .
п . Чше ди'е пвтереа Ьцдше! тале ? ип Ле Фр|"ка та тжш'еа та съ о пвтере ?
Л1 . Ореаптл та а им кьиосквтъ о фъ пие , ип пре чеТ Ферекац! к» 1*ш'та лдп
тр» лищелепчвпе .
ф. У|\птоарче-те Поатие, пжпъ к&пй ? па те втисще спре ровК тъ1.
а'. йтплвтв-пе-ат сПттсаца йе пила та 1)оатпо, ип не- ат внкврат , ип
пе-ат весели лдп тоате г|'леле поастре .
д| . Весе.пт8 -пе-ат, пептрк гиеле лдп каре пе-а! етери пре по! , апП лдптрв кари ат въгвт реле .
м . НИ ка»1ъ спре ровн тьГ, ш! спре л8кр»рие тале, ии лдпйрептеагъ пре
фп лор .
л.1 . 1Ш Ф1е лвпипа Оотиклк1 Оьтпегекл»! пострв престе по1 , пп лвкрврие
тжТпиор поастре ле лдп^рептеагъ спре по! , ии лнкркл тлппмор поастре лдпс1рептеагъ'л.

25 . „

одах.
18.8.
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1.

Че! че сапт фп скьппца .;»! Пмппехек, йе тоате пршежсНме , пп йе .цтпрстишч! гаптфъръ гр1*т
Лам]а кьптгрН ле! Оашс! , песьркъ <1еасапра да Евре1 .

|ел че лъкнеще лштрв ажвторвл чел»! Преа-^ппалт , лштрв акоперетжптйл 1)вшпегеклй1 чернлв! се ва сълъшлв1 .
в. 21че-ва Оотпвлв! : спр1'ж|'тторнл ппев ещ1, скъпареа гаеа ,
Пкшпеген л плей , ип воШ пъНъжсШ спре а^кпсвл .
г . Къ ел те ва 12бъв1 Дт кврса в&пътормор , пп Де кввлштвл тврвврътор .
^ . Кв спателе сале ва ктвр! ще , ил скпт арМле лк! ве1 пъс!ьжс1к1 .
е . Кн арап. те ва лдпкйпивра ааевървл лл : п< те ве! теше г!е Фр1ка 4е поапте,
е. 1)е съцеата че гвоаръ гша , бе лккркл че йшбль лдптрв лдптаперек, йе
лдптжтпларе , ип а" е Драквл чел с1е аплагь як.
д . Къс)еа-ва Поспре латвреа та о пие . нп гече шл (1еа о"реапта та, ип спре
Т1пе пв се вор апрсчнеа .
и. ,]\псъ кв окп ть1 веТ прхвЕ , ип ръсплълреа пъкътоиллор ве! веНеа .
.©. . Къ т« Поашпс пъДежсюа шеа , пре чел Преа-лдппалт а! пвс скапаре щ'е .
I . Л'в вор веш кьтре тше реле, ипБьтаспвсе ва апрогп"а лштрк лъкашнл тъй .
к\ . Къ .цчцериор съ! ва порвпч1 пептрвтте , ка съ те пъгеаскъ -цптр» тоате
къие тале .
п\ . Мре ш.тЛп! те вор р|Д1ка , ка пв кжпс(-ва съ лшпе<Нч1 а"е шатръ п1чорвл тъ» .
п. Престе АспМъ ип' ВасШск ве! лдлкъл1нл, ип' ве! кълка престе ле8 ип престе вълакр .
Л1. Къ спре пипе а пъДъжашт , шГл во1« 12БЪВ1 пре ел, акоперь-воШ пре ел ,
къ а кйпосквт пишело ипей .
51. Сгр!га ва кътре пипе, шГл вой ав21 пре ел, кв ажпсвл сжпт лдп пекаг :
скоате'л воШ пре Джпсйл , шГл вою шър1 .
а . Кь лкпцпнс г1е гме л>л вошвшплеа пре ел, ип В01» аръта лк! т&птв/рез шеа .

МЪПРЕ-:
ПСАЛМ

ЧЛ .

Оашпегей есте прссЬик Ме лав(1ъ
пептрк къ тоате пле ла! елит п:ар1, пре че! рг! съ'1 шаргъ, пи' пре
че! г.кпГ съ'1 цге .
Псашии МапрН ла 21оа сяпиетн .

Катюша .

П.

1пе есте а се шъртврнм Оотпвлв!,
палте .
л . ЛвестнПпппеаца пи'ла та, ип'
г . .|\и псс?лт]'ре кв гече стрвпе
■ ^^* ^~>
д . Къ т'а! веселп Поутпе ^птрв Фъптвра
тале шъ во!й ввквра .

ип а кжпта пвшелн тъй преа-лпаасвъркл тъв л>п топтъ поаптеа .
, кв кжптаре лдп алъвтъ .
та , ил лдптрв лвкрйрие тжшиор
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^ . Кжт с'а8 тър!т лчкрврмс тале Поатпе, Фоарте с'л8 аНжпкат гжпсЬрме тале .
е . Бърватвл чел пегплчепвт п» ва квпоаще , пи чел пе лдпцелегътор пв ва лдпцелеце ачестеа .
3 . Кжпс1 ав ргсърп пъкътошП ка 1арва , ни с'а» 1*в1'т тоц! че! че фзк Фъръ йе
лецеа .
н . Ка съ шаръ лдп веаквл веакйлкТ, !ар т« Преа-лдппалт сщ! лдп веак Роатпс .
«. Къ !"атъ връжташп тъ! Боатпе , къ хатъ вргжтаиш тъГ вор пер! , пи' се
вор ркпт* тоцТ че! че лвкреагъ Фъръ (1е лецеа .
I . II Н се ва лдппълца ка ал Пюрогвлв! корпвл гшей , нп вътржпецеле теле лдп
впт с1е летп грас .
»1 . ПИ а пр1В1т ок18л пие» лштрв връжташп пие! , пи лдптрв че! вшлеш че съ
скоалъ аскпра тса ва ав21 крекеа шеа.
м . Ирептвл ка фшквл ва лшФлорц Ш1* ка кеДрвл чел д'т л!вап се ва лдтшвлц] .
п. РъсъсПц! фиш! лдп каса Потпълк! , лдп кврцме Пвтпегевлв! пострв ворлдпФЛор1 .

А1 . .|\пкъ се вор ЛШШ8ЛЦ1 лдптрв вътржпеце «псе , пи Б1пе пътшпк! вор Ф1 ,
ка съ вестеаскъ,
(н . Къ (1репт есте Оошпвл Бвшпегевл пострв , нп нв есте пейрептате лштрв
йжпсвл .

ПСАЛМ

ЧЕ.

Мъреще врейп1Ч1а »1 ОвтпехеЯ , пи лецеа .
/]\п 210а чеа та! .рпптпге йв сатвиъ , шшпй с'а
.щ;81Т пъшлптм , лаь-!а кяптгрп лвГ 1)ашй .

отпвл а лштьръщт , лдптрв поЛоавъ с*а лдтвръкат , лдтБръкати-с'а
Потпкд лдптрв пвтере пи с'а лдпчшс .
к . Пептрв къ а лдптър^т лвтеа , каре пв се ва клът1 .
г . Гата есте скавпвл тъв с1е атвпчеа, Лп веак ещ! тв .
А . ПЛкат-ав ржврие Воатпе , рнНкат-ав рж!рие гласврме сале .
3 . РкИка-вор ржврме валврме сале, а"е гласкрТ Ле апе твлте .
е . Ммвпате сжпт лдппълцърме търп , тшвпат есте лдптрв челе лдппалте
Потпвл .
ц. Мъртврпле тале с'а8 лдпкреаЧпцат Фоарте : касИ тале съ кввше сФмцеше
1)оашпе , лдптрв лйгцпте йе /Лле .
ПСАЛМ
Сг роагъ, ка пре че! шдп<]р1,
ОвпшехсЗ тъгъйгеще .

ЧГ.

пи пекрейшчош! съ'1 пеЛепсеас», ии ачеаста «ч'ш1, иц поаивде! «I
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Пг«11п&| лв! \)яи]д , .рптр* апатрв а сатветП .

ктпегек.г |"2Бжти'рмор Потпкл Рвтпегсвд швАПсПриор кн лдпбръяпеалъ а стътвт .
н. ^\ппалцъ те чела че жвйеч! пхтжптил, ръсплътеще рхсплът1'реа
челор тжгИр] .
г. Плпъ клп(1 пхкътоцп! Ооатпе, пжпъ кжпс! пькътонш се вор фъл1?
ь . Вор спвпе ни вор грх! пеа*рептате , вор грх1 тоц! че! че л«креагх Фъръ
Ле лене .
б . Пре попвлкл тхв Ооятпе ав" липпиат , цп тощешреа та о ав" е1осъсНт .
е . Пре вхсЬвъ пи пре стрм; г8 оторжт , ни пре петершк а8 вчю .
а . Ил ■'•« 21С : пв ва вес!еа I '. опии-л , П1ч1 вл прпепе Югтпегевл лв! 1аков .
й. ^пцелецец! а"ар. че!пе лдпцелепц1 лмтрв попвл, ии че! певвп! лпц,елепц1цд-въ
вре о (Ьтъ .
л. . Чел че а съ<Нт крекеа, ай пв акйе ? сай чел че а яиНт омвл , ьв пв пр1'веще ?
\ . Чел че пе<кпсетс исашврие,
ав" пв ва черта ? чел че льпвацъ пре от
тште.
*1 . Ботпал квпоаще гжпсЬрие оатешлор, къ сжпт йсшарте .
ш . Фер|'ч1т есте отвл , пре кареле ве! черта Боашпе, пи (1ш лгцеа та ли веГ
лдпвхца пре ел .
п . Ка съ'л лдтвлжпгет,! пре ел сПп гмеле челе реле , пжпъ че се ва сгпа
пъкътосвлв! гроспъ .
А1 . Къ пв ва лепхсЬ Вопшкл попвлвл схн, ни' тощешреа са пв о ва пхрхс! .
(=1 . Пжпъ че йрептатеа се ва лштоарче ла жьйекатъ, ни че! че съ цш Де Лжпса
тоц! че! Нрепц! ла йишъ .
51 . Чше се ва сквла кв пипе асвпра челор че вииспеск ? сг.а Ч1пе ва ета лдшпревпъ пв пипе г.с пра челор че лвкреагъ Фъръ (1с леце ?
51 . Пе пв 'пилр Ф1 ажвтат пи'е Ботпкл, пвцш пв с\"р ф! сълъихшт лт 1 гч!
свФлетвл пиев .
к1 . Бе гт 21С : с'а клът1'т П1чор«л пи'е8 , тиа та 1)оашпе 'пи а ажвтат пие .
ли . Бвпре твлцшюа сЬрерпор теле лдп иита гг.еа, тжпгжерме тале а весели
свФлетвл пиев" .
к . Съ пв Ф1'е липпревпъ кв Т1*пе скавпвл Фъръ Де леци, чел че Шеще остепеала
престс порвпкъ .
кл . Вжпа-вор асвпра свФлетвлв! Лрептвлв!, пи" сжпцс певпюват вор осжпаЧ .
кв . Ш1 с'а фъквт ние Лотпвл спре скъпаре, нп° 1)»шпегевл пиев спре ажвторвл
пхНеж<Ш теле .
кг . 1Ш вл ръсплът! лор Потпкл Фгръ бе лецеа лор : ни" йвпре ръвтатеа лор
а! ва шерсю пре Лжпши Лотпвл Вктпегев" .
МЪГГГЕ :

ПСАЛТ1РЕА
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чд.

.ПпНеапшъ ка лре Хрктое Овшпехсв! , ип .цпшцптв! съ'л чпктсаскъ , ом йе йвпсвл съ всв81?е;
■1 псптрв Фичерса <1е ипе чеа йе Летвхт а хнНрП, пи пеогря .рптряпарса са, ка вв греввт пгртцИ
съ! <Ьиъ че а» енпт (1ш Еппег , съ'ш1 -втве .орв'ш! ттрареа 1а о Чхчъ .
Евре! кап 3 . ст1х . 7 . вп сап 4 . ст1х . 3 .
Лавйа каптърН 1вГ ])*М , песгриг аеасвпра ла Евре!.

еш'ц! съ пе внкврът Ботпмв! . пи съ стр|'гът лв! Ввтпегев' тхптв'торвлв! пострв .
в. Съ лшт'тпшгт Фаца лв! лдптрв търткримре, пи* лдп псалт! съ'1
стр'гът лв! .
г. Къ Овятсгев' ппре есте Потпк.». ии лшпграт тяре престе тот пътжптвл.
^ . Къ .]\п тжпа лв! елит тариииле пгголптвлв! , ии' ^ппълцгрие тнщйор
«16 лвТ сжпт .
е . Къ а лв! есте тареа . ии' ел о а фъквт пре ес, ии вскатвл тжииле лк! л'а8
хиНт .
з . ВепщТ съ пе лдпк'път , ии съ къ^еш лв! , ии съ плжпцет лмпвттеа Оошпв,1В1 челк! че пе-ав фъквт пре по! .
д . Къ ел есте Бвтпегевл иестрв , ии по! попвлвл пъшвпи лв1, ии оие пиь!1111 лвТ .

РвреГ

н . Астъг! с1е вецТ ав21 глеевд лв! , съ пв въ лдпвжртошяц! )Чипиле вогстре . 3. 7.
8. —
л . Ка лдптрк лштържтаре , п}екмп лм 21'оа 1'сп1и"рп лш тст'е .
4.
7.
I. йпйе т'ив^'сп'г'т пър'пци вощр", 'спттв-пГав , ии «в* въгвт лвкрвриетеле.
м . Патрв геч! Ле ап! ат вржт пре пеатвл ачеста, ии ат 2"с : пврвреа ръ- цят,
тъческ кв нита .
14- 23
н1 . НИ е! п';1в квпосквт къие теле, къ т*ат жврат лштрв тжгиеа теа , Ле Евре!
4. 3.
вор штра лштрв осПхпа теа .
ПСАЛМ

ЧВ.

Тоате 1в порпеще спре чшетеа лв! 1гвс Христос , каре ва кгйека <1репт пре оашеп! .
Х*'йя |дпг7|ч! 181 Г)итс1, ьлп<| с'а х|<Ит каса |]'пъ ровю; пепри-ъ йеасвпра ла Еврв!
( 1 Иаралйюшеп . 15 .)

кптац! Иопшвлв! капи ре пот. клптгц! Бошпвлв! тот пътжптвл .
п. Клптац! Бопшвлв! , в'пе-кввжпт<ц,1 пмпеле лв! , вше вестщ!,
(1|« 21 .ри 21 шжнтьчреа лв! .
г . Вестщ! лштрв пеатвр1 тър'реа лв! , лш тоате попоареле пипвш'ле лв! .
д . Къ таре есте Бошпвл , ии лъвс1ат Фоарте , .п.пФр1'кошат есте та! пре све
(1екжт тоц! сЬшпегеП .
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. е . Къ тоц1 йвтпеяеп пъгдпиор сжпт йрач! ; 1ар Ботпвл черврие а фъккт .
г . Мъртврни'ре пн Фрвтвсеце есте лшпаштеа лв!, сФшцете, пи шаре кввппцъ лдптрв сФшц|'реа лв! .
3 . Лг1нче'ц1 Попшвлв! тощеп1рие пеатвриор: а(Ьче'ц! Ботпвлв! тър!ре ии'
чшсте , асЬче'ц1 Потпвлм търйреа пвтелв! лв! .
й . РкНкац! жертве , ни штрац! .]\п кврдие лв! , лдпкшпцЬвъ Вотпклв! луп
квртеа чеа сфхптъ а лв!.
л. ■ Съ се клътеаскъ Де фоця л»1 тот пъшжптвл : спвпе'ц1 лштрв пеашвр! , къ
Потпвл а лшпъргщт .
I . Пептрв къ а лрптърдт лвтеа , каре т се ва клът! , жвЛвка-ва попоаре
лттрв дрептате .
а1 . Съ се веселеаскъ черврие ,
ип съ се ввквре пътжптвл , ' клътеаскъ-се
шареа , ип плгпреа е! , ввкврасе-вор кдшпп ,
нл' тоате челе че сжпт лттрв
(лЖПШП .

П1 . Атвпчеа се вор ввквра тоате летпеле пъсЬрП , Де Фаца Потпвлв! , къ
вше , къ В1*пе съ жъЛече пътжптвл .
г1 . ЖвДека-ва лвтеч лдптрв Дрептате , пи попоареле лштрв айевървл съв.

ПСАЛМ

43 .

Л\п(1еашпъ пре оатепГ, пй пре Л\пцсрГ ачтсп пре Потпвл 1свс Хрктос, каре л\п внреа са чеа та! Де
пре «ртъ, ва ртшпа пре фпмпнорН Моллор , им пре че! евп! ли ва ниппа .
Евре! *ап 1 .
Пглаткд де! 1)ав1(1 , кдп<! пгтаптм де! I с'а ашегат , псск|мс Деасвпра ла Евре1.

ошпвл а липпъръшт 1 съ се ввквре пътжптвл , веселеаскъ-се остросве швлте .
п . 1\ор , ип пегвръ лдшпрежврвл лк! , Нрептатеа , пи жвЛеката

Еппре,
20 4.
ЛеВ1ц!
б. 1.
2 Леце

в. 8

Евре!.
I. в.

есте лшдрептареа скавпвлв! лв! .
г . Фок лшпаштеа лв! ва терце , ип ва арДе лшпрежвр пре връжташГ! лв! .
д . Стрълвч1т-ав Фвлперие лв! лвпп'1. въгвт-п ип' с'а клъпт пътжптвл .
(г. Мвпцп ка чеара с'а8 тотт с1е Фаца Ботпвлв!. йе Фгца Потпвл»! атот пъ
тжптвл .
в . Вест-ай" черврие арептатеа лв!, ип ;а въгвт тоате попоареле тър1реа лв1.
3- Съ се рвшшеге тоц! че! че съ лшкшъ челор чоплщ!, че! че съ Фълеск
Л1П МоЛП СЪ1.

я. ^пкшац1-въ лв! тоц! флпери лв! : яв/Лт лв. ии с"ав весел1т Сшпвл .
л. ИП с'а8 ввкврат Фетеле Евре1иш пептрв жвсюкъдие тале Поатпе .
I . Къ тв Попшвл чел Иреа-лтпалт престо тот пътжптвл. ФОзрте те-а! преа
лдппълцат ща! пре свс сюкжт тоц! Двтпегеп .
«I . Че! че 1ВБ1ц! пре Попшвл , ьржц,! челе реле : пъгещо Ботпвл евФлетеле кввшвплор съ!, аЧп тжпа пъкътосвлк! л\1 ва ]'2БЪВ1* пре с!д.шш! .
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в! . Лвтшъ а ръсъри йрептвлвТ , пи челор й] епц! кв ]'ш'та всселе .
п . Весел«Ц1-въ арепцмор лдптрв Ботпвл , пн въ търт«р1С)Ц1 потешри сфш-

депИлв!.

МЪР1РЕ :
ПСАЛМ

43.

Л\о(1еятпъ я лък<1я пре Внтпеге», г:пре пре Храстое татвлор ли гв яргтп, пп прш 'тр'л!псвл ва ххйе|.о лвшеа.
Псялтвл лМ 1)акМ.

■-.птац! Ботпвлх! кжптаре поъ : къ пипвпате а Фгквт Потнкл .
п . Мжптк1т8-л'а8 пре ел йреапто л«1 ни врац/л чел сфжпт ал л»Г.
г . Ккпосквтъ а фъккт Оогппхл тжптвфса са , жппяштеа пеатвриор а (1сскопер1Т йрептатеа са .
д. иошегит-а пила са л»1 Гаков , нп" абевъръл съв" каси лв! 1сря1л .
6 . Въгвт яв тоате тарцепие пътжптклв! тжпт81*реа Пмнпежсклв! пострв .
д. Стр1гац1 лв1 Октнегев" тот пътжптвл , кжптнич ии въ ввкврац!, пи кжптацТ .
н . К.Т.ПТ: ц'| Попиимм кв алънтъ , кк алъвтъ нн глас (1е псалш , кв тржпшце
♦ерекяте пи кв глас Ле тржтвщъ с1е корп .
л . Стр^гац! жппаштеа лтпъратвлв! Бопшвлв! : клътегскъ-се шареа , ин плешреа еТ . л теа . ии тоц! че! че лъквгск лштр'жпса .
I . Ржврие вор вате кв тжпа бе о йатъ, твпци се вор ввквра йе Фвца Ботпвлв! , къ В1пе , къ вп;е съ ж«<1ече пъпжптвл.
д| . Жвйека-ва лвтеа лдптрн арептате , ни попоареле кв жпйрептаро .
ПСАЛМ

ЧИ .

Пре Хрктос га пре Пошпкл ли лахЛъ . нч' пре ачеста ал рвга, пивртелелв! «ле ч^пси' лин1еатпъ кв
|и.и1|1 ..Ш 31о|"с|, ала! Аароп , мл а м Свшвм .
II сигнал лк\ М.-пиЛ .

отпвл а жтпъргцДт , съ се пьт.ае попоареле , чела че шайе пре херквип! клътеяскъ-се пътжптвл .
я . Ботпвл л>п С1'оп есте таре , ии жппалт есте престо тоате
попоареле .
г . Лъртврюеаскъ-се пвтелв! тъ8 челвУ таре , къ жпфршошат ни сфжпт есте :
ни чшетеа жтпъратвлв! ж йекатъ 18Беще .
^ . Тв а! гъпт лпа"рептърие , жкс!еката нн' «"рептатеа .лптрв Гаков тв аТ фъквт .
е . ^|\ппълцац1 пре Ботпвл Бвтпегекл пострв , ии въ лпктац! ащерпвтвлв!
гпчопрелор лн! , къ сфжпт есте .
е . Мо1с1 ии Аароп лштрв преоцП лв1, пи Сапшл дптрв че! че ке; тъ пвтеле лв! .
3 . Кешат-аЯ пре Ботпвл, ии ел '1а а«21т пре е! , л>п стжлп бе пор а грълт
кътре йжпшН .
26.

5>

0.

Л 1.я .

3

6
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и . Къ пъхеа шърпрпле лв1, ии порвпчие лв1, каре ле-а Лат лор.
л. . Боатпе Бвтпегевл пострв т» '1а1 авг1Т пре е! : Омппегевле тк тиоспв
те-а! фъквт лор, ип 12Б&пЛшЛ спре тоате |*2воЛ1'рие лор .
I . .]\ппълц ;ц( пре Бошовл Ввтпегевл пострв, ш! въ лшмпяц! лш твптеле чел
сфлпт ал л«1 , къ сфжпт есте 1)отп»д Бвтпегевл пострв .
П С А Л М

ЧФ.

Пре тоц! ксашг да давЛеде, ш1 да чшстеа Д5{ 1)лнпеге4 .

Пспдшм де! Оаш'й

сяре търтаричр» .

пят .

тр1'гац1 лвТ Бвтпегев тот пътжптвл, слвж|'ц1 Ботигив! лштрв весе.не ,
1'птрац1 лшпаштеа л»1 лштрв Бвквр1*е .
в . Квпоаще'ц1 къ Бошпвл ачеста есте Овтпегевл пострв, ел пе-а
фъквт пре по1 , ии' пв по! .
г . 1ар поТ попвлвл лв!, ии (нле пъшвш! лъ!, штррц! лш порцие лв! лштрв търтвр1С1*ре , лш кврцие лв! лштрв лавЛе , търт8р1'сщ1-въ л»1.
д. ЛъкЛац! пвтеле лв! , къ есте бвп Оотлкл . лшвеак есте пила лъч, ии пдпъ
лш пеаш ии лш пеат аЛевървл лв1.
ПСАЛМ

Р .

Арап .161 ВктиегеК В1»ц* ся чеа (1п>'лр|'пте Б1-пе петреквтъ, шгр>П(] Дярм 1(1, (<|впъ КвреП. кард! аченстн Х1к : Фггь<(8еще м в!ацъ свпъ ва 1ец»1 . ) Съ 1.вв1ие д»1 Хр1стос.
Исадшвд д<1 йгвИ

1 1.1 1. ии жвЛекатъ вш'» кжпта Ц1С Оогнше .
к . Клпта-во1» , ии во1К лшцелеце лшкале Фъръ пр1хгпъ , кжпЛ ве!
|}веп! кътре пипе .
г . 8тБЛат-ат лштрв перъвтатеа ниши шеле , лш ппжлоквл кгси
теле .
^ . >Г'ат пвс лшпаштеа окиор пие! лвкрв Фъръ Ле леце : пре че! че Фъчеа кълкър! Ле леце 'I ат вржт .
р . \в.с'а лиит Ле пипе ниша лдпЛърьтшкъ : пре чел че съ гвате с!ела пипе.
пре чел ръв пв л'от квпосквт.
з . Пре чел че клевета лштрв асквпс пре вечшвл съ», пре ачела л'ат гош'т .
3- Кв чел тжпЛрв кв окь,л , ни' кк чел пес 1111 ос ла ннтъ, кв ачеста п'ат
ш.т.пкат .
N. 0ьч1 пие! престе креЛшчошИ пътжптвлв! , касъ шггъ е! лшшревпъ кв
шше . Чел че кшблъ лш кале Фъръ прГхгпъ , ачела лшп слвж1а .
а . N8 ва лък»! лш ппжлоквл кпсп теле чел че Фаче тжпЛр1е : чел че гръеще
пеЛреппц!, пв с'а лшЛрептат лшпаштеа окиор пие!.
I . ЛД п сПангец! ат вч]'с пре тоц! пъкътошн пътжптвлв! , касъ ш*ерг Лш че*атеа Оошпвлв! пре тод! че! че лвкреахъ Фъръ Ле леце.
МЪПРЕ:

ПСАЛТ1РЕА.
ПСАЛМ

203

?Л .

Фоарте ^птр!<тпт <пп,1 съ роагъ «I 1сяс Хр!стос Фъкгторм чгрмв!, пп алптяптмв!, «п *п'пй»'Г шмъ
Не С|'оп , (1|Ш||'пчс.-а съ хМеаскъ Бпериъ, ^п каре съ се а<1ьпе попоареле , им .ртпърацП съ Ч1пстеасмъ
пре Овшйем! .
Репчвпеа сгракиь! г&т1 сг тахпеще, им фшшптса ОошоблГ вярсг рвгъчвпеа са.

Капсша ,

дI .

оатпе яь'21 рвгъчвпеа теп , пп стр)'гареа гаеа да тте съ ъ\с .
н . Съ па лдпторч! фпцл та а"ела пи'пс , ор! лдп че 21 тъ пекъжеск ,
плеакъ вътре тше крема та .
г . ОрТ лш че 21 те воШ кета Нсгрпв тъ аъгХ .
д . Къ с'а8ст1'пс ка фвшкл гиелв теле, ии оаселе теле ка вскъчвпеа с'аЙ вскаг.
6 . Ръгит ат фост ка 1орва , нп* с'а «скат пита теа : къ 'т! ат вГтат а пьъпка
п.тЛпеп теа .
з . Пе гласил свспшвл»! пп'ск, с'а лннт освл пи'с8 (1е карпеа теа.
3 . Асетъпатв-т'ат кв Иелн;анкл с!е пвспе, фъкйтв-пГош ка корввд бе поапте,
.]\п лок пелъкмт.
й. Пр1В1геат-ат , пи т'ат фъквт ка о пасъре че еств осев!тъ пре касъ.
л- . Тоатъ 210а пГав окгрлт връжташп пие!: ш! че1 че тъ дъвс1а, асвпра теа
еъ жкра.
I . Къ чепвшъ ка пжтеа ат тжпкат. Ш1* въвтвра теа кв плжпнере ат атестекат.
а). Бе кътре Фаца 1вц!те1 тале , пи а тдние! тале , къ лдппълцжпйв- тъ т'а1
скрпат .
К1 . 2\леле теле ка втвра с'а8 плекат , пи' ев ка 1врва т'ат вскет.
п . 1ар тв Боатпе лдппслк рътх! , ии потет'реа та лдп пеят нп л\п пеат .
д| . Тв сквлжпЛв-те ве! пилв! Попял: къ вретеа е,сте ате пилоот1в1 спре ел ,
къ а пе:ит вретеа .
(-■I . Къ БШе ИВ В01Т рОБ1*Т ТЪ! П 1 0 Т р [ .1 С ЛвТ , 1111 Ив ЦЪрЖПа ЛК1 Ле Ва Ф1 пнлъ .
01 . Ш\ севор тете пеатврие Ае ивтеле БотпвлвГ, пи тоцТ лшпърацП пъшжп т};.1?;1 йе тър!*реа та .
а|. Къ ва х М 1 Ротпвл Сшпвл, ии се ва аръта лдптр* тър1реа са.
М. Къ^тат-аа" спре рзгъчкпеа челор стерщ!, нп' п'л« с1еФъ1тат чер|'реа лор .
л-1 . Съ се скр1е ачеаста лдптр'алт пеат , пп попвлвл че съ гМеще ва дъвЛа
пре Ботпвл .
к. Къ а пр1В1Т Лптрв лдппълЦ1:пеа чеа сжптъ алв!, Ботпвл На чер пре пьтхпт с'а в!тат .
ка . Касъ авгъ С8СП1ПВ1 челор ФерекацТ, ип съ деглеие пре фН челор оторжцТ .
кя . Касъ вестеаскъ л\п Сюп пвтеле Ботпвлв! , Ш1 лавда лвТ лдп )ервсал1*т .
кг. Кжп4 се вор айвпа попопрсле Й1п'превиъ , Ш1 л\тпъряц1{ кссг слвж;.скъ

1)огапвлв1.
26. 2ж
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кд . Ръспвпс-аХ лв1 лш калеа тгрНлв! : лшп?<ц*пареа гиелор теле сП8Ее'т1
ке • N8 шъ «Ьче пре ш1пе лштрв лишьтътгцареа гиелор теле , ^.п пеашг.
пеатврпор апИ тъ1.
кз. фптрв лдпчепвт тв Поатпе пгтжптвл л*а1 Л1птете1ат , пи двкрвр1ле тжГшлор тале сжпт черврие .
Ка. Ачелеа вор пер' , 1ар тв ве! рътжпеа : ип тоц! ка о хаГпъсе вор фпвеп,
ип ка вп вештжпт ве' фпвъл' пре е1, ип се вор смтва .
кя . 1вр тв .ачела'ш1 ещ! , пи' апП тг! пв вор лшс* .
к« . Фи ровмор тг! вор лъкв1 , ип сгтжпца лор лтвеак се ва лтДрепта .

ПСАЛ М

рй.

Сг .утКапип. пре с'те , пре^пцерТ, ш! тоате а вест! пе п*търагеле «ачер! Не Е1«е але л! Овшпехе8 .
Псалтйл Л81 Оав|'(] .

ше кввштеагъ свФлете ал пнев пре Ротивл , ип тоьте челе вт \ъ"птр«л пнев пмпеле чел сфдпт ал лв! .
н . Е*пе-к«в'птеа2ъ свФлете ал пнев пре Бошпвл , ип' пв вГта тоаИ^^&^Щте ръсплъи'рие л«1 .
г . пре чел че квръцеще тоате Фъръ сю лецие теле , пре чел че впнНкъ тоате
воалеле тале .
д . Пре чел че 'гвъвеще На стр*къчвпе вп ца та , пре чел че те лтк«пвпе87.ъ
КВ Ш1ЛЪ 1Ш КВ ЛИнЬрЪр! .

§. Пре чел че втпле а*е бвпътъц! пофта та: л>ппо'-се-вор ка але ввлтврвлв! т'перецие тале .
з . Чел че Фаче пнлостеше Ботпел, ип' ж«с!екатъ твтвлор челор че л' се Фаче
стрдшБътпте .
д. Квпосквте а фъквт къпе сале лв! МоТс' , фПлор лк! 1сраи воТле сале .
Еипре.
и- 6*
Лвшс:
14. 11.

й. ^\п(1крат. Н11 Ш1.1 ОСТ1В есте Юотпвл. лдпйелкпг ръсс! ътор, ип' твлт тисспв.
л. . Лв пжпъ Л1П сФжрнпт се ва п:ц" , ш'ч! лдп веак съ вп тжгиа .
!• Лт8(*8пре Фъръ а"е леН1ле попстре а фъквт поъ, тч1 бйпре пъкателе поастре
а ръсплът'т пот> .
»" .* Къ сЬпре лтпълцшеа чералвТ йела пъпшпт алттърп Оотпвл пила са спре
че! че съ тет а"е ел .
м . Пре кат схпт йепарте ръсъркврме йела стс8р1, с!епъртат-а йе ла по! Фъръ
йе лецие поастре .
п . .|\п че кш пилвеще татъл пре фп, аша а пл'лв'т Потпвл пре чел че сг тете
Не ("жпсвл .
д1 . Къ ел а квпосквт гН1реа поастръ : айвсв-иГа апипте къ цържпъ сжптеш .
61 . Отхл ка 'арва гмеле лв1, ка Флоареа кжтпвлв! : ята ва лтФлор' .
»'. Къ аЧх а треквт лдптр'апсвл, ип пв ва ф* , ин пв'ш1 ва та.1 квпогще .ргкъ
локьл сгв .

ПСАЛТ1РЕА.

205

д| . 1ар пила Оотпн.ш <Нп велк пи" пжпъ лдо веак, спре чсТ че съ тет с!е Лдпскл.
т . НИ йрептатеа .ш спре фм Фплор , спре че! че пъгеск ашъгътхптвл Де
леуо ал .ш .
л.1 . ШГщТ сйвк вттте с!е порхлчме лвТ , кссъ ле Факъ пре еле .
к . Потпвл лдп чер а гъ-пт скпнпйл съв, ни' лшпъръцда л«1 пре тоцТстггжпеще.
кх . Еь1е-кввжптац1 пре Оотпкл тоц! лдг перП лв! , че! п«терп1ч1 ла вжртвте ,
карП фйчоц! ккв&птвл лв! , а 8821 глгсвл кввштелор лвТ .
кп . Бме-кввжптац! пре Ботпвл тоате пвтерне л»1, слвпме Л81, карЙ Фаче'цД
воеа .1.41.

кг. Б1*пе кввлптац! пре Ботлвл тоате лькрврме лв! , -рптот ,лок»л стъпжтри
лвТ, шие -к; вьчтс.-гъ свФлете ал пиев" пре Пошпвл.
МЪР1РЕ :
ПСАЛМ

РГ.

ЛаьНъ пре Петг.ехей пгптрХ гмПре пи пептрк пгртиреа де гр1ж* .
Псвлшел ц[ |)||И1|1 псьтря «мереа нтИ .

пе-кьвттеагъ сьФлете ал пиев пре Пошпвл: Боашпе Овшпегел ппей
1ър1тв-те а! Фоярте .
п . фптрв търтнрМре ни' ли) таре по(1оп;ъ те-а! лшвръкат , чел
1в те лютеран! кг; .пипна ка кв о хаТпъ .
г . Чел че лдгтпг! червл ка о ш'еле , чел че акопер! кв апе челе та! пре а"еастра але лв1.
^ . Чел че пк* порп смреа та , чел че втв-и престе яр1оие вдпткриор .
е- Чел че Фач! пре ^\гцерП тъ! Бкххр! , ин пре слцпле тале паръ Ае фок .
е. Чел че лдптегаеег! пъш&птвл престе лдптгр1'реа лв1 : п» се ва плека лдп веаквл веиквлк! .
д. АДжаквл ка о хаТпъ есте лшБръкътштеа лвТ, престе твпцТ ворста апе .
и . Ьв чертареа та вор Фгп1 , йе гласвл твпет«лк1 тг8 се вор ли)фр'коша .
л. . Съ сзе тзпци, пи съ погоаръ кдплпП , лш локвл лш каре ле-а! липете1ат пре еле .
I . Хотар 1.1 пвс , каре пвм вор трече , шч! се вор лдптоарче съ акопере пьтжчтвл .
41. Чел че тр1*гп1*ц1 1гвоаре лш въ! : прт пнямоквл твпцмор вор трече апе .
п'| . АсНпа-се-вор тоате хичреле кжшпвлвц ащепта-вор ко.шш .рптрк сетеа лор.
п . Престе ачелеа паеърие червлв! вор лъкв! : с1ш пижлоквл шетрмор вор
Яа глас.
д]. Чел че аДьпГтвпци с1ш челе та! прейеасвпра але тале : с!ш родвл лвкрвриор тале се ва сътвра пътдптвл .
61 . Чел че ръсар! 1'арвъ впелор, ип пъшвпе спре сльжва оатешлор .

Евре!
1 0
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в! . Касъ скоаиъ пжТпе аЧп пътжпт, ш! вн18Л веселеще 1п1та откляТ.
31. Касъ веседеаскъ Фаца кв вптвл Делетп, пи пжтеа шта отвлв! о л^лтъреще.
№ . Сътвра-се-вор летпеле кжтпвлв?, к/едрП Л1'вап8лв1, пре каре'ГаТ ръсъЛт,
аколо пасърме се вор лшквТва .
л.1 . Лъкашвл ЕроаЧвлвТ повгцвеще пре еле , твпцп чеТ лдппалц! червиор , т'атра скъпареа Епвриор .
к. Фъквт-а л»па спре вреш!, соареле 'ш'а кьпосквт апвсвл съ8 .
кд . Пвс-а лдптвперек , ии с'а фъквт поапте : лштрв аче1а вор трече тоате Х1#аръле пъстри.
кп . 11811 демор ръгш*П(1 касъ апкче , ни съ чеаръ Дела Бвтпегев" тжпкпре
лор .
кг . Ръсър1г-а соареле, пи с'а8 асЬпат: пи лдп квлквшврме сале вор хъчеа .
кд. Епп-ва ошкл ла лвкрвл съв , ни' ла лвкрвреа са пжпъ сеара .
к(7 Кат с'а8 тър1т Л8крвр]'ле тале Поатпе ! тоато ддптрн дгпцелепчвпе ле-а!
фъквт : 8тплвт«-с'а пътжптвд йе гШреа та .
кв . Мареа ачеаста есте шаре, ни лпргъ : аколо сжпт Ж1*вш1 . кърора нв еств
Пвгоър.
кз • Б|'етъцТ пич! кв тпр! : аколо коргшпле вшблъ .
кн . Бълаврвл ачеста , пре каре л'а! хШт ял катжокор! про ед, тоате кътре
71 .че 1.июмт, сг ле ЛаТ лор храпъ ла бвпъ вреше.
кд. Гд-.1.-г1к-де тв лор вор пбвпа : (кекчяжпс! тв тжпа та, тоате се вор »тпдеа с1е сьпътате .
л . 1ар фпторкжпоУцГ тв Фаца та, се вор ткрввра : лва-ве! (Ьхвл лор, ни* се
вор сФжрин, ш( лшцържпа са се вор лштопрче .
а* . Тр1пите-ве1 Бкхвл тъй, ни се вор гШ , пи' ве! лдшкм Фяца пътжптвлв! .
ля. Ф1е шър|'реа Потпвдв! лшвечТ,
веселЬсе-ва Ботпвл бе лвкрнрпе
сале .
лг . Чел че кактъ спре пътжпт, шГл Фаче пре ел бе съ кктреппгръ: чел че
съ атпце ве швпцТ ни Фвтегъ .
ад,. Кжпта-воШ Ботпвлв! .рп вЬпца теа, кжпта-вою БвтпегевлвТ писй пжпъ че
В018 Ф1 .

ле. -^п «Ьичгскъ-се лвТ ворва гаеа, пи ей шъ вой весел' бе Ботпвл .
ле . Лшсеяскъ пъкътошн бе пре пътжпт, ни" че! Фхръ с1е дене касъ нв Ф1'е е! :
вте-кввттеагъ свФдете ал плей пре Ботпвл .

П С А Л М

рд .

Ксатъ 1* ^аБ^* лсГ Охтикгсг, пре |г|>амтепТ. пре |:х>р ■ Т Пшпци 1Я т&гс скпгтгц? '! * ^шпс^оцЧ.
'I* Ц1ПСТ, 1Ш I* пгшьтЗ] . чп сЬпцП 'I* номцг,.!.
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Пептрв гпгртвр^оре , ка .цшци йе в\»цъ .

грт»р1СЩ1-въ Оотпвлв!., пи кетгц! пвтеле лв! , весиц! лштрв пеа- ипрс
твр! лвкркрие дв!.
16- •■
в . Кжптац! лв! , шГл лъв<Ьц! пре ел, сп8пе'ц! тоате пнпвпие лв!.
1е*иг . Лъъйац1-въ лштрв пвтеле чел сфжпт ал лв! : веселеаскъ-се Ш- 12> *•
та челор че кавтъ пре Оотпвл .
А . Къвтац! пре Ботпвл , ш1 въ лттърщ! , къвтац! Фаца лвГ пврвреа .
^. Ай»чец1-въ спнпте Де пнпвшле лв1 , кгре а фъквт , де пнпвшле лв! , пп
с!е ж«йекъц1ле гврП лв! .
9 . Сътжпца лв! Авраат слкци лв! : фп лв! 1аков алепн! л«1 .
я . Ачеста есте Бошпвл Омпяегевл пострв , лт тот пътжптвл жгдектцие лв1.
н . Айвс8-'ш'а атште лт веак де ашегътжптвл леци лв!, Ае кввжптвл кгре а
порвпч1'т лштрв о т1'е сю пеатврТ .
л. . Кпре а ашегат лв! Авраат , нп жврхтжптвл съв* лв! 1саак .
Фпчере.
I . 1Ш л'а те пре ел лв! 1аков спре порвпкъ, па лв! 1сраи спре леггтгръ
22. 6.
веЧ1НКЪ .

А| . 21'кжпД : Ц1е воШ да пгтжптвл лв! Хапаап , Ф»т'а тощешрн воастре .
м . Кжг.й ера е! ла пвтър пвцш! , лшшвцмяц! , ин петертч! лттр'жлс8Л.
п . 1Ш а треквт (Ип пеат лт пеат , ип дела о лдтпъргше ла алт попвл .
а\ . К'а лъсат от съ ле Факъ лор стржтвътате , пи а чертат пептрв ЛжпшП
.цошърац! .
с| . Кв въ ат1'пце'ц1 де впил! пие!, ин лштр» ПророчЛ пие! пв вшлепщ! .
91. 1Ш а кетат Фомпете п^е пътдпт : тоатъ лттърхреа пж!ш! о а сФържтат.
в'| . Тр1т1С-18 Л1ПП!11*теа ЛОр От, рОБ С'а ГЖПЙВТ 1оС1Ф.
И1 . Стер1т-а лт овег! шчоареле л.1 , прш Ф1'ер а треквт свФлетвл лв! , пжпъ че а вешт кввжптвл лв! .
л.| . Кввжптвл Ботпвлв! л'а спртс пре ел , тршю-а л^тпъратвл , пи л'аслоБ011Т пре ел , воервл попвлвлв!, ш! л'а лъсат пре ел .
к . П8св-л'а пре ел Боиш каси лв! , пи" воер а тоатъ ав»ц!еа лвГ.
к» . Касъ лтвеце пре воерп лв! ка лшсв ш! пре сте , пи пре че! вътржп! а!
лв! съ'1 лтцелепцеаскъ.
кк . 1Ш а 1птрат 1сра1Л лш Егшет, пи Гаков а петершч1т лт пътжптвл лв!Хат.
кг . 1Ш а лштвлшт пре попвлвл съв Фоарте , пнл'а лдптър1т пре ел т<1! твлт
<1екжт пре връжташн лв! .
кд . ^пторс-а 1Ш*та лв! , * кссъ вргскъ пре попвлвл лв!, касъ В1клепеаскъ
.цптра сл;и1.ю л»1 .
ке- Тр1т1с-а пре Мо!с1 сита са, пи пре Аароп, пре кареле л'а алес лв1'ш!.

2 Л\тП1;

1. 14.
Шар».
16. 22
Фаче:
37- 36Ф»че:
39. го
Фаче:
41. 14:
<Ьчс:
46 е.
Фапге.
7. 17.
Еппре.
зо. 7.
Еш1р«
з ю
* 29
7 го
Еш'Ре
ю 21
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Еппрс
7

20

Еппре.
8. 6 .
Еипре.
8 . 16.
— 24 .
Еппре.
10. 12.
Еппрс.
12. 29
Еппрс.
12.35.

Епт|ре.

ПСАЛТ1РЕ А.

кв . Пвс-а лдптрв Джпши кввштеле сетпелор сале, ии оле питльюр сале лдп
ПЪШЖПТВЛ Л81 Ла ш .
«з- Тршмс-а лдптвперек, пп '1а лдптвпекат ; къч! а» атържт кввЬтеле л»1 .
ки . ^\пторс-а апеле лор лдп сжпце , пп' а оторжт пещи лор .
кл. • Скрс-а пьшжптнл лор вроаще лдп кътърне лдтпърацмор лор.
л. 21С-а, цц а вешт т,;скъ кжшеаскъ, ни" иинпцъ лдп тоате хотареле лор .
ла. Нвс-а П.Ю1.1С лор гр1<1с!1пъ , фок аргж:н] лдп пътжптвл лор.
лв . 1Ш а бътвт в 11лс до)) , пп стОипи! лор , Ш1 а с*ържпат тот летпкл хотлрнл»! лор .
лг . 2лс-а , пп а вет'т лъквстъ , ни ошМь, кърора п« ера пвтър .
Ад . ИМ а тжпкат тоатъ 1арва лдп пътжптвл лор , пи а тжпкат тот росЬл
пътжптклв! лор .
ле- иЬ" а бътвт пре тот пъсквтал лдптж! лдп пътжптвл лор , пжрга а тоатъ
остепеола лор .
лз. ПП '1а скос пре е! ки арпшт пп к» авр , пи" П8 ера лдптрв сетшцпле
лор волпав .
лз • Весел1Т8-с'а Егшетвл лдптрв еппреа лор ; къч! къгксе Фриа лор престе

13. ги

с1*п пп"!.

Пеа.тт.

ан . ./^пттс-а П0Р спРе акопвр|'реа лор , ил фок кясъ лвпнлеге лор поаптеа.
аа . Червт-ав",
пи ай вешт кжрсте! : пи кв пж!пе череаскъ 'I а сътврат
пре е! .
м . БесФъквт-а шатра , пп ав кврс апе : кврс-а лдптрв челе Фъръ йе апъ ржьр!.
мд . Къ 'ш'а одвс апипте Ав кввжптвл чел сфжпт ал съв, чел кътре Авраат

77. 17.
Еппре.
16 . 13.
1 Кор :
10. 1.
1Чите •
20. 11
Фяче :
17. 7,

слвга са .
мв 1Ш а скос пре попвлвл съв лдптрв Бйк«р1в , ип пре че! алеш! а! съ1 лдп
трв весел|"е .
мг. 1Ш ле-а с1ат лор църие пъгжшлор , пи остепелие попоарелор а«" тощеп1т .
м<^ . Касъ пъвеаскъ йрептъцие ла! , ип лсцеа лв1 съ кавте .
ПСАЛМ

МЪИРЕ :

Р6 .

Гоьп тгрт8р1гесх ле! Пьмшсгек пъкателе сале, ни" а ппи тиг; |<1 ;ир съ! , пи чер ертарс, пп тАптк!ре.

Катюша .
1м1 1Т
13 21

61 .

Алльша .

ьртвр1С1'ц1'-въ Т)отпнлн1, къ есте бвп : къ лдп веак есте тиа Л81.
в. Чте ва грм пвтерме Ботпйлв! , аьгпв вз Фаче тоате лавйеле лв! .
г . <1 ер1ч1'ц1 че! че пъгеск Жй^еката , ии Фак йрептате лдп тоатъ

С!р X
43 ЗЬ

ве^теа
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л> . АаУцТ атште Ле по! Розите лдптрз бзпъ вререа ппвга;! тъ8 , черчетеаяъ-пе пре по! лдптрх тжптгнре 1 та .
е . Касъ ве<1ет ввпътатеа алеиплор тъТ, съ пе веселш лдптрв весс.пса пеаШ8Д81 тъв , ш1 съ пе лъвсгьт к» тсщетреа та.
в. Греимт- ат кк пършцм пощр! , полент-агп , Фъквт-ат стржтвътате .

ши.

3 . ПъртпцН пощ[л лдп Егшет п'и8 лдпцелес пипвшде тале , пн ш'а8 аа^с атт-

". 19

те йе тклц1шеа тип тале .
и . 11Л те-^а8 атържт свм^в-се ла тпреа роиие .

*

.о. . Им '1 а тжптгмт пре с!,г, ч пи Г пептрв пнтеле съ8 , касъ кипоаскъ пктереа .па.
I. Ш\ а чертат ппреа роиие, ни а секат, ип Та повьЦв1т пре сЬьпшн лштрв ййдпк, ка лм пвсле .
41. Ш) 'I а тжпт«1т пре е! (Пи тжпа

че.ш че*1 ера,

Еиьре.
**• 21.

пи '1а ивъви пре

е! (1ш тжпа връжтаишор .
п'| . Акопер1*т-а8 апа пре че! че ли пекъжа пре в1, шчГ вп?и с1штр'жп!ш1 п'а8 ръшас.

Еопре.

п . 1Ш а кре/вт к?;вжптвлв! лв1, им' а кжптат ллваЧГлк! .

14' *8'

^1. Сжргмт-гв, в1та-тб8 лвкркрме лв1, п'{;8 с«Фер1'т с*атвл лв! .
б'| • ПИ )8пофт1т пофтъ лдп тепе % ни св 1СП1Т1Т пре Мйтпегев' лдп лок Фъръ
г!с (ПЪ.

51 . НИ ле-а йат лор черереа лор : тр1пн'с-а сацШ лдп свФлетеле лор .

Еш1ре.

у . 1Ш а тжш'ат пре Мо!с1* лдп тавъръ, пи пре Аарап сфжпткл Боти .\.ш .
17. 6.
ш . Са (1>;ск1с пътжптвл , ип а лдпг1Ц1т пре Батип , ип а аколер1т лдптрв адв- Ивтере.
паре пре Ав|'роп .
**■ 31.0.1. 1Ш са апр!пс фок лдптрв аЛвпареа лор. вгпае а грс пре пъкътош! .
к .

1Ш а8 фъквт вщел лдп хор|'в ,

ии с'г.8 лдпкшат чель1 чопит .

кяшере.
16. зг.

к* . ВИ а скшват шър1*реа лв! лдптрв асетъппре йе в|'цел че тьпжпкъ 1'арвъ.

Епир

кп . 1Ш ;:« в!тат пре Сиппегев чел че 'I а тжптвк пре йжпиш : пре чел че а

з*. 4.

фъквт тар! лтЕгшет.
кг . М1я8пате лдп пътжптвл лвТ Х.пт , лдпфрпсошате лдп шареа ропи"е.
кд . 1111 а 2)'с съ'1 пЬрхъ пре ЛжпшП, с!с п'ар ф! стътнт Мо!с1 чел алес ал ли
лдптрв 2с1роБ1*ре лдппаштеа лв! .

Биирс.
32. ю.

ке • Касъ лдптоаркъ тжп^еа лв1, касъ пвТ п1аргъ пре е) .
кз . 1111 а ЛеФъГтат пътжптвл чел (1 о / • I т , и"; « крегвт кввжпть*лв1 лв! : ш1 а&*
к*ртп Л1П сълаш1ле сале , п"а8 асквлтат глгсвл ОотпвлвТ.
кз • Ш1 а риКкат шжпа са асвпра лор, ка съ'1 скрпе пге е! л\п пвст1е.
ки . Касъ сврпе съшжпца лор лштрв пеатврТ , им съ'1 ршпелскъ прп1 цхр! .
к* . Ш1 ай жертв1т лв! Ве !Фегор, ил" && шжпкат жертвеле торциор .
а . 1Ш л'.-1К лттьржтлт пре ел лдптрв мвоМрис сале, ип" с,а.циппалц1Г лштр»
ЛжпшН къ(1ереа .

27.

№пп«р«.
14. на.

210

ЙСАЛТ1РЕА.

Китере.
аг>. т.

лл • ПК а стътвт Фшеес , ип л'а лдтвлжпг1т, ип а лдпчетат вътаеа .
лп . 1Ш I с'а сокотчт лв! лштрв йрептате, лш пеат ип лш пеага пжпъ лшвеак .
аг . Ш! л'ав тжшат пре ел да апа гцлгогирп, ип с'а ЛосъсНт МоТс1 пептрв с!жпЛхтере.
20. Ю. ни"Т, къ а» атгржтбвхвл лв1 .
ад . ЕШ а с!еосеБ1'т лштрв Енгелс сале , п'а шердвт пеаткрме , каре а 21С
Ботпвл лор .
л<г . Ш1 с'ь8 атестекат лштре пъгжпУ, ип' ав йепршс лвкрврие лор. ип ав сл«ж1т
челор чоплщТ а! лор, ип' Л1 с'а» фъквт лор спре сппптеалъ.
аз . ИП а» жертв1'т пре фп съТ, ип пре Фетеле сале (лрачмор .
лд . 11Н п» върсат гжгце певиюват, сжгцеле Фплор съ1, ип ал Фетелор , пре
кари '1г« жертв1'т челор чоплщ? а! лвТ Хапаап .
лм . 1Ш с'а оторжт пгтжптвл лор лштрв сжпнкрТ , ип с'а спгркат лш Фаптеле лор, ип ай ккрв|'т лштрв ]гвосприе лор.
лл . 1Ш с'а тжшсат кв 18Ц1'те Ботпвл гсвпра попвлвл»! съв, ип' а уржт тощетреа са .
м . ПИ Чайат пре сЬт.ьши лш тжшие вргжтаиплор , ни' 'I ьй" стъпжшт пре е!
че! че ли вра пре е! .
ма . ИП 'I «8 некьж1'т пре е? връжташн лор, ип "I «н лшшлат свпт тжшие
лор. бе твлте ор! '1а» 1*гБЪВ1*т пре бжпшП.
мп . 1ар еТ л\'в «тгржт пре ел лштрв СФатвл лор, ип с'ав лшшлат лштрв фъръ (1е леиме лор .
мг. 1Ш а вггвт Потпвл кжпа" съ пекгжа еТ , кжпа" ав а?-21'т ел рвгъчвпеа лор.
ч Лецс.
мд. Ш1 пГ»8 абвс атште де ашеггшжптвл де леце ал сгв, ип' с'г.в ктЛт Двпъ
зо. 1. твлц1'теа тип сале.
ллр . Ш'\ 'мвб&тпрс е! спре тисснв1'ре лшпсштеа твтвлор челор чеТгврогЛт пре йжпип! .
мз . Мжпт«еще-пе пре по! Всатпе Бвтпегевл пострв, пи' пе абвпъ {Мп пеашврТ.
мд . Касъ пе търтврннт пвтелв! тъв челв! сфжпт , касг пе фълпп лштрв
лвво*а та .
ми . Гппе есте кквжптат Оотпвл Ввтпегевл лв! 1сраи, Лп веак ип пжпъ лпвеак , ип ва 21че тот попвлвл : Ф1'е , Ф1е .
МЪПРЕ :

ПСАЛМ

рз.

Сг се 1ак<)е Вгтпехе& , каре пре че? чел кеатъ пре йлпсял лд! тжптвеще Ле ргтъч|'рея Лрвшгрпор ,
де ро*1в , ое боа.г, до прмиешШ пре ат., а<]|къ <|е тоате пр1теж(111ле , Ш1 кв свпътяц[ .Ц1 с1гркеще .
АЛЛ|'Л81Я.

| -ьртвр]С)ц1-въ Ботпклк1 , къ есте ввп , кг лш веак есте тиа лвТ .
п . Съ гйсъ чеТ тжптвШГ йела Оогапвл, пре кари 'I а8 )2вгв1т с1т
тжпа яргжташвлсТ , ип йт цър] "I я8 айвп^т пре <)хлшП.
г. Бела ртсгрпврТ ии' йела гшсвр!, Ш1 бела Ш1ахъ-появте , ип
с!ела таре .

ПСАЛТ1РЕА.

2И

^. Рътъч1Т-с8 лш пнспе ФгръЛеапъ: кллеа четгцП чеТ <ю лъкит п'с8 аФлат .
^ . Флгшжпглк) ип лдпсетжпс!, свФлетвл лор ■цнтрчкшнп съ сФжрша .
е . 1Ш а8 стр1*гат кътре Бошпвл , кжш! съ пекъжа е! , ил с!1п певоие лор 'I лк
ивинт пре е! .
« . 1Ш '1а повгц»1Т пре е! ла кале Лреоптъ , касъ теаргъ лт четатеа чеа
(1е Л1КК1Т .
Й . Мърт«р!'сеаскъ-се ВошпвлвТ шиеле л»1 , ип' пипвглле лв! Фплор оатсшлор .
*. . К I, а съткрат свФлет Нешерт , пи свФлет Флгюжпс! а вшплвт (ю вкпъгьцТ .
I . Пре че! че шгсЬа лштрв лмтвперек , ил* лт втвра торцп , пре че! Фере_
квцД к« съръч1*еа , ил к» Ф1'ер.
м . Къ ай атържт кввштеле лв1 Оътпехе», на с*атвл челв! Нреа-лмпалт л'а лштържтат .
П1. 111 1 с'а8 лшпиат липрв остепеле ишшле лор, слъвк-ав* ип' иг> ера чше
съ ле ажвте .
г1 . II !| ;•« стр/гат кътре Бопшвл кжпа" съ пекъжа с! , ип Ли певоие лор 'I ав
111ЖПТК1Т Пре бжПшП .
^1 . 1Ш '1а скос пре е! (Ьптрв фпткперек , ил' сНп втвра торцп, ил легътврие лор ле-а рвшпт.
(Н . Мъртвр1*се«скъ-се Пошлвлк! пплсле лв1 , ил пптпие лв! Фплор огтетлор.
51 . Къ *« СФържтат порц! Ле арптъ, ип гъвоаре де Ф1ер а Фржпт .
51 . Спр]'жнл'тв,1 а пре е! сИп калеа Фтръ йе лецп лор, къ пептрв Фъръ с1е
лецие лор с'а8 липпиат .
Й1. Тоатъ тжлкареа г.в вржтсвФлетвл лор: ш! с'а8 апрошеет пжпъ ла порцДле торцП .
*| . НИ ев стр1*гат кгтре Вотпкл кжг.Д съ пекъжа е1, ип' (Ип певоие лор
'I а пштпт пре (1.г,п лп'Т .
к . Трпш'с-а кввжптвл съв", ил '1а вн;а"екат пре е1, ил 'I а8 скос Ив стр!къчвпие лор .
ка . Мъртвркеаскъ се РотпвлвТ шиело лв! , ил ип'пвпие лв1 Фплор оатепиор.
кп . 1Ш съ жертвеаскъ лв! жертвъ Ле лавЛъ, ип съ вестеаскъ лвкрврие лв!
лдптрк Бвккр1е .
кг. Че1 че съ погоаръ ла тпре лдп всее, че! че фпк лвкраре лдп апе твлто.
к^ . Аче1а а въгвт лвкр.^рие Гошпвлв!, ил пптпие лв! л\птрч ас)жпк .
«е . 2»с-а , ил' а стътвт йвхвл в|'ФорвлвТ, ип с'ь8 лдппглцат вгл*р1ле е! .
кв . Съ све пжпъ ла черкр! , ип съ погогре пжпъ ла бйжпквр! : свФлетвл лор
лдптрв ръвпц? съ тотеа .
кд . Тчрвчратв-сЧчв, клътя с'а8 ка чел че съ лдтватъ, ил' тоатъ лгцелепчвпеа лор с'а лшгЩ1т .

27. ч
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кй . ИП а стрзгат кп|е Рсшивл ь-жна" съ пекъжа е! , т\ <п'п гевоис лор Та
скос пре (1,?,)] ш 11 .
кд. 1Ш а пор»пч1'г в1'Форвлв1 , пН а стътвт лмтрв лЧнще , ип а лдпчетет валкрие е1.
л . 1Ш с'«8 весел'т къч! с'а алтат : ип 'I а повтцвк пре джгшн ла л)'тп вл
ВО 11 Л81 .

лд. Мъртвркеескъ-се Ротпклоч пплеле л«1, нп шшши* лк! Фшор оеляешлор.
лп . Съ'л фппалце пре Лжпсвл лдптрв {.йьпяреа пспвлулв! , ип лш скавпвл бътржпиор съ'л лавйе пре ел .
аг . Пвс-а рж» рие лдптрв пвстпре , ни кврперие гпелор ли.трв сете .
лл> . Птшжптвл чел росИт ор л^птрв сгрътвръ, с!е ртвтстеа чслор че лгкюск
пре йжпскл .
ле • Пвс-а П8СТ18Л л^птрв ехер йе гпъ , ип' пигжптгл чел Фтръ Не гпъ, л>птрв кврпер! йе апе :
*о . Ш1 а сълъшлв1т аколо пре че) Флъпзжнг! :
пи а ашегат четъцТ де
ЛХК81Т .

1оя.
га. 19.

аз- ИЛ а сетъппт ц^рме, ип' а съсПт в|'е , нН а фъквт рой де сттжпцъ .
ай . 1Ш '1а вте- кьвдптат пре е! , ип сЧв' фшшвлшт Фоарте : ип В1теле лор
пв ле-а лшпхцшпт .
аа . 1Ш с'ь8 лшптцнпат, нп с'а8 йосгеИт а"е пекагвл релелср., ипс!е йврере .
м . Върсот8-с'а врикчре престе воерп лор, ип' 'I е8 фхквт пре е! съ ргтъчегскъ лдптрв певшвлатъ , ип пв .^п кале .
ма . ИП а ажвтат съраквлв! сИп съръч1*е , ни' а пвс пре е! ка пре ш'гае о! с?р
тощеш'ре :
ми. Ве^еа-вор йрепцН, ип' се вор вссе.п : ип' тоатъ Фъръ йе лецеа ленива аствпа г^ра са .
мг . 1Ппе есте л^пцелепт , пп ва пъл' ачестеа , нп ва пр1чепе пплеле ИотпвлвГ.
МЪИРЕ :
П С А Л М

РЗ.

Екер1ка с» роагг ля' Пвтпггс.?. съ'Г Ф1в -цптр'а;к8тор фпшрота МоашЧет ор , Паклтпшор , ип а
Мвтсеш .ор . ( а(1м:ъ Атяхопнтгшпор ) .
Шашк сне прорсчсик.
Кяитарса ПсалпБлв! л»1 Пшщ] .

ата есте нп'та теа Бвитегевле , гата есте шгаа теа , кжпта-во$
ип во18 лъв^а лштрв тт^реа теа .
в. Бешегптъ-че тър|'реа теа , а*ещеаптъ-те Псалпре ип Алъбтъ:
^ещепта-тъ- во1^ Лпнпеаца .
г. Мъртйр1с1-тъ-во1в ц\е лмтрв попоаре Боатпе , кжпта-вой ш'е лштрв пеатвр! .
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д . Къ шаре есте <1сасвпра черкрмор шиа та , ни п.т,пъ ла пор! «с!ев ървл тъй .
$. ,]\ппалцъ-те престе червр1 Бвтпегевле , ни престе тот път&птвл шър1реа
та , пептрв кесъ се 1'гвъвеаскъ че! 1вбщ! а! тъТ.
в . Мжптвеще кв Лреппта та , нн тъ авх!, Пвтисгсв а грък лттрв сфжптвл съ8 .
д. фппълца-тъ- вою ш! вой' лшпърцД Сшгаа, нп валеа дъкшшриор во1й
тьсвра .
н. Ал пиеХ есте Галаай , ии ал пие» есте Мапас! , ин Ефраш спр]'ж1шреа капвлв! пие» .
л . 1в<1а лшпъратвл опей , Моав кълЛареа пъйежсЩ теле .
I . Спре 1<)лте1а воШ пвпе лдпкълцътттеа теа, пие че! сю алтпеатс'а8 с;;пвс .
*1 . Чюе тъ ва йвче ла четатеа лпгръеИри? сав" чше тъ ва повъцв! пжпъ ла
ШпиНа?
А1 . Ав пв тв Вьтпегевле чел че пе-а! лепъйат пре по! ? пи ай пв ве!" ени Бвтпег евле лштрв пвтерие поастре ?
п . Бъ-пе поъ ажвтор сПп пекаг , нп дешартъ есте тжптв1'реа отвлв! .
дь ^\птрв Пвшпегсв вот Фаче пвтере , ш! ел ва врпдс! пре връжшаши пощр! •
ПСАЛМ

рн.

Арнгос 1а&1 вжпхгтормв! , ин че ор-л-алц] во|"тор!(1е ръ8 прейпГче пе<1спсе де поисще, 1»р «ГшГ
шАП1«|'ре.
./|\птрв с*л|л!.1г, Ичитгл Ш ПаиМ .

ятпеаевле лавЛа шеасъпв о тачГ, къ гвра пъкътосвлвК, нп гвра
В1'клеапвлк1 гскпра теа с'а с]еск!с .
в . Гръ1т-а8 л\тпрот]'ва теа кв липвъ В1*клеапъ , ни кв кввште йе
връчвпе т'{|8 лдпквгнврат , ни с'й8 льптат кв пипе лш гейар.
г . ^п лок касъ тъ 18вепскъ , тъ клевета , ]'ар е8 тъ рьгат .
д . 1Ш а пас лтпропва теа реле лтлокйе ввпе , ин връчвпе лт локвл 18В>рН
теле .
е- Пвпе престе бжпсвл пре чел пъкътос , ни аЧаволвл съ стеа а*еа йреапта лв! .
з . КжпД се ва а;м1ско ел , съ 1асъ осжпсНт . ЦЛ рвгъчвпеа лв1 съ се Факъ лш-трв пъкат ,
3 • "Ме гмеле лв! пвцше , пи Ешскопча лвТ съ о м алтвл .
и . Съ Ф1е ФечорН лв1 сърачТ, ни Фетееа лв! въййвъ .
л . лМпшс.глн! ; се съ се твте *и лвТ , ни съ чеаръ : съ се скоацъ Ли кврцие
каси лор .
I. Съ скврте кресПторвл тоате кжте сжпт але лв1, пи съ жефв^аскъ стреши
остепелеле лв1.
м. Съ пв'Г Ф1#е лв1 спр1Ж1*ипор , шч! съ Ф1*е нплоелвиор спре сърачН лв! .
в| . Съ Ф10 ФечорИлв! лптрв П1'ерааре, л^птр'вп пеат съ се слпгъ пвтеле лв! .
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п . Потепеаскъ- се Фъръ ае лепеа пършциор лв1 лшпаттеа ВотгшвТ, пп пъкатвл таТчп лв! съ п» се щеаргъ .
д . Съ Ф1*е лдппаштеа ОотпвлвТпврвреа, ип съ ш'аръ Двпре пъгажпт потегпреа
юр , пептрн къ п« 'ш'а8 аЛвс атште а Фаче гаиъ .
^1. 11П а ГОП1Т пре отвл чел сърак ип пишъл , ип ктшт ла ишпъ , ка съд
отоаре .
61. НП а 18Б1Т Блестегавл, шГТ ва веш* лв1: ип п'а во1т вте-кввжптареа, ппсе
ва йепърта с1ела йхпсвл .
д! . 1Ш с'а лдтпръкат кв влестетвл кл кв о хаТпъ , нн а 1птрат ка апа лт шацеле л»Т , нп ка вптвл де летп ли1 оаселе л»1 .
и . Съ'5 Ф1е лм ка о хашъ , к« каре съ лдтвракъ , им" ка М1 вржв , кв кареле
пврвреа съ лигинис .
,0.1 . Ачеста есте лвкрвл ал челор че шъклеветеск пре пипе ла Ботпвл , пи
ал челор че гръеск реле асвпра свФдетвлв! плев" .
к. ПП тн Ооашпе , Ооашпе, фъ кв пипе пептрв пктеле тъв , къ бвпъ есте
мила та .
кх . Ггвъвеще-тъ , къ сърак пи пишел сжпт ев, пи" ннгаа теа с'а тврвврат лш
ДЪКПТркЛ 1П1С».

кн. Ка втвра каша* съ авате еа т'ат лват лшлатвр!, сквтвратв-пГаш ка лъквстеле .
кг. Цепвпкие теле аВслъвп бе пост, ни карпеа шоп с'а скшват пептрв ъптвл Ае летп .
кд. Шл е8 пГат фъквт окаръ лор, въввтв-пГав", клът!*т-а8 квк?петеле сале .
ке . Ажвтъ'т1 пи'е Ооашпе Овтпегевл ппев': пи тъ тжпткеще йвпре пила та .
К5 . 1Ш съ квпоаскъ, къ тжпа та есте ачеаста , пи тв Ооашпе о а! фъквт пре
бжпса .
кз • Блестета-вор еТ, пи тв ве! Бше-кввжпта : че! че съскоалъ асвпра теа
съ се рвшшеге , 1ар слвга та се ва весе.и .
кн . ^твраче-се чв* че тъ клеветеск пре пипе лш окаръ, ии съ се лшвълеаскъ
ка К8 вп вештжпт кв рвиппеа са .
кл. . Мърт8р1"с1 шъ-вой Оотпвлв! Фоарте кв гвра теа, пи* лш пижлоквл а твлторп во)'в лъвс!а пре ел .
а . Къ а стътвт йеа йреапта съраквлв!, косъ тжптв^аскъ <5е че! че гопеск свФлетвл пие8 .
МЪИРЕ:
ПСАЛМ

р-&.

Кеш къ Хрктос ва шейеа йеа йреапта ТаттлвТ , ^пчепащй .цшпъргц;а Йс.-а 1в<1сЬ , ви' фпвеак прсоц!
Ц»пг ршкЬииа к] Ме'мЧе(1ек. ип фпшш*п<1, тоатъ 1мпеа ьа стгплш ,
Шалтм лм" иатй .
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ч

Каткта

51.

|'с а Потпил Ботпвлв! пие» : шегТ <1еа Нреопта тса .
в . Пжпъ че воШпкпе пре връжташп тъТ, ащерпвт тчогрелор тале.
г . Т(НагБЛ пьтерп ва трпште щ'с Ботпвл <Пп (лоп , ип ве! Б1р»
(ги ппжлоквл връжтаиплор ть1.
А. и» Т1пе есте лшчепътвра л>п 210а пвтерп тале, лдптрв стрт>Л8Ч]'р1ле сфшц1лор тъТ : д\п пжптече таГлпште а*е лвчеаФър те-аш пъскнт .
6 ■ Жнрат8-с'а Оошп;;л , ип П8'1ва пъреа ргв : тв ещ! преот жп веак с1«пъ
ржпсМида лв! МелхнзесЬк .
». Ботпвл есте с1еа Лрегпта та: сФържтпт-а лдп 210а тжше! сале лшпърац!.
д. Ж0с!ека-ва дптрв пеатвр! , пднп-ва къберие, гс!роБ1-ва капете пре
п М1Ш1Т але шхлтора .
и . 1)1П пжръв лдп кале ва веа : пептрв ачеаста ва дппълца капнл .

ПСАЛМ

Мате]'8.
22. 44.
1 Корп
15. 25
ЕвреГ.
1. 13.
10

13.

ЕвреТ.
5. 6.
7. 17.

РЬ

За&йъ пре Рошим, каре ат*тея «ачерГ Ле иле а <1гр81Т ШсергпГ :

А ллйми .
ърт8р1*с1-тъ-во1'8 Ц1е Боатпе кв тоатъ 1ш'та теа , жп сФатнл челор йррпц!, пи' лп асЬпаре.
я. Мар! сжпт лнкрнрпе ПопшвлкГ, ЛовеЛте лдптрв тоате воие лв1.
г . Мърт«р1С1ре пи таре кквппцъ есте лвкрвл лв! : ип йрептатеа
ле! жпвеаквл веаквлв! .
^ . Потегире а фъкьт пнпвшлор сале . Ммост1В8д ип жпснфатвл Бошпвл ,
храпъ а '1аг челор че съ тет йе йжпсвл .
е . А(1вче-'ш1-ва атште лпвсак (1е ашегътжптвл Де леце ад с ъХ: тгр{еа л«кр»р1лор сале а вест нопклклк! сг§ .
е . Кае ь де <1са дор тощеш'реа пеатвр!дор : лвкрврие тжТшдор лв! , ;н!евъркд пи жвЛеката .
3- Кредшчоасе сжпт тоате порепчие лв! , лштърпе лп веаквд веаквлв!, фъквте жптрк айевър им йрептате .
п. 1гБЪВ1*ре а трши; попвлвдв! сьв : порвпч1*т-а дпвевк ашегътжптвл Ле ле
це ад С1,« .
л . Сфжпт ип жпФрмошпт есте пвшеде дв! : лшчепътвра жпцелепчвпп есте
Ф|)1Ка П01Ш18Л»1 .

I . 1Ш жпцелецереа бввъ есте тьтмор чедор че о »ак пре Нжпса: лаъйа лв!
ръшжпе жпвеаквл веаквдв! .

1Шс1е
1. 7
9 17
С!рах
1 17
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ПСАЛТ1РЕА.
ПСАЛМ

?а1.

Крсйп.чошП , Ш1 ♦ъкгторП Ле ь'те сащ *ср1ч1цТ , Ьр пъкгтошН гор пер!.
Пса:ш:.1 лм Паи1с1 , лищел 1,ч реа лв! Агге8 , п>1 а 2ахар!е1 .

ер1Ч1т Бтрв&твл, кареле съ тете де Потпьл : ли<трг> порвсчие л»1
ва во! Фоярте .
н . Пвтершкъ пре пгпьт.пт ва м съшжпцп дк! . пеатвл йрепциор
се ва Б1'пе кввжпта .
г . Д1ър1*ре ии Богъц1'е лш каса лв1: ип йрептатеа лв! ръшжпе лдп веаквл веаквлм.
д. 1"ъсър1т-а лштрв лштвперек лвтшъ йрепциор , чел пплоспв, лшслврат,
Ш1 йрепт .
р. Бвп есте върватвл кареле съ линЬръ , Ш1* л^тпр; твтеггъ : токпи-ва кввштеле сале ле жва"екатъ : къ Л1П веок пв се ва клгт1 .
е. ^птр« потетре вечшкъ ва Ф1* дрептвл, Ле а кг ги ргв" пв се ва тете .
д. Гата есте т:та лв! гппгЬжсШ лдптрн Ботпвл : лдптър1тв-с'а шипа лв! ,
«в се ва тете , пжпъ че ва прГвх асвпра връжташмор съ! .
й. Пс1П1Т-а , о"ат-а сграч]'лор : йрептатеа лв! ргтжпе лдп веаквл веаквлвТ .
л. . Корпял лв! се ва лшпълця лштрв шгр1ре , пъкътосвл ва вейеа , ил" се ва
тжшеа : кг> йтцИ съ1 ва скржягш, им" се ва топ)': псФта пъкгтосвлв! ва пер! .

МЪПРЕ :
АЛЛ1ЛЙ1А псптря по-полял чел пой : 112 .
Сг се лаяйе Оошви , каре Лшра челе .рпна ле , спре челе стер.те пр!всще.

11. 1.

ъксЬцД тшер! пре Оотпвл, лъ8<1гц1 пвтеле БотпвлвК .
н . Ф1'е пвтеле Оотпвлв! Бте-кйвжптат с1е аквш , пи' пжпъ лдп веак.
г. Иела ръсър1твр1ле соарелв! пжпъ ла апвевр!, лъвсЬт есте пв
теле Ботпвлв! .
А . Т^ппадт есте престе тоате пеатврие Ботпкл, престе черкр! есте тър1'реа лв! .
$. Чепе есте ка Ботпкл Вгттегекл пострв ? чел че лъквеще лштрв челе
лшп >лте , пи спре челе стерпе пр1веще , лш чер пи пре пгтжпт .
5 . Чел че скоалъ с1ела път.т.пт пре чел сърак, пи <Нп гвпо^ рнНкъ пре чел пишел.
3 . Ка съ'л ашаге пре ел кв воерп, кв воерн пополвлв! съв, чел че Фаче а
лъкв! чеа стеарпъ л^п касъ , таТка че се веселеще бе Фечор! .

А Л Л I Л 8 I А

РП

1яръ'ш1 потепеще пипвпне лк! ОвтпегеХ, сгоатсреа ля! ](] ам Лш Еппет. Апо! ли роагъ пре с!*псм,
аа ире пие съ се шгреаскъ , лептрк къ ОвпшехсИ алтор пеашвр! елит ктпвр! иешарте , 1ар ел есте жп
тот 1Сльл акатор крс(1шчош1.;ор .
Да Евре! съ лдшаърцеще *и Цоъ.

СЕшфе 13. 3) .

ПСАЛТ1РЕА.
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птрв еш!'реа «1 1сраи аЧп Еппет, а касп лв! 1аков сПп попол Варвпр .
в. Фък8тн-с'а8 Шега СФ1'пш'реа лв! , Ьрай стъпжшреа лв! .
г . Мареа а въавт ип а фцпт : ГорсЬпвл Са лдпторс л\ппапо! .
д . МвпцП а» сълтат ка вервечи , ни Неалврие ка пнеН оиор .
с. Че есте ш'е таре къ а! фвщт ? ип тв ТорЛапе къ те-г! лднторс лдппапо!?
е. МвпцК, къ ац! сълтат ка БервечП , ип деалврие ка нпеп 01'лор ?
а. Ье Фаца ОотпвлвТ с'а8 клът1т пътжпт >л , йе Фаца Пвтпегевлв! лв! Таков.
н . АчелвТ че а лдпторс шатра лт егере а*е апъ , ш! чеа вжртоасъ лдп 1'гвоаре
бе апе .
а. N8 поъ Боатпе , пв поъ ; т' пвтелв! тъй <1ъ шър|'ре .
I. Пептрв пнла та ни айевървл тъй, ка пв кжпс!-вп съ г1къ пеатврме: впие
есте ТУътпегеъл лор .
д| . 1ар Бвтпегевл пострв лдп чер пи пре пътжпт : тоате кжте а врвт, а фъквт .
П1 . Моли пъгжшлор , арцшт ни авр : лвкрвр! а"е тжт! отспеш! .
п. Гвръ ай, пи пв вор гръ1 : ок! ай, ни пв вор ве«1еа : врек! ;.», пи' пв вор
акх1 : пър! нв , ни пв вор нлрос1 ,
А1 . МжМ ай, «и пв вор пшъ1 : тчоаре ав. пи' пв вор втвла: пв вор глъсв! кк
гжтлежвл лор .
р! . Асеплепеа лор съ Ф1е че! че лд! Фак пре е!, ни* тоцТ че! че пмЬниЬеек спре
йжпши .
51 . Каса лв! Гсрам а гид1гжс1н1*т спре Т)отпвл : ажвторвл им сквт1*торвл лор
есте .
у| . Каса лв! Аароп а 1п>с1ъж(1в1т спре 1)отнвл : ажвторвл ип скви'торвл лор
есте .
т. Че! че съ тет с1е 1)отпвл ав гшНжсШтспре Поишкл: ажвторвл пнск;,т"торвл лор есте .
л.\ . Вотпвл потешп^в-пе пре по1, пе-а вте-кввжптат .
к . Бше-кввжптат-а каса лв! 1сраи, вме-кввжптат-а кгсалв! Аароп.
ка . Бше-кввжптат-а пре че! че съ тет с!е 1)отпв.1 .
пре че! ппч! кв че1
тар! .
кв . АсЬопв 1)отпвл спре во! , спре во! ин спре фп вощр1 .
кг . Бме-кввжптац! сжптец! во! Ботпвлв! , челв! че а фъквт червл ип пъШЖПТ8Л .

кд . Червл червлв! Ботпвлв! ; 1ар пътжптвл л*а о*ат фНлор оатепиор .
ке • N8 че1 торц! те вор лъве1а Боашпе, шч! тоц1 че! че съ погоаръ лдп 1яЛ .
кб . Щ по! че! ви Б1пе вот кввжпта пре Ботпвл Ае аквт ип пжпъ лдпвеак .

28.

^Р"5*
2- 17.'
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АЛЛ1Л81А

ГД1.

Съ роагъ, Ш1 тмцгтеще пептрв кг йш таре прпиеяпПе с'а т«, пит ,

Съ ккн1пе ле! Хр!стос .

Ц вБ1*т-ат , къ ва авг1 Оотпкл гласвл рвпчкт! теле .
в . Къ а плекат врекеа са пие. ни' лш 2 мед е теле л\л вснк кета .
г . Квпртсв т'а8 (Ь;[)«'| (ро торцП. прнпенлШле Ькклв! пГлв аФлат.
^ . ]\текаж пи' вкрере ат афдат , ин пьтеле Оотпвлв! ат кетат .
^ . 0 Оовоше 1'гвъвеще свФлетвл плев : пшост1-в есте Оотпвл пи йрепт, ш!
Овтпегевл пострк тмвеще .
9 . Чел че пъгеще пре првпч! Оотпвл , стер1Т8-т'ат , ип т'а шаптвп .
д. ^птоарче-те свФлете ал пием ла осПхпп та: къ Оотпвл вте а фъквт Ц1*е .
и . Къ а скос скФлетвл ппев (Ип тоарте , оки ппе На лакрът! , цп т'чоореле
теле (Пи ад^пекаре .
л. . Бше во18 плъчеа лшпаштеа Оотпвлв! лтлатвреа челор ви .
МЪРГРЕ :
А Л Л I Л 8 I А

Р61.

Мерув шалцгпнпа1 лв] 1)|>пшг/.( в . г; ре л'а тдптгит . Пептрв ььачест Шал» ла Евре( егте пвртеа челв! с!е свс .

2 Кор :
4.

13.

Роша :
3.

4.

I регвт-;ип, пептрв вче1а ат гртлт , 1ар е» т'ат стер1Т Фоарте .
р . III 1 ев ат г\с лдптрв »!т]'реа теа : тот огавд есте тшчшос.
г . Че воШ ръсплът1 Оотпвлв!, пептрв тоате каре 'тГайатппе?
д . Пахпрвл П1,т,птм'рп во!в лва . пи пнтеле Оотпвлв! во]'в кета.
§. Рвгъчвтле теле Еотпвлв! вою (Ь , литаштеа атот попвлвлв! лв! : сквтпъ
есте фппяштеа Оотпвлв! тоартеа кввюмшор лв! .
е . 0 Ооатпо, е8 слкга та , е8 слвга тл , ни ф|'вл слштчН твле .
^ . Рвпт-а1 легътврие теле : Ц1е воШ жертв1 жертвъ а"е лавс1ъ , пп лштрв
пвтеле Оотпвлв! гнш кета .
и. Гвгъчвпме Оотпвлв! воШ (!<<• , л\ппа!птеа атот попвлвлвТ лв! , л\п кврцме
касП Оотпвлв! , лш пиждоквд тгв 1ервсал1те .
А Л Л I Л Й I А

Р51 •

,]\ш1еашпъ тоате псагшрме я лгксЬ пре Пвшпегей пептрв арътарса «Г Хрктос .
Гошап! : 15 .
Гота:
10. II.
1оип .
18. 34.

{\ъьйац\ пре Оотпвл тоате пеашврие, лъв^ацГл пре ел тоате попоареле .
п . Къ с'а лштгри пнла лв! престе по! , ил айевървл Оотпвлв! рът&пе
лтвеак .

ПСАЛТ1РЕА.
А Л.ИЛ81 А Р81.
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Молцгтецк' БнерПа , пептр» къ Лптратлтсп прмигжЛн шг.птмпцг , пп пре Хрктос а АпъяпЦт .
Матв1«, 11 . ип 22.

[ъртирющьвъ Бошпвлв!, къ есте бвп, къ лдпвеак есте пила лч! .
п. УЛкъ с1лр кося л«Т 1гр;и'л . къ есте Бвп : къ лдпвеяк есте иша лй! .
г . /пп. кнса л»1 Аароп , къ есте бвп : къ лдпвеак есте пила лв1 .
^ . 2шъ тоц! че! че съ тет а*е Богтвл , къ есте бвп : къ лдпвеак
есте пила лвТ.
6 . Т)ш пекая ат кетат пре Иотпвл , пи т'а авгк лдптрв йесФътпре .
е . Лотпвл есте пне пжвтор, ин п» тъ вой тете, че'га1 в 1 Фаче пие отвл ?
3- 1)отпкл есте ние ажвтор : пи" ей вой прпи* асвпра връжтаип'лор пие!.

Бвре!.

н. Б1"пе есте а ггмЬжНм спре Ъотпкл, <1ек<кт а пъоЧжНм спре от.

13- 2'

л. . Бик* есте а пъа"ъж<Й1 спре Ботпвл , с1ек«ьт о пъаЧжйв! спре воерТ .
1 . Тоате пеатврме т'а8 лдпквпцнрат , ил лдптрв пвтеле Ботпвлв! Чат лдп♦ржпт пре е! .
&1 . ;|\лкйг)цмрлп(} пТаВ лдпккпцврат , ии' лдптрв пвтеле БотпвлвК 'I ат лдпфржпт
пре е! .
пи . ^\1)кв11цкрятк-П|";1В ка алвмеле Фагврвл, ип с'а« апршс ка фоквл лдп сппп,
пи лдптрв пвтеле Потпкль! Чат Б1*рмт пре е! .
п. .]\тп1/1с фипй т'ат повжршт съ кнг, ни Богапкл т'а спр|'ж|'шт .

Еппре.

д1 . Тър1'а теа, пи' лакйа теа есте Бошпкл , пи' с'а фъквт пие спре тжптв1*ре .

15- 2-

§1 . Глас йе Бвквр1е , пи бе тжптм'ре лдп кортврме йреоцДлор .
51. Бреппти Ботпвлв! а фъквт пвтере, бреапта Оотпвлв! т'а лдппълцат, преапта Потпклв! а фъккт пвтере .
V . N8 ВОЙ твр] , 41 ВОЙ Ф1* ВЙ , 1111 ВОЙ ПОВССТ1 ЛККр»р1ЛС

1)01111^.181 .

N1 . ЧертжпЛ пГа чертат Потпкл, ип торни пв т'а сЬт .
л| . ПескНе'цТ пие порцме йрептъцП, пи' штржпс! лдптр'жпселе тъ вой тгртвр1С1 Ботпклк! : ачеаста есте поарта ОотпклкТ, Препий вор 1птра лдптр'жпса.
к. МъртврМ-тъ. вой Ц1'е, къ т'а1 аиг1т, пп те а! фъквт пие спре шжптв1*ре.
ка . Шатра, каре пв о а» сокот1т 21<Пторп, ачеаста с'ав фъквт лдп капвл виГ18Л81 .

1Са;а
2Н ,6Иате!*.
21.42.
Лчка.
2. 17.

кп . Вола 1)ошпкл с'я8 фъккт ачеаста, ип есте пнпвшть лдптрв окП пощр! .
кг. Ачеаста есте 210а каре о а фъквт Оотпхл, съпе ввкврът, пп сь пе ве-

фаптв.
*■ и*

сел1т лдптр'жпса .
к д . 0 Ооатпе тжптвеще ! о Ооашпе спореще ! В1*пе есте кьвжптат чел че В1'пе

рота :
9- 33-

лдптрв пвтеле Потпклв1 .
1 Петрк.
к^. Бме-кгвжптат-ат про во1 оЧи каса БотпвлкТ, Битпегев' есте Гошпьл, ип
*• 17
с'а арътат поъ .

28 . г*

.

•
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кв . Токпиц! сървътоаре лдптрв челе Фритоасе , пжпъ ла
кз • Овтпегевл пп'сн ещТ тв, пи' шъ воШ търтврнз! Ц1б :
тв им те в<ш лишълца .
кн Мгрт«р1*с1-тъ-в01'8 ще къ т'а1 а«21т, ни те-а) *ък«т
кл. . Мъртвриищ-въ ПопшвлвТ, къ есте ввп , къ фпвеак

корпврие олтарклн!.
Октпехевл ппев ещ!
пие спре тжптгире .
есте шиа лв! .

МЪР1РЕ:
А Л Л I Л 8 I А

РН1.

ДввЛъ :ецеа , пшштм , Ш| п< рм!ч 1.и- лвГ Пвтпс/сК , попсшс , им съ роагъ , ка .рпгр» 18Б1°реа , пи
пъг1реа ачестора с ь се В'е .

Кат1Сша

д .
@.
з.
3■

/51 •

ер1Ч1ц1 че! Фъръ пр1хапъ лдп кале , кари кшглъ ЛИ1 лецеа Ботпвлв!.
и. ФерГиц! че! че чеаркъ търтвриле л»1, кв то;>т I, пита вор къкм пре |1л1;с,«л .
г . Къ пв че! че лвкреагъ Фъръ Ае леие, лдп къие лв! ав втвлат .
Тв а! поркпч!Т порвпчие тале , ка съ ле пггеаскъ Фопрте .
0 (1е сар лдг.йреотп къие теле, съ пъгекскъ лдпйрептърие тале !
Атвпчеа пв тъ во18 рвнипа , в а па* всмв къвта спре тоаге порвпчие тяле .
Мъртвркм-тъ-воШ Ц1'е лштрв лш^рептаре.) 1'ш'ти , касъ тъ лдпвъц жв(1екъц1-

ле йрептъцн тале .
и . ^пйрептърие тале в018 пъ/1, пв тъ пъръс! пдпъ лдп сФжрипт
л. . ^птрв че'ш ва л\.пс)репта тжпървл калеа са: кжпс! ва пъг»' кквттеле тале.
I . Кк толтъ 1шта теа те-ат къвтат пре тюе, съ пв тъ лепег! йела порвпч!ле тале .
41. .^птрв нитп теа ат асквпс клвштеле тале, к.съ пв грешеск ше .
гм . Бше ещ! ккв,т.птат I) ситни; , лдпвацъ-тъ лдпс!рептърие тале.
п . Кв ввгеле теле ат вест тоате жвс!екъц,ие гври тале .
д! . ;|\п калеа търтврилор тале пГат йесФътат, ка лдптрв тоатъ вогъшеа .
$\ . ^птрв порвпч!ле тале тъ во)к с!епршс1е , им вой квпоаще къие тале.
31 . фптрв лдп(]рептърие тале воШ квцета , пв вой в!та кввштеле тале .
3< . Гтсплъгеще роБвлв1тъ8. в1-ет2ъ-тъ ни В018 пъ21 кквттеле тале.
и). Оескопере оки т|'еГ , ни всмв квпоате п.шмиле сНп лецеа та .
•в.1. Кетерп1"к сжпт е8 пре тгажпт , съ пв .'скгпг! йела пипе порвпчие тале.
к . Ьв1'т-а свФлетвл пие8, вгсъ (!о{.егскъ йе жвйекгцив тале лдп тоатъ вретеа.
кд . Чертат-а! пре че! щжпс1р1 : влестепи цТ чеТ че съ { ват с1ела порвпчие тале.
кп . Га дела пипе окара, ни йеФъ1та^еа, къ ттртвриле тале ат къвтат .
кг . Нептрв къ а« шегвт воерП •> ип гсьпра теа клеветеа ; )'ар роввл тък съ
лдпвгЦ" лдпс]реатърие тале .
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кд . Къ търтвриле тале кгцетяреа шеа есте : ии' сФатврме теле лдпдрептърие тале .
ке . Л1и1т8-с'а с!е пътжпт свФлетвл плев* : в'еагъ-тъ двпъ кквжптвл тъй .
к» . Къ1*ле теле ле-ят търтвр'с1т, пи* пГя? авг'т: лдпвяцъ-тълшдрептърме тале.
«з . Калеа лдпдрептъриор тале фъ съ о лшцелег : нн тъ вою сЬпртсю лттрв
пнпвшле тале .
км . Борпитат-а свФлетвл пиев* де тржшгъвхе : лттъреще-тъ лттрв кввштеле
тале .
кд. . Калеа педрепттцп депъртеаяъ-о дела пипе, ни* к» лецеа та тъ пилеещо.
л. Калеа яшзвървлв! ат алес, ш' жвдекгцие тале п'ат мтат .
ад. .1 1П1Т8 т'ат де търткриле тале Ооашпе , пв тъ рвиипа .
лп . Пре калеа порвпчиор тале ат алергат : кжпд а! йесФътат шта теа .
дг . .1епе тпе пие Боатпе лт калеа лдпдрептърмор тале, ш* о во'8 кънта
пре о"жпса тот-деавпа .
лд . фпцелепцеще-тъ , ни' во'« къвта лепеа та : ни" о во*в пъг1 пре еа кк
тоатъ 'пипа теа .
ле . Повгцврще-тъ лш кърареа поркнчиор тпле . къ аче'а ат во1Т .
Л5 . Плепкъ пиша теа ла търтвриле тале , ни' пв ла лъкопие .
лз • ^птоарче окН пие! , съ п» вн/ъ йешертъчвпе : лдп калеа та тъ в!агъ .
ги. Пкпе роБКЛ»! тъ8 кввжптвл тъй лднтр» Фр'ка та.
лл. . Щерце окара теа бе каре лши паре рьк , къ жвсюкъцие тале сжит ввпе
м . 1ятъ ат (1ор1т де парвпчие тале , ллптрв ("рептатеа та тъ в1ажъ .
м» . 1111 съ В1*е престе пипе пила та Ооашпе, тжптмреа та дъпъ кввжптвл тъ».
мп . ПИ в 01*8 ръспводе кввжпт челор че тъ окъръск , къ от пъсЬжНмт лштр» кввштеле тале .
*г . Ш1 съ пв е! оЧп гвра теа кввжптвл адевтрвлв! пжпъ лш сФжрппт : къ
лдптрв жвдекъцие тале ят пъдъждвгг .
мд . 11Н во1*8 пъ21* лепеа та пкрвреа лдпвеак , пи' лтвеаквл веаквлвТ .
м^- ПИ '"11 «плвлат лдптрв лърпнпе : къ порвпч1*ле тале ят къвтат .
ме . НИ ат гръ'тлттрв търтврпле тале лшпаштеа лшпграциор, ип пвт'ат
рвпипат .
/у>з • НИ ат кгцетат ла поркнчмо тале , каре ат шит Фоарте.
ми. 1Ш ат р*а"'кг.т тжииле теле спре порвпч!*ле тале, каре ле-ат 1вбгг , пи
пГат (1епр|'нс лттрв лпдрептърие тале .
м«. Потопете кввштеле тале роквлв! тък, де каре 'пи апЬт пъдежде .
н. Ачеаста т'я8 тжпгж'ат лттрв сте реша теа, къ кввжптвл тъй т'а В1*ат*
нд . Че! тжпс1р1 а8 фьквт кълкаре де лепе Фоарте; 1аревс1ела лецеа топвпГат
авътвт .
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ин . Абвсв-ннат п1ш'пте бе жвбекъцме тале челе бм веак Боатпе , пп т'ат
ШАПГЛНаТ .

нг . Мъхгпре т'а кяпр!пс беспре че! пъкътош! , каре пъръсеск лецеа та .
нд • Лъьб «те ера бе пипе лдпбрептърие п-ле , лдп локм иетершчп теле .
не - Абвсв-тЬт атште поаптеа бе пктеле тъв" 1)оатпе, ип вш пъй1т лецеа та .
из . Аченста с'а фъквт пие , къ лдпбрептърие тяле ат къвтат .
ма- Ппртв.ч теа еци Г)оатпе , жиз-ат сьпьгеск лецеа та .
ми. Рвгатв-пГат Феци тале кв топтъ 1ш'ша теа: гшлвецп-тъбнпъ кввхптвл тъв".
нл. . Ккцетат-ат ла къие тале , пи ат лшторс тчоареле теле ла търтврпле
тале .
3- Гът|'тй-т'ат ип пк т'ат тврвврпт а пъг/ порвпчме тале .
д* . Фвпше пькътонпдор с';1« лдпФъшврат лдтпрежвркл пиех. пи лецеа та
п'ат в!тат .
дя . фп пиегвл попцп пГат сквлат, касъ тъ търтврюеск ще, спре жвбекъцме
брептъци тале .
|}г . Пърташ сжпт е» твтвлор челор че съ тет бе Т1пе , пи челор че пъгеск
порвпчме т;ие .
|д . Бе пил та Поатпе есте плш пътжпткл . лшбрептърие тале тъ лшвапъ .
35 • Бвпътате а! Фъкгт кк роввл тъв Оо;п)пе, бвпъ кквжптвл тъв.
§5. Бвпътате, ни лшвъцътвръ , ип квпощшцъ шълдлвацъ : къ порвпчме тале
ат крегвт .
33 • МаГпаште бе че т'ат стер1т е8 ат греинт : пептрв ачеаста квв&пткл тъв
ат пъ/лт .
|и . Бвп ещ! Боатпе , пл' лдптрв ввпътатеа та тъл\пврцъ лдпбрептърме тале .
цл. . Д^тш«л1|1Т8-с'а8 ас пра теа пебрептатеа т&пбрмор ; 1'ар е8 кв тоатъ
шипа во18 черка порвпчме тале .
о. ^1ш'ег 1Т»-о'а ка ляптеле |'т'та лор ; 1вр ей" ла лецеа та ат квцетат .
ох . Бше есте пие къ ю'»1 стер1Т, кьсъ тъ лупвъц лдпбрептърме тале .
оя . Бвпъ есте ппе лецеа гврП тале, таТ в&ртос бек&т ти бе авр, ни бе

арцшт .

МЪПРЕ :
Стареа

Д.

жииле тале пГав" фъквт пп т*п8 2161Т лдгщелепцеще шъ, ип тъ вою
ли въца порвпчме тале .
о . Че! че съ тет бе тше тъ вор вебеа , ни се вор весел1 , къ
^Л1нтр« к-ш'птеле тале ат пъбъж^т .
Об- Кмюсквт-аш Ооатпс къ брепте с,т.пт жкбекъцме тале, ип' лдптрв абевър
т'а! стер|"т .
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оз . Факъ-се <1>р шна та кмет. шъ тжпгже, (1кпъ кйбжитвл тъв* роввлв! тъй.
оа . Съ'т1 В16 пие лдпйкрърие тале , ии всмв <м в1'к : кълецеа та ккцетареа
теп есте .
ом. Съсе рвшшесе че! тжис1рц къ к« пейрептчте ав" фъкйт Фъръ с!е лоце ас&пра шеа ; 1яр ев тъ во\& лтвьца лттрн поркпчне тале .
оа . Сънгь лттоаркъ пре пипе че! че съ тет де тте , ии че! че квпоск търткриле тлле .
п. Ф1в Ьи'та теа Фъръ пр1хчпъ лдптрк лшДрептърие тале, касъ п» тъ рвпипег .
па . Съ се ст1пгъ спре тжпт/нреа та скФлетвл пие8 : фптрв кйвипеле тале ат
пъйъянШт .
па- Сфжр||п'тх-с'г8 оки пие! лдптрк кхвжпткл тъв. 21кжп(Ь кжпа1 тъ веГ тжпгЖ1а?
пг . Къ 1п'аш фъкят ка вп ооале лдп вркшъ: ли^рептърие тале пв ле-ат вГгат .
пд . Кжте сжпт 2110.1С роввлв! тъй? кжпа" ве! Фаче пие Жйсюкатъ 0*6 кътре че!
че тъ голее* ?
пе • Спвск-пи-ав пие кълкъторПсю леиевжрФеле; Ч1*пк сжпт калецеата Оомтпе.
пз . Тоате поркпиле кале сжпт айевървл : Фъръйрептате пИав" готт, ажктъ'ш!.
ПЗ . ПхЦ1П Но пц пГав СФжриат пре пппе пре пгтжпт , |ар ей п'яш пъръсп
порг пчие т»ле .
ин . Бвпре пила та в|'агъ-тъ : пи В0|'в" пъг1 търтврше гйри тале .
п.0. . ;]\пвеак Поапше кквжпткл тъ8 ртшжпе л\п чер .
ч. фп пеат ни лдп пеат ;с1ев>рхл тъ8 : л\птел оки аПпшжптид, ии ръшжпе
ч» . К» ржпсМ >ла та рътжпе гша : къ тоате сжпт елвнитоаре ще .
чп . Къ йе п*ар Ф1 фоот лепеа та гжпсЬреа теа , атвпчеа а'ш!Ф1 пер1Т лштрв
стереша теа .
чг . ^пвеак пк в<ш в!та лии1рсптъ|и :е тале , къ жптр'жпсоле т'л1 лишит .
Стареа

й.

I тъ8-сжпт ей тжпт;;ете-тъ , къ лдп^рептърие тале ат къвтат .
че . Пре пипе т'^8 ащептат пъкътошпеь тъ шаргъ : търтвриле тале ат ккпоскйт .
л че . Атот сФжринтвл ат въжвт сФжрнит , йесФътатъ есте порвпка та Фоарте .
чз- Кжт ат Ьб|'т лепза та Ооатпе , тоатъ ята гжпЛреа теа есте .
чм . Ма! тклт с!екжт пре връжташи пие! ш'а! фпцелепцдт кв поркпка та, къ
л\пвеак атеа есте .
ча. Ма! тклт сЬкжт тоцТ че! че тъ лтвацъ ат лищелес : къ търтхриле тале
гжпсПреа теа есте .
ри . Ма! шйлт йскжт че! вътржп! ат пр!чеовт : къ порьпчие тале ат къвтат .
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рл . Беспре тоатъ калеа реа ат опрк шчоареле теле, касъ пъгеск кввштеле
теле .
рк . Бела жьНекъцие тале ле пгят збъткт , къ тва!п8слеце пие .
«г . Кхт сжпт с1е йвлч! гхтлежвлв! пнев кввштеле тале , та! твлт Некжт пи'ереа гари" теле .
ад . 1)т поркпчие тале ат квпосквт , пептрк ачеаста ат кржт тоатъ кале;:
пеНрептъцп .
де . Фъкл1в шчоарслор теле есте лецеа та , ип лкпнпъ кърърмор теле .
рд . Жерат«-т'ат , им' ат пвс касъ пъгеск жйНекъцие Йрептъцп тале .
рЗ . Стер1Т8-т,ат пжпъ лдп сФжрипт Боашпе , В1агъ-тъ Лвпъ кквжптвл тгй .
ен . Челе Не бвпъ вое але г« рЛ теле вше ле воеще Поатпе , ип жвНекъцие
тале тъ лдпвацъ .
ал. . СвФлетвл пмеХ лдп тжмпле тале есте пврвреа, ип лецеа та п'ат в!тат :
Й1 . Пвс-аХ пъкътошп ккрсъ име , им" Лела порвпчие тале п'ат рътъч1т .
с\\ . Мощешт-ат търтврнле тале лдпвеак : къ вкквр1е йппи'1 теле скат .'
»В1 . Нлекат-ат 1Ш'та теа, касъ Факъ лдпНрептьрйе тале лиизепк . пептр» ръсплът|'ре .
вп . Пре кълкъторп с1е леце Чет вржт, ип лецеа та ат 18Б1Т.
рд| . Ажвторвл плсв" ип спр1ж1'ш'торвл плеЯ ещ! тв: лдптрг кввштеле тале ат
ПьНъжПгМТ .
6^1. Бепъртацд-въ йела пипе че! че В1клеш'ц1 , ип' в(н8 черка порвпчие Вктпегевлв! ппев .
«61 . Апъръ-тъ Пг>пь кввхптвл пй, ип тъ в1агъ : им пв тъ рвшша пре пнпе дела ащептареа теа .
од| . Аж8Тъ'пн, ип тъ вою т<г,птги : пи' вой кецета лштрв лшПрептьрпе та
ле пврвреа .
рш . БеФъйпат-а! пре тоц! че! че съ с1епъртеагъ Аела лдпНрептърие тале :
къ пеарепт есте гжпНвл лор .
рл.1 .- Кълкътор! бе леце ат сокот пре тоц! пъкътошН пътжптвлв! : пелтрв
ачеаста ат 18В1Т търт криле тале .
ек . Пътрвпйе кв Фр]'ка та кърпврие теле, къ Не жкНекъцие тале т'ага тетвт.
•К4 . Фъквт-ат жнНекатъ ни йрептате : пв тъ с!а пре пипе челор че'пн Фак
стржтвътате .
•кв . Притеще пре роввл тъв лштрв ввпътате, касъ пв тъ клеветеаскъ че!
тжпНр1 .
«кг. Оки пие! сав сппс спре т*птн!реа та, ип спре кквжпткл Нрептъцптале
»кд • Фъ кв ровил тъв* авпре пилата, пллштрв лдпйрептърие тале тъ лшвацъ.
•к€ . Роввл тъЯсжпт ев, лдпцелепцеще-тъ , пи вою квпоаще търтврИле тале.
и* . Вретеа есте а Фаче Бопшвлв! : стр1*кат-а§ лецеа та .

ПСАЛТ1РЕА.
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ьха . Пептрв атеаста ат 1ВБ1Т порвпчие тале, та! твлт йекжт аурвл иптоПП7Л.1 .

аки . Пептрв ачеастл спре тоате порвпчие тале цГат лшйрептат : тоатъ калеа пейреаптъ ат кржт .
р<л . Мшвпате сжпт търтврпле таде : пептрк ачеаста де-а черкат пре еде
свфдетвл пнеВ .
ад . Арътареа к8В1'птелор таде двтшеаяъ, пн лшцелепцеще пре првпчТ.
р* . Гвра теа ат йесю'с , пи' ат трае Ьвх , къ йв порвпчие таде ат с1 о р 1 т .
МЪРГРЕ :
Стареа

Г.

ав-тъ спре пипе , ин тъ тивеще , йбпре ж«с!еката чедор че 1вбзск
пвтеле тъв .
•лг . Наши пие! ддпДрептеавъ'1 йвпре кквжптьл тъ8 пи съ п» тъ
стъпжпеаскъ тоатъ Фъръ йе децеа .
12г>ъвеще-тъ йе кдевепреа оатетдор: ни В018 пъ21 порвпчие таде .
<1 аца та арптъо престе роввд тъв 5 ип тъ лшвпцъ лшйрептърие таде .
1гвоаре бе апъ св 1'гворжт оки пНе! , пептрв къ п'ат пъг^т децеа та .
1>репт ещТ Болите, пп йрепте сжпт жасюкъцие тале .
Порвпч1т-а1 йрептатеа а <м търтврпле тале , ип г.с1евървл ФОарте .
Топ1'тв-т'а ржвтреа та, къ е8 в!тат кввштеле тале връжтаиш пне! .
Къ фок лътвр1т есте кввжптвл тъв* ФОарте , ип роввл тъв д'а 18Б1т пре ел .
Ма1 тжпър сжпт ев пп йеФъйпат , лдпарептьрме тале пв ле-ат вГтат .
Прептатеа та есте йрептате лдпвеак , пи' децеа та ас!свървл .
Кекагвр! ип пево! пГлв аФлат : порвпчие тале сжпт гжтПрса теа .
Брепте сжпт търтврпле тале лдпвеак : лшцелепцеще- тъ Ш1 во18 Ф1 вШ.
Стр1*гат-ат кв тоатъ шипа теа, ав21-тъ Боатпе, лмйрептърие тале вою

»лд .
ал(? .
•л».
^лз •
рй .
рл. .
рл .
рл* .
«ме .
•мг .
рлд .
1>«екъвта .
рмз . Стр1'гат-ат кътре тше , тжптвеще-тъ : пи вой пъгх търтврНде таде .
■1*3 • Апвкат-ат лмпатте Фъръ йе врете , ип ат стркат : лштрв кввштеле
тале ат пъсГьжомт .
рли . -']\пт1тпп1ат-;1к оки пие! кътре сНпнпепцъ, касъ квцет да кввштеле таде .
ма . Гласвл ппев авгГл Боатпе йвпре пила та: йвпъ жвйеката та тъ в1ахъ .
•>< . Апроп1'атв-с'ай че! че тъ гота Фъръ де лепе: ип Дела лецеата е'ав аепъртат .
внд. Апроапе ещ! тьБоапше, ип тоате къие тале сжпт айевървл.
*нк . Шп лшчепвт ат квпосквт (Нптрв търтврНде тале, къ лшвеак де-а! лштетехат пре еде .

29.
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унг . Вея! сгаерет'а теа , пп тъ скоате : къ лецеа та п'ат вТтат .
»нд . Ж;,(1екъ жкЛеката теа, ни тъ 12Бъвете :
пептрк кввжптвд тг« юг
в1ггъ .
ьмр . Пеплрте есте с!ела пъкътош! тжптв|'реа , кг лдпйрептърие тале п'ав
къвтат .
уне . ^\п<Ьрърие тале твлте сжпт Болите, двпре жвреката та тъ В1агъ.
ьня . Мклц1 сжпт че! че тъ гопеск, пи тъ пекъжеск : сюла търтврпле тале
пи т'«т авътйт .
ски. Въгвт-ат пре че! пе лищелегъторТ, пи' тъ тош*ат , къ кввштеле тале
пй ле-а8 път .
рнл . Вея! къ поряпчпе тале ат 1КБ1Т Боатпе , .рптрв шиа та тъ вихъ.
;.д . фпчепьтвра кввштелор тале есге ;.с!свърв.1 : пи лдпвеак тоате жв^екъцие
брепттцИ тале .
1%х . БоерН пГав гошт лдпг.кЬр, ии с!е кввШтеле тале са лдпФр1кошат пита
теа .
4дч . Бвквра-тъ-во]'» ев де кввштеле тале, ка чел че аФлъ с!обжп21 твлте .
^§г . Кейрептатеа ат вржт, пи ш'ат скж) \:'ч , |'ар лецеа та ат ив!т.
1%\. Не шапте ор! лш /Л те-ат лъвЛат ,
пептрв жвйекъцме дрептъцН
тале .
1|§ • Вече есте твлтъ челор че 1квеск лецеа та, пи' пв есте лор спиптеалъ .
*Цз • Ацгептат-ат тжптмреа та Боотпе , ш! порвпчие тале ат 1ВБ1Т .
• §3 Въ/1'т-а свФлетвл пие»" пп>ртвриле теле , пи ле-а 18БП Фоарте .
\%п ■ В'121Т-пт порвпчме тале, ии търтнрше тале, къ тоате кгие теле
лшшнптеа та сжпт Боатпе .
(§л . Съ се гпроп1е рвгъчвпеа теа лтпаштеа та Босите, скпре кввжптвл тъй
тъ лтцелепцете ,
%
ю. Съ штре черереа теа лдппаштеа та Воатпе , е1«пре кввжптвл тг8 тъ
1Лгвсще .
(Од . Ръспвпсю- вор Бвгеде теле ламЬ., кжпс! тъ ве! лттца лшдрептърме
т;ие .
^оя . Спв-пе-ва Л1#тБа теа кввштеле тале , къ тоате порвпчме тале сжпт
«Зрептатеа .
|Ог. Ф1в тжпа та съ тъ тжптв^аскъ, къ порвпчие тале ат во)'т.
^од . Вор1т-ат де тжптв]реа та Бопшпе , пи лецеа та кгцетзреа теа есте.
^ое- В18 ва Ф1 свФлетвл пиев , ии те ва лъьйя : ии' жг.йекгцие тале вор аЖ8ТД 11110 .

уоз. Рътъч1т-ят ка о оае тереЬтъ :
тале пв ле-аш в!тат .

кавтъ пре ровял тъ8,
МЪР1РЕ :

к* порвпчдле
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го!.

Чере Б|сер1ка съ се тлпт»1ас|;ъ йе влестетъторГ , ш! Де ЦеЛарепТ , а<1екъ йе Махошстап? ( Леза Цсйар «ечорвл ле1 кран ) лштре иврИ лъввеще . Ачеастъ клптаре есте Пророчеаскъ , прсгвш пи челе че
вршеагъ , каре съ пвшеск але трептсор .

Каткта

Н1 .

|ътре Оотпвл кжпД пгят пекъял'т ат стр]'гат , пи т'а аъшт .
и . Боатпе 12Бъвет,е свФлетвл пнев Де ввгеле пес!репте , ип Де
Л1Г1.БП В1К.1СШ1Ъ .

г . Че се ва Да ще? пи че се ва аДаоце ще спре лшва вклеапъ ?
д . Съцецие челв! пвтершк сжпт асквц["те кв кърввп! пвсшчещ! .
6 . Ва! пие ! къ петерп1Ч1'еа теа с^ лшДелвпгат , сълъшлвггв-т'ат кв сълашеле лвГ ШДпр , твлт а петершч1т свФлетвл Ш1е8 .
з . Кв че! че вра пачеа , ераш Фъкътор Де паче , кжпД гртЛат лор , съ лвпта кв пипе лдпгаДар .
КДШТАРЕА

ТРЕПТЕЛОР

рк.

Бкериа л>п тот ложвл е«ге Фъръ <1е пршеж&е , пептрв въ пуе Оошплл аре пи/тор.

Шкат-ат оки пие! ла твпц! Де впДе ва веп1 ажвторвл пЛеЙ" .
н . Ажвторвл пнев" Дела Оотпвл чел че а фъквт червл ип пътжптвл. 2Пч«г . Съ пв Да! лдптрв клълре п!чорвл тъв" : шч! съ Доргштеге чел ;о. 17
че те пъгеще .
д . Ьтъ пв ва Дорпнта , П1ч! ва Дорпн чел че пъгеще пре Гсраи : Ботпвл
те ва пг21 пре т^пе .
6 Оотпвл есте акоперетжпт дое , престе т.т,па та чеа Дресптъ .
2ша соареле пв те ва арйе , п!ч! лкпа поаптеа .
9
3 Ботпвл те ва пъ21 пре тше Де тот ръвл : пъ/1-ва свФлетвл тъ8 Ботпвл.
н . Ботпвл ва пъ21 мтрареа та , пн еипреа та Де аквт пп пжпъ лт веак .
КЙЙТАРЕА

ТРЕПТЕЛОР

РКЛ .

Пре Б;еерих о лагйь пенгрк вшре , евлав1'е, ш{ йрептате , ин нчсча е те л>1 иомсще.

есел1тв-т'ят Де че! че 'т! а? 21'с пно : лш каса Ботпклв! вот терпе.
в . СтжпД ера шчоарме поастре лт кврцие тале 1ервсал1те, 1ервс-штвл чел че съ 2 [Де ще ка о четате: акъргна липпъртъипреа л»1
есте Дш'прегпъ .
г. Къ аколо в'^8 сит сепПпцше, сепппцПле Ботпвлв!, тгртврЬп лвПсрли.
29. 2,
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а . Каеъ се търтврнзеаскъ пвшелв! Бошпклм .
^ . Къ аколо ав шегвт скагшелс да жвдекатъ :

скавпеле асгпра кссп ль1

ВавИ
• . фптревац1 а"ар челе че сжпт спре пачеа Герьсалшвлв! , пп лтдествларе
челор че те 'ввеск пре тше .
3 . Фхе паче лштрв пвтерва та , им' лшЛествлвре лштрв гнЬрие тврпвлв! тг#.
н. Пептрв Фргв" ш1в1, пи* пептрв вечшн пие!, ат гръ'т айекъ паче Ле тше.
л . Пептрв каса Ботпвлв! Бвтпегевлв! пострв , ат къвтат челе ввпе ц*е .
НЖИТАРЕА

ТРЕПТЕЛОР

РКЙ.

Съ роагь Бкериа .ртпрот|'ва шегепрпор челор пекре(1шчеш1 .
ША№01

.

...

. „

»

ф$4 ътре тше ат ркпкат оки ппе! , чела че лък*ещ1 лдп чер
К
н . 1атъ преквш сжпт оки слцмлор лш шх*пие стъпжпмор съ1 .
е*#
г . Пре квт сжпт оей слвжш'ч'1 лш тжтие стъпжпе! сале : ашя
Ш1«Ш§Ж0К" П°ШР» кътре Бстпвл Бвтпегевд пострв, пжпъ че се ва пшоспв" спре ъо\ .
А. Ммвеще-пе пре поГБоатпе, ш'лвеще-пе пре пог. къ преа твлт пе-ат
втплвт <1е хвлъ .
€• Преа твлт с'а втплвт свФлетвл пострв : оквръ челор че сжпт лштрв лтг!сствларс , ш* хвлъ челор тжпвр! .
КЖМАРЕА

ТРЕПТЕЛОР

РКГ.

Мвлцътещс Бкер1кя , къ де вушсъНел лср/рП са п л.мг.'п ,

е п'ар Ф* къ Оотпьл ера лдптрв по!, 2*къ асКкъ Гсрам .
в . Ре п'ар ф* къ Потпвл ера лштрв по! , кж-ла" с'а8 рпПкпт оатеш! асвпра поастръ , *атъ Де вм пе-ар ф* лшг'ц'т пре по! , кжпе!
са 1ВЦ1Т тжшса лв! престе по! .
г . 1атъ апа пе-ар ф* лшпекат пре по! .
^. Пжръ8 а треквт свФлетвл пострв, 'атъ а трекьт свФлетвл пострв апа чеа
Фтръ с1е старе .
е . Бше есте кввжптат Ботпвл , кареле п» пе-а с'ат пре по! спре вжпареа
сНпцмор лор .
г . СвФлетвл пострв ка о пасъре с'а *2бъв1*т дт кврса вжпъториор .
3 • Кврса с'а сФържтат , пи по! пе-ат *2бъв*т .
и . Ажвторвл пострв есте лдптрв пшеде Бошпглв!, челв1 че а фъкцт черкд
ш* пъшжптвл .
МЪНРВ :

ПСАЛТ1РЕА.
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РВД.

Кеш къ Б1се]>1кя , пп чеггцепИ е! сяпт *тръ ае пршеакПе , ]'ар че! пежреДшчош! гор пер»'.

е! че се пъс!ъж(Ьеск .рптрв Ботпвл, ка твптеле Слопвлв! : пв се ва
клъп лшвеак , чел че лъквеще лш 1ервсал1Ш .
в . МвпцП липпрежкркл лк! , пп Бошпвл лтпрсжврвл попвлвлв! сгв,
(1е аквт ни пжпъ лш веак .
г . Къ пв ва лгса Вотпкл Ю1агвл пъкътошмор престе соарта йрепцмор : касъ
л»'ш1 тшгъ г|репцп .]\птрв Фъръ (1е лец! тжпше лор .
,д . Фъ вше Боатпе челор ввп!, пи челор с1репцГ кв 1пша .
6 . 1ар пре че! че съ ават ла лшйърътшчП , Двче'1-ва Ботпвл кв че! че лвкреагъ Фъръ <Ие лепс , паче престе 1срам .
КЖЯТАРБА

ТРЕПТЕЛОР

Съ роагъ Бкериа съ се шжопиаскъ (Пи ров^е, яаиъ нрш 1свс \]>нтие.

РКв.

Съ ввв1пе швчсшчмор.

жш! а лшторс Потпкл ров!а Сшпвлв!, Фъквтв-пе-ат ка гнщс тжпгжецД.
н . Атвпчеа с'а вшплвт (]еввквр1е гвра поастръ, пи лппвз поастръ
Ав весел1е .
г . Атвпчеа вор гртЛ лштре пеатнр! .
А . Мърп-а Вошпвл аФаче кв йжшш!, тър1т-а Ботпвл аФаче кв по1: Фост-ат
веселтЛапе .
е фптоарче Бозтпе ров1'а поастръ , ка пъраеле лш австрв .
Че! че сеатъпъ кв лакргт! , кв ввквр1'е вор сечера .
3 Мергжпй терцеа , ни" плжпцеа , арвпкжпс! сеттцпе сале .
и 1Ш вешпс] вор веш кв ввквр{е , лвжп^в'ш! тъпвпкеле сале .

КД]УТАРЕА ТРЕПТЕЛОР РК5 .
ЛТчТ «асвцчН, П1ЧГ четатеа <ъ поаге пън',

тчГ првпч! пот авеа Фъръ с1е ;цпр.(]51Пиа!ш1 йарвив! Овтпеге*.

[е п'ар 21<Л Оотпвл квса , лшсюшерт с'ар остеш че! че жМеск.
в. 1)е 11'ар пъуА Ботпвл четатеа : динюшерт ар пр1*вепа чел че о
пъгеще , лш^ешорт есте воъ а шжпека .
г . Сквл8Ц1 въ (1апъ че ац! шехвт, че! че тжпк.-щ! пжшел с!врерП.
^ . Кжт1 ва еЬ 1вв)Циор съ! сотп, 1'атъ тощеш'реа Т)отш.лв1, фи плата ро(1влв1
пжптечелв! .
е . Ка ти" що сгцец! лш гажпа челв! таре , аша фи челор сквтвряц! .
• . Фер1Ч1т есте, кереле лш! ва п.'!п1 поФта са |1ттр'жп-шй: пв се вор рвшша,
КЛШс! вор гръ! вргжтпиллор пЛ л\п пг.гц!.
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КЙИАРЕА ТРЕПТЕЛОР

рк&.

Ка I р!|са 1)ошпиг>| Ш1 <гс|м>ирса ачещН н |с ц Г се (]сл лткмпс .

ер1'чщ1 тоц! че! че съ тет йв 1) отпил , кари" втвлъ л>п къие 1»! .
в . Остепелие ройврмор тале ве! шашка : Ферипт ещц ип вше ва
*1 Ц16 .

г . Фетееа та ка о в/е росПтъ лдп латкрие каси тале .
А ФП тъТ ка шще ппере о^расле Ле шпсл|'п лшпрежврвл теса тале .
6 • 1атъ аша се ва вше-квв&пта отвл чел че съ тете с!е 1)ошш;л .
5 . Ете-кввжпта-те-ва Пошпвл (Пп (Лол, ип ве! вес!еа взпътъцие 1ерксал1'твлв! л\п тоате гиеле в1*ец1Т тале .
3 . 1Ш ве! вес!еа пре фИ Филор тъ! , паче престе Гсраи .
К Й N Т А Р Е А

ТРЕПТЕЛОР

РКН .

Мвщгшсще Б]сер1ка, пептр» къ к» вхгтори Ротпив! г. т-^епвпя фптър^тъ рътапе , оои!п(| ка .]шпроишпчП съ! съ се пккпсеаскъ .

| е шклте ор! с'с8 лвптат кк пипе Ип тшерецие теле , 21'къ а<п'къ I| сраи .
к . Юе твлте ор! с'г.8 льптат кв пипе й"т Т1перецеле теле , ип пк
| ш'е8 в1р«1т .
г . Носете спателе теле е8 лвкрат пъкътошп , лдпЛелвпгат. а8 Фъръ а*е лецеа са .
^ . Потпвл чел (1репт а тъгат грктахп пъкътошиор .
е- Съ се рвшшеге ип съ се л»птоаркъ л\ппвпо! тоц! , че! че »<ргск (лопвл .
з. Факъ-се ка 1'арва прекссъ, каре таГлаште сю гтвлиере с'а вскат .
3. Бе каре п« 'ш'а втплвт шжпа са чел че сечеръ , ип сжпвл съ8 чел че яйъп ъ тъпвпкеле.
н. 1Ш п'ав 21С че! че тречеа , Б1'пе-к»вжптареа Ботпвлк! престе во! : вшекквжптат-ат пре во! лдптр» пвтеле Ботпвлв! .
МЪИГЕ :
К Д N Т А Р Е А

ТРЕПТЕЛОР

РКО .

К» т»ре (Ьрере поисще ертзреа пггатеюр , .мп<1мш1 аЛтъ тапт^ре др!п ХрКтое .

1Птрв
п .
г .
д.
<Ьт Поатпе .
^. Ащептат-а
спре Потпвл .

айжпквр! ат стрГгпт кътре Т1#пе Поатпе, Поатпе авг! гласвл пи'е8.
Ф1в врекпе тале лвлпс! апипте спре гласвл ркгъчвш! теле .
Ре те ве! в!та лр Фъръ Ас лец! По;шше , Поатпе чше ва свФер! ?
Къ ла тше есте пплост1в1'реа , пептрв пшпеле тгв те-ат ръвсвФ^етвл тйв' спре кввжптвл тгв", пъс1ъжс1ат-а св*лет»л пие«

ПСАЛТ1РЕА.
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5 . 1>1П стрегаа еКанпенД! пжпъ жп поппте , Лш стрегжъ Лшшецп съ пъЛгжЛгпаскъ Гсраи спре Оошпвл .
3 . Къ ла Оотпкл естс пила , ни' тклтъ т.т.гтпро ла ел , пн ел ва 1/.сгш' пре
1срам Ле тоате Фъръ Ле лгцме л»1.
КЖКТАРКА

ТРЕПТЕЛОР

рд.

Стерета ш'| Бллшк-цсде са„-е ле лишпг л«Г Овтпегсв , ии *1гъ гещс Жертоъ преа !ве1тъ .

олтпе пв с'а лппълцат нп'та теа , ш'ч! с'в8 лппълцат ом! пие! .
п. МчТст швлат лптрв челе тзрТ, шч! лптрв челе та! шшвпате Лекжт пипе .
г . Бе пв га'рт стергг кв гжпЛвл, пи ат жппълцат свФлетвл ппев •
д . Иреквт есте чел лпцъркат спре ша!ка лн! , аша ве1ръсплът1 спре свФлетвл
пи ей .
е. хЧъйъжЛньхкъ Тсрги спре Ботпвл , Ле аквт пи' пжпъ лп веак .
К Д N Т А Р Е А

ТРЕПТЕЛОР

р^Д.

В(сер|'ка ровгъ пре Овшвехев , ка а|1вкжп<18'ш1 апипте Ле Папи! , ш! (1е *тг : ймпца лх[ , сг лгпкЬскх л\п
С!оп , Ш1 съ арате пре Хр1стос , пре каре ел ся шаре леггтгръа мшшелор ла огпс! п .

Лв'ц1 ппи'пто Боатве Ле 1)явМ, ип Ле тоате влжпЛецие лв! .
в . Къ с'а жарат Бопшвлв! , с'а ФъгъЛглт Бктпегевлв! л»1 1аков .
г . Т)е В01В штрл лдп лъкашврме каси теле , Ле тъ вою сгн пре па- 2Лтпг.
7. 2.
твл ащерпвтвл»! ппев .
^. Ье В01Й Ла согоп окмор пне! , пп цвпиор теле Лорпптаре .
3 . 1Ш оЛ|'хпъ тжтплелор теле , пжпъ че вою аФла локвл Ботпвл81 , лъкашвл
Рвтпегевлв! лвТ 1аков .
з. 1атъ оаш ав21тпрееа жп Ефрата: аФлатв-о-ат пре еа лп кжтпи Лвтверъвь
а . 1птра-вот жп лъкашврие лв! , лшппа-пе-вот ла локкл впЛе ав стътвт
ш'чолреле лвТ .
н . Скоалъ-те Боатпе лптрв оЛ|'хпа та , тв ин С1кр1*вл СФ1ПЦ1'рИ тале .
2 Пара:
л. . ПреоцП тъ! се вор жтвръка кв Лрептате, ни кввюшП тъ! се ворввквра. 6. 41.
I . Нептрв Бав1Л слвга та съ пв жпторч! Фгца впсвлв! пв.
Л1 . Ж«ратв-с'а8 Ботпвл лв! ВлвИ кв аЛевершцъ , ин пв се ва лепъЛа Ле Лжпса: 2 Л\тпъ:
7. 12.
(ПИ роЛвл пяптечелк! пв вснк пьпе пре скавпвл тъв .
п| . Ье вор пъ21 фп тъ1 ашъгътжптвл Ле леце ал ппев , пи търтвриле теле Леки.
1. 55.
ачестеа каре воШ лпвъца пре е! .
г4 . Ш1 фп лор пжпъ лпвеак вор шгЛеа пре скавпвл тгв .
д1 . Къ а алес Ботпвл Сшпвл, осеБ1тв-л'а8 пре ел спре лъкаш лвГшТ.
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ПСАЛТ1РЕА.

Фаптв.
2- *•

(:! . Ачеаста есте осНхпа юеа лмвеаквл веаквлв! : а1чеа вой лъка!, къ л*ат
адес пре ел .
51 . Пре вжпатвл лв1 бню-кввжптжпс!, вой вте-кввжпта: пре сърачн лв1 вой

мака:
3- '•

съткра (1е п.т.Гпе .
ц, . Преоцп лв1 вой липвръка кв тжптв^ре: ни К8В10ШНЛ81 К8 Б8К8рхе се вор
Бвкнра .

Лека.

1. 69.

Й1 . АКОЛО В018 ръСЪр! КОрПВЛ Лв! БавМ ,

ГЪТ1Т-аШ ЛМШДЪТОр 8ПС8Л81 ПИвЙ .

л4 Лре връжтапШ ле! вой лшвръка кв рвппве , пп престе джпсвл ва лшФлор1
Сф|'лцешеа теа .

К Й КТАРЕ А

ТРЕПТЕЛОР

РЛЙ.

Б1сер!са ?лчс : къ преа шъивтъ лшгъйшре есте , пептрв п аша шьл с'ав Б1Пе-кввАптат (1е:п Пгтпеге!

атъ аквт че есте г>ьп, са» че есте Фрвтос, Фъръ пята! а лъкв! ФрацП
лшпревпъ .
в. На 1ш'рвл пре кап, чел че съ погоаръ пре варвъ ,

пре Бара

ле! Аароп .
г . Кореле съ погоаръ оре таришеа лдтБръкъпппте! лв1, ка роа Ертопвлв!
че се погоаръ пре тнпцн (НопвлвТ .
д . Къ аколо а поркпчп Ботпвл Б1пе-кввжптареа пп В1*еаца пжпъ довеак .

К Ж N Т А Р Е А

ТРЕПТЕЛОР

Рлг.

Пре Ч1ПСТ1торП и! Пвпшехе» лд! лдп(1еаптъ БкерНа ла лавск.к- 1к1 Оннпегев .

атъ аквт Бте-кввжптоц! пре Ботпвл тоате слмделе Ботп8Л81 .
в . Кари стац1 лш каса Вотпвл»1 :

лт кврцие каси Бвтпегевлв!

пострв .
г . фп попцТ рМшапД тжГшде воастре ла челе сФште ,

ип сГпе-

кввжптацД пре Ботпвл.
ж . Бше-кввжпта-те-ва Ботпвл сПп (лоп , чел че а Фъквт червл пи' пътжптхл .

МЪНРЕ :
А Л Л I Л 8 I А

рлд .

Хвйсатю а дг>(1а пре Отшегев, пептрв кг а с1трв1т пре Ьрам кв Лярвр! аша тарГ, пи УолП егпг
Фъръ с!с фолос .

Капета

-01 .

ъвс1ац1 лвтеле Ботпвдв! : лъвйац! слуп! пре Ботпвл .
в. Че1 че стяцГлт каса Вотпвлв!, лш кврцие касН Ввтпегевлм
| пострв .
г . ЛъвоарД пре Ботпвл , къ есте ввп Ботпвл .
А. КжптацТ пвтелвГлм, къ еоте ввп.

ПСАЛТ1РЕА.
6. Къ пре Гаков а алес льГшХ Бошпвл .
з . Пре [срам спре тощешре л«Гш1 .
3 . Къ е8 ат квпосквт къ есте твре Ботпвл .
и . ИЛ Вотпвл постр» престе тоц! Бвтпегей.
а. . 1 оате кжте а врвт Бошпвл , а фъквт .
I . фп чер 1ш* пре пътжпт .
л\ . фп тър! нп" лдп тоате аажпкврме .
к| . РиИкжпс! пор! йела тарщпеа пътжптвлв!
*
г| . Фвлперме спре плоае ле-о фъквт .
д| Чел че скоате вжптврме дт вюпернле сале .
Р . Кареле а бътвт челе лптж! пъсквте але ЕппетвлвГ .
з1. Бела от пжпъ ла В1тъ .
31. Тр1пи'с-а сешпе пп пппвп1 лп ппжлоквл тъ8 ЕгШете .
N1 . фптрв Фораоп пи лдптрк тоате слвцме л»1 .
л.1 . Кареле а бътвт пеатвр1 твлте .
к . НИ п 8Ч1*с лтпърац! тар! .

к» . Пре С1ов лдтпъраткл Аторемор .
кп . ИЛ пре Ог лгшп>рат«л Васапвлв?.
кг . 1Ш тоате лтпъръцше лв! Хппаап .
кд. ПИ а йат пъшжпткл лор тощеш'ре .
к$. Л1ощет"реа лв1 1срам пополвлвГ съв\
кв . Боатпе пвтеле тъй есте лдпвепк .
кд . ИН потешреа та лп пеат пи лп пеат .
кй . Къ ва ж»(1ека Вотпкл пре пополвл съ8 .
«л . 1Ш спре слвцме сале се ва втш .
л . Поли пеаткрмор арцтт пп' акр : лвкрвр! п*е тжШ отепещ! .
Л* . Гвръ ав 1Ш ПВ ВОр гръ! .
ли . 0к1 а8, пи пв вор ъедея .
лг . йрек! ав, пи пв вор авх1 .
лд . Къ пв есте йвх лп гвра лор .
л<г . Асетепеа лор съ Ф1'е че! че Фак пре ачеди'а .
лз . Ш\ тоц! чеГче съ пъаЧжйвеск лптр'жпши.
лд . Каса дв! [срам, вюе-кввжптацГ пре Иошпвл .
ли . Каса Л51 Аароп, вше-кввжптац! пре Попшкл .
аа . Каса лв! Лев1 Б1пе-кввжпт8ц1 пре Потпкл .
м. ЧеТчевъ тетец! <Ь Ботпвл Бшекввжптац! пре Ботп™ .
м» . Бше есте кввжптат Ботпвл (Нп Сюп чел че лъквеще лп Герисялю .
30.
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ПСАЛТ1РЕА.
А Л Л I Л 8 I А рлв.

Л\т1еатпг съ се търтгркеаскъ л»1 Оьшнегс» лептр» тоате але леГ ,
тя\ шьртос пептря пвртареа йе
гр!жг , пи «ачерме (1е г./пе кв попели (ък .

ъртврилцд-въ Ботпвлв! , къ есте ввп : къ лшвеак есте т1ла лв1 .
к . Мърт8р1'сщ|-въ Овтпегевлв! йвтпсгеиор : ьъ лшвеак есте
1111.10 Л81 .

г. МъртвркицД-въ Ботпвлв! Юопиплор: къ лшвеак есте пила дв!.
д . Челв1 че Флче пнпвп! тар! вгша : къ лшвеак есте шмо лв! .
^. Челв! че а фъквт черврме К8 лшцеленере : къ лшвеак есте пнлалв!.
а . Челв1 че а лдптър1т пътжптвл престе апе : къ лшвеак есте пила лв1 .
3- Челв! че а фъквт лвпнпътор! тар! вгша : къ лшвеак есте пила лв1.
н . Соареле спре стъикшреа '/Лли : къ лшвеак есте пила лкГ .
а. Лапа ой стелеле спре стъплтреа попцп : къ лшвегк есте пнлалв?.
I . Челв! че и вътвт Еппетвл кв че! лштл! пъсквцЛ а! лор : къ лшвеак есте
шиа лв1 .
й1 . ОП а скос пре 1сраи сНи ии'жлоквл лор : къ лшвеак есте пила лв! .
ц| . Кв 1н лщ. таре пи кв врац лшпалт : къ лшвеак есте пила лв! .
п . Челв! че а лдтпьрц1т тареа роаи'е лштрв Леспъррдткрг. къ лшвеак есте
шиа лк! .
д\. Ш1 а треквт пре Тсраи прш пнж.юквл с! . къ лдпвеак есте пнлл дв! .
ф . Ш\ а сквтврат пре Фара оп , ип пвтереа лв! лдп пюреа ронис , къ лшвеак
есте шиа лв! ,
51 . Челв! че а треквт попвлвл съв лш пвспе , къ лшвеак есте пила лв! .
31 . Челв! че а вътвт лшпърац! тар! : къ лшвеак есте пила лв! .
ш . 1Ш а оторжт лдшпърац! тар! : къ лшвеак есте шиа лв! .
л.1 . Пре С10П лшпъратвд Аторемор : къ лшвеак есте пила лв! .
к. 1Ш пре Ог лдгапъратвд Васапвлв! : къ лшвеак есте пи'ла лвГ.
к* . ИЛ ле-а с!ат пътжптвл лор тпщешре : къ лшвеак есте пила лв! .
кв . Мощетреа лв! 1срам слвцп сале : къ лшвеак есте пила лв! .
кг. Къ лштрв стерегип поастръ пе-а пошешт пре по! Ношпвл: къ лднвеак есте
пила Л81 .
кд . 1Ш пе-а 1хвъв1т пре по! <1е връжташл! пощрк къ лшвеак есте пи'ла
лв!I.
ке . Чел че аЧ храпъ ла тот трвпвл : къ лшвеак есте пила лв! .
кз . МъртвриицД-въ Йвтпегевлв! череск : къ лшвеак есте пила лв! .
'^и

Фачере.
1. 1.

Кин ре.
12. 29.
Еиире.
13. 17.

Кил ре.
14. 28.

Дктере.
21. 24.
Лзте:
21. 33.
1 1 вс Л'ав1
13. 7.

ПСАЛТ1РЕА.
ПСАЛМВЛ лвЮавМ пр1п 1ереппа .
Кв 1акрът1о»теяхъ ,
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136.

ровН съ се сдовохеаскъ , пл исмтеск пеДепсе Мвшеспллор , ии Вавиопетлор .
Съ кввше Бн'вр1чП че съ 1хгопеще .рптре Иахотетап! .

а ржкл Вавиопвлв! , аколо ат шъгвт , ипатплжпс, кжш1 по -ат п1бс
по! атште Ле (Мои .
к . -]\п силни лп гшжлоквд л»! ат спжпгврпт оргапеле поастре .
г. Къ аколо пе-а лптреват препо!, че! че пе-а ровк пре по! , квВ1*птс сю кжптър! .
д . 1Ш че! че пе-аЯ йвс пре поТ, кжптаре, кжптгц! поъ аЧп кжптърме Сшпвлв! .
6 . Кеш вот кжпта Кжптареа Попшвлв! лп пътжпт стреш?
9 . Бе те вой в!та 1ервсал1те , вУтатъ съ <н'е с!реапта шеа .
3 • Съ се лшелскъ л'шг>а теа (1е грвтагвл ипек, с!е пк'т! воШ айвче апппте
с!е ппе .
и . Бе П8 во[8 пане «гшаште Гервсалткл , кл лштрв лпчепвтвл весело! теле .
л-. АЙ8'ц1 аттте Ооашпе а*е фи л«1 Е(1ош, лдп гша 1ервсал1П)8Лв1 ,
I . Кари 21чеа : стр1клц1'л , стршвцГл пжпъ ла тетелпле лв! .
41 . Фата Вав1лоп8Л81 пкълоасъ: Фер1Ч1Т есте чел че ва ръсплъп Ц1'е ръсплът1*реа
та, каре а! ръсплът1т поъ.
В1 . Фер!ч1'т есте кареле ва апвка , им ва лов! првпчП тъ! Де шатръ .

МЪПРЕ :
ПСАЛМВЛ лвГ 1)ан1(1

Л1 «Г Агге» , шГ ал 2ахвр]'еГ

137.

Квт къ ел .рпвсч! ва п.гйа пре Оятпегев, пмлва Ч1пст1: по*т1пЛ ка пи че1-л-алв!;в.тпграр,Т, кв пвтеле
ачеста ачеаста съ фвкъ.

ъртврнм-тъ-вою Ц1в Полите кв тоатъ пиша теа: пп лдппаштеа лдпцермор во)Ь: к,у,пт'1 иде, къ а! акгхт тоате гра1крие гврп теле.
н . ^\пк1Па- тъ-вой ла Исер1ка та чеа сфжптъ, ни тъ вою търтвР1С1 ПНПвЛв! ТЪ8.
г . у]\птр» пила та пи" г йевървл тъв : къ а! тър1т престе тот пктеле чел сфжпт
ал тъ8 .
д . ОрГ лдп че 21 те воШ кета, Леграв тъ акг!: лттвлцд-тъ-ве! лдп свФлетвл
Ш|'е8 кв пктсреа та .
е • Мърт8р|'сеаскъ-се Ц1е Боатпе тоц! ллтпъргци пгтжптвлв!, къ гв" авг|'т тоато
гргиврйе гври тале .
е. 1Ш съ кжпте литра къие Лотпвлв! , къ таре есте тър|'реа 1)отп8л«1 .
д . Къ лдппплт есте Оотпвл , пп ла челе етерите пр1'веще , ин' челе лппалте
Не департе ле квпоаще .
30. 2ж
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ПСАЛТ1РЕА.
и . Не В01» терие Л1П пижлоккл пекагклвк тъ ве! В1*а : престе шжт'еа връжтапшор пие! лшппс-а! тжшме тале , ип га'а тжптвп йреапта та .
л. . Потпкл ва ръсплът!1 пелтрк пнпе: Лоатпе пи'ла та есте лшвеак, лккрврме
тжшлор тале пк ле трече к» ведереа .
^ТР8

СФЖРШ1Т

ПСАЛМ» Л

181 1)аш'(1 . вл 2ажар|'еТ .ри три рН'|'п{ре .
1 ЗР.
К»ш кг Нкшпеггк товте ле Щ|'е , фП ТО» локвл Ле *ацъ есте пгртареа «I <1е Г|и*г, им пвтереа , П11). ■ к I ат Ле аскопс, пи <1е слав пк поате скъпа. Пептрв аче1а пре Олшкл ли ва лъ&сЬ, пн пре че! пекресПпчош! к» гръ л\1 ва крл» .

а оашпе черкат»-т'а1, ип т'а1 квпосквт, т» а! квпосквт шъЛереа шеа
ШШ А КИ1 ПИ* сквлареа шеа .
Ркжжжж в> Тв а! пр1чепбт гжпсЬрие теле де йепарте: кърареа ип Фвша
ЩФФ&ъВ шеа тв а' 1СкосИт .
г . 1111 тоате къ1ле- теле таГгшмте ле-а! въавт , къ пк есте В1клешйг лдп
Л1пи;а шеа .
^. 1атъ Ооатпе , тк а! квпоскьт топте челе с!е пре кртъ , ип челе де детвлт : т» пГа! жнЛт, им а! пкс престе пипе тжпа та .
$. Мшвпатъ с'а фъквт щнпца та де кътре шше, Л1птър1т«-с'а , пь вок
пктеа спре йжпса .
е . йпсю тъ В018 Лвче дела Бкхкл тъв"? ип дела Фаця та ъпде всп8 фвщ?
Ашос.
д. Ге тъ В018 сг.1 лш чер, тв аколо ещ! : де тъ вой погорж лм 1ав , де
9. 2.
Фацъ ещ! .
н . 1)е В018 льа арШле теле де аЧшн.еацъ , ип тъ во]'8 сългшлгп ла тзрщшле търП ,
л. . 1Ш аколо тжпа та тъ ва повъцк1* , ип тъ ва цшеа йреапта те .
I . Ш|' ат где : а8 сюар лттвпереквл тъ ва кълка ? ни' поаптеа есте лвпнпаре луптрв йесФътареа теа .
щ . Къ лдптвпереквл пв се ва лдптвг.ека йела тше , пп поаптеа ка 21'оа се ва
лктша : преквт есте лдптвпереквл еТ } рща пн лмпша е! .
п1 . Къ тв а! гШт рървпкп пие1, спр/жннтк-т'сГ дт пжптечеле таГчЛ теле.
п . Мърт8р1с1-тъ-вой ц!е, къ кк л^ПФр1К0Шяре те-а! пппвпат: пппвпате
сжпт лвкрврие тале, ип' свФлетвл ткв" ле квпо:те Фогрте .
д| . Л'в с'а «сккпс освл т/ей дела Т1'пе, кареле л'а1 фъквт жптрв псквпс : пи
статвл пи'е8 лдптрв челе т;|1 с!е жос але т.тжпт? лк! .
51 . Чел пелвкрат ал пп'е8 л'л8 въгвт ок1'1 тъ! , ип' лш картеа та тоц! се вор
скр! : л\п 2|'ле се вор г1(Л, Ш1 п1тепеа лдптрк ЛгпшП.
В|.1ар т|'е Фоарте сжпт Ч1пст|'ц| пр1ет1'г>11 тъ! БмппегеБле , Фоарте с'п лдптър1#т стгпжпИле лор .
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3*1 . ^търа-во"к пре с!жпш'Т , пи та! тклт йекжт шсшьм се вор лттклц* : ск8Лат8-т'ат , пи Л1пкъ сжпт к« тше .
Н1 . Бе веГ съ ошор! пре пъкътош! Бвтпегевле : вървацд! сжпукриор (1епъртац'-въ <1ела тше .
Л1 . Къ пр1чнш'тор! сжптец! жптрв гжпйвр! , лва-вор лштр» дешъртъчвп! четъцие тале .
к ■ А8 пк пре чеГ че те кръск пре тше Болите ат кржт ? ни" асвпра връж ташмор тъ1 т'ат тотт ?
ка . Кв вржчвпс Де съвхрипт Чат вржт пре еТ .
ленр*етсн1 ни* с'а фъквт
Ш1"е .

кв . 1сштеще-тъ Овтпехсвле , ш' квпоаще нпта тел, чеаркъ-тъ, пи квпоаще кърърме теле .
кг . 1Ш вег! , де есте калеа Фъръ Ле лепп жптрв пипе , пи тъ лмйрептеагъ
-уш калеа чеа вечшкь .
•Л\КТР8 СФЖРШ1Т НСАЛМЙД л»1 1)анн1.

139.

Съ роагъ съ се апере Ле че! ръГ , им <1е хв.нтор! , пп аче^а съ се пес1епесеаскъ .
Съ ККВ111С 181 Христос .

коате-тъ Воатпе (1ела отвл в'клеап : с!ела върват»л пейрепт тъ \ъвъвеще .
п . Кар'1 гжлдеа пейрептате лш штъ , тоатъ гша ржпсМа ръхвоае .
г . Асквц"т-а лшва са ка Ле шарпе : отравъ с1е аспк)ъ свпт вкгеле лор.
^. Пъхеще-тъ Ооапше йе тжпа пъкътосвлв! , веля оатепн пеНрепц! тъ
скоате .
$ . Кари а гжшПт съ лшшесюче паши пие!, асквле-а тжпйрп кврсъ пп"е .
е . ИМ кв ф»ш1 е» Л1пт1*пс кирсъ шчоармор теле, пре лжпгъ къраре стштеле
"ай и8 пвс пие .
д. Улс ат Оотпилв!: Штпегевл нпев ещ! тк. асквлтъ Боатпе глесвл рвгъчвпн
теле .
й . 1)оатле , Поатпе пвтереа тжптгири теле , »твр»т-;Л престе капел ппев"
Л1П х "оа ("е ръгвоШ .
л. . Съ и» тъ да! Боатге Дела (юр'реа теа чел»! пгкътос, гжпсНт-а лдтпрот|'ва теа , съ П8 тъ пъръсещ! , ка пв кжп^-ва съ се литалце .
I . Капвл лтквппврърЛ лор , остепеала ввхелор лор ва акопер* пре <1жпш'Т .
41 . Къйеа-вор престе йжпшн кърввп! кв фок , сврпе-ве! пре е! лдпткълопНе ,
ни пв вор пвтеа ръв()а .
Я1 . Бърватвл лшввт пв се ва .рпйрепта пре пттжпт : пре върватвл пейрепт
релеле ли вор вжпа спре стр1*къчвпе .

Гота:
з. 13.
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п . Квпосквт-ат , къ ва Фаче Ботпвл жвдекатъ сърачиор , ш! 1'гвжпйъ лмС1Ц1ЛОР .

А\ . ^|\,псъ йрепцн се вор търтврим пвгоелв! тъй,
Фаца та.

ни вор лъкв1 брепцП кв

МЪРПЕ :

ПСАЛМ8Л «I Ъ»ъИ 140.
С* роагъ с* Ф1е ргвдътор лттрв пемквр!, ш! Леспре *тпропвщч1 *»рт, бе пр^тева* .•
Съ к»в1пс лв! Хрктос.

оатпе стр1гат-ат кътре ти1в , ьв21-тъ :

1а атмте гласвл рвгъ-

чвпн теле, кжпе! стр1г кътре тше .
п . Съ се лшйрептеже рвгъчвпеа теа, ка тътлиа лдшшптеа та :
| рнШареа тжШиор теле жертвъ с!е сеара .
^ г . Пкпе Воятпе стреажъ гври теле , пп кнгь с!е лдпгръпЧре
лдтпрежкрвл ввгелор теле .
А . Съ пв аваиД шта теа спре кввште йе вшлешвг ,
спвпсврме челе (Нп пъкате .
6. Кв оатепи че! че лвкреажъ Фъръ а"е лепе :

касъ тъгъйвеск ръ-

нп пв тъ в<мв л\псоц1 кв а-

лешП лор.
з . Черта тъ-ва йрептвл кв пшъ пи тъ ва тистра :

пи вптвл йе летп ал

пъкътосвлй! съ пв впгъ капвл пнев .
3 . Къ лдпкъ нп рвгъчвпеа теа есте л>птрв ввпе врерие лор : жппцггв-са
лжпгъ шатръ жвсюкътори лор .
и. Авхьсе-вор гра^врие теле, къ с'а8 л>п^влч1Т, ка о ьрггс1ъ а"е пътжптс"ав
рвпт пре пътжпт, риппт-с'!^ оаселе лор лжпгъ 'шй .
л. . Кътре Т1'пе Болите, Боашпе оки пнеТ , спре тше ай пъдъжсМт , съ пв
е! свФлетвл имен .
I . Иъяеще-тъ йе кврса ,

каре 'пнев пкс пие,

ип' с!е стттелеле челор че

Фак Фъръ йе леце .
Й . Къйеа- вор лдп треажа са пъкътошп , а*е осев! сжпт ев , ижпъ че вою трече .
.]\МЦЕЛ1- 1Д 1-" I* 1 1 1Ъ1 1)явИ, 1й1й а фост ел фп пещсръ рвглс(1в-<е.

1Л\шпъ: 34-

141.

Пъръс1т фЛнй йе ажвторвл ошепсск, чере ажвтор л^тпропиа асвпр^ориор.
Съ квп1пе Б|сер1чИ-

в гласвл ппев кътре Ботпвл ат стр!гат: кв глесгл пие» кътре Вот11»л т'ат рвгат .
п. Върса-во18 лшпаштеа лв! рвгъчвпеа теа, пекяивл пиевлмпаютеа лв! вою епвпе .
г . Кжп<1 лмшеа сПптрв пипе Ввхкл ппев , тв а! квпосквт кърърие теле .
^ . ./|\п кядеа ачеаста , лдп каре ат втвлат, асквпс-а8 кврсъ пие.
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е . Лват-аш сеата (1еа йреапта , пп ат пр1В1т , нн пв ера чше съ тъ ккпоаскъ.
а . Пергг а фкгп бела пипе , ни пк есте чеда че кавтъ скФлеткл пие» .
3- Стр1'гат-ат кътре тше Боатпе , 21С-ат : тв ещ,1 пъеюжНеа теа , партеа
шеа ещ! л\п п ьшжпткл челор ви .
й . 1а атште спре рвгъчвпеа теа , къ пГат стер1т Фоарте .
л- . 1гБъвеще-тъ бе че! четъгопеск: къ с*ав Л1птър1т та! в,т,ртос а"екжт пипе .
I . Скоате йш тетшцъ свФлетвл пнев, ка съ се търтврюеаскъ пвтелв! тъв" .
&1 . Пре пипе тъ ащеаптъ (1репц и , пжпъ че ве! ръсплъп пие .
П С А Л М 8 Л

Л Ъ I

Ь А В I Б

рмв .

Кяш! ли гопеа пре ел Авесяютп »18л с хн . 2.]\тпъ: 17.
Чере ка Окпшегев съ пя каяге ла<1реитатеа са, 41 ла тшълътатеа, пи игошреа л«Г, йе каресъ'л ашк
рехе, пс.1:;с 1«(1 пре фтпропяшч I'.
Съ к»в!пе Б]'сер1чп.

ЖжЖЖжж 0;)П1Пе а82- рлГЪ,1;))С;| теа, гсквлтъ черереа теа. лтгрк абевъркл
Щ$№ А ЩФ тъ» , а«21-тъ лттрв йрептатеа та .
ЖЖЖЖЖ"!*! н' Ш1еъпв штр] ла жкНекптъ кв ровьл тък . къ им се ва л\пс1репта
<!Ь'*'Ф<!ЬФЛ$ лшпа1птеа та тог чел шк .
г . Къ а гошт връжташвл свФлетвл пиев- , лшшлат-а ла път&пт В1аца теа .
А . Ашъгат8-т'а лгптрв лштвперече ка пре торци веаквлвц пи" с'а тжхшт
лштрз тше бвхвл пнев .
^ . ,]\пгр« пипе с"а тврвврат шта теа, тЬсвнпнт атште Ле гмеле челесНп лшчепвт: квпетат-ат ла тоате лвкрврме тале, ла Фаптеле шжпилор тале ат гжшНт .
е . Тпю-шп кътре тше пшШие теле : свФлетвл пнев ка ш'гае пъпьт.пт Фъръ
бе апъ Ц1е .
а . Веграв ав21-тъ Боатпе , слъв|'т-а бвхвл ппе .
н . Съ нв лшторч! Фаца та бела тше , ии тъ ъоШ гсетъпа челор че съ погоаръ лдп гроапъ .
л. . Ава^тъ фъ Ш1е сПтшеаца пила та , къ епре тше ат пъе!ъж(Шт .
I . Аратъ пПе Боатпе калеа , лт кяре ъоШ терне : къ ла тше ат риНкат
сяфлствл пнев.
д| . Скоате-тъ бела връжташП пие!, Воатпе ла тше ат скъпат: -]\п вацъ-тъ
съ Фак во!а та , къ тв ещ1 Ввншегевд пнев.
■.
п1 . Ввхвл тъв чел бвп тъ ва повъцм' ла пътжптвл чел дрепт : пептрв пвтеле
тъв Воатпе тъ ве1 в1еа лттрв йрептатеа та .
п. Скоате-ве! Лп пеках скФлеткл т1е8 , Ш1 луптрв пила та ве! сФжрш! пре
връжташН т1е1.
Д1 . Ш1 ве! терйе пре тоц! че! че пекъжеск свФлетвл т|"ев, къ ейсжпт роввл тъй.
МЪР1РЕ .
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ПСАЛ.МЬЛ лв1 О&вШ .рширопиа лм" Г(Шат.

143.

ДЬлцъшсщи къ аре .ршпгръц!» оИхапъ, апо! съ роагъ съ се аперо <1е лдтпропвтчм че! <Нп а*аръ,
к а I > I Г съ лдппалцъ .

Катюша

1ов.
8. д.
14. 2.

К.

/по есте кввжптат Ботпкл Вътпегеъл пле» , чел че лшвацъ тжниле
теле спре оцрре , ип Лецетеле теле да ръгвой .
п . Миа теа , скъпареа теа , спр1'ж1ШТорвл т1е% , ни 12БЪВ1тор«л пиев".
г . Сквторвл ппев , ий лптрн ел ат пъДъжамт : чел че свпвпе попвлкл т!ев
С8ПТ пипе .
д . Боатпе ! че есте отвл? къ те-а! фъквт квпосквт лв!, са8 фкх от»л»1 ? къ'л
сокотещ! пре ел .
е. Отвл йешъртъчвпИ с'а асетъпат : гмелелвТка «швра трек .
е . Боатпе плепкъ черврме , пи те погоаръ , атшпе-те де швпц! , пп вор
Фвтега .
3 . Фвлцеръ Фвлпере , пи ве! р1С1П1 пре ожпши , трнтте съпецме тале шП
ве! тврввра пре е! .
и . Тритите тжпа та сПп лдппълцше : скоате-тъ ни" тъ 12Бъвеще (Пп апе твлте.
сИп тжпа Фплор челор стреш! .
* . Акърора гвръ а гртЛт йешъртъчвпе, ип Лреапта лор есте дреапта стржтБЪТЪЦИ .

1 . 1)втпсгевле кжптаре поъ вснн кжпта Ц1*е , лп псалпре кв гече стрвпе вой
кжпта Ц1С .
а> . Чел»! че с1а! тжпт«]'ре лнппърацмор , челвТ че 12въвеще пре Бави! роввл
тън (1е сав1е квпшллтъ .
81 . 12Бъвещ1-тъ, ни тъ скоате йт тжпа Фшор челор стреш! : акърора гвръ
а гръ1Т аешъртъчвпе , пи йреапта лор есте йреапта стржтБътъцП
п . А1 кърора фн лор ка ш'де тшере 0(1расле лпФште дптрв пперецие
лор.
д|. Фетеле лор лшФрвтвсецате , лшпо^сннте ка асетъпареа БюорлчН .
^ . Кътърие лор плше , върсжшЬ-се На чеаста лдп чв!а .
•I. Оме лор твлт Фътътоаре, липтвлцшйв-се лштрв епирме лор: воПлор
граш.1 .
3'| . N8 есте къаере с1е гари ,
шч! трекътоаре , мч! стр1гаре лш влщеле
лор .
и* . Фер1Ч1т-а8 пре попвлвл , кърв1а сжпт ачестеа : Фер1ч1т есте попвлвл , къ—
рв!а Оотпвл есте Бвтпегевл лк! .

П С А Л Т I Р Е А.
ЛШ)ЕТ лъХ ЬявИ 14» .
Мъреще пре ОвтпехеВ ка пре *п фтпърат , пп , шмоспв , твтаюр кжртв!тор ,
чел че петърцйште «ачер? с!е г.йю йъ оашепмир ,
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цитор ,

пп ка пре

пнмца-те- воШ Овшпе/евл пнев лшпъратвл плеВ , пи вше воШ к«| вжпта пвшеле тгв лдпвеак пп лишеаккл веаквлв! .
Шшпаг>
в . -]\л тоате ъ\леле тпе те ногк кввдпта , пи' воШ лъвДа пвшеле
тъй лдпвеак , ип лшвеакнл веаквлв! .
г. Маре есте 1)отпк.1 , ип лъв(Ьт Фоарте, ип" тър]'р1! лк! пв есте сФжрипт .
А . Леаткл ип пептнл вор лъкйа двкрврме та ле , ип' пвтереа та вор весп .
6. Маре кввнпца тър1*ре!сФП)Ц|'рп тале вор гръ1, пи" тшвшле тале вор повест! .
е. ИП пвтсреа чедор льпФршошате але тале вор спвпе, пи' тър1*реа та вор
П0В6СТ1 .

