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Introduction

The Massoretico-Critical edition of the Hebrew Bible is based on
the Received Text (Textus Receptus), namely that of the Second Rab-
binic Bible prepared by Jacob ben Chayim in 1524–25 which was
faithfully preserved by Dr Christian David Ginsburg and published
in 1894 by the Trinitarian Bible Society in London. Both the text
and the numerous footnotes found in Ginsburg’s Major and Minor
Editions published by the British and Foreign Bible Society for its
Centenary were also extensively used in the preparation of this vol-
ume.

The main features of this edition are as follows:

• No variations, however strongly supported by the Hebrew ma-
nuscripts and printed editions have been introduced into the
text but were relegated to the margins and the footnotes.

• The footnotes contain important information about the textual
variants and facts from the printed Massorah preserved from
perdition by Jacob ben Chayim and Dr. Ginsburg. The total
number of footnotes in this revision is 4438.

• This is a very traditional ancient Massoretic text, which un-
derstands and abides by the strict rules of transmitting the
Hebrew Scriptures down through the centuries. Thus, features
include the correct display of closed and open sections, sedarim,
parashiyot, large and small letters, dotted letters, inverted nun,
the correct use of Raphe and the accents, the Massoretic sum-
maries associated with the parashiyot and books of the Torah,
etc.

• While the modern divisions of chapters and verses are noted for
the sake of convenient reference, the text is arranged according
to the ancient chapters and sectional divisions of the Massorah
and the MSS., which are thus restored.

• Massoretic summaries at the end of each book are for the first
time (in a Hebrew Bible edition as far as I know) given with
their English translations.
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• We uniformly reproduce the Dageshed and Raphed letters, which
are found in all the best Massoretic Manuscripts, but which have
been omitted in all the current printed editions of the Hebrew
Bible.

• The ancient Massoretic chapters, called Sedarim, are also indi-
cated in the margins against their respective places.

• In the Massoretic summaries for individual parashiyot of the
Torah the signs found in Jacob ben Chayim’s Second Rabbinic
Bible 1524–25 (first printed Hebrew Bible with the Massorah)
are given in addition to the standard signs usually found in the
standard Codices.

• It is well known that in the printed Texts the variations called
Kethiv and Keri are marked by the word in the Text (Kethiv)
having the vowel-points belonging to the word in the margin
(Keri). This produces hybrid forms, which are a grammatical
enigma to the Hebrew student. But in this Edition the words
in the Text thus affected (Kethiv) are left unpointed, and in the
margin the two readings are for the first time given with their
respective vowel-points.

• The footnotes contains the various readings of the different
Standard codices which are quoted in the Massorah itself, but
which have long since perished.

• It gives the various readings found in the Manuscripts and An-
cient Versions.

• It gives the readings of the Eastern and Western Schools against
those words which are affected by them; lists of which are pre-
served, and given in the Model Codices and in certain special
Manuscripts.

• It also gives, against the affected words, the variations between
Ben-Asher and Ben-Naphtali, hitherto not indicated in the foot-
notes of printed editions. These had been consigned to the end
of the large Editions of the Bible which contain the Massorah
of Jacob ben Chayim.

• It gives, in some instances, readings of the Ancient Versions
which are not supported by Manuscript authority.
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• It gives, for the first time, the class of various readings called
Sevirin against every word affected by them. These Sevirin in
many Manuscripts are given as the substantive textual reading,
or as of equal importance with the official Keri. These readings
have been collected from numerous Manuscripts.

• Quotations from the Ancient Editions, such as the Septuagint,
are translated into Biblical Hebrew. This is done to avoid fre-
quent switching between Semitic and non-Semitic languages in
the footnotes which increases fatigue of the eyes. This edition
is designed to be read daily and not to gather dust on a book
shelf as a “reference for scholar only”.

This is an open, collaborative project. Anyone/everyone is en-
couraged to download the latest version of tnk.pdf, to read it, use
it, and to proofread it. If anyone has suggestions for footnotes or
important variant readings with support from manuscripts or an-
cient printed editions, these will be considered. Rather than slav-
ishly adopt a particular codex such as Aleppo or Leningrad (B19A)
as the “correct” version or the “original” text, this edition takes the
approach of not abandoning the traditional Rabbinic text and, in-
stead, putting the variant readings in the footnotes and letting the
reader weigh up the evidence accordingly.

This work takes the BFBS and TBS editions of Ginsburg’s Masso-
retico-Critical edition of the Hebrew Bible as a useful starting point
because they are of much better quality than any other existing or
past edition (which I have examined), and in many ways this work
can be considered a corrected and expanded version of Ginsburg’s
work. A PDF version with the latest corrections and footnotes is
available for download from the Bibles.org.uk website.

The type-setting of the Hebrew text in the traditional way is
enormously complex, and this project uses modern state–of–the–art
methods of doing this, including TEX, pdfLATEX, Tiqwah, GNU sed,
GNU flex and other text processing tools running under GNU Linux.

The words which have a textual variant note are marked with the
circle above the letter affected by the variant. In cases where the
circle above the affected letter would be obscured by a vowel or an
accent, it was shifted to one of the nearby letters.

Numerous printed editions of the Hebrew Bible were consulted for
proof-reading the base text of this edition. Namely, those of Snaith,
Letteris, Keter Yerushalayim, Stone, BHS, BHK, Koren, Kennicott-
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DeRossi’s variants, Jacob ben Chayim’s 1524–25 Second Rabbinic
Bible, Complutensian Polyglot and others were used. Also, extensive
use of the ancient manuscript facsimiles, such as the Aleppo Codex,
Leningrad Codex, Lisbon Codex and others was made.

I endeavored to create a compact and pleasant to read edition
which can be used by every believer who loves the Lord and de-
sires to keep all his commandments given to our fathers by the hand
of Moses and to search out the deep things of God foretold by the
prophets. What I did not try to accomplish was to create an ex-
haustive collation of all possible textual variants or embed the entire
Massorah apparatus into the footnotes of this work. Such attempt
would perhaps have created an Encyclopaedia, of use only for the
“learned” but certainly not a book which can be consumed daily by
every true Israelite in the coming time of Jacob’s trouble, when the
people of Israel will most desperately need the accurate and readable
rendition of God’s will and instructions for mankind as expressed in
his written Word.

The electronic (PDF) version of this work has the following addi-
tional features compared to the printed version:

• Each chapter of the Bible can be listened to while reading, by
clicking on the chapter number (Hebrew letter) in the margin.
This feature is portable across Linux, Mac and Windows plat-
forms and is supported by the Adobe Acrobat Reader 5.0 and
later.

• There is a bookmark for every book and every chapter within a
book to allow quick navigation of the text using a PDF viewer.

• There are hyperlinked references in the massoretic summaries
at the end of each book which can be clicked to jump at the
corresponding place in the Text.

• The page numbers in the Table of Contents are hyperlinks which
can be followed in a PDF viewer.

• The Biblical Genealogy is presented in the form of a PDF book-
mark tree. Following a bookmark in this tree brings up the verse
describing the birth and naming of the corresponding person.

• A separate “pure consonantal” version is also available from our
website which was produced from the same machine-readable
text automatically.
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May the Lord God of hosts use our labours of love to open the
eyes of many in Israel that they may come to know the glory of their
own people and the light to lighten the Gentiles. First and foremost,
I thank the Lord God of Israel for graciously providing everything
I needed for working on preserving his written words in this last
generation.

It is my pleasure to acknowledge the helpful contributions from
the following people (in alphabetical order by first name): Andreas
Matthias, Anoush Yavrian, Donald Arseneau, Duane D. Miller, Eric
Browning, Ewan MacLeod, Heiko Oberdiek, Jonathan Melville, Kirk
Lowery, Mario Valente, Mark E. Shoulson, Reinhard Kotucha, Ri-
cardo Shahda, Ron Stewart, Sebastian Rahtz, Stefano Scaglione,
Vladimir Volovich and Yannis Haralambous.

Tigran Aivazian
London, England.
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Small letter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ’ry‘z
Zaqeph Qaton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NTq Pqz = q"z
Pentateuch, Fara or Para 1487 . . . . . +b swpd Vmwx = b"dx
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Pentateuch, Ixar 1490 . . . . . . . . . . +g swpd Vmwx = g"dx
Pentateuch, Lisbon 1491 . . . . . . . . . +d swpd Vmwx = d"dx
Pentateuch, Brescia 1492 . . . . . . . . . +h swpd Vmwx = h"dx
Pentateuch, Venice 1516 . . . . . . . . . . +w swpd Vmwx = w"dx
Samaritan Pentateuch . . . . . . . . . . ynwrmV Vmwx = V"x
Manuscript, MSS . . . . . . . . . . . . dy ybtk ,dy btk = y"k
It is written . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bytk = +tk
There is [are] not . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tyl = +l
Another copy . . . . . . . . . . . . . . . . . trx’ ’xswn = ’"n
Possible correction . . . . . . . . . . . . . . . . . yl h’rn = l"n
Seder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rds = sŘ
Another manuscript(s) . . . . . Myrx’ Myrps ,rx’ rps = ’"s
Leningrad Codex . . . . . . . . . . . . . d’rgnynl rps = l"s
End of verse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . qwsp Pws = p"s
See also . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyy‘
Parashah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hVrp = +p
Probable correction . . . . . . . . . . . . . . twyhl KyrY = l"Y
It is to be read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yrq = +q
Kennicott-De Rossi MSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . rd"nq
Big letter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ytbr
The beginning of the verse . . . . . . . . . . qwsp V’r = p"r
Targum Onkelos . . . . . . . . . . . . . . swlqnw’ Mwgrt = ’"t
Telisha Gdolah . . . . . . . . . . . . . . . . hlwdg ’Vylt = g"t
Bologna? 1477 . . . . . . . . . . . . . . +’ swpd Mylht = ’"dt
Targum Jonathan . . . . . . . . . . . . . . . Ntnwy Mwgrt = y"t
Targum Syriac . . . . . . . . . . . . . . . . . yrws Mwgrt = s"t
Targum of 70 Elders (LXX) . . . . . . . Mynqz +‘ Mwgrt = ‘"t
Telisha Ktanah . . . . . . . . . . . . . . . . hnTq ’Vylt = q"t
Targum Aramaic . . . . . . . . . . . . . . . . ymr’ Mwgrt = +rt
Latin Vulgate . . . . . . . . . . . . . . . . . . ymwr Mwgrt = r"t
Samaritan Targum . . . . . . . . . . . . ynwrmV Mwgrt = V"t
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’, 2 hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ ZrĆ’Ďę hĎ wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ tŇ ’¿Ą wĘ MyĂm¡ČèĎ hČ tŇ ’¿Ą MyhĳĂ Łl’Ĺ ’răĎBĎ tŇ yS¡Ă ’Ň rĄBĘř sŘ1

yn¿ĄjĘ =l‘Č tŇ pĆŇ x¡Ć rČmĘ MyhĂŔ Łl’Ĺ xČ CrăwĘ Mohĳ tĘŇ ynăĄjĘ =l‘Č ëŇ SĆ x¡Ł wĘ ChbŔŁ wĎ ÉChtÄŁ
3, 4 MyhËĂ Łl’Ĺ ’rĘIÌČwČ : ro’Ĳ =yhĂ yĘwĲČ ro’ĳ śyhăĂ yĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : MyĂUĲĎ hČ

5 ’rĎÄ qĘ IĂwČ : ëŇ SĆ xĲŁ hČ Nyb¿ĄŇ C ro’¡ hĎ NyB¿Ą MyhĂŔ Łl’Ĺ lDăĄbĘŇ IČwČ bŇ oTĳ =yJĂ ro’¡ hĎ =tŇ ’Ć
rqĆb¡ŇŁ =yhĂ yĘwĲČ bŇ rĆ‘¿Ć=yhĂ yĘwĲČ hŇ lĎ yĘlĳĎ ’rĎqăĎ ëŇ SĆ x¡Ł lČ wĘ MoyŔ Éro’lĎ ű MyhąĂ Łl’Ĺ

: dŇ xĲĎ ’Ć Moy¿
6 MyĂm¡Č NyB¿Ą lyDĂŔ bĘŇ mČ yhăĂ ywĂ MyĂUĳĎhČ ëŇ otăŇ BĘ ‘Č yq¡ĂrĎ yh¿Ă yĘ MyhĂŔ Łl’Ĺ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
7 ÉrSĆ ’Ğ ÉMyĂUČÄ hČ NyBąĄ lDĄę bĘŇ IČwČ ů‘Č yqĂ rĎhĲĎ =tŇ ’Ć ÈMyhĂ Łl’Ĺ W‘ČIăČwČ : Mř yĂmĲĎ lĎ
8 ’rÌĎqĘ IĂwČ : NkĲĄŇ =yhĂ yĘwĲČ ś‘Č yqĳĂrĎlĲĎ l‘ăČmĄ rS¡Ć ’Ğ MyĂUČŔ hČ NybăĄŇ C ‘Č yqĂŔ rĎlĲĎ tŇ xČ êăČmĂ

: ynĲĂ SĄ Moy¿ rqĆb¡ŇŁ =yhĂ yĘwĲČ bŇ rĆ‘¿Ć=yhĂ yĘwĲČ śMyĂmĳĎSĎ ‘Č yq¡ĂrĎlĲĎ MyhËĂ Łl’Ĺ

9 dŇ xĎŔ ’Ć Moqă mĎ =l’Ć ÉMyĂmČÄ èĎ hČ tŇ xČ êąČmĂ MyĂUČÁ hČ CwÄuĎ yĂ MyhĂę Łl’Ĺ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
10 hŇ w¿ĄqĘ mĂ lĘ C ZrĆ’ĆŔ ÉhSĎ BĎ IČlČ ű MyhąĂ Łl’Ĺ ’rĎÄ qĘ IĂwČ : NřkĲĄŇ =yhĂ yĘwĲČ hŇ SĳĎ BĎ IČhČ hŇ ’¡Ć rĎtĲĄŇ wĘ
11 ’SąĄ dĘŇ êĲČ MyhĂę Łl’Ĺ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : bŇ oTĲ =yJĂ Myh¡Ă Łl’Ĺ ’rĘI¿ČwČř MyUĳĂ yČ ’răĎqĎ MyĂU¡ČhČ

rS¿Ć ’Ğ onŔ ymĂ lĘ ÉyrĂjĘ hŇ WĆ ‘ąŁ yrĂÂjĘ Z‘ăĄř ‘rČzĆŔ ‘Č yrăĂzĘmČ bŇ WĆ ‘Ąť ’SĆ śDĆŔ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ
12 ‘Č yrąĂzĘmČ bŇ WĆ ‘ăĄ ’SĆ DĆţ ZrĆ’ĎÁ hĎ ’ř YĄÄ oêwČ : NkĲĄŇ =yhĂ yĘwĲČ ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č ob¡Ň =o‘rĘzČ

Myh¡Ă Łl’Ĺ ’rĘI¿ČwČ ChnĳĄymĂ lĘ ob¡Ň =o‘rĘzČ rS¿Ć ’Ğ yrËĂjĘ =hŇ WĆ ‘ĲŁ Z‘ÌĄwĘ ChnĄŔ ymĂ lĘ É‘rČzĆÄ
13 : ySĲĂ ylĂ SĘ Moy¿ rqĆb¡ŇŁ =yhĂ yĘwĲČ bŇ rĆ‘¿Ć=yhĂ yĘwĲČ : bŇ oTĲ =yJĂ

rm’yw
.’"k qwsp b"m Nymyysm Mydrpsh : +y qwsp g"m d‘ +h qwsp b"m hy‘Vyb l’h rm’ hk hrTph v.1 .’
,d"dxw ,g"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nkw ,Pqm ’lbw xnwmb Nk v.3 .N’k ytbr +b Ny’ l"sb ,ytbr +b v.1
: NkĲĄ=yhĂ yĘwČ MyĂU¿ČlČ l"n v.6 .ro’ĳ yhăĂyĘ n"b ,ro’ĳ=hĂ yĘ ’"b ’"n ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,b"d Nkw ro’=yhĂ yĘ ’"s
.‘"t Nkw boT=yJĂ MyhĂŁl’Ĺ ’rĘIČwČ MymV ’"s v.8 .‘"t Nk ,NkĄ=yhĂ yĘwČ ’lb p"s : ‘ČqĂrĎlĎ l"n v.7 .‘"t Nk
’rĘIČwĲČ wxyryb v.10 : hSĎ BĎ IČhČ h’ĆrĎêĄwČ MhĆywĄqĘmĂ =l’Ć MyĂmČèĎ hČ txČêČmĂ MyĂUČhČ CwuĎIĂwČ Nk=yhyw N’k ’Ymn ‘"tb v.9

Z‘ĄwĘ ’"s v.11 .g"d Nkw ‘ybr ’SĆ DĆę ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,d"dx ,b"d ,’"d q"z Nk v.11 .hgwtm
.’yYwtw V"xb v.12 .b"y qwsp Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"t ,V"xb Nkw



2 tyV’rb 1. 14–27

MoI¡hČ NyB¿Ą lyDĂě bĘŇ hČ lĘ MyĂśmČŔ èĎ hČ ‘Č yqăĂrĘBĂ ÉtrřŁ ’Ł mĘ yhąĂ yĘ MyhĂę Łl’Ĺ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 14

CyąhĎ wĘ : MynĲĂ SĎ wĘ Mym¡Ă yĎlĘ C MydĂŔ ‘Ğomă lĘ C ÉttŇŁ ’Ł lĘř CyąhĎ wĘ hŇ lĎ yĘQĳĎhČ NybăĄŇ C 15

W‘ČIăČwČ : NkĲĄŇ =yhĂ yĘwĲČ ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č ry’¡Ă hĎ lĘř MyĂmČŔ èĎ hČ ‘Č yqăĂrĘBĂ ÉtrřŁ o’mĘ lĂ 16

tŇ lĆ SăĆ mĘ mĆ lĘ É ldŇŁ GĎřhČ ro’ą UĎ hČ =tŇ ’Ć MylĳĂ dŇŁ GĘ hČ tŇ r¡řŁ ’Ł UĘ hČ yn¿ĄSĘ =tŇ ’Ć MyhĂŔ Łl’Ĺ
: MybĲĂŇ kĎŇ oJĲ hČ tŇ ’¡Ą wĘ hŇ lĎ yĘQČŔ hČ tŇ lĆ SăĆ mĘ mĆ lĘ ÉNTŁ uĎ hČ ro’ą UĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ MoIŔhČ
É lSŁ mĘ lĂ wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =l‘Č ry’¡Ă hĎ lĘ MyĂmĳĎèĎ hČ ‘Č yqăĂrĘBĂ Myh¡Ă Łl’Ĺ MtËĎŇ ’Ł Nê¿Ą IĂwČ 17, 18

Myh¡Ă Łl’Ĺ ’rĘI¿ČwČ ëŇ SĆ xĳŁ hČ NybăĄŇ C ro’¡ hĎ NyB¿Ą lyDĂŔ bĘŇ hČř lĘ CĲ hŇ lĎ yĘQČŔ bČŇ C MoIăBČ
: y‘ĲĂ ybĂŇ rĘ Moy¿ rqĆb¡ŇŁ =yhĂ yĘwĲČ bŇ rĆ‘¿Ć=yhĂ yĘwĲČ : bŇ oTĲ =yJĂ 19

PŇ păĄŇ o‘ř yĘ ÉPo‘wĘ hŇ IĳĎxČ SpĆŇ năĆ ZrĆS¡Ć MyĂUČŔ hČ CYă rĘSĘ yĂ MyhĂŔ Łl’Ĺ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 20

Mn¡Ăř yeĂ êČhČ =tŇ ’Ć MyhĂŔ Łl’Ĺ ’răĎbĘŇ IĂwČ : Mř yĂmĲĎ èĎ hČ ‘Č yq¿ĂrĘ yn¡ĄjĘ =l‘Č ZrĆ’ĎŔ hĎ =l‘Č 21

MyĂUČÁ hČ CYÄ rĘSĲĎ žrSĆ ’Ğ tŇ WĆ mĆÃ rŁ hĲĎ ű hŇ IăĎxČ hĲČ SpĆŇ năĆ=lJĎ tŇ ’ăĄ wĘ MylĳĂ dŇŁ GĘ hČ
: bŇ oTĲ =yJĂ Myh¡Ă Łl’Ĺ ’rĘI¿ČwČ ChnĄŔ ymĂ lĘ ÉPnĎJĎ PŇ o‘ą=lJĎ tŇ ’ĄÄ wĘ MhĆę nĄř ymĲĂ lĘ
MyUĂŔ IČBČ ÉMyĂUČÄ hČ =tŇ ’Ć C’ą lĘ mĂ C Cbę rĘC CrăjĘ rmĳŁ ’Ň lĄ Myh¡Ă Łl’Ĺ MtËĎŇ ’Ł ëŇ rĆbÌĎŇ yĘwČ 22

: ySĲĂ ymĂ xĞ Moy¿ rqĆb¡ŇŁ =yhĂ yĘwĲČ bŇ rĆ‘¿Ć=yhĂ yĘwĲČ : ZrĆ’ĲĎ BĎ bŇ rĆř y¿Ă PŇ o‘¡hĎ wĘ 23

WmĆ rËĆwĎ hŇ m¿Ď hĄ BĘ HnĎŔ ymĂ lĘ ÉhIĎxČ SpĆŇ nąĆ ZrĆ’ĎÁ hĎ ’YĄÄ oê MyhĂę Łl’Ĺ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 24

ZrĆ’ĎÁ hĎ tŇ IČÄxČ =tŇ ’Ć žMyhĂ Łl’Ĺ W‘ČIăČwČ : NkĲĄŇ =yhĂ yĘwĲČ HnĳĎ ymĂ lĘ ZrĆ’¡ĆÍotŇ yĘxĲČ wĘ 25

ChnĳĄymĂ lĘ hŇ m¡Ď dĎŇ ’ĞhĲĎ WmĆ r¿Ć=lJĎ tŇ ’ËĄ wĘ HnĎŔ ymĂ lĘ ÉhmĎ hĄ BĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ HnĎę ymĂ lĘ
Cnm¡Ą lĘ YČ BĘ MdËĎŇ ’Ď hŇ W¿Ć ‘ĞnĲČ MyhĂŔ Łl’Ĺ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : bŇ oTĲ =yJĂ Myh¡Ă Łl’Ĺ ’rĘI¿ČwČ 26

ÍlkĎŇ bĘŇ C ÉhmĎ hĄ BĘ bČŇ C MyĂmČę èĎ hČ PŇ o‘ăbĘŇ C MIĎÁhČ tŇ gČÄdĘŇ bĂŇ žCDrĘyĂwĘ CntĳĄŇ CmdĘŇ JĂř
ű MyhąĂ Łl’Ĺ ’rĎÄ bĘŇ IĂwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =l‘Č Wm¿Ą rŁ hĲĎ WmĆ r¡ĆhĎ =lkĎŇ bĘŇ C ZrĆ’ĎŔ hĎ 27

’r¿ĎBĎ hŇ b¡ĎŇ qĄ nĘ C rk¿ĎŇ zĎ otĳŇ ’Ł ’răĎBĎ Myh¡Ă Łl’Ĺ MlĆ Y¿ĆBĘ omŔ lĘ YČ BĘ ÉMdĎŇ ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć
Mt’
,M"mh Zmqb MyĂmĎèĎ hČ ’"s ,+wgw b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.14 .’lmd ’lm twrw’m V"xb v.14
.’lm twt’l V"xb v.14 .+wgw Nyb lydbhlw Zr’h l‘ ry’hl MymVh N’k ’Ymn V"xb ,w"Td Nkw
Nk v.16 .’lmd ’lm twrw’mh V"xb v.16 .’gtm wxyry ry’Ă hĎlĲĘ v.15 .’lm twrw’ml V"xb v.15

,Myrps bwrb Nkw ,wxyryb gtmb Nk v.18 .V"xb Nkw ’lm lodGĎhČ y’xndml ,rsx ldŁ GĎhČ y’br‘ml
.rsx Pp‘y V"xb v.20 .xtp PTxbw gtm ’lb lyDĂbĘ hČlĞC Tw‘ymb ,w"Td Nkw gtm ’lb lyDĂbĘ hČlĘ C ’"s
V"xb v.22 .Mhynyml V"xb v.21 .’lm Mynynth V"xb v.21 .p"s : NkĲĄ=yhĂ yĘwČ MyĂmČèĎ hČ ‘"tb v.20

.h"dxw b"d ,’"d Nkw otyĘx¿ČwĘ ’"sw ,d"dx Nkw =otyĘxČ wĲĘ ’"s ,w"Tdw ,d"yd ,b"yd ,y"k Myrpsb Nk v.24 .hbry
tIČxČ l"Y v.26 .wntwmdkw V"xb v.26 .Zr’h tyxw V"xbw ,ZrĆ’¡Ć ot¿yĘxČ wĘ n"b ,ZrĆ’¡Ć=otyĘxČ wĘ ’"b ’"n

.s"t Nk Zr’h
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28 CbËŇ rĘC Cr¿jĘ MyhĂę Łl’Ĺ MhĆÁ lĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ ůMyhĂ Łl’Ĺ ÈMtĎŇ ’Ł ëŇ rĆbăĎŇ yĘwČ : MtĲĎŇ ’Ł
śMyĂmČŔ èĎ hČ PŇ o‘ăbĘŇ C ÉMIĎhČ tŇ gąČŇdĘŇ BĂ CdÂrĘC hĎ SĳĚř bĘŇ kĂŇ wĘ ZrĆ’¡ĎhĎ =tŇ ’Ć C’¿ lĘ mĂ C

29 yêĂ tČÄ nĎ žheĄhĂ MyhĂę Łl’Ĺ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =l‘Č tŇ WĆ m¿Ć rŁ hĲĎ hŇ I¡ĎxČř =lkĎŇ bĘŇ C
=tŇ ’Ćř wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ =lkĎŇ ynăĄjĘ =l‘Č ÉrSĆ ’Ğ ‘rČzĆę ‘ČrăĄř zŁ ű bŇ WĆ ‘ăĄ=lJĎ =tŇ ’Ć MkĆÁ lĎ
: hŇ lĲĎ kĘŇ ’Ď lĘ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ Mk¿ĆŇ lĎ ‘rČ zĳĎ ‘ČrăĄř zŁ Z‘¡Ą=yrĂpĘŇ oB¿ =rSĆ ’Ğ Z‘ËĄhĎ =lJĎ

30 ZrĆ’Ďę hĎ =l‘Č WmăĄ orř ű lkăŇŁ lĘ C MyĂmČÁ èĎ hČ PŇ o‘Ä =lkĎŇ lĘ C ZrĆ’Ď hĎ ţ tŇ IăČxČ =lkĎŇ lĘ CĲ
: NkĲĄŇ =yhĂ yĘwĲČ hŇ lĳĎ kĘŇ ’Ď lĘ bŇ WĆ ‘¡Ą qrĆy¿Ć=lJĎ =tŇ ’Ćř hŇ IĎŔxČ SpĆŇ năĆ ÉoB=rSĆ ’Ğ

31 bŇ rĆ‘¿Ć=yhĂ yĘwĲČ dŇ ’ĳŁ mĘ bŇ oT¡ =hŇ eĄhĂ wĘ hŇ WĎŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć ÉMyhĂ Łl’Ĺ ’rĘIąČwČ
: yèĲĂ èĂ hČ Moy¿ rqĆb¡ŇŁ =yhĂ yĘwĲČ

b, 2 y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČř MoIăBČ ÉMyhĂ Łl’Ĺ lkąČŇ yĘwČ : M’ĲĎ bĎŇ YĘ =lkĎŇ wĘ ZrĆ’¡ĎhĎ wĘ MyĂm¿ČèĎ hČ CQË kĚŇ yĘwČ
oê¡kĘŇ ’Ň lČ mĘ =lJĎ mĂ y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ MoIăBČ ÉtBŁ SĘ IĂwČ hŇ WĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ oê¡kĘŇ ’Ň lČ mĘ

3 otĳŇ ’Ł SD¡ĄqČ yĘwČ y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ Moyă=tŇ ’Ć ÉMyhĂ Łl’Ĺ ëŇ rĆbąĎŇ yĘwČ : hŇ WĲĎ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ
: tŇ oWĲ ‘ĞlĲČ Myh¡Ă Łl’Ĺ ’r¿ĎBĎ =rSĆ ’Ğ oêŔ kĘŇ ’Ň lČ mĘ =lJĎ mĂ ÉtbČŇ SĎ obąŇ yřJăĂ

4 ho¿ĎhyĘ tŇ oWË ‘Ğ MoyęBĘ M’ĳĎ rĘBĲĎ hĂřBĘ ZrĆ’¡ĎhĎ wĘ MyĂmËČèĎ hČ tŇ odÌlĘř otĲŇ śhŇ QĆ ’ăĄ sŘ2

5 ZrĆ’ĎŔ bĎŇ hŇ yăĆhĘ yĲĂ MrĆTĆ ť hŇ dĆę vĎ hČ xČ yWăĂ ű lkăŇŁ wĘ : MyĂmĲĎ SĎ wĘ śZrĆ’¿Ć Myh¡Ă Łl’Ĺ
ÉMyhĂ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ ryTĂÁ mĘ hĂ âlÄ žyJĂ xmĳĎ YĘ yĂ MrĆTăĆ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ bŇ WĆ ‘¿Ą=lkĎŇ wĘ

6 ZrĆ’ĳĎhĎ =NmĂ hŇ lăĆ ‘ĞyĲČ dŇ ’¡Ąř wĘ : hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć dŇ b¡ŇŁ ‘ĞlĲČ NyĂ’ČŔ MdăĎŇ ’Ď wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ =l‘Č
7 MdĎę ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć MyhĂÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ žrYĆ yřIĂwČ : hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ =lJĎ =tŇ ’Ćř hŇ q¡ĎSĘ hĂ wĘ

SpĆŇ n¿ĆlĘ Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎř yh¿Ă yĘwČ MyIĳĂxČ tŇ măČ SĘ nĂ wyj¡Ď’Č BĘ xj¿Č IĂwČ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhăĎ =NmĂ ÉrpĎŇ ‘Ď
8 Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć MSĎŔ MWĆ IăĎwČ MdĆŇ uĳĆmĂ NdĆŇ ‘¡ĄBĘ ÍNGČ MyhËĂ Łl’Ĺ hoÌĎhyĘ ‘FČÂ IĂwČ : hŇ IĲĎxČ

rV’
WmĄrŁ hĎ WmĆrĆhĎ=lkĎ bĘ C ZrĄ’ĎhĎ ]tIČxČ [=lkĎ bĘ C hmĎhĄBĘ hČ lkbw N’k ’Ymn ‘"tb v.28 .’lm hwVbkw V"xb v.28

lk=t’ĆwĘ wxyry Vmwxb Ngnm Nk v.29 .’lm ‘yrz V"xb v.29 .hyxh V"xb v.28 : Zr’h=l‘
.V"x Nkw Z‘Ą=lJĎ =t’ĆwĘ ’"sbw ,h"dx Nkw lk t’ÌĄwĘ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,d"dx ,g"d ,b"d ,’"d Nkw Pqmb
‘"tb ,qry=lk t’ËĄ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,d"dx ,g"d ,b"d ,’"d Nk v.30 .Vmrh V"xb v.30
Nkw ,swpdh tw’xswnbw y"k Myrps bwrb xnwmb Nk v.3 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw yèĂ èĂ hČ ’"n v.2 .b .=t’ĆwĘ
M’ĎrĘBĎ hĂ BĘ ZrĆ’ĆwĘ MyĂmČSĎ tdŁ lĘ oê rpĆsĄ hzĆ N’k ’Ymn ‘"tb v.4 .hnygn ’lbw Pqmb =yJĂ Ty‘ymb : Ngnm wxyryb
.’ry‘z +h v.4 .rsx tdlwt V"xb v.4 .p"s : ZrĆ’ĲĎhĎ t’ĄwĘ MyĂmČèĎ hČ t’Ą MyhĂŁl’Ĺ hoĎhyĘ toW‘Ğ MoyBĘ
Nkw hl¡Ć‘ĞyĲČ d’¿ĄwĘ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.6 .Zr’w MymV V"xb v.4

’"b ’"n ,d"dxw g"d Nkw lk=t’ĲĆ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.6 .’"d
=NgĲČ ’"s ,’"dw y"k Myrps bwrb Nk v.8 .Md’ V"xb v.7 .rsx rYyw V"xb v.7 .lk=t’ĲĆ n"b lk=t’Ć

.g"d Nkw =NG¿Č ’"sw ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,d"dx Nkw
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dŇ m¿Ďř xĘ nĆ Z‘ËĄ=lJĎř hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhăĎř =NmĂ ÉMyhĂ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ xmČÂYĘř IČwČ : rYĲĎ yĎ rS¿Ć ’Ğ 9

tŇ ‘ČD¡ČhČ Zř ‘Ąě wĘ NGĎŔ hČ ëŇ otăŇ BĘ ÉMyIĂxČ hĲČ Z‘ąĄwĘ lkĳĎŇ ’ĞmĲČ lĘ bŇ oTă wĘ hŇ ’¡Ć rĘmČ lĘ
dŇ rĄŔ jĎ yĂ ÉMèĎ mĂ C NGĳĎhČ =tŇ ’Ć tŇ oq¡ SĘ hČ lĘ NdĆŇ ‘ĄŔ mĄ ’YăĄ yŁ ÉrhĎ nĎ wĘ : ‘rĲĎwĎ bŇ oT¿ 10

tŇ ’Ą ť bŇ bĄę iřŁ hČ ’Chă NoSĳ yjĂ dŇ x¡Ď ’Ć hĲĎ MS¿Ą : MySĲĂ ’Ň rĎ hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č lĘ hŇ y¡ĎhĎ wĘ 11

MS¿Ď bŇ oTĳř ’wřh¡Ă hČ ZrĆ’¿ĎhĎ bŇ hËČ zĞřCĲ : bŇ hĲĎ EĎhČ MS¡Ď =rř SĆ ’Ğ hŇ lĎŔ ywĂxĞhĲČř ZrĆ’ăĆ=lJĎ 12

tŇ ’¡Ą bŇ bĄŔ oihČř ’Chă Noxĳ yGĂ yn¡ĂèĄ hČ rh¿Ď eĎhČ =MSĲĄ wĘ : MhČ èĲŁ hČ NbĆŇ ’¿Ć wĘ xlČ d¡ŇŁ BĘ hČ 13

tŇ măČ dĘŇ qĂ ëŇ ¡ĄlhŁ hĲČ ’Ch¿ lqĆDĆŔ xĂř ÉySĂ ylĂ èĘ hČ rhąĎ eĎhČ MSĄÄ wĘ : SCJĲ ZrĆ’¿Ć=lJĎ 14

=tŇ ’Ć Myh¡Ă Łl’Ĺ ho¿ĎhyĘ xuËČIĂwČ : tŇ rĲĎpĘŇ ’Ch¿ y‘¡ĂybĂŇ rĘhĲĎ rh¿Ď eĎhČ wĘ rCèĳ ’Č 15

MyhĂŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉwYČ yĘwČ : HrĲĎmĘ SĎ lĘ C Hd¡ĎŇ bĘŇ ‘ĎlĘ NdĆŇ ‘ĄŔ =NgČŇbĘŇ ChxăĄ eĂ IČwČ MdĳĎŇ ’Ď hĲĎ 16

Ét‘ČDČÄ hČ Z‘Ąę mĄ C : lkĲĄŇ ’Ň êŁ lk¿ŇŁ ’Ď NG¡ĎhČ =Z‘ĲĄ lřJ¿Ł mĂ rmĳŁ ’Ň lĄ Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ =l‘Č 17

: tŇ CmĲ êĎ tŇ om¿ CeU¡Ć mĂ ì¿Ň lĘ kĎŇ ’Ğ MoyËBĘ yJĂę CeUĳĆ mĂ lk¡ČŇ ’Ň tŇŁ âl¿ ‘rĎŔ wĎ bŇ oTă
rzĆ‘¡Ą oQ¿ =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ oDĳbČŇ lĘ Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ tŇ oy¿hĹ bŇ oTË =âl MyhĂŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ 18

Ét’Ą wĘ ÉhdĆŇ vĎ hČ tŇ IąČxČ =lJĎ śhŇ mĎę dĎŇ ’ĞhĲĎ =NmĂ MyhĂÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ žrYĆ IĂwČ : oDĲgĘŇ nĆJĘ 19

ž lkŇŁ wĘ olĳ =’rĎqĘ IĂ=hŇ mČ tŇ o’¡ rĘlĂ MdĎŔ ’Ď hăĎ =l’Ć É’bĄŇ IĎwČ MyĂmČŔ èĎ hČ PŇ o‘ă=lJĎ
tŇ omę SĄ MdĎÁ ’Ď hĲĎ ’rĎÄ qĘ IĂwČ : omĲ SĘ ’Ch¿ hŇ I¡ĎxČ SpĆŇ n¿Ć MdËĎŇ ’Ď hĲĎ olÌ =’rĎqĘ yĂ rSĆÄ ’Ğ 20

ÍâlĲ MdĎě ’Ď lĘ C hŇ dĳĆŇ vĎ hČř tŇ IăČxČ lk¡ŇŁ lĘ C MyĂmČŔ èĎ hČ PŇ o‘ăř lĘ C ÉhmĎ hĄ BĘ hČ =lkĎŇ lĘ
NSĳĎ yIĂwČ Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ =l‘Č hŇ mËĎ DĄrĘêČ ű MyhÌĂ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ ž ljĄ IČwČ : oDĲgĘŇ nĆJĘ rzĆ‘¡Ą ’Y¿Ď mĎ 21

ű MyhÌĂ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ žNbĆŇ IĂwČ : hŇ eĎřêĲĆxĘ êČ rW¡Ď BĎ rG¿Ł sĘ IĂwČ wytĎŔ ‘řŁ lĘ ~Č mĂ ÉtxČ ’Č xuČę IĂwČ 22

: MdĲĎŇ ’Ď hĲĎ =l’Ć hĎ ’¡Ćř bĂŇ yĘwČ hŇ èĳĎ ’Ă lĘ Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ =NmĂ xq¿ČlĎ =rSĆ ’Ğ ‘lËĎ ~ĄhČ =tŇ ’ĲĆ
Ét’Ň zŁ lĘ yrĳĂWĎ BĘ mĂ rW¡Ď bĎŇ C ymČŔ YĎ ‘Ğř mĲĄ MYĆ‘Ćť M‘ČjČę hČ tŇ ’Ň zăŁ ůMdĎŇ ’Ď hĲĎ ÈrmĆ ’Ň IŁ wČ 23

wyb¡ĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć Sy’ĂŔ =bŇ zĎ‘ĞyĲČ ÉNJĄ =l‘Č : tŇ ’Ň EĲŁ =hŇ xĎ qĽlĲĚ Sy’¡Ăř mĄ yJ¿Ă hŇ èĎŔ ’Ă ’răĄuĎ yĂ 24

wm’=t’w
Nkw hmĎŔ dĎ’ĞhĲĎ w’ hmĎŔ dĎ’ĞhĎ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,d"dx ,y"k Myrps bwrb Nk v.9 .xymYyw V"xb v.9

,d"dx ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrpsb Nk ypr +m dmĎŇxĘ nĆ v.9 .lk=t’ V"xb v.9 .d"dxw g"d ,b"d ,’"d
wxyryb ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,d"dx ,g"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.9 .d"ydw b"yd ,’"yd ,h"dx
Nkw bhČ zĘC ’"s v.12 .’krm rS¿Ć’Ğ ’"s v.11 .V"xb hlĎ ywĂxĞ v.11 .bbwsh V"xb v.11 .g"z Z‘Ąě wĘ
qwsp ly‘l Nyy‘ : V"x Nkw rsx bbĄ iŁ hČ ’"s v.13 .d’m bwT V"xb v.12 .’yhh V"xb v.12 .’"d
’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.16 .lqdh V"xb v.14 .’"y
V"xb v.19 .NG¡ĎhČ Z‘¿Ą=lJĎ mĂ n"b ,NG¡ĎhČ=Z‘ĲĄ lJ¿Ł mĂ ’"b ’"n .NG¡ĎhČ=Z‘ĲĄ lJąŁ mĂ wxyryb hyl‘ rsmnw NG¡ĎhČ Z‘¿Ą=lJĎ mĂ
.ZrĆ’ĎhĎ ’"s v.20 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t Nkw Po‘=lkČ lĘ C ’"s v.20 .+wgw tyx=lk=t’ hmd’h=Nm dw‘
’"s v.21 .’lm wytw‘lYm V"xb v.21 .rzĆ‘¡Ą ’Y¿ĎmĎ=âl ’"s hyl‘ rsmnw rzĆ‘¿Ą ’Y¡ĎmĎ âl¿ ’"s v.20
Nkw HSĎ y’Ă mĄ ’"s v.23 .ymČYĎ‘ĞmăĄ ’"s v.23 .h’ybyw V"xb v.22 .d"wy hytxt ’"sbw ,yrY hnĎêĄxĘ êČ

.‘"tw ’"t ,V"x
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25 ÉMhĆ ynĄSĘ CyąhĘ IĲĂwČ : dŇ xĲĎ ’Ć rW¿Ď bĎŇ lĘ Cřy¡hĎ wĘ oêŔ SĘ ’Ă BĘ qbăČŇ dĎŇ wĘ oUĳ ’Ă =tŇ ’Ć wĘ
g É lJŁ mĂ MCrŔ ‘Ď hŇ yăĎhĎ ÉSxĎ eĎhČ wĘ : CSSĲĎ BřŁ tĘŇ yĂ âl¡ wĘ oêĳSĘ ’Ă wĘ Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎř MyUĂŔ Crř ‘Ğ

PŇ ’Č ť hŇ èĎŔ ’Ă hăĎ =l’Ć ÉrmĆř ’Ň ŁIÄwČ MyhĳĂ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ hŇ W¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’Ğ hŇ dĆŔ vĎ hČ tŇ IăČxČ
2 hŇ è¡Ď ’Ă hĲĎ rmĆ ’Ň ê¿Ł wČ : NGĲĎhČ Z‘¿Ą lJ¡Ł mĂ ClŔ kĘŇ ’Ň tĲŇŁ âlă MyhĂŔ Łl’Ĺ rmăČ ’Ď =yJĲĂ
3 ůNGĎhČ =ëŇ otŇ BĘř rSăĆ ’Ğ ÈZ‘Ąř hĎ yrăĂjĘ mĂ C : lkĲĄŇ ’Ň nŁ NG¡ĎhČ =Z‘ĲĄ yr¿ĂjĘ mĂ SxĳĎ eĎhČ =l’Ć
4 rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : NCtĲŇ mĚ êĘ =NjĆř oBĳ C‘¡GĘ tĂŇ âl¿ wĘ CeUĆŔ mĂ ÉClkĘŇ ’Ň tĲŇŁ âlą MyhĂę Łl’Ĺ rmăČ ’Ď
5 ÉMoyBĘ yJĂę MyhĂŔ Łl’Ĺ ‘ČdăĄŇ yŁ yJĂ ť : NCtĲŇ mĚ êĘ tŇ om¡ =âl hŇ èĳĎ ’Ă hĲĎ =l’Ć Sx¡Ď eĎhČ

: ‘rĲĎwĎ bŇ oT¿ y‘¡ĄdĘŇ yĲŁ MyhĂŔ Łl’Ň JĲĄř ÉMtĆŇ yyĂhĘ wĲĂ MkĳĆŇ ynĄy‘ĲĄ Cx¡ qĘ pĘŇ nĂ wĘ CeUĆŔ mĂ MkăĆŇ lĘ kĎŇ ’Ğ
6 MyĂnČę y‘ĄlĲĎ ’Chă =hŇ wĎ’ĞtĲČŇ ykÌĂŇ wĘ lkĎÁ ’ĞmĲČ lĘ Z‘ĄÄ hĎ žboT yJăĂ hŇ èĎÃ ’Ă hĲĎ ’rĆêăĄwČ

HSËĎ y’Ă lĘ =MGČ NêÌĄêĂ wČ lkĳČŇ ’Ň êŁ wČ oy¡rĘjĂ mĂ xu¿ČêĂ wČ lyJĂŔ WĘ hČ lĘ ÉZ‘ĄhĎ dŇ mąĎ xĘ nĆwĘ
7 MhĳĄ MU¡Ă rĚř y‘ĲĄ yJ¿Ă C‘Ŕ dĘŇ IăĄwČ MhĆŔ ynĄSĘ ynăĄy‘Ą ÉhnĎxĘ qČÄ jĎ êĂ wČ : lřkĲČŇ ’Ň IŁ wČ HU¡Ď ‘Ă
8 hoÌĎhyĘ loqÄ =tŇ ’Ć C‘ÂmĘ SĘ IĂwĲČ : tŇ rĲřŁ gŇŁ xĞ Mh¡Ć lĎ CW¿ ‘ĞIĲČwČ hŇ nĎŔ ’Ą tĘŇ hŇ lăĄř‘Ğ ÉCrjĘ tĘŇ IĂwĲČ

ÉynĄjĘ mĂ oêę SĘ ’Ă wĘ MdĎÁ ’Ď hĲĎř ’BĄÄ xČ tĘŇ IĂwČ MoIĳhČ xČ CrălĘ NG¡ĎBČ ëŇ Q¿Ą hČ tĘŇ mĂ MyhËĂ Łl’Ĺ
9 MdĳĎŇ ’Ď hĲĎ =l’Ć Myh¡Ă Łl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ’rËĎqĘ IĂwČ : NGĲĎhČ Z‘¿Ą ëŇ ot¡Ň BĘ MyhĂŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ

10 Mr¿Ł yř‘Ą=yJĲĂ ’rËĎy’Ă wĲĎ NGĳĎBČ yêĂ ‘Ę m¡Č SĎ ì¿Ň lĘ qĲřŁ =tŇ ’Ć rmĆ ’Ň ŁIěwČ : hŇ JĎ IĲĆ’Č ol¡ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ
11 Z‘Ąę hĎ =NmĂ hĞ hŇ êĎ’ĳĎ Mr¡Ł yř‘Ą yJ¿Ă ìŔ lĘ dŇ yGăĂhĂ ymĂ ť rmĆ ’Ň ŁIěwČ : ’bĲĄŇ xĎ ’ĲĄ wĎ ykĂŇ n¡Ł ’Ď
12 ÉhèĎ ’Ă hĲĎ MdĳĎŇ ’Ď hĲĎ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : êĎlĘ kĲĎŇ ’Ď CeU¡Ć mĂ =lkĎŇ ’Ğ yê¿Ă lĘ bĂŇ lĘ ìŇ ytËĂŇ yCĂYĂ rSÌĆ ’Ğ
13 hoÌĎhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : lkĲĄŇ ’Ł wĲĎ Z‘¡ĄhĎ =NmĂ yQ¿Ă =hŇ nĎtĘŇ nĲĎ ’wřhËĂ ydĂŔ UĎ ‘Ă hŇ êĎř tăČŇ nĎ rSăĆ ’Ğ

ynĂ ’¡Č yèĂ hĂ Sx¿Ď eĎhČ hŇ èĎŔ ’Ă hĲĎ ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ tŇ yřWĳĂ ‘Ď tŇ ’Ň EăŁ =hŇ mČ hŇ è¡Ď ’Ă lĲĎ MyhËĂ Łl’Ĺ
14 rCrą’Ď ůt’Ň EŁ tĎŇ yWăĂ ‘Ď yJăĂ ÈSxĎ eĎhČ =l’Ć ű Myh¿Ă Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ žrmĆ ’Ň IŁ wČ : lkĲĄŇ ’Ł wĲĎ

rp¿ĎŇ ‘Ď wĘ ëŇ lĄŔ tĄŇ ìăŇ nĘ xĲřŁ GĘ =l‘Č hŇ dĳĆŇ vĎ hČ tŇ IăČxČ lJ¡Ł mĂ C hŇ mĎŔ hĄ BĘ hČ =lJĎ mĂ ÉhêĎ’Č
15 Nyb¿ĄŇ C hŇ èĎŔ ’Ă hĲĎ NybăĄŇ C ÉìnĘ yBĲĄ tŇ ySĂę ’Ď Ó hŇ băĎŇ y’Ą wĘ : ìŇ yIĲĆxČ ym¿Ą yĘ=lJĎ lk¡ČŇ ’Ň êŁ

: bŇ qĲĄ‘Ď Cep¿ĆŇ CSêĘ hŇ ê¡Ď’Č wĘ S’Ň rŔŁ ìăŇ pĘŇ CSĲ yĘ ’Chť H‘ĳĎrĘzČ NybăĄŇ C ì¡Ň ‘ĞrĘzČ
hV’h=l’
Nk v.25 .Md’ V"xb v.25 .Mymr‘ V"xb v.25 .MhĆynĄSĘ wyhw s"tw ‘"t ,y"t ,V"t ,V"xb v.24

rSăĆ’Ğ ’"s v.3 .hzh Z‘h V"xb v.3 .hèĎ ’Ă hĲĎ ,rmĆ’IăŁ wČ ’"s v.1 .g .’lm CSSĎ oBtĘ yĂ yllhb ,ymlVwryb
.wlk’yw V"xb v.6 .q"z xnwm MyhĂŔŁl’ă JĄ ’"s v.5 .’xpT Nj¡Ć ’"s v.3 .PwTx =ëotĲ BĘ n"b ,NGĎhČ ëotăBĘ
.s"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw ylĄ‘Ğ ’"s v.7 .Mymr‘ V"xb ,’lm MyUĂ rĚy‘Ą yllhb ,ymlVwryb Nk v.7

V"xb v.11 .Mwr‘ V"xb v.10 .’lm Klwq V"xb v.10 .Md’ V"xb v.8 .twrgx V"xb v.7
.Knwxg V"xb v.14 .ytyV‘ V"xb v.13 .’yh V"xb v.12 .rsx êĎtČnĎ ’"s ,yllhb Nk v.12 .Mwr‘

.qsp tyl ’"s v.15
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ëŇ nĄŔ rřŁ hĲĄ wĘ ëŇ năĄ obŇ ~Ę ‘Ă ÉhBĆ rĘ’Č hŇ BąĎ rĘhČ rmČę ’Ď hŇ èăĎ ’Ă hĲĎ =l’Ćř 16

: ëŇ BĲĎ =lSĎ mĘ yĂ ’Ch¡ wĘ ëŇ tĄŔ qĎ CSă êĘ ÉëSĄ y’Ă =l’Ć wĘ MynĳĂbĎŇ ydăĂlĘ êĲĄ bŇ YĆř ‘¡ĆBĘ
É lkČŇ ’Ň êÄŁ wČř ůìêĆSĘ ’Ă loqă lĘ ÈêĎ‘Ę mČ SĎ yJăĂ rmČę ’Ď MdăĎŇ ’Ď lĘ C 17

ÉhmĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ hŇ rąĎCr’Ğ CeUĳĆ mĂ lk¡ČŇ ’Ň tŇŁ âl¿ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉìytĂÄ yCĂYĂ rSąĆ ’Ğ Z‘ĄŔ hĎ =NmĂ
xČ ymăĂř YĘ êČ rD¡Čř rĘdČŇ wĘ Zoq¿ř wĘ : ìŇ yIĲĆxČ ym¿Ą yĘ lJ¡Ł hŇ eĎřlĆŔ kĘŇ ’Ň êĲŁ ÉNobŇ ~Ď ‘Ă BĘ ìŇ rĆŔ CbŇ ‘ĞBĲČ 18

dŇ ‘ąČř MxĆ lĆŔ lkČŇ ’Ň êăŁ ÉìyjĆÄ ’Č tŇ ‘ąČzĄBĘ : hŇ dĲĆŇ vĎ hČ bŇ WĆ ‘¿Ą=tŇ ’Ć ê¡ĎlĘ kČŇ ’ĲĎ wĘ ëŇ ĳĎl 19

rř p¡ĎŇ ‘Ď=l’Ć wĘ hŇ êĎ’ČŔ rpăĎŇ ‘Ď=yJĲĂ êĎxĘ uĳĎlĚ hŇ eĎU¡Ć mĂ yJ¿Ă hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhăĎ =l’Ć ÉìbĘŇ CSĲ
: yxĲĎ =lJĎ M’¿Ą hŇ t¡ĎŇ yĘhĲĎ ’wřh¿Ă yJËĂ hŇ CĳĎxČ oê¡SĘ ’Ă MS¿Ą MdËĎŇ ’Ď hĲĎ ’rÌĎqĘ IĂwČ : bŇ CSĲ êĎ 20

: MSĲĄ BĂř lĘ IČwČ ro‘¡ tŇ on¿tĘŇ JĎř oêËSĘ ’Ă lĘ C MdÌĎŇ ’Ď lĘ MyhĂÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ žW‘Č IČwČ 21

sŘ3 bŇ oTă tŇ ‘Čd¡ČŇ lĎ CeřUĆŔ mĂ dŇ xăČ ’Č JĘ ÉhyĎhĎ ÉMdĎŇ ’Ď hĲĎ NhąĄ MyhĂę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ű rmĆ ’Ň IăŁ wČ 22

yx¿Č wĎ lk¡ČŇ ’Ď wĘ MyIĂŔxČ hĲČ Z‘ăĄmĄ MGČ ť ÉxqČ lĎ wĘ odę yĎ xlăČ SĘ yĂ=NjĆ ű hŇ êăĎ ‘Č wĘ ‘rĳĎwĎ
hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhăĎ =tŇ ’Ć ÉdbŇŁ ‘ĞlĲČ NdĆŇ ‘ĳĄ=NGČmĂ Myh¡Ă Łl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ChxËĄ QĘ SČ yĘwĲČ : MlĲĎ ‘řŁ lĘ 23

NdĆŇ ‘ĄÁ =NgČŇlĘ MdĆŇ uĆÄ mĂ žNJĄ SĘ IČwČ MdĳĎŇ ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć SrĆg¡ĎŇ yĘwĲČ : MèĲĎ mĂ xu¡ČlĚ rS¿Ć ’Ğ 24

ëŇ rĆD¡Ć=tŇ ’Ć rměŁ SĘ lĂ tŇ kĆŇ jĆŔ hČ tĘŇ UĲĂ hČ ÉbrĆxĆÄ hČ ThČ ląČ tŇ ’ĄÄ wĘ MybĂę rĚř JĘ hČ =tŇ ’Ć
ÉrhČ êČÄ wČ oêĳSĘ ’Ă hŇ CăĎxČ =tŇ ’Ć ‘d¡ČŇ yĎ MdĎŔ ’Ď hăĎ wĘ : MyIĲĂxČ hĲČ Z‘¿Ą d
tŇ dĆŇ lĆŔ lĎ PŇ sĆ êăŁ wČ : hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć Sy’¡Ă ytĂŇ yn¿ĂqĎ rmĆ ’Ň êěŁ wČ NyĂqČŔ =tŇ ’Ć dŇ lĆ êăĄ wČ 2

: hŇ mĲĎ dĎŇ ’Ğ dŇ b¿ĄŇ ‘Ł hŇ y¡ĎhĎ NyĂqČě wĘ N’Ň YŔŁ hŇ ‘Ąř răŁ É lbĆŇ hĆÄ =yhĂ yĘwĲČ lbĆŇ hĳĎ =tŇ ’Ć wyx¡Ă ’Ď =tŇ ’Ć
lbĆŇ hĆÄ wĘ : hoĲĎhylĲČ hŇ x¡Ď nĘ mĂ hŇ mËĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ yrÌĂjĘ mĂ NyĂqČÁ ’bĄÄ IĎwČ MymĳĂ yĎ ZuăĄmĂ yh¡Ă yĘwČ 3, 4

lbĆŇ h¡Ć =l’Ć hoĎŔhyĘ ‘SČ IăĂwČ NhĳĆ bĄŇ lĘřxĆ mĲĄ C on¡’Ň YŁ tŇ or¿ř kŇŁ BĘ mĂ ’ChË =MgČŇ ’yb¿ĂŇ hĄ
dŇ ’ŔŁ mĘ ÉNyĂqČÄ lĘ rxČ IąĂwČ hŇ ‘ĳĎSĎ âlă ot¡Ň xĎ nĘ mĂ =l’Ć wĘ NyĂq¿Č=l’Ć wĘ : otĲŇ xĎ nĘ mĂ =l’Ć wĘ 5

hŇ UĎ l¡Ď wĘ ëŇ lĎŔ hŇ rĎxăĎ hŇ UĎ lĎ ť NyĂqĳĎ=l’Ć ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : wynĲĎjĎ Cl¡ jĘ IĂwĲČ 6

xtČŇ j¡Ć lČ bŇ yřTĂŔ ytĄŇ âlă ÉM’Ă wĘ tŇ ’ĄŔ WĘ ÉbyřTĂ yêĄ=M’Ă ’oląřhĞ : ìŇ ynĲĆpĎŇ Cl¿ pĘŇ nĲĎ 7

t’Tx
Nk v.17 .wxyryb Nk v.17 .NwbY‘b V"xb v.16 .Knwyrhw V"xb v.16 .=l’w V"xb v.16

.Mynwgn +b Zoq¿wĲĘ wxyryb v.18 .heĎlĆkĘ ’êŁ n"b ,heĎlĆkĞ’êĲŁ ’"b ’"n ,swpdh tw’xswnw y"k Myrps bwrb
’lbw Pqm =d‘Č ’"s ,wxyryb Nk v.19 .Mynwgn +b xyĲČmăĂYĘ êČ wxyryb v.18 .Zmq rDĎrĘdČwĘ ’"s v.18

.tntyk V"xb v.21 .V"x Nkw yrqw bytk ’yhĂ ’"sb ,yrq ’yhĂ v.20 .Krp‘ V"xb v.19 .hnygn

.Mybwrkh V"xb v.24 .Mlw‘l V"xb v.22 .ypr CnŇUĄmĂ y’xndml v.22 .MVyblyw V"xb v.21

’"sbw ,Vgd NhĆBĄ lĘ xĆmĄC ’"s v.4 .rsx trŁ kŁ BĘ mĂ ymlVwry ,yllhb ’lm Nk v.4 .y‘r V"xb v.2 .d
V"xb v.7 .rsx âlhĞ yllhb ,ymlVwry ’lm Nk v.7 .V"x Nkw NhyBĄ lĘ xmw w’ NhybĄŇ lxmw Tw‘ymw ,NhBĘ lxmw

.byTt
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8 NyĂq¡Č rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : oBĲ =lSĎ mĘ êĂ hŇ ê¡Ď’Č wĘ otŔ qĎ CSă êĘ ÉìylĆÄ’Ą wĘ ZbĳĄŇ rŁ tŇ ’Ň FăĎ xČ
MqĎ I¿ĎwČ hŇ dĆŔ vĎ BČ MtăĎŇ oyhĘ BĲĂ ÉyhĂ yĘwĲČ ř wyxĳĂ ’Ď lbĆŇ hăĆ =l’Ć

9 lbĆŇ hăĆ yř’¡Ą NyĂqČŔ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ChgĲĄŇrĘhČ IĲČwČ wyx¡Ă ’Ď lbĆŇ h¿Ć =l’Ć NyĂqËČ
10 tĎŇ yWĳĂ ‘Ď hŇ măĆ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : ykĂŇ nĲŁ ’Ď yx¡Ă ’Ď rm¿Ą SŁ hĞ yêĂ ‘Ę dČŔ yĎ âlă ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ ìŇ yxĳĂ ’Ď
11 hŇ êĎ’ĳĎ rCră’Ď hŇ ê¡Ď ‘Č wĘ : hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ =NmĂ yl¡Č ’Ą Mř yq¿Ă‘ĞYĲŁ ìŇ yxĂŔ ’Ď yřmăĄ DĘ loqť

: ìŇ dĲĆŇ IĎmĂ ìŇ yx¡Ă ’Ď yřm¿Ą DĘ=tŇ ’Ć tŇ xČ qËČlĎ hĎ yjĂŔ =tŇ ’Ć hŇ tăĎŇ YĘ jĲĎ rSăĆ ’Ğ ÉhmĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ =NmĂ
12 hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ dŇ n¡ĎwĎ ‘n¿Ď ëŇ ĳĎl Hx¡Ď JŁ =tŇ êĲĄ PŇ ¿ĄřstŇŁ =âlĲ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhăĎ =tŇ ’Ć ÉdbŇŁ ‘ĞtĲČŇ yJąĂ

13, 14 êĎSĘ rČÄ GĄ žNhĄ : ’oWĲř eĘ mĂ yn¡ĂwŁ ‘Ğ lod¿Ň GĎř hoĳĎhyĘ=l’Ć NyĂq¡Č rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : ZrĆ’ĲĎ bĎŇ
ÉdnĎ wĎ ‘nąĎ ytĂŇ yyĂÁhĎ wĘ rtĳĄŇ iĎř ’Ć ìŇ yn¡ĆjĎ mĂ C hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ ynăĄjĘ É l‘ČmĄ MoIęhČ ytĂÁ ’Ł

15 gŇrăĄhŁ =lJĎ ÉNkĄŇ lĎř hoĎęhyĘ olă rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : ynĂ gĲĄŇrĘhČ yĲČ y’¡Ă YĘ mĲŁ =lkĎŇ hŇ y¿ĎhĎ wĘ ZrĆ’ĎŔ BĎ
ot¡Ň ’Ł =tŇ oJĲ hČ yê¿Ă lĘ bĂŇ lĘ tŇ o’Ŕ ÉNyĂqČÄ lĘ hoąĎhyĘ MWĆ IĎÄwČ MuĳĎyĚ MyĂt¡ČŇ ‘ĎbĘŇ SĂ NyĂqČŔ

16 : NdĆŇ ‘ĲĄ=tŇ mČ dĘŇ qĂ dŇ on¡ř =ZrĆ’ĲĆ BĘ bŇ SĆ I¿ĄwČ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ QĂ mĂ NyĂq¡Č ’YĄ I¿ĄwČ : o’Ĳ YĘ mĲŁ =lJĎ
17 ry‘ĂŔ hŇ nĆřBăŁ ÉyhĂ yĘwĲČ ëŇ onĳxĞ=tŇ ’Ć dŇ lĆ êăĄ wČ rhČ ê¡Č wČ oêŔ SĘ ’Ă =tŇ ’Ć ÉNyĂqČÄ ‘dČŇ IąĄwČ
18 dŇ rĎŔ y‘Ă =tŇ ’Ć ÉëonxĞlĲČ dŇ ląĄ CĎIĂwČ : ëŇ onĲ xĞ on¿BĘ MS¡Ą JĘř ry‘ĂŔ hĎ Mř SăĄ É’rĎqĘ IĂwČ

l’¡Ą SĎ CtĲŇ mĘ C l’ĄŔ SĎ CtăŇ mĘ =tŇ ’Ć ÉdlČ yĎ l’ę yřyxmw l’ĳĄ yĎCxĲř mĘ =tŇ ’Ć dŇ l¡Č yĎ dŇ rĎě y‘Ă wĘ
19 hŇ dĎŔ ‘Ď ÉtxČ ’Č hĲĎ MSąĄ MySĳĂ nĎ yêăĄSĘ ëŇ mĆ l¡Ć ol¿ =xuČ IĲĂwČ : ëŇ mĆ lĲĎ =tŇ ’Ć dŇ l¿Č yĎ
20 bŇ S¿Ą yŁ ybĂě ’Ğ hŇ yĎŔhĎ ’Chă lbĳĎŇ yĎ=tŇ ’Ć hŇ d¡ĎŇ ‘Ď dŇ lĆ ê¿Ą wČ : hŇ QĲĎ YĂ tŇ yn¡ĂèĄ hČ MS¿Ą wĘ
21 śroe¡JĂ Wp¿ĄŇ êŁ =lJĎ ybĂě ’Ğ hŇ yĎŔhĎ ’Chă lbĳĎŇ Cy wyx¡Ă ’Ď MS¿Ą wĘ : hŇ nĲĆqĘ mĂ C lhĆ ’¡Ł
22 Sr¿ĄxŁ =lJĎ STĄě Łl NyĂqČŔ lřbČŇ Cêă =tŇ ’Ć ÉhdĎŇ lĘ yĲĎ ’wřhĂę =MgČŇ hŇ QăĎ YĂ wĘ : bŇ gĲĎŇ C‘wĘ
23 hŇ dąĎŇ ‘Ď wySĎę nĎlĘ ëŇ mĆ lĆÁ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ mĲĎ ‘ĞnĲČ NyĂq¡ČÍlbČŇ CêĲ tŇ ox¿ ’Ğ wĲČ lzĳĆrĘbČŇ C tŇ SĆ x¡Ł nĘ

ÉyêĂ gĘŇrČÄ hĎ Sy’ąĂ yJăĂ ytĳĂŇ rĎmĘ ’Ă hŇ eĎ z¡Ą’Ęř hĲČ ëŇ mĆ lĆŔ ySăĄ nĘ ylĂŔ oq N‘ČmăČ SĘ ÉhQĎ YĂ wĘ
24 Mř y‘¿ĂbĘŇ SĂ ëŇ mĆ l¡Ć wĘ NyĂqĳĎ=MuČ yĚř MyĂt¡ČŇ ‘ĎbĘŇ SĂ yJ¿Ă : ytĲĂŇ rĎBĲĚ xČ lĘ dŇ lĆ y¡ĆwĘ y‘ĂŔ YĘ pĂŇ lĘ

h‘bVw
’"sb : ’qsph Mwqmb hdĆvĎ hČ hkĎ lĘ nĄ ’Ymn s"tw ‘"t ,V"x ,ymlVwry ,+rt ,y"tb : qwsp +‘Ym’b ’qsp v.8

MDČ rybs v.11 .q‘Y V"xb v.10 .V"x Nkw MDČ rybs v.10 .hy’ V"xb v.9 .’qsp N’k Ny’
hgwmbw ymlVwryb ,yllhb ’lm Nk v.13 .y"Vr Nk lodgĎhĞ l"n v.13 .Pswt V"xb v.12 .V"x Nkw
.dn V"xb v.16 .s"tw ‘"t Nk NkĄ âl = NkĄlĎ l"n v.15 .ryts’ V"xb v.14 .V"x Nkw rsx ’ŁWeĘmĂ
.s"tw ‘"t ,b"d ,rd"nq y"k +y Nk MSĄ BĘ ’"s v.17 .MV t’ V"xb v.17 .yrY hnĄBŁ yqwbnzb v.17

rnk V"xb v.21 .V"xb Nkw dwy rsx wxyryb ,yrq l’ĄIĎxĂ mĘ C ,bytk l’ĄyĎyxĂ mĘ C v.18 .l’yxm V"xb v.18

+’ Nk v.23 .Zmq lbĎ Ct n"b ,yrqw bytk hlm ’dx NyĂqČlĘ bČ Cê y’xndml v.22 .’yh V"xb v.22 .bg‘w
.Pqm ’lbw xnwm MuČ yăĚ ’"s v.24 .V"x Nkw hnyz’h ’"sb ,xtp PTx hnz’ĞhČ ’"s ,y"k Myrps bwrb ’wVb

.b"k x"y ytm Nyy‘ : ‘"t Nkw [70× 7 = 490] ’"s v.24
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om¡ SĘ =tŇ ’Ć ’r¿ĎqĘ êĂř wČ NBĄŔ dŇ lĆ êăĄ wČ oêŔ SĘ ’Ă =tŇ ’Ć Édo‘ Md¿ĎŇ ’Ď ‘dČŇ IĄÄwČ : hŇ ‘ĲĎbĘŇ SĂ wĘ 25

: NyĂqĲĎ og¡ŇrĎhĞ yJ¿Ă lbĆŇ hĆŔ tŇ xČ êăČ rxĄŔ ’Č ‘rČzăĆ ÉMyhĂ Łl’Ĺ yląĂ =tŇ SĲĎ yJăĂ tŇ SĳĄ
’r¡Ł qĘ lĂ lxČŔ Chř z’ăĎ Sonĳ’Ĺ om¡ SĘ =tŇ ’Ć ’r¿ĎqĘ IĂwČ NBĄŔ =dŇ QČ yĚ É’Ch=MGČ tŇ SąĄ lĘ C 26

sŘ4 ’rąŁ BĘ MoyęBĘ MdĳĎŇ ’Ď tŇ d¡ŇŁ lĘ oêĲ rř pĆŇ sĄŔ hzăĆ : hoĲĎhyĘ MS¿Ą BĘ h
M’ĳĎ rĎBĘ hŇ b¡ĎŇ qĄ nĘ C rk¿ĎŇ zĎ : otĲŇ ’Ł hŇ W¿Ď ‘Ď Myh¡Ă Łl’Ĺ tŇ Cm¿ dĘŇ BĂ MdĎŔ ’Ď ÉMyhĂ Łl’Ĺ 2

MdĎę ’Ď yxăĂ yĘwČ : M’ĲĎ rĘBĲĎ hĂ Moy¡BĘ MdĎŔ ’Ď ÉMmĎ SĘ =tŇ ’Ć ’rąĎqĘ IĂwČ MtĎę ’Ł ëŇ rĆbăĎŇ yĘwČ 3

om¡ SĘ =tŇ ’Ć ’r¿ĎqĘ IĂwČ omĳ lĘ YČ JĘ ot¡Ň CmdĘŇ BĂ dŇ lĆř oI¿wČ hŇ nĎŔ SĎ Ét’Č mĘ C MySąĂ ŁlSĘ
hŇ nĳĎSĎ tŇ ’¡Ł mĄ hŇ n¿ĆmŁ SĘ tŇ SĄŔ =tŇ ’Ć odăŇ ylĂ ohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ MdĎę ’Ď ÍymĲĄ yĘ CyăhĘ IĲĂwČ : tŇ SĲĄ 4

Éto’mĄ ‘SąČ êĘ yxČŔ ÍrSĆ ’Ğ ÉMdĎŇ ’Ď ymąĄyĘ=lJĎ CyÂhĘ IĲĂwČ : tŇ onĲ bĎŇ C Myn¡ĂBĎ dŇ lĆ oI¿wČ 5

Myn¡ĂSĎ Sm¿Ą xĎ tŇ SĄě =yxĂ yĘwĲČ : tŇ mĲŁ IĎwČ hŇ nĳĎSĎ MyS¡Ă ŁlSĘ C hŇ nĎŔ SĎ 6

SonŔ ’Ĺ=tŇ ’Ć odăŇ ylĂ ohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ tŇ SĄę =yxĂ yĘwĲČ : SonĲ ’Ĺ=tŇ ’Ć dŇ lĆ oI¡wČ hŇ nĳĎSĎ tŇ ’ăČ mĘ C 7

ÉCyhĘ IĲĂwČ : tŇ onĲ bĎŇ C Myn¡ĂBĎ dŇ lĆ oI¿wČ hŇ nĳĎSĎ tŇ o’¡ mĄ hŇ n¿ĆmŁ SĘ C MynĂŔ SĎ ‘bČŇ SăĆ 8

: tŇ mĲŁ IĎwČ hŇ nĳĎSĎ tŇ o’¡ mĄ ‘S¿Č tĘŇ C hŇ nĎŔ SĎ ÉhrĄWĘ ‘Ć MyêąĄSĘ tŇ SĄŔ =ymĄ yĘ=lJĎ
yxăĂ yĘwČ : NnĲĎ yqĄ=tŇ ’Ć dŇ lĆ oI¡wČ hŇ nĳĎSĎ My‘ăĂSĘ êĂ Son¡’Ĺ yx¿Ă yĘwČ 9, 10

tŇ o’¡ mĄ hŇ n¿ĆmŁ SĘ C hŇ nĎŔ SĎ ÉhrĄWĘ ‘Ć SmąĄ xĞ NnĎŔ yqĄ=tŇ ’Ć odăŇ ylĂ ohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ Sonę’Ĺ
‘S¿Č tĘŇ C MynĂŔ SĎ SmăĄ xĎ SonŔ ’Ĺ ymăĄ yĘ=lJĎ ÉCyhĘ IĲĂwČ : tŇ onĲ bĎŇ C Myn¡ĂBĎ dŇ lĆ oI¿wČ hŇ nĳĎSĎ 11

dŇ lĆ oI¡wČ hŇ nĳĎSĎ My‘ăĂbĘŇ SĂ N¡ĎnyqĄ yx¿Ă yĘwČ : tŇ mĲŁ IĎwČ hŇ nĳĎSĎ tŇ o’¡ mĄ 12

My‘ăĂBĎ rĘ’Č l’ĄŔ lĘ lČ hĞmĲČ =tŇ ’Ć odăŇ ylĂ ohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ NnĎę yqĄ yxăĂ yĘwČ : l’ĲĄ lĘ lČ hĞmĲČ =tŇ ’Ć 13

ymăĄ yĘ=lJĎ ÉCyhĘ IĲĂwČ : tŇ onĲ bĎŇ C Myn¡ĂBĎ dŇ lĆ oI¿wČ hŇ nĳĎSĎ tŇ o’¡ mĄ hŇ n¿ĆmŁ SĘ C hŇ nĎŔ SĎ 14

: tŇ mĲŁ IĎwČ hŇ nĳĎSĎ tŇ o’¡ mĄ ‘S¿Č tĘŇ C MynĂŔ SĎ rWĆ ‘ăĆ NnĎŔ yqĄ
: dŇ rĆyĲĎ=tŇ ’Ć dŇ lĆ oI¡wČ hŇ nĳĎSĎ MyèăĂ SĂ wĘ Myn¡ĂSĎ Sm¿Ą xĎ l’ĄŔ lĘ lČ hĞmĲČ yxăĂ yĘwČ 15

hŇ n¿ĆmŁ SĘ C hŇ nĎŔ SĎ MySăĂ ŁlSĘ dŇ rĆyĆŔ =tŇ ’Ć odăŇ ylĂ ohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ l’Ąę lĘ lČ hĞmĲČ yxăĂ yĘwČ 16

l’ĄŔ lĘ lČ hĞmĲČ ymăĄ yĘ=lJĎ ÉCyhĘ IĲĂwČ : tŇ onĲ bĎŇ C Myn¡ĂBĎ dŇ lĆ oI¿wČ hŇ nĳĎSĎ tŇ o’¡ mĄ 17

: tŇ mĲŁ IĎwČ hŇ nĳĎSĎ tŇ o’¡ mĄ hŇ n¿ĆmŁ SĘ C hŇ nĎŔ SĎ ÉMy‘Ă SĘ tĂŇ wĘ SmąĄ xĎ
: ëŇ onĲ xĞ=tŇ ’Ć dŇ lĆ oI¡wČ hŇ nĳĎSĎ tŇ ’ăČ mĘ C hŇ n¡ĎSĎ MyèËĂ SĂ wĘ MyĂêÌČSĘ dŇ rĆyĆě=yxĂ yĘwĲČ 18

Myn¡ĂBĎ dŇ lĆ oI¿wČ hŇ nĳĎSĎ tŇ o’¡ mĄ hŇ n¿ĆmŁ SĘ ëŇ onŔ xĞ=tŇ ’Ć odăŇ ylĂ ohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ dŇ rĆyĆę =yxĂ yĘwĲČ 19

twnbw
’"s ,wxyryb Nk v.4 .dylwyw V"xb v.3 .ytbr +s v.1 .h .lxh V"xb v.26 .’rqyw V"xb v.25

.xtp yxČ yllhb hyl‘ rsmnw yxĎ NVwn NVy y"kb v.5 .Mdę’ ymă y ű wyăhyw ’"sbw ,Md’ ymăĄyĘ wyhyw
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20 tŇ o’¡ mĄ ‘S¿Č tĘŇ C hŇ nĎŔ SĎ ÉMyèĂ SĂ wĘ MyĂêąČSĘ dŇ rĆyĆŔ =ymĄ yĘ=lJĎ ÉCyhĘ IĲĂwČ : tŇ onĲ bĎŇ C
21 dŇ lĆ oI¡wČ hŇ nĳĎSĎ Myè¡Ă SĂ wĘ Sm¿Ą xĎ ëŇ onŔ xĞ yxăĂ yĘwČ : tŇ mĲŁ IĎwČ hŇ nĳĎSĎ
22 =tŇ ’Ć odăŇ ylĂ ohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ MyhĂę Łl’ĹhĲĎ =tŇ ’Ć ëŇ onÁxĞ ëŇ QĄÄhČ tĘŇ IĂwČ : xlČ SĲĎ CtŇ mĘ =tŇ ’Ć
23 ymăĄ yĘ=lJĎ yh¡Ăř yĘwČ : tŇ onĲ bĎŇ C Myn¡ĂBĎ dŇ lĆ oI¿wČ hŇ nĳĎSĎ tŇ o’¡ mĄ SŁl¿ SĘ xlČ SĆŔ CtŇ mĘ
24 ëŇ on¡xĞ ëŇ Q¿Ą hČ tĘŇ IĂwČ : hŇ nĲĎSĎ tŇ o’¡ mĄ SŁl¿ SĘ C hŇ nĎŔ SĎ ÉMyèĂ SĂ wĘ SmąĄ xĎ ëŇ onĳxĞ
25 yxăĂ yĘwČ : MyhĲĂ Łl’Ĺ ot¡’Ł xq¿ČlĎ =yJĲĂ CenĆě y’Ą wĘ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ =tŇ ’Ć
26 yxăĂ yĘwČ : ëŇ mĆ lĲĎ =tŇ ’Ć dŇ lĆ oI¡wČ hŇ nĳĎSĎ tŇ ’ăČ mĘ C hŇ n¡ĎSĎ MynËĂmŁ SĘ C ‘bČŇ SÌĆ xlČ SĆŔ CtŇ mĘ

‘b¿ČŇ SĘ C hŇ nĎŔ SĎ ÉMynĂ omSĘ C MyĂêąČSĘ ëŇ mĆ lĆŔ =tŇ ’Ć odăŇ ylĂ ohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ xlČ SĆę CtŇ mĘ
27 ‘SČ êąĄ xlČ SĆŔ CtŇ mĘ ymăĄ yĘ=lJĎ ÉCyhĘ IĲĂwČ : tŇ onĲ bĎŇ C Myn¡ĂBĎ dŇ lĆ oI¿wČ hŇ nĳĎSĎ tŇ o’¡ mĄ
28 ëŇ mĆ lĆě=yxĂ yĘwĲČ : tŇ mĲŁ IĎwČ hŇ nĳĎSĎ tŇ o’¡ mĄ ‘S¿Č tĘŇ C hŇ nĎŔ SĎ ÉMyèĂ SĂ wĘ
29 omË SĘ =tŇ ’Ć ’rÌĎqĘ IĂwČ : NBĲĄ dŇ lĆ oI¡wČ hŇ nĳĎSĎ tŇ ’ăČ mĘ C hŇ n¡ĎSĎ MynËĂmŁ SĘ C MyĂêÌČSĘ

rS¿Ć ’Ğ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhăĎ =NmĂ CnydĄŔ yĎ NobăŇ ~Ę ‘Ă mĲĄ C ÉCnřWĄÄ ‘ĞUĲČ mĲĂ CnmąĄř xĞ nĲČ yĘ hŇ zĆÂţ rmĳŁ ’Ň lĄ xČ n¡Ł
30 ÉMy‘Ă SĘ tĂŇ wĘ SmąĄ xĎ xČ nŔŁ =tŇ ’Ć odăŇ ylĂ ohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ ëŇ mĆ lĆę =yxĂ yĘwĲČ : hoĲĎhyĘ Hr¡ĎrĞř ’ĲĄ
31 ëŇ mĆ lĆŔ =ymĄ yĘ=lJĎ ÉyhĂř yĘwĲČ : tŇ onĲ bĎŇ C Myn¡ĂBĎ dŇ lĆ oI¿wČ hŇ nĳĎSĎ tŇ ’¡Ł mĄ Sm¿Ą xĞ wĲČ hŇ nĎŔ SĎ

: tŇ mĲŁ IĎwČ hŇ nĳĎSĎ tŇ o’¡ mĄ ‘b¿ČŇ SĘ C hŇ nĎŔ SĎ ÉMy‘Ă bĘŇ SĂ wĘ ‘bČŇ SąĆ
32 Mx¿Ď =tŇ ’Ć MS¡Ą =tŇ ’Ć xČ nŔŁ dŇ lĆ oIăwČ hŇ nĳĎSĎ tŇ o’¡ mĄ Sm¿Ą xĞ=NBĆ xČ Łně=yhĂ yĘwĲČ
w tŇ on¡bĎŇ C hŇ mĳĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ ynăĄjĘ =l‘Č bŇ r¡Ł lĎ MdĎŔ ’Ď hĲĎ lxăĄ hĄ =yJĲĂ ÉyhĂ yĘwĲČ : tŇ pĆŇ yĲĎ=tŇ ’Ć wĘ
2 hŇ eĎhĳĄ tŇ b¡ŇŁ TŁ yJ¿Ă MdĎŔ ’Ď hĲĎ tŇ onăBĘ =tŇ ’Ć ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ =ynĄbĘŇ C’ą rĘIĂwČ : MhĲĆ lĎ Cd¿Ň QĘ yĚ
3 yxąĂ Cr NodÄ yĎ=âlĲ hoĎęhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : CrxĲĎ BĎ rS¿Ć ’Ğ lJ¡Ł mĂ MySĂŔ nĎ ÉMhĆ lĎ Cxą qĘ IĂwČ

: hŇ nĲĎSĎ Myr¡ĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ ’¿Ď mĄ wymĎŔ yĎ CyăhĎ wĘ rWĳĎ bĎŇ ’Chă MG¡ĎřSČ BĘ MlĎŔ ‘Ł lĘ ÉMdĎŇ ’Ď bĲĎŇ
4 C’bÁŁ yĎ rSĆÄ ’Ğ NkĄę ÍyrĄxĞ’ĲČ MgăČŇ wĘ ůMhĄ hĎ MymăĂ IĎBČ ÈZrĆ’Ď bĎŇ CyăhĎ MylĂÂpĂŇ eĘ hČ

rS¿Ć ’Ğ MyrËĂBŁ GĂ hČ hŇ UĎ hÌĄ MhĳĆ lĎ Cd¡Ň lĘ yĲĎwĘ MdĎŔ ’Ď hĲĎ tŇ onăBĘ =l’Ć ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ ynąĄBĘ
: MèĲĄ hČ yS¿Ą nĘ ’Č Ml¡Ď o‘mĲĄ

5 tŇ băŇŁ SĘ xĘř mČ ÉrYĆ yĄÄ=lkĎŇ wĘ ZrĆ’ĳĎBĎ Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ tŇ ‘¿ČrĎ hŇ BËĎ rČ yJ¿Ă hoĎŔhyĘ ’rĘIăČwČ
6 Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć hŇ W¿Ď ‘Ď=yJĲĂ hoĎŔhyĘ MxĆ eăĎIĂwČ : MoIĲhČ =lJĎ ‘r¡Č qr¿Č oBŔ lĂ

Zr’b
,ymlVwry Nkw CnyWĄ ‘ĞUČmĲĂ ’"s v.29 .‘"t Nk CnxĄynĂ yĘ l"Y v.29 .s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nkw CyhĘ IĂwČ ’"s v.23

.s"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw CyhĘ IĂwČ ’"s v.31 .dbl ’wVb hrĎrĘ’ĲĄ ’"s v.29 .s"tw ‘"t ,V"x
’"s v.5 .’lm tobSĘ xĘ mČ ymlVwry v.5 .’dx hlm NkĄyrĄxĞ’Č ’"s v.4 .xtpb +gh MGČSČ BĘ yllhb v.3 .w

.hnygn ’lbw Pqm =qrČ
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MdąĎŇ ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć hŇ xĆÄ mĘ ’Ć hoĎęhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : oBĲ lĂ =l’Ć bŇ ~¡Ą ‘ČtĘŇ IĲĂwČ ZrĆ’ĳĎBĎ 7

WmĆ r¡Ć=dŇ ‘Č hŇ mĎŔ hĄ BĘ =dŇ ‘Č ÉMdĎŇ ’Ď mĲĄ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ ynăĄjĘ É l‘ČmĄ ÉytĂŇ ’Ň rĎÄ BĎ =rř SĲĆ ’Ğ
yn¿Ąy‘ĄBĘ Nx¡Ą ’YĎ m¿Ď xČ Łně wĘ : MtĲĂŇ yWĂ ‘Ğ yJ¿Ă yêĂ mĘ x¡Č nĂ yJ¿Ă MyĂmĳĎèĎ hČ PŇ o‘ă=dŇ ‘Č wĘ 8

: hoĲĎhyĘ
Mř yh¡Ă Łl’ĹhĲĎ =tŇ ’Ć wytĳĎŇ rŁ dĲŇŁ BĘ hŇ y¡ĎhĎ Mym¿Ă êĎ qyDËĂYČ Sy’¿Ă xČ Łnę xČ nŔŁ tŇ dăŇŁ lĘ oêĲ hŇ QĆ ’Ą ť+p2, sŘ5 9

=tŇ ’Ć wĘ Mx¿Ď =tŇ ’Ć MS¡Ą =tŇ ’Ć MynĳĂbĎŇ hŇ SăĎ ŁlSĘ xČ n¡Ł dŇ lĆ oI¿wČ : xČ nĲŁ =ëŇ QĆ hČ tĘŇ hĲĂ 10

: smĲĎ xĎ ZrĆ’¡ĎhĎ ’l¿Ą UĎ êĂ wČ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ ynăĄpĘ lĂ ZrĆ’¡ĎhĎ tŇ x¿Ą èĎ êĂ wČ : tŇ pĆŇ yĲĎ 11

rWËĎ BĎ =lJĎ tŇ yxÌĂ SĘ hĂ =yJĲĂ hŇ tĎŇ xĳĎ SĘ nĂ hŇ eăĄhĂ wĘ ZrĆ’¡ĎhĎ =tŇ ’Ć MyhËĂ Łl’Ĺ ’rĘIÌČwČ 12

ZqąĄ xČ Łnę lĘ MyhĂÁ Łl’Ĺ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =l‘Č oJ¡ rĘDČ=tŇ ’Ć 13

yn¿ĂnĘ hĂ wĘ MhĳĆ ynĄjĘ mĂ sm¡Ď xĎ ZrĆ’ËĎhĎ hŇ ’¿Ď lĘ mĲĎ =yJĂ ynČŔ pĎŇ lĘ ’BăĎ ÉrWĎ BĎ =lJĎ
hŇ WăĆ ‘ĞêĲČ Mye¡ĂqĂ rpĆŇ gŔŁ =yYĄ‘Ğ tŇ băČŇ êĄ ÉìlĘ hŇ WąĄ ‘Ğ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć Mt¡ĎŇ yxĂ SĘ mČ 14

hŇ W¡Ć ‘ĞêĲČ rS¿Ć ’Ğ hŇ zĆěwĘ : rpĆŇ JĲŁ BČ ZCx¡ mĂ C tŇ yĂB¿Č mĂ HtËĎŇ ’Ł ê¿ĎrĘpČŇ kĲĎŇ wĘ hŇ bĳĎŇ êĄhČ =tŇ ’Ć 15

HBĎŔ xĘ rĎ ÉhUĎ ’Č MyèąĂ mĂ xĞ hŇ bĎŔ êĄhČ ëŇ rĆ’Ł ť hŇ UĎę ’Č tŇ o’ă mĄ SŁlÌ SĘ HtĳĎŇ ’Ł
hŇ eĎQăĆ kČŇ êĘ ÉhUĎ ’Č =l’Ć wĘ hŇ bĎę êĄlČ hŇ WăĆ ‘ĞêĲČ ű rhČ YăŁ : HtĲĎŇ mĎ oqĲ hŇ U¡Ď ’Č MyS¿Ă ŁlSĘ C 16

MyS¡Ă lĂ SĘ C MI¿ĂnĂ SĘ MIËĂêĂ xĘ êČ MyWĳĂ êĎ HDăĎYĂ BĘ hŇ b¡ĎŇ êĄhČ xtČŇ p¿ĆŇ C hŇ lĎ ‘Ę mČŔ lĘ mĂ
tŇ xăĄ SČ lĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ =l‘Č ÉMyĂmČÄ lCB¿ UČ hČ =tŇ ’Ć ’ybĂÄ mĄ žynĂ nĘ hĂ ynĂę ’Ğ wĲČ : hĎ WĲĆ ‘ĞêĲČ 17

ZrĆ’¡ĎBĎ =rSĆ ’Ğ lJ¿Ł MyĂmĳĎèĎ hČ tŇ xČ ê¡ČmĂ MyIĂŔxČ xČ Cră ÉoB=rSĆ ’Ğ rWĎę BĎ =lJĎ
ìŇ ynËĆbĎŇ C hŇ êĎě ’Č hŇ bĎŔ êĄhČ =l’Ć ÉtĎ’Ň bĎŇ C ëŇ êĳĎ’Ă yt¡ĂŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć yt¿ĂŇ mŁ qĲĂ hĞ wĲČ : ‘wĲĎgĘŇ yĂ 18

lJËŁ mĂ MyĂnÌČSĘ rWĎÂ BĎ =lJĎ mĂ yxČ hĎ ţ=lJĎ mĂ C : ëŇ êĲĎ ’Ă ìŇ yn¡ĆbĎŇ =ySĲĄ nĘ C ì¿Ň êĘ SĘ ’Ă wĘ 19

PŇ o‘ăhĎ mĲĄ : CyĲhĘ yĲĂ hŇ b¡ĎŇ qĄ nĘ C rk¿ĎŇ zĎ ëŇ êĳĎ’Ă tŇ yăŁ xĞhĲČ lĘ hŇ b¡ĎŇ êĄhČ =l’Ć ’yb¿ĂŇ êĎ 20

ChnĳĄymĂ lĘ hŇ m¡Ď dĎŇ ’ĞhĲĎ WmĆ r¿Ć lJËŁ mĂř HnĎŔ ymĂ lĘ ÉhmĎ hĄ BĘ hČ =NmĂ C ChnĄę ymĂ lĘ
É lkĎŇ ’ĞmĲČ =lJĎ mĂ ìę lĘ =xqČ hŇ êăĎ’Č wĘ : tŇ oyĲxĞhĲČ lĘ ìŇ yl¡Ć ’Ą C’b¿ŇŁ yĎ lJËŁ mĂ MyĂnÌČSĘ 21

rV’
.whyqzxy w’ hyYm’ [1:1—6:8] hVrph MV v.8 .’y‘gb =rSĲĆ ’Ğ n"b , =rSĆ ’Ğ ’"b ’"n v.7

.[5:1] rps hz ,[3:22] Md’h Nh ,[2:4] MymVh twdlwt hl’ ,[1:1] tyV’rb ,+d Myrdsw .w"mq Myqwspw
y"y Nbyw ,[2:21] Myhl’ y"y lpyw ,[1:27] wmlYb ,[1:21] tVmrh ,[1:10] hVbyl ,[1:5] Mwy rw’l +z twqspw
Myt’mw Mypl’ t‘bV twytw’w .dx’w MyVlVw tw’m ‘Vtw Pl’ Mylmw .[3:14] Klt Knxg l‘ ,[2:22] Myhl’
,’"bl[3:3] PwTx Ngh=ëotBĘ rV’ Mypwlxw .VVw MyVmxw tw’m VVw Pl’ hytwnV rpsmw .h‘br’w MyVlVw
,[3:2] Ngh=Z‘ĲĄ yrpm ,[1:30] Zr’h tyx=lkĎ lĘ CĘ ,[1:24] ZrĆ’¡Ć=otyĘxČ wĘ Pwlyx ’lbw ,’y‘g Ngh=KwtĲ b rV’ n"blw
Myrps bwrb Nk v.9 .+h qwsp h"n d‘ +’ qwsp d"n hy‘Vyb hrq‘ ynr hrTph v.9 .[6:7] yt’rb=rSĲĆ ’Ğ
yllhb ,hgwmb Nk v.18 .=KlhtĘ hĂ n"b ,=KlhtĘ hĲĂ ’"b ’"n .xČnĲŁ ëQ¡ĆhČtĘ hĲĂ Myh¿ĂŁl’ĹhĎ=t’ĲĆ Myrps tYqmbw ,y"k

.s"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw lJŁ mĂ C ’"s v.20 .’lm ytĂ mŁ yqĂhĞwČ
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22 W‘ČI¡ČwČ : hŇ lĲĎ kĘŇ ’Ď lĘ Mh¡Ć lĎ wĘ ìËŇ lĘ hŇ y¿ĎřhĎ wĘ ìŇ ylĳĆ’Ą ê¡ĎpĘŇ sČ ’ĲĎ wĘ lkĄŔ ’Ď yĲĄ rSăĆ ’Ğ
z ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ WĲĎ ‘Ď NJ¿Ą Myh¡Ă Łl’Ĺ otËŇ ’Ł hŇ C¿ĎYĂ rSĆÄ ’Ğ lkŇŁ JĘ ţ xČ nĳŁ

qyD¿ĂYČ ytĂŇ y’ËĂ rĎ ì¿Ň tĘŇ ’ĲŁ =yJĂ hŇ bĳĎŇ êĄhČ =l’Ć ì¡Ň tĘŇ yBĲĄ =lkĎŇ wĘ hŇ ê¿Ď’Č =’BĲŁ xČ nŔŁ lĘ
2 hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ ìËŇ lĘ =xuČ êĲĂ hŇ rĎę ohFĘ hČ hŇ măĎ hĄ BĘ hČ ű lJăŁ mĂ : hŇ EĲĆhČ roD¿BČ yn¡ČpĎŇ lĘ

MyĂn¡ČSĘ ’whËĂ hŇ r¿ĎhŁ TĘ âlă rSĆ ’Ğ ţ hŇ mĎÃ hĄ BĘ hČ =NmĂ C oêĳSĘ ’Ă wĘ Sy’ăĂ hŇ ‘¡ĎbĘŇ SĂ
3 hŇ bĳĎŇ qĄ nĘ C rkăĎŇ zĎ hŇ ‘¡ĎbĘŇ SĂ hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ MyĂmËČèĎ hČ PŇ o‘ÌmĄ Mř GăČ : oêĲ SĘ ’Ă wĘ Sy’¿Ă
4 ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ ‘Ďę bĘŇ SĂ dŇ o‘Á MymĂÄ yĎlĘ žyJĂ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lkĎŇ yn¿ĄjĘ =l‘Č ‘rČz¡Ć tŇ oI¿xČ lĘ

=tŇ ’Ćř ytĂŇ yxĂę mĎ C hŇ lĎ yĘlĳĎ My‘¡ĂBĎ rĘ’Č wĘ MoyŔ My‘ăĂBĎ rĘ’Č ZrĆ’ĎŔ hĎ =l‘Č ryTăĂ mĘ mČ
5 lk¿ŇŁ JĘ xČ nĳŁ W‘Č I¡ČwČ : hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ l‘¡ČmĄ ytĂŇ yWĂŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ÉMCqyĘhČ =lJĎ
6 MyĂm¡Č hŇ yĎŔhĎ lCBă UČ hČ wĘ hŇ nĳĎSĎ tŇ o’¡ mĄ SS¿Ą =NBĆ xČ Łně wĘ : hoĲĎhyĘ ChC¡ĎYĂ =rSĆ ’Ğ
7 hŇ bĳĎŇ êĄhČ =l’Ć oê¡’Ă wynËĎbĎŇ =ySĲĄ nĘ C oêÌSĘ ’Ă wĘ wynĎbĎŇ Cţ xČ Łnę ’bŇŁ IăĎwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =l‘Č
8 rS¿Ć ’Ğ hŇ mĎŔ hĄ BĘ hČ =NmĂÄ C hŇ rĎŔ ohFĘ hČ ÉhmĎ hĄ BĘ hČ =NmĂ : lCBĲ UČ hČ ym¿Ą yn¡ĄjĘ mĂ
9 MyĂnČÄSĘ : hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ =l‘Č Wm¡Ą rŁ =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ wĘ PŇ o‘Ŕ hĎ =NmĂÄ C hŇ rĳĎhŁ TĘ hŇ eĎ n¡Ćy’Ą

Myh¡Ă Łl’Ĺ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ hŇ bĳĎŇ qĄ nĘ C rkăĎŇ zĎ hŇ b¡ĎŇ êĄhČ =l’Ć xČ nËŁ =l’Ć C’BÌĎ MyĂnČÁSĘ
10 : ZrĆ’ĲĎ hĎ =l‘Č Cy¡hĎ lCBŔ UČ hČ ymăĄ C MymĳĂ IĎhČ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ lĘ yh¡Ă yĘwČ : xČ nĲŁ =tŇ ’Ć
11 rř W¿Ď ‘Ď=hŇ ‘ĲĎbĘŇ SĂ BĘ ynĂŔ èĄ hČ ÉSdĆŇ xÄŁ BČ xČ nŔŁ =yIĄxČ lĘ ÉhnĎSĎ tŇ o’ą mĄ =SSĲĄ tŇ nČÄSĘ BĂ

tŇ B¿Ł rĚ’Ğ wĲČ hŇ BĎŔ rČ Mohă êĘ Étonř yĘ‘Ę mČ =lJĎ ÉC‘qĘ bĘŇ nĂ hŇ EĆęhČ MoIăBČ SdĆŇ xĳŁ lČ Moy¡
12 My‘¡ĂBĎ rĘ’Č wĘ MoyŔ My‘ăĂBĎ rĘ’Č ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č MSĆ G¡ĆhČ yh¿Ă yĘwČ : CxêĲĎpĘŇ nĂ MyĂm¡ČèĎ hČ
13 xČ nĳŁ =ynĄBĘ tŇ pĆŇ y¡ĆwĎ Mx¿Ď wĘ=MSĲĄ wĘ xČ nŔŁ ’BăĎ ÉhEĆhČ MoIąhČ MYĆ‘ĆÄ BĘ : hŇ lĎ yĘlĲĎ
14 hŇ IăĎxČ hĲČ =lkĎŇ wĘ hŇ UĎ hĄÁ : hŇ bĲĎŇ êĄhČ =l’Ć Mê¡Ď’Ă wynËĎbĎŇ =ySĲĄ nĘ tŇ SĆ ŁlÌ SĘ C xČ Łnę tŇ SĆ ’ăĄ wĘ

ZrĆ’¡ĎhĎ =l‘Č Wm¿Ą rŁ hĲĎ WmĆ rËĆhĎ =lkĎŇ wĘ HnĎŔ ymĂ lĘ ÉhmĎ hĄ BĘ hČ =lkĎŇ wĘ HnĎę ymĂ lĘ
15 xČ n¡Ł =l’Ć C’b¿ŇŁ IĎwČ : PŇ nĲĎJĎ =lJĎ roj¿ YĂ lJ¡Ł ChnĄŔ ymĂ lĘ PŇ o‘ăhĎ =lkĎŇ wĘ ChnĳĄymĂ lĘ

: MyIĲĂxČ xČ Cr¿ oB¡ =rSĆ ’Ğ rWĎŔ BĎ hČ =lJĎ mĂ ÉMyĂnČÄSĘ MyĂnąČSĘ hŇ bĳĎŇ êĄhČ =l’Ć
16 MyhĳĂ Łl’Ĺ ot¡Ň ’Ł hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ C’BĎŔ ÉrWĎ BĎ =lJĎ mĂ hŇ bąĎŇ qĄ nĘ C rkĎÄ zĎ My’Ăę BĎ hČ wĘ
17 ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č Moy¡ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č lCBË UČ hČ yhÌĂ yĘwČ : odĲŇ ‘ĞBĲČ ho¡ĎhyĘ rG¿Ł sĘ IĂwČ
18 Cr¿BĘ gĘŇ IĂwĲČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ l‘¿ČmĄ MrĎê¡Ď wČ hŇ bĎŔ êĄhČ =tŇ ’Ć ÉC’WĘ IĂwČ MyĂUČę hČ CBă rĘIĂwČ

Mymh
,y"k Myrps bwrb Nk gtm ’lb =t’Ć v.4 .Pqm Pw‘m=MGČ ’"s v.3 .z .’grd hyÌĎhĎ wĘ ’"s v.21

.’"yw +d Myqwsp +x Nyy‘ : ‘"t Nk MyrĂWĘ ‘ĆwĘ h‘ĎbĘ SĂ BĘ ’"s v.11 .Pqm ’lb t’ąĄ +n"b ,=t’ĲĆ ’"b : w"Td
.w"w rsx tnŁ yĘ‘ĘmČ ymlVwry v.11
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: MyĂUĲĎ hČ yn¿ĄjĘ =l‘Č hŇ b¡ĎŇ êĄhČ ëŇ lĆ ê¿Ą wČ ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č dŇ ’¡Ł mĘ CB¿ rĘIĂwČ MyĂUËČhČ
MyhĂŔ bŇŁ GĘ hČ ÉMyrĂhĎ hĲĆ =lJĎ Cię kĚŇ yĘwČ ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č dŇ ’¡Ł mĘ dŇ ’¿Ł mĘ CrËbĘŇ GĲĎ MyĂUČę hČ wĘ 19

Cr¡bĘŇ GĲĎ hŇ lĎ ‘Ę mČŔ lĘ mĂ ÉhUĎ ’Č hŇ rąĄWĘ ‘Ć SmĄÄ xĞ : MyĂmĲĎ èĎ hČ =lJĎ tŇ xČ ê¡Č =rSĆ ’Ğ 20

ZrĆ’Ďę hĎ =l‘Č WmăĄ rŁ hĲĎ ű rWăĎ BĎ =lJĎ ‘wČÂgĘŇ IĂwČ : MyrĲĂhĎ hĲĆ Ci¡ kĚŇ yĘwČ MyĂUĳĎhČ 21

lk¡ŇŁ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č ZrăĄèŁ hČ ZrĆè¡Ć hČ =lkĎŇ bĘŇ C hŇ IĎŔxČ băČŇ C ÉhmĎ hĄ BĘ bČŇ C PŇ o‘ąBĎ
hŇ b¡ĎŇ rĎxĲĎ BĆ rS¿Ć ’Ğ lJËŁ mĂ wyjĎę ’Č BĘ MyIĂÁxČ xČ CrÄ =tŇ mČ SĘ nĂ žrSĆ ’Ğ lJÃŁ : MdĲĎŇ ’Ď hĲĎ 22

MdąĎŇ ’Ď mĲĄ hŇ mĎę dĎŇ ’ĞhĲĎ ynăĄjĘ =l‘Č ű rSăĆ ’Ğ ű MCqă yĘhČ =lJĎ =tŇ ’ĲĆř xmČ IĂÁwČ : CtŇ mĲĄ 23

r’Ć èÌĎ yĂwČ ZrĆ’ĳĎhĎ =NmĂ Cx¡ UĎ IĂwČ MyĂmČŔ èĎ hČ PŇ o‘ă=dŇ ‘Č wĘ ÉWmĆ rĆÄ =dŇ ‘Č ÉhmĎ hĄ BĘ =dŇ ‘Č
Myè¿Ă mĂ xĞ ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č MyĂU¡ČhČ Cr¿BĘ gĘŇ IĂwĲČ : hŇ bĲĎŇ êĄBČ oê¡’Ă rS¿Ć ’Ğ wĲČ xČ nËŁ =ëŇ ’Č 24

sŘ6 =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉhIĎxČ hĲČ =lJĎ tŇ ’ąĄ wĘ xČ nŔŁ =tŇ ’Ć ÉMyhĂ Łl’Ĺ rJąŁ zĘIĂwČ : MoyĲ tŇ ’¡Č mĘ C x
CJS¡Ł IĎwČ ZrĆ’ĎŔ hĎ =l‘Č ÉxČ CrÄ Myh¿Ă Łl’Ĺ rbĄÄ ‘ĞIĲČwČ hŇ bĳĎŇ êĄBČ oê¡’Ă rS¿Ć ’Ğ hŇ mĎŔ hĄ BĘ hČ
MSĆ G¡ĆhČ ’l¿Ą JĎ IĂwČ MyĂmĳĎèĎ hČ tŇ B¡Ł rĚ’Ğ wĲČ MohŔ êĘ tŇ năŁ yĘ‘Ę mČ ÉCrkĘŇ iĲĎ IĂwČ : MyĂUĲĎ hČ 2

CrăsĘ xĘ IČwČ bŇ oSĳ wĎ ëŇ olă hĎ ZrĆ’¡ĎhĎ l‘¿ČmĄ MyĂUËČhČ CbŇ SÌĚ IĎwČ : MyĂmĲĎ èĎ hČ =NmĂ 3

y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ SdĆŇ xăŁ BČ ÉhbĎŇ êĄhČ xnČêąĎ wČ : MoyĲ tŇ ’¡Č mĘ C Myè¿Ă mĂ xĞ hŇ YĄě qĘ mĂ MyĂUČŔ hČ 4

ëŇ olă hĎ ÉCyhĎ MyĂUČę hČ wĘ : TrĲĎrĎ’Ğ yr¿ĄhĎ l‘¡Č SdĆŇ xĳŁ lČ Moy¡ rř W¿Ď ‘Ď=hŇ ‘ĲĎbĘŇ SĂ BĘ 5

yS¿Ą ’Ň rĎ C’¡ rĘnĂ SdĆŇ xŔŁ lČ dŇ xăĎ ’Ć BĘ ÉyrĂyWĂ ‘ĞBĲĎ yrĳĂyWĂ ‘ĞhĲĎ SdĆŇ xăŁ hČ dŇ ‘¡Č rosŔ xĎ wĘ
hŇ b¡ĎŇ êĄhČ NoQ¿ xČ =tŇ ’Ć xČ nŔŁ xêăČpĘŇ IĂwČ Moyĳ My‘ăĂBĎ rĘ’Č Zu¡ĄmĂ yhĂě yĘwČ : MyrĲĂhĎ hĲĆ 6

tŇ SĆ b¿ŇŁ yĘ=dŇ ‘Č bŇ oSŔ wĎ É’oYyĎ ’YąĄ IĄwČ bŇ rĳĄ‘Ł hĲĎ =tŇ ’Ć xQ¡Č SČ yĘwČ : hŇ WĲĎ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ 7

CQqăČhĞ Éto’rĘlĂ oêĳ’Ă mĲĄ hŇ n¡Ď oIhČ =tŇ ’Ć xQ¿Č SČ yĘwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ l‘¿ČmĄ MyĂU¡ČhČ 8

HlĎę gĘŇrČ=PŇ kČŇ lĘ xČ onÁmĎ hŇ nĎÄ oIhČ žh’Ď YĘ mĲĎ =âlwĘ : hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ l‘¡ČmĄ MyĂUČŔ hČ 9

xląČ SĘ IĂwČ ZrĆ’ĳĎhĎ =lkĎŇ ynăĄjĘ =l‘Č MyĂm¡Č=yJĂ hŇ bĎŔ êĄhČ =l’Ć ÉwylĎ ’Ą bŇ SĎ êąĎ wČ
tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ dŇ o‘Ŕ lxĆ IăĎwČ : hŇ bĲĎŇ êĄhČ =l’Ć wyl¡Ď ’Ą HtËĎŇ ’Ł ’b¿ĄŇ IĎwČ hĎ xĆŔ uĎ IĂwČ ÉodŇ yĎ 10

wyląĎ ’Ą ’bÄŁ êĎ wČ : hŇ bĲĎŇ êĄhČ =NmĂ hŇ n¡Ď oIhČ =tŇ ’Ć xQ¿Č SČ PŇ sĆ IËŁ wČ MyrĳĂxĄ ’Ğ Mym¡Ă yĎ 11

CQq¿Č=yJĂ xČ nŔŁ ‘dČŇ IăĄwČ hĎ ypĳĂŇ BĘ PŇ răĎTĎ tŇ yĂz¡Č=hŇ lĄ ‘Ğ hŇ e¿ĄhĂ wĘ bŇ rĆ‘ĆŔ tŇ ‘ăĄlĘ ÉhnĎ oIhČ
ÉxQČ SČ yĘwČ MyrĳĂxĄ ’Ğ Mym¡Ă yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ dŇ o‘Ŕ lxĆ IăĎIĂwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ l‘¿ČmĄ MyĂU¡ČhČ 12

=SSĲĄ wĘ tŇ xČÄ ’Č BĘ yhĂ yĘwČţ : dŇ o‘Ĳ wyl¡Ď ’Ą =bŇ CSĲ hŇ p¿ĎŇ sĘ yĲĎ=âlwĘ hŇ nĎŔ oIhČ =tŇ ’Ć 13

tw’m
Myqwsp +x ,’"y qwsp +z Nyy‘ : ‘"t Nk MyrĂWĘ ‘ĆwĘ h‘ĎbĘ SĂ BĘ ’"s v.4 .x .=t’Ć tlm ’lb =lJĎ xmČIĂwČ ’"s v.23

.’"y



8. 14–9. 9 xn 13

ZrĆ’ĳĎhĎ l‘ăČmĄ MyĂU¡ČhČ Cb¿Ň rĘxĲĎ SdĆŇ xŔŁ lČ dŇ xăĎ ’Ć BĘ ÉNoS’Ň rĂBĲĎ hŇ nĎęSĎ tŇ o’Á mĄ
: hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ Cb¡Ň rĘxĲĎ hŇ e¿ĄhĂ wĘ ’rĘIČěwČ hŇ bĎŔ êĄhČ hŇ săĄ kĘŇ mĂ =tŇ ’Ć ÉxČ ŁnÄ rsČ IąĎwČ

14 : ZrĆ’ĲĎ hĎ hŇ S¡Ď bĘŇ yĲĎ SdĆŇ xĳŁ lČ Moy¡ MyrËĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ ‘ÌĎbĘŇ SĂ BĘ ynĂŔ èĄ hČ ÉSdĆŇ xÄŁ bČŇ C
15, 16 hŇ bĳĎŇ êĄhČ =NmĂ ’Y¡Ą : rmĲŁ ’Ň lĄ xČ n¿Ł =l’Ć Myh¡Ă Łl’Ĺ rB¿Ą dČŇ yĘwČ sŘ7

17 ìÁ êĘ ’Ă =rSĆ ’Ğ hŇ IĎÄxČ hĲČ =lJĎ : ëŇ êĲĎ ’Ă ìŇ yn¡ĆbĎŇ =ySĲĄ nĘ C ìŇ yn¿ĆbĎŇ C ìËŇ êĘ SĘ ’Ă wĘ hŇ êĎě ’Č
ZrĆ’¡ĎhĎ =l‘Č Wm¿Ą rŁ hĲĎ WmĆ rËĆhĎ =lkĎŇ bĘŇ C hŇ mËĎ hĄ BĘ bČŇ C PŇ o‘ÌBĎ rWĎę BĎ =lJĎ mĂ

18 xČ nĳŁ =’YĄ I¡ĄwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =l‘Č Cb¡Ň rĎwĘ Cr¿pĎŇ C ZrĆ’ĎŔ bĎŇ CYă rĘSĲĎ wĘ ëŇ êĳĎ’Ă ’Yăř wh
19 PŇ o‘Ŕ hĎ =lkĎŇ wĘ ÉWmĆ rĆÄ hĎ =lJĎř hŇ IĎęxČ hĲČ =lJĎř : oêĲ ’Ă wyn¡ĎbĎŇ =ySĲĄ nĘ C oê¿SĘ ’Ă wĘ wynËĎbĎŇ C
20 xČ nËŁ NbĆŇ I¿ĂwČ : hŇ bĲĎŇ êĄhČ =NmĂ C’¡ YĘ yĲĎ MhĆŔ ytĄŇ xăŁ jĘ SĘ mĂ lĘ ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č WmăĄ or lřJ¡Ł

rohŔ FĎř hČ PŇ o‘ăhĎ É lJŁ mĂ C hŇ rĎę hŁ FĘ hČ hŇ măĎ hĄ BĘ hČ ű lJăŁ mĂ xuČÂ IĂwČ hoĳĎhylĲČ xČ B¡Ą zĘmĂ
21 hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ ůxČ xŁ yeĂ hČ xČ yrăĄ=tŇ ’Ć ÈhoĎhyĘ xrČIăĎř wČ : xČ BĲĄ zĘUĂ BČ tŇ Łl¡ ‘Ł l‘Č I¿ČwČ

yJĂ ţ MdĎŔ ’Ď hĲĎ rCbăŇ ‘ĞBĲČ ÉhmĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć dŇ o‘ą lQĄÄqČ lĘ PŇ sĂ ’Ł ţ âlă oBę lĂ =l’Ć
yx¡Č =lJĎ =tŇ ’Ć tŇ oJ¿ hČ lĘ dŇ o‘Ë PŇ s¿Ă ’Ł =âlĲ wĘ wyrĳĎ‘ĚeĘ mĂ ‘r¡Č MdËĎŇ ’Ď hĲĎ bŇ lÌĄ rYĆ yăĄ

22 MxÁŁ wĎ rqÄŁ wĘ ryYĂ qĎ wĘţ ‘rČzĆÃ ZrĆ’ĳĎhĎ ymăĄ yĘ=lJĎ dŇ ‘¡Ł : ytĂŇ yWĲĂ ‘Ď rS¿Ć ’ĞJĲČ
T xČ n¡Ł =tŇ ’Ć MyhĂŔ Łl’Ĺ ëŇ rĆbăĎŇ yĘwČ : CtŇ BĲŁ SĘ yĂ âl¿ hŇ lĎ yĘl¡Č wĎ Moy¿wĘ PŇ rĆxËŁ wĎ ZyĂqÌČwĘ
2 MkąĆŇ ’ĞrĲČomC : ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć C’¿ lĘ mĂ C Cb¡ rĘC Cr¿jĘ MhËĆ lĎ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ wynĳĎBĎ =tŇ ’Ć wĘ

ž lkŇŁ BĘ MyĂmĳĎèĎ hČ PŇ o‘ă=lJĎ l‘¡ČwĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ tŇ IăČxČ =lJĎ l‘Č ť hŇ yĆŔhĘ yĲĂ ÉMkĆŇ êĘ xĂ wĘ
3 ÉWmĆ rĆÄ =lJĎ : CnêĲĎ nĂ Mk¿ĆŇ dĘŇ yĆBĘ MI¡ĎhČ yg¿ĄŇDĘ=lkĎŇ bĘŇ CĲř hŇ mËĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ WmÌŁ rĘêĂ rSĆÄ ’Ğ

Mk¡ĆŇ lĎ yêĂ t¿ČŇ nĎ bŇ WĆ ‘ĄŔ qrĆyăĆJĘ hŇ lĳĎ kĘŇ ’Ď lĘ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ Mř k¿ĆŇ lĎ yxČŔ =’Ch rSăĆ ’Ğ
4, 5 MkąĆŇ mĘ DĂ=tŇ ’Ć ëŇ ’ČÄ wĘ : ClkĲĄŇ ’Ň tŇŁ âl¿ om¡ dĎŇ oS¿ pĘŇ nČBĘ rWĎě BĎ =ëŇ ’Č : lJĲŁ =tŇ ’Ć

Sy’ăĂ ÉdIČmĂ MdĎę ’Ď hĲĎ dŇ IăČmĂ C CeSĳĆ rĘdĘŇ ’Ć hŇ I¡ĎxČ =lJĎ dŇ I¿ČmĂ SrŔŁ dĘŇ ’Ć ÉMkĆŇ ytĄŇ SĲŁ pĘŇ nČlĘ
6 omă DĎ Md¡ĎŇ ’Ď BĲĎ MdĎŔ ’Ď hĲĎ MDăČ ÉëpĄŇ SŁ : MdĲĎŇ ’Ď hĲĎ SpĆŇ n¿Ć=tŇ ’Ć Sr¡Ł dĘŇ ’Ć wyxĂŔ ’Ď
7 CbĳŇ rĘC CrăjĘ Mê¡Ć’Č wĘ : MdĲĎŇ ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć hŇ W¡Ď ‘Ď MyhĂŔ Łl’Ĺ MlĆ YăĆř BĘ yJĂ ť ëŇ pĳĄŇ èĎř yĂ
8 xČ nŔŁ =l’Ć ÉMyhĂ Łl’Ĺ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : HbĲĎŇ =CbŇ rĘC ZrĆ’¡ĎbĎŇ CY¿ rĘSĂ
9 MkĳĆŇ êĘ ’Ă yt¡ĂŇ yrĂBĘ =tŇ ’ĲĆ MyqËĂmĄ yn¿ĂnĘ hĂ ynĂě’Ğ wĲČ : rmĲŁ ’Ň lĄ oê¡’Ă wyn¿ĎBĎ =l’Ć wĘ

Mk‘rz=t’w
’"s v.19 .s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +b Nk hyxh=lkĎ wĘ ’"s v.19 .yrq ’YĄyĘhČ ,bytk ’YĄoh v.17

.s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k bwrb Nk Vmwr lkŁ wĘ ’"s v.19 .s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +z Nk Vmrh=lkĎ wĘ
’lb =lkĎ bĘ C n"b ,’"b Nk v.2 .T .xtp xrČIČwČ yllhb ,hgwmb Nk v.21 .rsx rhŁ FĎhČ ymlVwry v.20

.MlĆYĄBĘ yqwbnzb ,hgwmb MlĆYĆBĘ Nk v.6 .lwgs ëpĆèĎ yĂ yllhb ,hgwmb Nk v.6 .hy¿ĆhĘ yĂ Mk¡ĆlĎ wxyry v.3 .’y‘g



14 tyV’rb 9. 10–29

PŇ o‘ÌBĎ MkĆŔ êĘ ’Ă rSăĆ ’Ğ ÉhIĎxČ hĲČ SpĆŇ nąĆ=lJĎ tŇ ’ĄÄ wĘ : MkĲĆŇ yrĄxĞ’ĲČ Mk¡ĆŇ ‘ĞrĘzČ=tŇ ’ĲĆ wĘ 10

lk¡ŇŁ lĘ hŇ bĎŔ êĄhČ y’ăĄYĘ yĲŁ É lJŁ mĂ MkĳĆŇ êĘ ’Ă ZrĆ’¡ĎhĎ tŇ I¿ČxČ =lkĎŇ bĘŇ CĲř hŇ mËĎ hĄ BĘ BČř
rWËĎ BĎ =lJĎ tŇ rÌĄJĎ yĂ=âlĲ wĘ MkĆŔ êĘ ’Ă ÉytĂŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć ytąĂŇ mŁ qĲĂ hĞ wĲČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ tŇ I¿ČxČ 11

rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ tŇ x¿Ą SČ lĘ lCB¡ mČ dŇ o‘Ë hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=âlwĘ lCBĳ UČ hČ yUăĄ mĂ dŇ o‘¡ 12

NybËĄŇ C MkĆŔ ynĄybăĄ C ÉynĂ yBĄ NtĄę nŁ ynăĂ’Ğ=rSĆ ’Ğ ÉtyrĂBĘ hČ =tŇ o’Ĳ tŇ ’Ň ząŁ MyhĂę Łl’Ĺ
yêĂ t¡ČŇ nĎ yêĂě SĘ qČ =tŇ ’Ć : MlĲĎ o‘ tŇ r¡Ł dŇŁ lĘ MkĳĆŇ êĘ ’Ă rSăĆ ’Ğ hŇ I¡ĎxČ SpĆŇ n¿Ć=lJĎ 13

N¡Ďn‘Ď yn¿ĂnĘ ‘ĲČř BĘ hŇ yĎěhĎ wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ Nyb¿ĄŇ C yn¡ĂyBĄ tŇ yrĂŔ BĘ tŇ o’ă lĘ ÉhtĎŇ yĘhĲĎ wĘ NnĳĎ‘ĎBĲĆ 14

rSąĆ ’Ğ ytĂę yrĂBĘ =tŇ ’Ć yêăĂ rĘkČŇ zĲĎwĘ : NnĲĎ‘ĎBĲĆ tŇ SĆ u¡ĆhČ hŇ t¿ĎŇ ’ĞrĘnĂ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č 15

dŇ o‘ą hŇ yĆÄhĘ yĲĂ=âlwĘ rWĳĎ BĎ =lkĎŇ BĘ hŇ I¡ĎxČ SpĆŇ n¿Ć=lJĎ NybËĄŇ C MkĆŔ ynĄybăĄŇ C ÉynĂ yBĄ
hĎ ytĂę y’Ă rĘC NnĳĎ‘ĎBĲĆ tŇ SĆ u¡ĆhČ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ wĘ : rWĲĎ BĎ =lJĎ tŇ x¡Ą SČ lĘ lCBŔ mČ lĘ ÉMyĂUČÄ hČ 16

rW¡Ď BĎ =lkĎŇ BĘ hŇ IĎŔxČ SpĆŇ năĆ=lJĎ ÉNybĄŇ C MyhĂŔ Łl’Ĺ NyBăĄ MlĎŔ o‘ tŇ yrăĂBĘ ÉrJŁ zĘlĂ
rSăĆ ’Ğ ÉtyrĂBĘ hČ =tŇ o’Ĳ tŇ ’Ň ząŁ xČ nĳŁ =l’Ć Myh¡Ă Łl’Ĺ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =l‘Č rS¿Ć ’Ğ 17

: ZrĆ’ĲĎ hĎ =l‘Č rS¿Ć ’Ğ rW¡Ď BĎ =lJĎ Nyb¿ĄŇ C ynĂě yBĄ ytĂŇ mŔŁ qĂř hĞ

sŘ8 yb¿ĂŇ ’Ğ ’Ch¡ MxĎě wĘ tŇ pĆŇ yĳĎwĎ MxăĎ wĘ MS¡Ą hŇ bĎŔ êĄhČ =NmĂ ÉMy’Ă YĘ IĲŁ hČ xČ Łnę =ynĄbĘŇ CyăhĘ IĲĂwČ 18

xČ n¡Ł lxĆ I¿ĎwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lkĎŇ hŇ Y¿Ď pĘŇ nĲĎ hŇ QĆ ’¡Ą mĄ C xČ nĳŁ =ynĄBĘ hŇ QĆ ’¡Ą hŇ S¿Ď ŁlSĘ : N‘ČnĲĎkĘŇ 19, 20

ëŇ ot¿BĘ lG¡ČtĘŇ IĂwČ rJĳĎSĘ IĂwČ NyĂI¡ČhČ =NmĂ êĘ SĘ I¿ĄwČ : MrĆJĲĎř ‘F¡Č IĂwČ hŇ mĳĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ Sy’ăĂ 21

wyx¡Ď ’Ć =ynĲĄSĘ lĂ dŇ G¿ĄIČwČ wybĳĂŇ ’Ď tŇ wăČrĘ‘Ć tŇ ’¡Ą N‘ČnČŔ kĘŇ ybăĂŇ ’Ğ MxĎ ť ’rĘIČęwČ : hŇŁlĲ hĽř ’ĲĎ 22

MhĆŔ ynĄSĘ MkăĆŇ SĘ =l‘Č ÉCmyWĂÄ IĎwČ hŇ lĎęmĘ vĂ hČ =tŇ ’Ć tŇ pĆŇ yĆÁwĎ MSĄÄ žxuČ IĂwČ : ZCxĲ BČ 23

tŇ w¿ČrĘ‘ĆwĘ tŇ yeĂŔ rČxăŁ ’Ğ ÉMhĆ ynĄpĘŇ C MhĳĆ ybĂŇ ’Ğ tŇ wăČrĘ‘Ć tŇ ’¡Ą Ciě kČŇ yĘwČ tŇ yeĂŔ rČxăŁ ’Ğ ÉCkŇ lĘ IĲĄwČ
on¿BĘ ol¡ hŇ WĎ ‘¿Ď=rSĆ ’Ğ tŇ ’ËĄ ‘dČŇ IĄěwČ onĳyIĄmĂ xČ n¡Ł ZqĆ yI¿ĂwČ : C’Ĳ rĎ âl¿ Mh¡Ć ybĂŇ ’Ğ 24

rmĆ ’Ň ŁIěwČ : wyxĲĎ ’Ć lĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ Myd¡ĂŇ bĎŇ ‘Ğ dŇ bĆŇ ‘¿Ć N‘ČnĳĎJĘ rCră’Ď rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : NTĲĎ uĎ hČ 25, 26

tŇ pĆŇ yĆŔlĘ ÉMyhĂ Łl’Ĺ êĘ pĘŇ yąČ : omlĲĎ dŇ bĆŇ ‘¿Ć N‘Čn¡ČkĘŇ yh¿Ă ywĂ MSĳĄ yhĄŁlă ’Ĺ ho¡ĎhyĘ ëŇ Cr¿BĎ 27

lCBĳ UČ hČ rxăČ ’Č xČ n¡Ł =yxĂ yĘwĲČ : omlĲĎ dŇ bĆŇ ‘¿Ć N‘Čn¡ČkĘŇ yh¿Ă ywĂ MSĳĄ =ylĄ hĽ’ĲĎ BĘ NJ¡Ł SĘ yĂwĘ 28

Éto’mĄ ‘SąČ êĘ xČ nŔŁ =ymĄ yĘ=lJĎ ÉCyhĘř IĲĂwČ : hŇ nĲĎSĎ Myè¡Ă mĂ xĞ wĲČ hŇ nĎŔ SĎ Éto’mĄ SŁlą SĘ 29

hnV
.’y‘g ’lb =lkĎ bĘ C n"b ,’y‘gb ’"b Nk v.10 .s"tw ‘"t ,y"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw hmĎhĄBĘ bČ C ’"s v.10

.’ry‘z P"kh MrĆJĎ ’"s v.20 .dwy ’lm ytĂ mŁ yqĂhĞ ymlVwry ,yllhb Nk v.17 .ynĂ nĞ‘ĲČBĘ yqwbnzb v.14

.yrq yhĂ yĘwČ bytk CyhĘ IĂwČ tw‘ymb ,wxyry Nkw yhĂ yĘwČ ’"s ,w"Tdw Myrps bwrb Nk v.29 .yrq olhĽ’ĲĎ v.21



10. 1–25 xn 15

: tŇ mĲŁ IĎwČ hŇ nĳĎSĎ Myè¡Ă mĂ xĞ wĲČ hŇ nĎŔ SĎ
y rx¿Č ’Č Myn¡ĂBĎ MhËĆ lĎ Cd¿Ň lĘ CĲĎIĂwČ tŇ pĆŇ yĳĎwĎ MxăĎ MS¡Ą xČ nŔŁ =ynĄBĘ tŇ dăŇŁ lĘ oêĲ ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ
2 : srĲĎytĂŇ wĘ ëŇ SĆ m¡Ć C lřbĳĎŇ tĚŇ wĘ NwăĎyĎwĘ yd¡ČŇ mĎ C gŇ ogŔ mĎ C rmĆ GăŁ tŇ pĆŇ yĆŔ ynăĄBĘ : lCBĲ UČ hČ

3, 4 SySĳĂ rĘtČŇ wĘ hŇ SăĎ ylĂ ’Ĺ Nw¡ĎyĎ yn¿ĄbĘŇ C : hŇ mĲĎ rĘgČŇtĲŁ wĘ tŇ p¡ČŇ yrĂwĘ zn¿ČJĘ SĘ ’Č rmĆ GĳŁ yn¡ĄbĘŇ C
5 onĳSŁ lĘ lĂ Sy’¡Ă MtĎŔ YŁ rĘ’Č BĘ ÉMyĂřoGhČ yIąĄ’Ă CdÂrĘpĘŇ nĂ hŇ QĆ ’Ą mĄ ţ : MynĲĂ dĎŇ dŇŁ wĘř Myê¡Ă JĂ

6, 7 ynăĄbĘŇ C : N‘ČnĲĎkĘŇ C TCp¿Ň C MyĂr¡ČYĘ mĂ C SCJ¿ MxĳĎ yn¡ĄbĘŇ C : MhĲĆ yĄogĲŇBĘ Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ
’b¿ĎŇ SĘ hŇ m¡Ď ‘Ę rČ yn¿ĄbĘŇ C ’kĳĎŇ êĘř bĘŇ sČ wĘ hŇ m¡Ď ‘Ę rČwĘ hŇ ê¿Ďř bĘŇ sČ wĘ hŇ lĎŔ ywĂxĞ wĲČ É’bĎŇ sĘ SCkŔ

8 : ZrĆ’ĲĎ BĎ rB¡Ł GĂ tŇ oy¿hĘ lĲĂ lxĄŔ hĄ ’Chă dŇ rĳŁ mĘ nĂ =tŇ ’Ć dŇ lăČ yĎ SCk¡Ň wĘ : NdĲĎŇ dĘŇ C
9 dŇ yĂY¡Č roB¿ GĂ dŇ rËŁ mĘ nĂ JĘ rmČŔ ’Ď yĲĄ ÉNJĄ =l‘Č hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ dŇ yĂY¡Č=rBĲŁ gĂ hŇ y¿ĎhĎ =’ChĲ

10 hŇ nĳĆřlĘ kĲČ wĘ dŇ JăČ ’Č wĘ ëŇ rĆ’¡ĆwĘ lbĆŔ BĎ ÉoêkĘŇ lČ mĘ mČ tŇ ySąĂ ’Ň rĄ yhĂÄ êĘ wČ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ
11 hŇ wĄŔnĘ ynăĂ=tŇ ’Ć ÉNbĆŇ IĂÄwČ rCèĳ ’Č ’YăĎ yĎ ’wřh¡Ă hČ ZrĆ’¿ĎhĎ =NmĂ : r‘ĲĎnĘ SĂ ZrĆ’¡ĆBĘ
12 xlČ JĳĎ NybăĄŇ C hŇ w¡ĄnĘ ynĲĂ NyB¿Ą NsĆ rĆŔ =tŇ ’Ć wĲĘ : xlČ JĲĎ =tŇ ’Ć wĘ ry‘¡Ă tŇ b¿ŇŁ xŁ rĘ=tŇ ’Ć wĘ
13 =tŇ ’Ć wĘ MymËĂ nĎ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ MydÌĂŇ Cl=tŇ ’Ć dŇ lČÂyĎ MyĂrČÃ YĘ mĂ C : hŇ lĲĎ dŇŁ GĘ hČ ry‘¿ĂhĎ ’wřh¡Ă
14 C’¿ YĘ yĲĎ rSĆÄ ’Ğ MyxĂę lĚ sĘ JČ =tŇ ’Ć wĘ MysĂÂrĚtĘŇ jČ =tŇ ’Ć wĲĘ : MyxĲĂ êĚř pĘŇ nČ=tŇ ’Ć wĘ Myb¡ĂŇ hĎ lĘ
15 =tŇ ’Ć dŇ lËČ yĎ N‘ČnČę kĘŇ C : MyrĲĂêŁ pĘŇ JČ =tŇ ’Ć wĘ Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ MèËĎ mĂ
16 : ySĲĂ GĎrĘGĂ hČ tŇ ’¡Ą wĘ yrĂŔ mŁ ’ĹhăĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉysĂ CbŇ yĘhČ =tŇ ’Ć wĘ : tŇ xĲĄ =tŇ ’Ć wĘ or¡kŇŁ BĘ Nd¿ŇŁ yYĂ

17, 18 yr¡ĂmĎ ~Ę hČ =tŇ ’Ć wĘ yd¿ĂŇ wĎrĘ’Č hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ : ynĲĂ yiĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ yq¡ĂrĘ‘ČhĲĎř =tŇ ’Ć wĘ yC¿ĂxĂ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ
19 ÉynĂ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ lCbąŇ GĘ yhĂÂ yĘwČ : ynĲĂ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ tŇ ox¡ jĘ SĘ mĂ CYpŔŁ nĎ rxăČ ’Č wĘ ytĳĂŇ mĎ xĞhĲČ =t’Ć wĘ

hŇ m¿Ď dĘ’Č wĘř hŇ rËĎmŁ ‘ĞwĲČ hŇ mĎ dÌŇŁ sĘ hŇ kĎÂ ’ĞBĲŁ hŇ EĳĎ‘Č=dŇ ‘Č hŇ rĎr¡ĎgĘŇ hŇ k¿ĎŇ ’ĞBĲŁ NdŔŁ y~Ă mĂ
20 Mt¡ĎŇ YŁ rĘ’Č BĘ MtĳĎŇ nŁ SĲŁ lĘ lĂ Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ MxĎŔ =ynĄbĘŇ hŇ QĆ ’ăĄ : ‘SČ lĲĎ =dŇ ‘Č My¡ĂbŇŁ YĘ Cř
21 rbĆŇ ‘ĄŔ =ynĄBĘ =lJĎ ÉybĂŇ ’Ğ ’Chĳ =MGČ dŇ Q¡Č yĚ MS¿Ą lĘ C : MhĲĆ yĄogĲŇBĘ
22 : MrĲĎ’Ğ wĲČ dŇ Cl¿ wĘ dŇ S¡Č kĘŇ jČ rĘ’Č wĘ rCèĳ ’Č wĘ MlăĎ y‘Ą MS¡Ą yn¿ĄBĘ : lř odĲŇ GĎhČ tŇ pĆŇ y¿Ć yx¡Ă ’Ğ

23, 24 xlČ SĳĎ =tŇ ’Ć dŇ lăČ yĎ dŇ S¡Č kĘŇ jČ rĘ’Č wĘ : SmĲČ wĎ rtĆŇ g¿ĆŇ wĘ lCx¡ wĘ ZC‘¿ MrĳĎ’Ğ yn¡ĄbĘŇ C
25 gŇlĆ jĆę dŇ xĎÂ’Ć hĲĎ MSăĄ MynĳĂbĎŇ ynăĄSĘ dŇ Q¡Č yĚ rbĆŇ ‘¿ĄlĘ C : rbĆŇ ‘ĲĄ=tŇ ’Ć dŇ l¿Č yĎ xlČ S¡Ć wĘ

yk
l"n v.5 .+z +’ ,’ h"d Nyy‘ : ‘"tw V"x Nk MynĂdĎrŁ wĘ l"Y v.4 .’lm lbĎ CtwĘ ymlVwry ,yllhb Nk v.2 .y
hyl‘ rsmnw hkĎ êĘ bĘ sČwĘ ’"s v.7 .’êĎbĘ sČwĘ ymlVwry v.7 .’"lw +k qwsp Nmql Nyy‘ : MtYr’b tpĆyĆ ynĄbĘ hQĆ’Ą
MyxĂ CêpĘ nČ ’"s v.13 .’yhĂ ’"s v.12 .’yhĂ hČ ’"s v.11 .yrY hnĄlĘ kČ wĘ ’"s v.10 .V"x Nk ,+h +tk +l
Nk v.19 .‘"tw y"t Nkw hmĎdĘ’Č ’"s v.19 .xtpb yqĂrĘ‘ČhĲČ ’"n ,Zmqb +hh yllhb Nk v.17 .’lm
Nyy‘ : h"dxw b"d Nkw bytk MyyĂbŁ YĘ C ymlVwry ,yrq MyĂobYĘ C bytk MyĂbŁ YĘ C y’xndml ,d"wy dx bytk y’br‘ml

.rsx ldŁ GĎhČ y’br‘ml ,y’xndml Nk v.21 .b"k T"k Myrbd



16 tyV’rb 10. 26–11. 13

=tŇ ’Ć dŇ lČŔ yĎ NTăĎ qĘ yĎwĘ : NTĲĎ qĘ yĎ wyx¡Ă ’Ď MS¿Ą wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ hŇ găĎŇlĘ pĘŇ nĂ ÉwymĎ yĎbĘŇ yJąĂ 26

Mr¿ĎodŇ hĞ =tŇ ’Ć wĘ : xrČyĲĎ=tŇ ’Ć wĘ tŇ wĆm¡Ď=rYČ xĞ=tŇ ’Ć wĘ PŇ lĆ SĳĎ =tŇ ’Ć wĘ dŇ d¡ĎŇ omlĘ ’Č 27

: ’bĲĎŇ SĘ =tŇ ’Ć wĘ l’¡Ą mĎ ybĲĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ lb¿ĎŇ o‘=tŇ ’Ć wĘ : hŇ lĲĎ qĘ DĂ=tŇ ’Ć wĘ lz¡ĎC’=tŇ ’Ć wĘ 28

yh¿Ă yĘwČ : NTĲĎ qĘ yĎ yn¿ĄBĘ hŇ QĆ ’¡Ą =lJĎ bŇ bĳĎŇ oy=tŇ ’Ć wĘ hŇ l¡Ď ywĂxĞ=tŇ ’Ć wĘ rp¿ĂŇ o’=tŇ ’Ć wĘ 29, 30

MSĄŔ =ynĄbĘŇ hŇ QĆ ’ăĄ : MdĆŇ uĲĆhČ rh¿Č hŇ rĎř p¡ĎŇ sĘ hŇ k¿ĎŇ ’ĞBĲŁ ’SĳĎř UĄ mĂ Mb¡ĎŇ SĎ omĲ 31

xČ nËŁ =ynĄBĘ tŇ xÌŁ jĘ SĘ mĂ hŇ QĆ ’ăĄ : MhĲĆ yĄogĲŇlĘř Mt¡ĎŇ YŁ rĘ’Č BĘ MtĳĎŇ nŁ SĲŁ lĘ lĂ Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ 32

: lCBĲ UČ hČ rx¿Č ’Č ZrĆ’¡ĎBĎ MyËĂoGhČ CdÌŇ rĘpĘŇ nĂ hŇ QĆř’ĄÁ mĄ C MhĳĆ yĄogĲŇBĘ Mt¡ĎŇ dŇŁ lĘ otĲŇ lĘ

śsŘ9 M‘ăĎsĘ nĎBĘ yh¡Ă yĘwČ : MydĲĂŇ xĎ ’Ğ Myr¡ĂbĎŇ dĘŇ C tŇ xĳĎ ’Ć hŇ păĎŇ WĎ ZrĆ’¡ĎhĎ =lkĎŇ yh¿Ă yĘwČ ’y, 2

CrÂmĘ ’Ň IĲŁ wČ : MSĲĎ CbŇ SĘ I¿ĄwČ r‘¡ĎnĘ SĂ ZrĆ’¿ĆBĘ hŇ ‘ËĎqĘ bĂŇ C’¿ YĘ mĘ IĂwČř MdĆŇ uĳĆmĂ 3

yhĂÄ êĘ wČ hŇ pĳĎŇ rĄWĘ lĂ hŇ p¡ĎŇ rĘWĘ nĂ wĘ MynĂŔ bĄŇ lĘ hŇ năĎBĘ lĘ nĂ hŇ bĎŇ hĎ ť Ch‘Ąę rĄ=l’Ć Sy’ăĂ
ű hŇ bĎŇ hăĎ CrÂmĘ ’Ň IĲŁ wČ : rmĆ xĲŁ lČ Mh¡Ć lĎ hŇ y¿ĎhĎ rmĎŔ xĄ hăČ wĘ NbĆŇ ’ĎŔ lĘ ÉhnĎbĄŇ QĘ hČ MhąĆ lĎ 4

ZCp¡Ň nĎ=NjĆ MSĳĄ CnQ¡Ď =hŇ WĆ ‘ĞnĲČwĘ MyĂmČŔ èĎ bČŇ oSă ’Ň rŁ wĘ É lDĎgĘŇmĂ C ry‘Ăę CnQăĎ =hŇ nĆbĘŇ nĂ
lDĳĎgĘŇUĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ ry‘¡ĂhĎ =tŇ ’Ć tŇ ’¿Ł rĘř lĂ hoĎŔhyĘ dŇ rĆIăĄwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lkĎŇ yn¿ĄjĘ =l‘Č 5

ÉtxČ ’Č hŇ pąĎŇ WĎ wĘ ÉdxĎ ’Ć M‘ąČ NhăĄ hoĎęhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MdĲĎŇ ’Ď hĲĎ yn¿ĄBĘ Cn¡BĎ rS¿Ć ’Ğ 6

Cm¡ zĘyĲĎ rS¿Ć ’Ğ lJËŁ MhĆŔ mĄ rYăĄBĎ yĂ=âlĲ ÉhêĎ‘Č wĘ tŇ oWĳ ‘ĞlČŇ MQăĎ xĂ hĲČ hŇ z¡ĆwĘ MQĎŔ kĚŇ lĘ
C‘Ŕ mĘ SĘ yĂ âlă ÉrSĆ ’Ğ MtĳĎŇ pĎŇ WĘ MS¡Ď hŇ l¿Ď bĘŇ nĲĎ wĘ hŇ dĎŔ rĘnĲĄ hŇ bĎŇ hĎ ť : tŇ oWĲ ‘ĞlĲČ 7

ZrĆ’ĳĎhĎ =lkĎŇ ynăĄjĘ =l‘Č Mè¡Ď mĂ MtËĎŇ ’Ł ho¿ĎhyĘ ZpĆŇ IĎÄwČ : Ch‘ĲĄrĄ tŇ p¿ČŇ WĘ Sy’¡Ă 8

ll¿Č BĎ MSËĎ =yJĂ lbĆŔ BĎ ÉHmĎ SĘ ’rąĎqĎ NJĄÂ =l‘Č : ry‘ĲĂhĎ tŇ n¿Ł bĘŇ lĂř Cl¡ DĘxĘ IČwĲČ 9

: ZrĆ’ĲĎ hĎ =lJĎ yn¡ĄjĘ =l‘Č hoĎŔhyĘ MYăĎ ypĂŇ hĹ ÉMèĎ mĂ C ZrĆ’ĳĎhĎ =lJĎ tŇ păČŇ WĘř ho¡ĎhyĘ

dŇ SĳĎ kĘŇ jČ rĘ’Č =tŇ ’Ć dŇ lĆ oI¡wČ hŇ nĎŔ SĎ tŇ ’ăČ mĘ =NBĆ MSĄ ť MSĄŔ tŇ dăŇŁ lĘ oêĲ hŇ QĆ ’Ą ť 10

dŇ SĎŔ kĘŇ jČ rĘ’Č =tŇ ’Ć odăŇ ylĂ ohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ MSĄę =yxĂ yĘwĲČ : lCBĲ UČ hČ rx¿Č ’Č MyĂt¡ČŇ nĎSĘ 11

dŇ SăČ kĘŇ jČ rĘ’Č wĘ : tŇ onĲ bĎŇ C Myn¡ĂBĎ dŇ lĆ oI¿wČ hŇ nĳĎSĎ tŇ o’¡ mĄ Sm¿Ą xĞ 12

dŇ SČę kĘŇ jČ rĘ’Č yxăĂ yĘwČ : xlČ SĲĎ =tŇ ’Ć dŇ lĆ oI¡wČ hŇ nĳĎSĎ MyS¡Ă ŁlSĘ C Sm¿Ą xĎ yxČŔ 13

yrx’
’WĎ UĄmĂ ’"s v.30 .w"Td Nkw yrqw bytk hlm ’dx twĆmĎrĘYČxĞ y’xndml ,Nylm Nyrt y’br‘ml Nk v.26

.+k qwsp ly‘l Nyy‘ : MhĆyĄogBĘ ’"s v.31 .xtpb +rh hrČpĎ sĘ ’"sw ,xtpb +ph hrĎpČ sĘ ’"s v.30 .l’mV
’"sb v.1 .’y .MyVrg hQĆ’ĄÂmĄC ’"sw ,‘ybr hQĆ’Ąę mĄC ’"s ,swpdh tw’xswnbw y"k Myrps hbrhb Nk v.32
to’rĘlĂ yllhb ,w"Td Nkw ymlVwry rsx Nk v.5 .’y‘gb C’YĘ mĘ IĂwĲČ n"b ,C’YĘ mĘ IĂwČ ’"b ’"n v.2 .rds N’k Ny’

.tpV=t’Ć ’"s v.9 .’lm tonbĘ lĂ yllhb ,w"Tdb rsx Nk v.8 .V"x Nkw ’lm



11. 14–32 xn 17

dŇ lĆ oI¿wČ hŇ nĳĎSĎ tŇ o’¡ mĄ ‘B¿Č rĘ’Č wĘ MynĂŔ SĎ SŁlă SĎ xlČ SĆŔ =tŇ ’Ć odăŇ ylĂ ohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ
14 =tŇ ’Ć dŇ lĆ oI¡wČ hŇ nĳĎSĎ MySăĂ ŁlSĘ yx¡Č xlČ S¿Ć wĘ : tŇ onĲ bĎŇ C Myn¡ĂBĎ
15 ‘B¿Č rĘ’Č wĘ MynĂŔ SĎ SŁlă SĎ rbĆŇ ‘ĄŔ =tŇ ’Ć odăŇ ylĂ ohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ xlČ SĆę =yxĂ yĘwĲČ : rbĆŇ ‘ĲĄ
16 ‘B¿Č rĘ’Č rbĆŇ ‘Ąě =yxĂ yĘwĲČ : tŇ onĲ bĎŇ C Myn¡ĂBĎ dŇ lĆ oI¿wČ hŇ nĳĎSĎ tŇ o’¡ mĄ
17 =tŇ ’Ć odăŇ ylĂ ohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ rbĆŇ ‘Ąę =yxĂ yĘwĲČ : gŇlĆ jĲĎ =tŇ ’Ć dŇ lĆ oI¡wČ hŇ nĳĎSĎ MyS¡Ă ŁlSĘ C

: tŇ onĲ bĎŇ C Myn¡ĂBĎ dŇ lĆ oI¿wČ hŇ nĳĎSĎ tŇ o’¡ mĄ ‘B¿Č rĘ’Č wĘ hŇ nĎŔ SĎ MySăĂ ŁlSĘ gŇlĆ jĆŔ
18, 19 =yxĂ yĘwĲČ : C‘Ĳ rĘ=tŇ ’Ć dŇ lĆ oI¡wČ hŇ nĳĎSĎ MySăĂ ŁlSĘ gŇlĆ p¡Ć =yxĂ yĘwĲČ

dŇ lĆ oI¿wČ hŇ nĳĎSĎ MyĂtăČŇ ’Ň mĎ C Myn¡ĂSĎ ‘SČ ê¿Ą C‘Ŕ rĘ=tŇ ’Ć odăŇ ylĂ ohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ gŇlĆ pĆę
20 hŇ nĳĎSĎ MyS¡Ă ŁlSĘ C MyĂê¿ČSĘ C‘Ŕ rĘ yxăĂ yĘwČ : tŇ onĲ bĎŇ C Myn¡ĂBĎ
21 Myn¡ĂSĎ ‘bČ S¿Ć gŇ CrŔ WĘ =tŇ ’Ć odăŇ ylĂ ohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ C‘ę rĘ yxăĂ yĘwČ : gŇ CrĲWĘ =tŇ ’Ć dŇ lĆ oI¡wČ
22 gŇ Cr¡WĘ yx¿Ă yĘwČ : tŇ onĲ bĎŇ C Myn¡ĂBĎ dŇ lĆ oI¿wČ hŇ nĳĎSĎ MyĂtăČŇ ’Ň mĎ C
23 =tŇ ’Ć od¿Ň ylĂ ohĲ yrËĄxĞ’ĲČ gŇ Crę WĘ yxăĂ yĘwČ : roxĲ nĎ=tŇ ’Ć dŇ lĆ oI¡wČ hŇ nĳĎSĎ MySăĂ ŁlSĘ
24 roxŔ nĎ yxăĂ yĘwČ : tŇ onĲ bĎŇ C Myn¡ĂBĎ dŇ lĆ oI¿wČ hŇ nĳĎSĎ MyĂtăČŇ ’Ň mĎ rox¡ nĎ
25 odăŇ ylĂ ohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ roxę nĎ yxăĂ yĘwČ : xrČêĲĎ =tŇ ’Ć dŇ lĆ oI¡wČ hŇ nĳĎSĎ Myr¡ĂWĘ ‘ĆwĘ ‘SČ ê¿Ą

: tŇ onĲ bĎŇ C Myn¡ĂBĎ dŇ lĆ oI¿wČ hŇ nĳĎSĎ tŇ ’ăČ mĘ C hŇ n¡ĎSĎ hŇ r¿ĄWĘ ‘Ć=‘SĲČ êĘ xrČêĆŔ =tŇ ’Ć
26 =tŇ ’Ć MrĎŔ bĘŇ ’Č =tŇ ’Ć ÉdlĆ oIÄwČ hŇ nĳĎSĎ My‘ăĂbĘŇ SĂ xrČt¡ĆŇ =yxĂ yĘwĲČ
27 MrĎŔ bĘŇ ’Č =tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh xrČêĆ ť xrČêĆŔ tŇ dăŇŁ lĘ oêĲ ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ : NrĲĎhĎ =tŇ ’Ć wĘ rox¡ nĎ
28 yn¡ĄjĘ =l‘Č NrĎŔ hĎ tmĎ IăĎwČ : TolĲ =tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh Nr¡ĎhĎ wĘ NrĳĎhĎ =tŇ ’Ć wĘ rox¡ nĎ=tŇ ’Ć
29 roxË nĎ wĘ MrÌĎbĘŇ ’Č xuČÄ IĂwČ : MyDĲĂWĘ JČ rC’¿ BĘ oê¡ dĘŇ lČ omĲ ZrĆ’¿ĆBĘ wybĳĂŇ ’Ď xrČêăĆ

hŇ JĎŔ lĘ mĂ ÉroxnĎ=tŇ SĆ ’ĲĄ MSąĄ wĘ yrĎŔ WĎ ÉMrĎbĘŇ ’Č =tŇ SĆ ’ĲĄ MSąĄ MySĳĂ nĎ Mh¡Ć lĎ
30 Hl¡Ď Ny’¿Ą hŇ rĳĎqĎ ‘Ğ yr¡ČWĎ yh¿Ă êĘ wČ : hŇ JĲĎ sĘ yĂ yb¿ĂŇ ’Ğ wĲČ hŇ J¡Ď lĘ mĂ =ybĲĂŇ ’Ğ Nr¿ĎhĎ =tŇ BČ
31 onŔ BĘ =NBĆ ÉNrĎhĎ =NBĆ Tolą =tŇ ’Ć wĘ onęBĘ MrăĎbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć xrČêĆÁ xuČÄ IĂwČ : dŇ lĲĎ wĎ

MyDĂę WĘ JČ rC’ă mĄ MêĎÁ ’Ă Cř’Ä YĘ IĲĄwČ onĳBĘ MrăĎbĘŇ ’Č tŇ SĆ ’¡Ą otŔ QĎ JČ yrăČWĎ Ét’Ą wĘ
32 xrČtĆŔ =ymĄ yĘ CyăhĘ IĲĂwČ : MSĲĎ CbŇ SĘ I¿ĄwČ Nr¡ĎxĎ =dŇ ‘Č C’b¿ŇŁ IĎwČ N‘ČnČŔ JĘ hŇ YĎ rĘ’ăČ ÉtkĆŇ lĆÄlĎ

Vmx

.r"tw ‘"t ,V"x Nk MtĎ’Ł ’YĄIŁ wČ l"Y v.31



18 tyV’rb 12. 1–12

: NřrĲĎxĎ BĘ xrČê¡Ć tŇ mĎ I¿ĎwČ hŇ nĳĎSĎ MyĂtăČŇ ’Ň mĎ C Myn¡ĂSĎ Sm¿Ą xĎ

tŇ yBăĄmĂ C ì¡Ň êĘ dĘŇ lČ oUĲ mĂ C ì¿Ň YĘ rĘ’Č mĲĄ ìËŇ lĘ =ëŇ lĆ MrĎŔ bĘŇ ’Č =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ+p3, sŘ10 by
ìŔ kĘŇ rĆbăĎ ’Ğ wĲČ lodŔ GĎ yogăŇlĘ ÉìWĘ ‘Ć’ĲĆ wĘ : OĎ ’ĲĆ rĘ’Č rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’¡ĎhĎ =l’Ć ìŇ ybĳĂŇ ’Ď 2

r’ĳŁ ’Ď ì¡Ň lĘřQĆ qČ mĘ C ìŇ ykĆŔ rĘř băĎ mĘ ÉhkĎŇ rĘř bĲĎŇ ’Ğ wĲČ : hŇ kĲĎŇ rĎBĘ hŇ y¡ĄhĘ wĲĆ ìŇ mĳĆ SĘ hŇ l¡Ď DĘgČŇ’Ğ wĲČ 3

rBąĆDĂ rSĆÄ ’ĞJĲČ MrĎę bĘŇ ’Č ëŇ lĆ IăĄwČ : hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ tŇ x¿Ł jĘ SĘ mĂ lJ¡Ł ìŔ bĘŇ CkăŇ rĘbĘŇ nĂ wĘ 4

hŇ nĎŔ SĎ My‘ăĂbĘŇ SĂ wĘ ÉMynĂ SĎ SmąĄ xĎ =NBĆ MrĎę bĘŇ ’Č wĘ Tolĳ oê¡’Ă ëŇ lĆ I¿ĄwČ hoĎŔhyĘ ÉwylĎ ’Ą
wyxĂę ’Ď =NBĆ Tolă =tŇ ’Ć wĘ oêÁ SĘ ’Ă yrČÄ WĎ =tŇ ’Ć žMrĎbĘŇ ’Č xuăČIĂwČ : NrĲĎxĎ mĲĄ ot¡Ň ’Ň YĄBĘ 5

NrĳĎxĎ bĘŇ CWă ‘Ď=rSĆ ’Ğ SpĆŇ e¡ĆhČ =tŇ ’Ć wĘ CSkĎŔ rĎ rSăĆ ’Ğ ÉMSĎ CkŇ rĘ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ
ÉMrĎbĘŇ ’Č rbąŇŁ ‘ĞIĲČwČ : N‘ČnĲĎJĘ hŇ YĎ rĘ’¿Č C’b¡ŇŁ IĎwČ N‘ČnČŔ JĘ hŇ YĎ rĘ’ăČ ÉtkĆŇ lĆÄlĎ C’ę YĘ IĲĄwČ 6

: ZrĆ’ĲĎ BĎ z’¿Ď yn¡Ă‘ĞnĲČJĘ hĲČ wĘ hŇ rĳĆom Nolă ’Ą dŇ ‘¡Č MkĆŔ SĘ Moqă mĘ dŇ ‘Č ť ZrĆ’ĎŔ BĎ
NbĆŇ IąĂwČ tŇ ’Ň EĳŁ hČ ZrĆ’ăĎhĎ =tŇ ’Ć Nê¡Ą’Ć ìŔ ‘ĞrĘř zČÄlĘ rmĆ ’Ň ŁIěwČ MrĎŔ bĘŇ ’Č =l’Ć ÉhoĎhyĘ ’rąĎIĄwČ 7

MdĆŇ uËĆmĂ hŇ rĎhĎę hĎ MèĎÁ mĂ qêĄÄ ‘Ę IČwČ : wylĲĎ ’Ą hŇ ’¿Ć rĘeĂ hČ ho¡ĎhylĲČ xČ BĄŔ zĘmĂ ÉMSĎ 8

ÉxČ BĄÄ zĘmĂ MSąĎ =NbĆŇ IĲĂwČ MdĆŇ uĆŔ mĂ y‘ăČhĎ wĘ ÉMIĎmĂ l’ąĄ =tŇ yBĲĄ hŇŁlĳ hĽř ’ĲĎ TIăĄwČ l’¡Ą ÍtŇ ybĲĄŇ lĘ
: hŇ BĎ gĘŇ eĲĆhČ ‘Č os¡ nĎ wĘ ëŇ ol¿ hĎ MrĎŔ bĘŇ ’Č ‘iăČ IĂwČ : hoĲĎhyĘ MS¿Ą BĘ ’r¡ĎqĘ IĂwČ hoĎŔhylĲČ 9

dŇ b¿ĄŇ kĎŇ =yJĲĂ MSĎŔ rCgăŇlĎ ÉhmĎ yĘrČÄ YĘ mĂ MrąĎbĘŇ ’Č dŇ rĆIĄÄwČ ZrĆ’ĳĎBĎ bŇ ‘¡ĎrĎ yh¿Ă yĘwČ 10

ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ hŇ mĎ yĘrĳĎYĘ mĂ ’ř obăŇ lĎ bŇ yr¡ĂqĘ hĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ yhĂě yĘwČ : ZrĆ’ĲĎ BĎ bŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ 11

hŇ yĎęhĎ wĘ : êĘ ’ĲĎ hŇ ’¡Ć rĘmČ =tŇ pČŇ yĘ hŇ è¿Ď ’Ă yJËĂř yêĂ ‘Ę dČŔ yĎ ’năĎ=hŇ eĄhĂ oêŔ SĘ ’Ă yrăČWĎ =l’Ć 12

ëŇ t¿ĎŇ ’Ł wĘ yt¡ĂŇ ’Ł Cg¿ŇrĘhĲĎ wĘ tŇ ’Ň zĳŁ oêăSĘ ’Ă Cr¡mĘ ’ĲĎ wĘ MyrĂŔ YĘ UĂ hČ ÉëtĎŇ ’Ł C’ą rĘyĂ=yJĲĂ
wyxy

Myrdsw .g"nq Myqwspw .Twl hksy yb’ Nk ’Ymn w"Tdb ,l’lYb [6:9—11:32] hVrph MV v.32
lk yhyw ,[9:18] xn ynb wyhyw ,[8:15] hbth Nm ’Y ,[8:1] xn t’ Myhl’ rkzyw ,[6:9] xn tdlwt hl’ ,+h
rpsmw .h‘bVw tw’m ‘Vtw Mypl’ tVV twytw’w .dx’w MyVVw tw’m hnmVw Pl’ Mylmw .[11:1] Zr’h
ypl Pqm ’lbw ’"b ypl Pqmb ,[7:4] Mwqyh lk=t’ĲĆ +b Mypwlxw .hnV Vmxw MyVVW tw’m ‘br’ hytwnV
,[6:9] xn KlhthĲĂ Pwlx ’lbw .n"b ypl ’y‘g ’lbw w"ywh txt ’y‘gb ’"b ypl ,[9:10] Zr’h tyx=lkĎ bĘ CĲ .n"b
hrTph v.1 .by .hkwph Nwn v.32 .[9:21] hlh’ ,[8:17] ’Ywx ’bytk +bw .[7:18,24] Mymh wrbgIw
’wVb Nk v.3 .hkĎ rĞbĎ ’ĞwČ ’"s ,w"Tdb ’wVb Nk v.3 .z"T qwsp ’"m d‘ z"k qwsp +m hy‘Vyb rm’t hml
d"dx Nkw xtp PTx ìkĆrĞbĎ mĘ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx ,b"d ,b"dx ,’"d ,y"k Myrps bwrb dbl
Nk v.8 .’krm ì¿ ‘ĞrĘzČlĘ ’"s v.7 .s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +b Nkw ìylĆlĘ qČmĘ C Tw‘ymb v.3 .g"dw
y’xndml .’krym ’yh tybl hnygn ,Nylm +b l’¡ tyb¿ l hyl‘ rsmn y"k Myrps tYqmb ,Nylm Nyrt y’br‘ml
.rds N’k Vy ’"sb v.10 .V"x Nkw +qw +tk olhĽ’Ď ’"sb ,yrq olhĽ’Ď v.8 .+qw +tk hlm ’dx l’tĘ ybĄ lĘ

.hnygn ’lbw Pqmb =yJĂ Tw‘ymb v.11 .rsx ’bŁ lĎ ’"s v.11
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13 hŇ t¿ĎŇ yĘxĲĎ wĘ ëŇ rĄŔ CbŇ ‘ĞbĲČŇ ylăĂ =bŇ TČ yyĲĂ ÉN‘ČmČÄ lĘ êĘ ’ĳĎ ytĂŇ xăŁ ’Ğ ’n¡Ď=yrĂmĘ ’Ă : CIĲxČ yĘ
14 =tŇ ’Ć ÉMyrĂYĘ UĂ hČ C’ą rĘIĂwČ hŇ mĎ yĘrĳĎYĘ mĂ Mr¡ĎbĘŇ ’Č ’ř ob¿Ň JĘ yhĂě yĘwČ : ëŇ lĲĄ lĎ gĘŇBĂ yS¡Ă pĘŇ nČ
15 Ht¡ĎŇ ’Ł Cl¿ lĞřhĲČ yĘwČ hŇ ‘ŔŁ rĘpČŇ yrăĄWĎ ÉHtĎŇ ’Ł C’ą rĘIĂwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ ’wh¡Ă hŇ p¿ĎŇ yĎ=yJĲĂ hŇ èĎŔ ’Ă hăĎ
16 HrĳĎCbŇ ‘ĞBĲČ bŇ yT¡Ă yhĄ Mr¿ĎbĘŇ ’Č lĘ C : hŇ ‘ĲŁ rĘjČ tŇ yB¿Ą hŇ è¡Ď ’Ă hĲĎ xu¿ČêĚwČ hŇ ‘ĳŁ rĘjČ =l’Ć

: MyQĲĂ mČ gĘŇ C tŇ n¡Ł tŇŁ ’Ğ wĲČ tŇ xŔŁ pĎŇ SĘ Cř ÉMydĂŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ MyrĂŔ mŁ xĞ wĲČ ÉrqĎ bĎŇ C=N’Ň YĲŁ olą =yhĂ yĘwĲČ
17 yr¡ČWĎ rb¿ČŇ DĘ=l‘Č otĳŇ yBĄ =tŇ ’Ć wĘ Myl¡Ă dŇŁ GĘ My‘¿ĂgĎŇ nĘ hŇ ‘ËŁ rĘjČ =tŇ ’Ć ű hoÌĎhyĘ ‘GČÄ nČ yĘwČ
18 tĎŇ yWăĂ ‘Ď tŇ ’Ň E¡Ł =hŇ mČ rmĆ ’Ň ŁIěwČ MrĎŔ bĘŇ ’Č lĘ Éh‘Ł rĘpČŇ ’rąĎqĘ IĂwČ : MrĲĎbĘŇ ’Č tŇ SĆ ’¿Ą
19 ytĂŇ xăŁ ’Ğ ÉêĎrĘmČÄ ’Ď hŇ mąĎ lĎ : ’wřhĲĂ ì¡Ň êĘ SĘ ’Ă yJ¿Ă yQĂŔ êĎdĘŇ GăČhĂ =âlĲ hŇ UĎ lĎ ť yQĳĂ
20 wY¿Č yĘwČ : ëŇ lĲĄ wĎ xq¿Č ì¡Ň êĘ SĘ ’Ă hŇ e¿ĄhĂ hŇ êĎě ‘Č wĘ hŇ èĳĎ ’Ă lĘ yl¡Ă HtËĎŇ ’Ł xu¿Č’Ć wĲĎ ’wřhĂŔ

: olĲ =rSĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ oê¡SĘ ’Ă =tŇ ’Ć wĘ otËŇ ’Ł Cx¿ QĘ SČ yĘwĲČř MySĳĂ nĎ’Ğ hŇ ‘¡Ł rĘjČ wylËĎ ‘Ď
gy oU¡ ‘Ă Tol¿ wĘ olË =rSĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ oêÌSĘ ’Ă wĘ ’Chţ MyĂrČÁ YĘ UĂ mĂ MrĎÄ bĘŇ ’Č ž l‘Č IČwČ

2, 3 ÉëlĆ IĄÄwČ : bŇ hĲĎ EĎbČŇ C PŇ sĆ J¡Ć BČ hŇ nĆěqĘ UĂ BČ dŇ ’ĳŁ mĘ dŇ băĄŇ JĎ Mr¡ĎbĘŇ ’Č wĘ : hŇ BĎ gĘŇ eĲĆhČ
hŇŁlhĽř ’ĲĎ MSąĎ hŇ yĎhĎÄ =rSĆ ’Ğ Moqę UĎ hČ =dŇ ‘Č l’ĳĄ ÍtŇ yBĲĄ =dŇ ‘Č wĘ bŇ gĆŇ e¡ĆmĂ wy‘ĎŔ iĎ mČ lĘ

4 hŇ WĎ ‘¿Ď=rSĆ ’Ğ xČ BĄŔ zĘUĂ hČ ÉMoqmĘ =l’Ć : y‘ĲĎhĎ Nyb¿ĄŇ C l’¡Ą ÍtŇ yBĲĄ NyB¿Ą hŇ QĎŔ xĂ êĘ BČ
5 ëŇ ¡ĄlhŁ hĲČ TolŔ lĘ =MgČŇ wĘ : hoĲĎhyĘ MS¿Ą BĘ Mr¡ĎbĘŇ ’Č MSËĎ ’r¿ĎqĘ IĂwČ hŇ nĳĎSŁ ’Ň rĲĂBĎ MS¡Ď
6 ZrĆ’¡ĎhĎ MtËĎŇ ’Ł ’W¿Ď nĎ=âlĲ wĘ : MylĲĂ hĎ ’ĲŁ wĘ rq¡ĎbĎŇ C=N’Ň YĲŁ hŇ y¿ĎhĎ MrĳĎbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć

: wDĲĎxĘ yČ tŇ bĆŇ S¿Ć lĎ Cl¡ kĘŇ yĲĎ âl¿ wĘ bŇ rĎŔ ÉMSĎ CkŇ rĘ hŇ yąĎhĎ =yJĲĂ wDĳĎxĘ yČ tŇ bĆŇ SăĆ lĎ
7 ÉynĂ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ wĘ Tolĳ =hŇ nĄqĘ mĂ y‘ăĄrŁ Nyb¡ĄŇ C MrĎŔ bĘŇ ’Č =hŇ nĲĄqĘ mĂ y‘ăĄrŁ NyBĄ ť bŇ yrĂę =yhĂ yĘwĲČ
8 yhąĂ tĘŇ ’nĎÄ=l’Č Tolę =l’Ć MrĎÁ bĘŇ ’Č rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ZrĆ’ĲĎ BĎ bŇ S¿Ą yŁ z’¡Ď yEĂŔrĂjĘ hČ wĘ

Myx¡Ă ’Č MyS¿Ă nĎ’Ğ=yJĲĂ ìŇ y‘ĳĆrŁ NybăĄŇ C y‘¡ČrŁ Nyb¿ĄŇ C ìŇ ynĆŔ ybĄŇ C ynăĂyBĄ ÉhbĎŇ yrĂmĘ
9 l’Ň măŁ vĘ hČ =M’Ă ylĳĎ ‘ĎmĲĄ ’n¡Ď dŇ rĆj¿ĎhĂ ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ =lkĎŇ âlą hĞ : CnxĘ nĲĎ’Ğ

10 =tŇ ’Ć É’rĘIČwČ wynĎę y‘Ą=tŇ ’Ć Tolă =’vĎ IĂwČ : hŇ lĎ y’ĲĂ mĘ WĘ ’Č wĘ Nyřm¡Ă IĎhČ =M’Ă wĘ hŇ nĎmĂŔ y’Ą wĘ
ÉMdŇŁ sĘ =tŇ ’Ć hoĎęhyĘ tŇ xăĄ SČ ű ynăĄpĘŇ lĂ hŇ qĳĆSĘ mČ HQ¡Ď kĚŇ yJ¿Ă NDĄŔ rĘIČhČ rJăČ JĂ =lJĎ

11 olă =rxČ bĘŇ IĂwČ : r‘ČYĲŁ hŇ k¡ĎŇ ’ĞBĲŁ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆJĘ ÉhoĎhyĘ=NgČŇJĘ hŇ rĎŔ mŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ
l‘¿ČmĄ Sy’¡Ă CdŔ rĘjăĎ IĂwČ MdĆŇ uĳĆmĂ Tol¡ ‘i¿Č IĂwČ NDĄŔ rĘIČhČ rJăČ JĂ =lJĎ tŇ ’Ą ť Tolę
wyx’
,b"d ,b"dx ,’"d Nkw ’wVb CllĘ hČ yĘwČ ’"s ,w"Tdb Nk v.15 .’yhĂ ’"s v.14 .rsx ’bŁ JĘ yllhb v.14

.b"dw b"dx Nk ’yhĂ ’"s v.18 .w"dw h"dx ,b"dx Nkw ’lm toxpĎ SĘ C yllhb v.16 .h"dxw g"d ,d"dx
+tk hlm ’dx l’ĄtĘ yBĄ y’xndml v.3 .gy .’y‘g ’lb wxlVyĘwČ ’"s v.20 .b"dw b"dx Nk ’yhĂ ’"s v.19

.rsx NmĂ IĎhČ yllhb v.9 .yrq wlh’ v.3 .+x b"y ly‘l Nyy‘ : +qw
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lh¡Č ’ĹIĲĆwĲČ rJĎŔ JĂ hČ yrăĄ‘ĎBĘ ÉbSČ yĎ Tolę wĘ N‘ČnĳĎJĘ =ZrĆ’ĲĆ BĘ bŇ SăČ yĎ Mr¡ĎbĘŇ ’Č : wyxĲĂ ’Ď 12

hoĎÂhywĲČ : dŇ ’ĲŁ mĘ ho¡ĎhylĲČ My’ĳĂ FĎ xČ wĘ My‘¡ĂrĎ MdŔŁ sĘ ySăĄ nĘ ’Č wĘ : MdĲŇŁ sĘ =dŇ ‘Č 13, 14

hŇ ’ĄŔ rĘC ÉìynĆÄ y‘Ą ’nąĎ ’WăĎ oUŔ ‘Ă mĲĄ Tolă =dŇ rĆjĲĎ hĂ ÉyrĄxĞ’ĲČ MrĎę bĘŇ ’Č =l’Ć rmăČ ’Ď
yJÌĂ : hŇ UĎ yĲĎwĎ hŇ mĎ dĘŇ q¿ĄwĎ hŇ BĎ gĘŇ n¡ĆwĎ hŇ nĎp¿ŇŁ YĎ MSĳĎ hŇ êăĎ’Č =rSĆ ’Ğ Moq¡ UĎ hČ =NmĂ 15

: MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č ì¡Ň ‘ĞrĘzČlĘ CĲ hŇ eĎ nĳĆêĘ ’Ć ìăŇ lĘ hŇ ’¡Ć rŁ hŇ ê¿Ď’Č =rSĆ ’Ğ ZrĆ’ËĎhĎ =lJĎ =tŇ ’Ćř
ÉtonmĘ lĂ Sy’Ăę lkăČŇ Cy=M’Ă ű rSăĆ ’Ğ ZrĆ’ĳĎhĎ rpăČŇ ‘ĞJĲČ ì¡Ň ‘ĞrĘzČ=tŇ ’ĲĆ yê¿Ă mĘ WČ wĘ 16

HJ¡Ď rĘ’Ď lĘ ZrĆ’ĎŔ BĎ ëŇ QăĄ hČ tĘŇ hĂ MCqť : hŇ nĲĆUĎ yĂ ì¡Ň ‘ĞrĘzČ MG¿Č ZrĆ’ĎŔ hĎ rpăČŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć 17

yn¿ĄŁl’ĲĄ BĘ bŇ SĆ IËĄwČ ’bËŇŁ IĎřwČ MrĎę bĘŇ ’Č lhăČ ’ĹIĲĆwČ : hŇ eĎ nĲĆêĘ ’Ć ì¡Ň lĘ yJ¿Ă HBĳĎ xĘ rĎlĘ C 18

: hoĲĎhylĲČ xČ B¡Ą zĘmĂ MS¿Ď =NbĆŇ IĲĂwČ NorĳbĘŇ xĆ BĘ rSăĆ ’Ğ ’r¡ĄmĘ mČ

sŘ11 ÉrmĆ ‘ÄŁ lĎ ÍrdĎŇ JĘ rsĳĎQĎ ’Ć ëŇ lĆ măĆ ëŇ oy¡rĘř ’Č r‘ĎŔ nĘ SĂ =ëlĆ mĲĆ lpăĆŇ rĎmĘ ’Č ÉymĄ yBĂ yhĂę yĘwČ dy

ëŇ lĆ măĆ É‘rČBĆÄ =tŇ ’Ć hŇ mĎę xĎ lĘ mĂ CWă ‘Ď : MyĲĂoG ëŇ lĆ m¿Ć l‘¡ĎdĘŇ tĂŇ wĘ MlĎŔ y‘Ą ëŇ lĆ măĆ 2

ÉrbĆŇ ’ĄÄ mĘ SĆ wĘ hŇ mĎę dĘŇ ’Č ëŇ lĆ măĆ ű bŇ ’ăĎ nĘřSĂ hŇ rĳĎmŁ ‘Ğ ëŇ lĆ măĆ ‘S¡Č rĘBĂ =tŇ ’Ć wĘ MdŔŁ sĘ
qmĆ ‘¡Ą=l’Ć CrŔ bĘŇ xĲĎ ÉhQĆ ’ĄÄ =lJĎ : r‘ČYĲŁ =’yhĂ ‘lČ B¡Ć ëŇ lĆ m¿Ć C MŔ yyřbY ëŇ lĆ măĆ 3

ÍrdĎŇ JĘ =tŇ ’Ć Cd¡Ň bĘŇ ‘ĲĎ hŇ nĎŔ SĎ ÉhrĄWĘ ‘Ć MyêąĄSĘ : xlČ UĲĆ hČ My¿Ď ’Ch¡ MyDĳĂvĂ hČ 4

’BăĎ hŇ nĎÁSĎ hŇ rĄÄ WĘ ‘Ć ž‘BČ rĘ’Č bĘŇ C : CdŇ rĲĎmĎ hŇ n¡ĎSĎ hŇ r¿ĄWĘ ‘Ć=Sř ŁlĲ SĘ C rmĆ ‘ĳŁ lĎ 5

tŇ răŁ êĘ SĘ ‘ČBĘ ÉMy’Ă pĎŇ rĘ=tŇ ’Ć CJą IČwČ oêŔ ’Ă rSăĆ ’Ğ ÉMykĂŇ lĎ UĘ hČ wĘ rmĆ ‘ęŁ lĎ ÍrdĎŇ kĘŇ
=tŇ ’Ć wĘ : MyĂtĲĎŇ yĎrĘqĂ hŇ w¡ĄSĎ BĘ MymĂŔ y’Ą hĲĎ Ét’Ą wĘ MhĳĎř BĘ Myz¡ĂCEhČ =tŇ ’Ć wĘ MyĂnČŔ rĘqČ 6

CbŇ SĚ IĎwČţ : rBĲĎ dĘŇ UĂ hČ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ NrĎŔ ’Ň jĎ ly’ăĄ dŇ ‘Č ť ry‘ĳĂWĄ MrăĎrĘř hĲČ BĘ yr¡ĂxŁ hĲČ 7

yqĳĂlĄ mĲĎ ‘ĞhĲĎ hŇ d¡ĄŇ WĘ =lJĎ =tŇ ’ĲĆ CJě IČwČ SdĄŔ qĎ ’whăĂ ÉTjĎ SĘ mĂ Ny‘ąĄ=l’Ć C’bÁŁ IĎwČ
ëŇ lĆ măĆ C MdÁŁ sĘ =ëlĆ mĲĆ ’YĄÄ IĄwČ : rmĲĎ êĎ NY¿Ł YĞxĲČ BĘ bŇ S¡Ą IŁ hČ yrĂŔ mŁ ’ĹhăĎ =tŇ ’Ć ÉMgČŇ wĘ 8

CkąŇ rĘ‘Č IĲČwČ r‘ČYĳŁ =’wřhĂ ‘lČ B¡Ć ëŇ lĆ m¿Ć C MyŔyřbY ëŇ lĆ măĆ C ÉhmĎ dĘŇ ’Č ëŇ lĆ mąĆ C hŇ rĎę mŁ ‘Ğ
Mt’
Nk v.18 .=t’ĲĆ n"b ,y"k Myrps bwrbw ’"b Nk v.15 .’y‘gb lh’IĆwĲČ n"b ,lh’IĆwČ ’"b ’"n v.12

.w"Td Nkw ’grd ’bÌŁ IĎwČ ’"s : ’b¿Ł yĎwČ Tw‘ymb : w"dxw w"d ,h"dx ,g"d ,d"dx ,b"d ,y"k Myrps bwrb rybt
rmĆ‘Ł lĎ rĘdĎJ y’xndml v.1 .+T qwsp Nmql Nyy‘ : s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +h Nkw ëoyrĘ’Č wĘ ’"s v.1 .dy
y’xndml v.4 .+q MyĂobYĘ +tk MyyĂbŁ YĘ v.2 .qsp ’lbw l’mV b’ĎnĘWĂ ’"s v.2 .+qw +tk hlm ’dx
y’xndml v.5 .w"Tdw d"yd Nkw Zmq =SlĎ SĘ C ’"s ,Myrps bwrb Nk v.4 .+qw +tk hlm ’dx rmĆ‘Ł lĎ rĘdĎJ
,h"dx ,g"d ,d"dx ,b"dx ,’"d ’wVb Nk v.6 .MhĆBĎ s"tw ‘"t ,y"tb v.5 .+qw +tk hlm ’dx rmĆ‘Ł lĎ rĘdĎJ
Vgdb V"yr tyl hrsm hyl‘ bwtkw MïĎrĘhČbĘ ’"s : b"d Nkw MrĎrĞhĎbĘ w’ MrĎrĞhČBĘ ’"s : w"Tdw d"yd ,’"yd ,w"d

.+b qwsp ly‘l Nyy‘ : b"dx Nkw yhĂ ’"s v.8 .+q MyĂobYĘ +tk MyyĂbŁ YĘ v.8 .PTx dbl wxyryb
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9 MlĎę y‘Ą ëŇ lĆ măĆ rmĆ ‘ÁŁ lĎ ÍrdĎŇ JĘ tŇ ’ăĄ : MyDĲĂvĂ hČ qmĆ ‘¡ĄBĘ hŇ mĎŔ xĎ lĘ mĂ ÉMêĎ’Ă
rsĳĎQĎ ’Ć ëŇ lĆ măĆ ëŇ oy¡rĘ’Č wĘ r‘ĎŔ nĘ SĂ ëŇ lĆ măĆ É lpĆŇ rĎmĘ ’Č wĘ MyĂŔoG ëŇ lĆ măĆ É l‘ĎdĘŇ tĂŇ wĘ

10 ÉtrŁ ’ĹBĲĆ tŇ rąřŁ ’ĹBĲĆ MyDĂę vĂ hČ qmĆ ‘ăĄwĘ : hŇ èĲĎ mĂ xĞhĲČ =tŇ ’Ć Myk¡ĂŇ lĎ mĘ hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č
hŇ rĎh¿Ć Myr¡Ă’Ď SĘ eĂ hČ wĘ hŇ UĎ SĳĎ =CljĘ IĂwČ hŇ r¡ĎmŁ ‘ĞwĲČř Md¿ŇŁ sĘ =ëlĆ mĲĆ CsnËĚIĎwČ rmĎŔ xĄ

11 : CkŇ lĲĄ IĄwČ Ml¡Ď kĘŇ ’Ď =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ hŇ rËĎmŁ ‘ĞwĲČ MdÌŇŁ sĘ Sř kĚÄ rĘ=lJĎ =tŇ ’Ć CxqĘ IĂwČţ : CseĲĎ
12 bŇ S¡Ą yŁ ’Ch¿ wĘ CkŇ lĳĄ IĄwČ Mr¡ĎbĘŇ ’Č yx¿Ă ’Ğ=NBĆ oSË kĚŇ rĘ=tŇ ’Ć wĘ Tř olÌ =tŇ ’Ć CxÄ qĘ IĂwČ
13 ynĄÁŁl’ĲĄ BĘ NkĄÄ SŁ ž’ChwĘ yrĳĂbĘŇ ‘Ă hĲĎ MrăĎbĘŇ ’Č lĘ dŇ G¡ĄIČwČ TylĂŔ jĎ hČ É’bŇŁ IĎwČ : MdĲŇŁ sĘ BĂ

: MrĲĎbĘŇ ’Č =tŇ yrĲĂbĘŇ yl¿Ą ‘ĞBĲČ Mh¡Ą wĘ rnĄŔ ‘Ď yxăĂ ’Ğ wĲČ É lJŁ SĘ ’Ć yxąĂ ’Ğ yrĂę mŁ ’ĹhĲĎ ’răĄmĘ mČ
14 otę ybĄŇ ydăĄŇ ylĂ yĘ wykĎÁ ynĂ xĞ=tŇ ’Ć qrĆIĎÄwČ wyxĳĂ ’Ď hŇ B¡Ď SĘ nĂ yJ¿Ă MrĎŔ bĘŇ ’Č ‘măČ SĘ IĂwČ
15 hŇ lĎ yĘlËČ Ó MhÌĆ ylĄ ‘Ğ qlĄÄxĎ IĲĄwČ : NDĲĎ=dŇ ‘Č PŇ D¡Ł rĘIĂwČ tŇ o’Ŕ mĄ SŁlă SĘ C ÉrWĎ ‘Ď hŇ nąĎmŁ SĘ

: qWĆ UĲĎ dČŇ lĘ l’Ň m¡Ł vĘ mĂ rř S¿Ć ’Ğ hŇ bĎŔ ox=dŇ ‘Č ÉMpĄŇ DĘrĘIĂwĲČ MJĳĄ IČwČ wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ ’Ch¿
16 Mg¿ČŇ wĘ bŇ ySĂŔ hĄ ÉoSkĚŇ rĘC wyxąĂ ’Ď TolÄ=tŇ ’Ć žMgČŇ wĘ SkĳĚŇ rĘř hĲĎ =lJĎ tŇ ’¡Ą bŇ SĆ IĎěwČ
17 obę CS yrăĄxĞ’ĲČ ůotŇ ’Ň rĎqĘ lĂ ÈMdŇŁ sĘ =ëlĆ mĲĆ ’YăĄ IĄwČ : M‘ĲĎhĎ =tŇ ’Ć wĘ MyS¡Ă eĎhČ =tŇ ’Ć

qmĆ ‘ăĄ=l’Ć oêĳ’Ă rSăĆ ’Ğ Myk¡ĂŇ lĎ UĘ hČ ÍtŇ ’Ć wĘ rmĆ ‘ŔŁ lĎ ÍrdĎŇ JĘ =tŇ ’Ć ÉtoJhČ mĲĄ
18 MxĆ lăĆ ’yY¡Ă oh MlĄŔ SĎ ëŇ lĆ măĆ ÉqdĆŇ YĆÄ =yJĂ lĘ mČ C : ëŇ lĆ UĲĆ hČ qmĆ ‘¿Ą ’Ch¡ hŇ wĄŔSĎ
19 l’ăĄ lĘ ÉMrĎbĘŇ ’Č ëŇ CrąBĎ rmĳČ ’Ň IŁ wČ Chk¡ĄŇ rĘbĲĎŇ yĘwĲČ : NoyĲlĘ ‘Ć l’¿Ą lĘ Nh¡Ą kŇŁ ’Ch¿ wĘ NyĂyĳĎwĎ
20 ìŇ yr¡ĆYĎ NG¿ĄmĂ =rSĆ ’Ğ NoyŔlĘ ‘Ć l’ăĄ ÉëCrbĎŇ C : ZrĆ’ĲĎ wĎ MyĂm¿ČSĎ hŇ n¡ĄřqŁ NoyŔlĘ ‘Ć
21 ylăĂ =NêĆ MrĳĎbĘŇ ’Č =l’Ć Md¡ŇŁ sĘ =ëlĆ mĲĆ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : lJĲŁ mĂ rW¡Ą ‘ĞmĲČ ol¿ =NêĆ IĲĂwČ ìŇ dĳĆŇ yĎřBĘ
22 ytĂŇ mÄŁ yrĂhĞ MdĳŇŁ sĘ ëŇ lĆ măĆ =l’Ć Mr¡ĎbĘŇ ’Č rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : ëŇ lĲĎ =xqĲČř Sk¡ĚŇ rĘř hĲĎ wĘ SpĆŇ eĆŔ hČ
23 dŇ ‘ăČř wĘ ÉTCxmĂ =M’Ă : ZrĆ’ĲĎ wĎ MyĂm¿ČSĎ hŇ n¡ĄřqŁ NoyŔlĘ ‘Ć l’ăĄ ÉhoĎhř yĘ=l’Ć ydąĂŇ yĎ

yêĂ rĘS¿Č ‘ĹhĲĆ yn¡Ă’Ğ rmČŔ ’Ň tŇŁ âlă wĘ ëŇ ĳĎl=rSĆ ’Ğ=lJĎ mĂ xu¡Č’Ć =M’Ă wĘ l‘ČnČŔ =ëorĲWĘ
Mrb’=t’
hrĎmŁ ‘Ğ ëlĆmĆC ’"s v.10 .qsp trŁ ’ĹBĆ ű trŁ ’ĹBĆ ’"s v.10 .+qw +tk hlm ’dx rmĆ‘Ł lĎ rĘdĎJ y’xndml v.9

l"n v.12 .b"d Nkw ’lm SCkrĘ ymlVwry ,yllhb Nk v.11 .+x qwsp ly‘l Nyy‘ : s"tw ‘"t ,V"x Nkw
.w"Td Nkw qsp N’k Ny’ ’"s v.15 .s"tw ‘"t Nk ,oSkĚrĘ=t’ĆwĘ MrĎbĘ ’Č yxĂ ’Ğ=NBĆ Twl=t’ l"Yw rxw’m Mdqwm
ymlVwry ,yllhb Nk v.16 .l’m¿Vm rV¡ ’ Myrps tYqmb .swpdh tw’xswnbw y"k Myrps bwrb Nk v.15

’"s ,yllhb Nk v.17 .+qw +tk hlm ’dx rmĆ‘Ł lĎ rĘdĎJ y’xndml v.17 .’"ydw b"d Nkw ’lm VCkrĘhĎ
’"s : w"Tdw d"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx ,d"dx ,b"d ,b"dx ,’"d ,y"k Myrps bwrb ’wVb Nk v.19 .MykĂ lĎ UĘ hČ wĘ
.ìydĆyĎBĘ ’"s v.20 .w"dw h"dx ,g"d ,b"d ,’"d Nk lwgs hnĆqŁ ’"s v.19 .’"ydw g"d Nkw xtp PTx ChkĄrĞbĎ yĘwČ
‘"t Nkw ,hoĎhyĘ tlm ’lb NoylĘ ‘Ć l’Ą l’Ć ’"s v.22 .xq¿Č ’"n ,=xqĲČ ’"s v.21 .’lm SCkrĘhĎ wĘ ’"s v.21

,y"k Myrps bwrb Pqm ’lbw xnwm Nk v.23 .w"dw h"dx ,g"d ,b"d ,’"d Nk lwgs hnĆqŁ ’"s v.22 .s"tw
.w"dw h"dx Nkw ëorăSĘ =d‘ČwĘ ’"s : w"Tdw d"yd ,w"dx ,g"d ,d"dx ,b"d
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MySĂŔ nĎ’ĞhĲĎ ÉqlĆ xĄÄ wĘ MyrĂŔ ‘ĎeĘ hČ Clă kĘŇ ’ĲĎ rSăĆ ’Ğ qrČť ydČę ‘ĎlĘ BĂ : MrĲĎbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć 24

: MqĲĎlĘ xĆ Cx¿ qĘ yĂ Mh¡Ą ’rĄŔ mĘ mČ C lJăŁ SĘ ’Ć ÉrnĄ‘Ď yêĳĂ ’Ă Ck¡Ň lĘ hĲĎ rS¿Ć ’Ğ
sŘ12 MrĎŔ bĘŇ ’Č =l’Ć ÉhoĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ hŇ yąĎhĎ hŇ QĆ ’Ąę hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ ű rxăČ ’Č wT

hŇ B¿Ą rĘhČ ì¡Ň rĘkĲĎŇ WĘ ëŇ lĎŔ NgăĄŇmĎ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ MrĎę bĘŇ ’Č ’răĎyêĂ =l’Č rmĳŁ ’Ň lĄ hŇ z¡ĆxĞUĲČ BĲČ
ëŇ ăĄloh yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ ylĂŔ =NêĆêĲĂ =hŇ mČ ÉhoĂhyĹ ynąĎdŇŁ ’Ğ MrĎę bĘŇ ’Č rmĆ ’Ň IăŁ wČ : dŇ ’ĲŁ mĘ 2

NhăĄ MrĎŔ bĘŇ ’Č rmĆ ’Ň IăŁ wČ : rzĆ‘ĲĆylĂ ’Ĺ qWĆ U¿Ć DČ ’Ch¡ ytĂŔ yBĄ qSĆ măĆ =NbĆŇ C yrĳĂyrĂ‘Ğ 3

hoąĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ hŇ eĄÄhĂ wĘ : ytĲĂŇ ’Ł Sr¿Ąoy yt¡ĂŇ yBĄ =NbĆŇ hŇ e¿ĄhĂ wĘ ‘rČ zĳĎ hŇ êĎt¡ČŇ nĎ âl¿ ylĂŔ 4

’Ch¡ ìŇ y‘ĆŔ UĄ mĂ ’YăĄ yĄ rSăĆ ’Ğ ÉM’Ă =yJĂ hŇ zĳĆ ì¡Ň SĘ rĲĎyřyĂ âl¿ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉwylĎ ’Ą
ÉrpŇŁ sĘ C hŇ mĎ yĘmČŔ èĎ hČ ’năĎ=TBĆ hČ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ hŇ YĎ Cxę hČ otÁ ’Ł ’YĄÄ oIwČ : ìŇ SĲĆ rĎyyĲĂ 5

: ìŇ ‘ĲĆrĘzČ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ hŇ J¡řŁ olŔ rmĆ ’Ň IăŁ wČ MtĳĎŇ ’Ł rjăŁ sĘ lĂ lk¡ČŇ Cê=M’Ă MybĂŔ kĎŇ oJă hČ
rSąĆ ’Ğ hoĎęhyĘ ynăĂ’Ğ wylĳĎ’Ą rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : hŇ qĲĎ dĎŇ YĘ oQ¡ hĎ b¿ĆŇ SĘ xĘ IČwĲČř hoĳĎhyBĲČ Nm¡Ăř ’ĹhĲĆ wĘ 6, 7

: HêĲĎSĘ rĂlĘ tŇ ’Ň E¡Ł hČ ZrĆ’¿ĎhĎ =tŇ ’Ć ìËŇ lĘ tŇ tĆŇ lÌĎ MyDĂŔ WĘ JČ rC’ă mĄ ÉìytĂÄ ’Ň YĄ ohĲ
ÉylĂ hŇ x¿Ď qĘ wylĎę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ eĎSĲĆ rĎy’ĲĂ yJ¿Ă ‘d¡ČŇ ’Ą hŇ U¿Ď BČ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rmĳČ ’Ň IŁ wČ 8, 9

olă =xuČ IĂwČ : lzĲĎogŇ wĘ rt¡ŇŁ wĘ SQĳĎ SĚ mĘ lyĂ’ăČwĘ tŇ SĆ Q¡Ć SĚ mĘ z‘¿ĄwĘ tŇ SĆ QĆŔ SĚ mĘ hŇ lăĎ gĘŇ‘Ć 10

tŇ ’Ň răČqĘ lĂ or¡tĘŇ BĂ =Sy’ĲĂ Nê¿Ą IĂwČ ëŇ wĆêĎŔ BČ ÉMtĎŇ ’Ł rêąĄbČŇ yĘwČ hŇ QĆ ’Ąę =lJĎ =tŇ ’Ć
bŇ è¿Ą IČwČ MyrĳĂgĎŇjĘ hČ =l‘Č TyĂ‘¡ČhĎ dŇ rĆI¿ĄwČ : rtĲĎŇ bĎŇ âl¿ rj¡Ł YĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ Ch‘ĳĄrĄ 11

MrĳĎbĘŇ ’Č =l‘Č hŇ lăĎ pĘŇ nĲĎ hŇ m¡Ď DĄrĘtČŇ wĘ ’obŔ lĎ ÉSmĆ èĆÄ hČ yhąĂ yĘwČ : MrĲĎbĘŇ ’Č Mt¡ĎŇ ’Ł 12

‘dČÁ êĄ ‘ČdÄŁ yĎ MrĎę bĘŇ ’Č lĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : wylĲĎ ‘Ď tŇ lĆ p¿ĆŇ nŁ hŇ l¡Ď dŇŁ gĘŇ hŇ k¿ĎŇ SĄ xĞ hŇ mËĎ y’Ą hŇ e¿ĄhĂ wĘ 13

‘B¿Č rĘ’Č Mř tĳĎŇ ’Ł Ceă‘Ă wĘ MCd¡Ň bĎŇ ‘ĞwĲČ MhĆŔ lĎ âlă ÉZrĆ’ĆÄ BĘ ìę ‘ĞrĘzĲČ hŇ yăĆhĘ yĲĂ ű rgăĄŇ =yJĂ
C’¡ YĘ yĲĄ Nk¿ĄŇ ÍyrĄxĞ’ĲČ wĘ ykĂŇ nĳŁ ’Ď NDăĎ CdŇ b¡ŇŁ ‘ĞyĲČ rS¿Ć ’Ğ yoGËhČ =tŇ ’Ć MgÌČŇ wĘ : hŇ nĲĎSĎ tŇ o’¡ mĄ 14

hŇ b¿ĎŇ yWĄ BĘ rb¡ĄŇ uĎ êĂ Molĳ SĎ BĘ ìŇ yt¡ĆŇ bŇŁ ’Ğ=l’Ć ’ob¿Ň êĎ hŇ êËĎ’Č wĘ : lodĲŇ GĎ Sk¿ĚŇ rĘř BĂ 15

yr¡ĂmŁ ’ĹhĲĎ Nw¿Ł ‘Ğ MlËĄ SĎ =âlĲ yřJÌĂ hŇ eĎhĳĄ CbŇ CSă yĎ y‘¡ĂybĂŇ rĘ rod¿Ň wĘ : hŇ bĲĎŇ oT 16

ÉNSĎ ‘Ď rCeątČŇ hŇ eĄÄhĂ wĘ hŇ yĳĎhĎ hŇ T¡Ď lĎ ‘ĞwĲČ hŇ ’Ď BĎŔ ÉSmĆ èĆÄ hČ yhąĂ yĘwČ : hŇ eĎhĲĄ =dŇ ‘Č 17

tŇ rÌČJĎ ’Chę hČ MoIăBČ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myr¿ĂzĎGĘ hČ Nř yB¡Ą rbČŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ S’ĄŔ dŇ yjăĂ lČ wĘ 18

hwhy
,w"dx ,w"d ,h"dx ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Ngwnm Nk v.5 .dwy rsx wxyry Vmwxb v.4 .wT
.d"ydw b"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx Nkw ’lm NymĂ ’ĹhĆwĘ yllhb v.6 .w"Tdw d"dx Nkw hy¡ĆhĘ yĲĂ hJ¿Ł ’"s : d"ydw b"yd
Nk ’dx hlm NkĄyrĄxĞ’ĲČ wĘ ’"s v.14 .’lm MtĎo’ ymlVwry ,yllhb Nk v.13 .’y‘g ’lb hĎbĆ SĘ xĘ IČwČ ’"s v.6

xnwm âl¿ yJăĂ y"k Myrps tYqmb v.16 .w"dw h"dx ,g"d ,b"d Nkw ’lm SCkrĘBĂ ’"s v.14 .w"dw h"dx ,b"d
.b"d Nkw Myr¡ĂzĎGĘhČ NyB¿Ą y"k Myrps bwrb v.17 .d"ydw b"yd ,w"dx ,g"d ,b"d Nkw ’krm
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tŇ ’Ň ŁEŔhČ ZrĆ’ăĎhĎ =tŇ ’Ć ÉyêĂ tČÄ nĎ ìę ‘ĞrĘzĲČlĘ rmĳŁ ’Ň lĄ tŇ yrăĂBĘ Mr¡ĎbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć hoËĎhyĘ
19 =tŇ ’Ć wĘ ÉynĂ yuĄhČ =tŇ ’Ć : tŇ rĲĎjĘ =rhČ nĘ ld¡ŇŁ GĎřhČ rh¿Ď eĎhČ =dŇ ‘Č MyĂrČŔ YĘ mĂ rhăČ eĘ mĂ
20 : My’ĲĂ pĎŇ rĘhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ yE¡ĂrĂjĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ yê¿Ă xĂ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ : ynĲĂ mŁ dĘŇ uČ hČ tŇ ’¡Ą wĘ yEĂŔnĂ uĘ hČ
21 : ysĲĂ CbŇ yĘhČ =tŇ ’Ć wĘ yS¡Ă GĎrĘGĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ ynĂŔ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ ÉyrĂmŁ ’ĹhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ
zT tŇ yr¡ĂYĘ mĂ hŇ x¿Ď pĘŇ SĂ HlËĎ wĘ olĳ hŇ d¡ĎŇ lĘ yĲĎ âl¿ MrĎŔ bĘŇ ’Č tŇ SĆ ’ăĄ ÉyrČWĎ wĘ sŘ13

2 ÉhoĎhyĘ ynĂ rąČYĎ ‘Ğ ’nĎÂ=hŇ eĄhĂ MrĎę bĘŇ ’Č =l’Ć yrČÁ WĎ rmĆ ’Ň êÄŁ wČ : rgĲĎŇhĎ Hm¿Ď SĘ C
Mr¡ĎbĘŇ ’Č ‘m¿Č SĘ IĂwČ hŇ eĎUĳĄ mĂ hŇ n¡ĆBĎ ’Ă yřl¿Č C’ ytĂŔ xĎ pĘŇ SĂ =l’Ć É’nĎ=’BŁ tŇ dĆŇ QĆŔ mĂ

3 ÉtyrĂYĘ UĂ hČ rgąĎŇhĎ =tŇ ’Ć MrĎę bĘŇ ’Č tŇ SĆ ’ăĄř ű yrăČWĎ xuČÂêĂ wČ : yrĲĎWĎ loq¿ lĘ
Nê¿ĄêĂ wČ N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĆBĘ Mr¡ĎbĘŇ ’Č tŇ bĆŇ S¿Ć lĘ MynĂŔ SĎ rWĆ ‘ăĆ ÉZuĄmĂ HtĎŔ xĎ pĘŇ SĂ

4 É’rĆêĄÄ wČ rhČ êĳČ wČ rg¡ĎŇhĎ =l’Ć ’b¿ŇŁ IĎwČ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ ol¿ HS¡Ď y’Ă Mr¿ĎbĘŇ ’Č lĘ HtËĎŇ ’Ł
5 ÈMrĎbĘŇ ’Č =l’Ć yrăČWĎ rmĆ ’Ň êÄŁ wČ : hĎ ynĲĆy‘ĄBĘ Hê¡ĎrĘbĂŇ GĘ lq¿ČêĄ wČ hŇ tĎŇ rĎŔ hĎ yJăĂ

lq¡Č’Ą wĲĎ hŇ tĎŇ rĎŔ hĎ yJăĂ É’rĆêĄÄ wČ ìŇ qĆŔ yxĄ BĘ ÉytĂŇ xĎ pĘŇ SĂ yêĂ tąČŇ nĎ yřkĂę nŁ ’ĲĎ ůìylĆ ‘Ď ysăĂ mĎ xĞ
6 hŇ eąĄhĂ yrČę WĎ =l’Ć MrĎÁ bĘŇ ’Č rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ìŇ yŁnĲĆř ybĄŇ C yn¿ĂyBĄ ho¡ĎhyĘ Tj¿Ł SĘ yĂ hĎ ynĳĆy‘ĄBĘ

xr¡ČbĘŇ êĂ wČ yrČŔ WĎ hĎ eăĆ‘ČêĘ wČ ëŇ yĂnĳĎy‘ĄBĘ bŇ oFă hČř Hl¡Ď =yWĂ ‘Ğ ëŇ dĄŔ yĎBĘ ÉëtĄŇ xĎ pĘŇ SĂ
7 NyĂ‘¡ČhĎ =l‘Č rBĳĎdĘŇ UĂ BČ MyĂU¡ČhČ Ny‘¿Ą=l‘Č hoËĎhyĘ ëŇ ’ÌČ lĘ mČ H’ĎÂYĎ mĘ IĂwČ : hĎ ynĲĆjĎ mĂ
8 ykĂŇ lĳĄ tĄŇ hŇ nĎ’ăĎ wĘ tŇ ’Ň b¡ĎŇ hŇ E¿ĆmĂ =y’ĲĄ yrËČWĎ tŇ x¿Č pĘŇ SĂ rgĎÂhĎ rmČę ’Ň IŁ wČ : rCSĲ ëŇ rĆd¿ĆŇ BĘ
9 hoĎŔhyĘ ëŇ ’ăČ lĘ mČ ÉHlĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : tŇ xČ rĲČBŁ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ yêĂŔ rĘbĂŇ GĘ yrăČWĎ ÉynĄjĘ mĂ rmĆ ’Ň êęŁ wČř

10 hoĎŔhyĘ ëŇ ’ăČ lĘ mČ ÉHlĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hĎ ydĲĆŇ yĎ tŇ xČ ê¿Č ye¡Ă‘ČtĘŇ hĂ wĘ ëŇ êĳĄrĘbĂŇ GĘ =l’Ć ybĂŇ CS¡
11 ëŇ ’ăČ lĘ mČ ÉHlĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : bŇ rĲŁ mĄ rp¡ĄŇ iĎ yĂ âl¿ wĘ ëŇ ‘ĳĄrĘzČ=tŇ ’Ć hŇ B¡Ć rĘ’Č hŇ B¿Ď rĘhČ

ho¡ĎhyĘ ‘m¿Č SĎ =yJĲĂ l’Ň ‘ĄŔ mĎ SĘ yĂ ÉomSĘ tŇ ’Ň rąĎqĎ wĘ NBĳĄ êĘ dĘŇ lăČ yŁ wĘ hŇ r¡ĎhĎ ëŇ e¿ĎhĂ hoĎŔhyĘ
12 yn¿ĄjĘ =l‘Č wĘ oBĳ lJ¡Ł dŇ y¿ČwĘ lJŔŁ bČŇ odăŇ yĎ MdĎŔ ’Ď ’rĆjăĆ ÉhyĆhĘ yĲĂ ’Chą wĘ : ëŇ yĲĄnĘ ‘Ď=l’Ć
13 y’ĳĂ rĽ l’ăĄ hŇ ê¡Ď’Č hĎ ylĆŔ ’Ą rbăĄŇ DŁ hČ ÉhoĎhyĘ=MSĲĄ ’rąĎqĘ êĂ wČ : NJĲŁ SĘ yĂ wyx¡Ď ’Ć =lkĎŇ
14 r’ĄŔ BĘ lČ ’răĎqĎ ÉNJĄ =l‘Č : y’ĲĂ rŁ yr¿ĄxĞ’ĲČ ytĂŇ y’¡Ă rĎ MŁlË hĞ Mg¿ČŇhĞ hŇ rĎę mĘ ’ĲĎ yJăĂ
15 NBĳĄ Mr¡ĎbĘŇ ’Č lĘ rgËĎŇhĎ dŇ lĆ êÌĄ wČ : dŇ rĆBĲĎ Nyb¿ĄŇ C Sd¡ĄŇ qĎ =NybĲĄŇ hŇ e¿ĄhĂ y’ĳĂ rŁ yx¡Č lČ r’¿Ą BĘ
16 =NBĆ MrĎě bĘŇ ’Čř wĘ : l’Ň ‘ĲĄmĎ SĘ yĂ rg¡ĎŇhĎ hŇ d¿ĎŇ lĘ yĲĎ=rSĆ ’Ğ onËBĘ =MSĆ MrÌĎbĘŇ ’Č ’rĎÄ qĘ IĂwČ

MynmV
,w"d ,h"dx ,b"d Nkw ’lm lodGĎhČ ’"s : w"dxw g"d ,d"dx ,g"dx ,b"dx ,’"d ,y"k Myrps bwrb rsx Nk v.18

’"s v.5 .MrĎębĘ ’Č=tSĆ ’ĲĄ ’"s ,y"k Myrps bwrb Nk v.3 .hn¿ĆBĎ ’Ă yl¡ČC’ ’"s v.2 .zT .w"Tdw d"yd ,w"d
Nk v.8 .’"tw rd"nq y"k +b Nkw boFJČ ’"s v.6 . § 521+n hrsm Nyy‘ : ’rtb dwy l‘ dwqn v.5 .ykĂÂnŁ ’Ď

.Kphm rmĆ’êąŁ wČ Tw‘ymb : ’"d Nkw lwdg Pqz rmĆ’êěŁ wČ ’"s : w"Tdw y"k Myrps bwrb ’ybr



24 tyV’rb 17. 1–19

: MrĲĎbĘŇ ’Č lĘ l’Ň ‘¡ĄmĎ SĘ yĂ=tŇ ’Ć rg¿ĎŇhĎ =tŇ dĆŇ lĲĆ BĘ MynĳĂSĎ SSăĄ wĘ hŇ n¡ĎSĎ Myn¿ĂmŁ SĘ
’rĎÄ IĄwČ MynĳĂSĎ ‘SČ tăĄŇ wĘ hŇ n¡ĎSĎ My‘¿ĂSĘ êĂ =NBĆ MrĎŔ bĘŇ ’Č yhăĂ yĘwČ zy

hŇ y¿ĄhĘ wĲĆ yn¡ČpĎŇ lĘ ëŇ Q¿Ą hČ tĘŇ hĂ yDČŔ SČ l’ăĄ =ynĂ ’Ğ ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ MrĎę bĘŇ ’Č =l’Ć hoĎÁhyĘ
: dŇ ’ĲŁ mĘ dŇ ’¿Ł mĘ BĂ ì¡Ň tĘŇ o’Ĳ hŇ B¿Ć rĘ’Č wĘ ìŇ ĳĆnybĄŇ C ynăĂyBĄ yt¡ĂŇ yrĂbĘŇ hŇ n¿ĎêĘ ’Ć wĘ : MymĲĂ tĎŇ 2

hŇ e¿ĄhĂ ynĂě’Ğ : rmĲŁ ’Ň lĄ Myh¡Ă Łl’Ĺ oêË’Ă rB¿Ą dČŇ yĘwČ wynĳĎjĎ =l‘Č Mr¡ĎbĘŇ ’Č lj¿Ł IĂwČ 3, 4

ì¡Ň mĘ SĂ =tŇ ’Ćř dŇ o‘Ë ’r¿ĄuĎ yĂ=âlĲ wĘ : MyĲĂoG Nom¿ hĞ bŇ ’¡Č lĘ tĎŇ yyĂěhĎ wĘ ëŇ êĳĎ’Ă yt¡ĂŇ yrĂbĘŇ 5

ytąĂŇ rĄpĘŇ hĂ wĘ : ìŇ yêĲĂ tČŇ nĘ My¡ĂoG Nom¿ hĞ =bŇ ’Č yJËĂ MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č ÉìmĘ SĂ hŇ yąĎhĎ wĘ MrĳĎbĘŇ ’Č 6

ytĂÄ mŁ qĲĂ hĞ wĲČ : C’YĲĄ yĄ ì¿Ň UĘ mĂ Myk¡ĂŇ lĎ mĘ C MyĳĂogŇlĘ ìŇ yê¡Ă tČŇ nĘ C dŇ ’ŔŁ mĘ dŇ ’ăŁ mĘ BĂ ÉìtĘŇ ’ĲŁ 7

MlĳĎ o‘ tŇ yrăĂbĘŇ lĂ Mt¡ĎŇ rŁ dĲŇŁ lĘ ìŇ yrËĆxĞ’ĲČ ìÌŇ ‘ĞrĘzČ NybĄÄ C ìŇ nĆę ybĄŇ C ynăĂyBĄ ytĂÁ yrĂBĘ =tŇ ’Ć
ìŇ yrĆÁ xĞ’ĲČ Éì‘ĞrĘzČlĘ Cř ìŇ lĘ ţ yêăĂ tČŇ nĲĎ wĘ : ìŇ yrĲĆxĞ’ĲČ ì¡Ň ‘ĞrĘzČlĘ CĲ MyhĂŔ Łl’Ň lĲĄ ÉìlĘ tŇ oyąhĘ lĲĂ 8

Mh¡Ć lĎ ytĂŇ yy¿ĂhĎ wĘ MlĳĎ o‘ tŇ E¡ČxĚ’ĞlĲČ N‘ČnČŔ JĘ ZrĆ’ăĆ=lJĎ tŇ ’Ą ť ìŇ yrĆę gĚŇmĘ ZrĆ’ăĆ ű tŇ ’ăĄ
rmĳŁ SĘ tĂŇ ytăĂŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć hŇ ê¡Ď’Č wĘ MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č =l’Ć ÉMyhĂ Łl’Ĺ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : MyhĲĂ Łl’Ň lĲĄ 9

ÉynĂ yBĄ Crę mĘ SĘ êĂ rSăĆ ’Ğ ytĂÂ yrĂBĘ tŇ ’Ň zăŁ : MtĲĎŇ rŁ dĲŇŁ lĘ ìŇ yr¡ĆxĞ’ĲČ ì¿Ň ‘ĞrĘzČwĘ hŇ êËĎ’Č 10

tŇ ’¡Ą MêĆě lĘ mČ nĘ C : rkĲĎŇ zĎ=lJĎ Mk¡ĆŇ lĎ loU¿ hĂ ìŇ yrĳĆxĞ’ĲČ ì¡Ň ‘ĞrĘzĲČ Nyb¿ĄŇ C MkĆŔ ynĄybăĄŇ C 11

tŇ năČmŁ SĘ =NbĆŇ C : MkĲĆŇ ynĄybĲĄŇ C yn¡ĂyBĄ tŇ yrĂŔ BĘ tŇ o’ă lĘ ÉhyĎřhĎ wĘ MkĳĆŇ tĘŇ lČ rĘ‘Ď rWăČ BĘ 12

ÉPsĆ JĆÄ =tŇ nČqĘ mĲĂ C tŇ yĂBĎŔ dŇ ylăĂ yĘ MkĳĆŇ ytĄŇ rĲŁ dŇŁ lĘ rk¡ĎŇ zĎ=lJĎ MkËĆŇ lĎ loU¿ yĂ MymĂę yĎ
dŇ yl¿Ă yĘ loUË yĂ ű loUÌ hĂ : ’ChĲ ì¡Ň ‘ĞrĘEČmĲĂ âl¿ rSËĆ ’Ğ rkĎŔ nĄ=NBĆ lJăŁ mĂ 13

: MlĲĎ o‘ tŇ yr¿ĂbĘŇ lĂ Mk¡ĆŇ rĘWČ bĘŇ BĂ ytËĂŇ yrĂbĘŇ hŇ tÌĎŇ yĘhĲĎ wĘ ìŇ jĳĆ sĘ JČ tŇ năČqĘ mĂ C ì¡Ň tĘŇ yBĲĄ
SpĆŇ e¿ĆhČ hŇ tËĎŇ rĘkĘŇ nĂ wĘ otŔ lĎ rĘ‘Ď rWăČ BĘ =tŇ ’Ć É loUyĂ=âlĲ rSąĆ ’Ğ rkĎę zĎ ű lrăĄ‘Ď wĘ 14

ÉMyhĂ Łl’Ĺ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : rpĲČŇ hĄ yt¡ĂŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć hĎ yUĳĆ‘ČmĲĄ ’wh¡Ă hČ 15

hŇ r¡ĎWĎ yJ¿Ă yrĳĎWĎ Hm¡Ď SĘ =tŇ ’Ć ’r¿ĎqĘ tĂŇ =âlĲ ìŔ êĘ SĘ ’Ă yrăČWĎ MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č =l’Ć
hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ wĘ ÉhĎ yêĂÄ kĘŇ rČbĲĄŇ C NBĳĄ ì¡Ň lĘ hŇ eĎUËĆ mĂ yêĂ tÌČŇ nĎ MgČÄ wĘ HtĎŔ ’Ł yêăĂ kĘŇ rČbĲĄŇ C : HmĲĎ SĘ 16

qxĳĎ YĘ IĂwČ wyn¡ĎjĎ =l‘Č MhËĎ rĎbĘŇ ’Č ljÌŁ IĂwČ : CyĲhĘ yĲĂ hŇ eĎU¿Ć mĂ MyU¡Ă ‘Č yk¿ĄŇ lĘ mČř MyĂŔogŇlĘ 17

My‘¿ĂSĘ êĂ =tŇ bČŇ hĞ hŇ rĎŔ WĎ =M’ĂÄ wĘ dŇ lĄŔ CĎyĂ ÉhnĎSĎ =hŇ ’ĲĎ mĄ NbąĆŇ QĘ hČ oBę lĂ BĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
hŇ y¿ĆxĘ yĲĂ l’Ň ‘¡ĄmĎ SĘ yĂ Cl¿ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ =l’Ć Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : dŇ lĲĄ êĄ hŇ n¡ĎSĎ 18

tĎŇ ’Ň r¿ĎqĎ wĘ NBĄŔ ÉìlĘ tŇ dĆŇ ląĆ yŁ ìę êĘ SĘ ’Ă hŇ răĎWĎ É lbĎŇ ’Ğ MyhĂę Łl’Ĺ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ìŇ ynĲĆpĎŇ lĘ 19

wmV=t’
Nkw =t’Ć ’lb ìmĘ SĂ do‘ ’"s v.5 .rds N’k Vy ’"sb v.1 .zy .w"Tdw d"yd ,w"dx Nk MrĎŔ bĘŇ ’ČÄ wĘ ’"s v.16

ykĄlĘ mČ C ’"s v.16 .’"tw V"x Nkw htĎyĘhĎ wĘ ’"s v.11 .’y‘gb ì‘ĞrĘzČlĘ CĲ n"b ,ì‘ĞrĘzČlĘ C ’"b ’"n v.8 .V"x
.s"tw ‘"t ,y"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw



17. 20–18. 7 ’ryw 25

o‘¿rĘzČlĘř Ml¡Ď o‘ tŇ yr¿ĂbĘŇ lĂ oêË’Ă yt¿ĂŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć ytĂÄ mŁ qĲĂ hĞ wĲČ qxĳĎ YĘ yĂ om¡ SĘ =tŇ ’Ć
20 otËŇ ’Ł yt¿ĂŇ yrĄpĘŇ hĂ wĘ otę ’Ł yêĂ kĘŇ răČBĄ ű hŇ eăĄhĂ ůìyêĂ ‘Ę mČ SĘ È l’Ň ‘ĄmĎ SĘ yĂlĘ CĲ : wyrĲĎxĞ’ĲČ

wyê¡Ă tČŇ nĘ C dŇ ylĂŔ oy ÉM’Ă yWĂ nĘ rWąĎ ‘Ď=MynĲĄSĘ dŇ ’ĳŁ mĘ dŇ ’ăŁ mĘ BĂ ot¡Ň ’Ł yt¿ĂŇ yBĄ rĘhĂ wĘ
21 ìąŇ lĘ dŇ lĄÄêĄ žrSĆ ’Ğ qxĳĎ YĘ yĂ=tŇ ’Ć MyqăĂ’Ď yt¡ĂŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć wĘ : lodĲŇ GĎ yog¿ŇlĘ
22 l‘Č IăČwČ oêĳ’Ă rBăĄ dČŇ lĘ lk¡ČŇ yĘwČ : tŇ rĆxĲĆ ’Č hĲĎ hŇ n¡ĎèĎ BČ hŇ EĆŔhČ dŇ ‘ăĄoUlČ ÉhrĎWĎ
23 tŇ ’ĄÄ wĘ onęBĘ l’Ň ‘ăĄmĎ SĘ yĂ=tŇ ’Ć MhĎÁ rĎbĘŇ ’Č xuČÄ IĂwČ : MhĲĎ rĎbĘŇ ’Č l‘¡ČmĄ MyhĂŔ Łl’Ĺ

tŇ yBăĄ yS¡Ą nĘ ’Č BĘ rkĎě zĎ=lJĎ ojŔ sĘ JČ tŇ năČqĘ mĂ =lJĎ Ét’Ą wĘ ÉotŇ ybĄŇ ydąĄŇ ylĂ yĘ=lJĎ
rB¿Ć DĂ rSËĆ ’ĞJĲČ hŇ EĆŔhČ MoIăhČ ÉMYĆ‘ĆÄ BĘ MtĎę lĎ rĘ‘Ď rWăČ BĘ =tŇ ’Ć lmĎ IĎÁwČ MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č

24 rW¿Č BĘ ol¡ UŁ hĂ BĘ hŇ nĳĎSĎ ‘SČ t¡ĄŇ wĎ My‘¿ĂSĘ êĂ =NBĆ MhĎŔ rĎbĘŇ ’ČÄ wĘ : MyhĲĂ Łl’Ĺ oê¡’Ă
25 rW¿Č BĘ tŇ ’¡Ą olŔ UŁ hĂÄ BĘ hŇ nĳĎSĎ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć SŁl¿ SĘ =NBĆ onŔ BĘ l’Ň ‘ăĄmĎ SĘ yĂwĘ : otĲŇ lĎ rĘ‘Ď

26, 27 =lkĎŇ wĘ : onĲ BĘ l’Ň ‘¡ĄmĎ SĘ yĂwĘ MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č loU¡ nĂ hŇ EĆŔhČ MoIăhČ ÉMYĆ‘ĆÄ BĘ : otĲŇ lĎ rĘ‘Ď
: oêĲ ’Ă ClU¡Ł nĂ rkĳĎŇ nĄ=NBĆ tŇ ’ăĄ mĄ PŇ sĆ J¡Ć =tŇ nČqĘ mĂ C tŇ yĂBĎŔ dŇ ylăĂ yĘ ÉotŇ ybĄŇ ySąĄ nĘ ’Č

Mx¿Ł JĘ lhĆ ’¡Ł hĎ =xtČŇ jĲĆ bŇ S¿Ą yŁ ’ChË wĘ ’rĳĄmĘ mČ yn¡ĄŁl’ĲĄ BĘ hoĎŔhyĘ ÉwylĎ ’Ą ’rąĎIĄwČxy +p4, sŘ14

2 wylĳĎ ‘Ď Myb¡ĂŇ ~Ď nĂ MySĂŔ nĎ’Ğ hŇ SăĎ ŁlSĘ ÉheĄhĂ wĘ ’rĘIČŔwČ ÉwynĎ y‘Ą ’vąĎ IĂwČ : MoIĲhČ
3 rmĳČ ’Ň IŁ wČ : hŇ YĎ rĘ’ĲĎ Cxř ê¡ČSĘ IĂwČ lhĆ ’ŔŁ hĎ xtČŇ jăĆ mĂ ÉMtĎŇ ’Ň rĎqĘ lĂ ZrĎIąĎwČ ’rĘIČęwČ

: ìŇ DĲĆbĘŇ ‘Č l‘¿ČmĄ rb¡ŇŁ ‘ĞtĲČŇ ’n¿Ď=l’Č ìŇ ynĆŔ y‘ĄBĘ ÉNxĄ ytĂŇ ’Ň YąĎ mĎ ’nĎÄ=M’Ă ynĎę dŇŁ ’Ğ
4, 5 hŇ xĎÄ qĘ ’Ć wĘ : Z‘ĲĄhĎ tŇ xČ ê¿Č Cn¡‘ĞèĲĎ hĲĂ wĘ MkĳĆŇ ylĄ gĘŇrČ CY¡ xĞrĲČwĘ MyĂmČŔ =T‘ČmĘ ’năĎ=xuČ yĚ

=l‘Č Mê¡ĆrĘbČŇ ‘Ğ NJ¿Ą =l‘Č=yJĲĂ CrbŔŁ ‘ĞêĲČ rxăČ ’Čř ÉMkĆŇ BĘ lĂ CdąŇ ‘ĞsĲČ wĘ MxĆ lĆÁ=tŇ pČŇ
6 MhËĎ rĎbĘŇ ’Č rhÌĄmČ yĘwČ : êĎrĘBĲČ DĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ hŇ W¡Ć ‘ĞêĲČ NJ¿Ą CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ MkĳĆŇ DĘbĘŇ ‘Č

ySĂ Cl¡ tŇ lĆ sŔŁ xmČ qăĆ ÉMy’Ă sĘ SŁlą SĘ yrĂÂhĞmĲČ rmĆ ’Ň ŁIęwČ hŇ rĳĎWĎ =l’Ć hŇ lĎ hĹ’¡Ł hĎ
7 ëŇ rąČ rqĎÁ BĎ =NBĆ xuČÄ IĂwČ MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č ZrăĎ rq¡ĎBĎ hČ =l’Ć wĘ : tŇ ogĲŇ‘Ě yW¿Ă ‘ĞwĲČ

bwTw
w"Tdb ,ybdnkm [12:1—17:27] hVrph MV v.27 .r"tw ‘"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw o‘rĘzČlĘ C ’"s v.19

yrVw ,[15;1] Myrbdh rx’ ,[14:1] ymyb yhyw ,[12:1] Kl=Kl ,+d Myrdsw .w"kq Myqwspw .wlmn Nk ’Ymn
MyVlVw tw’m VlVw Mypl’ tVV twytw’w .hVVw MynwmVw tw’m VVw Pl’ Mylmw .[16:1] Mrb’ tV’
My‘br’ hytwnV rpsmw .[17:13] lwmy lwmh ,[14:15] Mhyl‘ qlxyw ,[12:17] y"y ‘gnyw +g twqspw .hVVw
wxlVyĘwĲČ Pwlx ’lbw .Pqmb n"bw ,Pqm ’lb lk M‘ Ptwx ’"b ,[13:15] Zr’h=lk=’ĲĆ +’ Pwlxw .Pl’ MyrV‘w
rb’mVw ,[14:8] MyybY Klmw ,[13:3] hlh’ MV ,[12:8] hlh’ Tyw +d +ytkw .[15:6] hbVxIČwĲČ ,[12:20] wt’
tYq ghnmk g"k qwsp d‘ +’ qwsp +d +b Myklmb tx’ hV’w hrTph v.1 .xy .[14:2] MyybY Klm
Nyy‘ rxČ‘ČwĘ Myrpws rwTy‘ v.5 .CxČêĲČSĘ IĂwČ yllhb ,hgwmb Nk v.2 .rx’ ghnmk z"l qwsp d‘ w’ ,twmwqm

.s"tw ‘"t ,y"t ,y"k ’"t ,V"x ,rd"nq y"k +x Nk ,+qw +tk rxČ‘ČwĘ ’"s :§ 294 +‘ hrsm



26 tyV’rb 18. 8–26

bŇ lĎęxĎ wĘ hŇ ’ĎÁ mĘ xĆ xuČÄ IĂwČ : otĲŇ ’Ł tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ rh¡Ą mČ yĘwČ r‘ČeČŔ hČ =l’Ć NêăĄ IĂwČ ÉboTwĎ 8

tŇ xČ ê¿Č MhËĆ ylĄ ‘Ğ dŇ mÌĄ ‘Ł ’ChÄ wĘ MhĳĆ ynĄpĘŇ lĂ Nê¡Ą IĂwČ hŇ WĎŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ÉrqĎ BĎ hČ =NbĆŇ C
hŇ e¿ĄhĂ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ ìŇ êĳĆSĘ ’Ă hŇ răĎWĎ hŇ I¡Ą’Č wŁyŁlĎŔ ś’ĄŁ CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : ClkĲĄŇ ’Ň IŁ wČ Z‘¡ĄhĎ 9

hŇ răĎWĎ lĘ Nb¡ĄŇ =hŇ eĄhĂ wĘ hŇ IĎŔxČ tŇ ‘ăĄJĎ ÉìylĆÄ’Ą bŇ CSą ’Ď bŇ oSă rmĆ ’Ň ŁIęwČ : lhĆ ’ĲŁ bĎŇ 10

ÉhrĎWĎ wĘ MhąĎ rĎbĘŇ ’Č wĘ : wyrĲĎxĞ’ĲČ ’Ch¿ř wĘ lhĆ ’¡Ł hĎ xtČŇ j¿Ć tŇ ‘ČmËČ SŁ hŇ r¿ĎWĎ wĘ ìŇ êĳĆSĘ ’Ă 11

qx¿Č YĘ êĂ wČ : MySĲĂ eĎJČ xrČ’¡Ł hŇ rĎŔ WĎ lĘ tŇ oyăhĘ lĲĂ É ldČŇ xĎ MymĳĂ IĎBČ My’¡Ă BĎ MynĂŔ qĄ zĘ 12

: NqĲĄ zĎ yn¡ĂdŇŁ ’Ň wĲČ hŇ nĎŔ dĘŇ ‘Ć yQăĂ =hŇ tĎŇ yĘhĲĎ ÉytĂŇ ŁlbĘŇ yrąĄxĞ’ĲČ rmĳŁ ’Ň lĄ HBăĎ rĘqĂ BĘ hŇ r¡ĎWĎ
PŇ ’¿Č hČ rmęŁ ’Ň lĄ hŇ rĎÁ WĎ hŇ qĎÄ xĞYĲĎ žhEĆ hŇ UĎ lăĎ MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č =l’Ć ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ 13

bŇ CS¿ ’Ď dŇ ‘ĄÂoUlČ rbĳĎŇ DĎ ho¡ĎhyĘmĲĄ ’l¿Ą jĎ yĂhĞ : yêĂ nĘ qĲČ zĎ yn¿Ă’Ğ wĲČ dŇ l¡Ą ’Ą MnËĎmĘ ’Ě 14

yêĂ qĘ x¡Č YĎ âl¿ rmËŁ ’Ň lĄ ű hŇ rÌĎWĎ SxĄÄ kČŇ êĘ wČ : NbĲĄŇ hŇ r¿ĎWĎ lĘ C hŇ I¡ĎxČ tŇ ‘¿ĄJĎ ìŇ ylËĆ’Ą 15

MySĂŔ nĎ’ĞhĲĎ ÉMèĎ mĂ CmqąĚIĎwČ : êĘ qĘ xĲĎ YĎ yJ¿Ă âl¡ř ű rmĆ ’Ň I¿Ł wČ hŇ ’Ď rĳĄyĎ ű yJăĂ 16

ho¡ĎhywĲČ : MxĲĎ QĘ SČ lĘ MU¡Ď ‘Ă ëŇ ¿ĄlhŁ MhĎŔ rĎbĘŇ ’ČÄ wĘ śMdĳŇŁ sĘ ynăĄjĘ =l‘Č CpŇ q¡ĂSĘ IČwČ 17

oyÌhĎ MhĎŔ rĎbĘŇ ’ČÄ wĘ : hŇ WĲĆ ‘Ł yn¿Ă’Ğ rS¡Ć ’Ğř MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č mĲĄ ÉynĂ ’Ğ hŇ iąĆ kČŇ mĘ hĲČ rmĳĎ ’Ď 18

wyêĂę ‘Ę dČŇ yĘ yJăĂ : ZrĆ’ĲĎ hĎ yy¿ĄoG lJ¡Ł obŔ =CkŇ rĘbĘŇ nĂÄ wĘ MCYĳ‘Ď wĘ lod¡Ň GĎ yog¿ŇlĘ hŇ yËĆhĘ yĲĂ 19

hoĎŔhyĘ ëŇ rĆDăĆ ÉCrmĘ SĲĎ wĘ wyrĎŔ xĞ’ĲČ ÉotŇ yBĄ =tŇ ’Ć wĘ wynąĎBĎ =tŇ ’Ć hŇ CĆÁYČ yĘ rSĆÄ ’Ğ žN‘ČmČ lĘ
tŇ ’¿Ą MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č =l‘Č ÉhoĎhyĘ ’ybąĂŇ hĎ N‘ČmČę lĘ TjĳĎ SĘ mĂ C hŇ q¡ĎdĎŇ YĘ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ
hŇ BĎ rĳĎ=yJĂ hŇ r¡ĎmŁ ‘ĞwĲČ Md¿ŇŁ sĘ tŇ qËČ‘ĞzĲČ hoĎŔhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : wylĲĎ ‘Ď rB¡Ć DĂ=rSĆ ’Ğ 20

hŇ ’Ď B¿Ď hČ HtËĎŇ qĎ ‘ĞYĲČ JĘ hČ hŇ ’ĆŔ rĘ’Ć wĘ ’eăĎ=hŇ dĎŇ rĞ’ĲĄ : dŇ ’ĲŁ mĘ hŇ d¡ĎŇ bĘŇ kĲĎŇ yJ¿Ă MtĎŔ ’Ň FĎ xČÄ wĘ 21

Ck¡Ň lĘ IĲĄwČ MySĂŔ nĎ’ĞhĲĎ ÉMèĎ mĂ CnąpĘŇ IĂwČ : hŇ ‘ĎdĲĎŇ ’Ą âl¡ =M’Ă wĘ hŇ lĳĎ JĎ ű CWă ‘Ď yl¡Č ’Ą 22

rmĳČ ’Ň IŁ wČ Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č SG¿Č IĂwČ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ dŇ m¡Ą ‘Ł Ced¿ĆŇ o‘ MhĎŔ rĎbĘŇ ’ČÄ wĘř hŇ mĎ dĳŇŁ sĘ 23

ëŇ otăŇ BĘ Mq¡Ă yDĂYČ Myè¿Ă mĂ xĞ SyËĄ yl¿Č C’ : ‘SĲĎ rĎ=M‘Ă qyD¡ĂYČ hŇ jĆŔ sĘ êĂ PŇ ’ăČ hČ 24

Mq¡Ă yDĂ~Č hČ Myè¿Ă mĂ xĞ N‘ČmËČ lĘ MoqŔ UĎ lČ ’văĎ tĂŇ =âlĲ wĘ ÉhjĆ sĘ êĂ PŇ ’ąČ hČ ry‘ĳĂhĎ
ÉqyDĂYČ tŇ ymąĂ hĎ lĘ hŇ EĆęhČ rbăĎŇ DĎJČ ű tŇ ŁWă ‘ĞmĲĄ ìÁ QĘ hŇ lĎ lĂÄxĎ : HBĲĎ rĘqĂ BĘ rS¿Ć ’Ğ 25

âl¿ ZrĆ’ĎŔ hĎ =lJĎ ÉTpĄŇ SŁ hĞ ëŇ QĎŔ hŇ lĎ lăĂ xĎ ‘SĳĎ rĎJĲĎ qyD¡Ă~Č kČŇ hŇ y¿ĎhĎ wĘ ‘SĎŔ rĎ=M‘Ă
Mq¡Ă yDĂYČ Myè¿Ă mĂ xĞ MdËŇŁ sĘ bĂŇ ’Y¿Ď mĘ ’Ć =M’Ă hoĎŔhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : TjĲĎ SĘ mĂ hŇ W¡Ć ‘ĞyĲČ 26

Kwtb
hgwmb v.15 .‘"tw V"x Nk ,’yhĂ wĘ = qryxb ’whĂ wĘ l"Y v.10 . § 521+n hrsm Nyy‘ : wŁyŁ’Ł l‘ dwqn v.9

hyh : Myrpws Nwqyt v.22 .y"tw V"x Nkw rV’=t’Ć ’"s v.17 .hrĎmŁ ‘ĞwČ Mds ‘"tb v.16 .Vgdb âQ
.§ 206 +t hrsm Nyy‘ : bwtkh hnykV ’l’ ,MhĎrĎbĘ ’Č ynĄpĘ lĂ dmĄ‘Ł CedĆo‘ hoĎhywČ yw’r
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27 Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č N‘Č I¿ČwČ : MrĲĎCbŇ ‘ĞBĲČ Moq¡ UĎ hČ =lkĎŇ lĘ ytĂŇ ’Ň W¿Ď nĎ wĘ ry‘ĳĂhĎ ëŇ otăŇ BĘ
: rpĆŇ ’ĲĄ wĎ rp¿ĎŇ ‘Ď yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ ynĎŔ dŇŁ ’Ğ=l’Ć rBăĄ dČŇ lĘ ÉyêĂ lĘ ’ČÄ oh ’nąĎ=hŇ eĄhĂ rmĳČ ’Ň IŁ wČ

28 hŇ è¡Ď mĂ xĞBĲČ tŇ yx¿Ă SĘ tČŇ hĞ hŇ èĎŔ mĂ xĞ ÉMqĂ yDĂ~Č hČ MyèąĂ mĂ xĞ NCrÂsĘ xĘ yČ ylČ C’ţ
My‘¡ĂBĎ rĘ’Č MSĎŔ ’YăĎ mĘ ’Ć =M’Ă tŇ yxĂŔ SĘ ’Č âlă ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ ry‘ĳĂhĎ =lJĎ =tŇ ’Ć

29 MS¡Ď NC’¿ YĘ UĲĎ yĂ ylËČ C’ rmČŔ ’Ň IŁ wČ ÉwylĎ ’Ą rBąĄdČŇ lĘ dŇ o‘Á PŇ sĆŁIÄwČ : hŇ èĲĎ mĂ xĞ wĲČ
30 ’nĎÂ=l’Č rmĆ ’Ň IŁ wČţ : My‘ĲĂBĎ rĘ’Č hĲĎ rCb¡Ň ‘ĞBĲČ hŇ WĆŔ ‘Ĺ’ĲĆ âlă ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ My‘ĳĂBĎ rĘ’Č

âlă ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ MySĳĂ ŁlSĘ MS¡Ď NC’¿ YĘ UĲĎ yĂ ylËČ C’ hŇ rĎBĄŔ dČŇ ’Ğ wĲČ ÉynĎdŇŁ ’Ň lĲČ rxČ yąĂ
31 rBăĄ dČŇ lĘ ÉyêĂ lĘ ’ČÄ oh ’nąĎ=hŇ eĄhĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : MySĲĂ ŁlSĘ MS¡Ď ’Y¿Ď mĘ ’Ć =M’Ă hŇ WĆŔ ‘Ĺ’ĲĆ

rCb¡Ň ‘ĞBĲČ tŇ yxĂŔ SĘ ’Č âlă ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ MyrĳĂWĘ ‘Ć MS¡Ď NC’¿ YĘ UĲĎ yĂ ylËČ C’ ynĎŔ dŇŁ ’Ğ=l’Ć
32 M‘ČjČŔ hČ =ëŇ ’Č hŇ răĎBĘ dČŇ ’Ğ wĲČ ÉynĎdŇŁ ’Ň lĲČ rxČ yąĂ ’nĎÂ=l’Č rmĆ ’Ň IŁ wČţ : MyrĲĂWĘ ‘ĆhĲĎ

: hŇ rĲĎWĎ ‘ĞhĲĎ rCb¡Ň ‘ĞBĲČ tŇ yxĂŔ SĘ ’Č âlă ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ hŇ rĳĎWĎ ‘Ğ MS¡Ď NC’¿ YĘ UĲĎ yĂ ylËČ C’
33 bŇ S¿Ď Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č wĘ MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č =l’Ć rB¡Ą dČŇ lĘ hŇ QĎŔ JĂ rSăĆ ’ĞJĲČ hoĎŔhyĘ ëŇ lĆ IăĄwČ
Ty bŇ SăĄ yŁ Tol¡ wĘ bŇ rĆ‘ĆŔ BĎ ÉhmĎ dÄŁ sĘ MykąĂŇ ’Ď lĘ UČ hČ ynĄÄSĘ C’bŇŁ IĎwČţ : omĲ qŁ mĘ lĂ sŘ15

: hŇ YĎ rĘ’ĲĎ MyĂj¡Č’Č Cxê¿ČSĘ IĂwČ MtĎŔ ’Ň rĎqĘ lĂ MqĎ IăĎwČ ÉTol=’rĘIČwČ MdĳŇŁ sĘ =r‘ČSĲČ BĘ
2 CYă xĞrĲČwĘ ÉCnylĂÄ wĘ MkąĆŇ DĘbĘŇ ‘Č tŇ yBĄÄ =l’Ć ’nĎ ţ CrCsă ynČę dŇŁ ’Ğ=’eĲĎ hŇ eăĆhĂ rmĆ ’Ň ŁIÁwČ

bŇ ox¡ rĘbĲĎŇ yJ¿Ă âř QŔ CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ MkĳĆŇ JĘ rĘdČŇ lĘ MêăĆkĘŇ lČ hĞ wĲČ Mê¡ĆmĘ JČ SĘ hĂ wĘ MkĆŔ ylĄ gĘŇrČ
3 W‘ČIąČwČ otĳŇ yBĄ =l’Ć C’b¡ŇŁ IĎwČ wylĎŔ ’Ą CrsăĚIĎwČ dŇ ’ŔŁ mĘ MBăĎ =rYČ pĘŇ IĂwČ : NylĲĂ nĎ
4 ry‘ĂÁ hĎ ySĄÄ nĘ ’Č wĘ ůCbŇ JĎ SĘ yĂ ÈMrĆTĆ : ClkĲĄŇ ’Ň IŁ wČ hŇ p¡ĎŇ ’Ď tŇ o~¿ mČ C hŇ êĆŔ SĘ mĂ ÉMhĆ lĎ

: hŇ YĲĆ uĎ mĂ M‘¡ĎhĎ =lJĎ NqĳĄzĎ=dŇ ‘Č wĘ r‘Če¡ČmĂ tŇ yĂBČŔ hČ =l‘Č CBsăČ nĎ ÉMdŇŁ sĘ ySąĄ nĘ ’Č
5 ìŇ yl¡Ć ’Ą C’B¿Ď =rSĆ ’Ğ MySËĂ nĎ’ĞhĲĎ hŇ IÌĄ’Č olŔ CrmĘ ’Ň IăŁ wČ ÉTol=l’Ć C’ą rĘqĘ IĂwĲČ
6 hŇ xĎ tĘŇ jĳĆ hČ Tol¡ MhËĆř lĄ ’Ğ ’YÌĄ IĄwČ : MtĲĎŇ ’Ł hŇ ‘¡Ďř dĘŇ nĲĄwĘ CnylĄŔ ’Ą M’ăĄ yYĂ ohĲ hŇ lĎ yĘQĳĎhČ

7, 8 ’nĎÄ=hŇ eĄhĂ : C‘rĲĄêĎ yx¡Č ’Č ’n¿Ď=l’Č rmĳČ ’Ň IŁ wČ : wyrĲĎxĞ’ĲČ rg¿ČŇsĎ tŇ lĆ D¡ĆhČ wĘ
MkĆŔ ylĄ ’Ğ ÉNhĆ tĘŇ ’Ć ’eąĎ=hŇ ’Ď yYĲĂ o’ Sy’ĂŔ ÉC‘dĘŇ yĲĎ=âl rSąĆ ’Ğ tŇ onębĎŇ yêăĄSĘ ylĂÁ
rbĎŔ dĎŇ CWă ‘ĞêĲČ =l’Č É l’Ąř hĎ MySąĂ nĎ’ĞlĲĎ qrČţ MkĳĆŇ ynĄy‘ĲĄBĘ bŇ oF¡ JČ NhĆŔ lĎ CWă ‘ĞwĲČ

9 ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ hŇ ’Ď lĘ hĎę =SGĆ ű CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : ytĲĂŇ rĎqĲŁ lY¿ĄBĘ C’B¡Ď NJ¿Ą =l‘Č=yJĲĂ
CrÄ YĘ pĘŇ IĂwČ MhĳĆ mĄ ì¡Ň lĘ ‘r¿ČnĎ hŇ êĎě ‘Č TopŔ SĎ TjăŁ SĘ IĂwČ ÉrCgŇlĎ =’BĲĎ dŇ xąĎ ’Ć hĲĎ

10 ÉMySĂ nĎ’ĞhĲĎ Cxą lĘ SĘ IĂwČ : tŇ lĆ DĲĎhČ rB¿Ł SĘ lĂ CS¡ GĘ IĂwĲČ dŇ ’ŔŁ mĘ ÉTolBĘ Sy’ąĂ bĎŇ
Mdy=t’
.’lm MhĄylĄ’Ğ yllhb v.6 .‘"t Nkw ,MhĆUĎ‘Ă CnyyĂhĎ wĘ ’"s v.5 .+q âl +tk ol ’"s hyl‘ rsmn v.2 .Ty

.hQĆ’ĄhĎ rybs v.8
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: CrgĲĎŇsĎ tŇ lĆ D¡ĆhČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ tĎŇ yĘBĳĎhČ Mh¡Ć ylĄ ’Ğ TolË =tŇ ’Ć C’ybÌĂŇ IĎwČ MdĎŔ yĎ=tŇ ’Ć
lodĳŇ GĎ=dŇ ‘Č wĘ NT¡Ł uĎ mĂ MyrĂŔ wĄnĘ iČ BČ ÉCJhĂ tŇ yĂBČę hČ xtČŇ jăĆ =rSĆ ’Ğ MySĂÂ nĎ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć wĲĘ 11

ìăŇ lĘ =ymĲĂ dŇ ‘Ł ť Tolę =l’Ć MySĂÁ nĎ’ĞhĲĎ CrÄ mĘ ’Ň IĲŁ wČ : xtČŇ jĲĎ hČ ’Y¿Ł mĘ lĂ C’¡ lĘ IĂwČ 12

: MoqĲ UĎ hČ =NmĂ ’Y¡Ą oh ry‘ĳĂBĎ ì¡Ň lĘ =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ wĘ ìŇ ytĆŔ nŁ bĘŇ C ìŇ yřnăĆbĎŇ C ÉNtĎŇ xĎř hŇ pŔŁ
ynăĄjĘ =tŇ ’Ć ÉMtĎŇ qĎ ‘ĞYĲČ hŇ ląĎ dĘŇ gĲĎŇ=yJĂ hŇ EĳĆhČ Moq¡ UĎ hČ =tŇ ’Ć CnxĘ nČŔ ’Ğ MytăĂŇ xĂ SĘ mČ =yJĲĂ 13

ű wynăĎtĎŇ xĞ=l’Ć ű rBăĄ dČŇ yĘwČ TolÁ ’YĄÄ IĄwČ : HtĲĎŇ xĞSĲČ lĘ ho¡ĎhyĘ Cnx¿Ą QĘ SČ yĘwČ hoĎŔhyĘ 14

ho¡ĎhyĘ tŇ yx¿Ă SĘ mČ =yJĲĂ hŇ EĆŔhČ Moqă UĎ hČ =NmĂ ÉC’~Ę CmCqą ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ wytĎę nŁ bĘŇ yxăĄ qĘ ŁlĲ
CYy’¿Ă IĎwČ hŇ lĎŔ ‘Ď rxČ èăČ hČ ÉomkĘŇ C : wynĲĎtĎŇ xĞ yn¿Ąy‘ĄBĘ qx¡Ą YČ mĘ kĂŇ yh¿Ă yĘwČ ry‘ĳĂhĎ =tŇ ’Ć 15

ÉìytĆÄ nŁ bĘŇ yêąĄSĘ =tŇ ’Ć wĘ ìÁ êĘ SĘ ’Ă =tŇ ’Ć xqČÄ žMCq rmĳŁ ’Ň lĄ Tolă BĘ Myk¡ĂŇ ’Ď lĘ UČ hČ
MySĂÁ nĎ’ĞhĲĎ CqzĂÄxĞ IĲČwČ ű HmĎő hĘ mČ tĘŇ IĲĂwČ : ry‘ĲĂhĎ Nw¿Ł ‘ĞBĲČ hŇ p¡ĆŇ iĎ êĂ =NjĆ tŇ ’ŔŁ YĎ mĘ eĂ hČ 16

Ch’¿ĚYĂř IĲŁ wČ wylĳĎ ‘Ď ho¡ĎhyĘ tŇ l¿Č mĘ xĆ BĘ wytĎŔ nŁ bĘŇ yêăĄSĘ ÉdyČbĘŇ C oêę SĘ ’Ă =dŇ yČbĘŇ C odăŇ yĎBĘ
TlăĄ UĎ hĂ ÉrmĆř ’Ň ŁIÄwČ hŇ YĎ Cxę hČ MtĎÁ ’Ł M’ĎÄ yYĂ ohĲř kĘŇ žyhĂ yĘwČ : ry‘ĲĂlĎ ZCx¿ mĂ Chx¡Ě eĂ IČwČ 17

hŇ rĎh¿ĎhĎ rJĳĎJĂ hČ =lkĎŇ BĘ dŇ m¡Ł ‘ĞêĲČ =l’ĲČ wĘ ìŇ yrĆŔ xĞ’ĲČ TyBăĂ êČ =l’Č ìŇ SĆŔ pĘŇ nČ=l‘Č
’nĎ ţ=hŇ eĄhĂ : ynĲĎdŇŁ ’Ğ ’n¡Ď=l’Č MhĳĆ lĄ ’Ğ Tol¡ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : hŇ pĲĆŇ iĎ êĂ =NjĆ Tl¡Ą UĎ hĂ 18, 19

ydĂŔ UĎ ‘Ă ÉtĎ yWĂÄ ‘Ď rSąĆ ’Ğ ìę DĘsĘ xČ lDăĄgĘŇêČ wČ ůìynĆy‘ĄBĘ ÈNxĄ ìăŇ DĘbĘŇ ‘Č ’YĎÄ mĎ
ynĂ q¿ČBĎ dĘŇ êĂ =NjĆ hŇ rĎhĎŔ hĎ TlăĄ UĎ hĂ lĘ É lkČŇ C’ âlą ykĂę nŁ ’ĲĎ wĘ ySĳĂ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć tŇ oy¡xĞhĲČ lĘ
’yhăĂ wĘ hŇ UĎ S¡Ď sCn¿lĎ hŇ bËĎŇ rŁ qĘ tŇ ’Ň EÌŁ hČ ry‘ĂÄ hĎ ’nĎ ţ=hŇ eĄhĂ : yêĂ mĲČ wĎ hŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ 20

rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ySĲĂ pĘŇ nČ yx¿Ă tĘŇ C ’wh¡Ă r‘ËĎYĘ mĂ âl¿ hĞ hŇ UĎ SĎę ’eĎÁ hŇ TĎÄ lĘ UĲĎ ’Ă r‘ĳĎYĘ mĂ 21

ry‘¡ĂhĎ =tŇ ’Ć yJ¿Ă pĘŇ hĎ yêËĂ lĘ bĂŇ lĘ hŇ EĳĆhČ rbăĎŇ DĎlČ MG¡Č ìŇ ynĆŔ pĎŇ ytĂŇ ’Ň WăĎ nĎ ÉheĄhĂ wylĎŔ ’Ą
rbĎŔ DĎ tŇ oWă ‘Ğř lĲČ É lkČŇ C’ âlą yJăĂ hŇ UĎ SĎŔ TlăĄ UĎ hĂ ÉrhĄ mČ : êĎrĘBĲČ DĂ rS¿Ć ’Ğ 22

’Ď YăĎř yĎ SmĆ è¡Ć hČ : r‘Č oYĲ ry‘¡ĂhĎ =MSĲĄ ’r¿ĎqĎ NJËĄ =l‘Č hŇ UĎ SĳĎ ì¡Ň ’ĞBĲŁ =dŇ ‘Č 23

hŇ r¡ĎmŁ ‘Ğ=l‘Č wĘ MdËŇŁ sĘ =l‘Č ryTÌĂ mĘ hĂ hoĎęhywĲČ : hŇ rĎ‘ĞYĲŁ ’B¿Ď Tol¡ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č 24

l’ĄŔ hĎř MyrăĂ‘ĎhĲĆ =tŇ ’Ć ÉëpŇŁ hĞ IĲČwĲČ : MyĂmĲĎ èĎ hČ =NmĂ ho¡ĎhyĘ tŇ ’¿Ą mĄ S’ĳĄ wĎ tŇ yrăĂpĘŇ GĎ 25

TB¿Ą êČ wČ : hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ xmČ Y¡Ć wĘ MyrĂŔ ‘ĎhĲĆ ybăĄŇ SĘ yĲŁ =lJĎ Ét’Ą wĘ rJĳĎJĂ hČ =lJĎ tŇ ’¡Ą wĘ 26

rqĆBĳŁ BČ Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č MJ¿Ą SĘ IČwČ : xlČ mĲĆ bŇ yY¿Ă nĘ yh¡Ă êĘ wČ wyrĳĎxĞ’ĲČ mĄ oê¡SĘ ’Ă 27

Mwqmh=l’
Ch’ĚyYĂ oIwČ ymlVwry ,yllhb Nk v.16 .ìynĆbĎ C tlm ’lb Kytnbw ìynĆtĎxĞ l"nw ,y"tw V"x Nkw ìynĆBĎ ’"s v.12

.rsx tŁW‘ĞlČ yllhb ,ymlVwry Nk v.22 .‘"t Nk CrmĘ ’IŁ wČ l"Y v.17 .Vgd M’Ď yYĂ ohJĘ n"b v.17 .’lm
.hQĆ’ĄhĎ rybs v.25 .h’YĘ yĎ rybs v.23
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28 ynąĄjĘ =l‘Č PŇ qĄę SĘ IČwČ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄjĘ =tŇ ’Ć MS¡Ď dŇ mČ ‘¿Ď=rSĆ ’Ğ MoqŔ UĎ hČř =l’ĆÄ
rTăŁ yqĂ ÉhlĎ ‘Ď hŇ eąĄhĂ wĘ ’rĘIČęwČ rJĳĎJĂ hČ ZrĆ’ăĆ yn¡ĄjĘ ÍlJĎ l‘¿ČwĘ hŇ rĎŔ mŁ ‘ĞwĲČ ÉMdŇŁ sĘ

29 rJĎŔ JĂ hČ yrăĄ‘Ď=tŇ ’Ć ÉMyhĂ Łl’Ĺ tŇ xąĄ SČ BĘ yhĂę yĘwČ : NSĲĎ bĘŇ JĂ hČ rT¡Ł yqĂ JĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ
hŇ kĎŔ pĄŇ hĞhĲČ ëŇ oêămĂ ÉTol=tŇ ’Ć xQąČ SČ yĘwČ MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć Myh¡Ă Łl’Ĺ rJ¿Ł zĘIĂwČ

30 r‘Čř o~Á mĂ TolÄ ž l‘Č IČwČ : TolĲ Nh¡Ą BĎ bŇ S¿Č yĎ=rSĆ ’Ğ MyrĂŔ ‘ĎhăĆ =tŇ ’Ć ÉëpŇŁ hĞBĲČ
ÉbSĆ IĄÄwČ r‘Č oYĳBĘ tŇ bĆŇ SăĆ lĎ ’r¡ĄyĎ yJ¿Ă oUŔ ‘Ă ÉwytĎŇ nŁ bĘŇ yêąĄSĘ C rhĎę BĎ bŇ SĆ IăĄwČ

31 hŇ r¡Ďy‘Ă ~Ę hČ =l’Ć hŇ rËĎykĂŇ BĘ hČ rmĆ ’Ň êÌŁ wČ : wytĲĎŇ nŁ bĘŇ yê¿ĄSĘ C ’Ch¡ hŇ rĎŔ ‘ĎUĘ BČ
32 hŇ kĎÄ lĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lJĎ ëŇ rĆd¡ĆŇ JĘ CnylĄŔ ‘Ď ’ř obăŇ lĎ ÉZrĆ’ĎÄ BĎ Ny’ąĄ Sy’ĂÄ wĘ NqĳĄzĎ CnybăĂŇ ’Ď
33 íyqÌĆSĘ êČ wČ : ‘rČzĲĎ Cnyb¡ĂŇ ’Ď mĲĄ hŇ I¿ĆxČ nĘ C oUĳ ‘Ă hŇ băĎŇ JĘ SĘ nĂ wĘ NyĂy¡Č CnybËĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć hŇ qÌĆSĘ nČ

hĎ ybĂŔ ’Ď =tŇ ’Ć bŇ JăČ SĘ êĂ wČ ÉhrĎykĂŇ BĘ hČ ’bąŇŁ êĎ wČ ’Chĳř hŇ lĎ yĘQăČ BČ NyĂy¡Č NhËĆ ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć
34 ÉhrĎykĂŇ BĘ hČ rmĆ ’Ň êąŁ wČ tŇ rĎŔ xĽUĲĎ mĲĂ ÉyhĂ yĘwĲČ : HmĲĎ CŁqř bĘŇ C Hb¡ĎŇ kĘŇ SĂ BĘ ‘d¿ČŇ yĎ=âlĲ wĘ

hŇ lĎ yĘQČęhČ =MGČ NyĂyČÁ CeqĆÄ SĘ nČ ybĳĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć SmĆ ’¡Ć yêĂ bĘŇ k¿ČŇ SĎ =NhĲĄ hŇ rĎŔ y‘Ă ~Ę hČ =l’Ć
35 hŇ lĎ yĘQÌČBČ MGăČ íyqĆÁ SĘ êČ wČ : ‘rČzĲĎ Cnyb¡ĂŇ ’Ď mĲĄ hŇ I¿ĆxČ nĘ C oUŔ ‘Ă ybăĂŇ kĘŇ SĂ Éy’Ă bÄŁ C

‘d¿ČŇ yĎ=âlĲ wĘ oUŔ ‘Ă bŇ JăČ SĘ êĂ wČ ÉhrĎy‘Ă ~Ę hČ MqĎ êąĎ wČ NyĂyĳĎ Nh¡Ć ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć ’ChË hČ
36, 37 dŇ lĆ êąĄ wČ : NhĲĆ ybĂŇ ’ĞmĲĄ Tol¡ =tŇ onĲ bĘŇ yê¿ĄSĘ íyrËĆhĞêĲČ wĲČ : HmĲĎ qĚbĘŇ C Hb¡ĎŇ kĘŇ SĂ BĘ

: MoIĲhČ =dŇ ‘Č bŇ ’¡Ď om=ybĲĂŇ ’Ğ ’Ch¿ bŇ ’ĳĎ om om¡ SĘ ’r¿ĎqĘ êĂ wČ NBĄŔ ÉhrĎykĂŇ BĘ hČ
38 yb¿ĂŇ ’Ğ ’ChË yUĳĂ ‘Č=NBĆ om¡ SĘ ’r¿ĎqĘ êĂ wČ NBĄŔ hŇ dĎŇ lĘ yăĎ É’whĂ =MgČŇ hŇ rąĎy‘Ă ~Ę hČ wĘ
k hŇ YĎ rĘ’ăČ ÉMhĎ rĎbĘŇ ’Č MèąĎ mĂ ‘iČÄ IĂwČ : MoIĲhČ =dŇ ‘Č NoU¡ ‘Č=ynĲĄbĘŇ sŘ16

2 MhËĎ rĎbĘŇ ’Č rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : rrĲĎgĘŇBĂ rgĎŇ I¡ĎwČ rCSĳ NybăĄŇ C Sd¡ĄŇ qĎ =NyBĲĄ bŇ SĆ I¿ĄwČ bŇ gĆŇ eĆŔ hČ
xu¡ČIĂwČ rrĎŔ GĘ ëŇ lĆ măĆ ÉëlĆ mĆÄ ybĂŇ ’Ğ xlČęSĘ IĂwČ ’whĳĂ ytĂŇ xăŁ ’Ğ oê¡SĘ ’Ă hŇ r¿ĎWĎ =l’Ć

3 olę rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ lĎ yĘQĳĎhČ Molă xĞBĲČ ëŇ lĆ m¡Ć ybĂŇ ’Ğ=l’Ć MyhËĂ Łl’Ĺ ’bÌŇŁ IĎwČ : hŇ rĲĎWĎ =tŇ ’Ć
4 ëŇ lĆ mĆě ybĂŇ ’Ğ wĲČ : l‘ČBĲĎ tŇ lČ ‘¿ĚBĘ ’wh¡Ă wĘ êĎxĘ qČŔ lĎ =rSĆ ’Ğ hŇ èăĎ ’Ă hĲĎ =l‘Č ÉtmĄ ì¿Ň eĘ hĂ
5 ’Chą âlÄhĞ : gŇrĲŁ hĞêĲČ qyD¡ĂYČ =MGČ yog¿ŇhĞ ynĎědŇŁ ’Ğř rmČě ’Ň IŁ wČ hĎ ylĳĆ’Ą bŇ r¡ČqĎ âl¿

ybËĂŇ bĎŇ lĘ =MtĎŇ BĘ ’Chĳ yxăĂ ’Ď hŇ r¡ĎmĘ ’ĲĎ ’wřh¿Ă =MgČŇ=’yhĲĂ wĘ ’whĂŔ ytĂŇ xăŁ ’Ğ ÉylĂ =rmČ ’ĲĎ
6 MGăČ MŁlęxĞBĲČ MyhĂÁ Łl’ĹhĲĎ wylĎÄ’Ą žrmĆ ’Ň IŁ wČ : tŇ ’Ň zĲŁ ytĂŇ yW¿Ă ‘Ď yj¡ČJČ Ny¿Ł qĘ nĂ bĘŇ C

ì¡Ň tĘŇ o’Ĳ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ =MGČ ëŇŁWÌ xĘ ’Ć wĲĎ tŇ ’Ň ŁEŔ tĎŇ yWăĂ ‘Ď ÉìbĘŇ bĲĎŇ lĘ =MtĎŇ bĘŇ yJąĂ ÉyêĂ ‘Ę dČÄ yĎ ykąĂŇ nŁ ’ĲĎ
yl=wTxm
Nk v.30 .‘"tb rJĎ JĂ hČ ynĄjĘ l‘w ,y"k ’"tw V"x Nkw Zr’=lkĎ ynĄjĘ =l‘w ’"s v.28 .MoqŔ UĎhČÄ=l’Ć ’"s v.27

.wŁ l‘ dwqn v.33 .y"t Nkw ’ChhČ rybs v.33 .rsx ’bŁ lĎ yllhb v.31 .rsx r‘Č~Ł mĂ ymlVwry ,yllhb
.’yhĂ yllhb v.5 .hoĎhyĘ ’"s v.4 .k



30 tyV’rb 20. 7–21. 6

=tŇ SĆ ’ĲĄ bŇ SąĄ hĎ hŇ êĎę ‘Č wĘ : hĎ ylĲĆ ’Ą ‘ČG¿Ł nĘ lĂ ìŇ yê¡Ă tČŇ nĘ =âlĲ NJ¿Ą =l‘Č ylĳĂ =oTř xĞmĲĄ 7

‘DČť bŇ ySĂę mĄ ìăŇ nĘ y’ĲĄ =M’Ă wĘ hŇ yĳĄxĘ wĲĆ ì¡Ň dĘŇ ‘ČBĲČ lQ¿Ą jČ tĘŇ yĂwĘ ’ChŔ ’ybăĂŇ nĎ=yJĲĂ ÉSy’Ă hĎ
rqĆBęŁ BČ ëŇ lĆ mĆÁ ybĂŇ ’Ğ MJĄÄ SĘ IČwČ : ëŇ lĲĎ =rSĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ hŇ ê¡Ď’Č tŇ CmŔ êĎ tŇ omă =yJĂ 8

MhĳĆ ynĄzĘ’Ď BĘ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myr¿ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ =tŇ ’Ć rBËĄdČŇ yĘwČ wydĎŔ bĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ lĘ É’rĎqĘ IĂwČ
olÁ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ MhĎę rĎbĘŇ ’Č lĘ ëŇ lĆ mĆÁ ybĂŇ ’Ğ ’rĎÄ qĘ IĂwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ MyS¡Ă nĎ’ĞhĲĎ C’¿ rĘyIĲĂwČ 9

yê¡Ă kĘŇ lČ mĘ mČ =l‘Č wĘ ylËČ ‘Ď tĎŇ ’Ň bÌĄŇ hĄ =yJĲĂ ëŇ lĎŔ ytĂŇ ’Ň TăĎ xĎ =hŇ mĆ C ÉCnQĎÄ tĎŇ yWąĂ ‘Ď=hŇ mĆ
rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : ydĲĂŇ UĎ ‘Ă tĎŇ yW¡Ă ‘Ď CWŔ ‘Ď yĲĄ=âl rSăĆ ’Ğ ÉMyWĂ ‘ĞmĲČ hŇ lĳĎ dŇŁ gĘŇ hŇ ’ăĎ TĎ xĞ 10

: hŇ EĲĆhČ rb¿ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć tĎŇ yW¡Ă ‘Ď yJ¿Ă tĎŇ y’ĂŔ rĎ hŇ măĎ MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č =l’Ć ëŇ lĆ m¡Ć ybĂŇ ’Ğ
hŇ EĳĆhČ Moq¡ UĎ BČ MyhĂŔ Łl’Ĺ tŇ ’ăČ rĘyĂ=Ny’ĲĄ qrČť yêĂ rĘmČŔ ’Ď yJăĂ MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ 11

’whĂŔ ÉybĂŇ ’Ď =tŇ bČŇ ytąĂŇ xŁ ’Ğ hŇ nĎęmĘ ’Ď =MgČŇ wĘ : yêĲĂ SĘ ’Ă rb¿ČŇ DĘ=l‘Č ynĂ Cřg¡ŇrĎhĞ wĲČ 12

ytĂę ’Ł C‘ătĘŇ hĂ rř SÌĆ ’ĞJĲČ yhĂÂ yĘwČ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ yl¡Ă =yhĂ êĘ wČ yUĳĂ ’Ă =tŇ bČŇ âlă ëŇ ’¡Č 13

ydĳĂŇ UĎ ‘Ă yW¡Ă ‘ĞêĲČ rS¿Ć ’Ğ ëŇ DĄŔ sĘ xČ hŇ zăĆ HlĎŔ rmăČ ’Ł wĲĎ ůybĂŇ ’Ď tŇ yBăĄmĂ ÈMyhĂ Łl’Ĺ
xuČÄ IĂwČ : ’ChĲ yx¿Ă ’Ď yl¡Ă =yrĂmĘ ’Ă hŇ UĎ SĎŔ ’obăŇ nĎ rSăĆ ’Ğ ÉMoqUĎ hČ =lJĎ l’ąĆ 14

olŔ bŇ SĆ IăĎwČ MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č lĘ Nê¡Ą IĂwČ tŇ xŔŁ pĎŇ SĘ C ÉMydĂŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ rqĎę bĎŇ C N’Ň YăřŁ ëŇ lĆ mĆÁ ybĂŇ ’Ğ
bŇ oF¿ BČ ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ yY¡Ă rĘ’Č hŇ e¿ĄhĂ ëŇ lĆ mĆŔ ybĂŇ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : oêĲ SĘ ’Ă hŇ r¿ĎWĎ tŇ ’¡Ą 15

ëŇ yxĂŔ ’Ď lĘ ÉPsĆ JĆÄ PŇ lĆ ’ąĆ yêĂ tČÁ nĎ hŇ eĄÄhĂ rmČę ’Ď hŇ răĎWĎ lĘ C : bŇ SĲĄ ìŇ yn¡Ćy‘ĄBĘ 16

: tŇ xČ kĲĎŇ nŁ wĘ lJ¡Ł tŇ ’¿Ąř wĘ ëŇ êĳĎ’Ă rSăĆ ’Ğ lk¡ŇŁ lĘ MyĂnČŔ y‘Ą tŇ Csă JĘ ÉëlĎ =’Ch hŇ eąĄhĂ
ëŇ lĆ mÌĆ ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć MyhĂÁ Łl’Ĺ ’jĎÄ rĘIĂwČ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ =l’Ć Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č lQ¿Ą jČ tĘŇ IĂwČ 17

MxĆ r¡Ć=lJĎ dŇ ‘¿ČBĘ hoĎŔhyĘ ÉrYČ ‘Ď rYąŁ ‘Ď=yJĲĂ : CdŇ lĲĄ IĄwČ wyt¡ĎŇ hŁ mĘ ’Č wĘ oêËSĘ ’Ă =tŇ ’Ć wĘ 18

: MhĲĎ rĎbĘŇ ’Č tŇ SĆ ’¿Ą hŇ r¡ĎWĎ rb¿ČŇ DĘ=l‘Č ëŇ lĆ mĳĆ ybĂŇ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ
sŘ17 hŇ r¡ĎWĎ lĘ hoËĎhyĘ W‘Č IÌČwČ rmĳĎ ’Ď rSăĆ ’ĞJĲČ hŇ r¡ĎWĎ =tŇ ’Ć dŇ q¿ČjĎ hoËĎhywĲČ ’k

dŇ ‘Ąě oUlČ wynĳĎqĚzĘlĂ NB¡Ą MhËĎ rĎbĘŇ ’Č lĘ hŇ rÌĎWĎ dŇ lĆ êĄÄ wČ žrhČ êČ wČ : rBĲĄ DĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ 2

=dŇ lČ oeĲ hČ onÌBĘ =MSĆ =tŇ ’Ć MhĎÁ rĎbĘŇ ’Č ’rĎÄ qĘ IĂwČ : MyhĲĂ Łl’Ĺ ot¡Ň ’Ł rB¿Ć DĂ=rSĆ ’Ğ 3

onŔ BĘ qxăĎ YĘ yĂ=tŇ ’Ć ÉMhĎ rĎbĘŇ ’Č lmĎ IąĎwČ : qxĲĎ YĘ yĂ hŇ r¡ĎWĎ oQ¿ =hŇ dĎŇ lĘ yĲĎ=rSĆ ’Ğ olË 4

tŇ ’ăČ mĘ =NBĆ Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č wĘ : MyhĲĂ Łl’Ĺ ot¡Ň ’Ł hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ MymĳĂ yĎ tŇ n¡ČmŁ SĘ =NBĆ 5

hŇ WĎ ‘¿Ď qxěŁ YĘ hŇ rĎŔ WĎ rmĆ ’Ň êăŁ wČ : onĲ BĘ qx¿Ď YĘ yĂ tŇ ’¡Ą olŔ dŇ lĆ CăĎhĂ BĘ hŇ nĳĎSĎ 6

yl
.ÈMyhĂŁl’Ĺ ű yt¿Ă ’Ł C‘ÄtĘŇ hĂ =rSĆ ’ĞJĲČ ’"s v.13 .rsx ynĂ gĚrĎhĞwČ ymlVwry ,yllhb Nk v.11 .yrq ’oTxĞmĄ v.6

.lJ¡Ł =t’ĆwĘ ’"s v.16 .z"T qwsp Nyy‘ : N’Y PsĆJĆ PlĆ’Ć ‘"tb v.14
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7 MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č lĘ É lQĄ mĂ ymąĂ rmĆ ’Ň êęŁ wČ : ylĲĂ =qxČ YĞř yĲĂ ‘Čm¡Ą èŁ hČ =lJĎ MyhĳĂ Łl’Ĺ yl¡Ă
8 lmĳČ GĎ IĂwČ dŇ lĆ I¡ĆhČ lD¿ČgĘŇ IĂwČ : wynĲĎqĚzĘlĂ Nb¡ĄŇ yêĂ dĘŇ l¿Č yĎ=yJĲĂ hŇ rĳĎWĎ Myn¡ĂbĎŇ hŇ qĎ yn¿ĂyhĄ
9 ’rĆêĄÄ wČ : qxĲĎ YĘ yĂ=tŇ ’Ć lm¿Ą GĎhĂ Moy¡BĘ lodŔ gĎŇ hŇ êăĆSĘ mĂ ÉMhĎ rĎbĘŇ ’Č W‘Č IąČwČ

: qxĲĆř YČ mĘ Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č lĘ hŇ d¿ĎŇ lĘ yĲĎ=rSĆ ’Ğ tŇ yrËĂYĘ UĂ hČ rgÌĎŇhĎ =NBĆ =tŇ ’ĲĆ hŇ rĎÁ WĎ
10 ÉSrČyyĂ âlą yJăĂ HnĳĎBĘ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ’Ň E¡Ł hČ hŇ m¿Ď ’Ď hĲĎ SrËĄGĎ MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č lĘ ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ
11 ynăĄy‘ĄBĘ dŇ ’¡Ł mĘ rbËĎŇ DĎhČ ‘rČIÌĄwČ : qxĲĎ YĘ yĂ=M‘Ă yn¡ĂBĘ =M‘Ă tŇ ’Ň ŁEŔhČ hŇ măĎ ’Ď hĲĎ =NBĆ
12 ‘rąČyĄ=l’Č MhĎę rĎbĘŇ ’Č =l’Ć MyhĂÁ Łl’Ĺ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : onĲ BĘ tŇ d¿ŇŁ o’ l‘¡Č MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č

hŇ r¡ĎWĎ ìŇ ylËĆ’Ą rm¿Č ’Ň êŁ rSĆÄ ’Ğ ž lJŁ ìŇ tĆŔ mĎ ’Ğ=l‘Č wĘ r‘ČeăČhČ =l‘Č ÉìynĆÄ y‘ĄBĘ
13 hŇ m¡Ď ’Ď hĲĎ =NBĆ =tŇ ’Ć Mg¿ČŇ wĘ : ‘rČzĲĎ ì¡Ň lĘ ’r¿ĄuĎ yĂ qxĎŔ YĘ yĂbĘŇ yJăĂ HlĳĎ qŁ BĘ ‘măČ SĘ
14 žMxĆ lĆ =xuČ IĲĂwČ rqĆBÃŁ BČ ű MhăĎ rĎbĘŇ ’Č MJăĄ SĘ IČwČ : ’ChĲ ì¡Ň ‘ĞrĘzĲČ yJ¿Ă CemĳĆ yWĂ ’Ğ yogăŇlĘ

hĎ xĳĆ QĘ SČ yĘwĲČ dŇ lĆ I¡ĆhČ =tŇ ’Ć wĘ HmËĎ kĘŇ SĂ =l‘Č Mř WÌĎ rgĎŇhĎ ţ=l’Ć NêăĄ IĂwČ MyĂmČÁ tŇ mČ xĄÄ wĘ
15 tŇ mĆ xĳĆ hČ =NmĂ MyĂU¡ČhČ Cl¿ kĘŇ IĂwČ : ‘bČŇ SĲĎ r’¿Ą BĘ rB¡Č dĘŇ mĂ BĘ ‘tČŇ êĄŔ wČ ëŇ lĆ êăĄ wČ
16 HlĎÁ bŇ SĆ êĄÄ wČ žëlĆ êĄ wČ : MxĲĂ yvĂ hČ dŇ x¿Č ’Č tŇ xČ ê¡Č dŇ lĆ IĆŔhČ =tŇ ’Ć ÉëlĄřSĘ êČ wČ

dŇ lĆ IĳĎhČ tŇ omă BĘ hŇ ’¡Ć rĘ’Ć =l’Č hŇ rĎŔ mĘ ’ĲĎ yJăĂ tŇ SĆ qĆŔ ywăĄxĞTĲČ mĘ JĂ ÉqxĄ rĘhČ dŇ gĆŇ eĆęmĂ
17 loqă =tŇ ’Ć ÈMyhĂ Łl’Ĺ ‘măČ SĘ IĂwČ : OĘ bĘŇ êĲĄ wČ Hl¡Ď qŁ =tŇ ’Ć ’ř v¿Ď êĂ wČ dŇ gĆŇ eĆŔ mĂ bŇ SĆ êăĄ wČ

rmĆ ’Ň I¿Ł wČ MyĂmČŔ èĎ hČ =NmĂ ÉrgĎŇhĎ =l’Ć ű MyhąĂ Łl’Ĺ ëŇ ’ČÄ lĘ mČ ž’rĎqĘ IĂwČ ůr‘ČeČhČ
r‘Če¡ČhČ loq¿ =lř’Ć MyhËĂ Łl’Ĺ ‘mÌČ SĎ =yJĲĂ y’ĂŔ rĘyêăĂ =l’Č rgĳĎŇhĎ ëŇ QăĎ =hŇ mČ Hl¡Ď

18 oBĳ ëŇ d¡ĄŇ yĎ=tŇ ’Ć yqĂ yz¿ĂxĞhĲČ wĘ r‘ČeČŔ hČ =tŇ ’Ć y’ăĂ WĘ ymĂ Cqť : MSĲĎ =’Ch rS¿Ć ’ĞBĲČ
19 r’ăĄ BĘ ’rĆê¡ĄwČ hĎ ynĆŔ y‘Ą=tŇ ’Ć ÉMyhĂ Łl’Ĺ xqąČpĘŇ IĂwČ : CemĲĆ yWĂ ’Ğ lod¡Ň GĎ yog¿ŇlĘ =yJĲĂ
20 yhÌĂ yĘwČ : r‘ČeĲĎhČ =tŇ ’Ć qĘ SĘ ê¡Č wČ MyĂmČŔ ÉtmĆ xĄÄ hČ =tŇ ’Ć ’QąĄ mČ êĘ wČ ëŇ lĆ êĄÁ wČ MyĂmĳĎ

: tŇ èĲĎ qČ hŇ b¿ĆŇ rŁ yh¡Ă yĘwČ rBĎŔ dĘŇ UĂ BČ ÉbSĆ IĄÄwČ lDĳĎgĘŇ IĂwČ r‘Če¡ČhČ =tŇ ’Ć MyhËĂ Łl’Ĺ
21 : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ hŇ è¡Ď ’Ă oUË ’Ă ol¿ =xuČ êĲĂ wČ NrĳĎ’Ň jĎ rBăČ dĘŇ mĂ BĘ bŇ SĆ I¡ĄwČ

22 Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č =l’Ć o’Ŕ bĎŇ YĘ =rWČ É lkŇŁ ypĂŇ C ëŇ lĆ mĆę ybĂŇ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ’whĂŔ hČ tŇ ‘ăĄBĎ ÉyhĂ yĘwĲČ
23 yQąĂ hŇ ‘ĎbĘŇ èĎÄ hĂ hŇ êĎę ‘Č wĘ : hŇ WĲĆ ‘Ł hŇ ê¡Ď’Č =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ BĘ ìŔ UĘ ‘Ă MyhăĂ Łl’Ĺ rmĳŁ ’Ň lĄ

ytĂŇ yWąĂ ‘Ď=rSĆ ’Ğ dŇ sĆ xĆÁ JČ yDĳĂkĘŇ nĆlĘ C yn¡ĂynĂ lĘ C ylĂŔ rqăŁ SĘ êĂ =M’Ă hŇ eĎhĄŔ ÉMyhĂ Łl’Ň bĲĄŇ
Km‘
l"Yw rxw’m Mdqwm l"n v.14 .yrY qxĄYm y"k Myrps bwrb v.9 .qxYĘ y Myrps hzy’b v.6 .’k
Nk OĘ bĘ IĄwČ oloq=t’Ć dlĆIĆhČ ’vĎ IĂwČ l"Y v.16 .xnwmb ëŇăĄlSĘ êČwČ ’"s v.15 .‘"t Nk HmĎkĘ SĂ =l‘Č MWĎ dlĆIĆhČ=t’ĆwĘ

.‘"tw y"t ,’"t ,V"x Nkw =t’Ć ’"s v.17 .‘"t
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ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : HBĲĎ hŇ êĎrĘG¿Č=rSĆ ’Ğ ZrĆ’¡ĎhĎ =M‘Ă wĘ ydĂŔ UĎ ‘Ă hŇ WăĆ ‘ĞêĲČ ÉìUĘ ‘Ă 24

ÉtodŇ ’Ł =l‘Č ëŇ lĆ mĳĆ ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č xČ k¿ĂŇ ohwĘ : ‘ČbĲĄŇ èĎ ’Ă yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č 25

âlă ëŇ lĆ mĆŔ ybĂŇ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ëŇ lĆ mĲĆ ybĂŇ ’Ğ yd¿ĄŇ bĘŇ ‘Č Cl¡ zĘGĲĎ rS¿Ć ’Ğ MyĂUČŔ hČ r’ăĄ BĘ 26

MgÌČŇ wĘ yQĂę êĎdĘŇ GăČhĂ =âlĲ hŇ êĎÂ’Č =MgČŇ wĘ hŇ EĳĆhČ rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć hŇ W¡Ď ‘Ď ym¿Ă yêĂ ‘Ę dČŔ yĎ
Nê¡Ą IĂwČ rqĎŔ bĎŇ C N’Ň YăŁ ÉMhĎ rĎbĘŇ ’Č xuąČIĂwČ : MoIĲhČ yê¿Ă lĘ BĂ yêĂ ‘Ę m¡Č SĎ âl¿ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ 27

‘bČŇ SËĆ =tŇ ’Ć MhĎę rĎbĘŇ ’Č bŇ ~ăĄ IČwČ : tŇ yrĲĂBĘ Mh¡Ć ynĄSĘ Ct¿Ň rĘkĘŇ IĂwČ ëŇ lĆ mĳĆ ybĂŇ ’ĞlĲČ 28

hŇ eĎhĄę hŇ măĎ MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č =l’Ć ëŇ lĆ m¡Ć ybĂŇ ’Ğ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : NhĲĆ DĘbČŇ lĘ N’Ň ~¡Ł hČ tŇ ŁW¿ bĘŇ JĂ 29

=tŇ ’Ć yJĂ ť rmĆ ’Ň ŁIěwČ : hŇ nĎDĲĎbČŇ lĘ êĎbĘŇ ~¡Č hĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ ÉtŁWbĎŇ JĘ ‘bČŇ SąĆ 30

yêĂ rĘp¡ČŇ xĎ yJ¿Ă hŇ dĎŔ ‘ĄlĘ yQăĂ =hŇ yĆhĘ êĲĂ ÉrCbŇ ‘ĞBĲČ ydĳĂŇ IĎmĂ xu¡ČêĂ tŇ ŁWŔ bĎŇ JĘ ‘bČŇ SăĆ
yJËĂ ‘bČŇ SĳĎ r’ăĄ BĘ ’Ch¡ hČ Moq¿ UĎ lČ ’rËĎqĎ NJĄę =l‘Č : tŇ ’Ň EĲŁ hČ r’¿Ą BĘ hČ =tŇ ’ĲĆř 31

ëŇ lĆ mĆę ybĂŇ ’Ğ MqĎ IăĎwČ ‘bČŇ SĳĎ r’ăĄ bĘŇ BĂ tŇ yr¡ĂbĘŇ Ct¿Ň rĘkĘŇ IĂwČ : MhĲĆ ynĄSĘ C‘¡BĘ SĘ nĂ MS¿Ď 32

r’ăĄ bĘŇ BĂ lSĆ ’¡Ąř ‘F¿Č IĂwČ : MyêĲĂ SĘ lĂ jĘ ZrĆ’¿Ć=l’Ć CbŇ S¡Ě IĎwČ o’Ŕ bĎŇ YĘ =rWČ É lkŇŁ ypĂŇ C 33

ZrĆ’¿ĆBĘ MhËĎ rĎbĘŇ ’Č rgĎŇ IÌĎwČ : MlĲĎ o‘ l’¿Ą ho¡ĎhyĘ MS¿Ą BĘ MSĎŔ =’rĎqĘ IĂÄwČ ‘bČŇ SĳĎ 34

: MyBĲĂ rČ Mym¿Ă yĎ Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ
śsŘ18 rmĆ ’Ň IăŁ wČ MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć hŇ i¡Ď nĂ MyhĂŔ Łl’ĹhăĎ wĘ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ ÉrxČ ’Č yhĂę yĘwČ bk

ìąŇ dĘŇ yxĲĂ yĘ=tŇ ’Ć ÉìnĘ BĂ =tŇ ’Ć ’nĎ ţ=xqČ rmĆ ’Ň ŁIÃwČ : ynĂ eĲĄhĂ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č wylĎŔ ’Ą 2

ÉMSĎ ChląĄ ‘ĞhĲČ wĘ hŇ IĳĎrĂUĲŁ hČ ZrĆ’¡Ć=l’Ć ìŔ lĘ =ëŇ lĆÄ wĘ qxĎŔ YĘ yĂ=tŇ ’Ć ÉêĎbĘŇ hČÄ ’Ď =rSĆ ’Ğ
MhĎÁ rĎbĘŇ ’Č MJĄÄ SĘ IČwČ : ìŇ ylĲĆ ’Ą rm¿Č ’Ł rS¡Ć ’Ğ MyrĂŔ hĎ hĲĆ dŇ xăČ ’Č l‘Č ť hŇ lĎŔ ‘Ł lĘ 3

tŇ ’¡Ą wĘ oêŔ ’Ă ÉwyrĎ‘ĎnĘ ynąĄSĘ =tŇ ’Ć xuČÂ IĂwČ orŔ mŁ xĞ=tŇ ’Ć ÉSbŇŁ xĞ IĲČwČĲ rqĆBęŁ BČ
=rSĆ ’Ğ Moq¡ UĎ hČ =l’Ć ëŇ lĆ IĄŔwČ MqĎ IăĎwČ hŇ lĎŔ ‘Ł yYăĄ‘Ğ É‘uČ bČŇ yĘwČ onĳBĘ qxăĎ YĘ yĂ
wynËĎy‘Ą=tŇ ’Ć MhÌĎ rĎbĘŇ ’Č ’vĎÄ IĂwČ ySĂę ylĂ èĘ hČ MoIăBČ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ ol¿ =rmČ ’ĲĎ 4

Mk¿ĆŇ lĎ =CbĲŇ SĘ wyrĎę ‘ĎnĘ =l’Ć MhĎÁ rĎbĘŇ ’Č rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : qxĲŁ rĎmĲĄ Moq¡ UĎ hČ =tŇ ’Ć ’rĘI¿ČwČ 5

hŇ bĎŇ CS¿ nĎ wĘ hŇ w¡ĆxĞêĲČSĘ nĲĂ wĘ hŇ JĳŁ =dŇ ‘Č hŇ k¡ĎŇ lĘ nĲĄ r‘ČeČŔ hČ wĘ ynăĂ’Ğ wĲČ romŔ xĞhĲČ =M‘ĲĂ ÉhjŁ
onŔ BĘ qxăĎ YĘ yĂ=l‘Č ÉMWĆ IĎÄwČ hŇ lĎę ‘Ł hĲĎ yYăĄ‘Ğ=tŇ ’Ć MhĎÁ rĎbĘŇ ’Č xuČÄ IĂwČ : MkĲĆŇ ylĄ ’Ğ 6

rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : wDĲĎxĘ yČ Mh¡Ć ynĄSĘ Ck¿Ň lĘ IĲĄwČ tŇ lĆ kĳĆŇ ’ĞUĲČ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ S’¡Ą hĎ =tŇ ’Ć odŔ yĎBĘ xuăČIĂwČ 7

rmĆ ’Ň ŁIęwČ ynĳĂbĘŇ yeĂ eăĆhĂ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ ybĂŔ ’Ď rmĆ ’Ň IăŁ wČ ÉwybĂŇ ’Ď MhąĎ rĎbĘŇ ’Č =l’Ć qxĎÁ YĘ yĂ
hnh

.rds N’k Ny’ ’"sb v.1 .bk .lSĆ ’Ć ’"s v.33 .’y‘g ’lb =t’Ć n"b v.30



22. 8–24 ’ryw 33

8 MyhĂÂŁl’Ĺ MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ lĲĎ ‘Ł lĘ hŇ v¡Ć hČ hŇ I¿Ą’Č wĘ MyYĂŔ ‘ĄhăĎ wĘ ÉS’Ą hĎ hŇ eąĄhĂ
9 =l’ĲĆ C’bęŁ IĎwČ : wDĲĎxĘ yČ Mh¡Ć ynĄSĘ Ck¿Ň lĘ IĲĄwČ ynĳĂBĘ hŇ l¡Ď ‘Ł lĘ hŇ vËĆ hČ oQ¿ =hŇ ’Ć rĘyĲĂř

xČ BĄŔ zĘUĂ hČ =tŇ ’Ć ÉMhĎ rĎbĘŇ ’Č MSąĎ NbĆŇ IĂÄwČ ůMyhĂ Łl’ĹhĲĎ olă =rmČ ’ĲĎ rSăĆ ’Ğ ÈMoqUĎ hČ
xČ BĄŔ zĘUĂ hČ =l‘Č ÉotŇ ’Ł MWĆ IąĎwČ onŔ BĘ qxăĎ YĘ yĂ=tŇ ’Ć ÉdqŁ ‘ĞIĲČwĲČ MyYĳĂ‘ĄhĲĎ =tŇ ’Ć ëŇ r¡Ł ‘ĞIĲČwĲČ

10 tŇ lĆ kĳĆŇ ’ĞUĲČ hĲČ =tŇ ’Ć xu¡ČIĂwČ odŔ yĎ=tŇ ’Ć ÉMhĎ rĎbĘŇ ’Č xląČ SĘ IĂwČ : MyYĲĂ ‘ĄlĲĎ l‘ČU¡Č mĂ
11 rmĆ ’Ň I¡Ł wČ MyĂmČŔ èĎ hČ =NmĂ ÉhoĎhyĘ ëŇ ’ąČ lĘ mČ wylĎÁ’Ą ’rĎÄ qĘ IĂwČ : onĲ BĘ =tŇ ’Ć Tx¡Ł SĘ lĂ
12 =l’Ć ÉìdĘŇ yĲĎ xląČ SĘ êĂ =l’Č rmĆ ’Ň ŁIęwČ : ynĂ eĲĄhĂ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č ű MhăĎ rĎbĘŇ ’Č

ÉMyhĂ Łl’Ĺ ’rąĄyĘ=yJĲĂ yêĂ ‘Ę dČę yĎ hŇ êăĎ ‘Č ű yJăĂ hŇ UĎ C’ĳ mĘ ol¡ W‘Čê¿Č =l’Č wĘ r‘ČeČŔ hČ
13 MhĎÁ rĎbĘŇ ’Č ’vĎÄ IĂwČ : yeĂ UĲĆ mĂ ì¡Ň dĘŇ yxĲĂ yĘ=tŇ ’Ć ì¿Ň nĘ BĂ =tŇ ’Ć êĎkĘŇ WËČ xĎ âl¿ wĘ hŇ êĎ’ČŔ