3 . Потешреа твлцнш! бкпътъцП тале вор весп", пп' <1е Лрептатеа та се вор
ввквра .
и. .ДДпдврат Ш1 гаиост1в есте Ботпвл, ддпйелвпг ръвс!ътор, ни швлт пнлоспв .
л . Бйп есте Оотпкл твтвлор , ип лдш1крърме лв! престе тоате лвкрврме лк! .
I . Мъртврюеаскъ-се |п'е Ооашпе тоате двкрврие тале, ип кввшшн тъ! Б1'пе
съ те вввштеяе .
*> . Мър1*реа липпъръшеТ толе вор спвпе , пп пвтереа та вор гръ1 .
№ . Касъ Факъ ккпоскнтъ Ф|'|'лор отепещТ пвтереа та, ип шър1'реа тарп кввппцн
льтпъръше! тале .
п . .ДДтпъръцда та есте лтпъръи,1*а твтвлор веаккркюр, пп стъпжтеа та лштрв
тот пеагавл пп' пеашвд.
д\ . КресНпчос есте Бошпвл лштрв тоате кввштедесале, ип квв!ос лштрв тоате
лвкрвле с:ие .
(.-I . Гпр1Ж1'пеще Бошпвд пре тоц! че! че кас1 , ин дшйрептеахъ пре тоц! че!
сврпац! .
51. Окл! твтвлор спре тше пъсЬжДвеск, ин тв ле (Шлорхрапъ лш вреше ввпъ.
д| . Бесклг! тв тжпа та , ин сатвр! пре тот чел ш'к (]е ввпа вошцъ .
И1 . Брепт есте Ботпвл лштрв тоате къие сале ,
ип' кввшс лштрв тоате
двкрврие соле
л.1 • Апроапе есте Т)отпг,л де тоц! че! че'л кеатъ пре ел, с1е тоц! че! че'л кеашъ
пре ел лштрв аНевър .
к . Воеа челор че съ теш сю ел ва Фаче , пп' рвгъчвпеа лор ва а»21 , пп"! ва
тжптм пре <Ьг>1нип .
к* . Пъгеще Оотпвд пре тоц! че! че'л 18Беск пре ел , пп' пре тоц! пъкътопн!
ва шерйе .
кн . Лавда 1)отпь.ш ва гръ1 гвра теа , пп' вше съ к&вштеге тот трепел пвшеле чел сфжпт ал лв! лшвеак , ип лшвеаквл веаквлв! .
МЪР1РЕ :

31.

242
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Ла лв! Аггев, им ал /а*ар|'е1,

145.

Лв[ Плшсив сг те лш-фегГ, пв оашепмор, шч! таГ тармор пътлптвлв! .

авсГь свФлете ал пиек пре 1)отпм , лъг вя во1к пре 1)отпкл л\п в1*оца
теа , кжпта-во1« Овтпегеклв! пи'е« пжш. че воШ <м .
п . Лт» въ пкЬжсМц! спре воер!, спре ф11 оатеш*лор , лдптрв кари
пв есте тжптм'ре .
г . Еии-ва бвхвл лв1 , пи се ва**лштопрче л\п пътжптвл съв.
д . .ДДп ж1'оа аче1а вор пер! тосте гдпсЬрпе лв! .
^ . Фер1Ч1т есте кърма Бвтпегевл лк! Таков есте ажвторвллв!, пъйеждеа лв!
спре Ботивл Бвтпегевл лв! .
5- Спре чел че а фъквт червл, им пътжптвл , шареа . им тоате челе че сжпт

1?йшЙ1

Фапто.
14. и.
Апока:
14.

7.

дптр'жпселе .
а . Спре чел че пъаеще асювървл лдпвеак. спре чел че Фаче жмЬкатъ челор
пъпъстмц! . спре чел че с!ъ храпъ челор Фльтжпг! .
й. Ботпкл йеглеагъ пре че1 Ферекац! лш овея! , Потпвл Л1пцелепиеще орвп,
Ботпвл рМ1къ пре че! скрпац! , Оотпвл Ьвете пре че! йрепц!, 1)ошт;л пъжеще
пре че! петершч! .
л. . Пре съраквл ни пре въйвва ва припи, ин калеа пъкътоиплор о ва ш'ер»1е .
I . .|\тнъръц|-ва 1)отпвл лдпвеак, Овтпегевл тъв Поапе л\п пеат, пи лтпеат.
Л.1.1 .ШЛ ал лв1 Ат?. , ии ал 2ах*р1с1.

146.

Съ се >аяйс Овтпегсв пептрв пвртвреа <]с гр|я,ъ , ип алтс чаптс спре попвлв! ств.
иеотрв айвпареа ЕиернП.

Пророческ есте

ъкйац! пре Пот;;»;, къ есте бвп Нсалтвл Овшпегевлв! пострв, съ се
линЬлюаскъ лавйл .
н . ХШпд 1ер;;сал1ШУЛ Ьотйьл , рмншрпе лв! !срай ва ;:сЬпп .
г . Чел че ш'п 1екъ пре че! гс!роБ1'ц,! ла пигиъ, ни леагъ стрвпчтърйе лор .
а. Чел че пвшъръ тклцнпеа стелелор , цн лор твтвлор пвшеле ле кеатъ .
^ . Мнре есте Оотпвл пострв , щ! шаре есте тър1з лв!, ил пр1чепери лв! пв
есте пвпгьр .
з . Чел че пршпеще пре че! влжпг! Оотпвл , пн стереще пре че! пъкътош!
ПЖИЪ Лв ПЪШЖПТ .

ц . ^пчепе'ц1 а кжпта Сотпвль! лдптрв търтврюре: кжптац! Овтпежевлв! постр» лдптрв алъвтъ .
н . Челв! че лдтврагГь червл кв пор!, челв! че п-теще пътжптвлв! плоае .
л. . Челв1 че ръсаре лдп гавлц! 1'арвъ, ии пъшвпе спре слвжва оатешлор .
I. Челв! че а*г в^телор храпъ, шд пвиор корвиор челор че'л кеатъ пре ел.
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4! . N8 лштр8 пвтереа калвлвГ ва во1, глч! лш пвлпеле върватвлвГ вше ли ва
1 II А ».
"
плъчеа
н1 . Б.пе ва во, Оотпвл лштрв че! че съ тет бе Диси , пи дштр> чеТ че пъ(Нжйвеск саре шйа лв1 .
АЛЛ1ЛН1А в! лв1 АггеВ, пн ал ЗахарасГ 147
М.№*.а.мв„ав1с.р|„ спре л.ваМ.ла, В.™,,,, „,аГа,еС пе„1рв „ спрс „Лпса С1ГС
м,ере Че .,„,. Ачсст №... *„ Еврсеще ог айаогъ л„ ,е, а/п се .

|ав<Ь ЬрвсаЛше пре 1)оглп8л , давсЪ, Пре Овтпегем тъв СЮвпе .
в. Къ а лштър.т лшкветорие порцмор хале, вше-кввжптат-апре
| *п тъ1 лштрв ппе .
Г ' ЧеЛ Че П8Пв ХОтаРъле тале паче , ип к« грьсШМ грдв те-а
А • Чел че тр.гште квваптвд съ* пътлптвл.Г : Йеграв алеаргъ кввдптвл двГ
6 • Ал челв, че «Ч гъпас!., са ка лапа, ал челв? че пресаръ пегвра ка чепвша
ва с^ер'?
" П8Пв Г"Ца " " ПЖ1П"в' *тП°Тр1'Ва *е"П »°Р«^ «> *•
воР^8РтПее:ва кевжпт8д сг8' и,{ ле ва топ1 пре -■ ~ *« -. «1Й1ср^.Чв ВеСТеШ6 К8ВЖПТ8Л СЪ" '*' 1аК°В ' *^еПтгР"е Ч "-«ЧИ. сале
*. №. Фъкат аша ла тот пеатвл , ш! Жв«,екгН,ле сале „« де-а арътат ло»
МЪРГРЕ :
АЛЛ1Л81А ал иГ Агге», ш! ал 2ахаР|еГ
Пре.цпцерГ, тот *елм бе оашепГ, пре тоате челе чепешг ...; ,п

148 .

о-»«. .. ..,; „р, «^,ерП,^.Го^",Г *п<,саюпъ ка прв

ъвсЪц! пре Осми «п червР1 , лъ8«,аН1 пре ел *птр8 челе *ппалте
« . Лъв<,ац1 пре ел тоцГ лищврП л«1 , лъШц* пре ел тоате п«терие лйГ .

ШШ1 г . Лъ«1ац. пре ел соареле ш1 лвпа , лмЛацГ пре ел тоате стелеле пи лвтша .
А . Лъво-аиГ пре ел червр.ле червриор , ш, апа чеа тоГ пре све Де червр! съ
лавйе пвтеле ОотпвлвГ.
6 • Къ ел а 21С , ии с'а фъквт : ел а порвпчп, пи' с'а гШт .
е. Пвсв-ле-а пре еле лтвеак , ш! лт веаквл веаквлвГ, порвакъ а пвс ш. пв
ва трече .
3. ЛъмкцТ пре Оошпм йе пре пътжпт , вълаврп, щ, тоате аадширЬе ,
31 . ,...
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и . Фоквл, грикНпа ; иъпасда , паца ,

йвхвл чел а*е в1*Фор , челе че Фак кввжп-

ТКЛ ЛК1 .

л . МвпцН ци тоате йевлхрхле , летпеле челе росНтоаре , ни тоц! кейри .
I . Х*ареле, ии тоате в'теле , челе че съ тжръск, пи пдсърие челе гвврътоаре .
м. Л\тпъраци пътжптвлв!, ш! тоате попоареле , Ботп'1, ип тоц! жкс1екъторй пътжптвлв" .
и.. "ЛперП , пи Фечоареле, Бътржш'1 кв че! та! Т1пер1 съ лавае пвтеле Т)от11йлк1 , къ с'а лшпълцат пвтеле лв1 кпгнп .
п . Мъртврнпреа л»1 пре пътжпт ии' лдп чер, пи* ва лдппълца корпвл попвлвлв! съв .
*| . Кжптаре твтвлор квв'оиплор лв1 , Фплор лв! [срам , попвлвлв! че съ апроп"е ("е джпсвл.
А Л Л I Л 8 I А

149 .

.1»! Хр°стос ка «па! .цтигрот ди па капта , каре пре аГ съ! .цГ па ш.-.-.птм , пи' лиГ 1и>ап<Ь'гоаре пвтере а< кпра лншпор ,]\1 ва Ла.
Есте Пророчсск аеспре .цпоппдреи Ейсрйи! .

жптац! Ботпвлк! кжптаре поъ , лавйа лв1 лдп !ЛсерГка кмнопилор .
н. Веселеаскъ-се 1сра'л и* е чел че л'а фъккт пре ел : ип фи С '0П8Л81 съсе ввквре Ле лдгппъратвл лор .
г . Съ лавс1е пвтеле лв" лдп хоръ , лдп тжттпъ, ип лт псалнре съ'Т
кжпте лкТ .
д . Къ Бше воеще Боитвл лдптрв попвлвл съв , ип ва лдппълца пре че! влжпг"
лдптрв шжптв1*ре .
6 . Лъвс1а-се-вор кввшшп лдптрв тър'ре , ии се вор Бкквра лдптрв ащерпвтврие сале .
е . ЛДппълцърьле лв1 Октпегев' лш гжтлежвл лор, пп савп (1е атжпс1оъ пърцие
асквщте лдп тж1ш'ле лор .
3 • Касъ Факъ '2бжпс1ъ лдптрв пеашврц ип* твстрър! лдптрв попоаре .
н . Касъ леце пре лдтпъраци лор кв ове/Л, ии пре търщн лор кв кътвш! с!е
Ф1ер.

л . Касъ Факъ лдптрв ажпиш жвйекптъ скр|'съ :
кввшшиор лв! .
А Л Л I Л 8 I А

шър|'реа ачеаста есте твтвлор

150 .

.]\|1(1еашпъ пре тот Окхвл квтотфслвл Ле впелте <1е кжптаре сь лавйс пре Пктпсгек .

т
ъваацД пре ВктпегеЯ лдптрв сфшци лвТ , лъввец! пре ел лдптрв тър'а
пвтерп лв! .
е. Лъваоц! пре ел лдптрв пвтерие лвТ, лъвсЬц! пре ел двпре ткли*теа тгр'рп лв! .
г . ЛъвДадТ пре ел лдп глас Ле тржишцъ , лъксЬцТ пре ел лдп псалт1ре пп' лдп
адъвтъ .
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д . ЛъкеЬцД пре ел лшт&тшпъ , ни' лш хоръ , лъвс1ац1 пре ел лшстрвпе , ни
лдп оргапе .
е . Лъвйац! пре ел фп кипвале Б*пе ръскпътоаре , лъввмц! пре ел лш к'швале Ле стр'гаре : тоатъ свФлареа съ лавйе пре Богппкл .
МЪР1РЕ :

Ачест П< алш , (I I осев! есте сщлЧ- <1е 1)аш<| аФаръ <1е пвтърял чслор , 150 (1е Псадш! , капЛ с|'пп;р с'а Бикт 1:8 Гонат . 1Ш .цп 1>й'срп;ъ ни съ четеще, пеша! йе осес1 ,ч\ л четмп , пи I* 1«.|ии/1м
лкГ 11чст Мър1ре :

'к ерат л^птре Фрац'1 пие!, пп та! тжпър лт каса татьлв! пие»: пъсквт-ат оие татълв! ппев .
н . МжТш'ле теле вв" фъквт оргапвд , пи йенетеле теле а8 алкът«'т
псалт1*р*а.
г. 1Ш 41'пе ва вест' Попшкл»! пие»? л\псв'ш1 Потпкл, лшсй*ш1 ва авя' .
д . -]\г)св"ш1 а тр'т"с пре лдппервл съ» , ни* т'а лват с1ела опе татълвТ пие» ,
пп* ^пГа впс к« вптвл с!е летп ал впперИ сале .
€ . Фраци пие! бвп! ни" тарТ , ш! п*а вше В01*т л>птр» Длани! Лотпкл .
е. Еипт-ат лттрв лмштшпареа чел»} с1е алт пеат , ш1 т'а влестетат лштрк
МолЛ съ! .
3 . 1ар е» гтвлгдпс! сав'еа с!ела аласвл, 'Гат тъ1*ат к&пвл лв!, ни ат рмНкат
окара йптре фн л«! 1сраи .
'

I I

.1 -I

Ачест Псалм луп Евре1е пв съ вфлъ, ни' есте Апокр|ф ( яиЧкг пасете кяпопп: ) шч? ли! Бйслеа чеа (1ела
Котплвт пв съ пане, 1нр .цп алте Фоарте век! кърцГ съ 41'теще, пи съ паче потешреа л»1 липр'о ешетолъ
а оаре-каре! Марп кътре
О : 1гоат{е Мячешкел. шЧ 0* : 1оап КрНост, кввялт 17
кътре АпТ10хенГ пошепеще аче<т Псалт: аипжйереа ни С»: АтанасЧе ли) вкнптвл кътре Марцелп Тот : 1. Фяца 748.
пи .ци Спюппсьл Сф Скрин»]»! ,
Того: 2. Фаца 87. Пп : ла Коттел : ни Вчгшс 1'апсо : Еитмте :
ни алнп . Съ амъ ни л\п Алевсаш1р1па .

К8ВЖМ ^ N N А I N Т Е .
ре! кърцТ оле лв! Солотоп к» ачест ржпс! съ пвп , ка картеа чеп
(ШГтж! съ Ф1-е тлЛеле , <1ьпъ ачеаста ЕклМеаствл, пи та! пре вртъ Кжптареа кжптърйор.
Геспре скрпторвл кгрцп шлаелор пв пвтет съ авет ликШалъ,
Ле врете че Солотоп ла лдпчепвтвл кърцП сь търтвркеще пре сте скрнтор,
8П(1е аша 21че : ,, Шлйеле лв! Солотоп «иьл л»1 1);\1ш\. лшпъратвл лв! 1сраи 11
каре лвкрв Ш1 оЧп лдпчепвтвл ЕСПнл»! к$ • впие аша съ четете : ,, ачестеа сжпт
пийеле лв! Солотоп, каре ле-ав скрк пр^етти лв! Егемеа лшпъратвл Ше!"
1Л1 ачесте кввште съ чпеск пв пвта! ла че! 70 Ле БаскалТ , 41 шч лт Б1БЛ|'еа чеа Евреьпскъ, оЧп каре кввште лвшшат съ квлеце , квт къ тлЛеле челе та! сПп свс, сйекъ челе пжпъ ла копвл кр. сжпт та! с!е Летвлт сюкжт Ехев1*еа , ип Ле Солотоп сьвжрппте : Лмр челе че вртеагъ пжпъ ла капвл л. Ле
слвяптори лв! Егеюеа аЛвпате ип скрке .
^репт аче1*а Фоарте първт лвкрв есте, квт къ аЛвплреа, ип пвпереа ла вп
лок лт осев1те вреш! с*ав фъквт. Къ лдши.ште Ле роБ1*еа Вавпопвлв! тре! пн!
Ле тлЛе але лв! Солотоп съ цтеа л\п скевоФипкчеа ЬЧсерЬи!, (Ип каре скрНторн че! осжрЛвкор! твлте Лштр'аче.|еа спре фолоскл лор еь скрю . Бвпъ апршЛереа Би;ер{чП ЕсЛра кжте-ва пърт1челе Лштр'жпселе а квлес .
Квт къ лвкрвл ачеста есте квт ат г\с , пе аратъ ржпЛвл лвврвр!лор , Ле ве! скоате пе
та! ст|'хврме челе Ле пре вртъ але клпвлв! кд . каре фНпЛ тшкате Лт скавпвл лор , твлте тктър! г8 .
Орепт ачеха капетеле челе Лт'тж1 пжпъ ла спхвл кп . ал капклв! кл,. ашасъ въЛ а Ф|, квт къЛе Солотоп с'а скр!о: 1арчеле-л-ал
те сжпт квлесе Ле ЕсЛра , сзв Ле Сшагога чеа таре , са8 та! вжртос ип Ле
ЕсЛра ш I Ле Сшагога Лт юате ппЛеле лв! Солотоп, каре лвкрв Лш лт с«Флареа , ип <Нп ржпЛв!'ала Бвхвлв! сфжпт с'а фъквт .
Капетеле челе Лш'тж! пжпъ ла ал гечелеа та! кв ссатъ сжпт лдпЛетпътоаре,
ни лттрв ачелео Солотоп пе лдпЛеатпъ пре по! спре певотца лтцелепчвт!
че! черещ!. фолосвл, ип таре кввппца е! Фоарте лъвЛжг Л, преккт лт капвл Лп'тж!
ст1'х е- -1 ачестеа пвашЛвле лшцелептвл та! лдпцелепт ва <н .•• Къч! кжпс1 отвл
пиЛе пре ])втпс7.ев лт скрттвр!, пи пре Б1сер1къ лттрв лтвьцътвра чеа йатъ е!
с1ела Овпшс/ев . атвпч! ЛоБЖпйеще лдпцелепереа , (1е каре скр1'е Сф : Авгвст!п
кввжпт о . л^п 1оап ,. Крейшца та ввръцъ пре Т1пе , ка л^пцелесвл еъ те втпле
пре тше ."
^
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1Ш к» аДевърат Де вот чеп ачеястъ карте к« дваре апппте , преквш съ
кввше , ша! ш'ш!к лштрв тоатъ ФмосоФлеа, ни лдпвъцътвра овпеприор вот
аФла , каре лдптрв ачеястъ кярте съ п» се аФле , ор! Де вот сокотч В1'яца чеа
Де осев! а Ф1в-кърь1а, певошца спре Фаптеле челе вкпе. Ф»га Де пъкате : ор!
1спръв|'реа , ни кжрншрса каси : орТ кжрпшреа , пи лмДрептареа чеа пол1Т1чеаскъ .
1ар ачесте порвпч! але лшцелепчвпп че! Де тжптмре , к« граЙ легпе Де Л1Пцелес , к» пппвпатъ осопре , пи к» Фрвтоасе асетъпър! , ата ле пкпе лдппатте , кжт пншк алт съ пв поатъ аДвче та! твлт, пп та! Б1пе съ лдпкре||11!цехе , сав съ лдпДетпе, ни съ писче пре от .
НИ аче!а есте Декжт тоате та! таре , къ ачеаста лдпцелепчвпе! че! аДевърате тешели пеклът1те пвпе , слвжва чеа ккратъ а лв! Ш.пше/ок , Фр1*ка лв! , к»чершч1'еа , пи стеретеа.

К А П

А.

Фолоскл шк]сзор : асквлтареа , пн л/.тК-шпкл спре ^пцслепчвпе , съ сюнепеще 41 ял съ пв «ршвхе йьпъ
.^1ПБдап21р1ле пъкътошмор , ^пцелспчвпеа ^паеапшг спре а са ^мпвръцниаре , пи челор че о аръсх ле
1'сстеще пе[преа .

иДеле лв! Солотоп Ф1нл лв! БавМ кареле а лдтпъръцл'т лш 1сраи.
в. А квпоаще лдпцелепчвпеа , л\пвъцътвра , а лдмцелепе квв!птеле
юъестр1е! .
г . Апр^чепе лдпвълвелеле ворвелор, ни Деслегареа кввттелор че
лор лдптвпекоасе , шч а сокот! Дрептатеа , пи : Девърнл. пи жвДекатъ а Фаче .
^ . А Да челор Фъръ Де ръвтате ютецдте, пи' првпквлв! тжпър С1тщ'ре, пн лшцелецере .
е . Ачестеа авжлпДв-ле лдпцелептвл та! л^пцелепт ва Ф1 , пп чел лищелегътор
кжрпшре ва ДобжпсП .
е. ПН вп квпоаще шлДа , пп кквжптвл лштвпекос, ни ворвеле л^пцелепщлор ,
ци лштреБърме челе асквпее .
3 • .^пчепереа Л1пцелепч»пн есте Фр^кп Ботпвлв!, пи' квпоцппцъ бйпъ есте твтв- псалт.
лор челор че о Фак пре еа, креДмща лштрв Овтпегев есте лшчепереа пр1чепери, но. 9.
1ар че! пекреДшчош! (1) ДеФъ!теа:гъ лдпцелепчвпеа , ни лдпвъцътвра .
енрах.
и. Асквлтъ Ф1«ле лдпвъцътвра татък! тъй ^ ш1 п» лепъДа лецме та!чн тале.
1. 17.
а. Къ квпвпа Дарвриор ве! лва пре крещетвл тъв", пи лапцДе авр лдтпрежврвд
грвтагвлв! тъ8 .
I. Ф1»ле ! съ пв те лиинале пре тте отшепп че! пекреДлпчош!, тч!съ воещ! лор.
И . Т)е те вор ркга 21кжпД : вшо к« по! лдпсоцеще-те лаежпце, ин кк стржтвътате съ асквпДет лдп пътжпт пре отачл чел Дрепт •
7 .

(1)

АсПкъ: че! *ъръ евлаше, ип пе1 край' .
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П1Л0ЕЛЕ,
п' . Съ'л литцмц оре е! ка 'аЛвл Ле вш, пп съ стищет потешреа .ш Ле пре
пътапт .
п . Агошсеала л«1 чеа (1ешклт прец съ о апвкът, ни вот втплеа касме поастре Ле пръг! .
д) . П8пе'ц1 соарта та кк по! , ип о пвпгъ Ле овще оъ авеш тоцТ , пл вп сак
съ ф/е поъ :
& . Съ П8 терц! л*п кале К8 ЛжпшН, 41 съ'ц1 иб.'|Ц1 тчорвл тъ« Лела кърър/ле лор .
)с«|е«.
61. Къ шчоарме лор ла ръвтате алеаргъ , пи гравш'че сжпт а върса сжпце .
59. 7.
^' . Къ П8 Фъръ Ле Лрептате съ литпЛ шрежие пасърмор .
н| . Къ че! че съ лиюоцеск сжицвриор, лш! агош'сеск лорв'ш1 реле, ппсфъръшареа оашегплор челор Фъръ Ле лепе есте реа .
лл . Ачестеа сжпт къме твтвлор челор че Фак Фъръ Ле лещ , къ ка пекреЛшца лдш! ръпеск свФлетвл съв.
к. ^пцелепчвпеа лш ръспжпт'е (1) съ лавЛъ , ии прш влще лдпЛръгпеалъ
яЛвче .
к* . Пре вхрфврпс 21(1кр|'лор съ вестеше , ла порцие челор пвтершч! шаЛе,
ип ла порцие четъцн кьтегжпЛ гръеще .
кп . Кжтъ вреше че! певшовац! се вор цшеа Ле Лрептате , пв се вор рвшша : 'ар че! певвпГ , фпнЛ поФтор! Ле ватжоквръ , пекреЛ 'пчош1 фъкжпЛвсе , ак хр.т,т щппца .
кг . НИ в1*повац1 с".18 фъквт твстръриор , 1атъ въ епв/в лшпаште гра'вл
свФлърп теле , пи въ во"8 лшвъца пре во! кввллтвл ш1ев .
1сЯ|°е«
к д . Къ ат стр1*гат ни пв пГац! асквлтат, ни' ат лдптше кввште , ни* п'ац!
65 н лват атште .
66 4
ке ■ Ч' ац! ЛеФЪ1шат СФатврие теле , ни п'ац1 лват атште чертърие теле.
1ерет!«
К9 . Пептрв аче1а ш I ей в 018 ржЛе Ле пер'реа воестръ , ип шъ во'« ввквра
7 12 кдшЛ ва пеш' воъ шерЛереа .
«з . "П кжпЛ ва пъвъл! асвора воастръ Фъръ Ле веете певое , пи* ва вет*
свпъраре, асетепеа в'Форклн1. ни' кжпЛ ва веи I воъ пекагвр?, ип' лдпквпцвряреа (2)
Ч0Т1.ЦИ. сав кжпЛ ва вет воъ пер'реа .
кн . Къ ва Ф1* , кжпЛ шъ вец! мета , ни' ев пв вой авг' пре во! , къвта-тъвор че! ръ1, пп пв шъ вор аФла .
кл. . Къ »к кржт лдпцелепчвпеа , ип кввжнтвл ^3) Ботпклв! п'а8 алес .
л . N141 а8 во'т съ 1а атште СФатврие теле, пи ав" ватжокорк твстрър!де
теле .
20.
27 .
19.

(1) -|\чтр« еипрме вгиор с» шип . пи .цп вл'цъ .
(-) |\пчса веке пв естс, чвтъцП , са8 клпй ва исп1 воъ пер1|)еа
(3) .}\пчеа век1е есп-цта.
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шерЛе
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оЛши
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Пептрн аче1*а вор тжпка рог Леле къи сале, пи се вор сътвра Ле пеквса .
Къч! къ Фъчеа стржтвътате првпчиор , се вор оторж | пи черчетареа
пре че! пекврац!.
1ар чел че тъ ва асквлта пре пипе , ва лъкгл' спре пъЛежЛе , ии се ва
Фъръ Ф])1'къ Ле тот ръкл .
КАП

В.

Лгошслреа фпцелепчмнГ кжте гхпгттпГ п<1ече , им кжге ргмгц! Лепъртеягг , к« каре В1П йарьрие лвГ
и&шиегек , Ш1 <иръ <1е каре .цп тот локел съ грешащо .

]'»ле ! с1е ве! припи граЬрие теле, ии Ле ве1 асквпЛе поркпчис теле
ла тте .
н . Ва а»21 крек1"а та лмцелепчвпеа , пи ве! л1ш шипа та Де квпоци'пцъ , ш1 о ве! пвпе Ф1влв! тъй спре лшв! цъткръ .
г . Къ Ле ве! шета лищелепчйпеа, ни Ле ве! Ла гласкл тъв К8ПОци'пци ( 1 ) .
д . Ш\ Ле о ве! къвта пре Лжпса ка арцшткл, ии Ле о ве! черка ка которие :
б . Атвпч! ве! квпоаще Фр|'ка Ботпвлв!, ни квпощшца л»! Бмппегев ве! аФла.
в . Къ 1)отпвл Лъ лтцелепчвпе , ни Дела Фаца л»! есе квпощшца, ии щипца .
д . 1Ш аЛвпъ В1'ст1ер1'е челор че лвкреагъ тжптв1'ре , пи' епъръ терпереа лор.
н . Касъ пъге&скъ къие Лрептъциор , ии калеа челор че съ тет Ле Лжпсвл о
Ва ПХ21 .

л. . Атвпч! ве! квпоаще Лрептатеа , ни женената , ии ве! Фаче тоате къие
(2) Бвпе .
\. Къ Ле ва веш лдпцелепчвпеа л\п кьпетвл тъй , ии" сшц1*реа свФлетвлв! тгв
Б8пъ а Ф1 Ц1 се ва пъреа .
4). Сфатвл Бвп те ва пъх! , ии кгцетвл Лрепт те ва апъра .
к1 . Касъ те 1/въвеаскъ Ле калеа реа , ии Ле отвл че и» гръеще пш Ле
крехвт .
п . 0 ! че! че а лъсат къие челе Лрепте, пи вшблъ лш къие лштвпереквлв! .
^1 . Че! че съ веселеск Ле реле , пи съ ввквръ Ле ръ2врът1реа реа .
$\ . Але кърора кърър! сжпт ръсвръпте, ип стржтве втвлетеле лор .
51 . Ачв1а те вор Лепърта Лела калеа Лреаптъ, пи те вор лшетреша Лела гжпЛвл бвп .
3' . Ф1вле ! съ пв те апвче пре Т1*пе сФатвл рг8 , кареле ласъ фпвъцътвра т1перециор , ип »!тъ лепеа лв! Бетпехе» .
3 .
9 •

(I) .цпчеа веке есте: ил йе ве1 кгктн тъестр1°а ка пас твре ,
V') ЛДпчеа веме ече : оеше , пр1п каре сг .рпцелег къ1де .

32.
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1ов.
Ь. 17

П I Л Б Е Л Е,

ш. Къ 'иГа пкс лжпгъ топртс каса са , ип лжпгъ ь.с1 кв пътжптеш! кърхрие
сале .
л.1 . Тоц! че! че втвлъ пре с!жпса пв се вор лттоарче , П1ч! вор ажвпце ла кърър! с!репте , къ па"! вор апнка пре е! апп в1ец[1 .
к . Къ Де ар Ф1 мпвлат пре къ! вкпе, ар Ф1 аФлат кърърме арептъвн петейе.
к* . Къ че! бвп! вор лък»1 пътжпт.чл , нп че!квв1'ош! вор рътжпеа преел.
кп . Ьр къ1'ле челор пекрейтчош! вор пер! ае пре пътжпт , ип че! Фъръ йе леие вор пер! с!е пре йжпсвл .
КАН

Г.

ЛДпцелвпчвпеа доппеще иаца : тпа , пп аНевгрял с» пя се тргсеасгъ : птйежйсп спре Огтпегев , тетерен оЧ Ренти»: 1'ишш, <ъ се ч/тнтсаскг •. чертарса л»1 Огтпехе! гя I осели а о припи : ла»с1а ;цпцелепчьпН ип челор че вршеагг лдпцелсичята тоате ле елм.т 1.ороч;те: й\грае а йа прн тч пми, пп а пк 'I фяче ръЪ, с » асъ пр!Ч1 : челор рг! а п» грта пер!реа челор п рг (1с леце, 41 мве«-*8ваМ11 ареа Б»в101Ш.:ор .

1»ле! пя «Тта лец!ле теле, пи' кввттеле теле съ ле пъгеескъ 1гп'та та .
п. Къ лкгпмтеа втецП , ип лш гиелор, ип паче вор айаопе ц\е .
г. ДШостегпа, ип кресНпцасъ пв'и,! лтсеаскъ, нп' ле лупФъшвръ пре
еле литшрежврвл грвтгжиор тх! , ип ле скр1*в пре леспегме нптП

Гои в:
и. 16.

Топт.
4. 7.
Ла а.
14. 13.
Ев|е1.
12. 5.
Агиь:
3. 19.

та.1е , пп ве! аФла х-р .
д . 1Ш съ гжпаещ! вяпе Л4ппаштеа Оотпклв!, нп а оатепмор .
(? . Фй пхвъяа1к1пс1 кв топтъ пита спре П.шпегей, 1.1р кв л^пцелепчвгеа тапв
те пвър! .
е. ЛДптрв тоате къпе тале съ о квпощ! пре йжпса . касъ лшдрептеге КЪ1ле тале .
д. Л"в фП лдпцелепт л>птрв тше ептр, ч! тетете с1е Ввтпегев" , пнтеФерещес1е тот ръвл ,
е. Лтйпч! ва Ф1* вшйекяре тркпвлв! тъв , пи' плгъ оаселор тале.
л. . Чтстеще пре Ботнвл сПп остепелеле тале челе йрепте, шП йъ лъг пжргъ аш тоате ройврие тале челе йрепте .
I . Кгсъ се втпле ж1'тш'ц(ло тале йе твлцДте ае гржй, ип съ се версе теасквр»'ле тале бе вш .
41. Кв йеФъипа лдпвъцхтприе Ротпвлв! , п!чТ слъб1" *п'кй чертат аела ажпсвл .
«I . Къ пре кареле 1'ВБеще Оониш , лдл чеартъ, ип Бате пре тот Ф1'вл пре кареле притеще .
Г1 . Фер1Ч1т есте отвл , кареле а пФлат л^лцелепчвпеа , ип твр1'торвл, кареле
а квпосквт Щ1шца .
^\ . Къ та! бвпъ есте пег8Цътор1а ачещ1а , Лекжт внгперше аврвлв! , ш! але
арцштвлв! .
(I . Къ та! сквтпъ есте йекжт п1етрие челе Ле тклт прец , пв стъ е! пшш
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.цтпротчвъ че есте ръ8 , квпосквт есте твтвлор чедор че о квеск про еа, цп
тот че есте сккпш пв есте е! врейш"к .
91. Лвпцлтеа гиедор , ии апи В1*еци скит лш Лреапта е! , ни' лп стжпга е! богъЦ1е , пп шър1*ре , пи (Ь"п гара е! есе Дрептатеа , лепеа , пи мида пре Д1Шбъ де
поартъ .
3*1 . Къие С1 с.т.пт къ! ввпе , пи' тоате кър грис с! кк паче .
Й1 . Пот де В1*ацъ есте твтглор чедор че съ лшеск с!е Лжпса , ии чедор че съ
реагътъ с!е еа ка пре Оотпвл липетеец! .
а1. Бкгапеге» кв лищелепчвпеа а лдптете1'ат пътжптнл , шх а гътхт червриек»
пр1чепереа .
к. ^птрв квпощшца лв1 аЛяпкврие с'а8 Десмс, ии' пори пв иворжт ппъ .
К1 . Ф1вле! съ пв треч! , чд пъяеще сФатвл пиев, ии гжпДвл .
кв . Касъ Ф1е в1в скФлеткл тъв, пи съ Ф1е хар лшпрежкрвл гр«та2В1В1 тъв" ,
Ш1 ва Ф1 вшДекаре трвпвлв! тьв, пи пгртаре де гр1жъ де осселе тале .
кг . Касъ ятвле лдп паче авжпс1 пъйежДе Л1П тоате къие тале , ни касъ пв се
потпеаскъ шчорвл тъв .
кд . Къ с1е ве! шъсюа , Фъръ Ле Фркъ ве! Ф1 , ми де ве! Дорпи , Двлче ве!
г1орпи .
к<? . Ш1 пв те ве! тете Ле Фр!ка, каре ва вещ асвпръ'и.1, т'ч1с1с пъвъ.и'рие пекреаЧпчоиилор челе лшпресхрътоаре .
кв . Къ Попшвл ва Ф1* л\птрв тоате къие тале , ш I ва л>птър1 шчорвл тъв , ка
съ пв те клътещ! .
•кз» N8 те лепъ'1а а Фаче вше челвТ лнтс1т, кжпЛ поате а ажвта шжпа та .
кн . N8 2146: Лвте, пи' съ те лдпторч!, ии тдипе л\цТ В018 с1а, пвтжш) тв Фачо
в1ие , къпя цп'1 че ва аДвче чеа витосре .
ка. . N8 тещеш щ реле асьпра пр1*етспвл81 тъв , карсле вше <1с ап.реа . ии
пъс1ъжс1»еще спре Т1пе .
а . N8 фП 18Б1Т0р Де вражвъ лшпропва отвлв! Л1П яаДар , касъ пв'ц.1 Факъ ш'е
чева ръв .
л». Дт8'цТ агошс1 окърпе оптешлор ръ> , тч! «рта къиор лор.
Псалт:
ля. Къ пекврат есте лшкиптеа ПотпялгЛ тот кълкъторвд Лелеце, ии кв че!
арепц! пк съ липпревпъ .
лг . Бдестетвл Вотпвлв! лдп кгседе чедор пекре(Ь'пчоаи , 1*ар кирцие с?рспц1дор Б1ме съ кввттсагъ.
ад, . Ботпвл тжпДриор ле стъ лдтпротГвъ , 1-пр чедор стсрщТ ле йъ Д.ф.
ле- Че1 лдпцелепц! вор тоще1и тър1ре , 1ар че! пекреЛшчошТ г.в лшпглцат
окаръ .
32 . Зф

36 . 1-
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П I Л Й Е Л Е,
К А П

д.

.]\пцелептги к< ппЛя са .япЛеатпъ а черва .рпцетепчвпеа : а кърг!а «оюапце ле тХтеще: а съавате
Нем кгме пекграциор , пл а нш] 1пйе ахе Лрелцмор : швтрв паха липи! , агкрЛ, Ш1 а лвшиор .

сквлтяц! фп .^пвъцътьра пърште.ш , пи" лвац! апипте съ квпоаще'ц»
щПпца .
■ . Кг бар бкп бъраеск воъ , лецеа теа съ пв о пъръсщТ .
г . Къ пи еа" аш фост аскклтхтор татълв! пиев" , ви хвбхТ лшпаштеа ФецИ таГчп теле .
^ . КарП тъ л\пвъца, им" 21'чеа : съ се лмтъреаскъ кйвжптьл пострв л^п штз
та , пъгеще порвпчие , пи' пв ле в1та .
е- Агош'сеще'ц1 фпцелепчвпе , кждп'гъ'ц1 щпппъ , пв в1та . ш'ч! трече кв вебереа кввштеле гврН теле , тч! те ввате бела грл1«рие гврП теле .
г . IV» о пъръс! пре бжпса , пп те ва щ'пеа пре тше , 18Бещео , пи те ва аъгх .
3 . фпчепереа л^пцелепчвпи есте а клцмга лдпцелепчьпе, пи лдптрв тоатъ агош'сеала та , агошсещ,е*цТ щипцъ .
н. Прпшещео, пи о квпршбе пре еа, пи те ва лишълца , чшетещео касъ те
КВПр1П2Ъ .

л. . Касъ беа капвлв! тъ8 квпвпъ бе барвр! , пи' съ те акопере квпвпа шжпгъерЯ.
• . Авж! Ф1«ле , пн прптеще кввштеле теле , ип се вор л\п твлц1 апи В1еци
тале , кгсъ Ф1"е швлте къие в1'ецП тале
д! . Къ те лтвги къ1ле лшцелепчвпп , пи' те лдпбрептег пре кърър! брепте .
м . Къ бе ве! впила пн се вор липшебека паши тъ1, пи* бе ве! алерга пв те
ве! остеш .
п . Цте-ге бе ^пвъцътвра шеа, пи' пв ] о лъса, 41 пъгещео пре еа пде спре
в!е; цп та .
д| . ^\п къие пекребшчошиор пв терпе , Пхч! съ ржвпещ! къие челор Фгръ
бе леце .
е< . ОрГ лт каре лок съ абвпъ т.-въра , съ пв терцТ аколо , ФспТ бела бжпшП,
пн те бепъртеахъ .
91 . Къ пв борш пжпъ пв Фак ръ* , пн* съ 1а сотпкл бела бжппш , ни п'аборт .
3« • Къ аче1'а съ хръпеск к» ввкателе пеквръц1'е! ,
ш! съ Л1тватъ кв В1пвл
кглкърп бе леце .
т . 1ар къие брепциор , ка лвшша лгпнпеггъ , терг , пн' лвт1пеа»ъ пжпъ
кдпб съ пл'пеще 21 оа .
.0.1 . Ьр къие пекребшчошиор сжпт лдптвпекате , къ п» щШ квш съ л\т~
ше<]екъ .
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пи бе кквштеле теле алътвръ'ц1

врек1а та .
к* . Касъ пв скахъ ивоаръле тале , пъгещеле лт ш1та та .
кн. Къ В1*аЦъ сжпт твтврор челор че ле аФлъ пре еле , ни вшбекаре атот
трепел .
кг . Кв тоотъ паяа пъяеще Штя та , къ сНптр'ачестеа сжпт еиприе В1'еци .
к д . Леапъбъ дела т!пе гера чеа лшбърътшкъ , ш< ввгеле челе пебрепте ле
бепъртеахъ бела тхле .
к$. ОкЛ тъТ брепт съ каете, пи иепеле тале брепт съ клшеаскъ.
кз . Брепте втвлър! фъ кя шчоареле тале , ии къие тале ле лшбрептеажъ .
кз • Съ пк те пваЦ1 беа бреапта, н1ч1 беа стжпга, пп'ц1 авате шчорел тъе бела
калеа чеа реа .
кн . Къ къме челе беа бреапта ле цпе Ботпел , 1ар челе беа стжпга сжпт ръсвръпте .
кл. . ПИ ел брепте ва Фаче втвлърие тале , ии кглъторпле тале лш паче ле
ВЗ ПОВЪЦ81 .

ЕАП |.
Порйпчсще а сг »ер1
.

Ле кгрвъ, пи с* н се шярхг «нтепелеле , ни' аш'Г, «еше^а са с"о гвссасЕг , пп йе
чеа стрешъ сг •ига.

1'еле! 1*а атште ла лдпцелепчвпеа теа, ии' ла кввштеле теле плескъ
крек1'са та .
в . Касъ пъгещ! кецетел бвп ,
ии щипца вегелор теле порвпческ Ц1*е .
г . N8 те 81та ла Фетееа реа, къ пнере пшъ бш ввгеле Фете! че! керве, к^ре
пдпъ ла о врете лдпб«лчете гретахел тг« .
д . 1ар та! пре ертъ та! атар бекжт Ф]'ереа веТ гФла , ил та! асквдот бе
кжт ссБ1еа чеа де нпжпбоъ пърцме асквцдтъ .
(? . Къ П1'чоар1'ле певвше! погоаръ пре че! че съ лшеск ве бжпса ке топрте
ла 1; б .
з . 1Ш ертеле еГ ле сжпт стътътоаре , къ пре къме В1*ец1*1 пк втвлъ , ип
рътъчпи сжпт панш е! , ип пк вте кепосквц! .
д. БечГ Ф18ле есквлтъ-шъ пре пи'пе , ил съ пв Фач! петревгпче кевштеле
теле .
*
н . Вепъртеагъ'иТ калеа та бела бжпса , ип пв те апроглеа бе вип'ле касП е!,
л. . Касъ пв ба! алтора В1саца та , ип гиеле тале челор петиоспв! .
I . Касъ пв се сатвре стрешп бе пвтереа та , иа* съ пв ктре сстепелеле
тале лт касъ стрешъ .
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§л . ШТц! ва пъреа ръ» пре вртъ, кжпН се ва гПркпнка кгрпеа трепи»! п$.
Н1 . ПИ ве! 21че : квт ат вржт лишъцътвра , ип <1ела швстрър! с'а Непъртат
1П1ша теа .
п . ]\''ат асквлтат гласвл челв! че тъ черта, ип' ла чел че тъ лшвъца пи 'т!ат
плекат вреюеа теа .
д| . ^тпвцшъ врете т'аш фъквт лштрв тот ръвл, лш ппжлоквл аНвпъри
ип ал соворвлв! ,
е'| . Ф1кле! веа апъ Ат васеле тале, ип Нш 1*2воркл Фжптжпиор тале .
91 . Съ се версе Ц10 апеле Нш 1'гворвл тъ» , пн прш влщие тале сь треакъ
апеле тале .
у. Съ'ц! Ф1С авереа паша! ц^е сшгвр, ип пшелеа стреш съ пв съ лдшпъртъшаскъ кв Т1пе .
й| . 1гворвл апе! тале , съ Ф1'е ал тъв", ип те веселеще кв Фетееа чеа сИп пперецие тале .
л.1 . Черввл Нрагостп, ни пвШ Ле черв ал Нарвриор тале съ ворвеаскъ кв тГпе , нн ата съ'ц! вртеге 1п'е , ип съ Ф1*е кв Т1пе лш тоатъ вретеа .
к . Къ петрекжпН лшпревпъ лптрв Нрагостеа е! те ве! лштклш, пк фП тьлт
кв чеа стрешъ , п!ч! съ те квпрнш кв г.рацелс че1а че пв есте ата .
1ов14. 16.
31.4.
34. 21.

к* . Къ лдппгиптеа окиор лв! Бътпегев сжпт къпе отвлв!, ип тоате вртеле ль! ле сокотецге .
«в . фъръ Не лец!ле вжпеажъ пре ст, пп съ стржгце Ф1-е-кгре квлапцврие
пъкателор сале .
кг . Ачеаста съ сФжртгще к» че! пе лтвъцгц! , ип Нш твлцнпеа аверП сале
с'ав лспъНат, ип «8 пер1*т пептрв певвше .
К А П

3.

А съ *ср| йе сехъии'е : пре че I лешш лдл .цг.йеашпт спре лшркрс кв п!лДа акрП1чЛ , лдшетпслгъ п] е
кълкгторвл (1е лсие , пчее лвиркр! >\ агне Пошпвл . фпЛсяпшъ спре на /а .111,111, ип съ пк пофтещ! ч\чтб- '
сецеа •тете! ч! съ ге *ерещГ йе лдптревпареа преа-нрме! .

1»ле ! Не ве! лва лмкегъипе пре пр1*етепкл тгв1,

ве! На връжташълв!

тжпа та .
п . Къ кврсъ таре сжпт отвлв! ввгеле лв! , ип съ пртНе кв кввттеле гкри сале .
г . Фъ Ф1йле челе че"ц! порвпческ е8 , ип те ве! тжптв1* , къ ве! терце ддп тж!тле челор ръ!псптрв пр1ет1пвл тъ8, Пвслъв!, 41 лг.сь съ се тжш'е пр1етшвл тъв,
пре кареле л'а! лват лшкегъине .
^. Съ пв На! сотп ок!лор тъ! , тч! съ Норплтег! кв цепеле тале.
6 . Касъ те тжптвещ! ка о къпр1*оаръ Нш кврсъ, пи ка о пгсъре гИп лац .
з . Меро! ла Фврги'къ , о лепешвле ! пи кртеагъ въгжпН къие е!, пн Фнта!
лищелепт Некжт Нжпса .
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3- Къ аче!а пеФшн! лвкрътоаре с!е пътжпт, шч! авжпс! пре чше-ва съ о лш-гЬтпе , ШЧ1 С8ПГ стъпжп ФШ1(1 ,
и. ^ш' гътеще вара храпъ, Ш1 швлтъстржпсоаре Фаче лшвретеа сечсршвлв!.
Сав терц! ла алипъ , пи ве! квпоаще кжт есте Ае лвкрътоаре, пи кжт с!е кврат
лккр» Фаче, але кърма остепеле лшпърпп,и, пи прощН ле ас!кк спре съпътате ,
ип (1е тоц1 есте клип, , пи търЬъ, тъкпр сю есте ил славъ с1е пвтере, 41 пептр» лшцелепчвпе чмстыкиг-о , о о» лват лшпаште .
л. Пжпъ к.т.ш! о лепешвле 2ач1? ни' кжпН те ве! сквла <1ш сошп ?
I. ПвЦ1*п съ (Ьрпи, пи' пвцш съ шех! , пи пвцш съ (1орпите/Л , ип пвцш съ'и.1
л\гпБръциие/Л шептал кк тжпи'ле .
«I . Къ лпо! .]\ц! ва веги цю ка вп кълътор ръ8 съръч1*са , пи" лшса ка вп бвп
алергьтор .
П1 . 1ар Ае пк ве! Ф1* лепет, веш-ва ка вп 1/вор ссчериикл тък, ни сърт/и'еа ка
вп кълътор ръ8 ва фг,ц1 Аела тше .
п . Отвл чел Фъръ Ае пи'пте , ни Фъръ Ае лене вшблъ лт къ! реле , пи" ачела
Фаче сети кв окьчл, пи' вате кв т'чорвл , ни лшвацъ птершцжш! кв йецетвл .
д| . 1Ш шипа лшйърътшкъ шещешвпеще реле лш тоатъ врешеа, впвл ка ачела
тврвврър! Фаче четъцИ .
$1 . Пептрв аче1'а Фъръ Ае весте ва вет ла пер|'ре, да тъере , пи ла сФържтаре певшсккатъ .
01 . Къ съ ввквръ (!е тоате челе че вргще Пмппсгск, ип се ва СФържша пептрз пеквръуЛеа свФлетвлк! .
д| . Ок1вл сетецклв!, липпъ пеДреаптъ, тжии'ле челе че варсъ сжппе Дрепт .
ж. Шм'ш'та чс1*а че тещеиицеще гжпсЬр! реле , ни шчоареле челе гравш'че
а Фаче рг8 , се вор ш'ерсю .
л.\ . Ацжцъ пи'пчвпъ търтвр1'еа пеЛреаптъ, ип скорпеще жвсЬкъц! лштре Фрзц!.
к . ФГвле! пъгеще лецие татълв! тъв", ни п» лепъба лшвъцътврие та!чн тале.
кд . НИ ле лшеще Ае свФлетвл тъв пврвреа, ип ле лшФъшврълиппрежврвл грвПН28Л81 ТЪ8 .
кп . Кжпс! 8ШБЛ1' ле поартъ, пи' кв тше съ Ф1'е, касъ те пъяеескъ кжпс! ве! Дорпп*,
ии кжпс! те ве! сквла съ ворвеаскъ кв тше .
кг . Кь порвпка лепи есте сФсиник , ип лвтшъ , пи калеа и'ецН, ни' твстраре,
101 ЛШВЪЦЪТВрЪ .
кд . Касъ те пъзеаскъ Ае Фетееа кв върват, ни' йе пжра л1ШбН стреме .
«6- Фхвле! съ пк те Б1*ры'аскъ пофтв ФрвшвсецЛ, шч! съ те вжпеа! кв ошГтъ!,
шч! съ те лшшале пепеле е! .
кг . Къ прсцвл кврвй" есте кжт пи' ал впипжМ, пи Фетееа вжгеагъ свФлетеле
Бървпцпор челор Ае чшсте .
«з- А8 Аоар ва асквп^е Ч1пе ва фок Л1псжп, Ш1 пв'шТва арйе хашеде?
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кй . А« втвла-ва чше-ва оре кърввп! Ле фок апршш!, пи пв'ипва арЛе гичоареле сале ?
ка. Аша чел че ттръ да Фетее кв върват пв ва ф' Фъръ Ле вшъ, шч! тот
чел че съ атшпе Ле Лхпса .
а . N8 есте тшвпе Ле пршЛе пре чшева ФврхпЛ, къ Фвръ ка съ*ш1 сатвре свф.юткл съ» чел флъгпжпг! .
ад . II [' Ле се ва пршЛе ва плът1 Ле шапте орТ, ни тоате аверие сале А&пЛв.ле
се ва ръсквтпъра пре сше .
лв . 1ар преа-ккрварвл пептрв лшеа пн'пщ'1 пер]'ре свФлетвлв! съ» кжппгь .
аг . 1)крерГ. ип* окаръ пътппеше , ип ватжоввра лк! лдпвеак пв се ва щерпе .
ад. Къ плшъ есте Ле ржвпъ тхшеа върватвлв! е! , пп пь'1-ва ф' шиъ Ле еж
л>п /лоа жвЛекъцн .
лр . N8 ва лъса врожва пептрв шч! о платъ, п'ч! се ва лшвлжиг* пептрв швлте Ларвр! .
К А П

8.

Л\ «(И:! шиъ пре ташр спре р »пр]'п<1ереа .| пуск пчмт, пи' пиха поряп<п.:ор, пп съ се «ереаскъ <]« Л1пгшштврие крвелор каре пре лврг ге ( кр!е .

[ |" н д е ! пъгеще кввштеле теле , пи* асккпЛе ла тше порвпчие теле .
п . Ф'вле! чшетеще пре Пошпил, ип те ве! Л1птър1, пи аФаръ Ле
Нжпсвл пв те тете Ле алтвл .
г . Пъгеще порвпчие теле , ин ве! тръ* , ин кввштеле теле ка
лвтша окьюр, лишътвръле ла Лепетеле талс, ни* ле скр'е пре лъцшеа пиши тале.
а . 2' ка лмцелепчвпеа съ ф'е сора та , ип пнпте лдпцелегътоаре Л1ц! кжщ'гъ ц'е.
^. Касъ те пъгеаскъ Ле Фетееа стретъ, ип впиеапъ, каре те атъпеще кв
кввште (1«лчТ .
5. Къ пр'в*ш1 пре Фереастръ (Пп каса е!лавл'цъ,
3 . Ор! пре каре тжпър Лттре фп че! пелшцелепц! ва веЛеа л'пс'т Ле
пнпте .
н . ТрекжпЛ пре лжпгъ вппвл каси е!, пи* гръшЛ.
а. Сеара лштрн лдптвперек , кжпЛ есте Л1*ш'ще Ле поапте, ин пегвръ.
I . Есе лшпаштеа лв! Фетееа авжпЛ кш Ле кврвъ , каре Фаче а гввра пита
т'пер'лор .
41 . 1111 есте ръсФъцатъ, пп* пеастжтпъратъ , ип лдп касъ пв съ ашахъ п'чоа~
ре.1е е! .
м . Къ лш кжтъ-ва врете аФаръ съ ЛехпнеарЛъ, пи' лш кжтъ-ва вреше лдп влщъ
прш тот вппвл пжпЛеще .
п. Бвпь ачс1а съ апвкъ,
шГл сървтъ пре ел , ин кв Фапъ Фъръ Ле рвшше
жше кътре ел :
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д| Жертвъ с!е паче есте пие астъи! , с1а8 рвгъчвп1ле теле .
^1 . Пептрв ачеьп ат епит лшпаштса та , пофт1'пс1 Фоца та , пи те-ат аФлат.
01. Кк чершаФвр1 ат гът!т пател пие», кв ащерпзтвр! Ле чоле сПп Еп'пет ат
ащерпвт .
3 . Ат строп1Т гщерпвтвл пие»" квшофрял, ни* каса теа кв скорщшоаре .
И1 . Шпо съ пе йесФътът кв 1гъЦе пжпъ сПпппеоцъ , в1по , ш* кв йрагосте
СЪ 116 .]\ШБргЦ1111Ъ1П .

л.1 . Къ и» есте върватвл плев" акасъ , с'а Лвс л>п кале йелвпгатъ .
к. Легътвръ йе арвлпт лъ&ъА лш шжнпле сале, (!нпъ твлте гие се ва лштоарче ла коса ся .
к* • 1Ш л'а авътвт пре ел кв твлтъ ворвъ, пи к» лгцврме ввяелор е! 'л'а
трос пре ел .
кв . Ш' ел а терс йтъ еа Неграв , пи ка вп во» ла жяппере съ айвче , пи'
ка вп кжше ла легътвръ .
кг . Спв ка вп черв ръшт кв счцеата ла ф|'кат , пи сжргвеще ка пастреа ла
лац, пещи па" къ пептрв свФлет алеаргъ .
кд . Аквт Дар Ф1*вле гскглтъ тъ ! ип 1а аттте кьвштеле гврп теле .
к$. Съ пв се оватъ ла къие е! шта та,
1ш" съ пв те рътъчещ! лижърърие е! , къ пре твлц! ръшпсЬ'1 '1 а терйвт, ип пепвтървц! сжнт пре кори
'I а оторжт.
яе . Къие Ха^йлк! есте каса е! , каре а"вк ла кътърие торцп .

Кан

н.

Лпцелспчвиеа .ппйеатпъ спре аса квпр1ш1ере , им пре «пе ^п тглге мпвр! съ мвЛъ , 2|кжп<1 къ
есте м 08ШПС21В вечшкъ , кв 4а»еи тоате »гк»1к1»-2с : пре каре че! че о чеаркъ «ерлчщГ с»пт: /ар
ЧС1 ЧС О ВрЦ1Ге(Е , 1И|'ШС| ЕОр 41.

ептрв аче1*а тв търтврюеще лмделепчвпея , ка лшцелепчвпеа съ те
асквлте пре тме .
п . Къ пре вжрФврме челор лишал те есте , ип' стъ лт пнжлоквл
къръриор .
г . 1Ш ла порцие челор пвтершч! шас1е , ип лштрв штрър! съ ловс!ъ .
^ . Пре во1 о оотетлор въ рог, ин да$ глосвл ппев Фшор оотешлор .
е . ^\пцелецецТ че! Фъръ Ле ръвтате тъестр!'ег, ип че! пе лдпсъцрц! пвнец! ла
ШПИЪ .

е . Асквлтац'-тъ пре пипе, къ лвкркр! о"е чшсте во!8 гръ1 , пи' во1« скоате
аш Бвхе челе йрепте .
3 . Къ адевървл се ва лдпвъца грвшагвл плев" ип" вржте сжпт лишаштсп теа
ввхеле ттчтоасе .

33.
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й . К» Лрептате сжпт тоате грохйрме гври теле , пшик п« есте лштрв йдпселе стржтв , шч! лткжлчгт .
л. . Тоате сдпт петейе челор че ккпоск , ии йрепте челор че аФлъ щипца .
I . Лвац! лшвъцътвра , ип пв арпшт , пи шпица ша! в.т.ртое (1екдт аврнл
лъшкр1Т , пп' огопГс|"ц1 квпощшца т»! твлт йекжт аврвл кврат.
«I . Къ т:Л бвпъ есге лтцелепчвпеа <1ск,т.т п^етрие челе <Ь твлт прец , ип
тот че есге скьпш пв есте врейгНк е! .
п . Ей лшцелепчвпеп ат сълъшлв1т сфзтвл , ии квпощищ! ни' гжп^вл е» л'ат
кетат .
п. Фр1ка Ботпвлв! враще пейрептатеа , пп сетецдеа , ни' т.г,лН|л'е:1 « ип къме
вшлепиор , ни гвра чеа пекреаЧпчоосъ (_!) о ат вржт е8, ип къие челе ръгврът1те але челор ръ! .
^1 . Ал пне» есте с*атвл , ип" лш^рептпреа , отеа есте лшцелепчвпеа , ни
атеа есте тър1еа .
(=1 . Прт пипе липпъррци липпъръцеск , ии че! пвтерпхч! скрю йрептатеа .
01 . Прт пипе че! тар! съ търеск , им стъпжпм прт пипе стъпжпеск пътжптвл.
■и\ . Е8 1'всеск пре че! че шъ 1ВБеск пре пипе. пи че! че пгь кавтъ вор аФла с!ир.
ш . Богъщеа , пи' тър|'реа атеа есте , пи агош'сеала атвлтора , ни' брептатеа .
л.\ . Ма! Бше есте а тъ жттвлцД пре пипе , а"екжт акрвл , пи" шатра чеа та!
сквтпъ , ии ройнрие теле та! ввпе сжпт йекжт арпштвл чел алес .
к . -|\и къ!ле йрепгьци миси; , ни лт пнжлоквл къръргюр аЛевървлв! петрек.
«а. Кась липпарц овкцлеа челор че тъ 1..ьесгс . ии' съ втплв вгсперПле лор
с!е ввпгтъц! : <1е вон1 спкпе воъ челе че се Фак лш тоате гмеле: во|8 потеш челе
•Пп веак съ ле пвтър .
кк . Оошпкл т'а гхйхх пре пнпо дпчепьт кг мор сале спре лвкрврме сале .
кг . МаГпаште а"е веч! ш'а лштеше^ат пре пипе , лштрв лшчепвт таГпвмте
({в а Фаче пътжптвл .
кд . ИЛ таРпаште «1е а Фаче айжпкярме, таГпаште <1и а еии 12вояреле апелор .
«(:. МаГпаште Ле че с';'« лшфшт :п^пци , таГпаште аекжт тоате йеалврме
пГа пъсккт пре пипе .
кв . Оошпвл а фъквт латврме , ии пвстиле , ш! таришме лвтп свит чер .
ка. Капа" гътеа чорвл кв йжпсвл ерят , ии кжпа' 'ш'а осегит скавпвл съв"престе вжптвр! .
кй . 1Ш кжпс! а лштт.р!т пори че! с!е сг.с , ш! ка шще търН аплс |"гвоареле челе
<1с свпт чер .
кд. Кжпа* а пг.с търи хотар , ии апелор, кесъ пв треакь църтврие сале, ии
тар! а фъквт тетелилс пътлштвлв1 .
13 . ( I)

Л\п чеа воке ив съ а*дъ : Ш1 гвра чеа оеарес11очоасъ .
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л . Ераш да йжпснл токпипс! , е8 ераш , а"е кпре съ ввкьрл , пи' лдп тоате гиеле тъ веселеат лдппаштеа Феци лв! лш топтъ вретеа .
а». КашЛ съ веселеа лвтеа съвжрншн! , ии съ весслеа лмтрвФИ оатешлор .
ля . Аквт с1ар Ф1«ле асквлть-тъ пре тте ! ни" Фер1чщ1 ежпт , кари пьгеск
къие теле . (2)
лг . Асввлтац! лдпцелепчвпеа, ии въ лдпцелепцщц ни пк вь сЬпъртлц! с!ела йапса .
ад. Фер1Ч1Т есте върватвл чел че тъ аскнлтъ , ии оши . шреле ва пъа1
къпе теле , ии прлвепеаяъ ла аииле теле пврвреа , ин пьгеще прогкрие виилор теле .
ле ■ Къ енприе теле сжпт еш1*р1 а"е в1ацъ , нп съ гътеще вререа с?ела Оотпвл.
ла . 1ар че! че грешеск асвпра теа фпк пъг&пътате лш скфдетеле сале , нп'
че! че тъ кръск пре шше , нкеск тоартса .

к А п е.
ЛДпцелепчзпеа аи|11п<1»'ии касъ , кеотъ ла апе пре тод! , лвпиеще В1йца , ии (1е тетеия певипъ , им
«1|>ъ (1о сипете тжигещс : чел Л1пит Ле пиоте ии аалиор! п» ва припи .^пвгцт т?) а , ии тгстрарса,
41 че] (1репт , ии лдпцелепт .

пцелепчвпеа 'ш'а гШт еГт! кпсъ , шч а л\птър!Т шапте стжлп! .
а. Жвппеат-а жертвеле сале, ни а атестекпт л>пклопсНрме
сале вш , ии' а гътлт теса са .
г. Тр1тн5-а пре елнцие сале съ кете к« лдппалъ стр1ггре ла
КЛ011(]1'р , ГрЪ1ПЙ :

д . Чел че есте пе лдпцелепт съ се аватъ ла пипе , ии челор лшпц! бе лдпцелепчвпе ле а 21'с :
€• Вешц! Ае тжпкац! пжТпеа теа, пи вец! в1'пкл , кареле л'ат тврпат воъ .
е. .'Гъсац! пелдпцелепчвпеа , ка лтвеак съ лшпьрьцНц! , ии черкац! Л1Пцелепчьпеа касъ тръ>'ц! , ии въ Л1пс1рептрц,1 пиптеа л^птрв кйпоцппцъ .
3 . Чел че ./рпвацъ пре че! ръ! 1а лвИш! окаръ, ии чел че чеартъ пре чел пе
жврат съ окъраще пре сте , къ чертърие ла чол пекврат сжпт рапе лк! .
и. N8 ткстра пре че! ръ! , кась п« те враскъ , твстръ пре чел лшцелепт ,
Ш1* те ва 1УБ1 пре Т1'пе .
'
л. . Въ пр!ч1*пъ лдпцелептвлл! , пи' та! лшцелепт вя *\ , лргтъ йрептелв! , -иП псалш.
ва гйаоце а припи .
но. 9I. ^пчепвтлл лшцелепчвпП есте Фрша БотпвлвГ, нп' сФатвл ефллцмор пр1- С)'рах.
чепереа , 1ар а квпоаще леиеа , есте а ьтцетвлв! бвп .
1. 17
32. (1} .|\и чеп Ьлепеао.ъ есте аквт (1ар нвле аскклгъ-тъ пре пипе :
скклтг пре пи по , ии отбл вареле клие теле ле нъ/с-ще .

33. ^

*ер1Ч|'т (ърипвл , "ареле л-
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наша
п.
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ШГц! ва пъреа ръ» пре вртъ, кжпД се ва горвппка кгрпеа трвпвлв! ю&
1Ш ве! 5ше : квт ат вржт лшвъцътвра , ип йела швстрър! с"а йепъртат
гаеа .
Лт'ам асквлтат гласил челв! че гаъ черта , пл' ла чел че тълшвъцапв 'пнат

плекат креюеа теа .
д1 .' фтпвдшъ врете т'ат фъквт лштрв тот ръвл , лм ппжлоквл асЬпърн
011 аЛ СОБОрвЛв! ,
3*1 . Ф1кле! веа апъ сИп васеле тале, пи йт 1'гворвл Фжптжтшор тале .
е! . Съ се версе иде апеле Ив 1'гворвл тъв" , ип' прш клщие тале съ треакъ
апеле тале .
31. Съ'ц! Ф1'с авереа пвта! ц^е сшгвр , ип шшепеа отреш съ пв съ лдтпъртъшаскъ кв Т1пе .
ш . Ггворвл апе! тале , съ Ф1е ал тъв, ип те веселеще к« Фетееа чеа сНп т[перецие тале .
л.1 . Черввл арагостн, пи пвШ де черв ал йарврмор тале съ ворвеаскъ кв тГпе , Ш1* ата съ'ц! вртеге Ц1е , ип съ Ф1е кв Т1пе лш тоатъ вретеа .
к . Къ петрекжпс! лшпревпъ лштрв Драгостеа е! те ве! лштвлц!, пк фп швлт
кв чеа стрешъ , п1ч1 съ те квпрпш кв ярацелс че1а че пв есте ата .
1ов.
К4 . Къ лдшшптеа окиор лвГ Оьтпехев сжпт къие отвлв!, ип тоате врте14. 16. ле ль! ле сокотеще .
31.4.
кк • Фъръ йе лец!ле вжпеааъ пре от, пи съ стржгие Ф1'е-кгре квлапцврие
34. 21. пъкателор сале .
кг. Ачеаста съ сФжршгще кв че! пел^пвъцгц!, пи сНптвлцнпеа аверП сале
с'ав лепъ^ат, ип яв пер1-т пептрв певвше .
К А П

5.

А съ »ер| <1е кегьипе ; пре че I летиш ли л\г,(к';<пип, спре Кгрпре ьв гч'л<1а <|»р1и'ч|'1, лдшепшешъ п] е
вълкгторвл <1е леде , и: пее лвпрвр! враще 1)отпвл . фпНелпшъ спре пага КЦ||, и" съ пв поФтешД «рвшвсецеа <тете1 ч) съ те *ерсщ1 йе ^шпревпареа преа-кл|иле! .

1»ле ! Ае ве! лва лшкегъине пре пр1-етспкл тъв, ве! йа връжташвлв!
тжпп та .
к . Къ ккрсъ таре сжпт отвлв! ввгеле лв! , пи' съ пршае кв кввттеле гври сале .
г . Фъ Ф1вле челе че"ц! порвпческ ей , нп те ве! тжптв! , къ ве! терце лш тж!тле челор ръ!пептрв пр^елпвл тъ8, пв слъв!, 41 лг.сь съ се тжше пр1'ет1пвл тъ»,
пре кареле л'а! лват лшкегъипе .
^ . Съ пв 6а! согоп ок!лор тъ! , п^ч! съ йорплтея! кв цепеле тале .
^ . Касъ те тжптверд! ка о къпр1'оаръ Ип кврсъ, Ш1 ка о пгсъре Н]'п лац .
е . Мери! ла Фврткъ , о лепешвле I ип вртеагъ въг&лд къие е! , пи *и та!
лдпцелепт (1екжт йжпса .
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3- Къ аче1л пеФнш! лвкрътоаре Ле пъшжпт, пдч! авжпс! пре чше-ва съ о лиг;1стпе , шч! свпг стъпжп фпш1 ,
й . ДДпи гътеще вара храпъ, пи швлтъстржпсоаре Фаче лш вретеа сечсршвлв!.
Сав терцТ ла алвшъ, ип ве! квпоаще кжт есто Ле лвкрътоаре, цп кжт Ле карат
лккрв Фаче, але кърма остепеле лшпърацп, ип проди'! ле а^вк спре съпътате ,
ш! (1е тоцТ есте 1вв1тъ , ип' нщЛтъ, тъкар Ле есте ип славъ Ае пвтере, 41 пепгр» лшцелепчвпе чпютшдв-о , о ов лват липшпте .
.©. . Ижпъ клин! о лепешкле 2ач1? пи кжп<1 те ве! сквла аш сошп ?
I. Пвцн! съ (Ьрпн, пи пвцш съ ше/Л . пи пвцш съ (юрпнтея! , Ш1 п«цп1 съ'ц1
Л1ГПБрЪ^1*Ше7Л ШСПТЙЛ кв тжшме .
«I . Къ апо1 Л1ц! ва вещ ц|'с ка вп кълътор ръ8 съръч!*еа , ип лшса ка вп бвп
алергьтор .
п1 . 1ар Ле пв веГ Ф1 лепеш, вет'-ва ка вп 1/вор ссчериивл тъв, ни съръч1еа ка
вп кълътор ръ8 ва фгщ Лела тше .
п . Отвл чел Фъръ Ле тште , пи Фъръ Ле леце вшблъ лш къ! реле , ип ачела
Фаче сети кв окп;л, ни' вате кв шчорвл, ни' лшвацъ ашершцжпс! кк Лепетвл.
д| . 1Ш Шта лшоърътшкъ тещешвпеще реле лт тоатъ вретеа, впвл ка ачела
тврвврър! Фаче четъцН.
@1 . Пептрв аче1*а Фъръ Ле веете ва веп1 ла пер1'ре , ла тъере , пи ла СФържтпре певшйекатъ .
01 . Къ съ ввквръ Ле тоате челе че вргще Штнеген, ип' се ва сФържта пептра пеквръц1'еа свФлетвлк! .
51. ОьЛвл сешецкл»!, лшбъ пе<1реаптъ , тжйше челе че варсъ сжпце Дрепт .
Н1 . НП ниша че1'а че тешеиицеше гжпйар! реле , ни шчоареле челе граБШ*че
а Фаче ргв , се вор шерде .
д.1 . Ацжцъ пипчнпъ търтвр1'еа педреаптъ, Ш1 скорпеще жвйекъц! лштре Фрац!.
к . Ф1вле! пъгеще лецме татълв! тъв", пи" пв лспъс!а лшвъцътврие таТчи тале.
ка . 1Шле лшеще Ле свФлетвл тъв пврвреа , ип ле лдпФъшврълпппрежврвл грвШГ.28ЛВ1 ТЪВ .

кп . Клий 8ШБЛ1 ле поартъ, ни' кв тше съ Ф1е, касъ те пъгеаскъ кжпй ве! Дорпп,
Ш1 к,т.1н1 те ве! сквла съ ворвеаскъ кв тше .
кг . Къ порапка леип есте сФешшк , ип лвшшъ , пи' калеа в1ецП, Ш1 шветраре,
ни лшвъцътвръ .
к^ . Касъ те пъгеаскъ Ле *етееа кв върват, ни' Ле пжра л1шбИ стреше .
к^ . Ф1вле! съ пв те Б|'ргЛаскъ пофта ФрвтвсецИ, П1ч! съ те вжпег! кв окИтъ!,
П1Ч1 съ те лшшале цепело е! .
кз . Къ прецкл кврви" есте кжт пи' ал впПпжии", ип Фетееа вжгеагъ свФлетеле
Бървациор челор Ле Ч1псте .
«З- Ав доар ва асквп^е чше ва фок Л1псжп, Ш1 пв'ш! ва ярЛе хашеле?

2Г>8
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й . Къ арептате сжпт тоате гра1врме гврИ теле , шппк пв есте лптр» ажпселе стржпп; , шч! лшкжшт .
а . Тоате сжпт петейе челор че кклоск , ип арепте челор че а*лъ щппца .
• . Лвац! лшвъцътвра ,

ип п» орцил ,

ии цшпца та! в.т.ртос аекжт аврвл

ль1пкр1т , пи' агопнпц! квпоцппца та! твлт йекжт аярвл ккрат .
«а . Къ шг.1 бвпъ есге лшцелепчвпеа аекжт П1етрие челе <1е твлт прец ,

ип

тот че есте екваш пв есте вреап1к е! .
II . Ев лшцелепчвпеа ат сълътлгнт сФатвл , ии квпощшц!

пп гжп^вл ев л'ат

кетат .
п . Фрша Оотпвлв1 враще пейрептатеа , пи" сетещ'еа , ип' шдг.п(1р|'еа , на къие
шклешлор ,

ни гвра чеа пекресПпчоасъ ( I ) о ат вржт ек. ии къие челе ръг-

врълте але челор ръ! .
д| . Лл плеЯ есте с*атвл , ип' лшЛропт; реа , тиса есте лшцелепчвпеа, ни'
атеа есте тър!еа .
ф . Прш пипе лшшъррци лшшъръцеск , ип че! п«терп1чТ скрю йрептатеп .
91 . Прш »и'пе че! тар! съ търеск , ип стъпапп прш пипе стъпжпеск пътжптвл.
ц\ . Е8 1'ввеск пре че! че тъ 1ВБеск прс пипе. ни че! че тъ кавтъ вор аФла с]ар.
»\ . Богъц^еа , нп' шгрхреа атеа есте , нп' агошсеала атвлтора , шНрептатеа .
А1 . Ма1 Б1пе есте а тъ ,цттклц1 пре тше , <Ькжт аврвл , пи шатра чеа та!
сквтпъ , ип ройврме теле та! вкпе с.т.ит аекжт арпштвл чел алес .
к. -1\и къие (]репт1цИ кшБлк , ии .]\н ппжлокнл кърърпор ааевървлв! петрек.
кд . Кась лшшарц овящеа челор че тъ 1йвеск , ии' съ втплв визперНле лор
и"е бкпътъцТ : йе вонЗ спкпе воъ челе че се Фак лш тоате гмеле: вспв потеш челе
(Ни веак съ ле пвтър .
кп . 1)<пппвл т'а вмИт пре пипе дпчепвт къиор сале спре лвкрвр1'ле сале .
кг . МаГпаште Ле веч! га'а лдптенимат пре пипе ,

лттрв лшчепвт та!'п81'пте

(1е а Фаче пътжптвл .
кд . НП таРпаште >.1е а Фаче {Лжпмрие.
таГлаште (1е а еип 12 в о а реле апелор .
к^. МаГпаште с1е че с'»Л лшфшт гпвпци , таГпаште <1ек.т.т тоате 4еалкрме
т'а пъсквт пре пипе .
кб . Ооншвл а фъквт латврме , ип пвстпле , ип тарцшие лети сьпт чер.
ка. Кжпа гътеа червл к» йжпсйл ерат , ии кжпс! 'иГа осет'т скавпвл съвпресте влпт«р! .
кй . 1Ш кжп(1 а лштър1т пори чв| а*е сю , ии ка т'ще търП а плс 1авоареле челе
с1е сват чер .
к«. . Клип1 а п;с търП хотир , пи апелор, кссъ пв треакь църтврме сале, ип
тар! а фъквт тетелиле пътжптвлв1 .
13 . (I)

,]\п чеа веке «а съ а*дъ : ип пра чеа аекре(]|очоа1Ъ .
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а . Ерат ла ажпсвл токпппд , е8 ераш , де кпре съ ввквра , пп* л>п тоате жмеле тъ веселеат лтппштеа Фецп л»1 лш топтъ вретеа .
а». Кжпс! съ веселеа л»теа съвжрпппс!, ип съ веселеа лттрв фи оатепмор .
ля . Аквт дар Ф1»ле асквлть-тъ пре пипе! ин Фер1чщ! ежпт , карП пьгеск
къме теле . (2)
аг . АсквлтацТ лдпцелепчвпеа, пи въ лдпцелепцщТ, ни п» въ ДепъртацТ Дела джпса.
ад. Фер1Ч1т есте върватвл чел че тъ асквлтъ , ип оляьл , треле ва пъ21
къие теле , ип прлвепеагъ ла впнле теле пврвреа , ип" пьвеще прагкрие виплор теле .
ле • Къ епнрме теле сжпт еипр! де В1*ацъ , ип' съ гътеще вререа с?ела Бошпвл.
ле . 1ар чеГ че грешеск асвпра теа Фак пъгжпътате лш свФлетеле сале , ип
че! че тъ връск пре пппе , пзсеск тоартеа .

К А п вЛДпделепчвпеа хгЛшЬЪ! касг , кеатъ м пое пре юцГ , лвппеще вица , пи йе *етв1а псщпъ , пи
•*ръ де отете таикеще : чел Л1нит а"е пиоте ни хвлиор! п» ва припи ^пвгцттара , ил тгстрарса,
41 че] с1репт , ни л^пцелепт .

пцелепчвпеа 'ш'а гШт вГш! кпсъ , пп а фптър!т шапте стжлп! .
в. Жвгшеат-а жертвеле сале , нн а атестекпт лшклопеПрпе
сале В1П, ип а гъпт теса са.
г . Тртпс-а пре елвпме сале съ кете к» лишали. стр]'ггре лз
клопсНр , гръпк! :
д . Чел че есте пе лпцелепт съ се аватъ ла пипе , ип челор лшс1'ц! де лищелепчвпе ле а 21'с :
е- ВетцД Ае тжпкацТ пжТпеа теа, пп* вецД вмвл , кареле л'ат тврпат воъ .
в. аъсац! пелшцелепчвпео , ка лдпвеак съ фгапърьцРпД , ил черкацК лдпцелепчвпеа касъ тръ|'цТ , ип въ лдпйрептпц! тштеа лштрв квпощшцъ .
3 . Чел че л^пвацъ пре че! ръ! 1а лвГш1 окаръ, ип чел че чеарть пре чел пе
кврат съ окъраще пре сше , къ чертърие ла чел пекврат сжпт рапе лв! .
и . N8 ткстра пре че! ръ! , кась п« те враскъ , твстръ пре чел лшцелепт ,
ип' те ва 1гв]' пре т)'пе .
'
л. . Въ пргипъ лшцелептвл*;! , ип" та! лдгцелепт вя «I , арг.тъ дрептвлв! , -ю! пс«
ва ааасце а прппи .
по. 9«
I . ^пчепвтял лшцелепчвш! есте Фрша БотпвлвГ, пп сФатвл сфпцмор при орах.
чепереа , 1ар а квпоаще лецеа , есте а квпетвлв! бвп .
1. 17
1ПЛИ.

32. (1) .|\пчеа Клепеаскъ ече аиеш дар .меле асквлтъ-тъ пре пипе :
екмтъ пре пипе , пп отгл карето клме теле ле пггеще .

33. ,.

*ер|Ч|°т върватвл , харем а-

2С>0

ИПОЕЛЕ,

А1 . Къ лдптр'ачест К1*п тчлтъ врсгае ве! тртЛ , пп се вор гЛаопе ц{е апИ
В1ецЛ тлле .
п'| . Ф1влс! Ле ве! *1 лшцелепт, Ц1в ве! ♦! лдпцелепт , пи вечшлор тъТ , ]'ар Ле
веТ #1 ръй , П!;тг1 тй сшгкр ве! лъа челе реле. Я'1'вл лдпвгцат и\гщелепт ва ф! ,
ни" пре чел пе лдпвъцат слигъ ли ва авеа . Чел че съ рсахепгь Ле пппчвпц пчело
ппще вжптврме , пп' гопеще пасър! гвврътоаре, къ 'ш'а пьръс1т къие в1е! са
ло , пи' а рътъчЬ <1ш кърърме агопнярп сале , ни вшвлъ прм пвспе Фъръ де
апъ, пи прш пътжпт ЛесФътат лштрв сете , им аЛнпъ кв тлшле сале перосИре.
п . Фетееа певвпъ, ип Фъръ де отеше , ипкаре пв цпе де рвнппе, се вадиил
Ле пжте.
^1 . ШаЛе лдп внпле каси сале пре скавп аФлръ лдп влщъ .
р\ . КетхпЛ пре че! че трек пре кале , нп'ш! Фак кхие сале , чел че есте
лдптрн во! Фъръ де пи'пте ввате-се ла пипе .
61 . 1Ш челор Л1*пс1'ц! де пппте ле порвпчеще 2)'кжпЛ -.
д< . Лт1пцсц{-въ кг; склчеацъ Ле п&шо асквпсъ, пп вец! апъ Лвлче Лш Фвртчидаг.
н) . 1111* ел пв Щ1*е, къ пгтжптет'1 ла Лжпсл пЕер . ни" ли Лвче л^пфвьЛкл 1йЛвл»].
** . Ш фкц!, п» те 2гг.ов1 ла локвл е!, тч! лдптоарче оювл тч8 спре Лжпса , къ аша о ве! тре 1в ка о апъ стрешъ .
к. 1Ш треч! )2ворйл стреш , пи те Лепъртеажъ Ле апа алтора, ип' пв веаЛт
Фжптжпа стрв1пъ , кссъ тръещ! тклтъ врете , пи' съ се аЛсоце Ц1е ьт! В1ецП.

К А П

I.

Сппкг кьвжпткл Леспре ■мел ^пцелспт, пи ммя ; Йрепт , пи пекресПпчос ; ккргтор , пи ММВ ;
керат , пи' пскврат; 4еспре йрагосте , пп вргре ; Леспре Бвпътатеа , ип' ръктаюа .111111111.

1кл лтцслепт веселеще пре татъл съ8 , 1-лр Ф1«л певвп л^птргстесхъ
пре ткша са .
н. Г\в вор фолсс1 ; в?;циле челор Фгръ Ле леце , и.р Лрептатеа лд!
|вп 12във1 Лт шоарте .
г . Кв ва оторж Бошпвл кв фоате свФлетвл Лрептвлв! : !ар В1еаца пекрсЛшчоиплор о ва снрпа .
д . Съръч)'еа стереще пре от, 1ар тжиило челор лвкрътор! съ лшвогъцеск.
щ. <Ннл чертат лищелепт ва <п . ии пре чел пе л\пвъцг;т слвгъ'л ва авеа.
е. Скьпат-а Ле 2ъЛвф Ф1«л лдпцелеат, 1«ф Ф1»л чел кълкътор Ле лепе съ
стр1»съ Ле вжпт л)п вретеа сечер1Ш^лв1 .
д. ]л'ие - кквжт; реа Ботпклв1 пре кош Л^.ептклв1 ,
1ар гвра I еьреЛшчо-.
шпор о акопере пл,т,гппре Фъръ Ле врете.
н. 11отеш'реа Лрепцмор кв лавЛе , 1 р гвте.:е пекреЛ1ПЧОшиор съ сппце .
л. . Чел лдпцелепт кв 1п1та притеще поркп«ие : !ар чел пегхквлтътор лдпп1е.1ек<т.';(Ь.-се кв вваеле альпекъ .
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I . Чел че «твлъ йреит , гшвлъ к» пгйежйе : 1«р чел че стржтвеаяъ къ!ле
сале , се ва квпоаще .
41 . Чел че Фаче <Ь"п окШ кв жпшълъчвпе , г.Нвпъ лптргстаре онтешлор , 1ар слрвх.
чел че твстръ кв лпйръгпеялъ , Фаче паче .
27. 22.
к1 . 1гвор сю ш'пцъ есте лт тжпа йрептклк!,
1пр гкрь1е пекредшчопшор
ле ва акоперг пер1*реа .
п . йра скорпеще СФасгь : 1*ар Лрягостеа акопере пре тоц! че! че пя 1йвеск 1 Коршт.
СФъгие .
13. 4.
д| . Чел че скоате сИп внге лпцелепчкпе , вате кя то!аг пре отял чел фъ- 1 Петрв.
рЪ Йв НПГПЪ .

4.

8.

€1 . .']\11целепци тъшвеск лп с!пе щилца : ]'ар гвра чела! Фъръ Ле сокотеалъ
съ апропле Не сФъръшаре .
е1 . Лгош'сеала Богъцилор , есте четате таре , ьпр сФържтарса пекреЛпчоиНлор , есте съръч1ва .
у . Фаптеле Лрепцмор В1*ацъ Фак , 1ар роаЛеле пекресНпчопилор пъкате .
н1 . Къ1ле В1'еци ле пъгеще лдпвгцътвра, 1ар лпвгцът«ра пешкстратъ рътъчеще.
Л1 . Бвгеле челе йрете акопере вражва : 1ар че! че гръеск окър! , преа фъръ Ле пнпте сжпт .
к . Ши ворва тклтъ пв ве! скъпа йе пъкат, харчел че'шТ цше ввгеле лшцелепт ва ф! .
кд . А рцшт лъшкр1т есте л'тва Лрептвлв!, 1ар 1шта пекреш' пчосвль! се ва сплце.
гн . Бкаеле дрепциор щШ лвкрвр! лшпалте : 1'ар че! Фъръ с1е тште лштрв лшсъ
се вор сФжрш! .
кг. Бше-кввжптареа Ботпвле! пре квпвл Лрептвлв! , пчеаста ли лшвоп.цеще ,
ни пв се ва асЬюце ль-1 лптрютаре лт ишпъ .
к А . Кг; ржс певкпкл Фаче реле , 1вр лдпвъцътяра ла от пате дпцелепчвпе .
ке • Чел пекре<Шчос кк пер1*реа съ поартъ, 1ар поФта Лрептвлв! есте прппнтъ.
ка . Мергжпй в1Форвл шоре чел пекреаЧпчос, 1яр Лрептвл авътжпсЬ-се съ тжптвеще лпвеак .
ка. фп че кШ есте агярМа (1) ла (ИппД стрдкътоаре, ип фвшвл ла ок1, аша
есте Фъръ(1е лепеа ла че! че съ повртъ кя еа .
кн . Фриа 1)огш1ьлм1 асЬюце яиеле. 1ар апп пекресНпчоиплор се вор лшшвцша .
на- . Петрече кв йрепцП весел!а, 1пр пъйежйеа пекресКпчоиплор вя перг .
л . 7|1птър1реа кйвшскл»! есте Фр1ка Вопншв!, 1ар челор че Фак реле СФържтаре .
ла. Брептвл лпвеак пв се ва клътц 1ар пекреЛшчоши пв ворлъкв1 пътжптвл .
ля. Мп гяра Трептял»! ткъ лдпцелепчвпе , 1ар лшва пе^рептвлв! ва пер!.
лг . 01п ввжеле оатешлор йрепц! ткъ йаряр! : 1ар гвра челор пекресНпчош! съ
ръгврътеще .
27. (I)

АпрШ: стрвгвр агря .

^
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ППВЕЛЕ,
К А П л.

Фолосврме ЛрепттцП , ни' ачелор-л-алте *апте Бяпе ,

пп пефолосйрме вшешвтв! , ии аае йешартслор

1.0П.ЦП .

ктпепеле вшлепе вржчвпе схпт лшпаштеа Оотпклв! , 1ар катпъпа
йреапгь припи' тъ есте ла! .
к. Ор! апею штръ СвсЬлта , аколо ш! окара : 1ар гвра стерщмор
квпетъ лдпцелепчвпе .
г. Сьвжрипреа арепщлор ви .рпНрепта прс длпшип . 1*ар лппшес1екареа кълкъториор (1е лене лй ва пръс1а пре е! .
А . Х« вор фолос! аверие лш 210а 1пж1не! , 1*ар дрептатеа ва 1*2бъв1 сНп шоарте : твршй дрептал ласъ гргжа , 1ар пер]'реа пекресНпчоиилор есте вржтъ , ип
<1е ржс .
^ . Брептатеа певшоватвла! лшорептеагъ къ1*ле : 1ар пекресПпца кайе лдптрк
пе^рсптате .
5 . Орепт.птеа оатешлор о"репц! ва исъв1 пре е! : 1ар че! Фъръ с!е леце съ вапепгъ бе пъгжпътатеа лор .
д. СфжрпипсЬ-се отал арепт пв'1 тере пъЛежйеа , 1ар лаада пекресипчоиплор ва пер1 .
н . Юрептнл й'т к«рс ъ ва скъпа , пи лт локал лк! се ва с!а чел пекре<Нпчос .
.о. . фп гкра челор пекресНпчош! лацвл четъцетлор : 1ар к1п2В1*реа йрепцмор
ка ввпъ спор!ро .
I. ^\птрк Бвпътъцие арепцмор съл^пйрептеагъ четатеа, пи лштра пер1реа пеКре(ЛпЧ 01111 10 р БКК7ф1'е .
*1 . .]\пт(1г; Б1*пе-К8вжптареа Нрепцмор се ва лшпглца четатеа: 1'аркв гара пекресНпчошмлр се васъпа .
Н1 . Батжокореще пре четъцеп! чел лшмт Ав пнпте : 1'лр върватвл лтцелепт Л1гпще а(Ьче .
п . Отвл чел к» (юъ лшб! йескопере сФатар! лптрв айапаре : 1'ар чел крейЧпчос ка а* хал асквшю лакрврме .
д1 . Че! че п'а8 кжргширс кай ка Фрапгеле : 1яр тжптгиреа есте лштра талт
сФат .
6». Чел ръ8, ръв" Фаче кжпа" съ лшпрекпъ ка арептал , нп яраще сапеткл айевершцп .
91 . Фешееа чттъ Фаче Бърваталк! тър^ре : |'ар Фетееа каре враще челе
арепте есте скаап Де окаръ : че! лепеш! сжпт певрсбшч! де аввци .
3' . Ошал Ш1Л0СТ1В вше Фаче саФлетелн! съ8 : ]'ар чел пешмосив терйе трапал с ь« .
Й1 . Чел пекреЛщчос Фаче лвкрар! пеарепте : 1ар съшжпца йрепциор плата ааевървлв! .

Л 8 I
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А1 . Фпл Лрепт съ паще спре В1*аиъ, 1'ар вртареа челв! пекреЛтчос спре тоарте.
к . вржчьпе сжпт жппаштеа Пошпклм къие стржшве: 1лр прит!ц1 сжпт лв! тоцТ
че! певшовац! лш кале .
кп . Чел че'ш! пвпе тжйнле жи гажпъ к» стржтвътате , пв ва #1 печертат ,
1ар чел че сеагаъпъ Лрептате , ва лва плата ЛрепцЬюр.
кп . Преквт есте черчелвл Ле авр л>ппърие порквлв! , аша есте Фрвшвсецеа
ФетеП че! кн пърав ръ8.
кг . ПоФта Лрепциор тоатъ есте бвпъ , 1ар пъЛежЛеа пекреЛшчошиор ва пер! .
кд . Сжпт каре сетъпжпЛ але сале та! твлте Фак : сжпт пи каре аЛвпжпЛ челе
стрете съръческ .
*€ • Тот свФлетвл есте вме-кввжптат : 1ар отвл тжтос пв есте кв бвпъ кввипць .
кз . Чел чещпе гржвл съ'л ласе пеатвриор, (1) 1ар вте-кввжптареа естепресте капвл челв! Лартк .
кз • Чел че Фаче вше кавтъ с?ар бвп : |*ар чел че кавтъ реле ,
релеле ли
вор ажвпце пре ел .
кй . Чел че пъЛъжЛвеще лштрв аввшса са , ачела ва к ъЛеа : 1*ар чел че спр!х1пеще пре че! Лрепц! , ачела ва ръсър! .
кл. Чел че пв поартъ гр1'жъ Ле каса са, ва тощет вжптвр!, пи ва слвж! чел
иежнцелепт челв! жпцелепт .
л . Шп роЛвл Лрептъцн, креще потвл В1ецп : 1*ар свФлетеле кълкъториор Ле
леце се вор лва Ле вреше .
шетр».
л». Къ Ле врете че Лреитвл авеа съ шжптвеще, Лар пекреЛшчосвл , инпъкъ- *■ 18тосвл впЛе се ва аФла ?
К А П

ВИ.

Гргеще 1ар йеспре чел че 1ввеще чертяреа , ии' (кспре чел че о «раще : 4еспре чел »ре<Ппчос , па
йреиг: (1(чи|1с чел лвьргтор, пп <1еспре чс1 лепсш: <1сспре ЧС1 псбеп, пп чел .цпнс.тснт: Лсспре ввпъгьдме

ел че 18Беще лшвъцътвра , 1ВБеще щипца, харчел че враще чертареа.
есте Фъръ Ле пмпте .
п . Чел бвп г.флъ пи' лъ с1ела Ботпвл Т)вптеге$* Ьр отвл чел Фъръ
I Ле леце, в!тат ва *1.
г . N8 се ва Фер1ч! отвл сНп Фъръ Ле леце : 1*ар ръЛ-ьчшмо Лрепциор пв се
вор ствлце .
А . Фетееа лвкр ьтоаре квпвпъ есте БърватвлвТ с 1 к: къ преквт есте в1*ертеле
жп летп , аша Фетееа чеа Фъкътопре Ле рък лиш т'ерЛе върватвл .
26. (I) ЛДн нир1Ш!с есте, ии чел че вми1с грлвл сквпш лдл влестешъ попий .
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арях.
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арах.
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П1Л0ЕЛЕ,

е . ГжпсЬрие йрещплор сжпт жкаекъцД ,
1ар пекребшчошН юпргвеск жпшъЛЪЧ8П1 .
з . Кквштеде пекресНпчоишор сжпт кк вниешкг спре сжпце : 1ар гкра (1репциор ва 12Б ъв1 пре йжпшп .
3 . Ор! кпа"е се ва лштоарче чед пекресНпчос , се ва стшце : 1ар каселе <1репцмор вор рътжпеа .
н . Гкра лдпце.гептйлк! о лавйъ откл, 1*ар пре чел лштетрп ла иптъ жл ватжокореще .
л. Ма! бкп есте откл Фъръ «1е воер1е , кареле слкжеще дкГтц йекжт чел кк
воер1а , пи ЛПС1Т Ле пж!пе .
I . Врептклк! 1 се Фаче пнлъ йе скФлетнл в!тедор сале : 1ар рървпкп пекре(Нпчопшор сжпт пепшост1в1.
А1 . Чел че лккреагъ пътжптвл съв, севасъткра Ав пжТпе : 1ар че! че вшблъ
|Ь;пъ 1.1спг1.ртъчкп1 , сжпт лшсщТ с!е тште .
н| . Чел»! че'1 плаче а'ш! петрече кк вшвл, лдп кврцме сале ласъ окаръ .
п .• ПоФтеле пекрес1шчош1дор сжпт реле , 1ар ръйъчша креашчошмор дштрв
търп .
д| . Пептрв нъкаткл Бкхелор кайе лдплац пъкътссвл : 1*ар (1рептвл скапъ де ел :
чел че еъ к!тъ лш се ва тжптв! : 1ар чел че жптшшшъ жп кш! , лекъжаще скФлетеле .
(Н 1)т росЬфме гкрп скФлеткл отклв! се ва съткра йе внпътъц!, ип плата бкгелорлк! се ва с1а лк1.
01 . Къме певвшлор крейте сжпт жплаштеа лор : 1'ар чел жпцелепт асквлтъ
сФаткрие .
31 . Лтеьвпг>л жптрк ачеГшТ 21 лдш! аратъ тжшеа са , 1*ар лдпцелептвл жш! асккп^е окара са .
ш . КресНпца аДевъратъ о спкпе (]репткл : 1яр търткр]'а пе^репцмор есте жл
шълътоаре .
,0.1 . Сжпт каре гръеск , ип' ръпеск ка кк сяБ)'а , 1пр дшшле .жлцелеппддор
вш^екъ .
к . Бкгеле адевърате .ппДрептеагъ шъртвркпреа : 1ар шарторкл гравшк аре
лнпбъ пе^реаптъ .
«& . Шклешкг есте жп инта челк! че шещешвцеще реле, 1*ар че! че воескпаче,
се вор весел1 .
кн . N8 плаче Лрептклк! шппк че есте стржтв : 1ар че! лекресИпчош! се вор
ктплеа с1е реле .
кг . Вржчвпе сжпт 1)отпклк! Бвхеле тишпопсе : лар чел че. Фаче кресШщъ прНпит есте ла с1жпскл :

Л 8 Т
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кд . Отвл прпспут есте скавп щипце!, гар пита иелкппор ва лигпшпша
Блестетвр! .
«е . Мжпа челор алеш! леене стъпжпеще : ]'ар чеТ вгклеп! вор фГ Ле прасН .
кз . Кввжптвл чел лшфршошат ткрваръ шта отвл»! с1репт : Гар вестеа ваш,
лдл веселеще пре Нжпсвл .
ка • Квпоскъторвл йрепт Л81'ш1 л\псв'ш!ва Ф1* пргетгп: шр квпощгпцеле пекре(Нпчоиплор Фъръ Но влжпс1еце : пре че! че пъкътвеск лд! вор ажвпце реледе , ин
калеа пекре^Гпчоиплор лл1 ва лишгьла пре йжпиш .
кн . № ва (юп.тинН в1*клелп8Л вжпот: гар отвл кврат ()оБжК(1еше агош'сеалъскввшъ.
ка . .]\п къ!ле дрептъцП есте вЬца , ллр въие челор че цш пппте ръвл , сжпт
спре гаоарте .

К А П

П.

Пегпрс 11 ял лтпцс.тепт : йеспре пягя гврН, ни' к< сокотеалъ агръ! , деспре гъракш чет югат , пи' вогатм
чел сърак , капсШа пегреШпчошмор , сомц|а и> иршь, им -рптАриереа ш<1г;м1и,
тоате кв сфят а се
«аче , пи кз че! .рицелепц! а впила , 4еслре чел че ^чпг^мшс клаш.М пи' Леслре пжптечеле чел псС1Ц10С .

|'вл лтцелепт асквлтъ пре татъл съ8 : гар чел пеасквлтътор лштрв
П1-ергаре .
в . Шп родврие йрептъцП ва плкпка чел бвп : г"ар свФлетеле кълкъториор йе лене вор перг Фъръ с!е врете .
г. Чел че'ш1 пъгеще гвра са, лшТ пъгеще свФлетвд съв : гар чел че пв'ш! опреще вваие , Фр1къ'шТ ва Фаче лвГгш.
^. фптрв поФте есте тот чел Фъръсге лвкрв: гар тж1ш'ле челор лвкрътор! сжпт
жптрв певенлцъ .
(;. 8рлще сгрептвл кввжптвл пебрепт : гар пекресНпчосвл съ рвпппеагъ, пи
пв аре лтйръгпеалъ .
е . Брептатеа пъгеще пре че! Фъръ Не ръвтате : гар пре че! пекреЛпчош! ли
Фаче ръ! пъкатвд .
3 . Сжпт кари съ лдпБОгъцеск сшгвр! пре сте тпйк авжп<] : пп сжпт кари
съ стереск пре сте кв твлтъ вогъуде .
й . Ръсквшпърареа свФлетвлв! ошвлв! есте вогъцда лв! , гор ст раквл пв свФере
чертареа .
«. . Лвпппъ препциор есте тот-Деавпа: гар лвтша пекресПпчоишор се вастише.
СвФлетеле вгклепе рътъческ лдптрв пъкате: гар «грепцп съ лдпйвръ ип пшвеск .
■ . Чел р 1.» кв св<]ал тъ Фаче реле : гар че! че се квпоск пре сте сжпт лпцелепц! .
«I . Авереа айвпатъ кв Фъръ Ае леце се ва дшпвцта : гор ачелв! че стржпце кв кресПлцъ , се ва лшшвлш .
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П1 . Орептвл съ лш(1»ръ пи ^тпркшктепхъ : та! бьп есте чел че лтчепе а ажътд
кв пшпа , йекжт чел че ФъгъДвеще , пи да т.вежйе БЙвче : къ пошкл В1ецп
есте пофтя ввпъ .
п . Чел че пв вагъ лшсеатъ лвкрвл ,

певъга-се-ва л^псеатъ Ле ел : 1ар чел

че съ тете Ае порвпкъ , ачела есте съпътос .
д1 . ФЬлв! В1клеап шгшк т есте ввп : лар лвкрврие сл:цп фпцелепте вор
спор? . Ш1 се ва фвДревта калеа лв! .
$\. Лепеа ^пцелептвлв1 есте иворвл В1'еци : 1ар чел Фъръ <1е пипте свпт лпц
ва швр! .
•
е1 . ЛДпцелецереа ввпъ а"ь вар : 1*ар аквпоаще лецеа есте а квцетвлв! ввп : ви
къ1ле челор певъгътор! Ле сеашъ , фптрк пер1*ре.
31 . Тот чел 1'стец лвкреахъ кв квпощшцъ : 1ар чел Фъръ де пл'нте лш! ^птнк1е лнГнй реле .
Н1 . .[иипьратвл лдпвръгпец ва къдеа л^п реле , 1ср слвга лищелеаптъ ва пбъВ1 пре ел .
.0.1 . Съръчша , пи окпра о стриъ лдпвъцътгфа : лар чел че пъгеще швстрърие се ва тър'\ .
к. ПоФтеле челор в1'пе-кре<Ппчош°1 лшдвлческ свФлетвл : 1ар лвкрврие пекреЛпчошиор Лепарте с.у.пт йв кнпощшцъ
к! . Чел че втвлъ ^иппревпъ кв че! л^пцелепц!, лдпцелепт ва Ф1 : 1ар чел че
втвлъ кв че! Фгръ йе тште , се ва квпопще .
кк . Пре че! че пъкътвеск лд! вор ажвпце релеле : 1ар пре че! дрепд! л^Гва ажвпце вшеле .
кг . Отвл ввп ва лъса Лвпъ с!пе тощеп! пре фи Фи'лор: 1ар ьогъдоа пекресНпчоиплор съ стржгпе с!репциор .
кд . Орепц!! вор петрече швлц! ап! лштрв вогъдое: (ар пейрепцп вор пер1 с1еграв.
кр . Чел че пк съ фп<Ьръ бе тснпг враще пре <ивл съв : 1ар чел че 1ввеще лм
чеартъ кв веааЧпсвл .
к* . Брептвд тжпкжпЛ лмп! ва сътвра свфлствл съв : лор свФлетеле пекреоЧпчовшор вор Ф1 лшс1те .

К А П

Д1 .

Мклте «епр! йе лдптвтпп.рГале.рпцелепчвпП, пи' алс песхт?, т* лдпцметхпеа *1е-каре ствт В1пе сг
цп 1|.смп1-а/.ъ, |.х каре чел че съ порпеще спре т!лъ . пи шиппие ле Дошолеще, 1нр грешалеле ш< )><1 яре
оапи гн .

1ов .

1*. 4.

етеие челе лнщелепте св акИт касе : 1ар чеа Фъръ йе тште ле-а
сврпат кв шлЛшде сале .
в. Чел че втвлъ с1репт, съ тете Ле Ботпвл: 1ар чел че втвлъ
стржтв пре къие сале , се ва (1еФъ!ша .
г . Шл гврл певвпиор то1аг йе окфъ: 1ар вьяеле л^пцелепциор лд! пъаеск пре е1.
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а. 8пс!е пв сжпт воТеслеа есте йенхартъ: 1*ар впяе сжпт холйе твлте, орътатъ
есте тър1еа бовлв! .
б . Мърт»р1еа креошчоасъ п» шште , 1ар търт«р1еа стржтвъ ацжцъ шшчкпТ .
9 . Кгвта-ве! дпцелепчвпеа ла че! ръТ, пн пв о ве! аФла: 1ар ла че! лшцелепц! ,
дсспо есте С1тц*реа .
а . Тоате сжпт лдшпрот^въ отвлв1 Фъръ йе пипте : 1ар аршеде сшпДрН сжпт
Бвгеде челе жпцелепте .
и . Д\пцелепч«пеа челор дпвъцац! есте а'ш! квповще къие сале : 1ар гжпДвл
челор Фъръ ае пипте есте лдп рътъч1ре .
а. . Каселор челор Фъръ йе леце ле треввеще квръцешеа: 1ар каселе арепциор
сжпт прПпите .
I . 1пппа С1ШЦ1Тоаре а отклв! , тъхпеще свФлетвл сън, 1пр кжиа' се веселеше,
пв съ атестекъ кв окяра .
&| . Каселе челор пекврац! се ворстшце: 1ар лъкашйрие челор Дрепц! се вор
ДПТЪр1 .
н1 . Есте кале, каре съ паре оатепиор йреаптъ: 1'арсФжрпптвл е! Лвче жп фвпАях |а(1«л»1 .
п . ЛДн всселИ пв се атестекъ .жптрхстареа: тр та! пре вртъ Бвквр1*еа съ лттоарче дп плжпс .
д1. Бе къие сале се ва съткра чел дпйръгпец кв пнта: 1ар Лп кгцетеле сале
есте отвл бвп .
е' . Отвл чел Фъръ с1е ръвтате крейе тот кввжптвл : гр чел жпцелепт вше да
покъшцъ .
81 . фпцелептвл тешжпДв-се, съ Фереще Де ръв": 1яр чел Фъръ с!е тште пъйъжсЬлпе1»-се *п С1'пе , съ атестекъ кв Фъръ с1е лепеа .
31 . Чел гравпж да тжме Фаче Фъръ с!е сокотеалъ : 1*лр отвл ллпцелепт твдте раь<Ь>.
и'| . ^бкпП жтпарт ръвтатеа : 1ар че! кв т1пте съ цш йе щипцъ .
л.1 . Алвпека-вор че! ръ! лиишптеа челор бвп!: ип че! пекреЛшчош! вор слваи
да вииле челор арепц! .
к . Нр'етеш1 вор врж пре пр"стш! че! сърач! : 1;ф пр'етепп челор богоц! сжпт
твлц! .
к& . Чел че пв чшстеще пре чел ппшел , пъкътвеще : 1ар чел че шивеще пре
сърач! Фергит есте .
кв . <Г 1*11к1 рътъчщ! че! пеарепц!, двкреагъ реле : 1арче! бвп! Фак тиъ , пн
асювър .
кг. N8 щШ тма, пн кресПпцп ФъкъторИ аероле; 1ар пНла ш1кресИпцп, есте
да че! че двкреагъ чеде ввпе .
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кд . Тот челчепоартъ гр1*жъ, аре йепрюос1т: 1ар чел Дегпперйат , ш.пепвртътор Не гр]'жъ лдп лшсъ ва ф'\ .
ке • Квпвпълдпцелепциоресте вогъдоа лор : 1яр петреч1реа певвпиоресте реа .
гз . Мжптвеще еПп реле свФлетвл търт»р1еа кре<Нпчо8Съ : )'ар чел вислеап ацлцъ пипчвпъ .
кд. фптрв Фр1ка Вопшвлв! есте пъ(1сж(1еа чел»! таре , ип Филор съ! ва лъса
реааъш (1о паче.
кн . Фр1ка Ротпвлв! есте 1'гвор де вьпцъ, ип пре чел че о оре л\.л Фаче а съ Фер1 Ле ллц8Л торци.
кл . Мър1реа л^тпъратвля! есте лт попвл швлт : 1'ар лш попвлвл пкцт есте
гперйереа челк! пвтершк .
а . Отвл чел твлт ръвсЬтор есте кв таре лмцелепчвпе, 1ар чел Фоарте Фршос
есте пел^пцелепт .
ла. Отвл впъпй есте доФтор инти : 1аркаркл овселор есте шип в сшштоаре .
лп . Чел че гръеще йе ръ8 пре съраквл , тжгне пре чел че л'а фъкйт пре ел: 1ар
чел че пилвеще пре сърак , чшстеще пре чел ле л'а фъквт пре ел .
лг . фптрв ръвтатеа са ва пер! пекредшчосвл: 1'ар чел че пъсЬждвеще спре Ботпвл , йрспт есте лштрв ввпътатеа са .
ад. 1ш'та чеа бвпъ а БърватвлвТ осИхпеще-фпцелепчвпеа : 1'ар шта певвпиор
пв се квпоаще .
ле . Врепгатеа лдппалдг певшвл: 1'ар пъкателе л^тпкцшеггъ сетшцнле .
аз. Прппитъ есте лшшъратвлв! слвга фпделеаптъ : ни кв пъстрареа са леапц/ъ
Дела сше окара .
К А П

0{.

Ргспвпгвл квчершк, лшва лдпцетептвлв! , пп чеа пехотърггь , пр/еа касЛ челвГ Йрепт, жергвсле пекре(1]пчош|..о|1 (-д-. II г пепрмппте , лМ Овшпехев тоатеТ елин квпосквте , 1П|ша че се вкквръ , гиеле съракв.:в1
сапт реле , пиптеа чеа *грг гр1жъ , асъ кота ла ктвпи , отвл тлгмос пм сфнйшк , лав<1а челв! ръБ<Нтор ,
калса лепешмор , каса шлш<1р| .ор , кв креШпцъ ми кв пилостеп1е съ к.-.ръдеск пъкателе , ла&<1а нчперП Ле
Ношпвл , Ш1 а опереше! .

жтеа п!ерс1е нп пре че! лищелепцТ : 1'ар ръспвпевл КБчертк лштоарче
гпж1иеа , ип кввжптвл аспрв ;>п]>п.ие тлииеа .
н. Лшва л^пцелепцмор Щ1'е челе ввпе: 1ар гвра челор пе лмцелеп-

Няки
4

1

ц1 спапе реле .
Г . ^[\П ТОТ Л0К8Л ОКИ ООШПВЛВ! ВЪ(1 Пре Чв1 рЪ1 НИ Пре Че! Б8П1 .
д . Вшйекареа лшбп есте пот <1е в.ацъ , ни чел че о пъгеще ачеста се ва
«тплеа Де Ивх .
^. Чел Фхръ &е тште ватжокореще лдпвъцътвра татълв! сг8 : 1ар чел че Ц1не порвпва есте та! лмцелепт . фп пргсоиреа йрептгвп пвтере твлтъ есте :
ллр чеТ пекрссНпчош! кв тоатъ ръйъчша вор пер! йе пре пъшлшт .

Д81
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1пр ройврие пекреаЧпчошиор

вор пер! .
а. Бвгеле Лрепцмор съ леагъ кв пр1чепере: 1*ар шта челор пе лшцелепц! пв
есте лштъргтъ .
и . Жертвеле пекресНпчопплор вржчвпе сжпт Вотпхлк! :
1*ар рвгъчвтле че
лор че се лшЛрептеагъ сжпт п рипате ае Лжпсвл .
арах.
л. . йржчвпе сжпт Ботпвлв! къие пекреЛпчопшор :
1*ар пре че! че втвлъ 34. 21.
йьпъ йрептате ли мвеше .
I . ^\пвъцътвра челв! Фъръ Ле ръвтате се квпогще а*ела че! че трек : 1ар че!
че връск чертореа съ СФжршеск грогав .
41. ГаЛнл ап ш'ергареа Ае Фацъ сжпт ла Ботпвл , квт йар пн ни" йипиле
оатешлор ?
т . Чел ле лтвгцат пв ва 18Б1 пре че! че'л чеартъ пре ел : пп кв че! лмцелепцТ пв ва ворБЬ
п . 1ш'та веселшйв- се лдпФлореще Фаца : ир фппо* лттрв скжрвъ съ шжхпеще .
^1 . 1шта ареаптъ кавтъ щипцъ : 1яр гнра челор пе лшвъцац! кавтъ челе реле.
(л . -|\п тоатъ вретеа оки челор ръ! притеск челе реле , 1зр че! бвп! сжпт
линиите тот- йеавпа .
91. Ма! бвпъ есте о пърпчшъ ппкъ к» Фриса Потпвлв! , а"екжт вктери шар!
Фъръ Ае Фр^къ .
а< . Ма! бвп есте оспъцвл кв легкт! спре Драгосте, пн спре пр^стешвг, с1екжт В1*цел»л йела есле кв вражвъ .
т. Ошвл тжш'ос гътъще гжлчев! : 1*ар чел че ргвДъ твлт , потолеще ип че!*а
че ва съ Ф1в .
л.1 . Отвл чел лтЛелвпг ръво1ътор лшпакъ вртжБ|'ле : 1"ар чел пекресНпчос та!
вжртос ле лштържтъ .
к . Къ!ле челор че шъЛ Фъръ Ае лвкрв сжпт ащерпъте кв спт!: 1ар але челор
лккрътор! сжпт петеа"е .
к& . Ф1м лшцелепт веселеще пре тапл съв" : ьчр Ф1'вл пе лшцелепт ватжокореще пре твта са .
кп . Кърърие челв! певвп сжпт лнимте йе лшцелепчвпе: 1'ар ошвл чел лшцелепт
врепт вшблъ .
кг . Ск1шбъ гжпйврме че! че пв чшстеск айвпареа : 1ар лш иппше челор че
съ сФътвеся ръшжпе сФатвл .
кд . Къ пв'л ссквлтъ пре ел чел ръЛ , шч! ва 21че че ва о"е фолос , пп бвп
айвпърП Де овще .
к@. Къ!ле В1"ецн сжпт к?петеле челв! лшцелегътор, ка съ се фрреаскъ Ае Ш,
ип съ се тжптгиаскъ .
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кз . Каселе ватжокор^ормор ле скрпъ Ботп».», ии" лттърещехотлрйл вкТввеГ.
«з • йръчвпе есте Оошпвдк! гйпййл пейрепт: 1ар кквштеле челор кврацТ ежи:
кввлоасе .
ки . ШерДе-се пре сше чел че 1а Дарвр!: 1ар чел че вррще лкареа Ав (Ьрвр"!
Б1К ва <м .

к,о- . Кв пШостепнле , пп к» кресПпца съ кнръцеск пъкателе : им ка Фргка
Ботпвлв! съ Фереще Ф1е-каре Ав ръй .
а . 1ш'лше йрепциор съ лшвацъ креЛлцъ : 1*ар ггра пекреашчонШор ръепвгнзе реле .
ад . Пршште сжпт ла Потпвл къие оптеппор дрепц! , къ прш ачелеа нп"
връжтапш пр1епп1 съ Фак .
ап . Бепарте стъ Бвтпегев' Ас че! иекресИпчс-ш! : 1яр рвгъчвшле йрепциор ле
асквлтъ .
аг . Ма1 бьпъ есте пвцшъ лваре кк йрептате :
Лек&т росЬр! пште кв педрептате .
К А П

Д1.

Ошял гътеще сяфтетяк Вяппехея есте ивтпчпгорш <]пЖфмор, липка, пп кгпс ватешлор лш^рептеахг, тмте пептрк пие лекржпс), л\ппа!птеа кт-р^а яръчвпе есте тот чех тв>п(]ря, тъсяра, [ш кмппъпа ляГ 1)яшт ч:,
дкМекгцпе . хриЛеа , нп пила лдшпъратв:в1 , ла&(1а лдицелепчяшГ , а пр1чеперП , а лиипцгирП ии а челя/
«Ьлче ла ЕВв1пте , пи а ръ:<1гторвлв1 , се хвдеще чел не .«пцелепт , пи л/.псНргттк : Оялшехея Йспюлеще
пре чеГ лар! .

п1та отвлв! съ гжпДесскъ лхкрьр! арепте ,: касъ се лшйрептехе Ле
Пмипеге?) къпе лв(.
п . 0к1»л въгАПс] Б»пе веселеще 1*щ'та : ип вестеа чеа бйпъ лшграшъ оаселе : чел че асквлтъ твстрърие в1'ецН , ва петрече лштре
че1 Л1пцелепц1 .
г . Чел че леяпъЛъ лшвъцътвра , съ уреще пре сте : 1ар чел че пъгеще лтвъцъткрие лш! Овеете с«Флетвл съв .
д . Фр1ка Богапклв! есте л>пвъцътлръ , пи' лдпцелепчвпе , пп лшчепктвл търлре! ргспхпйе е! : ни тегце тър1'реа лтпвттеа челор стерщ! (1) .
е . Тоате лвврврме чели! стер1т грътг.те сжпт лшшиптеа лй! Вьтпсге^ :
1ор че! пеквргпД лдп г1оа чеа реа вор пер! (2).
а . ^^рат есте лппаштеа ли Бвтпегей тот чел кв питъ лтиалтъ , пи' чел
че,шТ шпе шжпа лш тжпъ кв пе^рептате , пв се ва лш^репта .
4. (I) .]\|Ш1арип1грг.л тп1гр1т лдн 1аш .цп апяж 7181. ПИ лдп Трдоайеле Т1пъ]>1те ддп цяра Ротъпеасм
съ атл ь Ш1 (Т1хвр1ле ачестеа :
5 . Л I от есте всмреа |'ш'пи'1 : !ар <1еда Оотпял ръспяпевт липси .
6 . Кат ещ! (1<; шяре атхта те смиреше, ии реГ асла пплъ л/ппаииея Потпялк! Пкшпехев .
5 . { 2) Н- Апроще Ле Оотпял лвкрярме лале , ии се вор фптър] 1лп(1^р1ле тале .
9. Тоате а 1вкрат Оолшгл прш с1пе, 1ар че! пекяр^цГ .уп хтоа чеа рев вор пер! .

.181

СОЛОМОН.

271

3 . ^пчепнтвл кги чеГ ввпе есте вФаче йрептате , кг прппитъ есте лаОатпегек тп! твлт с!екжт аавчереа де жертве .
й . Чел че кактъ пре Вотпвл ва оФла тште кв йрептате , ни че! че'л кавтъ
пре ел к» йрептате вор аФла паче .
л. . Тоате лвкрврие Бошпвлв! сжпт кв йрептате , пи съ цше чел пекреаЧпчос ла 21'оа чеа реа .
I . Гжч]'ре есте ли ввгеле жтпъргтвлв! , пи" ла жвйекатъ пв ва рътъч! гврадв!.
м . Поршреа квшпепп Лрептпте есте ла Бошпвл , пп лвкрврие лк! квшпепе
йрепте .
2
п1 . 8ржт есте жтпъратвлв! ачела че Фаче реле, къ кв Трептите съ гътещв
скявпел Т)отгЛе\ .
п . Прпонте сжпт лшпъратвлв! ввгеле йрепте, пп кввштеле йрепте ле 18Беще.
д| . Мжгиеа лшпъратвлв! есте солвл торцП : 1ар отвл лпцелепг .лл вз лшБЛЖП21* пре ел .
е1 . ^птрв лкт1*па в1ецП фЬл лшпъратвлв! : 1*яр че! прппнц! лв! ка порвл тжраЙ .
б\ . Квпзкрие лищелепчвпи та! алесе сжпт йекжт аврвл , ни квтврие лпцелецерп та! алесе сжпт (1екжт ариштвл .
31. Кърърие в1*ецП авпт йела реле: 1ар лвпцшеа в]*рт"1сжпт къпе (ТрептгцИ .
ш . Чел че прПтеще лпвъцътвра л^птрв ввпътъц! ва Ф1 : ин чел че пъгещо чертърпе се ва льгщелещп' .
л.\ . Чел че лш! пъгеще къие сале, лш! пъгеще свФлетвл съв": пи* чел че'шПввеще В1ПЦП са , лш! опреще гвра са .
к . МаГпаште Ле СФърътаре терце окара , ип таГпатте йе къйере гжпйвл
чел ръв.
ка . Ма! бвп есте чел влжпд кв сгг.ерете , Лекжт чел че лшпарте пръх! кв че!
че Фак стржтвътате ,
кв . Чел лпцелепт лм лвкряр! есте аФлътор сю ввпътъц!, пп чел че пъаъжЛвеще лптрв Овпшегев Фер1Ч1Т есте .
кг . Пре че! лшцелепцТ , пп пре че! нр^чепътор! ;р! кеатъ ръ! : 1'ар че! кв кввп)те Двлч! тп! П18лт се вор авг! .
кд . Гавор сю в1рцъ есте пр^чепереа челор че о яготсеск : 1ар л^пвъцътвра певвмлор есте реа .
ке . 1штп дпп,елептвлв1 квпоаще челе <Ш гвра са , ип лш ввге поартъ пр1чепере.
кз . Фагнр йе т1'ере сжпт кввштеле ввве : Ш1* Двлчеаца лор тътъсШре свФлетвлв!.
кд. Сжпт къ!, каре съ пар отвлв! а Ф1 йрепте : 1арчеде та! йо пре вртъ але
лор кавтъ лпфвпйвл 1аа"влв! .
кй . Отвл лптрв остепелесе остепеще лвГш!, ш1 авате желаеше пер'реа са: 1*ар
чел жпЛърътшк л^п гара са лш! поартъ пер^реа .
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кл. . Отъх Фъръ Ае тште лш! сапъ лвГш! реле , ип лдп ввгеле сале айкпъ фок.
4. Ою«л лдпсЬрътшклшпарте реле: пи челор ръ! апрш<1е Фъкл1еа лшшълъчвпе! , пи (Ьспарте пре пр1'ет1п1 .
а* . Огавл *ъръ йе леце атъцеще пре пр1етеп1 , шП йвче пре еТ ла къТ реле.
ля. Чел че'ш1 лдптъреще окпсъГ , гжп^еще лдшНрътшчн , ип чел че'ш! твшкъ
ввгеле сале алеце тоате релеле , ачеста есте квпторвл ръвтъцн .
лг . Квпвпъ Ае лаъАъ сжпт вътржпецеле, пи лт къие йрептъцн съ аФлъ .
лд • Ма1 Б8П есте откл чел твлт ръвс1ътор , йекжт чел таре , пи отм чел че
аре пппте , йекжт лвкръторвл чел гааре Ае пътжпт: ип чел че'ш! опреще гажшеа
та! б»п есте йекжт чел че 1а четате таре .
ле- ^п сжпвл челор пеДрепц! штръ тоате: 1*ар челе йрепте тоате сжпт Аела
ЮоШМЙЛ .

К А П

31.

0 бвкятъ <|е пжТпе кв ък'.кр|'е: слвга лшцелеаптъ: Ротпвл чеаркъ пппиле, чел че рлНе йе 161 праг. •. че1
че съ Бвквръ (1е пер1реа алтма . шипа сътрлпмор , чел че якопере стржтвътгцпе , чел ш-бьп фПпеБВше
П1(1|.;м<)л» ще, певмиивГ нв'1 Фолосеск вопцПле, челче'ш1*»че каса лшпалтъ, лт тоатъ вретеа съ К]|1 пр1еТ|п, ниша че се Бвквръ, ип <1ьхв1 лштрктат, пеБВпвл че таче.

Слрах.
1(1 28.

а! бвпъ есте о ввкатъ Ае пжТпе кв дклчеацъ лш паче , (Ькжт каса
} плшъ Ае швлте ввпътгцТ, ип сюкжт жертве педрепте кв вражвъ .
к . Слвгакк тште стъпжпеще пре стъпжш! че1 пе лмцелепцТ , ци
.ртпарте пърц! лштре ФрацТ .
г. . рекьт сълътвреще .рп квптор аврвл, пи арнштвл : оша питие челе алесе
Аела Воттл .
^ . Чел ръ8 асквлтъ Ае лшва кълкъториор Ае лепе : 1'ар арептвл пв съ в!тъ ла
Б82С.1С пнпчтоасе .
^ . Чел че ржЛе Ае сърак, тжше пре чел че л'а фъквт пре ел: Ьр чел че'д пи
леете се вв тш1 : чел че'1 паре вше Ае чел че ш'ере , пв ва Ф1 Фъръ Ае вмъ.
5 . Ккпвпа вътржтлор сжпт Ф11 Фплор, ип" лаъАа Фплор ожпт пърмпН лор. Челе!
кресНпчос тоатъ лвшеа ли есте кжщ1'гаре : /ар чела! пекресНпчос шчТ вп вап .
3 N8 сжпт квв1оасе челе! певвп ввгеле йрепте , п!ч! челв! йрепт ввжеле тшчнюисе .
и . Плпта ааркрмор есте лшвгцътнра ла че! че се цш кв ажпса , ип ор! лдпкътро съ .цпторк ли лмдрептеагъ пре е1.
л- Че| че акопере стржтвътъцив кавтъ препешвг : 1*ар чел че враще зле
8КОпер1 г}еспарте пр1етшп, ип касшчн .
I . Гроаха впнлеще пита лмцелептвл»! : Ьр чел пе Л1пцелепт вътвт фНпй п»
С1ШТЛ
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ай . Пр1Ч1*п1 скорпеще тот чел ръв: 1*ар Вотпил лдппер лепллоспв ва тр|'ппте де!.
п1 . Кас1е пвртареа а*е гр1'жъ пре отвд чед лшцедепт :

1ар че! пепр1чеп?ц1 кк-

цетъ реле .
п . Чел че ръсплътеще реле пептр» вкпе , п» се ва гакта рънл гЛп каса дн!.

Роп»:

д| . Пвтере а*ъ кввштелор лшчепереа НрептъцП : 1пр лшперекереп. ш1 ръж- 12. 17.
велил терце лшпаштеа скктпете! .
Пеем:
(=1 . Чел че ж»(1екъ пре чел йрепт а ф1 стржтв, пп пре чед стржтв а Ф1 йрепт , 5. 15.
пеккрат есте , пп вржт лшпаштеа лв! Пьтпегей .
1П*трв.
91 . Пептр» че схпт пввцИ чеда! пелшцелепт? къ а НобжпсП лшцелепчвпе чед рък
ла |"т"тъ, пн ва пвтеа .
а' . Чел че'ш! Фаче касъ лшпалтъ , кпвтъ сФържтяре. 1Ш чел че съ лвпевеще

?•■ 9.

а лшвъца ва късюа лш реле .
н| . Л\п тоатъ вретеа съ а!в1 тй пр1етеп,
пептр» аче1'а съ Фак .

Фрацп лшпево! йе треавъ съ Ф1е, къ

л-1 . Ошнд Фъръ а"е пийте вате лш палте . пи' съ веселеще лврип , ка ш! кегаШ8л , че 1а лт кегъпие пре пр1*етепкл съ8 .
к . Чед 18Б1Тор бе пъкате съ вкквръ Не връжв! . пи' че! че'шТ лшпадцъ шие
сале , кавтъ сврпаре .
к«. Чел к» ииша вжрто.сь пк ва аФла бвпътъц! , пп от«д чед че легне лиш
ск1шбъ Л1'тва ва къЛеа лш реле : ип пита <]е певкп а*врере есте челв! че о пре.
«п . N8 съ веселеще татъл

йе *\кл чед

пелшвъцат :

1'ар Ф1«л лшцедепт

веселеще пре твта са .
кг . Гшта веселъ ввпъ в|'ацъ Фаче : Ьф отвлн! трют 1 съ вевкъ ояселе .
кА . Къие челв! че 1*а сРпрвр! кк пеа*рептате лш с«БП8р1 , пв спореск . ш! чел
пеккрат съ авате г!л п къпе Нрептъцн .
к^. Фацъ лшцелегътояре есте а отвлв! лшце.кпт : вяр окИ певвпвлк! да п»аришме пъшжпткдй! .

(лрах.
2. 14.

кз . Млш1'е татълйТ есте ф1йл певвп ,

ни Дврере че! че л'а пъсквт пре ед .

кд . Апьг8Б1 пре опил йрепт пв есте вше .

•• 1.

шч! есте кв кввппцъ а сфътм' ръ$

ас» пра пптергнчнор йрепц! .
ки . Чел че опреще а гръ1 кквлптвд грей , *х пппте есте : пп отвл чел че раъ—
«Ч твлт , есте лдпцелепт .

Ьнев.
зо. 19.

кл. . Чел че пв щ|'е , йе ва лштревт ве лшцелепчкпс. лшцелепчвпе ) се ва
сокотг. ип чед че съ Фаче пре пие шйт , лшцедепт се ва сокот! аф» .
КАН

111 .

Исптра Й1Ч1,ърц]реа с5е пр1етнм ; йе чел че и» сг ооате ^п^реша ; > и ( 1 агатс Де^а ::(1епр: Г1!рв
ПС18П5Л81 есте пер1реа м! ; <1реити съ вг<1«ще пре ппс: *рате1е свре акягг пре «рате ; [1в«1ял тарИ
«впие ижптечеде ; «еюееа ьвп* , им чеа реа ; ръспкпса! Еогатив1 , ш! ал сгрвкив! ; отвл щпетемя: .

35.
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р*чт1 кавтъ отвл чел че ва съ се йеспарцъ с!е пр'ет*и1 , ш! |п
тоатъ вретеа окържт ва ф' .
п . Де тревгеше лпцелепчяпе ошялк! лтс'т с1е пппте , къ та! вжртос съ ц'пе к» певвшеа .
г . Кжпс! в'пе пекрееИпчосвл лптрв ас!жпк8л ръвтъцмор , пк вягъ сеашъ : игл
л! в'пе Л81 печтсте , пи окаръ .
д. Апъ а(1*пкъ есте кввжптвл лп шипа отвлв! : нп *гвор че съвгрсъ, пи
ФЖПТЖПЪ <*в В1.'ЩЪ .

$. А те гт'ра (*е Фаца пскресНпчосвлв! пв есте В1*пе : ш'ч1 есте к« кввппцъ а
Ф1>П1 де йрептате ла жвйекатъ.
з . Бвгеле челк! Фъръ де пппте лл гйак пре ел ла реле . пи* гвра лв! чеа лп<*ръспеацъ кептъ товртеа .
д. Гара певхпвлв! пер'реа лв' есте : *ар ввгеле лв! сжпт лац скФлетвлвГлв" .
н . Пре че! лепеш! л! вървеше Фр'ка , ш* свФлетеле оатетлор аФете\ац\ вор
Флътжпг! .
л. . Чел че пв съ в'па"екъ пре сте лптрв Фаптеле сяле. Фрате есте чел»! че
се рълете пре с'пе .
1* . Бт тър'теа тър1е1 пвтеле Оотпвлв", ни алергжпо1 ла ел ("репци , се лшпалцъ .
*|. Авереа откл;.! вогат есте четате таре , пи' тър'реа е! твлт швреще .
ги . МаГпаште (1е скрппре съ лппалцъ паша отвлв! , ил гааГпатте йе гаър'ре съ стереще .
п . Чел че ръспвшЬ кквжпт шаГпаште де че авйе , певвп ил' а"е окаръ се
Фаче пре сте .
С1рах.
^| . Мжшеа ошвлв! о потолеще слвга лпцелеаптъ : 'ар пре чел перъвс1ътор,
)б. я. ч1*пе'л васиФер'?
е1 . 1пша челв! кв тште , кжщ'гъ щппцъ : 1*ар врекие лпцелепциор чеаркъ
гжпс18р'ле .
з) ., 1)арвл отвлвТ лл лъцеще пре ел , Ш1* кв че! пвтерп'ч! лл яшагъ пре ел .
д1 . Брептвл С1*пгвр есте пжржшвл съв , лп квржптареа чеа сПп'тж| , ш! йакъ
лл ва асвпр' пжржшвл , съ швстръ .
и'. Пр'ч*п'ле ле потолеще сопрта. пи' лптре Ботш хотъраще .
*1 . Фрате де Фрате ажвтат , ка о чета те таре , пи лшшлтъ , пи пвтершчеще ка о лтпъръще лптете'атъ .
к. Т)'т роНврие гкри вшпле откл пжптечеле съ» , нп аш росДеле вкгелор
сале се ва сътвра .
к» . Моартеа , ни' в"аца сжпт лп шжпа л'тв'1 : 'ар че! че'ш! стъпжпесклшва вор шжпка рогйеле е! .
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кя . Чел че а аФлат Фстее бвпъ, аФлат-а (1арвр! , ии а лват Неда 1)втпеге« с1еСФътаре .
кг . Чел че леапъйъ Фетееа бвпъ, леапъаъ взлътъцие, ни чел че цше пре чеа
преа-кврвъ, естепеввп, ии пекреаЧпчос .
кд . Рвгъчвш ръспвпбе съраккл : 1*ар чел вогат ръспвг.сю аспр» .
«е ■ Отвл йръгъстос Л1псоц1-етате та! пр1*етеп есте йекжт Фрателе .

кай е! .
Съраквл че ктвлг .цптрк проч/са <а: аввц!еа аЛаогъ пр^етшп ; чел че краще пре трателе сграк ;
гоърткр]еа пмпчшоасг ; чел«1 пелхп пв'1 «олосеще НесФътарея ; чел пилост!В швлт ран<1 ь: пшп'с> фтпърапм1; чел че пилкеще пре сграк ; чертарса Ф18л«1; аскглтареа с*атклв1; чел че'шГ аскмк1с шлнпеле: чел че
пв Ч1°встеще пре татъл съв; мгъпшреа копмвлв!; пеаеапса челор пе аст&тпграц!.

| а! бкп есте съраккл , кареле втвлъ лдптрв проспеа са, (1екжт чел
|в1клеап кв ввгеле сале, ии есте Фъръ Де пипте .
п . йпае и« есте щппца свФлетвлв! , аколо пв есте Бшеле : ии
чел че гръвеще кв шчоареле , се ва липп1ес]ека .
г . КеБвп1еа отвлв! стршъ къме лв1, ии пре ])втпегек втвеще кв шта лкТ.
д . Авкц1ва ас1аоце пр1етеп! твлцТ, 1*ар чел сърак , шд Де пр(втепкл кареле
лдл аре се Л1'псете .
р . Мгртвр1'еа пипчшогсъ пв ва Ф1 Фъръ с!е пейевпсъ : ии чел че пжраще кв
стрлтвътате , пв ва скъпа .
9 . МвлпД чшетеск Фецеле лшпърлцмор : 1*ар тот чел ръв се ва Фаче де окаръ 0П1ВЛ81 .
ц . Тот чел че врзще пре Фрателе сърак , йепарте ва Ф1 па Ле прлетешвг ,
г,т,п((,н.1 бкп се ва апрошеа йе че! че ли квпоск пр1етешвгвл , ии отвл лищелепт
лдл ви ЯФла пре ел , чел че Фаче твлте реле 1'спръвеще ръвтатеа : 1ар чел че
сь сФъйеще к» кквште , пв се ва пьтлтм .
и. Чел че кжцигъ лдпцелепчвпе , съ 18Беще пре сте, ии' кареле пьгеще лдпцедецереа , пФла-ва челе ввпе .
«. Мъртвр1еа пипчтоасъ п« ва #1 печертатъ, ии' чел че ацяцъ ръвтате, пг]пва <1е са .
I . N141 бе «п фолос пв есте челв! Фъръ бе пипте ДесФътареа , ии' Ле ва лдпчепе елвга кв сетеше а стъплш .
41. Отвл Ш1.ЮСГ1В твлт лдпгмЬеще, ии лавДа лв! ва вет севпра челор Фъръ
6"е леце .
в! . фпфркошареа лдтпъратвлв! асетепеа есте ръкшри левлв?, ии ка роа пре
1'арвъ яша есте лдтвлжгшреа лв! .
п . Гвшшеа тат ьлк! есте Ф1'вл Фъръ йе т!пте , Ш1 п» елит кврате Ларврие
ЙШ С1П!бр1вН к«рвс1 .

35. 2<|

Оятм.
131 ео-
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д| . Касъ , им' авере лшшарт пърмцп Фплор : |'ар Фетееа БърватнльТ Аела Погппхл съ ржп^веще .
р| . Фр|'к 1 опреще пре върватвл аФетемат. ьчр свФлетвл челв! лепеш ва флъПХПХ1 .
51 . Чел че пъгеще порвпка, лдш! пъгеще сг-Флет?:л съ» : 1ар чел че пй'ш1 пъгеще
киЮ сале ва пер| .
^1 . Чел че гтшвеще пре сърак, йъ ^шпрктит лк! Октпегек , ни (Ьпъ Лареа ле!
се ва ръсплът1 лв! .
ш. Чеартъ п, е Ф1*вл п,в . къ аша ва Ф1 Ле ввпъ пъглежае : Ьр ла свйалтъ п«
лшпълца свФлетвл тъв .
.0.1 . Ошвл чел гжпсМтор с1е ръ8 твлт ва пъгкв! :

1*ар ае ва Ф1 пи' лакот ,

ип"

снФлетвл .рш! ва ;.(!аоце ал тер^е .
к .

Асквлтъ Ф1'але лшвъцътвра татълв! тъй,

касъ фп лдпцелепт лштрв челе шаГ

Не апо"1 але тале .
ю . Мялте гАг.сЦ)! сжпт лт ниша оговлв!: 1*ар сфятвл БотпвлвТлшвеак рътжпе.
>н. Гои1 ошнлн есте пилостсшеа. ми' ша! бвп есте съраккл дрепт, аешт воГйТ«.1 ШШЧШСС .

кг . Фрнси Остпвлв! есте спре В1'ацъ отклв!: 1ар чел Фъръ а*е Фр1'къ се ва 2ъбов1
лдп локвр! вп<1е п» съ аФлъ щПпцъ .
кд . Чел че «сквпйе тжшме сале лдп ежи кк пейрептате ,
ле ва овче пре еле .
к<г . Бът&пс! пре Фъкъторкл Ле рък .

шч! ла гара ся пя

чел пепрйчешт та! лдпцелепт се ва Фаче,

ип (?е ве! черта пре ошвл лтцелепт, ва квпоеще лтвщътвра .
кг. Чел че пк чшетеще пре татъл съ8 , пи съ леапъсН а*е теша са, рвиппасе-вя , ип окържт Ви Ф1* .
кд.<Пнл кареле пьръсеще а пъп лдпвъцътвра татълв! съв" ва <!епршс1е гра]'вр1
реле .
ин. Чел че кегъшкеще кошлвл Фъръ ^е пппте, рвип'па-ва йреятатеа , ип гкра
челор пекреаЧпчош! лшгцр-ва жвйеката .
к.о. . Се гътескв челор пе астдтпърацТ Б1*чвр1, ип кахпе асетшеа пп челор Фъръ
Не глште .

К А И

к .

Песпре н ■ >1 , пи ГСЦ1С ; чС1 че цг.пржть пре .ятпъраткл : пкърапНв-ге лепеш*! т се ва рвпипп :
я*>п<1 ва шиК а Л1тпърат (1репт оре скавп ; Ч|'пе се ва г\че Йрепт, ни «»рг с1е пъкат; чел«| че гръеще ръя
п|е татх <. ;. Й пре син 1 се ва сиппс лвпипа ; кантар шаре , ип пик: врена , ип окш лверярне |)отпелк|': п пх «мсеетещГ : авр , пп' шегр! сввшпе Бкгеле лдицелепчвпП ;
\л хнмш кегашвлк! пептрв чп
стр(чп ; Йклче есте плОма пиглкпН ; чел че йескоисре сгат>р{ л^птрв ас1вигр1 : а сф10Ц| чева Цагрг шже
сале Щ)&пА есте лай отядв! : лдтпьратвл л^вцелепт есте влпътори челор пе л^вцс:епц1: пигостешеа Ш| а\1евгрв! с»от пахг л^шпгратвлв): подсаьа Т1перец11ср есте л»пцеепч8пеа •
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е астжпшърат лккрв есте вшкл, пп де окаръ вец1"а. пп тот чел стркат
с1е ел пк ва <и' лшцелепт .
н . Хк съ 0С1Беще л\ПФр'кошарса лшпъратвлв! де тжгиеа левлвТ: 1яр
чел чв'л лштържтъ прв ел грешаще ясвпра скФлетклв! съв .
г . Мър1*ре есте отвлк! а крж свдалпнле: 1*ар тот чел Фъръ де пнпте кквпеле
ка ачестеа съ лшплетечеще .
д. Окържпдв-се лепешвл пк се ва ри пипа: аша есте пи чел че лшшрвювтеахъ
гржа* ла сечере .
6. Апъ пджпкъ есте СФатял лдп пнгаа отвлв! : 'ар ошйл лшцелепт лдл ва скоате .
5 . Маре ип Ч1пспт лккрк есте откл пн'лост'в : 1*ар кк апевое есте а аФла от
кредтчос .
3 . Чел че петрече пев'поват лштр» дрептате , Фер'чщ1 ва лъса пре фп съТ .
н . Кжпд ва шедеа лдтпърат дрепт пре скакп, пв ва ста лишаштеа окиор лв!
тот рънл .
'
а. Шпе съ попте лъвда , къ аре шшъ квратъ ? сй« чше ва кктега а/лче , къзл^шпъ:
есте кврат де пъкате ?
8. 46.
I . легата челвТче гръеще де ръй* пре татъ , са8 пре твтъ отжпце-се-вл , ни' гпар»
лктнше ок|'.юр л»1 ведеа-вор лштвперек .
6. 36.
а1 . Партеа че гръвеще лштрв челе д'п'тж1, лдптрв челе та! де пре вртъ пв С»р*х.
се вя вте-кквжпта .
17.21.
н1 . Съпк21ч1: плът1-во1^пепр1етш8Л81, 41 ащеаптъ пре Ботпвл, ка съ'ц! ажвте . Поап.
п . Квптарвл таре , пп пнк , ип тъсврме лтдо'те, пекврате сжпт лдппаттеа 1. 8.
Пошпхлм атжидоъ , пи' чел че Фаче ачестеа .
Епире.
д1 . .]\птра токтелеле сале съ лшшейекъ тжпървл: кк чел ккв'ос пи с'репт калеа 21. 16Л81 .
ЛевщТ •
§1. йрекп явде , пп ок'вл веае, Л8крвр'ле Ботпвл»! сжпт атжпдоъ .
2°. ».
»1 . N8 1»Б1 а клевет1, касьпвше!, ч! десмде окПтъ!, пи те сатвръ де пжТпе. Мате!к.
ц\ . Ръ8 есте, ръХ есте, я'че чел че квтпъръ , ип дакъ се ва двче атвпч! се 15. а.
Ва ФЪЛ1 .

Гота :

т. Авр , пп твлцппе де шетр' скктпе , ни' васе чтстчте сжпт ввгеле лщ- и. 17.
иелеПЧВпН .
1 Тесал.
«I . 1а хата чел»1 че с'а пкс кегаш пептрв чел пеккпоскът , пп* 1а дела ел 5. 15.
ЖЪЛОГ пептрв Че! СТре"п1 .
1 Петре.
к . Пвлче есте откл»! пжТпеа пНпчвпе? : ]'ар двпъ аче'а се ва втплеа гвра лв! 3. 9.
де халвче (1) .
К4 . Гжпдврпе квсФатвлсъ лштепшааъ : пп кв кжрпшр! съ Фаче ръ2Б01'вл .
-■

П) АаПсъ , Ле щипъ .

I
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кв . Чел че сЬскопере сфатвр! лмтрв а<Ьпоре кшблъ кв йоъ лшш , ип кв чел че
лърпеще вкгеле сале пв те атестека .
кг . йржчвпе есте Ботпвлв! каптарвл .р.ш1о1т , цп квтпъпа вшлеапъ пв есте
БМ1ъ литгпптеа л«1 .
кл . Пела Оотпвл съ ли^рептеаяъ пашп отхлвц хар пътжптеапвл, квш ар пвтеа пр!чепе къие сале ?
ке • Лац есте отвлв! квржпс! а сфшдо чева сИптрв але сале, индвпъ че с'а фъгъсШт съ'1 паръ ръв.
кв . Вжпъторал челор пе кресПпчоип есте липпъратнл лдпцелепт , ип ва пвпе
престе е! роатъ .
кд. Лвпнпа Ботпйлв! свФлмреа оатешлор , чел че черчетеааъ къшърие пжптечелв! .
кн . Ммостешеа, ип аслевървл, пп/.ъ сжпт лшпъратклв) , пи вор лшквпцвра кк
йрептате скавпвл лв! .
к.о. . Посюава тшермор есте лшцелепчкпеа ,
ип тър^реа вътржпиор кървптецеле , стрвпчшътвр! ип сФърътътвр! лдпппиппъ лдп реле, |ар рапе лттр» кътърме пжптечелв! .
К А П

кй .

I |н ш а лтпгратвлвГ есте лп тлпа лв! Штпсхсв , ьгрв^а та! плквте гапт <]рептатеа , пи айеиърьд <1с
кат жертва; лг1гр1жат есте чел върват, 1ар чел леиеш есте лп .ткг: тоатъ пср>рса псвпра челор пекре<]шчопм: пъг«с1ш1к-сс клтътаршьвл, се ва лпцелепц! чел <]репт: чел че'ш! вствпг врсьпс <1е кътре пспктшчос ш.
се ва авх! , 1Вв1торвл <1е оспеце ва 41 лшит, та! 1.1111; есте а лгкв1 лп пасне , Де кат кв чели еа сфяДшкъ ,
пептрв чел Орепг се ва <1а чел певре<Нпчос', пв есте лпцелепчвпе ла чел пекредйпчос .

лг^^Т?!
реквт поршреа апе! аша типа лдтпъратвлв! есте л\п тжпа лк! 1)ктЯпегев*, ор! лдпкътро вавреасъ о плече, аколо о плеакъ .
Щ п . Тот отвл съ паре лвГип къ есте с1репт , 1ар 1)отпвл лдпдрепРРт^^-1 теагъ шшнле .
г . А Фаче йрептпте ип а гръл ас!евърат , ша! твлт плаче лв! Пвтпехев оекжт
сжпцеле жертвелор .
д. Отвл чел търец есте кв шшъ лдшлръхпеацъспре окаръ. ип' ФЪКЛлеа пекресНпчоипюр есте пъкатвл .
р . Гжпс1»рие челв! върват пврвреа лштрв прюосмцъ, 1яр чел лепеш тот-йеавпа
лш лшсъ есте .
,
з . Чел че Фаче вктерн кв лнпвъ тшчнюасъ <Ьпъ йешъртъчьш вшблъ , ип терне лдп лацкрие шорцП .
д. Порт-се-ва тоатъ пер]'реа асвпра челор иекрегПпчонп , къ пв вор съфякъ
челе арспте .
й. Ла че! лшлъръттч! къ! лдтлъръттче тр1ш1те Бьтпеге^, къ кврате. пнврепте сжпт лвкрврие лв! .

т
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А. Ма! Б1пе есте а лък»1 лдп «пг! аескоперк йокжт лдп челе въргнте. нплдпкпсп
де овще кк пеарептате .
I. СвФлетнл пекреашчосклв! поФтеще реле, ни пв'л ва шмм шч! ?;п от.
ап . Пъгввшав-се кътътаршкхл , ти! лищелепт се ва Фвче чел Фъръ де ръвтате
1Ш лшцелептвл чел че пр1чепе ва припи квпощшцъ .
п\ . Квпоаще дрсптв/ 1*шнн'ле пекреаЧпчонплор , н 1 деФапяъ пре че! пекресИпЧОШ1 пептрк реле .
п . Чел че' пи аствпъ врекме сяле касъпв рвжъ пре чел гепвттчос , пи' ачела
ва строга , нп п«ваФ1 Ч1пе съ'л авгъ .
д\ . Парвл пре'асквпс лштоарче тгшме, 1яр чел че па йъ дар рМкъ ш,т.ш'о таре .
61. Весел1еа йрепщлор есте а Фаче жвдекатъ: 18 р чел кввшс лекврат есте ла
Фъкътор]"! де ръ» .
51 . Отвл чел че рътъчеще дт калеа ^рептъцП , се ва осПхт лттрв адвпареа
кргапплор.
31. Отвл кк! есте драг лш оспеце , лш лшсъ ва Ф1 : ни' че! че 1'квеще вижл . пи
8ПТ8Л де летп спре вогьнДе .
н . Квръшре дрептвл«! есте чел Фъръделеце : лш локкл челв! дрепт сева аа
чел втоват.
А1. Ма! вше есте а лък81 л|п п«ст|'е , (1скжт квФетееа сФадшкъ , ни тжшоаСЪ , 1111 Л1П)Б8ТЪ .

к . Котоаръ дор|'гь оЛхпеще лдп гвра лдпцелептвлв! : «ар оатепн че! Фъръ г!е
иппте о лдппт пре еа .
к* . Калеа НрептъцП . пи а пплостегш аФла-ва в1ацъ , пи' тър!ре .
кя . Четъц! тар! калкъ лдпцелептвл, ни сврпътър^а спре каре пъаъжамеа пекредшчошп.
кг. Чел чели! пъгеще гвра нп Л1шва, лпи! пъгеще свФлетвл съв де пекагвр! .
кд . Чел лшдръгпец , чел свтец , ин чел т&пдрв тергътор съ кеатъ , 1'ар
чел че Ц1пе пипте ръвл Фъръ ие леце есте .
«е • ПоФтеле отоаръ пре чел лелеш , кь т; воеск тжпиле лв!съ Факъ чева .
«5 . КекресНпчосвл лт тоате 21леле поФтеще поФте реле , 1-ар дрептвл ннлвеще , ии съ лшЬръ Фъръ с1е сквтпете .
кц • Жертвеле пекредшчоннлор връчвпе сжпт Попшвлв! , пептрв къ ле адвк
кк Фъръ де леце .
»«. Мъртвр1еа пнпчшоасъ ва пери 1ар отвл асквлтътор 1а сеата че гръеще .
ка . Отвл пекредтчос стъ к» фяцъ Фъръ де рконпе: 1'ар чел дрепт лупсклп! лдш!
квпоаще къме сале .
л . N8 есте лдпцелепчвпе , пв есте БърБъцл*е , пв есте сфвт ла отвл чел пекре«Нпчос .
л» . Кал 81 сь гьтеще ла г!оа де ръгвом : |'ар дела Потпкл есте ажвторвл .

глраж.
34- 2|-
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«В.

Д»»(1а петел»! ш; че! кк8С|'т въх*о<1 пре че! ргв твп-мийв-се , .цпвацъ првпш прс кама са; че! че сеатгпъ ре!е ; леапгаЧ пре чел шерхътор: Оотпхл 1ввеще 1ттпс кввйоасе: съ тяптвсще лепешвл пп х1че леел есте
лшгале : гроапъ в<з*гшъ есте гврв че! стре!пе: пепргчеаере лдплшша тжпърялм : чел че пъпъствеще пре
сърак : асквлтъ пре чел лдпделепт ; пв сш пре пишъл : пв *И при теп (8 отвл татос: пв те Ла кехаш;
пв трече хотарв! веьчв : отвл веЛерос, пи лете ла лвшрвл съя .

Кьл1С1:

и

Щк^ШУ |Ч- а! алес есте пвтеле ввп , (лскжт Богъцдеа твлтъ :

1
ЩШущ
Ш?Хк'/шч

У

'

нл (Ьркл бьп йеклт

прЦШТКЛ 1111 НВрвЛ .

к. Богатвл ип съраквл с':1« лттиптпат «пял кв алтвл , шрпре а-

Ш^ШвшШ^ тя>пс1о! '! а фъквт Вотпкл .
г . Чел 1СК8С1Т въ2лп(1 пречел ръв твпчпндв- съ таре. лдпсв'ш! съ лдпвяцъ : 1ар
че! пепр1чепкц! трекжпа4 пк съ Фолосеск .
А . Кеатвл лдпцелепчвпп , есте Фр)'ка Пошлкль!. ип" богтцЛо , пп" търфе, ш/
В1'ацъ .
$. Чвлии , Ш1 ллцвр1 лдп къие челе стржтве : 1ар чел чс'пп пъгеще с«Флет«л
съй се ва Фер! Ле еле .
а . фпвацъ првпквл пре калеа са , къ ип а"впъ че ва лдпБътржт пв се ва депърю
дела аче1а .
ч. БогвцП ворстъпжт пре че! сърач! , ипелхпме Лела стъпхпН съ!се вор лпппрвтвта .
и. Чел че сеашъпъреле, реле ва им' сечерв . ип рала Фаптелор сале ва съвжрии: пре отвл блжпН, ип 6 ьтътор. ли вше-кввштеагъ Пнтпсгев. пи Лешъртареа

С|-рах.
21. зе.

лвкрврмор лк1 ва съвжрип .
л- • Чел че пплвеще пре съраквл, хръгп-се-ва, пептрв къ сНп пжшеа са а аат съраВоЛ{$1 : Б1'рв1'пцъ, ип' чнтсте къщ1'гъ чел че а"ъ Йарвр!, лдпсъ 1а свФлетвл челор че
ле ав.
I . Скоате аЧп аЛвпаре пре чел шергътор ,

пп ва епн кв йжпсвл пргчфеа, къ

кжш] шаа"е $п аавпаре , пре тоц! !)еч1'пстеще .
■I . 1вБеще 1)отпкл шншле кввшясе , пи' приппц! сжптлв! тоц! че! Фъръпр)хапъ лдп къие лор : кв ввгеле ва паще фтпъратвл (1)
к1 . ОкП Понпжлв! пъгеек спщпреп . пи аеФайпъ квв1птеле челе Фъръ ве лепе .
п. Сь тжптвеще пп 21че лепешвл: левл есте лдп кале, пп вЧ1гашвл лдп влщъ .
^1 . Гроапъ аажпкъ есте гвра че лв! Фъръ бе леио, пп' пре кареле л'а врхт Ботшл
ачела ва къЛеп лттржпса , схпт къ! реле лдппл1птс;) ошвлвц ип' пв 18Беще а се лдптоарче аела еле, ни тревве а се .-.Бате в|"п калеа стрлтвъ, Ш1 реа .
^1 . ]\епр1чепереа гвоаръ 1П1та тхпървлв! , ]'ар то1агвл лдпвъцътври йепарте
есте йела йдпевл .
01. Чел че пъпъсткеще пре сърак дишшицеще релеле сале , Ш1 с!ъ БОгатвдв1
пре та! пвЦ|'п .
II.

(I) АсЬиъ, л>шо1ратв! и ьораеле гврП сале пхр аре поим.
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$1 . Ла кнвштеле лищслепцмор апроме врекеа та , ип асквлтъ кйвштеле теле ,
ин ашагъ 1ш'та та , кпсъ квпоци , къ бкпс сжпт .
н'| . ЦНЛеле ве! пвпе пре еле да паша та, веселете вор лшпревпъ кй бквеле тале .
л-1 . Кпсъ Ф1*е лдптрь- Бопшвл пъЛежЛеа та , ип ва пръта ц!е кплеа та .
к. 11И тн Ц1 ле скр|"е л>птре1т, лдп с*ат , ни лш г&пс! , ип' лш квпордпцгь , ип
пре лъултеа пшш'1 тале .
«& . ^пвацъ-те с!ар кквште пс!овърпте , ип пи'пте бвпъ касъ авх! , ип съ ръспчпхТ тв кввште аЛевърато челор че те Аптрепвъ .
кя . N8 С1Л1 пре пишъл, къ сърак есте, ип съ пя печшстещГ пре чел слав лп
порцТ.
кг . Къ Ротпвл ва «вЛека ля! жвЛекатъ , ш1 вс! тжптв! свФлетвл тъ8 певшоват .
кд . N8 фИ пр1етеп кв отвл т»п1ос, пи кв пр1*етеп гоашос л» те ашестека.
к^ . К.-.съ пк те вбпц! Лм къие дн! , ип ве! лва лацврТ ла свФлетвл тъ8 .
кз . N8 те Ла кегаш рвштжпЛв-те Ле флцъ .
кз . Къ Ле пв ве! авеа Ле вт!е съ плътещ! , лйа-вор ащерпвтвл чел Ле свпт
когстеле тале .
км. N8 трече хотаръле век!, каре ле-а п»с пърмдН тъ1.
к*. Ошкл веЛерос ни' 1ктс ла лвкрврме ла!, ла лишърацТ тревве а ета: 1яр
съ пв стеа ла оатеп! лепеш!.

К А П

КГ.

Квт съ тгпжпчТ кх ч<ч пвтертк , съ пк ч!пег? кв шгшгтярщм , п!ч1 по*т! ввгвтете и! : чепртъ прип
нел, пк ръво! пгкъгоип.юр, чевркъ ^пде >епчвпея , щ «И вецгв , тч! ]'вб1 оспецеле, аи,8лг, ни чшствце
пре пър1ПцТ, «трещете Ле кврвъ, им Ле Еец1е .

е веТ шеЛеа лп таса челв! пвтершк лтцелеицеще шълхпкъ Лш челе че
ц| съ п»п лшппште.
в . 1Ш пвпе шапа та щмпЛ квт къ ка ачестеа тревве пи тв съ ггтещТг. 1пр Ле ещ1 та! песъшос, пв пофп вякателе ла! , къ ачестеа
съ ц!п Ле в1ацъ вппчшоасъ .
д. Кв те асстъпа , ФипЛ сърак, кв чел вогат : 41 те стржппе пре Т1'пе кв гхпсЬл тък.
в . 1)с ве! къвта кв ок1вл ттв кътре ел , шч! Леквгл па се- ве веЛеа , къ с'а
фъккт ла! прн!1 , ка «пв! ввлтвр , ип съ лштопрчс свре каса чела! че стъ лт~
шинтеа лв! .
е . N8 Ч1*па кв ошкл П1сш ьтар1'ц , П1ч1 пофт! Лп ввкателе лв! .
д. Къ преквт лш пто чше-ва пър , аша шъплпкъ , ип веа , пдч! ли въга /в
т1пе пре ел , касъ тъплтч! пдГпеа та кв ел .