ëŇ lĆ IąĄwČ wynĳĎrĘqČ BĘ ëŇ b¡ČŇ iĘ BČ zx¿Č ’ĹnĲĆ rř xČě ’Č lyĂ’ČŔ =hŇ eĄhĂ wĘ É’rĘIČwČ wynĎę y‘Ą=tŇ ’Ć
14 ’rÌĎqĘ IĂwČ : onĲ BĘ tŇ xČ ê¿Č hŇ l¡Ď ‘Ł lĘ Chl¿Ą ‘ĞIĲČwČ lyĂ’ČŔ hĎ =tŇ ’Ć xuăČIĂwČ ÉMhĎ rĎbĘŇ ’Č

MoIŔhČ rmăĄ ’Ď yĲĄ ÉrSĆ ’Ğ hŇ ’ĳĆ rĘyĂ ű hoăĎhyĘ ’Ch¡ hČ Moq¿ UĎ hČ =MSĲĄ MhËĎ rĎbĘŇ ’Č
15 tŇ yn¡ĂSĄ MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č =l’Ć ho¡ĎhyĘ ëŇ ’¿Č lĘ mČ ’rËĎqĘ IĂwČ : hŇ ’ĲĆ rĎyĲĄ ho¡ĎhyĘ rh¿Č BĘ
16 ÉtĎ yWĂÄ ‘Ď rSąĆ ’Ğ N‘Č yČ ť yJĂę hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ yêĂ ‘Ę B¡Č SĘ nĂ yB¿Ă rmĆ ’Ň ŁIěwČ : MyĂmĲĎ èĎ hČ =NmĂ
17 ëŇ răĄbĎŇ =yJĲĂ : ìŇ dĲĆŇ yxĂ yĘ=tŇ ’ĲĆř ì¿Ň nĘ BĂ =tŇ ’Ć êĎkĘŇ W¡Č xĎ âl¿ wĘ hŇ EĆŔhČ rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć

rS¡Ć ’Ğ loxě kČŇ wĘ MyĂmČŔ èĎ hČ ybăĄŇ kĘŇ okĲŇ JĘ Éì‘ĞrĘzČ=tŇ ’ĲĆ hŇ BąĆ rĘ’Č hŇ BĎÄ rĘhČ wĘ ìę kĘŇ rĆbĲĎŇ ’Ğ
18 ìŔ ‘ĞrĘzĲČbĘŇ CkăŇ rĞBĲĎ tĘŇ hĂ wĘ : wybĲĎŇ yĘ’ĲŁ r‘ČS¿Č tŇ ’¡Ą ìŔ ‘ĞrĘzĲČ SrăČyĂwĘ MIĳĎhČ tŇ păČŇ WĘ =l‘Č
19 ÉMhĎ rĎbĘŇ ’Č bŇ SĎ IąĎwČ : ylĲĂ qŁ BĘ êĎ‘Ę m¡Č SĎ rS¿Ć ’Ğ bŇ qĆ‘Ąě ZrĆ’ĳĎhĎ yyăĄoG lJ¡Ł

Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č bŇ SĆ I¿ĄwČ ‘bČŇ SĳĎ r’ăĄ BĘ =l’Ć wD¡ĎxĘ yČ Ck¿Ň lĘ IĲĄwČ CmqËĚIĎwČ wyrĎŔ ‘ĎnĘ =l’Ć
: ‘bČŇ SĲĎ r’¿Ą bĘŇ BĂ

20 hŇ dĎÄ lĘ yĲĎ hŇ eĄhĂ ţ rmĳŁ ’Ň lĄ Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č lĘ dŇ G¿ČIĚwČ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ ÉyrĄxĞ’ĲČ yhĂę yĘwČ śsŘ19

21 zCBă =tŇ ’Ć wĘ or¡kŇŁ BĘ ZC‘¿=tŇ ’Ć : ìŇ yxĲĂ ’Ď rox¿ nĎlĘ Myn¡ĂBĎ ’whËĂ =MgČŇ hŇ J¿Ď lĘ mĂ
22 SD¡ĎlĘ jĂ =tŇ ’Ć wĘ ozŔxĞ=tŇ ’Ć wĘ dŇ WĆ JăĆ =tŇ ’Ć wĘ : MrĲĎ’Ğ yb¿ĂŇ ’Ğ l’¡Ą CmqĘ =tŇ ’Ć wĘ wyxĳĂ ’Ď
23 ÉhQĆ ’ĄÄ hŇ n¿ĎmŁ SĘ hŇ qĳĎbĘŇ rĂ=tŇ ’Ć dŇ lăČ yĎ l’¡Ą CtŇ bĘŇ C : l’ĲĄ CtŇ BĘ tŇ ’¡Ą wĘ PŇ ĳĎldĘŇ yĂ=tŇ ’Ć wĘ
24 hŇ mĳĎ C’rĘ HmăĎ SĘ C oS¡ gĘŇlČ ypĲĂŇ C : MhĲĎ rĎbĘŇ ’Č yx¿Ă ’Ğ rox¡ nĎlĘ hŇ JĎŔ lĘ mĂ hŇ dăĎŇ lĘ yĲĎ

dltw

.’y‘g ’lb =t’Ć n"b v.16 .s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nkw dxĎ’Ć ’"s v.13 .’y‘g ’lb =h’ĆrĘyĂ n"b v.8

.rds N’k Ny’ ’"sb v.20
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: hŇ kĲĎŇ ‘ĞmĲČ =tŇ ’Ć wĘ SxČ ê¡Č =tŇ ’Ć wĘ MxČ GČŔ =tŇ ’Ć wĘ xbČŇ TăĆ =tŇ ’Ć É’whĂ =MGČ dŇ lĆ êąĄ wČ

yn¡ĄSĘ MynĳĂSĎ ‘bČŇ SăĆ wĘ hŇ n¡ĎSĎ Myr¿ĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ nËĎSĎ hŇ ’¿Ď mĄ hŇ rĎŔ WĎ yIăĄxČ ÉCyhĘ IĲĂwČ+p5 gk

ZrĆ’ăĆBĘ Nor¡bĘŇ xĆ ’wh¿Ă ‘BËČ rĘ’Č tŇ y¿ČrĘqĂ BĘ hŇ rĎę WĎ tŇ mĎ êăĎ wČ : hŇ rĲĎWĎ yI¿ĄxČ 2

MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č ÉMqĎ IĎÄwČ : HtĲĎŇ JřŁ bĘŇ lĂ wĘ hŇ r¡ĎWĎ lĘ dŇ j¿Ł sĘ lĂ MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č É’bŇŁ IĎwČ N‘ČnĳĎJĘ 3

yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ bŇ S¿Ď otŇ wĘ=rGĲĄ : rmĲŁ ’Ň lĄ tŇ x¡Ą =ynĄBĘ =l’Ć rB¿Ą dČŇ yĘwČ otĳŇ mĄ ynăĄjĘ l‘¡ČmĄ 4

: ynĲĎpĎŇ QĘ mĂ yt¡ĂŇ mĄř hŇ r¿ĎBĘ qĘ ’Ć wĘ MkĆŔ UĎ ‘Ă ÉrbĆŇ qĆÄ =tŇ EČxĚ’Ğ yląĂ CnÄêĘ MkĳĆŇ UĎ ‘Ă
’yWĂÄ nĘ ynĂę dŇŁ ’Ğ ű Cn‘ăĄmĎ SĘ ś: olĲ rm¿Ł ’Ň lĄ Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć tŇ xËĄ =ynĄbĘŇ CnÌ‘ĞIĲČwČ 5, 6

Sy’ăĂ ìŇ tĳĆŇ mĄ =tŇ ’Ć rb¡ŇŁ qĘ CnyrĄŔ bĎŇ qĘ rxăČ bĘŇ mĂ BĘ CnkĄŔ otŇ BĘ ÉhêĎ’Č Ó MyhąĂ Łl’Ĺ
MhËĎ rĎbĘŇ ’Č MqĎ IÌĎwČ : ìŇ tĲĆŇ mĄ rb¿ŇŁ uĘ mĂ ì¡Ň UĘ mĂ hŇ l¿Ć kĘŇ yĂ=âlĲ orËbĘŇ qĂ =tŇ ’Ć CeřUĆŔ mĂ 7

SyăĄ=M’Ă rmĳŁ ’Ň lĄ Mê¡Ď’Ă rB¿Ą dČŇ yĘwČ : tŇ xĲĄ =ynĄbĘŇ lĂ ZrĆ’¡ĎhĎ =M‘ČlĘ Cxê¿ČSĘ IĂwČ 8

Nor¿pĘŇ ‘ĆBĘ yl¡Ă =C‘gĘŇpĂŇ C ynĂ C‘ě mĎ SĘ ynČŔ pĎŇ QĘ mĂ ÉytĂŇ mĄ =tŇ ’Ć rBąŁ qĘ lĂ MkĆę SĘ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć
hŇ YăĄqĘ BĂ rS¡Ć ’Ğ olŔ =rSĆ ’Ğ ÉhlĎ jĄ kĘŇ UČ hČ tŇ rąČ‘ĎmĘ =tŇ ’Ć ylĂę =NêĆ yĲĂwĘ : rxČ YĲŁ =NBĆ 9

Nor¿pĘŇ ‘ĆwĘ : rbĆŇ qĲĎ =tŇ EČxĚ’ĞlĲČ Mk¡ĆŇ śkĘŇ otĲŇ BĘ ylËĂ hŇ eĎ n¿ĆêĘ yĂ ’lĄÁmĎ PŇ sĆ kĆÄ BĘ ChdĳĄŇ WĎ 10

ynăĄzĘ’Ď BĘ ÉMhĎ rĎbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć yêąĂ xĂ hĲČ NorÄ pĘŇ ‘Ć žN‘Č IČwČ tŇ xĳĄ =ynĄBĘ ëŇ otăŇ BĘ bŇ S¡Ą yŁ
ÉhdĆŇ vĎ hČ ynĂ ‘ĄŔ mĎ SĘ ynăĂdŇŁ ’Ğ=âlĲ : rmĲŁ ’Ň lĄ or¡y‘Ă =r‘ČSĲČ y’¿ĄBĎ lkËŇŁ lĘ tŇ xĄŔ =ynĄbĘŇ 11

hĎ yê¿Ă tČŇ nĘ yUËĂ ‘Č=ynĲĄbĘŇ ynÌĄy‘ĄlĘ hĎ yêĳĂ tČŇ nĘ ìăŇ lĘ oB¡ =rSĆ ’Ğ hŇ r¿Ď‘ĎUĘ hČ wĘ ëŇ lĎŔ yêĂ tăČŇ nĎ
rBĄÄ dČŇ yĘwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =M‘Č yn¡ĄpĘŇ lĂ MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č ÉCxêČÄ SĘ IĂwČ : ìŇ tĲĆŇ mĄ rb¿ŇŁ qĘ ëŇ Q¡Ď 12, 13

ynĂ ‘ĳĄmĎ SĘ Cl¡ hŇ ê¿Ď’Č =M’Ă ëŇ ’ËČ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ =M‘Č ynąĄzĘ’Ď BĘ NorÁ pĘŇ ‘Ć=l’Ć
N‘Č IÌČwČ : hŇ UĎ SĲĎ yt¡ĂŇ mĄ =tŇ ’Ć hŇ r¿ĎBĘ qĘ ’Ć wĘ yeĂ UĆŔ mĂ xqăČ ÉhdĆŇ vĎ hČ PŇ sĆ JąĆ yêĂ tČÁ nĎ 14

tŇ ’ÌŁ mĄ ‘BČÄ rĘ’Č žZrĆ’Ć ynĂ ‘ĄŔ mĎ SĘ ynăĂdŇŁ ’Ğ ś: olĲ rm¿Ł ’Ň lĄ Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć NorËpĘŇ ‘Ć 15

Psk=lqV
MymlV ,+h Myrdsw .z"mq Myqwspw .Nwnm’ Nk ’Ymn w"Tdb ,whynnwk [18:1—22:24] hVrph MV v.24

,[21:1] hrV t’ dqp y"yw ,[20:1] Mhrb’ MVm ‘syw ,[19:1] Myk’lmh ynV w’byw ,[18:1] wyl’ ’ryw Mhw
.[22:20] Mhrb’l dgyw rds ’whw Nwrx’h rdsh Nm Myqwsp hVmxw : hVmx wl’ Nynmw ,[22:1] hsn Myhl’hw
Mhrb’ ,[21:17] rgh Kl=hm ,[21:14] Mym tmxw ,[18:21] htq‘Ykh ,[18:15] wb +g Vxktw +x twqspw
Mypwlxw .bŁ sŁ tŁ tŁ w Mypl’ t‘bV twytw’w .hVmxw MynwmVw Mypl’ Mylmw .[22:14] h’ry y"y ,[22:11] Mhrb’
’"b ypl ,[21:30] t’zh r’bh=’ĲĆ ,’y‘gb n"b yplw =lkĎ lĘ txt ’y‘g Ny’ ’"b ypl ,[18:26] Mwqmh =lkĎ lĘ +d
Kdyxy=t’ĲĆ ,n"bl Nk ’lw d"wyh txt ’y‘gb h’rĘyĲĂ ’"b ypl ,[22:8] hVh wl=h’ĆrĘyĲĂ ,n"bl Nk ’lw ’y‘gb =t’ĲĆ
wŁyŁl’Ł +b Mydwqnw .hnV MyVlVw ‘bV hytwnV rpsmw .n"bl Nk ’lw ’"bl ’y‘gb =t’ĲĆ ,[22:16] ’rtb
.’"l qwsp d‘ +’ qwsp +’ +’ Myklmb dwd Klmhw hrTph v.1 .gk .[19:33] h’mdq hmwŁqbw ,[18:9] hy’
.qsp ylb ’"s v.6 .+wgw wn‘mV Cl : rmĲ ’l l"n v.5 .y"tw V"x Nkw ytm=t’Ć ’"s v.4 .’ry‘z +k v.2
.w"Td Nkw xtp PTx ’wVb MkkĞwtb ’"sb ,y"k Myrps bwrb dbl ’wVb Nk v.9 .ypr CnŇUĄmĂ y’xndml v.6

.+wgw ynd’ Cl : rmĲ ’l l"n v.14
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16 ‘măČ SĘ IĂwČ : rbĲŇŁ qĘ ì¡Ň tĘŇ mĲĄ =tŇ ’Ć wĘ ’whĳĂ =hŇ mČ ì¡Ň nĘ ybĲĄŇ C yn¿ĂyBĄ PŇ sĆ JËĆ =lqĆSĲĆ
rS¿Ć ’Ğ PŇ sĆ JĆě hČ =tŇ ’Ć NrŔŁ pĘŇ ‘ĆlĘ ÉMhĎ rĎbĘŇ ’Č lqąŁ SĘ IĂwČ ůNorpĘŇ ‘Ć=l’Ć ÈMhĎ rĎbĘŇ ’Č
: rxĲĄ iŁ lČ rb¡ĄŇ ‘Ł PŇ sĆ JĆŔ lqĆSăĆ Éto’mĄ ‘BąČ rĘ’Č tŇ xĳĄ =ynĄbĘŇ ynăĄzĘ’Ď BĘ rB¡Ć DĂ

17 ÉhdĆŇ vĎ hČ ’rĳĄmĘ mČ ynăĄřpĘŇ lĂ rS¡Ć ’Ğ hŇ lĎŔ jĄ kĘŇ UČ BČ ÉrSĆ ’Ğ Norę pĘŇ ‘Ć hŇ dăĄŇ WĘ ű MqĎ IăĎwČ
ol¡ bĚŇ GĘ =lkĎŇ BĘ rS¿Ć ’Ğ hŇ dĆŔ vĎ BČ rSăĆ ’Ğ ÉZ‘ĄhĎ =lkĎŇ wĘ oBŔ =rSĆ ’Ğ hŇ răĎ‘ĎUĘ hČ wĘ

18 : orĲy‘Ă =r‘ČSĲČ y’¿ĄBĎ lk¡ŇŁ BĘ tŇ xĳĄ =ynĄbĘŇ ynăĄy‘ĄlĘ hŇ n¡ĎqĘ mĂ lĘ Mh¿Ď rĎbĘŇ ’Č lĘ : bŇ ybĲĂŇ sĎ
19 hŇ dÌĄŇ WĘ tŇ rČÂ ‘ĎmĘ =l’Ć oêę SĘ ’Ă hŇ răĎWĎ =tŇ ’Ć MhĎÁ rĎbĘŇ ’Č rbČÄ qĎ žNkĄŇ =yrĄxĞ’ĲČ wĘ
20 hŇ dĆÁ vĎ hČ MqĎ IĎÄwČ : N‘ČnĲĎJĘ ZrĆ’¡ĆBĘ NorĳbĘŇ xĆ ’whăĂ ’r¡ĄmĘ mČ yn¿ĄjĘ =l‘Č hŇ lËĎ jĄ kĘŇ UČ hČ

: tŇ xĲĄ =ynĄBĘ tŇ ’¡Ą mĄ rbĆŇ qĳĎ=tŇ EČxĚ’ĞlĲČ Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č lĘ oBË =rSĆ ’Ğ hŇ rÌĎ‘ĎUĘ hČ wĘ
dk Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć ëŇ r¿ČBĄ hoËĎhywĲČ MymĳĂ IĎBČ ’B¡Ď NqĄŔ zĎ MhăĎ rĎbĘŇ ’Č wĘ sŘ20

2 =rSĆ ’Ğ=lkĎŇ BĘ lS¡Ą UŁ hČ otŔ yBĄ NqăČzĘ ÉoDbĘŇ ‘Č=l’Ć MhĎę rĎbĘŇ ’Č rmĆ ’Ň IăŁ wČ : lJĲŁ BČ
3 MyĂmČŔ èĎ hČ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyBĲČ ìŔ ‘ĞyBăĂ SĘ ’Č wĘ : ykĲĂŇ rĄyĘ tŇ xČ ê¿Č ì¡Ň dĘŇ yĲĎ ’n¿Ď=MyWĲĂ olĳ

rS¿Ć ’Ğ ynĂŔ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ ÉtonBĘ mĂ ynĂŔ bĘŇ lĂ ÉhèĎ ’Ă xuąČtĂŇ =âlĲ rSĆÄ ’Ğ ZrĆ’ĳĎhĎ yh¡ĄŁl’Ň wĲĄ
4 ê¿ĎxĘ qČ lĲĎ wĘ ëŇ ĳĄlêĄ yê¡Ă dĘŇ lČ omĲ =l’Ć wĘ yYËĂ rĘ’Č =l’Ć yJÌĂ : oBĲ rĘqĂ BĘ bŇ S¿Ą oy yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ
5 hŇ băĆŇ ’Ň tŇŁ =âlĲ ÉylČ C’ dŇ bĆŇ ‘ĆŔ hĎ ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ : qxĲĎ YĘ yĂlĘ yn¿ĂbĘŇ lĂ hŇ è¡Ď ’Ă

ìŔ nĘ BĂ =tŇ ’Ć ÉbySĂ ’Ď bŇ SąĄ hĎ hĲĆ tŇ ’Ň EĳŁ hČ ZrĆ’ăĎhĎ =l’Ć yr¡ČxĞ’ĲČ tŇ kĆŇ l¿Ć lĎ hŇ èĎŔ ’Ă hĲĎ
6 ìŔ lĘ rmĆ èăĎ hĂ MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č wyl¡Ď ’Ą rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : MèĲĎ mĂ tĎŇ ’Ň Y¿Ď yĎ=rSĆ ’Ğ ZrĆ’¡ĎhĎ =l’Ć
7 ynĂ xČÁ qĎ lĘ rSĆÄ ’Ğ MyĂmČę èĎ hČ yhăĄŁl’Ĺ ű hoăĎhyĘ : hŇ UĎ SĲĎ yn¡ĂBĘ =tŇ ’Ć bŇ yS¿Ă êĎ =NjĆ

ÉylĂ =‘BĲČ SĘ nĲĂ rSąĆ ’Ğ wĲČ ylĂÁ=rBĆ DĂ rSĆÄ ’Ğ wĲČ ůyêĂ dĘŇ lČ omĲ ZrĆ’ăĆmĄ C ÈybĂŇ ’Ď tŇ yBăĄmĂ
ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ ÉokŇ ’Ď lĘ mČ xląČ SĘ yĂ ’Chę tŇ ’Ň EĳŁ hČ ZrĆ’ăĎhĎ =tŇ ’Ć Nê¡Ą’Ć ìŔ ‘ĞrĘzČÄlĘ rmŔŁ ’Ň lĄ

8 tŇ kĆŇ lăĆ lĎ ÉhèĎ ’Ă hĲĎ hŇ bąĆŇ ’Ň tŇŁ âlÄ=M’Ă wĘ : MèĲĎ mĂ yn¡ĂbĘŇ lĂ hŇ èËĎ ’Ă ê¿ĎxĘ qČ lĲĎ wĘ
9 MWĆ IąĎwČ : hŇ UĎ SĲĎ bŇ S¡Ą tĎŇ âl¿ ynĂŔ BĘ =tŇ ’Ć qrăČ tŇ ’Ň zĳŁ yt¡ĂŇ ‘ĎbĲĚŇ èĘ mĂ tĎŇ yuĂě nĂ wĘ ìŇ yrĆŔ xĞ’ĲČ

rb¡ĎŇ DĎhČ =l‘Čř olŔ ‘bĲČŇ èăĎ IĂwČ wynĳĎdŇŁ ’Ğ Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č ëŇ rĆy¿Ć tŇ xČ êËČ odŔ yĎ=tŇ ’Ć ÉdbĆŇ ‘ĆÄ hĎ
10 bŇ CT¿ =lkĎŇ wĘ ëŇ lĆ IĄŔwČ ÉwynĎdŇŁ ’Ğ yQąĄmČ GĘ mĂ MyQĂÁmČ gĘŇ hŇ rĎÄ WĎ ‘Ğ dŇ bĆŇ ‘ĆhĎ ţ xuăČIĂwČ : hŇ EĲĆhČ
11 ëŇ rÌĄbĘŇ IČwČ : roxĲ nĎ ry‘¿Ă=l’Ć MyĂr¡ČhĞ nĲČ Mr¿Č’Ğ=l’Ć ëŇ lĆ IËĄwČ MqĎ IĎęwČ odĳŇ yĎBĘ wyn¡ĎdŇŁ ’Ğ

tŇ ’Ň Y¿Ą tŇ ‘¡ĄlĘ bŇ rĆ‘ĆŔ tŇ ‘ăĄlĘ MyĂUĳĎhČ r’ăĄ BĘ =l’Ć ry‘¡ĂlĎ ZCx¿ mĂ MyQËĂ mČ GĘ hČ
12 yn¡ČpĎŇ lĘ ’n¿Ď=hŇ rĄqĘ hČ MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č ynăĂdŇŁ ’Ğ ÉyhĄŁl’Ĺ hoĎęhyĘ ű rmČő ’Ň IŁ wČ : tŇ bĲŇŁ ’ĞèŁ hČ

Mwyh
.rb¿ĎŇ DĎhČ l‘¡Č ’"s ,w"Tdb Nk v.9 .dk .V"x Nkw ynĄjĘ =l‘ ’"s v.17
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Ny‘ăĄ=l‘Č bŇ ~¡Ď nĂ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ eËĄhĂ : MhĲĎ rĎbĘŇ ’Č yn¿ĂdŇŁ ’Ğ M‘¡Ă dŇ sĆ xĆě =hŇ WĄ ‘ĞwĲČ MoIĳhČ 13

rSĆÄ ’Ğ rę ‘ř nh hŇ yăĎhĎ wĘ : MyĂmĲĎ bŇ ’¿Ł SĘ lĂ tŇ ’¡Ł YĘ yĲŁ ry‘ĂŔ hĎ ySăĄ nĘ ’Č ÉtonbĘŇ C MyĂUĳĎhČ 14

ìŇ yQ¡Ć mČ GĘ =MgČŇ wĘ hŇ tĄŔ SĘ hŇ răĎmĘ ’ĲĎ wĘ hŇ êĆŔ SĘ ’Ć wĘ ÉëDĄkČŇ ’nąĎ=yFĂ hČ ÉhĎ ylĆÄ’Ą rmąČ ’Ł
dŇ sĆ x¡Ć tĎŇ yW¿Ă ‘Ď=yJĲĂ ‘dČŔ ’Ą HbăĎŇ C qxĎŔ YĘ yĂlĘ ìăŇ DĘbĘŇ ‘ČlĘ ÉêĎxĘ kČÄ hŁ HtąĎŇ ’Ł hŇ qĳĆSĘ ’Č
tŇ ’Ň YĄę yŁ hŇ qăĎbĘŇ rĂ hŇ eÌĄhĂ wĘ ůrBĄř dČŇ lĘ hŇ QăĎ JĂ ÈMrĆTĆ ’Chę =yhĂ yĘwĲČ : ynĲĂ dŇŁ ’Ğ=M‘Ă 15

MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č yxăĂ ’Ğ rox¡ nĎ tŇ SĆ ’¿Ą hŇ JĎŔ lĘ mĂ =NBĆ l’ăĄ CtŇ bĘŇ lĂ ÉhdĎŇ QĘ yĚ rSąĆ ’Ğ
Sy’¡Ă wĘ hŇ lĎě CtŇ BĘ dŇ ’ŔŁ mĘ Éh’Ć rĘmČ tŇ bąČŇ TŁ rę ‘ř nhw : HmĲĎ kĘŇ SĂ =l‘Č HD¡ĎkČŇ wĘ 16

dŇ bĆŇ ‘¡ĆhĎ ZrĎI¿ĎwČ : l‘ČêĲĎ wČ HD¡ĎkČŇ ’Q¿Ą mČ êĘ wČ hŇ nĎ yĘ‘ČŔ hĎ dŇ rĆêăĄwČ H‘ĳĎdĎŇ yĘ âlă 17

hŇ tăĄŇ SĘ rmĆ ’Ň ê¡Ł wČ : ëŇ DĲĄJČ mĂ MyĂm¡Č=T‘ČmĘ ’nËĎ ynĂ y’¿Ă ymĂ gĘŇhČ rmĆ ’Ň ŁIěwČ HtĳĎŇ ’Ň rĎqĘ lĂ 18

otĳŇ qŁ SĘ hČ lĘ lk¡ČŇ êĘ wČ : ChqĲĄSĘ êČ wČ Hd¡ĎŇ yĎ=l‘Č HDËĎJČ dŇ rĆêÌŁ wČ rhĄę mČ êĘ wČ ynĳĂdŇŁ ’Ğ 19

rhĄę mČ êĘ wČ : tŇ êĲŁ SĘ lĂ CQ¡ JĂ =M’Ă dŇ ‘¿Č bŇ ’ĎŔ SĘ ’Ć ÉìyQĆÄmČ gĘŇlĂ MGąČ rmĆ ’Ň êęŁ wČ 20

bŇ ’¡Č SĘ êĂ wČ bŇ ’ĳŁ SĘ lĂ r’¡Ą BĘ hČ =l’Ć dŇ o‘Ë ZrĎê¿Ď wČ tŇ qĆèŔŁ hČ =l’Ć ÉHDĎJČ r‘ąČêĘ wČ
hoËĎhyĘ xČ ylÌĂ YĘ hĂ hĲČ tŇ ‘ČdČę lĎ SyrĂě xĞmĲČ HlĳĎ hŇ ’¡Ą êĎSĘ mĂ Sy’¿Ă hĎ wĘ : wyQĲĎ mČ GĘ =lkĎŇ lĘ 21

ÉSy’Ă hĎ xuąČIĂwČ tŇ oêŔ SĘ lĂ ÉMyQĂ mČ GĘ hČ CQą JĂ rSĆÄ ’ĞJĲČ yhĂę yĘwČ : âlĲ =M’Ă oJ¡ rĘDČ 22

bŇ h¡Ď zĎ hŇ r¿ĎWĎ ‘Ğ hĎ ydĆŔ yĎ=l‘Č ÉMydĂŇ ymĂ YĘ ynąĄSĘ C olĳ qĎ SĘ mĂ ‘qČ B¡Ć bŇ hĎŔ zĎ MzĆnăĆ
ëŇ ybËĂŇ ’Ď =tŇ yBĲĄ SyÌĄhĞ ylĳĂ ’n¡Ď ydĂŇ yG¿ĂhČ êĘ ’ČŔ ymăĂ =tŇ BČ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MlĲĎ qĎ SĘ mĂ 23

hŇ JĎě lĘ mĂ =NBĆ ykĂŇ nĳŁ ’Ď l’¡Ą CtŇ BĘ =tŇ BČ wylĎŔ ’Ą rmĆ ’Ň êăŁ wČ : NylĲĂ lĎ Cnl¡Ď Moq¿ mĎ 24

bŇ răČ ’oj¡ sĘ mĂ =MGČ NbĆŇ ê¿Ć=MGČ wylĎŔ ’Ą rmĆ ’Ň êăŁ wČ : roxĲ nĎlĘ hŇ d¡ĎŇ lĘ yĲĎ rS¿Ć ’Ğ 25

rmĆ ’Ň ŁIęwČ : hoĲĎhylĲČ Cxê¡ČSĘ IĂwČ Sy’ĂŔ hĎ dŇ uăŁ IĂwČ : NClĲ lĎ Moq¡ mĎ =MGČ CnUĳĎ ‘Ă 26, 27

oê¡mĂ ’Ğ wĲČ oDËsĘ xČ bŇ z¿Č‘Ď=âlĲ rSĆ ’Ğ ţ MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č ynăĂdŇŁ ’Ğ ÉyhĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ ëŇ CrąBĎ
ÉZrĎêĎÄ wČ : ynĲĂ dŇŁ ’Ğ yx¿Ą ’Ğ tŇ yB¡Ą hoĎŔhyĘ ynĂ xăČ nĎ ÉërĆDĆÄ BČ ykĂę nŁ ’ĲĎ ynĳĂdŇŁ ’Ğ M‘ăĂmĄ 28

omă SĘ C x’¡Ď hŇ q¿ĎbĘŇ rĂlĘ C : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘJČ HUĳĎ ’Ă tŇ ybăĄŇ lĘ dŇ G¡ĄêČ wČ rŔ ‘ř nh 29

=tŇ ’Ć tŇ ’ăŁ rĘJĂ ű yhăĂ yĘwČ : NyĂ‘ĲĎhĎ =l’Ć hŇ YĎ Cx¡ hČ Sy’ËĂ hĎ =l’Ć NbÌĎŇ lĎ ZrĎIĎÄwČ NbĳĎŇ lĎ 30

hŇ qąĎbĘŇ rĂ yrĄÂbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć o‘ę mĘ SĎ kĘŇ CĲ ůotŇ xŁ ’Ğ ydăĄŇ yĘ=l‘Č ÈMydĂŇ mĂ ~Ę hČ =tŇ ’ĲĆř wĘ MzĆeĆęhČ
dŇ m¿Ą ‘Ł hŇ eËĄhĂ wĘ Sy’ĂŔ hĎ =l’Ć É’bŇŁ IĎwČ Sy’ĳĂ hĎ yl¡Č ’Ą rB¿Ć dĂŇ =hŇ JĲŁ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉotŇ xŁ ’Ğ
ÉdmŁ ‘ĞtĲČŇ hŇ UĎ ląĎ hoĳĎhyĘ ëŇ CrăBĘ ’oB¡ rmĆ ’Ň ŁIěwČ : NyĂ‘ĲĎhĎ =l‘Č MyQ¡Ă mČ GĘ hČ =l‘Č 31

Zwxb
.yrq hrĎ‘ĞeČhČ wĘ ,bytk r‘ČeČhČ wĘ v.16 .oBlĂ =l’Ć rbdl ‘"tb v.15 .yrq hrĎ‘ĞeČhČ ,bytk r‘ČeČhČ v.14

.’y‘gb =t’ĲĆwĘ n"b ,=t’ĆwĘ ’"b ’"n v.30 .yrq hrĎ‘ĞeČhČ ,bytk r‘ČeČhČ v.28
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32 hŇ tĎŇ yĘBČŔ hČ ÉSy’Ă hĎ ’bąŇŁ IĎwČ : MyQĲĂ mČ GĘ lČ Moq¡ mĎ C tŇ yĂBČŔ hČ ytĂŇ yeăĂjĂ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ ZCxŔ BČ
wylĎŔ gĘŇrČ ZxăŁ rĘlĂ ÉMyĂmČÄ C MyQĂŔ mČ GĘ lČ É’ojsĘ mĂ C NbĆŇ êąĆ NêĄÄ IĂwČ MyQĳĂ mČ GĘ hČ xê¡ČpČŇ yĘwČ

33 âlă ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ lkŔŁ ’ĹlĲĆ ÉwynĎpĎŇ lĘ MWą yyw : oêĲ ’Ă rS¿Ć ’Ğ MyS¡Ă nĎ’ĞhĲĎ yl¿Ą gĘŇrČwĘ
34 Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č dŇ bĆŇ ‘¿Ć rmĳČ ’Ň IŁ wČ : rBĲĄ DČ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ yrĳĎbĎŇ DĘ yêĂ rĘB¡Č DĂ=M’Ă dŇ ‘¿Č lkČŔ ’Ł
35 ÉrqĎ bĎŇ C N’Ň YąŁ olÂ=NêĆ IĲĂwČ lDĳĎgĘŇ IĂwČ dŇ ’¡Ł mĘ ynËĂdŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć ëŇ rÌČBĄ hoĎÂhywĲČ : ykĂŇ nĲŁ ’Ď
36 žhrĎWĎ dŇ lĆ êĄÃ wČ : MyrĲĂmŁ xĞ wĲČ MyQ¡Ă mČ gĘŇ C tŇ xŔŁ pĎŇ SĘ C ÉMdĂŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ bŇ hĎŔ zĎwĘ PŇ sĆ kăĆŇ wĘ

: olĲ =rSĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć ol¡ =NêĆ IĲĂwČ HtĳĎŇ nĎqĘ zĂ yr¡ĄxĞ’ĲČ ynĂŔ dŇŁ ’Ň lĲČ ÉNśbĄŇ yn¿ĂdŇŁ ’Ğ tŇ SĆ ’ĄÄ
37 ynĂŔ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ ÉtonBĘ mĂ ynĂŔ bĘŇ lĂ ÉhèĎ ’Ă xuąČêĂ =âlĲ rmĳŁ ’Ň lĄ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ ynĂ ‘¿ĄBĂ SĘ IČwČ
38 =l’Ć wĘ ëŇ ¡ĄlêĄ ybËĂŇ ’Ď =tŇ yBĲĄ =l’Ć âlÌ =M’Ă : oYĲ rĘ’Č BĘ bŇ S¿Ą yŁ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ rS¿Ć ’Ğ
39 ëŇ ¿ĄltĄŇ =âlĲ ylËČ ’Ě ynĳĂdŇŁ ’Ğ=l’Ć rm¡Č ’Ł wĲĎ : ynĲĂ bĘŇ lĂ hŇ è¡Ď ’Ă ê¿ĎxĘ qČ lĲĎ wĘ yêĳĂ xĘ jČ SĘ mĂ
40 xlČÄSĘ yĂ wynĎę pĎŇ lĘ yêĂ kĘŇ QăČ hČ tĘŇ hĂ ÍrSĲĆ ’Ğ śhoĎÂhyĘ ylĳĎ’Ą rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : yrĲĎxĞ’ĲČ hŇ è¡Ď ’Ă hĲĎ

yê¡Ă xĘ jČ SĘ UĂ mĂ ynĂŔ bĘŇ lĂ ÉhèĎ ’Ă êąĎxĘ qČ lĲĎ wĘ ìŇ JĆŔ rĘDČ xČ ylăĂ YĘ hĂ wĘ ÉëêĎ’Ă okąŇ ’Ď lĘ mČ
41 âlą =M’Ă wĘ yêĳĂ xĘ jČ SĘ mĂ =l’Ć ’ob¡Ň tĎŇ yJ¿Ă ytĂŔ lĎ ’ăĎ mĄ ÉhqĆ eĎêĂ z’ąĎ : ybĲĂŇ ’Ď tŇ yB¿ĄmĂ C
42 ÉhoĎhyĘ rmČę ’Ł wĲĎ NyĂ‘ĳĎhĎ =l’Ć MoI¡hČ ’b¿ŇŁ ’Ď wĲĎ : ytĲĂŇ lĎ ’ĲĎ mĄ yq¡ĂnĎ tĎŇ yy¿ĂhĎ wĘ ëŇ lĎŔ ÉCnêĘ yĂ sŘ21

yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ rS¿Ć ’Ğ yJĂŔ rĘDČ xČ ylăĂ YĘ mČ É’eĎ=ìŇ SĘ yĆ=M’Ă MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č ynăĂdŇŁ ’Ğ ÉyhĄŁl’Ĺ
43 ÉhmĎ lĘ ‘ČhĲĎ hŇ yąĎhĎ wĘ MyĂUĳĎhČ Ny‘ăĄ=l‘Č bŇ ~¡Ď nĂ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ eËĄhĂ : hĎ ylĲĆ ‘Ď ëŇ ¿ĄlhŁ

: ëŇ DĲĄJČ mĂ MyĂm¡Č=T‘ČmĘ ’n¿Ď=ynĂ yqĲĂ SĘ hČ hĎ ylĆŔ ’Ą yêăĂ rĘmČ ’ĲĎ wĘ bŇ ’ŔŁ SĘ lĂ tŇ ’Ň YăĄ IŁ hČ
44 hŇ èĎŔ ’Ă hĲĎ ’whăĂ bŇ ’ĳĎ SĘ ’Ć ìŇ yQ¡Ć mČ gĘŇlĂ Mg¿ČŇ wĘ hŇ tĄŔ SĘ hŇ êăĎ’Č =MGČ ÉylČ ’Ą hŇ rąĎmĘ ’ĲĎ wĘ
45 yBĂę lĂ =l’Ć rBăĄ dČŇ lĘ hŇ QĆÁkČŇ ’Ğ MrĆTĆÄ žynĂ ’Ğ : ynĲĂ dŇŁ ’Ğ=NbĆŇ lĘ ho¡ĎhyĘ xČ yk¿ĂŇ hŁ =rSĆ ’Ğ

bŇ ’ĳĎ SĘ êĂ wČ hŇ nĎ yĘ‘¡ČhĎ dŇ rĆê¿ĄwČ HmĎŔ kĘŇ SĂ =l‘Č HDăĎkČŇ wĘ Ét’Ň YĄ yŁ hŇ qąĎbĘŇ rĂ hŇ eĄÄhĂ wĘ
46 rmĆ ’Ň êăŁ wČ hĎ ylĆŔ ‘ĎmĲĄ ÉHDĎJČ dŇ rĆoêą wČ rhĄę mČ êĘ wČ : ’nĲĎ ynĂ yq¿ĂSĘ hČ hĎ yl¡Ć ’Ą rm¿Č ’Ł wĲĎ
47 l’ăČ SĘ ’Ć wĲĎ : hŇ tĎŇ qĲĎSĘ hĂ MyQ¡Ă mČ GĘ hČ Mg¿ČŇ wĘ êĘ SĘ ’Ąě wĎ hŇ qĳĆSĘ ’Č ìŇ yQ¡Ć mČ GĘ =MgČŇ wĘ hŇ tĄŔ SĘ

rS¿Ć ’Ğ roxŔ nĎ=NBĆ É l’Ą CtŇ BĘ =tŇ BČ rmĆ ’Ň êęŁ wČ ůêĘ ’Č ymăĂ =tŇ BČ ÈrmČ ’Ł wĲĎ HtĎę ’Ł
: hĎ ydĲĆŇ yĎ=l‘Č Myd¡ĂŇ ymĂ ~Ę hČ wĘ HjĎŔ ’Č =l‘Č ÉMzĆeĆÄhČ MWąĂ ’Ď wĲĎ hŇ JĳĎ lĘ mĂ oQ¡ =hŇ dĎŇ lĘ yĲĎ

48 MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č ynăĂdŇŁ ’Ğ ÉyhĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ=tŇ ’Ć ëŇ rĄę bĎŇ ’Ğ wĲĎ hoĳĎhylĲČ hŇ w¡ĆxĞêĲČSĘ ’Ć wĲĎ dŇ u¿Ł ’Ć wĲĎ
: onĲ bĘŇ lĂ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ yx¿Ă ’Ğ=tŇ BČ =tŇ ’Ć tŇ xČ qËČlĎ tŇ mĆŔ ’Ĺ ëŇ rĆdăĆŇ BĘ ÉynĂ xČÄ nĘ hĂ rSąĆ ’Ğ

49 âlě=M’Ă wĘ ylĳĂ CdŇ yGăĂhČ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć tŇ mËĆ ’ĹwĲĆ dŇ sĆ xÌĆ MyWĂÁ ‘Ł MkĆÄ SĘ yĆ=M’Ă hŇ êĎ‘Č wĘţ
wdygh
’"s ,w"Tdb Nk v.40 .MyhĂŁl’Ĺ hwhy ‘"tb v.40 .dxĎ’Ć Nb ‘"tb v.36 .+q MWČ CIwČ ,+tk MWĆ yIĂwČ v.33

.rSÌĆ’Ğ
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É l’Ą CtŇ bĘŇ C NbąĎŇ lĎ N‘Č IČÄwČ : l’Ň mĲŁ WĘ =l‘Č o’¿ Nym¡Ă yĎ=l‘Č hŇ n¿ĆpĘŇ ’Ć wĘ ylĂŔ CdŇ yGăĂhČ 50

: bŇ oTĲ =o’ ‘r¿Č ìŇ yl¡Ć ’Ą rB¿Ą DČ lkËČŇ Cn âl¿ rbĳĎŇ DĎhČ ’YăĎ yĎ ho¡ĎhyĘmĲĄ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ
rS¡Ć ’ĞJĲČ ìŇ ynĆŔ dŇŁ ’Ğ=NbĆŇ lĘ ÉhèĎ ’Ă yhąĂ tĘŇ C ëŇ ĳĄlwĎ xqăČ ìŇ yn¡ĆpĎŇ lĘ hŇ q¿ĎbĘŇ rĂ=hŇ eĲĄhĂ 51

MhĳĆ yrĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č dŇ bĆŇ ‘¿Ć ‘mËČ SĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ yhĂě yĘwČ : hoĲĎhyĘ rB¿Ć DĂ 52

ÉbhĎ zĎ yląĄkĘŇ C PŇ sĆ kĆÄ =ylĄ JĘ dŇ bĆŇ ‘ĆÁ hĎ ’YĄÄ oIwČ : hoĲĎhylĲČ hŇ YĎ rĘ’¡Č Cxê¿ČSĘ IĂwČ 53

Clă kĘŇ ’Ň IĲŁ wČ : HUĲĎ ’Ă lĘ C hĎ yx¡Ă ’Ď lĘ Nt¿ČŇ nĎ tŇ nŔŁ DĎgĘŇmĂÄ C hŇ qĳĎbĘŇ rĂlĘ Nê¡Ą IĂwČ MydĂŔ gĎŇbĘŇ C 54

rmĆ ’Ň I¡Ł wČ rqĆBŔŁ bČŇ CmCqă IĎwČ CnylĳĂ IĎwČ oU¡ ‘Ă =rSĆ ’Ğ MyS¿Ă nĎ’ĞhĲĎ wĘ ’ChË Cêę SĘ IĂwČ
o’ă Mym¡Ă yĎ CnêËĎ’Ă r¿‘ř nh bŇ SĄÄ êĄ HUĎŔ ’Ă wĘ ÉhĎ yxĂÄ ’Ď rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ynĲĂ dŇŁ ’Ň lĲČ ynĂ x¿ĚQĘ SČ 55

xČ ylăĂ YĘ hĂ ho¡ĎhywĲČ ytĂŔ ’Ł CrăxĞ’ĲČ êĘ =l’Č ÉMhĆ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ëŇ lĲĄ êĄ rx¡Č ’Čř roWĳ ‘Ď 56

hŇ l¡Ď ’ĞSĘ nĂ wĘ rĳ‘ř nl ’răĎqĘ nĂ Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ : ynĲĂ dŇŁ ’Ň lĲČ hŇ k¡ĎŇ lĘ ’ĲĄ wĘ ynĂ Cxě QĘ SČ yJĳĂrĘDČ 57

Sy’ăĂ hĎ =M‘Ă yk¡ĂŇ lĘ tĲĄŇ hĞ hĎ ylĆŔ ’Ą CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ ÉhqĎ bĘŇ rĂlĘ C’ą rĘqĘ IĂwĲČ : hĎ yjĲĂ =tŇ ’Ć 58

HêĳĎqĘ nĂ mĲĄ =tŇ ’Ć wĘ Mt¡ĎŇ xŁ ’Ğ hŇ q¿ĎbĘŇ rĂ=tŇ ’Ć CxË QĘ SČ yĘwĲČ : ëŇ lĲĄ ’Ą rmĆ ’Ň ê¡Ł wČ hŇ EĳĆhČ 59

HlĎŔ CrmĘ ’Ň IăŁ wČ ÉhqĎ bĘŇ rĂ=tŇ ’Ć CkąŇ rĞbĲĎŇ yĘwČ : wySĲĎ nĎ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č dŇ bĆŇ ‘¿Ć=tŇ ’Ć wĘ 60

: wy’ĲĎ nĘŁWĲ r‘ČS¿Č tŇ ’¡Ą ëŇ ‘ĄŔ rĘzČ SrăČyyĂwĘ hŇ bĳĎŇ bĎŇ rĘ ypăĄŇ lĘ ’Č lĘ yy¡ĂhĞ êĘ ’¿Č CntĄě xŁ ’Ğ
yrăĄxĞ’ĲČ hŇ nĎkĘŇ ¡ČlêĄ wČ MyQĂŔ mČ GĘ hČ =l‘Č ÉhnĎbĘŇ JČÄ rĘêĂ wČ hĎ ytĆę rŁ ‘ĞnĲČwĘ hŇ qĎÁ bĘŇ rĂ MqĎ êĎÄ wČ 61

r’¿Ą BĘ ’oBŔ mĂ ’BăĎ ÉqxĎ YĘ yĂwĘ : ëŇ lĲČ IĄwČ hŇ q¡ĎbĘŇ rĂ=tŇ ’Ć dŇ bĆŇ ‘ËĆhĎ xu¿ČIĂwČ Sy’ĳĂ hĎ 62

hŇ d¡ĆŇ vĎ BČ xČ CW¿ lĎ qxËĎ YĘ yĂ ’Y¿Ą IĄwČ : bŇ gĆŇ eĲĆhČ ZrĆ’¿ĆBĘ bŇ S¡Ą oy ’Ch¿ wĘ y’ĳĂ rŁ yx¡Č lČ 63

’vąĎ êĂ wČ : My’ĲĂ BĎ MyQ¡Ă mČ gĘŇ hŇ e¿ĄhĂ wĘ ’rĘIČŔwČ ÉwynĎ y‘Ą ’vąĎ IĂwČ bŇ rĆ‘ĳĎ tŇ onăpĘŇ lĂ 64

rmĆ ’Ň êăŁ wČ : lmĲĎ GĎhČ l‘¿ČmĄ lj¡Ł êĂ wČ qxĳĎ YĘ yĂ=tŇ ’Ć ’rĆê¡ĄwČ hĎ ynĆŔ y‘Ą=tŇ ’Ć ÉhqĎ bĘŇ rĂ 65

rmĆ ’Ň I¿Ł wČ CntĄŔ ’Ň rĎqĘ lĂ ÉhdĆŇ vĎ BČ ëŇ ląĄ hŁ hĲČ ÉhzĆQĎ hČ Sy’ąĂ hĎ =ymĲĂ dŇ bĆŇ ‘Ćę hĎ =l’Ć
qxĳĎ YĘ yĂlĘ dŇ bĆŇ ‘¡ĆhĎ rj¿ĄsČ yĘwČ : sJĲĎ tĘŇ êĂ wČ PŇ y‘¡Ă~Ď hČ xu¿ČêĂ wČ ynĳĂdŇŁ ’Ğ ’Chă dŇ bĆŇ ‘¡ĆhĎ 66

oUŔ ’Ă hŇ răĎWĎ ÉhlĎ hĹ’ÄŁ hĎ qxĎę YĘ yĂ hĎ ’ăĆ bĂŇ yĘwČ : hŇ WĲĎ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’¿Ą 67

yr¿ĄxĞ’ĲČ qx¡Ď YĘ yĂ Mx¿Ą eĎ IĂwČ hĎ bĳĆŇ hĎ ’ĹIĲĆwČ hŇ è¡Ď ’Ă lĘ ol¿ =yhĂ êĘ wČ hŇ qËĎbĘŇ rĂ=tŇ ’Ć xuÌČIĂwČ
: oUĲ ’Ă

sŘ22 =tŇ ’Ć olę dŇ lĆ êăĄ wČ : hŇ rĲĎCTqĘ Hm¿Ď SĘ C hŇ è¡Ď ’Ă xu¿ČIĂwČ MhËĎ rĎbĘŇ ’Č PŇ sĆ IÌŁ wČ hk, 2

: xČ CSĲ =tŇ ’Ć wĘ qB¡Ď SĘ yĂ=tŇ ’Ć wĘ NyĳĎdĘŇ mĂ =tŇ ’Ć wĘ Nd¡ĎŇ mĘ =tŇ ’Ć wĘ NSĎŔ qĘ yĎ=tŇ ’Ć wĘ ÉNrĎmĘ zĂ
NVqyw
,r"dnq y"k w"T Nkw rxČ’Č wĘ ’"s v.55 .hrĎ‘ĞeĲČhČ n"b ,hrĎ‘ĞeĲČhĲČ ’"b ’+n .yrq hrĎ‘ĞeČhČ ,bytk r‘ČeČhČ v.55

.yrq hrĎ‘ĞeČlČ ,bytk r‘ČeČlČ v.57 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"x
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3 MyS¡Ă CTlĘ C Mr¿ĂCè’Č CyËhĎ NdĎę dĘŇ ynăĄbĘŇ C NdĳĎŇ DĘ=tŇ ’Ć wĘ ’b¡ĎŇ SĘ =tŇ ’Ć dŇ lČŔ yĎ NSăĎ qĘ yĎwĘ
4 hŇ ‘ĳĎDĎlĘ ’Ć wĘ ‘d¡ĎŇ ybĂŇ ’Ğ wĲČ ëŇ nŔŁ xĞ wĲČ ÉrpĆŇ ‘ĄÄ wĎ hŇ pąĎŇ y‘Ą NyĎędĘŇ mĂ ynăĄbĘŇ C : MyUĲĂ ’ĚlĘ C
5 : qxĲĎ YĘ yĂlĘ ol¡ =rSĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć MhËĎ rĎbĘŇ ’Č NêÌĄ IĂwČ : hŇ rĲĎCTqĘ yn¿ĄBĘ hŇ QĆ ’¡Ą =lJĎ
6 MxĄÂQĘ SČ yĘwĲČ tŇ nĳŁ êĎmČ Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č Nt¿ČŇ nĎ MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č lĘ rSăĆ ’Ğ ÉMyřSĂ gĘŇlČ yjĲĂ hČ ynąĄbĘŇ lĂ wĘ
7 ymËĄyĘ hŇ QĆ ’Ąę wĘ : MdĆŇ qĲĆ ZrĆ’¿Ć=l’Ć hŇ mĎ dĘŇ q¡Ą yxČŔ CedăĆŇ o‘BĘ ÉonBĘ qxąĎ YĘ yĂ l‘ČÄ mĄ

Sm¿Ą xĎ wĘ hŇ n¡ĎSĎ My‘¿ĂbĘŇ SĂ wĘ hŇ nËĎSĎ tŇ ’¿Č mĘ yxĳĎ=rSĆ ’Ğ Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č yI¿ĄxČ =ynĲĄSĘ
8 PŇ sĆ ’¡Ď IĄwČ ‘Čř bĳĄŇ WĎ wĘ NqăĄzĎ hŇ b¡ĎŇ oT hŇ b¿ĎŇ yWĄ BĘ MhËĎ rĎbĘŇ ’Č tŇ mĎ IÌĎwČ ‘wČÄgĘŇ IĂwČ : MynĲĂ SĎ
9 tŇ r¡Č‘ĎmĘ =l’Ć wynĎŔ BĎ É l’Ň ‘ĄmĎ SĘ yĂwĘ qxąĎ YĘ yĂ otÁ ’Ł CrÄ BĘ qĘ IĂwČ : wyUĲĎ ‘Č=l’Ć

: ’rĲĄmĘ mČ yn¿ĄjĘ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ yêĂŔ xĂ hĲČ ÉrxČ YÄŁ =NBĆ NrąŁ pĘŇ ‘Ć hŇ dĄÂWĘ =l’Ć hŇ lĳĎ jĄ kĘŇ UČ hČ
10 Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č rB¿Č qĚ hŇ UĎ SËĎ tŇ xĳĄ =ynĄBĘ tŇ ’ăĄ mĄ Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č hŇ n¿ĎqĎ =rSĆ ’Ğ hŇ dËĆŇ vĎ hČ
11 =tŇ ’Ć Myh¡Ă Łl’Ĺ ëŇ rĆb¿ĎŇ yĘwČ MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č tŇ omă ÉyrĄxĞ’ĲČ yhĂę yĘwČ : oêĲ SĘ ’Ă hŇ r¿ĎWĎ wĘ

: y’ĲĂ rŁ yx¡Č lČ r’¿Ą BĘ =M‘Ă qxĎŔ YĘ yĂ bŇ SĆ IăĄwČ onĳBĘ qxăĎ YĘ yĂ

12 tŇ yrËĂYĘ UĂ hČ rgÌĎŇhĎ hŇ dĎÁ lĘ yĲĎ rSĆÄ ’Ğ MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č =NBĆ l’Ň ‘¡ĄmĎ SĘ yĂ tŇ d¿ŇŁ lĘ êĲŁ hŇ QĆ ’ËĄ wĘ
13 Mt¡ĎŇ mŁ SĘ BĂ l’Ň ‘ĄŔ mĎ SĘ yĂ ynăĄBĘ ÉtomSĘ hŇ QĆ ’Ąę wĘ : MhĲĎ rĎbĘŇ ’Č lĘ hŇ r¡ĎWĎ tŇ x¿Č pĘŇ SĂ

: MWĲĎ bĘŇ mĂ C l’¡Ą BĘ dĘŇ ’Č wĘ rd¿ĎŇ qĄ wĘ tŇ ŁyŔbĎŇ nĘ É l’Ň ‘ĄmĎ SĘ yĂ rkąŇŁ BĘ MtĳĎŇ dŇŁ lĘ otĲŇ lĘ
14, 15 : hŇ mĎ dĘŇ qĲĄ wĎ Syp¡ĂŇ nĎ rCT¿ yĘ ’mĎŔ ytĄŇ wĘ dŇ dăČŇ xĞř : ’vĲĎ mČ C hŇ m¡Ď CdŇ wĘ ‘m¿Ď SĘ mĂ C

16 MtĳĎŇ rŁ yTĲĂ bĘŇ C Mh¡Ć yrĄYĘ xČ BĘ MtĎŔ mŁ SĘ hŇ QĆ ’ăĄ wĘ É l’Ň ‘ĄmĎ SĘ yĂ ynąĄBĘ MhĄÂ hŇ QĆ ’ăĄ
17 tŇ ’¿Č mĘ l’Ň ‘ĄŔ mĎ SĘ yĂ yIăĄxČ ÉynĄSĘ hŇ QĆ ’Ąę wĘ : MtĲĎŇ UŁ ’ĚlĘ M’¡Ă yWĂ nĘ rW¿Ď ‘Ď=MynĲĄSĘ

: wyUĲĎ ‘Č=l’Ć PŇ sĆ ’¡Ď IĄwČ tŇ mĎř IĎŔwČ ‘wăČgĘŇ IĂwČ MynĳĂSĎ ‘bČŇ SăĆ wĘ hŇ n¡ĎSĎ MyS¿Ă ŁlSĘ C hŇ nËĎSĎ
18 hŇ rĎCèĳ ’Č hŇ k¡ĎŇ ’ĞBĲŁ MyĂrČŔ YĘ mĂ ynăĄjĘ =l‘Č ÉrSĆ ’Ğ rCSę =dŇ ‘Č hŇ lĎÁ ywĂxĞmĲĄ CnÄJĘ SĘ IĂwČ

: lpĲĎŇ nĎ wyx¡Ď ’Ć =lkĎŇ yn¿ĄjĘ =l‘Č
: qxĲĎ YĘ yĂ=tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č =NBĆ qx¡Ď YĘ yĂ tŇ d¿ŇŁ lĘ oêĲ hŇ QĆ ’ËĄ wĘ19 +p6, sŘ23

yhyw
.s"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw MymĂ yĎ ‘bČ WĘ C ’"s v.8 .rsx MSĂ gĘlČ yjĂ hČ hgwmb ,yllhb Nk v.6 .hk
MV v.18 .PsĆ’Ď IĄwČ ‘wČgĘIĂwČ V"x Nkw ,tmĎIĎwČ tlm Ny’ Myrps tYqmb v.17 .V"x Nkw rdČhĞ ’"s v.15

,[24:42] Mwyh wb’w ,[24:1] Nqz Mhrb’w MymlV ,+g Myrdsw .h"q Myqwspw .‘dywhy [23:1—25:18] hVrph
.MynVw tw’m ‘br’w Pl’ Mylmw .hsn Myhl’hw rdsm rtwnh ’whw rds tyVVw ‘brw ,[25:1] Mhrb’ Psyw
bVwt M‘ PTwx rgĄ ’"bl ,[23:4] bVwtw=rgĲĄ +’ Pwlxw .rV‘ h‘br’w tw’m VlVw Mypl’ tVmx twytw’w
.[24:33] lk’l wynpl MVyyw +’ +tkw .[24:11] ’y‘g ’lb twbĲ ’ĞèŁ hČ t’Y t‘l Pwlx ’lbw .Pqmb n"blw
d‘ +’ qwsp +’ yk’lmb ,h rbd ’Vm hrTph v.19 .bq‘y dlwnV d‘ hnV MyrV‘w MyVlV hytwnV rpsmw

.+z qwsp +b
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É l’Ą CtŇ BĘ =tŇ BČ hŇ qĎę bĘŇ rĂ=tŇ ’Ć oêăxĘ qČ BĘ hŇ nĎŔ SĎ My‘ăĂBĎ rĘ’Č =NBĆ ÉqxĎ YĘ yĂ yhąĂ yĘwČ 20

rêČÄ ‘Ę IĆwČ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ ol¿ yU¡Ă rČ’ĞhĲĎ Nb¿ĎŇ lĎ tŇ oxË ’Ğ MrĳĎ’Ğ ND¡ČjČ mĂ yUĂŔ rČ’ĞhĲĎ 21

hoĎŔhyĘ Éol rtĆŇ ‘ąĎIĄwČ ’whĳĂ hŇ r¡ĎqĎ ‘Ğ yJ¿Ă oêŔ SĘ ’Ă xkČŇ năŁ lĘ ÉhoĎhylĲČ qxąĎ YĘ yĂ
NJĄŔ =M’Ă rmĆ ’Ň êăŁ wČ HBĎŔ rĘqĂ BĘ ÉMynĂ BĎ hČ CYą YĞrĲŁ tĘŇ IĲĂwČ : oêĲ SĘ ’Ă hŇ q¿ĎbĘŇ rĂ rhČ ê¡Č wČ 22

ynąĄSĘ HlĎę hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć Sr¿Ł dĘŇ lĂ ëŇ lĆ ê¡Ą wČ ykĂŇ nĳŁ ’Ď hŇ E¡Ć hŇ UĎ l¿Ď 23

ZmĎŔ ’ĹyĲĆ M’ăŁ lĘ mĂ ÉM’Ł lĘ C CdŇ rĳĄjĎ yĂ ëŇ yĂ‘¡ČUĄ mĂ MyUĂŔ ’ĚlĘ ynăĄSĘ C ëŇ nĄŔ TĘ bĂŇ BĘ ÉMyygř
: HnĲĎTĘ bĂŇ BĘ Mm¡Ăř otŇ hŇ e¿ĄhĂ wĘ tŇ dĆŇ lĳĆlĎ hĎ ym¡Ć yĎ C’¿ lĘ mĘ IĂwČ : ry‘ĲĂYĎ dŇ b¿ŇŁ ‘ĞyĲČ bŇ r¡ČwĘ 24

: wWĲĎ ‘Ą om¡ SĘ C’¿ř rĘqĘ IĂwĲČ r‘ĳĎWĄ tŇ rĆDăĆ’Č JĘ oQ¡ JĚ ynĂŔ omdĘŇ ’Č ÉNoS’Ň rĂhĲĎ ’YąĄ IĄwČ 25

bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ om¡ SĘ ’r¿ĎqĘ IĂwČ wWĎŔ ‘Ą bŇ qăĄ‘ĞBĲČ ÉtzĆxĆÄ ’Ł odąŇ yĎwĘ wyxĂę ’Ď ’YăĎ yĎ NkĄÂ =yrĄxĞ’ĲČ wĘ 26

yhăĂ yĘwČ MyrĂŔ ‘ĎeĘ hČ ÉClDĘgĘŇ IĂwĲČ : MtĲĎŇ ’Ł tŇ dĆŇ l¿Ć BĘ hŇ n¡ĎSĎ Myè¿Ă SĂ =NBĆ qxËĎ YĘ yĂwĘ 27

: MylĲĂ hĎ ’ĲŁ bŇ S¡Ą yŁ MêĎŔ Sy’ăĂ ÉbqŁ ‘ĞyĲČwĘ hŇ dĳĆŇ WĎ Sy’ăĂ dŇ yĂY¡Č ‘Čd¿ĄŇ yŁ Sy’ËĂ wWĎę ‘Ą
: bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ=tŇ ’ĲĆ tŇ bĆŇ h¿Ć ’Ł hŇ q¡ĎbĘŇ rĂwĘ wypĳĂŇ BĘ dŇ yĂYăČ=yJĂ wW¡Ď ‘Ą=tŇ ’Ć qxËĎ YĘ yĂ bŇ h¿Č ’ĹIĲĆwČ 28

wWĎÁ ‘Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : PŇ yĲĄ‘Ď ’Ch¿ wĘ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ =NmĂ wWËĎ ‘Ą ’b¿ŇŁ IĎwČ dŇ yzĳĂnĎ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ dŇ zĆI¿ĎwČ 29, 30

ykĂŇ nĳŁ ’Ď PŇ y¡Ą‘Ď yJ¿Ă hŇ EĆŔhČ ÉMdŇŁ ’Ď hĲĎ MdąŇŁ ’Ď hĲĎ =NmĂ É’nĎ ynĂ TąĄ y‘Ă lĘ hČ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČ=l’ĲĆř
ì¡Ň tĘŇ rĲĎkŇŁ BĘ =tŇ ’Ć MoIËkČŇ hŇ r¿ĎkĘŇ mĂ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : ModĲŇ ’Ĺ om¡ SĘ =’rĎqĲĎ NJ¿Ą =l‘Č 31

: hŇ rĲĎkŇŁ BĘ yl¡Ă hŇ E¿Ć=hŇ UĎ lĲĎ wĘ tŇ Cmĳ lĎ ëŇ ¡Ąloh yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ eËĄhĂ wWĎŔ ‘Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ylĲĂ 32

ot¡Ň rĎkĲŇŁ BĘ =tŇ ’Ć rJ¿Ł mĘ IĂwČ olĳ ‘b¡ČŇ èĎ IĂwČ MoIŔJČ ÉyQĂ hŇ ‘ĎbĘŇ èąĎ hĂ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 33

MqĎ I¡ĎwČ êĘ SĘ IĄŔwČ lkČŇ ’Ň IăŁ wČ MySĂŔ dĎŇ ‘Ğ dŇ yzăĂnĘ C MxĆ lĆ ť wWĎę ‘ĄlĘ NtăČŇ nĎ bŇ qÂŁ ‘ĞyĲČwĘ : bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČlĘ 34

: hŇ rĲĎkŇŁ BĘ hČ =tŇ ’Ć wW¡Ď ‘Ą zbĆŇ I¿ĂwČ ëŇ ĳČlIĄwČ
ymăĄ yBĂ hŇ y¡ĎhĎ rS¿Ć ’Ğ NoSŔ ’Ň rĂhĲĎ bŇ ‘ăĎrĎhĲĎ ÉdbČŇ QĘ mĂ ZrĆ’ĎŔ BĎ Éb‘ĎrĎ yhąĂ yĘwČ wk
’rąĎIĄwČ : hŇ rĎrĲĎGĘ Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ =ëŇ lĆ mĲĆ ëŇ lĆ U¿Ć yřbĂŇ ’Ğ=l’Ć qxËĎ YĘ yĂ ëŇ lĆ IÌĄwČ MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č 2

rm¿Č ’Ł rS¡Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔ BĎ NkăŇŁ SĘ hŇ mĎ yĘrĳĎYĘ mĂ dŇ răĄêĄ=l’Č rmĆ ’Ň I¡Ł wČ hoĎŔhyĘ ÉwylĎ ’Ą
ìăŇ lĘ =yJĲĂ OĎ kĳĆŇ rĞbĲĎŇ ’Ğ wĲČ ì¡Ň UĘ ‘Ă hŇ y¿ĆhĘ ’ĲĆ wĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ZrĆ’ăĎBĎ rCGť : ìŇ ylĲĆ ’Ą 3

rS¿Ć ’Ğ hŇ ‘ĎŔ bĚŇ èĘ hČ =tŇ ’Ć ÉytĂŇ mŁ qĲĂ hĞ wĲČ l’ĄŔ hĎř tŇ YăřŁ rĎ’ĞhĲĎ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉNêĄ’Ć ìę ‘ĞrĘzČlĘ CĲ
MyĂmČŔ èĎ hČ ybăĄŇ kĘŇ okĲŇ JĘ Éì‘ĞrĘzČ=tŇ ’ĲĆ ytąĂŇ yBĄ rĘhĂ wĘ : ìŇ ybĲĂŇ ’Ď Mh¿Ď rĎbĘŇ ’Č lĘ yêĂ ‘Ę B¡Č SĘ nĂ 4

yttnw
.w"k qwsp Nyy‘ : ‘"t Nk ’rĎqĘIĂwČ l"n v.25 .’lm MymĂ ot yllhb v.24 .yrq MyĂog ,bytk MyyĂgŁ v.23

toYrĎ’ĞhĎ yllhb ,ymlVwry Nk v.3 .Vgd +b ëlĆUĆyBĂ ’Ğ ’"s v.1 .wk .gtm ’lb bqŁ ‘ĞyĲČ=l’Ć ’"sb v.30

.V"xw y"k Myrps tYqmb Nkw ,hQĆ’ĄhĎ rybs v.3 .’lm
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yy¿ĄoG lJ¡Ł ìŔ ‘ĞrĘzČbĘŇ CkăŇ rĞBĲĎ tĘŇ hĂ wĘ l’ĳĄ hĎř tŇ Y¡Ł rĎ’ĞhĲĎ =lJĎ tŇ ’¿Ą ìŔ ‘ĞrĘzČlĘ yêăĂ tČŇ nĲĎ wĘ
5 yêĂŔ rĘmČ SĘ mĂ ÉrmŁ SĘ IĂwČ ylĳĂ qŁ BĘ Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č ‘m¿Č SĎ =rSĆ ’Ğ bŇ qĆ‘Ąě : ZrĆ’ĲĎ hĎ

6, 7 ySąĄ nĘ ’Č ClÂ’ĞSĘ IĂwĲČ : rrĲĎgĘŇBĂ qx¡Ď YĘ yĂ bŇ SĆ I¿ĄwČ : ytĲĎŇ rŁ otĲŇ wĘ yt¿ČŇ ouxĚ yt¡ČŇ wŁ YĘ mĂ
yêĂŔ SĘ ’Ă rmăŁ ’Ň lĄ É’rĄyĎ yJąĂ ’whĳĂ ytĂŇ xăŁ ’Ğ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ oêŔ SĘ ’Ă lĘ ÉMoqUĎ hČ

8 yhĂę yĘwČ : ’yhĲĂ hŇ ’¡Ć rĘmČ tŇ b¿ČŇ oT=yJĲĂ hŇ qĎŔ bĘŇ rĂ=l‘Č ÉMoqUĎ hČ ySąĄ nĘ ’Č ynĂ gĚÁrĘhČ yĲČ=NjĆ
dŇ ‘¡ČBĘ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ ëŇ lĆ măĆ ÉëlĆ mĆÄ ybĂŇ ’Ğ PŇ qĄę SĘ IČwČ MymĂŔ IĎhČ ÉMSĎ ol¿ =CkŇ rĘ’ĲĎ yJăĂ

9 ’rĎÄ qĘ IĂwČ : oêĲ SĘ ’Ă hŇ q¿ĎbĘŇ rĂ tŇ ’¡Ą qxĄŔ YČ mĘ ÉqxĎ YĘ yĂ hŇ eąĄhĂ wĘ ’rĘIČęwČ NoQĳ xČ hĲČ
êĎrĘm¡Č’Ď ëŇ y’¿ĄwĘ ’whĂŔ ÉìêĘ SĘ ’Ă hŇ eąĄhĂ ëŇ ’ăČ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ qxĎę YĘ yĂlĘ ëŇ lĆ mĆÁ ybĂŇ ’Ğ
: hĎ ylĲĆ ‘Ď tŇ Cm¡ ’Ď =NjĆ yêĂ rĘmČŔ ’Ď yJăĂ qxĎŔ YĘ yĂ ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ ’whĳĂ ytĂŇ xăŁ ’Ğ

10 ÉM‘ĎhĎ dŇ xąČ ’Č bŇ kČÂ SĎ T‘ČmĘ JĂ ţ CnQĳĎ tĎŇ yWăĂ ‘Ď tŇ ’Ň E¡Ł =hŇ mČ ëŇ lĆ mĆŔ ybĂŇ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
11 M‘¡ĎhĎ =lJĎ =tŇ ’Ć ëŇ lĆ mĆŔ ybĂŇ ’Ğ wYăČ yĘwČ : MSĲĎ ’Ď Cnyl¡Ą ‘Ď t¿ĎŇ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ ìŇ êĆŔ SĘ ’Ă =tŇ ’Ć
12 ÉqxĎ YĘ yĂ ‘rąČzĘIĂwČ : tŇ mĲĎ Cy tŇ om¿ oê¡SĘ ’Ă bĘŇ C hŇ EËĆhČ Sy’¿Ă BĎ ‘ČgĄÁ eŁ hČ rmĳŁ ’Ň lĄ

: hoĲĎhyĘ Chk¡ĄŇ rĞbĲĎŇ yĘwĲČ MyrĳĂ‘ĎSĘ hŇ ’ăĎ mĄ ’wh¡Ă hČ hŇ n¿ĎèĎ BČ ’YËĎ mĘ IĂwČ ’whĂŔ hČ ZrĆ’ăĎBĎ
13, 14 olą =yhĂ yĘwĲČ : dŇ ’ĲŁ mĘ ld¡ČŇ gĎŇ=yJĲĂ dŇ ‘¿Č ldĄŔ gĎŇ wĘ ÉëolhĎ ëŇ lĆ IąĄwČ Sy’ĳĂ hĎ lD¡ČgĘŇ IĂwČ

: MyêĲĂ SĘ lĂ jĘ ot¡Ň ’Ł C’¿ nĘ qČ yĘwČ hŇ BĳĎ rČ hŇ D¡ĎbĚŇ ‘ĞwĲČ rqĎŔ bĎŇ hŇ năĄqĘ mĂ C ÉN’Ň YŁ =hŇ nĄqĘ mĂ
15 wybĳĂŇ ’Ď MhăĎ rĎbĘŇ ’Č ym¡Ą yBĂ wybĂŔ ’Ď ydăĄŇ bĘŇ ‘Č ÉCrpĘŇ xĲĎ rSąĆ ’Ğ tŇ ręŁ ’Ą BĘ hČ =lkĎŇ wĘ
16 ëŇ lĄ ť qxĳĎ YĘ yĂ=l’Ć ëŇ lĆ m¡Ć ybĂŇ ’Ğ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : rpĲĎŇ ‘Ď MC’¡ lĘ mČ yĘwČĲ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ MCmă êĘ sĂ
17 rr¡ĎGĘ =lxČ nĲČBĘ NxČ I¿ĂwČ qxĳĎ YĘ yĂ Mè¡Ď mĂ ëŇ lĆ I¿ĄwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ CeřU¡Ć mĂ êĎmĘ Y¿Č ‘Ď=yJĲĂ CnUĎŔ ‘Ă mĲĄ
18 ÉCrpĘŇ xĲĎ rSąĆ ’Ğ MyĂUČę hČ tŇ răŁ ’Ą BĘ =tŇ ’Ć ű rjăŁ xĘ IČwČ qxĎÁ YĘ yĂ bŇ SĎ IĎÄwČ : MSĲĎ bŇ SĆ I¿ĄwČ

MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č tŇ omă yr¡ĄxĞ’ĲČ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ MCmă êĘ sČ yĘwČ wybĂŔ ’Ď MhăĎ rĎbĘŇ ’Č ÉymĄ yBĂ
19 Cr¿jĘ xĘ IČwČ : wybĲĂŇ ’Ď Nh¡Ć lĎ ’r¿ĎqĎ =rSĆ ’Ğ tŇ měŁ èĄ JČ tŇ omŔ SĄ ÉNhĆ lĎ ’rąĎqĘ IĂwČ
20 y‘ăĄrŁ CbŇ yrĂÁ IĎwČ : MyIĲĂxČ MyĂm¿Č r’¡Ą BĘ MSĎŔ =C’YĘ mĘ IĂÄwČ lxČ eĳĎBČ qx¡Ď YĘ yĂ=ydĲĄŇ bĘŇ ‘Č

qWĆ ‘ĄŔ Ér’Ą BĘ hČ =MSĲĄ ’rąĎqĘ IĂwČ MyĂUĳĎhČ CnlăĎ rm¡Ł ’Ň lĄ qxËĎ YĘ yĂ y‘¿ĄrŁ =M‘Ă rrĎę gĘŇ
21 ’r¿ĎqĘ IĂwČ hĎ ylĳĆ‘Ď=MGČ CbŇ yr¡ĂIĎwČ tŇ rĆxĆŔ ’Č r’ăĄ BĘ ÉCrjĘ xĘ IČwĲČ : oUĲ ‘Ă Cq¡ vĘ ‘ČtĘŇ hĲĂ yJ¿Ă
22 hĎ ylĳĆ‘Ď Cb¡Ň rĎ âl¿ wĘ tŇ rĆxĆŔ ’Č r’ăĄ BĘ ÉrjŁ xĘ IČwČ MèĎę mĂ qêăĄ‘Ę IČwČ : hŇ nĲĎTĘ WĂ Hm¡Ď SĘ

Cnyr¿ĂpĎŇ C Cnl¡Ď hoËĎhyĘ bŇ yxÌĂ rĘhĂ hŇ êĎÂ‘Č=yJĲĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ tŇ obŔ xŁ rĘ ÉHmĎ SĘ ’rąĎqĘ IĂwČ
23, 24 hŇ lĎ yĘQăČ BČ ÉhoĎhyĘ wyląĎ ’Ą ’rĎÄ IĄwČ : ‘bČŇ SĲĎ r’¿Ą BĘ Mè¡Ď mĂ l‘Č I¿ČwČ : ZrĆ’ĲĎ bĎŇ

’whh
.ypr CnŇUĄmĂ y’xndml v.16 .V"xw y"k Myrps tYqmb Nkw ,hQĆ’ĄhĎ rybs v.4
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ìăŇ êĘ ’Ă =yJĲĂ É’rĎyêĂ =l’Č ìŇ ybĳĂŇ ’Ď MhăĎ rĎbĘŇ ’Č yh¡ĄŁl’Ĺ ykĂě nŁ ’ĲĎ rmĆ ’Ň ŁIěwČ ’ChŔ hČ
: yDĲĂbĘŇ ‘Č Mh¿Ď rĎbĘŇ ’Č rCb¡Ň ‘ĞBĲČ ìŔ ‘ĞrĘzČ=tŇ ’ĲĆ ytăĂŇ yBĄ rĘhĂ wĘ ÉìyêĂÄ kĘŇ rČbĲĄŇ C ykĂŇ nŔŁ ’Ď
MS¿Ď =CrkĘŇ IĂwČ olĳ hĽ’ĲĎ MS¡Ď =TIĆwČ hoĎŔhyĘ MSăĄ BĘ É’rĎqĘ IĂwČ xČ BĄę zĘmĂ MSăĎ NbĆŇ IÌĂwČ 25

Ch‘ĄŔ rĄmĲĄ ÉtEČxĚ’Ğ wĲČ rrĳĎGĘ mĂ wyl¡Ď ’Ą ëŇ ¿ČlhĎ ëŇ lĆ mĆě ybĂŇ ’Ğ wĲČ : r’ĲĄ BĘ qx¡Ď YĘ yĂ=ydĲĄŇ bĘŇ ‘Č 26

ylĳĎ’Ą MtăĆŇ ’Ň BĎ ‘Č CD¡mČ qxĎŔ YĘ yĂ ÉMhĆ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : o’Ĳ bĎŇ YĘ =rWČ lk¡ŇŁ ypĂŇ C 27

ÈCny’Ă rĎ o’ă rĎ Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ : MkĲĆŇ êĘ ’Ă mĲĄ ynĂ Cx¡ QĘ SČ êĘ wČ ytĂŔ ’Ł MtăĆŇ ’Ň nĄWĘ ÉMêĆ’Č wĘ 28

ìŇ ĳĆnybĄŇ C CnynăĄyBĄ Cnyt¡ĄŇ onyBĲĄ hŇ lËĎ ’Ď ’n¿Ď yhĂÄ êĘ rmĆ ’Ň Łeę wČ ůëUĎ ‘Ă ű hoăĎhyĘ hŇ yăĎhĎ =yJĲĂ
ìŇ CnŔ ‘ĞgĲČŇ nĘ âlă ÉrSĆ ’ĞJĲČ hŇ ‘Ďę rĎ CnUĎÁ ‘Ă hŇ WĄÄ ‘ĞêĲČ =M’Ă : ëŇ UĲĎ ‘Ă tŇ yr¡ĂbĘŇ hŇ t¿ĎŇ rĘkĘŇ nĂ wĘ 29

ëŇ Cr¿BĘ hŇ ê¡Ď ‘Č hŇ ê¿Ď’Č Molĳ SĎ BĘ ì¡Ň xĞQĲĄ SČ eĘ wČ bŇ oTŔ =qrČ ÉìUĘ ‘Ă CnyWąĂ ‘Ď rSĆÄ ’ĞkĲČŇ wĘ
rqĆBŔŁ bČŇ CmyJăĂ SĘ IČwČ : CêĲ SĘ IĂwČ Cl¡ kĘŇ ’Ň IĲŁ wČ hŇ êĆŔ SĘ mĂ ÉMhĆ lĎ W‘Č IąČwČ : hoĲĎhyĘ 30, 31

ű yhăĂ yĘwČ : MolĲ SĎ BĘ oê¡’Ă mĲĄ Ck¿Ň lĘ IĲĄwČ qxĎŔ YĘ yĂ MxăĄ QĘ SČ yĘwČ wyxĳĂ ’Ď lĘ Sy’ăĂ C‘¡bĘŇ èĲĎ IĂwČ 32

r’¡Ą BĘ hČ tŇ od¿Ň ’Ł =l‘Č olŔ CdŇ GăĂ IČwČ qxĎŔ YĘ yĂ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č ÉC’bÄŁ IĎwČ ’Chę hČ MoIăBČ
hŇ ‘ĳĎbĘŇ SĂ Ht¡ĎŇ ’Ł ’r¿ĎqĘ IĂwČ : MyĂmĲĎ Cn’Ň Y¿Ď mĎ ol¡ CrmĘ ’Ň I¿Ł wČ CrpĳĎŇ xĎ rSăĆ ’Ğ 33

: hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č ‘bČŇ SĆŔ r’ăĄ BĘ Éry‘Ă hĎ =MSĲĄ NJąĄ =l‘Č
=tŇ BČ tŇ ydĂŔ ChyĘ=tŇ ’Ć ÉhèĎ ’Ă xuąČIĂwČ hŇ nĎŔ SĎ My‘ăĂBĎ rĘ’Č =NBĆ ÉwWĎ ‘Ą yhąĂ yĘwČ 34

xČ Crĳ tŇ rČmăŁ íyy¡ĆhĘ êĲĂ wČ : yêĲĂ xĂ hĲČ NŁl¡ y’Ą =tŇ BČ tŇ mČŔ WĘ BăĎ =tŇ ’Ć wĘ yêĳĂ xĂ hĲČ yr¡Ă’Ą BĘ 35

sŘ24 íyh¿Ć kĘŇ êĂ wČ qxĎŔ YĘ yĂ NqăĄzĎ=yJĲĂ ÉyhĂ yĘwĲČ : hŇ qĲĎbĘŇ rĂlĘ C qx¡Ď YĘ yĂlĘ zk

ynĂŔ BĘ ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ ldęŁ GĎhČ onăBĘ ű wWăĎ ‘Ą=tŇ ’Ć ’rĎÂ qĘ IĂwČ tŇ ’ĳŁ rĘř mĲĄ wyn¡Ďy‘Ą
: ytĲĂŇ om Moy¿ yêĂ ‘Ę d¡ČŇ yĎ âl¿ yêĂ nĘ qĳČzĎ ’n¡Ď=hŇ eĄhĂ rmĆ ’Ň ŁIěwČ : ynĂ eĲĄhĂ wyl¡Ď ’Ą rmĆ ’Ň I¿Ł wČ 2

: hdyřYĲ yQ¡Ă hŇ dĎŇ CY¿ wĘ hŇ dĆŔ vĎ hČ É’YĄ wĘ ìŇ êĳĆSĘ qČ wĘ ì¡Ň yĘlĘ êĆ ìŇ ylĆŔ kĄŇ ’năĎ=’WĎ ÉhêĎ‘Č wĘ 3

rCbËŇ ‘ĞBĲČ hŇ lĎ kĳĄŇ ’Ł wĘ yQ¡Ă hŇ ’Ď yb¿ĂŇ hĎ wĘ yêĂ bĘŇ hËČ ’Ď rS¿Ć ’ĞJĲČ MyUĂÁ ‘ČTĘ mČ ylĂÄ=hŇ WĄ ‘ĞwĲČ 4

qxĎŔ YĘ yĂ rBăĄ dČŇ BĘ tŇ ‘ČmČŔ SŁ hŇ qăĎbĘŇ rĂwĘ : tŇ CmĲ ’Ď MrĆT¿ĆBĘ yS¡Ă pĘŇ nČ ì¿Ň kĘŇ rĆbĲĎŇ êĘ 5

ÉhqĎ bĘŇ rĂwĘ : ’ybĲĂŇ hĎ lĘ dŇ yĂY¡Č dŇ CY¿ lĎ hŇ dĆŔ vĎ hČ ÉwWĎ ‘Ą ëŇ lĆ IąĄwČ onĳBĘ wW¡Ď ‘Ą=l’Ć 6

rBËĄdČŇ mĘ ìŇ ybĂŔ ’Ď =tŇ ’Ć ÉyêĂ ‘Ę mČÄ SĎ hŇ eąĄhĂ rmĳŁ ’Ň lĄ Hn¡ĎBĘ bŇ q¿Ł ‘ĞyĲČ=l’ĲĆ hŇ rĎŔ mĘ ’ĲĎ
MyU¡Ă ‘ČTĘ mČ yl¿Ă =hŇ WĄ ‘ĞwĲČ dŇ yĂYËČ yQ¿Ă hŇ ’Ď ybĂÄ hĎ : rmĲŁ ’Ň lĄ ìŇ yx¡Ă ’Ď wW¿Ď ‘Ą=l’Ć 7

‘măČ SĘ yn¡ĂbĘŇ hŇ ê¿Ď ‘Č wĘ : ytĲĂŇ om yn¿ĄpĘŇ lĂ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ kËĎŇ kĘŇ rĆbĲĎŇ ’Ğ wĲČ hŇ lĎ kĳĄŇ ’Ł wĘ 8

ylqb
.+rqw +tk dyĂYĎ ’"s ,yrq dyĂYĎ ,bytk hdĎyYĄ v.3 .’lm to’rĘmĄ ymlVwry ,yllhb Nk v.1 .zk
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9 MèĎę mĂ ylăĂ =xqČ wĘ N’Ň ~ŔŁ hČ =l’Ć É’nĎ=ëŇ lĆ : ëŇ tĲĎŇ ’Ł hŇ C¿ĎYČ mĘ yn¡Ă’Ğ rS¿Ć ’ĞlĲČ ylĳĂ qŁ BĘ
rS¿Ć ’ĞJĲČ ìŇ yb¡ĂŇ ’Ď lĘ MyUËĂ ‘ČTĘ mČ MtÌĎŇ ’Ł hŇ WĆÄ ‘Ĺ’ĲĆ wĘ MybĳĂŇ TŁ MyE¡Ă‘Ă yy¿ĄdĎŇ GĘ ynËĄSĘ

10 : otĲŇ om yn¿ĄpĘŇ lĂ ì¡Ň kĘŇ rĆbĲĎŇ yĘ rS¿Ć ’Ğ rbËĚŇ ‘ĞBĲČ lkĳĎŇ ’Ď wĘ ìŇ yb¡ĂŇ ’Ď lĘ t¿ĎŇ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ : bŇ hĲĄ ’Ď
11 yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ r‘ĂŔ WĎ Sy’ăĂ ÉyxĂ ’Ď wWąĎ ‘Ą NhăĄ oUĳ ’Ă hŇ q¡ĎbĘŇ rĂ=l’Ć bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
12 yt¿ĂŇ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ ‘ČêĳĄ‘Ę tČŇ mĘ JĂ wyn¡Ďy‘ĄbĘŇ ytĂŇ yy¿ĂhĎ wĘ ybĂŔ ’Ď ÉynĂ èĄÄ mĚ yĘ yląČ C’ : qlĲĎ xĎ Sy’¿Ă
13 ynĳĂBĘ ì¡Ň tĘŇ lĲĎ lĘ qĂ yl¿Č ‘Ď oUŔ ’Ă Éol rmĆ ’Ň êąŁ wČ : hŇ kĲĎŇ rĎbĘŇ âl¿ wĘ hŇ l¡Ď lĎ qĘ ylËČ ‘Ď
14 W‘ČêąČ wČ oUĳ ’Ă lĘ ’b¡ĄŇ IĎwČ xuČŔ IĂwČ ÉëlĆ IĄÄwČ : ylĲĂ =xqČ ëŇ ¿ĄlwĘ yl¡Ă qŁ BĘ ‘m¿Č SĘ ëŇ ’ËČ
15 wWĎÁ ‘Ą ydĄÄ gĘŇBĂ =tŇ ’Ć hŇ qĎ bĘŇ rĂţ xuăČêĂ wČ : wybĲĂŇ ’Ď bŇ h¿Ą ’Ď rS¡Ć ’ĞJĲČ MyUĂŔ ‘ČTĘ mČ ÉoU’Ă

Hn¿ĎBĘ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ=tŇ ’ĲĆ SB¿Ą lĘ êČ wČ tŇ yĂBĳĎBČ Hê¡Ď’Ă rS¿Ć ’Ğ tŇ dŔŁ mĚ xĞhĲČ É ldŇŁ GĎhČ HnąĎBĘ
16 tŇ q¿ČlĘ xĆ l‘¡ČwĘ wydĳĎŇ yĎ=l‘Č hŇ SĎ yB¡Ă lĘ hĂ MyEĂŔ‘Ă hĲĎ yyăĄdĎŇ GĘ ÉtrŁ ‘Ł tŇ ’Ąę wĘ : NTĲĎ uĎ hČ
17 dŇ y¡ČBĘ hŇ tĎŇ WĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ MxĆ Q¡Ć hČ =tŇ ’Ć wĘ MyUËĂ ‘ČTĘ UČ hČ =tŇ ’Ć NêÌĄêĂ wČ : wyrĲĎ’Ň CĎYČ
18 hŇ ê¡Ď’Č ym¿Ă yeĂ eĆŔ hĂ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ybĳĂŇ ’Ď rmĆ ’Ň IăŁ wČ wyb¡ĂŇ ’Ď =l’Ć ’b¿ŇŁ IĎwČ : HnĲĎBĘ bŇ q¿Ł ‘ĞyĲČ
19 rS¿Ć ’ĞJĲČ ytĂŇ yWĂě ‘Ď ìŇ rĆŔ kŇŁ BĘ wWăĎ ‘Ą ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ wybĂę ’Ď =l’Ć bŇ qÁŁ ‘ĞyĲČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ynĲĂ BĘ

yeĂ k¿ČŇ rĞbĲĎŇ êĘ rCb¡Ň ‘ĞBĲČ ydĂŔ y~ĄmĂ ÉhlĎ kĘŇ ’Ď wĘ hŇ bĎę SĘ ’năĎ=MCqĲ ylĳĎ’Ą êĎrĘB¡Č DĂ
20 rmĆ ’Ň ŁIěwČ ynĳĂBĘ ’Y¡Ł mĘ lĂ êĎrĘh¿ČmĂ hŇ EËĆ=hŇ mČ onŔ BĘ =l’Ć ÉqxĎ YĘ yĂ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ìŇ SĲĆ pĘŇ nČ
21 ’e¿Ď=hŇ SĎ GĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ=l’ĲĆ ÉqxĎ YĘ yĂ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ynĲĎpĎŇ lĘ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ hŇ rËĎqĘ hĂ yJ¿Ă
22 qx¿Ď YĘ yĂ=l’Ć bŇ qËŁ ‘ĞyĲČ SGÌČ IĂwČ : âlĲ =M’Ă wW¡Ď ‘Ą yn¿ĂBĘ hŇ zËĆ hŇ ê¿Ď’Č hĲČ ynĳĂBĘ ì¡Ň SĘ mĲĚ ’Ğ wĲČ
23 âlă wĘ : wWĲĎ ‘Ą yd¿ĄŇ yĘ MyĂd¡ČŇ IĎhČ wĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ loqă É luŁ hČ rmĆ ’Ň ŁIęwČ ChèĳĄ mĚ yĘwČ wyb¡ĂŇ ’Ď
24 rmĆ ’Ň ŁIěwČ : ChkĲĄŇ rĘbĲĎŇ yĘwĲČ tŇ rĳŁ ‘Ă WĘ wyx¡Ă ’Ď wW¿Ď ‘Ą ydËĄŇ yJĂ wydĎę yĎ CyăhĎ =yJĲĂ orŔ yJĂ hĂ
25 ÉhlĎ kĘŇ ’ĲŁ wĘ ÉyQĂ hŇ SĎ GąĂ hČ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : ynĂ ’ĲĎ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ wWĳĎ ‘Ą ynăĂBĘ hŇ z¡Ć hŇ ê¿Ď’Č

NyĂy¡Č ol£ ’bĄŇ IÌĎwČ lkČŔ ’Ň IŁ wČ Éol=SGĆIČwČ ySĳĂ pĘŇ nČ ì¡Ň kĘŇ rĆbĲĎŇ êĘ N‘Čm¿Č lĘ ynĂŔ BĘ dŇ y~ăĄmĂ
26, 27 ÉSGČ IĂwČ : ynĲĂ BĘ yQ¡Ă =hŇ qĎ SĞ CĲ ’e¿Ď=hŇ SĎ GĘ wybĳĂŇ ’Ď qxăĎ YĘ yĂ wyl¡Ď ’Ą rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : êĘ SĘ IĲĄwČ

ynĂŔ BĘ xČ yrăĄ Éh’Ą rĘ rmĆ ’Ň ŁIęwČ ChkĳĄŇ rĞbĲĎŇ yĘwĲČ wyd¡ĎŇ gĎŇBĘ xČ yr¿Ą=tŇ ’Ć xrČIËĎwČ olŔ =qèČ IĲĂwČ
28 MyĂmČŔ èĎ hČ É lFČ mĂ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ ÉìlĘ =NêĆ yĲĂwĘ : hoĲĎhyĘ ok¡Ň rĘBĄ rS¿Ć ’Ğ hŇ dĆŔ WĎ xČ yrăĄJĘ sŘ25

29 ÉìlĘ wąxř tSyw MyUĂę ‘Č ìŇ CdăŇ bĘŇ ‘Č yĲČ : SrĲŁ ytĂŇ wĘ Ng¡ĎŇDĎ bŇ r¿Ł wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ ye¡ĄmČ SĘ mĂ C
rCrŔ ’Ď ìŇ yrăĆrĘ’ĲŁ ìŇ UĳĆ ’Ă ynăĄBĘ ì¡Ň lĘ Cw¿xĞêĲČSĘ yĂwĘ ìŇ yxĆŔ ’Č lĘ ÉrybĂŇ gĘŇ hŇ wąĄhĹ MyUĂŔ ’ĚlĘ

30 ůbqŁ ‘ĞyĲČ=tŇ ’ĲĆ ëŇ răĄbĎŇ lĘ ÈqxĎ YĘ yĂ hŇ QăĎ JĂ rSĆÄ ’ĞJĲČ yhĂę yĘwČ : ëŇ CrĲBĎ ìŇ yk¡ĆŇ rĞbĲĎŇ mĘ CĲ
yhyw

.yrq CwxĞêČSĘ yĂwĘ ,bytk CxêČSĘ yĂwĘ v.29
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’B¡Ď wyxĂŔ ’Ď wWăĎ ‘ĄwĘ wybĳĂŇ ’Ď qxăĎ YĘ yĂ yn¡ĄjĘ tŇ ’¿Ą mĄ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ É’YĎ yĎ ’YąŁ yĎ ëŇ ’ăČ yhĂę yĘwČ
wybĂę ’Ď lĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ wybĳĂŇ ’Ď lĘ ’b¡ĄŇ IĎwČ MyUĂŔ ‘ČTĘ mČ É’Ch=MGČ W‘Č IąČwČ : odĲŇ y~ĄmĂ 31

olË rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : ìŇ SĲĆ pĘŇ nČ yeĂ k¿ČŇ rĞbĲĎŇ êĘ rCb¡Ň ‘ĞBĲČ onŔ BĘ dŇ y~ăĄmĂ É lkČŇ ’Ň yŁ wĘ ÉybĂŇ ’Ď MqąĚyĎ 32

qxăĎ YĘ yĂ dŇ rČÄ xĹIĲĆwČ : wWĲĎ ‘Ą ì¡Ň rĘkĲŇŁ bĘŇ ì¿Ň nĘ BĂ ynËĂ’Ğ rmĆ ’Ň ŁIěwČ hŇ êĎ’ĳĎ =ymĂ wyb¡ĂŇ ’Ď qx¿Ď YĘ yĂ 33

’bĄŇ IĎÄwČ ždyĂYČ =dŇ ~ĲĎ hČ ’Chă ’opÃ ’Ą =ymĲĂ rmĆ ’Ň ŁIÃwČ ůd’Ł mĘ =dŇ ‘Č hŇ lăĎ dŇŁ GĘ ÈhdĎŇ rĎxĞ
‘ČmąŁ SĘ JĂ : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ ëŇ Cr¡BĎ =MGČ ChkĳĄŇ rĞbĲĎŇ ’Ğ wĲĎ ’ob¡Ň êĎ MrĆT¿ĆBĘ lJËŁ mĂ lk¿ČŇ ’Ł wĲĎ ylĂÁ 34

rmĆ ’Ň IăŁ wČ dŇ ’ĳŁ mĘ =dŇ ‘Č hŇ r¡ĎmĎ C hŇ l¿Ď dŇŁ GĘ hŇ qĎŔ ‘ĎYĘ q‘ăČYĘ IĂwČ wybĂŔ ’Ď yrăĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć ÉwWĎ ‘Ą
xu¡ČIĂwČ hŇ mĳĎ rĘmĂ BĘ ìŇ yx¡Ă ’Ď ’B¿Ď rmĆ ’Ň ŁIěwČ : ybĲĂŇ ’Ď ynĂ ’¡Ď =MgČŇ ynĂ k¿ĄŇ rĞBĲĎ wybĂŔ ’Ď lĘ 35

MyĂmČŔ ‘ĞpĲČŇ hŇ zăĆ ÉynĂ bĄÄ qĘ ‘Ę IČwĲČ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČ omÁ SĘ ’rĎÄ qĎ žykĂŇ hĞ rmĆ ’Ň ŁIÃwČ : ìŇ tĲĆŇ kĎŇ rĘBĂ 36

êĎlĘ Y¿Č ’Ď =âlĲ hĞ rmČě ’Ň IŁ wČ ytĳĂŇ kĎŇ rĘBĂ xqăČlĎ hŇ ê¡Ď ‘Č hŇ e¿ĄhĂ wĘ xqĎŔ lĎ ytăĂŇ rĎkĲŇŁ BĘ =tŇ ’Ć
ÉëlĎ wyê¿Ă mĘ WČ rybĂÂ GĘ NhăĄ wWĎę ‘ĄlĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ qxĎÁ YĘ yĂ N‘Č IČÄwČ : hŇ kĲĎŇ rĎBĘ yQ¡Ă 37

hŇ kăĎŇ lĘ C wyêĳĂ kĘŇ mČ sĘ Sr¡Ł ytĂŇ wĘ Ng¿ĎŇdĎŇ wĘ MydĂŔ bĎŇ ‘ĞlĲČ Éol yêĂ tąČŇ nĎ wyxĎę ’Ć =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ
tŇ xąČ ’Č hŇ kĎÄ rĎbĞŇ hĲČ wybĂę ’Ď =l’Ć wWĎÁ ‘Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ynĲĂ BĘ hŇ W¡Ć ‘Ĺ’ĲĆ hŇ m¿Ď ’opŔ ’Ą 38

N‘Č IËČwČ : OĘ bĘŇ IĲĄwČ ol¡ qŁ wWËĎ ‘Ą ’v¿Ď IĂwČ ybĳĂŇ ’Ď ynĂ ’¡Ď =MgČŇ ynĂ k¿ĄŇ rĞBĲĎ ybĂŔ ’Ď ÉìlĘ =’whĲĂ 39

ìŇ bĆŔ SĎ omĲ hŇ yăĆhĘ yĲĂ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ yeąĄmČ SĘ mĂ hŇ eĄÂhĂ wylĳĎ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ wyb¡ĂŇ ’Ď qx¿Ď YĘ yĂ
dŇ bĳŇŁ ‘ĞêĲČ ìŇ yx¡Ă ’Ď =tŇ ’Ć wĘ hŇ yĆŔxĘ tĲĂŇ ìăŇ BĘ rĘxČ =l‘ĲČř wĘ : l‘ĲĎmĄ MyĂm¡ČèĎ hČ lF¿Č mĂ C 40

ÉwWĎ ‘Ą MTąŁ WĘ IĂwČ : ìŇ rĲĆ’Ň CĎYČ l‘¿ČmĄ oQ¡ ‘Ě ê¿ĎqĘ rČpĲĎŇ C dŇ yrĂŔ êĎ rSăĆ ’ĞJĲČ ÉhyĎhĎ wĘ 41

oBę lĂ BĘ wWĎÁ ‘Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ wybĳĂŇ ’Ď ok¡Ň rĞBĲĄ rS¿Ć ’Ğ hŇ kĎŔ rĎBĘ hČÄ =l‘Č bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ=tŇ ’ĲĆ
hŇ qĎŔ bĘŇ rĂlĘ dŇ GăČIĚwČ : yxĲĂ ’Ď bŇ q¿Ł ‘ĞyĲČ=tŇ ’ĲĆ hŇ g¡ĎŇrĘhČ ’ĲČ wĘ ybĂŔ ’Ď lbĆŇ ’ăĄ ÉymĄ yĘ ÉCbŇ rĘqĘ yĂ 42

NTĎŔ uĎ hČ HnăĎBĘ ÉbqŁ ‘ĞyĲČlĘ ’rąĎqĘ êĂ wČ xlČÂSĘ êĂ wČ ldĳŇŁ GĎhČ HnăĎBĘ wW¡Ď ‘Ą yr¿ĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć
yn¡ĂbĘŇ hŇ ê¿Ď ‘Č wĘ : ìŇ gĲĆŇrĘhĎ lĘ ì¡Ň lĘ Mx¿Ą nČtĘŇ mĂ ìŇ yxĂŔ ’Ď wWăĎ ‘Ą ÉheĄhĂ wylĎŔ ’Ą rmĆ ’Ň êăŁ wČ 43

oU¡ ‘Ă ê¿ĎbĘŇ SČ yĲĎwĘ : hŇ nĎrĲĎxĎ yx¡Ă ’Ď Nb¿ĎŇ lĎ =l’Ć ìËŇ lĘ =xrČBĘ MCqÌ wĘ ylĳĂ qŁ BĘ ‘măČ SĘ 44

ìŇ yxĂÁ ’Ď =PŇ ’Č bŇ CSÄ =dŇ ‘Č : ìŇ yxĲĂ ’Ď tŇ m¿Č xĞ bŇ CS¡ êĎ =rSĆ ’Ğ dŇ ‘¿Č MydĳĂŇ xĎ ’Ğ MymăĂ yĎ 45

hŇ m¿Ď lĎ MèĳĎ mĂ ìŇ yêăĂ xĘ qČ lĘ C yê¡Ă xĘ lČ SĲĎ wĘ oQŔ tĎŇ yWăĂ ‘Ď=rSĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ ÉxkČŇ SĎ wĘ ìę UĘ mĂ
yêĂ YĘ qăČř qxĎŔ YĘ yĂ=l’Ć ÉhqĎ bĘŇ rĂ rmĆ ’Ň êąŁ wČ : dŇ xĲĎ ’Ć Moy¿ Mk¡ĆŇ ynĄSĘ =MGČ lJËČ SĘ ’Ć 46

ÉhQĆ ’ĄÄ JĎ tŇ xąĄ =tŇ onĲ BĘ mĂ hŇ èĎÄ ’Ă bŇ qŁ ‘ĞyĲČţ xČ qăĄŁl=M’Ă tŇ xĳĄ tŇ onăBĘ yn¡ĄjĘ mĂ yIČŔxČ bĘŇ
ëŇ rĆbăĎŇ yĘwČ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ=l’ĲĆ qxËĎ YĘ yĂ ’r¿ĎqĘ IĂwČ : MyIĲĂxČ yQ¡Ă hŇ UĎ l¿Ď ZrĆ’ĎŔ hĎ tŇ onăBĘ mĂ xk
wt’

.’ry‘z +q v.46 .’y‘g ’lb =l‘ČwĘ n"b .Myqwspb rpsh yYx v.40



28. 2–15 ’Yyw 45

2 MCq¿ : N‘ČnĲĎJĘ tŇ on¿BĘ mĂ hŇ è¡Ď ’Ă xu¿ČtĂŇ =âlĲ olŔ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ÉChCĄÄYČ yĘwČ otĳŇ ’Ł
hŇ èĎŔ ’Ă ÉMèĎ mĂ ìąŇ lĘ =xqČ wĘ ìŇ UĳĆ ’Ă ybăĂŇ ’Ğ l’¡Ą CtŇ bĘŇ hŇ tĎŇ yB¿Ą MrĎŔ ’Ğ hŇ nĲĎDăĆjČ ÉëlĄ

3 ìŇ BĳĆ rĘyČwĘ ì¡Ň rĘpĘŇ yČwĘ ìŔ tĘŇ ’ĲŁ ëŇ răĄbĎŇ yĘ ÉyDČSČ l’ąĄ wĘ : ìŇ UĲĆ ’Ă yx¿Ă ’Ğ Nb¡ĎŇ lĎ tŇ on¿BĘ mĂ
4 ìăŇ ‘ĞrĘzČlĘ C ì¡Ň lĘ MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č tŇ JăČ rĘBĂ =tŇ ’Ć ÉìlĘ =NêĆ yĲĂwĘ : MyUĲĂ ‘Č lh¿Č qĘ lĂ tĎŇ yy¡ĂhĎ wĘ

: MhĲĎ rĎbĘŇ ’Č lĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ Nt¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ ìŇ yrĆŔ gĚŇmĘ ZrĆ’ăĆ=tŇ ’Ć ÉìêĘ SĘ rĂlĘ ëŇ êĳĎ’Ă
5 É l’Ą CtŇ BĘ =NBĆ NbąĎŇ lĎ =l’Ć MrĳĎ’Ğ hŇ nĲĎDăĆjČ ëŇ lĆ I¡ĄwČ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ=tŇ ’ĲĆ ÉqxĎ YĘ yĂ xląČ SĘ IĂřwČ
6 ëŇ răČbĄŇ =yJĲĂ wWĎę ‘Ą ’rĘIăČwČ : wWĲĎ ‘ĄwĘ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ M’¿Ą hŇ qĎŔ bĘŇ rĂ yxăĂ ’Ğ yUĂŔ rČ’ĞhĲĎ

Mè¡Ď mĂ ol¿ =tŇ xČ qĲČlĎ MrĎŔ ’Ğ hŇ nĲĎDăĆjČ ÉotŇ ’Ł xQąČ SĂ wĘ ůbqŁ ‘ĞyĲČ=tŇ ’ĲĆ ÈqxĎ YĘ yĂ
tŇ on¿BĘ mĂ hŇ è¡Ď ’Ă xu¿ČtĂŇ =âlĲ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉwylĎ ‘Ď wYąČyĘwČ otŔ ’Ł okăŇ rĞbĲĎŇ BĘ hŇ èĳĎ ’Ă

7 : MrĲĎ’Ğ hŇ nĲĎD¿ĆjČ ëŇ lĆ I¡ĄwČ oUĳ ’Ă =l’Ć wĘ wyb¡ĂŇ ’Ď =l’Ć bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ ‘măČ SĘ IĂwČ : N‘ČnĲĎJĘ
8, 9 ëŇ lĆ I¿ĄwČ : wybĲĂŇ ’Ď qx¿Ď YĘ yĂ yn¡Ąy‘ĄBĘ N‘ČnĳĎJĘ tŇ onăBĘ tŇ o‘¡rĎ yJ¿Ă wWĎŔ ‘Ą ’rĘIăČwČ

MhĎÁ rĎbĘŇ ’Č =NBĆ l’Ň ‘ĄÄ mĎ SĘ yĂ=tŇ BČ ű tŇ lăČ xĞmĲĎ =tŇ ’ĲĆ xuČÃ IĂwČ l’Ň ‘ĳĄmĎ SĘ yĂ=l’Ć wW¡Ď ‘Ą
ëŇ lĆ I¡ĄwČ ‘bČŇ SĳĎ r’ăĄ BĘ mĂ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ ’Y¿Ą IĄwČ: hŇ èĲĎ ’Ă lĘ ol¿ wyS¡Ď nĎ=l‘Č tŇ oyËbĎŇ nĘ tŇ oxÌ ’Ğ10 +p7, sŘ26

11 ynăĄbĘŇ ’Č mĲĄ ÉxuČ IĂwČ SmĆ èĆŔ hČ ’băĎŇ =yJĂ ÉMSĎ NlĆ IąĎwČ MoqÁ UĎ BČ ‘GČÄpĘŇ IĂwČ : hŇ nĎrĲĎxĎ
12 hŇ eąĄhĂ wĘ MŁlęxĞ IĲČwĲČ : ’ChĲ hČ Moq¿ UĎ BČ bŇ J¡Č SĘ IĂwČ wytĳĎŇ SŁ ’ĞrĲČmĘ MWĆ I¡ĎwČ MoqŔ UĎ hČ

MyhĂŔ Łl’Ĺ ykăĄŇ ’ĞlĘ mČ ÉheĄhĂ wĘ hŇ mĎ yĘmĳĎèĎ hČ ‘Č yGăĂmČ oS¡ ’Ň rŁ wĘ hŇ YĎ rĘ’ČŔ bŇ ~ăĎ mĚ ÉMQĎ sĚ
13 ÉyhĄŁl’Ĺ hoĎęhyĘ ynăĂ’Ğ ůrmČ ’Ň IŁ wČ ÈwylĎ ‘Ď bŇ ~ăĎ nĂ hoĎÁhyĘ hŇ eĄÄhĂ wĘ : oBĲ Myd¡ĂŇ rĘyĲŁ wĘ Myl¿Ă ‘Ł

ì¿Ň lĘ hĎ ylĆŔ ‘Ď bŇ kăĄŇ SŁ ÉhêĎ’Č rSąĆ ’Ğ ZrĆ’Ďę hĎ qxĳĎ YĘ yĂ yh¡ĄŁl’Ň wĲĄ ìŇ ybĂŔ ’Ď MhăĎ rĎbĘŇ ’Č
14 hŇ mĎ dĘŇ q¡ĄwĎ hŇ UĎ y¿Ď êËĎYĘ rČpĲĎŇ C ZrĆ’ĎŔ hĎ rpăČŇ ‘ĞJĲČ Éì‘ĞrĘzĲČ hŇ yąĎhĎ wĘ : ìŇ ‘ĲĆrĘzČlĘ C hŇ eĎ n¡ĆêĘ ’Ć
15 hŇ eĄÄhĂ wĘ : ìŇ ‘ĲĆrĘzČbĘŇ C hŇ m¡Ď dĎŇ ’ĞhĲĎ tŇ x¿Ł jĘ SĘ mĂ =lJĎ ìËŇ bĘŇ Ck¿Ň rĘbĘŇ nĂ wĘ hŇ BĎ gĘŇ nĳĆwĎ hŇ nĎpăŇŁ YĎ wĘ

hŇ m¡Ď dĎŇ ’ĞhĲĎ =l’Ć ìŇ ytĂŔ bŇŁ SăĂ hĞ wĲČ ëŇ lĄŔ êĄ=rSĆ ’Ğ lkăŇŁ BĘ ÉìyêĂÄ rĘmČ SĘ C ëŇ UĎę ‘Ă ykĂÁ nŁ ’ĲĎ
yêĂ rĘB¡Č DĂ=rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą ytĂŇ yWĂŔ ‘Ď=M’Ă rSăĆ ’Ğ dŇ ‘Č ť ìŔ bĘŇ zĎ‘Ĺ’ĲĆ âlă yJĂ ť tŇ ’Ň EĳŁ hČ
Kl
.w"q Myqwspw .l’llhy [25:19—28:9] hVrph MV v.9 .xQČ SČ yĘwČ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.5 .xk
.bŁ lŁtŁ w Pl’ Mylmw .[27:28] Myhl’h Kl Ntyw ,[27:1] qxYy Nqz yk yhyw ,[25:19] qxYy tdlwt hl’w ,+g Myrdsw
,[25:32] yl=hz=hmlĲĎ wĘ ,n"bl Nk ’lw ’y‘gb ’rwq ’"b ,[25:22] wYYrtIĲĂwČ +z Mypwlxw .wŁkŁ tŁ w Mypl’ +h twytw’w
OăĂ n"blw Pqmb yk PTx ,[26:22] hêĎ‘Č=yJĲĂ ,hz txt Nkw hmlw txt Pqmb n"blw hz M‘Ă hmlw PTwx ’"b
’lw ’y‘gb ’"bl ,[27:13] KtllĘ qĂ ,’y‘gb ynwxlVêĘ wĲČ n"bw ’"bl ’y‘g ’lb ,[26:27] ynwxlVêĘ wČ .rpwVb
bq‘y=t’ĲĆ ,[27:6] hnb bq‘y=l’ĲĆ Pwlyx ’lbw .Pqmb n"blw ,’"bl ,[27:40] hyxt Kbrx=l‘ĲČwĘ ,n"bl Nk
Kl wxtVyw ,[27:3] hdyY ,[25:23] Myyg +g +tkw .[26:28] hyh=yk wny’r w’r +’ ’qspw .[27:41] yx’
d‘ +z qwsp ’"y ‘Vwhb My’wlt ym‘w hrTph v.10 .hnV ‘bVw My‘bV hytwnV rpsmw .[27:29] +mdq
.MyznkV’h ghnmk +y qwsp d"y d‘ g"y qwsp b"y ‘Vwhb bq‘y xrbyw : Mydrpsh ghnmk b"y qwsp b"y

.+myymh ypl hmwts hVrp ’"s .llk ‘Ym’b ’lw +Vyrb ’l hVrp ’hl +qsyp tyl v.10
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hŇ EĳĆhČ Moq¡ UĎ BČ hoĎŔhyĘ SyăĄ ÉNkĄŇ ’Ď rmĆ ’Ň ŁIěwČ ůotŇ nĎèĘ mĂ ÈbqŁ ‘ĞyĲČ ZqăČyIĂwČ : ëŇ lĲĎ 16

hŇ zĆę Ny’ăĄ hŇ EĳĆhČ Moqă UĎ hČ ’r¡Ďoe=hŇ mČ rmČŔ ’Ň IŁ wČ É’rĎyIĂwČ : yêĂ ‘Ę dĲĎŇ yĎ âl¿ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ 17

rqĆBęŁ BČ bŇ qÁŁ ‘ĞyĲČ MJĄÄ SĘ IČwČ : MyĂmĲĎ èĎ hČ r‘ČS¿Č hŇ z¡ĆwĘ MyhĂŔ Łl’Ĺ tŇ yBăĄ =M’Ă yJĂ ť 18

qY¿Ł IĂwČ hŇ bĳĎŇ ~ĄmČ Ht¡ĎŇ ’Ł MWĆ I¿ĎwČ wytĎŔ SŁ ’ĞrĲČmĘ MWăĎ =rSĆ ’Ğ ÉNbĆŇ ’ĆÄ hĎ =tŇ ’Ć xuąČIĂwČ
MlËĎ C’wĘ l’ĳĄ ÍtŇ yBĲĄ ’Ch¡ hČ Moq¿ UĎ hČ =MSĲĄ =tŇ ’Ć ’rËĎqĘ IĂwČ : HSĲĎ ’Ň rŁ =l‘Č NmĆ S¡Ć 19

hŇ yĆÄhĘ yĲĂ=M’Ă rmĳŁ ’Ň lĄ rdĆŇ năĆ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ rD¿ČIĂwČ : hŇ nĲĎSŁ ’Ň rĲĂlĎ ry‘¡ĂhĎ =MSĲĄ zCl¿ 20

yl¿Ă =NtČŇ nĲĎ wĘ ëŇ lĄŔ oh ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ rSăĆ ’Ğ ÉhEĆhČ ëŇ rĆDąĆBČ ÉynĂ rČÄ mĎ SĘ C ydĂę UĎ ‘Ă MyhĂÁ Łl’Ĺ
hŇ yÌĎhĎ wĘ ybĳĂŇ ’Ď tŇ yBăĄ =l’Ć Mol¡ SĎ bĘŇ yê¿Ă bĘŇ SČ wĘ : SBĲŁ lĘ lĂ dŇ gĆŇb¿ĆŇ C lk¡ŇŁ ’ĹlĲĆ MxĆ lËĆ 21

hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ hŇ bĎŔ ~ĄmČ ÉyêĂ mĘ WČÄ =rSĆ ’Ğ tŇ ’Ň ŁEęhČ NbĆŇ ’ăĆ hĎ wĘ : MyhĲĂ Łl’Ň lĲĄ yl¡Ă hoËĎhyĘ 22

’v¿Ď IĂwČ : ëŇ lĲĎ Cer¿ĆvĘ ‘Č’Ğ rv¡Ą ‘Č ylĂŔ =NêĆêĲĂ rSăĆ ’Ğ É lkŇŁ wĘ MyhĳĂ Łl’Ĺ tŇ yBăĄ Tk

hŇ dĆę vĎ BČ r’ăĄ bĘŇ hŇ eÌĄhĂ wĘ ’rĘIČÂwČ : MdĆŇ qĲĆ=ynĄbĘŇ hŇ YĎ rĘ’¿Č ëŇ lĆ I¡ĄwČ wylĳĎ gĘŇrČ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ 2

’whĂŔ hČ r’ăĄ BĘ hČ =NmĂ yJĂ ť hĎ ylĆŔ ‘Ď MyYăĂ bĘŇ rĲŁ ÉN’Ň YŁ =yrĄdĘŇ ‘Ć hŇ SąĎ ŁlSĘ MSĎÂ =hŇ eĄhĂ wĘ
=lkĎŇ hŇ UĎ SăĎ =CpŇ sĘ ’Ć nĲĆ wĘ : r’ĲĄ BĘ hČ yj¿Ă =l‘Č hŇ l¡Ď dŇŁ GĘ NbĆŇ ’¿Ć hĎ wĘ MyrĳĂdĎŇ ‘ĞhĲĎ Cq¡ SĘ yČ 3

N’Ň ~ĳŁ hČ =tŇ ’Ć Cq¡ SĘ hĂ wĘ r’ĄŔ BĘ hČ yjăĂ É l‘ČmĄ ÉNbĆŇ ’ĆÄ hĎ =tŇ ’Ć Clą lĞ gĲĎŇ wĘ MyrĂę dĎŇ ‘ĞhĲĎ
bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ ÉMhĆ lĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : HmĲĎ qŁ mĘ lĂ r’¡Ą BĘ hČ yj¿Ă =l‘Č NbĆŇ ’ËĆ hĎ =tŇ ’Ć CbŇ ySÌĂ hĄ wĘ 4

Mê¡Ć‘Ę dČŇ yĘhČ MhĆŔ lĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : CnxĘ nĲĎ’Ğ Nr¡ĎxĎ mĲĄ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ MêĳĆ’Č NyĂ’ăČmĄ yx¡Č ’Č 5

olĳ Molă SĎ hĞ Mh¡Ć lĎ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : Cn‘Ę dĲĎŇ yĎ Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ roxĳ nĎ=NBĆ NbăĎŇ lĎ =tŇ ’Ć 6

Nh¿Ą rmĆ ’Ň ŁIęwČ : N’Ň ~ĲŁ hČ =M‘Ă hŇ ’¡Ď BĎ oêŔ BĂ lxăĄ rĎ ÉheĄhĂ wĘ MolŔ SĎ CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ 7

Ck¿Ň lĘ C N’Ň ~¡Ł hČ Cq¿ SĘ hČ hŇ nĳĆqĘ UĂ hČ PŇ ăĄs’Ď hĲĄ tŇ ‘¡Ą=âl lodŔ GĎ MoIăhČ Édo‘
ÉCllĞ gĲĎŇ wĘ MyrĂŔ dĎŇ ‘ĞhăĎ=lJĎ ÉCpŇ sĘ ’ĲĎ yĄ rSąĆ ’Ğ dŇ ‘ăČ ů lkČŇ Cn âlă ÈCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : C‘Ĳ rĘ 8

MUĳĎ ‘Ă rBăĄ dČŇ mĘ Ced¡ĆŇ o‘ : N’Ň ~ĲŁ hČ Cnyq¡ĂSĘ hĂ wĘ r’ĳĄBĘ hČ yjăĂ l‘¡ČmĄ NbĆŇ ’ĆŔ hĎ =tŇ ’Ć 9

žrSĆ ’ĞJĲČ yhĂÃ yĘwČ : ’whĲĂ hŇ ‘¡ĎrŁ yJ¿Ă hĎ ybĂŔ ’Ď lĘ rSăĆ ’Ğ ÉN’Ň ~Ł hČ =M‘Ă hŇ ’Ď BĎę ű lxăĄ rĎwĘ 10

yxăĂ ’Ğ Nb¡ĎŇ lĎ N’Ň Y¿Ł =tŇ ’Ć wĘ oUŔ ’Ă yxăĂ ’Ğ ÉNbĎŇ lĎ =tŇ BČ lxĄę rĎ=tŇ ’Ć bŇ qÁŁ ‘ĞyĲČ hŇ ’ĎÄ rĎ
N’Ň Y¿Ł =tŇ ’Ć qĘ SĘ IČěwČ r’ĄŔ BĘ hČ yjăĂ É l‘ČmĄ ÉNbĆŇ ’ĆÄ hĎ =tŇ ’Ć lgĆŇ IąĎwČ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČ SGăČ IĂwČ oUĳ ’Ă
dŇ GĄÄ IČwČ : OĘ bĘŇ IĲĄwČ ol¡ qŁ =tŇ ’Ć ’v¿Ď IĂwČ lxĳĄ rĎlĘ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ qè¿Č IĂwČ : oUĲ ’Ă yx¿Ă ’Ğ Nb¡ĎŇ lĎ 11, 12

dŇ G¿ĄêČ wČ ZrĎê¡Ď wČ ’Chĳ hŇ q¡ĎbĘŇ rĂ=NbĆŇ yk¿ĂŇ wĘ ’ChŔ ÉhĎ ybĂÄ ’Ď yxąĂ ’Ğ yJăĂ lxĄę rĎlĘ bŇ qÁŁ ‘ĞyĲČ
hyb’l

.hlm ’dx l’ĄtĘ yBĄ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.19
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13 ZrĎIąĎwČ otę xŁ ’Ğ=NBĆ bŇ qăŁ ‘ĞyĲČ ű ‘mČ SăĄ =tŇ ’Ć NbĎÁ lĎ ‘ČmÄŁ SĘř kĂŇ žyhĂ yĘwČ : hĎ ybĲĂŇ ’Ď lĘ
NbĎŔ lĎ lĘ rjăĄsČ yĘwČ otĳŇ yBĄ =l’Ć Ch’¡Ą ybĂŇ yĘwČ olŔ =qèĆ nČ yĘwČ Éol=qBĆ xČ yĘwČ ÉotŇ ’Ň rĎqĘ lĂ

14 yr¡ĂWĎ bĘŇ C ym¿Ă YĘ ‘Č ëŇ ’ËČ NbĎŔ lĎ Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’¿Ą
15 yxăĂ ’Ď =ykĲĂŇ hĞ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČlĘ ÉNbĎŇ lĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : MymĲĂ yĎ SdĆŇ x¿Ł oU¡ ‘Ă bŇ SĆ I¿ĄwČ hŇ êĎ’ĳĎ
16 yêăĄSĘ Nb¡ĎŇ lĎ lĘ C : ìŇ êĲĆrĘJĚ WĘ UČ =hŇ mČ yQ¡Ă hŇ dĎŇ yG¿ĂhČ MeĳĎxĂ ynĂ ê¡Č dĘŇ bČŇ ‘ĞwĲČ hŇ êĎ’ČŔ
17 tŇ oJĳ rČ hŇ ’¡Ď lĄ yn¿Ąy‘ĄwĘ : lxĲĄ rĎ hŇ e¡ĎTČ uĘ hČ MS¿Ą wĘ hŇ ’ĎŔ lĄ ÉhlĎ dŇŁ GĘ hČ MSąĄ tŇ onĳbĎŇ
18 lxĳĄ rĎ=tŇ ’Ć bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ bŇ h¿Č ’ĹIĲĆwČ : hŇ ’ĲĆ rĘmČ tŇ p¿ČŇ ywĂ r’Č ê¡Ł =tŇ pČŇ yĘ hŇ tĎŔ yĘhĲĎ É lxĄ rĎwĘ
19 NbĎę lĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ eĲĎTČ uĘ hČ ì¡Ň êĘ BĂ lx¿Ą rĎBĘ MynĂŔ SĎ ‘bČŇ SăĆ ÉìdĘŇ bĎŇ ‘Ĺ’ĲĆ rmĆ ’Ň ŁIęwČ

: ydĲĂŇ UĎ ‘Ă hŇ b¡ĎŇ SĘ rxĳĄ’Č Sy’ăĂ lĘ Ht¡ĎŇ ’Ł yê¿Ă êĂ mĂ ëŇ lĎŔ HtăĎŇ ’Ł yêăĂ êĂ bŇ oTť
20 MydĂŔ xĎ ’Ğ MymăĂ yĎJĘ ÉwynĎ y‘ĄbĘŇ CyąhĘ IĲĂwČ MynĳĂSĎ ‘bČŇ SăĆ lx¡Ą rĎBĘ bŇ qËŁ ‘ĞyĲČ dŇ bÌŇŁ ‘ĞIĲČwČ
21 yJ¿Ă yêĂŔ SĘ ’Ă =tŇ ’Ć hŇ băĎŇ hĎ ÉNbĎŇ lĎ =l’Ć bŇ qąŁ ‘ĞyĲČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : HtĲĎŇ ’Ł ot¡Ň bĎŇ hĞ’ĲČ BĘ
22 Moq¡ UĎ hČ yS¿Ą nĘ ’Č =lJĎ =tŇ ’Ć NbËĎŇ lĎ PŇ s¿Ł ’ĹIĲĆwČ : hĎ ylĲĆ ’Ą hŇ ’Ď ob¡Ň ’Ď wĘ ymĳĎyĎ C’¡ lĘ mĲĎ
23 Ht¡ĎŇ ’Ł ’b¿ĄŇ IĎwČ oêŔ bĂŇ hŇ ’ăĎ lĄ =tŇ ’Ć ÉxuČ IĂwČ bŇ rĆ‘ĆŔ bĎŇ yhăĂ yĘwČ : hŇ êĲĆSĘ mĂ W‘Č I¿ČwČ
24 oê¡bĂŇ hŇ ’¿Ď lĄ lĘ otĳŇ xĎ pĘŇ SĂ hŇ j¡Ď lĘ zĂ=tŇ ’Ć HlĎŔ ÉNbĎŇ lĎ NêąĄ IĂwČ : hĎ ylĲĆ ’Ą ’b¡ŇŁ IĎwČ wylĳĎ’Ą
25 Ét’Ň EŁ =hŇ mČ NbĎę lĎ =l’Ć rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ ’ĳĎ lĄ ’wh¡Ă =hŇ eĄhĂ wĘ rqĆBŔŁ bČŇ yhăĂ yĘwČ : hŇ xĲĎ pĘŇ SĂř
26 rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ynĂ tĲĎŇ yUĂ rĂ hŇ UĎ l¡Ď wĘ ëŇ UĎŔ ‘Ăř yêĂ dĘŇ băČŇ ‘Ď É lxĄ rĎbĘŇ âlą hĞ yQĂŔ tĎŇ yWăĂ ‘Ď

: hŇ rĲĎykĂŇ BĘ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ r¡Ďy‘Ă ~Ę hČ tŇ t¿ĄŇ lĎ CnmĳĄ oqmĘ BĂ Nk¡ĄŇ hŇ W¿Ć ‘Ď yĲĄ=âl NbĎŔ lĎ
27 dŇ băŇŁ ‘ĞêĲČ rSăĆ ’Ğ ÉhdĎŇ bŇŁ ‘ĞBĲČ tŇ ’Ň Łzę=tŇ ’Ć =MGČ ìÁ lĘ hŇ nĎÄêĘ nĂ wĘ tŇ ’Ň zĳŁ ‘ČbăĚŇ SĘ ’Q¡Ą mČ
28 ‘ČbăĚŇ SĘ ’Q¡Ą mČ yĘwČ NJĄŔ ÉbqŁ ‘ĞyĲČ W‘Č IąČwČ : tŇ orĲxĄ ’Ğ Myn¿ĂSĎ =‘bČŇ SĲĆ dŇ o‘¡ ydĂŔ UĎ ‘Ă
29 oêŔ BĂ lxăĄ rĎlĘ ÉNbĎŇ lĎ NêąĄ IĂwČ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ ol¿ř oê¡BĂ lx¿Ą rĎ=tŇ ’Ć olË =NêĆ IĲĂwČ tŇ ’Ň zĳŁ
30 bŇ h¿Č ’ĹIĲĆwČ lxĄŔ rĎ=l’Ć MGăČ É’bŇŁ IĎwČ : hŇ xĲĎ pĘŇ SĂ lĘ Hl¡Ď otĳŇ xĎ pĘŇ SĂ hŇ h¡Ď lĘ BĂ =tŇ ’Ć
31 ’rĘIąČwČ : tŇ orĲxĄ ’Ğ Myn¿ĂSĎ =‘bČŇ SĲĆ dŇ o‘¡ oUŔ ‘Ă dŇ băŇŁ ‘ĞIĲČwČ hŇ ’ĳĎ QĄ mĂ lx¡Ą rĎ=tŇ ’Ć =MGČ sŘ27

32 rhČ êąČ wČ : hŇ rĲĎqĎ ‘Ğ lx¡Ą rĎwĘ HmĳĎ xĘ rČ=tŇ ’Ć xê¡ČpĘŇ IĂwČ hŇ ’ĎŔ lĄ hŇ ’ăĎ CnWĘ =yJĲĂ ÉhoĎhyĘ
ÉhoĎhyĘ hŇ ’ąĎ rĎ=yJĲĂ hŇ rĎę mĘ ’ĲĎ yJăĂ NbĳĄŇ C’rĘ om¡ SĘř ’r¿ĎqĘ êĂ wČ NBĄŔ dŇ lĆ êăĄ wČ Éh’Ď lĄ

33 rmĆ ’Ň êęŁ wČ ůNBĄ dŇ lĆ êăĄ wČ Èdo‘ rhČ êăČ wČ : ySĲĂ y’Ă ynĂ b¿ČŇ hĎ ’ĹyĲĆ hŇ ê¡Ď ‘Č yJ¿Ă yyĂŔnĘ ‘ĎBĘ
’r¿ĎqĘ êĂ wČ hŇ zĳĆ=tŇ ’Ć =MGČ yl¡Ă =NêĆ IĲĂwČ ykĂŇ nŔŁ ’Ď hŇ ’ăĎ CnWĘ =yJĲĂ ÉhoĎhyĘ ‘mąČ SĎ =yJĲĂ
wmV
.T"k qwsp Nmql Nyy‘w : y"tw ’"t ,V"x Nkw hxĎpĘ SĂ lĘ ’"s v.24 .Vgd ‘ČmŁ SĘ JĂ n"b v.13 .Tk

.y"tw V"x ,d"dx Nkw omSĘ =t’Ć ’"s v.32 .ol tlm Ny’ y"k Myrps tYqmb v.28 .ìUĘ ‘Ă y’rwsl v.25
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hŇ wąĆQĎ yĂ ÉM‘ČjČÄ hČ hŇ êąĎ ‘Č rmĆ ’Ň êęŁ wČ ůNBĄ dŇ lĆ êăĄ wČ Èdo‘ rhČ êăČ wČ : No‘Ĳ mĘ SĂ om¡ SĘ 34

: ywĲĂlĄ om¡ SĘ =’ř rĲĎqĎ NJ¿Ą =l‘Č MynĳĂbĎŇ hŇ SăĎ ŁlSĘ ol¡ yêĂ dĘŇ l¿Č yĎ=yJĲĂ ylČŔ ’Ą ÉySĂ y’Ă
NJËĄ =l‘Č hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć hŇ dăĆŇ o’ ÉM‘ČjČÄ hČ ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ NBĄę dŇ lĆ êăĄ wČ dŇ o‘Á rhČ êČÄ wČ 35

ÉhdĎŇ lĘ yĲĎ âlą yJăĂ lxĄę rĎ ’rĆêăĄwČ : tŇ dĆŇ QĲĆ mĂ dŇ m¡Ł ‘ĞêĲČ wĲČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ om¡ SĘ hŇ ’¿Ď rĘqĲĎ l
MynĂŔ bĎŇ yQăĂ =hŇ bĎŇ hĲĎ ÉbqŁ ‘ĞyĲČ=l’ĲĆ rmĆ ’Ň êąŁ wČ HtĳĎŇ xŁ ’ĞBĲČ lx¡Ą rĎ ’e¿ĄqČ êĘ wČ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČlĘ
tŇ xČ tąČŇ hĞ rmĆ ’Ň ŁIęwČ lxĳĄ rĎBĘ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ PŇ ’¿Č =rxČ IĲĂwČ : ykĂŇ nĲŁ ’Ď hŇ t¿ĎŇ mĄ NyĂ’¡Č=M’Ă wĘ 2

yt¿ĂŇ mĎ ’Ğ hŇ eËĄhĂ rmĆ ’Ň êěŁ wČ : NTĆ bĲĎŇ =yrĂjĘ ëŇ U¡Ą mĂ ‘n¿ČmĎ =rSĆ ’Ğ ykĂŇ nŔŁ ’Ď ÉMyhĂ Łl’Ĺ 3

: hŇ eĎUĲĆ mĂ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ =MgČŇ hŇ n¿ĆBĎ ’Ă wĘ yJČŔ rĘBĂ =l‘Č ÉdlĄ tĄŇ wĘ hĎ ylĳĆ’Ą ’BăŁ hŇ h¡Ď lĘ bĂŇ
rhČ êăČ wČ : bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ hĎ yl¡Ć ’Ą ’b¿ŇŁ IĎwČ hŇ èĳĎ ’Ă lĘ Ht¡ĎŇ xĎ pĘŇ SĂ hŇ h¿Ď lĘ BĂ =tŇ ’Ć olË =NêĆêĲĂ wČ 4, 5

ÉMgČŇ wĘ MyhĂŔ Łl’Ĺ yeĂ năČDĎ É lxĄ rĎ rmĆ ’Ň êąŁ wČ : NBĲĄ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČlĘ dŇ lĆ ê¿Ą wČ hŇ hĎŔ lĘ BĂ 6

dŇ o‘Ŕ rhČ êăČ wČ : NDĲĎ om¡ SĘ hŇ ’¿Ď rĘqĲĎ NJËĄ =l‘Č NBĳĄ yl¡Ă =NêĆ IĲĂwČ ylĂŔ qŁ BĘ ‘măČ SĎ 7

lxĄę rĎ rmĆ ’Ň êăŁ wČ : bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČlĘ yn¡ĂSĄ NB¿Ą lxĳĄ rĎ tŇ xăČ pĘŇ SĂ hŇ h¡Ď lĘ BĂ dŇ lĆ êĄě wČ 8

om¡ SĘ ’r¿ĎqĘ êĂ wČ yêĂ lĘ kĳŇŁ yĎ=MGĲČř yt¡ĂŇ xŁ ’Ğ=M‘Ă yêĂ lĘ êËČpĘŇ nĂ ű MyhÌĂ Łl’Ĺ ylĄÄ CêpĘŇ nČ
HtĎŔ xĎ pĘŇ SĂ hŇ jăĎ lĘ zĂ=tŇ ’Ć ÉxuČ êĂ wČ tŇ dĆŇ QĳĆmĂ hŇ d¡ĎŇ mĘ ‘Ď yJ¿Ă hŇ ’ĎŔ lĄ ’rĆêăĄwČ : ylĲĂ êĎpĘŇ nČ 9

bŇ q¿Ł ‘ĞyĲČlĘ hŇ ’¡Ď lĄ tŇ x¿Č pĘŇ SĂ hŇ jËĎ lĘ zĂ dŇ lĆ êĄę wČ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČlĘ HtËĎŇ ’Ł Nê¿ĄêĂ wČ 10

ÉhjĎ lĘ zĂ dŇ lĆ êĄę wČ : dŇ GĲĎ om¡ SĘ =tŇ ’Ć ’r¿ĎqĘ êĂ wČ dgĳbăř hŇ ’¡Ď lĄ rmĆ ’Ň ê¿Ł wČ : NBĲĄ 11, 12

ynĂ Cr¡èĘ ’Ă yJ¿Ă yrĂě SĘ ’Ď BĘ hŇ ’ĎŔ lĄ rmĆ ’Ň êăŁ wČ : bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČlĘ yn¡ĂSĄ NB¿Ą hŇ ’ĎŔ lĄ tŇ xăČ pĘŇ SĂ 13

MyFĂę xĂ =ryYĲĂ qĘ ymăĄ yBĂ NbĄÁ C’rĘ ëŇ lĆ IĄÄwČ : rSĲĄ ’Ď om¡ SĘ =tŇ ’Ć ’r¿ĎqĘ êĂ wČ tŇ onĳBĎ 14

É lxĄ rĎ rmĆ ’Ň êąŁ wČ oUĳ ’Ă hŇ ’¡Ď lĄ =l’Ć MtĎŔ ’Ł ’băĄŇ IĎwČ hŇ dĆŔ vĎ BČ ÉMy’Ă dĎŇ CdĲŇ ’YąĎ mĘ IĂwČ
ëŇ êăĄxĘ qČ ÉT‘ČmĘ hČ HlĎę rmĆ ’Ň êăŁ wČ : ëŇ nĲĄBĘ y’¡ĄdĎŇ CDĲmĂ ylĂŔ ’năĎ=ynĂ êĘ hŇ ’ĎŔ lĄ =l’Ć 15

bŇ JąČ SĘ yĂ ÉNkĄŇ lĎ lxĄę rĎ rmĆ ’Ň êăŁ wČ ynĳĂBĘ y’¡ĄdĎŇ CDĲ=tŇ ’Ć MG¿Č tŇ xČ qČě lĎ wĘ ySĂŔ y’Ă =tŇ ’Ć
ůbrĆ‘ĆBĎ ÈhdĆŇ vĎ hČ =NmĂ bŇ qăŁ ‘ĞyĲČ ’bÄŁ IĎwČ : ëŇ nĲĄbĘŇ y’¿ĄdĎŇ CDĲ tŇ xČ ê¡Č hŇ lĎ yĘQČŔ hČ ÉëUĎ ‘Ă 16

ìŇ yêĂŔ rĘkČŇ WĘ rkăŇŁ WĎ yJĂ ť ’obŔ êĎ ylăČ ’Ą ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ otę ’Ň rĎqĘ lĂ hŇ ’ĎÁ lĄ ’YĄÄ êĄ wČ
hŇ ’ĳĎ lĄ =l’Ć Myh¡Ă Łl’Ĺ ‘m¿Č SĘ IĂwČ : ’ChĲř hŇ lĎ yĘQ¿Č BČ HU¡Ď ‘Ă bŇ J¿Č SĘ IĂwČ ynĳĂBĘ y’¡ĄdĎŇ CdŇ BĘ 17

ÉMyhĂ Łl’Ĺ NtąČŇ nĎ hŇ ’Ďę lĄ rmĆ ’Ň êăŁ wČ : ySĲĂ ymĂ xĞ NB¿Ą bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČlĘ dŇ lĆ ê¿Ą wČ rhČ êËČ wČ 18

yrkV
dgĎBĘ v.11 .V"xw rd"nq y"k z"y Nk =MgČwĘ ’"s v.8 .l .s"tw ‘"t ,V"x Nkw h’ĎrĘqĎ = ’ĎrĘqĎ l"Y v.34

.’ChhČ rybs v.16 .+qw +tk dgĎ ’BĎ ’"sw ,‘"t Nkw +qw +tk dgb ’"s ,yrq dgĎ ’BĎ ,bytk
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19 rhČ êąČ wČ : rkĲĎŇ Vř vĎ yĂ om¡ SĘř ’r¿ĎqĘ êĂ wČ ySĳĂ y’Ă lĘ yt¡ĂŇ xĎ pĘŇ SĂ yêĂ t¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ yrĂŔ kĎŇ WĘ
20 ű Myh¿Ă Łl’Ĺ ynĂ dČÄ bĎŇ zĘ hŇ ’Ďę lĄ rmĆ ’Ň êăŁ wČ : bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČQĘ yè¡Ă SĂ =NBĲĄ dŇ lĆ ê¿Ą wČ hŇ ’ĎŔ lĄ Édo‘

MynĳĂbĎŇ hŇ èăĎ SĂ ol¡ yêĂ dĘŇ l¿Č yĎ=yJĲĂ ySĂŔ y’Ă ynĂ lăĄ BĘ zĘyĂ ÉM‘ČjČÄ hČ ůboT dŇ bĆŇ zăĄ ÈytĂŇ ’Ł
21 Hm¡Ď SĘ =tŇ ’Ć ’r¿ĎqĘ êĂ wČ tŇ BĳČ hŇ dĎŇ lĘ yăĎ rx¡Č ’Č wĘ : NClĲ bĚŇ zĘ om¡ SĘ =tŇ ’Ć ’r¿ĎqĘ êĂ wČ
22 xê¡ČpĘŇ IĂwČ MyhĂŔ Łl’Ĺ ÉhĎ ylĆÄ’Ą ‘mąČ SĘ IĂwČ lxĳĄ rĎ=tŇ ’Ć Myh¡Ă Łl’Ĺ rJ¿Ł zĘIĂwČ : hŇ nĲĎ yDĂ sŘ28

23 : ytĲĂŇ jĎ rĘxĆ =tŇ ’Ć Myh¡Ă Łl’Ĺ PŇ ¿Čs’Ď rmĆ ’Ň êěŁ wČ NBĳĄ dŇ lĆ êăĄ wČ rhČ ê¡Č wČ : HmĲĎ xĘ rČ=tŇ ’Ć
24, 25 yhĂě yĘwČ : rxĲĄ ’Č NB¿Ą yl¡Ă hoËĎhyĘ PŇ sÌĄ yŁ rmĳŁ ’Ň lĄ PŇ ¡Ąsoy omË SĘ =tŇ ’Ć ’rÌĎqĘ êĂ wČ

ÉynĂ xĄÄ QĘ SČ NbĎŔ lĎ =l’Ć ÉbqŁ ‘ĞyĲČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ PŇ ĳĄsoy=tŇ ’Ć lx¡Ą rĎ hŇ d¿ĎŇ lĘ yĲĎ rSËĆ ’ĞJĲČ
26 rSĆÄ ’Ğ ydČę lĎ yĘ=tŇ ’Ć wĘ ySăČ nĎ=tŇ ’Ć hŇ nĎÂêĘ : yYĲĂ rĘ’Č lĘ C ym¡Ă oqmĘ =l’Ć hŇ kĎŔ lĘ ’ăĄ wĘ

rS¿Ć ’Ğ yt¡ĂŇ dĎŇ bĲŇŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć êĎ‘Ę dČŔ yĎ hŇ êăĎ’Č yJĂ ť hŇ kĎŇ ĳĄl’Ą wĘ Nh¡Ą BĎ ìËŇ tĘŇ ’ĲŁ yêĂ dĘŇ bÌČŇ ‘Ď
27 yêĂ SĘ xČě nĂ ìŇ ynĳĆy‘ĄBĘ Nx¡Ą ytĂŇ ’Ň Y¿Ď mĎ ’nËĎ=M’Ă NbĎŔ lĎ ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ìŇ yêĲĂ dĘŇ bČŇ ‘Ğ
28 : hŇ nĎêĲĄ’Ć wĘ yl¡Č ‘Ď ìËŇ rĘkĲĎŇ WĘ hŇ bÌĎŇ qĘ nĎ rmĳČ ’Ň IŁ wČ : ìŇ lĲĆ lĎ gĘŇBĂ ho¡ĎhyĘ ynĂ k¿ĄŇ rĘbĲĎŇ yĘwČ
29 hŇ y¿ĎhĎ =rSĆ ’Ğ tŇ ’ËĄ wĘ ìŇ yêĳĂ dĘŇ bČŇ ‘Ğ rSăĆ ’Ğ tŇ ’¡Ą êĎ‘Ę dČŔ yĎ hŇ êăĎ’Č wylĎŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ
30 ëŇ rĆbÌĎŇ yĘwČ bŇ rŔŁ lĎ ZrăŁ pĘŇ IĂwČ ÉynČpĎŇ lĘ ìąŇ lĘ hŇ yĎÄhĎ =rSĆ ’Ğ žT‘ČmĘ yJĂÃ : yêĲĂ ’Ă ì¡Ň nĘ qĘ mĂ
31 rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : ytĲĂŇ ybĄŇ lĘ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ =MgČŇ hŇ W¿Ć ‘Ĺ’ĲĆ ytËČŇ mĎ hŇ êĎę ‘Č wĘ ylĳĂ gĘŇrČlĘ ì¡Ň tĘŇ ’ĲŁ hoËĎhyĘ

ÉyQĂ =hŇ WĆ ‘ĞêĲČ =M’Ă hŇ mĎ C’Ŕ mĘ ylăĂ =NêĆtĂŇ =âlĲ ÉbqŁ ‘ĞyĲČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ ëŇ ĳĎl=NêĆ’ĲĆ hŇ măĎ
32 ìÁ nĘ ’Ň YĲŁ =lkĎŇ BĘ rbÄŁ ‘Ĺ’ĲĆ : rmĲŁ SĘ ’Ć ì¡Ň nĘ ’Ň YĲŁ hŇ ‘¿ĆrĘ’Ć hŇ bĎŇ CSË ’Ď hŇ EĆŔhČ rbăĎŇ DĎhČ

MybĂŔ WĎ JĘ BČ ÉMCx=hŇ WĲĆ =lkĎŇ wĘ ’ClęTĎ wĘ dŇ qăŁ nĎ ű hŇ WăĆ =lJĎ MèĎÁ mĂ rsĄÄ hĎ MoIęhČ
33 MoyăBĘ ÉytĂŇ qĎ dĘŇ YĂ yBąĂ =hŇ tĎŇ nĘ ‘ĲĎwĘ : yrĲĂkĎŇ WĘ hŇ y¡ĎhĎ wĘ MyEĳĂ‘Ă BĲĎ dŇ q¡Ł nĎ wĘ ’Cl¿ TĎ wĘ

’ClÁTĎ wĘ dŇ qÄŁ nĎ žCenĆy’Ą =rSĆ ’Ğ lJăŁ ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ yr¡ĂkĎŇ WĘ =l‘Č ’ob¿Ň tĎŇ =yJĲĂ rxĎŔ mĎ
34 yh¿Ă yĘ Cl¡ NhĳĄ Nb¡ĎŇ lĎ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : yêĲĂ ’Ă ’Ch¡ bŇ Cn¿GĎ MybĂŔ WĎ JĘ BČ ÉMCxwĘ MyEĂę‘Ă BĲĎ
35 My’Ăę lĚ FĘ hČ wĘ MyDăĂqĚ‘ĞhĲĎ MySĂÁ yĎêĘ hČ =tŇ ’Ć ’ChÄ hČ žMoIBČ rsČ IăĎwČ : ìŇ rĲĆbĎŇ dĘŇ kĂŇ

MCx¡ =lkĎŇ wĘ oBŔ ÉNbĎŇ lĎ =rSĆ ’Ğ lJąŁ tŇ ’ŔŁ lĚ FĘ hČ wĘ tŇ oDăqĚeĘ hČ ÉMyEĂ‘Ă hĲĎ =lJĎ tŇ ’ąĄ wĘ
36 NybăĄŇ C on¡ yBĄ MymĂŔ yĎ tŇ SĆ Łlă SĘ ëŇ rĆDĆ ť MWĆ IĎęwČ : wynĲĎBĎ =dŇ yČBĘ Nê¡Ą IĂwČ MybĳĂŇ WĎ JĘ BČ
37 lu¿ČmČ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČ olă =xuČ IĂwČ : tŇ rĲŁ tĎŇ oeĲ hČ Nb¡ĎŇ lĎ N’Ň Y¿Ł =tŇ ’Ć hŇ ‘ËĆrŁ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČwĘ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ

NbĎŔ QĎ hČ ÉPŁWxĘ mČ tŇ onŔ bĎŇ lĘ tŇ olă YĎ jĘ ÉNhĄ BĎ l~ąĄpČŇ yĘwČ Nomĳ rĘ‘Č wĘ zClă wĘ xl¡Č hŇ nËĆbĘŇ lĂ
rV’

.rkĎ WĎ SyĆ w’ rkĎ WĎ Sy’Ă = rkĎ WĎ SĘ yĂ n"b v.18 .y"tw V"x Nkw omSĘ =t’Ć ’"n v.18
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MyT¡Ă hĎ rĘBĲĎ l~ĄŔ jĂ rSăĆ ’Ğ ÉtolqĘ UČ hČ =tŇ ’Ć gŇ~Ąę IČwČ : tŇ olĲ qĘ UČ hČ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ 38

N’Ň ~ŔŁ hČ xkČŇ năŁ lĘ ÉtoêSĘ lĂ N’Ň ~ąŁ hČ í’Ň bÄŁ êĎ žrSĆ ’Ğ MyĂUĳĎhČ tŇ otăŇ qĞSĲĂ BĘ
N’Ň ~ŔŁ hČ ídĘŇ lăČ êĄ wČ tŇ olĳ qĘ UČ hČ =l’Ć N’Ň ~¡Ł hČ Cm¿ xĹIĲĆwČ : tŇ oêĲ SĘ lĂ N’¿Ď bŇŁ BĘ hŇ nĎmĘ x¡Č IĄwČ 39

ynĄÄjĘ NêĄ IĂwČţ ůbqŁ ‘ĞyĲČ dŇ yrăĂpĘŇ hĂ ÈMybĂŇ WĎ JĘ hČ wĘ : My’ĲĂ lĚ TĘ C MyD¡ĂqĚnĘ MyD¿ĂqĚ‘Ğ 40

âl¿ wĘ oDŔ bČŇ lĘ ÉMyrĂdĎŇ ‘Ğ olą tŇ SĆ IĎÄwČ NbĳĎŇ lĎ N’Ň YăŁ BĘ MCx¡ =lkĎŇ wĘ dŇ qËŁ ‘Ď=l’Ć N’Ň ~ÌŁ hČ
MWĎÄ wĘ ůtorèĎ qĚmĘ hĲČ N’Ň ~ăŁ hČ ÈMxĄ yČ=lkĎŇ BĘ hŇ yĎęhĎ wĘ : NbĲĎŇ lĎ N’Ň Y¿Ł =l‘Čř Mt¡ĎŇ SĎ 41

: tŇ olĲ qĘ UČ BČ hŇ eĎm¡Ą xĘ yČlĘ MyTĳĂ hĎ rĘBĲĎ N’Ň ~¡Ł hČ yn¿Ąy‘ĄlĘ tŇ olË qĘ UČ hČ =tŇ ’Ć bŇ qÌŁ ‘ĞyĲČ
Myr¡ĂSĚ uĘ hČ wĘ NbĎŔ lĎ lĘ ÉMypĂŇ TĚ ‘ĞhĲĎ hŇ yąĎhĎ wĘ MyWĳĂ yĎ âlă N’Ň ~¡Ł hČ PŇ yřT¿Ă ‘ĞhĲČ bĘŇ Cř 42

ÉtoxpĎŇ SĘ C tŇ oBŔ rČ N’Ň YăŁ Éol=yhĂ yĘwĲČ dŇ ’ĳŁ mĘř dŇ ’ăŁ mĘ Sy’¡Ă hĎ Zr¿Ł pĘŇ IĂwČ : bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČlĘ 43

rmŔŁ ’Ň lĄ ÉNbĎŇ lĎ =ynĲĄbĘŇ yrąĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć ‘mČę SĘ IĂwČ : MyrĲĂmŁ xĞ wĲČ MyQ¡Ă mČ gĘŇ C MydĂŔ bĎŇ ‘ĞwĲČ ’l
tŇ ’¿Ą hŇ WĎě ‘Ď CnybĂŔ ’Ď lĘ rSăĆ ’ĞmĲĄ C CnybĳĂŇ ’Ď lĘ rSăĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’¡Ą bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ xqăČlĎ
oU¡ ‘Ă CeËnĆy’Ą hŇ e¿ĄhĂ wĘ NbĳĎŇ lĎ ynăĄjĘ =tŇ ’Ć bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ ’rĘI¿ČwČ : hŇ EĲĆhČ dŇ b¡ŇŁ JĎ hČ =lJĎ 2

sŘ29 ìŇ yt¡ĆŇ obŇ ’Ğř ZrĆ’¿Ć=l’Ć bŇ CSË bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ=l’ĲĆ ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : MoSĲ lĘ SĂ lom¿ tĘŇ JĂ 3

hŇ ’ĳĎ lĄ lĘ C lxăĄ rĎlĘ ’r¡ĎqĘ IĂwČ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ xlăČ SĘ IĂwČ : ëŇ UĲĎ ‘Ă hŇ y¡ĆhĘ ’ĲĆ wĘ ìŇ êĳĆdĘŇ lČ omĲ lĘ C 4

=yJĲĂ NkĆŔ ybĂŇ ’Ğ ynăĄjĘ =tŇ ’Ć ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ ’ąĆ rŁ NhĆę lĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : onĲ ’Ň YŁ =l’Ć hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ 5

NêĳĆ‘Ę dČŇ yĘ hŇ nĎê¡Ą’Č wĘ : ydĲĂŇ UĎ ‘Ă hŇ y¡ĎhĎ ybĂŔ ’Ď yhăĄŁl’Ň wĲĄ MSĳŁ lĘ SĂ lmăŁ tĘŇ JĂ yl¡Č ’Ą Cen¿Ć y’Ą 6

PŇ l¿Ă xĹhĲĆ wĘ yBĂŔ ltĆŇ hăĄ ÉNkĆŇ ybĂŇ ’Ğ wĲČ : NkĲĆŇ ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć yêĂ dĘŇ b¡ČŇ ‘Ď yxĂŔ JŁ =lkĎŇ BĘ yJĂ ť 7

: ydĲĂŇ UĎ ‘Ă ‘r¡ČhĎ lĘ MyhĂŔ Łl’Ĺ onătĎŇ nĘ =âlĲ wĘ MynĳĂmŁ tŇ rĆWăĆ ‘Ğ yê¡Ă rĘJĚ WĘ mČ =tŇ ’Ć
=M’Ă wĘ MyDĳĂqĚnĘ N’Ň ~¡Ł hČ =lkĎŇ Cd¿Ň lĘ yĲĎwĘ ìŇ rĆŔ kĎŇ WĘ hŇ yăĆhĘ yĲĂ ÉMyDĂqĚnĘ rmČę ’Ň yŁ hŇ JăŁ =M’Ă 8

l~ÌĄ IČwČ : MyDĲĂqĚ‘Ğ N’Ň ~¡Ł hČ =lkĎŇ Cd¿Ň lĘ yĲĎwĘ ìŇ rĆŔ kĎŇ WĘ hŇ yăĆhĘ yĲĂ ÉMyDĂqĚ‘Ğ rmČę ’Ň yŁ hŇ JăŁ 9

’v¿Ď ’Ć wĲĎ N’Ň ~ŔŁ hČ MxăĄ yČ Ét‘ĄBĘ yhĂę yĘwČ : ylĲĂ =NêĆ IĲĂwČ Mk¡ĆŇ ybĂŇ ’Ğ hŇ n¿ĄqĘ mĂ =tŇ ’Ć MyhËĂ Łl’Ĺ 10

MyD¿ĂqĚ‘Ğ N’Ň ~ŔŁ hČ =l‘Č MylăĂ ‘Ł hĲĎ ÉMydĂŇ êĚ‘ČhĲĎ hŇ eąĄhĂ wĘ Molĳ xĞBĲČ ’rĆ’¡ĄwĎ ynËČy‘Ą
bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ Mol¡ xĞBĲČ MyhËĂ Łl’ĹhĲĎ ëŇ ’ÌČ lĘ mČ ylČÁ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MyDĲĂrĚbĘŇ C MyD¡ĂqĚnĘ 11

MylăĂ ‘Ł hĲĎ ÉMydĂŇ êĚ‘ČhĲĎ =lJĎ Éh’Ą rĘC ìŇ ynąĆy‘Ą ’nĎÄ=’WĎ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : ynĂ eĲĄhĂ rm¡Č ’Ł wĲĎ 12

Nb¡ĎŇ lĎ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ ytĂŇ y’ĂŔ rĎ yJăĂ MyDĳĂrĚbĘŇ C MyD¡ĂqĚnĘ MyD¿ĂqĚ‘Ğ N’Ň ~ŔŁ hČ =l‘Č
hŇ bĎŔ ~ĄmČ ÉMèĎ êĎxĘ SąČ mĎ rSĆÄ ’Ğ l’ĄŔ ÍtŇ yBĲĄ É l’Ą hĎ ykąĂŇ nŁ ’ĲĎ : ëŇ QĲĎ hŇ WĆ ‘¿Ł 13

rV’
Myrps tYqmb v.43 .ytbr P"h Ny’ ’"sb ,ytbr +P .’y‘gb PyT‘hbĘ CĲ n"b v.42 .=M‘Ă rybs v.40

.rsx ìytĆbŁ ’Ğ yllhb v.3 .’l .y"t Nkw d’Ł mĘ tlm Ny’ y"k
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bŇ CS¡ wĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ZrĆ’ăĎhĎ =NmĂ É’YĄ MCq¿ hŇ êĎę ‘Čř rdĆŇ nĳĆ MS¡Ď yQËĂ êĎrĘd¿ČŇ nĎ rSĆÄ ’Ğř
14 CnlËĎ dŇ o‘¿hČ olĳ hŇ nĎrĘm¡Č’Ň êŁ wČ hŇ ’ĎŔ lĄ wĘ É lxĄ rĎ N‘ČêąČ wČ : ìŇ êĲĆdĘŇ lČ omĲ ZrĆ’¿Ć=l’Ć
15 CnrĳĎkĎŇ mĘ yJăĂ ol¡ CnbĘŇ S¿Č xĘ nĆ tŇ oIËrĂkĘŇ nĎ ’olÌ hĞ : CnybĲĂŇ ’Ď tŇ yb¿ĄŇ BĘ hŇ l¡Ď xĞ nĲČ wĘ qlĆ x¿Ą
16 ÉMyhĂ Łl’Ĺ ly~ąĂ hĂ rSĆÄ ’Ğ rSĆ ‘ęŁ hĎ =lkĎŇ yJăĂ : CnjĲĄ sĘ JČ =tŇ ’Ć lok¡Ň ’Ď =MGČ lkČŇ ’Ň I¿Ł wČ

ìŇ yl¡Ć ’Ą MyhËĂ Łl’Ĺ rmÌČ ’Ď rSĆÄ ’Ğ ž lJŁ hŇ êĎę ‘Č wĘ CnynĳĄbĎŇ lĘ C ’Ch¡ Cnl¿Ď CnybĂŔ ’Ď mĲĄ
17 : MyQĲĂ mČ GĘ hČ =l‘Č wyS¡Ď nĎ=tŇ ’Ć wĘ wřyn¿ĎBĎ =tŇ ’Ć ’vËĎ IĂwČ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ MqĎ I¡ĎwČ : hŇ WĲĄ ‘Ğ
18 onŔ yĎnĘ qĂ ÉhnĄqĘ mĂ SkĎŔ rĎ rSăĆ ’Ğ ÉoSkĚŇ rĘ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ChnĄę qĘ mĂ =lJĎ =tŇ ’Ć gŇhăČ nĘ IĂwČ

: N‘ČnĲĎJĘ hŇ YĎ rĘ’¿Č wyb¡ĂŇ ’Ď qx¿Ď YĘ yĂ=l’Ć ’obËŇ lĎ MrĳĎ’Ğ NDăČpČŇ BĘ Sk¡ČŇ rĎ rS¿Ć ’Ğ
19 rS¿Ć ’Ğ Myp¡ĂŇ rĎêĘ hČ =tŇ ’Ć lxĄŔ rĎ bŇ năŁ gĘŇêĂ wČ onĳ’Ň YŁ =tŇ ’Ć zz¡Ł gĘŇlĂ ëŇ lČŔ hĎ NbăĎŇ lĎ wĘ
20 yJ¿Ă olŔ dŇ yGăĂhĂ ÉylĂ BĘ =l‘Čř yUĳĂ rČ’ĞhĲĎ Nb¡ĎŇ lĎ bŇ l¿Ą =tŇ ’Ć bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ bŇ năŁ gĘŇ IĂwČ : hĎ ybĲĂŇ ’Ď lĘ
21 rhĳĎeĎhČ =tŇ ’Ć rbăŇŁ ‘ĞIĲČwČ MqĎ I¡ĎwČ olŔ =rSĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ É’Ch xr¿ČbĘŇ IĂwČ : ’ChĲ xČ r¡ĄbŇŁ
22 yJ¿Ă ySĳĂ ylĂ èĘ hČ MoIăBČ Nb¡ĎŇ lĎ lĘ dŇ G¿ČIĚwČ : dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ hČ rh¿Č wyn¡ĎjĎ =tŇ ’Ć MWĆ I¿ĎwČ
23 tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ ëŇ rĆD¡Ć wyrĎŔ xĞ’ĲČ PŇ DăŁ rĘIĂwČ oUŔ ‘Ă ÉwyxĎ ’Ć =tŇ ’Ć xuąČIĂwČ : bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ xr¡ČbĎŇ
24 yU¡Ă rČ’ĞhĲĎ Nb¿ĎŇ lĎ =l’Ć MyhËĂ Łl’Ĺ ’bÌŇŁ IĎwČ : dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ hČ rh¿Č BĘ ot¡Ň ’Ł qB¿Ą dĘŇ IČwČ MymĳĂ yĎ

bŇ oF¿ mĂ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ=M‘ĲĂ rB¿Ą dČŇ êĘ =NjĆ ìËŇ lĘ rmĆ èÌĎ hĂ olę rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ lĎ yĘQĳĎhČ MŁlă xĞBĲČ
25 rhĎŔ BĎ ÉolhĽ’ĲĎ =tŇ ’ĲĆ ‘qąČêĎ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČwĘ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ=tŇ ’ĲĆ Nb¡ĎŇ lĎ gŇv¿Ą IČwČ : ‘rĲĎ=dŇ ‘Čř
26 hŇ măĆ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČlĘ ÉNbĎŇ lĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ hČ rh¿Č BĘ wyx¡Ď ’Ć =tŇ ’Ć ‘q¿ČêĎ NbËĎŇ lĎ wĘ
27 hŇ UĎ ląĎ : bŇ rĆxĲĎ tŇ oy¡bĚŇ SĘ JĂ ytČŔ nŁ BĘ =tŇ ’Ć ÉghĄ nČêĘ wČ ybĳĂŇ bĎŇ lĘ =tŇ ’Ć bŇ n¡Ł gĘŇêĂ wČ tĎŇ yWĂŔ ‘Ď

hŇ x¿Ď mĘ WĂ BĘ ìËŇ xĞQĲĄ SČ ’Ğ wĲĎ yQĂŔ êĎdĘŇ GăČhĂ =âlĲ wĘ ytĳĂŇ ’Ł bŇ n¡Ł gĘŇêĂ wČ xČ rŔŁ bĘŇ lĂ ÉtĎ’Ň BĄÄ xĘ nČ
28 ytĳĎŇ nŁ bĘŇ lĂ wĘ yn¡ČbĎŇ lĘ qè¿Ą nČlĘ ynĂ êČŔ SĘ TČ nĘ âlă wĘ : roeĲ kĂŇ bĘŇ C PŇ t¿ŇŁ BĘ Myr¡ĂSĂ bĘŇ C
29 yhĄÄ Łl’Ň wĲĄ ‘rĳĎ Mk¡ĆŇ UĎ ‘Ă tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ ydĂŔ yĎ l’ăĄ lĘ =SyĆ : oWĲ ‘Ğ êĎlĘ J¿Č sĘ hĂ hŇ ê¡Ď ‘Č

bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ=M‘ĲĂ rB¿Ą DČmĂ ìËŇ lĘ rmĆ èÌĎ hĂ rmęŁ ’Ň lĄ ylăČ ’Ą rmÌČ ’Ď ű SmĆ ’ăĆ Mř kĆÁ ybĂŇ ’Ğ
30 tŇ ybăĄŇ lĘ hŇ êĎpĘŇ s¡Č kĘŇ nĂ PŇ s¿Ł kĘŇ nĂ =yJĲĂ êĎkĘŇ lČŔ hĎ ëŇŁlă hĎ ÉhêĎ‘Č wĘ : ‘rĲĎ=dŇ ‘Čř bŇ oF¿ mĂ
31 yJăĂ NbĳĎŇ lĎ lĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ N‘Č I¿ČwČ : yhĲĎ Łl’Ĺ=tŇ ’Ć êĎbĘŇ n¡ČgĎŇ hŇ UĎ l¿Ď ìŇ ybĳĂŇ ’Ď
32 ’YăĎ mĘ êĂ rSĆÄ ’Ğ M‘Ă ţ : yUĲĂ ‘Ă mĲĄ ìŇ yt¡ĆŇ onřBĘ =tŇ ’Ć lz¿Ł gĘŇêĂ =NjĆ yêĂ rĘmČŔ ’Ď yJăĂ ytĂŇ ’Ň rĄŔ yĎ

l’=t’
‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +h Nkw rSĆ ’ĞwČ ’"s v.13 .bytkw yrq hlm ’dx l’ĄtĘ yBĄ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.13

wynĎBĎ =t’ĆwĘ wySĎ nĎ=t’Ć l"Yw rxw’m Mdqwm v.17 .‘"tw V"x ,rd"nq y"k +k Nkw hêĎ‘ČwĘ ’"s v.13 .s"tw
.b"d Nkw =d‘ČwĘ ’"s v.24 .V"x Nkw =d‘Č y"k Myrps tYqmb v.20 .‘"tw V"x ,rd"nq y"k +b Nkw
Nk v.31 .y"tw b"d ,rd"nq +k Nkw =d‘ČwĘ ’"s v.29 .‘"tw V"x ,rd"nq y"k +’ Nkw ìybĂ ’Ğ ’"s v.29

.rsx ìytĆnŁ BĘ yllhb ,ymlVwry
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ëŇ ĳĎl=xqČ wĘ yd¡ĂŇ UĎ ‘Ă hŇ m¿Ď ìËŇ lĘ =rJĆ hĲČ CnyxÌĄ’Č dŇ gĆŇ năĆ ůhyĆxĘ yĲĂ âlă ÈìyhĆŁl’Ĺ=tŇ ’Ć
ű bŇ qăŁ ‘ĞyĲČ=lhĆ ’ĲŁ BĘ NřbĎÁ lĎ ’bÄŁ IĎwČ : MtČŇ bĲĎŇ nĎGĘ lx¡Ą rĎ yJ¿Ă bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ ‘dăČŇ yĎ=âlĲ wĘ 33

hŇ ’ĎŔ lĄ lhĆ ’ăŁ mĄ É’YĄ IĄwČ ’YĳĎ mĎ âlă wĘ tŇ h¡Ł mĎ ’ĞhĲĎ yê¿ĄSĘ lhĆ ’ËŁ bĘŇ C hŇ ’Ďę lĄ lhĆ ’ăŁ bĘŇ C
rk¿ČŇ BĘ MmËĄ WĂ êĘ wČ MypĂę rĎêĘ hČ =tŇ ’Ć hŇ xăĎ qĘ lĲĎ lxĄÂrĎwĘ : lxĲĄ rĎ lhĆ ’¿Ł BĘ ’b¡ŇŁ IĎwČ 34

: ’YĲĎ mĎ âl¿ wĘ lhĆ ’¡Ł hĎ =lJĎ =tŇ ’Ć NbËĎŇ lĎ Sè¿Ą mČ yĘwČ MhĳĆ ylĄ ‘Ğ bŇ SĆ êăĄ wČ lm¡Ď GĎhČ
MCqă lĎ É lkČŇ C’ ’olą yJăĂ ynĂŔ dŇŁ ’Ğ ynăĄy‘ĄBĘ ÉrxČ yĂÄ=l’Č hĎ ybĂę ’Ď =l’Ć rmĆ ’Ň êăŁ wČ 35

rxČ I¿ĂwČ : MypĲĂŇ rĎêĘ hČ =tŇ ’Ć ’Y¡Ď mĎ âl¿ wĘ WjĄě xČ yĘwČ ylĳĂ MyS¡Ă nĎ ëŇ rĆd¿ĆŇ =yJĂ ìŇ ynĆŔ jĎ mĂ 36

hŇ măČř Éy‘Ă SĘ jĂ =hŇ mČ NbĎŔ lĎ lĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ÉbqŁ ‘ĞyĲČ N‘Č IąČwČ NbĳĎŇ lĎ BĘ bŇ rĆIăĎwČ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČlĘ
ÉtĎ’Ň YĎÄ UĎ =hŇ mČ ylČę JĄ =lJĎ =tŇ ’Ć êĎSĘ èăČ mĂ =yJĲĂ : yrĲĎxĞ’ĲČ êĎqĘ l¡Č dĎŇ yJ¿Ă ytĂŔ ’Ň FĎ xČ 37

: CnynĲĄSĘ NyB¿Ą Cxyk¡ĂŇ oywĘ ìŇ yxĳĆ’Č wĘ yx¡Č ’Č dŇ gĆŇ n¿Ć hŇ JŔŁ MyWăĂ ìŇ tĆŔ ybĄŇ =ylĲĄ JĘ lJăŁ mĂ
yl¿Ą y’Ą wĘ ClJĳĄ SĂ âlă ìŇ yE¡Ć‘Ă wĘ ìŇ yl¿Ć xĄ rĘ ëŇ UĎŔ ‘Ă ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ nąĎSĎ MyrĂÄ WĘ ‘Ć žhzĆ 38

hŇ eĎFĆŔ xČ ’Ğ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ ìŇ ylĆŔ ’Ą ytĂŇ ’Ň băĄŇ hĄ =âlĲ ÉhpĎŇ rĄTĘ : yêĂ lĘ kĲĎŇ ’Ď âl¿ ì¡Ň nĘ ’Ň YĲŁ 39

ynĂ l¿Č kĎŇ ’Ğ MoIËbČŇ ytĂŇ yyÌĂhĎ : hŇ lĎ yĘlĲĎ yt¡ĂŇ bĘŇ nĲĚgĘŇ C MoyŔ ytăĂŇ bĘŇ nĲĚGĘ hŇ eĎSĳĆ qĘ bČŇ êĘ yd¡ĂŇ IĎmĂ 40

ÈhnĎSĎ MyrăĂWĘ ‘Ć yQĂÂ=hŇ zĆ : ynĲĎ y‘ĄmĲĄ yt¡ĂŇ nĎSĘ dŇ D¿ČêĂ wČ hŇ lĎ yĘQĳĎBČ xrČqăĆwĘ bŇ rĆx¡Ł 41

Myn¡ĂSĎ SS¿Ą wĘ ìŇ ytĆŔ nŁ bĘŇ yêăĄSĘ BĂ ÉhnĎSĎ hŇ rąĄWĘ ‘Ć=‘BĲČ rĘ’Č ìŇ yêĂÁ dĘŇ bČŇ ‘Ğ ůìtĆŇ ybĄŇ BĘ
žybĂŇ ’Ď yhăĄŁl’Ĺ ylĄÃ Cl : MynĲĂ mŁ tŇ rĆW¿Ć ‘Ğ yê¡Ă rĘJĚ WĘ mČ =tŇ ’Ć PŇ ¿ĄlxĞêĲČ wČ ìŇ ĳĆn’Ň YŁ BĘ 42

ynĂ êĳĎxĘ QČ SĂ MqăĎyrĄ hŇ ê¡Ď ‘Č yJ¿Ă ylĂŔ hŇ yĎhăĎ ÉqxĎ YĘ yĂ dŇ xČ pąČŇ C MhĎÁ rĎbĘŇ ’Č yhĄÄ Łl’Ĺ
NbĎÁ lĎ N‘Č IČÄwČ : SmĆ ’ĲĎ xkČŇ oI¿wČ Myh¡Ă Łl’Ĺ hŇ ’¿Ď rĎ yjËČJČ ‘Č ygÌĂŇ yĘ=tŇ ’Ć wĘ yyĂÂnĘ ‘Ď=tŇ ’Ć 43

lkËŇŁ wĘ ynĂŔ ’Ň YŁ N’Ň ~ăŁ hČ wĘ ÉynČBĎ MynąĂBĎ hČ wĘ ytČÁ nŁ BĘ tŇ onÄBĎ hČ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČ=l’ĲĆ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
o’¿ MoIŔhČ ÉhQĆ ’ĄÄ lĎ hŇ WąĆ ‘Ĺ’ĲĆ=hŇ mĲĎ ytČÂ nŁ bĘŇ lĂ wĘ ’Chĳ =ylĂ hŇ ’¡Ć rŁ hŇ ê¿Ď’Č =rSĆ ’Ğ
hŇ y¿ĎhĎ wĘ hŇ êĎ’ĳĎ wĎ ynăĂ’Ğ tŇ yr¡ĂbĘŇ hŇ t¿ĎŇ rĘkĘŇ nĂř hŇ kËĎŇ lĘ hŇ êĎę ‘Č wĘ : CdŇ lĲĎ yĎ rS¿Ć ’Ğ Nh¡Ć ynĄbĘŇ lĂ 44

rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ bĲĎŇ ~ĄmČ hĎ m¡Ćř yrĂyĘwČ NbĆŇ ’ĳĎ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ xu¿ČIĂwČ : ìŇ nĲĆ ybĄŇ C yn¿ĂyBĄ dŇ ‘¡ĄlĘ 45, 46

MS¡Ď ClkĘŇ ’Ň I¿Ł wČ lgĳĎŇ=CW‘ĞIĲČwČ Myn¡ĂbĎŇ ’Ğ Cx¿ qĘř IĂwČ MynĂŔ bĎŇ ’Ğ CTă qĘ lĂ ÉwyxĎ ’Ć lĘ bŇ qąŁ ‘ĞyĲČ
: dŇ ‘ĲĄř lĘ GČ ol¡ ’rĎq¿Ď bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČwĘ ’tĳĎŇ CdŇ hĞWĲĎ rg¡ČŇ yĘ NbĎŔ lĎ olă =’rĎqĘ IĂwČ : lGĲĎhČ =l‘Č 47

om¡ SĘ =’rĎqĲĎ NJ¿Ą =l‘Č MoIĳhČ ì¡Ň nĘ ybĲĄŇ C yn¿ĂyBĄ dŇ ‘ËĄ hŇ E¿ĆhČ lGČÄhČ NbĎŔ lĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 48

d‘lg
,y"k Myrps bwrb Nkw hmČ C wxyryb v.36 .h"l qwsp Nmql Nyy‘ : ‘"tw V"x Nkw lh’b WjĄxČ yĘwČ l"Y v.33

: rsx hĎmĆrĂyĘwČ ymlVwry ,yllhb Nk v.45 .y"tw y"k ’"t Nkw htĎrĘkĘ nĂ wĘ ’"s v.44 .s"tw ‘"t ,y"t ,V"x
y"k bwrb Nkw y’xndml hlm ’dx Nk v.47 .‘"t Nk ,vTqĘlĘ IĂwČ l"Y v.46 .+lmd +lm hĎ ymĆyrĂyĘwČ Tw‘ymb

.y’br‘ml Nkw Pqmbw twbyt ytV d‘Ą=lĘ GČ wxyrybw ymlVwryb ,swpdh tw’xswnbw
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49 rt¡ĄŇ iĎ nĂ yJ¿Ă ìŇ ĳĆnybĄŇ C ynăĂyBĄ ho¡ĎhyĘ PŇ YĆ y¿Ă rmČŔ ’Ď rSăĆ ’Ğ ÉhjĎ YĘ UĂ hČ wĘ : dŇ ‘ĲĄř lĘ GČ
50 ytČŔ nŁ BĘ =l‘Č ÉMySĂ nĎ xuąČêĂ =M’Ă wĘ ytČę nŁ BĘ =tŇ ’Ć hŇ eăĆ‘ČêĘ =M’Ă : Ch‘ĲĄrĄmĲĄ Sy’¿Ă
51 bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČlĘ Nb¡ĎŇ lĎ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : ìŇ nĲĆ ybĄŇ C yn¿ĂyBĄ dŇ ‘¡Ą Myh¿Ă Łl’Ĺ hŇ ’Ąě rĘ CnUĳĎ ‘Ă Sy’¡Ă Ny’¿Ą
52 dŇ ‘Ąť : ìŇ nĲĆ ybĄŇ C yn¿ĂyBĄ ytĂŇ yr¡ĂyĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ bĎŔ ~ĄmČ hČ ÉheĄhĂ wĘ hŇ EĆęhČ lGăČhČ ű hŇ eăĄhĂ

lGăČhČ =tŇ ’Ć ÉìylĆÄ’Ą rbąŇŁ ‘Ĺ’ĲĆ=âl ynĂ ’Ďę =M’Ă hŇ bĳĎŇ ~ĄUČ hČ hŇ d¡ĎŇ ‘ĄwĘ hŇ EĆŔhČ lGăČhČ
hŇ b¿ĎŇ ~ĄUČ hČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ EËĆhČ lG¿ČhČ =tŇ ’Ć ylČÁ’Ą rbÄŁ ‘ĞtĲČŇ =âl hŇ êĎ’Č ţ=M’Ă wĘ hŇ EĆŔhČ

53 yh¡ĄŁl’Ĺ CnynĄŔ ybĄŇ CTă jĘ SĘ yĂ ÉroxnĎ yhąĄŁl’Ň wĲĄ MhĎÁ rĎbĘŇ ’Č yhĄÄ Łl’Ĺ : hŇ ‘ĲĎrĎlĘ tŇ ’Ň E¡Ł hČ
54 ÉxbČŇ zĆÄ bŇ q¿Ł ‘ĞyĲČ xBČÄ zĘIĂwČ : qxĲĎ YĘ yĂ wyb¿ĂŇ ’Ď dŇ xČ p¡ČŇ BĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ ‘băČŇ èĎ IĂwČ MhĳĆ ybĂŇ ’Ğ

: rhĲĎ BĎ Cnyl¡Ă IĎwČ MxĆ lĆŔ ClkĘŇ ’Ň IăŁ wČ MxĆ lĳĎ =lkĎŇ ’ĹlĲĆ wyx¡Ď ’Ć lĘ ’r¿ĎqĘ IĂwČ rhĎŔ BĎ
bl ëŇ lĆ IËĄwČ MhĳĆ tĘŇ ’Ć ëŇ rĆbăĎŇ yĘwČ wyt¡ĎŇ onbĘŇ lĂ wĘ wynËĎbĎŇ lĘ qèÌĄ nČ yĘwČ rqĆBęŁ BČ NbĎÁ lĎ MJĄÄ SĘ IČwČ

2 yk¿ĄŇ ’ĞlĘ mČ ob¡Ň =C‘GĘ pĘŇ IĂwČ oJĳ rĘdČŇ lĘ ëŇ ăČlhĎ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČwĘ : omĲ qŁ mĘ lĂ Nb¡ĎŇ lĎ bŇ SĎ I¿ĎwČ
3 ’rËĎqĘ IĂwČ hŇ zĳĆ Myh¡Ă Łl’Ĺ hŇ n¿ĄxĞmĲČ M’ĎŔ rĎ rSăĆ ’ĞJĲČ ÉbqŁ ‘ĞyĲČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : MyhĲĂ Łl’Ĺ

: MyĂnĲĎxĞmĲČ ’Ch¡ hČ Moq¿ UĎ hČ =MSĲĄ
hŇ d¿ĄŇ WĘ ry‘¡ĂWĄ hŇ YĎ rĘ’¿Č wyxĳĂ ’Ď wW¡Ď ‘Ą=l’Ć wynĎŔ pĎŇ lĘ ÉMykĂŇ ’Ď lĘ mČ bŇ qąŁ ‘ĞyĲČ xlČÄSĘ IĂwČ4 +p8, sŘ30

5 ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ wWĳĎ ‘ĄlĘ yn¡ĂdŇŁ ’Ň lĲČ NCrŔ mĘ ’Ň tĲŇŁ hŇ JăŁ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMtĎŇ ’Ł wYąČyĘwČ : ModĲŇ ’Ĺ
6 roSă ÉylĂ =yhĂ yĘwĲČ : hŇ êĎ‘ĲĎ=dŇ ‘Č rx¡Č ’Ą wĲĎ yêĂ rĘGČŔ NbăĎŇ lĎ =M‘Ă bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ ìăŇ DĘbĘŇ ‘Č

Nx¡Ą =’YŁ mĘ lĂ ynĂŔ dŇŁ ’Ň lĲČ dŇ yGăĂhČ lĘ ÉhxĎ lĘ SĘ ’Ć wĲĎ hŇ xĳĎ pĘŇ SĂ wĘ dŇ bĆŇ ‘ăĆwĘ N’Ň Y¡řŁ romŔ xĞ wĲČ
7 ÉìyxĂÄ ’Ď =l’Ć Cn’Ň BąĎ rmĳŁ ’Ň lĄ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ=l’ĲĆ MykĂŔ ’Ď lĘ UČ hČ ÉCbŇ SĚÄ IĎwČ : ìŇ ynĲĆy‘ĄBĘ
8 ’rÌĎyIĂwČ : oUĲ ‘Ă Sy’¡Ă tŇ o’¿ mĄ =‘BĲČ rĘ’Č wĘ ìŔ tĘŇ ’Ň rĲĎqĘ lĂ ëŇ ăĄlhŁ ÉMgČŇ wĘ wWĎŔ ‘Ą=l’Ć

N’Ň ~ÌŁ hČ =tŇ ’Ć wĘ oêę ’Ă =rSĆ ’Ğ M‘ăĎhĎ =tŇ ’Ć ZxČ IČÁwČ olĳ rYĆ IăĄwČ dŇ ’¡Ł mĘ bŇ qËŁ ‘ĞyĲČ
9 wWËĎ ‘Ą ’ob¿Ň yĎ=M’Ă rmĆ ’Ň ŁIěwČ : tŇ onĲ xĞmĲČ yn¿ĄSĘ lĂ MyQ¡Ă mČ GĘ hČ wĘ rqËĎBĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ

: hŇ TĲĎ ylĄ pĘŇ lĂ r’¡Ď SĘ eĂ hČ hŇ n¿ĆxĞUĲČ hČř hŇ yËĎhĎ wĘ ChJĳĎ hĂ wĘ tŇ x¡Č ’Č hĲĎ hŇ n¿ĆxĞUĲČř hĲČ =l’Ć
rm’yw
twbyt ytV d‘Ą=lĘ GČ wxyrybw ymlVwryb ,swpdh tw’xswnbw y"k bwrb Nkw y’xndml hlm ’dx Nk v.48

.Mynhm Nk ’Ymn w"Tdb ,yqlx [28:10—32:3] hVrph MV v.3 .bl .y’br‘ml Nkw Pqmbw
,[30:22] t’ Myhl’ rkzyw ,[29:31] h’wnV=yk y"y ’ryw ,[28:10] bq‘y ’Yyw ,+d Myrdsw .x"mq Myqwspw
bq‘y ’byw +g Mypwlxw .bŁ yŁqŁ tŁ w Mypl’ t‘bV twytw’w .bŁ kŁ w Mypl’ Mylmw .[31:3] bq‘y=l’ y"y rm’yw
’y‘g ’lb ’rwq ’"b ,[30:42] N’Yh PyT‘hbĘ C ,’y‘gb =NmĲĂ n"bw ’y‘g ’lb NmĂ ’rwq ’"b ,[30:16] hdVh=NmĂ
.[30:32] Mwx=hWĲĆ =lkw Pwlx ’lbw .n"b Nk ’lw w"ywh txt ’y‘g ’lb ’rwq ’"b ,[31:39] ytbngĘC ,n"b Nk ’lw
hytwnV rpsmw .[30:11] dgb h’l rm’tw +’ +tkw .[30:20] Myhl’ yndbw ,[30:8] Myhl’ ylwtpn +b twqspw
y"k +b Nkw N’YŁ wĘ ’"s v.6 .’"k qwsp d‘ +’ qwsp +’ hydbw‘b hydbw‘ Nwzx hrTph v.4 .hnV MyrV‘

.’y‘gb hnxmhĲČ n"b v.9 .’y‘g ’lb hnxUČhČ n"b v.9 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x ,rd"nq
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hoĎÂhyĘ qxĳĎ YĘ yĂ ybăĂŇ ’Ď yh¡ĄŁl’Ň wĲĄ MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č ybăĂŇ ’Ď ÉyhĄŁl’Ĺ ůbqŁ ‘ĞyĲČ ÈrmĆ ’Ň IŁ wČ 10

yêĂ nĘ TÁŁ qĎ : ëŇ UĲĎ ‘Ă hŇ bĎŇ yT¿Ăř y’Ą wĘ ì¡Ň êĘ dĘŇ lČ omĲ lĘ C ìËŇ YĘ rĘ’Č lĘ bŇ CSÌ ylČę ’Ą rmăĄ ’Ł hĲĎ 11

ylĂę qĘ mČř bĘŇ yJăĂ ìŇ DĳĆbĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć tĎŇ yW¡Ă ‘Ď rS¿Ć ’Ğ tŇ mĆŔ ’ĹhăĎ =lJĎ mĂ C ÉMydĂŇ sĎ xĞhĲČ lJąŁ mĂ
ynĂ l¿Ą y~Ă hČ : tŇ onĲ xĞmĲČ yn¿ĄSĘ lĂ ytĂŇ yy¡ĂhĎ hŇ ê¿Ď ‘Č wĘ hŇ EĆŔhČ NDăĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć ÉyêĂ rĘbČÄ ‘Ď 12

M’¡Ą ynĂ JČŔ hĂ wĘ ’obăŇ yĎ=NjĆ otŔ ’Ł ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ ’rąĄyĎ=yJĲĂ wWĳĎ ‘Ą dŇ IăČmĂ yx¡Ă ’Ď dŇ I¿ČmĂ ’nËĎ
Éì‘ĞrĘzČ=tŇ ’ĲĆ yêąĂ mĘ WČ wĘ ëŇ UĳĎ ‘Ă bŇ yT¡Ă y’Ą bŇ T¿Ą yhĄ êĎrĘmČŔ ’Ď hŇ êăĎ’Č wĘ : MynĲĂ BĎ =l‘Č 13

’Chĳ hČ hŇ lĎ yĘQăČ BČ MS¡Ď NlĆ I¿ĎwČ : bŇ rĲŁ mĄ rp¡ĄŇ iĎ yĂ=âlĲ rS¿Ć ’Ğ MIĎŔhČ loxă JĘ 14

MyS¡Ă yĎtĘŇ C MyĂtČŔ ’Ň mĎ MyEăĂ‘Ă : wyxĲĂ ’Ď wW¿Ď ‘ĄlĘ hŇ x¡Ď nĘ mĂ odËŇ yĎbĘŇ ’BÌĎ hČ =NmĂ xuČÂ IĂwČ 15

Mh¡Ć ynĄbĘŇ C tŇ oqË ynĂ ymĲĄ MyQÌĂ mČ GĘ : MyrĲĂWĘ ‘Ć Myl¿Ă y’Ą wĘ MyĂt¡ČŇ ’Ň mĎ Myl¿Ă xĄ rĘ MyrĳĂWĘ ‘Ć 16

Mr¡ĂyĎ‘Ę wČ MyrĂŔ WĘ ‘Ć tŇ năŁ tŇŁ ’Ğ hŇ rĎŔ WĎ ‘Ğ MyrăĂpĎŇ C ÉMy‘Ă BĎ rĘ’Č tŇ orąjĎ MySĳĂ ŁlSĘ
ÉwydĎŇ bĎŇ ‘Ğ=l’Ć rmĆ ’Ň IŁ wąČ oDĳbČŇ lĘ rdĆŇ ‘¡Ą rdĆŇ ‘¿Ą wydĎŔ bĎŇ ‘Ğ=dŇ yČBĘ ÉNêĄ IĂwČ : hŇ rĲĎWĎ ‘Ğ 17

NoS¡ ’Ň rĂhĲĎ =tŇ ’Ć wY¿Č yĘwČ : rdĆŇ ‘ĲĄ Nyb¿ĄŇ C rdĆŇ ‘¡Ą NyB¿Ą CmyWĂŔ êĎ xwČrăĆwĘ ynČŔ pĎŇ lĘ CrăbĘŇ ‘Ă 18

hŇ nĎ’ăĎ wĘ ÉhêĎ’ČÄ =ymĂ lĘ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉìlĘ ’ĲĄ SĘ wĂ yxĂę ’Ď wWăĎ ‘Ą ìÂSĘ GĎřpĘŇ yĲĂ yJăĂ rmĳŁ ’Ň lĄ
É’whĂ hŇ x¿Ď nĘ mĂ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČlĘ ìăŇ DĘbĘŇ ‘ČlĘ ÉêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : ìŇ ynĲĆpĎŇ lĘ hŇ QĆ ’¿Ą ym¡Ă lĘ C ëŇ lĄŔ tĄŇ 19

ynĂęèĄ hČ =tŇ ’Ć MGăČ wYČÂyĘwČ : CnyrĲĄxĞ’ĲČ ’Ch¡ =MgČŇ hŇ e¿ĄhĂ wĘ wWĳĎ ‘ĄlĘ yn¡ĂdŇŁ ’Ň lĲČ hŇ xĎŔ ClSĘ 20

rmĳŁ ’Ň lĄ Myr¡ĂdĎŇ ‘ĞhĲĎ yr¿ĄxĞ’ĲČ MykĂŔ lĘ hăŁ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć MGČ ť ySĂŔ ylĂ èĘ hČ =tŇ ’Ć MGČ ť
hŇ eËĄhĂ MGČę MêĆě rĘmČ ’Ğ wĲČ : otĲŇ ’Ł Mk¡ĆŇ ’ĞYĲČ mŁ BĘ wWĎŔ ‘Ą=l’Ć NCrăBĘ dČŇ êĘ ÉhEĆhČ rbąĎŇ DĎJČ 21

tŇ kĆŇ lăĆ hŁ hĲČ ÉhxĎ nĘ UĂ BČ wynĎę pĎŇ hŇ răĎjĘ kČŇ ’Ğ rmČÂ’Ď =yJĲĂ CnyrĳĄxĞ’ĲČ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ ì¿Ň DĘbĘŇ ‘Č
hŇ x¡Ď nĘ UĂ hČ rb¿ŇŁ ‘ĞêĲČ wČ : ynĲĎpĎŇ ’v¿Ď yĂ yl¡Č C’ wynĎŔ pĎŇ hŇ ’ăĆ rĘ’Ć ÉNkĄŇ ÍyrĄxĞ’ĲČ wĘ ynĎŔ pĎŇ lĘ 22

’Cřhę hŇ lĎ yĘQăČ BČ ű MqĎ IăĎwČ : hŇ nĲĆxĞUĲČ BĲČ ’Ch¡ hČ =hŇ lĎ yĘQĲČ BČ N¿Ďl ’ChË wĘ wynĳĎjĎ =l‘Č 23

wydĳĎŇ lĎ yĘ rW¡Ď ‘Ď dŇ x¿Č ’Č =tŇ ’Ć wĘ wytĎŔ xŁ pĘŇ SĂ yêăĄSĘ =tŇ ’Ć wĘ ÉwySĎ nĎ yêąĄSĘ =tŇ ’Ć xuČÂ IĂwČ
rb¡ĄŇ ‘ĞIĲČwĲČ lxČ eĳĎhČ =tŇ ’Ć Mr¡ĄbĂŇ ‘ĞIĲČwČ MxĄŔ uĎ IĂÄwČ : qBĲŁ yČ rb¿ČŇ ‘ĞmĲČ tŇ ’¡Ą rbŔŁ ‘ĞIĲČwĲČ 24

tŇ ol¿ ‘Ğ dŇ ‘¡Č oUŔ ‘Ă ÉSy’Ă qb¿ĄŇ ’Ď IĲĄwČ oDĳbČŇ lĘ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ rt¿ĄŇ CĎIĂwČ : olĲ =rSĆ ’ĞÍtŇ ’Ć 25

ëŇ rĆyăĆ=PŇ JČ É‘qČ êĄÄ wČ okĳŇ rĄyĘ=PŇ kČŇ BĘ ‘G¡Č IĂwČ olŔ É lkŇŁ yĎ âlą yJăĂ ’rĘIČęwČ : rxČ èĲĎ hČ 26

âlă ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ rxČ èĳĎ hČ hŇ l¡Ď ‘Ď yJ¿Ă ynĂ xĄŔ QĘ SČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : oUĲ ‘Ă oq¡ bĘŇ ’ĲĎ hĄ BĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ 27

KxlV’
’"s ,swpdh tw’xswnbw y"k bwrb Nkw wxyryb ypr Nk v.11 .rsx hbĎ TĂ y’ĄwĘ ymlVwry ,yllhb Nk v.10

.+d +w ly‘l Nyy‘ : ’dx hlm Nkyrx‘w ’"s v.21 .ìSĘ gĎŇpĘ yĂ ypr ’"s ,w"Tdb Vgd Nk v.18 .Vgd ylĂ qĘmČBĘ
.r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw =lJĎ =t’ ’"s v.24 .’ChhČ rybs v.23
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28 : bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ ìŇ mĳĆ èĘ =hŇ mČ wyl¡Ď ’Ą rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : ynĂ êĲĎ kĘŇ rČBĲĄ =M’Ă yJ¡Ă ìŔ xĞQĲĄ SČ ’Ğ
29 tĎŇ yrÌĂWĎ =yJĲĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=M’Ă yJ¡Ă ìŔ mĘ SĂ Édo‘ rm¿Ą ’Ď yĲĄ ÉbqŁ ‘ĞyĲČ âlą rmĆ ’Ň ŁIęwČ
30 =hŇ dĎŇ yGĲĂ hČ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČ l’ăČ SĘ IĂwČ : lkĲĎŇ CêwČ MyS¡Ă nĎ’Ğ=M‘Ă wĘ MyhËĂ Łl’Ĺ=M‘Ă
31 ’rÌĎqĘ IĂwČ : MSĲĎ ot¡Ň ’Ł ëŇ rĆb¿ĎŇ yĘwČ ymĳĂ SĘ lĂ l’ăČ SĘ êĂ hŇ E¡Ć hŇ UĎ l¿Ď rmĆ ’Ň ŁIěwČ ìŇ mĆŔ SĘ ’eăĎ

MynĂŔ jĎ =l’Ć MynăĂjĎ ÉMyhĂ Łl’Ĺ ytĂŇ y’ąĂ rĎ=yJĲĂ l’ĳĄ ynĂ jĘ Moq¡ UĎ hČ MS¿Ą bŇ qËŁ ‘ĞyĲČ
32 ’Ch¿ wĘ l’ĳĄ CnjĘ =tŇ ’Ć rb¡ČŇ ‘Ď rS¿Ć ’ĞJĲČ SmĆ èĆŔ hČ olă =xrČzĘIĂwČ : ySĲĂ pĘŇ nČ lY¡Ą eĎêĂ wČ
33 hŇ SĆę eĎhČ dŇ yGăĂ=tŇ ’Ć l’ĄÁ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ ClÄkĘŇ ’Ň yĲŁ =âl NJĄÃ =l‘Č : okĲŇ rĄyĘ=l‘Č ‘Čl¡Ą YŁ

bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ ëŇ rĆyăĆ=PŇ kČŇ BĘ É‘gČŇ nĎ yJąĂ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ dŇ ‘¡Č ëŇ rĄŔ IĎhČ PŇ JăČ =l‘Č ÉrSĆ ’Ğ
gl ‘B¿Č rĘ’Č oUě ‘Ă wĘ ’BĎŔ wWăĎ ‘Ą hŇ eăĄhĂ wĘ É’rĘIČwČ wynĎę y‘Ą bŇ qÁŁ ‘ĞyĲČ ’vĎÄ IĂwČ : hŇ SĲĆ eĎhČ dŇ yg¡ĂŇBĘ

yê¿ĄSĘ l‘¡ČwĘ lxĄŔ rĎ=l‘Č wĘ Éh’Ď lĄ =l‘Č MydĂę lĎ yĘhČ =tŇ ’Ć ZxČ IăČwČ Sy’ĳĂ tŇ o’¡ mĄ
2 hŇ ’ąĎ lĄ =tŇ ’Ć wĘ hŇ nĳĎSŁ ’Ň rĲĂ Nh¡Ć ydĄŇ lĘ yČ=tŇ ’Ć wĘ tŇ oxË pĎŇ èĘ hČ =tŇ ’Ć MWĆ IÌĎwČ : tŇ oxĲ pĎŇ èĘ hČ
3 rbăČŇ ‘Ď ’Ch¡ wĘ : MynĲĂ rŁ xĞ’ĲČ PŇ ¡Ąsoy=tŇ ’Ć wĘ lx¿Ą rĎ=tŇ ’Ć wĘ MynĂŔ rŁ xĞ’ĲČ ÉhĎ ydĆÄ lĎ ywĲĂ
4 ZrĎIĎÄwČ : wyxĲĂ ’Ď =dŇ ‘Č oê¡SĘ GĂ =dŇ ‘Č MymĂŔ ‘ĎjĘ ‘bČŇ SăĆ ÉhYĎ rĘ’ČÄ CxêąČSĘ IĂwČ MhĳĆ ynĄpĘŇ lĂ
5 ’văĎ IĂwČ : CJĲ bĘŇ IĂwČ CŁhŁ qĳĄŁ èĎŁ IĂŁwČŁ wr¡ř ’wY=l‘Č lj¿Ł IĂwČ ChqĄŔ BĘ xČ yĘwĲČ ÉotŇ ’Ň rĎqĘ lĂ wWąĎ ‘Ą

ëŇ QĳĎ hŇ QĆ ’ăĄ =ymĂ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ MydĂŔ lĎ yĘhČ =tŇ ’Ć wĘ ÉMySĂ eĎhČ =tŇ ’Ć ’rĘIąČwČ wynĎę y‘Ą=tŇ ’Ć
6 tŇ oxË pĎŇ èĘ hČ íSĘ GÌČêĂ wČ : ìŇ DĲĆbĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć Myh¡Ă Łl’Ĺ N¿ČnxĎ =rSĆ ’Ğ MydĂě lĎ yĘhČ rmČě ’Ň IŁ wČ
7 rxČę ’Č wĘ CwĳxĞêĲČSĘ IĲĂwČ hĎ yd¡ĆŇ lĎ ywĲĂ hŇ ’ËĎ lĄ =MGČ SGÌČêĂ wČ : íywĲĆxĞêĲČSĘ êĲĂ wČ Nh¡Ć ydĄŇ lĘ yČwĘ hŇ eĎh¿Ą
8 rSăĆ ’Ğ hŇ E¡ĆhČ hŇ n¿ĆxĞUĲČ hČ =lJĎ ìËŇ lĘ ym¿Ă rmĆ ’Ň ŁIěwČ : CwĲxĞêĲČSĘ IĲĂwČ lx¡Ą rĎwĘ PŇ ËĄsoy SG¿Č nĂ
9 bŇ rĳĎ ylăĂ =SyĆ wW¡Ď ‘Ą rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : ynĲĂ dŇŁ ’Ğ yn¿Ąy‘ĄBĘ Nx¡Ą =’YŁ mĘ lĂ rmĆ ’Ň ŁIěwČ yêĂ SĘ gĳĎŇjĎ

10 ytĂŇ ’Ň YąĎ mĎ ’nĎÄ=M’Ă É’nĎ=l’Č bŇ qęŁ ‘ĞyĲČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ëŇ lĲĎ =rSĆ ’Ğ ì¡Ň lĘ yh¿Ă yĘ yxĂě ’Ď
tŇ ’ËŁ rĘJĂ ìŇ ynĆę pĎŇ ytĂŇ y’ăĂ rĎ NJĄÂ =l‘Č yJăĂ ydĳĂŇ IĎmĂ yt¡ĂŇ xĎ nĘ mĂ ê¿ĎxĘ qČ lĲĎ wĘ ìŇ ynĆŔ y‘ĄBĘ ÉNxĄ

11 ëŇ lĎŔ tŇ ’Ň băĎŇ hĚ rSăĆ ’Ğ ÉytĂŇ kĎŇ rĘBĂ =tŇ ’Ć ’nąĎ=xqČ : ynĂ YĲĄ rĘêĂ wČ Myh¡Ă Łl’Ĺ yn¿ĄjĘ
12 hŇ ‘ăĎsĘ nĂ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : xuĲĎ IĂwČ oB¡ =rYČ pĘŇ IĲĂwČ lkĳŇŁ =ylĂ =SyĆ ykăĂŇ wĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ ynĂ e¿ČxČ =yJĲĂ
13 MydăĂŇ lĎ yĘhČ =yJĲĂ É‘ČdĄÄ yŁ ynąĂdŇŁ ’Ğ wylĎę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ìŇ DĲĆgĘŇ nĆlĘ hŇ k¡ĎŇ lĘ ’ĲĄ wĘ hŇ kĎŇ ĳĄlnĄwĘ

CtŇ m¡Ą wĎ dŇ xĎŔ ’Ć Moyă ÉMCqř pĎŇ dĘŇ C ylĳĎ ‘Ď tŇ olă ‘Ď rq¡ĎBĎ hČ wĘ N’Ň ~¿Ł hČ wĘ MyJĂŔ rČ
14 yFĂę ’Ă lĘ hŇ lăĎ hĞ nĲĎtĘŇ ’Ć ynĂÂ’Ğ wĲČ oDĳbĘŇ ‘Č ynăĄpĘŇ lĂ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ ’n¿Ď=rbĎŇ ‘ĞyĲČ : N’Ň ~ĲŁ hČ =lJĎ

lgrl
.‘"tw V"x Nk MyêĂ qĘpČ dĘC l"Y v.13 .wŁhŁ qŁ VŁ yŁwŁ l‘ dwqn v.4 .yrq wyrĎ’CĎYČ ,bytk or’CĎYČ v.4 .gl
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’b¿ŇŁ ’Ď =rSĆ ’Ğ dŇ ‘ËČ MydĂŔ lĎ yĘhČ lgĆŇrăĆlĘ C ÉynČpĎŇ lĘ =rSĆ ’Ğ hŇ kąĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ lgĆŇrĆÄ lĘ
rSăĆ ’Ğ M‘¡ĎhĎ =NmĂ ìŔ UĘ ‘Ă ’eăĎ=hŇ gĎŇ y~ĲĂ ’Č wWĎŔ ‘Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ rĎy‘ĲĂWĄ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ=l’Ć 15

’Ch¿ hČ MoIÄBČ žbSĎ IĎwČ : ynĲĂ dŇŁ ’Ğ yn¿Ąy‘ĄBĘ Nx¡Ą =’YĎ mĘ ’Ć hŇ EĆŔ hŇ UĎ lăĎ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ yêĳĂ ’Ă 16

ÉChnĄÄqĘ mĂ lĘ C tŇ yĂBĳĎ ol¡ NbĆŇ I¿ĂwČ hŇ tĎŇ JŔŁ sĚ ‘săČ nĎ ÉbqŁ ‘ĞyĲČwĘ : hŇ rĎy‘ĲĂWĄ oJ¡ rĘdČŇ lĘ wWËĎ ‘Ą 17

: tŇ oJĲ sĚ Moq¡ UĎ hČ =MSĲĄ ’r¿ĎqĎ NJËĄ =l‘Č tŇ JŔŁ sĚ hŇ WăĎ ‘Ď
sŘ31 o’¡ bŇŁ BĘ N‘ČnČŔ JĘ ZrĆ’ăĆBĘ ÉrSĆ ’Ğ MkĆę SĘ ry‘ăĂ MlĄÁSĎ bŇ qÄŁ ‘ĞyĲČ ž’bŇŁ IĎwČ 18

rSąĆ ’Ğ hŇ dĆę vĎ hČ tŇ qăČlĘ xĆ =tŇ ’Ć NqĆ IĂÁwČ : ry‘ĲĂhĎ yn¿ĄjĘ =tŇ ’Ć NxČ I¡ĂwČ MrĳĎ’Ğ NDăČjČ mĂ 19

: hŇ TĲĎ yWĂ qĘ hŇ ’¡Ď mĄ BĘ MkĳĆŇ SĘ ybăĂŇ ’Ğ rom¡ xĞ=ynĲĄBĘ dŇ I¿ČmĂ olŔ hĽ’ĲĎ ÉMSĎ =hŇ TĎ nĲĎ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ l’¡Ą olŔ =’rĎqĘ IĂÄwČ xČ BĳĄ zĘmĂ MS¡Ď =bŇ ~Ć IČwČ 20

tŇ on¿bĘŇ BĂ tŇ o’¡ rĘlĂ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČlĘ hŇ d¡ĎŇ lĘ yĲĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ ’ĎŔ lĄ =tŇ BČ ÉhnĎ ydĂŇ ’YąĄêĄ wČ dl
HtËĎŇ ’Ł xu¿ČIĂwČ ZrĆ’ĳĎhĎ ’yWăĂ nĘ yC¡ĂxĂ hĲČ romË xĞ=NBĆ MkÌĆŇ SĘ HtĎÁ ’Ł ’rĘIČÄwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ 2

ÉbhČ ’ĹIĲĆwČĲ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ=tŇ BĲČ hŇ n¡Ď ydĂŇ BĘ oSŔ pĘŇ nČ qBăČ dĘŇ êĂ wČ : hĎ eĲĆ‘Č yĘwČ Ht¡ĎŇ ’Ł bŇ J¿Č SĘ IĂwČ 3

wyb¡ĂŇ ’Ď rom¿ xĞ=l’Ć MkĆŔ SĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : rĲ‘ř nh bŇ l¿Ą =l‘Č rB¡Ą dČŇ yĘwČ rŔ ‘ř nh=tŇ ’Ć 4

yJąĂ ‘mČę SĎ bŇ qăŁ ‘ĞyĲČwĘ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ tŇ ’Ň E¡Ł hČ hŇ D¿ĎlĘ IČhČ =tŇ ’Ć ylËĂ =xqČ rmĳŁ ’Ň lĄ 5

bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ Sr¿ĂxĹhĲĆ wĘ hŇ dĳĆŇ vĎ BČ Chn¡ĄqĘ mĂ =tŇ ’Ć Cy¿hĎ wynËĎbĎŇ C oêŔ bĂŇ hŇ năĎ yDĂ=tŇ ’Ć É’UĄ TĂ
ynăĄbĘŇ C : oêĲ ’Ă rB¡Ą dČŇ lĘ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ=l’ĲĆ Mk¡ĆŇ SĘ =ybĲĂŇ ’Ğ rom¿ xĞ ’YËĄ IĄwČ : M’ĲĎ BŁ =dŇ ‘Č 6, 7

Mh¡Ć lĎ rxČ I¿ĂwČ MySĂŔ nĎ’ĞhĲĎ ÉCbŇ ~Ę ‘ČtĘŇ IĲĂwČ M‘ĎŔ mĘ SĎ JĘ ÉhdĆŇ vĎ hČ =NmĂ C’BąĎ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČ
âl¿ Nk¡ĄŇ wĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ=tŇ BĲČ =tŇ ’Ć ÉbJČ SĘ lĂ l’Ąę rĎWĘ yĂbĘŇ hŇ WăĎ ‘Ď hŇ lĎÂbĎŇ nĘ yJăĂ dŇ ’ĳŁ mĘ
ÉoSpĘŇ nČ hŇ qąĎSĘ xĲĎ ynĂę BĘ MkăĆŇ SĘ rmĳŁ ’Ň lĄ MêăĎ’Ă rom¡ xĞ rB¿Ą dČŇ yĘwČ : hŇ WĲĆ ‘Ď yĲĄ 8

ÉMkĆŇ ytĄŇ nĲŁ BĘ CntĳĎŇ ’Ł Cn¡êĘ xČ tĘŇ hĲĂ wĘ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ ol¡ HtËĎŇ ’Ł ’n¿Ď CnÄêĘ MkĆŔ êĘ bĂŇ BĘ 9

hŇ yăĆhĘ êĲĂ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ wĘ CbŇ SĳĄ êĄ Cnê¡Ď’Ă wĘ : MkĲĆŇ lĎ Cx¿ qĘ êĂ Cnyt¡ĄŇ nŁ BĘ =tŇ ’Ć wĘ CnlĎŔ =CnêĘ êĂ 10

hĎ ybăĂŇ ’Ď =l’Ć ÉMkĆŇ SĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : HBĲĎ Cz¡xĞ’ĲĎ hĄ wĘ hĎ CrŔ xĎ sĘ C ÉCbŇ SĘ MkĆŔ ynĄpĘŇ lĂ 11

CBÄ rĘhČ : NêĲĄ’Ć yl¡Č ’Ą CrËmĘ ’Ň êĲŁ rS¿Ć ’Ğ wĲČ MkĳĆŇ ynĄy‘ĲĄBĘ Nx¡Ą =’YĎ mĘ ’Ć hĎ yxĆŔ ’Č =l’Ć wĘ 12

yl¿Ă =CntĘŇ C ylĳĎ’Ą Cr¡mĘ ’Ň êĲŁ rS¿Ć ’ĞJĲČ hŇ nĎŔ êĘ ’ĆÄ wĘ NêĎŔ mČ C rhČ măŁ Éd’Ł mĘ yląČ ‘Ď
wybËĂŇ ’Ď rom¿ xĞ=tŇ ’Ć wĘ MkĆÄ SĘ =tŇ ’Ć bŇ qÁŁ ‘ĞyĲČ=ynĲĄbĘŇ CnÄ‘ĞIĲČwČ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ r¡‘ř nh=tŇ ’Ć 13

MhĆę ylĄ ’Ğ śCrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : MtĲĎŇ xŁ ’Ğ hŇ n¿Ď yDĂ tŇ ’¡Ą ’UĄŔ TĂ rSăĆ ’Ğ CrBĳĄdČŇ yĘwČ hŇ m¡Ď rĘmĂ BĘ 14

’l
wrm’yw N’k ’Ymn ‘"tb v.14 .yrq hrĎ‘ĞeČhČ ,bytk r‘ČeČhČ v.12 .yrq hrĎ‘ĞeČhČ ,bytk r‘ČeČhČ v.3 .dl

.h"k qwsp Nyy‘ : h’ĎlĄ ynĄbĘ C hnĎydĂ yxĄ’Ğ ywĂlĄ wĘ No‘mĘ SĂ Mhyl’
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olă =rSĆ ’Ğ Sy’¡Ă lĘ CntĄŔ xŁ ’Ğ=tŇ ’Ć ÉttĄŇ lĎ hŇ EĆŔhČ rbăĎŇ DĎhČ ÉtoW‘ĞlĲČ É lkČŇ Cn âlą
15 CnmŔŁ kĎŇ CyăhĘ êĲĂ M’Ă ť MkĳĆŇ lĎ tŇ o’ă nĄ tŇ ’Ň z¡Ł BĘ =ëŇ ’Č : CnlĲĎ ’wh¡Ă hŇ j¿Ď rĘxĆ =yJĲĂ hŇ lĳĎ rĘ‘Ď
16 Mk¡ĆŇ ytĄŇ nĲŁ BĘ =tŇ ’Ć wĘ MkĆŔ lĎ ÉCnytĄÄ nŁ BĘ =tŇ ’Ć CetąČŇ nĎ wĘ : rkĲĎŇ zĎ=lJĎ Mk¡ĆŇ lĎ lU¿Ł hĂ lĘ
17 C‘ËmĘ SĘ tĂŇ âlÌ =M’Ă wĘ : dŇ xĲĎ ’Ć M‘¿ČlĘ Cnyy¡ĂhĎ wĘ MkĆŔ êĘ ’Ă CnbĘŇ SăČ yĎwĘ CnlĳĎ =xuČ nĲĂ
18 ynăĄy‘ĄBĘ Mh¡Ć yrĄbĘŇ dĂŇ Cb¿Ň TĘ yIĲĂwČ : CnkĘŇ lĲĎ hĎ wĘ Cnê¡ĄBĂ =tŇ ’Ć CnxĘ q¿ČlĎ wĘ loUĳ hĂ lĘ Cnyl¡Ą ’Ą
19 rbĎŔ DĎhČ tŇ oWă ‘ĞlĲČ Ér‘ČeČÄhČ rxąČ ’Ą =âlĲ wĘ : romĲ xĞ=NBĆ Mk¿ĆŇ SĘ yn¡Ąy‘ĄbĘŇ C romĳ xĞ
20 romË xĞ ’b¿ŇŁ IĎwČ : wybĲĂŇ ’Ď tŇ yB¿Ą lJ¡Ł mĂ dŇ BĎŔ kĘŇ nĂ ’Chă wĘ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ=tŇ bĲČŇ BĘ Zp¡ĄŇ xĎ yJ¿Ă

: rmĲŁ ’Ň lĄ Mr¡Ďy‘Ă yS¿Ą nĘ ’Č =l’Ć CrËBĘ dČŇ yĘwĲČ MrĳĎy‘Ă r‘ČSăČ =l’Ć on¡BĘ Mk¿ĆŇ SĘ C
21 HtĎŔ ’Ł CrăxĞsĘ yĂwĘ ÉZrĆ’ĎÄ bĎŇ CbąŇ SĘ yĲĄwĘř CnêĎę ’Ă MhăĄ MymÌĂ lĄ SĘ Ĳ hŇ QĆ ’ĄÁ hĎ MySĂÄ nĎ’ĞhĲĎ

MySĂŔ nĎlĘ CnlăĎ =xuČ nĲĂ ÉMtĎŇ nŁ BĘ =tŇ ’Ć MhĳĆ ynĄpĘŇ lĂ MyĂd¡ČŇ yĎ=tŇ bČŇ xĞrĲČ hŇ e¿ĄhĂ ZrĆ’ËĎhĎ wĘ
22 tŇ bĆŇ SăĆ lĎ ÉMySĂ nĎ’ĞhĲĎ CnląĎ CtŇ ’ÄŁ yĄ tŇ ’Ň zŁ BĘ ţ=ëŇ ’Č : MhĲĆ lĎ Nê¿Ą nĂ Cnyt¡ĄŇ nŁ BĘ =tŇ ’Ć wĘ

: MylĲĂ UŁ nĂ Mh¿Ą rS¡Ć ’ĞJĲČ rkĎŔ zĎ=lJĎ ÉCnlĎÄ loU¿ř hĂ BĘ dŇ xĳĎ ’Ć M‘ăČlĘ tŇ oy¡hĘ lĲĂ CnêĎŔ ’Ă
23 MhĆŔ lĎ hŇ tĎŇ o’ă nĄ ëŇ ’Č ť MhĳĄ Cnl¡Ď ’ol¿ hĞ MêĎŔ mĘ hĆ BĘ =lkĎŇ wĘ ÉMnĎ yĎnĘ qĂ wĘ MhąĆ nĄřqĘ mĂ
24 r‘ČSăČ y’¡ĄYĘ yĲŁ =lJĎ onŔ BĘ MkăĆŇ SĘ =l’Ć wĘ ÉromxĞ=l’Ć C‘ąmĘ SĘ IĂwČ : CnêĲĎ ’Ă Cb¡Ň SĘ yĲĄwĘ
25 ySĂÁ ylĂ èĘ hČ MoIÄbČŇ žyhĂ yĘwČ : orĲy‘Ă r‘ČS¿Č y’¡ĄYĘ yĲŁ =lJĎ rkĎŔ zĎ=lJĎ ÉClUÄŁ IĂwČ orĳy‘Ă

ÉhnĎ ydĂŇ yxąĄ’Ğ ywĂÁlĄ wĘ No‘Ä mĘ SĂ bŇ qŁ ‘ĞyĲČţ=ynĄbĘŇ =ynĲĄSĘ Cxă qĘ IĂwČ MybĂę ’ĞJĲŁ MtăĎŇ oyhĘ BĲĂ
26 ÉromxĞ=tŇ ’Ć wĘ : rkĲĎŇ zĎ=lJĎ Cg¡ŇrĘhČ IĲČwČ xTČ BĳĆ ry‘¡ĂhĎ =l‘Č C’b¿ŇŁ IĎwČ oBŔ rĘxČ Sy’ăĂ

Mk¡ĆŇ SĘ tŇ yB¿ĄmĂ hŇ nËĎ yDĂ=tŇ ’Ć CxÌ qĘ IĂwČ bŇ rĆxĳĎ=ypĂŇ lĘ Cg¡ŇrĘhĲĎ onŔ BĘ MkăĆŇ SĘ =tŇ ’Ć wĘ
27 C’¡ UĘ TĂ rS¿Ć ’Ğ ry‘ĳĂhĎř CEb¡ŇŁ IĎwČ MylĂŔ lĎ xĞhăČ =l‘Č C’BĎ ť bŇ qęŁ ‘ĞyĲČ ynăĄBĘř : C’YĲĄ IĄwČ
28 =rSĆ ’Ğ tŇ ’ÌĄ wĘ MhĳĆ yrĄmĲŁ xĞ=tŇ ’Ć wĘ Mr¡ĎqĎ BĘ =tŇ ’Ć wĘ Mn¿Ď’Ň YŁ =tŇ ’Ćř : MtĲĎŇ ox’Ğ
29 ÉMjĎ TČ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ MląĎ yxĄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ : CxqĲĎlĎ hŇ d¡ĆŇ vĎ BČ rS¿Ć ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ ry‘ËĂBĎ
30 bŇ qÁŁ ‘ĞyĲČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : tŇ yĂBĲĎ BČ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’¡Ą wĘ CEbĳŇŁ IĎwČ Cb¡Ň SĎ MhĆŔ ySĄ nĘ =tŇ ’Ć wĘ

ZrĆ’ĎŔ hĎ bŇ SăĄ yŁ BĘ ÉynĂ SĄÄ y’Ă bĘŇ hČ lĘ ůytĂŇ ’Ł MêăĆrĘkČŇ ‘Ğ ÈywĂlĄ =l’Ć wĘ No‘ămĘ SĂ =l’Ć
yê¡Ă dĘŇ mČ SĘ nĂ wĘ ynĂ CJŔ hĂ wĘ ÉylČ ‘Ď CpąŇ sĘ ’Ć nĲĆ wĘ rjĎŔ sĘ mĂ ytăĄŇ mĘ ÉynĂ ’Ğ wĲČ yEĳĂrĂjĘ bČŇ C yn¡Ă‘ĞnĲČJĘ BĲČ

31 : CntĲĄŇ oxŔ ’Ğř =tŇ ’Ć hŇ W¡Ć ‘ĞyĲČ hŇ nĎě ozřkĘŇ hČ Ĳ CrĳmĘ ’Ň IĲŁ wČ : ytĲĂŇ ybĄŇ C yn¿Ă’Ğ

rm’yw
b"d Nkw MhĆynĄqĘmĂ ’"s v.23 .rsx lUŁ hĂ BĘ yllhb ,ymlVwry Nk v.22 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw CbSĘ yĄ l"n v.21

’"s v.28 .y"t Nkw ry‘h=t’Ć ’"s v.27 .s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +b Nkw ynĄbĘ C ’"s v.27 .V"xw
.rsx CntĄxŁ ’Ğ ymlVwry ,yllhb Nk v.31 .ytbr +z Ny’ ’"s v.31 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw =t’ĆwĘ
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=hŇ WĄ ‘ĞwĲČ MSĳĎ =bŇ SĆ wĘ l’¡Ą ÍtŇ ybĲĄŇ hŇ l¿Ą ‘Ğ MCqË bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ=l’ĲĆ ÉMyhĂ Łl’Ĺ rmĆ ’Ň IąŁ wČ hl
: ìŇ yxĲĂ ’Ď wW¿Ď ‘Ą yn¡ĄjĘ mĂ ìŔ xĞrĘbĎÄ BĘ ìŇ ylĆŔ ’Ą hŇ ’ăĆ rĘeĂ hČ É l’Ą lĎ xČ BĄŔ zĘmĂ MSăĎ
yhąĄŁl’Ĺ=tŇ ’Ć CrsĂÁ hĎ oUĳ ‘Ă rSăĆ ’Ğ=lJĎ l’¡Ć wĘ otŔ yBĄ =l’Ć ÉbqŁ ‘ĞyĲČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 2

hŇ mĎ Cq¿ nĎ wĘ : MkĲĆŇ ytĄŇ ŁlĲ mĘ WĂ CpŇ yl¡Ă xĞhĲČ wĘ CrŔ hĞFĲČ hĲĂ wĘ MkĆŔ kĘŇ tĲŇŁ BĘ rSăĆ ’Ğ ÉrkĎŇ eĄhČ 3

MoyăBĘ ÉytĂŇ ’Ł hŇ nąĆ‘Ł hĲĎ l’ĄÂlĎ xČ BĄę zĘmĂ MèăĎ =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ wĘ l’ĳĄ ÍtŇ yBĲĄ hŇ l¡Ć ‘ĞnĲČwĘ
tŇ ’ăĄ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČ=l’ĲĆ CnăêĘ IĂwČ : yêĂ kĘŇ lĲĎ hĎ rS¿Ć ’Ğ ëŇ rĆD¡ĆBČ ydĂŔ UĎ ‘Ă ÉyhĂ yĘwĲČ ytĂŔ rĎYĲĎ 4

NmąŁ TĘ IĂwČ MhĳĆ ynĄzĘ’Ď BĘ rSăĆ ’Ğ Mym¡Ă zĎeĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ MdĎŔ yĎBĘ rSăĆ ’Ğ ÉrkĎŇ eĄhČ yhąĄŁl’Ĺ=lJĎ
tŇ êăČxĂ ű yhăĂ yĘwČ C‘iĳĎ IĂwČ : MkĲĆŇ SĘ =M‘Ă rS¿Ć ’Ğ hŇ l¡Ď ’Ą hĲĎ tŇ xČ ê¿Č bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ ÉMtĎŇ ’Ł 5

yn¿ĄBĘ yr¡ĄxĞ’ĲČ CpŔ dĘŇ rĲĎ âlă wĘ MhĆŔ ytĄŇ obĲŇ yřbĂŇ sĘ ÉrSĆ ’Ğ ÉMyrĂ‘ĎhĲĆ =l‘Č MyhĂę Łl’Ĺ
l’ĳĄ ÍtŇ yBĲĄ ’wh¡Ă N‘ČnČŔ JĘ ZrĆ’ăĆBĘ ÉrSĆ ’Ğ hŇ zĎClę bŇ qÁŁ ‘ĞyĲČ ’bÄŁ IĎwČ : bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ 6

l’¡Ą MoqŔ UĎ lČ É’rĎqĘ IĂwČ xČ BĄŔ zĘmĂ ÉMSĎ NbĆŇ IąĂwČ : oUĲ ‘Ă =rSĆ ’Ğ M‘¿ĎhĎ =lkĎŇ wĘ ’Ch¡ 7

tŇ mĎ êąĎ wČ : wyxĲĂ ’Ďř yn¿ĄjĘ mĂ ox¡ rĘbĎŇ BĘ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ ÉwylĎ ’Ą Clą gĘŇ nĂ MSĎę yJăĂ l’ĳĄ ÍtŇ yBĲĄ 8

NoQĳ ’Č hĲĎ tŇ xČ êăČ l’¡Ą =tŇ ybĲĄŇ lĘ tŇ xČ ê¿ČmĂ rbËĄŇ uĎ êĂ wČ hŇ qĎŔ bĘŇ rĂ tŇ qĆ năĆymĄ ÉhrĎbŇŁ DĘ
: tŇ CkĲŇ BĎ NoQ¿ ’Č om¡ SĘ ’r¿ĎqĘ IĂwČ

sŘ32 : otĲŇ ’Ł ëŇ rĆb¡ĎŇ yĘwČ MrĳĎ’Ğ NDăČjČ mĂ o’¡ bŇŁ BĘ dŇ o‘Ŕ ÉbqŁ ‘ĞyĲČ=l’ĲĆ MyhąĂ Łl’Ĺ ’rĎÄ IĄwČ 9

yJąĂ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČ dŇ o‘Á ÉìmĘ SĂ ž’rĄuĎ yĂ=âlĲ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ ìăŇ mĘ SĂ Myh¡Ă Łl’Ĺ ol¿ =rmĆ ’Ň IĲŁ wČ 10

olÄ žrmĆ ’Ň IŁ wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ om¡ SĘ =tŇ ’Ć ’r¿ĎqĘ IĂwČ ìŇ mĆŔ SĘ hŇ yăĆhĘ yĲĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ=M’Ă 11

OĎ UĳĆ mĂ hŇ yăĆhĘ yĲĂ My¡ĂoG lh¿Č qĘ C yoGË hŇ bĄŔ rĘC hŇ răĄjĘ ÉyDČSČ l’ąĄ ynĂÄ’Ğ MyhĂÁ Łl’Ĺ
Mh¿Ď rĎbĘŇ ’Č lĘ yêĂ tËČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’Ďę hĎ =tŇ ’Ćř wĘ : C’YĲĄ yĄ ìŇ yY¿ĆlĎ xĞmĲĄ Myk¡ĂŇ lĎ mĘ C 12

l‘Č I¿ČwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć Nê¿Ą’Ć ìŇ yr¡ĆxĞ’ĲČ ì¿Ň ‘ĞrĘzČlĘ CĲř hŇ eĎ nĳĆêĘ ’Ć ìăŇ lĘ qx¡Ď YĘ yĂlĘ C 13

hŇ bĎę ~ĄmČ bŇ qÁŁ ‘ĞyĲČ bŇ ~ĄÄ IČwČ : oêĲ ’Ă rB¿Ć DĂ=rSĆ ’Ğ Moq¡ UĎ BČ MyhĳĂ Łl’Ĺ wyl¡Ď ‘ĎmĲĄ 14

qY¿Ł IĂwČ ëŇ sĆ nĆŔ ÉhĎ ylĆÄ‘Ď ëŇ iąĄ IČwČ NbĆŇ ’ĳĎ tŇ bĆŇ ~ăĆmČ oê¡’Ă rB¿Ć DĂ=rSĆ ’Ğ MoqËUĎ BČ
oê¿’Ă rBĆÄ DĂ žrSĆ ’Ğ Moqę UĎ hČ MSăĄ =tŇ ’Ć bŇ qÁŁ ‘ĞyĲČ ’rĎÄ qĘ IĂwČ : NmĆ SĲĎ hĎ yl¡Ć ‘Ď 15

ZrĆ’¡ĎhĎ =tŇ rČbĘŇ JĂ dŇ o‘¿=yhĂ yĘwĲČ l’ĄŔ tŇ yřBăĄmĂ ÉC‘sĘ IĂwČ : l’ĲĄ ÍtŇ yBĲĄ Myh¡Ă Łl’Ĺ MSËĎ 16

’wbl
Nk v.5 .yrqw bytk hlm ’dx l’ĄtĘ yBĄ y’xndml v.3 .yrqw bytk hlm ’dx l’ĄtĘ yBĄ y’xndml v.1 .hl
l’ĄtĘ yBĄ y’xndml v.7 .yrqw bytk hlm ’dx l’ĄtĘ yBĄ y’xndml v.6 .rsx MhĆytĄbŁ ybĂ sĘ ymlVwry ,yllhb
’dx l’ĄtĘ yBĄ lĘ y’xndml v.8 .s"tw ‘"t ,y"t ,y"k V"x Nkw wyx’ wyWĎ ‘Ą ’"s v.7 .yrqw bytk hlm ’dx
l’ĄtĘ yBĄ y’xndml v.15 .’y‘g ’lb K‘rzlĘ C n"b v.12 .=t’Ć wxyry Vmwxb v.12 .yrqw bytk hlm

.yrqw bytk hlm ’dx l’ĄtĘ yBĄ mĂ y’xndml v.16 .yrqw bytk hlm ’dx
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17 Ht¡ĎŇ SŁ qĘř hČ bĘŇ yh¿Ă yĘwČ : HêĲĎ dĘŇ lĂ BĘ Sq¿ČêĘ wČ lx¡Ą rĎ dŇ lĆ ê¿Ą wČ hŇ tĎŇ rĳĎpĘŇ ’Ć ’ř obăŇ lĎ
: NBĲĄ ëŇ ¡Ďl hŇ z¿Ć=MgČŇ=yJĲĂ y’ĂŔ rĘyêăĂ =l’Č ÉtdĆŇ QĆÄ yČmĘ hĲČ HląĎ rmĆ ’Ň êÄŁ wČ HêĳĎdĘŇ lĂ BĘ

18 wyb¡ĂŇ ’Ď wĘ ynĳĂo’=NBĆ om¡ SĘ ’r¿ĎqĘ êĂ wČ hŇ tĎŇ mĄŔ yJăĂ ÉHSĎ pĘŇ nČ tŇ ’Ň YąĄBĘ yhĂÂ yĘwČ
19 tŇ yB¿Ą ’wh¡Ă hŇ tĎŇ rĎŔ pĘŇ ’Ćř ëŇ rĆdăĆŇ BĘ ÉrbĄŇ uĎ êĂ wČ lxĳĄ rĎ tŇ mĎ ê¡Ď wČ : NyřmĲĂ yĎnĘ bĂŇ ol¿ =’rĎqĲĎ
20 lx¡Ą rĎ=tŇ rČbĲĚŇ qĘ tŇ bĆŇ ~¿ĆmČ ’whËĂ HtĳĎŇ rĎbĲĚŇ qĘ =l‘Č hŇ b¡ĎŇ ~ĄmČ bŇ qËŁ ‘ĞyĲČ bŇ ~ÌĄ IČwČ : MxĆ lĲĎ

21, 22 yhĂę yĘwČ : rdĆŇ ‘ĲĄ=lDČgĘŇmĂ lĘ hŇ ’Ď lĘ h¡Ď mĄ hŇŁlŔ hĽ’ĲĎ TIăĄwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ‘i¡Č IĂwČ : MoIĲhČ =dŇ ‘Č
Éhh¡Ď lĘ BĂ =tŇ ’Ć ÉbJČě SĘ IĂwČ NbĄŔ C’rĘ ëŇ lĆ IăĄwČ ’whĂŔ hČ ZrĆ’ăĎBĎ É l’Ą rĎWĘ yĂ NJąŁ SĘ BĂ
bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ=ynĲĄbĘŇ Cy¿hĘ IĲĂwČ lĲ’ĳĄrĎWĘ yĂ ‘ř m¡Č SĘ IĂwČ wybĳĂŔ ’Ď SgĆŇlăĆ yjĂ

23 hŇ dĎŔ ChywĲĂ ywăĂlĄ wĘ ÉNo‘mĘ SĂ wĘ NbĳĄŇ C’rĘ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ rok¿Ň BĘ hŇ ’ĎŔ lĄ ynăĄBĘ : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ
24, 25 tŇ xăČ pĘŇ SĂ ÉhhĎ lĘ bĂŇ ynąĄbĘŇ C : NmĲĂ yĎnĘ bĂŇ C PŇ ¡Ąsoy lxĄŔ rĎ ynăĄBĘ : NClĲ bĚŇ zĘC rk¡ĎŇ Vř vĎ yĂwĘ

26 hŇ QĆ ’Ą ť rSĳĄ ’Ď wĘ dŇ GăĎ hŇ ’¡Ď lĄ tŇ x¿Č pĘŇ SĂ hŇ jËĎ lĘ zĂ yn¿ĄbĘŇ C : ylĲĂ êĎpĘŇ nČ wĘ ND¡Ď lxĄŔ rĎ
27 qxăĎ YĘ yĂ=l’Ć ÉbqŁ ‘ĞyĲČ ’bąŇŁ IĎwČ : MrĲĎ’Ğ ND¿ČpČŇ BĘ ol¡ =dŇ QČř yĚ rS¿Ć ’Ğ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ ynăĄBĘ

Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č MS¿Ď =rGĲĎ=rSĆ ’Ğ NorŔ bĘŇ xĆ ’whăĂ ‘BĳČ rĘ’Č hĲĎ tŇ yăČrĘqĂ ’r¡ĄmĘ mČ wybĂŔ ’Ď
28, 29 qxąĎ YĘ yĂ ‘wČÄgĘŇ IĂwČ : hŇ nĲĎSĎ Myn¿ĂmŁ SĘ C hŇ n¡ĎSĎ tŇ ’¿Č mĘ qxĳĎ YĘ yĂ ymăĄ yĘ Cy¡hĘ IĲĂwČ : qxĲĎ YĘ yĂwĘ

bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČwĘ wW¿Ď ‘Ą otŔ ’Ł CrăBĘ qĘ IĂwČ MymĳĂ yĎ ‘băČŇ WĘ C Nq¡ĄzĎ wyUĎŔ ‘Č=l’Ć PŇ sĆ ’ăĎ IĄwČ ÉtmĎ IĎÄwČ
: wynĲĎBĎ

wl, 2 N‘ČnĳĎJĘ tŇ onăBĘ mĂ wyS¡Ď nĎ=tŇ ’Ć xq¿ČlĎ wWËĎ ‘Ą : ModĲŇ ’Ĺ ’Ch¿ wW¡Ď ‘Ą tŇ od¿Ň lĘ êĲŁ hŇ QĆ ’ËĄ wĘ
No‘¡bĘŇ YĂ =tŇ BČř hŇ nĎŔ ‘Ğ=tŇ BČ ÉhmĎ bĎŇ ylĲĂ hĽ’ĲĎ =tŇ ’Ć wĘ yêĂŔ xĂ hĲČ ÉNoly’Ą =tŇ BČ hŇ dĎę ‘Ď=tŇ ’Ć

3, 4 hŇ dËĎŇ ‘Ď dŇ lĆ êÌĄ wČ : tŇ oyĲbĎŇ nĘ tŇ ox¿ ’Ğ l’Ň ‘¡ĄmĎ SĘ yĂ=tŇ BČ tŇ m¿Č WĘ BĲĎ =tŇ ’Ć wĘ : yCĲĂxĂ hĲČ
5 hŇ dĎŔ lĘ yĲĎ ÉhmĎ bĎŇ ylĲĂ hĽ’ĲĎ wĘ : l’ĲĄ C‘rĘ=tŇ ’Ć hŇ d¡ĎŇ lĘ yĲĎ tŇ mČŔ WĘ băĎŇ C zpĳĎŇ ylĂ ’Ĺ=tŇ ’Ć wW¡Ď ‘ĄlĘ

ol¡ =CdŇ QĘ yĚ rS¿Ć ’Ğ wWĎŔ ‘Ą ynăĄBĘ hŇ QĆ ’Ą ť xrČqĳŁ =tŇ ’Ć wĘ Ml¡Ď ‘Ę yČ=tŇ ’Ć wĘ Sy‘¿ř y=tŇ ’Ć
6 =tŇ ’Ć wĘ ÈwytĎŇ nŁ BĘ =tŇ ’Ć wĘ wynăĎBĎ =tŇ ’Ć wĘ wySĎ nĎ ţ=tŇ ’Ć wWĎÃ ‘Ą xuăČIĂwČ : N‘ČnĲĎJĘ ZrĆ’¿ĆBĘ

onŔ yĎnĘ qĂ =lJĎ Ét’Ą wĘ oêę mĘ hĆ BĘ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ChnăĄqĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ ůotŇ yBĄ tŇ oSă pĘŇ nČ=lJĎ
: wyxĲĂ ’Ď bŇ q¿Ł ‘ĞyĲČ yn¡ĄjĘ mĂ ZrĆř ’ĆŔ =l’Ć ëŇ lĆ IăĄwČ N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĆBĘ Sk¡ČŇ rĎ rS¿Ć ’Ğ

7 ÉMhĆ yrĄCgĲŇmĘ ZrĆ’ąĆ hŇ lĎÁkĘŇ yĲĎ âlÄ wĘ wDĳĎxĘ yČ tŇ bĆŇ èăĆ mĂ bŇ r¡Ď MSËĎ CkŇ rĘ hŇ yÌĎhĎ =yJĲĂ
t’Vl
NmĂ yĎnĘbĂ yllhb v.18 .’lm HtĎoSqĘhČbĘ ymlVwry ,yllhb Nk v.17 .rsx ’bŁ lĎ ymlVwry ,yllhb Nk v.16

.qwsp Pws l’Ĳ rVy ‘m¡Vyw y’xndml ,qwsp ‘Ym’b ’qsp v.22 .g"dw b"d Nkw trĎpĘ ’Ć ’"s v.19 .rsx
=NBĆ l"Y v.2 .wl .s"tw y"t ,’"t ,V"x ,rd"nq y"k +z Nkw CdQĘ yĚ ’"s v.26 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.23

.s"t Nkw ry‘ĂWĄ Zr’ l"n v.6 .yrq SC‘yĘ ,bytk Sy‘ĂyĘ v.5 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw
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’Ch¿ wW¡Ď ‘Ą ry‘ĂŔ WĄ rhăČ BĘ ÉwWĎ ‘Ą bŇ SĆ IąĄwČ : MhĲĆ ynĄqĘ mĂ yn¡ĄjĘ mĂ MtĎŔ ’Ł tŇ ’Ň WăĄ lĎ 8

tŇ omă SĘ hŇ QĆ ’¡Ąř : ry‘ĲĂWĄ rh¡Č BĘ ModĳŇ ’Ĺ ybăĂŇ ’Ğ wW¡Ď ‘Ą tŇ od¿Ň lĘ êĲŁ hŇ QĆ ’ËĄ wĘ : ModĲŇ ’Ĺ 9, 10

tŇ SĆ ’¿Ą tŇ m¡Č WĘ BĎř =NBĆ l’Ąě C‘rĘ wWĎŔ ‘Ą tŇ SĆ ’ăĄ ÉhdĎŇ ‘Ď=NBĆ zpČę ylĂ ’Ĺ wWĳĎ ‘Ą=ynĲĄBĘ
ű ‘năČmĘ tĂŇ wĘ : znĲČqĘ C Mê¡Ď ‘Ę gČŇ wĘ op¿Ň YĘ rmĎŔ o’ NmăĎ yêĄ zpĳĎŇ ylĂ ’Ĺ ynăĄBĘ Cy¡hĘ IĲĂwČ : wWĲĎ ‘Ą 11, 12

hŇ QĆ ’Ąě qlĳĄ mĎ ‘Ğ=tŇ ’Ć zp¡ČŇ ylĂ ’ĹlĲĆ dŇ lĆ ê¿Ą wČ wWĎŔ ‘Ą=NBĆ ÉzpČŇ ylĂ ’ĹlĲĆ SgĆŇlĆę ypĂŇ hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ
hŇ EĳĎmĂ C hŇ UăĎ SČ xrČz¡ĆwĎ tŇ xČ n¿Č l’ĄŔ C‘rĘ ynăĄBĘ ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ : wWĲĎ ‘Ą tŇ SĆ ’¿Ą hŇ d¡ĎŇ ‘Ď yn¿ĄBĘ 13

=tŇ bČŇ hŇ mÌĎ bĎŇ ylĲĂ hĽ’ĲĎ ynĄÄBĘ CyęhĎ hŇ QĆ ’ăĄ wĘ : wWĲĎ ‘Ą tŇ SĆ ’¿Ą tŇ m¡Č WĘ bĲĎŇ yn¿ĄBĘ CyŔhĎ hŇ QĆ ’ăĄ 14

Ml¡Ď ‘Ę yČ=tŇ ’Ć wĘ Sy‘¿ř y=tŇ ’Ć wWĎŔ ‘ĄlĘ dŇ lĆ êăĄ wČ wWĳĎ ‘Ą tŇ SĆ ’ăĄ No‘¡bĘŇ YĂ =tŇ BČř hŇ nËĎ‘Ğ
PŇ CQą ’Č wWĎŔ ‘Ą rokăŇ BĘ ÉzpČŇ ylĂ ’Ĺ ynąĄBĘ wWĳĎ ‘Ą=ynĲĄbĘŇ ypăĄŇ CQ’Č hŇ QĆ ’¡Ą : xrČqĲŁ =tŇ ’Ć wĘ 15

Mê¡Ď‘Ę GČ PŇ CQ¿ ’Č xrČqËŁ PŇ CřQ¿ ’Č : znĲČqĘ PŇ CQ¿ ’Č op¡Ň YĘ PŇ CQ¿ ’Č rmĎŔ o’ PŇ CQă ’Č ÉNmĎ yêĄ 16

: hŇ dĲĎŇ ‘Ď yn¿ĄBĘ hŇ QĆ ’¡Ą ModŔ ’Ĺ ZrĆ’ăĆBĘ ÉzpČŇ ylĂ ’Ĺ ypąĄŇ CQ’Č hŇ QĆ ’ăĄ qlĳĄ mĎ ‘Ğ PŇ CQă ’Č
hŇ U¡Ď SČ PŇ CQ¿ ’Č xrČzĆŔ PŇ CQă ’Č ÉtxČ nČÄ PŇ CQ¿ ’Č wWĎŔ ‘Ą=NBĆ É l’Ą C‘rĘ ynąĄBĘ hŇ QĆ ’Ąę wĘ 17

tŇ m¡Č WĘ bĲĎŇ yn¿ĄBĘ hŇ QĆ ’Ąě ModŔ ’Ĺ ZrĆ’ăĆBĘ É l’Ą C‘rĘ ypąĄŇ CQ’Č hŇ QĆ ’ăĄ hŇ EĳĎmĂ PŇ CQă ’Č
PŇ CQ¿ ’Č SC‘ËyĘ PŇ CQ¿ ’Č wWĎŔ ‘Ą tŇ SĆ ’ăĄ ÉhmĎ bĎŇ ylĲĂ hĽ’ĲĎ ynąĄBĘ hŇ QĆ ’Ąę wĘ : wWĲĎ ‘Ą tŇ SĆ ’¿Ą 18

: wWĲĎ ‘Ą tŇ SĆ ’¿Ą hŇ n¡Ď‘Ğ=tŇ BČ hŇ mËĎ bĎŇ ylĲĂ hĽ’ĲĎ ypĄÂ CQ’Č hŇ QĆ ’ăĄ xrČqĳŁ PŇ CQă ’Č Ml¡Ď ‘Ę yČ
hŇ QĆ ’ąĄř : ModĲŇ ’Ĺ ’Ch¿ Mh¡Ć ypĄŇ CQĲ ’Č hŇ QĆ ’¿Ą wĘ wWËĎ ‘Ą=ynĲĄbĘŇ hŇ QĆ ’ÌĄ 19, 20

NoS¿ dĂŇ wĘ : hŇ nĲĎ‘ĞwĲČ No‘¿bĘŇ YĂ wĘ lb¡ĎŇ oSwĘ NT¿Ď ol ZrĆ’ĳĎhĎ yb¡ĄŇ SĘ yĲŁ yrĂŔ xŁ hĲČ Éry‘Ă WĄ =ynĲĄbĘŇ 21

Cy¿hĘ IĲĂwČ : ModĲŇ ’Ĺ ZrĆ’¿ĆBĘ ry‘¡ĂWĄ yn¿ĄBĘ yrËĂxŁ hĲČ ypÌĄŇ CQ’Č hŇ QĆ ’ăĄ NSĳĎ ydĂŇ wĘ rYĆ’¡Ą wĘ 22

lbĎŔ oS ynăĄBĘ ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ : ‘nĲĎmĘ êĂ NT¡Ď ol tŇ ox¿ ’Ğ wĲČ MmĳĎ yřhĄ wĘ yrăĂxŁ NT¡Ď ol=ynĲĄbĘŇ 23

hŇ nĳĎ‘ĞwĲČ hŇ IăĎ’Č wĘř No‘¡bĘŇ YĂ =ynĲĄbĘŇ hŇ QĆ ’¿Ą wĘ : MnĲĎ o’wĘ op¡Ň SĘ lbĳĎŇ y‘ĄwĘ tŇ xČ n¡ČmĎ C Nw¿ĎlĘ ‘Č 24

Myr¡ĂmŁ xĞhĲČ =tŇ ’Ć ot¿Ň ‘Ł rĘBĂ rBĎŔ dĘŇ UĂ BČ ÉMmĂ IĄhČ =tŇ ’Ć ’YąĎ mĎ rSĆÄ ’Ğ hŇ nĎę ‘Ğ ’Chă
hŇ QĆ ’¡Ą wĘ : hŇ nĲĎ‘Ğ=tŇ BČ hŇ m¡Ď bĎŇ ylĲĂ hĽ’ĲĎ wĘ NSĳŁ DĂ hŇ n¡Ď‘Ğ=ynĲĄbĘŇ hŇ QĆ ’¿Ą wĘ : wybĲĂŇ ’Ď No‘¿bĘŇ YĂ lĘ 25, 26

Nw¡Ď‘ĞzĲČwĘ Nh¿Ď lĘ BĂ rYĆ’ĳĄ =ynĄBĘ hŇ QĆ ’¡Ą : NrĲĎkĘŇ C Nr¿ĎtĘŇ yĂwĘ NB¡Ď SĘ ’Ć wĘ ND¿ĎmĘ xĆ NSĳĎř ydĂŇ ynăĄBĘ 27

PŇ CQą ’Č yrĳĂxŁ hĲČ ypăĄŇ CQ’Č hŇ QĆ ’¡Ą : NrĲĎ’Ğ wĲČ ZC‘¿ NS¡Ď ydĂŇ =ynĲĄbĘŇ hŇ QĆ ’¿Ąř : NqĲĎ ‘ĞwĲČ 28, 29

NTwl
.’y‘gb tmSĘ BĲĎ =Nb n"b ,y"k Myrps bwrb Nkw ’"b Nk v.10 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw hQĆ’ĄwĘ ’"s v.10

Myrps bwrb Nkw ’"b ’krm Nk v.16 .yrq SC‘yĘ ,bytk Sy‘ĂyĘ v.14 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw =NBĆ l"Y v.14

,bytk MmĎChwĘ ’"s v.22 .s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +b Nkw hQĆ’ĄwĘ ’"s v.20 .xrqË=PwlĲ ’ n"b ,y"k
‘"t ,V"x Nkw NSŁ ydĂ l"Y v.26 .+m qwsp +’ +’ h"d Nyy‘ : s"tw ‘"t ,V"x Nkw hIĎ’Č ’"s v.24 .yrq MmĎyhĄwĘ
Myrps tYqmb ,d"ydw w"dx ,h"dx ,w"d Nkw ZC‘¡ NSĳĎydĂ y năĄBĘ hQĆ’¡Ą ’"s v.28 .’"m qwsp +’ +’ h"d Nyy‘ : s"tw

.ZC‘¡ NSĎę ydĂ=ynĄbĘ hQĆ’ăĄ y"k
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30 PŇ CQ¿ ’Č NSËŁ DĂ PŇ CQ¿ ’Č : hŇ nĲĎ‘Ğ PŇ CQ¿ ’Č No‘¡bĘŇ YĂ PŇ CQ¿ ’Č lbĎŔ oS PŇ CQă ’Č ÉNTĎ ol
: ry‘ĲĂWĄ ZrĆ’¿ĆBĘ Mh¡Ć ypĄŇ QĲĚř’Č lĘ yrËĂxŁ hĲČ ypÌĄŇ CQ’Č hŇ QĆ ’ăĄ NSĳĎ yDĂ PŇ CQă ’Č rYĆ’¡Ą

31 yn¿ĄbĘŇ lĂ ëŇ lĆ m¡Ć =ëŇ lĎ mĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ ModĳŇ ’Ĺ ZrĆ’ăĆBĘ Ck¡Ň lĘ mĲĎ rS¿Ć ’Ğ MykĂŔ lĎ UĘ hČ ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ
32 : hŇ bĎŇ hĲĎ nĘ DĂ or¡y‘Ă MS¿Ą wĘ ro‘ĳBĘ =NBĆ ‘lČ B¡Ć ModŔ ’ĹBĲĆ ëŇŁlă mĘ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ

33, 34 bŇ bĳĎŇ oy tŇ mĎ I¡ĎwČ : hŇ rĲĎYĘ BĎ mĂ xrČz¡Ć=NBĆ bŇ b¿ĎŇ oy wyêĎŔ xĘ êČ ëŇŁlă mĘ IĂwČ ‘lČ BĳĎ tŇ mĎ I¡ĎwČ
35 wyêĎÁ xĘ êČ ëŇŁlÄmĘ IĂwČ MSĳĎ xĚ tŇ mĎ I¡ĎwČ : ynĲĂ mĎ yêĲĄhČ ZrĆ’¿ĆmĄ MS¡Ď xĚ wyêĎŔ xĘ êČ ëŇŁlă mĘ IĂwČ

: tŇ ywĲĂ‘Ğ or¡y‘Ă MS¿Ą wĘ bŇ ’ĎŔ om hŇ dăĄŇ WĘ BĂ ÉNyĎdĘŇ mĂ =tŇ ’Ć hŇ JąĆ UČ hČ dŇ dČę BĘř =NBĆ dŇ dăČŇ hĞř
36, 37 hŇ lĳĎ mĘ WČ tŇ mĎ I¡ĎwČ : hŇ qĲĎrĄWĘ UČ mĂ hŇ l¡Ď mĘ WČ wyêĎŔ xĘ êČ ëŇŁlă mĘ IĂwČ dŇ dĳĎŇ hĞ tŇ mĎ I¡ĎwČ

38 ëŇŁlă mĘ IĂwČ lC’ĳ SĎ tŇ mĎ I¡ĎwČ : rhĲĎ eĎhČ tŇ ob¿Ň xŁ rĘmĲĄ lC’¡ SĎ wyêĎŔ xĘ êČ ëŇŁlă mĘ IĂwČ
39 ůroBkĘŇ ‘Č=NBĆ NăĎnxĎ l‘ČBăČ ÈtmĎ IĎwČ : roBĲ kĘŇ ‘Č=NBĆ N¡ĎnxĎ l‘ČB¿Č wyêĎŔ xĘ êČ

É l’Ą bĘŇ TČ yhĲĄ mĘ oêąSĘ ’Ă MSĄÄ wĘ C‘jĳĎ or¡y‘Ă MS¿Ą wĘ rdĎŔ hĞř ÉwyêĎxĘ êČ ëŇŁlą mĘ IĂwČ
40 MtĎŔ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ ÉwWĎ ‘Ą ypąĄŇ CQ’Č tŇ omÂSĘ hŇ QĆ ’Ą wĘţ : bŇ hĲĎ zĎ ym¿Ą tŇ B¡Č dŇ rĄŔ TĘ mČ =tŇ BČ
41 PŇ CQÌ ’Č : tŇ tĲĄŇ yĘ PŇ CQ¿ ’Č hŇ w¡ĎlĘ ‘Č PŇ CQ¿ ’Č ‘nËĎřmĘ êĂ PŇ CQ¿ ’Č MtĳĎŇ mŁ SĘ BĂ Mt¡ĎŇ mŁ qĲŁ mĘ lĂ
42 Nm¡Ď yêĄ PŇ CQ¿ ’Č znËČqĘ PŇ CQ¿ ’Č : NnĲŁ yjĂ PŇ CQ¿ ’Č hŇ l¡Ď ’Ą PŇ CQ¿ ’Č hŇ mËĎ bĎŇ ylĲĂ hĽ’ĲĎ
43 Modę ’Ĺ ypăĄŇ CQ’Č ű hŇ QĆ ’ăĄ MrĳĎy‘Ă PŇ CQă ’Č l’¡Ą yDĂgĘŇmČ PŇ CQ¿ ’Č : rYĲĎ bĘŇ mĂ PŇ CQ¿ ’Č

: ModĲŇ ’Ĺ yb¿ĂŇ ’Ğ wW¡Ď ‘Ą ’Ch¿ MtĎŔ EĎxĚ’Ğ ZrĆ’ăĆBĘ ÉMtĎŇ bŇŁ SĘ mĲŁ lĘ

tŇ odăŇ lĘ êĲŁ ű hŇ QĆ ’ăĄ : N‘ČnĲĎJĘ ZrĆ’¡ĆBĘ wybĳĂŇ ’Ď yrăĄCgŇmĘ ZrĆ’¡ĆBĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ bŇ SĆ IăĄwČzl, 2 +p9, sŘ33

bq‘y
Zmq ddĎBĘ ’"s v.35 .b"dxw g"d ,b"d ,’"d Nkw Zmq ddĎhĞ ’"s v.35 .‘"t Nk MhĆyjĄlĘ ’ČlĘ l"Y v.30

,d"ydw b"yd ,w"dx ,’"yd ,h"dx ,b"dx ,b"d ,y"k Myrpsb Zmq Nk v.39 .d"ydw w"dx ,b"dx ,b"d Nkw
MV v.43 .’"ydw g"d ,’"d Nkw xtp ‘nČmĘ êĂ ’"s v.40 .w"Tdw d"dx ,w"d ,g"d Nkw xtp rdČhĞ ’"s
,+g Myrdsw .d"nq Myqwspw .Ps’yb’ Nk ’Ymn w"Tdb ,hTylq ’"n ,Nd‘l [32:4—36:43] hVrph
My‘Vtw tw’m ‘Vww Pl’ Mylmw .[35:9] bq‘y=l’ Myhl’ ’ryw ,[33:18] MlV bq‘y ’byw ,[32:4] bq‘y xlVyw
l’ĲĆ ’rwq ’"b ,[32:9] tx’h hnxmh=l’ĲĆ +x Mypwlxw .MyVlVw tw’m ‘br’w Mypl’ t‘bV twytw’w .hVVw
,[32:27] KxlVĞ ’ ’l ,n"b Nk ’lw ’y‘g ’lb hnxUČhČ ’rwq ’"b ,[32:9] hnxUČhČ hyhw ,n"b Nk ’lw ’y‘gb
’"b ,[33:17] Mwqmh=MSĲĄ ’rq ,dmh txt gtmb KxlĲĄV’ n"bw N"yVh txt gtmb KxlSĲČ ’Ğ ’rwq ’"b
,n"b Nk ’lw ’y‘gb bh’ywĲČ ’rwq ’"b ,[34:3] hr‘nh t’ bh’IĆwĲČ ,’rĎqĎ txt n"bw =MSĲĄ txt gtmb
Pqm ’lb NbĆ ’rwq ’"b ,[36:10] tmVb=NBĆ ,n"b Nk ’lw ’y‘gb K‘rzlC ’rwq ’"b ,[35:12] ì‘ĞrĘzČlĘ CĲ
OăĂ ,[32:18] KVgpĘ yĲĂ yk Pwlx ’lbw .xrq=PwQĲ ’Č n"b ,xrq PCQ¿ ’Č ’"b ,[36:16] xrq PCQ¿ ’Č ,Pqmb n"bw
,[35:21] glh’ ,[33:4] wr’wY +d +bykw .’y‘g ’lb ,[34:24] wrbxw ,[34:24] y’Yy=lJĎ ,[32:10] Nk l‘

.[33:4] wŁhŁ qŁ VŁ yŁwŁ +’ dwqnw .MynV rV‘ hytwnV rpsmw ,[36:14] wrbxw ,[36:5] Vy‘y
The actual number of verses in this parashah is not 154 but 153. See note at the end of
Genesis.