36.
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и . Къ о ва ворж пре еа , па ва стрка кввштеле тале челе ввпе .
л. . Ла врекеа челв! Фъръ г!с пипте шппк пк а'че , ка пк кгт-ва съ рххъ Ло
кьвипеле т, ле челе .рпцелспте .
I . Съ пв твц! хотвръле чело век? , пи' лдп аготслта сграчиор съ пв штр! .
л1 . Къ чел че'1 апъръ пре е! есте Бопшвл , таре есте , шл ва жвЛека ж; с!еката
лор к« т'пе .
м . 1)ь ла .цпвъцътвръ пита та , ип врекеле тале де гътеще спре кввштеде
лшцелеперН .
п . N8 фпчета а черта првпквл, пептрв къ Ле'л ве! лов' пре ел кв пв'а пв ва твр*.
Къ тв лдл ве1 впте пре ел кв пв'а : 1'вр скФлетхл лк! дела тоарте ли ве! т&птв*.
Р1 . Ф'вле ! с!е ва Ф1 лшцедеаптъ ииша та, ве! весел" пи ишпа теа .
91. Ш1 се вор л\пвъца вгаеле тале Лш кввштеде вкгелор теле, Ле вор ♦ "
Лрепте . •
3* . №в ржвпегскъ иита та пъкътонилор : ч" «II тоатъ г'оа лш »р1ка Оошпвлв!.
н( . Къ Ле ле ве! пъг! ачестеа, вор Ф1 дое сепоц!, ии пъЛежЛеа та пв се ва Лепърта .
л) . Асввлтъ ф'кле , ии фи лтцелепт, шГц! лш^рептеггъ гжпЛврие иитП тале .
к . N8 фп вец1в, ш'ч1 те лштшЛе ла сФатврТ, (1) ни' ла квтпърътор! Ле кърпвр!кд . Къ тот кврварвл ни вещввл ва съръчц ии тот сотпоросвл се ва лшв] ъка
лш хате реле ни спарте .
кп . Асквлтъ Ф1кле пре татъл тъ8 чел че те-а пгсквт , ии пв певгга лш
•егшъ пре твша то . пептрв къ а лшБътр&шт .
кг. Кжци'гъ'ц1 аЛевтрвл , ии пв депъЛа лшцелепчвпеа ,
лшвгигтвра пи
щипцв .
кд . Е1пе хръпеще тстъд Лрепт, пи' Ле ф*8Д чел лшцелепт съ веседеще свфдетвд дв1 .
к(: . Веселегскъ-се татъл тъй, ии шмип та Ле тше , ии" съ се ввквре че'а
че те-а пгсквт .
кв . Оъ'пи Ф1'яле иита та, пи' ок"! тъТ, съ пъгеаскъ къие теле.
ид . Къ вас гъ«р!т есте каса стреить , ии стр1'ттъ Фжптхпа стреить .
ки . Къ ачеста Леграв ва пер* , ил" тот кълкъторкл Ле лепе се ва ст'ппе .
ил. . Кв1 есте ва! ? кв! сжпт гжлчеввр!? кв! жвЛекгц1 ? кв! пекагвр! иисФеа!?
кв! гЛроБ1*реа лшгаЛар? кв! елит оки врЛвроии?
а . Ак пв чедор че съ гъвовеск да виц ии' челор че пггеек впЛе съ Фак оспеце ? пв въ лшвътац,! кв вш , ч! втвдец! кв огшеш Л^епцТ, пи' ворБ1ц! ла превтвлър! .
дД . Къ Ле ве! авеа оки п! спре капе, ии* спре квпе, апо! ве! втвда шов41'пЛ ш1 пе врапч! (2) .
40.

(I)

ААиъ оспецв, 31 (2) Ашсцгт ш> гаоюши (ю (1а чед «сят я» аоате ег «шие 11В0.
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лк . ГО! пе вршъ те ве! тьвъл1 Ле (Ьрере ка чел твшкат Ле шг»рпе , пи ве!
върса сПп Т1пе ка вещ'пк.1 де Кераст (1).
аг . Клпд окП тъ! вор ве^еа стреше (ФетеГ), атвпч! г»ра та ва гръ1 лдпйърътмчн*.
«д . 1Ш ве! гъчеа ка лш Шша търП , ни ка »п кжртач рп твлтъ волвкръл*?. НН ве1 21*че: бътвт» ш'а па пвпГа Дврвт, окържтв-пТа, пи е8 п'еш щ1вт
кжг.й се ва Фаче 21'оъ , касъ в!8 съ лштрев кк карН съ тъ лдтпрем! .

КАП

КД.

А пк гртя пре че! ръГ , гя .цпцелепчхпеа съ 2и1еще иса : ка щппца се а пипа кътърие , а ахата
лрв че! л|пс|ц[ : кя .рпцетепчапеа ка кв ии> ре иь мг!* 'п ; Лрептзд ва кьй.-а ,
ни се ва сила ; съ па
те Евкгр! Ле 1;кк|к в пръжпи швль! па; а съ те те Йе Свп пеня , 1п (!с .(липаци ; а я-к1 I.» <1релт :
• па *1 н.г)'1> ри ш1ПЧ1иоасъ ; с-л.пс! а гръ1 ; а гв |кплт1 ре, пептрв ръа :
асешъпареа ш фпцоептвлв1 ; п>.ц111 а йорпн .

нле! пе врта оатешлор ръТ , шч! пофп" а Ф1* кв <джпии1 .
к . Къ пипчкп! китетъ иита лор , Ш1 в«рер1 гръеск Бкгеле лор .
г. Кв лшцелепчвпеа ех гнюще каса, пи кв пр!чепереа съ 1*спръвеще .
д . Ни к» типца съ втплв кътърие с!е тоатъ БОгъЦ|'еа сквтпъ, ни' бвпъ .
€• МаГ Бвп есте лдпцелептвл Лекжт чел таре , ии отвл чел лдпцелепт , декжт вп лвкрътор таре с1с п ьт.т.пт .
в . Кв кжрлшреа съ Фаче ръгъо1к1 , 1ар ажвторвл кв иппп чеа кв СФат .
3 . фгцелепчвпеа, ип' гжпсЬл бзп лш порц1ле лшцелепцпор , лдпцелепц11пв
се ават дела лепеи Оотпшм .
и . 41 гжпНеск лттрв аа*впърТ : пре че! пелдпвъцяц! .»Л лдптшпГпъ тоартеа .
ч>. . 1111 тоаре чел Фъръ с)е пипте лдптрв пъкате, 1ар пеквръц1*еа есте ла отвл
шергътор .
I . Плппр1-се-вв л\п гГол чеа реа, ни* л\п гша пекагвлв! пжпъ че се васФжрии.
«I . А скоате пре че1 че'1 Лак ла тоарте, ии а ръсквтпъра пре че! че'1 траг (2),
ш те сквтш .
п1 . Ш1 де ве» 21'че: ев птл пм» "ре ячестл, вфлъ къ Ботпвл квпоаще питие
твгвлор, ии' къ ачела, чел че а с!ит свФларе ла тоцТ, ппе тоатв; ел ва ргсплъТ1* Ф1*е-кгр81'а тшъ Ф;птеле лв1
п. Мъпжпкъ пнере Ф1вле , къ есте бкп Фагврвл, ка съ се лмйвлчеаскъ гжтлежвл тьХ .
а>| . Къ аша ве! с1тц\ лтце^пчьлеа лт свФ^ет^■л тъв , каре де о ве! еФла ,
Бхпъ ва Ф1 съвжрни'реа та , ии пхйежйеа пв те вл пъръс1 .
<:• . Съ пк впрощ'1 до чел пегреЛпчос пьшвпеа йрепциор, П1ч! съ те атъпещ! кв С1Ц|'ьл пжптечелк! .
32 (0 8а *С1 йе шарие че сеашъиъ ка капа ар явеа коарпе .

26. 2.

11 .

(2) АаЧвг .р I траг да пергре.

Псялгн.
81. 4.
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*'• . Къ де шппте орТ ва ктснза ("рептвл , Ш1* се ва сквла : Ьр че! гскрейшчош! се впр сФжрии' лдп реле .
«I • Ге ва ки&п връяшвшвл тъв, съ пв те ввквр! де ел , пи пептрв $тп1ег1екгреп лв! пя те .рппълца .
т . Къ ва вес?еа Боатвл , пл пв'1 ва плъчеа лв! , пл ва л1птоврче ткшеа са
Дела дя,пскл .
А1 . N8 те вкквра де че! че фяк ръ8 ; тч! ржвш челор пъкътош! .
к . Къ че1 ръ! пв вор явея пепоц!, пи* лвпи'па челор пекреоЧпчош! се вп ст'пце .
кк . Тете-тс йеБгтпеге» ф'вле , ии с!е лшпъратнл , нпйе ш"ч1 впвл съ пк фп
пе гскклтътор .
кп . Къ Фъръ де веете вор ргсплът" челор пекреаЧпчошТ, ни касппе.атжпсЬрора , чше ле цие ?
ЛеявЬ
кг. . III 1 1- р пчестеа ги; воъ лдпцелепцмор :
а квпоацгс фаца ла жьдскатъ .
ш. 15- П8 есте Б'пе .
г Лщвк^ . 11ел че г'че челв! пекреЛпчос , къ есте Лрепт , влестешат ва Ф1 попоаг 17.
релор , ии' гр&т леяшкриор.
1« '9.
кр. Ьр че! че Ш8стръ, та! ввп! се вор аръта, ни престе е! вше-кввжптлрв
сц»»ж.
ва веш .
<«• з.
кв . ПИ вкгеле лор вор ши а ръспвоае кивито вкпе .
«3. Гътеще спре ени'ре лккр»р1ле тале , ии те гътеще ла црршо та, ш) в'по «Ьпъ пи'пе , 1ш' де ал-с1о!-леа ве! шШ каса та .
кн . Кв фЛ търтвр'е пи'пч1п0{съ лшпронва четъцеоп?лв! тъ8, п'ч! те лърц1
кввзгеле тале
к«. Съ пв г'ч!: квт 'т!а фътсвт ел т'е , Фаче-вой ш! е8 лв! , ии вой ръсплъп' лв! кч челе че пГп пъпъств'т .
а . Ка о арътвръ есте върватвл пел^пцелепт , пи ка в'еа есте откл чел лшспъ де пи'пте .
а» . Бе о ве! лъса се вя це.чт , ни' се ва лд.тБчрнепа тозтъ, ни ва ф" пърьс'т , ш! п'етр'ле кв каре есте лл.пгрчгЧтъ се вср сгпо .
ая . Апо! пие 'т!а първт ръв". ни' гт къвтат , касъ алег лдпвъцътвра .
аг . Шци> съ йорт^тег! , ии ш;ц|'п съ ("орни, пи пвцш съ -(ииБръцпиег! к« ш,ъ11и'.1С тале п'епгвл .
ад. Къо*е ве! Фяче ачееста , вет'-ва лдппгипте псергжпа" съръч1а та, ни' лшеа ,
ха вп бвп влергътор :

К А П

Кв.

Игр!рсй 1x1 Ояпшехся. пи п .у чип | пт&.ич- |'ш'ша лештрвтялл! печпоскртъ. с» шс те тжг.ЛрещТ: м гр!1
4е ръя: Ц|'пе прете ■ я| ч : и' пилим че цс съ иппс кн ргчеа в ля счч, |<е шип Фоюсеще солял кре<1|'пчос : фпЛеляшярея ш< и е! спорел л 1ип>рятв.1Я1: лписа п.оилс и]\ си още пнере амин ряр шерр! ла пр|'е111п: шгчхкг спв|е. п\ ендеатъ: оцет л ла ряпг шоиея, *ъ Е|пе пспр1е1сп'ля1: п,я1 Е1ие есте лдп »пг1В йегля
ая «етееа с»ас1и1къ : аса рече: 1'хьорял нск,1аг: • патя тмт сНп и.|срс, асаче Фгръ е*ат сте 1.а чоатеа *г(,г гк\ .
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честеа сжьт тлделе лк1 Солотоп, каре Фъръ алгц^рс де-а скрГс прхепчЛ лв! Егсше* лгшшр; тм 1м)е1.
к. Мгр^еа лв! Октпехев' асквпйе кввжптвл , 1'ар тгр1'реа дтпъра[тклв! ч1пстеще п^рчпка.
г . ;|\|Щ»лт есте чер:>л, ип пНжпк есте пътжптвл: |'ар ин'т;1 лтпърттвлгп еств
Фъръ ф.;пг] ( п» съ п >ите квпоаще ) .
^. АссяпЛв лдп гроипъ 8[цп.твл гелгткргг, пи' се ва квргцл тот клрпт .
^. ?>ч н1л пре че! пе ресПпчош! <Нн'пиштеа лдтпъритвлв! , им ва лдпс1репта лдптр» Дрепгате скаятл лв!.
е . N8 те южп(1р| рипаштеа липпъратьлв! , им пк ста .рп лонврие челор пвтергич! .
а. Къ тп! Б|'пе есгссъцд съ 21'къ, сге-те лжпгъпмпе: Декжт съ те стерецй
лдппгпптеп челв1 пвте^ик, челе че а въгкт окП тъ! гръеще .
и . Кв лдпчепе ккр,гпс1 ла СФааЧ, кг.съ пв те къещ1 те! пре ьртъ, кжпД те ва
ЛШФрВПТЯ пр|'е11(|8Л Т18.

л. . Те траце лдпп.шо!, пв гръ! Де ргв", касъ пв те окърлскъ пр!ет1овл .
I . Ш1 СФ!,Д;| та ни аражва та пв се ва с!епьрта, 41 ва ф! цГе луптокта! кк гаоартеа . Харил, ни пр( гешхгнл тжптвеще, каре тпре ле цию ла тше , касъ пв фп
Де окпръ , 41 пъгещс иъие тале лдп ввпъ щпетеше.
*1 . Мър Де авр л\п м*р г1е спр<и'оп, аша съ г\че ксвжптвл ла чел че съ кввше лв1.
П1 . Ла черчел Де гвр сарсПоп Де твлт прец есте легат , кввжптвл жпцелепт
ла врекеа гсквлтъто е .
п . Прекчт рькорс .ла(1) ла сечере кжпД есте гъДоФ Фолосеще отвлк!, ата солвл
кресНпчос ла че! че л'а трмш'с пре ел Фолосеще свФлетеле челор че тргеск кн ел .
д1 . 1ит стрълкческ вжптврме ий порП, ни плопе , аша сжпт че! че съ Фълеск
кв с!аре иипчшоасъ .
еЬ ^птрв Делвпг реа тжгие! спорвл л\тпъратвлкТ: и.р л'шБа шоале 2(1ровеще оасе .
•) . ЗШереа а! вФлат тъпжпкъ кжт лдцТ есте Дествл, ка пв квш-ва сътвржпДв-те
съ о верш! .
у . Рар съ шерц! ла пр1ет1п»л тъ8, ка пв квш-ва съп-ржпДв-се Де Т1пе съ те
враскъ .
т . Мъчяк*. , пи" г !гле, ш! сгцеатъ осквщЧъ, аша есте ни отвл , чел че търтврюеще асвпра пркппвлв! съ8 шъртвр|'е пмпчшопсъ .
д\ . Кплса челв! р .'.» , ни шчорвл челв! Фъръ Де леие, пер1-ва л\п гша чея рса .
к . Преквт оцетвл ла ралъ , пи Фвгавл ла ок! пв Фолосеще , аша воала къхжпД лдп тряп , ттхпеще мигла.
13 (1) ,]\п че* «еке гме: епмрее хъпегМ .
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кь . Преквт тол'еа л\п хатъ, пи карпл\п летп, аша воеа отклвТ чеа реа стр1къ
Гошв :

1П1Ша .

кв - Бе есте флъшжш! връжташвл тъ8, (ЬЛ съ тъпжпче. йечТ есте сете, па" шт/л .

12. 20.

кг. Къ фъкжпс! ачееста, кърввп1 Ае фок грътъйет,! пре кспвл лв1, 1ар Т>отп«л вл ръсп.|ът1 ц|'е вкпе .
*д. Вжптвл йела ппагъ-поепте рнНкъ пор1, )"пр Фаца Фъръ йе рвште л\птърЛ-.ТЪ .11 II! Е а .

С1рах

ге • М "I Б1Пв есте а лък81 Л1птр'»п 8пп8 ал поЛнлв!, а*екжт К8 Фетее сФайшкъ
л\п нас ь бе овще .
кв . Преквт апа рече свФлетвлв! сетос есте сЬдче , аша есте вестеа бвпъ <и'п
път&пт бе йепарте.
ка • Преквт Ае ва аствпа Ч1пе-ва 1'гворвл, ии' квриереа апе1 о ва стрка, аша
пв есте кв кввмпцъ а къбеа йрептвл липк.штеа пекресипчосвлв!^.
ки . А тхпка пиере твлтъ пв есте вше , 1ар кввштсле челе юърГте тревге

3. 32

але ЧШСТ1 .

кл. . Преквт есте четатеа чеа кв яМвр! сврпате ,
ватвл кареле Фаче чева Фъръ Ае с*ат .
КАП

ш! пегшЧтъ , аша есте вър-

КЗ.

Чпитт т чс1 иеБШ, па<грпе че гвоаръ, г 1 ч I ял лч I ал, * ръгпхпае чоя! песни, солм певвп , т\Лл
челе! »ьръ с!е 1п1пте, чел че съ сокотище пре иис ддпцс1е!1Т, к&Шеле м бор*™рь ,
ш вша лдпцл.ц.ми
съ лхптояьче лепешм дди пат, че! че ■■ ... и-] ■ > к пре 1ри1.1м. оши ь'4-.пор, йс те-ар риги иргжшашвл, ст,
п»'л аскЕЛЦГ, чел че нп гроапъ ;итиа .

реквт л\п тшпял сечерпнвлв! пв есте роъ, ии' преквт вара пв есте
плоае (1) , аша ии' ла чел Фъръ де пн'пте пв съ аФлъ Ч1'псте .
в. Прекйш пасърие хвоаръ, ап вравпле, аша влестетвл лдп(]ешерт
пв ва веш' асвпра шип.рк! .
г. Преквт кгияя ла кил , Ш1 тптепп ла тггар, аша есте то!*агв.1 ла попьлвл
чел Фъръ Не леце .
^. N8 ръспвп(1е ПРБКП8ЛК1 Нкпъ певвш'а лв1, касъ пв фП асетепеа лвТ .
3 . 'П ръспапйв певзпвлв! ла певвшеа лв1, касъ пв аГвъ пърере лдп сше кьел
есте лдпцелент .
е . Шп къие с^ле окпръ Фяче , чел че а трншс кьвжпт прп сол певвп .
д. 1а терцереа вшелор , им' Фъръ де лецеа аЧп роствл челор Фъръ а"е пппте.
н . Чел че ле; гъ шатра л>п працме, асешепеа есте челв! че йъ челв1 Фъръ йе
пнпте 1п 1 |л'ре .
л. . Спп)1 креск Л1П тжпч вец|'ввл81 : 1*ар роБ)'е лдп тхпа челор Фъръбетште .
I . Мялт съ впте де валвр! тот тр ъпъл челор Фъръ ^е пи"лте , къ се заровете
спъТтжптарея лор .
1.

< )

.(ш чса Лигнч.-н. ъ есте: премш ок есте п-тйг вара, ни пюае ув (Ьппвл сечер!ши!1.
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а! . Ка кжТпеле каре съ лттоарче лп воржт? рп сл , ни съ Фаче ьржт , аша ш! чел
Фъръ ()е пнпте клреле кв ръвл сг8 съ лттоарче ла пъкатвдсъв", есте рвпхше каре гпетр*
ас1г$че пъкат, пи есте рлши.е , каре асЬче гаър1'ре инаар.
2- %'*•
п\. Въгвт-аш от, кър»1'а 1 с'апгр8т л\птр« С1пе аФ1 лдпцелепт, л\псъ та! ть'лтъ
пъдежое а авкт чел псбвп йекжт ачеста .
г1. 21че чел лспеш кжпа1 сь тршпто лдп кале : лек есте лт къ! , пп лш клщъ
8Ч1ГЛП1.
^1 . Квш съ лттоарче вша лт цжцжпъ , ата лепетвл пре пател сън.
(?1 . Лекешвл кареле кеквпею шжиа лт сжпвл сг«, п» поате съ о а\>къ ла
г ръ .
31 . Ми1 лтцелепт съ паре лвГш! лепешвл , а"екжт чел че лт сътвраре овче
веете .
31 . Ка ии чел че цте кжТпеле Ле коааъ , аша ип чел че шас1е та1 лттжТ лш жв«теката стретъ .
Н1 . -1\п че к;п че! че 1'гш'теск пвп лтпатте к;;вп)те ла оатепГ : 1ар чел че ва
лтппнипа л\птж! кквжпткл се ва липшеаска.
л.| . Аша тоц( че! че пжпаеск л\птр'асквпс пре пр1етепп съ! : пи кжпЛ съ вга" ,
21*к : къ глйоняд ат фъквт .
к . Д\п твлте летпе оаргелеще фоквл : 1ар впс!е пв есте от 1'вте ла тжгие , съ
потолеще сФасЬ .
к* . Грътар пре кърввп!, ии" летпе лдп фок : 1'ар отвл скМтор спре гжлчеава
е*ъ7Л\ .

кв . Кввттеле тж'!гж1ториор сжпт то! : /ар ачепиа ват ла локврие Ф1*кациор .
кг. Арц!птвлс1ат кв лтшълъчкпе , ка хжрвкл съсокотеще : ввгеле влжпае акопере шипа трютъ .
кд . Кв вужеле тоате лепр1шеще желвш^в се връжташвл : 1*ар лш питъ тещеилпеще в|'клеш;ткр1 .
к^ • Се те-ар р-та вртжшашвл кв глас шаре, съ п»'л асквлц! , къ шапте в1клешкгкр! сжпт лт сьФлетвл лв! .
из. Чел че лск8ш!е вражва , ашагъ В1*клешвгвл , ни" чел че*ш! акопере пъкателе сале, вше квпосквт съФачелштрв вавпърТ.
«з- Чел че сапъ гроапъ апроапелв! съЗ , ва къоеа лтсв'ш1 лттр'жпса, ии' чел
че пръвълеще шатръ , престе ел се ва пръвъл1 .
кй . .Ктва гаигипоасъ враще саевървл ,
ии гвра пеакопер1*тъ Фаче пе ашеяър!.
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КАП

КЗ •

А пв сг лъя'1а п чете вптоаре, съ пв се лявйе пре пие, вл I есте ас гг.т
тяп\ея чезк'1 *Т(.ъ Ле пнпте,
чертареи (1естопс|и'1г , в рък1. аЧ-.:а при ми, <-вметвл I ътм [««'орчцс
|и'| , пре П(летш а пь'л пгръсп ,
че/ 11'тец >1 ясквиае Ле | е е , пп ътврге скот пре ош 1ярпя <1ш в»с* , »1» р ире *1< р асквто , чел че съаещв
ГПЮК1П , пре! вш пв сеапипъ фпЦ1 ьв фяцъ , ■ я г! кл , ич гер1|(я иг<ъс. мг, . ч<[чпр|« вррютвл! , пи а
а.'рл.1«1 , пв Бътиеа фпиайпиа шпора пв ге? ^ кце.к 1'Ц1 пре чел гени ,
, . тг грцкъ <1с 1арвъ , Ле ье\ и
и ! ь ■ 01 , |.вв1пте.:с тар| елит < пре виц; .

с;рах
22. 61.

1 те зъъйа пептр» челе с1е тжТпе. къ пв щпчева пяще чеа вптоаре .
в . Съ те лабйе апрогпеле, ни пв гара та, стрешвд , ип пв бягелс таю .
г. Греа есте ги'атра , пи к» апсвое (1е
гят пеешьл: )'ар тжшеа
чел»! Фьръ де пипте та! греа есте Лекжт ашжгкюъ
д. Ккшгштъ есте тжгиеа , шмкте вгп|'ел: 1ар в&та шпнк пв ряв^ъ.
@. Ма! вяпе сжпт ткстрърие йескопер1"те , йекжт "• (етшьгвл вевкм .
е. Мн! врссЬиче е!е крсИмцъ сжпт рапеле пр|'етш;■■ < , йекжт сър»г I р"1.\е челе

]пн

(■е бкпъ вое ме връжтоашвд»! .
я. Смавти съткл ватжокореще ФагврП' : дар са*/ ■ : клв! чел»! флъшжпс! ип челе

6- 7-

атр! Лдч! 1 се пяр .
й . Преквт пвегреа , кжпс1 хвоаръ <Нп кхТб«л съ8

аша съ Фаче ош«л ельгъ ,

кжиа" съ лпстре1пег2ъ дет локнрие сале .
л. • Кк ш!ркр1 , пп кк впжр!,

пп к» гш'рос»рТ С1 сюсФътеаяъ пита :

1*ар кя

I . Пре пр1етнжл тъ», сав" пре пр|'ет|'пкл пър1птг : съ п»'л пъргеещ!,

пи .|\п

пгвопе съ спн{пе свФлетвл .

каса Фрател»! тъв" съ п« 1птр1 лт 21'оа пекагвлв! тъй, та! бвп есте п^неппвл чел
бе апроапе Лекжт Фрателе каре лъкиеще Лепарте .
/и. .]\пце.1епт ФИ Ф1»ле, касъ се веселеаскъ нита та, пи *\п тоарче Нела Т1*ле
кввштеле челе бе оквръ .
ги. 1стец»л кжш! л\! вш релеле съ асквпсЗе: 1пр че! Фъръ Ле пппте вглвлжпй сг

пъивеск .
п . 1а х'|!па л»1 , къ а треквт сетецчл , кареле стр1нъ челе стреше .
д| . Чел че Бше-кввштеагъ пре пр1етеп Нигппе, ца к» глас таре , щ*тш т
съ вейе а съ осев! Ле чел че влестетъ .
31. 111'къткрие скот пре ош лдп п Ас 1'арпъ Ла к са л»!: аша Ш1 Фешееа сФас!П1къ Ли каса са .
е . Вжитол чел с1е кътре т1агъ-поапте аспрв есте : 1ар пре пкте 1ск»с1т съ
Кв! П1Ъ .

3'| . <1'1*ер пре Ф1*ер асккте : Ш1 ош»л лдптържтъ Фоца пр1етеп»л»! .
н . Ч|'пе с ьс!ещо СШ0К1П , ва шжпка роайеле д»! , Ш1 чпю оггеще пре БошП8д сг8 се ва чают! .
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а). Преквт п» сеатъпъ Фаца кй фпцъ , аша 1пч1 питие оатешлор пв слпт
тот япа .
V . 1я<|йл , ин цер1роа пв съ сатвръ , аша ип окП оатешлор с&пт песцп'ош.1 :
»р ч»пе есте литалптеа БотпвлвТ , чел че се в!тъ попчни кв окИ, ип че! пелм-

С1раж.
14- ••

въцацД, карН пв'ш! контспеск .пшвп .
к* . Черкареа арцштвлвТ , ип а аврвлв! , есте лъшвргреа , ьпр отвл съ чеаркъ
прш гвра чвлор че'л лакаъ пре ел . 1што челв! Фъръ с1е леце кавтъ реле ; 1ар
1Ш'та чо. 1 гЗреаптъ кавтъ квпоцЦпцъ .
«5 . Бе ве1 вате пре чел Фъръ с1е пнпте лдп пнжлоквл аавпърН печшстшаУл,
пв ве! лка певвша дв! .
кг . Къ квпощтцъ Съ квпощ! свФлетеле т< рше! тале , ни' съ лдптърещ! шипа
■преяпор тале .
вд . Къ п» есте лупвеак ла ош пвтереа, пи тър!еа. п!чТ съ аъ аш пеаш лшпеагп.
«(-■ . Поартъ гр1'жъ Ле вераецкрие челе гЛп кжтп, ип ве! твпсю вврьпта , ип
;н)кпъ 1'лрва с1е твпте .
К5 . Касъ аГв! оТ ае лшБръкъпппте, гр1'жеще'п,1 кжтпкд тъ8, касъ Ф1е ше пне!.
«з • Ф1вле! с1ела пипе а! кмзште тар! спре вЬца та , пн спре влаца см Ц1.юр
тале .

К А П

КИ.

Пептрв Фкга пегрссИпчосхшТ, пи пететереа ктецвлв! , пептрв пъкптслс пеьреЛпчопилор съ Фак жъйетц|, чел гаре пъпъствеще пре сърак , еатешГ ръГ па гат1еск ж»с1скатъ , та! ввп есте съраквл (1репт ,
<1сьйт вогати пипчшос, чел че пя вреа а асквлта лецеа, чел че *вче пре чел (1репг съ рътгчеасхъ, чела!
вогат 1 се паре а *> лшцелепт, чел че акопере пеквръцйа са, *ер1Ч1т есте отвл кареле съ тете де тоате,
леел флъшлш! , пи лвп8л сетос , лишп рагвл чел ллпглт, чел че |'а фпкехъипе пре чел впюиат ае тоарте ,
чел щхтгтарщ гръье.ще а се -цшбогъц!, чел че йъ сърачмор, .цп локврие пекреаЧпчопплор свспшъ арепцЛ.

кце пекресПпчосял пегопшаУл шшепеа; ]'ар Лрсптвл ка вп лек лдпНръжпеще .
н . Пептрк пъкателе пекрсИачош! юр жвоекъцД се скорпеск ; 1ар
ошнл 1'стец ле ви потол1 .
г . Чел тире лштре че! пекреашчоип пъпъствеще пре сърач!. ка о плоае таре,
ип пеФолос1тоа{.е .
д . Аша че! че а8 пьръс1Т лецеа лаваъ пеккръц1*еп ; 1ар че! че 1'ввеск лецеа
съ лдпгргг!еск кв ъ\& .
§. Оатеш! че! ръ! пв гжпгЗеск жвйекатъ; Ьр че! че кавтъ преОошлвлла тоате
1а« аплпте .
5. Ма! бвп есте съраквл кареле вшвлъ кв «левър, г!екжт богптвл пипчиюс.
3- Ф!вл лищелегътор пъгоще лецеа ; |'ор чел че п&ще иекврфе» , печшетеще
пре татъл съв .

37.

тт.
6.

8.
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и . Чел че лштвлцеще аввдоеа са кн катътъ , ип к« лъкоппе , о аЛнпъ пре еа
челв! че пнлвеще пре сърач1 .
л. . Чел че'ш! лттоарче врекеаса, касъ пв авхълецеа, сл Л1псв'ип лдш! с!еФа1т.ъ
рвгъчвпеа са .
I . Чел че Фаче пре че! (1репц1 съ рътъчеаскъ пре кале реа, ел Л1псв'ш!ва късюа
Л1П пер1'ре ; 1ар че! Фъръ <1е леце вор трече челе ввпе , ип' пк вор штра ла еле .
»1. Ошйл Богат съ паре лнГш! къ есте лищелепт, 1пр тот чел лмцелепт лЛ ва
ЛеФъ!та пре е! .
ш . Иептр» гжиторвл Лрепщлор твлтъ тър1ресъФаче; 1ар л\п локврие пекресНлчоиилор съ прнк1 о; гпени .
п . Чел че акопере пек»ръщ'еа са , пв се ва лшарепта , ьчр чел че спвпе шйстрърме 1*вБ1-се-ва .
^1 . Фер1'ч1т есте отал , кареле съ тете с1е тоате пептрв евлав1е , 1вр чел
влртос ла штъ къЛеа-ва л>п реле.
€■ . Лев" Флътжпс! , пл лвп сетос есте чел че те ръпеще , сърак фНп<1 де пеат
сърак .
5) . ^тпъратвл чел лтат Ле вештйр! , шаре асвпр1тор есте : 1ар чел че враще пеЛрептатеа твлтъ вреше ва тръ1 .
3> . Чел че ]'а лдпкегъппе пре отвл чел че есте лт вшъ <1е тоарте ,
ва Ф1 , ни пв лшлинще .

Чеартъ пре Ф1вл тъй ,

ни те ва 1йб1 ,

Фвгар

пл ва с1а по-

")оаьъ свФлетвлв! тьй , пи* пв ва асквлта Ле пеатвл чел Фъръ с!е леце .

Сарах.
го. зо.

Й1 . Чел че йшблъ Лрепт се ва ажвта ; 1ар чел че втвлъ л\п къ! стржтве се
вп льпкврка .
.0.1 . Чел че лвкреагъ пътжптвл съв , се ва сътвра Ле гьт.Тпс ; 1ар чел лепеш
се ва втплеа Ле съръч1е .
к . Отвл чел вреЛшк де креЛшцъ кв твлте се ва вте-кввжпта ; 1ар чел ръй
пв ва Ф1 пепеЛешит .
кд . Чел че пк се рвплпеагъ Ле Фецеле Лрепцмор , пв есте бкп , впвл ка ачеста пептрв о Бйкатъ Ле пжше ва викю пре от .
кп . Гръвеще а се липбоп>1п' отйл чел т'2тътарщ, пнпвщ1'е. къчел т^оспв
Л1Л ва стьпжт пре ел .
кг . Чел че твстръ къие отвлкТ хар ва авеа та! твлт Лекжт чел че съ лшлввпеагъ кв лшва .
к<1 . Чше леапъЛъ (1) пре татъ , сл8 пре твтъ, ип' {се паре къ пвпъкътвеще , ачеста есте пърташ отвлв! пекреЛшчос .
«р. Отвл песъЦ10с ва жвЛека лшЛешерт , 1»р чел че пъЛъжЛвеще спре Бошпвл кв гргжъ ва Ф1 .
кз . Чел че пъЛъжЛвеще кв иитъ лшЛръхпеацъ ,
!ар чел че втвлъ кв лтцелепчвпе , пшптги-се ва .
24 .

(I) Л\» чеа <1с ла А е::сап(1р1еа есте : асвпреще .

впвл ка ачеста есте певвп ,
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КЗ • Чел че йъ сърачмор , пв се ва .ши ; ]'ар чел че лштоярче омвл съ» ,
фттвдтъ лтсъ ва Ф1 .
кй . -ТЧп .локврие пекреаЧпчонплор свсшпъдрепцП , 1*ар лштр» пер)'реа ачелорл
се вор Л1шш»лц1 ДрепцП .
КАН

КО.

Ни! Евп есте че! че твстръ с)ек»т че! таре ла чермче : као<] съ лаъЛъ ОрслцП : лдтпъратал Лрепт :
461 че тъгъ^веще .рппаттеа пр1егепвлв1: Лрептвл цпе а*ачс жвДекатъ: оатепНче! Фъръ <ле лере: че! пгрташ!
I* сапцвр!: тоатъ тьщса са о аратъ чел пслтцелепт: шл,щ'са лдтпгратвлвГ, каре асквнъ квваптвл исЛрепт:
лдтпрвтвтъторвл , пи йаторшквл : вът«1зе , пи твстрърие ; вгк1е сдпт твлц! пскреЛчош! ; чеартъ пре
Ф1В! г»8 , Ле ве1 вейеа вре ва от грасшк ла квв!пте , ишвл ташос , сетецйеа стереще , ч«л че «е
.цтпъртъшащс кв Фврвл , врат есте лдшшптеа Попшвде! отвл пеарепт .

щ, ;п Б8П есте

отвл чел че ткстръ , Ле кат отвл чел в,т,ртос ла чер1че , къ Фъръ де веете аргжпив-се ел пв есте вшЛекаре .
к . Кхп(1 съ лавЛъ Лрепци, съ веселеск попоареле : 1ар де воерп
^ че! пекресНпчош! свепшъ Бървацп .
г . Т>е отвл чел че 18Беще лшвъцътвра съ веселеше татъл лв! , 1*ар чел че паще
ЛлкЛщ
кврве, П1ерйе-ва аввцда .
15.13.
д . ^шпъратвл Лрепт р^хкъ цара , 1'лр върватвл Фъръ де леце о етрмъ .
^ . Чел че гътеще лмишптеа Феци пр1етшвлк1 сън треажъ, лдп тчоареле сале
о пвпе пре еа .
е. Отвл»! чел»! че пъкътвеще , таре есте лацчл ; 1ар Лрептвл лдп Бвкврле ип
ЛесФътпре ва Ф1 .
ц . ЦПе ирепткл аФаче жвЛекатъ сърачмор: 1пр чел пекресНпчос пв ва пр1чепе
жъЛеката . им чел сърак п'аре пр1чепере асъ квпоаше пре сте.
и . ОатепН че1 Фъръ де леце а8 апрше четатеа ; 1ар че! лдпцелепц! ав лшторс
1И.Т.1ПОП .

л. . Бърватвл лдпцелепт жкиевъ пре пеатвр!, 1*ар отвл ръв тжпПпйв-се се Фаче
де ватжоквръ , ип пв съ лшгрогеще .
I . БърБпцп че! пъртпш! ла сжпцкр! вор ьр.т. пре чел кввше ; 1'ар че! ЛрепцТ вор
къвта свФлетвл лв! .
а! . Тоатъ тжша са 'ш! о аратъ чел пелищелепт; хар чел лдпцелепт 'ш! о Ц1пе
пре ржп<1 .
Я1 . Ла лшпъратвл , кареле асквлтъ кввкптвл пеЛрепт,
тоц! че! свпвш! лв!
сжпт Фъръ Ле леце .
п . фп првшвтъторвл ни Латоршквл впвл кв алтвл с'ав лдптжлп^т ; {ар Оотпвл
пре атхпио! лд! ва черчета .
^1 ^]\тпърпткл чел че кв айевър жвЛекъ пре сърач! , скавпвл лв! л^птрв шъртвр1е се ва пвпе .

37. 2*
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ПНОЕЛЕ,

5*1 Бътъие ип твстрърие гЬв лдпцелепчвпе ; ьпр првпквл чел че втвлъ Лкпг
В01еа са , рвпппеагъ пре пършцп съ! .
51 . Ъийе сжпт 1ПКЛЦ1 иекредтчош! швлте Пъкате съ Фак : 1*нр кжпЛ ка<1 аче1а ,
арепви съ втплв йе Фр1'къ .
3'| . Чеартъ пре Ф1кл тъв , пи те ва осНхш, ип ва йа по йорбъ свФлетвлв! тън .
и . Съ пв фи тжлк81'тор пеагаклк1чел81 Фъръ бе леце: пф челче пъгеще лецеа
Фер1Ч1т есте .
л.1 . Къ кввттеле П8 се ва лдпвъца слвга лдпс! ьрътшкъ, къ Ле ва ип жпцелеце ,
тот их ва асквлта .
к . 1)е веГ весЬа пре вре »п от гравтк ла кввште съ щп, къ та! твлтъ пъаежйе аре чел Фъръ йе пипте , а*екжт ел .
к» . Чел сюсфржпат <1ш прмше , слвгъ ва Ф1 , пи та! тжрхШ ли ва пъреа ръв Ле
ачеаста .
кн . Отвл тжшос рнПкъ пр1ЧШ1, 1*лр върватвл чел грсв ла тжше , апъръ пъКатвл .
1аков.
кг . Сешец1*а пре от стереще ; 1*ар пре че! че гжгкюск кв стереш'е лд! лдптъ22. 29. ре ще кв шър1"ре Лопшвл .
кд . Чел че съ лмпъртъшаще кв Фкрвл вроще ип свФлетвл съв, пи йе се ва
пвяе жвръшжпт , авиша" пввор спвпе .
ке • Чел че се тете , ип съ рвшшеагъ Ле оатеш , съ лшшеаекъ; 1вр чел че
пъаЧжйвеще спре Вотпвл веселл-се-ва .
кз . Кеккрьц1а ла от йъ грешал ъ ; 1*пр чел че пъЛъжйвеще спре Оотпвл се ва
тжитв! .
кз • Мвлц! слвжеск Фецелор повънвлтормор ; 1'ар дела Оопшвл съ Фаче Трепте
те ОШ8ЛВ1 .
кн . Йржт есте лишаштеа йрепталв! отвл пе<1репт, ип вржтъ есте челв! Фгръ
бе леце калеа чеа йресптъ .

К А П

л.

Чел кре<Ппчос лв! Бвшпехев съ *лче оре с те пелдпцелепт , пп кавлптеле лв! Пвтпегсв лътврие , ла
каре шпнк пв съ аЛаоие : йе кввдптвл йешерт те йепъртеахъ , БОгъц1е , гш съръч!-е пв пем-п : пв (1а слвга
сппжпвлвГ съ» : пепотял ръв влесгетъ , лШтопрса аре треТ »еге : овлвл ватжокориор : тре! сжот кв вепвппцт, але прйчепе, пп апагрп пв о Щ15: пептрв тре! лвкрвр! съ клътеще пътлптвл: патрк сжпг пре пъш.у.пт та I пич! : треГ сжпг пре пътапт каре Фертт вшвлъ , ип а патра Б1°пе терие .

честеа 21че върватвл челор че крее! лв! Овтпегев , ип лдпчетеагъ :
н. Къ та! пелтцелепт сжпт с!екжт тоц! оатеш1 , ип ^пцелепчвпе Де от пв есте лдптрв пипе .
г . 1ар Овтпегев т'?8 л>пвгцат Л1пцелепчвпе , ип ат квпосквт Щ1Шца сФпщиор
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д . Чше с'а с»1т лш чер, пи с'я погоржт ? чше а аЛвпат вжптврие лш сжп ?
чше а лпторс тоатъ апа жптрв охашъ? чше а цшвт тоате тарпшме пътжптнлк!? каре есте пктеле лв! ? сгв каре есте пвтеле Фплор л*1? касъ квпоаскъ . псалт.
^ Къ тоате кввштеле лв1 Гвшпегей сжпт кв фок лътвргге1 , нн ажвтъ ел челор 3|- *•
че съ квчереск лг1.
глеце.
е . IV й аЛаоцо ла кввштеле лк! , касъ пв те тьстре, ш! съ фП тшчшос .
4. 2.
3- Воъ чегс Лела Т1"ис, съ пв е! харвл теШ таГпаште с1е че во№ швр1 е».
1- зай . Кввжптвл Лешерт , пи тшчшос Лепъртеааъ'л Лела шше, вогъцде , пи съръчхе Пй'т1 Ла .
а. . ЧТпн ржпЛкеще1 чел е с!е лшсъ , пп челе с!е ажвпс.
I . Ка пв сътвржпЛв-тъ, съ тъ Фак тшчшос, ин съ хис : чше тъ веЛе ? сав
*НпЛ съряк , съ Фвр , ш! съ жвр пре пвтеле л»1 Ввтпеяев' .
«I . Съ пв Ла! пре слвгъ дп тжйПле стъпжпвлв!, ка пв квш-ва съ те Блестеше,
Ш1 съ те! .
■1. Кепотвл ръв" влестетъ пре татълсъв, ип пре твта са пв о вше-кввштеааъ.
п . Кепотвл ръ8 нре сше съ жвЛекъ а Ф1 Лрепт, ип еинреа са пв о а спълат .
д( . Кепотвлръв" жппалц1 ок! аре , ип кв цепеле лв! съ лмпалцъ : пепотвл ръй
Лшцп аре сав1е , пп шъселеле варЛъ , касъ ппстмаскъ пи съ тъпжпче Ле тот
пре че! слав! Ле пре пътжпт , пи пре сърачи лор (Нптре оатеп! .
3* . Лш1тояреа тре! Фете ера Фоарте в1Б1те, пи' ачесте тре1 п'о сътярй; пи' а
патра ин ажшцеа а г[че: Леотвл есте .
01 . 1аЛ«л пи Лрагостеа Феше1 , пи пътжтвл пе втплвт Ле апъ , ни апа , пи
фоквл пв вор 21че: Лествл есте .
3'. Ок1'вл чел че ватжокореще пре татъ, пи пв чшстеще вътржпеиЛле шаГчи,
съ'л екове; скъ пре ел корвп Лш въ! , ни съ'л тъпжпче пш ввлтвр|'лор .
ш . Тре! сжпт пие кв пепвтшцъ але пр1"чепе , ин апатра п'о щ№ .
л.1 . Вртеле ввлткрвлв! кжпЛ гвоаръ , къие шарпелв! пре шатръ , ин калеа
коръвп кжпс] гаерпе пре шаре , пн кмле отвлв! лш т1'переце .
к. Къ ачелста есте калеа Фете! преа-кврве , каре с1акъ Фаче, съ спалъ ъ\кжпЛ : къ пшпк п'а фъквт Фъръ Ле кале .
к» . Пептрв тре! лвкрврТсъ клътеще пгтжптвл, ни ал патрвЛеа пв'л поате свФерь
кп . 1)е ва лшпърцд елвга , пп' певвпвл Ле се ва сътвра Ле ввкате .
кг . ИЛ елвжшка Ле ва скоате пре стъпжпа са, пи Фстееа вр1чоасъ Ле ва петер1 върват бвп .
кд . 1Ш патрв сжпт пре пътжпт та! пич! , ачестеа сжпт та! жпцелепте Лекжт челе лдгщелепте .
«е • (Г«рп1'пле , каре п'ав пвтере , шГпн гътеск вара храпъ .
кв . 1Ш ар1Ч1*Г пеат слав , кари жш! *ак жп П1етр1 каселе сале .
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«3 • -Гъквста липпхрат п'аре.

П I .1 В Е Л Е,
пи г}штр"о порвпкъ терпе 1а тавхрх кк бвпъ

рлннкеалъ .
кн. НИ певъствГка каре съ реагетъ пре тжш!, пи легпс съ поате пршс1е ,
Ш1 лк егае лш пзлаткрмс лшшърациор .
К4. . ПП тре! сжпт каре Фер1Ч1Т сшблъ , им гп ара каре вше терце .
а . \\>\г,1 де лее чел че есте та! таре .цптре вке, каре пк се лдптоарче шч!
съ тете де вие .
А4 . ии Кокошвл каре ктвлх лштре гъш! кк СФат Б8П .
1Ш цапна каре пов ъцвеще ткрта , пи лшшъратвл кареле гръеще лш пегшкр! .
лп . Ое те ве! да пре тше ла весел1"е. им ве! ллптшде тапа та кк сФа4ъ , те
ве! печшсп .
аг . Мвлпе лапте ни ва Ф1 впт , им де ве! стоарче пърме ва епп сжпце: 1яр
де ве! траце аФаръ кввште , вор еип връжв!. ип сФъг! .
К А П

ЛА.

Хв с1а гетепор авгцка та , че! свтершч! съ и> на ■<■ , Ч1 че! сгпърац! , ЛескМе гвра та,
<!е|.г <1р1ти , «ешсеа исрътсгре сквтпъ есте .

пи *»-

квштеле теле сжпт гртЛте дели Пктпегек , лшвъцътвра жтпхратклв! . каре ла лшвъцат пре ел твгаа лк! .
к . Че ве! пъх1 Ф1вле ? че ? гра^рйе лв! Бвтпегев : ц1е 21'к Ф1вле
чел лдптж! пъсккт, че Ф1вле пжптечелн! пиев? че <нкле рвгъчвшлор теле?
г ■ N8 да Фетеиор авв(л'еа та , пн пмптеа та , им В1*еаца , къ та! пре вртъ лдц| ве! твта сФаткл .
д . Тоате ле фх кв СФат , кк СФат веа вш , че! П8терш'ч! сжпт шжшош! : 1ор
вш съ пк веа .
щ. Ка пк бжпг! сх'ш! к!те де лшцелепчвпе , им пк вор пвтеа жкаека дрепт
пре че! слоб!.
0 . Ьиц} вхвтвръ , каре лдошатъ , челор че сжпт лш свпърър! , ии вш съ веа
челор че сжпт лш Нкрср!.
а . Ка сх"ш! к!те де схрхч1е , им де остепеле съ пв'ш1 та! абвкъ атште .
я. Ф1вле ! десШе гвра та кв кввжптвл лв! I)) тпегев , им' жвйекъ пре тоц!
квт съ кяде .
а. . ОеекЦе гвра та , ип жкдекъ дрепт , ип фъ йрептате сграквл»! , пн нншелвлк! .
1 . Фешее лккр хтоаре чше ва афла , та! сквтпъ есте кпа ка ачеаста <1екжт
тетрие челе де швлт прец .
д) . КъДъждвеще спре а"жпса инта Бърват8лк1 е! , впа ка ачеаста пк се ва лпш
Ле бкп е аготееле .
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п* . Къ лвкреая ь Бърватклй! съв лвкрвр! Бнпе лп тоатъ В1аца .
п . Лгошснк" лжпъ ш' ш а фъквт К8 тжшие слде двкрв <"е треащ. .
д| . Фост-а ка о корав*е , че Фаче пегвцътор'е , с1с (1еппрте стржпце аввцш са .
^1 . Ш" с"а скклат Не поапте , ни а с!ат викате каси, ни' бе лвкрк сдвжшчмор .
в' . Въгжпс! П10ш1е а квпшърат , ни <Нп росЬрие тжтиор сале а съсНт в'е .
31 . ^11Ч1ЛГЖПс]«,Ш1 ПНЖЛ0К8Л СЪВ К8 ТЪр'е , 'иГл ЛЩТЪр"Т ]фПЦКЛ СЪ8 ЛЗ ЛВКрв .
Н1 . Гвстат-а, къ в'пе есте а лвкра, ни пв се стшие лвтжпареа е! тоатъ поаптеа.
л.' . Мжайле сале литпйе спре челе бе *олос , ни" котеле сале ле лъптъреще
ла Фвс .
к . МжГшле сале ле-а а"еск'с съраквлвТ, ни пжТпе а литпс челв! дшс'т .
ка . N8 поартъ гр'жъ йе челе сИп касъ вървлткл е!,

кжпй съ гъБОвеще впс1е-

ва , къ тоц1 а! еТсжпт лшвръкац! .
кп . Кжте а"оъ хаТпе а фъквт Бърватвлк! съ8 , ни еГшГ лтвръкъпнпте Не вшоп ,
ип бе порф'ръ .
кг . Ч'пст'т есте лп порц! върватвл е! ,
Че! БЪТржпТ,

ор! кжпй терце лптрн аНкпаре кв

1111* КВ ЛХКМТОрП II 1 ШЖПТВЛВ! .

кд . ЧершаФвр! а фъквт, ин ле -вв* вжпЛвт Ф1т'чеп'лор, ин' Ч1*пгъторГ Хапвпемор.
к^ . .]\птр» тър'е ни лштри ввпъ поНоаБъ с'а липвръкат ,
гмеле челе бе пре вршъ .
кз . Гвра са 'ш'а с1еск'с кв сокотеалъ ,

ш' сЬпъ леце ,

ип с'а весел "т л^п

ни' ржпсЬчилъ а Фъквт

Л1111Б11 СЛЛв .

на . Стрште сжпт кърърме касИ сГ, ии нкклгеле пв ле а тжпкат квлепе.
кй . .|\пт>.щатв'иГа фи см, Ш| с'ай лшбогъц'т, ни' върватнл е! о а лъвЛат пре еа .
кл. . Мвлте Фете ай агопиит вогъц'е, твлте Фете ав фъквт пвтере: 'ар твле-а!
лттреквт , 1111 ле-аТ ковжрипт пре тоате .
л . Шъчер! тшчшоасе , ип Фрвшвсец! йешарте Фешеещ! пв сжпт лттрк тше,
Фешееа кв пи'пте се ва Б1пе-К8вжпта : *ар еа съ лавйе Фр1*ка 1)отпвлм.
а». Бвц! е! сНп ройврие тжйшор (1)е1, ии съ се лавйелп порцГвърБатвл е1 .
31 .

(1)

.]\п чса веке ссгс: ввхслор

в и I С I й С Т 8 (I.
К 8 В Ж N Т

^ИА^ТЕ.

артеа ачеаста та! кксеашъ аратъ Лешъртъчвпеа лвкрврмор отепещц
сШпрв каре лвкрв лишацъ Еклшаствд , къ пеша! ачеаста есте вше
ОШ8Л81 , ка съ се теашъ ае Овтпеяев , пп съ'1 слвжаскъ л»1 .
Еклмластвл есте кввжпт Елшеск, каре лдп лмпва поастръ лшсетпеагъ проповеавхтор, ачеастъ карте ае лгпсв'пп Солотоп есте скрил», квт ьчар
съ веае Ат лдпчепвт вж1е аша скр1е : ..кввштеле Еклимаствлк! Ф|'вл д»1 Опв1с1
лдтпъратвл лв! 1срам Ла Герксалпц4- ачеаста лкпмпат съ(Ьвес]еще пп Лп Ст1хвл 16. ал ачеств! Кап : вш1е аша грьете : ,,1атъ га'ат тър1т , пи ат лштрекйт к» лищелепчвпеа пре тоц1, кари ав фост таГпаште Ае пипе л>п 1ерксал1ц\"
ни лш К«пвл12. Ст1"х 9 . съ четеше: „пи Ф1шс! къ Ае нр1сос1т с'а фъквт ЕклЬ
С1аст8л лищелепт , ни' а лдшп.цат пре от щиппъ , пп вреюа а черкат Фрвтвсецеа
шдаелор твлте " каре преквт твлте алте , Ае Солотоп вше съ пот 21че . Къ
сшгвр ел пре тоц! лшпърацм дела 1ервсад1т % кари лишаште Ае ел , пи" сЬпъ ед
а§ фост, кв лищелепчвпеа '1а лштреквт , преквт Ат търтвр1С1'реа лв! Лвтпегев ,
3 у]\тпъ : 3. лмвъцът. Солотоп С1пгвр лш Сф : Скрштвръ съ 21че къ а скрю
пиае .
Челе че сжпт л\птр'ачеастъ карте , каре съ пар а съ л1тпрот]"в1 лвГшТ , ачслеа
аратъ , квт къ Солошоп а врвт съ пве твлте пърер! але оатешлор с1еспре сФжриНтврме челор бвп! , пи ачелор ръ1, т\ квт къ Солотоп та! тоате пв Лптр'а
са, 41 аттр'а алтора пърере ле-п скри;, 1ар че а жваекат ел л>п Капвл , 11 .
Ст1*х 9 . лвпппат спвпе : ,,ш1 съ щп къ пептрв тоате ачестеа те ва ас!вче РвтпехеХ лажвоекатъ" им л^п Кап 12. Спх 7: „1Ш таГпаште Ае че се ва лттоарче цържпа лш пътжпт, преквт а фост," ,,1Ш авхвл се ва лштоарчела Бвтпегев чел че л'а йат пре ел."
Ачеста а фост скопвл лв1 Солотоп касъаеа лшвъцътвръ, квт съ тръеаскъ отвл
авпре лецеа лв! Бвшпегев , им <1е пъкате съ се Фереаскъ , пп та! алес , касъ
арате пвртареа с1е гр)жъ алв! Пвпшегев
,, Оешъртъчвпеа аешъртъчвшлор"' а(Нкъ лвкрв Фоврте аешерт , преквт с'а ме, Кжптареа кжптъриор, къч! есте
Фоарте Фрвтоасъ . Кв пептрв къ Фгпгврие ежиг реле , 41 пептрв къ сжпт трекътоаре . пи п в ме пот Фаче пре по! Фернщ!, пептрв аче^а съ 21'к Фоарте аешарте , каре аратъ Ат лштоарчереа , им пестаторш*Ч1а твтвлор лвкрвриор . 1арче
21че лш капвл 3 с-пХ 12. ,, ИП квш къ лштжшплареа Фшор отепещ!, пп лш
тжшплареа в!те1 о лштжтпларе есте , преквт есте тоартеа ачеств1а, аша пп
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ПГОартеа ачеетвм:" пи челе че вртеаиъ, пв пептрв къ а*оар ел оша ар жвйека, гхче
ачестеа, 41 твлте гжпйвр!, каре пот кв!ва аТ вешлт тште, лштр'ачест кш, преквт ип Л1П капял 9 Ст1Х 5: ни 10. Ле адвче, ип ле пвпе лшпаште, асНкъ, квт
къ а трьпвлв! отвлвТ , нп а впсюр асетепеа тоарте есте , о"е вот сокст пвта!
кшвл чел Лп г.Фаръ ал лвкрвриор . Аша кпг!е лм кспвл , 3: Ст1х , 81 : ачеастъ
л1П(1о|'аль шЬче: „ 1Ш чше цп'е, оаре Бвхвл Фплор оатеяиор св1-се-ва лдпсвс ?;с
N5 тъгъ<Ьеще, къ пв есте аша, 41 аратъ квт къ твлц! пв цие ачеаста , сс8 съ
лим1оеся Леспре ачестеа, ип ^пйоьзла каре В1пе лт пппте , пв о таче , ип счеаста
та! вжртос , кжпс1 адевървл ачеста пре яре шие аче/еа пв аша ккр ера йескопер^т , квт а фост йипъ ветреа Ботпвлв! Хргстос : шъкар къ йвпъ аче!а с8 фост
Ф1лософ1 , карН сПп повъцв1'реа лвпппе! Ф1рещТ алмвъичт, квт къ свФлетвл есте
петвркор. ИП ли1св'ш1 ЕклМествл ж;;с!еката са Леспре ачест лккрв лдп капвл 12,
Ст)"х 7: лвпппатспвпе кв ачесте кввште: „ип таГпаТпте цържпа ^ппътжпт, пре
квт а фост ип йвхвл се ва лдптоарче ла Овтпегей, чел че л'а сЬт пре ел ."
Брепг пчеи квпетвл ЕклМяствлв! а фост, ка пърерпе ип гжпс!врие йеспре
сФжр1П1твл челорввп1, нп ачелор ръ1, челе осните але оатешлор, кв каре тштеа сь лдпс1оеще , съ ле квлеагъ ^\птр'вп лок ., ип та! пре вртъ ла сФ,т,риптвл
кърци съ спве , че тревве а крес1е , ни а цшеа , хпйе г{че : „Сфжриптвл кявжптв.181 тот авгГл: тешете Ле Овтпегев-, нп' порвпчис лв! ле пъжеще, къ ачеастп
есте тот опил " а»Шъ , тот Б1*пеле отвлвТ , ачеаста есте Фер1Ч1*реа лв! . Ачеста
есте капвл лвкрвлв!, каре съ квпрпИе л>птр'ачеастъ кпрте, челе-л-плте, сав пептрв касъ лътвреаскъ, С&8* та! с1е тллте ор! Лвпъ пъререа попвлвлв!. ^\птр'алт лок
сь вес1е ка квт ар крейе пърериор алторя,с1лр ^пйатъ ле аратъ пнпчшоасе , пи
пвта! ачеаста крейе, квт къ Фер1Ч1реа пвта! фп. сшгвр Бвтпегев тревве а о къхта , га! квт къ Фъптврие пре по! Фер1чщ1 пв пе пот Фаче , ни квт къ сжпт а"сшпрте , ип пипе Ле пестаторшч!е .
К А П

Л.

Тояте >*те съ »ак свпгсолре сапт дешъ\ тъчвие, кг липрв твлцйпеа .цпцелопчкпп, тхлцмнея квпощ|°пцП есте , Ш1 чел че а(1аоце щНпцъ, гйнсуе йврере .

ввштеле Екл1*с1*аствлв1 Ф1вл лв! Бав1(1 Л1шпъратвл лв! Тсраи Ип 1ервсал1т .
п. Бешертъчвпеа йешертъчвпиор , гш-а Екл1С1'аствл , йсшертъчвпеа йешертъчвшлор , тоате сжпт йешертъчвпе .
г. (.1) Че прнзосеще отвлв! <1ш тоатъ остепеала са, каре съ остепещв
свпт соаре ?
оу . Леат трече , пи пеага В1пе , ни* пъгажптвл ^пвеак стъ .
3.

(I) Че "ре та! твдт отвл :

38,
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€ . Ръсаре соареле , пп апвпе , пи ла локвл сг8 съ трепе , ел аколо ргсърше, терце кътре ппагъ 81, ш1 лпквппчръ кътре ппагъ-поапте .
е . ^пквпцнржш. лпквпнвръ, терпе (1) а*сХ8л,ип лптрв лгквпцгрърие салесъ
лптоярче сЬхвл .
а. Тоате пжраеле пгтръ лп шяре , №1 тареа п» съ втпле, ла локвл йе впие
есе ржврие , аколо съ лпторк , ка 1ар съ 1есъ .
и . Тоате кввштеле сжпт к» апевое , пв ле ва пвтеа отвл гръ1 , пп пв се ва
сътвра 0К18Д але веаеа, п.ч! врекеа гле акх! (.2).
.©.. Че есте че а фост? че1а че ва съ -Ие , пи че есте че с'а фъквт? че1а че
се ва Фаче , нп шппк пв есте пов свпт соаре.
I . N141 ва гръ! ип ва 21'че : Ьтъ ачеста есте по8 , къ а фост лпвеакврие ,
каре а фост лпшиптеа поастръ .
*1 . N8 есте потешре Ае че! сНгГтж!, пп лпкъ П1чТ а"е че! че сЬпъ аче1а а8 фост,
п»'ш1 вор аН»че епипте , че! че вор ф. пре «ршъ .
«I . Е8 Еклкпаствл ат фост лтпърат престе [срий лп 1ервсплш1 .
п. 1Ш атпвс лп пита теа а черка, пп а сокот. к« лпцелепчвпе Неспре тоате
кжте се Фак скпт соаре, къ ппплалъ С^) Реа а ^ат Омппегев Фплор остешлор , кпсъ ипгтЛаскъ кв а*жпса .
»1 . Втакт-ет тоате лвкрврме. каре се Фак свпт соаре, ип 1*атъ тоате сжпт
йешертъчвге, пп (4) алепереа Бвхклв!.
а\. Че есте (5) стржшв пв се ва пвтеа лпс1репта, ип че лшееще пв се ва
пвтеа пвтъра .
6! . Гръ1Т-ат е» лптрв шта тел , гскжпт" : 1'атъ пГат търЬ , пп ат лптреквт кв лпцеиепчвпеа пре тоц!, кари с8 фост таГпаште. «"е пипе лп 1ервсалпп
ни 1тта теа а вгжвт твлтъ лпцелепчвпе , ип щппцъ .
а'| . 1Ш ат пвс нИта теа, съ квпогскъ лпцелепчвпеа , пи' квпощшцп , тлею,
пп тнпцъ . 11Н ят квпосквт е8 , къ пи' ачеаста есте алецереа Б^хвлвТ .
Н1 . Къч! лптрв шклдшеа лпцелепчвм! твдптеа квпощшцП есте , ип чел че
ааасце цнпцъ, ьйаоце сЬрере .
КАН

8 .

Л\птрв кврдсрев Леоътърмор, ^п асЬняреа согъцПмр , ^п «ачереа каселор нп ^птря тоатъ остепеяла
ачестора аешъртгчгие есте, пи алцчрея Огхв.вГ, ип ат »1-йг , »,чс , а аЛчпл шощеапзлв! вртътор , каре
пв съ Щ|'е квт ва Ф1 .

1*с-ат е8 лптрв пита теа : вию аккт съ то нзштвск лп веселев ,
нп вег! в1пеле, ни 1атъ пи' ачеаста есте йешертъчьпе .
в . ГжсвлвТ 'I ат г'ю лтпрежнраре , нп Бвквр1е! , кгч! Фач! ачеа
ста? (6).
С. ( 1} Ваптм , аервл . 8. (!) Лспбпе прчша •(е-кгрора лвкрлр! пептр' че с*пт, Ш( пептрк че аша
слпт? к» апевое есте, П1Ч1 есте от, вареае пр|'ч|П|.1е гатврор 18крвр!лор с» 4е поать спяпе, пп ок1в.1 п* с'ар
съткря я ве.|ея, пп врекеа а авх! аче:еа. 13 (3) Копр1пг1ере1 фпвълвеалг . 14 . (4) Латтеще, Еврееще^
аекъж||ея Обхвлв!. 1л (5) Че ест» стрктБ .|\пторс, СВЧ1Т, пв се в» пвтеа ^рптокпп с1с пв се ва .рк1рсптя.
2. (6^ ^п Еврееще , певвпещ! ? ^п Лат1пец;е , ра«вл л'ат сокот1т рглчрре, ка бвш ар г1че, йепгрхемгте, Ш1 пи фпкввпвръ, Ш1 1а иипе пв те апропйеа, ч< Лепарте ргтгчеще .
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г. 1Ш СО "ш сокопт: оаре шипа теа траце-ва ка В1а8Л трвпвл ппев", ии
11ита теа т'а повъцмт лштрв лтцелспчвпе , касъ стгпжпеск престе йесФътаре , пжпъ в(ш всс1еа , каре есте ьтеле Фплор оатешлор каре съ'л фпкъ свит
соаре .рп пвшървл гиелор В1еци лор .
^. Мър1т-аш лвкрврие теле, гПт-пНат каое , съсНтв-ттт вИ .
е- Фъквтв-пПат гръсПпТ, ии .-пасаТ , ин ат съсИт л^птр'дпселе тот Фелвл
ае пот росНтор .
е. Фъквтв-пнат лаквр! а*е апе , к„съ вД Дттр^пселе (Ьтврпва йелетпе ойргслпоаре .
3 .' Аввт-ат слгцТ, пи' слвжшче , пи' ров! ат аввт , пи Ч1*регТ , ип тврте
твлте ат аввт , та! твлт с!екжт тоц! че! че а8 фост таГпаште Де пипе лш
лервсалш .
й. АДвпатв-ппат арц[пт, пипер, ни аввциле ливпърпцГлор , ин але цър1лор . Фъквтв-ппат кжптърец! , пи кжптъреце , ип йосФътгрие Фплор ошепещТ> атестекътор! , ип птестекътоаре с1е В1"п .
л . НИ т'ат тър1Т, ип ат айаос (2) та! твлт Декжт тоц! , че! че а» фост
таГпаште а"е пипе лш 1ервсалип , 41* ни лищелепчвпеа теа а фост кк тше .
■ . 1Ш тот че а пофт1*т оки пие! п'ат йепъртат йела (Шиш! , ии п'ат опрГт
пита теа Дела ш'ч! о ДесФЪтвре , къ с^а йесФътат ниша теа кв тоатъ остепеала теа , ни" ачепста 'т! а фосг партеа теа Дт тоатъ остепеала теа .
«1 . 1Ш ат къвтат ев спре тоате лвкрврие теле, кгре ле-а8 фъквт тжТпие
теле , ип спре трвДа, каре т'ат остешт а о Фаче , пи 1атъ тоате сжпт сюшертъчвпе , ии алеиереа (Ьхвлв!, Ш1* п1пнк пк есте пргсомре свпт соаре.
П1 . 1Ш ат къвтат съ въз лшцелепчвпеа , ип рътъчгреа , ии певвгпеа , къЧ1пе есге отвл , кореле ва врта СФътв1'реа ? ор! кжте а фъквт ачеаста .
п . Ш1 ат въавт ей, къ прюосеще лшцелепчвпеа пре певвше , преквт прьсосеще лвпппа пре лттвперек .
д1 . Оки лшцелептвлв! лш капвл лв!, 1ар чел Фъръ де пнпте лштрв лттвпе- Ш:<*о.
рек вшБ1ъ , Ш1 ат кзпосквт ев , къ о лштжпинаре ва лшптшпа пре тоц! ачеци'еа. 17. 24.
$1. ИЛ ат 21*с ев лштрв 1шта теа, къ преквт съ лштжтплъ челв! певвп,
ни' пие пи се ва лптжтпла, ии' пептрв че та! твлт т'ат стръсМт ев ? пи" ат
гръ)'т лдптрв 1П1та теа, къ чел певвп сНп прюосшцъ гргеще, 41 ии ачеаста
есте Дешертъчвпе .
91 . Къ п» есте потеш'реа челв! лмцелепт к» чел певвп лпвеак , пептрв къ
3. (I) ■ .-]\и Еирсеще, пи ат ашегаг .рптрв пита теа, съ траг .цп вш трвп»! пиел, ип съ гаг фптр!
лшцегспчвпс 1П|'та теа, нп сг стъпжпеск певгипеа. Л\п Лалпеще , съ трпг йела Б1пе Т[№п«л т|'с8, ка
съ твт тштеа шеа ла лкпцеаепчвос , ип' съ ли «ереск йе пеъяте 9. (2) Жпчеа векв есте, ш! аш ае1аос
ЛД11це1еПЧ<1:1в.

38. -
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лш х1леде челе вптоаре пре тоате де ва акопер! вТтареа , пн квш ва тьр! чел
лмцелепт кв чел певвп ?
5"| . ПИ аш «ржт В1*аца , къ вшлеапъ есте аскпра тса Фапта чеа фъквтъ скпт
соаре , къ тоате сжпт йешертъчвпе , пи алецереа Юкхклм .
н! . III 1 ат вржт ев тоатъ оетепеала шеа , каре ат остегат свпт соаре, пептрв къ о лае оре еа ошклв! , кареле с'а пъсквт <5впъ пипе .
л.\ . 1Ш Ч1*пе Щ1е , оаре лдпцелепт ва Ф1 яв" певвп ? пн оаре стъпжщ'-ва тоа
тъ остепепла теа , каре т'ат остешт , пн т'ат стръймт свпт соаре ? 41 ни
ачеаста есте сюшертъчвпе .
к . 1Ш иГат лпторс ен , касъ лшчетеа кк шипа шеа дела тоатъ оетепеала,
каре т'ат остешт свпт соаре .
к« . Къ есте от , кареле съ остепеще кв лдпцелепчвпе , пи кв пшпцъ , пи' кв
върБъц1е , ■■• 1 ва йа партеа са отвлв!, кареле пв Са остеш'т лштрв аче1а , Ч1*
пн ачеаста есте йешертъчвпе , пи* ръвтате таре .
кп . Къ че аре отвл <Нп тоатъ оетепеала са, пи сКп алецереа шшн сале ,
кв каре с'а остетт ел свпт соаре ?
► г . Къ тоате хмеле лв! сжпт але йврерьюр, ни а тж»нс! пнгмала лв!, кхт
шч! погптеа п« сюярте нита лв! , пн ачеаста йешертъчвпе есте .
кд . Лв есте вше отвлв!, Фъръ пвтаГ че тъпжпкъ , ни че веа , пи аратъ
свФлетвлв! егв* (Нп оетепеала са : 41 ин ачееста ат въгвт е8 къ <Нп тжпа лв!
Бвтпегев есте .
ке . Къ чше ва тжпка , ин ва веа аФаръ де с?жпевл ?
из. Къ отвлв! челв! ввп лшпаттеа ФецП лв! '1а а*ат лдпцелепчвпе , иптште,
пн весело, 1-ар челв! пъкътос '1а сЬт гр!жъ съ «твле , пи съ ойвпе , касъ а"еа
челв! ввп лишаштеа Фецн лв! Овтпехев: 41 пн ачеаста есте йешертъчвие , пи
алецереа йвхвлв! .
К А П

Г.

Тоате а» врете , т( сжпт вкпе л(п врешеа са , тоате като а *гк»т 1>*тпе2е8 вор »{ ^пвеак , гпч! с*
коьп айаоце ла Лапселе , шч!" а 1кг<1еа а"ела еле, о -пптаьп.п.аре есте ош|.ли, им в»те1 .

1■ е

тоате есте врете , пн тот лвкрвл свпт соаре аре врете .
в . Врете есте а паще , пн вреше есте а твр1 , врете есте асъШ , пн' врете есте а ствлце че есте съШт.
г . Врете есте а вчМе , пн врете есте а В1'пс1ека , врете есте асгрпа, ц|] врете есте а гкМ .
А . Врете есте а плжпце , ии вреше есте а ржйе, вреше есте а съ тжпгв! ,
пи вреше есте а жвка .
6 . Вреше есте а гвжрл1* ш'етр1 , пн' врете есте а стржпце шетрх : врете есте а лдтвръц1ша , ил врете есте а се сюпърта а*е лдшЕрт ципаре .
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е.. Врете есте а къвта , пи врете есте атерДе, врете есте а цшеа, ш?
вреше есте а лепъДл .
а . Вреше есте а рсшпе , пл врете есте а коасе , врете есте атъчеа , пн
врете есте а ворв! .
н . Врете есте а ши , пн врете есте а врж .
Врете есте Де ргул;оШ , нп
врете есте Де паче .
л . Че аре та! твлт чел че лвкреагъ Дш остепеала са ?
I . Вггкт-ат тоатъ пнгмала, каре о а Дат Бвшпегев Фплор оатепиор , ка
съ пнгмаскъ лттр'жпса .
«I. Тоате , кжте ле-а фъквт , ввпе сжпт лп вретеа са, иптотвеаквл л'а Дат
лп иптие лор , касъ и в а*ле ошвл Фъпткра (_1 ) , каре а фъквт Ввпшегев Дт
жпчепвт , пжпъ лш СФжрпнт .
и). Квпосквт-ат , къ пв есте вше, Фъръ пвта! асевеселц ни а Фаче вше
лп В1*аца са .
п . ЛИ тот ошкл , кареле тъпжпкъ , пн веа , цн веДе вшеле лптрв тоатъ
остепеала са , Дарнл лв! Овшпеге^ есте .
^'1 . Квпосквт-ат, къ тоате, кжте а фъквт Бйтпегев' , ачестеа вор Ф1 лшвеак,
ла ачелеа пв съ по;, те аДаоцс , ип" Дела еле пв съ поате лва, ии Бкшпеген аФъквт , касъ се теятъ Де Фаца лв! .
е> . Че с'а фъквт, 1*атъ есте , пн тоате , кжте вор съ Ф1е , 1атъ а фост , пн
Бктпегев ва къвта пре чел че съ гопеще .
51 . 11П ат въгвт лшкъ свпт соаре локвл жгДекъцП ни аколо есте чел Фъръ Де
лсцй , Ш1 локвл ДрептвлвГ , аколо есте чел креДшчос .
31 . ПН ат 21с ев лттрв нита теа , пре чел Дрепт дшпревпъ, ни' пре чел Фъръ
Де леие ва хвДека Вгпппе/св : къ Де тот лвкрвл , ии' Де тоатъ Фъптвра ва Ф1 аколо
врете .
N1 . 210-ат ев лттрв пиша теа Де ворва Филор отепещ! : къ'1 ва осев1 пре е!
1)1тпег,е« , кесъ арате , къ впе сжпт .
лм . 1Ш кг ш къ лдтжтилареа Фшор ошепещТ,
ии' лщтжтплареа вГгеТ,
о льптжтпларе есте, преквт есте тоартеа ачестма, ата ни тоартеа ачелвГа ,
Ш1 вп Двх есте твтвлор , ии шпик пв пр1сосеще отзл Декжт в1та, къ тоате сжпт
Дешертъчвпе .
к. Тоате терглпвплок, тоате с'а8 фъквт Дт цържпъ , пи тоате се вор лштопрче лп цържпъ .
ч» . 1Ш чше Щ1е: оаре Двхвл Филор оатепиор с»1-се-ва лпеве? пи Двхвл впе!
оаре погорж-се-ва жос лппьтжпт?
кк . 1Ш ат вггвт , къ пв есте вше , Фъръ пвта! , къ се ва весел! отвл лптрв
лвкрвл съв, къ ачеста есте партеа лвг. къ чше'л ва Двче пре ел , кгсъ вагъ ,
че«а че ва Ф1 Двпъ ел ?
11 .

(I) Пршпа *1е-кърП «ълтарГ,

302

ЕКЛ1С1АСТ5Л.
КАП

Д.

Съ вгДеще Лешсртъчвпея ачещН в|'сц1 пр1п асвпр]'рса челор машовац!, чел пегкп лдп .'епе петрече, ч«1
че п'аре шощеап , пп айьпъ Богъц1е, аратъ фодосм .цгноц^П , ип а .ршпъргцП ^еинртгчвие, асквлтарса

о

лакс1ъ шаГ шелт <1еьлт жертва .

1 т'ат ^пторс е», ни ат въгвт тоате пъпъщие , чел че съ Факъ свпт
соаре, ип 1'атъ лакрътие челор че съ пъпъствек, пи пв есте чшесъ'1
тжпгже пре е!, ин Пп тжпа челор че*1 пекъжъск пре е!, ивтерв!
5Мш1 й» есте лор тжпгж1тор! .
п. МП ат Фер1Ч1т ев пре тоц! че! торц! , кари а твр^т , та! твлт декат пре
че! ви, карИ тръеск пжпъ аквт .
г . 1Ш а"екжт ат,у,]и1о1 ачешда та! бвп есте, чел че лшкъ пв с'а пъсквт, кареле
лупкъ п'а въ2«т лвкрвл чел ръв, каре са фъквт свпт соаре.
^ . 1Ш ат въгат ев тоатъ остепеала , пи рппрзвпъ тоатъ вървъшеа лякрвлвГ,
къ ачеаста есте ржвпа отвлв! сюла пр1етепвл съ8, ии ачеаста лшкъ есте йешертгчвпе , пи алецереа (лвхвл»! .
е . Чел Фъръ ае тште лшвръцшагъ тж!п!ле сале, ин'ш! тъпжпкъ кърпкрие сале.
о . Мп! бяп есте вп пхтп п.нп кв оаЧхпъ , аекжт До! пвтш кв остепеалъ , пи
кв алецереа Двхвлв! .
3- ИЛ т'ат лтторс ев, пи ат въгвт сюшертъчкпе свпт соаре.
и . Есте впвл, пп пв есте ал-йоТ-леа, пи' шч! Ф1В, шч! Фрате п'аре, ни тот
пв лшчете ;гъ вела тоатъ остепеала са, ни ОК1Н.1 лв! пв съсатвръйе аввцП, ни пептрв Ч1пе шъ остепескев, ип'т! лшееск свФлетвл ппев ае ввпътате? ч! пи ачеа
ста есте аешертъчвпе , ии ппгиалъ реа есте .
ч>. . Ма! бвп! сжпт с1о! Лекжт впвл , кари ав платъ бкпъ пептрв остепеала са;
къ а*е ва къа"еа впкл , чел-л-алт ва р!<Нка пре соцвл сьв.
1 . 1Ш ва! челв! че есте сатр, капа* ва къйеа , къ пв есте алтвл , кареле съ'л
цШче .
д| . ЦИ о"е вор (1орпн Ло! , ле ва Ф1 пиколо* лор : 1ар впвл квт се ва лпкъ.ш?
п( . Ш1 а"е се ва скала асвпра л»! впвл , че! о"о1 вор ста асвира ачелв!а , 01
Фвшеа чеа лттре1тъ пв ккржпо' съ рвтпе .
Н . Ма! бвп есте првпквл сърак , пи лшцелепт , а"екжт лшпъратвл вътржп ,
пи Фъръ а*е пнпте , кареле тп! твлт пв ш'е пврта гр|"жъ .
д| . Къ ат теттцъ есе (1) съ лтпъръцеаскъ, 1вр (2) л\птрв лшпъръцюа
са с'а фъквт сърак .
@| . Въгвт-ат пре тоц! че! ви, кари вшблъсвпт соаре кв тжпървл чел ал-с1о1-леаг
кареле ва Ф1 .]\п локвл лв!.
1* .

0) Ачела.

(2_) Ачесга.
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51 . N8 есте сФжрипт ла тот попклвл л»Т, ла тоцК кжц! ав" фост лтпаштеа лор,
пп че! Де пре «ртъ п» се вор весс.п' Де Джпсвл , 41 пп ачеаста есте Дешертъчвпе , ^тт
Ш1 алепереа Дгхклв! .
15- 23
д' . Пъгеще тчорвл тъй, кжпД тегп! лш кяса лв! Бвтпегев, пи те апроте ,
опе.
К)съ яка! къ та! бвпъ есте жертвата, Декжт Дарял челор Фъръ Де пнпте , къ
6- 6е! пв квпоск ръвл каре'л Фак .

КАН

0.

О пя гргс.-ц! Фъръ Ле сокотеалъ Ле<пре Овшпехея , «ггьЛв|'пцсле теле тръгеще вле Ла лв! Овтпегев,
пч гс пира Ле ясчщпуса съ|>акв.1в1, къс&пт пеЛрепц! жв<и кгто} И , чел че 18бсц1С ярипивл пв се ьясгтгра,
треа Боалъ есте а аЛкпа аввцН спре ръвл вптор .

8 те грьв1 к» гврп та, ш! пита та съ п« гргвеаскъ а гръ1 кввжпт лтгшптеа л»1 ОктпехеЯ, къ Овтпегев есте лш чер сго, пи тв пре пътжпт жос : пептр» ачеаста Ф|"е кввштеле тале пнцше.
к. Къ вше вю*л, кжгк1 ещ! тклт лшгрЬкат, ни гласял певвпвлв!
л*п кввште тхлте .
г . КжпД ве! фъгъДв! фтгмЬпщъ лв! Бвшпегев , пв 2ъбов1 а о Да пре еа , къ
пв есте вое лштрв че! «евмп : та Дар ор! кжте ве! ФгггДги Дъ .
д. Ма! Б1пе ссте а пв фъгъД»! , Декжт а фъгъДв! , ни" апв Да.
р. Кв Да гкра та, касъ Фач! съ пъкътаеаскъ трвпвл тъв, пп съ пв гич! лшпаштеа
фсцп л»1 Овтиегея, къ есте пещПпцъ , кг.съ пв се тжше Овтпегев пептрк
ккв.т.пткл тъв, пп' съ стр^че лвкрвл тлишлор тале .
е . Къ лштрв твлштеа вюврмор , ни а Дсшертъчвпмор , ш! а кквштелор
челор твлте : тв те тете Де Бвтпеяев .
ц. Т)е ве1 веДеа лдп цпръ пгпастеа съраквлв! , пи" жеФвфеа жвДекъцп", пп а
Дрептъцп , пв те пира Де лвкрвл ачеста , къ чел лшпалт престе чел лшпалт 1а
апипте , пи' есте та! лшпалт Декжт е! .
я . Ш1 пригоешца пътжптвлв! лштрв тоате есте лшшьрат цпрше! лккрате С1 ) •
а . Чел че лйвеще арпштвл , пв се ва сътнра Де арцшт ., пп чел че 18Беще
роДврие лштрв пшултеа лор пв се ва ДесФъта кв еле : ил ачееста есте Дешер
тъчвпе .
I . йпДе есте твлцлте Де бвпътъц! , твлц! сжпт , кари о шъпжпъ пре еа , пи
че есте БърБъцдеа челв1 че о пре пре еа ? Фъръ пвта! съ вагъ кв оки съ! .
м. I) ;.лче есте сотпвл елгцп , ор! Пгпттел . ор! твлт тъпжпче , 1ар пре
чел сътвл Де-а оъ лдтБОгьцД п«'л ласъ съ Доартъ .
№ . Есте БОалъ каре о пп вггвт свпт соаре , а съ пъг! авепш спре ръвл че1аюв.
лв1 че о аре .
го. го.
8 ■ (0 ПР'со чпца цпршП лвкрате ссте .цптрв тоате ка вп .йтпърат ,
хргпесж .

пептрк кг тоц! Л1птр'лпса съ
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п . 1Ш пГере аввнда ачеха лдптрв пнпЛалъ реа ,

пи' а пгсквт *Ш ,

пи ш*тГк

пв есте лдп тжпа лв! .
Ьков.
А| . Преквт а еппт сПп пжптечеле твте! сале гол, се ва лдптоорче , касъ
1. 21. тепргъ прекмп а ветт , нп пшпк пв ва лва (Нп остепеала са , кг.съ (Ькъ лдп
1 Т1гп. тжпа са .
6. 7.
$\ . Ч] Ш1 ачесста есте воалъ реа, къ преквт а ветт , аша се ва пп с!вче,
ш! че аре ел та! твлт? пептрв къ с'а остешт лдп вжпт .
51. Пи лдп тоате гисле сале лдптрв лдп твперек, им -ри жале, ип лдп тжш*о
твлтъ, ии лдп воалъ, ип' лдп пекаг .
31 . 1атъ в:пеле , каре л'аш въгвт ев къ есте бвп : а т.т,икп, пи а веа, шГ а
вес1еа ввпътате лдптрв тоатъ остепеала са , каре с'а остешт свпт соаре , лдп
пвтървл гпелор В1ецп сале, кпреле-а дят Бвтпегев" лв! , къ ачеаста есте партеа л«1 .
И1 . 41 тот отвл , кгр на Та ват Овтпегев вогъпде , ни авере , ии л'а
волп1Ч1т пре ел , касъ тъпжпче сНптр\т,пселе , ш I с ь"ш! 1*а партеа са , нп съ
се веселеаскъ (Нптрв остепеала са , ачеста йпрвл лв! Ботпехев есте .
л! . Къ пв твлт лдш! ва ао"вче апнпте де хиеле В1*ец11 сале, къ Рвошегевлдл
к;пр'| п*е пре ел лдптрв весел1*еа 111111111 лв! .

К А П
Оешергмвпев ,

3.

пи" тпълоииеа опни! сквтп, гяре шч! .\.п .и"псъ п» доЛрггпеще а се елвж] 1.8 че:е
че ая кащ1гпт .

сте ръвтате , каре о ат въгвт свпт соаре , пи' твлтъ есте ла оатепТ.
н . От , кърма ли (1ъ Бвтпегев' вогъц|'е , нп авере , нп тър1ре ,
ип шппк пв есте че съ лшеегскъ свФлетвлв! лв! <Нп тоате кжте пофтеще , пп п«'л ва волшч! Бвтпеяев' касъ тъпжпче Литра аче1"а,
къ от стрет тъгжпкъ ачега : ачесста йешертъчвве , пл воалъ реа есте .
г . Ъе арпоще чте-ва о евтъ , пп твлц! ап! ар тръ1* , пп кжт де твлте ар *|
21леле атлор лв! , ип' свФлетвл лв! пв се ва сътвра де ввпътьте , ип' лдпкъ шч!
лдпгрепъчвпв пв ва свеа , ии гт 21*с : та! вше есте а Ф1 лепъсгътвра Феше! , с!окжт ачела .
д. Къ лдптрв вешертъчвпе а ветт, ни лдптрв лдптвперек съ а*вче , пл лдптрв
лдптвпегек пвтеле лв! се ва асквпде .
р. НИ лдпкъ соареле пв л*а въгвт , ш'ч! л'а квпосквт, ооЧхпа ачествГа та!
твлтъ есте йекжт аачелгиа.
в . 1Ш де ар тръ! де йоъ ор! о пие сю ап! , ин ввпътате п'а въгвт, ай п»
тоате ла вп лок вор терце ?
3 . Тоатъ остепеала отвлв! с!в ар веп! лдп гвра лв!, ип лдпкъ свФлетвл лв! пв
се ва сътвра .
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й . Къ че аре лшцелептвл та! твлт сюкжг певвпвл ? къ съраквл Щ1в а втвла
фтпреажта вхеци .
л. . Ма! бвпъ есте вес1ереа окиор , декжт втвлареа кв свФлетвл : 41 ип аче5ста есте йетертъчвпе , пн воеа (Ьхвлв! .
I . Ор! им че Ф1*е , 1атъ с'а кетат пвтеле лв!, ин с'а квпосквт, къ ел есте от,
ни" п« се ва пвтеа жвсюка кв чел та! таре сюкжт ел .
«I . Къ сжпт кввште твлте , каре лштвлцеск сюшертъчвпеа .
КАН

&.

Лпк(1п пкшелк! бвп , таТ мпе есте а шерце ла каса пллшцерН , Лехят ла оспгц , $п ллоа пвпгтгци
тръеще лп> Е1пе: и» есте от <1репт , »аре съ па грешаскъ :
та! атаръ Декл&т тоартса есте «егсееа
реа , отвл есте фъквг йрепт .

е пре та! твлт отял ? къ чше Щ1*е , каре есте вшеле отвлв1 лт
вЬцъ , лт пвтървл гиелор В1еци сюшертъчвпе! лв! ,
пп ле-а
\ фъквт пре еле ка янп;ра ? къ чше ва спвпе отвлв! че ва Ф1 йвпъ ел
|свпт соаре ?
в. Ма! бвп есте пвтеле бвп, йекжт вптвл <1е летп бвп, ин /Лоа торцП ПиЛе.
йекжт 21*оа пащерИ.
22- '•
г. Ма! вше есте а терце ла каса плжпцерп, с1екжт ла каса оспъцвлв! : пептрв къ ачеста есте сФжриптвл а тот отвл , ии чел ьШ ва пвпе че есте бвп лштрк шипа са .
А . Ма! бвпъ есте ткшеа , йекжт ржсвл , къ прш лттргстареа ФецП съ Л1Пйрептеагъ пита .
(;. Гтта лищелепциор лт кяса плжпцерп: 1*ар пита певвпиор лт каса весел1*е! .
е . Ма! вше есте а ав21 чертареа лшцелептвлв! , Декжт отвл каре авс)е кжптечеле певвпиор .
3 . Къ преквт есте гласвл спшиор свпт кълйаре , аша есте ржсвл певвпиор :
41 ш! ачеаста есте йешертъчвпе .
и . №ьпаст1еа лшпресоаръ пре чел лтцелепт, им" стркъ шипа БвПе! пащер!.
л . Ма! бвп есте сФжринтвл кввжптвлв!, (1екжт лшчепвтвл лв! : та1Бвп есте
чел ръБ(1ътор , (1екжт чел лишал т Кв шипа .
I. Съ пв гръвещ! кк 1)вхвл тъв а те тжшеа, къ тжп1еа лдп сжпвл певвпиор се
осИхпеще .
41 . Съ пв 21ч! : че есте с1е яиеле челе та! (Ппаште, ера та! ввпе Лекжт ачестеа? къ пв лшцелепцеще а! лттрева ачеасто .
В1. Бвпъ есте лтцелепчвпеа ка топне, ни та! тьмт Фолосеще челор че въс!
соареле .
39.
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п . Къ лп втвра е! .цпцелепчвпеа ка втвра арцштвлв! , ип пркосшца кьмоципцП .цпцелепчкгш лпв*а2ъ пре чел че о аре пре еа . (1)
д1 . Ве/Л лвкрврие лъ\ Овтпежев, къ чте ва пвтеа Л1п<1>р? тксеца. пре кпреле
1)ьтпегеь ли ва стръка?
. 'ф . ,]\п 21'оа вннътъцн тръеще жп вте , ип вегГ лдп г'оа ръвтъцп . вег! жпкъ ип'
тв кк ачеаста токннреа ачестора, каре а фъквт Ояшпсгей пептрв гра1й, касъ пв
• '

ЗФЛв ОШо.1 г.Ь'ПЪ (*ЖПС8Л П1Ш1К .

31. Тоате ле-ет въявт лт гиеле (Ьшертъчмш гаеле: есте с1репт, кареде П1ере
жптрв йрептатеа са , нн есте пеНрепт. кпреле твлтъ вреше тръеще жптрв
ръвтатеа са .
31 . IV» фп йрепх преа твлт , П1ч1 жпцелепт Де пр1сос'т , ка пв квга-ва съ'ц1
еш! с1ш Ф1ре .
Й1 . III 1 пв фп твлт ФърьНе леце, иппв Фиаспрв, касъ пв тор! Фъръ врете.
л.1 . Кте есте а съ цшеа пре сте жптрв ачеаста (2) . 1ар кв ачеаста (3) .
сь П8'ц! пжпгърещ! тапа та , къ челор че съ тет ("е Октпегев вор еин тоате.
к . .]\пцелепчвпеа ва ажкта жпцелептвлв! та! тьлт с1ек<т.т гече пктершч! , кари
сжпт жп четите .
гл\тпг:
*л . Къ пв есте от Лрепт пре пътжпт , кареле съ Факъ вгпе, ип съ пв гре8 46-

Ш1СКЪ .

а Пара:
кп цл ,а тоате кввштеле , кареле вор гръ1 че! Фъръ а"е леце, съ пв пв?
6 37нита та , касъ п» авж! ни тв пре елвга та влестешжп^вте .
1 1оан:
кг Къ с1е твлте ор! те ва в1клеш пре тше , ип жп твлте кшкр! ва пекъж*
1 -° 1ш'та та , пептрв къ ип тв а! влестешат пре алцн швлц! .
кд . Тоате ачестеа ле-ат 'ептт кв лдпцелепчяпеа, ип ат г'с :
кр . Дпцелепцд-тъ-вой, ип с'а йепъртат Дела пипе та! сюпарте с*екжт ера ,
къ есте а^жпкъ аа"жпч1те, ип чте о ва аФла пре еа?
кз . Жпквпцврат-ат ев ип типа теа, касъцлв, ип съ сокотеск, нпсъкавт
жпцелепчвпеа , ип пр1чша , ип съ квпоск Фъръ с1е лецеа певвпвлв! , ип* гре
шала , ип рътъч'реа .
ка . 1Ш о афлв е» пре еа тч! атаръйекжт тоартеа, кв Фетееа, каре есте
лац вжпътор, ип шта е} треже . легътвръ сжпт тжииле е! , чел ввп жппаштеа
Феци лв1 Пвтпеяе! се ва мвъв' ("е еа : 1ар чел пъкътос се ва пршЛе жптрв ео.
кн . ПежТ, ачеаста аш аФлат , 21с-а Еклинаствл , ойатъ , ип та! де твлте ор!
ат черкат , касъ аФлв пр1чта .
кл. . Каре а черкат свФлет»<л ппе8 . пи пв о а гФлат, вп от (Иптрв о пие ат
аФлат , 1ар Фетее Ншгр» тоате ачестеа п'ат аФлат .
ге .

13. (1) Кг преквт Фд>осеще .цпцслпчвпеа :
(3) «ъръ Де ле ме а .

аша ■юлосеще арцштм .

19.

(2)

^итря йрепта-
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а . Жпсъ вея! , ачеаста ат аФлат , къ а фъквт Ввтпезев пре от йрепт : 1ар
оатепп еТ а» къвтат твлте кввдотър! , чше тю лдпцелепчвпеа ? ии чше щде
дехлегареа кквжптнлк! ?
КАН

Н.

Жпцелепчяпеа лкпппеа"» »аца : а ПВ се Лепърта Ле ло]>вич]'лс лвТ ОвтпехеХ : оти ок нЛе чеде вптоаре шч! поате ек. па Ле шоарте : че! Фъръ Ле 1еце пептрв къЧ дасъ Рит тю» , та! шит пъкътвеск ; Лешертъчвпе есте, къ Лрепцаир , ш! пеЛрепцаюр дштокшаГ Л1 съ лштятл», 41 пртпа декрвриор л»! Овтпеген п» о ва ама отм .

пцелепчвпеа отвлв! ва лвтта Фаца лв! : 1ар чел Фъръ сю оврав, се
ва кря .
п . Гвра лшпъратвлв! пъиеще ии кввжптвл жврътжптвлгл лв! Бвтпегек .
г . Л'в те гргв! а терце <1ела Фаца лв! , ип съ пв ста! лт кквжпт ръ8 , къ тот
че ва вреа ва Фаче .
д . Нреквш ва г\че лшпъратвл , пвтере аре , пи Ч1пе ва 21че л»1 , че Фач1 ?
6« Чел че пъаеще порвпка п» ва квпоаще кввлптвл ръв", ш! вретеа жвйекгцИ
о квпоаще 1шта лищелептвлв1 .
• . Къ тот лвкрвл аре врете , ип жвдекатъ , къ щнпца отклв! твлтъ есте
та! пре све йе ел .
3 . Къ п» есте чше съ Щ1*е че]'а че ва Ф1 , къ лш че юп ва Ф1 , Ч1'ое ва епвпе лв! ?
и . N8 есте от , кареле съ аТвъ пьтере престе йвх, касъ опреаскъ сЬхвл, ии
пв есте пвтере лш г\оя торцн, пи пв есте ръпаос лш 210а ръгБспвлк! , ип Фъръ
де леуеа пв ва тдптги пре чел че о аре пре еа .
л. . и.И тоате ачестеа ле- ат въгвт , ип ат а"ат нита теа спре тот лвкрвл,
каре с'а фъквт свпт соаре , касъ въх тоате , кжте кв патере а фъквт отвл липлропва ошвлкТ , ка съ'л пекъжаскъ пре ел .
1 . 1Ш атвпч! ат въивт пре че! Фъръ ае леце лшгропац! , лшкъ пи й'т локвл
чел сфжпт , ип атерс, пи' а фост лъксЬц! лт четлте, пептрв къ аша а фъквт,
41 ип ачеаста есте бешертъчвпе .
&1 . Пептрв къ пв се Фаче ккржш! жвйекатъ челор че Фак ръ8, пептрв аче!а с'а втплвт пиши Фшор отепещ!, касъ Факъ рг8 .
т . Чел че а пъкътв1'т , ай фъквт ръв" с1е атвпч! , пи сНп тмерецеле сале , къ
цпк 1Н1 е» , къ ва Ф1 бшс челор че съ тет йе Бнтиегев" . преквт съ тет Ае
Фаца лв! .
п . 1Ш Б1пе пв ва Ф1 челв! Фъръ с!е леце , ни пв вп петрече твлте гие лт
втвръ, чел че пв се тете <Ь Фаца лв! Бнтпсгек ,

39. и
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д| . Есте йешертъчвпе , каре съ Фаче пре пътжпт : къ сжпт арепц! , престе
кари вш реле, ка квт ар <н фъквт Фнптеле пебрепцЬюр, пн сжпт педрепи!, кърора
ле вш вкпе , ка квт ар Ф1 фъквт Фаптеле йрепцллор . УЛс-пт : къ пи ачеаста
есте (Ьшертъчвпе .
^1 . 1Ш ат лъвдат весел1еа, къ пв есте вше отвлв! свпт соаре , Фъръ пкта!
а тжпка , пи а веа , ш1 а съ весел', пи пвта! ачеаста ва авеа с1ш остепеала са
чеа аЧп тоате гпеле в1°ецН сале, каре 1 ле-а с1ат Пвпшегсв лв! свпт соаре .
51 . Нептрв каре зш а"ат нита теа, касъ квпоск лшцелепчвпеа , пи съ втд
пнпЛала . каре с'а фъквт пре пътжпт , къ есте от, кареле гша , иппоаптеа пв
веа*е сотп лш оки съТ .
31 . Ш1 ат вь2«т тоате лвкрврпе лв! Овтпегей, къ п» ва пвтеа отвл аФла лвкрвл
чел фъквт свпт соаре , ор1 кжт се ва осгегн отвл акъвта , ип ор! кжте ва ххче
лдпцелептвл , къ ле квпоаще, тот пв ле ва пвтеа аФла.
КАП

е.

РПшепГ пя щи; есте ПИ квт, сав врат лв! Пвгппеге», къ ачелеаш! <ъ ^птхшпп н1ч1 челор Лрепц!,
ип челор пскреоМпчошГ : тоцГ щ|'в къ вор твр| , лвкреагъ пжпъ ещ! .рп В1аца ачеаста , къ аквт а! вреше:
тъкар къ .рпцс.епчвпеа есте та! а. сан а>''лт тър1еа: 41 че'л страк пв съ прецвеще

оате ачестеа ле-ат к^цетат кв 1пша теа , пи шша теа тоате
пчестеа ле-ая" въгвт , квт сжпт брепци, пн лшцелепцп, пп Фапгеле
| лор лш тжпа лв! Внтпеген, ип 1ВБ1'реа, ип" вра (1), пв есте от
к;>ре съ ле щДе ■> тоате сжпт лдппаштеа Феци лор.
в . Вешертъчвпе есте лштрв тоате . 0 дптлшшларе есте брептвлв!, пи пекресНпчосвлвТ, челв! бкп , пн челв! ръв , челв! кврат , пи челв! пекврат , челв! че
жертвеще , пи челв! че пв жертвеще , преквт есте чел бвп , аша есте пи чел
пъкътос , преквт есте чел че жвръ , аша есте ип чел че съ тете бе жврътл5пг .
г . Ачеаста есте ръ8 лптрв тоате челе че се Фак свпт соаре, къ о лштжпшларе
есте твтвлор , лдпкъ пн шша Филор оатегплор с'а кпшлвт (1е ръвтате , ни' рътъЧ1ре лп шша лор пжпъ тръеск , ил та! пре вртъ (2) ла че! торц! .
^ . Къ чше есте, карелесъ се лшпъртъшаскъ кв тоц! че! вп (3)? есте пъ«1ежс1е , къ та! бвп есте кжшеле чел ъШ , йекжт левл чел торт .
^ . Къ че! вп Щ18 къ вор съ тоаръ : 1'ар че! торц! пв щШ тпнк , ин та!
твлт платъ лор пв есте , къ с'г.8 в!тат потеш'реа лор .
е. .^пкъ 1П1 1*ВБ1*реа лор , ип вра лор, ип ржвпа лор аквт аЗ пер1т , пн пе
та! а8 е! парте дпвеак бе тоате челе че съ Фак скпт соаре .
3 . Вшо тъпжпкъ кв весел1е гжшса та , ип веа кв пнтъ бвпъ вшвл тъй ,
къ а плъквт лв! Бктпе2е8 Фаптеле тале .
1.(1) Л\пчеа Л.пн.еаскъ : пи тот пв цпс шии йе 1вире , Сав Ле връ есте вреаш'( .
погора . 4 (3) Пврвреа съ тръ1°аскъ .

3 . (2) Съ вор
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и . фп тоатъ вретеа съ Ф1е хателе таде алве, пн вптвл Ае летп с!е пре каПКЛ ТЪВ СЪ ПН Л1ПССПСК1. .

л. . ШГц! петрече В1аца кн Фетееа, пре коре о 1»БвщТ лш тоате гмеде в^ецп
Лвшертъч8П11 тале,(1)каре с'а с!ат дое свпт соаре, къ ачеаста есте партеата,
лш в]'аца та, ни лштрв остепеала та , каре те остепещ! тк свпт соаре .
I. Тоате, орТ кжте аФлъ тжпа та а Фаче , кжт поц! . фъ , пеитрк къ лш 1аЛ
впс?е терц! тк , П1чТ лккрн , шч! гжпа" , ш'ч1 щнпцъ , шч! лшцедепчкпе пк есте .
а: . фиторсв-т'ат , гш ат въгвт свпт соаре , къ пн есте алергътвра челор
спрттеп!, П1Ч1 ръсвоЬл челор тар!, тч! пжтеа челор лшцелепцТ , шч! аввциле
челор к» тште , ш"чТ харвл челор щштор! , къ вретеа, пи лштжтплареа ва
лштшпша пре тоц! ачеипа .
м . МИ п'а К8П0СК8Т отвл , вретеа са, ка пещи, че съ вжпеагъ лш треажъ
реа , ш1 ка пасърие , каре съ приш" лш лац: аша съ пр1пс1 фп оатешлор лш
вретеа чеа реа , кжп<л кас1е престе е! Фъръ Ае веете .
п . 41 ип ачоастъ лшцелепчвпе ат въгвт свпт соаре , каре таре есте лшпаштеа теа .
д1 . Четате ппкъ , ип оатеш пвцш! лштр'жпса, ип в'и\е асвпра е! лдшпърат
таре , ни" о лшквпивръ , ип" Фаче лшшрежврвл е! шапцвр! тар! .
^1 . ИП се аФлъ лштр'жпса кп от сърак лшцелепт, ип ачестп шжптвеще четатеа
кв лшцелепчвпеа са , ил овпъ аче1а ш*шеп1 пв'ш! та! айвче ашштс Ае отнл ачела
сърак .
»> . ШИ ат 2ш ев : та! бвпъ есте лшцелепчвпеа йекжт пвтереа, ип лшцелепчвпеа
съраквлв! чеа певъгатъ лш сеатъ, ип кввштеле лв! , каре пв съ асквлтъ .
3* ■ Кввштеле лшцелепциор лш линще се акв, та1 твлт (лекжт стр1гареа челв!
че стъпжпеще престе певвш.
Н1 . Ма! бвпъ есте лшцелепчвпеа Некжт впелтеле рггвошлк! , ин впвд , кареле
грешаще, ва ш'ер<1е ввпътате твлтъ .
К А II

I.

1)е оссв|'реа лшцелептклв! (1е чел песни: 1С[птелор авхвлв! пктерш к < тъГ липпретвъ, аеспре чел пепвп, ни По
спре елвце 1в лишълцате, ип къпетешме, пи вогвцП сгоер|ц>, хвлторвл пре асквпе шарпедм съ асетънеахъ,
аеспре ЛДтпъратвл тлипр, ип воерПче шъп&къ а> Лпнпеацг .

|кщеле тврнн! стр!къ (Ьлчеаца чеа токпптъ а вптвлвГ Ае летп, та!
сквтпъесте пвцшъ лшцелепчвпе, с!екжт търлреа чеа таре а певвше! .
в . 1 пипа лшцелептвлв! ла ореапта лв1 есте : 1*ар шша чвлв! певвп
ла стжпга лв! есте .
г . ^пкъ Ш1 кжш! 8шблъ певвпвл пре кале, 1*ш'та лв! Фъръ с1е тште есте, ин
тоате кжте гжпНеще певкше сжпт .
9•

(0

-]\п чеа веке есте : .цп тоате гийе внци ппергциор гаи.
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^ . Ре се ва сги" престе тше <1»хкл челв! пктерпек , съ пв лош! локвл тхк ,
къ тъпшМреа Фаче, съ лдпчетеге пъкате гаарТ .
р. Есте ргк, каре л"аш въгвт скпт соаре, ка кеш Фъръ де вое ар <и еиит
гюла Ф»ца челв! пвтершк .
& . Мре чел певйп пвс лштрв лтпълцнш шар! , ни пре че! богш! теъгшй щ
стереше .
д. Въгвт-ат пре слмпТ кьлър! , пи' пре Юошт вшблжпс] ка шще слвц! пре
пъткпт .
пше.
и. Чел че сапъ гроапъ ел ва къдеа лштр'жпса , пп чел че квръцеще гарйвд,
26. 27. твшка'л-ва пре ел шарпеле .
С|рахл . Чел че скоате тетр! остеш-се-ва кв еле, пп чел че Лссшкъ летпе, пр127. 27. тежсШ-ое-ва кв еле .
I . 1)е ва къНеа Ф1ервл , пи' ел 'ш'а твлвврат Фаца, пи пвтер! ва лдптър/, кг/
пргсосмца отвлв! лищелепчвпеа .
»1. Бе ва плешка шарпеле пв .рптр'аск8пс , пп пв есте фолос челв! че йескжптъ .
К1 . Кввштеле гврп лдпцелепте сжпт хар , пп ввгеле челв! Фъръ с1е пипте ли
вор пръпкЬ' пре ожпсвл .
п . ^пчепвтвл квв1Птелор гврП лв1 есте певкше , ни сФжриптвл гврн лв! рътъч1*ре реа .
д| . 1Ш чел певвп жпшвлцеще кввште : пв цп'е отвл че есте , пи че ва Ф!
сЬпъ ел , чше 'I ва спвпе лв1 ?
^1 . Остепеала пеБВлиор ли пекъжаще пре е1, ка че! че пв ццв атерце жл четате.
в\. Ва! ц/е четате, якър1еа ллппърат есте тжпър , пи воерп тъ! тъпжпкъйе
сНпНиеацъ .
31 . Фер1Ч1т ещ! тв пъгажптвле, ал кърюа жтпърат есте Фечор Ле бвп леят,
лпБОерН тъ! тъпжпкъ лш вретеа са , кгсъ се жптъреаскъ , пи пв се вор рвшша .
и; . .]\1)трк лепе се вор плека гр1пгие , пп жптрв л>птжрх1ереа гажпнлор , ва
ш"ка каса .
.0.1. Пеатрк ржс (1) Фак пжшеа , пи вшвл (2) всселеще пре че! ви: ий де
арпшт асквлтъ тоате .
к. фп квцетвл тъв съ пв влестега! пре лпшърат , пи лштрв гсквпскл кътърн
тале съ пв Бдестеон пре чел вогат, къ пасъреа червлв! ва (1«че гласвл тъв, пи
каре аре арии , ва спвпе кввжптвл тъв .
19.

(I) Вегел1в.

(?)

Л\пчеа веке есте: пп впи» Ле 1етп.

ЕКЛ1С1АСТ8Л,
• К А П Л1.
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фпЛеатпъ а фтпърц] але поастре ,
ш\ тот Леавпа В1пе а Фаче , къ Алпъ шоарте песНюватъ есгв
жвйеьвта : йв кьйекатъ тот-йеаапа а глп<И , лдп каре йеспре тоате пе вит жсйека : а депърта <1ш 1Ш«11 тжшеа , ип ръвтатеа.

рвпкъ пжшеа та пре ф» ца апе! , къ лштрв швлцнпеа гиелор о ве1
КФЛа .

в . 1)ъ парте да шапте , пи ла опт , къ ш; ци"1 че ръв ва Ф1 пре
пъгажпт .
г . Бе се вор втплеа порН бе плоае . пре пьтжпт о вор върса : ип бе ва къ-беа летпвл кътре япиагъ ъ\ , спа" кътре пнагъ-поапте , лдп каре док ва къбеа
детпвл , аколо ва Ф1 .
^ . Чел че пъгеще кввжптвл пв ва сетъпа , ин чел че съ в!тъ ла пор? пв ва
сечера .
е . Преквт п» есте , кареле съ дле , каре есте кадеа бкхвлв! , ш'ч1 лш че
К1П съ лишагъ ояселе л»п пкптечеле *ете1 кжпб се аФлъ лмсърчшатъ, аша пв щИ
двкрврие лв! Овпшеиев , ор! кжте ва Фаче .
е . Пншпеаця сеатъпъ сътжпца та, ин сеара съ пв лшчетеге шжпп та, къ пв
)пм, че ва рснП та! вжртос , ачеаста , сав ;;чс!а, пл' бе вор росП атжпбоъ та!
в/де ВП Ф1* .

3 . 1Ш билче есте лвпнпа , ш1 глпе окиор а вебса сопреле .
н . Къ бе ва тръ! ап! твлц? огавл , ин дптрв тоц! ачецпа се ва весел 1 : лшсъ
съ'шГ аб«къ апипте йе гмеле лптвпереквлвГ, къ Фоарте швлте вор Ф1 , тот че
вше бешертъчвпе есте.
а . Веселеще-те тжпървле дп тмерецме тале , ип кв челе ввпе съ се бесФътеге шипа т» лш гиеле тшерецелор тале. пи' вшблъ лш къие ииои! тале Фъръ бе
пр]'хапъ , пн пв бвпъ вебереа ок1*лор гь! , ип съ щи , къ пептрв тоате ачестеа
те ва аввче ])нтпе/ек ла жьбекатъ .
1 . 1Ш бепъртеагъ тжшеа бела нишл та ни гопеще ръвл бела трвпвл тъв ,
къ тшереидле , пн пеБвш'еа бетъртъчвпе сжпт .
К А П

ш.

Пе Бвтпехев съц! аЛ»ч1 апипте лдп тшереце , шш 'пипне папъ а пв вегп пътржпецеле , пи' таГ пре
вртъ гаоартеа, пи *Пп4 тоате Лсшертъчвпе, пъгеще порвпчие лв! Пкшпсхск, къ Ле тоате ва «сере сеашъ .

1*Ц1 обо апипте бе Фъкъторвл тгв лш гмеле тшерецмор тале, таГпаште бе че вор веш хме^е ръвтъцП , пп се вор апрош'еа ат!, лштрв
каре ве! 21че : пв есте ние лштрв ачеци'а вое .
в. МаГпатте ве че се ва лшткпека сопреле, лвпнпа, лвпа, пи
стеделе , Ш1* се вор лштоарче порЛ бвпъ плоае .
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г. фп 210а, лш каре се вор клъп пъ7л"торп каси, ни се вор квтретнра върпоцп пвтерН, ни вор лшчета челе че шачепъ, къ с'а« лтиюцшат нп се вор ф.птвпека челе че въс! лш гъяръ .
д . ПК вор 1\нкк1о вшеле лш влщъ лштрк слъв1чвпеа гласвлв! че! че тачшъ ,
ни се вор сквла ла гласял пасърП , им вор стер1 тоате Фетеле кжптърН .
(. ;]\пкъ ип сПп лшпълшгае вор вебеа , нп ва Ф1 спънпжптаре лш кале, ш/
ва лшФлор1 ппНал »л , ни се ва лшгръша лъквста , нп се ва рш1П1 ка пар1свл ,
къ ва шерце откл лш каса веаквлк! сък , ни вор лшквппвра пре влщъ че! че плжяг.
5. МаГпаште (1е че ее ва рвшпе Фвшеа арцштвлв!, нп" се ва 2(1роБ1 Флоареа
аврвлв! , ш1 сева спарце вас1ра ла 12вор , пп се ва лшвгрп роата ла гроапъ .
3 . 1Ш таГпаште бе че се ва лштоврче цържпа лш пъш.т.пт , преквт а фост,
Ш1 с1вхйл се ва лттоарче ла Бятнегев , ла чел че л'а бат пре ел .
и. Вешертъчвпеа бешертъчвшлор , 21'с-а Еклнпаствл , тоате сжпт дешертъчвпе .
а. . 1Ш Ф1 11н1 къ бе пр1'сос|'т с'а фъквт Еклнмаствл лшцелепт , нп" а лдпвънат
пре от щнпцъ , пп' врекеа а черкат Фрвтвсецеа шлбелор твлте .
I . А черкат Еклилпствл касъ аФле кввштеле вое! , пи съ скр1е брепт кввштеле абевърклв! .
41 . Кввштеле лшцелеппдлор, ка стрътврърие липволсНтоаре, ип ка квеле лш
Фокате каре Ли токшеле с'а бат бела ви пъстор .
п) . Ш1 та! твлт (1ек,т.т ачестеа Ф1вл пие», 1а атште : къ а Фаче кърцГ твл
те пв есте СФжрпит , нп квцетареа чеа твлтъ есте остепеалъ трвпвлк! .
п. СФлрнптвл кввжптклв! тот, ав21'л : тете-тс ае Овшпегев, нп порвпчие
лв! ле пъгеще , къ ачелста есте тот ошвл .
А1 . Къ тоатъ Фзпта о ва абвче 1)вшпегев ла жваекатъ , кв тот лвкрвл треквт кв веаереа , ор! б»п , ор! ръв Ф1*е (1).
14. (1) ^\пчса веве сг ати :
пхпе лдпвъцътвра .

ла Ем|с1аст чеа Ае съварпНт,

ка ла шцте тар! , ип Ле съвкрпит

кжитареа кжнтърмор Ай еололон
К 8 Н Ж N Т
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в фост ертч!, кари 21'чеа: къ ачеястъ Кжптлре пя тревяе съ се пве
лштре Бвтпегеещие СкрштврТ, пептрв къ пятеле л«1 Бятпегея лттр'жпса П1Ч1 лдптр'яп лок п» се потепеще, им лвсрвл с!еспре каре съ гръеще
пя есте сфжпт , ч1 лятеск, пи п1ч! съ ъеАе къ Солотоп а фост лдп сяфлят
кя с1ях пророческ . ^шпрот1'ва ачестора ТеоДор1т лт кввжптял лшпаште ла Кжпттреа кжпттрмор, Б1пе пяпе лшпатте преа"ата Е1*еер]'чП, кчт къ ла Евре! Л1Н
тот веакял лдптре кърц1*ле челе беля 1)ътпеге$ лшскФлате а фост припитъ, ип
тоатъ Б1-сер1ка тот.йеавпа лдптре Скрштврие челе Овтпегеещ! 0 а пнтърат .
1Ш ачеаста лвпипат есте, къ сяпт пвтеле пирелв! тот-йеакпа Хргстос се лдпцелепе , кя кареле снфлетял чел сфжпт кя )ЯБ1'ре квратъ с!ореще съ се йесФътеге :
Ш1 «честа есте а"орвл ля! чел та! шоре, каре лштр'ачеастъ Кжптлре се аратъ,
ка Фъръ Ав йеспгрц|'ре съ се впесскъ кв 1ш"твл сгй , пи" кя ел съ се йесФътеге , нп ачеаста есте иъчреа чеа кгратъ , каре пмряреа стъпжпеще . Къ аколо каятъ кявштеле челе дела лшчепят але КжптърЛ ачедпа : ,,сърятъ-тъ кя
сърятареа г«р1'1 тале " ачеаста есте С1тц1*реа сяФлетялк! кячертк , пи а 1лБ]"реТ
че! Ае съвжрпит , (Нптр'ачегста сжпт лая^еле челе Ле атжтеа орТ поФтор1те але
18Б1Т8лнТ, каре свФлет8Л81 челв! лтпалт ,
спя" Б1сср1чи , лдпкжт квпр1пс1е сяФлетеле челе кячертче се кяв1'п , пя челор че съ тъвълеск лш пъкате: „1атъ
тя Фрвтоасъ ещ! 18Б|'та теа, 1*атъ тя Фрятоасъ ещ!.и Ьр кввттелв сврорП, пи але
Фръц10рял51, Двховшчеще, пя (Ьпъ 1яБ1'реа чеа пекяратъ тревве але лищелеце .
ТЧтлял кърци аратъ чше есте скриторял кърц1'1 .
,,Кжптареа кжптърЬ
лор ля! Солотоп" с'а ггс пептря къ а фост Фоарте Фрятог.съ кжптаре , лдптря
каре Солотоп Фоарте Фряшос скр^е чересска 18Б1*ре , ии яшреа ля! Хрштос пи
а Е1сер1"чП .
$.псъ Ае се вор сокот1 Лвпъ словъ кявштеле кжптърН, каре пиреле Ае пПреасъ ле гръеще , ас!екъ , кят къ кгпвл е! есте ка твптеле Карпилвля! , оки
ссетепеа лакяриор , пасял ка яп тнрп , сИпцП ка тяртеле оиор , тпик та!
яржт ля с'ар пятеа лдпкшя1 . Еептрв оче1*а кввттеле ачелеа йела фпцелеререа
чеа трапеаскъ , ла чеа сЬховгичеаскъ тревяе але твта .
40.
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КЖМАРЕА,
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Ачсакгъ К&ягяре тоатг есте .цп 1аГпъ , п.!1пъ Ле пекБПр1пса <1рагосте а ле! Хр|стос кътре М|'реаса са,
пи' Ь|>ъ'ш1 а КИресп кътре Хр1етос ЗПреле съв .

ърктъ-тъ к» сървтареа г«р1*Г тале, къ та! ввпе слпт цжцеле тале
Лекжт вшвл .
к . 1Ш пиросвл ппркрьмр тале та! твлт Лекжт тоате гшросврГле . Шр върсат есте пвшеле тъй, пептрв аче1а те-а 1*вб1'т пре пге Фечоареле , трасв-те-а Лшпапо! .
г. ла пиросвл опркрмор тале вот алерга . Бъгатв-пГа лшпъратвл лш нътара са, ввккра-пе-вот, пи' пе вот весел1 Ле тше, 18Б1-вот цлцеле тале та!
~пвлт Лекжт вшвл , Лрептатеа те-а 1нб1Т пре тше .
д. Кеогръсжпт, ииФрвтоссъ, Фетеле Ьрвсалшвлв!, ка сълашеле ле/ КШар,
ка кфртврие лв! Солотоп .
.е . Дв въ в1тгц1 ла шше, къ т'ат лмпегр1-т, къ т'а арс соареле, фи та!ч! те
ле с'г.8 ръ2Б01Т всвпра теа, пксв-т'а пъгкоаре лш вИ, В1'еа теа пв о ат пъжп .
5. Спвпе т1'е о тв , пре кареле 18веще схФлетвл опее", кпЛе пащ! ? впие
'ц! а! пвс лъклшвл лштрв иппе: /.ъ 21, к?съ пв фШ , ка аче1а че рътъчеще Лвпъ
твртеле пр|'ететлор тъ1?
3 . Бе пв те кйпощ! пре тше , чеа Фрвтоасъ лштре Фегае! , еш! тв пре врта
твртелор , ни пате еа"еле тале лжлгъ сълашеле пъсторГюр .
и . Кв кълър!'теа лт кареле Л81 Фараоп те-ат асетъпат пре тше {вв1та теа.
л . Кжт с1е Фрвтоасе сжпт оврагеле тале , ка але твртвреле!, грвшагвл тгв
ка търпелеле сквтпе .
I . Асетъпър! Ле авр вот Фаче Ц1'е , кв Флор! Ле арптт .
41. Пжпъ есте лшпъратвл лш квлквшвл сте", парЛвл п»е8Лат-а пнросвл съХ .
п) . МвпвпкК Ле стакт]'е, ФръцДорвл пиев пие , л^птре цжцеле теле ва петрече.
п . Стрвгвр Лш кшрв есте Фръцшрвл пией пие , Лш впле ЕпгаЛ .
^1 . 1атъ Фрвтоасъ ещ! 18Б1'та теа , 1атъ Фрвтоасъ ещ! , ом! тъ! порвпш .
^1 . 1атъ Б8П ещ! Фръцшрвл плев" , пи" лшФрвтвсецат .
91 . Пати пострв есте втврос, пи гршгеле поастре Ле кеЛрв, поЛврие касиор
погстре Ле кшарос .
КАН

Й.

Шрсде вре сте , ип пре М|"рсасъ «ратг кеш сме.

8 Флоареа кжтпвлв!, кр1*пвл въиор .
■ . Ка кршвл лштре спин , аша есте 1ш'та теа лдптре Фете .
г . Ка тървл лштре летнеле пъЛври , аша есте Фръцшрвл пиеХ лдпгре жвп! % свпт вшвра лв! ат Лорп1 , ип ат шехвт , ви Лвлче вств
4 ХЬ\ ЛДП ГЖТЛеЖВЛ ППС5
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^ . Бъгацьтъ л\п каса втвлвг, грътъЛц! престе пипе Лрагосте .
^. фптърщ!-тъ кв ппркр!, клъсПцд-тъ кь тер!, къ схпт рът'тъ Ле йрагосте.
е . Стхпга лв! сват капкл лис» ? ип йреапта л»! шъ ва лшвръцша .
д. Ж»рат8-в'ат пре во! Фетеле 1ер»сал1ю8Л8Т пре пвтерТ, ип пре търпле
царшП , съ П8 йещеитлц! . шч! съсквлац! пре 1«мта , пхпъ кхпс1 ва вреа еа .
и . Гласвл Фр'ьц1ор«л81 ппев , 1атъ сл вше сършй престе швпц! , сълтхпЛ
престе йеалвр! .
л . Асетепеа есте Фръцшрвл плев къпр1*оаре1 , сак пв1влк1 Де черв пре твпць
лв! Вети, 1атъ е! стъ Двпъ пъретеле пострв пр1В1Пс1 пре Ферестр! , 81тхпс18-се
прш треж!.
I. РъспвпДе Фръцдорвл плев , ип 21че пие: скоалъ-те вшо !«кГта шеа , Фрвтоаса теа , порвтвща шеа .
д| . Къ 1лт ь 1*арпа а треквт , п.кь-иа с'а <1кс, ип а терс ла сше .
м . Флорие е"ак 1В1Т пре пътхпт, врегаеа оивелн а соси , гласвл твртврели
Са ав21тлш пъшхптвл пострв.
п . Сшокшвл а скос швгврп съ1, вИле лшФлорсгк , ил Авь ппрос , скоалъ .
вшо 1ВБ1та шеа, Фрвтоаса шеа, порвпшца теа.
д| . 1Ш вшо тв порвтвща теа лштра акоперетхптвл шетр1 , лхпгъ хШл чел
ашпаште , аратъ'ий Фаца та , ил тъ фъ съ авя гласвл тъв, къ йвлче есте гласвл
тъв, ни' Фгца та Фрвтоасъ .
^1 . 1[р1пс1ец1-пе поъ вв.нм'ле челе пич!, каре стр1къ виле , пи впле поастре
л\пФлореск .
з1 . Фръц1'ор»л плев пие, ип ей лв1, чел че паще лттре крш!.
3'| . Пхпъ че ва лшчета гша, ил се вор плека втвреле, лштоарче-те Фръц10рвл плев-, ип те асеатъпъ къпршрвлв! , сав пв1*влв1 г!е черБ .ри виле ткпцио^ч

КАН

Г.

Мцпаса се оЛхпеще (1бпъ че а амах пре М|ре.

и патвл ппев поаптеа ат къвтат, пре кареле 1«пеше свФлетвл пие*,
къвтатв-л'» т, ип п» л'ат пФлат, стр1гатв-л,ат , пи пв т'а ав2|'т .
в. Сквл'а-тъ-во1в Дар, пи во18 лшккгцкра четатеа , лш тхргкрц
ип пре вл|'це во18 къвта, пре кареле кгвеще свФлетвл плев, къвтатв-л'ат пре ел , пи пв л'ат аФлат , строгата- л'ст , пи' пв пГа ан2)'т .
г. Афлатв-т'ав стреалле, каре лшквпцхръ прш четате , ав Доар а'ц! въгвт
пре чел че 18Беще свФлетвл ппев?
^ . Пвцш трекхпД Дела е! , ат аФлат , пре кареле Гввеще скФлетвл плев" , шпвтв-л'ат , ип пв .гат лъсат , пхпъ пв лЧш бъгст лш кгса пличп теле , ип' .}ш
кът ара че! че т'а гъппслп .

И1 к \Ш

40. 2<1
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К Ж N Т А Р Е А,

е . Ж«рат8-в'ат пре во! Фетеле 1ер8сал1'твл81 , пре пвтер!, пи пре търпле ца
риш, съ пк дещептац!, шч! съ сквлац! пре ]'вБ1та, пжпъ кжпс! ва вреа еа.
е . Чше есте ачеста , каре съ све сНп паетГе , ка бхчвпшл Фвтвлв! тътж1атъ
спирпъ , ии тъшже с1ш тоате праФврие Фъкъторвлв! с1е пир?
3 . 1атъ пател лв! Солошоп : иш-геч! с1е пвтершч! лшпрежярвл лв! Ат че! тор!
а! Л81 1сраи .
й . Тоц1 ципа" саБ1*е , лшвгцпц! ла ръгвой , вгрватвлв! сов1еа са престе коеяса са пептрв Фрка попци .
.©. . (1) Пат 'ш'а фъквт лп1'ш! лшпъратвл Солошоп Пя летпеле .Пвапвлм .
I . Стдлш'1 л»1 'I а фъквт сЬ аришт , им къпътж!8Л лв! де авр , свшвл лв! де
порФ|'ръ , л\плъ8птрвл лв! кв ш'етр1 ящерпвт др.тсстеа дела Фетеле 1ервсал)Ш8Л81.
а* . КипцГ Фетеле Сюпвлв! , ии ведецД пре л\гспгратвл Солошоп к8 квпвпп ,
кв каре л'а лшквпвпат пре ел пита лв! лдп 210а пвпце! лв! , ии л>п яша весе.1101 Ш1ШП Л81 .

К А П

Д.

Фркшасецса М]ресП .

атъ Фрвшоасъ ещ! 1'кБ1та шеа, 1'атъ Фрвшоссъ ещ! , оки тъ! порвшВ Б1*цъ , аФаръ де тъчереа та , първл тъв ка твршеле капрелор челор
| \ | дескоперпе дш Галаас! .
в Бшци тъ! ка т«ргаеле челор твпсе (2) , каре с'а8 С81т дш
скълдътопре , тоате цетеШ паск? ип стеарпъ пв есте л\птрв еле .
г . Ка Фвшеа чеа роиие ввгеле тале, ии' ворпа та фрвшоасъ , ка коажа ро<Ш
тьрвлв! тьв (3) , аФаръ де тъчереа та .
д . Грвшагвл тъ8, ка тврпвл лв! Т>ав'\й чел гШт лш Талтот, о пие де скятврГ
атжрпате липпрежврвл лв! , тоате арвпкътврме челор тар! .
^. Т)оъ цжце але тале , ка до! пв! уетеш де къпршаръ кари паск лт кр1п! .
5. Пжпъ ва лкпипа 210а, ии вор скъдеа втврелс , двче-тъ-вой ла твптеле
спирпе!, ии ла деалял лвапнлм! .
д. Тоатъ Фрвшоасъ ещ! 1'ш'та шеа, пи лштшъчвпе пв есте л\птрв Т]*г,е .
н. Вшо (Пп Л1*вап пиреасъ , вшо д/п л^вап , веш-ве1, ии" ве! трече дела лтчепвтвл кредшци (4), дела капвл Сашрвлв), ии ал Ершопвлв!, дела пещерие
лемор , дела швпцП пардопилор .
л. . Нршс-а! нита сора поастръ гш'реасъ., пршс-а! ниша кв впвл дш оки тъ1,
ни к*кп инр дела грвшаги тъ1 .
9. (1) Елег.е : Форешп , «пИ пат: а.-цП Троп, «а8 я:ец: алц]Т МПТ1п , са8 зет'къ, алцП гар Оотпсск , пипъческ кьилптвд ачеста, кф |Ьп Ф>рса са Форс1оп ^псешоеахъ ор! пат, ор! (ка&п , м> !«ре
те порц!.
2. (2) Охдор . 3. (3^ Оцигод»».
8. (,-() Еврееще ; Атоп М т»те.
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1 . Кжт Ае Фрвтоасе с'а фъквт цжцие теле , сора теа Млреасъ Г ша! Фрвтоасе
сжпт ц.ъцеле тале с!екжт вшвл, пп пиросвл хаТпелор тале та1 твлт с1екжт тоате
1ги'роскрие .
и . Фагвр че шкъ сжпт въгеле тале ДПреасъ, ппере, ни лапте еете свпт лппва
та , Ш1 гшросвл хашелор тале , ка гшросвл Л1вап8л»1 .
к) . ГръсПпъ лдакюъ есте сора теа М^реасъ , гръсНпъ лдшисг , квор печет.181т.
п . СМраслеле тале гръсПпъ кв росШ , кв рой сНп тъгвр! , кшр! кв парйвр! .
д| . Мари, им шофрап, треспе, ии скорцшюаръ кя тоате лешпеле . Пвапвлгл,
спирт , пи ало! кв тоате пиросврие челе Ае Фрвпте .
(,;! . 1свор де гръсНпъ, ии фжптжпъ Ае апъ В1в, каре кв ргсвпет кврие сПп .Нвал.
01 . Скоалъ-те вжптвле чел ^ела гшеагъ-поапте, ии' вто воаре с!ела атеа»ъ 21,
ип свфлъ пр1П гръсИпа теа , ил съ квргъ ппросзрие .
К А П

0.

ИПреле тпе лдп гръйта М]'ре.1Т.

огоаръ-се Фръцшрвл пие 8 лтгръйша са, ип съ тъпжпче сНп рос1вл поателор сале .
п. 1птрат-ат лдпгръсНпа теа. сора теа ЗЛреасъ квлес-ат спирпа
теа кк пиросврие теле, тжпкат-ат п.тЛпеа теа кв пНереа теа,
въвт-ат вшвл пнев квлаптеле те№ : тжпкац! пр1етеп1 , ип вец! , пи вълшвътгцТ
Фргцмор .
г . ЕвЛорга , ип шипа теа пр1В1гсагъ, гласвл Фртидорвлв! плев" вате ла вшъ .
Оескп1е'т1 сора теа, 18Б1та теа, порвтвщп теа , съвжрипта теа , къ с*а втплвт
капвл пие»" йе роъ, ип пъркл теН Ае ткъткр! йе поаптеа .
д. Бегвргкатв-пГат Ае хата теа, квт тъ во1^ лшвръка кв еа? спълат-ат
шчоареле теле , квт ле воШ лдптша ?
е . Фръцшрвл ппев въгат-а тжпа са пре гавръ, ии пжптечие пиев" с'а тврвярат спре ел .
д. Сквлатв-т'ат е« съ Аескм Фръцшрвлв! ппев, (Ип тжииле теле а шкат
ст1*рпъ , йецетеле теле плше сжпт с!е сопрпъ ,
д. Пвс-ат тжшеле теле пре лшквкоаре, инат с!еск1с Фръцшрвлв! ппев, 1ар
фръцшрлл ппев" а треквт , свФлетвл пне8"с'а тошт Ае кввжптвл лвГ, къ»татв-л'ат
вре ел ии пвл'ат аФлат, стр1гатв-л,ат, ии пв т'а8 а»21Т .
и. Афлатв-т'г>8 стреж:пторн че! че лшкгшжнръ четатеа, вът8Т8-т'а8, пи пГа8
ръп!т , лватв-пн: в вровойелшквл пп'е8 Дела тше пъг1*тор11 г^вриор .
л. . Жвратк-в'ат пре во! Фетеле Гервсалшвл»!, пре пвтер!, ип пре търНле
цар!П11, Ае вецТ афла пре Фръщорвл ш1е8, сцвпецТ лв1, къ ргштъ Ае йрагосте сжпт е8.
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КЖЯТАРЕА

I. Кеш (1) Фръцшрз! тъв Ле Фрьц1ор? чеа Фрзтоасъ лттре ФетеГ? квт Фръ—
ц1ор»1 тъв Ле Фръц|'ор ? пептрв къ аша пе-аТ жврат .
а). Фръцюрвл пнев есте алв , им рвтеп, алес Лш гече Ле ти .
81. Кппвл лв! авр лъгпврп , пър«л лвТьраг! , пегр» ка корввл .
п . Оки дв! ка порвшБщеле ла плшреа апелор, спъла-те кв лапте, шег&пЛ ла
твлцшеа апелор .
д1 . Оврагеле лв! ка пъстрътле челе Ле пп'рос, каре слобоЛ ппросвр!, ввгеле
л«1 крт! , каре шкъ спирпъ плшъ .
61 . Мжшеле лв! вернуй Ле аьр плте Ле Тарсю, пжптечеле лв! тавлъ Ле ЕлеФлпт
престе ш'етръ Ле Сашчр .
51. Пвлпеле лв!стжлп! Ле тпртвръ лттете1врТ Ле авр.
31 . Фаца лв! ка л^вапвл , алеасъ ка кеЛрн , грвтаги лк! Лвлчеацъ, пи" тот Лор.
Ачеста есте фръшорвл пнев , ачеста есте Ьв1твд пнев, о Фетеле 1ерксал"шкл«/.
И1 . йпЛе с'а Лвс Фръцшрвл тъв, чеа Фрвтоасъ лттре Фете!, лпкътро а къвтат
фръц1орвл тъ8 , шГл вот къвта пре ел жшпревпъ кв тше .

КАП

5.

И/рг.с п ^птоарче , ш! сп«пе Фрятксецеа М|'ресН.

ръцюрвл пи'е8 с'а погоржт лш гръЛта са ла пъстръпие ппросвлв!, съ
пгскъ лш гръЛш!, им" съ квлеагъ крхп! .
к . Е8 Фргц1'орйлв1 пм'е8 , им Фргц^орвл пиев" пи'е , чел че пате
^лштре крт! .
г. Фрктоасъ ещ! 18Б1та теа , ка къпа вомщъ , тжпЛръ ка Гергсалнпвл , квтпл1тъ , ка челе ржпЛв1те (2).
д. ^птоарче"ц1 оки тъ! Лела пи'пе , къ е! 'т!а Лнт арш! , пьрвл тъв ка твршеле капрелор, каре с*и« С81т Лела ГалааЛ .
^. ТНпци тъ! ка твртеле челор ткпсе , каре с'а св1*т Лела скълЛътоаре , нп
тоате «в фП цетеп! , ци стеарпъ шч! впа пв есте лттре еле .
е . Ка о Фвше роиме вк/еле тале , им гр^Лвл тъв" Фрвтос , ка коажа роЛ1в!
тървлв! тъв (3), афаръ Ле тъчереа та .
д . Ша1-геч! сжпт жпшърътесе , пи опт-яеч! цПтоаре, пп т!переле Фъръ Ле
пвтър .
й . 8па есте портвща теа , чеа Ле съвжриит атеа , впа есте таГчП сале ,
алеасъ че! че о а пъсквт пре еа , въгвтв-0'а пре еа Фетеле , Ш1 о а Фер1Ч1Т ,
лшпърътеселе , пи' цптояреле, ни' о вор лъвЛа пре еа.
,©. . Чше есте ачесста , каре съ )'веще ка хорме , Фрвтоасъ ка лвпа , алеасъ
ка соареле , квтплиъ ка челе ржпЛвпе (4) .
10 (0 С* ог1геще-

3.

(?.) Тасерие .

6,

(3) Опрат. 9.

(4) ТааерЦе.
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1 . ^п гргаЧпа пвквлв! пГат погоржт , касъ въж оЛраслеле първлв! , съ въг,
оаре лдпФлорхт-а В1еа ? л1ПФлор1'т-а росЩле ? акодо вой Ла цжцеле теле
Ц»е.

а) . К'а К8П0СК8Т свФлетвл пиев , П8С8-т'а жп каръле лв! Аттадав .
ш . ^птоарче-те , лштоарче-те , Свпапнтеапкъ , жптоарче-те , шл съ те
Бкюш.
К А П

3.

ФрвтБгецеа ШресП, ш! терцереа е! к» ЗИре.н' *ч цар!».

е вец! веЛеа да Скпапптеапка , каре вше , ка четеле тавермор ,
кжт де Фрвтош! сжпт паши тъ! К8 лпкълцътштеле тале Фика лв1
Кайав, лишетврпе коастелор тале сжпт асетепеа дапцвриор а*е
авр челе Фъквте с1е тжТш де тещер .
я • Бвр1К8л тъ8 клопсНр облв шч! де квт лшапйн-се де атестекътвръ, пжптечеле тг8 стог де грж8 жпгргеНт кв кршГ .
г . Боъ цжце але тале , ка сю! пв! цетеп! де къпрюаръ .
А • Грвтагвл тъй ка гш ткрп де Елефапт, окН тъТ ка лакврмс жп Есевоп, жп
порц! с!е твдципе де Фете , пасвд тг« ка тврпвл .Ивппълй! , каре кактъ спре
1)атаск .
р. Капвл тъв прзсте ппе ка картмвл , нл косщеле капкль! тъй ка тохоржтгл жпшърат легат жптрв кълъторН .
е. Кжт <1е Фрвшоасъ ещ! , ни' кжт де дхлче , 18б1тъ , жптрв Десфътърме
тале .
д. Ачесста есте тършеа та асетъпатв-теа! фшквдъТ, пп цжцеле тале стрвгвриор .
и . 2|'с-аш : С81*-тъ-в018 жп фнпк , цтеа-тъ-вой де вжрфврие лвТ, пи вор ф»
цщеле тале ка стрвгврП В1'с1 , ни пиросвл пасвдв! тъв" ка тереле .
л. . 1Ш гжтлежвд тъв ка втвл чел бвп , чел че терце ла Фръцюрвл плсв" спре
бкпъ лтйрептаре , йествлв'! Бвг1лор теле , пи сИпциор.
I . Е» фръЦ1'орвлв1 пие» , ни ла шшв жптоарчереа лк! .
д| . 131'по Фръц1орвд ппев съ СШ1Ш ла царшъ , съ шжпеш жп сате .
«I . Съ тжпекъш ла вН , съ вес1ет де а жпФлора В1еа , Флорие Фак рос! ? жп*дор!т-&Х росШле ? акодо вою а"а цщеле теде Ц1в .
п. Мап(1рагор1ле а дат пи'рос , ип ла вшие поастре тот Фелвл де поаше, поъ ,
■11 век! Фръц1*орвд пиев" 'цТ ат цшвт Ц1'е .
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1ГЖКТАРЕА,
К А П н.
Оарзл И/ресИ, <1рагостеа , ш! ЛесФьтяреа е1 .

ше те ва с!а пне пре тте Фръдоорвл те1'8, чел че сгцТ цщеле таТчП
теле , касъ те аФлв аФпръ , ин съ те сървт , пн та! твлт штепеа
|съ пв тъ йсФаТте ?
в. Ап.чка-те-вой, ин те вою въга лдп кгса таТчп теле, ии лш
кътира че! че т'а гътншт , аколо тъ вс! лшвъца , ил те всш айъпа кв вш
пироспор йела кврцереа роеЩлор теле.
г . Стжпга л»1 свпт кап»л ппе8 , ин а"реапта л»1 тъ ва ^пвръцша пре пппе .
д . Жйрат»-в'ат пре во! Фетеле юрксалмпклн! пре пвтер! , цп пре търше нартн , съп8 дещептоцц пп съ п» сквлац! пре 1вБ1та шеа7 пжпъ че ва вреа еа.
(:. Чше есте ачегхта , каре съ све алштъ, лшФлор1тъ , реаетжпйв-се пре
фръц1*ор«л съв? свпт тър те-ат йещептат пре тте , аколо кк сЬрер! те-а пъсквт таша та , аколо а кьпршс дврерие пащерЯ пре че1а че те-а пъекьт пре
тьче .
з . Пяпе-тъ ка о печет1*е пре нита та , ка о печет/е пре вррввл тгв , къ таре есте ка тоартеа Лрагостеа , греа ка 1аЙ8л р.т.впа , арпше е! ка аршие фоК8Л81 , ЬЪрБ8П1 ЛШФОКЯЦТ ФЛЯКЪрив в! .

3 . Лпъ твлтъ пв ва пвтеа сппце брагостеа , цп рлврие пв о вор л\ппека пре еа , <Ь ва а*а отвл тоатъ гввндеа кас11 сале пептрв ^рагосте (1) кв деФъТтаре се ва 6еФъ!та .
й. Сора посстръ ппкъ есте , пи цжце п'аре , че вот Фаче сврорИ поастре
лгп 210а , л\.ч каре се ва гръ1 пептрв еа .
л. . Ве есте гИ , съ хШт престе ел лъквшцъ с!е арпшт, пп с1е есте вшъ съ о
къптвпмт кв скдпвср! Ле кеф» .
I . Ев ст.гк! 21(1 , ин пжцеле теле ка тврпврие , ев ерат лтпалптеа окиор
лв1 аФЛжпД паче .
«I. Ше а аввт Солотоп л\п Веелзтоп , а"ет-а в|"ел са пътлториор , отвл ва
ееЬче пептрв роаа"а е! о пие о"е лрцтц! .
п| . Шеа теи есте л^ппаштеа теа , о пие л«1 Солотоп , ин <1оъ свте челор
че пъгеск рос1вл е! .
п. Чел че шегЛлдп гръсНп!, кжпЛ пр^етепн 1а8 апнпте , гласвл тъв ав21*т фъ'л
пие .
^1 . Ф*ц1 фръшорвл плеВ, ни" те асеатъпъ кв къпр/огрп, с;в кв гопвд черб ;л»1 лт ппропгкрме твпц!*лор .
,
7. (I) Ачеаста ка о 11111111; ок се ва сокоп , ка квш ар и'че, къ тоатъ Еогъд1са та! пкц1п сстс <]еЪМ
йркгостеа , драгостеа та! (1е таре пред есте йвккт тоатъ вогъц1еа.

ПРОРОЧИзй I СЙ161
са1еа Леда аивл 25: сак 26: ал .ш О/леа лшшъратйл лв! 1вс1а пжпъ да
лшчепвтвл л»! Мапос1 а пророч*т : ии пептрв аче1а ,цп осевите вреш!
а скри; пророчпде саде, йт леатвд лтпърацмор дв! 1вйа а фост пъсквт , Ш1 свпт Мппас! а съвжрппт твчеп1Ч1еа .
^птр'о карте а
квдес пророчше саде челе Фъквте свпт Ог'еа , 1оатап , Ахаа , ни сват Бгек'еа .
Чеде чшч! капете аиГтж! квпршй пророч"еа чеа ае свпт Ог'еа. Весюреа чеа сИп капвл 6: свпт 1оатяп , челе че вршеагъ апо! пжпъ да капвд15:
свпт Ахаа , апо! лшчеле-л-алте капете се копрше! (]ескопер"рйе челе Фъквте
скпт Егек1еа , ни свпт Мапас" . Кът къ в!п порвпка лв! Мапас' ар ф" фост
иЛат к« х'еръстръ«л 1са'еа , преЛашеа Евреиор есте кв скр1сор1*де пърмцморчелор с1е йетвдт лштър1тъ , кори йе 1са'еа тжлквеск кввштеле двГ Павел сПп
картеа кътре ЕвреТ, кап 11: ст'х 37:
впие гръеще йв гоопеле СФшциор :
,, Л*|'еръстй1тв-с'а8.и ^птрвпареа Ботпвдв! Хр1отос, №ащереа, Пропове<Шреа,
ии Моартеа аша йе двтшат таГпаште о спвпе , кжт йв сф'пцП пърпщ! вше се
пвтеще пророк Евапгел'ческ .
К А П

й.

Пророчеще 1са1еа асвпра ЕврсМор, пи а 1ервсал|'тм15Г , пептрз къ <Ьпъ че 'Г а пее1еииг Пвпшсгев,
лв с'аВ покъп, ц'че: къ се апрогпе п&стпреа лор. .]\пвацъ че треоке съ Факъ, кагъсе фпшаче кв Оатпехег.

еа"етеа (1) , каре о а въгвт 1са1еа Фечорвл дв! Ашос , каре о а въгвт аскпра Ьаец ни асвпра Тервсалшвлв! фптрв лшпъръцдеа дв! 0г1еа,
■ дв! 1оатап , а лв! Ахаг , цп а дв! Егек1еа , карН ав лшшъръц'т
|лш 1вс1е'а .
п . Авг! червле , пи асквлтъ пътжптвле , къ Ботпвл а гръ1т : фП ат пъсквт,
ци* ат лппълцат : 1*ар аче!а с'ав лепкЬт ае пипе .
г . Квпосккт-а бовд пре стъпжпвл , ни асшвл еслеа Ботпьлй! съ8 , хар 1срам
пк т'а квпосквт пре пипе , ни попвдвд пиеХ п» т'а лдпцелес .
д . Ва! ! пеат пъкътос, попвд плт йв пъкате, съгпжпцъ реа , фп Фъръ с1е
лепе : пъръс".т-а'цТ пре Ооншвл, ии а'ц! тжшеат пре сфжптвд лв! Гсрам , лшстретатв-в'ацГ лишало! .
1■

(1) Ьсс'копер1рса , саре с'а фъквт лв! 1са1ва .

41
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ПГ0Р0Ч1ЕА,

С. Къч! 1'аръ'ш! въ ръпщ!, аЛъогжпЛ Фъръ Ле лецо ? тот капвл лщтрв Лврере ,
ни' тоатъ нита лштрв лштри;таре .
е . (1) Вела шчоаре пжпъ ла кап пв есте лштр^псвл лштрецппе, шч! вввъ ,
1ИЧ1 вшецеалъ , ш'ч1 рапъ кв пнроГ, п» есте а пвпе леакврТ, шч! »пт Лелетп,
ш'ч1 легъткр! .
3 . Пътжптвл вострв пвстш , четъцие воастре арсе кв фок ,

цара воастръ

лшпаштеа воастръ стреиш о тъпжпкъ , и и с'а пкстпт , стрисатъ ФипЛ Ле попоаре стреме (2).
й • Пъръсьсе-ва Фата Сюпвлв! ка о кол1въ л\п в1е ,

ка вп пъткл лш гръ-

Лшъ, пи ка о четате «пквппвратъ (3).
Рота.
9. 29.
Фвчерв.
19. 24.

а . И-Н Ле пв пе-ар Ф1 лъсат поъ 1)отпвл Саваот сътжпцъ (4), ат ф1 фост
ка СоЛотвл , шл пе-ат Ф1 асетъпат ГоторвлвТ .
1 . АсквлтацГ кввжптвл Потпвлв! БотпП СоЛотвлв!, пп двац! апппте ла лецеа Л81 Вктпехев попклвл Готорвл»! (5) .

Пийв.

а| . Че'т1 есте пие Ле тклц1'теа жертвелор вогстре ? г\че Оотпвл : сътвл

15. 8.

сжпт Ле арЛерие Ле тот але вервечмор , пи севл ппемор, пи сжпцеле ж»тч1-

|1|.сппа. лор , ни' ал дашлор пк воеск .
6. го.
п1 . ]\Т1ч! съ вепщТ съ въ арътапД пие , къ чгпе а черкат ачестеа Лш тжише
Ашос.
г>. 21.

воастре? пк вец! та! гЛаоце а кълка квртеа теа .
Г1 . Ре вец! аЛвче ппе фъшъ Ле гржй, тътж1'е Лешартъ,
А1 . Лвшле челе поъ рле воастре ,

ни сжтветеле ,

вржчвпе есте пие .

ии гиоа чеа шаре пв ле

вой свФер! : поствл , ни сървъторие воастре ле-а вржт свФлетвл пиев,

фъкв-

тв-ва'ц1 Ш1С спре сацш, пв вов та! свФер! пъкателе воастре.
с\ . КжпЛ вец! т1'пЛе тжйше воастре кътре пипе ,

лттоарче-вой оки пие!

Ле кътре воТ, ии" Ле вец! лштвлш рвгъчвпеа воастръ пв вой асквлта пре во1, къ
тжГпеле воастре сжпт пл'пе Ле сжппе .
1 Пет:
3- 1!-

•' • Спълац|-въ ,

ккръц1Ц1-въ , щерцГц! ръвтъцие Лт свФлетеле воастре , Лш-

па^теа окиор пне1 , пъръсщ!- въ Ле ръвтъцие воастре (6).
ц\ . фпвъцащ-въ а Фаче вше : къвтяц! жеЛеката : тжптв1'ц1 пре чел пъпъств1т,
жвЛекац! съраквл»!, ии Фаче'ц1 Лрептате въЛвве! .
Н1 . 1Ш вешц! съ пе лштревът, гхче Т)оттл: ии Ле вор Ф1 пъкателе воастре
кашохоржчвпеа(7) , ка гъпаЛа ле воШ алвп 1ар Ле вор Ф1 ка рвшеала, ка лжпа
Ле В01К ЛЛБ1 .

л1 . 1Ш Ле вец! вреа , ии' тъ вец! осхвлта , ввпътъцие пътжптвлв! вец! шжпка .
6. (1) 1>ек\ че! ппк, п&пъла .ршпърат, ви\и'ч\Л с1е 1стра11теп1 ка ккш ар ворв) (1е вп от. 7. (2) Челе
че вор съ Ф1е , кя акт ар »1 аквт съ скрП .
8. (3) \)е оасте .
9. (4) Ое п'ар ф) лъсаг пре гвИ
сре(1|ПЧОш1, кит ера Апостоли. 10. (5) Пе Евре1 пептрв асешепеа пъкате ^р! патеще сойопиеп! .
16. (6) ЛДп че стъ покъ1Пда чеа аЛевъратъ пе фпвацъ, ка гжпЛкрме, ш! погтеде чек реле сг ле лепъЛът
18 . (7) ^\пчеа веке есте : са че» пегрв .
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к. 1ар бе пк вецТ вреа, ип Ле пк тъ вец! аскалта, сов1епвъ ва тхпка пре воТ,
къ гвра Оопшвлв! п гръп ачестеа .
кд . К»ш с'а фъквт ккрвъ четатеа чеа кребшчоасъ (1) (лопкл , чеа плшъ бе
жвбекатъ, лттрв каре а ас1орпнт (2) брептатеа , ш! аквш сжпт циганя .
кп . Арцштвл востр» пк есте л ьткрт кжрчнтарп тъТ атестекъ вшвл кк апъ .
кг. Ротпи тъ! сжпт пе асквлтътор! : пърташ! Фкриор : 1'»Б1Тор! бе барвр!, 1ерет:
пи «твлъ бвпъ Ш1тъ , сърачиор пв ф»к жвбекатъ , ни жвбеката въбввмор пв о 5- *•
сокотеск .
кд . Пептр» ачоаста аша я1че стъпжпвл Оошпкл Саваот , ва! ! че! пвтершч! а! лв! Гсраи, къ нк ва лтчета тжтеа шеа Де аскпра челор прот1втч!, ни" жкбекатъ бш връжташи пие! всш Фаче (3).
к^ . 1Ш В018 абвче пьт.па шеа престе тше , ни те вогс лътвр1 спре ккръцете :
1*ар пре че! пеасквлтътор! вош шербе , ип вою лепъба пре тоц! че! Фъръ бе лсцо
бела Т1пе , ни' пре тоц! сешеци (4) .
кз . ПП вош П8пе жвбекътори тъ! ка шаПшпте , ни сг-егшчи тъ! ка Ат лтчепвт , ип Аъпъ ачестеа те ве! кеша четатеа брептъци , М1тропол1е кребшчоаСЪ С10П8Л .
кз • Къ кв жкбекатъ , пи кв пшостеше се ва шжпга ромеа лв! .
кн . ПИ се вор сФържта че! Фъръ бе лепе , ни пъкътоши липпревпъ , ни че!
че ай пъръС1т пре Оотнвл се вор сФжрни .
ка . Къ се вор рвшта пептрв ИомП съ! , пре карИ 1а во1т , ип се вор рвиппа пептрв гръбшне сале , каре ле-а пофт!т (5)
л . Къ вор Ф1 ка 8П Теревшт , кърв1а 1а къгвт Фрвпхеле , ни" ка о гръб]'пъ
Фъръ бе апъ .
л* . ИН ва Ф1 тър1еа лор ка пвгберше кжлциор, ни лвкрврие лор ка скжптеис
фоквдз! : нп" вор арбе че! Фъръ бе леце , пи пъкътоши (6) липпревпъ, пи' пв ва
Ф1 чше съ'1 стшгъ.
КАН

Й .

Пророч1е Ае веш°реа »1 Хр|стос, пп де лйич-лрея пеатврмор « Бкер|къ: каса л»1 1аков лйн.ъ пеагпм
Еврееск съ тистръ пептрв лъкатен сале. Съ спьпе кат къ се ва лепг<)а, с^пгвр 1>опшв1 се ва фппъща.

ввжптвл, каре с'а фъквт кътре 1са1еаФечорвл лв! Атос пептрв 1вбе|'а,

ф11',е:

ни пептрв
1ерксалт
.
г
г
п . Къва ф! лдп гмеле челе бе апо! арътат (7) твптеле Оотпвлк!,
йшШУш ии каса лв! Отпегев пре вярфврие ткпцьюр. се ва лшпълца та! пре
свс бе беалвр! , ни' вор вегп ла бжпсвл тоате пеатврие .

„.
ДИе|'а

21 . (1) Оаре клп<1 . (2) Лък»»т арептатеа , дар акят лштр» еа «ч^гаш! . 24. (3) Л\пЕвресще: ]»зап(1ъ
В01В ляа <]е пре вргжшашИ ш!е! .
25 . (4) ПоИ етер! . 29 (5^ А|ес , ка ^тр» ачслеа съ смжаскъ
к1о1иор . 31 (6; Л\шеа веке пв съ амъ, Ш1 пъкътоши ^шпреяпъ ; 3. (7) Бкерйм

41 . а*

4 1тов>в.
14. 6.
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ПР0Р0Ч1ЕА,

г . 1Ш вор терце пеатхр! тклте, ип' вор Х1че : вешцТ съ ле шт лдп твптеле
БотпвлвТ, ии ли1 каса Охшпегехлв! лт 1аков , пи пе ва спвпе поъ калеа са , ии
вот терце пре а"жпса , къ ат С1оп ва еии лецеа (1 ) ии кввжптвл ВотпялвТ Ип
1ер; салип .
д.

1Ш ва жвс1ска лдптре пеатврТ,

пи ва твстра попвл тклт ,

Фаче савиле сале Х1°аре Ае плвг, ип' склщеле сечер! ,
пронва алтв! пеат саше ,

Ш1* 'ш! вор

ни п« ва уШка пеат лдт-

ии пв се вор та! лдивъца а съ вате .

е- 1Ш ак«т каса лв! 1аков , вешц! съ втвлът (2) лдптрв двпипа БотпвлвТ.
з. Къ алепъдат пре попвлвл съ8, пре каса л«1 1аков, пептрв къ с'а»тпл8Т цара
лор Ае връжГ ка ии таГпаште, ка ии ачелор ае адт пеат,

ип фН т»лц! Ае олт

пеат о'сй фъквт (3) лор .
д . Пептрв къ с'а втплкт цара л ор с1е ярцтт , пи йв авр , ии пх ера пвтър
В1стер1*е! лор.
и. 1Ш с'а 8птл8т пъшжптвл лор Ае ка!,

пи п'а8 пнгпьр кървцеле лор, ии

с'а 8ШП.18Т пътжптхл Ав вржчхпие (4) двкркриор тжиилор лор, ш! с'а8 лдпкшат
челор Фъкяте с1е аепетеле лор .
л . 1Ш с'а плекат отхл, пи с'а стер|'т върватвл , ни пв ВОЙ ерта лор.
I . иН аквт штрпц! лдпшетр1 ни въ асквпае'иД лдп пътжпт ве Фаца фр1чИ БотП8Л81 , ии (1е тър!реа тър1е1 ле! , кжпа се ва сквла съ пьтргъ пъшжптвл .
*1 . Къ окН Оотпклх! сжпт лдппалцц 1ар отвл есте стер1т, ии се ва сшер1 лдппълцдтеа оатегшор, ии се ва лдппълца Оотпвд лдпск'ни лдп гюа аче1а.
м . Къ 210а

Ботпвля! Саваот престе тот сетецвл, пи трвФашвл , пи престе

тот чел лдппалт, ии търец, ни се вор стер1 .
г| . 1Ш престе тот (5) кеарвл Л1'вапвл81 чел лдппалт , пп ркНкат , Ш1* престе
тот стежарвл Васапвлв! .
Л1 . 1Ш престе тот твптеле лдппалт , пп престе тот аеалвд лдппалт .
51 . 1Ш престе тот тврпвл лдппалт , ии престе тот гМвл лдппалт .
51. 1Ш престе тоатъ корав1ва търи, ш! престе (6) тоатъ веаереа Фрвтвсеци
коръвидор .
31 . 1Ш се ва отерх тот отхл, ни ва къс1еа лдппълштеа оатешлор , ии се ва

0с1в.

лдппълца Ботпвл сшг«р лдп 210а аче1а .
Й1 . Ш1 вор асквпае (7) тоате челе фъквто Ае тжпъ але сале.

10- 8

л. . БъгжпсЬле лдп пещери, ш! лдпкръпьтврие метрмор, ни лдп гъврие пътжптв-

Лвм'

ль! Ае Фаца лдпФршошъри" Оопшхдх! , ии' сю тър1*реа тър1е1лв1, кжпН се ва сквла

ъз 30

съ П1аргъ пъшжптвл .

Аиока;
•• 16

к. Къ лдп 210а ачв1а ва лъпъАа отвл вржч8П1ле сале челе Ае арцшт, Ш1 Ае авр,
каре 'ш'а Фъквт , касъ се лдпк1пе челор дешарте , ни л1Л1ечиор .
3. (1) Чеа по* Евапгеиеа. 5. (3) Сг пршшт Евапге'1еа,
6. (3) ^смт : мвлптяд греческ с*
пиате ^пце.куе , ип пгскт, Ш1 Фъавт . 8 . (4) Моли, игри :
13. (5) Тр»*аш , пи Сетец 16 . (6) Тог че « вейе ^ретос. 18. (7) Тоц1 1с1олЛ с*1 .

I С А I Е I.
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К4 . Касъ 1"птре лш гъвр! Ле шатръ вжртоасъ, пи лш кръпътврме Йетрмор Ле
Фаца Фр1ч11 Ботпвлв!, пп* Ле тър1реа пвтерП лв!, кжпсЗ се ва сквла съ шаргъ
пътжптвл .
кн . фпчетац! йар Лела от, ад кърма Бвх есте лшпърие лв!, пептрв къ лшче
с'асокот|"т ел?
К А П

Г.

Съ спипе пекахвл Еврсиор скпт стгплшреа ппериор . Пептрв пъквтею попелия!, пп а.те поори ор, пп
Я1е .ртпърациор, таТ алес пептря трМ1еа Ш1 аехтшерЛареа «ете.юр С!опмв1, каре спре окаръ лор се ва
фптоарче .

атъ стъпжпвл Бошпйл Саваот ва лепъЛа Лш 1«ве1*а, пи Лш 1ервсал1*т
пре чел таре , пп пре чеа таре , ни пвтереа пж!П1 , пп пнтереа апе! .
в. Пре Ьгр1еаш1, пи пре чел пвтерп!к, ип пре отвл осташ , пи
! пре жвЛекътор , пи пре пророк, ип пре връжкор , иппре вътржп,
нп пре къпетешеа престе чшчЬгеч!, ип пре сФетгнквл чел тшвпат , ип пре та!
тареле тещер Ле летп чел лшцелепт , пп пре асквлтъторвл чел цпнтор .
г. 1Ш вой пвпе лор Оотш тшер1, шд че! ватжокориор! лд! вор стъпжп1 пре е! .
д. НП ва пъвъЛ1 попвл, от асвпра отвлв! , ип от асвпра вечшвлв! съ» ,
пп се ва сквла кк сФаЛъ првпквл асвпра челв! вътржп , пи чел печшспт асвпра
челв! Ле чшсте .
6 . Къ се ва аавка отвл Ле Фрателе съв, сан Ле касшквл татълв! съ8 , хкжпЛ :
хашъ а! , фП къпетеше поъ , пп ввкателе теле съ ф!е свпт тюе .
е . 1111 ръспвпхжпЛ ачела лшгша аче^а ва г1че: пк всш-н иде къпетеше, къ лш
каса шеа пв есте пжТпе , шч! ха!пъ , пв вош Ф1 къпетеше попвлвлв! ачеств1а .
3 . Къ с'а пвстпт 1ер»сал1*твл , пп 1ъйе\а а къгвт , пи лнпвме лор сжпт кв
Фъръ Ле леце , пеасквлтжпЛ Ле Ботпвл , пептрв къ аквт с'а етерът тър1реа
лор.
й . 1Ш рвпппеа Фецп лор а стътвт лшпрот]'въ лор, пп пъкатвл съ» ка ал СоЛотвлв! л'а веспт нн л'а арътат . 6аТ свФлетвлв! лор! къ а» сфътв1т сФат ръв е!
асвпра са ,
,©. . 21*кжпЛ : съ легът пре чел Лрепт , къ пв пе есте поъ Ле шч! о треавъ :
Лрепт ачо1а , роЛврие тжТшлор сале вор тжпка .
I . Ва! челв!Фъръ Ле леце! къ реле ли вор веш лв! Лвпълвкрвл тжпидор лв1.
д| . Попвлвл ппев ! кжрпшторп вощр! въ ешквеск пре во1, ип че! че въ сиеск
въ стъпжпеск пре во! : попвлвл ппев! че! че въ Фер1ческ въ лшшалъ пре во! ,
пи кърареа шчоарелор воастре о стршъ .
В1 . 41 аквт ва ста Ботпвл ла жвЛекатъ, ип ва пвпе ла жвЛекатъ пре попвлвл съв .
п . ^\псв'ш1 Ботпвл ва веш* съ се жвЛече кв въгржпН попвлвлв!, пи кв БотпН

1ов
19- 2041а И-

с,Рах:
10. 16.
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ПР0Р0Ч1ЕА,
1*ар во1 пептрв че ац! арс В1'еа шеа ,

пи праЛа съракомв! лш

каселе

воастре ?
А1 . Пептрв че 4>аче'ц1 стржтвътате попвлвлв! гшев, ии рвшшац! Фаца сърач1лор ? /1*чо Оошпвл ощиор .
$\. Ачестеа Х1че Оошпвл: пептрв къ с'ай лдппълцат Фетеле (лопнлвТ. пи а« впниат
кв грвта/п риНкац! ,

пи кл 'гипс* к» оки , ин кв п&интвл гпчоарелор лдтпреьпъ

тлръск хашеле , ин лдшпревпъ жоакъ кв шчоареле .
§1 . Ба етер! Оошпвл Овшпегев
11 '*п
*• *■

пре Ооатпеле Фетеле С "опвлв! , пн Оошпвл

ва Лескопер1 лшшръкътштеа лор лдп гша аче1п .
а'. 00 валва Оошпвл шър!реа лдшвръкъпнпте! лор, ин а лдпфрктвсецъриор лор.
И1 . ОП поЛоава грвша/иор лор, ип цштеле лор , ш' поЛоава ФецН лор, пи
токпнреа поЛоаве! че! с]е шър|'ре .
лЛ . Ш1 гер(1апеле ,

ип връцърие ,

ии телеле,

ш! челе Лш Лреапта. ш/

черчеП.
к . ОП челе Ле пор*|'ръ , ин оЛоаръле челе ("е касъ .
кд . ПИ челе лвчН Фоарте, ип челе виниш, ип челе вшете .
кк . ПП челе роши, ни' в|'сопкл чел кв авр , ип кв вжпът цесвт , пи'скавпеле
челе Ле шегвт , ни' вровоЛелшчие челе лдпкгсе .
кг . ИП лдп локвл ппросвлв! челвТ Фрвшос , ва Ф1 праФ ,

пп лш лок Ле вр&в

те во1 лишпцс кв Фвше , ни лдп локвл поЛоаве! че! Ле авр а капвлв! , ве! авеа
плеш8В1ре пептрв Фаптеле тале ,

ни лш локвл хаше! че! Ле порФ1*ръ те ве!

лшвръкп кв сак .
к А . ПП Ф1*вл тъв чел преа Фрвшос, пре кареле ^вещ! , Ле сав1*е ва къЛеа , ии"
че! та! пвтершч! а! водни Ле сав!е вор къЛеа, ни' се вор сшер! .
шап:
1. !•

ке . ПП вор плжпце гарЛероапеле(1)поЛоавелор воастре, ин веТръшжпеа сшг«ръ,(2) ии' теве!лов1 Ле пъшжпт .

К А П

Д .

Шалте «сте) се вор апяка Ле ьп върнат Рътъцнца лвГ 1срв1л се ва тър| : пи' Йвпъ че'пи ва спъля ^птшъчмше, се са шммга! , пи ва *> Фершц! ^птрк Хр1стос.

1 се вор опвка шапте Феше! Ле вп от , лдп /лоа ачеа /лкжпЛ : пжшеа
поастръ вот тжпка ,

пн кв хашеле поастре не вот лшвръка,

пк

ша! пвтеле тъв съ се шете престе по!, 1а окара поастръ. (3)
1ер1т! :

||5ИВ^

к - ^ II 210а аче!'а ва лвшша Овшпе/е» лдптр» СФат кв (4) тър1ре пре

23. ъ-

пътжпт , касъ лдппалце , ии съ търеаскъ рътъшща лв! 1сраи .
26. (0 Л\пчеа веке есге : раиеле. (2) 1Ш ве! рьт&пса Ьфвсанте Фъръ йе «клторГ, пц' дрекшит.
ве! шеЛеа
1. (3) Атлцеа вървац! вор оторж вргжтапиТ, ьлт ♦оартепгдшГ вор ргт*ие».
2. (4) Кя вешреа Ш Хр|стос.
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г . 1111 ва 4>1 чел ръгаас лдп (лой , ш1 чел ръгаас лш Гервсалип , СФ1ПцТ се вор
кета тоц! че! че с'а» скргс спре В1'ацъ ( 1 ) лдп Гервсалип.
д . Къ ва спъла Рошпкл спвркъчвпеа фИлор, пи а Фетелор (лопвлв!,

им*

сжпнеле Гервсалйпвлв! ва квръщ' сПп ппжлокйл лор кк авхкл жвйекъцп, ип кк йвхвл
кълйврн .
р. ИМ ва веш", ннваФ1тот локкл швптелв! (ЛопвлвТ, ни" топте чслс сНп прежврвл
лв! ле ва хгпб{Н пор гиоа (2) , нп ка фвшвл , на ка лвпппа фокклй! , че арс1е
поаптеа .

Пей:
26. 5.

е . Кк тоатъ тър1*реа се ва акоперц

пи' ва Ф1 ктвръ 210а аскпра кълНнрм ,

пи*

акоперетаптвл , ип асквпаере с1е в1Фор , ни Ле плоае .

Е А П

ар»,
34- 18-

0 .

Пророчеще кат къ(лпагога се ва жъ*81 ка о в1е оероалтоаре, пи се ва плети : погтъпа авеа, дгкопмеа,
ьец|'еа , пи песъгареа фпсеатъ <1еОвтпегев, каре о аре, о аратъ .
Спане к% ва Ф1 ва! да пъкътош!, пп
кат П се ва ргЛка сетп .цптрв пеатвр! аспра Евремор

жпта-венв ак»гл чели! 1кб1т кжптпреа 1КБ1Т8Л8! пиех, В1*е1 теле : В1*е
с'а фъквт 18Б1Т8Л81 Л1П корп, л>п лок грас .
в . ИМ о ат лдпгръЛт (3) , ип ат фъквт лдтпрежнр шапц, ни ат
съ<Нт вщъ алеасъ , ип ат енНт тврп (4} лш ппжлокхл е1, ип теаск
ат съпат лштр'жпса : ип ат ащептат съ Факъ стрвгвр! пи" а фъквт спин .
г . ИМ аквт отвле чел сКп ПиЬ, ип че! че лъквщ! лдп 1ервсал1'т, жвдекоц!
фптре пипе ни лштре В1*еа теа .
А. Че В018 Фаче Л1пкъв1в1 теле, ни" пв 'I ат фъквт е1? къ ат ащептат съ Факъ
стрхгкр! , ни а фъквт сшп! .
(.-. ИМ аквт во]'в епвле воъ, че вой? Фаче В1'е1 теле: лха-всмх гаравл е! , ип
ва Ф1* йе жаФ , ни' вом скрпа шапцвл е! , ии' ва фх спре кълкаре (5) .
5 . 1Ш В01*в пъръс1 В1еа теа , нп пв се ва тъ|"а , гнч! се ва съпа , пп вор креще л\птр'жпса спин ка лдптрк о целепъ, ни" во1'к порхпч! пориор, касъ пв плоъ
престе 6я,пса плоае (6) .
3- Къ В1еа Т)отпвлкГ Саваот каса ль\ Гср.-ил есте ,

ни отвл (Мп 1«(1а оара-

СЛЪ ТЖПЪрЪ , НИ 18Б1ТЪ .

н - Авдептат-ат касъ Факъ жвйекатъ .

ип а фъквт Фъръ о"е леце ,

ни' пк<1реп-

тате , 41 Ц1пет .
л- . Ва! ! челор че лшеск касъ лжпгь касъ. ни липпревпъ царигь лжпгъ цар1пъ , касъ 1*а чева веля вечш :

«в Нолр вец! лъкв! во! сшгвр! пре пъташт ?

3 . (I) .]\п Бкериа ла! Христос, 5 (2) Ва Фаче кв крецппН двюяшчеще, че хя ЕвреП а фъквт трвпеще.
2 (33 Кк лепе 0<тпеге1'аскъ , ип ка пахъ ЛДпцереаскъ . (4) П|еер<къ, олтара . 5 . (5) Ва траце Оатпехеа шма са
6. (6) 1Ш вор Фаче пакате , ии Рвшнсге» Ле еяс ва о^р! Дарвл съ» .

1ереип\
'■*• 21маю
21, 33'
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ПР0Р0Ч1ЕА,

I . Еъ с'ай а«21'т ачестеа лт врекме Ооишвлв! Саваот : къ сЗв се вор ип *а—
че касе твдте , тар! , ип Фрвтоасе ,

спре пйстпре вор «н , ип п« вор Ф1 лъ—

квпор! Л1птр'лпселе .
•Л . Еъ кпве лвкреагъ хече переш Де бо! , вор Фаче ви врчор (13, ипчелче

4\пцеле:
2. 6.

сеатъпъ шасе овроаче , ва Фаче тре! тъсвр! .
щ . Вп1 ! чблор че съ скоалъ сНттеаца , пи вшбдъ (Ьпъ въвтвръ вец1въ ,

а—

щептжпв пжпъ сеара , къ вшвл ли ва арЛе пре е! (2 ) .
п . Еъ кв кггаре,

к»

адъвте ,

кв тшшепе ,

1'ар спре двкрврие 1)отпвлнГ пв кавтъ ,

ип кв Флвере веав вшвл :

пн двкрврие тжпплор лк! пв де соко-

теск (3) .
Л1 . Пептрв ачеаста с'а лват лт роБ1в попвлвл ппе», къ п'а квпосквт пре Ботпвд , Ш1* твлц! ав тврп де 4>оаше , ип йе сете Ле апъ .
(?| . 1Ш "ш'а лърщт 1*ас1вл свФлетвл сък , ип 'ш'а <!еск1'с гвра са Фъръ бе лшчетаре , ип' се вор погорж че! птьрщ! , ип че! тар!,

ип' че! аввц! (4), ш/ че!

че еъ ввквръ ддптрв еа , ип се ва етер! ошвд , ип се ва <1еФъ1та Бърватвл , ип
се вор стер1 окп че! лдпполц! .
з'| . ПИ се ва лишълца Ботпвл Саваот лштрв жвйекатъ ,

ип Пвтпегевл чед

сфжпт се ва шър1 лштрх йрептате .
д! . 1Ш се вор паще че! р1с!п1ц| ка таврН ,
тжпка плен .

ип пнстпле чедор ровщ! де вор

н . Ва! де че! че'ш1 траг пъкатеде саде ка кв о Фвше двпгъ , ип ка кв о квреа а впв! жвг с!е бо! Фъръ с!е децйе саде .
л.1 . Че! че яш :

йеграв съ се аироше челе че ва Фаче , касъ де ве<1ет , пп

съ В1*е сФатвл сфжптвлвГ дв! 1сра!д , ка съ'д квпоащет .
к . Ва! чедор че хис ръвлв! , къ есте бвп , ип бвпвдв! ,

къ есте ръ» , чедор

че п»п лвпнпа лдптвперек , ип лшткпереквл двпипъ , чедор че пвп атарвд (Ьл№«1е.
3. 7.
Роша.
12. 16.
пиле.
17. 15.

че , ип Лвлчеле атар .
кд . Ва! чедор лдпцелепц! лштрв сше сшгвр! , пп лдппа1птеа са Щ1вц! .
кп . Ва! чедор пвтершч! а! вощр! , чедор че веав вшвл ,

ип чедор тар! карп

ашестекъ Бъвтвръ вец1въ .
кг . Че! че лшйрептеагъ пре чел пейрепт пептрв с1арвр! , лепъЛжш! йрептатеа
йрептвлв! .
кд • Пептрв ачеаста лдп че кш арЛе треси"еа йе кърввш'! фоквдв! ,

ип съ а-

прпню йефдакъре: аша ръйъчша дор ка нържпа ва Ф1, пи Фдоареа лор ка пвлвереа се ва лишълца :

къ п'а в01т съ Факъ лецеа Бопшвлв! Саваот , ч|" кввжптвл

сфжптвдв! лв! 1сраи л'а лмтържтат (5).
11 (1) Чсамппеаекъ аре: гече срааше (тмп1п1)<1ев|'е вор роД] вп врчор йв вш. 12. (2) Петресжпймпзтг]».
13. (3) Левеа, им пре чед сьрак па*1 сокотесж. 15. (4) ЛДпчеа веке с* гъсеще ви дакошН .
24 (5} Евапгеиеа о а хаддг.
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Ч§." 1Ш с'а тжшевт Ботп8л Саваот к» 1вц!те сскпра попклвлв! , ип 'ш'а пьс
шжна са престе ажпнн! , ни 'I а вътвт, ип с'а8 лштържтат твпци, ни* с'а8 фъквт торци лор ка гапсшл лдп ппжлокнл Лрвтвлв!,

ип лдптрв тоате ачестеа пк

с'а лшторс тжшеа лк! , ч* лдпкъ тжпа лг;Т есте лишал п, .
кв . Пептрв ачеаста ва риНка сетп лттря пеатврие челе а"е Лепарте, пн ле
ва кота пре еле Лела таришеа пътжптвлв! ,

нп 1атъа*еграБ кшор вор вет (1) .

кз • К"« вор флъюжгш, шчТсе вор остет, ш'ч1 вор дорпнта, П1ч1 вор с1орпн ,
п'ч1 вор йеялега вржпеле сале а"ела ппжлоачеде сале , п1ч1 се вор рвпше кврелеле лдпкълцъпнптелор лор .
км . Але кърора сгпецие сжпт ескгцЛте , пи арчеле лор л\пкора"ате , пн П1чоареле каиор лор ка о П1атръ таре с'а сокот , роателе карелор лор ка вп
В1*Ф0р .
ка . Къвълеск ка леП , ип а стътвт ка П8п левлв! .
а . Ш| ва апвка, пи' ва стр1*га ка о Х1*аръ ,

ни' се ва арвпка,

ш! пв ва ф' чше

съ'1 тжптв'аскъ пре е1, пн ва стр1*га пептрв е! Л1п 2*оа аче!а, ка гласвл тър1*рП,
че съ Л1пвъл8еще ,

пн вор къвта ла чер сьс , ип жос ,

пи' 1атъ лштвперек та

ре лштрв лшса лор .

К А п

5.

1с(неа <1а:ъ а вгмт тгр<р':а тх! 1) ттегей с'а кщГтк : 4чпъ че 1 с'а кврьци вхссте, г1чс кг ва шерце се иропоие^маскъ : прароче.де кг се ва орв! попели Еврееск , ч1 Ш1 шлнгжере спапе .

1 а фост лдп апвл, дп каре а твргг липпъратБЛ Счпеа, въгвт-ат пре 4 /|\тп1.
Оотпвл шегжпс! пре скаки лишал т , ни' [)й!"кат , пи* н.ц'нъ каса Ле шъ- п. ю.
[и'рса Л81 .

к . ППОрпФшиста липпрежнркл лвТ,

гаасе арпп ла впвл, пи гаа-

се ар 1*П1 ла алтвл , пи* кв доъ лш! акопереа Фаца , ип кв а"оъ .рпп акопере» п1чоареле , пи кв о\л. гввра .
г. 1Ш стр'га впвл кътре алтвл, ни 21'чеа: сфжпт, сфжпт, сфжпт, Бопшвл Саваот,
плш есте тот пътжптвд йе тър'|>са л»1.
д . ИП с'а рнПкат прагвл чел с1с с;;с ал вши а"е гласвл,

кв каре стр'га . пи

каса с"а втплвт йв фвш .
5. ПП ат 21*с : о пкълосвд йе пипе!
Ш1 Бвхе пекврате авжпс! ,

къ т'ат втшт ,

ни лъквеск лдптрс попил ,

фПпс1 къ сжпт от:

каре пре ввхе пекврате ,

ни пре лдтпъратвл Потпвл Саваот л"лт въхвт кв оки пие! .
8. ПП с'а тр1*пи'с ла т!пе впвл аЧп Сераф'т1,
пе , каре Л1Л лвясе кв клещеле ат олтар .
26.

С) Оастеа Вав1Юпео1.юр , са* а РошапГюр .

42.

ни' лт тжпъ авеа ви кърлк-

Апса:
4. 8.
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ПРОРОЧ1ЕА,

3 . Ш/ л"а ат!*ве Де ггра шеа , ши' а н'е : 1атъ е"а атгпс ачеста Де шм*
тале . ши' ха щерве Фгръ Де леойе там , ви въкателе тале ле м варъвд .
И»**;*
я. ии ат лггп глгсъл Ьоюпглг! хгвхсг) -. вре Ч1'пе юй тршите ? вп иве ва
п л шерве ла шовглпл ачеста? ви' ат хк: (атъ е*" с*зт, тршнте-ваъ .
л*рм.
,«.. 1Ш в хк : терв! . Ш) г' попвляла! ачмсташ: п ввввл вед! авн , вп па
4 <г
вец! дпцелеве . ви' вггьяДв-въ въ вец! ип, ви' ев ьец! веДеа .
л*«*
I . Кг е'а длгрошат иигпа вопвлвлв! ачсстма , ви вв врекие сам гре! ах
* ю
Ю21Т нн ожН с*1 '1а< -впвкг. ка ох квш-ва сь взгъ кв оки . ви' кг врекие съ
!*»■
.■;</).. ви' кв |'л|*ша сг япделеягь , ви' съ се лпто?ркъ. ви' съг вш&к пре е!.
12 40
м. Ш1 аш 2|'е : п*пг »п4 Ооашпе? Ш1* а не : пжпъ кхпЛ се вор п стп че♦>■«• тъцие , васг пв Ф|'е ч|'пе съ лъвмаскъ лптр'*пседе . пи каселе. касъ пв *1'е вв
г* гс оатеп! , ви' пътлппл ва ргтгпеа п ст!« .
I-'.».»:
м. НИ Двпъ ачеаста ва фпйелвпга Оешпегев оатепП, Ш1* се вор дпипзлцг че!
п *»
че ав' рътге пре пгтхпт.
п . III I шаГ есге жпкъ ^птрв ел геч>и'ре. пи' 1*аръ'ш1 ва Ф1 а*в праДъ , ва Теревшткл . ии ка \ \п<\п к*П(1 каДе Ип поачеа са . сът&лцъ сф&птъ стареа е! .
К А П

з.

||'Л1 че Гг[«/ег1м' . пи ЬраитеоЛ а& фивапрврат 1ер8салтс1, пророчеще 1сл'с>. нш п вь'л вор ла.
(»|. пп р> <)||г(<|| «Л11 Ах*х сети , кг 1е ва 'и >... , сеп\вг,1 ■■■е-:-, есгг: >8т и о *еч>аръ ва о?цге «18, вареле се ва веща Кта 1*п : яророчеще нве-тмреа .81 Край, им вевахар! е , ип пвстмреа 1е<]с1 .

а фост фп гмеле .ш Ахах Фечорвл мЛ Гоатат Фечорвл Л81 Ояге
[лшпъратвл ЪШ . св1т«-с'а Расш лшпъратв! Аратвлв! , ии Факее
| Фечорвл яъ\ Готел'е ^тпъратвл лвПсряи аскпра 1ерг,са.|Ш8Л81 касъ"л
ватъ , Ш1 п'а пвтвт съ'л Б1'рв1*аскъ .
п . Ш1 а вест $п кпса лв! Рав^ 2|'кл11]с1 : сФътв1тв-с'а Арат кв Ефраш ,
ии' са спъТтлптат свФлетвл л«1 , ш! СйФлетвл попвлвлв! л«1 : к»т съ клътеще
^и ПЪ()кре ар|.«|)|'.ю Не в.у.ит .
г . Ш| о уас Оотпвл кътре 1са1Са : еш! ^ппаштеа л«1 Ахаг , тв , пи Фечорвл
•I г« чел рътас 1асвв , ла Фжптлпа ЛрвтвлвГ челт йе све а цар1пи пълБ1'торвлв1 .
^ . НИ съ'1 г1ч1: 1*а аттте съ фП ои'хп1Т, ии' пв те тете , т'ч1 съ слъвеаскъ свФлетвл тъй пептрв ачещ1 йо!(1) тъчвп! ()е летпе , че Фвтегъ , къч! кжш!
ва Ф1 $т 1.]>л.та/1са иьтлпеГ теле , 1*ар во)« тъгт.Нм' .
е . НИ Фечорвл лв! Арат , пи' Фечорвл лв! Роте,и'е , пептрв къ а сфътв1Т
сФат р*.в Ефра!т , ии' Ф1вл ли! Ротсис ^тпрот1ва та, 21кжпс1 :
ь . Оъ пе скГи! ас» пра ШеП, ип' воркнк! кв е! , съ'1 .]\птоарчет пре е! ла
лоТ , т\ вот пвпе ^шпърат престе Нллса пре Фечорвл лв! Тавеи .
4 .

(1)

\ш1п.)1иц| в1 Са1п.1|>1с1, он а! С|"р|'еГ, мре ♦ьнитг Де ня.щс, ш! йе тре-ме . !.а Ш| гисаИ.
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3 . Аша гГчеВошпзл Саваот : пв ва ръплжпеа сФатвл ачеста, тч! ваФ1*.
и. 41 капвл Аратвлв! Патгсккл , пи капвл Оатаскълв! ГлсГп : пи' (1)лшкъ шаь-геч! , ми Ч1пч1 Де ап! , пн ва лшс! лдтпъръцхеа лв! Ефра1'т Дт попял .
а . ПИ капвл л«1 Ефршт Сотороп ,

1Е«1|>*
4 3

ми' капел Соторопв.ш Фечорвл лк! Ро-

тс.1С10 , ми' Де пв вец! креЛо , П1ч! пв вец! лшцедеце .
I. 1Ш а аДаос ТУоншкл а гръ1* кътре Ахаг , тлк.тли! : чорс "Десета ДслаЮотпя.1 Ошшохевл Т],« лштр» аДжпк , сав лштрв лшпълцше .
&1 . ПП а /ле Ахпг : пв воШ чере , шч! воШ 1сиггЕ мре Пошпвл .
в1 . 1Ш а г\с :

асквлтац! Дар кяса лв! Х)-лъ\А , а» Доар пвцт есте воъ (2) а-

(1а лиипротнире оатешлор ? ни' къч! Рошпвлв! Лац! Л1тпрот1В1'ре ?
п . Пептрв ачеаста Л1псв'ш1 Ботивл ва Да воъ сетп : 1*атъ Фвчоара фп нжнтече ва два , ми ва наще фШ, ми' се ва кеша мвшеле лк! Ешанвм .
д| . ?)ят ,

ни' пи'ере ва тжпка ,

1 зз

шагпаппо (!е че ва пи а осин челе реле ,

ми ва алецс гЛпелс .

Лека
4 31

р| . Къ шаГпвште де че ва квпоаще првпквл т;]"иоло , е. .в ръвл ,

касъ алеа-

гъ Б^пеле , пи ва ръпьъпеа път&птвл , Де каре тв те тет! , Дела Фаца челор
До][ лдтпърлц! .
51 . 41 ва аДвче Овтпегей преете тше, ми' престе мопвлвл тъв", пи престе
к?сз татъл»! тъв гпе, ка коре п'а веп1г (Пм /лса , лш каре а лват Ефра1га Де
ла 1вс1а мре лшшъратвл Ао'р1еш'лор .
3"| . 1Ш ва Ф1 л>п 210а аче»а, швера-ва Помшкл твщелор, каре Дотпеек о парте а ржвл»! Еппетвлк!, ни алвше!, каре есте лш цара А(я'р1еш'лор.
Н1 . ПИ вор вети тоате , ни се пор ашъга лш въие църп, ни лш гьнрме шетриор , ни лш пещер!, ни лш тоатъ сврпътвра , ни лш тот мевюпл.
л\ . 1Шлш 21'оа аче 1а раДе-ва Ношпкл кв вр1чвл чел шаре ни лват кк сипъп1'с,
каре есте <Нп коло Ле ржчл лдтпьратвлв! Ас1'р1епмор, капвл, ми пер» пгюарелор , лшкъ ни варва о ва два.
к. ПИ ва Ф1 лш гша аче1а хръш-ва отвл ожвпткъ, ни' (юг о! .
к& . ПИ ва Ф1 пептрв швлцинсч лаптелв! че ва фц ва веа лапте, впт, ми лапте ва тхпка тот чел че а рътас пре пътжнт .
к» . ИМ ва Ф1 лш 210 ачета тот локвл,
<1е с|'кл! , цел1пъ ва ф|" , ни" спии .
кг . Кв сгнеатъ ,
тот пътхптвл .

т»теи

иди каре сжпт опие Де вще Де о пи'е

ип кв арче вор пира аколо ,

къ целшъ , пи спии" ва Ф1

кд . ПИ тот твптеле архпД се ва ара, ни п» ва веш' аколо Фршъ , къ ва Ф1
Н]'п целшъ , ни (Ни сппп пъшвпе ой, ни' кълкътвръ бовлв!.
8.
(I) С'а8 Ш1П1Т ачеаста .
4. а Л\тпър»рйор 17. 18. 34.
12. (?) Пяц|П «кря сок*Т1ц! 1.01 а въ ^п,про11В1 оап-.(п];ор? ч1 ле! Олиоеге» па ече двкр» нпк а съ ^широтш ,
вешрй *о
<Ц)«1 ВЪ ^ШПрОТ|111Ц1 '(

42. Зл

—14
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Съ портчеще лвГ 1са('еа съ с*р!е ,]\п гарте пвте-те првпквлМ че се ва пацге , пророчсще ьъ ге вор
СТр11,а ЛШШЪрЪЦИЛе 181 Ь[|,МЛ , 1111 Я С I р I (• 1 , |Ц;М1г1.1 |в<1е!, 1111 !•''■• "1 Ь"Ь ' 1 В» 12Б1В1 1)ИШ пе/.СЙ: (ПЙ1.Г р->Ьп.и|'ю , варе вор г.С1п а свира чслор че пв цш лсиеа

1щ$

Хъя.
, 31[ошап!
<)• з».
1 пс«
^ 7.

|22 I а 21С Оотпвл кътре пипе: 1а д1е о хжрпе поъ шаре , пи скрде
\Щ/ф л^птр'жпса к« копней отепеск : фъ сюграв праа"ъ Довжпгибр .
мям!* и . Къ а сос1т , шГпп фъ пие търтари оатеп! кревтчопн , пре
*®ШфЖф$? 8р'е , пи пре 2яхар1'еа Фечорвл ль! Варах1е .
г. 1Ш т'ат впротат ла пророчщъ, пи а лват лт пжптече , ии а пъсквт Ф1» ,
пп 'тТ а 21с Ботпхл пие, клашъ пягаеле лв1 : с1еграв прас!ъ, квржпс! же-Фвеще .
^ Пептрв къ шпГпа1пте пжпъ че вч Щ1 првпквл а кета пре татъл съ$, са»
пре пипна са, ва лва пвтереа Оатасквлв! , ш! пръгие Сатар1е1 , лдппа/птеа
Л1тпърат8лв1 Ас1р1етлор .
е . МИ а а(!аос Оотпвл а гръ1 лткъ пне , /п,-,т.1к1 :
5 . Къ и» вреа пополкл ачеста апа Сиоатвлв! , (1) каре кврпе лш , 41 вреа
съ а!въ пре Расш , пи' пре Ф1вл льГ рошел'е липпьрат престе во! .
3 . Пептрв аче/а 1атъ Оотпвл ва адвче престе во! апа ржвлв! чеа таре , ий
твлтъ , пре лдтпъратвл Ас1р1еш'лор, пи тър1реалв1, ни' се ва ол лш тоатъ валеа
воастръ, Ш1 ва втвла престе тот гШл вострв .
и . ПИ ва лва сПп ]г,Ас'т пре отвл , кареле ва п.;тоа съ ркКчо кап ;л , сав ва
пктеа съ съвжршт.скъ чева , пи ва *1 тавъра лв! , касъ шше дърпе тале .
л.. Кв по! есте Овтпе/е», лищелецец! пеагавр! , пи' въплеьпцТ. АвгщТпжпъ
ла тарцшеапътжптвлв!, че!пвтерп1ч1 плекацьвъ, къ с1в въ вец! лттър1 1аръ'ш1,
1'аръ'шГ вец! ф! Б1"рв1Ц1
I . 1Ш ор! че СФат вецТ сфътвц рнмпГл-ва Оотпвл, пн кввжптзл, кореле вец*
гръ! , пв ва рътжпеа лдптрв во! : къ кв по! есте Овтпе2е8 .
д'| . Аша 21че Оотпвл (2) кв тжпъ таре , съ пв асквлте сТо терцзреа къп поП0Л8Л81 ачеств1а , 21кжпс1 :
в( . Ка пв кжпй-ва съгкъ: грей", пептрв къ тот ор! че 21'че попклкл ачеста ,
грее есте , 41 а"е Фр!*ка лв! съ пв въ тетец! , п1чТ съ въ тврввряцТ .
п . Пре Оотпвл пвтериор лдпсв'ш1 , пре ачела сфпщцЦ , ни (1е ачела въ тетец! , Ш1 а"е ве! пъ^ьж^в! Л1птр'жпсвл, ачела ва Ф1 Ц1'е спре сФ1пцеп1е .
А' • ^' П8 въ веИ' апРоп1еа •'е ел 1 ка ^е п!атра чеа йе спиптеалъ , ш'ч1 ка
Ае П1атра чеа ^е къдере : 1ар ксса лв! 1аков , че! че шей ли1 1ервсал1т л>п лац,
Ш1 Л1П сврпът^ръ .
е! . Пептрв ачеаста вор слъв1 твлц! Лптр"жпшп, ш! вор къйеа , Ш1 се вор
6. (I) Пре пеашвл лвГ ВавН , II . (3) К» гпапъ таре, клпЛ ш* .цпьгца , кае» иъ геерг пре «»1«»
пололблв! ачест 1а . Л\п Клрееще аша есте .- аша тльлпъчеще .
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СФържта , Ш1 се вор лткврка , ип се вор пртйе оатепи, че! че сжпт лштрв
^птетеере .
с1 . Атвпч! се вор въ<П че! че печетлвеск лецеа , кпсъ пв лтвеце .
д1 . Ш1 ва 21'че: пщепта-вой пре Ввтпегев", чел че 'т'а лшторс Фаца са йела
коса лк! 1аков , ни вор пъсГьжсШ лттрв с!жпс8Л .
и'| . 1атъ е8 , пн првпчН , кар1'1 'ш! а Дат Бвишегев, ип вор *1 сетпе , ип
голпвш лт каса лв! Гсраи а"ела Ботпвл Саваот, чел че лъквеще лт твптеле С^опвлв!.
л\ . 1Ш Ле вор 21*че кътре во! : лттреБпц! пре че1 че гръеск сПп пжптече , пн
пре че! че стр1*гъ Ла пътжпт, карП гръеск сюшертъчйШ, кари глъскеск дт пжптече . А« а"оар пв лштреавъ пьгжазл пре Бвтиегевл съв? пептрв че лттреавъ,
пре че! тори! гЗеспре че! вН?
к . Къ лецеа о в8 йат спре ажвтор , касъ пв 21къ, преквт есте кввжптвл
ачеста , пептрв каре пв егте а Да дарвр! пептрв ел .
к» . 1Ш ва вещ' асвпра воастръ Фоатете греа , ип ва Ф1 Дакъ вец! флъшжгш,
въ вец! тжхгн , ил вец! влестета пре воер! , пи челе пърттещ! •> ин вор къвта
ла чер свс , пп пре пътжпт жос вор пр1в1 .
кп . ИП 1'атъ пекаг , лшввлгеалъ, скжрвъ , певое , ип лштвперек, кгсъ
пв в г ь , пи пв ва Л1ПС1 чел че ва Ф1 лт пекаг пжпъ ла о врете .

К А П

е-.

Гророч1в Де пящгреа , пи (1с ^тпгръц|'еа Ш Хрктос , Не |и:ъв1реп 1я|]еТ <1е .цтпграцЛ к1 1сра|Л ,
им в! Прнч, (](• 1Тр111рея .ц т н |.| яц 1 то|1 , пептрв къ п» вреав сгее .питоаркъ ла ПмшнсЛ .

чеаста лштж! веа , аегргв фъ, цара Яаввлопвлв!, пътжптвл Л'ета- Мате1*
Жлмпвлв!, ип че!-л-алц!, карИ лъквеск пре лжпгъ тире, ип а"е чеа
4 15
|парге Ле ГорЛап Галиева пеатвриор.
Ь н. Попвлвл чел че втвлъ лттрв лштвперек а въгвт лвгшпъ плареС1), че! че лъквщ! лтлатвреа, ип лт вшвра шорцп лвпппъ ва стрълвч1 престе во! (2) .
г . Мвлдошеа попвлвл»! , о а! скос лттрв весс.неа та, ип се вор весел1 лшпш'птеа та, ка че! че съ веселеск ла сечерш , ип ка че! че лт парт сювжпг!.
^ . Къ се ва лва жвгвл (3) чел пвс престе сЬт.пшп , ип то1агвл чел пвс пре18а;т:
сте грвшагЛ лор : къ то^агвл сишчшор л'а СФържтат Ботпвл (4) , ка ип лт 7 6'у
21леле л»! МпсПат (5) .
Ж8(1о
3
б- Къ тоатъ хина лватъ кв В1*клешвг , 1т* .цшвръкътштеа кв ЛокжпЛъ о вор
(1а лтпапо!, пи вор во! а"е ар Ф1 фост арш! к» фок .
з . Къч! првпк с'а пъсккт поъФ1»л, пп с'а с!ат поъ, а кърв1а стъпжш'рс с"а фъквт
2 (1) Евапге^еа »! Христос . (2) крсНица , пп Парел к1 Христос . 4. (3) 1)1опол.«лм , са% ораквш
»«|| г&лквеск, жаг&л Ас|'р1еп1лор . (4) Христос (5>, КлцД а въгвт Гс(1еоп пре Майаштсил .
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ПР0Р0Ч1ЕА,

престе втървл лв!, нп съ юатъ пвтеле лв! лтнер бе торе сФат , СФетпш ттапат, Ьшпегей тяре Б1'р81*тор, Готп иъчЛ, пърште веаквлв! че ва съ <хч'е къ
В01» абвче паче престе Ботш , ин съпътате л»Г .
3 . 1Ш шаре ва Ф1* сгъпжшреа лв! , пп пъчи лв! пв ва «I хотар, пре ска8П«л
л«1 БавН, нп' лштрв Л1тпъръц1'еа лв! ва шебеа, касъ о лдпйрептеге , пи съ апере
кв жьбекатъ , пи" к» брептате , бе ак»т , пп пжпъ лшвеак, ржвпа Ботпвлв! Са
ваот ва Фаче ачестеа .
н. (1) Моарте а трШс Оотпвл престе 1аков , пи ва вет* престе Тсраи
л. . 1Ш ва квпоаще тот попвлвл л»1 Ефра1щ , ни че! че лъквеск лш СатарГеа
кв сетец]'е, пп' кв Штъ лтпалтъ , гшжпб :
I. Кърътшле а» къгвт , 41 веш'ц1 съ чоплнп ш'етре, ин съ тъет бвг!, пп
кебр1 , ни съ пе гШт поъ тврпврГ .
«I . 1Ш въ СФържта Овтпежев пре че! че се вор сквла асвпра твптелв! Сгопвлв! , ии" пре връжташн лв! ва рипш .
в! . Пре Сцпеа чеа беспре ръсър1'твл соарелв!, ш! пре ЕлшП че1 беспре апвсвл
соарелв!, че! че тъпжпкъ пре 1сраи кв тоатъ гвра, лштрв тоате ачестеа пв с'а
лшторс тжшеа , 41 лпкъ тжпа есте лтпалтъ .
п . ПП попвлвл пв са лшторс пжпъ кжпб с'а ръш'т, нп пре Ботпвл пв л'а къвтат.
д| . НП ва лва Потпвл бела 1сра'л капел , нп" коаба , ии" пре чел таре, ни"
пре чел пнк лттр'о 21 .
$\ . Пре чел вътржп , нп пре че! че съ пппвпеагъ бе Феце , ачеста есте капвл , ии' пре пророк;;!, кареле лшвацъ Фъръ бе лен!, ачеста есте колба.
01 . 1Ш вор Ф1 че! че Фер^ческ пре попвлвл ачеста , атгцшба'л ли вор атъцл
пд1ъ'л вор Л1ПГЩ1 пре ел .
31 . Нептр» аче1*а бе тшерп лор пв се ва весел' Ботпвл, ш! пре сърачи лор,
ни пре въбявеле лор пв ва пи'лв1*, къ тоц! сжпт Фъръ бе лсце , пи ръ! , нп' тоатъ
гвра гръещс пебрептате . ^птрв тоате ачестеа пв са лшторс гажгпеа , 41* лшкъ
тжпа есте лтпалтъ .
Н1 . 1Ш ва арбе ка фокхл Фъръ бе лрц^а , пп ка тще вкрвеп! «скате се ва
1ШСТ31 бе фок , ип вя арбе лштр» бесшврие пгбнри } пп' ва тжпка тоате челе
бе прш прежврвл беалнриор.
л.1 . Бе 1'вц/теа тжше! Ботпвлв! а арс тот пъшжптвл, ни ва Ф1 попвлвл ка бе
фок арс : 0Ш8Л81 бе Фрателе съв пв'1 ва Ф1 шш .
к . Ч/ се ва авате спре бреапта , нп' ва флъшжгш , ни ва тжпка челе бея
стжвга, ин пв се ва сътвра отгл шжпкжпб карпеа врацвлв! (2) съв* .
к* . Къ ва тжпка Манаш а лв! Ефрадт, ни' Ефраш а лв! Мапас1: къ лтпренпъ
се вор ръ2Б01 асьпра лв! 1вба . 1Ш лштрв тоате ачестеа пв с'а лшторс тжшеа,
41 лткъ тжпа есте лтпалтъ .
8 , (1} ЛДп Еврееще , к«в*пг аЛекъ ьвт тдивеще С*: ЮрПж, кввлпвт с!и влестеш,
шопрге, 20 (?,) АД;» авсрие чИлс.р, фряц^юр, пи а гатор р«(1еп11,

йе осшиН Ле

I С А I Е I.
К А П

ЗЗйГ

I.

Ви! челор че «ак лец? пеЛрепте , касъ асвпреагкъ пре че! сграчТ , пп пре вгг1вве . Прорсчгще кмп къ
фтиъратв.1 леГ Асьр пкптрв сетела ппищ се ьа етер! , вп кв къ рътъипцеле Я1 Ьрам се вор .пптоарче ла I) шии» : тжпгъе , касъ пк <:ъ театъ йе Асвр.

Р^^р^^аТ (1) челорче скр1в" вшлешвг , къ скрИпа" скрШ в1'кле1П8Г8рТ.
е . Абътжгк! жвйеката пншемор , пп рътно* лшйрептареа сърач1лор пополвлв! пие»: касъ ле Ф1*е лор въйвва ае жаФ , ип съракклсю
пркаъ .
г . 1 1_1 ■ че вор Фаче лш 210а черчетър!? къпекагвоъ (1е г1епартс ва веш , пп
кътре чшо вец! фъ*ц| касъ въ ажвте? ип' впае вец! лгся шър1реа воастръ, кесъ пк
къ^ец! лш роБ1е ?
А . 1Ш свпт (2) че! хчпиГ вор къаеа . 1Ш ллптрв тоате ачестеа п» с'а лтторс
тжшея л»1 , че лдпкъ тжпа есте лишалтъ .
р. Ва1 Ас1'р1еш*лор ! то1*агкл 1'йцйпп теле , ип тжте есте лдп шжТшле лор .
з. Мжгиа теа о воШ трпште аскпра пеашвлв! челв! Фъръ с]е леце пи" пополвлв! писв
в01« порвпч! съ Факъ пръгТ, ни" жеФгнре, пл съ калче четъцие, пи съ ле Факъ пклкере.
д. 1ар ел п'а гжпсНт аша , ни кв свФлетвл п'а сокотчт аша, 41 а твтат
гдшовл съв , касъ пйряъ пеатврТ швлте .
й . ЦП Ае вор 21'че лв! : тв сшгвр ещ! Боиш?
а. Ва 21че : (3) п'лт лват цяра чеа аеаскпра ВавиопвлвК , ип а Халаапвлв1, впае с'а гнНт тврпвл ? ни' аш лват Лр;ш'еа , пи Ватасквл, ии Сатар1ва .
I. «^\пче кш ат лвят ачестеа, ин тоате Оотпше ле воШлва. Въ1тацд-въ
челе чоплке (4) (1т 1ер;;сал1т, ип 6'т Сатар]'еа .
41. Къ преквт ат фъквт Сатар1еТ, ип' челор Фъквте Ае тжТшле е! , аша
в01в Фаче ип Геркс шиник! , ии йолмор лвГ .
п\. 1Ш ва Ф1 йакъ ва пл1П1 Оотпвл а Фаче тоате (5) лш твптеле Сшпвлвц 4 -^пшъ:
пи лш 1ерксал1т , ва къвта спре тттеа чеа таре спре лтпгъратвл Ас1р1еп1лор, пп спре'лшпълц1теа тър1рн окиорлв!.
Н . Къ а 7л'с : кв тър1еа вою Фаче, ии кв лшцелспчвпеа пшщи во['« лва хотлръде пеаткрмор, пи пвтереа лор во1» пръс!а , ии воШ клъп четъцие, лш
каре лъквеск .
д1 . пи тоатъ лвтеа кв тжпа о воШ лва ка вп кк!г>, ни' ка ш*ще овъ пъръс1*те
вой р1'Лка , ип пв ва Ф1 Ч1пе съ скапе Ае тше , сав съ'тГ гръ!аскъ лдтпрот1въ
пп сь'ш1 (]еск1"хъ гвра , ип съ гръ>'аскъ .
^1 . Ав шър1-се-ва секвра Фъръ Ае чел че тае к« еа ? а8 лдппълца-се-ва Х|'еръстръвл Фъръ а*е чел че'л траце пре ел ? ппижйереа с1е ар лва Ч1пе-ва тош\
сав лети , лшпълца-се-ва летпвл ? пи пв аша .
1. (1) Ва! чо.юр че *ак .нчд: псЛреапп , ап" скрЛ иктсшкг. 4 (2) Кв че! вчш! съ къс1ецГ.
9. (3_) Евсев , сав апа! Ю С*) Мм» че! , 12 , (5) Биъйе ,

,0 15-
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е! . 41 ва тршите Ботпкл Саваот спре чшстеа та окаръ , ш' спре търГреа
та фок аргътор се ва апр'пс1е .
3< . Ш' ва <и" .шиша лв? 1сра*л ка фоквл , пи'л ва сфпщ" пре ел кв фок ар
гътор, пи ва шжпка ка фжпнл пъс!креа (1~) .
И1 . .^п 2)'оа очо /и се вор стшпе твлци , пи' йеалкрме , ни" т.Нкрие, пи ва
тжпка <"ела свФлет пжпъ ла трвп , пи ва «1 чел че ва »вщ , ка чел че Фгце де
п ръ аргътоаре .
Л| . НИ че! че вор рътжпеа (Нптр'жП1пН лш пвтър пвпдп вор Ф1, пи' вп првпк

Рота:
9 37

ж»Не-.
7 25

ли ва скр' пре е! .
к. НИ ва Ф1* лш 210а ачеха , пв се ва таК айаопе рътъшща лв! Гсраи , пи' че!
тжптвщ! а! л»1 1аков пв вор ша! пъаЧжсШ спре че! че ле Фъчеа стржтвътате :
41 вор пъаЧжДв' спре Бвтпегевл чел сфжпт ал лв1 1сра'л дптрв айевър .
К1 . 1X11 ва Ф1 (2) рътъшща лк! 1аков спре Бвтпегевл чел пвтертк .
кп . III] (1е ваФ1 попвлкл лв1 Гсрам ка пкппвл шъри , р-ипъшща ль! се ва тжпТ81 . кквжпт , че СФжршяще , пи сккртеагъ дптрв ЙрвПТаТв .
кг . Къ кввжпт скврт Оотпвл (3) ва Фаче лш тоатъ лвтеа .
кд. Пептрв аче"а ачестеа г'че Ботпнл Саваот: пв те тете попвлвл пи'е8 ,
чел че лъквещ! лп Сюп , де Ас'р'еш, пептрв къ кв то'агвл те ва вате , къ рапъ В018 аа"вче престе тше , касъ вея! калеа Егшетвлв! .
ке . Къ дпкъ пв|и'п , ии валдпчета врп*еа , 1пр тжшеа теа престе сфотвл лор .
к5 . Ш' ва р'с1'ка Бопшкл Ввтпеяевл пвтериор престе е! ка рапеле лв! МасИаго,
лдп локвл пекаявлв! , ни тжшеа лв! лдп калеа чеа (кспре таре , лш калеа ЕгШетвлв! .
кц . Ш* ва Ф1 лш 21'оа аче'а лва-се-ва жвгвл лв! йвпре втървл тъв" , ш! Фр1ка Л81 йела тше , пи* се ва стрша жкгвл а"ела втери водил .
кй. Къ ва вет ха четатеа Апге, пи' ва трече ла Маггейо ,
ва пвле васеле сале .
кл. . 1Ш ва трече валеа, пи в а вет ла Апге,
татеа лв! Савл , пи ва ф*;ц* .
а. фппалцъ"ц« гласвл тъв Фата лв! Галлип ,

ии лдп Махтас

Фркъ ва спвка пре Ратаче-

авг! лш Ла'са ,

авгьсе-ва лш

Апатот .
л* . 11Н с'а спъйпжптат Мадевта, пи че! че лъквеск лш Гев1*р .
лп . Мжпгжец! астъхТ лп кале, касъ ръшже , кв тжпа тжпгжеиД твптеле пре
Фата С10П8Л»! , ип йеалврие челе Лп 1ер8сал*т .
аг . 1атъ стъпжшторвл Ботпвл Саваот ва тврввра (4) пре че! ппр1'цТкв тър1'е, пи че! дппалц! кв сетец'е сФържта-се-вор, пи' че! трвФаш! вор веа*еа,
ии се вор сшерг .
17. (13 Л»«» веке : ва тжпка, на {арва аппца ; 21, (2) Се ва .рптоарче ,
веке естс : Оошои пгтермор, 33. (4) С*гр&П1а пре Лиригш.

23,

(3) Дпче»
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лд . 1Ш вор къдеа че! Л1ппалц1 де савге, ии л'вапзл лшшречпъ К8 чеТ ллппалц).
КАН

А\ .

Проро>пе Ле пащереа лв! Хр1стос , Ле агДекагъ , <1е ^ппълцареа , нп .яптоарчерса пеатхрпор , Ле
тгр!| еа тортлптмв' 181 .
Ое фптонрчереа рътъилцмор I»! 1сраи , пи Ле креЛпца пеатврмор .

1 ва еин то"аг (1) д'п ръдъчша 1»! 1ессе , ин Флоаре <31п ръдъчма ф»Пте.
лк\се ва .цппълца .
13- '*
п . 1Ш ва осПхш престе джпсвл Бкхвл лв! Бвитегев-, Бвхвл лдпце[лепчвпЛ, пи ал лдпцелецерп , Бвхвл с*ат»л»1 , ии ал Штерп , Рехвл
К8Пощ'пце1 , ии ал в»пе1 кредмце .
г . 1)кхнл тетерп де Т)ьтпсгей ли ва ьтплеа пре Лжпсвл , п» двпъ (2) тър1*ре ва жкдека, шч! двпъ грп18 ва твстра .
д. 41 ва жвдека стер1твлв1 жн<1екатъ , ни ва твстра оре стерщи пътждтв- 2Те<«:
лнТ, им ва Бате пътжпткл кв кввхптвл гврИ сале , нп к» 1)«хвл ввгелор сале
2 й
ва оторж пре чел пекврат.
«;. 11П ва Ф1 к« Лрептате лшчшс пижлоквллвТ, ии к» адевър лдпвъл1те коастеле лв! .
е . ПК ва паще лтшревпъ лвпвл кв ппелвл , ии* пардосвл ва оеПхгн лшпревпъ к» ейкл , ин вшелвл , пи леел , нп таврвл л>тпрекпъ вор паще , ип вп првпк
ппк лд! ва паще пре е! .
3 . НП Б08Л , ип* крсал лшпревпъ се вор паще , пи фп лор лшпревпъ вор
ф" , нп левл ка бовл ва тжпка пае (3).
й. НП вп првпк т ]" к престе В12вшеа асшдедор, цн -рптрв ащерпвтвл пвиор
астделор тжпа лш! вп пчпе .
л . ПИ пв'1 вор Фаче ръ8, шч! вор пвтеа съ шаргъ пре п'ч! впвл лш швптеле
чел сФ.у.ит ал т1е» , пептрв къ с'а вшплвт тот пътжптвл а квпоаще пре Иотикл,
ка апа твлтъ , каре акопере търие .
1 . 1Ш ва Ф1 лт 210а аче"а ръдъчта лв! 1ессе (4), ни чел че се ва сквла съ |>0„1:1.
стъплпеаскъ пеатврме : спре джпсвл пеатнрие вор пъдъждв1 , нп ва Ф1 осПхпа ,5. •*•
лв! , чи1стеа.
■л . НП ва Ф1* лш 21*оа аче1*а, адаоца-ва Бошпвл а'шТ аръта тхпа са, касъ
ржвпеаскъ рътъипця попвлвлв? съ» , каре вп рътжпеа дела Ас1'р1'еп1, дела
Егшет, (1ела Вавиоп, дела Ет10П1ва, дела Елапптеп!, дела ргсъргтврие сопрелк!,
ии дела Арпв!еа .
п( . НП ва р'с1'ка сети (5) лштрв пеагакр! , ип' ва адвпа пре че! т'ерДнЦ1 а! лв!
1. (1) Храсгос 3 . (2) Кавяптм Елвпеск Оохса поате ^п сегопа Ш1 шър|°ре, пи пгрере, «П1Г тър|'ре,
ачИ пгрере тжттгческ ачвст .юч 7 ^ Оатва! А: твне пеатхрГ, ип кв пъравврГ осв!1те ^шпреюъ
■ор тр*1 . 10. (4_) Хрк-тос . 18 . (Г.^ Кр»чеа •

43 .
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1сраи, пи пре че! р1сш1цТ а! лв! Шалива стржпуе аЧп патрв датврТ але пътжптвлв! .
г1. 1Ш се ва лва ржвшрез (1) л»1 Ефраип, пп връжташИ лв! Ша вор пер1 .
Е*рш'т пв ва таГ пнмгш аскпра лв! Ьйа , пи Ша пв ва та1 пекъж! прв Е*ра»ш.
А* . 1Ш вор 2Б»ра л1пкоръБ1*ме челор Ле алт пеат. Мареа липпревпъ вор пръ<1а, (2) пп пре че! с1ела ръсьр1твл соарелв! , пи Ште1а , пи лштж! пре Моав
лш! вор пвпе тжтеле, фп лв! Атоп дптж! се вор свпвпе .
€1 . ИИ ва пвстИ Богапвл тареа Егтетвлк! , шГш! ва пвпе (_3) тжпа са престе ржй кв вжпт 1вте , пи ва лов1 шапте въТ , лш кжт ва трече ел цпкълцат.
е! . 1Ш ва ф! тречере попвлвлв! пиев челв! рътяс лт Егшет( пи ва Ф1 лв! Юрам,
ка лш 210а , кжпс! а еиит еПп пътжптвл Еппетвлв! .
К А П

81.

Мхлцъпптъ псптрв квъв^реа , ии" випгпшле л»| Хрктос, .линкап пъ пре попвл |.а съ'ш1 ;><1м1 апппге
<1е ачсл а , ш ■' съ лв.-(1е пре Пютм&л .

Клмре
1Г> 2
Нгалт
117 14

Р1'реа
г.
д.
стщТ
е.

1 ве! г^че лдп 21'оа аче^а: вме те воШ кквжпта Боатпе: къ те-а! тжшеат пре ште, пи *цТ а! жпторс шжгпеа та, пи т'а! тГшт пре пипе.
п. 1атъ Овтпегевл пие8, тжптв1торвл пие8, пхсЬжсМ-вой спре
Д*пс»л , ип тъ вой тжптв1, ни пв шъ воШ теше, пептрв къ тътеа , ш! лавйа теа есте Оошпвл , пи с'а фъквт пие спре гажптв^ре .
СкоатецТ апъ кв весел1е<Нп квоареле (4) тжптИторвлв! .
11Н ве! 21*че лп 210а аче!а: лъвскчц! пре Оошпкл: стр1гац1 пвтеле лвТ: велштрв пеашкрТтър1'рпе лв!, айвчецЛ-въ апппте, къ с'а лишълцат ште ле лв«.
АъкАяцХ пвтеле Ботпвлв!, къ лшпалте а фъквт , веспц! ачестеа лдп тот

пътжптвл .
з. БвквраиД-въ , ии вг веселщТ че! че лъквщТ (5) лш Поп , къ с'а лппълдат
СФ.Т.ПТ8Л лв! 1срап лш гшждокал лв! .
К А П

г!.

М!(1П с» порпеск асвпра Ванйопк^Г, шаре , пи кешплмъ Бъта1а Вшшопвлм, ва кр! ка ни С* «Л«- и; » »
■ш и | ■ 1 п ел съ .ппчивсще , къ пч лвтеа ата ва трг .

сйетеа, каре о а въгвт 1са1еа Ф18Л лв! Атос освпра Вавиопвлв!.
в. $п твптелв! шесвлв! рШкац1сетп, лтпълцоц! глас лор , аз
въ тешещ , ьиешвц! кв тжпа , йеск1Йе'ц1 воер1 .
•г. Е8 вой ржпс1в1, Ш1 во1в повъц»1 пре а&пшН, вр1аш1 вор вен1
съ п^^I.с^.скъ тжп1еа теа , ввклржп^в со , ш! сетец^пйв-се .
13. (1; Пиша. 14. (2) СвФлетеле лйккяъйвм ла Хр|стое. 15. (3) Стрвка Мо.юлатр^еа 3 (4) 01а о**вта
сгр1ат&ръ , Ш1 (Ип СФ1Птеле Тапе, ц1 с)]ц )ам;е л»! Хркпс 6 ^) (липа! \ и ЕксуЦк
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д . Глас де псатврТ гаълте пре тнпц! , асетепеа с1е пеатвр! твлтс , глас
де лшпърац! (1) , ип (1е пеашвр! айвпате .
е . Ботпкл Саваот а поркшпт пеатвлв! лдптр'артат, касъ В1*е (Ип пъгажпт
де Лепарте (1еда шарцепеа тето.ие! червлв!, Оотпвл, пн л1Птр'артацП лв! съ стр^че
тоатъ лвтеа .
е . ПлжппецТ , къ апроапе есте г'юа Пошпвлв! , ип сФържтаре дела Бвтпехев ва вет .
3 . Пептр» аче!а тоатъ тжпа ва слгс! , ип тот свфлстйд ошвлв! се ва спъТШ.Г.ИТЗ .

й . Тврввра-се-вор вътржпП (2) , ш1'1 вор квпршЛе а"врерТ , ка пре Фетееа
че1а че паще , ип се вор плжние впвл кътре алтвл , ип се вор спъйижпта , шГ
'ш! вор смазва Фацч са лш мпвл фоквлв! .
«. Къ 1'атъ 21'оа Оотпвлв! в1пе певшйекатъ де шжгпе, ни йе 1нЦ1те , касъ
пве лвтеа н спе , ип съ П1аргъ пре пъкътош! (1штр'жпса .
I . Къ стелеле червлв! , ип' Ор1"опвл , ип тоатъ пойоава червлв! пгГш! вор
да лвпппа , ип се ва дитвпека совреле ръсършй , ип лвоа пв'ш! ва та! (1а
легата са .
41. 1Ш вой порвпч! (3), ла тоатъ лвтеа ръвтъцТ , ип* челор пекврпцТ пъкателе лор , ип' вой шерйе сетецДеа челор Фъръ Де леце , ип трвФ1ва тжпйриор о вой стер1 .
П1 . НИ вор Ф1 че! ръташ! та! скчтп! Декжт аврвл пелътври, ин отвл пш
сквтп ва Ф1 искат шатра СаПФ1*рвлк1.
п . Къ червл се ва тврввр 1, пи' пътжптвл се ва клът1 «Ип тетелиле сале пептрв апршйереа тжше! РопшвлвТ Саваот , лдп 21'оа , лш каре ва веш шжгпеа лв!.
^1 . 1Ш вор Ф1 че! ръташ! (4) , ка о къпрювръ че фвно, ип ка о оае , че
рътъчеще, ип пв есте ч!пе съ о айвпе , ка отвл ла попвлвл съв" съ се лптоаркъ , ип отвл лт ц^ра са съ ф. гъ .
61. Къ чше се ва прпкЬ , взргн се-ва, ин' че! айвпац! вор къде а де саьче .
&; . \\\\ пре фм" лор лшпаштеа лор а! вор вч1с1е , ип каселе лор ле вор пръо"а , ш! пре Фетеие лор ле вор лва .
31. Гатъ с« вой р:'(]|'ка ас пра во.стръ пре 31 лвСенТ - кари де орпшт пв вагъ сеатъ , тч! де авр п'и8 лшсъ .
т . Арчеле ттериор вор сФържта , ип де Фн вонлр1 пв ле ва фх* тиъ , пШ
ФИЛОр Тъ! ВОр ПЪрТШ1 ОКН ЛОр .

Ехеки*
за 7
Шш
а ю
з 15
Имен
24 29
Марк»
13 24
Лек»
21 а»

Псал»
136 12
Фл,^
19 24
21еца
29 23

4. (5) Ах 1в1 1)т[ле, ип алх;11ир
8. (2) СолН, тълтгчссх *в!1 , пептрк и чеТ хгтржпТ съ трггштса со>1, пи ххвжптм ееггск лп *пЛог, ип еггрйпГ, шх топ! .рпсен.оеяхг . II . (3) Мвстра •
14. (4) Ос оа«хеа Хала«11ор , ас11.» а
ВавАпео! ор.

43 . ,4
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Крепи*
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ПРОРОЧ1ЕА,

д.1. Щ! ва Ф1 БавГдопвд , кареле съ кеагаъ търгг пептрк лшпъратвл Хал?*!дор , лмче хш а пръпъЛт Овтпехео* Сос!от«д , пи Готорвл.

Ехеки

к. IV» се ва дък»1 лтвеч!, тч! вор штра лттр'жпснл пжпъ чевор трече ткл-

|« 49
Ос1е
11 *

те неатвр1 , ш*ч1 вор трече прш тр'жпсвл Аравп, тч! пастори пя се вор осНхгп
^птр'жпс»л .
к* . III 1 вор оашп около хичре , пи се вор ктплеа каседе Ле свпет , аколо

лшос

се вор о<Пхш Орхепп , пи Бшопп аколо вор жвка .

4 и

кв. 1Ш Опоксптаор! аколо вор лъкш" , пи вор п?а'а ар!ч1 лт ксгеле дор. '

К А П

Д1.

Пророчеще !гсъи>рся Евреиор , с»1ржтареа Вавмопешдор пептрв трафГя лор. АшгжЛереа се вор пе<1епс1, ш1 Фикчеи" иептрв 1.ъ с'о4 Бхьврат (1с пево)а Евре1лер .

врлпйвше, пи пв гъвовеще, вй хиеле дор пв се вор лдпДедвпга, нива
пндм Оопапвл пре 1аков, ип ва алепе лдпкъпре 1сраи, пи се вор 0(Нхпл
лдп пътжптвл съ», ин чед пешерш'к се ва л'ш а*е е!, (пи се ва дни с1е каса
ле! 1аков )
н . ШМ вор два пре е! пеаткрме, шМ вор въга да доквд дор, шП вор тО|иет,
ни се вор лдтпавлЦ1 пре пътжптвл л»1 Бвтпегев кв слвцТ, ип кв слвжшче, ии де
вор Ф1 ров! че! че '1а ровгг пре е! , ип се ворстъплгп че! че Чав стъпжшт пре е!.
г . НИ ва <м лдп 210а аче1а оаЧхште-ва Рятпегев (1е йвререа , ии ве тдгпеа
та, Ш1 йе роБ1*еа та чеа греа, каре а! ровн- дор.
ж. ИП ве! два ш&ппереа ачеаста асвпра лшпъратвлв! ВавмопвлвТ,

ип ве! Х1че

лдп хюа а че1а : квт а лдпчетат чед че чере (1), пп чед че пе сиеа ?
щ, Сфържтат-а Бошпвл жвгвл пькътоишор, ин жвгвд Воппшор, бътжпс!
леашвл кв т,т»ш'е , кв рапъ певшйекатъ .
5 . 1)ът.т.П(1 пеатвд к» рапа тжгпе! , п'а пъртппт , осПхшт-а чел че а пъДъж^т.
а . Тот пътжптвл стр|'гъ кв весел1в .
й . НИ летпеле Л1вапвлв! с\.8 Бвкврат де ппе , ни' кес1р»л .ивапв ш , а*е кхпй
тв а! а йорпнт % пв с'а св1*т чел че пе тае пре по! .
л. . 1айвл жос с'а8 атърдт .рптшшшжпав-те пре тше, сквлатв-с^вЧрпшррвпъ
кв тше тоц! »р1*ан1п че! че а стгпжшт пътжптвл ,
сале пре тоц! лшпърацп пеатвриор .

кари

а скос аш скавпеле

I. Тоц! вор ръспкпс!с , пи вор 21че Ц1*е: ни тв те-а! ров1Т ка ин" по! , ии
те-а! сокот1'т фптре по! .
»| . Погоратв-с'а ла лае! тър|*реа та , ин твлтъ веселха та : свпт тнзе вор
ащерпе пьтрее1чвпе, ип рътъиица та В1*ерше.
51 . Квт а къжвт йт чер двчеаФървл чел че ръсъреа йшшеаня ,

гс!роБ1Т8-с'а

пре пьшжпт , чел че тр1*т1теа ла тоате пеашврие (2) .
4 . (I) Б|р 12 (2) Бе фгссгргп] Еви.-.сг.гд Г щглшЛ , агв! Ле ийегса <1рй<и':ер Ип
ачегтса ;

ч«р с» ^т.цсцг

I С А I Е*.
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г! . Ш1 т» а! 21'с лштри квпетвл тг» : лшчер тъ вой с»1, дсасьпра стелслор
черклв! во1» пвпе сканпкл ппев, шес1еа-во'8 пре твптеле чел жппалт, престе
твпцИ че! лшпалц!, карН сжпт спре пноаъ-поапте .
^1 . См-тъ-воЮ деасвпра пориор, ип вой Ф1 асетепеа челв1 преа лппалт .
^1 . 1яр аквш Л1П 1а<1 те ве! погорж , ип лш тетсшле пътжптклв! .
51 . Че! че те вор ведеа пре тше , се вор пира , ии вор И1че : ачеста есте
отвл , чел че тврвчра пътжптвл, ии сФържта пре лшпърац!.
ц\ . Чел че а пвс лнтеа тоатъ пнст1'е , ии четъцие е! ле-а сврпат, ии пре че!
че 'I а две лп ров1'е пк 'I а слов021#т .
И1 . Тоц! липпърацП пеатвриор а8 одорппт к» чшсте Ф1'о-кареле л>п каса са ;
4.1 • 1пр т» те ве! лепгда лш швпц! ка »п шорт вржт к» твлц! торц! тъец!,
кар]'! съ погоаръ лш 1аг1 .
к . Ирсквт хита лш сжппе лшкрвптатъ пк есте квратъ : аша мч! те пх ещ!
кврат , пептрв къ пътжптвл ппев- л'а! шердвт, пн пре попвлвл ппев л'а! оторжт,
пв ве! рътжпеа лш врете вечш*къ , сътжпцъ реа .
ка . Гътеще'ц1 фп тъ! , кясъ се отоаре пептрв пгкателе татълк! съв* , касъ
лв се скоале, пи' съ тощепеаскъ пътжптвл, ни* съвтпле пътжптвл де ръгвоае .
кп ■ 1Щ тъ во18 сквла асвпра лор, г'че Оотпнл Саваот , ип во1в т*ерс1е пвтеле лор, пн рътътща, ни сътжпца , пчестеа г'че Бопшвл .
кг . Ш ' В018 пвпе Вавмопвл пвстШ , касъ лък«'аскъ лштр'жпсвл ар"ч! пи ва
Ф1 шпш , ни ли во18 пвпе пре ел пръплст'е де Т1'пъ спре шергпре .
кд . Ачестеа 21'че Ьотпвл Саваот, преквт ат г\с : аша ва Ф1 , лш че кш ат
СФЪТ81Т, аша ва рътжпеа .
кр • Касъ шерг пре Ас1р|еп! сНп пътжптвл пиев, ии* дш твпци т!е!, ни вор
Ф1* спре кълкаре , ии се ва лва дела е! жкгкл лор , ии се ва лва тър'реа лор
двпре втери лор.
к9 . Л честа есте сФатвл, каре л'а сфътв1т Бошпкл асвпра атоатъ лвтеа, ш!
ачеаста есте тжпа чеа лтпалтъ «хвпра твтвлор пеатвр*лор .
кз • Къ челе че а сфътв1т Бвтпехей чел сфжпт , чте ле ва сгр'ка ? ии тж
па лв! чеа лшпалтъ , чше о ва лштоарче ?
кн . ^п апвл , лш каре а ткр'т лщшъратхл Ахах , с'а фъквт кввжптвл ачеста.
ка . Кв въ весел'ц! тоц! че! де алт пеат, къ с'а СФържтат жвгвл челв! че въ
вътеа пре во! : къ с!ш сътжпца шарпелв! вор епп пв! де ссшдъ , ип пей лор
вор сип шерп! гвврътор! .
л . 1Ш се вор п;ще че! сърач! прш 'тр'жг.С8Л, пи оатепп че! сърач! лш па
че се вор осПхги , ии ва оторж кв Фоатеа сътжпца та, ш! рътъилца та о
ва вч'де .
ла. Вг1тац1-въ порцие четъциор , съ стр|'це четъцие челе тгрвврате , че!
де алт пеат тоц!, къ фвш вше дела пиагъ-поаптс , ип пв есте, касъ Ф1е .

342
ПР0Р0Ч1ЕА,
лв . 1Ш че вор ръспвпде лшшърацН пеатвриор ? пептрв къ Оотпвл а лдптеше!ат С1олвл , пи прш 'тр'*пс8л ее вор шжптв! че! стерщ, а! попзлвл»1 .
К А П

е! .

МиГпппгте спвпе пчр1'реа Моовиепиор .

1срепиа
48 37
]егекм
7 18

I се <аче пил ПрореилвГ Ле вГ .

чвжптвл чел ссвпра МоавтДП, поаптеа ва пер! МоявтЛа, къ попитеа ва пер1 гМвл МоавшаЧГ .
в . Мжхшдо-въ лдптрв во1 дпш1-въ , къ ва пер! ин Б1*воп»л , впйе есте каш'щеа воастръ , аколо въ вец! ск1 съ плжппец1 пептрв
]\ававл МоавЬМН, въ1'тац"-въ пептрв тот кяпвл плешвг: тоате вргцеле тъете.
г. .']\п влщие е? лшБръкяцивъ кв сач1, ип плжпиец! престе акопершврие еГ,
Л1П ръспжптше е! тоц1 въ въТтяцД кв плжппере .
^ . Къ а стр'гат Есевопвл , пн Еле;'Л1 , пжпъ ла 1асса с'а аъгп гласкл лор ,
пептрв аче1а шалеле МоавтсШ стр|'гъ , свФлетвл е! ва квпо; ще .
е . 1ш'та Моавшал'] стриъ л^птр» спю пжпъ ла (лгор , къжвпшкъ йе тре! ап!
есте , ла ск/реа Лглтвлв! , кътре тше плжпгжпд се вор св! пре калеа АропилжлгЛ: стр1гъ г^рошре , ип квтретвр .
е. Ана К"ет|'р|'т-л«1 пвспе ва ф1, пи 1арва ва лша , пептрв къ шрвъ вер<1е
П8 ВО <И .

ч . АЗ Лоар ни* аша се ва шжптв' ? къ В018 аДвче пре вале ЛравТ, ш1 о вор
лва пре еа .
н . Къ а гжзпс стртреа ла хотарвл МогвтЧШ , пи плжгиереа е! пжпъ ла Агялпт , ип' ваетвл е! пжпъ ла Фжптжпа Ел'твлв1 .
л. . 1Ш епа Ю1В011ВЛВ1 се ва втплеа йе сжпце , къ воШ рсЬче гсвпра Б/вопвлв! АрлвТ, цп во'8 П1ер^е съшжпца лв! Моав , пи а лв! Арпл , ни рътъшща А(1ав:01 .

КАН

&» .

Асвпра 1ъ1 Миав , къ пептрв сешсп.1е се вя етер' , чп пкцпм пер ръп лпеа .

оМтршпге ка ж1В1*П1ле пре пътжпт С1)- А8 шатръ пвспе ещТгавптеле Фетп (лопвлв!?
к . Къ ве! Ф1 , ка П81вл чел лват ол пасърЙ че хвоаръ , Фата лв!
Моав .
г. Ш* (1впъаче1'а (2) Арпопвле та! твлте сФътвеще , пп фъ лв! акоперешжпт ПЛЖПС8Л81 пврвреа (3), дптрв жптвперек ла спиажъ г\ ворфцн, спъ1тжптат5-с'а , сь пв те айвч! (4) .
1 . (1) Л\ п теле Ем етпларипир! съ аш : Т[ннн'те-Е<н8 Пи' е! стгплтптор . 3 . (2) Арпопм есте
о четете . (3) Каст аперГ пре че! пекъжщ! , карП С1.ацг .амра ппе : ве»1 С* : К!р№ Алекс»!»: л^пграчест лок. (4^ ЪаИ тъинъчегК: шгхпещГ.
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.'$. ЛъквЬвор лжпгъ тше пршеца лв! Моав, Ф1-вор акоперетжпт воъ Де кътрв
Фаца челв! че гопеще, пептрв къ с'а лват ажвторвл тъв , пи а пер'т воервл,
чел че кълка Ле тот пре пътжнт .
(?. 1Ш се ва гът' к» тиъ скавпвл , ин ва шедеа пре ел кв еДевър лш кортвл
лв! Т)ав'к1 жьдекжпа' , ни* къвтжпс! жрйекатъ , ни' квржпа' фхкжпо* дрептате .
з . А»2*т-ащ сетецдеа лв! Моав , сетец есте Фоарте , трвФхеа , пи сетецдеа крепна
л»1 , нп п!хта лвТ, пв есте аша вргжа та.
48 &
3 . Вмта-се-ва Моав , къ лш МоавшЛа тоцТ се вор въгга : 1ер челор че лъквеск лт Сет квцетър! , ии и» те ве! ркнпла .
м. Кжтпп Есевопнль! вор плжпце , В1еа аЧп Севпта , че! че лтгщщ! псатврие , кглкяц! вше е! , пжпъ ла Ь.зир, съ п« въ лшпрекпац! , рътъчщ! прт
пвст1*е , че! трпшш! ("ела еа с'а8 пъръс!*т , къ а«* треквт шарел .
л. . Пептрв ачеЬт воШ плжлце , ка плжпцереа 1аъ1р>иъ\ В1а аЧп Севаша . АрвврП тъ! 'Ка оворжт Есевоп, пи Елеал' , пептрв къ сечереа, пи квлесвл тъ8
В01» кълка, ПИ тоате вор къс*еа .
I. 1Ш се ва лва Бвк»р!еа , пи веселба й\п ви , ни лш впле тале пв се вор
весел1 , ни нк вор кълка впи р! Л1П теасквр!, къ а липетат .
&1 . Пептрв ачс1а пжптечеле те"в асвпра лв! Моав , ка о алъвтъ ва свпа , пи
челе сНп лъвптрвл ппев1 ка вп '/ЛА ле-а! Л1ПП01Т .
ш . ПИ ва Ф1 Ц1'е спре рвпп'паре , пептрв къ с'а остетт Моав лдптрв кашще ,
ни ва 1птра ла челе Фъквте а"е тжпа са , касъ се роауе, пи пв*л вор пвтеа тжптв! пре ел .
п . А честа есге кввжптвл , каре л'а грх1т Ботпвл асвпра лв! Могв .
д\ . ПП аквт а гръ1Т Богппвл Е1кжп(1 : лптре! ап! а! ашлор (1) пъТпптвлм ,
се ва печшеп тър1рса лв! Моав кк тоатъ оввц1еа чеа твлтъ , пи ва ръшжпеа
Фоарте пик, пи печшет .

К А П

31

Папъ че се ва сате Батаскал, пн Ьрпи гева са!е, карПвир та! ргшдпса се вор фптоарче лаОмипсхсв.

явжптвл чел гевпра Оаппсквлв! . 1атъ Батасквл се ва лва оЧптре че- 4 аган.
тъц! , пи ва Ф1 спре къйере .
16- 9п . Пъръс1*т лпвеак , ипд1ере , пи 0(Ь'хпъ твртелор , къ пв ва <*"
чел че гопеще .
г. Ш( пв вата! ф! лдптър'т , касъ скапе аколо Ефраш , пи та! твлт лнппьръцш пв ва Ф1 л>п Ботаск , ни рътъипца (Мр^етлор, къ пв ещ! тв та! Б»пс1екжт
фи лв! 1сраи , ш' йекжт тър1реа лор , ачестеа 21че Болшйл Саваот .
М.

(I)

асир]°р«а.

.]\п ни» • ал-треЬлеа <1ьпг чо ва сате Наавхойопогор 1ервсал1швл,

саа .цптре Г а»1 ва цтеа
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ПГ0Р0Ч1ЕА,

д . ФЬва лш 210а аче!а скъаере тър1*рН лт 1аков, нм челе грасе але тър1рП
л«1 се вор квтретвра .
.
е. НИ ва Ф1 ка к«т ар асЬпа чше-ва сечеръткръ стжпД , пп сътжпца сшчелор
ор сечера , ип ва Ф1 лдпче кш ар аЛвпа чше-ва сгик лт вале таре .
е . НИ вор р-ьшкпеа лттр'»пса пае , сан ка йоъ , са» тре! воаве Ле шаспп пре вжрф лшпалт , са8 патрк, са» чшч1 , каре рътжп пре стжлпърйе сале,
ачестеа х1че Вотпьл Овтпехевл л»1 1сраи .
3 . фп 21оа аче1'а ва пъс1ъжс1м ош»л спре чел че л'а фъквт пре ел, пп оки л«1
спре сфжптвл лк1 1срам вор къ»та.
н . ПИ пк вор пъ<гьжс1в1 спре кашщ! , ш'чТ спре лвкрврие тжмплор сале , каре
ле- а фък»т аепетеле лор, ип п» вор къвта ла арвврТ, шч! ла вржчвшле сале (1).
л . -1\п 21*оа аче1а Ф1-вор четъцие тале пъръспе, преквт а пърът АшореН ,
ип Евеп йе Фаца Фплор л»1 1сраи.
• . 1Ш вор Ф1 пнстп , пептр» къ а! лъсат пре Овтпеге» тжптвггорвл тъй , пи
пв'ц1 а! айвс апмпте йе Бошпйл аж»тор»л тъ», пептр» аче1а ве1 съсН ръсаа" пекреашчос , ни' сътжпцъ пекресПпчоасъ .
д< . ПИ лт 21*оа лт каре ве! съсН , пи' ве! ръсъсН , пп (Нпплелца с1е веТ сетъпа
л\пФлор1-ва спре сечере лт каре ъ\ ве! тощеш , ип ка татъл отвл»! ве! Л1Шпърц1 Фплор тъ! тоии'е .
ш . Ва! твлц1'те1 псатнриор челор твлте ! ка тареа , че съ лдпвълве , аша
въ вец1 тврввра, ип спателе пеатвриор челор твлте ка апа ва ргсвпа.
п . Ка апа тнлтъ пеатнрие твлте , ка апа твлтъ , каре съ порпеще к» е1лъ , шРл ва скоате пре ел , ип с1епарте'л ва гот" , ка праФвл <Нп плев! , кжпс!
се вжпткръ асвпра вжптйлй!, пп ка пвлвереа роате!, че съ лдпвжртеще йе волввръ .
^1 . Сеара ва Ф1* плжпцере , пжпъ а пв съ Фаче сНпнпепцъ , ип пв ва Ф1 , ачеаста ва Ф1 партеа челор че в'а» хеФвхт пре во1, ип шощешреа челор че в'ак
тощешт пре во! .

К А П

Н1.

Пророчещс шерхареа Бт|ов1лор лр!п Сепах1р>т: 1«р че! Ле пре «ртъ кярП вор таГ рътдпеа а! Епоимор, се вор фптоарче ла ОвтпехеК , ка пп 1срам .

а! с1е пътжптвл ! кър»1а сжпт аршие коръвплор сНп коло йе ркзрие Етшше!.
п . Чел че тр!|ште лт таре гълоапе , пп кърц! йе хжрт1е Деасвпра апе! , къ вор шерце сол! вшор! ла пеят лтпалт , им ла попвл стреш , ип пес!лшк , чше есте йт коло йе ел ? пеага ДеспъаъякШт , Ш1
кълкат .
• . (1) 14о ш съ! .
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г. Акнт ржврие пътжптъ-лвТ толте, ка о царъ лькгптъ се ва лъки! царалор,
ка яп сешп дела шиите се ва р'<н'ка , ка гласял тржтшцп се ва аьг1 .
д. Къ аша 'т! п апс пие Ботпкл, пк ва ф" фр'къ лт четатеа теа , ка лхтта соарела! ла апнагъ ъ\ , ип ка порел чел с1е роъ дп /"оа сечерН ва ф".
е . .|\ппа'пте де сечере , кл".п<1 се ва сФжрш' Флоареа , Ш1* стрвгкркл чел пекопт ва лдпФлор' , Флоареа оаръсл'^. пи вя ттЛа стрвгврашП че! пич1 к» косоареле , 1Н1 ратврме ле ва лва , ни ле ва гма
е. ПП ле ва лъса дтпревпъ ппсърпор чер ;,1к1 , пп х'ариор пътжптнле;! , пп'
се вор аНкпа ла еле пасърие черклк! , пи х'ар'ле пьтжптклх! вор веп' аколо
престе сЬт.пса .
3 . ]^п вретеа аче'а се вор а<Ьче йаряр! Ротпхлх! Саваот дела оопвлкл чел
пекъж'т , ни сшхлт , пи с1ела попял та ре , Не аккт, пп лтвеакнл вретП пеат
пъйъж<1к1'тор , ни* кълкат (1е тот , кареле есте лдп партеа ржклк' църп лк! , л\н
локвл кпНе есте нктеле Ботпвлв! Саваот, шкптеле чел сфжпт .
К А II
Пророчеще, къ пп Епптспп вор пер! .

е1.

Ла *ггъ(1«еще лор т&пттор, кърв!а, ка ш! Езре| се вор .ри: |'иа.

**Й6
<&Ш е('егпеа Ег1петвЛ81 . 1атъ Оотпкл шас1е пр« пор «тор. ш' ва веп' л>п
&Ш Гъ #СР Еппет, пи* се вор клът' челе Фъкхте де тжпъ але ^1 ) Еппетьлгп (1е
Шж.ж.лжж фаца ЛЪ1 ' "" 'п'та Л0Р се в;| с*жРт1 лптр'жпшП.
фдафдафда п . Ш' се вор сккла Ег1ПтепП асхпра Епптешлор, ни' се в а ръгво"
(2) Фрателе аскпра Фрателв! сг», пи' апроапеле аскпра апроапелв! сгк , ип се ва
скала четате аскпра четъцп, ни леце асвпра децП.
г . (III се ва тврвкра сЬхкл Епптешлор лдптр'жпш'1, пи' сФаткллор во'к р'с'т,
ип В01К лдптрева пре дктпехеи лор , ип прс кшврме лор , ни пре че! че сМп пътжпт глъсвеск , нн пре че! че д'ш пжптечс гръеск .
^ . ПП В018 да Еппеткл лдп тжш1 де оашеш. кари вор Ф' Поппн гре! (3). ПП
лшоърпц1 гре! ли вор стъпки пре е1, ачестеа /'че Бопшкл Саваот.
$. ПП вор веа Егштепн апа чеа дела шаре , ни ржкл ва сека , ип' се ва ьска .
е . ИП вор сека ржврие , ип 'авоаръле ржвлв! , ип ва сека тоатъ асЬпареа
апе! , ип тот локкл чел кк трест'е , ип кк папвръ .
3 . НП тоатъ "арва верае лшшрежкркл ржхлк", ни' тот че съ сеашъпъ лжпгъ
ржк се ва века , пъл'т с1е вжпт .
й . Ш ' вор свепша пескарП , пи' вор свепша тоц! че! че првпкъ кпсПца лдп ржв ,
пи че! че вшблгь а пескк" кв пъвоайе , ип кк гареж! , вор жъл1 .
а . ПП рвпнпеа ва квпр1п^е пре че! че лвкреахъ 1пвл чел аесолкат, ип' пре че!
че двкреагъ вкопвл .
1.

(I) Пол».

2.

(2) Ф1е-ьареле.

4. (3) Ръ1.
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ПРОРОЧЩА,

1 . ИП вор ф' че! че лвкреагъ ачестеа лштрк йкрере , пи тоц! че! че *ак Бере
се вор свпъра, цп Л1 се вор тжхгп скФлетеле .
д| . 1Ш вор *1 пеБ8п1 Иоплпп Тапеосвлв! (1), сФетгпчп че! л>пцелепц! а!липпъратвлв! , пн сфзтйл лор ва псбвгл , ккт вец1 гръ' лшпъратклв!. фп лшцелепц1лор , по! , фп лшшърациор челор (*т лшчепвт?
в' . 8пс1е сжпт аквт лдпцелепцп тъ1 ? ни се спке щ> , ип" съ*ц! 7.|'къ : че а
сфът81т Иотпвл Саваот аскпра Еппетвлв!?
п . Сф«рш1Т8-с'а8 Ботт! Тапеос»лв1 , ип с'в8 лдппълцат Ботпи МетФюсвлвТ,
ии вор ушиела Еппетвл , ип пеатврие .
^ь Къ Иотпвл а тврпат лор ("вх <"е л>пшълъчвпе, ип* а фъквт съ рътъчеаскъ
Еппетвл лдптрв тоате лккрврме лв! , преккт рътъчеще челвеат, ни кареле тот6е ойптъ варсъ .
$\ . ИИ шч! вп лвкрв пв ва Ф1 ла Епптеи! , каре съ Факъ кап , ип* коас1ъ , лшЧеПВТ , 1Ш СФХрППТ .

91. ПИ Л1П 210а аче"а Ф*-вор ЕпптепН ка Фетеие лдп Фр"къ„ ни' лт квтретвр
<"е кътре Фаца тж1пи Оотпхлк! Саваот, каре о ва Пвпе престе е!.
л\. ИП ва ф' цара Евремор лшФр'кош;фе Егштетлор, ип кдпа* ва потеп*
чше-ва йе спре еа лшпаштеа лор, се вор лдпФр'коша, пептрв сфятвл, каре л*а
сфътв1т Иотпкл Саваот аскпра е! .
Н1 . .)\п 2*оа аче1а вор ф' ч'пч! четъц! <Нп Егшет гръшп* кв л*тг,а Хапатеапкъ.
ип жвржпдв-се пре пвтеле Вотпвлв! Саваот : четатеа Аседек се ва кета очетате .
.0.1 . ^\п Х10а аче!а ф*-вп жертвелшк Потпкдгн дп цяра Егшетвлв! , ип стжлп
ла хотаркл е! Потпклн! .
к . ПИ ва ф* спре сетп лпвеак Оотпвлк! лш цара Еппетвлв! , къ вор строга
кътре Бошпхл пептрв че! че ли нъкъжеск пре е! , ип ва тр'ппте лор от, кареле
ва Ш&ПТ81 пре е1 , каре ж?;('ек,г.1к1 ли ва шжптк" пре е! .
. к* . ИИ К8П0СК8Т ва ф* Пошпвл Егштетлор, ип вор квпоаще ЕпптепН пре
Оопшвл лш г'оа ачеп1 , ии вор Фаче жертве , ип влр , ип" вор фъгъйв' фъгъДвшце Оошовлв! , ип ле вор 6а.
кп . ИП вп вате Ботпвл кв рапъ пре Егштеп!, пи* д! ва в'по*ека пре е!, ип' се
вор дптоарче кътре 1)отпвл. шП ва асквлта пре ей нн'1 ва вшйека пре е! кв
в)"пс1екаре .
кг . фп г*оа аче*а ф»-ва калеа Егшетвлв! кътре Ас'р'еш, ип' вор штра Ас'р'епП
фп Егшет, ип ЕпптепН вор шерце ла Ас'р'епП , ии вор слвж* ЕпптепН Ас*р*еп'лор (2).
кд . фп г'оа аче1а Ф'-ва 1сра!л ал-тре!-леа дптре ЕпптепН , пп* дптре Ас1р1еш! , Б1пе-квв.т.птпт пре пъшлптвл , пре каре л*а Бше-кввжптат Ботпвл Са
ваот . 21кжп(1 :
11. (1)Тапеос ера Штропо]|а Егапетия!. ?3 (2) 0|п Еврееще се поате тжлшгч|'. Ш1 вор «5*1 Ротлв;«1 Епстев11 1кЛс|р1епи'.
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«е- Бше есте кнвжптат попвлвл пие» чел ашЕгшет,
тощешреа теа 1сраи .
К А П

им чед <Ип Аар1еа,

ии"

К.

Ль1 1са<еа съ пормпеа съ впше гол , пи йесклц , ка аша с* пророчеаскъ гсиреа ,
тешюр, Ш1 а Епопешюр

пи Ж1»и'реа Епв-

I|П

апвл, фп каре а ттрат Тапатап фп Агот (1), кжпЛ а фост тр1пи'с
М бе Арпа , лдгапьратвл Ас»'р|еп11ор , ин а бъткт Аготвл , ии л'а
я1 лват .
п . Атвпч» а грмт 1)отпвл кътре 1с;иеа Ф1«л лв1 Атос, ашжпд :
терц| , Ш1 Негвракъ слквл (1йпъ Т1пе , ин 1а лижълцътчнтело тале и"ела тчоареле
тале, пи' а фъккт аша , втвлжпа' гол , шНесквлц.
г . III» а 210 Оошшм : преквт кгоблъ роввл пиев Тса»'еа гол, ш! йесквлд , тре!
0»11 вор Ф1 сетне , пи" пппвт Епптешлор , 1Ш Елопмор .
А . Къ аша ва Акчв лшпъраткл Ас1р1еП1Лор роБ1*теа Еппетвл»!., ш»а Епопегшор. пре Т1пер1 ни пре б ътрж»11, гол!, ци йескклц! акоперщ! кв рвш»пеа Еппетвлх! .
*?. ПИ се вор ркш»па ЕпптепП фИгк! вСркщТ лдгппревпъ кв Етшпепп , спре кари
пъ(]ъж(1к»'а Епнте/ш, пептрк къ ле ера лор тър!ре .
е . ПП вор 21че лъкм'торП островклв! ачесша л\п гша аче1а : »атъ по! ага
лъйхжНвчт , касъ алергът ла е! спре ажвтор, кари »Гав пвтвт съ се тжп/шаскъ
Ле липпъраткл Лс1р»еп»лор , ип квш ае вот тжп.т«1 по1?
КАН

кй.

Орпареа Нав|.1опя.:к| прш МШ , ни' п|мп Нсрип .

Пе<1сапса МвшоМ , пи а АраВ1в! .

ес1еп1еа шспвлв! . Ка о волввръ пр»п пвспе трече, сНп пкст»'е в»'пе,
Н1п пътжпт гроагшкъ.
п . Ве()еп1*еа , пн греа с'а вест пие , чел йеФъйпътор йеФанпъ,
Ш1 чел Фъръ йе леце Фаче Фъръ с!е леце .
Асвпра теа ЕлапнтепИ , ни соли Периилор аскпра теа ш'п , аквт вой свспша , ни" тъ во1'в тжпгж»'а пре пипе лтсгГт» .
г . Пептрв ачв1'а с'а втплвт шалеле теле (1с спглчйпс , ии' дкрер! т'а кгшрпю
пре гтпе , ка пре че|"а че паще, пег|ренгате ат фъкнт, касьпвавг, сжргв»'т-ат,
касъ пк въг .
А . Пит! тел ръгьчеще , Ш1 Фьръ по леи.м теа гаъ аФвпаЧ. свФлетвл пЛеЯ
есте ккпрйю йс Фр»'къ .
1.(|) Ма! шире« ощиор фтпгратвлв! СЧпаирмп .

44. 2„

;1-

П Р 0 Р 0 Ч I Е А.

€ • ( 1 ) Гътщ! вие*, ижлжяц} , кец! есхдзд-въ ьоер!л ор , гъпц1 схгт*р1 .
• . К\ ашш а х|'с птре випе Оовзпхд : вюрв!. вхое Ц1е етрехц ш че вс!
*е4еа , еахве .
3 . Ш! а хъххт До! плърерЛ (2) . хай жъларе вре асш , ап адти жъларе пре
къпидъ .
й . Каеъ аххъ аххлре влвлтъ . ши' кеашъ пре 8р|'е ла стреажа Оошпхдл . ввп
хке : етътгт-ат тоатъ хюа . ви л>п тавъръ ат етътвт тоатъ поавтеа .
Ам1'.«
л. . \\\\ {ат ел вше св!т пре ао! (3). ви ръспвпхаик! ахю: къххт-а Завио2 1
пхд , ви тод1 ПолИ \'л , пи че ле 4>ъжвте (1е тш але лв! с'а хорови вре пъ1*ре»1* тжпт .
*■< •
% . Аеквлтац! че! ргшаш1 . пи' че! пекгапц! , аск*лтац1 челе че аш ахх1*т оеКш0ш*'.
м ч

ла Роптал Саваот . Ояшиехевл ля/ Гсраи ое-а совс поъ .
и. Вечетеа Илтей . Кгтре лги'пе стрнъ <\\п Се\р . пъ21*ц1 ггврелеле . пъгесв
«НпНпеаца , ип' погптеа .
ш . Ье ве! жъвта хавтъ, пи ла пипе лъхвеще .
П. (4) фпавтвравъ сеара ве1 аорои . сач аа калел лх! Ве<1ап .
^1 . ^птрв алт!пшшареа чел»! сетос ое апъ ас!8че'д1 че! че лък81ц1 лдп дара
Тетапвля!, кв плЛле дшнтшпац! пре че! че ♦вг.
р1 . Пептрк тклц|'теа челор оторвд! . пи* пептрв тклрЛтеа челор че ръгьчесв, пептрв твлцЛтеа савплор . ни' пептрв швдидтеа арчелор сьцетътоаре, ви'
пептрв тчлцнпеа челор хъхкц! дп ръхвой .
е) . Кг пша 'т! а* 21с пие Ботпвл : лншъ вп ап , ка вп ап ад челв1 пъ!т1Т ,
лшо1-в.'1 тър|'реа лв! КнЬр , ни' рътъпица сьуетъториор челор тар! а! Фшор
лв! КНар се ва дшпвцша , к ь 1)отп»л Штпегекл лв! 1сра1д а грг1т .
К А II

Кв.

М;и па1пте сявпе , пи шапис пастпреа (еркаитвк) , тнГп.ипте сипе , и,т кг трмаши Солна
<е ва ров1. 1ар I [ч.Лтчш гаг,\ Е^^а^^т, ш| вршгториЕ) и\ съ фптъреще (1рептор1еа ,

\ I еЛеп,еп въП с,'оп8-»в1.

Че с'а фъквт щ*е, къ аквш в'ац! с«1Т тощ!

Ш [\ Щ *" П0(,"Р1?
н . фпаешерт есте плШъ четатеа йе че! че стр1гъ, ръш'цЛ тъ! пв
тШФШ&ШС!Г'пг Р"ьпщ! <1в саБ1'е, щч1 торци тъ! торц! йе ръжвсм».
г . Тоц! воерИ тъ! а8 *г,щт , пи' че1 пр1'пш1 квшпл1т сжпт дегац! , пи че! тар!
<||'п т!пе (1епирте ик фвц1т .
д. Пептрв .'1401а ат »1с: дъсац1-тъ , атар воШ плжпце , пв тъ вец! пвтеа
тлл1г.г.|'.'1 Не свпърареа Фоте! пеатвдв! т1ск .
Г> . (I; Си .цпи.дс! (1о Валтасар ^ттрлткл ВавиопмвУ , ияпй а Фгквт оспгц , Ш1 а веш'т Юр , Ш1
!• 1.ПГ.Т .
1)сг1 ^ап^^^ :
7. (2) Пре К>'р , ни пре 1)яр|с.
9. (3) КИкъ ;рптр'о нргцъ кв Ш
И1 . 13. (<1) ^Упчса иске : грв|'8Л чел й'ш Ар*в1ва .
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^ . Къ 210а тврвкрърП , пп а шергърй , пи а кълкърп есте , нл рътгч1*ре Лела
Ботпвл Саваот , лш валеа Сшпвлк! р ьтъческ Лела чел пнк пъпъ ле чел шаре
ПрШ ГП8ПЦ1.

з . 1ар Елапптепи а» лват тклве, ни" с'лй ск'т оатеш пре каТ, ип с'ак лс1кпат
ла вътае .
д. ИЛ вор Ф1 въ!ле тале челе алесе се вор впшлеа Ле каръ , ип' къльрецП
вор лшк'Ле порцие тале
я . 1Ш вор ЛескМе порцие л»1 1кЛа , пи вор пр'в! л^п г'оа ачв1а ла каселе
челе алесе але четъцН .
^ . 1Ш вор Лескопер1 асккпселе коселор тзрцепп л»1 Оав'Л . ЛЛ а« въгкт къ
та! тклЦ1 сжпт, ип" кеш къ ая* авътвт лпа скълЛътоаре! че! век! лш четате .
1 . 1Ш кеш къ а» стр'кат каселе 1ервсал'т8лв1 , касъ лштър'аскъ 2'Лвр'ле
четъцЛ .
&1 . 1111 в'ац! фъккт воъ апъ лштре Лоъ 2'Лкр! та! лтлъвптрв Ле скълЛътоареа
чеа веке , ип п'ац! къвтат ла чел че с1ела лдпчепвт о а§ фъквт , ип пре чел че
оа« 7-1*сПт пре еа п» л"ацТ въгкт .
ш . Ш]' н кешат Лотпкл Саваот лш гша аче|'а плжпцере , пи тжппнре ип
раЛере , ип лишпцере с1е сач! .
п . 1ар е! ав" фъквт весел1*е , пп вкквр1е жвпгшЛ вщец ни жертв1пЛ о!, касъ тъпдпче кърпкрциисъ г>еа вт, 21'кжпЛ: сътжпкът, им съ вет къ тате вот твр1 .
д\ и"Л Лескопер'те сжпт ачестеа $п «рекие Ботпвлв! Саваот, къ пв се ва
ерта воъ пъкатвл ачеста , пжпъ че вец! тврК
$\ . Ачестеа г'че Оотпкл Саваот: терц! лш кътаръ ла Сотпа кътърашвл ,
ип 21 ле! :

ЛДпце:
2 6цсорк
15 32

51. Че'иД есте ц'е а!ч! ? къ 'цГа! чопл'т В1ч1 тортжпт, шГцТ а! фъквт лшпалт
тортжпт , пи' 'цД а! съппт лш татръ лъкага ?
3< • 1атъ Оотпкл Саваот те ва лепьЛа, пи те ва СФържша , ни ва лва лшвръкъппптеа та , ни квлвпа та чеа търкъ .
ш . II П тева лепъЛа лш царъ тпре , ни' петхсвратъ , пп* аколо ве! ткр' , ни
ва пвпе карвл тъв чел Фрвтос спре печшсте . пи' каса воервлв! тъв спре кълкат .
л.1 . ИЛ те ве! лепъЛа Лш кжрншреа каси тале, ип Лш стареп та .
к. ЛИ ва Ф1 лш 210а аче'а кета-вой пре слкга теа Елакш ал лв! Хелюе.
к» . 1Ш'л вой липвръка пре ел кк линБръкътттеа та , пи квпвпа та о вой Ла
лв! , ип пмереп , пп кжрпшреа та о вой Ла лш тж1шле лв! , ппваф'ка вп пъ1ов
рште челор че лъквеск лдп 1ервсал'т , пп'челорче лъквеск лш ЬЛа .
12- икн . ЛЛ вой Ла лв1ке1'а каси лв1 Оавк! престе ктървл лв! , пп ва Леск'Ле , ип
пв ва Ф1 чше съ лишгъ , пп ва лшк'Ле , пи пк ва Ф1 чше съ Лесигъ , ип' вой Ла
лв! тър!реа л«1 Оав"Л , нп ва стъпжн! , Ш1 пв ва Ф1 Ч1пе съ'1 гръ!'аскъ л^тпропвъ .

Апока:
3. Т.
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кг . 1Ш'л вой пкпе пре ел стъпжштор лш док крссПпчос. пи ва шеДеа пре скавпвд тър|рп К8СН тятълв! съв" .
кд . ИЛ ва пъйъанШ спре ел тот чел шър^т лш каса татълв! съв Дела чел пик
пжпъ ла чел шаре, тот влсвл чел пик , Дела васвл Агапотиор, пи вор Ф1 сепвал
лв! лш 21оа аче1а .
к§ . Ачестеа 21че Ботпкл Саваот: пи'шка-се-ва отвл чел лштеше^ат лш лок
креДшчос , ш! се ва два , ип ва къ(1еа , ин се ва шерДе шър)'реа лв! , къ Бошпвл а гръ1т .
К А П

КГ.

Ма1'па1пте съ сплос квш иг ЛаюхоЛопосор ва сатс Т|[и>л, <1мгь шашс-гсп <1еап1 1аръ'ии <е на .вшнч .

еНеш*еа 'Првлв!. Въ1*таЦ1-въ коръвше КядхМопвлв!, къ а» пер]'т ,
ниша! твлт пв вор веш' Дт път&птвл Ьлтеиор, Двсв-с^в ров?.
п . Кв1 с'ав фьквт ясешепеа че! че лъквеск .рп остров , пегвцътор|"Г Фшше! , че! че трек шареа прш апъ твлтъ .
г. Сътжпца пегвцъториор? ка сечерътвра чеа аДвпатъпегкцъторп пеатвриор.
А . Рвнипеагъ-те СМоапе, 21*с-а шареа, 1*ар търга търп а гнз : пв т'а квпртс
Дврерпе пащерн . шч! ат пьсквт , ш'ч! ат хръшт тшер!, ш'чГ ат кресквт фсчоаре (1} .
^. 1Ш кжпД се ва а«21 фП Еппет, квпртДе'1-ва прееНврере пептрв Т|'р .
е . Мерцец! ла КалхМоп , вътпд-въ че! че лъкв1ц1 лш островкл ачеста .
а . АвДоар ачеаста а фост сетсш'а воастръ влп лшчепвт, таГляште Де че с'а
Дат ел ?
н. Чше а сфътв1'т ачестеа асвпра ТЧрвлв!? ав та! слав есте ? аХпвпоате? пегвцътори е! че! тър|'ц! Боерп пъткптвлв!.
л. . Потпвл Саваот а с*ътв1*т съ стр1че тоатъ сетецйа челор тър|'ц!, пи' съ
Факъ Де печшсте пре тот чел тър1т пре пьтжпт .
I. Лвкреагь пътлптвл тъв , къ та! твлт пв вор веги коръвН Дела КархМоп .
41. 1Ш ш ж п а тл , каре лштърхтъ пре лшшърац!, та! твлт пв ва пглеа пре
шаре , Ротпвл Саваот а порвпч1Т пептрв Хапаап , касъ ш'аргъ тър]'а лв! .
ги . 1 1 • 1* вор 2|'че: сь пв аДъоцец! та! тклт а въ сстецц нпафаче стржтвътате
Фети Скшвдв! , пи' де ве! терце да К('теп! , шч! аколо пв те ве! оД1хш .
п . ПЬ лш п ьтжпткл ХалДеиор , пи ачеста с'а пвстнт Ле Ас]'р1еп1 , ип шч!
акодо те ве! оД1хш , къ гИвд дв! а къгвт .
А1 . Въ1тац1-въ коръвиле КалхнюпвдвТ, ка а перк тър1а воастръ.
4. (1) Л(« се 21чс П1ЧГ , ка кош п'ар •] аввг поиял .«птрв ппс, 11 съ фМДОвфе къ та] ипе яр»| ♦ост
Ле п'ар Ф1 авкт , пспгрв къ се вор роЕ1 .
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б"| . НИ ва Ф1 лт г!оа оче1а , пъръс1-се-ва ТЧрял шапте-хечТ Ле ап! , ка вретеа
кпк! лшпърат , ка вретеа «пн! от , ш! ва Ф1 Ляпъ шапте-хеч! Ле ап1 , ва Ф1 'Пркл
ка яп кжптек Ле кярвъ .
о1. 1а алъхтъ , лшкяпцкръ (1) четате кярвъ яггатъ, XI* вше кв алъкта , 21
тялт , ка съ'ц! рътже пошетреа та .
41. ННва*1 Ляпъ аче! шапте-яеч! Ле ап! ва черчета Бвтпегев' Т1*рвл , ни 1аръ"иг1 ва Ф1 квт а фосг лдптж!, нива Ф1 лок Ле пегнцътор1е тятвлор лтпъръцшор
лвтп Липре фпцп пътжптвля! .
Н1 . НИ ва Ф1 лег8ЦЪТор1а л»1 , ни' плата сфжптъ Ботпялз!, пк лор се ва аЛвпа , 41 челор че лъкяеск лдппаштеа Потпвля! (2) , тоатъ пегяцътор1а ля!, касъ
шъпжпче , ни* съ воа . ни' съ се саткре, касъ Ф1в сетп Ле яЛнчере аггппте лдпгкпптеа
Мотпяля!

К А П

КА .

Пророчеще «ъ вор пеп1 ргктъц! престе тоатъ втеа, ккт къ грояхшкъ ва Ф1 и'оа жжЛекъцП .

КяпЛ ПКЦ1-

п! се вор таптм .

1атъ Потпкл ва стр1*ка тоатъ лктеа . ни' о ва пястп пре еа , ни ва
Лескопер1 Фаца е! , ни' ва рнзнн пре че! че лъкяеск ^птр'жпса .
и. 1Шва<н попплвл ка преотвл , пи слвга ка Вогппнл , ни сляжшка ка Ооатпа , ФЬва чел че кятпъръ ка чел че в1пЛе , пи' чел че
<1ъ лнгтркткт ка чел че 1а -цтпрятят , личел Латорка пчела кв! есте Ла тор .
г . Кк стр|"каре се ва стр]'ка пътжптнл , ни К8 шерЛере се ва т'ерЛе пътжптвл :
къ гвра Оопшвли! а гръ1Т ачестеа .
д . Плжпс-а пътжптял ни с'а стршат лвтеа , плжпс-пя лдппллцп пътжптклк! .
€ . НИ пътжптнл а фъквт Фъръ Ле леце пептря че! че лъкяеск пре Лжпсял , пеп
трв кълецеа Бопшвлв! о ав кълкат. ни оаХрипшт, ни аХскипват поряпчме, ин ав
стр1'кат легътвра чеа вечшкъ .
е . Пептрв аче«а влестет ва тжпка пътжптял , къ а пъкъточт че! че лъкяеск
пре Лжпсял, пептрв аче»а сърач! вор Ф1 че! че лъкяеск пре пътжпт, ни вор
рътжпеа оатеп! пяц1п1 .
а. Плжпце-ва вшял , плжпце-ва в!еа , скспша-вор тоц! че! че'ш! веселеа
сьФлетял .
и . ,|\пчетат-а весе.пеа Т1*тП1*пелор , л\пчетат-а лшЛърътп1ч1'еа , ни авядоа
пекярацмор, лдпчетат-а гласял алъвте! .
л. . Рннипат8-с'а8, п'ая бъят в!п , атаръ с'а фъкят въвтвра челор че веав.
I . Пвстптн-с'а тоатъ четатеа , лдпюЛе-ва каса , касъ пв штро .
41 Въ1тац|'-въ пептрв в!п претвтшЛепеа , фпчетат-а весел^еа пътжптвля!,
трекят-а тоатъ весел1'еа пътхптвлв!.
16 ; (1)

Б(В11еа Рот*1еясхъ вре: (1ес*р&пеягъ-те.

18 . (2)

.]\п чеа вске : $п 1ервса11ш.

оое:
4

6
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к1 . 1Ш вор рътжпеа четъц! пасти, ии касе пъръс'те вор пер'.
г1. А чества тоате вор Ф1 пре път<т>пт лт пижлоквл пеаткриор, преквт чтева квлеце тасинвл , аша лд! вор квлеце пре е! : ни с1е ва лднчета квлесвл .
д| . Ачещ'а кк глас вор стр'га , 1ар че! че вор Ф1 ръташ! пре пъпшпт съ
вор весел' фпшревпъ кк тър'реа ОотпвлйТ, ткрввра-се-ва апа шърН.
^1 . Иептр» ачеаста шърйреа Оотпвлк! ва Ф1 лдп остроавеле тър'1, шд пвгаеле
БотпйЛй! ва ф' тър!т .
ей . Боатпе Бвтпегевл л«1 1срам (1ела тарцише пътжптйлв! пнпйш ат акгп.
пъ("ежс'еа чел»! в'пе кресПпчос .
3> ■ ПИ вор гръ! : ва! кълкъториор челор че калкъ лецеа . Фр"къ , ии гроавъ , ии лац престе во! че! че лъквщ! пре пътжпт .
||-1>ип
4й 44

и; . ПИ ва Ф] чел че ва фкщ Ае Фршъ ва къЛеа лт гроапъ , ни чел че ва скъпа
Ат гроапъ , прикю-се-ва Ае лац ,

къ Ферестрие червла! с'а8 с1еск'с ии" се вор

клът1 тетелиле пътхптклв! .
А1. Н» тврввраре се ва тврввра пътжптвл, ии* к» лшсъ се ва лиип пътжптвл ,
к . (1 ) Плекатв-с'а, ни' се ва квтрешвра ка о кол'бъ пъшжптйл, ка чел веат,
ни атец'т , ии' ва къде а , ии нк ва пктеа еъ се скоале , пептр» къ л'а в'р»1Т пре
ел Фъръ с!е лецеа .
кд . НИ ва Ф1 лт 21*оа аче'а, ва пвпе Овтпегей тжпа престе посюава червлв! ,
ии престе лдтпърацП пътжптвл*! .
кп . НИ вор асЬпа аскпареа л»1, пл о горлдпккнз лдптрв тър'е, ш! лдптегшицъ:
<"»пъ (2) твлте пеатвр!черчетаре ва ф' лор , ии' се ва тот кърътНа , иивакъс1еа гШл .
кг . ПП се ва лшфрвпта лкпа, ии' се ва рвиипа соареле къ ва лшпъръц' Ботпвл лш Сшп , иилдп 1ерксал'т, ни литаттеа челор вътржп! се ва тър' .
К А П

Кб.

Првроквл ла»(1ъ пре ОлшнегсБ аептрп лмфярпе челе пмпвпате пептрв шътьцйе че се вор да
геле С(опгяг,| : пептрг пг(1сисс:е чеюр ..епгаац! .

фп швп-

оатпе Бвтпегекл пиев , тър'те-в(ш, пи' вош лъъАа пвтеле тъ» ,
къ а! фъквт лвврьр! нипвлате :
сФатвл чел Ат лшчепвт ас1евърат
съ ф'е .
щ, Къ а) пвс четъц! лдп пътжпт , четъц! тар! , касъ пк кагъ те
телиле лор : четатеа пекресПпчоиилор лдпвеак пв се ва г'сИ .
г . Пептрв ачеаста вше те ва кнвжита попйлил чел сърак , ни чегьцме оатепиор челор пъпъст8)'ц! те вор Бше-квввпта .
д . Къ те-а! фъквт ажктор лп тоатъ четатеа сшер^тъ , пи акопер!тор челор
20. (1) .ЛДпчса леке , Ш| к« игт1ре (е ва ьлгп' пиилптял ,

22. (2) Елепеще прт
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че авслъв1т пептрв лнтса , 12БЪВ1°-ве! пре е! Де оатеп! ръ! , ръкореалъ челорлтсетац!, пп ръсвфлвре оатешлор челор пъпъствщ! . Б1'пе те вор кввжпта .
е . Ка шще оатеп! кв пвцт свФлет лдпсетацД лдп С1оп , къ'1 веГ тжптгч пре
е! йе оатепп че! Фъръ ае лспе , кърора пе-а! ват пре по! .
е. 1Ш ва Фаче Ботпвл Саваот твтвлор пеатвриор лдп твптеле ачеста (1)
кеа-вор вссс.и"с , веа-вор вт .
а . йппе-се-вор кй пи'р л\п твптеле ачеста : аЧ ачестеа тоате пеатврмор ,
къ сФатвл ачеста есте престе тоате пеатврме .
Й . фппщт-а тоартеа в1рв1па' , ни 1аръ'ш! а лват Бвшпеге? тоатъ лакръта
Дела тоатъ Фаца , окара попилвлв! о а лват йе престе тот пътжптвл , къ гвра
БотпвлвТ а гръ1т ачестеа .
л». . 1Ш вор 21'че л\п 21'оа аче1а : 1'атъ Бвтпегевл пострв : (2) лдптрв кареле
ат пъоъжДвет , нп пе ва тжптм пре по! : ачеста есте Потпвл ащептатв-л'ат пре
ел , пи ле вот ввквра , нп пе вот весел I Де тжгтЛреа поастръ .
1 . 0(1]'хпъ ва Да Бвтпегей лш твптеле ачеста , пп се ва кълка МопвтДн ,
преквт кълка ар1еа кв каръ .
<н . иИ 'нп ва СЛ0Б021* тжТшле сале, л\п че кш нп' ел а етерът а шерДе , ни ва
сшер! сетец1'еа лв! , престе челе че а пвс тжна са .
н). ПП л>ппълц1'теа хШлъ] челв! Де скъпаре ва стер1, нп се ва погорж пжпъ
ла пътжпт .

КАН

КЗ .

Мицъпире пептрв .цппъ.щ;|реа арепцмор , Ш) стер>реа пеьреЛтчопПлор . Съ роап Пророк».] пептрв
лдптоарчереа пехреашчопшор : пре чеГ арепцГ ла покъшдъ лшйеашп* .

|п210а ачега кжпта-воШ кжптареа ачеаста л>п пътжптвл ЬДе! 21кжпД : 1атъ четате таре , нп шжптв1ре ва пвпе поъ гПъл , пп лтпрежврвл 21'ДвЛв! .
п . ГесшДе'ц.1 порцие съ ттре попвлвл, чел че пъгеще Дрептатеа , нп чел че пъгеще аДевървл .
г . Чел че апъръ аДевървл , пи пъгеще пачеа , къ спре тше Воатпе ат пъДъжЛ»1Т пжпъ лшвеак.
д . Ввтпегевле чел таре , чел вечпш .
е • Чел че етерни! а! погоржт пре че! че лъквеск лдптрв челе лишалте четъц! тар! ве! стрша нп' ле ве! сврпа пжпъ ла Фаца пътжптвлв! .
з. 1Ш ле вор кълка пре еле тчоареле челор влжпг!, ни папШ челор стерщ!.
3- Калеа челор вше креДтчош! петеДъ с'а фъквт , пп гата есте калеа челор
вше-креДтчош! .
6 .

(1) Осп»ц ае весе!1в, остц ас мп .

9 .

(Я) Сф1пц|-Г.

45 .

Апова
7 ,7
2| 4

Шх1я:
1 л-
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и. Къ калеа Оотпчлв! есте жвйеката , пъоъжовгг-ат лдптрв пвтеле тъв . пи
лштрв потешреа , с1е каре сюреще свФлетвл пострв .
л. . Бе поапте тжпекъ Бвхвл пиев кътре тше Пьтпегекле , пептрв къ лвпипъ сжпт порвпчеле таде пре пътжпт , брептате въ льпвъцац! , че! че лъквщ!
пре пътжпт .
I . Къ а дочетат чед пеккрат , тот чел че пв ва довъца йрептате пре пътжпт ,
ас1евър пв ва Фаче , р1а,1Чв-се чел пеккрат , касъ пв вагъ тър1реа Поншвлв! .
&1 . Боатпе допалт есте врацвл тъв, ни п'а Щ1вт , 1ар квпоскжп^се вор рвшша , пюлшре ва два пре попвлвл чел педовъцчт , пи аквт фоквл пре че[
прот1вш'ч1 л\1 ва тжпка .
к! . Ооагаае Бвтпегевл пострв паче а"ъ поъ, къ тоате пе-а1 йат поъ .
п . Боатпе Бвтпегевл пострв пющепеще-пе пре по! : Поатпе пре алтвл
аФъръ (1е тше пв щш , пвтеле тъв пвпит .
*\ . 1ар торцН В1ацъ пв вор вейса, тч! (юфтори пввор дов1еа, пептрв ачеаста
ле-аГ адвс асвпръ, ил" а! шерДвт, ии а! рлЛкат тоатъ партеа вървътеаскъ алор(1).
с| . АДаоце лор реле Боатпе , айлоце реле чедор тър1ц! а! пътжптвлк! (2~) .
51 . Боашпе дотрв иекаг пе-г;т аДвс атште йе тше, дотрв пекпг Ш1'к песюпсьреа та есте поъ .
а! . 1Ш преквт че1а че съ кшвеще кжпс! съ апроте а пате. ни дотрв йвререа са
а стр1гат , ата пе-ат фъквт челв! 1ВБ1Т ад тъ8 .
И1 . Пептрв Фр1ка та Воатпе, до пжптече ат лвпт, ни (3) ат кишт цн ат
пъсквт , йьхкл тжпт«1'ри тале ага фъквт пре пътжпт, пв вот къс!еа , 41 вор
къс1еа че! че лъквеск пре пътжпт .
л.1 . ./|\пв1а-вор торци, ни се вор сквла че! сПп тортжптвр!, ш! се вор весе.и
че! сюпре пътжпт , къ роаоа чеа Дела тше вшс!екаре лор есте , пи пътжптвл
пекреашчонилор ва къвеа .
к. Мерц| попвдвл гшев, ттръ до кътара та , липиНе вшл та, асквпйе-те
пвцш кжтв'н|1 пекжт , пжпъ ва трече тжгпел Оотпвлк! .
К4 [Съ 1*атъ Ботпвл (Ип чел сфжпт ва павче тжш'еа са престе че! че лъквеск
пре пътжпт , ии' вт Нескопер! пътжпткл сжпцеле съв , ии пв ва та! асхвпае
пре че! кчши .
К А П

ВЗ.

Пейеппреа г.ълавркл»! , са» а (Паволвла! . В1еа чеа бкпъ , сп& Бнермса чслоралеоЛ. Чегатеа чеп тарс
се ва пасти . Фи Д»1 1сраи фпторклшк-се о!елв Ас|'р1еп!, ин Цп Епает, се вор .рпкиш Контим ;цп
1ерн1а.1|ш .

по гша аче^а айвче-ва Бвтпеяев' саъчеа чеа сфжптъ, ии тарс. ип
тпре асвпра вълаврвлв! (шарпелв!) че Фвце, Ш1 асвпра вълаврвлв! че
лв! лдпколъч1Т , Ш1 ва вч^е пре вълаврвл чел Лп таре .
в. ^П21оа аче1а В1еа бвпъ, (дарвл дв! , касъ остъпжпеаскъ пре еа.
14. (I) Касъ се фтпъртъшаскг кв в1аца чеа 1ср1Ч|'тъ. 15. (3) Л\пчеа век|С съ амъ ;
«ъквт тоате ютаръле път&итклв] . 18. (Я) Лс-а I лщипс г1врер1ле пащер)! .

Департе а
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г Е8 четате таре , четате лшквпцвратъ Де оци'ре , лп/аДар о воШ аДъпа пре
еа, къ се ва два поаптеа , ни 'моа ва къДеа улДвл е! .
А . Къ пк есте , каре съ пв се ф! апвкат Де еа : чте тъ ва пвпе съ пъяеск паеле лт цартъ? пептрв вътаеа ачеаста о ат лепъДат пре еа .
6- Пептрв ачеаста фъквт- а Ботпалтоате, кжте а ржпДвЬ, арс8га'ат, стр1гавор тоц! , че! че лъквеск лштр'жпса , съ Фачет паче к« Джпсвл , съ Фачет
паче .
е . Фи лв! 1аков, че! че вш, ва оДр ьсл|, ни ва лшФдор1 Тсраи , ни се ва втнлеа лвтеа Де роДвл лв! (1) .
а . А» пв преквт ел а бътвт, ии ел лшсв'ш! аша се ва рът ? са8 преквт
ел а «Ч1С , аша ни ел се ва оторж ?
н . ЧертжпДв'! , ни окържпДв'1 ва слобоя! пре е! . N8 ера! тв, чел че квцета!
к» Двх аспрв съ'1 вч^г! пре е! к» Двх Де тжше ?
л. Пептрв ачеаста се ва лва Фъръ Де лецеа лв! 1аков, пи ачеаста естевтекввжптареа лв! , кжпД воШ лва пъкаткл лв! , кжпД вор яДрОБ! тоате шетр!ле кашщелор ка праФвл тървпт, ш! пв вор рътжпеа копачи" лор , ни Моли лор тъец!
ка о Двтвравъ Департе .
I . Тврша чеа дъквпъ се ва лъса ка о твртъ пъръмтъ , пи ва Ф1 шйлтъ вре
те ла пъшвне ,, ип' аколо вор осНхш тврте (2) .
&1 . НИ с1кпъ кжтъ-ва врете пв ва Ф1 Л1птр'жпса пишк верДе, пептрв къ се ва
века . Фете! челе че вешц! Дела веДере вешц! . Къ пв есте попвл , кареле
аре лтцелепере , пептрв аче1а п» се ва лшДвра спре е! чел че 'I а фъквт пре
е!, шч! чел че '!а плъсншт пре е1 пв'! ва тив1 .
"!
В1 . 1Ш ва Ф1 лт 2|'оа аче1а , аствпа-ва Ботнвл Дела еяервл ржвлв! (•") пжпъ
ла ршоквроп (4), 1ар во! аДкпац! пре фН лв! 1сраи впвл кжте впвл .
п. 1Ш ва Ф1 лш хюа аче1'а вор тржпннта кв тржпшца (5) чеа таре, ни вор
вен1 че! перщ! лш цара Ас1*р1еш'лор , пи че! перщ! лт Егшет, ни се вор лдпкпш
1)о1ши;.ий лдп швптеле чел сфжпт луп 1ер»сал1т .
6 . (\) ЛДпцедеие пре крецмп!. 10. (2) Смпах аша гълтгчеще <Пп Еврееще кг четатеа чеа .цптьриъ,
ппгйръ Ф|)»тоасъ , пп съ дасъ , им 11 пъръсеще , Еа о пвст;е .
1ар Б1си'еа чеа Леипеаскъ <(е С» :
1ероп1ш йе пре Еврееще тъдшгчпъ аша аре: къ четатеа чеа лдптграъ ва »1 пьепе, чеа фратеасъ се ва
лъса, пи се ва пвстП ка паспеа . 12. (3) Гаял ЕвФратвлвГ .
(4) Акма , С1тах, ип Теоаоттп йт
Еврееще а тъдшъч1т : папъ ла хотпргл ЕппетиМ , прекга аре им чеа веме ротжпеаси . 13 (5) Кг всспрея Евапгел1с1 .

45.

2*
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ПР0Р0Ч1ЕА,
К А П

КН .

Сстециор , пп седмор Ь ратен! ле атерпщъ Пмппсхск,
пептря кг рлй Ле |;81пптме Нророчдлор .
|1';111'1->'|1|| въАехАея спре пнпчкпь.
МаГппппе епвпе йе шатра каре се ва шое .рп капи вппвлк! .
Ое
пеЛсапса челор пе асмигьтор! , ни йе шАпгьереа челор бвп! .

[а! квпвпе! (1) сетеше! , пъипщи лв! Ефраш , Флоарео . каре а къ/.кт (Нп тър1ре пре вжрфкл твптелв! чел«1 грпе , че! че съ лииватъ фъ| ръ с1е В1П !
н . 1атъ таре , ни греа есте тжшеа Вотпулв! , ка гртсНпа , че
кайо жос , каре п'аре акоперетжнт , сипи; кас1е , ка твлцше де апъ т»л~
тъ , каре тжряще цара пре пътжпт, ва Фаче опЧхпъ кв тжТшле .
г . ПИ к» шчоареле се ва кълка квпвпл сетеше! , пъпшцН л»1 Ефра^ш .
^ . 1Ш ва Ф1 Флогреа , каре а къхкт сИп оъйежйеа тър1'ре! пре вжрфкл т«птел»1 чел»! лдппалт , ка чел че алеаргъ лдппаште ла стокт , каре вмьшлУо ,
таГпаште йе а о лка .]ш тжпъ , пофтеще съ о лшпцъ .
е . фп 210а аче1а Ф1-ва Ботпвл Саваот квпвпа пъйсжаЧ! , чеа лдтплетпъ кв
тър1*ре , а попвлвлв! ппев чельТ рътас (2) .
5 . 1Ш ва рътжпеа лштрв йвх с!е жвйекатъ ла жвсюкатъ , ин тър1в челор че
опреск а ошорж .
я . Къ ачециа к« В1'пкл ав рътъч1т , пептрв въвтвръ >;ец|'въ п8 рътъч1т , преотхл - пп пророквл 'ш'ак емпт Лп гшпте пептрв веиле, лшгцптв-с^в- пептрв вш,
К8трет8ратв-с'а8 йе вец1'е де С1керъ , рътъч1т-ав: ачеаста есте арътареа .
н . Блестетвл ва шлака сФатвл ачеста , пептрв къ сФатвл ачеста есте пеп
трв лъкопне .
л . Кк1 ат вест реле ? пи квТ ат вест веете ? че! лнщъркац! Дела ллпте , че1 ствлш! йела цжце .
I. Кекаа престе пекаг г щеаптъ , пъйежйе престе пъйежйе , лдпкъ п»цш , л^пКЪ П8Ц1П .

1 Кор1п:
л, . Пептрв а"еФъ!тареа ввгелор прт 'тр'алтъ л!шбъ, къ вор гръ! попвлвлв! ан 21 честв1*а 21'кжп(1:
(м . Ачеаста есте осНхпа челв! флъшжпй , ип ачеаста есте СФържвлареа , пп п'а
вркт съ асквлте .
Пга:т
п . ЛИ ва Ф1 лор квзжптарса л«1 Вктпегев пскаг престе пека/, пъйежею пре117 22 сте пъйежйе , лдпкъ пгц!п , лшкъ пвцш касъ теаргъ, ии съ кагъ лнтппо! , пи
Матс!» съ се пр]"шежг1к1*аскъ , ни съ се гдровеаскъ , ни' съ се пршгъ.
21 42
д1 . Пептрв аче!*а асквлтоц! кг-вжптвл Потпвлв! върсац! пекъжщ! , ии БоерН
Фапте
П0П8Л8ЛВ1 челв! (Пп 1ерксал1П1 .
4 и
(=1 . Къ ац! х|'с: Фъквт-ат легътвръ кв 1айвл , Ш1 ашегътжпт н тоартеа ,
1 .

(0 Л\тпгръц|'еГ трв»аше .

5 .

(2) Л\пчеа веке съ а*л* пн ^п Егшет.
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В1Фор 1»те йе ва трече , пв ва веп1 престе по1, пъс-пт пнпчвпа пъйежйеа поа- \ петря
СТръ , НИ К8 ПНПЧКПЪ по вот акопер' .
2 6
51. Пептрк ачеаста аша г!че Бопшвд : 1'атъ е§ во1» пвпе лш тетелпле С'о- роша:
нклв! татръ (1) Ае твлт прец, алеасъ , лдп капвл вппвлв!, чнютпъ лштрв те- 9 33:
телнле е! , ни чел че ва крейе лдптр'жпса пв се ва ркпппа.
31 . 1Ш В018 п«пе жваекатъ лштрв пъйежсю : 1*ар ш1ла теа лдп квтпепе , пи' че1
че пъДъжсЬпц! лдпгайар спре нппчвпъ, къпе ва трече престе во! в"Фор.
ш . А в пв ва стр1*ка ни легътвра воастръ чеа кв шоартеа , пи пъс"ежс1еа воастръ чеа кв 1ас1«л пв ва рътжпеа ? в'Фор лшвълв^Лв-се де ва веп1 , вец! Ф1 л»1
спре кълкаре .
А*. Кжпс1 ва трече ва р'(Нка пре во! аЧпппеаца, йе ашшеанд ва трече г'оа, ни
поаптеа ва Ф1 пъйежае реа : лшвъцац!-въ а а«21 че! еПп пекаг .
к . N8 пвтеш съ пе ватепа, ни лшиппе ат слъшт апе айвпа .
к» . Ка 8П твпте ал пекхрац"лор сквла-се-ва Потпвл , ни' ва <н лт валеа Гаваопклъ!, кв ткше ва Фаче лккрврие сале , лвкрвр! йе атъръчвпе , ни тжшеа а.лпшъ.
ле! стрет ва лвара , пи ашъръчвпеа лв! стрешъ .
5- 20кп . 1Ш во! пв въ веселщ! , тч1 съ се лштърегскъ легътврие вопстре. пептрк 1 пара:
къ лвкрвр! съвжрнпте , ни ржпЛвпе ат аи1т с1ела Потпвл Овгопегевл Саваот, ка- 14- пре ваФаче престе тот пъшхптвл .
1сяс№:
кг. Бъгац1 лш врек! , ни авхщ! гласвл ппе8, лвац1 агшпте , 1ш* асквлтац! кв- 10- 10вштеле теле .
«а . АвсЬарпв тоатъ 210а ва ара чел чеаръ? пйпвва гъп' сът.т.пца са та!_
'паште ве че лвкреагъ пъшжптвл ?
к^ . Ав пв клпй в а петег' Фаца ле!, атвпч! ва сотъпа пвцт так , авьчгшп?
ни апо! ва сетъпа гржв , ни ори , пи тъла^ , ни алак лдп хотвреле тале ?
кз. ПП те вс! черта кв жвйеката Пвшпегеклв! тъ8 , ни те ве! весел! .
«з- Къ пв кв гревтате се квръцъ тпккл , п1ч! кв роатъ с]е кар съ калкъ ктнпкл , 41* кв то1аг съ сквтвръ таквл , 1*ар к1пи'пвл кв пжше съ тъплткъ .
кй . Къ пв лдпвеак тъ вой тдтеа ев пре во! , ш'ч! гласвл атъръчвпе! теле ва
кълка пре во! .
кл. . ГШ тшвпме ачестеа с!ела Потпвл Саваот а опит , сфътв'ц'-въ , пи* лшпълцпц! г1ешартъ тжпгжере .

К А П

КО.

Ия1'щ|пте съ спвпе .апквпцврареа Ле ощ!ре, нп пскагвл ]ерксалмпв.1в7 . Оъратарея пеашкрнор, кяре'1
вор .ппквпивра пре ел . 1)е картса чеа исчет.штъ , пл йе ормреа Евре1лор : ва! с» вестеще челор че »ак
с«ат айлпк , таГоа10те спвпе , кг ргтгш|'целе лв! 1акон се пор лг.пнпа , пи се вор фптолрче .

а! четатеа АрЛл (2), каре о а бътвт ЪавМ ! аййпац! ройвр! йш ап
|лшап, пептрк къ вец! т.ъпка кв Моав .
п. Къ во*8пекъж!пре АрНл , нп ва ф* тър1*еа, Ш1 аввц1*а лв! а теа.
г . ПП те В018 лшквпцвра ка 1)ав*с* , ш! те воШ лшч1пце кв шапц ,
Ш1 во18 21*(П , пи' В018 пвпе лдтпрежйрвл ттй тнрпкр! .
16.

(I)

Пре Хр1сюс.

1.

(2) 1гр<сал1швл певтрв п.р!1в са !Ъ7ие АрН*.
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^ . 1Ш се вор стер1 да пътжпт кввштеле таде , ип лш пътжпт кввштеле таде
се вор аФвпба, ип гласвл тъ» ва Ф1 ка ад чедор че гръеск Лп пътжпт, ип да Фаца
пъшжптвлв! гдаскд тгк ва сдъб1 .
@. П11 ва Ф1 ка пвлвереа бела роатъ аввц1еа чедор Фъръ бе деце , пи кацърлпа че се спвлверъ твлцшеа чедор че те с«п8п пре тше , ип ва Ф1* ка о лшпвптвръ репебе бела Бопшвл Саваот .
9. Къ ва Ф1 черчетаре кв твпет , ип' кв квтретвр , ш! кв глес таре . волввръ
фПВЪДВШбв-Св 18Тв, 1111 Паръ бе ФОК ПНСТВШб .
3 . 11И ва Ф1 ка ачелв! че В1*сеагъ лш сотп аввцдеа твтвлор пеатвриор, кари
а в бат ръгБ01В асвпра Арилвлв!, ип тоц! кац! с'ав ръгво1т асвпра Ьзрвсалшвлв!. пи
тоц1 кхц! с'ав абвпат асвпра лкТ, пи кжц! л'ав пекъяит .
и . 1Ш вор Ф1 ка Ш1 че! че веа», нп тъпжпкъ лдп вкз , ип" бвпъ че съ бещеаптъ
бешерт де есте внзвл , пн лдп че кш вгсеагъ чел сетос , къ веа , ип' бвпъ че съ
бещеаптъ тот ли есте сете , ип свФлетвл лв! лшбешерт а иъбъжбвп, аша ва Ф1
аввшеа твтвлор пеашвриор , каре с'а» ръ2во1т асвпра твптедв! (лопвдв! .
л. . Сдъв|'цТ, ип въ спъипжптац! , ип въ фтвътац! пв бе С1веръ , ш'ч! бе вт .
I . Къ в'ав абъпат пре В01 1)отпвл кк бвхвл втшпци , ии' ва лишбе оки дор,
ни" а! пророчиор лор, пи а! воериор дор, кари въб челе асквпсе .
А1 . 1111 вор Ф1 воъ тоате кввштеле ачестеа, ка кввштеле кърцп че! печотлв1те,
каре о вор ба отвлк! , че щ1е карте , уЛкжпб : четеще ачеаста , 1ар ел ва иче:
пв почв еь о четеск , къ есте печетлв1тъ .
К1 . 11 1 1 се ва (1а картеа ачеаста лш тжпа отвлвТ, че пв щ1е карте, ип' вор 21че
дв1 : четеще картеа ачеаста, ип ел ва 21че : пв щ1в карте .
Матс18

П . Ш1 а г'\с 1)ошпкл : апроп1"е-се бе пипе попвлвл ачеста кв гвра са , ип кв

1 :>. 8.

Бваелс сале тъ чшсгеще , 1ар Шта дор бепарте есте беда пипе,

Марко,

тъ чшстеще лпвъцжпб порвич! отепещ! •, ш! лшвъцътвр! .

1ар лшгабар

7- 6.

д|. Цоптрк ачеаста 1'атъев В018 съ швт пре попвлвл ачеста, ип' .]1Т В01ВШКТП пре сЬ

или

ип во1"в п1*ербе лшцедепчвпва лшцелепцмор, пи ппптеа чедор пр1чепвц1 о воЙ асккпбе .

1. 8.

^ . Ва! чедор че фпк сФат абжпк ! ип' пв прш Потпвл , ва! чедор че Фак сФат

| Кор:

лштр'асквпс !

пн вор ф! лштрв дптвперек лвкрврие лор, нп вор 21че : Ч1пе

1. 19.

пе-ьв вггвт пре по!? пи чше пе ва квпоаще пре по'1? са8 челе че ле Фаче/п по1?

С1рах-

31 . А8 боар пв въ вец! сокоп ка лвтвд оларвлв1 ? ав боар ва 21че 21'61'реа чел»!

аз. ^6 че о а 2161Т пре еа : пв пГа! 2161Т тв ? сав Фъптвра чедв! че о а фъквт : пв Д1пцедепцеще т'81 фъквт ?
л\ . А8 пв лткъ пвц1п , Ш1 се ва твта Л1вапвл да твптеле Хертел , пи Хергаелвл ка о бвтвравъ се ва сокот! (1)?
ш . 1Ш вор ав21 лдп 21оа ачв1а свргИ кввштеле кърцН , Ш1 че! б1птр» дптв
перек , Ш1 че! бш пегвръ : окИ орвиор вор вебеа (2) .
17. (1) С> вор фптоарче ла хрсщшнате леатср1ле . 18. (2) Лвпмпа Евапге!1в1 .
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А1 . 1Ш се вор внквра сърачп прш Пошпвл кк веселие, пп че! Фъръ ае пъйежЛе аштрв оатеп! се вор вшплеа бе Бвквр1*е .
к . Лшат-а чел Фъръ йе леце , пп с'а сФжрнит чел трвФаш, ни а« пер1'т че!
че Фак Фъръ Ле леце л>птрв ръвтате .
к& . Ш1 че! че Фак Ле пъкътвеек оашет! кв кввжптвл , ил аре тоц! че! че
швстръ лш порц!п1ебекъле ворпвпе, пептрв къ аЙ авътвтпре чел с1репт ла че!пейрепц! .
кп . Пептрв ачеаста аша 21че Ботпвл асвпра касП лв! 1аков, каре о а алес
еНп Авраат : ик аквт се ва рвшша 1аков, п!ч1 'ш! ва скътва аквт Фаца [срам.
кг . 41 кжпа" вор веаеа фн лор , лвкрврме теле , пептрв пипе вор сфшш" пвтеле пнсв. N11 вор сфшц| пре сфжптвл лй! Гаков, ип Ле Окпшегекл л»! 1срщ'л се
вор теше .
кд . Ш1 че! че рътъческ кв йвхвл вор квпоаще л^пцелецереа , нн че! че кжртеск вор лдпвъца а асквлта, пп лшииле челе гжпгаве вор лшвъца а гръ1 паче .

К А П

л.

Спкпс Евремор реле , пептрв къ пе фпгревжоо' пре Ботпи а& алергат 1а ЕгшгепТ .
Пептрв къ п'а»
врвт съ аскмте а"е ПророчГ, ле спкпе пекахзрГ. Овтпегев ва *1 тиоспв челор че се вор лттоярче ла
вешреа л»Г Хрктоо . Пре че! пекре^пчош! гроагщкъ хвЛекатъ лд1 ащеаптъ .

а! фН пъръс1тор! ! Х1*че Юошпкл : Фъквт-ац! СФат пв прш пнпе , нн
токтеалъ пв прш йвхвл пнев-, касъ аа*ъопе'ц,1 пъкате престе пъкате .
в. Че! че шерг касъ се погоаре л^п Егшет , ил пре пнпе пв пГав
лштреват, касъ капете ажвтор йела Фараоп , ип съ се акопере Дела
Епптеп! .
г. Къ ва Ф1 воъ акопер1реа лв! Фараоп спре рвшше , ни челор че пъаЧжЛвеск спре Егшет , окаръ .
д. Къ сжпт лш Тап! къпетепП вест1*тор! ръ1 .
е- фпсишерт вор остет кътре попвл, кареле пв ле ва фолос1 лор спре ажвтор, 41 спре рвнппе , нн окаръ. Вебеп1еа х|'арелор челор кв патрк шчоаре Л1а
п»ст1'е .
9 . -|\птр« пекаг , пп лдптрн стр1ттоаре левл , ни пв|'вл Ле лей , е1е аколо пп
аспк!е , ни пв1 Ле асшсть гвврътоаре , кари аЛвчеа пре асш!, пи пре къпнле аввШеа са ла пеат , каре пв ле ва фолос1 лор спре ажвтор, Ч1*спре рвннпе, ш! окаръ.
д. ЕпптепН ппш'к , нн ллпха(1ар вор фолос1 воъ , вестещеле лор , къ сюшартъ есте шжпгжереа воастръ ачеаста .
я. Аквт Дар шъхжпа* скр1*е ачестеа пре леспейе, пп' лдп карте, къ вор Ф1 ачестеа ла /Ллело врепш, нн пжпъ лдпвеак .
л . Къ попвл пеасквлтътор есте , фй* пппчшонп , кари пв вреав" съ асквлте
лецеа лв! Лъпшеге» .

360
ПРОРОЧ1ЕА,
I. Че! че 2'к Нророч'лор: п« вестщ! поъ, пн челор че въс! веЛепй пк пе гръ—
1Ц1 поъ, ч? пе гръ'ц! поъ, пипе вест'ц! алтъ рътъч'ре .
д1 . 1Ш пе жптоарче^! пре по! йш калеа ачеаста, двацДйела по! кърареа ачеа—
ста , Н1 ]" л»ац! Леля по1 кквжптъторкл л«! Тсрам .
п\ . Пептрв аче'а , ачестеа а'че Вотпвл сфжптвл лв! 1сра*л : пептрв къ п'ац!
асквлтат Ле кквттеле ачестеа , ч' ац! пъсЬжсШт жптрв пшчвпъ , пи пептр» къ
а! кжрт1Т, пи те-а! лмкрехвт кввжптнлк! ачеств'п .
п. Пептрк аче*а Ф'-ва воъ пъкатвл ачеста ка кп г\Л , каре кайе лтДатъ , а
впН четъцТ тарТ че с'а лват , акърв 'а жпватъ Ле Фацъ есте късмзреа .
д1. НИ къйереа е! ва ф* ка сФържтареа впь! вас йе лвт, &т кърътИъ свпц'ре .
кжт съ п« се аФле лштрв еле хжрв , кк каресъ аДвч! фок, пн кв каре съ е! пв—
ц|пъ апъ .
@| , Аша 21че Потпвл : Потпкл сфжптйл лв! 1сраи , кжп(1 те ве! лдптозрче, ш/
ве! скспша , атвпчеа те ве1 тжптв', ни ве! квпоаще впие а! фост, кжпс! пъс1ъж(*81а1 лдптрк челе <*ешарте . Пешартъ с'а фъквт тър1'а воастръ, ип п'ац! врвт
съ авгщ! , 41 ац! 7Лс :
91 . Пре ка! вот Ф8ц1 , пептрв аче'а вец! фвП1 , пн ац! 21*с : пре лдпкълекъторГ
1вц1 вот лпкъл'ка , пептрв аче!а 'вц! вор ф! че! че въ вор гош пре во! .
31 . 0 1ш'е вор Ф8Ц1 с!е гласвл 8П81а , пи Ле гласвл а чшч! вор ф«Ц1 гаълц! , пмъ
че вец! рътжпеа ка вп свл сю кораБ1*е пре твпте , пн ка вп стеаг , че се поаргь
пре а"еал .
ж. ПН 'аръ'ш!ва ащепта Овпшеге», ка съ се жпйвре спре во! , пн пептрв аче'а се ва лшпълца , касъ въ пп*лв'аскъ пре во! , къ жвдекътор есте Вотпнл
Пвтпегевл вострв , Фер1чщ! тоц! че! че петрек ли)тр*жпскл .
.0.1 . Пептрв къ попкл сфжпт ва лъкв' дп (лоп , пи дп 1ерксалнп кв плжпцере
а8 плжпс (1 ) , пплвеще-тъ, т'лв*-те-ва, гласвл стр)'гърм тале кжпй л'авмвт,
те-а асквлтат .
к. 1Шва йа воъ Потпвл пж!пеа пекаявлв!, ин япа певоП , ин та! т»лт пв
се вор апрота с!е т'пе че! че те дпшалъ пре тше , къ оки тъ! вор вее*еа пре
че! че те дпшалъ .
лк . ПП крекие тале вор а»21 кввштелс челор че те-;.» дпшъдат , кари 2 1к :
ачеаста есте калеа , съ терцет пре еа ор! с!еа бреапта, са« с1еа стжпга .
кп ИЛ ве! пжигър' кюли че! Ферекац! к» арпшт, Ш1че! Ферекац! кв авр, шП
ве1 гйроБ!' тървпт , шП ве[ вжптвра ка впа че! че аре пре С1пе (2) , ни ка ш'ще гкпо1в лд! ве! лепъйа .
кг . Атвпч! ва ф" плоае сеш1пц1! кжтпвлв! тъв , Ш1 пжшеа ройвлв! пътжптвлв!
19 .
тале .

\ ) .|\п Еирссще та! швлт па ве1 нллпуе , къ ва «аче пил кк и*пе , к*'.1н1 ва а»| пасм стр1'г>р|'1
(2) -|\п чеа1ат]пеасп: ш1 ве! лдншргщда пре е! ка пенръц^а че! че аре ккрцере Де юп%.
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тъ8 ва Ф1 твЛтъ , ш! грасъ , пп се вор паще вхтеле тале лш июа аче1а лш док грас ,
пп ларг .
кА . ТаврП вощр! , пп' Б01 , че! че лвкропхъ път,т,пткд вор тжпка пае тестекате кв орг вжптврат .
кс. 1Ш ва Ф1Л1Птот твптеле лшпалт, нп лш тот Леалвл лшпалт ва кврце апъ (1)
лдп ъ1оа аче1*а, кжш! вор пер1 твлц! (2), пп вор къЛеа тврпвр1 .
кз. НИ ва Ф1 лвпнпа лвпп ка лвпппа соарелв!, ни лвпппа соарелв! ва Ф1 Ле
шппте орТ та! шаре лт е!оа аче1а , кжпЛ ва вшЛека Вотпьл /Лрошреа попклвлвТсъз, атгшч! пп Лвререа рапп тале ва вшЛека.
кя • Ьптъ пвшеле Бопшвлв! вше Лвпъ твлтъ врете , аргътоаре тжш'е , кк
тьр1ре кввжптареа ввгелор лв1, кввжптпре п.ипъ сю шжте, ш1 1вш*теа тжпп
л»1 ка фоквл ва тжпка .
ки . 1Ш 1)вхвл ле!, ка апа лш вале тжржпЛв-се , ва веш пжпъ ла грвтаг ,
пп се ва АтпърцЛ , касъ тврввре пеашврме пептрв рътъч1"реа лор чеа Лешартъ ,
шП ва гот пре е! рътъч1*реа, ип"1 ва пршЛе лшпаштеа Фецп лор .
к,о. . Ав тот-(1еавпа съ каЛе съ въ веселщ! во! , ни' съ мтрац! лштрв челе сфште але теле тот-Леавпа , ка кжпЛ вц! сърва , ип ка кжпЛ , в'яц! весел1, съ
штряцД кв Флвер лш твптеле Вошпвлв! , ла Бвтпегевл лв! 1срам ?
л. НИ 8821тъ ва Фаче Вотпнл тър1реа гласвлв! съй , ип тжтеа врацвлв!съв
о ва връта кв тжт'е , ип кв врц1'е , ни кв Флакъре пиств1'тоаре , твпа-ва таре
ка спа , пи ка гршЛша каре кв сиъ се погоаръ .
а* . Къ прш гласвл Бошпвлв! се вор ш'рк1 Ас1р1еш! , кв рапа , кв каре ва
вате пре е1.
ля. НИ ва Ф1* прш 'прежврвл лв!, Ле впс1е авеа пъЛежЛе Ле ажвтор, лштрв карП а в пъЛъжЛвп , аче1а кв тжтпше , пи кв алъвте вор Ла ръгвоШ асвпра лв!
(ПП СКППБПрС (3) .

аг . Къ тв та^паште Ле гие те ве! пеЛепс! , аЛ Лоар пп ще с'а гът съ лшпъръцещ! ? вале аЛжпкъ , летпе гъкжпЛ , фок , пп летпе твлте тжш*еа Бот
пвлв! , ка о вале Ле 1'арвъ пвчоасъ апртсъ .
К А П

ЛЛ .

Пророчеще, кат н ЕвреП, мрИ а» лгсаг пре Овтпехе* , пп а» ааергат и ЕпптепГ , пи да ажвгорЬпе
отепещГ, »ор «ерЬ
1»р че1 че се вор ^миовряе ла Оотпвд , кв пвтереа лв1 Овшпсгев се вор 124,111 ,
.Ц\п(1еаш11Ъ да иоьгищъ , пи да лдп<1рептаре .

а! (4) челор че съ погоаръ лш Егшет пептрв ажвтор ! челор че
пъЛъжйвеск лш ка! , им лдп каръ , пептрв къ сжпт твлте , пп Ле кълъраш! твлцше твлтъ, пп' п'а8 пъйъжЛв1т Л1птря сфжптвд лв! 1сра1л,
П1ч! айкъвтат пре Ввтпехев .
25. СО Варел- СО ЧеГ пекре^пчош!.
32 . (3) Евсев!е тликвеще кввлптв* ачеста Ля скшБаре ,
«вт п <1:п пр.етеп! съ вор Фаче връжшашГ , ха кеш ар ^,е се вор твта , се вор скшьа , ш! йю
■Р«етеч1 ое во^ »аче врмниш!. 1 . (4) Боар 1сра|.теп1лор чеюр хече пеашвр!.

46.

ЗВ2

ПР0Р0Ч1ЕА,

■ . 1ар ел $г. пе ле гтце ще ая" авяс престе е! реле , пи кввжптвл ле! пя ва Ф I .^пЛешърт, пи' се ва сквла асвпра касиор оашепиор ръ! , пи асвпра пъ^ежЛ! лор
Че! Лешзрте .
г. Пре отзл Епптеап (1) , пи' т спре Овшпехея, пре трвпвр! Лека!, пи м
естеажвтор, 1ар Ооаввд ва пвпе пикня са престе е?, пп" вор остеш че! че ажвтъ,
Ш1 тоц! липпревпъ вор пер! Ле салпе .
^ . Къ аша *Ш1 а гГс пие Оотпкл : преквт кжпЛ стрпгъ ле?;л , са» пмвл «ле лез
пептрв вжпатвл . каре л'а прп.с , пи' стркх пептрк ел пжпъ се впгалв твпци 4с
глгсвл лв! . пп съ гп'рг-еск , пи' Ле твлцшеа тжш'е! л\1 съ спер^е : аша се ва г горж 1)отт л Саваот , к; съ Леа ръхвой пре швптеде Сшпвдв!, (пре твпий
щ. Ка пасърме че квоаръ , ата ва акопер! Ботт;л Саваот 1ервсалш»л , шГл
ва СК6Т1 нп"л ва скоате , шГл ва окроп' , шГл ва т.т.птм .
е . .]\птоарчец1-вг че! че сфътв1ц! сФат гЛжпк , пп Фъръ Ле леце . фи лв! Гсра/л .
ч . Пептрв къ -лп 7Л0.1 аче!*а вор лепъЛа оатепп челе Фъккте в» тж!ш але лор
Ле ярпшт , ни' челе Фъквте кв шжш! Ле авр , каре ле- г » фъквт тж!щ'ле лор .
н. ПП вор къЛеа Ас1'р]'епп п» Ле саБ|'е Ле върват , П1ч1 сггЛе Ле ош ливоршжпл Жшп: ка пре е! , ип' вор фвпл п» Ле Фаца с;ше! , ип' тшери лор вор Ф1 Б/рьГц! .
1н. 56.
л
Къ кв шатръ се вор лшквг.цчра ка кв шапц , пп' се вор в]'рв1, 1ар чел че
2 пара
32- 21

ва Фвн1 се ва пршЛе . Ачестеа К1*че Бошпвл : Фер1Ч1°т есте чел че аре лдп (дой
ръгаъшщъ , пп кагшч! лш 1ервсал1Ш .

К А П

ДВ.

[)е фпипрати , пп Ле соерП , аарП и йрепгате вор ^тпьрьц! , пп <1е :ер1ч1рея копни! чеи? спм
.-с.|р , а<йкЪ Ле Хрктос, пп Ле крегппчошГ . (.' !*пе къ.ртпъратм пеБвп , пп *етепе вогате вор ааеа певоГ.
Фрапкседеа пгчп , пп шЬЧпъ .апЛестиатъ съ ФъгъЛвеще попиглб! лг! ОкшпегеЕ .

ъ 1*атъ лдтпърат Лрепт ва .ртпърглп , ип соерП кв жвЛекатъ ворстъПЖП1 (2).
п. Ш1 ва Ф1* отвл асквпгхпЛ кввштелесале, пи' се ва асккпве . ка
апа че кврпе , ип' се ва аръта лш Сюп ка кп шаре рг» квргътор Л1П
пьшллт сетос .
г . 1 1 ! I та! твлт пв вор Ф1 пъЛъжЛвшЛ спре оашепТ , 41 вор Ла врекпе сале спре
ав21'ре .

д. Ш\ |'|п'пла чедор слав! (3) валва ашште , каеъ авгъ, ш! лшвие челор
гжпгав? квржпЛ вор л>пвъца а гртЛ паче .
^ . Пп та! твлт пъ вор 21че чель! левяп съ стъпжпеаскъ, пи' пв вор та! 2,'т
слгиие тале , тач! .
3. (I) Ле пъ||ъ*(1о|т . 1 . (2) Съ .цгвелеце Егена , ип пр1В елеъ ^вшгпяеще Христос фпщграти
ч«1 преа пп . Прйп юерГ съ ^пцелег ЛрегъторЛ и! Ехеиа са< ЛпосюаН. 4. (?) Пъгаомор .
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е . Къчел пейки певипе ви гръц ни" шта лн! аешарте ва гжпсН касъ съпжршаскъ Фъръ бе леце, ип съ гръ1аскъ кътре 1)огпп»л лшшълъчвпе , кясь ркипеаскъ
свФлетеле челе флъшжппс, пи свФлетеле челе сетоасе съле Факъ сюшарте .
^ . Къ сФатвл челор ръ! Фъръ ае леце ва сфътв! , касъ стр'че пре че! стерща
кй кквште пеЛрепте , пи' съ р!сшеаскъ кввштеле челор етерщ! ла жвсюкатъ .
я . 1ар че! креашчош! лшцелепте а» сфътьчт , пи сФаткл ачеста ва ръшжпеп .
л. Фете! (1) вогате сквлацД-въ, ви ав21*ц! гласвл пие», Фете (2) лштрвпъйъжЛе авгщ! кввштеле теле.
I . 2ив1 ап»л81 потешре Фачец! лттрв <Ьрере к» пъДежсю . Сфжрипт8-с'а квлесвл , лшчетпт-п сетъпътвра , та! твлтпвва вой.
*1 . Спъ1тжптац1-въ , пи" въ лмтрктац! челе че пъаъж(1вщ! , аесврькацл-въ 7
Ф1ц! гоале , лшчЬоецд-въ к» сач1 пижлоачеле воастре .
м . ПИ плжииец! пептрв цжце, пептрв сюркл царшец пи' пептрв росЬл вще! (3) .
п . .]\п пътжптвл ПОП8Л8Л»! 1ш"сй спна , ни Бврв1апъ ва ръсър' , ии ош тоатъ
каса се ва лка весел'а .
^1. Четате вогатъ, касе пъръс'те , вогъцГа четъци ворлгсаС4), касе по ФТ1те , пн вор Ф1 сателе пещеръ пжпъ лш веак , весе.ие колвпиор (5) , ип пъШ8ПС ткртслор .
е*. Пжпъ кжпДва вет престе во! Двх йт жппълцше . 1Ш ва Ф1 пвстй Хертел»л. Ш1 Хертелкл л>п лок 6в Лвтвравъ се ва сокоп .
01 . 1Ш се ва ОЙ1ХП1 Л1П П8ст1е жваеката , ип арептатеа лш Карти ва лъквх .
31 . 1Ш вор Ф1 Фаптеле арептъцп паче , ип ва авеа йреаптъ оЛхпъ , ии вор ф'
пъ'1ъжсЬшк1 пжпъ лш веак .
й° . 1Ш ва лък81 попвлвл лв! лш четатеа пъчи , ип ва лък«1 пъйъжйвин! , ип се
ва 0(1|л:1ц* кк аввц'е .
Л1 . 1Ш грикПпъ ЛевакъЛеа пв ва веги престе вой пи' вор фх че1 че лъквеск лдп
пъ(1«р! пъсГьждвшд , ка ии че! аела кжпше .
к . Фер'чщ! че! че сеатъпъ (6) лжпгъ тоатъ апа , впие калкъ бовл , ни астпвл.
К А П

ЛГ.

Пророчоцс пср1реа «I С|'паХ|'р{ш , пп 1квъв|реа Еврепор . Мастръ пре те! •гцарт>Г . ЛДпвацъ чше
вор лъка! кв Роптал 4ш пещеръ фпиалтъ йе шатръ таре , асПкъ .рп чер . Аратъ кат къ Бк-ерйка есте та!
Ш1р1т1 г(ек*1 С1вагога Евре1асп .

а! челор че въ Фак пре во! пише! Г къч! пре во! п1теп! пв поате а въ .
Фаче т!ше1, Ш1 че! че въ с1еФя1тъ пре во! , пв пре во! въ (1еФа!тъ (7),
пртДе-се-вор ЛеФъ1тъторИ, ш1севорс1а, Ш1 ка шол1а лдп ха!пъ, аша се вор Б1*рв1 .
9- 0) 11гР'
(г) Четгц! . 12. (3) Евссв|'с : престе ц>це въ ватецТ : л^п ЕЪрееще: пептра цжцс с*
щ*пг* , а(Пкъ пштрв *Ц съ! , 1аре йе фовш': ьор пер| л;п вретеа дв! II», Ш] а лдшпъратал»! Лп'р|ешюр ,
14. (4) Е>>р. . _;е, къ палата, се ва в л.;, , ганчсава четъцИ се ва пъръс» , (5) Аив1 съ«апч1.
80. (6) Лро •.теснее»; ла тоате попоареле . 1. (7) 41 пре Омшесев .

46. 2+
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ПРОР0Ч1ЙА,

е . Боатпе пплвеще-пе , къ лттрв ц*пе ат пъдъякМг , Фъквтв-с'а сътлпца
челор пеасквлтътор! спре ш'ергаре : 1артжпт8]'реа поастръ лш вретеа пекагвлв! .
г . Пелтрв гласвл Фр1чН тале с'а8 спъйпжптат попоареле, ип с'ав ргсшт пеаговрме бе Фр1ка та .
А • 1ар ак»ш се вор айкпа пръгпе воастре йела ш!к , пп Дела тяре , преквт
жЬпъ чше-ва лъквсте , аша въ вор ватжокор! оре во! .
е . Сфжпт есте Ввтпеге»- чел че лъквеще лш червр! лтпалте , гтплвтв-сЪ
(лопвл бе жкйекатъ , пп с1е Лрептате .
е. фп леце се вор Ша , лш в1*ст1ерП шжптв1'реа поастръ, аколо есте лшцелепчвпе , пи щппцъ, ип квчершч1е кътре Бошпвл , ачестеа сжпт витерпле
ОреПТЪЦП .
3- Ьтъ бе Фрша воастръ се вор тете аче1а , бе карИ во! в'ацТ тетвт, ажвтор вор чере дела во! : сол! вор тропите, ашар плжпгжш! , ип' чер&пб паче.
и . Къ се вор пвстН къие лор , лшчетат-а Фр1ка пеагавриор, ии ашегъШЖПТ8Л чел фъквт кв е! сча стркат , ш1 ле'! вец! сокоп пре е! оаплеп! .