.+x qwsp +g d‘ +w qwsp +b swm‘b l’rVy y‘Vp VlV=l‘ hrTph v.1 .zl



62 tyV’rb 37. 3–20

N’Ň ~ŔŁ BČ ÉwyxĎ ’Ć =tŇ ’Ć hŇ ‘ąĆrŁ hŇ yĎÄhĎ ÉhnĎSĎ hŇ rąĄWĘ ‘Ć=‘bĲČŇ SĘ =NBĆ PŇ sĄÂ oy bŇ qęŁ ‘ĞyĲČ
’b¿ĄŇ IĎwČ wybĳĂŇ ’Ď ySăĄ nĘ hŇ j¡Ď lĘ zĂ yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć wĘ hŇ hËĎ lĘ bĂŇ yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć r‘ČnČę ’Chă wĘ
ÉPsĄ oy=tŇ ’Ć bŇ hąČ ’Ď l’Ąę rĎWĘ yĂwĘ : MhĲĆ ybĂŇ ’Ğ=l’Ć hŇ ‘¡ĎrĎ Mt¿ĎŇ BĎ DĂ=tŇ ’Ć PŇ ËĄsoy 3

C’ă rĘIĂwČ : MyiĲĂ jČ tŇ nĆt¿ŇŁ JĘ ol¡ hŇ WĎ ‘¿ĎwĘ olĳ ’Ch¡ Myn¿ĂqĚzĘ=NbĆŇ =yJĲĂ wynĎŔ BĎ =lJĎ mĂ 4

Cl¡ kĘŇ yĲĎ âl¿ wĘ otĳŇ ’Ł C’¡ nĘ WĘ IĲĂwČ wyxĎŔ ’Ćř =lJĎ mĂ ÉMhĆ ybĂŇ ’Ğ bŇ hąČ ’Ď otÂ’Ł =yJĲĂ wyxĎę ’Ć
’n¿Ł WĘ dŇ o‘¡ CpŇ s¿Ă oIwČ wyxĳĎ’Ć lĘ dŇ G¡ĄIČwČ MolŔ xĞ ÉPsĄ oy MŁlą xĞ IĲČwČ : MŁlĲ SĎ lĘ or¿BĘ DČ 5

: yêĂ mĘ lĲĎ xĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ E¡ĆhČ Mol¿ xĞhĲČ ’nĎě=C‘mĘ SĂ MhĳĆ yřlĄ ’Ğ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : otĲŇ ’Ł 6

yt¡ĂŇ UĎ lĚ ’Ğ hŇ mĎ q¿Ď hŇ eËĄhĂ wĘ hŇ dĆŔ vĎ hČ ëŇ otăŇ BĘ ÉMyUĂ lĚ ’Ğ MymąĂ QĘ ’Č mĘ CnxĘ nČÁ’Ğ hŇ eĄhĂ wĘţ 7

: ytĲĂŇ UĎ lĚ ’ĞlĲČ íyw¡ĆxĞêĲČSĘ êĲĂ wČ MkĆŔ ytĄŇ UăŁ lĚ ’Ğ ÉhnĎ yBĆÄ sĚtĘŇ hŇ eąĄhĂ wĘ hŇ bĎŇ ~ĳĎ nĂ =MgČŇ wĘ
CnBĳĎ lS¡Ł mĘ êĂ loS¿ mĎ =M’Ăř CnylĄŔ ‘Ď ÉëŁlmĘ êĂ ëŇŁlą mĎ hĞ wyxĎŔ ’Ć Éol CrmĘ ’Ň IąŁ wČ 8

Édo‘ MŁl¿ xĞ IĲČwČ : wyrĲĎbĎŇ DĘ=l‘Č wĘ wyt¡ĎŇ mŁ ŁlĲ xĞ=l‘Č otŔ ’Ł ’năŁ WĘ Édo‘ CpŇ sąĂ oIwČ 9

dŇ o‘Ŕ ÉMolxĞ yêĂ mĘ ląČ xĎ hŇ eĄÄhĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ wyxĳĎ’Ć lĘ ot¡Ň ’Ł rj¿ĄsČ yĘwČ rxĄŔ ’Č Molă xĞ
rjăĄsČ yĘwČ : ylĲĂ Myw¡ĂxĞêĲČSĘ mĲĂ MybĂŔ kĎŇ oJĲ ÉrWĎ ‘Ď dŇ xąČ ’Č wĘ xČ rĄę IĎhČ wĘ SmĆ èăĆ hČ hŇ eÌĄhĂ wĘ 10

Mol¿ xĞhĲČ hŇ mËĎ olŔ rmĆ ’Ň IăŁ wČ wybĂŔ ’Ď oBă =r‘ČgĘŇ IĂwČ ůwyxĎ ’Ć =l’Ć wĘ ÈwybĂŇ ’Ď =l’Ć
tŇ w¿Ł xĞêĲČSĘ hĲĂ lĘ ìŇ yxĆŔ ’Č wĘ ìăŇ UĘ ’Ă wĘ ÉynĂ ’Ğ ’obę nĎ ’obăŇ hĞ êĎmĘ lĳĎ xĎ rSăĆ ’Ğ hŇ E¡ĆhČ
Ck¡Ň lĘ IĲĄwČ : rbĲĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć rm¿Č SĎ wyb¡ĂŇ ’Ď wĘ wyxĳĎ’Ć ob¡Ň =C’nĘ qČ yĘwČ : hŇ YĎ rĘ’ĲĎ ì¡Ň lĘ 11, 12

PŇ sĄę oy=l’Ć l’ĄÁ rĎWĘ yĂ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MkĲĆŇ SĘ BĂ Mh¡Ć ybĂŇ ’Ğ N’Ň Y¿Ł =tŁ ś’ĆŁ tŇ o‘ËrĘlĂ wyxĳĎ’Ć 13

ol¡ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ MhĳĆ ylĄ ’Ğ ìăŇ xĞlĲĎ SĘ ’Ć wĘ hŇ k¡ĎŇ lĘ MkĆŔ SĘ BĂ My‘ăĂrŁ ÉìyxĆÄ ’Č ’olą hĞ
N’Ň ~ŔŁ hČ Molă SĘ =tŇ ’Ć wĘ ÉìyxĆÄ ’Č Molą SĘ =tŇ ’Ć hŇ ’ĄÁ rĘ ’nĎÄ=ëŇ lĆ olę rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ynĂ eĲĄhĂ 14

Ch’ăĄ YĎ mĘ IĂwČ : hŇ mĎ kĲĆŇ SĘ ’b¡ŇŁ IĎwČ NorŔ bĘŇ xĆ qmĆ ‘ăĄmĄ ÉChxĄÄ lĎ SĘ IĂwČ rbĳĎŇ DĎ ynĂ b¡ĄŇ SĂ hĞ wĲČ 15

: SuĲĄbČŇ êĘ =hŇ mČ rm¡Ł ’Ň lĄ Sy’ËĂ hĎ ChlÌĄ ’Ď SĘ IĂwČ hŇ dĳĆŇ vĎ BČ hŇ ‘¡ĆtŇŁ hŇ e¿ĄhĂ wĘ Sy’ĂŔ
: My‘ĲĂrŁ Mh¿Ą hŇ p¡ŇŁ y’Ąř ylĂŔ ’eăĎ=hŇ dĎŇ yGĲĂ hČ SuĳĄbČŇ mĘ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ yx¡Č ’Č =tŇ ’Ć rmĆ ’Ň ŁIěwČ 16

hŇ nĎ yĘtĳĎŇ DŁ hŇ k¡ĎŇ lĘ nĲĄ MyrĂŔ mĘ ’ĲŁ ÉyêĂ ‘Ę mČÄ SĎ yJąĂ hŇ EĆŔmĂ C‘ăsĘ nĲĎ ÉSy’Ă hĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 17

qxĳŁ rĎmĲĄ ot¡Ň ’Ł C’¿ rĘIĂwČ : NtĲĎŇ dŇŁ BĘ M’¡Ą YĎ mĘ IĂwČ wyxĎŔ ’Ć rxăČ ’Č ÉPsĄ oy ëŇ lĆ IąĄwČ 18

Sy’ăĂ Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ : otĲŇ ymĂ hĞlĲČ ot¡Ň ’Ł Cl¿ JĘ nČtĘŇ IĲĂwČ MhĆŔ ylĄ ’Ğ bŇ răČqĘ yĂ ÉMrĆTĆÄ bĘŇ C 19

ChgĄęrĘhČ nĲČ wĘ CkăŇ lĘ ű hŇ êăĎ ‘Č wĘ : ’BĲĎ hŇ z¡ĆQĎ hČ tŇ om¿ ŁlxĞhĲČ l‘ČBËČ hŇ eĄęhĂ wyxĳĂ ’Ď =l’Ć 20

whklVnw
.d"ydw w"dx Nk =M’Ă wĘ ’"s v.8 .rsx MhĆlĄ’Ğ ymlVwry ,yllhb Nk v.6 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw wynĎBĎ ’"s v.4

.P"l’bw ’lm ’opy’Ą ’"s v.16 .tŁ ’ĆŁ l‘ dwqn v.12
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hŇ ’Ćě rĘnĂ wĘ ChtĘŇ lĳĎkĎŇ ’Ğ hŇ ‘¡ĎrĎ hŇ I¿ĎxČ CnrĘmČě ’Ď wĘ tŇ orŔ BŁ hČ dŇ xăČ ’Č BĘ ÉChkĄÄ lĂ SĘ nČ wĘ
21 CeJ¡Ć nČ âl¿ rmĆ ’Ň ŁIěwČ MdĳĎŇ IĎmĂ Chl¡Ą ~Ă IČwČ NbĄŔ C’rĘ ‘măČ SĘ IĂwČ : wytĲĎŇ mŁ ŁlĲ xĞ Cy¡hĘ IĲĂ=hŇ mČ
22 otę ’Ł CkŇ ylăĂ SĘ hČ ůMdĎŇ =CkŇ jĘ SĘ êĂ =l’Č ÈNbĄŇ C’rĘ ű MhăĆ lĄř’Ğ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : SpĆŇ nĲĎ

ly~ąĂ hČ N‘ČmČę lĘ obĳŇ =CxlĘ SĘ êĂ =l’Č dŇ y¡ĎwĘ rBĎŔ dĘŇ UĂ BČ rSăĆ ’Ğ ÉhEĆhČ roBą hČ =l’Ć
23 wyxĳĎ’Ć =l’Ć PŇ ¡Ąsoy ’B¿Ď =rSĆ ’ĞJĲČ yhĂě yĘwČ : wybĲĂŇ ’Ď =l’Ć ob¡Ň ySĂ hĞlĲČ MdĎŔ IĎmĂ ÉotŇ ’Ł

: wylĲĎ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ Myi¡Ă jČ hČ tŇ nĆt¿ŇŁ JĘ =tŇ ’Ćř oêŔ nĘ êĎJĚ =tŇ ’Ć ÉPsĄ oy=tŇ ’Ć CTySąĂ pĘŇ IČwČ
24, 25 ÈCbŇ SĘ IĲĄwČ : MyĂmĲĎ oB¡ Ny’¿Ą qrĄŔ roBă hČ wĘ hŇ rĎBĳŁ hČ ot¡Ň ’Ł CkŇ l¿Ă SĘ IČwČ ChxĚŔ uĎ IĂÄwČ

MylĂŔ ’Ň ‘ĄmĘ SĘ yĂ tŇ xăČ rĘ’ĲŁ ÉheĄhĂ wĘ C’Ŕ rĘIĂwČ ÉMhĆ ynĄy‘ĲĄ C’ą WĘ IĂwČ ůMxĆ lĆ =lkĎŇ ’ĹlĲĆ
dŇ yr¿ĂohlĘ Myk¡ĂŇ lĘ ohĲ TŁlŔ wĎ yrăĂYĘ C Ét’Ň kŇŁ nĘ My’Ăę WĘ nĲŁ MhăĆ yQĄ mČ gĘŇ C dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ mĂ hŇ ’¡Ď BĎ

26 CnyxĂŔ ’Ď =tŇ ’Ć ÉgrŁ hĞ nĲČ yJąĂ ‘YČ BĆę =hŇ mČ wyxĳĎ’Ć =l’Ć hŇ d¡ĎŇ ChyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : hŇ mĎ yĘrĲĎYĘ mĂ
27 obŔ =yhĂ êĘ =l’Č ÉCndĄÄ yĎwĘ MylĂę ’Ň ‘ĄmĘ SĘ IĂlČ CerăĆJĘ mĘ nĂ wĘ CkÂ lĘ : omĲ DĎ=tŇ ’Ć Cnyi¡Ă kĂŇ wĘ
28 MynĂÁ yĎdĘŇ mĂ MySĂÄ nĎ’Ğ žCrbĘŇ ‘Č IĲČwČ : wyxĲĎ ’Ć C‘¡mĘ SĘ IĂwĲČ ’Chĳ Cnr¡ĄWĎ bĘŇ Cnyx¿Ă ’Ď =yJĲĂ

PŇ ËĄsoy=tŇ ’Ć CrÌJĘ mĘ IĂwČ roBŔ hČ =NmĂ ÉPsĄ oy=tŇ ’Ć Clą ‘ĞIĲČwČ ÉCkŇ SĘ mĘ IĂwĲČ MyrĂę xĞsĲŁ
29 bŇ SĎ IąĎwČ : hŇ mĎ yĘrĲĎYĘ mĂ PŇ ¡Ąsoy=tŇ ’Ć C’yb¿ĂŇ IĎwČ PŇ sĆ JĳĎ MyrăĂWĘ ‘ĆBĘ Myl¡Ă ’Ň ‘ĄmĘ SĘ IĂlČ

: wydĲĎŇ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć ‘r¡ČqĘ IĂwČ roBĳ BČ PŇ ¡Ąsoy=Ny’ĲĄ hŇ e¿ĄhĂ wĘ roBŔ hČ =l’Ć ÉNbĄŇ C’rĘ
30, 31 Cx¡ qĘ IĂwČ : ’bĲĎŇ =ynĂ ’Ğ hŇ nĎ’¿Ď yn¡Ă’Ğ wĲČ CenĆŔ y’Ą dŇ lĆ IăĆhČ rmĳČ ’Ň IŁ wČ wyx¡Ď ’Ć =l’Ć bŇ SĎ I¿ĎwČ

: MDĲĎBČ tŇ nĆê¡Ł JĚ hČ =tŇ ’Ć Cl¿ BĘ TĘ IĂwČ MyEĂŔ‘Ă ry‘ăĂWĘ ÉCTxĞSĘ IĂwĲČ PŇ ĳĄsoy tŇ nĆtăŇŁ JĘ =tŇ ’Ć
32 tŇ ’Ň zăŁ Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ MhĆŔ ybĂŇ ’Ğ=l’Ć ÉC’ybĂÄ IĎwČ MyiĂę jČ hČ tŇ nĆtăŇŁ JĘ =tŇ ’Ć CxÂQĘ SČ yĘwĲČ
33 ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ HrąĎyJĂ IČwČ : âlĲ =M’Ă ’wh¡Ă ìËŇ nĘ BĂ tŇ nĆtÌŇŁ JĘ hČ ’nĎę =rJĆ hČ Cn’Ň YĳĎ mĎ
34 ÉbqŁ ‘ĞyĲČ ‘rąČqĘ IĂwČ : PŇ sĲĄ oy PŇ r¡ČTŁ PŇ r¿Ł TĎ ChtĘŇ lĳĎkĎŇ ’Ğ hŇ ‘¡ĎrĎ hŇ I¿ĎxČ ynĂŔ BĘ tŇ nĆtăŇŁ JĘ

: MyBĲĂ rČ Mym¿Ă yĎ on¡BĘ =l‘Č lB¿Ą ’Č tĘŇ IĂwČ wynĳĎtĘŇ mĎ BĘ qW¡Č MWĆ I¿ĎwČ wytĎŔ ŁlmĘ WĂ
35 rmĆ ’Ň ŁIěwČ MxĄŔ nČtĘŇ hĂ lĘ ÉN’Ą mĎ yĘwČ omę xĞ nĲČlĘ wytĎÁ nŁ BĘ =lkĎŇ wĘ wynĎÄBĎ =lkĎŇ žCmqĚIĎwČ
36 MynĂŔ dĎŇ UĘ hČÄ wĘ : wybĲĂŇ ’Ď ot¡Ň ’Ł OĘ bĘŇ I¿ĄwČ hŇ lĎ ’ĳŁ SĘ lb¡ĄŇ ’Ď ynËĂBĘ =l’Ć dŇ rÌĄ’Ą =yJĲĂ

: MyxĲĂ BĎ FČ hČ rW¡Č hŇ ‘ŔŁ rĘjČ syrăĂsĘ ÉrpČŇ yTĂ opĲŇ lĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ Íl’Ć ot¡Ň ’Ł Cr¿kĘŇ mĲĎ

xl ym¡Ă QĎ dĚŇ ‘Ğ Sy’¿Ă =dŇ ‘Č TIËĄwČ wyxĳĎ’Ć tŇ ’ăĄ mĄ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ dŇ rĆI¿ĄwČ ’whĂŔ hČ tŇ ‘ăĄBĎ ÉyhĂ yĘwĲČ sŘ34

2 ‘Č CSĳ omă SĘ C yn¡Ă‘ĞnĲČJĘ Sy’¿Ă =tŇ BČ hŇ dËĎŇ ChyĘ MSÌĎ =’rĘIČwČ : hŇ rĲĎyxĂ om¿ SĘ C
hxqyw

.V"x yrq Nkw hmĎ yĘrĎYĘ mĂ rybs v.36 .=t’ĆwĘ ’"s v.23 .’lm MhĆylĄ’Ğ ’"s v.22
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rhČ ê¿Č wČ : r‘ĲĄ om¡ SĘ =tŇ ’Ć ’r¿ĎqĘ IĂřwČ NBĳĄ dŇ lĆ êăĄ wČ rhČ ê¡Č wČ : hĎ ylĲĆ ’Ą ’b¿ŇŁ IĎwČ hĎ x¡Ć uĎ IĂwČ 3, 4

NBĄŔ dŇ lĆ êăĄ wČ Édo‘ PŇ sĆ êąŁ wČ : NnĲĎ o’ om¡ SĘ =tŇ ’Ć ’r¿ĎqĘ êĂ wČ NBĳĄ dŇ lĆ êăĄ wČ dŇ o‘¡ 5

hŇ dËĎŇ ChyĘ xuÌČIĂwČ : otĲŇ ’Ł Hê¿ĎdĘŇ lĂ BĘ bŇ yz¡ĂkĘŇ bĂŇ hŇ y¿ĎhĎř wĘ hŇ lĳĎ SĄ om¡ SĘ =tŇ ’Ć ’r¿ĎqĘ êĂ wČ 6

‘r¡Č hŇ dĎŔ ChyĘ rokăŇ BĘ r‘Ąť yhĂę yĘwČ : rmĲĎ êĎ Hm¡Ď SĘ C orĳokŇ BĘ r‘ăĄlĘ hŇ è¡Ď ’Ă 7

tŇ SĆ ’¿Ą =l’Ć ’BËŁ NnĎŔ o’lĘ ÉhdĎŇ ChyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hoĲĎhyĘ Cht¡ĄŇ mĂ yĘwČ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ 8

ol¡ âl¿ yJËĂ NnĎŔ o’ ‘dČŇ IăĄwČ : ìŇ yxĲĂ ’Ď lĘ ‘rČz¡Ć Mq¿ĄhĎ wĘ HtĳĎŇ ’Ł MBăĄ yČwĘ ìŇ yx¡Ă ’Ď 9

yê¿Ă lĘ bĂŇ lĘ hŇ YĎ rĘ’ČŔ tŇ xăĄ SĂ wĘ ÉwyxĂ ’Ď tŇ SĆ ’ąĄ =l’Ć ’BĎÄ =M’Ă hŇ yĎÂhĎ wĘ ‘rČEĳĎhČ hŇ yăĆhĘ yĲĂ
: otĲŇ ’Ł =MGČ tŇ mĆ I¡ĎwČ hŇ WĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ho¡ĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘rČIËĄwČ : wyxĲĂ ’Ď lĘ ‘rČz¡Ć=NtĎŇ nĘ 10

É lDČgĘŇ yĂ=dŇ ‘Č ëŇ ybĂę ’Ď =tŇ yřbĄŇ hŇ năĎmĎ lĘ ’Č ybÌĂŇ SĘ otÁ QĎ JČ rmĎÄ tĎŇ lĘ žhdĎŇ ChyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 11

bŇ SĆ ê¡Ą wČ rmĎŔ êĎ ëŇ lĆ êăĄ wČ wyxĳĎ’Ć JĘ ’Ch¡ =MGČ tŇ Cm¿ yĎ=NjĆ rmČŔ ’Ď yJăĂ ynĂŔ bĘŇ hŇ lăĎ SĄ
MxĆ eăĎIĂwČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ=tŇ SĆ ’ĲĄ ‘Č CSă =tŇ BČ tŇ mĎ ê¡Ď wČ MymĂŔ IĎhČ ÉCBrĘIĂwČ : hĎ ybĲĂŇ ’Ď tŇ yřB¿Ą 12

: hŇ tĎŇ nĲĎmĘ êĂ ym¡Ă QĎ dĚŇ ‘ĞhĲĎ Ch‘¿ĄrĄ hŇ rËĎyxĂ wĘ ’Chę Éon’Ň YŁ yząĄzĞGĲŁ =l‘Č l‘Č IČÁwČ hŇ dĎę ChyĘ
žrsČ êĎ wČ : onĲ ’Ň YŁ zg¿ŇŁ lĎ hŇ tĎŇ n¡ĎmĘ tĂŇ hŇ l¿Ć ‘Ł ëŇ ymËĂ xĎ hŇ e¿ĄhĂ rmĳŁ ’Ň lĄ rm¡Ď tĎŇ lĘ dŇ G¿ČIĚwČ 13, 14

xtČŇ păĆŇ BĘ ÉbSĆ êĄÄ wČ PŇ QĎŔ ‘ČtĘŇ êĲĂ wČ ÉPy‘Ă ~Ď BČ skąČŇ êĘ wČ hĎ ylĆę ‘ĎmĲĄ HtĎÁ CnmĘ lĘ ’Č ydĄÄ gĘŇBĂ
’whĂě wĘ hŇ lĎŔ SĄ ldăČŇ gĎŇ=yJĲĂ ÉhtĎŇ ’ĞrĲĎ yJąĂ hŇ tĎŇ nĳĎmĘ êĂ ëŇ rĆDăĆ=l‘Č rS¡Ć ’Ğ MyĂnČŔ y‘Ą
hŇ t¡ĎŇ iĘ kĂŇ yJ¿Ă hŇ nĳĎ ozlĘ hĎ b¡ĆŇ SĘ xĘ IČwĲČ hŇ dĎŔ ChyĘ hĎ ’ăĆ rĘIĂwČ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ ol¡ hŇ n¿ĎêĘ nĂ =âlĲ 15

yJĂ ť ëŇ yĂlČŔ ’Ą ’obăŇ ’Ď É’eĎ=hŇ bĎŇ hĲĎ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ ëŇ rĆDĆę hČ =l’Ć hĎ ylĆÁ’Ą TIĄÄwČ : hĎ ynĲĆjĎ 16

: ylĲĎ ’Ą ’ob¡Ň tĎŇ yJ¿Ă yQĂŔ =NêĆêĲĂ =hŇ mČ ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ ’whĳĂ ot¡Ň QĎ kČŇ yJ¿Ă ‘dČŔ yĎ âlă
Nob¡Ň rĎ‘ĲĄ Nê¿ĄêĂ =M’Ă rmĆ ’Ň êěŁ wČ N’Ň ~ĳŁ hČ =NmĂ MyE¡Ă‘Ă =ydĲĂŇ GĘ xQ¿Č SČ ’Ğ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ rmĆ ’Ň ŁIěwČ 17

ÉìmĘ tĲĎŇ xŁ rmĆ ’Ň êęŁ wČ ůëQĎ =NêĆ’ĲĆ rSăĆ ’Ğ ÈNobŇ rĎ‘ĲĄhĎ hŇ măĎ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : ìŇ xĲĆ lĘ SĎ dŇ ‘¿Č 18

: olĲ rhČ ê¿Č wČ hĎ yl¡Ć ’Ą ’b¿ŇŁ IĎwČ HQËĎ =NêĆ IĲĂwČ ìŇ dĳĆŇ yĎBĘ rSăĆ ’Ğ ì¡Ň FĘ mČ C ìŇ lĆŔ ytĂŇ pĘŇ C
: HtĲĎŇ CnmĘ lĘ ’Č yd¿ĄŇ gĘŇBĂ SB¡Č lĘ êĂ wČ hĎ ylĳĆ‘ĎmĲĄ Hp¡ĎŇ y‘Ă YĘ rsČ ê¿Ď wČ ëŇ lĆ êĄŔ wČ MqĎ êăĎ wČ 19

tŇ xČ q¿ČlĎ ymĂŔ QĎ dĚŇ ‘ĞhĲĎ Ch‘ăĄrĄ ÉdyČBĘ MyEĂę‘Ă hĲĎ ydăĂŇ GĘ =tŇ ’Ć hŇ dĎÁ ChyĘ xlČÄSĘ IĂřwČ 20

ÉHmĎ qŁ mĘ ySąĄ nĘ ’Č =tŇ ’Ć l’ČÂSĘ IĂwČ : H’ĲĎ YĎ mĘ âl¡ wĘ hŇ èĳĎ ’Ă hĲĎ dŇ IăČmĂ Nob¡Ň rĎ‘ĲĄhĎ 21

hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ =âlĲ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ ëŇ rĆDĳĎhČ =l‘Č MyĂn¡Čy‘ĄbĲĎŇ ’wh¿Ă hŇ SËĎ dĄŇ uĘ hČ hŇ IÌĄ’Č rmŔŁ ’Ň lĄ
ySąĄ nĘ ’Č MgČÄ wĘ hĎ ytĳĂŇ ’Ň YĎ mĘ âlă rmĆ ’Ň I¡Ł wČ hŇ dĎŔ ChyĘ=l’Ć ÉbSĎ IĎÄwČ : hŇ SĲĎ dĄŇ qĘ hŇ z¡ĆbĎŇ 22

Mwqmh
.’rĎqĘêĂ wČ ’"n hyl‘ rsmn hrsmbw .‘"tw y"t ,V"x ,rd"nq y"k b"y yrqw bytk Nkw ’rĎqĘêĂ wČ rybs v.3 .xl

.xQČ SČ yĘwČ rybs v.20 .tybĄ BĘ rybs v.11 .‘"t Nkw ’yhĂ wĘ l"n v.5
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23 HlĎŔ =xuČ êĲĂ ÉhdĎŇ ChyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ SĲĎ dĄŇ qĘ hŇ z¡ĆbĎŇ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ =âlĲ CrŔ mĘ ’ĲĎ ÉMoqUĎ hČ
24 ű yhăĂ yĘwČ : HtĲĎŇ ’Ň YĎ mĘ âl¿ hŇ ê¡Ď’Č wĘ hŇ EĆŔhČ ydăĂŇ GĘ hČ ÉyêĂ xĘ lČÄSĎ hŇ eąĄhĂ zCbĳŇ lĎ hŇ yăĆhĘ nĲĂ Nj¡Ć

MgËČŇ wĘ ìŇ tĆŔ QĎ JČ rmăĎ êĎ ÉhtĎŇ nĘ zĲĎ ÉrmŁ ’Ň lĄ hŇ dąĎŇ ChylĲĂ dŇ GČÄ IĚwČ MySĂę dĎŇ xĽ SŁlă SĘ mĂ JĘ
25 tŇ ’Ň YĄę Cmř ’whăĂř : PŇ rĲĄvĎ tĂŇ wĘ hĎ C’¡ yYĂ ohĲ hŇ dĎŔ ChyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ MynĳĂCnzĘlĂ hŇ r¡ĎhĎ hŇ e¿ĄhĂ

yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ oQŔ hŇ QĆ ’ăĄ =rSĆ ’Ğ ÉSy’Ă lĘ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhĎ ymĂÄ xĎ =l’Ć hŇ xąĎ lĘ SĲĎ ’yhĂÄ wĘ
: hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ hŇ F¡Ć UČ hČ wĘ MylËĂ yřtĂŇ jĘ hČ wĘ tŇ mĆ tÌĆŇ xŁ hĲČ ymĂÂlĘ ’nĎŔ =rJĆ hČ ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ hŇ rĳĎhĎ

26 hŇ lăĎ SĄ lĘ hĎ yê¡Ă tČŇ nĘ =âlĲ NJ¿Ą =l‘Č=yJĲĂ yeĂ UĆŔ mĂ hŇ qăĎdĘŇ YĲĎ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ hŇ dĎę ChyĘ rJăĄIČwČ
27 Mym¡Ă o’tĘŇ hŇ e¿ĄhĂ wĘ HêĳĎdĘŇ lĂ tŇ ‘ăĄBĘ yh¡Ă yĘwČ : HêĲĎ ‘Ę dČŇ lĘ dŇ o‘¡ PŇ ¿ČsyĎ=âlĲ wĘ ynĳĂbĘŇ
28 odąŇ yĎ=l‘Č rSÄŁ qĘ êĂ wČ tŇ dĆŇ QĆę yČmĘ hĲČ xuăČêĂ wČ dŇ yĳĎ=NêĆ IĲĂwČ Hê¡Ď dĘŇ lĂ bĘŇ yh¿Ă yĘwČ : HnĲĎTĘ bĂŇ BĘ
29 ’YăĎ yĎ ÉheĄhĂ wĘ odę yĎ bŇ ySăĂ mĄ JĘ ű yhăĂ yĘwČ : hŇ nĲĎSŁ ’Ň rĲĂ ’Y¿Ď yĎ hŇ z¡Ć rmŔŁ ’Ň lĄ ÉynĂ SĎ
30 ÉrxČ ’Č wĘ : ZrĆjĲĎ om¡ SĘ ’r¿ĎqĘ IĂřwČ ZrĆjĳĎ ìŇ ylăĆ ‘Ď êĎYĘ r¡ČjĎ =hŇ mČ rmĆ ’Ň êěŁ wČ wyxĂŔ ’Ď

: xrČzĲĎ om¡ SĘ ’r¿ĎqĘ IĂřwČ ynĳĂèĎ hČ od¡Ň yĎ=l‘Č rS¿Ć ’Ğ wyxĂŔ ’Ď ’YăĎ yĎ
Tl rWąČ hŇ ‘ÁŁ rĘjČ syrĂÄ sĘ žrpČŇ yTĂ ojĲ ChnĄÃqĘ IĂwČ hŇ mĎ yĘrĳĎYĘ mĂ dŇ răČCh PŇ ¡ĄsoywĘ sŘ35

: hŇ UĎ SĲĎ Chd¡ĚŇ rĂohĲ rS¿Ć ’Ğ MylĂŔ ’Ň ‘ĄmĘ SĘ IĂhČ ÉdIČmĂ yrĂŔ YĘ mĂ Sy’ăĂ ÉMyxĂ BĎ FČ hČ
2 : yrĲĂYĘ UĂ hČ wyn¡ĎdŇŁ ’Ğ tŇ yb¿ĄŇ BĘ yhĂě yĘwČ xČ ylĳĂ YĘ mČ Sy’ăĂ yh¡Ă yĘwČ PŇ sĄŔ oy=tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ yhąĂ yĘwČ
3 xČ yl¿Ă YĘ mČ ho¡ĎhyĘ hŇ WĆŔ ‘Ł ’Chă =rSĆ ’Ğ É lkŇŁ wĘ oêĳ’Ă ho¡ĎhyĘ yJ¿Ă wynĎŔ dŇŁ ’Ğ ’rĘIăČwČ
4 otŔ yBĄ =l‘Č ÉChdĄÄ qĂ pĘŇ IČwČ otĳŇ ’Ł tŇ rĆSăĎ yĘwČ wyn¡Ďy‘ĄBĘ NxËĄ PŇ ¿Ąsoy ’YĎÄ mĘ IĂwČ : odĲŇ yĎBĘ
5 É l‘Č wĘ otę ybĄŇ BĘ otÁ ’Ł dŇ yqĂÄ pĘŇ hĂ žz’Ď mĄ yhĂÃ yĘwČ : odĲŇ yĎBĘ Nt¿ČŇ nĎ ol¡ =SyĆ=lkĎŇ wĘ

PŇ ĳĄsoy llăČ gĘŇBĂ yr¡ĂYĘ UĂ hČ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć hoËĎhyĘ ëŇ rĆbÌĎŇ yĘwČ olŔ =SyĆ rSăĆ ’Ğ=lJĎ
6 bŇ zăŁ ‘ĞIĲČwČ : hŇ dĲĆŇ vĎ bČŇ C tŇ yĂB¡Č BČ olŔ =SyĆ rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ BĘ ÉhoĎhyĘ tŇ JąČ rĘBĂ yhĂÂ yĘwČ

MxĆ Q¡Ć hČ =M’Ă yJ¿Ă hŇ mĎ C’Ŕ mĘ Éoê’Ă ‘dąČŇ yĎ=âlĲ wĘ ůPsĄ oy dŇ yăČBĘ Èol=rSĆ ’Ğ=lJĎ
7 ÉrxČ ’Č yhĂę yĘwČ : hŇ ’ĲĆř rĘmČ hŇ p¿ĄŇ ywĂ r’Č t¡ŇŁ =hŇ pĄŇ yĘ PŇ sĄŔ oy yhăĂ yĘwČ lkĳĄŇ o’ ’Chă =rSĆ ’Ğ

rmĆ ’Ň ê¡Ł wČ PŇ ĳĄsoy=l’Ć hĎ yn¡Ćy‘Ą=tŇ ’Ć wynËĎdŇŁ ’Ğ=tŇ SĆ ’ĲĄ ’vÌĎ êĂ wČ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ
8 ‘d¿ČŇ yĎ=âlĲ ynĂŔ dŇŁ ’Ğ NhăĄ wynĎŔ dŇŁ ’Ğ tŇ SĆ ’ăĄ =l’Ć ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ ű N’Ąő mĎ yĘwČ : yUĲĂ ‘Ă hŇ b¿ĎŇ kĘŇ SĂ
9 tŇ yĂBăČ BČ lodÁ gĎŇ CenĆÄ y’Ą : ydĲĂŇ yĎBĘ Nt¿ČŇ nĎ ol¡ =SyĆ=rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ wĘ tŇ yĂBĳĎBČ =hŇ mČ yê¡Ă ’Ă

=êĘ ’Č rSăĆ ’ĞBĲČ ëŇ t¡ĎŇ o’=M’Ă yJ¿Ă hŇ mĎ C’Ŕ mĘ ÉyeĂ UĆÄ mĂ ëŇ WąČ xĎ =âlĲ wĘ ůyeĂ UĆ mĂ ÈhEĆhČ
wtV’
Nk v.25 .yrq t’YĄCm ,bytk tYĄCm y"k Tw‘ymb ,b"d Nk +’ rsx tYĄCm ’"s v.25 .’yhĂ ’"s v.25
,V"x Nk ’rĎqĘêĂ wČ ’"s v.30 .s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nk ’rĎqĘêĂ wČ ’"s v.29 .rsx MlĂ ytĂ jĘ hČ wĘ yllhb ,ymlVwry

.yrY h’ĄrĘmČ yllhb v.6 .Tl .s"tw ‘"t ,y"t
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: MyhĲĂ Łl’Ň lĲĄ ytĂŇ ’Ň T¡Ď xĎ wĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ÉhlĎ dŇŁ GĘ hČ hŇ ‘ąĎrĎhĲĎ hŇ WĆÁ ‘Ĺ’ĲĆ ëŇ y’ĄÄ wĘ oêĳSĘ ’Ă
Hl¡Ď YĘ ’Ć bŇ J¿Č SĘ lĂ hĎ ylËĆ’Ą ‘m¿Č SĎ =âlĲ wĘ Moyĳ ű Moyă PŇ ¡Ąsoy=l’Ć Hr¿ĎBĘ dČŇ JĘ yhĂě yĘwČ 10

oêĳkĘŇ ’Ň lČ mĘ tŇ oWă ‘ĞlĲČ hŇ tĎŇ yĘB¡Č hČ ’b¿ŇŁ IĎwČ hŇ EĆŔhČ MoIăhČ JĘ ÉyhĂ yĘwČĲ : HUĲĎ ‘Ă tŇ oy¿hĘ lĲĂ 11

rm¡Ł ’Ň lĄ odËŇ gĘŇbĂŇ BĘ ChWÌĄ jĘ tĘŇ êĂ wČ : tŇ yĂBĲĎ BČ MS¡Ď tŇ yĂBËČhČ yS¿Ą nĘ ’Č mĲĄ Sy’ĂÁ Ny’ĄÄ wĘ 12

ÉyhĂ yĘwĲČ : hŇ YĎ CxĲ hČ ’Y¿Ą IĄwČ snĎ I¡ĎwČ HdĎŔ yĎBĘ ÉodŇ gĘŇBĂ bŇ ząŁ ‘ĞIĲČwČ yUĳĂ ‘Ă hŇ băĎŇ kĘŇ SĂ 13

ySăĄ nĘ ’Č lĘ ’rĎÂ qĘ êĂ wČ : hŇ YĎ CxĲ hČ sř nĎ I¡ĎwČ HdĳĎŇ yĎBĘ od¡Ň gĘŇBĂ bŇ z¿Č‘Ď=yJĲĂ HtĎŔ o’rĘJĂ 14

qxĆ YăČ lĘ yr¡ĂbĘŇ ‘Ă Sy’¿Ă CnlËĎ ’ybĂŇ h¿Ą C’ę rĘ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMhĆ lĎ rmĆ ’Ň êąŁ wČ HtĎę ybĄŇ
o‘Ŕ mĘř SĎ kĘŇ yhăĂ yĘwČ : lodĲŇ GĎ loq¿ BĘ ’r¡ĎqĘ ’Ć wĲĎ yUĂŔ ‘Ă bŇ JăČ SĘ lĂ ÉylČ ’Ą ’BąĎ CnBĳĎ 15

: hŇ YĎ CxĲ hČ ’Y¿Ą IĄwČ snĎ I¡ĎwČ ylĂŔ YĘ ’Ć ÉodŇ gĘŇBĂ bŇ ząŁ ‘ĞIĲČwČ ’rĳĎqĘ ’Ć wĲĎ yl¡Ă oq ytĂŇ m¿Ł yrĂhĞ =yJĲĂ
wylĎŔ ’Ą rBăĄ dČŇ êĘ wČ : otĲŇ yBĄ =l’Ć wyn¡ĎdŇŁ ’Ğ ’oB¿ =dŇ ‘Č HlĳĎ YĘ ’Ć od¡Ň gĘŇBĂ xe¿ČêČ wČ 16, 17

CnQ¡Ď tĎŇ ’Ň b¿ĄŇ hĄ =rSĆ ’Ğ yrËĂbĘŇ ‘Ă hĲĎ dŇ bĆŇ ‘ÌĆhĎ ylČÂ’Ą ’BăĎ rmĳŁ ’Ň lĄ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myr¿ĂbĎŇ DĘJČ
sř nĎ I¿ĎwČ yl¡Ă YĘ ’Ć odËŇ gĘŇBĂ bŇ z¿Ł ‘ĞIĲČwČ ’rĳĎqĘ ’Ć wĲĎ yl¡Ă oq ym¿Ă yrĂhĞJĲČ yhĂě yĘwČ : yBĲĂ qxĆ Y¿Č lĘ 18

ÉwylĎ ’Ą hŇ rąĎBĘ DĂ rSĆÄ ’Ğ oêę SĘ ’Ă yrăĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć wynĎÁdŇŁ ’Ğ ‘ČmÄŁ SĘř kĂŇ žyhĂ yĘwČ : hŇ YĎ CxĲ hČ 19

ynĄÄdŇŁ ’Ğ žxuČ IĂwČ : ojĲ ’Č rxČ I¡ĂwČ ìŇ DĳĆbĘŇ ‘Č yl¡Ă HWĎ ‘¿Ď hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘJČ rmŔŁ ’Ň lĄ 20

ëŇ lĆ U¡Ć hČ yr¿wsř ’=rSĆ ’Ğ Moqě mĘ rhČ iŔŁ hČ tŇ yBăĄ =l’Ć ÉChnĄÄêĘ IĂwĲČ otę ’Ł PŇ sĄÁ oy
wyl¡Ď ’Ą TI¿ĄwČ PŇ sĄŔ oy=tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ yhąĂ yĘwČ : rhČ iĲŁ hČ tŇ yb¿ĄŇ BĘ MS¡Ď =yhĂ yĘwĲČ MyrĳĂCs’Ğ 21

ÉrhČ iÄŁ hČ =tŇ yBĲĄ rWąČ NêĄÂ IĂwČ : rhČ iĲŁ hČ =tŇ yBĲĄ rW¿Č yn¡Ąy‘ĄBĘ oeŔ xĂ NêăĄ IĂwČ dŇ sĆ xĳĎ 22

rSąĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’ĄÄ wĘ rhČ iĳŁ hČ tŇ ybăĄŇ BĘ rS¡Ć ’Ğ MrĂŔ ysĂ ’ĞhăĎ =lJĎ tŇ ’Ą ť PŇ sĄŔ oy=dŇ yČBĘ
=lJĎ =tŇ ’ĲĆ hŇ ’ąĆ rŁ rhČ ięŁ hČ =tŇ yBĲĄ rWăČ ű Ny’ăĄ : hŇ WĲĆ ‘Ł hŇ y¿ĎhĎ ’Ch¡ MSĎŔ ÉMyWĂ ‘Ł 23

: xČ ylĲĂ YĘ mČ ho¿ĎhyĘ hŇ W¡Ć ‘Ł ’Ch¿ =rSĆ ’Ğ wĲČ oêĳ’Ă ho¡ĎhyĘ rS¿Ć ’ĞBĲČ odŔ yĎBĘ ÉhmĎ C’Ä mĘ

sŘ36 hŇ pĳĆŇ ’Ł hĲĎ wĘ MyĂr¡ČYĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ hŇ q¿ĄSĘ mČ C’Ë TĘ xĲĎ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ ÉrxČ ’Č yhĂę yĘwČ m
l‘Č ť wysĳĎyrĂsĲĎ ynăĄSĘ l‘¡Č hŇ ‘ŔŁ rĘjČ PŇ YăŁ qĘ IĂwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ëŇ lĆ m¿Ć lĘ Mh¡Ć ynĄdĲŇŁ ’ĞlĲČ 2

tŇ yBËĄ rmČę SĘ mĂ BĘ MtĎÁ ’Ł NêĄÄ IĂwČ : MypĲĂŇ o’hĲĎ rW¿Č l‘¡ČwĘ MyqĂŔ SĘ UČ hČ rWăČ 3

: MSĲĎ rCs¿ ’Ď PŇ ¡Ąsoy rS¿Ć ’Ğ Moqě mĘ rhČ iĳŁ hČ tŇ yBăĄ =l’Ć Myx¡Ă BĎ TČ hČ rW¿Č
Mym¡Ă yĎ Cy¿hĘ IĲĂwČ MtĳĎŇ ’Ł tŇ rĆSăĎ yĘwČ Mê¡Ď’Ă PŇ ËĄsoy=tŇ ’Ć MyxÌĂ BĎ FČ hČ rWăČ dŇ qŁ pĘŇ IĂwČţ 4

rmVmb
.d"ydw ’"yd ,g"d ,b"d Nkw Vgd o‘mĘ SĎ JĘ ’"s v.15 .‘"tw V"x ,g"d Nkw hYwxh ’YĄIĄwČ snyw ’"s v.13

.yrq yr¿ĄysĂ ’Ğ ,bytk yrĄCs’Ğ v.20 .‘ČmŁ SĘ JĂ n"b v.19 .‘"tw V"x ,g"d Nkw hYwxh ’YĄIĄwČ snyw ’"s v.18
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5 dŇ xĎŔ ’Ć hŇ lĎ yĘlăČ BĘ ÉomŁlxĞ Sy’ąĂ MhĆÁ ynĄSĘ MolÄxĞ žCmlĘ xČ IĲČwČ : rmĲĎ SĘ mĂ BĘ
rS¿Ć ’Ğ MyĂrČŔ YĘ mĂ ëŇ lĆ măĆ lĘ ÉrSĆ ’Ğ hŇ pĆę ’Ł hĲĎ wĘ hŇ qăĆSĘ UČ hČ omĳŁlxĞ NorătĘŇ pĂŇ JĘ Sy’¡Ă

6 MtĎŔ ’Ł ’rĘIăČwČ rqĆBĳŁ BČ PŇ ¡Ąsoy MhËĆ ylĄ ’Ğ ’bÌŇŁ IĎwČ : rhČ iĲŁ hČ tŇ yb¿ĄŇ BĘ Myr¡ĂCs’Ğ
7 rmËČ SĘ mĂ BĘ oêÌ’Ă rSĆÄ ’Ğ hŇ ‘ęŁ rĘpČŇ ysăĄyrĂsĘ =tŇ ’Ć l’ČÂSĘ IĂwČ : MypĲĂŇ ‘ĞzĲŁ Me¡ĎhĂ wĘ
8 wylĎŔ ’Ą CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : MoIĲhČ My‘¡ĂrĎ Mk¿ĆŇ ynĄjĘ ‘Č CDËmČ rmĳŁ ’Ň lĄ wyn¡ĎdŇŁ ’Ğ tŇ yB¿Ą

ÉMyhĂ Łl’Ň lĲĄ ’olą hĞ PŇ sĄę oy MhĆÁ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ otĳŇ ’Ł Ny’ăĄ rt¡ĄŇ pŇŁ C CnmĘ lČŔ xĎ Molă xĞ
9 PŇ ĳĄsoylĘ om¡ ŁlxĞ=tŇ ’Ć MyqËĂSĘ UČ hČ =rWĲČ rjÌĄsČ yĘwČ : ylĲĂ ’n¡Ď=CrjĘ sČ MynĂŔ rŁ tĘŇ jĂ

10 ’yhąĂ wĘ MgĳĂŇ yřrĂWĲĎ hŇ SăĎ ŁlSĘ NpĆŇ G¡ĆbČŇ C : ynĲĎpĎŇ lĘ NpĆŇ g¡ĆŇ=hŇ eĄhĂ wĘ ymĂě olxĞBĲČ olŔ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
11 hŇ ‘¡Ł rĘjČ sok¿Ň wĘ : MybĲĂŇ nĎ‘Ğ hĎ yt¡ĆŇ ŁlJĘ SĘ ’Č ClyS¿Ă bĘŇ hĂ H~ĎŔ nĂ hŇ tăĎŇ lĘ ‘ĲĎ ÉtxČ rČÄ pŇŁ kĘŇ

Nê¿Ą’Ć wĲĎ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ soJă =l’Ć ÉMtĎŇ ’Ł TxąČ WĘ ’Ć wĲĎ MybĂę nĎ‘ĞhĲĎ =tŇ ’Ć xuăČ’Ć wĲĎ ydĳĂŇ yĎBĘ
12 ÉtSĆ ŁlÄSĘ onĳrŁ tĘŇ jĂ hŇ z¡Ć PŇ sĄŔ oy Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ ‘ĲŁ rĘjČ PŇ J¿Č =l‘Č soJ¡ hČ =tŇ ’Ć
13 Éh‘Ł rĘpČŇ ’vąĎ yĂ MymĂę yĎ tŇ SĆ Łlă SĘ ű dŇ o‘ăBĘ : MhĲĄ Mym¡Ă yĎ tŇ SĆ Łl¿ SĘ MygĂŔ rĂvăĎ hČ

ÉTjĎ SĘ UĂ JČ odŔ yĎBĘ Éh‘Ł rĘjČ =sokĲŇ êąĎtČŇ nĲĎ wĘ ìŇ ĳĆeJČ =l‘Č ì¡Ň bĘŇ ySĲĂ hĞ wĲČ ìŇ SĆŔ ’Ň rŁ =tŇ ’Ć
14 ÉrSĆ ’ĞJĲČ ìę êĘ ’Ă ynĂ êăČrĘkČŇ zĘ=M’Ă yJÌĂ : ChqĲĄSĘ mČ tĎŇ yy¡ĂhĎ rS¿Ć ’Ğ NoSŔ ’Ň rĂhĲĎ

ynĂ t¡ČŇ ’Ň YĄ ohĲ wĘ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ =l’Ć ÉynĂ êČÄ rĘJČ zĘhĂ wĘ dŇ sĆ xĳĎ yd¡ĂŇ UĎ ‘Ă ’e¿Ď=tĎŇ yWĲĂ ‘Ď wĘ ëŇ lĎŔ bŇ TČ yyăĂ
15 ÉhjŁ =MgČŇ wĘ MyrĳĂbĘŇ ‘Ă hĲĎ ZrĆ’¡ĆmĄ yêĂ bĘŇ eČŔ GĚ bŇ eăŁ gĚŇ=yJĲĂ : hŇ EĲĆhČ tŇ yĂB¿Č hČ =NmĂ
16 yřJăĂ Myp¡ĂŇ ’Ł hĲĎ =rWĲČ ’rĘI¿ČwČ : roBĲ BČ yt¡ĂŇ ’Ł Cm¿ WĎ =yJĲĂ hŇ mĎ C’Ŕ mĘ ytĂŇ yWăĂ ‘Ď=âlĲ

yQ¿Ą sČ hŇ SËĎ ŁlSĘ hŇ eĄęhĂ wĘ ymĂŔ olxĞBĲČ ÉynĂ ’Ğ=PŇ ’Č PŇ sĄŔ oy=l’Ć ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ rtĳĎŇ jĎ bŇ oTă
17 hŇ pĳĆŇ ’Ł hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ hŇ ‘¡Ł rĘjČ lk¿ČŇ ’ĞmĲČ lJËŁ mĂ NoyęlĘ ‘ĆhĲĎ liăČ bČŇ C : ySĲĂ ’Ň rŁ =l‘Č yr¡ĂxŁ
18 rmĆ ’Ň ŁIŔwČ ÉPsĄ oy N‘Č IąČwČ : ySĲĂ ’Ň rŁ l‘¿ČmĄ li¡Čř hČ =NmĂ MtËĎŇ ’Ł lk¿ĄŇ ’Ł PŇ o‘ę hĎ wĘ
19 tŇ SĆ Łlă SĘ ű dŇ o‘ăBĘ : MhĲĄ Mym¡Ă yĎ tŇ SĆ Łl¿ SĘ MyQĂŔ iČ hČ ÉtSĆ ŁlÄSĘ onĳrŁ tĘŇ jĂ hŇ z¡Ć

lk¿ČŇ ’Ď wĘ Z‘ĳĄ=l‘Č ì¡Ň tĘŇ o’Ĳ hŇ l¿Ď tĎŇ wĘ ìŇ ylĆŔ ‘ĎmĲĄ ÉìSĘ ’Ň rĲŁ =tŇ ’Ć hŇ ‘ąŁ rĘpČŇ ’vĎÄ yĂ MymĂę yĎ
20 tŇ dĆŇ QăĆ hĚ Moyť ySĂę ylĂ èĘ hČ MoIăBČ ű yhăĂ yĘwČ : ìŇ ylĲĆ ‘ĎmĲĄ ì¡Ň rĘWĲĎ BĘ =tŇ ’Ć PŇ o‘ËhĎ

rWăČ ű S’Ň răŁ =tŇ ’Ć ’vĎÂ IĂwČ wydĳĎŇ bĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ lĘ hŇ ê¡ĆSĘ mĂ W‘Č I¿ČwČ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ =tŇ ’Ć
21 rW¿Č =tŇ ’Ć bŇ SĆ IËĎwČ : wydĲĎŇ bĎŇ ‘Ğ ëŇ ot¿Ň BĘ Myp¡ĂŇ ’Ł hĲĎ rW¿Č S’Ň rËŁ =tŇ ’Ć wĘ MyqĂę SĘ UČ hČ
22 rW¿Č tŇ ’ËĄ wĘ : hŇ ‘ĲŁ rĘjČ PŇ J¿Č =l‘Č soJ¡ hČ Nê¿Ą IĂwČ ChqĳĄSĘ mČ =l‘Č Myq¡ĂSĘ UČ hČ

Myp’h
Zmq liĎhČ ’"s v.17 .boTă=yJĂ ’"s v.16 .b"dw b"dx Nkw ’lm MygĂyrĂWĎ yllhb ,ymlVwry Nk v.10 .m

.d"ydw b"yd ,w"d ,h"dx Nkw
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MyqËĂSĘ UČ hČ =rWĲČ rkÌČŇ zĎ=âlĲ wĘ : PŇ sĲĄ oy Mh¡Ć lĎ rtËČŇ jĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ hŇ lĳĎ êĎ Myp¡ĂŇ ’Ł hĲĎ 23

: ChxĲĄ JĎ SĘ IĂwČ PŇ ¡Ąsoy=tŇ ’Ć
: r’ĲŁ yĘhČ =l‘Č dŇ m¿Ą ‘Ł hŇ e¡ĄhĂ wĘ MlĄŔ xŁ hŇ ‘ăŁ rĘpČŇ C MymĳĂ yĎ MyĂtăČŇ nĎSĘ Zu¡ĄmĂ yhĂě yĘwČ+p10, sŘ37 ’m

rWĳĎ BĎ tŇ ’ăŁ yrĂbĘŇ C hŇ ’¡Ć rĘmČ tŇ op¿Ň yĘ tŇ orŔ jĎ ‘bČŇ SăĆ ÉtŁl‘Ł r’ęŁ yĘhČ =NmĂ hŇ eăĄhĂ wĘ 2

ÉNhĆ yrĄxĞ’ĲČ tŇ olą ‘Ł tŇ orę xĄ ’Ğ tŇ orăjĎ ‘bČŇ SÌĆ hŇ eĄÂhĂ wĘ : Cx’ĲĎ BĎ hŇ nĎ y‘¡ĆrĘêĂ wČ 3

tŇ or¡jĎ hČ lYĆ’¿Ą hŇ nĎdĘŇ mËŁ ‘ĞêĲČ wČĲ rWĳĎ BĎ tŇ ouă dČŇ wĘ hŇ ’¡Ć rĘmČ tŇ o‘¿rĎ r’ŔŁ yĘhČ =NmĂ
tŇ uăŁ dČŇ wĘ Éh’Ć rĘUČ hČ tŇ o‘ąrĎ tŇ orę jĎ hČ hŇ nĎlĘ kăČŇ ’Ň êŁ wČ : r’ĲŁ yĘhČ tŇ p¿ČŇ WĘ =l‘Č 4

: hŇ ‘ĲŁ rĘjČ Zq¡ČyIĂwČ tŇ ’ĳŁ yrĂBĘ hČ wĘ hŇ ’¡Ć rĘUČ hČ tŇ p¿ŇŁ yĘ tŇ orŔ jĎ hČ ‘bČŇ SăĆ tŇ ’Ą ť rWĎŔ BĎ hČ
dŇ x¡Ď ’Ć hŇ n¿ĆqĎ BĘ tŇ olË ‘Ł MylĂęBĽ SĂ ‘bČŇ SăĆ ű hŇ eăĄhĂ wĘ tŇ ynĳĂSĄ MŁl¡ xĞ IĲČwČĲ NSĎě yIĂwČ 5

MydĳĂŇ qĎ tŇ păŇŁ CdŇ SĘ C tŇ ou¡ DČ MylĂŔ BĽ SĂ ‘bČŇ SăĆ ÉheĄhĂ wĘ : tŇ obĲŇ TŁ wĘ tŇ o’¿ yrĂBĘ 6

‘bČŇ SăĆ tŇ ’Ą ť tŇ ouŔ DČhČ MylăĂ BĽ èĂ hČ ÉhnĎ‘Ę lČÄbĘŇ êĂ wČ : NhĲĆ yrĄxĞ’ĲČ tŇ ox¡ mĘ YĲŁ 7

yhąĂ yĘwČ : MolĲ xĞ hŇ e¿ĄhĂ wĘ hŇ ‘¡Ł rĘjČ Zq¿ČyIĂwČ tŇ o’ĳ lĄ UĘ hČ wĘ tŇ o’¡ yrĂBĘ hČ MylĂŔ BĽ èĂ hĲČ 8

MyĂr¡ČYĘ mĂ yU¿Ą TĚ rĘxČ =lJĎ =tŇ ’Ć ’rËĎqĘ IĂwČ xlČęSĘ IĂwČ oxŔ Cr M‘ĆjăĎ êĂ wČ ÉrqĆBÄŁ bČŇ
rt¿ĄŇ oj=Ny’ĲĄ wĘ omŔ ŁlxĞř =tŇ ’Ć ÉMhĆ lĎ hŇ ‘ąŁ rĘjČ rjĄÄ sČ yĘwČ hĎ ymĳĆkĎŇ xĞ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ
=tŇ ’Ć rmĳŁ ’Ň lĄ hŇ ‘¡Ł rĘjČ =tŇ ’Ć MyqĂŔ SĘ UČ hČ rWăČ ÉrBĄ dČŇ yĘwČ : hŇ ‘ĲŁ rĘpČŇ lĘ Mt¡ĎŇ o’ 9

ytĂÁ ’řŁ NêĄÄ IĂwČ wydĳĎŇ bĎŇ ‘Ğ=l‘Č PŇ YăČ qĎ hŇ ‘¡Ł rĘjČ : MoIĲhČ ryJ¿Ă zĘmČ yn¡Ă’Ğ y’Čě TĎ xĞ 10

hŇ m¿Ď lĘ xČ eĲČ wČ : MypĲĂŇ ’Ł hĲĎ rW¿Č tŇ ’¡Ą wĘ ytĂě ’Ł MyxĂŔ BĎ FČ hČ rWăČ tŇ yBĄ ť rmČę SĘ mĂ BĘ 11

MSĎÄ wĘ : CnmĘ lĲĎ xĎ om¡ ŁlxĞ Nor¿tĘŇ pĂŇ JĘ Sy’ËĂ ’Chĳ wĎ ynăĂ’Ğ dŇ x¡Ď ’Ć hŇ lĎ yĘl¿Č BĘ MolË xĞ 12

Cnl¡Ď =rêĎpĘŇ IĂwČ olŔ =rjĆ sČ eĘ wČÄ MyxĂŔ BĎ FČ hČ rWăČ lĘ dŇ bĆŇ ‘Ćť yrĂę bĘŇ ‘Ă r‘ČnăČ CnêĎÁ ’Ă
hŇ yĳĎhĎ NJăĄ Cnl¡Ď =rtČŇ jĲĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ yhËĂ yĘwČ : rtĲĎŇ jĎ om¡ ŁlxĞJĲČ Sy’¿Ă CnytĳĄŇ mŁ ŁlĲ xĞ=tŇ ’Ć 13

PŇ sĄŔ oy=tŇ ’Ć ’răĎqĘ IĂwČ Éh‘Ł rĘjČ xląČ SĘ IĂwČ : hŇ lĲĎ tĎŇ ot¿Ň ’Ł wĘ ye¡ĂJČ =l‘Č bŇ yS¿Ă hĄ ytËĂŇ ’Ł 14

: hŇ ‘ĲŁ rĘjČ =l’Ć ’b¡ŇŁ IĎwČ wytĎŔ ŁlmĘ WĂ PŇ QăĄ xČ yĘwČ ÉxQČ gČŇ yĘwČ roBĳ hČ =NmĂ ChY¡Ě yrĂyĘwČ
rm’yw
bVyw ,+d Myrdsw .b"yq Myqwspw .qby Nk ’Ymn w"Tdb ,yqb [37:1—40:23] hVrph MV v.23

.[40:1] w’Tx hl’h Myrbdh rx’ yhyw ,[39:1] hmyrYm drwh Pswyw ,[38:1] ’whh t‘b yhyw ,[37:1] bq‘y
yhyw ,[37:22] Nbw’r Mhyl’ rm’yw +b twqspw .‘Ł qŁ tŁ tŁ w Mypl’ +h twytw’w .xŁ nŁ w tw’m Vmxw Pl’ Mylmw
Nk ’lw ’hĘ h txt ’y‘gb twxtVhĲĂ l ’"b ,[37:10] twŁxĞêĲČSĘ hĂ lĘ +b Mypwlxw .[39:10] Pswy l’ hrbdk
wlkntIĲĂwČ Pwlx ’lbw ,hpĲĄ y txt gtmb n"bw r’t M‘ =hpĄyĘ PTwx ’"b ,[39:6] r’t=hpĄyĘ Pswy yhyw ,n"b
h’ąĆrŁ ,[39:14] wnb qxĆYăČl ,[38:9] ‘rzĳĎh hyĆhĘ yĲĂ ’l yk ,[38:2] ‘wVĳ wmăVw yn¡‘nk Vy’¿ =tb ,[37:18] wt’
+tkw .hnV hrV‘ ‘br’ hytwnV rpsmw .[37:12] Mhyb’ N’Y=tŁ ’Ł tw‘rl dx dwqnw .[39:23] hmw’m=lk=t’ĲĆ
.+’ qwsp +d d‘ w"T qwsp +g +’ Myklmb hmlV Zqyw hrTph v.1 .’m .[39:20] Klmh yrws’=rV’ +’

.‘"t Nkw CntĎ’Ł ’"sbw ,+g +m ly‘l Nyy‘ : V"x Nk MtĎ’Ł l"Y v.10 .V"x Nkw wymĎŁlxĞ w’ wytĎmŁ ŁlxĞ l"Y v.8
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15 ynĂę ’Ğ wĲČ otĳŇ ’Ł Ny’ăĄ rt¡ĄŇ pŇŁ C yêĂ mĘ lČŔ xĎ Molă xĞ PŇ sĄŔ oy=l’Ć Éh‘Ł rĘjČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
16 =tŇ ’Ć PŇ sÌĄ oy N‘Č IČÄwČ : otĲŇ ’Ł rê¿Ł pĘŇ lĂ Mol¡ xĞ ‘m¿Č SĘ êĂ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉìylĆÄ‘Ď yêĂ ‘Ę mąČ SĎ
17 rB¿Ą dČŇ yĘwČ : hŇ ‘ĲŁ rĘjČ Mol¿ SĘ =tŇ ’Ć hŇ n¡Ć‘ĞyĲČ MyhĂě Łl’Ĺ ydĳĎŇ ‘ĎlĘ BĂ rm¡Ł ’Ň lĄ hŇ ‘ËŁ rĘjČ
18 hŇ eăĄhĂ wĘ : r’ĲŁ yĘhČ tŇ p¿ČŇ WĘ =l‘Č dŇ m¡Ą ‘Ł yn¿ĂnĘ hĂ ymĂě ŁlxĞBĲČ PŇ ĳĄsoy=l’Ć hŇ ‘¡Ł rĘjČ

hŇ nĎ y‘¡ĆrĘêĂ wČ r’Č êĳŁ tŇ păŇŁ ywĂ rW¡Ď BĎ tŇ o’¿ yrĂBĘ tŇ orŔ jĎ ‘bČŇ SăĆ ÉtŁl‘Ł r’ęŁ yĘhČ =NmĂ
19 tŇ o‘¿rĎwĘ tŇ oQÄDČ NhĆŔ yrĄxĞ’ĲČ tŇ olă ‘Ł ÉtorxĄ ’Ğ tŇ orąjĎ ‘bČŇ SăĆ hŇ eĄÂhĂ wĘ : Cx’ĲĎ BĎ

MyĂr¡ČYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=lkĎŇ BĘ hŇ eĎhËĄ kĎŇ ytĂŇ y’ÌĂ rĎ=âlĲ rWĳĎ BĎ tŇ ouă rČwĘ dŇ ’¡Ł mĘ r’Č êËŁ
20 tŇ orËjĎ hČ ‘bČŇ SÌĆ tŇ ’ăĄ tŇ o‘ĳrĎhĲĎ wĘ tŇ ou¡ rČhĲĎ tŇ orŔ jĎ hČ ÉhnĎlĘ kČÄ ’Ň êŁ wČ : ‘ČrĲŁ lĎ
21 C’băĎŇ =yJĂ É‘dČŇ on âlą wĘ hŇ nĎBĆę rĘqĂ =l’Ć hŇ nĎ’Ň băŇŁ êĎ wČ : tŇ ’ĲŁ yrĂBĘ hČř tŇ on¡SŁ ’Ň rĲĂhĎ
22 ymĳĂ ŁlxĞBĲČ ’rĆ’¡ĄwĎ : ZqĲĎ y’Ă wĲĎ hŇ QĳĎ xĂ êĘ BČ rS¡Ć ’ĞJĲČ ‘rČŔ NhăĆ y’Ą rĘmČ C hŇ nĎBĆŔ rĘqĂ =l’Ć
23 ÉheĄhĂ wĘ : tŇ obĲŇ TŁ wĘ tŇ ’¿Ł lĄ mĘ dŇ x¡Ď ’Ć hŇ n¿ĆqĎ BĘ tŇ ŁlË ‘Ł MylĂęBĽ SĂ ‘bČŇ SăĆ ű hŇ eăĄhĂ wĘ

: Mř hĲĆ yrĄxĞ’ĲČ tŇ ox¡ mĘ YĲŁ MydĳĂŇ qĎ tŇ opăŇ dĚŇ SĘ tŇ ou¡ DČ tŇ om¿ nĚYĘ MylĂŔ BĽ SĂ ‘bČŇ SăĆ
24 ÉrmČ ’Ł wĲĎ tŇ obĳŇ FŁ hČ Myl¡Ă BĽ SĂ hĲČ ‘bČŇ S¿Ć tŇ ’ËĄ tŇ uŔŁ DČhČ MylăĂ BĽ SĂ hĎ Éí‘Ę lČÄbĘŇ êĂ wČ
25 Mol¿ xĞ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ =l’Ć ÉPsĄ oy rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ylĲĂ dŇ yG¡ĂmČ Ny’¿ĄwĘ MyUĂŔ TĚ rĘxČ hăČ =l’Ć
26 ‘bČŇ SÌĆ : hŇ ‘ĲŁ rĘpČŇ lĘ dŇ yG¿ĂhĂ hŇ W¡Ć ‘Ł MyhËĂ Łl’ĹhĲĎ rSÌĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ ’Chĳ dŇ xăĎ ’Ć hŇ ‘¡Ł rĘjČ

‘bČŇ S¿Ć tŇ bŔŁ FŁ hČ ÉMylĂ BĽ èĂ hĲČ ‘bČŇ SąĆ wĘ hŇ eĎhĄŔ ÉMynĂ SĎ ‘bČŇ SąĆ tŇ bęŁ FŁ hČ tŇ răŁ jĎ
27 tŇ ‘ÁŁ rĎhĲĎ wĘ tŇ ouÄ rČhĲĎ tŇ orjĎ hČ ţ ‘bČŇ SăĆ wĘ : ’ChĲ dŇ x¿Ď ’Ć Mol¡ xĞ hŇ eĎhĳĄ Myn¡ĂSĎ

tŇ oqŔ rĄhĲĎ ÉMylĂ BĽ SĂ hĲČ ‘bČŇ SąĆ wĘ hŇ eĎhĄŔ ÉMynĂ SĎ ‘bČŇ SąĆ NhĆę yrĄxĞ’ĲČ tŇ Łlă ‘Ł hĲĎ
28 yêĂ rĘB¡Č DĂ rS¿Ć ’Ğ rbĎŔ DĎhČ ’Chă : bŇ ‘ĲĎrĎ yn¿ĄSĘ ‘bČŇ S¡Ć CyěhĘ yĲĂ MydĳĂŇ uĎ hČ tŇ op¡Ň dĚŇ SĘř
29 ‘bČŇ S¿Ć hŇ eËĄhĂ : hŇ ‘ĲŁ rĘjČ =tŇ ’Ć hŇ ’¿Ď rĘhĆ hŇ W¡Ć ‘Ł MyhËĂ Łl’ĹhĲĎ rSÌĆ ’Ğř hŇ ‘ĳŁ rĘjČ =l’Ć
30 ynąĄSĘ ‘bČŇ SĆÄ CmqĎ wĘţ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=lkĎŇ BĘ lod¡Ň GĎ ‘b¿ĎŇ WĎ tŇ o’ĳ BĎ Myn¡ĂSĎ

bŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ hŇ Q¿Ď kĂŇ wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ ‘b¡ĎŇ vĎ hČ =lJĎ xJ¿Č SĘ nĂ wĘ NhĆŔ yrĄxĞ’ĲČ Éb‘ĎrĎ
31 =yrĄxĞ’ĲČ ’Ch¡ hČ bŇ ‘¿ĎrĎhĲĎ ynËĄjĘ mĂ ZrĆ’ĎŔ BĎ É‘bĎŇ vĎ hČ ‘dąČŇ CĎyĂ=âlĲ wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć
32 MyĂmĳĎ‘ĞjĲČ hŇ ‘¡Ł rĘjČ =l’Ć MolË xĞhĲČ tŇ onÌèĎ hĂ l‘ČÄ wĘ : dŇ ’ĲŁ mĘ ’Ch¡ dŇ b¿ĄŇ kĎŇ =yJĲĂ NkĳĄŇ
33 ÉhêĎ‘Č wĘ : otĲŇ ŁW‘ĞlĲČ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ rh¿Ą mČ mĘ C MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ M‘ăĂmĄ ÉrbĎŇ DĎhČ NokąŇ nĎ=yJĲĂ
34 hŇ WăĆ ‘ĞyĲČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=l‘Č Cht¡ĄŇ ySĂ ywĲĂ MkĳĎŇ xĎ wĘ NobăŇ nĎ Sy’¡Ă hŇ ‘ŔŁ rĘpČŇ ’răĆyĄ

h‘rp
,rd"nq y"k +g Nkw topdĚSĘ C ’"s v.27 .V"x Nkw NhĆyrĄxĞ’Č ’"s v.23 .y"tw V"x Nkw t’Ł yrĂBĘ hČ wĘ ’"s v.20

.V"xw rd"nq y"k +y Nkw rV’ t’Ą ’"s v.28 .‘"tw V"x
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‘bČŇ S¡Ć BĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆ=tŇ ’Ć ÉSUĄ xĂ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č Myd¡ĂŇ qĂ jĘ dŇ q¿ĄpĘŇ yČwĘ hŇ ‘ŔŁ rĘpČŇ
tŇ ’¡Ł BĎ hČ tŇ bŔŁ FŁ hČ MynăĂèĎ hČ É lkĆŇ ’ÄŁ =lJĎ =tŇ ’Ć CYę BĘ qĘ yĂwĘ : ‘bĲĎŇ vĎ hČ yn¿ĄSĘ 35

hŇ yĎÄhĎ wĘ : CrmĲĎ SĎ wĘ Myr¡Ă‘ĎBĲĆ lkĆŇ ’¿Ł hŇ ‘ËŁ rĘjČ =dŇ yČ tŇ xČ êÌČ rbĎÂ =CrBĘ YĘ yĂwĘ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ 36

ZrĆ’ăĆBĘ íyy¡ĆhĘ êĲĂ rS¿Ć ’Ğ bŇ ‘ĎŔ rĎhĲĎ ynăĄSĘ É‘bČŇ SĆÄ lĘ ZrĆ’ĎŔ lĎ ÉNodŇ uĎ pĂŇ lĘ lkĆŇ ’ąŁ hĎ
hŇ ‘ĳŁ rĘpČŇ ynăĄy‘ĄBĘ rb¡ĎŇ DĎhČ bŇ T¿Č yIĂwČ : bŇ ‘ĲĎrĎBĲĎ ZrĆ’¡ĎhĎ tŇ r¿ĄJĎ tĂŇ =âlĲ wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ 37

sŘ38 Sy’Ăě hŇ zĆŔkĎŇ ’YăĎ mĘ nĂ hĞ wydĳĎŇ bĎŇ ‘Ğ=l’Ć hŇ ‘¡Ł rĘjČ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : wydĲĎŇ bĎŇ ‘Ğ=lJĎ yn¡Ąy‘ĄbĘŇ C 38

‘Č ydÌĂŇ oh yrĄÄ xĞ’ĲČ PŇ sĄŔ oy=l’Ć Éh‘Ł rĘjČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : oBĲ Myh¡Ă Łl’Ĺ xČ Cr¿ rSËĆ ’Ğ 39

hŇ yăĆhĘ êĲĂ ÉhêĎ’Č : ìŇ omĲ JĎ Mk¡ĎŇ xĎ wĘ Nob¿Ň nĎ=Ny’ĲĄ tŇ ’Ň zĳŁ =lJĎ =tŇ ’Ć ì¡Ň tĘŇ o’Ĳ MyhËĂ Łl’Ĺ 40

rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : OĎ UĲĆ mĂ lD¿ČgĘŇ’Ć ’i¡Ą JĂ hČ qr¿Č yUĳĂ ‘Č=lJĎ qèăČ yĂ ìŇ yj¡Ă =l‘Č wĘ ytĂŔ yBĄ =l‘Č 41

rsČ IĎÄwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=lJĎ l‘¡Č ìŔ tĘŇ ’ĲŁ yêĂ tăČŇ nĎ Éh’Ą rĘ PŇ ĳĄsoy=l’Ć hŇ ‘¡Ł rĘjČ 42

SBąĄ lĘ IČwČ PŇ ĳĄsoy dŇ yăČ=l‘Č Ht¡ĎŇ ’Ł Nê¿Ą IĂwČ odŔ yĎ l‘ăČmĄ Éoê‘Ę BČ TČ =tŇ ’Ć hŇ ‘ąŁ rĘjČ
otę ’Ł bŇ JăĄ rĘIČwČ : orĲ’Ň CĎYČ =l‘Č bŇ h¡Ď EĎhČ dŇ b¿ĂŇ rĘ MWĆ IËĎwČ SSĄŔ =ydĄŇ gĘŇBĂ ÉotŇ ’Ł 43

l‘¡Č otŔ ’Ł NotăŇ nĎ wĘ ëŇ rĳĄbĘŇ ’Č wyn¡ĎpĎŇ lĘ C’¿ rĘř qĘ IĂwĲČ olŔ =rSĆ ’Ğ ÉhnĆSĘ UĂ hČ tŇ bĆŇ JąĆ rĘmĂ BĘ
ìŇ ydĆę ‘ĎlĘ bĂŇ C hŇ ‘ĳŁ rĘpČŇ ynăĂ’Ğ PŇ ¡Ąsoy=l’Ć hŇ ‘ËŁ rĘjČ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=lJĎ 44

’rĎÄ qĘ IĂwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=lkĎŇ BĘ ol¡ gĘŇrČ=tŇ ’Ć wĘ odËŇ yĎ=tŇ ’Ć Sy’ÌĂ MyrĂÄ yĎ=âlĲ 45

yřTĂ oj¿ =tŇ BČ tŇ nČę sĘ ’ĲĎ =tŇ ’Ć olă =NêĆ IĂwČ ůxČ nĄ‘Ęř jČ tŇ năČpĘŇ YĲĎ ÈPsĄ oy=MSĲĄ hŇ ‘¿Ł rĘpČŇ
ÉPsĄ oywĘ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=l‘Č PŇ ¡Ąsoy ’Y¿Ą IĄwČ hŇ èĳĎ ’Ă lĘ N’¡Ł Nh¿Ą JŁ ‘rČpËĆŇ 46

ÉPsĄ oy ’YąĄ IĄwČ MyĂrĳĎYĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ hŇ ‘ăŁ rĘjČ yn¡ĄpĘŇ lĂ odě mĘ ‘ĎBĘ hŇ nĎŔ SĎ MySăĂ ŁlSĘ =NBĆ
‘bČŇ S¡Ć BĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ W‘ČêăČ wČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=lkĎŇ BĘ rb¡ŇŁ ‘ĞIĲČwČĲ hŇ ‘ŔŁ rĘpČŇ ynăĄpĘŇ QĂ mĂ 47

rSąĆ ’Ğ Mř ynĂęSĎ ‘bČŇ SăĆ ű lkĆŇ ’ăŁ =lJĎ =tŇ ’Ć ZBÂŁ qĘ IĂwČ : MyYĲĂ mĎ qĘ lĂ ‘bĳĎŇ vĎ hČ ynăĄSĘ 48

rS¿Ć ’Ğ ry‘ËĂhĎ =hŇ dĲĄŇ WĘ lkĆŇ ’ÌŁ MyrĳĂ‘ĎBĲĆ lkĆŇ ’¡Ł =NêĆ IĲĂwČ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ ÉCyhĎ
hŇ BăĄ rĘhČ MI¡ĎhČ lox¿ JĘ rBËĎ PŇ ¿Ąsoy rBÄŁ YĘ IĂwČ : HkĲĎŇ otŇ BĘ Nt¿ČŇ nĎ hĎ yt¡ĆŇ bŇŁ ybĲĂŇ sĘ 49

MynĂŔ bĎŇ ynăĄSĘ ÉdQČř yĚ PŇ ąĄsoylĘ C : rjĲĎ sĘ mĂ Ny’¿Ą=yJĂ rj¡Ł sĘ lĂ ld¿ČŇ xĎ =yJĲĂ dŇ ‘ËČ dŇ ’ĳŁ mĘ 50

‘rČp¡ĆŇ yřTĂ oj¿ =tŇ BČ tŇ nČŔ sĘ ’ĲĎ ÉoQ=hŇ dĎŇ lĘ yĲĎ rSąĆ ’Ğ bŇ ‘ĳĎrĎhĲĎ tŇ năČSĘ ’ob¡Ň êĎ MrĆT¿ĆBĘ
ÉMyhĂ Łl’Ĺ ynĂ èąČ nČ=yJĲĂ hŇ èĳĆ nČmĘ rok¡Ň BĘ hČ MS¿Ą =tŇ ’Ć PŇ ËĄsoy ’r¿ĎqĘ IĂwČ : No’Ĳ Nh¿Ą JŁ 51

ylm‘=lk=t’
.d"ydw w"dx ,w"d ,h"dx ,b"d Nkw xČnĄ‘ĞjČ ’"s v.45 .s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +g Nkw ’rĎqĘIĂwČ ’"s v.43

l"Y v.48 .yrqw bytk hlm ’dx ‘rČpĆyTĂ oj y’xndml ,hlm ’dx yrqw Nylm Nyrt bytk y’br‘ml v.45
y’br‘ml v.50 .n"b Nkw Zmq dQĎ yĚ yllhb v.50 .‘"tw V"x Nk +wgw Zr’b ‘bĎ vĎ hČ hyĎhĎ rV’ MynĂèĎ hČ ‘bV

.yrqw bytk hlm ’dx ‘rČpĆyTĂ oj y’xndml ,hlm ’dx yrqw Nylm Nyrt bytk
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52 MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć ’răĎqĎ yn¡ĂèĄ hČ MS¿Ą tŇ ’ËĄ wĘ : ybĲĂŇ ’Ď tŇ yB¿Ą =lJĎ tŇ ’¡Ą wĘ ylĂŔ mĎ ‘Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć
53 ‘bĳĎŇ vĎ hČ ynăĄSĘ ‘bČŇ S¡Ć hŇ nĎ ylĆěkĘŇ êĂ wČ : yyĲĂnĘ ‘Ď ZrĆ’¿ĆBĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ ynĂ r¿ČpĘŇ hĂ =yJĲĂ
54 ’obŔ lĎ Éb‘ĎrĎhĲĎ ynąĄSĘ ‘bČŇ SăĆ hŇ nĎ yQĆÁxĂ êĘ wČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆBĘ hŇ y¡ĎřhĎ rS¿Ć ’Ğ

MyĂr¡ČYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=lkĎŇ bĘŇ C tŇ oYŔ rĎ’ĞhăĎ =lkĎŇ BĘ Éb‘ĎrĎ yhąĂ yĘwČ PŇ ĳĄsoy rmăČ ’Ď rS¡Ć ’ĞJĲČ
55 hŇ ‘¡Ł rĘjČ =l’Ć M‘ËĎhĎ q‘¿ČYĘ IĂwČ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆ=lJĎ Éb‘ČrĘêĂ wČ : MxĆ lĲĎ hŇ yĎh¿Ď

rm¿Č ’Ň yŁ =rSĆ ’Ğ PŇ sĄŔ oy=l’Ć CkăŇ lĘ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ =lkĎŇ lĘ hŇ ‘ąŁ rĘjČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ MxĆ QĳĎlČ
56 PŇ sĄÁ oy xêČÄ pĘŇ IĂwČ ZrĆ’ĳĎhĎ ynăĄjĘ =lJĎ l‘¡Č hŇ yĎŔhĎ bŇ ‘ăĎrĎhĲĎ wĘ : CWĲ ‘ĞêĲČ Mk¡ĆŇ lĎ

ZrĆ’¿ĆBĘ bŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ qz¿ČxĹIĲĆwČ MyĂrČŔ YĘ mĂ lĘ rBăŁ SĘ IĂwČ ÉMhĆ BĎ rSąĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’ĲĆ
57 qz¿ČxĎ =yJĲĂ PŇ ĳĄsoy=l’Ć rB¡Ł SĘ lĂ hŇ mĎ yĘrČŔ YĘ mĂ C’BăĎ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ =lkĎŇ wĘ : MyĂrĲĎYĘ mĂ

bm rmĆ ’Ň IąŁ wČ MyĂrĳĎYĘ mĂ BĘ rbĆŇ S¡Ć =SyĆ yJ¿Ă bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ ’rĘIăČwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lkĎŇ BĘ bŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ
2 rbĆŇ S¡Ć =SyĆ yJ¿Ă yêĂ ‘Ę mČŔ SĎ hŇ eăĄhĂ rmĆ ’Ň ŁIěwČ : C’Ĳ rĎtĘŇ êĂ hŇ UĎ l¡Ď wynĎŔ bĎŇ lĘ ÉbqŁ ‘ĞyĲČ
3 Cd¿Ň rĘIĲĄwČ : tŇ CmĲ nĎ âl¿ wĘ hŇ y¡ĆxĘ nĲĂ wĘ MèĎŔ mĂ CnlăĎ =CrbĘŇ SĂ wĘ ÉhUĎ SĎÄ =CdŇ rĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ BĘ
4 PŇ sĄŔ oy yxăĂ ’Ğ ÉNymĂ yĎnĘ BĂ =tŇ ’Ć wĘ : MyĂrĲĎYĘ UĂ mĂř rB¡Ď rB¿Ł SĘ lĂ hŇ rĳĎWĎ ‘Ğ PŇ ¡Ąsoy=yxĲĄ ’Ğ
5 ÉC’bÄŁ IĎwČ : NosĲ ’Ď Ce’¡Ć rĎqĘ yĂ=NjĆ rmČŔ ’Ď yJăĂ wyxĳĎ’Ć =tŇ ’Ć bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ xl¿Č SĎ =âlĲ

: N‘ČnĲĎJĘ ZrĆ’¿ĆBĘ bŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ hŇ y¿ĎhĎ =yJĲĂ My’ĳĂ BĎ hČ ëŇ otăŇ BĘ rB¡Ł SĘ lĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ
6 ZrĆ’ĳĎhĎ M‘ăČ=lkĎŇ lĘ ryB¡Ă SĘ UČ hČ ’Ch¿ ZrĆ’ĎŔ hĎ =l‘Č TyQăĂ èČ hČ ’Chť PŇ sĄę oywĘ
7 wyx¡Ď ’Ć =tŇ ’Ć PŇ ËĄsoy ’rĘI¿ČwČ : hŇ YĎ rĘ’ĲĎ MyĂj¡Č’Č ol¿ =CwxĞêĲČSĘ IĂwČ PŇ sĄŔ oy yxăĄ ’Ğ ÉC’bÄŁ IĎwČ

NyĂ’ăČmĄ ÉMhĆ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ tŇ oSę qĎ MêăĎ’Ă rBÌĄdČŇ yĘwČ MhĆÁ ylĄ ’Ğ rJĄÄ nČtĘŇ IĂwČ MrĳĄJĂ IČwČ
8 wyxĳĎ’Ć =tŇ ’Ć PŇ ¡Ąsoy rJ¿ĄIČwČ : lkĆŇ ’ĲŁ =rBĎ SĘ lĂ N‘Čn¡ČJĘ ZrĆ’¿ĆmĄ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ MtĆŔ ’Ň BĎ
9 MhĳĆ lĎ Ml¡Č xĎ rS¿Ć ’Ğ tŇ omŔ ŁlxĞhĲČ tŇ ’Ą ť PŇ sĄŔ oy rJăŁ zĘIĂwČ : ChrĲĚJĂ hĂ âl¿ Mh¡Ą wĘ

: MtĲĆŇ ’Ň BĎ ZrĆ’¡ĎhĎ tŇ w¿ČrĘ‘Ć=tŇ ’Ć tŇ o’Ë rĘlĂ MêĆŔ ’Č MylăĂ GĘ rČmĘ ÉMhĆ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
10, 11 yn¿ĄBĘ CnQĎěJĚ : lkĆŇ ’ĲŁ =rBĎ SĘ lĂ C’B¡Ď ìŇ yd¿ĆŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ ynĳĂdŇŁ ’Ğ âlă wyl¡Ď ’Ą Cr¿mĘ ’Ň IĲŁ wČ

12 rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : MylĲĂ GĘ rČmĘ ìŇ yd¡ĆŇ bĎŇ ‘Ğ Cy¿hĎ =âlĲ CnxĘ nČŔ ’Ğ MynăĂJĄ CnxĘ nĳĎ dŇ x¡Ď ’Ć =Sy’ĲĂ
13 MynăĄSĘ Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ : tŇ o’Ĳ rĘlĂ Mt¿ĆŇ ’Ň BĎ ZrĆ’¡ĎhĎ tŇ w¿ČrĘ‘Ć=yJĲĂ âlě MhĳĆ lĄ ’Ğ

hŇ eĄÄhĂ wĘ N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĆBĘ dŇ x¡Ď ’Ć =Sy’ĲĂ yn¿ĄBĘ CnxĘ nËČ’Ğ ű MyxÌĂ ’Č ìŇ ydĆÄ bĎŇ ‘Ğ žrWĎ ‘Ď
14 ’Chę PŇ ĳĄsoy Mh¡Ć lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : CenĲĆ y’Ą dŇ x¡Ď ’Ć hĲĎ wĘ MoIŔhČ ÉCnybĂÄ ’Ď =tŇ ’Ć NTąŁ uĎ hČ

rV’
Nkw MyĂrĎYĘ mĂ BĘ ’"s v.3 .bm .x"m qwsp ly‘l Nyy‘ : ‘"tw V"x Nkw yrqw bytk CyhĎ ’"s ,CyhĎ rybs v.53

.b"dw ’"d
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yxąĄ CnxĳĄ BĎ êĂ tŇ ’Ň z¡Ł BĘ : MêĲĆ’Č Myl¿Ă GĘ rČmĘ rm¡Ł ’Ň lĄ MkËĆŇ lĄ ’Ğ yêĂ rĘBÌČDĂ rSĆÄ ’Ğ 15

CxÄ lĘ SĂ : hŇ eĎhĲĄ NT¡Ł uĎ hČ Mk¿ĆŇ yxĂ ’Ğ ’obËŇ BĘ =M’Ă yJÌĂ hŇ EĆŔmĂ C’ă YĘ êĲĄ=M’Ă Éh‘Ł rĘpČŇ 16

MkĆŔ yrĄbĘŇ DĂ ÉCnxĞBĲĎ yĲĂwĘ CrŔ sĘ ’ăĎ hĄ ÉMêĆ’Č wĘ ůMkĆŇ yxĂ ’Ğ=tŇ ’Ć xuăČyĂwĘ ÈdxĎ ’Ć MJăĆ mĂ
PŇ s¿Ł ’ĹIĲĆwČ : MêĲĆ’Č Myl¡Ă GĘ rČmĘ yJ¿Ă hŇ ‘ŔŁ rĘpČŇ yxăĄ âlě=M’Ă wĘ MkĳĆŇ êĘ ’Ă tŇ m¡Ć ’ĹhĲČ 17

sŘ39 MoIăBČ ÉPsĄ oy MhąĆ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MymĲĂ yĎ tŇ SĆ Łl¿ SĘ rm¡Ď SĘ mĂ =l’Ć MtËĎŇ ’Ł 18

MêĆŔ ’Č MynăĂJĄ =M’Ă : ’rĲĄyĎ yn¿Ă’Ğ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ =tŇ ’Ć CyĳxĘ wĲĂ CW¡ ‘Ğ tŇ ’Ň z¿Ł ySĂŔ ylĂ èĘ hČ 19

rbĆŇ S¡Ć C’ybĂŔ hĎ CkăŇ lĘ ÉMêĆ’Č wĘ MkĳĆŇ rĘmČ SĘ mĂ tŇ ybăĄŇ BĘ rs¡Ą ’Ď yĲĄ dŇ xĎŔ ’Ć MkăĆŇ yxĂ ’Ğ
Mk¡ĆŇ yrĄbĘŇ dĂŇ Cn¿mĘ ’ĲĎ yĄwĘ ylČŔ ’Ą C’ybăĂŇ êĎ ÉNTŁ uĎ hČ MkąĆŇ yxĂ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ : MkĲĆŇ yêĄBĲĎ Nob¿Ň ‘ĞrĲČ 20

ű MymăĂ SĄ ’Ğ È lbĎŇ ’Ğ wyxĂę ’Ď =l’Ć Sy’ăĂ CrÂmĘ ’Ň IĲŁ wČ : NkĲĄŇ =CW‘ĞIĲČwČ CtŇ Cmĳ tĎŇ âlă wĘ 21

Cnyl¡Ą ’Ą on¿ nĘ xĲČ tĘŇ hĂ BĘ oSË pĘŇ nČ tŇ r¿ČYĎ Cny’ĂÁ rĎ rSĆÄ ’Ğ ůCnyxĂ ’Ď =l‘Č ÈCnxĘ nČ’Ğ
NbĄÄ C’rĘ žN‘Č IČwČ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ hŇ r¡Ď~Ď hČ CnylĄŔ ’Ą hŇ ’Ď BăĎ ÉNJĄ =l‘Č Cn‘Ę mĳĎ SĎ âlă wĘ 22

dŇ lĆ I¡ĆbČŇ C’¿ TĘ xĆ êĲĆ=l’Č rmËŁ ’Ň lĄ ű MkÌĆŇ ylĄ ’Ğ yêĂ rĘmČÄ ’Ď ž’olhĞ rmęŁ ’Ň lĄ MtĎÁ ’Ł
‘Čm¡Ą SŁ yJ¿Ă C‘Ŕ dĘŇ yĲĎ âlă ÉMhĄ wĘ : SrĲĎdĘŇ nĂ hŇ e¿ĄhĂ om¡ DĎ=MgČŇ wĘ MêĳĆ‘Ę mČ SĘ âlă wĘ 23

ÉMhĆ lĄ ’Ğ bŇ SĎ IąĎwČ OĘ bĘŇ IĳĄwČ Mh¡Ć ylĄ ‘ĞmĲĄ bŇ i¿Ł IĂwČ : MtĲĎŇ nŁ yBĲĄ Zyl¡Ă UĄ hČ yJ¿Ă PŇ ĳĄsoy 24

: MhĲĆ ynĄy‘ĲĄlĘ ot¡Ň ’Ł rs¿Ł ’ĹIĲĆwČ No‘Ŕ mĘ SĂ =tŇ ’Ć ÉMêĎ’Ă mĲĄ xuąČIĂwČ MhĆŔ lĄ ’Ğ rBăĄ dČŇ yĘwČ
Sy’ăĂ ÉMhĆ yjĄ sĘ JČ bŇ ySąĂ hĎ lĘ C ůrBĎ ÈMhĆ ylĄ JĘ =tŇ ’Ć C’ă lĘ mČ yĘwČ PŇ sĄę oy wYăČ yĘwČ 25

C’¿ WĘ IĂwČ : NJĲĄ Mh¡Ć lĎ W‘Č I¿ČwČ ëŇ rĆDĳĎlČ hŇ d¡ĎŇ YĄ MhËĆ lĎ tŇ t¿ĄŇ lĎ wĘ ouŔ WČ =l’Ć 26

ouę WČ =tŇ ’Ć dŇ xĎÁ ’Ć hĲĎ xêČÄ pĘŇ IĂwČ : MèĲĎ mĂ Ck¡Ň lĘ IĲĄwČ MhĳĆ yrĄmĲŁ xĞ=l‘Č Mr¡ĎbĘŇ SĂ =tŇ ’Ć 27

yp¿ĂŇ BĘ ’Ch¡ =hŇ eĄhĂ wĘ ojŔ sĘ JČ =tŇ ’Ć É’rĘIČwČ Nolĳ UĎ BČ or¡mŁ xĞlĲČ ’ojË sĘ mĂ tŇ t¿ĄŇ lĎ
yêĳĂ xĘ êČmĘ ’Č bĘŇ hŇ eăĄhĂ Mg¡ČŇ wĘ yjĂŔ sĘ JČ bŇ SăČ Ch ÉwyxĎ ’Ć =l’Ć rmĆ ’Ň IąŁ wČ : oêĲ xĘ êČmĘ ’Č 28

Myh¡Ă Łl’Ĺ hŇ W¿Ď ‘Ď tŇ ’Ň EËŁ =hŇ mČ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉwyxĂ ’Ď =l’Ć Sy’ąĂ CdÂrĘxĆ IĲĆwČ MBĎę lĂ ’YăĄ IĄwČ
tŇ ’ËĄ olŔ CdŇ yGăĂIČwČ N‘ČnĳĎJĘ hŇ YĎ rĘ’ăČ Mh¡Ć ybĂŇ ’Ğ bŇ q¿Ł ‘ĞyĲČ=l’ĲĆř C’bËŇŁ IĎwČ : CnlĲĎ 29

tŇ oSĳ qĎ Cnê¡Ď’Ă ZrĆ’ËĎhĎ yn¿ĄdŇŁ ’Ğ Sy’ĂÄ hĎ rBĆ DĂţ : rmĲŁ ’Ň lĄ Mt¡ĎŇ ’Ł tŇ r¿Ł uŁ hČ =lJĎ 30

âl¿ CnxĘ nĳĎ’Ğ MynăĂJĄ wyl¡Ď ’Ą rmĆ ’Ň e¿Ł wČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć Myl¡Ă GĘ rČmĘ JĲĂ CntĎŔ ’Ł NêăĄ IĂwČ 31

CenĆŔ y’Ą dŇ xăĎ ’Ć hĲĎř CnybĳĂŇ ’Ď ynăĄBĘ Myx¡Ă ’Č CnxĘ nËČ’Ğ rW¿Ď ‘Ď=MynĲĄSĘ : MylĲĂ GĘ rČmĘ Cnyy¡ĂhĎ 32

ynăĄdŇŁ ’Ğ ÉSy’Ă hĎ CnylĄę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : N‘ČnĲĎJĘ ZrĆ’¿ĆBĘ Cnyb¡ĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć MoIËhČ NT¿Ł uĎ hČ wĘ 33

yêĂŔ ’Ă CxyeăĂhČ ÉdxĎ ’Ć hĲĎ MkąĆŇ yxĂ ’Ğ MêĳĆ’Č Myn¡ĂkĄŇ yJ¿Ă ‘dČŔ ’Ą tŇ ’Ň zăŁ BĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ
Nwb‘r=t’w

.’"y qwsp ly‘l Nyy‘ : s"tw V"x Nkw dxĎ’ĆhĎ wĘ ’"s v.32 .gtm ’lb bqŁ ‘ĞyĲČ=l’Ć ’"sb v.29
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34 ůylČ ’Ą ÈNTŁ uĎ hČ MkăĆŇ yxĂ ’Ğ=tŇ ’Ć C’ybĂŇ hĎ wĘţ : CkŇ lĲĄ wĎ Cx¿ qĘ Mk¡ĆŇ yêĄBĲĎ Nob¿Ň ‘ĞrĲČÍtŇ ’Ć wĘ
NêăĄ’Ć ÉMkĆŇ yxĂ ’Ğ=tŇ ’Ćř MêĳĆ’Č Myn¡ĂkĄŇ yJ¿Ă MêĆŔ ’Č ÉMylĂ GĘ rČmĘ âlą yJăĂ hŇ ‘Ďę dĘŇ ’ĲĄ wĘ

35 Sy’¿Ă =hŇ eĄhĂ wĘ MhĆŔ yuĄWČ MyqăĂ yrĂmĘ MhĄ ť yhĂę yĘwČ : CrxĲĎ sĘ êĂ ZrĆ’¡ĎhĎ =tŇ ’Ć wĘ MkĆŔ lĎ
Mh¡Ć ybĂŇ ’Ğ wĲČ hŇ UĎ h¿Ą MhËĆ yjĄ sĘ JČ tŇ orÌrŁ YĘ =tŇ ’Ć C’ÂrĘIĂwČ ouĳWČ BĘ oj¡ sĘ JČ =rorĲYĘ

36 PŇ ąĄsoy MêĳĆlĘ JČ SĂ yt¡ĂŇ ’Ł MhĆŔ ybĂŇ ’Ğ bŇ qăŁ ‘ĞyĲČ ÉMhĆ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : C’rĲĎyIĂwČ
37 rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ nĎQĲĎ kĚŇ Cy¿hĎ yl¡Č ‘Ď CxuĎŔ êĂ NmăĂ yĎnĘ BĂ =tŇ ’Ć wĘ CenĆŔ y’Ą No‘ămĘ SĂ wĘ ÉCenĆÄ y’Ą

Ce’¡Ć ybĂŇ ’Ğ âl¿ =M’Ă tŇ ymĂŔ êĎ ÉynČbĎŇ ynąĄSĘ =tŇ ’Ć rmŔŁ ’Ň lĄ wybăĂŇ ’Ď =l’Ć ÉNbĄŇ C’rĘ
38 dŇ r¿ĄyĄ=âlĲ rmĆ ’Ň ŁIěwČ : ìŇ ylĲĆ ’Ą Ceb¿ĆŇ ySĂ ’Ğ yn¡Ă’Ğ wĲČ ydĂŔ yĎ=l‘Č ÉotŇ ’Ł hŇ nąĎêĘ ìŇ ylĳĆ’Ą

ÉNos’Ď Ch’ąĎ rĎqĘ C r’Ďę SĘ nĂ oDăbČŇ lĘ ’ChÌ wĘ tŇ mĄÁ wyxĂÄ ’Ď =yJĲĂ MkĳĆŇ UĎ ‘Ă yn¡ĂBĘ
: hŇ lĎ o’Ĳ SĘ Nog¡Ň yĎBĘ ytËĂŇ bĎŇ yWĲĄ =tŇ ’Ć MêÌĆdĘŇ rČohĲ wĘ HbĎŔ =CkŇ lĘ êĲĄ rSăĆ ’Ğ ÉërĆDĆÄ BČ

gm, 2 rbĆŇ èĆŔ hČ =tŇ ’Ć lkăŇŁ ’ĹlĲĆ ÉCQJĂ rSąĆ ’ĞJĲČ yhĂę yĘwČ : ZrĆ’ĲĎ BĎ dŇ b¿ĄŇ JĎ bŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ wĘ
Cnl¿Ď =CrbĘŇ SĂ CbŇ S¡Ě MhĆŔ ybĂŇ ’Ğ ÉMhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ MyĂrĳĎYĘ UĂ mĂ C’yb¡ĂŇ hĄ rS¿Ć ’Ğ

3 Sy’ąĂ hĎ CnBĎÄ žd‘Ă hĄ dŇ ‘ăĄhĎ rmĳŁ ’Ň lĄ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ wylËĎ ’Ą rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : lkĆŇ ’ĲŁ =T‘ČmĘ
4 xČ Q¿Ą SČ mĘ ìËŇ SĘ yĆ=M’Ă : MkĲĆŇ êĘ ’Ă Mk¿ĆŇ yxĂ ’Ğ yê¡Ă lĘ BĂ ynČŔ pĎŇ C’ă rĘtĂŇ =âlĲ ÉrmŁ ’Ň lĄ
5 xČ Q¡Ą SČ mĘ ì¿Ň nĘ y’ĲĄ =M’Ă wĘ : lkĆŇ ’ĲŁ ì¡Ň lĘ hŇ r¿ĎBĘ SĘ nĂ wĘ hŇ dĎě rĘnĲĄ CnêĳĎ’Ă Cnyx¡Ă ’Ď =tŇ ’Ć

Mk¿ĆŇ yxĂ ’Ğ yê¡Ă lĘ BĂ ynČŔ pĎŇ C’ă rĘtĂŇ =âlĲ ÉCnylĄÄ’Ą rmąČ ’Ď Sy’ĂÂhĎ =yJĲĂ dŇ rĳĄnĄ âlă
6 dŇ o‘¿hČ Sy’ĂŔ lĎ dŇ yGăĂhČ lĘ ylĳĂ Mt¡ĆŇ ‘Ł rĲĄhĞ hŇ m¿Ď lĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MkĲĆŇ êĘ ’Ă
7 rmęŁ ’Ň lĄ CnêĄÁ dĘŇ lČ omĲ lĘ C CnlăĎ Sy’Ă hĎ ţ=l’Č SĲĎ lo’ă SĎ CrÃ mĘ ’Ň IĲŁ wČ : x’ĲĎ Mk¡ĆŇ lĎ

MyrăĂbĎŇ DĘhČ yj¡Ă =l‘Č olŔ =dŇ GĆnČÄ wČ x’ĎŔ MkăĆŇ lĎ SyăĄhĞ ÉyxČ Mk¿ĆŇ ybĂŇ ’Ğ dŇ o‘Ä hČ
8 hŇ dĎÁ ChyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MkĲĆŇ yxĂ ’Ğ=tŇ ’Ć CdŇ yr¡Ăoh rmČŔ ’Ň yŁ yJăĂ ‘dČŔ nĄ ‘Č odăŇ yĎhĞ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ

ÉhyĆxĘ nĲĂ wĘ hŇ kĎŇ ĳĄlnĄwĘ hŇ mĎ Cqă nĎ wĘ yê¡Ă ’Ă r‘ČeËČhČ hŇ x¿Ď lĘ SĂ wybĂę ’Ď l’ăĄ rĎWĘ yĂ=l’Ć
9 yd¡ĂŇ IĎmĂ CebĆŔ rĘ‘Ć’ĲĆ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ : CnjĲĄř TČ =MGČ hŇ ê¡Ď’Č =MgČŇ CnxĘ n¿Č’Ğ=MGČ tŇ CmŔ nĎ âlă wĘ

ì¡Ň lĘ ytĲĂŇ ’Ň T¿Ď xĎ wĘ ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ wyêăĂ gĘŇ~Č hĂ wĘ ÉìylĆÄ’Ą wytąĂŇ ’Ł ybĲĂŇ hĞ âlÄ=M’Ă CeSĳĆ qĘ bČŇ êĘ
10 : MyĂmĲĎ ‘ĞpĲČŇ hŇ z¿Ć CnbĘŇ S¡Č hŇ ê¿Ď ‘Č=yJĲĂ CnhĘ mĳĎ hĘ mČ tĘŇ hĲĂ ’lăĄ Cl yJ¡Ă : MymĲĂ IĎhČ =lJĎ
11 CxÂqĘ ůCW‘Ğ tŇ ’Ň zăŁ È’opŇ ’Ą ű NJăĄ =M’Ă MhĆę ybĂŇ ’Ğ l’ăĄ rĎWĘ yĂ MhĆÁ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ

T‘ăČmĘ C ÉyrĂYĽ T‘ąČmĘ hŇ xĳĎ nĘ mĂ Sy’¡Ă lĎ CdŇ yr¿ĂohwĘ MkĆŔ ylĄ kĘŇ BĂ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ tŇ rąČmĘ EĂmĂ
Vbd
.r"tw s"t ,‘"t Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.34 .T"y qwsp ly‘l Nyy‘ : s"tw ‘"t ,’"t Nkw Nwb‘r rbĆ SĆ l"Y v.33

.V"xw b"d Nkw ’lm CnyjĄTČ ’"s v.8 .gm
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MkĳĆŇ dĘŇ yĆbĘŇ Cxă qĘ hŇ n¡ĆSĘ mĂ PŇ sĆ k¿ĆŇ wĘ : MydĲĂŇ qĄSĘ C Myn¡ĂTĘ BĎ TŁlŔ wĎ tŇ ’Ň kăŇŁ nĘř SbČŔ DĘ 12

yl¿Č C’ MkĆŔ dĘŇ yĆbĘŇ CbŇ ySăĂ êĎ ÉMkĆŇ ytĄŇ xĲŁ êĘ mĘ ’Č ypąĂŇ BĘ bŇ SĎÄ CUhČ PŇ sĆ JĆÁ hČ =tŇ ’Ć wĘ
sŘ40 l’ăĄ wĘ : Sy’ĲĂ hĎ =l’Ć CbŇ CřS¿ CmCq¡ wĘ CxqĳĎ Mk¡ĆŇ yxĂ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ : ’ChĲ hŇ G¡ĆSĘ mĂ 13, 14

Mk¿ĆŇ yxĂ ’Ğ=tŇ ’Ć MkËĆŇ lĎ xQ¿Č SĂ wĘ Sy’ĂŔ hĎ ynăĄpĘŇ lĂ ÉMymĂ xĞrĲČ MkąĆŇ lĎ NêĄÄ yĂ yDČę SČ
ÉMySĂ nĎ’ĞhĲĎ Cxą qĘ IĂwČ : yêĂ lĘ kĲĎŇ SĎ yêĂ lĘ k¡ŇŁ SĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ ynĂě’Ğ wĲČ NymĳĂ yĎnĘ BĂ =tŇ ’Ć wĘ rx¡Ą ’Č 15

ÉCmqĚÄ IĎwČ NmĳĂ yĎnĘ BĂ =tŇ ’Ć wĘ Md¡ĎŇ yĎbĘŇ Cx¿ qĘ lĲĎ PŇ sĆ JËĆ =hŇ nĆSĘ mĂ C tŇ ’Ň ŁEŔhČ hŇ xăĎ nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć
ůNymĂ yĎnĘ BĂ =tŇ ’Ć ÈMêĎ’Ă PŇ ăĄsoy ’rĘIČÄwČ : PŇ sĲĄ oy yn¿ĄpĘŇ lĂ Cd¡Ň mĘ ‘Č IĲČwČ Mř yĂrČŔ YĘ mĂ CdăŇ rĘIĲĄwČ 16

ÉxbČŇ TĆÄ xČ bąŇŁ TĘ C hŇ tĎŇ yĘBĳĎhČ MyS¡Ă nĎ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć ’b¿ĄŇ hĎ otŔ yBĄ =l‘Č rSăĆ ’ĞlĲČ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ
rS¡Ć ’ĞJĲČ Sy’ĂŔ hĎ W‘Č IăČwČ : MyĂrĲĎhĽ~ĲĎ BČ Ĳ MyS¡Ă nĎ’ĞhĲĎ Cl¿ kĘŇ ’Ň yĲŁ yêËĂ ’Ă yJ¿Ă NkĄŔ hĎ wĘ 17

C’ă rĘyIĲĂwČ : PŇ sĲĄ oy hŇ tĎŇ yB¿Ą MyS¡Ă nĎ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć Sy’ËĂ hĎ ’b¿ĄŇ IĎwČ PŇ ĳĄsoy rmăČ ’Ď 18

bŇ èąĎ hČ ÉPsĆ JĆÄ hČ rbąČŇ DĘ=l‘Č Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ ůPsĄ oy tŇ yBăĄ ÈC’bĘŇ ChĲ yJăĂ MySĂę nĎ’ĞhĲĎ
ljăĄ nČtĘŇ hĂ lĘ C ÉCnylĄÄ‘Ď lląĄ GŁ tĘŇ hĂ lĘ My’ĳĂ bĎŇ CmĲ CnxĘ n¡Č’Ğ hŇ QĎŔ xĂ êĘ BČ ÉCnytĄÄ xŁ êĘ mĘ ’Č BĘ
Sy’ĂŔ hĎ =l’Ć ÉCSGĘ IĂwĲČ : CnyrĲĄmŁ xĞ=tŇ ’Ć wĘ Myd¡ĂŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ CntËĎŇ ’Ł tŇ xČ qÌČlĎ wĘ CnylĄŔ ‘Ď 19

yBăĂ Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ : tŇ yĂBĲĎ hČ xtČŇ j¿Ć wyl¡Ď ’Ą Cr¿BĘ dČŇ yĘwČ PŇ ĳĄsoy tŇ yBăĄ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ 20

=l’Ć Cn’Ň băĎŇ =yJĂ yhĂÂ yĘwĲČ : lkĆŇ ’ĲŁ =rBĎ SĘ lĂ hŇ Q¡Ď xĂ êĘ BČ CndĘŇ rËČyĎ dŇ r¿Ł yĎ ynĳĂdŇŁ ’Ğ 21

oêŔ xĘ êČmĘ ’Č ypăĂŇ BĘ ÉSy’Ă =PŇ sĆ kĲĆŇ hŇ eąĄhĂ wĘ CnytĄŔ xŁ êĘ mĘ ’Č =tŇ ’Ć ÉhxĎ êĘ pĘŇ eĂ wĲČ NolęUĎ hČ
Cnřd¡ĄŇ yĎbĘŇ CndĘŇ r¿Čoh rxËĄ’Č PŇ sĆ kÌĆŇ wĘ : CnřdĲĄŇ yĎBĘ ot¡Ň ’Ł bŇ SĆ e¿Ď wČ olĳ qĎ SĘ mĂ BĘ Cnj¡Ą sĘ JČ 22

žrmĆ ’Ň IŁ wČ : CnytĲĄŇ xŁ êĘ mĘ ’Č BĘ Cnj¡Ą sĘ JČ MW¿Ď =ymĂ Cn‘Ę dČŔ yĎ âlă lkĆŇ ’ĳŁ =rBĎ SĘ lĂ 23

ÉNomTĘ mČ MkąĆŇ lĎ NtČÄ nĎ ÉMkĆŇ ybĂŇ ’Ğ yhąĄŁl’Ň wĲĄ MkĆÁ yhĄŁlÄ’Ĺ C’rĎę yêĂ =l’Č MkĆÁ lĎ MolÄSĎ
’b¿ĄŇ IĎwČ : No‘Ĳ mĘ SĂ =tŇ ’Ć Mh¡Ć lĄ ’Ğ ’Y¿Ą oIwČ ylĳĎ’Ą ’BăĎ Mk¡ĆŇ jĘ sĘ JČ MkĆŔ ytĄŇ xăŁ êĘ mĘ ’Č BĘ 24

Nê¿Ą IĂwČ MhĆŔ ylĄ gĘŇrČ CYă xĞrĘIĂwČ ÉMyĂmČÄ =NêĆ IĂwČ PŇ ĳĄsoy hŇ tĎŇ yBăĄ MyS¡Ă nĎ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć Sy’ËĂ hĎ
MyĂrĳĎhĽ~ĲĎ BČ Ĳ PŇ ¡Ąsoy ’oB¿ =dŇ ‘Č hŇ xĎŔ nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć ÉCnykĂÄ IĎwČ : MhĲĆ yrĄmĲŁ xĞlĲČ ’oj¡ sĘ mĂ 25

olË Cîř yb¿ĂŇ IĎwČ hŇ tĎŇ yĘBČŔ hČ ÉPsĄ oy ’bąŇŁ IĎwČ : MxĆ lĲĎ ClkĘŇ ’Ň y¿Ł MS¡Ď =yJĂ C‘Ŕ mĘ SĲĎ yJăĂ 26

l’ąČ SĘ IĂwČ : hŇ YĎř rĘ’ĲĎ ol¡ =CwxĞêĲČSĘ IĂwČ hŇ tĎŇ yĘBĳĎhČ Md¡ĎŇ yĎBĘ =rSĆ ’Ğ hŇ x¿Ď nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć 27

Ced¡ĆŇ o‘hĲČ MêĳĆrĘmČ ’Ğ rSăĆ ’Ğ Nq¡ĄEĎhČ Mk¿ĆŇ ybĂŇ ’Ğ MolË SĎ hĞ rmĆ ’Ň ŁIęwČ MolŔ SĎ lĘ ÉMhĆ lĎ
: wĲxtř Vyw Cd¡Ň uĘ IĂwĲČ yxĳĎ CedăĆŇ o‘ Cnyb¡ĂŇ ’Ď lĘ ì¿Ň DĘbĘŇ ‘ČlĘ MolË SĎ Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ : yxĲĎ 28

’Vyw
rd"nq y"k z"T yrqw bytk Nkw hmĎ yĘrČYĘ mĂ rybs v.15 .s"tw V"x Nkw CbCSwĘ ’"s v.13 .yrq tkŁ nĘ v.11

MyĂjČ ’Č ’"s v.26 .Vgdb +’ v.26 .b"dx Nkw CnydĄyĎBĘ ’"s v.22 .‘"t Nkw CnydĄyĎBĘ ’"s v.21 .V"xw
.yrq CwxĞêČSĘ IĂwČ ,bytk CxêČSĘ IĂwČ v.28 .r"tw ‘"t Nkw hYr’
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29 MkăĆŇ yxĂ ’Ğ ÉhzĆhĞ rmĆ ’Ň ŁIęwČ ůoU’Ă =NBĆ ÈwyxĂ ’Ď NymăĂ yĎnĘ BĂ =tŇ ’Ć ’rĘIČÂwČ wynĎę y‘Ą ’văĎ IĂwČ
30 rhăĄ mČ yĘwČ : ynĲĂ BĘ ì¡Ň nĘ xĘ yĎ Myh¿Ă Łl’Ĺ rmČě ’Ň IŁ wČ ylĳĎ’Ą Mê¡ĆrĘmČ ’Ğ rS¿Ć ’Ğ NTŔŁ uĎ hČ

hŇ rĎdĘŇ x¡Č hČ ’b¿ŇŁ IĎwČ tŇ oJĳ bĘŇ lĂ Su¡ĄbČŇ yĘwČ wyxĂŔ ’Ď =l’Ć ÉwymĎ xĞrĲČ CrąmĘ kĘŇ nĂ =yJĲĂ PŇ sĄę oy
31 : MxĆ lĲĎ CmyW¿Ă rmĆ ’Ň I¡Ł wČ qjČŔ ’Č tĘŇ IĂÄwČ ’YĳĄ IĄwČ wyn¡ĎjĎ Zx¿Č rĘIĂwČ : hŇ UĎ SĲĎ OĘ bĘŇ I¿ĄwČ
32 MDĎŔ bČŇ lĘ Éoê’Ă MyląĂ kĘŇ ’ĲŁ hĎ MyrĂÂYĘ UĂ lČ wĘ MDĳĎbČŇ lĘ MhăĆ lĎ wĘ oD¡bČŇ lĘ olË CmyW¿Ă IĎwČ

hŇ b¿ĎŇ ‘ĄotĲŇ =yJĂ MxĆ lĆŔ ÉMyrĂbĘŇ ‘Ă hĲĎ =tŇ ’Ć lkąŇŁ ’ĹlĲĆ MyrĂę YĘ UĂ hČ NClÁkĘŇ CyĲ âlÄ žyJĂ
33 otĳŇ rĎ‘ĲĂYĘ JĂ ry‘¡Ă~Ď hČ wĘ otŔ rĎkăŇŁ bĘŇ JĂ ÉrkŇŁ BĘ hČ wynĎŔ pĎŇ lĘ CbăŇ SĘ IĲĄwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ lĘ ’wh¡Ă
34 ÈwynĎjĎ tŇ ’ăĄ mĄ tŇ ’ÁŁ WĘ mČ ’vĎÄ IĂwČ : Ch‘ĲĄrĄ=l’Ć Sy’¿Ă MyS¡Ă nĎ’ĞhĲĎ Ch¿ mĘ tĘŇ IĂwČ

Cê¿SĘ IĂwČ tŇ odĳŇ yĎ SmăĄ xĎ MQ¡Ď JĚ tŇ ’¿Ł WĘ UČ mĂ NmËĂ yĎnĘ BĂ tŇ ’ÌČ WĘ mČ bŇ rĆêĄÁ wČ ůMhĆ lĄ ’Ğ
dm =tŇ ’Ć ’QĄÂmČ ůrmŁ ’Ň lĄ ÈotŇ yBĄ =l‘Č rSăĆ ’Ğ=tŇ ’Ć wYČÂyĘwČ : oUĲ ‘Ă Cr¡JĘ SĘ IĂwĲČ

Sy’¡Ă =PŇ sĆ JĲĆ MyW¿Ă wĘ tŇ ’ĳĄ WĘ NCl¡ kĘŇ CyĲ rS¿Ć ’ĞJĲČ lkĆŇ ’ŔŁ ÉMySĂ nĎ’ĞhĲĎ tŇ xąŁ êĘ mĘ ’Č
2 tŇ xČ êăČmĘ ’Č ÉypĂŇ BĘ ÉMyWĂ êĎ PŇ sĆ JĆę hČ ‘Č ybăĂŇ GĘ y‘ĂÂybĂŇ GĘ =tŇ ’Ć wĘ : oêĲ xĘ êČmĘ ’Č yp¿ĂŇ BĘ
3 rqĆB¡Ł hČ : rBĲĄ DĂ rS¿Ć ’Ğ PŇ ¡Ąsoy rb¿ČŇ dĘŇ JĂ W‘Č IČěwČ orĳbĘŇ SĂ PŇ sĆ JăĆ tŇ ’¡Ą wĘ NTŔŁ uĎ hČ
4 Èry‘Ă hĎ =tŇ ’Ć C’ă YĘ yĲĎ MhĄ ţ : MhĲĆ yrĄmĲŁ xĞ wĲČ hŇ UĎ h¡Ą CxŔ QĘ SĚ MySăĂ nĎ’ĞhĲĎ wĘ ro’ĳ

yrăĄxĞ’ĲČ PŇ d¡ŇŁ rĘ MCq¿ otŔ yBĄ =l‘Č rSăĆ ’ĞlĲČ ÉrmČ ’Ď PŇ ąĄsoywĘ ůCqyxĂ rĘhĂ âlă
tŇ xČ ê¿Č hŇ ‘¡ĎrĎ Mê¿ĆmĘ QČ SĂ hŇ UĎ lËĎ MhĆŔ lĄ ’Ğ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ ÉMêĎ gĘŇvČ hĂ wĘ MySĳĂ nĎ’ĞhĲĎ

5 oBĳ Sx¡Ą nČ yĘ Sx¿Ą nČ ’Chě wĘ oBŔ ÉynĂ dŇŁ ’Ğ hŇ êąĆSĘ yĂ rSĆÄ ’Ğ hŇ zĆę ’olă hĞ : hŇ bĲĎŇ oT
6 Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć MhĆŔ lĄ ’Ğ rBăĄ dČŇ yĘwČ MgĳĄŇvĂ IČwČ : MtĲĆŇ yWĂ ‘Ğ rS¿Ć ’Ğ Mt¡ĆŇ ‘Ł rĲĄhĞ
7 ÉhlĎ ylĂÄxĎ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘJČ ynĂŔ dŇŁ ’Ğ rBăĄ dČŇ yĘ hŇ UĎ lĎ ť wylĎŔ ’Ą CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ
8 ypăĂŇ BĘ ÉCn’Ň YĎÄ mĎ rSąĆ ’Ğ PŇ sĆř JĆę NhăĄ : hŇ EĲĆhČ rb¿ĎŇ DĎJČ tŇ oW¡ ‘ĞmĲĄ ìŇ ydĆŔ bĎŇ ‘ĞlĲČ

ìŇ ynĆŔ dŇŁ ’Ğ tŇ yBăĄmĂ ÉbnŁ gĘŇ nĂ ëŇ y’Ąę wĘ N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĆmĄ ìŇ yl¡Ć ’Ą Cnb¿ŇŁ ySĂ hĹ CnytĄŔ xŁ êĘ mĘ ’Č
9 CnxĘ nČě’Ğ=MgČŇ wĘ tŇ mĳĄ wĎ ìŇ yd¡ĆŇ bĎŇ ‘ĞmĲĄ oêË’Ă ’Y¿ĄUĎ yĂ rSĆÄ ’Ğ : bŇ hĲĎ zĎ o’¿ PŇ sĆ J¡Ć

10 ’Chĳ =NJĆ Mk¡ĆŇ yrĄbĘŇ dĂŇ kĘŇ hŇ ê¿Ď ‘Č=MGČ rmĆ ’Ň ŁIěwČ : MydĲĂŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ yn¡ĂdŇŁ ’Ň lĲČ hŇ y¿ĆhĘ nĲĂ
11 Crę hĞmĲČ yĘwČĲ : MIĲĂqĂ nĘ Cy¿hĘ êĲĂ Mê¡Ć’Č wĘ dŇ bĆŇ ‘ĎŔ yQăĂ =hŇ yĆhĘ yĲĂ Éoê’Ă ’YąĄUĎ yĂ rSĆÄ ’Ğ
12 WjĄě xČ yĘwČ : oêĲ xĘ êČmĘ ’Č Sy’¿Ă Cx¡ êĘ pĘŇ IĂwĲČ hŇ YĎ rĘ’ĳĎ oê¡xĘ êČmĘ ’Č =tŇ ’Ć Sy’¿Ă CdŇ rËĂoIwČ

: NmĲĂ yĎnĘ BĂ tŇ xČ ê¡ČmĘ ’Č BĘ ‘Č ybĂŔ GĎhČ É’YĄUĎ IĂwČ hŇ QĳĎ JĂ NT¡Ł uĎ bČŇ C lxĄŔ hĄ lodăŇ GĎBČ
w‘rqyw
.‘"tw V"x Nk PsĆJĆhČ l"Y v.8 .+wgw ’wlh PsĆJĆhČ ‘ČybĂ GĘ=t’Ć MêĆbĘ nČgĘ hUĎlĎ wĘ N’k ’Ymn s"tw ‘"tb v.5 .dm
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’bÄŁ IĎwČ : hŇ rĎy‘ĲĂhĎ CbŇ S¡Ě IĎwČ orŔ mŁ xĞ=l‘Č Sy’ăĂ ÉsmŁ ‘ĞIĲČwČĲ MtĳĎŇ ŁlmĘ WĂ C‘¡rĘqĘ IĂwĲČ 13, 14

: hŇ YĎ rĘ’ĲĎ wyn¡ĎpĎŇ lĘ Cl¿ jĘ IĂwČ MSĳĎ CedăĆŇ o‘ ’Ch¡ wĘ PŇ sĄŔ oy hŇ tĎŇ yBăĄ ÉwyxĎ ’Ć wĘ hŇ dąĎŇ ChyĘ
MêĆŔ ‘Ę dČŇ yĘ ’olă hĞ MtĳĆŇ yWĂ ‘Ğ rSăĆ ’Ğ hŇ E¡ĆhČ hŇ W¿Ć ‘ĞUĲČ hČ =hŇ mĲĎ PŇ sĄŔ oy ÉMhĆ lĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 15

ÉrmČ ’Ň eŁ =hŇ mČ hŇ dĎę ChyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ynĂ mĲŁ JĎ rS¿Ć ’Ğ Sy’¡Ă SxËĄ nČ yĘ SxÌĄ nČ=yJĲĂ 16

ìŇ ydĆŔ bĎŇ ‘Ğ NwăŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć É’YĎ mĎ MyhĂę Łl’ĹhĲĎř qDĳĎTČ YĘ eĲĂ =hŇ mČ C rB¡Ą dČŇ eĘ =hŇ mČ ynĂŔ dŇŁ ’Ň lĲČ
: odĲŇ yĎBĘ ‘Č yb¡ĂŇ GĎhČ ’Y¿Ď mĘ nĂ =rSĆ ’Ğ MGËČ CnxĘ nČě’Ğ=MGČ ynĂŔ dŇŁ ’Ň lĲČ ÉMydĂŇ bĎŇ ‘Ğ CeąeĆhĂ
‘Č ybĂÁ GĎhČ ’YĎÄ mĘ nĂ žrSĆ ’Ğ Sy’ĂÃ hĎ tŇ ’Ň zĳŁ tŇ oW¡ ‘ĞmĲĄ yQĂŔ hŇ lĎ ylăĂ xĎ rmĆ ’Ň ŁIěwČ 17

: MkĲĆŇ ybĂŇ ’Ğ=l’Ć Mol¡ SĎ lĘ Cl¿ ‘Ğ MêĆě ’Č wĘ dŇ bĆŇ ‘ĎŔ yQăĂ =hŇ yĆhĘ yĲĂ ’Chť odę yĎBĘ
ìąŇ DĘbĘŇ ‘Č ’nĎÄ=rBĆ dČŇ yĘ ůynĂ dŇŁ ’Ğ yBăĂ ÈrmĆ ’Ň IŁ wČ hŇ dĎę ChyĘ wylĎÁ’Ą SGČÄ IĂwČ+p11, sŘ41 18

: hŇ ‘ĲŁ rĘpČŇ JĘ ìŇ om¡ kĎŇ yJ¿Ă ìŇ DĳĆbĘŇ ‘ČBĘ ì¡Ň jĘ ’Č rxČ y¿Ă=l’Č wĘ ynĂŔ dŇŁ ’Ğ ynăĄzĘ’Ď BĘ ÉrbĎŇ dĎŇ
ÉrmĆ ’Ň ŁeÄ wČ : x’ĲĎ =o’ bŇ ’¡Ď Mk¿ĆŇ lĎ =SyĄhĞ rmĳŁ ’Ň lĄ wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć l’ČŔ SĎ ynăĂdŇŁ ’Ğ 19, 20

’ChÌ rtĄÄ CĎIĂwČ tŇ mĄŔ wyxĂÄ ’Ď wĘ NTĳĎ qĎ Myn¡ĂqĚzĘ dŇ lĆ y¿ĆwĘ NqĄŔ zĎ bŇ ’ăĎ ÉCnlĎÄ=SyĆ ynĂŔ dŇŁ ’Ğ=l’Ć
ylĳĎ’Ą Chd¡ĚŇ rĂohĲ ìŇ ydĆŔ bĎŇ ‘Ğ=l’Ć ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ : obĲŇ hĄ ’Ğ wyb¿ĂŇ ’Ď wĘ oU¡ ’Ă lĘ oDËbČŇ lĘ 21

bŇ zăŁ ‘ĞlĲČ r‘Če¡ČhČ lk¿ČŇ Cy=âlĲ ynĂŔ dŇŁ ’Ğ=l’Ć ÉrmĆ ’Ň ŁeÄ wČ : wylĲĎ ‘Ď yn¡Ăy‘Ą hŇ mĎ yW¿Ă ’Ď wĘ 22

âl¿ =M’Ă ìŇ ydĆŔ bĎŇ ‘Ğ=l’Ć ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ : tŇ mĲĄ wĎ wyb¡ĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć bŇ z¿Č‘Ď wĘ wybĳĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć 23

yJăĂ ÉyhĂ yĘwĲČ : ynĲĎjĎ tŇ o’¿ rĘlĂ NCp¡Ň sĂ tĲŇŁ âl¿ MkĳĆŇ êĘ ’Ă NT¡Ł uĎ hČ Mk¿ĆŇ yxĂ ’Ğ dŇ rËĄyĄ 24

CnybĳĂŇ ’Ď rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : ynĲĂ dŇŁ ’Ğ yr¿ĄbĘŇ DĂ tŇ ’¡Ą olŔ =dŇ GĆeČÄ wČ ybĳĂŇ ’Ď ì¡Ň DĘbĘŇ ‘Č=l’ĲĆ CnylĂŔ ‘Ď 25

žSyĄ=M’Ă tŇ dĆŇ rĳĆlĎ lk¡ČŇ Cn âl¿ rmĆ ’Ň Łeě wČ : lkĆŇ ’ĲŁ =T‘ČmĘ Cnl¿Ď =CrbĘŇ SĂ CbŇ S¡Ě 26

Cnyx¿Ă ’Ď wĘ Sy’ĂŔ hĎ ynăĄjĘ Éto’rĘlĂ lkČę Cn âlă =yJĂ CndĘŇ rČŔ yĎwĘ ÉCnêĎÄ ’Ă NTąŁ uĎ hČ CnyxĂÄ ’Ď
yJ¿Ă MêĆŔ ‘Ę dČŇ yĘ MêăĆ’Č CnylĳĄ’Ą yb¡ĂŇ ’Ď ì¿Ň DĘbĘŇ ‘Č rmĆ ’Ň IËŁ wČ : CnêĲĎ ’Ă Cen¿Ć y’Ą NT¡Ł uĎ hČ 27

PŇ răŁ TĎ ëŇ ’¡Č rmČě ’Ł wĲĎ yêĂŔ ’Ă mĲĄ ÉdxĎ ’Ć hĲĎ ’YąĄ IĄwČ : yêĲĂ SĘ ’Ă yQ¿Ă =hŇ dĎŇ lĘ yĲĎ MyĂn¡ČSĘ 28

yn¡ČjĎ M‘¿ĂmĄ hŇ zËĆ=tŇ ’Ć =MGČ MêÌĆxĘ qČ lĘ C : hŇ eĎhĲĄ =dŇ ‘Č wyt¡ĂŇ y’Ă rĘ âl¿ wĘ PŇ rĳĎTŁ 29

whrqw
Nk ’Ymn w"Tdb ,whyqzxy [41:1—44:17] hVrph MV v.17 .‘"tw V"x Nk MyhĂŁl’ĹhĎ wĘ l"n v.16

wV‘ t’z ,[41:38] hzk ’Ymnh ,[41:1] Zqm yhyw ,+d Myrdsw .w"mq Myqwspw .db‘ yl hyhy ,hyYm’
+d twqspw .dŁ yŁw tw’m ‘Vtw Mypl’ t‘bV twytw’w .bŁ kw Mypl’ Mylmw .[43:14] ydV l’w ,[42:18] wyxw
,[41:45] Pswy MV h‘rp ’rqyw +d Mypwlxw .[43:11] ’wp’ ,[42:22] Mkyl’ ,[42:21] MymV’ ,[42:13] Myx’
wnnxthb ,Zmqb n"bw dmlh txt xtpb dQČ y ’rwq ’"b ,[41:50] dly Pswylw ,gtmb n"bw h‘¿rp rpwVb ’"b
ww¡xtVyw ’rwq ’"b ,[43:26] hYr’ wl wwxtVyw ,n"b Nk ’lw ’"hh txt ’y‘gb wnnxthĲĂ b ’"b ,[42:21] wnyl’
ynVw .MynV ‘Vt hytwnV rpsmw .[41:56] Mhb rV’=lk=t’ĲĆ ,[41:45] Pswy=MVĲĄ Pwlx ’lbw .n"b Nk ’lw
qwsp d‘ w"T qwsp z"l l’qzxyb yl’ +h =rbd yhyw hrTph v.18 .[43:28] wxtVyw ,[43:11] t’kn +wtk

.x"k
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30 Éy’Ă bŇŁ JĘ hŇ êĎę ‘Č wĘ : hŇ lĎ ’ĲŁ SĘ hŇ ‘¡ĎrĎBĘ ytËĂŇ bĎŇ yWĲĄ =tŇ ’Ć MêÌĆdĘŇ rČohĲ wĘ Nosĳ ’Ď ChrăĎqĎ wĘ
31 hŇ yĎęhĎ wĘ : oSĲ pĘŇ nČbĘŇ hŇ r¿ĎCSqĘ oS¡ pĘŇ nČ wĘ CnêĳĎ’Ă Ceă nĆy’Ą r‘Če¡ČhČ wĘ ybĂŔ ’Ď ìăŇ DĘbĘŇ ‘Č=l’Ć

ì¿Ň DĘbĘŇ ‘Č tŇ bČÄ yWĄ =tŇ ’Ć ìŇ ydĆÁ bĎŇ ‘Ğ CdŇ yrĂÄ ohwĘ tŇ mĳĄ wĎ rř ‘Če¡ČhČ Ny’¿Ą=yJĂ otËŇ o’rĘJĂ
32 yb¡ĂŇ ’Ď M‘¿ĂmĄ r‘ČeČŔ hČ =tŇ ’Ć bŇ răČ‘Ď ÉìDĘbĘŇ ‘Č yJąĂ : hŇ lĎ ’ĲŁ SĘ Nog¡Ň yĎBĘ CnybËĂŇ ’Ď
33 hŇ êĎę ‘Č wĘ : MymĲĂ IĎhČ =lJĎ yb¡ĂŇ ’Ď lĘ ytĂŇ ’Ň T¿Ď xĎ wĘ ìŇ ylĆŔ ’Ą ÉCe’ĆÄ ybĂŇ ’Ğ âlą =M’Ă rmĳŁ ’Ň lĄ

: wyxĲĎ ’Ć =M‘Ă l‘Č y¿Č r‘Če¡ČhČ wĘ ynĳĂdŇŁ ’Ň lĲČ dŇ bĆŇ ‘¡Ć r‘ČeČŔ hČ tŇ xČ êăČ ÉìDĘbĘŇ ‘Č ’nąĎ=bŇ SĆ yĲĄ
34 rS¿Ć ’Ğ ‘rĎŔ bĎŇ hŇ ’ăĆ rĘ’Ć NjĆ ť yêĳĂ ’Ă Ceă nĆy’Ą r‘Če¡ČhČ wĘ ybĂŔ ’Ď =l’Ć hŇ lăĆ ‘Ĺ’ĲĆ Éëy’Ą =yJĂ

hm wylĎŔ ‘Ď ÉMybĂŇ ~Ď eĂ hČ lkąŇŁ lĘ qjĄę ’Č tĘŇ hĲĂ lĘ PŇ sĄÁ oy lkÄŁ yĎ=âlĲ wĘ : ybĲĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć ’Y¡Ď mĘ yĂř
‘D¿ČwČtĘŇ hĂ BĘ oêŔ ’Ă ÉSy’Ă dŇ mČ ‘ąĎ=âlwĘ ylĳĎ ‘ĎmĲĄ Sy’¡Ă =lkĎŇ C’yY¿Ă oh ’rĎě qĘ IĂwČ

2 ‘m¡Č SĘ IĂwČ MyĂrČŔ YĘ mĂ C‘ămĘ SĘ IĂwČ ykĳĂŇ bĘŇ BĂ ol¡ qŁ =tŇ ’Ć Nê¿Ą IĂwČ : wyxĲĎ ’Ć =l’Ć PŇ ¡Ąsoy
3 yxĳĎ yb¡ĂŇ ’Ď dŇ o‘¿hČ PŇ sĄŔ oy ynăĂ’Ğ ÉwyxĎ ’Ć =l’Ć PŇ ąĄsoy rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ ‘ĲŁ rĘjČ tŇ yB¿Ą
4 PŇ sÌĄ oy rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : wynĲĎjĎ mĂ Cl¡ hĞbĘŇ nĂ yJ¿Ă otŔ ’Ł tŇ onă‘ĞlĲČ ÉwyxĎ ’Ć Clą kĘŇ yĲĎ=âlwĘ

=rSĆ ’Ğ MkĆŔ yxĂ ’Ğ PŇ ăĄsoy ÉynĂ ’Ğ rmĆ ’Ň ŁIęwČ CSGĳĎ IĂwČ yl¡Č ’Ą ’n¿Ď=CSGĘ wyxËĎ ’Ć =l’Ć
5 MkĆŔ ynĄy‘ăĄBĘ ÉrxČ yĂÄ=l’Č wĘ Cbę YĘ ‘ăĎêĄ=l’Č ű hŇ êăĎ ‘Č wĘ : hŇ mĎ yĘrĲĎYĘ mĂ yt¡ĂŇ ’Ł Mê¿ĆrĘkČŇ mĘ
6 hŇ zËĆ=yJĂ : MkĲĆŇ ynĄpĘŇ lĂ Myh¡Ă Łl’Ĺ ynĂ x¿Č lĎ SĘ hŇ yĎŔxĘ mĲĂ lĘ yJăĂ hŇ eĎhĳĄ yt¡ĂŇ ’Ł Mê¿ĆrĘkČŇ mĘ =yJĲĂ

Syr¡ĂxĎ =Ny’ĲĄ rS¿Ć ’Ğ MynĂŔ SĎ SmăĄ xĎ Édo‘wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ bŇ rĆqăĆBĘ bŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ MyĂt¿ČŇ nĎSĘ
7 ZrĆ’ĳĎBĎ tŇ yr¡Ă’Ą SĘ MkËĆŇ lĎ MCW¿ lĎ MkĆŔ ynĄpĘŇ lĂ ÉMyhĂ Łl’Ĺ ynĂ xąĄ lĎ SĘ IĂwČ : ry~ĲĂ qĎ wĘ
8 ÉytĂŇ ’Ł MêąĆxĘ lČ SĘ MêĆÂ’Č =âlĲ hŇ êĎę ‘Č wĘ : hŇ lĲĎ dŇŁ GĘ hŇ T¡Ď ylĄ pĘŇ lĂ MkĆŔ lĎ tŇ oyăxĞhĲČ lĘ C

otŔ yBĄ =lkĎŇ lĘ ÉNodŇ ’Ď lĘ C hŇ ‘ęŁ rĘpČŇ lĘ bŇ ’ĎÁ lĘ ynĂ mĄÄ yWĂ yĘwČ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ yJ¡Ă hŇ eĎhĄŔ
9 wylĎę ’Ą MêăĆrĘmČ ’Ğ wĲČ ůybĂŇ ’Ď =l’Ć Clă ‘ĞwĲČ ÈCrhĞmĲČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=lkĎŇ BĘ lS¡Ą mŁ C

hŇ d¿ĎŇ rĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ =lkĎŇ lĘ Nod¡Ň ’Ď lĘ MyhËĂ Łl’Ĺ ynĂ mÌČ WĎ PŇ sĄŔ oy ìăŇ nĘ BĂ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ
10 hŇ êĎě ’Č ylČŔ ’Ą ÉborqĎ tĎŇ yyąĂhĎ wĘ NSĆ GęŁ =ZrĆ’ĲĆ bĘŇ êăĎbĘŇ SČ yĲĎwĘ : dŇ mĲŁ ‘ĞêĲČ =l’ĲČ yl¡Č ’Ą
11 yêąĂ lĘ JČ lĘ kĂŇ wĘ : ëŇ lĲĎ =rSĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ ì¡Ň rĘqĲĎbĘŇ C ì¿Ň nĘ ’Ň YĲŁ wĘ ìŇ ynĳĆbĎŇ ynăĄbĘŇ C ìŇ yn¡ĆbĎŇ C

ì¡Ň tĘŇ ybĲĄŇ C hŇ ê¿Ď’Č SrËĄCĎêĂ =NjĆ bŇ ‘ĳĎrĎ Myn¡ĂSĎ Sm¿Ą xĎ dŇ o‘Ë=yJĂ MSĎŔ ÉìtĘŇ ’ĲŁ
12 yp¡ĂŇ =yJĂ NymĳĂ yĎnĘ bĂŇ yxăĂ ’Ď yn¡Ąy‘ĄwĘ tŇ o’Ŕ rŁ ÉMkĆŇ ynĄy‘ĲĄ hŇ eąĄhĂ wĘ : ëŇ lĲĎ =rSĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ
13 tŇ ’¡Ą wĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ BĘ ÉydĂŇ obŇ JĘ =lJĎ =tŇ ’Ć ybĂę ’Ď lĘ MêăĆdĘŇ GČhĂ wĘ : MkĲĆŇ ylĄ ’Ğ rB¿Ą dČŇ mĘ hĲČ

rV’=lk
.+w +x rts’ Nyy‘w : ’YĎmĘ êĂ rybs v.34 .s"tw ‘"t ,V"x Nk CnêĎ’Ă r‘nh l"Y v.31
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ljËŁ IĂwČ : hŇ eĎhĲĄ yb¡ĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć Mê¿ĆdĘŇ rČohĲ wĘ MêËĆrĘhČ mĲĂ C MtĳĆŇ y’Ă rĘ rSăĆ ’Ğ=lJĎ 14

qè¿Ą nČ yĘwČ : wyrĲĎ’Ň CĎYČ =l‘Č hŇ k¡ĎŇ BĎ NmĂŔ yĎnĘ bĂÄ C OĘ bĘŇ IĳĄwČ wyx¡Ă ’Ď =NmĲĂ yĎnĘ bĂŇ yr¿Ą’Ň CĘYČ =l‘Č 15

luăŁ hČ wĘ : oêĲ ’Ă wyx¡Ď ’Ć Cr¿BĘ DĂ NkĄŔ yrĄxĞ’ăČ wĘ MhĳĆ ylĄ ‘Ğ OĘ bĘŇ IăĄwČ wyx¡Ď ’Ć =lkĎŇ lĘ 16

hŇ ‘ŔŁ rĘpČŇ ynăĄy‘ĄBĘ ÉbTČ yIĂwČ PŇ ĳĄsoy yxăĄ ’Ğ C’B¡Ď rmŔŁ ’Ň lĄ Éh‘Ł rĘjČ tŇ yBąĄ ‘mČę SĘ nĂ
CWĳ ‘Ğ tŇ ’Ň zăŁ ìŇ yx¡Ć ’Č =l’Ć rm¿Ł ’Ĺ PŇ sĄŔ oy=l’Ć Éh‘Ł rĘjČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : wydĲĎŇ bĎŇ ‘Ğ yn¡Ąy‘ĄbĘŇ C 17

MkËĆŇ ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć CxÌ qĘ C : N‘ČnĲĎJĘ hŇ YĎ rĘ’¿Č C’b¡ŇŁ =CkŇ lĘ C MkĆŔ rĘy‘ăĂBĘ =tŇ ’Ć ÉCn‘ĞTĲČ 18

MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆ ÉbCT=tŇ ’Ć MkĆę lĎ hŇ năĎêĘ ’Ć wĘ ylĳĎ’Ą C’băŇŁ C Mk¡ĆŇ yêĄBĲĎ =tŇ ’Ć wĘ
žMkĆŇ lĎ =CxĲ qĘ CWĳ ‘Ğ tŇ ’Ň zăŁ hŇ tĎŇ yC¡ĄYĚř hŇ ê¿Ď’Č wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ bŇ lĆ x¿Ą =tŇ ’Ć Cl¡ kĘŇ ’Ă wĘ 19

Mk¡ĆŇ ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć Mt¿ĆŇ ’Ň WĎ nĘ C MkĆŔ ySĄ nĘ lĂ wĘ ÉMkĆŇ jĘ TČ lĘ tŇ olę gĎŇ‘Ğ MyĂrČÁ YĘ mĂ ZrĆ’ĆÄ mĄ
MyĂr¡ČYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=lJĎ bŇ CTË =yJĂ MkĳĆŇ ylĄ JĘ =l‘Č sx¡Ł êĎ =l’Č MkĆŔ nĘ y‘ăĄwĘ : MtĲĆŇ ’Ň bĎŇ C 20

yjăĂ =l‘Č tŇ ol¡ gĎŇ‘Ğ PŇ ËĄsoy Mh¿Ć lĎ NêĄÄ IĂwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉNkĄŇ =CW‘ĞIĲČwČ : ’ChĲ Mk¿ĆŇ lĎ 21

tŇŁlĳ mĎ WĘ tŇ opăŇ lĂ xĞ Sy’¡Ă lĎ NtËČŇ nĎ MQ¿Ď kĚŇ lĘ : ëŇ rĆDĲĎlČ hŇ d¡ĎŇ YĄ MhËĆ lĎ Nê¿Ą IĂwČ hŇ ‘ĳŁ rĘpČŇ 22

wybĂÂ ’Ď lĘ C : tŇ ŁlĲ mĎ WĘ tŇ p¿ŇŁ lĂ xĞ Sm¡Ą xĎ wĘ PŇ sĆ JĆŔ tŇ o’ă mĄ SŁlă SĘ ÉNtČŇ nĎ NmąĂ yĎnĘ bĂŇ lĘ C 23

tŇ ŁnÃtŇŁ ’Ğ rWĆ ‘ăĆwĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ bŇ CFă mĂ My’¡Ă WĘ nĲŁ MyrĂŔ mŁ xĞ hŇ răĎWĎ ‘Ğ Ét’Ň zŁ JĘ xląČ SĎ
CkŇ lĳĄ IĄwČ wyx¡Ď ’Ć =tŇ ’Ć xQ¿Č SČ yĘwČ : ëŇ rĆDĲĎlČ wyb¡ĂŇ ’Ď lĘ NozËmĎ C MxĆ lÌĆ wĎ rBăĎ tŇ ’Ł WĘ nĲŁ ţ 24

ZrĆ’ăĆř ÉC’bÄŁ IĎwČ MyĂrĳĎYĘ UĂ mĂ Cl¡ ‘ĞIĲČwČĲ : ëŇ rĆDĲĎBČ Cz¡GĘ rĘêĂ =l’ĲČ MhĆŔ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 25

’Ch¿ =ykĂŇ wĘ yxČŔ PŇ ăĄsoy dŇ o‘ť rmęŁ ’Ň lĄ olÁ CdŇ GĂÄ IČwČ : MhĲĆ ybĂŇ ’Ğ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ=l’ĲĆ N‘ČnČŔ JĘ 26

CrăBĘ dČŇ yĘwČ : MhĲĆ lĎ Nym¡Ă ’ĹhĲĆ =âl yJ¿Ă oBŔ lĂ gŇpĎŇ IăĎwČ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆ=lkĎŇ BĘ lS¡Ą mŁ 27

tŇ olŔ gĎŇ‘ĞhăĎ=tŇ ’Ć É’rĘIČwČ MhĆŔ lĄ ’Ğ rBăĆ DĂ rSăĆ ’Ğ ÉPsĄ oy yrąĄbĘŇ DĂ=lJĎ tŇ ’ăĄ wylĎę ’Ą
ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MhĲĆ ybĂŇ ’Ğ bŇ q¿Ł ‘ĞyĲČ xČ Cr¡ yxĂě êĘ wČ otĳŇ ’Ł tŇ ’Ň WăĄ lĎ PŇ ¡Ąsoy xl¿Č SĎ =rSĆ ’Ğ 28

: tŇ CmĲ ’Ď MrĆT¿ĆBĘ Ce’¡Ć rĘ’Ć wĘ hŇ k¿ĎŇ lĘ ’ĲĄ yxĳĎ yn¡ĂBĘ PŇ ¿Ąsoy=dŇ o‘Ĳ bŇ rËČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
MyxĂŔ bĎŇ zĘ xBăČ zĘIĂwČ ‘bČŇ èĳĎ hŇ rĎ’ăĄBĘ ’b¡ŇŁ IĎwČ olŔ =rSĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ ‘iąČ IĂwČ wm
hŇ lĎ yĘQČŔ hČ tŇ ’ăŁ rĘmČ BĘ É l’Ą rĎWĘ yĂřlĘ ű MyhąĂ Łl’Ĺ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : qxĲĎ YĘ yĂ wyb¿ĂŇ ’Ď yh¡ĄŁl’Ň lĲĄ 2

yhăĄŁl’Ĺ l’¡Ą hĎ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ rmĆ ’Ň ŁIěwČ : ynĂ eĲĄhĂ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ ű bŇ qăŁ ‘ĞyĲČ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ 3

: MSĲĎ ì¿Ň mĘ yWĲĂ ’Ğ lod¡Ň GĎ yog¿ŇlĘ =yJĲĂ hŇ mĎ yĘrČŔ YĘ mĂ hŇ dăĎŇ rĘmĲĄ É’rĎyêĂ =l’Č ìŇ ybĳĂŇ ’Ď
tŇ yS¿Ă yĎ PŇ sĄě oywĘ hŇ Łlĳ ‘Ď=MgČŇ ìăŇ lĘ ‘Č’ĲČ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ hŇ mĎ yĘrČŔ YĘ mĂ ÉìUĘ ‘Ă dŇ rąĄ’Ą ykĂę nŁ ’ĲĎ 4

wdy
.V"xb Nkw yrqw bytk hYĎrĘ’Č ’"sb ,hYĎrĘ’Č rybs v.25 .r"tw ‘"t Nk MtĎ’Ł hCĄYČ l"Y v.19 .hm

.l’ĄrĎWĘ ylĂ n"b v.2 .wm



46. 5–26 Vgyw 79

5 l’ĄÁ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ C’Ä WĘ IĂwČ ‘bČŇ SĳĎ r’ăĄ BĘ mĂ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ MqĎ I¿ĎwČ : ìŇ ynĲĆy‘Ą=l‘Č od¡Ň yĎ
xl¿Č SĎ =rSĆ ’Ğ tŇ olěgĎŇ‘ĞBĲĎ MhĆŔ ySĄ nĘ =tŇ ’Ć wĘ ÉMjĎ TČ =tŇ ’Ć wĘ MhĆę ybĂŇ ’Ğ bŇ qăŁ ‘ĞyĲČ=tŇ ’ĲĆř

6 rSąĆ ’Ğ ÉMSĎ CkŇ rĘ=tŇ ’Ć wĘ MhĆę ynĄqĘ mĂ =tŇ ’Ć Cxă qĘ IĂwČ : otĲŇ ’Ł tŇ ’Ň W¿Ą lĎ hŇ ‘¡Ł rĘjČ
: oêĲ ’Ă o‘¿rĘzČ=lkĎŇ wĘ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ hŇ mĎ yĘrĳĎYĘ mĂ C’b¡ŇŁ IĎwČ N‘ČnČŔ JĘ ZrĆ’ăĆBĘ ÉCSkĘŇ rĲĎ

7 ’yb¿ĂŇ hĄ o‘ĳrĘzČ=lkĎŇ wĘ wyn¡ĎBĎ tŇ on¿bĘŇ C wytËĎŇ nŁ BĘ oêŔ ’Ă ÉwynĎbĎŇ ynąĄbĘŇ C wynĎÂBĎ
8 My’¿Ă BĎ hČ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ omÌ SĘ hŇ QĆ ’ĄÄ wĘ : hŇ mĎ yĘrĲĎYĘ mĂ oê¡’Ă
9 ëŇ on¿xĞ NbĳĄŇ C’rĘ yn¡ĄbĘŇ C : NbĲĄŇ C’rĘ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ rk¿ŇŁ BĘ wynĳĎbĎŇ C bŇ qăŁ ‘ĞyĲČ hŇ mĎ yĘr¡ČYĘ mĂ

10 NykăĂŇ yĎwĘ dŇ hČ ’¡Ł wĘ NymËĂ yĎwĘ l’ÌĄ CmyĘ No‘ę mĘ SĂ ynăĄbĘŇ C : ymĲĂ rĘkČŇ wĘ Nr¿Ł YĘ xĆ wĘř ’CQ¡ pČŇ C
11, 12 ynăĄbĘŇ C : yrĲĂrĎmĘ C tŇ h¡Ď qĘř NoSě rĘGĲĄ ywĳĂlĄ yn¡ĄbĘŇ C : tŇ ynĲĂ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ =NBĆ lC’¡ SĎ wĘ rxČ YĳŁ wĘ

ZrĆ’ăĆBĘ ÉNnĎ o’wĘ r‘ąĄ tŇ mĎ IĎÄwČ xrČ zĳĎwĎ ZrĆpăĆŇ wĎ hŇ l¡Ď SĄ wĘ NËĎno’wĘ r‘ÌĄ hŇ dĎę ChyĘ
13 hŇ C¡ĎpĚŇ C ‘l¿Ď oê rkĳĎŇ Vř vĎ yĂ yn¡ĄbĘŇ C : lCmĲ xĎ wĘ Nr¿Ł YĘ xĆ ZrĆp¡ĆŇ =ynĄbĘŇ Cy¿hĘ IĲĂwČ N‘ČnČŔ JĘ

14, 15 hŇ ’Ďę lĄ ynăĄBĘ ű hŇ QĆ ’ăĄ : l’ĲĄ lĘ xĘ yČwĘ Nol¡ ’Ą wĘ dŇ rĆs¿Ć NClĳ bĚŇ zĘ yn¡ĄbĘŇ C : NorĲmĘ SĂ wĘ bŇ oy¿wĘ
wynËĎBĎ SpĆŇ nÌĆ=lJĎ oêĳbĂŇ hŇ năĎ yDĂ tŇ ’¡Ą wĘ MrĎŔ ’Ğ NDăČpČŇ BĘ ÉbqŁ ‘ĞyĲČlĘ hŇ dąĎŇ lĘ yĲĎ rSĆÄ ’Ğ

16 yr¿Ă‘Ą NBĳŁ YĘ ’Ć wĘ ynăĂCřS yG¡ĂxČ wĘ Noy¿pĘŇ YĂř dŇ gĎŔ ynăĄbĘŇ C : SŁlĲ SĎ wĘ MyS¿Ă ŁlSĘ wyt¡ĎŇ onbĘŇ C
17 xrČWăĆ wĘ hŇ ‘¡ĎyrĂbĘŇ C yw¿ĂSĘ yĂwĘ hŇ wËĎSĘ yĂwĘ hŇ nÌĎmĘ yĂ rSĄę ’Ď ynăĄbĘŇ C : ylĲĂ ’Ą rĘ’Č wĘ yd¡ĂŇ or’Ğ wĲČ
18 Nt¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ hŇ jĎŔ lĘ zĂ ynăĄBĘ hŇ QĆ ’Ą ť : l’ĲĄ yJĂ lĘ mČ C rbĆŇ x¡Ć hŇ ‘ĎŔ yrĂbĘŇ ynăĄbĘŇ C MtĳĎŇ xŁ ’Ğ
19 ynąĄBĘ : SpĆŇ nĲĎ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć SS¿Ą bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČlĘ ÉhQĆ ’ĄÄ =tŇ ’Ć dŇ lĆ êąĄ wČ oêĳbĂŇ hŇ ’ăĎ lĄ lĘ Nb¡ĎŇ lĎ
20 ůMyĂrČYĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ ÈPsĄ oylĘ dŇ lăĄ CĎIĂwČ : NmĲĂ yĎnĘ bĂŇ C PŇ ¡Ąsoy bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ tŇ SĆ ’ăĄ É lxĄ rĎ

hŇ è¡Ć nČmĘ =tŇ ’Ć N’ĳŁ NhăĄ JŁ ‘rČp¡ĆŇ yřTĂ oj¿ =tŇ BČ tŇ nČŔ sĘ ’ĲĎ ÉoQ=hŇ dĎŇ lĘ yĲĎ rSąĆ ’Ğ
21 yxăĂ ’Ą Nm¡Ď ‘ĞnĲČwĘ ’r¿ĎGĄ lBĄŔ SĘ ’Č wĘ ÉrkĆŇ bĆÄ wĎ ‘lČ BąĆ NmĂę yĎnĘ bĂŇ ynăĄbĘŇ C : MyĂrĲĎpĘŇ ’Ć =tŇ ’Ć wĘ
22 bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČlĘ dŇ Q¡Č yĚř rS¿Ć ’Ğ lxĄŔ rĎ ynăĄBĘ hŇ QĆ ’Ą ť : DĘrĘ’ĲĎ wĎ Myj¡Ă xĚ wĘ Myj¿Ă mĚ S’Ň rĳŁ wĎ

23, 24 l’¿Ą YĘ xĘ yČ ylĳĂ êĎpĘŇ nČ yn¡ĄbĘŇ C : MySĲĂ xĚ Nd¡ĎŇ =ynĄřbĘŇ C : rWĲĎ ‘Ď hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č SpĆŇ n¡Ć=lJĎ
25 oêĳBĂ lxăĄ rĎlĘ Nb¡ĎŇ lĎ Nt¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ hŇ hĎŔ lĘ bĂŇ ynăĄBĘ hŇ QĆ ’Ą ť : MQĲĄ SĂ wĘ rYĆ y¿ĄřwĘ yn¡ĂCgŇ wĘ
26 hŇ ’ĎÄ BĎ hČ SpĆŇ eĆhČ ţ=lJĎ : hŇ ‘ĲĎbĘŇ SĂ SpĆŇ n¿Ć=lJĎ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČlĘ hŇ QĆ ’ËĄ =tŇ ’Ć dŇ lĆ êÌĄ wČ

bq‘yl
.thĎqĘC ’"s v.11 .V"xw b"d Nk NorYĘ xĆ ’"s v.9 .+’h txt gtm ’lb bqŁ ‘ĞyĲČ=t’Ć ’"sb v.5

’"s v.16 .w"T w"k rbdmb Nyy‘ : ‘"tw V"x Nk NopYĘ w’ NopYĎ l"Y v.16 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.13

bytk hlm ’dx y’xndml ,hlm ’dx yrqw Nylm Nyrt bytk y’br‘ml v.20 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw ynĂ CSwĘ
Nkw yrqw bytk =NbĆ C ’"sb ,=NbĆ C rybs v.23 .s"tw ‘"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw hdĎlĘ yĎ ’"s v.22 .yrqw
rYĆyĆwĘ y"k Myrpsh Pwrbw ’"sb ,w"Tdb Nk v.24 .n"b Nkw Pqm ’lb Nd yn¿bw ’"s .ry’m +r lV wtrwtb

.lwgs dwyh
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SpĆŇ n¡Ć=lJĎ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ=ynĲĄbĘŇ ySăĄ nĘ dŇ b¡ČŇ QĘ mĂ okŔ rĄyĘ y’ăĄYĘ yĲŁ ÉhmĎ yĘrČÄ YĘ mĂ bŇ qąŁ ‘ĞyĲČlĘ
MyĂnĳĎSĘ SpĆŇ năĆ MyĂr¡ČYĘ mĂ bĘŇ ol¿ =dŇ QČ yĚř =rSĆ ’Ğ PŇ ËĄsoy yn¿ĄbĘŇ C : SSĲĄ wĎ Myè¿Ă SĂ 27

: My‘ĲĂbĘŇ SĂ hŇ mĎ yĘr¡ČYĘ mĂ hŇ ’Ď B¿Ď hČ bŇ qËŁ ‘ĞyĲČ=tŇ ybĲĄŇ lĘ SpĆŇ eÌĆhČ =lJĎ
sŘ42 C’b¡ŇŁ IĎwČ hŇ nĎSĘ GĳŁ wyn¡ĎpĎŇ lĘ tŇ r¿Ł ohlĘ PŇ sĄŔ oy=l’Ć ÉwynĎpĎŇ lĘ xląČ SĎ hŇ dĎÂChyĘ=tŇ ’Ć wĘ 28

wyb¡ĂŇ ’Ď l’¿Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ň rĲČqĘ lĂ l‘Č IËČwČ oêŔ bĘŇ JČ rĘmĆ ÉPsĄ oy rsąŁ ’Ę IĆwČ : NSĆ GĲŁ hŇ YĎ rĘ’¿Č 29

rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : dŇ o‘Ĳ wyr¡Ď’Ň CĎYČ =l‘Č OĘ bĘŇ I¿ĄwČ wyrĎŔ ’Ň CĎYČ =l‘Č É ljŁ IĂwČ wylĎę ’Ą ’răĎIĄwČ hŇ nĎSĘ GĳŁ 30

yJ¿Ă ìŇ ynĆŔ jĎ =tŇ ’Ć ytăĂŇ o’rĘ ÉyrĄxĞ’ĲČ M‘ČjĳĎhČ hŇ tĎŇ Cmă ’Ď PŇ ¡Ąsoy=l’Ć l’ËĄ rĎWĘ yĂ
hŇ dĎŇ yGăĂ’Č wĘ hŇ l¡Ć ‘Ĺ’ĲĆ wybĂŔ ’Ď tŇ yBăĄ =l’Ć wĘ ÉwyxĎ ’Ć =l’Ć PŇ ąĄsoy rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : yxĲĎ ì¡Ň dĘŇ o‘Ĳ 31

C’B¿Ď N‘Čn¡ČJĘ =ZrĆ’ĲĆ BĘ rS¿Ć ’Ğ ybËĂŇ ’Ď =tŇ ybĲĄŇ C yxÌČ’Č wylĎŔ ’Ą hŇ răĎmĘ ’ĲŁ wĘ hŇ ‘ĳŁ rĘpČŇ lĘ
MrËĎqĎ bĘŇ C MnÌĎ’Ň YŁ wĘ CyhĳĎ hŇ n¡ĆqĘ mĂ yS¿Ą nĘ ’Č =yJĲĂ N’Ň YŔŁ y‘ĄrăŁ ÉMySĂ nĎ’ĞhĲĎ wĘ : ylĲĎ ’Ą 32

rm¡Č ’Ď wĘ hŇ ‘ĳŁ rĘjČ Mk¡ĆŇ lĎ ’r¿ĎqĘ yĂ=yJĲĂ hŇ yĎěhĎ wĘ : C’ybĲĂŇ hĄ Mh¡Ć lĎ rS¿Ć ’Ğ=lkĎŇ wĘ 33

CnyrăĄC‘eĘ mĂ ÉìydĆÄ bĎŇ ‘Ğ CyąhĎ hŇ nĆÁqĘ mĂ ySĄÄ nĘ ’Č MêĆę rĘmČ ’Ğ wĲČ : MkĲĆŇ yWĄ ‘ĞUĲČ =hŇ mČ 34

NSĆ GŔŁ ZrĆ’ăĆBĘ ÉCbŇ SĘ êĲĄ rCbę ‘ĞBĲČ CnytĳĄŇ bŇŁ ’Ğ=MGČ CnxĘ n¡Č’Ğ=MGČ hŇ êĎ‘ČŔ =dŇ ‘Č wĘ
ůh‘Ł rĘpČŇ lĘ dŇ GăĄIČwČ ÈPsĄ oy ’băŇŁ IĎwČ : N’Ň YĲŁ hŇ ‘Ąę r¿řŁ =lJĎ MyĂr¡ČYĘ mĂ tŇ b¿ČŇ ‘ĞotĲŇ =yJĂ zm

ZrĆ’ăĆmĄ C’B¡Ď MhĆŔ lĎ rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ ÉMrĎqĎ bĘŇ C MnąĎ’Ň YŁ wĘ yxČÁ ’Č wĘ ybĂÄ ’Ď rmĆ ’Ň ŁIęwČ
MySĳĂ nĎ’Ğ hŇ èăĎ mĂ xĞ xř q¡ČlĎ wyxĎŔ ’Ć hŇ YăĄqĘ mĂ C : NSĆ GĲŁ ZrĆ’¿ĆBĘ Me¡ĎhĂ wĘ N‘ČnĳĎJĘ 2

MkĳĆŇ yWĄ ‘ĞUĲČ =hŇ mČ wyřx¡Ď ’Ć =l’Ć hŇ ‘ËŁ rĘjČ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : hŇ ‘ĲŁ rĘpČŇ yn¿ĄpĘŇ lĂ Mg¡ĄŇ~Ă IČwČ 3

: CnytĲĄŇ obŇ ’Ğ=MGČ CnxĘ n¡Č’Ğ=MGČ ìŇ ydĆŔ bĎŇ ‘Ğ ÉN’Ň YŁ hŇ ‘¿ĄrřŁ hŇ ‘ęŁ rĘjČ =l’Ć CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ
ÉN’Ň ~Ł lČ hŇ ‘Ćę rĘmĂ Ny’ăĄ=yJĂ ůCn’Ň BĎ ÈZrĆ’Ď BĎ rCgăŇlĎ hŇ ‘ęŁ rĘjČ =l’Ć CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ 4

’n¿Ď=CbŇ SĘ yĲĄ hŇ êËĎ ‘Č wĘ N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĆBĘ bŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ dŇ b¿ĄŇ kĎŇ =yJĲĂ ìŇ ydĆŔ bĎŇ ‘ĞlĲČ rSăĆ ’Ğ
ìŇ yx¡Ć ’Č wĘ ìŇ yb¿ĂŇ ’Ď rmĳŁ ’Ň lĄ PŇ ¡Ąsoy=l’Ć hŇ ‘ŔŁ rĘjČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : NSĆ GĲŁ ZrĆ’¿ĆBĘ ìŇ yd¡ĆŇ bĎŇ ‘Ğ 5

bŇ S¿Ą oh ZrĆ’ĎŔ hĎ bŇ TăČ ymĄ BĘ ’whĂŔ ìŇ ynăĆpĎŇ lĘ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ ZrĆ’ąĆ : ìŇ ylĲĆ ’Ą C’B¿Ď 6

ÉMBĎ =SyĆwĘ êĎ‘Ę dČę yĎ=M’Ă wĘ NSĆ GŔŁ ZrĆ’ăĆBĘ ÉCbŇ SĘ yĲĄ ìŇ yxĳĆ’Č =tŇ ’Ć wĘ ìŇ yb¡ĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć
ÉPsĄ oy ’bąĄŇ IĎwČ : ylĲĂ =rSĆ ’Ğ=l‘Č hŇ n¡ĆqĘ mĂ yr¿ĄWĎ MêËĎmĘ WČ wĘ lyĂxČŔ =ySĄ nĘ ’Č 7

: hŇ ‘ĲŁ rĘjČ =tŇ ’Ć bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ ëŇ rĆb¿ĎŇ yĘwČ hŇ ‘ĳŁ rĘpČŇ ynăĄpĘŇ lĂ Chd¡ĄŇ mĂ ‘ĞIĲČwČ wybĂŔ ’Ď bŇ qăŁ ‘ĞyĲČ=tŇ ’ĲĆř
rm’yw
.s"tw y"t ,‘"t ,V"x ,rd"nq y"k d"k Nkw y‘ĄrŁ ’"s v.34 .‘"tw V"x ,rd"nq y"k +w Nkw CdQĘ yĚ ’"s v.27

.s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nk PsĄoy yxĄ’Ğ = wy"x’ = wyx’ l"Y v.3 .‘"tw y"t ,V"x Nkw oU‘Ă xql l"Y v.2 .zm
txt gtm ’lb bqŁ ‘ĞyĲČ=t’Ć ’"sb v.7 .g"dxw s"t ,y"t ,‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +m Nm rtwy Nkw y‘ĄrŁ ’"s v.3

.+’h
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8, 9 ÉbqŁ ‘ĞyĲČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ìŇ yIĲĆxČ yn¿ĄSĘ ym¡Ą yĘ hŇ UĎě JČ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ=l’ĲĆ hŇ ‘¡Ł rĘjČ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ
ÉCyhĎ My‘Ăę rĎwĘ T‘ăČmĘ hŇ nĳĎSĎ tŇ ’¡Č mĘ C MyS¿Ă ŁlSĘ yrČŔ CgŇmĘ ynăĄSĘ ÉymĄ yĘ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ =l’Ć
: MhĲĆ yrĄCgĲŇmĘ ym¡Ą yBĂ ytČŔ bŇŁ ’Ğ yIăĄxČ ÉynĄSĘ ÉymĄ yĘ=tŇ ’Ć CgŇ yvĂę hĂ âlă wĘ yIČŔxČ ynăĄSĘ ÉymĄ yĘ

10, 11 ÈPsĄ oy bŇ SăĄ oIwČ : hŇ ‘ĲŁ rĘpČŇ yn¿ĄpĘŇ QĂ mĂ ’Y¡Ą IĄwČ hŇ ‘ĳŁ rĘjČ =tŇ ’Ć bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ ëŇ rĆb¿ĎŇ yĘwČ
bŇ T¿Č ymĄ BĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ ÉhEĎxĚ’Ğ MhąĆ lĎ NêĄÄ IĂwČ ůwyxĎ ’Ć =tŇ ’Ć wĘ wybăĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć

12 ÉPsĄ oy lJąĄ lĘ kČŇ yĘwČ : hŇ ‘ĲŁ rĘpČŇ hŇ C¿ĎYĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ ssĳĄ mĘ ‘Ę rČ ZrĆ’ăĆBĘ ZrĆ’¡ĎhĎ
13 MxĆ ląĆ wĘ : PŇ FĲĎ hČ yp¿ĂŇ lĘ MxĆ l¡Ć wybĳĂŇ ’Ď tŇ yBăĄ =lJĎ tŇ ’¡Ą wĘ wyxĎŔ ’Ć =tŇ ’Ć wĘ wybăĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć

ZrĆ’ăĆwĘ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ ZrĆ’ąĆ HlČ êĄÁ wČ dŇ ’ĳŁ mĘ bŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ dŇ b¿ĄŇ kĎŇ =yJĲĂ ZrĆ’ĎŔ hĎ =lkĎŇ BĘ ÉNy’Ą
14 =ZrĆ’ĲĆ bĘŇ ’YąĎ mĘ eĂ hČ ÉPsĆ JĆÄ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć PŇ sĄę oy TuăĄlČ yĘwČ : bŇ ‘ĲĎrĎhĲĎ yn¡ĄjĘ mĂ N‘ČnČŔ JĘ

PŇ ËĄsoy ’b¿ĄŇ IĎwČ MyrĳĂbĘŇ SĲŁ MhăĄ =rSĆ ’Ğ rbĆŇ è¡Ć BČ N‘ČnČŔ JĘ ZrĆ’ăĆbĘŇ C ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ
15 ZrĆ’ăĆmĄ C ÈMyĂrČYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ PŇ sĆ JĆę hČ MêăŁ IĂwČ : hŇ ‘ĲŁ rĘpČŇ hŇ tĎŇ yB¿Ą PŇ sĆ J¡Ć hČ =tŇ ’Ć

hŇ UĎ l¿Ď wĘ MxĆ lĆŔ CnQăĎ =hŇ bĎŇ hĲĎ ÉrmŁ ’Ň lĄ PŇ ąĄsoy=l’Ć MyĂrČÄ YĘ mĂ =lkĎŇ žC’bŇŁ IĎwČ ůN‘ČnČJĘ
16 hŇ n¿ĎêĘ ’Ć wĘ MkĆŔ ynĄqĘ mĂ CbăŇ hĎ ÉPsĄ oy rmĆ ’Ň IąŁ wČ : PŇ sĆ JĲĎ sp¡ĄŇ ’Ď yJ¿Ă ìŇ DĳĆgĘŇ nĆ tŇ Cm¡ nĎ
17 ůPsĄ oy=l’Ć ÈMhĆ ynĄqĘ mĂ =tŇ ’Ć C’ybăĂŇ IĎwČ : PŇ sĆ JĲĎ sp¡ĄŇ ’Ď =M’Ă MkĳĆŇ ynĄqĘ mĂ BĘ Mř k¡ĆŇ lĎ

rq¡ĎBĎ hČ hŇ n¿ĄqĘ mĂ bĘŇ C N’Ň ~ËŁ hČ hŇ n¿ĄqĘ mĂ bĘŇ C MysĂę CiBČ MxĆ lĆÁ PŇ sĄÄ oy žMhĆ lĎ NêăĄ IĂwČ
18 ÈMêŁ êĂ wČ : ’whĲĂ hČ hŇ n¡ĎèĎ BČ MhĆŔ nĄqĘ mĂ =lkĎŇ BĘ ÉMxĆ QĆÄBČ MląĄ hĞ nĲČ yĘwČ MyrĳĂmŁ xĞbĲČŇ C

dŇ xăĄ kČŇ nĘ =âlĲ Éol CrmĘ ’Ň IąŁ wČ tŇ ynĂęèĄ hČ hŇ năĎèĎ BČ wylĎÁ’Ą C’bÄŁ IĎwČ ů’whĂ hČ hŇ năĎèĎ hČ
Ér’Č SĘ nĂ âlą ynĳĂdŇŁ ’Ğ=l’Ć hŇ m¡Ď hĄ BĘ hČ hŇ n¿ĄqĘ mĂ C PŇ sĆ JĆŔ hČ MêăČ =M’Ă yJĂ ť ynĂŔ dŇŁ ’ĞmĲĄ

19 =MGČ ìŇ ynĆę y‘ĄlĘ tŇ Cmă nĎ hŇ UĎ lÌĎ : CntĲĄŇ mĎ dĘŇ ’Č wĘ Cnt¡ĄŇ IĎwĂGĘ =M’Ă yê¿Ă lĘ BĂ ynĂŔ dŇŁ ’Ğ ynăĄpĘŇ lĂ
CnxĘ nąČ’Ğ hŇ yĆÂhĘ nĲĂ wĘ MxĆ QĳĎBČ Cnt¡ĄŇ mĎ dĘŇ ’Č =tŇ ’Ć wĘ Cnt¿ĎŇ ’Ł =hŇ nĲĄqĘ CntĄŔ mĎ dĘŇ ’Č MGăČ ÉCnxĘ nČÄ’Ğ
hŇ m¡Ď dĎŇ ’ĞhĲĎ wĘ tŇ CmŔ nĎ âlă wĘ ÉhyĆxĘ nĲĂ wĘ ‘rČzĆę=NtĆŇ wĘ hŇ ‘ŔŁ rĘpČŇ lĘ MydăĂŇ bĎŇ ‘Ğ ÉCntĄÄ mĎ dĘŇ ’Č wĘ

20 CrąkĘŇ mĲĎ =yJĂ hŇ ‘ŔŁ rĘpČŇ lĘ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ tŇ mąČ dĘŇ ’Č =lJĎ =tŇ ’Ć PŇ sĄÁ oy NqĆ IĂÄwČ : MSĲĎ tĄŇ âl¿
: hŇ ‘ĲŁ rĘpČŇ lĘ ZrĆ’¡ĎhĎ yh¿Ă êĘ wČ bŇ ‘ĳĎrĎhĲĎ Mh¡Ć lĄ ‘Ğ qz¿ČxĎ =yJĲĂ ChdĄŔ WĎ Sy’ăĂ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ

21 : ChYĲĄ qĎ =dŇ ‘Č wĘ MyĂr¡ČYĘ mĂ =lCbĲŇ gĘŇ hŇ Y¿ĄqĘ mĂ MyrĳĂ‘ĎlĲĆř ot¡Ň ’Ł ryb¿ĂŇ ‘ĹhĲĆ M‘ĎŔ hĎ =tŇ ’ĆÄ wĘ
22 Clą kĘŇ ’ĲĎ wĘ hŇ ‘ęŁ rĘjČ tŇ ’ăĄ mĄ MynĂÁhĞJĲŁ lČ qxÄŁ žyJĂ hŇ nĳĎqĎ âlă Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ tŇ m¿Č dĘŇ ’Č qrËČ

: MtĲĎŇ mĎ dĘŇ ’Č =tŇ ’Ć Cr¡kĘŇ mĲĎ âl¿ NJĄě =l‘Č hŇ ‘ŔŁ rĘjČ ÉMhĆ lĎ NtąČŇ nĎ rSĆÄ ’Ğ ÉMuĎ xĚ=tŇ ’Ć
rm’yw
,V"x Nkw MydĂbĎ ‘ĞlČ wt’ ryb‘h l"Y v.21 .z"y qwsp Nmql Nyy‘ : ‘"tw y"t ,V"x Nkw MxĆlĆ Mkl l"n v.16

.r"tw ‘"t
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Mk¡ĆŇ tĘŇ mČ dĘŇ ’Č =tŇ ’Ć wĘ MoIËhČ Mk¿ĆŇ tĘŇ ’Ć ytĂŇ ynĂÄqĎ žNhĄ M‘ĎŔ hĎ =l’Ć ÉPsĄ oy rmĆ ’Ň IąŁ wČ 23

tŇ ’ŔŁ CbŇ êĘ BČ ÉhyĎhĎ wĘ : hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć Mê¡Ć‘Ę rČzĘC ‘rČzĆŔ MkăĆŇ lĎ =’hĲĄ hŇ ‘ĳŁ rĘpČŇ lĘ 24

hŇ dÌĆŇ vĎ hČ ‘rČzĆÄlĘ žMkĆŇ lĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ tŇ dÃŁ IĎhČ ‘BăČ rĘ’Č wĘ hŇ ‘ĳŁ rĘpČŇ lĘ tŇ yS¡Ă ymĂ xĞ Mê¿ĆtČŇ nĘ C
CntĳĎŇ yĂxĹhĲĆ Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ : MkĲĆŇ jĘ TČ lĘ lk¿ŇŁ ’ĹlĲĆ wĘ Mk¡ĆŇ yêĄbĲĎŇ BĘ rS¿Ć ’ĞlĲČ wĘ MkËĆŇ lĘ kĘŇ ’Ď lĘ CĲ 25

PŇ sĄÃ oy HtăĎŇ ’Ł MWĆ IăĎwČ : hŇ ‘ĲŁ rĘpČŇ lĘ Myd¡ĂŇ bĎŇ ‘Ğ Cnyy¿ĂhĎ wĘ ynĂŔ dŇŁ ’Ğ ynăĄy‘ĄBĘ ÉNxĄ =’YĎ mĘ nĂ 26

qrČÂ SmĆ xĳŁ lČ hŇ ‘¡Ł rĘpČŇ lĘ MyĂrËČYĘ mĂ tŇ m¿Č dĘŇ ’Č =l‘Č hŇ EĆÁhČ MoIÄhČ =dŇ ‘Č žqxŁ lĘ
ZrĆ’¿ĆBĘ l’ËĄ rĎWĘ yĂ bŇ SĆ IÌĄwČ : hŇ ‘ĲŁ rĘpČŇ lĘ hŇ t¡ĎŇ yĘhĲĎ âl¿ MDĎŔ bČŇ lĘ ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ tŇ mąČ dĘŇ ’Č 27

ÉbqŁ ‘ĞyĲČ yxąĂ yĘwČ: dŇ ’ĲŁ mĘ CB¡ rĘIĂwČ Cr¿pĘŇ IĂwČ HbĎŔ CzăxĞ’ĲĎ IĄwČ NSĆ GĳŁ ZrĆ’ăĆBĘ MyĂr¡ČYĘ mĂ+p12 28

wyIĎŔxČ ynăĄSĘ ÉbqŁ ‘ĞyĲČ=ymĄ yĘ yhąĂř yĘwČ hŇ nĳĎSĎ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć ‘b¿ČŇ SĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ
ůtCmlĎ È l’Ą rĎWĘ yĂ=ymĲĄ yĘ CbăŇ rĘqĘ IĂwĲČ : hŇ nĲĎSĎ tŇ ’¡Č mĘ C My‘¿ĂBĎ rĘ’Č wĘ MynĂŔ SĎ ‘bČŇ SăĆ 29

=MyWĲĂ ìŇ ynĆŔ y‘ĄBĘ ÉNxĄ ytĂŇ ’Ň YąĎ mĎ ’nĎÄ=M’Ă Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ PŇ sĄę oylĘ onăbĘŇ lĂ ű ’răĎqĘ IĂwČ
ynĂ r¡ĄBĘ qĘ tĂŇ ’n¿Ď=l’Č tŇ mĆŔ ’ĹwĲĆ dŇ sĆ xăĆ ÉydĂŇ UĎ ‘Ă tĎŇ yWąĂ ‘Ď wĘ ykĳĂŇ rĄyĘ tŇ xČ êăČ ì¡Ň dĘŇ yĲĎ ’n¿Ď
ynĂ ê¡ČrĘbČŇ qĘ C MyĂrČŔ YĘ UĂ mĂ ÉynĂ tČÄ ’Ň WĎ nĘ C ytČŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉyêĂ bĘŇ kČŇ SĲĎ wĘ : MyĂrĲĎYĘ mĂ BĘ 30

ylĂŔ Éh‘ĎbĘŇ èĲĎ hĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : ìŇ rĲĆř bĎŇ dĘŇ kĂŇ hŇ W¿Ć ‘Ĺ’ĲĆ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ rmČě ’Ň IŁ wČ MtĳĎŇ rĎbĲĚŇ qĘ BĂ 31

: hŇ FĲĎ UĂ hČ S’Ň r¿Ł =l‘Č l’¡Ą rĎWĘ yĂ Cxê¿ČSĘ IĂwČ olĳ ‘b¡ČŇ èĎ IĂwČ

sŘ43 xuČÂ IĂwČ hŇ lĳĆ xŁ ìŇ yb¡ĂŇ ’Ď hŇ e¿ĄhĂ PŇ sĄŔ oylĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ ÉyrĄxĞ’ĲČ yhĂę yĘwČ xm
rmĆ ’Ň ŁIěwČ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČlĘ dŇ GăĄIČwČ : MyĂrĲĎpĘŇ ’Ć =tŇ ’Ć wĘ hŇ è¡Ć nČmĘ =tŇ ’Ć oUŔ ‘Ă ÉwynĎbĎŇ ynąĄSĘ =tŇ ’Ć 2

: hŇ FĲĎ UĂ hČ =l‘Č bŇ SĆ I¡ĄwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉqEĄxČ tĘŇ IĂwČ ìŇ ylĳĆ’Ą ’BăĎ PŇ ¡Ąsoy ì¿Ň nĘ BĂ hŇ eËĄhĂ
N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĆBĘ zCl¡ BĘ yl¿Č ’Ą =hŇ ’ĲĎ rĘnĂ yDËČSČ l’¿Ą PŇ sĄŔ oy=l’Ć ÉbqŁ ‘ĞyĲČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 3

lhăČ qĘ lĂ ìŇ yê¡Ă tČŇ nĘ C ìŇ tĂŔ yBĂ rĘhĂ wĘ ÉìrĘpĘŇ mČ ynąĂnĘ hĂ ylČę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ytĲĂŇ ’Ł ëŇ rĆb¡ĎŇ yĘwČ 4

: MlĲĎ o‘ tŇ E¿ČxĚ’Ğ ìŇ yr¡ĆxĞ’ĲČ ì¿Ň ‘ĞrĘzČlĘ tŇ ’Ň EËŁ hČ ZrĆ’ÌĎhĎ =tŇ ’Ć yêĂÁ tČŇ nĎÄ wĘ MyUĳĂ ‘Č
ht‘w
Vgyw Myqwsp +d rsx Myrds ynVw .w"q Myqwspw .l’llhy [44:18—47:27] hVrph MV v.27
tw’m VVw Mypl’ tVmx twytw’w .MynwmVw tw’m ‘br’w Pl’ Mylmw .[46:28] hdwhy t’w ,[44:18] wyl’
Mkl M‘ =Vyh PTwx ’"b ,[44:19] Mkl Vyh +h Mypwlxw .[46:2] +wb +b ,[46:2] tw’rmb +b twqspw .MynwmVw
hnmy ,l‘Č txt gtmb n"bw yr’wY M‘ =l‘Č PTwx ’"b ,[45:14] wyx’ Nmynb yr’wY=l‘ ,VyĲĄh txt ’y‘g n"bw
gtmb n"bw Nd M‘ =ynĄbĘ C PTwx ’"b ,[46:23] Nd ynbw ,Kyr’mb n"bw ’grdb hnÌmy ’rwq ’"b ,[46:17] hwWyw
MynV yJ¿Ă Pwlx ’lbw ,rSĆ ’Ğ txt gtmb n"bw dly M‘ =rSĆ ’Ğ PTwx ’"b ,[46:27] dly rV’ Pswy ynbw ,ynĄbĘ C txt
.MynV Vmx hytwnV rpsmw .[47:17] ’y‘g ’lb MlhnyĘwČ ,[46:27] bqËŁ ‘ĞyĲČ=tybl SpĆ eÌĆhČ=lk ,[44:27] hdlyĲĎ
.hmwts ’lw hxwtp ’qsp N’k Ny’ .b"y qwsp d‘ +’ qwsp +b +’ Myklmb dwd ymy wbrqyw hrTph v.28

.V"xw b"d Nkw ìyrĆbĎ dĘkĂ ’"s v.30 .V"xw rd"nq y"k +w Nkw yrqw bytk CyhĘ IĂwČ ’"sb ,CyhĘ IĂwČ rybs v.28
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5 ìŇ ylËĆ’Ą y’¿Ă BŁ =dŇ ‘Č MyĂrČę YĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ ìÁ lĘ MydĂÄ lĎ oeĲ hČ žìynĆbĎŇ =ynĲĄSĘ hŇ êĎÃ ‘Č wĘř
: ylĲĂ =CyhĘ yĲĂ No‘¡mĘ SĂ wĘ Nb¿ĄŇ C’rĘJĂ hŇ èĆŔ nČmĘ C ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć MhĳĄ =ylĂ hŇ mĎ yĘr¡ČYĘ mĂ

6 C’¡ rĘuĲĎ yĂ MhËĆ yxĄ ’Ğ MSÌĄ l‘ăČ CyĳhĘ yĲĂ ìăŇ lĘ Mh¡Ć yrĄxĞ’ĲČ êĎdĘŇ l¿Č oh=rSĆ ’Ğ ìËŇ êĘ dĘŇ lČ omĲ C
7 ÉN‘ČnČÄJĘ ZrĆ’ąĆBĘ lxĄÁ rĎ ylČÄ‘Ď žhtĎŇ mĄ NDĎę jČ mĂ y’ăĂ bŇŁ BĘ ű ynăĂ’Ğ wĲČ : MtĲĎŇ lĎ xĞ nĲČBĘ

ëŇ rĆdăĆŇ BĘ ÉMèĎ hĎ rąĆBĘ qĘ ’Ć wĲĎ hŇ tĎŇ rĳĎpĘŇ ’Ć ’băŇŁ lĎ ZrĆ’¡Ć=tŇ rČbĘŇ JĲĂ dŇ o‘¿BĘ ëŇ rĆDĆŔ BČ
8 rmĆ ’Ň I¡Ł wČ PŇ ĳĄsoy ynăĄBĘ =tŇ ’Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ ’rĘI¿ČwČ : MxĆ lĲĎ tŇ yB¿Ą ’wh¡Ă tŇ rĎŔ pĘŇ ’Ć
9 Myh¡Ă Łl’Ĺ yl¿Ă =NtČŇ nĲĎ =rSĆ ’Ğ MhĄŔ ynăČBĎ wybĂŔ ’Ď =l’Ć ÉPsĄ oy rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ QĆ ’ĲĄ =ymĂ

10 NqĆŁEŔmĂ CdăŇ bĘŇ JĲĎ É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄy‘ĄwĘ : MkĲĆŇ rĞbĲĎŇ ’Ğ wĲČ yl¡Č ’Ą ’n¿Ď=MxĆ qĲĎ rmČě ’Ň IŁ wČ hŇ zĳĆBĎ
: MhĲĆ lĎ qB¿Ą xČ yĘwČ Mh¡Ć lĎ qè¿Č IĂwČ wylĎŔ ’Ą ÉMtĎŇ ’Ł SGąĄIČwČ tŇ o’ĳ rĘlĂ lk¡ČŇ Cy âl¿ř

11 hŇ ’¿Ď rĘhĆ hŇ eĄÄhĂ wĘ yêĂ lĘ QĳĎ pĂŇ âlă ìŇ yn¡ĆpĎŇ hŇ ’¿Ł rĘř PŇ sĄŔ oy=l’Ć É l’Ą rĎWĘ yĂ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
12 wyJĳĎrĘBĂ M‘ăĂmĄ Mt¡ĎŇ ’Ł PŇ ËĄsoy ’Y¿Ą oIwČ : ìŇ ‘ĲĆrĘzČ=tŇ ’Ć MG¿Č Myh¡Ă Łl’Ĺ ytËĂŇ ’Ł
13 MyĂrąČpĘŇ ’Ć =tŇ ’Ć ůMhĆ ynĄSĘ =tŇ ’Ć ÈPsĄ oy xuăČIĂwČ : hŇ YĎ rĘ’ĲĎ wyj¡Ď’Č lĘ Cxê¿ČSĘ IĂwČ

l’ĳĄ rĎWĘ yĂ NymăĂ ymĂ ol¡ ’Ň mŁ WĘ bĂŇ hŇ è¿Ć nČmĘ =tŇ ’Ć wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ l’Ň măŁ vĘ mĂ ÉonymĂ yBĲĂ
14 ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć S’Ň rąŁ =l‘Č tŇ SĆ IĎÄwČ onÁ ymĂ yĘ=tŇ ’Ć l’ĄÄ rĎWĘ yĂ žxlČ SĘ IĂwČ : wylĲĎ ’Ą SG¡ĄIČwČ

wydĎŔ yĎ=tŇ ’Ć É lJĄ WĂ hŇ èĳĆ nČmĘ S’Ň răŁ =l‘Č ol¡ ’Ň mŁ WĘ =tŇ ’Ć wĘ ry‘ĂŔ ~Ď hČ ’Chă wĘ
15 žrSĆ ’Ğ MyhĂÃ Łl’ĹhĲĎ rmĳČ ’Ň IŁ wČ PŇ ¡Ąsoy=tŇ ’Ć ëŇ rĆb¿ĎŇ yĘwČ : rokĲŇ BĘ hČ hŇ è¡Ć nČmĘ yJ¿Ă

ytĂŔ ’Ł hŇ ‘ăĆrŁ hĲĎ ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ qxĎŔ YĘ yĂwĘ MhăĎ rĎbĘŇ ’Č ÉwynĎpĎŇ lĘ ytąČŇ bŇŁ ’Ğ CkÄ QĘ hČ tĘŇ hĂ
16 ÈërĄbĎŇ yĘ ‘rĎę =lJĎ mĂ ytĂÁ ’Ł l’ĄÄ GŁ hČ žë’Ď lĘ UČ hČ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ =dŇ ‘Č yd¡ĂŇ o‘mĲĄ

qxĳĎ YĘ yĂwĘ MhăĎ rĎbĘŇ ’Č yt¡ČŇ bŇŁ ’Ğ MS¿Ą wĘ ymĂŔ SĘ ÉMhĆ bĎŇ ’rąĄuĎ yĂwĘ ůMyrĂ‘ĎeĘ hČ =tŇ ’Ć
17 onË ymĂ yĘ=dŇ yČ wybÌĂŇ ’Ď tŇ ySĂÄ yĎ=yJĲĂ PŇ sĄę oy ’rĘIăČwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ bŇ rĆq¿ĆBĘ bŇ r¡Ł lĎ CG¿dĘŇ yĂwĘ

HtËĎŇ ’Ł rys¿Ă hĎ lĘ wybĂę ’Ď =dŇ yČ ëŇ măŁ tĘŇ IĂwČ wynĳĎy‘ĄBĘ ‘rČIăĄwČ MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć S’Ň r¿Ł =l‘Č
18 wyb¡ĂŇ ’Ď =l’Ć PŇ ËĄsoy rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : hŇ èĲĆ nČmĘ S’Ň r¿Ł =l‘Č MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć =S’Ň rĲŁ l‘¿ČmĄ
19 wybĂę ’Ď N’ăĄ mĎ yĘwČ : oSĲ ’Ň rŁ =l‘Č ì¡Ň nĘ ymĲĂ yĘ MyW¿Ă rkŔŁ BĘ hČ hŇ zăĆ=yJĂ ybĳĂŇ ’Ď NkăĄŇ =âl

lDĳĎgĘŇ yĂ ’Chă =MgČŇ wĘ M‘¡ĎlĘ =hŇ yĲĆhĘ yĲĂ ’Ch¿ =MGČ yêĂ ‘Ę dČŔ yĎ ÉynĂ bĘŇ yêĂ ‘Ę dąČŇ yĎ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ
20 MkĄÁ rĞbĎÄ yĘwČĲ : MyĲĂoGhČ =âlĲ mĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ o‘¡rĘzČwĘ CeUĆŔ mĂ lDăČgĘŇ yĂ ÉNTŁ uĎ hČ wyxąĂ ’Ď MlĎę C’wĘ

MyhĂŔ Łl’Ĺ ìăŇ mĘ WĲĂ yĘ rmŔŁ ’Ň lĄ É l’Ą rĎWĘ yĂ ëŇ rąĄbĎŇ yĘ ìę BĘ ůrom’Ň lĄ È’ChhČ MoIăBČ
Myrp’k
.yrq o’rĘ ’"s ,yrq to’rĘ v.11 .s"tw ‘"t ,y"t Nkw âlwĘ ’"s v.10 .hrwt lV NwV’r ‘ybw v.5 .xm
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rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ èĲĆ nČmĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć =tŇ ’Ć MWĆ I¿ĎwČ hŇ èĳĆ nČmĘ kĂŇ wĘ MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć JĘ 21

bŇ ySăĂ hĄ wĘ MkĆŔ UĎ ‘Ă ÉMyhĂ Łl’Ĺ hŇ yąĎhĎ wĘ tŇ mĳĄ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ e¿ĄhĂ PŇ sĄŔ oy=l’Ć É l’Ą rĎWĘ yĂ
ìŇ yxĳĆ’Č =l‘Č dŇ x¡Č ’Č Mk¿ĆŇ SĘ ìËŇ lĘ yêĂ tÌČŇ nĎ ynĂÂ’Ğ wĲČ : MkĲĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ ZrĆ’¡Ć=l’Ć MkĆŔ tĘŇ ’Ć 22

: yêĲĂ SĘ qČ bĘŇ C yB¡Ă rĘxČ BĘ yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ dŇ IăČmĂ ÉyêĂ xĘ qČÄ lĎ rSąĆ ’Ğ

sŘ44 =rSĆ ’Ğ tŇ ’ËĄ MkĆŔ lĎ hŇ dĎŇ yGăĂ’Č wĘ ÉCpŇ sĘ ’ĲĎ hĄ rmĆ ’Ň ŁIęwČ wynĳĎBĎ =l’Ć bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ ’r¿ĎqĘ IĂwČ Tm
C‘¡mĘ SĂ wĘ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ ynăĄBĘ C‘¡mĘ SĂ wĘ CY¿ bĘŇ uĲĎhĂ : MymĲĂ IĎhČ tŇ yr¿ĂxĞ’ĲČ BĘ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć ’r¿ĎqĘ yĂ 2

rtĆŇ y¿Ć ynĳĂo’ tŇ ySăĂ ’Ň rĄwĘ yx¡Ă JŁ hŇ êĎ’ČŔ yrĂkăŇŁ BĘ ÉNbĄŇ C’rĘ : MkĲĆŇ ybĂŇ ’Ğ l’¿Ą rĎWĘ yĂ=l’Ć 3

z’¿Ď ìŇ ybĳĂŇ ’Ď ybăĄŇ JĘ SĘ mĂ tĎŇ yl¡Ă ‘Ď yJ¿Ă rtČŔ oê=l’Č ÉMyĂUČÄ JČ zxČ jąČ : z‘ĲĎ rtĆŇ y¿ĆwĘ tŇ ’¡Ą WĘ 4

: hŇ lĲĎ ‘Ď y‘¿ĂCYyĘ êĎlĘ Q¡Č xĂ
’băŇŁ êĎ =l’Č ÉMdĎŇ sŁ BĘ : MhĲĆ ytĄŇ rĲŁ kĄŇ mĘ sm¡Ď xĎ yl¿Ą JĘ MyxĳĂ ’Č yw¡ĂlĄ wĘ No‘¿mĘ SĂ 5, 6

Mn¡ĎYŁ rĘbĂŇ C Sy’ĂŔ CgŇrĘhăĎ ÉMjĎ ’Č bĘŇ yJąĂ ydĳĂŇ bŇŁ JĘ dŇ xăČ êĄ=l’Č Ml¡Ď hĎ qĘ BĂř ySĂŔ pĘŇ nČ
MqăĄQĘ xČ ’Ğ hŇ tĎŇ SĳĎ qĎ yJăĂ Mt¡ĎŇ rĎbĘŇ ‘ĆwĘ z‘ĎŔ yJăĂ ÉMjĎ ’Č rCrą’Ď : roSĲ =CruĘ ‘Ă 7

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ MY¡Ą ypĂŇ ’Ğ wĲČ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČBĘ
yn¿ĄBĘ ì¡Ň lĘ Cw¿xĞêĲČSĘ yĂ ìŇ ybĳĆŇ yĘ’ĲŁ PŇ rĆ‘ăŁ BĘ ì¡Ň dĘŇ yĲĎ ìŇ yxĆŔ ’Č ìŇ CdăŇ oy ÉhêĎ’Č hŇ dĎę Chř yĘ 8

hŇ yËĄrĘ’Č JĘ ZbÌČŇ rĎ ‘rČÄ JĎ tĎŇ ylĳĂ ‘Ď ynăĂBĘ PŇ rĆF¡ĆmĂ hŇ dĎŔ ChyĘ ÉhyĄrĘ’Č rCGą : ìŇ ybĲĂŇ ’Ď 9

NyBăĄmĂ qq¡ĄxŁ mĘ C hŇ dĎŔ ChymĲĂ ÉTbĆŇ SĄÄ rCs¿ yĎ=âlĲ : CemĲĆ yqĂ yĘ ym¿Ă ’yb¡ĂŇ lĎ kĘŇ C 10

hŇ rŁ yř‘Ă ÉNpĆŇ GĆÄlČ yrąĂsĘ ’ĲŁ : MyUĲĂ ‘Č tŇ h¿Č uĘ yĂ ol¡ wĘ hŇ ŁlyřSĂ ’băŇŁ yĎ=yJĲĂ dŇ ‘Č ť wylĳĎ gĘŇrČ 11

: hŇ tĲŇŁ Csř Myb¡ĂŇ nĎ‘Ğ=MdČŇ bĘŇ C oSŔ bĚŇ lĘ ÉNyĂIČÄBČ sBąĄ JĂ onĳtŇŁ ’Ğ ynăĂBĘ hŇ q¡ĎrĄŁvĲ lČ wĘ
: bŇ lĲĎ xĎ mĲĄ MyĂe¡ČSĂ =NbĆŇ lĘ C NyĂIĳĎmĂ MyĂn¡Čy‘Ą yl¿Ă ylĂ kĘŇ xČř 12

: NdĲŇŁ yYĂ =lř‘Č ot¡Ň kĎŇ rĘyČwĘ tŇ oIŔnĂ ’Ľ PŇ oxă lĘ É’ChwĘ NJĳŁ SĘ yĂ MyU¡Ă yČ PŇ ox¿ lĘ NlĚě CbŇ zĘ 13

yJăĂ ÉhxĎ nĚmĘ ’rĘIąČwČ : MyĂtĲĎŇ jĘ SĘ UĂ hĲČ NyB¿Ą Zb¡ĄŇ rŁ MrĆř GĳĎ rmăŁ xĞ rk¡ĎŇ Vř vĎ yĂ 14, 15

: dŇ bĲĄŇ ‘Ł =smČ lĘ yh¡Ă yĘwČ lBŔŁ sĘ lĂ ÉomkĘŇ SĂ TIąĄwČ hŇ mĎ ‘ĳĄnĎ yJăĂ ZrĆ’¡ĎhĎ =tŇ ’Ć wĘ bŇ oTŔ
ÉNdĎŇ =yhĂ yĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yT¿Ą bĘŇ SĂ dŇ x¡Č ’Č JĘ oUĳ ‘Č NydăĂŇ yĎ ND¡Ď 16, 17

Vxn
.yrq olySĂ v.10 .węmęVę hę yębę dwm‘ V’rb hdĎChyĘ v.8 .s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nkw MlĎ hĎqĘbĂ C ’"s v.6 .Tm
+x v.12 ..yrq otws ,bytk htŁ ws yllhb ,yrq ’lb htŁ ws hgwmb ,yrq otCs v.11 .yrq ory‘Ă v.11
Nyy‘ v.14 .s"tw ‘"t ,y"t ,V"x ,y"k Myrps bwrb Nkw =d‘Č rybs v.13 .§ 225 +’ hrsm Nyy‘ : ytbr

.V"tw V"x Nkw MyrĂGĄ = MrĆGĎ l"n v.14 .x"y +l tyV’rb
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ob¡Ň kĘŇ rĲŁ lj¿Ł IĂwČ sCsŔ =ybĄŇ uĘ ‘Ă ÉëSĄ eŁ hČ xrČ’ĳŁ =ylĄ ‘Ğ Np¡ŇŁ ypĂŇ SĘ ëŇ rĆdĆŔ =ylĄ ‘Ğ SxăĎ nĎ
18, 19 CedĳĆŇ CgŇ yĘ dŇ CdăŇ GĘ dŇ G¡Ď : hoĲĎhyĘ ytĂŇ yC¿ĂqĂ ì¡Ň tĘŇ ‘ĲĎCSylĲĂ : roxĲ ’Ď

20 Nê¡Ą yĂ ’Ch¿ wĘ omĳ xĘ lČ hŇ năĎmĄ SĘ rS¡Ą ’Ď mĲĄ : śbŇ qĲĄ‘Ď dŇ g¿ĚŇ yĎ ’Ch¡ wĘ
21 =yrĄmĘ ’Ă Nt¡ĄŇ eŁ hČ hŇ xĳĎ lĚ SĘ hŇ lăĎ IĎ’Č yl¡Ă êĎpĘŇ nČ : ëŇ lĆ mĲĆ =yeĄdČŇ ‘ĞmĲČ
22 tŇ oněBĎ NyĂ‘ĳĎ=ylĄ ‘Ğ tŇ r¡ĎjŁ NB¿Ą PŇ sĄŔ oy ÉtrĎjŁ NBąĄ : rpĆŇ SĲĎ

23, 24 bŇ SĆ êąĄ wČ : My~ĲĂ xĂ yl¿Ą ‘ĞBĲČ Chm¡Ě TĘ WĘ IĂwĲČ CBrĳŁ wĎ Chr¡ĚrĘř mĲĎ yĘwĲČ : rCSĲ =ylĄ ‘Ğ hŇ d¡ĎŇ ‘ĞYĲĎ
NbĆŇ ’¿Ć hŇ ‘¡ĆrŁ Mè¿Ď mĂ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ rybăĂŇ ’Ğ ÉydĄŇ ymĂ wydĳĎŇ yĎ y‘ăĄrŁ zĘ CEp¡ŇŁ IĎwČ oêŔ SĘ qČ ÉNtĎŇ y’Ą BĘ

25 ÉMyĂmČÄ SĎ tŇ kąŇŁ rĘBĂ OĎ kĆŔ rĞbăĎŇ ywĂ ÉyDČSČ tŇ ’ąĄř wĘ OĎ rĆę zĘ‘Ę yČwĘ ìŇ ybĂÁ ’Ď l’ĄÄ mĄ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ
26 tŇ kăŇŁ rĘBĂ : MxČ rĲĎwĎ MyĂd¡ČŇ SĎ tŇ k¿ŇŁ rĘBĂ tŇ xČ êĳĎ tŇ YĆbăĆŇ rŁ Moh¡ êĘ tŇ k¿ŇŁ rĘBĂ l‘ĎŔ mĄ

ÉíyyĆÄhĘ êĲĂ MlĳĎ o‘ tŇ ‘ăŁ bĘŇ GĂ tŇ w¡Č’ĞêĲČ =dŇ ‘ĲČ yrČŔ ohř tŇ kăŇŁ rĘBĂ =l‘Č ÉCrbĘŇ GĲĎ ìŇ ybĂę ’Ď
: wyxĲĎ ’Ć ryz¿ĂnĘ dŇ q¡Ł dĘŇ qĎ lĘ C PŇ sĄŔ oy S’Ň răŁ lĘ

27 : llĲĎ SĎ qQ¿Ą xČ yĘ bŇ rĆ‘¡ĆlĎ wĘ dŇ ‘ĳČ lkČŇ ’Ň yăŁ rqĆB¡Ł BČ PŇ rĎŔ TĘ yĂ bŇ ’ăĄ zĘ ÉNymĂ yĎnĘ BĂ śsŘ45

28 MhąĆ lĎ rBĆÄ DĂ=rSĆ ’Ğ tŇ ’Ň zŁ wĘţ rWĳĎ ‘Ď MynăĄSĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yT¿Ą bĘŇ SĂ hŇ QĆ ’ËĄ =lJĎ
29 wYăČ yĘwČ : MtĲĎŇ ’Ł ëŇ r¿ČBĄ ot¡Ň kĎŇ rĘbĂŇ JĘ rS¿Ć ’Ğř Sy’ËĂ MtĎŔ o’ ëŇ rĆbăĎŇ yĘwČ ÉMhĆ ybĂŇ ’Ğ

ytĳĎŇ bŇŁ ’Ğ=l’Ć yt¡ĂŇ ’Ł Cr¿bĘŇ qĂ yUĂŔ ‘Č=l’Ć PŇ ăĎs’ĹnĲĆ ÉynĂ ’Ğ ÉMhĆ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ MtĎę o’
30 hŇ dÌĄŇ WĘ BĂ rSĆÄ ’Ğ hŇ rĎÂ ‘ĎUĘ BČ : yêĲĂ xĂ hĲČ Nor¿ř pĘŇ ‘Ć hŇ d¡ĄŇ WĘ BĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ rĎŔ ‘ĎUĘ hČÄ =l’Ć

MhĎÁ rĎbĘŇ ’Č hŇ nĎÄqĎ žrSĆ ’Ğ N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĆBĘ ’r¡ĄmĘ mČ yn¿ĄjĘ =l‘Č=rSĆ ’Ğ hŇ lËĎ jĄ kĘŇ UČ hČ
31 CrÂbĘŇ qĲĎ hŇ UĎ SăĎ : rbĆŇ qĲĎ =tŇ EČxĚ’ĞlĲČ yê¡Ă xĂ hĲČ Nr¿Ł pĘŇ ‘Ć tŇ ’ËĄ mĄ hŇ dĆę vĎ hČ =tŇ ’Ć

tŇ ’¡Ą wĘ qxĎŔ YĘ yĂ=tŇ ’Ć CrăbĘŇ qĲĎ hŇ UĎ SĎ ť oêŔ SĘ ’Ă hŇ răĎWĎ Ét’Ą wĘ MhĎę rĎbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć
32 hŇ r¿Ď‘ĎUĘ hČ wĘ hŇ dËĆŇ vĎ hČ hŇ nÌĄqĘ mĂ : hŇ ’ĲĎ lĄ =tŇ ’Ć yêĂ rĘb¡ČŇ qĎ hŇ UĎ S¿Ď wĘ oêĳSĘ ’Ă hŇ qăĎbĘŇ rĂ
33 PŇ s¿Ł ’ĹIĲĆwČ wynĎŔ BĎ =tŇ ’Ć tŇ CăŁ YČ lĘ ÉbqŁ ‘ĞyĲČ lkąČŇ yĘwČ : tŇ xĲĄ =ynĄBĘ tŇ ’¿Ą mĄ oB¡ =rSĆ ’Ğ
n ynăĄjĘ =l‘Č PŇ ¡Ąsoy lj¿Ł IĂwČ : wyUĲĎ ‘Č=l’Ć PŇ sĆ ’¿Ď IĄwČ ‘w¡ČgĘŇ IĂwČ hŇ FĳĎ UĂ hČ =l’Ć wyl¡Ď gĘŇrČ
2 My’ĂŔ pĘŇ răŁ hĎ =tŇ ’Ć ÉwydĎŇ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć PŇ ąĄsoy wYČÄ yĘwČ : olĲ =qèČ IĲĂwČ wyl¡Ď ‘Ď OĘ bĘŇ I¿ĄwČ wybĳĂŇ ’Ď
3 Éol=C’lĘ mĘ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć My’¡Ă pĘŇ rĲŁ hĎ CT¿ nĘ xČ IĲČwČ wybĳĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć Tn¡Ł xĞlĲČ

MyĂr¡ČYĘ mĂ otËŇ ’Ł CJ¿ bĘŇ IĂwČ MyTĳĂ nĚxĞhĲČ ymăĄ yĘ C’¡ lĘ mĘ yĂ NJ¿Ą yJËĂ MoyŔ My‘ăĂBĎ rĘ’Č
My‘bV
,b"d ,’"d ,y"k Myrpsb dbl ’wVb Nk v.23 .r"tw s"t ,‘"t Nkw rSĄ ’Ď MbĎ qĄ‘Ğ = rV’mbq‘ l"n v.19

’"s v.25 .w"dxw h"dx ,b"yd ,’"yd ,w"d Nkw xtp PTx whrrĞmyw ’"sb ,w"Tdw d"yd ,d"dx ,b"dx ,g"d
.rds N’k Ny’ ’"sb v.27 .‘"t Nkw d‘ yrĄrĘhČ l"Y v.26 .s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +g Nkw l’ĄwĘ

.rsx NrŁ pĘ ‘Ć ’"s v.29 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw rSĆ ’Ğ ’lb wtkrbk Sy’Ă ’"s v.28
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hŇ ‘¡Ł rĘjČ tŇ yB¿Ą =l’Ć PŇ sĄŔ oy rBăĄ dČŇ yĘwČ otŔ ykĂŇ bĘŇ ymăĄ yĘ ÉCrbĘŇ ‘Č IĲČwČ : MoyĲ My‘¿ĂbĘŇ SĂ 4

hŇ ‘¡Ł rĘpČŇ yn¿ĄzĘ’Ď BĘ ’nĎě=CrBĘ DČ MkĆŔ ynĄy‘ăĄBĘ ÉNxĄ ytĂŇ ’Ň YąĎ mĎ ’nĎÄ=M’Ă rmĳŁ ’Ň lĄ
rSĆÄ ’Ğ yrĂę bĘŇ qĂ BĘ ůtmĄ ÈykĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ eăĄhĂ rmęŁ ’Ň lĄ ynĂ ‘ăČyBĂ SĘ hĂ ybĂÂ ’Ď : rmĲŁ ’Ň lĄ 5

hŇ r¿ĎBĘ qĘ ’Ć wĘ ’eËĎ=hŇ lĆ ‘Ĺ’ĲĆ hŇ êĎę ‘Č wĘ ynĂ rĳĄBĘ qĘ êĂ hŇ UĎ S¡Ď N‘ČnČŔ JĘ ZrĆ’ăĆBĘ ÉylĂ ytĂŇ yrąĂJĎ
rS¿Ć ’ĞJĲČ ìŇ yb¡ĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć rb¿ŇŁ qĘ C hŇ lËĄ ‘Ğ hŇ ‘ĳŁ rĘjČ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : hŇ bĎŇ CSĲ ’Ď wĘ yb¡ĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć 6

ydąĄŇ bĘŇ ‘Č=lJĎ oêÁ ’Ă ClÄ‘ĞIĲČwČ wybĳĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć rBăŁ qĘ lĂ PŇ ¡Ąsoy l‘Č I¿ČwČ : ìŇ ‘ĲĆyBĂ SĘ hĂ 7

PŇ sĄŔ oy tŇ yBăĄ É lkŇŁ wĘ : MyĂrĲĎYĘ mĂ =ZrĆ’ĲĆ yn¿ĄqĘ zĂ lk¡ŇŁ wĘ otŔ ybĄŇ ynăĄqĘ zĂ Éh‘Ł rĘpČŇ 8

: NSĆ GĲŁ ZrĆ’¿ĆBĘ Cb¡Ň zĘ‘ĲĎ MrĎŔ qĎ bĘŇ C MnăĎ’Ň YŁ wĘ ÉMjĎ TČ qrČę wybĳĂŇ ’Ď tŇ ybăĄŇ C wyx¡Ď ’Ć wĘ
C’bÁŁ IĎwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ dŇ b¿ĄŇ JĎ hŇ n¡ĆxĞUĲČ hĲČ yh¿Ă yĘwČ MySĳĂ rĎjĲĎ =MGČ bŇ kĆŇ r¡Ć=MGČ oUŔ ‘Ă l‘Č IăČwČ 9, 10

lod¿Ň GĎ dŇ jËĄsĘ mĂ MSĎŔ =CdŇ jĘ sĘ IĂÄwČ NDĄŔ rĘIČhČ rbĆŇ ‘ăĄBĘ ÉrSĆ ’Ğ dŇ TĎę ’Ď hĲĎ NrĆGăŁ =dŇ ‘Č
ZrĆ’ĎÄ hĎ žbSĄ oy ’rĘIČÃwČ : MymĲĂ yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ lbĆŇ ’¡Ą wybËĂŇ ’Ď lĘ W‘Č IÌČwČ dŇ ’ĳŁ mĘ dŇ b¡ĄŇ kĎŇ wĘ 11

MyĂrĳĎYĘ mĂ lĘ hŇ z¡Ć dŇ b¿ĄŇ JĎ =lbĆŇ ’ĲĄ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ dŇ TĎŔ ’Ď hĲĎ ÉNrĆgÄŁ BĘ lbĆŇ ’Ąę hĎ =tŇ ’Ć ynĂÁ‘ĞnĲČJĘ hĲČ
śCW¿ ‘ĞIĲČwČ : NDĲĄrĘIČhČ rbĆŇ ‘¿ĄBĘ rS¡Ć ’Ğ MyĂrČŔ YĘ mĂ lbăĄŇ ’Ď ÉHmĎ SĘ ’rąĎqĎ NJĄÂ =l‘Č 12

CrăBĘ qĘ IĂwČ N‘ČnČŔ JĘ hŇ YĎ rĘ’ăČ ÉwynĎbĎŇ otąŇ ’Ł C’Ä WĘ IĂwČ : MCĲĎYĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ NJ¡Ą olĳ wyn¡ĎbĎŇ 13

hŇ dĆÁ vĎ hČ =tŇ ’Ć MhĎÄ rĎbĘŇ ’Č žhnĎqĎ rSăĆ ’Ğ hŇ lĳĎ jĄ kĘŇ UČ hČ hŇ dăĄŇ WĘ tŇ r¡Č‘ĎmĘ BĂ otŔ ’Ł
PŇ ąĄsoy bŇ SĎ IĎÄwČ : ’rĲĄmĘ mČ yn¿ĄjĘ =l‘Č yê¡Ă xĂ hĲČ Nr¿Ł pĘŇ ‘Ć tŇ ’ËĄ mĄ rbĆŇ qĆę =tŇ EČxĚ’ĞlĲČ 14

yr¡ĄxĞ’ĲČ wybĳĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć rBăŁ qĘ lĂ oê¡’Ă Myl¿Ă ‘Ł hĲĎ =lkĎŇ wĘ wyxĎŔ ’Ć wĘ ’Chă ÉhmĎ yĘrČÄ YĘ mĂ
Cl¿ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ MhĆŔ ybĂŇ ’Ğ tŇ măĄ =yJĂ ÉPsĄ oy=yxĲĄ ’Ğ C’ą rĘIĂwČ : wybĲĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć or¿bĘŇ qĎ 15

CnlĘ m¡Č GĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ ‘ĎŔ rĎhăĎ=lJĎ tŇ ’Ą ť CnlĎŔ ÉbySĂ yĎ bŇ SąĄ hĎ wĘ PŇ ĳĄsoy Cnm¡Ą TĘ WĘ yĂ
: rmĲŁ ’Ň lĄ ot¡Ň om yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ CĎŔYĂ ìŇ ybăĂŇ ’Ď rmĳŁ ’Ň lĄ PŇ ¡Ąsoy=l’Ć CCěYČ yĘwČ : otĲŇ ’Ł 16

hŇ ‘ăĎrĎ=yJĲĂ ÉMtĎŇ ’Ň FĎ xČ wĘ ìŇ yxąĆ’Č ‘SČ jăĆ ’nĎ ţ ’WăĎ ’eĎÃ’ăĎ PŇ sĄę oylĘ CrămĘ ’Ň tĲŇŁ =hŇ JŁ 17

PŇ ¡Ąsoy OĘ bĘŇ I¿ĄwČ ìŇ ybĳĂŇ ’Ď yhăĄŁl’Ĺ yd¡ĄŇ bĘŇ ‘Č ‘SČ p¿ĆŇ lĘ ’nĎŔ ’WăĎ ÉhêĎ‘Č wĘ ìŇ ClŔ mĎ gĘŇ
ì¡Ň lĘ Cee¿ĆhĂ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ wynĳĎpĎŇ lĘ Cl¡ jĘ IĂwĲČ wyxĎŔ ’Ć =MGČ ÉCkŇ lĘ IĲĄwČ : wylĲĎ ’Ą Mr¿ĎBĘ dČŇ BĘ 18

: ynĂ ’ĲĎ Myh¡Ă Łl’Ĺ tŇ xČ t¿ČŇ hĞ yJËĂ C’rĳĎyêĂ =l’Č PŇ ¡Ąsoy MhËĆ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : MydĲĂŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ 19

hŇŁWË ‘Ğř N‘ČmČę lĘ hŇ bĎŔ TŁ lĘ HbăĎŇ SĎ xĞ ÉMyhĂ Łl’Ĺ hŇ ‘ĳĎrĎ yl¡Č ‘Ď Mê¿ĆbĘŇ SČ xĞ MêĆě ’Č wĘ 20

lJ¿Ą lĘ kČŇ ’Ğ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ C’rĎŔ yêĂ =l’Č ÉhêĎ‘Č wĘ : bŇ rĲĎ=M‘Č tŇ y¿Ł xĞhĲČ lĘ hŇ E¡ĆhČ MoI¿JČ 21

ÉPsĄ oy bŇ SĆ IąĄwČ : MBĲĎ lĂ =l‘Č rB¡Ą dČŇ yĘwČ MtĎŔ o’ MxăĄ nČ yĘwČ MkĳĆŇ jĘ TČ =tŇ ’ĲĆ wĘ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć 22

MyrYmb
.yrq oW‘Ğ v.20 .s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq +g Nkw wynĎbĎ ol CW‘ĞIČwČ ’"s v.12 .n
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23 ’rĘIąČwČ : MynĲĂ SĎ rWĆ ‘¡ĆwĎ hŇ ’¿Ď mĄ PŇ sĄŔ oy yxăĂ yĘwČ wybĳĂŇ ’Ď tŇ ybăĄŇ C ’Ch¡ MyĂrČŔ YĘ mĂ BĘ
Cd¡Ň QĘ yĚ hŇ èĆŔ nČmĘ =NBĆ ÉrykĂŇ mĎ ynąĄBĘ MGČę Mř ySĳĂ QĄ SĂ yn¡ĄBĘ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć lĘ ÉPsĄ oy

24 dŇ qÌŁ jĎ MyhĂÂŁl’Ň wĲĄ tŇ mĳĄ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ wyxĎŔ ’Ć =l’Ć ÉPsĄ oy rmĆ ’Ň IąŁ wČ : PŇ sĲĄ oy yJ¿ĄrĘBĂ =l‘Č
rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’Ďě hĎ =l’Ć tŇ ’Ň ŁEŔhČ ZrĆ’ăĎhĎ =NmĂ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ ląĎ ‘ĹhĲĆ wĘ MkĆę tĘŇ ’Ć dŇ qăŁ pĘŇ yĂ

25 l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć PŇ sĄŔ oy ‘BăČ SĘ IČwČ : bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČlĘ CĲ qx¡Ď YĘ yĂlĘ Mh¿Ď rĎbĘŇ ’Č lĘ ‘BËČ SĘ nĂ
: hŇ EĲĆmĂř yt¡ČŇ mŁ YĘ ‘Č=tŇ ’Ć Mt¿ĆŇ lĂ ‘ĞhĲČ wĘ MkĆŔ tĘŇ ’Ć ÉMyhĂ Łl’Ĺ dŇ qąŁ pĘŇ yĂ dŇ qÄŁ jĎ rmĳŁ ’Ň lĄ

26 Nor¡’Ď BĲĎ MWĆ yI¿ĂwČ otŔ ’Ł CTă nĘ xČ IĲČwČ MynĳĂSĎ rWĆ ‘¡ĆwĎ hŇ ’¿Ď mĄ =NBĆ PŇ sĄŔ oy tŇ mĎ IăĎwČ
: MyĂrĲĎYĘ mĂ BĘ

G

wyYxw .d"l K"âŁ Nmyshw ,h‘br’w MyVlVw tw’m Vmxw Pl’ tyV’rb rpsd yqwsp Mwks
hnmV twytw’w .rV‘ MynVw tw’m VVw Pl’ MyrV‘ Mylmw .]+m z"k tyV’rb[ hyxt Kbrx=l‘w
MytV wytwyVrpw .hydydy Nmysw g"m ’"n ,hVmxw My‘br’ wyrdsw .h‘br’w MyVVw Pl’ My‘bVw
My‘Vt lkh .My‘br’w hnmV twmwtshw ,My‘br’w hVlV twxwtph Nyynm .b’x’ Nmysw hrV‘
VlVw Mypl’ rpsh twnV .]+x ’"y twmV[ Kylgrb=rV’ M‘h=lkw ht’ ’Y Nmysw twyVrp tx’w

.qydYh Pswy tmV d‘ Mlw‘h ’rbnVm MynV ‘Vtw tw’m

The number of the verses of the book of Genesis is 1534; and the sign is K"âŁ
d"l (âŁ = 1000, K = 500, l = 30, d = 4). Note that the actual number is 1533
because [Gen 35.22] is two verses according to y’xndm. Hence the number given
at the end of the eighth Parashah [Gen 32:4–36:43] is according to the Eastern
recension, i.e. 154, whereas the actual number of the verses in the text of that
Parashah is according to the Western recension, i.e. 153 (30+20+31+29+43).
Hence also the double accents in this verse, one representing the Oriental and the
other the Occidental verse-division. And its middle point is, And by thy sword
shalt thou live [Gen 27.40]. And the words are 20612. And the letters are 78064.
And its sedarim are 45; in other editions, 43; and the sign is hyĎdĘydĂyĘ (y = 10, d = 4,
h = 5, 10+4+10+4+10+5=43). And its parashiyot are 12, and the sign is b’Ď xĘ ’Č .
The open sections are 43, and the closed 48; the total is 91 sections; and the sign

.T"y ,g"y twmV Nyy‘ : r"tw s"t ,V"x ,b"d ,rd"nq y"k d"y Nkw MkĆêĘ ’Ă hzm ’"s v.25 .ytbr +M v.23

yrx’ yhyw Myqwsp +dw ,+g Myrdsw .MynwmVw hVmx Myqwspw .hlmy [47:28—50:26] hVrph MV v.26
.xŁ mŁ tŁ w Mypl’ t‘br’ twytw’w .xŁ nŁqŁ w Pl’ Mylmw .[49:27] Nmynb ,[49:1] bq‘y ’rqyw ,[48:1] Myrbdh
’y‘gb wwxtSĘ yĲĂ ’"b ,[49:8] Kl wwxtVy ,yprb n"bw ,Vgdb M‘Q ’rwq ’"b ,[48:19] M‘ĎlĘ hyhy +b Mypwlxw
rpsmw .[49:11] htws ,[49:11] hry‘ ,[49:10] hlyV ,[48:11] Kynp h’r +d +wtkw .n"b Nk ’lw dwyh txt

.hVVw MyVV hytwnV
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is ’Y, GO thou and all the people that are at thy feet [Exo 11.8]. The years of
the book are 2309 years from the creation of the world to the death of Joseph the
righteous.



twmV hl’w
’ Sy’¿Ă bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ tŇ ’ăĄ hŇ mĎ yĘrĳĎYĘ mĂ My’¡Ă BĎ hČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉtomSĘ hŇ QĆ ’Ąę wĘ sŘ1

2, 3 : NmĲĂ yĎnĘ bĂŇ C N¡ĚlCbŇ zĘ rk¿ĎŇ Vř vĎ yĂ : hŇ dĲĎŇ ChywĲĂ yw¡ĂlĄ No‘Ŕ mĘ SĂ NbăĄŇ C’rĘ : C’BĲĎ ot¡Ň ybĄŇ C
4, 5 My‘ăĂbĘŇ SĂ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ=ëŇ rĆyĲĆ y’¿ĄYĘ yĲŁ SpĆŇ nËĆ=lJĎ yhĂę yĘwČ : rSĲĄ ’Ď wĘ dŇ G¿Ď yl¡Ă êĎpĘŇ nČ wĘ ND¿Ď

6 roD¿hČ lk¡ŇŁ wĘ wyxĎŔ ’Ć =lkĎŇ wĘ ÉPsĄ oy tŇ mĎ IąĎwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ bĘŇ hŇ y¿ĎhĎ PŇ ¡ĄsoywĘ SpĆŇ nĳĎ
7 dŇ ’ĳŁ mĘ dŇ ’ăŁ mĘ BĂ Cm¡ YĘ ‘Č IĲČwČ CB¿ rĘIĂwČ CYË rĘSĘ IĂwĲČ CrÌjĎ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ C : ’ChĲ hČ

: MtĲĎŇ ’Ł ZrĆ’¡ĎhĎ ’l¿Ą UĎ êĂ wČ
8, 9 rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : PŇ sĲĄ oy=tŇ ’Ć ‘d¡ČŇ yĎ=âlĲ rS¿Ć ’Ğ MyĂrĳĎYĘ mĂ =l‘Č Sd¡ĎŇ xĎ =ëŇ lĆ mĲĆ MqĎ I¿ĎwČ

10 hŇ bĎŇ h¿Ď : CeUĲĆ mĂ MCY¡ ‘Ď wĘ bŇ r¿Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ M‘Č ť hŇ eĄęhĂ oUĳ ‘Č=l’Ć
PŇ ąČsonwĘ ÉhmĎ xĎ lĘ mĂ hŇ nĎř’Ň rąĆqĘ tĂŇ =yJĲĂ hŇ yĎÂhĎ wĘ hŇ BĆę rĘyĂ=NjĆ olĳ hŇ m¡Ď JĘ xČ tĘŇ nĲĂ

11 CmyWąĂ IĎwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =NmĂ hŇ l¿Ď ‘Ď wĘ CnB¡Ď =MxČ lĘ nĂ wĘ Cny’ĄŔ nĘŁWă =l‘Č É’Ch=MGČ
ÉtonJĘ sĘ mĂ yrąĄ‘Ď NbĆŇ IĂÁwČ MtĳĎŇ ŁlbĘŇ sĂ BĘ ot¡Ň eŁ ‘Č N‘Čm¿Č lĘ MyiĂŔ mĂ yrăĄWĎ ÉwylĎ ‘Ď

12 hŇ B¡Ć rĘyĂ NJ¿Ą otŔ ’Ł Ceă‘Č yĘ ÉrSĆ ’ĞkĲČŇ wĘ : ssĲĄ mĘ ‘ČrĲČ=tŇ ’Ć wĘ Mt¡ŇŁ jĂ =tŇ ’Ć hŇ ‘ŔŁ rĘpČŇ lĘ
13 yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć MyĂrËČYĘ mĂ CdŇ bÌĂŇ ‘ĞIĲČwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ yn¡ĄjĘ mĂ CYqĚě IĎwČ ZrĳŁ pĘŇ yĂ NkăĄŇ wĘ
14 ÉrmĆ xÄŁ BĘ hŇ SĎę qĎ hŇ dăĎŇ bŇŁ ‘ĞBĲČ MhĆÁ yIĄxČ =tŇ ’Ć CrÄ rĘř mĲĎ yĘwČ : ëŇ rĆpĲĎŇ BĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ

Cd¿Ň bĘŇ ‘ĲĎ=rSĆ ’Ğ MtĎŔ dĎŇ băŇŁ ‘Ğ=lJĎ tŇ ’Ą ť hŇ dĳĆŇ vĎ BČ hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘Ğ=lkĎŇ bĘŇ C MynĂŔ bĄŇ lĘ bĂŇ C
15 rSĆÄ ’Ğ tŇ IĳŁ rĂbĘŇ ‘Ă hĲĎ tŇ d¡ŇŁ QĘ yČmĘ lĲČ MyĂrČŔ YĘ mĂ ëŇ lĆ măĆ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ëŇ rĆpĲĎŇ BĘ Mh¡Ć bĎŇ
16 ÉNkĆŇ dĘŇ QĆ yČBĘ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : hŇ ‘ĲĎCj tŇ yn¡ĂèĄ hČ MS¿Ą wĘ hŇ rĎŔ pĘŇ SĂ ÉtxČ ’Č hĲĎ MSąĄ

otŔ ’Ł NêăĆmĂ hĞ wĲČ É’Ch NB¿Ą =M’Ă MyĂnĳĎbĘŇ ’Ď hĲĎ =l‘Č Nt¡ĆŇ y’Ă rĘC tŇ oIŔrĂbĘŇ ‘Ă hăĎ =tŇ ’Ć
17 CWŔ ‘Ď âlă wĘ MyhĂŔ Łl’ĹhăĎ =tŇ ’Ć ÉtdŇŁ QĘ yČmĘ hĲČ í’Ň rąĆyêĂ wČ : hŇ yĎxĲĎ wĎ ’yh¡Ă tŇ B¿Č =M’Ă wĘ
18 ’rąĎqĘ IĂwČ : MydĲĂŇ lĎ yĘhČ =tŇ ’Ć íyI¡ĆxČ êĘ wČ MyĂrĳĎYĘ mĂ ëŇ lĆ măĆ Nh¡Ć ylĄ ’Ğ rB¿Ć DĂ rSËĆ ’ĞJĲČ

hŇ EĳĆhČ rbăĎŇ DĎhČ Nt¡ĆŇ yWĂ ‘Ğ ‘Č CD¿mČ NhĆŔ lĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ tŇ dŔŁ QĘ yČmĘ lĲČ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ
Nyyxtw
.MyznkV’h ghnmk z"k hy‘Vyb VrVy My’bh ,Mydrpsh ghnmk +’ ymryb hymry yrbd hrTph v.1 .’
+rt ,V"x Nkw Cn’ĄrĎqĘtĂ l"Y v.10 .ypr CnŇUĄmĂ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.9 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.3

tyV’rb Nyy‘ : xtp PTx wrrĞmĎ yw ’"sb ,swpdh tw’xswnbw y"k Myrps bwrb dbl ’wVb Nk v.14 .‘"tw
.g"k T"m
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âlÌ yJăĂ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ =l’Ć ÉtdŇŁ QĘ yČmĘ hĲČ írĘmąČ’Ň êŁ wČ : MydĲĂŇ lĎ yĘhČ =tŇ ’Ć íyI¡ĆxČ êĘ wČ 19

NhËĆ lĄ ’Ğ ’obÌŇ êĎ MrĆTĆÄ BĘ hŇ eĎhĄŔ tŇ oyăxĎř =yJĲĂ tŇ IĳŁ rĂbĘŇ ‘Ă hĲĎ tŇ I¡Ł rĂYĘ UĂ hČ MySËĂ eĎkČŇ
Cm¡ YĘ ‘Č IĲČwČ M‘ËĎhĎ bŇ rĆIÌĂwČ tŇ dĳŇŁ QĘ yČmĘ lĲČ Myh¡Ă Łl’Ĺ bŇ TĆ yI¿ĄwČ : CdŇ lĲĎ yĎwĘ tŇ dĆŇ Q¡Ć yČmĘ hĲČ 20

: MyêĲĂ BĎ Mh¡Ć lĎ W‘Č I¿ČwČ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ =tŇ ’Ć tŇ d¡ŇŁ QĘ yČmĘ hĲČ C’¿ rĘyĲĎ=yJĂ yhĂě yĘwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ 21

ChkĚŔ ylĂřSĘ êČ ÉhrĎ’ÄŁ yĘhČ dŇ oQę IĂhČř NBăĄ hČ =lJĎ rmĳŁ ’Ň lĄ oU¡ ‘Č=lkĎŇ lĘ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ wYăČ yĘwČ 22

: NCIĲxČ êĘ tŇ B¡Č hČ =lkĎŇ wĘ
śsŘ2 NBĳĄ dŇ lĆ êăĄ wČ hŇ è¡Ď ’Ă hĲĎ rhČ ê¿Č wČ : ywĲĂlĄ =tŇ BČ =tŇ ’Ć xu¡ČIĂwČ ywĳĂlĄ tŇ yBăĄmĂ Sy’¡Ă ëŇ lĆ I¿ĄwČ b, 2

hŇ lăĎ kĘŇ yĲĎ=âlwĘ : MyxĲĂ rĎyĘ hŇ S¿Ď ŁlSĘ Chn¡ĄjĘ YĘ êĂ wĲČ ’ChŔ bŇ oTăř =yJĂ ÉotŇ ’Ł ’rĆêąĄwČ 3

tŇ pĆŇ EĳĎbČŇ C rm¡Ď xĄ bĲČŇ hŇ r¿ĎmĘ xĘ êČ wČ ’mĆ GŔŁ tŇ bČŇ êăĄ Éol=xuČ êĲĂ wČ ůonypĂŇ ~Ę hČ Èdo‘
bŇ ~¿Č tČŇ êĲĄ wČ : r’ĲŁ yĘhČ tŇ p¿ČŇ WĘ =l‘Č PŇ Ci¡ BČ MWĆ ê¿Ď wČ dŇ lĆ IĆŔhČ =tŇ ’Ć ÉHBĎ MWĆ êąĎ wČ 4

ZxăŁ rĘlĂ Éh‘Ł rĘjČ =tŇ BČ dŇ rĆêąĄwČ : olĲ hŇ W¡Ć ‘Ď IĲĄ=hŇ mČ hŇ ‘Ďě dĄŇ lĘ qxĳŁ rĎmĲĄ ot¡Ň xŁ ’Ğ 5

ÉhbĎŇ êĄhČ =tŇ ’Ć ’rĆêąĄwČ r’ĳŁ yĘhČ dŇ yăČ=l‘Č tŇ k¡ŇŁ lĘ hĲŁ hĎ yt¿ĆŇ rŁ ‘ĞnĲČwĘ r’ŔŁ yĘhČ =l‘Č
Ch’ăĄ rĘêĂ wČ ÉxêČpĘŇ êĂ wČ : hĎ xĲĆ uĎ êĂ wČ Ht¡ĎŇ mĎ ’Ğ=tŇ ’Ć xl¿Č SĘ êĂ wČ PŇ CiŔ hČ ëŇ otăŇ BĘ 6

Myr¡ĂbĘŇ ‘Ă hĲĎ yd¿ĄŇ lĘ IČmĂ rmĆ ’Ň êěŁ wČ wylĎŔ ‘Ď lmăŁ xĘ êČ wČ hŇ kĳĆŇ BŁ r‘Čn¡Č=hŇ eĄhĂ wĘ dŇ lĆ IĆŔhČ =tŇ ’Ć
hŇ èăĎ ’Ă ÉëlĎ ytĂŇ ’Ň rąĎqĎ wĘ ëŇ lĄę ’Ą hĲČ ůh‘Ł rĘjČ =tŇ BČ =l’Ć ÈotŇ xŁ ’Ğ rmĆ ’Ň êăŁ wČ : hŇ zĲĆ 7

=tŇ BČ Hl¿Ď =rmĆ ’Ň êĲŁ wČ : dŇ lĆ IĲĎhČ =tŇ ’Ć ëŇ ¡Ďl qn¿Ă ytĄŇ wĘ tŇ IĳŁ rĂbĘŇ ‘Ă hĲĎ Nm¡Ă tŇ qĆ nĆŔ ymĄ 8

rmĆ ’Ň êÌŁ wČ : dŇ lĆ IĲĎhČ M’¿Ą =tŇ ’Ć ’r¡ĎqĘ êĂ wČ hŇ mĎŔ lĘ ‘ČhĲĎ ÉëlĆ êĄÄ wČ ykĂŇ lĳĄ hŇ ‘¡Ł rĘjČ 9

NêăĄ’Ć yn¡Ă’Ğ wĲČ ylĂŔ ChqăĂnĂ yhĲĄ wĘ ÉhEĆhČ dŇ lĆ IąĆhČ =tŇ ’Ć ykĂŇ yřlĂÁ yhĄ hŇ ‘ęŁ rĘjČ =tŇ BČ HlăĎ
ÉCh’ĄÄ bĂŇ êĘ wČ dŇ lĆ IĆęhČ lDăČgĘŇ yĂwČ : ChqĲĄynĂ êĘ wČ dŇ lĆ I¡ĆhČ hŇ èËĎ ’Ă hĲĎ xuÌČêĂ wČ ëŇ rĳĄkĎŇ WĘ =tŇ ’Ć 10

=NmĂ yJ¿Ă rmĆ ’Ň êěŁ wČ hŇ SĆŔ mŁ ÉomSĘ ’rąĎqĘ êĂ wČ NbĳĄŇ lĘ Hl¡Ď =yhĂ yĘwĲČ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ =tŇ bČŇ lĘ
wyxĎŔ ’Ć =l’Ć ’YăĄ IĄwČ ÉhSĆ mŁ lDąČgĘŇ IĂwČ MhĄę hĎ MymăĂ IĎBČ ű yhăĂ yĘwČ : ChtĲĂŇ ySĂ mĘ MyĂU¡ČhČ 11

: wyxĲĎ ’Ć mĲĄ yr¡ĂbĘŇ ‘Ă =Sy’ĲĂ hŇ J¿Ć mČ yrĂŔ YĘ mĂ Sy’ăĂ É’rĘIČwČ MtĳĎŇ ŁlbĘŇ sĂ BĘ ’rĘI¡ČwČ
Chn¡ĄmĘ TĘ IĂwĲČ yrĂŔ YĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć ÉëIČwČ Sy’ĳĂ Ny’ăĄ yJăĂ ’rĘI¡ČwČ hŇ kŔŁ wĎ ÉhJŁ NpĆŇ IąĂwČ 12

ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ My~ĳĂnĂ Myr¡ĂbĘŇ ‘Ă MyS¿Ă nĎ’Ğ=ynĲĄSĘ hŇ eËĄhĂ wĘ ynĂŔ èĄ hČ MoIăBČ É’YĄ IĄwČ : loxĲ BČ 13

ÉTpĄŇ SŁ wĘ rWąČ Sy’ĂÄ lĘ ìÂmĘ WĲĎ ymăĂ rmĆ ’Ň IŁ wČţ : ìŇ ‘ĲĆrĄ hŇ J¡Ć tČŇ hŇ UĎ l¿Ď ‘SĎŔ rĎlĲĎ 14

’rąĎyIĂwČ yrĳĂYĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć êĎ gĘŇr¡ČhĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ rmĄŔ ’Ł hŇ êăĎ’Č ÉynĂ gĄÄrĘhĎ lĘ hĲČ CnylĄŔ ‘Ď
hVm
yllhb ,ymlVwry Nk v.22 .r"tw y"t ,‘"t ,V"x Nkw MyrĂbĘ ‘ĂlĎ dwlyh l"Y v.22 .xtp toIxČ ’"s v.19

ykĂ lĂ yhĄ ymlVwry ,yllhb Nk v.9 .ytbr +T v.2 rds N’k Ny’ Myrps tYqmb v.1 .b .rsx ChkĚlĂ SĘ êČ
.rsx
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15 rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć Éh‘Ł rĘjČ ‘mąČ SĘ IĂwČ : rbĲĎŇ DĎhČ ‘d¿ČŇ on Nk¡ĄŇ ’Ď rmČŔ ’Ň IŁ wČ ÉhSĆ mŁ
bŇ SĆ I¿ĄwČ hŇ ‘ŔŁ rĘpČŇ ynăĄjĘ mĂ ÉhSĆ mŁ xrąČbĘŇ IĂwČ hŇ SĳĆ mŁ =tŇ ’Ć gŇrăŁ hĞlĲČ Su¡ĄbČŇ yĘwČ hŇ EĆŔhČ

16 hŇ nĎ’Ň băŇŁ êĎ wČ tŇ onĳBĎ ‘bČŇ SăĆ Ny¡ĎdĘŇ mĂ Nh¿Ą kŇŁ lĘ C : r’ĲĄ BĘ hČ =l‘Č bŇ SĆ I¿ĄwČ Ny¡ĎdĘŇ mĂ =ZrĆ’ĲĆ BĘ
17 C’b¿ŇŁ IĎwČ : NhĲĆ ybĂŇ ’Ğ N’Ň Y¿Ł tŇ oq¡ SĘ hČ lĘ MyTĂŔ hĎ rĘhăĎ=tŇ ’Ć ÉhnĎ’Ň QĆÄmČ êĘ wČ hŇ nĎlĆę dĘŇ êĂ wČ
18 hŇ nĎ’Ň běŁ êĎ wČ : MnĲĎ’Ň YŁ =tŇ ’Ć qĘ SĘ I¡ČwČ N‘ĎŔ SĂ oIăwČ ÉhSĆ mŁ MqĎ IąĎwČ MCSĳ rĘgĲĎŇ yĘwČ My‘¡ĂrŁ hĲĎ
19 Sy’ăĂ írĘmČě ’Ň êŁ wČ : MoIĲhČ ’B¡Ł Nê¿ĆrĘhČ mĲĂ ‘Č CDËmČ rmĆ ’Ň ŁIěwČ NhĳĆ ybĂŇ ’Ğ l’¡Ą C‘rĘ=l’Ć

: N’Ň ~ĲŁ hČ =tŇ ’Ć qĘ SĘ I¡ČwČ CnlĎŔ ÉhlĎ dĎŇ hŇŁlą DĎ=MgČŇ wĘ My‘ĳĂrŁ hĲĎ dŇ IăČmĂ Cnl¡Ď y~Ă hĂ yrĂŔ YĘ mĂ
20 ol¡ N’¿Ć rĘqĂ Sy’ĂŔ hĎ =tŇ ’Ć NêăĆbĘŇ zČ‘Ğ ÉhEĆ hŇ UĎ ląĎ oIĳ’Č wĘ wyt¡ĎŇ nŁ BĘ =l’Ć rmĆ ’Ň I¿Ł wČ
21 hŇ r¿ĎjŁ YĂ =tŇ ’Ć NêËĄ IĂwČ Sy’ĳĂ hĎ =tŇ ’Ć tŇ bĆŇ SăĆ lĎ hŇ S¡Ć mŁ l’Ć oI¿wČ : MxĆ lĲĎ lkČŇ ’Ň y¿Ł wĘ
22 rGăĄ rmČŔ ’Ď yJăĂ MSĳŁ rĘGĲĄ om¡ SĘ =tŇ ’Ć ’r¿ĎqĘ IĂřwČ NBĄŔ dŇ lĆ êăĄ wČ : hŇ SĲĆ mŁ lĘ oê¡bĂŇ

: hŇ IĲĎrĂkĘŇ nĎ ZrĆ’¡ĆBĘ ytĂŇ yyĂŔhĎ
23 =ynĲĄbĘŇ CxÌ nĘ ’ĲĎ IĄwČ MyĂrČŔ YĘ mĂ ëŇ lĆ măĆ ÉtmĎ IĎÄwČ MhĄę hĎ MyBĂÁ rČhĲĎ MymĂÄ IĎbČŇ žyhĂ yĘwČ

=NmĂ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ =l’Ć MtËĎŇ ‘Ď wĘSČ l‘ČêÌČ wČ Cq‘ĳĎzĘIĂwČ hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘ĞhĲĎ =NmĂ l’ËĄ rĎWĘ yĂ
24 otŔ yrĂBĘ =tŇ ’Ć ÉMyhĂ Łl’Ĺ rJąŁ zĘIĂwČ MtĳĎŇ qĎ ’ĞnĲČ=tŇ ’Ć Myh¡Ă Łl’Ĺ ‘m¿Č SĘ IĂwČ : hŇ dĲĎŇ bŇŁ ‘ĞhĲĎ
25 ynăĄBĘ =tŇ ’Ć Myh¡Ă Łl’Ĺ ’rĘI¿ČwČ : bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ=tŇ ’ĲĆ wĘ qx¿Ď YĘ yĂ=tŇ ’Ćř Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć
g N’Ň YËŁ =tŇ ’Ć hŇ ‘ËĆrŁ hŇ y¿ĎhĎ hŇ SĆę mŁ C : MyhĲĂ Łl’Ĺ ‘dČŇ I¡ĄwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ sŘ3

’bËŇŁ IĎwČ rBĎŔ dĘŇ UĂ hČ rxăČ ’Č ÉN’Ň ~Ł hČ =tŇ ’Ć gŇhąČ nĘ IĂwČ NyĳĎdĘŇ mĂ NhăĄ JŁ on¡tĘŇ xĲŁ or¿tĘŇ yĂ
2 S’¡Ą =tŇ BČ lČ BĘ wylËĎ ’Ą ho¿ĎhyĘ ëŇ ’ČÄ lĘ mČ ’rĎIĄwČţ : hŇ bĎŇ rĲĄxŁ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ rh¿Č =l’Ć

: lJĲĎ ’Ě Cen¿Ć y’Ą hŇ n¡ĆiĘ hČ wĘ S’ĄŔ BĎ r‘ăĄBŁ ÉhnĆiĘ hČ hŇ eąĄhĂ wĘ ’rĘIČęwČ hŇ nĳĆiĘ hČ ëŇ oêămĂ
3 ‘Č CD¡mČ hŇ EĳĆhČ ld¡ŇŁ GĎhČ hŇ ’¿Ć rĘUČ hČ =tŇ ’Ć hŇ ’ĆŔ rĘ’Ć wĘ ’eăĎ=hŇ rĎsĲĚ’Ď hŇ SĆŔ mŁ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
4 wylĎÄ’Ą ž’rĎqĘ IĂwČ tŇ o’ĳ rĘlĂ rsăĎ yJăĂ ho¡ĎhyĘ ’rĘI¿ČwČ : hŇ nĲĆiĘ hČ r‘¿ČbĘŇ yĂ=âlĲ
5 rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : ynĂ eĲĄhĂ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ hŇ S¡Ć mŁ hŇ S¿Ć mŁ rmĆ ’Ň IËŁ wČ hŇ nĆę iĘ hČ ëŇ oêămĂ MyhĂÁ Łl’Ĺ

ÉhêĎ’Č rSąĆ ’Ğ Moqę UĎ hČ yJăĂ ìŇ yřlĆŔ gĘŇrČ l‘ăČmĄ ÉìyřlĆÄ‘ĎnĘ lSąČ MŁlĳ hĞ bŇ răČqĘ êĂ =l’Č
6 yhÌĄŁl’Ĺ ìŇ ybĂŔ ’Ď yhăĄŁl’Ĺ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : ’ChĲ SdĆŇ q¡Ł =tŇ mČ dĘŇ ’Č wylĎŔ ‘Ď dŇ măĄ o‘

’rĄŔ yĎ yJăĂ wynĎŔ jĎ ÉhSĆ mŁ rêąĄsĘ IČwČ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ yhăĄŁl’Ň wĲĄ qx¡Ď YĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ MhËĎ rĎbĘŇ ’Č
7 yU¡Ă ‘Č yn¿Ă‘Ľ=tŇ ’Ć ytĂŇ y’ËĂ rĎ hŇ ’¿Ł rĎř hoĎŔhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ =l’Ć TyB¡Ă hČ mĲĄ

rV’
.s"tw y"t ,V"x ,rd"nq y"k +h Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.24 .y"k ’"tw y"k Myrps tYqmb Nkw ’rĎqĘêĂ wČ rybs v.22

.yrq o’rĎ v.7 .V"x Nkw ìlĆgĘrČ ’"s v.5 .y"tw ’"t ,V"x ,b"d Nkw ìlĘ ‘ČnČ ’"s v.5 .g
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yêĂ ‘Ę d¡ČŇ yĎ yJ¿Ă wyWĎŔ gĘŇ nĲŁ ynăĄjĘ mĂ ÉyêĂ ‘Ę mČÄ SĎ MtąĎŇ qĎ ‘ĞYĲČ =tŇ ’Ć wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ BĘ rSăĆ ’Ğ
ZrĆ’ăĎhĎ =NmĂ ÈotŇ Łl‘ĞhĲČ lĘ CĲ MyĂrČę YĘ mĂ dŇ IăČmĂ ű olă y~Ă hČ lĘ dŇ rĄÂ’Ą wĲĎ : wybĲĎŇ ’Ł kĘŇ mČ =tŇ ’Ć 8

SbĳĎŇ dĘŇ C bŇ l¡Ď xĎ tŇ b¿ČŇ zĎ ZrĆ’ËĆ=l’Ć hŇ bĎŔ xĎ rĘC ÉhbĎŇ oT ZrĆ’ąĆ=l’Ć ů’whĂ hČ
: ysĲĂ CbŇ yĘhČ wĘ yC¡ĂxĂ hĲČ wĘ yEĂŔrĂjĘ hČ wĘ ÉyrĂmŁ ’ĹhĲĎ wĘ yêĂŔ xĂ hăČ wĘř ÉynĂ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ MoqąmĘ =l’Ć
=tŇ ’Ć ÉytĂŇ y’ĂÄ rĎ=MgČŇ wĘ ylĳĎ’Ą hŇ ’Ď BăĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ q¿Č‘ĞYĲČ hŇ eËĄhĂ hŇ êĎě ‘Č wĘ 9

ì¡Ň xĞlĲĎřSĘ ’ĲĆ wĘ hŇ kĎŔ lĘ hŇ êăĎ ‘Č wĘ : MtĲĎŇ ’Ł MyY¿Ă xĞŁlĲ MyĂr¡ČYĘ mĂ rS¿Ć ’Ğ ZxČ QČŔ hČ 10

ÉhSĆ mŁ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : MyĂrĲĎYĘ UĂ mĂř l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ yU¿Ă ‘Č=tŇ ’Ć ’YËĄ ohwĘ hŇ ‘ĳŁ rĘjČ =l’Ć 11

yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć ’yYËĂ o’ yk¿ĂŇ wĘ hŇ ‘ĳŁ rĘjČ =l’Ć ëŇ ¡Ąl’Ą yJ¿Ă ykĂŇ nŔŁ ’Ď ymăĂ MyhĂŔ Łl’ĹhăĎ =l’Ć
yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ yJ¿Ă tŇ o’Ŕ hĎ ìăŇ QĘ =hŇ zĆwĘ ëŇ UĎŔ ‘Ă hŇ yăĆhĘ ’ĲĆ =yJĂ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MyĂrĲĎYĘ UĂ mĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ 12

MyhĂŔ Łl’ĹhăĎ =tŇ ’Ć ÉNCdŇ bĘŇ ‘ČêĲČ MyĂrČŔ YĘ UĂ mĂ ÉM‘ĎhĎ =tŇ ’Ć ìąŇ ’Ğ yYĲĂ ohBĘ ìŇ yêĳĂ xĘ lČ SĘ
È’bĎŇ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ eĄÄhĂ MyhĂę Łl’ĹhĲĎ =l’Ć hŇ SĆÁ mŁ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ EĲĆhČ rh¿Ď hĎ l‘¡Č 13

MkĳĆŇ ylĄ ’Ğ ynĂ xăČ lĎ SĘ Mk¡ĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ yh¿ĄŁl’Ĺ MhĆŔ lĎ yêăĂ rĘmČ ’ĲĎ wĘ ů l’Ą rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć
hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉMyhĂ Łl’Ĺ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : MhĲĆ lĄ ’Ğ rm¡Č ’Ł hŇ m¿Ď omŔ èĘ =hŇ mČ ylăĂ =CrmĘ ’ĲĎ wĘ 14

hŇ y¡ĆhĘ ’ĲĆ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ lĂř ÉrmČ ’Ň tŇŁ hŇ JąŁ rmĆ ’Ň ŁIęwČ hŇ yĳĆhĘ ’ĲĆ rSăĆ ’Ğ hŇ y¡ĆhĘ ’ĲĆ
ÈrmČ ’Ň tŇŁ hŇ JăŁ hŇ SĆę mŁ =l’Ć MyhĂÁ Łl’Ĺ dŇ o‘Ä žrmĆ ’Ň IŁ wČ : MkĲĆŇ ylĄ ’Ğ ynĂ x¿Č lĎ SĘ 15

yh¿ĄŁl’Ĺř MhĎÁ rĎbĘŇ ’Č yhĄÄ Łl’Ĺ MkĆę ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ yhăĄŁl’Ĺ hoĎÂhyĘ ů l’Ą rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć
yr¡ĂkĘŇ zĂ hŇ z¿ĆwĘ MlĎŔ ‘Ł lĘ ymăĂ èĘ =hŇ zĆ MkĳĆŇ ylĄ ’Ğ ynĂ xăČ lĎ SĘ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ yh¿ĄŁl’Ň wĲĄ qxËĎ YĘ yĂ
hoĎÂhyĘ ÉMhĆ lĄ ’Ğ êąĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄqĘ zĂ=tŇ ’Ć êĎÂpĘŇ sČ ’ĲĎ wĘ ëŇ ăĄl : rř DĲŁ rd¿ŇŁ lĘ 16

rmĳŁ ’Ň lĄ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČwĘ qx¿Ď YĘ yĂ MhËĎ rĎbĘŇ ’Č yhÌĄŁl’Ĺ ylČŔ ’Ą hŇ ’ăĎ rĘnĂ ÉMkĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ yhąĄŁl’Ĺ
hŇ lăĆ ‘Ğ’ĲČ rmČę ’Ł wĲĎ : MyĂrĲĎYĘ mĂ BĘ Mk¡ĆŇ lĎ yCW¿ ‘ĎhĲĆ =tŇ ’Ć wĘ MkĆŔ tĘŇ ’Ć ÉyêĂ dĘŇ qČÄ jĎ dŇ qąŁ jĎ 17

yEĂŔrĂjĘ hČ wĘ ÉyrĂmŁ ’ĹhĲĎ wĘ yêĂŔ xĂ hăČ wĘ ÉynĂ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ ZrĆ’ąĆ=l’Ć ůMyĂrČYĘ mĂ ynăĂ‘ĽmĲĄ ÈMkĆŇ tĘŇ ’Ć
tĎÃ ’Ň bĎŇ C ìŇ ĳĆlqŁ lĘ C‘¡mĘ SĲĎ wĘ : SbĲĎŇ dĘŇ C bŇ l¡Ď xĎ tŇ b¿ČŇ zĎ ZrĆ’ËĆ=l’Ć ysĳĂ CbŇ yĘhČ wĘ yC¡ĂxĂ hĲČ wĘ 18

yhąĄŁl’Ĺ hoĎÂhyĘ ÉwylĎ ’Ą MêąĆrĘmČ ’Ğ wĲČ MyĂrČę YĘ mĂ ëŇ lĆ măĆ =l’Ć l’ĄÁ rĎWĘ yĂ ynĄÄqĘ zĂwĘ žhêĎ’Č
ÉMymĂ yĎ tŇ SĆ Łlą SĘ ëŇ rĆDăĆ ’eĎÂ=hŇ kĎŇ lĘř nĲĄ hŇ êĎę ‘Č wĘ CnylĄŔ ‘Ď hŇ răĎqĘ nĂ ÉMyIĂrĂbĘŇ ‘Ă hĲĎ
MkËĆŇ tĘŇ ’Ć Nê¿Ą yĂ=âlĲ yJĂ ţ yêĂ ‘Ę dČŔ yĎ ynăĂ’Ğ wĲČ : CnyhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhylĲČ hŇ x¡Ď BĘ zĘnĂ wĘ rBĎŔ dĘŇ UĂ BČ 19

ytăĂŇ yJĄ hĂ wĘ ÉydĂŇ yĎ=tŇ ’Ć yêąĂ xĘ lČ SĲĎ wĘ : hŇ qĲĎ zĎxĞ dŇ y¿ĎBĘ âl¡ wĘ ëŇŁlĳ hĞlĲČ MyĂr¡ČYĘ mĂ ëŇ lĆ m¿Ć 20

MyrYm=t’
’"s v.14 .‘"t Nkw MyĂrĎYĘ mĂ ZrĆ’ĆmĄ ’"s v.10 .wxyryb gwtm Nk v.10 .V"x Nkw yêĂ xĂ hČ ’"s v.8

tYqmb v.18 .y"tw V"x Nkw rdŁ wĎ ’"s v.15 .‘"tw V"x Nkw yhĄŁl’wĄ ’"s v.15 .V"xw b"d Nkw ynĄB=l’Ć
.hklĞn y"k Myrps
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Nk¡ĄŇ =yrĄxĞ’ĲČ wĘ oBĳ rĘqĂ BĘ hŇ W¡Ć ‘Ĺ’ĲĆ rS¿Ć ’Ğ ytČŔ ’Ł lĘ pĘŇ nĂ É lkŇŁ BĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ =tŇ ’Ć
21 yJăĂ ÉhyĎhĎ wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ ynăĄy‘ĄBĘ hŇ E¡ĆhČ =M‘ĎhĲĎř Nx¿Ą =tŇ ’Ć yêËĂ tČŇ nĲĎ wĘ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć xQ¿Č SČ yĘ
22 HtĎŔ yBĄ tŇ răČGĎmĂ C ÉHêĎ nĘ kĆŇ èĘ mĂ hŇ èąĎ ’Ă hŇ lĎÄ’ĞSĲĎ wĘ : MqĲĎ yrĄ Ck¡Ň lĘ tĲĄŇ âl¿ NCkŔ lĄ tĲĄŇ

MkĆŔ ytĄŇ năŁ BĘ =l‘Č wĘ ÉMkĆŇ ynĄBĘ =l‘Č MêĆę mĘ WČ wĘ tŇ Łlĳ mĎ WĘ C bŇ h¡Ď zĎ yl¿Ą kĘŇ C PŇ sĆ kËĆŇ =ylĄ JĘ
d ylĂŔ CnymăĂ ’Ğ yĲČ=âlĲ ÉNhĄ wĘ rmĆ ’Ň ŁIŔwČ ÉhSĆ mŁ N‘Č IąČwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ =tŇ ’Ć Mê¡ĆlĘ ~Č nĂ wĘ
2 rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : hoĲĎhyĘ ìŇ yl¡Ć ’Ą hŇ ’¿Ď rĘnĂ =âlĲ CrŔ mĘ ’Ň yĲŁ yJăĂ ylĳĂ qŁ BĘ C‘¡mĘ SĘ yĂ âl¿ wĘ
3 hŇ YĎ rĘ’ČŔ ChkăĄŇ ylĂ SĘ hČ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ FĲĆ mČ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ ìŇ dĳĆŇ yĎbĘŇ hŇ EăĆmČř ho¡ĎhyĘ wylËĎ ’Ą
4 ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : wynĲĎjĎ mĂ hŇ S¡Ć mŁ snĎ I¿ĎwČ SxĳĎ nĎlĘ yhăĂ yĘwČ hŇ YĎ rĘ’¡Č Chk¿ĄŇ ylĂ SĘ IČwČ

yh¿Ă yĘwČ oBŔ qzĆxĞ IăČwČ ÉodŇ yĎ xląČ SĘ IĂwČ obĳŇ nĎ zĘBĂ zx¡Ł ’ĹwĲĆ ìŔ dĘŇ yĲĎ ÉxlČ SĘ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć
5 MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ ìŇ ylËĆ’Ą hŇ ’¿Ď rĘnĂ =yJĲĂ CnymĂŔ ’Ğ yĲČ N‘ČmăČ lĘ : ojĲ kČŇ BĘ hŇ F¡Ć mČ lĘ
6 dŇ o‘ę olÁ hoĎÄhyĘ žrmĆ ’Ň IŁ wČ : bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ yh¿ĄŁl’Ň wĲĄ qx¡Ď YĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺř MhËĎ rĎbĘŇ ’Č yhÌĄŁl’Ĺ

tŇ ‘Čr¿ČYŁ mĘ od¡Ň yĎ hŇ e¿ĄhĂ wĘ Hř ’ĎŔ YĂ oIăwČ oqĳ yxĄ BĘ od¡Ň yĎ ’b¿ĄŇ IĎwČ ìŇ qĆŔ yxĄ BĘ ÉìdĘŇ yĲĎ ’nąĎ=’bĄŇ hĲĎ
7 ÉH’Ď YĂ oIĲwČ oqĳ yxĄ =l’Ć od¡Ň yĎ bŇ SĆ I¿ĎwČ ìŇ qĆŔ yxĄ =l’Ć ÉìdĘŇ yĲĎ bŇ SąĄ hĎ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : gŇlĆ èĲĎ JČ
8 âlă wĘ ëŇ lĎŔ CnymăĂ ’Ğ yĲČ âlă =M’Ă ÉhyĎhĎ wĘ : orĲWĎ bĘŇ JĂ hŇ bĎŇ S¡Ď =hŇ eĄhĂ wĘ oqŔ yxĄ mĲĄ
9 hŇ yĎÃhĎ wĘ : NorĲxĞ’ĲČ hĎ tŇ ’¿Ł hĎ lq¡Ł lĘ CnymĂŔ ’ĹhĲĆ wĘ NoSĳ ’Ň rĂhĲĎ tŇ ’ăŁ hĎ lq¡Ł lĘ C‘Ŕ mĘ SĘ yĂ

ìŇ lĆŔ qŁ lĘ ÉNC‘mĘ SĘ yĂ âlą wĘ hŇ QĆ ’Ąę hĎ tŇ otÁ ’Ł hĲĎ ynĄÄSĘ lĂ žMGČ CnymĂÃ ’Ğ yĲČ âlă =M’Ă
xuăČêĂ rSăĆ ’Ğ ÉMyĂUČÄ hČ CyąhĎ wĘ hŇ SĳĎ BĎ IČhČ ê¡ĎkĘŇ pČŇ SĲĎ wĘ r’ŔŁ yĘhČ ymăĄ yUĄ mĂ ÉêĎxĘ qČ lĲĎ wĘ

10 ůynĎdŇŁ ’Ğ yBăĂ ÈhoĎhyĘ=l’Ć hŇ SăĆ mŁ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : tŇ SĆ BĲĎ IČBČ Md¡ĎŇ lĘ Cy¿hĎ wĘ r’ŔŁ yĘhČ =NmĂ
ì¡Ň rĘBĆ DČ z’¿Ď mĄ MGËČ MSŔŁ lĘ èĂ mĂ MGăČ É lomêĘ mĂ MGąČ ykĂŇ nęŁ ’Ď MyrĂÁ bĎŇ DĘ Sy’ĂÄ žâl

11 ymăĂ wylĎę ’Ą hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ykĂŇ nĲŁ ’Ď NoS¡ lĎ dŇ b¿ČŇ kĘŇ C hŇ jËĆ =dŇ bČŇ kĘŇ yJÌĂ ìŇ DĳĆbĘŇ ‘Č=l’Ć
rCĳĄ‘Ă o’ă xČ u¡ĄpĂŇ o’¿ SrĄŔ xĄ o’ă MQĄŔ ’Ă MCWă yĎ=ymĲĂ o’ť ůMdĎŇ ’Ď lĲĎ ÈhjĆ MWăĎ

12 ìŇ yt¡ĂŇ yrĄohĲ wĘ ìŇ yjĂŔ =M‘Ă hŇ yăĆhĘ ’ĲĆ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ ëŇ ĳĄl hŇ ê¡Ď ‘Č wĘ : hoĲĎhyĘ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ âl¿ hĞ
13, 14 PŇ ’ČÄ =rxČ IĲĂwČ : xlĲĎ SĘ êĂ =dŇ yČBĘ ’n¡Ď=xlČ SĲĘ ynĳĎdŇŁ ’Ğ yBăĂ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : rBĲĄ dČŇ êĘ rS¿Ć ’Ğ

rB¿Ą dČŇ =yJĲĂ yêĂ ‘Ę dČě yĎ ywĂŔQĄ hČ ÉìyxĂÄ ’Ď NrąŁ hĞ’ĲČ âlÄhĞ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ hŇ SĆę mŁ BĘ hoĎÁhyĘ
: oBĲ lĂ BĘ xm¿Č WĎ wĘ ì¡Ň ’ĞrĲĎwĘ ìŇ tĆŔ ’Ň rĎqĘ lĂ ’YăĄ yŁ É’Ch=hŇ eĄhĂ MgąČŇ wĘ ’Chĳ rB¡Ą dČŇ yĘ

15 ÉìyjĂÄ =M‘Ă hŇ yąĆhĘ ’ĲĆ ykĂę nŁ ’ĲĎ wĘ wypĳĂŇ BĘ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć ê¿ĎmĘ WČ wĘ wylĎŔ ’Ą êăĎrĘBČ dĂŇ wĘ
whyp=M‘w
Tw‘ymb ,w"Tdw b"yd ,w"dx ,h"dx ,w"d ,g"d Nkw hgwtm Ny‘ =M‘ĲĎhĎ ’"s ,d"dxw y"k Myrps bwrb =M‘ĎhĲĎ Nk v.21
.‘"tw V"x Nkw yhĄŁl’wĄ ’"s v.5 .yrq hEĆ=hmČ ,bytk hEĆmČ v.2 .d .d"ydw ’"d Nkw gtm ’lb =M‘ĎhĎ

.+z qwsp Nyy‘ : ‘"tw V"x Nkw oqyxĄmĄ h’Ywyw ’"s v.6
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ì¡Ň lĘ ’Ch¿ =rBĆ dĂŇ wĘ : NCWĲ ‘ĞêĲČ rS¿Ć ’Ğ tŇ ’¡Ą MkĆŔ tĘŇ ’Ć ytăĂŇ yrĄohĲ wĘ ChyjĂŔ =M‘Ă wĘ 16

: MyhĲĂ Łl’Ň lĲĄ oQ¿ =hŇ yĆhĘ êĲĂ hŇ ê¡Ď’Č wĘ hŇ pĆŔ lĘ ìăŇ QĘ =hŇ yĆhĘ yĲĂ É’Ch hŇ yĎhąĎwĘ M‘ĳĎhĎ =l’Ć
: tŇ tĲŇŁ ’Ł hĲĎ =tŇ ’Ć oB¡ř =hŇ WĆ ‘ĞêĲČ rS¿Ć ’Ğ ìŇ dĳĆŇ yĎBĘ xuăČêĂ hŇ E¡ĆhČ hŇ F¿Ć UČ hČ =tŇ ’Ć wĘ 17

sŘ4 ’eĎę hŇ kĎŇ lĘ ’ăĄ Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ onętĘŇ xĲŁ rtĆŇ yăĆ=l’Ć ű bŇ SĎ IăĎwČ hŇ SĆÁ mŁ ëŇ lĆ IĄÄwČ 18

rmĆ ’Ň IÌŁ wČ MyIĳĂxČ MdăĎŇ o‘hĲČ hŇ ’¡Ć rĘ’Ć wĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ BĘ =rSĆ ’Ğ yxăČ ’Č =l’Ć ÉhbĎŇ CSÄ ’Ď wĘ
NyĎŔdĘŇ mĂ BĘ ÉhSĆ mŁ =l’Ć hoąĎhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MolĲ SĎ lĘ ëŇ ¿Ąl hŇ S¡Ć mŁ lĘ orËtĘŇ yĂ 19

: ìŇ SĲĆ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć MyS¡Ă qĘ bČŇ mĘ hĲČ MySĂŔ nĎ’ĞhăĎ =lJĎ ÉCtŇ mĄÄ =yJĂ Mř yĂrĳĎYĘ mĂ bŇ SăĚ ëŇ ¡Ąl
bŇ SĎ I¡ĎwČ rmŔŁ xĞhĲČ =l‘ĲČ ÉMbĄŇ JĂ rĘIČwČ wynĎęBĎ =tŇ ’Ć wĘ oêăSĘ ’Ă =tŇ ’Ć hŇ SĆÁ mŁ xuČÄ IĂwČ 20

rmĆ ’Ň IăŁ wČ : odĲŇ yĎBĘ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ hŇ F¿Ą mČ =tŇ ’Ć hŇ SËĆ mŁ xu¿ČIĂwČ MyĂrĳĎYĘ mĂ hŇ YĎ rĘ’ăČ 21

ÉMytĂŇ pĘŇ UĲŁ hČ =lJĎ hŇ ’Ąę rĘ hŇ mĎ yĘrČŔ YĘ mĂ bŇ CSă lĎ ÉìêĘ kĘŇ lĆ BĘ ůhSĆ mŁ =l’Ć ÈhoĎhyĘ
oBŔ lĂ =tŇ ’Ć qEăĄxČ ’Ğ ÉynĂ ’Ğ wĲČ hŇ ‘ĳŁ rĘpČŇ ynăĄpĘŇ lĂ Mt¡ĎŇ yWĂ ‘ĞwĲČ ìŇ dĆŔ yĎbĘŇ yêĂ mĘ WăČ =rSĆ ’Ğ
yn¿ĂBĘ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť hŇ ‘ĳŁ rĘjČ =l’Ć ê¡ĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : M‘ĲĎhĎ =tŇ ’Ć xQ¡Č SČ yĘ âl¿ wĘ 22

N’¡Ą mĎ êĘ wČ ynĂ dĄŔ bĘŇ ‘Č yăČwĘ ÉynĂ BĘ =tŇ ’Ć xQąČ SČ ìŇ ylĆę ’Ą rmăČ ’Ł wĲĎ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yr¡ĂkŇŁ bĘŇ 23

Nolĳ UĎ BČ ëŇ rĆD¡ĆbČŇ yh¿Ă yĘwČ : ìŇ rĲĆkŇŁ BĘ ì¡Ň nĘ BĂ =tŇ ’Ć gŇrĄŔ hŁ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ ÉheĄhĂ oxĳ QĘ SČ lĘ 24

ÉtrŁ kĘŇ êĂ wČ rYęŁ hŇ rĎÁ jŁ YĂ xuČÄ êĂ wČ : otĲŇ ymĂ hĞ Su¡ĄbČŇ yĘwČ hoĎŔhyĘ ChSăĄ GĘ pĘŇ IĂwČ 25

hŇ ê¡Ď’Č MymËĂ DĎ=NtČŇ xĞ yJÌĂ rmĆ ’Ň êěŁ wČ wylĳĎ gĘŇrČlĘ ‘G¡ČêČ wČ HnĎŔ BĘ tŇ lăČ rĘ‘Ď=tŇ ’Ć
: tŇ ŁlĲ CUlČ Mym¡Ă DĎ Nt¿ČŇ xĞ hŇ rĎŔ mĘ ’ăĎ z’Ď ť CeUĳĆ mĂ PŇ rĆI¡ĂwČ : ylĲĂ 26

ëŇ lĆ IĄęwČ hŇ rĎBĳĎř dĘŇ UĂ hČ hŇ S¡Ć mŁ tŇ ’Ň r¿ČqĘ lĂ ëŇ ËĄl NrŔŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 27

=lJĎ tŇ ’ËĄ NrŔŁ hĞ’ăČ lĘ ÉhSĆ mŁ dŇ GąĄIČwČ : olĲ =qèČ IĲĂwČ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ rh¿Č BĘ ChSËĄ GĘ pĘŇ IĂwĲČ 28

hŇ S¡Ć mŁ ëŇ lĆ I¿ĄwČ : ChCĲĎYĂ rS¿Ć ’Ğ tŇ t¡ŇŁ ’Ł hĲĎ =lJĎ tŇ ’¿Ą wĘ oxĳ lĎ SĘ rSăĆ ’Ğ ho¡ĎhyĘ yr¿ĄbĘŇ DĂ 29

tŇ ’Ą ť NrŔŁ hĞ’ĲČ rBăĄ dČŇ yĘwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ yn¡ĄqĘ zĂ=lJĎ =tŇ ’Ć CpŔ sĘ ’Č IăČwČ NrĳŁ hĞ’ĲČ wĘ 30

yn¿Ąy‘ĄlĘ tŇ t¡ŇŁ ’Ł hĲĎ W‘Č I¿ČwČ hŇ SĳĆ mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ć DĂ=rSĆ ’Ğ MyrĂŔ bĎŇ DĘhČ =lJĎ
ykąĂŇ wĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć hoĎÁhyĘ dŇ qČÄ pĎŇ =yJĲĂ C‘Ã mĘ SĘ IĂwČĲ M‘ĳĎhĎ Nm¡Ą ’Ğ IĲČwČĲ : M‘ĲĎhĎ 31

Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ NrŔŁ hĞ’ĲČ wĘ hŇ SăĆ mŁ C’BĎ ť rxČę ’Č wĘ : CwĲxĞêĲČSĘ IĲĂwČ Cd¡Ň uĘ IĂwĲČ MyĎŔnĘ ‘Ď=tŇ ’Ć Éh’Ď rĎ h
CGx¿Ł yĎwĘ yUĂŔ ‘Č=tŇ ’Ć ÉxQČ SČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ hŇ ‘ĳŁ rĘjČ =l’Ć
yl
wxyryb v.27 .V"xw rd"nq y"k +z Nkw yrqw bytk hmĎyĘrĎYĘ mĂ ’"s ,hmĎ yĘrĎYĘ mĂ rybs v.19 .HBĎ rybs v.17

.t"ybh xtp hrbČ dmh
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2 xQ¡Č SČ lĘ olŔ qŁ BĘ ‘măČ SĘ ’Ć rSăĆ ’Ğ ÉhoĎhyĘ ymąĂ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ yl¡Ă
: xČ QĲĄ SČ ’Ğ âl¿ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć Mg¿ČŇ wĘ hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć ÉyêĂ ‘Ę dČÄ yĎ âlą l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć

3 tŇ SĆ ŁlÄSĘ žërĆDĆ ’eĎÃ hŇ kĎŇ lĘ năĄř CnylĳĄ‘Ď ’răĎqĘ nĂ Myr¡ĂbĘŇ ‘Ă hĲĎ yh¿ĄŁl’Ĺ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ
o’¿ rbĆŇ D¡ĆBČ Cn‘ĄŔ GĎpĘŇ yĂ=NjĆÄ CnyhĄŔ Łl’Ĺ hoăĎhylĲČ ÉhxĎ BĘ zĘnĂ wĘ rBĎę dĘŇ UĂ BČ MymĂÁ yĎ

4 C‘yr¿ĂpĘŇ êČ NrŔŁ hĞ’ĲČ wĘ hŇ SăĆ mŁ hŇ UĎ lĎ ť MyĂrČŔ YĘ mĂ ëŇ lĆ măĆ ÉMhĆ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : bŇ rĆxĲĎ bĆŇ
5 MyB¿Ă rČ=NhĄ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MkĲĆŇ ytĄŇ ŁlĲ bĘŇ sĂ lĘ Ck¡Ň lĘ wyWĳĎ ‘ĞUĲČ mĲĂ M‘¡ĎhĎ =tŇ ’Ć
6 MoIăBČ hŇ ‘¡Ł rĘjČ wY¿Č yĘwČ : MtĲĎŇ ŁlbĘŇ iĂ mĂ Mt¡ĎŇ ’Ł Mê¿ĆBČ SĘ hĂ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ M‘ăČř hŇ ê¡Ď ‘Č
7 tŇ tĄÄ lĎ NCpÂsĂř ’Ň tĲŇŁ âlă : rmĲŁ ’Ň lĄ wyr¡ĎTĘ SĲŁ =tŇ ’Ć wĘ M‘ĎŔ BĎ MyWăĂ gĘŇ eĲŁ hČ =tŇ ’Ć ’Chĳ hČ

CS¿ SĘ qĲŁ wĘ CkŔ lĘ yăĄ MhĄ ť MSĳŁ lĘ SĂ lomă tĘŇ JĂ Myn¡ĂbĄŇ QĘ hČ NB¿Ł lĘ lĂ M‘ËĎlĎ NbĆŇ êÌĆ
8 lomą êĘ MyWĂÄ ‘Ł žMhĄ rSăĆ ’Ğ MynĂÁbĄŇ QĘ hČ tŇ nĆJÄŁ tĘŇ mČ =tŇ ’Ć wĘ : NbĆŇ êĲĆ Mh¡Ć lĎ

NJĄę =l‘Č MhĄŔ MyjăĂ rĘnĂ =yJĲĂ CeUĳĆ mĂ C‘¡rĘgĘŇtĂŇ âl¿ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ CmyWăĂ êĎ ÉMSŁ lĘ SĂ
9 hŇ dËĎŇ bŇŁ ‘ĞhĲĎ dŇ BÌČ kĘŇ êĂ : CnyhĲĄŁl’Ň lĲĄ hŇ x¿Ď BĘ zĘnĂř hŇ k¡ĎŇ lĘ nĲĄ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMyqĂ ‘ĞYĲŁ MhąĄ

10 yWąĄ gĘŇ nĲŁ C’Á YĘ IĄÄwČ : rqĆSĲĎ =yrĄbĘŇ dĂŇ BĘ C‘¡SĘ yĂ=l’Č wĘ HbĳĎŇ =CW‘ĞyĲČwĘ MyS¡Ă nĎ’ĞhĲĎ =l‘Č
yeĂ nËĆy’Ą hŇ ‘ŔŁ rĘjČ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť rmĳŁ ’Ň lĄ M‘¡ĎhĎ =l’Ć Cr¿mĘ ’Ň IĲŁ wČ wyrĎŔ TĘ SăŁ wĘ ÉM‘ĎhĎ

11 C’YĳĎ mĘ êĂ rS¡Ć ’ĞmĲĄ NbĆŇ êĆŔ ÉMkĆŇ lĎ Cxą qĘ CkÄ lĘ MêĆę ’Č : NbĆŇ êĲĆ Mk¡ĆŇ lĎ Nt¿ĄŇ nŁ
12 MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆ=lkĎŇ BĘ M‘¡ĎhĎ ZpĆŇ I¿ĎwČ : rbĲĎŇ DĎ Mk¡ĆŇ tĘŇ dČŇ bĲŇŁ ‘ĞmĲĄ ‘rËĎgĘŇ nĂ Ny’¿Ą yJăĂ
13 ÉMkĆŇ yWĄ ‘ĞmĲČ CQą JČ rmĳŁ ’Ň lĄ MyYăĂ ’Ď MyW¡Ă gĘŇ eĲŁ hČ wĘ : NbĆŇ êĲĆlČ Sq¡Č SS¿Ą qŁ lĘ
14 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉyrĄTĘ SĲŁ CJę IĚwČ : NbĆŇ êĲĆhČ tŇ oy¿hĘ BĲĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ omŔ oyBĘ Moyă=rbČŇ DĘ

MkąĆŇ qĘ xĎ MtĆÄ yQĂ kĂŇ žâl ‘Č CDÃ mČ rmĳŁ ’Ň lĄ hŇ ‘¡Ł rĘpČŇ yW¿Ą gĘŇ nĲŁ MhĆŔ lĄ ‘Ğ CmWăĎ =rSĆ ’Ğ
15 ynăĄBĘ ÉyrĄTĘ SĲŁ C’bęŁ IĎwČ : MoIĲhČ =MGČ lom¡ êĘ =MGČ MSŔŁ lĘ SĂ lomă tĘŇ JĂ ÉNBŁ lĘ lĂ

: ìŇ ydĲĆŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ hŇ k¡ŇŁ hŇ W£Ć ‘ĞtĲČŇ hŇ UĎ lÌĎ rmĳŁ ’Ň lĄ hŇ ‘¡Ł rĘjČ =l’Ć Cq¿ ‘ĞYĘ IĂwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
16 ìŇ ydËĆŇ bĎŇ ‘Ğ hŇ eÌĄhĂ wĘ CWĳ ‘Ğ Cnl¡Ď Myr¿ĂmĘ ’ĲŁ MynËĂbĄŇ lĘ C ìŇ ydĆŔ bĎŇ ‘ĞlĲČ ÉNêĎ nĂ Ny’ąĄ NbĆŇ êĆę
17 MêăĆ’Č ÉNJĄ =l‘Č MyjĳĂrĘnĂ Mê¡Ć’Č Myj¿Ă rĘnĂ rmĆ ’Ň IËŁ wČ : ìŇ UĲĆ ‘Č śtŇ ’Ň T¿Ď xĎ wĘ MyJ¡Ă mĚ
18 NtăĄŇ eĎ yĂ=âlĲ NbĆŇ t¡ĆŇ wĘ CdŔ bĘŇ ‘Ă CkăŇ lĘ ÉhêĎ‘Č wĘ : hoĲĎhylĲČ hŇ x¿Ď BĘ zĘnĂ hŇ k¡ĎŇ lĘ nĲĄ MyrĂŔ mĘ ’ĲŁ
19 ‘răĎBĘ Mt¡ĎŇ ’Ł l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ yrÌĄTĘ SĲŁ C’ÂrĘIĂwČ : CeêĲĄêĂ Myn¡ĂbĄŇ lĘ NkĆŇ t¿ŇŁ wĘ MkĳĆŇ lĎ
20 hŇ SăĆ mŁ =tŇ ’Ć ÉC‘GĘ pĘŇ IĂwĲČ : omĲ oyBĘ Moy¿=rbČŇ DĘ Mk¡ĆŇ ynĄbĘŇ QĂ mĂ C‘¿rĘgĘŇtĂŇ =âlĲ rmĳŁ ’Ň lĄ

Nrh’=t’w
’"t ,b"d Nkw hxĎBĘ zĘnĂ wĘ ’"s v.8 .yrq NCpsĂ tŁ v.7 .V"tw V"x Nkw M‘ČmĄ ’"s v.5 .hklĞn ’"s v.3 .h

.s"tw ‘"t Nk ìUĆ‘ČlĘ tĎ’TĎxĎ wĘ l"Y v.16 .‘"tw y"k
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CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : hŇ ‘ĲŁ rĘjČ tŇ ’¿Ą mĄ Mt¡ĎŇ ’Ň YĄBĘ MtĳĎŇ ’Ň rĎqĘ lĂ Myb¡ĂŇ ~Ď nĂ NrŔŁ hĞ’ĲČ =tŇ ’ĲĆ wĘ 21

CnxĄę yrĄ=tŇ ’Ć MêăĆSĘ ’Č bĘŇ hĂ rSÌĆ ’Ğ TjĳŁ SĘ yĂwĘ Mk¡ĆŇ ylĄ ‘Ğ hoËĎhyĘ ’rĆyÌĄ MhĆŔ lĄ ’Ğ
bŇ SĎ IÌĎwČ : CngĲĄŇrĘhĎ lĘ Md¡ĎŇ yĎBĘ bŇ rĆx¿Ć=tŇ tĆŇ lĲĎ wydĎŔ bĎŇ ‘Ğ ynăĄy‘ĄbĘŇ C Éh‘Ł rĘpČŇ ynąĄy‘ĄBĘ 22

hŇ E¡Ć hŇ UĎ l¿Ďř hŇ EĆŔhČ M‘ăĎlĎ ÉhtĎŇ ‘ÄŁ rĄhĞ hŇ mąĎ lĎ ynĎę dŇŁ ’Ğř rmĳČ ’Ň IŁ wČ ho¡ĎhyĘ=l’Ć hŇ SËĆ mŁ
hŇ EĳĆhČ M‘ăĎlĎ ‘r¡ČhĄ ìŇ mĆŔ SĘ BĂ rBăĄ dČŇ lĘ Éh‘Ł rĘjČ =l’Ć ytĂŇ ’Ň BąĎ z’ĎÂmĄ C : ynĂ êĲĎxĘ lČ SĘ 23

hŇ ’ĆŔ rĘtĂŇ hŇ êăĎ ‘Č hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ìŇ UĲĆ ‘Č=tŇ ’Ć êĎlĘ ~¡Č hĂ =âlĲ l~¿ĄhČ wĘ w
MS¡Ą rĘgĲĎŇ yĘ hŇ qĎŔ zĎxĞ dŇ yăĎbĘŇ C MxĄŔ QĘ SČ yĘ ÉhqĎ zĎxĞ dŇ yąĎbĘŇ yJăĂ hŇ ‘ĳŁ rĘpČŇ lĘ hŇ W¡Ć ‘Ĺ’ĲĆ rS¿Ć ’Ğ
yn¿Ă’Ğ wyl¡Ď ’Ą rmĆ ’Ň I¿Ł wČ hŇ SĳĆ mŁ =l’Ć Myh¡Ă Łl’Ĺř rB¿Ą dČŇ yĘwČ : oYĲ rĘ’Č mĲĄ+p2, sŘ5 2

ymăĂ SĘ C yDĳĎSČ l’ăĄ BĘ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ=l’ĲĆ wĘ qx¿Ď YĘ yĂ=l’Ć MhËĎ rĎbĘŇ ’Č =l’Ć ’rĎę ’Ą wĲĎ : hoĲĎhyĘ 3

tŇ t¿ĄŇ lĎ MêĎŔ ’Ă ÉytĂŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć ytĂŇ mąŁ qĂ hĞ MgČÄ wĘ : MhĲĆ lĎ yêĂ ‘Ę d¡ČŇ onř âl¿ hoĎŔhyĘ 4

ű MgăČŇ wĘ : HbĲĎŇ CrG¿Ď=rSĆ ’Ğ Mh¡Ć yrĄgĲĚŇmĘ ZrĆ’¿Ć tŇ ’ËĄ N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĆ=tŇ ’Ć Mh¡Ć lĎ 5

MtĳĎŇ ’Ł MydăĂŇ bĂŇ ‘ĞmĲČ MyĂr¡ČYĘ mĂ rS¿Ć ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉtqČ ’ĞnĲČ=tŇ ’ĲĆ yêĂ ‘Ę mČę SĎ ynăĂ’Ğ
ytăĂŇ ’Ň YĄ ohĲ wĘ ůhoĎhyĘ ynăĂ’Ğ È l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ lĂ rm¿Ł ’Ĺ NkĄÂ lĎ : ytĲĂŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć rJ¡Ł zĘ’Ć wĲĎ 6

yêąĂ lĘ ’Č gĲĎŇ wĘ MtĳĎŇ dĎŇ bĲŇŁ ‘ĞmĲĄ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yê¿Ă lĘ ~Č hĂ wĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ tŇ Łlă bĘŇ sĂ ÉtxČ êČÄ mĂ MkĆę tĘŇ ’Ć
M‘ĎŔ lĘ ÉylĂ Mk¿ĆŇ tĘŇ ’Ć yêĂÄ xĘ qČ lĲĎ wĘ : MylĲĂ dŇŁ GĘ MyT¡Ă pĎŇ SĘ bĂŇ C hŇ yĎŔCTnĘ ‘Č orăzĘBĂ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć 7

’yYăĂ oUhČ MkĆŔ yhĄŁlă ’Ĺ ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ yJăĂ MêĆę ‘Ę dČŇ ywĲĂ MyhĳĂ Łl’Ň lĲĄ Mk¡ĆŇ lĎ ytĂŇ yy¿ĂhĎ wĘ
ZrĆ’ĎŔ hĎ =l’Ć ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć ytąĂŇ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ : MyĂrĲĎYĘ mĂ tŇ ol¿ bĘŇ sĂ tŇ xČ ê¡ČmĂ MkĆŔ tĘŇ ’Ć 8

bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČlĘ CĲ qx¡Ď YĘ yĂlĘ Mh¿Ď rĎbĘŇ ’Č lĘ HtĎŔ ’Ł tŇ tăĄŇ lĎ ydĂŔ yĎ=tŇ ’Ć ÉytĂŇ ’Ň WĎÄ nĎ rSąĆ ’Ğ
ynăĄBĘ =l’Ć NJ¡Ą hŇ SËĆ mŁ rB¿Ą dČŇ yĘwČ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ hŇ S¡Ď rĎomĲ MkËĆŇ lĎ Ht¿ĎŇ ’Ł yêĂÄ tČŇ nĲĎ wĘ 9

: hŇ SĲĎ qĎ hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘ĞmĲĄ C xČ CrŔ rYĆuăŁ mĂ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉC‘mĘ SĲĎ âlą wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ

ëŇ lĆ măĆ hŇ ‘¡Ł rĘjČ =l’Ć rBĄŔ dČŇ ’BăŁ : rmĲŁ ’Ň QĄř hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 10, 11

MyrYm
.s"tw ‘"t ,’"t ,V"x ,w"d ,h"dx ,b"d Nkw hUĎlĎ wĘ ’"s v.22 .w"dw h"dx ,b"d Nkw hoĎhyĘ ’"s v.22

V’r ,+d Myrdsw .d"kq Myqwspw .xqyw Nk ’Ymn w"Tdb , yd‘m [1:1—6:1] hVrph MV v.1 .w
twytw’w .gŁsŁ w tw’m ‘bVw Pl’ Mylmw .[4:18] hVm Klyw ,[3:1] hyh hVmw ,[2:1] Vy’ Klyw ,[1:1] hVrph
Pwlx ’lbw .Pqmb =lSĲČ n"bw ,Pqm ’lb lSČ ’"b ,[3:5] Kyl‘n=lV +’ Pwlxw .bŁ sŁ w tw’m ‘bVw Mypl’ tVV
tmVm hytwnV rpsmw .[5:7] Nwps’t ,[2:2] hzm +b +tkw .[3:8] wlyYhl dr’wĲĎ ,[2:17] ’y‘g ’lb MwVrgywĲČ
l’qzxyb ,yYbqb +h ynd’ rm’ hk hrTph v.2 .MynV ‘br’w MyrV‘w h’m hVml hnV MynmV d‘ Pswy
.s"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"x ,rd"nq y"k lkb Nkw hoĎhyĘ ’"s v.2 .’"k qwsp T"k d‘ h"k qwsp x"k
Vgdb dmlh hSĆ mŁ rx’ rmŁ ’lĄ lk hyl‘ rsmn hrsmb v.10 .s"tw ‘"t ,y"t ,’"t Nkw yêĂ ‘ĘdČoh ’"s v.3

.w"Tdw g"d ,d"dx Vgd Nkw ,wxyryb
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12 yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ SĆŔ mŁ rBăĄ dČŇ yĘwČ : oYĲ rĘ’Č mĲĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ =tŇ ’Ć xQ¿Č SČ ywĲĂ MyĂrĳĎYĘ mĂ
ynĂ ‘ăĄmĎ SĘ yĂ Éëy’Ą wĘ ylČŔ ’Ą C‘ămĘ SĲĎ =âl É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ NhąĄ rmĳŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhyĘ

: MyĂtĲĎŇ pĎŇ WĘ lr¿Č‘Ğ yn¡Ă’Ğ wĲČ hŇ ‘ŔŁ rĘpČŇ
13 =l’Ć wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ÉMCĄYČ yĘwČ ůNrŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ wĘ hŇ SăĆ mŁ =l’Ć ÈhoĎhyĘ rBăĄ dČŇ yĘwČ

: MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ =tŇ ’Ć ’yY¿Ă ohlĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ ëŇ lĆ măĆ hŇ ‘¡Ł rĘjČ
14 rkăŇŁ BĘ NbĄÁ C’rĘ ynĄÄBĘ MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ=tŇ ybĲĄŇ ySăĄ ’Ň rĎ hŇ QĆ ’¡Ą
15 ynăĄbĘŇ C : NbĲĄŇ C’rĘ tŇ x¿Ł jĘ SĘ mĂ hŇ QĆ ’¡Ą ymĂŔ rĘkČŇ wĘ NrăŁ YĘ xĆ É’CQpČŇ C ëŇ onąxĞ l’Ąę rĎWĘ yĂ

hŇ QĆ ’¡Ą tŇ ynĳĂ‘ĞnĲČJĘ hĲČ =NBĆ lC’¡ SĎ wĘ rxČ YŔŁ wĘ NykăĂŇ yĎwĘ ÉdhČ ’ÄŁ wĘ NymąĂ yĎwĘ l’ĄÄ CmyĘ No‘ę mĘ SĂ
16 tŇ h¡Ď qĘ C NoSě rĘGĲĄ MtĎŔ dŇŁ lĘ tăŇŁ lĘ ÉywĂlĄ =ynĲĄBĘ tŇ omą SĘ hŇ QĆ ’ĄÄ wĘ : No‘Ĳ mĘ SĂ tŇ x¿Ł jĘ SĘ mĂ
17 NoSË rĘgĲĄŇ yn¿ĄBĘ : hŇ nĲĎSĎ tŇ ’¡Č mĘ C MySËĂ ŁlSĘ C ‘bČŇ SÌĆ ywĂŔlĄ yIăĄxČ ÉynĄSĘ C yrĳĂrĎmĘ C
18 Nor¡bĘŇ xĆ wĘ rhĎŔ YĘ yĂwĘ MrăĎmĘ ‘Č tŇ hĎŔ qĘ ynăĄbĘŇ C : MtĲĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ y‘¡ĂmĘ SĂ wĘ yn¿ĂbĘŇ lĂ
19 yn¿ĄbĘŇ C : hŇ nĲĎSĎ tŇ ’¡Č mĘ C MySËĂ ŁlSĘ C SŁlÌ SĎ tŇ hĎŔ qĘ yIăĄxČ ÉynĄSĘ C l’ĳĄ yEĂ‘ĚwĘ
20 MrĎÁ mĘ ‘Č xuČÄ IĂwČ : MtĲĎŇ dŇŁ lĘ tĲŇŁ lĘ yw¡ĂQĄ hČ tŇ x¿Ł jĘ SĘ mĂ hŇ QĆ ’ËĄ ySĳĂ CmC ylăĂ xĘ mČ yr¡ĂrĎmĘ

hŇ SĳĆ mŁ =tŇ ’Ć wĘ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =tŇ ’ĲĆ olŔ dŇ lĆ êăĄ wČ hŇ èĎŔ ’Ă lĘ olă ÉotŇ dĎŇ DĲŁ dŇ bĆŇ kąĆŇ oy=tŇ ’Ć
21 xrČq¿Ł rhĳĎYĘ yĂ yn¡ĄbĘŇ C : hŇ nĲĎSĎ tŇ ’¡Č mĘ C MySËĂ ŁlSĘ C ‘bČŇ SÌĆ MrĎŔ mĘ ‘Č yIăĄxČ ÉynĄSĘ C

22, 23 NrÁŁ hĞ’ĲČ xuČÄ IĂwČ : yrĲĂtĘŇ sĂ wĘ Np¡ĎŇ YĎ lĘ ’Ć wĘ l’¿Ą SĎ ymĲĂ l’ĳĄ yEĂ‘Ě yn¡ĄbĘŇ C : yrĲĂkĘŇ zĂwĘ gŇpĆŇ n¡ĆwĎ
olę dŇ lĆ êăĄ wČ hŇ èĳĎ ’Ă lĘ olă NoS¡ xĘ nČ tŇ ox¿ ’Ğ bŇ dËĎŇ nĎ yUĲĂ ‘Č=tŇ BČ ‘bČŇ SÌĆ ylĂ ’Ĺ=tŇ ’Ć

24 xrČqŔŁ ynăĄbĘŇ C : rmĲĎ tĎŇ y’ĲĂ =tŇ ’Ć wĘ rz¡Ď‘ĎlĘ ’Ć =tŇ ’Ćř ’ChŔ ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ ÉbdĎŇ nĎ=tŇ ’Ć
25 rzĎÄ‘ĎlĘ ’Ć wĘ : yxĲĂ rĘuĎ hČ tŇ x¿Ł jĘ SĘ mĂ hŇ QĆ ’¡Ą PŇ ĳĎs’Ď ybĲĂŇ ’Ğ wĲČ hŇ n¡ĎqĎ lĘ ’Ć wĘ ryi¿Ă ’Č

=tŇ ’Ć ol¡ dŇ lĆ ê¿Ą wČ hŇ èĎŔ ’Ă lĘ olă É l’Ą yTĂ CjĲ tŇ onąBĘ mĂ olÄ=xqČ lĲĎ NrÁŁ hĞ’ĲČ =NBĲĆ
26 Nr¡Ł hĞ’ĲČ ’Ch¿ : MtĲĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ MI¡ĂwĂlĘ hĲČ tŇ ob¿Ň ’Ğ ySËĄ ’Ň rĎ hŇ QĆ ’Ąę sxĳĎ nĘ yjĲĂ

ZrĆ’¿ĆmĄ l’ËĄ rĎWĘ yĂ ynÌĄBĘ =tŇ ’Ć C’yYĂÁ oh MhĆŔ lĎ ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď rSĆÄ ’Ğ hŇ SĳĆ mŁ C
27 MyĂrČŔ YĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ hŇ ‘ăŁ rĘjČ =l’Ć ÉMyrĂBĘ dČŇ mĘ hĲČ MhĄę : MtĲĎŇ ’Ł bĘŇ YĂ =l‘Č MyĂr¡ČYĘ mĂ
28 yhĂę yĘwČ : NrĲŁ hĞ’ĲČ wĘ hŇ S¡Ć mŁ ’Ch¿ MyĂrĳĎYĘ UĂ mĂř l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ =tŇ ’Ć ’yY¿Ă ohlĘ

: MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆBĘ hŇ S¡Ć mŁ =l’Ć hoËĎhyĘ rBÌĆDĂ MoyÄBĘ
29 Éh‘Ł rĘjČ =l’Ć rBĄę DČ hoĳĎhyĘ ynăĂ’Ğ rm¡Ł ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć hoËĎhyĘ rBÌĄdČŇ yĘwČ
30 hŇ S¡Ć mŁ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : ìŇ ylĲĆ ’Ą rb¿ĄŇ DŁ yn¡Ă’Ğ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ MyĂrČŔ YĘ mĂ ëŇ lĆ măĆ

ynpl
‘"t ,V"x Nkw yrqw bytk MyĂrĎYĘ mĂ ZrĆ’ĆmĄ ’"sb ,MyĂrĎYĘ mĂ ZrĆ’ĆmĄ rybs v.27 .s"tw ‘"t Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.23

.s"tw
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: hŇ ‘ĲŁ rĘjČ yl¡Č ’Ą ‘m¿Č SĘ yĂ ëŇ y’Ąě wĘ MyĂtČŔ pĎŇ WĘ lrăČ‘Ğ ÉynĂ ’Ğ NhąĄ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ

Nr¿Ł hĞ’ĲČ wĘ hŇ ‘ĳŁ rĘpČŇ lĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ ìŇ yê¿Ă tČŇ nĘ hŇ ’ËĄ rĘ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ z
NrąŁ hĞ’ĲČ wĘ OĎ CĳĆYČ ’Ğ rSăĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’¡Ą rBĄŔ dČŇ tĘŇ hŇ êăĎ’Č : ìŇ ’ĲĆ ybĂŇ nĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ ìŇ yx¡Ă ’Ď 2

yn¿Ă’Ğ wĲČ : oYĲ rĘ’Č mĲĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ =tŇ ’Ć xQ¿Č SĂ wĘř hŇ ‘ŔŁ rĘjČ =l’Ć rBăĄ dČŇ yĘ ÉìyxĂÄ ’Ď 3

ZrĆ’¿ĆBĘ yt¡ČŇ pĘŇ omĲ =tŇ ’Ć wĘ ytËČŇ tŇŁ ’ĲŁ =tŇ ’Ć ytÌĂŇ yBĄ rĘhĂ wĘ hŇ ‘ĳŁ rĘjČ bŇ lăĄ =tŇ ’Ć hŇ S¡Ć qĘ ’Č
MyĂrĳĎYĘ mĂ BĘ yd¡ĂŇ yĎ=tŇ ’Ć yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ ÉMkĆŇ lĄ ’Ğ ‘mąČ SĘ yĂ=âlĲ wĘ : MyĂrĲĎYĘ mĂ 4

MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ yUąĂ ‘Č=tŇ ’Ć ytČÁ ’Ł bĘŇ YĂ =tŇ ’Ć ytĂÄ ’Ň YĄ ohĲ wĘ
yd¡ĂŇ yĎ=tŇ ’Ć yt¿ĂŇ TŁ nĘ BĂ hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ C‘ądĘŇ yĲĎwĘ : MylĲĂ dŇŁ GĘ MyT¡Ă pĎŇ SĘ BĂ 5

hŇ S¡Ć mŁ W‘Č I¿ČwČ : MkĲĎŇ oêmĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ =tŇ ’Ć yt¿ĂŇ ’Ň YĄ ohĲ wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ =l‘Č 6

MynăĂmŁ SĘ =NBĆ ÉhSĆ mŁ C : CWĲ ‘Ď NJ¿Ą Mt¡ĎŇ ’Ł hoËĎhyĘ hŇ CÌĎYĂ rSĆÄ ’ĞJĲČ NrĳŁ hĞ’ĲČ wĘ 7

: hŇ ‘ĲŁ rĘjČ =l’Ć Mr¡ĎBĘ dČŇ BĘ hŇ nĳĎSĎ Myn¡ĂmŁ SĘ C SŁl¿ SĎ =NBĆ NrŔŁ hĞ’ăČ wĘ hŇ nĎŔ SĎ

sŘ6 MkąĆŇ lĄ ’Ğ rBĄÄ dČŇ yĘ žyJĂ : rmĲŁ ’Ň lĄ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =l’ĲĆ wĘ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć hoĎŔhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 8, 9

ìËŇ FĘ mČ =tŇ ’ĲĆ xqÌČ NręŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ tŇ pĳĄŇ om Mk¡ĆŇ lĎ Cn¿êĘ rmŔŁ ’Ň lĄ Éh‘Ł rĘjČ
hŇ ‘ŔŁ rĘjČ =l’Ć ÉNrŁ hĞ’ĲČ wĘ hŇ SąĆ mŁ ’bÄŁ IĎwČ : NyeĲĂ tČŇ lĘ yh¿Ă yĘ hŇ ‘¡Ł rĘpČŇ =ynĲĄpĘŇ lĂ ëŇ ¿ĄlSĘ hČ wĘ 10

yn¿ĄpĘŇ lĂ ChFĄę mČ =tŇ ’Ć NrÁŁ hĞ’ĲČ ëŇ lĄÄSĘ IČwČ hoĳĎhyĘ hŇ CăĎYĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ NkĄŔ CW‘Č IăČwČ
Mym¡Ă kĎŇ xĞlĲČ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ =MGČ É’rĎqĘ IĂwČ : NyeĲĂ tČŇ lĘ yh¿Ă yĘwČ wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘Ğ yn¿ĄpĘŇ lĂ wĘ hŇ ‘ËŁ rĘpČŇ 11

: NJĲĄ Mh¡Ć yTĄ hĞlĲČ BĘ MyĂrËČYĘ mĂ yU¿Ą TĚ rĘxČ MhĄÁ =MgČŇ CWÄ ‘ĞIĲČwČ MypĳĂŇ èĘ kČŇ mĘ lĲČ wĘ
=tŇ ’Ć Nr¡Ł hĞ’ĲČ =hŇ FĲĄ mČ ‘l¿Č bĘŇ IĂwČ MnĳĂ yeĂ tČŇ lĘ Cy¡hĘ IĲĂwČ ChFĄŔ mČ Sy’ăĂ ÉCkŇ ylĂÄSĘ IČwČ 12

: hoĲĎhyĘ rB¿Ć DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ MhĳĆ lĄ ’Ğ ‘m¡Č SĎ âl¿ wĘ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ bŇ lăĄ ÉqzČxĹIĲĆwČ : MtĲĎŇ FŁ mČ 13

N’¡Ą mĄ hŇ ‘ĳŁ rĘjČ bŇ lăĄ dŇ b¡ĄŇ JĎ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 14

ê¿ĎbĘŇ ~Č nĂ wĘ hŇ mĎ yĘUČŔ hČ ’YăĄ yŁ ÉheĄhĂ rqĆBęŁ BČ hŇ ‘ÂŁ rĘjČ =l’Ć ëŇ ăĄl : M‘ĲĎhĎř xQ¿Č SČ lĘ 15

xu¿ČêĂ Sx¡Ď nĎlĘ ëŇ j¿Č hĘ nĆ=rSĆ ’Ğ hŇ FËĆ UČ hČ wĘ r’ĳŁ yĘhČ tŇ păČŇ WĘ =l‘Č ot¡Ň ’Ň rĎqĘ lĂ
rmŔŁ ’Ň lĄ ÉìylĆÄ’Ą ynĂ xąČ lĎ SĘ ÉMyrĂbĘŇ ‘Ă hĲĎ yhąĄŁl’Ĺ hoĎÂhyĘ wylĎę ’Ą êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : ìŇ dĲĆŇ yĎBĘ 16

hŇ JŁ ť : hŇ JĲŁ =dŇ ‘Č êĎ‘Ę m¡Č SĎ =âlĲ hŇ e¿ĄhĂ wĘ rBĳĎdĘŇ UĂ BČ ynĂ d¡ĚŇ bĘŇ ‘Č yĲČwĘ yUĂŔ ‘Č=tŇ ’Ć ÉxQČ SČ 17

hŇ FăĆ UČ BČ ű hŇ JăĆ mČ ykĂÁ nŁ ’ĲĎ hŇ eĄÄhĂ hoĳĎhyĘ ynăĂ’Ğ yJ¡Ă ‘dČŔ êĄ tŇ ’Ň zăŁ BĘ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď
ydyb=rV’

.y"tw V"x Nkw M‘h=t’Ć rybs v.14 .’"y +w ly‘l Nyy‘ : xQČ SČ ywĂ l"n v.2 .z
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18 =rSĆ ’Ğ hŇ gÌĎŇDĎhČ wĘ : MdĲĎŇ lĘ Ck¿Ň pĘŇ hĆ nĲĆ wĘ r’¡Ł yĘBČ rS¿Ć ’Ğ MyĂUËČhČ =l‘Č ydĂę yĎBĘ =rSĆ ’Ğ
: r’ĲŁ yĘhČ =NmĂ MyĂm¡Č tŇ oê¿SĘ lĂ MyĂrČŔ YĘ mĂ C’ă lĘ nĂ wĘ r’ĳŁ yĘhČ S’ăČ bĎŇ C tŇ Cm¡ êĎ r’ËŁ yĘBČ

19 ìăŇ FĘ mČř xqăČ NrÃŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ rmăŁ ’Ĺ hŇ SĆę mŁ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
=l‘Č wĘ MhăĆ yrĄ’ĲŁ yĘ=l‘Čř ű MtăĎŇ rŁ hĞ nĲČ=l‘ĲČ MyĂrČÁ YĘ mĂ ymĄÄ ymĄ =l‘Č žìdĘŇ yĲĎ=hŇ TĲĄ nĘ C
ZrĆ’ăĆ=lkĎŇ BĘ ÉMdĎŇ hŇ yĎhąĎwĘ MdĳĎŇ =CyhĘ yĲĂwĘ Mh¡Ć ymĄ ymĲĄ hŇ w¿ĄqĘ mĂ =lJĎ l‘ËČwĘ MhĆę ymĄ gĘŇ’Č

20 hŇ CăĎYĂ ű rSăĆ ’ĞJĲČ NrÁŁ hĞ’ĲČ wĘ hŇ SĆÄ mŁ žNkĄŇ =CW‘ĞIĲČwČ : MynĲĂ bĎŇ ’ĞbĲĎŇ C MyY¡Ă ‘ĄbĲĎŇ C MyĂrČŔ YĘ mĂ
hŇ ‘ŔŁ rĘpČŇ ynăĄy‘ĄlĘ r’ŔŁ yĘBČ rSăĆ ’Ğ ÉMyĂUČÄ hČ =tŇ ’Ć ëŇ IąČwČ ÉhFĆ UČ BČ MrĆIąĎwČ hoĎęhyĘ

21 hŇ gĎÄDĎhČ wĘ : MdĲĎŇ lĘ r’¡Ł yĘBČ =rSĆ ’Ğ MyĂU¿ČhČ =lJĎ CkËŇ pĘŇ hĲĎ IĄwČ wydĳĎŇ bĎŇ ‘Ğ yn¡Ąy‘ĄlĘ C
tŇ oê¿SĘ lĂ MyĂrČŔ YĘ mĂ Clă kĘŇ yĲĎ=âlwĘ r’ŔŁ yĘhČ S’ăČ bĘŇ IĂwČ ÉhtĎŇ mĄÄ r’¿Ł yĘBČ =rSĆ ’Ğ

22 yU¿Ą TĚ rĘxČ NkËĄŇ =CW‘ĞIĲČwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=lkĎŇ BĘ MD¡ĎhČ yh¿Ă yĘwČ r’ĳŁ yĘhČ =NmĂ MyĂm¡Č
rS¡Ć ’ĞJĲČ MhĆŔ lĄ ’Ğ ‘măČ SĎ =âlĲ wĘ Éh‘Ł rĘjČ =bŇ lĲĄ qząČxĹIĲĆwČ MhĳĆ yTĄř lĲĎ BĘ MyĂr¡ČYĘ mĂ

23 =MGČ oB¡ lĂ tŇ S¿Ď =âlwĘ otĳŇ yBĄ =l’Ć ’b¡ŇŁ IĎwČ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ NpĆŇ IăĂwČ : hoĲĎhyĘ rB¿Ć DĂ
24 yJăĂ tŇ oêĳSĘ lĂ MyĂmăČ r’¡Ł yĘhČ tŇ b¿ŇŁ ybĂŇ sĘ MyĂrËČYĘ mĂ =lkĎŇ CrÌjĘ xĘ IČwČ : tŇ ’Ň zĲŁ lĎ
25 yr¿ĄxĞ’ĲČ MymĳĂ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ ’l¡Ą UĎ IĂwČ : r’ĲŁ yĘhČ ym¡Ą yUĄ mĂ tŇ êŔŁ SĘ lĂ ÉClkĘŇ yĲĎ âlą

: r’ĲŁ yĘhČ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ=tŇ oJĲ hČ
26 rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť wylĎę ’Ą êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ hŇ ‘ĳŁ rĘjČ =l’Ć ’B¡Ł hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
27 hŇ eăĄhĂ xČ QĳĄSČ lĘ hŇ ê¡Ď’Č N’¿Ą mĎ =M’Ă wĘ : ynĂ dĲĚŇ bĘŇ ‘Č yĲČwĘ yU¡Ă ‘Č=tŇ ’Ć xQ¿Č SČ hoĎŔhyĘ
28 ůMy‘Ă DĘrĘpČŇ YĘ Èr’Ł yĘhČ ZrăČSĎ wĘ : My‘ĲĂDĘrĘpČŇ YĘř BĲČ ì¡Ň lĘ CbĲŇ GĘ =lJĎ =tŇ ’Ć PŇ gËĄŇ nŁ ykĂę nŁ ’ĲĎ

ÉìydĆÄ bĎŇ ‘Ğ tŇ ybąĄŇ bĘŇ C ìŇ tĳĆŇ FĎř mĂ =l‘Č wĘ ì¡Ň bĘŇ JĲĎ SĘ mĂ rd¿ČŇ xĞbĲČŇ C ìŇ tĆŔ yřbĄŇ BĘ C’băĎŇ C ÉCl‘Ď wĘ
29 ìŇ ydĳĆŇ bĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ bĘŇ C ì¡Ň UĘ ‘ČbĘŇ CĲ hŇ k¿ĎŇ bĘŇ C : ìŇ ytĲĆŇ or’ĞSĘ mĂ bĘŇ C ìŇ yr¡ĆCetČŇ bĘŇ C ìŇ UĆŔ ‘ČbĘŇ C
x NręŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ rmăŁ ’Ĺ ůhSĆ mŁ =l’Ć ÈhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : My‘ĲĂDĘrĘpČŇ YĘ hĲČ Cl¡ ‘ĞyĲČ

MyUĳĂ gČŇ’ĞhĲĎ =l‘Č wĘ Myr¡Ă’Ł yĘhČ =l‘Č tŇ rŔŁ hĎ eĘ hČÄ =l‘Č ìŇ FĆŔ mČ BĘ ÉìdĘŇ yĲĎ=tŇ ’Ć hŇ TąĄ nĘ
2 odŔ yĎ=tŇ ’Ć ÉNrŁ hĞ’ĲČ TIąĄwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=l‘Č My‘¡ĂDĘrĘpČŇ YĘ hĲČ =tŇ ’Ć l‘Čh¿Č wĘ

: MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=tŇ ’Ć sk¡ČŇ êĘ wČ ‘ČDĄŔ rĘpČŇ ~Ę hČ É l‘ČêČÄ wČ MyĂrĳĎYĘ mĂ ymăĄ ymĄ l‘¡Č
3 ZrĆ’¿Ć=l‘Č My‘¡ĂDĘrĘpČŇ YĘ hĲČ =tŇ ’Ć Cl¿ ‘ĞIĲČwČ MhĳĆ yTĄř lĲĎ BĘ MyU¡Ă TĚ rĘxČ hĲČ Nk¿ĄŇ =CW‘ĞIĲČwČ

MyrYm
Nkw MhĆyTĄhĞlĲĎBĘ ’"s v.22 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw Mhyr’y=l‘ČwĘ ’"s v.19 .V"x Nkw KTm=t’Ć ’"s v.19

.swpdh tw’xswnbw y"k lkb ydY ypr Nwhlk My‘ĂDĘrĘpČ YĘ BĲČ v.27 .’"y qwsp ly‘l Nyy‘ : W"xw rd"nq y"k x"y
ydY ypr Nwhlk My‘ĂDĘrĘpČ YĘ HĲČ v.29 .‘"tw V"x Nkw ìytĆFĎmĂ ’"s v.28 .‘"tw V"x Nkw ìyêĆbĎ BĘ ’"s v.28

.’"y qwsp ly‘l Nyy‘ : W"xw rd"nq y"k ’wh Nkw MhĆyTĄhĞlĲĎBĘ ’"s v.3 .x .swpdh tw’xswnbw y"k lkb
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=l’Ć CryêăĂ ‘Ę hČ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ NręŁ hĞ’ĲČ lĘ CĲ hŇ SăĆ mŁ lĘ hŇ ‘ÁŁ rĘpČŇ ’rĎÄ qĘ IĂwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ 4

Cx¡ BĘ zĘyĂwĘ M‘ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉhxĎ QĘ SČ ’Ğ wĲČ yUĳĂ ‘ČmĲĄ C yeĂ U¡Ć mĂ My‘ĂŔ DĘrĘpČŇ YĘ hĲČ ÉrsĄ yĎwĘ hoĎŔhyĘ
ryêăĂ ‘Ę ’Č ű ytăČŇ mĎ lĘ ůylČ ‘Ď r’ăĄ jĎ tĘŇ hĂ Èh‘Ł rĘpČŇ lĘ hŇ SăĆ mŁ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hoĲĎhylĲČ 5

ìŇ yêĳĆBĎ mĂ C ì¡Ň UĘ mĂ My‘ĂŔ DĘrĘpČŇ YĘ hĲČ ÉtyrĂkĘŇ hČ lĘ ìŔ UĘ ‘ČlĘ CĲ ÉìydĆÄ bĎŇ ‘ĞlĲČ wĘ ìę lĘ
N‘ČmăČ lĘ ìŔ rĘbăĎŇ dĘŇ JĂ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ rxĳĎmĎ lĘ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : hŇ nĎrĘ’ĲČ èĎ êĂ r’¡Ł yĘBČ qr¿Č 6

ìŇ yêĆŔ BăĎ mĂ C ÉìUĘ mĂ My‘Ăę DĘrĘpČŇ YĘ hĲČ CrăsĎ wĘ : CnyhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyJĲČ Ny’¡Ą=yJĂ ‘dČŔ êĄ 7

M‘ăĂmĄ Nr¡Ł hĞ’ĲČ wĘ hŇ SËĆ mŁ ’Y¿Ą IĄwČ : hŇ nĎrĘ’ĲČ èĎ êĂ r’¡Ł yĘBČ qr¿Č ìŇ UĳĆ ‘ČmĲĄ C ìŇ yd¡ĆŇ bĎŇ ‘ĞmĲĄ C 8

MW¿Ď =rSĆ ’Ğ My‘¡ĂDĘrĘpČŇ YĘ hĲČ rb¿ČŇ DĘ=l‘Č hoĎŔhyĘ=l’Ć ÉhSĆ mŁ q‘ąČYĘ IĂwČ hŇ ‘ĳŁ rĘjČ
Myê¿Ă BĎ hČ =NmĂ My‘ĂŔ DĘrĘpČŇ YĘ hĲČ ÉCtŇ mĚÄ IĎwČ hŇ SĳĆ mŁ rbăČŇ dĘŇ JĂ ho¡ĎhyĘ W‘Č I¿ČwČ : hŇ ‘ĲŁ rĘpČŇ lĘ 9

S’¡Č bĘŇ êĂ wČ MrĳĂmĎ xĽ MrăĂmĎ xĽ Mt¡ĎŇ ’Ł Cr¿BĘ YĘ IĂwČ : tŇ dĲŇŁ vĎ hČ =NmĂ C tŇ r¡Ł YĄxĞhĲČ =NmĂř 10

âl¿ wĘ oBŔ lĂ =tŇ ’Ć ÉdBĄ kĘŇ hČ wĘ hŇ xĎŔ wĎrĘhĲĎ ÉhtĎŇ yĘhĲĎ yJąĂ hŇ ‘ęŁ rĘjČ ’rĘIăČwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ 11

ÈhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hoĲĎhyĘ rB¿Ć DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ MhĳĆ lĄ ’Ğ ‘m¡Č SĎ 12

ZrĆ’ĳĎhĎ rpăČŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć ëŇ h¡Č wĘ ìŔ FĘ mČ =tŇ ’ĲĆ hŇ TăĄ nĘ NrŔŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ ÉrmŁ ’Ĺ ůhSĆ mŁ =l’Ć
odąŇ yĎ=tŇ ’Ć NrÄŁ hĞ’ĲČ žTIĄwČ NkĄę =CW‘ĞIĲČwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=lkĎŇ BĘ Me¡Ă kĂŇ lĘ hŇ y¿ĎhĎ wĘ 13

hŇ mĳĎ hĄ BĘ bČŇ C Md¡ĎŇ ’Ď BĲĎ MeĎŔ JĂ hČ ÉyhĂ êĘ wČ ZrĆ’ĎŔ hĎ rpăČŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć ÉëIČwČ ÉChFĄÄ mČ bĘŇ
NkĄÄ =CW‘ĞIĲČwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=lkĎŇ BĘ Mye¡ĂkĂŇ hŇ y¿ĎhĎ ZrĆ’ËĎhĎ rp¿ČŇ ‘Ğ=lJĎř 14

MeĎŔ JĂ hČ ÉyhĂ êĘ wČ ClkĳŇŁ yĎ âlă wĘ Mye¡ĂJĂ hČ =tŇ ’Ć ’yY¿Ă ohlĘ MhËĆ yTĄ lĲĎ BĘ MyUÌĂ TĚ rĘxČ hĲČ
Myh¡Ă Łl’Ĺ ‘B¿Č YĘ ’Ć hŇ ‘ŔŁ rĘjČ =l’Ć ÉMUĂ TĚ rĘxČ hĲČ CrąmĘ ’Ň IĲŁ wČ : hŇ mĲĎ hĄ BĘ bČŇ C Md¡ĎŇ ’Ď BĲĎ 15

: hoĲĎhyĘ rB¿Ć DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ MhĆŔ lĄ ’Ğ ‘măČ SĎ =âlĲ wĘ Éh‘Ł rĘjČ =bŇ lĲĄ qząČxĹIĲĆwČ ’whĳĂ
sŘ7 Éb~Ą yČtĘŇ hĂ wĘ ÉrqĆBÄŁ BČ MJąĄ SĘ hČ hŇ SĆę mŁ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 16

hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť wylĎę ’Ą êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ hŇ mĎ yĘUĳĎhČ ’YăĄ oy hŇ e¡ĄhĂ hŇ ‘ŔŁ rĘpČŇ ynăĄpĘŇ lĂ
xČ ylĂÄSĘ mČ žynĂ nĘ hĂ ůyUĂ ‘Č=tŇ ’Ć xČ QăĄ SČ mĘ ÈìnĘ y’ĲĄ =M’Ă yJăĂ : ynĂ dĲĚŇ bĘŇ ‘Č yĲČwĘ yU¡Ă ‘Č xQ¿Č SČ 17

ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ yêąĄBĎ C’Á lĘ mĎÄ C bŇ rĳŁ ‘ĎhĲĆ =tŇ ’Ć ìŇ yê¡ĆbĎŇ bĘŇ C ìËŇ UĘ ‘ČbĘŇ CĲ ìŇ ydÌĆŇ bĎŇ ‘ĞbĲČŇ C ìÁ BĘ
’ChÁ hČ MoIÄbČŇ žytĂŇ ylĄ pĘŇ hĂ wĘ : hĎ ylĲĆ ‘Ď Mh¿Ą =rSĆ ’Ğ hŇ m¡Ď dĎŇ ’ĞhĲĎ Mg¿ČŇ wĘ bŇ rŔŁ ‘ĎhăĆ =tŇ ’Ć 18

bŇ rĳŁ ‘Ď MS¡Ď =tŇ oyĲhĹ yê¿Ă lĘ bĂŇ lĘ hĎ ylĆŔ ‘Ď dŇ măĄ ‘Ł ÉyUĂ ‘Č rSąĆ ’Ğ NSĆ GęŁ ZrĆ’ăĆ=tŇ ’Ć
NyB¿Ą tŇ dĚŔ pĘŇ yêăĂ mĘ WČ wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ bŇ rĆq¿ĆBĘ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJËĂ ‘dČŔ êĄ N‘ČmăČ lĘ 19

ym‘
=lkĎ bĘ C ’"sbw ,s"t Nkw yrqw bytk =lkĎ wĘ ’"sb ,=lkĎ wĘ rybs v.13 .s"tw ‘"t ,V"x ,g"dx Nkw NmĂ C ’"s v.9

.‘"t Nkw
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20 É’bŇŁ IĎwČ NJĄŔ ÉhoĎhyĘ W‘Č IąČwČ : hŇ EĲĆhČ tŇ ’¿Ł hĎ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ rx¿Ď mĎ lĘ ìŇ UĳĆ ‘Č NybăĄŇ C yU¡Ă ‘Č
tŇ x¿Ą èĎ êĂř MyĂrËČYĘ mĂ ZrĆ’ÌĆ=lkĎŇ bĘŇ Cř wydĳĎŇ bĎŇ ‘Ğ tŇ yřbăĄŇ C hŇ ‘¡Ł rĘpČŇ hŇ tĎŇ yB¿Ą dŇ bĄŔ JĎ bŇ răŁ ‘Ď

21 rmĆ ’Ň ŁIęwČ NrĳŁ hĞ’ĲČ lĘ CĲ hŇ S¡Ć mŁ =l’Ć hŇ ‘ŔŁ rĘpČŇ ’răĎqĘ IĂwČ : bŇ rĲŁ ‘ĎhĲĆ yn¿ĄjĘ mĂ ZrĆ’¡ĎhĎ
22 NJĄŔ tŇ oWă ‘ĞlĲČ ÉNokŇ nĎ âlą hŇ SĆę mŁ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ZrĆ’ĲĎ BĎ Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ň lĲĄ Cx¿ bĘŇ zĂ CkËŇ lĘ

tŇ b¿ČŇ ‘ĞoêĲ =tŇ ’Ć xBČÂ zĘnĂ NhăĄ CnyhĳĄŁl’Ĺ hoăĎhylĲČ xB¡Č zĘnĂ MyĂrČŔ YĘ mĂ tŇ băČŇ ‘ĞoêĲ yJĂ ť
23 rBĳĎdĘŇ UĂ BČ ëŇ ¡ĄlnĄ MymĂŔ yĎ tŇ SĆ Łlă SĘ ëŇ rĆDĆť : CnlĲĚ qĘ sĘ yĂ âl¿ wĘ Mh¡Ć ynĄy‘ĲĄlĘ MyĂrËČYĘ mĂ
24 ykĂÂ nŁ ’ĲĎ hŇ ‘ęŁ rĘjČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : CnylĲĄ ’Ą rm¿Čř ’Ň yŁ rS¡Ć ’ĞJĲČ CnyhĄŔ Łl’Ĺ hoăĎhylĲČ ÉCnxĘ bČÄ zĎwĘ

qx¿Ą rĘhČ qrËČ rBĎŔ dĘŇ UĂ BČ ÉMkĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoąĎhylĲČ MêĆÂxĘ bČŇ zĘC ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć xQąČ SČ ’Ğ
25 ykĂÁ nŁ ’ĲĎ hŇ eĄÄhĂ hŇ SĆę mŁ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ydĲĂŇ ‘ĞBĲČ Cryê¡Ă ‘Ę hČ tŇ kĆŇ lĳĆlĎ Cqyx¡Ă rĘtČŇ =âlĲ

wyd¿ĎŇ bĎŇ ‘ĞmĲĄř hŇ ‘ËŁ rĘjČ mĂ bŇ ręŁ ‘ĎhĲĆ rsăĎ wĘ hoĎŔhyĘ=l’Ć yêăĂ rĘêČ‘Ę hČ wĘ ÉëUĎ ‘Ă mĲĄ ’YąĄ oy
M‘ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć xQăČ SČ ÉyêĂ lĘ bĂŇ lĘ ltĄŔ hĎ Éh‘Ł rĘjČ PŇ ąĄsyŁ =l’Č qrČę rxĳĎmĎ oU¡ ‘ČmĲĄ C

26, 27 W‘ČIąČwČ : hoĲĎhyĘ=l’Ć rê¡Č‘Ę IĆwČ hŇ ‘ĳŁ rĘjČ M‘ăĂmĄ hŇ S¡Ć mŁ ’Y¿Ą IĄwČ : hoĲĎhylĲČ xČ B¡Ł zĘlĂ
âl¿ oUĳ ‘ČmĲĄ C wydăĎŇ bĎŇ ‘ĞmĲĄř hŇ ‘¡Ł rĘjČ mĂ bŇ rŔŁ ‘ĎhĲĆ ÉrsČ IĎÄwČ hŇ SĆŔ mŁ rbăČŇ dĘŇ JĂ ÉhoĎhyĘ

28 xQ¡Č SĂ âl¿ wĘ tŇ ’Ň EĳŁ hČ M‘ČjăČ BČ MG¡Č oBŔ lĂ =tŇ ’Ć Éh‘Ł rĘjČ dŇ BąĄ kĘŇ IČwČ : dŇ xĲĎ ’Ć r’¡Č SĘ nĂ
: M‘ĲĎhĎ =tŇ ’Ć

T rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ wylĎę ’Ą êăĎrĘBČř dĂŇ wĘ hŇ ‘ĳŁ rĘjČ =l’Ć ’B¡Ł hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
2 hŇ ê¡Ď’Č N’¿Ą mĎ =M’Ă yJËĂ : ynĂ dĲĚŇ bĘŇ ‘Č yĲČwĘ yU¡Ă ‘Č=tŇ ’Ć xQ¿Č SČ MyrĂŔ bĘŇ ‘Ă hĲĎ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ
3 rSăĆ ’Ğ ÉìnĘ qĘ mĂ BĘ hŇ yĎęoh hoĎÁhyĘ=dŇ yČ hŇ eĄÄhĂ : MBĲĎ qyz¿ĂxĞmĲČ ì¡Ň dĘŇ o‘Ĳ wĘ xČ QĳĄSČ lĘ

dŇ b¿ĄŇ JĎ rbĆŇ D¡Ć N’Ň ~ĳŁ bČŇ C rq¡ĎBĎ BČ MyQĂŔ mČ GĘ BČ ÉMyrĂmŁ xĞBĲČř MysąĂ CiBČ hŇ dĆŔ vĎ BČ
4 âl¿ wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ hŇ năĄqĘ mĂ Nyb¡ĄŇ C l’ĄŔ rĎWĘ yĂ hŇ năĄqĘ mĂ NyBĄ ť hoĎŔhyĘ hŇ lăĎ pĘŇ hĂ wĘ : dŇ ’ĲŁ mĘ
5 rxĎę mĎ rmĳŁ ’Ň lĄ dŇ ‘ăĄom ho¡ĎhyĘ MWĆ I¿ĎwČ : rbĲĎŇ DĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ =lJĎ mĂ tŇ CmË yĎ
6 ÉhEĆhČ rbąĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć hoĎÁhyĘ W‘Č IČÄwČ : ZrĆ’ĲĎ BĎ hŇ E¡ĆhČ rb¿ĎŇ DĎhČ hoËĎhyĘ hŇ WÌĆ ‘ĞyĲČ

tŇ m¿Ą =âl l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ hŇ n¿ĄqĘ UĂ mĂ C MyĂrĳĎYĘ mĂ hŇ năĄqĘ mĂ lJ¡Ł tŇ mĎ IĎěwČ tŇ rĎŔ xĽUăĎ mĲĂ
7 dŇ xĳĎ ’Ć =dŇ ‘Č l’¡Ą rĎWĘ yĂř hŇ n¿ĄqĘ UĂ mĂ tŇ mËĄ =âl hŇ eĄęhĂ wĘ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ xlăČ SĘ IĂwČ : dŇ xĲĎ ’Ć

: M‘ĲĎhĎ =tŇ ’Ć xQ¡Č SĂ âl¿ wĘ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ bŇ lăĄ ÉdBČ kĘŇ IĂwČ
rm’yw
.V"x Nkw yrqw bytk =lkĎ B ’"sb ,=lkĎ B rybs v.20 .yrqw bytk tybĄ bĘ C ’"sb ,tybĄ bĘ C rybs v.20

wydĎbĎ ‘ĞmĄC ’"s v.25 .‘"t Nk rmČ’Ď hoĎhyĘ = rm’ +y = rm’y l"Y v.23 .‘"tw V"x Nk txĄèĎ êĂ wČ l"Y v.20

.s"tw ‘"t ,V"x Nkw êĎrĘmČ’Ď wĘ ’"s v.1 .T .s"tw ‘"t ,V"x Nkw wydĎbĎ ‘ĞmĄC ’"s v.27 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw
.‘"tw y"t ,V"x ,b"d Nkw l’rVy=ynĄbĘ ’"s v.7 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw MyQĂ mČGĘbČ C MyrĂmŁ xĞbČ C ’"s v.3
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MkĆŔ ynĄpĘŇ xĎ âlă mĘ ÉMkĆŇ lĎ Cxą qĘ ůNrŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ wĘ hŇ SăĆ mŁ =l’Ć ÈhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 8

qbĎŔ ’Ď lĘ hŇ yăĎhĎ wĘ : hŇ ‘ĲŁ rĘpČŇ yn¿Ąy‘ĄlĘ hŇ mĎ yĘm¡ČèĎ hČ hŇ SËĆ mŁ oq¿ rĎzĘC NSĳĎ bĘŇ JĂ xČ yj¡Ă 9

xČ rËĄjŁ Nyx¿Ă SĘ lĂ hŇ mĎę hĄ BĘ hČ =l‘Č wĘ MdĎÁ ’Ď hĲĎ =l‘Č hŇ yĎÄhĎ wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆ=lJĎ l‘¡Č
ÉCdŇ mĘ ‘Č IĲČwČ NSĎę bĘŇ JĂ hČ xČ yjăĂ =tŇ ’Ć CxÂqĘ IĂwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=lkĎŇ BĘ tŇ ‘¡Ł BĚ ‘Ę bČŇ ’Ğ 10

tŇ ‘ŔŁ BĚ ‘Ę bČŇ ’Ğ ÉNyxĂ SĘ yhĂę yĘwČ hŇ mĎ yĘmĳĎèĎ hČ hŇ S¡Ć mŁ otËŇ ’Ł qr¿Ł zĘIĂwČ hŇ ‘ŔŁ rĘpČŇ ynăĄpĘŇ lĂ
yn¿ĄpĘŇ lĂ dŇ mËŁ ‘ĞlĲČ MyUĂę TĚ rĘxČ hĲČ Clă kĘŇ yĲĎ=âlwĘ : hŇ mĲĎ hĄ BĘ bČŇ C Md¡ĎŇ ’Ď BĲĎ xČ rĄě jŁ 11

: MyĂrĲĎYĘ mĂř =lkĎŇ bĘŇ C MU¡Ă TĚ rĘxČ BĲČ NyxĂŔ èĘ hČ hŇ yăĎhĎ =yJĲĂ NyxĳĂ èĘ hČ ynăĄjĘ mĂ hŇ S¡Ć mŁ
rB¿Ć DĂ rSËĆ ’ĞJĲČ MhĳĆ lĄ ’Ğ ‘m¡Č SĎ âl¿ wĘ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ bŇ lăĄ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ qEąĄxČ yĘwČ 12

MJăĄ SĘ hČ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ SĲĆ mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ 13

yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ wylĎę ’Ą êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ hŇ ‘ĳŁ rĘpČŇ ynăĄpĘŇ lĂ bŇ ~¡Ą yČtĘŇ hĂ wĘ rqĆBŔŁ BČ
xČ lĄÁSŁ ynĂÄ’Ğ tŇ ’Ň ŁEęhČ M‘ČjăČ BČ ű yJăĂ : ynĂ dĲĚŇ bĘŇ ‘Č yĲČwĘ yU¡Ă ‘Č=tŇ ’Ć xQ¿Č SČ MyrĂŔ bĘŇ ‘Ă hĲĎ 14

Ny’¿Ą yJËĂ ‘dČŔ êĄ rCbăŇ ‘ĞBĲČ ìŇ UĳĆ ‘ČbĘŇ C ìŇ yd¡ĆŇ bĎŇ ‘ĞbĲČŇ C ìŔ BĘ lĂ =l’ĲĆ ÉytČŇ pŇŁ GĲĄmČ =lJĎ =tŇ ’Ć
=tŇ ’ĲĆ wĘ ìËŇ tĘŇ o’Ĳ ëŇ ’¿Č wĎ ydĂŔ yĎ=tŇ ’Ć yêĂ xĘ lăČ SĎ ÉhêĎ‘Č yJąĂ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lkĎŇ BĘ ynĂ m¡Ł JĎ 15

ìŇ yêĂŔ dĘŇ mČ ‘ĹhĲĆ Ét’Ň zŁ rCb¿Ň ‘ĞBĲČ MlĎę C’wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =NmĂ dŇ x¡Ą JĎ êĂ wČ rbĆŇ DĳĎBČ ì¡Ň UĘ ‘Č 16

ì¡Ň dĘŇ o‘Ĳ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lkĎŇ BĘ ym¡Ă SĘ rj¿ĄsČ N‘ČmËČ lĘ C yxĳĂ JŁ =tŇ ’Ć ìăŇ tĘŇ ’ĲŁ rĘhČ rCb¡Ň ‘ĞBĲČ 17

dŇ r¡ĎBĎ rxĎŔ mĎ tŇ ‘ăĄJĎ ÉryTĂ mĘ mČ ynąĂnĘ hĂ : MxĲĎ QĘ SČ yê¡Ă lĘ bĂŇ lĘ yUĳĂ ‘ČBĘ llăĄ oêsĘ mĂ 18

hŇ d¡ĎŇ sĘ CĲĎhĂ MoI¿hČ =NmĂ lĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ BĘ ÉChmÄŁ kĎŇ hŇ yąĎhĎ =âlĲ rSĆÄ ’Ğ dŇ ’ĳŁ mĘ dŇ băĄŇ JĎ
ì¡Ň lĘ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ wĘ ìŔ nĘ qĘ mĂ =tŇ ’ĲĆ Éz‘ĄhĎ xląČ SĘ hŇ êĎę ‘Č wĘ : hŇ êĎ‘ĲĎ=dŇ ‘Č wĘ 19

ÉPsĄ ’Ď yĲĄ âlą wĘ hŇ dĆę vĎ bČŇ ’YăĄUĎ yĂ=rSĲĆ ’Ğ hŇ mĎÁ hĄ BĘ hČ wĘ MdĎÄ ’Ď hĲĎ =lJĎ hŇ dĳĆŇ vĎ BČ
yd¡ĄŇ bĘŇ ‘ČmĲĄ hoĎŔhyĘ rbăČŇ DĘ=tŇ ’Ć É’rĄIĎhČ : CtŇ mĲĄ wĎ dŇ r¡ĎBĎ hČ MhËĆ lĄ ‘Ğ dŇ rÌČyĎwĘ hŇ tĎŇ yĘBČŔ hČ 20

=âl rS¿Ć ’Ğ wĲČ : MyêĲĂ BĎ hČ =l’Ć Chn¡ĄqĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ wyd¿ĎŇ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć synËĂhĄ hŇ ‘ĳŁ rĘjČ 21

: hŇ dĲĆŇ vĎ BČ Chn¡ĄqĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ wyd¿ĎŇ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć bŇ zËŁ ‘ĞIĲČwĲČ hoĳĎhyĘ rbăČŇ DĘ=l’Ć oB¡ lĂ MWËĎ

dŇ r¡ĎbĎŇ yh¿Ă ywĂ MyĂmČŔ èĎ hČ =l‘Č ÉìdĘŇ yĲĎ=tŇ ’Ć hŇ TąĄ nĘ hŇ SĆ mŁ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 22

bŇ WĆ ‘¿Ą=lJĎ l‘ËČwĘ hŇ mĎę hĄ BĘ hČ =l‘Č wĘ MdăĎŇ ’Ď hĲĎ =l‘Č MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆ=lkĎŇ BĘ
hoĎęhywĲČ ůMyĂmČ èĎ hČ =l‘Č ÈChFĄ mČ =tŇ ’Ć hŇ SăĆ mŁ TIĄÄwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆBĘ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ 23

Ntn
.d"k qwsp Nmql Nyy‘ : r"t ,s"t ,‘"t ,rd"nq y"k lkb Nkw MyrYm ZrĆ’Ć ’"s v.11
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ZrĆ’¿Ć=l‘Č dŇ r¡ĎBĎ hoËĎhyĘ rTÌĄmĘ IČwČ hŇ YĎ rĘ’ĳĎ S’¡Ą =ëŇ lČ hĞêĲĂ wČ dŇ rĎŔ bĎŇ C ÉtŁlqŁ NtąČŇ nĎ
24 dŇ ’ŔŁ mĘ dŇ băĄŇ JĎ dŇ rĳĎBĎ hČ ëŇ otăŇ BĘ tŇ xČ u¡ČlČ tĘŇ mĂ S’Ąě wĘ dŇ rĎŔ bĎŇ yhăĂ yĘwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ

: yogĲŇlĘ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ z’¡Ď mĄ MyĂrČŔ YĘ mĂ śZrĆ’ăĆ=lkĎŇ BĘ ÉChmÄŁ kĎŇ hŇ yąĎhĎ =âlĲ rSĆ ’Ğ ţ
25 Md¡ĎŇ ’Ď mĲĄ hŇ dĆŔ vĎ BČ rSăĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’Ą ť MyĂrČę YĘ mĂ ZrĆ’ăĆ=lkĎŇ BĘ dŇ rĎÁ BĎ hČ ëŇ IČÄwČ

Z‘¿Ą=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ dŇ rĎŔ BĎ hČ hŇ JăĎ hĂ ÉhdĆŇ vĎ hČ bŇ WĆ ‘ąĄ=lJĎ tŇ ’ĄÄ wĘ hŇ mĳĎ hĄ BĘ =dŇ ‘Č wĘ
26 hŇ y¡ĎhĎ âl¿ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ MS¡Ď =rSĆ ’Ğ NSĆ GŔŁ ZrĆ’ăĆBĘ qrČť : rBĲĄ SĂ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ
27 Mh¡Ć lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ NrŔŁ hĞ’ĲČ lĘ CĲ hŇ SăĆ mŁ lĘ É’rĎqĘ IĂwČ hŇ ‘ęŁ rĘjČ xlăČ SĘ IĂwČ : dŇ rĲĎBĎ
28 ÉCryêĂÄ ‘Ę hČ : My‘ĲĂSĎ rĘhĲĎ yU¡Ă ‘Č wĘ yn¿Ă’Ğ wĲČ qyDĂŔ ~Č hČ ÉhoĎhyĘ M‘ČjĳĎhČ ytĂŇ ’Ň TăĎ xĎ

âl¿ wĘ MkĆŔ tĘŇ ’Ć hŇ xăĎ QĘ SČ ’Ğ wĲČ dŇ rĳĎbĎŇ C Myh¡Ă Łl’Ĺ tŇ Łl¿ qŁ tŇ yËŁ hĘ mĲĂ bŇ rČě wĘ hoĎŔhyĘ=l’Ć
29 Wr¿Ł pĘŇ ’Ć ry‘ĂŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉytĂŇ ’Ň YĄJĘ hŇ SĆŔ mŁ ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ : dŇ mĲŁ ‘ĞlĲČ NCp¡Ň sĂ tĲŇŁ

N‘ČmăČ lĘ dŇ o‘Ŕ =hŇ yĆhĘ yĲĂ âlă ÉdrĎBĎ hČ wĘ NClę DĎxĘ yĆ tŇ olă uŁ hČ hoĳĎhyĘ=l’Ć yj¡ČJČ =tŇ ’Ć
30 NC’Ŕ rĘyêĲĂ MrĆTăĆ yJĂ ť yêĂ ‘Ę dČě yĎ ìŇ ydĳĆŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ hŇ ê¡Ď’Č wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ ho¡ĎhylĲČ yJ¿Ă ‘dČŔ êĄ
31 ÉhrĎř ‘Ł vĘ hČ yJąĂ hŇ tĎŇ JĳĎ nĚ hŇ r¡Ď‘Ł vĘ hČ wĘ hŇ ê¿ĎSĘ jĂ hČ wĘ : MyhĲĂ Łl’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡ĄjĘ mĂ
32 tŇŁl¡ ypĂŇ ’Ğ yJ¿Ă CJĳ nĚ âlă tŇ mĆ i¡Ć JĚ hČ wĘ hŇ F¿Ď xĂ hĲČ wĘ : l‘ĲŁ bĘŇ GĂ hŇ ê¡ĎSĘ jĂ hČ wĘ bŇ ybĂŔ ’Ď
33 hoĳĎhyĘ=l’Ć wyj¡ĎJČ Wr¿Ł pĘŇ IĂwČ ry‘ĂŔ hĎ =tŇ ’Ć Éh‘Ł rĘjČ M‘ąĂmĄ hŇ SĆÁ mŁ ’YĄÄ IĄwČ : hŇ eĎhĲĄ
34 hŇ ‘ęŁ rĘjČ ’rĘIăČwČ : hŇ YĎ rĘ’ĲĎ ëŇ ê¿Č nĂ =âlĲ rT¡Ď mĎ C dŇ rĎŔ BĎ hČ wĘ ÉtoluŁ hČ Clą DĘxĘ IČwĲČ

’Ch¿ oB¡ lĂ dŇ B¿Ą kĘŇ IČwČ ’TĳŁ xĞlĲČ PŇ sĆ IăŁ wČ tŇ Łl¡ uŁ hČ wĘ dŇ rËĎBĎ hČ wĘ rTÌĎ UĎ hČ ldČÄ xĎ =yJĲĂ
35 rSËĆ ’ĞJĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć xQ¡Č SĂ âl¿ wĘ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ bŇ lăĄ ÉqzČxĹIĲĆwČĲ : wydĲĎŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ

: hŇ SĲĆ mŁ =dŇ yČBĘ ho¡ĎhyĘ rB¿Ć DĂ
=tŇ ’Ć yêĂ dĘŇ BąČkĘŇ hĂ ynĂÂ’Ğ=yJĲĂ hŇ ‘ĳŁ rĘjČ =l’Ć ’B¡Ł hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČy +p3, sŘ8

2 N‘ČmČÃ lĘ C : oBĲ rĘqĂ BĘ hŇ QĆ ’¡Ą yt¿ČŇ tŇŁ ’ĲŁ ytËĂŇ SĂ N‘ČmČę lĘ wydĎŔ bĎŇ ‘Ğ bŇ lăĄ =tŇ ’Ć wĘ ÉoBlĂ
MyĂrČŔ YĘ mĂ BĘ ÉyêĂ lĘ QČÄ‘ČtĘŇ hĂ rSąĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ ìę nĘ BĂ =NbĆŇ C ìÁ nĘ bĂŇ ynĄÄ zĘ’Ď BĘ žrjĄ sČ êĘ

3 ’bÄŁ IĎwČ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ Mê¡Ć‘Ę dČŇ ywĲĂ MbĳĎŇ yêĂ mĘ WăČ =rSĆ ’Ğ yt¡ČŇ tŇŁ ’ĲŁ =tŇ ’Ć wĘ
hVm
MV v.35 .Éhr‘ÄVh n"b ’"n v.31 .‘"tw V"x ,rd"nq y"k +b Nkw MyĂrČYĘ mĂ BĘ ’"s v.24

Myqwspw .)’"l +T twmV : Nyy‘( lw‘byg Nk ’Ymn w"Tdb , l’y‘y [6:2—9:35] hVrph
.xŁ mŁ w tw’m ‘bVw Pl’ Mylmw .[8:16] br‘d Mkwh ,[7:8] rbdy yk ,[6:2] ’r’w ,+g Myrdsw .’"kq
,’y‘gb n"bw ’y‘g ’lb ’rwq ’"b ,[6:27] MyrbdmĘ hČ +h Mypwlxw .tx’w tw’m ‘bVw Mypl’ tVV twytw’w
’y‘gb n"bw ’y‘g ’lb ’rwq ’"b ,[7:28] KbkVĘ mĂ ,’y‘gb n"bw ’y‘g ’lb ’"b ,[7:22] wrbxw ,[7:13] qzxywČ
’lb n"bw ’y‘gb ’rwq ’"b ,[9:33] wldxywĲČ ,Pqmb =M’ĲĂ n"bw ìnĘ y’Ą M‘ M’Ă PTwx ’"b ,[8:17] Kny’=M’Ă KĂ
.bŁ VŁ dŁ ‘Ł KŁ YŁ dŁ Nmys twkm +z hymy rpsmw .[9:31] byb’ hr‘Vh OĲĂ ,[9:19] ’Ymy rVĲĆ ’ Pwlx ’lbw ,’y‘g

.x"k qwsp d‘ g"y qwsp w"m hymryb +h rbd rV’ rbdh hrTph v.1 .y
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yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ wylĎę ’Ą CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ ůh‘Ł rĘjČ =l’Ć ÈNrŁ hĞ’ĲČ wĘ hŇ SăĆ mŁ
: ynĂ dĲĚŇ bĘŇ ‘Č yĲČwĘ yU¡Ă ‘Č xQ¿Č SČ ynĳĎjĎ mĂ tŇ n¡Ł ‘ĎlĲĄ êĎ nĘ ’ČŔ mĄ ytăČŇ mĎ =dŇ ‘Č MyrĂŔ bĘŇ ‘Ă hĲĎ
hŇ B¡Ć rĘ’Č rxËĎ mĎ ’yb¿ĂŇ mĄ ynĂÄ nĘ hĂ yUĳĂ ‘Č=tŇ ’Ć xČ QăĄ SČ lĘ hŇ ê¡Ď’Č N’¿Ą mĎ =M’Ă yJËĂ 4

ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć tŇ ’ăŁ rĘlĂ lk¡ČŇ Cy âl¿ wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ Ny‘ăĄ=tŇ ’Ć ÉhiĎ kĂŇ wĘ : ìŇ lĲĆ bĚŇ gĘŇBĂ 5

É lkČŇ ’Ď wĘ dŇ rĎŔ BĎ hČ =NmĂ ÉMkĆŇ lĎ tŇ rĆ’ąĆSĘ eĂ hČ hŇ TĎę lĄ jĘ hČ rtĆŇ yăĆ=tŇ ’Ć ű lkăČŇ ’Ď wĘ
yêăĄbĎŇ C ìŇ yêĆÁ bĎŇ C’Ä lĘ mĲĎ C : hŇ dĲĆŇ vĎ hČ =NmĂ Mk¡ĆŇ lĎ xČ m¿Ą ~Ł hČ Z‘ĄŔ hĎ =lJĎ =tŇ ’Ć 6

tŇ oăbŇ ’Ğ wĲČ ÉìytĆÄ bŇŁ ’Ğ C’ą rĎ=âlĲ rSĆÄ ’Ğ ůMyĂrČYĘ mĂ =lkĎŇ yêăĄbĎŇ C ÈìydĆŇ bĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ
M‘¿ĂmĄ ’Y¡Ą IĄwČ NpĆŇ I¿ĂwČ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ dŇ ‘¡Č hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhăĎ =l‘Č ÉMtĎŇ oyhĹ MoIęmĂ ìŇ ytĆŔ bŇŁ ’Ğ
ÉCnlĎÄ hŇ z¿Ć hŇ yĆÄhĘ yĲĂ ÉytČŇ mĎ =dŇ ‘Č wylĎę ’Ą hŇ ‘ÁŁ rĘpČŇ ydĄÄ bĘŇ ‘Č žCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : hŇ ‘ĲŁ rĘjČ 7

MrĆTăĆhĞ MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć Cd¡Ň bĘŇ ‘Č yĲČwĘ MySĂŔ nĎ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć ÉxQČ SČ SqĄŔ omlĘ
hŇ ‘ŔŁ rĘjČ =l’Ć ÉNrŁ hĞ’ĲČ =tŇ ’ĲĆ wĘ hŇ SąĆ mŁ =tŇ ’Ć bŇ SČÂ CIwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ hŇ d¡ĎŇ bĘŇ ’ĲĎ yJ¿Ă ‘dČŔ êĄ 8

: MykĲĂŇ lĘ hĲŁ hČ ym¡Ă wĎ ym¿Ă MkĳĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć Cd¡Ň bĘŇ ‘Ă Ck¿Ň lĘ MhĆŔ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
CnnąĄ’Ň YŁ BĘ CntĄÁ onbĘŇ bĂŇ C CnynĄÄbĎŇ BĘ ëŇ ĳĄlnĄ Cnyn¡ĄqĄ zĘbĂŇ C Cnyr¿Ą‘ĎnĘ BĂ hŇ SĆŔ mŁ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 9

ÉhoĎhyĘ NkąĄŇ yhĂÄ yĘ MhĆę lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : CnlĲĎ ho¡ĎhyĘ=gŇxČ yJ¿Ă ëŇ lĄŔ nĄ ÉCnrĄÄ qĎ bĘŇ bĂŇ C 10

dŇ gĆŇ n¿Ć hŇ ‘¡ĎrĎ yJ¿Ă C’ě rĘ MkĳĆŇ jĘ TČ =tŇ ’ĲĆ wĘ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć xQ¿Č SČ ’Ğ rSËĆ ’ĞJĲČ MkĆŔ UĎ ‘Ă
MêăĆ’Č Ht¡ĎŇ ’Ł yJ¿Ă hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć CdăŇ bĘŇ ‘Ă wĘ ÉMyrĂbĎŇ GĘ hČ ’nąĎ=CkĲŇ lĘ NkĄę âlă : MkĲĆŇ ynĄjĘ 11

rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ ‘ĲŁ rĘpČŇ yn¿ĄjĘ tŇ ’¡Ą mĄ MtĎŔ ’Ł SrĆgăĎŇ yĘwČ MySĳĂ qĘ bČŇ mĘ 12

l‘Č y¡ČwĘ hŇ BĆŔ rĘ’Č BĲĎ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ ZrĆ’ąĆ=l‘Č ìÁ dĘŇ yĲĎř hŇ TĄÄ nĘ hŇ SĆę mŁ =l’Ć hoĎÁhyĘ
rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄř ZrĆ’ĎŔ hĎ bŇ WĆ ‘ăĄ=lJĎ =tŇ ’Ć É lkČŇ ’Ň yŁ wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆ=l‘Č
hoĎęhywĲČ ůMyĂrČYĘ mĂ ZrĆ’ăĆ=l‘Č ÈChFĄ mČ =tŇ ’Ć hŇ SăĆ mŁ TIĄÄwČ : dŇ rĲĎBĎ hČ ry’¡Ă SĘ hĂ 13

hŇ yĎŔhĎ rqĆBăŁ hČ hŇ lĎ yĘQĳĎhČ =lkĎŇ wĘ ’Ch¡ hČ MoI¿hČ =lJĎ ZrĆ’ĎŔ BĎ ÉMydĂŇ qĎ =xČ CrĲ gŇhąČ nĂ
ZrĆ’ăĆ=lJĎ l‘Č ť hŇ BĆę rĘ’Č hĲĎ l‘Č IăČwČ : hŇ BĲĆ rĘ’Č hĲĎ =tŇ ’Ć ’W¡Ď nĎ MydĂŔ uĎ hČ ÉxČ CrÄ wĘ 14

NkąĄŇ hŇ yĎhĎÄ =âl wynĎpĎŇ lĘ ţ dŇ ’ŔŁ mĘ dŇ băĄŇ JĎ MyĂrĳĎYĘ mĂ lCbăŇ GĘ lk¡ŇŁ BĘ xnČ IĎěwČ MyĂrČŔ YĘ mĂ
ÈZrĆ’Ď hĎ =lJĎ Ny‘ăĄ=tŇ ’Ć skČÂ yĘwČ : NJĲĄ =hŇ yĆhĘ yĲĂ âl¿ wyr¡ĎxĞ’ĲČ wĘ ChmŔŁ JĎ ÉhBĆ rĘ’Č 15

Z‘ĄŔ hĎ yrăĂjĘ =lJĎ Ét’Ą wĘ ZrĆ’Ďę hĎ bŇ WĆ ‘ăĄ=lJĎ =tŇ ’Ć lkČŇ ’Ň ŁIÁwČ ůZrĆ’Ď hĎ ëŇ SăČ xĘ êĆ wČ
hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ bŇ WĆ ‘¿ĄbĘŇ C Z‘ËĄBĎ qrĆyÌĆ=lJĎ rtČÄ on=âlĲ wĘ dŇ rĳĎBĎ hČ ryt¡ĂŇ oh rS¿Ć ’Ğ
rmĆ ’Ň ŁIęwČ NrĳŁ hĞ’ĲČ lĘ CĲ hŇ SăĆ mŁ lĘ ’r¡Ł qĘ lĂ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ rhăĄ mČ yĘwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=lkĎŇ BĘ 16

yt’Tx
.s"tw ‘"t ,V"x ,b"d Nkw t’ĄwĘ ’"s v.12 .y"tw V"x Nkw Kdy=t’Ć ’"s v.12
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17 M‘ČjČŔ hČ ëŇ ’ăČ ÉytĂŇ ’Ň FĎ xČ ’nąĎ ’WăĎ hŇ êĎę ‘Č wĘ : MkĲĆŇ lĎ wĘ Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhylĲČ ytĂŇ ’Ň TËĎ xĎ
18 ś’Y¡Ą IĄwČ : hŇ EĲĆhČ tŇ wĆU¿ĎhČ =tŇ ’Ć qr¡Č ylČŔ ‘ĎmĲĄ ÉrsĄ yĎwĘ MkĳĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhylĲČ Cryê¡Ă ‘Ę hČ wĘ
19 dŇ ’ŔŁ mĘ qzăĎxĎ ÉMyĎ=xČ CrĲ hoąĎhyĘ ëŇ pÄŁ hĞ IĲČwČ : hoĲĎhyĘ=l’Ć rê¡Č ‘Ę IĆwČ hŇ ‘ĳŁ rĘjČ M‘ăĂmĄ

dŇ xĎŔ ’Ć hŇ BăĆ rĘ’Č Ér’Č SĘ nĂ âlą PŇ Ciĳ hŇ UĎ yăĎ Ch‘¡ĄqĎ tĘŇ IĂwČ hŇ BĆŔ rĘ’Č hăĎ =tŇ ’Ć É’vĎ IĂwČ
20 xQ¡Č SĂ âl¿ wĘ hŇ ‘ĳŁ rĘjČ bŇ lăĄ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ qE¿ĄxČ yĘwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ lCb¿Ň GĘ lk¡ŇŁ BĘ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć
21 =l‘Č ëŇ SĆ x¡Ł yhĂ yw¿Ă MyĂmČŔ èĎ hČ =l‘Č ÉìdĘŇ yĲĎ hŇ TąĄ nĘ hŇ SĆę mŁ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
22 MyĂmĳĎèĎ hČ =l‘Č od¡Ň yĎ=tŇ ’Ć hŇ SËĆ mŁ TI¿ĄwČ : ëŇ SĆ xĲŁ Sm¡Ą yĎwĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆ
23 C’ÂrĎ=âlĲ : MymĲĂ yĎ tŇ SĆ Łl¿ SĘ MyĂr¡ČYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=lkĎŇ BĘ hŇ lËĎ pĄŇ ’Ğ=ëŇ SĆ xĲŁ yhÌĂ yĘwČ

ynÌĄBĘ =lkĎŇ lĘ C MymĳĂ yĎ tŇ SĆ Łlă SĘ wyê¡ĎxĘ êČmĂ Sy’¿Ă CmqËĎ=âlwĘ wyxĂę ’Ď =tŇ ’Ć Sy’ăĂ
24 ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ hŇ SĆę mŁ =l’Ć hŇ ‘ÁŁ rĘpČŇ ’rĎÄ qĘ IĂwČ : MtĲĎŇ bŇŁ SĘ omĲ BĘ ro’¡ hŇ yĎh¿Ď l’ËĄ rĎWĘ yĂ

Mk¡ĆŇ jĘ TČ =MGĲČ gŇ~ĳĎ yĚ Mk¡ĆŇ rĘqČ bĘŇ C Mk¿ĆŇ nĘ ’Ň YĲŁ qrËČ hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć CdăŇ bĘŇ ‘Ă ÉCkŇ lĘ
25 tŇŁlĳ ‘Ł wĘ MyxăĂ bĎŇ zĘ Cnd¡ĄŇ yĎBĘ Nê¿ĄêĂ hŇ êËĎ’Č =MGČ hŇ SĆŔ mŁ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MkĲĆŇ UĎ ‘Ă ëŇ ¿ĄlyĄ
26 Ér’Ą èĎ tĂŇ âlą CnUĎę ‘Ă ëŇ ăĄlyĄ CnnĄÁqĘ mĂ =MgČŇ wĘ : CnyhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhylĲČ CnyW¡Ă ‘Ď wĘ

‘dČę nĄ=âlĲ CnxĘ năČ’Ğ wĲČ CnyhĳĄŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć dŇ b¡ŇŁ ‘ĞlĲČ xuČŔ nĂ CeUăĆ mĂ yJĂ ť hŇ sĎŔ rĘjČ
27 bŇ lăĄ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ qE¿ĄxČ yĘwČ : hŇ UĎ SĲĎ Cn’¡Ą BŁ =dŇ ‘Č hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć ÉdbŇŁ ‘ĞeĲČ=hŇ mĲČ
28 rmĆ èăĎ hĂ ylĳĎ ‘ĎmĲĄ ëŇ ăĄl hŇ ‘¡Ł rĘpČŇ ol¿ =rmĆ ’Ň IĲŁ wČ : MxĲĎ QĘ SČ lĘ hŇ b¡ĎŇ ’Ď âl¿ wĘ hŇ ‘ĳŁ rĘjČ
29 rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : tŇ CmĲ êĎ yn¡ČpĎŇ ì¿Ň tĘŇ ’ĲŁ rĘ MoyËBĘ yJĂę ynČŔ jĎ tŇ o’ă rĘ ÉPsĆ êÄŁ =l’Ć ìę lĘ

: ìŇ ynĲĆjĎ tŇ o’¿ rĘ dŇ o‘¡ PŇ s¿Ă ’Ł =âlĲ êĎrĘBĳČDĂ NJăĄ hŇ S¡Ć mŁ

’y Éh‘Ł rĘjČ =l‘Č ’ybąĂŇ ’Ď ÉdxĎ ’Ć ‘gČŇ nąĆ dŇ o‘ă hŇ SĆę mŁ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ sŘ9

SrËĄGĎ hŇ lĎěJĎ oxŔ QĘ SČÄ JĘ hŇ EĳĆmĂ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć xQ¿Č SČ yĘ NkĄě =yrĄxĞ’ĲČř MyĂrČŔ YĘ mĂ =l‘Č wĘ
2 tŇ ’ăĄ mĄ ű Sy’ăĂ ClÂ’ĞSĘ yĂwĘ M‘ĳĎhĎ ynăĄzĘ’Ď BĘ ’n¡Ď=rBĆ DČ : hŇ EĲĆmĂ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć Sr¿ĄgĎŇ yĘ
3 hoËĎhyĘ NêÌĄ IĂwČ : bŇ hĲĎ zĎ yl¿Ą kĘŇ C PŇ sĆ k¡ĆŇ =ylĄ JĘ HtĎŔ C‘rĘ tŇ ’ăĄ mĄ ÉhèĎ ’Ă wĘ Ch‘Ąę rĄ

Éd’Ł mĘ lodąŇ GĎ hŇ SĆę mŁ Sy’ăĂ hĎ ű MGăČ MyĂrĳĎYĘ mĂ ynăĄy‘ĄBĘ M‘¡ĎhĎ Nx¿Ą =tŇ ’Ć
: M‘ĲĎhĎ yn¿Ąy‘ĄbĘŇ C hŇ ‘¡Ł rĘpČŇ =ydĲĄŇ bĘŇ ‘Č yn¿Ąy‘ĄBĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ

4 ëŇ ot¿Ň BĘ ’Y¡Ą oy yn¿Ă’Ğ hŇ lĎ yĘQČŔ hČ tŇ YăŁ xĞJĲČ hoĳĎhyĘ rmăČ ’Ď hŇ J¡Ł hŇ SĆŔ mŁ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
MyrYm

.s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k x"y Nkw yrĄxĞ’Č wĘ ’"s v.1 .’y .s"tw ‘"t ,V"x Nkw hSĆ mŁ ’Yyw ’"s v.18
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bŇ SăĄ IŁ hČ Éh‘Ł rĘjČ rokąŇ BĘ mĂ ůMyĂrČYĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ ÈrokŇ BĘ =lJĎ tŇ măĄ C : MyĂrĲĎYĘ mĂ 5

rok¿Ň BĘ lk¡ŇŁ wĘ MyĂxĳĎrĄhĲĎ rxăČ ’Č rS¡Ć ’Ğ hŇ xĎŔ pĘŇ èĂ hČ rokăŇ BĘ dŇ ‘Č ť o’Ŕ sĘ JĂ =l‘Č
âlă ÉChmÄŁ JĎř rSąĆ ’Ğ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆ=lkĎŇ BĘ hŇ l¡Ď dŇŁ gĘŇ hŇ q¿Ď‘ĎYĘ hŇ tËĎŇ yĘhĲĎ wĘ : hŇ mĲĎ hĄ BĘ 6

ÉblĆ JĆÄ =ZrČxĹyĲĆ âlą l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ű lkăŇŁ lĘ C : PŇ sĲĂ tŇŁ âl¿ Chm¡Ł kĎŇ wĘ hŇ tĎŇ yĎŔhĘ nĲĂ 7

NyB¿Ą hoĎŔhyĘ hŇ lăĆ pĘŇ yČ ÉrSĆ ’Ğ NC‘Ŕ dĘŇ êăĄ ÉN‘ČmČÄ lĘ hŇ mĳĎ hĄ BĘ =dŇ ‘Č wĘ Sy’¡Ă mĄ lĘ onŔ SŁ lĘ
ylăĂ =CwxĞêĲČSĘ hĂ wĘ ylČÁ’Ą hŇ QĆ ’ĄÄ žìydĆŇ bĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ CdăŇ rĘyĲĎwĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ Nyb¿ĄŇ C MyĂr¡ČYĘ mĂ 8

’Y¿Ą IĄwČ ’YĳĄ’Ą Nk¡ĄŇ =yrĄxĞ’ĲČ wĘ ìŇ ylĆŔ gĘŇrČBĘ =rSĆ ’Ğ M‘ăĎhĎ =lkĎŇ wĘ ÉhêĎ’Č ’YąĄř rmęŁ ’Ň lĄ
hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : PŇ ’ĲĎ =yrĂxĽBĲĎ hŇ ‘¡Ł rĘjČ =M‘Ă mĲĄ 9

: MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆBĘ yt¡ČŇ pĘŇ omĲ tŇ ob¿Ň rĘ N‘ČmËČ lĘ hŇ ‘ĳŁ rĘjČ Mk¡ĆŇ ylĄ ’Ğ ‘m¿Č SĘ yĂ=âlĲ
qEąĄxČ yĘwČ hŇ ‘ĳŁ rĘpČŇ ynăĄpĘŇ lĂ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myt¿ĂŇ pĘŇ UĲŁ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć CWË ‘Ď NręŁ hĞ’ĲČ wĘ hŇ SăĆ mŁ C 10

: oYĲ rĘ’Č mĲĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ =tŇ ’Ć xQ¿Č SĂ =âlĲ wĘ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ bŇ lăĄ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ
MyĂr¡ČYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆBĘ NrŔŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ wĘ hŇ SăĆ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ by
MkĆŔ lĎ É’Ch NoS¿ ’Ň rĂ MySĳĂ dĎŇ xĽ S’Ň răŁ Mk¡ĆŇ lĎ hŇ EËĆhČ SdĆŇ xÌŁ hČ : rmĲŁ ’Ň lĄ 2

rŁW¡ ‘ĎBĲĆ rmŔŁ ’Ň lĄ É l’Ą rĎř WĘ yĂ tŇ dąČŇ ‘Ğ=lJĎ =l’ĲĆ Crę BĘ DČ : hŇ nĲĎèĎ hČ yS¡Ą dĘŇ xĎ lĘ 3

=M’Ă wĘ : tŇ yĂBĲĎ lČ hŇ W¿Ć tŇ b¡ŇŁ ’Ď =tŇ ybĲĄŇ lĘ hŇ W¿Ć Sy’ËĂ Mř hĆę lĎ Cxă qĘ yĂwĘ hŇ EĳĆhČ SdĆŇ xăŁ lČ 4

ot¡Ň yBĄ =l’Ć bŇ r¿Ł uĎ hČ onËkĄŇ SĘ C ’Chę xqăČlĎ wĘ ůhvĆ mĂ tŇ yăŁ hĘ mĲĂ ÈtyĂBČ hČ T‘ăČmĘ yĂ
MymËĂ tĎŇ hŇ W¿Ć : hŇ vĲĆ hČ =l‘Č Cik¡ŇŁ êĎ olŔ kĘŇ ’Ď ypăĂŇ lĘ Sy’Ă ť tŇ SĳŁ pĎŇ nĘ tŇ săČ kĘŇ mĂ BĘ 5

hŇ yąĎhĎ wĘ : CxuĲĎêĂ MyE¡Ă‘Ă hĲĎ =NmĂ C MyW¿Ă bĎŇ JĘř hČ =NmĂ MkĳĆŇ lĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ hŇ n¡ĎSĎ =NBĆ rk¿ĎŇ zĎ 6

CTă xĞSĲĎ wĘ hŇ EĳĆhČ SdĆŇ xăŁ lČ Moy¡ rWËĎ ‘Ď hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č dŇ ‘ăČ tŇ rĆmĆŔ SĘ mĂ lĘ ÉMkĆŇ lĎ
MDĎŔ hČ =NmĂ ÉCxqĘ lĲĎ wĘ : MyĂBĲĎ rĘ‘ČhĲĎ NyB¿Ą l’¡Ą rĎř WĘ yĂ=tŇ dĲČŇ ‘Ğ lh¿Č qĘ lJËŁ otę ’Ł 7

Cl¿ kĘŇ ’Ň yĲŁ =rSĆ ’Ğ MyêĂŔ BăĎ hČ l‘Č ť PŇ oqĳSĘ UČ hČ =l‘Č wĘ tŇ z¡Ł CzUĘ hČ yê¿ĄSĘ =l‘Č CnËtĘŇ nĲĎ wĘ
tŇ o~Ŕ mČ C S’ăĄ =ylĂ YĘ hŇ EĳĆhČ hŇ lĎ yĘQăČ BČ rW¡Ď BĎ hČ =tŇ ’Ć Cl¿ kĘŇ ’ĲĎ wĘ : MhĲĆ BĎ ot¡Ň ’Ł 8

MyĂUĳĎBČ lè¡Ď bĚŇ mĘ lS¿Ą bĎŇ C ’nĎŔ ÉCeUĆÄ mĂ Clą kĘŇ ’Ň êĲŁ =l’Č : ChlĲĚ kĘŇ ’Ň yĲŁ Myr¡ĂrŁ mĘ =l‘Č 9

Cryt¿ĂŇ otŇ =âlĲ wĘ : oBĲ rĘqĂ =l‘Č wĘ wy‘¡ĎrĎJĘ =l‘Č oS¿ ’Ň rŁ S’ĄŔ =ylĂ YĘ =M’Ă yJăĂ 10

ÈhkĎŇ kĎŇ wĘ : CpŇ rĲŁ WĘ êĂ S’¿Ą BĎ rqĆB¡Ł =dŇ ‘Č CeUËĆ mĂ rt¿ĎŇ eŁ hČ wĘ rqĆBĳŁ =dŇ ‘Č CeU¡Ć mĂ 11

Mk¡ĆŇ lĘ uĆmČ C MkĆŔ ylĄ gĘŇrČBĘ ÉMkĆŇ ylĄ ‘ĞnĲČ MyrĂŔ gĚŇxĞ MkăĆŇ ynĄtĘŇ mĎ ůotŇ ’Ł Clă kĘŇ ’Ň êĲŁ
Mkdyb
‘"t ,y"t ,V"x Nkw l’ĄrĎWĘ yĂ=ynĄBĘ ’"s v.3 .by .ytbr +Y v.8 .V"x Nkw hĎ omkĎ wĘ . . . hĎ omJĎ rybs v.6

l’ĄrĎWĘ yĂ=ynĄBĘ ’"s v.6 .V"x Nkw yrqw bytk MybĂ WĎ JĘ hČ ’"s ,MybĂ WĎ JĘ hČ rybs v.5 .MkĆlĎ rybs v.3 .s"tw
.s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nkw
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12 yêăĂ rĘbČŇ ‘ĲĎwĘ : hoĲĎhylĲČ ’Ch¡ xsČ j¿Ć NozŔjĎ xĂ BĘ ÉotŇ ’Ł MêąĆlĘ kČŇ ’Ğ wĲČ MkĳĆŇ dĘŇ yĆBĘ
MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ ÉrokŇ BĘ =lkĎŇ ytąĂŇ yJĄ hĂ wĘ ůhEĆhČ hŇ lĎ yĘQăČ BČ ÈMyĂrČYĘ mĂ =ZrĆ’ĲĆ bĘŇ
yn¿Ă’Ğ MyT¡Ă pĎŇ SĘ hŇ W¿Ć ‘Ĺ’ĲĆ MyĂrËČYĘ mĂ yh¿ĄŁl’Ĺ=lkĎŇ bĘŇ C hŇ mĳĎ hĄ BĘ =dŇ ‘Č wĘ Md¡ĎŇ ’Ď mĲĄ

13 MSĎŔ MêăĆ’Č rSăĆ ’Ğ ÉMyêĂ BĲĎ hČ l‘ąČ tŇ ’ęŁ lĘ MkĆÁ lĎ MDĎÄ hČ žhyĎhĎ wĘ : hoĲĎhyĘ
tŇ yxĂŔ SĘ mČ lĘ ÉPgĆŇ nĆÄ Mk¿ĆŇ bĎŇ hŇ yĆÄhĘ yĲĂ=âlwĘ MkĳĆŇ lĄ ‘Ğ yê¡Ă xĘ sČ pĲĎŇ C MDĎŔ hČ =tŇ ’Ć ÉytĂŇ y’ĂÄ rĎwĘ

14 Mt¿ĆŇ GŁ xČ wĘ NorŔ JĎ zĂlĘ ÉMkĆŇ lĎ hŇ EąĆhČ MoIÄhČ žhyĎhĎ wĘ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆBĘ yt¡ĂŇ JŁ hČ BĘ
15 ÉMymĂ yĎ tŇ ‘ąČbĘŇ SĂ : ChGĲĚxĎ êĘ Ml¡Ď o‘ tŇ u¿ČxĚ MkĆŔ ytĄŇ răŁ dŇŁ lĘ hoĳĎhylĲČ gŇxăČ ot¡Ň ’Ł

ű yJăĂ MkĳĆŇ yêĄBĲĎ mĂ r’¡Ł vĘ CtŇ yB¿Ă SĘ êČ NoSŔ ’Ň rĂhĲĎ MoIăBČ ëŇ ’Č ť ClkĄŔ ’Ň êŁ tŇ o~ă mČ
NS¡Ł ’Ň rĂhĲĎ MoI¿mĂ l’ĄŔ rĎWĘ IĂmĂ É’whĂ hČ SpĆŇ eąĆhČ hŇ tĎÂrĘkĘŇ nĂ wĘ ZmĄę xĎ lkăĄŇ ’Ł =lJĎ

16 y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ ÉMoIbČŇ C SdĆŇ qŔŁ =’rĎqĘ mĂ ÉNoS’Ň rĂhĲĎ MoIąbČŇ Cř : y‘ĲĂbĂŇ èĘ hČ Moy¿=dŇ ‘Čř
ëŇ ’Č ť MhĆŔ bĎŇ hŇ WăĆ ‘Ď yĲĄ=âl ÉhkĎŇ ’Ň lĎ mĘ =lJĎ MkĳĆŇ lĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ SdĆŇ q¡Ł =’rĎqĘ mĂ

17 ÈMêĆrĘmČ SĘ C : MkĲĆŇ lĎ hŇ W¿Ć ‘Ď yĲĄ oD¡bČŇ lĘ ’Ch¿ SpĆŇ nĆŔ =lkĎŇ lĘ lkăĄŇ ’Ď yĲĄ rSăĆ ’Ğ
Mk¡ĆŇ ytĄŇ o’Ĳ bĘŇ YĂ =tŇ ’Ć ytĂŇ ’Ň Y¿Ą oh hŇ EĆŔhČ MoIăhČ ÉMYĆ‘ĆÄ BĘ yJĂę ůto~UČ hČ =tŇ ’Ć
: MlĲĎ o‘ tŇ u¿ČxĚ Mk¡ĆŇ ytĄŇ rĲŁ dŇŁ lĘ hŇ EËĆhČ MoI¿hČ =tŇ ’Ć MêĆÂrĘmČ SĘ C MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ

18 dŇ ‘Č ţ tŇ ~ĳŁ mČ Cl¡ kĘŇ ’Ň êĲŁ bŇ rĆ‘ĆŔ BĎ ÉSdĆŇ xÄŁ lČ Moyą rWĎÄ ‘Ď žh‘ĎBĎ rĘ’Č BĘ NSÃŁ ’Ň rĂBĲĎ
19 ’Y¡ĄUĎ yĂ âl¿ r’ěŁ WĘ MymĂŔ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ : bŇ rĆ‘ĲĎBĎ SdĆŇ x¡Ł lČ MyrËĂWĘ ‘ĆwĘ dŇ xÌĎ ’Ć hĲĎ Moyă

tŇ dăČŇ ‘ĞmĲĄ É’whĂ hČ SpĆŇ eąĆhČ hŇ tĎÂrĘkĘŇ nĂ wĘ tŇ YĆmĆę xĘ mČ lkăĄŇ ’Ł =lJĎ ű yJăĂ MkĳĆŇ yêĄbĲĎŇ BĘ
20 É lkŇŁ BĘ ClkĳĄŇ ’Ň tŇŁ âlă tŇ YĆm¡Ć xĘ mČ =lJĎ : ZrĆ’ĲĎ hĎ xr¿ČzĘ’Ć bĘŇ C rG¡ĄBČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ

: tŇ o~Ĳ mČ Cl¡ kĘŇ ’Ň êĲŁ MkĆŔ ytĄŇ băŇŁ SĘ omĲ
21 CxÄ qĘ C Ckę SĘ mĲĂ MhĳĆ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄqĘ zĂ=lkĎŇ lĘ hŇ SËĆ mŁ ’r¿ĎqĘ IĂwČ
22 bŇ ozę’Ą tŇ DăČgĚŇ’Ğ MêĆÂxĘ qČ lĘ C : xsČ jĲĎ hČ CT¿ xĞSĲČ wĘ Mk¡ĆŇ ytĄŇ xĲŁ jĘ SĘ mĂ lĘ N’Ň YËŁ Mk¿ĆŇ lĎ

yêăĄSĘ =l’Ć wĘ ÉPoqSĘ UČ hČ =l’Ć MêąĆ‘Ę GČhĂ wĘ ůPiČ BČ =rSĆ ’Ğ MDăĎBČ ÈMêĆlĘ bČŇ TĘ C
ot¡Ň yBĄ =xtČŇ jĲĆ mĂ Sy’¿Ă C’Ë YĘ tĲĄŇ âl¿ MêĆę ’Č wĘ PŇ iĳĎ BČ rSăĆ ’Ğ MD¡ĎhČ =NmĂ tŇ ŁzŔCzUĘ hČ

23 ÉMDĎhČ =tŇ ’Ć hŇ ’ąĎ rĎwĘ ůMyĂrČYĘ mĂ =tŇ ’Ć PŇ GăŁ nĘ lĂ ÈhoĎhyĘ rbăČŇ ‘Ď wĘ : rqĆBĲŁ =dŇ ‘Č
âlą wĘ xtČŇ jĆŔ hČ =l‘Č ÉhoĎhyĘ xsąČ pĎŇ C tŇ zĳŁ CzUĘ hČ yêăĄSĘ l‘¡ČwĘ PŇ oqŔ SĘ UČ hČ =l‘Č

24 rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć Mê¡ĆrĘmČ SĘ C : PŇ GĲŁ nĘ lĂ Mk¡ĆŇ yêĄBĲĎ =l’Ć ’b¿ŇŁ lĎ tŇ yxĂŔ SĘ UČ hČ ÉNêĄ yĂ
25 ZrĆ’Ďę hĎ =l’Ć C’băŇŁ tĎŇ =yJĲĂ hŇ yĎÂhĎ wĘ : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č ìŇ yn¡ĆbĎŇ lĘ C ì¿Ň lĘ =qxĎ lĘ hŇ EĳĆhČ

rV’
.s"tw V"x Nkw MoIBČ ’"s v.16 .y"tw V"x Nkw =d‘ČwĘ ’"s v.15
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hŇ d¿ĎŇ bŇŁ ‘ĞhĲĎ =tŇ ’Ć Mê¡ĆrĘmČ SĘ C rBĳĄDĂ rSăĆ ’ĞJĲČ Mk¡ĆŇ lĎ hoËĎhyĘ NêÌĄ yĂ rSĆÄ ’Ğ
tŇ ’Ň E¡Ł hČ hŇ d¿ĎŇ bŇŁ ‘ĞhĲĎ hŇ mËĎ MkĳĆŇ ynĄBĘ Mk¡ĆŇ ylĄ ’Ğ Cr¿mĘ ’Ň yĲŁ =yJĂ hŇ yĎěhĎ wĘ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ 26

yêąĄBĎ =l‘Č xsČ jĎ ţ rSăĆ ’Ğ hoĎęhylĲČ ’ChÁ xsČ jĆÄ =xbČŇ zĲĆ MêĆÃ rĘmČ ’Ğ wĲČ : MkĲĆŇ lĎ 27

ly~ĳĂhĂ CnyêăĄBĎ =tŇ ’Ć wĘ MyĂr¡ČYĘ mĂ =tŇ ’Ć oj¿ gĘŇ nĎBĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ BĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ
hoËĎhyĘ hŇ CÌĎYĂ rSĆÄ ’ĞJĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ CW¡ ‘ĞIĲČwČ Ck¿Ň lĘ IĲĄwČĲ : CwĲxĞêĲČSĘ IĲĂwČ M‘¡ĎhĎ dŇ u¿Ł IĂwČ 28

sŘ10 hŇ lĎ yĘQČęhČ yYăĂ xĞBĲČ ű yhăĂ yĘwČ : CWĲ ‘Ď NJ¿Ą Nr¡Ł hĞ’ĲČ wĘř hŇ S¿Ć mŁ =tŇ ’Ć 29

bŇ SăĄ IŁ hČ Éh‘Ł rĘjČ rkąŇŁ BĘ mĂ ůMyĂrČYĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ ÈrokŇ BĘ =lkĎŇ hŇ JăĎ hĂ ÈhoĎhywĲČ
rok¿Ň BĘ lk¡ŇŁ wĘ roBĳ hČ tŇ ybăĄŇ BĘ rS¡Ć ’Ğ ybĂŔ èĘ hČ rokăŇ BĘ dŇ ‘Č ť o’Ŕ sĘ JĂ =l‘Č
yhËĂ êĘ wČ MyĂrČŔ YĘ mĂ =lkĎŇ wĘ ÉwydĎŇ bĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ wĘ ’Chą hŇ lĎ yĘlČę hŇ ‘ÁŁ rĘjČ MqĎ IĎÄwČ : hŇ mĲĎ hĄ BĘ 30

ž’rĎqĘ IĂwČ : tŇ mĲĄ MS¡Ď =Ny’ĲĄ rS¿Ć ’Ğ tŇ yĂBČŔ Ny’ăĄ=yJĂ MyĂrĳĎYĘ mĂ BĘ hŇ l¡Ď dŇŁ gĘŇ hŇ q¿Ď‘ĎYĘ 31

Mê¡Ć’Č =MGČ yUĂŔ ‘Č ëŇ oêămĂ ÉC’~Ę CmCqą ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ hŇ lĎ yĘlČę NrÁŁ hĞ’ĲČ lĘ CĲ hŇ SĆÄ mŁ lĘ
MkĆÄ nĘ ’Ň YĲŁ =MGČ : MkĲĆŇ rĘBĆ dČŇ JĘ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć Cd¿Ň bĘŇ ‘Ă CkËŇ lĘ C l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =MGČ 32

: ytĲĂŇ ’Ł =MGČ Mê¡ĆkĘŇ rČbĲĄŇ C CkŇ lĳĄ wĎ Mê¡ĆrĘBČ DĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ CxË qĘ Mk¿ĆŇ rĘqČ BĘ =MGČ
Cr¡mĘ ’ĲĎ yJ¿Ă ZrĆ’ĳĎhĎ =NmĂ MxăĎ QĘ SČ lĘ rh¡Ą mČ lĘ M‘ĎŔ hĎ =l‘Č ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ qząČxĹêĲĆ wČ 33

MtËĎŇ rŁ ’ĞSĘ mĂ ZmĳĎ xĘ yĆ MrĆTăĆ oq¡ YĄBĘ =tŇ ’Ć M‘ËĎhĎ ’v¿Ď IĂwČ : MytĲĂŇ mĄ CnQ¿Ď JĚ 34

hŇ SĳĆ mŁ rbăČŇ dĘŇ JĂ CW¡ ‘Ď l’¿Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ C : MmĲĎ kĘŇ SĂ =l‘Č Mt¡ĎŇ ŁlmĘ WĂ BĘ tŇ r¿Ł rĚYĘ 35

NtČÄ nĎ hoĎÂhywĲČ : tŇ ŁlĲ mĎ WĘ C bŇ h¡Ď zĎ yl¿Ą kĘŇ C PŇ sĆ kËĆŇ =ylĄ JĘ MyĂrČŔ YĘ UĂ mĂ ÉCl’ĞSĘ IĂwĲČ 36

: MyĂrĲĎYĘ mĂ =tŇ ’Ć Cl¡ ~Ę nČ yĘwĲČ MClĳ ’Ă SĘ IČwČ MyĂr¡ČYĘ mĂ yn¿Ąy‘ĄBĘ M‘ËĎhĎ Nx¿Ą =tŇ ’Ć

ylËĂ gĘŇrČ PŇ lĆ ’ÌĆ tŇ o’Ä mĄ =SSĲĄ JĘ hŇ tĎŇ JĳŁ sĚ ss¡Ą mĘ ‘Ę rČmĲĄ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ C‘ÌsĘ IĂwČ 37

rqĎŔ bĎŇ C N’Ň YăŁ wĘ MêĳĎ’Ă hŇ lăĎ ‘Ď bŇ r¡Č bŇ rĆ‘¿Ą=MgČŇ wĘ : PŇ FĲĎ mĂ dŇ b¿ČŇ lĘ Myr¡ĂbĎŇ GĘ hČ 38

tŇ g¿ŇŁ ‘Ě MyĂrËČYĘ UĂ mĂ C’yYÌĂoh rSĆÄ ’Ğ qYĄÁ BĎ hČ =tŇ ’Ć CpÄ ’Ň IŁ wČ : dŇ ’ĲŁ mĘ dŇ b¿ĄŇ JĎ hŇ n¡ĆqĘ mĂř 39

HČ mĄŔ hĘ mČ tĘŇ hĂ lĘ ÉClkĘŇ yĲĎ âlą wĘ MyĂrČę YĘ UĂ mĂ CSă rĘgĲŇŁ =yJĂ ZmĳĄ xĎ âlă yJăĂ tŇ o~¡ mČ
Cb¡Ň SĘ yĲĎ rS¿Ć ’Ğ l’ĄŔ rĎř WĘ yĂ ynăĄBĘ ÉbSČ omC : MhĲĆ lĎ CW¿ ‘Ď=âlĲ hŇ d¡ĎŇ YĄ =MgČŇ wĘ 40

MySăĂ ŁlSĘ ÉZuĄmĂ yhĂę yĘwČ : hŇ nĲĎSĎ tŇ o’¡ mĄ ‘B¿Č rĘ’Č wĘ hŇ nĎŔ SĎ MySăĂ ŁlSĘ MyĂrĳĎYĘ mĂř BĘ 41

=lJĎ C’Ë YĘ yĲĎ hŇ EĆŔhČ MoIăhČ ÉMYĆ‘ĆÄ BĘ yhĂę yĘwČ hŇ nĳĎSĎ tŇ o’¡ mĄ ‘B¿Č rĘ’Č wĘ hŇ nĎŔ SĎ
tw’bY
.s"tw ‘"t ,y"t Nkw hnĆqĘmĂ C ’"s v.38 .+n qwsp Nmql Nyy‘ : y"tw V"x Nkw NrŁ hĞ’Č=t’ĆwĘ ’"s v.28

.MyĂrĎYĘ mĂ ZrĆ’ĆbĘ C N‘ČnČJĘ ZrĆ’ĆBĘ V"xb ,N‘ČnČJĘ ZrĆ’ĆbĘ C MyĂrĎYĘ mĂ ZrĆ’ĆBĘ ‘"tb v.40 .Mtwb’w l’rVy V"xb v.40
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42 M’¡Ď yYĂ ohĲ lĘ hoĎŔhylĲČ É’Ch Myr¿ĂUĚ SĂ lylăĄ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ ho¡ĎhyĘ tŇ o’¿ bĘŇ YĂ
yn¿ĄBĘ =lkĎŇ lĘ MyrËĂUĚ SĂ hoĎŔhylĲČ ÉhEĆhČ hŇ lĎ yĘQąČ hČ =’ChĲ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ

: MtĲĎŇ rŁ dĲŇŁ lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ
43 rk¡ĎŇ nĄ=NBĆ =lJĎ xsČ jĳĎ hČ tŇ uăČxĚ tŇ ’Ň z¡Ł NrŔŁ hĞ’ĲČř wĘ hŇ SăĆ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
44 z’¡Ď otŔ ’Ł hŇ êăĎlĘ mČ C PŇ sĆ JĳĎ =tŇ nČqĘ mĂ Sy’¡Ă dŇ bĆŇ ‘¿Ć=lkĎŇ wĘř : oBĲ lkČŇ ’Ň y¿Ł =âl

45, 46 lkĄŔ ’Ď yĲĄ ÉdxĎ ’Ć tŇ yĂbąČŇ BĘ : oBĲ =lkČŇ ’Ň y¿Ł =âl ryk¡ĂŇ WĎ wĘ bŇ S¿Ď oê : oBĲ lkČŇ ’Ň y¿Ł
: obĲŇ =CrBĘ SĘ tĂŇ =âlĲ MYĆ‘¡ĆwĘ hŇ YĎ Cxĳ rW¡Ď BĎ hČ =NmĂ tŇ yĂBËČhČ =NmĂ ’yYÌĂotŇ =âlĲ

47, 48 ÈxsČ pĆŇ hŇ WĎ ‘ăĎwĘ rGĄę ìÁ êĘř ’Ă rCgÄ yĎ=ykĲĂŇ wĘ : otĲŇ ’Ł CW¿ ‘ĞyĲČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ tŇ d¿ČŇ ‘Ğ=lJĎ
xrăČzĘ’Ć JĘ hŇ y¡ĎhĎ wĘ otŔ ŁW‘ĞlĲČ bŇ răČqĘ yĂ Éz’Ď wĘ rkĎę zĎ=lkĎŇ olă loUÌ hĂ ůhoĎhylĲČ

49 xrĳĎzĘ’Ć lĲĎ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ tŇ xČŔ ’Č hŇ răĎoê : oBĲ lkČŇ ’Ň y¿Ł =âl lr¡Ą‘Ď=lkĎŇ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ
50 hoËĎhyĘ hŇ CÌĎYĂ rSĆÄ ’ĞJĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =lJĎ CW¡ ‘ĞIĲČwĲČ : MkĲĆŇ kĘŇ otĲŇ BĘ rG¿ĎhČ rG¡ĄlČ wĘ
51 MoIăhČ MYĆ‘¡ĆBĘ yhĂě yĘwČ : CWĲ ‘Ď NJ¿Ą Nr¡Ł hĞ’ĲČ =tŇ ’ĲĆ wĘ hŇ S¿Ć mŁ =tŇ ’Ć

: MtĲĎŇ ’Ł bĘŇ YĂ =l‘Č MyĂr¡ČYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ l’ËĄ rĎWĘ yĂ ynÌĄBĘ =tŇ ’Ć hoĎÁhyĘ ’yYĂÄ oh hŇ EĳĆhČ

gy, 2 rTĆ jąĆ rokÁ BĘ =lkĎŇ ylĂÄ=SDĆqČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ sŘ11

3 rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ’ChĲ yl¡Ă hŇ mĳĎ hĄ BĘ bČŇ C Md¡ĎŇ ’Ď BĲĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ BĂ ÉMxĆ rĆÄ =lJĎ
ÉMyĂrČÄ YĘ UĂ mĂ MtąĆŇ ’Ň YĎ yĘ rSĆÄ ’Ğ ÉhEĆhČ MoIąhČ =tŇ ’Ć rokÂ zĎ M‘Ďę hĎ =l’Ć hŇ SĆÁ mŁ
lk¡ĄŇ ’Ď yĲĄ âl¿ wĘ hŇ EĳĆmĂ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć hoËĎhyĘ ’yYÌĂoh dŇ yĎŔ qzĆxăŁ BĘ yJĂ ť MydĂŔ bĎŇ ‘Ğ tŇ yBăĄmĂ

4, 5 śhoĎÃhyĘ ìăŇ ’Ğ ybĲĂŇ yĘ=ykĲĂŇ hŇ yăĎhĎ wĘ : bŇ ybĲĂŇ ’Ď hĲĎ SdĆŇ x¡Ł BĘ My’ĳĂ YĘ yĲŁ MêăĆ’Č MoI¡hČ : ZmĲĄ xĎ
‘BąČ SĘ nĂ rSĆÄ ’Ğř ysĂę CbŇ yĘhČ wĘ yCăĂxĂ hĲČ wĘ yrĂÁ mŁ ’ĹhĲĎ wĘ yêĂÄ xĂ hĲČ wĘř ynĂ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ ţ ZrĆ’ăĆ=l’Ć
hŇ d¿ĎŇ bŇŁ ‘ĞhĲĎ =tŇ ’Ć êËĎ dĘŇ bČŇ ‘ĲĎwĘ SbĳĎŇ dĘŇ C bŇ l¡Ď xĎ tŇ b¿ČŇ zĎ ZrĆ’ËĆ ëŇ lĎŔ tŇ tĆŇ lăĎ ÉìytĆÄ bŇŁ ’ĞlĲČ

6 y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ ÉMoIbČŇ C tŇ ~ĳŁ mČ lkăČŇ ’Ň êŁ Mym¡Ă yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ : hŇ EĲĆhČ SdĆŇ x¿Ł BČ tŇ ’Ň E¡Ł hČ
7 ZmĄę xĎ ìÁ lĘ hŇ ’ĆÄ rĎyĲĄ=âlwĘř MymĳĂ IĎhČ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ tŇ ’¡Ą lkĄŔ ’Ď yĲĄ Éto~mČ : hoĲĎhylĲČ gŇx¡Č
8 ’Ch¡ hČ MoI¿BČ ìŔ nĘ bĂŇ lĘ êăĎ dĘŇ GČhĂ wĘ : ìŇ lĲĆ bĚŇ GĘ =lkĎŇ BĘ r’¡Ł WĘ ìËŇ lĘ hŇ ’¿Ć rĎyĲĄ=âlwĘ
9 ÉìlĘ žhyĎhĎ wĘ : MyĂrĲĎYĘ UĂ mĂ yt¡ĂŇ ’Ň YĄBĘ ylĂŔ ÉhoĎhyĘ hŇ WąĎ ‘Ď hŇ zĆę rCbăŇ ‘ĞBĲČ rmĳŁ ’Ň lĄ

tw’l
MkĆêĘ ’Ă ’"s v.48 .’"‘ x"m Pd twmbybw V"x Nkw =lJĎ ’"s v.44 .s"tw V"x Nkw NrŁ hĞ‘Č=l’ĆwĘ ’"s v.43

.‘"tw y"t ,V"x ,rd"nq y"k +g Nkw ìyhĆŁl’Ĺ hwhy ’"s v.5 .gy .s"tw ‘"t ,y"k y"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw
y"k +z Nkw =âl ’"s v.7 .’tyrw’b +b g’t +’ Nwhl ty’d v.5 .V"xw w"d ,b"d Nkw yêĂ xĂ hČ ’"s v.5

.‘"tw V"x ,rd"nq
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ìŇ ypĳĂŇ BĘ ho¡ĎhyĘ tŇ r¿Čoê hŇ yËĆhĘ êĲĂ N‘ČmČę lĘ ìŇ ynĆŔ y‘Ą NyBăĄ ÉNorJĎ zĂlĘ C ìę dĘŇ yĲĎ=l‘Č tŇ o’Á lĘ
tŇ ’Ň E¡Ł hČ hŇ u¿ĎxĚhĲČ =tŇ ’Ć êËĎrĘmČ SĲĎ wĘ : MyĂrĲĎYĘ UĂ mĂ ho¡ĎhyĘ ì¿Ň ’ĞYĲĂ oh hŇ qĎŔ zĎxĞ dŇ yăĎBĘ yJĂ ť 10

: hŇ mĎ ymĲĂ yĎ Mym¡Ă IĎmĂ HdĳĎŇ ‘ĞomĲ lĘ
ì¡Ň lĘ ‘B¿Č SĘ nĂ rSËĆ ’ĞJĲČ ynĂŔ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ ZrĆ’ăĆ=l’Ć ÉhoĎhř yĘ ìąŇ ’Ğř bĲĂŇ yĘ=yJĲĂ hŇ yĎÂhĎ wĘ 11

=lkĎŇ wĘ hoĳĎhylĲČ MxĆ r¡Ć=rTĆ jĲĆ =lkĎŇ ê¿ĎrĘbČŇ ‘ĞhĲČ wĘ : ëŇ lĲĎ Hn¡ĎtĎŇ nĘ C ìŇ ytĳĆŇ bŇŁ ’ĞlĲČ wĘ 12

rTĆ jąĆ =lkĎŇ wĘ : hoĲĎhylĲČ Myr¡ĂkĎŇ EĘhČ ìËŇ lĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ rSĆÄ ’Ğ hŇ mĎę hĄ BĘ rgĆŇSăĆ ű rTĆ jăĆ 13

MdËĎŇ ’Ď rok¿Ň BĘ lkÄŁ wĘ oêĳpĘŇ rČ‘ĞwĲČ hŇ D¡ĆpĘŇ tĂŇ âl¿ =M’Ă wĘ hŇ WĆŔ bĘŇ hŇ DăĆpĘŇ êĂ ÉrmŁ xĞ
tŇ ’Ň EĳŁ =hŇ mČ rmăŁ ’Ň lĄ rx¡Ď mĎ ìËŇ nĘ bĂŇ ì¿Ň lĘ ’ĲĎ SĘ yĂ=yJĲĂ hŇ yĎÂhĎ wĘ : hŇ DĲĆpĘŇ êĂ ìŇ yn¡ĆbĎŇ BĘ 14

: MydĲĂŇ bĎŇ ‘Ğ tŇ yB¿ĄmĂ MyĂr¡ČYĘ UĂ mĂ hoËĎhyĘ Cn’ÌĎ yYĂ ohĲ dŇ yĎę qzĆxăŁ BĘ wylĎŔ ’Ą êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ
ZrĆ’ăĆBĘ ÉrokŇ BĘ =lJĎ hoąĎhyĘ gŇrÄŁ hĞ IĲČwČ ůCnxĄ QĘ SČ lĘ Èh‘Ł rĘpČŇ hŇ SăĎ qĘ hĂ =yJĲĂ yhĂę yĘwČ 15

hoĎęhylĲČ xČ bĄÁ zŁ ynĂÄ’Ğ žNJĄ =l‘Č hŇ mĳĎ hĄ BĘ rokăŇ BĘ =dŇ ‘Č wĘ Md¡ĎŇ ’Ďř rk¿ŇŁ BĘ mĂ MyĂrČŔ YĘ mĂ
Éto’lĘ hŇ yąĎhĎ wĘ : hŇ DĲĆpĘŇ ’Ć yn¡ČBĎ rok¿Ň BĘ =lkĎŇ wĘ MyrĂŔ kĎŇ EĘhČ ÉMxĆ rĆÄ rTĆ jąĆ =lJĎ 16

ho¡ĎhyĘ Cn’¿Ď yYĂ ohĲ dŇ yĎŔ qzĆxăŁ BĘ yJĂ ť ìŇ ynĳĆy‘Ą NyBăĄ tŇ p¡ŇŁ TĎ oTĲ lĘ C hŇ kĎŔ dĘŇ yăĎ=l‘Č
MxăĎ nĎ=âlĲ wĘ ůM‘ĎhĎ =tŇ ’Ć Èh‘Ł rĘjČ xQăČ SČ BĘ yhĂę yĘwČ : MyĂrĲĎYĘ UĂ mĂ+p4 17

MyhĂę Łl’Ĺ rmăČ ’Ď ű yJăĂ ’Chĳ bŇ or¡qĎ yJ¿Ă MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ ZrĆ’ăĆ ëŇ rĆDĆ ť MyhĂę Łl’Ĺ
ű MyhÌĂ Łl’Ĺ bŇ iĄÄ IČwČ : hŇ mĎ yĘrĲĎYĘ mĂ CbŇ S¿Ď wĘ hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ Mt¿ĎŇ ’Ł rĘBĂ M‘ËĎhĎ Mx¿Ą eĎ yĂ=NjĆ 18

l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ Cl¿ ‘Ď MySËĂ mĚ xĞ wĲČ PŇ Csĳ =MyČ rB¡Ď dĘŇ UĂ hČ ëŇ rĆD¿Ć M‘ËĎhĎ =tŇ ’Ć
‘ČBĄÄ SĘ hČ žyJĂ oUĳ ‘Ă PŇ ¡Ąsoy tŇ om¿ YĘ ‘Č=tŇ ’Ć hŇ SËĆ mŁ xu¿ČIĂwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ 19

MkĆŔ tĘŇ ’Ć ÉMyhĂ Łl’Ĺ dŇ qąŁ pĘŇ yĂ dŇ qÄŁ jĎ rmŔŁ ’Ň lĄ É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄBĘ =tŇ ’Ć ‘Č yBĂÁ SĘ hĂ
MtĎŔ ’Ą bĘŇ CnăxĞ IĲČwČ tŇ JĳŁ iĚmĂ C‘¡sĘ IĂwČ : MkĲĆŇ êĘ ’Ă hŇ E¡ĆmĂ ytËČŇ mŁ YĘ ‘Č=tŇ ’Ć MtÌĆŇ ylĂ ‘ĞhĲČ wĘ 20

MtăĎŇ xŁ nĘ lČ ÉNnĎ‘Ď dŇ CUą ‘ČBĘ MmĎÁ oy MhĆÄ ynĄpĘŇ lĂ žëlĄ hŁ hoĎÃhywĲČ : rBĲĎ dĘŇ UĂ hČ hŇ Y¡ĄqĘ BĂ 21

: hŇ lĎ yĘlĲĎ wĎ Mm¿Ď oy tŇ kĆŇ l¡Ć lĎ MhĳĆ lĎ ry’ăĂ hĎ lĘ S’¡Ą dŇ CU¿ ‘ČBĘ hŇ lĎ yĘlËČ wĘ ëŇ rĆDĆŔ hČ
: M‘ĲĎhĎ yn¡ĄpĘŇ lĂ hŇ lĎ yĘlĳĎ S’¡Ą hĎ dŇ CU¿ ‘Č wĘ MmĎŔ oy ÉNnĎ‘ĎhĲĆ dŇ CUą ‘Č SymĂÂ yĎ=âlĲ 22

rbdyw
hwhy ’"s v.11 .d"ydw ,w"d ,h"dx ,b"d Nkw yrqw bytk ’lm ì’ĞybĂ yĘ ’"s ,yrq ì’ĞybĂ yĘ v.11

MV v.16 .’tyrw’b +b g’t +’ Nwhl ty’d v.15 .‘"tw V"x ,rd"nq y"k +b Nkw ìyhĆŁl’Ĺ
,yYxw ,+g Myrdsw .w"q Myqwspw .hnmy Nk ’Ymn w"Tdb l’llhy [10:1—13:16] hVrph
.hŁ gŁw tw’m VVw Pl’ Mylmw .[13:1] yl=Vdq ,yYxw ,[12:29] yYxb yhyw ,[11:1] ‘gn dw‘ ,[10:1] ytdbkh
Ny’w ,[10:11] ’nąĎ=wkl Pwlx ’lbw ,n"b Nk ’lw ,’y‘gb =l’ĲĆ ’rwq ’"b ,[12:3] td‘ lk=l’Ć tx’ hlm Pwlxw
’"l qwsp +h d‘ +d qwsp +d MyTpwVb h’ybn hV’ grwbdw hrTph v.17 .Pqmb M’ KĂ ’lz’b Ntw’ Nyrwq

.Mydrpsh ghnmk ’"l qwsp +h d‘ +’ qwsp +h MyTpwVb : MyznkV’h ghnmk
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dy, 2 CbŇ SĚę yĎwĘ ů l’Ą rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ÈrBĄ DČ : rmĲŁ ’Ň QĄř hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ
NpŔŁ YĘ l‘ČBăČ ÉynĄpĘŇ lĂ MIĳĎhČ NybăĄŇ C lD¡Ł gĘŇmĂ NyB¿Ą tŇ rŔŁ yxĂ hĲČ yjăĂ ÉynĄpĘŇ lĂ ÉCnxĞ yĲČwĘ

3 Mh¡Ą Myk¿ĂŇ bĚŇ nĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ lĂ Éh‘Ł rĘjČ rmąČ ’Ď wĘ : MIĲĎhČ =l‘Č Cn¡xĞtĲČŇ ox¿ kĘŇ nĂ
4 PŇ dăČŇ rĎwĘ Èh‘Ł rĘjČ =bŇ lĄ =tŇ ’Ć yêăĂ qĘ EČxĂ wĘ : rBĲĎ dĘŇ UĂ hČ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ rg¿ČŇsĎ ZrĆ’ĳĎBĎ

ynăĂ’Ğ=yJĲĂ MyĂr¡ČYĘ mĂ C‘¿dĘŇ yĲĎwĘ olŔ yxĄ =lkĎŇ bĘŇ C Éh‘Ł rĘpČŇ BĘ hŇ dąĎŇ bĘŇ JĲĎ ’Ă wĘ ůMhĆ yrĄxĞ’ĲČ
5 bŇ bČÄ lĘ ëŇ pĄŇ hĎ IĲĄwČţ M‘ĳĎhĎ xr¡ČbĎŇ yJ¿Ă MyĂrČŔ YĘ mĂ ëŇ lĆ măĆ lĘ ÉdGČ IĚwČ : NkĲĄŇ =CW‘ĞIĲČwČ hoĳĎhyĘ

CnxĘ Q¿Č SĂ =yJĲĂ CnyWĂŔ ‘Ď tŇ ’Ň EăŁ =hŇ mČ ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ M‘ĎŔ hĎ =l’Ć ÉwydĎŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ hŇ ‘ąŁ rĘjČ
6 : oUĲ ‘Ă xq¿ČlĎ oU¡ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ oBĳ kĘŇ rĂ=tŇ ’Ć rs¡Ł ’Ę IĆwČ : CndĲĄŇ bĘŇ ‘ĎmĲĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć
7 =l‘Č MS¡Ă lĂřSĲĎ wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ bŇ kĆŇ răĆ lk¡ŇŁ wĘ rCxŔ BĎ ÉbkĆŇ rĆÄ tŇ o’¿ mĄ =SSĲĄ xuČę IĂwČ
8 yr¡ĄxĞ’ĲČ PŇ DěŁ rĘIĂwČ MyĂrČŔ YĘ mĂ ëŇ lĆ măĆ Éh‘Ł rĘjČ bŇ ląĄ =tŇ ’Ć hoĎęhyĘ qEăĄxČ yĘwČ : oQĲ JĚ
9 MyĂrČÁ YĘ mĂ CpÄ DĘrĘIĂwČ : hŇ mĲĎ rĎ dŇ y¿ĎBĘ My’¡Ă YĘ yĲŁ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ C l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ

hŇ ‘ŔŁ rĘjČ bŇ kĆŇ răĆ ÉsCs=lJĎ MIĎŔhČ =l‘Č MynăĂxŁ ÉMtĎŇ o’ CgŇ yvąĂ IČwČ MhĆę yrĄxĞ’ĲČ
10 bŇ yrĳĂqĘ hĂ hŇ ‘¡Ł rĘpČŇ C : NpĲŇŁ YĘ l‘ČB¿Č yn¡ĄpĘŇ lĂ tŇ rŔŁ yxĂ hĲČ ÉyjĂ =l‘Č olĳ yxĄ wĘ wyS¡Ď rĎpĲĎŇ C

MhĆę yrĄxĞ’ĲČ ‘ČsăĄ nŁ ű MyĂrăČYĘ mĂ hŇ e¿ĄhĂ wĘ MhĆÁ ynĄy‘ĲĄ=tŇ ’Ć l’ĄÄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ žC’WĘ IĂwČ
11 ůhSĆ mŁ =l’Ć ÈCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : hoĲĎhyĘ=l’Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ Cq¿ ‘ĞYĘ IĂwČ dŇ ’ŔŁ mĘ ÉC’rĘyIĲĂwČ

Ét’Ň EŁ =hŇ mČ rBĳĎdĘŇ UĂ BČ tŇ Cmă lĎ Cnê¡ĎxĘ qČ lĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ BĘ ÉMyrĂbĎŇ qĘ =Ny’ĲĄ yląĂ BĘ mĂ hĲĞ
12 CnrĘBČÄ DĂ žrSĆ ’Ğ rbĎę DĎhČ hŇ zăĆ=âlhĞ : MyĂrĲĎYĘ UĂ mĂ Cn’¡Ď yYĂ ohĲ lĘ CnQĎŔ tĎŇ yWăĂ ‘Ď

bŇ oT¿ yJăĂ MyĂrĳĎYĘ mĂ =tŇ ’Ć hŇ dăĎŇ bĘŇ ‘ČnĲČ wĘ CeřU¡Ć mĂ ld¿ČŇ xĞ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ bĘŇ ìŇ yląĆ’Ą
13 ÈM‘ĎhĎ =l’Ć hŇ SăĆ mŁ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ Cnt¡ĄŇ UĚ mĂ MyĂrČŔ YĘ mĂ =tŇ ’Ć dŇ băŇŁ ‘Ğ ÉCnlĎÄ

Mk¡ĆŇ lĎ hŇ W¿Ć ‘ĞyĲČ=rSĆ ’Ğ hoĎŔhyĘ tŇ ‘ăČCSyĘ=tŇ ’Ć ÉC’rĘC Cbę YĘ yČtĘŇ hĲĂ ůC’rĎyêĂ =l’Č
dŇ o‘¡ Mt¿ĎŇ ’Ł rĘlĂ CpŇ ysËĂ tŇŁ âl¿ MoIŔhČ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ =tŇ ’Ć MtąĆŇ y’Ă rĘ rSĆÄ ’Ğř yJĂę MoIĳhČ

14 : NCSĲ yrĂxĞêĲČ Mê¡Ć’Č wĘ MkĳĆŇ lĎ MxăĄ QĎ yĂ ho¡ĎhyĘ : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č

15 l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ =l’Ć rB¿Ą DČ ylĳĎ’Ą q‘¡ČYĘ êĂ =hŇ mČ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ sŘ12

16 Ch‘ĳĄqĎ bĘŇ C MI¡ĎhČ =l‘Č ìËŇ dĘŇ yĲĎ=tŇ ’Ć hŇ TÌĄ nĘ C ìę FĘ mČ =tŇ ’ĲĆ MrăĄhĎ hŇ êĎÂ’Č wĘ : C‘iĲĎ yĂwĘ
17 ÉqEĄxČ mĘ ynąĂnĘ hĂ ynĂę ’Ğ wĲČ : hŇ SĲĎ BĎ IČBČ MI¡ĎhČ ëŇ ot¿Ň BĘ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ C’bÌŇŁ yĎwĘ

bl=t’
,y’br‘ml Nk v.12 .’lm MySĂ lĂ SĎ wĘ yllhb ,ymlVwry Nk v.7 .+y +w ly‘l Nyy‘ : ypr rmŁ ’lĄ ’"s v.1 .dy

.s"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw yrqw bytk rSĆ ’ĞJČ ’"sb ,rSĆ ’ĞJČ rybs v.13 .ypr CnŇUĄmĂ y’xndml
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olŔ yxĄ =lkĎŇ bĘŇ C Éh‘Ł rĘpČŇ BĘ hŇ dąĎŇ bĘŇ JĲĎ ’Ă wĘ MhĳĆ yrĄxĞ’ĲČ C’b¡ŇŁ yĎwĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ bŇ lăĄ =tŇ ’Ć
hŇ ‘ŔŁ rĘpČŇ BĘ ydăĂŇ bĘŇ JĲĎ hĂ BĘ hoĳĎhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ MyĂr¡ČYĘ mĂ C‘¿dĘŇ yĲĎwĘ : wySĲĎ rĎpĲĎŇ bĘŇ C oB¡ kĘŇ rĂBĘ 18

hŇ năĄxĞmĲČ ÉynĄpĘŇ lĂ ÉëlĄ hŁ hĲČ MyhĂę Łl’ĹhĲĎ ëŇ ’ăČ lĘ mČ ‘iČÂ IĂwČ : wySĲĎ rĎpĲĎŇ bĘŇ C oB¡ kĘŇ rĂBĘ 19

dŇ m¡Ł ‘ĞIĲČwĲČ MhĆŔ ynĄjĘ mĂ ÉNnĎ‘ĎhĲĆ dŇ CUą ‘Č ‘iČÂ IĂwČ MhĳĆ yrĄxĞ’ĲČ mĄ ëŇ lĆ I¡ĄwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
l’ĄŔ rĎWĘ yĂ hŇ năĄxĞmĲČ ÉNybĄŇ C MyĂrČę YĘ mĂ hŇ năĄxĞmĲČ ű NyBăĄ ’bÂŁ IĎwČ : MhĲĆ yrĄxĞ’ĲČ mĄ 20

hŇ z¡Ć=l’Ć hŇ zËĆ bŇ r¿ČqĎ =âlĲ wĘ hŇ lĎ yĘQĳĎhČ =tŇ ’Ć r’Ć I¡ĎwČ ëŇ SĆ xŔŁ hČ wĘ ÉNnĎ‘ĎhĲĆ yhąĂ yĘwČ
MIĎhČ ţ=tŇ ’Ć ű hoăĎhyĘ ëŇ lĆ oIăwČ ůMIĎhČ =l‘Č ÈodŇ yĎ=tŇ ’Ć hŇ SăĆ mŁ TIĄÄwČ : hŇ lĎ yĘQĲĎ hČ =lJĎ 21

C‘¡qĘ BĲĎ IĂwČ hŇ bĳĎŇ rĎxĲĎ lĆ MI¡ĎhČ =tŇ ’Ć MWĆ I¿ĎwČ hŇ lĎ yĘQČŔ hČ =lJĎ ÉhEĎ‘Č MydąĂŇ qĎ xČ CrÄ BĘ
ÉMhĆ lĎ MyĂUąČhČ wĘ hŇ SĳĎ BĎ IČBČ MI¡ĎhČ ëŇ ot¿Ň BĘ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ C’bÌŇŁ IĎwČ : MyĂUĲĎ hČ 22

MhĆŔ yrĄxĞ’ĲČ C’băŇŁ IĎwČ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ CpąŇ DĘrĘIĂwČ : MlĲĎ ’Ň mŁ vĘ mĂ C Mn¡Ď ymĂ ymĲĂ hŇ mĎŔ ox 23

tŇ rĆmăŁ SĘ ’Č BĘ ÉyhĂ yĘwČĲ : MIĲĎhČ ëŇ oê¡ =l’Ć wySĳĎ rĎpĲĎŇ C oB¡ kĘŇ rĂ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ sCsă lJŁ ť 24

MhĎ IĎěwČ NnĳĎ‘Ď wĘ S’¡Ą dŇ CU¿ ‘ČBĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ hŇ năĄxĞmĲČ =l’Ć ÉhoĎhyĘ PŇ qąĄSĘ IČwČ rqĆBŔŁ hČ
tŇ dĳĚŇ bĄŇ kĘŇ BĂř Chg¡ĄŇhĞ nĲČ yĘwĲČ wytĎŔ bŇŁ JĘ rĘmČ NpăČŇ ’Ł tŇ ’Ą ť rsČ IĎęwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ hŇ n¿ĄxĞmĲČ tŇ ’¡Ą 25

Mh¡Ć lĎ Mx¿Ď lĘ nĂ hoĎŔhyĘ yJăĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄjĘ mĂ ÉhsĎ CnÄ’Ď MyĂrČę YĘ mĂ rř mĆ ’Ň IăŁ wČ
: MyĂrĲĎYĘ mĂ BĘ

ÉMyĂUČÄ hČ CbŇ SąĚ yĎwĘ MIĳĎhČ =l‘Č ì¡Ň dĘŇ yĲĎ=tŇ ’Ć hŇ T¿Ą nĘ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 26

MIĎęhČ =l‘Č odÁ yĎ=tŇ ’Ć hŇ SĆÄ mŁ žTIĄwČ : wySĲĎ rĎjĲĎ =l‘Č wĘ oB¡ kĘŇ rĂ=l‘Č MyĂrČŔ YĘ mĂ =l‘Č 27

r‘ÌĄnČ yĘwČ otĳŇ ’Ň rĎqĘ lĂ MysăĂ nĎ MyĂr¡ČYĘ mĂ C onŔ tĎŇ y’ăĄlĘ ÉrqĆBÄŁ tŇ on¿pĘŇ lĂ MIĎÁhČ bŇ SĎ IĎÄwČ
ÉbkĆŇ rĆÄ hĎ =tŇ ’Ć Cią kČŇ yĘwČ MyĂUČę hČ CbŇ SăĚ IĎwČ : MIĲĎhČ ëŇ ot¿Ň BĘ MyĂr¡ČYĘ mĂ =tŇ ’Ć hoËĎhyĘ 28

=âlĲ MIĳĎBČ Mh¡Ć yrĄxĞ’ĲČ My’¿Ăř BĎ hČ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ lyxăĄ É lkŇŁ lĘ MySĂŔ rĎjăĎhČ =tŇ ’Ć wĘ
ëŇ otăŇ BĘ hŇ S¡Ď BĎ IČbČŇ Ck¿Ň lĘ hĲĎ l’ËĄ rĎWĘ yĂ ynÌĄbĘŇ C : dŇ xĲĎ ’Ć =dŇ ‘Č Mh¡Ć BĎ r’¿Č SĘ nĂ 29

MoI¿BČ hoĎÁhyĘ ‘SČ oIÄwČ : MlĲĎ ’Ň mŁ vĘ mĂ C Mn¡Ď ymĂ ymĲĂ hŇ mĎŔ xŁ ÉMhĆ lĎ MyĂUąČhČ wĘ MIĳĎhČ 30

tŇ m¡Ą MyĂrČŔ YĘ mĂ =tŇ ’Ć É l’Ą rĎWĘ yĂ ’rĘIąČwČ MyĂrĳĎYĘ mĂ dŇ IăČmĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ’ChË hČ
ÉhoĎhyĘ hŇ WąĎ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ hŇ lĎę dŇŁ GĘ hČ dŇ IăĎhČ =tŇ ’Ć l’ĄÁ rĎWĘ yĂ ’rĘIČÄwČ : MIĲĎhČ tŇ p¿ČŇ WĘ =l‘Č 31

: oDĲbĘŇ ‘Č hŇ S¡Ć mŁ bĘŇ C hoĎŔhyBĲČ ÉCnymĂÄ ’Ğ IĲČwĲČ hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć M‘¡ĎhĎ C’¿ rĘyIĲĂwČ MyĂrČŔ YĘ mĂ BĘ

z’
.y"tw V"x Nkw yrqw bytk CrmĘ ’IŁ wČ ’"sb ,CrmĘ ’IŁ wČ rybs v.25 .b"d Nkw ’lm tCdbĄ kĘ BĂ yllhb v.25

.wŁmŁ VŁ hŁ yŁbŁ ,’rz‘ Nwqt Pdh V’rb My’bh v.28
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wT Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ hoĎŔhylĲČ Ét’Ň EŁ hČ hŇ rąĎyèĂ hČ =tŇ ’Ć l’ĄÁ rĎWĘ yĂ ynĄÄbĘŇ C žhSĆ mŁ =rySĲĂ yĎ z’ăĎ
ob¡Ň kĘŇ rĲŁ wĘ sCs¿ hŇ ’ĎŔ GĎ hŇ ’ăřŁ gĎŇ=yJĲĂ ÉhoĎhylĲČř hŇ rĎySąĂ ’Ď rmĳŁ ’Ň lĄ

2 hŇ ząĆ hŇ ‘ĳĎCSylĲĂ yl¡Ă =yhĂ yĘwĲČ HyĎŔ ÉtrĎř mĘ zĂwĘ yEąĂ‘Ď : MIĲĎbČŇ hŇ m¿Ď rĎ
3 Sy’ăĂ ho¡ĎhyĘ : ChnĘ mĲĆ mĘř rŁ ’Ğ wĲČ yb¡ĂŇ ’Ď yh¿ĄŁl’Ĺ ChwĄŔnĘ ’Č wĲĘř ÉylĂ ’Ą
4 hŇ răĎyĎ ol¡ yxĄ wĘ hŇ ‘ËŁ rĘjČ tŇ b¿ŇŁ JĘ rĘmČ : omĲ SĘ ho¡ĎhyĘ hŇ mĳĎ xĎ lĘ mĂ
5 CmyĳĚsĘ kČŇ yĘ tŇ m¡Ł hŁ êĘ : PŇ CsĲ =MyČbĘŇ C‘¿BĘ TĚ wyS¡Ď lĂ SĲĎ rx¿Č bĘŇ mĂ C MIĳĎbČŇ
6 xČ JĳŁ BČ yr¡ĂDĎ’Ę nĆ hoĎŔhyĘ ìăŇ nĘ ymĲĂ yĘ : NbĆŇ ’ĲĎ =omJĘ tŇ Łl¡ oYř mĘ bĂŇ Cd¿Ň rĘyĲĎ
7 ìŇ ymĳĆqĎ srăŁ hĞêĲČ ì¡Ň nĘ o’Ĳ GĘ bŇ r¿Ł bĘŇ C : bŇ yĲĄo’ Z‘¿ČrĘêĂ ho¡ĎhyĘ ì¿Ň nĘ ymĲĂ yĘ
8 CmrĘ‘ĆnăĆ ÉìyjĆÄ ’Č xČ CrąbĘŇ C : SuĲČJČ oml¡Ą kĘŇ ’Ň yĲŁ ìŔ nĘ răŁ xĞ ÉxQČ SČ êĘ

: MyĲĎ=bŇ lĆ BĘ tŇ m¡Ł hŁ tĘŇ C’¿ pĘŇ qĲĎ MylĳĂ zĘnĲŁ dŇ n¡Ą=omkĘŇ Cb¿Ň ~Ę nĂ MyĂmČŔ
9 ySĂŔ pĘŇ nČ om’ăĄ lĎ mĘ êĂ llĳĎ SĎ qQăĄ xČ ’Ğ gŇ yv¡Ă ’Č PŇ D¿Ł rĘ’Ć bŇ yËĄo’ rm¿Č ’Ď

10 omiăĎ JĂ ì¡Ň xĞ CrĲbĘŇ êĎpĘŇ S¿Č nĎ : ydĲĂŇ yĎ omS¡Ą yrĂoêĲ yBĂŔ rĘxČ qyrăĂ’Ď
11 hŇ kĎŇ mąŁ kĎŇ =ymĲĂ : MyrĲĂyDĂ’Č MyĂm¡ČBĘ tŇ rĆpĆŔ o‘JĲČ ÉCllĘřYĲĎ MyĳĎ

tŇ ŁQ¡ hĂ tĘŇ ’r¿Ďon SdĆŇ uĳŁ BČ rDăĎ’Ę nĆ hŇ kĎŇ m¡Ł JĎ ym¿Ă hoĎŔhyĘ ÉMlĂ ’Ą BĲĎ
12, 13 tĎŇ yx¿Ă nĎ : ZrĆ’ĲĎ om‘¡ĄlĎ bĘŇ êĂ ìŔ nĘ ymăĂ yĘ ÉtĎ yTĂÄ nĎ : ’lĆ pĲĆŇ =hŇ WĄ ‘ĲŁ

: ìŇ SĲĆ dĘŇ qĎ hŇ w¿ĄnĘ =l’Ć ì¡Ň EĘ‘ĎbĘŇ êĎlĘ h¿Č nĄ êĎlĘ ’ĳĎ GĎř Cză=M‘Č ì¡Ň DĘsĘ xČ bĘŇ
14, 15 z’ąĎ : tŇ SĆ lĲĎ jĘ yb¡ĄŇ SĘ yĲŁ zxČŔ ’Ď lyxăĂ NCzĳGĎrĘyĂ MyU¡Ă ‘Č C‘¿mĘ SĲĎ

CgŇměŁ nĎ dŇ ‘ČrĳĎ omz¡ĄxĞ’Ň yĲŁ bŇ ’ĎŔ om ylăĄ y’Ą ModŔ ’Ĺ ypăĄŇ CQ’Č ÉClhĞbĘŇ nĂ
16 ld¿ŇŁ gĘŇBĂ dŇ xČ pČŔ wĎ ÉhtĎŇ mĎÄ y’Ą śMhąĆ ylĄ ‘Ğ ljÄŁ êĂ : N‘ČnĲĎkĘŇ yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ lJ¡Ł

=dŇ ‘ĲČ hoĎŔhyĘ ÉìUĘ ‘Č rbąŇŁ ‘ĞyĲČ=dŇ ‘Č NbĆŇ ’ĳĎ JĎ Cmă DĘyĂ ì¡Ň ‘ĞorĲř zĘ
17 ìŔ tĘŇ lĲĎ xĞ nĲČ rhăČ BĘ Éom‘ĄÄ FĎ tĂŇ wĘ om’Ąę bĂŇ êĘ : tĎŇ ynĲĂ qĎ Cz¿=M‘Č rb¡ŇŁ ‘ĞyĲČ

: ìŇ ydĲĆŇ yĎ Cn¿ nĘ oJĲ yn¡ĎdŇŁ ’Ğř SdĎě uĘ mĂ hoĳĎhyĘ êĎlĘ ‘¡ČjĎ ìËŇ êĘ bĘŇ SĂ lĘ NokÌŇ mĎ
18, 19 oBą kĘŇ rĂBĘ hŇ ‘ÁŁ rĘjČ sCsÄ ž’bĎŇ yJăĂ : dŇ ‘ĲĆwĎ Ml¿Ď ‘Ł lĘ ëŇŁl¡ mĘ yĂ ű ho¿ĎhyĘ

wyVrpbw
w"dx Nkw Vgdb dml hoĎhyQČ Tw‘ymb ,swpdh tw’xswnbw y"k hbrhb Nkw hywpr dmlh wxyryb v.1 .wT
y"k V"x ,rd"nq y"k +g Nkw ytĂ rĎmĘ zĂwĘ ’"sw ,d"ydw ’"yd Nkw xtp trČmĘ zĂwĘ ’"s v.2 .yrq o’GĎ v.1 .b"ydw
’"s v.2 .’y‘gb whwn’wĲĘ n"b ,whwn’wĘ ’"b ’"n ,’y‘g ’lb whwn’wĘ wxyryb v.2 .+b b"y hy‘Vy Nyy‘ : ’"tw
,w"d ,h"dx ,b"d Nkw rsxd rsx tŁlYŁ mĘ bĂ ymlVwry ,Nynt wyw ’lm tolYŁ mĘ bĂ yllhb v.5 .xtp PTx ChnĘmĆmĞrŁ ’ĞwČ
,b"dx Nkw xtp PTx wllĞY ’"s ,h"dxw b"d ,’"d ,y"k Myrps Pwrb dbl ’wVb Nk v.10 .d"ydw b"yd ,w"dx
,b"d Nkw qsp ű MhĆylĄ‘Ğ ’"s v.16 .ypr tl’gČŇ n"b v.13 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx ,’"yd ,w"d ,g"d ,d"dx
,b"d Nkw hoĎhyĘ ’"s v.17 .rsx ì‘ĞrŁ zĘ ymlVwry ,yllhb Nk v.16 .d"ydw b"yd ,w"dx ,h"dx ,g"d ,d"dx

.V"xw w"d ,h"dx
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l’ËĄ rĎWĘ yĂ ynÌĄbĘŇ C MIĳĎhČ ymăĄ =tŇ ’Ć Mh¡Ć lĄ ‘Ğ hoËĎhyĘ bŇ SĆ IÌĎwČ MIĎŔBČ ÉwySĎ rĎpĲĎŇ bĘŇ C
: MIĲĎhČ ëŇ ot¿Ň BĘ hŇ S¡Ď BĎ IČbČŇ Ck¿Ň lĘ hĲĎ

í’Ň YąĆř êĄ wČ HdĳĎŇ yĎBĘ PŇ ê¡Ł hČ =tŇ ’Ć NrËŁ hĞ’ĲČ tŇ oxÌ ’Ğ hŇ ’ĎÁ ybĂŇ eĘ hČ MyĎÄrĘmĂ žxuČ êĂ wČ 20

CrySąĂ MyĳĎrĘmĂ Mh¡Ć lĎ N‘Čê¿Č wČ : tŇ ŁlĲ xŁ mĘ bĂŇ C Myj¡Ă tĚŇ BĘ hĎ yrĆŔ xĞ’ĲČ ÉMySĂ eĎhČ =lkĲĎŇ 21

: MIĲĎbČŇ hŇ m¿Ď rĎ ob¡Ň kĘŇ rĲŁ wĘ sCs¿ hŇ ’ĎŔ GĎ hŇ ’ăřŁ gĎŇ=yJĲĂ ÉhoĎhylĲČ
rCSĳ =rBČ dĘŇ mĂ =l’Ć C’¡ YĘ IĲĄwČ PŇ CsŔ =MIČmĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć hŇ SąĆ mŁ ‘iČÄ IČwČ 22

hŇ tĎŇ rĎŔ mĎ C’băŇŁ IĎwČ : MyĂmĲĎ C’YĘ m¿Ď =âlwĘ rB¡Ď dĘŇ UĂ BČ MymËĂ yĎ=tŇ SĆ ŁlĲ SĘ CkÌŇ lĘ IĲĄwČ 23

Hm¡Ď SĘ =’rĎqĲĎ NJ¿Ą =l‘Č MhĳĄ Myr¡ĂmĎ yJ¿Ă hŇ rĎŔ UĎ mĂ ÉMyĂmČÄ tŇ ê¿Ł SĘ lĂ ClękĘŇ yĲĎ âlă wĘ
hoĎęhyĘ=l’Ć q‘ăČYĘ IĂwČ : hŇ êĲĆSĘ eĂ =hŇ mČ rm¡Ł ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l‘Č M‘ËĎhĎ CnŁQÌ IĂwČ : hŇ rĲĎmĎ 24, 25

MW¿Ď MSăĎ MyĂUĳĎhČ Cq¡ êĘ mĘ IĂwĲČ MyĂUČŔ hČ =l’Ć ÉëlĄ SĘ IČwČ Z‘ĄŔ ÉhoĎhyĘ ChrąĄř oIwČ
ű loqă lĘ ‘mČÁ SĘ êĂ ‘Čř omÄ SĎ =M’Ă žrmĆ ’Ň IŁ wČ : ChiĲĎ nĂ MS¿Ď wĘ Tj¡Ď SĘ mĂ C qx¿Ł olË 26

ê¡ĎrĘmČ SĲĎ wĘ wytĎŔ wŁ YĘ mĂ lĘ ÉêĎ nĘ zČ’ĞhĲČ wĘ hŇ WĆŔ ‘ĞêĲČ ÉwynĎ y‘ĄBĘ rSąĎ IĎhČ wĘ ìŇ yhĆę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ
ìŇ ylĆŔ ‘Ď MyWăĂ ’Ď =âlĲ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ bĘŇ yêĂ mĘ WąČ =rSĆ ’Ğ hŇ lĎÂxĞUĲČ hĲČ =lJĲĎř wyuĳĎxĚ =lJĎ
Myê¿ĄSĘ MSĎę wĘ hŇ mĎ lĂŔ y’Ą C’băŇŁ IĎwČ : ìŇ ’ĲĆ pĘŇ rĲŁ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJËĂ 27

ÉC‘sĘ IĂwČ : MyĂUĲĎ hČ =l‘Č MS¡Ď =CnxĞ IĲČwČ MyrĳĂmĎ êĘ My‘ăĂbĘŇ SĂ wĘ MyĂm¡Č tŇ n¿Ł y‘Ą hŇ rËĄWĘ ‘Ć zT
=NyBĲĄ rS¿Ć ’Ğ NysĂŔ =rBČ dĘŇ mĂ =l’Ć É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ dąČŇ ‘Ğ=lJĎ C’bÁŁ IĎwČ MlĂŔ y’Ą mĲĄ
Mt¡ĎŇ ’Ň YĄlĘ ynĂŔ èĄ hČ SdĆŇ xăŁ lČ ÉMoy rW¿Ď ‘Ď hŇ èĎÄ mĂ xĞBĲČ ynĳĎysĂ NybăĄŇ C Ml¡Ă y’Ą
=l‘ĲČwĘ hŇ S¿Ć mŁ =l‘Č l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ dÌČŇ ‘Ğ=lJĎ wnyřlÁ yw : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ 2

CntąĄŇ Cm NêĄÄ yĂ=ymĲĂ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ MhĆÁ lĄ ’Ğ CrÄ mĘ ’Ň IĲŁ wČ : rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ Nr¡Ł hĞ’ĲČ 3

Cnl¿Ą kĘŇ ’Ď BĘ rWĎŔ BĎ hČ rysăĂ =l‘Č ÉCnêĄÄ bĘŇ SĂ BĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ ÉhoĎhyĘ=dŇ yČbĘŇ
=tŇ ’Ć tŇ ymËĂ hĎ lĘ hŇ EĆŔhČ rBăĎ dĘŇ UĂ hČ =l’Ć ÉCntĎÄ ’Ł MtąĆŇ ’Ň YĄ ohĲ =yJĂ ‘bČŇ ŁWĳ lĎ MxĆ l¡Ć

sŘ13 hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : bŇ ‘ĲĎrĎBĲĎ hŇ E¡ĆhČ lh¿Ď uĎ hČ =lJĎ 4

Moyă=rbČŇ DĘ ÉCTqĘ lĲĎ wĘ M‘ąĎhĎ ’YĎÄ yĎwĘ MyĂmĳĎèĎ hČ =NmĂ MxĆ l¡Ć MkËĆŇ lĎ ryT¿Ă mĘ mČ ynĂÄ nĘ hĂ
yèĂŔ èĂ hČ MoIăBČ ÉhyĎhĎ wĘ : âlĲ =M’Ă yt¡ĂŇ rĎotĲŇ BĘ ëŇ ¿ĄlyĄhĞ CeiËĆ nČ’Ğ N‘ČmÌČ lĘ omŔ oyBĘ 5

ű Moy¿ CT¡ qĘ lĘ yĂ=rSĲĆ ’Ğ l‘¿Č hŇ nĆŔ SĘ mĂ hŇ yăĎhĎ wĘ C’ybĳĂŇ yĎ=rSĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ Cnyk¡ĂŇ hĄ wĘ
yJÌĂ MêĆě ‘Ę dČŇ ywĲĂ bŇ rĆ‘Ćě l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yn¡ĄBĘ =lJĎ =l’ĲĆ NrŔŁ hĞ’ĲČ wĘ ÉhSĆ mŁ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : MoyĲ 6

hwhy
‘ČmŁ SĎ yllhb v.26 .ytbr +w v.25 .yrq o’GĎ v.21 .í’YĆêĄwČ hgwmb hyl‘ rsmnw í’YĄêĄwČ ’"s v.20

.yrq CnoQIĂwČ bytk CnyQĂ IČwČ v.2 .zT .’y‘g ’lb =lJĎ n"b ’"n v.26 .rsx
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7 dŇ obăŇ JĘ =tŇ ’Ć ÉMtĆŇ y’Ă rĘC rqĆbęŁ C : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć ’yY¿Ă oh hoËĎhyĘ
wnwl¿řt yJ¿Ă hŇ mĎŔ CnxĘ năČ wĘ hoĳĎhyĘ=l‘Č Mk¡ĆŇ ytĄŇ eĲŁ lĚ êĘ =tŇ ’Ć o‘¿mĘ SĎ BĘ hoĎŔhyĘ

8 lkęŁ ’ĹlĲĆ rWăĎ BĎ bŇ rĆ‘ĆÁ BĎ MkĆÄ lĎ žhoĎhyĘ tŇ tăĄŇ BĘ hŇ SĆę mŁ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : CnylĲĄ ‘Ď
Mê¿Ć’Č =rSĆ ’Ğ MkĆŔ ytĄŇ eăŁ lĚ êĘ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ ‘ČmąŁ SĘ BĂ ‘ČBŔŁ WĘ lĂ ÉrqĆBÄŁ BČ MxĆ ląĆ wĘ

9 rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hoĲĎhyĘ=l‘Č yJ¿Ă Mk¡ĆŇ ytĄŇ eĲŁ lĚ tĘŇ Cnyl¿Ą ‘Ď=âlĲ hŇ mĎŔ CnxĘ năČ wĘ wylĳĎ ‘Ď Mn¡Ă yQĂ mČ
ynăĄpĘŇ lĂ Cb¡Ň rĘqĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉtdČŇ ‘Ğ=lJĎ =l’ĲĆ rmęŁ ’Ĺ NrŔŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ ÉhSĆ mŁ

10 tŇ dăČŇ ‘Ğ=lJĎ =l’Ćř ÉNrŁ hĞ’ĲČ rBąĄdČŇ JĘ yhĂę yĘwČ : MkĲĆŇ ytĄŇ eĲŁ lĚ êĘ tŇ ’¡Ą ‘mČŔ SĎ yJăĂ hoĳĎhyĘ
: NnĲĎ‘ĎBĲĆ hŇ ’¡Ď rĘnĂ hoĎŔhyĘ dŇ obăŇ JĘ ÉheĄhĂ wĘ rBĳĎdĘŇ UĂ hČ =l’Ć Cn¡pĘŇ IĂwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ

11, 12 ynăĄBĘ ÈteŁ ClêĘ =tŇ ’Ć yêĂ ‘Ę mČę SĎ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ
rqĆB¡Ł bČŇ C rWĎŔ bĎŇ Clă kĘŇ ’Ň êĲŁ ÉMyĂBČÄ rĘ‘ČhĲĎ NyBąĄ rmęŁ ’Ň lĄ MhĆÁ lĄ ’Ğ rBĄÄ DČ ů l’Ą rĎWĘ yĂ

13 bŇ rĆ‘ĆŔ bĎŇ yhăĂ yĘwČ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJËĂ MêĆě ‘Ę dČŇ ywĲĂ MxĆ lĳĎ =C‘BĘ WĘ êĂ
lFČŔ hČ tŇ băČŇ kĘŇ SĂ ÉhtĎŇ yĘhĲĎ rqĆBęŁ bČŇ C hŇ nĳĆxĞUĲČ hĲČ =tŇ ’Ć sk¡ČŇ êĘ wČ wřlĎŔ vĘ hČ l‘ČêăČ wČ

14 qDăČ ÉrBĎ dĘŇ UĂ hČ ynąĄjĘ =l‘Č hŇ eĄÂhĂ wĘ lFĳĎ hČ tŇ băČŇ kĘŇ SĂ l‘Čê¡Č wČ : hŇ nĲĆxĞUĲČ lČ Ĳ bŇ yb¡ĂŇ sĎ
15 Sy’ąĂ CrÁ mĘ ’Ň ŁIÄwČ l’Ąę rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ C’ă rĘIĂwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =l‘Č rp¡ŇŁ JĘ JČ qD¿Č sjĎŔ sĘ xĚmĘ

MhĆŔ lĄ ’Ğ ÉhSĆ mŁ rmĆ ’Ň IąŁ wČ ’Chĳ =hŇ mČ C‘¡dĘŇ yĲĎ âl¿ yJËĂ ’ChŔ NmăĎ ÉwyxĂ ’Ď =l’Ć
16 rSăĆ ’Ğ ÉrbĎŇ DĎhČ hŇ ząĆ : hŇ lĲĎ kĘŇ ’Ď lĘ Mk¡ĆŇ lĎ hoËĎhyĘ NtÌČŇ nĎ rSĆÄ ’Ğ MxĆ QĆŔ hČ ’Chă

ÉrjČ sĘ mĂ tŇ lĆ GęŁ lĘ GĚlČ rmĆ ‘ăŁ olĳ kĘŇ ’Ď ypăĂŇ lĘ Sy’¡Ă CeUĆŔ mĂ CTă qĘ lĂ hoĎŔhyĘ hŇ CăĎYĂ
17 l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ Nk¡ĄŇ =CW‘ĞIĲČwČ : CxuĲĎêĂ ol¡ hĽ’ĲĎ BĘ rS¿Ć ’ĞlĲČ Sy’ËĂ MkĆŔ ytĄŇ SăŁ pĘŇ nČ
18 hŇ BĆŔ rĘUČ hČ ÉPyDĂ‘Ę hĆ âlą wĘ rmĆ ‘ŔŁ bĎŇ CDmăŁ IĎwČ : Ty‘ĲĂmĘ UČ hČ wĘ hŇ B¡Ć rĘUČ hČ CTŔ qĘ lĘ IĂwĲČ
19 hŇ S¡Ć mŁ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : CTqĲĎlĎ ol¡ kĘŇ ’Ď =ypĲĂŇ lĘ Sy’¿Ă rysĳĂ xĘ hĆ âlă Ty‘¡ĂmĘ UČ hČ wĘ
20 hŇ SĆę mŁ =l’Ć C‘ămĘ SĲĎ =âlwĘ : rqĆBĲŁ =dŇ ‘Č CeU¡Ć mĂ rt¿ĄŇ oy=l’Č Sy’Ăě MhĳĆ lĄ ’Ğ

PŇ Y¿Ł qĘ IĂwČ S’ĳČ bĘŇ IĂwČ My‘¡ĂlĎ oêĲ MrĚI¿ĎwČ rqĆBŔŁ =dŇ ‘Č ÉCeUĆÄ mĂ MySąĂ nĎ’Ğ CrtĂÄ oIwČ
21 olĳ kĘŇ ’Ď ypăĂŇ JĘ Sy’¡Ă rqĆBŔŁ BČ rqĆBăŁ BČ ÉotŇ ’Ł CTą qĘ lĘ IĂwČ : hŇ SĲĆ mŁ Mh¡Ć lĄ ‘Ğ
22 yn¿ĄSĘ hŇ nĆŔ SĘ mĂ ÉMxĆ lĆÄ CT¿ qĘ lĲĎ yèĂę èĂ hČ MoIăBČ ű yhăĂ yĘwČ : smĲĎř nĎ wĘ SmĆ è¡Ć hČ Mx¿Č wĘ
23 rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ SĲĆ mŁ lĘ CdŇ yG¡ĂIČwČ hŇ dĎŔ ‘ĄhĲĎ y’ăĄyWĂ nĘ =lJĎ ÉC’bÄŁ IĎwČ dŇ xĳĎ ’Ć lĲĎ rmĆ ‘¡Ł hĎ

Mhl’
wylĎ vĘ hČ ’"sb ,yllhb Nkw yrq wylĎ vĘ hČ v.13 .’y‘gb =l’ĲĆ n"b ’"n v.10 .yrq CnyQĂ tČ ,bytk CnoQtĂ v.7

.d"ydw w"d ,d"dx Nkw xtp smČnĎwĘ ’"s v.21 .Nk +tk +b hyl‘ rsmnw yrqw bytk
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rxĳĎmĎ ho¡ĎhylĲČ SdĆŇ qËŁ =tŇ BČ SČ NotÌŇ BĎ SČ hoĎŔhyĘ rBăĆ DĂ rSăĆ ’Ğ ’Chť MhĆę lĄ ’Ğ
PŇ dĄŔ ‘Ł hăĎ =lJĎ Ét’Ą wĘ ClèĄŔ BČ ÉClèĘ bČŇ êĘ =rSĆ ’Ğ tŇ ’ąĄ wĘ Cpę ’Ą CpÂ’Ň êŁ =rSĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ
rqĆBŔŁ hČ =dŇ ‘Č ÉotŇ ’Ł CxyeąĂIČwČ : rqĆBĲŁ hČ =dŇ ‘Č tŇ rĆm¡ĆSĘ mĂ lĘ MkËĆŇ lĎ CxyeÌĂhČ 24

rmĆ ’Ň IąŁ wČ : oBĲ =hŇ tĎŇ yĘhĲĎ =âl hŇ U¡Ď rĂwĘ Sy’ĂŔ bĘŇ hĂ âlă wĘ hŇ SĳĆ mŁ hŇ CăĎYĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ 25

Ch’¡ĚYĎ mĘ tĂŇ âl¿ MoIěhČ hoĳĎhylĲČ MoI¡hČ tŇ B¿Ď SČ =yJĲĂ MoIŔhČ ChlăĚ kĘŇ ’Ă ÉhSĆ mŁ
âl¿ tŇ B¡Ď SČ y‘ËĂybĂŇ èĘ hČ MoIÌbČŇ C ChTĳĚ qĘ lĘ êĂ Mym¡Ă yĎ tŇ SĆ S¿Ą : hŇ dĲĆŇ vĎ BČ 26

: C’YĲĎ mĎ âl¡ wĘ TqĳŁ lĘ lĂ M‘¡ĎhĎ =NmĂ C’¿ YĘ yĲĎ y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ MoIăBČ ÉyhĂ yĘwČĲ : oBĲ =hŇ yĆhĘ yĲĂ 27

sŘ14 rm¿Ł SĘ lĂ MêĆŔ nĘ ’Č măĄ ÉhnĎ’ĎÄ =dŇ ‘Č hŇ SĳĆ mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ 28

’Chă NJĄ ţ=l‘Č ůtBĎ èČ hČ MkăĆŇ lĎ NtăČŇ nĎ ÈhoĎhyĘ=yJĲĂ C’ę rĘ : ytĲĎŇ rŁ otĲŇ wĘ yt¡ČŇ wŁ YĘ mĂ 29

’YĄ y¿Ą=l’Č wyêĎę xĘ êČ Sy’ăĂ ű CbăŇ SĘ MyĂmĳĎoy MxĆ lăĆ yè¡Ă èĂ hČ MoI¿BČ MkËĆŇ lĎ Nt¿ĄŇ nŁ
: y‘ĲĂbĂŇ èĘ hČř MoI¿BČ M‘¡ĎhĎ Ct¿Ň BĘ SĘ IĂwČ : y‘ĲĂ ybĂŇ èĘ hČ MoI¿BČ om¡ qŁ UĘ mĂ Sy’ËĂ 30

om¡ ‘Ę TČ wĘ NbĎŔ lĎ ÉdGČ ‘rČ ząĆJĘ ’Chę wĘ NmĳĎ om¡ SĘ =tŇ ’Ć l’ËĄ rĎWĘ yĂ=tŇ yřbĲĄŇ C’Ì rĘqĘ IĂwČ 31

hoĎŔhyĘ hŇ CăĎYĂ rSăĆ ’Ğ ÉrbĎŇ DĎhČ hŇ ząĆ hŇ SĆę mŁ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : SbĲĎŇ dĘŇ BĂ tŇ x¿Ă yjĂ YČ JĘ 32

MxĆ QĆęhČ =tŇ ’Ć C’ă rĘyĂ ű N‘ČmăČ lĘ MkĳĆŇ ytĄŇ rĲŁ dŇŁ lĘ tŇ rĆm¡ĆSĘ mĂ lĘ CeUĆŔ mĂ ÉrmĆ ‘ÄŁ hĎ âlą mĘ
: MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć y’¿Ă yYĂ ohĲ BĘ rBĎŔ dĘŇ UĂ BČ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć yêĂ lĘ kąČŇ ’ĹhĲĆ rSĆÄ ’Ğ
rmĆ ‘¡Ł hĎ =âlĲ mĘ hŇ UĎ S¿Ď =NtĆŇ wĘ tŇ xČŔ ’Č tŇ nĆYăĆ nĘ YĂ xqČ ť NręŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ hŇ SĆÁ mŁ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 33

rSËĆ ’ĞJĲČ : MkĲĆŇ ytĄŇ rĲŁ dŇŁ lĘ tŇ rĆm¡ĆSĘ mĂ lĘ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉotŇ ’Ł xeąČhČ wĘ NmĳĎ 34

: tŇ rĆmĲĎ SĘ mĂ lĘ tŇ d¡ĚŇ ‘ĄhĲĎ yn¿ĄpĘŇ lĂ NrËŁ hĞ’ĲČ ChxÌĄ yeĂ IČwČ hŇ SĳĆ mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ
ZrĆ’ăĆ=l’Ć M’¡Ď BŁ =dŇ ‘Č hŇ nĎŔ SĎ My‘ăĂBĎ rĘ’Č ÉNUĎ hČ =tŇ ’Ć Clą kĘŇ ’ĲĎ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ C 35

rmĆ ‘ěŁ hĎ wĘ : N‘ČnĲĎJĘ ZrĆ’¿Ć hŇ Y¡ĄqĘ =l’Ć M’Ďě BŁ =dŇ ‘Č ClŔ kĘŇ ’ĲĎ ÉNUĎ hČ =tŇ ’Ć tŇ bĆŇ SĳĎ on 36

: ’ChĲ hŇ p¡ĎŇ y’Ą hĲĎ tŇ yr¿ĂWĂ ‘Ğ
yjăĂ =l‘Č Mh¡Ć y‘ĄsĘ mČ lĘ NysËĂ =rBČ dĘŇ UĂ mĂ l’ÌĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ dČÄ ‘Ğ=lJĎ C‘sĘ IĂwČţ zy
ÉM‘ĎhĎ bŇ rĆIąĎwČ : M‘ĲĎhĎ tŇ ê¿Ł SĘ lĂ MyĂm¡Č Ny’¿ĄwĘ MydĂŔ ypĂŇ rĘBĂ ÉCnxĞ IĲČwČĲ hoĳĎhyĘ 2

hŇ SĆŔ mŁ ÉMhĆ lĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ hŇ êĳĆSĘ nĂ wĘ MyĂm¡Č Cnl¿Ď =CnřêĘ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ hŇ SĆŔ mŁ =M‘Ă
MyĂUČŔ lČ ÉM‘ĎhĎ MSąĎ ’mĎÄ YĘ IĂwČ : hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć NCi¡ nČêĘ =hŇ mČř ydĂŔ UĎ ‘Ă ÉNCbŇ yrĂêĘ =hŇ mČ 3

tŇ ym¿Ă hĎ lĘ MyĂrČŔ YĘ UĂ mĂ CntăĎŇ ylĂ ‘ĹhĲĆ ÉhEĆ hŇ UĎ ląĎ rmĆ ’Ň ŁIęwČ hŇ SĳĆ mŁ =l‘Č M‘¡ĎhĎ NlĆ I¿ĎwČ
yt’
Nkw wnl=hnĎê rybs v.2 .zy .s"tw ‘"t ,y"k ’"t Nkw =ynĄbĘ ’"s v.31 .’lm y‘ĂybĂ èĘ hČ yllhb v.30

.s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nkw =hmČC ’"s v.2 .s"tw ‘"t ,V"x ,y"k Myrpsb
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4 rmŔŁ ’Ň lĄ hoăĎhyĘ=l’Ć ÉhSĆ mŁ q‘ąČYĘ IĂwČ : ’mĲĎ ~Ď BČ yn¡ČqĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ yn¿ČBĎ =tŇ ’Ć wĘ ytËĂŇ ’Ł
5 hŇ SĆę mŁ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ynĂ lĲĚ qĎ sĘ Cř T‘¡ČmĘ dŇ o‘¿ hŇ EĳĆhČ M‘ăĎlĎ hŇ W¡Ć ‘Ĺ’ĲĆ hŇ m¿Ď

ÉoB tĎŇ yJąĂ hĂ rSĆÄ ’Ğ ìę FĘ mČ C l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄqĘ EĂmĂ ì¡Ň êĘ ’Ă xq¿ČwĘ M‘ĎŔ hĎ ynăĄpĘŇ lĂ ÉrbŇŁ ‘Ğ
6 ÈrC~hČ =l‘ĲČ ű Mè¿Ď ìŇ ynĆÄpĎŇ lĘ ždmĄ ‘Ł ynăĂnĘ hĂ : êĎkĘŇ lĲĎ hĎ wĘ ì¡Ň dĘŇ yĲĎBĘ xq¿Č r’ŔŁ yĘhČ =tŇ ’Ć

ÉNJĄ W‘Č IąČwČ M‘ĳĎhĎ hŇ tăĎŇ SĎ wĘ MyĂm¡Č CeUËĆ mĂ C’¿ YĘ yĲĎwĘ rC~ę bČŇ tĎŇ yJăĂ hĂ wĘ ůbrĄxŁ BĘ
7 hŇ bĳĎŇ yrĂmĘ C hŇ i¡Ď mČ MoqŔ UĎ hČ MSăĄ É’rĎqĘ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄqĘ zĂ yn¡Ąy‘ĄlĘ hŇ SĆŔ mŁ

hoËĎhyĘ SyÌĄhĞ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhoĎhyĘ=tŇ ’Ć MtąĎŇ iŁ nČ l‘ČÄ wĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ű bŇ yrăĂ=l‘Č
: NyĂ’ĲĎ =M’Ă CnB¡Ą rĘqĂ BĘ

8, 9 hŇ SąĆ mŁ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MdĲĂŇ ypĂŇ rĘBĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=M‘Ă MxĆ Q¿Ď IĂwČ qlĳĄ mĎ ‘Ğ ’b¡ŇŁ IĎwČ
ykąĂŇ nŁ ’ĲĎ rxĎę mĎ qlĳĄ mĎ ‘ĞBĲČ MxăĄ QĎ hĂ ’Y¡Ą wĘ MySĂŔ nĎ’Ğ CnlăĎ =rxČ BĘ É‘ČSĚÄ ohyĘ=l’Ć

10 ‘ČSĚę ohyĘ W‘Č IăČwČ : ydĲĂŇ yĎBĘ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ hŇ F¿Ą mČ C hŇ ‘ĎŔ bĘŇ GĂ hČ S’Ň răŁ =l‘Č Éb~Ď nĂ
Cl¡ ‘Ď rCxŔ wĘ NrăŁ hĞ’ĲČř ÉhSĆ mŁ C qlĳĄ mĎ ‘ĞBĲČ Mx¡Ą QĎ hĂ lĘ hŇ SĆŔ mŁ Éol=rmČ ’ĲĎ rSąĆ ’ĞJĲČ

11 l’ĳĄ rĎWĘ yĂ rbăČŇ gĎŇ wĘ od¡Ň yĎř hŇ SËĆ mŁ Myr¿ĂyĎ rSĆÄ ’ĞJĲČ hŇ yĎęhĎ wĘ : hŇ ‘ĲĎbĘŇ GĂ hČ S’Ň r¿Ł
12 NbĆŇ ’ËĆ =CxqĘ IĂwČ MydĂŔ bĄŇ JĘ ÉhSĆ mŁ ydąĄŇ ywĂ : qlĲĄ mĎ ‘Ğ rb¿ČŇ gĎŇ wĘ od¡Ň yĎř xČ ynËĂyĎ rS¿Ć ’ĞkĲČŇ wĘ

ÉdxĎ ’Ć hŇ EąĆmĂ wydĎę yĎbĘŇ CkăŇ mĘ êĲĎ rCxÁ wĘ NrÄŁ hĞ’ĲČ wĘ hĎ ylĳĆ‘Ď bŇ SĆ IăĄwČ wyê¡ĎxĘ tČŇ CmyW¿Ă IĎwČ
13 ‘ČSËĚ ohyĘ SŁlÌ xĞ IĲČwČ : SmĆ èĲĎ hČ ’B¿Ł =dŇ ‘Č hŇ n¡Ď Cm’Ĺ wydËĎŇ yĎ yh¿Ă yĘwČ dŇ xĎŔ ’Ć hŇ EăĆmĂ C

: bŇ rĆxĲĎ =ypĂŇ lĘ oU¡ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ ql¿Ą mĎ ‘Ğ=tŇ ’Ć
14 ynăĄzĘ’Ď BĘ MyW¡Ă wĘ rpĆŇ iĄŔ BČ ÉNorJĎ zĂ tŇ ’Ň ząŁ bŇ tÄŁ JĘ hŇ SĆę mŁ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
15 NbĆŇ I¿ĂwČ : MyĂmĲĎ èĎ hČ tŇ xČ ê¡ČmĂ qlĄŔ mĎ ‘Ğ rkĆŇ zăĄř =tŇ ’Ć ÉhxĆ mĘ ’Ć hŇ xąŁ mĎř =yJĲĂ ‘ČSĳĚ ohyĘ
16 HyĎŔ śsJăĄ =l‘Č ÉdyĎ=yJĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : yiĲĂ nĂ ű ho¿ĎhyĘ om¡ SĘ ’r¿ĎqĘ IĂwČ xČ BĳĄ zĘmĂ hŇ S¡Ć mŁ

: rDĲŁ rD¡Ł mĂ qlĳĄ mĎ ‘ĞBĲČ ho¡ĎhylĲČ hŇ m¿Ď xĎ lĘ mĂ
‘mVyw
l"Y v.11 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw NrŁ hĞ’Č wĘ ’"s v.10 .yrq ynĂlĚqĎsĘ yĂ bytk ynĂlĚqĎsĘ C y‘drhnl ,y’br‘ml Nk v.4

’"s ,w"Tdw b"yd ,’"yd ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.14 .yrq oxmĎ v.14 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw wydĎyĎ = wdĎyĎ
,d"dx ,g"dx ,b"d ,b"dx ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nylm Nyrt Nk v.16 .d"ydw h"dx ,g"d ,b"d Nkw lwgs rkĆzĆ
snĄ l"nw ,y’br‘ml Nkw ’dx hlm hyĎsĘ JĄ tYqmb ,y’xndml Nkw w"Td ,d"yd ,b"yd ,w"dx ,’"yd ,w"d ,h"dx ,g"d
Myrdsw .z"Tq Myqwspw .hnwm’ dy Nk ’Ymn w"Tdb , h’ns [13:17—17:16] hVrph MV v.16 .HyĎ
Mylmw .[16:28] Mtn’m hn’=d‘ ,[16:4] ryTmm ynnh ,[14:15] q‘Yt=hm Mdqwmh rdsh MwlVt ,yYxw ,+g
,[15:13] tl’g wz=M‘ +b Mypwlxw .hVlVw MyrV‘w tw’m ‘br’w Mypl’ tVV twytw’w .’Ł pŁ w tw’m VVw Pl’
’lbw .’y‘gb =t’ĲĆ n"bw ’y‘g ’lb =t’Ć ’rwq ’"b ,[16:12] tnwlt=t’ ,yprb n"bw ,Vgdb êĎlĘ ’Ď GĎ ’rwq ’"b
.[17:6] rwYh=l‘ĲČ ,[15:26] lxmh=OĲĎ ,[15:17] Ktlxn rhĲČBĘ ,[15:2] whwn’Č wĲĘ yl’ hz ,[15:1] hVm=ySĲĂ yĎ z’ Pwlx
yy+y ,[14:21] y"y Klwyw ,[13:18] bsyw +w twqspw .[16:7] wnwlt ,[16:2] wnylyw +whk ynVw .Mwy dŁ mŁ hymy rpsmw

.[17:15] ysn ,[17:6] rwYh l‘ ,[16:5] Mwy Mwy ,[15:18] Klmy
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ÉMyhĂ Łl’Ĺ hŇ WąĎ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ=lJĎ žt’Ą hŇ SĆŔ mŁ NtăĄŇ xŁ ÉNyĎdĘŇ mĂ NhąĄ kŇŁ orÄ tĘŇ yĂ ‘mČÂSĘ IĂwČ+p5, sŘ15 xy
: MyĂrĲĎYĘ UĂř mĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć hoËĎhyĘ ’yYÌĂoh=yJĲĂ oUĳ ‘Č l’¡Ą rĎWĘ yĂlĘ CĲ hŇ SĆŔ mŁ lĘ
: hĎ yxĲĆ CQSĂ rx¡Č ’Č hŇ SĳĆ mŁ tŇ SĆ ’ăĄ hŇ r¡ĎjŁ YĂ =tŇ ’Ć hŇ SĆŔ mŁ NtăĄŇ xŁ ÉortĘŇ yĂ xuČę IĂwČ 2

ytĂŇ yyĂŔhĎ rGăĄ rmČŔ ’Ď yJăĂ MSŔŁ rĘGĲĄ ÉdxĎ ’Ć hĲĎ MSąĄ rSĆÄ ’Ğ hĎ ynĳĆbĎŇ ynăĄSĘ tŇ ’¡Ą wĘ 3

yrĂŔ zĘ‘ĆBĘ ÉybĂŇ ’Ď yhąĄŁl’Ĺ=yJĲĂ rzĆ‘ĳĆylĂ ’Ĺ dŇ x¡Ď ’Ć hĲĎ MS¿Ą wĘ : hŇ IĲĎrĂkĘŇ nĎ ZrĆ’¡ĆBĘ 4

oê¡SĘ ’Ă wĘ wyn¿ĎbĎŇ C hŇ SËĆ mŁ Nt¿ĄŇ xŁ orÄ tĘŇ yĂ ’bÂŁ IĎwČ : hŇ ‘ĲŁ rĘjČ bŇ rĆx¿ĆmĄ ynĂ l¡Ą ~Ăř IČwČ 5

: MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ rh¿Č MS¡Ď hŇ n¿ĆxŁ ’ChË =rSĆ ’Ğ rBĎę dĘŇ UĂ hČ =l’Ćř hŇ SĳĆ mŁ =l’Ć
hĎ yn¡ĆbĎŇ yn¿ĄSĘ C ìŔ êĘ SĘ ’ĂÄ wĘ ìŇ ylĳĆ’Ą ’BăĎ or¡tĘŇ yĂ ì¿Ň nĘ tĆŇ xĲŁ ynËĂ’Ğř hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ 6

Cl¿ ’ĞSĘ IĂwČ olŔ =qèČ IĲĂwČ ÉCxêČÄ SĘ IĂwČ onętĘŇ xĲŁ tŇ ’Ň răČqĘ lĂ hŇ SĆÁ mŁ ’YĄÄ IĄwČ : HUĲĎ ‘Ă 7

žt’Ą onŔ tĘŇ xăŁ lĘ ÉhSĆ mŁ rjąĄsČ yĘwČ : hŇ lĎ hĹ’ĲŁ hĎ C’b¡ŇŁ IĎwČ Molĳ SĎ lĘ Ch‘¡ĄrĄlĘ =Sy’ĲĂ 8

tŇ ’ąĄ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ dăŇŁ o’ř l‘¡Č MyĂrČŔ YĘ mĂ lĘ C hŇ ‘ăŁ rĘpČŇ lĘ ÉhoĎhyĘ hŇ WąĎ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ=lJĎ
orŔ tĘŇ yĂ DĘxČ IăĂwČ : hoĲĎhyĘ Ml¡Ą ~Ă IČwČ ëŇ rĆDĆŔ BČ MtČŇ ’ăĎ YĎ mĘ rSăĆ ’Ğ Éh’Ď lĎ êĘ hČ =lJĎ 9

dŇ I¿ČmĂ ol¡ř y~Ă hĂ rS¿Ć ’Ğ l’ĳĄ rĎWĘ yĂlĘ ho¡ĎhyĘ hŇ W¿Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ hŇ bĎŔ oFhČ =lJĎ l‘Č ť
dŇ I¿ČmĂ MkËĆŇ tĘŇ ’Ć ly~¿Ă hĂ rSĆÄ ’Ğ hoĎŔhř yĘ ëŇ CrăBĎ ůortĘŇ yĂ ÈrmĆ ’Ň IŁ wČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ 10

: MyĂrĲĎYĘ mĂ =dŇ yČ tŇ xČ ê¡ČmĂ M‘ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć É ly~Ă hĂ rSąĆ ’Ğ hŇ ‘ĳŁ rĘjČ dŇ IăČmĂ C MyĂr¡ČYĘ mĂ
rS¿Ć ’Ğ rbĎŔ DĎbČŇ yJăĂ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ =lJĎ mĂ ho¡ĎhyĘ lod¿Ň gĎŇ=yJĲĂ yêĂ ‘Ę dČŔ yĎ hŇ êăĎ ‘Č 11

MyhĳĂ Łl’Ň lĲĄ Myx¡Ă bĎŇ zĘC hŇ l¿Ď ‘Ł hŇ SËĆ mŁ Nt¿ĄŇ xŁ orÄ tĘŇ yĂ xuČÂ IĂwČ : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ Cd¡Ň zĎ 12

hŇ S¡Ć mŁ Nt¿ĄŇ xŁ =M‘Ă MxĆ lËĆ =lkĎŇ ’ĹlĲĆ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄqĘ zĂ ű lkăŇŁ wĘ NrÁŁ hĞ’ĲČ ’bÄŁ IĎwČ
M‘ĳĎhĎ =tŇ ’Ć TjăŁ SĘ lĂ hŇ S¡Ć mŁ bŇ SĆ I¿ĄwČ tŇ rĎŔ xĽUĲĎ mĲĂ ÉyhĂ yĘwČĲ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ yn¿ĄpĘŇ lĂ 13

hŇ SĆŔ mŁ NtăĄŇ xŁ É’rĘIČwČ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Čř rqĆB¡Ł hČ =NmĂ hŇ SĆŔ mŁ =l‘Č ÉM‘ĎhĎ dŇ mąŁ ‘ĞIĲČwČ 14

rSĆÄ ’Ğ ÉhEĆhČ rbąĎŇ DĎhČ =hŇ mĲĎ rmĆ ’Ň ŁIęwČ M‘ĳĎlĎ hŇ W¡Ć ‘Ł ’Ch¿ =rSĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ
bŇ ~¿Ď nĂ M‘ËĎhĎ =lkĎŇ wĘ ìŇ DĆŔ bČŇ lĘ ÉbSĄ oy hŇ êąĎ’Č ‘Č CDę mČ M‘ĎŔ lĎ ÉhWĆ ‘Ł hŇ êąĎ’Č
Kyl‘
yhy Nypyswm MyznkV’w ,Mydrpsh ghnmk g"y qwsp d‘ +’ qwsp +w hy‘Vyb twm tnVb hrTph v.1 .xy
.+’ ’"k rbdmb Nyy‘ : ‘ybr ‘mČęSĘ IĂwČ ynys v.1 .+w +h qwsp +T ,+w qwsp d‘ +’ qwsp +z hy‘Vyb zx’ ymyb
,d"dx ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb ‘ybrb Nk v.5 .’lm ynĂlĄ y~Ă IČwČ yllhb v.4 .MyĂrĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ rybs v.1

q"zb rBĎŔ dĘUĂ hČ=l’Ć ’"sw ,rBĎŔ dĘUĂ hČÄ=l’Ć w’ d"ydw b"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx Nkw q"z ’TVp rBĎŔ dĘUĂ hČ=l’ĆÄ ’"s ,g"d
Nyy‘ : s"tw ‘"t ,V"x Nkw heĄhĂ ’"s v.6 .lwdg Pqzb ynys hyl‘ rsmnw w"Td Nkw rBĎě dĘUĂ hČ=l’Ć tYqmb ,dbl
rybs v.9 .b"d Nkw rsxd rsx tdŁ ’Ł ’"sw ,V"x Nkw tod’Ł ymlVwry ,yllhb Nk v.8 .+b x"m tyV’rb
hoĎęhyĘ ’"s ,’"dw y"k Myrps bwrb Nkw q"z wxyryb Nk v.10 .s"tw ‘"t Nkw yrqw bytk MlĎ y~Ă hĂ ’"s ,MlĎ y~Ă hĂ

.s"tw V"x ,b"d Nkw =d‘ČwĘ ’"s v.13 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx ,g"d ,b"d Nkw ‘ybr



18. 15–19. 4 wrty 119

15 ylËČ ’Ą ’b¿ŇŁ yĎ=yJĲĂ onĳtĘŇ xĲŁ lĘ hŇ S¡Ć mŁ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : bŇ rĆ‘ĲĎ=dŇ ‘Čř rqĆB¿Ł =NmĂ ìŇ yl¡Ć ‘Ď
16 yêĂŔ TĘ pČŇ SăĎ wĘ ylČŔ ’Ą ’ř BăĎ ÉrbĎŇ DĎ MhąĆ lĎ hŇ yĆÄhĘ yĲĂ=yJĂ : MyhĲĂ Łl’Ĺ Sr¿Ł dĘŇ lĂ M‘¡ĎhĎ

: wytĲĎŇ rŁ oêĲ =tŇ ’Ć wĘ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ yu¿ĄxĚ =tŇ ’Ć yêËĂ ‘Ę dČŇ ohĲ wĘ Ch‘ĳĄrĄ NybăĄŇ C Sy’¡Ă NyB¿Ą
17 : hŇ WĲĆ ‘Ł hŇ ê¡Ď’Č rS¿Ć ’Ğ rbĎŔ DĎhČ ÉboT=âl wylĳĎ’Ą hŇ S¡Ć mŁ Nt¿ĄŇ xŁ rmĆ ’Ň IËŁ wČ
18 ÉìUĘ mĂ dŇ bąĄŇ kĎŇ =yJĲĂ ëŇ UĳĎ ‘Ă rSăĆ ’Ğ hŇ E¡ĆhČ M‘¿ĎhĎ =MGČ hŇ êĎě ’Č =MGČ lBŔŁ êĂ lbăŇŁ nĎ
19 ìŔ YĘ ‘ăĎy’Ă ÉylĂ qŁ BĘ ‘mąČ SĘ hŇ êĎÂ‘Č : ìŇ DĲĆbČŇ lĘ ChŁW¡ ‘Ğ lk¿ČŇ CtŇ =âlĲ rbĎŔ DĎhČ

t¿ĎŇ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ lCmť M‘Ďę lĎ hŇ êăĎ’Č hŇ yÌĄhĹ ëŇ UĳĎ ‘Ă Myh¡Ă Łl’Ĺ yh¿Ă ywĂ
20 Myu¡ĂxĚhĲČ =tŇ ’Ć MhĆŔ tĘŇ ’Ć hŇ êăĎrĘhČ zĘhĂ wĘ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ =l’Ć Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć hŇ êËĎ’Č

hŇ W¡Ć ‘ĞUĲČ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ HbĎŔ CkŇ lĘ yăĄř ÉërĆDĆÄ hČ =tŇ ’Ć MhĆę lĎ êăĎ ‘Ę dČŇ ohĲ wĘ tŇ rĳŁ oêhČ =tŇ ’Ć wĘ
21 MyhËĂ Łl’Ĺ y’ÌĄrĘyĂ lyĂxČÁ =ySĄ nĘ ’Č M‘ĎhĎ ţ=lJĎ mĂ hŇ zăĆxĹtĲĆŇ hŇ êăĎ’Č wĘ : NCWĲ ‘ĞyĲČ rS¿Ć ’Ğ

tŇ o’Ŕ mĄ yrăĄř WĎ ÉMypĂŇ lĎ ’Ğ yrąĄWĎ MhĆę lĄ ‘Ğ êăĎmĘ WČ wĘ ‘YČ bĳĎŇ y’Ą nĘŁWă tŇ m¡Ć ’Ĺ yS¿Ą nĘ ’Č
22 hŇ yĎÂhĎ wĘ ůt‘Ą=lkĎŇ BĘ ÈM‘ĎhĎ =tŇ ’Ć CTă pĘŇ SĲĎ wĘ : tŇ rĲŁ WĎ ‘Ğ yr¿ĄWĎ wĘ Myè¡Ă mĂ xĞ yr¿ĄWĎ

MhĳĄ =CTjĘ SĘ yĂ NT¡Ł uĎ hČ rb¿ĎŇ DĎhČ =lkĎŇ wĘ ìŇ ylĆŔ ’Ą C’ybăĂŇ yĎ É ldŇŁ GĎhČ rbąĎŇ DĎhČ =lJĎ
23 ìăŇ CĘYĂ wĘ hŇ WĆŔ ‘ĞêĲČ ÉhEĆhČ rbąĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć M’ăĂ : ëŇ êĲĎ ’Ă C’¡ WĘ nĲĎ wĘ ìŇ ylĆŔ ‘ĎmĲĄ É lqĄhĎ wĘ

: MolĲ SĎ bĘŇ ’b¿ŇŁ yĎ om¡ qŁ mĘ =l‘Č hŇ EĆŔhČ M‘ăĎhĎ =lJĎ ÉMgČŇ wĘř dŇ mĳŁ ‘Ğ ê¡ĎlĘ kĎŇ yĲĎwĘ MyhĂŔ Łl’Ĺ
24, 25 hŇ SąĆ mŁ rxČÄ bĘŇ IĂwČ : rmĲĎ ’Ď rS¿Ć ’Ğ lJ¡Ł W‘Č IČěwČ onĳtĘŇ xĲŁ loqă lĘ hŇ S¡Ć mŁ ‘m¿Č SĘ IĂwČ

yrąĄWĎ M‘ĳĎhĎ =l‘Č MyS¡Ă ’Ň rĎ MtËĎŇ ’Ł Nê¿Ą IĂwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lJĎ mĂ É lyĂxČÄ =ySĄ nĘ ’Č
26 M‘¡ĎhĎ =tŇ ’Ć CT¿ pĘŇ SĲĎ wĘ : tŇ rĲŁ WĎ ‘Ğ yr¿ĄWĎ wĘ Myè¡Ă mĂ xĞ yr¿ĄWĎ tŇ o’Ŕ mĄ yrăĄWĎ ÉMypĂŇ lĎ ’Ğ

rb¿ĎŇ DĎhČ =lkĎŇ wĘ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć NC’ă ybĂŇ yĘ ÉhSĆ uĎ hČ rbąĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć tŇ ‘ĳĄ=lkĎŇ BĘ
27 : oYĲ rĘ’Č =l’Ć ol¡ ëŇ lĆ I¿ĄwČ onĳtĘŇ xĲŁ =tŇ ’Ć hŇ S¡Ć mŁ xQ¿Č SČ yĘwČ : MhĲĄ CT¿ CjSĘ yĂ NT¡Ł uĎ hČ

Ty hŇ EĆŔhČ MoIăBČ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ ’Ň Y¿Ą lĘ ySĂŔ ylĂ èĘ hČ ÉSdĆŇ xÄŁ BČ
2 Cn¡xĞ IĲČwČĲ ynČŔ ysĂ rBăČ dĘŇ mĂ ÉC’bÄŁ IĎwČ MyřdĂę ypĂŇ rĘmĲĄ C‘ăsĘ IĂwČ : ynĲĎ ysĂ rB¿Č dĘŇ mĂ C’B¡Ď
3 MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ =l’Ć hŇ l¡Ď ‘Ď hŇ S¿Ć mŁ C : rhĲĎ hĎ dŇ gĆŇ n¿Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ MS¿Ď =NxČ IĲĂwČ rBĳĎdĘŇ UĂ BČ

bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ tŇ ybăĄŇ lĘ ÉrmČ ’Ň tŇŁ hŇ JąŁ rmŔŁ ’Ň lĄ rhăĎ hĎ =NmĂ ÉhoĎhyĘ wyląĎ ’Ą ’rĎÄ qĘ IĂwČ
4 ’vąĎ ’Ć wĲĎ MyĂrĳĎYĘ mĂ lĘř ytĂŇ yW¡Ă ‘Ď rS¿Ć ’Ğ MtĆŔ y’Ă rĘ MêăĆ’Č : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ dŇ yG¡ĄtČŇ wĘ

Mkt’
Nk v.20 .‘"t Nk C’bĎ C w’ ,s"tw V"x Nkw C’BĎ = ’ĚBĎ = ’BĎ l"Y v.16 .s"tw V"x Nkw =d‘ČwĘ ’"s v.14

.MGČ rybs v.23 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw yrĄWĎ wĘ ’"s v.21 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw wkly=rSĆ ’Ğ ’"s ,hgwmb
.MyĂrĎYĘ mĂ BĘ ’"s v.4 .b"d Nkw rsx MdĂypĂ rĘmĄ ymlVwry ,yllhb Nk v.2 .Ty
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‘Č omąř SĎ =M’Ă hŇ êĎę ‘Č wĘ : ylĲĎ ’Ą Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć ’b¿ĂŇ ’Ď wĲĎ MyrĂŔ SĎ nĘ ypăĄŇ nĘ JČ =l‘Č ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć 5

=lJĎ mĂ ÉhQĎ gĚŇsĘ yląĂ MtĆŇ yyĂÄhĘ wĲĂ ytĳĂŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć Mê¡ĆrĘmČ SĘ C ylĂŔ qŁ BĘ ÉC‘mĘ SĘ êĂ
śsŘ16 yogăŇ wĘ Myn¡ĂhĞJĲŁ tŇ kĆŇ l¿Ć mĘ mČ ylËĂ =CyhĘ êĲĂ MêÌĆ’Č wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lJĎ yl¡Ă =yJĂ MyUĂŔ ‘ČhăĎ 6

hŇ SĆŔ mŁ ’băŇŁ IĎwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =l’Ć rB¡Ą dČŇ êĘ rS¿Ć ’Ğ MyrĂŔ bĎŇ DĘhČ hŇ QĆ ’Ą ť SodĳŇ qĎ 7

rS¿Ć ’Ğ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’Ą ť MhĆę ynĄpĘŇ lĂ MWĆ IăĎwČ M‘ĳĎhĎ ynăĄqĘ zĂlĘ ’r¡ĎqĘ IĂwČ
ho¡ĎhyĘ rB¿Ć DĂ=rSĆ ’Ğ lJËŁ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ ÉwDĎxĘ yČ M‘ąĎhĎ =lkĎŇ CnÄ‘ĞIĲČwČ : hoĲĎhyĘ ChC¡ĎYĂ 8

hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hoĲĎhyĘ=l’Ć M‘¡ĎhĎ yr¿ĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć hŇ SËĆ mŁ bŇ SĆ IÌĎwČ hŇ WĳĆ ‘ĞnĲČ 9

ÉM‘ĎhĎ ‘mąČ SĘ yĂ rCbÂ ‘ĞBĲČ ůNnĎ‘ĎhĲĆ bŇ ‘ăČBĘ ÈìylĆ ’Ą ’BăĎ ykĂÁ nŁ ’ĲĎ hŇ eĄÄhĂ hŇ SĆę mŁ =l’Ć
M‘¡ĎhĎ yr¿ĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć hŇ SËĆ mŁ dŇ G¿ĄIČwČ MlĳĎ o‘lĘ CnymăĂ ’Ğ yĲČ ì¡Ň BĘ =MgČŇ wĘ ëŇ UĎŔ ‘Ă yrăĂBĘ dČŇ BĘ
MoI¡hČ Mê¿ĎSĘ DČqĂ wĘ M‘ĎŔ hĎ =l’Ć ëŇ ăĄl ÉhSĆ mŁ =l’Ć hoąĎhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hoĲĎhyĘ=l’Ć 10

MoIăBČ ű yJăĂ ySĳĂ ylĂ èĘ hČ MoIălČ Myn¡ĂkŇŁ nĘ Cy¿hĎ wĘ : MtĲĎŇ ŁlmĘ WĂ Cs¡ BĘ kĂŇ wĘ rxĳĎmĎ C 11

êąĎlĘ BČ gĘŇhĂ wĘ : ynĲĎ ysĂ rh¿Č =l‘Č M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ yn¿Ąy‘ĄlĘ hoËĎhyĘ dŇ rÌĄyĄ ySĂę ylĂ èĘ hČ 12

ChYĳĄqĎ BĘ ‘ČgăŇŁ nĘ C rh¡Ď BĎ tŇ ol¿ ‘Ğ MkËĆŇ lĎ Cr¿mĘ èĲĎ hĂ rmŔŁ ’Ň lĄ bŇ ybăĂŇ sĎ ÉM‘ĎhĎ =tŇ ’Ć
É lqĄiĎ yĂ loqąsĎ =yJĲĂ dŇ yĎę oBÁ ‘GČÄtĂŇ =âlĲ : tŇ mĲĎ Cy tŇ om¿ rh¡Ď BĎ ‘Čg¿ĄŇ eŁ hČ =lJĎ 13

lbĄŔ IŁ hČ ÉëSŁ mĘ BĂ hŇ yĳĆxĘ yĲĂ âlă Sy’¡Ă =M’Ă hŇ m¿Ď hĄ BĘ =M’Ă hŇ rĆŔ IĎyĂ hŇ răŁ yĎř=o’Ĳ
=tŇ ’Ć ÉSDĄqČ yĘwČ M‘ĳĎhĎ =l’Ć rh¡Ď hĎ =NmĂ hŇ SËĆ mŁ dŇ rĆIÌĄwČ : rhĲĎ bĎŇ Cl¿ ‘ĞyĲČ hŇ UĎ h¡Ą 14

tŇ SĆ Łlă SĘ lĂ Myn¡ĂkŇŁ nĘ Cy¿hĹ M‘ĎŔ hĎ =l’Ć ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MtĲĎŇ ŁlmĘ WĂ Cs¡ BĘ kČŇ yĘwČĲ M‘ĎŔ hĎ 15

rqĆBęŁ hČ tŇ yăŁ hĘ BĲĂ ySĂÁ ylĂ èĘ hČ MoIÄbČŇ žyhĂ yĘwČ : hŇ èĲĎ ’Ă =l’Ć CS¡ GĘ êĂ =l’ĲČ MymĳĂ yĎ 16

dŇ ’ĳŁ mĘ qzăĎxĎ rp¡ĎŇ SŁ lq¿Ł wĘ rhĎŔ hĎ =l‘Č ÉdbĄŇ JĎ NąĎn‘Ď wĘ MyqĂÁ rĎbĘŇ C tŇ ŁlÄqŁ žyhĂ yĘwČ
tŇ ’Ň r¿ČqĘ lĂ M‘ËĎhĎ =tŇ ’Ć hŇ SÌĆ mŁ ’YĄÄ oIwČ : hŇ nĲĆxĞUĲČ BĲČ rS¿Ć ’Ğ M‘¡ĎhĎ =lJĎ dŇ r¿ČxĹIĲĆwČ 17

NSăČ ‘Ď ÉynČ ysĂ rhąČ wĘ : rhĲĎ hĎ tŇ yê¿Ă xĘ tČŇ BĘ Cb¡Ň ~Ę yČtĘŇ IĲĂwČ hŇ nĳĆxĞUĲČ hĲČ =NmĂ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ 18

NSĎŔ bĘŇ JĂ hČ NSĆ ‘ăĆJĘ ÉonSĎ ‘Ğ l‘Č IąČwČ S’ĳĄ BĎ ho¡ĎhyĘ wylËĎ ‘Ď dŇ r¿ČyĎ rSĆÄ ’Ğ ynĄjĘ mĂ ţ oQŔ JĚ
hŇ SăĆ mŁ dŇ ’ĳŁ mĘ qzăĄxĎ wĘ ëŇ ¡Ąloh rpĎŔ èŁ hČř loqă ÉyhĂ yĘwČĲ : dŇ ’ĲŁ mĘ rh¡Ď hĎ =lJĎ dŇ r¿ČxĹIĲĆwČ 19

S’Ň răŁ =l’Ć yn¡ČysĂ rh¿Č =l‘Č hoËĎhyĘ dŇ rĆIÌĄwČ : loqĲ bĘŇ Cen¿Ć‘ĞyĲČ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ wĘ rBĄŔ dČŇ yĘ 20

rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ SĲĆ mŁ l‘Č I¿ČwČ rh¡Ď hĎ S’Ň r¿Ł =l’Ć hŇ SËĆ mŁ lĘ hoÌĎhyĘ ’rĎÄ qĘ IĂwČ rhĳĎhĎ 21

tŇ o’Ŕ rĘlĂ ÉhoĎhyĘ=l’Ć Csą rĘhĆ yĲĆ=NjĆ M‘ĳĎBĎ dŇ ‘ăĄhĎ dŇ r¡Ą hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ
CSDĳĎqČ tĘŇ yĂ ho¡ĎhyĘ=l’Ć MyS¿Ă GĎeĂ hČ MynËĂhĞJĲŁ hČ MgÌČŇ wĘ : bŇ rĲĎ CeU¡Ć mĂ lp¿ČŇ nĎ wĘ 22

Zrpy=Np
’"s v.19 .yrq oryĎ v.13 rds N’k Ny’ ’"sb v.6 .b"d Nkw rsx ‘ČmŁ SĎ ymlVwry ,yllhb Nk v.5

.b"d Nkw ’lm rpĎ oèhČ
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23 M‘ĎŔ hĎ lkăČŇ Cy=âlĲ hoĎŔhyĘ=l’Ć ÉhSĆ mŁ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hoĲĎhyĘ Mh¡Ć BĎ Zr¿Ł pĘŇ yĂ=NjĆ
=tŇ ’Ć lB¿Ą gĘŇhČ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉCnBĎÄ hŇ tĎŇ dąŇŁ ‘ĄhĲČ hŇ êĎÂ’Č =yJĲĂ ynĳĎysĂ rhăČ =l’Ć tŇ Łl¡ ‘ĞlĲČ

24 NrăŁ hĞ’ĲČ wĘ hŇ ê¡Ď’Č tĎŇ yl¿Ă ‘Ď wĘ dŇ rĄŔ =ëŇ lĆ ÉhoĎhyĘ wyląĎ ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : oêĲ SĘ DČqĂ wĘ rh¡Ď hĎ
=ZrĎpĘŇ yĂ=NjĆ ho¡ĎhyĘ=l’Ć tŇ Łl¿ ‘ĞlĲČ CsË rĘhĆ yĲĆ=l’Č M‘Ďę hĎ wĘ MynăĂhĞJĲŁ hČ wĘ ëŇ UĳĎ ‘Ă

25 : MhĲĆ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ M‘ĳĎhĎ =l’Ć hŇ S¡Ć mŁ dŇ rĆI¿ĄwČ : MBĲĎ
k : rmĲŁ ’Ň lĄ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myr¿ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’ËĄ MyhĂŔ Łl’Ĺ rBăĄ dČŇ yĘwČ
2 tŇ yăB¿ĄmĂ MyĂr¡ČÁ YĘ mĂ ZrĆ’¿ĆÄ mĄ žìytËĂŇ ’Ň YĄ ohĲ răSÌĆ ’Ğ ìŇ yhĳĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ Éyk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ

3, 4 hŇ WăĆÄ ‘ĞtĲČŇ =âălĲ : yČnĲĎę jĎ =l‘Č Myr¡ĂÁ xĄ ’Ğ Myh¿ĂÄ Łl’Ĺ žìË lĘ hŇăy¿ĆhĘ yĲĂř=âălĲ : MydĲĂę bĎŇ ‘Ğ
ZrĆ’¡ĎÄ BĎ žrS¿Ć ’Ğ wĲČ l‘ČÃUČŔ mĂ ű ÉMyĂmăČÄ èĎ BČ răSąĆ ’Ğ hŇÃnĎŔ CmêĘ =lkĎŇ wĘ űÉ lsĆ păĆÄ ăì¿Ň QĘŇ

5 âlă wĘ ÈMh¡Ć lĎ hŇăw¿ĆxĞêĲČSĘ tĂŇ =âlĲ : ZrĆ’ĲĎę lĎ tŇ xČăê¿ČmĂ ű MyĂăU¡ČBČ rS¿Ć ’Ğ wĲČ tŇ xČ êĳĎÁ mĂ
MynËĂBĎ =l‘Č tŇ bÌŇŁ ’Ď NwÄŁ ‘Ğ dŇ qĄjŁ ţ ’eĎŔ qČ l’ăĄ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ ykĂÂ nŁ ’ĲĎ yJăĂ ůMdĳĄŇ bĘŇ ‘ĎtĲĎŇ

6 yb¡ČŇ hĞ’ĲŁ lĘ MypĳĂŔ lĎ ’ĞlĲČ ÉdsĆ x¡ĆÄ hŇ WĆ ą‘¿Ł wĘ : yĳ’ĲĎ nĘŁWĲ lĘ My‘¡ĂBĄ rĂ=l‘Č wĘ MyS¿Ă QĄ SĂ =l‘Č
7 ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=Mř SĲĄ =tŇ ’Ć ’vËĎ tĂŇ âl¿ : ytĲĎŇ wŁ YĘ mĂ yr¿ĄmĘ SĲŁ lĘ C

: ’wĘèĲĎ lČ om¡ SĘ =tŇ ’Ć ’v¿Ď yĂ=rSĆ ’Ğ tŇ ’ËĄ hoĎŔhyĘ ÉhuĆ nČ yĘ âlą yJăĂ ’wĘèĳĎ lČ

8, 9 tĎŇ yăW¡Ă ‘Ď wĘ ÈdbŔŁ ‘ĞêĲČ ÉMymăĂ yĎ tŇ SĆ ăSąĄ : oSĲę DĘqČ lĘ tŇ B¡ĎÁ èČ hČ Moy¿Ä=tŇ ’Ć žrokËŇ zĎ
10 hŇ WăĆÄ ‘ĞtĲČŇ =âlă ìŇ yhĳĆę Łl’Ĺ hoăĎhylĲČ ű tŇăB¡Ď SČ yÁ‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ ÉMoyÄwĘ : ůìêĲĆkĘŇ ’Ň lČ mĘ =lJĎ

Éì¡Ň rĘgĲĄŇ wĘ ìŇŔêĆę mĘ hĆ bĘŇ C ÉìÁ tĘŇ mĲĎ ’Ğ wĲČ ÉìąŇ DĘbĘŇ ‘Čř ìŇ êĆę bĂŇ Cţ ìăŇ nĘ bĂŇ C ű hŇ êăĎ’Č hŇÃkĎÁ ’Ň lĎ mĘ =lkĎŇ
11 MyĂmăČèĎ hČ =tŇ ’Ć hoĎÁhyĘ hŇ WĎÄ ‘Ď žMymĂ yĎ=tŇ SĆ SĲĄ yJăĂ : ìŇ yrĲĆŔ ‘ĎSĘ BĂ răS¿Ć ’Ğ

y‘ĳĂybĂŇ èĘ hČ MoIăBČ xnČ I¡ĎwČ MBĎŔ =rSĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉMIĎhČ =tŇ ’Ćř ZrĆ’Ďę hĎ =tŇ ’Ć wĘ
: ChSĲĄ DĘqČ yĘwČĲ tŇ B¡Ď èČ hČ Moy¿=tŇ ’Ć hoËĎhyĘ ëŇ rÌČBĄ NJĄę =l‘Č

12 hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ l‘Č ť ìŇ ymĆŔ yĎ NCkăŇ rĂ’Ğ yĲČ ÉN‘ČmČÄ lĘ ìŇ UĳĆ ’Ă =tŇ ’Ć wĘ ìŇ yb¡ĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć dŇ B¿Ą JČ
13 : xĲĎ Y¡Č rĘêĂŇ â¡l¿ř : ëŇ lĲĎ Nt¿ĄŇ nŁ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rSĆ ’Ğ

: bŇ nĲŔŁ gĘŇêĂŇ âăl¡ : PŇ Ĳ’ĳĎnĘ êĂŇ âăl¡
14 tŇ yBăĄ dŇ m¡Ł xĘ tČŇ âl¿ : rqĆSĲĎ dŇ ‘¿Ą ì¡Ň ‘ĞrĲĄbĘŇ hŇ n¿Ć‘ĞtĲČŇ =âl

K‘r

.y"tw g"d ,d"dx ,g"dx Nkw ìDĘbĘ ‘ČwĘ ’"s v.10 . =MSĆ ’"s v.7 .hyĲĆhy n"b hyhyĲĂ ’"b ’"n v.3 .k
.y’br‘ml Nkw dx’ qwsp Nt‘br’ v.13 .s"tw ‘"t ,y"k y"t ,y"k ’"t ,y"k V"x Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.11
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orăoSwĘ ÉotŇ mĎ ’Ğ wĲČ oDąbĘŇ ‘Čř wĘ ìŇ ‘Ćę rĄ tŇ SĆ ’ăĄ dŇ mÂŁ xĘ tČŇ =âlĲ ìŇ ‘ĳĆrĄ
: ìŇ ‘ĲĆrĄlĘ rS¿Ć ’Ğ lk¡ŇŁ wĘ orŔ mŁ xĞ wĲČ

rpĎŔ èŁ hČ loqă Ét’Ą wĘ MdĂę yjĂ QČ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ŁlÁ ouhČ =tŇ ’Ć My’ĂÄ rŁ žM‘ĎhĎ =lkĎŇ wĘ 15

ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : qxĲŁ rĎmĲĄ Cd¡Ň mĘ ‘Č IĲČwČ C‘nĚŔ IĎwČ ÉM‘ĎhĎ ś’rĘIąČwČ NSĳĄ ‘Ď rh¡Ď hĎ =tŇ ’Ć wĘ 16

Myh¡Ă Łl’Ĺ CnUËĎ ‘Ă rB¿Ą dČŇ yĘ=l’Č wĘ hŇ ‘ĎmĳĎ SĘ nĂ wĘ CnU¡Ď ‘Ă hŇ ê¿Ď’Č =rBĄř DČ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć
ÉrCbŇ ‘ĞbĲČŇ lĘ yJĂę ůC’rĎyêĂ =l’Č ÈM‘ĎhĎ =l’Ć hŇ SăĆ mŁ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : tŇ CmĲ nĎ=NjĆ 17

Mk¡ĆŇ ynĄjĘ =l‘Č otËŇ ’Ď rĘyĂ hŇ yÌĆhĘ êĲĂ rCbę ‘ĞbĲČŇ C MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ ’B¡Ď MkĆŔ tĘŇ ’Ć tŇ oiă nČ
lpĆŔ rĎ‘ĞhĲĎ =l’Ć SGăČnĂ ÉhSĆ mŁ C qxĳŁ rĎmĲĄ M‘¡ĎhĎ dŇ m¿Ł ‘ĞIĲČwČ : C’TĲĎ xĹtĲĆŇ yê¿Ă lĘ bĂŇ lĘ 18

hŇ J¿Ł hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ MS¡Ď =rSĆ ’Ğ 19

yêĂ rĘB¡Č DĂ MyĂmČŔ èĎ hČ =NmĂ yJĂ ť MtĆŔ y’Ă rĘ MêăĆ’Č l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć rm¡Č ’Ň tŇŁ
CW¡ ‘ĞtĲČŇ âl¿ bŇ hĎŔ zĎ yhăĄŁl’Ň wĲĄ ÉPsĆ kĆÄ yhĄŁlą ’Ĺ yêĳĂ ’Ă NCW¡ ‘ĞtĲČŇ âl¿ : MkĲĆŇ UĎ ‘Ă 20

ÉìytĆÄ Łl‘ĲŁ =tŇ ’Ć wylĎę ‘Ď êăĎxĘ bČŇ zĲĎwĘ ůyQĂ =hŇ WĆ ‘ĞêĲČ ÈhmĎ dĎŇ ’Ğ xBăČ zĘmĂ : MkĲĆŇ lĎ 21

ryJăĂ zĘ’Č rSăĆ ’Ğ ÉMoqUĎ hČ =lkĎŇ BĘ ìŇ rĳĆqĎ BĘ =tŇ ’Ć wĘ ì¡Ň nĘ ’Ň YĲŁ =tŇ ’Ć ìŇ ymĆŔ lĎ SĘ =tŇ ’Ć wĘ
=hŇ WĆ ‘ĞêĲČ ÉMynĂ bĎŇ ’Ğ xBąČ zĘmĂ =M’Ă wĘ : ìŇ yêĲĂ kĘŇ rČbĲĄŇ C ìŇ yl¡Ć ’Ą ’ob¿Ň ’Ď ymĂŔ SĘ =tŇ ’Ć 22

: hĎ lĲĆ lĘ xĲČ êĘ wČĲ hĎ yl¡Ć ‘Ď êĎpĘŇ n¿ČhĄ ìËŇ BĘ rĘxČ yJÌĂ tŇ yzĳĂGĎ Nh¡Ć tĘŇ ’Ć hŇ n¿ĆbĘŇ tĂŇ =âlĲ yQĂŔ
: wylĲĎ ‘Ď ì¡Ň tĘŇ wĲĎrĘ‘Ć hŇ l¿Ć GĎtĂŇ =âlĲ rSËĆ ’Ğ yxĳĂ BĘ zĘmĂ =l‘Č tŇ Łl¡ ‘ĞmĲČ bĘŇ hŇ l¿Ć ‘ĞtĲČŇ =âlwĘ 23

yrĂŔ bĘŇ ‘Ă dŇ bĆŇ ‘ăĆ ÉhnĆqĘ tĂŇ yJąĂ : MhĲĆ ynĄpĘŇ lĂ MyW¡Ă êĎ rS¿Ć ’Ğ MyTĂŔ jĎ SĘ UĂ hČ ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ+p6, sŘ17 ’k, 2

’b¡ŇŁ yĎ oj¿ gČŇBĘ =M’Ă : MeĲĎxĂ yS¡Ă pĘŇ xĎ lĲČ ’Y¿Ą yĄ tŇ ‘ĂŔ bĂŇ èĘ bČÄ C dŇ bĳŇŁ ‘ĞyĲČ Myn¡ĂSĎ SS¿Ą 3

ÉwynĎdŇŁ ’Ğ=M’Ăř : oUĲ ‘Ă oê¡SĘ ’Ă hŇ ’¿Ď YĘ yĲĎwĘ ’ChŔ ÉhèĎ ’Ă l‘ČBąČ =M’Ă ’YĳĄ yĄ ojă gČŇBĘ 4

ÉhyĆhĘ êĲĂ hĎ ydĆę lĎ ywĲĂ hŇ èăĎ ’Ă hĲĎ tŇ onĳbĎŇ o’ă Myn¡ĂbĎŇ ol¿ =hŇ dĎŇ lĘ yĲĎwĘ hŇ èĎŔ ’Ă olă =NêĆ yĲĂ
ÉyêĂ bĘŇ hČÄ ’Ď dŇ bĆŇ ‘ĆŔ hĎ ÉrmČ ’Ň yŁ rmąŁ ’Ď =M’Ă wĘ : ojĲ gČŇbĘŇ ’Y¿Ą yĄ ’Ch¡ wĘ hĎ ynĆŔ dŇŁ ’Ň lĲČ 5

ynd’=t’
M‘h=lkĎ C’rĘIĲĂwČ l"Y v.15 .’"k +h Myrbd Nyy‘ : ‘"tw V"x ,rd"nq y"k +d Nkw wdb‘w ChdĄWĎ ’"s v.14

,w"dx ,w"d ,h"dx ,d"dx ,b"d ,b"dx ,’"d .y"k Myrps bwrb Nkw yrY hgwmb Nk v.16 .‘"tw V"x Nk
w"Tdb , l’yl’ [18:1—20:23] hVrph MV v.23 .’"ydw g"d Nkw lwgs rBĆ DČ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd
.Pwlx hb Ny’w .[19:6] yl=wyht Mt’w ,[18:1] wrty ‘mVyw ,+b Myrdsw .b"‘ Myqwspw .bdnwy Nk ’Ymn
.hynV dwy l‘ Vgd ,[20:3] Kl hyĲĆhĘ yĚ=’l ,[19:13] Vdqh tpV ghnm hzw ,Vgd hrIĎy hry wl’b wrbhthw
ű lsp Kl hV‘t=’l +’ qspw .Mymy +w hymy rpsmw .bŁ kŁ w Mypl’ t‘br’ twytw’w .Vmxw h’mw Pl’ Mylmw

.[20:4] hnwmt=lkw
Note that the actual number of the verses in this Parashah is not 72 but 75.
’"s v.4 .w"kw h"k qwsp g"l b"k qwsp d‘ +x qwsp d"l hymryb Klmh trk yrx’ hrTph v.1 .’k

.r"tw s"t ,‘"t ,rd"nq y"k +b Nkw =M’Ă wĘ
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6 ÉwynĎdŇŁ ’Ğ oSą yGĂ hĂ wĘ : ySĲĂ pĘŇ xĎ ’Y¡Ą’Ą âl¿ ynĳĎBĎ =tŇ ’Ć wĘ yê¡Ă SĘ ’Ă =tŇ ’Ć ynĂŔ dŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć
wynąĎdŇŁ ’Ğ ‘YČÄ rĎwĘ hŇ zĳĎCzUĘ hČ =l’Ć o’¡ tŇ lĆ DĆŔ hČ =l’Ć ÉoSyGĂ hĂ wĘ MyhĂŔ Łl’ĹhăĎ =l’Ć

7 Sy’ËĂ rJ¿Ł mĘ yĂ=ykĲĂŇ wĘ : MlĲĎ ‘Ł lĘ od¡Ň bĎŇ ‘ĞwĲČ ‘ČYĄŔ rĘUČ BČ ÉonzĘ’Ď =tŇ ’Ć
8 ynÌĄy‘ĄBĘ hŇ ‘ĎÂrĎ=M’Ă : MydĲĂŇ bĎŇ ‘ĞhĲĎ tŇ ’Ň Y¿ĄJĘ ’Y¡ĄtĄŇ âl¿ hŇ mĳĎ ’Ď lĘ oê¡BĂ =tŇ ’Ć

Hr¡ĎkĘŇ mĎ lĘ lS¿Ł mĘ yĂ=âlĲ yrËĂkĘŇ nĎ M‘¿ČlĘ HDĳĎpĘŇ hĆ wĘ Hd¡ĎŇ ‘Ď yĘ âl¿ř =rSĆ ’Ğ hĎ ynËĆdŇŁ ’Ğ
9 : HQĲĎ =hŇ WĆ ‘ĞyĲČ tŇ on¡BĎ hČ Tj¿Č SĘ mĂ JĘ hŇ eĎdĳĆŇ ‘Ď yyĲĂ on¡bĘŇ lĂ =M’Ă wĘ : HbĲĎŇ =odŇ gĘŇbĂŇ BĘ

10, 11 =M’ĂÄ wĘ : ‘rĲĎgĘŇ yĂ âl¿ Ht¡ĎŇ nĎ‘ĲŁ wĘ Ht¿ĎŇ CsJĘ HrËĎ’Ą SĘ olĳ =xuČ yĲĂ tŇ rĆx¡Ć’Č =M’Ăř
: PŇ sĆ JĲĎ Ny’¿Ą Me¡ĎxĂ hŇ ’¿Ď YĘ yĲĎwĘ HlĳĎ hŇ W¡Ć ‘ĞyĲČ âl¿ hŇ QĆ ’ĄŔ =SlĎ SĘ

12, 13 hŇ eăĎ’Ă Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ wĘ hŇ dĎŔ YĎ âlă ÉrSĆ ’Ğ wĲČ : tŇ mĲĎ Cy tŇ om¿ tŇ m¡Ą wĎ Sy’ËĂ hŇ J¿Ą mČ
14 dŇ z¿ĂyĎ=ykĲĂŇ wĘ : hŇ UĎ SĲĎ sCn¡ yĎ rS¿Ć ’Ğ MoqŔ mĎ ÉìlĘ yêąĂ mĘ WČ wĘ odĳŇ yĎlĘ

: tŇ CmĲ lĎ Cex¡Ć uĎ êĂ yxĂŔ BĘ zĘmĂ M‘ăĂmĄ hŇ mĳĎ rĘ‘ĎbĘŇ ogăŇrĘhĎ lĘ Ch‘¡ĄrĄ=l‘Č Sy’ËĂ
15 : tŇ mĲĎ Cy tŇ om¿ oU¡ ’Ă wĘ wybËĂŇ ’Ď hŇ J¿Ą mČ C
16 : tŇ mĲĎ Cy tŇ om¿ od¡Ň yĎbĘŇ ’Y¿Ď mĘ nĂ wĘ orËkĎŇ mĘ C śSy’ÌĂ bŇ nĄÄgŇŁ wĘ

17, 18 NbăĚŇ yrĂyĘ=ykĲĂŇ wĘ : tŇ mĲĎ Cy tŇ om¿ oU¡ ’Ă wĘ wybËĂŇ ’Ď lQ¿Ą qČ mĘ C
tŇ Cm¡ yĎ âl¿ wĘ PŇ rĳŁ gĘŇ’Ć bĘŇ o’ă NbĆŇ ’¡Ć BĘ Ch‘ĄŔ rĄ=tŇ ’Ć ÉSy’Ă =hŇ JĎ hĂ wĘ MySĂŔ nĎ’Ğ

19 hŇ uăĎnĂ wĘ oê¡ nĘ ‘ČSĘ mĂ =l‘Č ZCxË BČ ëŇ Q¿Ą hČ tĘŇ hĂ wĘ MCqÂyĎ=M’Ă : bŇ JĲĎ SĘ mĂ lĘ lp¿ČŇ nĎ wĘ
20 žhJĆ yČ=ykĲĂŇ wĘ : ’jĲĄ rČyĘ ’j¿Ł rČwĘ Nê¡Ą yĂ oêËbĘŇ SĂ qr¿Č hŇ JĳĆ UČ hČ

Mq¡Ł nĎ odĳŇ yĎ tŇ xČ êăČ tŇ m¡Ą C TbĆŇ èĄŔ BČ ÉotŇ mĎ ’Ğ=tŇ ’Ć o’ą oDÁ bĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć Sy’ĂÄ
21 : ’ChĲ oj¡ sĘ kČŇ yJ¿Ă MuČŔ yĚ âlă dŇ mĳŁ ‘ĞyĲČ MyĂm¡Čoy o’¿ MoyË=M’Ă ëŇ ’¿Č : MqĲĄeĎ yĂ
22 hĎ ydĆŔ lĎ yĘ C’ă YĘ yĲĎwĘ ÉhrĎhĎ hŇ èąĎ ’Ă CpÁ gĘŇ nĎÄ wĘ MySĂę nĎ’Ğ CYă eĎ yĂ=ykĲĂŇ wĘ

Nt¡ČŇ nĎ wĘ hŇ èĎŔ ’Ă hĲĎ l‘ČBăČ ÉwylĎ ‘Ď tŇ ySąĂ yĎ rSĆÄ ’ĞJĲČ SnĄę ‘Ď yĲĄ Sonă‘Ď Nosĳ ’Ď hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ âl¿ wĘ
23, 24 tŇ xČ êăČ NyĂ‘Č ť : SpĆŇ nĲĎ tŇ xČ ê¿Č SpĆŇ n¡Ć hŇ ê¿ĎtČŇ nĲĎ wĘ hŇ yĳĆhĘ yĲĂ Nos¡ ’Ď =M’Ă wĘ : MylĲĂ lĂ pĘŇ BĂ

25 tŇ xČ êăČ ÉhIĎwĂJĘ : lgĆŇrĲĎ tŇ xČ êăČ lgĆŇr¡Ć dŇ yĎŔ tŇ xČ êăČ dŇ yĎť NSĳĄ tŇ xČ êăČ NS¡Ą NyĂ‘ČŔ
: hŇ rĲĎCBxČ tŇ xČ ê¡Č hŇ rĎě CBxČ ‘YČ jĳĎ tŇ xČ êăČ ‘YČ j¡Ć hŇ IĎŔwĂJĘ

26 HtĳĎŇ xĞSĲĂ wĘ ot¡Ň mĎ ’Ğ Ny‘¿Ą=tŇ ’Ć =o’Ĳ oDËbĘŇ ‘Č Ny‘¿Ą=tŇ ’Ć Sy’ĂÁ hŇ JĆÄ yČ=ykĲĂŇ wĘ
27 lyjĳĂ yČ ot¡Ň mĎ ’Ğ NS¿Ą =o’ oDËbĘŇ ‘Č NS¿Ą =M’Ă wĘ : onĲ y‘Ą tŇ xČ ê¿Č Cex¡Ć QĘ SČ yĘ yS¿Ă pĘŇ xĎ lĲČ

yVpxl
,h"dx ,g"d ,b"d ,’"d ,V"x Nkw yrqw bytk âl ’"sbw ,r"tw ‘"t ,+rt Nkw yrqw bytk ol ’"sb ,yrq ol v.8
l’ĄrĎWĘ yĂ ynĄBĘ mĂ Vy’ l"Y v.16 .s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k d"y Nkw =M’Ă wĘ ’"s v.10 .d"ydw b"yd ,’"yd

.+z d"k Myrbd Nyy‘ : ‘"tw +rt Nk wrkmw
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: oeĲ SĂ tŇ xČ ê¿Č Cex¡Ć QĘ SČ yĘ yS¿Ă pĘŇ xĎ lĲČ
roèę hČ lqĄÁ iĎ yĂ loqÄ sĎ tŇ mĳĄ wĎ hŇ è¡Ď ’Ă =tŇ ’Ć o’¿ Sy’ËĂ =tŇ ’Ć roS¿ xGČÄ yĂ=ykĲĂŇ wĘ 28

’ChÁ xGĎÄnČ žroS M’ĂÃ wĘ : yqĲĂ nĎ roè¡ hČ l‘Čb¿ČŇ C orŔ WĎ BĘ =tŇ ’Ć É lkĄŇ ’Ď yĲĄ âlą wĘ 29

o’ă Sy’¡Ă tŇ ym¿Ă hĄ wĘ CerĆŔ mĘ SĘ yĂ âlă wĘ ÉwylĎ ‘ĎbĘŇ BĂ dŇ ‘ąČChwĘ MSęŁ lĘ SĂ lmăŁ êĘ mĂ
ÉNtČŇ nĎ wĘ wylĳĎ ‘Ď tŇ SăČ Cy rpĆŇ J¡Ł =M’Ăř : tŇ mĲĎ Cy wyl¡Ď ‘ĎBĘ =MgČŇ wĘ lqĄŔ iĎ yĂ ÉroèhČ hŇ èĳĎ ’Ă 30

xGĳĎ yĂ tŇ băČŇ =o’ xG¡Ď yĂ Nb¿ĄŇ =o’ : wylĲĎ ‘Ď tŇ S¡Č Cy=rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘř oSŔ pĘŇ nČ NyăŁ dĘŇ jĂ 31

ű PŇ sĆ JăĆ hŇ mĳĎ ’Ď o’ă roè¡ hČ xG¿Č yĂ dŇ bĆŇ ‘ËĆ=M’Ă : oQĲ hŇ WĆ ‘¿ĎyĄ hŇ E¡ĆhČ Tj¿Ď SĘ UĂ JČ 32

: lqĲĄiĎ yĂ roè¡ hČ wĘ wynĎŔ dŇŁ ’Ň lĲČ ÉNêĄ yĂ MylĂę qĎ SĘ MySăĂ ŁlSĘ
=lpČŇ nĲĎ wĘ CeiĳĆ kČŇ yĘ âlă wĘ rB¡Ł Sy’ËĂ hŇ r¿ĆkĘŇ yĂ=yJĲĂ o’ţ roBę Sy’ĂÁ xêČÄ pĘŇ yĂ=ykĲĂŇ wĘ 33

wylĳĎ ‘ĎbĘŇ lĂ bŇ ySăĂ yĎ PŇ sĆ J¡Ć MQĄŔ SČ yĘ ÉroBhČ l‘ČBąČ : romĲ xĞ o’¿ roè¡ hŇ UĎ S¿Ď 34

roS¿ =tŇ ’Ć Sy’ËĂ =roSĲ PŇ GÌŁ yĂ=ykĲĂŇ wĘ : oQĲ =hŇ yĆhĘ yĲĂ tŇ U¡Ą hČ wĘ 35

=tŇ ’Ć Mg¿ČŇ wĘ ojŔ sĘ JČ =tŇ ’Ć CYă xĎ wĘ ÉyxČ hČ roèą hČ =tŇ ’Ć CrÁ kĘŇ mĎÄ C tŇ mĳĄ wĎ Ch‘¡ĄrĄ
âl¿ wĘ MSŔŁ lĘ SĂ lomă êĘ mĂ É’Ch xG¿Ď nČ roSă yJĂ ţ ‘dČę on o’ă : NCYĲ xĹyĲĆ tŇ U¡Ą hČ 36

: oQĲ =hŇ yĆhĘ yĲĂ tŇ U¡Ą hČ wĘ roèŔ hČ tŇ xČ êăČ ÉroS MQ¿Ą SČ yĘ MQĄÄSČ wylĳĎ ‘ĎBĘ Cer¡ĆmĘ SĘ yĂ
orĳkĎŇ mĘ o’ă ox¡ bĎŇ TĘ C hŇ WĆŔ =o’ roSă ÉSy’Ă =bŇ nĲŁ gĘŇ yĂ yJąĂř 37

: hŇ vĲĆ hČ tŇ xČ ê¿Č N’Ň Y¡Ł =‘BĲČ rĘ’Č wĘ roèŔ hČ tŇ xČ êăČ ÉMQĄ SČ yĘ rqĎę bĎŇ hŇ èăĎ mĂ xĞ
hŇ x¿Ď rĘzĲĎ=M’Ă : MymĲĂ DĎ ol¡ Ny’¿Ą tŇ mĳĄ wĎ hŇ JăĎ hĚ wĘ bŇ e¡ĎGČhČ ’Y¿ĄUĎ yĂ tŇ rĆêËĆxĘ UČ BČ =M’Ă bk, 2

: otĲŇ bĎŇ nĲĄgĘŇBĂ rJ¡Č mĘ nĂ wĘ olŔ Ny’ăĄ=M’Ăř MQĄŔ SČ yĘ MQăĄ SČ olĳ MymăĂ DĎ wyl¡Ď ‘Ď SmĆ èËĆ hČ
hŇ W¡Ć =dŇ ‘Č romË xĞ=dŇ ‘Č roèÌ mĂ hŇ bĎę nĄGĘ hČ odÁ yĎbĘŇ ’YĄÄ UĎ tĂŇ ž’YĄUĎ hĂ =M’Ă 3

MrĆkĆŔ =o’ hŇ dăĆŇ WĎ ÉSy’Ă =r‘ĆbĘŇ yČ yJąĂř : MQĲĄ SČ yĘ MyĂn¡ČSĘ MyIĳĂxČ 4

bŇ T¿Č ymĄ C ChdËĄŇ WĎ bŇ T¿Č ymĄ rxĳĄ’Č hŇ dăĄŇ WĘ BĂ śr‘¡ĄbĂŇ C hŇ rŁ yř‘Ă BĘ =tŇ ’Ć ÉxQČ SĂ wĘ
lkăČŇ ’ĹnĲĆ wĘ ÉMyYĂ qŁ hŇ ’ąĎ YĘ mĲĎ C S’ĄÁ ’YĄÄ tĄŇ =yJĲĂ : MQĲĄ SČ yĘ om¡ rĘJČ 5

: hŇ rĲĎ‘ĄBĘ hČ =tŇ ’Ć r‘¡ĂbĘŇ UČ hČ MQĄŔ SČ yĘ MQăĄ SČ hŇ dĳĆŇ vĎ hČ o’ă hŇ m¡Ď uĎ hČ o’¿ SydĂŔ GĎ
rmŔŁ SĘ lĂ ÉMylĂ kĄŇ =o’Ĳ PŇ sĆ JąĆ Ch‘ĄÁ rĄ=l’Ć Sy’ĂÄ žNêĄ yĂ=yJĲĂř 6

âlą =M’Ăř : MyĂnĲĎSĘ MQ¿Ą SČ yĘ bŇ e¡ĎGČhČ ’Y¿ĄUĎ yĂ=M’Ă Sy’ĳĂ hĎ tŇ yBăĄmĂ bŇ e¡ČgĚŇ wĘ 7

’Ymy
.rd"nq y"k +d Nkw yrqw bytk lkŁ BĘ ’"s ,lkŁ BĘ rybs v.30 .s"tw ‘"t ,y"k ’"t Nkw =M’Ă wĘ ’"s v.30

y"k +b Nkw ykĂ wĘ ’"s v.4 .s"tw ‘"t Nkw Ny’=M’Ă wĘ ’"s v.2 .bk .s"tw ‘"t ,V"x Nkw ykĂ wĘ ’"s v.37

ChdĄvĎ mĂ MQĄSČ yĘ MQĄSČ rx’ l"n v.4 .yrq ory‘ĂBĘ y’br‘ml ,y’xndml Nk v.4 .s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq
‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +g Nkw =ykĂ wĘ ’"s v.6 .‘"tw V"x Nk +wgw bTym ry‘ĂbĘ yČ hdĆvĎ hČ=lJĎ M’Ă wĘ htŁ ’Ď CbtĘ kĂ

.s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k b"y Nkw =M’Ă wĘ ’"s v.7 .s"tw
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xlËČ SĎ âl¿ =M’Ă MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ =l’Ć tŇ yĂB¡Č hČ =l‘ČBĲČ bŇ r¿ČqĘ nĂ wĘ bŇ eĎŔ GČhČ É’YĄUĎ yĂ
8 rř omxĞ ţ=l‘Čř roSÃ =l‘Č ‘SČ jĆÃ =rbČŇ DĘ=lJĎ =l‘ĲČř : Ch‘ĲĄrĄ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ BĂ od¡Ň yĎ

dŇ ‘Č ť hŇ zĆŔ ’Chă =yJĂ ÉrmČ ’Ň yŁ rSąĆ ’Ğ hŇ dĎę bĄŇ ’Ğ=lJĎ =l‘Čř hŇ mĎÁ lĘ WČ =l‘Čř hŇ WĆÄ =l‘Č
MyĂn¡ČSĘ MQ¿Ą SČ yĘ MyhĂŔ Łl’Ĺ ÉN‘ĚySĂ rĘyČ rSąĆ ’Ğ MhĳĆ ynĄSĘ =rbČŇ DĘ ’b¡ŇŁ yĎ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ

9 roS¿ =o’ romÄ xĞ Ch‘ĄÁ rĄ=l’Ć Sy’ĂÄ žNêĄ yĂ=yJĲĂř : Ch‘ĲĄrĄlĘ
: hŇ ’ĲĆ rŁ Ny’¿Ą hŇ B¡Ď SĘ nĂ =o’Ĳ rB¿Č SĘ nĂ =o’Ĳ tŇ mËĄ C rmĳŁ SĘ lĂ hŇ m¡Ď hĄ BĘ =lkĎŇ wĘ hŇ WËĆ =o’

10 tŇ kĆŇ ’Ň lăĆ mĘ BĂ od¡Ň yĎ xlËČ SĎ âl¿ =M’Ă MhĆŔ ynĄSĘ NyBăĄ ÉhyĆhĘ êĲĂ hoĎęhyĘ śtŇ ‘ăČbĚŇ SĘ
11 MQ¡Ą SČ yĘ oUĳ ‘Ă mĲĄ bŇ n¡ĄGĎ yĂ bŇ n¿Ł GĎ=M’Ă wĘř : MQĲĄ SČ yĘ âl¿ wĘ wyl¡Ď ‘ĎBĘ xq¿ČlĎ wĘ Ch‘ĳĄrĄ
12 : MQĲĄ SČ yĘ âl¿ř hŇ p¡ĎŇ rĄFĘ hČ dŇ ‘ĳĄ Ch’ăĄ bĂŇ yĘ PŇ r¡ĄFĎ yĂ PŇ r¿Ł TĎ =M’Ăř : wylĲĎ ‘ĎbĘŇ lĂ

13 MQ¿Ą SČ oU¡ ‘Ă =Ny’ĲĄ wyl¿Ď ‘ĎBĘ tŇ mĳĄ =o’ rBăČ SĘ nĂ wĘ Ch‘¡ĄrĄ M‘¿ĂmĄ Sy’ËĂ l’¿Č SĘ yĂ=ykĲĂŇ wĘ
14 : orĲkĎŇ WĘ BĂ ’B¡Ď ’ChŔ rykăĂŇ WĎ =M’Ă MQĳĄ SČ yĘ âlă oU¡ ‘Ă wyl¿Ď ‘ĎBĘ =M’Ă : MQĲĄ SČ yĘ
15 bŇ kăČŇ SĎ wĘ hŇ WĎ r¡Ď’Ł =âlĲ rS¿Ć ’Ğ hŇ lËĎ CtŇ BĘ Sy’Ăę hŇ êăĆpČŇ yĘ=ykĲĂŇ wĘ
16 HêăĎtĂŇ lĘ hĎ yb¡ĂŇ ’Ď N’ËĄ mĎ yĘ Ó N’ÌĄ mĎ =M’Ăř : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ oQ¡ hŇ eĎr¿ĆhĎ mĘ yĂ rhËŁ mĎ HUĳĎ ‘Ă
17 âl¿ hŇ p¡ĎŇ èĄ kČŇ mĘ : tŇ ŁlĲ CtŇ BĘ hČ rhČ m¡Ł JĘ lqŔŁ SĘ yĂ PŇ sĆ JăĆ olĳ

18, 19 xČ b¿ĄŇ zŁ : tŇ mĲĎ Cy tŇ om¿ hŇ m¡Ď hĄ BĘ =M‘Ă bŇ k¿ĄŇ SŁ =lJĎ : hŇ IĲĆxČ tĘŇ
20 CeYĳĆxĎ lĘ tĂŇ âlă wĘ hŇ n¡Ć otŇ =âlĲ rg¿ĄŇ wĘ : oDĲbČŇ lĘ ho¡ĎhylĲČ yê¿Ă lĘ BĂ MrĳĎxĽ yĲĎ Myh¡Ă Łl’ĹlĲĎ
21 : NCeĲ ‘ČtĘŇ âl¿ Mot¡Ň yĎwĘ hŇ n¿ĎmĎ lĘ ’Č =lJĎ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆBĘ Mt¡ĆŇ yyĂhĹ Myr¿ĂgĄŇ=yJĲĂ
22 ‘m¡Č SĘ ’Ć ‘Čm¿Ł SĎ ylČŔ ’Ą Éq‘ČYĘ yĂ q‘ąŁ YĎ =M’Ă yJăĂ otĳŇ ’Ł hŇ e¡Ć‘ČtĘŇ hŇ e¿Ą‘Č=M’Ă
23 tŇ onŔ mĎ lĘ ’Č ÉMkĆŇ ySĄ nĘ CyąhĎ wĘ bŇ rĆxĳĎBĆ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yê¿Ă gĘŇrČhĲĎ wĘ yjĂŔ ’Č hŇ răĎxĎ wĘ : otĲŇ qĎ ‘ĞYĲČ

: MymĲĂ tŇŁ yĘ Mk¡ĆŇ ynĄbĘŇ C
24 hŇ SĳĆ nŁ JĘ ol¡ř hŇ y¿ĆhĘ tĲĂŇ =âl ëŇ UĎŔ ‘Ă ÉynĂ ‘ĎhĲĆ =tŇ ’Ć yUĂę ‘Č=tŇ ’Ć hŇ wăĆlĘ êČ ű PŇ sĆ JăĆ =M’Ă sŘ18

25 ’B¿Ł =dŇ ‘Č ìŇ ‘ĳĆrĄ tŇ măČ lĘ WČ lB¡Ł xĘ êČ lb¿ŇŁ xĎ =M’Ă : ëŇ SĆ nĲĆ wyl¡Ď ‘Ď NCm¿ yWĂ tĘŇ =âlĲř
26 ot¡Ň lĎ mĘ WĂ ’wh¿Ă HDĎŔ bČŇ lĘ hŇ tŇŁ Csř kĘŇ ’whąĂř yJăĂ : olĲ Ceb¿ĆŇ ySĂ êĘ SmĆ è¡Ć hČ

: ynĂ ’ĲĎ NCe¿xČ =yJĲĂ yê¡Ă ‘Ę mČ SĲĎ wĘ ylČŔ ’Ą q‘ăČYĘ yĂ=yJĲĂ ÉhyĎhĎ wĘ bŇ JĎŔ SĘ yĂ hŇ UăĆ BČ orĳ‘Ł lĘ
l’
’"s v.9 .hnTq ’Vylt žromxĞ=l‘Č ’"s v.8 .s"tw ‘"t Nkw =l‘ČwĘ ’"s .’y‘g ’lb =l‘Č n"b ’"n v.8

.V"x Nkw =M’Ă ’"s v.11 .qsp hoĎęhyĘ ű t‘ăČbĚSĘ ’"s v.10 .s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +g Nkw =ykĂ wĘ
Nkw =M’Ă wĘ ’"s v.16 .‘"tw V"x Nkw âlwĘ ’"s v.12 .s"tw ‘"t ,rd"nq y"k "k Nkw =M’Ă wĘ ’"s v.12

.‘"t Nkw yrqw bytk =âlwĘ rybs v.24 .Vgdb oQ ’"s v.24 .qsp N’k Ny’ ’"sb .s"tw ‘"t ,V"x
.yrq otCskĘ v.26 .yrqw bytk ’yhĂ y"k Myrpsh tYqmb ,yrq ’yhĂ ’"s v.26
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: r’ĲŁ tĎŇ âlă ì¡Ň UĘ ‘ČbĘŇ ’yW¿Ă nĎ wĘ lQĳĄ qČ tĘŇ âlă Myh¡Ă Łl’Ĺ 27

hŇ W¿Ć ‘ĞêĲČ =NJĲĄř : yQĲĂ =NêĆêĲĂ ìŇ yn¡ĆBĎ rok¿Ň BĘ rxĳĄ’Č tĘŇ âlă ì¡Ň ‘ĞmĘ dĂŇ wĘ ì¿Ň tĘŇ ’ĲĎ lĄ mĘ 28, 29

=onêĘ êĂ yn¡ĂymĂ èĘ hČ MoI¿BČř oUŔ ’Ă =M‘Ă hŇ yăĆhĘ yĲĂ ÉMymĂ yĎ tŇ ‘ąČbĘŇ SĂ ìŇ ĳĆn’Ň YŁ lĘ ì¡Ň rĘSĲŁ lĘ
ClkĄŔ ’Ň tŇŁ âlă ÉhpĎŇ rĄTĘ hŇ dąĆŇ vĎ BČ rWĎÄ bĎŇ C ylĳĂ NCyăhĘ êĲĂ SdĆŇ q¡Ł =ySĄ nĘ ’Č wĘ : ylĲĂ 30

=l’Č ’wĘSĳĎ ‘mČ SăĄ ’v¡Ď tĂŇ âl¿ : otĲŇ ’Ł NCk¿Ň lĂ SĘ êČ bŇ lĆ J¡Ć lČ gk
MyB¡Ă rČ=yrĲĄxĞ’ĲČ hŇ y¿ĆhĘ tĲĂŇ =âl : smĲĎ xĎ dŇ ‘¿Ą tŇ y¡Ł hĘ lĲĂ ‘SĎŔ rĎ=M‘Ă ÉìdĘŇ yĲĎ tŇ SĆ êąĎ 2

ldĎě wĘ : tŇ FĲŁ hČ lĘ MyB¡Ă rČ yr¿ĄxĞ’ĲČ tŇ TËŁ nĘ lĂ bŇ rĂę =l‘Č hŇ năĆ‘ĞtĲČŇ =âlwĘ tŇ ‘ĳŁ rĎlĘ 3

o’¿ ìËŇ bĘŇ yĂ’ĲŁ roSÌ ‘GČÂpĘŇ tĂŇ yJăĂ : obĲŇ yrĂBĘ rD¡ČhĘ tĆŇ âl¿ 4

romă xĞ hŇ ’ĆÂrĘtĂŇ =yJĲĂ : olĲ Ceb¡ĆŇ ySĂ êĘ bŇ S¿Ą hĎ hŇ ‘ĳĆêŁ or¡mŁ xĞ 5

: oUĲ ‘Ă bŇ z¡Ł ‘ĞêĲČ bŇ z¿Ł ‘Ď olĳ bŇ zăŁ ‘ĞmĲĄ ê¡ĎlĘ dČŇ xĲĎ wĘ o’Ŕ vĎ mČ tŇ xČ êăČ ÉZbĄŇ rŁ ìę ’ĞnĲČŁW
rqĆS¡Ć =rbČŇ DĘmĂ : obĲŇ yrĂBĘ ì¡Ň nĘ yĲŁ bĘŇ ’Ć Tj¿Č SĘ mĂ hŇ FËĆ tČŇ âl¿ 6, 7

dŇ xČ S¡Ł wĘ : ‘SĲĎ rĎ qyD¡ĂYĘ ’Č =âlĲ yJ¿Ă gŇrŔŁ hĞêĲČ =l’ĲČ ÉqyDĂYČ wĘ yqąĂnĎ wĘ qxĳĎ rĘêĂ 8

rg¡ĄŇ wĘ : MyqĲĂ yDĂYČ yr¿ĄbĘŇ DĂ PŇ Q¡Ą sČ ywĲĂ MyxĂŔ qĘ jĂř rCăĄ‘Č yĘ ÉdxČ èÄŁ hČ yJąĂ xuĳĎtĂŇ âlă 9

ZrĆ’¿ĆBĘ Mt¡ĆŇ yyĂhĹ Myr¿ĂgĄŇ=yJĲĂ rGĄŔ hČ SpĆŇ năĆ=tŇ ’Ć ÉMêĆ‘Ę dČŇ yĘ MêĆę ’Č wĘ ZxĳĎ lĘ tĂŇ âlă
: HtĲĎŇ ’Ď CbĲŇ êĘ =tŇ ’Ć ê¡ĎpĘŇ sČ ’ĲĎ wĘ ìŇ YĳĆrĘ’Č =tŇ ’Ć ‘răČzĘêĂ Myn¡ĂSĎ SS¿Ą wĘ : MyĂrĲĎYĘ mĂ 10

lk¡ČŇ ’Ň êŁ MrĎě tĘŇ yĂwĘ ìŇ UĆŔ ‘Č ynăĄyŁ bĘŇ ’Ć ÉClkĘŇ ’ĲĎ wĘ HêĎę SĘ TČ nĘ C hŇ eĎTăĆ mĘ SĘ êĂ tŇ ‘ĂÂybĂŇ èĘ hČ wĘ 11

hŇ WăĆ ‘ĞêĲČ ÉMymĂ yĎ tŇ SĆ SąĄ : ìŇ tĲĆŇ yzĄlĘř ì¡Ň mĘ rĘkČŇ lĘ hŇ W¿Ć ‘ĞêĲČ =NJĲĄř hŇ dĳĆŇ vĎ hČ tŇ IăČxČ 12

Sp¿ĄŇ eĎ yĂwĘ ìŇ rĆŔ mŁ xĞ wĲČ ÉìrĘoSĲ xČ Cnę yĎ N‘ČmăČ lĘ tŇ BĳŁ SĘ êĂ y‘¡ĂybĂŇ èĘ hČ MoI¿bČŇ C ìŇ yWĆŔ ‘ĞmĲČ
MSĄÄ wĘ CrmĳĄèĎ êĂ Mk¡ĆŇ ylĄ ’Ğ yêĂ rĘm¿Č’Ď =rSĆ ’Ğ lkËŇŁ bĘŇ Cř : rGĲĄhČ wĘ ì¡Ň tĘŇ mĲĎ ’Ğ=NBĆř 13

MylĂŔ gĎŇrĘ SŁlă SĎ : ìŇ yjĲĂ =l‘Č ‘m¡Č èĎ yĂ âl¿ CryJĂŔ zĘtČŇ âlăř ÉMyrĂxĄ ’Ğ MyhąĂ Łl’Ĺ 14

lkČÄ ’Ň êŁ žMymĂ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ ůrmŁ SĘ êĂ Èto~UČ hČ gŇxăČ =tŇ ’Ć : hŇ nĲĎèĎ BČ yl¡Ă gŇx¿Ł êĎ 15

MyĂrĳĎYĘ UĂ mĂ tĎŇ ’Ň YăĎ yĎ ob¡Ň =yJĂ bŇ ybĂŔ ’Ď hĲĎ SdĆŇ xăŁ Éd‘ĄomlĘ ìŇ tĂę yCĂYĂ rSăĆ ’ĞJĲČ tŇ o~Á mČ
rS¿Ć ’Ğ ìŇ yWĆŔ ‘ĞmĲČ yrăĄCJBĂ ÉryYĂ uĎ hČ gŇxąČ wĘ : MqĲĎ yrĄ yn¡ČpĎŇ C’¿ rĎyĲĄ=âlwĘ 16

ìŇ yW¡Ć ‘ĞmĲČ =tŇ ’ĲĆ ì¿Ň jĘ sĘ ’Ď BĘ hŇ nĎŔ èĎ hČ tŇ ’Ň YăĄBĘ ÉPsĂ ’Ď hĲĎ gŇxąČ wĘ hŇ dĳĆŇ vĎ BČ ‘r¡ČzĘêĂ
yn¡ĄjĘ =l’Ć ìŔ rĘCkăŇ zĘ=lJĎ Éh’Ć rĎyĲĄ hŇ nĳĎèĎ BČ Mym¡Ă ‘ĎjĘ SŁl¿ SĎ : hŇ dĲĆŇ vĎ hČ =NmĂ 17

Nd’h
bwrb Nkw MoIbČ C rybs v.29 .’y‘gb =NJĲĄ n"b ,’y‘g ’lb =NJĄ ’"b ’"n v.29 .Myqwspb rpsh yYx v.27
.s"tw ‘"t ,y"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw Myxqp ynĄy‘Ą ’"s v.8 .gk .s"tw ‘"t ,y"t ,V"x ,b"d ,y"k Myrps
,’"b Nk v.12 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw ìtĆyzĄlĘ C ’"s v.11 .’y‘gb =NJĲĄ n"b ,’y‘g ’lb =NJĄ ’"b ’"n v.11

‘"t ,V"x ,y"k Myrpsb Nkw âlwĘ rybs v.13 .lkŁ wĘ ’"sbw ,lkŁ BĘ ’"s ,lkŁ BĘ rybs v.13 .’y‘gb =NBĲĆ n"b
.s"tw
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18 yG¡ĂxČ =bŇ lĆ xĲĄ Nyl¿Ă yĎ=âlĲ wĘ yxĳĂ bĘŇ zĂ=MDČ Zm¡Ą xĎ =l‘Č xB¿Č zĘtĂŇ =âlĲ : hoĲĎhyĘ ű Nd¿ŇŁ ’Ď hĲĎ
19 ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ tŇ yB¡Ą ’ybĂě êĎ ìŔ tĘŇ măĎ dĘŇ ’Č ÉyrĄCJBĂ tŇ ySĂę ’Ň rĄ : rqĆBĲŁ =dŇ ‘Č

: oUĲ ’Ă bŇ l¿Ą xĞBĲČ yd¡ĂŇ GĘ lè¿Ą bČŇ tĘŇ =âlĲ
20 =l’Ć ìŔ ’Ğ ybăĂŇ hĞlĲČ wĘ ëŇ rĆDĳĎBČ ì¡Ň rĘmĎ SĘ lĂ ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ Éë’Ď lĘ mČ xČ ląĄSŁ ykĂÁ nŁ ’ĲĎ hŇ eĄÄhĂ sŘ19

21 rUăĄ êČ =l’Č ol¡ qŁ BĘ ‘m¿Č SĘ C wynËĎjĎ mĂ rmĆ èÌĎ hĂ : ytĂŇ nĲŁ kĂŇ hĞ rS¿Ć ’Ğ Moq¡ UĎ hČ
22 ‘Č oąmř SĎ =M’Ă yJăĂ : oBĲ rĘqĂ BĘ ym¡Ă SĘ yJ¿Ă MkĆŔ ‘ĞSĘ pĂŇ lĘ É’vĎ yĂ âlą yJăĂ oBĳ

ìŇ ybĆŔ yĘ’ăŁ =tŇ ’Ć ÉyêĂ bĘŇ yČ’ĲĎ wĘ rBĳĄdČŇ ’Ğ rSăĆ ’Ğ lJ¡Ł tĎŇ yWĂě ‘Ď wĘ olŔ qŁ BĘ É‘mČ SĘ êĂ
23 =l’Ć ìę ’Ğ ybĲĂŇ hĹwĲĆ ůìynĆpĎŇ lĘ ÈykĂŇ ’Ď lĘ mČ ëŇ ăĄlyĄ=yJĲĂ : ìŇ yrĲĆrĘYĲŁ =tŇ ’Ć yê¡Ă rĘYČ wĘ

: wyêĲĂ dĘŇ xČ kĘŇ hĂ wĘ ysĳĂ CbŇ yĘhČ wĘ yC¡ĂxĂ hĲČř ynĂŔ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ wĘ ÉyEĂrĂjĘ hČ wĘ yêĂŔ xĂ hăČ wĘ ÉyrĂmŁ ’ĹhĲĎ
24 MhĳĆ yWĄ ‘ĞmĲČ JĘ hŇ W¡Ć ‘ĞtĲČŇ âl¿ wĘ MdĄŔ bĘŇ ‘ĎtĲĎŇ âlă wĘ ÉMhĆ yhĄŁlĲ ’Ň lĄ hŇ wąĆxĞêĲČSĘ tĂŇ =âlĲ
25 tŇ ’Ą ť MêĆę dĘŇ bČŇ ‘ĞwĲČ : MhĲĆ ytĄŇ bĲŇŁ ~ĄmČ rB¡Ą SČ êĘ rB¿Ą SČ wĘ MsĄŔ rĘhăĎêĘ ÉsrĄhĎ yJąĂ

hŇ l¡Ď xĞmĲČ yt¿ĂŇ rŁ sĲĂ hĞ wĲČ ìŇ ymĳĆymĄ =tŇ ’Ć wĘ ì¡Ň mĘ xĘ lČ =tŇ ’ĲĆ ëŇ r¿ČbĄŇ C MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ
26 ìŇ YĳĆrĘ’Č BĘ hŇ r¡ĎqĎ ‘ĞwĲČ hŇ l¿Ď JĄ SČ mĘ hŇ yËĆhĘ tĲĂŇ âl¿ : ìŇ BĲĆ rĘuĂ mĂ
27 ÉytĂŇ UŁ hČ wĘ ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ xQăČ SČ ’Ğ ÉytĂŇ mĎ y’ĲĄ =tŇ ’Ć : ’QĲĄ mČ ’Ğ ìŇ ym¡Ć yĎ rj¿Č sĘ mĂ =tŇ ’Ć

ìŇ yl¡Ć ’Ą ìŇ ybËĆŇ yĘ’ĲŁ =lJĎ =tŇ ’Ć yêÌĂ tČŇ nĲĎ wĘ MhĳĆ BĎ ’b¡ŇŁ êĎ rS¿Ć ’Ğ M‘ĎŔ hĎ =lJĎ =tŇ ’Ć
28 =tŇ ’Ćř yCÌĂxĂ hĲČ =tŇ ’Ć hŇ SĎę rĘgĲĄŇ wĘ ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ hŇ ‘¡ĎrĘ~Ă hČ =tŇ ’Ć yê¿Ă xĘ lČ SĲĎ wĘ : PŇ rĆ‘ĲŁ
29 tŇ xĳĎ ’Ć hŇ năĎSĎ BĘ ìŇ yn¡ĆjĎ mĂ CeSËĆ rĘgĲĎŇ’Ğ âlÌ : ìŇ ynĲĆpĎŇ QĘ mĂ yê¡Ă xĂ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ ynËĂ‘ĞnĲČJĘ hĲČ
30 T‘ËČmĘ śT‘¿ČmĘ : hŇ dĲĆŇ vĎ hČ tŇ I¿ČxČ ìŇ yl¡Ć ‘Ď hŇ B¿Ď rČwĘ hŇ mĎŔ mĎ SĘ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ hŇ yąĆhĘ êĲĂ =NjĆ
31 yêăĂ SČ wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć ê¡ĎlĘ xČ nĲĎ wĘ hŇ rĆŔ pĘŇ êĂ rSăĆ ’Ğ dŇ ‘Č ť ìŇ ynĳĆjĎ mĂ CeS¡Ć rĘgĲĎŇ’Ğ

ű yJăĂ rhĳĎeĎhČ =dŇ ‘Č rB¡Ď dĘŇ UĂ mĂ C MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ MyăĎ=dŇ ‘Č wĘ ÉPCs=MIČmĂ ìę lĘ bĲĚŇ GĘ =tŇ ’Ć
32 tŇ r¿Ł kĘŇ tĂŇ =âlĲ : ìŇ ynĲĆjĎ mĂ omê¡ĎSĘ rČgĲĄŇ wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ ybăĄŇ SĘř yĲŁ tŇ ’Ą ť MkĆę dĘŇ yĆBĘ NêăĄ’Ć
33 ylĳĂ ì¡Ň tĘŇ ’ĲŁ C’yT¿Ă xĞ yĲČ=NjĆ ìŔ YĘ rĘ’Č BĘ ÉCbŇ SĘ yĲĄ âlą : tŇ yrĲĂBĘ Mh¡Ć yhĄŁlĲ ’Ň lĄ wĘ MhËĆ lĎ

: SqĲĄomlĘ ì¡Ň lĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=yJĂ MhĆŔ yhĄŁlă ’Ĺ=tŇ ’Ć ÉdbŇŁ ‘ĞtĲČŇ yJąĂ

dk ’ChŔ ybĂŇ ’Ğ wĲČ bŇ dăĎŇ nĎ ÉNrŁ hĞ’ĲČ wĘ ÉhêĎ’Č hoĎęhyĘ=l’Ć hŇ lăĄ ‘Ğ rmČÁ ’Ď hŇ SĆÄ mŁ =l’Ć wĘ
2 ÉoDbČŇ lĘ hŇ SąĆ mŁ SGČÄnĂ wĘ : qxĲŁ rĎmĲĄ Mt¡ĆŇ ywĂxĞêĲČSĘ hĂ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄqĘ EĂmĂ My‘¡ĂbĘŇ SĂ wĘ

hwhy=l’
,yllhb Nk v.28 .s"tw ‘"t ,y"k ‘"t ,V"x Nkw yCĂxĂ hČ wĘ ’"s v.23 .rsx ‘ČmŁ SĎ ymlVwry ,yllhb Nk v.22

’"s v.31 .w"dw g"d Nkw qsp ű T‘m ’"s v.30 .‘"tw y"t ,y"k ’"t ,y"k Myrps bwrb Nkw =t’ĆwĘ ymlVwry
.b"dw y"t Nkw ybVy=lJĎ
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rjąĄsČ yĘwČ hŇ SĆę mŁ ’băŇŁ IĎwČ : oUĲ ‘Ă Cl¡ ‘ĞyĲČ âl¿ M‘Ďě hĎ wĘ CSGĳĎ yĂ âlă Mh¡Ą wĘ hoĎŔhyĘ=l’Ć 3

M‘ĎÁ hĎ =lJĎ Nř‘Č IČÄwČ MyTĳĂ jĎ SĘ UĂ hČ =lJĎ tŇ ’¡Ą wĘ hoĎŔhyĘ yrăĄbĘŇ DĂ=lJĎ tŇ ’Ą ť ÉM‘ĎlĎ
bŇ êăŁ kĘŇ IĂwČ : hŇ WĲĆ ‘ĞnĲČ ho¡ĎhyĘ rB¿Ć DĂ=rSĆ ’Ğ MyrËĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ ÉdxĎ ’Ć loqą 4

rhĳĎhĎ tŇ xČ êăČ xČ B¡Ą zĘmĂ NbĆŇ I¿ĂwČ rqĆBŔŁ BČ MJăĄ SĘ IČwČ hoĎŔhyĘ yrăĄbĘŇ DĂ=lJĎ tŇ ’Ą ť hŇ SĆę mŁ
xlČęSĘ IĂřwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yT¿Ą bĘŇ SĂ rW¡Ď ‘Ď Myn¿ĄSĘ lĂ hŇ bĎŔ ~ĄmČ ÉhrĄWĘ ‘Ć MyêąĄSĘ C 5

ho¡ĎhylĲČ MymËĂ lĎ SĘ MyxÌĂ bĎŇ zĘ CxÂBĘ zĘIĂwĲČ tŇ Łlĳ ‘Ł Cl¡ ‘ĞIĲČwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉyrĄ‘ĞnĲČ=tŇ ’ĲĆ
qr¡ČzĎ MDĎŔ hČ yYăĂ xĞ wĲČ tŇ nĳŁ GĎ’Č BĲĎ MWĆ I¡ĎwČ MDĎŔ hČ yYăĂ xĞ ÉhSĆ mŁ xuąČIĂwČ : MyrĲĂjĎ 6

CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ M‘ĳĎhĎ ynăĄzĘ’Ď BĘ ’r¡ĎqĘ IĂwČ tŇ yrĂŔ BĘ hČ rpĆŇ săĄ ÉxuČ IĂwČ : xČ BĲĄ zĘUĂ hČ =l‘Č 7

MDĎŔ hČ =tŇ ’Ć ÉhSĆ mŁ xuąČIĂwČ : ‘mĲĎ SĘ nĂ wĘ hŇ W¿Ć ‘ĞnĲČ ho¡ĎhyĘ rB¿Ć DĂ=rSĆ ’Ğ lJËŁ 8

MkĆŔ UĎ ‘Ă ÉhoĎhyĘ tŇ rąČJĎ rSĆÄ ’Ğ ÉtyrĂBĘ hČ =MdČŇ hŇ eąĄhĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ M‘ĳĎhĎ =l‘Č qr¡Ł zĘIĂwČ
’ChŔ ybĂŇ ’Ğ wĲČ ÉbdĎŇ nĎ NrĳŁ hĞ’ĲČ wĘ hŇ S¡Ć mŁ l‘Č I¿ČwČ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ l‘¿Č 9

wylĎę gĘŇrČ tŇ xČ tăČŇ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ tŇ ’¡Ą C’ě rĘIĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄqĘ EĂmĂ My‘¡ĂbĘŇ SĂ wĘ 10

ÉylĄ yYĂ ’Ğ=l’Ć wĘ : rhČ TĲŁ lĎ MyĂm¡ČèĎ hČ MYĆ‘¿ĆkĘŇ C ryjĂŔ iČ hČ tŇ năČbĘŇ lĂ ÉhWĄ ‘ĞmĲČ JĘ 11

: CêĲ SĘ IĂwČ Cl¡ kĘŇ ’Ň IĲŁ wČ MyhĂŔ Łl’ĹhăĎ =tŇ ’Ć ÉCzxĹIĆwĲČ odĳŇ yĎ xl¡Č SĎ âl¿ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ
=hŇ yĄhĘ wĲĆ hŇ rĎh¡ĎhĎ ylËČ ’Ą hŇ l¿Ą ‘Ğ hŇ SĆę mŁ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 12

yêĂ bĘŇ t¡ČŇ JĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ wĎŔYĘ UĂ hČ wĘ ÉhrĎoêhČ wĘ NbĆŇ ’Ćę hĎ tŇ xăŁ lĚ =tŇ ’Ć ìÁ lĘ hŇ nĎÄêĘ ’Ć wĘ MSĳĎ
rh¿Č =l’Ć hŇ S¡Ć mŁ l‘Č I¿ČwČ otĳŇ rĘSĲĎ mĘ ‘ČS¡Ě ohywĲĂ hŇ SĆŔ mŁ MqĎ IăĎwČ : MtĲĎŇ rŁ ohĲ lĘ 13

bŇ CS¡ nĎ=rSĆ ’Ğ dŇ ‘¿Č hŇ zĆŔbĎŇ CnlăĎ =CbŇ SĘ ÉrmČ ’Ď MynąĂqĄ EĘhČ =l’Ć wĘ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ 14

: MhĲĆ lĄ ’Ğ SG¿Č yĂ Myr¡ĂbĎŇ DĘ l‘Čb¿ČŇ =ymĂ MkĆŔ UĎ ‘Ă ÉrCxwĘ NrąŁ hĞ’ĲČ hŇ eĄÄhĂ wĘ MkĳĆŇ ylĄ ’Ğ
ÉhoĎhyĘ=dŇ obĲŇ JĘ NJąŁ SĘ IĂwČ : rhĲĎ hĎ =tŇ ’Ć N¡Ďn‘ĎhĲĆ sk¿ČŇ yĘwČ rhĳĎhĎ =l’Ć hŇ S¡Ć mŁ l‘Č I¿ČwČ 15, 16

MoI¿BČ hŇ SËĆ mŁ =l’Ć ’rÌĎqĘ IĂwČ MymĳĂ yĎ tŇ SĆ SăĄ N¡Ďn‘ĎhĲĆ Chi¿Ą kČŇ yĘwČ ynČŔ ysĂ rhăČ =l‘Č
S’Ň răŁ BĘ tŇ lĆ k¡ĆŇ ’Ł S’¿Ą JĘ hoĎŔhyĘ dŇ obăŇ JĘ Éh’Ą rĘmČ C : NnĲĎ‘ĎhĲĆ ëŇ oê¿mĂ y‘¡ĂybĂŇ èĘ hČ 17

rhĳĎhĎ =l’Ć l‘Č IăČwČ N¡Ďn‘ĎhĲĆ ëŇ ot¿Ň BĘ hŇ SËĆ mŁ ’b¿ŇŁ IĎwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ yn¡Ąy‘ĄlĘ rhĳĎhĎ 18

yhyw

.xQČ SČ yĘwČ rybs v.5 .V"x Nkw yrqw bytk Cn‘ĞIČwČ ’"s ,Cn‘ĞIČwČ rybs v.3 .dk
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: hŇ lĎ yĘlĲĎ My‘¡ĂBĎ rĘ’Č wĘ MoyŔ My‘ăĂBĎ rĘ’Č rhĎŔ BĎ ÉhSĆ mŁ yhąĂ yĘwČ

yl¡Ă =CxqĘ yĂwĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ÉrBĄ DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČhk, 2 +p7, sŘ20

: ytĲĂŇ mĎ CrĲêĘ =tŇ ’Ć Cx¡ qĘ êĂ oBŔ lĂ CebăĆŇ DĘyĂ rSăĆ ’Ğ ÉSy’Ă =lJĎ tŇ ’ąĄ mĄ hŇ mĳĎ CrêĘ
3, 4 tŇ lĆ kÌĄŇ tĘŇ C : tŇ SĆ xĲŁ nĘ C PŇ sĆ k¡ĆŇ wĎ bŇ h¿Ď zĎ MêĳĎ’Ă mĲĄ Cx¡ qĘ êĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ mĎŔ CrêĘ hČ Ét’Ň zŁ wĘ

5 tŇ r¿Ł ‘Ł wĘ MymËĂ DĎ’Ď mĘ MlÌĂ y’Ą tŇ rÄŁ ‘Ł wĘ : MyEĲĂ‘Ă wĘ SS¿Ą wĘ yn¡ĂSĎ tŇ ‘Čl¿Č otŇ wĘ NmËĎ GĎrĘ’Č wĘ
6 hŇ xĎŔ SĘ UĂ hČ NmĆ SăĆ lĘ ÉMymĂ WĎ BĘ r’ĳŁ UĎ lČ NmĆ S¡Ć : MyFĲĂ SĂ yY¿Ą‘ĞwĲČ MyS¡Ă xĎ êĘ
7 : NSĆ xĲŁ lČ wĘ dŇ p¡ŇŁ ’Ą lĲĎ My’ĳĂ QĚ mĂ yn¡ĄbĘŇ ’Č wĘ MhČ SěŁ =ynĄbĘŇ ’Č : MyUĲĂ iČ hČ tŇ rĆT¡Ł qĘ lĂ wĘ

8, 9 hŇ ’ăĆ rĘmČ ÉynĂ ’Ğ rSąĆ ’Ğ lkęŁ JĘ : MkĲĎŇ otŇ BĘ yê¡Ă nĘ kČŇ SĲĎ wĘ SDĳĎqĘ mĂ yl¡Ă CW‘¿ĎwĘ
: CWĲ ‘ĞêĲČ Nk¡ĄŇ wĘ wylĳĎJĄ =lJĎ tŇ ynăĂbĘŇ êČ tŇ ’¡Ą wĘ NJĎŔ SĘ UĂ hČ tŇ ynăĂbĘŇ êČ tŇ ’Ą ť ìŔ tĘŇ o’Ĳ

10 hŇ UąĎ ’Č wĘ oJę rĘ’Ď yYĂ xĄÁ wĎ MyĂtČÄ UĎ ’Č MyFĳĂ SĂ yYăĄ‘Ğ Nor¡’Ğ CW¿ ‘Ď wĘ
11 rohŔ TĎ bŇ hăĎ zĎ ÉotŇ ’Ł tąĎŇ yjĂ YĂ wĘ : otĲŇ mĎ qĲŁ yYĂ x¡Ą wĎ hŇ U¿Ď ’Č wĘ oBŔ xĘ rĎ ÉyYĂ xĄÄ wĎ
12 oQę êĎqĘ YăČ yĎwĘ : bŇ ybĲĂŇ sĎ bŇ h¡Ď zĎ rz¿Ą wylËĎ ‘Ďř tĎŇ yWÌĂ ‘Ď wĘ CejĳĆ YČ êĘ ZCx¡ mĂ C tŇ yĂB¿Č mĂ

tŇ ‘ęŁ BĎ TČ yêăĄSĘ C wytĳĎŇ mŁ ‘ĞjĲČ ‘BăČ rĘ’Č l‘¡Č hŇ êĎŔ tČŇ năĎwĘ bŇ hĎŔ zĎ tŇ ‘ăŁ BĘ TČ É‘BČ rĘ’Č
13 yD¡ĄbČŇ tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ : tŇ ynĲĂ èĄ hČ o‘¡lĘ YČ =l‘Č tŇ ‘ŔŁ BĎ TČ ÉyêĄSĘ C tŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ Éo‘lĘ YČ =l‘Č
14 tŇ ‘ŔŁ BĎ FČ BČ ÉMyDĂBČ hČ =tŇ ’Ć tąĎŇ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ : bŇ hĲĎ zĎ Mt¡ĎŇ ’Ł t¿ĎŇ yjĂ YĂ wĘ MyFĳĂ SĂ yYăĄ‘Ğ
15 NrŔŁ ’Ď hĲĎ Ét‘Ł BĘ TČ BĘ : MhĲĆ BĎ Nr¡Ł ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć tŇ ’Ň W¿Ą lĎ NrĳŁ ’Ď hĲĎ tŇ ‘ăŁ lĘ YČ l‘¡Č
16 tŇ dĚŔ ‘ĄhĲĎ tŇ ’Ą ť NrĳŁ ’Ď hĲĎ =l’Ć ê¡ĎtČŇ nĲĎ wĘ : CeUĲĆř mĂ Crs¡ĚyĎ âl¿ MyDĳĂBČ hČ Cy¡hĘ yĲĂ
17 ÉyYĂ xĄÄ wĎ MyĂtąČŇ UĎ ’Č rohĳ TĎ bŇ hăĎ zĎ tŇ rĆj¡Ł kČŇ tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ : ìŇ ylĲĆ ’Ą Nê¡Ą’Ć rS¿Ć ’Ğ
18 ÉhSĎ qĘ mĂ bŇ hĳĎ zĎ Myb¡ĂŇ rĚJĘ MyĂn¿ČSĘ tĎŇ yWËĂ ‘Ď wĘ : HBĲĎ xĘ rĎ yYĂ x¡Ą wĎ hŇ U¿Ď ’Č wĘ HJĎŔ rĘ’Ď
19 ÉhYĎ uĎ mĂ dŇ xąĎ ’Ć bŇ CrÄ JĘ hŇ WĄ ‘ĞwĲČţ : tŇ rĆjĲŁ JČ hČ tŇ oY¿ qĘ yn¡ĄèĘ mĂ MtĎŔ ’Ł hŇ WăĆ ‘ĞêĲČ

Myb¡ĂŇ rĚř JĘ hČ =tŇ ’Ć CřW¿ ‘ĞêĲČ tŇ rĆjËŁ JČ hČ =NmĂ hŇ EĳĆmĂ hŇ Y¡Ď uĎ mĂ dŇ x¿Ď ’Ć =bŇ CrĲkĘŇ C hŇ EĆŔmĂ
ynV=l‘
V’r ,+g Myrdsw .x"yq Myqwspw .ynnx Nk ’Ymn w"Tdb , l’yz‘ [21:1—24:18] hVrph MV v.18
twytw’w .bŁ sŁ w tw’m ‘br’w Pl’ Mylmw .[23:20] xlV ykn’ hnh ,[22:24] hwlt Psk=M’ ,[21:1] hVrph
n"b Nk ’lw Ktm’ M‘ NBĆ PTwx ’"b ,[22:12] Ktm’=NBĆ Vpnyw +b Mypwlxw .gŁyŁw tw’m VlVw Mypl’ tVmx
’Ymt wYmh=M’ĲĂ Pwlx ’lbw .’y‘gb wzxIĆwČĲ n"bw ’y‘g ’lb wzxIĆwČ ’rwq ’"b ,[24:11] wzxIĆwČ ,’y‘gb =NBĲĆ lb’
,[22:16] N’my N’m=M’Ă +b twqspw .Mwy wmŁ hymy rpsmw .[23:11] wrbtw ,[22:29] hV‘t=NJĲĄ .[22:3] wdyb
.[22:26] htwsk ’wh yk ,[22:4] hry‘b=t’ hlVw ,[21:8] hd‘y ’l=rV’ +tk +gw .[23:17] y"y Nd’h
y"k +w Nkw ol ’"s v.11 .g"y qwsp +w d‘ w"k qwsp +h +’ Myklmb hmkx Ntn hwhyw hrTph v.1 .hk
: s"tw ‘"t ,V"x Nkw hWĆ ‘ĞêČ yllhb v.19 .heĎUĆmĂ rybs v.15 .+g +l Nmql Nyy‘ : s"t ,‘"t ,V"x ,rd"nq

.Vgdb tybh MyBĂ rĚkh yllhb ,hgwmb Nk v.19 .x"y qwsp Nyy‘
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MykąĂŇ kĘŇ sĲŁ hŇ lĎ ‘Ę mČę lĘ MyĂpČÁ nĎkĘŇ yWĄÄ rĘjĲŁ žMybĂŇ rĚJĘ hČ CyăhĎ wĘ : wytĲĎŇ oYqĘ yn¿ĄSĘ =l‘Č 20

tŇ rĆjŔŁ JČ hČ =l’ĆÄ wyxĳĂ ’Ď =l’Ć Sy’ăĂ Mh¡Ć ynĄpĘŇ C tŇ rĆjŔŁ JČ hČ =l‘Č ÉMhĆ ypĄŇ nĘ kČŇ BĘ
hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ lĘ mĂ Nr¡Ł ’Ď hĲĎ =l‘Č tŇ rĆjËŁ JČ hČ =tŇ ’Ć êÌĎtČŇ nĲĎ wĘ : MybĲĂŇ rĚJĘ hČ yn¿ĄjĘ Cy¡hĘ yĲĂ 21

ÈìlĘ yêăĂ dĘŇ ‘Č onĲ wĘ : ìŇ ylĲĆ ’Ą Nê¡Ą’Ć rS¿Ć ’Ğ tŇ dĚŔ ‘ĄhĲĎ =tŇ ’Ć ÉNêĄêĂ NrŔŁ ’Ď hăĎ =l’Ć wĘ 22

rS¡Ć ’Ğ MybĂŔ rĚJĘ hČ ynăĄSĘ ÉNyBĄ mĂ tŇ rĆjęŁ JČ hČ l‘ăČmĄ ìÁ êĘ ’Ă yêĂÄ rĘBČ dĂŇ wĘ ůMSĎ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =l’Ć ì¡Ň tĘŇ o’Ĳ hŇ CËĆYČ ’Ğ rSÌĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’ăĄř tŇ dĳĚŇ ‘Ąř hĲĎ Noărř ’Ğ=l‘Č

hŇ U¿Ď ’Č wĘ oBŔ xĘ rĎ hŇ UăĎ ’Č wĘ ÉoJrĘ’Ď MyĂtąČŇ UĎ ’Č MyFĳĂ SĂ yYăĄ‘Ğ Nx¡Ď lĘ SĚ tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ 23

: bŇ ybĲĂŇ sĎ bŇ h¡Ď zĎ rz¿Ą oQË tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ rohĳ TĎ bŇ hăĎ zĎ ot¡Ň ’Ł t¿ĎŇ yjĂ YĂ wĘ : otĲŇ mĎ qĲŁ yYĂ x¡Ą wĎ 24

oê¡rĘGČsĘ mĂ lĘ bŇ hËĎ zĎ=rzĲĄ tĎŇ yWÌĂ ‘Ď wĘ bŇ ybĳĂŇ sĎ xpČŇ T¡Ł tŇ rĆGËĆsĘ mĂ oQ¿ tĎŇ yWĂÄ ‘Ď wĘ 25

l‘Č ť tŇ ‘ŔŁ BĎ FČ hČ =tŇ ’Ć ÉêĎtČŇ nĲĎ wĘ bŇ hĳĎ zĎ tŇ ‘ăŁ BĘ TČ ‘B¡Č rĘ’Č oQŔ tĎŇ yWăĂ ‘Ď wĘ : bŇ ybĲĂŇ sĎ 26

íyy¡ĆhĘ êĲĂ tŇ rĆGĆŔ sĘ UĂ hČ ÉtUČ ‘ĚlĘ : wylĲĎ gĘŇrČ ‘B¿Č rĘ’Č lĘ rS¡Ć ’Ğ tŇ ’ŔŁ jĄ hČ ‘BăČ rĘ’Č 27

=tŇ ’Ć tĎŇ yWąĂ ‘Ď wĘ : NxĲĎ lĘ èĚ hČ =tŇ ’Ć tŇ ’Ň W¡Ą lĎ MyDĂŔ bČŇ lĘ MyêăĂ bĎŇ lĘ tŇ ‘ĳŁ BĎ FČ hČ 28

: NxĲĎ lĘ èĚ hČ =tŇ ’Ć Mb¡ĎŇ =’vĎ nĂ wĘ bŇ hĳĎ zĎ Mt¡ĎŇ ’Ł t¿ĎŇ yjĂ YĂ wĘ MyFĂŔ SĂ yYăĄ‘Ğ ÉMyDĂBČ hČ
bŇ h¿Ď zĎ NřhĳĄ BĎ ëŇ i¡Č yĚ rS¿Ć ’Ğ wytĎŔ IŁ uĂ nČmĘ C ÉwytĎŇ oWqĘ C wytĎę jŁ kČŇ wĘ wytĎÁ rŁ ‘ĲĎuĘ tĎŇ yWĂÄ ‘Ď wĘ 29

: dŇ ymĲĂ êĎ yn¿ČpĎŇ lĘ Myn¡ĂjĎ MxĆ l¿Ć NxËĎ lĘ èĚ hČ =l‘ĲČ êÌĎtČŇ nĲĎ wĘ : MtĲĎŇ ’Ł hŇ W¿Ć ‘ĞêĲČ roh¡ TĎ 30

HnĎŔ qĎ wĘ HkăĎŇ rĄyĘ ÉhrĎonUĘ hČ hŇ WąĆ ‘Ď yřêĲĄ hŇ SĎÂ qĘ mĂ rohĳ TĎ bŇ hăĎ zĎ tŇ r¡ČnŁ mĘ tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ 31

My’¡Ă YĘ yĲŁ MynĂŔ qĎ hŇ èăĎ SĂ wĘ : CyĲhĘ yĲĂ hŇ eĎU¿Ć mĂ hĎ yx¡Ć rĎpĘŇ C hĎ yr¿ĆêŁ pĘŇ JČ hĎ y‘ËĆybĂŇ GĘ 32

hŇ rĎŔ nŁ mĘ ynăĄqĘ ÉhSĎ ŁlSĘ C dŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ ÉHDĎ~Ă mĂ hŇ rĎę nŁ mĘ ynăĄqĘ ű hŇ SăĎ ŁlSĘ hĎ yDĳĆ~Ă mĂ
rêăŁ pĘŇ JČ ÈdxĎ ’Ć hĲĎ hŇ năĆuĎ BČ MydĂÂuĎ SĚ mĲĘ My‘Ă bĂŇ gĘŇ ţ hŇ SăĎ ŁlSĘ : ynĲĂ èĄ hČ HD¡Ď~Ă mĂ 33

xrČpĳĎŇ wĎ rêăŁ pĘŇ JČ dŇ x¡Ď ’Ć hĲĎ hŇ n¿ĆuĎ BČ MydËĂŇ uĎ SĚ mĘ My‘Ăę bĂŇ gĘŇ hŇ SăĎ ŁlSĘ C ůxrČpĆŇ wĎ
hŇ ‘ăĎBĎ rĘ’Č hŇ r¡ĎnŁ UĘ bČŇ C : hŇ rĲĎnŁ UĘ hČ =NmĂ My’¡Ă YĘ IĲŁ hČ MynĂŔ uĎ hČ tŇ SĆ SăĄ lĘ NJĄ ť 34

MynĂÁuĎ hČ ynĄÄSĘ žtxČ êČ rêÃŁ pĘŇ kČŇ wĘ : hĎ yxĲĆ rĎpĘŇ C hĎ yr¡ĆêŁ pĘŇ JČ MydĂŔ uĎ SĚÄ mĘ My‘ĳĂbĂŇ gĘŇ 35

yn¿ĄSĘ =tŇ xČ êĲČ rêěŁ pĘŇ kČŇ wĘ hŇ eĎUĆŔ mĂ ÉMynĂ uĎ hČ ynąĄSĘ tŇ xČ êăČ ÉrêŁ pĘŇ kČŇ wĘ hŇ eĎUĆę mĂ
Mynqh
wxyry Vmwxb v.22 .w"Tdw b"yd ,w"dx ,y"k Myrpsh tYqmb Nkw rsx NrŁ ’Ğ yllhb ,ymlVwry Nk v.22

,"k Myrpsb ’lm Nk v.31 .b"dw V"x Nkw MhĆBĎ ’"s v.29 .‘"t Nkw t’ĄwĘ ’"s v.22 .’lm tCd‘ĄhĎ
,y"k Myrps bwrb Nkw dwy rsx hWĆ ‘ĎêČ ymlVwryw hgwm rpsb ,w"Tdw b"yd ,’"yd ,g"d ,d"dx ,g"dx ,b"d ,b"dx

.‘"tw V"x Nkw hWĆ ‘ĞêČ tYqmb ,d"ydw w"dx ,w"d ,h"dx ,’"d
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36 Mh¿Ć yrĄêĲŁ pĘŇ JČ : hŇ rĲĎnŁ UĘ hČ =NmĂ My’¡Ă YĘ IĲŁ hČ MynĂŔ uĎ hČ ÉtSĆ SĄÄ lĘ hŇ eĎUĳĆ mĂ Myn¡ĂuĎ hČ
37 tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ : rohĲ TĎ bŇ h¿Ď zĎ tŇ x¡Č ’Č hŇ S¿Ď qĘ mĂ HQËĎ JĚ CyĳhĘ yĲĂ hŇ eĎUăĆ mĂ Mt¡ĎŇ nŁ qĘ C

: hĎ ynĲĆjĎ rbĆŇ ‘¿Ą=l‘Č ry’¡Ă hĄ wĘ hĎ ytĆŔ rŁ năĄ=tŇ ’Ć ÉhlĎ ‘ĹhĲĆ wĘ hŇ ‘ĳĎbĘŇ SĂ hĎ yt¡ĆŇ rŁ nĲĄ=tŇ ’Ć
38, 39 HtĳĎŇ ’Ł hŇ WăĆ ‘Ğř yĲČ roh¡ TĎ bŇ h¿Ď zĎ rJËČJĂ : rohĲ TĎ bŇ h¿Ď zĎ hĎ yt¡ĆŇ êŁ xĘ mČ C hĎ yx¿Ć qĎ lĘ mČ C

40 hŇ ê¿Ď’Č =rSĆ ’Ğ MtĎŔ ynĂ bĘŇ tČÄ BĘř hŇ WĳĄ ‘ĞwĲČ hŇ ’¡Ą rĘC : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myl¡Ă JĄ hČ =lJĎ tŇ ’¿Ąř
wk tŇ ‘ĳŁ yrĂyĘ rWĆ ‘ăĆ hŇ W¡Ć ‘ĞêĲČ NJ¿Ď SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ : rhĲĎ BĎ hŇ ’¡Ć rĘmĎ sŘ21

bŇ S¡Ą xŁ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ MybËĂŇ rĚJĘ ynĂŔ SĎ tŇ ‘ČlăČ tŇŁ wĘ ÉNmĎ GĎrĘ’Č wĘ tŇ lĆ kąĄŇ tĘŇ C rzĎęSĘ mĎ SSăĄ
2 hŇ UĎŔ ’Č BĲĎ ÉMyrĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ nąĆmŁ SĘ tŇ xČę ’Č hĲĎ hŇ ‘ăĎyrĂyĘhČ ű ëŇ rĆ’ăŁ : MtĲĎŇ ’Ł hŇ W¿Ć ‘ĞêĲČ

: tŇ ‘ĲŁ yrĂyĘhČ =lkĎŇ lĘ tŇ x¡Č ’Č hŇ D¿ĎmĂ tŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ hŇ ‘¡ĎyrĂyĘhČ hŇ UĎŔ ’Č BĲĎ ‘BăČ rĘ’Č ÉbxČ rÄŁ wĘ
3 Ét‘Ł yrĂyĘ SmąĄ xĎ wĘ HtĳĎŇ xŁ ’Ğ=l’Ć hŇ è¡Ď ’Ă tŇ rŔŁ bĘŇ xĲŁ ÉíyyĆÄhĘ êĲĂ tŇ ‘ęŁ yrĂyĘhČ SmăĄ xĞ
4 tŇ pąČŇ WĘ l‘ăČ tŇ lĆ kĄę êĘ tŇ ’ăŁ lĘ lĲĚ tĎŇ yWĂÁ ‘Ď wĘ : HtĲĎŇ xŁ ’Ğ=l’Ć hŇ è¡Ď ’Ă tŇ rŔŁ bĘŇ xĲŁ

hŇ ‘ĎŔ yrĂyĘhČ tŇ păČŇ WĘ BĂ ÉhWĆ ‘ĞêĲČ NkąĄŇ wĘ tŇ rĆbĳĎŇ xŁ BĲČ hŇ Y¡Ď uĎ mĂ tŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ Éh‘Ď yrĂyĘhČ
5 hŇ ‘ăĎyrĂyĘBČ ÈhWĆ ‘ĞêĲČ tŇ ’ęŁ lĎ lĲĚ MyèăĂ mĂ xĞ : tŇ ynĲĂ èĄ hČ tŇ rĆB¡ĆxĘ UČ BČ hŇ nĎŔ oYyuăĂhČ

tŇ rĆBăĆxĘ UČ BČ rS¡Ć ’Ğ hŇ ‘ĎŔ yrĂyĘhČ hŇ YăĄqĘ BĂ ÉhWĆ ‘ĞêĲČ tŇ ’ęŁ lĎ lĲĚ MyèăĂ mĂ xĞ wĲČ ůtxĎ ’Ć hĲĎ
6 Myè¡Ă mĂ xĞ tĎŇ yWĂě ‘Ď wĘ : HtĲĎŇ xŁ ’Ğ=l’Ć hŇ è¡Ď ’Ă tŇ ’ŔŁ lĎ QăĚ hČ ÉtŁlyBĂ qĘ mČ tŇ ynĳĂèĄ hČ

MysĂŔ rĎuĘ BČ ÉHtĎŇ xŁ ’Ğ=l’Ć hŇ èąĎ ’Ă tŇ ‘ÁŁ yrĂyĘhČ =tŇ ’Ć ÉêĎrĘBČ xĂ wĘ bŇ hĳĎ zĎ ysăĄrĘqČ
7 NJĳĎ SĘ UĂ hČ =l‘Č lhĆ ’¡Ł lĘ MyEĂŔ‘Ă tŇ ‘ăŁ yrĂyĘ ÉtĎ yWĂÄ ‘Ď wĘ : dŇ xĲĎ ’Ć NJ¡Ď SĘ UĂ hČ hŇ y¿ĎhĎ wĘ
8 tŇ xČę ’Č hĲĎ hŇ ‘ăĎyrĂyĘhČ ű ëŇ rĆ’ăŁ : MtĲĎŇ ’Ł hŇ W¿Ć ‘ĞêĲČ tŇ ‘¡Ł yrĂyĘ hŇ r¿ĄWĘ ‘Ć=yêĲĄSĘ ‘Č

hŇ DăĎmĂ tŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ hŇ ‘¡ĎyrĂyĘhČ hŇ UĎŔ ’Č BĲĎ ‘BăČ rĘ’Č ÉbxČ rÄŁ wĘ hŇ UĎŔ ’Č BĲĎ ÉMySĂ ŁlSĘ
9 dŇ bĎŔ lĘ Ét‘Ł yrĂyĘhČ SmąĄ xĞ=tŇ ’Ć êĎÂrĘBČ xĂ wĘ : tŇ ‘ĲŁ yrĂyĘ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć yê¿ĄSĘ ‘ČlĘ tŇ xČŔ ’Č

lCm¡ =l’Ć tŇ yèĂŔ èĂ hČ hŇ ‘ăĎyrĂyĘhČ =tŇ ’Ć ÉêĎlĘ pČŇ kĲĎŇ wĘ dŇ bĳĎŇ lĘ tŇ ‘¡Ł yrĂyĘhČ SS¿Ą =tŇ ’Ć wĘ
10 tŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ Éh‘Ď yrĂyĘhČ tŇ pąČŇ WĘ l‘ăČ tŇ ’ęŁ lĎ lĲĚ MyèăĂ mĂ xĞ tĎŇ yWĂÁ ‘Ď wĘ : lhĆ ’ĲŁ hĎ yn¿ĄjĘ

tŇ rĆb¡ĆŇ xŁ hĲČ hŇ ‘ĎŔ yrĂyĘhČ tŇ păČŇ WĘ l‘Č ť tŇ ’ęŁ lĎ lĲĚ MyèăĂ mĂ xĞ wĲČ tŇ rĆbĳĎŇ xŁ BĲČ hŇ n¡ĎYŁ yuĲĂ hČ
11 ÉMysĂ rĎuĘ hČ =tŇ ’Ć tąĎŇ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ MyèĳĂ mĂ xĞ tŇ SĆ x¡Ł nĘ ys¿ĄrĘqČ tĎŇ yWËĂ ‘Ď wĘ : tŇ ynĲĂ èĄ hČ
12 tŇ ‘¡Ł yrĂyBĲĂ PŇ dĄŔ ‘Ł hĲĎ ÉxrČsĆÄ wĘ : dŇ xĲĎ ’Ć hŇ y¿ĎhĎ wĘ lhĆ ’¡Ł hĎ =tŇ ’Ć ê¿ĎrĘBČ xĂ wĘ tŇ ’ŔŁ lĎ QĲĚ BČ
13 hŇ UĎÄ ’Č hĲĎ wĘ : NJĲĎ SĘ UĂ hČ yr¿ĄxŁ ’Ğ l‘¡Č xrČě sĘ êĂ tŇ pĆŇ dĆŔ ‘Ł hĲĎ Éh‘Ď yrĂyĘhČ yYąĂ xĞ lhĆ ’ĳŁ hĎ

hzm
z"l Nmql Nyy‘ : V"x Nkw t’ĄwĘ ’"s v.39 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw yrqw bytk hWĆ ‘ĞêČ ’"sb ,hWĆ ‘ĞêČ rybs v.39

.w"dw ‘"t Nkw MtĎynĂbĘ tČJĘ ’"s v.40 .d"k
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xČ CrÁ sĎ hŇ yĆÄhĘ yĲĂ lhĆ ’ĳŁ hĎ tŇ ‘ăŁ yrĂyĘ ëŇ rĆ’¡Ł BĘ PŇ dĄŔ ‘Ł BĲĎ ÉhEĆmĂ hŇ UąĎ ’Č hĲĎ wĘ hŇ EĆÁmĂ
tŇ r¿Ł ‘Ł lhĆ ’ŔŁ lĎ ÉhsĆ kĘŇ mĂ tĎŇ yWąĂ ‘Ď wĘ : otĲŇ iŁ kČŇ lĘ hŇ E¡ĆmĂ C hŇ E¿ĆmĂ NJËĎ SĘ UĂ hČ yDÌĄYĂ =l‘Č 14

: hŇ lĎ ‘Ę mĲĎ lĘ mĂ MyS¡Ă xĎ êĘ tŇ r¿Ł ‘Ł hŇ sËĄ kĘŇ mĂ C MymĳĂ DĎ’Ď mĘ Ml¡Ă y’Ą

tŇ oU¡ ’Č rWĆ ‘¿Ć : MydĲĂŇ mĘ ‘ĲŁ MyF¡Ă SĂ yY¿Ą‘Ğ NJĳĎ SĘ UĂ lČ MyS¡Ă rĎuĘ hČ =tŇ ’Ć tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ 15, 16

yêăĄSĘ : dŇ xĲĎ ’Ć hĲĎ SrĆu¿ĆhČ bŇ xČ r¡Ł hŇ UĎŔ ’Č hĲĎ yYăĂ xĞ wĲČ ÉhUĎ ’Č wĘ SrĆuĳĎhČ ëŇ rĆ’ăŁ 17

hŇ WĆŔ ‘ĞêĲČ NJăĄ HtĳĎŇ xŁ ’Ğ=l’Ć hŇ è¡Ď ’Ă tŇ bŔŁ QĎ SĚÄ mĘ dŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ ÉSrĆuĆÄ lČ tŇ odę yĎ
MyrăĂWĘ ‘Ć NJĳĎ SĘ UĂ lČ MyS¡Ă rĎuĘ hČ =tŇ ’Ć tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ : NJĲĎ SĘ UĂ hČ yS¿Ą rĘqČ lk¡ŇŁ lĘ 18

tŇ xČ ê¡Č hŇ WĆě ‘ĞêĲČ PŇ sĆ kĆŔ =ynĄdĘŇ ’Č ÉMy‘Ă BĎ rĘ’Č wĘ : hŇ nĎmĲĎ ytĄŇ hŇ BĎ gĘŇ n¿Ć tŇ ’¡Č pĘŇ lĂ SrĆř qĆŔ 19

wytĎŔ dŇŁ yĘ yêăĄSĘ lĂ ÉdxĎ ’Ć hĲĎ SrĆuąĆhČ =tŇ xČ êĲČ MynĂÁdĎŇ ’Ğř ynĄÄSĘ SrĆř uĳĎhČ MyrăĂWĘ ‘Ć
NJËĎ SĘ UĂ hČ ‘lČ YÌĆlĘ C : wytĲĎŇ dŇŁ yĘ yê¿ĄSĘ lĂ dŇ x¡Ď ’Ć hĲĎ SrĆu¿ĆhČ =tŇ xČ êĲČ MynËĂdĎŇ ’Ğ ynÌĄSĘ C 20

ynăĄSĘ PŇ sĆ JĳĎ Mh¡Ć ynĄdĘŇ ’Č My‘¿ĂBĎ rĘ’Č wĘ : SrĆř qĲĎ Myr¡ĂWĘ ‘Ć NopĳŇ YĎ tŇ ’ăČ pĘŇ lĂ tŇ yn¡ĂèĄ hČ 21

: dŇ xĲĎ ’Ć hĲĎ SrĆu¿ĆhČ tŇ xČ ê¡Č MynĂŔ dĎŇ ’Ğ ynăĄSĘ C dŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ SrĆuăĆhČ tŇ xČ êČ ť MynĂę dĎŇ ’Ğ
ÉMySĂ rĎqĘ ynąĄSĘ C : MySĲĂ rĎqĘ hŇ è¿Ď SĂ hŇ W¡Ć ‘ĞêĲČ hŇ UĎ yĳĎ NJ¡Ď SĘ UĂ hČ yt¿ĄŇ JĘ rĘyČlĘ CĲ 22, 23

ůhFĎ mČ QĘ mĂ ÈMymĂ ’ĞtĲŇŁ CyăhĘř yĲĂwĘ : MyĂtĲĎŇ kĎŇ rĘIČBČ NJĳĎ SĘ UĂ hČ tŇ ‘¡Ł YĘ qĚmĘ lĂ hŇ WĆŔ ‘ĞêĲČ 24

hŇ yăĆhĘ yĲĂ NJĄ ť tŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ tŇ ‘ČB¡Č FČ hČ =l’Ć oSŔ ’Ň rŁ =l‘Č ÉMyUĂ tČŇ CyąhĘ yĲĂ wDĎę xĘ yČwĘ
MhăĆ ynĄdĘŇ ’Č wĘ MySĂŔ rĎqĘ hŇ năĎmŁ SĘ ÉCyhĎř wĘ : CyĲhĘ yĲĂ tŇ ‘¡Ł YŁ qĘ UĂ hČ yn¿ĄSĘ lĂ MhĆŔ ynĄSĘ lĂ 25

ynăĄSĘ C dŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ SrĆuăĆhČ tŇ xČ êČ ť MynĂę dĎŇ ’Ğ ynăĄSĘ MynĳĂdĎŇ ’Ğ rW¡Ď ‘Ď hŇ è¿Ď SĂ PŇ sĆ JĆŔ
hŇ èĎě mĂ xĞ MyFĳĂ SĂ yYăĄ‘Ğ Mx¡Ă yrĂbĘŇ tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ : dŇ xĲĎ ’Ć hĲĎ SrĆu¿ĆhČ tŇ xČ ê¡Č MynĂŔ dĎŇ ’Ğ 26

=‘lČ YĲĆ yS¿Ą rĘqČ lĘ MxĂŔ yrĂbĘŇ hŇ èăĎ mĂ xĞ wĲČ : dŇ xĲĎř ’Ć hĲĎ NJ¡Ď SĘ UĂ hČ =‘lČ YĲĆ yS¿Ą rĘqČ lĘ 27

MyĂt¡ČŇ kĎŇ rĘIČlČ NJĎŔ SĘ UĂ hČ ‘lČ YăĆ ÉySĄ rĘqČ lĘ MxĂę yrĂbĘŇ hŇ èăĎ mĂ xĞ wĲČ tŇ ynĳĂèĄ hČ NJ¡Ď SĘ UĂ hČ
=l’Ć hŇ Y¡ĆuĎ hČ =NmĂ xČ rĂě bĘŇ mČ MySĳĂ rĎuĘ hČ ëŇ otăŇ BĘ Nk¡ŇŁ yêĂ hČ xČ yr¿Ăř BĘ hČ wĘ : hŇ UĎ yĲĎ 28

bŇ hĎŔ zĎ hŇ WăĆ ‘ĞêĲČ ÉMhĆř ytĄŇ ‘ĲŁ BĘ TČ =tŇ ’Ć wĘ bŇ hĎę zĎ hŇ jăĆ YČ êĘ MySĂÂ rĎuĘ hČ =tŇ ’Ć wĲĘ : hŇ YĲĆ uĎ hČ 29

NJĳĎ SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć t¡ĎŇ mŁ qĲĄhĞ wĲČ : bŇ hĲĎ zĎ Mx¡Ă yrĂBĘ hČ =tŇ ’Ć t¿ĎŇ yjĂ YĂ wĘ MxĳĂ yrĂBĘ lČ Myê¡Ă BĎ 30

sŘ22 tŇ kĆŇ ręŁ pĎŇ tĎŇ yWăĂ ‘Ď wĘ : rhĲĎ BĎ tĎŇ y’¡ĄrĘhĎ rS¿Ć ’Ğ oTŔ jĎ SĘ mĂÄ JĘ 31

tlkt
,rd"nq y"k +b Nkw MySĂ rĎuĘhČ ’"s v.19 .s"tw y"t ,’"t ,V"x ,rd"nq y"k +h Nkw MySĂ rĎqĘ ’"s v.18 .wk
,rd"nq y"k +’ Nkw MySĂ rĎqĘ ’"s v.20 .MynĂdŁ ’Ğ ’"s v.19 .zk ,h"k ,w"l Nmql Nyy‘ : s"tw y"t ,’"t ,V"x
: txĲĎ’ĆhĎ l"n v.26 .CyhĘ yĂwĘ rybs v.25 .V"xw rd"nq y"k +x Nkw CyhĎ wĘ ’"s v.24 .s"tw y"t ,’"t ,V"x
bytk MtĎ‘Ł BĘ TČ ’"sbw : d"l ,w"l Nmql Nyy‘ : MtĎ‘Ł BĘ TČ ’"s v.29 .rsx xČrĂBĘ hČ wĘ ’"s v.28 .’"l w"l Nyy‘

.yrq MhĆytĄ‘Ł BĘ TČ
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hŇ W¿Ć ‘ĞyĲČř bŇ SËĄ xŁ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ rzĳĎSĘ mĎ SSăĄ wĘ yn¡ĂSĎ tŇ ‘Čl¿Č otŇ wĘ NmËĎ GĎrĘ’Č wĘ tŇ lĆ kÌĄŇ êĘ
32 MyjăĂ YĚmĘ MyFĂŔ SĂ ydăĄŇ CU‘Č Éh‘ĎBĎ rĘ’Č =l‘Č HtĎę ’Ł hŇ êăĎtČŇ nĲĎ wĘ : MybĲĂŇ rĚJĘ Ht¡ĎŇ ’Ł
33 ÈtkĆŇ rŁ jĎ hČ =tŇ ’Ć hŇ êăĎtČŇ nĲĎ wĘ : PŇ sĆ kĲĎŇ =ynĄdĘŇ ’Č hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č =l‘Č bŇ hĳĎ zĎ Mh¡Ć ywĄwĲĎ bŇ hĎŔ zĎ

tŇ CdĳŇ ‘ĄhĲĎ Noră’Ğ tŇ ’¡Ą tŇ kĆŇ rŔŁ jĎ lČ tŇ yBăĄmĂ ÉhUĎ SĎÄ t¿ĎŇ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ ůMysĂ rĎuĘ hČ tŇ xČ êăČ
: MySĲĂ dĎŇ uĽhČ SdĆŇ q¿Ł Nyb¡ĄŇ C SdĆŇ uŔŁ hČ NyBăĄ MkĆŔ lĎ ÉtkĆŇ rÄŁ jĎ hČ hŇ ląĎ yDĂbĘŇ hĂ wĘ

34, 35 êąĎmĘ WČ wĘ : MySĲĂ dĎŇ uĽhČ SdĆŇ q¡Ł BĘ tŇ dĳĚŇ ‘ĄhĲĎ Noră’Ğ l‘¡Č tŇ rĆjŔŁ JČ hČ =tŇ ’Ć ÉêĎtČŇ nĲĎ wĘ
‘lČ Y¿Ć l‘ËČ NxĎŔ lĘ èĚ hČ xkČŇ năŁ ÉhrĎnŁ UĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ kĆŇ rŔŁ jĎ lČ ZCxă mĂ ÉNxĎ lĘ èĚ hČ =tŇ ’Ć

36 ÉësĎ mĎ tĎŇ yWąĂ ‘Ď wĘ : NopĲŇ YĎ ‘lČ Y¿Ć =l‘Č Nê¡ĄêĂ NxĎŔ lĘ èĚ hČÄ wĘ hŇ nĎmĳĎ yêĄ NJ¡Ď SĘ UĂ hČ
hŇ W¡Ą ‘ĞmĲČ rzĳĎSĘ mĎ SSăĄ wĘ yn¡ĂSĎ tŇ ‘Čl¿Č otŇ wĘ NmËĎ GĎrĘ’Č wĘ tŇ lĆ kÌĄŇ êĘ lhĆ ’ŔŁ hĎ xtČŇ păĆŇ lĘ

37 bŇ hĎŔ zĎ ÉMtĎŇ ’Ł tąĎŇ yjĂ YĂ wĘ MyFĂŔ SĂ ydăĄŇ CU‘Č ÉhèĎ mĂ xĞ ëŇ sĎę UĎ lČ tĎŇ yWăĂ ‘Ď wĘ : MqĲĄrŁ
: tŇ SĆ xĲŁ nĘ yn¿ĄdĘŇ ’Č hŇ è¡Ď mĂ xĞ MhĆŔ lĎ êăĎqĘ YČ yĲĎwĘ bŇ hĳĎ zĎ Mh¡Ć ywĄwĲĎ

zk tŇ oUă ’Č SmÌĄ xĎ wĘ ëŇ rĆ’ÁŁ tŇ oUÄ ’Č žSmĄ xĎ MyFĳĂ SĂ yYăĄ‘Ğ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =tŇ ’Ć tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ
2 wytĎę nŁ rĘqČ tĎŇ yWăĂ ‘Ď wĘ : otĲŇ mĎ qĲŁ tŇ oU¡ ’Č SŁl¿ SĎ wĘ xČ BĄŔ zĘUĂ hČ ÉhyĆhĘ yĲĂ ‘Č CbąŇ rĎ bŇ xČ ręŁ

: tŇ SĆ xĲŁ nĘ ot¡Ň ’Ł t¿ĎŇ yjĂ YĂ wĘ wytĳĎŇ nŁ rĘqČ íyyăĆhĘ êĲĂ CeU¡Ć mĂ wytĎŔ eŁ jĂ ‘BăČ rĘ’Č l‘Č ť
3 wytĳĎŇ êŁ xĘ mČ C wyt¡ĎŇ gŇŁ lĘ zĘmĂ C wytĎŔ qŁ rĘzĘmĂ C Éwy‘Ď yĎwĘ onŔ èĘ dČŇ lĘ ÉwytĎŇ rŁ yiĲĂ tĎŇ yWąĂ ‘Ď wĘ
4 tŇ SĆ răĆ hŇ W¡Ą ‘ĞmĲČ rBĎŔ kĘŇ mĂ ÉoQ tĎŇ yWąĂ ‘Ď wĘ : tŇ SĆ xĲŁ nĘ hŇ W¿Ć ‘ĞêĲČ wyl¡Ď JĄ =lkĎŇ lĘř

‘B¿Č rĘ’Č l‘¡Č tŇ SĆ xŔŁ nĘ tŇ ‘ăŁ BĘ TČ É‘BČ rĘ’Č tŇ SĆ rĆę hĎ =l‘Č tĎŇ yWăĂ ‘Ď wĘ tŇ SĆ xĳŁ nĘ
5 hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ wĘ hŇ FĎ mĳĎ QĘ mĂ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ bŇ J¿Ł rĘJČ tŇ xČ êËČ HtĎę ’Ł hŇ êăĎtČŇ nĲĎ wĘ : wytĲĎŇ oYř qĘ
6 MyFĳĂ SĂ yYăĄ‘Ğ yD¡ĄBČ xČ BĄŔ zĘUĂ lČ ÉMyDĂbČŇ tĎŇ yWąĂ ‘Ď wĘ : xČ BĲĄ zĘUĂ hČ yY¿Ă xĞ dŇ ‘¡Č tŇ SĆ rĆŔ hĎ
7 MyDĂę BČ hČ CyăhĎ wĘ tŇ ‘ĳŁ BĎ FČ BČ wyD¡ĎBČ =tŇ ’Ć ’b¿ĎŇ ChwĘ : tŇ SĆ xĲŁ nĘ Mt¡ĎŇ ’Ł t¿ĎŇ yjĂ YĂ wĘ
8 otĳŇ ’Ł hŇ WăĆ ‘ĞêĲČ tŇ x¡Ł lĚ bŇ Cb¿Ň nĘ : otĲŇ ’Ł tŇ ’¿Ą WĘ BĂ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ tŇ ‘¿Ł lĘ YČ yêËĄSĘ =l‘Č
9 tŇ ’¡Ą tĎŇ yWĂě ‘Ď wĘ : CWĲ ‘ĞyĲČ NJ¿Ą rh¡Ď BĎ ìËŇ tĘŇ ’ĲŁ hŇ ’¿Ď rĘhĆ rSĆÄ ’ĞJĲČ

rzĎęSĘ mĎ SSăĄ rYĄÁ xĎ lĲĆ My‘ĂÄ lĎ qĘ hŇ nĎmĎ yêĄ ţ=bŇ gĆŇ nĲĆ tŇ ’ăČ pĘŇ lĂ NJĳĎ SĘ UĂ hČ rYăČ xĞ
10 Mh¿Ć ynĄdĘŇ ’Č wĘ MyrĂŔ WĘ ‘Ć wydăĎŇ UĚ ‘Č wĘ : tŇ xĲĎ ’Ć hĲĎ hŇ ’¡Ď jĄ lČ ëŇ rĆ’ŔŁ ÉhUĎ ’Č bĲĎŇ hŇ ’ąĎ mĄ
11 ÉNopŇ YĎ tŇ ’ąČ pĘŇ lĂ NkĄÄ wĘ : PŇ sĆ JĲĎ Mh¡Ć yqĄSĲĚ xĞ wĲČ MydËĂŇ UĚ ‘ČhĲĎ ywÌĄwĎ tŇ SĆ xĳŁ nĘ Myr¡ĂWĘ ‘Ć

ÉMyrĂWĘ ‘Ć MhąĆ ynĄdĘŇ ’Č wĘ MyrĂę WĘ ‘Ć wdămř ‘w ëŇ rĆř ’ĳŁ hŇ ’Ď măĄ My‘¡ĂlĎ qĘ ëŇ rĆ’ŔŁ BĎ
tVxn
’"s v.4 .+g x"l Nmql Nyy‘ : =lJĎ rybs v.3 .zk .s"tw ‘"t ,y"k Myrpsb Nkw hWĆ ‘ĞêĲČ rybs v.31

.’"y x"l Nmql Nyy‘ : ‘"tw V"x Nkw hUĎ’ČbĎ l"Y v.11 .w"dw h"dx ,b"d ,y"k Myrpsb Nkw rsx wytĎYŁ qĘ
.w"dw h"dx ,g"d Nkw yrqw bytk wydĎUĚ‘ČwĘ ’"sb : yrq wydĎUĚ‘ČwĘ bytk odUĚ‘ČwĘ v.11
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MyĎŔ =tŇ ’Č pĘŇ lĂ ÉrYĄxĎ hĲĆ bŇ xČ rąŁ wĘ : PŇ sĆ JĲĎ Mh¡Ć yqĄSĲĚ xĞ wĲČ MydËĂŇ UĚ ‘ČhĲĎ ywÌĄwĎ tŇ SĆ xŔŁ nĘ 12

bŇ xČ răŁ wĘ : hŇ rĲĎWĎ ‘Ğ Mh¡Ć ynĄdĘŇ ’Č wĘ hŇ rĎŔ WĎ ‘Ğ MhăĆ ydĄŇ UĲĚ ‘Č hŇ UĳĎ ’Č MyèăĂ mĂ xĞ My‘¡ĂlĎ qĘ 13

hŇ r¿ĄWĘ ‘Ć SmĄÄ xĞ wĲČ : hŇ UĲĎ ’Č Myè¿Ă mĂ xĞ hŇ xĎ r¡ĎzĘmĂ hŇ mĎ dĘŇ q¿Ą tŇ ’ËČ pĘŇ lĂ rYĄę xĎ hĲĆ 14

ÉPtĄŇ JĎ lČ wĘ : hŇ SĲĎ ŁlSĘ Mh¡Ć ynĄdĘŇ ’Č wĘ hŇ SĎŔ ŁlSĘ MhăĆ ydĄŇ UĲĚ ‘Č PŇ tĳĄŇ JĎ lČ My‘¡ĂlĎ qĘ hŇ UËĎ ’Č 15

: hŇ SĲĎ ŁlSĘ Mh¡Ć ynĄdĘŇ ’Č wĘ hŇ SĎŔ ŁlSĘ MhăĆ ydĄŇ UĲĚ ‘Č My‘ĳĂlĎ qĘ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć Sm¿Ą xĞ tŇ ynĂŔ èĄ hČ
ynËĂSĎ tŇ ‘ČlÌČ otŇ wĘ NmĎÁ GĎrĘ’Č wĘ tŇ lĆ kĄÄ êĘ hŇ UĎę ’Č MyrăĂWĘ ‘Ć ű ëŇ săĎ mĎ rYĄÁ xĎ hĲĆ r‘ČSČÄ lĘ C 16

: hŇ ‘ĲĎBĎ rĘ’Č Mh¡Ć ynĄdĘŇ ’Č wĘ hŇ ‘ĎŔ BĎ rĘ’Č ÉMhĆ ydĄŇ UĲĚ ‘Č MqĳĄrŁ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ rz¡ĎSĘ mĎ SS¿Ą wĘ
Mh¡Ć ynĄdĘŇ ’Č wĘ PŇ sĆ JĳĎ Mh¡Ć ywĄwĲĎ PŇ sĆ JĆŔ MyqăĂèĎ xĚmĘ ÉbybĂŇ sĎ rYąĄxĎ hĲĆ ydĄÄ CU‘Č=lJĎ 17

MyèĂę mĂ xĞBĲČ MyèăĂ mĂ xĞ ű bŇ xČ răŁ wĘ hŇ UĎÁ ’Č bĲĎŇ hŇ ’ĎÄ mĄ žrYĄxĎ hĲĆ ëŇ rĆ’ăŁ : tŇ SĆ xĲŁ nĘ 18

ylăĄ JĘ É lkŇŁ lĘř : tŇ SĆ xĲŁ nĘ Mh¡Ć ynĄdĘŇ ’Č wĘ rzĳĎSĘ mĎ SSăĄ tŇ oU¡ ’Č Sm¿Ą xĎ hŇ mËĎ qŁ wĘ 19

: tŇ SĆ xĲŁ nĘ rY¡ĄxĎ hĲĆ tŇ d¿ŇŁ tĘŇ yĂ=lkĎŇ wĘ wytËĎŇ dŇŁ tĲĄŇ yĘ=lkĎŇ wĘ otĳŇ dĎŇ bĲŇŁ ‘Ğ lk¡ŇŁ BĘ NJĎŔ SĘ UĂ hČ
NmĆ SăĆ ìŇ ylĆÁ’Ą CxÄ qĘ yĂwĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć ű hŇ CăĆYČ êĘ hŇ êĎÂ’Č wĘ+p8, sŘ23 20

žd‘Ąom lhĆ ’ăŁ BĘ : dŇ ymĲĂ êĎ rn¡Ą tŇ Łl¿ ‘ĞhĲČ lĘ ro’ĳ UĎ lČ tŇ yt¡ĂŇ JĎ ëŇ zËĎ tŇ yĂz¿Č 21

bŇ rĆ‘¿ĆmĄ wynËĎbĎŇ C NrÌŁ hĞ’ĲČ otÄ ’Ł žërŁ ‘ĞyĲČ tŇ dĚę ‘ĄhĲĎ =l‘Č rSăĆ ’Ğ tŇ kĆŇ rÁŁ jĎ lČ ZCxÄ mĂ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ tŇ ’¡Ą mĄ MtĎŔ rŁ dăŇŁ lĘ ÉMlĎ o‘ tŇ uąČxĚ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ rqĆB¡Ł =dŇ ‘Č
wynăĎBĎ =tŇ ’Ć wĘ ìŇ yxĂÁ ’Ď NrÄŁ hĞ’ĲČ =tŇ ’Ć žìylĆ ’Ą bŇ răĄqĘ hČ hŇ êĎÃ ’Č wĘ xk
rz¿Ď‘ĎlĘ ’Ć ’ChË ybĂŇ ’Ğ wĲČ bŇ dÌĎŇ nĎ NrěŁ hĞ’ĲČ ylĳĂ =onhĞř kĲČŇ lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ ëŇ oêËmĂ oêŔ ’Ă
dŇ ob¡Ň kĎŇ lĘ ìŇ yxĳĂ ’Ď NrăŁ hĞ’ĲČ lĘ SdĆŇ q¡Ł =ydĄŇ gĘŇbĂŇ tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ : NrĲŁ hĞ’ĲČ yn¿ĄBĘ rm¡Ď tĎŇ y’ĲĂ wĘ 2

wřyt¡ĂŇ ’Ň QĄ mĂ rS¿Ć ’Ğ bŇ lĄŔ =ymĄ kĘŇ xČ =lJĎ =l’Ć ÉrBĄ dČŇ êĘ hŇ êĎę ’Č wĘ : tŇ rĆ’ĲĎ pĘŇ tĂŇ lĘ C 3

hŇ QĆ ’ĄÄ wĘ : ylĲĂ =onhĞř kĲČŇ lĘ oS¡ DĘqČ lĘ NrËŁ hĞ’ĲČ ydÌĄŇ gĘŇBĂ =tŇ ’Ć CWÂ ‘Ď wĘ hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ xČ Cră 4

tŇ pĆŇ năĆYĘ mĂ ZB¡Ą SĘ êČ tŇ nĆt¿ŇŁ kĘŇ C ly‘ĂŔ mĘ C ÉdopŇ ’Ą wĘ NSĆ xąŁ CWę ‘ĞyĲČ rSăĆ ’Ğ MydĂÁ gĎŇBĘ hČ
ÉMhĄ wĘ : ylĲĂ =onhĞř kĲČŇ lĘ wyn¡ĎbĎŇ lĘ C ìŇ yxËĂ ’Ď Nr¿Ł hĞ’ĲČ lĘ SdĆŇ qÁŁ =ydĄŇ gĘŇbĂŇ CWÄ ‘Ď wĘ TnĳĄbĘŇ ’Č wĘ 5

yn¡ĂèĎ hČ tŇ ‘Čl¿Č oê=tŇ ’Ć wĘ NmĳĎ GĎrĘ’Č hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ tŇ lĆ k¡ĄŇ êĘ hČ =tŇ ’Ć wĘř bŇ hĎŔ EĎhČ =tŇ ’Ć Cxă qĘ yĂ
: SèĲĄ hČ =tŇ ’Ć wĘ

wV‘w
’Ymn w"Tdb , wls [25:1—27:19] hVrph MV v.19 .lkŁ wĘ ‘"t : lJĎ =t’Ć tĎyWĂ ‘ĎwĘ V"x : lJŁ rybs v.19

Mylmw .[26:31] tkrp tyV‘w ,[26:1] hV‘t NkVmh=t’w ,[25:1] yl=wxqyw +g Myrdsw .w"Y Myqwspw .wy‘Ď yĎ Nk
ttnw wl’b wrbxthw .Pwlx hb Ny’w .bŁ YŁ w tw’m VVw Mypl’ t‘br’ twytw’w .Vmxw My‘br’w h’mw Pl’
d‘ +y qwsp g"m l’qzxyb Md’=Nb ht’ hrTph v.20 .[26:22] NkVmh ytkrylwĲ ,[25:30] NxlVh=l‘ĲČ
Nkw NhĄkČ lĘ l"n v.3 .MytĂ ’QĄmĂ rybs v.3 .s"tw ‘"t ,’"t ,V"x Nkw NhĄkČ lĘ l"n v.1 .xk .z"k qwsp