Псалп
«4 2

ц,рш:
| зо

а . Плжпс-а пътжптвл , рвшшат8-с'а л!вапвл , пвспв с'а фъквт Саропвл, арътатъ ва -м" ГалЬсча , ни" Кярпшвл .
I . Аквт шъ вой сквла, 21че Бошпвл: аквт тъ вой шър1, ип тъ войлюпълца .
и. Аквт вецТ веЛеа , аквт вец! С1*тц1 , дешартъ ва ф1 тър1*еа йвхвлв! вострв, фоквл въ ва тжпка пре во! .
В1 . 1Ш вор Ф1 пеатврме арсе , ка спшвл чел лепъЛат лш царшъ , ип' аре .
п . А«21*-вор че! бе йепарте , челе че ат фъквт , ип" че! <ю апроапе вор квпоаше пвтереа теа .
^1 . Бепъртатв-с^в" йт Поп че! Фъръ бе леце , апвка-ва квтретвр пре че! пекврацТ, чше ва спкпе воъ , къ фок арде? чше ва спвпе воъ локвл чел вечшк ?
6| . Чел че втвлъ лштрв брептате, чел че гръеще кале (1реаптъ , чел че враде Фъръ бе лецеа , пп пейрептатеа , чел че'ш! Фереще тжТлие бе дарвр! , чел
че'ш! ествпъ врекме , касъ пв въхъ жвДеката сжпцелв!, чел че'ш1 лшкМе оки,
кг.съ пв вагъ пейрептате .
51. Ачеста ва лъкв1 лш пещеръ лшпалтъ де ш'атръ таре (1), пжше се ва
да лв! , 'пп апа лв! ва Ф1 кресИпчоасъ .
у . .]\тпърат кв шър]'ре (2) вец! вейеа , пп окн вощр1 вор ведеа пътжпт
сюпарте .
Й1 . СвФлетвл вострвва квцетаФр1къ, ъпбе сжпт къртврарП ? впДе сжпт сФеттчП ? впе!е есте чел че пвтъръ пре че! че хръпеск т1к , ип' таре попвл ?
л\ . К«1 и'а йат сФа? , П1ч! а Щ1вт глас ас1жпк гръ1*тор , касъ пв авгъ : попвл (1еФъ1тат , Ш1 пв есте челв! че авое пргчепере .
II.

(1) -^п чер : а<Цкъ ва вс^еа пре БгшпсхеК ; ЛесФгтаре вечшц ,

17.

(2) Пре Хр1стм,
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к . 1атъ СГопкл четате , тжптв^реа поастръ , окП тъ! вор весГеа Герксадппвд
(1) , четатеа чеа вогатъ, корткрие , каре пв се ворьмът!, шч! се вор клъп
парП кортклк! лв! лп врете вечшкъ , п!ч1 сФорие лгЛ ик се вор рвтпе .
кд . Къ пк теле Оотпвлв! таре есте воъ, лт локвд вострк ва <м' ржнр! , пи въ!
лате, ш1 ларп! , не веГ втвда пре калеа ачеаста , ш'ч! ва вшвда кораше вжсджш!,
къ Бйтнегенл онсв таре есте , пв тъ ва трече .
кк . Оотнвл есте жкЛекъторвл пострв ,
Бопшвл есте стъпжпвл пострв,
Ботпкл есте лгапъратвл пострв , Т)отпкл лпсз'шТ пе ва тжпт81 пре по1 .
кг. Р»пт8-с'а8 ФвпНле тале, къ п'а? в1р81т, свлвл тъ8 (;2) с'а плекат, пв ва
слоБог» ветр]'леле, пв ва ркНка сетп, пжпъ че се ва да спре прпсгь , пептрв аче^а
Ш8лц1 ШК10П1 прасЬ вор Фаче .
•сд . 1Ш пк ва 21че : остепеск попвлвл чел че лъквеще лптр'жпселе,. къ с'а ертат лор пъкаткл .

КАН

лд .

Оела пер1*реа л»1 Сспамрмп трече 1я пер!'реа лгтП . Бем пер|'реа Штепор тречв и пер!реа че»
вечпп.ъ а че ор 'ослимНц! .

проп1ец1-въ пегтврТ, ш! ав21ц! воер! , акгъ пттжпткл. пи' че! че
лъккеск пре йжпсвл , лктеа , ин попклал чел сПптрв с},т,исл .
н . Къ тжшеа Оотпвл»! есте престе тоате пеаткрие , пи врц!еа
лв! престе пвтървл лор, ка съ'1 прмгъ пре е1, ип съ'1 ^еа пре е! да
жвппере.
г . 11Н че! ръпщ! а! лор се вор лепъЛа , пи че! торц! , пи се ва св1 пвтоареа
лор , Ш1 се вор мНа твпцН кв сжппеде лор .
а . 1Ш се вор квтретвра тоате пктерие червлв! , ип се ва лпвълв1 червл ка Апок»>о хжри'е, ни тоате стелеле вор къйеа ка Фрвпгело Де пре в1'цъ, пп ка Фрвп- 6. 12.
Хеле Ли СШОКШ .

6. фтвътатв-с'а спв!еа теа лпчер, 1атъ престе М8ше1а се ва погорж, пи
престе П0П8Л8Д шергърН кв жвВекатъ .
5. СаБ1еа Ботпвлв! с'а втплвт с1е сжпце, лпгръшатв-с'а (3) еПп гръсппеа де
сжпце де цап1 , пи' Ле пие! , пп Ле сее с1е тавр! , пи' (1е вервеч! , къ жертвъ есте
лк! Омнпеяев лп Восор , ип жвппере таре лп ](1кте1а .
д. 1Ш вор къЛеа че! граш! лппревпъ кв е! , пи вервечй*, ин таврй (4), ппсе
ва лпвъта пътжптвл й*е сжпце , ип двтвд дв! , ип се ва кпшлеа Де гръслтеа дор .
н . Къ 2|'оа жк^екъци 1)отпклк1 есте , ип апкл ивжлиНри" жвйекъцН (Лопвлв!.
а . 1Ш се вор лштоарче (5), въие е! .]\п ръшжпъ, ш! пътжптвл е! лп 1арвъ пкчоасъ , пи' ва Ф1 пътжптвл е! аргжпс! ка ръшжпа .
ав. (1) Чел 4е сее. 23. (?) Бела Еорав1-еата. 6. (3) впек-са». 7. (4) Л\тп»рвпН, ОотпЯ, Ш1 воерч! ■ 9. (')} Ана в11К>р ка ргшвпа , «и ка шатра пвчоасъ, ва арйе ка СоЛоп.а : аша л>п х«оа жвЛепцП
**»кв1 аргътор &<> ръшжпг , им п!атра пгчоаеъ тиате фпшъръцпк 1в ва Ш11Т81 .

Егекмх

35. 7.
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ПРОР0Ч1Е-А,

I . Лоаптеа, пп 2?оа, ни пк се ва спппе лдп вреше вечп'къ, пи' ее ва се! фкшвл е! лш сис, ^птрн пеатвр! , пи" лш врете твлтъ се ва пкстП .
4|. 1Ш вор лъкв1 лштр'жпса пгсър!, пн ар1ч1, пи стжрч!, Н11 корвТ, Ш1 се
ва арнпка престе еа Фвшеа тъсяр' писне! (1), пи Опокептавр1 вор лъквж лдптр'жпса .
п1 . Погшш е! пк вор ф', къ липпърлци еТ , ии' че! та! тар! а! е! вор пер'.
п . ПП вор ръсър1 -]\и четъцие е! летпе сп'пог.се , пн лш шлпцнрие е! , пп
вор ф" сълашвр! (лрцилор , пи кмввр! Стрвтшапелор .
А1 . 1Ш се вор лшт'тп1па ОипопН к» Опокептавр' , ии' вор стр'гл впвл кътре алтнл , аколо се вор осПхш Опокептавр*, къ ш"а лфлзт лор о<Нхпъ.
^1 . Аколо иГа фъквт к»!б ар'чвл , ии а тжптт пътжпткл пре фн лв! кв теШС1Й . Аколо с'в8 лдптиппшат черви , ии 'иГа въгвт Фецеле сале .
51 . Кв пвтър ав треквт, ии шч! впвл Ллтрв е! и':-» пер'т, впвл пре алтвл ву
къвта , къ 1)ошпкл а порвпч'т лор, пи' Нвхвл лв! 'I а айкпат пре е! .
31 . НП ел ва арвпка лор сорт, ии тжпа лв! а лшпърцдт лор касъсе паскъ,
лш врете вечшкъ вецГ тощеш, лш псатврме пеатврмор се вор осИхш лштр'жлсвл .

К А П

лв.

Бе .рптоарчереа , че ва съ ис а пеатзргюр . Ое ткпглереа , пи Фер!ч(реа чеа вечтЧъ ачелор че вор
крейе -рп ХрГстос.

лллишлш

©мм»геселеще-те

пвспеа (^) чеа лшеетатъ, Ш1 съ се ввквре пвспеа, пп'
ФЩ (\ ШШ съ лщфлореаскъ ка кршвл .
жхзгя
"• ^' В0Р ^-пфл^1 пи се вор ввквра пвстиле ГорсЬпвлк!. Мь©*©да^^ Р'Реа л'вап8лв! с'а а*ат е!(3), ии чшетеа Карлилвлв!, пп попвлвл
пней ва веИел тър]'реа Потпвлв! , пи' лшълц'теа лк! Окпте/ев .
г. фптър'в*-въ тжТпГславе, ни пепвпк! слъвъпояпе тжпгжецл-въ (4).
д . Че! слав! Не *п'тъ к» квнетвл лттърщ*-въ , ии лз въ тешец! : 1'атъ Бвтлехекл пострв кв жвНекатъ ръсплътеще , ии ва ртеплът! , ичела ва веш пп" ле
ва тжптв' пре по! .
е . Атвпч! се вор Неск'Но оки орвиор , пи крекме схргмор вор авг! .
г. Атвпчеа ва сър! иииопвл качерввл , ни' се ва липпег* липва гкпгав*лор,
къ с'а върсат лш пвст1'е апъ (5), ни вале лш пъш.т.пт лшеетат .
3 • НИ вор ф! челе Фъръ Не апъ бълц!, ии* лш пътжнтвл чел лшеетат 1*гвор де
апъ ва Ф1 , аколо ва ф' веселба пасър1лор, Ш1 лъкашйр! Не тврте, Не трест1е пи"
бълц! .
11. (1) 1)»1тъ шъсара пгкатеюр се вор пеЛепс! .
1 (2) Пре вретеа лкГ Хрнюс : пъгавътатеа, каре ера пхет^е <1е кпоцрпца чеа айсигратъ ялвГ Омнпехеа . 2 (3) Бвпътъцие челе ОммпсхеещГ Леда Сптгога Евре)лор вор трече ла 1}11ср11.а срещапйор .
3 . (4) Апостол! . 6 . (Ь) Раркр! (1вхово1чещ| престе пеашлр! .
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й. Аколо ва Ф1 кале сквртъ, нн кале сфжнтъ се ва кета , ш! пв ва трече
'аколо некврат , шч! ва Ф1 аколо кале спвркатъ, че! ръсшщ! вор шерце пре
ЙЖПСЯ , Ш1 пввор рътъч1."
«. 1Ш П8ВИФ1 аколо лев (1), шч! Х1аръ ккпиглтъ пв се ва ск1 пре (1хпса,
тч! се вааФла аколо, 41 вор шерце пре йжпса че! шжнтвщ! , нп алеш! Ле Боншвл.
I . 1Ш се вор лштоарче , ип вор веш лш С10П кв веселхе , ип кв ввквр^е , ни
йесФътаре вечшкъ престе капял лор, ла«с1а , нп ввквр^еа , ип веселба ли ва ажвнио
пре йжпшН , Ш1 ва фвП1 йвререа , ип лш трютареа , ип свепшареа .
К А П
Снтмрнп ,

ЛЗ.

сЬпг че а лаят четъцгле 1м1е1 , а тритис пре Рипса»! кае» 1а ш! 1ермаи'т8л .
Рлпсак!
о;лрлт! , Ш1 Х8ЛП(1 пре Ньпшсгсн , фпаеапигь пре 1ергсаЛ11лпеп1 сг се свпке .
4 ЛДщпг:

I аФостлш ап»л ал наТ-спре-гече-леа ал лтпърънДе! лв! Егек1еа, с«|1Т8-с'а8 Сепах1"р1ю .«шпъратвл Аирйешлор асвпра четъцмор челор
! тар! але 1вс1е1, ш! ле-а лват .

'8. 13
зпара-.
32> *■

1 19 Е»- «

и . 1Ш а тр1Ш1с жшпъратвл Ас1*р1*епиор пре Рапсак1 Ат Лахгс лш
1ер8сал1'ш ла лтпьратвл Егемеа кв п«тере твлтъ, нп а стътвт ла Лвчереа апе!
лак8Л81 челв! <Нн све лш калеа царше! пълшторвлв! .
г . 1Ш а енпт ла ел Ел^акип ал лв! Хелше Дрегъторвл каси, Сошпа скрнторвл, пи 1оах ал лв! АсаФ скриторвл челор де потетре .
д . 1Ш ле-а х!с лор Рапсак! : епвпец! лв! Еяешеа : ачестеа 21че лшпъратвл
чел шаре , дгапъратвл Ас1*р1'ешлор .
е- .^иче пъсЬжйвещ!? а8 йоаръ кв СФатвл, сав кв кввштеле ввяелор съ Фаче
ръ2Б01вл ? 1ш аквт лптрв чте нъаЧжйвещ! , йе пв асквлц! ве пипе ?
з. 1атъ пгсЬжДвещ! лш то!агвл де треспе челФржпт, лш Егшет , пре кареле
Ав се ва регеша отвл , ва штра прш т,т.па лв! ии о ва гъврц аша есте Фа
раон лшшъратвл Егшетвлв!, нн тоц!, че! че нъаЧжйвеск лштр'жпсвл .
3 . 1ар йе 21'чец! : лштрв Богапвл Овтпежевл пострв пъйъжДвш , ай пв ачела
есте , кърв1а а$. лват Егек1еа челе лшпалте але лв! ип жертвелтчие лв! ? на
а г\с Ше! , ип 1ер8салШ8Л81: Л1ппа1птеа жертвелпхквлв! ачеств1а съ въ Л1пкшац1.
и. Аквга айьоцец1-въ Ботпвлв! т1ев Л1тпъратвлв1 Ас1р1вшлор, Ш1 вой йа воъ
йоъ тИ де ка! , йе вец! пвтеа съ <1ац1 кълърец! пре е! .
л. Ш1 квт вец!п8теа съ въ арътацТ(2) Л1ппаштеа Феци Б1*рв1ториор локвр1лор ? ров! сжпт че! че пъдъжйвеск лш Епптеп! , пн лдп кал , ни" лшкълърец .
■ . 1Ш аквт а8 Фъръ йе 1)отпвл пе-ат с81Т асвпра църИ ачещ1'а, касъ о ватеш
пре еа ? Оотпвл а %\с кътре Ю1пе : све-те асвпра пътжптвлв! ачсств1а , шГл
стр1къ пре ел .
9. (1) Къ Ар1сюс ире Илвох ви кга . 9 . (2) Съ ва пвпец? лдшпропва ФвцИ.

С|рах.
4Я> 21
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ПР0Р0Ч1ЕА,

&1 . 1Ш а 2!с Еиакнп, пн Сошпа, ий 1оах кътре Гапсак! : гръеще слкцхлор
тале Сл^епеще , къ лищелепет по! , пи' п« пе гръ! воъ Еврееще, ии пептрв че
гръещ! бе авб оатеш! че! бе пре гИ ?
<ч . 1ар Раасак1 а г\с кътре е! : а» боар ла Ботпвл вострв , са8 да воТ т'а
7р1т1с пре пипе Готпвл пиев- , съ гръеск кввттеле ачестеа? »8 пв ла оатеш'1
че! че шъб пре 21(1 , касъ тъпжпче валегъ , ни съ веа пшат лшшревпъ кк во1?
п . 1Ш а стътвт Рапсши , пи а стрлтат кв глас таре Еврееще , пи а г\с : ав2Щ1 кввштеле липпъратвлв! чел»! таре , але липпъратвлв! Ас]'р)'епиор .
*.! . Ачестеа 21че липпьратвл : съ пв въ лииналс пре во! Егеюеа кв кввште,
къ пк ва пвтеа касъ въ тжптгяаскъ пре во! .
^1 . Ш|" съ пк 21къ воъ Егемеа , къ въ ва тжпт81 пре во! Бвтпсгев , ш!
па се ва бачетатеа ачеаста лш шжииле лшшгратвлв! Аар|'еш'лор .
в!. Съ пв асквлтац! Ле Егемеа , ачестеа гхче липпъратвл Ас1р1'етлор : беврец.1
съ Ф1Ц1 Фер1'чщ! , ош)'ц1 ла пипе , ни тжпкац! Ф1*е-кареле В1'еа са , ии стоктИ
съ! , ни вец! апъ бт Фжптжшле воастре .
3< ■ Пжпъ че воШ веш ии въ воШ швта пре во! лш пътжпт , каре есте ка пн
пьшжптвл вострв , пътжпт с!е гржв , ни бе вш , ни бе пжше , пи бе ви .
И1 . Съ пк въ лиииале пре во! Егешеа , гкжпб : Бвтпегев въ ва 1гвъв1 пре
во! (1), г» боар а 12бъв1*т вре впвл бт бвяшегеп пеатвриор цара са бш пи
па липпъратвлв! Ас1'р1ешлор?
лм . 8пбе есте Бвтпегевл лв! Етат? цц'аллк! Ар*ат? ни впбе есте Овшпеяевл четъци СепФарлтвлв! ? ай пвтвт-а скъпа Сатарда бт тжпа теа ?
к . 1Ппе бт бвтпегеП твтвлор пеатвриор ачестора ав тжптв1*т пътжптвл съ8
<Ни тжпа теа ? квт ва тжптв1 Овтпсгев 1ервсал1твл бт тжпа теа ?
4Жтпъ:
«д. Ш1а8тъквт тоц! , пиштешпв 'I а8 ръспвпс лв!кввжпт, къ а8 фост порвп18 зб Ч1Т липпьратвл , ка шгшк съ пв'! ръспвлхъ .
кв . НН а гатрат Ел1'акии ал лв! Хелше брегъторкл каси, ии Сошпа скриторвл пвтери , ии 1оах ал лв1 АоаФ скриторял бе челе бе потешт ла Егеш , кк
хашелс рвпте ., ии снвсеръ лв! кввштеле лв! рапсак! .

КАН
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Съ лдптрктеаи Егеюа пептрв хмеле лк! Рапсакл . Хчлеле лв1 С|'пах|'[ч'т челе сгцке .рп карте ле араша)
Пбпшеги» , ии се рвагъ . Ьгиеа ,]\л ^итърсшо Фггъ|)«|'пс1в '[ Лолл Окппигск ажлгор . 1ар (1биъче ^оцери*
отор&т ощ1рсаа»1 Севах1р|т , Ш1 пре Олитрли л'а^оторят «^ечорлГ ■«! ,

1.1 а фост бакъ а ав21т лшпъратвл Егек1"а, 'ш'а рвпт хашеле шГ с'а
Л1твръкат кв сак, Ш1 с*а св1тл\п каса Ботпвлв! .
в . 1Ш п тр1Ш1С пре Елдашт брегъторвл каси , ии пре Сотпа скри"торвл , ии' пре че! та! вътржп! бдптре преоц! ^швръкац! кв сач! ла
1с;иа пророквл Ф1вл лв! Атос , Ш1 21*серъ лв! :
16 .

(1) Евсев1е аре : яре по! .

I С А I Е Т,
369
г. Ачестеа глче Егеклеа : глоа пекагвлв! , пи' а окърн , пи" а твстрърп, ни
а тжшеТ есте хлоа а*е г.стъг! , къ а сосЬ Лвререа че! че ва съ паскъ , ш!
п» поате па ще .
^ . Ооар ва яв21 Оотпвл Овтпегевл тъв" кввштеле лв! Рапсакл каре ле- а
тршн- лшшъратвл Ас|'р1етлор , кясъ окъраскъ пре Овтпегевл чел вШ , нп се
окъраскъ кквштеле , каре ле-а авг^т Поппжл Бвтпегевл тъв , оп те роагъ кътре Оотпвл Овтпегевл тъ» пептрв рмпшш ачецп'а .
е . 111 1 а вешт слвиие лшпъратвлв! Егеьша ла 1е;и"еа .
• е . Ш1 ле-а ги; лор 1ся1*еа : вша съ 21чец1 кътре Оотпвл вострк : ачестеа
личе Оотпвл : съ пв те тенн с!е кввштеле, каре мавглт, к» каре ш'а8 окържт
солП лшпъратвлв! Ас1р1*еш'лор .
ч . 1атъ е8 трпшц Л1птр'жпс8л а"вх, ии а в у.пи! веете се ва лштоарче лдп цара са, ип ва къДеа (1е саБ1е дт пъплжпткл съ» .
Й . 1Ш с'а лшторс Рапсак! } цн а аФлат пре лшпъратвл Ас]'р1ет'лор а"жпа" ръгБ018 аСВПра ЛОВПП .

4 ЛДтпт.

л . ИП а ав21Т , къ а пврчес дела Лах1с , нп а еинт Тарака лдтпъратвл Е- 19 8
тлопллор , касъ'л лшкмпцкре пре ел , ни' аъгШ ачеаста с'а лшторс, пи' а тршн;
СОЛ11 ла Ехек1'оа гшжпа1 :
I. Аша вец! гръл лв! Егещеа лишьратвл 1ъ<Ие\ : съ пв те лшнлале пре Т1пе
Овтпегевл тъв , лштрв кареле пъйъжекепл.! , 21'ьжг.с1 : пв се ва 4а 1ор?са.ит»л
лш тжпа лшпъратвлв! Ас]'р1ешлор .
а! . Авпв а! 8821'т тв , челе че ав фъквт лдшпърацП Ас]'р1*ешлор , квт тот пъшжптвл л'ьв стркат ? ии тв ооар ве! скъпа ?
п| . А8 йоаршжпт«1т8-1ав пре е! «Ьтпеген пеатврллор , пре кари Чав терйвт пършцн пале! , пре Гагап , пи пре Харап , пи пре Расет , кари едпт лш
цара Теетат .
п. 8пс1е сжпт лдплпърацн Етатвлв! , пи а! АрФатвлвТ, пи а! четъцн ЕпФзр1- 4ЛДтп»:
ШВЛ81, Аппа , нп Ава?
18 з4
Д1 . 11П а лват Егеюеа картеа йела сол!, ии о а чепт, ии с'а св1т л\п ка- 19 13
са Иотпклв!, пи о а йескк; липннптеа Оотпвлв!.
(I . 1Ш с'а рвгат Егеклса кътре Оотпвл , гш&пс! :
•
01 . Ооатпе Саваот Овтпегевл лв! 1сраи , чел че ше/Л пре Херквш, тв сшгвр ещ* Ойтпегев- а тоатъ лшпъртцЛеа лвпи'1 , тв а! фъкйт червл ,
шл пътжптвл .
31 . Плеакъ Ооатпе врекчеа та , асквлтъ Ооатпе , ЛескМе Ооатпе от! тъ1,
кавтъ Боаплпе, па вег! , лш авг! тоате квв1птеле лв! Сепах1рш , каре ле-а
трнтис, касъ окъраскъ пре Овтпегевл чел Ш.
47.
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Н1 . Къ кв ааевърат Оояшпе, а пвстНт тоатъ л ктео лштъраци Ас1р1*еп1юр (1 ),
ни цара лор.
л.\ . 1Ш ав арвпкат 1(1оли лор лдп «ок, пептрв къ пк ера Овтпеге! , ч! лвкрв
де тж1п1 отепещТ , летпе, ни ш'етр1, 'I в§ шерйкт пре е! .
к. 1Ш аквт Ооатпе Бвтпегевл пострв тжптвеще-пе ае тжпа лор, касъ квпоаскъ тоатъ Л1пшъръц|'а пгт.т,?1Тйлк1 , къ тк снитр е пи Овтпеге» .
ка . 1Шс'а тр]'пис 1са1'еа Ф1'вл лв! Атос ла Егекча . пи" Та «с л»1, ачестеа
21*че Оотлвл Овтпежевл лнТ Тсряи : аггп-ет челе че те-а! рвгат кътре пипе пеп
трв Сепах1рип лдтпъратвл Ас1*р1епиор .
•
кн . Ачеаста есте кввжптял , каре л'а гръ1т аеспре ел Овтпеге» : аеФъТвлатвте-а , Ш1 те а ватжокор1т Фечоаръ Фата (лопвлв!, асвпра та а клъпт капвл Фика
1ервсал1тнлк1 .
кг . Пре чше а! окържт , ии а! лдптържтат? са» асвпра кв! а! лдппълцат глзсвл
тъв? пи п'а! ркПкат спре лдппълц1те оки тъ! , кътре сфжптвл лв1 1сраи ?
кд . Къ при) сол1 а! окърлт пре Оопшвл , къ а! г\с : кв шнлцйпеа каръюр ек
пГат СВ1Т ла лдппълципеа твпциор , ни ла челе с!е пре вршъ але .Пвапклм. ни
ат пЛат лшпълцлтеа кеарвлв! лвТ, пи Фрвтвсецеа кшаросвлв!, ии ат ттрат ла лдппълц|'теа пърци пъЛврП .
ке • Шл «т пвс пей, шмт пвстНт гпе , ии тоатъ аавпареа апе! .
ко . А8 П'а1 авг1т пешвлт челе че ат фъквт ей"? Лп гмеде челе Ае аетвлт ат
ржпсЬ1т , ии аквт ат арътат , кгсъ пкст1еск геаткрие липрв търП , ии* пре че!
че лъквеск л\п чътъц1 тар! .
кз • СдоБог"т-ат тжииле , ш' с'а8 искат, Ш1с'«8 Фъквт ка {арва вскатъ ае пре
акоперин . ни' ка троскотхл .
кн . Ш/ аквш 0(1 ш) а та , ииеииреа та, ни' мтрареа та е8 о шдв' (]2) .
кл. . ИП шжшеа тп , кв каре те-а! тжгиеат, ни ашържчкпеа та с'а с»1т ла пиле,
ии' В018 П5пе кгпьстрк лш иасвл тъ8 , ии гъвале лдп Бвгеле тале , т\ те во/в" лштоарче ллпп!.по1пре калеа, пре каре а1 вешт .
л . ПК ачеста ва ф! ц|'е сетп (3) тъпжпкъ лдп апвл ачеста челе че а! сетъпат ,
ии" л\п апкл ад-ЛоГдеа |п.ш гшшое , 'орлАп апвл ал-тре1-леа сетъпхпа1 сечерацТ ,
ни съ(Пц1 вп , пи т&пкац! роа(1а лор .
аа . 1Ш вор Ф1 че! ръташ! лт 1»с1е1а вореловог! ра^ъчт) л\п жес, Ш1 вор Фаче
сътлпцъ лш екс (4) .
л« . Къ ат 1ервся.11т вор Ф1 че! ръташ! , ии" че! тжптвщ! Нп твптеде С10П«лв! , р.т.ина Попшг.лм Саваот ва Фаче ачестеа .
1*. (1) ]\п Е|:|еец1е ет : юяте кеап «]илс аясдеа , Ш1 цгр|:е :ор .
28. (^ 1ит|)Н|1еа , пи силрея ^п Сф : с»р|птврц|1псетпеа2а лвгрврме , «апгезе , петречереа , в!^яца ,
ашя а1Ч1 : щ'» .чнфвр^е тяле , ш1 в!саца та , ш! чеве1ег»аИ. 30. (3) Есета .
31 . (4.) Вор екмоа!
ргагч1п! ^\и »ос : се ьоу ^птетет
Вор чаче ишд.г.п! ^п све : се вор^жп глв'-
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»г . Нептрх аче]'а аша г\чо Потпвл аскпра лшпъратвдвК Ас1'р1еп1лор : п» ва штра лш четатеа ачегста , шч! ва сдовог! аскпра е! съцеатъ , шчТ ва пьпе асвпра
е! павггъ , шч1 о ва лшквщгора кк шапц .
л д . 41* пре кадеп , оре каре а вешт , пре аче1а се ва лишапо1а , пи лш четатеа
ачеаста п« ва штра .
л(з. Лчестеа 21че Вотпкл : апъра-во!н четатеа ачеаста , касъ о тжптвескпеп-»4 л\тпъ.
трв тше , пи пептрв ВавМ слвга теа .
9* 35а». 1Ш а епш дпцерйл Бошпклй! . ни' а вчгс аЧп ощ1реа Ас1р1*еп1дор о свтъ , товн
ни опт-гсчТ Ш1 Ч1ПЧ1 (1о ши , 1ш' сквлжпДв-се аЧтшеаца а аФлат тоато трвпврие '• 15тоарте .
аз • Ш' литапошс1н-се с'а ййс Сепих|'р1Ш лшпъратвл Ас1р1епиор , ип а лъкмт

арах.
48- 24

Л\П Юпев! .

1Мака:

ли. 1Ш кжпЛ^а лпкшят ел лш каса лв1 Асарах (1) Овшпегевд»! лв1, лшчепъторвл пършциор л«1 Айрпшелех , ип Сарпсар ФечорПлв! л'а8 оторжт кв савиле, ш! е! п8 Фг^пчт лш Аргсеша, ил а лшшъръцлт Асордап Фечорвл л«1 лш локвл лв1.

7 41
гмака
8 19

КАН
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Ехе м а съ голпъпсше, ип и роягъ . 1а гетп .7.11 чеас, пп I се Фъгъйхсще 1ХБ1в1ре Ип тапа Апрктюр ,
е* .рм. гпгпипагг . Каптарв <1е швлцъппт* .

Ш 1 а фост лшвретеа ачега Б0лпъв1тк-с'а Егема пжпъла тоарте, ии
М Й' Ш Ш и веп'т ла ^*пСйЛ Нророквл 1са1'ео Фечорвл л»! Атос , ии '1а ги; лвТ,
Н I'! Ш II аша 21че Оошпкл : ашагь'ц| каса та, къ веТ тгф1 тв ин пв ве!тръ1.
п . 1Ш 'ш'а лшторс Егек1*а Фаца са кътре пърете , ин с'а рвгат кътре Оошпкл, 21КЖПЙ :
г. Айл'ц1 атште.Рошппе, квш аш вшвлат лшпаштеа та кв йрептате , пп к»
пшпъ дреаптъ , ип че!е плъквте лшпаштеа та ат фъкйт , пп' а плжпс Егеьча кв
плжпиере гааре .
А . ИМ а фост кввжптвл Ботпвлв! кътре 1сш'а , гшжпс! :
$. МерцТ, 1Ш 21 лвТ Егек1а : ачестеа 21'че Бошпйл Бвтпегевл татълвТ тг8 ЬавИ : ав21т-ат ръгъчвпеп та , ии' ат въгвт лакргтие тале , ни" |атъ гсшогв1'ецп тале Ч1пч1-спре- гече ап1 .
о . Ш1 Л|'п шжпа лшпъратвлйТ Ас1р1'епмор те во!8 1гБъв1' пре тше , ип четьтеа
ачеаста , ш! те в01'в ск«Т1 пептрв четатеа ачеаста .
а . ЦП ачеста ва Ф1 Ц1в сешп Нела Вошпвл , квга къ ва Фаче Пвтпегев кввжп.
твл ачеста , преквга а гръ1т .
и . 1атъ е8 во18 л>птоарче вгавра трептелор . пре каре Са погоржт соареле кв
38 . (0 Л\п каш'ще »п(1в ера ашъгат ачсл Ио1 .

47 . ,«

4Л\тпъ:
20- 30гпяра.
33- 24>
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с;Гах: яече трепте жп каса татълв! тъв , жптоарче-вой сопреле кв хече трепте , пре
48- 26 каре с'а погоржт втвра , пи Са С81Т соареле челе /ече трепте , пре кареде с'а
погоржт втвра .
л. . Рвгъчвпеа лв! Егемеа жтпъратвл 1вс1е! , кжпЛ с'а волпъв1-т , ппс'а сквлзт
сИп воала са.
• |. Е8 атгю жптрв (1)жппълштеа яиелор теле : терце-вой (2) ла порцдле 1аЙ8лв1 , пъръсЬвой апи че! ръташ! .
41 . 2Лс-ат : та! твлт п» вой вейеа тжптв1'реа лв! БвтпегеЗ пре пътжптвл
челор вп , та! твлт П8 вой вейеа шжптв^реа лв! Тсрай пре пътжпт , пв во!8
та! ие(1са от кв че1 че лъквеск .
п . Л1пс1тв-т'ат с1е рвс!етеа теа , пъргси-ат рътъипца в1еци теле , еппт-а, пи с'а йвс Йела тше , ка кжпс1 стр1къ кортвл чел че л'а жптшс , Лвхвл
пиев с'а фъквт ла пппе ка пжпаа пжпгарвлв!, каре есте апроапе сю пЛат.
п. фи 21°а аче1а с1атв-пгат пжпъ сИттеацъ, ка вп леХ (3) аша а г<1роБгг
тоате оаселе теле , къ йе аЧпшеацъ пжпъ жп поапте т'ат Дат .
А1 . Ка о ржп«1впеа ,
аша вой глъсв1, ш1 ка порвшвща , аша вой ке
пета .
(.-I . Къ с'а сФжрппт оки пне1 , къвтжпй ла жппълдотеа червлв! кътре Ботпвл , чел че т'а тжптв^т пре тше , пи а лват Дела гшпе йвререа свФлеТ8Л81 пиев .

01 . Боатпе йеспре йжпсвл с'а спвс ше , пп а! йещептат Дйхвл пиев" , пи тжпгл1пйв-тъ т'а1 жпв1ват .
«1 . 1атъ жп паче есте атъръчкпеа теа, къ а! скос свФлетвл пиев-, касъ ш$
шаръ , пи а! лепъйат сИшишсиа теа тоате пъкателе теле .
Й1 . Къ пв че! с!ш 1вА те вор лъв^а пре Т1пе , шч! че! торц! те вор вшекввжпта , тч! вор пъдъжеШ че! Шп Ш пила та .
л.1 . 1Пче! вП вте те вор кввжпта , преквш пи е8 , пептрв къ (Нп гюа а*е астъя! првпч! вой Фаче , кари вор вест! дрептатеа та .
к. Боатпе ал тжптв1ргГ теле, нп пв вой жпчета а те вше-кввжпта кв кжптсре жп тоате хиеле в1ец1! теле жппаштеа каси лв! Бвтпегев .
кл . 1 1.1 1 а 21С 1св1еа кътре Егемеа : 1а о легътвръ <1е спюкше , ии ле 2<*ровеще , пи фъ алват , пн'л пвпе йепскпра , ни те ве! жпсъпътоша .
кв. ПИ а /Ле Егек1еа : ачеста ва Ф1 сешп лв! Егеюеа , къ тъ вой св1 лдп ка
са лв! Бвтпегев .
10 (I) Ла жктгтатеа вч>цН мимо . (?) .|\ п пюршдпт
13. (3) Прш :е& съ .]Ч1цр.-еце гоал реа .
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ЛФ.

Ехемеа арап вкпермле сале солмор челор трппигм Дела лмп гърагз! Вавмопепмор, Лрептсепш Де вяккрле
пептрв .цпсъпътоппре ,
пептрв л ч е I а Томса .ц! пророчгще , къ тоате ачестеа ее вор (1»че ^п Вавмоп.
Ехекчеа съ роагъ , касъ п» »)'с аче1а пе<1сас;ъ .рп гмеле лв! .
4 .]\.1ШП.:

п вретеа ачехеа трлпп'с-а Меройах Валайап Фечор»л лв1 Валайаш

20 п

Л1тпърат»л Вавиоп!е! кърцД, ин сол1, ии (Ьрнр! ла Егемеа .
в . Къ 8821-се : квт къ а фост волпав ао шоарте , пи к«ш къ с'а
'лтсъпътошат , ип с'а Бнккрат йе е! Егешеа ввкврле таре, пи' ле-а
арътат лор каса л»1 Хехойа , ии аарпштвлв!, пи а аврвлв! , ни а спирпе! че!
алесе , ии' а аротателор , ии' а пнрвлв! , ии тоате кяселе васелор влснерле! ,
ли тоате , кжте ера лш В1'ст1'ериле л»1 , ии гнипк п'а фост , каре съ пв Ф1 арътат лор Егек1*еа лш каса са , ии лш тоатъ стъпжшреа са .
г . 1Ш а веп!т 1са1*еа пророквл ла лтшъраткл Егеклеа , ни а /Ле кътре ел :
че И1К ояпнчш ачещ1'а ? пи а*е впс1е а» вепхт ла т1*пе ? ип а г\с Егеклеа : Ли
пътжпт (1епарте ак вегпт ла пипе (Нп Вавмоп .
д. ИЛ а 21С 1ст'еа : че а» въяйт лш каса та? ни а /ле Егеклеа: тоате челе (Нп
каса теа а? въхвт, ии пшнк пв есте лш каса теа, че съ пй Ф1 въгнт , лшкъ ип челе
(Ип витернле теле ле-ай въгвт .
$. ММ а 2Ю 1снеа лк! : асквлтъ кввжптвл Бошпвлв! Саваот .
е . 1атъ вор веш гие , ип вор лна тоате аш каса та , ип' кжте а стржпс пърнщп тъ! пжпъ лш гхоа ачеоста лш Вавмоп вор веш , ип шпнк пв вор лъса .
3> Шл а 21с Бвтпегев, къ ии аЧп фн тъ! , карН ве1 паще та вор лва, ин вор
Фаче Фашеп! лш каса лшпъратвлй! Вавмопепмор .
й . 1Ш а /Ле Егеклеа кътре 1са1еа : бйп есте кввжпткл Ботпвлв! , каре л'а
гръхт , 1*ар съ Ф1е паче , ии йрептате лш гмеле теле .
К А П

М.

Ао

МаГпа^пте съ епвпе , къ ва Ф1 шяпгъере , ип тжпт81ре Ь р«<-а.пшкиЛ прш 1свс Хри-тос . Пропоие<Нреа ЛК1 1оан БотегъторвлвГ, лштрвпйреа лвТ Хрк-тос, мин \ъ т%р|ре, лятере, им ргспдъпре а соев се га
весг1 . Пяпе аскпра п!ол1лор пвтереа ш1 .рпмелгьчмк а з»1 Остисхся , 1Ш тлт къ Ботивл че..ор че чг<|ъх(|8ес|; спре с|.у,[н л.л I ь|иг ле Лъ .

жпгжсц! , тжпгжец! пре попвлвл 1ш'о» , /Лче Вьтис/евл вострв .
5 . Ирсоц! гръщ! ла 1П1ПП 1ер8сал1*Ш8Л81, шжпгжемГл пре Нжпскл,
къ с'а п.шпт стереп1са Л81, йе2лег«Т8-с'а пькатйл лв1, къ а лват
1с1ш тжпа 1)отпилй1 дп йопе (1) пъкателе сале.
г. Глес81 челв! че стркъ л\п П8си'е : гътщ! калеа ПотшивТ, йрепте Фачец! мвтег»-.
кърърие Ввтпегевлв! пострв .
3 32. (I) ЛДп(1о1ТЪ иейсаисъ пептрв нгкатсле сам.
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Нар™
Тоатъ валеа се ва втплеа , ип тот ткптеле , Ш1* деалъл се ва плека , пл
• '■ 3 вор Ф1* челе стржтве йрепте , ин челе колцвровсе къ! петеае .
л«>*.
_ ПИ се ва аръта (1) тър1реа Ботпвлв! , ин ва веаеа тот трвпвл тжптвжреа
3 4
,оап

лв1 Ввтпегев" , къ Ботпвл а гръ1Т .
з . Гласял челн! че 2140 : стр!гъ , пи ат г'\с : че в<н« стр1га ?

123
з • Тот трепел 1прБъ, пн тоатъ тър1'реа отвлв! ка Флоареа ервп.
с/рах:
т 8скаТ8-с'а ларва, пи Флоареа а нъявт, харкввжптвл (2)Бкпше2е&Л81 пом. 18 СТрК рътжпе лш веак .
1аков.
л ф„ твпте лдппалт те све , чел че вше вестещ! СЛопвлвГ, лшпалцъ лдптрв
1 ю тър!в глгсхл тгв" , чел че вше вестещ! Тервсалппвлв! , жппълцацх-въ па въ те1 Петре, тецТ, 21 четъциор 1вс1еГ.
1 24
I 1атъ Бвтпегевл вострв , 1атъ Ботпвл Ботпвл кв тър1*е В1пе , ин врацвл
Е*еи': лв! кв стъпжшре , латъ плата лв! кв ел, ип лвкрвл лдппаштеа лв1.
34 2з
д| . Ка пьсторел ва паше тврта са , пи кв врацкл сгв" ва а<Ьпа плен, ли" ва
37 24 тлпгжеа пре челе че а8 .рп пжптече .
1оап:
В1 _ Ч|Пе а тъсврат кв шжпа апа , ни червл кв палта , пн тот пътжшвл кк
10 !1
пвтпвл ? Ч1пе а пвс твппи кв кжптарвл , ип слеалврие кв къшпьпа .
Л\пце:
Г1 . Чше а кйпоскйт гжпйвл Ботпвлв!, ин чше а фост СФетшквл лв! кареле съ'л
9 13
Рота-.
и 34
1 Кор1:
2 16
Фап:

дпвеце пре ел ?
А» • Са8 К8 Ч1Пе с'а сфътвГг , ш, л'а жпвъцат пре ел? са8 чше 'I а арътат лв!
жвЛеката , сей чшо Та арътат лв! калеа лшцелеперИ (3) ?
в1 . 1>е врете че тоате пеатврие ка о ткъткръ аЧп ко^ъ, пи' ка о плекяре Ле
квтпъпъ с'и8 сокот, ип ка^сквннтвл се вор соко-п.
01. 1Ш Лвапвл (4)пнестеа*ествл спре ара"ере, ип тоате впеле пв сжпт де г>жвпс

17 29

спре ар^ере бе тот.
а"| . 1Ш тоате пеатврие ка о Плонк сжпт , пп лштрв пншк с'а« сокопт .
Й1 . Кв Ч1пе ац! асегаъпат пре Оотпвл? пи кв че асетъпаре л'ац! всетъпат пре
ел? ав" йоар тещервл ^е летп а *ъКЙТ кшял?
л.1 Ав с1оар арцттарвл топиш" аврвл л'а поле!Т пре ел , ип асетъпаре л'а фъквт пре а*д;пскл ?
к. Къ лета пепвтрегмос алецв тещервл Ле летп, ин лшцелепцеще кшавеще к«т вч токгш ктвл лвТ касъ пв съ клътеаскъ .
гм . 1\т,ац1 шЬт? п'ац1 авжгт? п» с'а вест1т воъ сНп л^пчепвт ?п'ац1 квпосквт
тетел1ие пътжптвлв!?
5. (I) Л\шр»пареа чса пгър^аиГ Хр1стос. 8 (3) Кареле са ^птрвпаг, 1»в ьквткяе Пророч^р.
14. (3.) ЛДпчеп пекс сапт Ш1 ачсстеа : са» Ч|'пв Че Дат таГ'па1пге лв! , Ш1 се вя ръспдъп' .
16 . (4) Л|вап»л е"в «п твпте »оарте таре , Ш1 кв пъйвре *оарте шв.тъ , Ш1 таре , Ш1 тотвш! п*
слот Лествле лешпсас епре «оввл жертве! , пп пъшвпеа спре Ц1переа в1тслор Йе аертвъ .
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ка. Чел че цше лшквпцйрареа пъшжптвлв!, ни :ъ пке пре че! че лъкаеск пре
джпсвл ка шще лъквсте , чел че а пвс червл ка о болтъ, ни л'а лшппс ка вп корт
спре лъквтцъ .
кг . Чел че а ват пре Ботпвл , ка ккт шппк п'ар стъпжт , ни* пътжптвл л'а
фъквт ка 6 шппк .
кд . Къпв вор сешъпа , п!чТ вор сът' , П1ч1 се ва ръдъчйа л\п пъшжпт ръйъчша
лор , скФлат^-п асвпра лор пи с'а вскат, нив1Форвл ка пре шще плеве Л11 ва р1сПка пре гЬ.миш .
«е- АквтЛар кв чте т/вцТ асетъпат, ип тъ воШ лишълца? гЬ-а чел сфжпт .
кв . Къьтац! лш свс к« оки воцпи , ниведецТчте (1)аарътат ачестеа тоате?
чел че скоате а"впъ пвтър пойоава са , пи" тоате пре пвше ле ксатъ сПптрв твлта
лгьр1ре , пи кв пвтереа тър#е! сале шпнк п'а асквпс Ае тше .
кз- Къ аз" 21че-ве1 1акове , иП че а! гртЛт 1сраие? асквпсв-с'а калеа шеа
(1ела Вктпехей , ни Овпшегевл пиев ав лват жксюката теа , пи с'а йепъртат .
кн . 1Ш аквш лн п'аГ квпосквт , сан п'я1 авг!т ? Овшпегев чел вечшк , Бвтпеген чел че а ашъгат тарцепГле пътжптвлв! , пв ва Флътжгш , т'ч1 се ва осте111, П1Ч1 есте аФларе лшцелепчвпе! л»1.
кл- . Чел че с1ъ Флъгожпгиор тър1е , ю! челор Фъръ Ле й«рере, лднтргствре .
л . Къ вор Флгт«П21 првпчи , ии вор остеш тшери, пи че! алени* ворслъв!.
ла. Гар че! че ащеаптъ пре Бвтпегев вор твта (2) тър1еа, ии вор лва арш! ка вклткри , алерга-вор , ш! пв вор остеш , «шила вор, ни' пв вор флъП1ЖП21 .

К А П

МЙ.

Жптреагъ ОвтпегеВ пре че! че съ .(миши Мо.илор с1е тмге, пи тарГ -мчсрТ <1е ч'ие ,
П.ИМ лопблив! Еврсеск . Кв каре аЛевереахъ пвте| ся , пи' вьпъгатен са ьътре оашеп! .
П1, аратъ П1'пкт111ца , пи Йешертгчвпся 1«1ол ! .<>р •

гярс ел ле- а
Ш\ ^иппрев-

пи01*ц1-пь ( 3 ) кътре ш1пе остроаве , къ воери вор твта вжртвтеа,
апрош'е-се , ии съ гри'аскъ линпревпь, атвпч! жв^екитъ вор вестк
к . ЧЙ1е а сквлат веля ргсърлтвр! (4) арептате , кетатв-о'а пре
'еа ла шчоареле сале, пи ва шерце : а"а-ва лшпамтеа пемтвриор,
ни' пре лдтпърац! ва спъйпжпта , ни ва Ла ла пъшжпт егвиле лор , ни' ка шще
пвгсюри лепъ^ате арчеле лор .
г . 1Ш ва гот" пре е1, трече-ва кв паче калеа шчоарелор лк! .
д. Чше алвкрат, ии а фъквт ачестеа? кешатв о'а пре е а чел че о кеашъ
пре еа Дела лшчепвтвл псатврмор , ев сжпт Бвтпегевл чел сШГтдш, ни ла челе витоаре ев сжпт .
26. (I) А8 фъккт. 31. (2} Се вор .рити , 1. (3) Л1'к»лтац|-тъ остроаве , пн иеашгр! ^Ш10|'ц1-иг.
-• (А) -|^" Евреоще . пре Лрептв!, асЬкъ пре Аорааш , а'а кешат съ'[ крщеге.
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а посяе* Въ2вт-а# пеаткрие , пи с'а« теткт , ш/ шари/пие пътжптвлБ! с"ьв свъ1шхп1 8 тат , ни* с"(« лиротг.т. пп а8 ветт фтпрекпъ .
— 17
з. Жкбекжпб ф/е-кареле съ ажвте веч1'пнлк1 съ8 , ии фрателм , пи ва /Лче :
22 13
3- -"^птър1т8-с'а ошвд шещер бе летп. ии Фаврвл , че вате кв чокапкл , кареле лшпрекпъ ловеще , къ атипч! ва 21*че : .рпкееть-ръ бвпъ есте, лштър/тв-оз
пре еа кв кке , пкпе-вор ачецпа , ни' ли се вор клъп .
й . 1яр те 1сра/ле Ф1кл шеШ , 1акове , пре каре те-аш алес , сепи'гщ'а лк ! Авраат , каре ат 1кб1т .
л. . Пре к". реле л'аш лкат бела тарпш/ле пътжптвлк! , пи" бела СФжршлтврие
лв1 те-аш кетат, пп 'цГ ат ги; дое: фп;л ппев ещ! Т8, алесв-те-аш, пп пв те-ат
пъръС1Т .
I. Л'в те тете , къквтме сжпт , пв те лишела, къ ев сжпт Бвтпегеьл тъв",
чел че те-ат .рптър1т пре тме , ин 'ц.1 ат ажвтат ц!е , пи те-ат лштете1"ат кв
бреапта теа .
*1 . 1атъ се вор рвипла, пи" се вор лшФрвлта тоц! връжташП тъ! , къ вор Ф1 ,
каквт п'ар Ф1 . пи вор пер! тоцД лшпротшпчп тъ! .
т . Къвта-ве! пре е! , пи пв ве! аФла оатеш , кари съ те ватжокореаскъ пре
тик: , къ вор -н" , ка квт п 'ар Ф1 , ни' пв вор ф1 'ипе съ се лвпте кв тше .
п . Къ е8 сжпт Пвтпегевл тъв" , чел че те дов бе бреапта та, кареле п"к рле:
пв те тете (1) .
д| . Кв те тете 1акове, Гсраие чел лтпвцтат, ен 'ц! ат ажвтат, 21че Ввтпегевл тьв , чел че те г/л, ъвеск пре т/ле , сфжлтвл лв! 1сраи .
е'. 1атъ те-ат фъквт пре тше, ка пре ш'ще роатепоъ бе кар , каретрееръ,
асетепеа Ф1връстръ»лв1, пи ве! треера твпцТ , ии ве! шървппД беалвр! , пп ле
«е! Фаче ка цържла .
01 . III I 'I ве! вжптвра, ип'1 ва лва пре е1вжпткл, нп волБвра ва ршол пре е!:
|ор ти те ве! весел1 ^птрв сфшцП лй 1сра]"л , ии" се вор ввквра сърачп , пп
лшсщН.
31 . Къ вор къвта апъ , ии пв ва Ф1 , ии' .нтва лор бе сете с'а вскат : е«
сжпт Оотпкл ОвтпегеК, ев л>Т В01Й аьх\ пре е! Овтпегевл лв! 1сра1'л, ии пв'1 вой
лъса пре е! .
ш . Ч)" во1в бес[ибе б/п твпцД ржкрТ , пп лт ппжлоквл кжтпплор фжптжп!, пи
В01К Фаче пвст1еа бълц! бе апе , ни' пътжптвл чел лтсетат 1гвоаръ бе апе .
«I Ивле-воШ ли) пъшжпт. л чел Фгръ бе апъ кебрв., пи' псъ, пп аирсшъ , ш:
к]'парос , нп' плоп .
к. Касъ ввгъ , пи съ квпоаскъ, ш1 съ гжпбе скъ, ии' съ ппе лдпшревпъ къ тжпа
1)о1Ш18лк"1 а фъквт тоате ачестеа , ии сфдтвл лв! 1сраи ле- а арътат .
к& . Апроп1е-се жкбеката вогстръ, 21че 1)отпвл Бйтпе2е8 , апроп1еатв-с';л
сФатвр1ле воастре , 21че липпъратвл лв! 1аков .
13 . (I) ]\» чеа вех1°е ссте Ш1° вчеастя, ев опт а:Евторм гьв
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м» . Апроше-се, пи съ въ спве воъ , челе че вор съ Ф1е, с»8 челе че а фозт
таГпаште сп.пецТ, ип вот лва аттте , ип вот ккпоаще челе с1епре вртъ ,
ш! челе че вор съ Ф1в .
кг . Сп«пец1-пе поъ , веспц1-пе челе че вор Ф1 та! пре вртъ , пи вот квпоаще , къ Ввтпеже! сжптедТ , ФачеаТ вше , пи Фачец! ръ» , пи пе вот т)'ра ,
Ш1 дтпревиъ вот ве<1еа .
кд . Бе »пс1е сжптецТ во1? ип йе впс!е сжпт лвкрврме воастре ? Лш пгтжпт
вржчвпе в'а8 алес пре во1.
ке • 1аР е8 ат рнНкат пре чел йела пиагъ-поапте (1), пи' пре чел Дела ръсър1твл соарелв! : меша-се-вор (2) кв пвтеле пиев , в1е Оотпп (3), пи ка
лнтвд оларвлв!, ип ка олпркл, чел че калкъ лвтвл , ата въ вец! кълка .
кг . Къ чше ва спкпе челе че а фост <Нп липепвт ? касъ квпоащет ип челе че
вор съ Ф1е , ип' вот 21че : къ айевъраге сжпт? ш'теи1 п» есте, кареле та! лппаште сь спве , шч! кареле съ авхъ кквштсле воастре .
кз . .^ичсиътвр-в С10П8Л81 В018 (1.1, пи 1ервсал1твл ли воШ т.т.пптла жп кале .
ки . Къ Литра пеатвр! 1отъ м'шсш т есте , ии (П/1 Моли лор и в ера Ч1пе съ
спве, пи" с!е вой жптрева пре е1 , (1е нт1е сжптец!? пв вор ръспвш1е пие .
к*. Къ сжпт, кари въ Фак пре во1, ип кари дмкчнерт въ лшшалъ пре воТ.

КАП ма.
Татът 18Беще пре Хр|'стос псптр» Фаптезс лвТ .
Л\п1еятпъ пре тоате псятярие , касъ йеа занАъ ,
пи швлцъпптъ л«1 1)ь1||негС8 . Пре че1 че съ лшмпъ 1<Ь>л! шр гре* .|\( па пейепс! , аипхЛереа 1Ш пре
ЕвреП че! пешьлцгпптор! .

аков сльта теа (4) спр1'ж1пГд-во^ пре ел ,

1ср.п'л алескл пи'е8 ,

.«"<■;«

припи гв-л'а пре ел свФлетвл плей , Дат-ат Аьхъл пие» престе ел
(5) , жвс1екатъ пеаткриор ва Фаче .
н. N8 ва стр1'га, тч! ва лъса, шч! се ва ав21 аФаръ глгсвл лвТ .
г . Трест^еа Фржптъ пя о ва жЛрОБ1 , ш! швл че Фвтегъ пв'л ва ст!ппе , 41
лштрв айевър ва Фаче жвДекатъ.
д . Стрълвч!-ва , пи пв се ва Фржице , пжпъ че ва пвпе пре пътжпт жвс1екатъ , пи* дптрв пвтоле лв! пеатврме вор пъ<1ъж<Ш .
е- Ата 21че Ботпвл Бвтпегев , чел че а фъквт червл , Ш1* л'а ашехат ,
чел че а дптър1Т пъшжптвл , пи челе ае пре ел , пи сЬ свФларе попвлвлв* , че
есте пре йжпскл , ип с1вх челор че втвлъ пре йжпсвл .
5 . Ев Ботпвл Бвитегев" кетатв-те-ат дптрв Трептите , ни те В01§ цшеа с1е

1^ '«

25 (I) Ое1» пиагъ-поапте съ лшцелсце КаввхоДопосор , Леза ръсър1г Юр, ся» Бкерп;а.
(2) Ди
Епрееще к.сша-ва пктеле пиех . (3) 1Ш вя Фаче К8 юерП ВавиопалвГ, квш Фаче олярвл кй лвткл.
1. (4) \<Нкъ Хр1сюс че; че а леаг 1.1 а Ле ров. (5) Л ц! йреше ва скоате , Елепсще, Ш1 ст^х 3 .
)ар аша .
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шлпа та , нп те во'в лднтгр' , ни те-ат сЬт спре ле гъткръ сеатвлв! пие» , спре
лвалпаре пъглшлор .
3 . Кясъ дескШ оки орвьюр , съ скоц! <П'п легътвр! пре че! легац! , ип сНп
каса тепипцЛ пре че! че шгс1 лптрв лдптвперек .
й. Е8 слпт Бошпкл Оетпегск. ачеста 'т! есте пвтеле: тър1'реа теа алть 1*а
лв о во1й Ла , т"ч1 вепътъцме теле челор чоплщ! .
а.. Челе от лдпчепвт 1*атъ а вешт , пи челе поъ , каре е» ле вестеск , нп т. Л
"шиите плпъ а се весп , с^в" арътат воъ .
I. Клптац! Оотпвлв! клптаре поъ : стгп,т,1и'рса лв!. тгрцп ттеле лв! ве
да тариипле пътлптвлв! , че! че погорлц! лш таре , пи вшвлац! ка коръви
пр1'п 'тр'жпса , острогвсле, пи че! че лъквщ! лдптр'жпселе .
«I . Веселепте-те п? сп'е , пи' сателе е! , сълашррие , ни че! че лъквеск лш
К'с1ар: весел' се-вор че! че лъквеск лдп п!атръ, Нп влрФвл твпцмор вор
стрна.
« . Ла-вор лк! Ввтпегев тър1*ре , ввпътгцие лв! лш остроаве ле вор вест!,
п . Ботпвл В} твехевл пвтериор ва еип , ни' ва сФърлта рг2во'вл , ("ешепта-ва рлвпъ, нп" ва стр!*га ас? пра връжтаии'лор съ! к» 7ър'е .
д| . Тъквт-ат сНп веч!, «в с"оар ип шфвреа во!К тъчеа , нп' вой ръвЛа? рав<"ат-ат. ка чеаа че плще вой ("еаръсКчта , пи' вой века лдтпревпъ .
€■ . Пвст- вой 1ИВПП1 , ии Леалвр! , ии' тоагмарва лор вой гска , пи' вой пвпе
рлхр!ле остроаве , пи' вълцме ле вой века .
с.| . 1Ш вой скоате (1) орвН ла калеа , каре пЧв" щ"вт , пи' вой Фаче пре е!
сь втвле (2) пре кърърме, каре пв ле-ав квпосквт : Фаче-вой лор лштвпереккл лнпипъ , ии' челе колцвроасе петеЛе , ачестеа слпт (3) квв1*птеле , каре ле
вгнв Фаче лор, ип пв'1 вой пъръс1 пре еТ.
д| . НП еЛ с'ак лдпторс лдппапо!. Рв11п'пац|'-въ кк ркиипе, че! че пъДъжсМцТ спре
чело чоплте , че1 че гйец! тоштвриор : во! слптец! ("втпегеп нощр1 .
№. Че! сврг! авгщ!, пп че! орв! пр|'в'ц1 съ веЛец!.
«I. 11П чте есте орв, Фъръ пвша! елгцме теле, ии' свря! , Фъръ пвта! че!
че стьплнеск пре е!? чше есте орв ка чел Лепъргат? ип с'а8 орБ*тсл>цие лв!
Бвтпегев" .
к . ВъгйТ-ац! с"е твлте ор! , ии' п'ап,! пъха, а"еск'с8-в1-с'4Й времле, ип п'ац!
к» . Потпвл ОвтпехеЗ а во]'т касъ Ф1*е Лрепт, ип' съ търеоскъ лавдъ.
кп . иПатвгхвт, пи' попвлвл а фост пръйат , ип' жеФмт , къ лац лп вътърТ
претвтпИепеа , ии' дп касе лдтпревпъ , впЛе 'I ав аскьпс пре е! , Фгквтв-с\впра•1и , ии пв ера чел че съ скоацъ прааа , ии* пв ера чел че съ гисъ: лдптоарче .
16. (0 йсатвр^е ла гвподрпца .'«( Хрнкк . (2^ Л\игрв чЛепр . (3) Двгркрае, гаре ле воН «не дор г
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кг . Чше есте .цптре во! , кареле въ въга лт крек! ачестеа ? асквлтпц! челе
впгоаре ?
кд> . Чше аа"атспре жаФ прв 1аков , ни пре 1сра'л лачеТ че'л прагЬ пре ел?
а8 п» Ввтпегев", кърв'а а пъкътв!т , ип п'а врят съ втвле лш къие лв! , тч! съ
асквлте с1е лецеа лв! .
«е- НИ аадвс престе е! 'кдотеа тжп'е! сале , пи* Та рг2в'т пре е! ръгво'8Л ,
пп че! че л\Т арйеа пре е! прш прежкр, пп п'ч! впвл Ип 'тр'жшп'1 п'а ккпосквт , ш'ч!
а пас лт ппш ь .
КАП

МГ.

Пророчеще ФСр|'ч|'рга Бк'ер1чН , пи .яттвл|рреа ^п тоатъ лкшеа. Спвпе «япъггцпс I»! Омппегев чче
трекьте, ш( челе че иор ♦! кътре попааал ех*. ИМ ааевери^в-се пре чие пикр Пвшаегев, лдп ивгъ Еиремор
пешв.цъпмреа .

ш
\ * аквт аша 21че Ботпкл Овтпеяев , чел че те-а фъквт пре тше Гакове,
I чел че те-а плгеншт пре тше 1сра1*ле : п« те тете . къ те-ат тжптв'т
I пре тше(1), кетатв-те-аш пре т-теле тгв , ал ппев ещ! тв .
п . Ш " с!е ве! трече прш апъкв Т1*пе елит , ппржкрме и» те вор аип <1е ве! трече прш «ок п» те ве! арйе , Флакъра пк те ва арЛе пре

копер' :
тшо .
г. Къевсжпт Ботпвл Бмппегевл тъй, сфжптвл лв! 1сраи , чел че те тжптвеск пре тше (2~) Фъквт-пт ск'твареата Егшетвл, ип Ет'оп'а, пп Соша лш ло
кал тгв".
д. Бе кжпЛ те-а! фъквт чшстгг лишаште 1 теа, тър'т8-те а!, ип е8 те-ат *вБ1Т , пи вой (1а оатеп! пептрв тше, ип' воер! пептра капкл тгк .
^. N8 те тете, къ ев кв тше сашт , о"ела ръсър'т во1в айвче сътжпца та , пи
(1ела ап.чс те во"в ■ (1,,па .
е. 2'че-во'в' гшахипоацН : аЛв , пп пнагигпе! : пв опр' . асЬ пре фп пие!
(Ип пьтжпт йепарте , пп* пре Фетелв теле дела тарцннлс пътжптвлв! .
3 . Пре тоц! , кжцДсъкеатъ кв пвтеле пие», пептрв къ (3) кв шър'реа теа л'аш
21*(*1Т пре ел , ни л'ат плъспшт , ип л"аш фъквт пре ел .
и. ПП ат скос попил орв , ип оки лор аппжсюрса сжпт орв!, ип ав врек!
сг;рс!е .
л. . Тоате пеатврме с\ь айвпат жтпревпъ , ни се вор адвпа воер'1 (Иптр&
еле . Ч|'пе ва вест' ачестеа , С1-в чше ва сп.ше воъ челе че сжпт аЧп лтчепвт ?
огккъ търтврНле сале, ип съ се лп(*рептеге, ип' съ ескклте , ипсъ г'къ айевграте .
1. (\) !)ш рови-а Еп.ств-в!, Ш1 а ^ар.^.1^ч1в^в|, пи а (Ьагол;;лвГ пр>'и Хрнтос. 3 (?) р;ргс!Цр
пипрв рч' втп*р»реа та Егшетвл 1в1 Сепа.\1р1ш . 7 . (.)) Ез^рсще спре шгр^рса теа .
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ПРОРОЧ1ЕА,

I . Ф]'цТ пие търтьрП , пи ей сжпт тартор , ъпе Потпвл Пвтпсгег; , пи' пршквл пиев, пре каре ле л'аш алес , касъ Щ1Ц1 , ии съ крейецТ, ии съ квпоап1с'ц7 .
п ей сжпт, шаГпаште де пнпе п'а8 фост алт Т}втпе7ек . ни Лпъ пипе п» ва *Г .
»| • Е8 сжпт Пвтпеяев , пи аФаръ де пи'пе пк есте тжптмтор .
к'| . Е8 ага вестк , ни ат тжптвЬ : Л^ФъТтат-ат, ии п'а фост лштрв во! стреш,
во! пие търтври, ии ев Оошпкл Овшпехев .
Н . фпкъ Л'п лдпчепвт ев сжпт , ни пк есте чше съ скоацъ Ли тжчнлс теле ,
Фаче-воШ, ни' Ч1'яева л^птоарче ачеаста ?
д\ . Аша 21че Бошпкл ОвтпехеЗ, ръсквтпъръторкл , сфжптвл л«1 1срщ'л : пептрв во! В01Й тршхте л^п В;<в:лоп, пи' в о 18 ек кла пре тоцТче! че ав фьщт , ии ХалЛш ли! коръви се вор лега .
ф . Ей сжпт Ботпвл Ввтпегев сфжптвл вострв, чел че ат архтат пре 1срам л^тпкр.т воъ .
е1 . Ата 21*че Вотпвл чел чя дъ кале лт таре , шл къраро лдп апъ таре .
3*1 . Чел че а скоскаръ, пп кълърнпе , ии телеше таре , 41 ай Лорппт , пппк
се ворсквла, ст1ПС8-с'а8, ка твл стше .
и\ . Съ пв въ аЛ)че'ц1 апипте Ле челе Лп'тжТ, пи де челе де Лмпулт съ пв гжпЛцТ.
^1 . 1атъ евФзкпоъ, каре акят ворръсьр!, ни ле вец! квпоаще пре еле , ни
вой Фаче л\п П8СТ16 кале(1), пи челе Фъръ де апъ ржвр! .
к . Еме-К8вжпта-тъ-вор (2) Х1ареле царшеГ, нп С1'репсле, пи Фетеле Стрктшапелор , къ ат Л)Т лдп Пвепе апъ, ии лт челе Фъръ Ле апъ ржяр! , касъ аа"ъп
пре леатвл пие» чел алес .
ка . Пре попвлкл пнев" , пре каре л'ат ггопиит , кгсъ повестег.скъ Бвпътгцьде теле .
кк . N8 аквт те-ат кешат пре тше Гакове , ппТ те ат фъквт съ остенещ! Iсраие .
кг. К'е! сЛгс пие оие арЛ?ри тало де тот, пхчТ кв жертвеле тале ш'а1тър1Т , ш'ч1 а! сл8Ж1'т кв (.Лвчерьде таде , ш'ч! те-а! с-стешг лм Л1вап .
кд . Шч! 'т1 а! квтпърлт пие кв арщпт тътжере ,
шч1 гртсипеа жертвелор тале ат поФт, 41 лш пъкателе тале а! сгътвт лдшшптеа теа , ип яттрв пеЛрептъцие тале .
*е • Ев сжпт , ей сжпт , чел че щерг Фъръ Л} лец1ле тале пептрв пипе , ии
пъкателе тале , пи' пв ле вою потет .
кз . 1ар тк сЛ*'ц1 апипте, Ш1 съ пе ж; Лекът л>тп[егвъ, епвпе тв Фъръ до
лец!ле тале лдптжТ , касъ те лдп^реитеж! .
кз • Нгрмци вощр! че! Лп'тж! ав пъкът81т , пи воери 4ъръ де леце ^8 фъкьт
асвпра теа .
кн . 1Ш ай спхркат воерП сФ^птеле теле , Ш1 ст Лп съ ш'ерг пре 1аков , Ш1
пре Тсраи спре окаръ .
19

(!} Л'с«п1«1'|'.е -е ви.» и<1.1с ла |рсЛ11.д».

?0 , (2) 1Гижв1.
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Оиппеге* Фъггйбсще попвлвл*! ПьмисъК, Мзстрг Лешъртгчгпеа чмор че съ ддшню 1(!олиор .
ла 1 1ол1 , ш1 (1 ела пъкате ьеатъ пре попи да ч^пстеа са .

ар оквт аоквлтъ (1) Гакове слвга теа ,

пп 1сра1ле ,

Ве

пре клреле ирепн»

те-ага алес .
п . А ш а ай че Ботпйл Ввтпегев", че.1 че те-я фъквт пре тШе ,
Ц11 те-а 9ри'т Дш пжптече , лпкъ ве! авеа ажвтор , пв те тете слвга теа 1акове ! пи 1'вБ1те 1сраме ! пре кпреле гш алес .
г . Къ е» вой а*а апъ , кжпа* ва ф\ сете челор че втвлъ лп лок Фъръ йо апъ,
пвпе-во18 йехвл пие»* престе сътжпца та , пи Бше-кввжптърие теле престе
фи тъ! .
д . 1Ш вор ръсър1 ка 1арва лш пиж локвл апеТ, нн ка салч1еа лжпгъ апъ квргътоаре .
е . Ачеста ва 21*че : ал лв! ОвтпегеХ сжпт , пи ачеста ва стр1'га пре пвтеле
лв! 1аков, ии алтвл ва скр1 кв тжпа са , ад лв! Бвтпегев' сжпт , пи пре пвтеле л«1 ТсргЛл ва стр?га .
е . Аша 21че ^ътпеге^ лшпъратвл лв! Тсраи, ни чел че л'а тжпт81т пре ел Овт11С2с8 Саваот, евсжпт жптж!, пи евсЬпъ ачестеа, афаръ с1е пипе пв есте Вйшпежей .
д. Чте есте квт сжпт е» ? съ стеа , ии съ кете , ии съ спве, ии' съ гръ!пскъ
пЛе с1с кжпН ат фтквт пре от лш веак, ии' челе витоаре, таГпаште с1о че вор Лю<«:
Ф1 , съ въ спве ВОЪ .
1 *
и. N8 въ асквпйе'цТ , тч! рътъч|'ц! , аХ пв сПп жпчепвт оцД въгат жп врекТ , ,3 —
ш! ат вест!т воъ? шартор! во1 сжптец!,
(Ь есте Бвтпегев аФаръ ^е 22 1Л
тше .
л. • Че! че Фак Мол! , ни че! че чоплеск, тоц! склнгрц! сжпт , че! че Фак че
ле че ле плак лор , каре п» вор фолосх лор : тартори лор пв вор вес!еа , ии
пв вор квпо.ще .
I . Касъ се рвнипеге ч!пе гМеще пре чел таре , пи' ва върса чопл1*твръ спре
пеФолос1пцъ .
41. 1атъ тон!, че1 че съ лтп, евпъ кв ел се вор рвиипа, (че! че'ии ФакОхтпегеЙ, ни чоплеск челе пеюлоситоаре ) , ии тоцТ, де кжпа* с*а8 фъквт , с'а
вскат , Ш1 сврг! сИптре оатеп!, асЬпъ-се тоц!, ии съ стеа жтпрезпъ , ии съ се
ркиипеге , ии съ се жпфрвптеге лтпревпъ .
ш . Къ а аск8Ц!'г тещеркл ськьреа. ии кв варйа л'а чоппг, ии кв сфределвл
л'агъвр1т, пи л'а лвкрат пре ел кв ттр1еа врацйлй! съв" , ии ва флъгожпи!, ццва
слъб!, ни' пв ва веа апъ .
п . Бкпъ че а алес тепрръм летпял , л'а тъсврат, л'а жпсепат кк копйв!ВЛ,
1.

(I^ П1ЧП 1тов, Ш1 !гв|'п 11П01.1 ^рцгк|;е рре 1ср.и чед (1«хо1П1ЧССГ . вре кренип! .
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1Ш л'а фъккт пре ел кк вппкр!, ил* л'а кле1"т кв клс!к, пп л'а фъквт ка кп кит
Де върнат , ни ка о Фацъ До от, ка съ'л п^е лдп касъ .
^1 . Тъ1'ат-а лкГип кес!р| , ци 'ш'а лват п'пс1ъ сьлвптекъ. плстежпр, пп 'ш'а
алес лета аЧп пъДкре , кпре л'а с ьсПт Оотпкл , тп , пре каре плоаеа л',1
кресккт .
§\ . Касъ Ф1*е оатешлор Де арс лдп фок, па лвжпД Лп'тр*жпс8л с'«8 лмкълг/т.
1Ш аргжпа*, а» копт пжТпе кк ел , 1пр рътъип'ца о а» фъккт Пктпеге! , пп с\-\
лмжшат лор, Фъквтв-нГав в|и ел чопл1т, ш! с'а8 лдпкшат л«1 .
51. Бш карежчтътате а» арс лшфок, ил' ав копт пре кървкпН лв! пжТпе , пН к«
жвтътате ав" ФрШт карпе, пи ав" тжпкат, шч с'а8" сътврат, ии лдпкълг^Дз-се авги;:
плаче'пй, къ тъ фпкъл х\я ни" В12«Ш фок.
^1 . 1ар че ан рътас л'ав фъккт Рктпегек чоплт , лшцзпкпке фппаштеа лв1.
ни" съ лднкшъ л»Т , пп' съ ропгъ , 21Ь*жпД : шжптвеще тъ , къ Штпехевл т/ек
ещ! т» .
Й1 . №ав" кчпосккт, касъ лшцелеагъ , къ с'ак лштвпекат , касъ п» важъ кв
оки съ1 , Ш1 съ пв приеяпъ кв нита са .
л1 . Ш1 в'п8 сокот1т кв свФлетвл сьв, тч! ав квпосквт кв лдпцелепчвпеа,
къ жктътате аЧп'тр'жпс8л яв" арс лш фок, ил'а8 копт пре кървйпи лв! пжТпе , ий
кчрпе Фрттъ а8 тжпкат, пп' аЧп рътъипца лв! аН Фъкят вржчвпе, ии с\8 лткшат лв?.
к. Квпогще'цТ, къ чепвшъ есте пита лор, пп съ динналъ нл" ттепеа пв поате
съ*нп тжптгиаскъ сзФлетвл^ съв" : веДец! съ пв жнец! : къ пПнчвпъ есте Л1ПДрнепта теа .
кл . АДб'цГ аттте йе ачестеа Гакове, пи Тсраие , къ слкга теа ещТ т» ,
Фъквтв-те-ат пре т!пе слвга теа , пи тв 1срш'ле пв тъ вгга .
^пце:
кн . Къ 1&ть ат щерс ка вп пор Фгръ й"е лгцие тале, ни' ка о чеацъ пъкателе
и 21
тале : лштоарче-те ла пипе, ии те воШ тжптв1 пре тше .
кг. ВеселщГ въ чернр! , къ а шГипт Овтпегек пре 1сра1*л, тржпштпц! тетелиле пьтжнтвлк! , ст|л'г."Ц1 швпцТ весел1'е , Деалкрие , ни" тоате летпеле челе
(Пп'тр",т,;!се.1е , къ а иБЪВ1Т Октпегек пре 1аков , пп" /сря/л се ва тър! .
кд . Ата 21че Оотнкл чел че те-а 12бъви пре тше , пи' те-а плтгпшт Дш
пжптече , ей Пошпкл чел че съвжршеск тоате: лдпт1'пс-ат червл сипър , ни' ат
линьра пътжптвл .
«е- Чше алтвл ва риим сетпеле челор гръ1тор1 Дт пжптече? ни връжъле
Дела 1П1Шъ? чел че лштоарче пре че! л^пцелепц! ла челе Длшапо!, ии' л^певкперде
СФатв! лор?
ке . Ш\ -рптъреще кввжптвл слвцП сале , ии' аДевереагъ СФатвл л^пцериор съ! .
Чел че 21'че Герлсалшвлв! лъкв1те-ве1, ш! четгцмор 1вйе1, геЛ-въ-вецц ии" пвстЛле л»! вор ойръсл! .
«3- Чел че г!че аДлпквлв!: пвсти-те-ве! , ш! рж8р]'лс тале ле вой века.
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кн . Чел че 2|'че лв! Юр съ л\пцедепгъ, ни тоате во!ле теле ва *аче , чел че
2}че 1ер8Сол1т»лй1 : жпИ-те- ве1, пи к:съ юеа чеа сфжптъ о вой л^птете1а.
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Прпреч1с йе К!р , пи' «1Г1ЛБ1пде.*е , »»ре Рвлшисв -е пя Ла и1 .
Прорсте де пацерсв лвГ Хр1стос
и I А: М1,1\1.1м'|11 н п|н11 Хрмтос , каре съ .|\п км!Н1Я прт гнлгтмрея чеа прш Юр .
Кит кь сшгкр 1)«>ть;.1 еите Пви.пехев , чеа че ш&ствеше , пм илпеще ФъггЛви.цне , ш! 1.епт| » аче1а 1|.см.с «шии .

та 21'че Оопшйл Ившиегев апсклгЛ пПев Юр. пре кареле л'ат птнт
'1еа с!рента касъ свпве фппаштеа лв! пеатврГ, ни пвтереа лшпърац!лор во1к рктпе ,' НескИе во1« лшнаштеа лн! порцие ии четъцие се
вор лижМе (_1).
н . Ьй ^ппаштеа та вой ше рие , пи ткгци во1« Фаче шец , вниле челе Не аратъ вой 2(]роБ1* , Ш1 гъвоаръле челе Не «мер вой Фржпце .
г . 1Ш вой На Ц1в В1"с п'ерП лдптяпекате, асквгее, певъгкте вой с!ескн1е ц\е , касъ
К8Пощ1, къ ев сжпт Ботпвл Штпегевл тг8, чел че (2) к1еш пвгаелс тьв ,
Пвтгегевл лв1 1срш'л .
д. Пептрв авга теа Гпков , ни пептрв 1срщ*л алесвл- пие?; , ев те вой шета
пре пвтеле тъй. пп" те вой припи : 1ар тк пк т'а! квпосквт.
р, Кь е» ст.пт Сошп.ьл Бвтпегев' , пи' аФаръ Не пипе П8 есте Пвтпеге», лштърпв-то-ат , пи" нв т'а! квпосквт пре пипе..
б. Касъ к8по:скъ че! с!ела рьсъртл соарелв! , ии" чеТ Нела апвс , къ ий есте
Вшпегев" аФаръ Не пипе .
д. Ев елит Оотпал Пкптегев, ии' п» есте лдпкъ, ек сжпт чел че ат фъккт
лвпипа , ии ат гкИт лштвнерсквл , чел че Фак паче , ии хк1еск реле , ев сжпт
Ботпвл Т).%тио- е?; . чел че Фак тоате ачестеа .
й. Веселеаскъ- се червл Неасвпра , ии порПсъ ръореге (3) Нрептате , съ ръсъръ пътжптвл , пи' съ оНръслеаскъ шиъ , ни Нрептате съ ръсаръ лшпревпъ, ев"
сжпт Пвшпегев , чел че те-ат жпНт пре Т1'пе .
л- . Пре кареле та! вте те-ат гъпт, Некжт лвтвл оларалв! . Ав Иоар чел че ^Р'""»1
аръ, ара-ва пътжптвл тоатъ 21*оа? 18 Ноар ва 21'че лвтвл оларвлв! : че Фач! Не пв
лжреж!? 1.8 п'и! тж1п! ? гв' ръспвпЛе- ва плгств]'реа кътре чел че о а плгепшт

18- 6
Гот е:

пре еа ?
I . Ва! челкГ че 21'че таплв!: че ве! пръс1? пи ш>ше1: че веТ паще ?
И . Къ аша 21че Ботпвл Штпегев сфжптвл лв! 1ср;ил. чел че а фъквт челе витоаре , .]\птре1;ац1-шъ пре пипе Не Фи пие! , ни' Не л;;крвл га&1ш'лор теле порвпч|'цГт1 пие .

9-

1 . (I) К||> ичеста а яр |"г оре \а.:с]е1, а<И>ъ ^тпгргц|'са Паииопк.:в! , ом пре ЕвреТ "(а сгос Ат роК1Са 1>аи1ло11влв1 , ни лс-п йит словогеше, пп ажвтор с» г^Леискъ |ервсал|'твл , мп Е|<ерп;а . 3. (-) Ч«4
че те 11СШ вре пвшеле тъв . 8 . {3) Евресще : пре чв1 Лрепт , ас1п.г сре Хр1сюс.

20

384

ПР0Р0Ч1ЕА,

П1 . ЕХ ьт фъкьт пътжпткл. пи пре ою пре йднсйл , е§к» тжпатеа ат лдп*
р!т червл , е« твтклор стелелор ат порвпчхт .
п . Ей л'ат рнНкат пре (1) ел ки йрептате лшпърат , ни' тоате ктЛле лв1 йрептс. очесга ва гШ четатеа теа , нива лдптоарче ров^а пош;лйлй! ппей : пк корец , ш*ч1 к» йарвр! , гпе Оопшвл Саваот .
А( . Аша 21*че Бошпйд Саваот остешт-а Еппетвл, пи псг'Цътор1а Епопиор .
Ш1 оатепН че! ддппалц! д'т Саваш да и'пе вор трече , нп' ц|'е вор Ф1 ров! , пи
(Ьпь п*пе вор втвда легац! ^еткпн кв кътйш! , нп' вор веш, ип ее вор лдастда
ще , ип' кътре тше се вор рвга, къ лштрв тше есте Вктпехей, ни па есте Бвтпеггк аФаръ де тте .
€1 . Къ тй ецй Оншпегей , ии п'ят дп'йт , Бвтпегекл лв1 1срам тжптв!*торвл .
01 . .]\пфр«пта-се-впр , ни се вор рвнипа тоц! лдтпропвшчн лв! , ии' вор втвла лдптри рвшше . ^ппо|'ц1-въ кьтре тше остроаве .
■я\ . /сраи сьтжптвеще дела Бопшвл кввиитгире вечшкъ , пв се вор лшФрвпта , тч! се вор ркиппа та! гойлт пжпъ л\п веак (2).
и'! . Аша 2|'че Оопшвл чел че а фъкйт червл : ачеста есте БктпехеХ чел че а
арътат пгтжптвл , пп л'а фъкйт пре ел , ип л'а токпнт пре ел , п« лшбешерт л'а
фъкйт, 41 ка съ се лъкв^аскъ л'а фъкйт. Е8 сжпт Ботпял , ил пв есте алтал .
Л1 . ТСк лштр'ссквпс ат гръп , шч! лдп лок лштвпекос ал пъгожптйлв! , п'ат
21С сетшцш! лй! 1аков, аешерт черка'ц1, ев сжпт Боюпйл чел че гръеск йрептатеа , ип спк18 ас1евърхл .
к. А«1йпац1-въ , ип вешц!, сфътвщивъ .цтпренпъ че! че въ тжптвщ! дт пеатнр!, п'о8 К8ПОСК8Т че! че р1<Икъ летпвл чоплпвра са, пи че! че сь роагь кътре
йвтгехеН , каре пв пжптвеск .
к* . Чс1 че вестеск , съ се епроте , касъ Щ1'е лшпревпъ чте а фъкйт ачесте.1
о«21те сИн лшчепвт : атвпч! саспйс воъ : ев сжпт Бктпегев , ии п» есте алтвл
аФаръ де тше , йрепт , нп шжптйггор пй есте аФаръ де пипе .
кя • -]\птоарчец|-въ кътре тше , нп' въ вец! шжптй1 , че! бела тарцмше пътжптвлв! , е8 сжпт Овтпехев, ни пв есте алтвл .
кг . (3) Пре пипе Л1псв'т1 тъ жкр, де пв ва ени сНп гвра теа Нрептате ,
|Рот«: кввштеле теле пв се вор лдптоарче, къ пие се ва плека тот пепвпмвл .
14. и.
кд . Ш1 ва жвра тоатъ Л1шва пре Бнтпегев, 2|'кжпс1 дрептате ип тър1ре, кътре
Фп1в1. ел вор вет , Ш1 се вор рвшша тоц! че! че съ беспьрцеск пре С1пе , йела Бот2. ю.

пйл се вор лпбрепта .
кр . Ш1 лдптрв ОйптегеЗ се ва тър1 тоатъ сътжпца Фмлор л»! 1срс1'л ,
П . (') Е* ат р1(Икот пре К1р, касъ »1е к1п»л лв! Хрмтос. 17. (2) .-]\|.чса вви'е сг а*лъ ш{ ач««_
стк : исшра п та! талт пв с-е вор ркиппа . пикар кг пептра ргтгч1рса ИоЛюр с'а8 .цгирептнт ш»1ь;ч!.те . -3 (3^ Асшра шеа л|пга'т1.
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МаГшипте спапе стрйареа Мошор пр|п Кц> . НИ иаш къ пре Еорс! Овтпехсй ^\1 ва апъра, пп .рГ ва
т*пт81 , пеитрв аче|'а ли лдпНеашпъ съ се .цпюлркъ ла Оатпехе» .

ъгвт-а Ви . а^ров1Т8-с'а Пягоп , Фъквтв-с'а челе чоп.ше пле лор
ка тще Х1'аре, ип в!.те .
в. Ле пвртац! легате , кя сарчша ла чел остешт, ип ФЛътжпД,
иисдрл, ни пепвттчос, кярнпк вор пвтеа съскапе беля ръхвсна, 1ар
е! с'а» г1»с ров!.
г. Асквлтацд-тъ каса лв! 1аков , пп тоатъ рътъипца лв! [срам, че! че въ
пвртац! <п'п пжптече , ип че! че въ песЪпсщ! <Нп првпч1е пжпъ ла вътржпеце .
А. Е8 сжпт, пи пжпъ че вец! лшвътржт е8 сжпт, е8 въ свФер пре во! , е»
аш.Фъкнт, ип ев воШ лъса пре во!, пй е» воЮ спр1'ж1Ш' , пи' вой тжптв! пре во!.
6 • Кв Ч1*пе т'зцТ асетъпат ? веДец! , ни тещешвццп-въ че! че рътъчщ! .
з . ИН че! че скоатец! акркл (Пп съквлец, ип ярцттвл лдпкхтпъпъ ли тъсврац!. ш! лътипс! тещер г]е авр ;;8 фъкм Фъптвръ бе тжпъ, пп плекжпйв-съ, с'а
лдпкшат лв! .
д. Пре втере ли р1(Ь'къ , нпсъйдк, ипс1е'л пвп жос Л1птр'ачела'1и! лок ръшжпе,
пв съ пншкъ, ип пре чел че стр1гъ кътре ел , пв'л авс1е , пп бе реле пв'л ва тжптвь
и . АсЬчецд-въ апппте а*е ачестеа , им свспшац!, покъ]*пд-въ че! че а'ц! рътъчгг,
лдптоарчец1-въ гНп 1штъ .
л. . ПИ въ ! й«чец! апи'пте бе челе та! (Шшпте б'т веак, къ е8 сжпт Пвтпегев",
П11 пн есте алтвл пФаръ бе пипе .
I. Кареле стлв челе че вор Ф1 та! пре вртъ , таГпаште с1е че съ Фак ,
пп Ае че съ съвжршеск, ииатгпс: тот сфзтвл плев" ва ста , ип тоате , кжте аш
сфът«1т , воШ ФаЧе .
Л1 . Клреле К1ет с1ела ръсърк пасъре, пи <1ш пътжпт бе йепарте , пептрв каре
ат сфътв1Т , ип аш грг1Т , ип ат ас?нс, гпНт-ат, ип ат фъквт, повъц ат -л'ат
пре ел , 1И1 ат лик!рептат калеа лв! .
п1 . А«21Ц1-тъ че! че а'ц! терсЬт пита , че! че сжптец! йсплрте бе йрептате .
Г1 . Апрошат-от йрептатеа тез, ип пв есте йепарте, ип 1пжптв1реа челор Де
лжпгъ пипе пв о вош жптжрг1еа, с!ат-ат лп Поп тжптв1*ре лв! 1срам спре тър!ре.
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ЛаГшнпк се тепе (тераса, пп спрлпмрса Ваа1лип8л8) пептрк тр(*|ея , ип' иргн.ел, каре а арътат 1.11,4- Еьре! рОЕ1( ст.1 , ип пепт|>а м .цп ку 1 я:пи\ ■: . П1 .цп Лесклптгтор! 'ш'а П5с пгЛел-йеа.

огоаръ-те , шея! пре пътл.пт Фечопръ Фата Вав1'лопвлв1 , шег! пре
пътжпт, пв есте скавп Фата ХалсГеиор, къ та! твлт пв те ве! кегпа Фргц1тъ , ип щпгашъ .
в . 1а тоаръ, тач1пъ ФЪ1пъ, Дехвълеще акоперетжптвл тъ8 , г!ескопере'ц! кър8Птец1*ле, голеше'ц! пвлпеле , треч! ржврие .

49.

в»рВ
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ПР0Р0Ч1ЕА,

г . Бескоперьсе-ва ркшшеа та , вейеа-се-вор челе <1е рвинпе але тале , -че
есте Лрепт вой два де пре т!пе , та! твлт пк те вой с!а оатешлор .
д. 2,146 чел чете.а шжптвк пре тше , 1)отпкл Саваот, пвтеде лн! , сфжп-

ТКЛ ЛВ1 1ср81Д .
р. Шеа! ктштъ, штръ лштрв лштвперек Фата Халйеиор, та! тклт пв те
ве! ша! кета пвтереа липпъръще! .
з. Мжшатв-пГат аснпра попвлвлв! ннев' , спкркат-ат тощеш'реа теа , н
Чат йат пре е! лш тжпа та , 1ар тв пк ле-а1 Дат лор пилъ , жвгвл чел?! птржп Фоарте л'а1 лшгрев1ат .
д. 1Ш а! гм; лшвеак вою Ф1 стъпжпъ , п'а1 гжпсНт ачесте! лш (гнтя та?
тч1 'т' а! вдъс аттте де челе с1епре вртъ ?
и. Аквт с!ар асквдтъ ачестеа пшгашъ , чв1'а че шег1, ип иъаъжавещГ , ли'
Апом: 2141 лштрв пиша та , е» сжит , им пв есте алта. пк воШ ше^еа ътАявъ , о/ч/
18 7
воШ ккпоаще съръч1еа .
а.. 1ар аквт Фъръ де веете вор веп1 престе тше ачесте с1оъ лштр'о *\ ,
нп ьъдъвхеа , пи' съръч!*еа Фъръ о*е веете вор веш асвпра та , пептрв Фертекътор|"еа та , ип пептрв връж|'ториле тале челе твлте Фоарте .
I . Пептрв пъс1ежс1еа , каре а? аввт лдптрв ръвтатеа та , къ тв а! 21'с : ев сжпт
ип пк есте алта , съ щН , къ ^шцелепчвпеа , Ш1* к»рв1'еа ачестора ва <м" ш'е спре
рвшше , ип а! г\с лштрв Пнта та: ев сжпт , ип пв есте алта.
д1 . 1Л) ва веш' асвпра та пер1'ре, ип пв ве! пи' . гроапъ , ни ве! къде а лштр'лпса, Ш1 ва веш асвпра та тшълоипе , ип пв те ве! пктеа ккръ|л' , шд Фъръ
с1е веете ва веш' асвпра та пер|'ре , ни' пв ве1 пи .
м . Стъ! яквш кк връжие тале , ип' кв ФертекъторПле тале челе твлте , ка
ре ле- а! фпвъцат дт тшерецие тале, Йе'ц1 вор пвтеа ц|'е фолос! , са&Че те ве!
тп! пвтеа лштър1 .
п . Остешт-а! лштрв сФатврие тале , съ стеа дар . ип съ те шжптвкскъ пре
тше кввжптъторп де стелеле червлв! , че! че сетвеск стелеле , епве пде че ва
съ В1'е асвпра та ?
^1 . 1атъ тоц! ка п|ще пвг^ерп се вор ара*е лш фок , пи пв вор тжпт«1 с«Флетвл лор сНп пара фоквлв!, пептрв къ а! кърскл! де фок , шедеа-ве! пре е\.
^1 . Ачецп'а вор Ф1 цде ажвтор , остемт-а! лштрв ск1*тБаре (Нп тшереце, ошвл лштрв С1*пе а рътъч!т , ип ш'е пв ва Ф1 тжпт»1ре .
КАН

МН.

Мвстръ Оошпхл <н,угрп|°ч1а , пгтхлцвипреа , Ш1 лшвгртошареа Евреиор , пи ле арать кг п» («1о.иГ, '■
ед ^п<в'ш1 а спас че е иптоаре , Ш1 л--п пл*В1Т ачегеа: -г ни лштрв ш шс.-.с сгл е ва ерта лор ви' аша
кв Б1пе ф'1 К1ашъ.-.а сте «ЛеверМме юр , шт гъелемпгвр енеОвтлехев Атот-щй'тор , пи' ръсквтпгрггор
попв!в1в1 сък . Ш1 ялртвпор : се попопвеще >и|*пептрв мларса пор^пи.тор свле , гаре йе .те-ар н т
111 , *ерн|'ц|' ар «4 гогт .
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821Ц1 ачестеа каса лк! 1аков, че! че въ кетац! к« пктеле лвТ край ,
ин Ли Тййа ац! е пит , че! че въ жврац! кк пвтеле Погапвлк! Вктпегевлв! лк! 1срам , че! че въ ас1нчецТ апнпте пк кк аЛевър , П1чТ кк Треп
тете .
к . III I че! че въ спр1Ж1шц! кк пктеле четъцп че! сФште , пи пре Бктпеу.екл лк!
1сраи сжптец! ят тешеец! , Ботпкл Саваот есте пвтеле лк! .
г . Челе та! Лшаште 1атъ ле-ат спвс , ин Лш гвра теа а еинт, ип с'а ав21т , Леграв ат фъквт , пи' а вешт .
д . ЦМ» къ вжртос ещ! , ии вжпъ Ле Ф1ер есте грвтагвл тъв" , ии Фрвптеа та
ве аратъ .
^. 1Ш ат спкс ц\в Ле Летвлт , та!,па]'пте <1е че а веп1Т престе тте (1),
а»21те Ц1*е ле. ат фъквт, касъ пк 2141 : къ н!олп 'т! ав фъквт пие, пи съ пк
«1ч! : къ челе чоплите, ии челе върсате 'т! ай порвпч!т пие .
е . Ав21тац! тоате , пи во! п'ац1 ккпосквт , лдпкъ пн аквт ав21те Ц|'е "цд ат
фъквт челе повъ , каре Ле аквт лдппатте вор съ Ф1в , ни п'а! г\с :
9, . Аквт съ Фак , пи пк та! Ле Летвлт , пи пк л\п хмеле челе та! Лшаште
а! ав21т ачелеа , съ пк 21ч! , цик-ле пре еле .
н . -Мч! а! ккпосквт , шч! а! щ!вт, п!ч! Лт лшчспвт ат с!еск1С врекие тале ,
къ ат ккпосквт , къ ЛеФъ!пшпЛ ве! с(еФъ1та , ин лдпкъ Лт пжптече те ве! юета
Фъръ Ле леие .
л. . Пептрк пктеле ппео' всш аръта ше гажшеа теа , ин челе търхте але теле
ле В018 аЛвче престе тше, касъ т те шерг Ле тот .
|. 1атъте-ат вжпЛвт пре т1пе, пв пептрв арцшт , ии те-ат скос Ли] кхпторкл съръч1е! .
м . Пептрв пипе Фаче-вснъ ше , къ пктеле пиевсъ спкркъ ин тър)'реа тел
алтгиа пв о во1к Ла .
ш . Аскклтъ-тъ 1акове, Ш1 1сриме, пре кареле ев те кет , евс&пт чел Лт"тд1. ии' ев елит лдп веак .
п . НИ тжпа теа а Л1птете|'ат п ьт.т.птк л , пи' Лреаптп теа а .рптъргг червл , ке:па-в018 пре е! , ии вор ста лдпшревпъ .
Ь\ . иПсевор аЛвпа тоц! , им вор а*21 чше ле-а спвс лор ачестеа, чел че те 18веск пре тше ат фък!.т вена та асвпра Вавиопклк!, касъ терг сътжпца ХалЛеиор.
61. ЕХатгръ]'т, ев ат кегаат , аЛкск-л'ат пре ел , ин ат лдпЛрептат калеа лк!.
31. Апрот'ец|-въ кътре пипе, ии аскклтац! ачестеа, пв Лела липепнт лштрк
асквпс ат гръ1*т, клиЛ с'а фъквт аколо ор; ш , ии аквт Т)отпвл т'а тришспре
пипе , пи Лвхкл лв! .
5 . (1) фп теа веге есте ип ачеана , чеде че вор сг те .

49. г,

апом.
1. щ.
— |".
-2 15
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ц\ . Аша ъ\че Ботпял , чел че те-а 12БЪВ1'т пре п'пе , сфлптм лв! 1сра1*л : е#
слпт Потппл Ювтпегекл тъв" , чел че 'ц! ат аргтат Ц1е , жасъ аФЛ1 тв калеа , пре
каре съ йнн;.п .
т . 1Ш бе а! ф/ асквлтат порвпчме теле. с'ар Ф1 фъкнт Ц1'е ка вп ржк пачеа та,
ип Лрептатеа та ка валвл търп .
л.\ . III ! ка пестил с'ар ф] лштвлоДт сът,т,пцп та, нп фп пжптечелв! тгн ка цьржпа п'ьт.т.птг;л«1 : 41 Шч1 аквт пя те ве! стшце . гп"ч1 ва пер! пвтеле тъв фппамтеа теа .
1ср<т:
к . Еш1 <Уш Вгвпоп . Ф»ц1 йела Халде!, глас йе веселие съ вестчц! . пп съ се
21. 6. акгъ ачеаста ; веспц! пжпъ ла тарщгиле пъшжптйлк!, Ш1 21чец1: 12във1т-а Бошавл
Еш1ре пре роБвл сък 1аков .
17- 6к^. Ш1 '1е вор лшсета , лш пвспе .]\1 в I (Ь;че пре е!, апъ На шатръ леваскоате
Лете. лор. Несппм-ва шатра нива кврце апъ, ни" ва веа попвлвл ппсй .
20. и.
ка . Л*в есте Бхквр1е пе<]репииор ггче Ботпвл.
КАН

МО.

Хрмтос съ пбпс по:п цлггяр осашврпор . пл Еярепор челор че се вор пшиш' , ни се <П спре
«1с паче попвлала! , пре кареле /Ип тоате т рцие латП ли ва пета , пп дап* че а яръгат, г.ътъ
вор явеа че! че кре<] лт Хрк-тос, ли лин1ентпъ «,ъ »1е шв.)цъпитор1 , хе сипе т&пгае пп Сюпхл
пллпвеа , |;ъ л'а пъръпт Овтпегеа, ФъгъЛмпав'! , кат къд/п тоагь лвтеа ва *1 ттр|Г, В11П(1 тодТла
ръшлиМа-се ви тоц! иръгтаиш лМ .

лепта]»
«ер1Ч1ре
, каре е
ел, со»-

ск»лтаЦ1-тъ осгроаве, ип лвац! аинпте исатврГ. двпъ твлтъ вреше
ва ста 21че Ботпял .
])ш пжптечеле шаГчп теле а пйпнт пителс
I плен .
^Т7 'К^1) к . 1Ш а пес гвра теа ка о сгше асквцпъ , ин' свпт акоперетжптоЛ
тжте! сале ш а акопер|т , тхв-пТа ка о съцеатъ алеасъ , ип лш тйлбя са га"а асквпе .
г . ИН 'пн а 21с пне : елвга теа ещ! тк I сране , ип лштрв т1пе тъ вой тър\ .
А. НИ ся ат /Ле : л^пЛешерт ги "ат остетт , ли) гпНар , ип лштрк ш'т1'к ат (Ьт
тър1а теа , пептрв аченста жв^еката теа ла Вотп«л есте , пп остепеала теа лти:иптеа Овтпегевлв1 пиок .
(.; . Ш1 аквт аша 2146 Ботпвл : чолчеЛп пжитече т"а плъств1ТСЛВгълвГшТ , ка
съ а<1в(1е пре Ьков ла Ботпйл , ип пре 1срш'л . Айвпа-тъ-воШ , ш! тъ воШ тър>'
л\1ш;и"|)теа Потпйлй! , ип Октпекекл ппЧ-в ва Ф1 пие тър1е .
е. ЛИ а 21С пие : таре есте Ц1е , съ те к1'от1 Ф18Л ппс« . касъ сколТ сеш!»цп'ле лк1 Таков, Ш1съ лдпторч! р|*с1П1реа лв! 1сра1#л, датъ те-ат пвспре тте спре
лдтпъкаре попвлвлв1 , спре лктшъ пеатвр1лор, касъ фП т» тхптв1ре пжпъ ла
шарц1П1ле пътхптвлв! ,
д. Аша2!че 1)отиьм чел че те-а 12бъв1"т пре тше Бвгапегевд лвИсраи, с*1П-
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ШВ* пре чел че пн вагъ сеатъ Ле схФдетвл съв , пре чел че есте врят пеатвриор,
пре чед че есте ров Оошгилор, ^гапърацп ли вор вейеа пре ел, ш! се вор сккла
Оотгш, пи се вор лшкша л»! пептр» Оотпвл, къ крес1тчос есте сфжптвл ля! 1сраи,
1П1 те-аш алес пре тше .
я . Аша 21че Оотпвл : лш врете плък«тъ те-аш асквлтат пре тше , пи лт 2 кор1и
ххоа тжпт81р11 'ц! ат ажвтат , ип те-аш фъквт , Ш1 те-аш аат спре липпъка6
ре пеатвриор , касъ ашег! пътжптвл , ип съ тощепещ! тощешреа пвсле! .
л. . 1Ш съ г1чТ челор сИп легътвр! , еииц!, пп челор с1штрк лштвперек , лкпипацД-въ , лт тоате къме се вор паще , нп лш тоате кърърие пмпкпса лор .
I . N8 вор флъгпжпх! , шч! вор лшсета , шч! л\1 ва вате пре е! кълДвра , 1ич1 Апо«а
соареде , ч! чел ч • пилееше пре е! , ва шжпгжеа пре е! , 41 прш 1гвоаре Де
7 16
аве Двче'1-ва пре е! .
«I . 1Ш В018 Фаче , ка тот твптеле съ Ф1*е кале , им топтъ кграреа п^швпе
лор .
К1 . 1атъ ачещДа Де Департе вор веп! , ачедма Дела пиагъ-иоапте , ип Дела
шаре , алнп Дш пътжптвл першмор .
п . Веселщ1-въ червр! , нп съ се квквре пътжптвл , съ стрцге твпцм весеЛ1е ип Деалврие Дрептате , къ а пп'лв1т Ввтпегев" пре попвлвл сън , нп пре че!
стерщ! а! попвлвлв! съв '1а тжпгж1*ат .
д1 . Къ а ж1с С10П8Л : пъръст-нГа Оотпкл, ип 1)отпкл га'а в!тат пре пипе.
(и . А8 Доар ва в1та Фетееа пре првпквл съв ? сее" пв'! ва Ф1 пплъ Де фи пжптечелвГ съв ? къ Де ва им в!та Фетееа пре ачецпа : Нлр ев пв то В01» вГта пре
тше , К1че Бошпвл .
51 . 1атъ пре тж!пме теле ат гвгръв1Т гМврме тале , им' лшпаштеа теа ещ! пврвреа .
41 . 1Ш квржпД те^ве! гШ Дела че! че те-.-в' с»рпат , ни че! че те-ав" пястпт
пре тше , вор еип сИп тше .
ш . ! Шкъ лшпрежвр окП тъ!, им' вея! пре тоц!: ]'атъ Са» аДвла I , ми нв ветт ля тше . Вк сжпт е8 , аи'че Ботпил , къ кв тоц! кв ачепи'а , ка к» о поДоавъ те ве! лдтвръка , ип ве! пвпе пре е! лшпрежврвл тъв, ка о пмреасъ по_
Доава са.
л.1. Къ челе пвстп але тале , Ш1* челе римите , ни челе къгвте аквт те ве!
стр1'тта Дела че! че лъквеск , ип' се вор Депърта Дела тше че! че те тъпжпкъ
пре тше .
к . Къ вор г?че ла врекие тале Ф11 тъ1, пре кзрП "!а п^ерйвт : стр1'тт есте
№16 локвл, Фъ'тГ лок , касъ лъквеск .
ка . 1Ш ве! 21че лттрх 1П1ша та : чтпе я пгсквт пре ячещ^а Ш1е , къ е8 фъръ де фИ ат фост, ш1 въйввъ , петерткъ, 1ш* Л1пк|'съ, Ш1 пре ачедма Ч1«е '!а
хръП1Т ние ? е8 ат рътас сптвръ : Дар ачепл'а впДе а8 фост ?
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ПРОР0Ч1ЕА,

кв. Аша улче Бошпвл Омиви : 1агь рхсИк спре пеатвр! тжпатеа, ип спре
остроаве во'в литълца сетпвл пиев, пп вор абвче пре *п тъ! лп схп , пп пре
Фетеле тале пре втере де вор пврта .
кг . 1Ш те вор хръш пре нпе липпърац! , пи' Атпърътеселе лор те вор аплека , пре Фпуа пътхптвлв1 се вор лпкша цде ,
пи праФвл шчоарелор тале
вор лшце Ш1 ве! квпоаще, къ е8 сжпт 1)отпкл Октпегев, ип пя се вор ркнппа,
че1 че тъ ащеаптъ пре пипе .
кд . Ль лва-ва чше-ва (1ела вр'аш пръг! ?
ни" чел че ва ров1 пре алтвл" т
пебрептате , т,ъптк'-се-ва ?
к$. Къ аша 7лче ])отпвл : бе ва пршбе чше-ва пре вр"аш , ва лка пръг! .
пи лкжпс" бела чел таре , ва скъпа : 1ар ев жвбеката та во'в жвбека , ии е>
ВОЮ 12БЪВ' Пре фП Пп"е1 .

кз . 1111 че! че те-а пекъж1т пре тше вор тжпка кърпврме сале, пи кп
вшвл чел лов вор веа ст.пцелс съв , ни' се вор льтвъта , ии (1) ва квпоаще
тот трвпвл , къ ев сжпт Ботпвл чел че те-аш иБъв'т пре тше , ип ат ажвтат тър'еа л«1 1аков .
К А П

Н.

Ле пептрв пепвппца л»1 Пмнпсгск , 41 пептрв Ф»ръ де лецие ся е рътлпе Слпагога лепгг!атъ , *>;*
п'а врвт 1Ъ лрпшеаскъ пре Хрктос , чел че П1т1к п'а исат пе»ък1>т й'т челе че треввеа с* *ш.т. «
<.•»'! ириппачъ ("тикна, ва л^пкъ пептрв Йрагостеа е! окчр! а ргвйит , Ш1 ■есаир! : ии пептрв а«и
Ш.1 1 "ип 1ше епвпе , къ Стагога кв Л&рерТ ва пер1 .

ша /лче Оотпвл: каре есте картеа чеа бе словогеше а таГчп воа!стре кв каре о ат лъсат пре еа? сав кърв1 баторшк ачелор че тъ
,и.у.пг1 пре тше в'ат вжпбкт пре во1? 1*атъ пептрв пъкателе воа|стре в'яЦ1 влпбвт, пп пептрв Фъръ бе лецие воастре ат лъсат пре
твта воастръ .
н . Че есте ? къ ат ветт , ип пв ера от , ат стр"гат , пп' пв ера чше съ
авгъ . Ав пв поате шжпа теа съ тжптв!*аскъ ? сав пв поате съ скоацъ? 1атъ
кв тжшеа теа в<ш пвстп тареа , им вош бешърта ржврие , ни се вор века
пещи лор пеФипб апъ , ни* вор говр' бе сете .
г . ."А.шврька- во'к червл кв лдптвперек , ни ка вп сак воШ пвпе акоперетжптвл лв1 .
д. Оотпвл, Ботпвл 'пи а бат пие лппбъ бе лшвъцътйръ, касъ кьпоск, клпл1
съ кабе а гръ' кквжптвл .
@. Пвсв-т'а с)пт"иеаца , б'тшоаца 'т1а пес пие вреке , касъ авх .
е. ЛП Л1пвъцътвра Бошпвлв! Боптвлв! лиш беск'бе пие »рек(ле : 'ар еКпв
ста» л^тпрот1въ , шч! тъ прйеск .
16.

(I) ^\пчеа вске Ш1 се ва .япнъта тот трвпкл .
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а . Спателе теле ле- ат йат спре вътъ!, пп Фълчме теле спре пълпшр!, пи иате;.-.
Фаца шеа пв о ат лдпторс бе кътре рвиппеа сквшъриор .
26 67
н . НИ Ботпвл , Бопшвд пжвтор с'а фъквт пне , пептрк аче]'а п» т'ат р«шшат , 41 ат пвс Фаца теа , ка о шатръ вжртопсъ , ип ат ккпосккт , къ пв
ш ъ во1й рвиппя .
л.. Пептрк къ апроппе есте чел че пГа лшДрептат пре пипе , чше есте чел че Реши.
съ жм1екъ кк пйиа ? състеак» пипе фтпревпъ, Ш1* чше есте чел че съ жваекъ кв 8- 33пипе? съ се апроше <1е пипе, 1*атъ Ботпвл, Ботпвл ва ажвта пие. чше лтй ва Фаче
пие ръв? |'атъ во! тоц! ка о хаГпъ въ вец! лшвек!*, ин ка тол1*еа ва тжпка пре во1.
I . Чше есте лштрв во! , кареле съ тете Ае Ботпвл ( съ авжъ гласвл слвпП
лв! , че? че втвлъ лштрв лштвперек , пи пв есте лор лвпнпъ , пъаЧжйвщ! лштрв
пвтеле Ботпвлв!, нп въ лштърщ! лштрв Бвтпеге» .
«I . 1атъ во! тоц! априк^ц! фок, ин* лштърщ! Флакъръ , втвлац! лштрв лвтша Фоквлв! вострв , ин лштрв Флакъра , каре ац! апршс , ин пептрк пипе с'а
фъквт ачестеа воъ, лштрв йврере вец1 асЬрпй .
К А П

НЙ.

ЛДпДеатн» пре С|0П кв П1.1йя л»1 Авраат , кърма 1)&ттгек а пи'ш'т че 'I а м,гь<1) п , ш! к«т къ пп
С10Ш1 «ггьаайпця чеа креЛпчоаст. <)е т&ппере ва лея скла Пкпшегек , йе тлпг&ерея , (!« тдптвйре* ,
Л-; шареа ■« ер|'ч|'ре а С100&лв1 , а<Нкъ а Б<сер1чП, каре нрш Хр|стос на -м , ип гпвлте гръеще йе леиеа
Кнапи;.пс> , ип (1с ешер1реа връжташиор БкерйчП .

ВХЩ1- тъ че! че гопщ! че есте ("репт, ип че! че къвтац! пре Ботпвл , къвтац! ла шатра чеа тире , каре о ац! чопли , ин' ла гавра
гропп , каре о ац! съпат .
в . Къвтац! ла Авраат татъл вострв , ип ла Сарра , каре вав пъсквт пре во! , къ впвл ера , пп' л'ат ьчетат пре ел , ип' л"ат вше-кввжптат пре
ел , пп' л'ат 1шт пре ел, ий л'ат лштвлц1т пре ел .
г . 1Ш пре тше аквт те воШ тжпгж1*а Сшапе , ип ат тжпгли'ат тоате пвстнле лв! , пп воШ пкпе пкстше лв1 , ка ра1вл , ип челе (юла апвсвр1ле лв! ка
ра1вл Ботпвлв!, весел1е , ип Бнквр1е ва аФла лттр'жпсвл , търтвр1с1ре , ин глас
Ае япъАъ .
д . Асквлтацьтъ асквтацьтъ пополвл ппей , пи лшшърац! ла тше лвац!
атште , кълецеваеип Аела тше , пй жНеката теа спре лвпнпареа пеатврмор.
(? . Апроп1е-се квржпй с1рептатеа теа , нй ва епй ка о лнпйпъ тжптв1*реа теа,
ип лштрв ьрацвл пйев пеятврие вор пъсЬжам , пре пипе тъ вор ащепта остроавеле , ни лштрв врацвл пйев вор пъ(]ъж(]в1 .
е» ПсНкац! ла чер окп вощр1 , ш! пр1В1ц! ла пътжпт жос , къ червл, ка
Фвтвл с'а лштър1т , ии пътжптвл ка о хпшъ се ва лшвек1 , Ш1 че! че лъквеск
ва ачею1а вор твр1 , 1ар тжптв]'реа теа лдпвеак ва Ф1 , ш! а"рептатеа теа
ЛВ Ва Л1ПС1 .

Псалт.
36- 39-
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ПР0Р0Ч1ЕА,

3- Лсьчит<щ'~тъ че! че Щ1ц1 ж« Леката , пополхл пиев" , ла кареле лецеа те
есте лщ шта воастръ , пв въ тетецТ о"е твстрареа оатешлор , пи* кн хвл 'ре
ЛОр СЪ ПК ВЪ БфКЩ! .

н. Къ вор ф" , ка о хашъ , каре кк вреше съ стр'къ . пи' ка лжпа , каре п
шжпжпкъ »1е шо.и'1 : Гпр ("рептатеа шеа лшвеак ва ф", ии тжптв'реа шеа .рп ле
тврме пеашчриор .
а. Скоалъ-те, скоалъ-те Гервсал'те, ип' те лшврокъ кв тър'еа вроцвл»! ти.
скоалъ-те, ка луптрв лшчепвтвл амН, ка неаткл веакк.ш, а» п» ещ! Т8 чел че и
чоплят лъц'теа ? а» пв ещ! т« чел че а! рвпт пре вълавр?
Еш1ре:
. А8 п« ещ' тв чел че а! пвстпт тареа, апа чеа тнлтъ а айжпквлвк чел че
14. 21-.

а{ ПЙС а(}жпК8Л шЪр|| кале йв треквт челор че с'а8 'гвъв'т, ии с'а» тжпт»1т?
*1 . Къ 1)отпхл ва лттоарче пре е! , ии' вор веш лш С'оп кв весел|'е , ш/ к
Бнккр"е вечгпкъ , къ пре капел лор лаваЧ , пи весспе ва апвка пре е/. Фхщт-аъ
авререа , лштрштареа , пи скспшареа .
гм . Ев сжпт , е8 сжпт чел че те тжпгжШ пре тше , квпоаще ч'пе а! фост тв ,
къ те-аГ тетвт о"е отвл твр'тор , ип а"е ф'нл отклвТ, кари ка 'арва с'а вскат.
п. ИП а! в!тат пре Бктпегекл, чел че те-а фъквт пре тше , пре чел че аФъквт червл, 1П1 а лттете'ат пътжптвл, им те- а' тетвт пврвреа лт тоате 2 'леле :
Фаца тжше! челв! че те пекьжа пре тше, къ лшче кш а гжпсНт касъ ге теарг,
пре ппе , нп пквт впае естс тжшеа челв! че те лскъжа пре тше ?
^1 . Пептрв къ тжптвмкЬ-те тв, пв ва ста , тпч! ва хъбов' , ии пв ва ошорг
спре стр'каре , №1 пв ва лшс' пжшеа лв! .
(=1 . Къ ев сжпт 1)вип)егевл тъв , чел че тврввр тареа , ип Фак а"е свпъ валкрие е! . Оотпвл Саваот пвтеле пиев.
в1 . Икпе-во'» квв1*птеле теле лт гвра та , ип' те воШ якопер" свпт «швра
тжшн теле, кв каро ат лттър'т червл , ш1 ат лттете'ат пътжатвл : Ш1* вг
я'че С'опвл , пополвл пнев" ещ! тв СО •
«I . Бещваптъ-те, аещеяптъ-те, скоалъ-те 1ервсал'ше, чел че а! еъкт й!п тгкпа Оотпвлк! пахарвл тжш'еГ лв! , къ пахлркл къ(1ерП , ип пахарвл тжше! л'а1
бъвт, ни л'а1 ("ешертат.
Н1 . 1Ш пв ера ч'пе съ те тжпгъе пЧп тоц1 фп тъ! , кари а! пъсквт , пи п?
ера Ч1пе съ те ц\9 а"е тжпъ (Пптре тоц! фп тъ! , пре кпри а! кресквт .
л.\ . Ооъ (2) ачестеа сжпт Л1шпрот1'въ ц1е , чте се ва тлхгп' л^гапревпъ К
тте ? къ(1ере, нп 2()роБ1'ре, Фоатете . ни саБ(е , чше те ва шжпгж/а ?
к . Фп тъ! че! Л1ПС1Ц1 , карП йорш ла шарцепеа а тоатъ ош'реа , ка 8П ппп
жвшътате копт , плш Не шжп1еа Оотпвлг! , слъбщ? пр!п Оотпвл Т)ътпсген .
ка . Пептрк ПЧС1.1 асквлтъ стеркъ нп' лшбът ,тъ , пв ве вш .
61 . (1) Чея век1в ш! ва /Лчс Сюпм 1)мппеге»1 пие» «щ! тв .
ачв1« сапт ^чп11рот1вг .

19 . (2) Вати : Ш1 Евсев|"е •- псптр*
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кв . Аша 11че Оотпвл Овтпегей, чел че жвЛекъ пре попвлкл съ8 : 1'атъ ат
лват Лт тжпа та пахаркл къЛерП , пах^рвл тжп1е! теле, ни' пк ве! та1 аЛаопе
фпкъ ал веа .
кг . ИЛ Л1Л во1'в Лапре ел лш тжип"ле челор че кв пеЛрептвл те-а8 асвпрп ин
те-аа етерът, карП а»7л"с свФлетвлв! тъв; плеакъ-те, касъ тречега, ии а! пес
ясешепеа кв пъшжптвл шалеле тале , челор че тречеа аФяръ .
К А П

НЙ.

Рсупеяптъ пре СЛоп , ааЧкъ преПнерпа а»1 Хр|'стос спре тяпгжере ,
пепгрв рхеквтпърареа са чеа
•ъръ (1е прец: потевеце погирлреа 1К1 Ьрамфп Егмгст. пп 1*мъ-в1рея Ле АС1р1епГ: лаьоЧ пре пропове<1|11ГОрп пхчИ Еняпгелчсщ! , йсщпплш! пре тш спре ла>аъ пептрв Хр|стос , кареле твтклер есте гата ш&пт»11ир , ш1 йе литицареа ле! , нп Ле сшерешеа 181, пп Ла (редица пеаткриор -цптрв ел .

коалъ-те , скоалъ-те Сшапе , лдтвракъ тър1еа та (лоапе , пп тб
Гер8сал1'те четате сфжптъ лшвракъ тър!реа та , пв ва трече шаТ
твлт прт Т1пе чел пепЛат лдтпрежвр, пп чел пекврат .
в. Ск»т«ръ праФкл , нптескоалъ, ии шег! 1ер«сал1ше , Леглеагъ легътвра грвтагвлн! тъв , че1а че ещТ рогвъ Фата (лопвлв! .
г . Къ ачестеа 2|'че Ботпвл : лдпкаЛар в'ац! вжпЛвт, ш! пв кв аришт въ вец!
ргскьшпьра .
д . Аша 21че Потпкл Овтпегев , лп Егшет с'а погоржт попвлвд ппев та1- Фячсрс
'паШте , касъ дък»|'аекъ аколо , пи ла Ас|'р]'еп1 кв сма а фост йвс .
46 6
(г. НИ оквт че ва Ф1 аги ? ачестеа 21'че Оотпвл : къ с'а лват попклвл ттев Егетл
лпгпЛ.ф, пнрацл-въ , пп въ въ1тац1 , ачестеа г1че Оотпвл : пептрв во! пйшеле пнев пврвреа съ хвлеще дптрв леатвр! .
в. Пептрв аче|'а ва квпоаще попвлвл ннев пвтеле пнек .рп 7л'оа аче1'а , къев
АПС8'т1 сжпт чел че гръ1'ат , Ле Фацъ сжпт .
3 . Ка Фрвтвсецеа лптвпцТ , ка тчоареле челв! че вше вестеще а821реа пъ
чи" , ка чел че вше вестеще челе ввпе , къ ав21тъ в(ш Фаче шжптв|'реа та , 21кжпЛ : (лояпе ! лтпъръид-ва Овтпегевл тгв" .
н . Къ гласвл челор че те пъгеек пре тше с'а лишълцат , пи кв гласвл лшпревпъ се вор весел', къ ок! ла ок! вор веЛеа, кжпЛ ва шиш Оотпвл Сшпвл .
л. . Стр|'це дптрв весел |'е фпитревпъ пвстиле 1ер8сал1твлв!,
къ л'а тиг!т
Ш1 л"а !2бъв|'т пре ел Оотпвл .
I . Ш|" вп с!ескопер1 Ботпвл врацвл сг8 чел сфжпт лппа1птса твтвлор пеатвркмр., ни вор веЛеа тоате тарцшие пьш,т,пт«л«1 тжптк1*]»са чеа Леда Овшпегевл пострв .
А1 . Вепъртац{-въ, Лепъртац1-въ, епицТ Ле аколо, шд Ле пекврат съ пв въ 2
ати)це'цТ, еннд! Лт гшаиоквл л«1 , осеБ1Ц1-въ че! че пвртацТ васеде Рошпвдв! .

50.
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ПРОР0Ч1ЕА,

щ] . Къ лк вец! епп кк г&лчеавъ , шч! кв фвгъ вец! терие , къ ва терце ^\ппаштеа воастръ Ботпвл , чел че въ а<Ьшъ пре во! Бвпшегсвл лк! 1срш'л .
г1< 1атъ ва квпоаще Ф1'вл ппе« . пи се ва .рппълца ,

се ва шър1 , пн се ва

р|'сНка Фоарте .
д|. .]\п че кш се вор пира бе тше . твлц!, аша се ва псчтст1 г1е оатеп! кшнл

Рота:

тък , пи тгр1*реа та 'Ь фи оатешлор .
€' - ^ "гп се вор п) 1;>.1 с!е гЬу.пскл пеатвр! твлте, пи' лдтпъряцп вор асткпа г -

15. 21.

ра со ^ къ челор чеп;-;с*а« вести йеспре Лжпсвл , ачеда вор вейеа , инкарп п'а!
авх1Т , вор квпоаще .

К А П

НГ.

К« тоц1 вор прмпи пропове<Ь.;рев Епяпгеле! . Проро<и°е Ле пящереа 1»! Хр|стос , т\ Ле пвт|'ит чеа де овяръ , [111 <1г тоартеа лм пешрв пъьятеле поастре , с'а окгрлт чел че пе-а а<1м по» млптяре , Ле р .!,м.'г Це , Ш1 Ле жертва л<1 , каре ел Ле ;..мп. пие пре ппс с'а а(Ьс , Ле тгр|реа, пи лдппълцареа лв! , пи' Ле ть.ц/шеа челор че вор крейте лдотрв сд .

оашне! чше а крегкт акгвлв! пострв,

ин' нрацвл Ботпвлв! , км с'а

|(1ескопер1т ?
п . Вест-ат ка »п пркпк лтпаштеа лв! , ин ка о ргйъчшъ лш пъ|шжпт лшсетат : п'аре кш ел, шч! шър1ре ,

Мярво
"■ 12-

ш! л'ат въгвт пре ел,

ин п'авеп кш , П1ч1 Фрвтвсеце.
г . 41 кшвл лв! печшст , ш! та! сФжрипт йекжт ал Фплор отепещ! , от че
ера лдптрв вътае , ип ш'1"с1 ръвйа Лврере , къ с'а скшват Фацалв!, с1еФъ!тат а
фост , ин песокотк .

Мяте!»
к ,7-

д< А честа пъкателе поастре ле поартъ , нн пептрв по! рявЛъ дврере , пн по!
ат гжисИт , къпела Ог.тпсгск есте ел лптрв гЬрере , ллптрв с]«рере ип лш пеках.

| Кор?:
1:> 3-

I? . 1ар ел с'а ръшт пептрв пъкателе поастре, ни' а пълпнт пептрв Фъръ вс лец|'ле поастре , чертареа лшпъкърн поастре пре с!жпсвл, ип кв рапа лв! по! тоцГ

1 Петре
ь- '■**•

пе-аш В1'пс1екат .
е. Тоц1 ка т'ще о! ат рътъчгт , -не- кареле Ив калеа са с'а обътвт, ип' 1)отпвл л'а с!ат пре ел пептрв пъкателе поастре .

Нятел
6 чз-

з- Ш1 ел, пептрв че с'а кш»1т, пв 'ш'а йееше гвраса: ка о оае ла Ж8пп'ерес'я
а(1;;с , ип' ка вп пиел Фъръ с!е глас лишаштса чел»1 че'л твпйе, аша пк"ш1 Лесков

Фппте:

гара са .

я 3*-

н. ^птрв сшерет'е жв^еката лв! с'а рШкат , Ш1 пеатвл лв! Ч1пе'л васпвпе?
къ с'а лват с!е пре пътжпт В1лца лв! , пептрв Фъръ йе лецие попвлвлв! пнев с'я

а^вс да тоарте .
1 петр<
•«• . Ш\ во1'й Ла пре че! ръ! лш локвл лшгропърИ лв!, ип' пре че! вогац! лш лоя. «•
квл торцп лв! , къ Фъръ йе леце п'а фъквт , шч! с'а аФлат В1'клешвг лш гвра л»' .
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1 . 1Ш Потпвл ва съ'л квреце пре ел йе рапе, Ле вец! Ла пептрв пъкат, сеФлеткл вострн ва вес1еа сьтжпць лшЛелвпгатъ .
Н1 . 1Ш ва Ботпвл кв тяша са съ скоацъ <Нп Лкрере скф.юткл лк! , пп съ'1 арат»
л»1 лвпппъ , пи съ'л Факъ кв щипцъ , ш! съ лтйрептеяе пре чел Дрепт , кареле
вше слвжаще швлтора , Ш1* пъкателе лор ел ле ва пкрта .
п . Пептрв ачеаста ел ва тощеш пре твлпД , ий ва липпърпд Ловжгшле челор
тар! , пептрв къса Лат ла тоарте свФлеткл лв!, нй кв че! Фъръ Де леце с'а сокот^т , пи ел пъкателе твлтора а пвртат, пн пептрв *ъръ йе лецие лор с'а Лат.
КАП

поав.
3- "'
Марко
15- 28Лиа.
аз 37_&,<».
23 и-

НД.

Кеатг пре Б|°сер1въ ла весел' е , пептрв къ таГ шип ва Ф1 гПп псатьрГ , (1еклт ера (^'пагогя , пи
пр|'п тоатъ липси се на лгц| , нн пярвреа ва ста *ИаЛ йе РбтпехеХ а(ооер1П, пи'ш1 ва «1та Ле песагврме челе Ле Летамт , ип сИа шетр! сккшпе се ва Ж1[Ц , ^яотеще I атъ фитрк фнмнате , ни тоц| че' Иатр'&яса вор Ф1 .цпигцац! йегя Овпшсхев , ш' «в паче пор петрече .

'
1.1 к».

еселеще-те чеа стеарпъ, каре пв пащ!, аъ глас, ий стркъ, че!а че
23. 29.
пв авеаГ с!крерТ Ле пащере , къ та! швлц! с&пт фП че'1 пнепе, Дек&т
Гамт:
аче! че аре върват .
4 27.
н . Къ ев 21С Ботпвл : лърцеще локвл кортвлв! тъй ип' шеие кортвриор тале ле лттшде, пв те скктш , лвпцеще Фвпйле тале , ий цървшН тъ!
лшпвтерп1чеще!.
г ^\.пкъ нй йеа Лреапта , ий беа стжпта лъцеще , пи сътжпца та ва тощещ
пеашкр! , пи" четъц! пкстп ве! лъкв1 .
д . N8 те тете, пептрк къ те-а! рвшшат, П1ч! съ'ц! Ф1в раилпе, пептрв къ
те-а! окържт , къ йе рвшшеа чеа вечшкъ ве! в!та, ий с1е окара въЛввге! тале та!
твлт м«'ц1 ве! ас!вче апйпте .
@. Къ Ботпвл чел че те-а фъквт пре Т1пе, Вотпкл Саваот есте пвтелелв! ,
л8кд
пи чел че те ш;ъвеще пре тше, ел есте Бвшпегевллв! 1сраи , Бвитегей атот 1. зз
нътжптнл се ва шета .
з. N8 ка пре о Фетее пъръс1ТЪ, пн славъ ла типъ те_а метат вре тше Ботпвл, шч! ка пре о Фетее , Ли ттереце вржтъ , гпз-а Бвтпегевл тък .
3 • Н«Ц|'пъ врете те-ат пъръс^т , ий кв тмъ таре те в01» тш1 .
н . У]\птр8 тжп^е пвц1Пъ ат л^пторс Фаца теа Ле кътре тше, пи кв тиъ веч
шкъ те в(й8 ти81 , 21'с-а чел че те-а 12бъв!т пре тше Оотпкл .
а. 1)ела апа, каре а фост пре вретеа л»! Кое, ачеаста есте т1е преккт
фяче:
пГат жкрат лк\ ,|\п вретеа аче!а, къ та! твлт пв тъ в018 тжп1еа асвпра път«п. 6. и.
теле! пептрв Т1пе .
I. 1\"1чТ кв л>пФр|'кошареа та вой шита твпцП шНеал8р1ле пв се вор клът],
50. 2,
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6. 45.

ПР0Р0Ч1ЕА,

аша П|'чТ пила теа пк ва лшс! бела тше , П1ч1 легътвра пъчи теле пк се ва лг>а,
къ пй 2]'с 1)ошпбл чел пшоспв ц|'е :
и. Стерпъ, пи пе ашегатъ а! фост , п'аТ аввт тжггжере, 1атъ е8 гътеск
пДе Аптракс т'атра та , ип тетелпле тале СапФ1р .
Я1 . 1Ш В018 пвпе гъврелеле тале асшс , ни' порцме тале метра! бе крютал, ип
гПъл 1ъ8 шетри алесе .
п . 1111 пре тоц! фп тъ! Л1пвъцац1 л«1 Ввтпегев", ви жптр» швлтъ паче вор
Ф1 ФП ТЪ1 .

^1 . 1Ш к» брептате те ве! гШ, бепьртеагъ-те бе пебрептате, пппв те ве! тете , ни кьтретвр П8 се ва апрошеа ла тше .
€1 . 1атъ петврп1ч1 вор веш пептр» пипе ла тше, шл вор лъка! ла тше , пи'
вор скъпа ла тше.
в1 . 1атъ ев те-ат г,Шг пре тше, пз ка Фаврвл свФлжпб кърпиш, пи' скоцлсв
лпелте ла лвкрв , ип ев те-ат %Шт , пв ка съ те стр1-к к» шергаре .
31 . Тот васвл фьквт лтпропва та, П8 се ва спор1 , нп тот рласвл се ва скхла
асвпра та ла жвбекатъ , пре тоц! ичсма ве! ь1р»1 , ип че! скп.чш! а! тъ! вор Ф»
фптр'жпсвл, есте шощешре челор че слнжеск Ботпвлв! пи во! вец! ф» пие брепцц
21че Пошпнл .
КАН

Нв.

Юатъ пре тоцГ ля чпсДшцг, «ъпЗаГгиЗв-ле пр|'сос1рея Лар^рмор ДкхопвлчещТ, сг кеатъ пекрсДштошН
(Кла пъхате, н Ичпшм пплогп'в еете , Ш| яЛевърлт лшгр» челе че Фгпй.еще, Ое спорел прооопейгире/
ЕвюгелНецН , ш! <1е ф< р1ч>реа челор че вор крейе .

е! лдосетацТ тернец! ла ппъ, пи кжцТ п» авец! арцшт тергжпб квтпърлц! , ин тжпкяц!, нп' терпец1 , ип кктлърец! Фъръ бе арцтт,
ип Фъръ бе прец , вш , пп гръс1те .
в . Пептрв че келтзщ! арпштвл , пв лп пжТш, нп остепеала воастръ

Прах.
', I

32

Лпокя1
Г> 17

Фапте.
13 3»

пк жптрв сацШ.
г . Асквлтацд-тъ пре тше, пи вецТ тжпка челе ввпе , пп се ва бесФътадптрв
бвпътъцТ свФлетвл вострв, лхяцД отште кв врекие во.- стре, пи вртвц! къмор теле .
Асквлтацд-тъ пре тше, ип ва Ф1 вШ дптрв бвпътъц! свФлетвл вострв, нп' во1й
пвпе воъ (1) леие вечшкъ , сФштеле лв! ЮавН челе кребшчоасе .
А. 1атъ търт»р1в лштрв пеат»р1 л'ат бвт пре бжпсвл Ботп , ип порготтор
пеатрриор .
е. Кеатврие, кпре пв те щи пре тше , те вор к1ета, ш! попоареле, каре
п» те кнпощаа , ла Т1'пе вор алерга , пептрв Ботпвл Ввтлегевл тъ8 сфжптвл л»!
1срл1л , къ те -а търЬ пре тше .
е . Къвтац! пре Оошп^л, щ» сЬкъ'4 вец1 аФла, съ'л К1ецрцТ пре ел 5 кжпбсъ
ва апроп!еа бе во! .
3.

(1) Тесгатеши м|,
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д . Съ'шТ ласе чел пекрееПпчос къие сале , ин еттхл чел Фъръ а*е ле?е сфатврие спле , ни съ се лдптоаркъ ла Попшкл , инм ва т1ш , ни" ла Овтпегевл
вострв, къ тнлт вт ерта пъкятеле воастре .
й. Къ п« сжпт сФаткрие теле, ка сФатврие воастре, мч! къие, теле, ка
къие воастре , /дче Ботпвл .
л. . Ч|* кат есте червл Департе де пътжпт, аша сжпт а"епарте къие теле , а"е
к 'ь1ле воастре, ни ккцетеле теле с1е Кспетеле воастре .
I . Къ преккт съ поголръ плоаеа, са« гъп 1с1а сНп чер ни* нк се лштоарче, пжпъ клии!
асЬпъ п ьтжптвл шГл Фаче <1е ртсаре, пи' рос!еще, ипсЬсътжпцъ сетъпъторвлв! пи
п.тйпе (1е тжпкаре .
«Г. Аша ва Ф1 кввжптвл пиеЛ, каре ва епп <\'[п гнра теа, п« се ва лдптоарче кътре пипе сюшерт , пжпъ кжт! ва пмш тоате , кжте ат во^т, пи в©!» спор1
къие тале , ни поркпчие теле .
ш . Къ кк весе.пе вец! спи' , ни' кв Б8ккр]*е въ вец! повъпм , къ пштн , ни
Леалврие вор сълта ащептжп^в-въ пре во! кв Б»ккр1'е, пи тоате летпеле ца
риш вор вате кк ратврие .
п. ПП лтлоквл скгиклгл се ва лдппълца кшарос , ни л\п локвл »рг1ч!Г ва креще
пнрсша , пи' ва Ф1 Вотнвл пвппт , иилштрв сегап вечшк , ни' нк ва лшс1 .

К А П

Н5.

Прс тот ошвл сНп тоате пептхрие фпЛсяпшъ Пошти касъ пъгеаскъ поркпчие лкГ; тяпглсреп Фатепиор
челор с!ре"Ц1 ; гасалв! Пмишг. 8 счте касъ бе упчал- : грса чс| т:'])е , им ^п<рогц>е асвпра мъстоуйор
1ерх1;а 1ШК.81 , пре карП орв1 , <ш кь1Ш тхц; , .р! пвтсще .

чества 21че Ботпвл , пъгщТ жвсюката , пи' ФачецТ а*рептате , къ с'а «пцетв
япрогнат шжптй|'реа теа, касъ В1*е, ни пи ла шеа , касъ се йескопере.
1 1
п . Фер1*Ч1Т вървател , кареле Фаче ачестеа , пи отвл , кареле цме
ачестеа, ш! пъгеше сжтветеле, касъ П8 ле спкрче пре еле , шГип
Фереще гаж1пие сале , касъ пв Факъ пес1рептате .
г . Съпв 21къ чел йо алт пеат , кареле с'а ас1аос Оотпвлв! 21КЖП(] : (1оар кк
оссгпре 111ь ва оссь! Оотпвл с1ела попвлвл сън, пи' съ пв 7лкъ Фатепвл : кълепш
сек сжпт е8 .
д . Ачестеа 21*че Оотпвл Фптепиор : орТ кжц! вор пъ21 сжтьетеле теле , ш!
вор влсца челе че вреав ек, им вор цдпеа лецеа теа ,
(; . Ва-всш лор лш каса теа , пи' ли] уЛДкл пиех лок пкпит , та! бвп с!екжт Фи ,
Н11 с!ек,т,т Фете .
Лктс вечпш В01Й с!а лор , ни пв ва л!пс1.
з. Ш1 челор сЬ алт пеат, карИ с'л8 г.(1аос ла Оотпвл, кссъ слкжг.скъ л«1,
Ш1 съ 18Бваскъ пвтеле Ротпвлв!, касъ Ф1е лв! слгц!, пи слвжт'че , Ш1 пре тоц!
че! че пъгеск сжгаветеле теле, съпв ле спьрче, ни прече1чец1'п лецеа теа,
3 . ВоШ вьга пре е! лт тзптеле чел сфжпт ал т1е§, Ш1 ли воШ йесФъта пре е! лш геретк
каса рвгьчвпе! теле, ара*ерие йе тот вле лор, ни' жертвеле лор вор Ф1 припнте пре 7- 10
жертвелп!к»л пЛеЯ, къ каса теа, касъ п"е рьггчвпе се ва кета ла тоате пеатврие .
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ПР0Р0Ч1ЕА,
КятеН.
и . 2'с-а Ботпъл , чел че аЛвпъ пре че! рюшщ! а! лн! Гсраи , къ воШ а<?8па ла
21> 13 ел аЛвпаре .
Мярко
л . Тоате х'аръле сълват'че ветц!, тжпкац! тоате х'аръле пъЛкри.
*и 17*
| . ВеЛец! , къ а« орв'т тоцТ , п'а» квпосквт, тоц!кжц! сжпт, каре пв пот лъЛвка. тра , карн вкеагъ жптрв ащерпвт , ип 1йвеск а Лорппта .
1946
&' . III ' ка шще кж!п! Фъръ Не рвнппе , квсвФлетвл, кар"! пк щйспцчвл пп сжпг
1ерет1: ръ! , пещИш! лмцелецереа, тоц! ав" вртат къие сале , Ф1'е-кореле Лвпъпофтя зве6. 13. риор Лела тарпшме лв!.
8- 10а
м . Вепщ! съ веш вш , ип' съ пе лшбътъш , ни съ Ф1*е ачеастъ г" тж?пе таре
та! твлт Фоарте (1) .
К А П

Н8 •

Мояртеа Лрепцмор, пп осЬхпя лор че!я че на съ *1е пк о квпоск пекреЛпчоппГ, пре I ар: 7 тястръ 1)ггпПегев а 1ч I пептрв слвасва , каре о *вк |'6!олиср , ип пептрв влте ♦вите реле иле лор , спЪ1пйб-1С лор къ < е
вор етер!, Ш1 Лкаъ че ге пор лштоарче ппче , ип тапгяере и° съ «ггьЛкеще , Ле врете че нита песре(Ипчосвлв! есте ка о таре л>пв1Форатъ , лшгрв «вре пв сне лпище .

еЛец! , к«ш а пер'т Лрептвл , пп пшепеа пв вагъ жп 1'ш'тъ, ип вървац! с1репц1 шер , ии пшепеа пв сокотеще , къ Ле кътре Фаца пес1рептъц'1 а вер1т Лрептвл .
в. Ф1-ва жп ппче жпгропареа лв!, Л8атв-с'а Па ппжлок .
г . 1ар во1 апроп1ец1-въ я1ч1 фп Фъръ Ле леце , сътжпца преа-кврвариор , т
а к«рво! .
А . ^птр» чше в'ац1 ЛесФътат? ип ас«пра кв1 ац! Лескю гвра воостръ , пп асвпра кв! ац! словогк лйпва воастръ ? а8 пв во! сжптец! фп шергътор!, съпшр
Фъръ Ле леце?
6. Че! че въ рвгац! ла Мол! свпт копач! Леш!, че! че жвппец! пре фи вощр'
лш въ! , ЖП ПНЖЛОКВЛ ШвТрйОр .

е . Ачеаста есте партеа та, ачеаста есте соарта та, ип ачелора а! върсат тврпър! , ип ачестора а! аЛвс жертве , пептрв ачестеа, а8 пв тъ вою тжтеа?
5. ./|\пткпте жппалт, ии свс , аколо есте ащерпвтвл тъв , ии аколо а! шт
жертвеле тале .
й . 1Ш Лвпъ стжлпи вшП тале пвс-а! потеш'реа та , гжпЛеа! , къ Ле те вел Лепърта Лела пипе, та! гпвлт чева ве! авеа , »'в'т-а1 пре че! че Лорт кв нпе .
а . 1Ш а! жпшвлшт кврв1еа та кв е! , ип пре твлц! а! Лепъртат Лела пипе ,
Ш1 а! тр1Ш1С сол! престе хотареле тале, Ш1 те-а! лпторс, Ш1 те-а1 стер1Т пдпъ
да 1аЛ .
I . Бе къие тале челе швлте те-а! остеп1т , Ш1 п'а! хгс : дпчета-во18, *птърквте-а!, пептрв къ а! фъквт ачестеа, пептрв ачела пв ша! рвгат пре пше.
13 . (4^ Ачссг верс лдв впеле Б|и11 пв се »*л* , 1ар лкп чеа ве«1е есте .
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ай . Ье карале тетжпЛвте те-а! лшФр'кошат, ип а! тищ'т пие, пп пв "ц! а! ас1«с
птште ве пипе, ип п» тп! лват пре тше лттрв квпетвл тъ« , шч! лдптрв "пипа
Та, пи ек въгж; Илте пре тше те трек кк во^ереа, пи* Ле пипе пн те-а! тегаът .
н| . III ' ек во"н вест! йрептатеа та , пи релеле тале , каре пв вор фолос' ц*е .
п . Кжпс" ве! стр'га , скоацъ-те Пп пекагъл тъв, къ пре тоц! ачещ'а ли ва лка
вжптвл , ип'1 ва внче волввра : 'ар че! че съ Ц1*п с!е тше , вор аготс' пътжптвл . ни" вор тощеш твптеле чел сфжпт ал ппек .
^1 . Ш' вор 21че : квръцщ! йе кътре Фоца лв! къие , пи лхац! лш шеДекър!ле сИп калеа попклвлв! пие8 .
$\. Ачестеа 2'че чел Преа-лшпалт, чел че лъквеще лттрв челе аесвс, л\пвеак ,
чел сфжпт лттрв сфшцД , пвтеле лк! Оопшвл чел Преа-лшпалт, кареле лштрв
ГФП1Ц1 ооЧхпеще, ип чел че йъ челор слав! (1е свФлет ръвсЬре , пи' челор кк
'пппа 2'1роБ1*тъ ле с!ъ в'ацъ :
91. N8 лтвеч! во'8- лва 'гвжпаЧ (1е пре во! , ш'ч1 пврвреа тъ во'к тжтеа пре
во! , къ йях ва е пи всла тше , ип тоатъ свФлареа ек о ат фъквт .
3'. Пелтрв пъкат пвцш л'ат лттр'стат пре ел , ип л'ат бъткт, пи' ат лтторс Фаца теа ("ела ел , пи' с'а лттрктат, пп а втвлат свпърат пре къмесале.
№. Къиелв! ле-яш вггнт, пи л'ят тътъамт пре ел , ип л'ат гожпгж*ат
пре ел , Ш1* тжпгжере айевъратъ 'I ат ват лк! .
«' . Паче престе паче челор Лепорте , ип челор йе апроапе , пи а г'с Ботпвл : впкюка-вой пре е1.
к . 1ар че! певрепц! се вор лшвълв! , пп пв вор пвтеа ооисп! .
кд . N8 есте ввквр'е челор пекврвц!, г'с-а Ботпвл Бвтпегев .

К А п

нн.

Мкстръ ФЪцърптеа Евреьюр аргтлпЛв-ле , кяш «» пости юр пя есте прПпит л»1 Ояшпехея , ш! варе елит, каре Факс* Ф1е пости прппит л»! Пкшпсхек , пп оатепГ теле «ачерГ Ле Б|'пе съ ап.ъ пептрв
ачедеа , пш тревяе с* сгркехе сатвъта , лепъалпйягаГ воеа са , ип кеш къ «I че аша вор с»рва платъ вор пие а .

тр1'гъ кв тър1*е , шГ пв лтчета , ка о тржлшцъ лтпалцъ гласвл тъй,
ип епвпе попвлвлв! ппев пъкателе лор , ип кас'1 лв! 1аков Фъръ Йе
лецие лор .
п . Пре пппе аЧп г'\ лш ъ'\ тъ кавтъ , пп Дореск съ щ'е къие
теле, ка вп попвл , кареле а фъквт арептаге, пи п'а пъръмт жяйеката Бвтпегевлв! съв : чер аквт дела тше жв^екатъ йреаптъ , ш1 йореск съ се апроше
Ле ОвтпегеХ.
г . 21*кдп(1 : че есте , къ ат поепт , Ш1 п'а! въхвт : стер'т-а! свФлетеле
поастре , ип" п'а! Щ1*8т ? пептрв къ лдп гиеле поствриор вогстре аФлац! воие
воастре , ип пекъжщ! пре тоц! свпвшИ вощр1 .
^. Спре.жвйекъ}!!, нп сфо/! пост1*ц! , ип ватец! кв питп! пре чел стер1т ;
пептрв че пост!ц! пие ? кесъ се авгъ астъх! кв стр^аре гласвл вострв .
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€. к* ачест пост ат алес е8 , пп гша, ка съ'ш1 сшереаскъ ошвл сз*лето

»5

съв , де 'аГаГ страниш ка вп черк грвтагвл тхв , ип сЬ а! ащерпе свпт тие сак
пи чепвшъ , шч! аша пв вец! К1'ета пост прнплт.
5. Ккде ачест Фел де пост аш елес ев", 21*че Ботпвл : 41 йеглеагъ тоап
легътвра пейрептъш'! , йежлеагъ легътврие челе кв сиъ Фъквте , ласъ пре че.
фржшц! лптрв слОБогеше , ип рвпше тоатъ скрюоареа чеа кв пейрептате .
Еиии
д . фржпце челв! Флътжпо* пжшеа та , нн оре сърачп че! Фъръ о"е касъ , в*18 7
гъ'1 лп каса та : йе вея! пре чел Г01 лтвракъ^ , пп пв трече кв вейереа вре
— 16 че! че сжпт сПп сътжпца пеатьлв! тх8 .
Име!»
и. Атвпч! ва еип Ле еИпнпеацъ лвтша та , пп съпътатеа та кввжпт ва ръсъ25 35
Р1 , ип ва шерпе лппаштеа та йрептатеа та , пп пщйреа «I Бвтпеге* ге в
Апквпцвра .
* . Атвпч! ве! стри-а , пп Ьвтпегев те ва авг. , пп* лшкъ тръШ те ва х!че :
а!ч! сжпт, ип ве! лепъсш дела тше легътвра, ш! лптшаереа тжпп, шАкавлитвл чел Ле кжрпре .
I . Ш1 ве ве! да Флъшжпдвл»! пжше На свФлетвл тхв" , пп' де ве! сътвра свФлетвл чел пекхж1Т , атвпч! ва стрълвч! лптрв лптвперек лвтша- та , ин дптвпереквл тх8 ка ппп'а2ъ г\ ,
&| . НИ ва Ф1 Бвишегевл тхй кв тше пврвреа , Щ1 те ве! сътвра , лп че ей
поФтеще свФлетвл тхХ, пп' оаселе тале се вор лпгръша, ип вор «м" ка о гр>
Н)пъ айхпатъ, ип ка вп 1квор , кърв1а пв'! скайе апа, пп оаселе тале ка 1ари
вор рхсхрц Ш1 се вор лпгрхша, ци вор тощеш пеапнрме пеаткриор .
п1 . ИЛ се вор гШ пкст11ие тале челе вечшче, ип вор Ф1* тегпеппе тале шП1че лп пеатврие пеатвриор, пи те ве! мета гШтор а"е лпгрхсПре, пп кгрърие
тале челе де прш пп*жлок ле ве! Флче съ осПхпеаскъ .
п . Ге ве! лптоарче шчорвл тъй дела сжтвете , касъ пв Фач! воие тале $
210а чеа сфжптъ, ип ве! мета сжтветеле ишгаше , СФште Бвитегеялв! тъ#,
пп пв ве1 рМша шчорвл тъ8 ла лвкрв , шч! ве! гръ! кввжпт к» тжше Ат твра та.
д| . Ш1 ве! Ф^пъйъжЛвшй спре Ботпвл , пи те ва св! ла ввпътъцие пъпштвлв!, пи' те ва хрът кв тощеш'реа лв! 1аков татълв! тгв. Къ гвра Оошшлв! а грх1т ачестеа .

КАП
Пвтсрпгк, ш!
ще »1Ч1 Пророквл
ла |)мш1(.г1». , пп
пиатеа ле? спре

Н0.

П11ЛОСТ1В ссте Ботп»! а тлпш' пре ЕвреГ , 41 *ърг (1с лциле л«р , асспра ктрора грм, лдпипедекъ, |асъ пв се авхъ , ип съ се тапттаскъ д»пъ арептяте а *\ тръс/р; ••орв|ц1 а съ пш;п ):в швлте ре.1е : <1е шхп1еа Оопшеле! а(8пра чслор ръ! , пи <к иче! че съ покъеск.
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в. 41 пъкателе воастре фвк осев1'ре лмтре во! , пп лштре Бхт- н 23
псгей , ш! пептря пъкателе воастре а8 лмторс Юотпхл Фаца с!е нътре во1, касъ их въ гшлнЬчскч. .
г. Къ тжКшле воастре сжпт спхркате к» сжпле , пи Децетеле вогстре кх пъ
кате , нивягеле воастре а гртлт Фъръ Де леце , ип липва вогстръ кхпетъ стржтвътате .
д . Штепеа пя гръеще Дрепте , П1чТ есте жхДекатъ аДевърагв , пъДъжДхеск
,ов
фптря челе Дешарте , ип гръеск Дешертъчвп! , къ хъпислеск Дярере , ни" песк 15 35
Фъръ Де леце .
^. СШъ Де асгпДъ а спарт , ип' пжпгъ де пъгппжш цес ,
пи чел че вреа съ
тъпжпче Дт оъле лор спъргжпДя-ле аФлъ клочтръ, ип лттр'жпса васшск .
з . Бшпжпга лор пхсе ва Фаче хаТоъ, Шч! се вор лшвръка Д1п лхкрярме са- п^йе
ле , пептря къ лякрнрие лор сжпт лхкрхрие Фъръ де лецН .
* 16
3 . 1ар ш'чоареле лор спре ръхтате алеаргъ, гравмче сжпт а върса сжпце , пп Рошап
гжпДярме лор сжпт гжпДнр! Де хчк1ер1, СФърътаре , ни Т1*кълоппе лш къие лор.
з 15
н . ИП калеа пъчи пя о а кхпоскят , их есте жхДекатъ липря къие лор , къ
кърърие лор сжпт ръсврътгге , пре каре трек , пи пя ци'н пачеа .
л. Иептря аче^а с'а Депъртат жхДеката дела е?, пи пя'1 ва апяка пре е! Дрептатеа , кжпД ящепта е! лхпппъ , с'а фъквт лор лштхперек , ащептжпД стръл«ч1ре
л\п чеацъ а ятвлат .
I . Шпъ1-вор ка орвП пъретеле, пп" ка пп че! Фъръ Де ок! вор пиш, пп лттря агшпяъ 21 вор къДеа кх лдптря апИагъ-поапте ., ки че! че тор вор схсп^па .
к\ . Ка хрсхл , пп ка порятвща лшпреяпъ вор ятвла, ащептат-ат жяДекагь,
Ш1 пя есте , плжптя^реа с'а Депъртат Дола по! .
В1 . Къ твлтъ есте Фъръ Де лецеа поастръ лтпаштеа та, пп' пъкателе поастре с'ан лдтпрот1в1т поъ , къ Фъръ Де лецие поастре сжпт лдптря по! ,
пп
пеДрептъцдле поастре ле-аш кяпоскят .
п . Пъгжпеще ат лякрат, ни ат пппц1т, пи" пе-ат Депъртат Дела Бхтпе7ехл
постря , гръ1Т-ат стржтвътъцД , ни ат фост пеаскхлтътор!, гтисит-лт , ш!
ат кхпетат Дш 1ш'та поастръ кхш'пте пеДрепте .
д| . 1Ш ат лмторс лдпшпо! жхДеката, пп Дрептатеа Департе а стътхт, къ с*а
с*жриит л>птрв къие лор аДевърял, ип пре кале Дреаптъ п'а8 пятнт съ ятвле .
<г! 1Ш аДевърял с'а риНкат . ни 'ш'а тятат кхцетхл , касъ пя фпцелеагъ ,
Ш1 а въгхт 1)ошпял , пп пя 'Ка плъкхт , къпя сра жхДекотъ .
а! . 1Ш а въхят , Ш1* пя ера върват , пи" а сокот пи' пя ера ч^пе съ апере ,
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пи 'I а апърат пре е1 кв Брац.вл съ* , пи кв тиа са 'I а дттър1Т .
31 . 1Ш с'а ^говръкат кв арептатеа , ка к» о плвтошъ , шд ко1фвд тжптвлре!
а пвс пре капвл съ§, нп с'а л>твръкат кв хлшъ Ле (гвжшЬ, пп кв вепшшптвл
съв".
я . Ка ръсплътшп1 съ ръсплътеаскъ окарълтпрот1'втч1'лор
л.1 . 1Ш се вор теше че! с1ела апвс Ле пвтеле ВоптвлвТ , пп че! Леда ръсърт;л соарелк! йе пвтеле чел тър^т, къ ва вет ва вп ржа сипи плата 1)отП8Л81 , ВШ1-Ва кв 1'кцше .

к . 1Ш ва веш пептрв (лоп 12във1торвл , ни ва лштоарче пъгжпътъцие веда
РотаЩ
11. 26.

1аков .
к! . 1Ш ачеаста есте легьтнръ лор Леля шше , г^че Бопшвл : Лвхвл пнев .
кареле есте лдптрв тше, ш1 граирие теле. каре ле-гт дат лш гвра та , п» вор
Л1ПС1 сПп гвра та , пи' (Пп гвр.) сепНпще! тале , къ а гн; Ботпвл Ле аквт , пп
пжпъ жпвсак .
К А П

§.

Бегер1м 1Ъ йещеаптъ спре мкгп|е, иептрв ц. .рмрвшя стрългчеще ппр>Реа ОоштивГ, ла 1?ре вор
веш »оарте тзлте вечткр!, пп каре п« вор вещ' ла еа , вор пер1 , ^трв ачеа<та , пачеа, Йрептптеа ,
ц| лаг й I 2*1 Оъюегеъ се вор а»ла . пи 4-гръ Ал лепеп се ва льа <1ел • еа , ип Ролши о ва лвпппа пре еа
ри II ч Г . т\ о ва пир| .

впппеггъ те , Лопппеагъ-те 1ер*саЛ1*те , къ вше двтшя та, пи шър1'реа 1)оп1пклм1 престе тше а ръсър1т .
п . Къ 1 п т ь .]\пт-;перек ва акопер! път&птвл, ип пеггфъ престе пеятнр1 : 1пр престе тше се ва аръта Ротпвл , ип тър1'реа ля! лттря
тше се вя веЛеп .
г . !П|" вор миг, ла лплпърпци лдптрк лктша та , нп пеатврие лдптрв стрълвч!реа та .
д . I нИкъ .цшпрежгф окП тъТ , ни вег1 айвпъц! пре тоц! фн тъ! лштрв тше,
вепк-а тоц! фп тъ! Ле Лепарте , иИ Фетсле тале пре кшер! се вор р1(Пка .
$ . Атопч! ве! велеа, ни те ве! внквра, ип те ве! тете, ии те ве! спьппжптл к»
1|]|т;). къ се во т>тл лл т)'пе Б0Г1Ц1.1 търн . а пеатвриор, ии а попопрелор .
о . 1Ш вор веш да тше тврше Ле къппле , ип те вор акоперл' къпиледе Ма(Латклв! , нп' але ГеФарклв!, тоц! а*ела Сава вор веш' ясЬкжпс) ахр , тътле. ни
татръ сквтпъ , ип' Б1пе вор вест1 ншптьчреа Оошпвлв! .
3 . НП тоате ойе К^првлв! се вор аЛвпа ла тше, пп веркечи Каваотвлв! вор
веп1 , 1П1 се вор аЛвче прПппте пре жертвелш*ккл нпе« , нп каса рвгъчвпе! теле
се ва тър1 . •
й . Чше сжпт ачещ^а? кпр{1 ка пори гвоаръ, ии ка порвтви кв пвИ съ1?
л. . Пре тше остроавеле ш'а ащептат , Ш1 коръвПле Лела Тарсас лдптж! , касъ
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адвкъ пре фп т ь! Ле Лепартс , пи ориштхл , ип аврвл лор кв ажпшн , пептрв пвтеле Ботпвлв! чел сфжпт , ин пептрв касъ се търеаскъ сфжптвл лв! Гсраи .
I . 1Ш че! де алт пеаш вор гШ хНврие тале, пи лдтпхрацп лор вор ста $ппаштеа та, къ пептрв тжша гаеа те-аш вътвт, ни пептрв пила теа те-ат
18Б1Т .