.=t’Ć ’"s v.5 .s"tw ‘"t ,’"t ,V"x Nkw NhĄkČ lĘ l"n v.4 .s"tw ‘"t ,’"t ,V"x
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6 rz¡ĎSĘ mĎ SS¿Ą wĘ ynËĂSĎ tŇ ‘ČlÌČ oêř NmĎÁ GĎrĘ’Č wĘ tŇ lĆ kĄÄ êĘ bŇ hĎ zĎţ dŇ pĳŇŁ ’Ą hĲĎ =tŇ ’Ć CW¡ ‘Ď wĘ
7 wyt¡ĎŇ oYqĘ yn¿ĄSĘ =l’Ćř oQË =hŇ yĆhĘ yĲĂ tŇ ręŁ bĘŇ xĲŁ tŇ păŇŁ tĄŇ kĘŇ yêÌĄSĘ : bŇ SĲĄ xŁ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ
8 bŇ hĎę zĎ hŇ yĳĆhĘ yĲĂ CeUăĆ mĂ ChW¡Ą ‘ĞmĲČ JĘ wylĎŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ÉotŇ DĎpĚŇ ’Ğ bŇ SĆ xąĄ wĘ : rBĲĎ xĚ wĘř
9 yê¡ĄSĘ =tŇ ’Ć êĎŔ xĘ qČ lăĎ wĘ : rzĲĎSĘ mĎ SS¿Ą wĘ yn¡ĂSĎ tŇ ‘Čl¿Č otŇ wĘ NmËĎ GĎrĘ’Č wĘ tŇ lĆ kÌĄŇ êĘ

10 MtĎŔ mŁ èĘ mĂ ÉhèĎ SĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ tŇ om¡ SĘ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ êăĎxĘ êČpĂŇ C MhČ SĳŁ =ynĄbĘŇ ’Č
NbĆŇ ’¿Ć hĎ =l‘Č MyrËĂtĎŇ oeĲ hČ hŇ èÌĎ èĂ hČ tŇ omÂSĘ =tŇ ’ĲĆř wĘ tŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ NbĆŇ ’ăĆ hĎ l‘¡Č

11 ÉxêČpČŇ êĘ Mř tĎę xŁ yxăĄ CêjĂ ůNbĆŇ ’Ć ÈSrČxĎ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ : MtĲĎŇ dŇŁ lĘ otĲŇ JĘř tŇ yn¡ĂèĄ hČ
bŇ h¡Ď zĎ tŇ oY¿ BĘ SĘ mĂ tŇ BËŁ sČ mĲĚ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ tŇ m¡Ł SĘ =l‘Č MynĂŔ bĎŇ ’ĞhĲĎ yêăĄSĘ =tŇ ’Ć

12 dŇ pŔŁ ’Ą hĲĎ tŇ păŇŁ tĘŇ JĂ l‘Č ť MynĂębĎŇ ’ĞhĲĎ yêăĄSĘ =tŇ ’Ć êĎÂmĘ WČ wĘ : MtĲĎŇ ’Ł hŇ W¿Ć ‘ĞêĲČ
hoËĎhyĘ ynÌĄpĘŇ lĂ MtĎÁ omSĘ =tŇ ’Ć NrÄŁ hĞ’ĲČ ž’WĎ nĎ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ lĂ Nr¡Ł JĎ zĂ yn¿ĄbĘŇ ’Č

13 : bŇ hĲĎ zĎ tŇ Y¡Ł BĘ SĘ mĂ tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ : NrĲŁ JĎ zĂlĘ wyp¡ĎŇ tĄŇ kĘŇ yê¿ĄSĘ =l‘Č
14 tŇ bĳŇŁ ‘Ğ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ Mt¡ĎŇ ’Ł hŇ W¿Ć ‘ĞêĲČ tŇ ŁlË BĎ gĘŇmĂ rohŔ TĎ bŇ hăĎ zĎ ÉtrŁ SĘ rĘSČ yêąĄSĘ C

: tŇ YĲŁ BĘ SĘ UĂ hĲČ =l‘Č tŇ t¡ŇŁ bŇŁ ‘ĞhĲĎ tŇ r¿Ł SĘ rĘSČ =tŇ ’Ć hŇ êËĎtČŇ nĲĎ wĘ
15 CeWĳĆ ‘ĞêĲČ dŇ p¡ŇŁ ’Ąř hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ JĘ bŇ SĄŔ xŁ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ ÉTjĎ SĘ mĂ NSĆ xąŁ tĎŇ yWĂÁ ‘Ď wĘ

: otĲŇ ’Ł hŇ W¿Ć ‘ĞêĲČ rz¡ĎSĘ mĎ SS¿Ą wĘ ynËĂSĎ tŇ ‘ČlÌČ otŇ wĘ NmĎÁ GĎrĘ’Č wĘ tŇ lĆ kĄÄ êĘ bŇ hĎ zĎţ
16, 17 tŇ ’Č QăĚmĂ ÉobŇ t¿ĎŇ ’Ň QĄ mĂ C : oBĲ xĘ rĎ tŇ rĆz¿ĆwĘ oJ¡ rĘ’Ď tŇ rĆz¿Ć lCpĳŇ JĎ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ ‘Č Cb¿Ň rĎ

rCF¡ hČ tŇ qĆrĆŔ bĎŇ C ÉhdĎŇ TĘ jĂ MdĆŇ ’ąŁ rCTę NbĆŇ ’ĳĎ MyrăĂCT hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č NbĆŇ ’ĆŔ
18, 19 MSĆ l¿Ć ySĳĂ ylĂ èĘ hČ rCF¡ hČ wĘ : MŁlĲ hĞ yĲČwĘ ryj¡Ă sČ ëŇ pĆŇ n¿Ł ynĳĂèĄ hČ rCF¡ hČ wĘ : dŇ xĲĎ ’Ć hĲĎ

20 MyY¿Ă BĎ SĚ mĘ hŇ pĳĆŇ SĘř yĲĎwĘ MhČ S¡Ł wĘ SyS¿Ă rĘêČ y‘ĂŔ ybĂŇ rĘhĲĎ ÉrCFhČ wĘ : hŇ mĎ lĲĎ xĘ ’Č wĘ ob¡Ň SĘ
21 l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ mÌŁ SĘ =l‘Č íyyĆÁhĘ êĲĂ MynĂ bĎŇ ’ĞhĲĎ wĘţ : MtĲĎŇ ’Ł CQĲ mĂ BĘ Cy¡hĘ yĲĂ bŇ hËĎ zĎ

íyyĆěhĘ êĲĂ omŔ SĘ =l‘Č Sy’ăĂ ÉMtĎŇ ox yxąĄCêjĂ MtĳĎŇ mŁ SĘ =l‘Č hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć Myê¿ĄSĘ
22 hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ tŇ l¡Ě bĘŇ GČ tŇ S¿Ł rĘSČ NSĆ xËŁ hČ =l‘Č tĎŇ yWÌĂ ‘Ď wĘ : TbĆŇ SĲĎ rW¡Ď ‘Ď yřn¿ĄSĘ lĂ
23 êĎę tČŇ nĲĎ wĘ bŇ hĳĎ zĎ tŇ o‘ăBĘ TČ yê¡ĄSĘ NSĆ xŔŁ hČ =l‘Č ÉtĎ yWĂÄ ‘Ď wĘ : rohĲ TĎ bŇ h¡Ď zĎ tŇ bĳŇŁ ‘Ğ
24 ÉyêĄSĘ =tŇ ’Ć hŇ êĎę tČŇ nĲĎ wĘ : NSĆ xĲŁ hČ tŇ oY¿ qĘ yn¡ĄSĘ =l‘Č tŇ o‘Ŕ BĎ FČ hČ ÉyêĄSĘ =tŇ ’Ć

ttb‘
l"n v.7 .+d T"l Nmql Nyy‘ : ‘"tw V"x Nkw =l‘Č l"n v.7 .s"tw q"d ,’"t ,V"x Nkw t‘ČlČ otwĘ ’"s v.6

’"s v.10 .’y‘gb =t’ĲĆwĘ n"b ,’y‘g ’lb =t’ĆwĘ ’"b ’"n v.10 .+d T"l Nmql Nyy‘ : ‘"tw V"x Nkw rBĎ xĚyĘ
.V"x Nk dpŁ ’ĄhĎ l"n v.15 .’lm MtĎxŁ h ymlVwry ,yllhb Nk v.11 .d"ydw b"yd ,w"dx Nkw rsx MtĎdŁ lĘ tŁ JĘ
,b"dx ,’"d Nkw yrY hpĄSĘ yĎwĘ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx ,b"d ,y"k Myrps bwrb lwgsb Nk v.20

.V"x Nkw yrqw bytk MynĄSĘ lĂ ’+"sb ,MynĄSĘ lĂ rybs v.21 .’"ydw g"d ,d"dx
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yêąĄSĘ tŇ ’ĄÄ wĘ : NSĆ xĲŁ hČ tŇ oY¡ qĘ =l’Ćř tŇ ‘ĳŁ BĎ FČ hČ yê¡ĄSĘ =l‘Č bŇ hĎŔ EĎhČ tŇ tăŇŁ bŇŁ ‘Ğ 25

=l‘Č hŇ êËĎtČŇ nĲĎ wĘ tŇ oYĳBĘ SĘ UĂ hČ Ĳ yêăĄSĘ =l‘Č Nê¡ĄêĂ tŇ tŔŁ bŇŁ ‘ĞhĲĎ yêăĄSĘ ÉtoYqĘ
êăĎmĘ WČ wĘ bŇ hĎŔ zĎ tŇ o‘ăBĘ TČ ÉyêĄSĘ tĎŇ yWĂę ‘Ď wĘ : wynĲĎjĎ lCm¿ =l’Ć dŇ p¡ŇŁ ’Ą hĲĎ tŇ op¿Ň tĘŇ JĂř 26

dŇ p¡ŇŁ ’Ąř hĲĎ rbĆŇ ‘¿Ą=l’Ć rSËĆ ’Ğ otě pĎŇ WĘ =l‘Č NSĆ xĳŁ hČ tŇ oYă qĘ yn¡ĄSĘ =l‘Č MtĎŔ ’Ł
žyêĄSĘ =l‘Č MtĎÃ ’Ł hŇ êăĎtČŇ nĲĎ wĘ ůbhĎ zĎ tŇ o‘ăBĘ TČ yêăĄSĘ ÈtĎ yWĂ ‘Ď wĘ : hŇ tĎŇ yĘBĲĎ 27

l‘ČUČě mĂ oêĳrĘBČ xĘ mČ tŇ U¡Č ‘ĚlĘ wynĎŔ jĎ lCUă mĂ ÉhFĎ mČÄ QĘ mĂ dŇ opąŇ ’Ą hĲĎ tŇ opÄ tĘŇ kĂŇ
ÉdpŇŁ ’Ą hĲĎ tŇ ‘ąŁ BĘ TČ =l’Ć wtÂ‘bř Tm NSĆ xŁ hČ ţ=tŇ ’Ć Csă JĘ rĘyĂwĘ : dŇ opĲŇ ’Ą hĲĎ bŇ SĆ x¡Ą lĘ 28

l‘¡ČmĄ NSĆ xŔŁ hČ xEăČyĂ=âlĲ wĘ dŇ opĳŇ ’Ą hĲĎ bŇ SĆ xăĄ =l‘Č tŇ oy¡hĘ lĲĂ tŇ lĆ kĄŔ êĘ lytăĂŇ pĘŇ BĂ
TjËĎ SĘ UĂ hČ NSĆ xÌŁ BĘ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ omÄ SĘ =tŇ ’Ć NrŁ hĞ’ĲČ ţ ’WăĎ nĎ wĘ : dŇ opĲŇ ’Ą hĲĎ 29

êĎÂtČŇ nĲĎ wĘ : dŇ ymĲĂ êĎ ho¡ĎhyĘ=ynĲĄpĘŇ lĂ Nr¿Ł JĎ zĂlĘ SdĆŇ uĳŁ hČ =l’Ć o’ă bŇŁ BĘ oB¡ lĂ =l‘Č 30

NrŔŁ hĞř ’ĲČ bŇ lăĄ =l‘Č ÉCyhĎ wĘ MyUĂŔ êĚhČ =tŇ ’Ć wĘ ÉMyrĂC’hĲĎ =tŇ ’Ć TjĎę SĘ UĂ hČ NSĆ xăŁ =l’Ć
=l‘Č l’ÌĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ TjČÄ SĘ mĂ =tŇ ’Ć NrŁ hĞ’ĲČ ţ ’WăĎ nĎ wĘ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ o’¡ bŇŁ BĘ
dŇ op¡Ň ’Ą hĲĎ ly‘¿ĂmĘ =tŇ ’Ć tĎŇ yWËĂ ‘Ď wĘ : dŇ ymĲĂ êĎ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ oBË lĂ 31

bŇ ybĂÁ sĎ wypĂÄ lĘ žhyĆhĘ yĲĂ hŇ pĎÃ WĎ okĳŇ otŇ BĘ oS¡ ’Ň rŁ =ypĲĂŇ hŇ y¿ĎhĎ wĘ : tŇ lĆ kĲĄŇ êĘ lyl¿Ă JĘ 32

wylĎę CS=l‘Č tĎŇ yWăĂ ‘Ď wĘ : ‘ČrĲĄuĎ yĂ âl¿ oQ¡ =hŇ yĆhĘ yĲĂ ’rËĎxĘ tČŇ yp¿ĂŇ JĘ gŇrĄę ’Ł hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ 33

bŇ hËĎ zĎ yn¿ĄmŁ ‘ĞpĲČŇ Cř bŇ ybĳĂŇ sĎ wyl¡Ď CS=l‘Č ynĂŔ SĎ tŇ ‘ČlăČ otŇ wĘ ÉNmĎ GĎrĘ’Č wĘ tŇ lĆ kąĄŇ êĘ ÉynĄUŁ rĂ
yl¿Ą CS=l‘Č NoUĳ rĂwĘ bŇ h¡Ď zĎ Nm¿Ł ‘ĞjĲČ NoUŔ rĂwĘ ÉbhĎ zĎ NmąŁ ‘ĞjĲČ : bŇ ybĲĂŇ sĎ Mk¡ĎŇ otŇ BĘ 34

o’Ä bŇŁ BĘ oloqţ ‘măČ SĘ nĂ wĘ tŇ rĳĄSĎ lĘ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =l‘ĲČ hŇ y¿ĎhĎ wĘ : bŇ ybĲĂŇ sĎ ly‘¡ĂUĘ hČ 35

: tŇ CmĲ yĎ âl¿ wĘ ot¡Ň ’Ň YĄbĘŇ C hoËĎhyĘ ynÌĄpĘŇ lĂ SdĆŇ uÁŁ hČ =l’Ć
SdĆŇ q¡Ł MtĎŔ xŁ yxăĄ CêjĂ ÉwylĎ ‘Ď êąĎxĘ êČpĂŇ C rohĳ TĎ bŇ hăĎ zĎ Zř y~¡Ă tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ 36

tŇ pĆŇ nĳĎYĘ UĂ hČ =l‘Č hŇ y¡ĎhĎ wĘ tŇ lĆ kĄŔ êĘ lytăĂŇ jĘ =l‘Č ÉotŇ ’Ł êąĎmĘ WČ wĘ : hoĲĎhylĲČ 37

’WĎÄ nĎ wĘ ůNrŁ hĞ’ĲČ xYČ măĄ =l‘Č ÈhyĎhĎ wĘ : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ tŇ pĆŇ n¡ĆYĘ UĂ hČ =ynĲĄjĘ lCm¿ =l’Ć 38

tŇ n¡Ł êĘ mČ =lkĲĎŇ lĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉCSyDĂÄ qĘ yČ rSąĆ ’Ğ MySĂę dĎŇ uĽhČ NwăŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć NrÁŁ hĞ’ĲČ
: hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ Mh¡Ć lĎ NoY¿ rĎlĘ dŇ ymĂŔ êĎ ÉoxYĘ mĂ =l‘Č hŇ yąĎhĎ wĘ MhĳĆ ySĄ dĘŇ qĎ
hŇ W¡Ć ‘ĞêĲČ Tn¿ĄbĘŇ ’Č wĘ SSĳĄ tŇ pĆŇ năĆYĘ mĂ tĎŇ yW¡Ă ‘Ď wĘ SSĄŔ tŇ nĆtăŇŁ JĘ hČ ÉêĎYĘ BČ SĂ wĘ 39

MyTĳĂ nĄbĘŇ ’Č Mh¡Ć lĎ tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ tŇ nŔŁ êĽř kĚŇ hŇ WăĆ ‘ĞêĲČ ÉNrŁ hĞ’ĲČ ynąĄbĘŇ lĂ wĘ : MqĲĄrŁ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ 40

tw‘bgmw
Nk v.26 .rsx tpŁ tĘ JĂ yllhb ,ymlVwry Nk v.25 .z"y T"l Nmql Nyy‘ : ‘"tw V"x Nkw =l‘Č l"n v.24

Nk v.33 .‘ybr Nręh’ ’"s v.30 .yrq wytĎ‘Ł BĘ FČmĂ ,bytk oê‘ĘBČ FČmĂ v.28 .rsx dpŁ ’ĄhĎ ymlVwry ,yllhb
.z"kr Nmys +’ tw’ hrsm Nyy‘ : ytbr +Z v.36 .’y‘gb wywh ynm‘pČ CĲ n"b ,’"b
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41 ÉMtĎŇ ’Ł êąĎSĘ BČ lĘ hĂ wĘ : tŇ rĆ’ĲĎ pĘŇ tĂŇ lĘ C dŇ ob¡Ň kĎŇ lĘ MhĆŔ lĎ hŇ WăĆ ‘ĞêĲČ Éto‘ř BĎ gĘŇmĂ C
MdËĎŇ yĎ=tŇ ’Ć tÌĎŇ ’Ň QĄ mĂ C MtĎÁ ’Ł ÉêĎxĘ SČ mĲĎ C oêĳ’Ă wyn¡ĎBĎ =tŇ ’Ć wĘ ìŇ yxĂŔ ’Ď NrăŁ hĞ’ĲČ =tŇ ’Ć

42 rWăČ BĘ tŇ oi¡ kČŇ lĘ dŇ bĎŔ =ysĄ nĘ kĘŇ mĂ ÉMhĆ lĎ hŇ WąĄ ‘ĞwĲČ : ylĲĂ Cn¿hĞkĲĂŇ wĘ Mt¡ĎŇ ’Ł ê¿ĎSĘ DČqĂ wĘ
43 wynĎÁBĎ =l‘Č wĘ NrÄŁ hĞ’ĲČ =l‘Č žCyhĎ wĘ : CyĲhĘ yĲĂ MyĂk¡ČŇ rĄyĘ=dŇ ‘Č wĘř MyĂn¿ČtĘŇ UĎ mĂ hŇ wĳĎrĘ‘Ć

SdĆŇ uŔŁ BČ tŇ răĄSĎ lĘ ÉxČ BĄÄ zĘUĂ hČ =l’Ć MêąĎSĘ gĂŇbĘŇ o’ăř dŇ ‘Ąę om lhĆ ’ăŁ =l’Ć ű M’ăĎ bŇŁ BĘ
: wyrĲĎxĞ’ĲČ o‘¿rĘzČlĘ C ol¡ MlËĎ o‘ tŇ u¿ČxĚ CtŇ mĳĄ wĎ Nw¡Ł ‘Ď C’¿ WĘ yĂ=âlĲ wĘ

Tk xqČ lĘ ţ ylĳĂ NhăĄ kČŇ lĘ Mt¡ĎŇ ’Ł SD¿ĄqČ lĘ MhËĆ lĎ hŇ W¿Ć ‘ĞêĲČ =rSĆ ’Ğ rbĎÁ DĎhČ hŇ zĆÄwĘ sŘ24

2 tŇŁQą xČ wĘ tŇ o~ę mČ MxĆ lăĆ wĘ : MmĲĂ ymĂ êĘ MyĂn¡ČSĘ Ml¿Ă y’Ą wĘ rqËĎBĎ =NBĆ dŇ xÌĎ ’Ć rjăČ
MyF¡Ă xĂ tŇ lĆ s¿Ł NmĆ èĳĎ BČ MyxăĂ SĚ mĘ tŇ o~¡ mČ yq¿ĄyqĂ rĘC NmĆ èĆŔ BČ tŇ Łlă ClBĘ Ét~Ł mČ

3 liĳĎ BČ Mt¡ĎŇ ’Ł ê¿ĎbĘŇ rČqĘ hĂ wĘ dŇ xĎŔ ’Ć lsăČ =l‘Č ÉMtĎŇ o’ êąĎtČŇ nĲĎ wĘ : MtĲĎŇ ’Ł hŇ W¿Ć ‘ĞêĲČ
4 bŇ yrĂŔ qĘ êČ ÉwynĎBĎ =tŇ ’Ć wĘ NrąŁ hĞ’ĲČ =tŇ ’Ć wĘ : MlĲĂ y’Ą hĲĎ yn¿ĄSĘ tŇ ’¡Ą wĘ rjĎŔ hČ =tŇ ’ĆÄ wĘ
5 MydĂę gĎŇBĘ hČ =tŇ ’Ć êăĎxĘ qČ lĲĎ wĘ : MyĂUĲĎ BČ Mt¡ĎŇ ’Ł ê¿Ď YĘ xČ rĲĎwĘ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ xtČŇ j¡Ć =l’Ć

dŇ p¡ŇŁ ’Ą hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ dŇ pŔŁ ’Ą hĲĎ ly‘ăĂmĘ Ét’Ą wĘ tŇ nĆêŔŁ JĚ hČ =tŇ ’Ć ÉNrŁ hĞ’ĲČ =tŇ ’ĲĆ êąĎSĘ BČ lĘ hĂ wĘ
6 =l‘Č tŇ pĆŇ n¡ĆYĘ UĂ hČ ê¿ĎmĘ WČ wĘ : dŇ pĲŇŁ ’Ą hĲĎ bŇ SĆ x¡Ą BĘ olŔ êăĎ dĘŇ pČŇ ’ĲĎ wĘ NSĆ xĳŁ hČ =tŇ ’Ć wĘ
7 NmĆ SăĆř =tŇ ’Ć ÉêĎxĘ qČ lĲĎ wĘ : tŇ pĆŇ nĲĎYĘ UĂ hČ =l‘Č SdĆŇ u¡Ł hČ rzĆn¿Ą=tŇ ’Ć śêËĎtČŇ nĲĎ wĘ oSĳ ’Ň rŁ
8 bŇ yrĳĂqĘ êČ wyn¡ĎBĎ =tŇ ’Ć wĘ : otĲŇ ’Ł ê¡ĎxĘ SČ mĲĎ C oSĳ ’Ň rŁ =l‘Č ê¡ĎqĘ YČ yĲĎwĘ hŇ xĎŔ SĘ UĂ hČ
9 êąĎSĘ bČŇ xĲĎ wĘ wynĎębĎŇ C NrăŁ hĞ’ĲČ TnĄÁbĘŇ ’Č MtĎÄ ’Ł žêĎrĘgČŇxĲĎ wĘ : tŇ nĲŁ êĽř JĚ Mê¡ĎSĘ BČ lĘ hĂ wĘ

Nr¡Ł hĞ’ĲČ =dŇ yĲČ t¿ĎŇ ’Ň QĄ mĂ C MlĳĎ o‘ tŇ uăČxĚlĘ hŇ e¡ĎhĚ JĘ MhËĆ lĎ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ wĘ tŇ ‘ŔŁ BĎ gĘŇmĂ ÉMhĆ lĎ
10 NrÌŁ hĞ’ĲČ ëŇ mČÄ sĎ wĘ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ yn¡ĄpĘŇ lĂ rjĎŔ hČ =tŇ ’Ć ÉêĎbĘŇ rČqĘ hĂ wĘ : wynĲĎBĎ =dŇ yČwĘ
11 hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ rj¡Ď hČ =tŇ ’Ć ê¿ĎTĘ xČ SĲĎ wĘ : rjĲĎ hČ S’Ň r¿Ł =l‘Č Mh¡Ć ydĄŇ yĘ=tŇ ’Ć wynËĎbĎŇ C
12 xČ B¡Ą zĘUĂ hČ tŇ n¿Ł rĘqČ =l‘Č hŇ êËĎtČŇ nĲĎ wĘ rjĎŔ hČ MDăČmĂ ÉêĎxĘ qČ lĲĎ wĘ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł xtČŇ j¡Ć
13 êĎę xĘ qČ lĲĎ wĘ : xČ BĲĄ zĘUĂ hČ dŇ os¡ yĘ=l’Ć ëŇ jŔŁ SĘ êĂ MDăĎhČ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ìŇ ‘ĳĆBĎ YĘ ’Ć BĘ

dŇ bĄŔ JĎ hČ =l‘Č ÉtrĆtĆÄ IŁ hČ tŇ ’Ąę wĘ ůbrĆuĆhČ =tŇ ’Ć hŇ iăĆ kČŇ mĘ hĲČ ÈblĆ xĄ hČ =lJĎ =tŇ ’ĲĆ
: hŇ xĎ BĲĄ zĘUĂ hČ ê¡ĎrĘTČ qĘ hĂ wĘ NhĳĆ ylĄ ‘Ğ rSăĆ ’Ğ bŇ lĆ x¡Ą hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ŁyŔlĎ JĘ hČ yêăĄSĘ Ét’Ą wĘ

14 ZCx¡ mĂ S’ĄŔ BĎ PŇ răŁ WĘ êĂ oSŔ rĘjĂ =tŇ ’Ć wĘ oră‘Ł =tŇ ’Ć wĘ ÉrjĎ hČ rWąČ BĘ =tŇ ’Ć wĘ
15 NrÌřŁ hĞ’ĲČ CkÁ mĘ sĎÄ wĘ xuĳĎêĂ dŇ x¡Ď ’Ć hĲĎ lyĂ’¿ČhĎ =tŇ ’Ć wĘ : ’ChĲ tŇ ’Ň F¡Ď xČ hŇ nĳĆxĞUĲČ lČ Ĳ

wynbw
.b"dx Nkw rsx t‘Ł BĎ gĘmĂ C ymlVwry ,yllhb Nk v.40 .’"ydw ’"d Nkw dbl ’wVb tnŁ êĘ kĚ wxyry v.40

NmĆSĄ yqwbnzb v.7 .’lm hêĎtČnĎwĘ yllhb v.6 .Tk .MtVgb=o’ n"b ’"n v.43 .=d‘Č hgwm v.42

.+m x"k ly‘l Nyy‘ : Myrx’ Myrpsb Nkw tnŁ êĘ JĚ wxyry v.8 .rw’ml NmĆSĄ Nkw yrYb
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ÉêĎxĘ qČ lĲĎ wĘ lyĂ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć ê¡ĎTĘ xČ SĲĎ wĘ : lyĂ’ĲĎ hĎ S’Ň r¿Ł =l‘Č Mh¡Ć ydĄŇ yĘ=tŇ ’Ć wynËĎbĎŇ C 16

wyxĳĎtĎŇ nĘ lĂ xČ ê¡Ą nČêĘ lyĂ’ČŔ hĎ =tŇ ’ĆÄ wĘ : bŇ ybĲĂŇ sĎ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =l‘Č ê¿ĎqĘ rČzĲĎwĘ omŔ DĎ=tŇ ’Ć 17

êąĎrĘTČ qĘ hĂ wĘ : oSĲ ’Ň rŁ =l‘Č wĘ wyx¡Ď tĎŇ nĘ =l‘Č ê¿ĎtČŇ nĲĎ wĘ wy‘ĎŔ rĎkĘŇ C ÉoBrĘqĂ êąĎYĘ xČ rĲĎwĘ 18

hŇ è¿Ć ’Ă xČ oxŔ yřnĂ xČ yrăĄř hoĳĎhylĲČ ’Ch¡ hŇ l¿Ď ‘Ł hŇ xĎ BĄŔ zĘUĂ hČ É lyĂ’ČÄ hĎ =lJĎ =tŇ ’Ć
wynËĎbĎŇ C NrÌŁ hĞ’ĲČ ëŇ mČÄ sĎ wĘ ynĳĂèĄ hČ lyĂ’ăČhĎ tŇ ’¡Ą êĎŔ xĘ qČ lăĎ wĘ : ’ChĲ ho¡ĎhylĲČ 19

ÉomDĎmĂ êąĎxĘ qČ lĲĎ wĘ lyĂ’Čę hĎ =tŇ ’Ć êăĎTĘ xČ SĲĎ wĘ : lyĂ’ĲĎ hĎ S’Ň r¿Ł =l‘Č Mh¡Ć ydĄŇ yĘ=tŇ ’Ć 20

=l‘Č wĘ tŇ ynĂŔ mĎ yĘhČ ÉwynĎBĎ NzĆ’ąŁ ëŇ CnÄêĘ =l‘Č wĘ NrÁŁ hĞ’ĲČ NzĆ’ÄŁ žëCnêĘ =l‘Č hŇ êĎÃ tČŇ nĲĎ wĘ
MDËĎhČ =tŇ ’Ć êÌĎqĘ rČzĲĎwĘ tŇ ynĳĂmĎ yĘhČ Ml¡Ď gĘŇrČ NhĆ B¿Ł =l‘Č wĘ tŇ ynĂŔ mĎ yĘhČ ÉMdĎŇ yĎ NhĆ BąŁ
NmĆ èăĆ mĂ C ÈxČ BĄ zĘUĂ hČ =l‘ĲČ rS¿Ć ’Ğ MDĎÄ hČ =NmĂ êĎÂxĘ qČ lĲĎ wĘ : bŇ ybĲĂŇ sĎ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =l‘Č 21

wyn¡ĎbĎŇ yd¿ĄŇ gĘŇBĂ =l‘Č wĘ wynËĎBĎ =l‘Č wĘ wydĎŔ gĎŇBĘ =l‘Č wĘ ÉNrŁ hĞ’ĲČ =l‘ĲČ tąĎŇ yEĄhĂ wĘ ůhxĎ SĘ UĂ hČ
=NmĂ êăĎxĘ qČ lĲĎ wĘ : oêĲ ’Ă wyn¡ĎbĎŇ yd¿ĄŇ gĘŇbĂŇ C wynËĎbĎŇ C wydĎŔ gĎŇbĘŇ C É’Ch Sd¿ČŇ qĎ wĘ oêĳ’Ă 22

tŇ ’ĄÄ wĘ bŇ rĆuĆę hČ =tŇ ’Ć hŇ iăĆ kČŇ mĘ hĲČ ű bŇ lĆ xăĄ hČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ yĎÁlĘ ’Č hĲĎ wĘ bŇ lĆ xĄÄ hČ lyĂ’Č hĎ ţ
tŇ ’¡Ą wĘ NhĆŔ lĄ ‘Ğ rSăĆ ’Ğ ÉblĆ xĄÄ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ŁyęlĎ JĘ hČ yêăĄSĘ ű tŇ ’ăĄ wĘ ÉdbĄŇ JĎ hČ tŇ rĆtąĆŇ yŁ
MxĆ l¿Ć tŇ QČÄxČ wĲĘ tŇ xČę ’Č MxĆ lĆÁ rJČÄ kĂŇ wĘ : ’ChĲ My’¡Ă QĚ mĂ ly’¿Ą yJËĂ NymĳĂ IĎhČ qoSă 23

êăĎmĘ WČ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ rS¡Ć ’Ğ tŇ o~Ŕ UČ hČ É liČ mĂ dŇ xĳĎ ’Ć qyqăĂrĎwĘ tŇ x¡Č ’Č NmĆ SËĆ 24

yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ p¡ĎŇ CnêĘ MtËĎŇ ’Ł ê¿ĎpĘŇ nČhĲĄ wĘ wynĳĎbĎŇ yjăĄJČ l‘¡ČwĘ NrŔŁ hĞ’ĲČ yjăĄJČ l‘Č ť lJŔŁ hČ
xČ yrąĄlĘ hŇ lĳĎ ‘Ł hĲĎ =l‘Č hŇ xĎ B¡Ą zĘUĂ hČ ê¿ĎrĘTČ qĘ hĂ wĘ MdĎŔ IĎmĂ ÉMtĎŇ ’Ł êąĎxĘ qČ lĲĎ wĘ : hoĲĎhyĘ 25

ly’ąĄmĄ hŇ zĆęxĎ hĲĆ =tŇ ’Ć êăĎxĘ qČ lĲĎ wĘ : hoĲĎhylĲČ ’Ch¡ hŇ è¿Ć ’Ă hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉxČ oÄxÄ ynĂ 26

hŇ y¿ĎhĎ wĘ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ hŇ p¡ĎŇ CnêĘ otËŇ ’Ł ê¿ĎpĘŇ nČhĲĄ wĘ NrŔŁ hĞ’ĲČ lĘ rSăĆ ’Ğ ÉMy’Ă QĚ UĂ hČ
hŇ mĎŔ CrêĘ hČ qoSă Ét’Ą wĘ hŇ pĎę CnêĘ hČ hŇ zăĄxĞ ű tŇ ’ăĄ êĎÂSĘ DČqĂ wĘ : hŇ nĲĎmĎ lĘ ì¡Ň lĘ 27

rS¿Ć ’ĞmĲĄ C Nr¡Ł hĞ’ĲČ lĘ rS¿Ć ’ĞmĲĄ My’ĂŔ QĚ UĂ hČ É ly’Ą mĄ MrĳĎCh rSăĆ ’Ğ wĲČ PŇ n¡Č Ch rS¿Ć ’Ğ
yJ¿Ă l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ Ét’Ą mĄ MlĎę o‘=qxĎ lĘ wynĎÁbĎŇ lĘ C NrÄŁ hĞ’ĲČ lĘ žhyĎhĎ wĘ : wynĲĎbĎŇ lĘ 28

MhĆŔ ymĄ lĘ SČ yxăĄ bĘŇ EĂmĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ ’ąĄ mĄ hŇ yĆÄhĘ yĲĂ hŇ mĎÂ CrtĘŇ C ’Chĳř hŇ m¡Ď CrtĘŇ
wyrĳĎxĞ’ĲČ wyn¡ĎbĎŇ lĘ Cy¿hĘ yĲĂ NrŔŁ hĞ’ĲČ lĘ rSăĆ ’Ğ ÉSdĆŇ uÄŁ hČ ydąĄŇ gĘŇbĂŇ C : hoĲĎhylĲČ Mt¡ĎŇ mĎ CrĲêĘ 29

MSÌĎ BĎ lĘ yĂ MymĂę yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ : MdĲĎŇ yĎ=tŇ ’Ć Mb¡ĎŇ =’QĄ mČ lĘ C MhĆŔ bĎŇ hŇ xăĎ SĘ mĎ lĘ 30

: SdĆŇ uĲŁ BČ tŇ r¿ĄSĎ lĘ dŇ ‘¡Ąom lhĆ ’¿Ł =l’Ć ’bËŇŁ yĎ rS¿Ć ’Ğ wynĳĎBĎ mĂ wyê¡ĎxĘ êČ NhËĄ JŁ hČ
t’w
.rsx xČxŁ ynĂ yllhb v.18 .s"tw ‘"t ,y"t ,’"t Nkw xČ yrĄlĘ ’"s v.18 .’lm NorhĞ’Č wxyryb v.15

.yrqw bytk ’yhĂ ’"sb ,’yhĂ rybs v.28
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31, 32 lkČÄ ’Ď wĘ : SdĲŇŁ qĎ Mq¿Ł mĎ BĘ or¡WĎ BĘ =tŇ ’Ć ê¿ĎlĘ èČ bĂŇ C xuĳĎêĂ My’¡Ă QĚ UĂ hČ ly’¿Ą tŇ ’ËĄ wĘ
lhĆ ’¿Ł xtČŇ j¡Ć liĳĎ BČ rSăĆ ’Ğ MxĆ Q¡Ć hČ =tŇ ’Ć wĘ lyĂ’ČŔ hĎ rWăČ BĘ =tŇ ’Ć ÉwynĎbĎŇ C NrąŁ hĞ’ĲČ

33 SDăĄqČ lĘ Md¡ĎŇ yĎ=tŇ ’Ć ’Q¿Ą mČ lĘ MhĆŔ BĎ rjăČ JĚ rSăĆ ’Ğ ÉMtĎŇ ’Ł Clą kĘŇ ’ĲĎ wĘ : dŇ ‘ĲĄom
34 My’ËĂ QĚ UĂ hČ rWÌČ BĘ mĂ rtĄÂ CĎyĂ=M’Ă wĘĲ : MhĲĄ SdĆŇ q¿Ł =yJĂ lk¡ČŇ ’Ň yŁ =âlĲ rz¿ĎwĘ MtĳĎŇ ’Ł

lk¡ĄŇ ’Ď yĲĄ âl¿ S’ĄŔ BĎ ÉrtĎŇ oehČ =tŇ ’Ć êąĎpĘŇ rČWĲĎ wĘ rqĆBĳŁ hČ =dŇ ‘Č MxĆ Q¡Ć hČ =NmĂ C
35 ytĂŇ yC¡ĂYĂ =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘ hŇ kĎŇ JĎŔ ÉwynĎbĎŇ lĘ C NrąŁ hĞ’ĲČ lĘ tĎŇ yWĂÁ ‘Ď wĘ : ’ChĲ SdĆŇ q¿Ł =yJĂ
36 ÉMoIlČ hŇ WąĆ ‘ĞêĲČ tŇ ’Ň FĎÁ xČ rpČÄ C : MdĲĎŇ yĎ ’Q¿Ą mČ êĘ Mym¡Ă yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ hŇ kĎŇ tĳĎŇ ’Ł

ot¡Ň ’Ł ê¿ĎxĘ SČ mĲĎ C wylĳĎ ‘Ď ì¡Ň rĘjĆ kČŇ BĘ xČ BĄŔ zĘUĂ hČ =l‘Č ÉtĎ’Ň FĄ xĂ wĘ MyrĂŔ jĚ JĂ hČ =l‘Č
37 hŇ yąĎhĎ wĘ otĳŇ ’Ł ê¡ĎSĘ DČqĂ wĘ xČ BĄŔ zĘUĂ hČ =l‘Č ÉrjĄ kČŇ êĘ MymĂę yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ : oSĲ DĘqČ lĘ

: SDĲĎqĘ yĂ xČ B¡Ą zĘUĂ BČ ‘Čg¿ĄŇ eŁ hČ =lJĎ MySĂŔ dĎŇ qĲĎ SdĆŇ qăŁ ÉxČ BĄÄ zĘUĂ hČ
38 MoI¡lČ MyĂn¿ČSĘ hŇ nËĎSĎ =ynĲĄBĘ MyWÌĂ bĎŇ JĘ xČ BĳĄ zĘUĂ hČ =l‘Č hŇ W¡Ć ‘ĞêĲČ rS¿Ć ’Ğ hŇ zĆěwĘ
39 ynĂŔ èĄ hČ WbĆŇ JăĆ hČ Ét’Ą wĘ rqĆBĳŁ bČŇ hŇ WăĆ ‘ĞêĲČ dŇ x¡Ď ’Ć hĲĎ WbĆŇ J¿Ć hČ =tŇ ’Ć : dŇ ymĲĂ êĎ
40 ‘bČŇ răĆ ÉtytĂŇ JĎ NmĆ SąĆ BĘ lClÄBĎ tŇ lĆ sÁŁ NrÄŁ vĎ ‘Ă wĘ : MyĂBĲĎ rĘ‘ČhĲĎ NyB¿Ą hŇ W¡Ć ‘ĞêĲČ
41 ynĂŔ èĄ hČ WbĆŇ JăĆ hČ Ét’Ą wĘ : dŇ xĲĎ ’Ć hĲĎ WbĆŇ J¡Ć lČ NyĂyĳĎ Nyh¡Ă hČ tŇ ‘¿Ăř ybĂŇ rĘ ëŇ sĆ nĄě wĘ NyhĂŔ hČ

xČ yrăĄlĘ HQĎŔ =hŇ WĆ ‘ĞêĲČ ÉHJĎ sĘ nĂ kĘŇ C rqĆBąŁ hČ tŇ xČÄ nĘ mĂ JĘ MyĂBĳĎrĘ‘ČhĲĎ NyBăĄ hŇ W¡Ć ‘ĞêĲČ
42 dŇ ‘¡Ąom=lhĆ ’ĲŁ xtČŇ j¿Ć MkĆŔ ytĄŇ răŁ dŇŁ lĘ ÉdymĂ êĎ tŇ ląČ ‘Ł : hoĲĎhylĲČ hŇ è¡Ć ’Ă xČ xŔŁ ynĂ
43 yê¿Ă dĘŇ ‘ČnĲŁ wĘ : MSĲĎ ìŇ yl¡Ć ’Ą rB¿Ą dČŇ lĘ hŇ UĎ SĎŔ ÉMkĆŇ lĎř dŇ ‘ąĄCĎ’Ă rSĆÄ ’Ğ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ
44 dŇ ‘¡Ąom lhĆ ’¿Ł =tŇ ’Ć yêËĂ SĘ DČqĂ wĘ : ydĲĂŇ bŇŁ kĘŇ BĂ SD¡ČqĘ nĂ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ lĂ hŇ UĎ S¡Ď
45 yêĂŔ nĘ kČŇ SăĎ wĘ : ylĲĂ Nh¿Ą kČŇ lĘ SD¡ĄqČ ’Ğ wynËĎBĎ =tŇ ’Ć wĘ NrÌŁ hĞ’ĲČ =tŇ ’Ć wĘ xČ BĳĄ zĘUĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ
46 ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ yJăĂ C‘ę dĘŇ yĲĎwĘ : MyhĲĂ Łl’Ň lĲĄ Mh¡Ć lĎ ytĂŇ yy¿ĂhĎ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ëŇ ot¡Ň BĘ

yn¡Ă’Ğ MkĳĎŇ otŇ bĘŇ ynăĂkĘŇ SĎ lĘ MyĂr¡ČYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ MtËĎŇ ’Ł ytĂŇ ’Ň YÌĄ oh rSĆÄ ’Ğ MhĆŔ yhĄŁlă ’Ĺ
: MhĲĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ

l, 2 oJÁ rĘ’Ď hŇ UĎÄ ’Č : otĲŇ ’Ł hŇ W¿Ć ‘ĞêĲČ MyF¡Ă SĂ yY¿Ą‘Ğ tŇ rĆTĳŁ qĘ rTăČ qĘ mĂ xČ B¡Ą zĘmĂ tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ sŘ25

3 ÉtĎ yjĂ YĂ wĘ : wytĲĎŇ nŁ rĘqČ CeU¡Ć mĂ otĳŇ mĎ qĲŁ MyĂt¡ČŇ UĎ ’Č wĘ hŇ yĆŔhĘ yĲĂ ‘Č CbăŇ rĎ ÉoBxĘ rĎ hŇ UąĎ ’Č wĘ
tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ wytĳĎŇ nŁ rĘqČ =tŇ ’Ć wĘ bŇ yb¡ĂŇ sĎ wytËĎŇ rŁ yqĲĂ =tŇ ’Ć wĘ oGÌGČ=tŇ ’Ć rohę TĎ bŇ hăĎ zĎ otÁ ’Ł

4 orę zĄlĘ tŇ xČ êăČmĂ ű oQă =hŇ WĆ ‘ĞêĲČ bŇ hĎÁ zĎ tŇ ‘ÄŁ BĘ TČ žyêĄSĘ C : bŇ ybĲĂŇ sĎ bŇ h¡Ď zĎ rz¿Ą oQË
l‘

.‘"tw V"x ,rd"nq y"k +g Nkw ìlĘ ’"s v.42 .ty‘ĂbĂ rĘ l"sb ,b"dxw ’"d Nkw ’lm ty‘ĂybĂ rĘ ’"s v.40
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MyDĂŔ bČŇ lĘ MyêăĂ bĎŇ lĘ ÉhyĎřhĎ wĘ wyDĳĎYĂ ynăĄSĘ =l‘Č hŇ W¡Ć ‘ĞêĲČ wytĎŔ ‘Ł lĘ YČ yêăĄSĘ l‘Č ť
t¿ĎŇ yjĂ YĂ wĘ MyFĳĂ SĂ yYăĄ‘Ğ MyD¡ĂBČ hČ =tŇ ’Ć tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ : hŇ UĎ hĲĄ BĎ ot¡Ň ’Ł tŇ ’Ň W¿Ą lĎ 5

tŇ dĳĚŇ ‘ĄhĲĎ NrăŁ ’Ğ=l‘Č rS¡Ć ’Ğ tŇ kĆŇ rŔŁ jĎ hČ ynăĄpĘŇ lĂ ÉotŇ ’Ł hŇ êąĎtČŇ nĲĎ wĘ : bŇ hĲĎ zĎ Mt¡ĎŇ ’Ł 6

ryT¿Ă qĘ hĂ wĘ : hŇ UĎ SĲĎ ì¡Ň lĘ dŇ ‘¿ĄCĎ’Ă rSËĆ ’Ğ tŇ dĚŔ ‘ĄhăĎ =l‘Č ÉrSĆ ’Ğ tŇ rĆjęŁ JČ hČ ynăĄpĘŇ lĂř 7

tŇ r¡Ł eĄhČ =tŇ ’Ć obËŇ yTĂ yhĲĄ BĘ rqĆBęŁ BČ rqĆBăŁ BČ MyUĳĂ sČ tŇ rĆTăŁ qĘ Nr¡Ł hĞ’ĲČ wylËĎ ‘Ď
hŇ eĎrĳĆyTĂ qĘ yČ MyĂB¡Č rĘ‘ĞhĲĎ NyB¿Ą tŇ rËŁ eĄhČ =tŇ ’Ć NrÌŁ hĞ’ĲČ tŇ ŁlÄ‘ĞhĲČ bĘŇ Cř : hŇ eĎrĲĆyTĂ qĘ yČ 8

hŇ r¡ĎzĎ tŇ rĆT¿Ł qĘ wylËĎ ‘Ď Cl¿ ‘ĞtĲČŇ =âl : MkĲĆŇ ytĄŇ rĲŁ dŇŁ lĘ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ dŇ ymËĂ êĎ tŇ rĆTÌŁ qĘ 9

wytĎŔ nŁ rĘqČ =l‘Č ÉNrŁ hĞ’ĲČ rjąĆkĂŇ wĘ : wylĲĎ ‘Ď Ck¡Ň iĘ tĂŇ âl¿ ëŇ sĆ nĄě wĘ hŇ xĳĎ nĘ mĂ C hŇ lăĎ ‘Ł wĘ 10

ÉwylĎ ‘Ď rjąĄkČŇ yĘ ÉhnĎèĎ BČ tŇ xąČ ’Č MyrĂę jĚ JĂ hČ tŇ ’Ň FăČ xČ MDČÂmĂ hŇ nĳĎèĎ BČ tŇ x¡Č ’Č
: hoĲĎhylĲČ ’Ch¡ MyS¿Ă dĎŇ qĲĎ =SdĆŇ qĲŁ MkĆŔ ytĄŇ răŁ dŇŁ lĘ

È l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ S’Ň r¿Ł =tŇ ’Ć ’vĎÂ tĂŇ yJăĂ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ+p9 11, 12

hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=âlwĘ MtĳĎŇ ’Ł dŇ qăŁ pĘŇ BĂ ho¡ĎhylĲČ oSË pĘŇ nČ rpĆŇ JÌŁ Sy’ăĂ CnÁtĘŇ nĎÄ wĘ ůMhĆ ydĄŇ qĲĚpĘŇ lĂ
MydĂŔ qĚjĘ hČ =l‘Č ÉrbĄŇ ‘Ł hĲĎ =lJĎ CnęêĘ yĂ ű hŇ zăĆ : MtĲĎŇ ’Ł dŇ q¿Ł pĘŇ BĂ PŇ gĆŇ n¡Ć MhËĆ bĎŇ 13

tŇ yYăĂ xĞmĲČ lqĆèĆŔ hČ ÉhrĎGĄ MyrąĂWĘ ‘Ć SdĆŇ uĳŁ hČ lqĆSăĆ BĘ lqĆè¡Ć hČ tŇ yY¿Ă xĞmĲČ
Myr¿ĂWĘ ‘Ć NBËĆř mĂ MydĂŔ qĚjĘ hČ =l‘Č ÉrbĄŇ ‘Ł hĲĎ lJęŁ : hoĲĎhylĲČ hŇ m¡Ď CrêĘ lqĆèĆŔ hČ 14

É lDČhČ wĘ hŇ BĆę rĘyČ=âlĲ rySăĂ ‘ĎhĲĆ : hoĲĎhyĘ tŇ m¿Č CrêĘ Nê¡Ą yĂ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ wĎ hŇ n¡ĎSĎ 15

rj¡ĄkČŇ lĘ hoĎŔhyĘ tŇ măČ CrêĘ =tŇ ’Ć ÉttĄŇ lĎ lqĆèĳĎ hČ tŇ yY¡Ă xĞUĲČ mĲĂ Ty‘ĂŔ mĘ yČ âlă
l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ Ét’Ą mĄ MyrĂę jĚ JĂ hČ PŇ sĆ JăĆ =tŇ ’Ć êĎÂxĘ qČ lĲĎ wĘ : MkĲĆŇ ytĄŇ SĲŁ pĘŇ nČ=l‘Č 16

ÉNorJĎ zĂlĘ l’ąĄ rĎWĘ yĂ ynĄÄbĘŇ lĂ žhyĎhĎ wĘ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ tŇ d¡ČŇ bŇŁ ‘Ğ=l‘Č otŔ ’Ł êăĎtČŇ nĲĎ wĘ
: MkĲĆŇ ytĄŇ SĲŁ pĘŇ nČ=l‘Č rj¡ĄkČŇ lĘ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ

tŇ SĆ x¡Ł nĘ oe¿kČŇ wĘ tŇ SĆ xËŁ nĘ roI¿JĂ tĎŇ yWĂÁ ‘Ď wĘ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 17, 18

hŇ UĎ S¡Ď ê¿ĎtČŇ nĲĎ wĘ xČ BĄŔ zĘUĂ hČ NybăĄŇ C Éd‘Ąom lhĆ ’ąŁ =NyBĲĄ otę ’Ł êăĎtČŇ nĲĎ wĘ hŇ YĳĎ xĘ rĎlĘ
Mym
Nk v.8 .g"dw b"d Nkw ynĄpĘ lĂ wĘ ’"s v.6 .s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +y Nkw CyhĎ wĘ ’"s v.4 .l
.l’kym [27:20—30:10] hVrph MV v.10 .’lm tol‘ĞhČbĘ C yllhbw ,’y‘gb wywh tl‘hbĘ CĲ n"b ,’"b
tyV‘w ,[29:1] rbdh hzw ,[27:20] hVrph V’r ,’bh rdsh Nm Myqwsp hrV‘w +b Myrdsw .’"q Myqwspw
+g Mypwlxw .MyVlVw tw’m ‘br’w Mypl’ tVmx twytw’w .bŁ yŁw tw’m ‘br’w Pl’ Mylmw .[30:1] xbzm
n"bw ’y‘g ’lb ,[28:33] ynm‘pČ C ’rwq ’"b ,’y‘gb =t’ĲĆwĘ n"bw ,[28:5] tlxth M‘ =t’ĆwĘ hlm PTwx ’"b
Pwlx Mhb Ny’ rV’w ,’y‘gb wywh tl‘hbĘ CĲ n"bw ,[30:8] ’y‘g ’lb tl‘hbĘ C ’rwq ’"b ,’y‘gb wywh ynm‘pČ CĲ
Myklmb Mybr Mymy yhyw hrTph v.11 .[29:34] rtwy=M’ĲĂ wĘ ,[29:13] blxh lk=t’ĲĆ ,[28:10] twmV=t’ĲĆwĘ
yllhb v.14 .+k qwsp b’x’ xlVyw Nylyxtm Mydrpsw : MyznkV’h ghnmk T"l qwsp d‘ +’ qwsp h"y +’

.yrYb NBĄ mĂ
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19 : MhĲĆ ylĄ gĘŇrČ=tŇ ’Ć wĘ Mh¡Ć ydĄŇ yĘ=tŇ ’Ć CeUĳĆ mĂ wyn¡ĎbĎŇ C Nr¿Ł hĞ’ĲČ CYË xĞrĲĎwĘ : MyĂmĲĎ
20 MêąĎSĘ gĂŇbĘŇ o’ă CtŇ mĳĚ yĎ âlă wĘ MyĂm¡Č=CYxĞrĘyĂ dŇ ‘ËĄom lhĆ ’ÌŁ =l’Ć M’ĎÂbŇŁ BĘ
21 Mh¿Ć ydĄŇ yĘ CYË xĞrĲĎwĘ : hoĲĎhylĲČ hŇ è¡Ć ’Ă ryT¿Ă qĘ hČ lĘ tŇ rĄŔ SĎ lĘ ÉxČ BĄÄ zĘUĂ hČ =l’Ć

: MtĲĎŇ rŁ dĲŇŁ lĘ o‘¡rĘzČlĘ C ol¿ MlËĎ o‘=qxĎ MhÌĆ lĎ hŇ tĎÄ yĘhĲĎ wĘ CtŇ mĳĚ yĎ âlă wĘ Mh¡Ć ylĄ gĘŇrČwĘ

22, 23 ůS’Ň rŁ MymăĂ WĎ BĘ ÈìlĘ =xqČ hŇ êăĎ’Č wĘ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ
MyĂtĳĎŇ ’Ň mĎ C MyèăĂ mĂ xĞ ot¡Ň yYĂ xĞmĲČ MWĆ B¿Ć =NmĎř eĘ qĂ wĘ tŇ o’Ŕ mĄ SmăĄ xĞ ÉrorDĘ=rmĎ

24 SdĆŇ uĳŁ hČ lqĆSăĆ BĘ tŇ o’¡ mĄ Sm¿Ą xĞ hŇ DĎě qĂ wĘ : MyĂtĲĎŇ ’Ň mĎ C Myè¿Ă mĂ xĞ MWĆ b¡ŇŁ =hŇ nĄqĘ C
25 tŇ xČ q¡ČrĘmĂ xqČ r¿Ł SdĆŇ qŔŁ =tŇ xČ SĘ mĂ NmĆ SĆ ť otę ’Ł tĎŇ yWăĂ ‘Ď wĘ : NyhĲĂ tŇ yĂz¡Č NmĆ S¿Ć wĘ
26 lhĆ ’ăŁ =tŇ ’Ć ob¡Ň ê¿ĎxĘ SČ mĲĎ C : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ SdĆŇ q¡Ł =tŇ xČ SĘ mĂ NmĆ S¿Ć xČ qĳĄrŁ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ
27 =tŇ ’Ć wĘ wylĎŔ JĄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉNxĎ lĘ èĚ hČ =tŇ ’Ć wĘ : tŇ dĲĚŇ ‘ĄhĲĎ Nor¿’Ğ tŇ ’¡Ą wĘ dŇ ‘ĳĄom
28 hŇ l¡Ď ‘Ł hĲĎ xB¿Č zĘmĂ =tŇ ’Ć wĘ : tŇ rĆTĲŁ uĘ hČ xB¿Č zĘmĂ tŇ ’¡Ą wĘ hĎ ylĳĆJĄ ÍtŇ ’Ć wĘ hŇ r¡ĎnŁ UĘ hČ
29 SdĆŇ qăŁ Cy¡hĎ wĘ MtĎŔ ’Ł êăĎSĘ DČqĂ wĘ : oeĲ JČ =tŇ ’Ć wĘ rI¡Ł JĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ wylĳĎJĄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ
30 xSĳĎ mĘ êĂ wyn¡ĎBĎ =tŇ ’Ć wĘ Nr¿Ł hĞ’ĲČ =tŇ ’Ć wĘ : SDĲĎqĘ yĂ Mh¡Ć BĎ ‘Čg¿ĄŇ eŁ hČ =lJĎ MySĳĂ dĎŇ qĲĎ
31 NmĆ SĆ ţ rmĳŁ ’Ň lĄ rBăĄ dČŇ êĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =l’Ć wĘ : ylĲĂ Nh¿Ą kČŇ lĘ Mt¡ĎŇ ’Ł ê¿ĎSĘ DČqĂ wĘ
32 ëŇ sĎŔ yyĂ âlă ÉMdĎŇ ’Ď rWąČ BĘ =l‘Č : MkĲĆŇ ytĄŇ rĲŁ dŇŁ lĘ yl¡Ă hŇ zËĆ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ SdĆŇ qÄŁ =tŇ xČ SĘ mĂ
33 Sy’Ă ť : MkĲĆŇ lĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ SdĆŇ q¡Ł ’ChŔ SdĆŇ qăŁ ChmĳŁ JĎ CW¡ ‘ĞtĲČŇ âl¿ oêŔ nĘ JĚ tĘŇ mČÄ bĘŇ C

: wyUĲĎ ‘ČmĲĄ tŇ r¡ČkĘŇ nĂ wĘ rzĳĎ=l‘Č CeU¡Ć mĂ NêËĄ yĂ rS¿Ć ’Ğ wĲČ ChmŔŁ JĎ xqăČrĘyĂ rSăĆ ’Ğ
34 ű PŇ TąĎ nĎ MyUĂę sČ ìăŇ lĘ =xqČ hŇ SĆÁ mŁ =l’Ć hoĎÄhyĘ žrmĆ ’Ň IŁ wČ
35 tĎŇ yWąĂ ‘Ď wĘ : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ dŇ b¡ČŇ BĘ śdŇ B¿Č hŇ JĳĎ zČ hŇ năĎbŇŁ lĘ C MyU¡Ă sČ hŇ nĎŔ BĘ lĘ xĆ wĘ ÉtlĆ xĄÄ SĘ C
36 êăĎqĘ xČ SĲĎ wĘ : SdĆŇ qĲŁ roh¿ TĎ xQ¡Ď mĚ mĘ xČ qĳĄor hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ xqČ r¡Ł tŇ rĆTŔŁ qĘ ÉHtĎŇ ’Ł

rSËĆ ’Ğ dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ BĘ ÉtdĚŇ ‘ĄhĲĎ ynąĄpĘŇ lĂ hŇ eĎUĆÁ mĂ hŇ êĎÄ tČŇ nĲĎ wĘ ůqdĄŇ hĎ ÈheĎUĆ mĂ
37 rSăĆ ’Ğ ÉtrĆTÄŁ uĘ hČ wĘ : MkĲĆŇ lĎ hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ MyS¡Ă dĎŇ qĲĎ SdĆŇ q¿Ł hŇ UĎ SĳĎ ì¡Ň lĘ dŇ ‘¿ĄCĎ’Ă
38 Sy’ËĂ : hoĲĎhylĲČ ì¡Ň lĘ hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ SdĆŇ qËŁ MkĳĆŇ lĎ CW¡ ‘ĞtĲČŇ âl¿ HêĎŔ nĘ JĚ tĘŇ mČÄ BĘ hŇ WĆŔ ‘ĞêĲČ

: wyUĲĎ ‘ČmĲĄ tŇ r¡ČkĘŇ nĂ wĘ HBĳĎ xČ yrăĂhĎ lĘ hĎ om¡ kĎŇ hŇ W¿Ć ‘ĞyĲČ=rSĆ ’Ğ
’l, 2 l’ËĄ lĘ YČ BĘ MSĳĄ bĘŇ ytĲĂŇ ’Ň răĎqĎ hŇ ’¡Ą rĘ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ sŘ26

3 MyhĳĂ Łl’Ĺ xČ Cră ot¡Ň ’Ł ’Q¿Ą mČ ’Ğ wĲĎ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ hŇ F¿Ą mČ lĘ rCx¡ =NbĆŇ yr¿ĂC’=NBĆ
hmkxb

.qsp dbb ű db v.34 .‘"tw V"x Nkw hylk=lJĎ =t’w ’"s v.27 .Mlwxb NmŁ nĘqĂwĘ n"b ,’"b Nk v.23
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tŇ bĳŇŁ SĎ xĞmĲČ bŇ S¡Ł xĘ lČř : hŇ kĲĎŇ ’Ň lĎ mĘ =lkĎŇ bĘŇ C tŇ ‘Čd¡ČŇ bĘŇ C hŇ n¿Ď CbŇ tĘŇ bĂŇ Cř hŇ mËĎ kĘŇ xĎ BĘ 4

tŇ âQ¡ mČ lĘ NbĆŇ ’ËĆ tŇ SĆ r¿Ł xĞbĲČŇ C : tŇ SĆ xĲŁ eĘ bČŇ C PŇ sĆ J¡Ć bČŇ C bŇ h¿Ď EĎBČ tŇ oWË ‘ĞlĲČ 5

oêę ’Ă yêĂ tăČŇ nĎ hŇ eÌĄhĂ ynĂÂ’Ğ wĲČ : hŇ kĲĎŇ ’Ň lĎ mĘ =lkĎŇ BĘ tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ Z‘ĳĄ tŇ SĆ răŁ xĞbĲČŇ C 6

yêĂ tăČŇ nĎ bŇ l¡Ą =MkČŇ xĞ=lJĎ bŇ l¿Ą bĘŇ C NdĎŔ =hŇ FĄ mČ lĘ ÉëmĎ sĎ yxĲĂ ’Ğ=NBĆ bŇ ’ĎÂ ylĂ hĽ’ĲĎ tŇ ’ăĄ
ÉNrŁ ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ dŇ ‘Ąę om lhĆ ’ăŁ ű tŇ ’ăĄ : ìŇ tĲĂŇ yCĂYĂ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’¡Ą CWě ‘Ď wĘ hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ 7

=tŇ ’Ć wĘř : lhĆ ’ĲŁ hĎ yl¿Ą JĘ =lJĎ tŇ ’¡Ą wĘ wylĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ tŇ rĆj¡Ł JČ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ dĚŔ ‘ĄlĲĎ 8

tŇ ’¡Ą wĘ hĎ ylĳĆJĄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ hŇ r¡ĎhŁ FĘ hČ hŇ r¿ĎnŁ UĘ hČ =tŇ ’Ć wĘř wylĎŔ JĄ ÍtŇ ’Ć wĘ ÉNxĎ lĘ èĚ hČ
roI¡JĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ wylĳĎJĄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ hŇ l¡Ď ‘Ł hĲĎ xB¿Č zĘmĂ =tŇ ’Ć wĘ : tŇ rĆTĲŁ uĘ hČ xB¿Č zĘmĂ 9

NhĄŔ JŁ hČ NrăŁ hĞ’ĲČ lĘ ÉSdĆŇ uÄŁ hČ ydąĄŇ gĘŇBĂ =tŇ ’Ć wĘ dŇ rĳĎř vĘ hČ ydăĄŇ gĘŇBĂ tŇ ’¡Ą wĘ : oeĲ JČ =tŇ ’Ć wĘ 10

MyU¡Ă iČ hČ tŇ rĆT¿Ł qĘ =tŇ ’Ć wĘ hŇ xËĎ SĘ UĂ hČ NmĆ SÌĆ tŇ ’ĄÄ wĘ : NhĲĄ kČŇ lĘ wyn¡ĎbĎŇ yd¿ĄŇ gĘŇBĂ =tŇ ’Ć wĘ 11

: CWĲ ‘ĞyĲČ ìŇ t¡ĂŇ yCĂYĂ =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘ SdĆŇ uĳŁ lČ
É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄBĘ =l’Ć rBĄÄ DČ hŇ êĎÂ’Č wĘ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ 12, 13

ÉMkĆŇ ynĄybĲĄŇ C ynąĂyBĄ ’whĂÁ tŇ o’Ä žyJĂ CrmĳŁ SĘ êĂ yt¡ČŇ tŇŁ BĘ SČ =tŇ ’Ć ëŇ ’¿Č rmŔŁ ’Ň lĄ
tŇ BĎŔ èČ hČ ÍtŇ ’Ć ÉMêĆrĘmČ SĘ C : MkĲĆŇ SĘ DĂqČ mĘ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJËĂ tŇ ‘ČdČě lĎ MkĆŔ ytĄŇ răŁ dŇŁ lĘ 14

ÉHbĎŇ hŇ W¿Ć ‘Ł hĲĎ =lJĎ yJĂę tŇ mĎŔ Cy tŇ omă ÉhĎ ylĆÄlĘ xĲČ mĘ MkĳĆŇ lĎ ’wh¡Ă SdĆŇ q¿Ł yJËĂ
ÈMymĂ yĎ tŇ SĆ SăĄ : hĎ yUĲĆ ‘Č śbŇ rĆu¿ĆmĂ ’wh¡Ă hČ SpĆŇ e¿ĆhČ hŇ tËĎŇ rĘkĘŇ nĂ wĘ hŇ kĎŔ ’Ň lĎ mĘ 15

hoĳĎhylĲČ SdĆŇ q¡Ł NotËŇ BĎ SČ tŇ BÌČ SČ y‘Ăę ybĂŇ èĘ hČ MoIăbČŇ C ůhkĎŇ ’Ň lĎ mĘ hŇ WăĆ ‘Ď yĲĄ
=ynĲĄbĘŇ Cr¿mĘ SĲĎ wĘ : tŇ mĲĎ Cy tŇ om¿ tŇ B¡Ď èČ hČ Moy¿BĘ hŇ kËĎŇ ’Ň lĎ mĘ hŇ WÌĆ ‘Ł hĲĎ =lJĎ 16

: MlĲĎ o‘ tŇ yr¿ĂBĘ Mt¡ĎŇ rŁ dĲŇŁ lĘ tŇ BËĎ èČ hČ ÍtŇ ’Ć tŇ oWÌ ‘ĞlĲČ tŇ BĳĎ èČ hČ ÍtŇ ’Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ
hŇ WąĎ ‘Ď MymĂę yĎ tŇ SĆ SăĄ =yJĲĂ MlĳĎ ‘Ł lĘ ’wh¡Ă tŇ o’¿ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉNybĄŇ C ynĂę yBĄ 17

: SpĲČŇ eĎ IĂwČ tŇ b¡ČŇ SĎ y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ ÉMoIbČŇ C ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć wĘ MyĂmăČèĎ hČ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ
ynČŔ ysĂ rhăČ BĘ Éoê’Ă rBąĄdČŇ lĘ ÉotŇ ŁQkČŇ JĘ hŇ SĆę mŁ =l’Ć NêăĄ IĂwČ 18

’rĘIăČwČ : MyhĲĂ Łl’Ĺ ‘B¿Č YĘ ’Ć BĘ Myb¡ĂŇ tĚŇ JĘ NbĆŇ ’ĆŔ tŇ xăŁ lĚ tŇ dĳĚŇ ‘ĄhĲĎ tŇ xăŁ lĚ yn¡ĄSĘ bl

NręŁ hĞ’ĲČ =l‘ĲČ M‘ĎÁ hĎ lhĄÄ uĎ IĂwČ rhĳĎhĎ =NmĂ tŇ dĆŇ răĆlĎ hŇ S¡Ć mŁ SS¿Ą bŇŁ =yJĲĂ M‘ĎŔ hĎ
ű hŇ zăĆ=yJĂ CnynĄŔ pĎŇ lĘ ÉCkŇ lĘ yĲĄ rSąĆ ’Ğ MyhĂę Łl’Ĺ CnlăĎř =hŇ WĄ ‘Ğ ű MCqă ÉwylĎ ’Ą CrąmĘ ’Ň IĲŁ wČ
hVm
.b"l h"l Nmql Nyy‘ : V"xw rd"nq y"k +h Nkw bSŁ xĘ lČ wĘ ’"s v.4 .q"dw y"k ’"t Nkw hnĎCbtĘ BĂ ’"s v.3 .’l
+l ly‘l Nyy‘ : s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nkw wylk=lJĎ =t’w ’"s v.8 .V"xw rd"nq y"k +w Nkw =t’Ć ’"s v.8
.r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw trĄèĎ hČ ’"s v.10 .V"xw rd"nq y"k +d Nkw =t’Ć ’"s v.8 .z"k
.tbVh=Moy=t’ rybs v.16 .s"tw y"k ’"t Nkw hĎ yUĆ‘ČmĄ ’"s v.14 .tbVh=Moy=t’ rybs v.14

.Vgdb dmlh CnQĎ ’"s v.1 .bl
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hŇ yĎh¿Ď=hŇ mĆ Cn‘Ę d¡ČŇ yĎ âl¿ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉCnlĎÄ‘ĹhĲĆ rSąĆ ’Ğ Sy’Ăę hĎ hŇ SăĆ mŁ
2 MkĆŔ ySĄ nĘ ynăĄzĘ’Ď BĘ ÉrSĆ ’Ğ bŇ hĎŔ EĎhČ ymăĄ zĘnĂ ÉCqrĘjĲĎ NrŔŁ hĞ’ĲČ ÉMhĆ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : olĲ
3 ym¿Ą zĘnĂ =tŇ ’Ć M‘ĎŔ hĎ =lJĎ ÉCqrĘjĲĎ tĘŇ IĲĂwČ : ylĲĎ ’Ą C’yb¡ĂŇ hĎ wĘ MkĳĆŇ ytĄŇ nĲŁ bĘŇ C Mk¡ĆŇ ynĄBĘ
4 rYČ IąĎwČ MdĎę IĎmĂ xuăČIĂwČ : NrĲŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ C’yb¡ĂŇ IĎwČ MhĳĆ ynĄzĘ’Ď BĘ rSăĆ ’Ğ bŇ h¡Ď EĎhČ

l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hŇ QĆ ’ąĄ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ hŇ kĳĎŇ iĄ mČ lgĆŇ‘ăĄ ChW¡Ą ‘ĞIĲČwČĲ TrĆxĆŔ BČ ÉotŇ ’Ł
5 wynĳĎpĎŇ lĘ xČ B¡Ą zĘmĂ NbĆŇ I¿ĂwČ NrŔŁ hĞ’ĲČ ’rĘIăČwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ ìŇ Cl¡ ‘ĹhĲĆ rS¿Ć ’Ğ
6 Clă ‘ĞIĲČwČ tŇ rĎŔ xĽUăĎ mĲĂ ÉCmyJĂÄ SĘ IČwČ : rxĲĎ mĎ ho¡ĎhylĲČ gŇx¿Čř rmČŔ ’Ň IŁ wČ ÉNrŁ hĞ’ĲČ ’rąĎqĘ IĂwČ

: qxĲĄ YČ lĘř Cmq¡ĚIĎwČ otŔ SĎ wĘ lkăŇŁ ’ĹlĲĆ ÉM‘ĎhĎ bŇ SĆ IąĄwČ MymĳĂ lĎ SĘ CSG¡Ă IČwČ tŇ ŁlŔ ‘Ł

7 tĎŇ yl¡Ą ‘ĹhĲĆ rS¿Ć ’Ğ ìŔ UĘ ‘Č tŇ xăĄ SĂ yJĂ ť dŇ rĄě =ëŇ lĆ hŇ SĳĆ mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ
8 MhĆŔ lĎ CWă ‘Ď MtĂŔ yřCĂYĂ rSăĆ ’Ğ ÉërĆDĆÄ hČ =NmĂ rhĄę mČ CrsăĎ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ

ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hŇ QĆ ’ąĄ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ olŔ =CxBĘ zĘIĂwČ Éol=CwxĞêĲČSĘ IĂwČ hŇ kĳĎŇ iĄ mČ lgĆŇ‘¡Ą
9 hŇ SĳĆ mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ ìŇ Cl¡ ‘ĹhĲĆ rS¿Ć ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ

10 hŇ xĎ yeăĂhČ ÉhêĎ‘Č wĘ : ’ChĲ PŇ rĆ‘¡Ł =hŇ SĄ qĘ =M‘Č hŇ e¿ĄhĂ wĘ hŇ EĆŔhČ M‘ăĎhĎ =tŇ ’Ć ÉytĂŇ y’ĂÄ rĎ
11 hŇ SĆŔ mŁ lxăČ yĘwČ : lodĲŇ GĎ yog¿ŇlĘ ì¡Ň tĘŇ o’Ĳ hŇ W¿Ć ‘Ĺ’ĲĆ wĘ MQĳĄ kČŇ ’Ğ wĲČ Mh¡Ć bĎŇ yj¿Ă ’Č =rxČ yĲĂwĘ yQĂŔ

rSąĆ ’Ğ ìŇ UĆŔ ‘ČBĘ ÉìjĘ ’Č hŇ rąĆxĹyĲĆ ÉhoĎhyĘ hŇ mąĎ lĎ rmĆ ’Ň ŁIęwČ wyhĳĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ yn¡ĄjĘ =tŇ ’Ć
12 CrÄ mĘ ’Ň yĲŁ žhUĎ lĎ : hŇ qĲĎ zĎxĞ dŇ y¿ĎbĘŇ C lod¡Ň GĎ xČ k¿ŇŁ BĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉtĎ’Ň YĄÄ oh

MtĎŔ ŁQkČŇ lĘ CÄ MyrĂŔ hĎ BĲĆ ÉMtĎŇ ’Ł gŇrąŁ hĞlĲČ ÉM’Ď yYĂ ohĲ hŇ ‘ąĎrĎBĘ rmęŁ ’Ň lĄ MyĂrČÁ YĘ mĂ
: ìŇ UĲĆ ‘ČlĘ hŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ =l‘Č Mx¿Ą eĎhĂ wĘ ìŇ jĆŔ ’Č NorăxĞmĲĄ bŇ CSť hŇ mĳĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ ynăĄjĘ l‘¡ČmĄ

13 ÈMhĆ lĎ êĎ‘Ę BăČ SĘ nĂ rSĆÄ ’Ğ ìŇ ydĆę bĎŇ ‘Ğ l’ĄÁ rĎWĘ yĂlĘ CĲ qxĎÄ YĘ yĂlĘ žMhĎ rĎbĘŇ ’Č lĘ rkÃŁ zĘ
=lkĎŇ wĘ MyĂmĳĎèĎ hČ yb¡ĄŇ kĘŇ okĲŇ JĘ MkĆŔ ‘ĞrĘzČ=tŇ ’ĲĆř ÉhBĆ rĘ’Č MhĆŔ lĄ ’Ğ rBăĄ dČŇ êĘ wČ ůëBĎ

14 MxĆ e¡ĎIĂwČ : MlĲĎ ‘Ł lĘ Cl¡ xĞ nĲĎ wĘ MkĆŔ ‘ĞrĘzČlĘ ÉNêĄ’Ć yêĂ rĘmČę ’Ď rSăĆ ’Ğ tŇ ’Ň ŁEÁhČ ZrĆ’ĎÄ hĎ
: oUĲ ‘ČlĘ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ rB¡Ć DĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ ‘ĎŔ rĎhăĎ=l‘Č hoĳĎhyĘ

15 ÉMybĂŇ tĚŇ JĘ tŇ xęŁ lĚ odĳŇ yĎBĘ tŇ d¡ĚŇ ‘ĄhĲĎ tŇ x¿Ł lĚ ynËĄSĘ C rhĎŔ hĎ =NmĂ ÉhSĆ mŁ dŇ rĆIąĄwČ NpĆŇ IĂÁwČ sŘ27

16 Myh¡Ă Łl’Ĺ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ tŇ xŔŁ QĚ hČÄ wĘ : MybĲĂŇ tĚŇ JĘ Mh¿Ą hŇ E¡ĆmĂ C hŇ E¿ĆmĂ MhĆŔ yrĄbĘŇ ‘Ć ynăĄèĘ mĂ
hmh
,y"k ’"t Nkw MtĎyCĂYĂ ’"s v.8 .w"Tdw b"d Nkw M‘Tb + lĲĆ wyl‘ rsmnw qxĲĆYl ’"s v.6 .Zmq gxĎ ’"s v.5

.’y‘g ’lb =t’Ć n"b ’"n v.13 .‘"tw q"d
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‘mÌČ SĘ IĂwČ : tŇ xĲŁ QĚ hČ =l‘Č tŇ Cr¡xĎ ’ChŔ ÉMyhĂ Łl’Ĺ bŇ êąČkĘŇ mĂ bŇ êĎę kĘŇ UĂ hČ wĘ hŇ UĎ hĳĄ 17

hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ loq¿ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ hŇ ‘ĳŁ rĄř BĘ M‘¡ĎhĎ loq¿ =tŇ ’Ć ‘ČSËĚ ohyĘ
hŇ SĳĎ ClxĞ tŇ onă‘Ğ loq¡ Ny’¿ĄwĘ hŇ rĎŔ CbŇ GĘ tŇ onă‘Ğ É loq Ny’¿Ą rmĆ ’Ň ŁIęwČ : hŇ nĆxĞUĲČ BČ Ĳ 18

=tŇ ’Ć ’rĘI¿ČwČ hŇ nĆŔ xĞUĲČ hČ Ĳ=l’Ć ÉbrČqĎ rSąĆ ’ĞJĲČ yhĂę yĘwČ : ‘ČmĲĄ SŁ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ tŇ oeŔ ‘Č loqă 19

rB¿Ą SČ yĘwČ tŇ xŔŁ QĚ hČ =tŇ ’Ć Éwdř ym ëŇ ląĄ SĘ IČwČ hŇ SĆę mŁ PŇ ’ăČ =rxČ IĲĂwČ tŇ Łlĳ xŁ mĘ C lgĆŇ‘¡ĄhĎ
S’ĄŔ BĎ PŇ răŁ WĘ IĂwČ ÉCW‘Ď rSąĆ ’Ğ lgĆŇ‘ĄÄ hĎ =tŇ ’Ć xuČÂ IĂwČ : rhĲĎ hĎ tŇ xČ ê¿Č Mt¡ĎŇ ’Ł 20

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć qĘ SĘ I¡ČwČ MyĂUČŔ hČ ynăĄjĘ =l‘Č ÉrzĆIĂÄwČ qDĳĎ=rSĆ ’Ğ dŇ ‘ăČ Nx¡Č TĘ IĂwČ
wyl¡Ď ‘Ď tĎŇ ’Ň b¿ĄŇ hĄ =yJĲĂ hŇ EĳĆhČ M‘ăĎhĎ ì¡Ň lĘ hŇ W¿Ď ‘Ď=hŇ mĆ NrŔŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ ÉhSĆ mŁ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 21

êĎ‘Ę dăČŇ yĎ ÉhêĎ’Č ynĳĂdŇŁ ’Ğ PŇ ’¡Č rxČ y¿Ă=l’Č NrŔŁ hĞ’ĲČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ lĲĎ dŇŁ gĘŇ hŇ ’¿Ď TĎ xĞ 22

rS¿Ć ’Ğ MyhĂŔ Łl’Ĺ CnlăĎ =hŇ WĄ ‘Ğ ylĂŔ CrmĘ ’Ň IăŁ wČ : ’ChĲ ‘r¡ĎbĘŇ yJ¿Ă M‘ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć 23

MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉCnlĎÄ‘ĹhĲĆ rSąĆ ’Ğ Sy’Ăę hĎ hŇ SăĆ mŁ ű hŇ zăĆ=yJĂ CnynĳĄpĎŇ lĘ Ck¡Ň lĘ yĲĄ
ylĳĂ =CnêĘ IĂwČ Cqr¡ĎjĎ tĘŇ hĂ bŇ hĎŔ zĎ ymăĂ lĘ ÉMhĆ lĎ rmąČ ’Ł wĲĎ : olĲ hŇ yĎh¿Ď=hŇ mĆ Cn‘Ę d¡ČŇ yĎ âl¿ 24

yJ¿Ă M‘ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉhSĆ mŁ ’rĘIąČwČ : hŇ EĲĆhČ lgĆŇ‘¿ĄhĎ ’Y¡Ą IĄwČ S’ĄŔ bĎŇ ChkăĄŇ lĂ SĘ ’Č wĲĎ 25

ÉhSĆ mŁ dŇ mąŁ ‘ĞIĲČwČ : MhĲĆ ymĄ qĲĎř BĘ hŇ Y¡Ď mĘ SĂ lĘ NrŔŁ hĞ’ĲČ hŇ ‘ăŁ rĎř pĘŇ =yJĲĂ ’Chĳ ‘Čr¡ĚpĎŇ 26

: ywĲĂlĄ yn¿ĄBĘ =lJĎ wyl¡Ď ’Ą Cp¿Ň sĘ ’ĲĎ IĄwČ ylĳĎ’Ą ho¡ĎhylĲČ ym¿Ă rmĆ ’Ň ŁIěwČ hŇ nĆŔ xĞUĲČ hČ Ĳ r‘ČSăČ BĘ
oB¡ rĘxČ =Sy’ĲĂ CmyW¿Ă l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ MhĆę lĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 27

=tŇ ’Ć =Sy’ĲĂ CgÌŇrĘhĂ wĘ hŇ nĆŔ xĞUĲČ BČ Ĳ Ér‘ČSČÄ lĎ r‘ČèąČ mĂ CbŇ CřSÁ wĎ CrÄ bĘŇ ‘Ă okĳŇ rĄyĘ=l‘Č
rbăČŇ dĘŇ JĂ yw¡ĂlĄ =ynĲĄbĘŇ CW¿ ‘ĞIĲČwČ : obĲŇ rŁ qĘ =tŇ ’Ć Sy’¿Ă wĘ Ch‘¡ĄrĄ=tŇ ’Ć Sy’¿Ă wĘ wyxËĂ ’Ď 28

rmĆ ’Ň IăŁ wČ : Sy’ĲĂ yp¡ĄŇ lĘř’Č tŇ SĆ Łl¿ SĘ JĂ ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉM‘ĎhĎ =NmĂ ljąŁ IĂwČ hŇ SĳĆ mŁ 29

tŇ tÌĄŇ lĎ wĘ wyxĳĂ ’Ď bĘŇ C on¡bĘŇ BĂ Sy’¿Ă yJËĂ hoĎŔhylĲČ ÉMoIhČ Mř kąĆŇ dĘŇ yĆ C’Ä lĘ mĂ hŇ SĆę mŁ
Mê¿Ć’Č M‘ĎŔ hĎ =l’Ć ÉhSĆ mŁ rmĆ ’Ň IąŁ wČ tŇ rĎŔ xĽUăĎ mĲĂ ÉyhĂ yĘwČĲ : hŇ kĲĎŇ rĎBĘ MoI¡hČ MkËĆŇ ylĄ ‘Ğ 30

hŇ r¡ĎjĘ kČŇ ’Ğ yl¿Č C’ hoĎŔhyĘ=l’Ć hŇ lăĆ ‘Ĺ’ĲĆ ÉhêĎ‘Č wĘ hŇ lĳĎ dŇŁ gĘŇ hŇ ’ăĎ TĎ xĞ Mt¡ĆŇ ’Ň TĎ xĞ
M‘ąĎhĎ ’TĎÂxĎ ’eĎę ’ăĎ rmĳČ ’Ň IŁ wČ ho¡ĎhyĘ=l’Ć hŇ SËĆ mŁ bŇ SĎ IÌĎwČ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ň FČ xČ dŇ ‘¿ČBĘ 31

’văĎ êĂ =M’Ă hŇ ê¡Ď ‘Č wĘ : bŇ hĲĎ zĎ yh¿ĄŁl’Ĺ Mh¡Ć lĎ CW¿ ‘ĞIĲČwČ hŇ lĎŔ dŇŁ gĘŇ hŇ ’ăĎ TĎ xĞ ÉhEĆhČ 32

rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : êĎbĘŇ tĲĎŇ JĎ rS¿Ć ’Ğ ì¡Ň rĘpĘŇ iĂ mĲĂ ’nĎŔ ynĂ xăĄ mĘ NyĂ’Čě =M’Ă wĘ MtĳĎŇ ’Ň FĎ xČ 33

ű ëŇ ăĄl hŇ êĎÂ‘Č wĘ : yrĲĂpĘŇ iĂ mĂ Cex¡Ć mĘ ’Ć ylĂŔ =’TĎ xĲĎ rSăĆ ’Ğ ymĂ ť hŇ SĳĆ mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ 34

hxn
rsmn ’"sb ,hqwbd Pwq v.25 .yrq o‘rĎpĘ v.25 .yrq wydĎIĎmĂ ,bytk odIĎmĂ v.19 .yrq o‘rĄBĘ v.17

’"s v.29 .MypĂ lĎ ’Ğ rybs v.28 .b"d Nkw rsx CbSĚ wĎ ’"s v.27 .’ry‘z Pwq ’"sbw ,ytbr Pwq hyl‘
.s"tw ‘"t ,V"x Nkw MkĆydĄyĘ
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ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ ëŇ ăĄlyĄ yk¡ĂŇ ’Ď lĘ mČ hŇ e¿ĄhĂř ëŇ lĎŔ ÉyêĂ rĘBČÄ DĂ=rSĆ ’Ğ l’ąĆ M‘Ďę hĎ =tŇ ’Ć hŇ xăĄ nĘ
35 M‘ĳĎhĎ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ PŇ G¿Ł IĂwČ : MtĲĎŇ ’Ň FĎ xČ Mh¡Ć lĄř‘Ğ yê¿Ă dĘŇ qČ pĲĎŇ C ydĂŔ qĘ jĎ MoyăbĘŇ C

: NrĲŁ hĞ’ĲČ hŇ W¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’Ğ lgĆŇ‘ĄŔ hĎ =tŇ ’Ć CWă ‘Ď rSăĆ ’Ğ l‘Č ť
gl rS¿Ć ’Ğ M‘ĎŔ hĎ wĘ hŇ êăĎ’Č hŇ EĆŔmĂ hŇ lăĄ ‘Ğ ëŇ ăĄl ÉhSĆ mŁ =l’Ć hoąĎhyĘ rBĄÄ dČŇ yĘwČ

MhĎÄ rĎbĘŇ ’Č lĘ yêĂ ‘Ę BČ SĘ nĂ ţ rSăĆ ’Ğ ZrĆ’Ďę hĎř =l’Ć MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ tĎŇ yl¡Ă ‘ĹhĲĆ
2 ëŇ ’ĳĎ lĘ mČ ìŇ yn¡ĆpĎŇ lĘ yê¿Ă xĘ lČ SĲĎ wĘ : hŇ eĎ nĲĆêĘ ’Ć ì¡Ň ‘ĞrĘzČlĘ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉbqŁ ‘ĞyĲČlĘ CĲ qxąĎ YĘ yĂlĘ

: ysĲĂ CbŇ yĘhČ wĘ yC¡ĂxĂ hĲČř yEĂŔrĂjĘ hČ wĘ ÉyêĂ xĂ hĲČ wĘ yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎř ÉynĂ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ =tŇ ’Ć yêĂę SĘ rČgĲĄŇ wĘ
3 =hŇ SĄ qĘ =M‘Č yJąĂ ìę BĘ rĘqĂ BĘ hŇ lĆÁ‘Ĺ’ĲĆ âlÄ žyJĂ SbĳĎŇ dĘŇ C bŇ l¡Ď xĎ tŇ b¿ČŇ zĎ ZrĆ’ËĆ=l’Ć
4 ‘rËĎhĎ rb¿ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć M‘Ďę hĎ ‘măČ SĘ IĂwČ : ëŇ rĆDĲĎBČ ì¡Ň lĘ kĆŇ ’Ğ=NjĆ hŇ êĎ’ČŔ ÉPrĆ‘ÄŁ
5 hŇ SĆę mŁ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : wylĲĎ ‘Ď oy¡dĘŇ ‘Ć Sy’¿Ă CtŇ SËĎ =âlwĘ ClBĳĎ ’Č tĘŇ IĂwČ hŇ E¡ĆhČ

hŇ l¿Ć ‘Ĺ’ĲĆ dŇ xËĎ ’Ć ‘gČŇrÌĆ PŇ rĆ‘ŔŁ =hŇ SĄ qĘ =M‘Č MêăĆ’Č É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ =l’Ć rmąŁ ’Ĺ
=hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ hŇ m¿Ď hŇ ‘¡ĎdĘŇ ’ĲĄ wĘ ìŇ ylĆŔ ‘ĎmĲĄ ÉìyĘdĘŇ ‘Ć dŇ rąĄoh hŇ êĎę ‘Č wĘ ìŇ ytĳĂŇ yQĂ kĂŇ wĘ ì¡Ň BĘ rĘqĂ bĘŇ

6, 7 xuČÄ yĂ žhSĆ mŁ C : bŇ rĲĄox rh¿Č mĄ My¡ĎdĘŇ ‘Ć=tŇ ’Ć l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ ClÌ ~Ę nČtĘŇ IĲĂwČ : ëŇ QĲĎ
’rĎq¿ĎwĘ hŇ nĆŔ xĞUĲČ hČ Ĳ=NmĂ ÉqxĄ rĘhČ hŇ nĆę xĞUĲČ lČ Ĳ ZCxă mĂ ű olă =hŇ TĎ nĲĎ wĘ lhĆ ’ÁŁ hĎ =tŇ ’Ć
dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ =l’Ć É’YĄ yĄ hoĎŔhyĘ SuăĄbČŇ mĘ =lJĎ ÉhyĎhĎ wĘ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ ol¡

8 ÉCmCqÄ yĎ lhĆ ’ŔŁ hĎ =l’Ć ÉhSĆ mŁ tŇ ’Ň YąĄJĘ hŇ yĎęhĎ wĘ : hŇ nĲĆxĞUĲČ lČ Ĳ ZCx¿ mĂ rS¡Ć ’Ğ
o’¡ BŁ =dŇ ‘Č hŇ SĆŔ mŁ yrăĄxĞ’ĲČ ÉCTyBĂÄ hĂ wĘ olĳ hĽ’ĲĎ xtČŇ jăĆ Sy’¡Ă CbŔ ~Ę nĂÄ wĘ M‘ĎŔ hĎ =lJĎ

9 xtČŇ jăĆ dŇ m¡Č ‘Ď wĘ NnĎŔ ‘ĎhĲĆ dŇ CUă ‘Č ÉdrĄyĄ hŇ lĎ hĹ’ŔŁ hĎ ÉhSĆ mŁ ’bąŇŁ JĘ hŇ yĎęhĎ wĘ : hŇ lĎ hĹ’ĲŁ hĎ
10 dŇ m¡Ą ‘Ł NnĎŔ ‘ĎhĲĆ dŇ CUă ‘Č=tŇ ’Ć ÉM‘ĎhĎ =lkĎŇ hŇ ’ąĎ rĎwĘ : hŇ SĲĆ mŁ =M‘Ă rB¡Ćř dĂŇ wĘ lhĆ ’ĳŁ hĎ
11 rBĆÄ dĂŇ wĘ : olĲ hĽ’ĲĎ xtČŇ j¿Ć Sy’¡Ă CwŔxĞêĲČSĘ hĲĂ wĘ ÉM‘ĎhĎ =lJĎ MqąĎwĘ lhĆ ’ĳŁ hĎ xtČŇ jăĆ

Ch‘ĳĄrĄ=l’Ć Sy’¡Ă rB¿Ą dČŇ yĘ rSËĆ ’ĞJĲČ MynĂŔ jĎ =l’Ć MynăĂjĎ ÉhSĆ mŁ =l’Ć hoąĎhyĘ
ëŇ oê¿mĂ Sym¡Ă yĎ âl¿ r‘ČnČŔ ÉNCn=NBĂ ‘ČSąĚ ohyĘ otÁ rĘSĎÄ mĘ C hŇ nĆŔ xĞUĲČ hČ Ĳ=l’Ć ÉbSĎ wĘ

: lhĆ ’ĲŁ hĎ
12 M‘ăĎhĎ =tŇ ’Ć l‘ČhČ ť ÉylČ ’Ą rmąĄ ’Ł hŇ êĎÂ’Č hŇ ’Ą rĘţ hoĎęhyĘ=l’Ć hŇ SĆÁ mŁ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ

ÉêĎrĘmČÄ ’Ď hŇ êąĎ’Č wĘ yUĳĂ ‘Ă xl¡Č SĘ êĂ =rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą ynĂ êČŔ ‘Ę dČŇ ohĲ âlă ÉhêĎ’Č wĘ hŇ EĆŔhČ
13 NxĄÁ ytĂŇ ’Ň YĎÄ mĎ ž’nĎ=M’Ă hŇ êĎÃ ‘Č wĘ : ynĲĎ y‘ĄBĘ Nx¡Ą tĎŇ ’Ň Y¿Ď mĎ =MgČŇ wĘ MSĄŔ bĘŇ ìŇ yêăĂ ‘Ę dČŇ yĘ

Kyny‘b
’"s v.1 .gl .’lm MhĆylĄ‘Ğ yllhb ,ymlVwry Nk v.34 .V"x Nkw yrqw bytk heĄhĂ wĘ ’"s ,heĄhĂ wĘ rybs v.34

‘"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw yCĂxĂ hČ wĘ ’"s v.2 .Nwmdq swpd ’"tw s"t ,V"x Nkw yrĂmŁ ’ĹhĎ wĘ ’"s v.2 .Zr’Ŕ h
.yrYb rBĄ dw yqwbnzb v.9 .s"tw
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ìŇ ynĳĆy‘ĄBĘ Nx¡Ą =’YĎ mĘ ’Ć N‘Čm¿Č lĘ ìŔ ‘ĞdăĎŇ ’Ą wĘ ìŇ kĆŔ rĎDĘ=tŇ ’Ć É’nĎ ynĂ ‘ąĄdĂŇ ohĲ ìŇ ynĆę y‘ĄBĘ
rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : ëŇ lĲĎ ytĂŇ x¿Ł nĂ hĞ wĲČ CkŇ l¡Ą yĄ yn¿ČjĎ rmĳČ ’Ň IŁ wČ : hŇ EĲĆhČ yoG¿hČ ì¡Ň UĘ ‘Č yJ¿Ă hŇ ’Ąě rĘC 14, 15

’opę ’Ą ‘dăČŇ CĎyĂ ű hŇ UăĆ bČŇ C : hŇ EĲĆmĂ Cnl¡Ą ‘ĞêĲČ =l’ĲČ MykĂŔ lĘ hĲŁ ÉìynĆÄjĎ Ny’ąĄ=M’Ă wylĳĎ’Ą 16

ÉCnyřlĂÄpĘŇ nĂ wĘ CnUĳĎ ‘Ă ìăŇ êĘ kĘŇ lĆ BĘ ’ol¡ hĞ ìŇ UĆŔ ‘Č wĘ ynăĂ’Ğ ÉìynĆÄ y‘ĄBĘ NxąĄ ytĂŇ ’Ň YĎÄ mĎ =yJĲĂ
: hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ M‘ĎŔ hĎ =lJĎÄ mĂ ìŔ UĘ ‘Č wĘ ynăĂ’Ğ

êĎrĘB¡Č DĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ EËĆhČ rb¿ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć MGăČ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 17

’n¡Ď ynĂ ’¿Ą rĘhČ rmĳČ ’Ň IŁ wČ : MSĲĄ BĘ ì¡Ň ‘ĞdĲĎŇ ’Ą wĲĎ ynČŔ y‘ĄBĘ ÉNxĄ tĎŇ ’Ň YąĎ mĎ =yJĲĂ hŇ WĳĆ ‘Ĺ’ĲĆ 18

ytĲĂŇ ’Ň rÌĎqĎ wĘ ìŇ ynĆŔ jĎ =l‘Č ÉybĂŇ CT=lJĎ rybąĂŇ ‘Ğ’ĲČ ynĂÄ’Ğ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : ìŇ dĲĆŇ bŇŁ JĘ =tŇ ’Ć 19

rS¿Ć ’Ğ=tŇ ’Ć yê¡Ă mĘ xČ rĲĂwĘ NxŔŁ ’Ď rSăĆ ’Ğ=tŇ ’Ć ÉytĂŇ eŁ xČ wĘ ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ ho¡ĎhyĘ MSËĄ bĘŇ
Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ ynĂ ’¿Č rĘyĂ=âlĲ yJËĂ ynĳĎjĎ =tŇ ’Ć tŇ ’ăŁ rĘlĂ lk¡ČŇ CtŇ âl¿ rmĆ ’Ň ŁIěwČ : MxĲĄř rČ’Ğ 20

ÉhyĎhĎ wĘ : rC~Ĳ hČ =l‘Č ê¡ĎbĘŇ ~Č nĂ wĘ yêĳĂ ’Ă Moq¡ mĎ hŇ e¿ĄhĂ hoĎŔhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : yxĲĎ wĎ 21, 22

=dŇ ‘Č ìŇ yl¡Ć ‘Ď yjËĂ kČŇ yt¿ĂŇ JŁ WČ wĘ rC~ĳhČ tŇ răČqĘ nĂ BĘ ìŇ yê¡Ă mĘ WČ wĘ ydĂŔ bŇŁ JĘ rbăŇŁ ‘ĞBĲČ
: C’Ĳ rĎyĲĄ âl¿ yn¡ČpĎŇ C yrĳĎxŁ ’Ğ=tŇ ’Ć tĎŇ y’¡Ă rĎwĘ yjĂŔ JČ =tŇ ’Ć ÉytĂŇ rŁ sĲĂ hĞ wĲČ : yrĲĂbĘŇ ‘Ď 23

sŘ28 MynĳĂSŁ ’Ň rĲĂJĎ Myn¡ĂbĎŇ ’Ğ tŇ x¿Ł lĚ =ynĲĄSĘ ìËŇ lĘ =lsĎ jĘ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ dl
tŇ x¿Ł QĚ hČ =l‘Č CyËhĎ rS¿Ć ’Ğ MyrĂŔ bĎŇ DĘhČ =tŇ ’ĆÄ tŇ xŔŁ QĚ hČ =l‘Č ÉyêĂ bĘŇ tČŇ kĲĎŇ wĘ
ÉrqĆBÄŁ bČŇ tĎŇ yląĂ ‘Ď wĘ rqĆBĳŁ lČ Nok¡Ň nĎ hŇ y¿ĄhĘ wĲĆ : êĎrĘBĲČ SĂ rS¿Ć ’Ğ Myn¡ĂSŁ ’Ň rĲĂhĎ 2

hŇ lăĆ ‘ĞyĲČ=âl ÉSy’Ă wĘ : rhĲĎ hĎ S’Ň r¿Ł =l‘Č MS¡Ď ylËĂ ê¿ĎbĘŇ ~Č nĂ wĘ ynČŔ ysĂ rhăČ =l’Ć 3

C‘Ŕ rĘyĂ=l’Č ÉrqĎ BĎ hČ wĘ N’Ň ~ąŁ hČ =MGČ rhĳĎhĎ =lkĎŇ BĘ ’r¡ĎyĄ=l’Č Sy’¿Ă =MgČŇ wĘ ëŇ UĎŔ ‘Ă
MynĂęSŁ ’Ň rĲĂJĎ MynĂÁbĎŇ ’Ğ tŇ xÄŁ lĚ =ynĲĄSĘ lsÃŁ pĘŇ IĂwČ : ’ChĲ hČ rh¿Ď hĎ lCm¡ =l’Ć 4

otĳŇ ’Ł ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ ynČŔ ysĂ rhăČ =l’Ć É l‘Č IČÄwČ ÉrqĆBÄŁ bČŇ hŇ SąĆ mŁ MJĄÄ SĘ IČwČ
oU¡ ‘Ă bŇ ~¿Ą yČtĘŇ IĂwČ NnĎŔ ‘ĎBĲĆ ÉhoĎhyĘ dŇ rĆIąĄwČ : MynĲĂ bĎŇ ’Ğ tŇ x¿Ł lĚ yn¡ĄSĘ odŔ yĎBĘ xuăČIĂwČ 5

ű hoăĎhyĘ ů’rĎqĘ IĂwČ ÈwynĎjĎ =l‘Č ű ho¿ĎhyĘ rbÄŁ ‘ĞIĲČwČ : hoĲĎhyĘ MS¡Ą bĘŇ ’r¿ĎqĘ IĂwČ MSĳĎ 6

rY¿Ąř nŁ : tŇ mĲĆ ’ĹwĲĆ dŇ sĆ x¿Ć =bŇ rČwĘ MyĂj¡Č’Č ëŇ rĆ’¿Ć NCeĳxČ wĘ MCx¡ rČ l’¿Ą hoĎŔhyĘ 7

ű dŇ qăĄjŁ hŇ uĆŔ nČ yĘ âlă ÉhuĄ nČ wĘ hŇ ’ĳĎ FĎ xČ wĘ ‘SČ p¡ĆŇ wĎ NwËŁ ‘Ď ’W¿Ą nŁ MypĂŔ lĎ ’ĞlĲĎ ÉdsĆ xĆÄ
: My‘ĲĂBĄ rĂ=l‘Č wĘ MyS¡Ă QĄ SĂ =l‘Č MynĂŔ bĎŇ ynăĄBĘ =l‘Č wĘ ÉMynĂ BĎ =l‘Č tŇ obę ’Ď NwăŁ ‘Ğ
rhmyw

.ytbr +n v.7 .dl .lwgsb MxĆr’ ’"s v.19 .l"s Nkw ÉCnylĄÄpĘŇ nĂ wĘ ’"s v.16
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8, 9 ytĂŇ ’Ň YĎÄ mĎ ž’nĎ=M’Ă rmĆ ’Ň ŁIÃwČ : CxêĲĎSĘ IĂwČ hŇ YĎ rĘ’¡Č dŇ u¿Ł IĂwČ hŇ SĳĆ mŁ rh¡Ą mČ yĘwČ
ÉPrĆ‘ÄŁ =hŇ SĄ qĘ =M‘Č yJąĂ CnBĳĄ rĘqĂ BĘ yn¡ĎdŇŁ ’Ğ ’n¿Ď=ëŇ lĆ yĲĄ ynĎŔ dŇŁ ’Ğ ÉìynĆÄ y‘ĄBĘ NxąĄ

10 ÈykĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ eăĄhĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : CnêĲĎ lĘ xČ nĘ C Cnřt¡ĄŇ ’Ň FĎ xČ lĘ C Cnn¿Ąř wŁ ‘ĞlĲČ êËĎxĘ lČ sĲĎ wĘ ’ChŔ
C’¿ rĘbĘŇ nĂ =âlĲ rSËĆ ’Ğ tŇ ’ŔŁ lĎ pĘŇ nĂ hŇ WăĆ ‘Ĺ’ĲĆ ÉìUĘ ‘Č=lJĲĎ dŇ gĆŇ nąĆ ůtyrĂBĘ tŇ răĄJŁ
oBÁ rĘqĂ bĘŇ hŇ êĎÄ ’Č =rSĆ ’Ğ M‘ĎhĎ ţ=lkĎŇ hŇ ’ăĎ rĎwĘ MyĳĂoGhČ =lkĎŇ bĘŇ C ZrĆ’¡ĎhĎ =lkĎŇ bĘŇ

11 ìŔ lĘ =rmĎÄ SĘř : ëŇ UĲĎ ‘Ă hŇ W¿Ć ‘Ł yn¡Ă’Ğ rS¿Ć ’Ğ ’ChŔ ’răĎon=yJĲĂ ÉhoĎhyĘ hŇ WąĄ ‘ĞmĲČ =tŇ ’Ć
ÉyrĂmŁ ’ĹhĲĎ =tŇ ’Ć ìŇ ynĆę jĎ mĂ SrăĄgŇŁ ynÌĂnĘ hĂ MoIĳhČ ìăŇ CĘYČ mĘ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ rS¿Ć ’Ğ tŇ ’ËĄ

12 tŇ rąŁ kĘŇ êĂ =NjĆ ìę lĘ rmĆ èăĎ hĂ : ysĲĂ CbŇ yĘhČ wĘ yC¡ĂxĂ hĲČ wĘ yEĂŔrĂjĘ hČ wĘ ÉyêĂ xĂ hĲČ wĘ ynĂŔ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ wĘ
Sq¡ĄomlĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=NjĆ hĎ ylĳĆ‘Ď ’BăĎ hŇ ê¡Ď’Č rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ bŇ SăĄ oylĘ ÉtyrĂBĘ

13 =tŇ ’Ć wĘ NCrĳBĄ SČ êĘ Mt¡ĎŇ bŇŁ ~ĲĄmČ =tŇ ’Ć wĘ NCYŔ êŁ êĂ ÉMtĎŇ xŁ BĘ zĘmĂ =tŇ ’Ć yJąĂ : ìŇ BĲĆ rĘqĂ BĘ
14 ’eăĎqČ ÉhoĎhyĘ yJąĂ rř xĳĄ’Č l’ăĄ lĘ hŇ w¡ĆxĞêĲČSĘ tĲĂŇ âl¿ yJËĂ : NCtĲŇ rŁ kĘŇ êĂ wřyr¡ĎSĄ ’Ğ
15 yrăĄxĞ’ĲČ ű Cnă zĎwĘ ZrĆ’ĳĎhĎ bŇ SăĄ oylĘ tŇ yr¡ĂBĘ tŇ r¿Ł kĘŇ êĂ =NjĆ : ’ChĲ ’e¡ĎqČ l’¿Ą omŔ SĘ
16 ê¿ĎxĘ qČ lĲĎ wĘ : oxĲ bĘŇ EĂmĂ ê¡ĎlĘ kČŇ ’ĲĎ wĘ ìŔ lĘ ’răĎqĎ wĘ MhĆŔ yhĄŁlă ’Ň lĄ ÉCxbĘŇ zĲĎwĘ MhĆę yhĄŁlĲ ’Ĺ

yr¡ĄxĞ’ĲČ ìŇ ynĆŔ BĎ =tŇ ’Ć ÉCnzĘhĂ wĘ NhĆŔ yhĄŁlă ’Ĺ ÉyrĄxĞ’ĲČ wytĎę nŁ bĘŇ Cnă zĎwĘ ìŇ ynĳĆbĎŇ lĘ wyt¡ĎŇ nŁ BĘ mĂ
17, 18 ůrmŁ SĘ êĂ Èto~UČ hČ gŇxăČ =tŇ ’Ć : ëŇ QĲĎ =hŇ WĆ ‘ĞtĲČŇ âl¿ hŇ k¡ĎŇ iĄ mČ yh¿ĄŁl’Ĺ : NhĲĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ

yJĂ ť bŇ ybĳĂŇ ’Ď hĲĎ SdĆŇ xăŁ dŇ ‘¡ĄomlĘ ìŇ tĂŔ yCĂYĂ rSăĆ ’Ğř Éto~mČ lkąČŇ ’Ň êŁ MymĂÁ yĎ tŇ ‘ČÄ bĘŇ SĂ
19 ÉìnĘ qĘ mĂ =lkĲĎŇ wĘ ylĳĂ MxĆ r¡Ć rTĆ j¿Ć =lJĎ : MyĂrĲĎYĘ UĂ mĂ tĎŇ ’Ň Y¡Ď yĎ bŇ ybĂŔ ’Ď hĲĎ SdĆŇ xăŁ BĘ
20 âl¿ =M’Ă wĘ hŇ WĆŔ bĘŇ hŇ DăĆpĘŇ êĂ ÉromxĞ rTĆ pąĆŇ C : hŇ WĲĆ wĎ roS¿ rTĆ j¡Ć rkĎŔ EĎêĂ

: MqĲĎ yrĄ yn¡ČpĎŇ C’¿ rĎyĲĄ=âlwĘ hŇ DĆŔ pĘŇ êĂ ÉìynĆÄBĎ rokąŇ BĘ lJăřŁ oêĳpĘŇ rČ‘ĞwĲČ hŇ D¡ĆpĘŇ tĂŇ
21 ryY¡Ă uĎ bČŇ C Syr¿ĂxĎ BĲĆ tŇ BĳŁ SĘ êĂ y‘¡ĂybĂŇ èĘ hČ MoI¿bČŇ C dŇ bŔŁ ‘ĞêĲČ ÉMymĂ yĎ tŇ SĆ SąĄ
22 PŇ ysĂŔ ’Ď hĲĎ ÉgxČ wĘ MyFĳĂ xĂ ryYăĂ qĘ yr¡ĄCJBĂ ìŔ lĘ hŇ WăĆ ‘ĞêĲČ Ét‘Ł bĚŇ SĲĎ gŇxąČ wĘ : tŇ BĲŁ SĘ êĂ
23 ynËĄjĘ =tŇ ’Ć ìŔ rĘCkăŇ zĘ=lJĎ Éh’Ć rĎyĲĄ hŇ nĳĎèĎ BČ Mym¡Ă ‘ĎjĘ SŁl¿ SĎ : hŇ nĲĎèĎ hČ tŇ p¡ČŇ CqêĘ
24 yê¡Ă bĘŇ xČ rĘhĂ wĘ ìŇ ynĆŔ jĎ mĂ ÉMyĂoG SyrąĂo’=yJĲĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ ű Nd¿ŇŁ ’Ď hĲĎ

=tŇ ’Ć Éto’rĎlĲĄ ìę tĘŇ ŁlĲ ‘ĞBĲČ ìŔ YĘ rĘ’Č =tŇ ’ĲĆ ÉSy’Ă dŇ m¿Ł xĘ yČ=âlĲ wĘ ìŇ ĳĆlCbŇ GĘ =tŇ ’Ć
25 Zm¡Ą xĎ =l‘Č Tx¿Č SĘ tĂŇ =âlĲ : hŇ nĲĎèĎ BČ Mym¡Ă ‘ĎjĘ SŁl¿ SĎ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉynĄjĘ

yxbz=Md
.s"tw ‘"t ,y"k V"x Nkw CnytĄ’FĎxČlĘ C ’"s v.9 .s"tw ‘"t ,V"x ,w"d ,h"dx ,b"d Nkw CnynĄwŁ‘ĞlČ ’"s v.9

.MhĆyrĄSĄ ’Ğ w’ MrĎSĄ ’Ğ rybs v.13 .Pqm ’lb rmÄŁ SĘ ’"s v.11 .wŁmŁ VŁ hŁ yŁbŁ Nmysw Pdh V’rb v.11

rybs v.20 .s"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw yrqw bytk rSĆ ’ĞJČ ’"s ,rSĆ ’ĞJČ rybs v.18 .ytbr +r v.14

.y"tw q"d ,y"k ’"t ,V"x Nkw yrqw bytk lkŁ wĘ ’"sb ,lkŁ wĘ
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ÉyrĄCJBĂ tŇ ySĂę ’Ň rĄ : xsČ jĲĎ hČ gŇx¿Č xbČŇ z¡Ć rqĆBŔŁ lČ NylăĂ yĎ=âlĲ wĘ yxĳĂ bĘŇ zĂ=MDČ 26

: oUĲ ’Ă bŇ l¿Ą xĞBĲČ yd¡ĂŇ GĘ lè¿Ą bČŇ tĘŇ =âlĲ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ tŇ yB¡Ą ’ybĂě êĎ ìŔ tĘŇ măĎ dĘŇ ’Č

sŘ29 =l‘Č yJĂÂ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć ì¡Ň lĘ =bŇ tĎŇ JĘ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 27

MSăĎ =yhĂ yĘwĲČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć wĘ tŇ yr¡ĂBĘ ìËŇ êĘ ’Ă yêĂ rÌČJĎ hŇ QĆ ’Ąę hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ ű yjăĂ 28

âlă MyĂm¡ČC lkČŔ ’Ď âlă MxĆ lĆ ť hŇ lĎ yĘlČŔ My‘ăĂBĎ rĘ’Č wĘ ÉMoy My‘¿ĂBĎ rĘ’Č hoĎęhyĘ=M‘Ă
: MyrĲĂbĎŇ DĘhČ tŇ rĆW¡Ć ‘Ğ tŇ yrĂŔ BĘ hČ yrăĄbĘŇ DĂ tŇ ’Ą ť tŇ xęŁ QĚ hČ =l‘Č bŇ êăŁ kĘŇ IĂwČ hŇ tĳĎŇ SĎ
hŇ SĆŔ mŁ =dŇ yČBĘ ÉtdĚŇ ‘ĄhĲĎ tŇ xąŁ lĚ ynĄÄSĘ C ynČŔ ysĂ rhăČ mĄ ÉhSĆ mŁ tŇ dĆŇ rąĆBĘ yhĂę yĘwČ 29

: oêĲ ’Ă or¿BĘ dČŇ BĘ wyn¡ĎjĎ ro‘¿ NrËČqĎ yJ¿Ă ‘dČę yĎ=âlĲ hŇ SăĆ mŁ C rhĳĎhĎ =NmĂ oê¡ dĘŇ rĂBĘ
wynĳĎjĎ ro‘ă Nr¡ČqĎ hŇ e¿ĄhĂ wĘ hŇ SĆŔ mŁ =tŇ ’Ć É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄBĘ =lkĎŇ wĘ NrÁŁ hĞ’ĲČ ’rĘIČÄwČ 30

Nr¿Ł hĞ’ĲČ wylËĎ ’Ą CbŇ SÌĚ IĎwČ hŇ SĆŔ mŁ ÉMhĆ lĄ ’Ğ ’rąĎqĘ IĂwČ : wylĲĎ ’Ą tŇ SĆ G¿ĆmĂ C’¡ rĘyIĲĂwČ 31

CS¡ GĘ nĂ Nk¿ĄŇ =yrĄxĞ’ĲČ wĘ : MhĲĆ lĄ ’Ğ hŇ S¡Ć mŁ rB¿Ą dČŇ yĘwČ hŇ dĳĎŇ ‘ĄBĲĎ My’¡Ă WĂ eĘ hČ =lkĎŇ wĘ 32

rh¿Č BĘ oê¡’Ă hoËĎhyĘ rBÌĆDĂ rSĆÄ ’Ğ=lJĎ žt’Ą MCĄěYČ yĘwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =lJĎ
hŇ SĆÁ mŁ ’bÄŁ bĘŇ C : hŇ wĲĆsĘ mČ wyn¡ĎjĎ =l‘Č Nê¿Ą IĂwČ MêĳĎ’Ă rB¡Ą DČmĂ hŇ SĆŔ mŁ lkăČŇ yĘwČ : ynĲĎ ysĂ 33, 34

ÉrBĆ dĂŇ wĘ ’YĎę yĎwĘ otĳŇ ’Ň YĄ =dŇ ‘Č hŇ w¡ĆsĘ UČ hČ =tŇ ’Ć rys¿Ă yĎ oêŔ ’Ă rBăĄ dČŇ lĘ ÉhoĎhyĘ ynąĄpĘŇ lĂ
ynăĄjĘ =tŇ ’Ć É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ C’ą rĎwĘ : hŇ CĲĆYĚ yĘ rS¿Ć ’Ğ tŇ ’¡Ą l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć 35

wynĎŔ jĎ =l‘Č ÉhwĆsĘ UČ hČ =tŇ ’Ć hŇ SąĆ mŁ bŇ ySĂÄ hĄ wĘ hŇ SĳĆ mŁ ynăĄjĘ ro‘¡ NrČŔ qĎ yJăĂ hŇ SĆŔ mŁ
tŇ dËČŇ ‘Ğ=lJĎ =tŇ ’ĲĆ hŇ SĆę mŁ lhăĄ qĘ IČwČ : oêĲ ’Ă rB¿Ą dČŇ lĘ o’¡ BŁ =dŇ ‘Č+p10 hl
ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ =rSĆ ’Ğ MyrĂŔ bĎŇ DĘhČ hŇ QĆ ’Ą ť MhĳĆ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ
hŇ yĆÄhĘ yĲĂ y‘Ăę ybĂŇ èĘ hČ MoIăbČŇ C ůhkĎŇ ’Ň lĎ mĘ hŇ WăĆ ‘ĎêĲĄ ÈMymĂ yĎ tŇ SĆ SăĄ : MtĲĎŇ ’Ł tŇ ŁW¿ ‘ĞlĲČ 2

: tŇ mĲĎ Cy hŇ k¡ĎŇ ’Ň lĎ mĘ obËŇ hŇ W¿Ć ‘Ł hĲĎ =lJĎ hoĳĎhylĲČ Not¡Ň BĎ SČ tŇ B¿Č SČ SdĆŇ qËŁ Mk¿ĆŇ lĎ
: tŇ BĲĎ èČ hČ Moy¡BĘ MkĳĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ SĘ mĲŁ lk¡ŇŁ BĘ S’ĄŔ Cră‘ĞbĲČŇ tĘŇ =âlĲ 3

rm’yw
tyV‘w rds MwlV +’ qwsp twxp +d Myrdsw .T"lq Myqwspw .l’nnx [30:11—34:35] hVrph MV v.35
’bh rdsh Nm Myqwsp h‘Vtw ,[34:1] twxl ynV Kl=lsp ,[32:15] dryw Npyw ,[31:1] yt’rq h’r ,xbzm
’rwq ’"b +b Mypwlxw .dŁ kŁ tŁ w Mypl’ t‘bV twytw’w .bŁ w Mypl’ Mylmw .[34:27] Kl=btk rds ’yhw
rV’w ,’y‘gb =t’ĲĆn"bw ,[34:10] hV‘m M‘ =t’Ć PTwx ’"b ,Mlxb NmŁ nqw n"bw ,[30:23] Zmqb =NmĎnqw
.[32:19] wdym ,[32:17] h‘rb +b +wtkw .[34:14] hwxtVĘ tĲĚ ’l yk ,[33:6] ynb wlYntIĲĂwČ wyl‘ wrbxth
.Mwy MynmV hymy rpsmw .[34:23] +h ű Nd’h ,[34:6] +h ű +h ,[34:6] +h rb‘yw ,[30:34] PTn +d twqspw
+m qwsp Mwryh V‘yw : Mydrpsh ghnmk z"k qwsp d‘ g"y qwsp +z +’ Myklmb Klmh xlVyw hrTph v.1 .hl

.MyznkV’h ghnmk +n qwsp d‘
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4 =rSĆ ’Ğ rbĎŔ DĎhČ hŇ zăĆ rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ d¿ČŇ ‘Ğ=lJĎ =l’Ćř hŇ SĆŔ mŁ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
5 bŇ ydăĂŇ nĘ lJŁ ť hoĎŔhylĲČ ÉhmĎ CrêĘ MkąĆŇ êĘ ’Ă mĲĄ CxÄ qĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ
6 tŇ lĆ kÌĄŇ tĘŇ C : tŇ SĆ xĲŁ nĘ C PŇ sĆ k¡ĆŇ wĎ bŇ h¿Ď zĎ hoĳĎhyĘ tŇ măČ CrêĘ tŇ ’¡Ą hĎ ’Ćě ybĂŇ yĘ oBŔ lĂ
7 MymËĂ DĎ’Ď mĘ MlÌĂ y’Ą tŇ rÄŁ ‘Ł wĘ : MyEĲĂ‘Ă wĘ SS¿Ą wĘ yn¡ĂSĎ tŇ ‘Čl¿Č otŇ wĘ NmËĎ GĎrĘ’Č wĘ
8 NmĆ SăĆ lĘ ÉMymĂ WĎ bĘŇ C ro’ĳř UĎ lČ NmĆř S¡Ć wĘ : MyFĲĂ SĂ yY¿Ą‘ĞwĲČ MyS¡Ă xĎ êĘ tŇ r¿Ł ‘Ł wĘ
9 dŇ op¡Ň ’Ą lĲĎ My’ĳĂ QĚ mĂ yn¡ĄbĘŇ ’Č wĘ MhČ SŔŁ =ynĄbĘŇ ’ČÄ wĘ : MyUĲĂ iČ hČ tŇ rĆT¡Ł qĘ lĂ wĘ hŇ xĎŔ SĘ UĂ hČ

10 hŇ C¡ĎYĂ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ CWŔ ‘ĞyĲČwĘ C’băŇŁ yĎ MkĳĆŇ BĎ bŇ l¡Ą =MkČŇ xĞ=lkĎŇ wĘ : NSĆ xĲŁ lČ wĘ
11 =tŇ ’Ć wĘ ÉwysĎ rĎqĘ =tŇ ’Ć ChsĳĄ kĘŇ mĂ =tŇ ’Ć wĘ ol¡ hĽ’ĲĎ =tŇ ’ĲĆř NJĎŔ SĘ UĂ hČÄ =tŇ ’Ć : hoĲĎhyĘ
12 wyD¡ĎBČ =tŇ ’Ć wĘ Nr¿Ł ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć : wynĲĎdĎŇ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ wyd¡ĎŇ UĚ ‘Č=tŇ ’Ć wxě yrř b=tŇ ’Ć wySĎŔ rĎqĘ
13 =tŇ ’Ć wĘ wyD¡ĎBČ =tŇ ’Ć wĘ Nx¿Ď lĘ èĚ hČ =tŇ ’Ć : ëŇ sĲĎ UĎ hČ tŇ kĆŇ r¿Ł jĎ tŇ ’¡Ą wĘ tŇ rĆjĳŁ JČ hČ =tŇ ’Ć
14 hĎ yl¡Ć JĄ =tŇ ’Ć wĘ ro’Ë UĎ hČ tŇ rÌČnŁ mĘ =tŇ ’Ć wĘ : MynĲĂ jĎ hČ MxĆ l¿Ć tŇ ’¡Ą wĘ wylĳĎJĄ =lJĎ
15 wyDĎŔ BČ =tŇ ’Ć wĘ ÉtrĆTÄŁ uĘ hČ xBąČ zĘmĂ =tŇ ’Ć wĘ : ro’Ĳ UĎ hČ NmĆ S¿Ć tŇ ’¡Ą wĘ hĎ ytĳĆŇ rŁ nĲĄ=tŇ ’Ć wĘ

xtČŇ p¿ĆŇ lĘ xtČŇ j¡Ć hČ ëŇ s¿Č mĎ =tŇ ’Ć wĘ MyUĳĂ iČ hČ tŇ rĆTăŁ qĘ tŇ ’¡Ą wĘ hŇ xĎŔ SĘ UĂ hČ NmĆ SăĆ Ét’Ą wĘ
16 olŔ =rSĆ ’Ğ ÉtSĆ xÄŁ eĘ hČ rBąČ kĘŇ mĂ =tŇ ’Ć wĘ hŇ lĎę ‘Ł hĲĎ xBăČ zĘmĂ ű tŇ ’ăĄ : NJĲĎ SĘ UĂ hČ
17 rYĄŔ xĎ hĲĆ y‘ăĄlĘ qČ tŇ ’Ą ť : oeĲ JČ =tŇ ’Ć wĘ rI¡Ł JĂ hČ =tŇ ’Ć wylĳĎJĄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ wyD¡ĎBČ =tŇ ’Ć
18 tŇ dÌŇŁ tĘŇ yĂ=tŇ ’Ć : rYĲĄxĎ hĲĆ r‘ČS¿Č ëŇ s¡Č mĎ tŇ ’Ąě wĘ hĎ ynĳĆdĎŇ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ wyd¡ĎŇ UĚř ‘Č=tŇ ’Ć
19 dŇ r¡ĎvĘ hČ yd¿ĄŇ gĘŇBĂ =tŇ ’Ć : MhĲĆ yrĄtĘŇ ymĲĄ =tŇ ’Ć wĘ rY¡ĄxĎ hĲĆ tŇ d¿ŇŁ tĘŇ yĂ=tŇ ’Ć wĘ NJËĎ SĘ UĂ hČ

wyn¡ĎbĎŇ yd¿ĄŇ gĘŇBĂ =tŇ ’Ć wĘ NhĄŔ JŁ hČ NrăŁ hĞ’ĲČ lĘ ÉSdĆŇ uÄŁ hČ ydąĄŇ gĘŇBĂ =tŇ ’Ć SdĆŇ uĳŁ BČ tŇ răĄSĎ lĘ
20, 21 C’ř běŁ IĎwČ : hŇ SĲĆ mŁ yn¿ĄpĘŇ QĂ mĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ d¿ČŇ ‘Ğ=lJĎ C’Ë YĘ IĲĄwČ : NhĲĄ kČŇ lĘ

C’ybĂŇ hĄ ţ otę ’Ł oxÁ Cr hŇ bĎÄ dĘŇ nĲĎ žrSĆ ’Ğ lkÃŁ wĘ oBĳ lĂ o’ă WĎ nĘ =rSĆ ’Ğ Sy’¡Ă =lJĎ
yd¡ĄŇ gĘŇbĂŇ lĘ C otŔ dĎŇ băŇŁ ‘Ğ=lkĎŇ lĘ C Éd‘Ąom lhĆ ’ąŁ tŇ kĆŇ ’Ň lĆÄmĘ lĂ hoĎÁhyĘ tŇ mČÄ CrêĘ =tŇ ’Ć

22 xxăĎ C’ybĂŇ hĄ ţ bŇ lĄę bŇ ydăĂŇ nĘ ű lJăŁ MySĳĂ eĎhČ =l‘Č MyS¡Ă nĎ’ĞhĲĎ C’ř b¿ŇŁ IĎwČ : SdĆŇ uĲŁ hČ
tŇ p¿ČŇ CnêĘ PŇ ynËĂhĄ rS¿Ć ’Ğ Sy’Ăě =lkĎŇ wĘ bŇ hĎŔ zĎ ylăĂ JĘ =lJĎř ÉzmĎ CkŇ wĘ tŇ ‘ČBąČ TČ wĘř MzĆnĆÁ wĎ

23 tŇ ‘Čl¿Č otŇ wĘ NmËĎ GĎrĘ’Č wĘ tŇ lĆ kÌĄŇ êĘ oêę ’Ă ’YăĎ mĘ nĂ =rSĆ ’Ğ Sy’ĂÂ=lkĎŇ wĘ : hoĲĎhylĲČ bŇ h¡Ď zĎ
: C’ybĲĂŇ hĄ MyS¡Ă xĎ êĘ tŇ r¿Ł ‘Ł wĘ MymËĂ DĎ’Ď mĘ MlÌĂ y’Ą tŇ rÄŁ ‘Ł wĘ MyEĳĂ‘Ă wĘ SSăĄ wĘ yn¡ĂSĎ
Myrm=lk
wlh’=t’ĆwĘ ’"s v.11 .rsx r’Ł UĎlČ yllhb v.8 .yrYb NmĆSĄ wĘ yqwbnzb v.8 .’y‘gb =l’ĲĆ n"b ’"n v.4

’"tw V"x Nkw hĎ ydĆCU‘Č ’"s v.17 .yrq wyxĎ yrĂB ,bytk oxyrĂBĘ v.11 .s"tw ‘"t ,y"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw
Nyy‘ : ‘"tw V"x Nkw C’ybĂ IČwČ l"n v.22 .d"n b"y ’"l rbdmb Nyy‘ : ‘"tw V"x Nkw C’ybĂ IČwČ l"n v.21 .y"k
Nkw lyg‘Ď t‘ČBČ TČ w’ ‘"t Nkw lygĂ‘ĎwĘ t‘bTw ’"sbw ,V"xw b"d Nkw t‘ČBČ TČ ’"s v.22 .d"n b"y ’"l rbdmb

.s"tw y"t Nkw =lkĎ wĘ ’"s v.22 .V"x



150 twmV 35. 24–36. 3

lkÃŁ wĘ hoĳĎhyĘ tŇ măČ CrêĘ tŇ ’¡Ą C’ybĂě hĄ tŇ SĆ xŔŁ nĘ C ÉPsĆ JĆÄ tŇ mČ CrąêĘ MyrĂę mĄ =lJĎ 24

: C’ybĲĂŇ hĄ hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘ĞhĲĎ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ =lkĎŇ lĘ MyFËĂ SĂ yY¿Ą‘Ğ oêÁ ’Ă ’YĎÄ mĘ nĂ žrSĆ ’Ğ
ÉtlĆ kĄÄ êĘ hČ =tŇ ’ĲĆ hŇ wĆęTĘ mČ C’ybăĂŇ IĎwČ CwĳTĎ hĎ ydăĆŇ yĎBĘ bŇ l¡Ą =tŇ mČ kĘŇ xČ hŇ è¿Ď ’Ă =lkĎŇ wĘ 25

rSĆÄ ’Ğ MySĂŔ eĎřhČÄ =lkĎŇ wĘ : SèĲĄ hČ =tŇ ’Ć wĘ yn¡ĂèĎ hČ tŇ ‘Čl¿Č oê=tŇ ’Ć NmĎŔ GĎrĘ’Č hăĎ =tŇ ’Ć wĘ 26

tŇ ’Ą ť C’ybĂŔ hĄ M’ăĂ WĂ eĘ hČ wĘ : MyEĲĂ‘Ă hĲĎ =tŇ ’Ć Cw¡TĎ hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ BĘ hŇ nĎt¡ĎŇ ’Ł NBËĎ lĂ ’W¿Ď nĎ 27

MWĆ B¡Ł hČ =tŇ ’Ć wĘ : NSĆ xĲŁ lČ wĘ dŇ op¡Ň ’Ą lĲĎ My’ĳĂ QĚ UĂ hČ ynăĄbĘŇ ’Č tŇ ’¡Ą wĘ MhČ èŔŁ hČ ynăĄbĘŇ ’Č 28

Sy’ăĂ =lJĎř : MyUĲĂ iČ hČ tŇ rĆT¡Ł qĘ lĂ wĘ hŇ xĎŔ SĘ UĂ hČ ÉNmĆ SĆÄ lĘ C ro’ě mĎ lĘ NmĆ èĳĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ 29

rSĆÄ ’Ğ hŇ kĎŔ ’Ň lĎ UĘ hČ =lkĎŇ lĘ É’ybĂŇ hĎ lĘ ůMtĎŇ ’Ł ÈMBĎ lĂ bŇ dăČŇ nĎ rSĆÄ ’Ğ hŇ èĎę ’Ă wĘ
: hoĲĎhylĲČ hŇ b¡ĎŇ dĎŇ nĘ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ C’ybÌĂŇ hĄ hŇ SĳĆ mŁ =dŇ yČBĘ tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ hoËĎhyĘ hŇ CÌĎYĂ

sŘ30 l’ËĄ lĘ YČ BĘ MSĳĄ BĘ ho¡ĎhyĘ ’r¿ĎqĎ C’Ë rĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ÉhSĆ mŁ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 30

MyhĳĂ Łl’Ĺ xČ Cră ot¡Ň ’Ł ’Q¿Ą mČ yĘwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ hŇ F¿Ą mČ lĘ rCx¡ =NbĆŇ yr¿ĂC’=NBĆ 31

tŇ bĳŇŁ SĎ xČ mĲČ bŇ S¡Ł xĘř lČ wĘ : hŇ kĲĎŇ ’Ň lĎ mĘ =lkĎŇ bĘŇ C tŇ ‘Čd¡ČŇ bĘŇ C hŇ n¿Ď CbŇ tĘŇ BĂř hŇ mËĎ kĘŇ xĎ BĘ 32

tŇ âQ¡ mČ lĘ NbĆŇ ’ËĆ tŇ SĆ r¿Ł xĞbĲČŇ C : tŇ SĆ xĲŁ eĘ bČŇ C PŇ sĆ J¡Ć bČŇ C bŇ h¿Ď EĎBČ tŇ ŁWË ‘ĞlĲČ 33

NtăČŇ nĎ tŇ r¡Ł ohlĘ C : tŇ bĆŇ SĲĎ xĞmĲČ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ =lkĎŇ BĘ tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ Z‘ĳĄ tŇ SĆ răŁ xĞbĲČŇ C 34

MtĎÁ ’Ł ’QĄÄmĂ : NdĲĎŇ =hŇ FĄ mČ lĘ ëŇ m¡Ď sĎ yxĲĂ ’Ğ=NBĆ bŇ ’¿Ď ylĂ hĽ’ĲĎ wĘ ’Chě oBĳ lĂ BĘ 35

tŇ lĆ kăĄŇ êĘ BČ MqĄÂrŁ wĘ ůbSĄ xŁ wĘ ű SrăĎxĎ tŇ kĆŇ ’Ň lăĆ mĘ =lJĎř ÈtoW‘ĞlĲČ bŇ lĄę =tŇ mČ kĘŇ xĎ
yb¡ĄŇ SĘ xĲŁ wĘ hŇ kĎŔ ’Ň lĎ mĘ =lJĎ ÉyWĄ ‘Ł gŇrĳĄ’Ł wĘ Sè¡Ą bČŇ C ynËĂèĎ hČ tŇ ‘ČlÌČ otŇ BĘř NmĎę GĎrĘ’Č bĲĎŇ C
bŇ lĄę =MkČŇ xĞ Sy’ăĂ ű lkăŇŁ wĘ bŇ ’ĎÁ ylĂ hĽ’ĲĎ wĘ l’ĄÄ lĘ YČ bĘŇ žhWĎ ‘Ď wĘ : tŇ bĲŇŁ SĎ xĞmĲČ wl
=lJĎ =tŇ ’ĲĆ tŇ ŁWŔ ‘ĞlĲČ tŇ ‘ČdăČŇ lĎ hŇ UĎ hĄŔ BĎ ÉhnĎ CbŇ tĘŇ C hŇ mąĎ kĘŇ xĎ hoĎÁhyĘ NtČÄ nĎ žrSĆ ’Ğ
hŇ SĆę mŁ ’răĎqĘ IĂwČ : hoĲĎhyĘ hŇ C¡ĎYĂ =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ lĘ SdĆŇ uĳŁ hČ tŇ dăČŇ bŇŁ ‘Ğ tŇ kĆŇ ’Ň l¡Ć mĘ 2

NtÌČŇ nĎ rSĆÄ ’Ğ bŇ lĄŔ =MkČŇ xĞ Sy’ăĂ =lJĎ É l’Ć wĘ ůb’Ď ylĂ hĽ’ĲĎ =l’Ć wĘ È l’Ą lĘ YČ BĘ =l’Ć
hŇ k¡ĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ =l’Ć hŇ b¿ĎŇ rĘqĎ lĘ oBŔ lĂ o’ă WĎ nĘ rSăĆ ’Ğ lJŁ ť oBĳ lĂ BĘ hŇ m¡Ď kĘŇ xĎ hoËĎhyĘ
rSĆÄ ’Ğ ÉhmĎ CrêĘ hČ =lJĎ tŇ ’ąĄ hŇ SĆę mŁ ynăĄpĘŇ QĂ mĂ CxÂqĘ IĂwČ : HtĲĎŇ ’Ł tŇ ŁW¿ ‘ĞlĲČ 3

MhĄ wĘţ HtĳĎŇ ’Ł tŇ ŁWă ‘ĞlĲČ SdĆŇ u¡Ł hČ tŇ d¿ČŇ bŇŁ ‘Ğ tŇ kĆŇ ’Ň lËĆ mĘ lĂ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ C’ybĂÁ hĄ
w’ybh
.rds N’k Ny’ ’"sb v.30 .‘"tw y"t ,V"x Nkw =lkĎ wĘ ’"s v.29 .MySĂŔ eĎhČ=lkĎŇ wĘ ’"s ,w"Tdb Nk v.26

.+d ’"l ly‘l Nyy‘ : ‘"t Nkw bSŁ xĞlČ l"n v.32 .s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +y Nkw hnĎCbtĘ bĂ C ’"s v.31

.s"tw y"t ,q"dw y"k ’"t ,V"x Nkw t‘ČlČ wtbĘ C ’"s v.35 .V"xw b"d Nkw =lkĎ B ’"s v.35
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4 MymĂŔ kĎŇ xĞhăČ =lJĎ ÉC’bÄŁ IĎwČ : rqĆBĲŁ BČ rqĆB¿Ł BČ hŇ b¡ĎŇ dĎŇ nĘ dŇ o‘Ë wyl¿Ď ’Ą C’ybĂÄ hĄ
=rSĆ ’Ğ oê¡kĘŇ ’Ň lČ UĘ mĂ Sy’¿Ă =Sy’ĲĂ SdĆŇ uĳŁ hČ tŇ kĆŇ ’Ň lăĆ mĘ =lJĎ tŇ ’¡Ą MyWĂě ‘Ł hĲĎ

5 ’ybĳĂŇ hĎ lĘ M‘¡ĎhĎ MyB¿Ă rĘmČ rmŔŁ ’Ň QĄ hŇ SăĆ mŁ =l’Ć ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : MyWĲĂ ‘Ł hŇ UĎ h¿Ą
6 wYăČ yĘwČ : HtĲĎŇ ’Ł tŇ ŁW¿ ‘ĞlĲČ ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ =rSĆ ’Ğ hŇ kĎŔ ’Ň lĎ UĘ lČ ÉhdĎŇ bŇŁ ‘ĞhĲĎ yDąĄmĂ

dŇ o‘Ë=CW‘ĞyĲČ=l’Č hŇ èĎę ’Ă wĘ Sy’ăĂ ůrmŁ ’Ň lĄ ÈhnĆxĞUĲČ BČ Ĳ loq¿ CrybĂÄ ‘ĞIĲČwČ hŇ SĆę mŁ
7 hŇ kĎę ’Ň lĎ UĘ hČ wĘ : ’ybĲĂŇ hĎ mĲĄ M‘¡ĎhĎ ’l¿Ą JĎ IĂwČ SdĆŇ uĳŁ hČ tŇ măČ CrtĘŇ lĂ hŇ k¡ĎŇ ’Ň lĎ mĘ

: rtĲĄŇ ohwĘ HtĳĎŇ ’Ł tŇ oWă ‘ĞlĲČ hŇ k¡ĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ =lkĎŇ lĘ MIËĎdČŇ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ
8 rWĆ ‘ăĆ NJ¡Ď SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć hŇ kËĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ yWÌĄ ‘Ł BĘ bŇ lĄÁ=Mř kČŇ xĞ=lkĎŇ CWÄ ‘ĞIĲČwČ

hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ MybËĂŇ rĚJĘ ynĂŔ SĎ tŇ ‘ČlăČ otŇ wĘ ÉNmĎ GĎrĘ’Č wĘ tŇ lĆ kąĄŇ tĘŇ C rzĎęSĘ mĎ SSăĄ tŇ ‘ĳŁ yrĂyĘ
9 hŇ UĎŔ ’Č BĲĎ ÉMyrĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ nąĆmŁ SĘ tŇ xČę ’Č hĲĎ hŇ ‘ăĎyrĂyĘhČ ëŇ rĆ’ÁŁ : MtĲĎŇ ’Ł hŇ W¿Ď ‘Ď bŇ S¡Ą xŁ

: tŇ ‘ĲŁ yrĂyĘhČ =lkĎŇ lĘ tŇ x¡Č ’Č hŇ D¿ĎmĂ tŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ hŇ ‘¡ĎyrĂyĘhČ hŇ UĎŔ ’Č BĲĎ ‘BăČ rĘ’Č ÉbxČ rÄŁ wĘ
10 rBČŔ xĂ Ét‘Ł yrĂyĘ SmąĄ xĎ wĘ tŇ xĳĎ ’Ć =l’Ć tŇ x¡Č ’Č tŇ ‘ŔŁ yrĂyĘhČ SmăĄ xĞ=tŇ ’Ć ÉrBĄ xČ yĘwČ
11 tŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ Éh‘Ď yrĂyĘhČ tŇ pąČŇ WĘ l‘ăČ tŇ lĆ kĄę êĘ tŇ ’ăŁ lĘ lĲĚ W‘Č IČÁwČ : tŇ xĲĎ ’Ć =l’Ć tŇ x¡Č ’Č

tŇ rĆB¡ĆxĘ UČ BČ hŇ nĎŔ oYyuăĂhČ hŇ ‘ĎŔ yrĂyĘhČ tŇ păČŇ WĘ BĂ ÉhWĎ ‘Ď NJąĄ tŇ rĆBĳĎxĘ UČ BČ hŇ Y¡Ď uĎ mĂ
12 tŇ ’ęŁ lĎ lĲĚ MyèăĂ mĂ xĞ wĲČ ůtxĎ ’Ć hĲĎ hŇ ‘ăĎyrĂyĘBČ ÈhWĎ ‘Ď tŇ ’ęŁ lĎ lĲĚ MyèăĂ mĂ xĞ : tŇ ynĲĂ èĄ hČ

tŇ ’ŔŁ lĎ QăĚ hČ ÉtŁlyBĂ qĘ mČ tŇ ynĳĂèĄ hČ tŇ rĆBăĆxĘ UČ BČ rS¡Ć ’Ğ hŇ ‘ĎŔ yrĂyĘhČ hŇ YăĄqĘ BĂ ÉhWĎ ‘Ď
13 tŇ ‘ÁŁ rĂyĘhČ =tŇ ’Ć rBĄÄ xČ yĘwČ bŇ hĳĎ zĎ ysăĄrĘqČ Myè¡Ă mĂ xĞ W‘Č IČěwČ : tŇ xĲĎ ’Ć =l’Ć tŇ x¡Č ’Č

: dŇ xĲĎ ’Ć NJ¡Ď SĘ UĂ hČ yh¿Ă yĘwĲČ MysĂŔ rĎuĘ BČ ÉtxČ ’Č =l’Ć tŇ xąČ ’Č

14 tŇ ‘¡Ł yrĂyĘ hŇ r¿ĄWĘ ‘Ć=yêĲĄSĘ ‘Č NJĳĎ SĘ UĂ hČ =l‘Č lhĆ ’¡Ł lĘ MyEĂŔ‘Ă tŇ ‘ăŁ yrĂyĘ ÉW‘Č IČÄwČ
15 ‘BăČ rĘ’Č wĘ hŇ UĎŔ ’Č BĲĎ ÉMySĂ ŁlSĘ tŇ xČę ’Č hĲĎ hŇ ‘ăĎyrĂyĘhČ ëŇ rĆ’ÁŁ : MtĲĎŇ ’Ł hŇ W¿Ď ‘Ď

: tŇ ‘ĲŁ yrĂyĘ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć yê¿ĄSĘ ‘ČlĘ tŇ xČŔ ’Č hŇ DăĎmĂ tŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ hŇ ‘ăĎyrĂyĘhČ bŇ xČ r¡Ł tŇ oUŔ ’Č
16, 17 W‘ČIČÁwČ : dŇ bĲĎŇ lĘ tŇ ‘¡Ł yrĂyĘhČ SS¿Ą =tŇ ’Ć wĘ dŇ bĳĎŇ lĘ tŇ ‘¡Ł yrĂyĘhČ Sm¿Ą xĞ=tŇ ’Ć rBËĄxČ yĘwČ

MyèăĂ mĂ xĞ wĲČ tŇ rĆBĳĎxĘ UČ BČ hŇ n¡ĎYŁ yuĲĂ hČ hŇ ‘ĎŔ yrĂyĘhČ tŇ păČŇ WĘ l‘Č ť MyèĂę mĂ xĞ tŇ ’ăŁ lĎ lĲĚ
18 ys¿ĄrĘqČ W‘Č IËČwČ : tŇ ynĲĂ èĄ hČ tŇ rĆb¡ĆŇ xŁ hĲČ hŇ ‘ĎŔ yrĂyĘhČ tŇ păČŇ WĘ =l‘Č ÉhWĎ ‘Ď tŇ ’ęŁ lĎ lĲĚ
19 ÉhsĆ kĘŇ mĂ W‘Č IąČwČ : dŇ xĲĎ ’Ć tŇ y¿Ł hĘ lĲĂ lhĆ ’¡Ł hĎ =tŇ ’Ć rB¿Ą xČ lĘ MyèĳĂ mĂ xĞ tŇ SĆ x¡Ł nĘ

: hŇ lĎ ‘Ę mĲĎ lĘ mĂ MyS¡Ă xĎ êĘ tŇ r¿Ł ‘Ł hŇ sËĄ kĘŇ mĂ C MymĳĂ DĎ’Ď mĘ Ml¡Ăř y’Ą tŇ r¿Ł ‘Ł lhĆ ’ŔŁ lĎ
V‘yw

.MylĂ ’Ą l"sb v.19 .+g x"k ly‘l Nyy‘ : y"tw ’"t ,V"x Nkw bl=ymĄkĘ xČ ’"s v.8 .wl
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: MydĲĂŇ mĘ ‘ĲŁ MyF¡Ă SĂ yY¿Ą‘Ğ NJĳĎ SĘ UĂ lČ MyS¡Ă rĎuĘ hČ =tŇ ’Ć W‘Č I¿ČwČ 20

SrĆu¿ĆhČ bŇ xČ r¡Ł hŇ UĎŔ ’Č hĲĎ yYăĂ xĞ wĲČ ÉhUĎ ’Č wĘ SrĆuĳĎhČ ëŇ rĆ’ăŁ tŇ U¡Ł ’Č rWĆ ‘¿Ć 21

tŇ xĳĎ ’Ć =l’Ć tŇ x¡Č ’Č tŇ bŔŁ QĎ SĚÄ mĘ dŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ ÉSrĆuĆÄ lČ tŇ dęŁ yĎ yêăĄSĘ : dŇ xĲĎ ’Ć hĲĎ 22

NJĳĎ SĘ UĂ lČ MyS¡Ă rĎuĘ hČ =tŇ ’Ć W‘Č I¿ČwČ : NJĲĎ SĘ UĂ hČ yS¿Ą rĘqČ lk¡ŇŁ lĘ hŇ WĎŔ ‘Ď NJăĄ 23

hŇ WĎě ‘Ď PŇ sĆ kĆŔ =ynĄdĘŇ ’Č ÉMy‘Ă BĎ rĘ’Č wĘ : hŇ nĎmĲĎ yêĄ bŇ gĆŇ n¿Ć tŇ ’¡Č pĘŇ lĂ MySĂŔ rĎqĘ MyrăĂWĘ ‘Ć 24

yêăĄSĘ lĂ ÉdxĎ ’Ć hĲĎ SrĆuąĆhČ =tŇ xČ êĲČ MynĂÁdĎŇ ’Ğ ynĄÄSĘ MySĳĂ rĎuĘ hČ MyrăĂWĘ ‘Ć tŇ xČ ê¡Č
‘lČ YÌĆlĘ C : wytĲĎŇ dŇŁ yĘ yê¿ĄSĘ lĂ dŇ x¡Ď ’Ć hĲĎ SrĆu¿ĆhČ =tŇ xČ êĲČ MynËĂdĎŇ ’Ğ ynÌĄSĘ C wytĎŔ dŇŁ yĘ 25

My‘¿ĂBĎ rĘ’Č wĘ : MySĲĂ rĎqĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć hŇ W¡Ď ‘Ď NopĳŇ YĎ tŇ ’ăČ pĘŇ lĂ tŇ yn¡ĂèĄ hČ NJËĎ SĘ UĂ hČ 26

tŇ xČ ê¡Č MynĂŔ dĎŇ ’Ğ ynăĄSĘ C dŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ SrĆuăĆhČ tŇ xČ êČ ť MynĂę dĎŇ ’Ğ ynăĄSĘ PŇ sĆ JĳĎ Mh¡Ć ynĄdĘŇ ’Č
: MySĲĂ rĎqĘ hŇ è¿Ď SĂ hŇ W¡Ď ‘Ď hŇ UĎ yĳĎ NJ¡Ď SĘ UĂ hČ yt¿ĄŇ JĘ rĘyČlĘ CĲ : dŇ xĲĎ ’Ć hĲĎ SrĆu¿ĆhČ 27

ÈMmĂ ’Ğ otĲŇ CyăhĎ wĘř : MyĂtĲĎŇ kĎŇ rĘIČBČ NJĳĎ SĘ UĂ hČ tŇ ‘¡Ł YĘ qĚmĘ lĂ hŇ WĎŔ ‘Ď ÉMySĂ rĎqĘ ynąĄSĘ C 28, 29

NJĄ ť tŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ tŇ ‘ČB¡Č FČ hČ =l’Ć oSŔ ’Ň rŁ =l’Ćř ÉMyUĂ tČŇ CyąhĘ yĲĂ wDĎę xĘ yČwĘ ůhFĎ mČ QĘ mĂ
MhăĆ ynĄdĘŇ ’Č wĘ MySĂŔ rĎqĘ hŇ năĎmŁ SĘ ÉCyhĎ wĘ : tŇ ‘ĲŁ YŁ qĘ UĂ hČ yn¡ĄSĘ lĂ MhĆŔ ynĄSĘ lĂ hŇ WăĎ ‘Ď 30

SrĆu¿ĆhČ tŇ xČ ê¡Č MynĂŔ dĎŇ ’Ğ ynăĄSĘ ÉMynĂ dĎŇ ’Ğ ynąĄSĘ MynĳĂdĎŇ ’Ğ rW¡Ď ‘Ď hŇ è¿Ď SĂ PŇ sĆ JĆŔ
NJ¡Ď SĘ UĂ hČ =‘lČ YĲĆ yS¿Ą rĘqČ lĘ hŇ èĎě mĂ xĞ MyFĳĂ SĂ yYăĄ‘Ğ yx¡Ą yrĂBĘ W‘Č I¿ČwČ : dŇ xĲĎ ’Ć hĲĎ 31

hŇ èąĎ mĂ xĞ wĲČ tŇ ynĳĂèĄ hČ NJ¡Ď SĘ UĂ hČ =‘lČ YĲĆ yS¿Ą rĘqČ lĘ MxĂŔ yrĂbĘŇ hŇ èăĎ mĂ xĞ wĲČ : tŇ xĲĎ ’Ć hĲĎ 32

xČ yrăĂBĘ hČ =tŇ ’Ć W‘Č I¡ČwČ : hŇ UĎ yĲĎ MyĂt¡ČŇ kĎŇ rĘIČlČ NJĎŔ SĘ UĂ hČř ySăĄ rĘqČ lĘ ÉMxĂ yrĂbĘŇ 33

=tŇ ’Ć wĲĘ : hŇ YĲĆ uĎ hČ =l’Ć hŇ Y¡ĆuĎ hČ =NmĂ MySĂŔ rĎuĘ hČ ëŇ otăŇ BĘ ÉxČ rÄŁ bĘŇ lĂ NkĳŇŁ yêĂ hČ 34

MxĳĂ yrĂBĘ lČ Myê¡Ă BĎ bŇ hĎŔ zĎ hŇ WăĎ ‘Ď ÉMtĎŇ ‘Ł BĘ TČ =tŇ ’Ć wĘ bŇ hĎę zĎ hŇ jăĎ YĂ MySĂÂ rĎuĘ hČ
NmËĎ GĎrĘ’Č wĘ tŇ lĆ kÌĄŇ êĘ tŇ kĆŇ rŔŁ jĎ hČ =tŇ ’Ć ÉW‘Č IČÄwČ : bŇ hĲĎ zĎ Mx¡Ă yrĂBĘ hČ =tŇ ’Ć PŇ Y¿Č yĘwČ 35

: MybĲĂŇ rĚJĘ Ht¡ĎŇ ’Ł hŇ W¿Ď ‘Ď bŇ SËĄ xŁ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ rzĳĎSĘ mĎ SSăĄ wĘ yn¡ĂSĎ tŇ ‘Čl¿Č otŇ wĘ
qYăŁ IĂwČ bŇ hĳĎ zĎ Mh¡Ć ywĄwĲĎ bŇ hĎŔ zĎ MjăĄ YČ yĘwČ MyFĂŔ SĂ ydăĄŇ CUř ‘Č Éh‘ĎBĎ rĘ’Č HlĎę W‘Č IăČwČ 36

tŇ lĆ kÌĄŇ êĘ lhĆ ’ŔŁ hĎ xtČŇ păĆŇ lĘ ÉësĎ mĎ W‘Č IąČwČ : PŇ sĆ kĲĎŇ =ynĄdĘŇ ’Č hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č MhĆŔ lĎ 37

wydąĎŇ CUř ‘Č=tŇ ’Ć wĘ : MqĲĄrŁ hŇ W¡Ą ‘ĞmĲČ rzĳĎSĘ mĎ SSăĄ wĘ yn¡ĂSĎ tŇ ‘Čl¿Č otŇ wĘ NmËĎ GĎrĘ’Č wĘ 38

Mh¿Ć ynĄdĘŇ ’Č wĘ bŇ hĳĎ zĎ Mh¡Ć yqĄSĲĚ xĞ wĲČ MhËĆ ySĄ ’Ň rĲĎ hŇ jÌĎ YĂ wĘ MhĆŔ ywĄwăĎ=tŇ ’Ć wĘ ÉhèĎ mĂ xĞ
: tŇ SĆ xĲŁ nĘ hŇ è¡Ď mĂ xĞ

V‘yw
,V"x Nkw NkVmh=‘lČ YĆ ’"s v.32 .’"tw V"x Nkw =l‘Č ’"s v.29 .CyhĎ ’"s v.29 .CyhĘ IĂwČ rybs v.29

.rsx wydĎUĚ‘Č yllhb v.38 .rsx ydĄUĚ‘Č ’"sb ,wxyryb Nk v.36 .z"k w"k ly‘l Nyy‘ : y"tw ’"t
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zl hŇ UąĎ ’Č wĘ oJę rĘ’Ď yYĂ xĄÁ wĎ MyĂtČÄ UĎ ’Č MyFĳĂ SĂ yYăĄ‘Ğ Nr¡Ł ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć l’ËĄ lĘ YČ BĘ W‘Č IÌČwČ sŘ31

2 ZCxĳ mĂ C tŇ yĂBăČ mĂ roh¡ TĎ bŇ h¿Ď zĎ ChjËĄ YČ yĘwČ : otĲŇ mĎ qĲŁ yYĂ x¡Ą wĎ hŇ U¿Ď ’Č wĘ oBŔ xĘ rĎ ÉyYĂ xĄÄ wĎ
3 l‘¡Č bŇ hĎŔ zĎ tŇ ‘ăŁ BĘ TČ É‘BČ rĘ’Č olę qYăŁ IĂwČ : bŇ ybĲĂŇ sĎ bŇ h¡Ď zĎ rz¿Ą olË W‘Č I¿ČwČ

tŇ o‘Ŕ BĎ TČ ÉyêĄSĘ C tŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ Éo‘lĘ YČ =l‘Č tŇ ‘ęŁ BĎ TČ yêăĄSĘ C wytĳĎŇ mŁ ‘ĞjĲČ ‘BăČ rĘ’Č
4 : bŇ hĲĎ zĎ Mt¡ĎŇ ’Ł PŇ Y¿Č yĘwČ MyFĳĂ SĂ yYăĄ‘Ğ yD¡ĄBČ W‘Č I¿ČwČ : tŇ ynĲĂ èĄ hČ o‘¡lĘ YČ =l‘Č
5 : NrĲŁ ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć tŇ ’Ň W¡Ą lĎ NrĳŁ ’Ď hĲĎ tŇ ‘ăŁ lĘ YČ l‘¡Č tŇ ‘ŔŁ BĎ FČ BČ ÉMyDĂBČ hČ =tŇ ’Ć ’bąĄŇ IĎwČ
6 yYĂ x¡Ą wĎ hŇ U¿Ď ’Č wĘ HJĎŔ rĘ’Ď ÉyYĂ xĄÄ wĎ MyĂtąČŇ UĎ ’Č rohĳ TĎ bŇ hăĎ zĎ tŇ rĆj¡Ł JČ W‘Č I¿ČwČ
7 tŇ oY¿ qĘ yn¡ĄèĘ mĂ MtĎŔ ’Ł hŇ WăĎ ‘Ď ÉhSĎ qĘ mĂ bŇ hĳĎ zĎ Myb¡ĂŇ rĚkĘŇ yn¿ĄSĘ W‘Č IËČwČ : HBĲĎ xĘ rĎ
8 hŇ EĳĆmĂ hŇ Y¡Ď uĎ mĂ dŇ x¿Ď ’Ć =bŇ CrĲkĘŇ C hŇ EĆŔmĂ ÉhYĎ uĎ mĂ dŇ xąĎ ’Ć =bŇ CrĲJĘř : tŇ rĆjĲŁ JČ hČ
9 žMybĂŇ rĚJĘ hČ CyăhĘ IĲĂwČ : wtĲ wwYř q yn¿ĄèĘ mĂ Myb¡ĂŇ rĚJĘ hČ =tŇ ’Ć hŇ W¿Ď ‘Ď tŇ rĆjËŁ JČ hČ =NmĂ

Mh¡Ć ynĄpĘŇ C tŇ rĆjŔŁ JČ hČ =l‘Č ÉMhĆ ypĄŇ nĘ kČŇ BĘ MykąĂŇ kĘŇ sĲŁ hŇ lĎ ‘Ę mČę lĘ MyĂpČÁ nĎkĘŇ yWĄÄ rĘjĲŁ
: MybĲĂŇ rĚJĘ hČ yn¿ĄjĘ Cy¡hĎ tŇ rĆjŔŁ JČ hČ =l’ĆÄ wyxĳĂ ’Ď =l’Ć Sy’ăĂ

10 hŇ U¿Ď ’Č wĘ oBŔ xĘ rĎ hŇ UăĎ ’Č wĘ ÉoJrĘ’Ď MyĂtąČŇ UĎ ’Č MyFĳĂ SĂ yYăĄ‘Ğ Nx¡Ď lĘ èĚ hČ =tŇ ’Ć W‘Č I¿ČwČ
11 : bŇ ybĲĂŇ sĎ bŇ h¡Ď zĎ rz¿Ą olË W‘Č I¿ČwČ rohĳ TĎ bŇ hăĎ zĎ ot¡Ň ’Ł PŇ Y¿Č yĘwČ : otĲŇ mĎ qĲŁ yYĂ x¡Ą wĎ
12 : bŇ ybĲĂŇ sĎ oê¡rĘGČsĘ mĂ lĘ bŇ hËĎ zĎ=rzĲĄ W‘Č IÌČwČ bŇ ybĳĂŇ sĎ xpČŇ T¡Ł tŇ rĆGËĆsĘ mĂ ol¿ W‘Č IČÄwČ
13 tŇ ’ŔŁ jĄ hČ ‘BăČ rĘ’Č l‘Č ť tŇ ‘ŔŁ BĎ FČ hČ =tŇ ’Ć ÉNêĄ IĂwČ bŇ hĳĎ zĎ tŇ ‘ăŁ BĘ TČ ‘B¡Č rĘ’Č olŔ qYăŁ IĂwČ
14 ÉMyêĂ BĎ tŇ ‘ĳŁ BĎ FČ hČ Cy¡hĎ tŇ rĆGĆŔ sĘ UĂ hČ ÉtUČ ‘ĚlĘ : wylĲĎ gĘŇrČ ‘B¿Č rĘ’Č lĘ rS¡Ć ’Ğ
15 PŇ Y¿Č yĘwČ MyFĂŔ SĂ yYăĄ‘Ğ ÉMyDĂBČ hČ =tŇ ’Ć W‘Č IąČwČ : NxĲĎ lĘ èĚ hČ =tŇ ’Ć tŇ ’Ň W¡Ą lĎ MyDĂŔ BČ lČ
16 =l‘Č rSăĆ ’Ğ ű MylăĂ JĄ hČ =tŇ ’ĲĆ W‘Č IČÁwČ : NxĲĎ lĘ èĚ hČ =tŇ ’Ć tŇ ’Ň W¡Ą lĎ bŇ hĳĎ zĎ Mt¡ĎŇ ’Ł

tŇ wŔŁ WĎ uĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ wytĎŔ IŁ uĂ nČmĘ Ét’Ą wĘ ÉwytĎŇ jŁ JČ =tŇ ’Ć wĘ wytąĎŇ rŁ ‘ĲĎqĘ =tŇ ’Ć NxĎę lĘ èĚ hČ
: rohĲ TĎ bŇ h¡Ď zĎ NhĳĄ BĎ ëŇ i¡Č yĚ rS¿Ć ’Ğ

17 HkăĎŇ rĄyĘ ÉhrĎnŁ UĘ hČ =tŇ ’Ć hŇ WąĎ ‘Ď hŇ SĎÂ qĘ mĂ rohĳ TĎ bŇ hăĎ zĎ hŇ r¡ĎnŁ UĘ hČ =tŇ ’Ć W‘Č I¿ČwČ
18 My’¡Ă YĘ yĲŁ MynĂŔ qĎ hŇ èăĎ SĂ wĘ : CyĲhĎ hŇ eĎU¿Ć mĂ hĎ yx¡Ć rĎpĘŇ C hĎ yr¿ĆêŁ pĘŇ JČ hĎ y‘ËĆybĂŇ GĘ HnĎŔ qĎ wĘ

hŇ rĎŔ nŁ mĘ ynăĄqĘ ÉhSĎ ŁlSĘ C dŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ ÉHDĎ~Ă mĂ hŇ rĎę nŁ mĘ ynăĄqĘ ű hŇ SăĎ ŁlSĘ hĎ yDĳĆ~Ă mĂ
19 rêăŁ pĘŇ JČ ÈdxĎ ’Ć hĲĎ hŇ năĆuĎ BČ MydĂÂuĎ SĚ mĲĘ My‘Ă bĂŇ gĘŇ ţ hŇ SăĎ ŁlSĘ : ynĲĂ èĄ hČ HD¡Ď~Ă mĂ

xrpw
Nkw ,yrqw bytk wytĎYŁ qĂ w’ wytĎoYqĂ ’"s ,yrq wytĎoYqĂ ,bytk otowYĘ qĂ v.8 .w"Td Nkw dx’ bCrÄJĘ ’"s v.8 .zl

.’"yd Nkw yrqw bytk wytĎowYqĘ y"k tYqmb ,yrq w"yw dxb wytĎoYqĘ bytk wytĎwoYqĘ ’"sbw ,V"xw b"d ,b"dx
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NJĄ ť xrČpĳĎŇ wĎ rêăŁ pĘŇ JČ dŇ x¡Ď ’Ć hŇ n¿ĆqĎ BĘ MydËĂŇ uĎ SĚ mĘ My‘Ăę bĂŇ gĘŇ hŇ SăĎ ŁlSĘ C ůxrČpĆŇ wĎ
My‘ĳĂbĂŇ gĘŇ hŇ ‘ăĎBĎ rĘ’Č hŇ r¡ĎnŁ UĘ bČŇ C : hŇ rĲĎnŁ UĘ hČ =NmĂ My’¡Ă YĘ IĲŁ hČ MynĂŔ uĎ hČ tŇ SĆ SăĄ lĘ 20

hŇ eĎUĆę mĂ MynĂÁuĎ hČ ynĄÄSĘ žtxČ êČ rêÃŁ pĘŇ kČŇ wĘ : hĎ yxĲĆ rĎpĘŇ C hĎ yr¡ĆêŁ pĘŇ JČ MydĂŔ uĎ SĚÄ mĘ 21

Myn¡ĂuĎ hČ yn¿ĄSĘ =tŇ xČ êĲČ rêěŁ pĘŇ kČŇ wĘ hŇ eĎUĆŔ mĂ ÉMynĂ uĎ hČ ynąĄSĘ tŇ xČ êăČ ÉrêŁ pĘŇ kČŇ wĘ
hŇ eĎUăĆ mĂ Mt¡ĎŇ nŁ qĘ C Mh¿Ć yrĄêĲŁ pĘŇ JČ : hŇ eĎUĲĆ mĂ My’¡Ă YĘ IĲŁ hČ MynĂŔ uĎ hČ ÉtSĆ SĄÄ lĘ hŇ eĎUĳĆ mĂ 22

hŇ ‘ĳĎbĘŇ SĂ hĎ yt¡ĆŇ rŁ nĲĄ=tŇ ’Ć W‘Č I¿ČwČ : rohĲ TĎ bŇ h¿Ď zĎ tŇ x¡Č ’Č hŇ S¿Ď qĘ mĂ HQËĎ JĚ CyĳhĎ 23

HtĳĎŇ ’Ł hŇ WăĎ ‘Ď roh¡ TĎ bŇ h¿Ď zĎ rJËĎJĂ : rohĲ TĎ bŇ h¿Ď zĎ hĎ yt¡ĆŇ êŁ xĘ mČ C hĎ yx¿Ć qĎ lĘ mČ C 24

: hĎ ylĲĆ JĄ =lJĎ tŇ ’¡Ą wĘ
oBÁ xĘ rĎ hŇ UĎÄ ’Č wĘ žoJrĘ’Ď hŇ UăĎ ’Č MyFĳĂ SĂ yYăĄ‘Ğ tŇ rĆT¡Ł uĘ hČ xB¿Č zĘmĂ =tŇ ’Ć W‘Č IËČwČ 25

bŇ hăĎ zĎ otÁ ’Ł PŇ YČÄ yĘwČ : wytĲĎŇ nŁ rĘqČ Cy¿hĎ CeU¡Ć mĂ otŔ mĎ qĲŁ ÉMyĂtČÄ UĎ ’Č wĘ ‘Č Cbę rĎ 26

rz¿Ą olË W‘Č I¿ČwČ wytĳĎŇ nŁ rĘqČ =tŇ ’Ć wĘ bŇ yb¡ĂŇ sĎ wytËĎŇ rŁ yqĲĂ =tŇ ’Ć wĘ oGÌGČ=tŇ ’Ć rohę TĎ
l‘Č ť orę zĄlĘ tŇ xČ êăČmĂ ű olă =hŇ WĎ ‘ĲĎ bŇ hĎÁ zĎ tŇ ‘ÄŁ BĘ TČ žyêĄSĘ C : bŇ ybĲĂŇ sĎ bŇ h¡Ď zĎ 27

: MhĲĆ BĎ ot¡Ň ’Ł tŇ ’Ň W¿Ą lĎ MyDĂŔ bČŇ lĘ MyêăĂ bĎŇ lĘ wyDĳĎYĂ ynăĄSĘ l‘¡Č wytĎŔ ‘Ł lĘ YČ yêăĄSĘ
NmĆ SąĆ =tŇ ’Ć W‘Č IČÁwČ : bŇ hĲĎ zĎ Mt¡ĎŇ ’Ł PŇ Y¿Č yĘwČ MyFĳĂ SĂ yYăĄ‘Ğ MyD¡ĂBČ hČ =tŇ ’Ć W‘Č I¿ČwČ 28, 29

: xČ qĲĄrŁ hŇ W¡Ą ‘ĞmĲČ rohĳ TĎ MyU¡Ă iČ hČ tŇ rĆT¿Ł qĘ =tŇ ’Ć wĘ SdĆŇ qŔŁ ÉhxĎ SĘ UĂ hČ
oJÁ rĘ’Ď tŇ oUÄ ’Č žSmĄ xĎ MyFĳĂ SĂ yYăĄ‘Ğ hŇ l¡Ď ‘Ł hĲĎ xB¿Č zĘmĂ =tŇ ’Ć W‘Č IËČwČ xl

wytĎę nŁ rĘqČ W‘Č IăČwČ : otĲŇ mĎ qĲŁ tŇ oU¡ ’Č SŁl¿ SĎ wĘ ‘Č CbŔ rĎ ÉoBxĘ rĎ tŇ oUą ’Č SmĄÄ xĎř wĘ 2

W‘ČIČÁwČ : tŇ SĆ xĲŁ nĘ ot¡Ň ’Ł PŇ Y¿Č yĘwČ wytĳĎŇ nŁ rĘqČ CyăhĎ CeU¡Ć mĂ wytĎŔ eŁ jĂ ‘BăČ rĘ’Č l‘Č ť 3

tŇ qŔŁ rĎzĘUĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ ÉMy‘Ă IĎhČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ rąŁ yiĂ hČ =tŇ ’Ć xČ BĄę zĘUĂ hČ ylăĄ JĘ =lJĎ =tŇ ’ĲĆ
W‘Č IąČwČ : tŇ SĆ xĲŁ nĘ hŇ W¿Ď ‘Ď wyl¡Ď JĄ =lJĎ tŇ êĳŁ xĘ UČ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ g¡ŇŁ lĎ zĘUĂ hČ =tŇ ’Ć 4

hŇ FĎ m¡Č QĘ mĂ oBË JĚ rĘJČ tŇ xČ êÌČ tŇ SĆ xĳŁ nĘ tŇ SĆ răĆ hŇ W¡Ą ‘ĞmĲČ rBĎŔ kĘŇ mĂ ÉxČ BĄÄ zĘUĂ lČ
tŇ SĆ xĳŁ eĘ hČ rBăČ kĘŇ mĂ lĘ tŇ w¡Ł YĎ uĘ hČ ‘B¿Č rĘ’Č BĘ tŇ ‘ËŁ BĎ TČ ‘BÌČ rĘ’Č qYÂŁ IĂwČ : oyĲYĘ xĆ =dŇ ‘Č 5

: tŇ SĆ xĲŁ nĘ Mt¡ĎŇ ’Ł PŇ Y¿Č yĘwČ MyFĳĂ SĂ yYăĄ‘Ğ MyD¡ĂBČ hČ =tŇ ’Ć W‘Č I¿ČwČ : MyDĲĂBČ lČ Myê¡Ă BĎ 6

MhĳĆ BĎ ot¡Ň ’Ł tŇ ’Ň W¿Ą lĎ xČ BĄŔ zĘUĂ hČ tŇ ‘ăŁ lĘ YČ l‘Č ť tŇ ‘ęŁ BĎ FČ BČ MyDĂÁ BČ hČ =tŇ ’Ć ’bĄÄ IĎwČ 7

tŇ SĆ xŔŁ nĘ roIăJĂ hČ tŇ ’Ą ť W‘Č IČęwČ : otĲŇ ’Ł hŇ W¿Ď ‘Ď tŇ x¡Ł lĚ bŇ Cb¿Ň nĘ 8

: dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł xtČŇ j¡Ć C’Ŕ bĘŇ YĲĎ rSăĆ ’Ğ tŇ ’ŔŁ bĘŇ ~ăŁ hČ Ét’Ł rĘmČ BĘ tŇ SĆ xĳŁ nĘ oeăJČ tŇ ’¡Ą wĘ
y‘ąĄlĘ qČ hŇ nĎmĎę yêĄ bŇ gĆŇ năĆ ű tŇ ’ăČ pĘŇ lĂ rYĳĄxĎ hĲĆ =tŇ ’Ć W‘Č I¡ČwČ 9

rYxh
.=SmĲĄxĎ wĘ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.1 .xl
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10 Mh¿Ć ynĄdĘŇ ’Č wĘ MyrĂŔ WĘ ‘Ć MhăĆ ydĄŇ CUĲ ‘Č : hŇ UĲĎ ’Č BĲĎ hŇ ’¡Ď mĄ rzĎŔSĘ mĎ SSăĄ ÉrYĄxĎ hĲĆ
11 hŇ ’ăĎ mĄ ÉNopŇ YĎ tŇ ’ąČ pĘŇ lĂ wĘ : PŇ sĆ JĲĎ Mh¡Ć yqĄSĲĚ xĞ wĲČ MydËĂŇ UĚ ‘ČhĲĎ ywÌĄwĎ tŇ SĆ xĳŁ nĘ Myr¡ĂWĘ ‘Ć

MydËĂŇ CU‘ČhĲĎ ywÌĄwĎ tŇ SĆ xĳŁ nĘ Myr¡ĂWĘ ‘Ć Mh¿Ć ynĄdĘŇ ’Č wĘ MyrĂŔ WĘ ‘Ć MhăĆ ydĄŇ CUĲ ‘Č hŇ UĎŔ ’Č bĲĎŇ
12 Mh¿Ć ydĄŇ CUĲř ‘Č hŇ UĎŔ ’Č BĲĎř MyèăĂ mĂ xĞ ÉMy‘Ă lĎ qĘ MyĎę =tŇ ’Č pĘŇ lĂ wĘ : PŇ sĆ JĲĎ Mh¡Ć yqĄSĲĚ xĞ wĲČ
13 tŇ ’ËČ pĘŇ lĂ wĘ : PŇ sĆ JĲĎ Mh¡Ć yqĄ CSĲ xĞ wĲČ MydËĂŇ UĚ ‘ČhĲĎ ywÌĄwĎ hŇ rĳĎWĎ ‘Ğ Mh¡Ć ynĄdĘŇ ’Č wĘ hŇ rĎŔ WĎ ‘Ğ
14 hŇ U¡Ď ’Č hŇ r¿ĄWĘ ‘Ć=SmĲĄ xĞ My‘ËĂlĎ qĘ : hŇ UĲĎ ’Č Myè¿Ă mĂ xĞ hŇ xĎ r¡ĎzĘmĂ hŇ mĎ dĘŇ q¿Ą
15 tŇ ynĂęèĄ hČ PŇ tăĄŇ JĎ lČ wĘ : hŇ SĲĎ ŁlSĘ Mh¡Ć ynĄdĘŇ ’Č wĘ hŇ SĎŔ ŁlSĘ MhăĆ ydĄŇ CUĲ ‘Č PŇ tĳĄŇ JĎ hČ =l’Ć

MhăĆ ydĄŇ UĲĚ ‘Č hŇ UĳĎ ’Č hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć Sm¿Ą xĞ My‘Ăě lĎ qĘ rYĄŔ xĎ hĲĆ r‘ČSăČ lĘ ÉhEĆmĂ C hŇ EąĆmĂ
16 : rzĲĎSĘ mĎ SS¿Ą bŇ yb¡ĂŇ sĎ rYËĄxĎ hĲĆ y‘ÌĄlĘ qČ =lJĎ : hŇ SĲĎ ŁlSĘ Mh¡Ć ynĄdĘŇ ’Č wĘ hŇ SĎŔ ŁlSĘ
17 yCj¿ YĂ wĘ PŇ sĆ JĆŔ ÉMhĆ yqĄ CSĲ xĞ wĲČ MydĂÁ CU‘ČhĲĎ ywĄÄwĎ ůtSĆ xŁ nĘ ÈMydĂŇ UĚ ‘ČlĲĎ MynăĂdĎŇ ’ĞhĲĎ wĘ
18 ëŇ sČÂmĎ C : rYĲĄxĎ hĲĆ yd¿ĄŇ UĚ ‘Č lJ¡Ł PŇ sĆ JĆŔ MyqăĂèĎ xĚmĘ ÉMhĄ wĘ PŇ sĆ JĳĎ Mh¡Ć ySĄ ’Ň rĲĎ

SSăĄ wĘ yn¡ĂSĎ tŇ ‘Čl¿Č otŇ wĘ NmËĎ GĎrĘ’Č wĘ tŇ lĆ kÌĄŇ êĘ MqĄŔ rŁ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ ÉrYĄxĎ hĲĆ r‘ČSąČ
tŇ U¡Č ‘ĚlĘ tŇ oUŔ ’Č SmăĄ xĎ ÉbxČ rÄŁ bĘŇ hŇ mąĎ oqwĘ ëŇ rĆ’ŔŁ ÉhUĎ ’Č MyrąĂWĘ ‘ĆwĘ rzĳĎSĘ mĎ

19 MhăĆ ywĄwĲĎ tŇ SĆ xĳŁ nĘ hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č Mh¿Ć ynĄdĘŇ ’Č wĘ hŇ ‘ĎŔ BĎ rĘ’Č ÉMhĆ ydĄŇ UĲĚ ‘Č wĘ : rYĲĄxĎ hĲĆ y‘¿ĄlĘ qČ
20 NJÌĎ SĘ UĂ lČ tŇ dÂŁ tĄŇ yĘhČ =lkĎŇ wĲĘ : PŇ sĆ JĲĎ Mh¡Ć yqĄSĲĚ xĞ wĲČ MhËĆ ySĄ ’Ň rĲĎ yCjÌ YĂ wĘ PŇ sĆ JĆŔ

NJăČ SĘ mĂ ÉNJĎ SĘ UĂ hČ ydąĄŇ CqpĘŇ hŇ QĆ ’ăĄ : tŇ SĆ xĲŁ nĘ bŇ yb¡ĂŇ sĎ rYËĄxĎ lĲĆ wĘ21 +p11, sŘ32

rmĎŔ tĎŇ y’ĲĂ ÉdyČBĘ MIĂŔwĂlĘ hĲČ ÉtdČŇ bŇŁ ‘Ğ hŇ SĳĆ mŁ yjăĂ =l‘Č dŇ u¡ČjĚ rS¿Ć ’Ğ tŇ dĚŔ ‘ĄhĲĎ
22 hŇ WĎě ‘Ď hŇ dĳĎŇ ChyĘ hŇ FăĄ mČ lĘ rCx¡ =NbĆŇ yr¿ĂC’=NBĆ l’ËĄ lĘ YČ bĘŇ C : NhĲĄ JŁ hČ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =NBĲĆ
23 ëŇ mËĎ sĎ yxĲĂ ’Ğ=NBĆ bŇ ’ĎÂ ylĂ hĽ’ĲĎ oêę ’Ă wĘ : hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ =rSĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ

tŇ ‘Čl¿Č otŇ bĘŇ C NmĎŔ GĎrĘ’Č băĎŇ C ÉtlĆ kĄÄ êĘ BČ MqĄę rŁ wĘ bŇ SĳĄ xŁ wĘ SrăĎxĎ Nd¡ĎŇ =hŇ FĄ mČ lĘ
24 lk¡ŇŁ BĘ hŇ kĎŔ ’Ň lĎ UĘ lČ ÉyCW‘ĎhĲĆ bŇ hĎę EĎhČ =lJĎ : SèĲĄ bČŇ C yn¡ĂèĎ hČ

‘bČÄ SĘ C rJĎŔ JĂ ÉMyrĂWĘ ‘ĆwĘ ‘SČ êąĄ hŇ pĎę CnêĘ hČ bŇ hăČ zĘ ű yhăĂ yĘwČ SdĆŇ uĳŁ hČ tŇ kĆŇ ’Ň lăĆ mĘ
25 hŇ d¡ĎŇ ‘ĄhĲĎ yd¿ĄŇ CqjĘ PŇ sĆ kËĆŇ wĘ : SdĆŇ uĲŁ hČ lqĆS¿Ć BĘ lqĆS¡Ć MySËĂ ŁlSĘ C tŇ o’Ì mĄ

lqĆS¿Ć BĘ lqĆS¡Ć My‘ËĂbĘŇ SĂ wĘ hŇ èÌĎ mĂ xĞ wĲČ tŇ o’Á mĄ ‘bČÄ SĘ C žPlĆ ’Ć wĘ rJĳĎJĂ tŇ ’ăČ mĘ
Vdqh
MV v.20 .w"w rsx MhĆydĄUĚ‘Č yllhb ,ymlVwry Nk v.12 .V"x Nkw hUĎ’Č ’"s v.12

rds MwlV Myqwsp h‘Vt twxp +g Myrdsw .b"kq Myqwspw .h’wns [35:1—38:20] hVrph
tVV twytw’w .xŁ nŁ w tw’m Vmxw Pl’ Mylmw .[37:1] l’lYb V‘yw ,[35:30] +h ’rq w’r ,[34:27] Kl btk
rV’w ,’y‘gb =l’ĲĆ n"bw ,[36:2] =l’Ć txt ’y‘g ’lb l’lYb M‘ =l’Ć PTwx ’"b +’ Pwlxw .’Ł nŁqŁ w Mypl’
hrTph v.21 .[37:8] wtwwYq +’ +tkw .[38:3] xbzmh ylk lk =t’ĲĆ ,[35:25] tlkth =t’ĲĆ wyl‘ wrbxth
’"k qwsp +x d‘ ’"n qwsp +z hk’lmh=lk MlVtw : Mydrpsh ghnmk +m qwsp +z +’ Myklmb Mwryh V‘yw

.MyznkV’h ghnmk
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lkÄŁ lĘ SdĆŇ uĳŁ hČ lqĆSăĆ BĘ lqĆè¡Ć hČ tŇ yY¿Ă xĞmĲČ tŇ lĆ GŔŁ lĘ GĚlČ ‘qČ BĆ ť : SdĆŇ uĲŁ hČ 26

tŇ o’¿ mĄ =SSĲĄ lĘ hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhnĎSĎ MyrąĂWĘ ‘Ć NBĆÄ mĂ MydĂę qĚjĘ hČ =l‘Č rbĄÁ ‘Ł hĲĎ
rJăČ JĂ Ét’Č mĘ yhĂę yĘwČ : MyèĲĂ mĂ xĞ wĲČ tŇ o’¡ mĄ Sm¿Ą xĞ wĲČ MypĂŔ lĎ ’Ğ tŇ SĆ Łlă SĘ C ÉPlĆ ’ĆÄ 27

MynËĂdĎŇ ’Ğ tŇ ’ÌČ mĘ tŇ kĆŇ rĳŁ jĎ hČ ynăĄdĘŇ ’Č tŇ ’¡Ą wĘ SdĆŇ uŔŁ hČ ynăĄdĘŇ ’Č tŇ ’Ą ť tŇ qĆYĆę lĎ PŇ sĆ JĆŔ hČ
hŇ èăĎ mĂ xĞ wĲČ Éto’UĄ hČ ‘bąČŇ SĘ C PŇ lĆ ’ĆÁ hĎ =tŇ ’Ć wĘ : NdĆŇ ’ĲĎ lĎ rJ¿Ď JĂ rJ¡Ď JĂ hČ tŇ ’¿Č mĘ lĂ 28

: MtĲĎŇ ’Ł qè¿Č xĂ wĘ Mh¡Ć ySĄ ’Ň rĲĎ hŇ j¿Ď YĂ wĘ MydĳĂŇ CU‘ČlĲĎ Myw¡ĂwĎ hŇ W¿Ď ‘Ď My‘ĂŔ bĘŇ SĂ wĘ
: lqĆSĲĎ tŇ o’¡ mĄ =‘BĲČ rĘ’Č wĘ MyĂj¿ČlĘ ’Č wĘ rJĳĎJĂ My‘ăĂbĘŇ SĂ hŇ p¡ĎŇ CnêĘ hČ tŇ SĆ x¿Ł nĘ C 29

tŇ SĆ xŔŁ eĘ hČ xBăČ zĘmĂ Ét’Ą wĘ dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ xtČŇ jĆ ť ÉynĄdĘŇ ’Č =tŇ ’Ć HBĎę W‘Č IăČwČ 30

ynąĄdĘŇ ’Č =tŇ ’Ć wĘ : xČ BĲĄ zĘUĂ hČ yl¿Ą JĘ =lJĎ tŇ ’¡Ą wĘ olĳ =rSĆ ’Ğ tŇ SĆ x¡Ł eĘ hČ rB¿Č kĘŇ mĂ =tŇ ’Ć wĘ 31

NJËĎ SĘ UĂ hČ tŇ dÌŇŁ tĘŇ yĂ=lJĎ tŇ ’ĄÄ wĘ rYĳĄxĎ hĲĆ r‘ČSăČ yn¡ĄdĘŇ ’Č =tŇ ’Ć wĘ bŇ ybĂŔ sĎ ÉrYĄxĎ hĲĆ
tŇ ‘ČlăČ otŇ wĘ ÉNmĎ GĎrĘ’Č hĲĎ wĘ tŇ lĆ kąĄŇ êĘ hČ =NmĂ C : bŇ ybĲĂŇ sĎ rY¡ĄxĎ hĲĆ tŇ d¿ŇŁ tĘŇ yĂ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ Tl
ÉSdĆŇ uÄŁ hČ ydąĄŇ gĘŇBĂ =tŇ ’Ć CWÂ ‘ĞIĲČwČĲ SdĆŇ uĳŁ BČ tŇ răĄSĎ lĘ dŇ r¡ĎWĘ =ydĲĄŇ gĘŇbĂŇ CW¿ ‘Ď ynĂŔ èĎ hČ

: hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ NrŔŁ hĞ’ĲČ lĘ rSăĆ ’Ğ

: rzĲĎSĘ mĎ SS¿Ą wĘ yn¡ĂSĎ tŇ ‘Čl¿Č otŇ wĘ NmËĎ GĎrĘ’Č wĘ tŇ lĆ kÌĄŇ êĘ bŇ hĎę zĎ dŇ pĳŇŁ ’Ą hĲĎ =tŇ ’Ć W‘Č I¡ČwČ 2

ÉtlĆ kĄÄ êĘ hČ ëŇ otąŇ BĘ tŇ oWę ‘ĞlĲČ ůMlĂ ytĂŇ jĘ Z~ăĄqĂ wĘ ÈbhĎ EĎhČ yxăĄ jČ =tŇ ’Ć C‘ÂuĘ rČyĘwČĲ 3

hŇ W¡Ą ‘ĞmĲČ SèĳĄ hČ ëŇ otăŇ bĘŇ C yn¡ĂèĎ hČ tŇ ‘Čl¿Č oê ëŇ otËŇ bĘŇ C NmĎŔ GĎrĘ’Č hĲĎ ëŇ otăŇ bĘŇ C
bŇ SĆ xĄÄ wĘ : rBĲĎ xĚ wt¡ wwYř q yn¿ĄSĘ =l‘Č tŇ rĳŁ bĘŇ xĲŁ ol¡ =CW‘ĲĎ tŇ p¿ŇŁ tĄŇ JĘ : bŇ SĲĄ xŁ 4, 5

NmËĎ GĎrĘ’Č wĘ tŇ lĆ kÌĄŇ êĘ bŇ hĎę zĎ ůChWĄ ‘ĞmĲČ JĘ È’Ch CeUăĆ mĂ wylĎę ‘Ď rSăĆ ’Ğ otÁ DĎpĚŇ ’Ğ
: hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ rzĳĎSĘ mĎ SSăĄ wĘ yn¡ĂSĎ tŇ ‘Čl¿Č otŇ wĘ

ÉtxŁ êĎpĚŇ mĘ bŇ hĳĎ zĎ tŇ YăŁ BĘ SĘ mĂ tŇ B¡Ł sČ mĲĚ MhČ èŔŁ hČ ynăĄbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć ÉCW‘ĞIĲČwČĲ 6

tŇ păŇŁ tĘŇ JĂ l‘Č ť MtĎę ’Ł MWĆ IăĎwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ tŇ om¡ SĘ =l‘Č MtĎŔ ox yxăĄ CêjĂ 7

: hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ lĂ Nor¡JĎ zĂ yn¿ĄbĘŇ ’Č dŇ pŔŁ ’Ą hĲĎ

tŇ lĆ kÌĄŇ êĘ bŇ hĎę zĎ dŇ pĳŇŁ ’Ąř hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ JĘ bŇ S¡Ą xŁ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ NSĆ xËŁ hČ =tŇ ’Ć W‘Č IÌČwČ 8

CWă ‘Ď lCp¡Ň JĎ hŇ yËĎhĎ ‘Č CbÌŇ rĎ : rzĲĎSĘ mĎ SS¿Ą wĘ yn¡ĂSĎ tŇ ‘Čl¿Č otŇ wĘ NmËĎ GĎrĘ’Č wĘ 9

hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č obŔ =C’lĘ mČÄ yĘwČ : lCpĲŇ JĎ oB¡ xĘ rĎ tŇ rĆz¿ĆwĘ oJË rĘ’Ď tŇ rĆ zÌĆ NSĆ xĳŁ hČ =tŇ ’Ć 10

yrwT
.V"x Nk dpŁ ’ĄhĎ l"n v.8 .yrq wytĎoYqĘ ,bytk otowYĘ qĂ v.4 .Tl
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11 rCF¡ hČ wĘ : dŇ xĲĎ ’Ć hĲĎ rCF¡ hČ tŇ qĆrĆŔ bĎŇ C ÉhdĎŇ TĘ jĂ MdĆŇ ’ąŁ rCTę NbĆŇ ’ĳĎ yrĄCTă
12 : hŇ mĎ lĲĎ xĘ ’Č wĘ ob¡Ň SĘ MSĆ l¿Ć ySĳĂ ylĂ èĘ hČ rCF¡ hČ wĘ : MŁlĲ hĞ yĲČwĘ ryj¡Ă sČ ëŇ pĆŇ n¿Ł ynĳĂèĄ hČ
13 bŇ h¡Ď zĎ tŇ oY¿ BĘ SĘ mĂ tŇ BËŁ sČ CmĲ hŇ pĳĆŇ SĘ yĲĎřwĘ MhČ S¡Ł SyS¿Ă rĘêČ y‘ĂŔ ybĂŇ rĘhĲĎ ÉrCFhČ wĘ
14 hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć Myê¿ĄSĘ hŇ eĎhËĄ l’¿Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ mÄŁ SĘ =l‘Č MynĂ bĎŇ ’ĞhĲĎ wĘţ : MtĲĎŇ ’Ł QĲĚ mĂ BĘ

: TbĆŇ SĲĎ rW¡Ď ‘Ď Myn¿ĄSĘ lĂ omŔ SĘ =l‘Č Sy’ăĂ ÉMtĎŇ xŁ yxąĄCêjĂ MtĳĎŇ mŁ SĘ =l‘Č
15 : rohĲ TĎ bŇ h¡Ď zĎ tŇ bĳŇŁ ‘Ğ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ tŇ l¡Ě bĘŇ GČ tŇ r¿Ł SĘ rĘSČ NSĆ xËŁ hČ =l‘Č CWÌ ‘ĞIĲČwČ
16 ÉyêĄSĘ =tŇ ’Ć CnęêĘ IĂwČĲ bŇ hĳĎ zĎ tŇ ‘ăŁ BĘ TČ yê¡ĄSĘ C bŇ hĎŔ zĎ tŇ YăŁ BĘ SĘ mĂ ÉyêĄSĘ CWę ‘ĞIĲČwČĲ
17 bŇ hĎŔ EĎhČ tŇ tăŇŁ bŇŁ ‘ĞhĲĎ ÉyêĄSĘ CnęêĘ IĂwČĲ : NSĆ xĲŁ hČ tŇ oY¿ qĘ yn¡ĄSĘ =l‘Č tŇ ‘ŔŁ BĎ FČ hČ
18 yêăĄSĘ ÉtoYqĘ yêąĄSĘ tŇ ’ĄÄ wĘ : NSĆ xĲŁ hČ tŇ oY¡ qĘ =l‘Č tŇ ‘ĳŁ BĎ FČ hČ yê¡ĄSĘ =l‘Č

dŇ p¡ŇŁ ’Ą hĲĎ tŇ p¿ŇŁ tĘŇ JĂ =l‘Č MnËĚêĘ IĂwČĲ tŇ YĳŁ BĘ SĘ UĂ hČ Ĳ yêăĄSĘ =l‘Č Cn¡tĘŇ nĲĎ tŇ tŔŁ bŇŁ ‘ĞhĲĎ
19 tŇ oYă qĘ yn¡ĄSĘ =l‘Č CmyWĂě IĎwČ bŇ hĎŔ zĎ tŇ ‘ăŁ BĘ TČ ÉyêĄSĘ CWę ‘ĞIĲČwČĲ : wynĲĎjĎ lCm¿ =l’Ć
20 yêăĄSĘ ÈCW‘ĞIĲČwĲČ : hŇ tĎŇ yĘBĲĎ dŇ p¡ŇŁ ’Ą hĲĎ rbĆŇ ‘¿Ą=l’Ć rSËĆ ’Ğ otě pĎŇ WĘ =l‘Č NSĆ xĳŁ hČ

lCUă mĂ ÉhFĎ mČÄ QĘ mĂ dŇ pąŇŁ ’Ą hĲĎ tŇ pÄŁ tĘŇ kĂŇ žyêĄSĘ =l‘Č MnĚÃêĘ IĂwČĲ ůbhĎ zĎ tŇ ‘ăŁ BĘ TČ
21 NSĆ xÃŁ hČ =tŇ ’Ć Csă JĘ rĘIĂwČ : dŇ pĲŇŁ ’Ą hĲĎ bŇ SĆ x¡Ą lĘ l‘ČUČě mĂ oêĳrĘBČ xĘ mČ tŇ U¡Č ‘ĚlĘ wynĎŔ jĎ

bŇ SĆ xăĄ =l‘Č ÉtyŁ hĘ lĲĂ tŇ lĆ kĄę êĘ lytăĂŇ pĘŇ BĂ dŇ pÁŁ ’Ą hĲĎ tŇ ‘ÄŁ BĘ TČ =l’Ć žwt‘bř Tm
: hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ dŇ pĳŇŁ ’Ą hĲĎ l‘¡ČmĄ NSĆ xŔŁ hČ xEăČyĂ=âlĲ wĘ dŇ pŔŁ ’Ą hĲĎ

22, 23 ly‘¿ĂUĘ hČ =ypĲĂŇ C : tŇ lĆ kĲĄŇ êĘ lyl¡Ă JĘ gŇrĳĄ’Ł hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ dŇ p¡ŇŁ ’Ą hĲĎ ly‘¿ĂmĘ =tŇ ’Ć W‘Č IËČwČ
24 ÉCW‘ĞIĲČwČĲ : ‘ČrĲĄuĎ yĂ âl¿ bŇ yb¡ĂŇ sĎ wypËĂŇ lĘ hŇ p¿ĎŇ WĎ ’rĳĎxĘ tČŇ ypăĂŇ JĘ ok¡Ň otŇ BĘ

: rzĲĎSĘ mĎř ynĳĂSĎ tŇ ‘ČlăČ otŇ wĘ Nm¡Ď GĎrĘ’Č wĘ tŇ lĆ k¿ĄŇ êĘ ynĄě oUrĂ ly‘ĂŔ UĘ hČ ylăĄ CS=l‘Č
25 MynĂę UŁ rĂhĲĎ ëŇ otăŇ BĘ MynĂÁmŁ ‘ĞjĲČ hČ =tŇ ’Ć CnÄêĘ IĂwČ rohĳ TĎ bŇ hăĎ zĎ yn¡ĄmŁ ‘ĞpĲČŇ CW¿ ‘ĞIĲČwČ
26 NUŔŁ rĂwĘ NmăŁ ‘ĞjĲČ ÉNUŁ rĂwĘ NmąŁ ‘ĞjĲČ : MynĲĂ UŁ rĂhĲĎ ëŇ ot¡Ň BĘ bŇ ybĂŔ sĎ É ly‘Ă UĘ hČ yląĄ CS=l‘Č

: hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ tŇ rĄě SĎ lĘ bŇ ybĳĂŇ sĎ ly‘¡ĂUĘ hČ yl¿Ą CS=l‘Č
27 Nr¡Ł hĞ’ĲČ lĘ gŇrĳĄ’Ł hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ SS¡Ą tŇ n¿Ł tĘŇ JĎ hČ =tŇ ’Ć CWË ‘ĞIĲČwČĲ
28 =tŇ ’Ć wĘ SSĳĄ tŇ ‘¡Ł BĎř gĘŇUĂ hČ yr¿Ą’ĞjĲČ =tŇ ’Ć wĘ SSĄŔ tŇ pĆŇ năĆYĘ UĂ hČ Ét’Ą wĘ : wynĲĎbĎŇ lĘ C

ysnkm
,b"dx ,’"d Nkw yrY hpĄSĘ yĎwĘ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx ,b"d ,y"k Myrps bwrb lwgsb Nk v.13

’"s v.24 .x"k x"k ly‘l Nyy‘ : w"Tdw g"d Nkw yrq wytĎ‘Ł BĘ FČmĂ ,bytk oê‘ĘBČ FČmĂ v.21 .’"ydw g"d ,d"dx
.’lm to‘BĎ gĘUĂ hČ yllhb ,ymlVwryw wxyryb Nk v.28 .+w x"k ly‘l Nyy‘ : s"tw ‘"t ,V"x Nkw rzVm SS¡Ą wĘ
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tŇ lĆ kÌĄŇ tĘŇ Cř rzĎęSĘ mĎ SSăĄ TnĄÂbĘŇ ’Č hĲĎ =tŇ ’Ć wĲĘ : rzĲĎSĘ mĎ SS¿Ą dŇ B¡Ď hČ ys¿ĄnĘ kĘŇ mĂ 29

=tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ MqĳĄrŁ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ yn¡ĂSĎ tŇ ‘Čl¿Č otŇ wĘ NmËĎ GĎrĘ’Č wĘ
rohĳ TĎ bŇ hăĎ zĎ SdĆŇ u¡Ł hČ =rzĆnĲĆř ZyY¿Ă =tŇ ’Ć CWË ‘ĞIĲČwČĲ : hŇ SĲĆ mŁ 30

ÉwylĎ ‘Ď CnąêĘ IĂwČ : hoĲĎhylĲČ SdĆŇ q¡Ł MtĎŔ ox yxăĄ CêjĂ ÉbêČkĘŇ mĂ wylĎę ‘Ď CbăŇ êĘ kĘŇ IĂwČ 31

ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ lĘ mĂ tŇ pĆŇ n¡ĆYĘ UĂ hČ =l‘Č tŇ t¿ĄŇ lĎ tŇ lĆ kĄŔ êĘ lytăĂŇ jĘ
dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ NJ¡Č SĘ mĂ tŇ dČě bŇŁ ‘Ğ=lJĎ lkĆŇ êĄě wČ : hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć 32

: CWĲ ‘Ď NJ¿Ą hŇ S¡Ć mŁ =tŇ ’Ć hoËĎhyĘ hŇ CÌĎYĂ rSĆÄ ’Ğ lkŇŁ JĘ ţ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉCW‘ĞIĲČwČĲ

sŘ33 wysăĎ rĎqĘ wylĳĎJĄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ lhĆ ’¡Ł hĎ =tŇ ’Ć hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉNJĎ SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć C’ybąĂŇ IĎwČ 33

ÉMlĂ y’Ą hĲĎ tŇ rąŁ o‘ hŇ sĄÂkĘŇ mĂ =tŇ ’Ć wĘĲ : wynĲĎdĎŇ ’Ğ wĲČ wyd¿ĎŇ UĚ ‘Č wĘř wx¡ř yrb wySĎŔ rĎqĘ 34

: ëŇ sĲĎ UĎ hČ tŇ kĆŇ r¿Ł jĎ tŇ ’¡Ą wĘ MySĳĂ xĎ êĘ hČ tŇ răŁ ‘Ł hŇ s¡Ą kĘŇ mĂ =tŇ ’Ć wĘ MymĂŔ DĎ’Ď mĘ hĲČ
=tŇ ’Ćř ÉNxĎ lĘ èĚ hČ =tŇ ’Ćř : tŇ rĆjĲŁ JČ hČ tŇ ’¡Ą wĘ wyDĳĎBČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ d¡ĚŇ ‘ĄhĲĎ Nr¿Ł ’Ğ=tŇ ’Ćř 35, 36

hĎ ytĆę rŁ nĲĄ=tŇ ’Ćř hŇ rĎÁ hŁ FĘ hČ hŇ rĎÄ nŁ UĘ hČ =tŇ ’Ćř : MynĲĂ jĎ hČ MxĆ l¿Ć tŇ ’¡Ą wĘ wylĎŔ JĄ =lJĎ 37

xBăČ zĘmĂ Ét’Ą wĘ : ro’Ĳ UĎ hČ NmĆ S¿Ć tŇ ’¡Ą wĘ hĎ ylĳĆJĄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ hŇ k¡ĎŇ rĎ‘ĞUĲČ hČ tŇ rËŁ nĄ 38

xtČŇ j¿Ć ëŇ s¡Č mĎ tŇ ’Ąě wĘ MyUĳĂ iČ hČ tŇ rĆTăŁ qĘ tŇ ’¡Ą wĘ hŇ xĎŔ SĘ UĂ hČ NmĆ SăĆ Ét’Ą wĘ bŇ hĎŔ EĎhČ
olŔ =rSĆ ’Ğ ÉtSĆ xÄŁ eĘ hČ rBąČ kĘŇ mĂ =tŇ ’Ć wĘ tŇ SĆ xęŁ eĘ hČ xBăČ zĘmĂ ű tŇ ’ăĄř : lhĆ ’ĲŁ hĎ 39

rYĄÁ xĎ hĲĆ y‘ĄÄ lĘ qČ žt’Ą : oeĲ JČ =tŇ ’Ć wĘ rI¡Ł JĂ hČ =tŇ ’Ćř wylĳĎJĄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ wyD¡ĎBČ =tŇ ’Ćř 40

wyr¡ĎtĎŇ ymĲĄ =tŇ ’Ć rYĄŔ xĎ hĲĆ r‘ČSăČ lĘ ÉësĎ UĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ hĎ ynĆę dĎŇ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ hĎ ydăĆŇ UĚ ‘Č=tŇ ’Ćř
yd¿ĄŇ gĘŇBĂ =tŇ ’Ćř : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł lĘ NJ¡Ď SĘ UĂ hČ tŇ d¿ČŇ bŇŁ ‘Ğ ylËĄJĘ =lJĎ tŇ ’Ąę wĘ hĎ ytĳĆŇ dŇŁ tĲĄŇ ywĂ 41

=tŇ ’Ć wĘ NhĄŔ JŁ hČ NrăŁ hĞ’ĲČ lĘ ÉSdĆŇ uÄŁ hČ ydąĄŇ gĘŇBĂ =tŇ ’Ć SdĆŇ uĳŁ BČ tŇ răĄSĎ lĘ dŇ r¡ĎvĘ hČ
ÉCW‘Ď NJąĄ hŇ SĳĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ =rSĆ ’Ğ lkËŇŁ JĘ : NhĲĄ kČŇ lĘ wyn¡ĎbĎŇ yd¿ĄŇ gĘŇBĂ 42

hŇ kĎę ’Ň lĎ UĘ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć hŇ SĆÁ mŁ ’rĘIČÄwČ : hŇ dĲĎŇ bŇŁ ‘ĞhĲĎ =lJĎ tŇ ’¡Ą l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ 43

: hŇ SĲĆ mŁ Mt¡ĎŇ ’řŁ ëŇ rĆb¿ĎŇ yĘwČ CWĳ ‘Ď NJăĄ ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ HtĎŔ ’Ł CWă ‘Ď ÉheĄhĂ wĘ
rbdyw
oxyrĂBĘ v.33 .d"dxw b"dx ,’"d Nkw yrY =rzĆnĄ ’"s v.30 .r"tw s"t ,V"x Nkw tlĆkĄêĘ ’"s v.29

.r"tw V"x ,rd"nq y"k +h Nkw wydĎUĚ‘Č v.33 .V"xw b"d Nkw yrqw bytk wyxĎ yrĂBĘ ’"sb ,yrq wyxĎ yrĂBĘ ,bytk
y"t ,Nwmdq swpdw y"k ’"t ,V"x Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.36 .s"tw y"t ,y"k ’"t ,y"k V"x Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.35

.s"tw y"t ,Nwmdq swpdw y"k ’"t ,V"x Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.37 .s"tw y"t Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.37 .s"tw
Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.40 .s"tw Nwmdq swpdw y"k ’"t Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.39 .s"tw y"t Nkw t’ĄwĘ ’"s v.39

Nwmdq swpdw y"k ’"t ,V"x Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.41 .r"tw s"t ,y"k y"t ,Nwmdq swpdw y"k ’"t ,y"k V"x
.’lm MtĎo’ ymlVwry ,yllhb Nk v.43 .s"tw
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m, 2 dŇ xăĎ ’Ć BĘ NoS¡ ’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ x¿Ł hČ =MoyĲBĘ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ
3 Noră’Ğ tŇ ’¡Ą MSĎŔ êăĎmĘ WČ wĘ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł NJ¡Č SĘ mĂ =tŇ ’Ć MyqĂě êĎ SdĆŇ xĳŁ lČ
4 NxĎŔ lĘ èĚ hČ =tŇ ’Ć ÉtĎ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ : tŇ kĆŇ rĲŁ jĎř hČ =tŇ ’Ć Nr¡Ł ’Ď hĲĎ =l‘Č t¿ĎŇ JŁ sČ wĘ tŇ CdĳŇ ‘Ąř hĲĎ

: hĎ ytĲĆŇ rŁ nĲĄ=tŇ ’Ć t¡ĎŇ ylĄ ‘ĞhĲČ wĘ hŇ rĎŔ nŁ UĘ hČ =tŇ ’Ć ÉtĎ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ oJĳ rĘ‘Ć=tŇ ’Ć ê¡ĎkĘŇ rČ‘ĲĎwĘ
5 êËĎmĘ WČ wĘ tŇ dĳĚŇ ‘ĄhĲĎ Noră’Ğ yn¡ĄpĘŇ lĂ tŇ rĆTŔŁ qĘ lĂ ÉbhĎ EĎhČ xBąČ zĘmĂ =tŇ ’Ć hŇ êĎÂtČŇ nĲĎ wĘ
6 ynĄěpĘŇ lĂ hŇ lĳĎ ‘Ł hĲĎ xBăČ zĘmĂ tŇ ’¡Ą hŇ êĎŔ tČŇ năĎwĘ : NJĲĎ SĘ UĂ lČ xtČŇ j¡Ć hČ ëŇ s¿Č mĎ =tŇ ’Ć
7 dŇ ‘¡Ąom lhĆ ’¿Ł =NyBĲĄ rŁIŔJĂ hČ =tŇ ’Ć ÉêĎtČŇ nĲĎ wĘ : dŇ ‘ĲĄom=lhĆ ’ĲŁ NJ¿Č SĘ mĂ xtČŇ j¡Ć
8 êĎŔ tČŇ năĎwĘ bŇ ybĳĂŇ sĎ rY¡ĄxĎ hĲĆ =tŇ ’Ć ê¿ĎmĘ WČ wĘ : MyĂmĲĎ MS¡Ď ê¿ĎtČŇ nĲĎ wĘ xČ BĳĄ zĘUĂ hČ NybăĄŇ C
9 ê¿ĎxĘ SČ mĲĎ C hŇ xĎŔ SĘ UĂ hČ NmĆ SăĆ =tŇ ’Ć ÉêĎxĘ qČ lĲĎ wĘ : rYĲĄxĎ hĲĆ r‘ČS¿Č ëŇ s¡Č mĎ =tŇ ’Ć

wyl¡Ď JĄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ otËŇ ’Ł ê¿ĎSĘ DČqĂ wĘ oBĳ =rSĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ NJ¡Ď SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć
10 ÉêĎSĘ DČqĂ wĘ wylĳĎJĄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ hŇ l¡Ď ‘Ł hĲĎ xB¿Č zĘmĂ =tŇ ’Ć êËĎxĘ SČ mĲĎ C : SdĆŇ qĲŁ hŇ yĎh¿ĎwĘ
11 rI¡Ł JĂ hČ =tŇ ’Ć ê¿ĎxĘ SČ mĲĎ C : MySĲĂ dĎŇ qĲĎ SdĆŇ q¿Ł xČ B¡Ą zĘUĂ hČ hŇ y¿ĎhĎ wĘ xČ BĄŔ zĘUĂ hČ =tŇ ’Ć
12 xtČŇ j¡Ć =l’Ć wynĎŔ BĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉNrŁ hĞ’ĲČ =tŇ ’ĲĆ êąĎbĘŇ rČqĘ hĂ wĘ : otĲŇ ’Ł ê¡ĎSĘ DČqĂ wĘ oeĳJČ =tŇ ’Ć wĘ
13 tŇ ’¡Ą NrŔŁ hĞ’ĲČ =tŇ ’ĲĆ ÉêĎSĘ BČ lĘ hĂ wĘ : MyĂUĲĎ BČ Mt¡ĎŇ ’Ł ê¿Ď YĘ xČ rĲĎwĘ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ
14 wyn¡ĎBĎ =tŇ ’Ć wĘ : ylĲĂ Nh¿Ą kĂŇ wĘ ot¡Ň ’Ł ê¿ĎSĘ DČqĂ wĘ otËŇ ’Ł ê¿ĎxĘ SČ mĲĎ C SdĆŇ uĳŁ hČ ydăĄŇ gĘŇBĂ
15 ÉêĎxĘ SČÄ mĎ rSąĆ ’ĞJĲČ MtĎę ’Ł êăĎxĘ SČ mĲĎ C : tŇ nĲŁ êĽř JĚ Mt¡ĎŇ ’Ł ê¿ĎSĘ BČ lĘ hĂ wĘ bŇ yrĳĂqĘ êČ

Ml¡Ď o‘ tŇ e¿ČhĚ kĘŇ lĂ MtËĎŇ xĎ SĘ mĎ MhÌĆ lĎ tŇ ŁyÄhĘ lĲĂ hŇ tĎŇ yĘhĲĎ wĘţ ylĳĂ Cn¡hĞkĲĂŇ wĘ MhĆŔ ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć
16 : hŇ WĲĎ ‘Ď NJ¿Ą ot¡Ň ’Ł hoËĎhyĘ hŇ CÌĎYĂ rSĆÄ ’Ğ lkŇŁ JĘ ţ hŇ SĳĆ mŁ W‘Č I¡ČwČ : MtĲĎŇ rŁ dĲŇŁ lĘ
17 dŇ xăĎ ’Ć BĘ tŇ yn¡ĂèĄ hČ hŇ n¿ĎèĎ BČ NoSË ’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ xÌŁ BČ yhĂÂ yĘwČ
18 wynĎŔ dĎŇ ’Ğ=tŇ ’Ć ÉNêĄ IĂwČ NJĎę SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć hŇ SĆÁ mŁ MqĆ IĎÄwČ : NJĲĎ SĘ UĂ hČ Mq¡Čř Ch SdĆŇ xĳŁ lČ
19 WrąŁ pĘŇ IĂwČ : wydĲĎŇ CU‘Č=tŇ ’Ć MqĆ I¡ĎwČ wyxĳĎyrĂBĘ =tŇ ’Ć Nê¡Ą IĂwČ wySĎŔ rĎqĘ =tŇ ’Ć ÉMWĆ IĎÄwČ

hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ lĘ mĂ wyl¡Ď ‘Ď lhĆ ’ËŁ hĎ hŇ s¿Ą kĘŇ mĂ =tŇ ’Ć MWĆ IĎÁwČ NJĎŔ SĘ UĂ hČ =l‘Č É lhĆ ’ÄŁ hĎ =tŇ ’Ć
20 =tŇ ’Ć NêąĄ IĂwČ xuČÂ IĂřwČ : hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ

tŇ rĆjËŁ JČ hČ =tŇ ’Ć NêÌĄ IĂwČ NrĳŁ ’Ď hĲĎ =l‘Č MyD¡ĂBČ hČ =tŇ ’Ć MWĆ I¿ĎwČ NrŔŁ ’Ď hăĎ =l’Ć ÉtdĚŇ ‘ĄhĲĎ
21 MWĆ IĎęwČ ůNJĎ SĘ UĂ hČ =l’Ć ÈNrŁ ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć ’băĄŇ IĎwČ : hŇ lĎ ‘Ę mĲĎ lĘ mĂ Nr¡Ł ’Ď hĲĎ =l‘Č

t’
’"d Nkw tnŁ êĘ JĚ ’"s v.14 .y"tw V"x Nkw trĆjŁ JČ hČ ’"s v.3 .rsx tdĚ’ĄhĎ ymlVwry ,yllhb Nk v.3 .m

.‘ybr xqę yw ’"s v.20 .Zmq MqĎCh ’"s v.17 .b"dxw
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ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ tŇ CdĳŇ ‘ĄhĲĎ Noră’Ğ l‘¡Č ëŇ sĆ IĎěwČ ëŇ sĎŔ UĎ hČ tŇ kĆŇ răŁ jĎ tŇ ’Ą ť
l‘ËČ dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ BĘ ÉNxĎ lĘ èĚ hČ =tŇ ’Ć NêąĄ IĂwČ : hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć 22

MxĆ l¡Ć ëŇ rĆ‘¿Ą wylËĎ ‘Ď ëŇ r¿Ł ‘ĞIĲČwČ : tŇ kĆŇ rĲŁ jĎ lČ ZCx¡ mĂ hŇ nĎpĳŇŁ YĎ NJ¡Ď SĘ UĂ hČ ëŇ rĆy¿Ćř 23

MWĆ IąĎwČ : hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ 24

: hŇ BĎ gĘŇ nĲĆ NJ¡Ď SĘ UĂ hČ ëŇ rĆy¿Ć l‘ËČ NxĳĎ lĘ èĚ hČ xkČŇ n¡Ł dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ BĘ ÉhrĎnŁ UĘ hČ =tŇ ’Ć
: hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ tŇ r¡Ł eĄhČ l‘Č I¿ČwČ 25

rT¿Ą qĘ IČwČ : tŇ kĆŇ rĲŁ jĎ hČ yn¡ĄpĘŇ lĂ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ BĘ bŇ h¡Ď EĎhČ xB¿Č zĘmĂ =tŇ ’Ć MWĆ IËĎwČ 26, 27

: hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ MyUĳĂ sČ tŇ rĆTăŁ qĘ wyl¡Ď ‘Ď
xtČŇ j¡Ć MWĎě hŇ lĎŔ ‘Ł hĲĎ xBăČ zĘmĂ Ét’Ą wĘ : NJĲĎ SĘ UĂ lČ xtČŇ j¡Ć hČ ëŇ s¿Č mĎ =tŇ ’Ć MWĆ IËĎwČ 28, 29

rSËĆ ’ĞJĲČ hŇ xĎŔ nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ ÉhlĎ ‘Ł hĲĎ =tŇ ’Ć wylĎę ‘Ď l‘Č IăČwČ dŇ ‘ĳĄom=lhĆ ’ĲŁ NJăČ SĘ mĂ
lhĆ ’¿Ł =NyBĲĄ rŁIŔJĂ hČ =tŇ ’Ć ÉMWĆ IĎÄwČ : hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ 30

hŇ S¡Ć mŁ CeUĆŔ mĂ CYă xĞrĲĎwĘ : hŇ YĲĎ xĘ rĎlĘ MyĂm¡Č hŇ UĎ SËĎ Nê¿Ą IĂwČ xČ BĳĄ zĘUĂ hČ NybăĄŇ C dŇ ‘¡Ąom 31

dŇ ‘Ąę om lhĆ ’ăŁ =l’Ć M’ĎÂbŇŁ BĘ : MhĲĆ ylĄ gĘŇrČ=tŇ ’Ć wĘ Mh¡Ć ydĄŇ yĘ=tŇ ’Ć wynĳĎbĎŇ C NrăŁ hĞ’ĲČ wĘř 32

: hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ CYxĳĎ rĘyĂ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =l’Ć MtËĎŇ bĎŇ rĘqĎ bĘŇ C
NêĄě IĂwČ xČ BĄŔ zĘUĂ lČ wĘ NJăĎ SĘ UĂ lČ ÉbybĂŇ sĎ rYĄę xĎ hĲĆ =tŇ ’Ć MqĆ IăĎwČ 33

: hŇ kĲĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ ÍtŇ ’Ć hŇ S¡Ć mŁ lk¿ČŇ yĘwČ rYĳĄxĎ hĲĆ r‘ČSăČ ëŇ s¡Č mĎ =tŇ ’Ć

: NJĲĎ SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć ’l¡Ą mĎ hoĎŔhyĘ dŇ obăŇ kĘŇ C dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ =tŇ ’Ć N¡Ďn‘ĎhĲĆ sk¿ČŇ yĘwČ 34

dŇ obăŇ kĘŇ C NnĳĎ‘ĎhĲĆ wyl¡Ď ‘Ď Nk¿ČŇ SĎ =yJĲĂ dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ =l’Ć É’obŇ lĎř hŇ SĆę mŁ lkăŇŁ yĎ=âlĲ wĘ 35

ynăĄBĘ C‘¡sĘ yĂ NJĎŔ SĘ UĂ hČ l‘ăČmĄ ÉNnĎ‘ĎhĲĆ tŇ olą ‘ĎhĲĄ bĘŇ C : NJĲĎ SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć ’l¡Ą mĎ hoĎŔhyĘ 36

Moy¡=dŇ ‘Č C‘Ŕ sĘ yĂ âlă wĘř NnĳĎ‘ĎhĲĆ hŇ l¡Ć ‘Ď yĲĄ âl¿ =M’Ă wĘ : MhĲĆ y‘ĄsĘ mČ lk¡ŇŁ BĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ 37

oBĳ hŇ lĎ yĘl¡Č hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ S’Ąě wĘ MmĎŔ oy ÉNJĎ SĘ UĂ hČ =l‘Č hoąĎhyĘ NnČÄ‘Ğ žyJĂ : otĲŇ Łl‘ĲĎhĄ 38

: MhĲĆ y‘ĄsĘ mČ =lkĎŇ BĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ yBĲĄ =lkĎŇ yn¿Ąy‘ĄlĘ

,rd"nq y"k +g Nkw hk’lmh=lJĎ =t’ ’"s v.33 .V"x Nkw NrŁ hĞ’ĲČ ’"s v.31 .yrYb ërĆyĄ yqwbnzb v.22

.r"tw s"t ,‘"t Nkw âl ’"s v.37 .rsx ’bŁ lĎ ymlVwry ,yllhb Nk v.35 .r"tw ‘"t ,V"x
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G

twmV[ llqt ’l Myhl’ wyYhw .TrâŁ Nmysw h‘Vtw Myt’mw Pl’ twmV hl’w rpsd yqwsp Mwks
Vmxw Pl’ MyVlVw VlV twytw’w .hrV‘ VlVw tw’m ‘bVw Pl’ rV‘ hVV Mylmw .]z"k b"k
.]+g T"y Mylht[ t‘d=hwxy hlyll hlylw Nmysw MyVlVw VlV wyrdsw .h‘Vtw MyrV‘w tw’m
w"s hy‘Vy[ yl=wnbt rV’ tyb hz=y’ Nmysw hrV‘ tx’ wytwyVrpw .MyrV‘w h‘Vt wyrdsw ’"n
twyVrp ‘br’w MyVVw h’m lkh .My‘Vtw Vmx twmwtshw ,MyVVw ‘Vt twxwtph Nyynm .]+’
tmVm ,hnV My‘br’w h’m rpsh twnV .]+g +k Mylht[ Kd‘sy NwyYmw Vdqm Krz‘ xlVy Nmysw

.NkVmh MqwhV d‘ MyrYm Zr’m l’rVy ynb t’Yl tynVh hnVh d‘ Pswy

The number of the verses of the book of Exodus is 1209; and the sign is TrâŁ
(âŁ = 1000, r = 200, T = 9. Note that the actual number of verses in the text is
1210. And its middle point is, Thou shalt not revile the gods [Exo 22.27]. And
the words are 16713. And the letters are 33529. And its sedarim are 33, and
the sign is, And night unto night SHEWETH Knowledge [Psa 19.3]; other copies
(say), And its sedarim are 29. And its parashiyot are 11; and the sign is, WHAT
manner of house will ye build unto me [Isa 66.1]. The open sections are 69, and
the closed 95, the total 164 sections, and the sign is, He will send thy help from
the sanctuary and from Zion will he STRENGTHEN THEE [Psa 20.3]. The years
of the book are 140 years from the death of Joseph to the second year after the
departure of the children of Israel from the land of Egppt until the tabernacle was
set up.

w’ybyw ,[38:21] hVrph V’r +b Myrdsw .b"Y Myqwspw .hyz‘ [38:21—40:38] hVrph MV v.38
MyVlVw tw’m ‘br’w Mypl’ t‘br’ twytw’w .MynVw MynmVw h’mw Pl’ Mylmw .[39:33] NkVmh t’
NVxh=t’ wskryw ,’y‘gb =NmĲĂ C n"bw ,’y‘g ’lb =NmĂ C ’rwq ’"b ,[39:1] tlkth=NmĂ C +g Mypwlxw .MynVw
=t’ĆwĘ PTwx ’"b ,[39:28] dbh ysnkm =t’ĆwĘ ,n"b Nk ’lw ,’y‘gb wyt‘bFČmĲĂ ’rwq ’"b ,[39:21] wytĎ‘Ł BĘ FČmĂ
’lb Mhl tyhl htĎyĘhĎ wĘ ,[39:29] Tnb’h =t’ĲĆwĂ wl’b wrbxtnw .’y‘gb =t’ĲĆwĘ n"bw ,’y‘g ’lb ysnkm M‘

.[40:15] ’y‘g



’rqyw

sŘ1 : rmĲŁ ’Ň lĄ dŇ ‘¡Ąom lhĆ ’¿Ł mĄ wylĎŔ ’Ą ÉhoĎhyĘ rBąĄdČŇ yĘwČ hŇ SĳĆ mŁ =l’Ć ’řr¡ĎqĘ IĂwČ ’

MJËĆ mĂ bŇ yr¿ĂqĘ yČ=yJĲĂ MdĎę ’Ď MhĆŔ lĄ ’Ğ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄBĘ =l’Ć rBĄÂ DČ 2

=tŇ ’Ć CbŇ yr¡ĂqĘ êČ N’Ň ~ŔŁ hČ =NmĂ C ÉrqĎ BĎ hČ =NmĂ hŇ mĎę hĄ BĘ hČ =NmĂ hoĳĎhylĲČ NB¡Ď rĘqĎ
CebĳĆŇ yrĂqĘ yČ Mym¡Ă êĎ rk¿ĎŇ zĎ rqĎŔ BĎ hČ =NmĂ ÉonBĎ rĘqĎ hŇ ląĎ ‘Ł =M’Ă : MkĲĆŇ nĘ BČ rĘqĎ 3

ëŇ măČ sĎ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ on¡YŁ rĘlĂ otŔ ’Ł bŇ yrăĂqĘ yČ Éd‘Ąom lhĆ ’ąŁ xtČŇ jĆÁ =l’Ć 4

NB¿Ć =tŇ ’Ć TxËČ SĎ wĘ : wylĲĎ ‘Ď rj¿ĄkČŇ lĘ ol¡ hŇ Y¿Ď rĘnĂ wĘ hŇ lĳĎ ‘Ł hĲĎ S’Ň răŁ l‘¡Č odŔ yĎ 5

CqÄ rĘzĲĎwĘ MDĎŔ hČ =tŇ ’Ć ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ NrąŁ hĞ’ĲČ ynĄÄBĘ CbŇ yrĂqĘ hĂ wĘţ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ rq¡ĎBĎ hČ
TyS¡Ă pĘŇ hĂ wĘ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł xtČŇ j¡Ć =rSĆ ’Ğ bŇ ybĂŔ sĎ ÉxČ BĄÄ zĘUĂ hČ =l‘Č MDąĎhČ =tŇ ’Ć 6

S’¡Ą NhËĄř JŁ hČ NrÌŁ hĞ’ĲČ ynĄÄBĘ CntĘŇ nĲĎ wĘţ : hĎ yxĲĆ tĎŇ nĘ lĂ Ht¡ĎŇ ’Ł xê¿Č nĂ wĘ hŇ lĳĎ ‘Ł hĲĎ =tŇ ’Ć 7

MynĂŔ hĞJăŁ hČ ÉNrŁ hĞ’ĲČ ynąĄBĘ Ckę rĘ‘ĲĎwĘ : S’ĲĄ hĎ =l‘Č MyY¡Ă ‘Ą Ck¿Ň rĘ‘ĲĎwĘ xČ BĳĄ zĘUĂ hČ =l‘Č 8

=l‘Č rSăĆ ’Ğ ÉMyYĂ ‘ĄhĲĎ =l‘Č rdĆŇ jĳĎhČ =tŇ ’Ć wĘ S’Ň r¡Ł hĎ =tŇ ’Ćř MyxĂŔ tĎŇ eĘ hČ tŇ ’Ą ť
ryTĂÄ qĘ hĂ wĘ MyĂUĳĎBČ Zř xăČ rĘyĂ wy‘¡ĎrĎkĘŇ C oB¿ rĘqĂ wĘ : xČ BĲĄ zĘUĂ hČ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ S’ĄŔ hĎ 9

: hoĲĎhylĲČ xČ ox¡ ynĂ =xČ yrĲĄ hŇ è¿Ą ’Ă śhŇ lËĎ ‘Ł hŇ xĎ BĄŔ zĘUĂ hČ É lJŁ hČ =tŇ ’Ć NhąĄ JŁ hČ
MyE¡Ă‘Ă hĲĎ =NmĂ o’¿ MybËĂŇ WĎ JĘ hČ =NmĂ onÌBĎ rĘqĎ N’Ň ~ÄŁ hČ =NmĂ =M’Ă wĘ 10

xČ BËĄ zĘUĂ hČ ëŇ rĆyÌĆ l‘ăČ otÁ ’Ł TxČÄ SĎ wĘ : CebĲĆŇ yrĂqĘ yČ Mym¡Ă êĎ rk¿ĎŇ zĎ hŇ lĳĎ ‘Ł lĘ 11

=l‘Č omË DĎ=tŇ ’Ć MynÌĂhĞJĲŁ hČ NrÄŁ hĞ’ĲČ žynĄBĘ CqÃ rĘzĲĎwĘ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ hŇ nĎp¡ŇŁ YĎ
ëŇ rąČ‘Ď wĘ orĳdĘŇ jĂ =tŇ ’Ć wĘ oS¡ ’Ň rŁ =tŇ ’Ć wĘ wyxĎŔ tĎŇ nĘ lĂ ÉotŇ ’Ł xêąČ nĂ wĘ : bŇ ybĲĂŇ sĎ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ 12

: xČ BĲĄ zĘUĂ hČ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ S’ĄŔ hĎ =l‘Č rSăĆ ’Ğ ÉMyYĂ ‘ĄhĲĎ =l‘Č MtĎŔ ’Ł ÉNhĄ JŁ hČ
ryTăĂ qĘ hĂ wĘ É lJŁ hČ =tŇ ’Ć NhąĄ JŁ hČ bŇ yrĂÄ qĘ hĂ wĘ MyĂUĳĎBČ ZxăČ rĘyĂ MyĂ‘¡ČrĎJĘ hČ wĘ bŇ rĆu¿ĆhČ wĘ 13

: hoĲĎhylĲČ xČ x¡Ł ynĂ xČ yr¿Ą hŇ èËĄ ’Ă ’Chę hŇ lăĎ ‘Ł hŇ xĎ BĄŔ zĘUĂ hČ

M’w
’"s v.7 .’ry‘z +’ v.1 .g"k qwsp d"m d‘ ’"k qwsp g"m hy‘Vyb yl ytrYy hz=M‘ hrTph v.1 .’
‘"t ,V"x Nk CYxĞrĘyĂ l"Y v.9 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.8 .s"tw ‘"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw MynhĞJŁ hČ

.s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nkw ’Ch hl‘ ’"s v.9 .r"tw



1. 14–2. 13 ’rqyw 163

14 o’Ë MyrĂę êŁ hČ =NmĂ bŇ yrăĂqĘ hĂ wĘ hoĳĎhylĲČ on¡BĎ rĘqĎ hŇ l¿Ď ‘Ł PŇ o‘ËhĎ =NmĂ M’ÌĂ wĘ
15 ÉqlČ mĎ C xČ BĄŔ zĘUĂ hČ =l’Ć ÉNhĄ JŁ hČ obąŇ yrĂqĘ hĂ wĘ : onĲ BĎ rĘqĎ =tŇ ’Ć hŇ n¡Ď oIhČ yn¿ĄBĘ =NmĂ

: xČ BĲĄ zĘUĂ hČ ryq¿Ă l‘¡Č omŔ dĎŇ hŇ YăĎ mĘ nĂ wĘ hŇ xĎ BĳĄ zĘUĂ hČ ryT¡Ă qĘ hĂ wĘ oSŔ ’Ň rŁ =tŇ ’Ć
16 hŇ mĎ dĘŇ qĄŔ ÉxČ BĄÄ zĘUĂ hČ lYĆ’ąĄ HtĎÁ ’Ł ëŇ ylĂÄSĘ hĂ wĘ HtĳĎŇ YĎř nĲŁ BĘ ot¡Ň ’Ď rĘmĚ =tŇ ’Ć rys¿Ă hĄ wĘ
17 otąŇ ’Ł ryTĂÄ qĘ hĂ wĘ ů lyDĂbĘŇ yČ âlăř ÈwypĎŇ nĎkĘŇ bĂŇ otăŇ ’Ł ‘iČÄ SĂ wĘ : NSĆ DĲĎhČ Moq¡ mĘ =l’Ć

xČ yr¿Ą hŇ èËĄ ’Ă ’Chę hŇ lăĎ ‘Ł S’ĳĄ hĎ =l‘Č rSăĆ ’Ğ MyY¡Ă ‘ĄhĲĎ =l‘Č hŇ xĎ BĄŔ zĘUĂ hČ ÉNhĄ JŁ hČ
b ÉhxĎ nĘ mĂ NBąČ rĘqĎ bŇ yrĂÂqĘ tČŇ =yJĲĂ SpĆŇ nĆę wĘ : hoĲĎhylĲČ xČ x¡Ł ynĂ

: hŇ nĲĎbŇŁ lĘ hĎ yl¡Ć ‘Ď Nt¿ČŇ nĎ wĘ NmĆ SĆŔ ÉhĎ ylĆÄ‘Ď qYąČ yĎwĘ onĳBĎ rĘqĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ tŇ lĆ s¡Ł hoĎŔhylĲČ
2 oYę mĘ qĚ âlă mĘ MèĎÁ mĂ ZmČÄ qĎ wĘ ůMynĂ hĞJĲŁ hČ ÈNrŁ hĞ’ĲČ ynăĄBĘ =l’Ć H’Ďę ybĂŇ hĹwĲĆ

ÉHtĎŇ rĎJĲĎ zĘ’Č =tŇ ’Ć NhĄÁ JŁ hČř ryTĂÄ qĘ hĂ wĘ HtĳĎŇ nĎbĲŇŁ lĘ =lJĎ l‘¡Č HnĎŔ mĘ èČ mĂ C ÉHêĎlĘ iĎ mĂ
3 hŇ xĎŔ nĘ UĂ hČ =NmĂ ÉtrĆtĆÄ oehČ wĘ : hoĲĎhylĲČ xČ x¡Ł ynĂ xČ yr¿Ą hŇ èËĄ ’Ă hŇ xĎ BĄŔ zĘUĂ hČ
4 yk¿ĂŇ wĘ : hoĲĎhyĘ yè¿Ą ’Ă mĲĄ MyS¡Ă dĎŇ qĲĎ SdĆŇ q¿Ł wynĳĎbĎŇ lĘ C Nr¡Ł hĞ’ĲČ lĘ

tŇ Łlă ClBĘ Ét~řŁ mČ tŇ oQą xČ tŇ lĆ săŁ rCeĳtČŇ hŇ păĄŇ ’ĞmĲČ hŇ x¡Ď nĘ mĂ NB¿Č rĘqĎ bŇ rËĂqĘ tČŇ
5 hŇ x¿Ď nĘ mĂ =M’Ă wĘ : NmĆ èĲĎ BČ Myx¿Ă SĚ mĘ tŇ o~¡ mČ yq¿ĄyqĂ rĘC NmĆ èĆŔ BČ
6 tŇ otąŇ jĎ : hŇ yĲĆhĘ tĲĂŇ hŇ ~¿Ď mČ NmĆ è¡Ć bČŇ hŇ l¿Ď ClBĘ tŇ lĆ sËŁ ìŇ ĳĆnBĎ rĘqĎ tŇ b¡ČŇ xĞUĲČ hĲČ =l‘Č

: ’whĲĂ hŇ x¡Ď nĘ mĂ NmĆ SĳĎ hĎ yl¡Ć ‘Ď ê¿ĎqĘ YČ yĲĎwĘ MyêĂŔ jĂ ÉHtĎŇ ’Ł
7, 8 tăĎŇ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ : hŇ WĲĆ ‘ĎêĲĄ NmĆ è¡Ć BČ tŇ lĆ s¿Ł ìŇ ĳĆnBĎ rĘqĎ tŇ SĆ x¡Ć rĘmČ tŇ x¿Č nĘ mĂ =M’Ă wĘ

NhĄŔ JŁ hČ =l’Ć ÉHbĎŇ yrĂqĘ hĂ wĘ hoĳĎhylĲČ hŇ QĆ ’¡Ą mĄ hŇ WËĆ ‘Ď yĲĄ rSÌĆ ’Ğ hŇ xĎę nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć
9 HtĎŔ rĎJăĎ zĘ’Č =tŇ ’Ć ÉhxĎ nĘ UĂ hČ =NmĂ NhąĄ JŁ hČ MyrĂÄ hĄ wĘ : xČ BĲĄ zĘUĂ hČ =l’Ć HS¡Ď yGĂ hĂ wĘ

10 =NmĂ ÉtrĆtĆÄ oehČ wĘ : hoĲĎhylĲČ xČ x¡Ł ynĂ xČ yr¿Ą hŇ èËĄ ’Ă hŇ xĎ BĳĄ zĘUĂ hČ ryT¡Ă qĘ hĂ wĘ
11 hŇ xĎę nĘ UĂ hČ =lJĎ : hoĲĎhyĘ yè¿Ą ’Ă mĲĄ MyS¡Ă dĎŇ qĲĎ SdĆŇ q¿Ł wynĳĎbĎŇ lĘ C Nr¡Ł hĞ’ĲČ lĘ hŇ xĎŔ nĘ UĂ hČ

SbČŔ DĘ=lkĎŇ wĘ Ér’Ł WĘ =lkĎŇ yJąĂ ZmĳĄ xĎ hŇ W¡Ć ‘ĎtĲĄŇ âl¿ hoĎŔhylĲČ ÉCbŇ yrĂÄ qĘ êČ rSąĆ ’Ğ
12 CbŇ yr¿ĂqĘ êČ tŇ ySËĂ ’Ň rĄ NB¿Č rĘqĎ : hoĲĎhylĲČ hŇ è¡Ć ’Ă CeUËĆ mĂ CryTÌĂ qĘ tČŇ =âlĲ
13 NBăČ rĘqĎ =lkĎŇ wĘ : xČ xĲŁ ynĂ xČ yr¿ĄlĘ Cl¡ ‘ĞyĲČ=âl xČ B¿Ą zĘUĂ hČ =l’Ć wĘ hoĳĎhylĲČ Mt¡ĎŇ ’Ł

ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ tŇ yrăĂBĘ xlČ mĆ ť tŇ yBĂę SĘ tČŇ âlă wĘ ůxlĎ mĘ êĂ xlČ UăĆ BČ ÈìtĘŇ xĲĎ nĘ mĂ
: xlČ mĲĆ bŇ yr¿ĂqĘ êČ ì¡Ň nĘ BĲĎ rĘqĎ =lJĎ l‘¿Č ìŇ tĳĆŇ xĎ nĘ mĂ l‘¡ČmĄ

byrqt=M’w
.r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw âlwĘ ’"s v.17 .‘"tw V"x Nk otYĎnŁ BĘ = htŁ YĎnŁ BĘ l"Y v.16

.’lm to~mČ ymlVwry ,yllhb Nk v.4 .w"Td Nkw Nhąkh ’"s ,y"k Myrps bwrb Nk v.2 .b
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WrĆGăĆ ÉS’Ą BĎ yClą qĎ bŇ ybĂÂ ’Ď hoĳĎhylĲČ Myr¡ĂCJBĂ tŇ x¿Č nĘ mĂ bŇ yrËĂqĘ êČ =M’Ă wĘ 14

ê¿ĎmĘ WČ wĘ NmĆ SĆŔ ÉhĎ ylĆÄ‘Ď êąĎtČŇ nĲĎ wĘ : ìŇ yrĲĆCJBĂ tŇ x¿Č nĘ mĂ tŇ ’¡Ą bŇ yrĂě qĘ êČ lmĆŔ rĘJČ 15

ÉHWĎ rĘGĂ mĂ HtĎę rĎJĲĎ zĘ’Č =tŇ ’Ć NhĄÁ JŁ hČ ryTĂÄ qĘ hĂ wĘ : ’whĲĂ hŇ x¡Ď nĘ mĂ hŇ nĳĎbŇŁ lĘ hĎ yl¡Ć ‘Ď 16

: hoĲĎhylĲČ hŇ è¡Ć ’Ă HtĳĎŇ nĎbĲŇŁ lĘ =lJĎ l‘¡Č HnĎŔ mĘ èČ mĂ C
ÉrkĎŇ zĎ=M’Ă bŇ yrĂŔ qĘ mČ ’Chă ÉrqĎ BĎ hČ =NmĂ M’ąĂ onĳBĎ rĘqĎ Mym¡Ă lĎ SĘ xbČŇ z¿Ć=M’Ă wĘ g
S’Ň răŁ =l‘Č ÉodŇ yĎ ëŇ mąČ sĎ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ Ceb¡ĆŇ yrĂqĘ yČ Mym¿Ă êĎ hŇ bĎŔ qĄ nĘ =M’Ă 2

MynÌĂhĞJĲŁ hČ NrÄŁ hĞ’ĲČ žynĄBĘ CqÃ rĘzĲĎwĘ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ xtČŇ j¡Ć oTě xĎ SĘ C onŔ BĎ rĘqĎ
hŇ è¡Ć ’Ă MymĂŔ lĎ èĘ hČ xbČŇ EăĆmĂ ÉbyrĂqĘ hĂ wĘ : bŇ ybĲĂŇ sĎ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =l‘Č MDËĎhČ =tŇ ’Ć 3

rS¡Ć ’Ğ bŇ lĆ xĄŔ hČ =lJĎ Ét’Ą wĘ bŇ rĆuĆŔ hČ =tŇ ’Ć hŇ iăĆ kČŇ mĘ hĲČ ÉblĆ xĄÄ hČ =tŇ ’Ć hoĳĎhylĲČ
rS¡Ć ’Ğ NhĆŔ lĄ ‘Ğ rSăĆ ’Ğ ÉblĆ xĄÄ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ŁyŔlĎ JĘ hČ yêăĄSĘ Ét’Ą wĘ : bŇ rĆuĲĆhČ =l‘Č 4

: hŇ eĎrĲĆysĂ yĘ tŇ o¡ylĎřJĘ hČ =l‘Č dŇ bĄŔ JĎ hČ =l‘Č ÉtrĆtĆÄ IŁ hČ =tŇ ’Ć wĘ MylĳĂ sĎ JĘ hČ =l‘Č
MyY¡Ă ‘ĄhĲĎ =l‘Č rS¿Ć ’Ğ hŇ lĎŔ ‘Ł hăĎ =l‘Č hŇ xĎ BĄŔ zĘUĂ hČ ÉNrŁ hĞ’ĲČ =ynĲĄbĘŇ otąŇ ’Ł CryTĂÄ qĘ hĂ wĘ 5

: hoĲĎhylĲČ xČ x¡Ł ynĂ xČ yr¿Ą hŇ èËĄ ’Ă S’ĳĄ hĎ =l‘Č rSăĆ ’Ğ
hŇ bĎŔ qĄ nĘ o’ă ÉrkĎŇ zĎ hoĳĎhylĲČ Mym¡Ă lĎ SĘ xbČŇ z¿ĆlĘ onËBĎ rĘqĎ N’Ň ~ÌŁ hČ =NmĂ =M’Ă wĘ 6

bŇ yr¿ĂqĘ hĂ wĘ onĳBĎ rĘqĎ =tŇ ’Ć bŇ yr¡ĂqĘ mČ =’ChĲ bŇ WĆř J¿Ć =M’Ă : CebĲĆŇ yrĂqĘ yČ Mym¡Ă êĎ 7

otŔ ’Ł TxăČ SĎ wĘ onŔ BĎ rĘqĎ S’Ň răŁ =l‘Č ÉodŇ yĎ=tŇ ’Ć ëŇ mąČ sĎ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ ot¡Ň ’Ł 8

: bŇ ybĲĂŇ sĎ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =l‘Č omË DĎ=tŇ ’Ć NrÌŁ hĞ’ĲČ ynĄÄBĘ CqrĘzĲĎwĘţ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ yn¡ĄpĘŇ lĂ
hŇ mĎŔ ymĂ tĘŇ hŇ yăĎlĘ ’Č hĲĎ ÉoBlĘ xĆ ůhoĎhylĲČ hŇ èăĆ ’Ă ÈMymĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ EăĆmĂ bŇ yrĂÄ qĘ hĂ wĘ 9

Ét’Ą wĘ bŇ rĆuĆŔ hČ =tŇ ’Ć hŇ iăĆ kČŇ mĘ hĲČ ÉblĆ xĄÄ hČ =tŇ ’Ćř wĘ hŇ eĎrĳĆysĂ yĘ hŇ Y¡Ć ‘ĎhĲĆ tŇ U¿Č ‘ĚlĘ
ÉblĆ xĄÄ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ŁyŔlĎ JĘ hČ yêăĄSĘ Ét’Ą wĘ : bŇ rĆuĲĆhČ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ bŇ lĆ xĄŔ hČ =lJĎ 10

=l‘Č dŇ bĄŔ JĎ hČ =l‘Č ÉtrĆtĆÄ IŁ hČ =tŇ ’Ć wĘ MylĳĂ sĎ JĘ hČ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ NhĆŔ lĄ ‘Ğ rSăĆ ’Ğ
: hoĲĎhylĲČ hŇ è¡Ć ’Ă MxĆ l¿Ć hŇ xĎ BĳĄ zĘUĂ hČ Nh¡Ą JŁ hČ or¿yTĂ qĘ hĂ wĘ : hŇ eĎrĲĆysĂ yĘ tŇ y¡Ł lĎ JĘ hČ 11

=l‘Č ÉodŇ yĎ=tŇ ’Ć ëŇ mąČ sĎ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ ob¡Ň yrĂqĘ hĂ wĘ onĳBĎ rĘqĎ z‘¡Ą=M’Ăř wĘ 12, 13

omË DĎ=tŇ ’Ć NrÌŁ hĞ’ĲČ ynĄÄBĘ CqrĘzĲĎwĘţ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ yn¡ĄpĘŇ lĂ otŔ ’Ł TxăČ SĎ wĘ oSŔ ’Ň rŁ
=tŇ ’Ć hoĳĎhylĲČ hŇ è¡Ć ’Ă onŔ BĎ rĘqĎ ÉCeUĆÄ mĂ bŇ yrąĂqĘ hĂ wĘ : bŇ ybĲĂŇ sĎ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =l‘Č 14

: bŇ rĆuĲĆhČ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ bŇ lĆ xĄŔ hČ =lJĎ Ét’Ą wĘ bŇ rĆuĆŔ hČ =tŇ ’Ć hŇ iăĆ kČŇ mĘ hĲČ ÉblĆ xĄÄ hČ
t’w
,b"yd Nkw =t’Ć ’"s v.9 .rd"nq y"k +h Nkw WbĆ JĆ ’"s v.7 .rsx tyŁlĎ JĘ hČ ymlVwry ,yllhb Nk v.4 .g

.Pqm ’lbw ’krmb ’¿Ă wĘ yqwbnzb v.12 .y"tw y"k ’"t
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15 MylĳĂ sĎ JĘ hČ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ NhĆŔ lĄ ‘Ğ rSăĆ ’Ğ ÉblĆ xĄÄ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ŁyŔlĎ JĘ hČ yêăĄSĘ Ét’Ą wĘ
16 Nh¡Ą JŁ hČ Mr¿ĎyTĂ qĘ hĂ wĘ : hŇ eĎrĲĆysĂ yĘ tŇ y¡Ł lĎ JĘ hČ =l‘Č dŇ bĄŔ JĎ hČ =l‘Č ÉtrĆtĆÄ IŁ hČ =tŇ ’Ć wĘ
17 ÉMlĎ o‘ tŇ uąČxĚ : hoĲĎhylĲČ bŇ lĆ x¡Ą =lJĎ śxČ xŔŁ ynĂ xČ yrăĄlĘ ÉhèĆ ’Ă MxĆ ląĆ hŇ xĎ BĳĄ zĘUĂ hČ

: ClkĲĄŇ ’Ň tŇŁ âl¿ MD¡Ď=lkĎŇ wĘ bŇ lĆ x¿Ą =lJĎ MkĳĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ SĘř omĲ lk¡ŇŁ BĘ MkĆŔ ytĄŇ răŁ dŇŁ lĘ

d, 2 ůrmŁ ’Ň lĄ È l’Ą rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć rBĄÂ DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ sŘ2

hŇ nĎ yWĳĆ ‘ĎtĲĄŇ âlă rS¡Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ tŇ wăŁ YĘ mĂ É lJŁ mĂ ÉhgĎŇgĎŇSĘ bĂŇ ’TąĎ xĹtĲĆŇ =yJĂ SpĆŇ nĆę
3 M‘ĳĎhĎ tŇ măČ SĘ ’Č lĘ ’T¡Ď xĹyĲĆ xČ ySËĂ UĎ hČ NhÌĄ JŁ hČ M’ăĂ : hŇ eĎhĲĄ mĄ tŇ x¡Č ’Č mĲĄ hŇ WĎě ‘Ď wĘ

ho¡ĎhylĲČ MymËĂ êĎ rq¿ĎBĎ =NBĆ rjăČ ’TĎÁ xĎ rSĆÄ ’Ğ žotŇ ’Ň FĎ xČ l‘ăČ bŇ yrĂÃ qĘ hĂ wĘ
4 hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ dŇ ‘¡Ąom lhĆ ’¿Ł xtČŇ jËĆ =l’Ć rjĎę hČ =tŇ ’Ć ’ybăĂŇ hĄ wĘ : tŇ ’Ň FĲĎ xČ lĘ

: hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ rj¡Ď hČ =tŇ ’Ć Tx¿Č SĎ wĘ rjĎŔ hČ S’Ň răŁ =l‘Č ÉodŇ yĎ=tŇ ’Ć ëŇ mąČ sĎ wĘ
5 : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł =l’Ć ot¡Ň ’Ł ’yb¿ĂŇ hĄ wĘ rjĳĎhČ MDăČmĂ xČ yS¡Ă UĎ hČ Nh¿Ą JŁ hČ xqËČlĎ wĘ
6 ynăĄpĘŇ lĂ ÉMymĂ ‘ĎjĘ ‘bČŇ SąĆ MDĎÁ hČ =NmĂ hŇ EĎÄhĂ wĘ MDĳĎBČ o‘¡BĎ YĘ ’Ć =tŇ ’Ć NhËĄ JŁ hČ lbÌČŇ TĎ wĘ
7 tŇ onřrĘqČ ţ=l‘Č MDĎÁ hČ =NmĂ NhĄÄ JŁ hČ žNtČŇ nĎ wĘ : SdĆŇ uĲŁ hČ tŇ kĆŇ r¿Ł jĎ yn¡ĄjĘ =tŇ ’Ć hoĎŔhyĘ

ű tŇ ’ăĄ wĘ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ BĘ rS¡Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂř ÉMyUĂ iČ hČ tŇ rĆTąŁ qĘ xBČÄ zĘmĂ
lhĆ ’¿Ł xtČŇ j¡Ć =rSĆ ’Ğ hŇ lĎŔ ‘Ł hĲĎ xBăČ zĘmĂ ÉdosyĘ=l’Ć ÉëjŁ SĘ yĂ rjĎę hČ MDăČ=lJĎ

8 ÉblĆ xĄÄ hČ =tŇ ’Ć CeUĳĆ mĂ MyrăĂyĎ tŇ ’Ň F¡Ď xČ hĲČ rj¿Č bŇ lĆ xËĄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ : dŇ ‘ĲĄom
9 Ét’Ąř wĘ : bŇ rĆuĲĆhČ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ bŇ lĆ xĄŔ hČ =lJĎ Ét’Ą wĘ bŇ rĆuĆŔ hČ =l‘Čř hŇ iăĆ kČŇ mĘ hĲČ

=tŇ ’Ć wĘ MylĳĂ sĎ JĘ hČ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ NhĆŔ ylĄ ‘Ğ rSăĆ ’Ğ ÉblĆ xĄÄ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ŁyŔlĎ JĘ hČ yêăĄSĘ
10 roè¡ mĂ MrČŔ Cy rSăĆ ’ĞJĲČ : hŇ eĎrĲĆysĂ yĘ tŇ oy¡lĎřJĘ hČ =l‘Č dŇ bĄŔ JĎ hČ =l‘Č ÉtrĆtĆÄ IŁ hČ
11 ro‘ą=tŇ ’Ć wĘ : hŇ lĲĎ ‘Ł hĲĎ xB¿Č zĘmĂ l‘¡Č NhĄŔ JŁ hČ ÉMrĎyTĂ qĘ hĂ wĘ MymĳĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ zăĆ

: oSĲ rĘpĂŇ C oB¡ rĘqĂ wĘ wy‘ĳĎrĎJĘ =l‘Č wĘ oS¡ ’Ň rŁ =l‘Č orŔ WĎ BĘ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉrjĎ hČ
12 =l’Ć ÉrohTĎ MoqąmĎ =l’Ć hŇ nĆÁxĞUĲČ lČ Ĳ ZCxÄ mĂ =l’Ć rjĎ hČ ţ=lJĎ =tŇ ’Ć ’yYăĂ ohwĘ

: PŇ rĲĄvĎ yĂ NSĆ D¡ĆhČ ëŇ pĆŇ S¿Ć =l‘Č S’ĳĄ BĎ MyY¡Ă ‘Ą=l‘Č otËŇ ’Ł PŇ r¿ČWĎ wĘ NSĆ DĆŔ hČ ëŇ pĆŇ SăĆ

13 CW‘Ď wĘţ lhĳĎ uĎ hČ yn¡Ąy‘ĄmĲĄ rbĎŔ DĎ MlăČ ‘Ę nĆwĘ CGŔ SĘ yĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ tŇ dąČŇ ‘Ğ=lJĎ M’ĂÄ wĘ
tx’
,yllhb Nk v.7 .d .’lm MkĆytĄobSĘ om yllhb ,ymlVwry Nk v.17 .‘"tw V"x Nkw hoĎhylČ xxyn ’"s v.16

’"s v.9 .‘"tw y"t ,’"t ,V"x ,d"dx Nkw =t’Ć ’"s v.8 .ynpl=rSĆ ’Ğ rybs v.7 .rsx tnŁ rĘqČ ymlVwry
.rsx tyŁlĎ JĘ hČ ymlVwry ,yllhb Nk v.9 .t’ăĄwĘ
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Éh‘ĎdĘŇ onĲ wĘ : CmSĲĄ ’Ď wĘ hŇ nĎ yW¡Ć ‘ĎtĲĄŇ =âl rS¿Ć ’Ğ hoËĎhyĘ tŇ wÌŁ YĘ mĂ =lJĎ mĂ tŇ xČÄ ’Č 14

ÉrqĎ BĎ =NBĆ rjąČ lhĎÁ uĎ hČ CbŇ yrĂÄ qĘ hĂ wĘ hĎ ylĳĆ‘Ď C’¡ TĘ xĲĎ rS¿Ć ’Ğ tŇ ’Ň FĎŔ xČ hĲČ
hŇ dÌĎŇ ‘ĄhĲĎ ynĄÄqĘ zĂ CkŇ mĘ sĲĎ wĘţ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł yn¡ĄpĘŇ lĂ otŔ ’Ł C’ybăĂŇ hĄ wĘ tŇ ’Ň FĎŔ xČ lĘ 15

yn¿ĄpĘŇ lĂ rj¡Ď hČ =tŇ ’Ć Tř x¿Č SĎ wĘ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ rj¡Ď hČ S’Ň r¿Ł =l‘Č MhËĆ ydĄŇ yĘ=tŇ ’Ć
lbÌČŇ TĎ wĘ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¡Ł =l’Ć rjĳĎhČ MDăČmĂ xČ yS¡Ă UĎ hČ Nh¿Ą JŁ hČ ’ybËĂŇ hĄ wĘ : hoĲĎhyĘ 16, 17

yn¡ĄjĘ ÍtŇ ’Ć hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉMymĂ ‘ĎjĘ ‘bČŇ SąĆ hŇ EĎÂhĂ wĘ MDĳĎhČ =NmĂ śo‘¡BĎ YĘ ’Ć NhËĄ JŁ hČ
hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉrSĆ ’Ğ xČ BĄę zĘUĂ hČ tŇ năŁ rĘř qČ =l‘Č ű NêăĄ yĂ MDĎÂhČ =NmĂř C : tŇ kĆŇ rĲŁ jĎ hČ 18

hŇ lĎŔ ‘Ł hĲĎ xBăČ zĘmĂ ÉdosyĘ=l’Ć ÉëjŁ SĘ yĂ MDĎę hČ =lJĎ tŇ ’ăĄř wĘ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ BĘ rS¡Ć ’Ğ
ryT¡Ă qĘ hĂ wĘ CeUĳĆ mĂ MyrăĂyĎ oB¡ lĘ xĆ =lJĎ tŇ ’¿Ą wĘ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł xtČŇ j¡Ć =rSĆ ’Ğ 19

oQĳ =hŇ WĆ ‘ĞyĲČ NJ¡Ą tŇ ’Ň FĎŔ xČ hĲČ rpăČŇ lĘ ÉhWĎ ‘Ď rSąĆ ’ĞJĲČ rjĎŔ lČ hŇ WăĎ ‘Ď wĘ : hŇ xĎ BĲĄ zĘUĂ hČ 20

ÉZCxmĂ =l’Ć rjĎę hČ =tŇ ’Ć ’yYăĂ ohwĘ : MhĲĆ lĎ xl¿Č sĘ nĂ wĘ Nh¡Ą JŁ hČ MhËĆ lĄ ‘Ğ rjÌĆkĂŇ wĘ 21

tŇ ’Ň F¿Č xČ NoSĳ ’Ň rĂhĲĎ rjăĎ hČ tŇ ’¡Ą PŇ rČŔ WĎ rSăĆ ’ĞJĲČ otŔ ’Ł PŇ răČWĎ wĘ hŇ nĆŔ xĞUĲČ lČ Ĳ
: ’ChĲ lh¡Ď uĎ hČ

rSÌĆ ’Ğ wyhĎÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ žtwŁ YĘ mĂ =lJĎ mĂ tŇ xăČ ’Č hŇ WĎÃ ‘Ď wĘ ’TĳĎ xĹyĲĆ ’yW¡Ă nĎ rS¿Ć ’Ğ 22

’T¡Ď xĎ rS¿Ć ’Ğ otŔ ’Ň FĎ xČ ÉwylĎ ’Ą ‘dąČŇ ohÍo’Ĳ : MSĲĄ ’Ď wĘ hŇ g¡ĎŇgĎŇSĘ BĂ hŇ nĎ yWËĆ ‘ĎtĲĄŇ =âl 23

ÉodŇ yĎ ëŇ mąČ sĎ wĘ : MymĲĂ êĎ rk¿ĎŇ zĎ MyE¡Ă‘Ă ry‘¿ĂWĘ onËBĎ rĘqĎ =tŇ ’Ć ’ybÌĂŇ hĄ wĘ HBĳĎ 24

hŇ l¡Ď ‘Ł hĲĎ =tŇ ’Ć Tř x¿Č SĘ yĂ=rSĆ ’Ğ MoqËmĘ BĂ otŔ ’Ł TxăČ SĎ wĘ ry‘ĂŔ vĎ hČ S’Ň răŁ =l‘Č
o‘Ŕ BĎ YĘ ’Ć BĘ Ét’Ň FĎ xČ hĲČ MDąČmĂ NhĄÁ JŁ hČ xqČÄ lĎ wĘ : ’ChĲ tŇ ’Ň F¡Ď xČ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ 25

xB¿Č zĘmĂ dŇ os¡ yĘ=l’Ć ëŇ jŔŁ SĘ yĂ omă DĎ=tŇ ’Ć wĘ hŇ lĳĎ ‘Ł hĲĎ xBăČ zĘmĂ tŇ n¡Ł rĘqČ =l‘Č NtČě nĎ wĘ
MymĳĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ zăĆ bŇ lĆ x¡Ą JĘ hŇ xĎ BĄŔ zĘUĂ hČ ryTăĂ qĘ yČ ÉoBlĘ xĆ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ : hŇ lĲĎ ‘Ł hĲĎ 26

: olĲ xl¿Č sĘ nĂ wĘ ot¡Ň ’Ň FĎ xČ mĲĄ NhËĄ JŁ hČ wylÌĎ ‘Ď rjĆÄ kĂŇ wĘ
tŇ xČÄ ’Č HtĎŇ ŁW‘ĞBĲČ ţ ZrĆ’ĳĎhĎ M‘ăČmĄ hŇ g¡ĎŇgĎŇSĘ bĂŇ ’T¿Ď xĹêĲĆ tŇ xËČ ’Č SpĆŇ nÌĆ=M’Ă wĘ 27

ot¡Ň ’Ň FĎ xČ wylĎŔ ’Ą ‘dăČŇ oh śo’ť : MSĲĄ ’Ď wĘ hŇ nĎ yW¡Ć ‘ĎtĲĄŇ =âl rS¿Ć ’Ğ hoËĎhyĘ tŇ wÌŁ YĘ UĂ mĂ 28

=l‘Č hŇ bĎŔ qĄ nĘ hŇ măĎ ymĂ êĘ ÉMyEĂ‘Ă tŇ rąČy‘Ă WĘ onÁBĎ rĘqĎ ’ybĂÄ hĄ wĘ ’TĳĎ xĎ rSăĆ ’Ğ
ÉTxČ SĎ wĘ tŇ ’Ň FĳĎ xČ hĲČ S’Ň răŁ l‘¡Č odŔ yĎ=tŇ ’Ć ÉëmČ sĎ wĘ : ’TĲĎ xĎ rS¿Ć ’Ğ ot¡Ň ’Ň FĎ xČ 29

t’Txh=t’
Nyy‘ : V"x Nk +wgw ‘bV Mdh Nm hEĎhĂ wĘ MDĎBČ w‘bY’ l"Y v.17 .s"tw ‘"t Nk CTxĞSĎ wĘ = TĚxĞSĎ wĘ l"Y v.15

ymlVwry ,yllhb Nk v.18 .’y‘gb =NmĲĂ C n"b ,’"b Nk v.18 .y n¿ĄjĘ t’¡Ą yllhb v.17 .+w qwsp ly‘l
.‘"tw V"x Nk CTxĞSĘ yĂ l"Y v.24 .‘"t Nk ‘dČonwĘ l"Y v.23 .=t’ĆwĘ ’"s yqwbnzb Nk v.18 .’lm tonrĘqČ

.‘"t Nk ‘dČonwĘ l"Y v.28
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30 NtČě nĎ wĘ o‘Ŕ BĎ YĘ ’Ć BĘ ÉHmĎ DĎmĂ NhąĄ JŁ hČ xqČÄ lĎ wĘ : hŇ lĲĎ ‘Ł hĲĎ Moq¡ mĘ BĂ tŇ ’Ň FĎŔ xČ hăČ =tŇ ’Ć
: xČ BĲĄ zĘUĂ hČ dŇ os¡ yĘ=l’Ć ëŇ jŔŁ SĘ yĂ HmăĎ DĎ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ hŇ lĳĎ ‘Ł hĲĎ xBăČ zĘmĂ tŇ n¡Ł rĘqČ =l‘Č

31 ůMymĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ zăĆ l‘ăČmĄ ÈblĆ xĄ rsăČ Ch rSĆÄ ’ĞJĲČ rysĂę yĎ HBăĎ lĘ xĆ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ
Nh¡Ą JŁ hČ wylËĎ ‘Ď rj¿ĆkĂŇ wĘ hoĳĎhylĲČ xČ x¡Ł ynĂ xČ yr¿ĄlĘ hŇ xĎ BĄŔ zĘUĂ hČ ÉNhĄ JŁ hČ ryTąĂ qĘ hĂ wĘ

: olĲ xl¿Č sĘ nĂ wĘ
32, 33 ÉëmČ sĎ wĘ : hŇ eĎ’ĲĆ ybĂŇ yĘ hŇ m¡Ď ymĂ tĘŇ hŇ b¿ĎŇ qĄ nĘ tŇ ’Ň FĳĎ xČ lĘ on¡BĎ rĘqĎ ’yb¿ĂŇ yĎ WbĆŇ JËĆ =M’Ă wĘ

Moqě mĘ BĂ tŇ ’Ň FĎŔ xČ lĘ ÉHtĎŇ ’Ł TxąČ SĎ wĘ tŇ ’Ň FĳĎ xČ hĲČ S’Ň răŁ l‘¡Č odŔ yĎ=tŇ ’Ć
34 o‘Ŕ BĎ YĘ ’Ć BĘ Ét’Ň FĎ xČ hĲČ MDąČmĂ NhĄÁ JŁ hČ xqČÄ lĎ wĘ : hŇ lĲĎ ‘Ł hĲĎ =tŇ ’Ć Tř x¡Č SĘ yĂ rS¿Ć ’Ğ

dŇ os¡ yĘ=l’Ć ëŇ jŔŁ SĘ yĂ HmăĎ DĎ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ hŇ lĳĎ ‘Ł hĲĎ xBăČ zĘmĂ tŇ n¡Ł rĘqČ =l‘Č NtČě nĎ wĘ
35 ÈbWĆ JĆ hČ =bŇ lĆ xĲĄ rs¿Č Cy rSĆÄ ’ĞJĲČ rysĂę yĎ HBăĎ lĘ xĆ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ : xČ BĲĄ zĘUĂ hČ

yèăĄ ’Ă l‘¡Č hŇ xĎ BĄŔ zĘUĂ hČ ÉMtĎŇ ’Ł NhąĄ JŁ hČ ryTĂÄ qĘ hĂ wĘ ůMymĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ EăĆmĂ
: olĲ xl¿Č sĘ nĂ wĘ ’T¡Ď xĎ =rSĆ ’Ğ ot¿Ň ’Ň FĎ xČ =l‘Č NhËĄ JŁ hČ wylÌĎ ‘Ď rjĆÄ kĂŇ wĘ hoĳĎhyĘ

h ‘dĳĎŇ yĎ o’ă hŇ ’¡Ď rĎ o’¿ dŇ ‘ĄŔ ’Chă wĘ hŇ lĎŔ ’Ď loqă Éh‘ĎmĘ SĲĎ wĘ ’TĎę xĹtĲĆŇ =yJĂ SpĆŇ năĆwĘ śsŘ3

2 ’m¡Ą TĎř rbăĎŇ DĎ=lkĎŇ BĘ È‘GČêĂ rSăĆ ’Ğ SpĆŇ nĆę o’ă : onĲ wŁ ‘Ğ ’W¿Ď nĎ wĘ dŇ yG¡ĂyČ ’ol¿ =M’Ă
tŇ l¡Č bĘŇ nĂ BĘ o’ě hŇ ’ĎŔ mĄ TĘ hŇ măĎ hĄ BĘ ÉtlČ bĘŇ nĂ BĘ o’ť hŇ ’Ďę mĄ TĘ hŇ IĎÁxČ tŇ lČÄbĘŇ nĂ bĘŇ žo’

3 tŇ ’ăČ mĘ TĚ BĘ É‘GČ yĂ ykąĂŇ o’ă : MSĲĄ ’Ď wĘ ’m¡Ą TĎ ’Ch¿ wĘ CeUĆŔ mĂ MlăČ ‘Ę nĆwĘ ’mĳĄ TĎ ZrĆSăĆ
‘d¡ČŇ yĎ ’Ch¿ wĘ CeUĆŔ mĂ MlăČ ‘Ę nĆwĘ HBĳĎ ’m¡Ď TĘ yĂ rS¿Ć ’Ğ otŔ ’Ď mĘ TĚ É lkŇŁ lĘ MdĎŔ ’Ď

4 bŇ yTĂę yhĄ lĘ o’ă ű ‘răČhĎ lĘ MyĂtČÁ pĎŇ WĘ bĂŇ ’FĄÄ bČŇ lĘ ž‘bČŇ èĎ tĂŇ yJăĂ SpĆŇ nĆÃ o’ă : MSĲĄ ’Ď wĘ
‘d¿ČŇ yĎ=’ChĲ wĘ CeUĳĆ mĂ MlăČ ‘Ę nĆwĘ hŇ ‘¡ĎbĚŇ SĘ BĂ MdËĎŇ ’Ď hĲĎ ’FÌĄ bČŇ yĘ rSĆÄ ’Ğ lkŇŁ lĘ ţ

5 hŇ DĎŔ wČtĘŇ hĂÄ wĘ hŇ QĆ ’ĳĄ mĄ tŇ xăČ ’Č lĘ MS¡Č ’Ęř yĆ=ykĲĂŇ hŇ y¿ĎhĎ wĘ : hŇ QĆ ’ĲĄ mĄ tŇ x¿Č ’Č lĘ MS¡Ą ’Ď wĘ
6 rSĆÄ ’Ğ žotŇ ’Ň FĎ xČ l‘ăČ hoĎÃhylĲČ omă SĎ ’Ğ=tŇ ’Ć ’ybăĂŇ hĄ wĘ : hĎ ylĲĆ ‘Ď ’T¡Ď xĎ rS¿Ć ’Ğ

rj¿ĆkĂŇ wĘ tŇ ’Ň FĳĎ xČ lĘ MyE¡Ă‘Ă tŇ r¿Čy‘Ă WĘ =o’Ĳ hŇ BËĎ WĘ JĂ N’Ň ~¿Ł hČř =NmĂ hŇ bĎÄ qĄ nĘ ’TĎÁ xĎ
7 ’ybĂÄ hĄ wĘ ůhWĆ yDăĄ ÈodŇ yĎ ‘Č yGăĂtČŇ âlÄ=M’Ă wĘ : otĲŇ ’Ň FĎ xČ mĲĄ Nh¡Ą JŁ hČ wylËĎ ‘Ď

hoĳĎhylĲČ hŇ n¡Ď oy=ynĲĄbĘŇ yn¿ĄSĘ =o’Ĳ MyrËĂtŇŁ yê¿ĄSĘ ’TĎę xĎ rSăĆ ’Ğ omÁ SĎ ’Ğ=tŇ ’Ć
8 bŇ yrËĂqĘ hĂ wĘ NhĄŔ JŁ hČ =l’Ć ÉMtĎŇ ’Ł ’ybąĂŇ hĄ wĘ : hŇ lĲĎ ‘Ł lĘ dŇ x¿Ď ’Ć wĘ tŇ ’Ň F¡Ď xČ lĘ dŇ x¿Ď ’Ć

rV’=t’
qwsp Nmql Nyy‘ : ‘dČyĎ l"n v.2 .rds N’k Ny’ ’"sb v.1 .h .‘"tw V"x Nk CTxĞSĘ yĂ = TĚxĞSĘ yĂ l"Y v.33

.N’YÌh=Nm ’"s v.6 .’"d Nkw MV’ĹyĆ yqwbnzb v.5 .+g
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âl¿ wĘ oj¡ rĘ‘Ď lCU¿ mĂ oSË ’Ň rŁ =tŇ ’Ć qlÌČ mĎ C hŇ nĳĎ oS’Ň rĲĂ tŇ ’Ň F¡Ď xČ lĲČ rS¿Ć ’Ğ=tŇ ’Ć
MDĎŔ BČ r’ăĎ SĘ eĂ hČ wĘ xČ BĄŔ zĘUĂ hČ ryqăĂ=l‘Č Ét’Ň FĎ xČ hĲČ MDąČmĂ hŇ EĎÂhĂ wĘ : lyDĲĂbĘŇ yČ 9

hŇ l¡Ď ‘Ł hŇ W¿Ć ‘ĞyĲČ ynËĂèĄ hČ =tŇ ’Ć wĘ : ’ChĲ tŇ ’Ň F¡Ď xČ xČ BĳĄ zĘUĂ hČ dŇ osă yĘ=l’Ć hŇ Y¡ĄUĎ yĂ 10

: olĲ xl¿Č sĘ nĂ wĘ ’T¡Ď xĎ =rSĆ ’Ğ ot¿Ň ’Ň FĎ xČ mĲĄ NhËĄ JŁ hČ wylÌĎ ‘Ď rjĆÄ kĂŇ wĘ TjĳĎ SĘ UĂ JČ
ynăĄSĘ lĂ Èo’ MyrĂę tŇŁ yêăĄSĘ lĂ odÁ yĎ gŇ yvĂÄ tČŇ žâl=M’Ă wĘ 11

tŇ lĆ s¡Ł hŇ pËĎŇ ’Ą hĲĎ tŇ rÌĂyWĂ ‘Ğ ’TĎę xĎ rSăĆ ’Ğ onÁBĎ rĘqĎ =tŇ ’Ć ’ybĂÄ hĄ wĘ ůhnĎ oy=ynĲĄbĘŇ
tŇ ’Ň F¡Ď xČ yJ¿Ă hŇ nĎŔ bŇŁ lĘ ÉhĎ ylĆÄ‘Ď NêąĄ yĂ=âlĲ wĘ NmĆ SĆę hĎ ylĆÁ‘Ď MyWĂÄ yĎ=âlĲ tŇ ’Ň FĳĎ xČ lĘ
oYÁ mĘ qĚ ’olÄmĘ hŇ eĎUĆ mĂ ţ ű NhăĄ JŁ hČ ZmăČ qĎ wĘ ůNhĄ JŁ hČ =l’Ć ÈH’Ď ybĂŇ hĹwĲĆ : ’whĲĂř 12

: ’whĲĂř tŇ ’Ň F¡Ď xČ hoĳĎhyĘ yèăĄ ’Ă l‘¡Č hŇ xĎ BĄŔ zĘUĂ hČ ryTăĂ qĘ hĂ wĘ ÉHtĎŇ rĎJĲĎ zĘ’Č =tŇ ’Ć
xlăČ sĘ nĂ wĘ hŇ QĆ ’¡Ą mĄ tŇ x¿Č ’Č mĲĄ ’TËĎ xĎ =rSĆ ’Ğ otÌŇ ’Ň FĎ xČ =l‘Č NhĄÁ JŁ hČ wylĎÄ‘Ď žrjĆ kĂŇ wĘ 13

hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ : hŇ xĲĎ nĘ UĂ JČ Nh¡Ą JŁ lČ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ wĘ olĳ 14

hoĳĎhyĘ yS¡Ą dĘŇ uĎ mĂ hŇ gĎŔ gĎŇSĘ BĂ Éh’Ď TĘ xĲĎ wĘ l‘ČmČŔ l‘ăŁ mĘ tĂŇ =yJĲĂ SpĆŇ nĆ ť : rmĲŁ ’Ň QĄ 15

=PŇ sĆ JĲĆ ìËŇ JĘ rĘ‘ĆBĘ N’Ň ~ęŁ hČ =NmĂ MymăĂ êĎ lyĂ’ÌČ hoĎÁhylĲČ omÄ SĎ ’Ğ=tŇ ’Ć ž’ybĂŇ hĄ wĘ
SdĆŇ uÁŁ hČ =NmĂ ’TĎÄ xĎ žrSĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ wĘ : MSĲĎ ’Ď lĘ SdĆŇ u¡Ł hČ =lqĆSĲĆ BĘ Myl¿Ă qĎ SĘ 16

rj¿ĄkČŇ yĘ NhĄę JŁ hČ wĘ NhĳĄ JŁ lČ ot¡Ň ’Ł Nt¿ČŇ nĎ wĘ wylĎŔ ‘Ď PŇ ăĄsoy ÉotŇ SĂ ymĲĂ xĞ=tŇ ’Ć wĘ MQĄęSČ yĘ
: olĲ xl¿Č sĘ nĂ wĘ MS¡Ď ’Ď hĲĎ ly’¿ĄBĘ wylËĎ ‘Ď

rS¡Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ tŇ wăŁ YĘ mĂ =lJĎ mĂ ÉtxČ ’Č hŇ tĎę WĘ ‘ĲĎwĘ ’TĎŔ xĹtĲĆŇ yJăĂ ÉSpĆŇ nĆÄ=M’Ă wĘ 17

MymÌĂ êĎ lyĂ’ăČ ’ybĂŇ hĄ wĘţ : onĲ wŁ ‘Ğ ’W¿Ď nĎ wĘ MS¡Ą ’Ď wĘ ‘d¿ČŇ yĎ=âlĲ wĘ hŇ nĎ yWĳĆ ‘ĎtĲĄŇ śâlă 18

l‘ăČ NhĄÁ JŁ hČ wylĎÄ‘Ď žrjĆ kĂŇ wĘ NhĳĄ JŁ hČ =l’Ć MS¡Ď ’Ď lĘ ì¿Ň JĘ rĘ‘ĆBĘ N’Ň ~ËŁ hČ =NmĂ
MS¿Ł ’Ď ’Chĳ MS¡Ď ’Ď : olĲ xl¿Č sĘ nĂ wĘ ‘d¡ČŇ yĎ=âlĲ ’Ch¿ wĘ gŇgËĎŇSĎ =rSĆ ’Ğ otÌŇ gĎŇgĘŇSĂ 19

: hoĲĎhylĲČ MS¡Č ’Ď
l‘Čm¡Č hŇ l¿Ď ‘ĞmĲĎ C ’TĎŔ xĹtĲĆŇ yJăĂ SpĆŇ nĆ ť : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 20, 21

o’¡ lzĄŔgĎŇbĘŇ o’ă ÉdyĎ tŇ mĆř CWą tĘŇ bĂŇ =o’Ĳ Nodę uĎř pĂŇ BĘ otÁ ymĂ ‘ĞBĲČ SxĄÄ kĂŇ wĘ hoĳĎhyBĲČ
rqĆSĳĎ =l‘Č ‘BăČ SĘ nĂ wĘ HB¡Ď SxĆ k¿ĂŇ wĘ hŇ dËĎŇ bĄŇ ’Ğ ’YÌĎ mĎ =o’Ĳ : otĲŇ ymĂ ‘Ğ=tŇ ’Ć qS¿Č ‘Ď 22

ÈhyĎhĎ wĘ : hŇ eĎhĲĄ bĎŇ ’T¿Ł xĞlĲČ Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ hŇ W¿Ć ‘ĞyĲČ=rSĆ ’Ğ lJËŁ mĂ tŇ xČę ’Č =l‘Č 23

ÉqSĆ ‘Ł hĎ =tŇ ’Ć o’ą lzĎęGĎ rSăĆ ’Ğ hŇ lĎÁ zĄGĘ hČ =tŇ ’Ć bŇ ySĂÄ hĄ wĘ ůMSĄ ’Ď wĘ ’TăĎ xĹyĲĆ=yJĂ
rV’
.=âl ’"s v.17 .yrqw bytk ’yhĂ ’"sb ,yrq ’yhĂ v.12 .yrqw bytk ’yhĂ ’"sb ,yrq ’yhĂ v.11

.xtpb tmČwVtb yllhb v.21 .rsx NdŁ uĎpĂ BĘ ’"s v.21 .rds N’k Vy ’"sb v.20
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hŇ d¡ĎŇ bĄŇ ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć o’¿ oêĳ’Ă dŇ q¡ČpĘŇ hĎ rS¿Ć ’Ğ NodŔ uĎ jĂ hČ =tŇ ’Ć o’ť qSĎŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ
24 ÉotŇ ’Ł MQąČ SĂ wĘ ůrqĆèĆ lČ ÈwylĎ ‘Ď ‘băČŇ èĎ yĂ=rSĆ ’Ğř lJÂŁ mĂ o’ţ : ’YĲĎ mĎ rS¿Ć ’Ğ

: otĲŇ mĎ SĘ ’Č Moy¿BĘ Cen¡ĆêĘ yĂ olË ’Ch¿ rSĆÄ ’ĞlĲČ wylĳĎ ‘Ď PŇ ăĄsyŁ wyt¡ĎŇ SĂř mĲĂ xĞ wĲČ oSŔ ’Ň rŁ BĘ
25 MS¡Ď ’Ď lĘ ì¿Ň JĘ rĘ‘ĆBĘ N’Ň ~ËŁ hČ =NmĂ MymÌĂ êĎ lyĂ’ăČ hoĳĎhylĲČ ’yb¡ĂŇ yĎ om¿ SĎ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ
26 tŇ xËČ ’Č =l‘Č olĳ xlăČ sĘ nĂ wĘ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ NhËĄ JŁ hČ wylÌĎ ‘Ď rjĆÄ kĂŇ wĘ : NhĲĄ JŁ hČ =l’Ć

: HbĲĎŇ hŇ m¿Ď SĘ ’Č lĘ hŇ W¡Ć ‘ĞyĲČ=rSĲĆ ’Ğ lJ¿Ł mĂ
rmŔŁ ’Ň lĄ wynăĎBĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉNrŁ hĞ’ĲČ =tŇ ’ĲĆ wYąČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČw, 2 +p2

=lJĎ xČ BąĄ zĘUĂ hČ =l‘Č hŇ dĎÄ qĘ omĲř ž l‘Č hŇ lĎÃ ‘Ł hĲĎ ’whăĂ hŇ lĳĎ ‘Ł hĲĎ tŇ r¡Čoê tŇ ’Ň z¿Ł
3 oDămĂ NhĄÁ JŁ hČ SbČÄ lĎ wĘ : oBĲ dŇ qČ Cê¿ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ S’¿Ą wĘ rqĆBŔŁ hČ =dŇ ‘Č ÉhlĎ yĘQČÄhČ

rSĆÄ ’Ğ NSĆ DĆę hČ =tŇ ’Ć MyrăĂhĄ wĘ ůorWĎ BĘ =l‘Č SBăČ lĘ yĂ ÈdbČŇ =ysĄ nĘ kĘŇ mĂř C dŇ bČę
4 ÉTSČ pĎŇ C : xČ BĲĄ zĘUĂ hČ lYĆ’¡Ą omě WĎ wĘ xČ BĳĄ zĘUĂ hČ =l‘Č hŇ l¡Ď ‘Ł hĲĎ =tŇ ’Ć S’ËĄ hĎ lk¿ČŇ ’Ň êŁ

ZCxă mĂ =l’Ć ÉNSĆ DĆÄ hČ =tŇ ’Ć ’yYąĂ ohwĘ MyrĳĂxĄ ’Ğ MydăĂŇ gĎŇBĘ Sb¡ČŇ lĎ wĘ wydĎŔ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć
5 âlă ÉoB=dŇ qČ CêĲ xČ BąĄ zĘUĂ hČ =l‘Č S’ĄÄ hĎ wĘ : rohĲ TĎ Moq¡ mĎ =l’Ć hŇ nĆŔ xĞUĲČ lČ Ĳ

ÉhĎ ylĆÄ‘Ď ëŇ rąČ‘Ď wĘ rqĆBĳŁ BČ rqĆBăŁ BČ MyY¡Ă ‘Ą NhËĄ JŁ hČ hĎ ylÌĆ‘Ď r‘ĄÄ bĂŇ C hŇ BĆŔ kĘŇ tĂŇ
6 =l‘Č dŇ q¿ČCê dŇ ymËĂ êĎ S’Ąę : MymĲĂ lĎ èĘ hČ yb¿ĄŇ lĘ xĆ hĎ yl¡Ć ‘Ď ryT¿Ă qĘ hĂ wĘ hŇ lĎŔ ‘Ł hĲĎ
7 bŇ rĄÄ qĘ hČ hŇ xĳĎ nĘ UĂ hČ tŇ r¡Čoê tŇ ’Ň z¿Ł wĘ : hŇ BĲĆ kĘŇ tĂŇ âl¿ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ
8 CeřUĆÁ mĂ MyrĂÄ hĄ wĘ : xČ BĲĄ zĘUĂ hČ yn¡ĄjĘ =l’Ć hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉNrŁ hĞ’ĲČ =ynĲĄBĘ HtąĎŇ ’Ł

=l‘Č rS¡Ć ’Ğ hŇ nĎŔ bŇŁ QĘ hČ =lJĎ Ét’Ą wĘ HnĎŔ mĘ èČ mĂ C ÉhxĎ nĘ UĂ hČ tŇ lĆ iąŁ mĂ oYę mĘ qĚBĘ
9 tŇ rĆtăĆŇ oehČ wĘ : hoĲĎhylĲČ Ht¡ĎŇ rĎJĲĎ zĘ’Č xČ xËŁ ynĂ xČ yrÌĄ śxČ BĄę zĘUĂ hČ ryTăĂ qĘ hĂ wĘ hŇ xĳĎ nĘ UĂ hČ

rY¿Č xĞBĲČ SdŔŁ qĎ Moqă mĎ BĘ É lkĄŇ ’Ď êĲĄ tŇ o~ą mČ wynĳĎbĎŇ C NrăŁ hĞ’ĲČ Cl¡ kĘŇ ’Ň yĲŁ hŇ eĎUĆŔ mĂ
10 yřèĳĎ ’Ă mĲĄ Ht¡ĎŇ ’Ł yêĂ t¿ČŇ nĎ MqËĎlĘ xĆ ZmĄŔ xĎ ÉhpĆŇ ’Ď tĲĄŇ âlą : hĎ ClĲ kĘŇ ’Ň yĲŁ dŇ ‘¡Ąom=lhĆ ’ĲŁ
11 ÉNrŁ hĞ’ĲČ ynąĄbĘŇ BĂ rkĎÂ zĎ=lJĎ : MSĲĎ ’Ď kĲĎŇ wĘ tŇ ’Ň F¡Ď xČ JĲČ ’whĂŔ ÉMySĂ dĎŇ qĲĎ SdĆŇ qąŁ

hnlk’y
MV v.26 .V"xw w"d ,b"d Nkw otSĂ mĂ xĞwČ ’"s v.24 .NyVbw Pl’b ’y‘gb rSĲĆ ’ĲĞ n"b ,’"b Nk v.24

’Txt=yk Vpn ,[1:1] hVm l’ ’rqyw ,yYxw +b Myrdsw .’"yq Myqwspw .l’w‘d [1:1—5:26] hVrph
twytw’w .gŁ‘Ł w tw’m VVw Pl’ Mylmw .[5:1] rds yYx hVrph Pws d‘ ’Txt=yk Vpnw Nmw ,[4:1] hggVb
Pl’b ’y‘gb rSĲĆ ’ĞĲ N"b ,‘bVy M‘ =rSĆ ’Ğ PTwx ’"b ,[5:24] ‘bVy=rSĆ ’Ğ +’ Pwlxw .bŁ kŁ w Myt’mw Mypl’ tVV
rm’ hk hrTph v.1 .w .=l‘ĲČ rpwV ’lb ,[4:35] wt’Tx=l‘ĲČ Nhkh wyl‘ rpkw spwlx ’lbw .NyVb ’y‘gw
’lb ysnkmĂ C n"b ’y‘gb ysnkmĲĂ C ’"b ’"n v.3 .’ry‘z +m v.2 .g"k qwsp +T d‘ ’"k qwsp +z hymryb +h
V"x Nk +wgw xyr hèĄ ’Ă hxĎBĄ zĘUĂ hČ l"Y v.8 .V"x Nkw yrqw bytk hnĎUĆmĂ ’"sb ,heĎUĆmĂ rybs v.8 .’y‘g
,V"x ,y"k Myrps tYqmb Nk hoĎhyĘ yè’m = +y +è’m = yS’m l"Y v.10 .+T +bw ,+T +’ ly‘l Nyy‘ : ‘"tw

.’"y qwsp Nmql Nyy‘ : r"tw ‘"t
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Mh¡Ć BĎ ‘G¿Č yĂ=rSĆ ’Ğ lJËŁ hoĳĎhyĘ yè¡Ą ’Ă mĲĄ MkĆŔ ytĄŇ răŁ dŇŁ lĘ ÉMlĎ o‘=qxĎ hŇ eĎlĆŔ kĘŇ ’Ň yĲŁ
: SDĲĎqĘ yĂ

sŘ4 =rSĆ ’Ğ wynĎÁbĎŇ C NrÄŁ hĞ’ĲČ žNBČ rĘqĎ hŇ zĆÃ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 12, 13

hŇ x¡Ď nĘ mĂ tŇ lĆ sËŁ hŇ p¿ĎŇ ’Ą hĲĎ tŇ rĂÄ yWĂ ‘Ğ otŔ ’Ł xSăČ UĎ hĂ ÉMoyBĘ hoĎęhylĲČ CbŇ yrăĂqĘ yČ
NmĆ èËĆ BČ tŇ bČę xĞmĲČ =l‘ĲČ : bŇ rĆ‘ĲĎBĎ Ht¡ĎŇ yYĂ xĞmĲČ C rqĆBŔŁ BČ HtăĎŇ yYĂ xĞmĲČ dŇ ymĳĂ êĎ 14

xČ x¡Ł ynĂ =xČ yrĲĄ bŇ yr¿ĂqĘ êČ MyêĂŔ jĂ tŇ xăČ nĘ mĂ ÉynĄypĂŇ êĲĚ hŇ eĎ’ĳĆybĂŇ êĘ tŇ kĆŇ BăĆ rĘmĚ hŇ W¡Ć ‘ĎêĲĄ
MlĎě o‘=qxĎ HtĳĎŇ ’Ł hŇ WăĆ ‘ĞyĲČ wyn¡ĎBĎ mĂ wyêËĎxĘ êČ xČ ySÌĂ UĎ hČ NhĄÄ JŁ hČ wĘ : hoĲĎhylĲČ 15

: lkĲĄŇ ’Ď tĲĄŇ âl¿ hŇ y¡ĆhĘ êĲĂ lyl¿Ă JĎ NhËĄ JŁ tŇ x¿Č nĘ mĂ =lkĎŇ wĘ : rTĲĎ qĘ êĎ lyl¿Ă JĎ ho¡ĎhylĲČ 16

wynăĎBĎ =l’Ć wĘ ÉNrŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ rBąĄDČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 17, 18

TxąĄ èĎ êĂ hŇ lĎÁ‘Ł hĲĎ TxĄÄ èĎ êĂ žrSĆ ’Ğ MoqÃ mĘ BĂ tŇ ’Ň FĳĎ xČ hĲČ tŇ r¡Čoê tŇ ’Ň z¿Ł rmŔŁ ’Ň lĄ
’F¿Ą xČ mĘř hĲČ NhËĄ JŁ hČ : ’whĲĂ MyS¡Ă dĎŇ qĲĎ SdĆŇ q¿Ł hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ Ét’Ň FĎ xČ hĲČ 19

lJËŁ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł rY¡Č xĞBĲČ lkĄŔ ’Ď êĲĄ ÉSdŇŁ qĎ MoqąmĎ BĘ hŇ eĎlĳĆkĘŇ ’Ň yĲŁ Ht¡ĎŇ ’Ł 20