&1 . 1Ш се вор йескМе порцие тале пврвреа , 210а , ип' поаптеа пн се вор жпкМе , касъ вапе лштрв тше пвтереа иеашвриор , ип жпшърацп лор съ се
айвкъ .
-

дпока-.
21 а5-

к1 . Къ пептврие , нп лшшърацП , карн пв вор слвян щ"е, вор пер! , ш! пеатврие кв пвстПре се вор пвстн .
п . 1Ш тър!*реа Лвапклв! ла тше вавеш", квкшарос, пи' кв певг , ин кв кее!рв лтпревпъ , касъ се търеаскъ локвл чел сфжпт ал пнев", пи локвл шчоарелор теле воШ тър1 .
д| . III I вор терце ла тше тетжпс1х-се фп челор че те-аХ стер1т пре тше , нп
се вор лшкша ла вртеле п1чоарелор тале тоц1 (1) , че! че те-а8 лштържтат , ни
те ве! кета четатеа Рошпв.ш , (Лопвл сфжптвлв! лв! [срам .
^1 . Нептрв къ а! фост тв пъргглтъ, ни вржтъ, нп пв ера чше съ'ц! ажвте ще,
ип те В01В пвпе пре тше ); ;кв|.че вечшкъ, весе.пе пеатвлв! пеатврмор .
91. Ш1 ве! свие лаптеле пеатврмор, нп Б0пц1а лшпъращлор ве! шаяка , пи
ве! квпоаще, къ е8 сжпт Ботпвл чел чете тжптвеск пре тше , ин чел че теръсквтпър Бктпегевл лв! Тср а 1 л .
?»■ . 1Ш пептрв аргпгь аЙ8че-во]8 авр, Ш1* пептрв Ф1*ер псЬче-воШ арщпт,
1Н1 пептрв лешме пйвче-вош аратъ, ип' пептрв шетр! Ф1ер , ип вош пвпе пре
Потни тъ! жп паче , ш! пре ЕшскопН тъ! дптрв Лрептате .
Й1 . ИМ та! твлт пв се ва ав21 педрептпте жп пътжптгм тъв , ш*ч! 7л(роглре,
П1чТ Т1*къюппе жп хотареле тале, 41 се вор кета тжптв1ре гНхрие тале, ии"
порцие тале чопл1'твръ .
л.1 . ИЛ та! твлт пв ва Ф1 пде соареле спре лвпнпареа яме! , щ'ч! ръсърпвл
л»пе! ва лхшша по; птеа та , Ч1 ва Ф1 ц1е Ботпвл лвттъ вечп1къ , пи Овтпе- Апок»:
яев тър1реа та .
21 23
■ . Къ пв ва апвпе соареле щ'е , ин' лапа пв ва скъйеа , къ ва *1 Ц1-е Иотгг 5
цел лхтнгь вечшкъ, нп се вор втплеа гмеле плжпцерп тале.
к* . Ш! попвлвл тъв тот йрепт , пи жпвеак ва тощеш пътжптвл , пъхни! съ(Птвра лвкрвриор тжпшор сале спре тър]'ре .
кв . Чел пвцш вп Ф1* кв тпле , пи чел та! пик ва Ф1 пеат таре . Бв Г)от1жл ла врете вснв аНвпа пре е! .
14, (I) ,]\п чгп леке п« съ ип : ни се вор ^чилпа 1я вртеле П1юарелор тадеюц! .
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ептрв (Лоп пк 801$ тъчеа , пи пептрв 1ервсал1ш пв во1в лпчета ,
пжпъ кжпа* ва енп ка о лвпнпъ Лрептатеа теа , пи тжптв1'реа шеа
ка о Фък.ие ва арЛе .
е . ПИ вор весюа пеатврие арептатеа та , пи тоцГ лтпърацп
реа та , ип те ва кеша пре п'по кв пкте пок , каре'л ва шип Потпвл .
. им ве! Ф1 кнпвпа Фрвтвсецн лп тжпа Ботпълй! , ип" стеша лшпъръцде!
тжпа Овшпегевлв! тъй .
. 1Ш та! швлт пв те ве! кета пъръмтъ : пи пътжптвл тъ» п» се ве та!
I П8СТ1» , къ те ве! кеша во1а теа , им" пътжптвл тгк лъкгят , къ вше а
Т)01Ш)КЛ ЛДПТрк Т1Пе , Ш1 ПЪШЖПТВЛ ТЪ» Се ва ЛЪК81 .

. Къ жп че кш лъквеще тжпъркл ка Фата , аша вор лъкв1 фп тъ! кв тше ,
дп че кш съ веселеще пнреле йепнреасъ, аша се ва весел! с1е тше Ботпвл.
, . ИП престе гкЬрме тале 1ервсал1те пвс-ат пъаптор! тоатъ гша , пи тоапоаптеа, кари пжпъ лшсФжрпнт пв вор тъчеа а^вкжпс^ш! апнпте ае Оошпкл.
3 . Къ пв есте воъ асешепеа , с1е се ва лшйрепта , пи ва Фаче 1ерасал1Ш8л
пецде пре пътжпт .
н . Жврат-а Оошпвл пре търтреа са, пи пре тър1*еа врацвлв! съв : а"е вой
. та! твлт гржвл тъ» , ип ввкателе тале връжтаиплор тъ! , ип (1е вор веатаГ
влт фп че! стреш! вшвл тъ» , пептрв каре те-.ч! остешт ,
л. Ч] пвша! че! че ле-а шЬпат , ечеха ле вор тжпка , ни вор лъвс1а пре
0ШП8Л , пп че! че ле-а квлес, аче1а ле вор веа л>п ккрцме гаеле челе сФШте.
I . Мерце'ц1 прт порцме теле, ни Фаче'ц! кале попвлвлв! пие в, ип тетр1*ле
) пре кале ле с1ац1 «платвр! , рнНкац! сешп спре пеашкр! .
«I . Къ 1атъ Оошпвл а фъквт Де с'а а»21Т пжпъ ла таришме пътжптвл»! :
1че'ц1 Фвте! Слопвл»!: 1атъ шжптвхторвл г»8 вше авжп<1 плата са кв сше , ин
вкрвл съв лшпаштеа Феци сале .
К1 . ШГл ва П8Ю1 пре ел попвл сфжпт ръскктпърат с!е Оошпвл , 1'ар тв те ве! пвш четате къвтатъ , ни' пепъръс1тъ .

К А П

2аха:
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Зг.

21че Пошпьл , еъ а *ост кв с&ппе строп!т, кап^ ппгвр а с|'рв1Т пре връжшаш! : Оммпе/ев ш:п вше а
фъквт Краитешлор , 41 пептр: *ъръ де лецие лор 'Г а пгръот :
1'ар пророквл а|]кклп(1в'ш! апппгс Де
;\пая[)Ъ|)1де л»1 Овтпегев , ксали пила л»! престе попвлхл сг* , пептрв кя ре гь пдаппс , кг «'» пгргпт
1)».1|1|.1-И|, .

ше есте ачеста кареле а вешт На Ейою ? рошала хаГпелор лв! аш
Восор ? ачеста есте лпшос1об|'т лп хаша са , стр1гъ кв тър1'е : ек"
гръеск йрептате , пи жвс1екатъ йе тжптгпре .
в. Пептрв че сжпт хашме тале роши, пи лшБръкъпнптеле тале
-

ка (Нп теаск пдш кълкат ?

Аяои-.
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г. НИ дш леатвр! пв есте върват к« пипе , пи Чат кълкг.г пре е! фптрвш
ша теа , ип 'I ат гдров1Т пре еТ ка пъшжптвд , пн г-га върсат сжппеле лор щ
пъшжпт , ин тоате хашеле теле ле-ат впс .
д . Къ 21*оа ръсплъп'ре1 а вешт лор , ип апвл ръсквтпърърп есте бе фпцъ
е- 1Ш ат къвтат , ип пв сра ажктътор , ип ат пр1В1Т , ип шшеп! п'ажвта . :
'I а ШХПТ81Т пре е! вряцвл пнев , пн гажшеа теа а сос1т .
е . 1Ш 'I ат кълкат пре е! жптрв тжшса теа , ип ат върсат сжпцеле лор йр
пъшжпт ,
3 . 1)е ти а Ботпвлв! 'пн ат адвс агаште , де ввпътъцие Ботпвлв! лштрв тозте , каре пе-а ръсплът1т поъ . 1)отп»л есте жкдекътор бкп каси лв! 1срш
ръсплъп-пе-вапоъ двпре пила са, ни' двпре тклципеа (1рептъцп сале .
н. ИП а /Ле; пв есте попвлвл пнев , фН пв се вор лепъда: пи ле-вв" фостщ
спре тжптв|'ре Ип тот пекагвл лор .
л. . IVв сол , ш'ч1 лтцер, 41 лдпсв'пн Ботпвл 'I а тжптгнт пре еТ , пептргг къ
'1а 18Б11 пре е!, нп 1с'а фъквт пнлъ йе е1, лшсв'ип '1а ръсквтпърат пре ец ш\
'I а прнппт , ип 'I а лишълцат лш тоате гиеле веаквлв! .
I. 1ар е! п";1К асквлтат , ип ав лдптържтат пре Пвхвл чел сфжпт ал лвТ , нн'с'а
лшторс Пошпвл спре вряжвъ, лтсв'ш1 а дат ръхво!» асвпра лор.
»•• ПИ 'ш'а адвс атште сю гиеле челе дш веч1 , влде есте чел че а скос <№
вътжпт пре пъсторвл оиор ? впде есте чел че а пвс лштр'жпнн1 Бвхвл чел сфжпт:
К1 . Чел че ав скос кв (1реапта пре Мо1с1 , врацкл тър^ре! сале : ага а а скос
пре попвлвл съв" прш апъ таре лшпаштеа Фецп лвТ, ка съ'шТ Факъ лхгш! пкш
вечшк .
п. Оусв-1'а пре е! прш гджпк , ка пре вп кал пршпвст1'е, ин пв с'а остешт.
д| . 11И капре шще в|'те пре кжшп , погоржтв-с'а Нвх дела Боиткл , пи 'I»
повъцв!тпре е! , аша аТпоъъпмт пре попвлвл тъ8 , ка съ'ц1 фпч! ще пвше депгь-

з Лще

^( Кавтъ Лп чер , пи вег! дш каса чеа сфжптъ а та , пи а тър]'ре1 тале : впде

26.15.
Вври:
2- 16

есте ржвпа та , ип тър1а та? впие есте швлцнпеа пиле! тале , ип" а лшдвръриор
тале . къ пе-а! ръвдат пре по! ?
91 . Нептрв къ тв ецп Пърштеле пострв, къ Авраат пв пе-а дп'кт пре поь
пи" 1сраи пв пе-а квпосквт : 41 тв Ооапше Пърштеле пострв тжптвеще-пе пре
по1 , сНп лдпчепвт пвтеле тъ8 престе поГесте.
31 . Нептрз че пе-а1 авътвт пре по! Поатие йе ат рътъч1*т дела калеа та?
лдпвкртотат-а! нн"ин'ле поастре , касъ пв пе тетет де тше : лдптопрче те пептрв ровН тъ! , пептрв пеатврие тошеш'ре1 теле .
ж . Касъ тощеп1т кжт де пвц1п швптеле тъ^ чел сфжпт , прот1'в1пч11 пощр1 кълкат-ав" СФ1пц1торвл тъ8 .
л.1 . Фъквте-пе-ат ка сНп дпчепвт, кжпд пв пе-а! стължп!т пре по! , ш'ч1 с'я
шетат пвтеле тък престе по! .
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к а п ад
С* роагъ Прсроккл, ].п Овтьеяев ь»шез« , пп пвтереа ся с> о «авъ кпосквтъ гртхп ви 11ср: ш} по■ епеще ип <1е »ер|'<и'реа, каре есте шаГпапие гъп'тъ челор че ащеаптг пре Овпшегев : тгртвркеще, пи'
пллпре пъкателе попвлалв! с*в, песвръцмде , пп тотрса , ригапйв-се пептрв 11БЪш'ре .

е ве! (1ескн"е черкд се вор квтреткра Ае тше тяпци , пи се вор
тош , квш съ топеще чсара (1е Фаца фоквлн! .
к . НИ ва арсю фоквл пре прот'вшч! , ш! се ва аръта пншеле тъ«
I прот'вп'ч'лор , сю Ф.чца та пеатврме се вор тнрвнра .
г . Кжпй ве! Фаче челе тър'те , се вор квтрешкра е1е ппе шкпцп .
& . 1)1п веак п'аш ав2*т, п'ч! оки пощр* п'ав въгкт Пвтиехек афяръ де ппе,
2* Ш1 лвкркрие тале , каре ве! Фаче, челор че ащеаптъ пшъ .
1М
^. Къ ва литтпта пре че! че ащеаптъ ии Фак Лрептате , шГш! адвк апнпте
Де къ'ле тале. 1атъ т» те-а! тешат, ип по! ат пъкътк1*т , пептрв аче'п ат

1 Корк

2. 9.

, ръТЪЧ*Т .

е . 1Ш пе-ат фъквт ка тще пекврац! тоцТ , ип ка о кжрпъ а чеТ че аре кврпереа сжпиедв! чеа де престе лвпъ пре сте тоатъ Дрептатеа поастръ, пи' ат
къхвт ка Фрвпгеле пептрв Фъръ Ле лецие поастре , аша пе ва лва пре по!
,л В.Т.ПТКЛ .

3 . ПП пв есте чел че съ к'ете пвтеле тъй , пи* чел че съ'ш! яс"ккъ ашште ,
кесъ се ц"е де т*пе , къ а! лшторс Фаца та йе кътре по! , ип' пе-а! йат пре по!
пептрв Фъръ де депеле поастре .
я . ПИ аквт 1)о(нш1с Татъл пострв тв ещ! ; 'ар по! тшъ , лвкрвл тжнилор
тале тоцТ .
л. . N8 те тжшеа пре по! Фоарте, пи лдп вреше съ пв потепещТ пъкателе поа
стре : ш! аквт кавтъ Боатпе , къ попвлвл тъ8 сжптет по1 тоц!.
I . Четатеа сфжптвлв! тъв с'а фъквт пвст'е , С'опвл ка о пвст'е с'а фъквт ,
1ерксал'твл спре ьлестет .
•I . Каса поастръ чеа сфжптъ , ш* тър'реа, пре каре о ай" вте-кквжптат пърмц'! пощр' , с'а арс кв фок, Ш1* тоате челе тър'те але поастре ав къхвт .
м . Ш' престе тоате ачестеа, свФер'т-а! Боапте, пп а! тъквт, ш! пе-а! стер'т
пре по! Фоарте .
КАП

Псалш
78. 8.

31.

.]\птоарчереа пеаткрмор , пи лепгЛареа Евреиор пептрв Фъръ с!с лецеле юр , им пептрв г пипгчкпоп
1||»Л1Лпр, .|\ПГТ. ПВЦШЬ рьШЬЩЦЬ (НигрИ (М II I 1 11.1 —СС: .Т1ПГр021 ре асвпра чялор че -К-11 111:1 I, лецеп ]«Г 1)ат1к-/.с . . !И! : гр|ч ;ре чеюр че ц\н порм.ч! е лв1 Овтпсгев пестеще .

рътатв-т'пш чолор че пв тъ кгвта , аФлат8-т"ат челор че пв лт- Рота:
трева де пипе , х'с ат : 'атъ сжпт ла пеатвл , к^реле п'а К1*етат ю. го.
пншеле пиев
к . ^]\пттс-ат тжшеле теле тоатъ г'оа кътре попвлвл чел пеасквлтътор , пи лдтпрот1*въ гръ!*тор , кареле п'«§ «швлат пре калеа чеп ввпъ , ч!
(лапъ пъкателе сале .
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ПР0РОЧ1ЕА,

г . П01*111 ачеста . кареле тъ жптържтъ вре тше жшадееа теа взржреа .
ачещй жъртгеск жпгртЛпн, и\ пре леелех! тъаж'ахъ «зрачйор чедор че пвсдшт.
д . Ш|' жп тортжптгр!, вп 41 п пещер! борт пептрв в'свр! , кгрП нплжпга карпе Де «орв . вп хеаша жертвелор : сввркате сжлт тоате вагеле лор .
€• Кари' х(с: оевъртеахъ-те вела пипе, ле те анров'еа Ле ниже, вгь кврг*
елит , 6 чест а есте фвш&л тжше! теле . фов арЛе жптрв ел жп тоате хиеле .
• . Татъ скр!С есте жпоаштеа те а , пв вой тъчеа , пжоъ че вой ръсплъп' .
вп' воЗ жптоарче жп сжпвл лор пъкатеде лор, пп але пър'пц'дор лор, Х1че Бошпхл . Че! че в& тътж'ат жп швпцц пп жпаеалвр! т'«й окържт пре пипе , жлтоарчевой Фаптеле лор жп сжпяд лор .
3- Аша 21*че Потпвл : жпче в!п се ва о*ла врОБОапа жп стрвгвр, пп вор Х1"че:
съ пв о етр'ч1 оре еа , къ вше-кввжлтаре есте жптр'жпса: аша вой *аче нептрг
чел че сдяжаше пие . пептрв ачеаста п« вой шерое пре тоцТ .
я. М!| вой своате сътжпцъ Пп Таков , пи' <Пп 1»с1а . пп ва тощеш' тввтеле
чел сфжпт . ип вор тощеш адешн пне! . пп слвщле теле , пп вор лъкм акодо.
а- . ИП жп пгбг.ре вор *'\ стжпе Ле о!, ип валеа ахорвлв! спре ошхпа твртелор попгдвлв! плев , кареле т'а къвтат пре пипе .
1 . 1ар во| че! че т'ац1 пъръшт оре пппе, ни в'ац| в!тат Ле швптеле пие* чел
с*жпт , ни' че! че гътщ! тлсъ аМаволвлв! ип пяпец! въвтвръ пороквля! .
\\пл».
41 . УЖ въ вой а*л пре во! саБ*е!, тоц! жвппец! вец! къаеа, пептрв къ в'ат стр"1.24. гат пре в 'и' . ни' п'яц1 авх'т , гръ1Т-ат , ни' п'апД аскялтат , пп ацТФъквт ри!
\у\ш\- жппаштеа теа , пп ац! алес челе че п"ат во'т .
7 12.
н| . Пептрв аче|'а ачестеа Х1че Потпвл: |'атъ че! че слвжеск пн°е вор шапка, лар
во1 вец! Фльтл.гт : 1*атъ че1 че слвжеск пие вор веа , 1ар во! вец! жпсетоша.
п . 1ятъ че! че сляжеск пие се вор весел', 'ар во! въ вец! рвпнпа.
А1 . 1атъ че1 че слвжеск пие кв Б»квр'е се вор Бвкврп , 1*ар во! вец! стрия
пеотрв авререа шпп! воастре , ни' въ вец! въ1та пептрв 2а"рОБ'реа Лвхвлв! восгрв.
(.[ . Къ вец!лъса пвтеле востркспресац!» алешиор т1'ей 1*ар прево! въ вашер^е
Потпвл : 1»р челор че слхжеск пие се вп пвпе пвте по8 .
»1 . Клро вте се вор квваапта пре път.кпт, къ вше вор кввжпта пре Бвтпехевд
чел п(1евър;)т, ип' че! че жкръ пре пътжпт, вор жвра пре Овтпехевл чел аДевърат,
къ вор »!та пекагкл лор чел ш'п'тлн, ш! пх ва 1птра жп 1ш'|па лор.
3'. Къ вл Ф1 черкл пой , ни' пъгпжитйл по», ни ннпи вор а^вче апппте Ле челе
<|||Гт,у,1 , 1МЧ1 вор веШ ЖП |'|мш;| лор .
и . Ч{ весело , ип' ввкв|)|'е вор лфлп .р. мт[>",т,пс л. къ 1атъ ек Фак 1ервсал!ш$.1
Бвккр|'е , пп попвлвл пи' ек иссе.ио .
.о.|. ИИпгь вой ввквра бе 1еркс.ипп , ни ть вО]'к весел! бе попвлвл пи'е» , пи
тл1 твлт пв се ва авг)' жптрв бжпсвл глас Ле плжпцере , ш'ч! глас Ле стр^гаре .
к. N141 вп Ф1 пко.10 тжпър, ип* вътржп, кареле съ пв*шГ пл!пеаскъ вретеа са,
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къ ва «1 чел тжпър Ле о сктъ Ле ап! , хар пъкътосвл Ле ва <м ии" Ле о свтъ Лл
ап! , кжпЛ ва ш«р1 влестетат ва Ф1 .
ка . Ш| вор гШ касе, ни е! вор лък«1 лттр'жг.селе, ни вор съсП вИ , пи е!
вор тжпка роЛврие лор , ни вшвл лор вор веа .
кп . N8 вор гШ е! , ни' алцИ вор лъкгй , гич1 вор съсН е! , пп алцГ вор тжпка,
къ ка гмеле летпклв! в)'ецд1 вор ф1 кмеле попклвлв! ниеХ , къ лвкрврие остепелелор лор се вор л\пвек.1.
кг. 1ар алени'1 пие! пв вор остет лдпЛешерт, тчТ вор паще фП спре влестет,
кг сътжпцъ вше-квваптатъ Ле Овпшегев" есте, ии' *и лор кв е! лтпревпъ вор ф1.
кд . 1Ш ва Ф1 таГпамте Ле че вор стрита е!, е» вой а»21 пре е1, лдпкъ
грътЛ е! , вой В1Ч6 : че есте ?
к^. Ат8пч1 лкпП , пи пиеи се вор паще лтпревпъ , ии' леел ка вовл ва тжпка
пае . пи' шарпеле пъмхпт ка пжшеа , пв вор Фаче пеЛрептате , пш вор ст(нкл
лш гпвптсле чел сфжпт ал пи е в , Х1'че Ботпвл .

К А П

цл,.„
3| н

да .

Иошпк] черкля!, пн ял пгт»птхлз1 пя каятъ ла Би-срйка, каре 'Г яв гШт ля! ЕвреИ ка .ток Ле шИхпт. Ч1
ла 1П|та стерт) съ леапъЛъ жсртвеле лецП пекГ а е Еврсмор: съ пеЛепсеще пеасяялтареа чеа Ле Хр\стос , пи Ле ьчегпчП ла! , <1е пащереа лвГ Христос, пп Ле рО(Иреа Б1сер1ЧП , пп лшЛеапшъ съ се аякяре
фтпревш ка Би-сри-а , арът&оЛ ввпътъпие, каре ва ла» Лела Оотппч, ии че жкЛекатъ вор явеа че! рт>1,
ии К!И1 се вор лдптоарче п-ащкрпе пр1П пропозкЛкдреа вчешчиор ля! Хрктос, пи Ле рьсплъпрея ргатгцЬор , Ш1 ЯБВпгтъциор , |аре та! вре аршг ва Ф1 .

ша 21*че Ботпкл : червл есте пие скавп, пи' пътжптвл реагът п!Фапте
чоарелор теле, че касъ вец! гШ пие? ни' каре есте локвл осИхпеГ 7. 49
теле ?
17 н.
п . Къ тоате ачестеа ле-а фъквт тжпа теа пи' але теле сжпт тоате
ачестеа , гиче Потпвл , ни спре кареле вой къвта , Фъръ пвгаа! спре чел сшер1т , Ш1 в тжпЛ , пи кареле третвръ Ле кввштеле теле .
г . 1ар чел Фъръ Ле леце , кареле жертвеще пи'е вщел , ка чел че вате от ,
ии чел че жертвеще сИп твртъ, ка чел че вчМе кжше : 1*ар чел че аЛвче фтЛпъ
Ле грж» , ка сжпцеле Ле порк : чел че Лъ тътже спре потеш'ре , ка чел че влестетъ , ни е! ;,в алес къие салс , ии вржчвпие сале , каре свФлетвл лор ле-а
В01Т .
д . 1Ш ев в 018 алеце ватжокврме лор, ни пъкателе лор вош ргсплът! лор, П!лЛе
къ Чат кетат пре е!, ии пв гаа8 асквлтат , гръ1т-ага , ли п'ававг1т, Ш1 ав фъ- 1.24.
квт че есте ръв лдппаштеа теа , Ш1 челе че п'ат В01Т ав алес .
6- Лв/1Ц1 кввжптвл Ботпвлв! , че! че третврац! Ле гр;н'вл лв!, 21*чв'ц1 , ФргцН 1ер1ти
пощр1 , челор че въ вргсх пре воТ , ни' съ скжрвеск Ле во! , ка пктеле Потлклв!
7. 12.
съсе търеаскъ , ни" съсе арате лдптрв веселба лор, Ш1 е! се вор рвшша.

52.
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ПР0Р0Ч1ЕА,

з . Гласвл стр{гъра сНп четате , глас ш'п Б1сер"къ , глпсвл Ботпвлв! чел Чв
ръсплътеще ръсплълре челор л1тпрот1*в'тор! .
3 . МяГпаште де а ппще че*а че с'а апропчат съ паскъ, шаГпаште де л веп!
сЬфереа пащера пф;1л'т, ни' а тскнт Фечор .
и . Ч]'пе а а«21*т ка ачеаста ? пи чте а въгвт гсетепеа ? ай" пъсквт-а8 пътпжптил л1Птр'о 71? са8 пъск8тв-с'а» вп пеат де о<*атъ? къ с'а к'пе'т , пи а
ПЪСКВТ СлОПВЛ Пр»ПЧ11 Съ! ?

л. . 1ар ек ат с1пт ащептареа ачеаста, пи' т; 'цТ а! а<Ъ;е апапте де пипе, х\с-л
Х)отт\ : <•* п'ат фъкйт е8 на пре че1а че ппще , пре чеа стеарпъ ? хю-а
Ьътпегеъл тгв .
I . Веселеще-те Гервсалапе , пи* сървпцТ Л1птр'жпсъл тоцТ че! че'л 1ВБ1*пД пре
ел , ни" че! че лък»'ц1 .-]\п ел Б»кг>рац'-въ кв Бзк8р1*е лшшрекпъ кк (*жпсвл тоцГ,
кяц1 плжппец! пептрв ЙЖПСйЛ
*1 . К&съскпец!, пи" съ въ сътнрпц! Лп цжцеле тжпгжера лкТ, пи* (кпъ че вощ
свце съ въ йесФътац! йе штрареа тър'ре! лв! .
п' . Къ ачестеа г*че Потпкл : 'атъ ев во"к авгте спре ажппа*! ка вп ржв де
паче, Ш1 ка »п пжрък че съ варсъ тър1'реа пеашврмор, првпчнлор пре втере
се вор ркНка , пи пре цепкпке се вор тжптж*а .
п. -]\пчо кш тжмгже пн; та пре Ф|'вл е!, аша ни" ев въ во*н тжпгж1*а пре во! .
пи' лш 1ергсал1т въ вец! тжпгж*а .
дЬ . Ш1 вец! вес1еа, па се ва весел' 1ш'та воастръ , пи огселе воастре ка
1>[>ва вор оаръсл' . пи' се ва квпоаще т.т.на Ьотпвлв!, челор че сътст деел ,
ни' ва лднфркота пре че! пеасквлтътор! .
р1 . Къ 1атъ Ботпкл ка фоккл ва веш , ни" ка в*Форвл каръле лв! , съ деа ръсплгт'ре л\птрв тжше , ш! лптрв аеспърц^реа са к» въпае Де фок .
51 . Къ кв фоквл Потпвлв! се ва жвс1ека тот пътжптвл , па кв сав'еа лв!
тот трвпвл , твлц! ръшц! вор Ф1 дела Оотпкл .
у . Че! че съ кхргцеск , па' съ сФпщеск л»п гргсНп!, пи' .рппаттеа вшиор,
к«1|>11 тънжпкъ карпе де порк , па вржчвп! , па шоареч!, лтпревпъ вор пер' ,
у.'че Потпвл .
•и . 11М евФаптеле лор , ш! гжп^врие лор ле рав", 1*атъ в'в, съ а^вп тоате
геитврие , на* лшвме , па' вор веш' , па' вор вег*еа тър*реа шеа .
л1 . Ш* вой лъса престе йжиселе сетп, на во'в траште пре че! тжптвщ! ш'птр'жпша ла пеатвр! л\п Тарснз, ш" лш Ф«г1 , пп' .рп Лг>е", па* лш Мосох, па' л\п
Товел, Ш1* лдп Елас1а , па ^п остроавеле челе (1е йепарте, квре п'г.8 ав21т пвтеле
нпсв. на п'ав въгвт тгр'реа шеа.
к . 1Л1 вор спвпе тгр|"реа теа л\птрк леаткр! , нп вор ь дьче пре ФрацИ вощр!
с1т тоате пеатврие <1ар Ботпвлв! , кв ка! , па' кв къркце , па кв патврие че
ле де п^ртат але твшкоьюр , кв втврарвр! лп сФжпта четале а 1ервсал1твлк1,
*1*с-а Потпвл : ка кг-т ар а^вче фИ лв! Гсраи жертвеле сале т\е кв весел1*е, Ш1
кв кжптър! лш каса Оошнвлв! .
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Кк . ПИ <]н)тр\т.1ншТ во1'8 л«а преоцТ, ни лев\ц\ , /,'ие Богап»! .
кп ■ Къ преккт черул по» , ми' пътяптнл пой , каре е» ле фпк , ргтжп лшпа1лтеа те 1 , 21че Оотп.чл , ашя вя ста сътжпца вопетръ, нп лвтеле воастре .
КГ. 1Ш Ва фГлЯПЪ Й1П Д8ПЪ , III ( СЖШБЪТЪ бш СЖШБЪТЪ , ВвШ-Ва ТОТ ТрнПВЛ
бе се ва лшкша лшпаштеа теа л\п 1еркс,1л'т , 21че Оотлвд .
жд. МИ вор е ш I , ни' вор вес)а тъ(1йльр1ле оатешлор , кори ок кглкат поркпчие теле, къ в|'ертеле лор ла ва ткри ип *окил лор пй се ва стнще , ни
вор Ф1 пр1веалъ ла тот тркпнл .

ПТР0Р0Ч1Й I 6 Р 6 Д I е Г
К Й В Ж N Т

^ККА1ЛТЕ.

ерет1'еа а фост трпп:с (1ела Бйтпегев, ка таГпаште съ спае Евре!юр пер1*реа 1ер?салил8Л81 , рошеа Вавмопвлв! , лштоарчереа бш
Халбе|'а бяпъ ш, пге гсч! бе апТ , лдп пророч1*еа са швлте вратъ бе
веп!реа лвГХрктос, ип бе лштоарчереа пеаткрмор. Пелаапвл 15.
ад ле! 1ос1'е пжпъ ла ап»л пл-ч1*пч1-леа Н пь стршарса [ерксалшйлв! Л1П патрв-аеч! лн Ч1пч1 бе агн а прорстт .

К А П

А.

1ерепиеа .цп пжпгсчеле тмпсГ сале фппЛ смпц1т , чп ,рп врете" ла! 1ос|°е липпърщш 1ь(1е1 трпшц*ис1в'л Оошпвл съ и роречеги кг , 11р]'||пкгц]е прмтеа, 41 ^п»гцпп(1к'л ЛатпехеХ , 1а тьр1е пелдов1шъ ,
Ш1 I се порвпчеще а пророч! р.сппреа Ь рксалйтвлМ сват пвте йе варгъ , ип йе оалъ апршеъ.

кежпткл да! БйтлежеЗ , кареле с'а фъквт престе 1срепн"еа Ф18Д лв!
Хелк1а бш преоц! , кареле лъккеа Л1п Апатот лт пътжптвл лв! ВеШ; ■111111 .

п . Квт с'а фъквт кквжпткл лв! Пкшпегея кътре бжпсвл лт гмело
дв! 1осп Ф1*«л лв! Атос лдтпьратвл 1абе1 лш апвл ад треГ-спре-гече-леа ад
лдтпгргцме! лк! .
г. 1Ш а фпст Д1И гвлеле лв! 1оак1*т ф1вл лв! 10С1*е лдтпгратвд 1вбе1, пжпъ
да ад вп-спре-гече-леа ял ад ля! Себек)*еа Ф1*8Д дв! 1ос1'а лшшъратвл 1«бс1,
пжпъ ла ргшеа 1ер>,сал1'тхлв1 л>п лвпа ачтчеа .
д. 1]М аФост кквжптвл Боптвдв! кътре бжпскл (1") , гшжпб :
4 .

(',) .|\очса веке : ип лдп чс.:е Лат|'псщ1 : кътре плпе .

52 . г%

Анока.

•и. 1.

Марко
9. 46.
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|й.

1)(>еп,то;>ка ш.г.пть! г<>]»» 1К} Хриго- , пи .ршклроа пеатялв! ошспеск «рктос о СП5П6 , пп кеш къ ся
приловесШреа глмщюрмор лк! Хрштос пеашарие се вор лдптоарче ла ьресЬпцъ : съ а<1аопе йе шаогаереа >ркШ<чси:иор , Ш1 Ле ппр)|1еа елвниторпор . Б|сер1ка I » веселе сг евкарг де Фертреп са .
А

Лека
4

18

Мак-;»
5

4

, вхнл Ботпвл»! престе пипе, пептрв аче^а т'а впе пре тше вше а
' вест1 сърачкюр, т'а тр1пнс а впнЬкп пре че! гйроБщ! ла 1Шшъ, а
проповесМ ровиор ертаре, пи орвиор весюре .
в. А кета апвл Ботпвлв! прпппт, пи 210а ръсплът1*ре1 , а тжпгжеа пре тоц! че! че плжпг.
г . Кссъ се а"еа челор че плжпг Сшпвл тър1'ре лдп лок ое чепвшъ , впцере о*е
веселие челор лдптрютац! , пойоава тър1*ре! лдп локвл сЬхнлв! тъхшре! , нн се
вор кета пеатвл дрептъци, съсНреа Ботпвлв! лдптрв тър1ре .
а . НИ вор /1сП пвстпле челе вечп1чс , челе та! сНппатте пвстпте вор рШка , пи вор лдппо1 четъцие челе пвстп, коре с'а пвстит Ае пеатвр! .
^ . 1Ш вор вет че! йе алте пеатвр! , кари вор пате оие тале , пн че! де
алтъ сет1пш'е вор Ф1 плггяр!, пп В1*ер! .
а . 1ар во! преоц! Ботпвлв! въ вец! кета , елвжкор! Овтпехевлв! востря се
вт 2146'воъ, търгеа пеатвриор вец! тжпка , ни' лштрв вогъшеа лор шшвпац!
вец! Ф1 .

■а. 1Ш аша едоа-оаръ вор тощеш пътжптвл, пи ввквр1в вечш*къ ва Ф1 пре
сте капвл лор ,
и . Къ е8 ежит Ношмкл чел че 1ввеск йрептатеа , нп връск жсФВ1*рме челе
(Пп пе^рептате , пи во]'« о"а остепеала лор дрепциор, ш! леггтвръ вечткъ вою
лега кв Нжпиа!.
.о. . 1Ш се ва квпоаще л^птрв пеатвр! сътжпцалор, пп а Фшор лор ^п гшжлоквл попоарелор , тот чел че ва веа"еа пре е! ли ва квпоаще , къ ачещда сжпг
сътжпцъ Бше-кквжптатъ йе Нвпшегсв .
» . 1Ш кв весел!е се вор весел! лдптрв Ботлкл . Съ се ввквре свФлетвл ппев
л>птрв Ботпвл , къ т'а лдтвръкат яре тше лдп хата тжптгнере! , пи кв вештжптвл весел1'е! т'а акопера , ка кпв! т1*ре 'т! а те пие квпвпъ , пи ка пре о
ниреасъ пТа лдтпоеюБ1т кв посЬавъ .
•I . ИЛ ка пътжптвл че'1 креще Флоареа ли!, ии ка о гръбшъ че'! ръсаре сътжпца е!, аша ва ргсгр1 Потпвл ^рептатеа , ни Бвквр1еа лшпаштеа твтвлор
г.еатвр|'лор .
К А П

§8 .

Пророккл пептрв чеГ пп рейппоп I пв ^пчетеагъ а вест! пре Хркюс п| о] ечн.г! с1с всш°рса лвГ пл Ле
■ТПтоарчсреа пеатвриор , Ло ♦ер|Ч1'реа , тгр|реа, Ш1 лдопмцареа Б!сер1Ч1г с!т бвпъ плчереа и!
Ювтвегев кмрр Ллпсш , <1е шрерокЛяЬюрИ Б1сер№1 , ш! <1е лчи1П(1ерса Евапгел1еГ ,уп юатъ лвте*.
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ептрв Сюп пв воли тъчеа ,

пп пептрв Гернсалш пв вою лдпчета ,

пжпъ кжп<1 ва спи* ка о лвтшъ арептатеа теа ,

им тжптгпреа теа

ка о Фъкл'е ва арс!е .
а . II И вор вейеа пеатврие а"рептатеа та ,

ш! тоц! лшшграци

тър1реа та , ни те ва кеша пре и'пс кв пвше по», каре'л ва икни Ботпвл .
г . 1Ш ве! Ф1 квпвпа ФрвтвсецП лш тжпа Оотпвлв! , пп стета лшпъръпде!
^» тжпа Ввтпегеклй! тъ« .
^ . 1Ш та! ювлт пв те ве! кета пъръс1тъ : пи пъшжптвл тъв п« се ве та!
пели пвстШ,

къ те ве! кета В01П теа,

ни' пъшжптвл тгв лък»1Т,

къ вше а

В01Т Потпкл лштрв Т1'пе , пп пъшжптвл тъв се ва лъкв1 .
^ . Къ лш че кш лъквеще тжпървл ка Фата , аша вор лъкв1 фп тъ! кв тше ,
пп лш че кш съ веселсще пиреле Ае пиреасъ , аша се ва весел! ве тше Ботпвл.
е . 1Ш престе гплврме тале 1ервсвл1те пвс-ат пъглтор! тоатъ гша , пп тоатъ поаптеа, карН пжпъ лшсФжрипт пв вор тъчеа а(1вкжпс18'ш1 апппте Ае Потпкл.
3 • Къ пв есте воъ асешепеа , Ае се ва л\ш]репта , пи ва Фаче 1ерзсплиикл
сетецДе пре пъгажпт .
н. Жврат-а 1)отлкл пре тър1реа са, пи" пре тър1'са врацвлв! съ8 : Ае вспв
Аа ша! швлт гржкл тъв, пи ввкателе тале връжтаиилор тъ! , пи с!е вор ьеата!
твлт фи че! стреш! вп1«л тъв , пептрв каре те-а! остешт ,
л.. 41 пвша? че! че ле-а а<лвпат , ачсна ле вор шжпка ,

ни' вор лъъАа пре

Ботпвл , Ш1 че! че ле-а квлес, аче1а ле вор шм .цп кврцио теле челе сФтте .
I . Мерпе'ц! прт порцие теле, ни Фаче'ц! кале попвлвлв! пиек,

ии п1етрие

Ле пре кале ле <1ац! лиматвр! , рнНкац! сетп спре пеатвр! .
41 . Къ 1атъ 1)отпйЛ а фъквт Ае с'а ав21'т пжпъ ла шарцимле пъшжптвлв! :
21че'ц! Фете! (Нопвлв!: 1атъ шжпт81Торвл п« в1пе авжпс! плата са кв с1пе ,
лвкрвл съв лмпаштеа ФецП сале .

ин

2аха:
9

9

Мате)в
21 5

К1 . 1Ш'л ва пвпн пре ел попвл сфжпт ръскктпърат Ае Ботпвл , 1ар тв те ве! пвпп четате къвтатъ , нн пепъръсхтъ .
К А П

§г.

Пче Оотпи , къ а фост кв сжпце строш'т , пат! ( Ьгвр а И(>в1г пре пръжлишп : Ошпггс: тттппеа
фъквт 1срамтешлор , 41 пептрв Фъръ <1с лецме лор Ч а пгръит :
]'ар пророквл а(1вкжш1в'ш? апппте Ле
лчк1врърие ле} Овлпегев , кеатъ пила ле! престе попвлкл съв , пептрв каре о. плжппс , къ л'а пгръпт
1)(.11||,1-/.1 1. .

I лпв есте ачеста кареле а вени А'ш Еаош ? рошала хашелор лв!аш
Восор ?

ачеста есте лшшосювп- лдп ха!па са , стр1гъ кв тър1е : е8

I гръеск врептате , Ш1 жваекатъ (1е шжптв1ре .
п. Пептрв че сжпт хаШие тале рошП, Ш1 л)тБръкъш1птеле тале
ка Лп теаск пл!п кълкат ?

Апока:
19- ,3-
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ПРОР0Ч1ЕА,

з . Гласвл стр/гърп Ма четате , мас <Нл Ец;ер1'къ , гллсвд Оотпьл»! чел Чв
ръсплътеще ръсплътчре челор .цпшротчвггор! .
д . МпГллтте Ле а ппще че1а че с'а впроплат съ паскъ, таГлоште Ле п веш
Лнререа ларлерп афцпт, нп а пъсквт Фсчор .
и . Ч]"пе а П821Т ка ачеаста ? пи чше а въгвт гсетепеа? ак пъсквт-ав' пътжптвл лптр'о 71? са» пгск8Т8-с'а» вп пеат Ле оЛатъ? къ с'а кншт , пп а
ПЪСКВТ С|" 0118.1 Пр8ПЧ1: СЪ1 ?

л. . 1ар ен ат Лнт ащептареа ачеаста, нп" п« "ц! а! аЛвс алпптс Ле пипе, 21*с-а
Т)отп8л : г* п'ат фъквт ев нп пре чс1а че ппще , пре чеа стеарпъ ? хлз-а
Ьмпиехевл т 18 .
I. Веселеще-те 1ер8сал1те , нп' сървяц! лштр'жпс»л тоцТ че! че'л шпц! пре
ел , нп" че1 че лъкв1'ц! лдп ел Б8кврац1'-въ К8 Бак«р1'е лшпрекпъ кв Лжпсвл тош,
клц! плжпцец! пептрк Лжпсвл
*1 . Косъ свпецД, нп' съ въ сътврац! <\'т цжцеле ншпткерн л«Т, пи Лвпъ че вещ
свце съ въ ЛесФътац! Ле 1'птрареа пгьр1ре! лв! .
п) . Къ ачестеа 21че Т)отпвл : 1'атъ ех во]'« авгте спре в.т.тпм ка вп р.т.к- Ле
паче, нп' ка вп пжрък че съ внрсъ тър1*реа леатвриор , првлчПлор пре втере
се вор ркНка , нп пре цепхпке се вор т.т.пг.тЛа .
п. -]\п'1с кш тжпгле твта пре Ф1»л еГ, аша нп' е» въ воШ нът.пг.тЛл пре во!,
им' лп 1ер;( салш! въ вец! шжпгдиа .
д1 . III! вец! веЛев, пи' се ва весел1 1ш'та воастръ , нп" огееле воастре ка
1>рва вор оЛръсп . ни' се ва квпоярде ш.т.па 1)оптв.п;1 , челор че сътет Леел ,
ии' ва лшФркота пре че! пеасквлтътор! .
р| . Къ 1атъ Оопшчл ка фоквл ва веш" , нп' ка в1Форвл каръле лв! , съ Леа ръсплглре лдптрв т,т,т'е , ни' лдптрв Леспършреа са кв вън ле <3е фок .
в1 . Къ кв фоквл I) отпвлв! се ва жвЛека тот пъткптвл , нп кв саь^еа лв!
тот трвпвл , П18.1Ц1 ръпщ! вор Ф1 Лела 1)оппн;л .
3< . Че! че съ кхръцеск , ни съ сф!пцеск лп гръЛшТ, нп" дппаттеа нншор,
карП пп.п.т,лкъ карпе Ле порк , нп вржчвл! , нп шоареч!, дтпревпъ вор пер)' ,
у.|'че Поншхл .
М1 . 1111 екФаптеле лор , нп' гжпЛкрие лор ле ппк, !атъ вШ, съ аЛвп тоате
ге-тврие , нп' лшпше , нп вор веш' , нп вор веЛеа тър|*реа теа .
л.1 . ПЛ войлъса престе Ллиселе сетл, нп' В018 трпште пре че! тжптвщ! Лштр'дпип'1 ла леатвр! лт Тарсгс. нп' лдп ФвЛ , нп' лп ЛвЛ , пи' .]\н Мосох, нп' .рп
Товел, нп' .]\л ЕлаЛа , нп лдп остроавеле челе Ле Лепарте, каре п"; я ав21т пвшеле
л;1С«. ни 1Гл« въгвт 1щ.{п'реа шея .
к . НИ вор СП8П6 лп.р|'реа теа л^птрв леатвр!, нп' вор ьЛвче пре ФрацПвотр1
Лт тооте пеатврие Лар Вотпвлв1 , кв ка! , нп кв къркце , ип кв патврие че
ле Ле пртпт але твшкоьюр , кв втврлрвр! лдп сфхптл четале а 1ервсал'гпвлк1,
21с-а Потпвл : ка кмп ар аЛвче фи лв! 1сра1*л жертвеле сале т1е кв весел!*е, ип"
кв клптър! лдп каса Ботпвлв! .
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ка . 1Ш сПптр'жппш воШ лка преоцТ, пи леш'цД, /.'не Бошпнл .
кп . Кьпреккт черкл пок , ип' пътжптьм по« , каре е» ле Фак , ргшжп лппа1итеа те 1 , 21че Т) отпил , ашп ва ста сътжпца воастръ, пн пвтеле воистре .
кг. 1111 ва фГдвпъ Ат лкпъ , ш! сжтвътъ оЧп сжшбътъ , вет-ва тот трвпвл
Ле се ва лдпкша лдпп.мштеа теа лдп 1ернс ш'т , г.че Оотпвл .
кд . 1Ш вор син , пи" вор вес1а тъ(1клър1ле оатеш'лор , карП пв кълкат порвпчие теле, къ В1*ертеле лор па ва ткрц ин фокйл лор п» се ва стмце , шд
вор Ф1 пр|'веалъ ла тот тркпвд .

П Р 0 Р 0 Ч I й I е Р 6 ДI е I
К 8 В й N Т ^ККАНТЕ.
ерепи'еа а фост тр1т:с<лела Вктпеге», ка таГпаште съ спле Евре[юр пер1реа 1ергсп.п"тк.ш , роглеа Вавмопвлв! , лдптоарчереа сИп
Халета (1«пъ илпге гсч! Ае ат, лдп пророч1*еа са твлте аратъ Ле
вешреа лв! Хр1стос, ип <1е лдптопрчереа пеаткриор. Пела лпвд 15 .
ал лв! 1о1ч'е пжпъ ла апел ал-чтчТ-леа <Ьпь стршареа [ервсалшшв! лдп патрв-геч! пп чжпчТ Ае ап! а пророчлт .

к А п а.
1ерепиеа .цп пжптсчеле тятеК салс фмпсл снгцп'т , пи ^п врете* л»Г 1ос|'е липпъратял 1в<1еГ трпшца>и<1в'д 1)опш8л сг пророчеаскг , прЬшвсще лрмтеа, II .рпнгцжп(1»'л ОвгоаехсВ , ла тьр1е першнпгь ,
ни 1 се порвачеще а пророч! р.шгиреа I» рвеалппвлв! свпг овше Ле варгъ , ип Ле оалъ апрпюъ.

квжптвл л»1 ЪхтпегеЯ , кареле с'а фъквт престе 1ерегшеа ф1вл л»1
Хе.паа А\п преоцТ, кареле лъквеа Л1П Апатот $.п пътжптъл лъ\ ВеГМГП1111 .

п . Кеш с'а фъккт кквжптвл лн! Вкшпегев кътре йжпскл $г\ хиело
л»1 1ос11 ф|«л лв! Ашос лшпьратвл 1вс1е1 лдп апвл ал треЬ-спре-гече-леа ад
^тпгргц|"еТ л«1 .
г. !Ш а фпст ли 21леле лв1 1оак1т Ф1«л л«1 юае жтпгратвл ТаЛеГ , пжпъ
ла ал вп-спре-гече-леа ап вл лк! СеДеюеа Ф1»л лг>1 1ос1'а лтпъратвл 1гк!вГ,
пжпъ ла рпБ1еа 1ер};сал1*тхлв1 л\п лвпа ач1'пчеа .
а. Ш\ аФост кквжптвл Оотпвлв! кътре (1жпс8Л (1), 21кжпй :
4 .

(_1) ]\очеа веке : им ,]\и чс.е Лат1'пец}1 : кътце щ|пе .
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е . МаГпаште а*е а те гът'сл* т» «п пжптече те щй , ии' таГпаГпте де чв
а! епит тв сНп питрас те-ат сф'пц'т, Пророк спре леатвр! те-ат пвс .
е . 1Ш ат г\с : о Ботпе ! чел че ещ! Стъпжп, 'атъ пв щй гръ' , къ тл-.пър
сжпт е8 .
3 . НИ а 2*с Оопшвл кътре тше: пв 2*че, кътжпърсжпт ен, къч! кътре тоц! ,
карИ те вой тр'аите , ве! терце, ш' тоате кжте вой поркпч' ц'е ве! гръ' .
и . Съ п» те тепп <1е Фада лор , къ е» кк тше сжпт , касъ те скоц пре тше ,
21че Оотпнл :
а, . 1Ш ан ,^пт1с Потпвл тжпа са кътре тше , ии с'а атшс йе гвра теа,
ии' а 21*с Оотпнл кътре тше :
1 . 1атъ ат йат кввштеле теле лш гвра та, *атъ те-ат пвс астъг! престе пеашкрТ , ии' престе лшпъръцП, кесъ стнлц! , ип сг стр'ч!, ип съ р*с'пещ! , ип*
]"лр съ г'с1ещ! , ни съ ръсъДещ! .
•I . 1Ш а фост кввжптнл Оотпнлв! кътре тше, 2*кжго1 : че вех! тв(1)? ии
ат 2]'с : то|'аг де пък .
н| . Ш\ 21С Ботпвл кътре тше : вше а! въгвт, пептрв къат пр'в'пат ев пре
сте кввштеле теле , касъ ле Фак пре еле .
п . Ш1 а фост кввжпт^л Ботпвлв! аа*оа- оаръ кътре тше , гисжпа" : че вег! тв ?
ти' ат 2*с : кълйаре де с*есвпт аргжш! въг ев^ ип Фрца е! де кътре Фвца ппегвлв!попцП (2) .
^1 . ПП а 21*с Ботпвл кътре тше: де кътре Фяца т'е28Лв1-попцПсе вор ац,т.ца
релеле престе тоц! че! че! лъквеск пре пътжпт .
€1 . Пептрв къ'атъ е»" кеш тоате лшпъръциле пътжптвлв! дела пиагъ-поапте,
21*чв Оотпнл : ип вор вет", ни вор пвпе Ф*е-кареле скавпвл съ8 ^ппяштеа впнлор порциор 1ервсал*т8лв! , пи* престе тоате 2*<*8рие челе Цп прежврвл л»1,
пи' престе тоате четъцме 1вс1е1 .
е* ПИ вой гръ* кътре е! кх жвс*екатъ пептрв тоатъ ръвтатеа лор, къч! т'а!
пъръс'т пре тше , ии а8 жертв'т (ЬтпегеМор стреш! , ии с'а8 лиш'пат лвкрвр'лор тжшмор сале .
31. 1Ш тв лшчшце ппжлоквл тъв", иптескоалъ, пи' грьеще (3) тоате , кжте
вой порнпч' ц'е , пв те тете де Фаца лор , тч! те лшФршоша лппаштеа лор 1
къ кв тше сжпт еЪ , касъ те скоц пре тше , 21* че Ботпвл :
т . 1атъ те-ат пхс пре тше астъг! ка о четете таре , пи* ка вп г\д де арат ь ,
тарс ла тоц! -ртпърац'! 1й<"е1, ип ла воер'1 лв! (4), ип ла попвлвл пътжптвлв!.
Л1 . ПП вор да рггвой аскпра та , ии* пв те вор пвтеаБ'рв*, пептрв къ кв т*пе
сжпт еЙ" , касъ те скоц пре тше , 2*че Оотлвл :
11 (I ) АеИкъ 1срс'иня .
13 (!) ^\п чея веке с* амь : пп 11Св Ботпи птре пп'пе: пептрв к» се
вор !ц*ц» р-»8тгц(.!е (1е кътре *ава ниегвд^-попиН . 17 . (3) Кътре е! . 18. (4) ^п че« век1-е : Ш1 !■
вреоцп .1&1 .
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Аспрх твстръ Оопш<!1 пре фНм! 1ср:ид . пи а! 1вйе1 , таГ влртос пре пъстор! , пм пре пророч! , къ пе
81тлп 1>.-се а атлтеа «ачер| де вше , каре а» лватйела Пиппеге» , пре 61 «ворв! апеГ че! вп пъръпи<1&'л ,
с'а* .ши. 11К-1 |(1о.н;ор , (1еля карИ шч! № вше пя пот ащепта ; <м фпкъ фипЦ кя тоцТ .цптря фппиареа
1(1<^1л .,■ . .|\п р ми';'!, им .,,п петиост1В1ре , съ сокотеск пре сте а *1 с1ренц1. пептрв ачела ле вестещс къ се
ВОр ЖеФ81 .

1 ой 2]'с , ачестеа 21че Оотпнл :
п. ЛсЬсв-ппат анште Ле ни" ла тшерецелор тале, ппс1е драгостеа
1,у,|)ипре1 тале , пептр» къ кргпа! тв сфжптвлв! лй! Гсраи , 21че
!)отп»л :
г. 15*апт есте Гсраи ОотпклкТ, пжрга роДкриор л«1, тоц! че! че\1 тъпжпкъ
пре ел вор греил , реле вор вет аскпра лор , 21че Оотпкл :
А ■ А.Ч21Ц1 кквжптвл Потп«лк1 каса ла! 1аков , ип тоатъ сепппцдеа кссп лв!
Гсраи .
е- Ачестеа /|"че Оотпвл : че грешалъ ай ьФлат пършцп воптрЬрптрк тше, къ
с'о8 йепъртат аела пипе , нл а» втвлат Й»пъс1ешертъччп1 , ип с'ан фъкйт аешерц! ?
е . 1Ш п'ак ме : ъпйс есте Оотпкл чел че пе-а скос пре по! с!ш пътжптвл Егшетклй! , чел че пе-а повгцмт лп пвст^е прт пътжпт вскат , ип певтвлат ,
пи прш пътжпт Фгръ «Те апъ , ип Фъръ бе роас1ъ , пр!п пътжпт , жптрк клреле
п'а втвлат кжшГ-ва върват , шч! а лъкй1'т от аколо ?
3 . ИП в'ат дьс пре во! лп Карти , касъ тжпкпц! роаоеле лйК , ии* ввпътъцие
лв! , плац! 1птрат , Ш1 ац! ш&вгьрГт пътжптвл ппев , иптощешреа теа о оцТ пвс
лптрв връчвпе .
й . Иреоцп п'аа г\с: тдв есте Оотпкл? пп че! че съ цшеа Ле леце ль- т'а« цпвт:
ни пъсторп гв фъквт Фъръ Ле леце лтпронва теа, пн ПророчП ьй иророч1т лш
Лаал , ни а» втвлат йвпъ челе петревшче .
л . Пептр» ачеаста лпкъ тъ В01« жвйека кй во! , 21че Оотпвл : ни кй фп филор вощр1 .
I . ТречецТ лп остроавеле Хет1'тклвТ , пи вейецТ , пи лп КМар тр!тпеаТ ,
Ш1 сокотщ! Фопрте, пи' вейец!, де с'а *ъквт впеле ка ачестеа.
«I , Пе 'ш'а8 ск1шват пъгжш'1 ЛвтпегеН съ! , ип' аче1а пв сжпт Лвтпеге!, 1'ар
попвлвл пней , а ск1тват тър|'реа са лптрв аче1а дела кари пв се вор фолос! .
Н1 . Спъ1тжпт8Т8-с'а червл ае ачеаста, ш! с'а лпФр1КОшат (1) швлт ФОарте , 21'че Оотпкл :
п . Къ с!оъ реле а фъквт покклвд плеЯ , т'а пъръс1Т пре тше 1'гворвл апе!
В1*еци , пи ш'а съиат лв1'нп фжптжп! сврпате , каре пв вор нвтеа щпеа апъ .
^1 . А8 ров есте Гсраи? а8 лп кссъ пгсквт (2)? пептрв че с'а фъквт йе
прпЛъ ?
12-

(I) Лпчеа веке :

паяпти.

14 .

(2) АЦевъ :

Лттре «12 че! пъсквпД Ца стре1п1 ^п касъ

мгяг».
6- 3-
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$\. Асвпра лчГ авръкгнтдеП, ни а» <1ат гласел съ« , чеТ че о« ржп<Ь1т пъгажпт»л ль! спре пвстЛре , пи четъцие лк! ле-ьъ сгпат. кпсъ не съ лъкисскъ фптр\т,пселе .
в1 . 1Ш фп МетФ1'е1, пи а1 ТаФпе! те-ав" квпосквт пре тше, ип те-ав" ватжокор1т .
»
д) . А» п'аЙ Фгквт ачестеа Ц1*е пептрв къ тв ш'а1 пъръсп пре ш!пе? гие
Ботпвл Ьътпехеял тъв .
п\ . 1Ш аквш че есте щ'е , ни" къН Егшетвлв! , кясъ ве! апа Попил»!? ци' че
есте ц!е , пи" кгН Ас1'р1еш'лор, касъ ве! апа ржкриор ?
.0.1 . Черта- те-ва вклешеа та, пи ръвтьтеа тате ва твстра, ни' квпсще, ии
вег!, къ ашар ц1е (1) а гаъ пъргс! т» пре пипе, 21"че Ботпвл Бвтпегевл тг»:
1Н1 п'ат Б1-пе в01*т лдптрв Т1'пе, 21*чс Бопшвл Бктле/екл тъ8 :
к. Къ а*ш веак а! айров1-т жвгвл тъв", нн а1 рвпт легьтврие тале, ппаГгк:
п» во1'8 сл8Ж1 и1'© , 41 вой терце , лш тот (Ьолйл лдппал*г, пн сзпт тот копа—
чвл втБрос аколо тъ воШ ръсфъца лдптрв кврв1*еа шеа .
кд . 1Ш ев" те-ат съЛт вщъ роаЧтоаре тоатъ ваевгратъ, квт те.а! лшторс

^ *
Матеи
1 32

л^птрв атгрдчвпе , вщъ стрешъ?
кп . Ве те ве! спъла кн сал1*трв , шГц! ве! лшшиц) 1'арва , спвркатъ ещ! кк
пеа^епттцие тале лдпшнптеа тег», 2|'че Потпвл :
кг. Квт ве! 21че : п» т'ат спвркат, пп пре »рта лк! Ваал п"ат терс? вея!
къие тале лдптрв твлцннс с1е вървгц! , ип квноаще че а! фъявт, кътре сеаръ
(2) гласял е1 с'а въетат .
кд . Къ1"ле сале ле-ав" лъц|'т спре апа пксие! , дптрв поФта свФлетвлв! съв" съ
пврта <1е вжпт , йатв-с'8 , Ч1'пе о ва луптоарче пре еа ? тоц!че! че о кпьтъпре
еа па вор остеш, лштрв сшереш'еа е! о вор аФла пре еа .
к(= . .|\птоарче шчорвл тъжела калеа колцхроасъ, ни гжтлежвл тгъ йеласете,
1ор еа а г\с: .ртвьрБъта-тъ-во!», къ ат 18Б1Т стрепи, пп' а"ьпъ е! ат втвдат.
кз . Квт съ рвинпеагъ Фврвл , кжш! съ прмДе , анп се вор ркппиа фп жх\
1сраи,е!, пп' л^тпъранн лор , ип-Боерплор, ип преоцп лор , нн пророчП" лор.
кЗ . Летпвл»! а 21'с : къ тптъл пп'е8 ещ! т» , ип шетрП: тв та! пъсквт пре
пипе , пи ев лдпторс кътре пипе спателе , пи' пв Фецеле сале, пп лт вретеа ръвтъциор сале вор 21че : скоалъ-те, пи пе тжптвеще пре по!.
2 деце:
ки . 1Ш впие сжпт йвтпегеН тъ!? пре карИ 'ц1 а! Фъквтще? а8 сквла-се-вор,
32. 37. Ш1 те вор тжптв1лдп вретеа ръвтъцп тале? къ"й»пъ пвтървл четъц!-лор тале ера
йвтпехеитъ! о Ьс1о, Ш1 <1«пъ пвгаървл йеспърц|'рИ къиор 1ервсал1твл8!жертвеа
лн! Ваал .
кл- . Пептрв че гръщ! кътре ште ? тоц! во! ац! двкрат пъгжпеше , ип' гоц!
во! ац! фъквт Фъръ <1е леце асвпра шеа , апче Боптал :
16.

(II Ва И .

23 .

(?) Тдрг1».
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а. фпсюшерт ат бьтвт пре фп вощр1 , лдпвчцътвра п'иц! прпппт , саБ1*е а
т&пкат пре пророчп вот,[п, ка левл чел тергътор , ип пв вац! лдпФрмошат .
л» . АвгщГ кввжптвл Оотпклв! , ачестеа г!че Ботпвл : а8 боар пвсттате т'ат
Фък т л«1 1срам? ав пътжпт целшгг ? пептр» къ аа 21'с попвлвл плев* : пв пе ве!
стъпжш' (1). па та! твлт п« вот вегп кътре п'пе?
ав . А8 вТта-ва ппрепса побоава са, ип Фечоара легътвра п1епт8Лв1 е! ? 1ар
попвлвл мис ■ '. т в к!тат лдп 21ле пепктърате .
лг . Че Б1!1е ве! ю>! 1спръв1 лишъ л^птрв къие тале , касъ черч! 1ВБ1*ре? пв
аша , 41 ш 1 тк а! вшлешт , касъ спврч! кт.1ле тале .
ад . 1Ш лш гпжтпе тале с^в аФлат сжпцвр! бе свФлете певшовате , пв лтскорьгф! 'I ат аФлат пре е!, 41 лдп тот стеяррвл .
ле- "]|" а! 21*с: певпюват сжпт , ч! съ се лттоеркъ т&шеа лм бела пипе.
ла . 1атъ ев шъ жм!ек кв и"пе , пептрв къ 2141 тк гГат пъкътв1*т , къ а! беФъТтат Фоарте а $пАо1 къие тале, ип бела Еппет те ве1 рвшша, преккт те-а!
рвштат с1ела Аскр .
аз- Къ ип бе П1ч1 ве! е пи, пи пьтЛпйе тале престе капвл тъв , къ пвбепгртат Ботплл пъбежбеа та , ип пв те ве! спор1 ли1тр',ъпси.

К А П

Г.

Овппи /,' 8 кя пеягетгпатъ тмогт|'в|'ре ккашъ ла с!пе пре попял»! сг8 дела лшмпарса Мммор, фптрв
гарс 1»<Ь лшгрече ш! пре |спа1л: фъгъй Ьйв-се »'| вя припи л>птр» фП , пи ле вя Лл пгсторГ аоЧпгрпцГ,
ка лш [ервсалмп ддп паче съ чщиепсм пре Псптен* , Неспре пп.|мреа , ом .ппвглцареа чеа вНюярс а
1ер«сал1ш8ЛЕ| , ип аЛкпяреа псашерпор ла >1л.1им, пи Леспре покипцп попмвм! .

,е ва СЛ0Б021 върватвл пре Фетееа са, пи' се ва бвче бела ел , ип се
I ва търпм с1..щ, алт върнат, аЯ лдпторкжпбв-се съ ва лишг.псиа та! твлт
• лаел? ип пв шкпгършбв-се се ва пкпгър1 Фетееа аче^а ? ип' тв а!
ккрвп кв пъстор! твлц!, ип те л^птоарче кътре пппо , ?Лчв Ботпвл :
в. Пб1къ окП тъТ лдпбрепт, ип вег! впбе пвте-а! пжпгърп, лш къ! аТшггвт
лор, ка о чоаръ пгст1е , яп а! епвркат пъшжптвл кв кврвпле тале, яп кв ръвтъцие тале .
г . Ни а! аввт пъстор! твлц! спре гпесИкъ Ц1*е, фпцъ бе кврвъ с'а фъкьт Фаца
та , Фърь бе рвиппе а! фост кътре тоц! .
д . Кв ка пре о касъ та! кетат , пп татъ, ш! л^пчепътор Фечор1*е! тале?
^. А» рътжпеа-ве! лдпвеак? а8 пъа1-се-ва спре Б1рв1пцъ? 1итъ а! гръ1т, Ш1 а!
Фъквт релеле ачестеа , пи' а! пвтвт .
о . ПП а 2|'с Бошпвл кътре пипе : л>и гиеле лв! Гоо'е лдтпъраткл, въхвт-а!
челе че а фъквт 1ш'е лъквшца лв! 1сраи ? с'а бве л^птрв тот швптеле лдппалт,
ии скпт тот летпвл Фрвпгос, ип а кврв1т акодо .
31. (I) Алексвги1рк1 : из виш елб.м .

416

П Р 0 Р 0 Ч I Е А,

3 . НИ ат 21*с (1впъ че а кврв'т еа тоате ачестеа : лштоарче-те ла тше , ш!
и» с'а лшторс .
й. 1Ш а въгвт петоктеяла е! чеа петокпптъ а 1вс1е!, ин ат въгвт, къ пептрк тоате , каре с'а пъръс'т , лштрв каре съ преа-к»рвеа лъкашвл лв! 1сраи ,
пи о ат слобо21т пре еа , ип 'I ат ("ат карте де 4еспърц1*ре ла т.-гЛпие е! , пи
п« с'а тетхт чеа петокпнтъ а 1«ве1 , ип а терс , ин а ккрв1т ни еа .
л. . ИП с'а ф ькйт лштрв шапка кврв'а е! , пи а преа-кьрв!т лепшвл , пн
шатра .
1 . 1Ш лдптрк тоате ачестеа и» с'а лшторс кътре пипе чеа Фъръ йе токтеалъ а
I « с! е I сНптря тоатъ шипа е! , 41 ла тшчвп! .
»1 . Ш1 а 21*с 1)отпкл кътре тше: лшйрсптат-п скФлетвл съв 1сраи Лела чеа
пе лштокпнтъ а лв! 1вс1а .
н1 . Мерц! ип четсще кввштеле ачестеа кътре ппагъ-поапте , пн ве! ххче :
л\птоарче-те кътре тше лъкашвл лв! 1сраи , 21че Оотпвл : пи пк во№ лштър!
Фаца теа кътре во1, къ пшоспв сжпт с« 21че Ботпкл: пи лшвеч! пввоШ цшеа
тжше всвпра воастръ .
п ..]\псъ квпоаще стржпнзътатеа та , къ асвпра Бошпвлв! Бвшпегевлв! тъй а!
Фгквт пъгжпътате , ип а! върсат къие тале спре стреш! , свит тот летпвл Фрвпгос , ни п'а1 а»21*т глг.скл пней , 21че 1)отпвл :
А1 . ^|\птоарчец'-въ фП (1епъртац! , 2*че Оотпвл : къ ев воШ стъп.т.т пре во! ,
пи" во! лва пре во! , пре впвл сПп четате , ни пре с!о! сПп ркАете , ип во! аАкче пре во! лш 1лоп .
^1 ИП во1-в Ла воъ пъсторТ двпъ ш!та теа , пи въ вор паще пре во! пъсккпЛаВЪ К8 ЩНПЦЪ .

51. ПИ ва Ф1 йе въ вец! липтвлш', пн вецТ креще пре пъшжпт 2не Вотпвл :
л\п гиеле ачелеа пв вор 21'че та! тклт , с'кршл лецП сфжптклв! дв! 1сраи , п»
се ва та! св1 престе шнпъ, пв се ва пвпн , тч" се ва сокотц ип пв се ва Фаче лшкъ.
у . .]\п гиеле ачелеа, ип лш вретеа аче1*а пнпн-вор 1ервсал'твл скавпвл 1)отпхлв! , ип се вор айвпа тоате пеатврио ла (*жпсвл , пи* та! твлт пв вор терие
Лвпъ поФтеле челе реле але штИ лор .
Й1 . фп гиеле ачелеа веш-ва каса лв! Гсраи ла каса лв! 1вс!а, ип лшпрекпъ вор
веш Аеля пътжптвл пнегклвЬпопцп , ип Леда тоате църие да пътхптвл , каре
л'ат с1ат тощешре пършциорлор .
л\. 1Ш св ат г'с : Ф*е 1)оатпе, лшкъ рхшШ-те-воШ спре фП, пи воШ йп цде
пьт&пт олее , тощет'реа лв! Бвтпегев Атот-цпторвл пеатвриор, ин ат хю :
Пъртте тъ кетац! пре пппе, ип Леда тше съ пв въ лттоарчец! .
к . ]\псъ преквт пв вагь лт сеатъ Фетееа пре чел че съ лшпревпъ кв ея ,
ата пв тав въгат пре тше лш сеатъ каса лв! 1сраи , 21че Ботпвл :
кд . Глас (Пи ввге с'а ав21т с1е пдхпцере , Ш1 с1е рвгъчвпе ад фПлор дв! Гсраи,
къч! а фъквт стрхшБътате л\птрв къие лор , в!тат-с8 пре Бвтпегевл егв чел сфдпт .
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кв .. .^птоарчепд-въ »П лдппапо! , пи во1« в1шп'ка г^ровтрие воастре ,
1атъ по! ров! вот Ф1 цде , къ т» ещТ Оотпвл ТУътпегекл пострв , кв ааевърат .рптрв пппчвпъ ера твпцн, и» пвтереа тъгвриор, лшсъ прт Ботпкл
Овтпсгекл пострв тжптв1реа лв1 1срам .
кг . ЧИ рвшшеа а тжпкат остепелеле пър1пциор пощр1 <Нп тшерецеле лор ,
оие лор, пи' вГцеп лор, ип' оре фп лор, ни' пре Фетеле лор.
кА . Оорпнт-аш лштрв рвшшеа поастръ, пи пе-а акоперхт пре по! печшстеа поастръ , пептрв къ лшиаштеа Овтпегевлв! пострв ат пъкътв1т по! пи
пършцН пощр! аш тшерецие поастре пжпъ лш гша ачеаста , ип п'ат асквлтат
гласвл ОотпвлвК Овтпегевлк! пострв .
КАН

д .

ФггмЬсще Оотпвл вг'1 ва ерта Ле се вор ^лтоарче ла 4лпси ^птр'ас!евгр Ш|'ш1 вор тг!а .цтпрежяр
(шпие сале, атср^цапйк-де кв шар) реле, <1е вор ргтгпеа ;рп ръвтъп.1: пептрв аче!в съ тдпгвеще пророкв1 въгжпА е» се ва же*31 цара , пи' се ва пвстп, дрпсъ пк аесгвАрипт .

е се ва лштоарче тсраи, 21че Оотпвл, кътре пипе,

пи се ва лш-

I тоарче , пи' ое ва лва ош прежврвл съв вржчвшле л»1 <Нп гвра л»Т ,
пи йе кътре Фаца шеа съ ва етер! .
н. Ш1 ва жвра: вН есте Оотпвл кв ааевърат, кв жвйекатъ , ип
кв арептате, пи вор вше^кввжпта лштрв ел лшвГ, ип лштрв ел вор лъвоа пре
Овтпс/св лш 1ервсал!т .
г . Къ ачестеа Ж1че Оотпвл вървациор ШеГ, ии' челор че лъквеск 1ервсал1т!<л :
А . фппо1*р>въ лшпо.твр! , ип съ пв оетъпац! престе птпГ, тъец.-въ лшпрежвр
0<ме
Бватегевл»! вострв , ип' тъец! лшпрежвр пеешпч.а ШтП. воастре вървадН 1«йе1, ю. 12.
ип че! че лъквщ! лш 1ервсаЛ1т , съ пя 1'асъ ка фоквл тжта теа , ип се ва
апршае, ип пв ва Ф1 чел че стшпе с1е кътре Фаца В1клеш8гвлв1 токтелелор воастре.
^. Вест1ц1 лш 1«Да , ип съ се авгъ лдп Гервсалпп, 21чец1: сетп Фачец! кв тржтвща пре пътжпт , ип стр1гац1 таре , 21'чецг. аавпаш-въ, съ мтрът ла четъцие челе кв г^вр! , ип' лвжпй съ фкццп ла Сшп .
в. СжргвщТ пв стац! , къ реле аеЬк е8 , аела пиагъ-поапте , нн сврпаре таре.
д. Съ све левл ат квлквтвл съв, ии тергжпо* лшвме ле рнЛкъ , ип а еипт
ат локвл съ8, касъ пвст1еаскъ пътжптвл тъв, ии четъцдле тале се вор сврпа
пелъквшав-се еле .
н . Спре ачестеа лшчшцепД сач! , пп' въ тжпгвщ. , ип въ въетац!, пептрв къ
пв с'а лшгорс 18Ц1*теа тжте) Оотпвл»! йела во! .
л.. Ш1 ва Ф1 л>П210а аче1а а1че Оотпвл: т'ер(1е-се-ва 1ш'та ^тпъратвлвГ, ип*
Шта воериор , шГ преоци се вор спъГтжпта , ии пророчп се вор т1'ра .

53.

418

П Р 0 Р 0 Ч I Е А,

1 . 1Ш ат 21с: о Стъпжпе 1)оптпе! оаре .рпшелжпа* а! лшнелат пре попвлвл ачеста
пи' 1ервсалш»л , 21кжш1 паче ва Ф1 воъ , ин се ва отпще соБ1еа пжпъ ла свиде
тел лор?
41. .]^п вретеа аче|'а гпс-сор поп;л8.ш ачеств1а ш\ 1ерксп.н'твл81: Лвхвдръп»Ч1*реГ лш пксп'е калеа ФетеГ попвлвлв! ппев пв спре ккрат , ш'ч! спре сфжпт .
в1. Онх ае плппре ,]\ :п I вп веш , пи' аквт е» вой гръ! жваекъцме теле кътре е! .
п . 1атъ ка порвл се вор см" . ни ка в|'форвл каръле лор. та! спрштеш ЛеКЖТ ВВЛТярИ КПП ДОр , В01 ПОЪ , КЪЧ1 ШВПЧШ .

д| . Спадъ Ле ръвтате пп та та Геряслл пие , касъ те тжптвещ! пжпъ кжпЛ сжпт
лптрв тше гжпЛкрме тркЛелор таде .
(.-I . Пептр» къ гласвд челв! че съ сее Леда 0;ш ва веш пие. пи' се ва а821
Лвререа Лш твптеле лв! Ефраш .
51 . Цотепщ1д1ШБТ, 1атъ аввешт, веспц! дп 1ервсалпп. дпвжртеж1'р1 вш <Нп пътжпт Ле Лепарте , пп ав" Лат спре четъцие лв1 ГвЛа гласял лор .
3« • Къ че! че пъгеск цоршъ с'в8 фъквт спре са дтпрецкр. пептрв къ те-а! лепеВ1*т спре тше, /не Ботпкл :
И1 . Къпе тале, Ш1* токтелеле тале ак фъкьт ц1е ачестеа, ачеаста есте ръвтатеа
та, къч'1 есте ятаръ, пептрв къ с'а ат1*пс пжпъ ла Шта та .
.0-! . Ижптечеле пи'е8 тъ Лоаре , нп сппщрие пптН теле ткрвкръ скФлеткл пие»,
дгппкцшеакъ-се пнша теа . пв вой тъчеа, къ глас Ле тржпшцъ ав" авгк свФлетвд
ппев , стр|'гаре Ле ръгвой .
к. Ш! кеатъ гЛроБ1'реа кншре1, къ я« К1пь-1т тот пътжптвл, Фъръ Ле веете
не К1П81Т кортял, рвптв-с^чв шеме теле.
к& . Пжпъ кжпЛ вой веЛеа фвпшЛ ? авгто" гласвл тржтБ1'циор .
кк . Пептрк къ повъцвкорП попклвлв! ппев пре пипе пк пГав Щ18Т„ фл! Фъръ
Ае т1птес<К1т. пп пепр1чепкц1. тъестр! сжпт а Фчче ръ8 : \лр аФаче вше п'ав
квпосквт .
кг. Къвтлт-ат спре пътжпт , ин 1атъ пшпк . ин ла чер, ин пв ера лвпнш'ле лв! .
«А . Въявт-агп ткпцп , ин ера третвржпЛ , пп тоате аеадврме ткрвчржпЛв-се.
«^ . Кьктат-от , нн' 1атъ пв ера ога , пп тоате пасърме червлв! съ спъ!тжптасе .
ко. Въгвт-ат , пп 1атъ Карпи'лвл пвстй , ин' толте четъцие арсе кв фок '1е
кътре Фаца Оотпвлв! , пп' бе кътре Фада 1вЦ1те! шжше! лв! с'лк стше .
кц . Ачестеа 21че ])опшвл: пасп'8 ва Ф1 тот пъшжптвд, ин' колтетре пв во1*5
Фаче .
кн . Ш1 престе ачестеа плжпгъ пъшжптвл, Ш! съ се дптвпече червл Ле све ,
пептрк къ ат грьгт . ин пк тъ вой къ1* , порштв-пГат , ин пв т'ат дпторс
Дела ел .
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кл. . Ьв глас йв кълърецД , ип арк лштшс с'а Фер1т тоатъ цара , 1птрат-а ^п
пещер! , пи лм Леншвр! с'а асквпс , пи пре шетр! с'а С81Т, тоате четъцие с'а«
пъръмт , п« лъккеще лштрв еле от .
л . ПП т» че ве! Фаче ае те ве! лдтвръка кв рошв? ип с!е те ве! лшпо<1об1 кв
по^опбъ а*е авр , йе ве! вппв к» ръстж оки тъ1, лшаешерт есгв Фрвшвсецареа
та , лепъДатв-те-ав" аторегн тъ1 , свФлетвл тъй чеаркъ .
ла . Къ глас ка ал че! че съ китещо ат пгш'т свсшпвл тъв , ка ал че! че
сИп'тжТ наше гласял фсти СЛопвлв! се ва слъб! ,
пи ва слобсш тжпше сале,
ва1 пие , къ се сФжршаще свФлетвл пептрв че! оторжц! .

К А П

в.

Оотпхл Еаягь .цп 1ерясял1т от йрепт, гасг'л пп.ииаскъ , <1ар им поп «лял ,
Ш1 къпетепше с«пт .ри
пи 7|мц| .цпгро рт-иммле сале , гп] .рптря .ровлпареа Мо.шор , пептрв аче1а ле атерЬцсагъ *ъ'1 ва пръс!а попвдял чс.1 стрв1п , пептря кг с'па фъквт орпГ, ип сяргТ , лдпсъ пя Ле сънжримт .

лергац! п]>1п прежвр лди къ1*ле Герксалипклк! , ип веЛец! , па квпоащец! , ип черкац! лш влщ1ле лк! , Де вец! аФла върват , кареле съ
Факъ жвйекатъ , ип съ черче креоЧпца , г,ля,пА воШ ф! лор , %1че Оопшьм :
п . ПШ есте Нотаьл , /Лк : пептрв ачеха пв лштрв шшчш1 съ жвръ .
г . Боатпе окИ тъ! спре креаЧпцъ , бът8тв-1п1 пре е1,
пп пв 'I а8 йврвт ,
сФ<ьрш1Т8-1а1 пре е1 , пи п'а8 врат съ прптеаскъ лшвъцътвра , Л1ПТър1Т8-ш'а8
Фецеле сале та! т«лт йекжт ш'атра , пп п'а8 врвт съ се лдптоаркъ.
А . 1Ш ев ат х\е: сърач! сжпт, пептрв къч! п'ав пвтвт , П1ч1 авквпосквт калоа Ботпвлв! , пи" жв<1еквта лв! Ойтпехе» .
р . Мерце-в018 кътре че! та)[алени , пп во«в гръ! лор, пептрв къ е! ай квпосквт калеа 1)окп1?;.ш , ип жвоеката лх! Ъътпеге», ип 1атъ кв тоц1 аЧп превпъ
стр1кат-1:8 жнгхл , рьпт-а8 легътврие .
5. Пептрв аче1а 'Гав лов1т пре е! левл еНп овтвравъ . ин лвпвл , пжпъ ла
касе '[ай П1ер<д«т пре е1, ип парс1освл пр1*вегеа спре четъцие лор, тоц! че! че
ес с1ела е! се вор пршЛе, пептра къ ав лштвлцЛт пеквръцНле сале , лдптъртс'ак врекме лор .
д. Пептрв каре (Нптр^честеа во1"8 Ф1 Ц1'е т1лост]'в ? фи тъ! т'яв пъръс1Т пре
Ш1пе , Ш1 съ жвра .рптр» че! че пв сжпт ^втпегеК, Ш1 '1ат сътврат пре е1, Ш1
преа-кврвеа , пп ^\и каселе ккрвелор съ авътеа .
и. Кя| псБчгпспре партеаФете!'аскъ с\ч8Фъквт, Ф1е-кареле спре Фетееа апроа- 'ег«К1«
пелв! съв рлпкега .
?ш!- |3*
л. . Ав пептрв ячестеа п« во18 чер юта ? г^че Оотпвл :
чеаста ва 12бжпЛ свфлотвл т1ей?
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ПРОРОЧ1ЕА,

\ . С«Щ1-въ пре БаршаЛеде е1, ми" о съпац! с!е тот, пи сФхриире съ пв Фачец!, лъсацТ
проптелеле е! , къ але Бетикл! сжпт (1 ) .
&1 . къ с!еФъ1тжпс! аа1 (геФъппат спре тше 21че Ботпал каса лв! 1сраи , цн каса
л»1 1»Ла .
п\ . Мищ\т ах Ботпалв! лор , нп аа г\о: па сдпт ачестса , пк вор веш пре
сто по? реле, писане, пи' Фоатете пв вот вес!еа.
п. Иророчп нощр! ерадпвжпт, ип кввжптал ])отпйлв1 па ера лае!, аша ва
Ф1 лор.

д| . Пептрв ачета ачестеа 21че Ботпал Атот-цпторад : пептрв каре лвкрв ац!
гръ1т кввжптвл ачеста? 1атъ ев ат а"ат кавттеле теле фок дп гвра та , пп пре
попвлвл ачеста летпс , пи'1 ва паст»! пре е! .
^1 . 1атъ ег» аа"вк престо во! лппбъ с!ес1епарте каса лв1 Гсрам, 21че Ботпвл :
л ппкъ , кърма , пк ве! дпцслецв гласвл липбп е! .
51 . ТоцД ВЖрТОШ! .

31. 1Ш вор шашка сечерътвра воастръ, ип пжшеле воастре , пи* вор шжпка
де тот пре фп воцаи , инпре Фетеле воастре, т( вор тжпка (1е тот оме воастре,
Ш1 В1цеи вощр1 , нп вор тжпка вило воастре , ип стокшетврие воастре , ни
шаслшетврие воастре , ни' вор треера четъцие челе тар! але воастре спре каре
воГ ац! пъс1ъ;кс1к1т спре еле кв сав1е .
Н1 . 1Ш ва Ф1 дп гиеле ачелеа , ггге Вотпкл Батпегевл тъв: пввъво1аФаче
пре во!спре сФжрипро .
«1. Ш1ваФ1, кжпН вецТ 21че : пептрв каре лккрк аФъквт Иотпвл Батпегевл
пострвпоъ тоате ачестеа? нн* вецГ г'че лор: пептрв къ пГвцТ пъръс'т пре тше,
ип оц! СЛ8Ж1Т ла Лвтпеге! стрет! дп пътжптвл востра, аша вец! слвж' ла стре1п1 дп пътжптвл , каре пк вп ф' ал вострв .
к. Вест'ц1 ачестеа ла каса лк! 1аков , ип съсе авгъ дп каса лвГ 1вЛа . к* . А821Ц1 (1ар ачестеа попвл певвп , ни' Фъръ с1е шипъ, окГ сжпт ла е! , нн
пв въА , крек! , ип п'ав(1 .
кп . Ла (1е тше пв въ вец! тоте , 2|'че Оотпкл ? а в Не Фаца теп пввъ вец!
с»и ? о*е чел че а пвс песшвл хотар шърП , порвпкъ вечткъ , ип пв ва трече престе ел, нн' се ва тврвара , ип пк ва патеа , ип вор сапа вадарме с! , ип па ва
трече престе ел .
кг . 1Ш ла попалвл ачеста с'а Фъкат ннтъ пеаскклтътоаре , цн певъгътоаре
дп сеашъ , ии с'а авътат , ип с'а (Зкс .
кд . III I п'пх /Лсдптрк "п 'та лор: съ пе тетет <1ар Ае Ботпъл Бктпехекл пострв , чел че пе Аъ поъ плоае Т1'тпвр1'е , пи тжрх1'е йвпъ ппшвл пд1мре1 поркп411 сечерП , ни а пъ21т поъ .
10. (\) Дпвпеде ВшИ сг чегеще: т пв елит аас Оошгшг!.
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ке . Фъръ Ле лепие воастре аз аЛнс ачестеа, пп пъкателе воастре ав Лепъртат
Бвпътъцме Ле кътръ во! .
ке . Къ с'ав аФлат лш попвл.чл ииек пекреЛшчош!, кари лацвр! а» лштшс, касъ
стр1"че оатсш , ни пршЛеп .
кз • Ка лацвл лгптшс плш Ле пасър! , оша каселе лор плше Ле вшлешвг , пептрк аче|'а с 'ав тър1Т , нп с'ав лдшбогъпдт .
кн . С'а8 лдпгръшат , пп а8 кълкат жвЛеката, п'а8 жвЛекат жвЛеката съраквлв! ,
ип жхЛекатъ въЛвве! .

1Св1ея.
•• 23-

кл. . Ак пк вот къвта спре ачестеа, 21че Ботпвл ? а« асвпра впв! пеат ка а- гя**рг.
честа п« ва 1'2бжшп' скФлетвл пиев" ?
7- 1,)л . Спъппжптаре , ии .рпФршошаре с'ав" фъквт пре пътжпт .
л&. Пророчн" пророческ шшчвпТ, ни преоцн аввътвт .рп палтеле лор , пи попвлкл пиев а 1ВБ1Т аша , ип че вец! Фаче ла челе Лвпъ ачестеа ?
К А П

3 .

Съ пестете вагоарея т1къючп'е, ип жс«5|'реа 1ерйсалппя.ш пр!п Апри-П!, пептрв въ а вршпт .н-уеа Оошпвлв) , П1Ч 1 а врвт а а<китя чертърме : 41 тоцТ , пМ шаГ вжртос къпегепмле, ПророчИ . пп преоцП с'а&
<)ат спре дъкопи! , пп шклетвгкр? , пептрв аче|'а Октпекск ']" а лепъйнт пре ч\ , нп аерпме .юр. Пророчеще (1.||' Прорркв! а съ .цигркга, къч1 п'ав пмвт а съ к»рьц1 кх ткрпър< .

птърщивъ фи лв1 Вешапнп Лт пнжлоквл 1ер8сал1твл8! , ип лш Текве
тржпштац! кв тржтвщъ, ип престе ЬНтахарша рМхкпцТ сегап , къ реле
с'а8 1В1Т Лела пиагъ-поапте , ни 2()рОБ1'ре таре съ Фаче .
н . НП се ва лва лшпълщтеа та Фата Слопнлгн .
г . Ла еа вор вешпъстор!, ни тнртеле лор, пи вор Фаче апроапе Ле еа К0Л1Б1
липпрежкр, ип вор пате Ф1е-кареле кк тжпа лв! .
А. РжпЛв1ц1-въ асвпра е! , ла ръгвом скк.тц! -въ. ни съ пс сг.йи асвпра е! лдп а
пнагъ /л , ва! поъ , къ с'ав плекат 210:1, къ съоФжршеск втвреле ул'ле1 .
(с. Сквлацд-въ, ни" съ пе С81Ш асвпра е! поаптеа , нп съ стр|'къш тетелнле с! .
з . Къ очестеа 21*че Потпнд пнтериор: тъецД летпелс е1, ии върсацТ престе 1ерасал!т пвтере . 0 четате пнпчшоасъ ! тоатъ сиа есте лдптрв Лжпса .
д . ^]\пче кш апа ръчеще гроапа , аша ръчете ръвтатеа е1, пеккръцле , пп пкълонпе се ва авгл лдптрв еа престе Фоца еТ пврвреа , кв Ларере , нп кв вътае .
и. Черта-те-ве1 1ервсал1те , съ пв се Лепъргеге свФлетвл пиев Лела Т1пе, съ
лв те Факъ пътжпт певтвлат , каре пвсе ва лъкв! .
л.. Къ ачестеа 21че Ботпвл пвтериор : квлецец! , квлецец!, ка о В1*е рътъшщеле лв! 1сраи , л>птоарчещ-въ, ка чел че квлеце л\п квпощ^пца са .
I . Кътре чшо вой гръ1 , Ш1 тъ вой търтвркл', Ш1 ва авах ? 1*атъ петъете
лдтпрежвр сжпт врекие лор, ип' пв пот съ авжъ 1'атъ кьвжптвл Гошпвлв! с'а
♦ъквт юр спре окаръ , пв вор во! съ'л асквлте пре ел .
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»|. 1Ш тжшеа теа о ат лшплппт, ип о ат опр1т, нппхТзт т'ерс1нт пре е! .
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ткрпа-во18 престе првпч1 сПплФаръ , ни спре адвпареа тшериор лшпревпъ , къ
върват , пи' Фетее , се вор прмае , вътржп ка чел плт бе лие .
ш . 1Ш се вор лдптврпа каселе лор ла алцН ,
о йатъ ,

пептра къ вгпк лштмае тжпа теа

цар1ш'ле ,

ип Фетеме лор ве

престе че! че лъкяеск пъпшптвл

ачеста , 21че ])ошпнл :
п . Пептрв къ <!ела чел пнк ал лор пжпъ ла чел таре ,
Ле лепе , йела преот ,

тоц1

а$ фъквт «ъръ

ип' пжпъ ла пророккл чел пппчшос топ! ак лакрат челе

пппчшоасе .
д1 . 1111 вшаека е8роБ|'реа попклклк! пп"е»; деФъппжпа', пи' гшжш) паче , ни нпйе
есте паче ?
^| . Р8ип'пат8-с'а8 къч! с'ой съвжрнит , иппа с'а« рвнппат ка че! че съ раиппенгъ ,

пи печтстеа са

пн о ва капоскат , пептра .тима вор къснза кв ктЛерея

лор, Ш1 л\п вретеа и|мв|'рс1 лор вор пер! , 21че Оотпкл :
в1 Ачестеп улче Оошпкл : стац! прш къ!, ни вейец! ,

ип лттревац! кърърие

Матет»

Ботпнл! челе вечшче ип веа*ец1 , каре есте калеа чеа бвпъ , ип терцецД пре еа,

и 29

ип вец! аФл» квръидре свФлетелор воастре , пи а8 гн; : п» пе вот йвче .
3*. И ас- ат престе во! стрежар! , аскалтац! гласал трж'тБеце1, нп' ах Х1*с:

П8

вот осквлта .
Н1 . Пептрк ачв1а ах/Лт-ах пентнрио ип че! че паск тхршсле лор .
.«Л . Аскхлтъ пътжпте , 1атъ е8 айвк престе попалвл ачеста реле , роайа аржре1 лор ,

пептрк къ ла кхвттеле теле

1гах лкат апнпте ,

пи леиеа теа о а

лепъсЬт .
к»1са
1Н

к . Пептра че*пп адачец! тътже с1ела Сава? ип скорцдшоаръ (Нп пътжпт а"е с1епарте , къ ар<1ерме челе йетот але воастре па сжпт припи те , ип жертвеле воа
стре пв т'аа лдпЙ8ЛЧ1т пре пипе.
кд . Пептра аче|'а ачестеа 21че Оотпал :
воалъ , пп' вор Б0Л1 лштра еа пършци ,
апроапе ал лв! вор пер1 .
кп . Ачестеа 21че Ботпал :

1атъ еа асЬк престе попвлал ачеста

ип фн лшпревпъ, всппхл , ип' чел бе

1*атъ В1пе попил

с1ела ппзаъ-поапте , ип се вор

рШка пеатвр! йела тпрцшле пътжпталь! .
кг. Ар»,

ш1 Фкщ> вор Ц1пеа ,

песмшк есте ,

нп' пв ва тия!,

гласал ла!

ка тареа, че айаче валвр! , ка ка! , ип К8 каръ се ва ржпсМ , ка фоккл спре
ръгБоШ , кътре тте Фата Сшпхлх! .
кд . А821т-ат аагвл лор,

слъБ1Т-а8 тж1п!ле поастрв,

певмя пе-а копршс

пре по! , кп1«рГ ка але че! че паще .
к^ .

Съ пв епп'ц1 аФаръ ла цартъ ,

връжташмор лъквеще прт прежвр .

ни лдп къ! се па атлвладо ,

къ сяБ1ва
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кг. Фата попвлвлв! пнев лдпчшпете кк сак, нп пресаръ чепвтъ, желеще'ц1 ашорегвд, тжпгвеще-те к» пплъ , къ Фъръ сю веете ва вет ктвл престе во! .
кз • 1сшт1тор8 те-аш с1ат яре тше лдптрв попоаре и>птте, ип ве! квпоаще ,
кжп(1 вош 1спп1е« калеа лор , тоц! пеасквлтътор! шергжпс! стржтБв , аратъ.
1Ш Ф1ер .

хи . Тоц1 стр1кац1 елит .
«а. .]1пчетат-а8 фоп йела фок , СФхрпит8-с'а плвшбвл лдпаешерт , арцштарвл
Бате а}цштвл, в^лешвгврме лор п» с'ак тотт .
а. Арцшт лепъсшт мегаацП пре е!, пептрв къ Та гошт пре еТ Ботпвл .
К А П

В-

Къ яп/.аг1ар пъйъхЛвеск л\п БиерН-ъ 1'ъкл1к1 реле, ип пеясквлтлъпй пре пророч! , ка пп пъртцп лор :
пептрв аче!а вестеще къ Б1сер|кя се ва лепгйа, пм пгт&птвл 1ж1еТ се вя пвстм , тпч! рвгъчяпеч л»1 |ерепж-II пептрв е1 ле ва юлоо , ий! жсртве:е .юр , пептрв че.1е лдппалте ;ие лв1 Там'т лдп вшеа Ф18ЛВ1
л»! Е пот , Ш1 пептрв шк.цек' лор ръвтгцЬ

ск8Лтац1 кквжптвл 1)отпвлк1 тоатъ 1к11с1а .
в. Ачестеа 21'че Ботпвл пнтер1Лор , Бвшпегевл лв! 1сраи : ие вец! лдпорепта

къие

воастре ,

пп токшелеле воастре, пп е8 въ вой

Фаче пре по! съ лъквщ! лт локвл ачеста .
г. N8 въ пъ(Ьжс18|"ц1 во! спре кввште шшч1поасе , къ та! твлт шпик пв вор
Фолос! воъ уЛк.тлн! : 1м'сер|'кл Пошпклк! , Бюерша Оошпклв! есте .
д. Къ ае вец! .]нк1рептл къ1*ле воастре, ип токшелеле воастре . пп фъкжгй
вец! Фаче жкйекатъ лштре от , ни лдтре апроапеде лк! .
^. 1Ш пре петершк , ми' пре въсЬвъ , ни пре арипап! с1е пв'1 вец! асвпр1 ,
ст.пце певтоват Ае пв вец! върса лдп локвл ачеста ,

ип

ни йвпъ бвшпеге! стреми"

с1е пв вецГ терцец! спре ръв воъ.
е. Въ вой Фаче пре во! съ лъквщ! лдплокьл вострв лдп пъшжптвл, каре л'ат
»1ат пършциор вощр! ||("и веак , ни" пьпъ лдпвеак .
3 . 1ар Ае вец! пъсЬянШ во! лштрк кнвтте пшчтоасе , а*е впс1е пв въ вец!
ФОЛОС1 .

н . ШЧ вчМец! , Ш1 преа-кврвщ! . пи Фврац! , ип жвряц! стржплв ,

ии тъюжец!

лв! Ваал , ип терцец! (Ь;пъ двтпеге! стреин, пре кари пв'! Щ1'ц!, кгсъ въ Ф1е
воъ ръ8.
л . ПИ ац! веп«т, пи ац! стъткт .]шпа1птеа шеа л\п каса, лдп каре съ пкплеще

1ся!е»

пвшеле т!ев престе еа, цн ацГ гк: Фер1тв-пе-ат , касъ пв Фачет тоате вра-

86 ;

Ч8П1Ле ачестеа .
I . А8 пещеръ тллхчриор есте каса теа , ъпде се пктеще пвтеле ти;8 лдптрв
еа акодо лдппаштеа воастръ ? Ш1 1атъ е8 ат вгхвт , 21че Ботпвл :
д|. Къ терцец! ла локвл пнев чел Дела Сиош, впс1е ат сълъшльчт пвшеле т1е«

Матев
21 п
Марю
п 17
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л»ка

престе ел аколо лшпаште , ип веНец! челе че ат фъквт лв! Не кътре *аца рък—

19 46

шие-.

ТЪЦИ П0П8Л8Л81 ПНвВ 1срп1*.1 .
К1 . 1Ш ак»т пептрв каре лвкрв ац! фъвнт тоате ачестеа , ип ат гртлт къ
тре во! , Ш1 п» т'ац1 асквлтат пре пипе , пи в'ат кетат пре во1, пи п'ац! ръ—
СП8ПС .
г!
Реч!, Фаче-в(н8 пи' ев касп ачещ1'а, »пНе съ К1атъ пвтеле ппе8 престе

1- 241с»1«:

еа, спре каре воГ пьНъжНвщ! дштрв еа, пи локвлв! , каре л'ат Нах воъ, ип пъ—
ршциор вощр! , лтче кш ат ФЪКВТ С1Л01ПВЛ81 .

65.12.

^ . ]]И въ воШ лъпъНа пре воТ Нела Фаца теа, преквт ат лепъНат пре Фрац/Г

I Л\тпъ: ВОЩр1 ТОаТЪ СЪШХПЦа Л81 Е*р. 11111 .

4. 2.
—ю

^1 . 1 1 1 ( тв пв те рвга пептрв попвлвл ачеста , ка съ се тьшаскъ пи сь пв те
апроша кгтре тше пептрв е!, къ пв те воШ ссквлта .
61. А8 пв вея! че Фак е! ^пчетъцие лн! 1»На, ни' лш къме 1ервсалшвл8/ ?
д«. Фи лор аНвпълетпе , ип пършиП лор арН фок , пи Фетеие лор Фържтъ
алват , касъ Факъ жъртФьНоавше! оци'рс1 червлв! , ип а тврпат тврпър! ла Н»тпехе! стрет!, пептрв касъ пп. тжше ,
и1 . .А « Но ар пре гш'по пп. скжрвеск е! ? 7л"чо Потпвл , пв пре сше , пептрв
касъ се рвшепеге оврагелелор?
л1 . Пептрв пчс1п ачестеа г1че 1)отп;;л : 1атъ 1вц1*теа ип" тжшеа тея съ варсъ
престе локвл ачеста , пи престе оашеп!, ип престе впе , ип престе тот лешпвл
царше! лор , ип престе роаНеле пъпшптвлв!, ип ва арНе , ип лв се ва стшпе .
к. Ачестеа г1че Потим: арНерие челеНе тот але воастре аНвпац! кв жертвеле
воастре , пп" т&пкац! карпе .
К1 . Къ п*ат гръгг кътре пършцп вощр1, ип п'ат порвпч^т лор , лш гша л\п
каре 'I ат скос пре е! сПп пътжптвл Еппетвлв! пептрв арНер! Не тот , ип пептрв
жертве .
кп . Фъръ пняш ккв.у.птвл ачеста л'ат порвпч1'т лор /1кжпН : асквлтац! гласкл
ппев , пп" во№ Ф1* воъ Пктпеиек . пп' воГ вец! Ф1 пие попвл , ип втвлац! лштрв
тоате къие теле, пре каре В018 порипч1 воъ касъ втвлац! : касъ въ Ф1е воъ вше .
кг . ПИ пв т'п8 асквлтат пре иппе, т'ч! ах апрош'ат «рек1а лор касъ авгъ, (п"
ав втвлат лдптрв кхпетеле нптП лор че! реле, ппс'а8 фъквт ла челе Ншпапо! 1'ар
П8 ла челе Ншаште , Пп) каре /л а еипт пършцп лор (Пп пътжптвл Еппетш/,
нп' пжпъ лш 210а зчеаста .
кд . 1Ш ат тршпс ла е! пре тоц'| рови пие! пророчп Пишпеаца , ни да апнагъ 21 .
ке • НИ пв т'а8 ссквлтпт пце тше, иппв с'а8 апрош'еат врек1а лор, пп 'ш'а*
.^пвжртошат черв1чеа лор та! твлт Пекжт пърпщП лор .
кз . Ш1 ве! гр 1л лор квваптвл ачеаста , пп' пв те вор асквлта пре тше , ип
лдТ ве! кета пре е! , ип пв'ц! вор ръспвпНе.
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*3' НИ' ве! гръ1 кътре е! л'тва ачеаста , каре п'ей акж1т гласвл Бошпвлк!
лор , тч! .8 прпнйт лтвъцътвра, сФжрпптв-с,ав' креоЧпца йш гкра лор .
кн . Т»и«1в капи тъв, ин леапъЛъ, ип 1а пре ввге плжпцере , къ а готт Ботпвл , пп а леяъйаг пре пеатвл , каре *гчеа ачестеа , пептрв къ *Н лт Шп ак"
фъквт ръ» лшпа1втва гаеа , 21че Ботпвл :
к*. Писа* «ржчвпие лор лт каса, лт каре с'а кетат пвтеле ппев престе
ея , кась о сплрче пре еа , ип аЙ яиНт катще лв! ТаФет, чел че есте лш валеа Фи
ле! лвГ Еппош, касъ араъ йв тот пре Ф11 лор , ин пре Фетеле лор кв фок , каре
п'аш пор«пч1т лор, ип п'аш гжлоЧт лмтрв нита теа .
а. Нептрв аче|'а1*атъ хие В1пе, 21че Оотпкл: ип' таГ твлт пв вор 21'че , кат"щеа л«1 ТаФет, ип валеа ф!»л»1 л»1 Еппош 41 валеа челор ошоржцТ, шП вор
Л1пгропа лш ТаФет пеФпк! лок .
ад . Ш1 торци поцвлвлв! ачеств1'а вор Ф1 шжпквре пасъриор червлв!, пи аиарълор път.кптнлвГ, ин' пв ва *х Ч|'пе съ'1 апере .
ан. 1Ш вой сврпа <1т четъцие лв! 1вс1а, ни' На ръспжптпле пзрвсалшплк! Е*с и
гласвл челор че съ веселеск , ип гласвл челор че съ ввквръ , гласвл пнрелв! , ин * >*.
гдасвл пиресИ , къ спре пастпре ва Ф1 тот пъшжптвл .

КАН н .
Пептр* прщцп

Е0,р,Г, преов.Г, ш! шророчИ, ш.' чел-1-алт попи е'** ,„горс д. «.Гирм

««...ри 1А»„ор , ш^шфгшиЛ „ре п0,„.„ „■„ вр„ С4 .впце.еагъ: пепгр8 а,е1а ^.^ пе ^
юсгЬГ ^1 вор иекгяи .

I п врешеа аче1'а 21'че Ботпвл : <1еок.'е1е-во18 оаселе лишърациор лй1
\Ша, пп оаселе воериор лв1, ип оаселе преоциор , пи* оаселе про(рочиор лор, пи оаселе челор че лъквеск лт 1ервсалш оЧп торI тжптврие лор .
п . 1Ш ле вор 2Б1Ч1 ла соаре , ла лвпъ , пп ла тоате сгелеле , пи' ла тоатъ
оастеа червлв! , каре ав" ,8Б1т, ш! кърора ав слвапт, пп сЬпъ каре а» терс, ип
Ае каре съ цлпеа , пн ла каре с'а8 лшкшат е1, пв се вор гма , шч! се вор
лшгропа, ин вор Ф1'спре шлаЧ престе Фаца атот пъшжптвл.
г. Къта1Б1пеа8влес тоартеа йекжт В1'аца, ип ла той,! чеГ-л~вл]81, карП аръшас Йела пеагавл ачела, лш тот локвл , ор! вп^е вой скоате пре е! аколо .
А. Къ ачестеа г1че Оошпвл : ав^оаръ чел че кайе пвсъ скоалъ ? са8 чел че
съ явате пв съ лдптоарче ?
е. Нептрв къ с'а фост авътвт попвлвл пи'е8 ачеста авгтере Фъръ Йеряшше,
Ш1 с'ав в1р*1т (1е тот лдптрв во1а лор, ш| п'|,8 врвт а се лштоарче.
• . Бъгац! Дар лш «рек! , пН авгщ! , пв аша вор гръ! , пв есте ош , кареле

54.
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сг се покъ1*аскъ бе ръвтатеа лв1? гкжпб : че ат фъквт ? ръшас-а чел че слейрГЬ
бела алергъткра л»1 , ка калкл шегътор лдптря ржпкегареа л»1 .
3 . 1Ш Ас1ба ^п чер а квпосквт вретеа е! , твртвреаоа, ип ржпбвпеаоа пасърие
царше! »« пъ21'т в ре пиле штрърП лор: 1*ар попвлвл ппев ачеста п'а квпосквт ж»бекъцме 1)оптвлн1 .
и К.мп вецТ гръ1 , къ лдпцелепц! ст.птет поц пи лецеа Потпвлв? кв по! есте ?
лдпбешерт с'п фъквт копбе1'вл тшчшос ла скритор .
а
виипатв-с^в лищелепцп, акопер1*т-ак капвл сг» , ни с\'8 спъТпгжптат ,
т\ с."!)б прию пептра къ ав ГОП1Т кввжптвл 1)ошпвлк1, каре есте лдпцелепчвпе лдптрк
бдпши .
I . Иептр» ач(м'п в(н"к ба Фетеме лор алтора , им" парпн'ле лор тощешторнор,
1смеа пептрв къ бела чел пик ла чел таре тоц! кавтъ 1йБ1*реа арпштвлв! , нп бела проьб. и. рок п.т,пь л-> преот тоцТ фзк пипчвпъ .
д| . НИ В1*пбекъ сврпареа попклвлв! ппев, спре печшсте , гшжпб: паче, паче,
цл паче пк ера .
ш . Рйиипатя-с^», къч! ав" фъккт вр&чвпе , ип К8 рвпипе п» сов" ряпппат , пи
я съ ркшша П8 Щ18 , пептрк аче1*а вор къбеа ла ппжлок къгжпб, ф.п вретеа сокотеле! лор вор къбеа , 21'че 1)отпвл :
п . ПП вор абнпа роабеле лор , г'те Потпвл : пв есте стркгвр лдп в1*е , пи
стокше лдп стокш , пи фрвпжеле :\ъ кггвт бе тот
^1 . 1Ш пептр» че по! шебет ? абвпацт-въ , ил съ ттрът ла четъцие челе
тар] , ип съ пе лепъбьт аколо, къ Бвтпегев пе-а лепъбат препо!, ип пе-а
сбъпат пре по! К8 апъ бе Ф1ере , пептрк къ ат пъкътв1т л\ппаттеа лв! .
(.1 . Абвпатв-пе ат спре паче , пи пч ера ввпе спре вретеа втбекърп , пи пв
ера сжрталъ .
81. бела Ь"ап вот а»21 гласвл , 1в1п'те1 камор лвТ, бе глпскл ржпшехърН камор
кълър1те! л»! с'а клъпт тот пътжптвл , ни ва веш, ип ва тжпка бе тот пътжпТ8Л , ни п пшреа л«1 , четатеа , ни пре че! че лъквеск лдптрв бжпса .
ц\. . Пептрв къ 1'атъ ев трпшц ла во1 шерп! оторжтор! , кърора пв есте бескжптаре .
и) . Ш| въ вор твшка пре во! Фъръ бе в^пбекаре кв бвререа пити воастре
че1 сл; ве .
.0.1 . 1атъ гласвл стр1*гъри Фете! попклвлв! пие» бш пътжпт бепарте , а? пх
есте Поти лт (Лоп? с.в лдтпърат пв есте аколо? пептр» къ т'а« »; Ц1С1Т квчеле
чопл!те нле лор , пи -]\птрв бешъртъчкп! стре1пе .
к. 11етрек8Т8-с'а вара , трек»т-а сечереа , ип по! п» пе-ат тжптя!т .
кд . Бе сврпареа Фете! попвлвлв! т1е» т'ат Л1ПТ8пекат , пи* лдптрв сл1и'чвпеа
Ю1ПЦ11 гпъ 41птър1*ръ бкрер! , ка че1а че паще .
кя . ПИ а8 пк есте ръш1пъ лш Галааб ? а» боФтор пв есте аколо ? пептр» че
па с'а с»1т вшбекареа Фете! попвлвлв! пие».

I Е Р Е И I Е Г.
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Тлпгяеще пророккл пре че! че съ вор «41<1е <Ип 1к<1я , пп йче п в.» трезяе а пъ<Нж<1м тчГ л^птр» вЮбл , кг тоц| с*пт вГвмеоЛ: пп пептрв къ Ь.<1а се вя жеФМ , вреа ка тоц| съ желепскъ : ^п с!пгвр Омимевс* , пи .цптрь квпощ1пца ю1 съ се ляв<1е , карею вв черга им пре пъг*п1, пп вре *Н «I 1сраи че1
пстъсц! фпшрехкр ла |пнпъ .

ше ваЛа капвлв! пиев- апъ , пи окиор пие* 1'гвоаре <?е лакръпн? пи
В01» плжппе пре попвлвл пи'е8 ачеста жюа , ни поаптеа, пре че! ръгац! а! Фете! попвлвлвТ пие».
п . Чте'т1 ва Аа лп пвспе сълаш та! Де тарцше, пи воШ пъръС1 пре попвлвл пиев , шГ тъ вой с1вче сюла е! , къ тоцТ преа-кврвеск , а«3»пареа
челор йеФъшгътор! .
г . 1Ш а Л1ПТ1*пс Л1(пва са ка вп арк пнпчшос ,
пп креЛпца п'а пвтхт пре
пъшжпт , къ йт реле ла реле а еппт , пи пре шше пв ш'а квпосквт анче Ботпвл :
,», . Фхе-кареле съ въ пъг1цД Де кътре апроапеле съв , пи' спре ФрацП лор»
пв пъсЬжсМц! , пептр» къ тот Фрателе кв атъщткръ ва аплщ , пи тот пр1етепвл кв вшлсшвг втвлъ .
е . <Ие-кареле пре пр1'етепвл съв" вп ушиела , аДевървл пв ва гръ1 , лшвъЦатв-с^в Л1ЮБЯ лор а гръ1 пипчкш, пгпъствк-ав" , пп пЧв" Л1ПС1Т а съ.цптоарче .
е. Катътъ престе катътъ , в]'клешвг престе вшлешкг, п'а8 вркт сь тъ щ^е
пре шше , 21че Ботпкл :
д. Пептрв аче1а ачестеа 21че Потпвл пвтериор: 1'птъев вгпв лъткр1* пре еТ, пп
во1й 1СП1Т1 пре еТ, къ воШ Фаче с!е кътре Фаца вклешкгвлв! Фетп попкллль! ипск .
й. Съцеатъ ръштоаре есте .итва лор, в|'клепе сжпт гра1»р1ле гари лор , к»
апроапеле съ8 гръеще Ав паче , пп' лштрк сте аре вражи ь .
л. . Ав аскпра ачестора пв воШ сокоп , 21че 1)ошпвл ? С18* ла попал ка аче.
ста пв ва 12БЖПсН свФлетвл писа?
I . Престе тъгар! лвац! тжптре , пи' пре къие пвспе! плжппере , къ с'а
съвжрипт пептрх къ пв сжпт оашеп! , п'ав а«21т гласвл стъпжшре! , Дела пасърьле чералк! , пи пжпь ла в^те , спъ1тжптат8-с"п8 , Йвс8-с'ав .
х\ . Ш| во1"8 йл 1ерзсал'швл спре лшстрешаре , спре лъквнщъ вълавриор ,
пп четьцпе ГвЛеГ спре стржпцере ле вой пвпе пелъквшДв-се , чше есте ошвл чел
л>пцв1егьтор ? ии' съ лшцелеагъ ачесгеа? Ш1 ла кароле есте квв&птвл гврЛ Ботпвл»1 кътре ел , всстеаскъ воъ , пептрв каре лвкрв а пер1т пъшжптвл? апр^псвс'а ка п.;ст|>,л певтвллпДв-се ел ?
Я1 . Ш'1 а 21с Ботпвл кътре шше : пептрв че а8 пъръс1*т е! лецза теа , каре
о ат сЬ'.т лшпаштеа ФецИ лор, Ш1 п'а8 асквлтат гласил т1ей.
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ПР0Р0Ч1ЕА,

п . 41 ай шерс дваъ челе алесе але папи' лор че! реле, ш! с1нпъ 1 'о ли , каре
Чак* лшвъцат оре е! пършцп лор.
д|. Лептрв аче'а ачестеа 2*че Т)отпкл пвтериор Вьтпегеъл ль\ 1сраи: 1итъ
ея* хръпеск пре е! кк пево! , ни' во'в аЛъпа пре е! кх ппъ Ле Ф*ере
(=1 . Ш' во)'в р'сш* пре е! лттрв пелтврие , пре каре па ле-! « кчпосквт е! р
п1чЛ пьр'пц'1 лор, пп воШ трйште ла с"жпшп сав'е папъ во'в топ! пре е! к»
<"*пса .
51 . Ачестеа 21'че Оотпвл пвтериор : кешац! пре челе че плдпг , ип съ в!е ,
пп кътре челе лдпцелепте тр'т'тец1 .
д| . ИП съ ръспкпхъ , пп' съ плдпгъ пептрв во1. пп съ словоагъ оки вощр*
лакръгш , ип цепеле воастре съ ккргъ апъ .
и! . Къ с'м ав21Т Л1п С'оп гласвл чел (1е жале ,
квт ат к'пв'т ? пе-аш р«импат Фонрте , къч* от пъръс'т пътдпткл ,
пи ат лепъйат сълъшлв/р/ле
погстрв.
А1 . Аск8лтац1<] р Фете! кввдптвл л»1 Пктпегеъ', ип' съ пришепскъ врекие
воастре кквштеле гхрп л«1 , ип лтвъц/ц! Фетеле воастре жале , ип #етееа пре
чеа а*е апроопе а е! пляпиере .
к. Къ с'а С81Т тоартеа прш Ферестр'ле воастре, штрат-а ла пътдптвл вострк | касъ 2г}ропс; скъ пркпч! пре (НпаФаръ , пп пре т'пер1 Ле прш влщъ .
К4 . НИ вор Ф1* торцН оатешлор спре пмоЧ престе Фгца кжтпвлв! пътдптвлсЛ
вострв , пп ка 1'арва вптсШО!.! чел»! че косеше .
кн . ИП пв ва Ф1 чел че съ п6*апе ачестеа , 21'че Потпвл : съ пв се лавДе чел
лдпцелепт .рптрк фпцелепчвпеа лв1, ипсъпксе лав^е челтаре лштрв тър'а лв! , ип"
съ п» се лпвснз чел вогат лдптрн вогъц!еа л«1 .
кг. 41 Л1птр'ачеаста съсе лавйе чел че се лавп*ь, къ лищелене , пп квпоаще,
къ ев сг.пт Потпкл чел че Фак пнлъ , ип' жвйекатъ , ип ("репгате пре пътжпт,
къ л)птр'ачестеа есте во'а теа , г!че Потпкл :
кд. 1атъ гпе вте, х1че Ботпвл : ип вол» сокот1 престе тоц! че! че ав тъ!*ат
лдтпрежвр тягпшеа акопер]'ре1 лор.
«е- Престе Еппет, ип престе Шпта , ип престе Е<ют , ни* престе фи'лв1
Атшоп, ип престе ФплвТМоав. ип престе тот чел че твп^е фшпрежвр челе Ле
ля Фоца лв!, че] че лъквеск лдп пвсле , къ тоате пеатвр1*ле сдпт петъетс лшлрежвр ла трвп, пп тоатъ коса лв! 1сраи петъец! лдшпрежвр слпт кв ип'ши .

К А П

I.

Кк треске п се тептъ де ос.кчс червлкГ , т'ч1 йе |'с!о.1|Т чсТ (ТошерцГ , ш| пснхппчогш: ч! Ле 0(.тпе1е*,
кяреле Нигер е> те |)мш егев , Х1<||Т«>р , пи' (тгплппср н тоате , чел че а смьт п|>с пъ!,гтош1М1 ъшжптвл! :
1ер»сал1111».! л!11 ! плвице ръм сг! , им пеп5т>п1»'шГ д^пЛрепта оти кг/ле сале , съ роагъ л»1 О^тпехе!, г»
пре че! че'*: I вит к пре Лдпскл с» п»'1 о1арм (1е тот , Ч| ша! в«]'Тос престе връжтаип! Евре1аор с*'ш1 версе 1вц1тса т*ше1 сме .
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»2щТ КНВЖПТ8Д [)ощпьлй1, каре а гртлт кътре во1, каса лкТ Тсраи .
и. Ачестеа 21че Боашвл : дкпъ къие пеашврЬюр пк лдпвъцац! , ип
|<1е сетпеле червлв! пк въ тетец! , пептрк къ съ теш де елек» Фецеле
! сале .
г . Къ лещле пеатврпор дешарте сжпт : лешп есте <Нп двтвравъ ттЛпт , лвкр» (1е теслар , ип тоштвръ .
д . Кк арпшт, ип" кк анр лшФрвтксецатесжпт , кк чокапе, ипкв кке ле-а лшт*р!т пре еле , пвпе-ле-вор пре еле , ип пв се вор шипка .
^ . Аричптвл вътвт есте, пк вор кшвла , р|(и"кжп<18-се ркНка се-вор , къ пк вор
пжин , п» въ тетец! до ачелеа , къ пк вор Фаче рък , ип вше П8 есте липрк еле .
о . N8 есте асетепеа кв тте Ооатпе , шаре ещ! те , ип шаре есте пвтеле тхв

Мис1а

л^птр» тър1'е .

7- ,8,

3 . Чхав пвсе ва тегае де Т1пе л1пшърате ал пеатврьюр , пептрв къдоесъ квв1пе , къ лдптр» тоц1 лмцелепцП пеатвриор , пи лштрв тоате лшпъргциле лор П8

Аяока
15# *■

есте асетепеа ц|'е .
н . ^тпревпъ че! Фъръ Ае пнпте , пи че! пе сокотор! сжпт дъскъл^еа дешъртъчвтлорлор, лешп есте.
л. . Аришт Л1П1Т есте , дела Тарас веш'-ва аврвл МоФаг , ип шжпа арцштариор , лккрнрТде тещер!, тоате кв вжпът, ип тохоржте ле вор Л1твръка пре еле .
М. Аша

съ 21'чец! лор: двтоегеИ кпрП червл , ип пътжптвл л'ав фъквт , съ

П1аръ де пре пътжпт , ип' де свпт червл ачеста .
&1 . Онитегек , чел че а фъквт пътжптвл кв пвтереа са ,

чел че а Л1пдреп-

тат лвтеа кв лтцелепчяпеа са , ип кв пиптеа са а лдгшпс червл .
н'| . 1Ш твлцше де апе лт чер , ип а ркПкат пор! дела тарцшеа пътжптвлвц
Фвлцерме спре плоае а фъквт , пи а скос вжптврие (1 ) дш в1'ст1ерНле сале .
г1. Кеввшт-а тот отвл де пнпте, рвии'пат8-с'а тот арпштарвл де челе съпатв
але лв1 , къ шшчиюасе а тотт , пв есте двх л>птрк еле .
и>1 . Бешарте сжпт лнкрчр! ватжокор1те , лт врешеа черчетърп лор ворпер!.
ф. N8 есте ка ачеастапарте ла 1аков, къ чел че ахМттоате, ачела есте шощетреа л«1, Оотпвл есте пвтеле лк! .
91. А(Ьпат-а де аФаръ статвл тъ» , чел че лъквеще лштр» че! алеш!, къачестеа 21че Бошпьл :
3< • 1атъ с8 лггшпеЛск пре че! че лъчксск пътжптвл ачеста кв пекох , ип" воШ
пекъж! пре е!, ка съ се аФле рш

та.

Н1 . Ва! дегдров|'твра тадмоась есге рапа та, пи ев аш 21*с : аша есте ачеаста
рала та , ип те апвкъ пре тше .
12 ^ (0 Л.нииг .

Фачсре.
!- , •
Псит,
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430

Псалш.
в. 1 .
Леалш.
78 6

ПРОРОЧ1ЕА,

л'| . Кортвл тъ8а К1П81Т, перп-а, Ш1* тоате шепе тале с'ав сшптекат, фп тГеГ,
ип оив теле п» сжпт , п« есте лдпкъ лок кортнло! пнев , локал шемор теле .
к . Пептрв къ пъсторп ай енпт Ла тште, пп пре Оошпнл п» л'ав къвтат, пеп
трв ачв|'а п'а8 сокотп тоатъ пъшкпеа , ип с'а8 |)1сипт .
к». Гласвл 8821'ре1, 1атъ вше, пи квтретвр таре аЧп пътжптвл ппегвлвЬпопц!»,
хасъ пее четъцие лгн Гвва спре стшцере , пп спре гъчере пасъриор .
кп . ЦШ 1)оатпе , къ пв есте а отвлк! калеа л«1, ш"чГ къркат ва терпе , ш!
ва кпр ьв1* кълътор1а са .
кг. Чеартъ-пе пре по! Боатие, лтсъ к» жьвекатъ, ни' пв к» тжш'е , касъ пк
пе лшпкцшег! пре по! .
кд> . Варсъ ттгна та престе пеатврие челе че пв те Щ1« пре тте , пи престо
лшпъръцилс , каре п'а8 кетат п&шеле тъй, къ нъ шжпкатпре Ьков , ип а» Ш1СТ81Т пре 1сраи , Ш1 пъшкпеа л»Т , оайпвстнт (Г).

К А П

А1.

Пептрв къ съ влестетъ че! че пя асгсвлтъ , шч1 ц|'пе аштюлпги Оопшялм, каре ав Лят пт.ртцмор
лор , пептрв нчс|'а се порврчеще проропвлв!, касъ пръповеНвйаскъ Евреиор съ'л Ц1е , ч|" .рпгааар,
къ
е! та! влртос вршеагъ пелепв|'рпе пципцпор съ(, им л>п1;|парса Мслг.ор: пептрв яче|'а ва тЬче 1)отпвл престе е! пеокоите рьктьцГ, п | ч г ле вор 10101:1 ;<1о и 1, са» рвгъчвпме Лрепцпор , тчГ къ .гииаи и в
•ост 1»1>1ц[ лбГ Окишсхск: спане квихтеле Еореьюр челе .цпаЧрътщче , пептрв щерпереа лор <1е пре иъшйиг : 41 вор пер> че; че пв вреа* а авг! пре пророк -ци ившсле Оотьялв!.

квжптал , каре с'а фъквт йела Ботпвл кътре 1ерепи'еп, е1клш(1 :
н . Акг! ко'В1'птеле легътврП ачецма (2), нп ве! гръ! кътре къркаци
лк1 Шя , пи кътре че! че лъккеск лш Терксалип , пи' ве! ъ[че кътре е! :
г . Ачестеа 21че Ботпкд Октпегекл лв! Тсрам : клестетат есте
отвл чел че п» ва асквлта ве квв1'птеле легътврП ачециа , каре ат порвпчк пърпщмор вошр1 , лдп гша лдп каре Чат скос пре е! вш пътжптвл Еппетвлв! , Ип
квпторвл чел ве Ф1"ер , 21'к*пв :
^. Асквлтац! гласвл гшей, пп Фачец! тоате, ор! кжтс вой порвпч1 воъ, ип
вецд Ф1 пие попвл , пи ев вош Ф1 воъ Т)втпехев .
^ . К»съ лдптъреск жчръшжптвл ние» , каре ат жврат пършцмор вощр1 , жа
съ ле вай лор пътлпт , каре кврце лапте , нЛ ниерс , преквш есте 21*оа ачсиста , Ш1 ат ръспвпс , ни ат 21'с : Ф1е 1)олтпе .
з. 1Ш а 21с Ботп^л кътре т1пе : четеще тоате кввштеле ачестеа лилчегъцДле ля! 1о<1а , пи аФаръ ве 1ервсал1*т , 21'кхпв :
3 . Ав21ц1 кявплтеле Фъгъвв1пце1 ачещ1а , ип ле Фачец! пре еле , къ гаъртвр1С1пв аш търт8р1С1'т пъртцьюр вощр! Л1П 21'оа , Л1П каре 'I ат скос пре еГ вт
пътжпткл Еппетвлв! , пжпъ лдп 210а ачеаста , тжпекжпв ат търтвр1с1т, 21к&пв I
24. (0 .^ичса веме пв се амъ ; ш1 пгшвпса лв! о а писшт .

2. (?) ФъгкМпцП сав тсстатешв»?.
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Я . Асквлтац! глпсвл т!е» , ни' п'о8 асквлтат , шч! ак плекат крекеа ся , 41 а»
терс Ф1'е-кареле лдптрв ръктатеа дпиш! сале че! реле , ни ат аа"бс пресм- е! тоате к»в1птелв лег ьтври ачертда , каре ле-ат порвпч!т съ о Факъ , пи' п» о 8 фъквт .
д . Ш1 а ги; Потпвл кътре тше : съ аФлъ легътвръ лдптрв вьрв 'Ц1Г лк! 1вйа,
ии" лдптрв че! че лъквеск лдп 1ервсалш .
I. ^пторс»-с'а8 ла пейрептъцие пършцмор лор челор та! аЧппаипе . карП
п^ан врвт съ асквлте кввштеле теле ,

ии 1атъ е! терг йвпъ йктпехе! стреди! ,

ка съ ле слвжеаскъ лор, ии каса лв! 1сра1л, ии ксса лв! 1вс1а а8 стр!*кат легътвра
тел , каре ат пвс кътре пършци лор .
«I. Пептрв аче!*а ачестеа жхче 1)отпвл : датъ ев адвк престе попвлвл ачеста ре
ле, (Пи каре пв вор пвтеа еии, ни вор стр!га кътре пиле, ии т вой ■ сквлта
пре е1.
П1. 1Ш вор терпе четъцие лв! 1кНа , пи че! че лъквеск 1ервсал1тял , пи' вор
стр]'га кътре ЛвтпегеП лор, кърора тъшлиагъ е!, кари пв'1 вор т&птв! пре е!
лдп вретел пекагклв! лор.
п . Къ йвпъ пвтървл четъциор тале ера йвтпегеи тъ! ГвДо , ии а"впъ пкшървл
еиирмор 1ервсал1твлв! а пвс капии! а тъпша лв! Валла .
д| . 1Ш тв пв те рвга пептрв попвлвл ачеста ,

ии' пв Фаче пептрв е! черере ,

ии ркгъчвпе, къ пв'1 вой асквлта пре е! лдп врешса, л^п каре тъ вор К1ета пре
ш|'пе , лш вретеа пекагвлв! лор .
ф . Пзптрх че чеа ЬьЧтъ лдп каса теа а фъквт вржчвпе ? а» рвгъчвшле , пи
кърпврие сФште вор лва йела ппе ръвтъцме тале? а8 скъпа-ве! бе ачеаста?
31 . Масип кв бвпъ втвръ, Фрвтос ла кт г.8 пвпит Ботпвл пвтеле тъв" , ла
гласвл тъери лк! , с'а апртс фок престе ел , таре есте пекагвл престе Т1*пе
(1), стр1катв-с'18 раткрие лв! .
31 . 1Ш Ботпвл пвтериор, чел че те-а съаЧт пре ппе ,

гръ1т-а асвпра та

реле пептрк ръвтатеа каси лв! 1срам, ни' а каси* лв! ЬДа, пептрв къ 'нГав фъквт
лор касътъ врц|сеаскъ пре пипе тъпикин] е! лв! Ваал .
н< . Ооатпе аратъ'т! т1е, 1ш" воШ ккполще: атвпч! ат въгвт тещсшкцлрме лор.
л-1 . 1ар ев ка вп пиел Фърь бе ръвтате чел Двк спре жзппере , п'аш квпосквт ,
къ гжпЛеа асвпра теа гжпа* ръв" , гдкжпа': велщ! съ въгът летп жп пжшеа лв!,
ни' съ'л шербет с1о пре пътжптвл челор ви , Ш1* пвтеле лв! съ пв съ та! потепеаскъ.
к . Боатпе ал пвтермор чел че жвйеч! кв Лрептвл , кареле 1'сш'теще иипиле,
ии рървпкП, (1ь'т1 съ въг бела тше ръсплът|'ре асвпра лор : къ цле ат а"ескопер1'т лдпНретарс! шеа .
к&. Пептрв аче!'а аша 21че Ботпвл асвпра оатетлор сНп Апатот, че! че кактъ

1 Пара:
28. 9.

свФлетвл пи' е«,

Псали:

21'кжпс1 : пв ве! пророчд* лдп пвтеле Ботпвлв! : дар бе пв , ве! тврд

дп тжйше по;.стре .
16. (!_)
и' ве .

|-,ичеа всм пв съ гъсеса ачесте па1пте : с'в «лр^пс <01 престе ея, твре есте пекагвл преше

7- ю.

4*2

ПР0РОЧ1ЕА,

•*. Пеатрч вчеЬ аяввхне Ожи аатериер: итъс!»*8 черчета аетарадер,
ти^гЗ лжр »*|> агср» 4е еаме , ви «ем>|и хер . вп «етехе х*р се му сшр
4е •*»*«,
«г , Ш1 м вер ме* е! риташ*» , аевтрс п вее? ваяе рехе «спра чехер
«е хъсгеес >рв Ааатет, щж аяхх черчетърП хор .
Е А П

II.

С* ■>.«•*<** Врианм 4» санр.ро «е**р ^ъ! , #*п пец.» с» гмееж гаяс ж^ва аж^са*!.

ам ежат

п>«»-««1 гу чат ам—ла<» : а>1^ас*.-}«а с а ф«ва*т**гт спшшшшлш е-»Х . ап агииарП ав п*аа айса
вн*»»«_с4, •«•?•• жи е» 4» еяре р.««.ае, ■Н'* Ъ^ъ.'яЛ е» аИаач им «У В—ингиаЛ вре вгаассГ-вЛ с!.

2). г

' ••■
1.11.

I ревт ец1 т» Ьоаипе . п воЗ ръевглИе кътре т1ве : лле» жайепаЛ
вой гръ' кътре пве , че еете , п кахеа векрНшчокшор еаореде ?
ааивхлрттг- е'а* тоц! че! че хеавъеъ воркпч1хе тие.
-у.2,/3 ■« СъНп-Шшре е1. ви г| вр'пе ркГшоъ. о4раслъ Л ♦ъвт, ш' ав"
П1«т ро*4»: авроаве ешЛтв Ооашпе 4е пра хор. вп Лепарте Ле рър*ввп лор .
г . ш1 и Глоаавве тъ щЛ яре пи'ое , 'ся'т'т-а1 пита шеа .рппаштеа та : ао^аъЧ оре 4*пшп . ха оре шше о! соре агсппере, шМ квръдепле аре е! спре
х'оа жглНерН хор ,
^. Палъ кали! М плхлое вътхштгх, ■( тоатъ"арв1 царше: се вз «ска веръатъцпе челшр че хъвгеек пре Длшсвх ? верк-гЯ впеле . Ш1Вгсерие, кг гв и"с :
ле «1 веЛеа ГЬтпегев" къме оогстре.
#. Шюяреле тале алеаргь , ви* те сивеех пре тше, ипп те ве! ггтПГ) пре
ка1 ? Ш1 дп пъшхштвл пгчП тале пгеНжДьещ! , кат ве1 еаче лптрз «лервлптареа
1<>]«\*н<,*'Л ?

е . К > ш! ♦раци тъГ , ни каса татъхвГ тъ« , пи' ачецпа сЧе лепъДат Де тше ,
1П1 ачещ'а аб стрият. (1]ппапо1*а та съб а<1гпат , съ пв те .рп крег! .рптрв е! ,
кжпа1 вор г р ).! кътре тше ввпе .
3- 11ъргс1т-ат каса теа, лгеат-ат тощеп1реа шеа, Лит-ат сяФлети т'1е§
чел 1кв'т ^\п тл.ипле връхташиор е1.
Й . Фъкят8-с'а гш'е шощеш'реа гоеа, ка кп лев .[ш Двшвравъ . Дат-а асгпра шеа
1 |:с«л сгй, пептрв аче!а. о вш врлт пре еа, вХ пещера леоа!че1 есте шощешреа
шеа ш1е ?
4. . АЙ пещеръ есте ^1тпре««р»л е! престе еа ? шерцец! айвпац! тоате х/ар!ле ц(1р1лН, пи съ в|'е , мм съ о тъпхпче пре еа .
I. НъсторГ П1влц1 1.8стр|"к:.т в 1(1 шеа, сп»ркат-а8 партеа шеа, ♦ъккт-еХ партеа
тен че н (*ор'тъ пксп'е лептвлатъ .
«I . Пксв-о п8 пре ен л^птрь пер|'чяпеа П1ерхър11 пептрв тше кк сп'пцере с*а
стте тот ги 1ПЛ.ИТКЛ , кг пв есте вървот , кпреле съ пве лдп т\тъ .
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(и . Престо тоатъ еииреа лш пвспе а веп!т пево!, Къ СавГа Оогапвлв! ва тжпка
йела тарпшеа пътжптвлв! , пжпъ ла тарпшеа пътжптвлв! : пв есте паче да тот
трвпвл .
п. Сегаъпат-ац! гр*8", пи' сп1ш ац! сечерат , сорци лор пя вор фолос! лор,
ркшшацнвъ Ле Фала вопстръ, а"е окаръ лишатте. Оошпи.ш.
д| . Къ яша 2|'че Ботпкл пептрк тоцД вочшП че! ръ1, кари съ алпг (1е гоощешреа теа, каре о ат липпърцлт попшвлхТ пиев [срам: 1*атъ е» ли во18 ствдие
пре е! <Нп пьтжптвл лор , пи пре 1кс1а ли вою скоате аЧп гшжлоквл лор .
§1 . 1Ш ва фК бнпъ че Л11В018 скоате пре е1, тъ В018 лдптоарче. пи' ли вой; пиле*
пре е!, ни' во1» Фаче пре Ф1е-кяре съ лъквласкъ лш топна са, пи пре ф|'окаре Л1П пъшжптвл съв.
»\ . 1Ш ва Ф1, с!акъ лтвъцжпа' вор лшвъца калеа попвлвлв! пиев, а жкра лдптрв
пвтеле пиев, вш есте Ботпкл, лшче кш а лшвъцат пре попвлвл пиев а жкра пре
Ваал , ни' се вор аиаЧ Л1П пижлоквл попвлвлв! пиев .
31 . 1ар бе т се вор лштоарче , вой р1<Нка пеатвл ачела кв рМшаре , ии
кв шергаре , 7лче Вогнпйл :

К А П

ГЬ

Преквт чтгътонрея ле! 1ерепмеа чеа всквпсъ I* япа Е«рат«л1, а пвтрехлт, яша ЕврС|'теа лнпж| лпннслв-се Ле Озшиехей, пептрв шла4р1ва, ш! .покчпярея Нолиор, Ле (Кисел съ леппъ<Н, ми тоц! се вор |>К'1П1,
лдпсг Пророквл ли и'лш1 ля покимцг, кясъ скапе <1е реле, л\птр'алт и'п 1м1а се вп ром пептрв ргктгдие
сале , каре П< съ поите лштоарче ла ноь-мпцъ , пептрв къ с'а лшнскп- липр» омчей.л ръвттциор , се »»Че
т]шлоч1тоаре им тиа Пророквлв1.

честеа г1че Оотпвл: терц! шГц! агот'сеще Ц|'е члпгътоаре бе ш ,
ни те лишппе престе пи'жлок8Л тъ8 , ии лдп апъ пв ва тречеС1) .
п . НИ 'т! ага агопнлт чшгътоаре (1впъ кввжптвл Юопшкль! , ии
о ат пвс престе пижлоквл пиев .
г . 1Ш а фост кввжптвл Вопшвлв! кътре пипе, 21кжп(л :
^ . 1а чшгътоареа чеа бе престе пижлоквл тъй , пи те скоалъ , пи терц! ла
Ефрат , ни о асквпсю пре еа аколо лш гавра П1етри .
^ . 1Ш ат терс , пи о ат асквпс пре еа ла Ефрат , преккт 'т! а порвпч1'т
пие Ботпвл .
д. 1111 а фост Двпъ гме тв лте,
а ги; Потпвл кътре т1пе : скоалъ- то, ии
терц! ла Ефрат , Ш1 еа (1е аколо Ч1Пгътоареа , каре ат порвгшт щ'е , квсъ
о асквпг! аколо .
а. Ш1 ат терс ла апа Ефраткл»! , Ш1 ат съпат , ии ат лват ч!пггтоареа
Ип локвл впбе о ат л>пгропат пре еа , ии 1атъ ера стр1котъ , лупклт ла шШ1К па ера (1е треавъ .
1 . (1) Аолкъ лдв апъ пв о всГ въга.
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ПР0Р0Ч1ЕА,

и . Ш 1 а фост кввжптвл Ботпвлв! кътре пипе глшлд :
л. . Ачестеа ххче Ботп»!: аша вой егр1ка сетедоа лвПвда, пп сетеша 1ерк—
саЛ1твл»1 чеатхлтъ.
I. Че! че хи вор съ асквдте де кввштеле теле, иплктерс <1йпъ Й8тпеге1стре1п1
(1) , касъ слвжеаскъ лор, пи' съсе лдпкше лор , вор <м* ка чшгътоареп ачеаста,
каре ла тпик пв есте де треавъ .
•I . Къ преккт съ лшеще чшггтоареа льтпрежврвл пижловвлх! отвлв!, аша
ат лшт кътре пипе каса лв! Гераи , пп тоатъ каса .181 I «1 п . касъ 4>]'е пие попрл
1)8 пит спре лаваЧ , пп спре тър1*ре , пи' п'а асквлтат ае пи'пе .
»] . III I вс! 2|'че кътре попвлвл ачеста : тот Фоалеле се ва втплеа бе в!п , пи
ва и', де вор х\че кътре тше : авккпоскжпН , пв вот квпоаще , къ тот Фоалеле
се ва втплеа Ае вш ?
п . 111|" веГ г!че кътре еТ: ачестеа г'\че 1)отп«л: 1*атъ е» вой втплеа претоц!
че! че лъквеск пре п ьтжпткл ачеста , пи' пре лмпнъраци лор фН ле! БавМ , чеГ
че тъй пре скагпвл лв! , пп пре преоц! , ип пре пророч!, пи' пре 1«ва , ип пре
тоц| че! че лъквеск лдп 1еркс;шп1 кв лшвътг.ре .
д1 . 1Ш -]\1 во»; р1'с1П1 пре е!: пре г.ърват, пи пре Фрателе лв1, ип пре пършци
лор , ни' пре фп лор де оаатъ , ни пв вою дорх г\че Ботпхл : ни П8'т! ва Ф1* пилъ,
пи П8 тъ воШ пилоепв! спре стр1*гареа лор .
(?|. А821Ц1 , 1111 БЪГаЦ! Л\11 8рСК1. ПИ ПВ ВЪ ркПкпуТ , КЪ ООШПКЛ а ГрЪ1Т .

п«п:
1. :<.

61 . 1)пц1 Ботпвлв! Бвтпегевл»! востр>; търгре таГпаште с!е а лдптьпекп
пм таГпамте де че се вор лдпшеаека шчоареле воастре де тнпцЛ лдпткпскони.
пи вец1 ащепта лвпипъ , пи около вшвра шорц! , пи' се вор пкпе лдптрв лмтвперек.
ч1 . 1ар де пв вец! а821 лдптр» асквпе , плжпце-ва свФлетвл вострв (2) де фпця
сетец|'е1, ни вор словог! окп воици лакрът!. пептрв къ се сврпъ тврта Оотпвлв!.
и! . 21чец1 лдтпъратвлви пп воериор: стерЦп-въ, пп шъаец! , къ а къгвт де
про капвл вострв квпвпа тьр1ре! вопетре .
л.) . Четъцие челе с!е кътре австр» с'а« лииис, пи и» есте чше съ ле с!есшъ,
лдпстре1пат8-с'а 1вНа , съвжрипт-ав' лдпетрешоре де пл1п .
к . РМкъ оки тъ! 1ервсал1те , ил вег! пре че! че вш с!ела ппогъ-поапте , тде
есте тврша чеа с!атъ Ц1е ? оЬе тър1*ре1 тале.,
кд . Че ве! 21че, кжпп1 те вор черчета пре тше? пп тв 'I аТ Л1пвъцат пре еГ
асвпра та лдпвъцътвр! севпра лдпчепвтвлв! (3) ? йврер! те вор апнка , ка пре
Фвтееа каре паще .
кп . 11П де ве! 21че лдптрв 1*П1та та : пептрк че 'т! ав веп1Т пие ачестеа? пептрв
тклц|'теа пебрептгцмор тале , аескоперЬв-с^в" челе Л'папо! але тале, касъ се
пахъ кълкяеле тале .
10 . (I) фочеа вев1е есте: 11 а терс ^птрв ^п(1о|'а1а 1шпм1 юр че! нимепо .
17 . (?) ЛДачеа вею : самет»! гше*. 2! . (3^ АЛп : асвяра капш! и* .
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кг . Ие ва екшва Арапвл т*елеа са , ни Парйосвл липпдетртрме сале, ии во!
вец! пвтеа Фаче вше, Фнпа" лшвъцац! ръв .
кд . 1Ш'1 вой лшпръщюа пре е! ка вскътврие , каре съ йвк а"е вжпт спре
П8СТ16 .

«е- Ачеаста есте соарта та , ни партеа пеасквлтърп тале (Ь пипе , /лче
Оошпкл : ккш т'аТ «Ттат пре «мие, ни' а! пъаЧжсМт спре шипки! .
кз . ПИ е» воШ <]ескопер1 челе ашпапо1 але тале асвпра Фещ"1 тале .
кз- 1Шсе ва веНоа печгпстеа та, преа-кврвше тале, нн ржпкеяареа та, ни
фпстрешареа кврв1'е! тале. Пре йеалвр!, ни лш цар1п! ат въгвт вргчвшле тале, ва!
Ц1о 1ервсал1ше , къ п» те-а! квръцДт а"впъ пипе, пжпъ кжпа1 (1) лижъ ?
К А П

Д1.

Сечегъ шаре .ри иъмшт..! 1,ч,Ц'' пептрв пъкателе попа шля}, ип р5гдп(1с-се Пророьхл съ се таптмаекъ
()с <1апса , .рл опреще Оипшмл съ п» се роацс пептрк Н&пшП , гм'ч1 прНтеще 1)хлшсгек постарае, им
жергоеле лор , 41 пм иророчн , кар(Г ле Фъгь<има кепе, кк (]ппял'1" вир пер! : ]срспп'са пллшце пре че! тор
ил йб СПЕ16 , пм |]|- Фоаше, им търткр1С1П(1 пъкателе попо.-хлвГ, съ роагг а*е пмлъ :

| ввжптвл ПошпклкГ, каре с'а фъквт кътре 1ереппеа пептрв пеплоаре .
н. Плжпс-а 1ьч1е1'а , ип порцие е! с'а« аешъртат , ни с'а8 л\птвпекат пре пътжпт , ни" стрпареа 1срксалпп8лв1 с'а св)Т .
г . 1Ш че! та! тар! а! е! тр!тю-а8 пре че* та! тшер! а! лор ла
апъ , ветт-ав- ла фжптжп! , ип' п1!» аФлат апъ, пи а» яЛхс васелс лор гоале.
д. ХШлвкрврие пътжпталв! с'а« СФжриит , пептрв къ па ера плоае , плкгарм
с'ао* рв пипат , акоперхт-ав капетеле сале .
6- Ш1 черви лшцаршъ а« Фътат , ип а» пърът , пептрв къ п« ера 1'арвъ .
е. Колвпи а» стьтвт прш ко^рг , ип" а8 трае вжпт, с*жрш!Т8-с'а8 окП лор пеп
трв къ пв ера вкргиапъ .
д. (2) Пъкателе поастре пе-австътвтпоъ липпротъ, Ооатпе, Фъ-пе поъ
пептрх пнтеле ть8, къ твлте сжпт пъкателе поастре лшпаштеа та, пептрв къ ат
ПЬКЪТ81Т Ц16 .

й. ^пгъйв1пца лв! 1срам , Ооатпе, ии тжптвещ! Л1П вретеп ръвтъциор .
л. Пептрв че те-а! фъквт ка вп петершк пре пътжпт? ии ка вп пътжптеап (_3),
кареле съ авате ла рът ас С^)? авЧоар ве! Ф1 ка вп от че йоарте ? пика мг
върват че пк поате тжптв, ? ни тв лштрв по! ещ! Ооатпе , ип пвтеле тъв с'а
кешат престе по!, съ пв пе «Тц? пре по1.
I- Аша «1че Оошпкл попвлвлк! ачеств1а : а 1ВБ1Т а питка ш'чоареле сале, пи
п'а ертат, ии Олтпегев п'а вте-вогт ^птрв е! , аккш лш! ва айьче атште де
пе^рептитеа лор .
27. (1} .)\||Чса впие : ве1 •! .
7. (2^ ,]\пчеа векс есте : Не поролал стрвшвътгцП. 9. (3) Мощеап .

55 . и

(4) Л<Икъ ла оаЧхиъ , аапопое.
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&1. III! а е1с Ботпвд кътре пнпе : пвтервга пептрв попвлкл ачестаспре вте .
П1 . Къ '1е вор посп пв В018 а821 рвгьчвпие лор(1), пи«1е вор а<3«че арЛер!
(]е тот , ип' жертве , п« вою вше во1 лдптрн е! , къ к» саБ1е , пп кв Фоатете , шГ
к» тоарте ли воШ шерг]е пре е! ,
п . ИК ат /Ас: чел че ещгОоатпе, 1атъ пророчН лор вор пророчк нн21к: пв
вец! вейеа саБ1'е , шч! Фоатете п» ва Ф1 лштрв во1, къ ааевър ,

нп паче вой с!а

пре пътлпт, ни лш локал ачеста .
>1. II П а г\с Бошпвл кътре пНпе : пппчвп! пророчи пророческ лдптрв пйтеле
ннев , п« Чат тр1гш'с пре е! . нп пв ле-ат пор«пч!Т лор , ни п'ат гртЛт кътре еЦ
къ весюпн пНпчшоасе , нп връж! , ни дескжптътвр! , ни воие ннпнлор сале про
роческ е! воъ .
е;| . Иептр» аче1а , ачестеа 21че 1)отпал о"е пророчи че! че пророческ лштрв пвтеле ппев пппчвп! : пи е8 пв'1ат тршк; пре е1, че1 че 21к: сав1е, пи Фоашегв
Ив ва Ф1 пре пътжпткл ачеста.

К» тоарте волпъв1Чоасъ вор тврц ппквФоатете

съ вор топ1* пророчи .
51 . 1Ш П0ПИЛ8Л , кърора пророческ е! лор ,

вор Ф1 лепъЛац! лт къ1ле 1е-

р«сал|т8Л81 ае Фаца сав1е1 , ин а Фоатетец ип пв ва Ф1 чше съ'1 лшгроапе пре
е1 , пп Фетеие лор , ин фп лор, ни' ФПчеле лор, ин вою върса престе е! ръвтъ-

Ид*п.

цие лор .
д| . Ш1 ве! К1че кътре е! кввжптвл ачеста :
ип оъ пв жпчетеге ,

словогщ! престе окП вощр! ла-

1 16

крът! 210а ин попптеа,

2 18

Б1Т Фата попвлвлв! пне8 , ип кв рапъ йврероасъ Фоарте .
Н1. Не вой еин ла кжтп,

хатъ

къ кв 2(1рОБ1'ре таре с'а 2<1ро-

ръпщ! (1е сав1в :

Ле во18 ттра лш че-

тате , |атъ с!»рере Ле Фоатете, пептр8 къ ип преотвл, ин пророквл а терс лт
пътжптвл, каре пв л'п»; щьчт .
лА. Аъ сюар лепъНжпо" а1 лепъйат пре 1ва"а?
Флеткл тъв?

пп аела (Лоп с'а Лепъртат с»-

пептрв че пе-а! бътвт пре по1, ин пв есте поъ вшдекаре?

а-

щетат-ащ спре паче , пп' п» ера ввпе , спре врете йе вшйекаре , ин 1'атъ тврьхраре .
к. Ккпосквт-ат Боатпе пъкателе покстре , пебрептъцие пършц1лор поцин ,
къ ат пъкътв1т жппамтеа та .
щ . Дпчетеагъ , ллпчетеагъ, пептрв пвтеле тгв, съ пв П1ерг1 скавпвл шър/ре!
тале: ава'ц1 ат1пте , касъ пв стр1-ч1 легът«ра та чеа кв по1.
кп . А8 есте лш 1с1оЛ1Г пеатвр1Лор чел че плоъ? нп" червл йа-ва сацдвл съ»?
;>к пвТ8 ещ! л1Пс»'цТ? ип' те вот ащепта пре тше Ооашпе, къ т» а! фъквт тоате ачестеа .
1? • (0 -Х;' С1ТС "'"Ч'1' <*>■ 10.-.0С «ши.: , лрг п*ш«1 ч«1рр че ръшдп ^ц пъкате.
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/|"чс Оотпвл: къ .т'ч! кв рвгъчвщле лвГ то1с1 , тч! кв алелв! Сатвм пв ое па плека с-ь пн с1гл пре попвлвл 1ервсал|шкл51 ФоатетН, сав1е! , чвшп , пи р<ше[, къ фпгн] чертят , п'а врвт кясъ лдпцелешъ : съ
жълвеще пророки , къ а фоч пршпа пелдоцелецерП : шл )аръ'ш1 кг вссппс! кввдптвл ле! Овмпегеж, а
ръьЛят окаръ , кърхйа лдГ Фъп.(1веще Юипп.вл ажвтор кв чертареа ЕиреГюр : ф[ фггъ<1вешс ли1 т. пп тър1е.
ип )1с*п(1ъ , ш1 шмъ челор че се вор лдптоарче вътре йдпсвл .

1 а 21с Оотпкл кътре пипе : Ле ва ста МоТс! , пи Сапшл лшпаштеа ФецИ теле , пк есте снФлетвл »п'е« кътре е! , словог пре попвлвл ачеита , ии' съ 1асъ .
е. II И ва Ф1 , Ле вор 21че кътре тше: кпЛе вот еии ? ве! ъ\2аха;
че кътре е! : ачестеа 21*че Потпвл Пктпехек : кжц! ла тоарте ла тоарте, кжц!
II я
ла саБ1е ла савйе, пи' кжц! ла Фоатете ла ФОатете. пи кжц! ла рогле ла реше .
г. 1Ш В018 12БЖП(11 аскпра лор лдп патрк кшарц 21че Г)отпкл: саБ1*еа спре жхпп*ере , ии кж1пи спре рхтпере , ии хьпреле пътжптвлв! , пи пасърме червлв!
спре тжпкаре, ни спре стршаре .
^. 1ШЧ вой Ла пре е! ла пево1 , ла тоате липпъръциле пътжптвлв!, пеп- 4.*Дтпъ:
трв Мапас1 Фечорвл л«1 Егек]'еа лшпъратвл 1ввеТ , пептрв тоате, кжте а Фъ- *1 и
кит лт 1ервсалш .
«г. Кгялива ф|" пнлъ де тше 1ервсал1ше ? сав" чше се ва лмтригта пептрв тше ?
сь$ чше се ва плека спре паче дое?
е . Тв ш'а! вржт, 21че Пошпйл : ашпапо! веТ терне , ии вой литпае тжпа
теа , ш! те вош стриа пре т!пе , ии та! твлт пк*1 вой лъса пре е! .
3 . ШП вой лшпръщлеа пре е! кй лшпргдпере лдп порцие попклялв! пиев ,
Фък*т8-с'ав Фъръ Ле *Н, терсЬт-нв пре попклкл пиев пептрв ръвтъцие лор.
и . лдштклц1Тй-с,,'18 въаквие лор та! т»лт с!екжт песшхл търи, ас!бС-а асвпра
твте! йаререа пргткклв! лштрв агшагъ 21* , кш а арвпкат престе еа Фъръ Ле
веете , К8треш»р , ии' певошцъ .
л. . Пешъртатв-с'а че1*а че а пъсквт шапте, киштв-с'л свФлетвл е! , апкс-а 1л\тиъ-.
соареле престе еа лшкъ Фиш! апиагъ 21, рвиипат-а , ии а фъквт Ле окаръ пре
* 5
че! ръташ! а! съ1 , спре сав1е ли ваоалшпаштеа връж тапи лор лор, 21че Оотпвл: Апок».
I . Ва! пие та!къ ! пеитрв че т'а! пъсквт върват , кареле съ тъ жвс1ек , ии
8 9
съ тъ оавеск лдп тот нътжптвл ? п'ат фолосЬ, п1ч! 'т! а Фолоск пие щтеп! , тър1'еа теа а лшт лдптрн че! че тъ влестетъ .
и. Факъ-се стъпжпе л^П()рептжп(1в-се е!, с!е п'«т стътвт лжпгъ тше лдп вретеа ръвтъциор лор , ш1 лш вретеа пекагвлв! лор спре вкпътъц! кътре връжпшш! .
к]. Не се ва квпоаще Ф1*ервл , ии л>пвгл'т»ръ (1) Ле аратъ пвтереа та.
XI .

(1_) Аюпсрешапт .
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ПРОР0Ч1ЕА,
п . НИ кошорие тале спре прааъ ле вой да скшваре пептрв тоатв пъкатвле тале , ин' лш тоате хотареле тале .
А1. Гоб те вой фзчо връжтапилор тъ!, лш пътжптвл, каре п» л'а! Щ1«т ,
къ фок с'а ацжпат аЧптрв тдт'еа теа , каре престе во! ва арйе .
е.. Боашпе а(лв'а! апппте «*е шше, пп шъ черчетеагъ, ин шъ апъръ де че! че
тъ гопеск, пв лттрв йелеитъ ръвдаре квпоаще, къ ат лват пептрв тше окаръ .
е! . Бе че! че ЙеФашъ кввштеле тале , шерйе'! пре е!, пи ва Ф1 кввжптвл
тъв пие спре весел!е , пи Бвк0р!е шпш теле , къ с'а кетат пвтеле тъй пре
сте пипе Боатпе Атот-цпторвле !
3\ . К'ат шъгвт лштрв а^пареа челор че жвка , ч! тъ тетеат де кътре
»аца шжгпе! тале , Ле осев! шъаеат , къ де атържчвпе т'ат сътврат .
и1. Пептрв че съ лптъреск асвпра теа че! че шътъхпеск? рапа теа есте
мре , Ле «по-е тъ вой вшсюка ? Фъкжпсй-се с'а фъквт пие ка о апъ ттч!лоасъ пе авжпй креаЧпцъ .
л\ . Пептрв аче!а ачестеа 2!че Богапвл : де те веГ лштоарче , пи те ве! ашъга , пи лшпвн,теа Фецн теле ве! ста , пи ве! осев1 че есте Ле чшсте , де чел
че п« есте де чтсте , ка гара теа ве! Ф1 , пи е! се вор лттоарче кътре тше ,
пи пк тв те ве! лттоарче кътре е!.
к. НИ те вой да ла попклвл ачеста, кавпгМ де аратъ таре, цнворааръгбоЙ асвпра та , пи пв те вор Б1>1 , пептр» къ к» тше сжпт , касъ те шжитвеск .
к* . 1Ш те вой скоате , 2!че Ботпвл : пи те вой тжптв! пре тше № тжннле
челор ръГ, пи те вой шзъв! (Нптжпа шергътормор .
К А П

31 .

Ботои опрсще ире пророк съ пе се *псоаРе , весппй къ ЕвреП н пшхе *е»Р1 йе шорц? гор ,ср;
аша, кат тирцПм се вор *пгропа , ш,1 се вор пллпце Ле чеГ вИ , вептре *пк;,1ареа Моиюр , пър>пциор пи а Фмлор , ш] пептр, къ а» пъръс1т лепеа ОоюпиМ, *■ (Ьпъ аче.а вр1П „ескар!, ш! ваттор! ,| ва
.рптоарче Оошои ла въш.птм съ*, *птр8 каре еГ-ртпревпъ кв „е.ш.рИе «0.1 вор тгрх»р(с* Оо.ппм.1
пъкателе сале .