ÉrSĆ ’Ğ dŇ gĆŇBĆŔ hČ =l‘Č ÉHmĎ DĎmĂ hŇ EąĆyĂ rSĆÄ ’Ğ wĲČ SDĳĎqĘ yĂ Hr¡ĎWĎ bĘŇ BĂ ‘G¿Č yĂ=rSĆ ’Ğ
oB¡ =lèČ bĚŇ êĘ rS¿Ć ’Ğ WrĆxËĆ=ylĂ kĘŇ C : SdĲŇŁ qĎ Moq¿ mĎ BĘ sB¡Ą kČŇ êĘ hĎ ylĆŔ ‘Ď hŇ EăĆyĂ 21

rk¿ĎŇ zĎ=lJĎ : MyĂUĲĎ BČ PŇ F¡Č SĚ wĘ qr¿ČmŁ C hŇ lĎ èĎŔ BĚ ÉtSĆ xÄŁ nĘ yląĂ kĘŇ BĂ =M’Ă wĘ rbĳĄŇ èĎ yĂ 22

’bĎÄ Cy žrSĆ ’Ğ tŇ ’Ň FĎÃ xČ =lkĎŇ wĘ : ’whĲĂ MyS¡Ă dĎŇ qĲĎ SdĆŇ q¿Ł HtĳĎŇ ’Ł lkăČŇ ’Ň yŁ Myn¡ĂhĞJĲŁ BČ 23

: PŇ rĲĄvĎ êĂ S’¡Ą BĎ lkĳĄŇ ’Ď tĲĄŇ âlă SdĆŇ u¡Ł BČ rj¿ĄkČŇ lĘ dŇ ‘ËĄom lhĆ ’ÌŁ =l’Ć HmĎÁ DĎmĂ

ÉCTxĞSĘ yĂ rSąĆ ’Ğ Moqę mĘ BĂ : ’ChĲ MyS¡Ă dĎŇ qĲĎ SdĆŇ q¿Ł MSĳĎ ’Ď hĲĎ tŇ r¡Čoê tŇ ’Ň z¿Ł wĘ z, 2

xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =l‘Č qr¿Ł zĘyĂ omË DĎ=tŇ ’Ć wĘ MSĳĎ ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć CT¡ xĞSĘ yĂ hŇ lĎŔ ‘Ł hăĎ =tŇ ’Ć
bŇ lĆ x¡Ą hČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ yĎŔlĘ ’Č hĲĎ tŇ ’Ą ť CeUĳĆ mĂ bŇ yrăĂqĘ yČ oB¡ lĘ xĆ =lJĎ śtŇ ’¿Ą wĘ : bŇ ybĲĂŇ sĎ 3

rSăĆ ’Ğ ÉblĆ xĄÄ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ŁyŔlĎřJĘ hČ yêăĄSĘ Ét’Ą wĘ : bŇ rĆuĲĆhČ =tŇ ’Ć hŇ i¿Ć kČŇ mĘ hĲČ 4

tŇ y¡Ł lĎ JĘ hČ =l‘Č dŇ bĄŔ JĎ hČ =l‘Č ÉtrĆtĆÄ IŁ hČ =tŇ ’Ć wĘ MylĳĂ sĎ JĘ hČ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ NhĆŔ ylĄ ‘Ğ
MS¡Ď ’Ď hoĳĎhylĲČ hŇ è¡Ć ’Ă hŇ xĎ BĄŔ zĘUĂ hČ ÉNhĄ JŁ hČ MtąĎŇ ’Ł ryTĂÄ qĘ hĂ wĘ : hŇ eĎrĲĆysĂ yĘ 5

SdĆŇ q¿Ł lkĄŔ ’Ď yĲĄ ÉSodŇ qĎř MoqąmĎ BĘ CelĳĆ kĘŇ ’Ň yĲŁ Myn¡ĂhĞJĲŁ BČ rk¿ĎŇ zĎ=lJĎ : ’ChĲ 6

MyVdq
,’"d Nkw lk=t’ĆwĘ ’"s ,w"Tdw h"dx ,d"dx ,y"k Myrps bwrb Nk v.3 .z .’TxmĞhČ yllhb ,hgwmb Nk v.19

.rsx SdŁ qĎ yllhb ,ymlVwry Nk v.6 .’lm toylĎ JĘ hČ yllhb ,ymlVwry Nk v.4 .d"ydw b"yd ,g"d ,b"d
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7 rS¿Ć ’Ğ NhËĄ JŁ hČ MhĳĆ lĎ tŇ x¡Č ’Č hŇ r¿Ďoê MSĎŔ ’Ď JĲĎ Ét’Ň FĎř xČ JĲČ : ’ChĲ MyS¡Ă dĎŇ qĲĎ
8 ÉhlĎ ‘Ł hĲĎ ro‘ą Sy’ĳĂ tŇ lČ ‘ăŁ =tŇ ’Ć bŇ yr¡ĂqĘ UČ hČ NhĄŔ JŁ hČÄ wĘ : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ ol¿ oB¡ =rjĆ kČŇ yĘ
9 rCeŔ êČBČ ÉhpĆŇ ’Ď êĲĄ rSąĆ ’Ğ hŇ xĎę nĘ mĂ =lkĎŇ wĘ : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ ol¿ Nh¡Ą JŁ lČ bŇ yrĂŔ qĘ hĂ rSăĆ ’Ğ

ol¿ Ht¡ĎŇ ’Ł bŇ yr¿ĂqĘ UČ hČ NhËĄ JŁ lČ tŇ bĳČŇ xĞmĲČ =l‘ĲČwĘ tŇ SĆ x¡Ć rĘUČ bČŇ hŇ W¿Ď ‘ĞnĲČ=lkĎŇ wĘ
10 NrËŁ hĞ’ĲČ ynÌĄBĘ =lkĎŇ lĘ hŇ bĳĎŇ rĄxĞ wĲČ NmĆ è¡Ć bČŇ =hŇ lĲĎ ClbĘŇ hŇ x¿Ď nĘ mĂ =lkĎŇ wĘ : hŇ yĲĆhĘ tĲĂŇ

: wyxĲĂ ’Ď JĘ Sy’¿Ă hŇ y¡ĆhĘ êĲĂ
11, 12 ÈhdĎŇ oê=l‘Č M’ăĂ : hoĲĎhylĲČ bŇ yr¡ĂqĘ yČ rS¿Ć ’Ğ MymĳĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ zăĆ tŇ r¡Čoê tŇ ’Ň z¿Ł wĘ

NmĆ èĆŔ BČ tŇ Łlă ClBĘ Éto~mČ tŇ oQą xČ hŇ dĎę oêhČ xbČŇ zăĆ=l‘Č ű bŇ yrăĂqĘ hĂ wĘ ůCebĆŇ yrĂqĘ yČ
tŇ Łl¿ ClBĘ tŇ ŁQ¡ xČ tŇ kĆŇ BĆŔ rĘmĚ tŇ lĆ săŁ wĘ NmĆ èĳĎ BČ MyxăĂ SĚ mĘ tŇ o~¡ mČ yq¿ĄyqĂ rĘC

13 tŇ d¿ČŇ oê xbČŇ z¡Ć=l‘Č onĳBĎ rĘqĎ bŇ yr¡ĂqĘ yČ ZmĄŔ xĎ MxĆ lăĆ ÉtŁQxČ =l‘Č : NmĆ èĲĎ BČ
14 NhĄę JŁ lČ hoĳĎhylĲČ hŇ m¡Ď CrêĘ NBĎŔ rĘqĎ =lJĎ mĂ ÉdxĎ ’Ć CeUąĆ mĂ bŇ yrĂÄ qĘ hĂ wĘ : wymĲĎ lĎ SĘ
15 wymĎŔ lĎ SĘ tŇ dăČŇ oê xbČŇ zĆť rWČę bĘŇ C : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ ol¿ Mym¡Ă lĎ èĘ hČ MD¿Č=tŇ ’Ć qrËĄEŁ hČ
16 o’ă ű rdĆŇ năĆ=M’Ă wĘ : rqĆBĲŁ =dŇ ‘Č CeU¡Ć mĂ xČ ye¿ĂyČ=âlĲ lkĳĄŇ ’Ď yĲĄ on¡BĎ rĘqĎ Moy¿BĘ

tŇ rĎŔ xĽUăĎ mĲĂ C lkĳĄŇ ’Ď yĲĄ ox¡ bĘŇ zĂ=tŇ ’Ć ob¿Ň yrĂqĘ hČř MoyËBĘ onŔ BĎ rĘqĎ xbČŇ zĆť hŇ bĎę dĎŇ nĘ
17 ySĂŔ ylĂ èĘ hČ ÉMoIBČ xbČŇ EĳĎhČ rWăČ BĘ mĂ rt¡ĎŇ oehČ wĘ : lkĲĄŇ ’Ď yĲĄ CeU¡Ć mĂ rt¿ĎŇ oehČ wĘ
18 MoIăBČ wymĎÁ lĎ SĘ xbČŇ zĆÄ=rWČ BĘ mĂ lkĄŇ ’Ď yĲĄţ lkăŇŁ ’Ď hĲĄ M’ăĂř wĘ : PŇ rĲĄvĎ yĂ S’¡Ą BĎ

lCGăjĂ ol¡ bŇ SËĄ xĎ yĲĄ âlÌ otę ’Ł bŇ yrăĂqĘ UČ hČ ůhYĆrĎyĲĄ âlă ÈySĂ ylĂ èĘ hČ
19 ‘GąČ yĂ rř SĆÄ ’Ğ rWĎÂ BĎ hČ wĘ : ’vĲĎ êĂ Hn¿Ď wŁ ‘Ğ CeřU¡Ć mĂ tŇ lĆ k¿ĆŇ ’Ł hĲĎ SpĆŇ eËĆhČ wĘ hŇ yĳĆhĘ yĲĂ

lk¿ČŇ ’Ň yŁ roh¡ TĎ =lJĎ rWĎŔ BĎ hČÄ wĘ PŇ rĳĄvĎ yĂ S’¡Ą BĎ lkĄŔ ’Ď yĲĄ âlă É’mĄ TĎ =lkĎŇ BĘ
20 hoĎŔhylĲČ rSăĆ ’Ğ ÉMymĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ EąĆmĂ rWĎę BĎ lkăČŇ ’Ň êŁ =rSĆ ’Ğ SpĆŇ eĆÁhČ wĘ : rWĲĎ BĎ
21 ‘GăČtĂŇ =yJĲĂ SpĆŇ nĆÁ wĘ : hĎ yUĲĆ ‘ČmĲĄ ’wh¡Ă hČ SpĆŇ e¿ĆhČ hŇ tËĎŇ rĘkĘŇ nĂ wĘ wylĳĎ ‘Ď ot¡Ň ’Ď mĘ TĚ wĘ

ZqĆř SăĆ =lkĎŇ BĘ o’ť hŇ ’Ďę mĄ TĘ hŇ măĎ hĄ bĘŇ BĂ ű o’ă ÉMdĎŇ ’Ď tŇ ’ąČ mĘ TĚ BĘ ’mĄę TĎ =lkĎŇ BĘ
SpĆŇ e¿ĆhČ hŇ tËĎŇ rĘkĘŇ nĂ wĘ hoĳĎhylĲČ rSăĆ ’Ğ Mym¡Ă lĎ èĘ hČ xbČŇ z¿Ć=rWČ BĘ mĂ lkËČŇ ’Ď wĘ ’mĄŔ TĎ

22, 23 yn¿ĄBĘ =l’Ć rBËĄDČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ : hĎ yUĲĆ ‘ČmĲĄ ’wh¡Ă hČ
24 bŇ lĆ xąĄ wĘ : ClkĲĄŇ ’Ň tŇŁ âl¿ z‘¡ĄwĎ bŇ WĆ kËĆŇ wĘ roS¿ bŇ lĆ xĄÁ =lJĎ rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ

: ChlĲĚ kĘŇ ’Ň tĲŇŁ âl¿ lk¡ŇŁ ’Ď wĘ hŇ kĳĎŇ ’Ň lĎ mĘ =lkĎŇ lĘ hŇ W¡Ć ‘Ď yĲĄ hŇ pĎŔ rĄTĘ bŇ lĆ xăĄ wĘ ÉhlĎ bĄŇ nĘ
yk
rybs v.18 .=M’Ă wĘ ’"s v.18 .obyrĂqĘhĂ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.16 .xtp t’FČxk yllhb v.7

’"t ,V"x Nkw ZrĆSĆ ’"s v.21 .Pqmb =rV’ ’"s v.19 .yrqw bytk hnĎUĆmĂ y"k Myrps bwrb ,hnĎUĆmĂ
.s"tw
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hoĳĎhylĲČ hŇ è¡Ć ’Ă hŇ eĎUËĆ mĂ śbŇ yr¿ĂqĘ yČ rSĆÄ ’Ğ hŇ mĎŔ hĄ BĘ hČř =NmĂÄ bŇ lĆ xĄŔ lkăĄŇ ’Ł =lJĎ yJĂ ť 25

lk¡ŇŁ BĘ ClŔ kĘŇ ’Ň tĲŇŁ âlă ÉMDĎ=lkĎŇ wĘ : hĎ yUĲĆ ‘ČmĲĄ tŇ lĆ k¡ĆŇ ’Ł hĲĎ SpĆŇ e¿ĆhČ hŇ tËĎŇ rĘkĘŇ nĂ wĘ 26

MDĳĎ=lJĎ lkăČŇ ’Ň êŁ =rSĆ ’Ğ SpĆŇ n¡Ć=lJĎ : hŇ mĲĎ hĄ BĘ lČ wĘ PŇ o‘¡lĎ MkĳĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ SĘ omĲ 27

ś: hĎ yUĲĆ ‘ČmĲĄ ’wh¡Ă hČ SpĆŇ e¿ĆhČ hŇ tËĎŇ rĘkĘŇ nĂ wĘ
rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =l’Ć rBËĄDČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 28, 29

xbČŇ E¿ĆmĂ ho¡ĎhylĲČ onËBĎ rĘqĎ =tŇ ’Ć ’ybÌĂŇ yĎ hoĎŔhylĲČ ÉwymĎ lĎ SĘ xbČŇ ząĆ=tŇ ’Ć bŇ yrĂÂqĘ UČ hČ
ÉhzĆxĎ hĲĆ =l‘Č bŇ lĆ xąĄ hČ =tŇ ’Ć hoĳĎhyĘ yèăĄ ’Ă tŇ ’¡Ą hŇ nĎ y’ĆŔ ybĂŇ êĘ wydăĎŇ yĎ : wymĲĎ lĎ SĘ 30

ryTÌĂ qĘ hĂ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ p¡ĎŇ CnêĘ otËŇ ’Ł PŇ yn¿ĂhĎ lĘ hŇ zĆęxĎ hĲĆ tŇ ’ăĄř Ce’ĆŔ ybĂŇ yĘ 31

Ét’Ą wĘ : wynĲĎbĎŇ lĘ C Nr¡Ł hĞ’ĲČ lĘ hŇ zĆŔxĎ hĲĆ ÉhyĎhĎ wĘ hŇ xĎ BĳĄ zĘUĂ hČ bŇ lĆ x¡Ą hČ =tŇ ’Ć NhËĄ JŁ hČ 32

bŇ yrĂÂqĘ UČ hČ : MkĲĆŇ ymĄ lĘ SČ yx¡Ą bĘŇ EĂmĂ NhĳĄ JŁ lČ hŇ m¡Ď CrtĘŇ Cn¿êĘ êĂ NymĂŔ IĎhČ qoSă 33

Nym¡Ă IĎhČ qoS¿ hŇ yËĆhĘ tĲĂŇ olÌ NrĳŁ hĞ’ĲČ ynăĄBĘ mĂ bŇ lĆ x¡Ą hČ =tŇ ’Ć wĘ MymËĂ lĎ èĘ hČ MDÌČ=tŇ ’Ć
tŇ ’ăĄ mĄ ÉyêĂ xĘ qČÄ lĎ hŇ mĎę CrêĘ hČ qoSă ű tŇ ’ăĄ wĘ hŇ pĎÁ CnêĘ hČ hŇ zĄÄxĞ=tŇ ’Ć žyJĂ : hŇ nĲĎmĎ lĘ 34

ÉwynĎbĎŇ lĘ C NhąĄ JŁ hČ NrÄŁ hĞ’ĲČ lĘ MtĎŇ ’Ł ţ NêăĄ’Ć wĲĎ MhĳĆ ymĄ lĘ SČ yx¡Ą bĘŇ EĂmĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ
tŇ xăČ SĘ mĂ C ÉNrŁ hĞ’ĲČ tŇ xąČ SĘ mĂ tŇ ’Ň zăŁ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ tŇ ’¡Ą mĄ MlĎŔ o‘=qxĎ lĘ 35

hŇ CĎÄYĂ žrSĆ ’Ğř : hoĲĎhylĲČ Nh¡Ą kČŇ lĘ MtĎŔ ’Ł bŇ yrăĂqĘ hĂ ÉMoyBĘ hoĳĎhyĘ yè¡Ą ’Ă mĲĄ wynĎŔ BĎ 36

tŇ u¿ČxĚ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ tŇ ’¡Ą mĄ MtĎŔ ’Ł oxă SĘ mĎ ÉMoyBĘ MhĆę lĎ tŇ tăĄŇ lĎ hoĎÁhyĘ
MSĳĎ ’Ď lĲĎ wĘ tŇ ’Ň F¡Ď xČ lĲČ wĘ hŇ xĎŔ nĘ UĂ lČř ÉhlĎ ‘Ł lĲĎ hŇ rĎę oêhČ tŇ ’Ň zăŁ : MtĲĎŇ rŁ dĲŇŁ lĘ Ml¡Ď o‘ 37

rhăČ BĘ hŇ S¡Ć mŁ =tŇ ’Ć hoËĎhyĘ hŇ CÌĎYĂ rSĆÄ ’Ğř : MymĲĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ z¡ĆlĘ C My’ĂŔ CQUĂ lČÄ wĘ 38

ho¡ĎhylĲČ MhËĆ ynĄBĘ rĘqĎ =tŇ ’Ć bŇ yrÌĂqĘ hČ lĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć otÁ CŁ YČ MoyÄBĘ ynĳĎysĂ
: ynĲĎ ysĂ rB¿Č dĘŇ mĂ BĘ

sŘ5 oêŔ ’Ă wynăĎBĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉNrŁ hĞ’ĲČ =tŇ ’ĲĆ xqąČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ x, 2

ynăĄSĘ Ét’Ą wĘ tŇ ’Ň FĎę xČ hĲČ rjăČ ű tŇ ’ăĄ wĘ hŇ xĳĎ SĘ UĂ hČ NmĆ SăĆ tŇ ’¡Ą wĘ MydĂŔ gĎŇBĘ hČ Ét’Ą wĘ
xtČŇ j¡Ć =l’Ć lhĳĄ qĘ hČ hŇ d¡ĎŇ ‘ĄhĲĎ =lJĎ tŇ ’¿Ą wĘ : tŇ o~Ĳ UČ hČ ls¿Č tŇ ’¡Ą wĘ MylĂŔ y’Ą hĲĎ 3

É lhĄ uĎ êĂ wČ otĳŇ ’Ł ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ hŇ SĆŔ mŁ W‘Č IăČwČ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł 4

hŇ zăĆ hŇ dĳĎŇ ‘ĄhĲĎ =l’Ć hŇ S¡Ć mŁ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł xtČŇ j¡Ć =l’Ć hŇ dĎŔ ‘ĄhĲĎ 5

rbdh
.hmwts Myrps tYqm v.27 .V"xw ’"k ’"t Nkw CbyrĂqĘyČ ’"s v.25 .’lz’ hmhbhČÄ=NmĂ ’"s v.25

hxĎnĘUĂ lČ wĘ v.37 .s"tw ‘"t Nkw yrqw bytk rSĆ ’ĞJČ ’"sb ,rSĆ ’ĞJČ rybs v.36 .r"tw y"t Nkw t’ĄwĘ ’"s v.30

.s"tw ‘"t Nkw yrqw bytk rSĆ ’ĞJČ ’"sb ,rSĆ ’ĞJČ rybs v.38 .s"tw ‘"t ,V"x ,y"k ’"t ,d"dx Nkw
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6 Nr¡Ł hĞ’ĲČ =tŇ ’ĲĆ hŇ SĆŔ mŁ bŇ răĄqĘ IČwČ : tŇ oWĲ ‘ĞlĲČ ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ =rSĆ ’Ğ rbĎŔ DĎhČ
7 rGąŁ xĘ IČwČ tŇ nĆêęŁ JĚ hČ =tŇ ’Ć wylĎÁ‘Ď NêĄÄ IĂwČ : MyĂUĲĎ BČ Mt¡ĎŇ ’Ł Zx¿Č rĘIĂwČ wynĳĎBĎ =tŇ ’Ć wĘ

dŇ pĳŇŁ ’Ą hĲĎ =tŇ ’Ć wyl¡Ď ‘Ď Nê¿Ą IĂwČ ly‘ĂŔ UĘ hČ =tŇ ’ĲĆ ÉotŇ ’Ł SBąĄ lĘ IČwČ TnĄŔ bĘŇ ’Č BĲĎ ÉotŇ ’Ł
8 NSĆ xĳŁ hČ =tŇ ’Ć wyl¡Ď ‘Ď MWĆ I¿ĎwČ : oBĲ ol¡ dŇ j¿Ł ’Ę IĆwČ dŇ pŔŁ ’Ą hĲĎ ÉbSĆ xĄÄ BĘ otę ’Ł rGăŁ xĘ IČwČ
9 tŇ pĆŇ n¡ĆYĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć MWĆ I¿ĎwČ : MyUĲĂ êĚhČ =tŇ ’Ć wĘ Myr¡ĂC’hĲĎ =tŇ ’Ć NSĆ xŔŁ hČ =l’Ć ÉNêĄ IĂwČ

ÉbhĎ EĎhČ ZyYąĂ tŇ ’ăĄř wynĎę jĎ lCmă =l’Ć tŇ pĆŇ nĆÁYĘ UĂ hČ =l‘Č MWĆ IĎÄwČ oSĳ ’Ň rŁ =l‘Č
10 NmĆ SăĆ =tŇ ’Ć ÉhSĆ mŁ xuąČIĂwČ : hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ SdĆŇ uŔŁ hČ rzĆnăĄř

: Mř tĲĎŇ ’Ł SD¡ĄqČ yĘwČ oBĳ =rSĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ NJ¡Ď SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć xS¿Č mĘ IĂwČ hŇ xĎŔ SĘ UĂ hČ
11 =tŇ ’Ć wĘ xČ BĄÁ zĘUĂ hČ =tŇ ’Ć xSČÄ mĘ IĂwČ MymĳĂ ‘ĎjĘ ‘bČŇ SăĆ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =l‘Č CeUËĆ mĂ zI¿ČwČ
12 hŇ xĎŔ SĘ UĂ hČ NmĆ èăĆ mĂ ÉqYŁ IĂwČ : MSĲĎ DĘqČ lĘ oe¡JČ =tŇ ’Ć wĘ rIËŁ JĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ wylĎę JĄ =lJĎ
13 ynăĄBĘ =tŇ ’Ć hŇ SĆÁ mŁ bŇ rĄÄ qĘ IČwČ : oSĲ DĘqČ lĘ ot¡Ň ’Ł xS¿Č mĘ IĂwČ NrĳŁ hĞ’ĲČ S’Ň răŁ l‘¡Č

tŇ o‘ĳBĎ gĘŇmĂ Mh¡Ć lĎ Sb¿ŇŁ xĞ IĲČwČ TnĄŔ bĘŇ ’Č ÉMtĎŇ ’Ł rGąŁ xĘ IČwČ ÉtnŁ êĽř JĚ MSąĄ BĂ lĘ IČwČ NręŁ hĞ’ĲČ
14 ëŇ mÄŁ sĘ IĂwČ tŇ ’Ň FĳĎ xČ hĲČ rjăČ tŇ ’¡Ą SGĄě IČwČ : hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ
15 xuČÄ IĂwČ TxĎę SĘ IĂwČ : tŇ ’Ň FĲĎ xČ hĲČ rj¿Č S’Ň r¡Ł =l‘Č MhĆŔ ydĄŇ yĘ=tŇ ’Ć ÉwynĎbĎŇ C NrąŁ hĞ’ĲČ

’F¡Ą xČ yĘwČ o‘Ŕ BĎ YĘ ’Ć BĘ ÉbybĂŇ sĎ xČ BąĄ zĘUĂ hČ tŇ onÄrĘqČ =l‘Č NêĄ IĂwČţ ÉMDĎhČ =tŇ ’Ć hŇ SąĆ mŁ
rj¿ĄkČŇ lĘ ChS¡Ą DĘqČ yĘwĲČ xČ BĄŔ zĘUĂ hČ dŇ osă yĘ=l’Ć ÉqYČ yĎ MDĎę hČ =tŇ ’Ć wĘ xČ BĳĄ zĘUĂ hČ =tŇ ’Ć

16 tŇ rĆtăĆŇ yŁ Ét’Ą wĘ ůbrĆuĆhČ =l‘Č rSăĆ ’Ğ ÈblĆ xĄ hČ =lJĎ =tŇ ’ĲĆ xuČę IĂwČ : wylĲĎ ‘Ď
: hŇ xĎ BĲĄ zĘUĂ hČ hŇ S¡Ć mŁ rT¿Ą qĘ IČwČ NhĳĆ BĘ lĘ xĆ =tŇ ’Ć wĘ tŇ y¡Ł lĎ JĘ hČ yê¿ĄSĘ =tŇ ’Ć wĘ dŇ bĄŔ JĎ hČ

17 ZCx¡ mĂ S’ĄŔ BĎ PŇ răČWĎ oSŔ rĘjĂ =tŇ ’Ć wĘ orăWĎ BĘ =tŇ ’Ć wĘ Éor‘Ł =tŇ ’Ć wĘ rjąĎhČ =tŇ ’Ć wĘ
18 hŇ lĳĎ ‘Ł hĲĎ ly’ăĄ tŇ ’¡Ą bŇ rĄě qĘ IČwČ : hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ hŇ nĳĆxĞUĲČ lČ Ĳ
19 qrÄŁ zĘIĂwČ TxĳĎ SĘ IĂwČ : lyĂ’ĲĎ hĎ S’Ň r¿Ł =l‘Č Mh¡Ć ydĄŇ yĘ=tŇ ’Ć wynËĎbĎŇ C NrÌŁ hĞ’ĲČ CkÂ mĘ sĘ IĂwĲČ
20 wyxĳĎtĎŇ nĘ lĂ xê¡Č nĂ lyĂ’ČŔ hĎ =tŇ ’ĆÄ wĘ : bŇ ybĲĂŇ sĎ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =l‘Č MDËĎhČ =tŇ ’Ć hŇ SÌĆ mŁ
21 =tŇ ’Ć wĘ : rdĆŇ jĲĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ Myx¡Ă tĎŇ eĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ S’Ň rŔŁ hĎ =tŇ ’Ć ÉhSĆ mŁ rTąĄ qĘ IČwČ

lyĂ’ČÁ hĎ =lJĎ =tŇ ’Ć hŇ SĆÄ mŁ žrTĄ qĘ IČwČ MyĂUĳĎBČ ZxăČ rĎ MyĂ‘¡ČrĎJĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ bŇ rĆu¿ĆhČ
rSËĆ ’ĞJĲČ hoĎŔhylĲČ É’Ch hŇ è¿Ć ’Ă ÉxČ xÄŁ ynĂ =xČ yrĲĄlĘ ’Chą hŇ lĎÄ‘Ł hŇ xĎ BĄę zĘUĂ hČ

22 My’ĳĂ QĚ UĂ hČ ly’¡Ą ynĂŔ èĄ hČ lyĂ’ăČhĎ =tŇ ’Ć ÉbrĄqĘ IČwČ : hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ
wkmsyw
.‘"tw y"t Nkw ot’Ł ’"s v.10 .lgs rzĆnĆ ’"s v.9 .yqwbnzb Nk v.9 .Myqwspb hrwth yYx v.8 .x

.tnŁ êĘ JĚ wxyryb v.13
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xuąČIĂwČ ű TxĎő SĘ IĂwČ : lyĂ’ĲĎ hĎ S’Ň r¿Ł =l‘Č Mh¡Ć ydĄŇ yĘ=tŇ ’Ć wynËĎbĎŇ C NrÌŁ hĞ’ĲČ CkÂ mĘ sĘ IĂwĲČ 23

ÉodŇ yĎ NhĆ BąŁ =l‘Č wĘ tŇ ynĳĂmĎ yĘhČ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =NzĆ’ĲŁ ëŇ Cn¿êĘ =l‘Č NêËĄ IĂwČ omŔ DĎmĂ ÉhSĆ mŁ
NêĄÄ IĂwČ NręŁ hĞ’ĲČ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć bŇ rĄÂ qĘ IČwČ : tŇ ynĲĂ mĎ yĘhČ ol¡ gĘŇrČ NhĆ B¿Ł =l‘Č wĘ tŇ ynĂŔ mĎ yĘhČ 24

tŇ ynĂŔ mĎ yĘhČ ÉMdĎŇ yĎ NhĆ BąŁ =l‘Č wĘ tŇ ynĂŔ mĎ yĘhČ ÉMnĎ zĘ’Ď ëŇ CnąêĘ =l‘Č ÉMDĎhČ =NmĂ hŇ SąĆ mŁ
xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =l‘Č MDËĎhČ =tŇ ’Ć hŇ SÌĆ mŁ qrÄŁ zĘIĂwČ tŇ ynĳĂmĎ yĘhČ Ml¡Ď gĘŇrČ NhĆ B¿Ł =l‘Č wĘ
rSăĆ ’Ğ ÈblĆ xĄ hČ =lJĎ =tŇ ’ĲĆ wĘ hŇ yĎęlĘ ’Č hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ bŇ lĆ xăĄ hČ =tŇ ’Ć xuČÂ IĂwČ : bŇ ybĲĂŇ sĎ 25

NhĳĆ BĘ lĘ xĆ =tŇ ’Ć wĘ tŇ y¡Ł lĎ JĘ hČ yê¿ĄSĘ =tŇ ’Ć wĘ dŇ bĄŔ JĎ hČ tŇ rĆtăĆŇ yŁ Ét’Ą wĘ ůbrĆuĆhČ =l‘Č
xqČ lĎ ţ hoĎęhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ű rSăĆ ’Ğ tŇ o~Á UČ hČ liČÄ mĂ C : NymĲĂ IĎhČ qoS¿ tŇ ’¡Ą wĘ 26

ÉMWĆ IĎÄwČ dŇ xĳĎ ’Ć qyqăĂrĎwĘ tŇ x¡Č ’Č NmĆ SËĆ MxĆ l¿Ć tŇ QČÄxČ wĲĘ ÉtxČ ’Č hŇ ~ąĎ mČ tŇ QČÄxČ
NrŔŁ hĞ’ĲČ yjăĄJČ l‘Č ť lJŔŁ hČ =tŇ ’Ć NêăĄ IĂwČ : NymĲĂ IĎhČ qoS¿ l‘¡ČwĘ MybĂŔ lĎ xĞhăČ =l‘Č 27

ÉMtĎŇ ’Ł hŇ SąĆ mŁ xuČÄ IĂwČ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ p¡ĎŇ CnêĘ MtËĎŇ ’Ł PŇ nĆIÌĎwČ wynĳĎbĎŇ yjăĄJČ l‘¡ČwĘ 28

xČ yrăĄlĘ ÉMhĄ My’¿Ă QĚ mĂ hŇ lĳĎ ‘Ł hĲĎ =l‘Č hŇ xĎ B¡Ą zĘUĂ hČ rT¿Ą qĘ IČwČ MhĆŔ yjĄ JČ l‘ăČmĄ
hŇ p¡ĎŇ CntĘŇ Chp¿ĄŇ ynĂ yĘwČ hŇ zĆŔxĎ hăĆ =tŇ ’Ć ÉhSĆ mŁ xuąČIĂwČ : hoĲĎhylĲČ ’Ch¡ hŇ è¿Ć ’Ă xČ xŔŁ ynĂ 29

ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ hŇ nĎŔ mĎ lĘ ÉhyĎhĎ hŇ SąĆ mŁ lĘ My’Ăę QĚ UĂ hČ ly’ăĄmĄ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ
=l‘Č rSăĆ ’Ğ ÈMDĎhČ =NmĂ C hŇ xĎę SĘ UĂ hČ NmĆ èăĆ mĂ hŇ SĆÁ mŁ xuČÄ IĂwČ : hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć 30

oêĳ’Ă wyn¡ĎbĎŇ yd¿ĄŇ gĘŇBĂ =l‘Č wĘ wynËĎBĎ =l‘Č wĘ wydĎŔ gĎŇBĘ =l‘Čř ÉNrŁ hĞ’ĲČ =l‘ĲČ zIąČwČ ůxČ BĄ zĘUĂ hČ
: oêĲ ’Ă wyn¡ĎbĎŇ yd¿ĄŇ gĘŇBĂ =tŇ ’Ć wĘ wynËĎBĎ =tŇ ’Ć wĘ wydĎŔ gĎŇBĘ =tŇ ’Ćř ÉNrŁ hĞ’ĲČ =tŇ ’ĲĆ SDąĄqČ yĘwČ
lhĆ ’ăŁ xtČŇ jăĆ ÈrWĎ BĎ hČ =tŇ ’Ć Clă èĘ BČ wynĎęBĎ =l’Ć wĘ NrăŁ hĞ’ĲČ =l’Ć hŇ SĆÁ mŁ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 31

rSąĆ ’ĞJĲČ My’ĳĂ QĚ UĂ hČ lsăČ BĘ rS¡Ć ’Ğ MxĆ QĆŔ hČ =tŇ ’ĆÄ wĘ otŔ ’Ł Clă kĘŇ ’Ň êĲŁ ÉMSĎ wĘ ůd‘Ąom
MxĆ QĳĎbČŇ C rW¡Ď BĎ BČ rt¿ĎŇ oehČ wĘ : ChlĲĚ kĘŇ ’Ň yĲŁ wyn¡ĎbĎŇ C Nr¿Ł hĞ’ĲČ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉytĂŇ yCĄÄYĂř 32

MymĂŔ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ ÉC’YĘ tĲĄŇ âlą dŇ ‘ĄÁ om lhĆ ’ÄŁ žxtČŇ jĆ mĂ C : CpŇ rĲŁ WĘ êĂ S’¡Ą BĎ 33

: MkĲĆŇ dĘŇ yĆř =tŇ ’Ć ’Q¡Ą mČ yĘ MymĂŔ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ yJĂ ť MkĳĆŇ y’Ą QĲĚ mĂ ym¡Ą yĘ tŇ âŇ lŔ mĘ Moyă dŇ ‘Č ť
: MkĲĆŇ ylĄ ‘Ğ rj¿ĄkČŇ lĘ tŇ ŁW¡ ‘ĞlĲČ hoËĎhyĘ hŇ CÌĎYĂ hŇ EĳĆhČ MoIăBČ hŇ W¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’ĞJĲČ 34

MêËĆrĘmČ SĘ C MymĂŔ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ ÉhlĎ yĘlČÄ wĎ MmąĎ oy CbÄ SĘ êĲĄ dŇ ‘ĄÁ om lhĆ ’ÄŁ žxtČŇ pĆŇ C 35

wynĳĎbĎŇ C Nr¡Ł hĞ’ĲČ W‘Č I¿ČwČ : ytĂŇ yCĲĄYĚ Nk¡ĄŇ =yJĂ CtŇ Cmĳ tĎŇ âlă wĘ ho¡ĎhyĘ tŇ rĆm¿ĆSĘ mĂ =tŇ ’Ć 36

t’
swpdw y"k ’"t ,V"x Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.30 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,d"dx ,y"k ’"t ,V"x Nkw =l‘ČwĘ ’"s v.30

’"s v.33 .h"l qwsp Nmql Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nk ytĂ yCĄYĚ l"Y v.31 .s"tw ‘"t ,y"t ,Nwmdq
.s"tw ‘"t ,V"x Nkw MkĆydĄyĘ
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: hŇ SĲĆ mŁ =dŇ yČBĘ ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ =rSĆ ’Ğ MyrĂŔ bĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’Ą ť
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¡ĄqĘ zĂlĘ C wynĳĎbĎŇ lĘ C Nr¡Ł hĞ’ĲČ lĘ hŇ SĆŔ mŁ ’răĎqĎ ynĂŔ ymĂ èĘ hČ MoIăBČ ÉyhĂ yĘwĲČT +p3

2 hŇ l¡Ď ‘Ł lĘ lyĂ’¿ČwĘ tŇ ’Ň FËĎ xČ lĘ rqÌĎBĎ =NBĆ lgĆŇ‘ăĄ ìŇ lĘ ţ=xqČ NręŁ hĞ’ĲČ =l’Ć rmĆ ’Ň IăŁ wČ
3 rmĳŁ ’Ň lĄ rBăĄ dČŇ êĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =l’Ć wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ bŇ r¡ĄqĘ hČ wĘ MmĳĂ ymĂ êĘ

: hŇ lĲĎ ‘Ł lĘ Mm¡Ă ymĂ êĘ hŇ nËĎSĎ =ynĲĄBĘ WbĆŇ kÌĆŇ wĎ lgĆŇ‘ĄÄ wĘ tŇ ’Ň FĎŔ xČ lĘ ÉMyEĂ‘Ă =ry‘ĲĂWĘ Cxą qĘ
4 yJăĂ NmĆ èĳĎ bČŇ hŇ lăĎ ClBĘ hŇ x¡Ď nĘ mĂ C hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉxČ BÄŁ zĘlĂ MymĂę lĎ SĘ lĂ lyĂ’ČÁ wĎ roSÄ wĘ
5 yn¡ĄjĘ =l’Ć hŇ SĆŔ mŁ hŇ CăĎYĂ rSăĆ ’Ğ tŇ ’Ą ť Cxę qĘ IĂwČ : MkĲĆŇ ylĄ ’Ğ hŇ ’¿Ď rĘnĂ ho¡ĎhyĘ MoIŔhČ
6 hŇ SĆŔ mŁ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ Cd¡Ň mĘ ‘Č IĲČwČ hŇ dĎŔ ‘ĄhăĎ =lJĎ ÉCbŇ rĘqĘ IĂwĲČ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ

: hoĲĎhyĘ dŇ ob¿Ň JĘ Mk¡ĆŇ ylĄ ’Ğ ’r¿ĎyĄwĘ CWĳ ‘ĞêĲČ ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ =rSĆ ’Ğ rbËĎŇ DĎhČ hŇ zÌĆ
7 ÉìtĘŇ ’Ň FĲĎ xČ =tŇ ’Ć hŇ WĄÂ ‘ĞwĲČ ÉxČ BĄÄ zĘUĂ hČ =l’Ć bŇ rąČqĘ NręŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ hŇ SĆÁ mŁ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ

ÉM‘ĎhĎ NBąČ rĘqĎ =tŇ ’Ć hŇ WĄÂ ‘ĞwĲČ M‘ĳĎhĎ dŇ ‘ăČbĘŇ C ì¡Ň dĘŇ ‘ČBĲČ rj¿ĄkČŇ wĘ ìŇ tĆŔ lĎ ‘ăŁ =tŇ ’Ć wĘ
8 xČ BĳĄ zĘUĂ hČ =l’Ć Nr¡Ł hĞ’ĲČ bŇ r¿ČqĘ IĂwČ : hoĲĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ MdĎŔ ‘ĞBĲČ rjăĄkČŇ wĘ
9 NrăŁ hĞ’ĲČ ynĄÄBĘ CbŇ rĂqĘ IČwČţ : olĲ =rSĆ ’Ğ tŇ ’Ň F¡Ď xČ hĲČ lgĆŇ‘¿Ą=tŇ ’Ć TxËČ SĘ IĂwČ

xČ BĳĄ zĘUĂ hČ tŇ onărĘqČ =l‘Č Nê¡Ą IĂwČ MDĎŔ BČ Éo‘BĎ YĘ ’Ć lBąŁ TĘ IĂwČ ůwylĎ ’Ą ÈMDĎhČ =tŇ ’Ć
10 tŇ ŁyÁlĎřJĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ bŇ lĆ xĄÄ hČ =tŇ ’Ć wĘ : xČ BĲĄ zĘUĂ hČ dŇ os¡ yĘ=l’Ć qYČŔ yĎ MDăĎhČ =tŇ ’Ć wĘ

rSËĆ ’ĞJĲČ hŇ xĎ BĳĄ zĘUĂ hČ ryT¡Ă qĘ hĂ tŇ ’Ň FĎŔ xČ hăČ =NmĂ ÉdbĄŇ JĎ hČ =NmĂ tŇ rĆtąĆŇ IŁ hČ =tŇ ’Ć wĘ
11 S’ĄŔ BĎ PŇ răČWĎ ro‘ĳhĎ =tŇ ’Ć wĘ rW¡Ď BĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ : hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ
12 ÉwylĎ ’Ą NrąŁ hĞ’ĲČ ynĄÄBĘ C’YĂ mĘ IČwČţ hŇ lĳĎ ‘Ł hĲĎ =tŇ ’Ć Tx¡Č SĘ IĂwČ : hŇ nĲĆxĞUĲČ lČ Ĳ ZCx¡ mĂ
13 wylËĎ ’Ą C’yřYÌĂmĘ hĂ hŇ lĎę ‘Ł hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ : bŇ ybĲĂŇ sĎ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =l‘Č Chq¿ĄrĘzĘIĂwČ MDĎŔ hČ =tŇ ’Ć
14 bŇ rĆu¡ĆhČ =tŇ ’Ć Zx¿Č rĘIĂwČ : xČ BĲĄ zĘUĂ hČ =l‘Č rT¡Ą qĘ IČwČ S’Ň rĳŁ hĎ =tŇ ’Ć wĘ hĎ yx¡Ć tĎŇ nĘ lĂ
15 NBăČ rĘqĎ tŇ ’¡Ą bŇ rĄě qĘ IČwČ : hŇ xĎ BĲĄ zĘUĂ hČ hŇ l¡Ď ‘Ł hĲĎ =l‘Č rT¿Ą qĘ IČwČ MyĂ‘ĳĎrĎJĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ

Ch’¡Ą FĘ xČ yĘwČĲ ChT¿Ą xĎ SĘ IĂwČ M‘ĎŔ lĎ rSăĆ ’Ğ Ét’Ň FĎ xČ hĲČ ry‘ąĂWĘ =tŇ ’Ć xuČÂ IĂwČ M‘ĳĎhĎ
16, 17 =tŇ ’Ć ÈbrĄqĘ IČwČ : TjĲĎ SĘ UĂ JČ hĎ W¡Ć ‘ĞIĲČwĲČ hŇ lĳĎ ‘Ł hĲĎ =tŇ ’Ć bŇ r¡ĄqĘ IČwČ : NoSĲ ’Ň rĂJĲĎ

tŇ l¿Č ‘Ł dŇ b¡ČŇ QĘ mĂ xČ BĳĄ zĘUĂ hČ =l‘Č rT¡Ą qĘ IČwČ hŇ eĎUĆŔ mĂ ÉojkČŇ ’QąĄ mČ yĘwČ ůhxĎ nĘ UĂ hČ
18 rSăĆ ’Ğ Mym¡Ă lĎ èĘ hČ xbČŇ z¿Ć lyĂ’ČŔ hĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉroèhČ =tŇ ’Ć TxąČ SĘ IĂwČ : rqĆBĲŁ hČ

M‘l
,[6:12] wynbw Nrh’ Nbrq hz ,rds yYxw +b Myrdsw .z"Y Myqwspw .whydb‘ [6:1—8:36] hVrph MV v.36
Ny’w .Mymy +z hymy rpsmw .wŁYŁ w Mypl’ tVmx twytw’w .gŁyŁVŁ w Pl’ Mylmw .[8:1] Nrh’=t’ xq rds yYxw
dwd dw‘ Psyw hrTph v.1 .T .[8:25] blxh=lk=t’ĲĆwĘ ,[8:16] blxh lk=t’ĲĆ xqyw wrbxthw ,Pwlx hb

.rsx C’YĂ mĘ hĂ hgwmb v.13 .’lm toylĎ JĘ hČ yllhb ,ymlVwry Nk v.10 .’"k d‘ +’ qwsp +w +b l’wmVb
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xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =l‘Č Chq¿ĄrĘzĘIĂwČ wylĎŔ ’Ą ÉMDĎhČ =tŇ ’Ć NrąŁ hĞ’ĲČ ynĄÄBĘ C’YĂ mĘ IČwČţ M‘ĳĎlĎ
ÉhiĆ kČŇ mĘ hĲČ wĘ hŇ yąĎlĘ ’Č hĲĎ lyĂ’ČŔ hĎ ÍNmĂÄ C roèĳ hČ =NmĂ Myb¡ĂŇ lĎ xĞhĲČ =tŇ ’Ć wĘ : bŇ ybĲĂŇ sĎ 19

rT¿Ą qĘ IČwČ tŇ ozĳxĎ hĲĆ =l‘Č Myb¡ĂŇ lĎ xĞhĲČ =tŇ ’Ć CmyW¿Ă IĎwČ : dŇ bĲĄŇ JĎ hČ tŇ rĆt¡ĆŇ yŁ wĘ tŇ ŁyŔlĎ JĘ hČ wĘ 20

NrËŁ hĞ’ĲČ PŇ ynÌĂhĄ NymĂŔ IĎhČ qoSă Ét’Ą wĘ tŇ ozęxĎ hĲĆ tŇ ’ăĄ wĘ : hŇ xĎ BĲĄ zĘUĂ hČ Myb¡ĂŇ lĎ xĞhĲČ 21

wdËř y=tŇ ’Ć NrÌŁ hĞ’ĲČ ’vĎÄ IĂwČ : hŇ SĲĆ mŁ śhŇ C¿ĎYĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ hŇ p¡ĎŇ CnêĘ 22

: MymĲĂ lĎ èĘ hČ wĘ hŇ l¡Ď ‘Ł hĲĎ wĘ tŇ ’Ň FËĎ xČ hĲČ tŇ ŁWÌ ‘ĞmĲĄ dŇ rĆIĄęwČř MkĳĄŇ rĘbĲĎŇ yĘwČĲ M‘¡ĎhĎ =l’Ć
’r¿ĎIĄwČ M‘ĳĎhĎ =tŇ ’Ć Ck¡Ň rĞbĲĎŇ yĘwČĲ C’Ŕ YĘ IăĄwČ dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ =l’Ć ÉNrŁ hĞ’ĲČ wĘ hŇ SąĆ mŁ ’bÄŁ IĎwČ 23

É lkČŇ ’Ň êÄŁ wČ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ QĂ mĂ ÉS’Ą ’YĄêąĄ wČ : M‘ĲĎhĎ =lJĎ =l’Ć ho¡ĎhyĘ=dŇ obĲŇ kĘŇ 24

CerŔŁ IĎwČ ÉM‘ĎhĎ =lJĎ ’rĘIąČwČ MybĳĂŇ lĎ xĞhĲČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ l¡Ď ‘Ł hĲĎ =tŇ ’Ć xČ BĄŔ zĘUĂ hČ =l‘Č
otę êĎxĘ mČ Sy’ăĂ ’Chř ybĂÁ ’Ğ wĲČ bŇ dĎÄ nĎ NrŁ hĞ’ĲČ ţ=ynĲĄbĘŇ Cxă qĘ IĂwČ : MhĲĆ ynĄjĘ =l‘Č Cl¡ jĘ IĂwĲČ y
S’ăĄ ÉhoĎhyĘ ynąĄpĘŇ lĂ CbŇ yrĂÁ qĘ IČwČ tŇ rĆTĳŁ qĘ hĎ yl¡Ć ‘Ď CmyW¿Ă IĎwČ S’ĄŔ ÉNhĄ bĎŇ CnąêĘ IĂwČ
MtĳĎŇ o’ lkČŇ ’Ň êăŁ wČ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ QĂ mĂ S’ËĄ ’YĄê¿Ą wČ : MtĲĎŇ ’Ł hŇ C¡ĎYĂ âl£ rSÌĆ ’Ğ hŇ rĎŔ zĎ 2

rBĆÄ DĂ=rSĆ ’Ğ ž’Ch NręŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ hŇ SĆÁ mŁ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ CtŇ m¡Ě IĎwČ 3

MD¡Ł IĂwČ dŇ bĳĄŇ JĎ ’Ć M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ yn¿ĄjĘ =l‘Č wĘ SdĄŔ uĎ ’Ć ybăČŇ rŁ qĘ BĂ ÉrmŁ ’Ň lĄ ű hoąĎhyĘ
l’¡Ą yEĂ‘Ě yn¿ĄBĘ NpĎŔ YĎ lĘ ’Ć l’ăĆ wĘ É l’Ą SĎ ymĲĂ =l’Ć hŇ SĆę mŁ ’răĎqĘ IĂwČ : NrĲŁ hĞ’ĲČ 4

=ynĲĄjĘ tŇ ’ăĄ mĄ ÉMkĆŇ yxĄ ’Ğ=tŇ ’Ć C’ą WĘ CbÂ rĘqĂ ţ MhĆę lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ NrĳŁ hĞ’ĲČ dŇ DăŁ
ZCx¡ mĂ =l’Ć MtĎŔ nŁ êĽkĚŇ BĘ ÉM’ĚvĎ IĂwČ Cbę rĘqĘ IĂwĲČ : hŇ nĲĆxĞUĲČ lČ Ĳ ZCx¡ mĂ =l’Ć SdĆŇ uŔŁ hČ 5

žrzĎ‘ĎlĘ ’Ć lĘ C NrÃŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ hŇ SăĆ mŁ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ SĲĆ mŁ rB¿Ć DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ hŇ nĳĆxĞUĲČ lČ Ĳ 6

ÉCmrÄŁ pĘŇ tĂŇ =âlĲ MkąĆŇ ydĄŇ gĘŇbĂŇ C ű C‘răĎpĘŇ êĂ =l’Č Mk¿ĆŇ ySĄ ’Ň rĲĎ wynĎÁBĎ ű rmĎÄ tĎŇ y’ĲĂ lĘ C
l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ =lJĎ ÉMkĆŇ yxĄ ’Ğ wĲČ PŇ YĳŁ qĘ yĂ hŇ d¡ĎŇ ‘ĄhĲĎ =lJĎ l‘¿ČwĘ CtŇ mĚŔ tĎŇ âlă wĘ
âlą dŇ ‘ĄÁ om lhĆ ’ÄŁ žxtČŇ jĆ mĂ C : hoĲĎhyĘ PŇ r¿ČWĎ rS¡Ć ’Ğ hŇ pĎŔ rĄvĘ hČ =tŇ ’Ć ÉCJbĘŇ yĂ 7

rb¿ČŇ dĘŇ JĂ CW¡ ‘ĞIĲČwĲČ MkĳĆŇ ylĄ ‘Ğ ho¡ĎhyĘ tŇ x¿Č SĘ mĂ NmĆ SËĆ =yJĂ CtŇ mĚŔ êĎ =NjĆ ÉC’YĘ tĲĄŇ
: hŇ SĲĆ mŁ

sŘ6 ű hŇ êăĎ’Č ű êĘ SĘ êăĄ=l’Č rkĎÂ SĄ wĘ NyĂyăČ : rmĲŁ ’Ň lĄ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =l’ĲĆ hoĎŔhyĘ rBăĄ dČŇ yĘwČ 8, 9

Ml¡Ď o‘ tŇ u¿ČxĚ CtŇ mĳĚ tĎŇ âlă wĘ dŇ ‘¡Ąom lhĆ ’¿Ł =l’Ć MkËĆŇ ’ĞbĲŇŁ BĘ ëŇ êĎę ’Ă ìŇ ynăĆbĎŇ C
Nyb¿ĄŇ C ’m¡Ą FĎ hČ Nyb¿ĄŇ C lxĳŁ hČ NybăĄŇ C SdĆŇ u¡Ł hČ NyB¿Ą lyDĂŔ bĘŇ hČ lĘ CĲ : MkĲĆŇ ytĄŇ rĲŁ dŇŁ lĘ 10

rwhTh
.+wgw g"y +x ly‘l Nyy‘ : ‘"tw ’"t ,V"x Nkw =t’Ć hoĎhyĘ hwY ’"s v.21 .Pqm ’lb NmĂÄ C ’"s v.19

.l"sb Nkw ‘rlm ’ChÁ ybĂŇ ’ĞwĲČ ’"s v.1 .y .dryÁw ’"s v.22 .yrq wydĎyĎ ,bytk odyĎ v.22
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11 rBÌĆDĂ rSĆÄ ’Ğ MyuĂŔ xĚhăČ =lJĎ tŇ ’Ą ť l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć tŇ r¡Ł ohlĘ C : rohĲ FĎ hČ
: hŇ SĲĆ mŁ =dŇ yČBĘ Mh¡Ć ylĄ ’Ğ hoËĎhyĘ

12 ÈwynĎBĎ ű rm¿Ď tĎŇ y’ĂÄ =l’Ć wĘ rzĎ‘ĎlĘ ’Ć ţ l’ăĆ wĘ NręŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ hŇ SĆÁ mŁ rBĄÄ dČŇ yĘwČ
tŇ o~¡ mČ hĎ Cl¿ kĘŇ ’Ă wĘ hoĎŔhyĘ yèăĄ ’Ă mĲĄ ÉtrĆtĆÄ oehČ hŇ xĎę nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć Cxă qĘ ůMyrĂtĎŇ oeĲ hČ

13 Moqă mĎ BĘř ÉHtĎŇ ’Ł MêąĆlĘ kČŇ ’Ğ wĲČ : ’whĲĂ MyS¡Ă dĎŇ qĲĎ SdĆŇ q¿Ł yJËĂ xČ BĳĄ zĘUĂ hČ lYĆ’ăĄ
14 žt’Ą wĘ : ytĂŇ yCĲĄYĚ Nk¡ĄŇ =yJĂ hoĳĎhyĘ yè¡Ą ’Ă mĲĄ ’whĂŔ ÉìynĆÄBĎ =qxĎ wĘ ìąŇ qĘ xĎ yJăĂ SodŔ qĎ

hŇ êĎě ’Č rohŔ TĎ Moqă mĎ BĘ ÉClkĘŇ ’Ň êĲŁ hŇ mĎę CrêĘ hČ qoSă ű tŇ ’ăĄ wĘ hŇ pĎÁ CnêĘ hČ hŇ zĄÄxĞ
yn¿ĄBĘ ym¡Ą lĘ SČ yx¿Ą bĘŇ EĂmĂ CnŔ êĘ nĂ ÉìynĆÄBĎ =qxĎ wĘ ìąŇ qĘ xĎ =yJĲĂ ëŇ êĳĎ’Ă ìŇ yt¡ĆŇ nŁ bĘŇ C ìŇ yn¿ĆbĎŇ C

15 C’ybĂŔ yĎ ÉMybĂŇ lĎ xĞhĲČ yèąĄ ’Ă l‘ăČ hŇ pĎę CnêĘ hČ hŇ zăĄxĞ wĲČ hŇ mĎÂ CrêĘ hČ qoSă : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ
MlĎŔ o‘=qxĎ lĘ ÉìêĘ ’Ă ìŇ ynąĆbĎŇ lĘ C ìÁ lĘ hŇ yĎÄhĎ wĘ hoĳĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ p¡ĎŇ CnêĘ PŇ yn¿ĂhĎ lĘ

16 hŇ S¡Ć mŁ SrËČDĎř Sr¿Ł DĎ tŇ ’Ň FĎę xČ hĲČ ry‘ăĂWĘ ű tŇ ’ăĄ wĘ : hoĲĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ
Mr¡ĂtĎŇ oeĲ hČ NrŔŁ hĞ’ĲČ ynăĄBĘ ÉrmĎ tĎŇ y’ĲĂ =l‘Č wĘ rząĎ‘ĎlĘ ’Ć =l‘Č PŇ YŁ qĘ IĂwČţ PŇ rĳĎŁW hŇ eăĄhĂ wĘ

17 yJËĂ SdĆŇ uŔŁ hČ Moqă mĘ BĂ Ét’Ň FĎ xČ hĲČ =tŇ ’Ć MêąĆlĘ kČŇ ’Ğ=âlĲ ‘Č CDę mČ : rmĲŁ ’Ň lĄ
hŇ dĎŔ ‘ĄhĲĎ NwăŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć Ét’Ň WĄ lĎ MkĆę lĎ NtăČŇ nĎ ű HtăĎŇ ’Ł wĘ ’whĳĂ MyS¡Ă dĎŇ qĲĎ SdĆŇ q¿Ł

18 SdĆŇ u¡Ł hČ =l’Ć HmĎŔ DĎ=tŇ ’Ć ’băĎŇ Ch=âlĲ NhĄ ť : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ rj¿ĄkČŇ lĘ
19 NrÁŁ hĞ’ĲČ rBĄÄ dČŇ yĘwČ : ytĂŇ yCĲĄYĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ SdĆŇ u¡Ł BČ HtËĎŇ ’Ł Cl¿ kĘŇ ’Ň êĲŁ lokÄ ’Ď hŇ mĎ ynĳĂjĘ

hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉMtĎŇ lĎ ‘ĲŁ =tŇ ’Ć wĘ MtąĎŇ ’Ň FĎ xČ =tŇ ’Ć CbŇ yrĂÄ qĘ hĂ MoIhČ ţ NhăĄ hŇ SĆę mŁ =l’Ć
: hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ bŇ T¡Č yIĂhČ MoIŔhČ Ét’Ň FĎ xČ yêĂ lĘ kąČŇ ’Ď wĘ hŇ QĆ ’ĳĄ JĎ yt¡ĂŇ ’Ł hŇ nĎ’Ň r¿ĆqĘ êĂ wČ

20 : wynĲĎ y‘ĄBĘ bŇ T¡Č yIĂwČ hŇ SĆŔ mŁ ‘măČ SĘ IĂwČ
’y, 2 yn¿ĄBĘ =l’Ć CrËBĘ DČ : MhĲĆ lĄ ’Ğ rm¿Ł ’Ň lĄ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =l’ĲĆ wĘ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć hoËĎhyĘ rBÌĄdČŇ yĘwČ sŘ7

rS¿Ć ’Ğ hŇ m¡Ď hĄ BĘ hČ =lJĎ mĂ ClŔ kĘŇ ’Ň êĲŁ rSăĆ ’Ğ ÉhIĎxČ hĲČ tŇ ’Ň ząŁ rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ
3 tŇ l¿Č ‘ĞmĲČ tŇ sŔŁ rĎjĘ É‘sČř SĆÄ tŇ ‘ČsąČ SŁ wĘ hŇ sĎę rĘjČ tŇ sĆ răĆpĘŇ mČ ű lJăŁ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =l‘Č
4 ÉylĄ ‘ĞUĲČ mĲĂ ClŔ kĘŇ ’Ň tĲŇŁ âlă ÉhzĆ=tŇ ’Ć ëŇ ’ąČ : ClkĲĄŇ ’Ň êŁ Ht¡ĎŇ ’Ł hŇ mĳĎ hĄ BĘ BČ hŇ r¡ĎGĄ

’Chę hŇ rĎÁ gĄŇ hŇ lĄÄ‘ĞmĲČ =yJĂ lmĎ GĎhČ ţ=tŇ ’Ć hŇ sĳĎ rĘjČ hČ ys¡ĄśrĂpĘŇ UČ mĂ C hŇ rĎŔ GĄhČ
5 hŇ ląĄ ‘ĞmĲČ =yJĂ NpĎę èĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ : MkĲĆŇ lĎ ’Ch¡ ’m¿Ą TĎ syrĂŔ pĘŇ mČ CenăĆ y’Ą ÉhsĎ rĘpČŇ C
6 tŇ bĆŇ nĆę rĘ’Č hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ : MkĲĆŇ lĎ ’Ch¡ ’m¿Ą TĎ syrĳĂpĘŇ yČ âlă hŇ s¡Ď rĘpČŇ C ’ChŔ ÉhrĎgĄŇ

tl‘m=yk
t"ld ,twbytb hrwth yYx ’yhw ,wŁmŁ VŁ hŁ yŁbŁ Nmys hTyV V’rb Vrd v.16 .’y‘gb MoqmĎBĲĘ wxyryb v.13

.+w d"y Myrbd Nyy‘ : s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +y Nkw tsrp yêĄSĘ ‘sV ’"s v.3 .’y .t"ld lkm ’nqsm
.’lm ysĄyrĂpĘ UČmĂ C ymlVwry ,yllhb Nk v.4
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: MkĲĆŇ lĎ ’wh¡Ă hŇ ’¿Ď mĄ TĘ hŇ sĎ yrĳĂpĘŇ hĂ âlă hŇ s¡Ď rĘpČŇ C ’whĂŔ ÉhrĎGĄ tŇ ląČ ‘ĞmĲČ =yJĂ
’Ch¡ wĘ hŇ sĎŔ rĘjČ É‘sČ SĆÄ ‘s¿Č SŁ wĘ ’Chę hŇ sĎÁ rĘjČ syrĂÄ pĘŇ mČ =yJĲĂ ryzĂxĞhĲČ ţ=tŇ ’ĲĆ wĘ 7

Mt¡ĎŇ lĎ bĘŇ nĂ bĘŇ C ClkĄŔ ’Ň tŇŁ âlă ÉMrĎWĎ BĘ mĂ : MkĲĆŇ lĎ ’Ch¡ ’m¿Ą TĎ rGĳĎyĂ=âlĲ hŇ răĎGĄ 8

MyĂUĳĎBČ rSăĆ ’Ğ lJ¡Ł mĂ ClŔ kĘŇ ’Ň êĲŁ ÉhzĆ=tŇ ’Ć : MkĲĆŇ lĎ Mh¡Ą My’¿Ă mĄ TĘ C‘GĳĎtĂŇ âlă 9

Mt¿ĎŇ ’Ł Myl¡Ă xĎ eĘ bČŇ C MyUËĂ IČBČ MyĂUČę BČ tŇ WĆ qĆÁ WĘ qČ wĘ ryjĂÄ nČsĘ žol=rSĆ ’Ğ lJăŁ
MylĂŔ xĎ eĘ bČŇ C ÉMyUĂ IČBČ tŇ WĆ qĆę WĘ qČ wĘ ryjăĂ nČsĘ olÁ=Ny’ĲĄ rSĆÄ ’Ğ ž lkŇŁ wĘ : ClkĲĄŇ ’Ň êŁ 10

: MkĲĆŇ lĎ Mh¡Ą ZqĆS¿Ć MyĂUĳĎBČ rSăĆ ’Ğ hŇ I¡ĎxČ hĲČ SpĆŇ n¿Ć lJËŁ mĂ C MyĂUČŔ hČ ZrĆSăĆ É lJŁ mĂ
: CYuĲĄSČ êĘ Mt¡ĎŇ lĎ bĘŇ nĂ =tŇ ’Ć wĘ ClkĄŔ ’Ň tŇŁ âlă ÉMrĎWĎ BĘ mĂ MkĳĆŇ lĎ CyăhĘ yĲĂ ZqĆS¡Ć wĘ 11

: MkĲĆŇ lĎ ’Ch¡ ZqĆS¿Ć MyĂUĳĎBČ tŇ WĆ q¡ĆWĘ qČ wĘ ryj¿Ă nČsĘ olË =Ny’ĲĄ rS¿Ć ’Ğ lJăřŁ 12

ÉrSĆ eĆÄhČ =tŇ ’Ć MhĳĄ ZqĆSăĆ Cl¡ kĘŇ ’ĲĎ yĄ âl¿ PŇ o‘Ŕ hĎ =NmĂ CYă uĘ SČ êĘ ÉhQĆ ’ĄÄ =tŇ ’Ć wĘ 13

tŇ ’¿Ąř : HnĲĎ ymĂ lĘ hŇ I¡Ď’Č hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ hŇ ’ĎŔ DĎř hČ =tŇ ’ĆÄ wĘ : hŇ IĲĎnĂ zĘ‘ĎhĲĎ tŇ ’¡Ą wĘ srĆjĆŔ hČ =tŇ ’Ć wĘ 14, 15

PŇ xČ èĳĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ sm¡Ď xĘ êČhČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ nĎŔ ‘ĞIĲČhĲČ tŇ BăČ Ét’Ą wĘ : onĲ ymĂ lĘ bŇ r¡Ą‘Ł =lJĎ 16

=tŇ ’Ć wĘ : PŇ CSĲ nĘ IČhČ =tŇ ’Ć wĘ ëŇ ¡ĎlèĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ soJ¿ hČ =tŇ ’Ć wĘ : ChnĲĄ ymĂ lĘ Ze¡ĄhČ =tŇ ’Ć wĘ 17, 18

hŇ p¡ĎŇ nĎ’ĞhĲĎ hŇ dĎŔ ysĂ xĞhĲČ Ét’Ą wĘ : MxĲĎ rĎhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ’¡Ď uĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ mĆ S¿Ć nĘ êĂ hČ 19

ëŇ ¡ĄlhŁ hĲČ PŇ o‘Ŕ hĎ ZrĆSăĆ lJřŁ ť : PŇ QĲĄ TČ ‘ĞhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ tŇ p¡ČŇ yřkĂŇ CDĲhČ =tŇ ’Ć wĘ HnĳĎ ymĂ lĘ 20

ZrĆSăĆ É lJŁ mĂ ClŔ kĘŇ ’Ň êĲŁ ÉhzĆ=tŇ ’Ć ëŇ ’ąČ : MkĲĆŇ lĎ ’Ch¡ ZqĆS¿Ć ‘BĳČ rĘ’Č =l‘Č 21

rê¿ĄnČlĘ wylĎŔ gĘŇrČlĘ l‘ČUăČ mĂ ÉMyĂ‘ČÄ rĎkĘŇ âląř =rSĆ ’Ğ ‘BĳČ rĘ’Č =l‘Č ëŇ ¡ĄlhŁ hĲČ PŇ o‘Ŕ hĎ
onŔ ymĂ lĘ hŇ BăĆ rĘ’Č hĲĎ =tŇ ’Ć ClkĄŔ ’Ň êŁ ÉMhĆ mĄ hŇ QĆ ’ąĄ =tŇ ’Ć : ZrĆ’ĲĎ hĎ =l‘Č Nřh¡Ą BĎ 22

: ChnĲĄ ymĂ lĘ bŇ g¡ĎŇxĎ hĲĆ =tŇ ’Ć wĘ ChnĄŔ ymĂ lĘ lGăŁ rĘxČ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ ChnĳĄymĂ lĘ M‘¡ĎlĘ iĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ
: MkĲĆŇ lĎ ’Ch¡ ZqĆS¿Ć MyĂlĳĎ gĘŇrČ ‘BăČ rĘ’Č ol¡ =rSĆ ’Ğ PŇ o‘Ŕ hĎ ZrĆSăĆ É lkŇŁ wĘ 23

=lkĎŇ wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č ’m¿Ď TĘ yĂ Mt¡ĎŇ lĎ bĘŇ nĂ BĘ ‘Čg¿ĄŇ eŁ hČ =lJĎ C’UĳĎ FČ êĂ hŇ QĆ ’¡Ą lĘ C 24, 25

hŇ mĎÃ hĄ BĘ hČ =lkĎŇ lĲĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č ’m¿Ą TĎ wĘ wyd¡ĎŇ gĎŇBĘ sB¿Ą kČŇ yĘ MtĳĎŇ lĎ bĘŇ eĂ mĂ ’W¡Ą eŁ hČ 26

hŇ eĎnăĆy’Ą ÉhrĎgĄŇ wĘ tŇ ‘ČsČę SŁ hŇ eĎ năĆy’Ą ű ‘sČ SăĆ wĘ hŇ sĎÁ rĘjČ tŇ sĆ rĆÄ pĘŇ mČ ž’whĂ rSăĆ ’Ğ
ëŇ ăĄloh ű lkăŇŁ wĘ : ’mĲĎ TĘ yĂ Mh¡Ć BĎ ‘Čg¿ĄŇ eŁ hČ =lJĎ MkĳĆŇ lĎ Mh¡Ą My’¿Ă mĄ TĘ hŇ lĎŔ ‘ĞmĲČř 27

=lJĎ MkĳĆŇ lĎ Mh¡Ą My’¿Ă mĄ TĘ ‘BČŔ rĘ’Č =l‘Č tŇ kĆŇ lăĆ hŁ hĲČ ÉhIĎxČ hĲČ =lkĎŇ BĘ wyjĎę JČ =l‘Č
sB¿Ą kČŇ yĘ MtĎŔ lĎ bĘŇ nĂ =tŇ ’Ć É’WĄ eŁ hČ wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č ’m¿Ď TĘ yĂ Mt¡ĎŇ lĎ bĘŇ nĂ BĘ ‘Čg¿ĄŇ eŁ hČ 28

wydgb
,q"d y"t ,’"t ,V"x Nkw t’ĄwĘ ’"s v.15 .g"y d"y Myrbd Nyy‘ v.14 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw lkŁ wĘ ’"s v.12

ol v.21 .s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nkw lkŁ wĘ ’"s v.20 .Zmqb tpĎ ykwdh hgwmb v.19 .r"tw s"t ,‘"t
.Vgdb hl‘UĲČ ’"s v.26 .V"x Nkw MhĆBĎ y"k Myrps bwrb v.21 .yrq
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: MkĲĆŇ lĎ hŇ UĎ h¡Ą My’¿Ă mĄ TĘ bŇ rĆ‘ĳĎhĎ =dŇ ‘Č ’măĄ TĎ wĘ wyd¡ĎŇ gĎŇBĘ
29 rB¡Ď kĘŇ ‘ČhĲĎ wĘ dŇ lĆ x¿Ł hČ ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č ZrăĄèŁ hČ ZrĆè¡Ć BČ ’mĄŔ FĎ hČ ÉMkĆŇ lĎ hŇ ząĆwĘ
30 : tŇ mĆ SĲĎ nĘ êĂ hČ wĘ TmĆ x¡Ł hČ wĘ hŇ ’ĳĎ TĎ QĘ hČ wĘ xČ J¡Ł hČ wĘ hŇ q¿ĎnĎ’ĞhĲĎ wĘ : ChnĲĄ ymĂ lĘ bŇ ~¿Ď hČ wĘ
31 Mt¡ĎŇ mŁ BĘ MhËĆ BĎ ‘ČgÌĄŇ eŁ hČ =lJĎ ZrĆèĳĎ hČ =lkĎŇ BĘ Mk¡ĆŇ lĎ My’¿Ă mĄ FĘ hČ hŇ QĆ ’ËĄ
32 ’mĎę TĘ yĂ MtĎÁ mŁ BĘ ű MhĆÄ mĄ žwylĎ ‘Ď ljăŁ yĂ=rSĆ ’Ğ ślkăŇŁ wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č ’m¿Ď TĘ yĂ

hŇ W¿Ć ‘Ď yĲĄ=rSĆ ’Ğ ylĂěJĘ =lJĎ qWĎŔ o’ă Éro‘=o’ dŇ gĆŇbąĆŇ o’ă ÉZ‘Ą=ylĂ JĘ =lJĎ mĂ
33 =ylĂ JĘ =lkĎÄ wĘ : rhĲĄ TĎ wĘ bŇ rĆ‘¡ĆhĎ =dŇ ‘Č ’m¿Ą TĎ wĘ ’bËĎŇ Cy MyĂUÌČBČ MhĳĆ BĎ hŇ k¡ĎŇ ’Ň lĎ mĘ

ot¿Ň ’Ł wĘ ’m¡Ď TĘ yĂ okËŇ otŇ BĘ rSÌĆ ’Ğ lJăŁ okĳŇ oê=l’Ć Mh¡Ć mĄ lj¿Ł yĂ=rSĆ ’Ğ WrĆxĆŔ
34 ’mĳĎ TĘ yĂ MyĂm¡Č wylËĎ ‘Ď ś’ob¿Ň yĎ rSĆÄ ’Ğ lkĄę ’Ď yĲĄ rSăĆ ’Ğ lkĆŇ ’ÁŁ hĎ =lJĎ mĂ : CrBĲŁ SĘ tĂŇ
35 ljÄŁ yĂ=rSĆ ’Ğ lkŇŁ wĘţ : ’mĲĎ TĘ yĂ yl¡Ă JĘ =lkĎŇ BĘ hŇ tĆŔ èĎ yĂ rSăĆ ’Ğ ÉhqĆSĘ mČ =lkĎŇ wĘ

My’¡Ă mĄ TĘ C MhĳĄ My’ăĂ mĄ TĘ Zê¡Ď yĚ MyĂrËČykĂŇ wĘ rCeÌêČ ů’mĎ TĘ yĂ ÈwylĎ ‘Ď ű MtăĎŇ lĎ bĘŇ eĂ mĂ
36 Mt¡ĎŇ lĎ bĘŇ nĂ BĘ ‘Čg¿ĄŇ nŁ wĘ rohĳ TĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ MyĂm¡Č=hŇ wĄqĘ mĂ robËŇ C Ny¿Ď‘Ę mČ ëŇ ’ăČ : MkĲĆŇ lĎ Cy¿hĘ yĲĂ
37 roh¡ TĎ ‘ČrĳĄEĎyĂ rSăĆ ’Ğ ‘Č Cr¡zĄ ‘rČz¿Ć=lJĎ =l‘Č MtĎŔ lĎ bĘŇ eĂ mĂ É ljŁ yĂ ykąĂŇ wĘ : ’mĲĎ TĘ yĂ
38 ’Ch¡ ’m¿Ą TĎ wylĳĎ ‘Ď Mt¡ĎŇ lĎ bĘŇ eĂ mĂ lp¿ČŇ nĎ wĘ ‘rČzĆŔ=l‘Č ÉMyĂmČÄ =NêČ yĚ ykąĂŇ wĘ : ’ChĲ
39 Mk¡ĆŇ lĎ ’yh¿Ă =rSĆ ’Ğ hŇ mĎŔ hĄ BĘ hČ =NmĂ ÉtCmyĎ ykąĂŇ wĘ : MkĲĆŇ lĎ
40 HtĎŔ lĎ bĘŇ eĂ mĂ É lkĄŇ ’Ł hĲĎ wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č ’m¿Ď TĘ yĂ Ht¡ĎŇ lĎ bĘŇ nĂ BĘ ‘Čg¿ĄŇ eŁ hČ hŇ lĳĎ kĘŇ ’Ď lĘ

wyd¡ĎŇ gĎŇBĘ sB¿Ą kČŇ yĘ HtĎŔ lĎ bĘŇ nĂ =tŇ ’Ć É’WĄ eŁ hČ wĘ bŇ rĆ‘ĳĎhĎ =dŇ ‘Č ’măĄ TĎ wĘ wyd¡ĎŇ gĎŇBĘ sB¿Ą kČŇ yĘ
41 ’Ch¡ ZqĆS¿Ć ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č ZrăĄèŁ hČ ZrĆè¡Ć hČ =lkĎŇ wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č ’m¿Ą TĎ wĘ
42 dŇ ‘Č ť ‘BČę rĘ’Č =l‘Č ëŇ ăĄloh ű lkăŇŁ wĘ Nř oxÁ GĎ=l‘Č ëŇ lĄÄ oh ž lJřŁ : lkĲĄŇ ’Ď yĲĄ âl¿

MCl¡ kĘŇ ’Ň tĲŇŁ âl¿ ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č ZrăĄèŁ hČ ZrĆè¡Ć hČ =lkĎŇ lĘ MyĂlČŔ gĘŇrČ hŇ BăĄ rĘmČ =lJĎ
43 ZrĳĄèŁ hČ ZrĆè¡Ć hČ =lkĎŇ BĘ MkĆŔ ytĄŇ SăŁ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć ÉCYuĘ SČ êĘ =l’Čř : MhĲĄ ZqĆS¿Ć =yJĂ
44 ůMkĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ÈhoĎhyĘ ynăĂ’Ğ yJăĂ : MBĲĎ Mt¡ĆŇ mĄř TĘ nĂ wĘ MhĆŔ BĎ ÉC’UĘ FČ tĲĂŇ âlą wĘ

=tŇ ’Ć ÉC’UĘ TČ tĘŇ âlą wĘ ynĂ ’ĳĎ Sod¡Ň qĎ yJ¿Ă MySĂŔ dŇŁ qĘ MtăĆŇ yyĂhĘ wĲĂ ÉMêĆSĘ DĂqČ tĘŇ hĲĂ wĘ
45 hoĎęhyĘ ynăĂ’Ğ ű yJăĂ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =l‘Č Wm¿Ą rŁ hĲĎ ZrĆè¡Ć hČ =lkĎŇ BĘ MkĆŔ ytĄŇ SăŁ pĘŇ nČ

MtăĆŇ yyĂhĘ wĲĂ MyhĳĂ Łl’Ň lĲĄ Mk¡ĆŇ lĎ tŇ y¿Ł hĘ lĲĂ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ ląĆ ‘ĞUĲČ hČř
MyVdq
‘"t ,b"d Nkw lkŁ wĘ ’"s v.42 .rsx ’bŁ yĎ ymlVwry ,C’obyĎ rybs v.34 .=lkĎ wĘ n"b ,lkăŁ wĘ ’"b ’"n v.32

=l’ĲČ n"b ,’"b Nk v.43 .‘Ym’b w N’km N N’km xg ,twytw’b hrwth yYx ’yhw ytbr +w v.42 .s"tw
n"b ,’y‘gb hl‘mhČĲ ’"b ’"n v.45 .V"x Nkw yrqw bytk MtĆ’mĄTĘ nĂ wĘ ’"sb : yrq MtĆ’mĄTĘ nĂ wĘ v.43 .’y‘gb

.’y‘g ’lb hl‘mhČ
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SpĆŇ năĆ É lkŇŁ wĘ PŇ o‘Ŕ hĎ wĘ ÉhmĎ hĄ BĘ hČ tŇ rąČoê tŇ ’Ň zăŁ : ynĂ ’ĲĎ Sod¡Ň qĎ yJ¿Ă MySĂŔ dŇŁ qĘ 46

lyDĂě bĘŇ hČ lĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =l‘Č tŇ YĆr¿ĆèŁ hČ SpĆŇ n¡Ć=lkĎŇ lĘ C MyĂUĳĎBČ tŇ WĆ m¡Ć rŁ hĲĎ hŇ IĎŔxČ hĲČ 47

rS¡Ć ’Ğ hŇ IĎŔxČ hĲČ ÉNybĄŇ C tŇ lĆ kĆŔ ’ĹeĲĆhĲČ ÉhIĎxČ hĲČ NybąĄŇ C rhĳŁ FĎ hČ NybăĄŇ C ’m¡Ą FĎ hČ NyB¿Ą
: lkĲĄŇ ’Ď tĲĄŇ âl¿

rmŔŁ ’Ň lĄ É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄBĘ =l’Ć rBĄÂ DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ+p4, sŘ8 by, 2

tŇ D¿ČnĂ ymËĄyJĂ MymĂŔ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ Éh’Ď mĘ TĲĎ wĘ rkĳĎŇ zĎ hŇ d¡ĎŇ lĘ yĲĎwĘ ‘Č yrĂŔ zĘtČŇ yJăĂ ÉhèĎ ’Ă
MyS¿Ă ŁlSĘ C : otĲŇ lĎ rĘ‘Ď rW¿Č BĘ loU¡ yĂ ynĳĂymĂ èĘ hČ MoI¡bČŇ C : ’mĲĎ TĘ êĂ Ht¡ĎŇ wŁ DĘ 3, 4

‘GĎętĂŇ =âlĲ SdĆŇ qăŁ =lkĎŇ BĘ hŇ rĳĎhĽTĲĎ ymăĄ dĘŇ BĂ bŇ S¡Ą êĄ MymĂŔ yĎ tŇ SĆ Łlă SĘ C ÉMoy
hŇ băĎŇ qĄ nĘ =M’Ă wĘ : HrĲĎhĽTĲĎ ym¿Ą yĘ tŇ âŇ l¡ mĘ =dŇ ‘Č ’bŔŁ tĎŇ âlă ÉSDĎqĘ UĂ hČ =l’Ć wĘ 5

bŇ S¡Ą êĄ MymĂŔ yĎ tŇ SĆ SăĄ wĘ ÉMoy Myè¿Ă SĂ wĘ HtĳĎŇ DĎnĂ JĘ MyĂ‘¡ČbĚŇ SĘ hŇ ’¿Ď mĘ TĲĎ wĘ dŇ lĄŔ tĄŇ
’ybĂÂ êĎ ůtbČŇ lĘ o’ă ÈNbĄŇ lĘ HrĎę hĽTĲĎ ymăĄ yĘ ű tŇ âŇ lăřmĘ bĂŇ C : hŇ rĲĎhĽTĲĎ ym¿Ą DĘ=l‘Č 6

xtČŇ j¿Ć =l’Ć tŇ ’Ň FĳĎ xČ lĘ rt¡ŇŁ =o’ hŇ n¿Ď oy=NbĆŇ C hŇ lĎŔ ‘Ł lĘ ÉotŇ nĎSĘ =NBĆ WbĆŇ JąĆ
śhĎ ylĆŔ ‘Ď rjăĆkĂŇ wĘ ÉhoĎhyĘ ynąĄpĘŇ lĂ obÂ yrĂqĘ hĂ wĘ : NhĲĄ JŁ hČ =l’Ć dŇ ‘¡Ąom=lhĆ ’ĲŁ 7

: hŇ bĲĎŇ qĄ eĘ lČ o’¿ rk¡ĎŇ EĎlČ tŇ dĆŇ lĆŔ IŁ hČ ÉtrČoê tŇ ’Ň ząŁ hĎ ymĳĆDĎ rqăŁ UĘ mĂ hŇ r¡ĎhĞTĲĎ wĘ
ynăĄBĘ ÉynĄSĘ o’ą MyrĂę tŇŁ =yêĲĄSĘ hŇ xăĎ qĘ lĲĎ wĘ ůhWĆ yDăĄ ÈHdĎŇ yĎ ’YăĎ mĘ tĂŇ âlÄ=M’Ă wĘ 8

: hŇ rĎhĲĄ TĎ wĘ Nh¡Ą JŁ hČ hĎ ylËĆ‘Ď rj¿ĆkĂŇ wĘ tŇ ’Ň FĳĎ xČ lĘ dŇ xăĎ ’Ć wĘ hŇ l¡Ď ‘Ł lĘ dŇ x¿Ď ’Ć hŇ nĎŔ oy

hŇ yąĆhĘ yĲĂ=yJĂ MdĎę ’Ď : rmĲŁ ’Ň lĄ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =l’ĲĆ wĘ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć hoĎŔhyĘ rBăĄ dČŇ yĘwČ gy, 2

or¡WĎ BĘ =ro‘Ĳ bĘŇ hŇ y¿ĎhĎ wĘ tŇ rĆhĆŔ bČŇ o’ă ÉtxČ jČÄ sČ =o’Ĳ tŇ ’ąĄ WĘ ÉorWĎ BĘ =ro‘Ĳ bĘŇ
wyn¡ĎBĎ mĂ dŇ x¿Č ’Č =l’Ć o’Ë NhĄŔ JŁ hČ NrăŁ hĞ’ĲČ =l’Ć É’bĎŇ ChwĘ tŇ ‘ČrĳĎYĎ ‘gČŇ năĆlĘ
‘gČŇ eĆÁBČ r‘ĎÄ WĄ wĘ rWĎ BĎ hČ ţ=ro‘Ĳř BĘ ‘gČŇ eăĆhČ =tŇ ’Ć NhăĄ JŁ hČ hŇ ’ăĎ rĎwĘ : MynĲĂ hĞJĲŁ hČ 3

’Chĳ tŇ ‘Čr¡ČYĎ ‘gČŇ n¿Ć orŔ WĎ BĘ ro‘ămĄ ÉqmŁ ‘Ď É‘gČŇ eĆÄhČ hŇ ’ąĄ rĘmČ C NbĎę lĎ Ó ëŇ păČŇ hĎ
orę WĎ BĘ ro‘ăBĘ ’whĂÁ hŇ nĎÄbĎŇ lĘ žtrĆhĆ BČ =M’Ă wĘ : otĲŇ ’Ł ’U¿Ą TĂ wĘ Nh¡Ą JŁ hČ Ch’¿Ď rĎwĘ 4

qm‘w
Mdqwmh rdsh yYx ,yYxw Myrds ynV hb Vyw .’"Y Myqwspw .whykym [9:1—11:47] hVrph MV v.47
VVw Mypl’ t‘br’ twytw’w .xŁ lŁw Myt’mw Pl’ Mylmw .[11:1] hyxh t’z ,[10:8] rkVw Nyy ,Nrh’ t’ xq
wdy=t’ +b +tkw .’y‘gb =’ĲČ n"bw ,[11:43] ’y‘g ’lb wYqVt M‘ =l’Č PTwx ’"b +’ Pwlxw .My‘bVw tw’m
qwsp +d +b Myklmb hVlV l‘bm ’b Vy’w hrTph v.1 .by .[11:21] My‘rk ’l=rV’ ,[9:22] M‘h=l’
‘"t ,V"x Nk NhĄJŁ hČ hyl‘ l"Y v.7 .’lm twâlmĘ bĂ C y’xndml ,y’br‘ml Nk v.6 .T"y qwsp +h d‘ b"m
ű ëpăČ hĎ wxyryb Nk v.3 .’y‘g ’lb =ro‘BĘ n"b ,’y‘g =ro‘ĲBĘ ’"b ’"n v.3 .gy .+x qwsp Nmql Nyy‘ : s"tw

.w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,’"d Nkw qsp ’lb ’"s ,d"dxw b"d ,y"k Myrps bwrb Nkw qsp
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NhËĄ JŁ hČ ryGÌĂsĘ hĂ wĘ NbĳĎŇ lĎ ëŇ păČŇ hĎ =âlĲ hŇ r¡Ďř ‘ĎWĘ C ro‘Ŕ hĎ =NmĂ hĎ ’ăĆ rĘmČ =Ny’ĲĄ ÉqmŁ ‘Ď wĘ
5 hŇ eąĄhĂ wĘ ůy‘Ă ybĂŇ èĘ hČ MoIăBČ ÈNhĄ JŁ hČ Ch’ăĎ rĎwĘ : MymĲĂ yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ ‘gČŇ e¡ĆhČ =tŇ ’Ć

tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ NhËĄ JŁ hČ orÌyGĂ sĘ hĂ wĘ ro‘ĳBĎ ‘gČŇ e¡ĆhČ hŇ W¿Ď pĎŇ =âlĲ wyřnĎŔ y‘ĄBĘ dŇ măČ ‘Ď É‘gČŇ eĆÄhČ
6 ÉheĄhĂ wĘ ůtynĂ SĄ Èy‘Ă ybĂŇ èĘ hČ MoIăBČ otÁ ’Ł NhĄÄ JŁ hČ žh’Ď rĎwĘ : tŇ ynĲĂ SĄ Mym¡Ă yĎ

’wřhĂŔ tŇ xČ jăČ sĘ mĂ ÉNhĄ JŁ hČ orąhĞTĲĂ wĘ ro‘ĳBĎ ‘gČŇ e¡ĆhČ hŇ W¿Ď pĎŇ =âlĲ wĘř ‘gČŇ eĆŔ hČ hŇ hăĎ JĄ
7 yrÌĄxĞ’ĲČ ro‘Ŕ BĎ ÉtxČ jČÄ sĘ UĂ hČ hŇ WąĆ pĘŇ tĂŇ hŇŁWÄ jĎř =M’Ă wĘ : rhĲĄ TĎ wĘ wyd¡ĎŇ gĎŇBĘ sB¿Ć kĂŇ wĘ
8 Éh’Ď rĎwĘ : NhĲĄ JŁ hČ =l’Ć tŇ yn¡ĂSĄ hŇ ’¿Ď rĘnĂ wĘ otĳŇ rĎhĽTĲĎř lĘ Nh¡Ą JŁ hČ =l’Ć otËŇ ’Ł rĲĎhĄ

: ’whĲĂ tŇ ‘Čr¿ČYĎ Nh¡Ą JŁ hČ o’¿ UĘ TĂ wĘ ro‘ĳBĎ tŇ xČ j¡Č sĘ UĂ hČ hŇ t¿ĎŇ WĘ jĲĎ hŇ eËĄhĂ wĘ NhĄŔ JŁ hČ

9, 10 NhĄę JŁ hČ hŇ ’ăĎ rĎwĘ : NhĲĄ JŁ hČ =l’Ć ’b¡ĎŇ ChwĘ MdĳĎŇ ’Ď BĘ hŇ y¡ĆhĘ tĲĂŇ yJ¿Ă tŇ ‘ČrČŔ YĎ ‘gČŇ năĆ
rW¿Ď BĎ tŇ yËČxĘ mĲĂ C NbĳĎŇ lĎ r‘ăĎWĄ hŇ k¡ĎŇ pĘŇ hĲĎ ’yhĂě wĘ ro‘Ŕ BĎ ÉhnĎbĎŇ lĘ =tŇ ’ĲĄ WĘ hŇ eąĄhĂ wĘ

11 âlă NhĳĄ JŁ hČ o’¡ UĘ TĂ wĘ orŔ WĎ BĘ ro‘ăBĘ É’whĂ tŇ nĆSąĆ on tŇ ‘ČrČÄ YĎ : tŇ ’ĲĄ WĘ BČř yx¡Č
12 hŇ tăĎŇ iĘ kĂŇ wĘ ro‘Ŕ BĎ Ét‘ČrČÄ ~Ď hČ xrąČpĘŇ êĂ xČ orÄ jĎ =M’Ă wĘ : ’ChĲ ’m¡Ą TĎ yJ¿Ă CerĆŔ GĂřsĘ yČ

hŇ ’¡Ą rĘmČ =lkĎŇ lĘ wylĳĎ gĘŇrČ=dŇ ‘Č wĘ oS¡ ’Ň rŁ mĲĄ ‘gČŇ eĆŔ hČ ro‘ă=lJĎ tŇ ’Ą ť tŇ ‘ČrČę ~Ď hČ
13 orŔ WĎ BĘ =lJĎ =tŇ ’Ć Ét‘ČrČÄ ~Ď hČ hŇ tąĎŇ iĘ kĂŇ hŇ eĄÄhĂ wĘ NhĄę JŁ hČ hŇ ’ăĎ rĎwĘ : NhĲĄ JŁ hČ yn¿Ąy‘Ą
14 tŇ o’¿ rĎhĲĄ MoyÄbĘŇ C : ’ChĲ roh¿ TĎ Nb¡ĎŇ lĎ ëŇ p¿ČŇ hĎ oQË JĚ ‘gČŇ eĳĎhČ =tŇ ’Ć rh¡Č TĂ wĘ
15 o’ĳ UĘ TĂ wĘ yx¡Č hČ rW¿Ď BĎ hČ =tŇ ’Ć NhËĄ JŁ hČ hŇ ’ÌĎ rĎwĘ : ’mĲĎ TĘ yĂ yx¡Č rW¿Ď BĎ oBË
16 rW¿Ď BĎ hČ bŇ CSË yĎ yk¿ĂŇ o’ă : ’ChĲ tŇ ‘Čr¿ČYĎ ’Ch¡ ’m¿Ą TĎ yxËČ hČ rW¿Ď BĎ hČ
17 ëŇ j¿Č hĘ nĆ hŇ eËĄhĂ wĘ NhĄŔ JŁ hČ ÉCh’ĎÄ rĎwĘ : NhĲĄ JŁ hČ =l’Ć ’b¡ĎŇ C NbĳĎŇ lĎ lĘ ëŇ jăČ hĘ nĆwĘ yx¡Č hČ

: ’ChĲ roh¿ TĎ ‘gČŇ e¡ĆhČ =tŇ ’Ć NhËĄ JŁ hČ rhÌČTĂ wĘ NbĳĎŇ lĎ lĘ ‘gČŇ e¡ĆhČ

18, 19 ÉNyxĂ èĘ hČ MoqąmĘ BĂ hŇ yĎÂhĎ wĘ : ’jĲĎ rĘnĂ wĘ NyxĳĂ SĘ or¡‘Ł bĘŇ =obĲŇ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=yJĂ rWĎě bĎŇ C
: NhĲĄ JŁ hČ =l’Ć hŇ ’¡Ď rĘnĂ wĘ tŇ mĆ DĳĎmĘ dČŇ ’Ğ hŇ năĎbĎŇ lĘ tŇ rĆh¡ĆbČŇ o’¿ hŇ nĎŔ bĎŇ lĘ tŇ ’ăĄ WĘ

20 NbĳĎŇ lĎ ëŇ păČŇ hĎ Hr¡Ď‘ĎWĘ C ro‘Ŕ hĎ =NmĂ lpăĎŇ SĎ ÉhĎ ’ĆÄ rĘmČ hŇ eąĄhĂ wĘ NhĄę JŁ hČ hŇ ’ăĎ rĎwĘ
21 hŇ eĎ’ăĆ rĘyĂ ű M’ăĂ wĘ : hŇ xĎ rĲĎjĎ Nyx¿Ă èĘ BČ ’wh¡Ă tŇ ‘Čr¿ČYĎ =‘gČŇ nĲĆ NhËĄ JŁ hČ o’Ì UĘ TĂ wĘ

’yhăĂ wĘ ro‘¡hĎ =NmĂ hŇ eĎ nËĆy’Ą hŇ l¿Ď pĎŇ SĘ C NbĎŔ lĎ r‘ăĎWĄ ÉHBĎ =Ny’ĲĄ hŇ eąĄhĂ wĘ NhĄę JŁ hČ
hhk
’"s v.6 .h"n qwsp Nmql Nyy‘ : ony‘ĄBĘ l"n v.5 .‘"t Nkw +h qypm HrĎ‘Vw y’xndml ,y’br‘ml Nk v.4

Nk v.7 .yrq oWjĎ v.7 .yrqw bytk ’yhĂ ’"sb : yrq ’yhĂ v.6 .+h qwsp Nyy‘ : ‘"tw V"x Nkw =âl
.’lm CerĆyGĂsĘ yČ yllhb ,ymlVwry v.11 .Vgdb t’vĘ BČ yqwbnzb v.10 .otrĎhĎTŁ lĘ y’xndml ,y’br‘ml
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ro‘ĳBĎ hŇ W¡Ć pĘŇ tĂŇ hŇ ŁW¿ jĎř =M’Ă wĘ : MymĲĂ yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ Nh¡Ą JŁ hČ or¿yGĂ sĘ hĂ wĘ hŇ hĳĎ kĄŇ 22

ÉtrĆhĆÄ BČ hČ dŇ mąŁ ‘ĞêĲČ hĎ yêĆÁ xĘ êČ =M’Ă wĘ : ’whĲĂř ‘gČŇ n¿Ć ot¡Ň ’Ł NhËĄ JŁ hČ ’UÌĄ TĂ wĘ 23

: NhĲĄ JŁ hČ or¡hĞTĲĂ wĘ ’whĳĂ Nyx¡Ă èĘ hČ tŇ bĆŇ r¿ĆYĎ hŇ tĎŇ WĎŔ pĎŇ âlă
hŇ wĎękĘŇ UĂ hČ tŇ yăČxĘ mĲĂř hŇ tĎÂ yĘhĲĎ wĲĘř S’ĳĄ =tŇ wČkĘŇ mĂ or¡‘Ł bĘŇ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=yJĂ rWĎŔ bĎŇ o’ă 24

hŇ eăĄhĂ wĘ NhĄÃ JŁ hČ HtăĎŇ ’Ł hŇ ’ăĎ rĎwĘ : hŇ nĲĎbĎŇ lĘ o’¿ tŇ mĆ D¡ĆmĘ dČŇ ’Ğ hŇ n¿ĎbĎŇ lĘ tŇ rĆhËĆBČ 25

’whĂŔ tŇ ‘ČrăČYĎ ro‘Ŕ hĎ =NmĂ qmăŁ ‘Ď ÉhĎ ’ĆÄ rĘmČ C tŇ rĆhĆę BČ BČ NbĎÁ lĎ r‘ĎÄ WĄ žëjČ hĘ nĆ
hŇ eĎ’ăĆ rĘyĂ ű M’ăĂ wĘ : ’whĲĂ tŇ ‘Čr¡ČYĎ ‘gČŇ n¿Ć NhĄŔ JŁ hČ ÉotŇ ’Ł ’UąĄ TĂ wĘ hŇ xĎ rĳĎjĎ hŇ w¡ĎkĘŇ UĂ BČ 26

ro‘¡hĎ =NmĂ hŇ eĎ nËĆy’Ą hŇ l¿Ď pĎŇ SĘ C NbĎŔ lĎ r‘ăĎWĄ ÉtrĆhĆÄ BĆ BČ =Ny’ĲĄř hŇ eąĄhĂ wĘ NhĄę JŁ hČ
MoIăBČ Nh¡Ą JŁ hČ Ch’¿Ď rĎwĘ : MymĲĂ yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ Nh¡Ą JŁ hČ or¿yGĂ sĘ hĂ wĘ hŇ hĳĎ kĄŇ ’whăĂ wĘ 27

tŇ ‘Čr¡ČYĎ ‘gČŇ n¿Ć otŔ ’Ł ÉNhĄř JŁ hČ ’UąĄ TĂ wĘ ro‘Ŕ BĎ ÉhWĆ pĘŇ tĂŇ hŇŁWą jĎř =M’Ă y‘ĳĂybĂŇ èĘ hČ
’whăĂ wĘ Éro‘bĎŇ hŇ tąĎŇ WĘ pĲĎŇ =âl tŇ rĆhĆÁ BČ hČ dŇ mÄŁ ‘ĞtĲČŇ žhĎ yêĆxĘ êČ =M’Ă wĘ : ’whĲĂ 28

: ’whĲĂ hŇ w¡ĎkĘŇ UĂ hČ tŇ bĆŇ r¿ĆYĎ =yJĲĂ NhĄŔ JŁ hČ ÉorhĞTĲĂ wĘ ’whĳĂ hŇ w¡ĎkĘŇ UĂ hČ tŇ ’¿Ą WĘ hŇ hĎŔ kĄŇ

sŘ9 NhĄÁ JŁ hČ hŇ ’ĎÄ rĎwĘ : NqĲĎ zĎbĘŇ o’¿ S’Ň r¡Ł BĘ ‘gČŇ nĳĎ ob¡Ň hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=yJĂ hŇ èĎŔ ’Ă o’ă ÉSy’Ă wĘ 29, 30

qDĳĎ bŇ h¡Ł YĎ r‘¿ĎWĄ obËŇ C ro‘Ŕ hĎ =NmĂ qmăŁ ‘Ď ÉCh’ĄÄ rĘmČ hŇ eąĄhĂ wĘ ‘gČŇ eĆę hČ =tŇ ’Ć
=ykĲĂŇ wĘ : ’ChĲ Nq¡ĎEĎhČ o’¿ S’Ň rËŁ hĎ tŇ ‘ČrÌČYĎ ’ChŔ qtĆŇ năĆ ÉNhĄ JŁ hČ otąŇ ’Ł ’UĄÄ TĂ wĘ 31

ro‘Ŕ hĎ =NmĂ qmăŁ ‘Ď ÉCh’ĄÄ rĘmČ =Ny’ĲĄř hŇ eąĄhĂ wĘ qtĆŇ eĆę hČ ‘gČŇ năĆ=tŇ ’Ć NhĄÁ JŁ hČ hŇ ’ĆÄ rĘyĂ
: MymĲĂ yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ qtĆŇ e¡ĆhČ ‘gČŇ n¿Ć=tŇ ’Ć NhËĄ JŁ hČ ryGÌĂsĘ hĂ wĘ oBĳ Ny’ăĄ rx¡Ł SĎ r‘¿ĎWĄ wĘ
qtĆŇ eĆŔ hČ hŇ WăĎ pĎŇ =âlĲ ÉheĄhĂ wĘ ůy‘Ă ybĂŇ èĘ hČ MoIăBČ È‘gČŇ eĆhČ =tŇ ’Ć NhăĄ JŁ hČ hŇ ’ĎÄ rĎwĘ 32

: ro‘Ĳ hĎ =NmĂ qm¡Ł ‘Ď Ny’¿Ą qtĆŇ eĆŔ hČ hŇ ’ăĄ rĘmČ C bŇ hĳŁ YĎ r‘ăĎWĄ ob¡Ň hŇ yĎh¿Ď=âlwĘ
tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ qtĆŇ eËĆhČ =tŇ ’Ć NhÌĄ JŁ hČ ryGĂÄsĘ hĂ wĘ xČ QĳĄgČŇ yĘ âlă qtĆŇ e¡ĆhČ =tŇ ’Ć wĘ xQĎŔGČř tĘŇ hĂÄ wĘ 33

hŇ eĄhĂ wĘţ y‘Ăę ybĂŇ èĘ hČ MoIăBČ qtĆŇ eĆÁhČ =tŇ ’Ć NhĄÄ JŁ hČ žh’Ď rĎwĘ : tŇ ynĲĂ SĄ Mym¡Ă yĎ 34

rhąČ TĂ wĘ ro‘ĳhĎ =NmĂ qm¡Ł ‘Ď Cen¿Ć y’Ą Ch’Ąě rĘmČ C ro‘Ŕ BĎ ÉqtĆŇ eĆÄhČ hŇ WąĎ pĎŇ =âlĲ
ro‘ĳBĎ qtĆŇ e¡ĆhČ hŇ WËĆ pĘŇ yĂ hŇ ŁW¿ jĎř =M’Ă wĘ : rhĲĄ TĎ wĘ wyd¡ĎŇ gĎŇBĘ sB¿Ć kĂŇ wĘ NhĄŔ JŁ hČ ÉotŇ ’Ł 35

ruÌĄbČŇ yĘ=âlĲ ro‘ĳBĎ qtĆŇ e¡ĆhČ hŇ W¿Ď jĎ hŇ eËĄhĂ wĘ NhĄŔ JŁ hČ ÉCh’ĎÄ rĎwĘ : otĲŇ rĎhĽTĲĎ yr¡ĄxĞ’ĲČ 36

Nhkh
.’y‘g ’lb tyČxĘ mĂ ’"n v.24 .’y‘g ’lb htyhĎ wĘ ’"s v.24 .’yhĂ ’"s v.22 .yrq oWjĎ v.22

n"b ,’"b Nk v.31 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw NhĄJŁ hČ ot’Ł ’"s v.27 .yrq oWjĎ v.27 .Ny’ą ’"s v.26
.yrq oWjĎ v.35 .ytbr +g v.33 .Myqwspb hrwth yYx v.33 .’y‘g ’lb =Ny’Ą
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37 qtĆŇ eĆÁhČ dŇ mČÄ ‘Ď žwyřnĎ y‘ĄBĘ =M’Ă wĘ : ’ChĲ ’m¿Ą TĎ bŇ h¡Ł ~Ď hČ r‘¿ĎvĄ lČ NhËĄ JŁ hČ
: NhĲĄ JŁ hČ or¡hĞTĲĂ wĘ ’Chĳ rohă TĎ qtĆŇ e¡ĆhČ ’j¿Ď rĘnĂ oBË =xmČ YĲĎ rxÌŁ SĎ r‘ĎÄ WĄ wĘ

38 tŇ rĳŁ hĎ BĲĆ Mr¡ĎWĎ BĘ =ro‘Ĳ bĘŇ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=yJĂ hŇ èĎŔ ’Ă =o’Ĳ ÉSy’Ă wĘ
39 tŇ ohă JĄ tŇ r¡Ł hĎ BĲĆ MrËĎWĎ BĘ =ro‘Ĳ bĘŇ hŇ eÌĄhĂ wĘ NhĄę JŁ hČ hŇ ’ăĎ rĎwĘ : tŇ nĲŁ bĎŇ lĘ tŇ r¡Ł hĎ BĲĆ
40 Sy’Ăě wĘ : ’ChĲ roh¿ TĎ ro‘¡BĎ xr¿ČjĎ ’ChË qhČ B¿Ł tŇ nĳŁ bĎŇ lĘ
41 Tr¡ĄUĎ yĂ wynĎŔ jĎ tŇ ’ăČ jĘ mĂ ÉM’Ă wĘ : ’ChĲ roh¿ TĎ ’Ch¡ xČ r¿ĄqĄ oSĳ ’Ň rŁ Tr¡ĄUĎ yĂ yJ¿Ă
42 tŇ xČ BČŔ GČbČŇ o’ă ÉtxČ rČÄ uĎ bČŇ hŇ yąĆhĘ yĲĂ=ykĂŇ wĘ : ’ChĲ roh¿ TĎ ’Ch¡ xČ B¿Ą GĂ oSĳ ’Ň rŁ

: oêĲ xĘ BČ gČŇbĘŇ o’¿ oê¡xĘ rČqĲĎBĘ ’whĂŔ ÉtxČ rČÄ jŁ tŇ ‘ČrąČYĎ MDĳĎmĘ dČŇ ’Ğ NbăĎŇ lĎ ‘gČŇ n¡Ć
43 oê¡xĘ rČqĲĎBĘ tŇ mĆ DĆŔ mĘ dČŇ ’Ğ hŇ năĎbĎŇ lĘ É‘gČŇ eĆÄhČ =tŇ ’Ą WĘ hŇ eąĄhĂ wĘ NhĄę JŁ hČ otÁ ’Ł hŇ ’ĎÄ rĎwĘ
44 ’măĄ TĎ ’Ch¡ ‘Č Cr¿YĎ =Sy’Ă : rWĲĎ BĎ ro‘¿ tŇ ‘Čr¡ČYĎ hŇ ’¿Ą rĘmČ JĘ oêĳxĘ BČ gČŇbĘŇ o’ă
45 ‘gČŇ eĆę hČ oBă =rSĆ ’Ğ ‘Č CrÁ ~Ď hČ wĘ : o‘Ĳ gĘŇ nĂ oS¿ ’Ň rŁ BĘ Nh¡Ą JŁ hČ Ce’ËĆ UĘ TČ yĘ ’UÌĄ TČ ’Chĳ

ű ’m¿Ą TĎ wĘ hŇ TĳĆ ‘Ę yČ Mp¡ĎŇ WĎ =l‘Č wĘ ‘Č CrŔ pĎŇ hŇ yăĆhĘ yĲĂ ÉoS’Ň rŁ wĘ ÉMymĂ rĚpĘŇ CyąhĘ yĲĂ wydĎÂgĎŇBĘ
46 bŇ SĄŔ yĄ dŇ dăĎŇ BĎ ’Chĳ ’măĄ TĎ ’m¡Ď TĘ yĂ oBË ‘gČŇ e¿ĆhČ rSĆÄ ’Ğ ymĄÂ yĘ=lJĎ : ’rĲĎqĘ yĂ ’m¡Ą TĎ
47 ‘gČŇ năĆ ob¡Ň hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=yJĂ dŇ gĆŇBĆě hČ wĘ : obĲŇ SĎ omĲ hŇ n¡ĆxĞUĲČ lČ Ĳ ZCx¿ mĂ
48 bŇ rĆ‘ĄŔ bĘŇ o’ă ÉytĂŇ SĘ bĲĂŇ o’ą : MyêĲĂ SĘ jĂ dŇ gĆŇb¿ĆŇ BĘ o’¡ rmĆ YĆŔ dŇ gĆŇbăĆŇ BĘ tŇ ‘ČrĳĎYĎ
49 ‘gČŇ eĆÁhČ hŇ yĎÄhĎ wĘ : ro‘Ĳ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ =lkĎŇ BĘ o’¡ ro‘Ŕ bĘŇ o’ă rmĆ ~ĳĎ lČ wĘ Myê¡Ă SĘ jĂ lČ

o’ă ÉbrĆ‘ĄÄ bĎŇ =o’Ĳ ytąĂŇ èĘ bČŇ =o’Ĳ ro‘Á bĎŇ o’Ä ždgĆŇBĆ BČ MDĎę mĘř dČŇ ’Ğ o’ă ű qrăČqĘ rČyĘ
50 Nh¡Ą JŁ hČ hŇ ’¿Ď rĎwĘ : NhĲĄ JŁ hČ =tŇ ’Ć hŇ ’¡Ď rĘhĎ wĘ ’Chĳ tŇ ‘Čr¡ČYĎ ‘gČŇ n¿Ć ro‘Ŕ =ylĂ JĘ =lkĎŇ bĘŇ
51 ‘gČŇ eĆÁhČ =tŇ ’Ć hŇ ’ĎÄ rĎwĘ : MymĲĂ yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ ‘gČŇ e¡ĆhČ =tŇ ’Ć ryG¿ĂsĘ hĂ wĘ ‘gČŇ eĳĎhČ =tŇ ’Ć

o’ă ÉbrĆ‘ĄÄ bĎŇ =o’Ĳ ytąĂŇ èĘ bČŇ =o’Ĳ dŇ gĆŇBĆ BČ ţ É‘gČŇ eĆÄhČ hŇ WąĎ pĎŇ =yJĲĂ y‘Ăę ybĂŇ èĘ hČ MoIăBČ
‘gČŇ e¡ĆhČ tŇ rĆ’ËĆmĘ mČ tŇ ‘ČrÌČYĎ hŇ kĳĎŇ ’Ň lĎ mĘ lĂ ro‘¡hĎ hŇ W¿Ć ‘Ď yĲĄ=rSĆ ’Ğ lkËŇŁ lĘ ro‘Ŕ bĎŇ

52 bŇ rĆ‘Ąę hĎ =tŇ ’Ć o’ă ű ytăĂŇ èĘ hČ =tŇ ’Ć o’¿ dŇ gĆŇBĆÁ hČ =tŇ ’Ć PŇ rČÄ WĎ wĘ : ’ChĲ ’m¿Ą TĎ
‘gČŇ eĳĎhČ ob¡Ň hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=rSĆ ’Ğ ro‘Ŕ hĎ ylăĂ JĘ =lJĎ =tŇ ’Ć o’ť MyêĂŔ SĘ jĂ bČŇ o’ă ÉrmĆ ~ĆÄ BČ

53 ÉheĄhĂ wĘ ůNhĄ JŁ hČ hŇ ’ăĆ rĘyĂ ÈM’Ă wĘ : PŇ rĲĄvĎ êĂ S’¡Ą BĎ ’whĂŔ ÉtrĆ’ĆÄ mĘ mČ tŇ ‘ČrąČYĎ =yJĲĂ
: ro‘Ĳ =ylĂ JĘ =lkĎŇ BĘ o’¡ bŇ rĆ‘ĳĄbĎŇ o’ă yt¡ĂŇ èĘ bČŇ o’¿ dŇ gĆŇBĆě BČ ‘gČŇ eĆŔ hČ hŇ WăĎ pĎŇ =âlĲ

54 Mym¡Ă yĎ=tŇ ‘ČbĘŇ SĂ or¿yGĂ sĘ hĂ wĘ ‘gČŇ eĳĎhČ oB¡ =rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą CsŔ BĘ kĂÄ wĘ NhĄŔ JŁ hČ ÉhCĎYĂ wĘ
55 ëŇ pČÄ hĎ =âlĲ hŇ eĄhĂ wĘţ ‘gČŇ eĆę hČ =tŇ ’Ć sBăĄ JČ hĚ ű yrăĄxĞ’ĲČ NhĄÁ JŁ hČ hŇ ’ĎÄ rĎwĘ : tŇ ynĲĂ SĄ

‘gnh
.xtpb MDČmd’ ’"s v.49 .h"n qwsp Nmql Nyy‘ : ony‘ĄBĘ l"n v.37
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CepĳĆŇ rĘWĘ êĂ S’¡Ą BĎ ’ChŔ ’măĄ TĎ hŇ WĎŔ pĎŇ =âlĲ ‘gČŇ eăĆhČ wĘ Éony‘Ą=tŇ ’Ć ‘gČŇ eąĆhČ
ÉheĄhĂ wĘ ůNhĄ JŁ hČ hŇ ’ăĎ rĎ ÈM’Ă wĘ : oêĲ xĘ BČ gČŇbĘŇ o’¿ oê¡xĘ rČqĲĎBĘ ’whĂŔ tŇ tĆŇ xăĆ jĘ 56

ro‘Ŕ hĎ =NmĂ o’ă ÉdgĆŇBĆÄ hČ =NmĂ otę ’Ł ‘răČqĎ wĘ otĳŇ ’Ł sBăĄ JČ hĚ yr¡ĄxĞ’ĲČ ‘gČŇ eĆŔ hČ hŇ hăĎ JĄ
ytąĂŇ śèĘ bČŇ =o’Ĳ dŇ gĆŇBĆ BČ ţ dŇ o‘Á hŇ ’ĆÄ rĎêĲĄ=M’Ă wĘ : bŇ rĆ‘ĲĄř hĎ =NmĂ o’¿ yt¡ĂŇ èĘ hČ =NmĂř o’¿ 57

tŇ ’¿Ą CepĆŔ rĘWĘ êĂ S’ăĄ BĎ ’whĳĂ tŇ xČ r¡ČjŁ ro‘Ŕ =ylĂ JĘ =lkĎŇ bĘŇ o’ă ÉbrĆ‘ĄÄ bĎŇ =o’Ĳ
Éro‘hĎ yląĂ JĘ =lkĎŇ =o’Ĳ bŇ rĆ‘ĄÁ hĎ =o’Ĳ ytĂÄ èĘ hČ =o’Ĳ dŇ gĆŇBĆÃ hČ wĘ : ‘gČŇ eĲĎhČ oB¡ =rSĆ ’Ğ 58

tŇ rČÄ oê tŇ ’Ň zŁ ţ : rhĲĄ TĎ wĘ tŇ yn¡ĂSĄ sB¿Č kĚŇ wĘ ‘gČŇ eĳĎhČ Mh¡Ć mĄ rs¿Ď wĘ sBĄŔ kČŇ êĘ rSăĆ ’Ğ 59

o’¡ bŇ rĆ‘ĄŔ hĎ o’ă ÉytĂŇ èĘ hČ o’ą MyêĂę SĘ jĂ hČ o’ă ű rmĆ ~ăĆhČ dŇ gĆŇB¿Ć tŇ ‘ČrČÁ YĎ =‘gČŇ nĲĆ
: o’Ĳ UĘ TČ lĘ o’¿ or¡hĞTĲČ lĘ ro‘ĳ=ylĂ JĘ =lJĎ

‘rĎŔ YŁ UĘ hČ tŇ răČoê ÉhyĆhĘ êĲĂ tŇ ’Ň ząŁ : rmĲŁ ’Ň QĄř hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ+p5, sŘ10 dy, 2

hŇ nĳĆxĞUĲČ lČ Ĳ ZCx¡ mĂ =l’Ć NhĄŔ JŁ hČ É’YĎ yĎwĘ : NhĲĄ JŁ hČ =l’Ć ’b¡ĎŇ ChwĘ otĳŇ rĎhĽTĲĎ Moy¡BĘ 3

NhĄŔ JŁ hČ ÉhCĎYĂ wĘ : ‘Č CrĲ~Ď hČ =NmĂ tŇ ‘Čr¡Č~Ď hČ =‘gČŇ nĲĆ ’j¿Ď rĘnĂ hŇ eËĄhĂ wĘ NhĄŔ JŁ hČ Éh’Ď rĎwĘ 4

tŇ ‘Čl¡Č otŇ yn¿ĂSĘ C zrĆ’ĆŔ Z‘ăĄwĘ tŇ orĳhŁ TĘ tŇ oI¡xČ Myr¿ĂjĽ YĂ =yêĲĄSĘ rhËĄ FČ UĂ lČ xqÌČlĎ wĘ
WrĆx¡Ć=ylĂ JĘ =l’Ć tŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ rojă ~Ă hČ =tŇ ’Ć Tx¡Č SĎ wĘ NhĄŔ JŁ hČ ÉhCĎYĂř wĘ : bŇ zĲŁ ’Ą wĘ 5

zrĆ’ËĆhĎ Z‘¿Ą=tŇ ’Ć wĘ HtĎŔ ’Ł xuăČyĂ ÉhIĎxČ hĲČ rjąŁ ~Ă hČ =tŇ ’Ćř : MyIĲĂxČ MyĂm¿Č=l‘Č 6

hŇ IĎęxČ hĲČ rjăŁ ~Ă hČ ű tŇ ’ăĄ wĘ MtĎÁ o’ lbČÄ TĎ wĘ bŇ zĳŁ ’Ąř hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ‘Čl¡Č oêhČ yn¿ĂSĘ =tŇ ’Ć wĘ
rhËĄ FČ UĂ hČ l‘ÌČ hŇ EĎęhĂ wĘ : MyIĲĂxČ hĲČ MyĂU¿ČhČ l‘¡Č hŇ TĎŔ xĚèĘ hČ rjăŁ ~Ă hČ ÉMdČŇ BĘ 7

=l‘Č hŇ I¡ĎxČ hĲČ rj¿Ł ~Ă hČ =tŇ ’Ć xQËČ SĂ wĘ orŔ hĞTăĂ wĘ MymĳĂ ‘ĎjĘ ‘bČŇ SăĆ tŇ ‘Čr¡Č~Ď hČ =NmĂ
orę ‘ĎWĘ =lJĎ =tŇ ’Ć xQăČ gĂŇ wĘ wydĎÁ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć rhĄÄ FČ UĂ hČ žsBĆ kĂŇ wĘ : hŇ dĲĆŇ vĎ hČ yn¿ĄjĘ 8

ol¡ hĽ’ĲĎ lĘ ZCx¿ mĂ bŇ SËČ yĎwĘ hŇ nĳĆxĞUĲČ hČ Ĳ=l’Ć ’obăŇ yĎ rx¡Č ’Č wĘ rhĄŔ TĎ wĘ ÉMyĂUČÄ BČ ZxąČ rĎwĘ
=tŇ ’Ć orę ‘ĎWĘ =lJĎ =tŇ ’Ć xQăČ gČŇ yĘ y‘ĂÁ ybĂŇ èĘ hČ MoIÄbČŇ žhyĎhĎ wĘ : MymĲĂ yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ 9

sBăĆ kĂŇ wĘ xČ QĳĄgČŇ yĘ or¡‘ĎWĘ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ wynĎŔ y‘Ą tŇ BăŁ GČ Ét’Ą wĘ ÉonqĎ zĘ=tŇ ’Ć wĘ oSą ’Ň rŁ
xuąČyĂ ynĂę ymĂ èĘ hČ MoIăbČŇ C : rhĲĄ TĎ wĘ MyĂU¡ČBČ orËWĎ BĘ =tŇ ’Ć ZxÌČ rĎwĘ wydĎę gĎŇBĘ =tŇ ’Ć 10

MyVbk=ynV
MV v.59 .Vgdb yêĂ èĘ bČ yllhb v.57 .br‘ĲĆh ’"s v.56 .’y‘gb =NmĲĂ n"b ,’"b Nk v.56

.[13:29] hV’ w’ Vy’w ,[12:1] ‘yrzt yk hV’ +b Myrdsw .z"s Myqwspw .hynb [12:1—13:59] hVrph
’"b ,[13:31] wh’rm=Ny’ĲĄ hnhw +b Mypwlxw .wŁsŁ w tw’m VVw Mypl’ tVlV twytw’w .hrV‘w Pl’ Mylmw
,’y‘gb =NmĲĂ n"bw ytVh M‘ =NmĂ PTwx ’"b ,[13:56] ytVh =NmĂ w’ ,’y‘g ’lb =Ny’Ą n"bw ,’y‘gb =Ny’ĲĄ ’rwq
.[13:45] ’mT ű ’mTw +’ qwspw .[13:48] xtp ’lb ytVb w’ ,[13:26] trhbb =Ny’ĲĄ hnhw Pwlx ’lbw
+w twmV Nyy‘ : ypr dmlh ’"s v.1 .+k qwsp d‘ +g qwsp +z +b Myklmb MyVn’ h‘br’w hrTph v.1 .dy
ymlVwry ,yllhb Nk v.6 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x rd"nq y"k +w Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.6 .hwăYw ’"s v.5 .+y

.’lm boz’ĄhĎ
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hŇ SăĎ ŁlSĘ C hŇ mĳĎ ymĂ êĘ Ht¡ĎŇ nĎSĘ =tŇ BČ tŇ xËČ ’Č hŇW¿Ďř bĘŇ kČŇ wĘ MmĂŔ ymĂ êĘ ÉMyWĂ bĎŇ kĘŇ =ynĲĄSĘ
11 dŇ ymĂÂ‘ĹhĲĆ wĘ : NmĆ SĲĎ dŇ x¡Ď ’Ć gŇŁl¿ wĘ NmĆ èĆŔ bČŇ hŇ lăĎ ClBĘ ÉhxĎ nĘ mĂ tŇ lĆ sąŁ MynĂę rŁ WĘ ‘Ć

lhĆ ’¿Ł xtČŇ j¡Ć hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ MtĳĎŇ ’Ł wĘ rh¡Ą FČ UĂ hČ Sy’¿Ă hĎ tŇ ’ËĄ rhĄę TČ mĘ hĲČ NhăĄ JŁ hČ
12 MS¡Ď ’Ď lĘ otËŇ ’Ł bŇ yr¿ĂqĘ hĂ wĘ dŇ xĎę ’Ć hĲĎ WbĆŇ JăĆ hČ =tŇ ’Ćř NhĄÁ JŁ hČ xqČÄ lĎ wĘ : dŇ ‘ĲĄom
13 =tŇ ’Ć TxăČ SĎ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ p¡ĎŇ CnêĘ MtËĎŇ ’Ł PŇ yn¿ĂhĄ wĘ NmĆ èĳĎ hČ gŇŁlă =tŇ ’Ć wĘ

Moqă mĘ BĂ hŇ l¡Ď ‘Ł hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ’Ň FËĎ xČ hĲČ =tŇ ’Ć TxÌČ SĘ yĂ rSĆÄ ’Ğ MoqmĘ BĂ ţ WbĆŇ JĆę hČ
: ’ChĲ MyS¡Ă dĎŇ qĲĎ SdĆŇ q¿Ł NhĄŔ JŁ lČ É’Ch MS¿Ď ’Ď hĲĎ tŇ ’Ň FĎ xČ JĲČ ţ yJĂÃ SdĆŇ uĳŁ hČ

14 rh¡Ą FČ UĂ hČ NzĆ’¿Ł ëŇ CnËêĘ =l‘Č NhĄŔ JŁ hČ ÉNtČŇ nĎ wĘ ůMSĎ ’Ď hĲĎ MDăČmĂ ÈNhĄ JŁ hČ xqăČlĎ wĘ
15 xq¿ČlĎ wĘ : tŇ ynĲĂ mĎ yĘhČ ol¡ gĘŇrČ NhĆ B¿Ł =l‘Č wĘ tŇ ynĂŔ mĎ yĘhČ ÉodŇ yĎ NhĆ BąŁ =l‘Č wĘ tŇ ynĳĂmĎ yĘhČ
16 lbąČŇ TĎ wĘ : tŇ ylĲĂ ’Ň mĎ vĘ hČ Nh¡Ą JŁ hČ PŇ J¿Č =l‘Č qYËČ yĎwĘ NmĆ èĳĎ hČ gŇŁQă mĂ Nh¡Ą JŁ hČ

tŇ ylĳĂ ’Ň mĎ vĘ hČ oj¡ JČ =l‘Č rS¿Ć ’Ğ NmĆ èĆě hČ =NmĂ tŇ ynĂŔ mĎ yĘhČ o‘ăBĎ YĘ ’Ć =tŇ ’Ć ÉNhĄ JŁ hČ
17 rtĆŇ IĆÄmĂ C : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ Mym¡Ă ‘ĎjĘ ‘bČŇ S¿Ć o‘ËBĎ YĘ ’Ć BĘ NmĆ èÌĆ hČ =NmĂ hŇ EĎÄhĂ wĘ

tŇ ynĂŔ mĎ yĘhČ ÉrhĄ FČ UĂ hČ NzĆ’ąŁ ëŇ CnÂêĘ =l‘Č ÉNhĄ JŁ hČ śNêąĄ yĂ oję JČ =l‘Č rSăĆ ’Ğ NmĆ èĆÁ hČ
: MSĲĎ ’Ď hĲĎ MD¿Č l‘¡Č tŇ ynĳĂmĎ yĘhČ ol¡ gĘŇrČ NhĆ B¿Ł =l‘Č wĘ tŇ ynĂŔ mĎ yĘhČ ÉodŇ yĎ NhĆ BąŁ =l‘Č wĘ

18 rhĳĄFČ UĂ hČ S’Ň răŁ =l‘Č Nê¡Ą yĂ NhĄŔ JŁ hČ PŇ JăČ =l‘Č ÉrSĆ ’Ğ ÉNmĆ èĆÄ BČ rtĎę oehČ wĘ
19 rjĆě śkĂŇ wĘ tŇ ’Ň FĎŔ xČ hăČ =tŇ ’Ć ÉNhĄ JŁ hČ hŇ WąĎ ‘Ď wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ Nh¡Ą JŁ hČ wylËĎ ‘Ď rj¿ĆkĂŇ wĘ
20 NhËĄ JŁ hČ hŇ lÌĎ ‘ĹhĲĆ wĘ : hŇ lĲĎ ‘Ł hĲĎ =tŇ ’Ć Tx¿Č SĘ yĂ rx¡Č ’Č wĘ otĳŇ ’Ď mĘ FĚ mĂ rh¡Ą FČ UĂ hČ =l‘Č

: rhĲĄ TĎ wĘ Nh¡Ą JŁ hČ wylËĎ ‘Ď rj¿ĆkĂŇ wĘ hŇ xĎ BĳĄ zĘUĂ hČ hŇ x¡Ď nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ l¿Ď ‘Ł hĲĎ =tŇ ’Ć
21 dŇ x¿Ď ’Ć WbĆŇ JăĆ xqČ lĎ wĘţ ůtgĆŇvĆ mČ ÈodŇ yĎ Ny’ăĄwĘ ’Chę lDăČ=M’Ă wĘ

NmĆ èËĆ BČ lCl¿ BĎ dŇ xĎÄ ’Ć tŇ lĆ sÁŁ NorÄ vĎ ‘Ă wĘ wylĳĎ ‘Ď rjăĄkČŇ lĘ hŇ p¡ĎŇ CntĘŇ lĂ MSËĎ ’Ď
22 gŇ yv¡Ă êČ rS¿Ć ’Ğ hŇ nĎŔ oy ynăĄBĘ ÉynĄSĘ o’ą MyrĂę tŇŁ yêăĄSĘ C : NmĆ SĲĎ gŇŁl¿ wĘ hŇ x¡Ď nĘ mĂ lĘ
23 ynËĂymĂ èĘ hČ MoIÌBČ MtĎÁ ’Ł ’ybĂÄ hĄ wĘ : hŇ lĲĎ ‘Ł dŇ x¡Ď ’Ć hĲĎ wĘ tŇ ’Ň FĎŔ xČ ÉdxĎ ’Ć hŇ yąĎhĎ wĘ odĳŇ yĎ
24 xqÌČlĎ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ dŇ ‘¡Ąom=lhĆ ’ĲŁ xtČŇ j¿Ć =l’Ć NhĳĄ JŁ hČ =l’Ć ot¡Ň rĎhĽTĲĎ lĘ

NhËĄ JŁ hČ MtÌĎŇ ’Ł PŇ ynĂÄhĄ wĘ NmĆ èĳĎ hČ gŇŁlă =tŇ ’Ć wĘ MS¡Ď ’Ď hĲĎ WbĆŇ J¿Ć =tŇ ’Ć NhËĄ JŁ hČ
25 ÉNhĄ JŁ hČ xqąČlĎ wĘ ůMSĎ ’Ď hĲĎ WbĆŇ JăĆ =tŇ ’Ć ÈTxČ SĎ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ p¡ĎŇ CnêĘ

ÉodŇ yĎ NhĆ BąŁ =l‘Č wĘ tŇ ynĳĂmĎ yĘhČ rh¡Ą FČ UĂ hČ =NzĆ’ĲŁ ëŇ Cn¿êĘ =l‘Č NtËČŇ nĎ wĘ MSĎŔ ’Ď hĲĎ MDăČmĂ
tynmyh
bwrb Nk v.19 .NhŔ kh ÉNty ’"s v.17 .y‘drhnl hymrgl dx’h ű Vbkă h ű t’ă v.12 .’ry‘z +h v.10

.d"ydw b"yd ,h"dx ,b"d Nkw rp¿ kw ’"s ,w"Tdw d"dx ,g"d ,y"k Myrps
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PŇ J¿Č =l‘Č NhĳĄ JŁ hČ qYăŁ yĂ NmĆ è¡Ć hČ =NmĂ C : tŇ ynĲĂ mĎ yĘhČ ol¡ gĘŇrČ NhĆ B¿Ł =l‘Č wĘ tŇ ynĂŔ mĎ yĘhČ 26

NmĆ èĆě hČ =NmĂ tŇ ynĂŔ mĎ yĘhČ o‘ăBĎ YĘ ’Ć BĘ ÉNhĄ JŁ hČ hŇ EąĎhĂ wĘ : tŇ ylĲĂ ’Ň mĎ vĘ hČ Nh¡Ą JŁ hČ 27

NtČÄ nĎ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ Mym¡Ă ‘ĎjĘ ‘bČŇ S¿Ć tŇ ylĳĂ ’Ň mĎ vĘ hČ oj¡ JČ =l‘Č rS¿Ć ’Ğ 28

tŇ ynĂŔ mĎ yĘhČ ÉrhĄ FČ UĂ hČ NzĆ’ąŁ ëŇ CnÂêĘ =l‘Č oję JČ =l‘Č rSăĆ ’Ğ ű NmĆ èăĆ hČ =NmĂ NhĄÁ JŁ hČ
MD¿Č Moq¡ mĘ =l‘Č tŇ ynĳĂmĎ yĘhČ ol¡ gĘŇrČ NhĆ B¿Ł =l‘Č wĘ tŇ ynĂŔ mĎ yĘhČ ÉodŇ yĎ NhĆ BąŁ =l‘Č wĘ
S’Ň răŁ =l‘Č Nê¡Ą yĂ NhĄŔ JŁ hČ PŇ JăČ =l‘Č ÉrSĆ ’Ğ ÉNmĆ èĆÄ hČ =NmĂ rtĎę oehČ wĘ : MSĲĎ ’Ď hĲĎ 29

MyrĂŔ êŁ hČ =NmĂ ÉdxĎ ’Ć hĲĎ =tŇ ’Ć hŇ WąĎ ‘Ď wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ wyl¡Ď ‘Ď rj¿ĄkČŇ lĘ rhĳĄFČ UĂ hČ 30

odę yĎ gŇ yvĂÂ êČ =rSĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ : odĲŇ yĎ gŇ yv¡Ă êČ rS¿Ć ’ĞmĲĄ hŇ nĳĎ oIhČ ynăĄBĘ =NmĂ o’¡ 31

NhËĄ JŁ hČ rjÌĆkĂŇ wĘ hŇ xĳĎ nĘ UĂ hČ =l‘Č hŇ l¡Ď ‘Ł dŇ x¿Ď ’Ć hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ’Ň FËĎ xČ dŇ x¿Ď ’Ć hĲĎ =tŇ ’Ć
rSËĆ ’Ğ tŇ ‘ČrĳĎYĎ ‘gČŇ năĆ oB¡ =rSĆ ’Ğ tŇ rČŔ oê tŇ ’Ň zăŁ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ rh¡Ą FČ UĂ hČ l‘¿Č 32

: otĲŇ rĎhĽTĲĎ BĘ od¡Ň yĎ gŇ yv¿Ă tČŇ =âlĲ
sŘ11 ZrĆ’ăĆ=l’Ć ÉC’bÄŁ tĎŇ yJąĂ : rmĲŁ ’Ň lĄ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =l’ĲĆ wĘ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć hoĎŔhyĘ rBăĄ dČŇ yĘwČ 33, 34

tŇ yb¡ĄŇ BĘ tŇ ‘ČrČŔ YĎ ‘gČŇ năĆ ÉyêĂ tČŇ nĲĎ wĘ hŇ EĳĎxĚ’ĞlĲČ Mk¡ĆŇ lĎ Nt¿ĄŇ nŁ ynËĂ’Ğ rS¿Ć ’Ğ N‘ČnČŔ JĘ
‘gČŇ nĆěJĘ rmĳŁ ’Ň lĄ Nh¡Ą JŁ lČ dŇ yG¿ĂhĂ wĘ tŇ yĂBČŔ hČ olă =rSĆ ’Ğ É’bĎŇ C : MkĲĆŇ tĘŇ EČxĚ’Ğ ZrĆ’¿Ć 35

’bąŇŁ yĎ MrĆTĆÄ BĘ tŇ yĂBČę hČ =tŇ ’Ć CeăpĂŇ C NhĄÁ JŁ hČ hŇ CĎÄYĂ wĘ : tŇ yĂBĲĎ BČ yl¡Ă hŇ ’¿Ď rĘnĂ 36

NJËĄ rxČ ’¿Čř wĘ tŇ yĂBĳĎBČ rSăĆ ’Ğ=lJĎ ’m¡Ď TĘ yĂ âl¿ wĘ ‘gČŇ eĆŔ hČ =tŇ ’Ć tŇ o’ă rĘlĂ ÉNhĄ JŁ hČ
É‘gČŇ eĆÄhČ hŇ eąĄhĂ wĘ ‘gČŇ eĆę hČ =tŇ ’Ć hŇ ’ăĎ rĎwĘ : tŇ yĂBĲĎ hČ =tŇ ’Ć tŇ o’¿ rĘlĂ Nh¡Ą JŁ hČ ’ř b¿ŇŁ yĎ 37

lp¡ĎŇ SĎ Nh¿Ć y’Ą rĘmČ C tŇ UĳŁ DČmĘ dČŇ ’Ğ o’¡ tŇ uŔŁ rČqĘ rČyĘ ÉtrŁ Cr‘ĞqĲČSĘ tŇ yĂBČŔ hČ tŇ răŁ yqĂ BĘ
ryG¿ĂsĘ hĂ wĘ tŇ yĂBĳĎhČ xtČŇ jăĆ =l’Ć tŇ yĂB¡Č hČ =NmĂ NhËĄ JŁ hČ ’YÌĎ yĎwĘ : ryuĲĂ hČ =NmĂ 38

hŇ eËĄhĂ wĘ hŇ ’Ďě rĎwĘ y‘ĳĂybĂŇ èĘ hČ MoIăBČ Nh¡Ą JŁ hČ bŇ S¿Ď wĘ : MymĲĂ yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ tŇ yĂB¡Č hČ =tŇ ’Ć 39

MynĂŔ bĎŇ ’ĞhăĎ =tŇ ’Ć ÉCYQĘ xĂ wĘ NhĄŔ JŁ hČ ÉhCĎYĂ wĘ : tŇ yĂBĲĎ hČ tŇ r¿Ł yqĂ BĘ ‘gČŇ e¡ĆhČ hŇ W¿Ď jĎ 40

Moq¡ mĎ =l’Ć ry‘ĂŔ lĎ ZCxă mĂ =l’Ć ÉNhĆ tĘŇ ’Ć CkŇ yląĂ SĘ hĂ wĘ ‘gČŇ eĳĎhČ Nh¡Ą BĎ rS¿Ć ’Ğ
rSăĆ ’Ğ ÉrpĎŇ ‘ĎhĲĆ =tŇ ’Ć Ckę pĘŇ SĲĎ wĘ bŇ ybĳĂŇ sĎ tŇ yĂB¡Č mĂ ‘ČY¿Ă qĘ yČ tŇ yĂBËČhČ =tŇ ’Ć wĘ : ’mĲĄ TĎ 41

tŇ orŔ xĄ ’Ğ MynăĂbĎŇ ’Ğ ÉCxqĘ lĲĎ wĘ : ’mĲĄ TĎ Moq¡ mĎ =l’Ć ry‘ĂŔ lĎ ZCxă mĂ =l’Ć CYŔ qĘ hĂ 42

: tŇ yĂBĲĎ hČ =tŇ ’Ć xT¿Ď wĘ xu¡ČyĂ rxËĄ’Č rp¿ĎŇ ‘Ď wĘ MynĳĂbĎŇ ’ĞhĲĎ tŇ xČ êăČ =l’Ć C’yb¡ĂŇ hĄ wĘ
yrËĄxĞ’ĲČ wĘ MynĳĂbĎŇ ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć ZQăĄ xĂ rx¡Č ’Č tŇ yĂBČŔ BČ xrăČpĎŇ C É‘gČŇ eĆÄhČ bŇ CSą yĎ=M’Ă wĘ 43

hŇ W¿Ď jĎ hŇ eËĄhĂ wĘ hŇ ’Ďě rĎwĘ NhĄŔ JŁ hČ É’bĎŇ C : xČ oFĲ hĂ yr¿ĄxĞ’ĲČ wĘ tŇ yĂB¡Č hČ =tŇ ’Ć tŇ oY¿ qĘ hĂ 44

‘gnh
.’lm ’obyĎ yllhb ,ymlVwry Nk v.36 .h"dxw b"d ,’"d Nkw =rx’ĲČ w ’"s v.36
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45 ZtăČŇ nĎ wĘ : ’ChĲ ’m¿Ą TĎ tŇ yĂB¡Č BČ ’whËĂ tŇ rĆ’¿ĆmĘ mČ tŇ ‘ČrČÄ YĎ tŇ yĂBĳĎBČ ‘gČŇ e¡ĆhČ
É’yYĂ ohwĘ tŇ yĂBĳĎhČ rpăČŇ ‘Ğ=lJĎ tŇ ’¡Ą wĘ wyYĎŔ ‘Ą=tŇ ’Ć wĘ ÉwynĎbĎŇ ’Ğ=tŇ ’Ć tŇ yĂBČę hČ =tŇ ’Ć

46 ym¡Ą yĘ=lJĎ tŇ yĂBČŔ hČ =l’Ć É’BĎ hČ wĘ : ’mĲĄ TĎ Moq¡ mĎ =l’Ć ry‘ĂŔ lĎ ZCxă mĂ =l’Ć
47 wydĳĎŇ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć sB¡Ą kČŇ yĘ tŇ yĂBČŔ BČ bŇ kăĄŇ èŁ hČ wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č ’m¡Ď TĘ yĂ otĳŇ ’Ł ryGăĂsĘ hĂ
48 Éh’Ď rĎwĘ NhĄę JŁ hČ ’bÁŁ yĎ ’BÄŁ =M’Ă wĘ : wydĲĎŇ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć sB¡Ą kČŇ yĘ tŇ yĂBČŔ BČ lkăĄŇ ’Ł hĲĎ wĘ

rhąČ TĂ wĘ tŇ yĂBĳĎhČ =tŇ ’Ć xČ FăŁ hĂ yr¡ĄxĞ’ĲČ tŇ yĂBČŔ BČ É‘gČŇ eĆÄhČ hŇ WąĎ pĎŇ =âlĲ hŇ eĄhĂ wĘţ
49 tŇ yĂB¡Č hČ =tŇ ’Ć ’F¿Ą xČ lĘ xqËČlĎ wĘ : ‘gČŇ eĲĎhČ ’j¡Ď rĘnĂ yJ¿Ă tŇ yĂBČŔ hČ =tŇ ’Ć ÉNhĄ JŁ hČ
50 rjăŁ ~Ă hČ =tŇ ’Ć Tx¡Č SĎ wĘ : bŇ zĲŁ ’Ąř wĘ tŇ ‘Čl¡Č otŇ yn¿ĂSĘ C zrĆ’ĆŔ Z‘ăĄwĘ MyrĳĂjĽ YĂ yêăĄSĘ
51 zrĆ’Ć hĎ ţ=Z‘ĲĄ=tŇ ’Ćř xqăČlĎ wĘ : MyIĲĂxČ MyĂm¿Č=l‘Č WrĆx¡Ć=ylĂ JĘ =l’Ć tŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ

MtĎę ’Ł lbăČŇ TĎ wĘ ůhIĎxČ hĲČ rjăŁ ~Ă hČ Èt’Ą wĘ tŇ ‘ČlČę oêhČ ynăĂSĘ ű tŇ ’ăĄ wĘ bŇ ŁzÁ’Ą hĎÄ =tŇ ’Ć wĘ
‘bČŇ S¿Ć tŇ yĂB¡Č hČ =l’Ć hŇ E¿ĎhĂ wĘ MyIĳĂxČ hĲČ MyĂU¡ČbČŇ C hŇ TĎŔ CxèĘ hČ rjăŁ ~Ă hČ ÉMdČŇ BĘ

52 rjăŁ ~Ă bČŇ C MyIĳĂxČ hĲČ MyĂU¡ČbČŇ C rojŔ ~Ă hČ ÉMdČŇ BĘ tŇ yĂBČŔ hČ =tŇ ’Ć ’FăĄ xĂ wĘ : MymĲĂ ‘ĎjĘ
53 rjÌŁ ~Ă hČ =tŇ ’Ć xQČÂSĂ wĘ : tŇ ‘ČlĲĎ oêhČ yn¿ĂSĘ bĂŇ C bŇ z¡Ł ’Ą bĲĎŇ C zrĆ’ËĆhĎ Z‘¿ĄbĘŇ C hŇ IĎęxČ hĲČ

: rhĲĄ TĎ wĘ tŇ yĂB¡Č hČ =l‘Č rj¿ĆkĂŇ wĘ hŇ dĳĆŇ vĎ hČ ynăĄjĘ =l’Ć ry‘¡ĂlĎ ZCx¿ mĂ =l’Ć hŇ IËĎxČ hĲČ
54, 55 : tŇ yĂBĲĎ lČ wĘ dŇ gĆŇB¡Ć hČ tŇ ‘Čr¿ČYĎ lĘ C : qtĆŇ eĲĎlČ wĘ tŇ ‘Čr¡Č~Ď hČ ‘gČŇ n¿Ć=lkĎŇ lĘ hŇ rĳĎoêhČ tŇ ’Ň z¡Ł
56, 57 rhĳŁ FĎ hČ MoyăbĘŇ C ’m¡Ą FĎ hČ Moy¿BĘ tŇ rěŁ ohlĘř : tŇ rĆhĲĎ BĆ lČ wĘ tŇ xČ j¡Č iČ lČ wĘ tŇ ’¿Ą WĘ lČ wĘ

: tŇ ‘ČrĲĎ~Ď hČ tŇ r¡Čoê tŇ ’Ň z¿Ł
wT, 2 ynăĄBĘ =l’Ć ÉCrBĘ DČ : rmĲŁ ’Ň lĄ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =l’ĲĆ wĘ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć hoĎŔhyĘ rBăĄ dČŇ yĘwČ sŘ12

ob¡Ň oz orŔ WĎ BĘ mĂ bŇ zăĎ ÉhyĆhĘ yĲĂ yJąĂ Sy’Ăę Sy’ăĂ MhĳĆ lĄ ’Ğ Mê¡ĆrĘmČ ’Ğ wĲČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
3 obę oz=tŇ ’Ć orÂWĎ BĘ rrăĎ obĳŇ ozBĘ ot¡Ň ’Ď mĘ TĚ hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ tŇ ’Ň zËŁ wĘ : ’ChĲ ’m¿Ą TĎ
4 rSĆÄ ’Ğ bŇ JĎę SĘ UĂ hČ =lJĎ : ’whĲĂ ot¡Ň ’Ď mĘ TĚ obŔ oEmĂ ÉorWĎ BĘ MyêąĂ xĘ hĆ =o’Ĳ

: ’mĲĎ TĘ yĂ wyl¡Ď ‘Ď bŇ S¿Ą yĄ=rSĆ ’Ğ ylËĂ JĘ hČ =lkĲĎŇ wĘ ’mĳĎ TĘ yĂ bŇ E¡ĎhČ wylËĎ ‘Ď bŇ J¿Č SĘ yĂ
5 ’m¿Ą TĎ wĘ MyĂU¡ČBČ Zx¿Č rĎwĘ wydËĎŇ gĎŇBĘ sBÌĄ kČŇ yĘ obĳŇ JĎ SĘ mĂ BĘ ‘G¡Č yĂ rS¿Ć ’Ğ Sy’Ăě wĘ
6 sBÌĄ kČŇ yĘ bŇ EĳĎhČ wyl¡Ď ‘Ď bŇ S¿Ą yĄ=rSĆ ’Ğ ylĂŔ JĘ hČ =l‘ĲČ ÉbSĄ IŁ hČ wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č
7 sBÌĄ kČŇ yĘ bŇ EĳĎhČ rWăČ bĘŇ BĂ ‘Čg¡ĄŇ eŁ hČ wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č ’m¿Ą TĎ wĘ MyĂU¡ČBČ Zx¿Č rĎwĘ wydËĎŇ gĎŇBĘ
8 rohĳř FĎ BČ bŇ E¡ĎhČ qr¿Ł yĎ=ykĲĂŇ wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č ’m¿Ą TĎ wĘ MyĂU¡ČBČ Zx¿Č rĎwĘ wydËĎŇ gĎŇBĘ

sbkw
V"x Nkw trŁ ohlĘ C ’"s v.57 .’y‘gb =t’ĲĆ n"b ’"n v.51 .’lm boz’ĄwĘ hgwmbw ymlVwry ,yllhb Nk v.49

.rsx rhŁ FĎBČ yllhb ,ymlVwry Nk v.8 .Myqwspb rpsh yYx v.7 .wT .s"tw ‘"t ,y"k
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bŇ JĎę rĘUĆ hČ =lkĎŇ wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č ’m¿Ą TĎ wĘ MyĂU¡ČBČ Zx¿Č rĎwĘ wydËĎŇ gĎŇBĘ sBÌĆ kĂŇ wĘ 9

hŇ yăĆhĘ yĲĂ rSăĆ ’Ğ É lkŇŁ BĘ ‘ČgĄę eŁ hČ =lkĎŇ wĘ : ’mĲĎ TĘ yĂ bŇ E¡ĎhČ wylËĎ ‘Ď bŇ J¿Č rĘyĂ rSĆÄ ’Ğ 10

Zx¿Č rĎwĘ wydËĎŇ gĎŇBĘ sBÌĄ kČŇ yĘ MtĎŔ o’ ’WăĄ oehČ wĘ bŇ rĆ‘ĳĎhĎ =dŇ ‘Č ’m¡Ď TĘ yĂ wyêĎŔ xĘ tČŇ
PŇ TăČ SĎ =âlĲ wyd¡ĎŇ yĎwĘ bŇ EĎŔhČ ÉoB=‘GČ yĲĂ rSąĆ ’Ğ lkÄŁ wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č ’m¿Ą TĎ wĘ MyĂU¡ČBČ 11

WrĆxËĆ=ylĂ kĘŇ C : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č ’m¿Ą TĎ wĘ MyĂU¡ČBČ Zx¿Č rĎwĘ wydËĎŇ gĎŇBĘ sBÌĆ kĂŇ wĘ MyĂUĳĎBČ 12

=ykĲĂŇ wĘ : MyĂUĲĎ BČ PŇ T¡Ą èĎ yĂ Z‘ĄŔ =ylĂ JĘ =lkĎŇ wĘ rbĳĄŇ èĎ yĂ bŇ E¡ĎhČ oB¿ =‘GČ yĂ=rSĆ ’Ğ 13

wydĳĎŇ gĎŇBĘ sBăĆ kĂŇ wĘ ot¡Ň rĎhĽTĲĎ lĘ MymËĂ yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ olÁ rpČŇ sĎÄ wĘ obŔ oEmĂ ÉbEĎhČ rhąČ TĘ yĂ
yêăĄSĘ Éol=xuČ yĲĂ ynĂę ymĂ èĘ hČ MoIăbČŇ C : rhĲĄ TĎ wĘ MyI¡ĂxČ MyĂm¿ČBĘ orËWĎ BĘ ZxÌČ rĎwĘ 14

dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ ÉxtČŇ jĆÄ =l’Ć hoĎęhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ű ’băĎŇ C hŇ nĳĎ oy ynăĄBĘ yn¡ĄSĘ o’¿ MyrĂŔ tŇŁ
dŇ x¡Ď ’Ć hĲĎ wĘ tŇ ’Ň FĎŔ xČ dŇ xăĎ ’Ć NhĄŔ JŁ hČ ÉMtĎŇ ’Ł hŇ WąĎ ‘Ď wĘ : NhĲĄ JŁ hČ =l’Ć Mn¡ĎtĎŇ nĘ C 15

Sy’Ăě wĘ : obĲŇ oEmĂ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ NhËĄ JŁ hČ wylÌĎ ‘Ď rjĆÄ kĂŇ wĘ hŇ lĳĎ ‘Ł 16

’m¿Ą TĎ wĘ or¡WĎ BĘ =lJĎ =tŇ ’Ć MyĂUËČBČ Zx¿Č rĎwĘ ‘rČ zĳĎ=tŇ bČŇ kĘŇ SĂ CeU¡Ć mĂ ’Y¿ĄtĄŇ =yJĲĂ
‘rČ zĳĎ=tŇ bČŇ kĘŇ SĂ wyl¡Ď ‘Ď hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=rSĆ ’Ğ ro‘Ŕ =lkĎŇ wĘ dŇ gĆŇBăĆ =lkĎŇ wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č 17

Ht¡ĎŇ ’Ł Sy’ËĂ bŇ J¿Č SĘ yĂ rSĆÄ ’Ğ hŇ èĎě ’Ă wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č ’m¿Ą TĎ wĘ MyĂU¡ČBČ sB¿Č kĚŇ wĘ 18

ś: bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č C’¡ mĘ TĲĎ wĘ MyĂUČŔ bČŇ CYă xĞrĲĎwĘ ‘rČ zĳĎ=tŇ bČŇ kĘŇ SĂ

ÉMymĂ yĎ tŇ ‘ąČbĘŇ SĂ HrĳĎWĎ bĘŇ BĂ Hb¡ĎŇ zŁ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ MDËĎ hŇ bĎŔ zĎ hŇ yăĆhĘ tĲĂŇ =yJĂ ÉhèĎ ’Ă wĘ 19

rSĆÄ ’Ğ ž lkŇŁ wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č ’m¿Ď TĘ yĂ HB¡Ď ‘Čg¿ĄŇ eŁ hČ =lkĎŇ wĘř HtĎŔ DĎnĂ bĘŇ hŇ yăĆhĘ êĲĂ 20

: ’mĲĎ TĘ yĂ wyl¡Ď ‘Ď bŇ S¿Ą êĄ=rSĆ ’Ğ lkËŇŁ wĘ ’mĳĎ TĘ yĂ Ht¡ĎŇ DĎnĂ BĘ wylËĎ ‘Ď bŇ J¿Č SĘ êĂ
=dŇ ‘Č ’m¿Ą TĎ wĘ MyĂU¡ČBČ Zx¿Č rĎwĘ wydËĎŇ gĎŇBĘ sBÌĄ kČŇ yĘ HbĳĎŇ JĎ SĘ mĂ BĘ ‘Čg¡ĄŇ eŁ hČ =lkĎŇ wĘ 21

wydËĎŇ gĎŇBĘ sBÌĄ kČŇ yĘ wylĳĎ ‘Ď bŇ SăĄ êĄ=rSĆ ’Ğ yl¡Ă JĘ =lkĎŇ BĘř ‘ČgĄŔ eŁ hČ =lkĎÄ wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ 22

o’Ì ’Chę bŇ JĎÁ SĘ UĂ hČ =l‘ĲČř M’ĂÄ wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č ’m¿Ą TĎ wĘ MyĂU¡ČBČ Zx¿Č rĎwĘ 23

: bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č ’m¡Ď TĘ yĂ obĳŇ =o‘gĘŇ nĎBĘ wyl¡Ď ‘Ď=tŇ bĆŇ SĲĆ yŁ ’wh¿Ă =rSĆ ’Ğ ylËĂ JĘ hČ =l‘ĲČ
tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ ’m¡Ą TĎ wĘ wylĎŔ ‘Ď ÉHtĎŇ DĎnĂ yhąĂ tĘŇ C HtĎę ’Ł Sy’ĂÁ bŇ JČÄ SĘ yĂ žbkŇŁ SĎ M’ĂÃ wĘ 24

: ’mĲĎ TĘ yĂ wyl¡Ď ‘Ď bŇ J¿Č SĘ yĂ=rSĆ ’Ğ bŇ JËĎ SĘ UĂ hČ =lkĎŇ wĘ MymĳĂ yĎ
sŘ13 o’¿ HtĎŔ DĎnĂ =tŇ ‘Ćř ÉâlBĘ MyBĂę rČ MymăĂ yĎ HmĎÁ DĎ bŇ ozÄ žbCzyĎ=yJĲĂ hŇ èĎÃ ’Ă wĘ 25

bwzt=yk
Mlwxb lkŁ BĘ hgwmb v.22 .‘"tw y"t ,y"k ’"t ,V"x ,b"yd Nkw =lJĎ ’"s v.19 .hmwts ’"s v.18

.t‘ăĆ ’"s v.25 .’y‘g ’lb =l‘Č n"b ,’y‘gb =l‘ĲČ ’"b ’"n v.23 .’krmbw
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hŇ y¡ĆhĘ êĲĂ HtËĎŇ DĎnĂ ymÌĄyJĂ HtĎę ’Ď mĘ TĚ bŇ oză ymĄÂ yĘ=lJĎ HtĳĎŇ DĎnĂ =l‘Č bŇ Cz¡tĎŇ =ykĲĂŇ
26 HbĎŔ oz ymăĄ yĘ=lJĎ ÉwylĎ ‘Ď bŇ JąČ SĘ êĂ rSĆÄ ’Ğ bŇ JĎÂ SĘ UĂ hČ =lJĎř : ’whĲĂ hŇ ’¿Ď mĄ TĘ

’măĄ TĎ wylĎŔ ‘Ď bŇ SăĄ êĄ rSăĆ ’Ğ ÉylĂ JĘ hČ =lkĎŇ wĘ HQĳĎ =hŇ yĆhĘ yĲĂ Ht¡ĎŇ DĎnĂ bŇ J¿Č SĘ mĂ JĘ
27 Zx¿Č rĎwĘ wydËĎŇ gĎŇBĘ sBÌĆ kĂŇ wĘ ’mĳĎ TĘ yĂ MB¡Ď ‘Čg¿ĄŇ oehČ =lkĎŇ wĘ : HtĲĎŇ DĎnĂ tŇ ’¡Č mĘ TĚ JĘ hŇ yĆŔhĘ yĲĂ
28 tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ HQËĎ hŇ rĎpĘŇ s¿Ď wĘ HbĳĎŇ oEmĂ hŇ r¡ĎhĞTĲĎ =M’Ă wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č ’m¿Ą TĎ wĘ MyĂU¡ČBČ
29 o’¿ MyrĂŔ tŇŁ yêăĄSĘ ÉHlĎ =xuČ êĲĂ ynĂę ymĂ èĘ hČ MoIăbČŇ C : rhĲĎ TĘ êĂ rx¿Č ’Č wĘ Mym¡Ă yĎ

: dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł xtČŇ j¡Ć =l’Ć NhĄŔ JŁ hČ =l’Ć ÉMtĎŇ o’ hŇ ’ąĎ ybĂŇ hĲĄ wĘ hŇ nĳĎ oy ynăĄBĘ yn¡ĄSĘ
30 hĎ yląĆ‘Ď rjĆÄ kĂŇ wĘ hŇ lĳĎ ‘Ł dŇ x¡Ď ’Ć hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ’Ň FĎŔ xČ dŇ xăĎ ’Ć hĲĎ =tŇ ’Ć ÉNhĄ JŁ hČ hŇ WąĎ ‘Ď wĘ
31 l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ =tŇ ’Ć Mê¿ĆrĘśEČhĂ wĘ : HtĲĎŇ ’Ď mĘ TĚ bŇ oE¡mĂ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉNhĄ JŁ hČ

rS¿Ć ’Ğ yn¡ĂJĎ SĘ mĂ =tŇ ’Ć M’¿Ď UĘ TČ BĘ MtĎŔ ’Ď mĘ TĚ BĘ ÉCtŇ mĚÄ yĎ âlą wĘ MtĳĎŇ ’Ď mĘ FĚ mĂ
32 ‘rČz¡Ć=tŇ bČŇ kĘŇ SĂ CeUËĆ mĂ ’Y¿ĄêĄ rSĆÄ ’Ğ wĲČ bŇ EĳĎhČ tŇ r¡Čoê tŇ ’Ň z¿Ł : MkĲĎŇ otŇ BĘ
33 hŇ bĳĎŇ qĄ eĘ lČ wĘ rk¡ĎŇ EĎlČ obŔ oz=tŇ ’Ć ÉbEĎhČ wĘ HtĎŔ DĎnĂ BĘ ÉhwĎDĎhČ wĘ : HbĲĎŇ =hŇ ’Ď mĘ TĎ lĘ

: hŇ ’ĲĎ mĄ TĘ =M‘Ă bŇ J¡Č SĘ yĂ rS¿Ć ’Ğ Sy’Ăě lĘ C
śMt¿ĎŇ bĎŇ rĘqĎ BĘ NrĳŁ hĞ’ĲČ ynăĄBĘ yn¡ĄSĘ tŇ omŔ yrăĄxĞ’ĲČ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rBąĄdČŇ yĘwČzT +p6

2 NrăŁ hĞ’ĲČ =l’Ć ÈrBĄ DČ hŇ SĆę mŁ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : CtŇ mĲĚ IĎwČ ho¡ĎhyĘ=ynĲĄpĘŇ lĂ
ynĄÄjĘ =l’Ć tŇ kĆŇ rĳŁ jĎ lČ tŇ yB¡ĄmĂ SdĆŇ uŔŁ hČ =l’Ć Ét‘Ą=lkĎŇ bĘŇ ’bąŇŁ yĎ=l’Č wĘ ůìyxĂ ’Ď
=l‘Č hŇ ’¡Ć rĎ’ĲĄ NnĎŔ ‘ĎBĲĆ yJĂ ť tŇ CmŔ yĎ âlă wĘ ÉNrŁ ’Ď hĲĎ =l‘Č rSąĆ ’Ğ tŇ rĆjÁŁ JČ hČ

3 tŇ ’Ň F¡Ď xČ lĘ rqËĎBĎ =NBĆ rpÌČŇ BĘ SdĆŇ uĳŁ hČ =l’Ć Nr¡Ł hĞ’ĲČ ’b¿ŇŁ yĎ tŇ ’Ň zËŁ BĘ : tŇ rĆjĲŁ JČ hČ
4 =l‘Č CyăhĘ yĲĂ ÈdbČŇ =ysĄ nĘ kĘŇ mĲĂ C SBĎę lĘ yĂ SdĆŇ qÁŁ dŇ BČÄ =tŇ nĆtĲŇŁ JĘ : hŇ lĲĎ ‘Ł lĘ lyĂ’¿ČwĘ

SdĆŇ qăŁ =ydĄŇ gĘŇBĂ PŇ nĳŁ YĘ yĂ dŇ B¡Č tŇ pĆŇ n¿ĆYĘ mĂ bĘŇ C rGŔŁ xĘ yČ ÉdBČ Tn¿ĄbĘŇ ’Č bĘŇ C ůorWĎ BĘ
5 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉtdČŇ ‘Ğ tŇ ’Ąę mĄ C : MSĲĎ bĄŇ lĘ C or¡WĎ BĘ =tŇ ’Ć MyĂUËČBČ Zx¿Č rĎwĘ MhĄŔ
6 bŇ yrÌĂqĘ hĂ wĘ : hŇ lĲĎ ‘Ł lĘ dŇ x¡Ď ’Ć lyĂ’¿ČwĘ tŇ ’Ň FĳĎ xČ lĘ MyE¡Ă‘Ă yr¿Ąy‘Ă WĘ =ynĲĄSĘ xuËČyĂ

: otĲŇ yBĄ dŇ ‘¿ČbĘŇ C od¡Ň ‘ĞBĲČ rj¿ĆkĂŇ wĘ olĳ =rSĆ ’Ğ tŇ ’Ň F¡Ď xČ hĲČ rj¿Č =tŇ ’Ć NrËŁ hĞ’ĲČ
7 lhĆ ’¿Ł xtČŇ j¡Ć hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉMtĎŇ ’Ł dŇ ymąĂ ‘ĹhĲĆ wĘ MrĳĂy‘Ă vĘ hČ ynăĄSĘ =tŇ ’Ć xq¡ČlĎ wĘ

d‘wm
.‘"tw V"x Nk MêĎrĘhČ zĘhĂ wĘ l"Y v.31 .s"tw ‘"t ,y"t ,y"k ’"t Nkw =lkĎ wĘ ’"s ,’y‘gb =lJĲĎ n"b ,’"b Nk v.26

yttnw ,[14:1] hyht t’z ,Myqwsp h‘Vtw +g Myrdsw .+Y Myqwspw .wd‘y [14:1—15:33] hVrph MV v.33
twytw’w .dŁ ‘Ł w Pl’ Mylmw .[15:25] bwzy=yk hV’w Nm Myqwsp h‘Vtw ,[15:1] bz hyhy yk ,[14:33] t‘rY ‘gn
.’y‘gb =lJĲĎ n"bw ,bkVmh M‘ =lJĎ PTwx ’"b ,[15:26] bkVmh=lJĎ +’ Pwlxw .zŁYŁ w tw’m VVw Mypl’ t‘br’
,’"t Nk hrĎzĎ S’Ą Mtbrqb l"Y v.1 .+k qwsp d‘ +g qwsp +z +b Myklmb MyVn’ h‘br’w hrTph v.1 .zT

.+’ +y ly‘l Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t ,y"t
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hoĎŔhylĲČ ÉdxĎ ’Ć lrąĎoG tŇ olĳ rĎGĲŁ Mr¡Ăy‘Ă vĘ hČ yn¿ĄSĘř =l‘Č NrËŁ hĞ’ĲČ NtÌČŇ nĎ wĘ : dŇ ‘ĲĄom 8

hŇ l¿Ď ‘Ď rSĆÄ ’Ğ ry‘ĂŔ vĎ hČ =tŇ ’Ć ÉNrŁ hĞ’ĲČ bŇ yrąĂqĘ hĂ wĘ : lzĲĄ’Ň zĎ‘ĞlĲČ dŇ x¡Ď ’Ć lr¿ĎogŇ wĘ 9

wyląĎ ‘Ď hŇ lĎÄ‘Ď žrSĆ ’Ğ ry‘Ăę vĎ hČ wĘ : tŇ ’Ň FĲĎ xČ ChW¡Ď ‘Ď wĘ hoĳĎhylĲČ lr¡ĎoGhČ wylËĎ ‘Ď 10

otËŇ ’Ł xQ¿Č SČ lĘ wylĳĎ ‘Ď rjăĄkČŇ lĘ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ yxËČ =dŇ mČ ‘ĽyĲĎ lzĄŔ’Ň zĎ‘ĞlĲČ É lrĎoGhČ
olŔ =rSĆ ’Ğ Ét’Ň FĎ xČ hĲČ rjąČ=tŇ ’Ć NrÁŁ hĞ’ĲČ bŇ yrĂÄ qĘ hĂ wĘ : hŇ rĎBĲĎ dĘŇ UĂ hČ lz¡Ą’Ň zĎ‘ĞlĲČ 11

: olĲ =rSĆ ’Ğ tŇ ’Ň F¡Ď xČ hĲČ rj¿Č =tŇ ’Ć TxËČ SĎ wĘ otĳŇ yBĄ dŇ ‘ăČbĘŇ C od¡Ň ‘ĞBĲČ rj¿ĆkĂŇ wĘ
hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ QĂ mĂ ÉxČ BĄÄ zĘUĂ hČ l‘ąČmĄ S’ĄÂ=ylĄ xĞGĲČ hŇ êĎxĘ UČ hČ ţ=âlĲ mĘ xqăČlĎ wĘ 12

NtÌČŇ nĎ wĘ : tŇ kĆŇ rĲŁ jĎ lČ tŇ yB¿ĄmĂ ’yb¡ĂŇ hĄ wĘ hŇ uĳĎDČ MyU¡Ă sČ tŇ rĆT¿Ł qĘ wynĎŔ pĘŇ xĎ âlă mĘ C 13

=tŇ ’Ć tŇ rĆTęŁ uĘ hČ NăČn‘Ğ ű hŇ iăĎ kĂŇ wĘ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ S’¡Ą hĎ =l‘Č tŇ rĆTËŁ uĘ hČ =tŇ ’Ć
hŇ EÌĎhĂ wĘ rjĎŔ hČ MDăČmĂ ÉxqČ lĎ wĘ : tŇ CmĲ yĎ âl¿ wĘ tŇ Cd¡Ň ‘ĄhĲĎ =l‘Č rS¿Ć ’Ğ tŇ rĆjËŁ JČ hČ 14

=‘bČŇ SĲĆ hŇ EÌĆyČ tŇ rĆjęŁ JČ hČ ynăĄpĘŇ lĂ wĘ hŇ mĎ dĘŇ qĳĄ tŇ rĆj¡Ł JČ hČ yn¿ĄjĘ =l‘Č o‘ËBĎ YĘ ’Ć bĘŇ
rSăĆ ’Ğ Ét’Ň FĎ xČ hĲČ ry‘ąĂWĘ =tŇ ’Ć TxČÂSĎ wĘ : o‘Ĳ BĎ YĘ ’Ć BĘ MD¡ĎhČ =NmĂ MymËĂ ‘ĎjĘ 15

rSąĆ ’ĞJĲČ omę DĎ=tŇ ’Ć hŇ WăĎ ‘Ď wĘ tŇ kĆŇ rĳŁ jĎ lČ tŇ yB¡ĄmĂ =l’Ć omŔ DĎ=tŇ ’Ć É’ybĂŇ hĄ wĘ M‘ĎŔ lĎ
rjăĆkĂŇ wĘ : tŇ rĆjĲŁ JČ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ wĘ tŇ rĆj¡Ł JČ hČ =l‘Č otËŇ ’Ł hŇ E¿ĎhĂ wĘ rjĎŔ hČ MdăČŇ lĘ ÉhWĎ ‘Ď 16

NkąĄŇ wĘ MtĳĎŇ ’Ň FŁ xČ =lkĎŇ lĘ Mh¡Ć y‘ĄSĘ jĂ mĂ C l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ Ét’Ł mĘ FĚ mĂ SdĆŇ uęŁ hČ =l‘Č
MdĎÂ’Ď =lkĎŇ wĘ : MtĲĎŇ ’Ł mĘ TĚ ëŇ ot¡Ň BĘ MêĎŔ ’Ă NkăĄŇ èŁ hČ dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ lĘ ÉhWĆ ‘ĞyĲČ 17

rjąĆkĂŇ wĘ otĳŇ ’Ň YĄ =dŇ ‘Č SdĆŇ u¡Ł BČ rj¿ĄkČŇ lĘ o’Ë bŇŁ BĘ dŇ ‘Ąę om lhĆ ’ăŁ BĘ ű hŇ yăĆhĘ yĲĂ=âl
xČ BËĄ zĘUĂ hČ =l’Ć ’YĎę yĎwĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ lh¿Č qĘ =lJĎ dŇ ‘¡ČbĘŇ C otŔ yBĄ dŇ ‘ăČbĘŇ C ÉodŇ ‘ĞBĲČ 18

ry‘ĂŔ vĎ hČ MDăČmĂ C ÉrjĎ hČ MDąČmĂ xqČÂlĎ wĘ wylĳĎ ‘Ď rjăĆkĂŇ wĘ ho¡ĎhyĘ=ynĲĄpĘŇ lĂ rS¿Ć ’Ğ
o‘¡BĎ YĘ ’Ć BĘ MDËĎhČ =NmĂ wylÌĎ ‘Ď hŇ EĎÄhĂ wĘ : bŇ ybĲĂŇ sĎ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ tŇ on¿rĘqČ =l‘Č NtËČŇ nĎ wĘ 19

rjăĄJČ mĂ ÉhQĎ kĂŇ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ tŇ ’¡Ł mĘ FĚ mĂ oSŔ DĘqĂ wĘ orăhĞTĲĂ wĘ MymĳĂ ‘ĎjĘ ‘bČŇ SăĆ 20

ry‘¿ĂvĎ hČ =tŇ ’Ć bŇ yr¡ĂqĘ hĂ wĘ xČ BĳĄ zĘUĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ dŇ ‘¡Ąom lhĆ ’¿Ł =tŇ ’Ć wĘ SdĆŇ uŔŁ hČ =tŇ ’Ć
ůyxČ hČ Èry‘Ă vĎ hČ S’Ň răŁ l‘ăČ wřdę y yêăĄSĘ =tŇ ’Ć NrÁŁ hĞ’ĲČ ëŇ mČÄ sĎ wĘ : yxĲĎ hĆ 21

Mh¡Ć y‘ĄSĘ jĂ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉtnŁ wŁ ‘Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć wylĎę ‘Ď hŇ DăĎwČtĘŇ hĂ wĘ
Sy’¿Ă =dŇ yČBĘ xQËČ SĂ wĘ ry‘ĂŔ vĎ hČ S’Ň răŁ =l‘Č ÉMtĎŇ ’Ł NtąČŇ nĎ wĘ MtĳĎŇ ’Ň FŁ xČ =lkĎŇ lĘ
ZrĆ’ăĆ=l’Ć Mt¡ĎŇ nŁ wŁ ‘Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć wylËĎ ‘Ď ry‘¿ĂvĎ hČ ’WĎÄ nĎ wĘ : hŇ rĎBĲĎ dĘŇ UĂ hČ yê¡Ă ‘Ă 22

hrzg
.b"d Nkw yrqw bytk wydĎyĎ ’"sb ,yrq wydĎyĎ ,bytk odyĎ v.21 .wŁmŁ VŁ hŁ yŁbŁ Nmys ,Pdh V’rb ynS hgwmb v.8
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23 dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ =l’Ć ÉNrŁ hĞ’ĲČ ’bąĎŇ C : rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ ry‘¡ĂvĎ hČ =tŇ ’Ć xQ¿Č SĂ wĘ hŇ rĳĎzĄGĘ
Mx¡Ď yeĂ hĂ wĘ SdĆŇ uĳŁ hČ =l’Ć o’ă bŇŁ BĘ Sb¡ČŇ lĎ rS¿Ć ’Ğ dŇ BĎŔ hČ ydăĄŇ gĘŇBĂ =tŇ ’Ć ÉTSČ pĎŇ C

24 wydĳĎŇ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć Sb¡ČŇ lĎ wĘ SodŔ qĎ Moqă mĎ BĘ ÉMyĂUČÄ bČŇ orąWĎ BĘ =tŇ ’Ć ZxČÄ rĎwĘ : MSĲĎ
: M‘ĲĎhĎ dŇ ‘¿ČbĘŇ C od¡Ň ‘ĞBĲČ rj¿ĆkĂŇ wĘ M‘ĎŔ hĎ tŇ lăČ ‘Ł =tŇ ’Ć wĘ ÉotŇ lĎ ‘ĲŁ =tŇ ’Ć hŇ WąĎ ‘Ď wĘ ’YĎę yĎwĘ

25, 26 Éry‘Ă vĎ hČ =tŇ ’Ć xČ QąĄSČ mĘ hĲČ wĘ : hŇ xĎ BĲĄ zĘUĂ hČ ryT¿Ă qĘ yČ tŇ ’Ň F¡Ď xČ hĲČ bŇ lĆ x¿Ą tŇ ’ËĄ wĘ
’ob¿Ň yĎ Nk¡ĄŇ =yrĄxĞ’ĲČ wĘ MyĂUĳĎBČ or¡WĎ BĘ =tŇ ’Ć Zx¿Č rĎwĘ wydĎŔ gĎŇBĘ sBăĄ kČŇ yĘ lzĄŔ’Ň zĎ‘ĞlĲČ

27 rSĆÄ ’Ğ tŇ ’Ň FĎę xČ hĲČ ry‘ăĂWĘ ű tŇ ’ăĄ wĘ tŇ ’Ň FĎÁ xČ hĲČ rjČÄ žt’Ą wĘ : hŇ nĲĆxĞUĲČ hČ Ĳ=l’Ć
CpăŇ rĘWĲĎ wĘ hŇ nĳĆxĞUĲČ lČ Ĳ ZCxă mĂ =l’Ć ’yY¡Ă oy SdĆŇ uŔŁ BČ rjăĄkČŇ lĘ ÉMmĎ DĎ=tŇ ’Ć ’bąĎŇ Ch

28 sBăĄ kČŇ yĘ MtĎŔ ’Ł PŇ răĄŁvhČ wĘ : MSĲĎ rĘjĂ =tŇ ’Ć wĘ Mr¡ĎWĎ BĘ =tŇ ’Ć wĘ Mt¿ĎŇ rŁ ‘ĲŁ =tŇ ’Ć S’ĄŔ bĎŇ
: hŇ nĲĆxĞUĲČ hČ Ĳ=l’Ć ’ob¿Ň yĎ Nk¡ĄŇ =yrĄxĞ’ĲČ wĘ MyĂUĳĎBČ or¡WĎ BĘ =tŇ ’Ć Zx¿Č rĎwĘ wydĎŔ gĎŇBĘ

29 SdĆŇ xÁŁ lČ roWÄ ‘ĎBĲĆ y‘Ă ybĂŇ èĘ hČ ţ SdĆŇ xăŁ BČ MlĳĎ o‘ tŇ uăČxĚlĘ Mk¡ĆŇ lĎ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ wĘ
rG¡ĄhČ wĘ xrĎŔ zĘ’Ć hĲĎ CWŔ ‘ĞtĲČŇ âlă ÉhkĎŇ ’Ň lĎ mĘ =lkĎŇ wĘ MkĆę ytĄŇ SĲŁ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć Ceă‘ČêĘ

30 MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć rhăĄ TČ lĘ Mk¡ĆŇ ylĄ ‘Ğ rj¿ĄkČŇ yĘ hŇ EËĆhČ MoI¿bČŇ =yJĲĂ : MkĲĆŇ kĘŇ otĲŇ BĘ rG¿ĎhČ
31 MkĆŔ lĎ É’yhĂ Not¿Ň BĎ SČ tŇ BČÄ SČ : CrhĲĎ TĘ êĂ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ MkĆŔ ytĄŇ ’Ň FăŁ xČ É lJŁ mĂ
32 xSăČ mĘ yĂ=rSĆ ’Ğ NhĄÁ JŁ hČ rjĆÄ kĂŇ wĘ : MlĲĎ o‘ tŇ u¡ČxĚ MkĳĆŇ ytĄŇ SĲŁ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć Mt¡ĆŇ yeĂ ‘Ă wĘ

yd¿ĄŇ gĘŇBĂ =tŇ ’Ć SbËČŇ lĎ wĘ wybĳĂŇ ’Ď tŇ xČ êăČ Nh¡Ą kČŇ lĘ odŔ yĎ=tŇ ’Ć É’QĄ mČ yĘ rSąĆ ’Ğ wĲČ otę ’Ł
33 lhĆ ’ÌŁ =tŇ ’Ć wĘ SdĆŇ uŔŁ hČ SDăČqĘ mĂ =tŇ ’Ć ÉrjĆ kĂŇ wĘ : SdĆŇ uĲŁ hČ yd¿ĄŇ gĘŇBĂ dŇ B¡Ď hČ

lh¡Ď uĎ hČ M‘¿Č=lJĎ =l‘Č wĘ MynËĂhĞJĲŁ hČ l‘ÌČwĘř rjĳĄkČŇ yĘ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ dŇ ‘ËĄom
34 É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄBĘ =l‘Č rjĄÂkČŇ lĘ MlĎę o‘ tŇ uăČxĚlĘ MkĆÁ lĎ tŇ ’Ň ŁEÄ=hŇ tĎŇ yĘhĲĎ wĘ : rjĲĄ kČŇ yĘ

: hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ W‘Č IČěwČ hŇ nĳĎèĎ BČ tŇ x¡Č ’Č MtĎŔ ’Ň FŁ xČ =lJĎ mĂ

zy, 2 É l’Ć wĘ wynĎęBĎ =l’Ć wĘ NrÁŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ rBĄÄ DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ sŘ14

ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ =rSĆ ’Ğ rbĎŔ DĎhČ hŇ zăĆ MhĳĆ ylĄ ’Ğ ê¡ĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =lJĎ
3 bŇ WĆ kËĆŇ =o’ roS¿ TxČÁ SĘ yĂ rSĆÄ ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄmĂ ÉSy’Ă Sy’¿Ă : rmĲŁ ’Ň lĄ
4 lhĆ ’ăŁ xtČŇ jĆÁ =l’Ć wĘ : hŇ nĲĆxĞUĲČ lČ Ĳ ZCx¡ mĂ Tř xĎŔ SĘ yĂ rSăĆ ’Ğ o’ť hŇ nĳĆxĞUĲČ BČ Ĳ z‘¡Ą=o’

hoĳĎhyĘ NJăČ SĘ mĂ yn¡ĄpĘŇ lĂ hoĎŔhylĲČ ÉNBĎ rĘqĎ bŇ yrąĂqĘ hČ lĘ ůo’ybĂŇ hĹ âlă Èd‘Ąom
bŇ rĆu¿ĆmĂ ’Ch¡ hČ Sy’¿Ă hĎ tŇ rËČkĘŇ nĂ wĘ ëŇ pĎŔ SĎ MDăĎ É’ChhČ Sy’ąĂ lĎ bŇ SĄÂ xĎ yĲĄ MDăĎ
wm‘
xtpb TxČSĘ yĂ yllhb v.3 .zy .y"k Myrps tYqmw V"x ,rd"nq y"k +w Nkw l‘Č y’xndml ,y’br‘ml Nk v.33

.w"dw h"dx ,d"dx ,’"d Nkw
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MhăĄ śrSăĆ ’Ğ ÈMhĆ yxĄ bĘŇ zĂ=tŇ ’ĲĆ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ C’ybĂÁ yĎ rSĆÄ ’Ğ žN‘ČmČ lĘ : oUĲ ‘Č 5

dŇ ‘¡Ąom lhĆ ’¿Ł xtČŇ jËĆ =l’Ć hoĎęhylĲČ M’ăĚ ybĂŇ hĹwĲĆ ůhdĆŇ vĎ hČ ynăĄjĘ =l‘Č ÈMyxĂ bĘŇ zĲŁ
NhąĄ JŁ hČ qrČÄ zĎwĘ : MtĲĎŇ o’ ho¡ĎhylĲČ MymËĂ lĎ SĘ yxÌĄbĘŇ zĂ CxÁ bĘŇ zĎÄwĘ NhĳĄ JŁ hČ =l’Ć 6

bŇ lĆ xĄŔ hČ ryTăĂ qĘ hĂ wĘ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ xtČŇ j¡Ć hoĎŔhyĘ xBăČ zĘmĂ =l‘Č ÉMDĎhČ =tŇ ’Ćř
MrĂě y‘Ă vĘ lČ MhĆŔ yxĄ bĘŇ zĂ=tŇ ’Ć Édo‘ Cx¿ BĘ zĘyĂ=âlĲ wĘ : hoĲĎhylĲČ xČ x¡Ł ynĂ xČ yr¿ĄlĘ 7

: MtĲĎŇ rŁ dĲŇŁ lĘ Mh¡Ć lĎ tŇ ’Ň E¿Ł =hŇ yĆhĘ êĲĂ MlËĎ o‘ tŇ u¿ČxĚ MhĳĆ yrĄxĞ’ĲČ Myn¡ĂzŁ Mh¿Ą rSËĆ ’Ğ
rCgăŇ yĎ=rSĆ ’Ğ rG¡ĄhČ =NmĂ C l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄmĂ ÉSy’Ă Sy’¿Ă rmČŔ ’Ň êŁ MhăĆ lĄ ’Ğ wĲČ 8

Éd‘Ąom lhĆ ’ąŁ xtČŇ jĆÁ =l’Ć wĘ : xbČŇ zĲĎ=o’ hŇ l¡Ď ‘Ł hŇ l¿Ć ‘ĞyĲČ=rSĆ ’Ğ Mř kĳĎŇ otŇ BĘ 9

: wyUĲĎ ‘ČmĲĄ ’Ch¡ hČ Sy’¿Ă hĎ tŇ rËČkĘŇ nĂ wĘ hoĳĎhylĲČ ot¡Ň ’Ł tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ Ce’ĆŔ ybĂŇ yĘ âlă
lk¡ČŇ ’Ň yŁ rS¿Ć ’Ğ Mř kĎŔ otŇ BĘ rGăĎhČ ÉrGĄhČ =NmĂ C l’Ąę rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄmĂ Sy’ĂÁ Sy’ĂÄ wĘ 10

Ht¡ĎŇ ’Ł yê¿Ă rČkĘŇ hĂ wĘ MDĎŔ hČ =tŇ ’Ć tŇ lĆ kăĆŇ ’Ł hĲĎ ÉSpĆŇ eĆÄBČ ynČę pĎŇ yêăĂ tČŇ nĲĎ wĘ MDĳĎ=lJĎ
ÉMkĆŇ lĎ wyêąĂ tČŇ nĘ ynĂÂ’Ğ wĲČ ů’whĂř MDăĎBČ ÈrWĎ BĎ hČ SpĆŇ năĆ yJăĂ : HUĲĎ ‘Č bŇ rĆu¿ĆmĂ 11

: rjĲĄ kČŇ yĘ SpĆŇ e¿ĆBČ ’Ch¡ MD¿ĎhČ =yJĲĂ MkĳĆŇ ytĄŇ SĲŁ pĘŇ nČ=l‘Č rj¡ĄkČŇ lĘ xČ BĄŔ zĘUĂ hČ =l‘Č
MDĳĎ lkČŇ ’Ň tăŇŁ =âl MJ¡Ć mĂ SpĆŇ n¿Ć=lJĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ lĂ ÉyêĂ rĘmČÄ ’Ď NJąĄ =l‘Č 12

l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ mĂ Sy’ĂÁ Sy’ĂÄ wĘ : MDĲĎ lkČŇ ’Ň y¿Ł =âl Mk¡ĆŇ kĘŇ otĲŇ BĘ rG¿ĎhČ rGËĄhČ wĘ 13

lkĳĄŇ ’Ď yĲĄ rSăĆ ’Ğ PŇ o‘¡=o’ hŇ IËĎxČ dŇ yY¿Ą dŇ CYÁ yĎ rSĆÄ ’Ğ Mř kĎŔ otŇ BĘ rGăĎhČ ÉrGĄhČ =NmĂ C
ÈoSpĘŇ nČbĘŇ omă DĎ rWĎę BĎ =lJĎ SpĆŇ năĆ=yJĂ : rpĲĎŇ ‘ĎBĲĆ Chi¡Ď kĂŇ wĘ omŔ DĎ=tŇ ’Ć ÉëpČŇ SĎ wĘ 14

SpĆŇ nąĆ yJăĂ ClkĳĄŇ ’Ň tŇŁ âlă rW¡Ď BĎ =lJĎ MD¿Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ lĂ ÉrmČ ’Ł wĲĎ ů’Ch
lkąČŇ ’Ň êŁ rSĆÄ ’Ğ SpĆŇ nĆę =lkĎŇ wĘ : tŇ rĲĄJĎ yĂ wyl¡Ď kĘŇ ’ĲŁ =lJĎ ’whĂŔ omă DĎ ÉrWĎ BĎ =lJĎ 15

’m¿Ą TĎ wĘ MyĂUËČBČ Zx¿Č rĎwĘ wydĎÁ gĎŇBĘ sBĆÄ kĂŇ wĘ rGĳĄbČŇ C xr¡ĎzĘ’Ć BĲĎ hŇ pĎŔ rĄTĘ C ÉhlĎ bĄŇ nĘ
: onĲ wŁ ‘Ğ ’W¡Ď nĎ wĘ ZxĳĎ rĘyĂ âlă or¡WĎ bĘŇ C sBĄŔ kČŇ yĘ âlă ÉM’Ă wĘ : rhĲĄ TĎ wĘ bŇ rĆ‘¡ĆhĎ =dŇ ‘Č 16

sŘ15 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ÉrBĄ DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ xy, 2

rS¿Ć ’Ğ MyĂrËČYĘ mĂ =ZrĆ’ĲĆ hŇ WÌĄ ‘ĞmĲČ JĘ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡Ă’Ğ MhĳĆ lĄ ’Ğ ê¡ĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ 3

’ybĂÄ mĄ žynĂ ’Ğ rSăĆ ’Ğ N‘ČnČÃJĘ =ZrĆ’ĲĆ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ kĘŇ Cř CWĳ ‘ĞtĲČŇ âlă HB¡Ď =MêĆbĘŇ SČ yĘ
Mkt’
.b"ydw g"d ,b"d Nkw hnygn ’lbw Pqmb =rV’ ’"s ,w"Tdw d"yd ,h"dx ,d"dx ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.5
MkĆkĘ otBĘ ’"s v.10 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t Nkw MkĆkĘ otBĘ ’"s v.8 .Mdh=NmĂ wxyry Vmwxb v.6

.r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw MkĆkĘ otBĘ ’"s v.13 .yrq ’yhĂ v.11 .r"tw s"t ,‘"t ,’"t Nkw
.’y‘gb hV‘mkĘ CĲ n"b ,’"b Nk v.3 .xy
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4 yTÌČjĎ SĘ mĂ =tŇ ’Ć : CkŇ lĲĄ tĄŇ âl¿ Mh¡Ć ytĄŇ uĲŁ xĚbĘŇ C CWŔ ‘ĞtĲČŇ âlă ÉhUĎ SĎÄ Mk¿ĆŇ tĘŇ ’Ć
: MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡Ă’Ğ MhĳĆ BĎ tŇ kĆŇ lăĆ lĎ Cr¡mĘ SĘ êĂ yt¿ČŇ uŁ xĚ =tŇ ’Ć wĘ CWË ‘ĞêĲČ

5 Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ MtËĎŇ ’Ł hŇ W¿Ć ‘ĞyĲČ rSĆÄ ’Ğ yTČŔ jĎ SĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉytČŇ uŁ xĚ =tŇ ’Ć MêąĆrĘmČ SĘ C
6 r’ăĄ SĘ =lJĎ =l’Ć ÉSy’Ă Sy’¿Ă : hoĲĎhyĘ yn¡Ă’Ğ MhĳĆ BĎ yxăČ wĎ
7 tŇ w¿ČrĘ‘Ć : hoĲĎhyĘ yn¡Ă’Ğ hŇ wĳĎrĘ‘Ć tŇ oQă gČŇlĘ Cb¡Ň rĘqĘ tĂŇ âl¿ orŔ WĎ BĘ

: HtĲĎŇ wĎrĘ‘Ć hŇ Q¡Ć gČŇtĘŇ âl¿ ’whĂŔ ìăŇ UĘ ’Ă hŇ QĳĄ gČŇtĘŇ âlă ì¡Ň UĘ ’Ă tŇ w¿ČrĘ‘ĆwĘ ìŇ ybËĂŇ ’Ď
8 : ’whĲĂ ìŇ yb¡ĂŇ ’Ď tŇ w¿ČrĘ‘Ć hŇ QĳĄ gČŇtĘŇ âlă ìŇ yb¡ĂŇ ’Ď =tŇ SĆ ’ĲĄ tŇ w¿ČrĘ‘Ć
9 tŇ dĆŇ lăĆ om ìŇ UĆŔ ’Ă =tŇ bČŇ o’ă ÉìybĂÄ ’Ď =tŇ bČŇ ìąŇ tĘŇ oxĲ ’Ğ tŇ wČÄrĘ‘Ć

10 tŇ wąČrĘ‘Ć : NtĲĎŇ wĎrĘ‘Ć hŇ Q¡Ć gČŇtĘŇ âl¿ ZCxĳ tŇ dĆŇ lăĆ om o’¡ tŇ yĂřBČŔ
: hŇ eĎhĲĄ ì¡Ň tĘŇ wĲĎrĘ‘Ć yJ¿Ă NtĳĎŇ wĎrĘ‘Ć hŇ Q¡Ć gČŇtĘŇ âl¿ ìŔ êĘ BĂ =tŇ bĲČŇ o’ă ÉìnĘ BĂ =tŇ BČ

11 ì¡Ň tĘŇ oxĲ ’Ğ ìŇ ybĂŔ ’Ď tŇ dĆŇ lăĆ om ÉìybĂÄ ’Ď tŇ SĆ ’ąĄ =tŇ BČ tŇ wČÄrĘ‘Ć
12 âlă ìŇ yb¡ĂŇ ’Ď =tŇ oxĲ ’Ğ tŇ w¿ČrĘ‘Ć : HtĲĎŇ wĎrĘ‘Ć hŇ Q¡Ć gČŇtĘŇ âl¿ ’wřhĳĂ
13 âlă ì¡Ň UĘ ’Ă =tŇ oxĲ ’Ğ tŇ w¿ČrĘ‘Ć : ’whĲĂ ìŇ yb¡ĂŇ ’Ď r’¿Ą SĘ śhŇ QĳĄ gČŇtĘŇ
14 ìŇ yb¡ĂŇ ’Ď =yxĲĂ ’Ğ tŇ w¿ČrĘ‘Ć : ’whĲĂ ì¡Ň UĘ ’Ă r’¿Ą SĘ =yJĲĂ hŇ QĳĄ gČŇtĘŇ

: ’whĲĂ ì¡Ň tĘŇ dĲĎŇ DŁ bŇ rĎŔ qĘ tĂŇ âlă ÉoêSĘ ’Ă =l’Ćř hŇ QĳĄ gČŇtĘŇ âlă
15 : HtĲĎŇ wĎrĘ‘Ć hŇ Q¡Ć gČŇtĘŇ âl¿ ’whĂŔ ÉìnĘ BĂ tŇ SĆ ’ąĄ hŇ QĳĄ gČŇtĘŇ âlă ì¡Ň tĘŇ QĲĎ JČ tŇ w¿ČrĘ‘Ć
16 : ’whĲĂ ìŇ yx¡Ă ’Ď tŇ w¿ČrĘ‘Ć hŇ QĳĄ gČŇtĘŇ âlă ìŇ yx¡Ă ’Ď =tŇ SĆ ’ĲĄ tŇ w¿ČrĘ‘Ć
17 HnĎÂBĘ =tŇ BČ =tŇ ’ĲĆ hŇ QĳĄ gČŇtĘŇ âlă Hê¡ĎbĂŇ C hŇ èËĎ ’Ă tŇ w¿ČrĘ‘Ć

: ’whĲĂ hŇ U¿Ď zĂ hŇ eĎh¡Ą hŇ r¿Ď’ĞSĲČ HtĎŔ wĎrĘ‘Ć tŇ oQă gČŇlĘ ÉxuČ tĂŇ âlą HêĎę BĂ =tŇ BČ =tŇ ’Ć wĘ
18 : hĎ yIĲĆxČ BĘ hĎ yl¡Ć ‘Ď HtËĎŇ wĎrĘ‘Ć tŇ oQÌ gČŇlĘ rręŁ YĘ lĂ xuĳĎtĂŇ âlă Ht¡ĎŇ xŁ ’Ğ=l’Ć hŇ è¿Ď ’Ă wĘ

19, 20 =l’Ć wĘ : HtĲĎŇ wĎrĘ‘Ć tŇ oQ¡ gČŇlĘ bŇ rČŔ qĘ tĂŇ âlă HtĳĎŇ ’Ď mĘ TĚ tŇ DăČnĂ BĘ hŇ è¡Ď ’Ă =l’Ć wĘ
21 ì¿Ň ‘ĞrĘEČmĂř C : HbĲĎŇ =hŇ ’Ď mĘ TĎ lĘ ‘rČ zĳĎlĘ ì¡Ň êĘ bĘŇ kĎŇ SĘ Nê¿ĄtĂŇ =âlĲ ìŔ tĘŇ ymĲĂř ‘Ğ ÉtSĆ ’ĄÄ

yn¿Ă’Ğ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ MS¿Ą =tŇ ’Ć lQËĄ xČ tĘŇ âlÌ wĘ ëŇ lĆ UĳŁ lČ rybăĂŇ ‘ĞhĲČ lĘ Nê¡ĄtĂŇ =âlĲ
22 : ’whĲĂ hŇ b¡ĎŇ ‘ĄoêĲ hŇ èĳĎ ’Ă ybăĄŇ JĘ SĘ mĂ bŇ J¡Č SĘ tĂŇ âl¿ rkĎŔ zĎ=tŇ ’ĆÄ wĘ : hoĲĎhyĘ
23 dŇ mÂŁ ‘ĞtĲČŇ =âlĲ hŇ èĎę ’Ă wĘ HbĳĎŇ =hŇ ’Ď mĘ TĎ lĘ ì¡Ň êĘ bĘŇ kĎŇ SĘ Nê¿ĄtĂŇ =âlĲ hŇ mËĎ hĄ BĘ =lkĎŇ bĘŇ C

ynpl

.r"tw s"t ,‘"t Nkw r’V=yJĂ ’"s v.12 .yrqw bytk ’yhĂ ’"sb ,yrq ’yhĂ v.11 .Zmqb tyĂBĎ ’"s v.9
w"Tdw d"dx ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.20 .Nwmdq swpdw r"t ,s"t ,‘"t ,y"t ,V"x Nkw =l’ĆwĘ ’"s v.14

.’y‘g ’lb K‘rzmĂ C n"b ,’y‘gb K‘rzmĲĂ C ’"b ’"n v.21 .d"ydw b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d Nkw KŔ tymă‘Ğ n"b ’"n
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yJąĂ hŇ QĆ ’ĳĄ =lkĎŇ BĘ C’¡ UĘ FČ êĲĂ =l’Č : ’ChĲř lbĆŇ ê¿Ć H‘¡ĎbĘŇ rĂlĘ hŇ mËĎ hĄ bĘŇ ynÌĄpĘŇ lĂ 24

’măĎ TĘ êĂ wČ : MkĲĆŇ ynĄjĘ mĂ xČ Q¡Ą SČ mĘ yn¿Ă’Ğ=rSĆ ’Ğ MyĂŔoGhČ C’ă mĘ TĘ nĂ ÉhQĆ ’ĄÄ =lkĎŇ bĘŇ 25

MêăĆrĘmČ SĘ C : hĎ ybĲĆŇ SĘ yĲŁ =tŇ ’Ć ZrĆ’¡ĎhĎ ’q¿ĂêĎ wČ hĎ ylĳĆ‘Ď Hn¡Ď wŁ ‘Ğ dŇ q¿Ł pĘŇ ’Ć wĲĎ ZrĆ’ĎŔ hĎ 26

hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ tŇ b¡ŇŁ ‘ĄoêĲ hČ lJ¿Ł mĂ CWŔ ‘ĞtĲČŇ âlă wĘ yTČŔ jĎ SĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉytČŇ uŁ xĚ =tŇ ’Ć MêĆę ’Čř
CW¿ ‘Ď lř’ĄŔ hĎ tŇ băŇŁ ‘ĄoêĲ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć yJĂ ť : MkĲĆŇ kĘŇ otĲŇ BĘ rG¿ĎhČ rG¡ĄhČ wĘ xrĎŔ zĘ’Ć hĲĎ 27

ÉZrĆ’ĎÄ hĎ ’yqąĂtĎŇ =âlĲ wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ ’m¡Ď TĘ êĂ wČ MkĳĆŇ ynĄpĘŇ lĂ rSăĆ ’Ğ ZrĆ’¡ĎhĎ =ySĲĄ nĘ ’Č 28

: MkĲĆŇ ynĄpĘŇ lĂ rS¿Ć ’Ğ yoG¡hČ =tŇ ’Ć hŇ ’ËĎ qĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ HtĳĎŇ ’Ł Mk¡ĆŇ ’ĞUĲČ TĲČ BĘ MkĆŔ tĘŇ ’Ć
tŇ oS¿ř pĎŇ eĘ hČ CtËŇ rĘkĘŇ nĂ wĘ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ tŇ b¡ŇŁ ‘ĄoêĲ hČ lJ¿Ł mĂ hŇ WĆŔ ‘ĞyĲČ rSăĆ ’Ğ=lJĎ yJĂ ť 29

tŇ oWÁ ‘Ğ yêĂÄ lĘ bĂŇ lĘ yêĂę rĘmČ SĘ mĂ =tŇ ’Ć MêăĆrĘmČ SĘ C : MUĲĎ ‘Č bŇ rĆu¿ĆmĂ tŇ ŁW¡ ‘Ł hĲĎ 30

yn¡Ă’Ğ Mř hĳĆ BĎ C’¡ UĘ FČ tĲĂŇ âl¿ wĘ MkĆŔ ynĄpĘŇ lĂ CWă ‘ĞnĲČ rSăĆ ’Ğ ÉtbŇŁ ‘ĄoêĲ hČ tŇ ouąxĚmĲĄ
: MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ

l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ dÌČŇ ‘Ğ=lJĎ =l’Ćř rBĄÂ DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ+p7, sŘ16 Ty, 2

Sy’ăĂ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡Ă’Ğ SodŔ qĎ yJăĂ CyĳhĘ êĲĂ MySăĂ dŇŁ qĘ Mh¡Ć lĄ ’Ğ ê¿ĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ 3

: MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡Ă’Ğ CrmĳŁ SĘ êĂ yt¡ČŇ tŇŁ BĘ SČ =tŇ ’Ć wĘ C’rĎŔ yêĂ ÉwybĂŇ ’Ď wĘ oUą ’Ă
ho¿ĎhyĘ yn¡Ă’Ğ MkĳĆŇ lĎ CW¡ ‘ĞtĲČŇ âl¿ hŇ kĎŔ iĄ mČ ÉyhĄŁl’Ň wĲĄ MylĂŔ ylĂ ’ĹhĲĎ =l’Ć ÉCnpĘŇ êĂ =l’Č 4

: ChxĲĚBĎ zĘêĂ Mk¡ĆŇ nĘ YĲŁ rĘlĲĂ hoĳĎhylĲČ Mym¡Ă lĎ SĘ xbČŇ z¿Ć CxË BĘ zĘtĂŇ ykÌĂŇ wĘ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ 5

S’¡Ą BĎ ySĂŔ ylĂ èĘ hČ Moyă=dŇ ‘Č ÉrtĎŇ oehČ wĘ tŇ rĳĎxĽUĲĎ mĲĂ C lk¡ĄŇ ’Ď yĲĄ MkËĆŇ xĞbĘŇ zĂ MoyÌBĘ 6

: hŇ YĲĆ rĎyĲĄ âl¿ ’Ch¡ lCG¿jĂ ySĳĂ ylĂ èĘ hČ MoIăBČ lk¡ĄŇ ’Ď yĲĄ lk¿ŇŁ ’Ď hĲĄ M’ËĂ wĘ : PŇ rĲĄvĎ yĂ 7

SpĆŇ e¿ĆhČ hŇ tËĎŇ rĘkĘŇ nĂ wĘ lQĳĄ xĂ ho¡ĎhyĘ SdĆŇ q¿Ł =tŇ ’Ć =yJĲĂ ’vĎŔ yĂ onă wŁ ‘Ğ ÉwylĎ kĘŇ ’ĲŁ wĘ 8

tŇ ’¿Č jĘ hŇ QËĆ kČŇ tĘŇ âlÌ MkĆŔ YĘ rĘ’Č ryYăĂ qĘ =tŇ ’Ć ÉMkĆŇ rĘYĘ qĚbĘŇ CĲ : hĎ yUĲĆ ‘ČmĲĄ ’wh¡Ă hČ 9

llĄŔ o‘tĘŇ âlă ÉìmĘ rĘkČŇ wĘ : TuĲĄlČ tĘŇ âl¿ ì¡Ň rĘyYĲĂ qĘ TqĆl¿Ć wĘ rYĳŁ qĘ lĂ ì¡Ň dĘŇ WĲĎ 10

ho¿ĎhyĘ yn¡Ă’Ğ MtĎŔ ’Ł bŇ zăŁ ‘ĞêĲČ ÉrGĄlČ wĘ ynąĂ‘ĎlĲĆ TuĳĄlČ tĘŇ âlă ì¡Ň mĘ rĘJČ TrĆp¿ĆŇ C
: otĲŇ ymĂ ‘ĞBĲČ Sy’¿Ă Cr¡uĘ SČ tĘŇ =âlĲ wĘ CS¿ xĞkĲČŇ tĘŇ =âlĲ wĘ CbŇ nĳŁ gĘŇêĂ âl¡ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ 11

w‘bVt=’lw
,V"x Nkw MêĆ’Č tlm ’lb =t’Ć MêĆrĘmČSĘ C ’"s v.26 .’whĂ swpdh tw’xswnbw y"k Myrps bwrb v.23

.rsx tSŁ pĎ eĘhČ ymlVwry ,yllhb Nk v.29 .yrqw bytk hQĆ’ĄhĎ ’"sb ,hQĆ’ĄhĎ rybs v.27 .r"tw s"t ,‘"t
Myqwsp h‘Vt twxp +g Myrdsw .+p Myqwspw .wd‘ [16:1—18:30] hVrph MV v.30 .NhĆBĎ rybs v.30

twytw’w .‘Ł qŁ w Pl’ Mylmw .[18:1] Zr’ hV‘mk ,[17:1] tybm Vy’ Vy’ ,[15:25] bwzy=yk hVy’w rds MwlVt
n"bw ’y‘g ’lb ’lb hWĄ ‘ĞmČkĘ C ’rwq ’"b ,[18:3] N‘nk=Wr’ hWĄ ‘ĞmČkĘ C +’ Pwlxw .dŁ YŁ rŁ w Mypl’ t‘br’
+h rbd yhyw hrTph v.1 .Ty .’y‘g ’lb =t’Ć ,[16:13] trTqh=t’Ć Ntnw Pwlx ’lbw ,’y‘gb hWĄ ‘ĞmČkĘ CĲ
w"T qwsp d‘ +z qwsp +T swm‘b MyyVk ynbk ’wlh : Mydrpsh ghnmk +k qwsp d‘ +b qwsp +k l’qzxyb yl’

.’y‘gb =l’ĲĆ n"b ’"n v.2 .MyznkV’h ghnmk
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12 : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ MS¿Ą =tŇ ’Ć êËĎlĘ QČ xĂ wĘ rqĆèĳĎ lČ ym¡Ă SĘ bĂŇ C‘¿bĘŇ èĲĎ tĂŇ =âlĲ wĘ
13 ì¡Ň êĘ ’Ă rykËĂŇ WĎ tŇ Q¿Č ‘ĚjĘ NylĂÂtĎŇ =âlĲř lzĳŁ gĘŇtĂŇ âlă wĘ ì¡Ň ‘ĞrĲĄ=tŇ ’Ć qS¿Ł ‘ĞtĲČŇ =âl
14 lSĳŁ kĘŇ mĂ Nê¡ĄtĂŇ âl¿ rCĄŔ ‘Ă ynăĄpĘŇ lĂ wĘ SrĄŔ xĄ lQăĄ qČ tĘŇ =âlĲ : rqĆBĲŁ =dŇ ‘Č
15 ’văĎ tĂŇ =âlĲ TjĎŔ SĘ UĂ BČ É lwĆ‘ĎÄ CW¿ ‘ĞtĲČŇ =âl : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ ìŇ yh¡ĆŁl’ĹUĲĄ tĎŇ ’Ň r¿ĄyĎwĘ
16 ëŇ ląĄ tĄŇ =âlĲ : ìŇ tĲĆŇ ymĂ ‘Ğ Tj¿Ł SĘ êĂ qdĆŇ Y¡ĆBĘ lodĳŇ gĎŇ ynăĄjĘ rD¡ČhĘ tĆŇ âl¿ wĘ ldĎŔ =ynĄpĘŇ
17 ’n¿ĎWĘ tĂŇ =âlĲ : hoĲĎhyĘ yn¡Ă’Ğ ìŇ ‘ĳĆrĄ MDăČ=l‘Č dŇ m¡Ł ‘ĞtĲČŇ âl¿ř ìŇ yřUĆŔ ‘ČBĘ É lykĂŇ rĎ

wyl¡Ď ‘Ď ’v¿Ď tĂŇ =âlĲ wĘ ìŇ tĆŔ ymĂ ‘Ğ=tŇ ’Ć ÉxČ ykĂÄ oê xČ kąĄŇ oh ìŇ bĳĆŇ bĎŇ lĘ BĂ ìŇ yx¡Ă ’Ď =tŇ ’Ć
18 ìŇ omĳ JĎ ì¡Ň ‘ĞrĲĄlĘ ê¿ĎbĘŇ hČ ’ĲĎ wĘ ìŇ UĆŔ ‘Č ynăĄBĘ =tŇ ’Ć ÉrFŁ tĂŇ =âlĲ wĘ MuąŁ tĂŇ =âlĲ : ’TĘ xĲĄ
19 MyĂ’ČŔ lĘ JĂ ‘Č yBăĂ rĘtČŇ =âlĲ ÉìêĘ mĘ hĆ BĘ ůCrmŁ SĘ êĂ ÈytČŇ uŁ xĚ =tŇ ’Ć : hoĲĎhyĘ yn¡Ă’Ğ

: ìŇ ylĲĆ ‘Ď hŇ l¡Ć ‘ĞyĲČ âl¿ znĄŔ TĘ ‘ČSĲČ ÉMyĂ’ČÄ lĘ JĂ dŇ gĆŇbąĆŇ C MyĂ’ĳĎlĘ JĂ ‘răČzĘtĂŇ =âlĲ ì¡Ň dĘŇ WĲĎř
20 tŇ pĆŇ răĆxĹnĲĆ ÉhxĎ pĘŇ SĂ ’whąĂ wĘ ‘rČzĆę=tŇ bČŇ kĘŇ SĂ hŇ èĎÁ ’Ă =tŇ ’Ć bŇ JČÄ SĘ yĂ=yJĲĂ Sy’Ă wĘţ

hŇ yËĆhĘ êĲĂ tŇ rĆuÌŁ BĂ HlĳĎ =NêČ nĂ âlă hŇ S¡Ď pĘŇ xĚ o’¿ hŇ tĎŇ DĎŔ pĘŇ nĂ âlă ÉhDĄpĘŇ hĎ wĘ Sy’ĂŔ lĘ
21 xtČŇ j¡Ć =l’Ć hoĎŔhylĲČ ÉomSĎ ’Ğ=tŇ ’Ć ’ybąĂŇ hĄ wĘ : hŇ SĎ jĲĎ xĚ âl¿ =yJĂ Ct¡Ň mĘ CyĲ âl¿
22 ynăĄpĘŇ lĂ ÉMSĎ ’Ď hĲĎ ly’ąĄBĘ NhĄÁ JŁ hČ wylĎÄ‘Ď žrjĆ kĂŇ wĘ : MSĲĎ ’Ď ly’¡Ą dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ

: ’TĲĎ xĎ rS¿Ć ’Ğ ot¡Ň ’Ň FĎ xČ mĲĄ olŔ xlăČ sĘ nĂ wĘ ’TĳĎ xĎ rSăĆ ’Ğ ot¡Ň ’Ň FĎ xČ =l‘Č hoĎŔhyĘ

23 ot¡Ň lĎ rĘ‘Ď Mê¿ĆlĘ rČ‘ĞwĲČ lkĎŔ ’ĞmĲČ Z‘ăĄ=lJĎ ÉMêĆ‘Ę TČ nĘ C ZrĆ’Ďę hĎ =l’Ć C’băŇŁ tĎŇ =ykĲĂŇ wĘ sŘ17

24 ÉhnĎèĎ bČŇ C : lkĲĄŇ ’Ď yĲĄ âl¿ Myl¡Ă rĄ‘Ğ MkËĆŇ lĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ MynĂęSĎ SŁlă SĎ oyĳrĘjĂ =tŇ ’Ć
25 hŇ năĎèĎ bČŇ C : hoĲĎhylĲČ Myl¡Ă CQhĂ SdĆŇ q¿Ł oyĳrĘjĂ =lJĎ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ tŇ ‘ĂŔ ybĂŇ rĘhĲĎ

ho¿ĎhyĘ yn¡Ă’Ğ otĳŇ ’Ď CbĲŇ êĘ Mk¡ĆŇ lĎ PŇ ys¿Ă ohlĘ oyŔrĘjĂ =tŇ ’Ć ÉClkĘŇ ’Ň êĲŁ tŇ śSĂę ymĂ xĞhĲČ
26, 27 âlă : CnnĲĄ o‘tĘŇ âl¿ wĘ CS¡ xĞ nĲČtĘŇ âl¿ MDĳĎhČ =l‘Č Cl¡ kĘŇ ’Ň tĲŇŁ âl¿ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ

28 SpĆŇ nĆę lĎ TrĆWăĆ wĘ : ìŇ nĲĆqĎ zĘ tŇ ’¿Č jĘ tŇ ’¡Ą tŇ yxĂŔ SĘ tČŇ âlă wĘ MkĳĆŇ SĘ ’Ň rĲŁ tŇ ’¡Č jĘ CpŇ uĂŔ tČŇ
: śhoĲĎhyĘ yn¡Ă’Ğ MkĳĆŇ BĎ Cn¡êĘ tĂŇ âl¿ ‘qČŔ ‘ĞqĲČ tŇ bĆŇ tăŇŁ kĘŇ C MkĆŔ rĘWČ bĘŇ BĂ ÉCnêĘ tĂŇ âlą

29 ZrĆ’¡ĎhĎ hŇ ’¿Ď lĘ mĲĎ C ZrĆ’ĎŔ hĎ hŇ năĆ zĘtĂŇ =âlĲ wĘ HtĳĎŇ onzĘhČ lĘ ì¡Ň êĘ BĂ =tŇ ’ĲĆ lQ¿Ą xČ êĘ =l’Č
30, 31 CnąpĘŇ êĂ =l’Č : hoĲĎhyĘ yn¡Ă’Ğ C’rĳĎyêĂ yS¡Ă DĎqĘ mĂ C CrmŔŁ SĘ êĂ ytăČŇ tŇŁ BĘ SČ =tŇ ’Ć : hŇ UĲĎ zĂ

ho¿ĎhyĘ yn¡Ă’Ğ MhĳĆ bĎŇ hŇ ’ăĎ mĘ TĎ lĘ CS¡ qĘ bČŇ êĘ =l’Č MynĂŔ ‘Ł DĘIĂhČ =l’Ć wĘ ÉtbŇŁ ’Ł hĲĎ =l’Ć
l’
’"s v.16 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw ìUĆ‘ČBĘ ’"s v.16 .‘"tw y"t ,V"x Nkw =âlwĘ ’"s v.13

yllhb ,ymlVwry Nk v.25 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw ìdĘWĎ wĘ ’"s v.19 .q"dw y"k y"t ,’"t ,y"k V"x Nkw =âlwĘ
.s"tw ‘"t ,y"k ’"t Nkw MkĲĆ yhĄŁl’Ĺ hw¿hy ’"s v.28 .’lm tySĂ ymĂ xĞhČ



196 ’rqyw 19. 32–20. 12

ìŇ yh¡ĆŁl’ĹUĲĄ tĎŇ ’Ň r¿ĄyĎwĘ NqĳĄzĎ ynăĄjĘ ê¡ĎrĘdČŇ hĲĎ wĘ MCqŔ êĎ ÉhbĎŇ yWĄ ynąĄjĘ mĂ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ 32

Cn¡ otŇ âl¿ MkĳĆŇ YĘ rĘ’Č BĘ rG¡Ą śìËŇ êĘ ’Ă rCgÌŇ yĎř=ykĲĂŇ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ 33

Éol ê¿ĎbĘŇ hČ ’ĲĎ wĘ MkĆę êĘ ’Ă rGăĎhČ ű rGăĄhČ MkĆÁ lĎ hŇ yĆÄhĘ yĲĂ žMJĆ mĂ xrăĎzĘ’Ć JĘ : otĲŇ ’Ł 34

=âl : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡Ă’Ğ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ Mt¡ĆŇ yyĂhĹ Myr¿ĂgĄŇ=yJĲĂ ìŇ omŔ JĎ 35

qdĆŇ YăĆ ynĄzĘ’Ň mÌŁ : hŇ rĲĎCWUĘ bČŇ C lq¡ĎSĘ UĂ BČ hŇ DĎě UĂ BČ TjĳĎ SĘ UĂ BČ lwĆ‘¡Ď CW¿ ‘ĞtĲČŇ 36

MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ ÉynĂ ’Ğ MkĳĆŇ lĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ qdĆŇ Y¡Ć Nyh¿Ă wĘ qdĆŇ YËĆ tŇ pČŇ y’¿Ą qdĆŇ YĆę =ynĄbĘŇ ’Č
ÉytČŇ uŁ xĚ =lJĎ =tŇ ’Ć MêąĆrĘmČ SĘ C : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć ytĂŇ ’Ň Y¿Ą oh=rSĆ ’Ğ 37

: hoĲĎhyĘ yn¡Ă’Ğ MtĳĎŇ ’Ł Mt¡ĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ yTČŔ jĎ SĘ mĂ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ
ůrmČ ’Ň êŁ È l’Ą rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć wĘ : rmĲŁ ’Ň QĄř hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ k, 2

NêÌĄ yĂ rSĆÄ ’Ğ l’Ąę rĎWĘ yĂBĘ rGăĎhČ ű rGăĄhČ =NmĂ C l’ĄÁ rĎWĘ yĂ ynĄÄBĘ mĂ žSy’Ă Sy’ăĂ
NêąĄ’Ć ynĂÂ’Ğ wĲČ : NbĆŇ ’ĲĎ bĎŇ Chm¿Ě GĘ rĘyĂ ZrĆ’¡ĎhĎ M‘¿Č tŇ mĳĎ Cy tŇ omă ëŇ lĆ U¡Ł lČ o‘ËrĘEČmĂ 3

NtăČŇ nĎ Éo‘rĘEČmĂ yJąĂ oUĳ ‘Č bŇ rĆuăĆmĂ ot¡Ň ’Ł yê¿Ă rČkĘŇ hĂ wĘ ’ChŔ hČ Sy’ăĂ BĎ ÉynČjĎ =tŇ ’Ć
M’ĂÃ wĘ : ySĲĂ dĘŇ qĎ MS¿Ą =tŇ ’Ć lQ¡Ą xČ lĘ C ySĂŔ DĎqĘ mĂ =tŇ ’Ć É’UĄ TČ N‘ČmČę lĘ ëŇ lĆ UŔŁ lČ 4

oê¿tĂŇ BĘ ’ChŔ hČ Sy’ăĂ hĎ =NmĂ ÉMhĆ ynĄy‘ĲĄ=tŇ ’Ć ZrĆ’ĎÁ hĎ M‘ČÄ žCmĲ ylĂ ‘Ę yČ MlăĄ ‘Ę hČ
Sy’¿Ă BĎ ynËČjĎ =tŇ ’Ć ynÌĂ’Ğ yêĂÄ mĘ WČ wĘ : otĲŇ ’Ł tŇ ym¿Ă hĎ yê¡Ă lĘ bĂŇ lĘ ëŇ lĆ UĳŁ lČ o‘¡rĘEČmĂ 5

tŇ onË zĘlĂ wyrĎę xĞ’ĲČ MynăĂEŁ hČ =lJĎ ű tŇ ’ăĄ wĘ otÁ ’Ł yêĂÄ rČkĘŇ hĂ wĘ oêĳxĘ jČ SĘ mĂ bĘŇ C ’Ch¡ hČ
ÉtbŇŁ ’Ł hĲĎ =l’Ć hŇ nąĆpĘŇ êĂ rSĆÄ ’Ğ SpĆŇ eĆęhČ wĘ : MUĲĎ ‘Č bŇ rĆu¿ĆmĂ ëŇ lĆ U¡Ł hČ yr¿ĄxĞ’ĲČ 6

’whĂŔ hČ SpĆŇ eăĆBČ ÉynČjĎ =tŇ ’Ć yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ MhĳĆ yrĄxĞ’ĲČ tŇ n¡Ł zĘlĂ MynĂŔ ‘Ł DĘIĂhČ =l’Ć wĘ
yn¿Ă’Ğ śyJËĂ MySĳĂ dŇŁ qĘ Mt¡ĆŇ yyĂhĘ wĲĂ MêĆŔ SĘ DĂqČ tĘŇ hĂÄ wĘ : oUĲ ‘Č bŇ rĆu¿ĆmĂ ot¡Ň ’řŁ yê¿Ă rČkĘŇ hĂ wĘ 7

ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ MtĳĎŇ ’Ł Mt¡ĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ ytČŔ uŁ xĚ =tŇ ’Ć ÉMêĆrĘmČ SĘ C : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhyĘ 8

tŇ omă oU¡ ’Ă =tŇ ’Ć wĘ wybËĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć lQÌĄ qČ yĘ rSĆÄ ’Ğ Sy’Ăę Sy’ăĂ =yJĂ : MkĲĆŇ SĘ DĂqČ mĘ 9

tŇ SĆ ’ăĄ =tŇ ’Ć ÉP’Č nĘ yĂ rSąĆ ’Ğ Sy’Ăę wĘ : oBĲ wym¿Ď DĎ lQ¡Ą qĂ oUË ’Ă wĘ wybÌĂŇ ’Ď tŇ mĳĎ Cy 10

: tŇ pĆŇ ’ĲĎ eŁ hČ wĘ PŇ ’¡Ą eŁ hČ tŇ m¿Č Cy=tŇ omĲř Ch‘ĳĄrĄ tŇ SĆ ’ăĄ =tŇ ’Ć PŇ ’¡Č nĘ yĂ rS¿Ć ’Ğř Sy’ĂŔ
Ct¿Ň mĘ CyĲ=tŇ omĲ hŇ QĳĎ GĂ wyb¡ĂŇ ’Ď tŇ w¿ČrĘ‘Ć wybĂŔ ’Ď tŇ SĆ ’ăĄ =tŇ ’Ć ÉbJČ SĘ yĂ rSąĆ ’Ğ Sy’Ăę wĘ 11

Ct¡Ň mĘ CyĲ tŇ om¿ otŔ QĎ JČ =tŇ ’Ć ÉbJČ SĘ yĂ rSąĆ ’Ğ Sy’Ăę wĘ : MBĲĎ Mh¿Ć ymĄ DĘ Mh¡Ć ynĄSĘ 12

MhynV
’lb dmlh rmŁ ’lĄ ’"s v.1 .k .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw MkĆêĘ ’Ă ’"s v.33 .rwg¿y ’"s v.33

.‘"tw V"x Nkw yn’ SodqĎ yk ’"s v.7 .V"x yrqw bytk Nkw ,HtĎ’Ł rybs v.6 .+y +w twmV Nyy‘ : Vgd
.’y‘g ’lb =tom n"b ’"n v.10 .r"tw s"t ,‘"t Nkw rSĆ ’ĞwČ ’"s v.10
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13 ÉrkĎŇ zĎ=tŇ ’Ć bŇ JąČ SĘ yĂ rSĆÄ ’Ğ Sy’Ăę wĘ : MBĲĎ Mh¿Ć ymĄ DĘ CW¡ ‘Ď lbĆŇ ê¿Ć MhĳĆ ynĄSĘ
: MBĲĎ Mh¿Ć ymĄ DĘ CtŇ m¡Ď Cy tŇ om¿ MhĳĆ ynĄSĘ CW¡ ‘Ď hŇ b¿ĎŇ ‘ĄoêĲ hŇ èĎŔ ’Ă ybăĄŇ JĘ SĘ mĂ

14 CpąŇ rĘWĘ yĂ S’ĄÂBĎ ’whĳĂ hŇ UăĎ zĂ HU¡Ď ’Ă =tŇ ’Ć wĘ hŇ èËĎ ’Ă =tŇ ’Ć xuÌČyĂ rSĆÄ ’Ğ Sy’Ăę wĘ
15 oêËbĘŇ kĎŇ SĘ NêÌĄ yĂ rSĆÄ ’Ğ Sy’Ăę wĘ : MkĲĆŇ kĘŇ otĲŇ BĘ hŇ U¡Ď zĂ hŇ y¿ĆhĘ tĲĂŇ =âlwĘ NhĆŔ tĘŇ ’Ć wĘ ÉotŇ ’Ł
16 bŇ rąČqĘ êĂ rSĆÄ ’Ğ hŇ èĎę ’Ă wĘ : CgŇrĲŁ hĞêĲČ hŇ m¡Ď hĄ BĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ mĳĎ Cy tŇ omă hŇ m¡Ď hĄ bĘŇ BĂ

hŇ mĳĎ hĄ BĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ è¡Ď ’Ă hĲĎ =tŇ ’Ć ê¿Ď gĘŇrČhĲĎ wĘ HtĎŔ ’Ł hŇ ‘ăĎbĘŇ rĂlĘ ÉhmĎ hĄ BĘ =lJĎ =l’Ć
17 wybăĂŇ ’Ď =tŇ BČ otÃ xŁ ’Ğ=tŇ ’Ć xuăČyĂ=rSĆ ’Ğ Sy’ăĂ wĘ : MBĲĎ Mh¿Ć ymĄ DĘ CtŇ m¡Ď Cy tŇ om¿

dŇ sĆ xăĆ ÉotŇ wĎrĘ‘Ć=tŇ ’Ć hŇ ’ąĆ rĘtĂŇ ’yhĂÄ wĘ HtĎÁ wĎrĘ‘Ć=tŇ ’Ć hŇ ’ĎÄ rĎwĘ oU’Ă ţ=tŇ bČŇ o’ăř
: ’vĲĎ yĂ on¿ wŁ ‘Ğ hŇ Q¡Ď GĂ otËŇ xŁ ’Ğ tŇ wÌČrĘ‘Ć MUĳĎ ‘Č ynăĄBĘ yn¡Ąy‘ĄlĘ CtŔ rĘkĘŇ nĂÄ wĘ ’ChŔ

18 HrăĎqŁ mĘ =tŇ ’Ćř ÉHtĎŇ wĎrĘ‘Ć=tŇ ’Ć hŇ QąĎ gĂŇ wĘ hŇ wĎęDĎ hŇ èĎÁ ’Ă =tŇ ’Ć bŇ JČÄ SĘ yĂ=rSĆ ’Ğ Sy’Ă wĘţ
bŇ rĆu¿ĆmĂ Mh¡Ć ynĄSĘ Ct¿Ň rĘkĘŇ nĂ wĘ hĎ ymĳĆDĎ roqă mĘ =tŇ ’Ć hŇ t¡ĎŇ QĘ GĂ ’yhĂě wĘ hŇ rĎŔ ‘ĹhĲĆ

19 orË’Ą SĘ =tŇ ’Ć yJÌĂ hŇ QĳĄ gČŇtĘŇ âlă ìŇ yb¡ĂŇ ’Ď tŇ ox¿ ’Ğ wĲČ ìËŇ UĘ ’Ă tŇ oxÌ ’Ğ tŇ wČÄrĘ‘ĆwĘ : MUĲĎ ‘Č
20 hŇ QĳĎ GĂ od¡Ň DŁ tŇ w¿ČrĘ‘Ć otŔ dĎŇ DăŁ =tŇ ’Ć ÉbJČ SĘ yĂ rSąĆ ’Ğ Sy’Ăę wĘ : C’vĲĎ yĂ Mn¿Ď wŁ ‘Ğ hŇ r¡Ď‘ĹhĲĆ
21 wyx¡Ă ’Ď tŇ SĆ ’¿Ą =tŇ ’Ć xuËČyĂ rS¿Ć ’Ğ Sy’Ăę wĘ : CtŇ mĲĚ yĎ Myr¿ĂyrĂ‘Ğ C’v¡Ď yĂ M’¿Ď TĘ xĆ
22 =lJĎ =tŇ ’Ć MêąĆrĘmČ SĘ C : CyĲhĘ yĲĂ Myr¿ĂyrĂ‘Ğ hŇ Q¡Ď GĂ wyxËĂ ’Ď tŇ w¿ČrĘ‘Ć ’whĳĂ hŇ DăĎnĂ

ZrĆ’ĎŔ hĎ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć ’yqąĂtĎŇ =âlĲ wĘ MtĳĎŇ ’Ł Mt¡ĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ yTČŔ jĎ SĘ mĂ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉytČŇ uŁ xĚ
23 tŇ uăŁ xĚBĘ ÉCkŇ lĘ tĲĄŇ âlą wĘ : HBĲĎ tŇ bĆŇ S¿Ć lĎ hŇ UĎ S¡Ď MkËĆŇ tĘŇ ’Ć ’yb¿ĂŇ mĄ ynĂÁ’Ğ rSĆÄ ’Ğ

Zq¡Ě’Ď wĲĎ CWŔ ‘Ď ÉhQĆ ’ĄÄ =lJĎ =tŇ ’Ć yJąĂ MkĳĆŇ ynĄjĘ mĂ xČ Q¡Ą SČ mĘ yn¿Ă’Ğ=rSĆ ’Ğ yřoGŔ hČ
24 ÉMkĆŇ lĎ hŇ eĎ nąĆêĘ ’Ć ynĂÂ’Ğ wĲČ ůMtĎŇ mĎ dĘŇ ’Č =tŇ ’Ć CSă rĘyêĲĂ ÈMêĆ’Č MkĆę lĎ rmăČ ’Ł wĲĎ : MBĲĎ

=rSĆ ’Ğ MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ ÉynĂ ’Ğ SbĳĎŇ dĘŇ C bŇ l¡Ď xĎ tŇ b¿ČŇ zĎ ZrĆ’ËĆ HtĎŔ ’Ł tŇ SĆ răĆlĎ
25 ÉhrĎhŁ FĘ hČ hŇ mąĎ hĄ BĘ hČ =NyBĲĄ MêĆÂlĘ DČbĘŇ hĂ wĘ : MyUĲĂ ‘ČhĲĎ =NmĂ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yêĂ lĘ D¿ČbĘŇ hĂ

MkĆÁ ytĄŇ SĲŁ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć CYÄ uĘ SČ tĘŇ =âlĲ wĘ rhĳŁ FĎ lČ ’m¡Ą FĎ hČ PŇ o‘¿hĎ =NybĄŇ C hŇ ’ĎŔ mĄ FĘ lČ
yêĂ lĘ D¿ČbĘŇ hĂ =rSĆ ’Ğ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ WmăŁ rĘêĂ rSăĆ ’Ğ É lkŇŁ bĘŇ C PŇ o‘ę bĎŇ C hŇ măĎ hĄ BĘ BČ

26 lD¿ĂbĘŇ ’Č wĲĎ hoĳĎhyĘ ynăĂ’Ğ Sod¡Ň qĎ yJ¿Ă MySĂŔ dŇŁ qĘ ÉylĂ MtĆŇ yyąĂhĘ wĲĂ : ’UĲĄ TČ lĘ Mk¡ĆŇ lĎ
27 Mh¿Ć bĎŇ hŇ yĆÄhĘ yĲĂ=yJĂ hŇ èĎę ’Ă =o’Ĳ Sy’ăĂ wĘ : ylĲĂ tŇ oy¿hĘ lĲĂ MyU¡Ă ‘ČhĲĎ =NmĂ MkËĆŇ tĘŇ ’Ć

bw’
,d"dx ,b"d ,’"d Nkw hnygn ’lbw Pqmb =o’ ’"s ,g"dw y"k Myrps bwrb Nkw Pqm ’lbw xnwmb Nk v.17
,V"t ,V"x Nkw MyĂoGhČ ’"s v.23 .s"tw y"k ’"t Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.18 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx

.r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t
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: MBĲĎ Mh¿Ć ymĄ DĘ Mt¡ĎŇ ’Ł Cm¿ GĘ rĘyĂ NbĆŇ ’ËĆ BĎ CtŇ mĳĎ Cy tŇ omă yn¡Ă‘Ł DĘyĂ o’¿ bŇ o’Ë

êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ NrĳŁ hĞ’ĲČ ynăĄBĘ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČř =l’Ć rm¿Ł ’Ĺ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ+p8, sŘ18 ’k
wylĳĎ’Ą bŇ r¡Ł uĎ hČ orŔ ’Ą SĘ lĂ =M’Ă yJĂ ť : wyUĲĎ ‘ČBĘ ’U¡Ď FČ yĂ=âlĲ SpĆŇ n¿ĆlĘ MhĆŔ lĄ ’Ğ 2

hŇ băĎŇ oruĘ hČ ÉhlĎ CtŇ BĘ hČ otąŇ xŁ ’ĞlĲČ wĘ : wyxĲĂ ’Ď lĘ C oê¡bĂŇ lĘ C on¿bĘŇ lĂ wĘ wybĂŔ ’Ď lĘ C oUă ’Ă lĘ 3

l‘ČBăČ ’U¡Ď FČ yĂ âl¿ : ’UĲĎ FČ yĂ Hl¡Ď Sy’ĳĂ lĘ hŇ t¡ĎŇ yĘhĲĎ =âl rS¿Ć ’Ğ wylĎŔ ’Ą 4

âlă Mn¡ĎqĎ zĘ tŇ ’¿Č pĘŇ C MSĎŔ ’Ň rŁ BĘ ÉhxĎ rĘqĎ hxąř rqy=âlĲ : oQĲ xČ h¡Ą lĘ wyUĳĎ‘ČBĘ 5

MhĆŔ yhĄŁlă ’Ň lĄ ÉCyhĘ yĲĂ MySąĂ dŇŁ qĘ : tŇ TĆ rĲĎWĎ CT¡ rĘWĘ yĂ âl¿ MrĎŔ WĎ bĘŇ bĂÄ C CxQĳĄ gČŇ yĘ 6

MhËĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ MxĆ lÌĆ hoĎÁhyĘ yèĄÄ ’Ă =tŇ ’Ć žyJĂ MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ MS¡Ą ClŔ QĘ xČ yĘ âlă wĘ
hŇ èËĎ ’Ă wĘ CxuĎŔ yĂ âlă ÉhlĎ lĎ xĞ wĲČ hŇ nąĎ zŁ hŇ èĎÄ ’Ă : SdĆŇ qĲŁ Cyh¿Ď wĘ Mb¡ĂŇ yrĂqĘ mČ Mh¿Ą 7

oêŔ SĘ DČř qĂÄ wĘ : wyhĲĎ Łl’Ň lĲĄ ’Ch¡ Sd¿ŇŁ qĎ =yJĲĂ CxuĳĎyĂ âlă HS¡Ď y’Ă mĲĄ hŇ S¿Ď CrGĘ 8

yn¿Ă’Ğ SodŔ qĎ yJăĂ ëŇ QĎŔ =hŇ yĆhĘ yĲĂ ÉSdŇŁ qĎ bŇ yrĳĂqĘ mČ ’Chă ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ MxĆ l¿Ć =tŇ ’Ć =yJĲĂř
’yhăĂ ÉhĎ ybĂÄ ’Ď =tŇ ’Ć tŇ onĳzĘlĂ lx¡Ą tĄŇ yJ¿Ă NhĄŔ JŁ Sy’ăĂ ÉtbČŇ C : MkĲĆŇ SĘ DĂqČ mĘ ho¡ĎhyĘ 9

wyxĎÁ ’Ć mĲĄ lodÄ GĎhČ žNhĄ JŁ hČ wĘ : PŇ rĲĄvĎ êĂ S’¡Ą BĎ tŇ lĆ QĆŔ xČ mĘ 10

SB¡Ł lĘ lĂ odŔ yĎ=tŇ ’Ć ’QăĄ mĂ C ÉhxĎ SĘ UĂ hČ NmĆ SąĆ ű oSă ’Ň rŁ =l‘Č qY¿Č Cy=rSĆ ’Ğř Ĳ
=lJĎ l‘ËČwĘ : MrĲŁ pĘŇ yĂ âl¿ wyd¡ĎŇ gĎŇbĘŇ C ‘rĎŔ pĘŇ yĂ âlă ÉoS’Ň rŁ =tŇ ’Ć MydĳĂŇ gĎŇBĘ hČ =tŇ ’Ć 11

âlă ÉSDĎqĘ UĂ hČ =NmĂ C : ’UĲĎ FČ yĂ âl¿ oU¡ ’Ă lĘ C wyb¿ĂŇ ’Ď lĘ ’bĳŇŁ yĎ âlă tŇ m¡Ą tŇ S¿Ł pĘŇ nČ 12

wyhËĎ Łl’Ĺ tŇ xÌČ SĘ mĂ NmĆ SăĆ rzĆnĄ ţ yJĂÃ wyhĳĎŁl’Ĺ SDăČqĘ mĂ tŇ ’¡Ą lQĄŔ xČ yĘ âlă wĘ ’YĄŔ yĄ
ÉhSĎ CrgĘŇ C hŇ nąĎmĎ lĘ ’Č : xuĲĎ yĂ hĎ yl¡Ć CtŇ bĘŇ bĂŇ hŇ è¿Ď ’Ă ’Chě wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ wyl¡Ď ‘Ď 13, 14

: hŇ èĲĎ ’Ă xu¿ČyĂ wyU¡Ď ‘ČmĲĄ hŇ l¿Ď CtŇ BĘ =M’Ă yJËĂ xuĳĎyĂ âlă hŇ QĆ ’¡Ą =tŇ ’Ć hŇ nĎŔ zŁ hŇ lăĎ lĎ xĞ wĲČ
: oSĲ DĘqČ mĘ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJËĂ wyUĳĎ‘ČBĘ o‘¡rĘzČ lQ¿Ą xČ yĘ=âlĲ wĘ 15

Sy’ăĂ rmĳŁ ’Ň lĄ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =l’ĲĆ rB¿Ą DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 16, 17

MxĆ l¿Ć bŇ yr¡ĂqĘ hČ lĘ bŇ rČŔ qĘ yĂ âlă MCmŔ ÉobŇ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ rSĆÄ ’Ğ MtĎę rŁ dĲŇŁ lĘ ìÂ‘ĞrĘEČmĲĂ
xČ iĄŔ pĂŇ o’ă ÉrCĄ‘Ă Sy’ąĂ bŇ rĳĎqĘ yĂ âlă MCm¡ oB¿ =rSĆ ’Ğ Sy’ËĂ =lkĎŇ yJ¿Ă : wyhĲĎ Łl’Ĺ 18

w’
w’bt ykw ,[19:1] wyht MyVdq +b Myrdsw .d"s Myqwspw .l’yzyw [19:1—20:27] hVrph MV v.27
tx’ hlm Pwlxw .TŁ kŁ rŁ w Mypl’ tVlV twytw’w .xŁ sŁ w tw’m hnmV Mylmw .[19:23] Zr’h=l’
qV‘t=’l Pwlx ’lbw ,tb M‘ wpTwxw ’y‘gb =o’Ĳ n"b ,rpwVb o’ă ’rwq ’"b ,[20:17] wm’=tb o’
qwsp d‘ w"T qwsp d"m l’qzxyb Mywlh Mynhkhw hrTph v.1 .’k .’y‘g ’lb =t’Ć ,[19:13] K‘r=t’
.’lz’ ’lb hgwmb v.8 .yrq CxrĘqĘyĂ ,bytk hxĎrĘqĘyĂ v.5 .’y‘gb MynhJŁ hĲČ n"b ,’"b Nk v.1 .’"l

.’y‘g =rSĆ ’ĞĲ wxyryb Nk v.10 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,’"d Nkw rybt yJËĂ ’"s v.8
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19 o’¡ lgĆŇrĳĎ rbĆŇ SăĆ ob¡Ň hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=rSĆ ’Ğ Sy’ĂŔ o’ă : ‘Č CrĲWĎ o’¿ Mr¡Ěř xĎ o’¿
20 tŇ pĆŇ QĆŔ yČ o’ă ÉbrĎgĎŇ o’ą onĳy‘ĄBĘ lQăĚ bČŇ êĘ o’¡ qdČŔ =o’ NBăĄ gĂŇ=o’Ĳ : dŇ yĲĎ rbĆŇ S¿Ć
21 âlă NhĄŔ JŁ hČ NrăŁ hĞ’ĲČ É‘rČEĆÄmĂ MCmę oBă =rSĆ ’Ğ Sy’ĂÂ=lJĎ : ëŇ SĆ ’ĲĎ xČ or¿mĘ o’¡

SG¡Č yĂ âl¿ wyhĎŔ Łl’Ĺ MxĆ lăĆ tŇ ’Ą ť oBŔ MCmă hoĳĎhyĘ yèăĄ ’Ă =tŇ ’Ć bŇ yr¡ĂqĘ hČ lĘ SGČŔ yĂ
22 : lkĲĄŇ ’Ň yŁ MyS¡Ă dĎŇ uĽhČ =NmĂ C MySĳĂ dĎŇ uĽhČ yS¡Ą dĘŇ uĎ mĂ wyhĎŔ Łl’Ĺ MxĆ lăĆ : bŇ yrĲĂqĘ hČ lĘ
23 oBĳ MCmă =yJĂř SG¡Č yĂ âl¿ xČ BËĄ zĘUĂ hČ =l’Ć wĘ ’bęŁ yĎ âlă tŇ kĆŇ rÁŁ jĎ hČ =l’Ć ëŇ ’ăČ
24 hŇ SĆŔ mŁ rBăĄ dČŇ yĘwČ : MSĲĎ DĘqČ mĘ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJËĂ ySČŔ DĎqĘ mĂ =tŇ ’Ć É lQĄ xČ yĘ âlą wĘ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¡ĄBĘ =lJĎ =l’ĲĆ wĘ wynĳĎBĎ =l’Ć wĘ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =l’ĲĆ
bk, 2 ÉCrzĘeĲĎ yĂwĘ wynĎęBĎ =l’Ć wĘ NrÁŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ rBĄÄ DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ

MhÌĄ rSĆÄ ’Ğ ySĳĂ dĘŇ qĎ MSăĄ =tŇ ’Ć Cl¡ QĘ xČ yĘ âl¿ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ ySăĄ dĘŇ uĎ mĂ
3 =rSĆ ’Ğ ű Sy’ăĂ =lJĎ MkĆÁ ytĄŇ rÄŁ dŇŁ lĘ MhĆę lĄ ’Ğ rmăŁ ’Ĺ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yl¡Ă MySËĂ DĂqĘ mČ

É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CSyDąĂqĘ yČ rSĆÄ ’Ğ ÉMySĂ dĎŇ uĽhČ =l’Ć MkĆę ‘ĞrĘzČ=lJĎ mĂ bŇ răČqĘ yĂ
: hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yn¡ČpĎŇ QĘ mĂ ’whËĂ hČ SpĆŇ eÌĆhČ hŇ tĎÂrĘkĘŇ nĂ wĘ wylĳĎ ‘Ď ot¡Ň ’Ď mĘ TĚ wĘ hoĎŔhylĲČ

4 dŇ ‘¡Č lkČŔ ’Ň yŁ âlă ÉMySĂ dĎŇ uĽBČ bŇ zĎŔ o’ă É‘Č CrÄ YĎ ’Chą wĘ NręŁ hĞ’ĲČ ‘rČEăĆmĂ Sy’ĂÂ Sy’ăĂ
CeU¡Ć mĂ ’Y¿ĄêĄ=rSĆ ’Ğ Sy’ĂŔ o’ă SpĆŇ nĆŔ =’mĄ TĘ =lkĎŇ BĘ É‘ČgĄÄ eŁ hČ wĘ rhĳĎTĘ yĂ rSăĆ ’Ğ

5 olĳ =’mĎ TĘ yĂ rSăĆ ’Ğ ZrĆS¡Ć =lkĎŇ BĘ ‘GČŔ yĂ rSăĆ ’Ğ ÉSy’Ă =o’ : ‘rČzĲĎ=tŇ bČŇ kĘŇ SĂ
6 oBŔ =‘GČêĲĂ rSăĆ ’Ğ SpĆŇ nĆ ť : otĲŇ ’Ď mĘ TĚ lk¡ŇŁ lĘ olŔ =’mĎ TĘ yĂ rSăĆ ’Ğ ÉMdĎŇ ’Ď bĘŇ o’ą

or¡WĎ BĘ Zx¿Č rĎ=M’Ă yJËĂ MySĂŔ dĎŇ uĽhČ =NmĂ É lkČŇ ’Ň yŁ âlą wĘ bŇ rĆ‘ĳĎhĎ =dŇ ‘Č hŇ ’¡Ď mĘ TĲĎ wĘ
7 om¡ xĘ lČ yJ¿Ă MySĂŔ dĎŇ uĽhČ =NmĂ lkăČŇ ’Ň yŁ ÉrxČ ’Č wĘ rhĳĄTĎ wĘ SmĆ è¡Ć hČ ’b¿ĎŇ C : MyĂUĲĎ BČ

8, 9 CrămĘ SĲĎ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¡Ă’Ğ HbĳĎŇ =hŇ ’Ď mĘ TĎ lĘ lk¡ČŇ ’Ň yŁ âl¿ hŇ pËĎŇ rĄTĘ C hŇ lÌĎ bĄŇ nĘ : ’ChĲ
yn¿Ă’Ğ ChlĳĚ QĘ xČ yĘ yJăĂ ob¡Ň CtŇ m¿Ą C ’TĘ xĄŔ ÉwylĎ ‘Ď C’ą WĘ yĂ=âlĲ wĘ yêĂę rĘmČ SĘ mĂ =tŇ ’Ć

10 ryk¡ĂŇ WĎ wĘ NhËĄ JŁ bŇ S¿Č oê SdĆŇ qĳŁ lkČŇ ’Ň yăŁ =âl rz¡Ď=lkĎŇ wĘ : MSĲĎ DĘqČ mĘ ho¡ĎhyĘ
11 lkČŇ ’Ň yăŁ ’Ch¡ ojŔ sĘ JČ NyăČnĘ qĂ ÉSpĆŇ nĆÄ hŇ n¿ĆqĘ yĂ=yJĲĂ NhĄę kŇŁ wĘ : SdĆŇ qĲŁ lkČŇ ’Ň y¿Ł =âl
12 Sy’ăĂ lĘ hŇ y¡ĆhĘ tĲĂŇ yJ¿Ă NhĄŔ JŁ =tŇ bČÄ C : omĲ xĘ lČ bĘŇ Cl¿ kĘŇ ’Ň yĲŁ Mh¡Ą otŔ yBĄ dŇ ylăĂ ywĂ oBĳ
13 hŇ yĆÁhĘ tĲĂŇ yJĂÄ žNhĄ JŁ =tŇ bČŇ C : lkĲĄŇ ’Ň tŇŁ âl¿ MyS¡Ă dĎŇ uĽhČ tŇ m¿Č CrtĘŇ BĂ ’whĂě rzĳĎ

hĎ yrĆŔ C‘nĘ JĂř ÉhĎ ybĂÄ ’Ď tŇ yBąĄ=l’Ć hŇ bĎÂ SĎ wĘ ůHlĎ Ny’ăĄ È‘rČzĆwĘ hŇ SĎę CrgĘŇ C hŇ năĎmĎ lĘ ’Č
14 lk¿ČŇ ’Ň yŁ =yJĲĂ Sy’Ăě wĘ : oBĲ lkČŇ ’Ň y¿Ł =âl rz¡Ď=lkĎŇ wĘ lkĳĄŇ ’Ň êŁ hĎ yb¡ĂŇ ’Ď MxĆ Q¿Ć mĂ

Vdq
.b"d Nkw hĎ yrĆC‘nĘBĂ ’"s v.13 .bk .yJăĂ ’"s v.23 .’lm MCrxĎ ’"s v.18
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âlă wĘ : SdĆŇ uĲŁ hČ =tŇ ’Ć Nh¡Ą JŁ lČ Nt¿ČŇ nĎ wĘ wylĎŔ ‘Ď ÉotŇ yřSĂ mĲĂ xĞ PŇ ąČsyĎwĘ hŇ gĳĎŇgĎŇSĘ BĂ SdĆŇ q¡Ł 15

C’yvąĂ hĂ wĘ : hoĲĎhylĲČ Cmyr¡ĂyĎ=rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ąř l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ yS¡Ą dĘŇ qĎ =tŇ ’Ć ClŔ QĘ xČ yĘ 16

: MSĲĎ DĘqČ mĘ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJËĂ MhĳĆ ySĄ dĘŇ qĎ =tŇ ’Ć Ml¡Ď kĘŇ ’Ď BĘ hŇ mĎŔ SĘ ’Č NwăŁ ‘Ğ ÉMtĎŇ o’

sŘ19 wynĎęBĎ =l’Ć wĘ NrÁŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ rBĄÄ DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 17, 18

l’ĄÁ rĎWĘ yĂ tŇ yBĄÄ mĂ žSy’Ă Sy’ăĂ MhĳĆ lĄ ’Ğ ê¡ĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =lJĎ É l’Ć wĘ
=lkĎŇ lĘ C ÉMhĆ yrĄdĘŇ nĂ =lkĎŇ lĘ ÉonBĎ rĘqĎ bŇ yrąĂqĘ yČ rSĆÄ ’Ğ l’Ąę rĎWĘ yĂBĘ śrGăĄhČ =NmĂ C
rkĎŔ zĎ MymăĂ êĎ MkĳĆŇ nĘ YĲŁ rĘlĲĂ : hŇ lĲĎ ‘Ł lĘ ho¡ĎhylĲČ CbŇ yr¿ĂqĘ yČ=rSĆ ’Ğ MtĎŔ obŇ dĘŇ nĂ 19

CbŇ yrĳĂqĘ tČŇ âlă MCm¡ oB¿ =rSĆ ’Ğ lJËŁ : MyEĲĂ‘Ă bĲĎŇ C Myb¡ĂŇ WĎ JĘ BČ rqĎě BĎ BČ 20

hoĎŔhylĲČ ÉMymĂ lĎ SĘ =xbČŇ zĲĆ bŇ yrąĂqĘ yČ=yJĲĂ Sy’Ăę wĘ : MkĲĆŇ lĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ NoY¡ rĎlĘ âl¿ =yJĂ 21

NoYŔ rĎlĘ ÉhyĆhĘ yĲĂ MymąĂ êĎ N’Ň ~ĳŁ bČŇ o’ă rq¡ĎBĎ BČ hŇ bĎŔ dĎŇ nĘ lĂ o’ă ÉrdĆŇ nĆÄ=’QĄ pČŇ lĘ
tŇ lĆ BĆę yČ=o’Ĳ ZCrăxĎ =o’Ĳ rCbÁ SĎ o’Ä žtrĆCĆ‘Č : oBĲ =hŇ yĆhĘ yĲĂ âl¿ MCm¡ =lJĎ 22

Cn¿êĘ tĂŇ =âlĲ hŇ èĆę ’Ă wĘ hoĳĎhylĲČ hŇ QĆ ’¡Ą CbŇ yr¿ĂqĘ tČŇ =âlĲ tŇ pĆŇ QĆŔ yČ o’ă ÉbrĎgĎŇ o’ą
ÉhbĎŇ dĎŇ nĘ TClĳ qĎ wĘ ‘Č CrăWĎ hŇ W¡Ć wĎ roS¿ wĘ : hoĲĎhylĲČ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =l‘Č MhËĆ mĄ 23

âl¿ tŇ CrŔ kĎŇ wĘ qCtăŇ nĎ wĘ ÉtCtŇ kĎŇ wĘ ëŇ C‘ąmĎ C : hŇ YĲĆ rĎyĲĄ âl¿ rdĆŇ n¡ĄlĘ C otŔ ’Ł hŇ WăĆ ‘ĞêĲČ 24

CbŇ yrËĂqĘ tČŇ âl¿ rkĎę nĄ=NBĆ dŇ IăČmĂ C : CWĲ ‘ĞtĲČŇ âl¿ Mk¡ĆŇ YĘ rĘ’Č bĘŇ CĲ hoĳĎhylĲČ CbŇ yr¡ĂqĘ tČŇ 25

âl¿ MBĎŔ MCmă ÉMhĆ BĎ MtąĎŇ xĎ SĘ mĎ yJăĂ hŇ QĆ ’ĳĄ =lJĎ mĂ Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ MxĆ l¿Ć =tŇ ’Ć
roSă : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ : MkĲĆŇ lĎ CY¡ rĎyĲĄ 26, 27

MoIąmĂ C oUĳ ’Ă tŇ xČ êăČ Mym¡Ă yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ hŇ yËĎhĎ wĘ dŇ lĄŔ CĎyĂ yJăĂ Éz‘Ą=o’ bŇ WĆ kąĆŇ =o’
otăŇ ’Ł hŇ WĳĆ =o’ř roS¡ wĘ : hoĲĎhylĲČ hŇ è¡Ć ’Ă NB¿Č rĘqĎ lĘ hŇ YĆě rĎyĲĄ hŇ ’Ď lĘ hĎŔ wĎ ÉynĂ ymĂ èĘ hČ 28

hoĳĎhylĲČ hŇ d¡ĎŇ oê=xbČŇ zĲĆ Cx¿ BĘ zĘtĂŇ =ykĲĂŇ wĘ : dŇ xĲĎ ’Ć Moy¿BĘ CT¡ xĞSĘ tĂŇ âl¿ onŔ BĘ =tŇ ’Ć wĘ 29

rqĆBĳŁ =dŇ ‘Č CeU¡Ć mĂ Cryt¿ĂŇ otŇ =âlĲ lkĄŔ ’Ď yĲĄ É’ChhČ MoIąBČ : Cxř BĲĎ zĘêĂ Mk¡ĆŇ nĘ YĲŁ rĘlĲĂ 30

âlą wĘ : hoĲĎhyĘ yn¡Ă’Ğ MtĳĎŇ ’Ł Mt¡ĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ ytČŔ wŁ YĘ mĂ ÉMêĆrĘmČ SĘ C : hoĲĎhyĘ yn¡Ă’Ğ 31, 32

ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ëŇ ot¡Ň BĘ yêĂŔ SĘ DČqĘ nĂÄ wĘ ySĂŔ dĘŇ qĎ MSăĄ =tŇ ’Ć ÉClQĘ xČ tĘŇ
MyhĳĂ Łl’Ň lĲĄ Mk¡ĆŇ lĎ tŇ oy¿hĘ lĲĂ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć ’yYąĂ oUhČ : MkĲĆŇ SĘ DĂqČ mĘ 33

: hoĲĎhyĘ yn¡Ă’Ğ
rbdyw
N’k Ny’ ’"sb v.17 .t’Ą tlm N’k ’Ymn ’l V"xbw ’"sb v.15 .otSĂ ymĂ xĞ ymlVwry ,yllhb Nk v.14

Pqm ’lbw xnwm o’ă ’"s v.28 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw rGĎhČ rgh ’"s v.18 .+’ qwsp ly‘l Nyy‘ : rds
.s"tw ‘"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw ChxĚBĎ zĘêĂ ’"s v.29 .w"d Nkw
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gk, 2 êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄBĘ =l’Ć rBĄÂ DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ
Mh¡Ą hŇ QĆ ’¿Ą SdĆŇ qĳŁ y’ăĄrĎqĘ mĂ Mt¡ĎŇ ’Ł C’¿ rĘqĘ êĂ =rSĆ ’Ğ hoĎŔhyĘ ydăĄŇ ‘ĞomĲ MhĆŔ lĄ ’Ğ

3 tŇ BąČ SČ y‘Ăę ybĂŇ èĘ hČ MoIăbČŇ C ůhkĎŇ ’Ň lĎ mĘ hŇ WăĆ ‘ĎêĲĄ ÈMymĂ yĎ tŇ SĆ SăĄ : ydĲĎŇ ‘ĞomĲ
hoĎŔhylĲČ É’whĂ tŇ B¿Ď SČ CWĳ ‘ĞtĲČŇ âlă hŇ k¡ĎŇ ’Ň lĎ mĘ =lJĎ SdĆŇ qŔŁ =’rĎqĘ mĂ ÉNotŇ BĎ SČ

: MkĲĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ SĘ omĲ lk¡ŇŁ BĘ
4 : MdĲĎŇ ‘ĞomĲ BĘ Mt¡ĎŇ ’Ł C’¿ rĘqĘ êĂ =rSĆ ’Ğ SdĆŇ qĳŁ y’¡ĄrĎqĘ mĂ hoĎŔhyĘ ydăĄŇ ‘ĞomĲ hŇ QĆ ’Ą ť
5 xsČ j¡Ć MyĂBĳĎrĘ‘ČhĲĎ NyBăĄ SdĆŇ x¡Ł lČ śrWËĎ ‘Ď hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č BĘ NoSę ’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ xăŁ BČ
6 hoĳĎhylĲČ tŇ o~¡ UČ hČ gŇx¿Č hŇ EĆŔhČ SdĆŇ xăŁ lČ ÉMoy rW¿Ď ‘Ď hŇ èĎÄ mĂ xĞbĲČŇ C : hoĲĎhylĲČ
7 hŇ yăĆhĘ yĲĂ SdĆŇ q¡Ł =’rĎqĘ mĂ NoSŔ ’Ň rĂhĲĎ ÉMoIBČ : ClkĲĄŇ ’Ň êŁ tŇ o~¿ mČ Mym¡Ă yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ
8 ho¡ĎhylĲČ hŇ èËĆ ’Ă Mê¿ĆbĘŇ rČqĘ hĂ wĘ : CWĲ ‘ĞtĲČŇ âl¿ hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘Ğ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ =lJĎ MkĳĆŇ lĎ

hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘Ğ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ =lJĎ SdĆŇ qŔŁ =’rĎqĘ mĂ Éy‘Ă ybĂŇ èĘ hČ MoIąBČř MymĳĂ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ
: CWĲ ‘ĞtĲČŇ âl¿

9, 10 êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄBĘ =l’Ć rBĄÂ DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ sŘ20

Mê¡ĆrĘYČ qĘ C śMkĆŔ lĎ NtăĄŇ nŁ ÉynĂ ’Ğ rSąĆ ’Ğ ZrĆ’Ďę hĎ =l’Ć C’băŇŁ tĎŇ =yJĲĂ MhĆŔ lĄ ’Ğ
: NhĲĄ JŁ hČ =l’Ć Mk¡ĆŇ rĘyYĲĂ qĘ tŇ yS¿Ă ’Ň rĄ rmĆ ‘ËŁ =tŇ ’Ć Mt¿ĆŇ ’Ň bĄŇ hĞ wĲČ HrĳĎyYĂ qĘ =tŇ ’Ć

11 Cep¡ĆŇ ynĂ yĘ tŇ BĎŔ èČ hČ ÉtrČxĽUĲĎ mĲĂ MkĳĆŇ nĘ YĲŁ rĘlĲĂ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ rmĆ ‘ËŁ hĎ =tŇ ’Ć PŇ ynÌĂhĄ wĘ
12 otËŇ nĎSĘ =NBĆ MymÌĂ êĎ WbĆŇ JăĆ rmĆ ‘ĳŁ hĎ =tŇ ’Ć Mk¡ĆŇ pĘŇ ynĲĂ hĞ Moy¿BĘ MtĆě yWĂ ‘ĞwĲČ : NhĲĄ JŁ hČ
13 NmĆ èËĆ bČŇ hŇ l¿Ď ClBĘ tŇ lĆ săŁ MynĂÁrŁ WĘ ‘Ć ynĄÄSĘ žotŇ xĎ nĘ mĂ C : hoĲĎhylĲČ hŇ l¡Ď ‘Ł lĘ
14 žMxĆ lĆ wĘ : NyhĲĂ hČ tŇ ‘¿ĂybĂŇ rĘ NyĂy¡Č hŇ J¿řŁ sĘ nĂ wĘ xČ xĳŁ ynĂ xČ yrăĄ ho¡ĎhylĲČ hŇ è¿Ć ’Ă

MkĆŔ ’Ğ ybăĂŇ hĞ dŇ ‘Č ť hŇ EĆŔhČ MoIăhČ ÉMYĆ‘ĆÄ =dŇ ‘Č ClękĘŇ ’Ň tĲŇŁ âlă lmĆÁ rĘkČŇ wĘ ylĂÄqĎ wĘ
: MkĲĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ SĘ mĲŁ lk¡ŇŁ BĘ MkĆŔ ytĄŇ răŁ dŇŁ lĘ ÉMlĎ o‘ tŇ uąČxĚ MkĳĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ NB¡Č rĘqĎ =tŇ ’Ć

15 MkĆŔ ’Ğ ybăĂŇ hĞ ÉMoImĂ tŇ BĎŔ èČ hČ tŇ răČxĽUĲĎ mĂ ÉMkĆŇ lĎ MêąĆrĘpČŇ sĘ C
16 tŇ rąČxĽUĲĎ mĂ dŇ ‘ăČ : hŇ nĎ yyĲĆhĘ êĲĂ tŇ m¿Ł ymĂ êĘ śtŇ ot¡Ň BĎ SČ ‘bČŇ S¿Ć hŇ pĳĎŇ CnêĘ hČ rmĆ ‘¡Ł =tŇ ’Ć

hŇ S¡Ď dĎŇ xĞ hŇ x¿Ď nĘ mĂ MêËĆbĘŇ rČqĘ hĂ wĘ Moyĳ MyèăĂ mĂ xĞ Cr¡jĘ sĘ êĂ tŇ ‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ ÉtBĎ èČ hČ
17 MynĂŔ rŁ WĘ ‘Ć ynăĄSĘ ÉMyĂêČÄ SĘř hŇ pĎę CnêĘ MxĆ lăĆ ű Cîř ybăĂŇ êĎ MkĆÁ ytĄŇ bÄŁ SĘř oUĲ mĂ : hoĲĎhylĲČ

tls
: Nyy‘ v.10 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw MoIbČ C ’"s v.8 .r"tw ‘"t ,V"x Nkw Moy rV‘ ’"s v.5 .gk
.+T z"T Myrbd : Nyy‘ v.15 .yrq ’lb hJŁ sĘ nĂ wĘ yllhb ,yrq oJsĘ nĂ wĘ hgwmb v.13 .’"yw +y +h ‘Vwhy
n"b ,hgwmb Nkw MyĂêČSĘ ť ’"b ’"n v.17 .Vgdb +’ v.17 .’lm MkĆytĄobSĘ oUmĂ yllhb ,ymlVwry Nk v.17

.ÉMyĂêČÄ SĘ
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MêăĆbĘŇ rČqĘ hĂ wĘ : hoĲĎhylĲČ Myr¡ĂCJBĂ hŇ nĎ ypĳĆŇ ’Ď êĲĄ Zm¡Ą xĎ hŇ nĎ yyĆŔhĘ êĲĂ tŇ lĆ săŁ 18

rqËĎBĎ =NBĆ rpÌČŇ C hŇ nĎŔ SĎ ynăĄBĘ ÉMmĂ ymĂ êĘ MyWąĂ bĎŇ JĘ tŇ ‘ČÄ bĘŇ SĂ MxĆ QĆęhČ =l‘Č
hŇ è¿Ą ’Ă MhĆŔ yJĄ sĘ nĂ wĘ ÉMtĎŇ xĎ nĘ mĂ C hoĎŔhylĲČ ÉhlĎ ‘Ł CyąhĘ yĲĂ MyĂnĳĎSĘ MlăĂ y’Ą wĘ dŇ x¡Ď ’Ć
ynÌĄSĘ C tŇ ’Ň FĳĎ xČ lĘ dŇ x¡Ď ’Ć MyE¿Ă‘Ă =ry‘ĲĂWĘ MtËĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ : hoĲĎhylĲČ xČ x¡Ł ynĂ =xČ yrĲĄ 19

MxĆ lĆÄ ž l‘Č MtĎÃ ’Ł ű NhăĄ JŁ hČ PŇ ynăĂhĄ wĘ : MymĲĂ lĎ SĘ xbČŇ z¿ĆlĘ hŇ n¡ĎSĎ yn¿ĄBĘ MyWËĂ bĎŇ kĘŇ 20

ho¡ĎhylĲČ Cy¿hĘ yĲĂ SdĆŇ qËŁ MyWĳĂ bĎŇ JĘ yn¡ĄSĘ =l‘Č hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉhpĎŇ CnêĘ MyrąĂJĚ BĂ hČ
MkĆŔ lĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ ÉSdĆŇ qÄŁ =’rĎqĘ mĲĂ hŇ EĆęhČ MoIăhČ ű MYĆ‘ăĆBĘ MtĆÂ’Ň rĎqĘ C : NhĲĄ JŁ lČ 21

Mk¡ĆŇ ytĄŇ b¿ŇŁ SĘ omĲ =lkĎŇ BĘ MlËĎ o‘ tŇ u¿ČxĚ CWĳ ‘ĞtĲČŇ âlă hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘Ğ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ =lJĎ
ÉìdĘŇ WĲĎ tŇ ’ąČ jĘ hŇ QĆÂkČŇ tĘŇ =âlĲ MkĆę YĘ rĘ’Č ryYăĂ qĘ =tŇ ’Ć MkĆÂ rĘYĘ qĚbĘŇ CĲ : MkĲĆŇ ytĄŇ rĲŁ dŇŁ lĘ 22

yn¡Ă’Ğ MtĎŔ ’Ł bŇ zăŁ ‘ĞêĲČ ÉrGĄlČ wĘ ynąĂ‘ĎlĲĆ TuĳĄlČ tĘŇ âlă ì¡Ň rĘyYĲĂ qĘ TqĆl¿Ć wĘ ìŇ rĆŔ YĘ qĚBĘ
: MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ

rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =l’Ć rBËĄDČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 23, 24

hŇ ‘¡ĎCrêĘ Nor¿kĘŇ zĂ NotŔ BĎ SČ ÉMkĆŇ lĎ hŇ yąĆhĘ yĲĂ SdĆŇ xęŁ lČ dŇ xăĎ ’Ć BĘ y‘ĂÁ ybĂŇ èĘ hČ SdĆŇ xÄŁ BČ
hŇ è¡Ć ’Ă Mê¿ĆbĘŇ rČqĘ hĂ wĘ CWĳ ‘ĞtĲČŇ âlă hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘Ğ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ =lJĎ : SdĆŇ qĲŁ =’rĎqĘ mĂ 25

ëŇ ’ČÃ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ : hoĲĎhylĲČ 26, 27

ÉSdĆŇ qÄŁ =’rĎqĘ mĲĂ ’Chę MyrăĂjĚ JĂ hČ MoyÌ hŇ EĆÁhČ y‘ĂÄ ybĂŇ èĘ hČ žSdĆŇ xŁ lČ roWă ‘ĎBĲĆ
: hoĲĎhylĲČ hŇ è¡Ć ’Ă Mê¿ĆbĘŇ rČqĘ hĂ wĘ MkĳĆŇ ytĄŇ SĲŁ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć Mt¡ĆŇ yeĂ ‘Ă wĘ MkĆŔ lĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ
ÉMyrĂjĚ JĂ Moyą yJăĂ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ MYĆ‘¡ĆBĘ CWŔ ‘ĞtĲČŇ âlă ÉhkĎŇ ’Ň lĎ mĘ =lkĎŇ wĘ 28

rSăĆ ’Ğ ÉSpĆŇ eĆÄhČ =lkĎŇ yJąĂ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡ĄpĘŇ lĂ MkĆŔ ylĄ ‘Ğ rjăĄkČŇ lĘ ’ChŔ 29

SpĆŇ eĆę hČ =lkĎŇ wĘ : hĎ yUĲĆ ‘ČmĲĄ hŇ t¡ĎŇ rĘkĘŇ nĂ wĘ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ MYĆ‘¡ĆBĘ hŇ eĆŔ ‘ĚtĘŇ =âlĲ 30

=tŇ ’Ć yêËĂ dĘŇ bČŇ ’ĞhĲČ wĘ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ MYĆ‘¡ĆBĘ hŇ kĎŔ ’Ň lĎ mĘ =lJĎ ÉhWĆ ‘ĞêĲČ rSąĆ ’Ğ
tŇ uąČxĚ CWĳ ‘ĞtĲČŇ âlă hŇ k¡ĎŇ ’Ň lĎ mĘ =lJĎř : HUĲĎ ‘Č bŇ rĆu¿ĆmĂ ’wh¡Ă hČ SpĆŇ e¿ĆhČ 31

MkĆŔ lĎ É’Ch Not¿Ň BĎ SČ tŇ BČÄ SČ : MkĲĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ SĘ mĲŁ lk¡ŇŁ BĘ MkĆŔ ytĄŇ răŁ dŇŁ lĘ ÉMlĎ o‘ 32

bŇ rĆ‘ĆŔ =dŇ ‘Č bŇ rĆ‘ăĆmĄ bŇ rĆ‘ĆŔ BĎ ÉSdĆŇ xÄŁ lČ hŇ ‘ąĎSĘ tĂŇ BĘ MkĳĆŇ ytĄŇ SĲŁ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć Mt¡ĆŇ yeĂ ‘Ă wĘ
: MkĲĆŇ êĘ BČ SČ Ct¡Ň BĘ SĘ êĂ

rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =l’Ć rBËĄDČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 33, 34

tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ tŇ oJË iĚhČ gŇxÌČ hŇ EĆŔhČ Éy‘Ă ybĂŇ èĘ hČ SdĆŇ xąŁ lČ Moyę rWĎÁ ‘Ď hŇ èĎÄ mĂ xĞBĲČ
Mymy

.r"tw s"t ,V"x Nkw =lkĎ wĘ ’"s v.31
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35 hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘Ğ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ =lJĎ SdĆŇ qĳŁ =’rĎqĘ mĂ NoS¡ ’Ň rĂhĲĎ MoI¿BČ : hoĲĎhylĲČ Mym¡Ă yĎ
36 ynĂÃ ymĂ èĘ hČ MoIăBČř hoĳĎhylĲČ hŇ è¡Ć ’Ă CbŇ yr¿ĂqĘ êČ MymĂŔ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ : CWĲ ‘ĞtĲČŇ âl¿

’whĂŔ tŇ rĆYăĆ‘Ğ ÉhoĎhylĲČ hŇ èąĆ ’Ă MêĆÄ bĘŇ rČqĘ hĂ wĘ MkĆÁ lĎ hŇ yĆÄhĘ yĲĂ žSdĆŇ qŁ =’rĎqĘ mĂ
37 =rSĆ ’Ğ hoĎŔhyĘ ydăĄŇ ‘ĞomĲ hŇ QĆ ’Ą ť : CWĲ ‘ĞtĲČŇ âl¿ hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘Ğ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ =lJĎ

hŇ xËĎ nĘ mĂ C hŇ lÌĎ ‘Ł hoĎęhylĲČ hŇ èĆÁ ’Ă bŇ yrĂÄ qĘ hČ lĘ SdĆŇ qĳŁ y’ăĄrĎqĘ mĂ Mt¡ĎŇ ’Ł C’¿ rĘqĘ êĂ
38 dŇ băČŇ QĘ mĂ C hoĳĎhyĘ tŇ tăŇŁ BĘ SČ dŇ b¡ČŇ QĘ mĂ : omĲ oyBĘ Moy¿=rbČŇ DĘ Myk¡ĂŇ sĎ nĘ C xbČŇ z¿Ć

rS¿Ć ’Ğ MkĆŔ ytĄŇ băŇŁ dĘŇ nĂ =lJĎ ÉdbČŇ QĘ mĂ C ÉMkĆŇ yrĄdĘŇ nĂ =lJĎ dŇ bąČŇ QĘ mĂ C MkĆę ytĄŇ onĲřêĘ mČ
39 ÉMkĆŇ jĘ sĘ ’Ď BĘ y‘Ăę ybĂŇ èĘ hČ SdĆŇ xăŁ lČ MoyÁ rWĎÄ ‘Ď žhèĎ mĂ xĞBĲČ ëŇ ’ČÃ : hoĲĎhylĲČ Cn¡êĘ êĂ

MoIąBČ MymĳĂ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ ho¡ĎhyĘ=gŇxČ =tŇ ’Ć CGx¿Ł êĎ ZrĆ’ĎŔ hĎ tŇ ’ăČ CbŇ êĘ =tŇ ’Ć
40 MoIăBČ MkĆÁ lĎ MêĆÄ xĘ qČ lĘ C : NotĲŇ BĎ SČ yn¡ĂymĂ èĘ hČ MoI¿bČŇ C NotŔ BĎ SČ ÉNoS’Ň rĂhĲĎ

lxČ nĳĎ=ybĄŇ rĘ‘Č wĘ tŇ b¡ŇŁ ‘Ď=Z‘Ą PŇ n¿Č‘ĞwĲČ MyrĂŔ mĎ êĘ tŇ jăŁ JČ ÉrdĎŇ hĎ Z‘ąĄ yrĂÄ jĘ NoSę ’Ň rĂhĲĎ
41 ÉotŇ ’Ł MtąĆŇ GŁ xČ wĘ : MymĲĂ yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ ynËĄpĘŇ lĂ MêĆę xĘ mČ WĘ C

SdĆŇ x¿Ł BČ MkĆŔ ytĄŇ răŁ dŇŁ lĘ ÉMlĎ o‘ tŇ uąČxĚ hŇ nĳĎèĎ BČ Mym¡Ă yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ hoĎŔhylĲČ gŇxăČ
42 ÉxrĎzĘ’Ć hĲĎ =lJĎ MymĳĂ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ Cb¡Ň SĘ êĲĄ tŇ J¿Ł iĚBČ : otĲŇ ’Ł CGx¿Ł êĎ y‘¡ĂybĂŇ èĘ hČ
43 tŇ oJę iĚbČŇ yJăĂ ůMkĆŇ ytĄŇ rĲŁ dŇŁ C‘ădĘŇ yĲĄ ÈN‘ČmČ lĘ : tŇ JĲŁ iĚBČ Cb¡Ň SĘ yĲĄ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ

yn¡Ă’Ğ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ Mt¡ĎŇ o’ y’¿Ă yYĂ ohĲ BĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć ÉyêĂ bĘŇ SČÄ oh
44 : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¡ĄBĘ =l’Ć hoĳĎhyĘ yd¡ĄŇ ‘ĞmĲŁ =tŇ ’ĲĆř hŇ SĆŔ mŁ rBăĄ dČŇ yĘwČ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ

dk, 2 ìŇ ylĆÁ’Ą CxÄ qĘ yĂwĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć wYČÂ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ sŘ21

3 tŇ kĆŇ rÄŁ pĎŇ lĘ žZCxmĂ : dŇ ymĲĂ êĎ rn¡Ą tŇ Łl¿ ‘ĞhĲČ lĘ ro’ĳ UĎ lČ tŇ yt¡ĂŇ JĎ ëŇ zËĎ tŇ yĂz¿Č NmĆ SăĆ
yn¿ĄpĘŇ lĂ rqĆBËŁ =dŇ ‘Č bŇ rĆ‘ÌĆmĄ śNrÁŁ hĞ’ĲČ otÄ ’Ł žërŁ ‘ĞyĲČ dŇ ‘Ąę om lhĆ ’ăŁ BĘ tŇ dĚÁ ‘ĄhĲĎ

4 ëŇ r¡Ł ‘ĞyĲČ hŇ rĎŔ hŁ FĘ hČ hŇ răĎnŁ UĘ hČ l‘Č ť : MkĲĆŇ ytĄŇ rĲŁ dŇŁ lĘ Ml¡Ď o‘ tŇ u¿ČxĚ dŇ ymĳĂ êĎ ho¡ĎhyĘ
: dŇ ymĲĂ êĎ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ tŇ orĳeĄhČ =tŇ ’Ć

5 MynĂŔ rŁ WĘ ‘Ć ÉynĄSĘ tŇ oQĳ xČ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć Myê¿ĄSĘ HtĎŔ ’Ł tăĎŇ ypĂŇ ’ĲĎ wĘ tŇ lĆ sŔŁ êăĎxĘ qČ lĲĎ wĘ
6 SSăĄ tŇ ok¡Ň rĎ‘ĞmĲČ MyĂê¿ČSĘ MtËĎŇ o’ ê¿ĎmĘ WČ wĘ : tŇ xĲĎ ’Ć hĲĎ hŇ Q¿Ď xČ hĲČ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ
7 tŇ kĆŇ r¡Ć‘ĞUĲČ hČ Ĳ=l‘Č ê¿ĎtČŇ nĲĎ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ rh¡Ł FĎ hČ Nx¿Ď lĘ èĚ hČ l‘ËČ tŇ kĆŇ rĳĎ‘ĞUĲČ hČ Ĳ

hnbl
,’"b Nk v.44 .rsx MkĆytĄnŁ êĘ mČ ,yllhb ,ymlVwry Nk v.38 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw MoIbČ C ’"s v.36

.‘"tw y"k ’"t ,V"x Nkw wynĎbĎ C Nrh’ ’"s v.3 .dk .’y‘g ’lb =t’Ć n"b
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tŇ BĎÁ èČ hČ MoyÄBĘ : hoĲĎhylĲČ hŇ è¡Ć ’Ă hŇ rĎŔ JĎ zĘ’Č lĘ ÉMxĆ QĆÄlČ hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ wĘ hŇ JĳĎ zČ hŇ năĎbŇŁ lĘ 8

l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ ’¿Ą mĄ dŇ ymĳĂ êĎ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ CekËĆŇ rĘ‘Č yĲČ tŇ BĎę èČ hČ MoyăBĘ
yJĂÃ SdĳŇŁ qĎ Moqă mĎ BĘ Chl¡Ě kĎŇ ’Ğ wĲČ wynĎŔ bĎŇ lĘ C NrăŁ hĞ’ĲČ lĘ ÉhtĎŇ yĘhĲĎ wĘ : MlĲĎ o‘ tŇ yr¿ĂBĘ 9

: MlĲĎ o‘=qxĎ ho¡ĎhyĘ yè¿Ą ’Ă mĲĄ olË ’Ch¿ř MySĂÄ dĎŇ qĲĎ žSdĆŇ qŁ
ynăĄBĘ ëŇ ot¡Ň BĘ yrĂŔ YĘ mĂ Sy’ăĂ =NBĆ É’ChwĘ tŇ ylĂŔ ’Ą rĘWĘ yĂ hŇ èăĎ ’Ă =NBĆ É’YĄ IĄwČ 10

bŇ uŁ IĂwČţ : ylĲĂ ’Ą rĘWĘ IĂhČ Sy’¡Ă wĘ tŇ ylĂŔ ’Ą rĘWĘ IĂhČ NBĆ ť hŇ nĆŔ xĞUĲČ BČ Ĳ ÉCYeĎ IĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ 11

hŇ SĳĆ mŁ =l’Ć ot¡Ň ’Ł C’yb¿ĂŇ IĎwČ lQĄŔ qČ yĘwČ ÉMèĄ hČ =tŇ ’Ć tŇ yląĂ ’Ą rĘWĘ IĂhČ hŇ èĎÄ ’Ă hĲĎ =NBĆ
rmĳĎ SĘ UĂ BČ Chx¡Ě yeĂ IČwČ : NdĲĎŇ =hŇ FĄ mČ lĘ yr¡ĂbĘŇ DĂ=tŇ BČ tŇ ym¿Ă ŁlSĘ oUË ’Ă MS¿Ą wĘ 12

: hoĲĎhyĘ yj¿Ă =l‘Č Mh¡Ć lĎ Sr¿Ł pĘŇ lĂ
ÉZCxmĂ =l’Ć lQĄęqČ mĘ hĲČ =tŇ ’Ć ’YăĄ oh : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 13, 14

ot¡Ň ’Ł Cm¿ gĘŇrĲĎwĘ oSĳ ’Ň rŁ =l‘Č Mh¡Ć ydĄŇ yĘ=tŇ ’Ć My‘ËĂmĘ èĲŁ hČ =lkĎŇ CkÌŇ mĘ sĲĎ wĘ hŇ nĆŔ xĞUĲČ lČ Ĳ
lQ¿Ą qČ yĘ=yJĲĂ Sy’ËĂ Sy’¿Ă rmĳŁ ’Ň lĄ rBăĄ dČŇ êĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =l’Ć wĘ : hŇ dĲĎŇ ‘ĄhĲĎ =lJĎ 15

ob¡Ň =CmGĘ rĘyĂ Mog¿ŇrĎ tŇ mĎŔ Cy tŇ omă ÉhoĎhyĘ=MSĲĄ bŇ qąĄnŁ wĘ : o’Ĳ TĘ xĆ ’W¿Ď nĎ wĘ wyh¡Ď Łl’Ĺ 16

hŇ J¡Ć yČ yJ¿Ă Sy’Ăě wĘ : tŇ mĲĎ Cy MS¡Ą ob¿Ň qĘ nĎBĘ xrĎŔ zĘ’Ć JĲĎ ÉrGĄJČ hŇ dĳĎŇ ‘ĄhĲĎ =lJĎ 17

SpĆŇ n¡Ć hŇ eĎmĳĆ QĘ SČ yĘ hŇ m¡Ď hĄ BĘ =SpĆŇ nĲĆ hŇ J¿Ą mČ C : tŇ mĲĎ Cy tŇ om¡ MdĳĎŇ ’Ď SpĆŇ năĆ=lJĎ 18

hŇ WĆ ‘¿ĎyĄ NJ¡Ą hŇ WĎŔ ‘Ď rSăĆ ’ĞJĲČ otĳŇ ymĂ ‘ĞBĲČ MCm¡ Nê¿Ą yĂ=yJĲĂ Sy’Ăě wĘ : SpĆŇ nĲĎ tŇ xČ ê¿Č 19

Nê¿Ą yĂ rSĆÄ ’ĞJĲČ NSĳĄ tŇ xČ êăČ NS¡Ą NyĂ‘ČŔ tŇ xČ êăČ NyĂ‘Č ť rbĆŇ SĆŔ tŇ xČ êăČ rbĆŇ SĆ ť : oQĲ 20

Md¡ĎŇ ’Ď hŇ J¿Ą mČ C hŇ eĎmĳĆ QĘ SČ yĘ hŇ m¡Ď hĄ bĘŇ hŇ J¿Ą mČ C : oBĲ NtĆŇ e¿ĎyĂ NJ¡Ą MdĎŔ ’Ď BĲĎ ÉMCm 21

ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJËĂ hŇ yĳĆhĘ yĲĂ xr¡ĎzĘ’Ć JĲĎ rG¿ĄJČ MkĆŔ lĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ ÉdxĎ ’Ć TjąČ SĘ mĂ : tŇ mĲĎ Cy 22

lQĄęqČ mĘ hĲČ =tŇ ’Ć C’yYăĂ oIwČ ů l’Ą rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ÈhSĆ mŁ rBăĄ dČŇ yĘwČ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ 23

rSËĆ ’ĞJĲČ CWŔ ‘Ď l’ăĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ C NbĆŇ ’ĳĎ ot¡Ň ’Ł Cm¿ GĘ rĘIĂwČ hŇ nĆŔ xĞUĲČ lČ Ĳ ÉZCxmĂ =l’Ć
: hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ

rbdyw

rm’ ,yYxw +g Myrdsw .d"kq Myqwspw .yd‘m [21:1—24:23] hVrph MV v.23 .’yhĂ rybs v.9
.[24:1] Kz tyz NmV rds yYxw ,[23:10] hryYq=t’ MtrYqw ,[22:17] wnbrq byrqy rV’ ,[21:1] Mynhkh=l’
’rwq ’"b ,[21:1] Mynhkh=l’ rm’ +z Pwlxw .TŁ wŁqŁ w Mypl’ tVV twytw’w .dŁ yŁw tw’m VVw Pl’ Mylmw
hpTwx ’"b Pkh txt ’y‘gb =lJĲĎ mĂ ’rwq’"b ,[22:3] Mk‘rz=lkm ,’y‘gb MynĂhĞJŁ hĲČ n"bw ’y‘g ’lb MynĂhĞJŁ hČ
rSĆ ’Ğ ,’y‘gb =rĲSĆ ’Ğ n"b ,’y‘g ’lb w’rqt M‘ =rSĆ ’Ğ PTwx ’"b ,[23:2] ’mdq Mt’ w’rqt=rV’ ,Mk‘rz M‘
,’y‘gb MkĆêĘ BČ SĲČ n"bw ’y‘g ’lb MkĆêĘ BČ SČ ’rwq ’"b ,[23:32] MkĆêĘ BČ SČ wtbVt ,[23:4] ’mdk ’rtb w’rqt
M‘ ob¿ qĘnĎBĘ PTwx ’"b ,[24:16] MV wbqnb ,yd‘m M‘ wpTwx n"b ,’y‘gb =t’ĲĆ ’rwq ’"b ,[23:44] yd‘m=t’Ć
.[23:20] Mt’ Nhkh Pynhw +’ qwspw .[23:17] MyĂêăČSĘ Pwlx ’lbw ,’kr’mw ’xrTb MS¿Ą ob¡ qĘnĎBĘ ’rwq n"b MSĄ

.[23:13] hksnw ,[21:5] hxrqy +b +tkw
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É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄBĘ =l’Ć rBĄÂ DČ : rmĲŁ ’Ň lĄ yn¡ČysĂ rh¿Č BĘ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rBąĄdČŇ yĘwČhk, 2 +p9

hŇ tăĎŇ bĘŇ SĲĎ wĘ MkĳĆŇ lĎ NtăĄŇ nŁ yn¡Ă’Ğ rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =l’Ć ÉC’bÄŁ tĎŇ yJąĂ MhĆŔ lĄ ’Ğ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ
3 rmăŁ zĘêĂ Myn¡ĂSĎ SS¿Ą wĘ ìŇ dĆŔ WĎ ‘răČzĘêĂ ÉMynĂ SĎ SSąĄ : hoĲĎhylĲČ tŇ B¡Ď SČ ZrĆ’ĎŔ hĎ
4 ÉNotŇ BĎ SČ tŇ BąČ SČ tŇ ‘Ăę ybĂŇ èĘ hČ hŇ năĎèĎ bČŇ C : HtĲĎŇ ’Ď CbĲŇ êĘ =tŇ ’Ć ê¡ĎpĘŇ sČ ’ĲĎ wĘ ìŇ mĳĆ rĘJČ

: rmĲŁ zĘtĂŇ âl¿ ì¡Ň mĘ rĘkČŇ wĘ ‘rĎŔ zĘtĂŇ âlă ÉìdĘŇ WĲĎ hoĳĎhylĲČ tŇ B¡Ď SČ ZrĆ’ĎŔ lĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ
5 tŇ n¿ČSĘ rYĳŁ bĘŇ tĂŇ âlă ìŇ r¡Ćř yzĂnĘ yb¿ĄŇ eĘ ‘Ă =tŇ ’Ć wĘ roYŔ qĘ tĂŇ âlă ÉìrĘyYĲĂ qĘ xČ ypąĂŇ sĘ tŇ ’ăĄ
6 ì¡Ň lĘ hŇ lĎŔ kĘŇ ’Ď lĘ ÉMkĆŇ lĎ ZrĆ’ąĎhĎ tŇ BČÄ SČ hŇ tĎŇ yĘhĲĎ wĘţ : ZrĆ’ĲĎ lĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ Not¡Ň BĎ SČ
7 ìŔ êĘ mĘ hĆ bĘŇ lĂÄ wĘ : ëŇ UĲĎ ‘Ă Myr¡ĂGĎhČ ìŔ bĘŇ SăĎ otŇ lĘ C ÉìrĘykĲĂŇ WĘ lĂ wĘ ìŇ tĳĆŇ mĎ ’ĞlĲČ wĘ ìăŇ DĘbĘŇ ‘ČlĘ C

: lkĲŇŁ ’ĹlĲĆ Ht¡ĎŇ ’Ď CbĲŇ êĘ =lkĎŇ hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ ìŇ YĳĆrĘ’Č BĘ rSăĆ ’Ğ hŇ I¡ĎxČ lĲČ wĘ
8 CyăhĎ wĘ MymĳĂ ‘ĎjĘ ‘bČŇ SăĆ Myn¡ĂSĎ ‘bČŇ S¿Ć MynĂŔ SĎ tŇ tăŇŁ BĘ SČ ‘bČŇ SĆ ť ìę lĘ êăĎrĘpČŇ sĲĎ wĘ
9 êĎÂrĘbČŇ ‘ĞhĲČ wĘ : hŇ nĲĎSĎ My‘¡ĂBĎ rĘ’Č wĘ ‘SČ ê¿Ą MynĂŔ èĎ hČ tŇ tăŇŁ BĘ SČ ‘bČŇ SĆ ť ÉymĄ yĘ ìę lĘ

MyrĂŔ jĚ JĂ hČ ÉMoyBĘ SdĆŇ xĳŁ lČ roW¡ ‘ĎBĲĆ y‘ĂŔ bĂŇ èĘ hČ SdĆŇ xăŁ BČ Éh‘Ď CrêĘ rpąČŇ oS
10 ÉMyèĂ mĂ xĞhĲČ tŇ nąČSĘ tŇ ’ăĄ MêĆę SĘ DČqĂ wĘ : MkĲĆŇ YĘ rĘ’Č =lkĎŇ BĘ rp¡ĎŇ oS Cryb¿ĂŇ ‘ĞêĲČ

MkĆŔ lĎ hŇ yăĆhĘ êĲĂ É’whĂ lb¿ĄŇ oy hĎ ybĳĆŇ SĘ yĲŁ =lkĎŇ lĘ ZrĆ’¡ĎBĎ rorËDĘ Mt¿ĆŇ ’Ň rĎqĘ C hŇ nĎŔ SĎ
11 ’whĂę lbăĄŇ oy : CbŇ SĲĚ êĎ oê¡xĘ jČ SĘ mĂ =l’Ć Sy’¿Ă wĘ otŔ EĎxĚ’Ğ=l’Ć Sy’Ă ť MêĆę bĘŇ SČ wĘ

=tŇ ’Ć ÉCrYĘ qĘ tĂŇ âlą wĘ C‘rĎŔ zĘřtĂŇ âlă MkĳĆŇ lĎ hŇ yăĆhĘ êĲĂ hŇ n¡ĎSĎ Myè¿Ă mĂ xĞhĲČ tŇ nËČSĘ
12 MkĳĆŇ lĎ hŇ yăĆhĘ êĲĂ SdĆŇ q¡Ł ’whĂŔ lbăĄŇ oy yJĂ ť : hĎ yrĲĆzĂnĘ =tŇ ’Ć Cr¡YĘ bĘŇ tĂŇ âl¿ wĘ hĎ yxĆŔ ypĂŇ sĘ
13 CbŇ SĚě êĎ tŇ ’Ň EĳŁ hČ lb¡ĄŇ oIhČ tŇ n¿ČSĘ BĂ : HtĲĎŇ ’Ď CbĲŇ êĘ =tŇ ’Ć Cl¡ kĘŇ ’Ň êĲŁ hŇ dĆŔ vĎ hČ =NmĂÄ
14 dŇ IăČmĂ hŇ n¡Ł qĎ o’¿ ìŇ tĆŔ ymĂ ‘ĞlĲČ ÉrJĎ mĘ mĂ CrąJĘ mĘ tĂŇ =ykĲĂŇ wĘ : otĲŇ EĎxĚ’Ğ=l’Ć Sy’¡Ă sŘ22

15 lbĄŔ oIhČ rxăČ ’Č ÉMynĂ SĎ rjąČsĘ mĂ BĘ : wyxĲĂ ’Ď =tŇ ’Ć Sy’¿Ă Cn¡ oê=l’Č ìŇ tĳĆŇ ymĂ ‘Ğ
16 bŇ răŁ ű ypăĂŇ lĘ : ëŇ lĲĎ =rJĎ mĘ yĂ tŇ ’¡Ł CbŇ tĘŇ =ynĲĄSĘ rj¿Č sĘ mĂ BĘ ìŇ tĳĆŇ ymĂ ‘Ğ tŇ ’ăĄ mĄ hŇ n¡ĆqĘ êĂ

yJĂ ť otĳŇ nĎqĘ mĂ Ty‘¡ĂmĘ êČ MynĂŔ èĎ hČ T‘ăŁ mĘ ÉypĂŇ lĘ C otŔ nĎqĘ mĂ ÉhBĆ rĘêČ MynĂęèĎ hČ
17 tĎŇ ’Ň r¡ĄyĎwĘ otŔ ymĂ ‘Ğ=tŇ ’Ć Sy’ăĂ ÉCnotŇ âlą wĘ : ëŇ lĲĎ rk¡ĄŇ mŁ ’Ch¿ tŇ ’ŔŁ CbŇ êĘ rjăČ sĘ mĂ
18 =tŇ ’Ć wĘ ytČŔ uŁ xĚ =tŇ ’Ć ÉMtĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJËĂ ìŇ yhĳĆŁl’ĹmĲĄ

: xTČ bĲĆŇ lĎ ZrĆ’¡ĎhĎ =l‘Č Mê¿ĆbĘŇ SČ ywĲĂ MtĳĎŇ ’Ł MtăĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ Cr¡mĘ SĘ êĂ yT¿Č jĎ SĘ mĂ
19 : hĎ ylĲĆ ‘Ď xTČ b¡ĆŇ lĎ Mê¿ĆbĘŇ SČ ywĲĂ ‘bČŇ ŁWĳ lĎ Mê¡ĆlĘ kČŇ ’Ğ wĲČ HyĎŔrĘjĂ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ hŇ nąĎtĘŇ nĲĎ wĘ

ykw
qwspb Nymyysm twrx’ twlhqb ,b"k qwspb Nymyysmw +w qwsp b"l hymryb whymry rm’yw hrTph v.1 .hk

.‘ybr C‘rĎę zĘtĂ ’"s ,wxyryb Nk v.11 .r"tw s"t ,V"x Nkw ìyrĆyzĂnĘ ’"s v.5 .z"k
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PŇ s¡Ł ’ĹnĲĆ âl¿ wĘ ‘rĎŔ zĘnĂ âlă NhĄ ť tŇ ‘ĳĂybĂŇ èĘ hČ hŇ năĎèĎ BČ lk¡ČŇ ’Ň eŁ =hŇ mČ CrŔ mĘ ’Ň tĲŇŁ ykăĂŇ wĘ 20

ÉtWĎ ‘Ď wĘ tŇ yèĳĂ èĂ hČ hŇ n¡ĎèĎ BČ MkĆŔ lĎ ÉytĂŇ kĎŇ rĘBĂ =tŇ ’Ć ytĂŇ yCąĂYĂ wĘ : CntĲĄŇ ’Ďř CbĲŇ êĘ =tŇ ’Ć 21

tŇ nĂŔ ymĂ èĘ hČ hŇ năĎèĎ hČ tŇ ’Ą ť MêĆę ‘Ę rČzĘC : MynĲĂ èĎ hČ SŁl¡ SĘ lĂ hŇ ’ĎŔ CbŇ êĘ hČ =tŇ ’Ć 22

É’oB=dŇ ‘Č tŇ ‘Ăę ySĂ êĘ hČ hŇ năĎèĎ hČ ű dŇ ‘ăČ NSĳĎ yĎ hŇ ’ăĎ CbŇ êĘ hČ =NmĂ Mê¡ĆlĘ kČŇ ’Ğ wĲČ
ZrĆ’ĳĎhĎ yl¡Ă =yJĂ tŇ tĚŔ mĂř YĘ lĂ ÉrkĄŇ UĎ tĂŇ âlą ZrĆ’Ďę hĎ wĘ : NSĲĎ yĎ Cl¡ kĘŇ ’Ň êĲŁ HtĎŔ ’Ď CbăŇ êĘ 23

hŇ Q¡Ď ’ĚGĘ MkĳĆŇ tĘŇ EČxĚ’Ğ ZrĆ’ăĆ lk¡ŇŁ bĘŇ C : ydĲĂŇ UĎ ‘Ă Mê¡Ć’Č MybËĂŇ SĎ otĲŇ wĘ MyrÌĂgĄŇ=yJĲĂ 24

’bąĎŇ C otĳŇ EĎxĚ’ĞmĲĄ rk¡ČŇ mĎ C ìŇ yxĂŔ ’Ď ëŇ Cmă yĎ=yJĲĂř : ZrĆ’ĲĎ lĎ Cn¿êĘ êĂ 25

oQ¡ =hŇ yĆhĘ yĲĂ âl¿ yJËĂ Sy’Ăě wĘ : wyxĲĂ ’Ď rJ¿Č mĘ mĂ tŇ ’¡Ą l’Čě gĎŇ wĘ wylĎŔ ’Ą bŇ răŁ uĎ hČ Éol’ĞgĲŇŁ 26

orŔ JĎ mĘ mĂ ynăĄSĘ =tŇ ’Ć ÉbèČ xĂ wĘ : otĲŇ QĎ ’ĚgĘŇ yd¿ĄŇ JĘ ’Y¡Ď mĎ C odŔ yĎ hŇ gĎŇ yvăĂ hĂ wĘ l’ĳĄ GŁ 27

M’ĂÄ wĘ : otĲŇ EĎxĚ’ĞlĲČ bŇ S¡Ď wĘ olĳ =rkČŇ mĲĎ rSăĆ ’Ğ Sy’¡Ă lĎ PŇ dĄŔ ‘Ł hăĎ =tŇ ’Ć ÉbySĂ hĄ wĘ 28

dŇ ‘¡Č otŔ ’Ł hŇ năĆuŁ hČ ÉdyČBĘ orę JĎ mĘ mĂ hŇ yăĎhĎ wĘ ůol bŇ ySăĂ hĎ ÈyDĄ odę yĎ hŇ ’ĎÁ YĘ mĲĎ =âl
Sy’Ăę wĘ : otĲŇ EĎxĚ’ĞlĲČ bŇ S¡Ď wĘ lbĄŔ IŁ BČ É’YĎ yĎwĘ lbĳĄŇ oIhČ tŇ năČSĘ 29

tŇ năČSĘ Mê¡Ł =dŇ ‘Č otŔ QĎ ’ĚGĘ ÉhtĎŇ yĘhĲĎ wĘ hŇ mĎŔ ox ry‘ăĂ ÉbSČ om=tŇ yBĲĄ rJąŁ mĘ yĂ=yJĲĂ
hŇ năĎSĎ Èol tŇ âŇ lă mĘ =dŇ ‘Č l’Ąę GĎ yĂ=âlĲ M’ăĂ wĘ : otĲŇ QĎ ’ĚgĘŇ hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ Mym¡Ă yĎ orĳJĎ mĘ mĂ 30

hŇ n¿ĆuŁ lČ tŇ tËĚŇ ymĂ ~Ę lČ hŇ mĎę xŁ âlăř =rSĆ ’Ğ ry‘ĂÁ BĎ =rSĆ ’Ğ tŇ yĂBČÄ hČ MqĎ wĘţ ůhmĎ ymĂ tĘŇ
MhąĆ lĎ =Ny’ĲĄ rSĆÄ ’Ğ MyrĂę YĄxĞhĲČ yêăĄbĎŇ C : lbĲĄŇ IŁ BČ ’Y¡Ą yĄ âl¿ wytĳĎŇ rŁ dĲŇŁ lĘ ot¡Ň ’Ł 31

lb¡ĄŇ IŁ bČŇ C oQŔ =hŇ yĆhĘ êĲĂ ÉhQĎ ’ĚGĘ bŇ SĳĄ xĎ yĲĄ ZrĆ’¡ĎhĎ hŇ d¿ĄŇ WĘ =l‘Č bŇ ybĂŔ sĎ ÉhmĎ xŁ
: MIĲĂwĂlĘ lĲČ hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ Ml¡Ď o‘ tŇ Q¿Č ’ĚGĘ MtĳĎŇ EĎxĚ’Ğ yrăĄ‘Ď yê¡ĄBĎ MIĂŔwĂlĘ hĲČ ÉyrĄ‘Ď wĘ : ’YĲĄ yĄ 32

yJăĂ lbĳĄŇ IŁ BČ ot¡Ň EĎxĚ’Ğ ry‘¿ĂwĘ tŇ yĂBËČ =rJČ mĘ mĂ ’YÌĎ yĎwĘ MIĂŔwĂlĘ hĲČ =NmĂ É l’Č gĘŇ yĂ śrSąĆ ’Ğ wĲČ 33

Sr¿ČgĘŇmĂ hŇ dËĄŇ WĞř CĲ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ ëŇ ot¡Ň BĘ MtĎŔ EĎxĚ’Ğ ’whĂř ť MIĂęwĂlĘ hĲČ yrăĄ‘Ď yêĄÂbĎŇ 34

: MhĲĆř lĎ ’Ch¡ř MlËĎ o‘ tŇ E¿ČxĚ’Ğ=yJĲĂ rkĳĄŇ UĎ yĂ âlă Mh¡Ć yrĄ‘ĲĎ
sŘ23 yx¡Č wĎ bŇ SËĎ otŇ wĘ rGÌĄ oBŔ êĎqĘ zăČxĹhĲĆ wĘ ëŇ UĳĎ ‘Ă od¡Ň yĎ hŇ TĎ m¿Ď C ìŇ yxĂŔ ’Ď ëŇ Cmă yĎ=ykĲĂŇ wĘ 35

ìŇ yx¡Ă ’Ď yx¿Ą wĘ ìŇ yhĳĆŁl’ĹmĲĄ tĎŇ ’Ň r¡ĄyĎwĘ tŇ yBĂŔ rĘtČŇ wĘ ëŇ SĆ năĆ Éoê’Ă mĲĄ xuąČêĂ =l’Č : ëŇ UĲĎ ‘Ă 36

: ìŇ lĲĆ kĘŇ ’Ď Nê¿ĄtĂŇ =âlĲ tŇ yB¡Ă rĘmČ bĘŇ C ëŇ SĆ nĳĆBĘ ol¡ Nê¿ĄtĂŇ =âlĲ ìŔ jĘ sĘ JČ =tŇ ’ĆÄ : ëŇ UĲĎ ‘Ă 37

yn’
’"s v.25 .’lm ttĚymĂ YĘ lĂ yllhb ,ymlVwry Nk v.23 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x ,w"d Nkw CnytĄ’Ď CbêĘ ’"s v.20

âl rV’w l"n v.33 .‘"tw ’"t ,V"x Nkw yrqw bytk ol ’"sb ,yrq ol v.30 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw =ykĂ wĘ
,’"d Nkw dbl ’wVb hdĄWĘ C ’"s ,ymlVwry Nk v.34 .yrqw bytk ’yhĂ ’"sb ,yrq ’yhĂ v.33 .r"t Nk l’gy
’"t Nkw MkĆlĎ ’"s v.34 .yrqw bytk ’yhĂ ’"sb ,’yhĂ rybs v.34 .d"ydw b"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx ,b"d

.yrq MhĆlĎ ,bytk MkĆlĎ ’"sb ,y"k
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38 tŇ tąĄŇ lĎ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć ytĂŇ ’Ň Y¿Ą oh=rSĆ ’Ğ MkĆŔ yhĄŁlă ’Ĺ ÉhoĎhyĘ ynĂę ’Ğ
: MyhĲĂ Łl’Ň lĲĄ Mk¡ĆŇ lĎ tŇ oy¿hĘ lĲĂ N‘ČnČŔ JĘ ZrĆ’ăĆ=tŇ ’Ć ÉMkĆŇ lĎ

39 : dŇ bĆŇ ‘ĲĎ tŇ dČŇ b¿ŇŁ ‘Ğ oB¡ dŇ b¿ŇŁ ‘ĞtĲČŇ =âl ëŇ ĳĎl=rJČ mĘ nĂ wĘ ëŇ U¡Ď ‘Ă ìŇ yxËĂ ’Ď ëŇ Cm¿ yĎ=ykĲĂŇ wĘ
40, 41 É’YĎ yĎwĘ : ëŇ UĲĎ ‘Ă dŇ b¿ŇŁ ‘ĞyĲČ lb¡ĄŇ IŁ hČ tŇ n¿ČSĘ =dŇ ‘Č ëŇ UĳĎ ‘Ă hŇ yăĆhĘ yĲĂ bŇ S¡Ď otŇ JĘ ryk¿ĂŇ WĎ JĘ

wyt¡ĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ E¿ČxĚ’Ğ=l’Ć wĘ oêŔ xĘ jČ SĘ mĂ =l’Ć ÉbSĎ wĘ oUĳ ‘Ă wynăĎbĎŇ C ’Ch¡ ëŇ UĎŔ ‘Ă mĲĄ
42 âl¿ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ Mt¡ĎŇ ’řŁ ytĂŇ ’Ň Y¿Ą oh=rSĆ ’Ğ MhĄŔ ydăČŇ bĎŇ ‘Ğ=yJĲĂ : bŇ CSĲ yĎ
43 : ìŇ yhĲĆŁl’ĹmĲĄ tĎŇ ’Ň r¡ĄyĎwĘ ëŇ rĆpĳĎŇ BĘ ob¡Ň hŇ D¿ĆrĘtĂŇ =âlĲ : dŇ bĆŇ ‘ĲĎ tŇ rĆJ¿ĆmĘ mĂ Cr¡kĘŇ UĲĎ yĂ
44 MkĆŔ ytĄŇ băŇŁ ybĂŇ sĘ ÉrSĆ ’Ğ MyĂęoGhČ tŇ ’ăĄ mĄ ëŇ ĳĎl=CyhĘ yĲĂ rSăĆ ’Ğ ì¡Ň tĘŇ mĲĎ ’Ğ wĲČ ì¿Ň DĘbĘŇ ‘Č wĘ
45 ÉMkĆŇ UĎ ‘Ă MyrąĂGĎhČ MybĂÁ SĎ oêĲ hČ ynĄÄBĘ mĂ MgČŇ wĘţ : hŇ mĲĎ ’Ď wĘ dŇ bĆŇ ‘¿Ć Cn¡qĘ êĂ Mh¿Ć mĄ

MkĳĆŇ YĘ rĘ’Č BĘ CdŇ yl¡Ă oh rS¿Ć ’Ğ MkĆŔ UĎ ‘Ă rSăĆ ’Ğ ÉMêĎxĘ jČ SĘ UĂ mĂ C CnŔ qĘ êĂ MhăĆ mĄ
46 tŇ SĆ răĆlĎ ÉMkĆŇ yrĄxĞ’ĲČ MkąĆŇ ynĄbĘŇ lĂ MtĎÁ ’Ł MêĆÄ lĘ xĞ nĲČtĘŇ hĂ wĘ : hŇ EĲĎxĚ’ĞlĲČ Mk¡ĆŇ lĎ Cy¿hĎ wĘ

wyxĂŔ ’Ď BĘ Sy’ăĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ MkąĆŇ yxĄ ’ČÄ bĘŇ C CdŇ bĳŇŁ ‘ĞêĲČ MhăĆ BĎ Ml¡Ď ‘Ł lĘ hŇ EĎŔxĚ’Ğ
47 ÉbSĎ otŇ wĘ rGąĄ dŇ yăČ gŇ yvĂę tČŇ ykăĂŇ wĘ : ëŇ rĆpĲĎŇ BĘ ob¡Ň hŇ D¿ĆrĘtĂŇ =âlĲ

rqĆ‘¡ĄlĘ o’¿ ëŇ UĎŔ ‘Ă ÉbSĎ oêř rgąĄŇlĘ rJČę mĘ nĂ wĘ oUĳ ‘Ă ìŇ yx¡Ă ’Ď ëŇ m¿Ď C ëŇ UĎŔ ‘Ă
48 : CelĲĆ ’Ď gĘŇ yĂ wyx¡Ď ’Ć mĲĄ dŇ x¿Ď ’Ć oQĳ =hŇ yĆhĘ êĲĂ hŇ Q¡Ď ’ĚGĘ rJČŔ mĘ nĂ yrăĄxĞ’ĲČ : rGĲĄ tŇ xČ j¿Č SĘ mĂ
49 CelĳĆ ’Ď gĘŇ yĂ oê¡xĘ jČ SĘ UĂ mĂ orËWĎ BĘ r’ÌĄèĘ mĂ =o’Ĳ CelĆŔ ’Ď gĘŇ yĂ ÉodŇ DŁ =NbĆŇ o’ą odÂdŇŁ =o’Ĳ
50 olŔ orkĘŇ UăĎ hĂ ÉtnČèĘ mĂ ChnĄŔ qŁ =M‘Ă ÉbèČ xĂ wĘ : l’ĲĎ gĘŇ nĂ wĘ od¡Ň yĎ hŇ gĎŇ yv¿Ă hĂ =o’Ĳ

ryk¡ĂŇ WĎ ym¿Ą yJĂ MynĂŔ SĎ rjăČ sĘ mĂ BĘ ÉorJĎ mĘ mĂ PŇ sĆ JąĆ hŇ yĎÂhĎ wĘ lbĳĄŇ IŁ hČ tŇ năČSĘ dŇ ‘¡Č
51 PŇ sĆ J¡Ć mĂ otŔ QĎ ’ĚGĘ bŇ ySăĂ yĎ ÉNhĆ ypĂŇ lĘ MynĳĂèĎ BČ tŇ oB¡ rČ dŇ o‘¿=M’Ă : oUĲ ‘Ă hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ
52 olĳ =bŇ èČ xĂ wĘ lb¡ĄŇ IŁ hČ tŇ n¿ČSĘ =dŇ ‘Č MynËĂèĎ BČ r’ÌČSĘ nĂ T‘ČÂmĘ =M’Ă wĘ : otĲŇ nĎqĘ mĂ
53 oUĳ ‘Ă hŇ yăĆhĘ yĲĂ hŇ n¡ĎSĎ BĘ hŇ nËĎSĎ ryk¿ĂŇ WĘ JĂ : otĲŇ QĎ ’ĚGĘ =tŇ ’Ć bŇ yS¡Ă yĎ wynĎŔ SĎ ypăĂŇ JĘ
54 tŇ năČSĘ BĂ É’YĎ yĎwĘ hŇ QĆ ’ĳĄ BĘ l’¡Ą GĎ yĂ âl¿ =M’Ă wĘ : ìŇ ynĲĆy‘ĄlĘ ëŇ rĆp¡ĆŇ BĘ CeD¿ĆrĘyĂ=âlĲ
55 MhĄŔ ydăČŇ bĎŇ ‘Ğ MydĂŔ bĎŇ ‘Ğ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ yląĂ =yJĂ : oUĲ ‘Ă wyn¿ĎbĎŇ C ’Ch¡ lbĄŔ IŁ hČ
wk =âl : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡Ă’Ğ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ Mt¡ĎŇ o’ ytĂŇ ’Ň Y¿Ą oh=rSĆ ’Ğ

tŇ yJĂę WĘ mČ NbĆŇ ’ăĆ wĘ MkĆŔ lĎ CmyqăĂtĎŇ =âlĲ ÉhbĎŇ ~ĄmČ C lsĆ pąĆŇ C MlĂę ylĂ ’Ĺ MkĆÁ lĎ CWÄ ‘ĞtĲČŇ
: MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJËĂ hĎ ylĳĆ‘Ď tŇ w¡Ł xĞêĲČSĘ hĲĂ lĘ MkĆŔ YĘ rĘ’Č BĘ ÉCnêĘ tĂŇ âlą

2 : hoĲĎhyĘ yn¡Ă’Ğ C’rĳĎyêĂ yS¡Ă DĎqĘ mĂ C CrmŔŁ SĘ êĂ ytăČŇ tŇŁ BĘ SČ =tŇ ’Ć
ytqxb=M’

.s"tw ‘"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw bSĎ otwĘ ’"s v.47 .’lm MtĎâ ’"s v.42
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yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ : MtĲĎŇ ’Ł Mt¡ĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ CrŔ mĘ SĘ êĂ ytăČŇ wŁ YĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ CkŇ lĳĄ êĄ yt¡ČŇ uŁ xĚBĘ =M’Ă+p10, sŘ24 3, 4

: oyĲrĘjĂ Nê¿Ą yĂ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ Z‘¿ĄwĘ HlĎŔ CbŇ yĘ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ hŇ nąĎtĘŇ nĲĎ wĘ MêĳĎ‘Ă BĘ Mk¡ĆŇ ymĄ SĘ gĂŇ
MêąĆlĘ kČŇ ’Ğ wĲČ ‘rČ zĳĎ=tŇ ’Ć gŇ yvăĂ yČ ryY¡Ă bĎŇ C ryYĂŔ BĎ =tŇ ’Ć ÉSyĂDČÄ Mk¿ĆŇ lĎ gŇ yvĂÄ hĂ wĘ 5

ZrĆ’ĎŔ BĎ ÉMolSĎ yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ : MkĲĆŇ YĘ rĘ’Č BĘ xTČ b¡ĆŇ lĎ Mê¿ĆbĘŇ SČ ywĲĂ ‘bČŇ ŁWŔ lĎ ÉMkĆŇ mĘ xĘ lČ 6

bŇ rĆx¡ĆwĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ =NmĂ Éh‘ĎrĎ hŇ IąĎxČ yêĂÂBČ SĘ hĂ wĘ dŇ yrĳĂxĞmĲČ Ny’ăĄwĘ Mê¡ĆbĘŇ kČŇ SĘ C
Mk¡ĆŇ ynĄpĘŇ lĂ Cl¿ pĘŇ nĲĎ wĘ MkĳĆŇ ybĄŇ yĘ’ĲŁ =tŇ ’Ć Mê¡ĆpĘŇ dČŇ rĘC : MkĲĆŇ YĘ rĘ’Č BĘ rb¿ŇŁ ‘ĞtĲČŇ =âl 7

CpŇ DĳŁ rĘyĂ hŇ băĎŇ bĎŇ rĘ MJ¡Ć mĂ hŇ ’¿Ď mĄ C hŇ ’ĎŔ mĄ ÉhèĎ mĂ xĞ MJąĆ mĂ ÉCpŇ dĘŇ rĲĎwĘ : bŇ rĆxĲĎ lĆ 8

MkĆŔ tĘŇ ’Ćř ytăĂŇ yrĄpĘŇ hĂ wĘ MkĆŔ ylĄ ’Ğ ytĂŇ ynăĂpĎŇ C : bŇ rĆxĲĎ lĆ Mk¡ĆŇ ynĄpĘŇ lĂ MkËĆŇ ybĄŇ yĘ’ĲŁ ClÌ pĘŇ nĲĎ wĘ 9

NS¡Ď yĎ Mê¿ĆlĘ kČŇ ’Ğ wĲČ : MkĲĆŇ êĘ ’Ă yt¡ĂŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć yt¿ĂŇ mŁ yqĲĂ hĞ wĲČ MkĳĆŇ tĘŇ ’Ćř yt¡ĂŇ yBĄ rĘhĂ wĘ 10

=âlĲ wĘ MkĳĆŇ kĘŇ otĲŇ BĘ yn¡ĂJĎ SĘ mĂ yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ : C’yYĲĂ oêĲ Sd¡ĎŇ xĎ yn¿ĄjĘ mĂ NSĎě yĎwĘ NSĳĎ on 11

MyhĳĂ Łl’Ň lĲĄ Mk¡ĆŇ lĎ ytĂŇ yy¿ĂhĎ wĘ MkĆŔ kĘŇ otăŇ BĘ ÉyêĂ kĘŇ QČ hČ tĘŇ hĂ wĘ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć yS¡Ă pĘŇ nČ l‘¿ČgĘŇtĂŇ 12

ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć ytĂŇ ’Ň YąĄ oh rSĆÄ ’Ğ MkĆę yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ ynĂÂ’Ğ : M‘ĲĎlĘ yl¿Ă =CyhĘ êĲĂ Mê¡Ć’Č wĘ 13

ëŇ ¿Ąlo’wĲĎ MkĆŔ QĘ ‘Ě tŇ TăŁ mŁ ÉrBŁ SĘ ’Ć wĲĎ MydĳĂŇ bĎŇ ‘Ğ Mh¡Ć lĎ tŇ y¿Ł hĘ mĲĂ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ
: tŇ CIĲmĂ mĘ oqĲ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć

: hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ tŇ w¡Ł YĘ UĂ hČ =lJĎ tŇ ’¿Ą CWŔ ‘ĞtĲČŇ âlă wĘ ylĳĂ C‘¡mĘ SĘ tĂŇ âl¿ =M’Ă wĘ 14

yêąĂ lĘ bĂŇ lĘ MkĳĆŇ SĘ pĘŇ nČ l‘ăČgĘŇêĂ yT¡Č jĎ SĘ mĂ =tŇ ’Ć M’¿Ă wĘ Cs’ĎŔ mĘ êĂ ytăČŇ uŁ xĚBĘ =M’Ă wĘ 15

=hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ ynĂÂ’Ğ=PŇ ’Č : ytĲĂŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć Mk¡ĆŇ rĘpĘŇ hČ lĘ ytČŔ wŁ YĘ mĂ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉtoW‘Ğ 16

tŇ xČ DČŔ uČ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ pĆŇ xăĆ èČ hČ =tŇ ’Ć ÉhlĎ hĎ BĲĆ MkąĆŇ ylĄ ‘Ğ yêĂÄ dĘŇ qČ pĘŇ hĂ wĘ MkĆę lĎ tŇ ’Ň EăŁ
Chl¡Ě kĎŇ ’Ğ wĲČ MkĆŔ ‘ĞrĘzČ ÉqyrĂlĎ MêąĆ‘Ę rČzĘC SpĆŇ nĳĎ tŇ băŇŁ ydĂŇ mĘ C MyĂn¡Čy‘Ą tŇ oQ¿ kČŇ mĘ
ÉMkĆŇ bĎŇ CdąŇ rĎwĘ MkĳĆŇ ybĄŇ yĘ’ĲŁ ynăĄpĘŇ lĂ Mê¡ĆpĘŇ GČ nĂ wĘ MkĆŔ BĎ ÉynČpĎŇ yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ : MkĲĆŇ ybĄŇ yĘ’ĲŁ 17

ylĳĂ C‘¡mĘ SĘ tĂŇ âl¿ hŇ QĆ ’ĄŔ =dŇ ‘Č=M’ĂÄ wĘ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć PŇ d¿ĄŇ rŁ =Ny’ĲĄ wĘ Mê¡ĆsĘ nČ wĘ MkĆŔ y’Ą nĘŁWĲ 18

No’ă GĘ =tŇ ’Ć yê¡Ă rĘbČŇ SĲĎ wĘ : MkĲĆŇ ytĄŇ ’Ň FĲŁ xČ =l‘Č ‘bČŇ S¡Ć MkĆŔ tĘŇ ’Ć hŇ răĎiĘ yČlĘ ÉyêĂ pĘŇ sČ yĲĎwĘ 19

Mř t¿ČŇ wĘ : hŇ SĲĎ xĚ eĘ JČ Mk¡ĆŇ YĘ rĘ’Č =tŇ ’ĲĆ wĘ lzĆŔrĘBČ JČ ÉMkĆŇ ymĄ SĘ =tŇ ’Ć yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ MkĳĆŇ EĘ‘Ě 20

qyrl
ynb=t’ wY rds yYx ,yYxw +b Myrdsw .z"n Myqwspw .lyTx [25:1—26:2] hVrph MV v.2 .wk
+b Mypwlxw .zŁyŁw tw’m ‘bV Mylmw .[25:35] hTmw Kyx’ Kwmy=ykw ,[25:14] rkmm wrkmt=ykw ,l’rVy
M‘ =t’Ć PTwx ’"b ,[25:37] Kpsk=t’Ć ,’y‘g ’lb N"bw ,’y‘gb ìêĘ mĘ hĆbĘ lĲĂ wĘ ’rwq ’"b ,[25:7] ìêĘ mĘ hĆbĘ lĂ wĘ
’l=rV’ +’ +tkw .[25:52] T‘m=M’Ă wĲĘ ,[25:9] ’y‘g MkYr’=lkĲĎ BĘ Pwlx ’lbw .’y‘gb =t’ĲĆ ’"bw Kpsk
trTph ’yh yn’ylTy’lw : d"y qwsp z"y d‘ T"y qwsp z"T hymryb yz‘mw yz‘ +h hrTph v.3 .[25:30] hmx

.Zmq MtĎwĘ yqwbnzb v.20 .MtĎ’Ł yllhb ,ymlVwry Nk v.9 .rhb
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Nê¡Ą yĂ âl¿ ZrĆř ’ĎŔ hĎ Z‘ăĄwĘ HlĎŔ CbŇ yĘ=tŇ ’Ć ÉMkĆŇ YĘ rĘ’Č NêąĄtĂŇ =âlĲ wĘ MkĳĆŇ xĞJĲŁ qyr¡ĂlĎ
21 yêąĂ pĘŇ sČ yĲĎwĘ ylĳĂ ‘ČmăŁ SĘ lĂ Cb¡Ň ’Ň tŇŁ âl¿ wĘ yrĂqĆŔ ÉyUĂ ‘Ă CkąŇ lĘ êĲĄ=M’Ă wĘ : oyĲrĘjĂ
22 tŇ IąČxČ =tŇ ’Ć MkĆÁ bĎŇ yêĂÄ xĘ lČ SĘ hĂ wĘ : MkĲĆŇ ytĄŇ ’Ň FĲŁ xČ JĘ ‘bČŇ S¡Ć hŇ JĎŔ mČ ÉMkĆŇ ylĄ ‘Ğ

hŇ TĎ y‘¡ĂmĘ hĂ wĘ MkĆŔ êĘ mĘ hĆ BĘ =tŇ ’Ć ÉhtĎŇ yrĂÄ kĘŇ hĂ wĘ MkĆŔ tĘŇ ’Ć hŇ lăĎ JĘ SĂ wĘ ÉhdĆŇ vĎ hČ
23 Mê¿ĆkĘŇ lČ hĞ wĲČ ylĳĂ Cr¡sĘ CĲĎtĂŇ âl¿ hŇ QĆ ’ĄŔ BĘ =M’ĂÄ wĘ : MkĲĆŇ ykĄŇ rĘDČ CUS¡Č nĎ wĘ MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć
24 ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć ytąĂŇ yJĄř hĂ wĘ yrĂqĳĆBĘ Mk¡ĆŇ UĎ ‘Ă ynËĂ’Ğ=PŇ ’Č yêÌĂ kĘŇ lČ hĲĎ wĘ : yrĂqĲĆ yU¡Ă ‘Ă
25 ÉtmĆ qĆÄ nŁ bŇ rĆxĆę MkĆÁ ylĄ ‘Ğ ytĂÄ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ : MkĲĆŇ ytĄŇ ’Ň FĲŁ xČ =l‘Č ‘bČŇ S¡Ć ynĂ ’ĎŔ =MGČ

MkĆŔ kĘŇ otăŇ BĘ ÉrbĆŇ dĆÄ yêĂ xĘ QąČ SĂ wĘ MkĳĆŇ yrĄ‘ĲĎ=l’Ć Mê¡ĆpĘŇ sČ ’ĹnĲĆ wĘ tŇ yrĂŔ BĘ =MqČ nĘ
26 MySąĂ nĎ rWĆ ‘ăĆ CpŇ ’Ď wĘţ ůMxĆ lĆ =hŇ FĄ mČ ÈMkĆŇ lĎ yrăĂbĘŇ SĂ BĘ : bŇ yĲĄo’=dŇ yČBĘ Mê¡ĆêČ nĂ wĘ

âl¿ wĘ Mê¡ĆlĘ kČŇ ’Ğ wĲČ lqĳĎSĘ UĂ BČ Mk¡ĆŇ mĘ xĘ lČ CbŇ yS¿Ă hĄ wĘ dŇ xĎŔ ’Ć rCeătČŇ BĘ ÉMkĆŇ mĘ xĘ lČ
27 Mê¿ĆkĘŇ lČ hĞ wĲČ ylĳĂ C‘¡mĘ SĘ tĂŇ âl¿ tŇ ’Ň ŁzŔBĘ =M’ĂÄ wĘ : C‘BĲĎ WĘ tĂŇ
28 ynĂ ’ĎŔ =PŇ ’Č ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć yêąĂ rĘiČ yĂwĘ yrĂqĳĆ=tŇ mČ xĞBĲČ Mk¡ĆŇ UĎ ‘Ă yê¿Ă kĘŇ lČ hĲĎ wĘ : yrĂqĲĆBĘ yU¡Ă ‘Ă
29 Mk¡ĆŇ ytĄŇ nĲŁ BĘ rW¿Č bĘŇ C MkĳĆŇ ynĄBĘ rWăČ BĘ Mê¡ĆlĘ kČŇ ’Ğ wĲČ : MkĲĆŇ ytĄŇ ’Ň FĲŁ xČ =l‘Č ‘bČŇ S¡Ć
30 ÉyêĂ tČŇ nĲĎ wĘ MkĆŔ ynĄUăĎ xČ =tŇ ’Ć ÉyêĂ rČkĘŇ hĂ wĘ MkĆę ytĄŇ mĲŁ BĎ =tŇ ’Ć yêĂÂdĘŇ mČ SĘ hĂ wĘ : ClkĲĄŇ ’Ň êŁ
31 yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć yS¡Ă pĘŇ nČ hŇ l¿Ď ‘ĞgĲĎŇ wĘ MkĳĆŇ ylĄ CQĲ GĂ yr¡ĄgĘŇjĂ =l‘Č MkĆŔ yrĄgĘŇjĂ =tŇ ’Ć

xČ yr¡ĄBĘ xČ yrĂŔ ’Ď âlă wĘ MkĳĆŇ yřSĄ DĘqĘ mĂ =tŇ ’Ć yt¡ĂŇ oUSĂ hĞ wĲČ hŇ BĎŔ rĘxĎ ÉMkĆŇ yrĄ‘ĲĎ=tŇ ’Ć
32 MkĆŔ ybĄŇ yĘ’ĲŁ ÉhĎ ylĆÄ‘Ď Cmą mĘ SĲĎ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć yn¡Ă’Ğ yt¿ĂŇ UŁ SĂ hĞ wĲČ : MkĲĆŇ xĞxĲŁ ynĂ
33 bŇ rĆxĳĎ Mk¡ĆŇ yrĄxĞ’ĲČ yt¿ĂŇ qŁ yrĲĂhĞ wĲČ MyĂŔoGbČŇ hŇ răĆzĎ’Ĺ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć wĘ : HBĲĎ Myb¡ĂŇ SĘ IĲŁ hČ
34 ZrĆ’ĎÁ hĎ hŇ YĆÄ rĘêĂ žz’Ď : hŇ BĲĎ rĘxĎ Cy¿hĘ yĲĂ Mk¡ĆŇ yrĄ‘ĲĎwĘ hŇ mĎŔ mĎ SĘ ÉMkĆŇ YĘ rĘ’Č hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ wĘ

tŇ BăČ SĘ êĂ z’Ď ť MkĳĆŇ ybĄŇ yĘ’ĲŁ ZrĆ’ăĆBĘ Mê¡Ć’Č wĘ hŇ UĎŔ èČ hĽ ymăĄ yĘ lJŁ ť hĎ ytĆę tŇŁ BĘ SČ =tŇ ’Ć
35 rSÌĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ tŇ BĳŁ SĘ êĂ hŇ U¡Ď èČ hĎ ym¿Ą yĘ=lJĎ : hĎ ytĲĆŇ tŇŁ BĘ SČ =tŇ ’Ć tŇ Y¡Ďř rĘhĂ wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ
36 MkĆę BĎř MyrăĂ’Ď SĘ eĂ hČ wĘ : hĎ ylĲĆ ‘Ď Mk¿ĆŇ êĘ bĘŇ SĂ BĘ Mk¡ĆŇ ytĄŇ tĲŇŁ BĘ SČ BĘ hŇ tËĎŇ bĘŇ SĲĎ =âl

hŇ lăĆ ‘Ď loqť MtĎę ’Ł PŇ dăČŇ rĎwĘ MhĳĆ ybĄŇ yĘ’ĲŁ tŇ Y¡Ł rĘ’Č BĘ MbĎŔ bĎŇ lĘ BĂ ÉërĆmÄŁ ytĂŇ ’Ň bąĄŇ hĄ wĘ
37 wyxËĂ ’Ď BĘ =Sy’ĲĂ ClÌ SĘ kĲĎŇ wĘ : PŇ dĲĄŇ rŁ Ny’¿ĄwĘ Cl¡ pĘŇ nĲĎ wĘ bŇ rĆxËĆ=tŇ sČ nĲĚmĘ CsÌ nĎ wĘ PŇ DĎŔ nĂ

: MkĲĆŇ ybĄŇ yĘ’ĲŁ yn¡ĄpĘŇ lĂ hŇ mĎŔ CqêĘ ÉMkĆŇ lĎ hŇ yąĆhĘ tĲĂŇ =âlwĘ NyĂ’ĳĎ PŇ dăĄŇ rŁ wĘ bŇ rĆx¡Ć=ynĄjĘ mĂ JĘ
38, 39 MkĆę BĎ MyrăĂ’Ď SĘ eĂ hČ wĘ : MkĲĆŇ ybĄŇ yĘ’ĲŁ ZrĆ’¡Ć MkĆŔ tĘŇ ’Ć hŇ lăĎ kĘŇ ’ĲĎ wĘ MyĳĂoGBČ Mê¡ĆdĘŇ bČŇ ’Ğ wĲČ

wqmy
rsx MkĆSĄ DĘqĘmĂ ’"s v.31 .rsx ytĂ JĄhĂ wĘ ymlVwry ,yllhb Nk ’"s v.24 .‘"tw V"x Nkw hdĆvĎ hČ ’"s v.20

.NTp Pqz MkŔ b yllhb v.36 .xtp tYČrĘhĂ wĘ ’"s v.34 .s"tw V"x ,’"yd Nkw
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: CuUĲĎ yĂ Mê¿Ď’Ă Mt¡ĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ n¿Ł wŁ ‘ĞBĲČ PŇ ’ËČ wĘ MkĳĆŇ yřbĄŇ yĘ’ĲŁ tŇ Y¡Ł rĘ’Č BĘ MnĎŔ wŁ ‘ĞBĲČ ÉCuUČÄ yĂ
PŇ ’Čě wĘ ybĳĂŇ =Cl‘ĞmĲĎ rSăĆ ’Ğ Ml¡Ď ‘ĞmĲČ BĘ MtĎŔ bŇŁ ’Ğ NwăŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ ÉMnĎ wŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć CDąwČtĘŇ hĂ wĘ 40

ytăĂŇ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ yrĂqĆŔ BĘ ÉMUĎ ‘Ă ëŇ ląĄ ’Ą ynĂę ’Ğ=PŇ ’Č : yrĂqĲĆBĘ yU¡Ă ‘Ă Ck¿Ň lĘ hĲĎ =rSĆ ’Ğ 41

=tŇ ’Ć CY¿ rĘyĂ z’¡Ď wĘ lrĄŔ ‘ĎhĲĆ ÉMbĎŇ bĎŇ lĘ ‘nČę JĎ yĂ z’ăĎ =o’ MhĳĆ ybĄŇ yĘ’ĲŁ ZrĆ’¡ĆBĘ MtĎŔ ’Ł
PŇ ’ČÄ wĘ qxĎÁ YĘ yĂ ytĂÄ yrĂBĘ =tŇ ’Ć žP’Č wĘ bŇ oqĳ‘ĞyĲČ ytăĂŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć yê¡Ă rĘkČŇ zĲĎwĘ : MnĲĎ wŁ ‘Ğ 42

MhĆÁ mĄ bŇ zĄÄ‘ĎêĲĄ žZrĆ’Ď hĎ wĘ : rJĲŁ zĘ’Ć ZrĆ’¿ĎhĎ wĘ rJ¡Ł zĘ’Ć MhËĎ rĎbĘŇ ’Č ytÌĂŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć 43

N‘Č yăČ MnĳĎ wŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć CYă rĘyĂ Mh¡Ą wĘ MhĆŔ mĄ ÉhUĎ SČ hĘ BĎ hĎ ytĆę tŇŁ BĘ SČ =tŇ ’Ć ZrĆtăĂŇ wĘ
tŇ ’Ň zŁ ţ=MGČ=PŇ ’Č wĘ : MSĲĎ pĘŇ nČ hŇ l¿Ď ‘ĞGĲĎ yt¡ČŇ uŁ xĚ =tŇ ’Ć wĘ Cs’ĎŔ mĎ yTăČ jĎ SĘ mĂ BĘ N‘Č yČŔbĘŇ C 44

MtĎŔ ŁQkČŇ lĘ ÉMyêĂ lĘ ‘ČgĘŇ=âlĲ wĘ MyêąĂ sĘ ’Č mĘ =âlĲ MhĆę ybĄŇ yĘ’ĲŁ ZrĆ’ăĆBĘ MtĎÂ oyhĘ BĲĂ
tŇ yrăĂBĘ Mh¡Ć lĎ yê¿Ă rĘkČŇ zĲĎwĘ : MhĲĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJËĂ MêĳĎ’Ă yt¡ĂŇ yrĂBĘ rp¿ĄŇ hĎ lĘ 45

tŇ oy¿hĘ lĲĂ MyĂęoGhČ ynăĄy‘ĄlĘ MyĂrČÁ YĘ mĂ ZrĆ’ĆÄ mĄ žMtĎŇ ’Ł =ytĂŇ ’Ň YĲĄ oh rSăĆ ’Ğ MynĳĂSŁ ’Ň rĲĂ
ůtrŁ oêhČ wĘ ÈMyTĂ jĎ SĘ UĂ hČ wĘ MyuăĂxĚhĲČ hŇ QĆ ’Ą ţ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ Myh¡Ă Łl’Ň lĲĄ MhËĆ lĎ 46

: hŇ SĲĆ mŁ =dŇ yČBĘ yn¡ČysĂ rh¿Č BĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ Nyb¡ĄŇ C oně yBĄ hoĎŔhyĘ NtăČŇ nĎ ÉrSĆ ’Ğ

sŘ25 êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄBĘ =l’Ć rBĄÂ DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ zk, 2

ÉìJĘ rĘ‘Ć hŇ yąĎhĎ wĘ : hoĲĎhylĲČ tŇ S¡Ł pĎŇ nĘ ì¿Ň JĘ rĘ‘ĆBĘ rdĆŇ nĳĆ ’l¡Ă pĘŇ yČ yJ¿Ă Sy’Ăě MhĆŔ lĄ ’Ğ 3

ìę JĘ rĘ‘Ć hŇ yăĎhĎ wĘ hŇ nĳĎSĎ MyèăĂ SĂ =NBĆ dŇ ‘¡ČwĘ hŇ nĎŔ SĎ MyrăĂWĘ ‘Ć ÉNBĆ mĂ rkĎŔ EĎhČ
ì¡Ň JĘ rĘ‘Ć hŇ y¿ĎhĎ wĘ ’whĳĂ hŇ b¡ĎŇ qĄ nĘ =M’Ă wĘ : SdĆŇ uĲŁ hČ lqĆS¿Ć BĘ PŇ sĆ J¡Ć lqĆS¿Ć MyèËĂ mĂ xĞ 4

hŇ nĎŔ SĎ MyrăĂWĘ ‘Ć=NBĆ Éd‘Č wĘ MynĂęSĎ SmĄÁ xĎ =NBĆ mĂ M’ĂÄ wĘ : lqĆSĲĎ MyS¿Ă ŁlSĘ 5

: MylĲĂ qĎ SĘ tŇ rĆW¿Ć ‘Ğ hŇ b¡ĎŇ qĄ eĘ lČ wĘ MylĳĂ qĎ SĘ MyrăĂWĘ ‘Ć rk¡ĎŇ EĎhČ ìËŇ JĘ rĘ‘Ć hŇ yÌĎhĎ wĘ
hŇ è¿Ď mĂ xĞ rkĎŔ EĎhČ ÉìJĘ rĘ‘Ć hŇ yąĎhĎ wĘ MynĂŔ SĎ SmăĄ xĎ =NBĆ Éd‘Č wĘ SdĆŇ xęŁ =NBĆ mĂ M’ăĂ wĘ 6

M’Ă wĘţ : PŇ sĆ JĲĎ Myl¡Ă qĎ SĘ tŇ SĆ Łl¿ SĘ ìŔ JĘ rĘ‘Ć hŇ băĎŇ qĄ eĘ lČ wĘ PŇ sĆ JĳĎ Myl¡Ă qĎ SĘ 7

rW¡Ď ‘Ď hŇ è¿Ď mĂ xĞ ìŔ JĘ rĘ‘Ć hŇ yăĎhĎ wĘ rkĎŔ zĎ=M’Ă ÉhlĎ ‘Ę mČÄ wĎ hŇ nąĎSĎ MyèĂÄ SĂ =NBĆ mĂ
ÉodŇ ymĂ ‘ĹhĲĆ wĘ ìŇ JĆŔ rĘ‘ĆmĲĄ É’Ch ëŇ m¿Ďř =M’Ă wĘ : MylĲĂ qĎ SĘ hŇ r¿ĎWĎ ‘Ğ hŇ b¡ĎŇ qĄ eĘ lČ wĘ lqĆSĳĎ 8

rdĄŔ eŁ hČ dŇ yăČ ÉgyvĂ êČ rSąĆ ’Ğ yjĂę =l‘Č NhĳĄ JŁ hČ ot¡Ň ’Ł ëŇ yr¿Ă‘ĹhĲĆ wĘ NhĄŔ JŁ hČ ynăĄpĘŇ lĂ
hŇ eĎUËĆ mĂ CbŇ yrÌĂř qĘ yČ rSĆÄ ’Ğ hŇ mĎŔ hĄ BĘ =M’ĂÄ wĘ : NhĲĄ JŁ hČ Cek¡ĆŇ yrĂ‘ĞyĲČ 9

Nbrq
,w"d ,h"dx Nkw yrqw bytk MhĆybĄ yĘ’Ł y"k Myrps bwrbw ,yrq MhĆybĄ yĘ’Ł bytk MkĆybĄ yĘ’Ł ’"s ,Pkb hgwmb Nk v.39

.V"x Nkw byrĂqĘyČ ’"s v.9 .xtp ëmČ ’"s v.8 .zk .s"tw ‘"t ,V"x
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10 âlă : SdĆŇ uĲŁ =hŇ yĆhĘ yĲĂ ho¡ĎhylĲČ CeřUËĆ mĂ Nê¿Ą yĂ rSĆÄ ’Ğ ž lJŁ hoĳĎhylĲČ NB¡Ď rĘqĎ
rmĄÄ hĎ =M’Ă wĘ bŇ oTĳ BĘ ‘răČ=o’ ‘r¡ĎBĘ bŇ oT¿ otËŇ ’Ł rym¿Ă yĎ=âlĲ wĘ CepĆę ylĂ xĞ yĲČ

11 ÉM’Ă wĘ : SdĆŇ uĲŁ =hŇ yĆhĘ yĲĂ ot¡Ň rĎCmĲ tĘŇ C ’Ch¿ =hŇ yĎhĲĎ wĘ hŇ mĎŔ hĄ bĘŇ BĂ ÉhmĎ hĄ BĘ rymąĂ yĎ
hoĳĎhylĲČ NB¡Ď rĘqĎ hŇ eĎUËĆ mĂ CbŇ yrÌĂqĘ yČ=âlĲ rSĆ ’Ğ ţ hŇ ’ĎŔ mĄ TĘ hŇ măĎ hĄ BĘ =lJĎ

12 NyB¿Ą HtĎŔ ’Ł ÉNhĄ JŁ hČ ëŇ yrąĂ‘ĹhĲĆ wĘ : NhĲĄ JŁ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ m¡Ď hĄ BĘ hČ =tŇ ’Ć dŇ ym¿Ă ‘ĹhĲĆ wĘ
13 hŇ eĎlĳĆ’Ď gĘŇ yĂ l’¡Ł GĎ=M’Ă wĘ : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ NJ¿Ą Nh¡Ą JŁ hČ ì¿Ň JĘ rĘ‘ĆJĘ ‘rĳĎ NybăĄŇ C bŇ oT¡
14 ÉSdĆŇ qÄŁ ot¿Ň yBĄ =tŇ ’Ć SDĂÄ qĘ yČ=yJĲĂ Sy’Ăę wĘ : ìŇ JĲĆ rĘ‘Ć=l‘Č ot¡Ň SĂ ymĲĂ xĞ PŇ ¿ČsyĎwĘ

otËŇ ’Ł ëŇ yr¿Ă‘ĞyĲČ rSĆÄ ’ĞJĲČ ‘rĳĎ NybăĄŇ C bŇ oT¡ NyB¿Ą NhĄŔ JŁ hČ ÉokŇ yrĂ‘ĹhĲĆ wĘ hoĎŔhylĲČ
15 tŇ ySÌĂ ymĂ xĞ PŇ sČ yĎwĘţ otĳŇ yBĄ =tŇ ’Ć l’¡Č gĘŇ yĂ SyDĂŔ qĘ UČ hČ =M’ĂÄ wĘ : MCqĲ yĎ NJ¿Ą Nh¡Ą JŁ hČ
16 ÉSy’Ă SyD¿ĂqĘ yČ otę EĎxĚ’Ğ hŇ dăĄŇ vĘ mĂ ű M’ăĂ wĘ : olĲ hŇ yĎh¿ĎwĘ wyl¡Ď ‘Ď ìËŇ JĘ rĘ‘Ć=PŇ sĆ JĲĆ

lqĆS¿Ć Myè¡Ă mĂ xĞBĲČ MyrĂŔ ‘Ł WĘ rmĆ xăŁ ‘rČzĆť o‘ĳrĘzČ ypăĂŇ lĘ ì¡Ň JĘ rĘ‘Ć hŇ y¿ĎhĎ wĘ hoĎŔhylĲČ
17, 18 rxăČ ’Č =M’Ă wĘ : MCqĲ yĎ ì¡Ň JĘ rĘ‘ĆJĘ ChdĳĄŇ WĎ SyDăĂqĘ yČ lb¡ĄŇ IŁ hČ tŇ n¿ČèĘ mĂ =M’Ăř : PŇ sĆ JĲĎ

ÉMynĂ èĎ hČ yjąĂ =l‘Č PŇ sĆ JĆę hČ =tŇ ’Ć NhĄÁ JŁ hČ olÄ=bŇ èČ xĂ wĘ ůChdĄŇ WĎ SyDăĂqĘ yČ È lbĄŇ IŁ hČ
19 É l’Č gĘŇ yĂ l’ąŁ GĎ=M’Ă wĘ : ìŇ JĲĆ rĘ‘ĆmĲĄ ‘r¡ČgĘŇ nĂ wĘ lbĳĄŇ IŁ hČ tŇ năČSĘ dŇ ‘¡Č tŇ rŔŁ tĎŇ oeăhČ

wyl¡Ď ‘Ď ìËŇ JĘ rĘ‘Ć=PŇ sĆ JĲĆ tŇ ySÌĂ mĂ xĞ PŇ sČ yĎwĘţ otĳŇ ’Ł SyD¡ĂqĘ UČ hČ hŇ dĆŔ vĎ hČ =tŇ ’Ć
20 hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ =tŇ ’Ć rk¿ČŇ mĎ =M’Ă wĘ hŇ dĆŔ vĎ hČ =tŇ ’Ć É l’Č gĘŇ yĂ âlą =M’Ă wĘ : olĲ Mq¿ĎwĘ
21 SdĆŇ qËŁ lbĄę IŁ bČŇ otăŇ ’Ň YĄBĘ hŇ dĆÁ vĎ hČ hŇ yĎÄhĎ wĘ : dŇ o‘Ĳ l’¡Ą GĎ yĂ=âlĲ rxĳĄ’Č Sy’ăĂ lĘ
22 hŇ dăĄŇ WĘ =tŇ ’Ć ÉM’Ă wĘ : otĲŇ EĎxĚ’Ğ hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ Nh¡Ą JŁ lČ MrĆxĳĄhČ hŇ dăĄŇ WĘ JĂ ho¡ĎhylĲČ
23 olă =bŇ èČ xĂ wĘ : hoĲĎhylĲČ SyD¡ĂqĘ yČ otĳŇ EĎxĚ’Ğ hŇ dăĄŇ vĘ mĂ âl¡ rSĆě ’Ğ otŔ nĎqĘ mĂ

ÉìJĘ rĘ‘ĆhĲĎ =tŇ ’Ć NtąČŇ nĎ wĘ lbĳĄŇ IŁ hČ tŇ năČSĘ dŇ ‘¡Č ìŔ JĘ rĘ‘ĆhĲĎ tŇ săČ kĘŇ mĂ tŇ ’Ą ť NhĄę JŁ hČ
24 rS¿Ć ’ĞlĲČ hŇ dĆŔ vĎ hČ bŇ CSă yĎ É lbĄŇ oIhČ tŇ nąČSĘ BĂ : hoĲĎhylĲČ SdĆŇ q¡Ł ’ChŔ hČ MoIăBČ
25 lqĆSăĆ BĘ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ ìŔ JĘ rĘ‘Ć=lkĎÄ wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ tŇ E¿ČxĚ’Ğ ol¡ =rSĆ ’ĞlĲČ oêĳ’Ăř mĲĄ Chn¡ĎqĎ
26 rJąČbĚŇ yĘ rSĆÄ ’Ğ rokÂ BĘ =ëŇ ’Č : lqĆèĲĎ hČ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ hŇ r¡ĎGĄ Myr¿ĂWĘ ‘Ć SdĆŇ uĳŁ hČ

ho¡ĎhylĲČ hŇ WĆŔ =M’Ă roSă =M’Ă otĳŇ ’Ł Sy’¡Ă SyD¿ĂqĘ yČ=âlĲ hŇ mĎŔ hĄ bĘŇ BĂ ÉhoĎhylĲČ
27 wylĳĎ ‘Ď ot¡Ň SĂ mĲĂ xĞ PŇ ¿ČsyĎwĘ ìŇ JĆŔ rĘ‘ĆbĘŇ hŇ dăĎŇ pĎŇ C Éh’Ď mĄ FĘ hČ hŇ mąĎ hĄ BĘ BČ M’ĂÄ wĘ : ’ChĲ
28 Sy’ĂÄ žMrĂxĞ yĲČ rSăĆ ’Ğ MrĆxĄÃ =lJĎ ëŇ ’ăČ : ìŇ JĲĆ rĘ‘ĆBĘ rJ¿Č mĘ nĂ wĘ l’¡Ą GĎ yĂ âl¿ =M’Ă wĘ

hwhyl
‘"t ,V"x Nkw =M’Ă wĘ ’"s v.17 .s"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw yrqw bytk hnĎUĆmĂ ’"sb ,hnĎUĆmĂ rybs v.9

.ot’Ł mĄ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.24 .s"tw



212 ’rqyw 27. 29–34

rk¡ĄŇ UĎ yĂ âl¿ otŔ EĎxĚ’Ğ hŇ dăĄŇ vĘ mĂ C ÉhmĎ hĄ bĘŇ C MdąĎŇ ’Ď mĲĄ olę =rSĆ ’Ğ=lJĎ mĂ hoĎÁhylĲČ
rSÌĆ ’Ğ MrĆxĄę =lJĎ : hoĲĎhylĲČ ’Ch¡ MyS¿Ă dĎŇ qĲĎ =SdĆŇ qĲŁ MrĆxĄě =lJĎ l’ĳĄ GĎ yĂ âlă wĘ 29

‘rČEąĆmĂ ZrĆ’ĎÁ hĎ rWČÄ ‘Ę mČ =lkĎŇ wĘ : tŇ mĲĎ Cy tŇ om¡ hŇ dĳĆŇ jĎ yĂ âlă Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ =NmĂ MrËČxĽ yĲĎ 30

l’ËČ gĘŇ yĂ l’¿Ł GĎ=M’Ă wĘ : hoĲĎhylĲČ SdĆŇ q¡Ł ’Chĳ ho¡ĎhylĲČ Z‘ĄŔ hĎ yrăĂjĘ mĂř ÉZrĆ’ĎÄ hĎ 31

N’Ň YŔŁ wĎ ÉrqĎ BĎ rWąČ ‘Ę mČ =lkĎŇ wĘ : wylĲĎ ‘Ď PŇ ¿ĄsyŁ ot¡Ň ySĂ mĲĂ xĞ orĳWĘ ‘ČUĲČ mĂ Sy’¡Ă 32

âlÌ : hoĲĎhylĲČ SdĆŇ u¡Ł =hŇ yĆhĘ yĲĂ yrĂě yWĂ ‘ĞhĲĎ TbĆŇ èĳĎ hČ tŇ xČ êăČ rb¡ŇŁ ‘ĞyĲČ=rSĆ ’Ğ lJ¿Ł 33

’ChÌ =hŇ yĎhĲĎ wĘ CerĆŔ ymĂ yĘ rmăĄ hĎ =M’Ă wĘ CerĳĆymĂ yĘ âlă wĘ ‘r¡ČlĎ bŇ oT¿ =NyBĲĄ ruËĄbČŇ yĘ
hoËĎhyĘ hŇ CÌĎYĂ rSĆÄ ’Ğ tŇ węŁ YĘ UĂ hČ hŇ QĆ ’ăĄ : l’ĲĄ GĎ yĂ âl¿ SdĆŇ q¡Ł =hŇ yĆhĘ yĲĂ otËŇ rĎCmĲ tĘŇ C 34

: ynĲĎ ysĂ rh¡Č BĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć hŇ S¡Ć mŁ =tŇ ’Ć

G

wyYxw .]K"l +l twmV[ PTn Nmysw ,h‘Vtw MyVmxw tw’m hnwmV ’rqyw rps lkd yqwsp Mwks
hnmV wytwytw’w .rV‘ hVlVw tw’m VVw Pl’ MyrV‘ Mylmw .]+z w"T ’rqyw[ bzh rVbb ‘gnhw
hghy wtrwtbw Nmysw MyrV‘w hVlV ’"n : MyrV‘w hVmx wyrdsw .h‘br’w MyVVw Pl’ My‘bVw
twxwtph Nynm .]’"y +l tyV’rb[ dg ’b Nmysw hrV‘ wytwyVrpw .]+b +’ Mylht[ hlylw Mmwy
Mwd’w xY ydwd Nmysw My‘Vrp My‘Vtw hnmV lkh .My‘br’w VV twmwtshw MyVmhx MytV
Vdx ynVh Vdxh d‘ NwV’rh Vdxl dx’b NkVmh MqwhVm rpsh twnV .]+y +h MyryVh ryV[

.Mymy

The number of the verses of the whole book of Leviticus is 859; and the sign
is PTn (n = 50, T = 9, P = 800; [Exo 30.34]). And its middle point is, And he
that toucheth the flesh of him that hath the issue [Lev 15.7]. And the words are
20613. And its letters are 78064. And its sedarim are 25; other copies (say) 23.
And the sign is, And in his law DOTH HE MEDITATE day and night (y = 10, h
= 5, g = 3, h = 5; [Psa 1.2]). And its parashiyot are 10; and the sign is, A troop
cometh (b = 2, ’ = 1, g = 3, d = 4; [Gen 30.11]). The open sections are 52, and
the closed 46; the total is 98 sections; and the sign is, My beloved is WHITE and
ruddy (Z = 90, x = 8; [Sol 5.10]). The years of the book are from the setting
up of the tabernacle on the first day of the first month unto the second month, a
month of days.

Myqwspw .’z‘ [26:3—27:34] hVrph MV v.34 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"x Nkw yrĂjĘ mĂ C ’"s v.30

‘Vtw Mypl’ tVlV twytw’w .gŁyŁw Pl’ Mylmw .[27:1] ’ylpy yk Vy’ ,[26:3] ytqxb M’ +b Myrdsw .x"‘
’lb Kkr‘=lkw ,[27:8] Zmq KmĎ=M’w ,Pwlx Mny’w Pwlx MwbVxy twlm ytV lb’ ,Pwlx hb Ny’w .bŁ YŁ w tw’m

.[27:25] ’y‘g



rbdmb
’ ždxĎ ’Ć BĘ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ BĘ yn¡ČysĂ rB¿Č dĘŇ mĂ BĘ hŇ SËĆ mŁ =l’Ć hoÌĎhyĘ rBĄÄ dČŇ yĘwČ sŘ1

: rmĲŁ ’Ň lĄ MyĂr¡ČYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ MtËĎŇ ’Ň YĄlĘ tŇ ynĂęèĄ hČ hŇ năĎèĎ BČ ynĂÁèĄ hČ SdĆŇ xÄŁ lČ
2 MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ dăČŇ ‘Ğ=lJĎ ÉS’Ň rŁ =tŇ ’Ć C’ę WĘ
3 hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhnĎSĎ MyrąĂWĘ ‘Ć NBĆÄ mĂ : MtĲĎŇ ŁlGĘř lĘ gĚŇlĘ rk¡ĎŇ zĎ=lJĎ tŇ omŔ SĄ rjăČ sĘ mĂ BĘ

: NrĲŁ hĞ’ĲČ wĘ hŇ ê¿Ď’Č Mt¡ĎŇ ’Ł bĘŇ YĂ lĘ MtËĎŇ ’Ł Cd¿Ň qĘ pĘŇ êĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ ’b¡ĎŇ YĎ ’Y¿Ą yŁ =lJĎ
4 : ’ChĲ wyt¡ĎŇ bŇŁ ’Ğ=tŇ ybĲĄŇ lĘ S’Ň r¿Ł Sy’ËĂ hŇ FĳĆ UČ lČ Sy’¡Ă Sy’¿Ă CyŔhĘ yĲĂ MkăĆŇ êĘ ’Ă wĘ
5 rCY¡ ylĂ ’Ĺ NbĄě C’rĘlĂ MkĳĆŇ êĘ ’Ă Cd¡Ň mĘ ‘Č yĲČ rS¿Ć ’Ğ MySĂŔ nĎ’ĞhĲĎ tŇ omă SĘ ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ

6, 7 NoS¡ xĘ nČ hŇ dĎě ChylĲĂ : yDĲĎSČ yrĲĂř CY=NBĆ l’¡Ą ymĂ lĲĚ SĘ No‘ě mĘ SĂ lĘ : rC’Ĳ ydĄŇ SĘ =NBĆ
8, 9 bŇ ’¡Ď ylĂ ’Ĺ NlĚě CbŇ zĘlĂ : r‘ĲĎCY=NBĆ l’¡Ą nĘ tČŇ nĘ rkĎŔ Vř vĎ yĂÄlĘ : bŇ dĲĎŇ nĎ yUĲĂř ‘Č=NBĆ

10 hŇ èĆě nČmĘ lĂ dŇ Chĳ yUĂ ‘Č=NBĆ ‘m¡Ď SĎ ylĲĂ ’Ĺ MyĂrČě pĘŇ ’Ć lĘ PŇ sĄŔ oy ynăĄbĘŇ lĂ : NŁlĲ xĄ =NBĆ
11, 12 rzĆ‘¡ĆyxĂ ’Ğ NdĎě lĘ : ynĲĂ ‘Ł dĘŇ GĂ =NBĆ Nd¡ĎŇ ybĂŇ ’Ğ NmĂŔ yĎnĘ bĂÄ lĘ : rCYĲř hŇ dĎŇ jĘ =NBĆ l’¡Ą ylĂ mĘ GČ
13, 14 =NBĆ PŇ ¡ĎsyĎřlĘ ’Ć dŇ gĎělĘ : NrĲĎkĘŇ ‘Ď=NBĆ l’¡Ą y‘Ă gĘŇjČ rSĄě ’Ď lĘ : yDĲĎSČ yUĲĂř ‘Č=NBĆ
15, 16 y’¡ĄyWĂ nĘ hŇ dĎŔ ‘ĄhĲĎ y’ă yrř q hŇ QĆ ’Ą ť : NnĲĎ y‘Ą=NBĆ ‘r¡ČyxĂ ’Ğ ylĂŔ êĎpĘŇ nČÄlĘ : l’ĲĄ C‘DĘ

17 tŇ ’Ą ť NrĳŁ hĞ’ĲČ wĘ hŇ S¡Ć mŁ xu¿ČIĂwČ : MhĲĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yp¿ĄŇ lĘ ’Č ySËĄ ’Ň rĎ MtĳĎŇ obŇ ’Ğ tŇ oFă mČ
18 ClyhĂę qĘ hĂ hŇ dĎÁ ‘ĄhĲĎ =lJĎ tŇ ’ĄÄ wĘ : tŇ omĲ SĄ BĘ Cb¡Ň uĘ nĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MySăĂ nĎ’ĞhĲĎ

MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ =l‘Č Cd¿Ň lĘ yĲČtĘŇ IĂřwČ ynĂŔ èĄ hČ SdĆŇ xăŁ lČ ÉdxĎ ’Ć BĘ
19 rSËĆ ’ĞJĲČ : MtĲĎŇ ŁlGĘ lĘ gĚŇlĘ hŇ lĎ ‘Ę m¡Č wĎ hŇ nËĎSĎ Myr¿ĂWĘ ‘Ć NBĆÄ mĂ tŇ omę SĄ rjăČ sĘ mĂ BĘ

: ynĲĎ ysĂ rB¿Č dĘŇ mĂ BĘ Md¡ĄŇ qĘ pĘŇ IĂwČĲ hŇ SĳĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ
20 tŇ ybăĄŇ lĘ Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Mt¿ĎŇ dŇŁ lĘ oêĲ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ rkăŇŁ BĘ ÉNbĄŇ C’rĘ=ynĲĄbĘŇ CyąhĘ IĲĂwČ

ÉhnĎSĎ MyrąĂWĘ ‘Ć NBĆÄ mĂ rkĎę zĎ=lJĎ MtĎŔ ŁlGĘ lĘ gĚŇlĘ ÉtomSĄ rjąČsĘ mĂ BĘ MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ
hl‘mw
Nyrt yDĎS yrĂCY ’"s v.6 .ytbr +g v.2 .b"k qwsp d‘ +’ qwsp +b ‘Vwhyb rpsm hyhw hrTph v.1 .’
tyV’rb Nyy‘ v.8 .Nylm Nyrt bdĎnĎ yUĂ ‘Č ’"s v.7 .d"yd ,b"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx ,g"d ,b"d ,b"dx Nk ,Nylm
yDĎSČ yUĂ ‘Č ’"s v.12 .d"yd ,w"dx ,w"d ,g"d ,b"d ,b"dx ,’"d Nkw Nylm Nyrt rCY=hdĎjĘ ’"s v.10 .x"y +l
’"b ’"n v.18 .yrq y’ĄCrqĘ bytk y’ĄyrĂqĘ v.16 .PsĎ’yĎlĘ ’Ć ’"s v.14 .yrq Nylm Nyrt yDĎSČ cĂ ‘Č bytk

.’y‘g ’lb wdlytĘ IĂwČ n"b ,’y‘gb wdlytĲĘ IĂwČ



214 rbdmb 1. 21–34

My‘ËĂBĎ rĘ’Č wĘ hŇ èÌĎ SĂ NbĳĄŇ C’rĘ hŇ FăĄ mČ lĘ Mh¡Ć ydĄŇ qĲĚjĘ : ’bĲĎŇ YĎ ’Y¿Ą yŁ lJ¡Ł hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ 21

: tŇ o’Ĳ mĄ Sm¿Ą xĞ wĲČ PŇ lĆ ’¡Ć
rjąČsĘ mĂ BĘ wydĎę qĚř jĘ MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Mt¿ĎŇ dŇŁ lĘ oêĲ No‘Ŕ mĘ SĂ ynăĄbĘŇ lĂ 22

’Y¿Ą yŁ lJ¡Ł hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhnĎSĎ MyrąĂWĘ ‘Ć NBĆÄ mĂ rkĎę zĎ=lJĎ MtĎŔ ŁlGĘřlĘ gĚŇlĘ ÉtomSĄ
SŁl¿ SĘ C PŇ lĆ ’¡Ć MyèËĂ mĂ xĞ wĲČ hŇ ‘ÌĎSĘ êĂ No‘ĳmĘ SĂ hŇ FăĄ mČ lĘ Mh¡Ć ydĄŇ qĲĚjĘ : ’bĲĎŇ YĎ 23

: tŇ o’Ĳ mĄ
tŇ omę SĄ rjăČ sĘ mĂ BĘ MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Mt¿ĎŇ dŇŁ lĘ oêĲ dŇ gĎŔ ynăĄbĘŇ lĂ 24

dŇ gĳĎŇ hŇ FăĄ mČ lĘ Mh¡Ć ydĄŇ qĲĚjĘ : ’bĲĎŇ YĎ ’Y¿Ą yŁ lJ¡Ł hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhnĎSĎ MyrąĂWĘ ‘Ć NBĆÄ mĂ 25

: MyèĲĂ mĂ xĞ wĲČ tŇ o’¡ mĄ SS¿Ą wĘ PŇ lĆ ’ĆŔ ÉMy‘Ă BĎ rĘ’Č wĘ hŇ èąĎ mĂ xĞ

tŇ męŁ SĄ rjăČ sĘ mĂ BĘ MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Mt¿ĎŇ dŇŁ lĘ oêĲ hŇ dĎŔ ChyĘ ynăĄbĘŇ lĂ 26

hŇ FăĄ mČ lĘ Mh¡Ć ydĄŇ qĲĚjĘ : ’bĲĎŇ YĎ ’Y¿Ą yŁ lJ¡Ł hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhnĎSĎ MyrąĂWĘ ‘Ć NBĆÄ mĂ 27

: tŇ o’Ĳ mĄ SS¿Ą wĘ PŇ lĆ ’¡Ć My‘ËĂbĘŇ SĂ wĘ hŇ ‘ÌĎBĎ rĘ’Č hŇ dĳĎŇ ChyĘ

tŇ męŁ SĄ rjăČ sĘ mĂ BĘ MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Mt¿ĎŇ dŇŁ lĘ oêĲ rkĎŔ Vř vĎ yĂ ynăĄbĘŇ lĂ 28

hŇ FăĄ mČ lĘ Mh¡Ć ydĄŇ qĲĚjĘ : ’bĲĎŇ YĎ ’Y¿Ą yŁ lJ¡Ł hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhnĎSĎ MyrąĂWĘ ‘Ć NBĆÄ mĂ 29

: tŇ o’Ĳ mĄ ‘B¿Č rĘ’Č wĘ PŇ lĆ ’¡Ć MyèËĂ mĂ xĞ wĲČ hŇ ‘ÌĎBĎ rĘ’Č rkĳĎŇ Vř vĎ yĂ

tŇ męŁ SĄ rjăČ sĘ mĂ BĘ MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Mt¿ĎŇ dŇŁ lĘ oêĲ NlĚŔ CbŇ zĘ ynăĄbĘŇ lĂ 30

hŇ FăĄ mČ lĘ Mh¡Ć ydĄŇ qĲĚjĘ : ’bĲĎŇ YĎ ’Y¿Ą yŁ lJ¡Ł hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhnĎSĎ MyrąĂWĘ ‘Ć NBĆÄ mĂ 31

: tŇ o’Ĳ mĄ ‘B¿Č rĘ’Č wĘ PŇ lĆ ’¡Ć MyèËĂ mĂ xĞ wĲČ hŇ ‘ÌĎbĘŇ SĂ NlĳĚCbŇ zĘ

MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Mt¿ĎŇ dŇŁ lĘ oêĲ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć ynăĄbĘŇ lĂ ÉPsĄ oy ynąĄbĘŇ lĂ 32

: ’bĲĎŇ YĎ ’Y¿Ą yŁ lJ¡Ł hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhnĎSĎ MyrąĂWĘ ‘Ć NBĆÄ mĂ tŇ męŁ SĄ rjăČ sĘ mĂ BĘ
: tŇ o’Ĳ mĄ Sm¿Ą xĞ wĲČ PŇ lĆ ’¡Ć My‘¿ĂBĎ rĘ’Č MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć hŇ FăĄ mČ lĘ Mh¡Ć ydĄŇ qĲĚjĘ 33

tŇ omę SĄ rjăČ sĘ mĂ BĘ MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Mt¿ĎŇ dŇŁ lĘ oêĲ hŇ èĆŔ nČmĘ ynăĄbĘŇ lĂ 34

Nbm
.+wgw ,w"k ,d"k +k qwsp Nyy‘ : s"tw ‘"t ,y"t ,y"k ’"t ,g"d ,b"d Nkw wydĎqĚjĘ tlm N’k Ny’ ’"sb v.22

.x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.29 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.28 .d"ml lkm ’dygn d"ml hgwmb ytbr +l v.22
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35 hŇ FăĄ mČ lĘ Mh¡Ć ydĄŇ qĲĚjĘ : ’bĲĎŇ YĎ ’Y¿Ą yŁ lJ¡Ł hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhnĎSĎ MyrąĂWĘ ‘Ć NBĆÄ mĂ
: MyĂtĲĎŇ ’Ň mĎ C PŇ lĆ ’¡Ć MySËĂ ŁlSĘ C MyĂnÌČSĘ hŇ èĳĆ nČmĘ

36 tŇ męŁ SĄ rjăČ sĘ mĂ BĘ MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Mt¿ĎŇ dŇŁ lĘ oêĲ NmĂŔ yĎnĘ bĂŇ ynăĄbĘŇ lĂ
37 hŇ FăĄ mČ lĘ Mh¡Ć ydĄŇ qĲĚjĘ : ’bĲĎŇ YĎ ’Y¿Ą yŁ lJ¡Ł hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhnĎSĎ MyrąĂWĘ ‘Ć NBĆÄ mĂ

: tŇ o’Ĳ mĄ ‘B¿Č rĘ’Č wĘ PŇ lĆ ’¡Ć MySËĂ ŁlSĘ C hŇ èÌĎ mĂ xĞ NmĳĂ yĎnĘ bĂŇ

38 NBĆÄ mĂ tŇ męŁ SĄ rjăČ sĘ mĂ BĘ MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Mt¿ĎŇ dŇŁ lĘ oêĲ NdĎŔ ynăĄbĘŇ lĂ
39 MyĂnÌČSĘ NdĳĎŇ hŇ FăĄ mČ lĘ Mh¡Ć ydĄŇ qĲĚjĘ : ’bĲĎŇ YĎ ’Y¿Ą yŁ lJ¡Ł hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhnĎSĎ MyrąĂWĘ ‘Ć

: tŇ o’Ĳ mĄ ‘b¿ČŇ SĘ C PŇ lĆ ’¡Ć MyèËĂ SĂ wĘ
40 tŇ męŁ SĄ rjăČ sĘ mĂ BĘ MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Mt¿ĎŇ dŇŁ lĘ oêĲ rSĄŔ ’Ď ynăĄbĘŇ lĂ
41 rSĳĄ ’Ď hŇ FăĄ mČ lĘ Mh¡Ć ydĄŇ qĲĚjĘ : ’bĲĎŇ YĎ ’Y¿Ą yŁ lJ¡Ł hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhnĎSĎ MyrąĂWĘ ‘Ć NBĆÄ mĂ

: tŇ o’Ĳ mĄ Sm¿Ą xĞ wĲČ PŇ lĆ ’¡Ć My‘ËĂBĎ rĘ’Č wĘ dŇ xÌĎ ’Ć
42 tŇ męŁ SĄ rjăČ sĘ mĂ BĘ MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Mt¿ĎŇ dŇŁ lĘ oêĲ ylĂŔ êĎpĘŇ nČ ynăĄBĘř
43 hŇ FăĄ mČ lĘ Mh¡Ć ydĄŇ qĲĚjĘ : ’bĲĎŇ YĎ ’Y¿Ą yŁ lJ¡Ł hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhnĎSĎ MyrąĂWĘ ‘Ć NBĆÄ mĂ

: tŇ o’Ĳ mĄ ‘B¿Č rĘ’Č wĘ PŇ lĆ ’¡Ć MyèËĂ mĂ xĞ wĲČ hŇ SÌĎ ŁlSĘ ylĳĂ êĎpĘŇ nČ

44 Myn¿ĄSĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ y’ăĄyWĂ nĘ C ÉNrŁ hĞ’ĲČ wĘ hŇ SąĆ mŁ dŇ qČÄ jĎ žrSĆ ’Ğ MydĂÃ qĚjĘ hČ hŇ QĆ ’ăĄ
45 =ynĲĄbĘŇ yd¿ĄŇ CqjĘ =lJĎ CyËhĘ IĲĂwČ : CyĲhĎ wyt¡ĎŇ bŇŁ ’Ğ=tŇ ybĲĄŇ lĘ dŇ x¿Ď ’Ć =Sy’ĲĂ Sy’ĳĂ rW¡Ď ‘Ď

’b¡ĎŇ YĎ ’Y¿Ą yŁ =lJĎ hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhnĎSĎ MyrąĂWĘ ‘Ć NBĆÄ mĂ MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ
46 MypĳĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ Łlă SĘ C PŇ lĆ ’¡Ć tŇ o’¿ mĄ =SSĲĄ MydĂŔ qĚjĘ hČ =lJĲĎ ÉCyhĘ IĲĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ
47 Cd¡Ň qĘ jĲĎ tĘŇ hĎ âl¿ MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ hŇ FăĄ mČ lĘ MI¡ĂwĂlĘ hĲČ wĘ : MyèĲĂ mĂ xĞ wĲČ tŇ o’¡ mĄ Sm¿Ą xĞ wĲČ

: MkĲĎŇ otŇ BĘ
48, 49 dŇ qŔŁ pĘŇ tĂŇ âlă ÉywĂlĄ hŇ FąĄ mČ =tŇ ’Ć ëŇ ’ăČ : rmĲŁ ’Ň QĄř hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ

50 dŇ qăĄpĘŇ hČ hŇ êĎÃ ’Č wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ ëŇ ot¡Ň BĘ ’vĳĎ tĂŇ âlă MS¡Ď ’Ň rŁ =tŇ ’Ć wĘ
ůol=rSĆ ’Ğ=lJĎ l‘ăČř wĘ ÈwylĎ JĄ =lJĎ l‘ăČwĘ tŇ dĚÁ ‘ĄhĲĎ NJČÄ SĘ mĂ =l‘Č žMIĂwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć
bŇ yb¿ĂŇ sĎ wĘ ChtĳĚŇ rĘř SĲĎ yĘ Mh¡Ą wĘ wylĎŔ JĄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉNJĎ SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć C’ą WĘ yĂ hŇ UĎ hĄÁ
NkVml
rmŁ ’lĄ ’"s v.48 .hmwts y’drhnl ,hxwtp y’rwsl Nk v.48 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw ynĄbĘ lĂ ’"s v.42

’"s v.50 .g"dw y"k Myrps Nkw hnygn ’lbw Pqm =l‘ČwĘ ’"s v.50 .+y +w twmV Nyy‘ : Vgd ’lb d"mlh
.ChtĚrĞSĲĎ yĘ
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NJĎŔ SĘ UĂ hČ ÉtnŁ xĞbĲČŇ C MIĂŔwĂlĘ hĲČ ÉotŇ ’Ł CdŇ yrąĂoy NJĎę SĘ UĂ hČ ‘ČsăŁ nĘ bĂŇ C : CnĲ xĞ yĲČ NJ¡Ď SĘ UĂ lČ 51

Sy’ÌĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ Cn¡xĎ wĘ : tŇ mĲĎ Cy bŇ r¡ĄuĎ hČ rE¿ĎhČ wĘ MIĳĂwĂlĘ hĲČ ot¡Ň ’Ł Cmyq¿Ă yĎ 52

ÉbybĂŇ sĎ CnąxĞ yĲČ MIĂÂwĂlĘ hĲČ wĘ : MtĲĎŇ ’Ł bĘŇ YĂ lĘ ol¡ gĘŇDĂ=l‘Č Sy’¿Ă wĘ ChnËĄxĞmĲČ =l‘ĲČ 53

ÉCrmĘ SĲĎ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ tŇ d¡ČŇ ‘Ğ=l‘Č PŇ YĆqĆŔ hŇ yăĆhĘ yĲĂ=âlwĘ tŇ dĚŔ ‘ĄhĲĎ NJăČ SĘ mĂ lĘ
lkŇŁ JĘ ţ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ CW¡ ‘ĞIĲČwČĲ : tŇ CdĲŇ ‘ĄhĲĎ NJ¿Č SĘ mĂ tŇ rĆm¡ĆSĘ mĂ =tŇ ’Ć MIĂŔwĂlĘ hĲČ 54

: CWĲ ‘Ď NJ¿Ą hŇ S¡Ć mŁ =tŇ ’Ć hoËĎhyĘ hŇ CÌĎYĂ rSĆÄ ’Ğ
sŘ2 olą gĘŇDĂ=l‘Č Sy’ăĂ : rmĲŁ ’Ň lĄ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =l’ĲĆ wĘ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć hoĎŔhyĘ rBăĄ dČŇ yĘwČ b, 2

dŇ ‘¡Ąom=lhĆ ’ĲŁ lĘ bŇ yb¿ĂŇ sĎ dŇ gĆŇ eĆěmĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ Cn¡xĞ yĲČ MtĎŔ bŇŁ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ ÉttŇŁ ’Ł bĘŇ
MtĳĎŇ ’Ł bĘŇ YĂ lĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ hŇ n¿ĄxĞmĲČ lgĆŇDËĆ hŇ xĎ rĎŔ zĘmĂ hŇ mĎ dĘŇ qăĄ ÉMynĂ xŁ hĲČ wĘ : CnĲ xĞ yĲČ 3

MhĳĆ ydĄŇ qĲĚpĘŇ C o’¡ bĎŇ YĘ C : bŇ dĲĎŇ nĎ yUĲĂř ‘Č=NBĆ NoS¡ xĘ nČ hŇ dĎŔ ChyĘ ynăĄbĘŇ lĂ É’yWĂ nĎ wĘ 4

rkĳĎŇ Vř vĎ yĂ hŇ FăĄ mČ wyl¡Ď ‘Ď Myn¿ĂxŁ hĲČ wĘ : tŇ o’Ĳ mĄ SS¿Ą wĘ PŇ lĆ ’¡Ć My‘ËĂbĘŇ SĂ wĘ hŇ ‘ÌĎBĎ rĘ’Č 5

hŇ ‘ÌĎBĎ rĘ’Č wydĳĎŇ qĚpĘŇ C o’¡ bĎŇ YĘ C : r‘ĲĎCY=NBĆ l’¡Ą nĘ tČŇ nĘ rkĎŔ Vř vĎ yĂ ynăĄbĘŇ lĂ É’yWĂ nĎ wĘ 6

NlĚŔ CbŇ zĘ ynăĄbĘŇ lĂ É’yWĂ nĎ wĘ NlĳĚCbŇ zĘ hŇ F¡Ą mČř : tŇ o’Ĳ mĄ ‘B¿Č rĘ’Č wĘ PŇ lĆ ’¡Ć MyèËĂ mĂ xĞ wĲČ 7

‘B¿Č rĘ’Č wĘ PŇ lĆ ’¡Ć MyèËĂ mĂ xĞ wĲČ hŇ ‘ÌĎbĘŇ SĂ wydĳĎŇ qĚpĘŇ C o’¡ bĎŇ YĘ C : NŁlĲ xĄ =NBĆ bŇ ’¡Ď ylĂ ’Ĺ 8

PŇ lĆ ’ËĆ Myn¿ĂmŁ SĘ C PŇ lĆ ’ĆÁ tŇ ’ČÄ mĘ hŇ dĎę ChyĘ hŇ năĄxĞmĲČ lĘ MydĂÂqĚjĘ hČ =lJĲĎ : tŇ o’Ĳ mĄ 9

: C‘iĲĎ yĂ hŇ n¡ĎSŁ ’Ň rĲĂ MtĳĎŇ ’Ł bĘŇ YĂ lĘ tŇ o’¡ mĄ =‘BĲČ rĘ’Č wĘ Myp¿ĂŇ lĎ ’Ğ=tŇ SĆ SĲĄ wĘ
NbĄŔ C’rĘ ynăĄbĘŇ lĂ É’yWĂ nĎ wĘ MtĳĎŇ ’Ł bĘŇ YĂ lĘ hŇ nĎm¡Ď yêĄ NbËĄŇ C’rĘ hŇ nÌĄxĞmĲČ lgĆŇDăĆ 10

PŇ lĆ ’¡Ć My‘ËĂBĎ rĘ’Č wĘ hŇ èÌĎ SĂ wydĳĎŇ qĚpĘŇ C o’¡ bĎŇ YĘ C : rC’Ĳ ydĄŇ SĘ =NBĆ rCY¡ ylĂ ’Ĺ 11

No‘Ŕ mĘ SĂ ynăĄbĘŇ lĂ É’yWĂ nĎ wĘ No‘ĳmĘ SĂ hŇ FăĄ mČ wyl¡Ď ‘Ď Mn¿Ă oxř hĲČ wĘ : tŇ o’Ĳ mĄ Sm¿Ą xĞ wĲČ 12

PŇ lĆ ’¡Ć MyèËĂ mĂ xĞ wĲČ hŇ ‘ÌĎSĘ êĂ MhĳĆ ydĄŇ qĲĚpĘŇ C o’¡ bĎŇ YĘ C : yDĲĎSČ yr¿Ăř CY=NBĆ l’¡Ą ymĂ lĲĚ SĘ 13

: l’ĲĄ C‘rĘř =NBĆ PŇ ¡ĎsyĎlĘ ’Ć dŇ gĎŔ ynăĄbĘŇ lĂ É’yWĂ nĎ wĘ dŇ GĳĎ hŇ F¡Ą mČ Cř : tŇ o’Ĳ mĄ SŁl¿ SĘ C 14

: MyèĲĂ mĂ xĞ wĲČ tŇ o’¡ mĄ SS¿Ą wĘ PŇ lĆ ’ĆŔ ÉMy‘Ă BĎ rĘ’Č wĘ hŇ èąĎ mĂ xĞ MhĳĆ ydĄŇ qĲĚpĘŇ C o’¡ bĎŇ YĘ C 15

PŇ lĆ ’ËĆ Myè¿Ă mĂ xĞ wĲČ dŇ xĎÄ ’Ć wĘ PŇ lĆ ’ĆÁ tŇ ’ČÄ mĘ NbĄę C’rĘ hŇ năĄxĞmĲČ lĘ MydĂÂqĚjĘ hČ =lJĲĎ 16

: C‘iĲĎ yĂ MI¡ĂnĂ SĘ C MtĳĎŇ ’Ł bĘŇ YĂ lĘ Myè¡Ă mĂ xĞ wĲČ tŇ o’¿ mĄ =‘BĲČ rĘ’Č wĘ
ÉCnxĞ yĲČ rSąĆ ’ĞJĲČ tŇ nĳŁ xĞUĲČ hČ Ĳ ëŇ otăŇ BĘ MI¡ĂwĂlĘ hĲČ hŇ n¿ĄxĞmĲČ dŇ ‘ËĄom=lhĆ ’ĲŁ ‘sÌČ nĎ wĘ 17

hŇ n¿ĄxĞmĲČ lgĆŇDăĆ : MhĲĆ ylĄ gĘŇdĂŇ lĘ od¡Ň yĎ=l‘Č Sy’¿Ă C‘iĎŔ yĂ NJăĄ 18

Myrp’
.x"y +l tyV’rb Nyy‘ : rkĎ VĎ WĘ yĂ n"b ,’"b Nk v.5 .+z +’ ly‘l Nyy‘ : Nylm Nyrt bdĎnĎ yUĂ ‘Č ’"s v.3 .b
’"s v.12 .b"dw ’"d Nkw rsx MynĂxŁ hČ wĘ ’"s v.12 .T"k ,b"k ,d"y qwsp Nyy‘ : V"x Nkw hFĄmČ C ’"s v.7

y"t ,y"k ’"t ,V"x ,b"d Nkw l’ĄC‘DĘ ’"s v.14 .hFĄmČ wĘ l"sb v.14 .+w +’ ly‘l Nyy‘ : Nylm Nyrt yDĎSČ yrĂCY
.r"tw y"k
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=NBĆ ‘m¡Ď SĎ ylĲĂ ’Ĺ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć ynăĄbĘŇ lĂ É’yWĂ nĎ wĘ hŇ UĎ yĳĎ Mt¡ĎŇ ’Ł bĘŇ YĂ lĘ MyĂrËČpĘŇ ’Ć
19, 20 wyl¡Ď ‘Ď wĘ : tŇ o’Ĳ mĄ Sm¿Ą xĞ wĲČ PŇ lĆ ’¡Ć My‘¿ĂBĎ rĘ’Č MhĳĆ ydĄŇ qĲĚpĘŇ C o’¡ bĎŇ YĘ C : dŇ ChĲ yUĂ ‘Č

21 o’¡ bĎŇ YĘ C : rCYĲř hŇ dĎŇ jĘ =NBĆ l’¡Ą ylĂ mĘ GČ hŇ èĆŔ nČmĘ ynăĄbĘŇ lĂ É’yWĂ nĎ wĘ hŇ èĳĆ nČmĘ hŇ FăĄ mČ
22 É’yWĂ nĎ wĘ NmĳĂ yĎnĘ BĂ hŇ F¡Ą mČ C : MyĂtĲĎŇ ’Ň mĎ C PŇ lĆ ’¡Ć MySËĂ ŁlSĘ C MyĂnÌČSĘ MhĳĆ ydĄŇ qĲĚpĘŇ C
23 MySËĂ ŁlSĘ C hŇ èÌĎ mĂ xĞ MhĳĆ ydĄŇ qĲĚpĘŇ C o’¡ bĎŇ YĘ C : ynĲĂ ‘Ł dĘŇ GĂ =NBĆ Nd¡ĎŇ ybĂŇ ’Ğ NmĂŔ yĎnĘ bĂŇ ynăĄbĘŇ lĂ
24 PŇ lĆ ’ËĆ tŇ ’¿Č mĘ MyĂrČę pĘŇ ’Ć hŇ năĄxĞmĲČ lĘ MydĂÂqĚjĘ hČ =lJĲĎ : tŇ o’Ĳ mĄ ‘B¿Č rĘ’Č wĘ PŇ lĆ ’¡Ć

: C‘iĲĎ yĂ MyS¡Ă lĂ SĘ C MtĳĎŇ ’Ł bĘŇ YĂ lĘ hŇ ’¡Ď mĄ C Myp¿ĂŇ lĎ ’Ğ=tŇ nČmĲŁ SĘ C
25 rzĆ‘¡ĆyxĂ ’Ğ NdĎŔ ynăĄbĘŇ lĂ É’yWĂ nĎ wĘ MtĳĎŇ ’Ł bĘŇ YĂ lĘ hŇ nĎp¡ŇŁ YĎ NdËĎŇ hŇ n¿ĄxĞmĲČ lgĆŇDăĆ
26 : tŇ o’Ĳ mĄ ‘b¿ČŇ SĘ C PŇ lĆ ’¡Ć MyèËĂ SĂ wĘ MyĂnÌČSĘ MhĳĆ ydĄŇ qĲĚpĘŇ C o’¡ bĎŇ YĘ C : yDĲĎSČ yUĲĂř ‘Č=NBĆ
27 : NrĲĎkĘŇ ‘Ď=NBĆ l’¡Ą y‘Ă gĘŇjČ rSĄŔ ’Ď ynăĄbĘŇ lĂ É’yWĂ nĎ wĘ rSĳĄ ’Ď hŇ FăĄ mČ wyl¡Ď ‘Ď Myn¿ĂxŁ hĲČ wĘ

28, 29 hŇ F¡Ą mČ C : tŇ o’Ĳ mĄ Sm¿Ą xĞ wĲČ PŇ lĆ ’¡Ć My‘ËĂBĎ rĘ’Č wĘ dŇ xÌĎ ’Ć MhĳĆ ydĄŇ qĲĚpĘŇ C o’¡ bĎŇ YĘ C
30 MhĳĆ ydĄŇ qĲĚpĘŇ C o’¡ bĎŇ YĘ C : NnĲĎ y‘Ą=NBĆ ‘r¡ČyxĂ ’Ğ ylĂŔ êĎpĘŇ nČ ynăĄbĘŇ lĂ É’yWĂ nĎ wĘ ylĳĂ êĎpĘŇ nČ
31 NdĎŔ hŇ nĄxĞmăČ lĘ ÉMydĂŇ qĚjĘ hČ =lJĲĎ : tŇ o’Ĳ mĄ ‘B¿Č rĘ’Č wĘ PŇ lĆ ’¡Ć MyèËĂ mĂ xĞ wĲČ hŇ SÌĎ ŁlSĘ

C‘¡sĘ yĂ hŇ n¿ĎrŁ xĞ’ĲČ lĎ tŇ o’ĳ mĄ SSăĄ wĘ PŇ lĆ ’¡Ć MyèËĂ mĂ xĞ wĲČ hŇ ‘ÌĎbĘŇ SĂ wĘ PŇ lĆ ’Ćę tŇ ’ăČ mĘ
: MhĲĆ ylĄ gĘŇdĂŇ lĘ

32 ÉtnŁ xĞUĲČ hČ Ĳ ydąĄŇ CqjĘ =lJĎ MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ yd¿ĄŇ CqjĘ hŇ QĆ ’ËĄ
tŇ o’¡ mĄ Sm¿Ą xĞ wĲČ MypĂŔ lĎ ’Ğ tŇ SĆ Łlă SĘ C ÉPlĆ ’ĆÄ tŇ o’¿ mĄ =SSĲĄ MtĎŔ ’Ł bĘŇ YĂ lĘ

33 hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ëŇ ot¡Ň BĘ CdŔ qĘ jĲĎ tĘŇ hĎ âlă MIĂŔwĂlĘ hČÄ wĘ : MyèĲĂ mĂ xĞ wĲČ
34 hoĎÁhyĘ hŇ CĎÄYĂ =rSĆ ’Ğ lkŇŁ JĘ ţ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ CW¡ ‘ĞIĲČwČĲ : hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ

tŇ yB¿Ą =l‘Č wyt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Sy’¿Ă C‘sĎŔ nĎ NkăĄŇ wĘ ÉMhĆ ylĄ gĘŇdĂŇ lĘ CnąxĎ ÍNJĲĄ hŇ SĆę mŁ =tŇ ’Ć
: wytĲĎŇ bŇŁ ’Ğ

g rh¿Č BĘ hŇ S¡Ć mŁ =tŇ ’Ć hoËĎhyĘ rBÌĆDĂ MoyęBĘ hŇ SĳĆ mŁ C Nr¡Ł hĞ’ĲČ tŇ d¿ŇŁ lĘ oêĲ hŇ QĆ ’ËĄ wĘ sŘ3

2 rz¡Ď‘ĎlĘ ’Ć ’Chě ybĂŇ ’Ğ wĲČ bŇ dĳĎŇ nĎ ű rkăŇŁ BĘ hČ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =ynĲĄBĘ tŇ om¿ SĘ hŇ QĆ ’ËĄ wĘ : ynĲĎ ysĂ
3 ’Q¿Ą mĂ =rSĆ ’Ğ MyxĳĂ SĚ UĘ hČ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ NrŔŁ hĞ’ĲČ ynăĄBĘ ÉtomSĘ hŇ QĆř’Ąę : rmĲĎ tĎŇ y’ĲĂ wĘ
4 hŇ rĎÁ zĎ S’ĄÄ žMbĎŇ rĂqĘ hČ BĲĘ hoĎÃhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ’ř Chă ybĂŇ ’Ğ wĲČ bŇ dăĎŇ nĎ tŇ mĎ IăĎwČ : NhĲĄ kČŇ lĘ Md¡ĎŇ yĎ

ÉrzĎ‘ĎlĘ ’Ć NhąĄ kČŇ yĘwČ MhĳĆ lĎ CyăhĎ =âlĲ Myn¡ĂbĎŇ C ynČŔ ysĂ rBăČ dĘŇ mĂ BĘ ÉhoĎhyĘ ynąĄpĘŇ lĂ
rmty’w
’"b ’"n v.34 .yrq Nylm Nyrt yDĎSČ yUĂ ‘Č ’"s v.25 .+y +’ ly‘l Nyy‘ : Nylm Nyrt rCY hdĲjĘ ’"s v.20

.s"tw y"k ’"t ,y"k V"x ,g"dx Nkw hQĆ’ĄwĘ ’"s v.3 .g .wnąx NJăĄ n"b ,wnąx=NJĲĄ ’"b w’ ,wnąx=NJĲĄ n"b ,wnąx NJăĄ
.qsp ű ’whyb’w ’"s v.4
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: MhĲĆ ybĂŇ ’Ğ Nr¿Ł hĞ’ĲČ yn¡ĄjĘ =l‘Č rmĎŔ tĎŇ y’ăĂ wĘ
êăĎ dĘŇ mČ ‘ĞhĲČ wĘ ywĂŔlĄ hŇ FăĄ mČ =tŇ ’Ć ÉbrĄqĘ hČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 5, 6

oêę rĘmČ SĘ mĂ =tŇ ’Ć CrămĘ SĲĎ wĘ : otĲŇ ’Ł Ct¡Ň rĘSĲĄ wĘ NhĳĄ JŁ hČ NrăŁ hĞ’ĲČ yn¡ĄpĘŇ lĂ otŔ ’Ł 7

tŇ d¿ČŇ bŇŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć dŇ b¡ŇŁ ‘ĞlĲČ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ yn¡ĄpĘŇ lĂ hŇ dĎŔ ‘ĄhăĎ =lJĎ ÉtrĆmĆÄ SĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ
ynăĄBĘ tŇ rĆm¡ĆSĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ ÉylĄ JĘ =lJĎ =tŇ ’ĲĆ Crę mĘ SĲĎ wĘ : NJĲĎ SĘ UĂ hČ 8

Nr¡Ł hĞ’ĲČ lĘ MIĂŔwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć ÉhêĎtČŇ nĲĎ wĘ : NJĲĎ SĘ UĂ hČ tŇ d¿ČŇ bŇŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć dŇ b¡ŇŁ ‘ĞlĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ 9

NrąŁ hĞ’ĲČ =tŇ ’Ć wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ tŇ ’¡Ą mĄ olŔ ÉhUĎ hĄÄ Mn¿Ă CtŇ nĘ MnĂÄ CtŇ nĘ wynĳĎbĎŇ lĘ C 10

: tŇ mĲĎ Cy bŇ r¡ĄuĎ hČ rE¿ĎhČ wĘ MtĳĎŇ eĎhĚ JĘ =tŇ ’Ć Cr¡mĘ SĲĎ wĘ dŇ qŔŁ pĘŇ êĂ ÉwynĎBĎ =tŇ ’Ć wĘ

MIĂęwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć yêĂ xĘ qăČlĎ hŇ eÌĄhĂ ynĂÂ’Ğ wĲČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 11, 12

l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ mĂř MxĆ r¡Ć rTĆ j¿Ć rokËŇ BĘ =lJĎ tŇ xČ êÌČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉëoêmĂ
ZrĆ’ăĆBĘ rokÁ BĘ =lkĎŇ ytĂÄ JŁ hČ žMoyBĘ ůrokŇ BĘ =lJĎ ÈylĂ yJăĂ : MIĲĂwĂlĘ hĲČ yl¡Ă Cyh¿Ď wĘ 13

yl¿Ă hŇ mĳĎ hĄ BĘ =dŇ ‘Č Md¡ĎŇ ’Ď mĲĄ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ ÉrokŇ BĘ =lkĎŇ yląĂ yêĂ SĘ DČÄ qĘ hĂ MyĂrČę YĘ mĂ
: hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ Cy¡hĘ yĲĂ

ywĂŔlĄ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć ÉdqŁ jĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ yn¡ČysĂ rB¿Č dĘŇ mĂ BĘ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rBąĄdČŇ yĘwČ 14, 15

: MdĲĄŇ qĘ pĘŇ êĂ hŇ lĎ ‘Ę m¡Č wĎ SdĆŇ x¿Ł =NBĆ mĂ rkËĎŇ zĎ=lJĎ MtĳĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Mt¡ĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ yb¿ĄŇ lĘ
hŇ QĆ ’¿Ą =CyhĘ IĲĂwČ : hŇ CĲĎYĚ rS¡Ć ’ĞJĲČ hoĳĎhyĘ yjăĂ =l‘Č hŇ S¡Ć mŁ MtËĎŇ ’Ł dŇ q¿Ł pĘŇ IĂwČ 16, 17

NoS¡ rĘgĲĄŇ=ynĄBĲĘ tŇ om¿ SĘ hŇ QĆ ’ËĄ wĘ : yrĲĂrĎmĘ C tŇ h¡Ď qĘř C NoSě rĘGĲĄ MtĳĎŇ mŁ SĘ BĂ yw¡ĂlĄ =ynĲĄbĘŇ 18

rhĎŔ YĘ yĂwĘ MrăĎmĘ ‘Č MtĳĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ tŇ h¡Ď qĘř yn¿ĄbĘŇ C : y‘ĲĂmĘ SĂ wĘ yn¡ĂbĘŇ lĂ MtĳĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ 19

hŇ QĆ ’¿Ą ySĳĂ CmC ylăĂ xĘ mČ Mt¡ĎŇ xŁ jĘř SĘ mĂ lĘ yrËĂrĎmĘ ynÌĄbĘŇ C : l’ĲĄ yEĂ‘ĚwĘ Nor¡bĘŇ xĆř 20

ynĂŔ bĘŇ QĂ hČ ÉtxČ jČÄ SĘ mĂ NoSŔ rĘgăĄŇlĘ : MtĲĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ yb¿ĄŇ lĘ yw¡ĂQĄ hČ tŇ x¿Ł jĘ SĘ mĂ MhËĄ 21

ÉMhĆ ydĄŇ qĲĚjĘ : yeĲĂ SĚ rĘGĲĄhČ tŇ x¡Ł jĘ SĘ mĂ MhĄŔ hŇ QĆ ’ăĄ y‘ĳĂmĘ èĂ hČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ C 22

Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ MhĆŔ ydĄŇ qăĚjĘ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ wĎ SdĆŇ x¡Ł =NBĆ mĂ rkĎŔ zĎ=lJĎ rjăČ sĘ mĂ BĘ
: hŇ UĎ yĲĎ Cn¡xĞ yĲČ NJËĎ SĘ UĂ hČ yrÌĄxĞ’ĲČ yeĳĂSĚ rĘGĲĄhČ tŇ x¡Ł jĘ SĘ mĂ : tŇ o’Ĳ mĄ Sm¿Ą xĞ wĲČ 23

=ynĄBĘ tŇ rĆmąĆSĘ mĂ C : l’ĲĄ lĎ =NBĆ PŇ ¡ĎsyĎlĘ ’Ć yeĳĂSĚ rĘGĲĄlČ bŇ ’¡Ď =tŇ ybĲĄŇ ’yW¿Ă nĘ C 24, 25

NwVrg
,b"dx ,’"d ,y"k Myrps bwrb dbl ’wVb Nk v.17 .h"m qwsp Nyy‘ : y"k ’"tw V"x Nkw ynĄbĘ BĂ ’"s v.12

dbl ’wVb Nk v.19 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx ,’"yd ,w"d ,h"dx ,d"dx Nkw Zmq PTx thĎqĽ wxyryb ,g"dw b"d
d"yd ,b"yd ,w"dx ,’"yd ,w"d ,h"dx ,d"dx Nkw Zmq PTx thĎqĽ wxyryb ,g"dw b"d ,b"dx ,’"d ,y"k Myrps bwrb

.MtĎxŁ jĘ SĘ mĂ lĘ N’k Ny’ y"k Myrps tYqmb v.20 .d"dx Nkw NorbĘ xĆwĘ ’"s v.19 .w"Tdw
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lhĆ ’¿Ł xtČŇ j¡Ć ëŇ sČě mĎ C ChsĄě kĘŇ mĂř lhĆ ’ĳŁ hĎ wĘ NJ¡Ď SĘ UĂ hČ dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ BĘ ÉNoSrĘgĲĄŇ
26 NJËĎ SĘ UĂ hČ =l‘Č rSÌĆ ’Ğ rYĄŔ xĎ hĲĆ xtČŇ jăĆ ÉësČ mĎ =tŇ ’Ć wĘ rYĄę xĎ hĲĆ y‘ăĄlĘ qČ wĘ : dŇ ‘ĲĄom

: otĲŇ dĎŇ bĲŇŁ ‘Ğ lk¡ŇŁ lĘ wyrĎŔ tĎŇ ymĲĄ Ét’Ą wĘ bŇ ybĳĂŇ sĎ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =l‘Č wĘ
27 ÉtxČ jČÄ SĘ mĂ C yrĂŔ hĎ YĘ IĂhČ tŇ xČ jăČ SĘ mĂ C ÉymĂ rĎmĘ ‘ČhĲĎ tŇ xČ jąČ SĘ mĂ tŇ hĎę qĘ lĂ wĘ

: ytĲĂŇ hĎ uĘř hČ tŇ x¿Ł jĘ SĘ mĂ Mh¡Ą hŇ QĆ ’¿Ą ylĳĂ ’Ą yEĲĂ‘Ďř hĲĎ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ C ynĂŔ rŁ bĘŇ xĆ hČ
28 tŇ o’Ŕ mĄ SSăĄ wĘ ÉMypĂŇ lĎ ’Ğ tŇ nąČmŁ SĘ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ wĎ SdĆŇ x¡Ł =NBĆ mĂ rkĎŔ zĎ=lJĎ ÉrjČ sĘ mĂ BĘ
29 ëŇ rĆy¿Ć l‘ËČ CnĳxĞ yĲČ tŇ h¡Ď qĘř =ynĲĄBĘ tŇ x¿Ł jĘ SĘ mĂ : SdĆŇ uĲŁ hČ tŇ rĆm¿ĆSĘ mĂ yr¡ĄmĘ SĲŁ
30 Np¡ĎŇ YĎ ylĲĂ ’Ć ytĳĂŇ hĎ uĘř hČ tŇ xăŁ jĘ SĘ mĂ lĘ bŇ ’¡Ď =tŇ ybĲĄŇ ’yW¿Ă nĘ C : hŇ nĎmĲĎ yêĄ NJ¡Ď SĘ UĂ hČ
31 ylăĄ kĘŇ C tŇ xŔŁ BĘ zĘUĂ hĲČ wĘ hŇ răĎnŁ UĘ hČ wĘ ÉNxĎ lĘ èĚ hČ wĘ NrąŁ ’Ď hĲĎ MêĎę rĘmČ SĘ mĂ C : l’ĲĄ yEĂ‘Ě=NBĆ
32 y’ăĄyWĂ nĘ É’yWĂ nĘ C : otĲŇ dĎŇ bĲŇŁ ‘Ğ lk¡ŇŁ wĘ ëŇ sĎŔ UĎ hČÄ wĘ MhĳĆ BĎ Ct¡Ň rĘSĲĎ yĘ rS¿Ć ’Ğ SdĆŇ uŔŁ hČ

: SdĆŇ uĲŁ hČ tŇ rĆm¿ĆSĘ mĂ yr¡ĄmĘ SĲŁ tŇ DČě qĚjĘ NhĳĄ JŁ hČ NrăŁ hĞ’ĲČ =NBĆ rz¡Ď‘ĎlĘ ’Ć ywĂŔQĄ hČ
33 tŇ x¿Ł jĘ SĘ mĂ Mh¡Ą hŇ QĆ ’¿Ą ySĳĂ CUhČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ C ylĂŔ xĘ UČ hČ ÉtxČ jČÄ SĘ mĂ yrĂě rĎmĘ lĂ
34 tŇ SĆ S¿Ą hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ wĎ SdĆŇ x¡Ł =NBĆ mĂ rkĎŔ zĎ=lJĎ rjăČ sĘ mĂ BĘ ÉMhĆ ydĄŇ qĲĚpĘŇ C : yrĲĂrĎmĘ
35 l’¡Ą yrĂCYĲ yrĂŔ rĎmĘ tŇ xăŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Éb’Ď =tŇ ybĲĄŇ ’yWąĂ nĘ C : MyĂtĲĎŇ ’Ň mĎ C Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ
36 ÈtrĆmĆ SĘ mĂ tŇ DăČqĚpĘŇ C : hŇ nĎpĲŇŁ YĎ Cn¡xĞ yĲČ NJËĎ SĘ UĂ hČ ëŇ rĆyÌĆ l‘ăČ lyĂxĳĎybĂŇ ’Ğ=NBĆ

wylĎŔ JĄ =lkĎÄ wĘ wynĳĎdĎŇ ’Ğ wĲČ wydăĎŇ UĚ ‘Č wĘ wyx¡Ď yrĂbĘŇ C NJĎŔ SĘ UĂ hČ ÉySĄ rĘqČ ůyrĂrĎmĘ ynăĄBĘ
37 : MhĲĆ yrĄtĘŇ ymĲĄ C Mt¡ĎŇ dŇŁ tĲĄŇ ywĂ MhĳĆ ynĄdĘŇ ’Č wĘ bŇ yb¡ĂŇ sĎ rYËĄxĎ hĲĆ ydÌĄŇ UĚ ‘Č wĘ : otĲŇ dĎŇ bĲŇŁ ‘Ğ lk¡ŇŁ wĘ
38 ű hŇ SăĆ mŁ hŇ xĎ rĎÁ zĘmĂ ű dŇ ‘ĄÄ om=lhĆ ’ĲŁ žynĄpĘŇ lĂ hŇ mĎ dĘŇ qăĄ NJĎÃ SĘ UĂ hČ ynăĄpĘŇ lĂ MynăĂxŁ hĲČ wĘ

l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ tŇ rĆm¡ĆSĘ mĂ lĘ SDĎŔ qĘ UĂ hČ tŇ rĆmăĆSĘ mĂ ÉMyrĂmĘ SĲŁ wynĎębĎŇ C NrăŁ hĞ’ĲČ wĘř
39 NŁ rËŁŁ śhĞŁ ’ĲČŁ wĘŁ hŇ SÌĆ mŁ dŇ qČÄ jĎ žrSĆ ’Ğ MIĂÁwĂlĘ hĲČ ydĄÄ CqjĘ =lJĎ : tŇ mĲĎ Cy bŇ r¡ĄuĎ hČ rE¿ĎhČ wĘ

MyĂn¿ČSĘ hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ SdĆŇ xăŁ =NBĆ mĂ ÉrkĎŇ zĎ=lJĎ MtĳĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ ho¡ĎhyĘ yj¿Ă =l‘Č
40 =lJĎ dŇ qÄŁ jĘ hŇ SĆę mŁ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : PŇ lĆ ’ĲĎ Myr¡ĂWĘ ‘ĆwĘ

rj¿Č sĘ mĂ tŇ ’¡Ą ’WĎě wĘ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ wĎ SdĆŇ x¡Ł =NBĆ mĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ lĂ ÉrkĎŇ zĎ rkąŇŁ BĘ
41 rk¡ŇŁ BĘ =lJĎ tŇ xČ ê¿Č hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ ÉylĂ MI¿ĂwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć ÉêĎxĘ qČ lĲĎ wĘ : MtĲĎŇ mŁ SĘ

yn¿ĄBĘ tŇ m¡Č hĹbĲĆŇ BĘ rokŔ BĘ =lJĎ tŇ xČ êăČ MIĂŔwĂlĘ hĲČ tŇ măČ hĹBĲĆ Ét’Ą wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ BĂ
42 rok¡Ň BĘ =lJĎ =tŇ ’ĲĆ otĳŇ ’Ł ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ hŇ SĆŔ mŁ dŇ qăŁ pĘŇ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ

ynbb
.xtp ylĂ ’ĄyEĂ‘ČhĎ yqwbnzbw yllhb v.27 .r"tw s"t ,‘"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw ChsĄkĘ mĂ C ’"s v.25

.V"xw b"d Nkw NrŁ hĞ’Č ’"s v.38 .ythuĽh wxyryb v.30 .thĎqĽ wxyryb v.29 .ythuĽhČ wxyryb v.27

.NrŁ hĞ’Č wĘ N’k Ny’ s"tbw V"xb ,y"k Myrps tYqbw ,NŁrŁ hŁ ’Ł wŁ l‘ dqn v.39
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=NBĆ mĂ tŇ omË SĄ rj¿Č sĘ mĂ BĘ rkĎÁ zĎ rokÄ BĘ =lkĎŇ žyhĂ yĘwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ BĂ 43

My‘¡ĂbĘŇ SĂ wĘ hŇ S¿Ď ŁlSĘ PŇ lĆ ’ĆŔ ÉMyrĂWĘ ‘ĆwĘ MyĂnąČSĘ MhĳĆ ydĄŇ qĲĚpĘŇ lĂ hŇ lĎ ‘Ę m¡Č wĎ SdĆŇ x¿Ł
: MyĂtĲĎŇ ’Ň mĎ C

ÉrokŇ BĘ =lJĎ tŇ xČ êąČ MIĂęwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć xqăČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 44, 45

MI¡ĂwĂlĘ hĲČ yl¿Ă =CyhĲĎ wĘ MêĳĎmĘ hĆ BĘ tŇ xČ êăČ MI¡ĂwĂlĘ hĲČ tŇ m¿Č hĹBĲĆ =tŇ ’Ć wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ BĂ
ÉMypĂŇ dĘŇ ‘ĲŁ hĎ MyĂtĳĎŇ ’Ň UĎ hČ wĘ My‘¡ĂbĘŇ èĂ hČ wĘ hŇ SĎŔ ŁlèĘ hČ yyăĄCdŇ jĘ Ét’Ą wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ 46

Myl¡Ă qĎ SĘ tŇ SĆ mËĄ xĞ tŇ SĆ mÌĄ xĞ êĎę xĘ qČ lĲĎ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ rok¡Ň BĘ mĂ MIĂŔwĂlĘ hĲČ =l‘Č 47

hŇ êăĎtČŇ nĲĎ wĘ : lqĆèĲĎ hČ hŇ r¡ĎGĄ Myr¿ĂWĘ ‘Ć xuĎŔ êĂ ÉSdĆŇ uÄŁ hČ lqĆSąĆ BĘ tŇ lĆ GĳŁ lĘ GĚlČ 48

tŇ ’¡Ą hŇ SĆŔ mŁ xuăČIĂwČ : MhĲĆ BĎ Myp¡ĂŇ dĘŇ ‘ĲŁ hĎ yyĄěCdŇ jĘ wynĳĎbĎŇ lĘ C Nr¡Ł hĞ’ĲČ lĘ PŇ sĆ JĆŔ hČ 49

yn¿ĄBĘ rokËŇ BĘ tŇ ’Ąę mĄ : MIĲĂwĂlĘ hĲČ yy¿ĄCdŇ jĘ l‘¡Č MypĂŔ dĘŇ ‘ăŁ hĎ Ét’Ą mĄ MoyĳdĘŇ jĂ hČ PŇ sĆ JăĆ 50

PŇ lĆ ’¡Ć wĎ tŇ o’Ë mĄ SŁl¿ SĘ C MyèĂÁ SĂ wĘ hŇ èĎÄ mĂ xĞ PŇ sĆ JĳĎ hČ =tŇ ’Ć xqăČlĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ
wyn¡ĎbĎŇ lĘ C Nr¿Ł hĞ’ĲČ lĘ MyËdř ph PŇ sĆ JÌĆ =tŇ ’Ć hŇ SĆÁ mŁ NêĄÄ IĂwČ : SdĆŇ uĲŁ hČ lqĆS¿Ć BĘ 51

: hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ hoĳĎhyĘ yjăĂ =l‘Č
ÉS’Ň rŁ =tŇ ’Ć ’ŁWę nĎ : rmĲŁ ’Ň lĄ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =l’ĲĆ wĘ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć hoĎŔhyĘ rBăĄ dČŇ yĘwČ d, 2

NBĆÄ mĂ : MtĲĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ yb¿ĄŇ lĘ Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ ywĳĂlĄ ynăĄBĘ ëŇ oê¡mĂ tŇ hĎŔ qĘ ynăĄBĘ 3

’bĎŔ ~Ď lČ É’BĎ =lJĎ hŇ nĳĎSĎ MyèăĂ mĂ xĞ=NBĆ dŇ ‘¡ČwĘ hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhnĎSĎ MySąĂ ŁlSĘ
lhĆ ’ăŁ BĘ tŇ h¡Ď qĘř =ynĲĄBĘ tŇ d¿ČŇ bŇŁ ‘Ğ tŇ ’Ň zËŁ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł BĘ hŇ k¡ĎŇ ’Ň lĎ mĘ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ 4

CdŇ rĂě ohwĘ hŇ nĆŔ xĞUĲČ hČ Ĳ ‘ČsăŁ nĘ BĂ ÉwynĎbĎŇ C NrąŁ hĞ’ĲČ ’bĎÄ C : MySĲĂ dĎŇ uĽhČ SdĆŇ q¡Ł dŇ ‘ĳĄom 5

wylĎę ‘Ď CnătĘŇ nĲĎ wĘ : tŇ dĲĚŇ ‘ĄhĲĎ Nr¿Ł ’Ğ tŇ ’¡Ą HbĎŔ =CikĂÄ wĘ ëŇ sĳĎ UĎ hČ tŇ kĆŇ răŁ jĎ tŇ ’¡Ą 6

Cm¡ WĎ wĘ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ lĘ mĂ tŇ lĆ k¡ĄŇ êĘ lylËĂ JĘ =dŇ gĆŇbĲĆŇ śCWÌ rĘpĲĎŇ C SxČ êČŔ ro‘ă ÉyCsJĘ
wylĎ ‘Ď ţ CnătĘŇ nĲĎ wĘ ůtlĆ kĄŇ êĘ dŇ gĆŇBăĆ ÈCWrĘpĘŇ yĂ MynĂę jĎ hČ NxăČ lĘ SĚ ű l‘ăČwĘ : wyDĲĎBČ 7

MxĆ l¿Ć wĘ ëŇ sĆ eĳĎhČ tŇ oWă qĘ tŇ ’¡Ą wĘ tŇ ŁIŔuĂ nČUĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ ÉtjŁ JČ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ rąŁ ‘ĎuĘ hČ =tŇ ’Ć
otŔ ’Ł Ciă kĂŇ wĘ ynĂŔ SĎ tŇ ‘ČlăČ oê dŇ gĆŇBĆ ť MhĆę ylĄ ‘Ğ CWă rĘpĲĎŇ C : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ wyl¿Ď ‘Ď dŇ ym¡Ă êĎhČ 8

CiÂkĂŇ wĘ tŇ lĆ kĄę êĘ dŇ gĆŇBăĆ ű Cxă qĘ lĲĎ wĘ : wyDĲĎBČ =tŇ ’Ć Cm¡ WĎ wĘ SxČ êĳĎ ro‘ă hŇ s¡Ą kĘŇ mĂ BĘ 9

hĎ ytĳĆŇ êŁ xĘ mČ =tŇ ’Ć wĘ hĎ yx¡Ć qĎ lĘ mČ =tŇ ’Ć wĘ hĎ ytĆŔ rŁ năĄ=tŇ ’Ć wĘ Éro’UĎ hČ tŇ rąČnŁ mĘ =tŇ ’Ć
ÉHtĎŇ ’Ł CnątĘŇ nĲĎ wĘ : MhĲĆ BĎ Hl¡Ď =CtŇ rĘSĲĎ yĘ rS¿Ć ’Ğ HnĎŔ mĘ SČ ylăĄ JĘ =lJĎ Ét’Ą wĘ 10

hylk=lk=t’w
.thĎqĽ wxyryb v.4 .d .V"xw b"d Nkw yrqw bytk MyĂCdjĘ hČ ’"sb ,yrq MyĂCdjĘ hČ ,bytk MyŁdĘjĂ hČ v.51

.‘"tw V"x Nkw wylĎ ‘Ď wVrpw ’"s v.6



4. 11–24 ’Vn 221

11 ű l‘ăČwĘ : ToUĲ hČ =l‘Č Cn¡tĘŇ nĲĎ wĘ SxČ êĳĎ ro‘ă hŇ s¡Ą kĘŇ mĂ =l’Ć hĎ ylĆŔ JĄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ
SxČ êĳĎ ro‘ă hŇ s¡Ą kĘŇ mĂ BĘ otŔ ’Ł Ciă kĂŇ wĘ tŇ lĆ kĄŔ êĘ dŇ gĆŇBăĆ ÉCWrĘpĘŇ yĂ bŇ hĎę EĎhČ xBăČ zĘmĂ

12 MbăĎŇ =CtŇ rĘSĲĎ yĘ rSÌĆ ’Ğ tŇ rĄÁ èĎ hČ ylĄÄJĘ =lJĎ =tŇ ’Ć žCxqĘ lĲĎ wĘ : wyDĲĎBČ =tŇ ’Ć Cm¡ WĎ wĘ
SxČ êĳĎ ro‘ă hŇ s¡Ą kĘŇ mĂ BĘ MtĎŔ o’ Ciă kĂŇ wĘ tŇ lĆ kĄŔ êĘ dŇ gĆŇBăĆ =l’Ć ÉCntĘŇ nĲĎ wĘ SdĆŇ uęŁ BČ

13 : NmĲĎ GĎrĘ’Č dŇ gĆŇB¡Ć wylĎŔ ‘Ď CWă rĘpĲĎŇ C xČ BĳĄ zĘUĂ hČ =tŇ ’Ć Cn¡èĘ dĂŇ wĘ : ToUĲ hČ =l‘Č Cn¡tĘŇ nĲĎ wĘ
14 tŇ êąŁ xĘ UČ hČ =tŇ ’Ć MhĆę BĎ wylăĎ ‘Ď CtÌŇ rĘSĲĎ yĘ rSăĆ ’Ğ wylĎÂJĄ =lJĎ =tŇ ’ĲĆ wylĎ ‘Ď ţ CnătĘŇ nĲĎ wĘ

CWă rĘpĲĎŇ C xČ BĳĄ zĘUĂ hČ ylăĄ JĘ lJ¡Ł tŇ qŔŁ rĎzĘUĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ My‘ăĂIĎhČ =tŇ ’Ć wĘ ÉtgŇŁ lĎ zĘUĂ hČ =tŇ ’Ćř
15 tŇ iÄŁ kČŇ lĘ wynĎbĎŇ Cţ NrăŁ hĞ’ĲČ hŇ QăĎ kĂŇ wĘ : wyDĲĎbČŇ Cm¿ WĎ wĘ SxČ ê¡Č ro‘¿ yCsË JĘ wylĎę ‘Ď

NkĄę =yrĄxĞ’ĲČ wĘ ůhnĆxĞUĲČ hČ Ĳ ‘ČsăŁ nĘ BĂ ÈSdĆŇ uŁ hČ ylăĄ JĘ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ SdĆŇ uÁŁ hČ =tŇ ’Ć
’v¿Ď mČ hŇ QĆ ’ËĄ CtŇ mĳĄ wĎ SdĆŇ u¡Ł hČ =l’Ć C‘¿GĘ yĂ=âlĲ wĘ tŇ ’Ň WĄŔ lĎ ÉthĎ qĘř =ynĲĄbĘŇ C’bąŇŁ yĎ

16 NmĆ SąĆ NhĄę JŁ hČ NrăŁ hĞ’ĲČ =NBĆ ű rzăĎ‘ĎlĘ ’Ć tŇ DČÂqĚpĘŇ C : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł BĘ tŇ h¡Ď qĘř =ynĲĄbĘŇ
tŇ DČę qĚjĘ hŇ xĳĎ SĘ UĂ hČ NmĆ SăĆ wĘ dŇ ym¡Ă êĎhČ tŇ x¿Č nĘ mĂ C MyUĂŔ iČ hČ tŇ rĆTăŁ qĘ C Éro’UĎ hČ

: wylĲĎ kĄŇ bĘŇ C SdĆŇ q¡Ł BĘ oBŔ =rSĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ ÉNJĎ SĘ UĂ hČ =lJĎ
17, 18 =tŇ ’Ć CtŇ yrĂě kĘŇ êČ =l’Č : rmĲŁ ’Ň lĄ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =l’ĲĆ wĘ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć hoĎŔhyĘ rBăĄ dČŇ yĘwČ sŘ4

19 âlă wĘ ÉCyxĎ wĘ MhĆę lĎ CWă ‘Ğ ű tŇ ’Ň zăŁ wĘ : MIĲĂwĂlĘ hĲČ ëŇ oê¡mĂ ytĳĂŇ hĎ uĘř hČ tŇ xăŁ jĘ SĘ mĂ TbĆŇ S¡Ą
MtĎę o’ Cmă WĎ wĘ C’bŔŁ yĎ ÉwynĎbĎŇ C NrąŁ hĞ’ĲČ MySĳĂ dĎŇ uĽhČ SdĆŇ qăŁ =tŇ ’Ćř Mê¡ĎSĘ gĂŇBĘ CtŇ mĚŔ yĎ

20 ‘Q¿Č bČŇ JĘ tŇ o’Ë rĘlĂ C’bÌŇŁ yĎ=âlĲ wĘ : o’Ĳ vĎ mČ =l’Ćř wĘ ot¡Ň dĎŇ bĲŇŁ ‘Ğ=l‘Č Sy’ËĂ Sy’¿Ă
: CtŇ mĲĄ wĎ SdĆŇ u¡Ł hČ =tŇ ’Ć

NoS¡ rĘgĲĄŇ yn¿ĄBĘ S’Ň rËŁ =tŇ ’Ć ’ŁWę nĎ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ21, 22 +p2

23 hŇ lĎ ‘Ę mČę wĎ hŇ nĎÁSĎ MySĂÄ ŁlSĘ žNBĆ mĂ : MtĲĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Mt¡ĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ yb¿ĄŇ lĘ MhĳĄ =MGČ
’bĎŔ YĎ ’băŇŁ YĘ lĂ É’BĎ hČ =lJĎ MtĳĎŇ o’ dŇ qăŁ pĘŇ êĂ hŇ n¡ĎSĎ Myè¿Ă mĂ xĞ=NBĆ dŇ ‘ËČř

24 yeĳĂSĚ rĘGĲĄhČ tŇ x¡Ł jĘ SĘ mĂ tŇ dČŔ bŇŁ ‘Ğ tŇ ’Ň zăŁ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł BĘ hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘Ğ dŇ b¿ŇŁ ‘ĞlĲČ
db‘l
.ytĂ hĎuĽhČ wxyryb v.18 .thĎqĽ wxyryb v.15 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.14

MV v.20 .V"xw ’"d Nkw =l‘ĞwĘ ’"s v.19 .s"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw =l’Ć ’"s v.19

hl’w ,[2:1] wlgd=l‘ Vy’ ,[1:1] ynys rbdmb +g Myrdsw .T"nq Myqwspw .whyqlx [1:1—4:20] hVrph
.hVlVw MyrV‘w tw’m hnmVw Pl’ Mylmw .[4:17] wtyrkt=l’ rds Nm Myqwsp +dw ,[3:1] Nrh’ tdlwt
txt ’y‘gb Nrh’ĲĞ ’rwq ’"b ,[4:15] wynbw Nrh’ hlkw +’ Pwlxw .gŁYŁ w tw’m VlVw Mypl’ t‘bV twytw’w
,[4:14] wyl‘ wtrSČ yĲĘ rSÌĆ’Ğ ,[3:26] NkVmh=l‘Č rV’ wyl‘ wrbxth rV’w .Vyrh txt ’y‘gb NrĲh’ n"bw Pl’h
.[3:33] hxrzm ,[3:2] rwkbh +b twqspw .[1:16] hd‘h y’yrq hl’ +’ +tkw .[4:16] Nhkh Nrh’=NBĲĆ ű rz‘l’
: y"tw V"x Nkw d‘ČwĘ ’"s v.23 .h"k qwsp d‘ +b qwsp g"y MyTpwVb h‘rYm dx’ Vy’ yhyw hrTph v.21

.+l qwsp Nmql Nyy‘
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dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ =tŇ ’Ć wĘ ÉNJĎ SĘ UĂ hČ tŇ ‘ąŁ yrĂyĘ=tŇ ’Ć C’Á WĘ nĎÄ wĘ : ’vĲĎ mČ lĘ C dŇ b¡ŇŁ ‘ĞlĲČ 25

xtČŇ j¡Ć ëŇ sČŔ mĎ =tŇ ’ĆÄ wĘ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ lĘ mĂ wyl¡Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ SxČ ê¿ČhČ hŇ sËĄ kĘŇ mĂ C ChsĄě kĘŇ mĂ
rYĄę xĎ hĲĆ r‘ČSăČ ű xtČŇ jăĆ ű ëŇ săČ mĎ =tŇ ’Ć wĘ rYĄÁ xĎ hĲĆ y‘ĄÄ lĘ qČ žt’Ą wĘ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł 26

=tŇ ’ĲĆ wĘ MhĆŔ yrĄtĘŇ ymĲĄ Ét’Ą wĘ bŇ ybĂŔ sĎ ÉxČ BĄÄ zĘUĂ hČ =l‘Č wĘ NJąĎ SĘ UĂ hČ =l‘Č rSĆÄ ’Ğ
žyjĂ =l‘Č : CdŇ bĲĎŇ ‘Ď wĘ Mh¡Ć lĎ hŇ WËĆ ‘Ď yĲĄ rSÌĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’ĄÄ wĘ MtĳĎŇ dĎŇ bĲŇŁ ‘Ğ yl¡Ą JĘ =lJĎ 27

lk¡ŇŁ lĘ C M’ĎŔ vĎ mČ =lkĎÄ lĘ yeĂŔ SĚ rĘGĲĄhČ ynăĄBĘ ÉtdČŇ bŇŁ ‘Ğ=lJĎ hŇ yĆęhĘ êĲĂ wynĎÁbĎŇ C NrÄŁ hĞ’ĲČ
tŇ ’Ň zăŁ : M’ĲĎ vĎ mČ =lJĎ tŇ ’¡Ą tŇ rĆmĆŔ SĘ mĂ BĘ ÉMhĆ lĄř‘Ğ MêąĆdĘŇ qČ pĘŇ C MtĳĎŇ dĎŇ bĲŇŁ ‘Ğ 28

ÉdyČBĘ MêĎŔ rĘmČ SĘ mĂÄ C dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ BĘ ye¡ĂSĚ rĘGĲĄhČ yn¿ĄBĘ tŇ xËŁ jĘ SĘ mĂ tŇ dČę bŇŁ ‘Ğ
Mt¿ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ yrĳĂrĎmĘ yn¡ĄBĘ : NhĲĄ JŁ hČ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =NBĲĆ rmĎŔ tĎŇ y’ĲĂ 29

dŇ ‘ËČwĘ hŇ lĎ ‘Ę mČę wĎ hŇ nĎÁSĎ MySĂÄ ŁlSĘ žNBĆ mĂ : MtĲĎŇ ’Ł dŇ q¿Ł pĘŇ êĂ Mt¡ĎŇ bŇŁ ’Ğ=tŇ ybĲĄŇ lĘ 30

tŇ d¡ČŇ bŇŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć dŇ běŁ ‘ĞlĲČ ’bĎŔ ~Ď lČ É’BĎ hČ =lJĎ MdĳĄŇ qĘ pĘŇ êĂ hŇ n¡ĎSĎ Myè¿Ă mĂ xĞ=NBĆ
lhĆ ’ăŁ BĘ Mt¡ĎŇ dĎŇ bĲŇŁ ‘Ğ=lkĎŇ lĘ M’ĎŔ vĎ mČ tŇ rĆmăĆSĘ mĂ Ét’Ň zŁ wĘ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł 31

rYĄÄ xĎ hĲĆ žydĄŇ CU‘Č wĘ : wynĲĎdĎŇ ’Ğ wĲČ wyd¿ĎŇ CU‘Č wĘ wyx¡Ď yrĂbĘŇ C NJĎŔ SĘ UĂ hČ ÉySĄ rĘqČ dŇ ‘ĳĄom 32

MtĳĎŇ dĎŇ bĲŇŁ ‘Ğ lk¡ŇŁ lĘ C MhĆŔ ylĄ JĘ =lkĎÄ lĘ MhĆŔ yrĄtĘŇ ymăĄ C ÉMtĎŇ dŇŁ tĲĄŇ ywĂ MhĆę ynĄdĘŇ ’Č wĘ bŇ ybĂÁ sĎ
ÉtxŁ jĘ SĘ mĂ tŇ dČę bŇŁ ‘Ğ tŇ ’Ň zăŁ : M’ĲĎ vĎ mČ tŇ rĆm¿ĆSĘ mĂ yl¡Ą JĘ ÍtŇ ’Ć CdŔ qĘ pĘŇ êĂ tŇ măŁ SĄ bĘŇ C 33

Nr¡Ł hĞ’ĲČ =NBĲĆ rmĎŔ tĎŇ y’ĲĂ ÉdyČBĘ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ BĘ Mt¡ĎŇ dĎŇ bĲŇŁ ‘Ğ=lkĎŇ lĘ yrĂŔ rĎmĘ ynăĄBĘ
ytĳĂŇ hĎ uĘ hČ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć hŇ d¡ĎŇ ‘ĄhĲĎ y’¿ĄyWĂ nĘ C NrËŁ hĞ’ĲČ wĘ hŇ SÌĆ mŁ dŇ qÄŁ pĘŇ IĂwČ : NhĲĄ JŁ hČ 34

dŇ ‘¡ČwĘ hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhnĎSĎ MySąĂ ŁlSĘ NBĆÄ mĂ : MtĲĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ yb¿ĄŇ lĘ C Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ 35

Cy¿hĘ IĲĂwČ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł BĘ hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘ĞlĲČ ’bĎŔ ~Ď lČ É’BĎ hČ =lJĎ hŇ nĳĎSĎ MyèăĂ mĂ xĞ=NBĆ 36

hŇ QĆ ’ąĄ : MyèĲĂ mĂ xĞ wĲČ tŇ o’¡ mĄ ‘ř b¿ČŇ SĘ MyĂjČě lĘ ’Č MtĳĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Mh¡Ć ydĄŇ qĲĚpĘŇ 37

dŇ qąČjĎ rSĆÄ ’Ğ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ BĘ dŇ b¡ĄŇ ‘Ł hĲĎ =lJĎ ytĂŔ hĎ uĘř hČ tŇ xăŁ jĘ SĘ mĂ ÉydĄŇ CqpĘŇ
yd¡ĄŇ CqpĘŇ C : hŇ SĲĆ mŁ =dŇ yČBĘ ho¡ĎhyĘ yj¿Ă =l‘Č NrŔŁ hĞ’ĲČ wĘ ÉhSĆ mŁ 38

ÉhnĎSĎ MySąĂ ŁlSĘ NBĆÄ mĂ : MtĲĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ yb¿ĄŇ lĘ Cř Mt¡ĎŇ oxjĘ SĘ mĂ lĘ NoSĳ rĘgĲĄŇ ynăĄBĘ 39

lhĆ ’¿Ł BĘ hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘ĞlĲČ ’bĎŔ ~Ď lČ É’BĎ hČ =lJĎ hŇ nĳĎSĎ MyèăĂ mĂ xĞ=NBĆ dŇ ‘¡ČwĘ hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ
SS¿Ą wĘ MyĂjČě lĘ ’Č MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ MhĆŔ ydĄŇ qăĚjĘ ÉCyhĘ IĲĂwČ : dŇ ‘ĲĄom 40

dŇ b¡ĄŇ ‘Ł hĲĎ =lJĎ NoSŔ rĘgĲĄŇ ynăĄBĘ ÉtxŁ jĘ SĘ mĂ ydĄę CqpĘŇ hŇ QĆ ’ăĄ : MySĲĂ ŁlSĘ C tŇ o’¡ mĄ 41

lh’b
y"k y"t ,V"x Nkw ylk=lJĎ =t’ ’"s v.32 .b"ydw w"dx ,b"d Nkw ’lm MhĆylĄ‘Ğ yllhb ,ymlVwry Nk v.27

.ytĂ hĎuĽhČ wxyry v.37 .s"tw y"t ,V"x ,g"dxb Nkw yrqw bytk ‘bČ SĘ C ’"sb ,‘bČ SĘ C rybs v.36 .‘"tw
.s"tw ‘"t ,V"x Nkw tybĄ lĘ ’"s v.38
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42 ydĄě CqpĘŇ C : hoĲĎhyĘ yj¿Ă =l‘Č Nr¡Ł hĞ’ĲČ wĘ hŇ SËĆ mŁ dŇ q¿ČjĎ rSĆÄ ’Ğ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ BĘ
43 MySąĂ ŁlSĘ NBĆÄ mĂ : MtĲĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ yb¿ĄŇ lĘ Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ yrĳĂrĎmĘ ynăĄBĘ tŇ x¡Ł jĘ SĘ mĂ

hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘ĞlĲČ ’bĎŔ ~Ď lČ É’BĎ hČ =lJĎ hŇ nĳĎSĎ MyèăĂ mĂ xĞ=NBĆ dŇ ‘¡ČwĘ hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhnĎSĎ
44 Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ Łl¿ SĘ MtĳĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Mh¡Ć ydĄŇ qĲĚpĘŇ Cy¿hĘ IĲĂwČ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł BĘ
45 ÉhSĆ mŁ dŇ qąČjĎ rSĆÄ ’Ğ yrĳĂrĎmĘ ynăĄBĘ tŇ x¡Ł jĘ SĘ mĂ ydĄŔ CqpĘŇ hŇ QĆ ’ăĄ : MyĂtĲĎŇ ’Ň mĎ C
46 hŇ SÌĆ mŁ dŇ qČÄ jĎ žrSĆ ’Ğ MydĂÃ qĚjĘ hČ =lJĲĎ : hŇ SĲĆ mŁ =dŇ yČBĘ ho¡ĎhyĘ yj¿Ă =l‘Č NrŔŁ hĞ’ĲČ wĘ

: MtĲĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ yb¿ĄŇ lĘ Cř Mt¡ĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ MIĳĂwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ y’¿ĄyWĂ nĘ C NrËŁ hĞ’ĲČ wĘ
47 ’BĎę hČ =lJĎ hŇ nĳĎSĎ MyèăĂ mĂ xĞ=NBĆ dŇ ‘¡ČwĘ hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhnĎSĎ MySąĂ ŁlSĘ NBĆÄ mĂ
48 MhĳĆ ydĄŇ qĲĚjĘ Cy¡hĘ IĲĂwČ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł BĘ ’v¡Ď mČ tŇ d¿ČŇ bŇŁ ‘ĞwĲČ hŇ dËĎŇ bŇŁ ‘Ğ tŇ dÌČŇ bŇŁ ‘Ğ dŇ bÄŁ ‘ĞlĲČ
49 ÉMtĎŇ o’ dŇ qąČjĎ hoĎÁhyĘ yjĂÄ =l‘Č : MynĲĂ mŁ SĘ C tŇ o’¡ mĄ Sm¿Ą xĞ wĲČ MypĂŔ lĎ ’Ğ tŇ năČmŁ SĘ

hŇ C¿ĎYĂ =rSĆ ’Ğř wydĎě qĚpĘŇ C o’ĳ vĎ mČ =l‘Č wĘ ot¡Ň dĎŇ bĲŇŁ ‘Ğ=l‘Č Sy’ËĂ Sy’¿Ă hŇ SĆŔ mŁ =dŇ yČBĘ
: hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ

h, 2 =NmĂ ÉCxQĘ SČ ywĲĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć wYČ ť : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ
3 ÉhbĎŇ qĄ nĘ =dŇ ‘Čř rkąĎŇ EĎmĂ : SpĆŇ nĲĎlĎ ’m¿Ą TĎ lk¡ŇŁ wĘ bŇ zĳĎ=lkĎŇ wĘ ‘Č Cr¡YĎ =lJĎ hŇ nĆŔ xĞUĲČ hČ Ĳ

MhĆŔ ynĄxĞmăČ =tŇ ’Ć ÉC’UĘ TČ yĘ âlą wĘ MCxĳ QĘ SČ êĘ hŇ n¡ĆxĞUĲČ lČ Ĳ ZCx¿ mĂ =l’Ć CxQĄŔ SČ êĘ
4 MtĎŔ o’ Cxă QĘ SČ yĘwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉNkĄŇ =CW‘ĞIĲČwČ : MkĲĎŇ otŇ BĘ Nk¿ĄŇ SŁ yn¡Ă’Ğ rS¿Ć ’Ğ

yn¿ĄBĘ CW¡ ‘Ď NJ¿Ą hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rBąĆDĂ rSĆÄ ’ĞJĲČ hŇ nĳĆxĞUĲČ lČ Ĳ ZCx¡ mĂ =l’Ć
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ

5, 6 Sy’ăĂ ů l’Ą rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ÈrBĄ DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ
hoĳĎhyBĲČ l‘Čm¡Č l‘¿Ł mĘ lĂ MdĎŔ ’Ď hĲĎ tŇ ’Ň FăŁ xČ =lJĎ mĂ ÉCW‘ĞyĲČ yJąĂ hŇ èĎę ’Ă =o’Ĳ

7 bŇ ySąĂ hĄ wĘ ůCW‘Ď rSăĆ ’Ğ ÈMtĎŇ ’Ň FĎ xČ =tŇ ’ĲĆ CDę wČtĘŇ hĂ wĘ : ’whĲĂ hČ SpĆŇ e¿ĆhČ hŇ m¡Ď SĘ ’ĲĎ wĘ
MS¿Č ’Ď rS¡Ć ’ĞlĲČ NtČě nĎ wĘ wylĳĎ ‘Ď PŇ ăĄsyŁ ot¡Ň SĂ ymĲĂ xĞ wĲČ oSŔ ’Ň rŁ BĘ ÉomSĎ ’Ğ=tŇ ’Ć

8 bŇ S¿Ď CUhČ MSËĎ ’Ď hĲĎ wylĎŔ ’Ą ÉMSĎ ’Ď hĲĎ bŇ ySąĂ hĎ lĘ l’Ąę GŁ Sy’ĂÁ lĎ Ny’ĄÄ =M’Ă wĘ : olĲ
: wylĲĎ ‘Ď oB¡ =rjĆ kČŇ yĘ rS¿Ć ’Ğ MyrĂŔ jĚ JĂ hČ ly’Ą ť dŇ bČę QĘ mĂ NhĳĄ JŁ lČ ho¡ĎhylĲČ

9 ol¿ Nh¡Ą JŁ lČ CbŇ yr¿ĂqĘ yČ=rSĆ ’Ğ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ ySÌĄ dĘŇ qĎ =lkĎŇ lĘ hŇ mĎÂ CrêĘ =lkĎŇ wĘ
10 : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ ol¿ Nh¡Ą JŁ lČ Nê¿Ą yĂ=rSĆ ’Ğ Sy’ËĂř CyĳhĘ yĲĂ olă wyS¡Ď dĎŇ qĽ=tŇ ’Ć Sy’¿Ă wĘ : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ

rbdyw
s"t ,‘"t ,y"t ,V"x Nkw yrqw bytk rSĆ ’ĞJČ ’"sb ,rSĆ ’ĞJČ rybs v.49 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw tybĄ lĘ ’"s v.46

.r"tw s"t ,‘"t ,V"x ,b"d Nkw Sy’Ă wĘ ’"s v.10 .y"k y"tw y"k ’"t ,V"x Nkw =d‘ČwĘ ’"s v.3 .h .r"tw
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sŘ5 ê¡ĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ÉrBĄ DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 11, 12

bŇ kČÄ SĎ wĘ : l‘ČmĲĎ ob¡Ň hŇ l¿Ď ‘ĞmĲĎ C oêŔ SĘ ’Ă hŇ TăĆ WĘ tĂŇ =yJĲĂ ÉSy’Ă Sy’¿Ă MhĳĆ lĄ ’Ğ 13

’yhăĂ wĘ hŇ r¡ĎêĘ sĘ nĂ wĘ HSĎŔ y’Ă ynăĄy‘ĄmĲĄ ÉMlČř‘Ę nĆwĘ ů‘rČzĆ=tŇ bČŇ kĘŇ SĂ ÈHtĎŇ ’Ł Sy’ăĂ
hŇ ’ËĎ nĘ qĂ =xČ CrĲ wylÌĎ ‘Ď rbČÄ ‘Ď wĘ : hŇ WĎ jĲĎ tĘŇ nĂ âl¿ ’wh¡Ă wĘ HBĎŔ Ny’ăĄ Éd‘ĄwĘ hŇ ’Ď mĳĎ TĘ nĂ 14

’eăĄqĂ wĘ Éh’Ď nĘ qĂ =xČ CrĲ wyląĎ ‘Ď rbČÄ ‘Ď=o’Ĳ hŇ ’Ď mĳĎ TĘ nĂ ’whăĂ wĘ oê¡SĘ ’Ă =tŇ ’Ć ’e¿ĄqĂ wĘ
=l’Ć ÈoêSĘ ’Ă =tŇ ’Ć Sy’ăĂ hĎ ’ybĂÄ hĄ wĘ : hŇ ’Ď mĲĎ TĘ nĂ âl¿ ’yh¡Ă wĘ oêŔ SĘ ’Ă =tŇ ’Ć 15

MyrĳĂ‘Ł WĘ xmČ qăĆ hŇ p¡ĎŇ y’Ą hĲĎ tŇ r¿ĂyWĂ ‘Ğ hĎ ylĆŔ ‘Ď ÉHnĎBĎ rĘqĎ =tŇ ’Ć ’ybąĂŇ hĄ wĘ ůNhĄ JŁ hČ
’ř ChŔ Ét’Ł nĎqĘ tŇ xąČ nĘ mĂ =yJĲĂ hŇ nĎŔ bŇŁ lĘ ÉwylĎ ‘Ď NêąĄ yĂ=âlĲ wĘ NmĆ SĆę wylĎÁ‘Ď qYÄŁ yĂ=âlĲ
yn¿ĄpĘŇ lĂ Hd¡ĎŇ mĂ ‘ĹhĲĆ wĘ NhĳĄ JŁ hČ Ht¡ĎŇ ’Ł bŇ yr¿ĂqĘ hĂ wĘ : NwĲŁ ‘Ď tŇ rĆJ¿ĆzĘmČ Nor¡JĎ zĂ tŇ x¿Č nĘ mĂ 16

rSąĆ ’Ğ rpĎę ‘ĎhĲĆ =NmĂ C WrĆxĳĎ=ylĂ kĘŇ BĂ MyS¡Ă dŇŁ qĘ MyĂm¿Č NhËĄ JŁ hČ xqÌČlĎ wĘ : hoĲĎhyĘ 17

dŇ ymĂÄ ‘ĹhĲĆ wĘ : MyĂUĲĎ hČ =l’Ć Nt¿ČŇ nĎ wĘ Nh¡Ą JŁ hČ xu¿ČyĂ NJĎŔ SĘ UĂ hČ ‘qăČrĘqČ BĘ ÉhyĆhĘ yĲĂ 18

NtăČŇ nĎ wĘ hŇ èĎŔ ’Ă hĲĎ S’Ň răŁ =tŇ ’Ć É‘rČpĎŇ C ůhoĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÈhèĎ ’Ă hĲĎ =tŇ ’Ć Nh¿Ą JŁ hČ
CyŔhĘ yĲĂ ÉNhĄ JŁ hČ dŇ yąČbĘŇ C ’ř whĳĂ tŇ ’¡Ł nĎqĘ tŇ x¿Č nĘ mĂ NorŔ JĎ EĂhČ tŇ xăČ nĘ mĂ tŇ ’Ą ť hĎ yjĆę JČ =l‘Č
ÉhèĎ ’Ă hĲĎ =l’Ć rmąČ ’Ď wĘ NhĄę JŁ hČ HtĎÁ ’Ł ‘Č yBĂÄ SĘ hĂ wĘ : MyrĲĂrĘ’ĲĎ mĘ hĲČ Myr¡ĂUĎ hČ ym¿Ą 19

ëŇ SĳĄ y’Ă tŇ xČ êăČ hŇ ’¡Ď mĘ TĚ tŇ yTËĂ WĎ âl¿ =M’Ă wĘ ëŇ tĎŔ ’Ł ÉSy’Ă bŇ k¿ČŇ SĎ âlÄ=M’Ă
tŇ xČ ê¿Č tŇ yTËĂ WĎ yJ¿Ă êĘ ’Čę wĘ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myr¡ĂrĘ’Ď mĘ hĲČ Myr¿ĂUĎ hČ yUËĄmĂ yqĂě eĎhĂ 20

: ëŇ SĲĄ y’Ă yd¡ĄŇ ‘ĞlĘ BČ mĲĂ oêŔ bĘŇ kĎŇ SĘ =tŇ ’Ć ÉëBĎ Sy’¿Ă NêĄÄ IĂwČ tŇ ’Ň mĳĄ TĘ nĂ ykăĂŇ wĘ ëŇ S¡Ą y’Ă
ÉNhĄ JŁ hČ rmąČ ’Ď wĘ ůhlĎ ’Ď hĲĎ tŇ ‘ăČbĚŇ SĘ BĂ ÈhèĎ ’Ă hĲĎ =tŇ ’Ć Nh¿Ą JŁ hČ ‘Č yBĂÄ SĘ hĂ wĘ 21

hoąĎhyĘ tŇ tĄÄ BĘ ëŇ UĳĄ ‘Č ëŇ otăŇ BĘ hŇ ‘¡ĎbĚŇ SĘ lĂ wĘ hŇ l¿Ď ’Ď lĘ ëŇ tËĎŇ o’ř ho¿ĎhyĘ NêĄÄ yĂ hŇ èĎŔ ’Ă lĲĎ
MyrąĂrĘ’ĲĎ mĘ hĲČ MyĂUČÄ hČ C’bĎŇ Cţ : hŇ bĲĎŇ YĎ ëŇ n¡ĄTĘ BĂ =tŇ ’Ć wĘ tŇ lĆ pĆŔ nŁ ÉëkĄŇ rĄyĘ=tŇ ’Ć 22

ű Nm¿Ą ’Ď hŇ è¡Ď ’Ă hĲĎ hŇ r¿ĎmĘ ’ĲĎ wĘ ëŇ rĳĄyĎ ljăĂ nĘ lČ wĘ NTĆ B¡Ć tŇ oB¿ YĘ lČ ëŇ yĂ‘ČŔ mĄ BĲĘ ÉhQĆ ’ĄÄ hĎ
ym¿Ą =l’Ć hŇ x¡Ď mĎ C rpĆŇ iĳĄ BČ Nh¡Ą JŁ hČ hŇ QĆ ’ËĄ hĎ tŇ Łl¿ ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć bŇ tČŇ kĎŇ wĘţ : NmĲĄ ’Ď 23

C’b¿ĎŇ C MyrĳĂrĘ’ĲĎ mĘ hĲČ Myr¡ĂUĎ hČ ym¿Ą =tŇ ’Ć hŇ èĎŔ ’Ă hăĎ =tŇ ’Ć ÉhqĎ SĘ hĂ wĘ : MyrĲĂUĎ hČ 24

tŇ ’¡Ą hŇ èĎŔ ’Ă hĲĎ dŇ IăČmĂ ÉNhĄ JŁ hČ xqąČlĎ wĘ : MyrĲĂmĎ lĘ Myr¡ĂrĘ’ĲĎ mĘ hĲČ MyĂU¿ČhČ HbËĎŇ 25

Ht¡ĎŇ ’Ł bŇ yr¿ĂqĘ hĂ wĘ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉhxĎ nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć PŇ ynąĂhĄ wĘ tŇ ’ĳŁ nĎuĘ hČ tŇ xăČ nĘ mĂ
xbzmh=l’
bytk ’yhĂ ’"sb ,yrq ’yhĂ v.18 .yrqw bytk ’yhĂ ’"sb ,yrq ’yhĂ v.15 .Zmq MlĎ ‘nw yqwbnzb v.13

.rsx ëtĎ’Ł ymlVwry ,yllhb Nk v.21 .yrqw
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26 ryT¡Ă qĘ hĂ wĘ HtĎŔ rĎJăĎ zĘ’Č =tŇ ’Ć ÉhxĎ nĘ UĂ hČ =NmĂ NhąĄ JŁ hČ ZmČÄ qĎ wĘ : xČ BĲĄ zĘUĂ hČ =l’Ć
27 =tŇ ’Ć HqăĎSĘ hĂ wĘ : MyĂUĲĎ hČ =tŇ ’Ć hŇ è¡Ď ’Ă hĲĎ =tŇ ’Ć hŇ q¿ĆSĘ yČ rxËČ ’Č wĘ hŇ xĎ BĳĄ zĘUĂ hČ

HbĎÁ C’bĎÄ C ůHSĎ y’Ă BĘ l‘ČmăČ l‘ăŁ mĘ êĂ wČ Èh’Ď mĘ TĘ nĂ =M’ĲĂ hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ wĘ MyĂUČę hČ
hŇ tÌĎŇ yĘhĲĎ wĘ HkĳĎŇ rĄyĘ hŇ l¡Ď pĘŇ nĲĎ wĘ HnĎŔ TĘ bĂŇ hŇ tăĎŇ bĘŇ YĲĎ wĘ MyrĂŔ mĎ lĘ ÉMyrĂrĘ’ĲĎ mĘ hĲČ MyĂUąČhČ

28 hŇ r¡ĎhŁ TĘ C hŇ èĎŔ ’Ă hĲĎ Éh’Ď mĘ TĘ nĂ âlą =M’Ă wĘ : HUĲĎ ‘Č bŇ rĆq¿ĆBĘ hŇ l¡Ď ’Ď lĘ hŇ èËĎ ’Ă hĲĎ
29 hŇ T¿Ć WĘ êĂ rSĆÄ ’Ğ tŇ ’ĳŁ nĎuĘ hČ tŇ r¡Čoê tŇ ’Ň z¿Ł : ‘rČzĲĎ hŇ ‘¿ĎrĘř zĘnĂ wĘ hŇ t¡ĎŇ uĘ nĂ wĘ ’ř whĳĂ
30 xČ Cr¿ wylËĎ ‘Ď rb¿ŇŁ ‘ĞêĲČ rSĆÄ ’Ğ Sy’Ăę o’ă : hŇ ’Ď mĲĎ TĘ nĂ wĘ HS¡Ď y’Ă tŇ xČ ê¿Č hŇ èËĎ ’Ă

hŇ WĎ ‘ąĎwĘ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉhèĎ ’Ă hĲĎ =tŇ ’Ć dŇ ymąĂ ‘ĹhĲĆ wĘ oêĳSĘ ’Ă =tŇ ’Ć ’eăĄqĂ wĘ hŇ ’¡Ď nĘ qĂ
31 hŇ èăĎ ’Ă hĲĎ wĘ NwĳŁ ‘ĎmĲĄ Sy’¡Ă hĎ hŇ u¿ĎnĂ wĘ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ hŇ r¡ĎoêhČ =lJĎ tŇ ’¿Ą NhĄŔ JŁ hČ ÉHlĎ

: HnĲĎ wŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć ’v¡Ď êĂ ’whĂŔ hČ
w, 2 ê¡ĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ÉrBĄ DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ sŘ6

: hoĲĎhylĲČ ryE¡ĂhČ lĘ ryzĂŔnĎ rdĆŇ năĆ ÉrDŁ nĘ lĂ É’lĂ pĘŇ yČ yJąĂ hŇ èĎę ’Ă =o’Ĳ Sy’ăĂ MhĳĆ lĄ ’Ğ
3 tŇ rąČSĘ mĂ =lkĎŇ wĘ hŇ êĳĆSĘ yĂ âlă rk¡ĎŇ SĄ ZmĆ x¿Ł wĘ NyĂyËČ ZmĆ x¿Ł ryEĂŔyČ ÉrkĎŇ SĄ wĘ NyĂIąČmĂ
4 ymăĄ yĘ lJ¡Ł : lkĲĄŇ ’Ň yŁ âl¿ MyS¡Ă bĄŇ ywĲĂ Myx¿Ă lČ MybËĂŇ nĎ‘ĞwĲČ hŇ êĆŔ SĘ yĂ âlă ÉMybĂŇ nĎ‘Ğ

: lkĲĄŇ ’Ň yŁ âl¿ gŇ z¡Ď=dŇ ‘Č wĘ MyeËĂYČ rĘxČ mĲĄ NyĂIČęhČ NpĆŇ GăĆmĂ hŇ WĆÁ ‘Ď yĲĄ rSĆÄ ’Ğ ž lJŁ mĂ orĳzĘnĂ
5 MmĂÁ IĎřhČ tŇ âŇ lÄmĘ =dŇ ‘Č oSĳ ’Ň rŁ =l‘Č rbăŇŁ ‘ĞyĲČ=âl r‘Čê¡Č orŔ zĘnĂ rdĆŇ năĆ ÉymĄ yĘ=lJĎ
6 ym¿Ą yĘ=lJĎ : oSĲ ’Ň rŁ r‘¿ČWĘ ‘rČj¡Ć lD¿ĄGČ hŇ yĆŔhĘ yĲĂ SdăŇŁ qĎ ÉhoĎhylĲČ ryEąĂyČ=rSĆ ’Ğ
7 ÉwyxĂ ’Ď lĘ oUę ’Ă lĘ C wybăĂŇ ’Ď lĘ : ’bĲŇŁ yĎ âl¿ tŇ m¡Ą SpĆŇ n¿Ć=l‘Č hoĳĎhylĲČ or¡yEĂhČ
8 lJ¡Ł : oSĲ ’Ň rŁ =l‘Č wyh¡Ď Łl’Ĺ rzĆn¿Ą yJËĂ MtĳĎŇ mŁ BĘ Mh¡Ć lĎ ’U¿Ď FČ yĂ=âlĲ otŔ xŁ ’ăČ lĘ C
9 M’ŔŁ tĘŇ jĂ ‘tČŇ păĆŇ BĘ ÉwylĎ ‘Ď tŇ mąĄ tŇ CmÄ yĎ=ykĲĂŇ wĘ : hoĲĎhylĲČ ’Ch¡ Sd¿ŇŁ qĎ orĳzĘnĂ ymăĄ yĘ

y‘¡ĂybĂŇ èĘ hČ MoI¿BČ otŔ rĎhĽTĲĎ MoyăBĘ ÉoS’Ň rŁ xQąČ gĂŇ wĘ orĳzĘnĂ S’Ň răŁ ’U¡Ą TĂ wĘ
10 =l’ĆÄ hŇ nĳĎ oy ynăĄBĘ yn¡ĄSĘ o’¿ MyrĂŔ tŇŁ yêăĄSĘ É’bĂŇ yĎ ynĂę ymĂ èĘ hČ MoIăbČŇ C : CexĲĆ QĘ gČŇ yĘ
11 dŇ xăĎ ’Ć wĘ Ét’Ň FĎ xČ lĘ dŇ xąĎ ’Ć NhĄę JŁ hČ hŇ WăĎ ‘Ď wĘ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł xtČŇ j¡Ć =l’Ć NhĄŔ JŁ hČ

oS¡ ’Ň rŁ =tŇ ’Ć SD¿ČqĂ wĘ SpĆŇ eĳĎhČ =l‘Č ’T¡Ď xĎ rS¿Ć ’ĞmĲĄ wylĎŔ ‘Ď rjăĆkĂŇ wĘ hŇ lĎŔ ‘Ł lĘ
12 ot¡Ň nĎSĘ =NBĆ WbĆŇ J¿Ć ’ybËĂŇ hĄ wĘ orŔ zĘnĂ ymăĄ yĘ=tŇ ’Ć ÉhoĎhylĲČ ryEąĂhĂ wĘ : ’ChĲ hČ MoI¿BČ
13 tŇ r¡Čoê tŇ ’Ň z¿Ł wĘ : orĲzĘnĂ ’m¡Ą TĎ yJ¿Ă ClŔ jĘ yĂ ÉMynĂ SŁ ’Ň rĲĂhĎ MymąĂ IĎhČ wĘ MSĳĎ ’Ď lĘ

ryznh
.=h‘Ďrznw n"b ’"n ,hĎ‘ĎrĘzĘnĂ wĘ wxyrybw h‘ĎrĽzĘnĂ wĘ yllhb ,hgwmb Nk v.28 .yrqw bytk ’yhĂ ’"sb ,yrq ’yhĂ v.28

.d"ydw b"d Nkw ’lm MymĂ IĎhČ yllhb ,ymlVwry Nk v.5 .w
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: dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł xtČŇ j¡Ć =l’Ć otŔ ’Ł ’ybăĂŇ yĎ orŔ zĘnĂ ymăĄ yĘ ÉtâŇ lmĘ MoyęBĘ ryzĳĂeĎhČ
hŇ lĎŔ ‘Ł lĘ ÉdxĎ ’Ć MymąĂ tĎŇ otÄ nĎSĘ =NBĆ žWbĆŇ JĆ hoĎÃhylĲČ onăBĎ rĘqĎ =tŇ ’Ć bŇ yrăĂqĘ hĂ wĘ 14

Mym¡Ă êĎ dŇ x¿Ď ’Ć =lyĂ’ĲČ wĘ tŇ ’Ň FĳĎ xČ lĘ hŇ m¡Ď ymĂ êĘ HtËĎŇ nĎSĘ =tŇ BČ tŇ xÌČ ’Č hŇWĎÄ bĘŇ kČŇ wĘř
tŇ o~¡ mČ yq¿ĄyqĂ rĘC NmĆ èĆŔ BČ tŇ Łlă ClBĘ ÉtŁQxČ tŇ lĆ sąŁ tŇ o~ę mČ lsăČ wĘ : MymĲĂ lĎ SĘ lĂ 15

hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ Nh¡Ą JŁ hČ bŇ yr¿ĂqĘ hĂ wĘ : MhĲĆ yJĄ sĘ nĂ wĘ Mt¡ĎŇ xĎ nĘ mĂ C NmĆ èĳĎ BČ MyxăĂ SĚ mĘ 16

ÉMymĂ lĎ SĘ xbČŇ ząĆ hŇ WĆÄ ‘ĞyĲČ lyĂ’ČÁ hĎ =tŇ ’Ć wĘ : otĲŇ lĎ ‘ĲŁ =tŇ ’Ć wĘ ot¡Ň ’Ň FĎ xČ =tŇ ’Ć hŇ W¿Ď ‘Ď wĘ 17

: oJĲ sĘ nĂ =tŇ ’Ć wĘ ot¡Ň xĎ nĘ mĂ =tŇ ’Ć NhĄŔ JŁ hČ ÉhWĎř ‘Ď wĘ tŇ o~ĳUČ hČ lsăČ l‘¡Č hoĎŔhylĲČ
Ér‘ČWĘ =tŇ ’Ć xqČę lĎ wĘ orĳzĘnĂ S’Ň răŁ =tŇ ’Ć dŇ ‘¡Ąom lhĆ ’¿Ł xtČŇ jËĆ ryzĂęeĎhČ xQăČ gĂŇ wĘ 18

xqČÄ lĎ wĘ : MymĲĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ z¿Ć tŇ xČ ê¡Č =rSĆ ’Ğ S’ĄŔ hĎ =l‘Č ÉNtČŇ nĎ wĘ orŔ zĘnĂ S’Ň răŁ 19

liČŔ hČ =NmĂ ÉtxČ ’Č hŇ ~ąĎ mČ tŇ QČÄxČ wĲĘ ů lyĂ’Č hĎ =NmĂ ÈhlĎ SĄ BĘ ‘ČrăŁ EĘhČ =tŇ ’Ć NhĄÁ JŁ hČ
: orĲzĘnĂ =tŇ ’Ć ox¿ QĘ GČtĘŇ hĂ rx¡Č ’Č ryzĂŔeĎhČ yjăĄJČ =l‘Č ÉNtČŇ nĎ wĘ dŇ xĳĎ ’Ć hŇ ~¡Ď mČ qyq¿ĂrĘC
NhĄŔ JŁ lČ É’Ch SdĆŇ qąŁ ůhoĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÈhpĎŇ CnêĘ ű Nh¿Ą JŁ hČ MtĎÄ o’ žPynĂ hĄ wĘ 20

: NyĂyĲĎ ryz¡ĂeĎhČ hŇ ê¿ĆSĘ yĂ rxËČ ’Č wĘ hŇ mĳĎ CrêĘ hČ qoSă l‘¡ČwĘ hŇ pĎŔ CnêĘ hČ hŇ zăĄxĞ l‘Č ť
dŇ b¡ČŇ QĘ mĂ orŔ zĘnĂ =l‘Č ÉhoĎhylĲČ onąBĎ rĘqĎ ůrDŁ yĂ rSăĆ ’Ğ ÈryzĂeĎhČ tŇ răČoê tŇ ’Ň zăŁ 21

: orĲzĘnĂ tŇ r¿Čoê l‘¡Č hŇ WĆŔ ‘ĞyĲČ NJăĄ rDŔŁ yĂ rSăĆ ’Ğ Éorř dĘŇ nĂ ypąĂŇ JĘ odĳŇ yĎ gŇ yvăĂ êČ ÍrSĆ ’Ğ

sŘ7 wynăĎBĎ =l’Ć wĘ ÉNrŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ rBąĄDČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 22, 23

: MhĲĆ lĎ rom¡ ’Ď l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć Ck¡Ň rĘbĲĎŇ tĘŇ hŇ J¿Ł rmŔŁ ’Ň lĄ
ìŇ yl¡Ć ’Ą wynËĎjĎ ű hoÌĎhyĘ r’ĄÄ yĎ : ìŇ rĲĆmĘ SĘ yĂwĘ ho¡ĎhyĘ ì¿Ň kĘŇ rĆbĲĎŇ yĘ 24, 25

: MolĲ SĎ ì¡Ň lĘ MW¿Ą yĎwĘ ìŇ ylĆŔ ’Ą ÉwynĎjĎ ű hoąĎhyĘ ’vĎÄ yĂ : OĎ eĲĆxĚ ywĲĂ 26

: MkĲĄŇ rĘbĲĎŇ ’Ğ yn¡Ă’Ğ wĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l‘Č ym¡Ă SĘ =tŇ ’Ć Cm¿ WĎ wĘ 27

NJĎę SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć MyqăĂhĎ lĘ hŇ SĆÁ mŁ tŇ oQÄJČř žMoyBĘ yhĂÃ yĘwČ z
=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ wylĎŔ JĄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉotŇ ’Ł SDąĄqČ yĘwČ otÁ ’Ł xSČÄ mĘ IĂwČ
tŇ yBăĄ yS¡Ą ’Ň rĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ y’ăĄyWĂ nĘ ÉCbŇ yrĂÄ qĘ IČwČ : MtĲĎŇ ’Ł SD¿ĄqČ yĘwČ Mx¡Ą SĎ mĘ IĂwČ wylĳĎJĄ 2

C’ybĂÄ IĎwČ : MydĲĂŇ qĚř jĘ hČ =l‘Č Myd¡ĂŇ mĘ ‘ĲŁ hĎ Mh¿Ą tŇ FŔŁ UČř hČ y’ăĄyWĂ nĘ MhĄ ť MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ 3

hŇ lËĎ gĎŇ‘Ğ rqĎŔ BĎ rWăĎ ‘Ď yřnăĄSĘ C ÉbYĎ tŇ Łl¿ gĘŇ‘Ć=SSĲĄ hoĎęhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ MnĎÁBĎ rĘqĎ =tŇ ’Ć
ynV=l‘
Nkw orzĘnĂ ’"s v.21 .gyVă t rVă ’ hgwmb ,yllhb Nk v.21 .xnwm hVă ‘w ’"s v.17 .’ry‘z +h v.14

,yllhb Nk v.2 .d"ydw b"yd ,h"dx ,d"dx ,b"d ,’"d Nkw rsx tŁQJČ hgwmb ,yllhb Nk v.1 .z .g"dx
.V"x Nkw yrqw bytk MynĄSĘ C ’"sb ,MynĄSĘ C rybs v.3 .hqwbd +q v.2 .b"d Nkw ’lm toFUČhČ ymlVwry



7. 4–23 ’Vn 227

: NJĲĎ SĘ UĂ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ Mt¡ĎŇ o’ CbŇ yr¿ĂqĘ IČwČ dŇ xĳĎ ’Ć lĘ roSă wĘ My’¡Ă WĂ eĘ hČ yn¿ĄSĘ =l‘Č
4, 5 =tŇ ’Ć dŇ běŁ ‘ĞlĲČ CyěhĎ wĘ MêĎŔ ’Ă mĲĄ xqČ ť : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ

: otĲŇ dĎŇ bĲŇŁ ‘Ğ yp¿ĂŇ JĘ Sy’¡Ă MIĂŔwĂlĘ hĲČ =l’Ć ÉMtĎŇ o’ hŇ êąĎtČŇ nĲĎ wĘ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ tŇ d¡ČŇ bŇŁ ‘Ğ
6 : MIĲĂwĂlĘ hĲČ =l’Ć Mt¡ĎŇ o’ Nê¿Ą IĂwČ rqĳĎBĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ Łl¡ gĎŇ‘ĞhĲĎ =tŇ ’Ć hŇ SĆŔ mŁ xuăČIĂwČ
7 NoSĳ rĘgĲĄŇ ynăĄbĘŇ lĂ Nt¡ČŇ nĎ rqĎŔ BĎ hČ tŇ ‘ČBăČ rĘ’Č Ét’Ą wĘ tŇ olę gĎŇ‘ĞhĲĎ yêăĄSĘ ű tŇ ’ăĄ
8 Nt¡ČŇ nĎ rqĎŔ BĎ hČ tŇ năČmŁ SĘ Ét’Ą wĘ tŇ Łlę gĎŇ‘ĞhĲĎ ‘BăČ rĘ’Č ű tŇ ’ăĄ wĘ : MtĲĎŇ dĎŇ bĲŇŁ ‘Ğ yp¡ĂŇ JĘ
9 yn¿ĄbĘŇ lĂ wĘ : NhĲĄ JŁ hČ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =NBĲĆ rmĎŔ tĎŇ y’ĲĂ ÉdyČBĘ MtĎŔ dĎŇ băŇŁ ‘Ğ ÉypĂŇ JĘ yrĳĂrĎmĘ ynăĄbĘŇ lĂ

10 CbŇ yrăĂqĘ IČwČ : C’vĲĎ yĂ PŇ t¡ĄŇ JĎ BČ MhĆŔ lĄ ‘Ğ ÉSdĆŇ uÄŁ hČ tŇ dąČŇ bŇŁ ‘Ğ=yJĲĂ NtĳĎŇ nĎ âlă tŇ h¡Ď qĘř
M’ËĂ yWĂ eĘ hČ CbŇ yrÌĂqĘ IČwČ otĳŇ ’Ł xSăČ UĎ hĂ Moy¡BĘ xČ BĄŔ zĘUĂ hČ tŇ JăČ nĚxĞ tŇ ’Ą ť My’Ăę WĂ eĘ hČ

11 dŇ xĎÁ ’Ć ’yWĂÄ nĎ hŇ SĳĆ mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : xČ BĲĄ zĘUĂ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ Mn¡ĎBĎ rĘqĎ =tŇ ’Ć
: xČ BĲĄ zĘUĂ hČ tŇ J¡Č nĚxĞlĲČ MnĎŔ BĎ rĘqĎ =tŇ ’Ć ÉCbŇ yrĂÄ qĘ yČ MoIŔlČ ÉdxĎ ’Ć ’yWąĂ nĎ MoIęlČ

12 NoS¿ xĘ nČ onĳBĎ rĘqĎ =tŇ ’Ć NoS¡ ’Ň rĂhĲĎ MoI¿BČ bŇ yrËĂqĘ UČ hČ yhĂę yĘwČ
13 MySăĂ ŁlSĘ tŇ xČę ’Č PŇ sĆ JăĆ =tŇ rČ‘ĞqĲČ onÂBĎ rĘqĎ wĘ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ hŇ F¿Ą mČ lĘ bŇ d¡ĎŇ nĎ yUĲĂ ‘Č=NBĆ

SdĆŇ uĳŁ hČ lqĆSăĆ BĘ lqĆS¡Ć My‘¿ĂbĘŇ SĂ PŇ sĆ JĆŔ ÉdxĎ ’Ć qrąĎzĘmĂ ůHlĎ qĎ SĘ mĂ Èh’Ď mĄ C
14 hŇ r¿ĎWĎ ‘Ğ tŇ xËČ ’Č PŇ J¿Č : hŇ xĲĎ nĘ mĂ lĘ NmĆ è¡Ć bČŇ hŇ l¿Ď ClBĘ tŇ lĆ sËŁ My’Ăę lĄ mĘ ű MhăĆ ynĄSĘ
15 dŇ x¿Ď ’Ć =WbĆŇ JĲĆ dŇ xËĎ ’Ć lyĂ’ÌČ rqĎę BĎ =NBĆ dŇ xĎÂ’Ć rjăČ : tŇ rĆTĲŁ qĘ hŇ ’¿Ď lĄ mĘ bŇ h¡Ď zĎ

16, 17 ÈMymĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ zăĆlĘ C : tŇ ’Ň FĲĎ xČ lĘ dŇ x¡Ď ’Ć MyE¿Ă‘Ă =ry‘ĲĂWĘř : hŇ lĲĎ ‘Ł lĘ ot¡Ň nĎSĘ =NBĆ
hŇ n¡ĎSĎ =ynĲĄBĘ MyW¿Ă bĎŇ JĘ hŇ èĎŔ mĂ xĞ MydăĂŇ Cê‘Č ÉhèĎ mĂ xĞ MląĂ y’Ą ůMyĂnČSĘ rqăĎBĎ

: bŇ dĲĎŇ nĎ yUĲĂ ‘Č=NBĆ NoS¡ xĘ nČ NB¿Č rĘqĎ hŇ zËĆ hŇ èĳĎ mĂ xĞ
18, 19 bŇ rĂÄ qĘ hĂ : rkĲĎŇ Vř vĎ yĂ ’yW¡Ă nĘ r‘ĳĎCY=NBĆ l’ăĄ nĘ tČŇ nĘ bŇ yr¡ĂqĘ hĂ ynĂŔ èĄ hČ ÉMoIBČ

qrąĎzĘmĂ ůHlĎ qĎ SĘ mĂ Èh’Ď mĄ C MySăĂ ŁlSĘ tŇ xČę ’Č PŇ sĆ JăĆ =tŇ rČ‘ĞqĲČ onÁBĎ rĘqĎ =tŇ ’Ć
tŇ lĆ sËŁ My’Ăę lĄ mĘ ű MhăĆ ynĄSĘ SdĆŇ uĳŁ hČ lqĆSăĆ BĘ lqĆS¡Ć My‘¿ĂbĘŇ SĂ PŇ sĆ JĆŔ ÉdxĎ ’Ć

20 : tŇ rĆTĲŁ qĘ hŇ ’¿Ď lĄ mĘ bŇ h¡Ď zĎ hŇ r¿ĎWĎ ‘Ğ tŇ xËČ ’Č PŇ J¿Č : hŇ xĲĎ nĘ mĂ lĘ NmĆ è¡Ć bČŇ hŇ l¿Ď ClBĘ
21 : hŇ lĲĎ ‘Ł lĘ ot¡Ň nĎSĘ =NBĆ dŇ x¿Ď ’Ć =WbĆŇ JĲĆ dŇ xËĎ ’Ć lyĂ’ÌČ rqĎę BĎ =NBĆ dŇ xĎÂ’Ć rjăČ

22, 23 MląĂ y’Ą ůMyĂnČSĘ rqăĎBĎ ÈMymĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ zăĆlĘ C : tŇ ’Ň FĲĎ xČ lĘ dŇ x¡Ď ’Ć MyE¿Ă‘Ă =ry‘ĲĂWĘř
NB¿Č rĘqĎ hŇ zËĆ hŇ èĳĎ mĂ xĞ hŇ n¡ĎSĎ =ynĲĄBĘ MyW¿Ă bĎŇ JĘ hŇ èĎŔ mĂ xĞ MydăĂŇ êĚ‘Č ÉhèĎ mĂ xĞ
l’ntn
’"s v.22 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.18 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw ry‘ĂWĘ C ’"s v.16 .thĎqĽ wxyry v.9

.r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw ry‘ĂWĘ C
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: r‘ĲĎCY=NBĆ l’¡Ą nĘ tČŇ nĘ
onÂBĎ rĘqĎ : NŁlĲ xĄ =NBĆ bŇ ’¡Ď ylĂ ’Ĺ NlĳĚCbŇ zĘ ynăĄbĘŇ lĂ ’yW¡Ă nĎ ySĂŔ ylĂ èĘ hČ ÉMoIBČ 24, 25

PŇ sĆ JĆŔ ÉdxĎ ’Ć qrąĎzĘmĂ ůHlĎ qĎ SĘ mĂ Èh’Ď mĄ C MySăĂ ŁlSĘ tŇ xČę ’Č PŇ sĆ JăĆ =tŇ rČ‘ĞqĲČ
hŇ l¿Ď ClBĘ tŇ lĆ sËŁ My’Ăę lĄ mĘ ű MhăĆ ynĄSĘ SdĆŇ uĳŁ hČ lqĆSăĆ BĘ lqĆS¡Ć My‘¿ĂbĘŇ SĂ
dŇ xĎÂ’Ć rjăČ : tŇ rĆTĲŁ qĘ hŇ ’¿Ď lĄ mĘ bŇ h¡Ď zĎ hŇ r¿ĎWĎ ‘Ğ tŇ xËČ ’Č PŇ J¿Č : hŇ xĲĎ nĘ mĂ lĘ NmĆ è¡Ć bČŇ 26, 27

MyE¿Ă‘Ă =ry‘ĲĂWĘř : hŇ lĲĎ ‘Ł lĘ ot¡Ň nĎSĘ =NBĆ dŇ x¿Ď ’Ć =WbĆŇ JĲĆ dŇ xËĎ ’Ć lyĂ’ÌČ rqĎę BĎ =NBĆ 28

ÉhèĎ mĂ xĞ MląĂ y’Ą ůMyĂnČSĘ rqăĎBĎ ÈMymĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ zăĆlĘ C : tŇ ’Ň FĲĎ xČ lĘ dŇ x¡Ď ’Ć 29

bŇ ’¡Ď ylĂ ’Ĺ NB¿Č rĘqĎ hŇ zËĆ hŇ èĳĎ mĂ xĞ hŇ n¡ĎSĎ =ynĲĄBĘ MyW¿Ă bĎŇ JĘ hŇ èĎŔ mĂ xĞ MydăĂŇ êĚ‘Č
: NŁlĲ xĄ =NBĆ

onÂBĎ rĘqĎ : rC’Ĳ ydĄŇ SĘ =NBĆ rCY¡ ylĂ ’Ĺ NbĳĄŇ C’rĘ ynăĄbĘŇ lĂ ’yW¡Ă nĎ y‘ĂŔ ybĂŇ rĘhĲĎ ÉMoIBČ 30, 31

PŇ sĆ JĆŔ ÉdxĎ ’Ć qrąĎzĘmĂ ůHlĎ qĎ SĘ mĂ Èh’Ď mĄ C MySăĂ ŁlSĘ tŇ xČę ’Č PŇ sĆ JăĆ =tŇ rČ‘ĞqĲČ
hŇ l¿Ď ClBĘ tŇ lĆ sËŁ My’Ăę lĄ mĘ ű MhăĆ ynĄSĘ SdĆŇ uĳŁ hČ lqĆSăĆ BĘ lqĆS¡Ć My‘¿ĂbĘŇ SĂ
dŇ xĎÂ’Ć rjăČ : tŇ rĆTĲŁ qĘ hŇ ’¿Ď lĄ mĘ bŇ h¡Ď zĎ hŇ r¿ĎWĎ ‘Ğ tŇ xËČ ’Č PŇ J¿Č : hŇ xĲĎ nĘ mĂ lĘ NmĆ è¡Ć bČŇ 32, 33

MyE¿Ă‘Ă =ry‘ĲĂWĘř : hŇ lĲĎ ‘Ł lĘ ot¡Ň nĎSĘ =NBĆ dŇ x¿Ď ’Ć =WbĆŇ JĲĆ dŇ xËĎ ’Ć lyĂ’ÌČ rqĎę BĎ =NBĆ 34

ÉhèĎ mĂ xĞ MląĂ y’Ą ůMyĂnČSĘ rqăĎBĎ ÈMymĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ zăĆlĘ C : tŇ ’Ň FĲĎ xČ lĘ dŇ x¡Ď ’Ć 35

rCY¡ ylĂ ’Ĺ NB¿Č rĘqĎ hŇ zËĆ hŇ èĳĎ mĂ xĞ hŇ n¡ĎSĎ =ynĲĄBĘ MyW¿Ă bĎŇ JĘ hŇ èĎŔ mĂ xĞ MydăĂŇ êĚ‘Č
: rC’Ĳ ydĄŇ SĘ =NBĆ

: yDĲĎSČ yrĲĂCY=NBĆ l’¡Ą ymĂ lĲĚ SĘ No‘ĳmĘ SĂ ynăĄbĘŇ lĂ ’yW¡Ă nĎ ySĂŔ ymĂ xĞhĲČ ÉMoIBČ 36

ÉdxĎ ’Ć qrąĎzĘmĂ ůHlĎ qĎ SĘ mĂ Èh’Ď mĄ C MySăĂ ŁlSĘ tŇ xČę ’Č PŇ sĆ JăĆ =tŇ rČ‘ĞqĲČ onÂBĎ rĘqĎ 37

hŇ l¿Ď ClBĘ tŇ lĆ sËŁ My’Ăę lĄ mĘ ű MhăĆ ynĄSĘ SdĆŇ uĳŁ hČ lqĆSăĆ BĘ lqĆS¡Ć My‘¿ĂbĘŇ SĂ PŇ sĆ JĆŔ
dŇ xĎÂ’Ć rjăČ : tŇ rĆTĲŁ qĘ hŇ ’¿Ď lĄ mĘ bŇ h¡Ď zĎ hŇ r¿ĎWĎ ‘Ğ tŇ xËČ ’Č PŇ J¿Č : hŇ xĲĎ nĘ mĂ lĘ NmĆ è¡Ć bČŇ 38, 39

MyE¿Ă‘Ă =ry‘ĲĂWĘř : hŇ lĲĎ ‘Ł lĘ ot¡Ň nĎSĘ =NBĆ dŇ x¿Ď ’Ć =WbĆŇ JĲĆ dŇ xËĎ ’Ć lyĂ’ÌČ rqĎę BĎ =NBĆ 40

ÉhèĎ mĂ xĞ MląĂ y’Ą ůMyĂnČSĘ rqăĎBĎ ÈMymĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ zăĆlĘ C : tŇ ’Ň FĲĎ xČ lĘ dŇ x¡Ď ’Ć 41

l’¡Ą ymĂ lĲĚ SĘ NB¿Č rĘqĎ hŇ zËĆ hŇ èĳĎ mĂ xĞ hŇ n¡ĎSĎ =ynĲĄBĘ MyW¿Ă bĎŇ JĘ hŇ èĎŔ mĂ xĞ MydăĂŇ êĚ‘Č
: yDĲĎSČ yrĲĂCY=NBĆ

=tŇ rČ‘ĞqĲČ onÂBĎ rĘqĎ : l’ĲĄ C‘DĘ=NBĆ PŇ ¡ĎsyĎlĘ ’Ć dŇ gĳĎŇ ynăĄbĘŇ lĂ ’yW¡Ă nĎ yèĂŔ èĂ hČ ÉMoIBČ 42, 43

Psk
’"s v.40 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw ry‘ĂWĘ C ’"s v.34 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw ry‘ĂWĘ C ’"s v.28

.r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw ry‘ĂWĘ C
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My‘¿ĂbĘŇ SĂ PŇ sĆ JĆŔ ÉdxĎ ’Ć qrąĎzĘmĂ ůHlĎ qĎ SĘ mĂ Èh’Ď mĄ C MySăĂ ŁlSĘ tŇ xČę ’Č PŇ sĆ JăĆ
NmĆ è¡Ć bČŇ hŇ l¿Ď ClBĘ tŇ lĆ sËŁ My’Ăę lĄ mĘ ű MhăĆ ynĄSĘ SdĆŇ uĳŁ hČ lqĆSăĆ BĘ lqĆS¡Ć

44, 45 =NBĆ dŇ xĎÂ’Ć rjăČ : tŇ rĆTĲŁ qĘ hŇ ’¿Ď lĄ mĘ bŇ h¡Ď zĎ hŇ r¿ĎWĎ ‘Ğ tŇ xËČ ’Č PŇ J¿Č : hŇ xĲĎ nĘ mĂ lĘ
46 dŇ x¡Ď ’Ć MyE¿Ă‘Ă =ry‘ĲĂWĘř : hŇ lĲĎ ‘Ł lĘ ot¡Ň nĎSĘ =NBĆ dŇ x¿Ď ’Ć =WbĆŇ JĲĆ dŇ xËĎ ’Ć lyĂ’ÌČ rqĎę BĎ
47 MydăĂŇ êĚ‘Č ÉhèĎ mĂ xĞ MląĂ y’Ą ůMyĂnČSĘ rqăĎBĎ ÈMymĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ zăĆlĘ C : tŇ ’Ň FĲĎ xČ lĘ

: l’ĲĄ C‘DĘ=NBĆ PŇ ¡ĎsyĎlĘ ’Ć NB¿Č rĘqĎ hŇ zËĆ hŇ èĳĎ mĂ xĞ hŇ n¡ĎSĎ =ynĲĄBĘ MyW¿Ă bĎŇ JĘ hŇ èĎŔ mĂ xĞ

48, 49 onÂBĎ rĘqĎ : dŇ ChĲ yUĂ ‘Č=NBĆ ‘m¡Ď SĎ ylĲĂ ’Ĺ MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć ynăĄbĘŇ lĂ ’yW¡Ă nĎ y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ ÉMoIBČ sŘ8

PŇ sĆ JĆŔ ÉdxĎ ’Ć qrąĎzĘmĂ ůHlĎ qĎ SĘ mĂ Èh’Ď mĄ C MySăĂ ŁlSĘ tŇ xČę ’Č PŇ sĆ JăĆ =tŇ rČ‘ĞqĲČ
hŇ l¿Ď ClBĘ tŇ lĆ sËŁ My’Ăę lĄ mĘ ű MhăĆ ynĄSĘ SdĆŇ uĳŁ hČ lqĆSăĆ BĘ lqĆS¡Ć My‘¿ĂbĘŇ SĂ

50, 51 dŇ xĎÂ’Ć rjăČ : tŇ rĆTĲŁ qĘ hŇ ’¿Ď lĄ mĘ bŇ h¡Ď zĎ hŇ r¿ĎWĎ ‘Ğ tŇ xËČ ’Č PŇ J¿Č : hŇ xĲĎ nĘ mĂ lĘ NmĆ è¡Ć bČŇ
52 MyE¿Ă‘Ă =ry‘ĲĂWĘř : hŇ lĲĎ ‘Ł lĘ ot¡Ň nĎSĘ =NBĆ dŇ x¿Ď ’Ć =WbĆŇ JĲĆ dŇ xËĎ ’Ć lyĂ’ÌČ rqĎę BĎ =NBĆ
53 ÉhèĎ mĂ xĞ MląĂ y’Ą ůMyĂnČSĘ rqăĎBĎ ÈMymĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ zăĆlĘ C : tŇ ’Ň FĲĎ xČ lĘ dŇ x¡Ď ’Ć

‘m¡Ď SĎ ylĲĂ ’Ĺ NB¿Č rĘqĎ hŇ zËĆ hŇ èĳĎ mĂ xĞ hŇ n¡ĎSĎ =ynĲĄBĘ MyW¿Ă bĎŇ JĘ hŇ èĎŔ mĂ xĞ MydăĂŇ êĚ‘Č
: dŇ ChĲ yUĂ ‘Č=NBĆ

54, 55 onÂBĎ rĘqĎ : rCYĲ hŇ dĎŇ jĘř =NBĆ l’¡Ą ylĂ mĘ GČ hŇ èĳĆ nČmĘ ynăĄbĘŇ lĂ ’yW¡Ă nĎ ynĂŔ ymĂ èĘ hČ ÉMoIBČ
PŇ sĆ JĆŔ ÉdxĎ ’Ć qrąĎzĘmĂ ůHlĎ qĎ SĘ mĂ Èh’Ď mĄ C MySăĂ ŁlSĘ tŇ xČę ’Č PŇ sĆ JăĆ =tŇ rČ‘ĞqĲČ
hŇ l¿Ď ClBĘ tŇ lĆ sËŁ My’Ăę lĄ mĘ ű MhăĆ ynĄSĘ SdĆŇ uĳŁ hČ lqĆSăĆ BĘ lqĆS¡Ć My‘¿ĂbĘŇ SĂ

56, 57 dŇ xĎÂ’Ć rjăČ : tŇ rĆTĲŁ qĘ hŇ ’¿Ď lĄ mĘ bŇ h¡Ď zĎ hŇ r¿ĎWĎ ‘Ğ tŇ xËČ ’Č PŇ J¿Č : hŇ xĲĎ nĘ mĂ lĘ NmĆ è¡Ć bČŇ
58 MyE¿Ă‘Ă =ry‘ĲĂWĘř : hŇ lĲĎ ‘Ł lĘ ot¡Ň nĎSĘ =NBĆ dŇ x¿Ď ’Ć =WbĆŇ JĲĆ dŇ xËĎ ’Ć lyĂ’ÌČ rqĎę BĎ =NBĆ
59 ÉhèĎ mĂ xĞ MląĂ y’Ą ůMyĂnČSĘ rqăĎBĎ ÈMymĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ zăĆlĘ C : tŇ ’Ň FĲĎ xČ lĘ dŇ x¡Ď ’Ć

l’¡Ą ylĂ mĘ GČ NB¿Č rĘqĎ hŇ zËĆ hŇ èĳĎ mĂ xĞ hŇ n¡ĎSĎ =ynĲĄBĘ MyW¿Ă bĎŇ JĘ hŇ èĎŔ mĂ xĞ MydăĂŇ êĚ‘Č
: rCYĲ hŇ dĎŇ jĘř =NBĆ

60, 61 onÂBĎ rĘqĎ : ynĲĂ ‘Ł dĘŇ GĂ =NBĆ Nd¡ĎŇ ybĂŇ ’Ğ NmĳĂ yĎnĘ bĂŇ ynăĄbĘŇ lĂ ’yW¡Ă nĎ y‘ĂŔ ySĂ êĘ hČ ÉMoIBČ
PŇ sĆ JĆŔ ÉdxĎ ’Ć qrąĎzĘmĂ ůHlĎ qĎ SĘ mĂ Èh’Ď mĄ C MySăĂ ŁlSĘ tŇ xČę ’Č PŇ sĆ JăĆ =tŇ rČ‘ĞqĲČ
hŇ l¿Ď ClBĘ tŇ lĆ sËŁ My’Ăę lĄ mĘ ű MhăĆ ynĄSĘ SdĆŇ uĳŁ hČ lqĆSăĆ BĘ lqĆS¡Ć My‘¿ĂbĘŇ SĂ
NmVb
’"s v.54 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw ry‘ĂWĘ C ’"s v.52 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw ry‘ĂWĘ C ’"s v.46

rCY=hdĎjĘ ’"s v.59 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw ry‘ĂWĘ C ’"s v.58 .+y +’ ly‘l Nyy‘ : Nylm Nyrt rCY=hdĎjĘ
.+y +’ ly‘l Nyy‘ : Nylm Nyrt
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dŇ xĎÂ’Ć rjăČ : tŇ rĆTĲŁ qĘ hŇ ’¿Ď lĄ mĘ bŇ h¡Ď zĎ hŇ r¿ĎWĎ ‘Ğ tŇ xËČ ’Č PŇ J¿Č : hŇ xĲĎ nĘ mĂ lĘ NmĆ è¡Ć bČŇ 62, 63

MyE¿Ă‘Ă =ry‘ĲĂWĘř : hŇ lĲĎ ‘Ł lĘ ot¡Ň nĎSĘ =NBĆ dŇ x¿Ď ’Ć =WbĆŇ JĲĆ dŇ xËĎ ’Ć lyĂ’ÌČ rqĎę BĎ =NBĆ 64

ÉhèĎ mĂ xĞ MląĂ y’Ą ůMyĂnČSĘ rqăĎBĎ ÈMymĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ zăĆlĘ C : tŇ ’Ň FĲĎ xČ lĘ dŇ x¡Ď ’Ć 65

Nd¡ĎŇ ybĂŇ ’Ğ NB¿Č rĘqĎ hŇ zËĆ hŇ èĳĎ mĂ xĞ hŇ n¡ĎSĎ =ynĲĄBĘ MyW¿Ă bĎŇ JĘ hŇ èĎŔ mĂ xĞ MydăĂŇ êĚ‘Č
: ynĲĂ ‘Ł dĘŇ GĂ =NBĆ

onÂBĎ rĘqĎ : yDĲĎSČ yUĲĂř ‘Č=NBĆ rzĆ‘¡ĆyxĂ ’Ğ NdĳĎŇ ynăĄbĘŇ lĂ ’yW¡Ă nĎ yrĂŔ yWĂ ‘ĞhĲĎ ÉMoIBČ 66, 67

PŇ sĆ JĆŔ ÉdxĎ ’Ć qrąĎzĘmĂ ůHlĎ qĎ SĘ mĂ Èh’Ď mĄ C MySăĂ ŁlSĘ tŇ xČę ’Č PŇ sĆ JăĆ =tŇ rČ‘ĞqĲČ
hŇ l¿Ď ClBĘ tŇ lĆ sËŁ My’Ăę lĄ mĘ ű MhăĆ ynĄSĘ SdĆŇ uĳŁ hČ lqĆSăĆ BĘ lqĆS¡Ć My‘¿ĂbĘŇ SĂ
dŇ xĎÂ’Ć rjăČ : tŇ rĆTĲŁ qĘ hŇ ’¿Ď lĄ mĘ bŇ h¡Ď zĎ hŇ r¿ĎWĎ ‘Ğ tŇ xËČ ’Č PŇ J¿Č : hŇ xĲĎ nĘ mĂ lĘ NmĆ è¡Ć bČŇ 68, 69

MyE¿Ă‘Ă =ry‘ĲĂWĘř : hŇ lĲĎ ‘Ł lĘ ot¡Ň nĎSĘ =NBĆ dŇ x¿Ď ’Ć =WbĆŇ JĲĆ dŇ xËĎ ’Ć lyĂ’ÌČ rqĎę BĎ =NBĆ 70

ÉhèĎ mĂ xĞ MląĂ y’Ą ůMyĂnČSĘ rqăĎBĎ ÈMymĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ zăĆlĘ C : tŇ ’Ň FĲĎ xČ lĘ dŇ x¡Ď ’Ć 71

rzĆ‘¡ĆyxĂ ’Ğ NB¿Č rĘqĎ hŇ zËĆ hŇ èĳĎ mĂ xĞ hŇ n¡ĎSĎ =ynĲĄBĘ MyW¿Ă bĎŇ JĘ hŇ èĎŔ mĂ xĞ MydăĂŇ êĚ‘Č
: yDĲĎSČ yUĲĂř ‘Č=NBĆ

: NrĲĎkĘŇ ‘Ď=NBĆ l’¡Ą y‘Ă gĘŇjČ rSĳĄ ’Ď ynăĄbĘŇ lĂ ’yW¡Ă nĎ MoyŔ rWăĎ ‘Ď yêăĄSĘ ‘Č ÉMoyBĘ 72

ÉdxĎ ’Ć qrąĎzĘmĂ ůHlĎ qĎ SĘ mĂ Èh’Ď mĄ C MySăĂ ŁlSĘ tŇ xČę ’Č PŇ sĆ JăĆ =tŇ rČ‘ĞqĲČ onÂBĎ rĘqĎ 73

hŇ l¿Ď ClBĘ tŇ lĆ sËŁ My’Ăę lĄ mĘ ű MhăĆ ynĄSĘ SdĆŇ uĳŁ hČ lqĆSăĆ BĘ lqĆS¡Ć My‘¿ĂbĘŇ SĂ PŇ sĆ JĆŔ
dŇ xĎÂ’Ć rjăČ : tŇ rĆTĲŁ qĘ hŇ ’¿Ď lĄ mĘ bŇ h¡Ď zĎ hŇ r¿ĎWĎ ‘Ğ tŇ xËČ ’Č PŇ J¿Č : hŇ xĲĎ nĘ mĂ lĘ NmĆ è¡Ć bČŇ 74, 75

MyE¿Ă‘Ă =ry‘ĲĂWĘř : hŇ lĲĎ ‘Ł lĘ ot¡Ň nĎSĘ =NBĆ dŇ x¿Ď ’Ć =WbĆŇ JĲĆ dŇ xËĎ ’Ć lyĂ’ÌČ rqĎę BĎ =NBĆ 76

ÉhèĎ mĂ xĞ MląĂ y’Ą ůMyĂnČSĘ rqăĎBĎ ÈMymĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ zăĆlĘ C : tŇ ’Ň FĲĎ xČ lĘ dŇ x¡Ď ’Ć 77

l’¡Ą y‘Ă gĘŇjČ NB¿Č rĘqĎ hŇ zËĆ hŇ èĳĎ mĂ xĞ hŇ n¡ĎSĎ =ynĲĄBĘ MyW¿Ă bĎŇ JĘ hŇ èĎŔ mĂ xĞ MydăĂŇ êĚ‘Č
: NrĲĎkĘŇ ‘Ď=NBĆ

: NnĲĎ y‘Ą=NBĆ ‘r¡ČyxĂ ’Ğ ylĳĂ êĎpĘŇ nČ ynăĄbĘŇ lĂ ’yW¡Ă nĎ MoyŔ rWăĎ ‘Ď=MynĲĄSĘ ÉMoyBĘ 78

ÉdxĎ ’Ć qrąĎzĘmĂ ůHlĎ qĎ SĘ mĂ Èh’Ď mĄ C MySăĂ ŁlSĘ tŇ xČę ’Č PŇ sĆ JăĆ =tŇ rČ‘ĞqĲČ onÂBĎ rĘqĎ 79

hŇ l¿Ď ClBĘ tŇ lĆ sËŁ My’Ăę lĄ mĘ ű MhăĆ ynĄSĘ SdĆŇ uĳŁ hČ lqĆSăĆ BĘ lqĆS¡Ć My‘¿ĂbĘŇ SĂ PŇ sĆ JĆŔ
dŇ xĎÂ’Ć rjăČ : tŇ rĆTĲŁ qĘ hŇ ’¿Ď lĄ mĘ bŇ h¡Ď zĎ hŇ r¿ĎWĎ ‘Ğ tŇ xËČ ’Č PŇ J¿Č : hŇ xĲĎ nĘ mĂ lĘ NmĆ è¡Ć bČŇ 80, 81

MyE¿Ă‘Ă =ry‘ĲĂWĘř : hŇ lĲĎ ‘Ł lĘ ot¡Ň nĎSĘ =NBĆ dŇ x¿Ď ’Ć =WbĆŇ JĲĆ dŇ xËĎ ’Ć lyĂ’ÌČ rqĎę BĎ =NBĆ 82

dx’
’"s v.70 .yrq Nylm Nyrt yDĎSČ cĂ ‘Č bytk yDĎSČ yUĂ ‘Č ’"s v.66 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw ry‘ĂWĘ C ’"s v.64

Nkw ry‘ĂWĘ C ’"s v.76 .yrq Nylm Nyrt yDĎSČ cĂ ‘Č bytk yDĎSČ yUĂ ‘Č ’"s v.71 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw ry‘ĂWĘ C
.s"tw ‘"t ,V"x Nkw ry‘ĂWĘ C ’"s v.82 .s"tw ‘"t ,V"x
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83 ÉhèĎ mĂ xĞ MląĂ y’Ą ůMyĂnČSĘ rqăĎBĎ ÈMymĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ zăĆlĘ C : tŇ ’Ň FĲĎ xČ lĘ dŇ x¡Ď ’Ć
‘r¡ČyxĂ ’Ğ NB¿Č rĘqĎ hŇ zËĆ hŇ èĳĎ mĂ xĞ hŇ n¡ĎSĎ =ynĲĄBĘ MyW¿Ă bĎŇ JĘ hŇ èĎŔ mĂ xĞ MydăĂŇ êĚ‘Č

: NnĲĎ y‘Ą=NBĆ
84 l’ĳĄ rĎWĘ yĂ y’ăĄyWĂ nĘ tŇ ’¡Ą mĄ otŔ ’Ł xSăČ UĎ hĂ ÉMoyBĘ xČ BĄę zĘUĂ hČ tŇ JăČ nĚxĞ ű tŇ ’Ň zăŁ

tŇ oj¿ JČ rWĎŔ ‘Ď MynăĄSĘ ÉPsĆ kĆÄ =yqĄrĘzĘmĲĂ hŇ rĄę WĘ ‘Ć MyêăĄSĘ PŇ sĆ JĆÁ tŇ rÄŁ ‘ĞqĲČ
85 PŇ sĆ JĆŔ ÉtxČ ’Č hĲĎ hŇ rąĎ‘ĎuĘř hČ hŇ ’Ďę mĄ C MySăĂ ŁlSĘ : hŇ rĲĄWĘ ‘Ć Myê¿ĄSĘ bŇ h¡Ď zĎ

tŇ o’¡ mĄ =‘BĲČ rĘ’Č wĘ MyĂj¿ČlĘ ’Č MylĂŔ JĄ hČ PŇ sĆ JăĆ lJŁ ť dŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ qrăĎzĘUĂ hČ My‘¡ĂbĘŇ SĂ wĘ
86 tŇ rĆTŔŁ qĘ tŇ ’ăŁ lĄ mĘ ÉhrĄWĘ ‘Ć=MyêĲĄSĘ bŇ hąĎ zĎ tŇ ojÄ JČ : SdĆŇ uĲŁ hČ lqĆS¿Ć BĘ

Myr¿ĂWĘ ‘Ć tŇ oj¡ JČ hČ bŇ h¿Č zĘ=lJĎ SdĆŇ uĳŁ hČ lqĆSăĆ BĘ PŇ J¡Č hČ hŇ rËĎWĎ ‘Ğ hŇ rÌĎWĎ ‘Ğ
87 ÉrWĎ ‘Ď=MynĲĄSĘ MląĂ y’Ą MyrĂę jĎ rWăĎ ‘Ď MynÌĄSĘ hŇ lĎÁ‘Ł lĲĎ rqĎÄ BĎ hČ =lJĎ : hŇ ’ĲĎ mĄ C

Myn¿ĄSĘ MyEËĂ‘Ă yr¿Ąy‘Ă WĘ C MtĳĎŇ xĎ nĘ mĂ C rW¡Ď ‘Ď Myn¿ĄSĘ hŇ nËĎSĎ =ynĲĄBĘ MyWÌĂ bĎŇ JĘ
88 Èh‘ĎBĎ rĘ’Č wĘ MyrăĂWĘ ‘Ć MymĂę lĎ èĘ hČ xbČŇ zăĆ ű rqăČBĘ lkÂŁ wĘ : tŇ ’Ň FĲĎ xČ lĘ rW¡Ď ‘Ď

MyèĳĂ SĂ hŇ n¡ĎSĎ =ynĲĄBĘ MyW¿Ă bĎŇ JĘ MyèĂŔ SĂ MydăĂŇ êĚ‘Č ÉMyèĂ SĂ MląĂ y’Ą ůMyrĂjĎ
89 =l’Ć hŇ SĆÁ mŁ ’bÄŁ bĘŇ C : otĲŇ ’Ł xS¿Č UĎ hĂ yr¡ĄxĞ’ĲČ xČ BĄŔ zĘUĂ hČ tŇ JăČ nĚxĞ tŇ ’Ň zŁ ť

l‘ąČmĄ wylĎę ’Ą rBăĄ DČmĂ louÁ hČ =tŇ ’Ć ‘mČÄ SĘ IĂwČ ůoê’Ă rBăĄ dČŇ lĘ Èd‘Ąom lhĆ ’ăŁ
: wylĲĎ ’Ą rB¡Ą dČŇ yĘwČ MybĳĂŇ rĚJĘ hČ ynăĄSĘ NyB¡ĄmĂ tŇ dĚŔ ‘ĄhĲĎ NrăŁ ’Ğ=l‘Č ÉrSĆ ’Ğ ÉtrĆjÄŁ JČ hČ

wylĳĎ’Ą ê¡ĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ NrŔŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ ÉrBĄ DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČx, 2 +p3, sŘ9

tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ Cry’¡Ă yĎ hŇ rĎŔ onUĘ hČ ynăĄjĘ É lCm=l’Ć tŇ rŔŁ eĄhČ =tŇ ’Ć ÉìtĘŇ ŁlĲ ‘ĞhĲČ BĘ
3 hĎ ytĳĆŇ rŁ nĲĄ hŇ l¡Ď ‘ĹhĲĆ hŇ rĎŔ onUĘ hČ ynăĄjĘ É lCm=l’Ć NrŔŁ hĞ’ĲČ ÉNJĄ W‘Č IąČwČ : tŇ orĲeĄhČ
4 bŇ hĎŔ zĎ hŇ SăĎ qĘ mĂ ÉhrĎnŁ UĘ hČ hŇ WąĄ ‘ĞmĲČ hŇ zĆÄwĘ : hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ

ÉhoĎhyĘ hŇ ’ąĎ rĘhĆ rSĆÄ ’Ğ hŇ ’Ćę rĘUČ JČ ’whĳĂ hŇ SăĎ qĘ mĂ Hx¡Ď rĘř jĂ =dŇ ‘Čř Hk¿ĎŇ rĄyĘ=dŇ ‘Č
: hŇ rĲĎnŁ UĘ hČ =tŇ ’Ć hŇ W¡Ď ‘Ď NJ¿Ą hŇ SĆŔ mŁ =tŇ ’Ć

rbdyw
t‘br’ twxp +h Myrdsw .w"‘q Myqwspw .swm‘ [4:21—7:89] hVrph MV v.89 .hrĎ‘ĎuĽhČ ’"s v.85
yk ,[5:11] hTVt=yk Vy’ Vy’ ,[4:17] wtyrxt=l’ : ynys rbdmb tVrp l’ wrbxth rV’ Myqwsph
Mypl’ tnmV twytw’w .dŁ sŁ w Myt’mw Mypl’ Mylmw .[7:48] ’yVn y‘ybVh Mwyb ,[6:22] wkrbt hk ,[6:1] ’lpy
,’y‘g ’lb w’rqy MtYqmw ’y‘gb Myrr’ĲĎmh lk w’rqy Md’ ynb tYqm lb’ ,Pwlx hb Ny’w .bŁ lŁw tw’m VVw
,[5:24] Myrr’ĲĎmh Mymh hb w’bw ,[5:19] Myrr’ĲĎmh Myrmh ymm yqnh ’y‘gb twlm ytV wyl‘ wrbxth rV’w
ynr hrTph v.1 .x .[6:26] ’Vy ,[6:25] r’y ,[6:20] Pynhw ,[5:22] Nm’ +d twqspw .’y‘g ’lb ’r’Vw
= hĎxĆrĎjĘ l"Y v.4 .y"tw y"k ’"t ,V"x Nkw =d‘ČwĘ ’"s v.4 .+z qwsp +d d‘ d"y qwsp +b hyrkzb yxmVw

.‘"tw V"x Nk hĎ yxĆrĎjĘ
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ynăĄBĘ ëŇ oê¡mĂ MIĂŔwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć xqČ ť : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 5, 6

Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ hŇ E¿ĄhČ MrĎŔ hĞTĲČ lĘ ÉMhĆ lĎ hŇ WąĆ ‘ĞtĲČŇ =hŇ kŇŁ wĘ : MtĲĎŇ ’Ł ê¡ĎrĘhČ TĲĂ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ 7

Mh¡Ć ydĄŇ gĘŇbĂŇ Cs¿ BĘ kĂŇ wĘ MrĎŔ WĎ BĘ =lJĎ =l‘Č Ér‘ČtČÄ CrybąĂŇ ‘ĹhĲĆ wĘ tŇ ’Ň FĳĎ xČ ymăĄ
NmĆ èĳĎ bČŇ hŇ lăĎ ClBĘ tŇ lĆ s¡Ł otŔ xĎ nĘ mĂÄ C rqĎŔ BĎ =NBĆ rjăČ ÉCxqĘ lĲĎ wĘ : CrhĲĎ FĆ hĂ wĘ 8

yn¡ĄpĘŇ lĂ MIĂŔwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć ÉêĎbĘŇ rČqĘ hĂ wĘ : tŇ ’Ň FĲĎ xČ lĘ xu¿ČêĂ rq¡ĎBĎ =NbĆŇ yn¿ĂSĄ =rpČŇ C 9

=tŇ ’Ć ê¿ĎbĘŇ rČqĘ hĂ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ tŇ d¡ČŇ ‘Ğ=lJĎ =tŇ ’ĲĆ êĎŔ lĘ hČ qĘ hĂÄ wĘ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ 10

: MIĲĂwĂlĘ hĲČ =l‘Č Mh¡Ć ydĄŇ yĘ=tŇ ’Ć l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CkÌŇ mĘ sĲĎ wĘ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ MI¡ĂwĂlĘ hĲČ
l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ tŇ ’¡Ą mĄ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉhpĎŇ CnêĘ MIąĂwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć NrÄŁ hĞ’ĲČ žPynĂ hĄ wĘ 11

l‘¡Č MhĆŔ ydĄŇ yĘ=tŇ ’Ć CkăŇ mĘ sĘ yĂ ÉMIĂwĂlĘ hĲČ wĘ : hoĲĎhyĘ tŇ d¿ČŇ bŇŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć dŇ b¡ŇŁ ‘ĞlĲČ CyěhĎ wĘ 12

hoĎŔhylĲČ ÉhlĎ ‘Ł dŇ xąĎ ’Ć hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ’Ň FĎÁ xČ dŇ xĎÄ ’Ć hĲĎ =tŇ ’Ć hŇ WĄ ‘ĞwĲČţ MyrĳĂjĎ hČ S’Ň răŁ
wynĳĎbĎŇ ynăĄpĘŇ lĂ wĘ Nr¡Ł hĞ’ĲČ yn¿ĄpĘŇ lĂ MIĂŔwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć ÉêĎdĘŇ mČř ‘ĞhĲČ wĘ : MIĲĂwĂlĘ hĲČ =l‘Č rj¡ĄkČŇ lĘ 13

ynăĄBĘ ëŇ oê¡mĂ MIĂŔwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć ÉêĎlĘ DČbĘŇ hĂ wĘ : hoĲĎhylĲČř hŇ p¡ĎŇ CnêĘ MtËĎŇ ’Ł ê¿ĎpĘŇ nČhĲĄ wĘ 14

lhĆ ’ăŁ ÍtŇ ’Ć dŇ b¡ŇŁ ‘ĞlĲČ MIĂŔwĂlĘ hĲČ C’băŇŁ yĎ ÉNkĄŇ =yrĄxĞ’ĲČ wĘ : MIĲĂwĂlĘ hĲČ yl¡Ă Cyh¿Ď wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ 15

Myn¿ĂtĚŇ nĘ MynĂÄtĚŇ nĘ žyJĂ : hŇ pĲĎŇ CnêĘ Mt¡ĎŇ ’Ł ê¿ĎpĘŇ nČhĲĄ wĘ MtĎŔ ’Ł êăĎrĘhČ TĲĂ wĘ dŇ ‘ĳĄom 16

É lJŁ rok¿Ň BĘ MxĆ rĆÁ =lJĎ tŇ rČÄ TĘ jĂř žtxČ êČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ëŇ oê¡mĂ ylĂŔ ÉhUĎ hĄÄ
l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ BĂ ÉrokŇ BĘ =lkĎŇ yląĂ yJăĂ : ylĲĂ Mt¡ĎŇ ’Ł yêĂ xĘ q¿ČlĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ mĂ 17

yêĂ SĘ D¿ČqĘ hĂ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ ÉrokŇ BĘ =lkĎŇ ytąĂŇ JŁ hČ MoyęBĘ hŇ mĳĎ hĄ BĘ bČŇ C Md¡ĎŇ ’Ď BĲĎ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ BĂ rok¡Ň BĘ =lJĎ tŇ xČ ê¿Č MIĳĂwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć xu¡Č’Ć wĲĎ : ylĲĂ Mt¡ĎŇ ’Ł 18

ů l’Ą rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÈëoêmĂ wynĎębĎŇ lĘ C NrăŁ hĞ’ĲČ lĘ ű MynăĂtĚŇ nĘ MIĂÁwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć hŇ nĎÄêĘ ’Ć wĲĎ 19

ynăĄBĘ =l‘Č rj¡ĄkČŇ lĘ C dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ BĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ dąČŇ bŇŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć dŇ bÂŁ ‘ĞlĲČ
=l’Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ SĆ g¿ĆŇBĘ PŇ gĆŇ nĆŔ É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄbĘŇ BĂ hŇ yĆÁhĘ yĲĂ âlÄ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ
lkŇŁ JĘ ţ MIĳĂwĂlĘ lĲČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ d¿ČŇ ‘Ğ=lkĎŇ wĘ NrËŁ hĞ’ĲČ wĘ hŇ SÌĆ mŁ W‘Č IČÄwČ : SdĆŇ uĲŁ hČ 20

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ Mh¡Ć lĎ CW¿ ‘Ď=NJĄ MIĂŔwĂlĘ lĲČ ÉhSĆ mŁ =tŇ ’Ć hoąĎhyĘ hŇ CĎÄYĂ =rSĆ ’Ğ
ynăĄpĘŇ lĂ hŇ p¡ĎŇ CnêĘ MtËĎŇ ’Ł Nr¿Ł hĞ’ĲČ PŇ nĆIĎÄwČ MhĆŔ ydĄŇ gĘŇBĂ ÉCsBĘ kČŇ yĘwĲČ MIĂęwĂlĘ hĲČ C’ă FĘ xČ tĘŇ IĂwČ 21

MIĂęwĂlĘ hĲČ C’BăĎ NkĄÂ =yrĄxĞ’ĲČ wĘ : MrĲĎhĞTĲČ lĘ Nr¡Ł hĞ’ĲČ MhËĆ ylĄ ‘Ğ rjÌĄkČŇ yĘwČ hoĳĎhyĘ 22

žrSĆ ’ĞJĲČ wynĳĎbĎŇ ynăĄpĘŇ lĂ wĘ Nr¡Ł hĞ’ĲČ yn¿ĄpĘŇ lĂ dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ BĘ ÉMtĎŇ dĎŇ bĲŇŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć dŇ bąŇŁ ‘ĞlĲČ
hwY
lh’ tdČbŁ ‘Ğ=t’ ’"s v.15 .‘"tw y"t ,’"t Nkw hoĎhyĘ ynĄpĘ lĂ ’"s v.13 .Zmqb êĎdĘmČ‘ĞhĎ wĘ yqwbnzb v.13

.V"x Nkw ynbm MxĆrĆ rTĆjĆ rokBĘ =lJĎ txt rybs v.16 .‘"tw y"k ’"t ,V"x Nkw
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: MhĲĆ lĎ CW¿ ‘Ď NJ¡Ą MIĂŔwĂlĘ hĲČ =l‘Č ÉhSĆ mŁ =tŇ ’Ć hoąĎhyĘ hŇ CĎÄYĂ
23, 24 žNBĆ mĂ MIĳĂwĂlĘ lĲČ rSăĆ ’Ğ tŇ ’Ň z¡Ł : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ

lhĆ ’¿Ł tŇ d¡ČŇ bŇŁ ‘ĞBĲČ ’bĎŔ YĎ ’băŇŁ YĘ lĂ É’obŇ yĎ hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhnĎSĎ MyrąĂWĘ ‘ĆwĘ SmĄÄ xĎ
25 dŇ b¡ŇŁ ‘ĞyĲČ âl¿ wĘ hŇ dĳĎŇ bŇŁ ‘ĞhĲĎ ’băĎŇ ~Ę mĂ bŇ CS¡ yĎ hŇ nĎŔ SĎ MyèăĂ mĂ xĞ ÉNBĆ mĂ C : dŇ ‘ĲĄom
26 hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘ĞwĲČ tŇ rĆmĆŔ SĘ mĂ rmăŁ SĘ lĂ Éd‘Ąom lhĆ ’ąŁ BĘ wyxĎÁ ’Ć =tŇ ’Ć tŇ rĄÄ SĄ wĘ : dŇ o‘Ĳ

: MtĲĎŇ rŁ mĘ SĘ mĂ BĘ MI¡ĂwĂlĘ lĲČ hŇ W¿Ć ‘ĞêĲČ hŇ kĎŇ JËĎ dŇ bĳŇŁ ‘ĞyĲČ âlă

T MtĎÄ ’Ň YĄlĘ tŇ ynĂÁèĄ hČ hŇ nĎÄèĎ BČ ynČ ysĂ ţ=rBČ dĘŇ mĂ bĘŇ hŇ SăĆ mŁ =l’Ć hoăĎhyĘ rBăĄ dČŇ yĘwČ
2 l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CWÌ ‘ĞyĲČwĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ NoS¡ ’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ x¿Ł BČ MyĂrËČYĘ mĂ ZrĆ’ÌĆmĄ
3 NyBÌĄ hŇ EĆÁhČ SdĆŇ xÄŁ BČ Moyţ=rWĲĎ ‘Ď hŇ ‘ăĎBĎ rĘ’Č BĘ : odĲŇ ‘ĞomĲ BĘ xsČ j¡Ď hČ =tŇ ’Ć

CW¿ ‘ĞêĲČ wyT¡Ď jĎ SĘ mĂ =lkĎŇ kĘŇ C wyt¿ĎŇ uŁ xĚ =lkĎŇ JĘ odĳŇ ‘ĞomĲ BĘ ot¡Ň ’Ł CW¿ ‘ĞêĲČ MyĂBËČrĘ‘ĞhĲĎ
4, 5 CWă ‘ĞIĲČwČ : xsČ jĲĎ hČ tŇ ŁW¿ ‘ĞlĲČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =l’Ć hŇ SËĆ mŁ rB¿Ą dČŇ yĘwČ : otĲŇ ’Ł

MyĂB¡Č rĘ‘ČhĲĎ NyB¿Ą SdĆŇ xËŁ lČ Moy¿ rWĎÄ ‘Ď žh‘ĎBĎ rĘ’Č BĘ NoSÃ ’Ň rĂBĲĎ xsČ jĆÃ hČ =tŇ ’Ć
yn¿ĄBĘ CW¡ ‘Ď NJ¿Ą hŇ SĆŔ mŁ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ hŇ CąĎYĂ rSĆÄ ’Ğ lkŇŁ JĘ ţ ynĳĎysĂ rBăČ dĘŇ mĂ BĘ

6 Cl¿ kĘŇ yĲĎ=âlwĘ MdĎŔ ’Ď SpĆŇ năĆlĘ ÉMy’Ă mĄ TĘ CyąhĎ rSĆÄ ’Ğ MySĂę nĎ’Ğ yhăĂř yĘwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ
MoI¿BČ Nr¡Ł hĞ’ĲČ yn¿ĄpĘŇ lĂ wĘ hŇ SËĆ mŁ yn¿ĄpĘŇ lĂ CbÂ rĘqĘ IĂwČĲ ’Chĳ hČ MoIăBČ xsČ j¡Ć hČ =tŇ ŁWĲ ‘ĞlĲČ

7 MdĳĎŇ ’Ď SpĆŇ năĆlĘ My’¡Ă mĄ TĘ CnxĘ n¿Č’Ğ wylĎŔ ’Ą ÉhUĎ hĄÄ hĎ MySąĂ nĎ’ĞhĲĎ CrmĘ ’Ň IĲŁ wČţ : ’ChĲ hČ
yn¿ĄBĘ ëŇ ot¡Ň BĘ odŔ ‘ĞmăŁ BĘ ÉhoĎhyĘ NBąČ rĘqĎ =tŇ ’Ć bŇ yrĂÁ qĘř hČ yêĂÄ lĘ bĂŇ lĘ ‘rČę GĎ nĂ hŇ UĎ lăĎ

8 ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĆYČ yĘ=hŇ mČ hŇ ‘ĎŔ mĘ SĘ ’Ć wĘ CdăŇ mĘ ‘Ă hŇ SĳĆ mŁ Mh¡Ć lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ
: MkĲĆŇ lĎ

9, 10 rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =l’Ć rBËĄDČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ
MkĆę lĎ hŁ qĎÁ xŁ rĘř ëŇ rĆdĆÄ bĘŇ žo’ SpĆŇ nĆÃ lĎ ű ’măĄ TĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ=yJĂ Sy’ăĂ Sy’ăĂ

11 hŇ ‘ĎÄ BĎ rĘ’Č BĘ ynĂÁèĄ hČ SdĆŇ xÄŁ BČ : hoĲĎhylĲČ xsČ p¡ĆŇ hŇ WĎ ‘¿ĎwĘ MkĆŔ ytĄŇ răŁ dŇŁ lĘ o’ť
: ChlĲĚ kĘŇ ’Ň yĲŁ Myr¡ĂrŁ mĘ C tŇ o~¿ mČ =l‘Č otĳŇ ’Ł CWă ‘ĞyĲČ MyĂB¡Č rĘ‘ČhĲĎ NyB¿Ą MoyË rW¿Ď ‘Ď

12 tŇ u¿ČxĚ =lkĎŇ JĘ obĳŇ =CrBĘ SĘ yĂ âlă MYĆ‘¡ĆwĘ rqĆBŔŁ =dŇ ‘Č ÉCeUĆÄ mĂ Cry’ąĂ SĘ yČ=âlĲ
13 hŇ yĎęhĎ =âlĲ ëŇ rĆdăĆŇ bĘŇ C rohÁ TĎ ’ChÄ =rSĆ ’Ğ žSy’Ă hĎ wĘ : otĲŇ ’Ł CW¿ ‘ĞyĲČ xsČ j¡Ć hČ

NBăČ rĘqĎ ű yJăĂ hĎ yUĳĆ‘ČmĲĄ ’wh¡Ă hČ SpĆŇ e¿ĆhČ hŇ tËĎŇ rĘkĘŇ nĂ wĘ xsČ jĆŔ hČ tŇ oWă ‘ĞlĲČ É ldČŇ xĎ wĘ
hwhy
.rsx brĂqĘhČ hgwmb v.7 .r"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw yrqw bytk CyhĘ IĂwČ ’"sb ,CyhĘ IĂwČ rybs v.6 .T

.+h l‘ dwqn v.10
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rCgÄ yĎ=ykĲĂŇ wĘ : ’ChĲ hČ Sy’¿Ă hĎ ’v¡Ď yĂ o’¿ TĘ xĆ odŔ ‘ĞmăŁ BĘ ÉbyrĂqĘ hĂ âlą hoĎęhyĘ 14

hŇ WĳĆ ‘ĞyĲČ NJăĄ oT¡ jĎ SĘ mĂ kĘŇ C xsČ jËĆ hČ tŇ u¿ČxĚJĘ hoĎŔhylĲČ ÉxsČ pĆÄ hŇ WĎ ‘ąĎwĘ rGĄę MkĆÁ êĘ ’Ă
: ZrĆ’ĲĎ hĎ xr¿ČzĘ’Ć lĘ C rG¡ĄlČ wĘ MkĆŔ lĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ ÉtxČ ’Č hŇ uąĎxĚ

lhĆ ’¡Ł lĘ NJĎŔ SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć ÉNnĎ‘ĎhĲĆ hŇ iąĎ JĂ NJĎŔ SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć MyqăĂhĎ ÉMoybĘŇ C 15

NJĄ ť : rqĆBĲŁ =dŇ ‘Č S’¡Ą =hŇ ’Ą rĘmČ JĘ NJËĎ SĘ UĂ hČ =l‘ĲČ hŇ yÌĆhĘ yĲĂ bŇ rĆ‘ĆÁ bĎŇ C tŇ dĳĚŇ ‘ĄhĲĎ 16

ÉNnĎ‘ĎhĲĆ tŇ olą ‘ĎhĲĄ ypĂÂlĘ C : hŇ lĎ yĘlĲĎ S’¡Ą =hŇ ’Ą rĘmČ C CeiĳĆ kČŇ yĘ N¡Ďn‘ĎhĲĆ dŇ ymĂŔ tĎŇ hŇ yăĆhĘ yĲĂ 17

=NJĎ SĘ yĂ rSąĆ ’Ğ Moqę mĘ bĂŇ C l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ C‘¡sĘ yĂ NkĄŔ ÍyrĄxĞ’ăČ wĘ lhĆ ’ŔŁ hĎ l‘ăČmĄ
l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉC‘sĘ yĂ hoĎęhyĘ yjăĂ =l‘Č : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ Cn¡xĞ yĲČ MS¿Ď NnĎŔ ‘ĎhĲĆ ÉMSĎ 18

: CnĲ xĞ yĲČ NJ¡Ď SĘ UĂ hČ =l‘Č NËĎn‘ĎhĲĆ NJÌŁ SĘ yĂ rSĆÄ ’Ğ ymĄę yĘ=lJĎ CnĳxĞ yĲČ ho¡ĎhyĘ yj¿Ă =l‘Č wĘ
l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CrÌmĘ SĲĎ wĘ MyBĳĂ rČ MymăĂ yĎ NJ¡Ď SĘ UĂ hČ =l‘Č NËĎn‘ĎhĲĆ ëŇ yrÌĂ’ĞhĲČ bĘŇ C 19

Mym¿Ă yĎ NËĎn‘ĎhĲĆ hŇ yÌĆhĘ yĲĂ rSĆÄ ’Ğ SyĄÂwĘ : C‘iĲĎ yĂ âl¿ wĘ ho¡ĎhyĘ tŇ rĆm¿ĆSĘ mĂ =tŇ ’Ć 20

SyĄÂwĘ : C‘iĲĎ yĂ ho¡ĎhyĘ yj¿Ă =l‘Č wĘ CnŔ xĞ yĲČ ÉhoĎhyĘ yjąĂ =l‘Č NJĳĎ SĘ UĂ hČ =l‘Č rj¡Ď sĘ mĂ 21

C‘sĳĎ nĎ wĘ rqĆB¡Ł BČ NËĎn‘ĎhĲĆ hŇ lÌĎ ‘ĞnĲČwĘ rqĆBŔŁ =dŇ ‘Č bŇ rĆ‘ăĆmĄ ÉNnĎ‘ĎhĲĆ hŇ yąĆhĘ yĲĂ rSĆÄ ’Ğ
MymĂę yĎ=o’Ĳ SdĆŇ xăŁ =o’ MyĂmČÁ yŁ =o’Ĳ : C‘sĲĎ nĎ wĘ N¡Ďn‘ĎhĲĆ hŇ l¿Ď ‘ĞnĲČwĘ hŇ lĎ yĘlČŔ wĎ MmăĎ oy o’ť 22

âlă wĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ Cn¿xĞ yĲČ wylĎŔ ‘Ď NJăŁ SĘ lĂ ÉNJĎ SĘ UĂ hČ =l‘Č NąĎn‘ĎhĲĆ ëŇ yrĂÄ ’ĞhĲČ BĘ
=tŇ ’Ć C‘iĳĎ yĂ ho¡ĎhyĘ yj¿Ă =l‘Č wĘ CnŔ xĞ yĲČ ÉhoĎhyĘ yjąĂ =l‘Č : C‘iĲĎ yĂ ot¡Ň Łl‘ĲĎhĄ bĘŇ C C‘iĳĎ yĂ 23

: hŇ SĲĆ mŁ =dŇ yČBĘ ho¡ĎhyĘ yj¿Ă =l‘Č CrmĎŔ SĎ ÉhoĎhyĘ tŇ rĆmąĆSĘ mĂ

sŘ10 tŇ răŁ YĘ oYĲ xĞ ÉyêĄSĘ ìę lĘ hŇ WăĄ ‘Ğ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ y, 2

‘i¡Č mČ lĘ C hŇ dĎŔ ‘ĄhĲĎ ’răĎqĘ mĂ lĘ ÉìlĘ CyąhĎ wĘ MtĳĎŇ ’Ł hŇ WăĆ ‘ĞêĲČ hŇ S¡Ď qĘ mĂ PŇ sĆ JĆŔ
xtČŇ j¡Ć =l’Ć hŇ dĎŔ ‘ĄhăĎ =lJĎ ÉìylĆÄ’Ą CdąŇ ‘ĞonĲ wĘ NhĳĄ BĎ C‘¡qĘ tĲĎŇ wĘ : tŇ onĲ xĞUĲČ hČ Ĳ=tŇ ’Ć 3

yS¡Ą ’Ň rĎ My’ĂŔ yWĂ eĘ hČ ÉìylĆÄ’Ą CdąŇ ‘ĞonĲ wĘ C‘qĳĎtĘŇ yĂ tŇ x¡Č ’Č BĘ =M’Ă wĘ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł 4

Myn¡ĂxŁ hĲČ tŇ onŔ xĞUĲČ hČ Ĳ ÉC‘sĘ nĲĎ wĘ hŇ ‘ĳĎCrêĘ Mê¡Ć‘Ę qČ tĘŇ C : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yp¿ĄŇ lĘ ’Č 5

hŇ nĎmĳĎ yêĄ Myn¡ĂxŁ hĲČ tŇ onŔ xĞUĲČ hČ Ĳ ÉC‘sĘ nĲĎ wĘ tŇ ynĂŔ SĄ Éh‘Ď CrêĘ MêąĆ‘Ę qČ tĘŇ C : hŇ mĎ dĘŇ qĲĄ 6

âl¿ wĘ C‘¡qĘ tĘŇ êĂ lhĳĎ uĎ hČ =tŇ ’Ć lyh¡Ă qĘ hČ bĘŇ C : MhĲĆ y‘ĄsĘ mČ lĘ C‘¡qĘ tĘŇ yĂ hŇ ‘¿ĎCrêĘ 7

MkËĆŇ lĎ Cy¿hĎ wĘ tŇ orĳYĘ YĲŁ xĞBĲČ C‘¡qĘ tĘŇ yĂ MynĂŔ hĞJăŁ hČ ÉNrŁ hĞ’ĲČ ynąĄbĘŇ C : C‘yrĲĂtĎŇ 8

=l‘Č MkĆę YĘ rĘ’Č BĘ hŇ mĎÁ xĎ lĘ mĂ C’bÄŁ tĎŇ =ykĲĂŇ wĘ : MkĲĆŇ ytĄŇ rĲŁ dŇŁ lĘ Ml¡Ď o‘ tŇ u¿ČxĚlĘ 9

rYh
.’dx hlm NkĄyrĄxĞ’Č wĘ ’"s v.17
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hoăĎhyĘ ÉynĄpĘŇ lĂ MêĆę rĘJČ zĘnĂ wĘ tŇ rĳŁ YĘ YĲŁ xĞBĲČ Mt¡ĆŇ ‘Ł rĲĄhĞ wĲČ MkĆŔ tĘŇ ’Ć rrăĄ~Ł hČ Ér~Č hČ
10 ÈMkĆŇ ydĄŇ ‘ĞomĲ bĘŇ CĲ MkăĆŇ tĘŇ xČ mĘ WĂ MoyÄbĘŇ C : MkĲĆŇ ybĄŇ yĘ’ĲŁ mĄ Mê¡Ć‘Ę SČ onĲ wĘ MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ

yxăĄ bĘŇ zĂ l‘¡ČwĘ MkĆŔ ytĄŇ Łlă ‘Ł l‘Č ť tŇ ręŁ YĘ YĲŁ xĞBĲČ MêăĆ‘Ę qČ tĘŇ C ůMkĆŇ SĄř dĘŇ xĎ ySăĄ ’Ň rĎbĘŇ C
: MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡Ă’Ğ MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ ynăĄpĘŇ lĂ ÉNorJĎ zĂlĘ MkąĆŇ lĎ CyÄhĎ wĘ MkĳĆŇ ymĄ lĘ SČ

11 NnĎŔ ‘ĎhĲĆ ÉhlĎ ‘ĞnĲČ SdĆŇ xĳŁ BČ MyrăĂWĘ ‘ĆBĘ yn¡ĂèĄ hČ SdĆŇ x¿Ł BČ tŇ ynËĂèĄ hČ hŇ nÌĎèĎ BČ yhĂÂ yĘwČ
12 rBăČ dĘŇ UĂ mĂ Mh¡Ć y‘ĄsĘ mČ lĘ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ C‘ÌsĘ IĂwČ : tŇ dĲĚŇ ‘ĄhĲĎ NJ¿Č SĘ mĂ l‘¡ČmĄ
13 ho¡ĎhyĘ yj¿Ă =l‘Č hŇ nĳĎSŁ ’Ň rĲĂBĎ C‘¡sĘ IĂwČ : NrĲĎ’Ň jĎ rB¿Č dĘŇ mĂ BĘ N¡Ďn‘ĎhĲĆ NJ¿Ł SĘ IĂwČ ynĳĎysĂ
14 MtĳĎŇ ’Ł bĘŇ YĂ lĘ hŇ n¡ĎSŁ ’Ň rĲĂBĎ hŇ dËĎŇ ChyĘ=ynĲĄbĘŇ hŇ nÌĄxĞmĲČ lgĆŇDăĆ ‘iČÂ IĂwČ : hŇ SĲĆ mŁ =dŇ yČBĘ
15 rkĳĎŇ Vř vĎ yĂ ynăĄBĘ hŇ F¡Ą mČ ’bĎŔ YĘ =l‘ČÄ wĘ : bŇ dĲĎŇ nĎ yUĲĂ ‘Č=NBĆ NoS¡ xĘ nČ o’Ŕ bĎŇ YĘ =l‘ČÄ wĘ
16 : NŁlĲ xĄ =NBĆ bŇ ’¡Ď ylĂ ’Ĺ NlĳĚCbŇ zĘ ynăĄBĘ hŇ F¡Ą mČ ’bĎŔ YĘ =l‘ČÄ wĘ : r‘ĲĎCY=NBĆ l’¡Ą nĘ tČŇ nĘ
17 : NJĲĎ SĘ UĂ hČ y’¡ĄWĘ nĲŁ yrĂŔ rĎmĘ ynăĄbĘŇ C ÉNoSrĘgĲĄŇ=ynĄbĘŇ C‘ąsĘ nĲĎ wĘ NJĳĎ SĘ UĂ hČ dŇ r¡ČChwĘ
18 =NBĆ rCY¡ ylĂ ’Ĺ o’Ŕ bĎŇ YĘ =l‘ČÄ wĘ MtĳĎŇ ’Ł bĘŇ YĂ lĘ Nb¡ĄŇ C’rĘ hŇ n¿ĄxĞmĲČ lgĆŇDËĆ ‘sČę nĎ wĘ
19 : yDĲĎSČ yrĲĂCY=NBĆ l’¡Ą ymĂ lĲĚ SĘ No‘ĳmĘ SĂ ynăĄBĘ hŇ F¡Ą mČ ’bĎŔ YĘ =l‘ČÄ wĘ : rC’Ĳ ydĄŇ SĘ

20, 21 MytĂŔ hĎ uĘř hČ ÉC‘sĘ nĲĎ wĘ : l’ĲĄ C‘DĘ=NBĆ PŇ ¡ĎsyĎlĘ ’Ć dŇ gĳĎŇ =ynĄbĘŇ hŇ FăĄ mČ ’b¡ĎŇ YĘ =l‘Č wĘ
22 lgĆŇDËĆ ‘sČę nĎ wĘ : M’ĲĎ BŁ =dŇ ‘Č NJ¡Ď SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć Cmyq¿ĂhĄ wĘ SDĳĎqĘ UĂ hČ y’¡ĄWĘ nĲŁ

: dŇ ChĲ yUĂ ‘Č=NBĆ ‘m¡Ď SĎ ylĲĂ ’Ĺ o’Ŕ bĎŇ YĘ =l‘ČÄ wĘ MtĳĎŇ ’Ł bĘŇ YĂ lĘ MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć =ynĲĄbĘŇ hŇ n¿ĄxĞmĲČ
23, 24 ’bĎŔ YĘ =l‘ČÄ wĘ : rCYĲ hŇ dĎŇ jĘ =NBĆ l’¡Ą ylĂ mĘ GČ hŇ èĳĆ nČmĘ ynăĄBĘ hŇ F¡Ą mČ ’bĎŔ YĘ =l‘ČÄ wĘ

25 NdĎŔ =ynĄbĘŇ hŇ năĄxĞmĲČ lgĆŇDĆ ť ‘sČę nĎ wĘ : ynĲĂ o‘dĘŇ GĂ =NBĆ Nd¡ĎŇ ybĂŇ ’Ğ NmĳĂ yĎnĘ bĂŇ ynăĄBĘ hŇ F¡Ą mČ
: yDĲĎSČ yUĲĂř ‘Č=NBĆ rzĆ‘¡ĆyxĂ ’Ğ o’Ŕ bĎŇ YĘ =l‘ČÄ wĘ MtĳĎŇ ’Ł bĘŇ YĂ lĘ tŇ n¡Ł xĞUĲČ hČ Ĳ=lkĎŇ lĘ PŇ i¿Ą ’Č mĘ

26, 27 hŇ F¡Ą mČ ’bĎŔ YĘ =l‘ČÄ wĘ : NrĲĎkĘŇ ‘Ď=NBĆ l’¡Ą y‘Ă gĘŇjČ rSĳĄ ’Ď ynăĄBĘ hŇ F¡Ą mČ ’bĎŔ YĘ =l‘ČÄ wĘ
28 MtĳĎŇ ’Ł bĘŇ YĂ lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ y‘¿ĄsĘ mČ hŇ QĆ ’ËĄ : NnĲĎ y‘Ą=NBĆ ‘r¡ČyxĂ ’Ğ ylĳĂ êĎpĘŇ nČ ynăĄBĘ
29 ÈynĂ yĎdĘŇ UĂ hČ l’ăĄ C‘rĘ=NBĆ bŇ bĎŇ xŁ lĘ ţ hŇ SĆę mŁ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : C‘iĲĎ IĂwČ

NêăĄ’Ć ot¡Ň ’Ł hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď rSăĆ ’Ğ ÉMoqUĎ hČ =l’Ć CnxĘ nČę ’Ğ ű My‘ăĂsĘ nĲŁ ůhSĆ mŁ NtăĄŇ xŁ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č bŇ oT¡ =rBĆ DĂ ho¿ĎhyĘ=yJĲĂ ëŇ lĎŔ CnbĘŇ TăČ hĄ wĘ ÉCnêĎÄ ’Ă hŇ kąĎŇ lĘ MkĳĆŇ lĎ

30 : ëŇ lĲĄ ’Ą yê¡Ă dĘŇ lČ omĲ =l’Ć wĘ yYËĂ rĘ’Č =l’Ć =M’Ă yJÌĂ ëŇ ĳĄl’Ą âlă wyl¡Ď ’Ą rmĆ ’Ň I¿Ł wČ
yw
+l tyV’rb Nyy‘ v.15 .b"ydw b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nkw ’lm MkĆySĄ dĘxĎ yllhb ,hgwmb Nk v.10 .y

.yrq Nylm Nyrt yDĎSČ cĂ ‘Č bytk yDĎSČ yUĂ ‘Č ’"s v.25 .MythuĽhČ wxyryb v.21 .x"y
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rBĎŔ dĘŇ UĂ BČ ÉCntĄÄ nŁ xĞ êĎ‘Ę dČę yĎ NJăĄ =l‘Č ű yJăĂ CntĳĎŇ ’Ł bŇ zăŁ ‘ĞêĲČ ’n¡Ď=l’Č rmĆ ’Ň ŁIěwČ 31

’Chę hČ bŇ oFă hČ ű hŇ yăĎhĎ wĘ CnUĳĎ ‘Ă ëŇ ăĄltĄŇ =yJĲĂ hŇ y¡ĎhĎ wĘ : MyĂnĲĎy‘ĄlĘ CnQ¡Ď tĎŇ yy¿ĂhĎ wĘ 32

ëŇ rĆD¡Ć hoĎŔhyĘ rhăČ mĄ ÉC‘sĘ IĂwČ : ëŇ lĲĎ CnbĘŇ T¿Č hĄ wĘ CnU¡Ď ‘Ă hoËĎhyĘ bŇ yTÌĂ yyĄ rSĆÄ ’Ğ 33

tŇ SĆ Łlă SĘ ëŇ rĆDĆ ť MhĆę ynĄpĘŇ lĂ ‘ČsăĄ nŁ hoĎÁhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ NorÄ ’Ğ wĲČ MymĳĂ yĎ tŇ SĆ Łlă SĘ
M‘¡ĎsĘ nĎBĘ MmĳĎ oy Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ hoËĎhyĘ NnÌČ‘ĞwĲČ : hŇ xĲĎ CnmĘ Mh¡Ć lĎ rCt¿Ň lĎ MymĂŔ yĎ 34

hŇ SĳĆ mŁ rmĆ ’Ň IăŁ wČ Nr¡Ł ’Ď hĲĎ ‘Čs¿Ł nĘ BĂ yhËĂ yĘwČ ß : hŇ nĲĆxĞUĲČ hČ Ĳ=NmĂ 35

hŇ x¡Ł nĚřbĘŇ C : ìŇ ynĲĆjĎ mĂ ìŇ y’¡ĆnĘ WČ mĘ Csn¿ĚyĎwĘ ìŇ ybĆŔ yĘ’ĲŁ ÉCYpĚÄ yĎwĘ hoĎęhyĘ ű hŇ măĎ Cq 36

ß : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yp¿ĄŇ lĘ ’Č tŇ ob¡Ň bĘŇ rĲĂ hoĎŔhyĘ hŇ băĎŇ CS rmĳČř ’Ň yŁ

ojŔ ’Č rxČ IăĂwČ ÉhoĎhyĘ ‘mąČ SĘ IĂwČ hoĳĎhyĘ ynăĄzĘ’Ďř BĘ ‘r¡Č MynĂŔ nĘ ’ăŁ tĘŇ mĂ JĘ ÉM‘ĎhĎ yhąĂ yĘwČ ’y
M‘¡ĎhĎ q‘¿ČYĘ IĂwČ : hŇ nĲĆxĞUĲČ hČ Ĳ hŇ Y¿ĄqĘ BĂ lkČŇ ’Ň ê¡Ł wČ hoĎŔhyĘ S’ăĄ ÉMBĎ =r‘ČbĘŇ êĂ wČ 2

=MSĲĄ ’rËĎqĘ IĂwČ : S’ĲĄ hĎ ‘q¡ČSĘ êĂ wČ hoĎŔhyĘ=l’Ć ÉhSĆ mŁ lQąĄ jČ tĘŇ IĂwČ hŇ SĳĆ mŁ =l’Ć 3

ÉPsĚpĘŇ sČ ’Ň hĲĎ wĘ : hoĲĎhyĘ S’¿Ą Mb¡ĎŇ hŇ r¿Ď‘ĞbĲĎŇ =yJĂ hŇ rĳĎ‘ĄbĘŇ êČ ’Ch¡ hČ Moq¿ UĎ hČ 4

l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ MGČ ť CJę bĘŇ IĂwČ CbŇ SăĚ IĎwČ hŇ wĳĎ’ĞêĲČ CC¡’Č tĘŇ hĂ oBŔ rĘqĂ BĘ rSăĆ ’Ğ
lk¿ČŇ ’Ň nŁ =rSĆ ’Ğ hŇ gĎŔ DĎhČ =tŇ ’Ć ÉCnrĘkČÄ zĎ : rWĲĎ BĎ Cnl¡Ą kĂŇ ’Ğ yĲČ ym¿Ă CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ 5

=tŇ ’Ć wĘ ryY¿Ă xĎ hĲĆ =tŇ ’Ć wĘ MyxĂŔ FĂ bČŇ ’ĞhĲĎ Ét’Ą wĘ My’Ăę èĚ uĂ hČ tŇ ’ăĄ MeĳĎxĂ MyĂr¡ČYĘ mĂ BĘ
yê¡Ă lĘ BĂ lJĳŁ Ny’ăĄ hŇ S¡Ď bĄŇ yĘ CnS¿Ą pĘŇ nČ hŇ êËĎ ‘Č wĘ : MymĲĂ CèhČ =tŇ ’Ć wĘ Myl¡Ă YĎ BĘ hČ 6

žCTSĎ : xlČ dĲŇŁ BĘ hČ Ny‘¿ĄJĘ on¡ y‘ĄwĘ ’Chĳ dŇ G¡Č=‘rČzĘJĂ NUĎě hČ wĘ : CnynĲĄy‘Ą NU¿Ď hČ =l’Ć 7, 8

rCrŔ jĎ BČ ÉClèĘ bĂŇ C hŇ kĎŔ dŇŁ UĘ BČ ÉCkŇ dĎŇ o’ą MyĂxČę rĄbĲĎŇ CnăxĞTĲĎ wĘ CTÁ qĘ lĲĎ wĘ M‘ĎÄ hĎ
lFËČ hČ tŇ dĆŇ rÌĆbĘŇ C : NmĆ èĲĎ hČ dŇ S¿Č lĘ M‘ČT¡Č JĘ omŔ ‘Ę TČ hŇ yăĎhĎ wĘ tŇ ogĳŇ‘Ě ot¡Ň ’Ł CW¿ ‘Ď wĘ 9

ÉhkĆŇ BřŁ M‘Ďę hĎ =tŇ ’Ć hŇ SĆÁ mŁ ‘mČÄ SĘ IĂwČ : wylĲĎ ‘Ď NU¡Ď hČ dŇ r¿ĄyĄ hŇ lĎ yĘlĳĎ hŇ n¡ĆxĞUĲČ hČ Ĳ=l‘Č 10

yn¿Ąy‘ĄbĘŇ C dŇ ’ŔŁ mĘ ÉhoĎhyĘ PŇ ’ąČ =rxČ IĲĂwČ olĳ hĽ’ĲĎ xtČŇ păĆŇ lĘ Sy’¡Ă wytĎŔ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ
hŇ UĎ lËĎ wĘ ìŇ DĆŔ bĘŇ ‘ČlĘ ÉtĎ‘ÄŁ rĄhĞ hŇ mąĎ lĎ hoĎęhyĘ=l’Ć hŇ SĆÁ mŁ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ‘rĲĎ hŇ S¡Ć mŁ 11

: ylĲĎ ‘Ď hŇ E¡ĆhČ M‘¿ĎhĎ =lJĎ ’vËĎ mČ =tŇ ’Ć MCWę lĎ ìŇ ynĳĆy‘ĄBĘ Nx¡Ą ytĂŇ Y¿Ďř mĎ =âlĲ
rmČÄ ’Ň tŇŁ =yJĲĂ ChyêĳĂ dĘŇ lĂ yĘ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ =M’Ă hŇ EĆŔhČ M‘ăĎhĎ =lJĎ tŇ ’Ą ť ytĂŇ yrĂę hĎ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ hĆ 12

hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ l‘Č ť qnĄŔ IŁ hČ =tŇ ’Ć ÉNmĄ ’Ł hĲĎ ’vąĎ yĂ rSĆÄ ’ĞJĲČ ìŇ qĆę yxĄ bĘŇ Ch’ăĄ WĎ ylČÁ’Ą
rV’
Nkw ynĄy‘ĄBĘ ’"s v.1 .’y .hkwph Nwn v.36 .Zmq rmĎ’yŁ v.36 .yrq oxnĚbĘ C v.36 .hkwph Nwn v.34

.yrq ytĂ ’YĎmĎ v.11 .MykĂ BŁ rybs v.10 .s"tw ‘"t ,y"t ,’"t
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13 hŇ EĳĆhČ M‘ăĎhĎ =lkĎŇ lĘ tŇ t¡ĄŇ lĎ rWĎŔ BĎ ÉylĂ NyĂ’ąČmĄ : wytĲĎŇ bŇŁ ’ĞlĲČ êĎ‘Ę B¡Č SĘ nĂ rS¿Ć ’Ğ
14 ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ lkąČŇ C’=âlĲ : hŇ lĎ kĲĄŇ ’Ň nŁ wĘ rW¡Ď bĎŇ CnQ¿Ď =hŇ nĎêĘ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉylČ ‘Ď CJą bĘŇ yĂ=yJĲĂ
15 ű hŇ kĎŇ JăĎ =M’Ă wĘ : yeĂ UĲĆ mĂ dŇ b¡ĄŇ kĎŇ yJ¿Ă hŇ EĳĆhČ M‘ăĎhĎ =lJĎ =tŇ ’Ć tŇ ’Ň W¡Ą lĎ yDĂŔ bČŇ lĘ

hŇ ’¡Ć rĘ’Ć =l’Č wĘ ìŇ ynĳĆy‘ĄBĘ Nx¡Ą ytĂŇ ’Ň Y¿Ď mĎ =M’Ă gŇrŔŁ hĎ É’nĎ ynĂ gąĄŇrĘhĎ yQĂę hŇ WĆ ‘ăŁ =êĘ ’Č
: ytĲĂŇ ‘ĎrĲĎř BĘ

16 ů l’Ą rĎWĘ yĂ ynăĄqĘ EĂmĂ ÈSy’Ă My‘ăĂbĘŇ SĂ yQĂÂ=hŇ pĎŇ sĘ ’ĲĆ hŇ SĆę mŁ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ sŘ11

lhĆ ’ăŁ =l’Ć ÉMtĎŇ ’Ł êąĎxĘ qČ lĲĎ wĘ wyrĳĎTĘ SĲŁ wĘ M‘¡ĎhĎ yn¿ĄqĘ zĂ MhËĄ =yJĂ êĎ‘Ę dČŔ yĎ rSăĆ ’Ğ
17 yêĂę lĘ YČ ’ĲĎ wĘ ůMSĎ ÈìUĘ ‘Ă yêăĂ rĘBČ dĂŇ wĘ yêĂę dĘŇ rČyĲĎwĘ : ëŇ UĲĎ ‘Ă MS¡Ď Cb¿Ň ~Ę yČtĘŇ hĲĂ wĘ dŇ ‘ĄŔ om

M‘ĎŔ hĎ ’văĎ mČ BĘ ÉìêĘ ’Ă C’ą WĘ nĲĎ wĘ MhĳĆ ylĄ ‘Ğ yêăĂ mĘ WČ wĘ ìŇ yl¡Ć ‘Ď rS¿Ć ’Ğ xČ CrËhĎ =NmĂ
18 ÈrxĎ mĎ lĘ CSă DĘqČ tĘŇ hĂ rmČÁ ’Ň êŁ M‘ĎÄ hĎ =l’Ć wĘ : ìŇ DĲĆbČŇ lĘ hŇ ê¡Ď’Č ’v¿Ď tĂŇ =âlĲ wĘ

rWĎŔ BĎ ÉCnlĄÄkĂŇ ’Ğř yĲČ ymąĂ rmęŁ ’Ň lĄ hoĎÁhyĘ ynĄÄ zĘ’Ď BĘ žMtĆŇ ykĂŇ BĘ yJĂÃ ůrWĎ BĎ MêăĆlĘ kČŇ ’Ğ wĲČ
19 âlă : MêĲĆlĘ kČŇ ’Ğ wĲČ rW¡Ď BĎ MkËĆŇ lĎ ho¿ĎhyĘ NtČÄ nĎ wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ BĘ Cnl¡Ď bŇ oT¿ =yJĂ

hŇ răĎWĎ ‘Ğ ÉâlwĘ MymĂę yĎ hŇ èăĎ mĂ xĞ ű âlă wĘ MyĂmĳĎoy âlă wĘ NCl¡ kĘŇ ’Ň êĲŁ dŇ xËĎ ’Ć Moy¿
20 MkĆŔ jĘ ’Č mĲĄ É’YĄ yĄ=rSĆ ’Ğ dŇ ‘ąČ MymĂę yĎ SdĆŇ xăŁ ű dŇ ‘ăČ : MoyĲ Myr¿ĂWĘ ‘Ć âl¡ wĘ MymĂŔ yĎ

MkĆŔ BĘ rĘqĂ BĘ rSăĆ ’Ğ ÉhoĎhyĘ=tŇ ’Ć MêąĆsĘ ’Č mĘ =yJĲĂ N‘Č yČę ’rĳĎzĎlĘ Mk¡ĆŇ lĎ hŇ y¿ĎhĎ wĘ
21 ůhSĆ mŁ ÈrmĆ ’Ň IŁ wČ : MyĂrĲĎYĘ UĂ mĂ Cn’Ň Y¿Ď yĎ hŇ E¡Ć hŇ UĎ l¿Ď rmŔŁ ’Ň lĄ ÉwynĎpĎŇ lĘ CJą bĘŇ êĂ wČ

êĎrĘmČę ’Ď hŇ êăĎ’Č wĘ oBĳ rĘqĂ BĘ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ rS¿Ć ’Ğ M‘Ďě hĎ ylĂŔ gĘŇrČ ÉPlĆ ’ĆÄ tŇ o’¿ mĄ =SSĲĄ
22 Mh¡Ć lĎ Tx¿Ą èĎ yĂ rqËĎbĎŇ C N’Ň YÌŁ hĞ : MymĲĂ yĎ SdĆŇ x¿Ł Cl¡ kĘŇ ’ĲĎ wĘ MhĆŔ lĎř NêăĄ’Ć ÉrWĎ BĎ

: MhĲĆ lĎ ’Y¿Ď mĎ C Mh¡Ć lĎ PŇ ¿Ąs’Ď yĲĄ MIËĎhČ yg¿ĄŇDĘ=lJĎ =tŇ ’ĲĆ M’ăĂ MhĳĆ lĎ ’YăĎ mĎ C

23 ì¿Ň rĘqĘ yĂhĞ hŇ ’ËĆ rĘtĂŇ hŇ ê¿Ď ‘Č rYĳĎqĘ êĂ ho¡ĎhyĘ dŇ y¿ČhĞ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ sŘ12

24 hoĳĎhyĘ yrăĄbĘŇ DĂ tŇ ’¡Ą M‘ĎŔ hĎ =l’Ć ÉrBĄ dČŇ yĘwČ hŇ SĆę mŁ ’YăĄ IĄwČ : âlĲ =M’Ă yr¡ĂbĎŇ dĘŇ
: lhĆ ’ĲŁ hĎ tŇ b¿ŇŁ ybĂŇ sĘ Mt¡ĎŇ ’Ł dŇ m¿Ą ‘ĞIĲČwČ M‘ĎŔ hĎř ynăĄqĘ EĂmĂ ÉSy’Ă My‘¿ĂbĘŇ SĂ PŇ sÂŁ ’ĹIĲĆwČĲ

25 wylĎŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ÉxČ CrÄ hĎ =NmĂ lYĆ’Ň IĎęwČ ůwylĎ ’Ą rBăĄ dČŇ yĘwČ ÈNnĎ‘ĎBĲĆ ű ho¿ĎhyĘ dŇ rĆIĄÄwČ
C’¡ BĘ nČtĘŇ IĲĂwČ xČ CrŔ hĎ ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ xČ onąJĘ yhĂę yĘwČ MynĳĂqĄ EĘhČ Sy’¡Ă My‘¿ĂbĘŇ SĂ =l‘Č NêĄě IĂwČ

26 dŇ DĎÃ lĘ ’Ć ű dŇ xăĎ ’Ć hĲĎ MSăĄ hŇ nĆÃxĞUĲČ BČ Ĳ ű MySăĂ nĎ’Ğ=ynĲĄSĘ Cră’ĞèĲĎ IĂwČ : CpŇ sĲĎ yĎ âl¿ wĘ
MVw
Nk v.21 .lwgsb CelĆk’y yqwbnzb v.18 .bwtkh hnykV ’l’ ìtĆ‘ĎrĎBĘ yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.15

.r"tw y"t Nkw l’ĄrĎWĘ yĂ ’"s v.24 .yrqw bytk MkĆlĎ y"k Myrps bwrb ,rybs Nkw MkĆlĎ y’xndml ,y’br‘ml
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C’¡ YĘ yĲĎ âl¿ wĘ MybĂŔ tĚŇ JĘ BČ ÉhUĎ hĄÄ wĘ xČ Crę hĎ MhăĆ lĄř‘Ğ xnČêÌĎ wČ dŇ dĎÁ ymĄ ynĂÄèĄ hČ žMSĄ wĘ
rmĳČ ’Ň IŁ wČ hŇ S¡Ć mŁ lĘ dŇ G¿ĄIČwČ r‘ČeČŔ hČ ZrĎIăĎwČ : hŇ nĲĆxĞUĲČ BČ Ĳ C’¡ BĘ nČtĘŇ IĲĂwČ hŇ lĎ hĹ’ĳŁ hĎ 27

tŇ r¿ĄSĎ mĘ NCnę =NBĂ ‘ČSăĚ ohyĘ N‘Č IČÁwČ : hŇ nĲĆxĞUĲČ BČ Ĳ My’¡Ă BĘ nČtĘŇ mĲĂ dŇ dĎŔ ymĄ C dŇ DăĎlĘ ’Ć 28

hŇ SĆŔ mŁ Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ : M’ĲĄ lĎ JĘ hŇ S¡Ć mŁ yn¿ĂdŇŁ ’Ğ rmĳČ ’Ň IŁ wČ wyr¡ĎxĚBĘ mĂ hŇ SËĆ mŁ 29

hoËĎhyĘ NêÌĄ yĂ=yJĲĂ My’ĂŔ ybĂŇ nĘ ÉhoĎhyĘ M‘ąČ=lJĎ NêĄÁ yĂ ymĂÄ C ylĳĂ hŇ ê¡Ď’Č ’e¿ĄqČ mĘ hĲČ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄqĘ zĂwĘ ’Ch¡ hŇ nĳĆxĞUĲČ hČ Ĳ=l’Ć hŇ S¡Ć mŁ PŇ ¿Ąs’Ď IĲĄwČ : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ ox¡ Cr=tŇ ’Ć 30

hŇ nĆÁxĞUĲČ hČ Ĳ=l‘Č SFÄŁ IĂwČ ůMIĎhČ =NmĂ ÈMywĂlĘ WČ zgĎŇ IăĎwČ hoĎęhyĘ tŇ ’ăĄ mĄ ű ‘săČ nĎ xČ CrÁ wĘ 31

MyĂt¡ČŇ UĎ ’Č kĘŇ C hŇ nĳĆxĞUĲČ hČ Ĳ tŇ ob¡Ň ybĂŇ sĘ hŇ JŔŁ ÉMoy ëŇ rĆdąĆŇ kĘŇ C hŇ JęŁ Moyă ëŇ rĆdÌĆŇ JĘ
ű lkăŇŁ wĘ hŇ lĎ yĘQČÁhČ =lkĎŇ wĘ ’ChÄ hČ žMoIhČ =lJĎ M‘ĎÃ hĎ MqĎ IăĎwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎř yn¿ĄjĘ =l‘Č 32

MyrĳĂmĎ xĽ hŇ răĎWĎ ‘Ğ PŇ ¡Čs’Ď Ty‘Ăě mĘ UČ hČ wlĎŔ vĘ hČř =tŇ ’Ć ÉCpŇ sĘ ’Č IĲČwČ tŇ rĎę xĽUĲĎ hČ Ĳ Moyă
NyBăĄ ÉCedĆÄ o‘ rWĎę BĎ hČ : hŇ nĲĆxĞUĲČ hČ Ĳ tŇ ob¡Ň ybĂŇ sĘ xČ oTŔ SĎ ÉMhĆ lĎ Cxą TĘ SĘ IĂwČ 33

hŇ J¡Ď mČ M‘ĎŔ BĎ ÉhoĎhyĘ ëŇ IąČwČ M‘ĎŔ bĎŇ hŇ răĎxĎ ÉhoĎhyĘ PŇ ’ąČ wĘ tŇ rĳĄJĎ yĂ MrĆT¡Ć MhĆŔ yeĄSĂ
hŇ wĳĎ’ĞêĲČhČ Ĳ tŇ orăbĘŇ qĂ ’Ch¡ hČ Moq¿ UĎ hČ =MSĲĄ =tŇ ’Ć ’rËĎqĘ IĂwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ hŇ B¿Ď rČ 34

M‘¡ĎhĎ C‘¿sĘ nĲĎ hŇ wËĎ’ĞêĲČhČ Ĳ tŇ orÌbĘŇ uĂ mĂ : MyCĲĂ’Č tĘŇ UĂ hČ M‘¡ĎhĎ =tŇ ’Ć CrŔ bĘŇ qĲĎ ÉMSĎ =yJĂ 35

: tŇ orĲYĄxĞBĲČ Cy¡hĘ IĲĂwČ tŇ orĳYĄxĞ
rSăĆ ’Ğ tŇ yS¡Ă JĚ hČ hŇ è¿Ď ’Ă hĲĎ tŇ odËŇ ’Ł =l‘Č hŇ SĆŔ mŁ BĘ ÉNrŁ hĞ’ĲČ wĘ MyąĎrĘmĂ rBĄÄ dČŇ êĘ wČ by

rBăĆ DĂ ÉhSĆ mŁ BĘ =ëŇ ’Č qrąČhĞ Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ : xqĲĎlĎ tŇ yS¡Ă kĚŇ hŇ è¿Ď ’Ă =yJĲĂ xqĳĎlĎ 2

wnăĎř ‘Ď hŇ S¡Ć mŁ Sy’¿Ă hĎ wĘ : hoĲĎhyĘ ‘m¡Č SĘ IĂwČ rBĳĄdĂŇ CnBăĎ =MGČ âl¡ hĞ hoĎŔhyĘ 3

rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ MdĎŔ ’Ď hĲĎ É lJŁ mĂ dŇ ’ĳŁ mĘ 4

Mk¡ĆŇ êĘ SĘ lĎ SĘ C’¿ YĘ MyĎŔrĘmĂ =l’Ć wĘ ÉNrŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ wĘ hŇ SąĆ mŁ =l’Ć M’ęŁ tĘŇ jĂ hoĎÁhyĘ
NnĎŔ ‘Ď dŇ CUă ‘ČBĘ ÉhoĎhyĘ dŇ rĆIąĄwČ : MêĲĎSĘ lĎ SĘ C’¡ YĘ IĲĄwČ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ =l’Ć 5

rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : MhĲĆ ynĄSĘ C’¡ YĘ IĲĄwČ MyĎŔrĘmĂ C NrăŁ hĞ’ĲČ É’rĎqĘ IĂwČ lhĆ ’ĳŁ hĎ xtČŇ jăĆ dŇ m¡Ł ‘ĞIĲČwČĲ 6

‘DĎŔ wČtĘŇ ’Ć wylăĎ ’Ą Éh’Ď rĘUČ BČ hoĎęhyĘ śMkĆŔ ’Ğ ybăĂŇ nĘ ÉhyĆhĘ yĲĂ=M’Ă yrĳĎbĎŇ dĘŇ ’năĎ=C‘mĘ SĂ
: ’ChĲ Nm¿Ď ’ĹnĲĆ yt¡ĂŇ yBĄ =lkĎŇ BĘ hŇ SĳĆ mŁ yDăĂbĘŇ ‘Č Nk¡ĄŇ =âl : oBĲ =rBĆ dČŇ ’Ğ Mol¡ xĞBĲČ 7

TyBĳĂ yČ ho¡ĎhyĘ tŇ n¿ČmĚ tĘŇ C tŇ dŔŁ yxĂ bĘŇ âlă wĘ Éh’Ć rĘmČ Cř oBę =rBĆ dČŇ ’Ğ hŇ jĆÂ =l’Ć hŇ jăĆ 8

‘wdmw
yrq wylĎ vĘ hČ v.32 .q"dw y"k ’"t Nkw Zr’h=lkĎ ’"s v.31 .’lm MhĆylĄ‘Ğ yllhb ,ymlVwry Nk v.26

.MkĆbĎ ’ybĂ nĎ l"n v.6 .yrq wynĎ‘Ď v.3 .by .Nk +tk +b hyl‘ rsmnw yrqw bytk wlĎ vĘ hČ ’"sb ,yllhb Nkw
.s"tw ‘"t ,’"t ,V"x ,rd"nq y"k +y Nkw h’ĆrĘUČBČ ’"s v.8
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9 MB¡Ď hoËĎhyĘ PŇ ’ÌČ =rxČ IĲĂwČ : hŇ SĲĆ mŁ bĘŇ yD¿ĂbĘŇ ‘ČBĘ rB¡Ą dČŇ lĘ MtĆŔ ’Ň rĄyĘ âlă É‘Č CDÄ mČ C
10 NpĆŇ IÌĂwČ gŇlĆ èĳĎ JČ tŇ ‘ČrăČYŁ mĘ My¡ĎrĘmĂ hŇ e¿ĄhĂ wĘ lhĆ ’ŔŁ hĎ l‘ăČmĄ rsĎ ť NnĎę ‘ĎhĲĆ wĘ : ëŇ lĲČ IĄwČ
11 ynĂŔ dŇŁ ’Ğ yBăĂ hŇ SĳĆ mŁ =l’Ć Nr¡Ł hĞ’ĲČ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : tŇ ‘ČrĲĎYŁ mĘ hŇ e¿ĄhĂ wĘ My¡ĎrĘmĂ =l’Ć NrËŁ hĞ’ĲČ
12 ’n¿Ď=l’Č : Cn’Ň TĲĎ xĎ rS¿Ć ’Ğ wĲČ CnlĘ ’¡Č on rS¿Ć ’Ğ tŇ ’Ň FĎŔ xČ ÉCnylĄÄ‘Ď tŇ SąĄ tĎŇ ’nĎÄ=l’Č
13 q‘ăČYĘ IĂwČ : orĲř WĎ bĘŇ yY¿Ă xĞ lk¡ĄŇ ’Ď IĲĄwČ oUŔ ’Ăř MxĆ răĆmĄ ÉotŇ ’Ň YĄBĘ rSąĆ ’Ğ tŇ UĳĄ JČ yh¡Ă tĘŇ

: HlĲĎ ’n¡Ď ’p¿ĎŇ rĘ ’nËĎ l’Ąě rmĳŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhyĘ=l’Ć hŇ SĆŔ mŁ

14 Ml¡Ą JĎ tĂŇ âl¿ hĞ hĎ ynĆŔ pĎŇ BĘ ÉqrČyĎ qrąŁ yĎ ÉhĎ ybĂÄ ’Ď wĘ hŇ SĆę mŁ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
: PŇ sĲĄ ’Ď êĲĄ rx¡Č ’Č wĘ hŇ nĆŔ xĞUĲČ lČ Ĳ ZCxă mĂ ÉMymĂ yĎ tŇ ‘ąČbĘŇ SĂ rgĄÂiĎ êĂ MymĳĂ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ

15 dŇ ‘¿Č ‘sČŔ nĎ âlă ÉM‘ĎhĎ wĘ MymĳĂ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ hŇ n¡ĆxĞUĲČ lČ Ĳ ZCx¿ mĂ MyËĎrĘmĂ rg¿ĄŇiĎ êĂ wČ
16 : NrĲĎ’Ň jĎ rB¿Č dĘŇ mĂ BĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ tŇ orĳYĄxĞmĲĄ M‘¡ĎhĎ C‘¿sĘ nĲĎ rxËČ ’Č wĘ : MyĲĎrĘmĂ PŇ ¡Ąs’Ď hĲĄ

=tŇ ’Ć ÉCrtĚÄ yĎwĘ MySĂę nĎ’Ğ ìăŇ lĘ =xlČ SĘ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČgy, 2 +p4, sŘ13

dŇ xĎÁ ’Ć Sy’ĂÄ ždxĎ ’Ć Sy’ăĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ lĂ Nt¡ĄŇ nŁ yn¿Ă’Ğ=rSĆ ’Ğ N‘ČnČŔ JĘ ZrĆ’ăĆ
3 hŇ SËĆ mŁ Mt¿ĎŇ ’Ł xlČÄSĘ IĂwČ : MhĲĆ bĎŇ ’yW¿Ă nĎ lJ¡Ł CxlĎŔ SĘ êĂ ÉwytĎŇ bŇŁ ’Ğ hŇ FąĄ mČ lĘ

l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ yS¿Ą ’Ň rĎ MySĂŔ nĎ’Ğ MQăĎ JĚ hoĳĎhyĘ yjăĂ =l‘Č Nr¡Ď’Ň jĎ rB¿Č dĘŇ UĂ mĂ
4, 5 hŇ FăĄ mČ lĘ : rCJĲ zČ=NBĆ ‘Č CU¡ SČ NbĄŔ C’rĘ hŇ FăĄ mČ lĘ MtĳĎŇ omSĘ hŇ QĆ ’¡Ą wĘ : hŇ UĎ hĲĄ
6, 7 hŇ FăĄ mČ lĘ : hŇ eĲĆřpĚŇ yĘ=NBĆ bŇ l¡Ą JĎ hŇ dĎŔ ChyĘ hŇ FăĄ mČ lĘ : yrĲĂox=NBĆ Tp¡ĎŇ SĎ No‘Ŕ mĘ SĂ
8, 9 hŇ FăĄ mČ lĘ : NCnĲ =NBĂ ‘ČS¿Ą oh MyĂr¡ĎpĘŇ ’Ć hŇ F¿Ą mČ lĘ : PŇ sĲĄ oy=NBĆ l’¡Ď gĘŇ yĂ rkĎŔ Vř vĎ yĂ

10, 11 hŇ F¿Ą mČ lĘ : ydĲĂŇ os=NBĆ l’¡Ą yDĂGČ NlĚŔ CbŇ zĘ hŇ FăĄ mČ lĘ : ’CpĲŇ rĎ=NBĆ yT¡Ă lĘ jČ NmĂŔ yĎnĘ bĂŇ
12 : yQĲĂ mČ GĘ =NBĆ l’¡Ą yUĂ ‘Č NdĎŔ hŇ FăĄ mČ lĘ : ysĲĂ Cs=NBĆ yD¡ĂGČ hŇ èĳĆ nČmĘ hŇ FăĄ mČ lĘ PŇ ¡Ąsoy

hTml
’l’ CnrĄWĎ bĘ yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.12 .bwtkh hnykV ’l’ CnUĄ’Ă yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.12

,[8:1] Ktl‘hb +d Myrdsw .w"lq Myqwspw .l’llhm [8:1—12:16] hVrph MV v.16 .bwtkh hnykV
twytw’w .My‘br’w tw’m hnmVw Pl’ Mylmw .[11:23] y"y dyh ,[11:16] yl=hps’ ,[10:1] Kl hV‘
’y‘gb n"b ,wV‘ M‘ =Nk PTwx ’"b ,[8:20] Mhl wV‘=Nk +h Mypwlxw .hVmxw MyVmxw Mypl’ t‘bV
yk ,’y‘gb Kyr’hbĘ CĲ n"bw ,w"ywh txt ’y‘g ’lb Kyr’hbĘ C ’rwq ’"b ,[9:19] Nn‘h Kyr’hbĘ C ,NJĲĄ txt
yl=hpsĘ ’Ć ’rwq ’"b ,[11:16] yl=hps’ ,’y‘gb =M’ĲĂ n"bw ’y‘g ’lb =M’Ă ’rwq ’"b ,[10:30] yYr’=l’=M’
=M’ĲĂ n"bw hyhy M‘ =M’Ă PTwx ’"b ,[12:6] Mk’ybn hyhy=M’ ,P"l’h txt ’y‘gb =hpsĘ ’ĲĆ n"bw ’y‘g ’lb
tqwspw .[12:3] d’m wn‘ +’ +tkw .[11:22] Myh ygd=lk=t’ĲĆ M’ăĂ ,[11:16] MV wbYythĲĂ wĘ wrbxth rV’w ,’y‘gb
.Mwy MyVVw hVlV hymy rpsmw .[11:26] wb +b ,[11:26] wr’Vyw ,[11:25] lY’yw ,[9:10] Vpnl ű ’mT +d
y’xndml ,rsx y’br‘ml Nk v.6 .d"k qwsp d‘ +’ qwsp +b ‘Vwhyb ‘Vwhy xlVyw hrTph v.1 .gy

.x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.7 .’lm hnĆCpyĘ
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: ysĲĂ pĘŇ wĎ=NBĆ yB¡Ă xĘ nČ ylĂŔ êĎpĘŇ nČ hŇ FăĄ mČ lĘ : l’ĲĄ kĎŇ ymĲĂ =NBĆ rCt¡Ň sĘ rSĄŔ ’Ď hŇ FăĄ mČ lĘ 13, 14

xl¿Č SĎ =rSĆ ’Ğ MySĂŔ nĎ’ĞhĲĎ tŇ omă SĘ hŇ QĆ ’Ą ť : ykĲĂŇ mĎ =NBĆ l’¡Ą C’GĘ dŇ gĎŔ hŇ FăĄ mČ lĘ 15, 16

: ‘ČSĲĚ ohyĘ NCn¡=NBĂ ‘ČS¿Ą ohlĘ hŇ SËĆ mŁ ’r¿ĎqĘ IĂwČ ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć rCtăŇ lĎ hŇ S¡Ć mŁ
Cl¿ ‘Ğ MhĆę lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĆ=tŇ ’Ć rCt¡Ň lĎ hŇ SĆŔ mŁ ÉMtĎŇ ’Ł xląČ SĘ IĂwČ 17

’whĳĂ =hŇ mČ ZrĆ’¡ĎhĎ =tŇ ’Ć Mt¿ĆŇ y’Ă rĘC : rhĲĎ hĎ =tŇ ’Ć Mt¡ĆŇ ylĂ ‘ĞwĲČ bŇ gĆŇ eĆŔ BČ ÉhzĆ 18

: bŇ rĲĎ=M’Ă ’Ch¡ T‘¿ČmĘ hČ hŇ pĆŔ rĎhĞ É’Ch qz¿ĎxĎ hĲĆ hĎ ylĆŔ ‘Ď bŇ SăĄ IŁ hČ ÉM‘ĎhĎ =tŇ ’Ć wĘ
hŇ măĎ C hŇ ‘ĳĎrĎ=M’Ă ’wh¡Ă hŇ b¿ĎŇ oThĞ HBĎŔ bŇ SăĄ yŁ É’Ch=rSĆ ’Ğ ZrĆ’Ďę hĎ hŇ măĎ C 19

hŇ măĎ C : MyrĲĂYĎ bĘŇ mĂ BĘ M’¿Ă Myn¡ĂxĞmĲČ BĘ hČ hŇ eĎhĄŔ BĎ bŇ SăĄ oy É’Ch=rSĆ ’Ğ MyrĂę ‘ĎhĲĆ 20

MêĆŔ qĘ EČxČ tĘŇ hĂÄ wĘ NyĂ’ČŔ =M’Ă ÉZ‘Ą HB¿Ď =SyĲĄhĞ hŇ zĎęrĎ=M’Ă ’whĂÁ hŇ nĎÄmĄ èĘ hČ ZrĆ’Ď hĎ ţ
CrtăĚŇ IĎwČ Cl¡ ‘ĞIĲČwČĲ : MybĲĂŇ nĎ‘Ğ yr¿ĄCJBĂ ym¡Ą yĘ MymĂŔ IĎhČÄ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ yrăĂjĘ mĂ Mê¡ĆxĘ qČ lĘ C 21

’ř băŇŁ IĎwČ ÈbgĆŇeĆbČŇ Clă ‘ĞIĲČwČ : tŇ mĲĎ xĞ ’b¿ŇŁ lĘ bŇ x¡Ł rĘ=dŇ ‘Č NY¿Ă =rBČ dĘŇ UĂ mĂ ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć 22

‘bČŇ SąĆ Norę bĘŇ xĆ wĘ qnĳĎ‘ĞhĲĎ yd¡ĄŇ ylĂ yĘ ymČŔ lĘ tČŇ wĘ ySăČ SĄ ÉNmČř yxĂ ’Ğ MSąĎ wĘ ůNorbĘŇ xĆ =dŇ ‘Č
CtÄ rĘkĘŇ IĂwČ lJęŁ SĘ ’Ć lxČ năČ=dŇ ‘Č C’bÁŁ IĎwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ N‘ČY¿Ł yn¡ĄpĘŇ lĂ hŇ tĎŔ nĘ bĘŇ nĂ ÉMynĂ SĎ 23

MyĂnĳĎSĘ BĂ ToU¡ bČŇ Ch’¿ĚvĎ IĂwČ dŇ xĎŔ ’Ć ÉMybĂŇ nĎ‘Ğ loJą SĘ ’Ć wĘ ÉhrĎomzĘ MèąĎ mĂ
l‘Č ť loJĳř SĘ ’Ć lxČ năČ ’r¡ĎqĎ ’ChŔ hČ Moqă UĎ lČ : MynĲĂ ’Ą êĘ hČ =NmĂ C Myn¡ĂUŁ rĂhĲĎ =NmĂ C 24

rCêămĂ CbŇ S¡Ě IĎwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ Mè¡Ď mĂ Ct¿Ň rĘJĲĎ =rSĆ ’Ğ loJŔ SĘ ’Ć hĲĎ tŇ odăŇ ’Ł 25

NrÁŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ wĘ hŇ SĆÄ mŁ =l’Ć žC’bŇŁ IĎwČ CkÃ lĘ IĲĄwČ : MoyĲ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č Zu¡ĄmĂ ZrĆ’ĳĎhĎ 26

CbŇ ySĂÄ IĎwČ hŇ SĎ dĳĄŇ qĎ Nr¡Ď’Ň jĎ rB¿Č dĘŇ mĂ =l’Ć l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ dÌČŇ ‘Ğ=lJĎ =l’Ć wĘ
Éol=CrjĘ sČ yĘwČĲ : ZrĆ’ĲĎ hĎ yr¿ĂjĘ =tŇ ’Ć MC’¡ rĘIČwČ hŇ dĎŔ ‘ĄhăĎ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉrbĎŇ DĎ MtąĎŇ ’Ł 27

SbËČŇ dĘŇ C bŇ l¿Ď xĎ tŇ bČÄ zĎ MgČŇ wĘţ CnêĳĎxĘ lČ SĘ rSăĆ ’Ğ ZrĆ’¡ĎhĎ =l’Ć Cn’Ň BĎě CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ
MyrĂę ‘ĎhĲĆ wĘ ZrĆ’ĳĎBĎ bŇ S¡Ą IŁ hČ M‘ĎŔ hĎ z‘ăČ=yJĂ spĆŇ ’Ć ť : HyĲĎrĘjĂ =hŇ zĆwĘ ’wh¡Ă 28

bŇ S¡Ą oy ql¿Ą mĎ ‘Ğ : MSĲĎ Cny’¿Ă rĎ qn¡Ď‘ĞhĲĎ yd¿ĄŇ lĂ yĘ=MgČŇ wĘ dŇ ’ŔŁ mĘ ÉtŁldŇŁ GĘ tŇ orąYĚBĘ 29

ÉynĂ ‘ĞnĲČJĘ hČ ĲwĘ rhĎŔ BĎ bŇ SăĄ oy ÉyrĂmŁ ’ĹhĲĎ wĘ ysąĂ CbŇ yĘhČ wĘ yêĂ xĂ hĲČ wĘţ bŇ gĆŇ eĳĆhČ ZrĆ’ăĆBĘ
hŇ SĳĆ mŁ =l’Ć M‘¡ĎhĎ =tŇ ’Ć bŇ lËĄ JĎ sř hČ IÌČřwČ : NDĲĄrĘIČhČ dŇ y¿Č l‘¡ČwĘ MIĎŔhČ =l‘Č bŇ SăĄ oy 30

MySĂÁ nĎ’ĞhĎÄ wĘ : HlĲĎ lk¡ČŇ Cn lok¿Ň yĎ=yJĲĂ HtĎŔ ’Ł CnSĘ răČyĎwĘ ÉhlĆ ‘ĞnĲČ hŇŁlą ‘Ďř rmĆ ’Ň ŁIęwČ 31

’Ch¡ qz¿ĎxĎ =yJĲĂ M‘ĳĎhĎ =l’Ć tŇ olă ‘ĞlĲČ lk¡ČŇ Cn âl¿ CrŔ mĘ ’ĲĎ ÉoU‘Ă Clą ‘Ď=rSĆ ’Ğ
wnmm
Nkw Zmq NmĎ yxĂ ’Ğ ’"s v.22 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"x Nkw yrqw bytk C’bŁ IĎwČ ’"sb ,C’bŁ IĎwČ rybs v.22

+s v.30 .Zmq shČ IĎwČ v.30 .rsx lJŁ SĘ ’Ć ymlVwry ,yllhb Nk v.24 .d"ydw b"yd ,’"yd ,h"dx ,g"d ,b"d
.yrq ol‘Ď v.30 .ytbr
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32 l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =l’Ć HtĎŔ ’Ł CrăêĎ rSăĆ ’Ğ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ tŇ BąČ DĂ C’yYĂÁ IŁ wČ : CeřUĲĆ mĂ
ÉhĎ ybĆÄ SĘ oyĲ tŇ lĆ kąĆŇ ’Ł ZrĆ’ăĆ HtĎę ’Ł rCtăŇ lĎ HbĎÁ CnrĘbČÄ ‘Ď žrSĆ ’Ğ ZrĆ’ĎÃ hĎ rmĳŁ ’Ň lĄ