■ ■

^ 1 т» съ пк е! Фетее : ( 21че Потпкл Бвтпегевл лв! 1сраи ) , Ш1 съ ва
се паскъ ц\е Фечор , ин Фатъ лш локвл ачеста .
п . Къ ачестеа 21чс Ботпвл Бвтпеге^ , йе фп , пи' де Фетеле , каI ре Саг? пъсквт лш локвл ачеста, Ш1 де ташле лор , челе че '! а8 пъсквт пре е!, ш! де пършцИ лор, че! че '1а* плътъен'тпре е! лш пътжптвл ачеста:
г. Кв тоартеБолпъв1чоасъ вор пили, пвсе ворплдпце, шч! се вор лшгрояа ,
спре пиаЧ вор Ф!пре Фада пъшжптвлв!, кв сав1е , ш! кв Фоашете се вор топ! ,
ш1стжрввр1ле лор вор ф! шдпкаре х{арелор пъшдптвлв!, пнпасъриор червдв!.
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д . Ачестеа г!че Оотпгм: съ пв штр! лш адвпареа лор, пп съ пв терп! съ'1 тжпгьещ! , ни' съ'1 жълещ! пре е! , къ ат (1епъртат пачеа шеа дела попклял ачеста ,
21че Оошпкл , пила ни пн'лост1в1рме .
р. ИЛ вор ш»р1 че! тар! , пи" че! пич! лш пъшжптял ачеста : ля севор лдпгропа , ни' пя се вор плжппе , ни" пксе вор тжпгв1 пептр» е! , ип ш"ч1 плешвв1'р! пв
вор Фаче , шч! се вор ра<1е .
е . 1111 п» се ва Фржпце пжше лдптр» плжпцереа лор спре тжпгжере пептрк
чел шорт : ип пв'л вор адъпа пре ел к» пзхар спре тжпгжере пептрк татъл , ип
пептрк шета ля!: ла кгса оспьцкля! съпвштр! тя, ка съ шъя! липпрекпъ к» е! ,
ипсъ тъпжпч! , ни съ бс! .
3 • Пеитрв къ ачестеа /лче 1)отнкл Ьктпегеъл лв! Тсраи :
н . 1атъ ев воШ лка дш локвл ачеста лдппаштеа окмор вощр1 , ип' лш гмеле воастре гласял чел де Б8квр1е , нп гласял чел де весел1*е , нп гласял чел де пнре ,
ни' гласял чел де пнреасъ .
.о- . ИП ва ф|" , кжпд ве! весп попкляля! ачестм'а тоате кввштеле ачестеа , нн
вор г1че кътре т1пе : пептр» къч! а гръ1т Оотпкл аскпра поастръ тоате релеле
ачестеа ? каре есте педрептатеа поастръ ? пп каре есте пъкатвл пострк , каре ат
пъкътя1Т липкилтеа Потпвлв! Бктпегевлв! пострв?
I . Ве1 21че кътре е! : пептрк къ т'а8 пъръс1Т пършцп вощр1 , х,\че БотП8Л , нп' ав терс дкпъ двтпеже! стре1п! , ип 88 сл»ж|'т лор, ип с'а» лдпктат лор:
с'а8 депъртат дела нп'пе , нн лецеа шеа п'ак пъулт .
д| . 1Ш во! та! ръв ац! фъквт декжт пърнщп вощр1 ,
ип 1'атъ во! Ф1е-каре
вшБлац! двпъ плъчерие нптп воастре че! реле , касъ пв тъ асквлтпц! пре пипе.
П1 . 1Ш во1к лепъс1а пре во! (Пн пъшжптвл ачеста , ла пъшжптвл, каре п» л'ац!
щдвт во! ч пи" пърпщп ВОщр! , нп всц! слвж1 аколо ла алц! двшпеяе! , кари пя
въ вор да воъ тнъ .
п . Пептрв ачс|'а 1атъ вш тлле , /лче 1)ошпкл, ип та! твлт пв вор /Лче : вШ
есте Потпкл чел че а8 скос пре фи лв! 1срам дш пъшжптвл Егшетвлв! .
^1 . 41 В1» есте Пошпвл чел че а св1т каса лв! 1срам дш пъшжптвл чел деспре пнагъ-поапте, нп дш тоате Църие впде 88 фост двш!: нп" л\Т во18 ашега пре е! ла
пъшжптвл лор, каре л'аш дат пършцмор лор .
31. Ш1 1атъ ев трпп1Ц пескар! твлц! и1че Потпвл, нпливор пескмпре е!, ип
двпъ ачега вой тр1пи'те твлц! вжпътор!, шП вор вжпа пре е! <1епре тот твптеле,
ми' де пре тот деалвл , пп дш кръпътярие ш'етр!лор .
51 . Къ окп т1е! сжпт престе тоате къ1ле лор , нп педрептъцме лор пв с'а8
асквпс дшпаштеа ок1лор пн'е! .
3<- 1Ш В018 ръсплъи лдпдо1те ръвтъцие лор , ш! пъкателе лор, к» каре ак
спвркат пъшжптвл пнев лдптрв тортъчвпие кржчвпмор (1) сале , Ш1 лдптрв
Фъръ де лец1ле сале , кк каре а8 втплвт тощешреа теа .
17 . (I) Молио!» «!.
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кн. Пептрв ачеЬ атагЬю Бошпкл пвтериор:

1атъ еИвоШ чбрчета асвпралор,

ттерН лор вор т»р1 с!е сгше , ип Фсчорп лор,
е1е Фопте .

ип Фетеле лор се вор стшце

кг. ПИ л» вор авеа е! рътъипцъ , пептрк къ во№ айьче реле псвпра челор
че лъквеск Л1П Апатот, лш апвл черчетърЛ лор.
К А П

В1.

Съ тшхпеагъ Пророкхл Ле спор1реа челор ръ! , .рпсъ ачецпа съ ггтеск спре г'юк хчнЬрп, пп" сжпт
иъпшп гв пя' пр I ч! па плкпиерП : шощешреа с'а .цшпрогпиг стъпяшлв! съ8 , пи пъЕ1торН аЛжъмпт В1еа
Оошпмк!, пептрв аче^а съ <1ъ спре рклшре, кър1а 1аръ'ш1 съ пнлослвеше Ношпвл еътйш! пре пепр|'ет<ш1 е1.
1ов-

2\. 7.

РаРИ РеПт е{01! тв ^оатпе •> къ в0$ ргСпвпйе кътре тше : Л1псъ жвйекъц!
I вой гръ1 кътре Т1пе , че есте , къ калеа пекресИпчоиплор спореще ?

Ав*1
1.13-

Й2>*3

Л1шт«лц1т»-с'а8 тоц! че! че леапъ<]ъ порвпчме тале .
в • Съ«Нт8-1а1 пре е1, ип а8 пршс ръДъчмъ, оДраслъ ай фъквт, пп ая*

фъквт роааЧ: апроапе ещ! тв Боапте Де гвралор, ип йепарте йе рървпкИ дор.
г . ш! т» Поатпе тъ цш пре пнпе , лСпШт-а! ниша теа лтпвштеа та : а«Ьпъ'1 пре <лжпин1, ка пре ш'ще о! спре жвппере,

щ1'1 квръцеще пре е! спре

210а жвпперН дор .
^. Пжпъ кж1)с1 ва плжпне пътжптвл, го! тоатъ1'арвт. цар!пе! се ва века де ръвтъцпе челор че лъккеск пре Длпсвл ?
пк в) веДеа Штпегев къие поастре.

пер1Т-; н вггеле , ип писерие , къ г8 г\с :

€ . Шчоареле тале алеаргь , ип те слъвеск пре тше, кнт те веТ ггт1'(1) пре
ка! ?

нп лш пътжптвл пъчп тале пгсЬжДвещ!,

квт ве! Фаче лптрв Ф1ервжптареа

1орДап»д81 ?
5 . Къ ип Фрац!Т тъТ , ни" каса татълв! тъв , ип' ачещ1*а с'»» лепгДат Ле тше ,
пп' ачеци'а а8 стр!-гат , сПппапо1'а та с'а8 асЬпат,
кжпс! вор грЪ1 кътре тше г.зпе .

съ П8 те лш крея! лштрв е! ,

д. 11ъргс1т-аш каса теа, дъсат-ат тощетреа теа, Лит-ат свФдетвд пиев
чед 18.Б1Т Л1П тжт/ле връжтаипдор е! .
и . Фъквт8-с'а пп'е тощеш'реа теа, ка вп лев лш дктвравъ , а*ат-а асвпра теа
глясвл сгв , пептрв аче^а. о ат вржт пре еа, ай пещера деоа!че! есте шощешреа
теа пие ?
л. . А8 пещеръ есте лшшрежврвд е! престе еа ? шерпец! айвпацТ тоате х/арие цлр1ш'! , ип съ в1е , ип съ о тъпжпче пре еа .
I. Пъстор! твлц! г:8стр|'к!1Т В1а теа, спвркат-а8 партеа теа, Фъквт-ей партеа
теа чеп с!ор1тъ пясп'е пектвлатъ .
«I . Пксв-о-ов пре еа лштрв пер1ч»пеа П]'ергър1! пептрв тше кв сп'пцере с'а
ст1пс тот пътлнтвл , къ пв есте вървят , кареде съ пве лш шшъ .
а. (I) Съ алери!.
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«и . Престо тоатъ еш)'реа лдп пвспе а веп1т певоТ, Къ СавГа Оогап»л«1 ва тжпка
(1ела тарцшеа пътжптвлв! , пжпъ ла тарцшеа пътжптвлв! : пи есте паче ла тот
трвпвл .
Г1 . Сетъпат-ац! г-ржв", ип сп!ш ац! сечерат , сорцП лор пв вор фологл лор ,
рвпнпацл-въ Ле «ала воостръ, вв окаръ лшпаттел ОопшклаТ.
^1 . Къ яша 21"че Потпкл пептрк тоц! вечшП че! ръ!, кпрП съ ат|пг <1е гоощешреа тба, каре о птлипгп,рц1т попвлвлк! пие* Гс/лпл : 1*атъ ея лО В018 ствлце
пре е! (Нп пътжптвл лор, ип пре Ьйа л>л воШ скоате (Ип пп'жлок8Л лор.
ф . ПИ ва Ф1, (1«пъ че Л11В018 скоате пре ец тъ во1н лттоарче, пиливснк тш\
пре еГ, нп во1» Фаче пре <м'е-клре
каре лш пътжптвл съ8.

съ лъкгиаскъ лш тоип'а са, ни пре Ф1'е-

81 . 1Н1 ва Фц а*акъ лшвъцжп(] вор жпвъца калеа попвлвлв! ппе«, а жвра лттрк
пвшеле 'ш'е8, вШ есте 1)отпкл, лдпче кш а лтвъцат пре попвлвл пиев а жвра пре
Ваал , ни со вор гШ Л1П пи'жлоквл попвлвлв! писв .
31 • '<чр с1е пк се вор лптоарче ,
во1« риНка пеатвл ачела кв р1(Нкаре ,

ип

К8 шергаре , 21че Потпвл :

КАП

ГЬ

Преквт чшгътоиреа лм крепне» чеа агкжпсъ ля япа Е*рат*л81, а пктреит, яша Кнре/теа лдптЖ! мгип—
«Ь-се Ле Юяшпехей, пеигря шдп<1и|'еа, ш\ .яшйпяреа ЬЬлиор, Ле с1лпсвл съ леяпъЛъ, ип тоц! се вор р|С1Я|,
лднсъ Прориквл ли иатъ ла покътцг, кясъ скапе Ле резе, лтт|)'а.1т к|п 1м1а се вп ров| пептрг ръхтъцие
сале , каре п« съ воате лштоарче ла поьъ1лцъ , иептрв кг с'а .ппвемт фптрх <шче!»л ргвпцпор , се «иче
пнжлститоаре нп пи .а Пророкклв!.

I честеа 21че Ботпвл:

терцТ шГц! агопюеще ц|'е чшгътоарс йе ш ,

ип те лишпце престе пп'жлок8Л тъв , ип л\п апъ пк ва трече ( I ) .
п . ПИ 'т! ат агопкит чшгътоаре в"впъ кввжптвл Потили! «

пн

о ат пвс престе пнжлоккл ппев .
г . НП а фост кввжптвл 1)отп»лк1 кътре пипе, /л"кжпс1 :
д. 1а читтътоареа чеа а*е престе пнжлоквл тъй , ип те скоалъ, ип терцТ ла
Ефрат , ип о асквп(1е пре еа аколо лдп гавра шетрп .
^. ПИ ат терс , ип о ат асквпс пре еа ла Ефрат, преквт 'т!а порнплит
пие Ботпвл .
о . ПИ а фост <лвпъ гие твлте,
а 21С Ботавл кътре гш'пе : скоалъ-те, пн
терцТ ла Ефрат , пн еа бе аколо Ч1Пгътоареа , каре ат порн1Шт ще , кесъ
о асквпг! аколо .
3 . НП ат терс ла апа ЕФратвлв! , пи ат съпат , ип ат лват Ч1пгътопреа
На доквл впие о ат лдпгропат пре еа ,
ннк п» ера <1е треавъ <
1 . (1) \Л'т% -рп ат пв о ве! въга.

55.

ии 1атъ ера стр!катъ , лдпкжт ла ш-
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п . ПИ кошорие тале спре праЛъ ле вой (1а скипваре пептрв тоате пъкателе тале , ин ли1 тоате хотареле тале .
А1 . Гоб те вой Фаче връжташиор тъ1, лш пътжптвл, каре пв л'а1 щ1»т •>
къ фок с'а ацжцат Лштрв тжтеа шеа , каре престе во! ва арЛе .
ф . Боатпе аЛв'ц! аттте Ле шше, иптъ черчетеахъ, ип тъ аиъръ Ле че! че
тъ гопеск , пв лмтрв Лелвпгъ ръвЛаре ккпоаще , къ ат лват пептрв тше окаръ .
61. 1>е че! че ЛеФаппъ кввштеле тале, шерЛе'! пре е! , нн ва Ф1 кввжптвл
тъв нне спре весел1е , пл ввкврхе 111111111 теле , къ с'а кетат пвтеле тъ8 пре
сте тше Боатпе Атот-цпторвле !
Псалт
^

1

15

*

а| . К'ат шъгвт лдптрв аЛвпареа челор че жвка ,

41 тъ тетеат Ле кътре

Фаца шж!пе1 тале , Ле осев» шъЛеат , къ Ле атържчвпе т'ат сътврат .
ж. Пептрв че съ лдптъреск ясвпра теа че! че шътъхпеск?
таре ,

Ле впЛе тъ вой втЛека ?

рапа теа есте

ФъкжпЛв-се с'а фъкйт ппе ка о апъ тиш-

лоасъ не авжпЛ креЛшцъ .
*| . Пептрв аче1а ачестеа 21че Богапол : Ле те ве! лштоарче , ин те ве! ашъга , пи лшпаштеа Феци теле ве! ста , ип ве! осев! че есте Ле чшсте , Ле чел
че пв есте Ле чшсте , ка гвра теа ве! Ф1, ип е! се вор лштоарче кътре тше ,
ип п« тв те ве! лштоарче кътре ©I.
к. ДП те вой Ла ла попклвл ачеста, ка нп ги! Ле аратъ таре, ииворЛаръгбой асвпра та , ни пв те вор Б1*рк1 ,

пептр» къ кв тше сжпт ,

касъ те тжп-

твеск .
к* . НП те вой скоате , 21че Ботпвл : ип' те вой шжитм пре тше Лш тжинле
челор ръ1, ип те воЙ 1*бъВ1 Л1птжпа шергъториор .
К А П

51-

йотоал опреще пре пророк съ пв се .рпсоаре , ветпй къ ЕвреН в» теле Фел»р! Ас шорцГ вор пср|' ,
аша , кат шорцп пн се вар .ртрони , тч! се вор плапце йе че! вП , нептре .рпипареа Монлир я пърш1!1.ю]1 111 1 а Фмлор , Ш1 гнмм рч къ нк пъръС1т .1 е 1.И.' а 1)о1мп8лк1, 41 (Ьпъ ичича прп! пескяр!, 1111 влштор! .]М 1Ш
.рпгозрче Пошпяа ла иъшлпгвл сък, липрк каре е! -цтпрекпъ кв пеапшрмс .рил пор търтврЯч Пошпмм
пъкателе сив .

1 тв съ пв еТФвтее : ( 21че Потпвл Бвтпегевл лв! край ) , ип съ п»
се паскъ ш'е Фечор , ип Фатъ лдп локвл

ачеста .

к . Къ ачестеа 21чс Ботпвл Ввтпегев" , Ле фп , ип Ле Фетеле , ка
ре с'ав пъсквт лдп локвл ачеста, ни Ле ша!чие лор , челе че 'I а8 пъсквт пре е! , ип Ле пършцП лор, че! че 'I а8 плътъЛггпре е! лдп пътжптвл ачеста:
г. Кв тоарте БОЛпъв1чоасъвортвр1 , пвсе вор плжпце , тч! се вор лдпгропа,
спре пиЛъ вор Ф1 пре Фаца пътжптвлв!, кв сав1е , ип кв Фоашете се вор том ,
ш1стжрвврь1е лор вор Ф1 шжпкаре Х1"арелор пътжптвлв!, плпасърмор червлм.
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д . Ачестеа 7л'че Ботпвл : съ п« ттр1 лдп аЛвпареа лор, пп съ пк терц! съ'1 ташгвещ! , ни съ'Г жълещ! пре е! , къ ат Лспъртат пачеа теа (1ела попнлкл ачеста ,
Х1че ])отп«л , пила ии нилост'в1'рие .
^. 1Ш вор ш»р1 че! гаарТ , пи че! пич! лдп пъшлшткл ачеста : пвсевор лдпгропа , пи пя се вор плжиус , ни пхсе вор тжппп пептрв е! , ипшч! плешив 'р! их
вор Фаче , ш'ч1 се вор рас1е .
б . 1Ш пв се ва Фржпце пжше лдптрв плжппереа лор спре тжпгжере пептрв
чел торт : пи пв'л вор аЛъпа пре ел кк пахар спре тжпгжере пептрк татъл , ни
пептрв теша лв! : ла каса оспъцвлв! съпвштр1 тк , ка съ шъг! лшпревпъ кве!,
1111 съ тъпжпч! , ни съ ве! .
3 . Пептрк къ ачестеа 21че 1)отпкл Бвитегевл лв! 1сраи :
и . 1атъ с« во1« лка Лш локвл ачеста Л1ппаштеа ок 'лор воццн , ни* лш /Ллело воастре гласкл чел Ле Б8квр1е , нп гласил чел Ле весел1*е , ни' гласвл чел Ле пи'ре ,
ни" гласкл чел Ле ппреасъ .
л- . 1Ш ва Ф1 , кжпЛ ве! вест1 попвлвлв! ачестгл'а тоате кввштеле ачестеа , ни
вор а^че кътре тше : пептрв къч! а гръ1т Ботпкл асвпра поастръ тоате релеле
ачестеа? каре есте пеЛрептптеа поастръ? ии каре есте пъкатвл постр», каре ат
пъкътв1Т лппаштеа Вотпклн! Бвтпегевлв! пострв?
I . Ве! 21че кътре е! : пептрв къ т'а8 пъръс1т пършци вошр' , г1че БотП8.1 , ни" ан терс Лвпъ Лвгапеге! стреми" , ии як слнж'т лор, пи с'а« лшкшат лор:
с'а8 Лспъртат Лела пипе , ни лецеа теа п'ав пъг1Т .
&1 . НП во! та! р-ь» ацТ фъквт Лекжт пършци вощр' ,
ии 1атъ воТ Ф1'е-каре
втБлац! Лвпъплъчерие шти воастре че! реле , касъ пв гаъ асквлтпц! пре тше.
п) . III I В018 лепъЛа пре во! Лш пътжпткл ачеста , ла пътжптвл, каре пв л'ац!
ни кт во! ч ни пършци вошр' , пи" вец! сл«Ж1 аколо ла алц! Лвтпеге! , кари пк
въ вор Ла воъ пнлъ .
п . Пептрв аче1а 1атъ вш г!ле , /лчо Оотпкл, пи та! твлт пв вор г1че : вю
есте Попшвл чел че ай" скос пре фи лв! 1срам Лш пътжпткл Егшетвлв! .
^1 . 41 вШ есте Попшкл чел че а свгг каса лв! Гсраи Лш пътжптвл чел Леспре пнахъ-поапте , ни Лш тоате цър1ле впЛе яв фост ЛкшТ: ии лд1 вой ашега пре е! ла
пътжпткл лор, каре л*аш Лат пършцмор лор .
€' . ЦП 1атъ ев тритц пескар! твлц! /лчо Потпвл, ни ли вор пескв1пре е!, пи
Лвпъ аче1а во'8 тр1пите твлц! вжпътор!, шП вор вжпа пре е! Лепре тот твптеле,
ни Ле пре тот Леалвл , ни Лш кръпътвр1ле шетрпшр .
51. Къ оки пие! сжпт престе тоате къме лор, ш! пеЛрептъцие лор пв с'а8
асквпс Лшпаштеа окйор пие! .
31- 1Ш вой ръсплъп' лдпЛо1те ръвтъцме лор , пи пъкателе лор, к« каре «8
спвркат пътжптвл пиев лдптрв тортъчвпие «рхчвпиор (1) сале , ни лдптрв
Фгръ Ле лецие сале , кв каре а8 втплвт тощеш'реа теа .
17 . (I) Мсшдор сг1.

440

ПРОРОЧТЕА,

й| . Боатпе , тк ещ! пвтереа шея , ни ажвторял пиев , ии скъпареа теа ддп
галеле ръктъциор , кътре тше пеаткрие вор вет дели тарц.пеа пътжптк лк! ,
ой вор /лче : ккт н1ол1 пипчшош! а» огопкмт пърищи пощр. , ип пв есте фптр« е1 фодос?
«I. А» Фпче'1111-ва ош«д лкГшГ йатпеге! ? пи аче.а 118 сжпт дьтпегеи
к . Пептр» аче.а .ат_ е8 вой аръта дор лш врешеа ачеаста шхпа теа, ипво1*
аръта дор пвтереа теа , пи вор капоаще , къ пие пвтеде лдт! есте Боптвл .
К А П

31 •

Пептр» .]\шпетр1реа ,цп пъкат съ вестеще Епреиор къ се вор черти, влестетвт есте че! че съ пъЛъхнкеще
.Ц11 0111,

1111 Г.1ПС-КМ:ЛПТИТ ЧСЛ ЧС' ПЪ(11.;м||)ШС .]»НТ|1Л ПЬПНК/.СЙ ,

(1°|)ГВр |)«||: ПСУ.ГВ КТМТеще |Л]|||1.:е , п:

ръсллътеще Ф1е-кърк|а <|впъ Фаптеле сяле, пророкхл чере Леля 1)хппн-7.<-в ;аптр» кяре ав аввт пъ<к-ж»]е, съ се
шжптмяснъ , ни ш П|>|'етепП съ се рьиппеге :

морг.пчеше Пктпегев съ се Ц)е <_твъта ,

«асъ «че

1*

рвсал'ш8лв1 тоате споршче , каре лдптр°ялт кш к» фок се ва Ш1СТК1 .

30. 2.
31. 1.

II» аш.
1-

3.

ъкптвл ли! 1ква скрЬ есте кв коп.ей де Ф1'ер лш »ппе де (Нашапт
съпот нре леспесюа .п.шПлор, ни пре коарпеде капещиор дор .
п . Кжпс1 'пГа» аавс а пип те фН дор ае кап.щеле дор , ии ае йес!—
шхрме дор, ни' де леттле чеде Фркпгопсе лдп тнпцП че! лшпалцТ жертв-пс! лш цар.пъ (1 ) •
г . (2) Тър.а та , ни тоате вгст.ериде тале спре прааъ ле вой да , челе Л1Ппадте але тале пептр» пъкате (3) лдптрв тоате хотаръле тале .
д . 1Ш ве! ръшжпеа ае тощеш'реа та . каре ат а*ат иде , ни а сл_ж! те вой Фаче
връжтпнилор тъ1 лш пътжпткл каре п»\| ти, къ фок ац! апр.пс лштрв тжтеп
теа , пжпъ лпвек ва арае (4) .
р. Ачестеа г.че Ротпкл : влестешат есте отял , кареде аре пъаежае спре
от , ии ва рехета тркпнл Брацхл»1 съ» престе ажпсхл , ни' с1ела 1)отп»л се ва
аепърта шипа л». .
з. НИ ва ф. ка пирсшхд (5) чел сълватек каре есте лш пкст1е, п» ва веаеа ,
клгиЗ ва веш" в|'пеле , ии се ва сълъшлк1' лштр» пеааЧпоспр! де апе , ии' лш пкспе ,
лдп пътжпт сетос , каре пв се ва лък»1 .
а. Ш1 вше кхвжптат есте отвл чел че пъаъжйкеще спре Ронили, пп ва Ф1
Ротпхл пъа^жйеа л»1 .
й . ип ва Ф1 ка поиш чел съи1т л.т.пгъ апе, ни' пре «техеалъ пкпе ръаъчтие
сале , Ш1 пк се ва тете клпа ва вет хъйвфнл , Ш1 ва Ф1 лттр'лпсвл ойрасле
фрвпхоясе, лди апкл чел Ф-ьръ с1е пдоае п» се ва тете, ии п» ва лшс! а Фаче роайъ .
л . А^жпкъ есте 1П1та (6) о"екжт тоате , ии" от есте , чше'л ва квпоаще
пре ел?
2.

•
(') ,]\пче» веке п» съ аьлъ: жсртвм1»1 .цпцпр.пт.

о швптсаи»' , ля у.л.тп

4 . (4) А«С1те патрв иер»вр!
1ВС1- .

6.

(~>)

3.

(2)

ЛДпчса

веке

ачест вврс ечмргвп :

«пцю та : ип търй-а та, пв съ амъ. (3) Саот л»птрв пъкат.
шя/ <Ип свс лдитрв впеле Б1БЛ11 и» се «флъ :

Л>1пп Фъръ .е ро»1

9. (&) ща! швлт.

ии са& пав Цл чеа Евре-
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I . Е» сжпт Ботпвл чел че черк питие , нп' ниптеск рървпкп , касъ (Ьн 4>]'екърма йвпъ Фаптеле лв!, ни' Двпъ робкрие {гвосПриор лв! .
41 . Глъс>ит-а потжршкеа (1 ) , айвпат-а челе че п'а пьскят фъкжпД аввц1*а
са пв кв жвбекатъ , ла жвтътатеа гиелор е! о вор пъръс1 пре еа , ип лштрв
челе та! бе пре вртъ але е! ва Ф1 певвпъ .
В1. Скавп лшпалт йе тър1ре есте сФ1*лц|'реа поастръ.
г1. Ащептареа лв! 1сраи, Боатпе , тоцТ че! че те пъръсеск пре тше съ се
рвпнпеге , депъртец! пре пътжпт съ се скрие, пептрв къ а пърънт 1'гворвл В1ецп
пре Оотпвл .
д1 . ВшЛекъ-тъ Поатпе , ни тъ В01В тътъсМ , тжптвеще-тъ , пи шъ воШ
тжптв! , къ лак(1а теа тв ещ! .
$1 . 1атъ е! 21*к кътре тше: кгкю есте кввжптвл 1)отпвлв1? В1*е .
В1 . ИП ев пв т'ат остетт вешпс! йвпъ тше , пи /лоа отвлв! пв о ат поФт,
тв щп челе че ес прш ввгие теле , литаштеа Фецп тале сжпт .
31 . Съ пв фП пне стреш крвцжпбв-тъ лш гюа чеа реа .
И1. 1Ш съ се рвшшехе че! че тъ гопеск , ни съ пв тъ рвиппег е8, дпфр^кошахъ-се е!, ин съ пв тъ жпФршошег ев, ас1о престе е! /Л реа, кв лш(1о!тъ гброшре
сФържть'1 пре е! .
л.1 . Ачестеа 21че Лопшкл кътре пипе: терцТ, пи' стъ! лп порцие Фнлорпоавлвлк! тгв , пр]'п каре штръ лшпърацП лв! 1»Да , ин прш каре ес , пи лп тоате
порцие 1ервсал1швлв! , нп веТ/лче кътре е!:
к. Ав21'ц! кввжптвл Потпвлв! лшпърацП лв! 1в(1а , нп тоотъ ГвсШа , ип трт
лервсалшвл , че! че ттрац! прш порцие ачестеа .
■и. Ачестеа гне Оотпвл : пъ21*ц! сяФлетеле воастре , пи' пв рМГкацГ сарчий
лдп 210а сжтветелор, ип пв въгац! прш порцие 1ервсал1гавлв! .
кп . 11П пв скоатец! сарчше (Пп каселе воастре лш гюа сжтветелор, ип тот
лвкрвл съ пв Фачец! , сфцлц! гша сжтветелор , дпче кш ат порвпчгт пършциор
водпи .
кг. ПП п'08 асквлтат , пп п'ак плекат вреьласа, ип ав лтвжртошат черв1чеа
са та! твлт йекжт пършцП лор , касъ пв тъ асквлте пре тше , ип съ пв прптеаскъ лшвъцътвра .
кд . 1Ш ва Ф1, бе тъ вец! асквлта пре пипе , 21че Ботпвл, касъ пв въгац! сар
чип прш порцие четъци ачещда лш гюа сжтветелор , пн съ сфшцщ! 7лоа сжт
ветелор , касъ пв Фачец! лштрв ажпса тот лвкрвл .
к^. Вор штра прш порцие четъци* пчецпа лтпърац! , ип воер! , шегжпг)
пре скавпвл лв! Бави! , ип с«пк1в-се пре каръле , ип" пре кан съ! , е! пи воерп
лор оатепп лв! 1вЛа , нп че! че лъккеск лдп 1ервсалш , пи се ва лъкв1 четатеа
ачеаста лш веак .
11. (\) Ка ни потжршкеа .

56.

Ш

ПР0РОЧ1ЕА,

кз . 1Ш ^ор вет' <?ш четъцие л»1 1»с1а , ин сПп прежархл Гервсалшвлв! , га!
Шп пътжнтвл лкТ Вешппип , ни* дела кжшш'о , ни' (1сла твпте , ш' дела австрк ,
а<Ькжпс1 арвер! Де тот , пи' жертве , ии тътжер! , ни тапъ , ип тътже айв—
кжпе" лпксЬ лдп каса Оатпвлв! .
кз • Ш1* ва Ф1, Де пв тъ вец! асквлта пре пНпе, касъ сфшцДц! г'оа сжтветелор,
кпсъ п» рнНкац! сарчш! , ип съ п» въгац! прт порцие 1ер8сал'твл8* лдп я'оа
сжтветелор , во'в апршс!е фок лдп порц'ле е! , ип ва арс*е- влщие 1ер8Салпп8Л81,
ни пв се ва сти.пе .
К А П

И1.

К» пийя оляркиТ ярягь Оотввл а *\ л>п тжпа са кяся ла! 1срям , гасъ ле Фякг лор йвпъ врс(1т'ч1ея
лор , ш 1,1,-ар кг тя1'па11ие я г\с кг алт чев8 ва Фаче , плира лшниетр|'та ръетяте я ЕкреМор Л1 се весгеще н(||||'е , тврсарареа Еврепор лдшприпва Л1^1 1ерепи'са , пи' тдпгХ1рея лаГ кътре Обшпеий, ш| веспреа пе<1епсе.1ор че вор веш асапра фтлропвшчиор .

I 8ВЖПТ8Л , каре са фъквт Лела Ботпнл кътре 1ерет1*еа, г'кжпс1:
п . Скоалъ-те , ш* те погоаръ ла каса оларвлв! , ни' аколо ве! авж"
кввштеле теле.
г . II П т"ат погоржтле каса оларвлв! , ии 1атъ ел Фъчеа лвкрк пре
шетр' .
д . Ш ' ат въхвт васвл , каре'л Фъчеа ел лдп тжТпие лв! , ни 1*аръ'шТ л'а
?«•: |'а
фъквт пре ачела алт вас, проккт а плъккт лдппа'птеа лк! а Фаче .
4Г>- 9.
е . 1Ш а фост кввжптвл Ботпвлв! кътре шше , г'кжпс1 :
( (НИЛ
0 . А§ ка оларвл ачеста пв вош пвтеа съ въ Фак пре во! каса лв! 1сра1л ?
У- 20
1*атъ ка лвтвл оларвлв! сжптец! во! лдп тжииле теле .
я . Сфжрнитвл во1*8 гръ1 асвпра пеатвлв! , ии асвпра лдтпъръц'е! , ка съ'1 р^йГк
пре е! , ни съ'1 шера .
и . Ш' се ва лштоарче пеатвл ачела Дела тоате ръвтъцие сале , ни тъ во/»
къ' пеитрв релеле , каре ат сокот съ ле Фак лор .
л. . III ' Де сФжрни*т воШ гръ1 сюспре пеат, ни Деслре лдтпъръцде, ка съ се х "Деаскъ
Ле 'гпоавъ , ш! съ се ръсъНеаскъ .
1 . НИ' (1е вор Фаче челе реле лдппащтеа теа , касъ П8 авхъ гласял ппев , ии"
ек тъ в 01*8 къ' пептрв ввпътъцие , каре ат гръ'т съ ле Фак лор .
д| . 111 ' аквт 21 кътре о.-чпсш! лк! 1вДа, ни' кътре че! че лъквеск лдп Гервса1 лдшп: л'т : 'атъ ев" врхеск асвпра воастръ реле, ни' гжпДеск асвпра воастръ гж/н", съ
13се лдптоаркъ йар Ф1е-каре бела калеа лв! чеа реа, Ш1 та! ввпе Фачец! токтелеле воатре .
я) . Ш1 а 21*с: лдтвървътътв-пе, къ с1впъ вржчвпме по&стре вот те/це, ии' Ф1*екпре челе че плак 1п1тЛ сале че! реле , вот Фаче .
1оля
а. ь.

п . Нептрв аче|'а ачестеа 21че Пошпьл : лдптреввц! лдптрв пеатвр! , чше ак
а«21т ка ачестеа л!ПФр'кошпте , каре «оарте а фъквт Фечоара лв! 1срай?
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д! . А8 лпш-вор а*ела пЬтръ цжце, а» гъпааЧ сПп ,и"вап , а» аватеч5е-ва апа
кн сиа ркПкатъ де вжпт?
$\ . Иептрв къ ш'а в!тат пре пипе попкдвл ппев , лгааешърт а тъшк|'ат , ни
вор слъв! лмтрх къме лор, потеч!вечшче , касъ се ватъ кърьрие, пеав&ш! кале спре шерцере .
"о1 . Касъ п»е пътжптвл лор спре пвстпре , ин спре швераре вечп1къ , тоц!
че! че терг пр1птр'жпсвл се вор снъппжпта, ип вор клът1 кв капал лор .
д| . Ка вжптвл чел пъл1тор ли ъо\н рссии пре е! литаштеаФецП връжтаинлор
лор, аръта-во18 лор гюа пер!ре1 лор.
н> . 1Шак21*с: вешц! съ гжгкит асвпра лв! Гереппеа г.г.ш), къ пв ва пер! лепеа
дела прсот, ип сФатвл а"ела чел лдпцелегьтор, ни кввжптвл дела пророк : вешц!,
Ш1 сь'лБатеш пре е! лдп Л1гпвъ, ин съ пв всквлтъш де тоате кввштеле л*1 .
л( . Ав21-шъ Г)олтпс , ип пк/Л глпскл лшдрептърП теле .
к . Бе съ ръспмътеск пептрк вкпе реле , къ лшпрекпъ ав ворв!т гра^вр! асвпра свФлетвлв! пие», ип чертареа лор 'ш! о ак асквпс, ас1к'ц1 апипте 1)оашно , къ
ат стътвт лишаштел та , касъ гръеск г.апе пептрк е! , пп съ лшторч! шжшеа
та йо кътре е! .
к» . Иептрв аче1а йъ пре фп лор спре Фоатете, шП адвпъ пре е! спре т;кпа
сав1*еГ, Факъ-се Фетеме лор Фъръ де *Н, пи вкЬве , пп' Бървац! лор кк тоарте
съ Ф1*е оторжц! , пи тшерп лор къккц! о"е сав1*е ла ръгвоШ .
кп . Фак.ъ-се стрлгаре лш каселе лор, асю ас&пра лор тжлхар! Фъръ де веете,
къ ак лмчепят кквжпт касъ тъ пршгъ, ни лацврГ а» асквпс аскпра теа .
кг. 1Ш тв Ооатпе а! кьпосккт тот сФатвл лор чел «пре тоарте асвпратеа.
ш! съ «в ерцТ педренпцие лгр , ип' пъкателе лор съ пв ле тери! ^ела Фаца
та , Факъ-се слъвлчкпеа лор лшпаштеа та, лдп вреше а тжше! тале фь л^птрв е1 .

К А П

е! .

1ерегшса аратъ пр1п влеел чел <1с л»т , каре ла спарт . к» попалвл 1>р8сал1°твл51 па пер1 <]е саЕ|"е , пп
йе Фоашсте л^птр» лдпкбИ1,1»|гареа , .цп каре пгр-пцп л^ш; пор ш&ика пре *и съ! , пеитрк лиши ар са лс!олиор , ип ьруи>ре» квшихилвр 1»! Шпшсгса .

ткпч1 а 21С Оотпкл кътре пипе: терпТ ил 1а вп вас Де лвт, ин вег
■| а(1кче (Нп че! та! вьтрдпи а! иопвлчлв! , ип а! преоциор
Щ

в. НИ ве! еиа" ла тортжптвл Бървацмор Фплор пркпчиор лор,
каре есте лшпаштеа вшмор порцллор четъцП Харс1Т, ни четеще аколо тоше кввШтеле ачестса , каре ъо\& гръ1 кътре Т1пе .
г. ИП ве! гръ! лор: авгщ! квваптвл Ботпвлв! лдтпърац11 лв! 1вйа, пп' върбвцИ лв1 1вс1а , ш1 че! че лъквлц! л^п 1ервеал1Ш , ин че! че 1птрац! прш порц1ле
ачестеа, ачестеа 21че Пошпвл Овтпегекл лв! 1сраи : 1атъ ей адвк престе локвл
ачеста реле, кжг тот чше ва авх1 ачестеа, лд! вор Ц181 врек!ле лв! .

56. 2„
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д . Пептрк каре лнкрв т\'1« пъргск , цп" ай лш стрешат локвл ачеста, ш! а#
тътлпат ^птр» ел ла Лвтпегс! 'стреш! , пре карН е! пк 'I ай Щ1«т , шч! пърт—
цп лор, ип л>шпърац11 ли! 1вЛа ай втплвт локвл ачеста Ле сжпввр1 певшовате .
^. 1Ш а« гкНт лишалте лв! Ваал , касъ аргъ пре фнсъ! кк фок , челе че п"аш
поркпч!т , шч! ат г&псИт лш йпта теа .
е . Пептрв аче!а 1атъ вш /ие , 21че Вошпкл : ип локкл ачеета та! твлт пк
се ва кеша къЛере , ни" шорглжпт Ф1к.ш лв1 Епот , Ч1 тортжптвл жвпперП .
д. III 1 воШ жкппеа сФатвл лв1 I»Ла , ип ал 1ерксалйпвлвТ лдп локкл ачеста,
пи'Г во1« сирпа пре е! к» сав1е лдппаттеа връжтаинлор лор, ип лш тжшмс челор че чеаркъ свФлетеле лор , цп вош Ла пре торцЦ лор тжпкаре пасъриор
червлвТ, ип х!арелор пътжптвлк! .
н . ИП' вош пвпе четатеа ачегста спре пвстпре , ип спре шкераре , тот чел
че ва гпорце апроапе Ле еа се ва тжхш ,
цп ва швера пептрв тоатъ вътвва
ачеаста а е! .
л. . 1Ш вор тжпка трвпкрпе Фплор съТ , пи' трвпврие Фстелор сале , пп Ф1вкаре трвпврме апроапелв! съв" вор тжпка лттрв лшгръЛреа, ип лштрв лшквпцхрареа, кв каре л>1 вор лшвкпцкра пре е! връжташп лор.
I . ПИ ве! 2с1ро1и вес8л чел Не лвт лишаштеа окмор оатешлор челор че вор
еии кв Т1пе , ип ве! 21че кътре е! :
«I . Ачестеа гуче Ротпвл: аша вош СФържтп пре попвлкл ачеста, пи' четатеа ачеаста , квт съ сФържтъ васвл чел Ле лвт , каре пв ва пвтеа съ се вгпЛече та*
твлт, иплт ТоФет се вор лшгропа , пептрв къ пвестеалт лок Ле лшгропъчкпе .
в). Аша вош Фаче, 21че Оотпвл локвлв! пчеств1'а, ип" челор че лъквеск лшг
трв ел , касъ се Леа четатеа ачеаста ка пътжпткл чел сврпат .
г1. 1Ш каселе 1ервсал1твлв1 , ип* каселе лшшърацмор лвТ 1вЛа вор Ф1 ка ло
квл чел чесесврпъ, Ле пеккръцнле лор лш тоате каселе, лштрв каре а» тътж1ат лш поЛврме лор ла тоатъ ощ|'реа червлв! , ип ав" тврпат тврпърГ ла ЛвтпехеП
че! стрет! .
д'| . 1Ш а ветт 1ерепп'еа Леласврпареа локвлв! ТОФет, «пЛе л'а фост тр(ш1с пре
ел Оотпвл , ка съпророчеаскъ , ип ав стътвт лш квртеа каси Оотпвлв! , ип" а г\с
кътре тот попвлвл .
(I . Ачестеа 214в Оотпвл: 1атъ ей аЛвк престе локвл ачеста, ни престе
тоате четъц|'лелв1 Ш1* престе сателе лвТ, юате релеле, каре ат гръ1'т асвпра лвц
пептрв къ а лштърк чсрв1чеа са, касъ пвасквлте Ле порвпчие теле.

К А П

К.

Пясхор прсогвл вътжп(1 пре 1орепиеа .рд тр|'пнтс .цп тетшцъ , йс апЛе еннп<1 , пророчсще л»1. Ш| гтиор
пр|стеги.:ир »!, пи да тот 1к(1а са ип пророк 111111411101- рогла Вав1Л0П!.лгГ ; съ л.глсщс ок се рл<1с , ип раиЛъ 01.аръ, ш| 12юш'ре пептрв кввлипи Бопшвл«1 , шг'ш1 нсстсшъ г\ьл пащерК .
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1 а ав21Т Пасхор ф!вл лв! Епир преотвл, че ера пвс повъщитор каси
Оошпвлв! , пре 1ерепна пророчшЛ кввштеле ачестеа .
в . ПИ л'а лов1т пре ел , пи л'а въгат пре ел лш локвл чел Ле кш ,
каре ера ла поарта каси че! ржпйгпте дела татъл съв че ера лдп каса
Бошпкш.
г . ПИ а екос Пасхор пре 1ерс1ш'еа <Пп локвл лдпкюорП, ип а г\с Герепна кътре
ел : пв Пасхор а кешат Ботпкл пвгаеле тъв1 , 41 петерпш .
^ . Пептрв къ ачестеа 21'че 1)отпвл : 1атъ ей те о*ав пре тше ла петертч1е лдтпревпъ кк тоц! пр|'етш11 тъ1, пи вор къаеа <]е сав1еа връжташиор съ! , ни окП
тъТ вор вес1еа , ип пре тнш , ип пре тот 1н^а вош с!а лдп тжТпие лдтпъратьлк! Вавмопйлв! , пн'! ва Фаче пре е! петерпи!, ип кв слвП лд! ва тъ1*а пре е! .
6- ДК воШ а"а тоатъ пвтереа четъцП лчецпа , ип тоате остепелеле еТ, ни тоате вюпернле лдтпъратвлв! 1вЛе1 лдп шжТшле вргжшаинлор лв1, ип'.! вор овче
пре ел лдп Вавмоп .
е . 11П тк Пасхор , ип тоц! че! че лъквеск лдп каса та вец! терпе лдп ров1е ,
ип лдп Вавиоп ве! твр1 , пн аколо те ве! лдпгропа гв
ип тоц1 пр^етеш! тъ! ,
кърора а! пророч1т пппчвп! .
3- Атцпгв-пГа! Боятпе, ип т'ат атъц1'т , Б1'рвт-т'а1, ип те-а! лдптър1Т ,
Фьквтв-т'аш спре рже, тоатъ /лоа ат фост ватжокорк .
й . Пептрв къ кв кввжптвл пие» чел атар во1« р;ь4е йеФъ!таре, ип веч|'ст'ч1е
В018 кета , кг с"а фъквт кквлптнл Оошпвлв! спре окаръппе, ип' спре ватжоквръ лдп тоатъ 210а шеа .
л . ИП ат 21о : пв вой пвпп' пвтеле Ботпкдв! , иНтаГтвлт пв во» гръ1 лдптрв пвтеле лв!, ип с'а фъквт ка фоквл че арае пжрлте! (1) лдп оиселе теле,
ии" т'ат пгрът а"е нретвтшаепеа , ип пв поч свФер1 .
I . Къ ат ав21т хвла твлтора , карп с'1 8 айвпат ае пр1*п прежвр , сквлац|-въ ,
нпсъпе СЕВлгт асвпра лв! тоц! вървацн прштепн лв!, пъг1'ц!че1а че естолдп пьпе1вл лк! , ай с!оар се валдпшъла, ш! вот Б1"рь1 асвпра лв! , инвотлва ш;д\м(]а поастръ йела ел .
И1 . ПП Оотпкл естекв пипе ка впръгвоипкпвтершк, пептрв ачв1а а готт, ипп'а
пвтвт лдпцелене , р8нппат8-с'а Фоарте , къпЧй лдпцелес окара лор , каре лдпвепк
пв съ ва щврце 1
В1 . Боатпе чел че Гсп!тещ! челе арепте , пи квпощ! ргрвпкн , пн пипнлс ,
съ вгг 1/,Б,т.1и1а та асвпра лор, кг кътре тше ат аескоперк ръспвпеврие теле .
п. Кдштац! Вотпвлв!, лъвйпцГл пре ел, къаскосс^Флетвл съракш! аЧптжпа
челор та! ръ! .
9 . (I) 8ст»р»и(1 .
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д| . Клестетатъ Ф1е гГоа, лштр» каре пГат пъсквт, 210а лштрв каре пГа пь—
сквт пиша теа, съ пв Ф1'е вше-кввжптатъ .
(71. Блестетат съ Ф1'е отвл чел че а сп»с татълв! пией, 21кжпс1 : къ с'а пъсквт
Ц1в Фвчор , ввквръ-те .
31. Ф»е отвл пчела, ка четъцие , каре ле- а пръпъЛт Оотпвл кв тжше , шв
п« 'I а първт ръ8, авгъ стрпчфе аЧпмпеаца , ни глъс81ре лптрв а ш1агъ 21 .
д1 . Къч1 П8 т'а 8Ч1*с .]\п питрасвл та!чн теле, Ш1 съ се Ф1 фъккт таТка шеа
пие гроапъ , ип питрасвл е! гъписмре вечт"къ .
т . Пептрв че ат еииг аЧп ии'трас, каСъ въг остепеле , ии (Ьрер!? ни съ
се сФжршаскъ лштрв рвшше гиеле теле .

КАН

т.

1ерепи'еа ргспгпЛе тр|'пп*цплор лг.Т Сейекча .ртпграти Легпре .цгтЛереа лишпрлпикг ВявиопякГ, къ
1яс1;« се ва пе^епо' кг чкшъ , ип кг. сате. ккФоатетс , пп° кв р»с1е , ип шипяУ ячгу» пир ргпкпеа , карИ во/>
фч.м 1а \а.ь1с1, ии .рпЛсашиъ съ фякъ жвсЬкатъ , касъ п»'1 пистмаскъ Ле тог врцша Кшшклм ,

ввжптвл, каре с'а фъквт йела Бстпвл кътре 1ерет1'еа, кжпс! а тр1тю ла ел лшпъратвл Сес1ек1а пре Пасхор Ф1вл лвГ Мелх1е, пи пре
СоФоша Ф1вл ЛК1 Васей преотвл , улкжпс! ;
к . фптреавъ пептрв по1 пре Оотпвл , къ лдтпъратвл Вавиопвлв!
стъ асвпра поастръ, с!оар ваФаче Оотпвл сЬпъ тоате тшвпие сале; пи се ва (Ьче
с!е асвпра погхтръ ,
г . 1Ш а 21с кътре е! 1ерепиеа : аша вец! гръ1 кътре Сес!екГл лтпъратвл лв!
1й(1.1 .
^ . Ачесгеа 21'че Оотпвл : 1*атъ е8 лпторк артеле челе '1е рьгвоШ , кв ка
ре во! йоцТ ръ2Б01» асвпра ха.н1епор челор че в: 8* лшкп; пре во! сПпаФаръ а*е гМ,
шП вой а^впа пре е! ла пижлоквл четъци ачеви'а •
е . НИ въ воШ Бате ев пре во! кв шжпъ лштшеъ, ии' к» срац таре, ип' кв тжш'е , ии кв врц!е тпре .
е . 1Ш вой лов1 пре тоц! че! че лъквеск лт четчтеа ачеаста пре оатепТ, ин
пре В1те кв тоарте таре , пп вор тмр1 .
3 . 1Ш йвпъ ачестеа , аша 21че Оотпвл : аа-воЮ пре Сесююа лшпъратвл Ш
1»с1а , пн пре Фи лв! , ии пре попвлвл , каре а ръшас лдп чет^еа ачеаста , а"е
тоарте , ии' а* е Фоатсте , ии (1е сав1-о , лш тжпа връжтаиилор лор , кари кактъ свФлетеле лор, ии кв асквцДтвл саьГо! де тот ли вой тъ!а пре е1, пв войкрвца пре е! . ии' пв тъ вой тиост1В1 спре е! .
и I НИ кътре попвлвл ачеста ве! гръ! : ачестеа 21че Оотпвл : 1атъ сь ат
с1ат жппаштеа Фещ'1 воастре калеа в1еци , ии калеа торцП .
а . Чел че Ш'(1е жп четатеа ачеаста <1е саБ1е ;
Ш1 Ле Фоашете ва т*р1* ,
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пп чел че ва еш! , пи ва плесне да ХалйП, че! че в'г.8 дшк.спре во!, тръгва,
ип ва Ф1 свФлетвл л«1 спре пръа.1.
I . Нептрв къ ат лттър1т Флца гаеа асвпра четъцН ачедпа спре реле , пи
пв спре Б»пе , 21че Ботпвд , лш тжнпле лшпъратвлв! Вавиопвлв! се ва <1а , пи
ве тот о ва лрс!е пре еа кв фок .
«I . Кгса липпъратвл»! д»1 Ша авгщ! кввжптвл Ботпвлв! каса лв! Бавил , ачестеа 21че Ботпкл :
■I. ЖвЛекапД сппппеаца жвЛекатъ , пп ^пйрептацТ, пи скоатец! пре чел жеФ81Т <Нп гажпа челв! че\! пъпъсгвеще пре ел , пептрв касъ п» се а*ескопере ка
Фоквл 1«Ц1теа теа , ип ва лрг!е , ип' п» ва Ф1 чше съ о стшгъ .
г| . 1атъ е8 асвпра та чел че лъквещ! валеа Сорвл81 чеа кжтпоасъ , че! че
«1чецТ : ч!пе пе ва лдпФр1коша пре по1 ? са8 чше ва штра лш лъкашвл пострв ?
А1 . 1Ш во1» лпршс!е фок лшсиппврава е! , пп ва тжпка юате чсле а"е прШ
црежврвл е! .
К А П

Кв .

Л\пЛсятпъ пре ^тп-ратя' 1»<1с! , Ш| пре попалвд хч1 , съ факъ жяЛекятъ , пп Дрептяте , кя тояте съ ле
спорваскъ , 1яр де п» тоц! вор Ф1 спре рипре : ип Сечт , тЦкъ 1оакин 11»л ле! 1ос1е липпъряткл 1м1е1
ле се вя лдшоарче та! тялт ^10 1ерв(ашп : чеартъ пре че! че /.н1сск кв пес1рептате Фъги1к1п<1в'ш1 лорвШ1 Фер(ч1реа и I |ч1пп.н>|> че ор Н|>епц1 : пророчеще .ршпропва пекреШпчосклв! 1оякии Ф1вл лв! 1оС1е , къ
пк ва авеа фпгрооъчмш , пи Ф18Л ачестеа пекресПпчоск 1 1ехошеа кв теша са се ва <Ьче .яп Вавмоп ,
ип ахоло ва ш»р1 .

честеа 21че Ботпвл : йв-те , пи те погоаръ ла каса лшпъратвлв!
лв! 1м1а , ип ве! гръ1 аколо кввжптвл ачеста , ип ве1 21че :
в . Аскклтъ кввжптвл Ботпвлв! лтпърате ал лв! 1в^а , чел че
шъг! пре скавпвл лв! Вавк! , тв ип' каса та, попвлвл тъй , пп чоГче
штрь прш порцпс ачестеа .
г . Ачесгеа 21че Оотпвл : Фачец! жвйекатъ, пп Дрептате, пп скоатец! пре чел
Ж1.Ф81Т (1|'п шжпа чел»1 чс'л пъпъствеще пре ел, пи' пре чел петершк , ип' пре чед
сърак , ип пре пъАшь съ пв'1 асвпрщ!, ип' пв пъгжшц! , ип сжпце певшоват съ
лв върсац! лдп локвл ачеста .
д . Къ йакъ фькжпс! вец! Фаче кввжптвл ачеста вор штра прш порцие касН
ачещ|'а лдшпьрпц! шс/<т.пс! пре скавпвл лкГ Оав1(1, ип лдпкаръ, ип' пре ка! вор Ф1*
и! ь2.Т|Пс1 е! , ип Фечорн лор , ип попвлвл дор .
е. 1ар (1е пв вец! Фаче кввштеле ачестеа, асвпра теа т'ат жврат , 21*че Бот
пвл : къ спре пвстпре ва Ф1 каса ачеаста .
з. Къ ачестеа гпе Ботпвл асвпра касн лшпьратвлз! лвТ 1в(1а, ГалааНвле
тж пне лдпчепътвра Л1вапвлв1 , йе пв те воШ пвпе пре Т1*пе спре пвст11ре , четъц!
мелъкв1те .
д. 1Ш во1« айкче асвпра та от ш'ергътор , Ш1 секвреа дв1, Ш1 ва тъГа ке<1р11 че! адеш! а! тъ! , Ш1'1 ва въга лш фок.
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2 Ле?#
и . 1Ш вор трече пеатар! твлте прт четатеа ачеаста , нп ва 21'че фГе-кареле
а» 24. кътре аггропеле съ» : пептрв че а фъккт Ботпвл ата ачещН чегъц! шар! ?
зл\тпъ:
д . 1Ш вор Х1*че : пептрв къ а пъръс1*т ашъгътжптвл де леце ал Ботпвла! Шяп—
е. 8.
пехевлв! лор , пп с'аа лткптт ла йатпеге! стрем! , пи а» слклпт лор .
I . N8 плжпиецТпре чел торт, шч! въ тжпгвщ! пептрв ел, шжпцец! ка плжгцере
пре чел че есе, къ пв се ва таГ лттоарче лшкъ, шч! ва шаГ вейеа пъшжптал то
пне! сале.
«I . Пептра къачестеа 21*че Оотпал асвнра лв! Селнп Ф1'вл лт 1опе чел че лдтпърчцещелт локвл л«1 1ос1е татъл»! съв кареле а8 еппт а"т локвл ачеста .
п| . Кв се ва та! лштоарче аколо, 41 лш локвл ачела впде л'ат гавтат пре ел
аколо ва т»р1 , Ш1 пътжпткл ачеста пв'л ва та! вейеа .
п . 0 чел че хМеще каса са пв кв 4рептате , пи Фошоареле сале пв кв жвдекатъ , ла ел апроапеле ле! лакреагъ лш Лар, ш! платъ пв'1 Лъ лв! .
А1 . 2Шт-а1 ц!е касъ кв тьскръ, Фошоаре ларцТ, па кв Ферестре осевпе , ип
къптаопте кв кеНра , ни въргчте кв шшъв.
€1 . Ав липпъръш'-ве1 пептрв къ тв те-а! лштържтат асвпра лв! Ахаг татълв!
тъй? нв вор тжпка, тч! вор веа , та! вте ера Ц1'е съ Фач! жаЛекатъ , пи
йрептате бвпъ.
31. №а квносквт, п'а жайекат жвЛекатъ стертл»! , тч! жвЛекатъ сърак*ла! . А» пв есте ачеаста , къ тв п» тъ квпощ! пре пн'пе ? 21'че Оотпвл .
у . 1атъ пвсжпт оки тъ! с!репц!, п!ч! шта та бвпъ , 41 ла лъкопнеа та, Ш1
ла сжг.пеле чел пев1ПОват , ка съ'л верш! пре ел , пп ла стржтвътъц! , ип ла
вчМер! , ка съ ле Фач! пре еле .
И1. Пептрв ачеха ачестеа 21че Оотпал асапра лв! Гоают Фечорал лв! 1ос]'е липпъратвл л«1 1»<Ц пв'л вор плжпце пре ел о Фрате! тч! се вор тжпт пептрв ел ва! Боашпе!
л-1. Трвпвл лв! пв се ва лшгропа, Ч1 пвтреЛ се ва лепъс1а аФаръ Ае поарта
1ер8сал1твла! .
к. Сае-те лш .Пвап. пп стр1*гъ, пп спре Васап въ гласвл тъ8, пп стрпъ а*1в
коло йе гааре, къ с'аа сФържтат тоц! 18Б1торН тъ! .
к*. Гръ1т-ат кътре ипе луптрв къйереа та, пп а!х1*с : пв В018- асквлта .
Ачеаста есте калеа та с1т тшерецеле тале , п'а! всквлтат гласял пне8.
кк. Пре тоц! пъстори тъ! лу! ва паще вжптвл, пп аторехН тъ! лдп роБ1*е вор
тврце, къ атвпч! те ве! раш1па де тоц! че! че те 1авеск пре тше .
кг . Че1а че лъкаещ! лш Лвап, че1а че Фач! кашар! л|п кеЛр! , Фоарте ве! свепша , кжпй вор всп1 Ц1е йарер! , ка че1"а че паще .
н д . ВШ сжпт ев , 21че Пошпал : Лакъ Фгкжпйа-се се ва Фаче 1ехош'еа Фечорал ла! 1оак|'т лутпъратвл лв! 1а<Ь печене (1) лш шжпа теа чеа Лреатъ, Ао
аколо те вой гтвлпе .
М. (1) А(1|» 1пед ев печене.
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к$. НИ те вой с!а пре тше -рп тжпа челор че кактъ свФлетвл тъв*, а*е карН гк
те тепп Де Фаца лор , лш тлпа Халаемор .
кз . 1Ш те вой лепъсЬ цре Т1пе , ии пре ткта та , каре те-а пъсквт пре Т1*пе
л\п пъпшпт , впие тк пв те-а! пъсквт , ии аколо ве! пи твр! .
кз • 1ар лш пъпшптвл, пе каре е! ли поФтеск к» свФлетвл лор, пв се вор та!
ддптоарче.
кн . Хечп1ст|Т8-с'а 1ехош'еа ка »п вас а"е ш'ч1 о треавъ , пептрв къ с'а лопъ(1пт , пп' с'а скос ла пьпьтшткл , пе каре пв л"а щйт .
ка. Пъшжпте! пъшжпте! авг! кввжптвл Оотпвлв! .
л. Скр1е пре върватвл ачеста , от 12гошт, пептрв къ й'т сеаппцда лв! та!
твлт пк ва шъоеа върват пре сканпнл лв! Бави! , Вотп лт 1«с1а .

КАП

КГ.

Оошпвл ате|)|'пцеагъ пъсториор, карМ р|С1Леск , пи рктп тврта , *\пйИпй къ ва аНяче рътгцпцеле
ткрте! ла локал съ8 , пп' ва скала пъстор! , пп 181 Оаш'<1 о<1раслг Лреаптг, свит каре се вор йещепта к*
таре *ер1ч|'ре : пророчеще пророчмор челор ттчмтип" окаръ т чшкь , кари «пталъ пре попал ирдп>1
ка съ'ш! К1ге <1с пателе Оотпалв! , пп Фъръ во!а ла! ОктпегеВ пророческ, гияпйкъ кводтвл Оопшклм
есте повоаръ .

■

пъстор! ! че! че рнпшц! ии 01*ле пъшвпе! лор.
е. Иептр» ачв1'а ачестеа а1че Бошпвл асвпра челор че песк попвлкл
пиеЛ : во! ац! р1сш1Т оие теле цп ле-ац! скос а*аръ , шл пв леад! черчетат пре еле , 1'аТъ е8 вой квжпсП асвпра воастръ, йвпъ
тещешвплрие воастре челе реле .
г . 1Ш ек вой припи пре че! ръташ! а! попвлвлв! пиев де престе тот пъшжптвл кгк1е 'I ат скос пре е! , пи Л1! вой ашеяа пре е! ла пъшвпеа лор , ми вор
креще , ш1 се вор лштнлц1 .
^. \Ш вой скала лор пъстор!, кари ли вор паще пре е! , пп та! твлт пк се
лор теше , шч! се вор лшФр!коша , 21че Оотпвл .
е- 1атъ вш гие, Х1че 1)ошпкл : ии вой рнПка лв1 ОавМ оп"раслъ дреяптъ ,
Ш1 ва лшшъръш лшпьрат, пп ва лмщелеце, цп ва Фаче жвдекатъ, ни" арептате
оре пътжпт .
з . фп гиеле лв! се ва тжптв1 1вва , пп 1сраи ва лъкв1 ка пъс!ежс1е , ии ачеста
есте пвтеле лв1, кв каре ли ва кета пре ел Вотпвл , 1осеАек лдптре пророч! (1 ) .
3 . Пептрв аче1а 1атъ вш «ие, гиче Ботпвл , Ш1 пв вор та! 21че : вй есте
Оотпвл, чел че а скос каса лв! 1сраи аш пътжптвл Егшетвлв! ;
й. 41 вй есте Ботпвл чел че а скос, ш! а ас1впат тоатъ съшхпца лв! 1срщ'л
дела пътлптвл т1е28лв!-попцП , ппсИп тоатецърие, впДе 'I а скос пре е! аколо,
Ш1 '1а ашъгат л>п пътаптвЛлор.
•>.(') •]'-» чеа век1в пв се а»п : .рптре пророч I.
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л. (1) 2Лров1*т8-с'а пита тва лттрвпнпе, клът1тв-с'а$ тоате оаселе теле.
Фъквтв-пГат ка вп върват г4роь'п , пп ка хп от кнпртс 4е вт, де *ац» Ооп—
пклк1 , пи г!е Фаца ввпе! кввипце! тър]'ре1 ли! .
I . Къ бе кътре Фаца ачестора а плд-.пс пътжптвл , вскатв-с'ав пъшвпме пвсп'е! , пп с'а фъккт Двтврава лор реа . ип тър»а лор ата .
*| . Къ преотнл , Ш1* пророввл с'й« спвртт. пп Л1П каса шеа ат въгвт ръвтъцие лор .
•
щ . Пептрв аче1<ч Факъ-се лор калеа лор спре лвпекаре лштрв пегкръ. пп' се
вор лшшейека , ип вор къйеа ллптрн еа , пептрв къ воШ аакче престо е! реле
лм! апвл черчетърП лор (2) .
п . НИ лдптрв пророчп Сашар1е1 ат въгвт Фъръ Ле лецг, пророч1Т-а8 (3) прш
Ваал , пп ;;» фъквт пре попвлвл пие» Гсрам съ рътъчекскъ .
^1 . ПП лштрв пророчп 1ервсал1твлв1 ат въгвт лвкрвр! гроаггпче , преа-кврвшА . пп терглиИ фптрв пппчмп, пп спрулшпЛ пътЛп! тклте , касъ пв се лштоаркъ Ф1е-каре а"ела калза са чеа реа, Фъквтв-с'а8 пие тоц! ка Сосюша . ип
че! че лъквеск лдптр^пса ка Готора .
р\ . Пептрв аче1а ачестеп г!че Ботпвл: 1атъ е8 хръпеск пре е! кв с!врере .
ни' В01'к ааъпа пре е! кв апъ атаръ , къ веля пророчп Гервсялпп&лн! аеппт спвркъчвпе лдп тот път&птвл .
81. Аша 21"че Погппйл Атот-цпторвл : п'асквлтацД кввштеле пророчмор , къ
лиИешърт лш! Фак лор вес1епп ,
(Ип шипа лор гръеск, ип' пв (Ни гвра
Потпклв! .
а| . УЛк челор че леапъ(1ъ кввжптвл ОопшвлвТ , паче ва <м воъ, ип' твтвлор
челор че втвлъ лштрв поФтеле лор , пп' ла тот чел че втвлъ лдптрв лшшелъчкпеа пппп! сале , пк вор веш есвпра та реле .
Н1 . Къ Ч1*пе а стътвт фппаштеа ( 1) Ооппжлк! , ип а въгвт квваштвл лв1? ч\\\е
а ъъгат лш врек! , ип' а ав21т ?
а.\ . 1атъ квтретвр дела Ботпйл , пп ц;цппе есе спре квтретвр , лшвжрпп. с!в-се спре че! пекрсПпчонп ва вет .
к . ПП та! твлт пв се ва лштоарче тлнпса Оотпвлв!. п,т,пъ наш] о ва Фаче пре
еа , ип' пжпъ к«п<1 о ва лштър! пре еа, (1ела лдптрепрпнЬреа иптп лв!; ла СФжрпптвл
гиелор л>пцелепе вор пре еа .
ка . К'ат тр1пнс пророчл , пи е! алерга, тч! ат гръ1т кътре е1 , Ш1 е! пророчоа .
кя . ПП ае а стътвт ла свФлеткл т!е« , ни де а авг1*т кввштеле теле , ип пре
поовлвл ппе» ар Ф1 л^пторс дела токтелеле лор челе реле .
кг . ])втпе/е» с1е апроапе сжпт ев , 21че Потпвл : ип пв Бвптегев Лепарте .
9 . (1) .Пп че» пек1с са фпчепе ячест верс : фптрв аророч! . .12 . (3) Л\п че» вех|'е есте : и*чс Рот
ни . 13 (3) Л\п пятсле ппев пр1'п Веял . 18 (^ Л\п етареа , сок .цп локвл вт!е т Оотом, сак
фп с«ат«д ле! .
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кд . Ан асквпсю-се-ва чте-ва лдлтрв челе асквпсе, пи е» пв'л вой всиеп прв
ел ? а« пк мит» ек червл , ни пътжптвл ? 21*че 1)отпвл .
«е . А«21т-ат челе че гръеск пророчП, че! че пророческ лттрв пвтелс т!ек
тшчвп! , улкжгн] : вю ат В1'сат .
кз . Ижпъ кжпс! ва Ф1 лдп 1пша пророчмор челор че пророческ пипчвп! ? пророчшс! е! воие нит1лор сале ?
кз- Челор че сокотеск , касъ в!те лепеа теа лптрв в1селе свле , каре пове
ете а Ф1е-каре апроаиелв! съв , дпче кш ак гптат пърпщи дор пвтеде пие»
лптрк Ваал .
кн . Пророкнл лптрв кареле есте в|"скл повестеаскъ В1*свд съв , ип лштрв кареле
есте кквжптвл пиев" кътре ел, повестеаскъ кввжптвл пи*е8 лштр'аЛевър . Че сжпт
паеле спре гржв- ? аша сжпт кввштеле теле , 21"че Оотпвл .
кл. 1атъ пв сжйт кввштеле теле, ка фоквл, 21*че Оотпвл , ип ка чокапвл ,
каре тяе ш'атра?
л. Пептрв аче!*а г1че Вотпнл Овпшехев , 1атъ ев кътре пророчп, че! че Фвръ
кввштеле теле Ф1'е-каре Леля «проапеле съв .
ад . 1атъ , ев кътре пророчп че! че скот пророчНлс лшеп , ни йорпнтеагъ
асюрпиреа лор .
ап . Пептрв аче1а 1атъ е8 кътре пророчН че! че пророческ визе пнпчшоасе ,
11г I пв ле повестеа пре еле , ни г.в лшшълат пре попвлвд пнев кв тшчвшле лор,
1П1 ой пк 'I ат трпи1с пре е1, ип пв ле-от порвпч1т лор инкв фолоспв вор фолос!
пре попклвл ачеста .
лг . 1Ш Ле те ва лш трева попвлвл ачеста , ав преот , а» пророк , 7л'кжгн1 : че
есте лвареа Ботт.лв!? ве! грм лор: во!сжптец! лвареа , ип въ В01» спарпе пре
В01, 2146 1)0ШП;>.1 .

АА • Пророквл , ни преоцг!, пн попвлвл, кари вор 21че : лвареа Оотпвлгп,
ип в01'8 мбяпЦ пре отвл счела , ни каса лв! .
л^ . Аша вец! гръ1 Ф1е-каре кътре апроапеле съв , ни Ф1'е каре кътре Фрателе
съв, че и ръспвпе Бошпвл , ни' че а 7л'с?
аз . ИП лвареа Вошпьлк! пв лвгшц! им! твлт , къ лвареа отвл»! Ф1-ва кввжптвл дв! .
лз • Ш' пептрв г.че1а и грг1т Ботпкл Овтпегевл пострв (5) .
лй. Пептрв .тима аша /лче Пошпг л 1)г;птегевл пострв: пептрв каре лвкрв ац! 21С кввжптвл ачеста, лвареа Бошпвлв! , пи" ат трите ла во!. гмжпс! : пв
21чец! , лвареа Оотпвлв!?
•Н7 . (Г1) Л^пчеа пеге с*пт ш! аченея: ш!яц| лмпорс 1гп"те.:е Поппвлк! челвГ В1«. Ана вец! тръ!
*ътрс цророк: че а ргспвис Ц!с Со* вн ? ш! че а г/с Оошивл? пи Ле вец! цче ляареа ОогапмвГ , пепгр» аче|а Пче Ьошпвл Оиппегсм пострв , пептрв кгре л.грв вц[ г|че квгхптвл ачена , лвареа Пошпвлв! , ш'| ат тр1пи'с кътре ео! /й.апс! : ив вгц! г|'че Потим»! ,
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ал. . Пептрв аче'а 1атъ ей въ 1в$ , пи въ спарг пре во! , пп четатеа , каре
о ага (1ат воъ, ип пършциор вощр" •
м . ПП во18 Аа престе во! окаръ , ип печшсте вечшкъ , каре пв се ва «Тта .

К А П

КД.

Кошшда кя сшомпс Б«пе ^псешпсахъ пре ЕвреН че! роапцГ л\п Вавмсп, пре карН г1че Пошпвл к»*1
ва ;и1 >че ла пъшаптвл 1ък , ип' кк тоатъ мшна се вор -цпгоарче кътре (1йпсьл : 1ар конница чса ка сшом'пс реле .цвсепшеахъ пре че! че ръшъсесе .цп 1ервсал1т , пи' (1»пъ аче>а Фвщсе -цп Епист , пре карП
Х1че къ'1 ва <1а спре окаръ , ип Блестет .

рътатггли-а пне Юошпял с1оъ кошшце с!е сшокше стжпй лшшреажта
Фецп 1исер'чи Оошпвлв! ,
двпъ че а лупстрешат Каввхоаопосор
лмппъратвл Вавиопвлв! пре 1ехош"еа Фечорнл лв! 1оак'т лшшъраткл л»1 Ьиа , ип пре воер! , пи" пре тещер! , пи' пре че! легац! ,
пи* пре че! вогацГ А'ш 1ервсал'т , ни 'I а адвс пре е! л\п Вавмоп .
н. 0 кошшцъ Ае сшокше лгше Фоарте , ка стокшеле челе тшшврп , пи
конница аЛоа с!е сшокше реле Фоарте, каре п» се вор тжпка пептрв ръвтатеа лор.
г . II Н а 21С Ботпъл вътре пипе: че вея! 1ерепи*е ? ии ат я'с сшокше,
стокшеле челе ввпе , ввпе сжпт Фоарте , ип челе реле реле сжпт Фоарте , ка
ре П8 се вор тжпка пептрв ръвтатеа лор .
д . III 1 а фост кквжптвл Бопшвлв! кътре пипе , 7лкжпи :
щ. Ачестеа я'че Потпвл Бктпеженл лв! 1сра'л : ка стокшеле челе ввпе ачестеа , аша вонЗквповще пре че! лшстрешац! а! лв! 1вс1а , пре кари '!ат тртис
'Пи локял ачеста л\п пъшжптвл А'ала"е'лор спре ввпътъц! .
в. ПИ во!8 лштър1 оки пи"е! спре е! лштр» ввпътъц! , ии'!во1в ашъга пре е!
лш пъшжптвл ачеста спре бвпътъц! , ии' Ле 'хпоавъ Л1! во!» гШ пре е!, ни пв'!
В01» скрпа пре е!, шГ! во1«съ(11' пре е!, ии пк'1 в01"8 гтвлне .
3 . Ш1 во!8 да лор 1'ш'ш'ь , кясъ тъ Щ1*е пре тше , къ е8 сжпт Попшвл , ии"
е! вор Ф1* ш!епопвл, ш! ей во'8 ф" лор Бвптегев , пептрв къ се вор лштоорче кътре пипе «Ни тоатъ ипта лор.
я . ИП ка стокшеле челе реле , каре пв се вор тжпка пептрв ръвтатеа лор,
ачестеа 21че Юошпвл : аша вой с!а пре СеЛеюеа лшпъратвл лв! 1вйа , пп пре
Ирегъторп лв! ,
ш! ргтъница 1ерьсал "швлв! пре че! ръташ! лш пъшжптвл ачеста , ни' пре че! че лъквеск лш. Егшет .
л. . ШИ вой Аа пре е! спре р'сш 'ре ла тоате лшшъръцпле пъшжптвлв! , пи вор
ф" спре окаръ , пи спре п'иАъ , пи спре връ , пи* спре влестеш лш тот локвл , впве
Л11 вош скоате пре е! .
I . Ш1 вой тр1пнте ла е! Фоатете , пи* шоарте , ш! сав*е пжпъ че се ворсФжрпи'
На въшжптвл , каре л*аш <*ат лор .
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Жв .

1ерешеа пептр» пд'а врат съ'л пекялс пре Лапсвл, им пре чеГ-л-шц! пророч! , карИ , 1а фш1етмат спре
покьЬцъ , вестеще [иЧчтреа 1ереса.мтм8| , им рог, |'с (1е шаптс-хеч) (]е ап! , им с!впъ аче1а пер1рса челор
че'Г ц|"|1сп ровГ, пептр; аче1а съ поряпчеще де! 1ерепиа съ -рпшис накарал 18ц1те1 Пошпклк) четгциор 1в(1е1,
ш1 чеюр-л-алц! .цтпърац! а! локериор, пъсториор , им къпстепПлор .впк» .'е вестеще тлпгмре .

8ВЖПТ8Л , каре с'а фъккт кътре 1ереннеа пепгрк тот попвлвл лн! ЬНа
лш апвл ал патрв-леа ад жь\ 1оакнп Ф18Д лк! 1ос1а лшпъратвл лк! 1вйа , ачсста есте апвл чел Лп'тж1 ал лв! Д'авкхос!опосор липпъратвл
Вавиопклк! .
в. Каре л'а гръ1т кътре тот попвлвл л«1 ЬДа, ип кътре че! че лъккеск лш
1ерксал1т , 7лкжпс1 :
г. ^п ал тре1-спре-хече-леа ап аллв! 1ос1а Ф1вл лв1 Атос, лшшъратвл л»1
1»Ла , ип пжпъ лш ъюа ачеаста с1оъ-геч1 ип тре! ае ап!, ип ат гръ1Т кътре во!
тжпекапс1 , ип 21кж1к1 ;
л> . 1Ш ат тр1пнс ла во! пре рови пие! пророчН вв поапте трхтецжпоУ! , ип
п\°ц1 аскклтат , ип п'ац1 Л8ат атште кк врекие вопстре .
е- 4^пТ08РчеЦ1-въ Ф1е-каре Дела калеа са чеа реа , ип аела ккцетеле воа- «лдтпъ:
стре , пи вец! лъкв! лш пътжпткл , коре л'ат Аат воъ , пи пършциор воини* сИп ,7 ,3
веак , Ш1 пжпъ лш веак .
е. N8 терцецТ йвпъ ЛвтпегеТ стреш! , касъ слкж'ц1 лор . ий касъ въ лшкшац!
лор , касъ пк тъ поршц! пре пипе спре тжше кк Фпптеле тжпилор воастре ,
касъ въ Фак воъ ргк .
3 . ПИ пк пГпцТ аскклтат пре тше .
н . Пептр» аче'а ачестеа 2*че Оотпкл: Ае врете че п*ацТ креавт квв'птелор
теле .
а . 1атъ ек всмк тр'т'те , пп В01*« два тощешреа «"ела пНаяъ-поапте , пп'1 вою
тЬче пре еГ престе пъшжпткл ачеста , пи' престе че! че лъккеск пре ел , ип престе тоате пеашврме челе а*е пр'п 'прежврвл лв1, тТ" вок пкстп пре е1, шП вою
<1а спре стйщере , ип' спре швераре , нп* спре окаръ вечшкъ .
I . Ш|" В01« ш'ор(]е бела е! гласвл чел ае Бвккр'е , ип гласкл чел(1е весел 'е , гла
сял чел с1е ппре, ип гласкл чел Ае пирегсъ, ппроскл чел с1е пир, ип лвпнпа лкгшпе! . 2 Пара:
&| . 1Ш ва Ф1 тот пьтжптвл спре стшцере , ип' ворслвж! жптрв пеатвр! шапте- 46 'п.
«еч! Ае ап1. "
Есара
№ . Ш' акпъ че съ вор ктплеа аче! шапте-геч! Ае ап! во1в 'гБЖпа*' аскпра пеа- '• '•
ШКЛК1 ачеств!а , Ш1 л\1 В018 пвпе пре е! спре стшцере вечшкъ.
Г1 . Шгвой ойвче престе пътжмткл ачеста тоате кквштеле теле, каре ле-ат
гръ1т асвпра лвТ, тоате кжте сжпт скр1*се лш кпртеа ачегста, каре ле-апорвпч1т
1ерепйа асвпра твтвлор пеатврмор .

Оапш
'• 9-
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А1 . Къ а слвжк лор , кжпй ера пеашвр! швлте , пи лшпъроц! тар! , ин волВ
ръсплъ™ лор йвпъ Фаптеле лор, шНвпъ лвкрврие шжПилор лор (1) .
«I . Аша а гюБопшвл Бвитегевл лв! 1сраи : 1*а пахарвл втвлв! ачестма <Нп
шжпа теа, ин ве! гкНпа тоате пеатврие, ла каре ей те тршщ пре ппе .
в1. ННворвеа, пнвор върса, пи вор певвт' йе Фацасав1е1, каре ев вохв тр1т1те лп пнжлоквл лор.
3| . 1Ш ат лват пахарвл йш шжпа 1)отпвль1, ин ат айъпат тоате пеагаврие,
ла каре пга тр1гшс пре тте Ботпвл кътре еле .
Й1. 1ервсал1твл, ип четъцие лвПвйа , ип пре жшпърацп лв! 1вйа, пн пре воерн лв1 , ка съ'1 пве пре е! спре пвстпре , ин спре стшпере , пи спре швераре .
л.1 . 1Ш пре Фараон дтпъратвл Егшетвлв!, пи пре слвцмелв!, ш! пре воерН
Л81 , ЦНПрвТОТ ПОП8Л8Л Л81 .

к . 1Ш пре тоц! че! атестекацТ а! лв!, ип пре тоцТ лтпърацп челор а"е адт лезия,
ип Аскалопвл, ип Гага , ип Акаропвл, ин рътъппца Аготвлв! .
ка . 1Ш Ште1а, ип Моавтйа , ип пре фи лв! Атоп.
кк . 11П пре липпърацП Ирвлв! , ин пре жтпърацп (Лйопълк!, ин пре лтпърацн че! йт коло йе тире .
«г . 1Ш пре Бейаи, ип пре Тетап , ин пре Рос, ип пре тот твпсвл <п'п'паштеа
Фецн лв1 .
кд . 1Ш пре тоц! атестекацП , че! че попосеск лш пвст1е .
ке- 1Шпре тоц1 утпърацп Елатвлв!, ип пре тоц! дтпъроцП Периплор .
К5 . 1Ш пре тоц! лтпърацИ йела Апшот , пре че! йе йепарте , ин пре че! Ле
апроапе, пре Ф1е-каре жтпрот1ва Фрателв! съв, ин тоате жтпъръцше челе Ле
пре Фацо пътжптвл»! .
ка НИ ве! гръ1* лор : аша гпе Ботпвл Бвгапехе» Атот-цпторвл , Бвишегевл
лв1 1сраи : вец! , жтвътацх-въ , ин върсац! , пи вец! кг(1еа , ин пв въ вец! скала
йе кътре флца сав|'е! , каре о вою тропите лп пнжлоквл востр» .
кй. Ш'1 ви Ф1 кжпй пвворвреасъ прптеаскъ пахарвл йт тжпа та , касъ веа,
ве! гръ! . аша а гю Ботпвл : вжпй вец! веа .
1 Пстр»
**•• Кълш четатеа лштрв каре с'а пвппт пвшеле пнев престе еа, е« вШ а ю'4 47- ти, ин во! кв квръцегпе пв въ вец! квръдо , къ сав1е е» кеш аскпра твтвлор

3- |6'
Ат0(.
!• 2-

челор че шгй пре пъшжпт .
д, Ш1 тв ве! поркгш кътре е! тоате кввштсле ачестеа , ип ве!г1че: Ботпвд
Ип жппълц1гае ва йа ръспвпс , й|П лъкашвл чел сфжпт ал съь ва йа гласвл съв,
кввжптва ръспкпйе престе локвл съ^ , Ш1 ачещ1а, ка че! че квлег вор ръспвпйе ,
шъжжпй тоц!пре пъшжпт .
л» . В1пе пер1ре пре о парте йе пъшжпт , къ жкйеката Вотпвлв! йсте дп14 . (4) Ачсст всрс ал 14 .

Ла че! шапте-хсч! йе йаскал! пв се аш фп каив.1 ачеста , 41 .рп капел 33 ,
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*р« пеатвр! , жвйекъ^ое в* к« тот трвпвл , ии" че! пекреаЧлчоич! с'о< йат св*м-!.
21че Поншнл :
ав . Аша 21че 1)оптвл : и»тъ реле вш йела леат асвпра пеагавл»! , пи волнаръ таре есе (1ела тарцшеа пътжнтвлк! .
лг . и\\ вор Ф1 ръпщ! (1е Ботпвл лш г\оа Вотпълк! йела шарошеа иъшлилт»л81, ш! ижлъ ла тарц1'веа пътжптвлв!, лв се вор лдпгропа, лт валегъ вре*аца пътлштклк! вор Ф1 .
лд . Стр1г 1Ц1 пъстор! , пи" глъсвщ! , пи въ тжпгвщ! вервечи оГлор , гъ с'а
плтГт хиеле воастре спре жвпперс , цп вец! кгйеа ка вервечи че! алени .
лр. ШЧ ва пер1 фвгз йела пъстор!, пи пьт.птгиреа йела вервечН о!лор .
ла . Гласвл стрхгърп пъсториор , пп стр]'гвреа о!лор, ии а вервечиор , пептр» къ а терйвт Потпкл пъпшше лор .
аз • Ш| вор лдпчета рътъиицеле пъчп йе кътре Фаца 1'аште! пшвае! теле .
ли. Лъсат-а ка вп лев" попасвл съ8, пептрв къ с'а фъквт пъгпаптвл лк*р пе
втвлат йела Фаца сявГе! че! тар! .
•

К А П

'

•

КЗ.

^\ппя!пте всст1т1 Крслпеа тгереа 1срвсвл°тх.;&1 <1е пг се вор .«птоярчс , лдл препис ПСВ''» и:1 вророчп, 41 сътрвпн кгп(тепп.:е 'ли тяотвеск йе тоарте , яйгкапй пь йеле лв! Нт» , иЛ алел18р1е пророчмор.

а лдпчепвтвл лшпъратвлв! 1оак1-т Ф1вл лв! 1ос!ел , с'а фъквт кввжптвд
ачеста йела Вотавл .
в. Аша а 21с ТЗотпвл : стъТлшквртеа касН Оотпвлв! , ш1 ве! гръг
кътре тоц*1 1вйеи , ип кътре тоц!че!чевш съ се лдпкше Л1П каса Оотпвлв!, тоате квв1птеле , каре 'ц1 ат порвпчхт ц!е , касъ ле гръещ! лор , съ пк
тач! кввдштвл .
г. Ка йоар вор ав21 , шч се вор лдптоарче Ф1*е-каре йела калеа са чеа реа,
нп вол» лдпчета йела релеле , каре ев сокотеск , кесъ ле фяк лор , пептрв лвкрврие лор челе реле .
А. ШЧ.ве! гръ1 , аша а 21*с Ботпвл : йе пв тъ вец! асквлта , касъ втвлац!
липрв лепдле теле , каре ле-лт йат лдппаштеа ФецП воастре .
^. Съ ясквлтац! кввштеле елвнмор теле пророчиор , пре карП е? тршщ
ла во! йе поапте тлшеклшй , нп ат тршпе , ии пв пГац! асквлтат .
9. Ш\ во1к йа каса ачеаста ка Смотвл, нп четатеа ачеаста о воЩ йа сере цктпъ-.
влестеш ла тоате пеатврме а тот пътжптвл .
4 31
3 - ЦН ан ав21т преоцП , ш! пророчЛ че! т1пчшош! , ии тот попвлвл пре 1ерет1еа гръшй квв!птсле ачестеа лдн каса Потпвлв! .
и . ПИ а фост йвпъ че а лдпчетат Терешеа а гръ! тоате кжте '! а порвпчГт
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Оошпвл лв! , касъ гръеаскъ кътре тот попвлвл , л'а пр!пс пре ел преоци, нл
пророчп чеГ шшчшошТ, пи тот попвлвл 21кжп<1 : к» шоарте ве! шкр1 .
а . Лсптрв къ а! пророчгт лштрн пвтеле Оотпвлв! , яшжпс! : ка Сиотял ва
Ф1 каса пчеаста , ии четатеа ачеаста ва ръшжпеа пвст1е с1е че! че о лъквеск , пи'
с'а аавпат тот попвлвл асвпра ле! 1ерепиеа лш каса Оопшвлв! .
1 . 1111 08 ак/лт коери лв! 1»Ла кввштеле ачестеа , пп с'а с»1т сНп каса л\тпъратвлв! ла каса Оотпвлв!, ии а стътвт лшпаштеа вшмор преоци Оопшвла!
4611 ПОЪ .

*1 . \Ш ак хю преоци , пи пророчи че! тшчшош! кътре воер! , ип кътре тот
попвлвл: жк<1екатъ йе тоарте есте ошвлв! ачеств1а , пептрв къ авпророч1т аскпра
четъци ачещ1а , лшче кш ац! ав21т кя врекие воастре .
П1. ии агю 1ерепиеа кътре тоц! воери, ни кътре тот попвлвл гкжпс!: Ботпвл га'а тршис пре пипе съ пророческ асвпра касП ачещда , ии асвпра четъци
ачещда тоате кввипеле , каре ле-ац1 агшт .
Н . 1Ш аквт, ща! кепе Фачец! къие воастре, ии Фаптеле воастре , ш! авгщ!
гласвл Оошпк.ш Овтпегев , касъ лшчетеге Оошпвл с)ела релеле , каре а гръ1т
асвпра воастръ .
д| . 1атъ сь Л1П тжТшде воастре сжпт , Фачец! вие кеш есте Ле фолос , ии
квт есте та! вше воъ .
(м . 41 квпоскжпа* съ квпоащец! , къ йе тъ вец! оторж пре пипе , сжаце певшоват во! с!ац!аскпра воастръ , ии асвпра четъци ачецпеа , ни асвпра челор че
лъквеск лштржпса , къ кв айевърат ш'а тр1пис пре пипе Оошпвл ла во! съ гръеск
ла врскме воастре тоате кнвштеле ачестеа .
91. Ш] а»7лс воери, пи" тот попвлвл кьтре преоц!, ии кътре пророчи че! тш
чшош! : пк есте отвлв! ачествеа жва"ск«тъ (1с тоарте, къ лштрв пвшеле Оот
пвлв! Овшпехевдв! постр» а грък кътре по! .
3* . 1Ш с'а» сквлат б ьрвац! оЧптре че! та! вътржп! а! пътжптвдв! , ни а» гк ла
тоатъ айвпареа попвлвлв! :
Н1 . М1Хв1'а Моравккл ера лш 2меле л»! Егемеа липпъратвл лв! 1ква , а 21С ла
1 Шип тот попвлвл лв! ГйНа : аша 21че Оошпвл , (лопвл ка о царшъ се ва ара , ии
1- 12.
1ер»сал1твл ка о кратъ (1) ва *1, ни твптеле касН Лесии ае пъа"вре.
А1 . А8 оторжтв-л'а пре ел Егемеа , пи тот 1вс1а ? пв, къ с'а тетвт
ве Оошпвл, 41 рвгжпНк-се Феци Оотпклв! , а лшчетат Оошпвл аела релеле,
каре а гръ!т асвпра лор : по! ат фъквт ръвтъц! шар! асвпра свфдетедор
поастре .*
к . НИ ера вп от пророчнк! лштрв пвтеле Оотпвлв! 8р1*е Фечорвл лв! Сате!
дела Кар1ат1р1ш, ии а пророчгг пептрв пъшжптвл ачеста йвпъ тоате кввштеле
лв! 1ерепиеа .
18 . (1) Док пе вшплат .
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к». 1Ш а ак21*т лщапъратвл Гоакш, ни топД воерП тоате квв5птеле «I, им
къвта съ'л оюоаре пре ел, ип а авгк Йр1е, пп а 1птрат лт Егшет.
кн . ЦН а тр1пи'с лдтпъратвл Бървац! лт Егшет .
кг . Ш| л'а8 скос пре ел Ае аколо, ип л'ь» айвс пре ел ла лтшъратвл, пи л'а8
ЛОВ1Т пре ел кн сав1е , ип л'ь8 лепъдат пре ел ла тортжптврие Фплор попвлвЛВ1 ЛЙ1 .

кА . ^\псъ тжпа лв! Ахисат Ф18Л лв! СаФап ера кв 1ерепнеа , касъ п«'л бея
пре ел лт тлннле попвлвлв!, нп съ п«'л отоаре пре ел .

К А П

КЗ.

1ерепнеа тр1пнв*п(1 кгътвр! ю тиц! ^гапърац! ле г'<че : к* де вор вреп съ слжаскъ .ртшрат*»! Вагиюпим , им врпиториор «Г , вор ръшжпеа $п цтрис сал», 1яр Но п« , вор пер! Ае сас*е , Ле Фоаше ,
Ш1 с1е чвтъ: пп портП||»-се аскпра пророчиор челор шпш попи, кярп ат пророческ фпшелаш! попиел.
.рппаште вестеше къ пи насей- чеде «ние , каре а ш;и" рътас , се вор <1.че .уш Вашлоп , пп та! Т&рх1с
се вор фптоврче ^о 1ервсал1т .

ша а 21С ])отпвл: ф ъ ц'\е лсгът,;р(, пи лапцчр!, пп ле пкпе лшцрежврвл грвтагвлв! тхв .
в . ИП ле ве! тршнте пре еле ла линп ьраткл Штеи , нп ла лшШфШ) пъратял Моаввлв!, ип ла лшпъратвл ФПлор л»1 А топ, пи' ла лшпгратвл Тирела! , ин ал (ЯсЬпвлв! лт тжшме веспториор челор че вш спре
литтпшареа лор ла 1ер»сал'т кътре Ссч1ск1еа лтшърптвл лк! 1«ва .
г . ИП ве: вдьаа пре е! ла Бошпи лор, касъ 21къ , аша а гю ОопшвлШшпегевл лв! Тсрлм : аша вец! гръ! кътре 1)оишп вощрх .
^ . Къ е8 ат фъквт пьтжптвл кв пвтереа гаеа чеа таре, нпквврапвл пнев чел
лтпалт , шГл во1й 6а пре ел орГ кв"1 ва <м' плъквт лтпаштеа окиор пие! .
$ . Г)лт-ат пътжптвл лв! Кавкхосюпосор лшпъратвл Вавмопвлв! съ слвжаскъ лв! , пи х^реле царте! съ лвкреге лк! .
5 . ИЛ пеатвл , нп лттъръц^еа , кжц! пв вор пвпе грвтагн съ! свпт жьгвл лшшъратвлв! Вавмопвлв! кв сав1'е, ни кв ФОатете ли во1» черчета пре еГ.
21С-а Бошпвл : пжпъ че се вор сФжрии* Л1П тжпа лъ! .
д . 1Ш во1 съ пз асквлтац! де пророчи че! щ[пч|'пош1 а! вощр1, пп йе че!
че въ връжеск , пи' (1е че! че В1сеагъ воъ , пи <1е бескжптъторн вощр1 , ш! <1е
ФершекъторП вощр! , че! че /Лк пв вец! лвкра лдшпъратвлв! Вг.в1Л0П8лв! .
и . Къ нппчош пророческ е! воъ касъ въ (1епъртеге пре во! сЬ'п пътжптвл
вострв .
л . Ш1 пеатвл , каре ва въга грвтагвл съв" свпт жвгвл лдшпъратвлк! Вавио
пвлв! , пн ва лвкра лв!, л\л во1в лъса пре ел лдп пъшжптвл сгв, Ш1 ва лвкра,
ш1 ва лъкв! липрв ел.'

.

...
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1 . 1Ш кътре СеЛекГа Л1тпърат»л л»1 1кйа ат гръ1Т йвпъ тоате кввштеле а~
честеа , Ж1'к«пс! : бъг.-ц1 червхчеа воастръ .
*| , 1Ш лвкрац! лшпъратвлв! Вавиопвлв!, къ пппчвп! пророческ еТ воъ .
п) . Къ п» 'I ат тр1*т1*с пре е1 , хаче Ботпвл съ пророчеаскъ к» пвтеле пиех
лнпчвп!, касъ въ таргъ про во! , ни' вец! пер! во1, пи пророчи вощр1 че! че
пророческ воъ спре стржтвътате пипчвш .
п . ПИ преоциор , ни ла тот попвлвл ачеста ат гръ!Т 21кжпс1 : аша х\чв
1)0!Ш18Л :

^1 . К'асквлтацТ кввштеле пророчиор челор че пророческ воъ , 21'кжш1 : 1атъ
васеле касП Оотпвлв! се вор лдптоарче Лп Вавиоп, къ пнпчвп! пророческ е!
воъ .
р]. N8 1ат тр!т1с пре е!, ии апо! пророч1 сжпт ? пл Ле есте кввжптвл БошП8Л81 лдпт|Ж е!, лиштпше-се К8 тше , къ аша а х1с Вотнвл :
4Лтп*:
ш\ . ВЛ челе-л-алте васе, каре пв ле-а лват лшпъратвл Вавмопвлв! . кжпсл'
15 13
а нп,т,,т пре 1ехош'еа а"ш 1ер»са.ши , л\п Н;;вйоп вор штра , а /Ле Вошпвл .
К А П

КН.

Апншея пророши че! т(пч|'пог зг/г,-н\ лапцврие <Пп гретясм 1ереп)1е1 пророчеще , к-ъ васеле чел»
с-мпте к» ^гппгратм, мм ка попели чел ро^т се вор ^атоарче <1впъ <*<м вп1 : <1ар л»1 1ереписа сг аорвнчеще а лророЧ! .ршпрот1вь, аИ авесп пюфге л»Г Апащеа, кяре пи кршеахъ лдптр'нчел ап Овпь кавич
ки .,«1 Ьрепиеа .

1Г°г 1 а Фсст -рп ал плтрв-леа ап ал лшпъръиЛе! лв! СеЛема лшпърпткл
!л«1 1«с1а , лш лвпа а чмчеа 'ш!а 11с пне Апаш'еа Ф1'вл лвГ Агор
. пророквлв! чел»! Ш1ПЧ1ПОС Аела Гаваоп , лдп каса Ботпвл»! , л^птр»
[окй преоциор, ип атот попвлвл, 21'кжиЛ :
а. Аша 21че Ботпвл : сФържтат-ат жвгвл лшпъратвлв! Влвпопвлв! .
г . ^|\пкъ с!о1 ап! Ле г1ле , ип ев во18 лдптоорче ла локвл ачеста тоате вео*ле каси Пошпклв! .
д. Ш1 пре 1ехотеа , ии' лшетрелпареа лв! ЬЛа, къ войсФържша жвгвл лдгапъратвлв! Вавиопвлв! .
р. ПН а 2!с 1ерепн'еа кътре Апашеа лшгшптеа окиор преоциор, лгптрв
окп атот попвлвл, каре ста Л1П каса Пошпвлв! .
3. НИ а 21с 1ерепиеа: аЛевърат аша съ Факъ Потпвл, съ лштъреаскъ кувяпт$л тъв, каре тв пророчещ! . касъ се лштоаркъ васеле каси Вошпвлв!, ии
тоатъ лдистре/пареа Лт Вавиоп ла локвл ачеста .
4. .]\псь пк21ц! кьвжптвл Иошпвл»! , каре гж ©8 ла врекие воастре , нпла
«рек1.:о атот попвлвл .
и . ПророчН че! че пв фост шпГпяште Ле пи'пе , ш! таГпптт* <)е во! Л/п веак.
Ш1 :в пророч1Т престе тьлт пътхпт , ип' пресге лшпърец! тар! спре ръхвой .
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а. Пророквл чел че а пророчГт спре паче, вегнпг! (13 кввжптвл квпоащевор пре пророквл , пре кпре л'а тр]'пи*с лор Иътпеяев к» крееНпцъ .
1 . 1Ш а лкат Апашеа лдптрв оки атот попвлчл лапцкрие сПи грвшлгвл лв!
1ерепна , ни ле а гдроь'п .
«I . 1Ш а Г1с Апашеа лштрк оки атот попвлвл, гкжпЛ : ата 2#че Ботпил:
аша во'в сФържта жвгвл дтпъратвлв! Вавиопвлв! о"ела грвтагН твтклор псашкриор .
Н1 . 1Ш с'а г1,,с Терепиеа .цп калеа са, ип с'а фъккт кнвжнткл Ботпвлк! кътре
1ерепи'еа , а*впъ че а сФържтат Апашеа лапцврме с1ела грвшагилв!, 2'кжш*:
п . МерцТ ии гръеща кътре Апашеа г'кжш] :
^1 . Аша а 21*с Иотпвл: лапцвр! йе летп а! сФържтат, ип" во'в Фаче цп локкл лор
лапцвр! (Ь Ф1'ер къ аша а 2"с Оошпкл: е&ягг <1е ф'ер ат пнс нресте чершчса твтвлор пеашкрпор съ лвкреге лшпърлтвлк! Вавмопвлв! .
§1. 11.П а улс ]ереии'еа л»1 Апашеа : пн те-а трпшс про тше Иотпвл, ии тв а!
фьквт пре пошлвл ачеста а пъсЬжМ спре пи'п шгь .
в| . Нептрв аче'а аша а г'с Иотпвл : хатъ ев те скоц пре тше йе пре Фаца въшжптвлв!, лш апвл ачеста ве! ткр1 .
^1 . ИП а твр1т лдп лвпа ашаптея .
К А П

Вв.

Пророчеще къ ЕвреИ чеТ роБ1цГ шалте-хсч! а"е апГ вор рътлпеа .ри ГЬт.оп , пн .«I .цпНеатпъ с» се
|тп]8:це«(П ако.ю , им ,| ;нъ пче1а се вор фпгоарче :
]ир че! че а$ рътас фп крвса.пт г|'те въ се вор
С1*|ии1 <1е са:,1с , йе ФОатете , им <1е чмпъ : им фтпронва ..к1 Ахав ии" а лк! СсЛомеа, им а 181 Сашсма
пр<|р.1Ч1.юр че:ор нмип.шми! кари .цишаль |1ии».1В1, ров1е .

1 ачестеа сжпт кввштеле кърцп, каре о а тршгс 1ерепПеа <Пп [еркса.ит
кътре че! вътржи! а! л«1 , кари ера лш лшстрешаре , (2) ии кътре
преоц! ,. ии кътре пророчи че! пипчшош! , кпрте ли1 Вавиоп л*л че!
с]1п лшстрешаре , нп ла тот попвлкл .
п . Ма! пре вртъ енпт! 1ехоша льтппьраткл , ни лдтлпърътсаса , ии Фашепи ,
пи* тот волшквл, ни тещервл , ип лсгатвл сПп Гервсалш .
г. Кж т ж и а лв! Ел;саап Ф|'в1 лв! СаФап , ни ал лв! Гаш.ф'е ф|'кл лв! хлше ,
пре кареле л'а тр1ппс Сегкчиа лдшпъратвл л»1 1м1а ла липпьратвл Вавиопвлн! .ри
Вав|'лол, 21кжп(1:
д. Аша аги; Ботпвл Бвтпегевллв! 1срай престе лдпстрешареа , каре оалдпстре!пат йела 1ервсалип .
е- 2Н|ц! касе , Ш1 лъкв!ц! , пи" съоЧц! гръсПш, Ш1 тжпкац! родврие лор .
е. Ш1 лвац!Фете!, Ш1 пащец! Фечор! , ш1Фете, ш' лвац! Фи*лор вощр1 Фешз!,
Ш1 Фетеле вопсгреле гаър1тац! , Ш1 въ фттклцщ!, Ш1 пв въ .ртввцшац! .
9.

{\) Кй.п(1 се за цлш ,

1 . (2_) ЛДп ровге .

58 , 2*
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3- ПИ въатапД «ям иъавлштвла!, ла взре в'ат лшстрешат вре воц вв!
рггац! аеатрв е! птре Боаикл . п рптрв пачеа лор ва •* паче воъ .
я. Къ аша ахю Ооамзл : сикпапвш вре ю! вророчи че! ниячйаовв! ,
2я^»с

жари елкпт дштре во!. в! съ пк п дшшале вре во! връаптори вошр1.

съ пат

« я. гесхлтап! де В1'ееле воастре , варе во! ле вкалД .
*.*<»•
. %.
'»»«а
». г.

л. . Къ веадевърате пророчеев е! воъ рптрв ввпкле шка* , ви' е* ва "I аав
тр|'аи'е вре е! .
|. Къ авжа а гк Бошнал :

вжсд се вор жвшлеа рп Вавиоп шапте-хеч! де ал!,

вой черчета вре во1 , ви' вой папе вввштеле теле вресте во1. кал рлтоарчецГ
попвлзл востра да локал ачеста.
«1 . ПИ вой гашЛ спре во! гддд де паче. ви' па реле , васъ въ ИЛ вог ачестеа.
в*. 1Швъ рггац! вътре пипе ,

ви' въвойагг1 пре во! .

п . ИМ шъ въетгц! пре шше ,

ви шъ веп.1 а»ла , де шъ вец! къгта п тоагх.

1'ш'ша вогетръ .
д1 . 1Ш шъ вой ?ръта воъ .
в| . Кг ац! 21с: пвс-аооъ Ботпвл пророч! рп Вавиоп.
51. Аша а ги; Оотпал гсгпра лв! Ахав.
пре е! рп тдипие ртвъратвл»! Вгвиопвлв! ,

ви' асгпра ле! Се Лев 1а :

1втъ е5да&

пи ва лов! пре е! ролактеа окиор

В0Щр1 .

а'| . ИП вор дха дела е! влестет рптрв тоатъ рпстрешареа двГ 1вда лш Ва
виоп., 21'к*пд: сътеФавъ пре тше Бошпбл , ввш а *ъквт пре Седекка , пи са
пре Ахав, пре варИ Та арс ршпърагвл Вавиовхлв! ва *ов .
и). Пептра *ъръ делепеа, вере .• 5 фъквт лш Гервсзлш , пи' преа-кврвеа *е—
теме четъциор лор, пи' кввхит а гръхт вапвшеле писв",

варе ев п'ат порвп-

Ч1Т лор , пи' еХ тартор 21че Оошпвл :
лл .* Ш|* вътре Саше|а Елапитеапал ве! гртл .
ш . N9 те-ат тр|шк кв пвтеле пиев , пи' вътре Со*ош'а преотал фйл дв! Иалза а 2|'с :
ка. Т)отпг,л те-а да т пре тше преот рп локал л»1 1одае преотвлн! съ те *ач1
кжроштор лш васа Вопшвлв! ла гот ошал че пророчеще, ии' ла тот ошвд че певвпеще , пп ве1 да пре ел ла рпккоаре , пи ла лоевл гавпчИ ,
кж. Ш1 аквш пептра че вц! ватхокор1т оре 1ерепиеа чел Лп Апатот. пречел
че а пророч1т воъ?
кг. (1)Х« пептрв ачеаста лат трпгнс ? кг прш липа ячесста а тр1'пи'с ла во!
дш Вавиоп 21'кд>пд : департе есте, гШц! хасе, пи лък«1Ц?. ип ръсг^Ц! гръЛп} пн вец! шлпка роада лор .
кл,- НИ ачет!т СоФоше к-ртеа ачегста ла врек!ле дк! 1ереш1а.
33 • 0) ДДа1са мсе в» ссьт ачеспа ; дв аеотра ачеаск :'ат тр;ш1с.

I Е Р Е М I Е I.

461

«6 . 1Ш с'а фъквт кввжптвл Оотпйлв! кътре Герепиеа 21'клпй : тропите кътре
че! (1|'а лтстрешаре , глкжпс] :
не . А 1н I /Лчо Оопшкд аскпра л«1 Сатеа Елапнтеапвл , йе вреше че апророчк
воъ Саше1а , пи ей па 1'ат трепне пре ел, ни ва фъкйт пре во! съ пъйъждащ! спре
ШШЧвПЪ .

«3

Пептрк ачега аша агнзОотпвл: 1атъевв-01й черчвта асйпра лй! Сатеа, ни

асйпра пеатклй! л«1 , ни' лй ва <м аЧптрв е! от лттрв во! , кареле съ вагъ бйпътъцие , каре ей ле вой Фаче воъ .

К

А

П

Л.

ЛДппа|пге вестеще 1к<1еиор , пЯ зк1 (сраи .пптопрчереа На роБ1а чеа греа ^п каре пептрх пгкателе ене
е» Ц1пеа ; пи квш кг (1ь»ъ цштоярчере вор сюжг зь] Мхшпегек, пи л»1 Оав1й .рптъратив!, пре каре е! .]и ва
скма лор .щп [>& Фер1Ч1ре , пи жгршъ пшре сгтвт! ире .рпшротииичп дор

квжптйл , каре с'а фъкйт кътре Герепиеа Дела Ботпвл съ гшъ .
в . Аша а шс Ботпкл Бвтпегевл лй1 1сраи , 21'кжпс1 : скр1е тоате
кйвштеле , каре ат гръ1т кътре тше пре карте .
г. Къ 1атъ ВП1 ъ\ ю 21че Богопйл : пи вой лттоарче лтстретареа
попйлвлй! плеЗ 1срам , пи алв! 1ййа , 21'с-а Оошпйл Атот-цНторйл ,

шП вои1

лттоарче пре е! ла пътжптвл , каре л-аш с!ат пър1пциор лор , нп'л вор стъпжгп пре ел .
д . 1Ш ачестеа сдпт кввштеле , каре а грък Пошпкл асвпра лв! 1срам , пи
асвпра лйГ 1в(1я .
6- Аша а В1С Оотпвл : гласил лтФршошерн вецТав21 Фр1къ , пи пв есте паче .
е. ^птревацТ ,

пи вейец! , (ю с'а пъскйт фШ? ци пептрв Фр|"ка , лттрй каре

вой ц)'пеа пижлокйд (1), ни тжптмреа ?

нептрв къ аш въгвт пре тот откл ,

ни тжнцле лй! престе пнжлокйл лй! , ^пторсв-с': 8 Фецеле спре гълвшаре .
3 . Къ таре с'а фъквт 210а аче1а , ни пв есте ка ачеш , ни врете стриптъ
есте лй! Таков , ни сПптрй ачеаста се ва шхптв! .
н. ]\п 21оа аче1'а 21*с-а Оошпвл :

сФържта-вспй жвгклс1ела гритагкллор, ни

1оа»
2. -■
—н.
Ако*

легътйрие лор вою рвшпе , ни та! шйлт нй вор лвкра е! ла стрет1 .

ь. 1$.

а. . 1Ш вор лйкра 1)оншйлй1 Ввтпегеалн! лор, ни пре Бавт* липпъратвл дор воШ
скйла лор .

сч,ФС:
1. 15.

I. Аша а 21'с Ротихл : рнНкат-ат гирсшре , йорероесъ есте рапа та,
«I . N8 есте чте съ жйиече жвйеката та ,

спре (Ьрере те-а! вшеНкат , фолос

пв есте Ц1е .
№ . Тоц! прхетепИ тъ! те-а вГгат пре т!пе, пре тте п» те вор лттрева челе
(1е пачеа та , къ кй рапа връжташйлв! те аю лов^т ,
атоатъ пе^рептатеа та , л^тшв.1Ц1'тв-с'а8 пъкатеде трде .
«. (0 Шалме.

черторе лштър^ъ асвпра
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п. Пептрв аче|"а тоц! че! че те тъпжпкъ пре ппе, тжпка-се-вор ,
връжташптъ! карпеа лор тоатъ о вор тжпка ,

шаТ твлт Лекжт пейрептъцлле

тале с'а фпшвлцп пъкателе тале, фъквт-гв" ачестеа ц'е ,
фП«р1кошагъ пре тте спре лдпФрГкошаре ,

шГ тодТ

пи* вор ф' че! че те

ии пре тоц! че! че те-п пръйат нре

Т1пе , йа'1-вош ла прааЧ.
д1 . Къ вой айвче вшдекареа та, йе рапа та чеа кя а"крер! вишека-те-воЖ,
х'че Потпвл, къ р'сш'т те-а! кетат, вжпатъл вострв есте, къ пв есте чел чем
кавтъ пре ел .
!<**»
43- 1.

^1 . Аша 21че Ботпвл : 1*атъ ев" вой л^птоарче лшстретареа ль! 1аков ,

ш/

роБ1*теа лв! вой шит', ни' се ва ъИИ четате (Ьасвпра лшпъл-ц'те1 е!, пи попзлем

4* 2.

йвпъ жяйеката са ва йорп' .

Лил:
1. то.

51 . Ш' вор е ни с"сла е! кжптжпа' , гласвл челор че асоакъ, шП вой .ртшклц*
пре е!, ии пв се вор липпкцта .
а'| . 1Ш вор втвла фп лор ка таГпаште , пи търтврНле лор л\тпреажта Феци
теле се вор .ршдрепта , пи вой черчета пре тоц! че! че'! пекъжеск пре е1.
ш . III]' вор ф" та! тар! а! лк! (1екжт е! ,

ни Рошп ал лв! аЧптр\т.псвл ва ей» ,

ии'! вой асЬпа пре е!, пи се вор лдптоарче ла юше , къ ч'ле есте ачеста , каре
а (1ат пита лк! , касъ се лдптоаркъ кътре пипе , ж'че Ботпвл .
л. . Къ врщеа Ботпвлв! а еннг тжто.съ, еинт-а врпле хръмпйв-се, престе
че1 пекре(Нпчоип ва веш .
к . X» се ва лштоарче ьрпдеа тжщ'е! Ботпвлв!, пжпъ че ва Фаче, ии пжпъ че
ва ашеал лдптрепртйереа нигш! лв1, ^п и 1 леле челе ае апо! вец! квпосще ачестеа.

К А П

АА

7Аче Оотпвл П вя .рптоярче пре попвлвл счв 1сра1л <Лп рош'е , кв .вптрк тв.те ввпгиц! с» слвжягк
Оопшкки: пептрв а ч »■ / а се оорвпчсще съ пв'ш| та! пллпгъ РахП пре фп съ! . |сра1Л квпоаще , кг <1ва\
врс<1 /тис с'а черги, им пептрв аче1'а сг покгеще , <]сснре стрвгврвл челакрв, пп аеслре леггтвра чса
поъ , квре ва *аче 1)ошпвл ьв каса лв1 край, ии ив ва леиъ<]а съшжица лв! папъ .]шс»&ршлт .

п вретеа аче!а гю-а Ботпвл:

Ф1-В015 Бвтпегев пеатвлв! лв! 1сраи,

1111 е! ВОр Ф1 ППв попкл .
н. Аша а г\с Ботпвл : аФла-вой кълйвръ Л1П пвспе кв че! перц^
Де соБ»е , шерцец! , ип съ пв шердец! пре 1сра1л .
г. Роптал Ле (1епарте се ва пръта лв!, к» 18Б'ре вечгнкъ те-а 18Б1Т пре ше,
пептрв аче1а те- ат трае пре тше спре лдшЬраре .
Къ те вой %Ш ,

Ш' те ве! гШ Фечоара лв! Гсраи , л^пкъ ве! лва т^швшп

та, ип ве1еип кв сйвпареа челор че жоакъ .
Пептрв къ а! съсПт ви лдп шъг^рие Сатпр1е1, скИпЛ съЛц!
лв! ЕФраш (1) , пи лъ^ац! .
5. (0 Лп впеле Е1В-Н пс се амг : ^п тггврие ^в! Е:ра1М.

л^и тъг^рГлв
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« . Пептрв къ есте чл с!е кешаре челор че ръспвпа* л>п тъгврив лв! Ефраш ,
!,»;,.
«К8.ЩЦ1- въ , пп въ сьщ! ^п Сшп ла Ботпвл Т)ътпегеъл вострв .
2 3
д. Къ аша аа1'с Оогапнл лв! 1аков , весе.и'иЛ-въ, веселщ(-въ,
пи стр!гац! ми1е»
престе капхл пеатвриор , пъгпе Фачец!, им лъвиац!, 21чец1: тжптв1Т-а Бот- 4 2
пкл про попвлкл съ» , пре рътъш(ца лв! 1сраи .
й . 1атъ ев" л\! айьк пре е! бела ппагъ-поапте, пи воШ абъче пре е1 сюла тарцтеа пътжптвлв! ла сървареа Фгсек (пащсл»!), пп ва паще *н швлц! , ш1 се
ВОр ЛШТО;фче 8141 .
а. Кв плжгцере а епит , пп кв тжпгжере воШскоате пре е! вбътжпоУ! пре
да кв^цер! Не апе ла кале Нреаптъ , ни пв вор рътъч1 лдптрв еа , къ т'ат фъквт лн! 1сраи татъ , ии' Ефраш чел лПтж! пъскйт ал пнев" есте .
I . Авгщ! к«в)'птеле Ботп8лв1 пеатвр! , ии вестщ! ла сстроавеле челе йе аепарте , 21*чец1: чел че арГсшт пре 1сраи лл ва ип айвпа пре ел , ип'л ва пъг!
пре ел , ка чел че поще тврта са.
41 . Къ а тжпт81Т Ботпкл пре 1аков скосв-л'а пре ел аЧп тжпа челор та! тар!
Лекжт ел , ии' вор веш , пп се вор весел! дп твптеле СИопвлв! .
я1. 1Ш вор веш' ла ввпътъцие Ботпвлв! ла пътжптвл гржвл8!,пн ал вшвлк!,
ипал роаНелор, ипал вкелор, ни" ал оиор , пи в а Ф1 С8Флетвллор ка вп пот ро<Ь'т , Ш1 та! твлт пв вор флъпшш .
г1. Атвпч! севорвчквра Фечоарелс дптрв аавпаре Ле тшер! , ип че! вържи! се
вор Бвквра ип вой лттоарче плжпиереа лор лштрв Бвк<ф1'е , шГ! вомФгче пре е!
весел! .
А1. Во1'в търг ни* вой лтвъта свФлетвл преоциор ФПлор ле! Лев!, ии попклвл пие» Не ввпътъцие теле съткра-се: вор.
е! . Ашл апе Оотпкл: глас лш Рата с'а авгпг: плжпс, иптжпгвфе, ипжоле
а Рахие!, каре плжппеа пре фН съ!, пи п'а врвт съ се тжпгже , къпв сжпт .
91. Аша 21'че Ботпвл: сълтчетеае гласвл ттв дела плжпс, пп окп тъНелалакрътие тале , къ есте платъ лвкрвриор тяле , ил се вор л1птоарче (пп пътжп
твл връжтгш1лор .
д> . Статоршк Филор тъ! .
ми АхгШ ат авгк пре Ефраип плжпгжпо' , пеаепатв-пГа! пре пипе , нп т'ат
пеЛешнт , ев ка вп в|'пел пв т'ат лшвъцат , лштоарче-тъ пре тше , пп тъ вой
дптоарче , къ тв ещ! Ботпвл Бвтпехевл тгей .
*1 . Къ йвпъ роБ1'еа теа т'ат покъ1т , Ш1 йвпъ че ат кйпосквт , ат свсптат
пептрв а] леле рвнппърЛ, ни' ат арътат ц!е, къ ат лват окаръ ш'п «перецеле теле .
к. ФШ 1«Б1*т Ефро1ш , пне првпк(1), пептрв къ сжпт кявштеле теле дптрв
ел , адйкжпаУтГ птште л^т! воШ абвче апппте бе ел , пептрв аче1'а ат сжрге1т
•пре ел , тхлъШ вой тив! пре ел , 21че Ротпвл :
И>. (1) Пл»т.
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к» . ^птъреще-те пре -пие Слоапе, фъпоктшцъ, Дъ пиша та пре ктерП т
пре калеа г каре а! втвлат , лштоарче-те Фечоаръ Гсраи , лдптоарче-те лдп че
тъцме теле плжпгжпД .
кв . Пжпъ кжпД те ве! лштоарче Фатъ Фъръ Де чшете ? къ а фъквт Пошпйлс шхл
та/ре спре съсПре поъ , лдптр» тжптв1рс вор вшвла лдтпрежкр оатени .
кг . Къ аша а г!с Ботпвл : лдпкъ вор гръ! кввжптвл ачеста лш пъпшптйл лг
1»Да , пи' лдп четъцие лв!, кжпД вой лдптоарче ров1еа лкТ, ш'пе есте кквжптат Т>ошпвл престе Дрепт твптеле чел сфжпт ал лв!.
кд . 1Ш че! че лъквеск лдп четъцие лв! 1»<3а , пи лдп тот пътжптвл л»! лдтпрегшъ
кв плвгарвл , нисева рШка лдптрв твртъ .
к@. Къ аю лдтвътат пре тот свФлетвл сетос , ш! пре тот снФлетвл Флгтжпв Уат
сътврат .
кз . Пептрв ач<иа пГат сквлат, ни' ат въхйт , нисотпнл пие» Двлче т/ с •
ФЪКВТ .

кз • Пептрв ачеьч 1*атъ В1п хие , хпеОопиш: пи воШсетъпа пре 1сраГл . ш
пре 1вДа сътжпцъ (1е от , ии сътжпцъ г1е в!тъ .
кй. НИ ва Ф1 преквш ат пр1'вшат асвпра лор, касъ"1скрп, ни' касъ'1 К1'пвегк,
аша В018 пр1*в1'п'а спре е!, касъ'1 гк!еск , ни касъ'1 сгДеск, 21че Г)ошп«л :
кл. . лдп хиеле ачелеа пк вор та! 21че : пъртци ав тжпкат агврк!ъ(13, ии
еПпци Фплор с7;^ стренс/ит .
1ехвс
18- 7-

а . 'П Ф1в-кпре лднтрв пъкаткл съв ва ткрц ни' челкТ че а тжпкат агврМасъ
вор стрепе/л Дмца дь! .
ал . 1атъ В1П хие , хаче Ботпил : пп воШ пвпе косП лв! 1сраи , пи' кесП м

ЕвреТ

1вДа легътвръ поъ с!е паче .
ав • N8 Двпъ лдпшъкареа, каре ат фъквт кв пъртщ! лор лдп 21'оа, лдп каре Тя

•• *■

лват пре е! Де тжпъ, ни Чат скосДш пътжптвл Егшетвлв!, пептрв къ аче!'а п'а*
рътас лдптрв ашъхътжптвл пиев , пи ей" п'ат гр|'ж!т Де ДжпшП, 21че Бопшл :

Кщ|«г
дг . Къ ачеста есте ашехъшжптвл пиех Де паче , каре во]'а ашеха кв каса ляТ
.» 16. 1сра|л с!кпъ хиеле ачелеа, 21че Оотпвл : Да-вои$ лецие теле лдпгжпйврие юр,
ми лдн 11МШ1ЛС лор ле ъоИ скр1, ни ле вой Ф1 лор 1)ктпехей, ни е! вор <м пие
попвл .
ал» • Шл пв ва та! лдпвъца ттепеа пре вечтвл съ8, ми пре Фрателе съ8, %'\ф»ггв
кжпс! : квпоаще пре Ботпвл , къ тоц! тъ вор квпоаще Дела чел т1к пжпъ ла чел
1. *».
твре ал лор , пептрв къ пилоепв вой Ф1 пеЛрептъц1*лор лор , пи пъкателе лор
пв ле во18 та! потеги.
а^- Ое се ва лдппълца червл та! све х^че Оотпвл : ип Де се ва етер! Фаца пътжитялв! та! жос .
ле . ИП е» пв во1й гоп1 пеатвл лв! 1српи , х1че Оотпвл : пептрщ тоате , кяго
а фъквт .
к9. (О ЛЛкъ:

стрьгвр ггпагск, («а аьр* .
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лд . Аша аги; Ботпвл : чел че ай аатсоареле спре лвшша гие!: лвпа, пн
стелеле спре лъпппа попци , ип стр1таре лип тпре , ип свпъ валврме е! , Оотпвл
Атот-циторй есте пвтеле лв! .
ли . Ле вор лтчета лепие ачестеа с1ела Фаца теа , 21*че Ботпвл : ип пеатвл
лкТ Гсраи ва лтчета а Ф1 пеаш лшпаштеа Фецм теле лдп тоате гиеле .
ад . 1атъв!п гие, гпе Оотпвл : ип се ва гШ четатеа Оопшвлв! беля тврпврме лв! Апатеи пйпъ ла поарта вппвлв! , ип ва еии' гаъсвра е! лдтпреожша
л»! , пжпъ ла сюалврие лв! Гар1в , ип се ва лижвппвра лшшрежвр Ла шетрп алесе.
м. 11И тоц! Асаршоти пжпъ ла пжръвл Ахелкейро, п,т,пъ ла впгви порцЛ ка1лор ръсър1твлв! , сФшдоре Ботпвлв! , пи та! твлт пв се ва ствлпе ип пв се ва
стрмса пжпъ лшвеак .
К А П

ЛЙ .

ЛавекхЬпосор а-ц,.т.ш1 шапц асвпра ]е[>вгалпн8лк1 , пи ]ерепи'еа »ппс1 сяпт пан л^п^артча тепипцП,
а квтпърат (Ип пнрвшс» 1)отпвла> цяр1оа йт Апатот йела 8пк18л съ8 , пи а пор8пч1Г съ се ц<е картеа
катпърърп : потепеще .агшаппса ИотпвлаГ 4ачер1ле Ле мое кз Край: Х1че Оотви : кь ва йа четатеа
кя аипалхл .рп шапа лнппгратглвГ Вавиопмг! , пептрз лдпкшареа лЬлмор, Ч| апоГ 1аръ'Ш1 .|П ва мета
-тдп крячалнп , им ва «ачв к» е[ л< гътиръ поъ йе лсие, аа съ'1 слвжвсаъ Ип тоатх ниша .

ввжптвл Ботпвлв! , каре с'а фъквт кътре 1ерепиеа лш апвл ал аечелеа ал лдтпърптвлв! СеДеьчеа, ачеста есте апвл ал опт-епре-гече-леа
ал лв! Лаввхойопосор лшшъратвл Вавиопвлв! .
в. Ш|' пвтереа лтпъратвлв! Вавиопвлв! а фъквт шапц асвпра 1ервсаЛ1ГП8ЛЙ1, ип Герепнеа съ пъгеа лдп квртеа тстпщн, каре есте ла каса лдтпъратвлв! .
г . фптрв каре л'а лшкю пре ел лдтпъратвл Се6ек1ва , хшжп<] : пептрв че тв
пророчещ! , г^кжпй , аша п г\с Вотпвл , 1атъ е8 сЪв" четатеа ачеаста лш танпие лншгьратвлв! Вавиопвлв! , ии о ва лха пре еа ?
д . 1 1.1 1 Сес)ек1'еп лшпъратвл лк! Гм1а пв ва скъпа Ат тжпа Лалаеиор , къ
с1жгк1к-се се ва Аа лш тжнпле лтпъратвлв! Вавиопвлв!, ип' ва гръ1 гвра лв!
ла гвра аче.ша , ни' оки лв! окП ачсл81а вор ве(1еа .
5 . 101 ва штра СеЛемеа лп Вявиоп , ии аколо ва твр1 .
з . ИЛ квваптвл Вотпвлв! с'а фъквт кътре 1ереш1'еа, /лкжт! :
3 . 1атъ Апатеи Ф1'вл лв! Салот Фрателе татълв! тъ8 в!пе кътре тше , алкжп(1 : квтпъръ ц|'е цариш теа чеа йш Апатот , къ (Ь;пъ рвНегпе Ц1е съ кввше съ о квтпер! .
и. Ш1'а веп1Т ла пипе Лпаше1л 4>счор»л лв! Салот фрателе татълв! т1*е8, йвпъ кввжмткл Ботпвлв! ла ккртеа тошшцЛ , нп"ах1'с: квтпъръ ц|'е царша теа чеа
т'п Апатот сИп пъшдштял лв! Веп1атш, къ ще съ ка^е а о квтпъра пре еа,
къ тв ещ1 ьътржп , ни' аш кьпосквт къ кгвжптйл Вошпвлв! есте .

59.
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л- 1Ш аш квшвърат дарил л*1 Авагаем ф!вл фрателх! татък»!
1 аш вае (4ат) ла! шавте еиле . вп хече аржйщ! .
I . Ш|' аш еср1е ла карте , ви' аш аечетлетт. ай аш вас апртарО .
вае арвлпвхл лш ккшвъвъ .
«I . Ш| аш лват картеа ма ое клвпъраре , чеа чептъ , вп вечетлмтъ .
м. ПИ огв аат вре еа лв! Варвх Фечоркл лв1 Мр|"е фш лв! Масе^
влштеа окиор л»! Авашем, Ф15Л Фрател;! татъла! Ш1ес, ша двааштеа
кадиор челор че ста търтвр!'е . ви екр>еа ал картеа чеа Де кашаъраре . вс.
жплаштеа окиор 1п1еиор челор че ше4еа дп ввртеа теаиидП .
п . 1Ш аш ворвпч!т лм Варвх дпвмптез лор. и'ким] :
д|. Аша а х!е Оошпвл Атот-диторвл Овтпехевл ле! 1сраи: 1а картеа вааьвгргрП ачецпа . ви картеа чеа чет|*тъ , пи о ве! ввпе дп аас Ле страмвгъ . иеъ ръшже хие швлте .
*\ . Кг аш а г'к Оопшвл : лшкъ се вор та! кввшъра кесе . вп паргог. ш
вП дп пътжптгл ачеста .
51. НИ ш"аш рггат кътре Пошпвл, («пъ че ст аат картеа кгтпърърП ах! Ва
ргх Ф1*вл лв1 >1'р|'е , х1кдп«1 :
«| . Боашое чел че ещ! , та а! фъквт червл , пи пъшжпт&л кв пвтереа та чеа
Еш1р« лпре , пи кв кради тъв" чел длпалт, пи' рнПкат . швик бе тше пк се ва асквв*>
л 7
И) . Чел че ла ши аач! пилъ , пи' ръсплътещ! въкателе пършдиор дп слой
г л*о* фПлор авоъ е! . Бвтпехевле чел таре , пи таре .
5 »
4.1 . Ьошпвл сФатвлв! челв! тяре , пп пвтершк дптрв лвкрврц Овтпежевл ж
таре пи Атот-циюр, ви Оошпвл чел кв пвше шаре, окН тъ! еалт аескавв! сам1
тоате къие Филор оатешлор , касъ 6в1 ♦1'е-кърв|'а ввпъ Фаптеле лв! .
к . Чел че а! фъквт сегапе , пи пипвп! дп пъшдптвл Еппеткдв! , вп вхвъв.
Х10а ачеаста пи дп Гсрам , пп дптрв пътжптеп! ,
вп 'д1 а! фъквт иде ввюе
ка дп г |'о а ачеаста .
к» . НИ а1 ек ос пре попвлвл тгв 1сраи <Нп пъшдптвл Еппеткл»! кв сегапе ,
ви кв Ш1П8П1 . кв шдпъ таре , Ш1 кв врац дппалт , Ш1 кй вейер! шар1.
«е. ПИ ле-а1 с1ат лор пъшаптвл ачеста. каре а! жкрат пърпщиор аор . пътдпт , <Нп каре кврце лапте , пи Ш1ере .
кг . III |* аХ штрят , ни л'а8 шощеп1т пре ел, Ш1 п"ав асквлтат гласвл тъ8 , т
дптрв порвпч1ле тале п'<'18 вшклат , тоате клте а! порвпчи лор, еъ Факъ в*»1
Фъквт , Ш1 а1 фъквт кгсъ В1е асьпра лор тоате релеле ечестеа .
«д. 1атъ глоата яб веш'т ла четате, касъ о !а пре Лдпса, Ш1 чотатеа с'а
йеп дп шдшие Аалаеиер, челор че о кат пре еа, йе Фада саБ|'е1. пи' а Фоатете1 , преквт а! /ю, аша с'а фъквт .
ке. Ш! тв 2141 кътре Ш1пе : квпшъръ'ц1 Ц1'е дар1пъ кв арлпт , пп ат скрк;
карте , ш1 о аш печетлвп , и и' аш пвс търтври, Ш1 четатеа с'а Дат жп ш&1шле Хал^еиор .

,
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кз. 11Н а фост квв&птвл Ботп«лк1 кътре 1ш"пе, гш&па1 :
«з« Е« Ботпйд Бвтпеяев' атот тркпвл , а« асквпае-се-ва чева йе пипе?
кн. Иептрк аче1а аша а г\с Ьотпкл Бвтпегевл лв! 1срам : АжпАъ-се се ва о"а
четатеа ачевста лш тжшме лдтпъратвлв! Вавиопвлк! , ни ел о ва лва пре еа .
к.о. . НИ вор веп1 ХалйеН бяпА ръгвош асвпра четъци ачеци'а , пи вор ар(1е четатеа ачеаста кв фок , ни вор арсю каселе , лштрв каре а тътдиат пре
пойкрие лор лв! Ваал, ип а» тврпат тврпър! ла йвшпехе! стрепп, касъ тъ атъраскъ пре тте .
л . Пептрв къ ера фп лв! 1срам , пп фн л»1 Ьаа сшгвр! фъкжпо" че есте ръ»
лупнаштеа окмор пи'еТ Лп тшерецеле лор .
Л1 . Къ спре мцнпе , ни" спре тжшеа теа ера четатеа ачеаста, Ив гша,
л\п каре о а гиНт пре еа ш! пжпъ лш гша ачегста , касъ о швт пре еа бела
Фаца теа .
а! . Пептрв тоате ръвтгцие Фшор лв1 1сраи , пн а! лв! 1вс1а, каре ле-а8
фъквт касъ тъ атъраскъ ачсрпа пре пипе , пи' лшшърпци лор , ип воерп лор ,
Ш1 че! та! тар! а! лор, пи преоцП лор, ип пророчп лор, вървацп лв! Ша,
ип че! че лъкма лш 1ер»сал1*т .
аг . ЦП ав лшторс кътре тше аосвл , ип' пв Фаца , ип '1ат лтвъцат пре е!
съ тжшче Ае сНтшеацъ , ип п'а8 асквлтат та! твлт , касъ 1а лшвъцътвръ .
лдЦПавпвс спшкъчвпие лор лш каса, лш каре с'а кетат пвтеле пие» 4Л|тпъ:
престе еа , лштрв пеквръцПле лор .
31. 4.
л(г. 1Ш 1Ь гШт кашщие л»! Ваал челе Ип валеа Ф]влв! лв! Епот , касъ ас!гкъ
пре фп съ!., ип пре Фетеле сале лв! Молох лщшъратвлв! , челе че п'ат порвпчю
лор, ип пв с'ас;ит лштрв шипа шеа , касъ Факъ крлчкпеа ачеаста, касъ грешаскъ 1в<]а .
Л5 . НПаквташа а21с1)отпкл Вктпегев лк! 1сраи пептрв четатеа, Ае каре тв
2141, <1а-се-ва лш тжипле лшпъратклв! Вавмопвлв! кв сав1е, ип кв Фоатете , ни
кк Лвчере :
лз • 1атъ е8 ^1 абвп пре е! Ип тот пъш&птвл, «пое Чат рюннтпре е! лштрв
пшпеа теа , ип лштрв 1кцнпеа теа , ни лштрк лштърлтаре шаре , ип'1 всш
лштоарче пре е! ла локвл лор , ии'1 всш ашъга пре е! кв пъаежае .
лн. ИП вор ф! пне попкл , ни ев В01В Ф1 лор Вктпегев .
л.0. . ПП В01В Аа лор алтъ кале, иналть шипъ, касъ се театъ (1е пипе .рп тоате
шеле спре вшеле лор , пи фп лор а*8пъ е! .
м. ПИ В018 пше лор легьтвръ.вечткъ , каре пв о воЙ лштоарче (1кпь е!,
Еппре
Ш1 В01К (!,1 Ф}»1ка шеа ^ш пипа лор, касъ пв се аепъртеге е! бела пипе .
34. ю
ма. Ш1 вой черчета «ле Фаче шпе лор , ни л11во!'в съЛ пре е! пре път&птвл 2Леце
ачеста лштрв креаЧпцъ, Ш1 л^птрв тоатъ пиша теа, Ш1 л^птрв тот свФлетвл .
5- 2-

59. 2#
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мн . Къ аша 2|'че Ботпкл : лт че кт ат а<1вс асвпра погшх.ш ачествха тоа
ръвтъцие ачесте гаар!, аша ек вой айвче престе е! тоате ввпътъцие ,
ка
ат 21*с лор .
мг. 1Ш се вор квтпъра лдпкъ царт! лдп пътжптвл , де каре тв кМ, К"Ь ва
пекълкат <1е оатеш , пн а"е В1те , ип с'а йат лдп тжшме Халйемор .
ма . 1Ш вор квтпъра цпрпп кв арпшт , пи ве1скр1 лдп карте , пи ве! пече тля"
Ш1 ве! пвпе търтнри лт пътжптвл лн! Вемапнп, ни' лдтпрежврвл ГервсалГтги
пи лдп четъцие лвТ 1вс!а , пи лдп четъцие швптелв! , ил лдп четъцие СеФллеП , пг
лдп четъцие Кагеви , къ вой лдптоарче лдпстрешърие лор .
К А П

ЛГ.

•
Фъгъйвеще 1)ошпк1 къ ва ерта пъкателе поп-л.мм егв шГл ва .пптоарче Лп реше , яргчжпй шклте *«с§'
йе мпе ; пп ва о>4ръсл1 ля? РавМ ог!раС1а Лрепгъцм , фтпжпй е)рептате , ип жиНекатъ прв пъшапт, пп^
есте легьтвра Ооттик! кв 0ав|(1 , пп кв сгт&пца лк! 1аков , касъ о .цттвлцеаскъ Фоарге .

В 1 а фост кввжптвл Ботпвлв! кътре Гереппеа ал-с!о1-леа ржпс!. пп е^
ера лткъ легат лдп квртеа тетпщи , гжжпс! :
п. Аша а 21*с Ботпнл : чел че а фъквт пътжптвл , нн л'а вргИ
пре ел ка съ'л лдпйрептеге пре е^ , Ботпвл есте пвтеле лв! .
г . ИП а стр)'гат кътре пипе , пи вой ръсивпйе ще, пп вой епвпе Ц1*е лвкр :
гаарТ, пп тар! , каре пв ле-а! цп'кт .
^ . Къ аша а 21С Оотпвл Октпеяекл лв! 1срам пептрв каселе четъцп ачещГа.
ип' пептрв каселе лдтпъратвлв! л«1 Твйа челе че сжпт спре шапц ,
е- ПК спре варекаде , касъ се ватъ асвпра Халсюиор, пи о вой хтплеа!?е
са с1е оатеш торц1, пре каре 'I ат лов1т кв 1вцшеа теа , ип кв тжша теа , го
«ип лдпторс Фаца теа де кътре е! , пептрв тоате ръвтъцие лор.
е. 1атъ ен адвк е! лдшиегаре де рапъ, ни леак , пп' о вой впн]ека преея. ш/
вой аръта лор касъ асквлте, пп' лд! вой преоцл" пре е1, пивоЙФаче паче, ппкресНпцъ .
д. НИ вой лдптоарче лдпетретареа ЛйПвйа, ии лтетреиюреа лкПсрам, шП
вой гШ пре е! ка пп' таГшппте .
и . ШП вой квръц] пре е! сю тоате стржтвътъцие лор , кари ев греппт пие ,
пп пк пи вой г.Нече анните бе грешалеле лор , каре ай греппт пие, ни с*а8 с!епърт.1Т йела т1пе .
а . МП ва Ф1 спре веселие , ни спре лав^ъ , ш! спре тър1*ре ла тот поовлхл
пгт,т.птй.1Н1, карЛ вор ав21 тоате ввпътъцие , каре ей вой Фаче , ни' се вортете , ннеевор атърж пептрв тоате ввпътъцие, ни пептрв тоатъ пачеа , каре е*
во!в Фаче лор .
I . Аша 2|'чс Ботпвл: лдпкъ се вор та! авг! лдп локвл ачеста, пе каре'л штЩ1во1
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П8СТ1Й есте Де оагаепТ, пи Де впе лдптрв четъцие лв! ЬДа , пп в!п пФаръ а 1ервсал1тклк1 челе пестите , пеФппД оатегп , пи' в'те : глас Де весел'е , пп глас Де
ъвкнр'е , глас Де пирони глас Деппреасъ, гласял челор че г'к :
А1 . Мъртвр'сци'-въ Оошпвлв! Атот-циторвлв! , къ есте б«п Оошпвл , кълдпвеак есте пила лв1 , пп вор въга с!ар»р1 лдп кгса Ботпвлк! , къ вой лдптоарче
тоатъ лдпстрешареа пътжптвлв! ачеств'а , кп шаГпаште , г'с-а 1)отп«л :
в' . Аша а ж'с Оотпвл пьтериор : лдпкъ вор ф' лдп локвл ачеста лдп пвспв , лдп
трв каре пв есте от , пи в1тъ лдп тоате четъцие лв! , попасвр! Ае пъстор} аДъпостдпД оие .
г1. ^п четъцие швптелв!, пи лдп четъцие СеФиеТ , пи' лдп четъцие №гевеН,
ии лдп пъшжптвл лк! Вешаппп , ни лдптрв челе Де прш прежврнл 1ервсал'твлв1 ,
ни лдп четъцие лв1 1вДа , лдпкъ вор трече оие пре тжпа челв! че пвшъръ, ж'с-а
1)огш1«л :
К А П

дд .

Вестеще Попиш къ па (|а пре дпппратм Ссгк-ки лш таЛшле .ршптрптмк! Вявиоаив! , лшшревпъ га
1ер»саЛ1т»1 , пре жаре ь< фок .рл вор арйе , пептр» къ п'а пъг1т легътра каре а* фъквт льппапгтеа ПопшклкТ ,
квсъ словоахъ пре ЕпреП че! че с'»8 фост свпвс ров^еГ .

квжптвл, каре са фъквт кътре Гереппеа ДелаОотпвл, кжпД ХяввхоДопосор лдшпъратвл Вавиопвлв! , пи топтъ опиреа лв! , пи тот пъ
шжптвл лдпшъръще! ле! Аа ръгвоШ асвпра [ервсалшвлв* , пи асвпра
т»т8лор четъциор лв" ЬДа, г'кжпД :
к. Аша аг'с Пошпвл : терцТ ла СеДек1а лдшпъратвл лв! ЬДа , пп веТ 7л'че лк! :
ДжпДа се се ва Аа четатеа ачеаста лдп тж1шле лдтпърптвлв! Вавиопвлв!, пп о ва
дка пре еа , пи о ва арДе пре еа кк фок .
г . ИП те п» ве! скъпа Д[п тжпа л«1 , пи кк пршсоаре те ва пр'пДе , ни лш
тжйиле Л81 те веТ Да, ни окН тъ! вор веДеа окН лв1, пи гвра л«1 кк гвра та
ва гръ" , ни* лдп Вавиоп ве! 1птра .
д . Ч' ескклтъ кквжптвл Вотпвлк! СеДек'е лдшпъратвл ляТ 1вДа , аша г'че Т)отпвл : пв ве! ткр' Де сав 'с .
р. Кк паче ве! твр' , ии прекхт а плжпс пре пърпцт тъ! , ии' пре че! че а
лдтпъръц'т шаГпатте Де т*пе, плжппе-те-вор ш! пре т'пе ии пжпъ ла 'аД те
ворплжпце, пептрв къ кввжпт аю грък ев , г'с-а Оошпйл :
о . ВЛ а гръ1т 1ер1Ш1еа кътре лдшпъратвл СеДек1еа тоате кввштеле ачестеа лдп
1е ресал 1Ю .
3- ПП пвтереа лдшпъратвлв! ВавиопвлвТ Да ръгвой асвпра 1ервсал]'твлв1ч пи"
асвпра четъциор лв! 1вДа , ш! асвпра ЛахювлвТ , пп асвпра АгкеТ, пептрв къ
ачестеа а8 фост ръшас лдптре четъЦ1ле лвТ 1вДа четъц! тар! .
и . Кввжптвл , каре с'а фъквт кътре 1ерепи'а Дела Оошпвл, Двпъ че а съвжрнит
лдшпъратвл СеДек1*еа ашегъшжптвл кътре попял, касъ кч'ете слово7лре ,
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л . Касъ слоБОагъ Ф1в-каре пре слвга са , ин Ф1е-каре про слвжшка са, прв Еврев ,

ип пре ЕврсГкъ , касъ пк ровеаскъ върват <и'п каса лъ\ 1сраи (1 ) .

\ . III 1 с'а§ лдпторс тоц! че! ша! шар! , ни тот попвлвл , кари а штрат ^а

а-

шехътжпт,
»| . Касъ словогеаскъ Ф1в-каре пре слкгаса,

ип' Ф1с-каре пре сдвжписа

са,

пи 'I а лгсат пре е! , касъ п» Фхе слвпТ , "ни слвжшче .
№ . НИ с'а фъккт кквжпткл Ботпялв! кътре 1ерепнеа , 21кжп<1 :
п . Аша а 2|"с Иотпкл Бктпогейл лк! 1сраи : ен ат пвс легъткръ кв пърищп
вогщи , Л1П 21'оа , лдп каре 'I ат скос пре е! сНп пътжптвл Егшетвлв! аЧп каса ров1е1,
Кпире
21 а-

21кжп(! :
А| . КжпН се вор плш1* шосе ап! , ве1 словож! пре Фрателе тъв пре Евреил,
кареле се вп щ'пс1е дое , ип ва лвкра Ц1*е шасе апТ, ип съ'л лаш! пре ел сло-

з Лспе.
,0- ,а

БО(1 , Ш1 пв пГав асквлтат пре пипе , ни п'а« плекат врекла лор .
^' • "" астъг! с'я« лшторс съ Факъ че есте брепт идлтпптеа окмор пи'е1( касъ
Аса елов 021ре <и"е-каре

апроапелв! сън,

ни' а фъквт фъгъЛвшцъ лшпаштеа ФецП

теле , лт каса , лдп каре с'а кетат пвтеле пиев лштрв еа .
61 . ПИ в'ац! лшторс , ни ацТ спвркат пвтеле плен" , кесъ лттоаркъ Ф1е-каре
пре елвга са, ип Ф1в-каре преелнжгпка са, пре карП 'I рц! лъсат словож! кв свФлетял лор , касъ въ фю воъ слвпТ , ип слвжшче .
31 . Пептрв ачо1а а 21С Лотпвл : во! пв пГацТ асквлтат пре пипе, касъ к!ете
ф!е-каре словогеше Фрател»1 съв,

пи Ф1*е-каре апроапелвТ сън,

ьиъ ев (пет

слояогфе воъ спре сав1б, ип спре тоарте, ип спре Фоатете, ип въ вош с!а пре
во! ркиплре ла тоате лдтпъръциле път&птвлв! .
Фачере-.
13. ю

и! . НИ В01Й ва пре вървоцП че! че а8 кълкат легътвра теа , пре че1 че пл
ддптърн легътвра теа,

каре а фъквт лдппаштеа ФецП теле, в)'целвл, каре л'а

фъквт лмшамтеа Фецп теле, ка съ'1 елвжаскъ л»1 .
л.\ , Пре воерп лв! Ша , ип пре пвтертчТ,
пп пре преонД , ип пре поП6Л .

к. ШП во1Й 6а пре е! връжтапилор лор, ип вор Ф1* торгьчвшле лор тжпкаре пасъриор червлв!,

пи Х1*арелор пътжптвлк! .

к* . ПИ пре Сес1ек1'еа лдтпъратвл 1вс1е1,
връжтаиплор лор,

ип

ип пре воерп лор с1а'1-во1Н лдп тжнше

пвтериор лдпшъратнлв! Бавионвлв! ,

каре съ сИнк Ае-

ла е! .
кп . 1атъ, с« порвпческ, 21че Ботпнл: ип ли во1вли1тоарче пре е! ла пъшжптвл
ачеста ,

ппворЛа ръгвой освпра лв! , шГл ворлвапреел, ш1'л ворар^екв фок,

Ш1 четъЦ1ле лв! Ша , ш> де воШ 6а пре еле пвстП бе лъкв1Т0р! .
9 . (1)0<о Ш» .
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Кх п!лЛа Архавтшлор , карП цтеа поркпчЬе пър1пцпор съ! , гоъкар къ ера греде , ткстръ Поги
не; пеасквлтарса Енрсиор лдшпротша ооришлор сале , пеатрв ач1ма ачестора вестеще Оошпвл чел- реле ,
]'а[> лчсмора че.н- скпе .

квжптвл, каре с'а фъквт кътре 1ерепнеа Леда Рошпвл ^п г1лел'
л»\ 1оак1*т лдтпъратвл лв1 1вс1а , мк&пА :
п . Мери! л№ каса лв! Архавш , шП ве1 аа*вче пре е! лш каса Ботпнлн! лштрв «па Ат кярц! , ип'1 ве! ааЧпа пре е! кв вш .
г. НИ агаскос пре 1ехот'еа Ф1вл лв! 1ерепнеа Ф1'вл лв! Хавасш , ип пре Фраци
181 , ип" пре фп лв! , пи тоатъ каса лв! Архавш .
» . 1Ш 'I ат въгат пре е! лш каса Бопшвлв! , лш кътара Фнлор лв! 1опап
Г1) Ф18Л лв! Апап!еа, ф1вл лв! Гойол1е отвл лв! Боптегев , кареле есте апроапе йе каселе воериор Леасвпра каси лв! Масев Ф1вл лв! Селош челв! че
пъгеще калеа .
е. 1Ш аш Нат лшпаштеа ФецП лор врчоркв вш, ш! пахар, пи ат ъ\с: вец! вш.
з . ПИ" е! лв ме : п» вот веа вш , пептрв къ Гопайав Ф1вл л»Т Пхав татъл по
стрв пе- а порвпч1т поь , *пкхпс1 : съ пв г»ец1 вш во! , пи фп вощр: пжпъ лшвеак .
а . Касъ. съ пв гнНцД, пи съпщпцъ съ пв сетъпацТ, пи* в1е съ пв Ф1е воъ,
41 лдп кортвр! вец! лъкв1 лш тоате 21леле в1ец,1Т воастре , пептрв касъ тръщ! гие
твлте пре път&птвл , лш каре лъквщ! во! .
й . ПП ат асквлтат гласвл лк! 1опас1.)в татъл пострв , касъ пв вет вш лт
тоате гмеле В1ец11 поастре по1, пи Фетеме поастре , ин фп пощр! , пп Фетеле поастре .
л. . ПП Касъ съ пв хнНт , касъ лъкв(т аколо .
I . ПП В1*е , Ш! царшъ , ин сътжпцъ п'ав фост поъ , ин ат лъквк лш кортвр1, Ш1 ат асквлтат, ип ат фъквт Аьпъ тоате, кжте пе-а порвпч1т поъ гопа^ав
татъл пострв .
•л . 1Ш а фост , капа* с'а св1т Хавахосюпосор асвпра пъпшптвдв! , ат хш :
съиесвш съ штрът лш Гервсалпп ве кътре Фаца ХалНейор, тИе кътре Фаца
пвтерн Ас1р1ешлор , ип" ат лъквлт аколо .
В1 . ПП а фост кввжптвл Ботпвлв! кътре пипе , гш&па* :
п . Ата и|'че Вотпвл : терц! , ип" г\ отвлв! лв11вс1а, пп' челор челъквеск лш
1ервсал1т : ав пв вец! лва лшвъцът»ръ , касъ асквдтац! кввштеде теле ?
^1 . II вс- ах кввште фП лв! 1опп<1ав Ф1вл лв! Пхав ,
квга а порвпч1Т фнлор съ! , касъ пв веа вш , пи п'ав въвт , ни ев ат гръ1т кътре во! Ле поапте
шлпек&пД, пи ат *н'с , Ш1 пв т'ац1 асквлтат пре пипе .
€1 . ПП ат тр1Ш1с да во! слвп^ле теле пре пророч! , гшапЛ : ллптоарчец1-въ
* . 0) <^п чеа век«е пв съ гьсеще 1опап.
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4^шп»: Ф1'е-кареле дела кале а са чеа реа , ии та1ввпе Фачедо лвкрврме воастре , пп ле
17 13 терпец! йъпъ «кшпехе! стренн, касъ слвжщ! лор, ип лъквщ! пре пъшжптал ,
каре л'ат йат воъ , иИ пършциор вощр1, ип п'ацГ плекат вреюле воастре , ш!
п'ацГ асквлтат .
91 . 1Ш а» лптърк фп лв! 1опайав ф1вл л»1 Р1'хав , порвпка татъл»! лор , пн
повелял ачеста пь т'ав асквлтат пре пи'пе .
♦
з' • Пептрв ачеа аша а гнз Ботпвл : 1атъ е» айвк престе Ша , пн престе че!
че лъккеск лш лервеалпп , тоате релеле , каре ат гртЛт асвпра лор .
ш . Пептрв аче!а аша а 21'с Оогапвл : йв врете че а» асквлтат фп лв! Гопайяв
Ф1вл Л8! Р1"хав порвпка татълвГлор, касъ Факъ кжте а пор«пч1Т лор татъл лор,
л.1 . N8 ва лшс1 върват дт фп лв! 1опайав Ф1вл Р1'хав , каре съ стеа лшпаштеа Фецп теле лдптоате 21'леле пътжптвлв! .
К А П

Л5.

1ерепмеа фпп<1 .цп тетшцъ, скр:е <Пп порции Оотпвля! картел атерпцприор , ш: трпште пре Вари
съ о Ч1теагк ь ла тот попели, касъ се фптоаркь : Ьр .ц и т рати 1оаь1о] о арае ЛП1 фок ппрвпчми! <ъ пр\гиъ
ирс 1ерег»1са , пм пре Варкх че| асккнш! : 1 1> ь 1ерет1еа поркпчеще 181 Варих съ скрае ала, ип вестеще п
1оакпп , Ш1 сът&пца л»1 , лдшпреапъ ка 1ервсал1ш8л вор пер! .

Iа

апвл алпатрв-леа ал лв! 1оак1т ф!вл лв1 1ос1е лнппъратвл лв1 1в(1а фост- а кввжптвл 1)ош11клв1 кътре пипе, 21кжш] :
к . 1а ц\е хжрпе , ип скр1е пре еа тоате кввштеле , киро аш грък
кътре тше асвпра 1ервсалш)влв! , ип вевпра лк! 1о(1а , ип асвпра твтвлор иеашкрмор сПп гша лш каре аш грмтев кътре тше, Лп гиеле лв! Гопе
лшшъратвл лв! 1к<1а , ип пжиъ лш21'оз ачеаста .
г. Ка (1оар вл еяг\ каса лв! I «с1л тоате релеле,
каре гжпс!еск ев съ ле «и
лор , ип се ва лптоарче Ф1е-кареле Них калеа са чеа реа , касъ фШ гшлости
стржтвътъцмор лор, Ш1 пъкателор лор .
и> . ИП а кетат Херениеа пре Барвх Фечорвл лв! Д' [р|*е , ип а скри; д'т г«ра
лв! 1ерепнеа тоате кввштеле Оошшмв! , клреле-а гръ!т кътре ел лптрв'о харТ16 .

^. иИ а пор»пч1т 1ереш|'еа лв! Варвх , гпкжпс! : ев сжпт лшпагъ, ип п» поч
сь штрв л\п каса Бошпвлв! .
г . ии ве! ч'ет1 йе пре хгрпеа ачеаста ла врек!ле попвлвлв! л\п каса Ботпвлв!,
луп 21 ве пост . ш1 ла врекие атот 1кс1п , че! че вш ш'п четъцие лор .
3 . Ка сюар ва къ(1еа пила лвр л>ппа1птеа ФецЛ Оогапвлв! ип се вор лдтоарче
дела калеа са чеа реа , къ таре есте тлшеа , Ш1 1ВЦ1шеа 1)отпвлв! , каре а
грък асвпра попвлвлв! ачест81а .
и . ЦП а фъквт Варвх Лвпъ тоате , кжте 'I а порвпч1т 1ереппеа лв!, чПШ
йе оре карте тоате кввштеле ачестеа, дп каса Оошпвлв!.
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л. . ЦН аФОст лш апвл ал оптв-леа ал лшпъратала! 1оакш,лш лвпа апоа а^впат-ав пост лшппштеа Фецп Вотпвлв!, тот попвлвл лш Гервсалш , пи кяса л«1 1кс1 (.
I . ЦВ чкеа Варкх ае пре карте кввштеле лв! 1ерепи'еа лдп каса Оотпвлв! .
лдп каса лкТГатар1е Ф1вл лк! СаФап логофътвл,

сас лтпаттеа вшмор порцн каси

Бопшвлв! че! поъ ла врекие атот попалкл .
х\ . ИП а а821т М1хеа Ф1вл лв! Гатар1*е ал Ф1Влв1 лв! СаФап тоате К8В1*птеле
Оотпвлй! а"ш карте .
п1 . 11Н с'а погоржт ла каса лшпъратвлвУ, ни' ла каса скрпторвлвТ , пи 1атъ
аколо тоц! воерп шесюя. Елшата скрпторнл. ни Валеас Фечорхл лв! Селепиа ,
им 1опатап Ф1«л ла! Акховор , ни Гатар1в Фечорхл ла! СаФап ,

ни Сесюкла Фе-

чоркл лкТ Агпше, ни тоц! воерп .
г! . 1Ш ле-аспвс л >р №хеа тоате кввштеле , каре ле-а ав21Т четшйй-ле Варвх ла врекие попилели!.
^1 . ВИ тр1'ппсеръ тоц! воерП ла Варвх Фечорхл лк! №р1'е пре 1»сНп Фечорвл лк!
]Чатапй, Ф18ЛЛ81 Селенп'8 ал Ф1влв1 л»1 ХксГ, гшжпс! :

хжрпе скркть чиещ! тк

ла врекие попвлнл»!, 1ао лш гажпа та , ни вит , пналват Варях хжрпеа, пием
пого|/,т,г ла е! .
(Н . ИЛ 2)'серь лв1: Ч1теще 1'аръ'ш! ла врекие поастре, ип а чтт Варвх .
31 . ВЛаФОст, аакъ ь» ав«1Т тоате кввштеле, съ сФътв1ръФ1е-каре кв апроапеле С18 , ни' гизеръ :
д|'. Съ веспщ Л1търатвля! тоате кввштеле ачестеа, ип ав лштреват пре Ва
рвх, гпскпс] : а*е впие а! счрш тоате кввштеле ачестеа?
н1. 1.Ш а 21С Варвх : (Лп гвра са 'нп а спкс пие 1ерепнса тоате кввштеле ачестеа , пИ е8 леят скрш пе хжрпе.
.0.1 . НИ :■% 2|'с лв! Варкх: шерц), ни" Фоартс те асквппе тв , нп" Терепнеа, ни'
ош съ пк пие впс)е сдптец! во! .
к . ПИ а штрат ла лшпъратвл л\п кврте , пи' хжртпза о ав йат съ о пъгеаскъ л^пкаса лк! Елшат 1, пи' а8 спхс лдншъратвлв! тоате кввштеле ачестеа .
к» . ИВ а тр[гп1с люлпьратвл пре 1кеПп съ 1а хжрп'еа , нп о а лват пре еа
сИп каса ла! Е.нсаша , ни о ■> чтт ТмНГм ла врекие лшпъратвлв! , нп ла вре
кие твтвлор воериор, к рп ста лшпрежврвл лв!.
кк . ВВ лшпъратвл шъо1еа ^п касъ с!о 1арпъ, нп грапе кв фок ера лшпяштеа лв! .
кг . ИВ а фост, Лвпъ че а чтт 1мВп тре! фо!, слХ патр«, ле-а тъ1*ат кв квцдташвл скрп'тор«1Н1 , нп ле а а вп.>»т л>н фок^л , к ре ера пре грат1е, п* ь
че с'а сФжрш1т тоать хжрт1 >а .
к^ . ВВ пв с'а тврв»1"Т, П1ч! 'ш'п ргпт ха!пеле с:ле -цтпъраид,
де лв! . кари авгеа тоате к вчирю 1 чества .
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«6- ИН Гопатап, пи Гос1од|*еа , пи Валеас ,

пи Гатар|'е оХ СФгтв1т пре .]1П1 —

пър .твл , касъ п« аргъ с!е тот картеа , пи пв '1а асквлтат .
к*. ДП а порвпч1т лигпъратял л»1 1еретеи Ф1вл лтшъратвлн! ,

ни лв! Спре а

ф|'»л л»1 Есрпл, съ пр1'пгъ пре Варкх, ип пре 1ерепнеа, ин е1 Фоарте с'а8 а —
сквпс.
кз- ПИ с'а фъквт кввжптвл Ботпвлв! кътре 1ерет1еа, йвпъ че а арс лдтпъ—
ратвл хжрт1еа, ин тоате кквштеле, каре ле-асерк; Вср?х Лп пра лв1 1ереииез,
■уЛкя,'.л\ :

ки . 1а тв алтъ хжрле ., пи скрн; тоате кввштеле челе че ера пре х&рпЪц
каре о а арс лшпъратвл Гоакпп .
«*. 1111 ве! 21че : аша а 21'с Ботпвл, тв а! арс хжрт1'еа ачепста гшжпа': певтрв къч! а! скри; пре еа : къ штржш! ва штра лшпъратвл Вавмопвлв! , га\
ва ш'ер(1е пътжптвл ачеста , пи ва Л1ПС1 ае пре ел от, пи В1тъ ?
л . Пептрв ачел'а

аша 21че Оотпвл аскпра лв! 1оак1*т лгтпъратвл л«1 1»/а :

пв ва Ф1* ле! , кареле съ шагъ пре скавпвл лв1 Бави! . ип стжрввл лвГ ва *1 леПЪ^аТ ^П прскр.1 2Ме1, ЦП ЛП ЛДЧПеЦВЛ попцП .
лд . 1Ш во1« черчета асвпра лв1, ип асвпра пеатвлв! Л81 ,

пн аскпра Фшор

лй1 , пи В018 аавче прссте ел , ип престе чеГ че лъккеск 1ервса.птвл,

иЛ пре-

сте пътжптвл л;;1 Ьоа , тоате релеле , каре аш гръ1т кътре е! , ип пЧ.в аскклтат.
лп . 1Ш а лват Варш: алтъ хжрт^е , ин а скри; пре еа Лп г»ра лв! 1ереии'еа
тоате кввштеле кърцП, каре о а арс 1оак1Ш , ни а а(Ьос лв! пил твлте к&виь
те Лекжт ачелеа .
К А П

ЛВ.

С< Лакх -а .цппп.[1гц1Г1(1 ]\п локд.1 лв! Ьакни , тршшс ла 1 препис а съ се ро ц'е пептрв <1,т,тхл , клрс
и| 0|>очеше къ шъкар къ се <1»к Хял<1еП нешрк вопреа оцпре! лМ Фяраоп , 1ар се вор фвтоврте , пи
кир и| с1с крвсалшжл : пи' крепнеа етхпА На четите , .рл ват , пил п«п фо тепипцъ , йе кайе сшоцлас1я '.I Сейекчея, лдл ивпе лш нрк1ворвл теттцП > рвшШтиЧ о пльте пре и ,

.]\шпъртц1т Сеиеьчеа Ф]'вл лв! 1ос1е лдп локвл лвТ 1оак1*П1,
пре
!к;|ре л'а пвс лдтаърат Лтавкхос1опосор липпъратвл ВавиопвлвЦ касъ
лдтпъръцеаскъ лт пътжптвл лв! 1в()а .
к . 1Ш п'а асквлтат ел , гш сл' цие лвТ ,

ни' попилял пъшжптвлл/

квв1птеле 1)отпвлв1, каре ле-а гръ1т прш шжпа лв1 1ер(т1еа.
г. 1Ш а тр1пнс лшлпъратвл СесЬюеа пре 1о;хпх ф1вл л»1 Селепи'е , нп" пре
СоФотеа Ф1вл лв! Масе8 преотвл ла 1ер1пнеа 2)°кжп(] : роагъ-те йар пеотрв по!
кгтре Воплпвл .
А . III 1 1ерйш"еа а веш"т , пи' а треквт пр1*п ппжлоквл четъц1*1, пи пв л'а йат
пре ел ла каса теш!ПЦ11 , пи п.-.тереа лв1 Фараоп и еипт аела Ег1пст , пна^аьггт
Л:ие1еи авхнл лор. ил е'Л сз!т иела 1ервсал'т .
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€ . НИ с'а фъккт квв&птвл Оопшвлв! кътре 1ерш1*еа , 21'к.тии! :
• . Аша 21*че Оотпвл: аша вс! гръ! кътре л\тпърат8л лв! ЪЛа чел че те-а тр1пн'с
вре тше , касъ шь кавц! прс пипе :
3 . 1атъ пхтереа лв1 Фараоп , каре а еиит воъ спре ажвтор , се ва лттоарчо
лдп пътжптвл Егшетвлв!, пп ХалйеН ачещда се вор лштоарче, ип вор йаръгБСн»
яскпра пътжптвлм ачеста1*а , (1) шГл вор два, шГл вор арс!е кв фок.
и . Къ аша а ъ\с Оотпвл: съ пв гжпсПц.1 кв свФлетеле воастре къ йвкжшЬ-се
се вор дьче дела во! Халбец къч! пв се вор йвче.
.©. . Ш1 де вец! вате тоатъ пвтереа Халйемор, кари йав" ръгвоШ асяпра воастрь, 1П1 вор рът&пеа впи лдтпнпип Ф|'е-каре лш доквд сьв, ачециа се вор
сквла , ш! вор арс?е четатеа ачеаста кв фок .
I . ИЛ а фост , кжпй с'и8св1т патереа Халс1еиор дела Гервсалш, а"е Фаца пвтерн ле! Фараоп ,
&1 . А опит 1о[п"т1-еа (Нп Герчсалш , касъшеаргъ лш пътжптвл ла! Вешатш,
касъ грмаскъ с1е аколо лдп ппжлоквл попклвлв1 .
п) . ПП а фост ел л\и тарга дв! Вешатш , ип аколо ера вп от , ла каре
гъж(Ма Сарв^еа Фечорвл лв! Сете.ие Фечорвл лв! Апашеа , цп а пршс пре 1ереппеа , 7лкя,пд : ла Хада*е1 ф: ц! тй .
п. ПИ а 21С: тшчвпъ есте, къ пв ла ХалЛе! фвгсв, ни* пв л'а асквлтат пре ел ,
ни а пршс Сармеа пре 1ерепиеа , ни д'а с1вс пре ел ла воер! .
^1 . 1Ш с'а8 ск2рв'т БоерЛ асвпра лв! 1ерсш'еа пи л'ав бътйт пре ел, цп Д'а« тр1ппс ла каса лв! 1опатап скрпторвл , къ пре ачеаста о <в фост фъккт касъ а"е пояъ .
$\ . ПП а вешт 1ерепнеа да каса гроапец ип да Херет , цп а шея.т аколо
апле тклте .
6) . ПП а трите СеЛек1'еа дтпъратвл, ип .Га кетат пре ел , ип л'а лдптреват пре ел лшпъратвл пре псквпс съ'1 спке , де есте кввжпт деля Оотпвл? ни
а 21С : есте , л\п тжпа лмппъратвдв! Вавиопвлв! те веТ с!а .
а< . НИ а 21С 1ерепп'еа кътре лдтпгратвл : че стржшвътате ат фъквт ш'е,
Ш1* слвциор тале , пи попчлклв! ачеств1а . Де тъ Йа1 тв ла каса пагп ?
й . 1Ш впие сжпт пророчн вопцп', карП прпрочеа воъ , ххк&ад : къ пв ва ве]и липпьрнтвл ПавГлопвлв! ла пьш&птвл ачеста ?
ай. ПП аквт Воатпс ал пие в ртльрате! кагъ ти а теа лдптцптеа Фецп тале,
нн ш< ть лштоарче ла каса ле! 1опатап скрпторнл, касъ пв тор аколо.
к . III! а порвпч!Т Л1тпьрат<»л , ип л'а пьс пре ел ла кяса чеа де пагъ , шП
да лв! о пжТпе пре г\ , диглъщуь ьпде Фргтхпта, пжпъ с'ав сФ«рш!т огТиеле д\л
четате . Ш1 а шеякт 1ереш1*ея лш квртеа тетпщ!!.
7.

( г > Л\в «педе Г. I. съ **.л ■ »Л пор (а |<ггЕО|К асвпра чстгцП ьчсц_1а , Ш1 о вор ар(1е кв юк.
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ПР0РОЧ1ЕА,
КАН

ЛН.

•|\тпграт&л йяпй пре 1ерепи'еа Богрмор, .цл армиъ ^птр'о гроапъ ппоагх, <1е еп 1е скоц*П(Гх'1 Ае*
тедеж, Ш| .(м л.п,)« '.1 .]Ч1 п|пя пгмлци , .гпаеашпъ пре ^ тт ратв.1 с\ 1яс% .а Ха.-<]е? , кг <1е пя, пл ,
скша ас Йлпшп, пн четатеа о вор арйс к5 <юа : ни фшпърати .Ц1 порапчеще, ка ворва ачеаста сг о ц|
фатаЛп

1 а а821'т СаФаш*еа Фечорвл лв1 Катап , ни ГоЛол1*еа Фечорвл льХ Пасхор , пп [оахал Фечорнл лв1 Сетел1в кввштеле , каре ле-а гри'т
1ерегшеа кътре попил. 21'кжпЛ .
Вй5Ж?1чаШ
п- -^ша а г1с М°П|НКЛ : чел ,,е лъкгеще лдп четатеа ачеаста ва
т»р1 Ле сяБ1'е , ни г!с Фоате , ип чел че ва е ни ла Халки ва тръх , пи ва ф] т
свФлетвл ле! спре аФларе , ни' ва три" .
г. Къ аша а ъ\с 1)ошпал: ЛжпЛв-се се ва Ла четатеа ачеаста лдп тхииле пмо
лдшпъратвли! Вавмопвлв! , пи о ва лва пре еа .
д. 1Ш 21'серъ лдтпъратвлв! : съ се ошоаре с!яр отвл ачела , пептрв п»
слъвеще глжшие оатешлор челор че съ ргевоеск, варП я8 ргтас лдп четате.
ни тжнше атот попвлвл , гръшв кътре е! кввштеле ачестеа , къ отвл отвел
ле пачеа , каре есте Ле фолос гръеще попвлвлв! ачестн1а , 41 челе реле .
е . МИ а 2|'с лдшпгрптвл : 1атъ ел лдп т<ь1лие воастре , пептрн къ пв пете»
лдшпъратвл «свпра лор .
5 . 1Ш л'а8 арвпкат пре ел лдп гроапа ле! МелхШ Фечорвл лдтпъратвлв! , каре
ера лдп квртеа теглпщи, пп л'в8 словоггг пре ел лдп гроапъ, Ш1 лдп гроапъ в
сра опъ, 41 пвта! ттъ, ни шъЛеа лдп тшъ .
д. 1Ш а авг1т АвЛетелех арапвл. пп" ел ера Ле каса лшпъротклк!, квт кг
'1.1Т пре 1ерепи'еа лдп гроапъ , пи' лдтпъратвл ера ла поарта лв! НепПшпн .
и . ПП а вештла ел , ни а грмг кътре лдтпъратвл , ип" а гю :
л. Ръв" а! фъквт а оторж пре отвл ачеста кв Фоатеа, къ пв та! едпг ^И'г*
пжт! лдп четате .
I . Ш1* а порвпчк лдтпъратвл лв! АвЛетелех, м'юо<1 : !а кв тше Ле аИ тРе'~
гечГ г1е оагаеп!, шРл скоате пре ел Лш гро.-.пъ , касъ пв шоаръ .
«I . ЦП а лват АвЛетелех пре оашепТ, ни' а8 штрат ла каса лдтпъратвл<1 ч8,1
Ле жос. пи а» лкат Ле аколо окГеле веки ни фвпн век!, пп ле-ав арвпкат и
1ереииеа лдп гро: пъ .
5). ПП ■■;« 2|'е кътре ел: ачестеа пвпеле Ле Лесвптвл Фвгшлор , ил* а *ъкьт^~
реипеа аша .
п . ПП л'..8 трае пре ел кв Фвпиле, ип л'ав скос Лш гроапъ, ип' а шегьт 1врепп'еа лдп кьргеа тетш'цП .
д\, 1Ш а тр|'пп'с лдтпърчтвл, ип' л'а кретат пре ел ла каса лв! Асел^с^^ че
«Ип каса Оотпвлв!, Ш1 а 2|'с кътре ел лдтпъратвл: лдптрева-те-вой кьв*от1
съ пв асквпг! Ле кътре пипе .
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(Н . 11П а 21*с 1ерет1еа лшпъратвл»!: бе'ц! в(ш спкпе Ц1*е, пв тъ ве! оторж пре
нппе к» пюарте? пи' Ле'ц1 воШ ба сФат, пк ве! сскхлта бе пипе ?
3| . III* с'а жкрат лшпъратвл /Лк.тлк] : вШ есте Попшьл , чел че ле-ак фъккт
поъ скФлетвл вчеста, сю те воШ вчМе пре тше, ипбе те вснк с1али1 тлшиле оатепмор (.честора .
д . 1111 1ерепи'еа 'Та гк лт: аша а г\с Ботпнл. бакъеиипб всТеип ла 1)отт! лднтратвлк! Вавиопклк! , В18 ва Ф1 свФлетвд тъй, ии четатеа ачеаста пк се
ва арбе К8 фок, ни" ве! тръ1 т» , ии каса та.
й) . 1ар бе лв ве! е ип. ()а-се-ва четатеа ачеаста лдп тжпа Халбеиор. цп о вор арбе
кк фок , нп т» пк ве1 скъпа .
Л1 . НИ а 21С лшпъратвл лм 1ерепи'еа: е» ат квв&пткл Евремор , кари а8 фкЦ1т ла ХалбеТ, кпсъ пк шъ с)еа лш тжТшле лор, касъ тъ ватжокореаскъ .
к . III I а 21С Герепнеа: пк те вор сЬ, асквлтъ ккв.ъптнл Пошпклм, каре'л гж
«в кътре тше , ии' та! вше ва Ф1 ц!е , ш! ва Ф1* В18 скфлсткл тък .
кд . ПН бе пк вре! та а ешц ачеста есте кввжпткл, каре л'а арътат пи'с 1)отлкл .
кв . 1атъ тоате Фетеие , каре а8 рътас лдп каса лшпъратвлв! лв! 1вба съ скотеа
ла БОерП лшпъратвлв! Вавиопвлв!, нп еле 21чеа : лдпшъларь-те, ии' ворпвтеац1в
оатепЛ бе паче а! тъ! , иИ вор стриса лдптрв алвпекър! ш" юрвл тъв , лдвтврпатвс'и бела тше .
кг. ИП пре Фетеие тале , ип пре фп тъ! скоате'1-вор ла Халбе!, нп те пв ве!
скъпа, къ кв тжпа лшпъратвлв! Вавиопклк! те ве! пршбе , ип четатеа ачеаста
се ва арбе бе тот .
кд. НП а /ле лв! лшпъратвл : от съ пк гтпе бе кввттеле ачестел, ии тв пв
ве! твр1 .
к§ . 1Ш воери бе вор ак/1, къ ат гртЛт ще, ии' ворвеш ла тше , пп" вор /Лче
Ц1*е : епкпе тв поъ , че а гръ1т иде лшпъратвл? п'асквпбе бе кътре по!, пл пв те
вот оторж пре тше ,
кв . Ве! 21че лор : аркпк ек ппла теа лшпаштеа окмор лшпъратвлв! , касъ
пв тъ лтторк ла каса лв! Гопатап , съ тор аколо .
кд • Ш' а« вешт тоц! воерп ла 1ерепи'ев, ии л'а8 лштреват пре ел, ни а епвс лор
бвпъ тоате кввштеле ачестеа , каре а порвпчгг лв! лшпъратвл , ип тъквръ , къ пв
с'а а»21т кввжптвл Ботпблв! .
кй . ИП а шъгвт Тсрелнеа лш квртеа теттци , пжт ла врете» , лт к.°ре са
лват Тервоалтвл .
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Пр.-шлпс! 1ер«сал-тм «твлратм ВДмпМа!, пи Фвгвпа Сс«1екЬ «8 воерП с»Г Ч а*
пре првп-т -гтпърат-им 1а* оторм ^пм.птва скиор «I, 1ар л«1 Ойена скоцлпа*!
*'а* йвс *„ ВавМоп: ,„р йт ,е ,» |)гСгп.т х!<15, ЬрмиЬш»!, челе-л-а«е касе ле-а арс
Лш яопвл а» аас *п Ва,иоп, 1ар о парге «« лъспт *п 1ер»е»л1т , пп пре 1врепиеа да*

пршс Аиаецп
окЛ, ш," игМ»
п .ок ш< о «.,«
сло.охИ аш нр-

теа тенници" .
4 Л^тпъ
25. 1.

|'аФост лч1лг:па(1)<Ьла ал пов-леа ап ад л«Т СеЛекГеа ^шпърашв
1в<1а, шерс-а ГСавххосЬпосор ^гппъратвл Вавиопвлв!, ип тоап
пьтереа мн ,-свпра 1ер?с;.лат«лв1 , пп'л вътеа пре ел .
п 1Ш лш ал-гече-леа ап лш гелеле л«1 Се<1ек.еа, лдп лвпа апатии
луп иоь але лкпи с'а спарт четатеа .
г . 1Ш а н,трит тоц! Потпи липпъратвлв! ВпвиопвлвТ, ни а шегвтлшповр
чеа (11П пижлок : Маргапасар , Сатагот , Яавхсахар , Каввсарю , Кагарие,
Касерраватат . пи че1-л-алц1 Ботп1 а! липпъратвлв! Вавиопвлв!.
А. 1Ш автрншс, ни' .-в лват пре Герет.еа На тешаща кврцп Л1тпърътещ|, »
л'п8 е!ат лв! Годеше Фечорвл лв! Ахшат Ф1вл л»! СаФап, ип л'а скос аре ед №
л'а пкс .]\п шшлоквл попклг.лп .
е ИЛ кътре 1ер1гшеа с'а фъквт кввжпткл Ботпвлв! лш квртеа тетпщИ, иклпй :
е . Мери! пн г\ кътре Авс1етел*х арапвл , яша а ъ\с Оотпял Ъктпти Д"'
1срил : 1'атъ е8 ;.йбк кввштеле теле асвпра четъцп ачециа спре реле, ш! пвсоре
ввпе .
3 . ВИ те во18 тжптьч л>п 21'оа аче1а , пп пв те воШ <1а пре тше лш т&
оашепиор, декари те тет! тв де Фаца лор .
и . Къ тжптвшд те во18 тжптк! пре тше , ип лш сяв|'е пв веГ къдеа ип и
Ф1 свФлетвл тъв ла аФларе , къ а! пъдъждгнт спре пипе , г\че Бошпкл .
К А П

м.

Л»1 1ерет1еясъ 64 вое ■ лъха! вНе па вреа, им лдптор' дпНо-се 1а Го<1ол>а че! рлт1»1т таГ шяре чр1"*
ръшишцелс 18<1е1 +п Мас|«а, ни Го<1ол1а п'а врат с* асквлте йе 1ере1шеа тас1р*и«1л'л пспгра (свий, "I*
^1 чгрьа шоарте , с'а ошордт.

ввжптвл, каре с'а фъкйт йела 1)отпвл кътре 1ереппея, йьпъ че л*
т()Ьш'с пре ел КавкгпрсЬп чел та! таре престе Бвкътар! И» ?*'
(Ьтап , кхпс! л'а лват пре ел кв кътвш! Л1П Ш]'жлоквл .ристреип!'1
ле! 1вс5а ачелор че съ с)вчеа лдп Вгвиоп .
в . Ш1 л'а лват пре ел чел та! таре престе ввкътар! , пи а 21С лв! : Нотпа
Бвтпехевл тъв а гръ1т релеле ачестеа престе локвл ачеста .
г. Ш I а фъквт Ботпвл, пептрв къ ац! оъкътв1т лв1, ш1"п'ацТ ангк гласьм (ь1 1.(1) .|\п че« Лсла Лл-манаркч есте : ^п иса а хс^еа:
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д. 1атъ те-ат Лекдсгат пре п'пе оЧп къткнпле челе че сжпт .цп тжТпеле тпле,
«1е есте вше жппаште.ч та съ ви к» пи' не л\п Вявиоп вшо , ип войпкпе оки пие!
престе тше , 1ар с!е пв , пврчейе .
$. ШЧ те „цптоарче ла Гос1ол1а Фечорвл лв! Лхп;ят Фечорвл лв! СаФап ,
кареле л'а пес дгапърятвл Вавмопвлв! ли) п ьтжптвл лк!
фп ппжлоквл попвлвлв! ,
«пери! аколо ,

топте

пре

Гк<1л, ни' лъкнеще кв ел

ввпътъцие сжпт дппаштеа овмор тъ1,

ии Ма йат лв! чел та! таре п| естс кжгтпр! с1пр»р1 ,

касъ
ип' ла

елоБог|'г .
&. Ш| а ветт ла Го(1ол1"а лдп МгаФа ,

ип а шегвт лм пнж юквл попхлклв!

челв! че а ръшас лдп пътжпт .
3 . ПИ а лк21"т тоцТ повъцмтори пвтерЛ че! сПп цяръпъ, е! , па пвтереа лор,
къ а пвс лшшъратвл Вавпопвлв! пре Гоа*ол1а та! таре църп", ип' лшкъквткъЧа
с!ат пре сеаша лв! Бървпц!, ип Фегае!,
виоп .

пре кари пв '1а лдпстрешат

лт Ва-

й . 1Ш а веш'г ла го^ол^а ллп Мас1Фа 1стаи Фесорвл лв! Катате, нп 1оапап
Фечорвл лв! Вар1е, ип" Саре1а Фечорвл лв! Тапатет, пи ФечорП лв1 ЮФе аллв!
КетоФат , ип Егоше Фечорвл лв! Махат , е) . ни" върв^ци лор .
л. . Ш1 с'й» жврат лор Го(]ол1й , Ш1 вьрвациор лор , г1к,т.пс! :

пв въ тетепД 4ЛДтп1

йе Фаца сльциор ХялйеЬор , лъквщ! пре пътжпт , ци лвкрацТ лиипъратвлв! ВаВМОП8Л81,

1Ш

III. Й

БП16 ВП Ф1* ВОЪ .

1 . 1атъ ев" шеж лмплЬтеа воастрь ла МаиФа съ став лдпппптеа Халйеиор,
кжш] вор вещ' лсчпра воастръ, ип во! асЬпоц! вт, ип поагае ,

ип впт с!е леша

лвлц! лш виселе волстре , ип' лъквщ! лдп четъцдле , каре ле-пц! стъпхшт .
<м . ПП тоц! Еврейче! <1ш пътжитвл Моавнлм, ип' че! (Ип фп лв!Атоп, пи
че! Лп 1ЙД1П1Л , ип че! сПп тот пътжитвл лв ак/лт, къ а а*ат липпъратвл Влвиопвлв! рътъипцъ лв! Ши , ии лткъ а пвс престе е! пре ГоЛол1'а Фечор8Л лк! Ах1"кат.*
•I . III 1 а вегпт ла Гоа"ол1'а лдп Мас1Фа лм пътжитвл лв! 1вйа , пи а айвпат вш,
ии" поате твлте Фоарте , нп впт <1е лети .
н . 1111 1оаппи Фечорвл лв1 Кар1*е , ии' тоц! повъц;Лтори пвтерп че! сПп цартъ ай веш'тла Госюл^алдп МааФп, ни ав" ги; лв! : щИпс! съ щП, къ Ведшя лдшпърптвл Фплор лв! Ашоп
тъ8.

а трпшс ла Т1пе пре 1ста1л ,

касъ ловеаскъ свфлотвд

д| . Ш( пв ле-а крегвт лор Гойол^а , ин а 21*с Тоапап лв! Го^ол1а нре асквго
лдп Мас1Фа :
^1. Мерце-во1'в д»р , ип' вош лов1* пре 1ста1л , пи" штет съ пв Щ1'е , пептрв касъ пв ловеаскъ свФлетвл тъ8, ии' се вор ри5Ш1 тоц1 ЕвреН,

варИ с'ь» а-

||»пат ла тше , пи' вор пер1 че! рътанп а!лв! Ьйа.
91 . 1111 а 21с Го6ол'1а кътре 1оапап: съ пв Фач! тв кввжптвл ачеста , къ пнпчвш
гръещ! тв асшра лв! 1ста1л .

25. 24.
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1ст»1: отоаръ Г5 вшешкг оре ГоЛоиж та! та реле попи&геГ. пи' пре че1-1-а-дТ ир: р' гарпер! п
Н*п<?4 »п Чн!:» . »<*■)(] *ече преарГ карП авис п а» амтшде фвваршг , питате г[гЙ4.1.а. ай аоип'1 , са «кс павъ -ап Гаааоп ла апа че» т: тъ , апае а*>пга,пНв'л |оапап , а апторс тоатъ ро |'шеа, а>
а ^^а^ пръхме , <|ар ш! Ьапао теп:*пс!б-<е Ле Ха^еГ, а ююпт >а попий с* «вг». фв Епви.

фост лдп лвпа а шаптеа вешт-а Гстаи Фечорвл лз! >"аташ"е ♦ш
лв! Елеаса че! Нп пеатвл лшпърътеск , пп хече вървац! п ел н
1| Гойолма лшМааФа, пп а» шлпват аколо п*1ле лдшпрейпъ.
■ . 1Ш с'а сквлат Гстаи , им чеТхече вървац! , кари ера к ел. т
лов1'ръ ьре Го<1(ша, пре кареле л'а фост пес лшпъратвл Кавиопьлм престе пъшткл ачела.
г . ПИ пре тоц! Евреи , карП ера кв ел л\п Мас1Фа , пп пре тоц! Халаеп. ирП с*;5 аФлат аколо .
^ . 11П а фост лдп 21*оа аа"оа Лепъ че а лов1*т ел пре Го(1ол"а, пп от п"ащ|'5Т.
6- III 1 а8 вешт върв ц1 бела 0'хет , пнаела Сал"ш , пл" ^еля Сагоар|'а . опт2еч1 Ле вървац! рапп ла варве , пи кя хаТпеле сале рвпте п.!*пг.т>г.(1 , пп (Ьрвр1 , ■
тътже лш го*1ш'ле лор. касъ аЛвкъ л\п квса Ботпвлм .
5. ИК о опп'т .цптрк лдгттпюпреа лор Гстаи, ии' е! терпеа Ш1* плж.чнеа. ш.
ле-а 21С лор : штрац! ла Гойол1а .
$. ИН а фост й.,пъ чеайЧатрат еГлдп пижлоквл четъци '1а жнпиат пре е! »
'1а в ьг >т лдп Фгптхпъ .
й . Ш) гече оатеп! саЯ аФлат аколо , пп ай 21*с лв! Гстаи : съ п» пе отор'и!*
поТ, къ авеш по! Ж1тш'пе л\п цяршъ, гр*8, пп орг, пп т1ере , пп вптае лек.
пп '1 а треквт, пи п« 'I а ошоржт пре е! лдптре ФрацН лор .
а . 1111 Фжптдпа, лдп кнре а арвпкат Гстаи пре тоц!, пре кари 'I а бътвт, **"тжпъ таре есте , ачеаста есте , каре о а фъквт лдтпъратвл Аса де кътре *Ф
л»1 Ваас лдтпъратвл лв! Гсраи , ачеаста оавпилкт 1сти'л Ле трвп^р! ръппе .
|. 1111 а ддпторс Гстаи пре тот попвлвл, вареле арьтас л\а Мас1Фа, Ш1 пре
Фете1е Л1 .мпъратвлв!, пре к»ре та! тлреле престе ввкътар! ле-а ас1о'с ла ГоЛол^а
Фечорч! лл! Ах1кат , пп с'а бяс <\'т коло ла *Н лв! Атоп .
а . 1Ша 8В21Т Гоапап Фечорвл лв1 Кар!'е, Ш1 тоц! ^ювъцв1торИ пвтерн че1^шпрег.пъ «в ел , тоате релеле , каре ле-а фъквт Гстаи .
«• . ПЛ а а<Ьпат тоатъ т;въра лор, пп а8 шерссъ (Геа рггвой асвпралв!,01
л'а8 ■ Флат пре ел ла апа чеа тхлть л^п Гаваоп .
п 1111 а фост Л;.къ а вгглт тот попвлвл чел че ера кв Гстои пре Гоапап, ви
пре П1«въц чторЛ пвтер11 л«1 , чв1 че ера кв а&псвд ,
д( , Са л^пторс ла Гоапаи .

I Е Р Е М I Е 1.

481

ф . 1Ш 1сшпи а скъпат кк опт оатепТ , пи с'а <Ь;с да фи лк! А топ .
51 . 1Ш а лват 1оапап, пп тоц! повъц81ТорП пвтерн , карП ера квел пре тоц!
че! ръшаш! а\ попвлвлн!, пре карП '1а лтторс Леда 1стам вървящ! тяр! ла ръгбой, ип пре Феше! , пи пре челе-л-алте , ип пре Фатеи! , пре кари 'I а .]\пторс
Леда Гаваоп .
а|. 1111 с*а» Л«с, ип" я« нп,2кт Л4п пъткптвл 61ротоап)8Д81 чел Леспре Штдееш ,
касъ теаргъ да Еппет Ле кътре Фаца ХалЛеиор .
й| . К I. с'.-.« спер1'еат Ле кътре Фаца лор, пептрв къ а# ДОВ1Т 1стаи пре Гос1оД1еа, пре кареле д'апвс лшпъратвл Вавмопклв! та! таре престо пътжптал ачела

К А п

ма.

Трпш'цжп<1я-<е 1срет1ея съ се риаце, ип съ .рптрипи пре Оотпгн пептрв ръшгипцие Евреиор, рг< пкш1е:
къ Ле вор рътапеа -ри 1в(1е1а, (е пор таити, 1яр йе вор фвпл .цп Еппет, тоц! вор пер! сЬ свБ1в , (1е »оатете , пп Не чвтъ .

1 а8 веш'т тоц! Ботт! пвтерн нН 1оапап , пп Агар1е Ф1«д лн! Масев1
ип тот попклкл Леда пик пжпъ да таре ,
е . Ла Гереппеа пророк» .1, ип яв /ле дкТ: кагъ Лар пила поастръ
' лдппаютеа Фецп тале , пп те роагъ кътре Пошпвл Бнтпегекл тъв
пептрк че! че а» рътас, къ ат рътас Лм твдц! пвцш , преккт окп тъ! въ(1 .
г . ПП съ ле спхе поъ ТЗотпкл Овтпегевл тъв кадеа , пре каре съ терцет,
Ш1 кввлштвл , каро съ'д Фачет .
д . 11И ле-ай 21*с лор 1ерет1'еа : а«21*т-ат ; 1'атъ , ев" тъ воШ рвга пептрв во!
кътре 1)ошп8л Овтпегевл пострв , Лвпъ кввштеле воастре , ип ва Ф|" кав.т.птвл
каре'л ва ръспвпЛе Вотпкл 1)«тпеаек , ли вон? епнпе воъ , пв воШ асквпЛе Леда
В01 П1Ш1К .

^ . ИП е! 21'серъ кътре 1ерепиеа: Ф1е Оотпвл лштрв по! спре търтвр1е Лреаптъ,
ПП кресПнчоасъ, Ле пк вот Фаче аша Лвпъ тот кввжптвл, каре'л ва трпште 1)от
пкд кътре по! .
е. ИП ор! вше , ор! ръв", гдасвл Оотпвлв! Овтпегвлк! пострв , ла кареле по!
те трШтеш , вотак21, касъ ф1е поъ пшбшс, къ вот а»21 гдасвл Оотпвл Овт
пегевл в! пострв .
а. ПП а фост Лвпъ хече гие , с'а фъквт кввжпткл Оотпклк! кътре 1ереппеа .
н. 11Н а кетат пре 1оапап, ип пре повгцмторп пвтерн, ии пре тот попнлвл,
Леда пи'к пжпъ да таре .
л . ИП ле-а Х1С дор , аша а гю Оотпвл Бвтпегев :
I . Г)е вец! шъЛеа лш пъшжптвл ачеста, въ вой хнН пре во1, ип пв въ воШ [Пеш,
ппвъ воШ съЛ1 пре во1, Ш1 пв въ вой ствлце, къ ат лдпчетат Леда редеде, каре ат
ФЪКВТ воъ .
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м.Сшп тетеа» I* #&з* лшвъратвдх! Вавиоввл*!. Ле каре ве! п
вмигтееД «|'че Оотпвд , пп во! елит е* кагъ въ еаоц ере ю1 нпп
пес* Ле виша л*Л.
м. 1Ш п вой <1а Ю1 видъ, ви п пой аин вре во1, ви въ воЗ «втоарче
вре во! да вътдитл воетрв.
п . НИ де кец! *ие : пч вот вгъдеа ал пътдитл гчеета , касъ вя ахжйв гда—
сал Т)отп&лъ1 .
дг. Къ ля вътаптгл Еппетвлв! вош штра ви' пя вот веоеа ргхвоК. ви глас
бе трдвшпъ пв вот ьъг\ . ви' ое пдЛш пя вот Флътдиш. ■' акодо вот лък» .
€' , Пептря аче'а а*х'ц1 кввкптвл Оотпвлл!, къ ата а хгс: ое вец! Ла во! Фава
воаетръ свре Егшет , ви вец! штра съ лъквщ! акодо .
•I . Сав'еа, бе акърв'а фзцъ во! въ тешец*. въ ва аФла пре во1 лш въвиити
Егшетвлв! , ш! еоатетеа , бе каре во! гргщ' , гь ва аввва вре во! Лппааои
воаетръ луп Еп*вет , ви акодо вец! швр! .
^1 . Ш1 вор ♦! тоцГ оатепп , ви' тоц! че! стре ш" Ле пеаш . че! че ав" вее «ада лор свре пъткптвл Еппетвлв! , кгеъ лъкв1аскъ акодо . СФхрвп-ее-вор бе
сас!е , ш! (1е Фоатете , им' пв ва *'\ лор штепеа . кареле съ'1 тжпттиаскъ ае
ръвтъц(де , каре де а<1вк е& престо е! .
т. Къ аша а х'с Оопшвл: лш че ктаткат гажтеа теа вресте че! че лъхала
1ервсад{швд , аша ва ш'ка т.т,ш'еа теа престе во! , бе вец! штра во! дл Егшет , т\ вец! ф' спре док пеятвлат , пи свпвш! , пи спре г.лестет , пп спре
окаръ , пп' та! твдт пв вец1 веоеа доквд ачеста .
л\ . Гръ'т-а Ботпвд бе во! че1 ръшаш! а! лк! 1ваа , касъ пв штрац! лш Еппет , ни* аквт квпоскжпс] вец! квпоаще .
к. Къ пц! фъквт рън лттр» свФлетеле воастре. тршщжшЬ-тъ пре пипе.
21*кжп(1 : роагъ-те пептрв по! кътре Оошпкл. ни* с"кпъ тоате ор! кжте ва гръ'
ц!е Потпкл , вот Фаче .
к» . III ' п'оц! авхГг кввхптвл Ботпйлв! , каре д'а тр'ппс да во! .
кп . III ■ аквт бе согЛе , пи' бе Фоате въ вец! сФжрип лш доквд , да карево!
въ ркгяц! съ штрац* , касъ лъкв'ц! акодо .
К А П

МГ.

|'ътъш1це.1; Евремор пеаскмташ] Ле порят. а Оошпвда! , каре ле епвсеге Н-регшеа ,
терг .цп Е■ I и) I ^мипреапъ 1,л 1ерет|ея , им кв Вари , япйь вшеглпЛл-се 1среп|1еа пророчеще къ .)\тпъраткд В»/.10118.181 на же*<| иъшлпти Ег1пет«1в1 I.» н!олП съ! , ии л ва «.-тъпаш .

|" а фост, с"впъ че а ддпчетат 1ереии'еа а 21че кътре попвд тоате кв|вштеде Поншвдв! , каре а трпше Ботпвл кътре е!,
в. А г\с Лг.'ф10и фечорвддв! Масев, ип 1оапап Фечорнл лк! Кар'е,
ни тоц1оатспИ че! сетец! дв! 1ерепнеа, 21кжпЛ: тшц!, пв те-а тршис
пре т!пе Потпвл ла по! касъ пе Х1ч1: съ пв штрът лдп Егшет. касъ дъквйп аколо ;
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г . 41 Варвх Фечорвл лв! Клре те лтЛеатпъ пре Т1пе асвпра поастръ , касъ
пе ва! пре по! лп тж!шле Халдемор съ пе отоаре , ип съ пе лтстретеяе пре
по! фп Вавмоп.
д . 1Ш п'а асквлтат 1оапап , пн тоц! пов-ьцтиторй пвтерп че! лшпревпъ кв
ел , пи тот попвлвл гласвл Ботпнло! , касъ лъкгиаскъ лш пътжптвл лв! 1вйа .
^. 41 а лват 1оапап , ип тоиД повъцв^торп пвтерН пре тод! ръташп лв! 1нйа, кари с'ав лдпторс а лъкв1 лш пътжпт ,
е . Пре вървадп че1 тар! , ип пре Фете! , ип нре првпч! , ип пре челел-алте , ип пре Фетеле лшпъратвлв!, ипсвФлетеле каре ле-а лъсат Каввгарйап кв
Гос1ол1еа Ф1вл лв! Ах1кат , нп пре 1ерепиеа пророквл , ип пре Варвх Фечорвл
л»1 Шр1е ,
3 . 1Ш ай ттрат лш Еппет, къ п'ав асквлтат гласвл Ботпвлв!, ил ай терс лш
ТаФпас .
я . 1Ш с'а фъквт К8ВЖПТ8Л Ботпвлв! кътре 1ерет1еа лп ТаФпас , гш&пй :
л . 1а ще шетрп тар1, нп ле асквпс!е пре еле лшпаштеа вшп *п поарта ка
си" лв1 Фараоп л>п ТаФпас лппаттеа окиор вървациор лв! Ша .
1 . 1Ш ве! гръ1 , аша а г\с Вошпкл : 1атъ е» тршщ, ип воШ абвче пре Кавнхойопосор липпъратвл Вавиопвлв!, ип ва пвпе скавпвл съ» аеасвпра шетрйор
ачостора , каре ле-а! асккнс , ип ва рШка арте престе еле.
л! . ПИ ва пира , ш! ва леш пътжптвл Еппетвлв! , пре кари ла тоарте ла
шоарте, ип пре кари ла роше ла реше, ип пре кари ла сав1в ла саБ1е .
1м . ПИ ва арс!е фок лш каселе ^впшегемор лор , ип ле ва пжрл1 пре еле ,
ип'1 ва лиютрета пре е! , ип ва п ьиншеа пътжптвл Еппетвлв!, жп че кш пъавке
пъсторкл хаша са , ип ва еип кв паче .
п. ПП ва гс1роБ1 стжлпН четъцп 1л1впол1е1 че! (ю«.а Епот, ип* каселе лор
ле вор арсте ае тот кв фок .

К А П

МД.

лерепмеа чергдш! пре ЕвреГ .рп Еп'пет пептрв .рпппарея НолШр, тти ръспвпг&п.а'»'! ЕврсЦ им ♦етс|'ле лор , къ вор рътлпеа лштрв фгшрарса |(1оЛ1Л< р . преккт ип пгршвн лор ав фъкят л\п пътжптвл 1хЛе1 , ле вестеще къ тоц! вор пер! ае саЕ1е , пи се вор писта] йе Фоате , пи лшшгратвл Кпнеп-лм' се
па (1,1 .(\п П1й111|1е пепр1етеш'юр съ! , ип пътаптвл Еппетвлв! кв хотел (е ва жеФВт .

нвжптвл, каре с'а фъквт кътре Гереппеа, твтвлор Евреиор челор че
лъккеск лш п ьтжптвл Еппетвлв! , нп челор че шъс! л^п Магбол , ни
| лш ТаФпас , Ш1 л^п пътжптвл Патврю , г\кгипА :
л . Аша 21че Ботпвл пвтерпор, Бвшпегевл лв! 1сраи: во! ац! въгкт
тоате ръвтъцие , каре ле-ат ейес престе I е р ? салип, Ш1 престе четъцие лв! 1вйа,
Ш1 1'аТЪ СЖПТ П8СТ11 С?е ЛЪК81Т0р1 .
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ПР0Р0Ч1ЕА,

г. Т)е кътре Фаца ръвтъциор воастре, каре а'ц! фъквт , касъ шъ атържд!.
тергжгк! ац! тътж!'еат ла йвгапеае! стрет!, пре карН и» '1ац1 квпосквт .
^. ИМ ат тршнс ла во! пре слврие теле пророчЛ ае поапте шжпекжпс!, пп
21*кжпс1 : съ п« Фачец! лвкрвл спвркъчвт! ачещда, каре о ат вржт .
^. 1Ш пв т'а8 асквлтат пре пипе , ии п'в8 плекат вреюеа лор , касъ се лмтоаркъ Леля ръвтъцие лор , касъ пв жертвеаскъ ла «Ьтпеяе! стрет! .
е . ИМ пв ткат тжшеа шеа , пп врщеа теа , пп с'а ацжцат лдп порцие л!
ЪпЬ , пп сПпаФара 1ервсал1'швлв1 , ни" с'а фъквт спре пвстпре , пп спре пекълкаре , ка лш /лоа ачеаста .
3 . ИМ аквт ата а г\с Оотпвл Атот-циторвл: пептрв къч! Фачец! во! ръвтъц!
тар! асвпра свФлетелор воастре ? а иЛа аЧптрв во! от , пи Фетее , прш
1Н1 свгар Нй1 ппжлоквл лв! 1вс1а , касъ пв рътже (Нптрк во1 штепеа .
и. Съ т ъ атържц! (1) пре тше лштрв Фаптеле тжшелор воастре а тъпш
ла (Ьшцеяе! стрепй лш пътжптвл Еппетвлв! Л1п каре ац! штрат, касъ лътц
аколо , пептр» кесъ въ тгец! , пи пептрв касъ въ Фачец! спре влестет. т
спре окаръ лштрв тоате пеатврие пътжптвл»! .
л. . Лв ац! вГгац! во! релеле пършциор вощр1 , пп але лшшърациор лв! Ма,
пи релеле воериор вощрц пп' ало Фетеиор воастре, каре ав фъквт лшпъпдотвл лв! Ша, пи аФаръ с1е 1ервсал1т ?
I . ИМ п*ав лтчетат пжпъ лш апоа ачеаста , пп пв съ цшеа де порвпчие теле .
каре ле-ат с1ат ддшшптеп пършцмор лор.
*| . Пептрв ачега аша а г'\с Оошпвл : 1атъ ек йепгртег Фаца шеа ,
и). Касъ шерг пре тоц! че! ръташ1 лш Еппет , пи вор къНеа бе саБ1е,и
Ле Фоатете , ни' се вор СФжрип Леля ппгс, пжпъ ла шаре, пп вор Ф1* спре окаръ ■
спре пер!*ре, ни спре влестет .
п . II И во1в черчета асвпра челор че лъквеск лдп пътжптвл Егшетвлкь }°~
че кит ат черчетат асвпра [ервсалшвлв! , кв сагле , ни' кв Фоагаете. ■ К5
товрте (2).
»|. 1Ш пв ва скъпа штепеа сПп че! ръташ! а! лв! 1в<1а, кари петермческ *>п
пътжптвл Ег1петвл81, касъ се лштоаркъ ла пътжптвл лв! 1вс1а лштрв каре еГЮаъжйвеск к« свФлетвл лор, къ пв се вор лштоарче Фъръ пвша! че! скъпац!.
^ I 1Ш а8 ръспвпс лв! Гереппеа тоц! първаци че! че щдеа , къ тътж1агъ Фетен6
лор ла Лвтпоге! стрет! , тоате Фетеие , ни тот попвлвл чел че шъдва <рп в*тжптвл Еппетвлв! лшПатврю, 7лкжпс1 :
«I . Пептрв кввжптвл, каре л'а! грътт кътре по! кв пвтеле Оотпвлв!, п« т
вот асквлта пре тше .
6.(0 Л\птъратвц[ . 13. (2) Л\п впеде пв е* 1*« , ии кв шоарте.

I Е Р Е М I Е 1.

485

' 3") . Къ фъкжпЛ вот Фаче тот кввжптвл , каре ва еип (Нп гнра поастръ , касъ
тъгажет лтпърътесп червлв! , ин съ тврпът е! тврпър!, лпче кш ат фъквт по!,
нп пъртш'! пощр1 , пи лшпъраид! пощрц нп воери пощр1 лт четъцме ля! ГкНа,
Ш1 ЛшаФара Герксалшвлв! , ш1 пе-ат сътврат Ле пжше, ни пе-ав фост вше, ип"
реле п'ага въжвт.
и! . III 1 Лвпъ че ат пъръмт а тътжга лтшърътесн черклк! пе лшсии Ле пжше
тоц! , Ш1 Ле сав1в , ип Ле Фоатете пе сФжринт .
л.1 . 1Ш пептрв къ по! тътжет лтпърътесп червлв!, ин ат ткрпат е! тврпър!,
а§ Фъръ Ле Бървацп пощр! ат фъквт е! хавопе (I), ип ат тнрпат тврпър!?
к. 1Ш а21с1ереппеа кътре тоц! че! тар!, ип кътре Фете!, ин кътре тот поП8Л8Л, чел че 'Г а ръспвпс лв! кввште , х|'кжнЛ :
к& . А» пв Ле тътж1а , каре ац1 тъпмиат лт четъцие лв! 1вЛа , ип Лт аФара
1ервсалнп8Л8! во! , ин пъртцИ вощр1 •> ш! лшшърацп вощр1 , ип воерп вощр1 ,
нп тот попилял пътжпталв! 'ига аЛяс Ботпял аттте, пи" с'а еглт лптрв шша лк! ?
кн. Ш1 п'а П8Т8Т Пошпвд та! тялт свФер1 де кътре Фаца ръвтъцп лвкрврУор
воастре, ип Ле кътре вржчвшле воастрс , каре ац! фъквт , пи с'а фъквт пътжп
твл вострв спре пястпре , спре пекълкаре ип спре влестет , ка лш ята
ачеаста .
кг. Т)е кътре Фаца челор че тътжец!, ин ачелор че ац! пъкът»1Т Ботпвлв! ,
ш|" п'ац! а821Т гласял Потпяля! , нп' лштрв поркпч1'ле лк! , нп' лш лецеа лк! , ип'
лштрв гаъртврНле ля! п'ац! втвлат , в'а« апвкат пре во! ръкгьцие ачестеа .
кл> . 1Ш а 2Ю 1ереппеа кътре попвл, ин кътре Фете!: авхщ! кввттеле БотПВД81 .

ке • Аша а 21*с Оотпял Бвтпегевл лв! 1срам : во! Фете! кв гвра воастръ ац!
гръ1т, Ш1 квтж!п1ле воастре ац! плшт гкжпЛ : фъкжпЛ съ Фачет търтврМрие
поастре , каре ле-ат търтврнмт а тътж1а лтшърътесн червлв! , съ'1 тврпът
е! тврпър! , стжпЛ ац! стътвт лттрв търтврнле воастре , ип фъкжпЛ ац! фъквт .
кз . Иептрв аче1а авгщ! кквжптвл Ботпклк! тот 1вЛа , че! че шъЛец! лт пътжптв! Еппетвлв! , 1атъ ат търтярк^т пвтелк! плев" челв! таре , а г\с Ботпвл :
Ле ва Ф1 та! твлт пвтеле плев лт гвра атот 1»с1а , гшжпЛ : вю есте Потпял, лт
тот пътжптвл Ег1пет8лв! .
кз • Къ 1атъ е8 ат пр1В1Г1ат престе е1, касъ ле Фак лор ръв, Ш1 съ пв ле Фак вше,
нп' се вор сФжрнп тот 1«с1а , че! че лъквеск лп пътжптвл Егшетвлв! ЛесаБ1е, ип'
Ле Фоатете , пжпъ че се вор сФжрш! .
кй . 1Ш че! тжптвщ! Ле саБ1е се вор лштоарче дп пътжптвл лк! 1вЛа лпппвц!пац! кв пвшървл, Ш1 вор квпоаще че! ръташ! а! ля! 1вЛа , кари с'а» ашъгатл^п
пътжптвл Егшетвлв! , касъ лък?наскъ аколо , ал кв! кввжпт ва рътжпеа .
19. (I) Л(1п;ь : пичтг;.
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кл. . 1Ш ачеста есте воъ сетп-, къ вою черчета е» асвпра воастръ спре реле.
л . Лша а /ле Т)отп«л: 1атъ ей йав пре йарФ1 лшшъратвд ЕНпетвлв! дуп шж1тле връжташвлв! лв1 , пп лш тдшнле чеда! че кавтъ свФлетвл лв1 , лш че К1 п ага
<Ьт пре Сес!ек|'а лшпъратвл лв1 1вс1а лш тх!шле л«1 Кавкхосюпосор лшшъратвд
Вавиопвлв! връжшашвлвТ съв, пп ачелв! че къвта свФлетвл лв! .
К А П

М0.

0»тпс7.ек твстръ пре Варвх пргп крепна пептрв щ и'«: хъ аре остепеан к» Дкрере , 1ар пя осПхщ ,
<Ьр .]ч 4>ъгъ'1яещв таптв]°ре капи се вор же*К1 чеЬ-х-алц!.

ввжптвл, каре а грък Горепиеа Иророквл кътре Варвх Ф1вл лвТ N1р1'е,
кжпо" а скр!с кквштеле ачестеа пре хжрпе (Нп гвра лв! 1ерепп'еа, ли
апвл ал-патрв-леа ал лв! 1оакип Ф1кл лв! 1ос1*е дшпъратвд лн! 1ъс1п.
в . Аша а гю 1)отпвл спре тше Варвх :
г . Пептрв къ а! ъ\с: ва! ! ва! ! пептрв къ а асЬос 1)отпвл остепеалъ кв дкрер
«116, асюрппт-ат лдптрв свсш'пвр1, осИхпъ п'ат аФлат .
А. 7Ас-пт лв!: аша а г[с Оогапвл, 1-атъ пре кареле ев л'ат гШт, ли вой рнпш,
пи пре кареле ев л'ат съаЧт , ли воШ ствлце .
§ . 1Ш тв чере-ве! Ц1в тар!? съ пк че! , къ 1*атъ ев айвк реле престе тот трвпвл,
21че Пошпвл , Ш1 вой йа свФлетвл тъ8 спре аФларе лш тот локвл , ор! впа"е ве!
терпе .
К А П

МЗ.

Пр1п 1ерепн°а вестеще Пошпх! пвстпре л«1 Фарвоп, ш! ЕппетвлвТ, каре о ва »аче КаввхоДовосо», !>р
Евремор , пп Фплор .!вГ Край шйпгьере , «1пиъ ачс1а пи сдовохйре , ]'ар лппБ/лор , ла харе 1)мипехе? "'■
е! ф! леоъ<1асе , хе»|ре .

а лшчепвтйл лшпъръпде! лв! Сейемеа дшпъратвд фост-лв кввжлтвл
ачеаста .
к . Пептрв Елаш ал Егшетвлв! престе пвтереа лв! Фараоп Кехао
лшшъратвд Егшетвлв! , кареле ера ла ржвл Ефратвлв! лю Хорпис,
пре кареле л'а бътвт Лавкхойопосор л^тпъратвл Вавиопвлв! лш апвл ал-патрв-леа
ал лв! Гопкпп лшшъратвд лв! 1вйа :
г . Лвац! арте , ни павеге, ии въ апрогпец! ла ръгвош .
д . ПП лшшелац! каП , лшкълекац! кълъреци , ни въ токпиц! ко!Форие воастре , пвпец! лшпаште свлщеде, пп лшвръкац! галеле вогстре .
$. Пептрв ачеКт ачецпа съ тега, пн съ Фереск лшпапо! , пептрв къ че! тар1
а! лор се вор тъ!*а , кв Фвга ав фвпчт , пн пв с'ав дшторс, лшквнцврацП прш
прежвр , 21че Пошпвл .
в . Съ пв фвгъ чел спрштеп , ин съ пв скапе чел таре спре пи'а2ъ-поапте ,
челе Ле лжпгь ЕвФрат ав с1ЪБ1*т , Ш1 ав къавт .
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ц . Чше есте ачеста, каре ка вп ржв се ва св1 , ш! ка ржврме , каре лювълкеск апа? ,
и . Апеде Еппетвлв! ка вп ржв се вор с»1 , пи а гю свшъ-воШ, ни* всш акопер" пътжптвл , ни четатеа пи пре че! че лъквеск лштрв еа .
л . .|\пкъл'кац,1 пре ка! , гът*ц! каръле , енииД че! ръгвоиш! я! Епопмор , ни
а! Л'в'е1 л>птр'артац*-въ кн арте , ип* ЛнШ св'ц*-въ , лдптш(1е'ц1 арквл .
■ . ИМ 21оа аче!а Вогапвлв! Овтпегевлв! пострк есте чл Ле лгъшЩъ , касъ
12Б*пйеаскъ асвпра връжшаии'лор съ! , шП ва тжпка пре е! С8Б*еа Ботпвлв! ,
Ш1 се ва сътвра , ни се ва лдтвъта йе сжппеле лор , пептрв къ жертвъ есте БоттивНела пътжптвл чел Леспре пиагъ-поапте ла ржвл ЕвФратвлв!.
*| . Све-те Галаяс! , шл 1а ръшшъ Фечоаре! Фете! Еппетвлв"!: лшЛешерт с'ан Л1тП1ВЛЦ1Т вмсНкърме тале , фолос пв есте цде .
в' . Л«21т-а8 пеашврие гласвл тъв, ии Ле стр1*гареа та с'а втплвт пътжптвл ,
пептрв къ ръгвоиик асвпра ръгвойикклв! а слъв*т , лшпревпъ а8 къгвт атжпсю!.
п . Каре а гръ'т Потпкл лдп тжпа лв! 1ерет'еа. касъ в'е лдтпъраткл Впвиопвлв!
съ тае пътжптвл Еппетвлв! .
д\. Вестщ! лш Мапюлоп , ии пор8Пч'ц1 лш Мепжс , 21чецТ : стъ! , ии' те гътеще , къ а тжпкат сав'еа челе бе прШ 'прежврвл тъв*.
6*. Пептрв че а фвщт а"ела тше Ашс? вщелвл тъв чел алес п'а рътас пеп
трв къ Бошпвл л'а ЛехпоАят пре ел .
51 . ВИ твлидшеа та ав слъбп, ни ав къгвт, ни Ф1*е-каре кътре апроапеле
съв гръ*а, съ пе сквлът , пи съ пе лшпапоет ла попвлвл пострв , ла тоипеа
поастръ , й"ела Фада саБ1е! Елшещ! .
31 . Кетац! пвтеле лв! Фараон Кехао лшпъратвл Еппетвлв! ,
Саоп Есв1*е
МоМ.
И1 . В"в сжпт ев , х1че Ботпвл Бвтпехев : къ ка Гтав'р*от>л лдптре твпц! , ни
ка Карпплкл чел е*ш таре ва вет.
л.1 . Вас ае Л1пстре'пире фъ ц1е че*а че лъквещ! Фата Еппетвлв!, пептрв къ
МетФ1С8л спре сппиере ва ф", ни се ва кета ва! , пептрв къ пв ва ф* лъквпор лдптрн ел .
к . Жвпкъ лшпос1об1тъ есте Еппетвл, ствлцере (1ела пиагъ-поапте ва вет*
престе ел .
ка. ПИ пргаци лв! лштрв ел, ка в*це* че! хръпщ!, каре съ хръпеск спре жвппере , пептрв къ ии е! с'ав лшторс , ни' ав фви'т тоц! <"т*превпъ , п*ав стътвт,
пептрв къ 210а шергъри а ветт престе е! , ни вретеа "гБжпеНри лор .
кв . Гласвл лор ка ал шарпелв! че шверъ , къ лш пееш вор тсрце , кн топоареле вор вет асвпра лв! , ка че! че тае летпе .
кг . Тъ1а-ва (Ътврава лв!, г'че Бопшвл , къч! пв се ва пвтеа сокот', къ та!
пшт аекжт лъквста се ва фпшвлц! , пн пв есте лор пшър .
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ПРОР0Ч1ЕА,

кд . Рвштатв-с^а Фата ЕппетмлкГ.
Нат»-с*а лп тжтме попвлвлм дел
пнагъ-поапте .
«(: . 1атъ е« 1ХБйпг)еск пре Лтоп Ф18Л .181 асвпра Еппетвлв!, асвпра йвт
пегепор лв! , асвпра лтпърациор лв!, асвпра лв! Фараоп, пн асвпра чедс
че пъсНяНвеск липрв ей .
кг . Ш1 т« съ п» те теш! ровел пие» 1аков , шч! съ те сперп 1сраи , къ 1ат1
те тжмтвеск г)о с1епарте , пп съшжпца та сИп роБ1"еа лор , пп се ва жптоарче
1аков . ип' ва осПхгп , пп ва асюргш" , пп т; ва Ф1 чте съл спер1е пре е! .
кд . Хв те тете слвга теа 1акове, ъ\че Оотпвл , къ кв тте сжпт е» , чеа пе
жпфршошатъ им" нтгашъ са с!ат ,
къ вош Фаче СФжрппре лп тот пептъл жа
каре те воШ скоате пре тте , 1ар пре тше пв те вой Фаче еъ те сФжршъщ! .
ни те вой пескпа спре жксюкатъ , ни певтоват п» те в01*в Фаче .

к а п ма .
Асвпра Фшстеппор , пп асвпра Т|'|.^с>, им асвпра СМопвлв! съ вестеще жегярс .

свпра челор ве алт пеат(1) , ачестеа 21"че Богапкл :
и. 1атъ апе съ с«е еюла пнагъ-поапте , пи се вор Фаче пжръв , каре
лшпеакъ . ип ва лишека пътжптвл , нп' плннреа лв!, четатеа, пп пре
че! че лъквеск лптрв еа , нп вор стриа оатепи ,
г . 1Ш вор К181 тоц!че!че лъквеск пътжптвл с1е гласвл поршрп лв! , с1е артеле шчоарелор лв!, ип с1е кктретврвл карълорлв!, пи Ле свпетвл роателор лв! .
д . N8 с'ав лшторс пъртцн спре фн съ! пептрв слъБ1*реа тж!ш'лор сале ап 210.-1
аче1*а, каре вте, касъ П1аргъ пре тоц! че! с!е алт пеат, пп во18 сттце Лрвл.
Ш1 СМопвл , ш! пре тоц! че! ръташ! а! ажвторвлв! лор, къва терЛе Ле тот Т)отпвл пре че! ръташ! а! остроавелор .
е. Вте плеш»в!реа престе Гага, леапъаЧ-се Лскалопвл , ип че! ръшат\
лк! Епшит .
9. Нжпъ кжпс1 ва тъла сав1еа Боптвлв!? пжпъ кжш! пвве! жпчета ? ашагг-те
лп теака та,
а . НИ те оаЧхпеще, нп те ршЧкъ, квт ва лпчета? къ Т)оттл а порвпит еГ асвпра Аскалопвлк! , ип асвпра челор <1е лжпгъ таре , нп асвпра челор рътасе а
се рнНка .
К А П

МН.

Оошпи ■ ■ ( теще а.1'г;;|.' л/,1 Моав , пи' твтмор четгц.лор ле! , 41 ша! пре кршъ .р7 ва жшкра. роБ1'еа : иескшатсъ Х1че ч. .1 че аче к» шкм-пи- хбврм Оотпккм. им <амса са о копппеще Легл сд>оце.

свпра Л81 .Моав аша а 21*с 1)ошп8л: ва!<1е Хавав, къ а пер1т , лватв-с'8 Кар1ат!т , рвиппатв- с'а Мас1гат , ип с'а Б1рв1т .
п. IV. есте та! твлт впн1екаре ль! Моав, сетеще л^п Есевоп .
гжпсИт а асьпра лвГ реле , вешц! съ'л тъет пре ел (Нп пеатвр! , ш!
жпчетареа ва лтчета, сНп'папо1а та ва втвла сав^еа.
1.(1) Лпчеа вске ва се а*1ъ : асвпра чеюр йе ап пеат .
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г . Пептрв къ гласвл челор че а» стр*гат Й1П Орапапп пер"ре, ип гНровтръ таре.
^ . 2НроБ'тв-с'а Моав , вест'ц! лт 2огора .
е . Къ с';\ втплвт Алот Не плжппере, ск'-се-ва плжпгжпН лт калса Орапатвлв!,
стр1гаре йе СФърънтре ац! авг'т .
з. Фвпщ! , пл въ шжптвщ! свФлетеле воастре , пл вец! ф' ка »п колвп (1)
-рп пвспе .
д. Бе врете че а! пъ<ИжНв*т лттрх тър*еа та, ип т» те ве! пршйе , пи ва еип
.Хатос лттрв лнктрешаре , пи преоцп лв!, нп воерп лк! лшпревпъ .
й . 1Ш ва вет пер*ре престе тоатъ четатеа, п» ва скгпа, пи вапер* гъпоН'а,
ни' ва пер* кжтшеа , .]\м че кш а г'с Ботпвл .
л. . Оац! сетне лм Моав, къ к» апртЛере се ва апртНе пи* тоате четъцме лв!
пекшБлате ворф', Не «?н]о есте лък» 'тор лк1?
I . Блестетат есте чел че Фаче лвкрврйе Ботпвлв! к» лепе, чел че скоате саБ1*еа са Н'п сжппе.
д| . 0Н'хп'т8-с'а Моав Не пряпк пик, пп пъаъжЛвшН ера лштр» тър'реа са, п'а
тврпат Ип вас лт вас , пи* ла лтстретаре п'а терс , пептрв аче'а а стътвт гвстареа лг;1 лттрв ел, пи ппросвл лв! п'а лшс'т .
ш . Пептрв аче1*а 1атъ В1*п 21*леле лк! , г*че Пошпкл , ни" воШ триште лв! пре
че! чеплеакъ, ип'л вор плека пре ел , ип васеле лв! ле вор шървпта, ип оаселе лв! ле вор /Нров' .
п. 1Ш се ва рвшша Моав бе Хатос , лт че кш с'а рвиппат каса лвПсраи з.]\шпъ:
Не Вети пъНежсюа лор , кари съ пъНъжНв*а лттрв Нжпии!.
21 ;о
^' . Квт вец1 г'че : тар! сжптега , пи' от таре спре челе Не ръгвою?
^1 . Нер*т-а четатеа лв! Моав , нм т!перП че! алени лв! погоржт8-с'ав спре
жвппере .
51. Апроапе есте 2'оалв! Моав, касъ в'е , ип ръвтатеа лв! Неграв Фоарте.
31. Порп'ц! ла ел тоц! Не прш 'прежврвл лв1, тоц! Над! пвтеле лв1, 2*чец1 :
квт с'а 2ЙроБ1Т варга чеа Не бвпъ чшсте , то1*агвл чел Ае тър'ре ?
н'| . Иогоаръ-тс Нела тър'ре, ип шъх! лт втегеалъ че1а че шъ/.Т, П]*вол»л сфържта-се-ва , къ а пергг Моав , све-се ла тше чел че стр'къ тър1*еа та .
<<н . ^|\п кале стъ! , ип пр'веще , че1а че шъгТлт Аро'р, ип лттреавъ пре чел
че «вце , ни пре чел тжлтв*т , ип %\ : че с'а фъквт ?
к . Р8пипат8-с'а Моав , къ с'а гНроьчт , ва'тъ-те , пи стр'гъ , вестеше лт
Арпоп, къ а пер!т Моав .
ка. 11Н жвНакатъ в'пе спре пъшжптвл лв! , М'сор асвпра лв! Хелоп , асвпра
лв! РвФас , ип асвпра лв! МоФас .
6.(0 Мъгар сълатек .

62.
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ка . НИ всопра л»1 Бевоп ,

асвпра лв! Лпвпв .

аскпра касп лв! Ьевяв—

та1<п .
кг. 1Ш асвпра Кар!ат1шклв1,

асвпра касп лв! Гетол, нп* аскпра каси лв! Маоп

кд . Ш' асвпра Карштвлв! .

аскпра Восорвлв! ,

нп' асвпра твтвлор четъц.1 —

лор лв1 Моав , челор Не Непарте , пп челор Не апроапе .
к^. Фржптв-с'а корпвл л«1 Моав , нп' врпцвл лв! се ва хНров1 .
кг . Л\тБътацГл , къ аскпра Ботпк.ш с'а тър1т , пп ва вате пре Моав кк
шжпа са , нп ва <м' Не ржс ип ел .
кц . 1Ш л>псъ спре р*с а фост ц'е Гсрл/л , пи лштрв Фвртйпагкрне

тале съ

аФлъ , къ а! бътвт ръгвоШ ас;;пр,1 лв1.
ки . Лгсат-гв четъц*'ле , ни а« лънвггфп шетр', че! че лъквеск Л1П Моав , фъ!(■:,(>;,

Кйта-с'а8 ка шще порктвщс. че 'ш1 фпк кв1бкл лм тетр' ла гвра гъкре! .
(сл. . II:/ .• п| ак2*т сетец.1'еа лв! Моав, нп са р*'Нп;ат ФОарте сетецдеа лв!.

<•:

нп" ш,т1 ((/че1;! л«1, л^ппълц,атв-с"а 1т'та лв1.

■

л . 1Ш е8 ат квпосккт Фштесе лв1. а8 пх лмНестклареа лв! п'а фъквт аша ?
а» . Иептр» 8че!а, въ'тац'-въ Не тоате пърцме пептрв 31оав , стрйглц! пептрс
БървлцП че! твпш! а! праФВлв! .
лл . Ка плжпсвл лв! 1з>г|'р пллппе-те воШ в'е Асер'та, вщеле тале ав" треквт
тареа , престе квлескрие тнле пер|'ре а къгкт.
лг . Съ Ф*'е ароъ Бвквр'еа, ип весел1еа Нела МоавпНа, пи в1п ера лдптеасккрив
тале , Н/пнпегца п'а8 кълкат , плч1 фпНегеаръ п\- в фъккт .
ад. III* чело Не стр]*гаре Есевопклк1 п.т.пь ла Елеал! , нп' пжпъ ла Гаса , п*пъ
ла Етат четъцие лор ав" с!ат гласил съв" Нела 2огора , пжпъ ла Оропаш , ип ве
ете ла Салас'я ,

кя ип' апа ГУсшврпп спре арНе^еваф'.

А(3. Ш" в<ш п'ррНе пре Моав, 21чс Ботпнл,

чел че съсве ла катще , пи тъ-

пша Нктпегемор с ъ! .
ле . Пептрв аче|'а ниша лвТМоав ка п}ще Флвере ва схпа, шипа теа пресге 09гаепН че1 твпш! ка вп Флкер ва скпа ,
Нели от .
1<;ча

пептрв аче'а челе че а кжнигат иер"т-а1

аз • Тот капвл лдп тот локвл ва раНе, ш! тоатъ варва се ва раНе, пи' тоате пшпие се вор тжпг«1 , пи* престе тот т!жлоквл ва ф' сак .

)Сгсл'а

8

ли. НЬ" престе тоате поНкрме Моавклк1, пи" престо вл'ц|'ле ль! ва Ф1 тжпгк1ре,
къ ат 2'1роБ1'т пре Моав . 21че Бпшгш, ка пре вп вас петревшк .
ал. . К«щ с*а лдшпъкат ? к»т аллпторс Нос л Мопв ? ркнппатв с'я , ии'с'а фъ
ккт Моав спре рже

ни" спре шетъ ла тоц! че! Не прш 'прежкркл лк* .

м • Къ аша а г*с Оошпвл : 1итъ ка вп ввлт^р ва порп! ,
са престе Моав .
ма. Лватв-с'а Кар'отвл ,

нп търи'ле лв! лдшпревпъ,

лдп 21оа аче1а. ка шипл фсшс! , каре К1пвеще съпаскъ.

ип ва лдпппНе тхпя

ш! ва Ф1* шша лв! Мо>1
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ме . ПИ ва пер1 Моав с1е глоатъ , пептр» къ асвпра Богапйлв! с'а търк .
мг . Лац, ни" Фршъ , ни' гроапъ престе п'пе , чел че шъг! престе Моав .
мд. Чел че Фнпе де кътре Фаца .рпФрПсошърП къйеагва лдп гроапъ, пи чел че
се ва С81 Лп гроапъ пртде-се-ва лдп лац , къ воШ адвче ачестеа престе Моав ,
ка лдп анйл черчетъри лъ1 .

К А II

Мв-.

Съ вестеше пастирео *в! Атоп , Г<1от, Рипкч -\ кля!, т 151 КМар, пи вмеи»р-л-:1.1Ц|',
се ва гюбог: рщи м Фмлор л! Атом , Ш|* ат! Моли .

1 та! пре »ртъ

п'лор л»1 Атоп аша а 2|'с Вотпхл: ай фП п» сжпт лдп 1сра1л? пв лвътор п» есте ла е! ? пептрв че а лват Мелхол пре Галааа1 , ш! попьлвл
лор лш чегцрле лор лък«еще ?
н . Пептрв аче|";| птьви гие, 21*че Ботпвл : ни вспк г!а лдп авгвл
Равате1 ткрвнраре де ръгБ018, им вор <м" спреиекълкаре, ип' спре оер!ре , па кагпщеле е! ккфок се вор арде , нива лва 1срам Б|'р»шца са.
г. Ва!тъ-се Есевопал , къ а пер1т Га1 , стр|гац!фете оЧп Рават , л>пч1лцед1-въ
липпрежзр, къ Мелхол ва терце лдпстремътате , п^еоцилв!, пи воери лв1 лшпрегшъ .
^ . Че въ вккврчц! лдп кжтпп л«1 Епаюга Фата 1тапие1 ? че1а че пъаъжавегде лштрн в1сг1ерН , че1а че 21че : Ч1пе вя штра гсвпра теа?
@. Ьтъе8 а г! .-> к Ф[шп. престе т1пе , 2|'с-а Ботпвл : ае кътре тот лшшрежврвл
| I.» , ни въ вецГ р1С1т' Ф1*е-каре дела Фяца лн! , ни' и« есте чел че съ адьпе .
з. НвтеП ачестеа 21че Оопшвл : п» есте лдпкъ лшце епчкпе л\п Тетап , пер1т-а сФаткл дел1 че\ приеп^цТ, А<с* с'а лшцелепчкпеа лор .
3- Атъц1тв-с'а локал лор,

;:ф;;ш1 »ц1-вь спре шъсЬре че1 че лъквщТ лдп Бе-

с1иа , къ греле а фъквт : ;;Х,с а просте ел лдп врешеа ,

лш каре л'ат черчетат

пре ел .
и . Къ легътвр! г8 вея1т , ачепиа п» вор лгса Ц1-е рьшъшщъ , ка Фврп пооптеа вор пкпе тднше лор .
л. Къ е8 ат трае пре Гсав, дегконерк-ат че!в асгсхпсе але лор. а се псккпде
г.8 вор п.чтеа , пер!т-а прш тжпч Фрателн! сь», вечшилм пмек, пи пв есте
I . Сь лае? пре аршапвл тъв , кесъ тръ1'пскъ, ни еа вом тръ! , ии въдввие
спре пипе имЬ.ж.Г-.еск . къ ачесмен а г'\с Бот >нл :
а). Кьрора па ера леие а вей палар-л, ;>к бьвт, ни гв пев1посатъ?

и- ве!

Ф1 ПеВ1ПОВиТЬ. КЪ В11Пс1 В1.М ве 1 .
в| . Къ асвпра шеа шиш ж .рат , /лче 1)ошп«л, къ спре иекълкпре . Ш1 спре
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окаръ , пи' спре влестеш ве; Ф1 лш ппжлокял е! , пи тоате четгцие е1 вор
пвстн .|\п веак.
п. Ат а&21Т йсла Ботпвл, им' весптор! ла пеатвр! а трпшс, а^8пгц1-вг
ш\ шерцзц! ла еа , ип с"а« скклат ла ръгвоЙ .
д| . 311*к тс-нт гЬт пре тше луптрв пеатнр!, йеФъпппт лдптрк оатеп!.
^1. Жькър1а та а а\ат лди т<г.на та. лдпЛърътшчга 1шти тале лък81Т-а8 лдпгъкри

АвЛ»
<о. 4.

тетриор. лйат-а вжртктеа тъгкрп че! .цппалте, къ а лишълцат ка внлтьрм к?;Б84 съ§ ^ ,}в аколо те вой сврпа пре тше .

Фачерс

61 . 1Ш ва <н 1(1кте1а спре пекълкаре , тот чел че ва терпе ла еа се ва л>
трюта, пи ва шнера с!е тоатъ рапа е! .
3' • -^п че кш с'а сярпат Соа"ота , ннГотора, пп вечшле лор , а г.\сЪт-
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пял Атот-циторвл : пя ва ппЛеа аколо ога , пи п« ва лъкв1 аколо Ф1вл опшп.
Н1 . 1атъ ка «и лен се ва с«1 аЧп ппжюквл Гордапвлв! ла локкл Етатялв! , къ*
грав вой гоп1 пре е! а!ела Длшса ,

Ш1* пре че! тшер! пвпецр! асвпра еТ, къче

1оп

есте ка ваше ? пп чше ва ста пие лшпротъ ? пп чше есте пгсторкл ачеста,»-

41 '

ре ва ста лтпаштеа Фецп теле?
лм . Пептрн вчв1а авгц}! СФатнл ОотпвШ, каре а сфътя1'т асвпра МятеП, Ш
гжшЬл лн1 , каре а гжшПт асвпра челор че лъкнеск лдпТетап. де пк се ворлппълца липпревпъ челе та! пич! але опор , с!епвсева пекълка престе е! ех;"1,1"
реа лор .
< . Къ де гласял стр1гьрН лор с'а квтретврат пътжптвл , ни стр1'гареа шърп пн с'а а*21Т .
К4 . 1ать ка внлткрял ва ве(1еа , ин ва лштшЛе аршие сале престе търНлв''1
им ва Ф1 пита челор тяр! а! Нктеп лт гша аче1а, ка пита Фетеп , каре"
кшвете сь паскъ .
кп . Кк Оатлскнл с'а ряпи'пат, Гтатял, пи' Арфатял, къ а8 ав21т а«г ръ» , •"
иптн-нГпй оТп Ф|'ре, шжтеатв-с'?!»», пи' а се осПхш пв пот .
кг. Слъв1т-а Батлсккл , лшторс8-с'а спре фвгъ, квтреткр л'а кипршспР66'1
кд . Ккт п'а пърьс1т четатеа теа , сатвл а лдпйртщт ?
ке- Пептр» аче1'а вор къа*еа тшерп лт влщеле тале , пи тоц! вървацп че! рг*_
воинч! а! тъ! вор къЛеа , 21'че Ботпвл :
не . ин в01н ар<1е фок лш хМял Паптсквлв!, ин ва шашка ръспжптпле *'5Л8'
л«1 А(1ер .
кц. Ла КМ-|р лдтпгрътегеа кврцН , пре каре о а Л0В1*т ]\тав«хо(1опосор лш'
пьратил Вав1ЛОпвлк! , аига а 7.1'с Иотпнл : сквл.чцивъ , ни въ С81ц! аезпра К»г!^р»л»! , 1Н1 втплец! пре фП лв! Кес1ет .
кй. Кортврие лор, пи* 01*ле лор вор лвя , хашеле , Ш1 тоате вгееле лор,
Ш! кът|'леле лор лна-ле-вор лорв^п, пп' кетац! престе е1 пер1ре де прш 'преж»Ркл. . Ф.Ц'Ц|, Фоарте аФвпг]ац1 спре шъ^ере , че! че шъйец! лш кврте , къ а
СФътв1т сс«пра воастръ лшпьрптйл Вав1ЛОП«л«! , сфот , пи а гжпсПт гж^ .
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а . Скоалъ-те , ин те све асвпра пеатвлв! , каре есте вте ашъгат , чел че
ш;н1е спре рьсвФларе , ла каре пв сжпт вил , пвсжпт гъвоаре , п» сжпт дпкветор!, С1пгвр1 лъквеск.
ла . НИ вор Ф1 къпилеле лор спре прайъ , ии твлц,1*теа в!телор лор спре
пер1'ре, пи д! воШ вжптвра пре е! к» гот вжптвл, твпш! дппяштеа Фецп лор (Нптрв тот хотарвл лор , аЛаче-вой сФържтареа лор, 21че Ботпвл :
лп . ПИ ва Ф1 квртеа лъкат пасъриор, ин пекълкат пжпъ дп веак, пв ва лъкги аколо ош , ш) пв ва шъаеа аколо Ф1вл отвлв! .
КАПИ.
Неаши йеда пшхъ-поапте ва же*81 Ъавиоаьз ,
каре пекъжяще пре фп »1 1сраи , >яр ачемпа се
>:и|| .цптоа|>че Фер1Ч1ц1 $п пшнипи съ8 .

ввжптвл Ботпвлв!, каре а гртЛт асвпра Вавмопвлв! :
в. Вестщ! дптрвпеатвр! , ии авгпе Фаче'цЛ, ин съ пк аск8пс!е'ц1,
21*чец1: лват-а Вавиопвл , рвштат8-с'а Виос , чел Фъръ с1е Фр1къ,
чел цшгаш с'а с!ат лв! Мероаях .
г. Къ с'а С81Т г.снпра лв! пеат Нела пиагъ-поапте, ачеста ва пвпе пътжптвл лв! спре стшпере , пи пв ва Ф1 чше съ лъквкскъ лптр'жпс8Л , с!ела от пж
пъ ла вп I. .
д. ^\п г/леле ачелеа , ии дп врешеа аче1*а , вет-вор фп лв! 1сраи е1, ии
фп лв! Ша дтпревпъ , тергжш! ип п.1жпгжпс1 вор терце, пре Ботпвл Бвтпегевл лор къвтжпН .
е- Пжпъ ла Сшп дптрева-вор калеа пептрв къ аги вор На фяця са, ин вор вещ',
ип вор скъпа ла Пошпвл Ввтпегев" : пептрв къ легътвра вечшкъ пв се ва в1та.
з . 01 перете с'а§ ф ькйт попалвл ппей, пъсторп лор "I а»1 скос пре е1, дп шчпц! 'I а»
фъквт пре е! съ рътъчеаскъ, сПп швпте дп швпте а8 терс, в1тат-а8 ащерпвтвл съв.
3- Тоц1 че! че 'I а» аФлат пре е! 'I а» шжпкат , ш1 връзкташН лор ав ъ\к : п'ага
пъкътв1т , дп лок а"е а 21че къ ав пъкът»1т ])отмвлв1, дшпърц|'реа а"рептъци(1)
челв! че ав аНвпат пре пърнщи лор .
и . ./Лпстретац|'-въ Лп пнжлоквл Вавмопхль! , ин аела пътжптвл ХалНеиор,
ин еин'ц1, пп въ Фачец! ка вълаврП дппаштеа Феци омор .
л. . Къ 1атъ ев рнНк асвпра Вавиопвлв! аавпър! Не пеатвр! (Пп пътжптвл чел
йе спре ппа2ъ-поапте , ии са ва ржшМ ръсво1в асвпра лв! , ве аколо се вор
лва , преквт гвжрл1твра ръгвошшвлв! дпцелепт пв се ва лптоарче Нешартъ .
(. ПП ва Ф1 цяра ХплгКмпскъ спре праДъ, тоц1 че! че опр<и!ъ пре еа еътвра-севор , къ въ веселщ!, ии въ преа фълщ1 жеФвшН топдешреа теа .
д| . Пептр» къ ац! жнкат ка боИ дп паж!ще, ип лтпвпцеа'ц1 ка тлврЛ. рвш!пат«-с'а тп!ка воастръ Фопрте.
7.(1) Д.п чеа век!е пв съ амъ версвл ач«гта : .ртпгру^реи йрепици' .
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п| . ^пфр8птатв-с'а че1а че в'а пъсквт пре во1 , та!къ лдптрв ввпътъц! , чеа
п"е апо1 пвспе ае пеятвр! .
м . Пе врп*еа ПоттшЛ лв се ва лъкв' , ни' ва Ф1 спре сппцере топтъ ип'
тот чел че ва трече пр'п Вавмоп се ва тъхп' , ни' вор опера де тоатъ рапа л»1.
д*. Гжп(]к*ц'-въ асвпра Вав'лопвлв1 лдтпрежкр тоц! лишсниина" мрквл, сгуетацГ
асвпра лв1, пк кркцац! съцетътврие воастре чел де таГпяште .
^1 . ШГл Б|'рв1*цГ Ив тот пре ел,слъБ*т-в8 тжйше лвТ, къгвт-ав- варшасТеде лк! ,
Ш1 с'а сгпат а*е тот гИкл лв1, къ а2БХпН'ре аела Бвошегев есте , чел че 'гЕЯпдедо*
асвпра лв! , лдпче кш ел а фъквт , ФачецТ лв1 .
5> . Шергжпа* (1е тотсътжпца <Нп Вавмоп, тоц! че! че лдТ аФла пре е! лд! шерс!еа ае тот, връжтшни лор а§ 2|'с : пв лд" вот пгръс' пре е! , пептрв къ ай греш/т
1)отпвлн! ципа1 сечереа лдп пшпкл сечерътври, ае кътре Фяца саБ'е! ЕлепещГ ,
Ф1е-каре ла попклвл съв- се вп лдптоарче , ни' Ф1*е-каре лапипжптвл сгвва Фг.цг .
31. Оае рътъч|'тъ есте лдп Гсраи, леи л'а свое пре ел, че1 НЬгт.тЛ л'а тжпкат пре ел лдтпъратвл Асвр , ии ачеста апо!0 1се<е лв! лдтчъратнл В 'вноиклв! .
т . Пептрв аче'л ачестеагне Оошив! : 1*атъ ен 12п.у,п(?гск асвпра лдтпъраталм
Вавмопвлв!, ии асвпра пътжптвлв! лв! .]\п че к!п ат 'гБЯпсПт асвпра лдтпъратзлв!
Аскр.
А1 . 1Ш в 018 ашъга пре Тсрам ла пъшвпеа лв! , ни се ва па ще лдп Карти, пи'
лдп твптеле лв! Ефра'т , ни лдп Галяаа* , ии' се во сътвра-скФлетвл лв! .
к . ^\п 21 1е ле ачелеа, ни лдп врегаеа аче'я, г'че Ьотпил : вор къвта стржтвътатеа лв! 1сра1л , ни' пв ва ф' , ии пъкателе лв! Ьаа , ии пв се вор офло , къ пнлост1в ВОЙ Ф1 челор ръташ! пре ттжпт. г*че Оопшвл .
кд . Кв отар те све престе ел , пи* престе че!челъквеск лдптрв ел , "гедп^еще кв сав*е , иишерйе , г'че Потпвл , ии* фъ акпъ тоате ии клте порвпческн'е.
кк . Глас ("е ръ2Б01й, ии гг1роБ)'ре таре лдп пьтжптвл Халйе1лор .
кг . Квш с'а Фржпт , пи с'а сврпат чокапвл чел атот път&птвл ? квш с'а
фъквт спре стшцере Вов1*лопвл лдптрв пеатвр!?
кд . РиПка-се-вор ас пра та, ни пв ве! квпоягле , лдп че к!п те ве! ни лва
вав*ло.->пе , те вфля'ш! , ии телвнш!, пептрв къ Ботпвл»! «!стътат лдтпрот'въ.
к;-. И) ск!-с'а Вошпвл в'ст'ер'а са , ии" а скос веселе в]П1е! сале . къ лккрл
Вошпвлв" О^т.че/ев есте лдп пъткптвл Халаемор .
кв . Къ г.8 В|Щ'т врепНде л«1, йеск^е^ц! аитпщеле лн!, черкацГл пре ел ка о
пещеръ , шГл т>р''ец1 де тот , съ пв'1 Ф1*е лв1 рътъиицъ .
кц . СекацР1 лм' то».те роааеле, ии съ се погоаре ла жвппере, ва! Ае е! ! къ
а вешт 210а лор , ии' вретеа {гБЖпаМре! лор.
кн . Гласил челор че Фвг, ии' а челор че скапъ сПп пътжптьл Вавмопвлв! , касъ
вестеискъ лдп С1оп 'гвжппфеа дела 1)ошпвл Бвтпегевл пострв .
кл. . Пор«пч1ц! асипра Вав1лопвлв! ла твлц!, ла тот чел че лдпкорасогъ аркбД,
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тъБърлц! асспра лк1 лдтпрежвр, кясъ пв скапе ш'шеш бела ел , ръсплътщ! лв!
6»пь Фапгеле л«1, бвпь тоате кжте а фъквт , Фачец! лв!, пептрн къ аскпра Ботпклв! Рктпегев" сфжптвл л«1 1сра!л с'а лшпотр!в'т .
а. Нептрк аче!а къбея- вор т'пери лк! лдп влщеле лв!, пи тоцТ БървацП че! ръгбо1пн1 а! лч! се вор леаъба , 2*с-а Ботпвл .
л» . 1атъ е8 яачпра та сетецьле , г*че Оотпкл . къ "иТа вешт г'оа та, пн
Т1*гап»л (гБЖьсНрП тале .
лк . 1Ш ва с.п,Б1 сетец1*еа та , пи* ва ььс1сп. пн П]'теп1 пь ва Ф1 , каре съ
о р*бпе п ре еа , ни' всш апртбе фок лдибвппзрава лв! , пи" ва пнстк' тоате челе
ве прш прежфкл е! (1).
лг . Ачестеа а"че Вотипл пвтермор : асвпрГтв-с^в" бе тот фн лв! 1сраи , пи
фн лгй 1«(".1, лшп, еьпъ тоц! че! че '! ав" ров"т пре е!, ип 'I а8 с'л'т пре е!, ип п'ай
врат сь'1 словоахъ пре е!.
лд- "I* Ч91 че*1 тжптвеще пре е! тареесте Ботпхл, Атот-циторвлпвтеле лв!,
жебекатъ ва жкбека се» пра липпрот'вшчмор съ1 , пептрв касъ рШче пьшлитйл ,
пи' а л^мтържтот пре че! че лгкюск Вавмопвл .
лн - ^ав'е асвпра Л'ал(1сиор, асвпра челор че лъкксек Вавмоивл , еснпра
брегъторпор лй!, ип асвпра лищелепциор лв! .
лз . СаБ|'е престе ръ2Б01шчи лв! , пи' вор слхб' .
лз • С::1п'е престе кай лор, ип престе каръле лор , ип престе атестекъткра
чеа (Пи нижюквл лв!, ни" вор <н" ка Фешеме : агЛе престе в'ст'ериле л»! , ип
Се ВОр р'сНИ .

ли . Престе апа лв!, л\п каре пгбьжб*и'а, нп се вор рвипла , къ пътжптвл
челор чопите есте, пи л\п остроаве съ преаФьлеа.
ла. Пеитрв аче'а лъккеск пълвч'р! лм остроаве, ип вор лъкв" лдптрв еле
Фетеле с'р'п'лор, пкез ва та! лък«" лмкъ л^пвеак .
м. ;]\пче кт а сврпат Ботпвл Собота , ни' Готора , ип' челе-л-алте , каре Фа«ре
ера лш хотареле лор , 2*с-а Бошлвл , пв ва лъкм аколо от, л*ч! вапетерп'ч1
19 24
аколо ф'нл отвлв! .
м« . 1атъ попвл вше бела т]*агъ-поалте , ип пеаш тлре , ип* лшпгрзд!
твлц! се вор скала бела тарцепеа пътхптвлв! .
мп. Каре аре арк, ин смле , пеешикесте, ип* пк!ва Ф1 пНлъ. гласвл л«1 ка
тареа ва сяна, пре ка! вор лдпкъ-пка гът'ц1, ка фоквл спрер12Б<ш асипра та
Фата Вавиопвлв! .
мг. А«г'т-а ^шпъратвл Вавиопвлв! акгкл лор , пн ав слъб'т тжипле лв1,
пекагвл л'а в'рв'т пре ел кв бкрер! ка але че! че паще .
мд . 1атъ, кави лев се ва с»1 бела 1орбап ла Гетап, къ квржпб лд! вой гот пре
32 . (I ) ЛДччм век1е па съ л<иъ : пн ва паств! тоате челе Де пр1п пре»ри е! .
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е! йела ел, пппре тот тжпървл аскпра лк!л\л вой пвпе : къ чше есте капипе?

•11 1

им чше ва ста ^цппротлвп теа ?

ни чше есте пъсторкл ачеста ,

каре ва ста

лшпаштеа Феци теле ?
ме- Пептрк аче1а авжщ! сфзтвл Оотпклв!, каре л'а сфътв1т аскпра Вавиопхт»1, ни гжпйврие лв! , каре ле- а гжпсИт асвнра челор че лъквеск Хал^е1'а, <1е
п» се вор стр1капие1 оиор лор ,

с1е пв се ва стшне пъшкпеа с1ела е! .

мг . Къ <3е гласял лкъри Вавиопвлв! се ва квтретвра пътжпткл , ни стртре
лштрв пеатвр! се ва а»21 .
К А П

НЛ.

Реле-е , каре вор Фаче фтпграцП МНЦор лдп Вавиоп, таГпа]'пте се веете к.

честеа 21че Ботпвл :

штъ е8 ршЧк асапра Вавиопвлв!,

ни асепр?

челор че лъквеск ХалсиМа вжпт ни арсвръ стркътоаре .
н. Ш1 во1в трш1те асапра Вавиопвлв! евсиитор ,
пи ва стръка пътжптвл ла! ,

шГл ва езви.

ва! аскпра Вавиопвлв! ве прш прежгр

ап 210а мппрйдв! .
г АсвпралвТсъ лптшгъ чел че лпкорДеаяь арккл съв , пп аскпра лв! съ ие
артеле сале , ни съ пв въ Ф1е тиъ а" е ппери лв! , ни' стшпец! тоатъ пвтереада.
а. 1Ш вор къйеа ръпщ! лдп пътжптвл Халс1еиор, пи лшпвпш! йшаФара лъ\.
Пептрв къ п'а въаввгг 1сраи ,

пи 1вс!а а"ела Бвите/евАтот цНторм, П

пътжптвл лор с'а втплвт де стржтвътате Ае сфшцП лв! 1сраи.
е Фциц! сНп пижлоквл Вавиопвлв! , ни съ'ш! тжптгпакъ Ф1*е-каре сь*им
съв ип съ пв въ лепъЛац! лштрв стржтвътатеа лв! , къ вретеа лявжпсИрй
лв! есте Дела БотпйЛ , ръсплът1ре ел ръсплътеще лв! .
а Пахар ве авр есте Вавиопвл лп тжпа Ботпвлв!,

каре лдтватъ тотяг-

тжптвл <1ш В1П8Л лв! а8 бъвт пеатвр!, пелтрв аче1-а с'а8 клът!т .
н 1Ш Фъръ Де веете а къжвт Вавиопвл , ни' с'а гДроБгг , плжпцецГ* пРе
1ииес

21 9.

14. 8

ел лвац! ръшшъ ла стршъчвпеа лв! , къ Доар се ва вшаека .
л. ВшДекат-ат (2) Вавиопвл, Ш1 пв с'а вшДекат , пъръс1'т-ат пре ел , пИ съ
терпет Ф1в-каре жп пътжптвл съ8, къ с'а апрошеат ла чер жвоеката л»1, Р1'
а!кат8-с'а пжпъ ла стеле .
Скос-а Ботпвл жвдеката л«1, вепщ!, пи съ вестил лш (Поп лвкрврие В*"
П8Л81 Бктпегевлв! нострв .
Гът1ц! съпецие , втплец! твлвеле , рпНкат-а Оотпвл Лвхвл дтпървтм»
ММешлор, къ асвпра Вавиопвлв! есте «рцхеа лв! , ка съ'л шархъ а*е тот вре
ел

къ 12бжпЛз Ботпвл»! есте , ЮБЖпйа понвлвлв! лв! есте .
Престе гнЬрие Вавиопвлв! ркНкац! сешп , токпиц! тблвеле , рМлквв* ИЪ*'*
в<
9 (1) Лък!)т-аш Вавиопвл , пи пв с'« в^пйеват.
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гътщ! арте , къ с'а апвкат , пи ва Фаче Т)оттл челе че а гртЛт асвпра челор
че лъквеск Вавиопвл .
г| . Чел че лъквеще престе апе твлте , ип пре твлщтеа виггершор сале,
вешт-а СФжрплтвл тъв" кв адевърат ла Фшатвл тъ8 .
л\ . Къ с'а жврат Бопшвл пре Брацвлсъ», къ те ва втплеа де оатеп! , ка
Атос
ве лъквсте , ни вор ръспвпде асвпра та че! «е се погоаръ .
в. 8.
$\. Оотпвл чел че а фъквт пътжптвл кв пвтереа са, чел че гътеще лвтеа Фачере
к» лпцелепчгтеа са, кв прйепереа са а лштшс червл .
91 . Спре глас а пвс свпетвл апе! лп чер» , ни' а рнНкат пор! дела шарпепеа
пътжптвлв!, Фвлперие спре плоае ле-а фъквт, ни а скос лвпппъ дш в1стерпле
сале .
5> . ^ввп1т-а отвл де ттте, рвшшатв-са тот арпштарвл де челе чопл1*те але
л«! , къ пнпчвп! а тошт , ш1 пв есте двх лптрв еле .
ш - фпдешърт сжпт Фаптеле деФъппате, лп врешеа черчетъри лор вор пер1 .
,0.1. Дтв есте ка ачеаста партеа лв! 1аков, къ чел че а гкКт тоате, ачела есте
тощешреа л«1 , Ботпвл есте пвшеле лв! .
к . Ргсшещ! тв пие васе де ръгвой , пи е8 вой рлслт лптрв т!пе пеатвр! ,
ии вой р!с1 1"ка дштрк ТШв лтпърац! .
к* . 1Ш вой ринш лптрв тше калил , пи кълърецвл лв! , пи* вой рнмт лптрв
Т1пе каръ , пи' кълърецп лор .
КК . 1Ш ВОЙ р1С1П1 ЛПТрв Т1П6 ТЖПЪр , Ш1 ФвЧОарЪ, ПИ ВОЙ р1СНН ЛПТрв Т1П6

върват, пи Феюее (1) .
КГ. НИ ВОЙ Р1С1П1 ЛШТрн ТШв ПЪСТОрвЛ , 1111 Тнрта Лв! , ПИ ВОЙ Р1С1П1 ЛПТр»
тше плвгарвл, пи арътвра лв! , ни вой рюшх лптрв тше ЬошгпГ пи' повъцвкорН тъ! .
кд . 1Ш вой ръсплът1 Вавиопвлв!, ип твтвлор челор че лъквеск Халде1а тоате ръвтъцие лор , каре а8 фъквт асвпра Сшпвлв! , лшпаштеа окиор вощр1 . гиче
Бошпвл .
кб • 1атъ е» кътре тше твптеле челстржат, каре стр1'къ тот пътжптвл , пп
вой лптшде тжпа теа асвпра та, ип те вой пръвълх дела шетр! , ш! те вой да
пре тше ка вп швпте пжрлп .
кз. ИПпвворлва дела тше П1#атръ ла впгй, пи" ш'атръ ла тетеле , къ спре
стшпере ве! Ф1 лшвеак , 21че Попшвл .
«з • 13»д1кад1 сешп деасвпра пътжптвлв! , тржпштац1 лптрв пеатвр! кв тржтБ1цъ , СФ1ПЦЩ1 престе ел пеатвр! , вест1П,1 престе ел , лтпърац,! рМшацТ дела
пипе , ни' Ахапагейор, пвпец! престе ел токпнре де съпетътвр! , свщ! асвпра
лв! кълърше , ка швлцппеа лъквстелор .
22 . (!) .]\пчеа веке : $и юк Лв върнат , Ш1 «ешее , «сте : пъсторм , пп тирша лв! .
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ПР0Р0Ч1ЕА,

кн . Ск1ц1 аскпра лм пеат , пре лштъратйл МнНлор , ии атот пътжптвл , им
пре тоц! повъцтори ле! , ии пре тоц! Ботпи лт .
ка. . К»трет8рат8-с'а пътжптвл, ии л'а Лврвт, кь с'а риИкат асвпра Вав!ЛОП8Л81 ГЖПЙВЛ ПоПШВЛв! , КЗСЪ П8Й ПЪШЖПТЙЛ ВаВ1Л0П8ЛВ! СПрв ПЬСТирв | Ш1* СПрв

пелъкгнре .
л. СФжрш1Т8-с'а ръгвойиквл Вавиопвлв!, чел че Лъ ръгБоШ , шъдеа-вор
аколо лдптр» лшквпцвраре , СФърътатв-с а тьрша лор, Фъквтво-а ка тще Фете! ,
арс-а лъкатврие лв!, фржпт-а гъвоаръде лв1 .
л» . Чел че гопеще спре лдптчтпшареа челв! че гопеще ва гот, ии чел че
вестеще спре лшптпшареа челв! че вестеше, касъ вестеакъ липпъратвлв! Вав1Л0П8Л81 , къ са л»ат четатеа ле! .
ак . Ла чеа с1е пре вртъ а трекъториор лв! с'а лват , ни аЛвпърме л»1 ле-я
арс кв фок , ии вървацИ лв! че! ръгвойич! ес .
лг . Къ ачестеа и!че Ботпвл : каса липпъратвлв! Вявиопвлв! ка сшчеле че.»*
коапте И) се ва треера, лткъ пвцш, ии ва вет сечереа е1.
ад. Мжпкат8-т'а пре пипе, лтпърц1'тв-т'а КавохоЛопосор .ртпъратвл Вав1лопвлвТ, аП8катв-т'а лдптвперек свпшре , лдппцДт8-пГа ка »п вълавр , «тпит»-ш'а пжптечеле съ», сНп ЛесФътареа гаеа т'а скос .
л^. ТрвЛеле теле , ии кмврдле теле асвпра Вав!лопвлв! , гртЛ-ва чв1'а че лъквеще (Лопвл , пи сжпцеле пиев асвпра челор че лъквеск Халаша, гртЛ-ва 1еръС8Л1ПЛ8Л .
А5 . Пептрв аче1а ачеаста 21че Оошпвл: 1'атъ е8 воШ жвЛека пре лшшропвшквл тъв , ни В018 хгБЖпсИ 12БЖпЛа та , пи вой пвсти тареа лв! , ии" В015 века
1/ВОрЙД лв! .

лз . Ш» ва Ф1 Вавиопвл спре пвстире , ии пв се ва лъквд .
ан . Къ липпревпъ ка леН Са сквлат , пи ка пви лемор .
лл- . ^птрв лшФервжптареа лор ^а-во1« айъпаре лор, пн'1 вош лшвъта пре сц
касъ атецеаскъ. ии съ аоартъ сотп вечшк, ии пв се вор сквла , 21че Рошпвл .
м . 1Ш погоаръ пре е!, ка ииеН ла жвппере , ни ка вервечи кв еги.
»д . Ккт с'а прше , ии с'а вжпат Фала атот пътжптвл ? квт с'а фъквт ВаВ1ЛОП8Л спре пвстПре лштрв пеаплвр! ?
мя. С81тв-с'а освпра Вавиопвлв! тареа кв свпетвл валвриор е! , пи с'а акоперГг .
мг. Фъквтв-сав четъцие лв! ка пътжптвл чел Фъръ Ле апъ, пп певшБлат, п»
ва лъкв! лштрв ел п1ч1 ви Ф18 Ле от, т'ч! ва рътжпеа /штрв ел Ф1вл отвл»!.
мд • Ш! в0'й мваипН асвпра Вавиопвлв!, ии в01в скоате аш гвра лв! челе че
а лшпцдт , ни пв се вор та! аЛвпа ла ел пеатнрие , ии лт Вавиоп вор къдеа
рът'Ц11 атот пътжптвл .
лие- Че! скъпац! с1ш пътжпт терцец!, Ш1 пв стац!, че! Ле Лепарте пошешц! пре Юоншвл , Ш1 1ервсал1твл съ се све асвпра 1П1тЛ воастре .
33. (I) ..]\п4еп веке есхе : ка«р1еа чеа коапгъ
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мз. Рвпнпатв-ле-ат , къ ат а821т окара поастръ , акопер1т-а печтстеа
овраг вля! пострв , къ а веш*т че! бе алт пеат ла сФштедо поастре , да каса
Оотпвл»! .
мз- Пептр» аче1а 1*атъ вш гме, 21че Оотпвл , ни воШ ]2б&П(Н асвпра чедор
чоид1те але лв!, пилп тот пътжптвл лв! къбеа-вор ръпщ!.
ми . Къ бе се ва дппълца Вавиопвл ка червл , пл Ле съ ва лштър! лш
пъдцГтеа вжртвте! л«1 , бела пипе вор веп1 че! че'л вор тербе пре ед 21че
Оотпвл .
м-о. . Гласвл стр^гърЙ ддп Вавмоп , нп 2с1ро1!1'ре таре лдл пътжптвл Халбеиор .
н . Къ а тербкт Оотпвл Вавиопвл , ни" а шербет беда ед глас таре , каре
ръсвпа ка апеле челе твлте , бат-а спре пер]'ро гласвл лвК
нл . Къ а вешт аскпра Вавмопвдв! кншре , пршсв-с'а ръгвошчи дв! , АПФр1кошатв-с'а арквд дор , къ Овтнсжев есте чел че ръспдътеще лор .
нв . ОП ва лдтвъта пре повъцв1*тори лв!, ли пре дпцелепцп лв1, ни' пре Пот
ни ле!, 21че дтпъратвл , Т>отп Атот-цнтор лктеле лв!
иг . Ачестеа 21че Пошпвд : 21'бвд лдтпъратвлв! Вавмолвдв! с'а лгц1т , съпжпбвсе бе тот се ва съпа, пи порцие лв! челе лшпадте се вор арбе , остепеск
попоареле лшбешерт , ни пеатвр! беда лшчепвт се вор стр1ка .
ма • Кввжптвл, каре а поркпчк Оотпвл лв! Герепнеа пророккл, касъ'лспве дв!
Сара /а Фечорвл лв! ЛЧрн? Ф1нл лв! Маасев, кжпб терцеа бела Себекюа лшшъратвл
лв! 1кба лш Вавмоп, лш апцд ад-цатрв-леа ад л\тпъръц1е! лв!, ип Сарша еравоервд
барврьюр .
не- ВИ аскрю Герепиеа тоате релеле, каре вор вет престе Вавмоп, лштрв
о карте тоате кквштеле ачестеа , каре сжпт скршс асвпра Бавмолвлв! .
не . Ш\ а 21'с 1ер1ппеа кътре Сара1а: кжпб ве! вет лт Вавмоп, нп ве! вебеа ,
Ш1 ве! чт тоате кввштеле ачестеа ,
мз • Ве! 21'че : Ооатпе ! Ооатпе ! тв а! гръ1т асвпра локвлв! ачеств1а , ка
съ'л шерг! пре ед , нп касъ пв Ф1е лштрк ел лъкв^тор! бела от пжлъ ла в|'тъ, къ
пвстире лшвеак ва Ф1 .
нй . 1Ш ва Ф1 кжпб ве1 тъчеа а чт картеа ачеаста, ве! лега бе еа о татръ,
ни о ве! првпка лдп пнж юквл Ефратвлв! , ми' ве1 21'че :
нл. . А ша се ва сврпа Вавиопвл, пи' лв се ва сквла бе кътре Фоца ределор (1 ") ,
каре е« ле абвк аскпра лв! (2).
59 . (1) .|\п чея век1е есте : Хмйепор
престе че! стрепп йе пеат .

(2)
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ПР0РОЧ1ЕА,
Е А П II.

С* в**1*1*х* *и* ап! ас дес, *Сг* , в* Лвт\ ««4 п&
«а- шг а»е Ссавпаа кгааа1 В4 вв.ьбе. тйж щшшшщм . ша айаеав<~1 «-и
)»:.ф««гааггеи 2*4*1, туй Ч амГ, ам лгаавУл. щж 4а*е
■** ае-.-м/е екс, е* «*■ г*»1 в*с( вв Еовмс* , — II пада! веваътва* 4в «а! , вв 4в
жд*йгк* •< миеаг С.гер.и] , .алтре оре е» .авесадеахъ ай 4н ст«в»1 ав аваал
*•• «•:*»? *•«««> «а Ьтчтш *а »1.-те МаажЦ , мае адцваш |иош ажп тав»
се «да тгтвхвл , е* В-ажаифЪ .

\иа4 4е 4оъ-хе<н т ъагл Ле ап! Се<1е*1'еа, к*п4 л^ввжъръпеа ел. ш
?и-свре-хече ап! а жвшхргшт жп лервеашт , ви пвтеле щете! лг
Аплтгал «ата 4«1 1ер1е «Ип Ловепа .
■ . ЖЛ 1 а фост жп апгл ал-поъ-леа ал жшпъргп^е! лв! жп ша авоа.
ап гече але лвпе! , впит—а Хаввхоаовоеор жшпъратгл Вавмопвлв! , пи т<мп
пятереа лв! астпра 1еръсал\тгла\ , оп а фъввт шапц жпшрегвр , ви л'з г мК : в
ш'етр! <!е патрв шчоаре .
г . 1Ш а вешт четатеа ла стржлеоаре пжпъ жп ал вп-сяре-хече-леа ап ай жан»рат8Л«1 Се<)ек1еа .
А . .[\п ляла а патря, ла поъ але лвпе! , с'а жлгьр!т Фоашетеа жл четате ,
нл пя ера п*!п! появлвлв! пъшлптвлв! .
^. I Л I с 'а ркот четатеа , нп тоц! оашепГТ че! с1е ръхвоб в5 евит поаптеа <1ееяре калеа пораПжптре пнждоввл гМвлв!. ин лштре чела-л-алт <и'и'да1птеа вУиаД,
каре еря жшяреажта гръ<Нпе!жтпърат8дв!, пи Халаенжтпрежврм четъцм . ша
терс ла калеа чеа Леспре Арава.
• , Ш( а алергат пвтереа ХалДемор аЧплапсна жтпъратвлм , пп л'а ахис
яре ед 'Пиколо ае 1ер|Х0П , пи' гоате с.иуие двГ с*ок риишт с1ела ед .
^ . 1Ш а пр|пс оре жтгсъратвл , ил л'а аЛвс пре ед да ддшпъратвд ВавиопвД»1 ЖП Пеклата, пи '1а цп.'п л>1 кк жв<)екатъ.
Й. ПИ ажвппат жтпъраткд Вав1*допвл«1 пре Фи дв! Се'1ек1'еа .^ппаттеа окиор
д и I . пи' пре тоц! воерП д»! 1«На '1а ж8Пп'ат ддп Певлата .
а . Ш|* окН де! Сес!ек1еа 'I а скос, ии л'а а<]»с пре ед жтпъратвд Вавиопвдв!
жп Нпвмоп , пи' д'а г1ат пре ед да каса тори , пжпъ жп 21'еа , жп каре а тврйт .
I . ЧИ жп дкпя ач1*пчеа жп гече аде дкш'1 веги"т-а Каввгар^ап чед та! шаре престе ввкътар!, кареде ста жппаштеа фоцп жтпъратвд»! Вавмопвдв!, жп Терьсалю.
II. 1111 а арс коса Вошпклв!, нп каса жтпъратвд»!, пи тоате каселе четгцп,
ни тоатъ каса шаре о а арс кк фок .
к! . ИМ тот 7,|'(1кл Тер8сал]'твд8! г1е пр!П 'прежкр л'а сврпат пвтереа Аал^еиор.
каре ера к« та! тареде престе ввкътар!.
г| . 11И пре че! ръташ! а! попнлвл»! '1а дъсат ша! шареле престе ввкътар! съ
ф|'е в|'ер1, пи плвгар!.
а' • "1| стхлпП че! с!о арашъ Нп каса Оотпвдв! 'I а 2Йров1т, Ш1 шареа чеа (1е
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арашъ (Нп каса Вотпвлв! о а» хйровп ХалЛеи, пи ав лват арата е! , нл о ав
йнс лш Вавиоп , ни* кнпкпа .
ф . 1Ш пахареле , ии" тоате васеле челе а*е аратъ , кк каре слвжа .
91 . 1Ш АтФотврие , ии Мастаротврие , ни тврпърие челе Ле Лесвпт , ни
СФеишчме , ии къцвне, нп къвипде челе йе авр, ии* челе йе арц!пт ле-а лват
та! тареле престе ввкътар! .
31 . Ш' Ло!стжлп1, ни о таре, пи а"о!-спре-гече в'це! Ле аратъ че! йе ("есвптвл
търи , каре '1а фъквт дшпъратвл Солотоп ла каса Оотпвлв! , кърора пв ера
квтпъшре аръпш лор .
И1 . Ш1* стжлп! йе тре!-яеч! пп чшч! Ле коц! лшпълцшеа впв'а, ии Фкше Ле
<1о1-спре-2вче коц! прт 'прежкрвл л»1, пи грос'теа е! Ле патрн Лепете липпрежкр .
.<>.' . Ш' къпъцжпъ престе е! Ле аратъ, ни йе чшч1 коц! Ле лшпалтъ ковжринреа впе! къпъцжпе, ни трежа , т* роЛе престе къпъцжпъ прт 'прежвр, тоате
<1е аратъ .
к. АипжЛереа ад-Ло!-леа опт роЛН ла «п кот ла че! Ло!-спре-гече коц! ,
ип ера роЛпде поъ-геч! ии шасе , о парте , ни ера тоате ро^Нле осктъ престе
шреже лшшрежвр .
к* . Ш" а лват чел таре престе ввкътар! пре преотвл чел гПгГт.ь! ( 1 ) , ии пре
преотвд ал (1о1-леа, ии пре че! тре!, карЛ пъгеск калеа .
кп . Ш" Лш четате а лват пре вп Фатеп , кареле ера кжрпштор оатешлор
челор ръгвоилч! , ии шапте оатеп! пвппц! , кари ера лш Фаца лтпъратвлв! ,
карП е'.)» пФлат лш четате, ии про скрнторвд пвтериор , пи' пре скрпторвд попвлвлк! атот пътжпткл , ни шаЬгеч! йе оатеп! Лш попклвд пътжптклв!, карИ с'ав
аФлат лшчетате .
кг . Ш' 'I а лват пре е! КаввгарЛап чел та! таре престе ввкътар!, ни "1а аЛвс
пре е! ла лпшъратвл Вавиопвлв! лш 1)евлата лш пъшжптвл Ешатвлв! .
кд . 1Ш *!а ошоржт пре е! лшпъраткл Вавиопвлв! лш Певлата лш пътжптвд
Етатвлв! .
к$. Ш1 а фост лш ал треЬгеч! ии шапте-леа ап, Лвпъ че с'а стрешат (2) 1оаК101 лдтпъратвл лв! 1вЛа лш лвпа аЛоъ-спре-гече, .]\п Лоъ-геч! ии патрв але лвпи,
а лват КдешаЛахар лдтпъратвл Вавиопвлв! лш ап»л, лш каре с'а фъквт лшпърат,
пре 1оак'т «тпъратвд лв1 1вЛа, лш лвпа а гечеа ла Лоъ-геч! ни патрв алелкпи, ии'
л'а скос пре ел г!т каса лш каре съ пъгеа .
кг. Ш1 '1а гръ'т лв! ввпе , ип а п«с скякпвл лк! Леасвпра лшпърациор , ка
ри ера дтпревпъ кв ел лш Вавиоп .
«з • ии а сютват лшвръкъпнптеа тетшци л»1 , ин тжпка пжте пврвреа лтпаттеа ФецП лв! лш тоате аиеле , каре а тръ'т , ни ржпЛв'алъ ера лв! съ се
<1еа пврвреа дела дтпъратвл Вавиопвлв! , Лш г[ лш ъ\ , пжпъ лш г'оа лш каре
а твр*т .
21 . (!) Л.а«а веке есте Со»оп1С . 25 . (?) С*« роБи.

плжнцербй I е р е /й I е I
к а п л.
Лепоме , пи пр1ч1Пие лор .

» . 1Ш а фост Лйпъче^а ров1*т 1сраи , пи 1ер?;сп.иткл с'а пвстпт, шегкт-а
1срепнеа плжпгжпс! , пи' а плжпс плжпцереа ачеаста спре 1ер«сал1га, пп а 21с :
АЛЕФ

БЕТ
Евре!
13 17
ГШЕЛ

0\ЛЕТ

ГЕ

ВАФ

2А1И

ФЕ.

Ц 101.

100.

кт а шъгвт сшгвръ четатеа ачеаста чеа кв твлте попоаре, фъквтв-с'а ка о въсЬвъ чеа кв твлте пеатвр!, каре сюпшеа престе ц>р?
ФЪК8Т8-С'а С8ПТ Б1*р .
г . Плжпгжпс! а плжпс поаптеа , пи лакръпиле е! пре оврагкл е/,
Ш1* пв ера Ч1пе съ о тжпгже пре еа , <н'п тоц! че! че о 1'ввеа нре еа , тоц! че\
че о 1ввеа пре еа с'а» лепъсЬт де еа, Фъквт8-с'а» връжташ! е!.
А • ^пстрешатв-с'а 1вс1е1а Ае стерегмеа са , ни с1е твлцмпеа роь1рп сале а
шъгвт лштрв пеатвр!, п'а аФлат осНхпъ , тоц1 че! че о гопеск пре еа , о ав"
пртс пре еа л\» пижлоквл челор че о пекъжеск .
е . Къме (лопвлв! плжпг , пептрв къ пв сжпт чеТ че вепеа ла сърваре, тоате порцме лв! перете сжпт , преоци л&1 свспшъ , Фечоареле лв! с?все сжпт , пи
ел съ атъраще лштрв сте .
в . Фъквтв-с'а че! че'л пекъжеск пре ел спре къпетеше , пи връжташи лл/
спре кжрпшре , къ Вотпвл л'а етерът пре ел , пептрв т8ЛЦ1теа пъгжпътьа\лор лв! прнпчп лв! терс-ав л;п роБ1е , лшпаштеа Фецд! че.18Г че'1 пекъжаще .
д. Ш1 с'а рнНкат с?ела Фата (Лопвлв! тоатъ посюава е! , фъквтв-с^в- воерп
е! ка вервечи, кари гГаваФлат пъшвпе, ни' терцеа кв пепвппцъ спре Фаца челв!
че 'I голеще .
й . Айвсв-нГа апнпте Тсрвсалшвл Ле гиеле стореше! сале , ни але липптпериор сале , ае тоате поФтеле сале , кжте ера Ли 21 леле челе аш лшчепвт ,
кжпс1 а къгвт попвлвл лв! лш тжйше челв! че'л пекъжаще , пи' пв есте чше съ'1
ажхте лв! , въгжш! връжтапш лв! пв рже ае лтетремареа лв! .
а . Пъкат а пъкътвЬ 1ервсал1'твл, пептрв аче1а спре клът1ре с'а фъквт, тоц!
че! че'л шъреа пре ел стер1тв-л'а пре ел , пептрв къ а въгвт рвплпареа лв! ,
пп лшкъ свепшжпс! ел с'а лшторс лштрваъ .
I . .\еквръц|'еа лв! лшпаштеа поршлор лв!, пв ш'а ас?вс апнпте де челе йепре
вртъ але сале , погоржт-а челе преа лшпълцате , пв есте ч!пе съ'л тжпгже пре
ел , вег! Боатпе стеретеа теа къ с'а търп връжташвл .
д| . Мжпа са а лштше чел че ли пекъжаще ла тоате поФтеле лв!, пептрв къ а
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въгвт неатвр! ттржпс! ла ОФюдереа лв1 , <1е каре а порнпч1т, съ пв ттре еле да
асЬпареа та .
м. Тот П0П8Л84 481 преа снсптжпс! , къвтжт! пжше , йат-а челв поФпте але
сале лттрв тжпкаре , касъ лштъреаскъ свФлет , вея! Лоашпе , ии пр1веще , • къ

ваф.

с'а фъввт печшспт .
п . Тоц1 че\ че терг ла во! пре кале , лштоарчещ-въ , пи ведецТ , о*е есте йв- ламео
рере, ка с1кререа шеа, каре с'а фъквт, ръспяпяжпй лштрв пипе стер1тв-т'а Ботпвл лт /лом врще! 18Ц1ПШ тжше! сале .
д| . Бштрв лшпълцшеа са тр1ппс-а фок, лт оаселе теле погоржтв-л'а пре ел ,
мем.
лшттс-а гареже шчоарелор теле, лшторсв-п^лт лтпапо! , йатв-т'а Потлкл
спре пер1*ре, тоатъ ата спре (]врере .
К5№
61 . Пр1В1патв-с'а спре пеквръциле теле , лт тжшме теле с'пв лтклешат ,
С81тв-с'а престе черв1чеа теа , слъв1'т-а вжртвтеа теа , къ а (1атОотпвл лт та
па теа е1врер1 , пв вош пвтеа съ став .
е) . РШкат-а пре тоц! че1 тар! а! пие! Ботпвл На пижлоквл пиев , кетат-а самех.
престе пипе врете , касъ г^ровеаскъ пре че! алеш! а! пие! , кълкат-а Ботпвл
теасквл Фечоаре! Фете! лв! 1«с1а, пептрв ачестеа е8 плжпг.
3> ■ Ок1вл пиев а 1/воржт апъ , пептрв къ с'а Депъртат (1ела пипе чел че тъ аш
тжпгже, чел че лттоарче свФлетвл плей , пер!Т~а фи пНе!, пептрв къ с'а лштъ- 1еаие:
р1т връжташвл .
14 17
и; . фптшс-а Слопвл тжпа са, пв есте чше съ'л тжпгже пре ел, порвпч1'т-а Ботфе
пвл лв! Глков , къ лшшрежврвл лв! вор ф! че!че'л пекъжеск пре ел , Фъквтв-с'а
1ервсйЛ1швл , ка чел че есте лт 1ш'жлоквл лор .
ли . Брепт есте Оогнпкл , къ гвра лв! ат атържт , авящ! йар топте попоарецдо1
ле , пи вейец! йвререа теа : Фвчоареле теле , ни' тмерй* нне! ей терс лт
ров1'е .
к . Къ ат кетат пре 18Б1Нд1 пп*е1 , 1*ар е! т'а8 атгп|"т , преоцп ппе1, инвъ- коф
тржпп нне!, лтчетате с'ав сФжринт , къайчервт тжпкаре лор, пептрв касъ се
лштоаркъ скФлетеле лор , пи п'ав аФлат .
кд . Вея! Боатпе , къ тъ пекъжеск, пжптечеле пиев с'ав тврвврат , ни' пита
реш
теа с'а лшторс лштра пипе , къ атържпсЬ-тъ т'ат атържт , сНпаФлръ т'а фъквт
Фъръ Де фн сав1а , ка тоартеа лт касъ .
кп. АвгщТ а"ар , къ свсшп ев, пв есте чше съ тъ тжпгже пре пипе, тоц!
шш
връжташи пие! ав авгн ръвтъцме теле, инс'ав ввкврат, къ тв а! фъквт, аа*8С-а1
21 , нклит-а! тшп , Фъквтв-с'а ние ва! ! ва! !
кг. Съттре тоатъръвтатеа лор лтпаштеа Фецп тале, шИ грешаще пре е1, лш таф
че кш ав фъквт е! грешале пептрв тоате пъкатеде теле , къ твлте сжпт свспшвр1де' теле , пи типа шеа съ тжхпеще .
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ПЛЖКПЕРЕА,
КАПЕ.
Стршреа четгцп , пи' а Б<гер1чП .

алеф

|§§* ша лдптвпекат кв (вцшеа са Вотпвл пре Фата С10П«Л8$? арвпкат-а
Лш чер пре пъшжпт тър1реа лв! 1сраи , ип пв 'ш'а аЛвс апипте йе
чел Ле сйпт шчоареле сале .
БЕТ
ЩгД^- «^
„ . .|\п улоа крц1-е! сале пръпъсПт-а Вотпвл, пекрвцжпЛ , тоате
челе Ф[шноасе але лв! 1аков ле-а сврпат к» т,т,ш'еа са , търиле Фете! лв! ГвЛалеа лппт ла пъшжпт, сврпат-а лтшърьша о1, ип' пре Оотпп" е!.
плел
г . Сфър«т.тот-а кв 1вцшеа тжте! сале тот корпвллв! 1срам, лдпторс-а лдппапо! Лреапта са Ле кътре Фаца връжшашвлв!, ип а ацжцат лдптрв 1аков ка фоквл
въпаха , ип а тжпкат тоате челе сНп прежвр .
палет
а- фптшс-в арквлсъйка впвръжшаш, лдптър!Т-а Лреапта са ка вп пепр^етев.
пи а оторжт тоате челе поФте але окмор пие! лдп кортвл ФетН Сюпвлв!, върсат-а ка фоквл тжтиеа са .
'
ге
е Фъквт8-с'а Юошпвл ка вп връжташ, пръпъЛт-а пре 1сраи, пръпъЛю-а тоа
те вар(каЛсле лв1, стр]'кат-а търиле лк1, ип а лдтшвлцдт ФетН лв! 1в(]а стер1т, ип
стерпъ .
ваф

/аь\

ГЕТ

е . Ш1 а лдптшс ка о в1е сълашвл лв! , стршат-а сървътоареа лв1, »1тат-а
Пошпнл челе че а фъкнт лш Сшп сьрвареа лв1 , ип а сжтветеТ, ни а лттържтат
кв порш'реа шжше! сале пре липпърат, ип пре преот , ип пре воер .
^. ЛепъЛат-а Ботпвл жертвелп1квл лв1, сквтврат-а сфнщешеа лгн, сФържтат-а
квшжпа връжшашвлв! хШл вар1'каЛелор лв1, глас Ле ръгво]'» а Лат лдп каса ВогаПНЛН1, ка лш 210а сьрвъторп.
И. ГжшНт-а Юошпвл съ стр)'че хШл Фети (лопвлк!,

лштшс-а шъсвръ ,

п'а

лдпторс тжпа са Лела кълкареа Ле тот, ни а плжпс чеа сНп'паштеа гМвлв!, пп г\Лвл тот Ле оЛатъ а слъв1т .
ТЕТ

а. ^пФШТ8-с'а8 лдп пъшжпт порциелв!, шерЛвтв-с'^, ип' с'ьв гЛров1т гъвоареле лв!, пре лдтпъраткл лк! , ип' пре воервл лвК лдптрв пеагпврТ, пв естелепе,

юо

ип пророк п'а въгвт веЛере Лела Юошпвл .
|. Шъгвт-ав пре пъшжпт, тъквт-ав- Бътржш'1 Фете! С1оп»Л81, пкс-ав цържпъ пре
капел лор , Л1пчи1ск-с'ан кв сач! , погоржт-ав лдп пъшжпт пре Фечоареле челе Ле

каф

къпетеше але /ервсалипв ш .
»| . СФжр|Ц]'тв-с'г8 л\п ллкрът! окП пие!, тврБвратк-с'а ипша шеа , върсатвс'а лдп пъшжпт шър1'реа шеа пептрк гЛров/реа ФетеГ попвлвлв! пиев , кжпЛ тв-

ламер

реа првпквл, ни свгъторкл лдп влщеле четъцИ.
в! МаТчмор лор аш г\с: »нЛе есте гржв, ни вш ?

кжпЛ лепила е! ка шще

ръпщ! лдп влщеле четгцп върсжпЛй-се свФлетеле лор лдп сжпвл пшч1Лор лор.
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Н . Че во5в" търтврнп ше, са» че воШ асетъпа Ц1'е Фатъ Герксалше? ч1пе
те ва тжптги , сее" чше те ва тжпгжш Фечоаръ Фатъ (Лоапе? къ с'я тъ\пт пахорнл 2(1ро1п'ре1 тале , чше те ва вшДека ?
д1 . ПророчН тъТ а» въгвт Ц1е Дешарте , пн певвш! , пи п'ав Дескоперк пейрептатеа та, касъ лштоаркъ ров1еа та, пи а въгвт цде лвър! Дешарте , ип
скоатер! аФаръ .
$\ . Плестт-ав Де тше тжйнле тоцТ че! че терг пре кале, тверят а8, ни ай

мт

иьл

САЛ ех

тслът|"т капел лор Де Фата 1ервсалппвлв1 . Ачеаста есте четатеа , гртл-вор , квп«па тър1ре1 , веселеа атот пътжптвл ?
е! . Оеск1-с'а« асвпра та гвра лор, тоц! връжшаип! тъ1 швераръ, пп скршп1-<
рт. ДшцН , ни г^серъ: съ о лдпгщпп пре еа, къ ачеаста есте хша, каре о ащептат пре еа, аФлатв-о-ат пре еа, вгявтв-о-ат .

л:<\

31 . Фъквт-а Потпвл челе че а гжпЛт , сФжрппт-а гра1вл съв, каре а порвпчЬ Дш гмеле челе Дела лдпчепнт , сврпат-а , пи' пк са пшоспвгт , ш! а весел1т Де тше пре вргжташ! , пи а лтпълцат корпвл челор че те пекъжеск пре

фе
л< »
26 41

Т1П6 .

2 Леча

й| . Стр!гат-а шта лор кътре Ботпвл, хМкрме Сшпвлв1 съ погоаре лакръпй
ка пжраело Х10а ип поаптеа, пв'ц1 Да трег1е цче ,шч! съ такъ лвплша окмор тъ!.
л.1 • Скоалъ-те , ввквръ-те поаптеа, ла лшчепътврие стрежн тале варсъ ка
апа 1Ш*та та лдппаштеа ФецП Ьотпвлк! , рШкъ кътре ел ш,тЛш'ле тале пептрв
свФлетеле првпчмор тъ! челор че лешшъ Де Фоаше ла лшчепхтвл твтвлор еинриор (13 .
1С . Вег! Боатпс , ип пр!веще , пре чше а! пръпъД1т аша ? ав тжпка-ворФетеме роДвл пжптечелор лор? пер1чвпе фъкв ввкътарвл , оторж-оо-вор првпчП че! че евг пжцъ ? а^ вчню-ве! дптрв СФищешеа Бошпвлв! пре Преот, пи*

Ь8 ^
Цмм
1ереш:
1• п
ко Ф

пре Пророк?
ка . АДорпш-а ла е пир! (2) првпквлтпе, пи вътржпвл, Фечоареле теле, пИ
хшерн пие! терсеръ лт ров1е , кн савге , ни кв Фоатете 'I а! вч1с лдп июа тжше! тале , Ф1ерт-а1 , пп п'а! крвцат .
кв- Кетат-а 210а сървъторП петершч1*е1 теле Де прт 'прежвр, ни п'а фост
лдп г1оа тжш'е1 Ботпвлв! тжптв1т, пи рътас , преквт ат Б1'р»1Т , пи' ат л\шт»лц1Т пре тоц! връжташп пие! .
19.

(0 Пре тоате къМе .

21:

(2.) Ля п! :

64.

реш

аия
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Л1 т рмпга ргктгцп > ;; пгсЬмК-п ажвторив! , ип а 1ХБЪВ|'ре! Овпшехеещ! с* пи'п» .

АЛЕФ

$ върват вгж.т»гк1 съртимеа , к» тгппгкл т^гне! лв1 аснпра теа .
в. Лкатк-пГа, пи пГа <1«с ла лштвперек , ии* пв ла лвтигь .
г . Л^псъ лштрв пн'пе а лшторс тхпа са тоатъ гюя .
а, ДДпвекк-а трепел ппек , пи" шслеа теа , оаселе теле ле-а

БЕТ
2с1р(ШТ .

е. %Шт-а липпрегжпла теа, ип а лтквгцврат капел пие8 , пи а остетт лш-

Г1МЕЛ

трв челе лттвпековсе .
5. Ашегатв-пГа ка пре торцН че! <Нп веак .
2,Шт-а лшпрегжтл теа, пи пв вой еии , лдпгрев1'ат-а арата теа.
3н . 1Ш вой стр1'го , пп воЙ глт>св1 , астьпат-а г»ра теа .
2нИт-а вт пов къие теле , аствпатя-ле-а, кгрърпе теле ле-а т&рввраг.

1>.\.!ЕТ
е
п

ГЕ

г

ВАФ

€'
е

3
и
У.АШ

ГЕТ

Йрс , каре пжпйеще есте ачеста пне ка левл ли1тр'асккпс.
Гошт-а пре чел йепъртат , пн т'а лтчетат, пвс8-т'а сттс .
.]\птт-с"а врквл съв", ил т"а стжлтт , ка проашка ла съиеатъ .
Бггат-а л\п рървпкН гш'е1 твлвеле сало.
, Фък8Т8-т'ат ворвъ ла тот попвлвл плев*, кжптаре лор тоатъ 210а.
Сътвратв-т'п а"е атъръчвпе, л1тБътат8-т'а <1е Ф1ере.
НИ а скос к» пвтър сШщПпне!, хръштвт-а кв чепвшъ .
III 1 а йепъртат бела паче свФлетвл ппе8, в!тат-ат челе бвпо .
НИ ат 21с: пер1т-а пвтереа теа, ии' пъдсждеа теа бела Ботпьл .
А(ксв-пнат атште (1е съръч1*еа теа, ип йе гоапа атържчвпе!, ш! а

♦|'ере! теле .
к . Кв потеш'ре вой потет , пн ва кдрп асвпра теа свФлетвл пиЧй.
К4 . Пре ачеаста вой пвпе ла пита теа, ип вой ръвйа .
кв . Ммеле Т)огапкл«1, къ ин т'а пъръс!*т пре пп'пе , къ пв с'а сФжрилт ^вДврърие ла! .
кг. Лвшле спре (Нпппен! пнлвеще Боагопе, къ П8 пе-ат сФжринт, «и» Се
сФ.т.рипт лпккрърме лв1 , (1етарте лш аЧпнпец! , твлтъ есте кресНпца та .
кд . Партеа шеаесте Ботпкл, 21"с асвФлетбл ппев: пептрв ачейалм ВОЙ ащв'та

ТЕТ

пре ел .
*е . Бвп есте Ботпал челор че'л вщеаптъ пре ел, свФлетвл, каре'л ва км18
пре ел .
кв . Бше есте, ип ва ащепта , ...I ва осПхт лштрв т<кпт81-реа лв! Ршпеяе» .

юв

ку . Ьше есте Бърватвлв!, кжпа" ва ркБка жвг лштшерецеле сале.
ки . Шейеа-ва стгьр ? ва тъчеа , пеьтрв къ а рнЛкатжвг престе сше.
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кл . ^ш! ва 8а Фалка са челв! че'д ловеще пре ел, сът«ра-се-ва с1е окър! .
а . Къ лш веак пв се ва сюпърта Потпвд .
ад . Къ чел че а стер!т , тиоспв1-се-ва йвпъ твлцнпеа тшГ сале.
лв . N'8 ръспкпс дела 1П1та са , ни а стер1Т пре фп Бърватвлв! .
аг . Касъ стереаскъ свпт пгюпреле сале пре тоцТ легацн пътжптвлв! .
ад. Касъ аватъ жвдеката БърватклвТ лшпреажта ФецП челв! лтпалт.
ле- Касъ осжпйеаскъ про от, кжпс1 съ жксюкъ ед, Ботпвл п'а агс .
ле . Чше а 21*с аша , ип с'а фъквт ? Ботпвл п'а порвпчгг .
аз • 0'*п гвра челв! лтпалт пв вор епн челе реле , 41 че есте ввп .

каф

ламео

мен
Апшс

ай. Ав кжртиво чел че тръеще, върваткл пеатрв пъкатвл съв?

лл . Черчетатв-с'а калеа поастръ пи с'а черкат, пи пе вот лттоарче пжлъ ла
Ботпвд .
м . Съ лвът шшме поастре лт тжТмле поастре лт свс кътре чер .
ма . Пъкътв1т-ат , пъгжтт-ат , пв пе-ат покъ1т .
ме. Акоперп-в-пе-а! лштрв тжше, пи пе-а! гошт препо!, оторжтвпе-аГ, ип

к»х

санех

п» то-а! нплост1В1т .
мг . Акопер1т»-те-а1 кв пор пре тше пептрв ръгъчвпе .
мд> . Касъ клтеск е8, пп касъ пе сюпъртът пе-а1 пвс пре по* лт ппжлоквл
попоарелор.
ме- Песк1с-аИ асвпра поастръ гвралор, тоц! връжтанш пощр! .
мг . Фр1'къ, пи спаипъ с'св фъквт поъ , рмНкаре , пп сФържтаре .
мз • СлоБ021'р1де апедор лтпаттеа окиор пне! , пептрв СФържтареа Фете! ПО
ПЯЛ К.Ш Ш1С8 .
мн . Ок18л пнев с'а орБ1Т ,

П8 воШ тъчеа , касъ пв Ф1е тре21'ре .

м.о. . Пжпъ кжш! се ва плека , ии ва вевеа Ботпвл (Ип чер .
н . 0к1вд плей ва тжпж! асвпра с»Флет8Л81 ппев пептрв тоате Фетеле четъци.
н* . Вжпжш! пГав вжпат ка пре о пасъре : тоц! връжташп пие! лт гаа"ар .

ме.
нг .
нд.
неме.

Оторжт-ав лпгроапъ В1аца шеа , пл а8 пвс шатръпресте тше.
Върсат8-с'а апъ престе капкл 1шев', 21'с-ат: лепъ^ат сжпт .
Кешат-ат пвтеле тъ8 !)оатно сИп гроапа чеа преа а^жпкъ.
Гдасвл плей аГ псквлтат , съ пв асквпа! врекие тале ла рвгъчвпеа теа .
Спре ажзторзл пней те-а! апрош'еат, лп 210а, лт каре те-аткетат пре

Т1пе, 'т! а! 21'с пие: ив те теше .
н3. Жбйвкат-а! Оогтпе тоате жх(1екъц1ле свФлетвлв! пие*, тжпт81Т-а1а1аца теа .
ни. Въ2вт-в1 Боатпе тврвврърие теле , жвЛекат-в! жвЛеката теа .
но. . Въгвт-а! тоатъ 1гвжпс1а лор , пи тоате гжтЬрме дор лттрв пипе .

64. ?»

А1Х

ФЕ
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Съ по*тореск чвле та1 свс 11се, кПкъ , къ йкаъ йоГ ап! йавахоЛопосор фпнпцяржпЛ 1ер8са11ти .щ
■а: им пре Се(1ек1ва фьглпЛ ф! пршс1е, пил лтгонрче , пп М1гапда'1 «и ^пплттеа лв! , ни пре воерЛ ^таърлтлаХ Ш1с\, скоцлаАз'1 окп, шг лег*п«1в'л, ли <1зче ддп Вавиоп: пи' апршгапслв- се Бкер1ка, Ш|"
челе-л-алте касе, съ сЬк тоц! роиГ .пп Вавмоп , ваша! пвцлпГ лмрътор! <1е шГ , пп <1е ьлюп рътап , ацм 1. 1с|и:а пи васеле Б|Сс|мчп , фитре каре съ .кпсстпеагъ ии <1о1 сталп! с1е арашъ , ни патъраж Евреллор челор трекац! ,<пп Вавмоо лп шалте рапс1ар1 , м!в лчппърптал |оакпн йапъ тре! хеч! 4е апГ скоцапйасе На тешгнцъ , съ лппалпъ .

ПпД с1е Доъ-геч! ип впвл Ле ап! Сес1ек1еа, каша* лдтпъръцеа ел, ни
ви-спре-гече ап! а лдтпър ъцлт лдп 1ервсал1Ш , нп пвтеле ткте! лв!
Апитвал Фата лв! 1ер!е (Нп Ловепа .
н . НП аФОст л\п апял ал-поъ-леа пл ^тпъръще! лв! лдп лвпа апоа.
лт гече але лвпе! ,

ветт-а Кавнхойопосор лдпшъратвл Вавиопвлв! , ип тоатъ

пктереа лв! асвпра Герксалпшлх! ,
П1етр1 а"е патрв шчоаре .

ип а фъквт шапц липпрежвр , ип л'а гШт а

г . 1Ш а веп1т четатеа ла стржпсоаре плпъ лш ал вп-спре-гече-леа ап ал лшпьратвлв! СеЛешеа .
д . .]\п лвпа а патра, ла поъ але лвпе! , с"а лштър1т Фоашетеа лдп четате ,
нп пк ера пж!п! попвлвлвГ пътжптвлв! .
(;. ПП с'а рвпт четатеа , ип тоц! оашеш'1 че! с1е ръгвоШ п« еипт поаптеа Леспре калеа порци лдптре пнжлоккл г1с1«л«1. ип лдптре чела-л-алт (Ни'паштеа аМвлвТ,
каре ера лдтпреажтл гръ(Нпе!лдтпърат8лв1, ш1 ХалЛеп лдтпрежврвл четъцн , пп а
те ре ла калеа чеа (1сепре Арава.
9. ПП' а алергат пвтереа Халаеиор аЧппапОл^ лдшпъратвлв! ,

ип л'а ажвпе

пре ел (Пиколо Ле 1ер1*хоп , нп" тоате елвние лкГ с?ав рхсшГт дела ел .
3 . ПП а прме пре лдтлъратвл , пи л'а аеЬс пре ел ла лдтпъраткл Бавиопв
лв! лдп Певлата , нп" '1а гртЛт л*1 кв жвйекатъ .
н. 1Ш ажвппат лдтпъратйл Вавмопвлв! пре «и лв! Сейешеа лднпап1теа окиор
лв!, ип пре тоц! воерп лв! 1кс1а Та жвпп'ат лдп Певлата .
л. . НП окп лк1 Се(1ек|'еа 'I а скос, ип' л'а ас]вс пре ел лдтпъратвл Вавиопвлв!
лдп Вавмоп , нп л'а (1ат пре ел ла каса тори . пжпъ лдп х\вя , лдп каре аткр1т .
I. Ш|'лдплвпа ач1пчеа л>п гече але лвпн ве»пт-а ЛавхгарНап чел та! таре престе вккътар!, кареле ста л^ппаштеа ФецЛ ^.тпъратклк! ВавиопвлвТ, луп Гервсалш.
XI. и\1 а арс каса Г)01ппклк1 , ип каса лдтпъратклв!,
Ш1 тоатъ каса таре о а арс кв фок .

нп тоате каселе четъцИ,

п| . ПИ тот 21*с1вл 1ервсал1*твлв1 Не прт 'прежвр л'а сврпат пвтереа Хал^еиор,
каре ера кв та! шарело престе ввкътар! .
п . ПП пре че! ръташ! а! попхлвлв! '1а лъсат та! шареле престе вькътар! съ
Ф1*е в!-ер!, пи плвгар!.
д| . ПП СТ2ЛПИ че! де арашъ Ип каса Вотпвлв! 'I а хЛроБ1Т, Ш1 шареа чеа Ле
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арашъ сНп каса Ботпхлв! о ай гАротт ХолйеН , пн о« лват арата еТ , ш{ о ав
г!»с лш Вавмоп , пн кктша .
ф . ПИ пахареде , ип' тоате васеде чеде Ае аратъ , к« каре слвжа .
91. НИ АтФОтврие, ии Мастаротврие , пи тврпърие челе Ае йесвпт , ип
сФеинпчие , ии къцвие, ип къвппде чеде г!е акр, ии' чеде с!е арц!пт де-а дват
та! тареде престе ввкътар! .
31 . ПИ (1о1стжлп1, ип о таре, пн ЛоТ-спре-гече в|'це! Ае аратъ че! Ае (юсвптвл
търи , каре '!а фъквт лшшъратвл Солотоп ла каса Ботпвлв! , кърора пв ера
ккгппъш'ре аръти лор .
ш . ПИ стжлпи Ае тре!-яеч! пн чшч! Ае коц! лшпълцшеа впв1а , ии Фкте Ае
<1о!- спре-жече коц! прт 'прежнрвл лв!, ип гросшеа е! Ле патрв Лепете лшпрежвр .
,о.1 . ПИ къпъцжпъ престе е! сю аратъ, пн Ае чшч! коц! Ае литалтъ ковжрипреа впе! къпъцжпе, ип трежа , пи роеНе престе къпъцжпъ прт 'прежвр, тоате
де аратъ .
к. Аииж^ереа ад-с!о!-леа опт росШ да вп кот да че! с1о!-спре-гече коц!,
ип ера росШле поъ-геч! ип шасе , о парте , ии ера топте росШле освтъ престе
шреже лшпрежвр .
К4 . ПИ а лват чел таре престе ввкътар! пре преотвл чел <Нп'тж1(1), ип пре
преотвл ад с1о!-леа, ии пре че! тре!, кари пъгеск калеа .
кп . НИ Ат четате а дват пре вп Фатеп , кареле ера кжрпштор оатешдор
чедор ръгвоинч! , ни шапте оатеп! пвпиц! , кпрп ера лт Фаца лгтпъратвлв! ,
кари с'л8 аФлат л^п четате, ии про скриторвл пвтериор , ип пре скриторвл попвдвдв! атот пътжптвл , пи ша!-геч! с!е оатеп! (Ип попвдвл пътжптвлв!, кари с'ав
яФлат лтчетате .
кг . ИП '! а лват пре е! Каввгарсюп чел нки таре престе ввкътар!, пн '!а ас1вс
пре е! да лшпъратвл Вавмопвдв! л^п Певлата лдп пътжптвл Етатвлв! .
кд . ПИ '1а ошоржт пре е! лшпъратвл Вавиопвдв! лш Псвлата лш пътжптвл
Етатвлв! .
к(=. ПИ а фост лш ал треЬгеч! ии шапте-леа ап, с!«пъ че с'а стрешат (2) 1оаК1Щ лдтпъратвл лв! 1кДа лш лапа адоъ-спре-гече, ,]\п с!о ь- гечГ нп патрв аде лвпи,
а дват ЪлетаАахар лшпъратвл Вапмопвлв! лш апкл, лш каре с'а фъквт дшпърат,
оре 1опк1т лшпъратвл лв! 1в(1а, лш лвпа агечеа ла Ноъ-яеч! ни патрв алелкпП, пи"
л'а скос пре ед сНп каса лш каре съ пъхеа .
кв. Ш1 '1а гръ1Т лв!Б8пе, ип а пвс скявпвл лв! йеасвпра лшшхрациор , карП ера лшпревпъ кв ел лш Вавиоп .
*3 • ПП а скшват лш1Бръкъппптеа тетпщи лв1 , ип тжпка пжте пврвреа лшпаттеа ФецП лв! лш тоате гиеде , каре а тръ1'т , ии ржпшналъ ера лв! съ со
пеа пврвреа с1ела лшпъратвл Вавиопвдв!, (Нп 21 дш ги', пжпъ лш гша лш каре
а твр1т .
21 . (1) ЛДпчеа веке есте Со«ч>ше . 25 . (?) Се ров1'т .
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Мгрмпеа ргвтгцП кв пгНежйеа 1Ж1ТОрВ4<1 , пи а 1°ХБЪВ|'ре1 Овшпсгесш! съ ал'пъ .

АЛЕФ

шЧШ%\!т 8 БЪРБат въгжпй съръч'еа , кв Т01'агвл тжгие! л«1 асшра теа .
в. Лватв-пГа, ни пГа вьс ла лштгперек , пи* пв ла лепнпъ .
г . фпсъ .]\птрк пиле а лшторс тжпа са тоатъ г'оа .

ВЕТ

^. ДДпвек"т-а трвпвл ппев ,

ип телеа теа,

оаселе теле ле-я

е. 2Н"т-а л^тпрегжта теа, ип а л>пк«гп«рат капел пи'е8 , пи а остеп!т лттрв челе лмтвпекОЕсе .
5. Ашехатв-пГа ка пре торцН че! <Нп веак .
ПМЕл

а. 2'сНт-а лшпрег-жта теа, пн пв вой еин , Л1пгрев'ат-а арата теа.
н . 1Ш вой стр|'гп , пн воЙ глъсв' , астьпат-а г»ра теа .
л . 2кИт-а (Ип пов къие теле , аствпатв-ле-а, кгрърпе теле ле-а ткрвврят.

ьллет

I- 8рс, каре пжпйеще есте ачеста пие ка левл лмтр'асквпс
41 . Готт-а пре чел сюпъртат , пп т'а лдпчетат, п«С8-т'а сттс .
•и . ДДптш-с'а арквл съв", пи пГа стжлпГг , ка проашка ла съцеатъ .

ге

п . Бггат-а Л1П рървпкП пие! твлвеле сале.
^1 . Фъквтв-пГат ворвъ ла ют попвлвл пие» , кжптаре лор тоатъ яша .

ьаф

ф . Сътвратв-пГа (1е атъръчвпе , л\.тБътатв-т'а с!е ф"ере.
9|. ИП а скос кв пвтър (ПищТ 1т"еГ , хръттвт-а кв чепвшъ .
3* ■ ПН а йепъртат с1ела паче скФлетвл лпев, к!тат-пт челе квпе .

/А1А

И1 . ПП ат 21с: пер'т-а пвтереа теа, пи пъЛежЛеа теа Лела Ботпвл .
л.\ . Айссв-ппат аттте (1е съръч'еа теа, пи' с!е гоапа атържчвпе!, пи' я
Ф]'ере1 теле .
к. Кв потетре вой потеп" ,

111

пи ва кжрт' асвпра теа свФлетвл плей.

К4 . Пре ачеаста вой пвпе ла пита теа, ни вой ръвйа .
кв . Миеле Оотпклк!, къ пн т'а пъръс1*т пре пн'пе , къ пв с'а СФжрппт л>ийврърме ли! .
кг . Лвшле спре аЧпипец! пнлвеще Боатпе, къ пв пе-ат сФжрипт,

къ пв с'а

СФжриНт лшДврърие лв! , детарте лдп сШшпец! , твлтъ есте кресНпца та .
кд . Нартеа теа есте Ботпкл, 21с-асйФлет»л пие»: пептрк ачейалдл ВОЙ ащввта

хет

пре ел .
кз . Бвп есте 1)отпал челор че'л ащеаптъ пре ел, свФлетвл, каре'л ва къв^а
пре ел .
кй . Бте есте, пи ва ащепта , ип ви осПхш лдптрв тжптв"реа лв! 1)шйехе! .

юв

кд . Ьше есте сърватвлв! , к.г, .1 ва ркпка жвг лншперецеле сале.
ки . Шеа"еа-ва сшгьр ? ва тъчеа , пеьтрв къ а рШмт жвг престе сше .

I Е Р Е М I Е Г.

507

кл. . ^ш1 ва ДаФалка са челв! че'л ловеще пре ел, сътвра-се-ва Де окър!.
а .

Къ Л1П веак п« се ва Депърта Иоитвл .

каф

ла . Къ чел че а стер!т , гшлоспвьсе-ва Двпъ твлципеа тШ1 сале .
лв . №а ръспкпс йела 1ш'та са , па а етерът пре фп Бърьатвлв! .
аг . Касъ стереаскъ свпт шчоареле сале пре тоц! легаци пътжптвлв! .

ламе»

ад. Касъ аватъ жвс!еката Бърватвлв! лдтпреажта Фецп чел»! лдппалт .
ле. Касъ оежпдеаскъ пре ош , кжпс! съ ж«с!екъ ел, Ботпнл п'а аю .
лв . Чше а 21*с аша , им' с'а фъкнт ? 1)опшкд п'а порв^ат .

меч

лз» 011 гвра челв! лишал т лв вор епн челе реле , ч! че есте бкп .
ай . Ав кжртива чел че тръеще, Бърватхл пеатрв пъкатвл съв ?

Апюс
3 в

ал . Черчетатв-с'а калеа поастръ ни' с'а черкат, па пе вот лштоарче пхпъ ла

авх

Вошпнл .
м . Съ лвът шие поастре лдп шжТмле поастре лдп све кътре чер .
ма • Пъкътв1*т-ат , пъгжшт-ат , пв пе-ат покъГг .
ме. Акоперкв-пе-а! лштрв тжше, ии пе-а! гошт препо!, оторжтв.пе-ак ип

СанеХ

п» то-а! шиост1В1т .
мг . Акоперт-те-а! к» пор пре тше пептрв рвгъчвпе .
мд . Касъ клшеск ев, па касъ пе йепъртът пе-а! пвс пре по! лш пажлоквл
попоарелор.
ме- Веск!е-аИ асвпра поастръ гвралор, тоцТ връжташП пощр1 .

АШ

тз . Фршъ, па спаипъ с'ев фъквт поъ , ршЧкаре , нп СФържтаре .
мз • Сл0Б021рие апелор лиишштеа окмор пие! , пептрв ефържтареа Фете! попнлклвТ ппев- .
мн . 0к18л паве" с'а орв1т ,

пв вой тъчеа , касъ пв Ф1в трег1ре .

ма . Пжпъ кжпс! се ва плека , ни ва вейеа Ботпвл сПп чер .
н . Оювл пае8 ва тжпна асвпра свФлетвлв! ппев пептрв тоате Фетеле четъци.
м& . Вжпжш! пГав вжпат ка пре о пасъре : тоц! връжташа пае1 лдп гаЛар .

*Б

1,Л|)1

ме. Оторжт-св лдпгроапъ В1аца теа , пи ай пвс татръпресте пипе.
нг . Върсатв-с'а апъ престе капал пи'ев, гш-ат: лепъс1ат сжпт .
нд . Кеюат-аш пвтеле тъй 1)оапше сПп гроапа чеа преа ас!жпкъ .

к0*

н^ • Гласвл пи'е8 аГ лсквлтат , съ пв асквпа! крекме тале ла рвгъчвпеа теа .
не . Спре ажзторхл плей те-а! апропЛеат, лш 210а, л^п каре те-ат кетат пре
тше, "пааТгш ние: ивтетете.
нз • ЖьДекат-.а1 Вогтпе тоате Ж8<1екъц1ле свФлетвлв! ипе» , шжптвхт-аТвлаца теа .
ни. Въжвт-а! Боапше тврвкрърие теле , жвешкат-а! жяЛеката теа.
но, . Въхвт-а! тоатъ 1'аБЖпа'а лор , па тоате гжпсЬрме лор ллптрв тше .

64. ,т
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шш

ТАФ
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3 . Авглт-а! окара лор , тоате гжпДврме лор есвпра шеа .
<Н • Бвгеле челор че сг рн!Гкъ асьпра теа , ни квиетеле лор гскпра шеа тоатъ
/Лоа .
3« . Шъ<1ереа лор , им сквлареа лор , пр1'веще спре окЛ лор .
цг. Ръсплът1-ве1 лор ръсплъмре , Болите , йвпъ Фаптеле тжпнлор лор .
§4 . Ба-ве! лор сквтеалъ , а шиш! теле остепеалъ.
§6- Т» пре е! ли ве! гоп1 к» тжше, ш-П ве! ш'ер(1с пре е! с1ескпт чер Боатпе.
К А П

д.

Пр1Ч1Па тп.ъдопле! че! шарТ, им пгЛежйеа 12С1В|'ро1 ,

ПИЕЛ

Г)АЛЕТ

гв
ВАФ
Фаче:
9

24

7АШ

ГЕТ

ТЕТ

ГОИ
2 Леде
28 83
Варвж
1

2

КАФ
ЛАМЕВ
МЕМ

8Ш се ва пегр1 аврвл ? скшва-се-ва арцштвл чел бвп? върсата-с'»?
ш'стрие челе сФште ла лдпчепвтврме твтвлор сиприор .
к . Фи Сшшлв! че! чтстщ1, че! рмНкац! кв авр, квт с'ав сокот
лштре васе де лвт , каре сжпт лвкрвр! бе тжтие оларвлв! ?
г. иЛвълаврПдегвръквръ цжцеле, аплекат-ав- пки лор, Фетеле попйлйлм пие»
сп^е певтй"екаре ., ка пасъреа лдп пвспе .
^ . Лшт-е'а л'тва скгъторвлв! бе гжтлежвл сгй пептрвсете, првпчм ь8чвг
рвт пжше , пв естечше съ о Фржпгъ лор.
€• Че1 че тжпка сюсФътърме с'лв сппс лдптр» еиир!, че! че съ аплеакъ лл
фъшТ, лдтБръкатв-сЧ» К8 гвпой .
9 . НИ с'а тър1*т Фъръ бе лецеа Фетм попвлвлв! Ю|'ей, та! твлт Лекжт Фъръ с1е
леиеп Сойотвлв!, челв! сврппт ка о певотцъ, ии' пв Та йврвт лдптрв еатж!шле.
3- К8ръц1Т8-с'а8 че! сфмщ/н.! а! е! та! твлт с1екжт отвл, Л8ттатв-с'а8 гаа!
твлт йекжт лаптеле , л*пк1'егатв-с'а та! твлт йекжт шатра СапФ1рвлв1 апшцереа лор.
й . ^птвпекатв-с'а та! твлт Лекжт спвиа кшвл лор , пв с'а8 квпосквт лютрк
епмр1, лишегат8-с'а шелеа лор престе оаселе лор , 8скатв-с'а , Фъквтв-с'а ка
»п летп .
л. . Ма! бвп! ера ргШцм че! Не ссв!е , Лекжт че! ръпщ! бе Фоатете , шерс-а»
л\тш*пш! аела роайеле царшиор .
I. Мж!ш*ле Фетеиор челор пелтдврътоаре оХ Ф1ерт пре првпчи лор, ♦ост-а»'
лор спре тжпклре лдптрв сврпореа ФетП попвлвлв! плев .
«I . СФжрплт-а Ботпвл тжгмеа са , върсат-а 1»ц|'теа тжш*е! сале , пи а апрше
фок лдп С1'оп, им а арс бе тот тетелше лв!.
■I. N88 крегйт лшпърацп пътжптвлв!, тоц!че!че лъквеск лвтеа , къва1Птра връжшашвл, ин пекъж1тор8л прш порцие 1ер«сал1П)влв1 .
п. Еептрв пъквтеле пророчпор лв!, пептрв ст^твътъщле преоциор «I ,
челор че ав върсят саг.пе «!репт лш ш!ж юквл дв! .
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д/| / Клът1Т8-с'а8пр1вепторН Л8!лштрв еш1р!, пжпгърт-с^в кй сжпце,

пе-

К8М

пяьънсГ е! , аттс-ав лнпвръкъпнптеле саде .
(и. Фер1Ц1-въ Дела челе пекврате, кетац!прее!, Ферщ1-въ ! Ферщ1-въ ! пв самех
въ атшцец!, кг са ацжцат , пи с'а пи' тврвврат ,

аичец! .цптрн иегшкр! , пк вор

ша! а<1аоце а петергич! .
01. Феца Ботпвлв! есте партеа лор ,пв ва айаоце а пр1в! ла е!, Фаца преоциор п'а лват , пре пророч! п'а пмдвГг.
■$\ . .]\псь <мшс1 по! с';.« СФжрплт оки поц?р1 ,

аьм

спре ажвторвд пострк .]шс!е-

ФЕ

шерт пр1В1пН по! ат пр1В1т ла пеат , каре пк тжптвеще .
й| . Вжпат-ат пре че! та! пич! а! пощр1 , касъ пв теаргъ лш влщеле поп-

П и)

стре , апрош'еат8-с'а врегоеа поастръ, пл1ШТ8-с'а гиеле поастре, соат-а сФжрШ1Т8Л пострв .

каф

л.1 . Спрттеш с'а8 фъквт че! че пе гопеа пре по! та! пжлт Нскжт ввлтврпчерв.ш престе твпц! с'а ацжцат , лт пгстй по-пв пжпсПт пре по! .
к . Пвхм Фецп поостре впсхл 1)ошпкл с'а пршс л>птрв стр1'къчвп1ле попстро

реш

(1), кървп ат 2)'с : лдптрв етера лв1 вот тръ! .]\птрв пеатвр! .
к* . Бвквръ-те, ни' те веселеще Фата 1с)йтеп , че1'а че лъквещ! пре пътжпт ,

шь\

къ пи' престе пие ва трече пвхаркл Ботпвл»! , лиьвъта-те-ве! , ип ве1 върса .
кя . Сфжриптв-с'а Фъръ Не лецеа та Фатъ С|'оп , пв ва яйаоце лшкъ а те лшстре!па пре тше , черчетат-а Фгръ йе лгиие тале фстъ Ейот (2), йескопер1т-а иеквръцмле тале .

К А П

таф

0.

Ршгчвнса лв! 1ерппеа Пророкм .

(д8'ц! ппнпте Боатпе, че с'а фъквтпоъ, пр!веще, пн вегТ окора поастръ .
У

>А

в. Мощешреа посстръ с'а твтат ла стрешТ, кеселе погстре ла
че! оЧпвФаръ .

г. (Мршап! пе-ат фъквт , пв есте татъ, таГчеле поастре ка въсЬвеле .
^ . Апа поастръ кв аришт о ат бъвт, летпеле поастре кв смтв айветт.
^. Престе черв1'чеа поастръ пе-ат гот'т, остешт-ат, пв пе-ат осПхшт ,
е. Еппетвл ядат тжпа (_3), Асвр спре сътврареа лор .
3 . ПършцН пошр1 ай пъкътв!т , Ш1 пв с.т.пт , по! Фъръ йе лецме лор ат пвртат .
й . Рог, II пе-ав стъпжгмт пре по! , тжптвп пв есте <Нп тжппле лор .
* . Кк сьФлетеле (4) поастре вот айвче пжтеа поастръ йе кътре Фаца сявхе!
ПКСТ18Л»! .

20 . (1) Л\п лнсло съ чиеще : лор Я2 . (2) фп че* веге, (лоп .
па да Асвр . 9 , (4_) кв пр1шеж«11еа вкиП поастре.

6,

(3) Л\п чеа веке , а Л»т та

.

5*0

!?"&!

;1^е

ЙЧЬ

I . Шелеа поастръ ка «» квпгор с'а аФвтат , ствлсв-с'а (1е кътре фяця В1Ф0рвлв! Фоатете! .
4'| . Ире Фете! лт Шоп а8 стер1*т , пре Фечоаре лт четъцие лн! ]»да .
щ . БоерП кв т&нпле лор с'пв сп&пгврат , Бътрхш! нв с"ав чшспт .
п . Че! алеш! плжпцере ав лват , пи тшерП пре летп ав слхб1т .
^1 . 1Ш Бътржпп дела поартъ с'ав пъргс1т, че! алеш! Аела кжпгьрие лор а»
лшчетат .
•$|. Стркатв с'а Бвквр1еа 1пшш посстре , лдпторсв-с'а л\птрв плжг.цере жоквл пострв .
б'| . Кьявт-ев квшша капвлв! пострв, пи ва! поъ, къ ат пъкътвЬ .
31 . Иептрв ачеаста с'а фъквт йврере , лштрютатъ есте 1*п1та поастръ. пеитрв ачеаста Сав лттвпекат оки пощр1 .
И1 . Пре швптеле (Лопвлв!, къс'асппс, ввлп! а треквт прштр^жпсвл .
л.1 . Тв Ооатпе лдпвеак ве! рътжпеа, скавпвл тъв лш пеат, ип' л>п иеат .
к . Иептрв че пжпъ лш СФжрипт пе ве! в!та пре по!? пъръс1-пе-ве! пре по! ^птрв
лш^елвпгсре йе г\ле ?
ка . .]^птоарче-пе пре по!Боатпе кътре пое, ни' пе вот ,]\птоарче , ин -рппоеще яиеле поастре , ка ип тпГпаште .
кя . Кь ле I ъс!.п'1с1 пе-а! депъЛат пре по!, тжгиеатв-те-а! спре по! ФОарте .
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