33 Cny’Ăę rĎ MSăĎ wĘ : tŇ oDĲmĂ yS¿Ą nĘ ’Č Hk¡ĎŇ otŇ bĘŇ Cny’¿Ă rĎ=rSĆ ’Ğ M‘ËĎhĎ =lkĎŇ wĘ ’whĂŔ
Nk¿ĄŇ wĘ MybĂŔ gĎŇxĞJĲČ ÉCnynĄÄ y‘ĄbĘŇ yhąĂ eĘ wČ MylĳĂ pĂŇ eĘ hČ =NmĂ qn¡Ď‘Ğ yn¿ĄBĘ MylËĂ yřpĂŇ eĘ hČ =tŇ ’Ć

dy M‘¡ĎhĎ CJ¿ bĘŇ IĂwČ MlĳĎ oq=tŇ ’Ć Cn¡êĘ IĂwČĲ hŇ dĎŔ ‘ĄhăĎ =lJĎ É’vĎ êĂ wČ : MhĲĆ ynĄy‘ĲĄBĘ Cnyy¡ĂhĎ
2 l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ lJ¡Ł NrŔŁ hĞ’ĲČ =l‘ĲČwĘ hŇ SăĆ mŁ =l‘Č ÉCnŁQÄ IĂwČ : ’ChĲ hČ hŇ lĎ yĘQ¿Č BČ

rB¿Ď dĘŇ UĂ BČ o’Ë MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ ÉCntĘŇ mČÄ =Cl hŇ dĎę ‘ĄhĲĎ =lJĎ MhĆÁ lĄ ’Ğ CrÄ mĘ ’Ň IĲŁ wČ
3 ljăŁ nĘ lĂ Ét’Ň EŁ hČ ZrĆ’ąĎhĎ =l’Ć CntĎÁ ’Ł ’ybĂÄ mĄ hoĎhyĘţ hŇ măĎ lĎ wĘ : CntĘŇ mĲĎ =Cl hŇ E¡ĆhČ

: hŇ mĎ yĘrĲĎYĘ mĂ bŇ CS¿ Cnl¡Ď bŇ oT£ ’olÌřhĞ zbĳČŇ lĎ CyăhĘ yĲĂ Cnj¡Ąř TČ wĘ CnyS¿Ą nĎ bŇ rĆxĆŔ BČ
4, 5 lj¿Ł IĂwČ : hŇ mĎ yĘrĲĎYĘ mĂ hŇ bĎŇ CS¿ nĎ wĘ S’Ň r¡Ł hŇ n¿ĎêĘ nĂ wyxĳĂ ’Ď =l’Ć Sy’ăĂ Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ tŇ d¡ČŇ ‘Ğ lh¿Č qĘ =lJĎ ynĄěpĘŇ lĂ MhĳĆ ynĄjĘ =l‘Č Nr¡Ł hĞ’ĲČ wĘ hŇ SËĆ mŁ
6 C‘¡rĘqĲĎ ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć Myr¡ĂêĎhČ =NmĂ hŇ eĆŔ pĚŇ yĘř=NBĆ ÉblĄ kĎŇ wĘ NCnę =NBĂ ‘ČSăĚ ohywĲĂ
7 rSĆÄ ’Ğ ZrĆ’Ďę hĎ rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ d¿ČŇ ‘Ğ=lJĎ =l’Ć CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ : MhĲĆ ydĄŇ gĘŇBĂ
8 ÉCnBĎÄ Zp¿ĄŇ xĎ =M’Ă : dŇ ’ĲŁ mĘ dŇ ’¿Ł mĘ ZrĆ’¡ĎhĎ hŇ b¿ĎŇ oT HtĎŔ ’Ł rCtăŇ lĎ ÉHbĎŇ CnrĘbąČŇ ‘Ď

’whËĂ =rSĆ ’Ğ ZrĆ’Ćě CnlĳĎ Hn¡ĎtĎŇ nĘ C tŇ ’Ň ŁEŔhČ ZrĆ’ăĎhĎ =l’Ć ÉCntĎÄ ’Ł ’ybąĂŇ hĄ wĘ hoĎŔhyĘ
9 ÉC’rĘyêĲĂ =l’Č MêĆę ’Č wĘ ůCdŇ rŁ mĘ êĂ =l’Č ÈhoĎhyBĲČ ëŇ ’ăČ : SbĲĎŇ dĘŇ C bŇ l¡Ď xĎ tŇ b¿ČŇ zĎ

Cnê¡Ď’Ă ho¿ĎhywĲČ MhËĆ ylĄ ‘ĞmĲĄ MQÌĎ YĂ rsăĎř MhĳĄ Cnm¡Ąř xĘ lČ yJ¿Ă ZrĆ’ĎŔ hĎ M‘ăČ=tŇ ’Ć
10 dŇ obăŇ kĘŇ C MynĳĂbĎŇ ’ĞBĲĎ Mt¡ĎŇ ’Ł MoG¿řrĘlĂ hŇ dĎŔ ‘ĄhăĎ =lJĎ ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : M’ĲĚrĎyêĲĂ =l’Č

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¡ĄBĘ =lJĎ =l’ĲĆ dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ BĘ Éh’Ď rĘnĂ hoĎęhyĘ

11 ÉhnĎ’ĎÄ =dŇ ‘Č wĘ hŇ EĳĆhČ M‘ăĎhĎ ynĂ Y¡Ě’ĞnĲČ yĘ hŇ nĎ’¿Ď =dŇ ‘Č hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ sŘ14

12 CeJ¿Ć ’Č : oBĲ rĘqĂ BĘ ytĂŇ yW¡Ă ‘Ď rS¿Ć ’Ğ tŇ otŔ ’Ł hĲĎř É lkŇŁ BĘ ybĂŔ CnymăĂ ’Ğ yĲČ=âl
13 rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : CeUĲĆ mĂ MCY¡ ‘Ď wĘ lod¿Ň GĎ=yogĲŇlĘ ìŔ tĘŇ ’ĲřŁ ÉhWĆ ‘Ĺ’ĲĆ wĘ CeSĳĆ rĂo’Ĳ wĘ rbĆŇ D¡ĆbČŇ

hŇ E¡ĆhČ M‘¿ĎhĎ =tŇ ’Ć ìËŇ xĞkĲŇŁ bĘŇ tĎŇ ylÌĂ ‘ĹhĲĆ =yJĂ MyĂrČŔ YĘ mĂ C‘ămĘ SĲĎ wĘ hoĳĎhyĘ=l’Ć hŇ S¡Ć mŁ
wbrqm
rsx MylĂ pĂ eĘhČ ymlVwry ,’nynt dwy rsx MlĂ ypĂ eĘhČ yllhb v.33 .ypr CnŇUĆmĂ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.31

.’"ydw b"d ,b"dx Nkw rsx âlhĞ ymlVwry ,yllhb Nk v.3 .b"d Nkw CnyjĄTČ wĘ ’"s v.3 .dy .’mdq dwy
Nkw xtp rsČ yqwbnzb v.9 .b"d Nkw ’lm CnymĄxĘ lČ ’"s v.9 .’lm hnĆCpyĘ y’xndml ,rsx y’br‘ml Nk v.6

,yllhb Nk v.12 .rsx ttŁ ’Ł hĎ yllhb ,ymlVwry Nk v.11 .rsx MGŁ rĘlĂ ymlVwry ,yllhb Nk v.10 .’"yd
.w"dw h"dx Nkw ’lm ìtĘ o’ ymlVwry
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hoĎŔhyĘ hŇ êăĎ’Č =yJĲĂ ÉC‘mĘ SĲĎ ůt’Ň EŁ hČ ZrĆ’ăĎhĎ ÈbSĄ oy=l’Ć Crę mĘ ’ĲĎ wĘ : oBĲ rĘuĂ mĂ 14

ÉìnĘ nĲĎ‘ĞwĲČ hoĎęhyĘ hŇ êăĎ’Č ű hŇ ’ăĎ rĘnĂ NyĂ‘ČÁ BĘ NyĂ‘ČÄ =rSĆ ’Ğ hŇ EĳĆhČ M‘ăĎhĎ bŇ rĆq¡ĆBĘ
dŇ CU¿ ‘ČbĘŇ C MmĎŔ oy ÉMhĆ ynĄpĘŇ lĂ ëŇ ląĄ hŁ hŇ êĎÄ ’Č NnĎę ‘Ď dŇ UăĚ ‘ČbĘŇ C MhĆŔ lĄ ‘Ğ dŇ măĄ ‘Ł
MyĂŔoGhČ ÉCrmĘ ’ĲĎ wĘ dŇ xĳĎ ’Ć Sy’ăĂ JĘ hŇ E¡ĆhČ M‘¿ĎhĎ =tŇ ’Ć hŇ êËĎmČ hĲĄ wĘ : hŇ lĎ yĘlĲĎ S’¡Ą 15

É’ybĂŇ hĎ lĘ hoĎęhyĘ tŇ lĆ kăŇŁ yĘ yêĂÂlĘ BĂ mĂ : rmĲŁ ’Ň lĄ ì¡Ň ‘ĞmĘ SĂ =tŇ ’ĲĆ C‘¿mĘ SĲĎ =rSĆ ’Ğ 16

: rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ MT¡Ą xĎ SĘ IĂwČ MhĳĆ lĎ ‘BăČ SĘ nĂ =rSĆ ’Ğ ZrĆ’¡ĎhĎ =l’Ć hŇ EĆŔhČ M‘ăĎhĎ =tŇ ’Ć
ëŇ rĆ’ąĆ hoĎęhyĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ êĎrĘB¡Č DĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ ynĳĎdŇŁ ’Ğř xČ JăŁ ’n¡Ď=lDČgĘŇyĂř hŇ êĎě ‘Č wĘ 17, 18

ÉtobŇ ’Ď NwąŁ ‘Ğ dŇ qĄÂjŁ hŇ uĆŔ nČ yĘ âlă ÉhuĄř nČ wĘ ś‘SČ pĳĎŇ wĎ Nw¡Ł ‘Ď ’W¿Ą nŁ śdŇ sĆ xĆŔ =bŇ rČwĘ ÉMyĂjČÄ ’Č
hŇ E¡ĆhČ M‘¿ĎhĎ NwËŁ ‘ĞlĲČ ’nĎę =xlČ sĲĘ : My‘ĲĂBĄ rĂ=l‘Č wĘ MyS¡Ă QĄ SĂ =l‘Č MynĂŔ BĎ =l‘Č 19

: hŇ eĎhĲĄ =dŇ ‘Č wĘ MyĂr¡ČYĘ UĂ mĂ hŇ EĆŔhČ M‘ăĎlĎ ÉhtĎŇ ’Ň WĎÄ nĎ rSąĆ ’ĞkĲČŇ wĘ ìŇ DĳĆsĘ xČ ldĆŇ găŇŁ JĘ
ho¡ĎhyĘ=dŇ ośbĲŇ kĘŇ ’l¿Ą UĎ yĂwĘ ynĂ ’ĳĎ =yxČ Ml¡Ď C’wĘ : ìŇ rĲĆř bĎŇ dĘŇ JĂ yêĂ xĘ l¡Č sĎ hoĎŔhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 20, 21

ytČŔ tŇŁ ’ăŁ =tŇ ’Ć wĘ ÉydĂŇ bŇŁ JĘ =tŇ ’Ć My’ąĂ rŁ hĲĎ MySĂę nĎ’ĞhĲĎ =lkĎŇ yJăĂ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lJĎ =tŇ ’Ć 22

MymĂŔ ‘ĎjĘ rWĆ ‘ăĆ hŇ zĆť ytĂę ’Ł Ciă nČ yĘwČ rBĳĎdĘŇ UĂ bČŇ C MyĂr¡ČYĘ mĂ bĘŇ ytĂŇ yW¿Ă ‘Ď=rSĆ ’Ğ
MtĳĎŇ bŇŁ ’ĞlĲČ yêĂ ‘Ę B¡Č SĘ nĂ rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉC’rĘyĂ=M’Ă : ylĲĂ oqř BĘ C‘¡mĘ SĲĎ âl¿ wĘ 23

ÉtrĆxĆÄ ’Č xČ Crą hŇ tĎÂ yĘhĲĎ bŇ qĆ‘ăĄ bŇ lĄękĎŇ yDăĂbĘŇ ‘Č wĘ : hĎ C’Ĳ rĘyĂ âl¿ yY¡Č ’ĞnĲČmĘ =lkĎŇ wĘ 24

o‘¡rĘzČwĘ hŇ UĎ SĎŔ ’BăĎ =rSĆ ’Ğ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ =l’Ć wytĂę ’Ł ybĲĂŇ hĞ wĲČ yrĳĎxĞ’ĲČ ’Q¡Ą mČ yĘwČ oUŔ ‘Ă
MkËĆŇ lĎ C‘¿sĘ C CnÄjĘ rxĎę mĎ qmĆ ‘ĳĄBĎ bŇ SăĄ oy yn¡Ă‘ĞnĲČJĘ hČ ĲwĘ yq¿ĂlĄ mĲĎ ‘ĞhĲĎ wĘ : hŇ eĎSĲĆ rĂř oyĲ 25

: PŇ CsĲ =MyČ ëŇ rĆD¿Ć rř B¡Ď dĘŇ UĂ hČ
hŇ dąĎŇ ‘ĄlĲĎ ytČę mĎ =dŇ ‘Č : rmĲŁ ’Ň lĄ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =l’ĲĆ wĘ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć hoĎŔhyĘ rBăĄ dČŇ yĘwČ 26, 27

l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ tŇ oeÂlĚ êĘ =tŇ ’Ć ylĳĎ ‘Ď Myn¡ĂyQĂ mČ hŇ UĎ h¿Ą rSËĆ ’Ğ tŇ ’Ň ŁEŔhČ Éh‘ĎrĎhĲĎ
hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉynĂ ’ĎÄ =yxČ MhĆę lĄ ’Ğ rmăŁ ’Ĺ : yêĂ ‘Ę mĲĎ SĎ yl¡Č ‘Ď MynËĂyQĂ mČ hŇ UĎ hÌĄ rSĆÄ ’Ğ 28

rBăĎ dĘŇ UĂ BČ : MkĲĆŇ lĎ hŇ W¿Ć ‘Ĺ’ĲĆ NJ¡Ą ynĳĎzĘ’Ď BĘ Mê¡ĆrĘBČ DĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ âlě=M’Ă 29

Myr¿ĂWĘ ‘Ć NBËĆ mĂ MkĆŔ rĘjČ sĘ mĂ =lkĎŇ lĘ ÉMkĆŇ ydĄŇ qĲĚjĘ =lkĎŇ wĘ MkĆÁ yrĄgĘŇpĂŇ ClÄjĘ yĂ hŇ EĆhČ ţ
ZrĆ’ĎŔ hĎ =l’Ć C’băŇŁ êĎ ÉMêĆ’Č =M’Ă : ylĲĎ ‘Ď Mt¡ĆŇ nŁ ylĲĂ hĞ rS¿Ć ’Ğ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ wĎ hŇ n¡ĎSĎ 30

rV’
.+w d"l twmV Nyy‘ : ‘"tw y"t ,V"x Nkw tmĆ’ĹwĆ dsx ’"s v.18 .b"d Nkw hoĎhyĘ ’"s v.17 .ytbr +y v.17

’"s v.20 .lwgsb huĆnČwĘ yqwbnzb v.18 .+z d"l twmV Nyy‘ : ‘"tw y"t ,V"x Nkw h’ĎFĎxČ wĘ ‘SČ pĆwĎ ’"s v.18

,yllhb Nk v.22 .b"dx Nkw rsx dbŁ kĘ yllhb ,ymlVwry Nk v.21 .w"dw d"dx ,V"x Nkw ’lm ìyrĆbĎ dĘJĂ
.d"ydw b"yd ,w"dx ,b"d Nkw d"wy ’lm heĎSĆ yrĂoy yllhb ,ymlVwry Nk v.24 .b"dx Nkw rsx ylĂ qŁ BĘ ymlVwry

.V"xw rd"nq y"k b"y Nkw yrqw bytk hrĎBĎ dĘUĂ hČ ’"sb ,hrĎBĎ dĘUĂ hČ rybs v.25
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hŇ eĆŔ pĚŇ yĘř=NBĆ bŇ lăĄ JĎ =M’Ă yJĂ ť HBĳĎ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć NJ¿Ą SČ lĘ ydĂŔ yĎ=tŇ ’Ć ÉytĂŇ ’Ň WĎÄ nĎ rSąĆ ’Ğ
31 ytăĂŇ ’Ň yřbĄŇ hĲĄ wĘ hŇ yĳĆhĘ yĲĂ zbăČŇ lĎ Mê¡ĆrĘmČ ’Ğ rS¿Ć ’Ğ MkĆŔ jĘ TČÄ wĘ : NCnĲ =NBĂ ‘ČS¡Ě ohywĲĂ
32 MêĳĆ’Č Mk¡ĆŇ yrĄgĘŇpĂŇ C : HBĲĎ Mê¡ĆsĘ ’Č mĘ rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉC‘dĘŇ yĲĎwĘ MtĎŔ ’Ł
33 hŇ nĎŔ SĎ My‘ăĂBĎ rĘ’Č ÉrBĎ dĘŇ UĂ BČ My‘ąĂrřŁ CyÄhĘ yĲĂ MkĆŇ ynĄbĘŇ Cţ : hŇ EĲĆhČ rB¿Ď dĘŇ UĂ BČ Cl¡ jĘ yĂ
34 MymĂÁ IĎhČ rjČÄ sĘ mĂ BĘ : rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ Mk¡ĆŇ yrĄgĘŇjĂ Mê¿Ł =dŇ ‘Č MkĳĆŇ ytĄŇ CnĲ zĘ=tŇ ’Ć C’¡ WĘ nĲĎ wĘ

hŇ nĎęèĎ lČ śMoyă hŇ nĎÂèĎ lČ Moyă ůMoy My‘ăĂBĎ rĘ’Č ÈZrĆ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć MêăĆrĘêČ =rSĆ ’Ğ
35 ynăĂ’Ğ : ytĲĂŇ ’Ď CnĲ êĘ =tŇ ’Ć Mê¡Ć‘Ę dČŇ ywĲĂ hŇ nĳĎSĎ My‘¡ĂBĎ rĘ’Č MkĆŔ ytĄŇ năŁ wŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć ÉC’WĘ êĂ

tŇ ’Ň ŁEŔhČ Éh‘ĎrĎhĲĎ hŇ dąĎŇ ‘ĄhĲĎ =lkĎŇ lĘ hŇ WĆę ‘Ĺ’ĲĆ tŇ ’Ň zăŁ ű âlă =M’Ă ůyêĂ rĘBČ DĂ ÈhoĎhyĘ
36 =rSĆ ’Ğ MySĂŔ nĎ’ĞhăĎ wĘ : CtŇ mĲĚ yĎ MS¿Ď wĘ CUê¡Č yĂ hŇ EËĆhČ rB¿Ď dĘŇ UĂ BČ ylĳĎ ‘Ď Myd¡ĂŇ ‘Ď oeĲ hČ

hŇ dĎŔ ‘ĄhăĎ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉwylĎ ‘Ď wnwląř yw CbŇ SĚę IĎwČ ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć rCtăŇ lĎ hŇ S¡Ć mŁ xl¿Č SĎ
37 ZrĆ’¡ĎhĎ =tŇ BČ dĂŇ y’¿ĄYĂ omĲ MySĂŔ nĎ’ĞhĲĎ ÉCtŇ mĚÄ IĎwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =l‘Č hŇ B¡Ď dĂŇ ’yY¿Ă ohlĘ
38 ÉCyxĎ hŇ eĳĆpĚŇ yĘř=NBĆ bŇ l¡Ą kĎŇ wĘ NCnŔ =NBĂ ‘ČSăĚ ohywĲĂ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ p¡ĎŇ GĄUČ BČ hŇ ‘ĳĎrĎ
39 ÉhSĆ mŁ rBąĄdČŇ yĘwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć rCt¿Ň lĎ Myk¡ĂŇ lĘ hĲŁ hČ MhĄŔ hĎ MySăĂ nĎ’ĞhĲĎ =NmĂ

: dŇ ’ĲŁ mĘ M‘¡ĎhĎ Cl¿ BĘ ’Č tĘŇ IĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yn¡ĄBĘ =lJĎ =l’ĲĆ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć
40 =l’Ć CnylËĂ ‘Ď wĘ CeeĆęhĂ rmĳŁ ’Ň lĄ rh¡Ď hĎ =S’Ň rĲŁ =l’Ć Cl¿ ‘ĞIĲČwČ rqĆBŔŁ bČŇ CmJăĂř SĘ IČwČ
41 Mê¿Ć’Č hŇ EËĆ hŇ UĎ l¿Ď hŇ SĆŔ mŁ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : Cn’Ň TĲĎ xĎ yJ¿Ă ho¡ĎhyĘ rm¿Č ’Ď =rSĆ ’Ğ MoqËUĎ hČ
42 ho¡ĎhyĘ Ny’¿Ą yJËĂ ClŔ ‘ĞêăČ =l’Č : xlĲĎ YĘ tĂŇ âl¿ ’wh¡Ă wĘ hoĳĎhyĘ yjăĂ =tŇ ’Ć Myr¡ĂbĘŇ ‘ĲŁ
43 yn¿Ă‘ĞnĲČJĘ hČ wĘ yqĂÄ lĄ mĲĎ ‘ĞhĲĎ žyJĂ : MkĲĆŇ ybĄŇ yĘ’ĲŁ yn¡ĄpĘŇ lĂ CpŔ gĘŇ eăĎêĂ ÉâlwĘ MkĳĆŇ BĘ rĘqĂ BĘ

hoĎŔhyĘ yrăĄxĞ’ĲČ mĄ ÉMêĆbĘŇ SČ NJąĄ =l‘Č=yJĲĂ bŇ rĆxĳĎBĆ Mê¡ĆlĘ pČŇ nĘ C MkĆŔ ynĄpĘŇ lĂ ÉMSĎ
44 Norą’Ğ wĲČ rhĳĎhĎ S’Ň răŁ =l’Ć tŇ ol¡ ‘ĞlĲČ CljĂě ‘Ę IČwČ : MkĲĆŇ UĎ ‘Ă ho¡ĎhyĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=âlwĘ
45 ÉyqĂ lĄ mĲĎ ‘ĞhĲĎ dŇ rĆIąĄwČ : hŇ nĲĆxĞUĲČ hČ Ĳ bŇ rĆu¿ĆmĂ CSm¡Ď =âl hŇ SĆŔ mŁ C ÉhoĎhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ

: hŇ mĲĎ rĘxĎ hĲČ =dŇ ‘Č MCt¡Ň JĘ IČwČ MCJ¿ IČwČ ’Chĳ hČ rhăĎ BĎ bŇ S¡Ą IŁ hČ ynĂŔ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ wĘ

wT, 2 ê¡ĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ÉrBĄ DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ sŘ15

: MkĲĆŇ lĎ Nt¿ĄŇ nŁ yn¡Ă’Ğ rS¿Ć ’Ğ MkĆŔ ytĄŇ băŇŁ SĘ omĲ ÉZrĆ’ĆÄ =l’Ć C’bęŁ tĎŇ yJăĂ MhĳĆ lĄ ’Ğ
MtyV‘w
.b"d Nkw rsx ytĂ ’bĄ hĄwĘ ’"sb ,+y ’lm wxyryb Nk v.31 .’lm hnĆCpyĘ y’xndml ,rsx y’br‘ml Nk v.30

,‘"t Nkw tynV M‘p hnĎèĎ lČ Moy ’Ymn ’l ’"sb v.34 .g"y b"l Nmql Nyy‘ : ‘"t Nk My‘ĂtŁ w’ My‘ĂnĎ l"n v.33
Nk v.40 .’lm hnĆCpyĘ y’xndml ,rsx y’br‘ml Nk v.38 .yrq CnyQĂ IČwČ ,bytk CnoQIĂwČ v.36 .r"tw s"t

.b"dxw b"d Nkw ’lm CmJĂ SĘ IČwČ ymlVwry ,yllhb
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o’¡ hŇ bĎŔ dĎŇ nĘ bĂŇ o’ă ÉrdĆŇ nĆÄ=’QĄ pČŇ lĘ xbČŇ zĆŔ=o’ hŇ lăĎ ‘Ł ÉhoĎhylĲČ hŇ èąĆ ’Ă MtĆÄ yWĂ ‘ĞwĲČ 3

: N’Ň ~ĲŁ hČ =NmĂ o’¿ rq¡ĎBĎ hČ =NmĂ hoĎŔhylĲČ ÉxČ xÄŁ ynĂ xČ yrąĄ tŇ oWÂ ‘ĞlĲČ MkĳĆŇ ydĄŇ ‘ĞmĲřŁ BĘ
lClěBĎ NorŔ vĎ ‘Ă tŇ lĆ săŁ ÉhxĎ nĘ mĂ hoĳĎhylĲČ on¡BĎ rĘqĎ bŇ yr¿ĂqĘ UČ hČ bŇ yrËĂqĘ hĂ wĘ 4

hŇ l¡Ď ‘Ł hĲĎ =l‘Č hŇ W¿Ć ‘ĞêĲČ NyhĂŔ hČ tŇ y‘ăĂř ybĂŇ rĘ ÉësĆ eĆÄlČ NyĂyąČwĘ : NmĆ SĲĎ Nyh¡Ă hČ tŇ y‘¿Ăř bĂŇ rĘBĂ 5

ynăĄSĘ tŇ lĆ s¡Ł hŇ xĎŔ nĘ mĂ hŇ WăĆ ‘ĞêĲČ É lyĂ’ČÄ lĎ o’ą : dŇ xĲĎ ’Ć hĲĎ WbĆŇ J¡Ć lČ xbČŇ EĳĎlČ o’ă 6

NyhĳĂ hČ tŇ ySăĂ lĂřSĘ ëŇ sĆ e¡ĆlČ NyĂy¿ČwĘ : NyhĲĂ hČ tŇ yS¿Ă lĂřSĘ NmĆ è¡Ć bČŇ hŇ l¿Ď ClBĘ MynĳĂrŁ WĘ ‘Ć 7

xbČŇ zĳĎ=o’ hŇ lăĎ ‘Ł rq¡ĎBĎ =NbĆŇ hŇ W¿Ć ‘ĞtĲČŇ =ykĂŇ wĘ : hoĲĎhylĲČ xČ x¡Ł ynĂ =xČ yrĲĄ bŇ yr¿ĂqĘ êČ 8

hŇ xĎŔ nĘ mĂ ÉrqĎ BĎ hČ =NBĆ =l‘Č bŇ yrąĂqĘ hĂ wĘ : hoĲĎhylĲČ Mym¡Ă lĎ SĘ =o’Ĳ rdĆŇ n¿Ć=’QĄ pČŇ lĘ 9

bŇ yr¿ĂqĘ êČ NyĂyËČwĘ : NyhĲĂ hČ yY¿Ă xĞ NmĆ è¡Ć BČ lCl¿ BĎ MynĳĂrŁ WĘ ‘Ć hŇ SăĎ ŁlSĘ tŇ lĆ s¡Ł 10

ÉroèlČ hŇ WĆę ‘Ď IĲĄř hŇ kĎŇ JăĎ : hoĲĎhylĲČ xČ x¡Ł ynĂ =xČ yrĲĄ hŇ è¿Ą ’Ă NyhĳĂ hČ yYăĂ xĞ ëŇ sĆ e¡ĆlČ 11

rj¡Ď sĘ UĂ JČ : MyEĲĂ‘Ă bĲĎŇ o’¿ MyW¡Ăř bĎŇ JĘ bČŇ hŇ v¿Ć lČ =o’Ĳ dŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ lyĂ’ăČlĎ o’¡ dŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ 12

=hŇ WĆ ‘ĞyĲČ xr¿ĎzĘ’Ć hĲĎ =lJĎ : MrĲĎjĎ sĘ mĂ JĘ dŇ x¡Ď ’Ć lĲĎ CW¿ ‘ĞêĲČ hŇ kĎŇ JËĎ CWĳ ‘ĞêĲČ rSăĆ ’Ğ 13

žrCgŇ yĎ=ykĲĂŇ wĘ : hoĲĎhylĲČ xČ x¡Ł ynĂ =xČ yrĲĄ hŇ è¿Ą ’Ă bŇ yrËĂqĘ hČ lĘ hŇ QĆ ’ĳĄ =tŇ ’Ć hŇ kĎŇ J¡Ď 14

xČ x¡Ł ynĂ =xČ yrĲĄ hŇ è¿Ą ’Ă hŇ WËĎ ‘Ď wĘ MkĆŔ ytĄŇ răŁ dŇŁ lĘ ÉMkĆŇ kĘŇ otĲŇ BĘ =rSĆ ’Ğ o’ą rGĄÁ MkĆÄ êĘ ’Ă
Mk¡ĆŇ lĎ tŇ xËČ ’Č hŇ u¿ĎxĚ lhĎě uĎ hČ : hŇ WĲĆ ‘ĞyĲČ NJ¿Ą CW¡ ‘ĞêĲČ rS¿Ć ’ĞJĲČ hoĳĎhylĲČ 15

: hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ rG¿ĄJČ MkËĆŇ JĎ MkĆŔ ytĄŇ răŁ dŇŁ lĘ ÉMlĎ o‘ tŇ uąČxĚ rGĳĎhČ rGăĄlČ wĘ
: MkĲĆŇ êĘ ’Ă rG¿ĎhČ rG¡ĄlČ wĘ MkĳĆŇ lĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ dŇ x¡Ď ’Ć Tj¿Ď SĘ mĂ C tŇ xËČ ’Č hŇ r¿Ďoê 16

ê¡ĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ÉrBĄ DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 17, 18

: hŇ UĎ SĲĎ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć ’yb¿ĂŇ mĄ ynËĂ’Ğ rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =l’Ć ÉMkĆŇ ’Ğř bĲŇŁ BĘ MhĳĆ lĄ ’Ğ
ÉtySĂ ’Ň rĄ : hoĲĎhylĲČ hŇ m¡Ď CrtĘŇ Cmyr¿ĂêĎ ZrĆ’ĳĎhĎ MxĆ QăĆ mĂ Mk¡ĆŇ lĘ kĎŇ ’ĞBĲČ hŇ yĎěhĎ wĘ 19, 20

: HtĲĎŇ ’Ł Cmyr¿ĂêĎ NJ¡Ą NrĆGŔŁ tŇ măČ CrtĘŇ JĂ hŇ mĳĎ CrtĘŇ CmyrăĂêĎ hŇ Q¡Ď xČ MkĆŔ tĄŇ săŁ rĂř ‘Ğ
: MkĲĆŇ ytĄŇ r¡Ł dŇŁ lĘ hŇ mĳĎ CrêĘ ho¡ĎhylĲČ Cn¿êĘ êĂ MkĆŔ ytĄŇ săŁ rĂř ‘Ğ ÉtySĂ ’Ň rĄmĲĄ 21

ykw
ymlVwry ,rsxd rsx t‘ĂbĂ rĘBĂ yllhb v.4 .b"dxw b"d Nkw ’lm MkĆydĄ‘ĞomBĘ ymlVwry ,yllhb Nk v.3 .wT
rsx t‘ĂybĂ rĘ ymlVwry ,yllhb Nk v.5 .g"dw b"d Nkw ’lmd ’lm ty‘ĂybĂ rĘBĂ ’"sbw ,+ynt d"wy rsx t‘ĂybĂ rĘBĂ
’lmd ’lm tySĂ ylĂ SĘ ’"sb ,’nynt d"wy rsx tSĂ ylĂ SĘ ymlVwry ,’mdq d"wy rsx yllhb Nk v.6 .+ynt d"wy
’lmd ’lm tySĂ ylĂ SĘ ’"sb ,’nynt d"wy rsx tSĂ ylĂ SĘ ymlVwry ,’mdq d"wy rsx yllhb Nk v.7 .b"d Nkw
.V"x Nkw yrqw bytk MybĂ WĎ JĘ bČ ’"sb ,MybĂ WĎ JĘ bČ rybs v.11 .Vgd ylb d"wyh hV‘yĄ ’"s v.11 .b"d Nkw
Nkw ’lmd ’lm MkĆytĄsŁ yrĂ‘Ğ yllhb ,rsxd rsx hgwmb Nk v.20 .’lm MkĆ’ĞobBĘ yllhb ,ymlVwry Nk v.18

.b"ydw w"dx Nkw +ynt d"wy ’lm MkĆytĄsŁ rĂ‘Ğ ’"sbw ,w"dw h"dx Nkw ’mdq d"wy ’lm MkĆtĄsŁ yrĂ‘Ğ ’"sb ,d"ydw b"d
.rsxd rsx MkĆtĄsŁ rĂ‘Ğ ’"sb ,d"ydw b"yd ,w"dx Nkw ’lmd ’lm MkĆytĄsŁ yrĂ‘Ğ ’"s v.21



15. 22–38 Kl=xlV 245

22 rB¿Ć DĂ=rSĆ ’Ğ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ tŇ w¡Ł YĘ UĂ hČ =lJĎ tŇ ’¿Ą CWŔ ‘ĞtĲČŇ âlă wĘ CGŔ SĘ tĂŇ ykăĂŇ wĘ
23 hŇ SĳĆ mŁ =dŇ yČBĘ Mk¡ĆŇ ylĄ ’Ğ hoËĎhyĘ hŇ CÌĎYĂ rSĆÄ ’Ğ=lJĎ žt’Ą : hŇ SĲĆ mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ
24 ynăĄy‘ĄmĲĄ M’ăĂ hŇ yĎęhĎ wĘ : MkĲĆŇ ytĄŇ rĲŁ dŇŁ lĘ hŇ ’Ď lĘ h¡Ď wĎ hoËĎhyĘ hŇ CÌĎYĂ rSĆÄ ’Ğ MoIÂhČ =NmĂ

dŇ xĎÄ ’Ć žrqĎ BĎ =NBĆ rjăČ hŇ dĎÃ ‘ĄhĲĎ =lkĎŇ CWă ‘Ď wĘ ůhgĎŇgĎŇSĘ lĂ hŇ tăĎŇ WĘ ‘ĆnĲĆ ÈhdĎŇ ‘ĄhĲĎ
MyE¿Ă‘Ă =ry‘ĲĂWĘ C TjĳĎ SĘ UĂ JČ oJ¡ sĘ nĂ wĘ ot¿Ň xĎ nĘ mĂ C hoĎŔhylĲČ ÉxČ xÄŁ ynĂ xČ yrąĄlĘ hŇ lĎÁ‘Ł lĘ

25 xlăČ sĘ nĂ wĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ tŇ dËČŇ ‘Ğ=lJĎ =l‘Č NhĄę JŁ hČ rjăĆkĂŇ wĘ : tŇ FĲĎř xČ lĘ dŇ x¡Ď ’Ć
hoĎęhylĲČ hŇ èăĆ ’Ă MnĎÁBĎ rĘqĎ =tŇ ’Ć C’ybĂÄ hĄ žMhĄ wĘ ’wřhĂŔ hŇ găĎŇgĎŇSĘ =yJĲĂ MhĳĆ lĎ

26 ynăĄBĘ ÉtdČŇ ‘Ğ=lkĎŇ lĘ xlČę sĘ nĂ wĘ : MtĲĎŇ gĎŇgĘŇSĂř =l‘Č ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ MtËĎŇ ’Ň FĎ xČ wĘ
: hŇ gĲĎŇgĎŇSĘ BĂ M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ lĘ yJ¿Ă MkĳĎŇ otŇ BĘ rGăĎhČ rG¡ĄlČ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ

27 Ht¡ĎŇ nĎSĘ =tŇ BČ z‘¿Ą hŇ bĎŇ yrËĂqĘ hĂ wĘ hŇ gĳĎŇgĎŇSĘ bĂŇ ’TăĎ xĹêĲĆ tŇ x¡Č ’Č SpĆŇ n¿Ć=M’Ă wĘ
28 hŇ g¡ĎŇgĎŇSĘ bĂŇ hŇ ’¿Ď TĘ xĆ BĘ tŇ gĆŇgËĆŇèŁ hČ SpĆŇ eÌĆhČ =l‘Č NhĄę JŁ hČ rjăĆkĂŇ wĘ : tŇ ’Ň FĲĎ xČ lĘ
29 rG¡ĄlČ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ BĂ ÉxrĎzĘ’Ć hĲĎ : olĲ xl¿Č sĘ nĂ wĘ wyl¡Ď ‘Ď rj¿ĄkČŇ lĘ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ
30 SpĆŇ eĆÁhČ wĘ : hŇ gĲĎŇgĎŇSĘ BĂ hŇ W¡Ć ‘Ł lĲĎ MkĆŔ lĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ ÉtxČ ’Č hŇ rąĎoê MkĳĎŇ otŇ BĘ rGăĎhČ

’Chă ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć rGĄŔ hČ =NmĂ C ÉxrĎzĘ’Ć hĲĎ =NmĂ hŇ mĎę rĎ dŇ yăĎBĘ ű hŇ WăĆ ‘ĞêĲČ =rSĆ ’Ğ
31 ÉhoĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yJąĂ : HUĲĎ ‘Č bŇ rĆu¿ĆmĂ ’wřh¡Ă hČ SpĆŇ e¿ĆhČ hŇ tËĎŇ rĘkĘŇ nĂ wĘ PŇ DĳĄgČŇmĘ

: HbĲĎŇ hŇ n¿Ď wŁ ‘Ğ ’wřh¡Ă hČ SpĆŇ e¿ĆhČ tŇ rËĄJĎ êĂ ű tŇ rÌĄJĎ hĂ rpĳČŇ hĄ ot¡Ň wĎYĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ hŇ zĎŔBĎ

32 Moy¿BĘ MyY¡Ă ‘Ą SS¿Ą qŁ mĘ Sy’ËĂ C’ę YĘ mĘ IĂwČĲ rBĳĎdĘŇ UĂ BČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ Cy¿hĘ IĲĂwČ
33 ÉhSĆ mŁ =l’Ć MyYĳĂ‘Ą SSăĄ qŁ mĘ ot¡Ň ’Ł My’¿Ă YĘ UĲŁ hČ otŔ ’Ł CbŇ yrăĂqĘ IČwČ : tŇ BĲĎ èČ hČ
34 SrČŔ pŇŁ âlă yJĂ ť rmĳĎ SĘ UĂ BČ ot¡Ň ’Ł Cxye¿ĂIČwČ : hŇ dĲĎŇ ‘ĄhĲĎ =lJĎ l’¡Ć wĘ NrŔŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ wĘ
35 tŇ m¡Č Cy tŇ om¿ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : olĲ hŇ W¡Ć ‘Ď IĲĄ=hŇ mČ
36 C’yYĂÄ IŁ wČ : hŇ nĲĆxĞUĲČ lČ Ĳ ZCx¡ mĂř hŇ dĎŔ ‘ĄhăĎ =lJĎ ÉMynĂ bĎŇ ’ĞbĲĎŇ otąŇ ’Ł MogÄrĎ Sy’ĳĂ hĎ

tŇ mĳŁ IĎwČ Myn¡ĂbĎŇ ’ĞBĲĎ otËŇ ’Ł Cm¿ GĘ rĘIĂwČ hŇ nĆŔ xĞUĲČ lČ Ĳ ÉZCxmĂ =l’Ć hŇ dĎę ‘ĄhĲĎ =lJĎ otÁ ’Ł
: hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ

37, 38 êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄBĘ =l’Ć rBĄÂ DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ
CnËtĘŇ nĲĎ wĘ MtĳĎŇ rŁ dĲŇŁ lĘ Mh¡Ć ydĄŇ gĘŇbĂŇ yp¿ĄŇ nĘ JČ =l‘Č tŇ YËĂ yYĂ Mh¿Ć lĎ CWÄ ‘Ď wĘ MhĆŔ lĄ ’Ğ
tYyY=l‘
PTx MtĎgĎgĞSĂ ’"s v.25 .yrq ’yhĂ v.25 .V"xw d"yd Nkw yrqw bytk t’FĎxČlĘ ’"sb ,yrq t’FĎxČlĘ v.24

’"s v.35 .yrqw bytk ’yhĂ hČ ’"sb ,yrq ’yhĂ hČ v.31 .yrqw bytk ’yhĂ hČ ’"sb ,yrq ’yhĂ hČ v.30 .xtp
.w"l qwsp Nyy‘ : d"ydw b"yd ,w"dx ,b"d Nkw Zwxm=l’Ć
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MtăĆŇ y’Ă rĘC ůtYĂ yYĂ lĘ ÈMkĆŇ lĎ hŇ yăĎhĎ wĘ : tŇ lĆ kĲĄŇ êĘ lyt¿ĂŇ jĘ PŇ n¡ĎJĎ hČ tŇ Y¿Ă yYĂ =l‘Č 39

CrCtÁ tĎŇ =âlĲ wĘ MtĳĎŇ ’Ł Mt¡ĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ hoĎŔhyĘ tŇ wăŁ YĘ mĂ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉMêĆrĘkČŇ zĘC otę ’Ł
N‘ČmăČ lĘ : MhĲĆ yrĄxĞ’ĲČ Myn¡ĂzŁ Mê¿Ć’Č =rSĆ ’Ğ MkĆŔ ynĄy‘ĲĄ yrăĄxĞ’ĲČ wĘ ÉMkĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ yrąĄxĞ’ĲČ 40

ynĂÂ’Ğ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ň lĲĄ MyS¡Ă dŇŁ qĘ Mt¿ĆŇ yyĂhĘ wĲĂ ytĳĎŇ wŁ YĘ mĂ =lJĎ =tŇ ’Ć Mt¡ĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ CrŔ JĘ zĘêĂ 41

Mk¡ĆŇ lĎ tŇ oy¿hĘ lĲĂ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć ytĂŇ ’Ň YąĄ oh rSĆÄ ’Ğ MkĆę yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ
: MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡Ă’Ğ MyhĳĂ Łl’Ň lĲĄ

bŇ ’ËĎ ylĂ ’Ĺ ynÌĄBĘ MrĎÁ ybĂŇ ’Ğ wĲČ NtĎÄ dĎŇ wĘ ywĳĂlĄ =NBĆ tŇ h¡Ď qĘř =NBĆ rh¿Ď YĘ yĂ=NBĆ xrČqŔŁ xř uăČIĂwČ+p5, sŘ16 zT
=ynĲĄBĘ mĂ MyS¿Ă nĎ’Ğ wĲČ hŇ SĆŔ mŁ ynăĄpĘŇ lĂ ÉCmqĚÄ IĎwČ : NbĲĄŇ C’rĘ yřn¿ĄBĘ tŇ lĆ j¡Ć =NBĆ No’¿ wĘ 2

: MSĲĄ =ySĄ nĘ ’Č dŇ ‘¡Ąom y’¿ĄrĂř qĘ hŇ dËĎŇ ‘Ą y’¿ĄyWĂ nĘ MyĂtĳĎŇ ’Ň mĎ C MyèăĂ mĂ xĞ l’¡Ą rĎWĘ yĂ
=lkĎŇ yJąĂ ůMkĆŇ lĎ =bŇ rČ ÈMhĆ lĄ ’Ğ CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ NręŁ hĞ’ĲČ =l‘ĲČwĘ hŇ SăĆ mŁ =l‘Č ClÂhĞuĲĎ IĲĂwČ 3

lh¿Č qĘ =l‘Č C’¡ vĘ nČtĘŇ êĲĂ ‘Č CD¿mČ C hoĳĎhyĘ Mk¡ĎŇ otŇ bĘŇ C MySĂŔ dŇŁ qĘ MQăĎ JĚ ÉhdĎŇ ‘ĄhĲĎ
=l’Ć wĘ xrČqÁŁ =l’Ć rBĄÄ dČŇ yĘwČ : wynĲĎjĎ =l‘Č lj¡Ł IĂwČ hŇ SĆŔ mŁ ‘măČ SĘ IĂwČ : hoĲĎhyĘ 4, 5

Sod¡Ň uĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ olË =rSĆ ’Ğ=tŇ ’Ć hoÌĎhyĘ ‘dČÄ yŁ wĘ rqĆBŁ ţ ůrmŁ ’Ň lĄ ÈotŇ dĎŇ ‘Ğ=lJĎ
CWĳ ‘Ğ tŇ ’Ň z¡Ł : wylĲĎ ’Ą bŇ yr¿ĂqĘ yČ oB¡ =rxČ bĘŇ yĂ rS¿Ć ’Ğ tŇ ’ËĄ wĘ wylĳĎ’Ą bŇ yrăĂqĘ hĂ wĘ 6

žCmyWĂ wĘ S’ĄÃ ű NhăĄ bĎŇ CnătĘŇ C : otĲŇ dĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ wĘ xrČq¡Ł tŇ oêŔ xĘ mČ MkăĆŇ lĎ =CxĲ qĘ 7

ho¡ĎhyĘ rx¿Č bĘŇ yĂ=rSĆ ’Ğ Sy’ËĂ hĎ hŇ yĎęhĎ wĘ rxĎŔ mĎ ÉhoĎhyĘ ynąĄpĘŇ lĂ tŇ rĆTÁŁ qĘ NhĆÄ ylĄ ‘Ğ
=C‘mĘ SĂ xrČqĳŁ =l’Ć hŇ S¡Ć mŁ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : ywĲĂlĄ yn¿ĄBĘ Mk¡ĆŇ lĎ =bŇ rČ SodĳŇ uĎ hČ ’Chă 8

ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć l’ąĄ rĎWĘ yĂ yhĄÄ Łl’Ĺ ž lyDĂbĘŇ hĂ =yJĲĂ MJĆę mĂ T‘ăČmĘ hČ : ywĲĂlĄ yn¿ĄBĘ ’n¡Ď 9

NJăČ SĘ mĂ ÉtdČŇ bŇŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć dŇ bęŁ ‘ĞlĲČ wylĳĎ’Ą Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć bŇ yr¿ĂqĘ hČ lĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ dăČŇ ‘ĞmĲĄ
ìŇ yx¿Ć ’Č =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ìŔ tĘŇ ’ĲŁ ÉbrĄqĘ IČwČ : MtĲĎŇ rĘSĲĎ lĘ hŇ d¡ĎŇ ‘ĄhĲĎ yn¿ĄpĘŇ lĂ dŇ mËŁ ‘ĞlĲČ wĘ hoĎŔhyĘ 10

ìŔ tĘŇ dăĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ wĘ ÉhêĎ’Č NkĄę lĎ : hŇ eĲĎhĚ JĘ =MGČ Mê¡ĆSĘ uČ bĂŇ C ëŇ êĳĎ’Ă yw¡ĂlĄ =ynĲĄbĘŇ 11

Myd‘nh

hn’=d‘ ,[13:1] Kl=xlV +g Myrdsw .t"yq Myqwspw .Tlp [13:1—15:41] hVrph MV v.41
hnmVw Mypl’ tVmx twytw’w .My‘br’w tw’m Vmxw Pl’ Mylmw .[15:1] w’bt yk ,[14:11] ynY’ny
=lkĎ wĘ ,’y‘gb MynxmbhĲČ n"bw ’y‘g ’lb Mynxmbh ’rwq ’"b ,[13:19] Mynxmbh +z Mypwlxw .MyrV‘w tw’m
=t’Ć PTwx ’"b ,[14:27] twnlt=t’Ć ,Pkh txt ’y‘gb =lkĲĎ wĘ n"bw yY’nm M‘ =lkĎ wĘ PTwx ’"b ,[14:23] yY’nm
w’ ,’y‘gb yn‘nkhĲČ wĘ n"bw ’y‘g ’lb yn‘nkhČ wĘ ’rwq ’"b ,[14:43] ynĂ‘ĞnČJĘ hČ wĘ ,’y‘gb =t’ĲĆ ’rwq n"bw twnlt M‘
PTwx ’"b ,[15:24] hd‘h=lkĎ wV‘w .’y‘gb rSĲĆ ’Ğ n"bw Mkkwtb M‘ =rSĆ ’Ğ PTwx ’"b ,[15:14] Mkkwtb rSĆ ’Ğ
hrTph v.1 .zT .[13:26] hd‘=lk=l’ĲĆwĘ ,[13:17] hz wl‘Ğ Pwlx ’lbw ,’y‘gb =lkĲĎ n"bw hd‘h M‘ =lkĎ
wxyry v.1 .MqĎIĎwČ w’ lhĄuĎIĂwČ l"n v.1 .b"k qwsp b"y d‘ d"y qwsp ’"y +’ l’wmVb M‘h l’ l’wmV rm’yw
ly‘l Nyy‘ : yrq y’ĄCrqĘ l"nw ,b"d Nkw ’lm y’ĄyrĂqĘ ymlVwry ,yllhb Nk v.2 .‘"tw V"x Nkw NBĆ v.1 .thĎqĽ

.z"T +’
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12 xlăČ SĘ IĂwČ : wylĲĎ ‘Ď wnwl¡řt yJ¿Ă ’ChŔ =hŇ mČ NrăŁ hĞ’ĲČ wĘ hoĳĎhyĘ=l‘Č Myd¡ĂŇ ‘ĎeĲŁ hČ
: hŇ lĲĆ ‘ĞnĲČ âl¿ Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ bŇ ’ĳĎ ylĂ ’Ĺ ynăĄBĘ Mr¡ĎybĂŇ ’ĞlĲČ wĘ Nt¿ĎŇ dĎŇ lĘ ’rËŁ qĘ lĂ hŇ SĆŔ mŁ

13 rBĳĎdĘŇ UĂ BČ Cnt¡ĄŇ ymĂ hĞlĲČ SbČŔ dĘŇ C ÉblĎ xĎ tŇ bąČŇ zĎ ZrĆ’ĆÄ mĄ ÉCntĎÄ ylĂ ‘ĹhĲĆ yJąĂ T‘Čę mĘ hČ
14 bŇ ląĎ xĎ tŇ bČÄ zĎ žZrĆ’Ć =l’Ć âlă PŇ ’ČÃ : rrĲĄêĎWĘ hĂ =MGČř Cnyl¡Ą ‘Ď rr¿ĄêĎWĘ tĂŇ =yJĲĂ

MyS¿Ă nĎ’ĞhĲĎ ynĄÂy‘ĄhĲČ MrĆkĳĎŇ wĎ hŇ dăĆŇ WĎ tŇ l¡Č xĞ nĲČ CnlĎŔ =NêĆêĂÄ wČ CntĎŔ ’Ł ybăĂŇ hĞ ÉSbČŇ dĘŇ C
15 hoĎŔhyĘ=l’Ć ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ dŇ ’ŔŁ mĘ ÉhSĆ mŁ lĘ rxČ IąĂwČ : hŇ lĲĆ ‘ĞnĲČ âl¿ ru¡ĄnČêĘ MhËĄ hĎ

ytĂŇ ‘¡Ł rĄhĞ âl¿ wĘ ytĂŇ ’Ň WĎŔ nĎ ÉMhĆ mĄ dŇ xąĎ ’Ć romÄ xĞ âlţ MtĳĎŇ xĎ nĘ mĂ =l’Ć NpĆŇ ê¡Ą=l’Č
16 ìŔ tĘŇ dăĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ wĘ ÉhêĎ’Č xrČqŔŁ =l’Ć ÉhSĆ mŁ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : MhĲĆ mĄ dŇ x¿Č ’Č =tŇ ’Ć
17 otę êĎxĘ mČ Sy’ăĂ ű Cxă qĘ C : rxĲĎ mĎ Nr¡Ł hĞ’ĲČ wĘ MhËĄ wĎ hŇ ê¿Ď’Č hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ Cy¡hĹ

otŔ êĎxĘ mČ Sy’ăĂ ÉhoĎhyĘ ynąĄpĘŇ lĂ MêĆÂbĘŇ rČqĘ hĂ wĘ tŇ rĆTŔŁ qĘ ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ MêąĆtČŇ nĘ C
18 Sy’ăĂ CxÂqĘ IĂwČ : otĲŇ êĎxĘ mČ Sy’¿Ă Nr¡Ł hĞ’ĲČ wĘ hŇ ê¿Ď’Č wĘ tŇ êĳŁ xĘ mČ MyĂt¡ČŇ ’Ň mĎ C Myè¿Ă mĂ xĞ

xtČŇ jËĆ Cdę mĘ ‘Č IČwĲČ tŇ rĆTĳŁ qĘ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ CmyW¿Ă IĎwČ S’ĄŔ ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ CnąêĘ IĂwČ otę êĎxĘ mČ
19 hŇ dĎŔ ‘ĄhăĎ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉxrČqÄŁ Mh¿Ć ylĄ ‘Ğ lhĄÄ qĘ IČwČ : NrĲŁ hĞ’ĲČ wĘ hŇ S¿Ć mŁ Cř dŇ ‘¡Ąom lhĆ ’¿Ł

: hŇ dĲĎŇ ‘ĄhĲĎ =lJĎ =l’Ć ho¡ĎhyĘ=dŇ obĲŇ kĘŇ ’r¿ĎIĄwČ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ xtČŇ j¡Ć =l’Ć
20, 21 ClŔ dĘŇ BăĎ hĂ : rmĲŁ ’Ň lĄ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =l’ĲĆ wĘ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć hoĎŔhyĘ rBăĄ dČŇ yĘwČ

22 ÉMhĆ ynĄjĘ =l‘Č Clą jĘ IĂwČ : ‘gČŇrĲĎJĘ Mt¡ĎŇ ’Ł hŇ Q¿ĆřkČŇ ’Č wČ tŇ ’Ň EĳŁ hČ hŇ dăĎŇ ‘ĄhĲĎ ëŇ oê¡mĂ
’TĎŔ xĹyĲĆ ÉdxĎ ’Ć Sy’ąĂ hĲĎ rWĳĎ BĎ =lkĎŇ lĘ tŇ x¡Ł CrhĲĎ yh¿ĄŁl’Ĺ l’Ąě CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ

23 hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ : PŇ YĲŁ qĘ êĂ hŇ d¡ĎŇ ‘ĄhĲĎ =lJĎ l‘¿ČwĘ
24 xrČq¡Ł =NJČ SĘ mĂ lĘ bŇ ybĂŔ iĎ mĂ ÉCl‘ĎhĲĄ rmĳŁ ’Ň lĄ hŇ d¡ĎŇ ‘ĄhĲĎ =l’Ć rB¿Ą DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ
25 wyr¡ĎxĞ’ĲČ Ck¿Ň lĘ IĲĄwČ MrĳĎybĂŇ ’Ğ wĲČ NtăĎŇ DĎ=l’Ć ëŇ lĆ I¡ĄwČ hŇ SĆŔ mŁ MqĎ IăĎwČ : MrĲĎybĂŇ ’Ğ wĲČ Nt¿ĎŇ DĎ
26 ylĄÄhĽ’ĲĎ ž l‘ČmĄ ’nĎÃ CrCsă rmęŁ ’Ň lĄ hŇ dĎÁ ‘ĄhĲĎ =l’Ć rBĄÄ dČŇ yĘwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄqĘ zĂ

Cp¡Ň iĎ êĂ =NjĆ MhĳĆ lĎ rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ BĘ C‘¡GĘ êĂ =l’Č wĘ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ ÉMy‘Ă SĎ rĘhĲĎ MySąĂ nĎ’ĞhĲĎ
27 bŇ ybĳĂŇ iĎ mĂ Mr¡ĎybĂŇ ’Ğ wĲČ Nt¿ĎŇ DĎ xrĆqËŁ =NJČ SĘ mĂ l‘ÌČmĄ Clę ‘Ď IĲĄwČ : MtĲĎŇ ’Ň FŁ xČ =lkĎŇ BĘ

Mh¡Ć ynĄbĘŇ C Mh¿Ć ySĄ nĘ C MhĆŔ ylĄ hĽ’ĲĎ xtČŇ jĆ ť MybĂę ~Ď nĂ C’ă YĘ yĲĎ MrĎÁ ybĂŇ ’Ğ wĲČ NtĎÄ dĎŇ wĘ
28 tŇ oWě ‘ĞlĲČ ynĂ xČŔ lĎ SĘ hoăĎhyĘ=yJĲĂ NC‘Ŕ dĘŇ êĲĄ Ét’Ň zŁ BĘ ůhSĆ mŁ ÈrmĆ ’Ň IŁ wČ : MjĲĎ TČ wĘ
29 ÉMdĎŇ ’Ď hĲĎ =lJĎ tŇ omą JĘ =M’Ă : yBĲĂ QĂ mĂ âl¡ =yJĂ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ MyW¡Ă ‘ĞUĲČ hČ Ĳ=lJĎ tŇ ’¿Ą

Nwtmy
.Pqm ’lbw ’krm MG¿Č ’"s v.13 .b"dw b"dx Nkw yrqw bytk CnyQĂ tČ ’"sb ,yrq CnyQĂ tČ ,bytk CnoQtĂ v.11

.+bĄ hyl‘ rsmnw w"Td Nkw yryY hQĄkČ ’ĞwČ wxyryb v.21 .r"tw s"t ,‘"t ,rd"nq y"k +b Nkw hSĆ mŁ ’"s v.18

.T"y +k Myrbd Nyy‘ : Sy’Ă hČ l"n v.22
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: ynĂ xĲĎ lĎ SĘ ho¡ĎhyĘ âl¿ MhĳĆ ylĄ ‘Ğ dŇ q¡ĄjĎ yĂ MdĎŔ ’Ď hăĎ =lJĎ ÉtDČqĚpĘŇ C hŇ QĆ ’ĄŔ NCtăŇ mĚ yĘ
hŇ ‘ąĎlĘ bĲĎŇ C ÉhĎ yjĂÄ =tŇ ’Ć hŇ mąĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ hŇ tĎÄ YĘ pĲĎŇ C hoĎęhyĘ ’răĎbĘŇ yĂ hŇ ’ĎÂ yrĂBĘ =M’Ă wĘ 30

yJÌĂ MêĆě ‘Ę dČŇ ywĲĂ hŇ lĎ ’ĳŁ SĘ MyI¡ĂxČ Cd¿Ň rĘyĲĎwĘ MhĆŔ lĎ rSăĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉMtĎŇ ’Ł
tŇ ’¿Ą rBĄě dČŇ lĘ otŔ ŁQkČŇ JĘ ÉyhĂ yĘwČĲ : hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć hŇ QĆ ’¡Ą hĎ MyS¿Ă nĎ’ĞhĲĎ CYË ’ĞnĲĂ 31

xêąČpĘŇ êĂ wČ : MhĲĆ yêĄxĘ êČ rS¿Ć ’Ğ hŇ m¡Ď dĎŇ ’ĞhĲĎ ‘q¿ČBĎ êĂ wČ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ 32

ÉMdĎŇ ’Ď hĲĎ =lJĎ tŇ ’ąĄ wĘ MhĳĆ yêĄBĲĎ =tŇ ’Ć wĘ Mt¡ĎŇ ’Ł ‘l¿Č bĘŇ êĂ wČ hĎ yjĂŔ =tŇ ’Ć ÉZrĆ’ĎÄ hĎ
MyI¡ĂxČ MhËĆ lĎ rS¿Ć ’Ğ=lkĎŇ wĘ MhăĄ CdÁ rĘIĄÄwČ : SCkĲŇ rĘhĲĎ =lJĎ tŇ ’¡Ą wĘ xrČqŔŁ lĘ rSăĆ ’Ğ 33

l’Ąę rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ : lhĲĎ uĎ hČ ëŇ oê¿mĂ Cd¡Ň bĘŇ ’Ň IĲŁ wČ ZrĆ’ĎŔ hĎ ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ skąČŇ êĘ wČ hŇ lĎ ’ĳŁ SĘ 34

S’¿Ą wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ Cn‘¡ĄlĎ bĘŇ êĂ =NjĆ CrŔ mĘ ’ĲĎ yJăĂ MlĳĎ qŁ lĘ CsnăĎ Mh¡Ć ytĄŇ bĲŇŁ ybĂŇ sĘ rSËĆ ’Ğ 35

yb¡ĄŇ yrĂqĘ mČ Sy’ĂŔ ÉMyĂtČÄ ’Ň mĎ C MyèąĂ mĂ xĞhĲČ tŇ ’ăĄř lkČŇ ’Ň êęŁ wČ hoĳĎhyĘ tŇ ’ăĄ mĄ hŇ ’¡Ď YĘ yĲĎ
rmÄŁ ’Ĺ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ : tŇ rĆTĲŁ uĘ hČ zy, 2

hŇ pĎŔ rĄvĘ hČ NyBăĄmĂ ÉtêŁ xĘ UČ hČ =tŇ ’Ć MrąĄyĎwĘ NhĄę JŁ hČ NrăŁ hĞ’ĲČ =NBĆ rzĎÁ‘ĎlĘ ’Ć =l’ĲĆ
hŇ QĆ ’ĄÁ hĎ My’ĂÄ FĎ xČ hĲČ žtoêxĘ mČ tŇ ’ĄÃ : CSdĲĄŇ qĎ yJ¡Ă hŇ ’Ď lĘ hĳĎ =hŇ rĄzĘ S’¡Ą hĎ =tŇ ’Ć wĘ 3

Mb¿ĚŇ yrĂqĘ hĂ =yJĲĂ xČ BĄŔ zĘUĂ lČ yCjă YĂ ÉMyxĂ pČŇ y‘ąĄuĚrĂ MtĎÁ ’Ł CWÄ ‘Ď wĘ MtĎę SŁ pĘŇ nČBĘ
rzăĎ‘ĎlĘ ’Ć xuČÂ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ tŇ o’¡ lĘ Cy¿hĘ yĲĂwĘ CSDĳĎqĘ IĂwČ ho¡ĎhyĘ=ynĲĄpĘŇ lĂ 4

MC‘¡uĘ rČyĘwČĲ MypĳĂŇ rĚvĘ hČ CbŇ yr¡ĂqĘ hĂ rS¿Ć ’Ğ tŇ SĆ xŔŁ eĘ hČ tŇ oêăxĘ mČ tŇ ’Ą ť NhĄę JŁ hČ
Sy’ăĂ bŇ rČÁ qĘ yĂ=âlĲ rSĆÄ ’Ğ N‘ČmČ lĘ ţ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ lĂ NorÂJĎ zĂ : xČ BĲĄ zĘUĂ lČ yCj¿ YĂ 5

hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ tŇ rĆT¡Ł qĘ ryT¿Ă qĘ hČ lĘ ’ChŔ ÉNrŁ hĞ’ĲČ ‘rČEąĆmĂ âlă rSĆ ’Ğ ţ rzĎę
: olĲ hŇ S¡Ć mŁ =dŇ yČBĘ hoËĎhyĘ rBÌĆDĂ rSĆÄ ’ĞJĲČ otŔ dĎŇ ‘ĞkăČŇ wĘř ÉxrČqÄŁ kĘŇ hŇ yąĆhĘ yĲĂ=âlwĘ

Nr¡Ł hĞ’ĲČ =l‘ĲČwĘ hŇ S¿Ć mŁ =l‘Č tŇ rĎŔ xĽUăĎ mĲĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ dąČŇ ‘Ğ=lJĎ CnŁQÁ IĂwČ 6

ÉhdĎŇ ‘ĄhĲĎ lhąĄ uĎ hĂ BĘ yhĂę yĘwČ : hoĲĎhyĘ M‘¿Č=tŇ ’Ć Mê¡ĆmĂ hĞ Mê¿Ć’Č rmĳŁ ’Ň lĄ 7

NnĳĎ‘ĎhĲĆ Chi¡Ď kĂŇ hŇ e¿ĄhĂ wĘ dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ =l’Ć ÉCnpĘŇ IĂwČ NrŔŁ hĞ’ĲČ =l‘ĲČwĘ hŇ SăĆ mŁ =l‘Č
: dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł yn¡ĄjĘ =l’Ć NrŔŁ hĞ’ĲČ wĘ ÉhSĆ mŁ ’bąŇŁ IĎwČ : hoĲĎhyĘ dŇ ob¿Ň JĘ ’r¡ĎIĄwČ 8

ÉëoêmĂ CUręŁ hĄ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 9, 10

rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MhĲĆ ynĄjĘ =l‘Č Cl¡ jĘ IĂwČĲ ‘gČŇrĳĎJĘ Mt¡ĎŇ ’Ł hŇ Q¿ĆřkČŇ ’Ğ wĲČ tŇ ’Ň ŁEŔhČ hŇ dăĎŇ ‘ĄhĲĎ 11

hVm
.Zmq wtd‘kĎ wĘ yqwbnzb v.5 .zy .’"ydw b"d Nkw hnygn ’lbw Pqm =t’Ć ’"sb ,yqwbnzbw yllhb Nk v.35

.yryY hQĆkČ ’ĞwČ wxyryb v.10
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ÉxČ BĄÄ zĘUĂ hČ l‘ąČmĄ S’ĄÁ hĎ ylĆÄ‘Ď=NtĆŇ wĘ hŇ êĎxĘ UČ hČ ţ=tŇ ’Ć xqăČ NręŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ hŇ SĆÁ mŁ
’Y¿Ď yĎ=yJĲĂ MhĳĆ ylĄ ‘Ğ rjăĄkČŇ wĘ hŇ d¡ĎŇ ‘ĄhĲĎ =l’Ć hŇ rËĎhĄ mĘ ëŇ lÌĄ ohwĘ tŇ rĆTŔŁ qĘ MyWăĂ wĘ

12 rBăĆ DĂ ű rSăĆ ’ĞJĲČ NrÁŁ hĞ’ĲČ xuČÄ IĂwČ : PŇ gĆŇ eĲĎhČ lx¿Ą hĄ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ QĂ mĂ PŇ YĆuËĆhČ
ÉNêĄ IĂwČ M‘ĳĎBĎ PŇ gĆŇ e¡ĆhČ lx¿Ą hĄ hŇ eËĄhĂ wĘ lhĎŔ uĎ hČ ëŇ oêă =l’Ć ÉZrĎIĎÄwČ hŇ SĆę mŁ

13 MyIĳĂxČ hĲČ NybăĄŇ C Myt¡ĂŇ UĄ hČ =NyBĲĄ dŇ m¿Ł ‘ĞIĲČwČ : M‘ĲĎhĎ =l‘Č rj¡ĄkČŇ yĘwČ tŇ rĆTŔŁ uĘ hČ =tŇ ’ĲĆ
14 PŇ lĆ ’¡Ć rWËĎ ‘Ď hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č hŇ pĎŔ GĄUČ BČ ÉMytĂŇ UĄ hČ CyęhĘ IĲĂwČ : hŇ pĲĎŇ GĄUČ hČ rY¡Č ‘ĎêĲĄ wČ
15 =l’Ć ÉNrŁ hĞ’ĲČ bŇ SĎ IąĎwČ : xrČqĲŁ =rbČŇ DĘ=l‘Č Myt¡ĂŇ UĄ hČ dŇ b¿ČŇ QĘ mĂ tŇ o’ĳ mĄ ‘băČŇ SĘ C

: hŇ rĎYĲĎ ‘ĹnĲĆ hŇ p¡ĎŇ GĄUČ hČ wĘ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ xtČŇ j¡Ć =l’Ć hŇ SĆŔ mŁ

16, 17 xqăČwĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ű rBăĄ DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ sŘ17

MtĎŔ bŇŁ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ ÉMhĆ ’Ą yWĲĂ nĘ =lJĎ tŇ ’ąĄ mĄ bŇ ’ĎÁ tŇ ybĄÄ lĘ žhFĆ mČ hŇ FăĆ mČ MêĎÃ ’Ă mĲĄ
18 Ét’Ą wĘ : ChFĲĄ mČ =l‘Č bŇ ê¡Ł kĘŇ êĂ omŔ SĘ =tŇ ’Ć Sy’ăĂ tŇ oFĳ mČ rW¡Ď ‘Ď Myn¿ĄSĘ

tŇ yB¿Ą S’Ň r¡Ł lĘ dŇ xĎŔ ’Ć hŇ FăĆ mČ yJĂ ť ywĳĂlĄ hŇ FăĄ mČ =l‘Č bŇ ê¡Ł kĘŇ êĂ NrŔŁ hĞ’ĲČ MSăĄ
19 Mř k¡ĆŇ lĎ dŇ ‘¿ĄCĎ’Ă rSËĆ ’Ğ tŇ CdŔ ‘ĄhĲĎ ÉynĄpĘŇ lĂ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ BĘ Mê¡ĎxĘ eČhĂ wĘ : MtĲĎŇ obŇ ’Ğ
20 ytăĂŇ JŁ SĂ hĞ wĲČ xrĳĎpĘŇ yĂ ChFăĄ mČ oB¡ =rxČ bĘŇ ’Ć rS¿Ć ’Ğ Sy’ËĂ hĎ hŇ yĎęhĎ wĘ : hŇ UĎ SĲĎ
21 rBĄÄ dČŇ yĘwČ : MkĲĆŇ ylĄ ‘Ğ Mn¡Ă yQĂ mČ Mh¿Ą rSËĆ ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉtoelĚ êĘ =tŇ ’Ć ylČę ‘ĎmĲĄ

’yWĂÄ nĎlĘ žhFĆ mČ MhĆÃ y’Ą yWĲĂ nĘ =lJĎ ű wylăĎ ’Ą CnăêĘ IĂwČ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć hŇ SĆÁ mŁ
hŇ F¿Ą mČ C tŇ oFĳ mČ rW¡Ď ‘Ď Myn¿ĄSĘ MtĎŔ bŇŁ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ ÉdxĎ ’Ć ’yWąĂ nĎlĘ hŇ FĆÄ mČ dŇ xĎÁ ’Ć

22 lhĆ ’¡Ł BĘ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ tŇ F¡řŁ UČ hČ =tŇ ’Ć hŇ SËĆ mŁ xe¿Č IČwČ : MtĲĎŇ oFmČ ëŇ ot¿Ň BĘ Nr¡Ł hĞ’ĲČ
23 xr¿ČjĎ hŇ eËĄhĂ wĘ tŇ CdŔ ‘ĄhĲĎ lhĆ ’ăŁ =l’Ć ÉhSĆ mŁ ’bąŇŁ IĎwČ tŇ rĎę xĽUĲĎ mĲĂ yhăĂ yĘwČ : tŇ dĲĚŇ ‘ĄhĲĎ

: MydĲĂŇ qĄSĘ lm¡Ł gĘŇ IĂwČ ZyYĂŔ ZY¿Ąř IăĎwČ ÉxrČpĆÄ ’Y¿Ą IąŁ wČ ywĳĂlĄ tŇ ybăĄŇ lĘ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =hŇ FĄ mČ
24 l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yn¡ĄBĘ =lJĎ =l’ĲĆ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ QĂ mĂ ÉtFŁ UČ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć hŇ SąĆ mŁ ’YĄÄ IŁ wČ

: ChFĲĄ mČ Sy’¿Ă Cx¡ qĘ IĂwČ C’¿ rĘIĂwČ
25 tŇ CdŔ ‘ĄhĲĎ ynăĄpĘŇ lĂ ÉNrŁ hĞ’ĲČ hŇ FąĄ mČ =tŇ ’Ć bŇ SĄÂ hĎ hŇ SĆę mŁ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ

: CtŇ mĲĚ yĎ âl¿ wĘ yl¡Č ‘ĎmĲĄ MtËĎŇ eŁ ClĲřêĘ lkÌČŇ tĘŇ C yrĂmĳĆ=ynĄbĘŇ lĂ tŇ o’¡ lĘ tŇ rĆm¿ĆSĘ mĂ lĘ
26 : hŇ WĲĎ ‘Ď NJ¿Ą ot¡Ň ’Ł hoËĎhyĘ hŇ CÌĎYĂ rSĆÄ ’ĞJĲČ hŇ SĳĆ mŁ W‘Č I¡ČwČ

wrm’yw
.Myqwspb rpsh yYx v.20 .w"lw +w +l twmV Nyy‘ : r"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +g Nkw ìlĘ ’"s v.19

,ymlVwry Nk v.25 .ydYb Nwgnh qr wb Ny’ wxyryb v.23 .b"d Nkw ’lm oFUČhČ ymlVwry ,yllhb Nk v.22

.w"dw h"dx ,g"d Nkw rsx MtĎeŁ lĚêĘ yllhb
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CnQ¿Ď JĚ CndĘŇ b¡ČŇ ’Ď Cn‘Ę wËČGĎ Nh¿Ą rmĳŁ ’Ň lĄ hŇ S¡Ć mŁ =l’Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ 27

M’¿Ă hČ tŇ Cmĳ yĎ ho¡ĎhyĘ NJ¿Č SĘ mĂ =l’Ć bŇ rËĄuĎ hČ ű bŇ rÌĄuĎ hČ lJăřŁ : CndĘŇ bĲČŇ ’Ď 28

ìŇ ynąĆbĎŇ C hŇ êĎę ’Čř NrŔŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ‘Č wĲŁ gĘŇlĂ CnmĘ ê¡Č xy
ëŇ êĎŔ ’Ă ìŇ ynăĆbĎŇ C ÉhêĎ’Č wĘ SDĳĎqĘ UĂ hČ NwăŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć C’¡ WĘ êĂ ëŇ êĎŔ ’Ă ÉìybĂÄ ’Ď =tŇ ybĲĄŇ C
ÉìybĂÄ ’Ď TbĆŇ SąĄ ywĂÁlĄ hŇ FĄÄ mČ žìyxĆ ’Č =tŇ ’Ć MgăČŇ wĘ : MkĲĆŇ tĘŇ eČhĚ JĘ Nw¿Ł ‘Ğ=tŇ ’Ć C’¡ WĘ êĂ 2

lhĆ ’¿Ł yn¡ĄpĘŇ lĂ ëŇ êĎŔ ’Ă ìŇ ynăĆbĎŇ C ÉhêĎ’Č wĘ ìŇ CtĳŇ rĘSĲĎ ywĲĂ ìŇ yl¡Ć ‘Ď Cw¿QĎ yĂwĘ ëŇ êĎŔ ’Ă bŇ răĄqĘ hČ
ylĄÄJĘ =l’Ć žë’Č lhĆ ’ĳŁ hĎ =lJĎ tŇ rĆm¡ĆSĘ mĂ C ìŔ êĘ rĘmČ SĘ mĲĂ ÉCrmĘ SĲĎ wĘ : tŇ dĲĚŇ ‘ĄhĲĎ 3

: MêĲĆ’Č =MGČ Mh¡Ą =MgČŇ CtŇ m¿Ě yĎ=âlĲ wĘ CbŇ rĎŔ qĘ yĂ âlă ÉxČ BĄÄ zĘUĂ hČ =l’Ć wĘ SdĆŇ uąŁ hČ
lhĆ ’ĳŁ hĎ tŇ dăČŇ bŇŁ ‘Ğ lk¡ŇŁ lĘ dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ ÉtrĆmĆÄ SĘ mĂ =tŇ ’Ć Crę mĘ SĲĎ wĘ ìŇ ylĆŔ ‘Ď CwălĘ nĂ wĘ 4

tŇ ’¡Ą wĘ SdĆŇ uŔŁ hČ tŇ rĆmăĆSĘ mĂ tŇ ’Ą ť MêĆę rĘmČ SĘ C : MkĲĆŇ ylĄ ’Ğ bŇ r¿ČqĘ yĂ=âlĲ rz¡ĎwĘ 5

ynĂę ’Ğ wĲČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =l‘Č PŇ YĆq¡Ć dŇ o‘Ë hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=âlwĘ xČ BĳĄ zĘUĂ hČ tŇ rĆmăĆSĘ mĂ 6

hŇ nąĎêĎmČ MkĆÂ lĎř l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ëŇ oê¡mĂ MIĂŔwĂlĘ hĲČ MkăĆŇ yxĄ ’Ğ=tŇ ’Ć ÉyêĂ xĘ qČÄ lĎ hŇ eąĄhĂ
ìŇ êĘ ’Ă ţ ìŇ ynăĆbĎŇ C hŇ êăĎ’Č wĘ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł tŇ d¡ČŇ bŇŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć dŇ běŁ ‘ĞlĲČ hoĎŔhylĲČ ÉMynĂ tĚŇ nĘ 7

tŇ kĆŇ r¡Ł jĎ lČ tŇ yB¿ĄmĂ lĘ C xČ BËĄ zĘUĂ hČ rbÌČŇ DĘ=lkĎŇ lĘ MkĆÁ tĘŇ eČhĚ JĘ =tŇ ’Ć CrÄ mĘ SĘ êĂ
: tŇ mĲĎ Cy bŇ r¡ĄuĎ hČ rE¿ĎhČ wĘ MkĆŔ tĘŇ eČhĚ JĘ =tŇ ’Ć ÉNêĄ’Ć hŇ nĎęêĎmČ tŇ dăČŇ bŇŁ ‘Ğ MêĳĆdĘŇ bČŇ ‘ĞwĲČ

tŇ rĆm¡ĆSĘ mĂ =tŇ ’Ć ìŔ lĘ yêĂ tăČŇ nĎ hŇ eăĄhĂ ÉynĂ ’Ğ wĲČ ůNrŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ ÈhoĎhyĘ rBăĄ dČŇ yĘwČ 8

ìŇ yn¡ĆbĎŇ lĘ C hŇ xËĎ SĘ mĎ lĘ MyêÌĂ tČŇ nĘ ÉìlĘ l’Ą rĎWĘ yĂţ=ynĲĄbĘŇ ySăĄ dĘŇ qĎ =lkĎŇ lĘ ytĳĎŇ mŁ CrĲêĘ
=lJĎ S’ĳĄ hĎ =NmĂ MyS¡Ă dĎŇ uĽhČ SdĆŇ u¿Ł mĂ ìËŇ lĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ hŇ zăĆř : MlĲĎ o‘=qxĎ lĘ 9

rSăĆ ’Ğ ÉMmĎ SĎ ’Ğ=lkĎŇ lĘ C MtĎę ’Ň FĎ xČ =lkĎŇ lĘ C MtĎÂxĎ nĘ mĂ =lkĎŇ lĘ Ĳ MnĎBĎ rĘqĎ ţ
MyS¡Ă dĎŇ uĽhČ SdĆŇ q¿Ł BĘ : ìŇ ynĲĆbĎŇ lĘ C ’Ch¡ ìËŇ lĘ MyS¿Ă dĎŇ qĲĎ SdĆŇ qăŁ ylĂŔ CbŇ ySăĂ yĎ 10

tŇ măČ CrêĘ ìÂQĘ =hŇ zĆwĘ : ëŇ QĲĎ =hŇ yĆhĘ yĲĂ SdĆŇ q¡Ł otŔ ’Ł lkăČŇ ’Ň yŁ ÉrkĎŇ zĎ=lJĎ CelĳĆ kĘŇ ’Ň êĲŁ 11

ìŇ ytËĆŇ nŁ bĘŇ lĂ wĘ ìŇ ynÌĆbĎŇ lĘ C MyêĂę tČŇ nĘ ìăŇ lĘ ů l’Ą rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÈtpŇŁ CnêĘ =lkĎŇ lĘ MnĎęêĎmČ
bŇ lĆ xăĄ lJŁ ť : otĲŇ ’Ł lk¿ČŇ ’Ň yŁ ì¡Ň tĘŇ ybĲĄŇ BĘ roh¿ TĎ =lJĎ MlĳĎ o‘=qxĎ lĘ ì¡Ň êĘ ’Ă 12

ì¿Ň lĘ ho¡ĎhylĲČ Cn¿êĘ yĂ=rSĆ ’Ğ MtËĎŇ ySĂ ’Ň rĲĄ NgĳĎŇdĎŇ wĘ SorăyêĂ bŇ lĆ x¡Ą =lkĎŇ wĘ rhĎŔ YĘ yĂ
Myttn
,w"dx ,w"d ,h"dx ,g"d Nkw ’mdq hêĎÄ ’Č ’"s v.1 .xy .w"dw h"dx ,b"d Nkw hnygn ’lbw Pqm =lJĎ ’"s v.28

,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Pqm ’lbw xnwmb Nk v.9 .d"dxw b"d Nkw ‘ybr MkĆę lĎ ’"s v.6 .d"ydw b"yd
.hnygn ’lbw Pqm =hzĆ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx ,g"d ,d"dx
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13 ìăŇ lĘ ho¡ĎhylĲČ C’yb¿ĂŇ yĎ=rSĆ ’Ğ MYËĎ rĘ’Č BĘ rSÌĆ ’Ğ=lJĎ yrĄÂ CJBĂ : MyêĲĂ tČŇ nĘ
14 ì¿Ň lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂBĘ MrĆx¿Ą=lJĎ : CelĲĆ kĘŇ ’Ň yĲŁ ì¡Ň tĘŇ ybĲĄŇ BĘ roh¿ TĎ =lJĎ hŇ yĳĆhĘ yĲĂ
15 Md¿ĎŇ ’Ď BĲĎ hoËĎhylĲČ CbŇ yrÌĂqĘ yČ=rSĆ ’Ğ rWĎÂ BĎ =lkĎŇ lĘ Ĳ MxĆ rĆţ rTĆ jăĆ =lJĎ : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ

tŇ ’ËĄ wĘ MdĎŔ ’Ď hĲĎ rokăŇ BĘ tŇ ’Ą ť hŇ DĆę pĘŇ tĂŇ hŇ dăŇŁ jĎ ű ëŇ ’ăČ ëŇ QĳĎ =hŇ yĆhĘ yĲĂ hŇ m¡Ď hĄ BĘ bČŇ C
16 hŇ DĆŔ pĘŇ êĂ SdĆŇ xăŁ =NBĆ mĂ ÉwyĎCdŇ pĘŇ C : hŇ DĲĆpĘŇ êĂ hŇ ’¡Ď mĄ FĘ hČ hŇ m¿Ď hĄ BĘ hČ =rokĲŇ BĘ

hŇ r¡ĎGĄ Myr¿ĂWĘ ‘Ć SdĆŇ uĳŁ hČ lqĆSăĆ BĘ Myl¡Ă qĎ SĘ tŇ SĆ m¿Ą xĞ PŇ sĆ JËĆ ìŔ JĘ rĘ‘ĆÄ BĘ
17 hŇ D¡ĆpĘŇ tĂŇ âl¿ z‘ËĄ rok¿Ň bĘŇ =o’Ĳ bŇ WĆ JĆÁ rokÄ bĘŇ =o’Ĳ roSÃ =rokŇ BĲĘ ëŇ ’ăČ : ’ChĲ

ryTĂŔ qĘ êČ MBăĎ lĘ xĆ =tŇ ’Ć wĘ ÉxČ BĄÄ zĘUĂ hČ =l‘Č qrąŁ zĘêĂ MmĎÂDĎ=tŇ ’Ćř MhĳĄ SdĆŇ qăŁ
18 hŇ pËĎŇ CnêĘ hČ hŇ zÌĄxĞJĲČ ëŇ QĳĎ =hŇ yĆhĘ yĲĂ Mr¡ĎWĎ bĘŇ C : hoĲĎhylĲČ xČ x¡Ł ynĂ xČ yr¿ĄlĘ hŇ èËĆ ’Ă
19 Cmyr¿ĂyĎ rSĆÄ ’Ğ MySĂę dĎŇ uĽhČ tŇ măřŁ CrêĘ ű lJăŁ : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ ì¿Ň lĘ Nym¡Ă IĎhČ qoS¿ kĘŇ C

=qxĎ lĘ ì¡Ň êĘ ’Ă ìŇ ytËĆŇ nŁ bĘŇ lĂ wĘ ìŇ ynÌĆbĎŇ lĘ C ìę lĘ yêĂ tăČŇ nĎ ůhoĎhylĲČ È l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ
: ëŇ êĲĎ ’Ă ì¿Ň ‘ĞrĘzČlĘ C ì¡Ň lĘ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ É’wřhĂ Ml¿Ď o‘ xlČ mĆÄ žtyrĂBĘ MlĳĎ o‘

20 ì¡Ň lĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=âl qlĆ xĄě wĘ lxĎŔ nĘ tĂŇ âlă ÉMYĎ rĘ’Č BĘ NręŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ ëŇ ot¡Ň BĘ ìŔ tĘŇ lăĎ xĞ nĲČ wĘ ÉìqĘ lĘ xĆ ynąĂ’Ğ MkĳĎŇ otŇ BĘ

21 PŇ lĆ xąĄ hŇ lĳĎ xĞ nĲČlĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂBĘ rW¿Ą ‘ĞmĲČ =lJĎ yêĂ tËČŇ nĎ hŇ e¿ĄhĂ ywĂŔlĄ ynăĄbĘŇ lĂ wĘ
22 Cb¿Ň rĘqĘ yĂ=âlĲ wĘ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł tŇ d¡ČŇ bŇŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć MydĂŔ bĘŇ ‘ĲŁ MhăĄ =rSĆ ’Ğ ÉMtĎŇ dĎŇ bĲŇŁ ‘Ğ
23 dŇ bČÄ ‘Ď wĘ : tŇ CmĲ lĎ ’TĘ x¡Ą tŇ ’Ň W¿Ą lĎ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ =l’Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ dŇ o‘Ë

ÉMlĎ o‘ tŇ uąČxĚ MnĳĎ wŁ ‘Ğ C’ă WĘ yĂ Mh¡Ą wĘ dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ ÉtdČŇ bŇŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć ’Chę ywĂÁQĄ hČ
24 rWăČ ‘Ę mČ =tŇ ’Ć yJĂÂ : hŇ lĲĎ xĞ nĲČ Cl¡ xĞ nĘ yĂ âl¿ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉëotŇ bĘŇ C MkĆŔ ytĄŇ răŁ dŇŁ lĘ

hŇ lĳĎ xĞ nĲČlĘ MI¡ĂwĂlĘ lĲČ yêĂ t¿ČŇ nĎ hŇ mĎŔ CrêĘ ÉhoĎhylĲČ CmyrąĂyĎ rSĆÄ ’Ğ l’Ąę rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ
: hŇ lĲĎ xĞ nĲČ Cl¡ xĞ nĘ yĂ âl¿ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉëotŇ BĘ MhĆŔ lĎ yêĂ rĘmăČ’Ď ÉNJĄ =l‘Č

25, 26 êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ ÈrBĄ dČŇ êĘ MIăĂwĂlĘ hĲČ =l’Ć wĘ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ
yêĂ tÌČŇ nĎ rSĆÄ ’Ğ rWĄę ‘ĞUĲČ hČ Ĳ=tŇ ’Ć l’ĄÁ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ ’ĄÄ mĄ CxqĘ tĂ ţ=yJĲĂ ůMhĆ lĄ ’Ğ
rW¡Ą ‘ĞmĲČ hoĎŔhyĘ tŇ măČ CrêĘ ÉCeUĆÄ mĂ MtąĆŇ mŁ rĲĄhĞ wĲČ MkĳĆŇ tĘŇ lČ xĞ nĲČBĘ Mê¡Ď’Ă mĲĄ MkËĆŇ lĎ

27 hŇ ’¡Ď lĄ mĘř kĲČŇ wĘ NrĆGŔŁ hČ =NmĂ ÉNgĎŇDĎJČ MkĳĆŇ tĘŇ mČ CrĲêĘ Mk¡ĆŇ lĎ bŇ S¿Č xĘ nĆwĘ : rWĲĄ ‘ĞUĲČ hČ Ĳ=NmĂ
bqyh=Nm
.s"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw tmČCrêĘ ’"s v.19 .s"tw ‘"t ,y"t ,y"k ’"t ,y"k V"x Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.17

.h’lmĞkČ wĘ hgwmb ,yllhb Nk v.27 .yrqw bytk ’Ch tYqmb ,yrqw bytk ’yhĂ ’"sb ,yrq ’yhĂ v.19
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MkĆŔ ytĄŇ răŁ WĘ ‘Ę mČ É lJŁ mĂ hoĎŔhyĘ tŇ măČ CrêĘ ÉMêĆ’Č =MgČŇ CmyrąĂêĎ NJăĄ : bŇ qĆ IĲĎhČ =NmĂ 28

hoĎŔhyĘ tŇ măČ CrêĘ =tŇ ’Ć ÉCeUĆÄ mĂ MêąĆtČŇ nĘ C l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ tŇ ’¡Ą mĄ CxŔ qĘ êĂ rSăĆ ’Ğ
hoĳĎhyĘ tŇ măČ CrêĘ =lJĎř tŇ ’¡Ą CmyrĂě êĎ MkĆŔ ytĄŇ năŁ êĘ mČ É lJŁ mĂ : NhĲĄ JŁ hČ Nr¡Ł hĞ’ĲČ lĘ 29

MkąĆŇ mĘ yrĲĂhĞBĲČ MhĳĆ lĄ ’Ğ ê¡ĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : CeUĲĆ mĂ oS¡ DĘqĘ mĂ =tŇ ’Ć oBŔ lĘ xĆ =lJĎÄ mĂ 30

: bŇ qĆ yĲĎ tŇ ’¿Č CbŇ tĘŇ kĂŇ wĘ NrĆG¡Ł tŇ ’¿Č CbŇ tĘŇ JĂ MIĂŔwĂlĘ lĲČ ÉbSČ xĘ nĆwĘ CeUĆŔ mĂ ÉoBlĘ xĆ =tŇ ’Ć
MkĆŔ lĎ É’Ch rk¿ĎŇ WĎ =yJĲĂ MkĳĆŇ tĘŇ yřbĲĄŇ C Mê¡Ć’Č MoqŔ mĎ =lkĎŇ BĘ ÉotŇ ’Ł MêąĆlĘ kČŇ ’Ğ wĲČ 31

Mk¿ĆŇ mĘ yrĲĂhĞBĲČ ’TĘ xĄŔ ÉwylĎ ‘Ď C’ą WĘ tĂŇ =âlĲ wĘ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł BĘ Mk¡ĆŇ tĘŇ dČŇ bĲŇŁ ‘Ğ PŇ lĆ x¿Ą 32

âl¿ wĘ Cl¡ QĘ xČ tĘŇ âl¿ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ ySÌĄ dĘŇ qĎ =tŇ ’Ć wĘ CeUĳĆ mĂ oB¡ lĘ xĆ =tŇ ’Ć
: CtŇ CmĲ tĎŇ

hŇ rĎŔ oêhČ tŇ uăČxĚ tŇ ’Ň zŁ ť : rmĲŁ ’Ň lĄ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =l’ĲĆ wĘ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć hoĎŔhyĘ rBăĄ dČŇ yĘwČ+p6, śsŘ18 Ty, 2

hŇ rĎÄ pĎŇ žìylĆ ’Ą Cxă qĘ yĂwĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ű rBăĄ DČ rmĳŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ =rSĆ ’Ğ
: l‘ĲŁ hĎ yl¡Ć ‘Ď hŇ l¿Ď ‘Ď=âlĲ rSËĆ ’Ğ MCmŔ ÉHBĎ =Ny’ĲĄ rSąĆ ’Ğ hŇ mĎę ymĂ êĘ hŇ UĎÁ dĚŇ ’Ğ
hŇ nĆŔ xĞUĲČ lČ Ĳ ZCxă mĂ =l’Ć ÉHtĎŇ ’Ł ’yYąĂ ohwĘ NhĳĄ JŁ hČ rz¡Ď‘ĎlĘ ’Ć =l’Ć HtĎŔ ’Ł MêăĆtČŇ nĘ C 3

o‘ĳBĎ YĘ ’Ć BĘ Hm¡Ď DĎmĂ NhËĄ JŁ hČ rzÌĎ‘ĎlĘ ’Ć xqČÂlĎ wĘ : wynĲĎpĎŇ lĘ Ht¡ĎŇ ’Ł Tx¿Č SĎ wĘ 4

PŇ r¿ČWĎ wĘ : MymĲĂ ‘ĎjĘ ‘bČŇ S¿Ć Hm¡Ď DĎmĂ dŇ ‘ËĄom=lhĆ ’ĲŁ ynÌĄjĘ xkČŇ ŁnÄ=l’Ć hŇ EĎÂhĂ wĘ 5

HS¡Ď rĘjĂ =l‘Č HmĎŔ DĎ=tŇ ’Ć wĘ ÉHrĎWĎ BĘ =tŇ ’Ć wĘ HrąĎ‘Ł =tŇ ’Ć wynĳĎy‘ĄlĘ hŇ r¡ĎjĎ hČ =tŇ ’Ć
ëŇ ylĂěSĘ hĂ wĘ tŇ ‘ČlĳĎ otŇ ynăĂSĘ C bŇ oz¡’Ą wĘ zrĆ’ËĆ Z‘¿Ą NhĄę JŁ hČ xqăČlĎ wĘ : PŇ rĲŁ WĘ yĂ 6

MyĂUČŔ BČ ÉorWĎ BĘ ZxąČ rĎwĘ NhĄę JŁ hČ wydĎÁ gĎŇBĘ sBĆÄ kĂŇ wĘ : hŇ rĲĎjĎ hČ tŇ p¿ČŇ rĄWĘ ëŇ oê¡ =l’Ć 7

HtĎŔ ’Ł PŇ răĄŁvhČ wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č Nh¡Ą JŁ hČ ’m¿Ą TĎ wĘ hŇ nĳĆxĞUĲČ hČ Ĳ=l’Ć ’ř băŇŁ yĎ rx¡Č ’Č wĘ 8

ű PŇ săČ ’Ď wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č ’m¡Ą TĎ wĘ MyĂUĳĎBČ or¡WĎ BĘ Zx¿Č rĎwĘ MyĂUČŔ BČř ÉwydĎŇ gĎŇBĘ sBąĄ kČŇ yĘ 9

rohĳ TĎ Moqă mĎ BĘ hŇ n¡ĆxĞUĲČ lČ Ĳ ZCx¿ mĂ xČ yeËĂhĂ wĘ hŇ rĎŔ jĎ hČ rpĆŇ ’ăĄ tŇ ’Ą ť rohę TĎ Sy’ăĂ
: ’wřhĲĂ tŇ ’Ň F¿Ď xČ hŇ D¡ĎnĂ ym¿Ą lĘ tŇ rĆmËĆSĘ mĂ lĘ l’ÌĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ dČÄ ‘ĞlĲČ hŇ tĎŇ yĘhĲĎ wĘţ
sbkw

‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw MkĆyêĄbĎ C ’"s v.31 .r"tw ‘"t Nkw =lJĎ tlm ’lb tmăČ CrêĘ t’¡Ą ’"s v.29

xqw ,[16:1] xrq xqyw +b Myrdsw .T"Y Myqwspw .l’ynd [16:1—18:32] hVrph MV v.32 .r"tw
.MyrV‘w Vmxw tw’m VlVw Mypl’ tVmx twytw’w .h‘Vtw tw’m ‘br’w Pl’ Mylmw .[17:16] Mt’m
,[18:9] Kl hyhy hzĆ ,=lJĎ M‘ wpTwx n"bw Kyr’mb t’¿Ć ’rwq ’"b ,[16:28] MyV‘mh=lk t’Ć +b Mypwlxw
Ntyw ,[17:2] Nrh’=Nb rz‘l’=l’ĲĆ rm’ wyl‘ wrbxth rV’w .rpwVb hzăĆ n"b ,hyĆhĘ yĂ M‘ =hzĆ PTwx ’"b
+b ,[16:7] V’ ű Nhb wntw +d twqspw .[16:11] wnwlt +’ +tkw .[18:19] Kt’ K‘rzlCĲ Kl ,[17:12] trTqh=t’ĲĆ
yd‘lgh xtpyw hrTph v.1 .Ty .[17:28] brqh ű brqh lk ,[17:21] Mhy’yVn=lk ű wyl’ wntyw ,[16:7] wb
’obyĎ ymlVwry ,yllhb Nk v.7 .h"k x"y ly‘l rdsh hz ’"sb v.1 .g"l qwsp d‘ +’ qwsp ’"y MyTpwVb

.yrq ’yhĂ v.9 .x"k z"T ’rqyw Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t Nkw MyĂUČBČ tlm ’lb ZxČrĎwĘ wydĎgĎBĘ ’"s v.8 .’lm
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10 bŇ rĆ‘ĳĎhĎ =dŇ ‘Č ’m¡Ą TĎ wĘ wydĎŔ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć ÉhrĎjĎ hČ rpĆŇ ’ąĄ =tŇ ’Ć PŇ sĄÄ ’Ł hĲĎ sBĆ kĂŇ wĘţ
11 ‘Čg¿ĄŇ eŁ hČ : MlĲĎ o‘ tŇ u¿ČxĚlĘ Mk¡ĎŇ otŇ BĘ rG¿ĎhČ rGËĄlČ wĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ lĂ hŇ tĎÂ yĘhĲĎ wĘ
12 obÂ =’FĎ xČ tĘŇ yĂ ’Chă : MymĲĂ yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ ’m¡Ą TĎ wĘ MdĳĎŇ ’Ď SpĆŇ năĆ=lkĎŇ lĘ tŇ m¡Ą BĘ

MoIÌBČ ’FĎÁ xČ tĘŇ yĂ âlÄ=M’Ă wĘ rhĳĎTĘř yĂ y‘¡ĂybĂŇ èĘ hČ MoI¿bČŇ C ySËĂ ylĂ èĘ hČ MoIÌBČ
13 žSpĆŇ nĆBĘ tŇ măĄ BĘ ‘ČgĄÃ eŁ hČ =lJĎ : rhĲĎ TĘ yĂ âl¿ y‘¡ĂybĂŇ èĘ hČ MoI¿bČŇ C ySËĂ ylĂ èĘ hČ

hŇ tËĎŇ rĘkĘŇ nĂ wĘ ’UĄŔ TĂ ÉhoĎhyĘ NJąČ SĘ mĂ =tŇ ’Ć ’FĎę xČ tĘŇ yĂ âlă wĘ tŇ CmÁ yĎ=rSĆ ’Ğ MdĎÄ ’Ď hĲĎř
hŇ yĆŔhĘ yĲĂ ’măĄ TĎ ÉwylĎ ‘Ď qrąČzŁ =âlĲ hŇ DĎÁ nĂ ymĄÄ žyJĂ l’ĳĄ rĎWĘ IĂmĂ ’wh¡Ă hČ SpĆŇ e¿ĆhČ

14 ’BąĎ hČ =lJĎ lhĆ ’ĳŁ BĘ tŇ Cmă yĎ=yJĲĂ Md¡ĎŇ ’Ď hŇ rĎŔ oêhČ tŇ ’Ň zŁ ť : obĲŇ ot¿Ň ’Ď mĘ TĚ dŇ o‘¡
15 ylăĂ JĘ É lkŇŁ wĘ : MymĲĂ yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ ’m¡Ď TĘ yĂ lhĆ ’ŔŁ BĎ rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ É lhĆ ’ÄŁ hĎ =l’Ć
16 ‘GČÁ yĂ=rSĆ ’Ğ lkÄŁ wĘ : ’ChĲ ’m¡Ą TĎ wylĳĎ ‘Ď lyt¡ĂŇ jĎ dŇ ym¿Ă YĎ =Ny’ĲĄ rSËĆ ’Ğ xČ CtŔ pĎŇ

rbĆŇ qĳĎbĘŇ o’ă Md¡ĎŇ ’Ď MYĆ‘¿ĆbĘŇ =o’Ĳ tŇ mĄŔ bĘŇ o’ă ÉbrĆxĆÄ =llČ xĞBĲČ hŇ dĆę vĎ hČ ynăĄjĘ =l‘Č
17 Nt¿ČŇ nĎ wĘ tŇ ’Ň FĳĎ xČ hĲČ tŇ păČŇ rĄWĘ rp¡ČŇ ‘ĞmĲĄ ’mĄŔ FĎ lČ ÉCxqĘ lĲĎ wĘ : MymĲĂ yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ ’m¡Ď TĘ yĂ
18 ůrohTĎ Sy’ăĂ ÈMyĂUČ BČ lbăČŇ TĎ wĘ bŇ ozÁ’Ą xqČÄ lĎ wĘ : ylĂ JĲĆ =l’Ć MyI¡ĂxČ MyĂm¿Č wylËĎ ‘Ď

MSĳĎ =CyhĲĎ rSăĆ ’Ğ tŇ oS¡ř pĎŇ eĘ hČ =l‘Č wĘ MylĂŔ JĄ hČ =lJĎř =l‘Č wĘ É lhĆ ’ÄŁ hĎ =l‘Č hŇ EąĎhĂ wĘ
19 ÉrhŁ FĎ hČ hŇ EąĎhĂ wĘ : rbĆŇ uĲĎbČŇ o’¿ tŇ U¡Ą bČŇ o’¿ llĎŔ xĎ bĲĆŇ o’ă ÉMYĆ‘ĆÄ BČř ‘ČgĄę eŁ hČ =l‘Č wĘ

y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ MoIăBČ Éo’FĘ xĂ wĘ y‘ĳĂybĂŇ èĘ hČ MoIăbČŇ C yS¡Ă ylĂ èĘ hČ MoI¿BČ ’mĄŔ FĎ hČ =l‘Č
20 âlă wĘ É’mĎ TĘ yĂ=rSĆ ’Ğ Sy’ąĂ wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎBĎ rh¿Ą TĎ wĘ MyĂU¡ČBČ Zx¿Č rĎwĘ wydËĎŇ gĎŇBĘ sBÌĆ kĂŇ wĘ

hoĎÁhyĘ SDČÄ qĘ mĂ =tŇ ’Ć žyJĂ lhĳĎ uĎ hČ ëŇ oêămĂ ’wřh¡Ă hČ SpĆŇ e¿ĆhČ hŇ tËĎŇ rĘkĘŇ nĂ wĘ ’FĎŔ xČ tĘŇ yĂ
21 tŇ uăČxĚlĘ Mh¡Ćř QĎ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ wĘ : ’ChĲ ’m¿Ą TĎ wyl¡Ď ‘Ď qr¿ČzŁ =âlĲ hŇ DËĎnĂ ym¿Ą ’UĄę TĂ

’m¡Ď TĘ yĂ hŇ DĎŔ eĂ hČ ymăĄ BĘ É‘ČgĄÄ eŁ hČ wĘ wydĎŔ gĎŇBĘ sBăĄ kČŇ yĘ ÉhDĎeĂ hČ =ymĲĄ hŇ EąĄmČ C MlĳĎ o‘
22 tŇ ‘Čg¡ČŇ eŁ hČ SpĆŇ e¿ĆhČ wĘ ’mĳĎ TĘ yĂ ’m¡Ą FĎ hČ oB¿ =‘GČ yĂ=rSĆ ’Ğ lkËŇŁ wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č

: bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č ’m¿Ď TĘ êĂ
k bŇ SĆ I¿ĄwČ NoSŔ ’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ xăŁ BČ ÉNYĂ =rBČ dĘŇ mĂ hŇ dąĎŇ ‘ĄhĎÄ =lJĎ l’Ą rĎWĘ yĂţ=ynĲĄbĘŇ C’băŇŁ IĎwČ
2 MyĂm¡Č hŇ yĎh¿Ď=âlwĘ : MSĲĎ rb¡ĄŇ uĎ êĂ wČ MyĎŔrĘmĂ ÉMSĎ tŇ mĎ êąĎ wČ SdĳĄŇ qĎ BĘ M‘¡ĎhĎ
3 hŇ SĳĆ mŁ =M‘Ă M‘¡ĎhĎ bŇ rĆI¿ĎwČ : NrĲŁ hĞ’ĲČ =l‘ĲČwĘ hŇ S¡Ć mŁ =l‘Č ClŔ hĞuăĎIĲĂwČ hŇ dĳĎŇ ‘ĄlĲĎ

wrm’yw
’"s v.18 .’"y qwsp ly‘l Nyy‘ : ‘"tw V"x Nk MdĎ’Ď l"n v.13 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nk rhĄTĎ wĘ l"n v.12

Nk v.18 .rsx tSŁ pĎ eĘhČ ymlVwry ,yllhb Nk v.18 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw =lJĎ tlm ’lb MylĂ JĄhČ=l‘ČwĘ
.g"y qwsp ly‘l Nyy‘ : ’yhĂ hČ ’"s v.20 .MY‘BĎ ’"s ,w"Tdw d"dx ,b"dx Nkw xtpb t"ybh hgwmbw wxyryb

.d"l ,T"k z"T ’rqyw Nyy‘ : s"tw ‘"t ,y"t ,V"x ,rd"nq y"k ’"k Nkw MkĆlĎ ’"s v.21
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hŇ mąĎ lĎ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ Cnyx¡Ą ’Č ‘w¿ČgĘŇBĂ Cn‘Ę wËČgĎŇ Cl¿ wĘ rmŔŁ ’Ň lĄ CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ 4

CnxĘ n¡Č’Ğ MSĎŔ tŇ Cmă lĎ hŇ EĳĆhČ rB¡Ď dĘŇ UĂ hČ =l’Ć hoĎŔhyĘ lhăČ qĘ =tŇ ’Ć ÉMtĆŇ ’Ň bĄŇ hĞř
Moq¿ UĎ hČ =l’Ć CntĎŔ ’Ł ’ybăĂŇ hĎ lĘ MyĂrČŔ YĘ UĂ mĂ ÉCntĚÄ ylĂř ‘ĹhĲĆ hŇ mąĎ lĎ wĘ : CnrĲĄy‘Ă bĘŇ C 5

: tŇ oêĲ SĘ lĂ NyĂ’¡Č MyĂm¿ČC NoUŔ rĂwĘ ÉNpĆŇ gĆÄ wĘ hŇ nąĎ’Ą tĘŇ C ‘rČzĆę Moqă mĘ ű âlă hŇ EĳĆhČ ‘r¡ĎhĎ
Cl¡ jĘ IĂwĲČ dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ ÉxtČŇ jĆÄ =l’Ć lhĎę uĎ hČ ynăĄjĘ mĂ NrÁŁ hĞ’ĲČ wĘ hŇ SĆÄ mŁ ž’bŇŁ IĎwČ 6

: MhĲĆ yřlĄ ’Ğ ho¡ĎhyĘ=dŇ obĲŇ kĘŇ ’r¿ĎIĄwČ MhĳĆ ynĄjĘ =l‘Č
=tŇ ’Ć lhąĄ qĘ hČ wĘ hŇ FĆę UČ hČ =tŇ ’Ć xqăČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 7, 8

NtăČŇ nĎ wĘ Mh¡Ć ynĄy‘ĲĄlĘ ‘lČ iËĆ hČ =l’Ć MêÌĆrĘBČ dĂŇ wĘ ìŇ yxĂŔ ’Ď NrăŁ hĞ’ĲČ wĘ ÉhêĎ’Č ÉhdĎŇ ‘ĄhĲĎ
=tŇ ’Ć wĘ hŇ d¡ĎŇ ‘ĄhĲĎ =tŇ ’Ć t¿ĎŇ yqĂ SĘ hĂ wĘ ‘lČ iĆŔ hČ =NmĂ ÉMyĂmČÄ Mh¿Ć lĎ ÉtĎ’Ň YĄ ohĲ wĘ wymĳĎymĄ
: ChCĲĎYĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ QĂ mĂ hŇ F¡Ć UČ hČ =tŇ ’Ć hŇ SËĆ mŁ xu¿ČIĂwČ : MrĲĎy‘Ă BĘ 9

MhĆę lĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ‘lČ iĳĎ hČ ynăĄjĘ =l’Ć lh¡Ď uĎ hČ =tŇ ’Ć NrËŁ hĞ’ĲČ wĘ hŇ SÌĆ mŁ ClhĂÁ qĘ IČwČ 10

MrĆIĎÄwČ : MyĂmĲĎ Mk¡ĆŇ lĎ ’yY¿Ă on hŇ EĆŔhČ ‘lČ iăĆ hČ =NmĂ hĞ MyrĂŔ UŁ hČ É’nĎ=C‘mĘ SĂ 11

MyBĂŔ rČ MyĂmăČ ÉC’YĘ IĲĄwČ MyĂmĳĎ‘ĞjĲČ ChF¡Ą mČ BĘ ‘lČ iËĆ hČ =tŇ ’Ć ëŇ IÌČwČ odę yĎ=tŇ ’Ć hŇ SĆÁ mŁ
hŇ SăĆ mŁ =l’Ć ÈhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MrĲĎy‘Ă bĘŇ C hŇ d¡ĎŇ ‘ĄhĲĎ êĘ SĘ ê¿Ą wČ 12

l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ yn¡Ąy‘ĄlĘ ynĂ SĄŔ yDĂqĘ hČÄ lĘ yBĂŔ MêăĆ nĘ mČ ’ĹhĲĆ =âl N‘Č yČ ť ůNrŁ hĞ’ĲČ =l’ĲĆ wĘ
: MhĲĆ lĎ yêĂ t¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ ZrĆ’¡ĎhĎ =l’Ć hŇ EĆŔhČ lhăĎ uĎ hČ =tŇ ’Ć ÉC’ybĂÄ tĎŇ âlą NkĄę lĎ
: MBĲĎ Sd¡ĄŇ uĎ IĂwČ hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ Cb¿Ň rĎ=rSĆ ’Ğ hŇ bĎŔ yrĂmĘ ymăĄ hŇ UĎ hĄ ť 13

sŘ19 ModĳŇ ’Ĺ ëŇ lĆ măĆ =l’Ć Sd¡ĄŇ uĎ mĂ MykËĂŇ ’Ď lĘ mČ hŇ SÌĆ mŁ xlČÄSĘ IĂwČ 14

rS¿Ć ’Ğ hŇ ’¡Ď lĎ êĘ hČ =lJĎ tŇ ’¿Ą êĎ‘Ę dČŔ yĎ hŇ êăĎ’Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ìŇ yxăĂ ’Ď ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ
MyBĳĂ rČ MymăĂ yĎ MyĂr¡ČYĘ mĂ BĘ bŇ SĆ e¿ĄwČ hŇ mĎ yĘrČŔ YĘ mĂ ÉCnytĄÄ bŇŁ ’Ğ CdąŇ rĘIĲĄwČ : CntĘŇ ’ĲĎ YĎ mĘ 15

CnlĄŔ qŁ ‘măČ SĘ IĂwČ ÉhoĎhyĘ=l’Ć q‘ąČYĘ eĂ wČ : CnytĲĄŇ bŇŁ ’ĞlĲČ wĘ MyĂr¡ČYĘ mĂ CnlËĎ C‘r¿ĄIĎwČ 16

hŇ Y¿ĄqĘ ry‘¡Ă SdĄŔ qĎ bĘŇ CnxĘ năČ’Ğ ÉheĄhĂ wĘ MyĂrĳĎYĘ UĂ mĂ Cn’¡Ą YĂř IŁ wČ ëŇ ’ĎŔ lĘ mČ xlăČ SĘ IĂwČ
âl¿ wĘ MrĆkĆŔ bĘŇ C hŇ dăĆŇ WĎ BĘ ÉrbŇŁ ‘ĞnĲČ âlą ìŇ YĆę rĘ’Č bĘŇ ’eăĎ=hŇ rĎBĘ ‘Ę nČ : ìŇ lĲĆ CbŇ gĘŇ 17

dŇ ‘¿Č lwř’Ň mŔŁ WĘ C NymăĂ yĎ ÉhFĆ nĂ âlą ëŇ lĄę nĄ ëŇ lĆ UăĆ hČ ëŇ rĆDÌĆ r’ĳĄbĘŇ ymăĄ hŇ ê¡ĆSĘ nĂ
bŇ rĆx¡ĆBČ =NjĆ yBĳĂ rb¡ŇŁ ‘ĞtĲČŇ âl¿ ModŔ ’Ĺ ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ìŇ lĲĆ bĚŇ GĘ rb¡ŇŁ ‘ĞnĲČ=rSĲĆ ’Ğ 18

ůhlĆ ‘ĞnĲČ hŇ QăĎ sĂ mĘ BĲČ È l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ wyl¿Ď ’Ą CrÄ mĘ ’Ň IĲŁ wČ : ìŇ tĲĆŇ ’Ň rĎqĘ lĂ ’Y¿Ą’Ą 19

Kymym=M’w
Nk v.16 .rsx MhĄlĄ’Ğ ymlVwry ,yllhb Nk v.6 .CntĎylĂ ‘ĹhĆ l"n v.5 .‘"t Nk tĎ’bĄ hĄ l"n v.4 .k
b"yd ,w"dx ,b"dx Nkw ’lmw rsx Cn’ĄyYĂ IŁ wČ ’"s ,b"d Nkw ’lmd ’lm Cn’ĄyYĂ oIwČ ymlVwry ,rsxd rsx yllhb

.rsx l’mŁ WĘ C ymlVwry ,yllhb Nk v.17 .w"dw h"dx Nkw rsxw ’lm Cn’ĄYĂ oIwČ tYqmb ,d"ydw
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yl¿Č gĘŇrČBĘ rb¡ĎŇ DĎ=Ny’ĲĄ qr¿Č MrĳĎkĘŇ mĂ yê¡Ă tČŇ nĲĎ wĘ ynČŔ qĘ mĂ C ynăĂ’Ğ ÉhêĆSĘ nĂ ìŇ ymąĆymĄ =M’Ă wĘ
20 dŇ b¡ĄŇ JĎ M‘¿ČBĘ otŔ ’Ň rĎqĘ lĂ ÉModŇ ’Ĺ ’YąĄ IĄwČ rbĳŇŁ ‘ĞtĲČŇ âlă rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : hŇ rĎbĲŇŁ ‘Ĺ’ĲĆ
21 TI¿ĄwČ olĳ bĚŇ gĘŇBĂ rb¡ŇŁ ‘Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ÉNtŇŁ nĘ Modę ’Ĺ ű N’ăĄ mĎř yĘwČ : hŇ qĲĎ zĎxĞ dŇ y¿ĎbĘŇ C

: wylĲĎ ‘ĎmĲĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ
22, 23 rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : rhĲĎ hĎ rh¿Ł hŇ d¡ĎŇ ‘ĄhĲĎ =lJĎ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ C’bÌŇŁ IĎwČ SdĳĄŇ uĎ mĂ C‘¡sĘ IĂwČ

Mod¡Ň ’Ĺ=ZrĆ’ĲĆ lCb¿Ň GĘ =l‘Č rhĳĎhĎ rhăŁ BĘ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =l’ĲĆ wĘ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć hoËĎhyĘ
24 rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =l’Ć É’bŇŁ yĎ âlą yJăĂ wyUĎŔ ‘Č=l’Ć ÉNrŁ hĞ’ĲČ PŇ ąĄs’Ď yĲĄ : rmĲŁ ’Ň lĄ

: hŇ bĲĎŇ yrĂmĘ ym¿Ą lĘ yj¡Ă =tŇ ’Ć Mt¿ĆŇ yrĂmĘ =rSĆ ’Ğ l‘ËČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ lĂ yêĂ t¡ČŇ nĎ
25, 26 TSąĄ pĘŇ hČ wĘ : rhĲĎ hĎ rh¿Ł Mt¡ĎŇ ’Ł l‘Čh¿Č wĘ onĳBĘ rz¡Ď‘ĎlĘ ’Ć =tŇ ’Ć wĘ NrŔŁ hĞ’ĲČ =tŇ ’ĲĆ xqČ ť

PŇ ¡Ąs’Ď yĲĄ Nr¿Ł hĞ’ĲČ wĘ onĳBĘ rzăĎ‘ĎlĘ ’Ć =tŇ ’Ć Mê¡ĎSĘ BČ lĘ hĂ wĘ wydĎŔ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć ÉNrŁ hĞ’ĲČ =tŇ ’ĲĆ
27 rhĎŔ hĎ rhăŁ =l’Ć ÉCl‘ĞIĲČwČ hoĳĎhyĘ hŇ CăĎYĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ hŇ SĆŔ mŁ W‘Č IăČwČ : MSĲĎ tŇ m¿Ą C
28 SBąĄ lĘ IČwČ wydĎę gĎŇBĘ =tŇ ’Ć NrÁŁ hĞ’ĲČ =tŇ ’ĲĆ hŇ SĆÄ mŁ žTSĄ pĘŇ IČwČ : hŇ dĲĎŇ ‘ĄhĲĎ =lJĎ yn¡Ąy‘ĄlĘ

dŇ rĆIÌĄwČ rhĳĎhĎ S’Ň răŁ BĘ MS¡Ď NrËŁ hĞ’ĲČ tŇ mĎ IÌĎwČ onŔ BĘ rzăĎ‘ĎlĘ ’Ć =tŇ ’Ć ÉMtĎŇ ’Ł
29 NrĳŁ hĞ’ĲČ ‘w¡ČgĎŇ yJ¿Ă hŇ dĎŔ ‘ĄhăĎ =lJĎ ÉC’rĘIĂwČ : rhĲĎ hĎ =NmĂ rz¡Ď‘ĎlĘ ’Ć wĘ hŇ SËĆ mŁ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą lJ¡Ł MoyŔ MySăĂ ŁlSĘ ÉNrŁ hĞ’ĲČ =tŇ ’ĲĆ CJą bĘŇ IĂwČ
’k ëŇ rĆD¡Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ’BăĎ yJĂ ť bŇ gĆŇ eĆŔ hČ bŇ SăĄ yŁ ÉdrĎ‘Ğ=ëŇ lĆ mĲĆ ynąĂ‘ĞnĲČJĘ hČ ‘mČÂSĘ IĂwČ

2 rdĆŇ nËĆ l’¿Ą rĎWĘ yĂ rDČÄ IĂwČ : ybĂŇ SĲĆ CeU¡Ć mĂ ű BĘ SĘ I¿ĂwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ ÉMxĆ QĎÄ IĂwČ MyrĳĂtĎŇ ’ĞhĲĎ
=tŇ ’Ć yê¡Ă mĘ rČxĞhĲČ wĘ ydĂŔ yĎBĘ ÉhEĆhČ M‘ąĎhĎ =tŇ ’Ć NêĄÁ êĂ NtÄŁ nĎ=M’Ă rmĳČ ’Ň IŁ wČ ho¡ĎhylĲČ

3 Mr¿ĄxĞ IĲČwČ śynĂŔ ‘ĞnĲČJĘ hČ Ĳ=tŇ ’Ć ÉNêĄ IĂwČ l’Ąę rĎWĘ yĂ loqă BĘ hoĎÁhyĘ ‘mČÄ SĘ IĂwČ : MhĲĆ yrĄ‘ĲĎ
: hŇ mĲĎ rĘxĎ Moq¡ UĎ hČ =MSĲĄ ’r¿ĎqĘ IĂwČ MhĳĆ yrĄ‘ĲĎ=tŇ ’Ć wĘ Mh¡Ć tĘŇ ’Ć

4 rY¿Č qĘ êĂ wČ ModĳŇ ’Ĺ ZrĆ’ăĆ=tŇ ’Ć bŇ B¡řŁ sĘ lĂ PŇ CsŔ =MyČ ëŇ rĆDăĆ ÉrhĎ hĎ rhąŁ mĄ C‘ÂsĘ IĂwČ
5 hŇ mąĎ lĎ ůhSĆ mŁ bĘŇ C ÈMyhĂ Łl’Ň BĲĄ M‘Ďę hĎ rBăĄ dČŇ yĘwČ : ëŇ rĆDĲĎBČ M‘¡ĎhĎ =SpĆŇ nĲĆ

CnSăĄ pĘŇ nČ wĘ MyĂmČŔ Ny’ăĄwĘ ÉMxĆ lĆÄ Ny’¿Ą yJăĂ rBĳĎdĘŇ UĂ BČ tŇ Cm¡ lĎ MyĂrČŔ YĘ UĂ mĂ ÉCntĚÄ ylĂ ‘ĹhĲĆ
6 MypĂŔ rĎvĘ hČ MySăĂ xĎ eĘ hČ tŇ ’Ą ť M‘Ďę BĎ hoĎÁhyĘ xQČÄSČ yĘwČ : lqĲĄŁluĘ hČ MxĆ Q¡Ć BČ hŇ YĎ qĎŔ
7 hŇ SĆÁ mŁ =l’Ć M‘ĎÄ hĎ ž’bŇŁ IĎwČ : l’ĲĄ rĎWĘ IĂmĂ bŇ r¡Ď=M‘Č tŇ mĎ I¿ĎwČ M‘ĳĎhĎ =tŇ ’Ć Ck¡Ň èĘ nČ yĘwČĲ

wrm’yw
.‘"tw V"x Nk odyĎBĘ yn‘nkh l"n v.3 .’k .b"dx Nkw xtp N’ĄmČ yĘwČ yqwbnzb ,qsp ’lb N’ĄmĎ yĘwČ ’"s v.21

Nkw hpr bbŇŁ sĘ lĂ ’br ’rwzxmb ,d"ydw ’"yd ,w"d ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nkw Vgd ’yrbTl Nk v.4

.w"Tdw b"yd ,w"dx ,’"d
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rs¿Ą yĎwĘ hoĎŔhyĘ=l’Ć É lQĄ jČ tĘŇ hĂ ëŇ bĎŔ wĎ ÉhoĎhybĲČŇ CnrĘBąČ dĂŇ =yJĲĂ Cn’Ň TĎę xĎ CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ
hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : M‘ĲĎhĎ dŇ ‘¿ČBĘ hŇ S¡Ć mŁ lQ¿Ą jČ tĘŇ IĂwČ SxĳĎ eĎhČ =tŇ ’Ć Cnyl¡Ą ‘ĎmĲĄ 8

ëŇ CSŔ eĎhČ =lJĎ ÉhyĎhĎ wĘ snĳĄ=l‘Č ot¡Ň ’Ł MyW¿Ă wĘ PŇ rĎŔ WĎ ÉìlĘ hŇ WąĄ ‘Ğ hŇ SĆę mŁ =l’Ć
hŇ yĎęhĎ wĘ seĳĄhČ =l‘Č Chm¡Ą WĂ yĘwČ tŇ SĆ xŔŁ nĘ SxăČ nĘ ÉhSĆ mŁ W‘Č IąČwČ : yxĲĎ wĎ ot¡Ň ’Ł hŇ ’¿Ď rĎwĘ 9

C‘¡sĘ IĂwČ : yxĲĎ wĎ tŇ SĆ x¡Ł eĘ hČ Sx¿Č nĘ =l’Ć TyBËĂ hĂ wĘ Sy’ĂŔ =tŇ ’Ć ÉSxĎ eĎhČ ëŇ SąČ nĎ=M’Ă 10

MyrĂę bĎŇ ‘ĞhĲĎ yIăĄ‘Ă BĘ CnÂxĞ IĲČwČĲ tŇ bĳŇŁ ’Ł mĲĄ C‘¡sĘ IĂwČ : tŇ bĲŇŁ ’Ł BĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ 11

Cn¡xĞ IĲČwČĲ C‘sĳĎ nĎ Mè¡Ď mĂ : SmĆ èĲĎ hČ xr¡ČzĘUĂ mĂ bŇ ’ĎŔ om ynăĄjĘ =l‘Č ÉrSĆ ’Ğ ÉrBĎ dĘŇ UĂ BČ 12

rBĎŔ dĘŇ UĂ BČ rSăĆ ’Ğ ÉNonřrĘ’Č rbĆŇ ‘ąĄmĄ CnęxĞ IĲČwČĲ ůC‘sĎ nĎ ÈMèĎ mĂ : dŇ rĆzĲĎ lxČ n¿ČBĘ 13

Nyb¿ĄŇ C bŇ ’¡Ď om NyB¿Ą bŇ ’ĎŔ om lCbăŇ GĘ ÉNonřrĘ’Č yJąĂ yrĳĂmŁ ’ĹhĲĎ lCbăŇ GĘ mĂ ’Y¡Ą IŁ hČ
hŇ pĎŔ CsBĘ bŇ hăĄ wĎÍtŇ ’Ć hoĳĎhyĘ tŇ măŁ xĞlĘ mĂ rpĆŇ s¡Ą BĘ rmČŔ ’Ď yĲĄ ÉNJĄ =l‘Č : yrĲĂmŁ ’ĹhĲĎ 14

r‘ĳĎ tŇ bĆŇ SăĆ lĘ hŇ T¡Ď nĎ rS¿Ć ’Ğ MylĂŔ xĎ eĘ hČ ÉdSĆ ’ĆÄ wĘř : NonĲřrĘ’Č Myl¡Ă xĎ eĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ 15

rmąČ ’Ď rSĆÄ ’Ğ r’Ąę BĘ hČ ’wřhăĂ hŇ rĎ’ĳĄBĘ Mè¡Ď mĂ C : bŇ ’ĲĎ om lCb¿Ň gĘŇlĂ N‘¡ČSĘ nĂ wĘ 16

: MyĂmĲĎ Mh¡Ć lĎ hŇ n¿ĎêĘ ’Ć wĘ M‘ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉPsŁ ’Ĺ hŇ SĆŔ mŁ lĘ ÉhoĎhyĘ
: HlĲĎ =Cn‘Ĺ r’¡Ą bĘŇ yl¿Ă ‘Ğ tŇ ’Ň EĳŁ hČ hŇ r¡ĎyèĂ hČ =tŇ ’Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ rySăĂ yĎ z’Ď ť 17

MtĳĎŇ nŁ ‘ĞSĘ mĂ BĘ qq¡ĄxŁ mĘ BĂ M‘ĎŔ hĎ ybăĄŇ ydĂŇ nĘ ÉhĎ CrÄ JĎ MyrĂę WĎ hĎ CrăpĎŇ xĞ r’ĄÂBĘ 18

tŇ omę BĎ mĂ C : tŇ omĲ BĎ l’¡Ą ylĂ xĞ eĲČmĂ C l’ĳĄ ylĂ xĞ nĲČ hŇ n¡ĎêĎUČ mĂ C : hŇ nĲĎêĎmČ rB¡Ď dĘŇ UĂ mĂ C 19, 20

yn¿ĄjĘ =l‘Č hŇ pĎŇ q¡ĎSĘ nĂ wĘř hŇ GĳĎsĘ jĂ hČ S’Ň r¡Ł bŇ ’ĎŔ om hŇ dăĄŇ WĘ BĂ ÉrSĆ ’Ğ É’yĘGČhČ
: NmĲŁ ySĂ yĘhČ

: rmĲŁ ’Ň lĄ yr¡ĂmŁ ’ĹhĲĎ =ëŇ lĆ mĲĆ Nx¿Ł ysĂ =l’Ć MykĂŔ ’Ď lĘ mČ É l’Ą rĎWĘ yĂ xląČ SĘ IĂwČ 21

ymăĄ hŇ ê¡ĆSĘ nĂ âl¿ MrĆkĆŔ bĘŇ C hŇ dăĆŇ WĎ BĘ ÉhFĆ nĂ âlą ìŇ YĆę rĘ’Č bĘŇ hŇ răĎBĘ ‘Ę ’Ć 22

NtČÄ nĎ=âlĲ wĘ : ìŇ lĲĆ bĚŇ GĘ rb¡ŇŁ ‘ĞnĲČ=rSĲĆ ’Ğ dŇ ‘¿Č ëŇ lĄŔ nĄ ÉëlĆ UĆÄ hČ ëŇ rĆdąĆŇ BĘ r’ĳĄbĘŇ 23

oUę ‘Č=lJĎ =tŇ ’Ć NxÁŁ ysĂ PŇ sÄŁ ’ĹIĲĆwČ ůolbĚŇ gĘŇBĂ rbăŇŁ ‘Ğ È l’Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’ĲĆ NxăŁ ysĂ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ MxĆ Q¡Ď IĂwČ hŇ YĎ hĘ yĳĎ ’b¡ŇŁ IĎwČ hŇ rĎBĎŔ dĘŇ UĂ hČ É l’Ą rĎWĘ yĂ tŇ ’Ň rąČqĘ lĂ ’YĄÂIĄwČ
ÉqBŁ yČ=dŇ ‘Č NŁnę rĘř ’Č mĲĄ oYÁ rĘ’Č =tŇ ’Ć SrČÄ yIĂwČ bŇ rĆxĳĎ=ypĂŇ lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ ChJ¿Ą IČwČ 24

ynb=d‘
hlm bhĄwĎt’Ć ymlVwry rpsb ,twbyt ytV ’rz‘ rpsb Nk v.14 .rsx NnŁ rĘ’Č ymlVwry ,yllhb Nk v.13

’"s ,’"ydw b"dx ,’"d ,y"k Myrps bwrb lwgsb Nk v.15 .rsx NnŁ rĘ’Č ymlVwry ,yllhb Nk v.14 .’dx
yrqw bytk ’yhĂ ’"s ,yrq ’yhĂ v.16 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx ,g"d ,d"dx ,b"d Nkw yryY dSĆ ’ĄwĘ
Nkw ’lm NonrĘ’ČmĄ ’"s ,wxyry Vmwxb rsx Nk v.24 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nk PqĎSĘ eĂhČ l"n v.20 .b"d Nkw

.b"d
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25 tŇ ’¿Ą l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉxuČ IĂwČ : NoUĲ ‘Č yn¿ĄBĘ lCb¡Ň GĘ zř‘ĎŔ yJăĂ NoUŔ ‘Č ynăĄBĘ =dŇ ‘Č
NoB¡ SĘ xĆ BĘ yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ yrăĄ‘Ď=lkĎŇ BĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ bŇ SĆ IąĄwČ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ Myr¡Ă‘ĎhĲĆ =lJĎ

26 ’Chă wĘ ’wřhĳĂ yr¡ĂmŁ ’ĹhĲĎ ëŇ lĆ m¿Ć NxËŁ ysĂ ry‘Ăę NoBŔ SĘ xĆ yJăĂ : hĎ ytĲĆŇ nŁ BĘ =lkĎŇ bĘŇ C
=dŇ ‘Č od¡Ň IĎmĂ oYË rĘ’Č =lJĎ =tŇ ’Ć xuÌČIĂwČ NoSŔ ’Ň rĂhĲĎ Éb’Ď om ëŇ lĆ mąĆ BĘ MxČę lĘ nĂ

27 N¡ĄnoJtĂŇ wĘ hŇ n¿ĆBĎ êĂ NoBĳ SĘ xĆ C’BăŁ Myl¡Ă SĘ UĲŁ hČ Cr¿mĘ ’Ň yĲŁ NJËĄ =l‘Č : NnĲŁ rĘř ’Č
28 NxĳŁ ysĂ tŇ yăČrĘuĂ mĂ hŇ b¡ĎŇ hĎ lĲĆ NoBŔ SĘ xĆ mĲĄ hŇ ’ăĎ YĘ yĲĎ ÉS’Ą =yJĂ : NoxĲř ysĂ ry‘¿Ă
29 êĎdĘŇ b¡ČŇ ’Ď bŇ ’ĎŔ om ìăŇ lĘ =yo’Ĳ : NnĲŁ rĘ’Č tŇ om¿ BĎ yl¡Ą ‘ĞBĲČ bŇ ’ĎŔ om r‘ăĎř ÉhlĎ kĘŇ ’ĲĎ

: NoxĲ ysĂ yr¡ĂmŁ ’Ĺ ëŇ lĆ m¿Ć lĘ tŇ ybĂŔ èĘ BČ wytăĎŇ nŁ bĘŇ C ÉMTĂ ylĄ jĘ wynąĎBĎ NtČÄ nĎ Somĳ JĘ =M‘Č
30 : ’bĲĎŇ dĘŇ ymĲĄ =dŇ ‘Čř rŁ S¡Ć ’Ğř xpČŇ nŔŁ =dŇ ‘Č MyèăĂ eČ wČ NbĳŇŁ yDĂ=dŇ ‘Č NoB¡ SĘ xĆ dŇ b¿ČŇ ’Ď MrËĎyeĂ wČ

31, 32 rzĄŔ‘Ę yČ=tŇ ’Ć lGăĄrČlĘ ÉhSĆ mŁ xląČ SĘ IĂwČ : yrĲĂmŁ ’ĹhĲĎ ZrĆ’¡ĆBĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉbSĆ IĄÄwČ
33 ëŇ rĆD¡Ć ClŔ ‘ĞIĲČwČĲ ÉCnpĘŇ IĂwČ : MSĲĎ =rSĆ ’Ğ yr¿ĂmŁ ’ĹhĲĎ =tŇ ’Ć Vry¡řyw hĎ ytĳĆŇ nŁ BĘ Cd¡Ň JĘ lĘ IĂwČĲ

hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ lČ oUË ‘Č=lkĎŇ wĘ ’ChÌ MtĎÁ ’Ň rĎqĘ lĂ NSĎÄ BĎ hČ =ëŇ lĆ mĲĆ žgo‘ ’YăĄ IĄwČ NSĳĎ BĎ hČ
34 ìÂdĘŇ yĲĎbĘŇ yJăĂ otŔ ’Ł ’răĎyêĂ =l’Č ÉhSĆ mŁ =l’Ć hoąĎhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : y‘Ă rĲĆdĘŇ ’Ć

tĎŇ yWĂę ‘Ď rSăĆ ’ĞJĲČ oQŔ tĎŇ yWăĂ ‘Ď wĘ oYĳrĘ’Č =tŇ ’Ć wĘ oU¡ ‘Č=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ otËŇ ’Ł yêĂ tÌČŇ nĎ
35 ÉwynĎBĎ =tŇ ’Ć wĘ otąŇ ’Ł CJÄ IČwČ : NoBĲ SĘ xĆ BĘ bŇ S¡Ą oy rS¿Ć ’Ğ yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ ëŇ lĆ măĆ ÉNxŁ ysĂ lĘ

: oYĲ rĘ’Č =tŇ ’Ć CS¡ rĘyIĲĂwČ dŇ yrĳĂWĎ ol¡ =ry’ĲĂ SĘ hĂ yê¿Ă lĘ BĂ =dŇ ‘Č oUŔ ‘Č=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ
bk : oxĲ rĄyĘ ND¿ĄrĘyČlĘ rbĆŇ ‘¡ĄmĄ bŇ ’ĎŔ om tŇ obăŇ rĘ‘ĲČBĘ ÉCnxĞ IĲČwČĲ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ C‘¡sĘ IĂwČ

l’¡Ą rĎWĘ yĂ hŇ W¿Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ rojĳ YĂ =NBĆ ql¡Ď BĎ ’rĘI¿ČwČ2 +p7, sŘ20

3 bŇ ’ĎŔ om ZqĎ IăĎwČ ’Chĳ =bŇ rČř yJăĂ dŇ ’¡Ł mĘ M‘ËĎhĎ yn¿ĄjĘ mĂ bŇ ’ĎÁ om rgĎŇ IĎÄwČ : yrĲĂmŁ ’ĹlĲĎ
4 CkąŇ xĞlĲČ yĘ hŇ êĎÂ‘Č NyĎędĘŇ mĂ ynăĄqĘ zĂ=l’Ć bŇ ’ĎÁ om rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ yn¡ĄjĘ mĂ

qlÌĎ bĎŇ C hŇ dĳĆŇ vĎ hČ qrĆyăĆ tŇ ’¡Ą roèŔ hČ ëŇ xăŁ lĘ JĂ CnytĄŔ bŇŁ ybăĂŇ sĘ =lJĎ =tŇ ’Ć É lhĎř uĎ hČ
rwpY=Nb
yrqw bytk ’yhĂ ’"sb ,yrq ’yhĂ v.26 .l"sb Nkw xtpb z‘Č ’"s ,’"ydw w"d ,h"dx ,g"d ,’"d Zmq Nk v.24

.w"k qwsp Nyy‘ : rsx NxŁ ysĂ ymlVwry ,yllhb Nk v.27 .’lm NonrĘ’Č yllhb ,ymlVwry Nk v.26 .b"d Nkw
,rd"nq y"k +b Nkw =l‘Č ’"s v.30 .‘"tw V"x Nk S’Ą l"Yw ,+r l‘ dwqn v.30 .xtp r‘Č ’"s v.28

.z"p Myqwspw .yz‘ [19:1—22:1] hVrph MV v.1 .bk .yrq SrĆoIwČ ,bytk SrČyIĂwČ v.32 .‘"tw V"x

.hVmxw My‘br’w Myt’mw Pl’ Mylmw .[20:14] Myk’lm hVm xlVyw ,[19:1] hrwth tqx t’z +b Myrdsw
M‘ =rSĆ ’Ğ PTwx ’"b ,[19:22] wb ‘gy=rV’=lkw +g Mypwlxw .My‘bVw tw’m VVw Mypl’ t‘br’ twytw’w
yn‘nJĘ hČ ’rwq ’"b ,[21:1] ynĂ‘ĞnČJĘ hČ ‘mVyw ,oB M‘ ‘GČyĂ PTwx ’lw ’y‘gb rSĲĆ ’Ğ ’rwq n"b ,oB M‘ =‘GČyĂw ‘GČyĂ
l’rVy M‘ =t’Ć PTwx ’"b ,[21:23] l’rVy=t’Ć Nxys Ntn=’lw ,’"hh txt ’y‘gb yn‘nJĘ hĲČ n"bw ’y‘g ’lb
tyr’V hyhw hrTph v.2 .[21:32] Vryyw +’ +tkw .[21:4] yprb bbŇŁ sĘ lĂ Pwlx ’lbw .’y‘gb =t’ĲĆ n"bw
.xnwmb brăČ ,Pqm w’ xnwm M’ ygylp hyl‘ rsmn hrsmb v.3 .+x qwsp +w d‘ +w qwsp +h hkymb bq‘yb

.r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nk hEĆhČ lhqh l"n v.4
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M‘ăĎlĘ BĂ =l’Ć MykĂÁ ’Ď lĘ mČ xlČÄSĘ IĂwČ : ’wřhĲĂ hČ tŇ ‘¿ĄBĎ bŇ ’¡Ď omlĘ ëŇ lĆ m¿Ć rojË YĂ =NBĆ 5

olĳ =’rŁ qĘ lĂ oU¡ř ‘Č=ynĲĄBĘ ZrĆ’¿Ć rhËĎ eĎhČ =l‘Č rSÌĆ ’Ğ hŇ rĎotŇ jĘ ţ ro‘ę BĘ =NBĆ
’Ch¿ wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ Ny‘ăĄ=tŇ ’Ć ÉhiĎ kĂŇ hŇ eąĄhĂř ÉMyĂrČÄ YĘ UĂ mĂ ’YąĎ yĎ M‘ăČ hŇ eĄhĂ ţ rmęŁ ’Ň lĄ
MCY¿ ‘Ď=yJĲĂ hŇ EĆęhČ M‘ăĎhĎ =tŇ ’Ć yQĂÁ=hŇ rĎ’ĲĎ ’eĎÄ=hŇ kĎŇ lĘ žhêĎ‘Č wĘ : ylĲĂ UĚ mĂ bŇ S¡Ą yŁ 6

yêĂ ‘Ę dČę yĎ yJăĂ ZrĆ’ĳĎhĎ =NmĂ CeS¡Ć rĘř gĲĎŇ’Ğ wĲČ oBŔ =hŇ JĆ nČ É lkČŇ C’ yląČ C’ yeĂ UĆŔ mĂ É’Ch
Éb’Ď om ynąĄqĘ zĂ CkÁ lĘ IĄÄwČ : r’ĲĎ Cy r’¡Ł êĎ rS¿Ć ’Ğ wĲČ ëŇ rĎŔ bŇŁ mĘ ÉërĄbĎŇ êĘ =rSĆ ’Ğ tŇ ’ąĄ 7

yr¿ĄbĘŇ DĂ wyl¡Ď ’Ą Cr¿BĘ dČŇ yĘwČ M‘ĎŔ lĘ BĂ =l’Ć ÉC’bÄŁ IĎwČ MdĳĎŇ yĎBĘ Mym¡Ă sĎ qĘ C NyĎŔdĘŇ mĂ ynăĄqĘ zĂwĘ
rbĎŔ DĎ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć ytąĂŇ bŇŁ SĲĂ hĞ wĲČ hŇ lĎ yĘQČŔ hČ ÉhpŇŁ CnyląĂ MhĆę ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : qlĲĎ bĎŇ 8

’b¿ŇŁ IĎwČ : M‘ĲĎlĘ BĂ =M‘Ă bŇ ’¡Ď om=yrĲĄWĎ Cb¿Ň SĘ IĲĄwČ ylĳĎ’Ą ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘ rSËĆ ’ĞJĲČ 9

rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : ëŇ UĲĎ ‘Ă hŇ QĆ ’¡Ą hĎ MyS¿Ă nĎ’ĞhĲĎ ymËĂ rmĆ ’Ň ŁIěwČ M‘ĳĎlĘ BĂ =l’Ć Myh¡Ă Łl’Ĺ 10

: ylĲĎ ’Ą xl¿Č SĎ bŇ ’¡Ď om ëŇ lĆ m¿Ć rjËŁ YĂ =NBĆ qlÌĎ BĎ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ =l’Ć M‘¡ĎlĘ BĂ
hŇ kąĎŇ lĘ hŇ êĎę ‘Čř ZrĆ’ĳĎhĎ Ny‘ăĄ=tŇ ’Ć sk¡ČŇ yĘwČ MyĂrČŔ YĘ UĂ mĂ ’YăĄ IŁ hČ ÉM‘ĎhĎ hŇ eąĄhĂ 11

ÉMyhĂ Łl’Ĺ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : wyêĲĂ SĘ rČgĲĄŇ wĘ oB¡ MxĆ Q¿Ď hĂ lĘ lkËČŇ C’ yl¿Č C’ otŔ ’Ł ÉyQĂ =hŇ bĎŇ qĲĎ 12

: ’ChĲ ëŇ Cr¡bĎŇ yJ¿Ă M‘ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć Ér’Ł tĎŇ âląř MhĳĆ UĎ ‘Ă ëŇ ¡ĄltĄŇ âl¿ M‘ĎŔ lĘ BĂ =l’Ć
MkĳĆŇ YĘ rĘ’Č =l’ĲĆ Ck¡Ň lĘ qlĎŔ bĎŇ yrăĄWĎ =l’Ć ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ rqĆBŔŁ BČ ÉM‘ĎlĘ BĂ MqĎ IąĎwČ 13

C’b¡ŇŁ IĎwČ bŇ ’ĎŔ om yrăĄWĎ ÉCmCqÄ IĎwČ : MkĲĆŇ UĎ ‘Ă ëŇŁl¿ hĞlĲČ yê¡Ă tĂŇ lĘ hoĎŔhyĘ N’ăĄ mĄ yJĂ ť 14

xČŁlă SĘ qlĳĎ BĎ dŇ o‘¡ PŇ sĆ I¿Ł wČ : CnUĲĎ ‘Ă ëŇŁl¿ hĞ M‘¡ĎlĘ BĂ N’¿Ą mĄ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ qlĳĎ BĎ =l’Ć 15

olę CrmĘ ’Ň IăŁ wČ M‘ĳĎlĘ BĂ =l’Ć C’b¡ŇŁ IĎwČ : hŇ QĆ ’ĲĄ mĄ Myd¡ĂŇ BĎ kĘŇ nĂ wĘ MyB¿Ă rČ MyrĂŔ WĎ 16

dŇ BąĄ kČŇ =yJĲĂ : ylĲĎ ’Ą ëŇŁl¿ hĞmĲĄ ‘n¡ČUĎ tĂŇ ’n¿Ď=l’Č rojŔ YĂ =NBĆ qlăĎ BĎ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ 17

yQĂŔ =hŇ bĎŇ qĲĎ É’eĎ=hŇ kĎŇ lĘ CĲ hŇ WĳĆ ‘Ĺ’ĲĆ yl¡Č ’Ą rm¿Č ’Ň êŁ =rSĆ ’Ğ lkËŇŁ wĘ dŇ ’ŔŁ mĘ ÉìdĘŇ BĆ kČŇ ’Ğ
yl¿Ă =NêĆ yĂ=M’Ă qlĎŔ bĎŇ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č=l’Ć ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ M‘Ďę lĘ BĂ N‘Č IăČwČ : hŇ EĲĆhČ M‘¿ĎhĎ tŇ ’¡Ą 18

yhĎŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉyjĂ =tŇ ’Ć ÉrbŇŁ ‘ĞlĲČ lkČę C’ âlă bŇ hĳĎ zĎwĘ PŇ sĆ JăĆ ot¡Ň ybĄŇ âl¿ mĘ qlËĎ bĎŇ
hŇ lĎ yĘQĳĎhČ Mê¡Ć’Č =MGČ hŇ zËĆbĎŇ ’n¿Ď CbÄ SĘ hŇ êĎę ‘Č wĘ : hŇ lĲĎ odŇ gĘŇ o’¿ hŇ e¡ĎTČ qĘ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ 19

ÈM‘ĎlĘ BĂ =l’Ć ű Myh¿Ă Łl’Ĺ ’bÄŁ IĎwČ : yUĲĂ ‘Ă rB¿Ą DČ ho¡ĎhyĘ PŇ ¿ĄsIŁ =hŇ mČ hŇ ‘ĎŔ dĘŇ ’ăĄwĘ 20

hlyl
’"sb ,heĄhĂ wĘ rybs v.5 .r"tw s"t ,V"x ,rd"nq y"k g"y Nkw NoU‘Č ’"s v.5 .b"d Nkw ’yhĂ hČ ’"s v.4

swpdh tw’xswn lkbw y"k hbrhb dbl ’wVb Nk v.6 .s"tw ‘"t ,y"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw yrqw bytk heĄhĂ wĘ
y"t ,V"x Nkw hêĎ‘ČwĘ ’"s v.11 .T"k g"k twmV Nyy‘ : d"dx Nkw xtp PTx CeSĆ rĞgĎ’ĞwČ yqwbnzb ,+’ Nm rb

.r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"x ,y"k Myrps bwrb yrqw bytk Nkw âlwĘ rybs v.12 .+w qwsp Nyy‘ : ‘"tw
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ëŇ ’Čę wĘ MêĳĎ’Ă ëŇ ăĄl MCq¡ MySĂŔ nĎ’ĞhĲĎ C’BăĎ ÉìlĘ ’rąŁ qĘ lĂ =M’Ă olę rmĆ ’Ň IăŁ wČ ůhlĎ yĘlČ
21 rqĆBŔŁ BČ ÉM‘ĎlĘ BĂ MqĎ IąĎwČ : hŇ WĲĆ ‘ĞtĲČŇ ot¿Ň ’Ł ìŇ yl¡Ć ’Ą rB¿Ą dČŇ ’Ğ=rSĆ ’Ğ rbËĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć
22 ÈMyhĂ Łl’Ĺ PŇ ’ăČ =rxČ IĲĂwČ : bŇ ’ĲĎ om yr¿ĄWĎ =M‘Ă ëŇ lĆ I¡ĄwČ onĳtŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć Sb¡ŇŁ xĞ IĲČwČĲ

bŇ kăĄŇ rŁ É’ChwĘ olĳ NTăĎ WĎ lĘ ëŇ rĆD¡ĆBČ hoËĎhyĘ ëŇ ’ÌČ lĘ mČ bŇ ~ĄÂyČtĘŇ IĂwČ ů’Ch ëŇ ăĄloh=yJĲĂ
23 hoĎÁhyĘ ëŇ ’ČÄ lĘ mČ =tŇ ’Ć žNotŇ ’Ď hĲĎ ’rĆêăĄwČ : oUĲ ‘Ă wyr¡Ď‘ĎnĘ yn¿ĄSĘ C onŔ tŇŁ ’Ğ=l‘Č

ëŇ lĆ ê¡Ą wČ ëŇ rĆDĆŔ hČ =NmĂ ÉNotŇ ’Ď hĲĎ TêąĄ wČ odŔ yĎBĘ ÉhpĎŇ ClSĘ oBą rĘxČ wĘ ëŇ rĆDĆę BČ bŇ ~ăĎ nĂ
24 ëŇ ’ăČ lĘ mČ ÉdmŁ ‘ĞIĲČwČĲ : ëŇ rĆDĲĎhČ Ht¡ĎŇ FŁ hČ lĘ NotŔ ’Ď hăĎ =tŇ ’Ć ÉM‘ĎlĘ BĂ ëŇ IąČwČ hŇ dĳĆŇ vĎ BČ
25 NotÁ ’Ď hĲĎ ’rĆêĄÄ wČ : hŇ EĲĆmĂ rd¿ĄŇ gĎŇ wĘ hŇ E¡ĆmĂ rd¿ĄŇ GĎ MymĳĂ rĎJĘ hČ lo‘¡SĘ mĂ BĘ hoĎŔhyĘ

M‘¡ĎlĘ BĂ lgĆŇr¿Ć=tŇ ’Ć ZxËČ lĘ êĂ wČ ryuĂŔ hČ =l’Ć ÉZxĄ QĎ êĂ wČ hoĎęhyĘ ëŇ ’ăČ lĘ mČ =tŇ ’Ć
26 ÉdmŁ ‘ĞIĲČwČĲ robĳŇ ‘Ğ ho¡ĎhyĘ=ëŇ ’Čř lĘ mČ PŇ sĆ oI¿wČ : HtĲĎŇ JřŁ hČ lĘ PŇ sĆ I¡Ł wČ ryuĳĂhČ =l’Ć
27 ÉNotŇ ’Ď hĲĎ ’rĆêąĄwČ : lwř’Ň mĲŁ WĘ C Nym¿Ă yĎ tŇ oT¡ nĘ lĂ ëŇ rĆD¿Ć=Ny’ĲĄ rSËĆ ’Ğ rř YĎŔ Moqă mĎ BĘ

ëŇ I¿ČwČ M‘ĎŔ lĘ BĂ PŇ ’ăČ =rxČ IĲĂwČ M‘ĳĎlĘ BĂ tŇ xČ êăČ ZB¡Č rĘêĂ wČ hoĎŔhyĘ ëŇ ’ăČ lĘ mČ =tŇ ’Ć
28 ÉM‘ĎlĘ bĂŇ lĘ rmĆ ’Ň êąŁ wČ NotĳŇ ’Ď hĲĎ yjăĂ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ xê¿ČpĘŇ IĂwČ : luĲĄUČ BČ Not¡Ň ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć
29 ÉM‘ĎlĘ BĂ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : MylĲĂ gĎŇrĘ SŁl¿ SĎ hŇ z¡Ć ynĂ tČŔ yJĂ hĂ yJăĂ ìŔ lĘř ytĂŇ yWăĂ ‘Ď=hŇ mĲĆ

: ëŇ yêĲĂ gĘŇrČhĞ hŇ ê¡Ď ‘Č yJ¿Ă ydĂŔ yĎBĘ ÉbrĆxĆÄ =SyĆ Clą yBĳĂ êĘ lĘ Q¡Č ‘ČtĘŇ hĂ yJ¿Ă NotŔ ’Ď lĲĎ
30 ylČę ‘Ď êĎbĘŇ kăČŇ rĎ=rSĆ ’Ğ ìÁ nĘ tĲŇŁ ’Ğ ykĂÄ nŁ ’ĲĎ ž’olhĞ M‘Ďę lĘ BĂ =l’Ć NotÁ ’Ď hĲĎ rmĆ ’Ň êÄŁ wČ

rmĆ ’Ň I¡Ł wČ hŇ JĳŁ ì¡Ň lĘ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ yêĂ nĘ JČŔ sĘ hĂ NJăĄ sĘ hČ hĲČ hŇ EĆŔhČ MoIăhČ =dŇ ‘Č ÉìdĘŇ o‘Ĳ mĄ
31 bŇ ~ăĎ nĂ ÉhoĎhyĘ ëŇ ’ąČ lĘ mČ =tŇ ’Ć ’rĘIČÂwČ ůM‘ĎlĘ bĂŇ ynăĄy‘Ą=tŇ ’Ć ÈhoĎhyĘ lgăČŇ yĘwČ : âlĲ
32 ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ : wyjĲĎ ’Č lĘ Cxê¡ČSĘ IĂwČ dŇ u¿Ł IĂwČ odĳŇ yĎBĘ hŇ p¡ĎŇ lĚ SĘ oB¿ rĘxČ wĘ ëŇ rĆDĆŔ BČ

hŇ eąĄhĂ MylĳĂ gĎŇrĘ Solă SĎ hŇ z¡Ć ìŔ nĘ tăŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć ÉtĎ yJĂÄ hĂ hŇ mĎę =l‘Č hoĎŔhyĘ ëŇ ’ăČ lĘ mČ
33 TêăĄ wČ NotŔ ’Ď hĲĎ ÉynĂ ’ČÄ rĘêĂ wČ : yDĲĂgĘŇ nĆlĘ ëŇ rĆD¡ĆhČ Tr¿ČyĎ=yJĲĂ NTĎŔ WĎ lĘ ytĂŇ ’Ň YăĎ yĎ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ

hŇ k¿ĎŇ tĘŇ ’ĲŁ =MGČ hŇ êËĎ ‘Č yJ¿Ă ynČŔ jĎ mĂ hŇ tăĎŇ TĘ nĲĎ ÉylČ C’ MylĳĂ gĎŇrĘ SŁlă SĎ hŇ z¡Ć ynČŔ pĎŇ lĘ
34 ytĂŇ ’Ň TĎŔ xĎ ÉhoĎhyĘ ëŇ ’ąČ lĘ mČ =l’Ć M‘ĎÁ lĘ BĂ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ytĂŇ yyĲĄxĹhĲĆ Ht¿ĎŇ o’wĘ yêĂ gĘŇr¡ČhĎ

‘r¿Č=M’Ă hŇ êËĎ ‘Č wĘ ëŇ rĆDĳĎBČ yt¡ĂŇ ’Ň rĎqĘ lĂ bŇ ~¿Ď nĂ hŇ êËĎ’Č yJ¿Ă yêĂ ‘Ę dČŔ yĎ âlă yJĂ ť
35 ëŇ lĄ ť M‘Ďę lĘ BĂ =l’Ć hoĎÁhyĘ ëŇ ’ČÄ lĘ mČ žrmĆ ’Ň IŁ wČ : yQĲĂ hŇ bĎŇ CS¿ ’Ď ìŇ yn¡Ćy‘ĄBĘ

rBĳĄdČŇ tĘŇ otăŇ ’Ł ìŇ yl¡Ć ’Ą rB¿Ą dČŇ ’Ğ=rSĆ ’Ğ rbËĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć spĆŇ ’Ćę wĘř MySĂŔ nĎ’ĞhăĎ =M‘Ă
Klyw
.xtp rYČ yqwbnzb v.26 .yrq ë’ČlĘ mČ ,bytk ëlČ mČ ’"s v.26 .’lm HtĎJŁ hČlĘ yllhb ,ymlVwry Nk v.25

spĆ’ĄwĘ yqwbnzb v.35 .yrq ëlĎ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.28 .rsx l’mŁ WĘ C ymlVwry ,yllhb Nk v.26

.’"ydw w"d ,h"dx ,b"dx Nkw yryYb
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’YĄÄ IĄwČ M‘ĳĎlĘ bĂŇ ’băĎŇ yJăĂř ql¡Ď BĎ ‘m¿Č SĘ IĂwČ : qlĲĎ bĎŇ yr¿ĄWĎ =M‘Ă M‘¡ĎlĘ BĂ ëŇ lĆ I¿ĄwČ 36

hŇ Y¿ĄqĘ BĂ rS¡Ć ’Ğ NnŔŁ rĘ’Č lCbăŇ GĘ =l‘Č ÉrSĆ ’Ğ bŇ ’Ďę om ry‘ăĂ=l’Ć otÁ ’Ň rĎqĘ lĂ
ÉìylĆÄ’Ą yêĂ xĘ ląČ SĎ xČŁlÄSĎ žâlhĞ M‘Ďę lĘ BĂ =l’Ć qlĎÁBĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : lCbĲŇ GĘ hČ 37

: ìŇ dĲĆŇ BĘ JČ lk¡ČŇ C’ âl¿ MnĎŔ mĘ ’ĚhăČ ylĳĎ’Ą êĎkĘŇ ¡ČlhĎ =âlĲ hŇ UĎ l¿Ď ëŇ lĎŔ Í’rŁ qĘ lĂ
lk¡ČŇ C’ lk¿ŇŁ yĎhĞ hŇ êĎě ‘Č ìŇ ylĆŔ ’Ą ÉytĂŇ ’Ň bĎÄ =hŇ eĄhĂ qlĎęBĎ =l’Ć M‘ĎÁ lĘ BĂ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 38

ëŇ lĆ I¿ĄwČ : rBĲĄ dČŇ ’Ğ ot¿Ň ’Ł yp¡ĂŇ BĘ MyhËĂ Łl’Ĺ MyWÌĂ yĎ rSĆÄ ’Ğ rbĎę DĎhČ hŇ mĎ C’ĳ mĘ rBăĄ DČ 39

N’Ň YĳŁ wĎ rqăĎBĎ ql¡Ď BĎ xB¿Č zĘIĂwČ : tŇ oYĲ xĚ tŇ y¿ČrĘqĂ C’b¡ŇŁ IĎwČ qlĳĎ BĎ =M‘Ă M‘¡ĎlĘ BĂ 40

ÉqlĎ BĎ xuąČIĂwČ rqĆBŔŁ bČŇ yhăĂ yĘwČ : oêĲ ’Ă rS¿Ć ’Ğ Myr¡ĂvĎ lČ wĘ M‘ĎŔ lĘ bĂŇ lĘ xQăČ SČ yĘwČ 41

rmĆ ’Ň IąŁ wČ : M‘ĲĎhĎ hŇ Y¿ĄqĘ Mè¡Ď mĂ ’rĘI¿ČwČ l‘ČBĳĎ tŇ omă BĎ Chl¡Ą ‘ĞIĲČwČĲ M‘ĎŔ lĘ BĂ =tŇ ’Ć gk
hŇ zĆŔBĎ ÉylĂ Nk¿ĄŇ hĎ wĘ tŇ xĳŁ BĘ zĘmĂ hŇ ‘ăĎbĘŇ SĂ hŇ z¡ĆbĎŇ yl¿Ă =hŇ nĄBĘ qlĎŔ BĎ =l’Ć ÉM‘ĎlĘ BĂ
M‘ĳĎlĘ BĂ rBăĆ DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ qlĎŔ BĎ W‘Č IăČwČ : MylĲĂ y’Ą hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ wĘ Myr¡ĂpĎŇ hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ 2

qlĎębĎŇ lĘ M‘ĎÁ lĘ BĂ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : xČ BĲĄ zĘUĂ BČ lyĂ’¡ČwĎ rj¿Ď M‘ËĎlĘ bĂŇ C qlÌĎ BĎ l‘Č IČÄwČ 3

rb¿ČŇ dĘŇ C ytĂŔ ’Ň rĎqĘ lĂ ÉhoĎhyĘ hŇ rąĄuĎ yĂ ylČÂC’ hŇ kĎę lĘ ’ĲĄ wĘ ůìtĆŇ lĎ ‘ĲŁ =l‘Č Èb~Ą yČtĘŇ hĂ
M‘ĳĎlĘ BĂ =l’Ć Myh¡Ă Łl’Ĺ ru¿ĎIĂwČ : ypĂŇ SĲĆ ëŇ lĆ I¡ĄwČ ëŇ ĳĎl yêĂ dĘŇ GăČhĂ wĘ ynĂ ’¡Ą rĘIČ=hŇ mČ 4

lyĂ’¡ČwĎ rj¿Ď l‘Č’ËČ wĎ yêĂ kĘŇ rČŔ ‘Ď ÉtxŁ BĘ zĘUĂ hČ Ĳ tŇ ‘ąČbĘŇ SĂ =tŇ ’Ć wylĎę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ
ql¡Ď BĎ =l’Ć bŇ CS¿ rmĆ ’Ň IËŁ wČ M‘ĳĎlĘ bĂŇ ypăĂŇ BĘ rb¡ĎŇ DĎ hoËĎhyĘ MWĆ IÌĎwČ : xČ BĲĄ zĘUĂ BČ 5

yr¿ĄWĎ =lkĎŇ wĘ ’Ch¡ otĳŇ lĎ ‘ĲŁ =l‘Č bŇ ~¡Ď nĂ hŇ e¿ĄhĂ wĘ wylĎŔ ’Ą bŇ SĎ IăĎwČ : rBĲĄ dČŇ tĘŇ hŇ k¿ŇŁ wĘ 6

Éb’Ď om=ëŇ lĆ mĲĆ qląĎ bĎŇ ynĂ xĄÄ nĘ yČ MrĎ’Ğ ţ=NmĂ rmĳČ ’Ň IŁ wČ ol¡ SĎ mĘ ’v¿Ď IĂwČ : bŇ ’ĲĎ om 7

hŇ măĎ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ hŇ m¿Ď ‘ĞzĲŁ hŇ k¡ĎŇ lĘ C bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ yQăĂ =hŇ rĎ’ĲĎ ÉhkĎŇ lĘ MdĆŇ qĆŔ =yrĄrĘř hČ mĲĄ 8

S’Ň rąŁ mĄ =yJĲĂ : hoĲĎhyĘ M‘¡ČzĎ âl¿ M‘ŔŁ zĘ’Ć hŇ măĎ C l’ĳĄ hŇ B¡řŁ qČ âl¿ bŇ uŔŁ ’Ć 9

My¡ĂoGbČŇ C NJŔŁ SĘ yĂ dŇ dăĎŇ bĎŇ lĘ ÉM‘Ď=NhĆ CerĳĆCS’Ğ tŇ o‘¡bĎŇ GĘ mĂ C Ce’ĆŔ rĘ’Ć ÉMyrĂYĚ
sŘ21 l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ‘bČŇ răŁ =tŇ ’Ć rj¡Ď sĘ mĂř C bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ rpăČŇ ‘Ğ ÉhnĎmĎ ymąĂ : bŇ èĲĎ xČ tĘŇ yĂ âl¿ 10

ÉqlĎ BĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ChmĲŁ JĎ yt¡ĂŇ yrĂxĞ’ĲČ yh¿Ă tĘŇ C MyrĂŔ SĎ yĘ tŇ omă ÉySĂ pĘŇ nČ tŇ mąŁ êĎ 11

êĎkĘŇ r¿ČBĄ hŇ e¡ĄhĂ wĘ ìŇ yêĂŔ xĘ qČ lĘ ÉybČŇ yĘ’ĲŁ bŇ qąŁ lĎ ylĳĂ tĎŇ yW¡Ă ‘Ď hŇ m¿Ć M‘ĎŔ lĘ BĂ =l’Ć
rm¡Ł SĘ ’Ć ot¿Ň ’Ł ypĂŔ BĘ ÉhoĎhyĘ MyWąĂ yĎ rSĆÄ ’Ğ žt’Ą âlęhĞ rmĳČ ’Ň IŁ wČ N‘Č I¡ČwČ : ëŇ rĲĄbĎŇ 12

rbdl
,b"d ,’"d Nkw hnygn ’lbw Pqm =yJĂ ’"s ,w"Tdw b"yd ,w"dx ,d"dx ,y"k Myrps bwrb Pqm ’lbw xnwm Nk v.36
xtp PTx =yrĄrĞhČmĄ ’"s v.7 .gk .yrq ìlĘ =’rql y’xndml ,y’br‘ml Nk v.37 .d"ydw w"d ,h"dx ,g"d

.‘"tw y"k V"x Nk rpČ sĎ ymĂ C = MĂ C l"n v.10 .yrq oBqČ v.8 .d"ydw b"yd ,w"dx Nkw
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13 rSăĆ ’Ğ ÉrxĄ ’Č MoqąmĎ =l’Ć yêĂÁ ’Ă ’eĎÄ=ìŇ lĘř qlĎęBĎ wylĎÁ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : rBĲĄ dČŇ lĘ
yl¡Ă =onbĘŇ qĎ wĘ hŇ ’ĳĆ rĘtĂŇ âlă oQ¡ kĚŇ wĘ hŇ ’ĆŔ rĘtĂŇ ChYăĄqĎ spĆŇ ’Ć ť MèĎŔ mĂ Ce’ăĆ rĘêĂ

14 hŇ ‘ăĎbĘŇ SĂ ÉNbĆŇ IĂÄwČ hŇ GĳĎsĘ jĂ hČ S’Ň r¡Ł =l’Ć MypĂŔ YŁ hŇ dăĄŇ WĘ ÉChxĄÄ uĎ IĂwČ : MèĲĎ mĂ
15 hŇ J¡Ł bŇ ~¿Ą yČtĘŇ hĂ qlĎŔ BĎ =l’Ć ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : xČ BĲĄ zĘUĂ BČ lyĂ’¡ČwĎ rj¿Ď l‘Č IËČwČ tŇ xŔŁ BĘ zĘmĂ
16 rb¡ĎŇ DĎ MWĆ I¿ĎwČ M‘ĎŔ lĘ BĂ =l’Ć ÉhoĎhyĘ ruąĎIĂwČ : hŇ JĲŁ hŇ rĆu¿Ď’Ă yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ ìŇ tĳĆŇ lĎř‘ĲŁ =l‘Č
17 Éb~Ď nĂ oeąhĂ wĘ wylĎę ’Ą ’băŇŁ IĎwČ : rBĲĄ dČŇ tĘŇ hŇ k¿ŇŁ wĘ ql¡Ď BĎ =l’Ć bŇ CS¿ rmĆ ’Ň IËŁ wČ wypĳĂŇ BĘ

: hoĲĎhyĘ rB¡Ć DĂ=hŇ mČ qlĎŔ BĎ Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ oêĳ’Ă bŇ ’¡Ď om yr¿ĄWĎ wĘ otŔ lĎ ‘ăŁ =l‘Č
18 : rjĲŁ YĂ on¿BĘř yd¡ČŇ ‘Ď hŇ nĎ yz¿Ă’ĞhĲČ ‘mĎŔ SĞř CĲ ÉqlĎ BĎ MCqą rmĳČ ’Ň IŁ wČ ol¡ SĎ mĘ ’v¿Ď IĂwČ
19 hŇ WĆŔ ‘ĞyĲČ âlă wĘ ÉrmČ ’Ď ’Chą hČ MxĳĎ nĆtĘŇ yĂwĘ Md¡ĎŇ ’Ď =NbĆŇ C bŇ EĄŔkČŇ ywĲĂ É l’Ą Sy’¿Ă âlăř
20 : hŇ eĎbĲĆŇ ySĂ ’Ğ âl¿ wĘ ëŇ r¡Ąř bĄŇ C yêĂ xĘ qĳĎlĎ ëŇ r¡ĄbĎŇ hŇ e¿ĄhĂ : hŇ eĎmĲĆ yqĂ yĘ âl¿ wĘ rB¡Ć dĂŇ wĘ
21 ÉwyhĎ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ lm¡Ď ‘Ď hŇ ’¿Ď rĎ=âlĲ wĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČBĘ ÉNwĆ’ĎÄ TyB¿Ă hĂ =âlĲ
22 : olĲ M’¡Ą rĘ tŇ p¿ŇŁ ‘ĞotĲŇ JĘř MyĂrĳĎYĘ UĂ mĂ M’ăĎ yYĂ omĲ l’¡Ą : oBĲ ëŇ lĆ m¡Ć tŇ ‘¿ČCrtĘŇ C oUŔ ‘Ă
23 ÉbqŁ ‘ĞyĲČlĘ rmąĄ ’Ď yĲĄ tŇ ‘Ąę JĎ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ MsĆ q¡Ć=âlwĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČBĘ ÉSxČ nČÄ=âl yJąĂ
24 ’vĳĎ nČtĘŇ yĂ yr¡Ă’ĞkĲČŇ wĘ MCqŔ yĎ ’ybăĂŇ lĎ JĘ ÉM‘Ď=NhĆ : l’ĲĄ l‘Čj¡Ď =hŇ mČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂlĘ CĲ
25 ÉqlĎ BĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ êĲĆSĘ yĂ Myl¡Ă lĎ xĞ=MdČŇ wĘ PŇ rĆTĆŔ lkČŇ ’Ň yăŁ =dŇ ‘Č ÉbJČ SĘ yĂ âlą
26 N‘Č IăČwČ : CekĲĆŇ rĘř bĲĎŇ tĘŇ âl¿ ëŇ r¡ĄBĎ =MGČ CebĳĆŇ uĽtĂŇ âlă bŇ q¡Ł =MGČ M‘ĎŔ lĘ BĂ =l’Ćř

=rSĆ ’Ğ lJËŁ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉìylĆÄ’Ą yêĂ rĘBąČ DĂ âlęhĞ qlĳĎ BĎ =l’Ć rmĆ ’Ň I¡Ł wČ M‘ĎŔ lĘ BĂ
27 É’eĎ=hŇ kĎŇ lĘ M‘ĎŔ lĘ BĂ =l’Ć ÉqlĎ BĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ WĲĆ ‘Ĺ’ĲĆ ot¿Ň ’Ł ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘ

yl¡Ă otŇ B¿Ł qČ wĘ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ ynăĄy‘ĄBĘ ÉrSČ yyĂ yląČ C’ rxĳĄ’Č Moq¡ mĎ =l’Ć ìŔ xĞuăĎ’Ć
28 yn¿ĄjĘ =l‘Č PŇ q¡ĎSĘ eĂ hČ ro‘Ŕ jĘ hČ S’Ň răŁ M‘ĳĎlĘ BĂ =tŇ ’Ć ql¡Ď BĎ xu¿ČIĂwČ : MèĲĎ mĂ
29 tŇ xĳŁ BĘ zĘmĂ hŇ ‘ăĎbĘŇ SĂ hŇ z¡ĆbĎŇ yl¿Ă =hŇ nĄBĘ qlĎŔ BĎ =l’Ć ÉM‘ĎlĘ BĂ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : NmĲŁ ySĂ yĘhČ
30 qlĎŔ BĎ W‘Č IăČwČ : MylĲĂ y’Ą hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ wĘ Myr¡ĂpĎŇ hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ hŇ zĆŔBĎ ÉylĂ Nk¿ĄŇ hĎ wĘ

dk yJăĂř M‘Ďę lĘ BĂ ’rĘIăČwČ : xČ BĲĄ zĘUĂ BČ lyĂ’¡ČwĎ rj¿Ď l‘Č IËČwČ M‘ĳĎlĘ BĂ rmăČ ’Ď rS¡Ć ’ĞJĲČ
M‘Čp¡ČŇ BĘ =M‘ČpĲČŇ JĘ ëŇ ¿ČlhĎ =âlĲ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ëŇ răĄbĎŇ lĘ ÉhoĎhyĘ ynąĄy‘ĄBĘ bŇ oTÂ
t’rql
’"s v.18 .s"tw V"x ,b"d Nkw Mlwxb ìytĆŁl‘Ł ’"s v.15 .yrqw bytk hkĎ lĘ ’"sb ,yrq hkĎ lĘ v.13

.g"d Nkw hnygn ’lbw Pqm =âl ’"s v.19 .NBĆ rybs v.18 .w"Tdw b"d ,’"d Nkw dbl ’wVb ‘mĎSĘ C

.M‘ĎlĘ bĂ lĘ wxyry Vmwxb v.25 .rsx tpŁ ‘ĞtŁ JĘ wxyry ,ymlVwry Nk v.22 .‘"tw V"x Nk ërĄbĎ ’Ğ l"n v.20
,h"dx ,g"d ,d"dx ,b"dx Nkw xtp PTx CekĆrĞbĎ tĘ ’"s ,’"ydw b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb dbl ’wVb Nk v.25

.hnygn ’lbw Pqm =yJĂ ’"s v.1 .dk .w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx ,w"d



262 rbdmb 24. 2–20

wynĎę y‘Ą=tŇ ’Ć M‘ĎÁ lĘ bĂŇ ’vĎÄ IĂwČ : wynĲĎjĎ rB¡Ď dĘŇ UĂ hČ =l’Ć tŇ SĆ I¿ĎwČ MySĳĂ xĎ nĘ tŇ ’Ň răČqĘ lĂ 2

: MyhĲĂ Łl’Ĺ xČ Cr¿ wyl¡Ď ‘Ď yh¿Ă êĘ wČ wyTĳĎbĎŇ SĘ lĂ Nk¡ĄŇ SŁ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć É’rĘIČwČ
Mt¿ĚŇ SĘ rbĆŇ G¡ĆhČ M’¿Ě nĘ C rř ‘ŔŁ bĘŇ onăBĘř ÉM‘ĎlĘ BĂ M’ąĚ nĘ rmĳČ ’Ň IŁ wČ ol¡ SĎ mĘ ’v¿Ď IĂwČ 3

yCl¿ gĘŇ C lp¡ĄŇ nŁ hŇ zĆŔxĹyĲĆ ÉyDČSČ hŇ ząĄxĞmĲČ rSĆÄ ’Ğ l’ĳĄ =yrĄmĘ ’Ă ‘Čm¡Ą SŁ M’Ěě nĘ : NyĂ‘ĲĎhĎ 4

MylăĂ xĎ nĘ JĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ ìŇ yt¡ĆŇ nŁ JĘ SĘ mĂř bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ ìŇ yl¡Ć hĎ ’ĲŁ CbŇ F¿Ł =hŇ mČř : MyĂnĲĎy‘Ą 5, 6

: MyĂmĲĎ =ylĄ ‘Ğ Myz¡ĂrĎ’ĞJĲČ hoĎŔhyĘ ‘TăČ nĎ ÉMylĂ hĎ ’ĞJĲČř rhĳĎnĎ ylăĄ ‘Ğ tŇ e¡Ł gČŇJĘ CyFĎŔ nĂ
’v¡Ą eČtĂŇ wĘ oJŔ lĘ mČ ÉggČŇ’Ğř mĲĄ MrąŁ yĎwĘ MyBĳĂ rČ MyĂmăČBĘ o‘¡rĘzČwĘ wyĎŔlĘ DăĎmĂ ÉMyĂmČÄ =lEČyĲĂ 7

MyăĂoG lkČÂ ’Ň yŁ olĳ M’¡Ą rĘ tŇ p¿ŇŁ ‘ĞotĲŇ JĘř MyĂrČŔ YĘ UĂ mĂ o’ăř yYĂ omĲ l’Ą ť : otĲŇ kĚŇ lĘ mČ 8

’yb¡ĂŇ lĎ kĘŇ C yrËĂ’ĞJĲČ bŇ kÌČŇ SĎ ‘rČÄ JĎ : ZxĲĎ mĘ yĂ wy~¿Ďř xĂ wĘ Mr¡ĄgĎŇ yĘ MhËĆ ytĄŇ mĲŁ YĘ ‘Č wĘ wyrĎę YĎ 9

ÉqlĎ BĎ PŇ ’ąČ =rxČ IĲĂwČ : rCrĲ’Ď ìŇ yr¡ĆrĘ’ĲŁ wĘ ëŇ CrŔ bĎŇ ìŇ ykăĆŇ rĘř bĲĎŇ mĘ CemĳĆ yqĂ yĘ ymăĂ 10

ÉybČŇ yĘ’ĲŁ bŇ qąŁ lĎ M‘Ďę lĘ BĂ =l’Ć qlĎÁBĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ wyjĳĎJČ =tŇ ’Ć qj¡Ł sĘ IĂwČ M‘ĎŔ lĘ BĂ =l’Ć
ìăŇ lĘ =xrČBĘ hŇ ê¡Ď ‘Č wĘ : MymĲĂ ‘ĎjĘ SŁl¿ SĎ hŇ z¡Ć ëŇ rĄŔ bĎŇ êĎkĘŇ răČBĄ ÉheĄhĂ wĘ ìŇ ytĂŔ ’Ň rĎqĘ 11

: dŇ obĲŇ JĎ mĂ ho¡ĎhyĘ ì¿Ň ‘ĞnĲĎmĘ hŇ eËĄhĂ wĘ ìŔ dĘŇ BĆ kČŇ ’Ğ dŇ BăĄ JČ ÉyêĂ rĘmČÄ ’Ď ìŇ mĳĆ oqmĘ =l’Ć
êĎxĘ l¿Č SĎ =rSĆ ’Ğ ìŇ ykËĆŇ ’Ď lĘ mČ =l’Ć MGÌČ âlęhĞ qlĳĎ BĎ =l’Ć M‘¡ĎlĘ BĂ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ 12

ůbhĎ zĎwĘ PŇ sĆ JăĆ ÈotŇ ybĄŇ âlă mĘ qlĎÁbĎŇ ylĂÄ=NêĆ yĂ=M’Ă : rmĲŁ ’Ň lĄ yêĂ rĘB¿Č DĂ yl¡Č ’Ą 13

yBĳĂ QĂ mĂ hŇ ‘¡ĎrĎ o’¿ hŇ bËĎŇ oT tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ hoĎŔhyĘ yjăĂ =tŇ ’Ć ÉrbŇŁ ‘ĞlĲČ lkČę C’ âlă
ÉhkĎŇ lĘ yUĳĂ ‘ČlĘ ëŇ ¡Ąloh yn¿ĂnĘ hĂ hŇ êĎě ‘Č wĘ : rBĲĄ dČŇ ’Ğ ot¿Ň ’Ł ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘ=rSĆ ’Ğ 14

’v¿Ď IĂwČ : MymĲĂ IĎhČ tŇ yr¿ĂxĞ’ĲČ BĘ ì¡Ň UĘ ‘ČlĘ hŇ EËĆhČ M‘¿ĎhĎ hŇ WĆÁ ‘ĞyĲČ rSĆÄ ’Ğ ìŔ YĘ ‘ăĎy’Ă 15

: NyĂ‘ĲĎhĎ Mt¿ĚŇ SĘ rbĆŇ G¡ĆhČ M’¿Ě nĘ C rř ‘ŔŁ bĘŇ onăBĘř ÉM‘ĎlĘ BĂ M’ąĚ nĘ rmĳČ ’Ň IŁ wČ ol¡ SĎ mĘ
lp¡ĄŇ nŁ hŇ zĆŔxĹyĲĆ ÉyDČSČ hŇ ząĄxĞmĲČ NoyĳlĘ ‘Ć tŇ ‘ČDăČ ‘Čd¡ĄŇ yŁ wĘ l’ĄŔ =yrĄmĘ ’Ă É‘ČmĄÄ SŁ M’Ěę nĘ 16

ëŇ rČÄ DĎ bŇ orĳqĎ âlă wĘ Cer¡ĆCS’Ğ hŇ êĎŔ ‘Č âlă wĘ ÉCe’ĆÄ rĘ’Ć : MyĂnĲĎy‘Ą yCl¿ gĘŇ C 17

rq¡ČrĘř qČ wĘ bŇ ’ĎŔ om ytăĄŇ ’ĞjĲČ ÉZxČ mĎ C l’ĄŔ rĎWĘ IĂmĂ ÉTbĆŇ SĄÄ Mq¿ĎwĘ bŇ qęŁ ‘ĞIĲČmĲĂ bŇ kĎÁ oJ
wybĳĎŇ yĘ’ĲŁ ry‘¡ĂWĄ hŇ SËĎ rĄyĘ hŇ yÌĎhĎ wĘ hŇ SĎę rĄyĘ ModÁ ’Ĺ hŇ yĎÄhĎ wĘ : tŇ SĲĄ =ynĄBĘ =lJĎ 18

É’rĘIČwČ : ry‘ĲĂmĄ dŇ yr¡ĂWĎ dŇ yb¿ĂŇ ’ĹhĲĆ wĘ bŇ qĳŁ ‘ĞIĲČmĲĂ DĘrĘy¡ĄwĘ : lyĂxĲĎ hŇ WĆ ‘¿Ł l’¡Ą rĎWĘ yĂwĘ 19, 20

qlm‘=t’
Pdx V’rb =hmČ hgwmb v.5 .ytbr +m v.5 .’lm ro‘BĘ ymlVwry ,yllhb Nk v.3 .NBĆ rybs v.3

.s"tw ‘"t ,y"t Nkw MylĂ hĎ’ĎJĘ ’"s v.6 .r"tw s"t ,y"t ,V"x Nkw ìytĆnŁ JĘ SĘ mĂ C ’"s v.5 .wŁmŁ VŁ hŁ yŁbŁ Nmysw
Nk v.8 .b"k g"k ly‘l Nyy‘ : s"tw y"t ,’"t ,rd"nq y"k +g Nkw M’Ď yYĂ om ’"s v.8 .Zmqb ggĎ’ĞmĄ ’"s v.7

b"y tyV’rb Nyy‘ : dbl ’wVb Nk v.9 .yrq wy~ĎxĂ wĘ ,bytk o~xĂ wĘ ’"s v.8 .rsx tpŁ ‘ĞtŁ JĘ yllhb ,ymlVwry
x"m hymry Nyy‘ : V"x Nk dqŁ dĘqĎwĘ l"n v.17 .’lm ro‘BĘ ymlVwry ,yllhb Nk v.15 .NBĆ rybs v.15 .+b

.h"m
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ot¡Ň yrĂxĞ’ĲČ wĘ qlĄŔ mĎ ‘Ğ ÉMyĂoG tŇ ySąĂ ’Ň rĄ rmĳČ ’Ň IŁ wČ ol¡ SĎ mĘ ’v¿Ď IĂwČ qlĄŔ mĎ ‘Ğ=tŇ ’Ć
21 ìŇ bĆŔ SĎ omĲ ÉNtĎŇ y’Ą rmĳČ ’Ň IŁ wČ ol¡ SĎ mĘ ’v¿Ď IĂwČ ynĂŔ yuĄhČ =tŇ ’Ć É’rĘIČwČ : dŇ bĲĄŇ ’Ł yd¿ĄŇ ‘Ğ
22 rCè¿ ’Č hŇ m¡Ď =dŇ ‘Č NyĂqĳĎ r‘ĲĄbăĎŇ lĘ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ=M’Ă yJ¿Ă : ìŇ eĲĆqĂ ‘lČ i¡Ć BČ MyW¿Ă wĘ

23, 24 dŇ IăČmĂ ÉMyYĂ wĘ : l’ĲĄ om¿ř vĚ mĂ hŇ y¡ĆxĘ yĲĂ ym¿Ă yo’ě rmĳČ ’Ň IŁ wČ ol¡ SĎ mĘ ’v¿Ď IĂwČ : OĎ BĲĆ SĘ êĂ
25 M‘ĎŔ lĘ BĂ MqĎ IăĎwČ : dŇ bĲĄŇ ’Ł yd¿ĄŇ ‘Ğ ’Ch¡ =MgČŇ wĘ rbĆŇ ‘ĳĄř =Ce‘Ă wĘ rCè¡ ’Č Ce¿‘Ă wĘ MyêĂŔ JĂ

: oJĲ rĘdČŇ lĘ ëŇ ¿ČlhĎ ql¡Ď BĎ =MgČŇ wĘ omĳ qŁ mĘ lĂ bŇ SĎ IăĎwČ ëŇ lĆ I¡ĄwČ

hk : bŇ ’ĲĎ om tŇ on¿BĘ =l’Ć tŇ on¡ zĘlĂ M‘ĎŔ hĎ lxĆ IăĎwČ MyFĳĂ èĂ BČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ bŇ SĆ I¿ĄwČ sŘ22

2 : NhĲĆ yhĄŁlĲ ’Ň lĄ Cw¡xĞêĲČSĘ IĲĂwČ M‘ĎŔ hĎ lkČŇ ’Ň IăŁ wČ NhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ yx¡Ą bĘŇ zĂlĘ M‘ĎŔ lĎ í’Ň răĆqĘ êĂ wČ
3, 4 rmĆ ’Ň ŁIÄwČř : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ ho¡ĎhyĘ=PŇ ’Č =rxČ IĲĂwČ ro‘ĳjĘ l‘ČbăČŇ lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ dŇ mĆ ~¿Ď IĂwČ

ho¡ĎhylĲČ MtËĎŇ o’ ‘q¿ČohwĘ M‘ĎŔ hĎ ySăĄ ’Ň rĎ=lJĎ =tŇ ’Ć xqČ ť hŇ SĆę mŁ =l’Ć hoĎÁhyĘ
5 hŇ SĆŔ mŁ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : l’ĲĄ rĎWĘ IĂmĂ ho¡ĎhyĘ=PŇ ’Č Nor¿xĞ bŇ SËŁ yĎwĘ SmĆ èĳĎ hČ dŇ gĆŇ năĆ

: ro‘Ĳ jĘ l‘Čb¿ČŇ lĘ Myd¡ĂŇ mĎ YĘ eĂ hČ wySĎŔ nĎ’Ğ Sy’ăĂ ÉCgŇrĘhĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yT¡Ą pĘŇ SĲŁ =l’Ć
6 tŇ ynĂŔ yĎdĘŇ UĂ hČ =tŇ ’Ć ÉwyxĎ ’Ć =l’Ć bŇ rąĄqĘ IČwČ ’BĎę l’ĄÁ rĎWĘ yĂ ynĄÄBĘ mĂ žSy’Ă hŇ eĄÃhĂ wĘ

xtČŇ j¡Ć MykĂŔ bŇŁ hŇ UĎ hăĄ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ dăČŇ ‘Ğ=lJĎ yn¡Ąy‘ĄlĘ C hŇ SĆŔ mŁ ynăĄy‘ĄlĘ
7 ÉMqĎ IĎÄwČ NhĳĄ JŁ hČ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =NBĲĆ rzĎŔ‘ĎlĘ ’Ć =NBĆ ÉsxĎ nĘ yjĲĂ ’rĘIČęwČ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł
8 l’ĄÁ rĎWĘ yĂ=Sy’ĲĂ rxČÄ ’Č ’bŇŁ IĎwČţ : odĲŇ yĎBĘ xmČ r¡Ł xu¿ČIĂwČ hŇ dĎŔ ‘ĄhĲĎ ëŇ oêămĂ

hŇ è¡Ď ’Ă hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ Sy’ăĂ tŇ ’Ą ť MhĆŔ ynĄSĘ =tŇ ’Ć ÉrqŁ dĘŇ IĂwČ hŇ BĎę uĚhČ =l’Ć
9 Myt¡ĂŇ UĄ hČ CyěhĘ IĲĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ l‘¡ČmĄ hŇ pĎŔ GĄUČ hČ ÉrYČ ‘ĎêĲĄ wČ HtĳĎŇ bĎŇ qĽ=l’Ć

: PŇ lĆ ’ĲĎ Myr¡ĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č hŇ pĳĎŇ GĄUČ BČ
NrăŁ hĞ’ĲČ =NBĆ rzĎÁ‘ĎlĘ ’Ć =NBĆ sxĎÄ nĘ yjĲĂ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ10, 11 +p8, sŘ23

yt¡ĂŇ ’Ď nĘ qĂ =tŇ ’Ć o’¿ nĘ qČ BĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ l‘ăČmĄ ÉytĂŇ mĎ xĞ=tŇ ’Ć bŇ ySąĂ hĄ NhĄę JŁ hČ
12 ynĂÄ nĘ hĂ rmĳŁ ’Ĺ Nk¡ĄŇ lĎ : ytĲĂŇ ’Ď nĘ qĂ BĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ =tŇ ’Ć ytĂŇ yQ¿Ă kĂŇ =âlĲ wĘ MkĳĎŇ otŇ BĘ

Ntn
,g"d ,d"dx ,g"dx ,b"dx ,’"d ,y"k hbrhb Nkw dwxl l’Ąw dwxl omvĚ mĂ hyl‘ rsmn y‘drhnl Nk v.23
l’ĄomvĚ mĂ wxyry Vmwxb Nkw yrqw bytk hlm ’dx hyl‘ rsmn rx’ hrsmb ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx ,’"yd
MV v.9 .hxwtp hVrp N’k Vy ’"sb v.4 .hk .lwgsb rbĆ ‘Ć ’"s v.24 .w"dw h"dx ,b"d Nkw
l’rVy bVyw ,[23:10] hnm ym ,[22:2] qlb ’ryw +g Myrdsw .d"q Myqwspw .xwnm [22:2—25:9] hVrph
h‘Vtw tw’m VlVw Mypl’ tVmx twytw’w .MyVmxw hVmxw tw’m ‘br’w Pl’ Mylmw .[25:1] MyTVb
,[23:23] l‘ČjĎ =hm ,’y‘gb =l‘ĲČ n"bw rhnh M‘ =l‘Č PTwx ’"b ,[22:5] rhnh=l‘Č rV’ +g Mypwlxw .MyVmxw
txt ’y‘gb ’"b ,[24:22] r‘bl hyhy=M’Ă yk ,Ny‘h txt ’y‘gb l‘ĲČjĎ n"bw l‘ČjĲĎb ’"ph txt ’y‘gb ’"b
.[22:20] M‘lb l’ ű Myhl’ ’byw +’ qspw ,[23:8] hbq ’l +’ +tkw .hyhy M‘ =M’Ă PTwx n"bw =M’ĲĂ

.’"k qwsp T"y d‘ w"m qwsp h"y +’ Myklmb htyh +h dyw hrTph v.10
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tŇ eăČhĚ JĘ tŇ yr¡ĂBĘ wyrĎŔ xĞ’ĲČ o‘ărĘzČlĘ C ÉoQ hŇ tĎŇ yĘhąĎwĘ : Mř ÏlĲ SĎ yt¡ĂŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć olË Nt¿ĄŇ nŁ 13

žMSĄ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =l‘Č rj¡ĄkČŇ yĘwČ wyhĎŔ Łl’Ň lĲĄ É’eĄqĂ rSąĆ ’Ğ tŇ xČ êČę MlĳĎ o‘ 14

’Clĳ sĎ =NBĆ yr¡ĂmĘ zĂ tŇ ynĂŔ yĎdĘŇ UĂ hČ =tŇ ’Ć ÉhJĎ hĚ rSąĆ ’Ğ hŇ JĆę UĚ hČ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ Sy’ĂÄ
yBăĂ zĘJĎ tŇ yn¡ĂyĎdĘŇ UĂ hČ hŇ JËĎ UĚ hČ hŇ èÌĎ ’Ă hĲĎ MSĄÄ wĘ : ynĲĂ ‘Ł mĘ èĂ lČ bŇ ’¡Ď =tŇ ybĲĄŇ ’yW¿Ă nĘ 15

: ’ChĲ Ny¡ĎdĘŇ mĂ BĘ bŇ ’ËĎ =tŇ yBĲĄ tŇ oU¿ ’Ě S’Ň răŁ rCYĳ =tŇ bČŇ

Mt¡ĆŇ yJĂ hĂ wĘ MynĳĂyĎdĘŇ UĂ hČ =tŇ ’Ć ror¡YĎ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 16, 17

Mk¡ĆŇ lĎ Cl¿ JĘ nĂ =rSĆ ’Ğ MhËĆ ylĄ kĘŇ nĂ BĘ MkĆŔ lĎ ÉMhĄ Myr¿ĂrĘř YĲŁ yJăĂ : MtĲĎŇ o’ 18

hŇ J¿Ď UĚ hČ MtĎŔ xŁ ’Ğ ÉNyĎdĘŇ mĂ ’yWąĂ nĘ =tŇ bČŇ yBĂÄ zĘJĎ rbČÂ DĘ=l‘Č wĘ ro‘ĳjĘ rbăČ DĘ=l‘Č
śhŇ pĳĎŇ GĄUČ hČ yrăĄxĞ’ĲČ yh¡Ă yĘwČ : ro‘Ĳ jĘ rb¿Č DĘ=l‘Č hŇ p¡ĎŇ GĄUČ hČ =MoyĲbĘŇ wk

: rmĲŁ ’Ň lĄ Nh¡Ą JŁ hČ Nr¿Ł hĞ’ĲČ =NBĆ rzËĎ‘ĎlĘ ’Ć l’ÌĆ wĘ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
hŇ nËĎSĎ Myr¿ĂWĘ ‘Ć NBĆÄ mĂ l’Ąę rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ dăČŇ ‘Ğ=lJĎ ű S’Ň răŁ =tŇ ’Ć C’ÂWĘ 2

hŇ SĆÁ mŁ rBĄÄ dČŇ yĘwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ ’b¡ĎŇ YĎ ’Y¿Ą yŁ =lJĎ MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ hŇ lĎ ‘Ę m¡Č wĎ 3

: rmĲŁ ’Ň lĄ ox¡ rĄyĘ ND¿ĄrĘyČ=l‘Č bŇ ’ĳĎ om tŇ băŇŁ rĘ‘ĲČBĘ Mt¡ĎŇ ’Ł NhËĄ JŁ hČ rzÌĎ‘ĎlĘ ’Ć wĘ
ynăĄbĘŇ C ÉhSĆ mŁ =tŇ ’Ć hoąĎhyĘ hŇ CĎÄYĂ žrSĆ ’ĞJĲČ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ wĎ hŇ n¡ĎSĎ Myr¿ĂWĘ ‘Ć NBËĆ mĂ 4

ynăĄBĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ rokăŇ BĘ Nb¡ĄŇ C’rĘř : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ My’¡Ă YĘ IĲŁ hČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ 5

NrěŁ YĘ xĆ lĘ : y’ĲĂ QĚ jČ hČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ ’CQěpČŇ lĘ ykĂŔ nŁ xĞhĲČ tŇ xČ jăČ SĘ mĂ ÉëonxĞ NbĄę C’rĘ 6

tŇ xăŁ jĘ SĘ mĂ hŇ QĆ ’¡Ą : ymĲĂ rĘJČ hČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ ymĂě rĘkČŇ lĘ ynĳĂorYĘ xĆ hĲČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ 7

tŇ o’¡ mĄ ‘b¿ČŇ SĘ C PŇ lĆ ’ĆŔ ÉMy‘Ă BĎ rĘ’Č wĘ hŇ SąĎ ŁlSĘ MhĆę ydĄŇ qĲĚpĘŇ CyăhĘ IĲĂwČ ynĳĂbĄŇ C’rĲhĎ
NtăĎŇ dĎŇ wĘ l’¡Ą CmnĘ bŇ ’ĎŔ ylĂ ’Ĺ ynăĄbĘŇ C : bŇ ’ĲĎ ylĂ ’Ĺ ’CQ¡ pČŇ yn¿ĄbĘŇ Cř : MySĲĂ ŁlSĘ C 8, 9

hŇ SąĆ mŁ =l‘Č C~Á hĂ rSĆÄ ’Ğ hŇ dĎę ‘ĄhĲĎ y’ă wrř q MrĎÁ ybĂŇ ’Ğ wĲČ NtĎÄ dĎŇ =’ChĲ MrĳĎybĂŇ ’Ğ wĲČ
ZrĆ’ĎÁ hĎ xêČÄ pĘŇ êĂ wČ : hoĲĎhyĘ=l‘Č Mt¡ĎŇ ~Ł hČ BĘ xrČqŔŁ =tŇ dČŇ ‘ĞBĲČ ÉNrŁ hĞ’ĲČ =l‘ĲČwĘ 10

S’Ąę hĎ lkăŇŁ ’ĞBĲČ hŇ dĳĎŇ ‘ĄhĲĎ tŇ omă BĘ xrČq¡Ł =tŇ ’Ć wĘ MtËĎŇ ’Ł ‘l¿Č bĘŇ êĂ wČ hĎ yjĂę =tŇ ’Ć
: CtŇ mĲĄ =âlř xrČq¡Ł =ynĄbĘŇ C : snĲĄlĘ Cy¡hĘ IĲĂwČ Sy’ĂŔ ÉMyĂtČÄ ’Ň mĎ C MyèąĂ mĂ xĞř tŇ ’ăĄ 11

ÉtxČ jČÄ SĘ mĂ l’Ąę CmnĘ lĂ ůMtĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ ÈNo‘mĘ SĂ ynăĄBĘ 12

yl’wmnh
’"s v.5 .qwsp ‘Ym’b ’qsp v.1 .wk .w"dw h"dx Nkw xtp PTx MyrĂrĞYŁ ’"s v.18 h‘wTq +w v.12

.yrq y’ĄyrĂqĘ ,bytk y’ĄCrqĘ v.9 .NbĆ C rybs v.8 .qsp ’l lbb rps hyl‘ rsmnw hxwtp rwkb Nbw’r
.g"d Nkw hkrm ’l¿ ’"s v.11 .b"d Nkw MyèĂ mĂ xĞhČ ’"s v.10
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13 xrČzĆělĘ : ynĲĂ ykĂŇ IĲĎhČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ NykĂě yĎlĘ ynĳĂymĂ IĲĎhČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ NymĂě yĎlĘ ylĂŔ ’Ą Cmă eĘ hČ
14 tŇ xăŁ jĘ SĘ mĂ hŇ QĆ ’¡Ą : ylĲĂ C’èĲĎ hČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ lC’ě SĎ lĘ yxĳĂ rĘEČhČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ
15 ÈdgĎŇ ynăĄBĘ : MyĂtĲĎŇ ’Ň mĎ C PŇ lĆ ’¡Ć MyrËĂWĘ ‘ĆwĘ MyĂnÌČSĘ ynĳĂ‘Ł mĘ èĂ hČ

yGĳĂxČ hĲČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ yGĂěxČ lĘ ynĂŔ opŇ ~Ę hČ ÉtxČ jČÄ SĘ mĂ Nopę YĘ lĂ ůMtĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ
16 tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ yrĂě ‘ĄlĘ ynĳĂzĘ’Ď hĲĎ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ ynĂě zĘ’Ď lĘ : ynĲĂ CèhČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ ynĂě CSlĘ
17 : ylĲĂ ’Ą rĘ’Č hĲĎ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ ylĂŔ ’Ą rĘ’ČÄ lĘ ydĳĂŇ or’ĞhĲĎ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ dŇ orě ’ĞlĲČ : yrĲĂ‘ĄhĲĎ
18 : tŇ o’Ĳ mĄ Sm¿Ą xĞ wĲČ PŇ lĆ ’¡Ć My‘¿ĂBĎ rĘ’Č MhĳĆ ydĄŇ qĲĚpĘŇ lĂ dŇ g¡ĎŇ =ynĄBĘ tŇ x¿Ł jĘ SĘ mĂ hŇ QĆ ’ËĄ
19 ZrĆ’¿ĆBĘ N¡Ďno’wĘ r‘ËĄ tŇ mĎ I¿ĎwČ NnĳĎo’wĘ r‘ăĄ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yn¿ĄBĘ
20 ynĂŔ lĎ èăĄ hČ ÉtxČ jČÄ SĘ mĂ hŇ lĎęSĄ lĘ ůMtĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ ÈhdĎŇ ChyĘ=ynĲĄbĘŇ CyăhĘ IĲĂwČ : N‘ČnĲĎJĘ
21 =ynĄbĘŇ CyăhĘ IĲĂwČ : yxĲĂ rĘEČhČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ xrČzĆělĘ yYĳĂrĘjČ hČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ ZrĆpĆě lĘ

: ylĲĂ CmxĲĎ hĆ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ lCmě xĎ lĘ ynĳĂrŁ YĘ xĆ hĲČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ NrěŁ YĘř xĆ lĘ ZrĆpĆŔ
22 Sm¿Ą xĞ wĲČ PŇ lĆ ’¡Ć My‘ËĂbĘŇ SĂ wĘ hŇ èÌĎ SĂ MhĳĆ ydĄŇ qĲĚpĘŇ lĂ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ tŇ x¿Ł jĘ SĘ mĂ hŇ QĆ ’ËĄ
23 tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ ‘lĎě oêř MtĎŔ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ ÉrkĎŇ Vř vĎ yĂ ynąĄBĘ : tŇ o’Ĳ mĄ
24 ybĳĂŇ CSIĲĎhČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ bŇ CSě yĎlĘ : ynĲĂ CjhČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ hŇ wĎěpĚŇ lĘ y‘ĳĂlĎ oêĲ hČ
25 MhĳĆ ydĄŇ qĲĚpĘŇ lĂ rk¡ĎŇ Vř vĎ yĂ tŇ x¿Ł jĘ SĘ mĂ hŇ QĆ ’ËĄ : ynĲĂ rŁ mĘ èĂ hČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ NrěŁ mĘ SĂ lĘ
26 ÈNlĚ CbŇ zĘ ynăĄBĘ : tŇ o’Ĳ mĄ SŁl¿ SĘ C PŇ lĆ ’¡Ć MyèËĂ SĂ wĘ hŇ ‘ÌĎBĎ rĘ’Č

ynĳĂŁl’ĲĄř hĎ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ Nolě’Ą lĘ yDĂŔ rĘiČ hČ ÉtxČ jČÄ SĘ mĂ dŇ rĆř sĆę lĘ ůMtĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ
27 MhĳĆ ydĄŇ qĲĚpĘŇ lĂ yn¡ĂŁlCbĲŇ EĘhČ tŇ x¿Ł jĘ SĘ mĂ hŇ QĆ ’ËĄ : ylĲĂ ’Ą lĘ xĘ IČhČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ l’ĄŔ lĘ xĘ yČÄlĘ
28 MtĳĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ PŇ ¡Ąsoy yn¿ĄBĘ : tŇ o’Ĳ mĄ Sm¿Ą xĞ wĲČ PŇ lĆ ’¡Ć Myè¿Ă SĂ
29 ryk¡ĂŇ mĎ C yrĂŔ ykĂŇ UĲĎ hČ tŇ xČ jăČ SĘ mĂ ÉrykĂŇ mĎ lĘ hŇ èĆę nČmĘ ynăĄBĘ : MyĂrĲĎpĘŇ ’Ć wĘ hŇ è¡Ć nČmĘ
30 dŇ ‘ĎŔ lĘ gĂŇ ynăĄBĘ hŇ QĆ ’Ą ť : ydĲĂŇ ‘ĎlĘ GĂ hČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ dŇ ‘Ďě lĘ gĂŇlĘ dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ =tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh
31 l’ĄŔ yrĂWĘ ’ČÄ wĘ : yqĲĂ lĘ xĆ hĲČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ qlĆ xĄě lĘř yrĳĂzĘ‘Ćy’ĲĂ hĎ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ rzĆ‘Ćě y’Ă
32 tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ ‘dĎě ymĂ SĘ C : ymĲĂ kĘŇ èĂ hČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ MkĆŇ SĆě wĘ ylĳĂ ’Ą rĲĂř WĘ ’Č hĲĎ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ
33 =âl rpĆŇ xĄę =NBĆ dŇ xăĎ pĘŇ lĎ YĘ C : yrĲĂpĘŇ xĆ hĲČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ rpĆŇ xĄě wĘ y‘ĳĂdĎŇ ymĲĂ èĘ hČ

hŇ ‘ĎŔ nŁ wĘ hŇ lăĎ xĘ mČ dŇ xĎŔ pĘŇ lĎ YĘ tŇ onăBĘ ÉMSĄ wĘ tŇ onĳBĎ =M’Ă yJăĂ Myn¡ĂBĎ olË Cyh¿Ď
hlgx
+d Nkw ‘lĎ otlĘ ’"s v.23 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.23 .g"d Nkw ’lm NorYĘ xĆlĘ ymlVwry ,yllhb Nk v.21

.w"dw h"dx ,b"d ,b"dx Nkw yryYb drĆsĄlĘ ’"s v.26 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.25 .‘"tw V"x ,rd"nq y"k

.r"tw y"k V"x ,b"d ,rd"nq y"k +b Nkw qlĆxĄwĘ ’"s v.30 .b"dx Nkw ’lm ynĂ ol’ĄhĎ yllhb ,ymlVwry Nk v.26

.b"dxw b"d Nkw ’lm ylĂ ’ĄyrĂWĘ ’ČhĎ ymlVwry ,yllhb Nk v.31
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MyĂnÌČSĘ MhĆŔ ydĄŇ qăĚpĘŇ Cř hŇ èĳĆ nČmĘ tŇ xăŁ jĘ SĘ mĂ hŇ QĆ ’¡Ą : hŇ YĲĎ rĘtĂŇ wĘř hŇ J¡Ď lĘ mĂř hŇ l¿Ď gĘŇxĎ 34

ÈMyĂrČpĘŇ ’Ć =ynĲĄbĘŇ hŇ QĆ ’ăĄ : tŇ o’Ĳ mĄ ‘b¿ČŇ SĘ C PŇ lĆ ’¡Ć MyèËĂ mĂ xĞ wĲČ 35

tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ rkĆŇ bĆě lĘ yxĂŔ lĘ tČŇ èăĚ hČ ÉtxČ jČÄ SĘ mĂ xlČ tĆę CSlĘ ůMtĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ
NrĎě ‘Ąř lĘ xlČ tĳĎŇ CS ynăĄBĘ hŇ QĆ ’¡Ą wĘř : ynĲĂ xĞêĲČhČ Ĳ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ NxČ tČě lĘ yrĳĂkĘŇ BČ hČ 36

MyĂnÌČSĘ MhĆŔ ydĄŇ qăĚpĘŇ lĂ ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć =ynĲĄBĘ tŇ xąŁ jĘ SĘ mĂ hŇ QĆ ’ăĄ : ynĲĂ rĎ‘ĲĄhĎ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ 37

: MtĲĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ PŇ ¡Ąsoy=ynĲĄbĘŇ hŇ QĆ ’¿Ą tŇ o’ĳ mĄ SmăĄ xĞ wĲČ PŇ lĆ ’¡Ć MySËĂ ŁlSĘ C
y‘ĂŔ lĘ BČ hČ ÉtxČ jČÄ SĘ mĂ ‘lČ bĆę lĘ ůMtĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ ÈNmĂ yĎnĘ bĂŇ ynăĄBĘ 38

: ymĲĂ rĎyxĲĂ ’ĞhĲĎ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ MrĎě yxĂ ’ĞlĲČ ylĳĂ BĄ SĘ ’Č hĲĎ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ lBĄě SĘ ’Č lĘ
Cy¿hĘ IĲĂwČ : ymĲĂ pĎŇ CxĲ hČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ MpĎě CxlĘ ymĳĂ pĎŇ CèĲ hČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ MpĎě CpŇ SĘ lĂ 39, 40

: ymĲĂ ‘ĞeĲČhČ Ĳ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ NmĎŔ ‘ĞnĲČlĘ yDĂŔ rĘ’Č hĲĎ ÉtxČ jČÄ SĘ mĂ NmĳĎ ‘ĞnĲČwĘ DĘrĘ’ăČ ‘lČ b¡ĆŇ =ynĄbĘŇ
PŇ lĆ ’¡Ć My‘ËĂBĎ rĘ’Č wĘ hŇ èÌĎ mĂ xĞ MhĆŔ ydĄŇ qăĚpĘŇ Cř MtĳĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Nm¡Ă yĎnĘ bĂŇ =ynĲĄbĘŇ hŇ QĆ ’¿Ą 41

MxĎě CSlĘ MtĎŔ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ ÉNdĎŇ =ynĄbĘŇ hŇ QĆ ’ąĄ : tŇ o’Ĳ mĄ SS¿Ą wĘ 42

=lJĎ : MtĲĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ ND¡Ď tŇ x¿Ł jĘ SĘ mĂ hŇ QĆ ’ËĄ ymĳĂ xĎ CèĲ hČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ 43

‘B¿Č rĘ’Č wĘ PŇ lĆ ’¡Ć MyèËĂ SĂ wĘ hŇ ‘ÌĎBĎ rĘ’Č MhĳĆ ydĄŇ qĲĚpĘŇ lĂ ym¡Ă xĎ CèĲ hČ tŇ x¿Ł jĘ SĘ mĂ
ÉtxČ jČÄ SĘ mĂ hŇ nĎęmĘ yĂlĘ ůMtĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ ÈrSĄ ’Ď ynăĄBĘ : tŇ o’Ĳ mĄ 44

: y‘ĲĂ yrĂBĘ hČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ hŇ ‘Ďě yrĂbĘŇ lĂ ywĳĂSĘ IĂhČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ ywĂěSĘ yĂlĘ hŇ nĎŔ mĘ IĂhČ
tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ l’ĄŔ yJĂ lĘ mČÄ lĘ yrĳĂbĘŇ xĆ hĲČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ rbĆŇ xĆě lĘ hŇ ‘ĎŔ yrĂbĘŇ ynăĄbĘŇ lĂ 45

=ynĲĄBĘ tŇ x¿Ł jĘ SĘ mĂ hŇ QĆ ’ËĄ : xrČWĲĎ rS¡Ą ’Ď =tŇ BČ MS¿Ą wĘ : ylĲĂ ’Ą yJĲĂ lĘ UČ hČ 46, 47

: tŇ o’Ĳ mĄ ‘B¿Č rĘ’Č wĘ PŇ lĆ ’¡Ć MyèËĂ mĂ xĞ wĲČ hŇ SÌĎ ŁlSĘ MhĳĆ ydĄŇ qĲĚpĘŇ lĂ rS¡Ą ’Ď
ylĳĂ ’Ą YĘ xĘ IČhČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ l’ĄŔ YĘ xĘ yČÄlĘ MtĎŔ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ ÉylĂ êĎpĘŇ nČ ynąĄBĘ 48

tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ MQĄěSĂ lĘ yrĳĂYĘ IĂhČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ rYĆ yĄělĘ : ynĲĂ CGhČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ ynĂě CgŇlĘ 49

hŇ èÌĎ mĂ xĞ MhĆŔ ydĄŇ qăĚpĘŇ C MtĳĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ yl¡Ă êĎpĘŇ nČ tŇ x¿Ł jĘ SĘ mĂ hŇ QĆ ’ËĄ : ymĲĂ QĄ èĂ hČ 50

l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉydĄŇ CqjĘ hŇ QĆ ’Ąę : tŇ o’Ĳ mĄ ‘B¿Č rĘ’Č wĘ PŇ lĆ ’¡Ć My‘ËĂBĎ rĘ’Č wĘ 51

: MySĲĂ ŁlSĘ C tŇ o’¡ mĄ ‘b¿ČŇ SĘř PŇ lĆ ’ĳĎ wĎ PŇ lĆ ’¡Ć tŇ o’¿ mĄ =SSĲĄ

rbdyw
’"s v.34 .hYĎrĘêĂ lbb rpsb ,y’br‘ml Nk v.33 .r"tw s"t ,‘"t ,’"yd Nkw hJĎ lĘ mĂ C ’"s v.33

NdĎŇ ‘ĄlĘ ’"sb ,xtp NrČ‘ĄlĘ yqwbnzb v.36 .‘"tw y"t ,V"x Nkw hQĆ’Ą ’"s v.36 .‘"tw V"x Nkw MhĆydĄqĚpĘ lĂ
.hmwts N’k Ny’ ’"sb v.42 .‘"tw V"x Nkw MhĆydĄqĚpĘ lĂ ’"s v.41 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw ynĂdĎŇ ‘ĄhĎ . . .

.s"tw ‘"t ,V"x ,g"dx Nkw yrqw bytk ‘bČ SĘ C ’"sb ,‘bČ SĘ C rybs v.51
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52, 53 hŇ l¡Ď xĞ nĲČBĘ ZrĆ’ËĎhĎ ql¿Ą xĎ êĲĄ hŇ QĆ ’Ąę lĎ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ sŘ24

54 otĳŇ lĎ xĞ nĲČ Ty‘¡ĂmĘ êČ T‘Čě mĘ lČ wĘ otŔ lĎ xĞ nĲČ ÉhBĆ rĘêČ bŇ rČę lĎ : tŇ omĲ SĄ rj¿Č sĘ mĂ BĘ
55 ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć ql¡Ą xĎ yĲĄ lrĎě ogŇBĘ =ëŇ ’Č : otĲŇ lĎ xĞ nĲČ Nê¡Č yĚ wydĎŔ qĚpĘŇ ypăĂŇ lĘ Sy’Ă ť
56 otĳŇ lĎ xĞ nĲČ ql¡Ą xĎ êĲĄ lrĎŔ oGhČ ÉyjĂ =l‘Č : ClxĲĎ nĘ yĂ Mt¡ĎŇ bŇŁ ’Ğ=tŇ oFĲ mČ tŇ om¿ SĘ lĂ
57 ůMtĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ ÈywĂQĄ hČ ydăĄŇ CqpĘŇ hŇ QĆ ’ĄÄ wĘ : T‘ĲĎmĘ lĂ bŇ r¡Č NyB¿Ą

yrĂě rĎmĘ lĂ ytĳĂŇ hĎ uĘř hČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ tŇ hĎě qĘ lĂ yeĂŔ SĚ rĘGăĄhČ ÉtxČ jČÄ SĘ mĂ NoSę rĘgĲĄŇlĘ
58 tŇ xČ jąČ SĘ mĂ ynĂÁbĘŇ QĂ hČ tŇ xČ jČÄ SĘ mĂ ywĂęlĄ tŇ xăŁ jĘ SĘ mĂ ű hŇ QĆ ’ăĄ : yrĲĂrĎUĘ hČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ

yxĳĂ rĘuĎ hČ tŇ xČ j¡Č SĘ mĂ ySĂŔ CUhČ tŇ xČ jăČ SĘ mĂ ÉylĂ xĘ UČ hČ tŇ xČ jąČ SĘ mĂ ÉynĂ rŁ bĘŇ xĆ hĲČ
59 ywĂŔlĄ =tŇ BČ ÉdbĆŇ kĆÄ oy MrĎę mĘ ‘Č tŇ SĆ ’ăĄ ű MSăĄ wĘ : MrĲĎmĘ ‘Č=tŇ ’Ć dŇ l¿Ă oh tŇ h¡Ď qĘ C

=tŇ ’Ć wĘ ÉNrŁ hĞ’ĲČ =tŇ ’ĲĆ MrĎę mĘ ‘ČlĘ dŇ lĆ êăĄ wČ MyĂrĳĎYĘ mĂ BĘ yw¡ĂlĄ lĘ HtËĎŇ ’Ł hŇ d¿ĎŇ lĘ yĲĎ rSĆÄ ’Ğ
60 ’Chĳ ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ bŇ d¡ĎŇ nĎ=tŇ ’Ć NrŔŁ hĞ’ĲČ lĘ dŇ lăĄ CĎIĂwČ : MtĲĎŇ xŁ ’Ğ My¿ĎrĘmĂ tŇ ’¡Ą wĘ hŇ SĆŔ mŁ
61 Mb¿ĎŇ yrĂqĘ hČ BĘ ’Chĳ ybĂŇ ’Ğ wĲČ bŇ d¡ĎŇ nĎ tŇ mĎ I¿ĎwČ : rmĲĎ tĎŇ y’ĲĂ =tŇ ’Ć wĘ rz¡Ď‘ĎlĘ ’Ć =tŇ ’Ć
62 PŇ lĆ ’ĆŔ ÉMyrĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ SąĎ ŁlSĘ MhĆę ydĄŇ qĲĚpĘŇ CyăhĘ IĲĂwČ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ r¡ĎzĎ=S’ĲĄ

l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉëotŇ BĘ Cdę qĘ jĲĎ tĘŇ hĎ âlă ű yJăĂ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ wĎ SdĆŇ xăŁ =NBĆ mĂ rk¡ĎŇ zĎ=lJĎ
63 hŇ SĆŔ mŁ ydăĄŇ CqjĘ hŇ QĆ ’Ą ť : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ ëŇ ot¡Ň BĘ hŇ lĎŔ xĞ nĲČ ÉMhĆ lĎ NêąČ nĂ =âlĲ yJĂ ţ

l‘¡Č bŇ ’ĎŔ om tŇ băŇŁ rĘ‘ĲČBĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄBĘ =tŇ ’Ć CdÁ qĘ jĲĎ rSĆÄ ’Ğ NhĳĄ JŁ hČ rz¡Ď‘ĎlĘ ’Ć wĘ
64 NhĳĄ JŁ hČ Nr¡Ł hĞ’ĲČ wĘ hŇ SĆŔ mŁ ydăĄŇ CqjĘ mĂ Sy’ĂŔ hŇ yĎhăĎ=âl ÉhQĆ ’ĄÄ bĘŇ C : oxĲ rĄyĘ ND¿ĄrĘyČ
65 MhĆŔ lĎ ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =yJĲĂ : ynĲĎ ysĂ rB¿Č dĘŇ mĂ BĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć CdËŇ qĘ jĲĎ rS¿Ć ’Ğ

hŇ eĆŔ pĚŇ yĘř=NBĆ bŇ lăĄ JĎ =M’Ă yJĂ ť Sy’ĂŔ ÉMhĆ mĄ rtąČŇ on=âlĲ wĘ rBĳĎdĘŇ UĂ BČ CtŇ m¡Ě yĎ tŇ om¿
zk =NBĆ dŇ xĎę pĘŇ lĎ YĘ tŇ onăBĘ hŇ nĎbĘŇ rČÁ qĘ êĂ wČ : NCnĲ =NBĂ ‘ČS¡Ě ohywĲĂ

PŇ ĳĄsoy=NbĆŇ hŇ èăĆ nČmĘ tŇ x¡Ł jĘ SĘ mĂ lĘ hŇ èĆŔ nČmĘ =NBĆ rykăĂŇ mĎ =NBĆ Éd‘ĎlĘ GĂ =NBĆ rpĆŇ xąĄ
: hŇ YĲĎ rĘtĂŇ wĘ hŇ J¡Ď lĘ mĂ C hŇ l¿Ď gĘŇxĎ wĘ hŇ ‘ĎŔ nŁ hŇ lăĎ xĘ mČ wytĎŔ nŁ BĘ tŇ omă SĘ ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ

2 M’¡Ă yWĂ eĘ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ wĘ NhĄŔ JŁ hČ rzăĎ‘ĎlĘ ’Ć ÉynĄpĘŇ lĂ wĘ hŇ SĆę mŁ ynăĄpĘŇ lĂ hŇ nĎdĘŇ mÁŁ ‘ĞêĲČ wČĲ
3 ůrBĎ dĘŇ UĂ BČ tŇ măĄ ÈCnybĂŇ ’Ď : rmĲŁ ’Ň lĄ dŇ ‘¡Ąom=lhĆ ’ĲŁ xtČŇ j¿Ć hŇ dĳĎŇ ‘ĄhĲĎ =lkĎŇ wĘ

xrČqĳŁ =tŇ dČŇ ‘ĞBĲČ ho¡ĎhyĘ=l‘Č MydËĂŇ ‘Ď oeĲ hČ hŇ dĎę ‘ĄhĲĎ ëŇ otăŇ BĘ hŇ yĎÁhĎ =âlĲ ’ChÄ wĘ
4 ÉCnybĂÄ ’Ď =MSĲĄ ‘rąČGĎ yĂ hŇ UĎ lăĎ : olĲ Cyh¿Ď =âl Myn¡ĂbĎŇ C tŇ mĄŔ o’ă TĘ xĆ bĘŇ =yJĲĂ

Kwtm
.’lm hnĆCbyĘ y’xndml ,rsx y’br‘ml Nk v.65 .ythqĽhČ wxyryb v.57
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yx¿Ą ’Ğ ëŇ ot¡Ň BĘ hŇ EĎŔxĚ’Ğ CnQăĎ =hŇ nĎřêĘ NBĳĄ ol¡ Ny’¿Ą yJËĂ oêŔ xĘ jČ SĘ mĂ ëŇ oêămĂ
: hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ Nř T¡Ď jĎ SĘ mĂ =tŇ ’Ć hŇ SËĆ mŁ bŇ r¿ĄqĘ IČwČ : CnybĲĂŇ ’Ď 5

NtÄŁ nĎ ůtrŁ bĘŇ DĲŁ ÈdxĎ pĘŇ lĎ YĘ tŇ onăBĘ NJĄę : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ 6, 7

tŇ l¿Č xĞ nĲČ=tŇ ’Ć êËĎrĘbČŇ ‘ĞhĲČ wĘ Mř hĳĆ ybĂŇ ’Ğ yxăĄ ’Ğ ëŇ ot¡Ň BĘ hŇ lĎŔ xĞ nĲČ tŇ EăČxĚ’Ğ ÉMhĆř lĎ NêąĄêĂ
ÉNbĄŇ C tŇ Cmę yĎ=yJĲĂ Sy’ăĂ rmĳŁ ’Ň lĄ rBăĄ dČŇ êĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =l’Ć wĘ : NhĲĆ lĎ Nh¡Ć ybĂŇ ’Ğ 8

Mê¿ĆtČŇ nĘ C tŇ BĳČ ol¡ Ny’¿Ą=M’Ă wĘ : oêĲ bĂŇ lĘ ot¡Ň lĎ xĞ nĲČ=tŇ ’Ć Mê¿ĆrĘbČŇ ‘ĞhĲČ wĘ olŔ Ny’ăĄ 9

yx¿Ą ’ĞlĲČ ot¡Ň lĎ xĞ nĲČ=tŇ ’Ć Mê¿ĆtČŇ nĘ C MyxĳĂ ’Č ol¡ Ny’¿Ą=M’Ă wĘ : wyxĲĎ ’Ć lĘ ot¡Ň lĎ xĞ nĲČ=tŇ ’Ć 10

bŇ r¿Ł uĎ hČ orÂ’Ą SĘ lĂ otę lĎ xĞ nĲČ=tŇ ’Ć MêăĆtČŇ nĘ C ůwybĂŇ ’Ď lĘ ÈMyxĂ ’Č Ny’ăĄ=M’Ă wĘ : wybĲĂŇ ’Ď 11

TjĎŔ SĘ mĂ tŇ uăČxĚlĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄbĘŇ lĂ hŇ tĎÁ yĘhĎÄ wĘ HtĳĎŇ ’Ł SrăČyĎwĘ oê¡xĘ jČ SĘ UĂ mĂ wylËĎ ’Ą
: hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ

Éh’Ą rĘC hŇ EĳĆhČ Myr¡ĂbĎŇ ‘ĞhĲĎ rh¿Č =l’Ć hŇ lËĄ ‘Ğ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 12

ê¿ĎpĘŇ sČ ’ĹnĲĆ wĘ HtĎŔ ’Ł hŇ tĎŇ y’ăĂ rĎwĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ yêĂ t¡ČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć 13

MtĆÄ yrĂmĘ žrSĆ ’ĞJĲČ : ìŇ yxĲĂ ’Ď Nr¿Ł hĞ’ĲČ PŇ ¡Čs’ĹnĲĆ rS¿Ć ’ĞJĲČ hŇ êĎ’ĳĎ =MGČ ìŇ yU¡Ć ‘Č=l’Ć 14

MhĳĆ ynĄy‘ĲĄlĘ MyĂU¡ČbČŇ ynĂ S¿Ą yDĂqĘ hČ lĘ hŇ dĎŔ ‘ĄhĲĎ ÉtbČŇ yrĂmĘ BĂ NYĂę =rBČ dĘŇ mĂ BĘ yjĂÁ
sŘ25 hŇ SĆŔ mŁ rBăĄ dČŇ yĘwČ : NYĲĂ =rBČ dĘŇ mĂ Sd¡ĄŇ qĎ tŇ b¿ČŇ yrĂmĘ =ymĲĄ MhËĄ 15

Sy’¡Ă rWĳĎ BĎ =lkĎŇ lĘ tŇ x¡Ł CrhĲĎ yh¿ĄŁl’Ĺ hoĎŔhyĘ dŇ qăŁ pĘŇ yĂ : rmĲŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhyĘ=l’Ć 16

rS¿Ć ’Ğ wĲČ MhĆŔ ynĄpĘŇ lĂ É’bŇŁ yĎ rSąĆ ’Ğ wĲČ MhĆę ynĄpĘŇ lĂ ’YăĄ yĄ=rSĆ ’Ğ : hŇ dĲĎŇ ‘ĄhĲĎ =l‘Č 17

=Ny’ĲĄ rS¿Ć ’Ğ N’Ň ~ěŁ JČ hoĎŔhyĘ tŇ dăČŇ ‘Ğ ÉhyĆhĘ tĲĂŇ âlą wĘ M’ĳĄ ybĂŇ yĘ rSăĆ ’Ğ wĲČ M’¡Ą yYĂ oyĲ
NCnŔ =NBĂ ‘ČSăĚ ohyĘ=tŇ ’Ć ÉìlĘ =xqČ hŇ SĆę mŁ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ ‘ĲĆrŁ Mh¡Ć lĎ 18

ÉynĄpĘŇ lĂ otę ’Ł êăĎ dĘŇ mČ ‘ĞhĲČ wĘ : wylĲĎ ‘Ď ì¡Ň dĘŇ yĲĎ=tŇ ’Ć ê¿ĎkĘŇ mČ sĲĎ wĘ oBĳ xČ Cră=rSĆ ’Ğ Sy’¡Ă 19

hŇ ê¿ĎtČŇ nĲĎ wĘ : MhĲĆ ynĄy‘ĲĄlĘ ot¡Ň ’Ł hŇ t¿ĎŇ yCĂYĂ wĘ hŇ dĳĎŇ ‘ĄhĲĎ =lJĎ yn¡ĄpĘŇ lĂ wĘ NhĄŔ JŁ hČ rzăĎ‘ĎlĘ ’Ć 20

rząĎ‘ĎlĘ ’Ć ynĄÄpĘŇ lĂ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ tŇ d¡ČŇ ‘Ğ=lJĎ C‘Ŕ mĘ SĘ yĂ N‘ČmăČ lĘ wylĳĎ ‘Ď ì¡Ň dĘŇ ohĲ mĄ 21

C’Á YĘ yĲĄ wyjĂÄ =l‘Č hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ Myr¡ĂC’hĲĎ Tj¿Č SĘ mĂ BĘ olË l’Č S¿Ď wĘ dŇ mŔŁ ‘ĞyĲČ ÉNhĄ JŁ hČ
W‘Č IăČwČ : hŇ dĲĎŇ ‘ĄhĲĎ =lkĎŇ wĘ oê¡’Ă l’¿Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ =lkĎŇ wĘ ’ChË C’bęŁ yĎ wyjăĂ =l‘Č wĘ 22

ÉynĄpĘŇ lĂ ÉChdĄÄ mĂ ‘ĞIĲČwČĲ ‘ČSĚę ohyĘ=tŇ ’Ć xuăČIĂwČ otĳŇ ’Ł ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ hŇ SĆŔ mŁ
rz‘l’
.V"xw rd"nq y"k ’"y Nkw NhĆlĎ ’"s v.7 .ytbr +N v.5 .r"tw ‘"t ,V"x Nk =CnêĘ l"n v.4 .zk

.V"x Nkw NhĆybĂ ’Ğ ’"s v.7
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23 ChCĳĄYČ yĘwČ wyl¡Ď ‘Ď wydËĎŇ yĎ=tŇ ’Ć ëŇ mÌŁ sĘ IĂwČ : hŇ dĲĎŇ ‘ĄhĲĎ =lJĎ yn¡ĄpĘŇ lĂ wĘ NhĄŔ JŁ hČ rzăĎ‘ĎlĘ ’Ć
: hŇ SĲĆ mŁ =dŇ yČBĘ ho¡ĎhyĘ rB¿Ć DĂ rSËĆ ’ĞJĲČ

xk, 2 ê¡ĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć wYČ ť : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ
bŇ yr¿ĂqĘ hČ lĘ Crě mĘ SĘ êĂ yxĂŔ xŁ ynĲĂ xČ yrĄť yèČę ’Ă lĘ ymĂÁ xĘ lČ ynĂÄBĎ rĘqĎ =tŇ ’Ć MhĳĆ lĄ ’Ğ

3 hoĳĎhylĲČ CbŇ yr¡ĂqĘ êČ rS¿Ć ’Ğ hŇ èĆŔ ’Ă hĲĎ hŇ zĆť MhĆŔ lĎ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : odĲŇ ‘ĞomĲ BĘ yl¡Ă
4 WbĆŇ J¿Ć hČ =tŇ ’Ć : dŇ ymĲĂ tĎŇ hŇ l¿Ď ‘Ł MoI¡lČ MyĂn¿ČSĘ MmËĂ ymĂ tĘŇ hŇ nÌĎSĎ =ynĲĄBĘ MyWĂÄ bĎŇ JĘ

: MyĂBĲĎ rĘ‘ČhĲĎ NyB¿Ą hŇ W¡Ć ‘ĞêĲČ ynĂŔ èĄ hČ WbĆŇ JăĆ hČ Ét’Ą wĘ rqĆBĳŁ bČŇ hŇ WăĆ ‘ĞêĲČ dŇ x¡Ď ’Ć
5 tŇ ‘¿ĂybĂŇ rĘ tŇ yt¡ĂŇ JĎ NmĆ S¿Ć BĘ hŇ lËĎ ClBĘ hŇ xĳĎ nĘ mĂ lĘ tŇ lĆ s¡Ł hŇ pËĎŇ y’Ą hĲĎ tŇ yrÌĂyWĂ ‘ĞwĲČ
6 hŇ è¡Ć ’Ă xČ xŔŁ ynĂ xČ yrăĄlĘ ynČŔ ysĂ rhăČ BĘ ÉhyĎWĚ ‘ĞhĲĎ dŇ ymĳĂ êĎ tŇ l¡Č ‘Ł : NyhĲĂ hČ
7 ëŇ sĆ n¿Ć ëŇ iËĄ hČ SdĆŇ uęŁ BČ dŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ WbĆŇ J¡Ć lČ NyhĂŔ hČ tŇ ‘ăĂybĂŇ rĘ ÉoJsĘ nĂ wĘ : hoĲĎhylĲČ
8 tŇ xČÄ nĘ mĂ JĘ MyĂBĳĎrĘ‘ČhĲĎ NyBăĄ hŇ W¡Ć ‘ĞêĲČ ynĂŔ èĄ hČ WbĆŇ JăĆ hČ Ét’Ą wĘ : hoĲĎhylĲČ rk¡ĎŇ SĄ

: hoĲĎhylĲČ xČ x¡Ł ynĂ xČ yr¿Ą hŇ èËĄř ’Ă hŇ WĆŔ ‘ĞêĲČ ÉoJsĘ nĂ kĘŇ C rqĆBąŁ hČ

9 MynĂę rŁ WĘ ‘Ć ynăĄSĘ C MmĳĂ ymĂ êĘ hŇ n¡ĎSĎ =ynĲĄBĘ MyW¿Ă bĎŇ kĘŇ =ynĲĄSĘ tŇ BĎŔ èČ hČ ÉMoybĘŇ C
10 tŇ l¿Č ‘Ł =l‘Č oêĳBČ SČ BĘ tŇ B¡Č SČ tŇ l¿Č ‘Ł : oJĲ sĘ nĂ wĘ NmĆ è¡Ć bČŇ hŇ l¿Ď ClBĘ hŇ xËĎ nĘ mĂ tŇ lĆ sÌŁ

: HJĲĎ sĘ nĂ wĘ dŇ ym¡Ă êĎhČ
11 ÉMyĂnČÄSĘ rqąĎbĎŇ =ynĲĄBĘ MyrĂÄ jĎ hoĳĎhylĲČ hŇ l¡Ď ‘Ł CbŇ yr¿ĂqĘ êČ MkĆŔ ySĄ dĘŇ xĎ ÉySĄ ’Ň rĎbĘŇ C
12 MynĂę rŁ WĘ ‘Ć hŇ SăĎ ŁlSĘ C : MmĲĂ ymĂ êĘ hŇ ‘¡ĎbĘŇ SĂ hŇ nËĎSĎ =ynĲĄBĘ MyWÌĂ bĎŇ JĘ dŇ xĎŔ ’Ć lyĂ’ăČwĘ

tŇ lĆ sąŁ MynĂę rŁ WĘ ‘Ć ynăĄSĘ C dŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ rj¡Ď lČ NmĆ èĆŔ bČŇ hŇ lăĎ ClBĘ ÉhxĎ nĘ mĂ tŇ lĆ sąŁ
13 ÉhxĎ nĘ mĂ tŇ lĆ sąŁ Nř orę vĎ ‘Ă NrăŁ vĎ ‘Ă wĘ : dŇ xĲĎ ’Ć hĲĎ lyĂ’¡ČlĎ NmĆ èĆŔ bČŇ hŇ lăĎ ClBĘ ÉhxĎ nĘ mĂ

: hoĲĎhylĲČ hŇ è¡Ć ’Ă xČ xŔŁ ynĂ xČ yrăĄ ÉhlĎ ‘Ł dŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ WbĆŇ J¡Ć lČ NmĆ èĆŔ bČŇ hŇ lăĎ ClBĘ
14 tŇ ‘¿ĂybĂŇ rĘC lyĂ’Čę lĎ NyhăĂ hČ tŇ SÌĂ ylĂ SĘ C rjĎÁ lČ hŇ yĆÄhĘ yĲĂ žNyhĂ hČ yYăĂ xĞ MhĆę yJĄ sĘ nĂ wĘ
15 ry‘ĂÄ WĘ C : hŇ nĲĎèĎ hČ yS¡Ą dĘŇ xĎ lĘ oSŔ dĘŇ xĎ BĘ ÉSdĆŇ xÄŁ tŇ l¿Č ‘Ł tŇ ’Ň zăŁ NyĂyĳĎ WbĆŇ J¡Ć lČ NyhËĂ hČ

: oJĲ sĘ nĂ wĘ hŇ W¡Ć ‘Ď yĲĄ dŇ ymËĂ êĎhČ tŇ lÌČ ‘Ł =l‘Č hoĳĎhylĲČ tŇ ’Ň F¡Ď xČ lĘ dŇ xËĎ ’Ć MyE¿Ă‘Ă
16 SdĆŇ xĳŁ lČ Moy¡ rWËĎ ‘Ď hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č BĘ NoSę ’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ xăŁ bČŇ C
17 MymĂŔ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ gŇxĳĎ hŇ E¡ĆhČ SdĆŇ x¿Ł lČ MoyË rW¿Ď ‘Ď hŇ èĎÄ mĂ xĞbĲČŇ C : hoĲĎhylĲČ xsČ j¡Ć
18 hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘Ğ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ =lJĎ SdĆŇ qĳŁ =’rĎqĘ mĂ NoS¡ ’Ň rĂhĲĎ MoI¿BČ : lkĲĄŇ ’Ď yĲĄ tŇ o~¡ mČ

’l
.rsx NrŁ vĎ ‘Ă ’"s v.13 .b"dx Nkw lwgsb hèĆ ’Ă ’"s v.8 .xk
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rqËĎbĎŇ =ynĲĄBĘ MyrÌĂjĎ hoĎŔhylĲČ ÉhlĎ ‘Ł hŇ èąĆ ’Ă MêĆÄ bĘŇ rČqĘ hĂ wĘ : CWĲ ‘ĞtĲČŇ âl¿ 19

Cy¿hĘ yĲĂ Mm¡Ă ymĂ êĘ hŇ nĎŔ SĎ ynăĄBĘ ÉMyWĂ bĎŇ kĘŇ hŇ ‘ąĎbĘŇ SĂ wĘ dŇ xĳĎ ’Ć lyĂ’ăČwĘ MyĂn¡ČSĘ
ynÌĄSĘ C rjĎę lČ MynĂÁrŁ WĘ ‘Ć hŇ SĎÄ ŁlSĘ NmĆ èĳĎ bČŇ hŇ lăĎ ClBĘ tŇ lĆ s¡Ł MtĎŔ xĎ nĘ mĂÄ C : MkĲĆŇ lĎ 20

dŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ WbĆŇ J¡Ć lČ hŇ WĆŔ ‘ĞêĲČ ÉNorvĎ ‘Ă NorąvĎ ‘Ă : CWĲ ‘ĞêĲČ lyĂ’¡ČlĎ MynËĂrŁ WĘ ‘Ć 21

ÉdbČŇ QĘ mĂ : MkĲĆŇ ylĄ ‘Ğ rj¡ĄkČŇ lĘ dŇ xĳĎ ’Ć tŇ ’Ň F¡Ď xČ ry‘¿ĂWĘ C : MyWĲĂ bĎŇ JĘ hČ tŇ ‘¡ČbĘŇ SĂ lĘ 22, 23

CWą ‘ĞêĲČ hŇ QĆ ’ĄÁ JĎ : hŇ QĆ ’ĲĄ =tŇ ’Ć CW¡ ‘ĞêĲČ dŇ ymĳĂ êĎhČ tŇ lăČ ‘Ł lĘ rS¡Ć ’Ğ rqĆBŔŁ hČ tŇ lăČ ‘Ł 24

tŇ lÌČ o‘=l‘Č hoĳĎhylĲČ xČ x¡Ł ynĂ =xČ yrĲĄ hŇ è¿Ą ’Ă MxĆ lËĆ MymĂŔ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ ÉMoIlČ
MkĳĆŇ lĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ SdĆŇ q¡Ł =’rĎqĘ mĂ y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ ÉMoIbČŇ C : oJĲ sĘ nĂ wĘ hŇ W¡Ć ‘Ď yĲĄ dŇ ymËĂ êĎhČ 25

sŘ26 MyrĂę CJBĂ hČ MoyăbĘŇ C : CWĲ ‘ĞtĲČŇ âl¿ hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘Ğ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ =lJĎ 26

ÉSdĆŇ qÄŁ =’rĎqĘ mĲĂ MkĳĆŇ ytĄŇ ‘¡Ł bĚŇ SĲĎ BĘ hoĎŔhylĲČ ÉhSĎ dĎŇ xĞ hŇ xąĎ nĘ mĂ MkĆÁ bĘŇ yrĂÄ qĘ hČ BĘ
hŇ lĎÁ o‘ MêĆÄ bĘŇ rČqĘ hĂ wĘ : CWĲ ‘ĞtĲČŇ âl¿ hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘Ğ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ =lJĎ MkĆŔ lĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ 27

hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ dŇ xĳĎ ’Ć lyĂ’ăČř MyĂn¡ČSĘ rqËĎbĎŇ =ynĲĄBĘ MyrÌĂjĎ hoĎŔhylĲČ ÉxČ xÄŁ ynĂ xČ yrąĄlĘ
hŇ SąĎ ŁlSĘ NmĆ èĳĎ bČŇ hŇ lăĎ ClBĘ tŇ lĆ s¡Ł MtĎŔ xĎ nĘ mĂÄ C : hŇ nĲĎSĎ yn¿ĄBĘ MyW¡Ă bĎŇ kĘŇ 28

NorŔ vĎ ‘Ă ÉNorvĎ ‘Ă : dŇ xĲĎ ’Ć hĲĎ lyĂ’¡ČlĎ MynĂŔ rŁ WĘ ‘Ć ÉynĄSĘř dŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ rjăĎ lČ ÉMynĂ rŁ WĘ ‘Ć 29

rj¡ĄkČŇ lĘ dŇ xĳĎ ’Ć MyE¡Ă‘Ă ry‘¿ĂWĘř : MyWĲĂ bĎŇ JĘ hČ tŇ ‘¡ČbĘŇ SĂ lĘ dŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ WbĆŇ J¡Ć lČ 30

Mk¡ĆŇ lĎ =CyĲhĘ yĲĂ Mm¿Ă ymĂ êĘ CWĳ ‘ĞêĲČ ot¡Ň xĎ nĘ mĂ C dŇ ymËĂ êĎhČ tŇ lÌČ ‘Ł dŇ bČÂ QĘ mĂ : MkĲĆŇ ylĄ ‘Ğ 31

: MhĲĆ yJĄ sĘ nĂ wĘ
=lJĎ MkĆŔ lĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ ÉSdĆŇ qÄŁ =’rĎqĘ mĲĂ SdĆŇ xęŁ lČ dŇ xăĎ ’Ć BĘ y‘ĂÁ ybĂŇ èĘ hČ SdĆŇ xÄŁ bČŇ C Tk
MtĆÄ yWĂ ‘ĞwĲČ : MkĲĆŇ lĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ hŇ ‘¡ĎCrêĘ Moy¿ CWĳ ‘ĞtĲČŇ âlă hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘Ğ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ 2

MyWÌĂ bĎŇ JĘ dŇ xĳĎ ’Ć lyĂ’ăČ dŇ x¡Ď ’Ć rqËĎBĎ =NBĆ rjÌČ hoĎŔhylĲČ ÉxČ xÄŁ ynĂ xČ yrąĄlĘ hŇ lĎÁ‘Ł
hŇ SąĎ ŁlSĘ NmĆ èĳĎ bČŇ hŇ lăĎ ClBĘ tŇ lĆ s¡Ł MtĎŔ xĎ nĘ mĂÄ C : MmĲĂ ymĂ êĘ hŇ ‘¡ĎbĘŇ SĂ hŇ nËĎSĎ =ynĲĄBĘ 3

WbĆŇ J¡Ć lČ dŇ xĎŔ ’Ć NorăvĎ ‘Ă wĘ : lyĂ’ĲĎ lĎ Myn¡ĂrŁ WĘ ‘Ć yn¿ĄSĘř rjĎŔ lČ ÉMynĂ rŁ WĘ ‘Ć 4

rj¡ĄkČŇ lĘ tŇ ’Ň FĳĎ xČ dŇ x¡Ď ’Ć MyE¿Ă‘Ă =ry‘ĲĂWĘ C : MyWĲĂ bĎŇ JĘ hČ tŇ ‘¡ČbĘŇ SĂ lĘ dŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ 5

HtĎŔ xĎ nĘ mĂ C ÉdymĂ êĎhČ tŇ ląČ ‘Ł wĘ HtĎę xĎ nĘ mĂ C SdĆŇ xÁŁ hČ tŇ lČÄ‘Ł ždbČŇ QĘ mĂ : MkĲĆŇ ylĄ ‘Ğ 6

: hoĲĎhylĲČ hŇ è¡Ć ’Ă xČ xŔŁ ynĂ xČ yrăĄlĘ MTĳĎ jĎ SĘ mĂ JĘ Mh¡Ć yJĄ sĘ nĂ wĘ
MkĆŔ lĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ ÉSdĆŇ qÄŁ =’rĎqĘ mĲĂ hŇ EĆęhČ y‘ĂÁ ybĂŇ èĘ hČ SdĆŇ xÄŁ lČ žroW‘ĎbĲĆŇ C 7

Mtyn‘w
.s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k h"k ,b"d Nkw ynĄSĘ C ’"s v.28 .s"tw y"t ,V"x ,b"d Nkw lyĂ’Č wĘ ’"s v.27

.r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"x Nkw ynĄSĘ C ’"s v.3 .Tk .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw ry‘ĂWĘ C ’"s v.30
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8 MêĆÄ bĘŇ rČqĘ hĂ wĘ : CWĲ ‘ĞtĲČŇ âl¿ hŇ k¡ĎŇ ’Ň lĎ mĘ =lJĎ MkĳĆŇ ytĄŇ SĲŁ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć Mt¡ĆŇ yeĂ ‘Ă wĘ
MyWąĂ bĎŇ JĘ dŇ xĳĎ ’Ć lyĂ’ăČ dŇ x¡Ď ’Ć rqËĎBĎ =NBĆ rjÌČ xČ xŔŁ ynĂ xČ yrăĄ ÉhoĎhylĲČ hŇ ląĎ ‘Ł

9 hŇ lăĎ ClBĘ tŇ lĆ s¡Ł MtĎŔ xĎ nĘ mĂÄ C : MkĲĆŇ lĎ Cy¿hĘ yĲĂ Mm¡Ă ymĂ êĘ hŇ ‘ĎŔ bĘŇ SĂ ÉhnĎSĎ =ynĲĄBĘ
: dŇ xĲĎ ’Ć hĲĎ lyĂ’¡ČlĎ MynĂŔ rŁ WĘ ‘Ć ÉynĄSĘř rjĎŔ lČ ÉMynĂ rŁ WĘ ‘Ć hŇ SąĎ ŁlSĘ NmĆ èĳĎ bČŇ

10, 11 MyE¿Ă‘Ă =ry‘ĲĂWĘř : MyWĲĂ bĎŇ JĘ hČ tŇ ‘¡ČbĘŇ SĂ lĘ dŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ WbĆŇ J¡Ć lČ NorŔ vĎ ‘Ă ÉNorvĎ ‘Ă
Ht¡ĎŇ xĎ nĘ mĂ C dŇ ymĂŔ êĎhČ tŇ lăČ ‘Ł wĘ ÉMyrĂjĚ JĂ hČ tŇ ’Ň FąČ xČ dŇ bČÂ QĘ mĂ tŇ ’Ň FĳĎ xČ dŇ x¡Ď ’Ć

12 śy‘Ăę ybĂŇ èĘ hČ SdĆŇ xăŁ lČ MoyÁ rWĎÄ ‘Ď žhèĎ mĂ xĞbĲČŇ C : MhĲĆ yJĄ sĘ nĂ wĘ
Mt¿ĆŇ GŁ xČ wĘ CWĳ ‘ĞtĲČŇ âlă hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘Ğ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ =lJĎ MkĆŔ lĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ ÉSdĆŇ qÄŁ =’rĎqĘ mĲĂ

13 ÉxČ xÄŁ ynĂ xČ yrąĄ hŇ èĄÄ ’Ă hŇ lĎÁ‘Ł MêĆÄ bĘŇ rČqĘ hĂ wĘ : MymĲĂ yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ ho¡ĎhylĲČ gŇxËČ
=ynĲĄBĘ MyWÌĂ bĎŇ JĘ MyĂnĳĎSĘ MlăĂ y’Ą rW¡Ď ‘Ď hŇ S¿Ď ŁlSĘ rqËĎbĎŇ =ynĲĄBĘ MyrÌĂjĎ hoĎŔhylĲČ

14 NmĆ èĳĎ bČŇ hŇ lăĎ ClBĘ tŇ lĆ s¡Ł MtĎŔ xĎ nĘ mĂÄ C : CyĲhĘ yĲĂ Mm¿Ă ymĂ êĘ rW¡Ď ‘Ď hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č hŇ nËĎSĎ
ÉMynĂ rŁ WĘ ‘Ć ynąĄSĘř MyrĂŔ jĎ ÉrWĎ ‘Ď hŇ SąĎ ŁlSĘ lĂ dŇ xĎę ’Ć hĲĎ rjăĎ lČ MynĂÁrŁ WĘ ‘Ć hŇ SĎÄ ŁlSĘ

15 dŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ WbĆŇ J¡Ć lČ NorŔ vĎ ‘Ă ÉNoŁrř vĎ ‘Ă wĘ : MlĲĂ y’Ą hĲĎ yn¡ĄSĘ lĂ dŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ lyĂ’ăČlĎ
16 ÉdbČŇ QĘ mĂ tŇ ’Ň FĳĎ xČ dŇ x¡Ď ’Ć MyE¿Ă‘Ă =ry‘ĲĂWĘ C : MyWĲĂ bĎŇ JĘ rW¡Ď ‘Ď hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č lĘ
17 MyrÌĂjĎ ynĂęèĄ hČ MoIăbČŇ C : HJĲĎ sĘ nĂ wĘ Ht¡ĎŇ xĎ nĘ mĂř dŇ ymĂŔ êĎhČ tŇ lăČ ‘Ł

hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č hŇ nËĎSĎ =ynĲĄBĘ MyWÌĂ bĎŇ JĘ MyĂnĳĎSĘ MlăĂ y’Ą rW¡Ď ‘Ď Myn¿ĄSĘ rqËĎbĎŇ =ynĲĄBĘ
18 MyWËĂ bĎŇ JĘ lČ wĘ MlÌĂ y’Ą lĲĎ MyrĂjĎ lČ ţ MhĆÃ yJĄ sĘ nĂ wĘ MtăĎŇ xĎ nĘ mĂ C : MmĲĂ ymĂ êĘ rW¡Ď ‘Ď
19 tŇ lăČ ‘Ł ÉdbČŇ QĘ mĂ tŇ ’Ň FĳĎ xČ dŇ x¡Ď ’Ć MyE¿Ă‘Ă =ry‘ĲĂWĘ C : TjĲĎ SĘ UĂ JČ Mr¡ĎjĎ sĘ mĂ BĘ
20 Myr¿ĂjĎ ySËĂ ylĂ èĘ hČ MoIÌbČŇ C : MhĲĆ yJĄ sĘ nĂ wĘ Ht¡ĎŇ xĎ nĘ mĂ C dŇ ymĂŔ êĎhČ

rW¡Ď ‘Ď hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č hŇ nËĎSĎ =ynĲĄBĘ MyWÌĂ bĎŇ JĘ MyĂnĳĎSĘ MlăĂ y’Ą rW¡Ď ‘Ď=yêĲĄSĘ ‘Č
21 Mr¡ĎjĎ sĘ mĂ BĘ MyWËĂ bĎŇ JĘ lČ wĘ MlÌĂ y’Ą lĲĎ MyrĂjĎ lČ ţ MhĆÃ yJĄ sĘ nĂ wĘ MtăĎŇ xĎ nĘ mĂ C : MmĲĂ ymĂ êĘ
22 Ht¡ĎŇ xĎ nĘ mĂ C dŇ ymĂŔ êĎhČ tŇ lăČ ‘Ł ÉdbČŇ QĘ mĂ dŇ xĳĎ ’Ć tŇ ’Ň F¡Ď xČ ry‘¿ĂWĘ C : TjĲĎ SĘ UĂ JČ
23 MyĂnĳĎSĘ MlăĂ y’Ą hŇ r¡ĎWĎ ‘Ğ Myr¿ĂjĎ y‘ËĂybĂŇ rĘhĲĎ MoIÌbČŇ C : HJĲĎ sĘ nĂ wĘ
24 MhĆÃ yJĄ sĘ nĂ wĘ MtăĎŇ xĎ nĘ mĂř : MmĲĂ ymĂ êĘ rW¡Ď ‘Ď hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č hŇ nËĎSĎ =ynĲĄBĘ MyWÌĂ bĎŇ JĘ
25 MyE¿Ă‘Ă =ry‘ĲĂWĘ C : TjĲĎ SĘ UĂ JČ Mr¡ĎjĎ sĘ mĂ BĘ MyWËĂ bĎŇ JĘ lČ wĘ MlÌĂ y’Ą lĲĎ MyrĂjĎ lČ ţ

dx’
’"s v.12 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw ry‘ĂWĘ C ’"s v.11 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"x Nkw ynĄSĘ C ’"s v.9

.r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw ynĄSĘ C ’"s v.14 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +d Nkw hEĆhČ y‘ybVh
’"s v.24 .r"tw s"t ,V"x Nkw HtĎxĎnĘmĂ C ’"s v.16 .NŁ oŁrŁ vĎŁ ‘ĂŁ wĘŁ l‘ dwqn ’"sb ,’rtb +w l‘ dwqn v.15

.s"tw ‘"t ,’"t ,V"x ,’"d Nkw MtĎxĎnĘmĂ C
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: HJĲĎ sĘ nĂ wĘ Ht¡ĎŇ xĎ nĘ mĂř dŇ ymĂŔ êĎhČ tŇ lăČ ‘Ł ÉdbČŇ QĘ mĂ tŇ ’Ň FĳĎ xČ dŇ x¡Ď ’Ć
MyWÌĂ bĎŇ JĘ MyĂnĳĎSĘ MlăĂ y’Ą hŇ ‘¡ĎSĘ êĂ Myr¿ĂjĎ ySËĂ ymĂ xĞhĲČ MoIÌbČŇ C 26

MyrĂjĎ lČ ţ MhĆÃ yJĄ sĘ nĂ wĘ MtăĎŇ xĎ nĘ mĂ C : MmĲĂ ymĂ êĘ rW¡Ď ‘Ď hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č hŇ nËĎSĎ =ynĲĄBĘ 27

dŇ xĳĎ ’Ć tŇ ’Ň F¡Ď xČ ry‘¿ĂWĘ C : TjĲĎ SĘ UĂ JČ Mr¡ĎjĎ sĘ mĂ BĘ MyWËĂ bĎŇ JĘ lČ wĘ MlÌĂ y’Ą lĲĎ 28

MoIÌbČŇ C : HJĲĎ sĘ nĂ wĘ Ht¡ĎŇ xĎ nĘ mĂ C dŇ ymĂŔ êĎhČ tŇ lăČ ‘Ł ÉdbČŇ QĘ mĂ 29

hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č hŇ nËĎSĎ =ynĲĄBĘ MyWÌĂ bĎŇ JĘ MyĂnĳĎSĘ MlăĂ y’Ą hŇ n¡ĎmŁ SĘ Myr¿ĂjĎ yèËĂ èĂ hČ
MyWËĂ bĎŇ JĘ lČ wĘ MlÌĂ y’Ą lĲĎ MyrĂjĎ lČ ţ MhĆÃ yJĄ sĘ nĂ wĘ MtăĎŇ xĎ nĘ mĂ C : MmĲĂ ymĂ êĘ rW¡Ď ‘Ď 30

dŇ ymĂŔ êĎhČ tŇ lăČ ‘Ł ÉdbČŇ QĘ mĂ dŇ xĳĎ ’Ć tŇ ’Ň F¡Ď xČ ry‘¿ĂWĘ C : TjĲĎ SĘ UĂ JČ Mr¡ĎjĎ sĘ mĂ BĘ 31

hŇ ‘¡ĎbĘŇ SĂ Myr¿ĂjĎ y‘ËĂybĂŇ èĘ hČ MoIÌbČŇ C : hĎ ykĲĆŇ sĎ nĘ Cř Ht¡ĎŇ xĎ nĘ mĂř 32

MtăĎŇ xĎ nĘ mĂ C : MmĲĂ ymĂ êĘ rW¡Ď ‘Ď hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č hŇ nËĎSĎ =ynĲĄBĘ MyWÌĂ bĎŇ JĘ MyĂnĳĎSĘ MlăĂ y’Ą 33

ry‘¿ĂWĘ C : Mř TĲĎ jĎ SĘ mĂ JĘ Mr¡ĎjĎ sĘ mĂ BĘ MyWËĂ bĎŇ JĘ lČ wĘ MlÌĂ y’Ą lĲĎ MyrĂjĎ lČ ţ MhĆÃ JĄ sĘ nĂ wĘ 34

: HJĲĎ sĘ nĂ wĘ Ht¡ĎŇ xĎ nĘ mĂř dŇ ymĂŔ êĎhČ tŇ lăČ ‘Ł ÉdbČŇ QĘ mĂ dŇ xĳĎ ’Ć tŇ ’Ň F¡Ď xČ
âl¿ hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘Ğ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ =lJĎ MkĳĆŇ lĎ hŇ yăĆhĘ êĲĂ tŇ rĆY¡Ć‘Ğ ynĂŔ ymĂ èĘ hČ ÉMoIBČř 35

lyĂ’ăČ dŇ x¡Ď ’Ć rj¿Č hoĎŔhylĲČ ÉxČ xÄŁ ynĂ xČ yrąĄ hŇ èĄÄ ’Ă hŇ lĎÁ‘Ł MêĆÄ bĘŇ rČqĘ hĂ wĘ : CWĲ ‘ĞtĲČŇ 36

rjĎÄ lČ MhĆę yJĄ sĘ nĂ wĘ MtăĎŇ xĎ nĘ mĂř : MmĲĂ ymĂ êĘ hŇ ‘¡ĎbĘŇ SĂ hŇ nËĎSĎ =ynĲĄBĘ MyWÌĂ bĎŇ JĘ dŇ xĳĎ ’Ć 37

ÉdbČŇ QĘ mĂ dŇ xĳĎ ’Ć tŇ ’Ň F¡Ď xČ ry‘¿ĂWĘ C : TjĲĎ SĘ UĂ JČ Mr¡ĎjĎ sĘ mĂ BĘ MyWËĂ bĎŇ JĘ lČ wĘ lyĂ’ÌČlĎ 38

MkĳĆŇ ydĄŇ ‘ĞomĲ BĘ ho¡ĎhylĲČ CW¿ ‘ĞêĲČ hŇ QĆ ’ËĄ : HJĲĎ sĘ nĂ wĘ Ht¡ĎŇ xĎ nĘ mĂ C dŇ ymĂŔ êĎhČ tŇ lăČ ‘Ł 39

Mk¡ĆŇ yJĄ sĘ nĂ lĘ C MkĆŔ ytĄŇ xăŁ nĘ mĂ lĘ C ÉMkĆŇ ytĄŇ ŁlĲ ‘Ł lĘ MkĆę ytĄŇ bĲŇŁ dĘŇ nĂ wĘ MkĆÁ yrĄdĘŇ eĂ mĂ dŇ bČÄ lĘ
hŇ C¿ĎYĂ =rSĆ ’Ğ lkËŇŁ JĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć hŇ S¡Ć mŁ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : MkĲĆŇ ymĄ lĘ SČ lĘ C l

: hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ
hŇ zăĆ rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ tŇ oFŔ UČ hČ ySăĄ ’Ň rĎ=l’Ć ÉhSĆ mŁ rBąĄdČŇ yĘwČ+p9, sŘ27 2

‘bČŇ èąĎ hĂ =o’Ĳ hoĎęhylĲČ rdĆŇ nĆÁ rDÄŁ yĂ=yJĲĂ žSy’Ă : hoĲĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rS¡Ć ’Ğ rbĎŔ DĎhČ 3

’Y¿Ą IŁ hČ =lkĎŇ JĘ orĳbĎŇ DĘ lx¡Ą yČ âl¿ oSŔ pĘŇ nČ=l‘Č ÉriĎ ’Ă rsąŁ ’Ę lĆ Éh‘ĎbĚŇ SĘ
wypm
’"s v.31 .r"tw s"t ,’"t ,V"x Nkw HtĎxĎnĘmĂ C ’"s v.31 .r"tw s"t ,’"t ,V"x Nkw MtĎxĎnĘmĂ C ’"s v.25

qwsp ly‘l Nyy‘ : y"Vrw r"t ,V"x ,rd"nq y"k w"T Nkw TjĎ SĘ UĂ JČ ’"s v.33 .s"tw y"t Nkw HJĎ sĘ nĂ wĘ
y"k ’"y Nkw MoIbČ C ’"s v.35 .r"tw s"t ,’"t ,V"x Nkw HtĎxĎnĘmĂ C ’"s v.34 .z"lw +l qwspw x"y
MV v.1 .l .r"tw s"t ,V"x ,rd"nq y"k g"y Nkw MtĎxĎnĘmĂ C ’"s v.37 .s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq
dqpy ,[26:52] hl’l ,[25:10] sxnyp +d Myrdsw .x"sq Myqwspw .whlpyl’w [25:10—30:1] hVrph
Mypl’ t‘bV twytw’w .h‘bVw MynmVw tw’m hnmVw Pl’ Mylmw .[28:26] Myrwkbh Mwybw ,[27:15] y"y

.+g qwsp +b d‘ +’ qwsp +’ hymryb hymry yrbd hrTph v.2 .hVlVw MyVmxw tw’m hnmVw
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4 tŇ yb¿ĄŇ BĘ riËĎ’Ă hŇ r¿ĎsĘ ’ĲĎ wĘ hoĳĎhylĲČ rdĆŇ n¡Ć rD¿Ł tĂŇ =yJĲĂ hŇ èĎě ’Ă wĘ : hŇ WĲĆ ‘ĞyĲČ wyj¡Ă mĂ
5 hŇ răĎsĘ ’ĲĎ rSăĆ ’Ğ ÉHrĎsĎ ’ĹwĲĆ HrĎę dĘŇ nĂ =tŇ ’Ć hĎ ybĂÁ ’Ď ‘mČÄ SĎ wĘ : hĎ yrĲĆ‘ĚnĘ BĂ hĎ yb¡ĂŇ ’Ď

riËĎ’Ă =lkĎŇ wĘ hĎ yrĆŔ dĎŇ nĘ =lJĎ ÉCmqĎÄ wĘ hĎ ybĳĂŇ ’Ď Hl¡Ď Syr¿ĂxĹhĲĆ wĘ HSĎŔ pĘŇ nČ=l‘Č
6 MoyăBĘ ÈHtĎŇ ’Ł hĎ ybăĂŇ ’Ď ’ynĂÄhĄ =M’Ă wĘ : MCqĲ yĎ HS¡Ď pĘŇ nČ=l‘Č hŇ r¿ĎsĘ ’ĲĎ =rSĆ ’Ğ

MCqĳ yĎ âlă HS¡Ď pĘŇ nČ=l‘Č hŇ r¿ĎsĘ ’ĲĎ =rSĆ ’Ğ hĎ yrËĆsĎ ’ĹwĲĆ hĎ yrĆę dĎŇ nĘ =lJĎ ůo‘mĘ SĎ
7 Sy’ĂŔ lĘ ÉhyĆhĘ tĲĂŇ oyąhĎ =M’Ă wĘ : HtĲĎŇ ’Ł hĎ yb¡ĂŇ ’Ď ’yn¿ĂhĄ =yJĲĂ HlĎŔ =xlČ sĘ yĲĂ ÉhoĎhywĲČ

: HSĲĎ pĘŇ nČ=l‘Č hŇ r¡ĎsĘ ’ĲĎ rS¿Ć ’Ğ hĎ ytĆŔ pĎŇ WĘ ’TăĎ bĘŇ mĂ o’ť hĎ ylĳĆ‘Ď hĎ yr¡ĆdĎŇ nĘ C
8 hĎ rËĆsĎ ’ĹwĲĆ hĎ yrĆę dĎŇ nĘř CmqăĎwĘ HlĳĎ SyrăĂxĹhĲĆ wĘ o‘¡mĘ SĎ Moy¿BĘ HSËĎ y’Ă ‘m¿Č SĎ wĘ
9 ’ynăĂyĎ ÈHSĎ y’Ă ‘ČmăŁ SĘ MoyÄBĘ M’Ă wĘţ : CmqĲĚyĎ HS¡Ď pĘŇ nČ=l‘Č hŇ r¿ĎsĘ ’ĲĎ =rSĆ ’Ğ

rS¿Ć ’Ğ hĎ ytĆŔ pĎŇ WĘ ’TăĎ bĘŇ mĂ Ét’Ą wĘ hĎ ylĆŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ÉHrĎdĘŇ nĂ =tŇ ’Ć rpĄę hĄ wĘ ůHtĎŇ o’
10 lJËŁ hŇ SĳĎ CrgĘŇ C hŇ n¡ĎmĎ lĘ ’Č rdĆŇ n¿ĄwĘ : HlĲĎ =xlČ sĘ yĲĂ ho¡ĎhywĲČ HSĳĎ pĘŇ nČ=l‘Č hŇ r¡ĎsĘ ’ĲĎ
11 =o’ hŇ rĎdĳĎŇ nĎ HS¡Ď y’Ă tŇ yB¿Ą =M’Ă wĘ : hĎ ylĲĆ ‘Ď MCq¿ yĎ HS¡Ď pĘŇ nČ=l‘Č hŇ r¿ĎsĘ ’ĲĎ =rSĆ ’Ğ
12 âl¿ HlĎŔ SrăĂxĹhĲĆ wĘ ÉHSĎ y’Ă ‘mąČ SĎ wĘ : hŇ ‘ĲĎbĚŇ SĘ BĂ HS¡Ď pĘŇ nČ=l‘Č riËĎ’Ă hŇ r¿ĎsĘ ’ĲĎ

HS¡Ď pĘŇ nČ=l‘Č hŇ r¿ĎsĘ ’ĲĎ =rSĆ ’Ğ riËĎ’Ă =lkĎŇ wĘ hĎ yrĆŔ dĎŇ nĘ =lJĎ ÉCmqĎÄ wĘ HtĳĎŇ ’Ł ’yn¡ĂhĄ
13 ’YĎÄ om=lJĎ ůo‘mĘ SĎ MoyăBĘ ÈHSĎ y’Ă ű Mt¿ĎŇ ’Ł rpĄÄ yĎ žrpĄŇ hĎ =M’Ă wĘ : MCqĲ yĎ

ho¡ĎhywĲČ MrĎŔ pĄŇ hĞ HSăĎ y’Ă MCqĳ yĎ âlă HS¡Ď pĘŇ nČ ri¿Čř ’Ă lĘ C hĎ yrËĆdĎŇ nĘ lĂ hĎ ytÌĆŇ pĎŇ WĘ
14 HS¿Ď y’Ă SpĆŇ nĳĎ tŇ eŁ ‘Čř lĘ ri¡Ď ’Ă tŇ ‘¿ČbĚŇ SĘ =lkĎŇ wĘ rdĆŇ nËĄ=lJĎ : HlĲĎ =xlČ sĘ yĲĂ
15 MoIămĂ ÈHSĎ y’Ă Hl¿Ď SyrĂÄ xĞ yĲČ žSrĄxĞhĲČ =M’Ă wĘ : CerĲĆpĄŇ yĘ HS¿Ď y’Ă wĘ Cem¡Ć yqĂ yĘ

hĎ ylĳĆ‘Ď rSăĆ ’Ğ hĎ yr¡ĆsĎ ’Ĺ=lJĎ =tŇ ’Ć o’¿ hĎ yrĆŔ dĎŇ nĘ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉMyqĂ hĄ wĘ ůMoy=l’Ć
16 Mt¡ĎŇ ’Ł rpËĄŇ yĎ rp¿ĄŇ hĎ =M’Ă wĘ : o‘Ĳ mĘ SĎ Moy¿BĘ Hl¡Ď Sr¿ĂxĹhĲĆ =yJĂ MtĎŔ ’Ł MyqăĂhĄ
17 ÉhoĎhyĘ hŇ CąĎYĂ rSĆÄ ’Ğ MyuĂę xĚhĲČ hŇ QĆ ’ăĄ : HnĲĎ wŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć ’W¡Ď nĎ wĘ o‘ĳmĘ SĎ yrăĄxĞ’ĲČ

: hĎ ybĲĂŇ ’Ď tŇ yB¿Ą hĎ yr¡Ć‘ĚnĘ BĂ oêŔ bĂŇ lĘ bŇ ’ăĎ =NyBĲĄ oêĳSĘ ’Ă lĘ Sy’¡Ă NyB¿Ą hŇ SĆŔ mŁ =tŇ ’Ć

’l, 2 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉtmČ qĘ nĂ MqęŁ nĘ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ sŘ28

3 M‘ăĎhĎ =l’Ć ÉhSĆ mŁ rBąĄdČŇ yĘwČ : ìŇ yUĲĆ ‘Č=l’Ć PŇ ¿Ąs’Ď êĲĄ rx¡Č ’Čř MynĳĂyĎdĘŇ UĂ hČ tŇ ’¡Ą mĄ
tŇ t¿ĄŇ lĎ NyĎŔdĘŇ mĂ =l‘Č ÉCyhĘ yĲĂwĘ ’bĳĎŇ ~Ď lČ MyS¡Ă nĎ’Ğ MkËĆŇ êĘ ’Ă mĲĄ CYÌlĘ xĲĎ hĄ rmŔŁ ’Ň lĄ
hwhy=tmqn
Nk v.13 .w"T b"y qwsp Nmqlw +w +h qwsp ly‘l Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw hyrdn=lJĎ ’"s v.8
.b"d Nkw ’lm toe‘ČlĘ ymlVwry ,yllhb Nk v.14 .’"ydw g"d ,’"d Nkw Zmq riĎ’Ă lĘ C y’xndml ,y’br‘ml
s"t ,‘"t ,y"t ,V"x Nkw yrqw bytk rxČ’Č wĘ y"k Myrps bwrb ,rxČ’Č wĘ twyhl KyrY : Myrpws rwT‘ v.2 .’l

.r"tw
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tŇ oFă mČ É lkŇŁ lĘ hŇ FĳĆ UČ lČ PŇ lĆ ’¡Ć hŇ FĆŔ UČ lČ PŇ lĆ ’Ć ť : NyĲĎdĘŇ mĂ BĘ ho¡ĎhyĘ=tŇ mČ qĘ nĂ 4

hŇ FĳĆ UČ lČ PŇ lĆ ’¡Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ypăĄŇ lĘ ’Č mĲĄ ÉCrsĘ UĲĎ IĂwČ : ’bĲĎŇ ~Ď lČ Cx¡ lĘ SĘ êĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ 5

hŇ F¡Ć UČ lČ PŇ lĆ ’¿Ć hŇ SËĆ mŁ Mt¿ĎŇ ’Ł xlČÄSĘ IĂwČ : ’bĲĎŇ YĎ yY¿ĄClxĞ PŇ lĆ ’¡Ć rW¿Ď ‘Ď=MynĲĄSĘ 6

SdĆŇ uËŁ hČ yl¿Ą kĘŇ C ’bĎŔ ~Ď lČ ÉNhĄ JŁ hČ rząĎ‘ĎlĘ ’Ć =NBĆ sxĎÁ nĘ yjĂÄ =tŇ ’Ć wĘ MtĎŇ ’Ł ţ ’bĳĎŇ ~Ď lČ
ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ NyĎŔdĘŇ mĂ =l‘Č ÉC’BĘ YĘ IĂwČĲ : odĲŇ yĎBĘ hŇ ‘¡ĎCrêĘ hČ tŇ or¿YĘ YĲŁ xĞ wĲČ 7

MhĆę ylĄ lĘ xČ =l‘Č CgăŇrĘhĲĎ NyĎÁdĘŇ mĂ ykĄÄ lĘ mČ =tŇ ’Ć wĘ : rkĲĎŇ zĎ=lJĎ Cg¡ŇrĘhČ IĲČwČ hŇ SĳĆ mŁ =tŇ ’Ć 8

ykăĄŇ lĘ mČ tŇ SĆ m¡Ą xĞ ‘bČŇ rĆŔ =tŇ ’Ć wĘ ÉrCx=tŇ ’Ć wĘ rCYą =tŇ ’Ć wĘ ÉMqĆrĆÄ =tŇ ’Ć wĘ ywąĂ’Ĺ=tŇ ’Ć
l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CBÌ SĘ IĂwČ : bŇ rĆxĲĎ BĆ Cg¡ŇrĘhĲĎ ro‘Ŕ BĘ =NBĆ M‘ăĎlĘ BĂ Ét’Ą wĘ NyĳĎdĘŇ mĂ 9

MhËĆ nĄřqĘ mĂ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ MêÌĎmĘ hĆ BĘ =lJĎ tŇ ’ĄÄ wĘ MjĳĎ TČ =tŇ ’Ć wĘ Ny¡ĎdĘŇ mĂ yS¿Ą nĘ =tŇ ’Ć
=lJĎ tŇ ’¡Ą wĘ MtĎŔ bŇŁ SĘ omă BĘ ÉMhĆ yrĄ‘ĲĎ=lJĎ tŇ ’ąĄ wĘ : CzzĲĎBĎ Ml¡Ď yxĄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ 10

xČ oqĳlĘ UČ hČ =lJĎ tŇ ’¡Ą wĘ llĎŔ èĎ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉCxqĘ IĂwČ : S’ĲĄ BĎ Cp¡Ň rĘWĲĎ MtĳĎŇ rŁ yTĲĂ 11

tŇ dăČŇ ‘ĞÍl’Ć wĘ NhĄÁ JŁ hČ rzĎÄ‘ĎlĘ ’Ć =l’Ć wĘ žhSĆ mŁ =l’Ć C’bĂÃ IĎwČ : hŇ mĲĎ hĄ BĘ bČŇ C Md¡ĎŇ ’Ď BĲĎ 12

hŇ nĳĆxĞUĲČ hČ Ĳ=l’Ć ll¡Ď èĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ xČ oqËlĘ UČ hČ =tŇ ’Ć wĘ ybÌĂŇ èĘ hČ =tŇ ’Ć l’Ąę rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ
C’Á YĘ IĄÄwČ : oxĲ rĄyĘ ND¿ĄrĘyČ=l‘Č rS¡Ć ’Ğ bŇ ’ĎŔ om tŇ băŇŁ rĘ‘ĲČ=l’Ć 13

ZCx¡ mĂ =l’Ć MtĳĎŇ ’Ň rĎqĘ lĂ hŇ d¡ĎŇ ‘ĄhĲĎ y’¿ĄyWĂ nĘ =lkĎŇ wĘ NhËĄ JŁ hČ rzÌĎ‘ĎlĘ ’Ć wĘ hŇ SĆÄ mŁ
yrăĄWĎ wĘ ÉMypĂŇ lĎ ’ĞhĲĎ yrąĄWĎ lyĂxĳĎhĆ ydăĄŇ CqjĘ l‘¡Č hŇ SĆŔ mŁ PŇ YăŁ qĘ IĂwČ : hŇ nĲĆxĞUĲČ lČ Ĳ 14

Mt¡ĆŇ yIĂxĂ hĲČ hŇ SĳĆ mŁ Mh¡Ć ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ hČ ’b¿ĎŇ ~Ę mĂ My’¡Ă BĎ hČ tŇ o’Ŕ UĄ hČ 15

=rsĎ mĘ lĂ M‘ĎŔ lĘ BĂ rbăČŇ dĘŇ BĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄbĘŇ lĂ CyÄhĎ hŇ eĎhĄÁ NřhăĄ : hŇ bĲĎŇ qĄ nĘ =lJĎ 16

hŇ êĎě ‘Č wĘ : hoĲĎhyĘ tŇ d¿ČŇ ‘ĞBĲČ hŇ p¡ĎŇ GĄUČ hČ yh¿Ă êĘ wČ ro‘ĳjĘ =rbČŇ DĘ=l‘Č ho¡ĎhyBĲČ l‘Čm¿Č 17

: CgŇrĲŁ hĞ rk¡ĎŇ zĎ bŇ J¿Č SĘ mĂ lĘ Sy’ËĂ tŇ ‘Čd¿ČŇ yŁ hŇ èĎę ’Ă =lkĎŇ wĘ PŇ FĳĎ BČ rk¡ĎŇ zĎ=lkĎŇ Cg¿ŇrĘhĂ
MêĆę ’Č wĘ : MkĲĆŇ lĎ Cy¡xĞhĲČ rkĳĎŇ zĎ bŇ JăČ SĘ mĂ C‘¡dĘŇ yĲĎ=âl rS¿Ć ’Ğ MySĂŔ eĎBČ PŇ FăČ hČ É lkŇŁ wĘ 18, 19

llĎęxĎ BĲĆ ‘ČgăĄŇ nŁ ű lkăŇŁ wĘ SpĆŇ nĆÁ gŇrĄÄ hŁ ž lJŁ MymĳĂ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ hŇ n¡ĆxĞUĲČ lČ Ĳ ZCx¿ mĂ CnËxĞ
=lkĎŇ wĘ : MkĲĆŇ ybĂŇ SĘ C Mê¡Ć’Č y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ MoIăbČŇ C ÉySĂ ylĂ èĘ hČ MoIąBČ C’ÂFĘ xČ tĘŇ êĲĂ 20

: C’FĲĎ xČ tĘŇ êĂ Z‘ĳĄ=ylĂ JĘ =lkĎŇ wĘ MyE¡Ă‘Ă hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ =lkĎŇ wĘ ro‘Ë=ylĂ JĘ =lkĎŇ wĘ dŇ gĆŇBÌĆ
My’¡Ă BĎ hČ ’bĎŔ ~Ď hČ ySăĄ nĘ ’Č =l’Ć ÉNhĄ JŁ hČ rząĎ‘ĎlĘ ’Ć rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 21

ëŇ ’¿Č : hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ =rSĆ ’Ğ hŇ rĎŔ oêhČ tŇ uăČxĚ tŇ ’Ň zŁ ť hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ lČ 22

bhzh=t’
s"t ,‘"t ,y"t ,V"x Nkw =lJĎ =l’w ’"s v.12 .y"tw ‘"t ,V"x ,b"yd ,w"dx ,b"d Nkw ’lm MhĆynĄqĘmĂ ’"s v.9

.b"d Nkw hymrgl ű NhăĄ ’"s v.16 .r"tw
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lyd¡ĂŇ BĘ hČ =tŇ ’ĲĆř lzĆŔrĘBČ hČ =tŇ ’Ćř ÉtSĆ xÄŁ eĘ hČ =tŇ ’ĲĆř PŇ sĆ JĳĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ bŇ h¡Ď EĎhČ =tŇ ’Ć
23 rhĄŔ TĎ wĘ ÉS’Ą bĎŇ CrybąĂŇ ‘ĞêĲČ S’Ąę bĎŇ ’băŇŁ yĎ=rSĆ ’Ğ rbĎÂ DĎ=lJĎ : tŇ rĆpĲĎŇ ‘Ł hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ

: MyĂUĲĎ bČŇ Cryb¿ĂŇ ‘ĞêĲČ S’¡Ą BĎ ’bËŇŁ yĎ=âlĲ rSÌĆ ’Ğ lkÄŁ wĘ ’FĳĎ xČ tĘŇ yĂ hŇ D¡ĎnĂ ym¿Ą BĘ ëŇ ’Čě
24 =l’Ć C’b¿ŇŁ êĎ rx¡Č ’Č wĘ MêĳĆrĘhČ TĘ C y‘¡ĂybĂŇ èĘ hČ MoI¿BČ MkËĆŇ ydĄŇ gĘŇBĂ MêÌĆsĘ BČ kĂŇ wĘ

25, 26 ’WĎę : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : hŇ nĲĆxĞUĲČ hČ Ĳ sŘ29

NhĄŔ JŁ hČ rzăĎ‘ĎlĘ ’Ć wĘ ÉhêĎ’Č hŇ mĳĎ hĄ BĘ bČŇ C Md¡ĎŇ ’Ď BĲĎ ybĂŔ èĘ hČ ÉxČ oÄqÄ lĘ mČ S’Ň rąŁ tŇ ’ăĄř
27 hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ hČ yWăĄ pĘŇ êĲŁ NyBĄ ť xČ oqŔ lĘ UČ hČ =tŇ ’Ć ÉtĎ yYĂÄ xĎ wĘ : hŇ dĲĎŇ ‘ĄhĲĎ tŇ ob¿Ň ’Ğ yS¡Ą ’Ň rĎwĘ
28 tŇ ’ĄÂmĄ hoĎęhylĲČ skĆŇ mĆÁ ÉtĎmŁ rĲĄhĞ wĲČ : hŇ dĲĎŇ ‘ĄhĲĎ =lJĎ Nyb¡ĄŇ C ’bĳĎŇ ~Ď lČ My’¡Ă YĘ IĲŁ hČ

tŇ o’ĳ UĄ hČ Sm¡Ą xĞmĲĄ SpĆŇ nĆŔ dŇ xăĎ ’Ć ’bĎŔ ~Ď lČ My’ăĂ YĘ IĲŁ hČ ÉhmĎ xĎ lĘ UĂ hČ ySąĄ nĘ ’Č
29 Mt¡ĎŇ yYĂ xĞUĲČ mĲĂ : N’Ň ~ĲŁ hČ =NmĂ C Myr¡ĂmŁ xĞhĲČ =NmĂ C rqĎŔ BĎ hČ =NmĂ C ÉMdĎŇ ’Ď hĲĎ =NmĂ
30 =ynĲĄBĘ tŇ YĂÄ xĞUĲČ mĂ C : hoĲĎhyĘ tŇ m¿Č CrêĘ Nh¡Ą JŁ hČ rz¿Ď‘ĎlĘ ’Ć lĘ hŇ êËĎtČŇ nĲĎ wĘ CxuĳĎêĂ

rqËĎBĎ hČ =NmĂř MdÌĎŇ ’Ď hĲĎ =NmĂ MyèĂę mĂ xĞhĲČ =NmĂ zxăĚ’Ď ű dŇ xăĎ ’Ć ű xuăČêĂ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ
MIĂŔwĂlĘ lĲČ ÉMtĎŇ ’Ł hŇ êąĎtČŇ nĲĎ wĘ hŇ mĳĎ hĄ BĘ hČ =lJĎ mĂř N’Ň ~¡Ł hČ =NmĂ C Myr¿ĂmŁ xĞhĲČ =NmĂř

31 rSËĆ ’ĞJĲČ NhĳĄ JŁ hČ rz¡Ď‘ĎlĘ ’Ć wĘ hŇ SĆŔ mŁ W‘Č IăČwČ : hoĲĎhyĘ NJ¿Č SĘ mĂ tŇ rĆm¡ĆSĘ mĂ yrĄě mĘ SĲŁ
32 M‘ăČ Cz¡zĘBĲĎ rS¿Ć ’Ğ zBĎŔ hČ rtĆŇ yăĆ xČ oqŔ lĘ UČ hČ ÉyhĂ yĘwČĲ : hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ

: MypĲĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ m¿Ą xĞ wĲČ PŇ lĆ ’¡Ć My‘¿ĂbĘŇ SĂ wĘ PŇ lĆ ’ËĆ tŇ o’¿ mĄ =SSĲĄ N’Ň YęŁ ’bĳĎŇ ~Ď hČ
33, 34 : PŇ lĆ ’ĲĎ Myè¡Ă SĂ wĘ dŇ x¿Ď ’Ć MyrĂě mŁ xĞ wĲČ : PŇ lĆ ’ĲĎ My‘¡ĂbĘŇ SĂ wĘ MyĂn¿ČSĘ rqĎě bĎŇ C

35 SpĆŇ nĆě=lJĎ rkĳĎŇ zĎ bŇ JăČ SĘ mĂ C‘¡dĘŇ yĲĎ=âl rS¿Ć ’Ğ MySĂŔ eĎhČÄ =NmĂ MdĎŔ ’Ď SpĆŇ năĆwĘ
36 ’bĳĎŇ ~Ď BČ My’¡Ă YĘ IĲŁ hČ qlĆ xĄě hŇ YĎŔ xĹUĲĆ hČ Ĳ ÉyhĂ êĘ wČ : PŇ lĆ ’ĲĎ MyS¡Ă ŁlSĘ C MyĂn¿ČSĘ

Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ wĘ PŇ lĆ ’ĆŔ MySăĂ ŁlSĘ C ÉPlĆ ’ĆÄ tŇ o’¿ mĄ =SŁlĲ SĘ N’Ň ~ęŁ hČ rjăČ sĘ mĂ
37 Sm¿Ą xĎ tŇ o’¡ mĄ SS¿Ą N’Ň ~ĳŁ hČ =NmĂ ho¡ĎhylĲČ skĆŇ U¿Ć hČ yhËĂ yĘwČ : tŇ o’Ĳ mĄ Sm¿Ą xĞ wĲČ
38 MyĂn¿ČSĘ ho¡ĎhylĲČ Ms¿Ď kĘŇ mĂ C PŇ lĆ ’ĳĎ MyS¡Ă ŁlSĘ C hŇ è¿Ď SĂ rqĎŔ BĎ hČÄ wĘ : My‘ĲĂbĘŇ SĂ wĘ
39 ho¡ĎhylĲČ Ms¿Ď kĘŇ mĂ C tŇ o’ĳ mĄ SmăĄ xĞ wĲČ PŇ lĆ ’¡Ć MyS¿Ă ŁlSĘ MyrĂě mŁ xĞ wĲČ : My‘ĲĂbĘŇ SĂ wĘ
40 MyĂn¿ČSĘ hoĎŔhylĲČ ÉMsĎ kĘŇ mĂ C PŇ lĆ ’ĳĎ rW¡Ď ‘Ď hŇ è¿Ď SĂ MdĎŔ ’Ď SpĆŇ năĆwĘ : MyèĲĂ SĂ wĘ dŇ x¿Ď ’Ć
41 rz¡Ď‘ĎlĘ ’Ć lĘ hoĎŔhyĘ tŇ măČ CrêĘ ÉskĆŇ mĆÄ =tŇ ’Ć hŇ SĆę mŁ NêăĄ IĂwČ : SpĆŇ nĲĎ MyS¡Ă ŁlSĘ C
42 l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ tŇ yY¡Ă xĞUĲČ mĲĂ C : hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ NhĳĄ JŁ hČ

rV’
=NmĂ C ’"s v.30 .’"d Nkw hnygn ’lbw Pqm =t’Ć ’"s ,yllhb Nk v.26 .‘"tw V"x Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.22

.s"tw ‘"t ,y"t ,y"k V"x Nkw =lJĎ mĂ C ’"s v.30 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw
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hŇ d¡ĎŇ ‘ĄhĲĎ tŇ Y¿Č xĹmĲĆ yhËĂ êĘ wČ : My’ĲĂ bĘŇ ~ĲŁ hČ MyS¡Ă nĎ’ĞhĲĎ =NmĂ hŇ SĆŔ mŁ hŇ YăĎ xĎ ÉrSĆ ’Ğ 43

Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂř PŇ lĆ ’ĆŔ MySăĂ ŁlSĘ C ÉPlĆ ’ĆÄ tŇ o’¿ mĄ =SŁlĲ SĘ N’Ň ~ĳŁ hČ =NmĂ
MyS¿Ă ŁlSĘ MyrĂě mŁ xĞ wĲČ : PŇ lĆ ’ĲĎ MyS¡Ă ŁlSĘ C hŇ è¿Ď SĂ rqĎě bĎŇ C : tŇ o’Ĳ mĄ Sm¿Ą xĞ wĲČ 44, 45

hŇ SĆÁ mŁ xuČÄ IĂwČ : PŇ lĆ ’ĲĎ rW¡Ď ‘Ď hŇ è¿Ď SĂ MdĎŔ ’Ď SpĆŇ năĆwĘ : tŇ o’Ĳ mĄ Sm¿Ą xĞ wĲČ PŇ lĆ ’¡Ć 46, 47

Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ =NmĂ MyèĂŔ mĂ xĞhĲČ =NmĂ dŇ xăĎ ’Ć ÉzxĚ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć l’Ąę rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ YăĂ xĞUĲČ mĂ
hoĎŔhyĘ NJăČ SĘ mĂ ÉtrĆmĆÄ SĘ mĂ ÉyrĄmĘ SĲŁ MIĂęwĂlĘ lĲČ MtĎÁ ’Ł NêĄÄ IĂwČ hŇ mĳĎ hĄ BĘ hČ =NmĂ C
rS¡Ć ’Ğ MydĂě qĚjĘ hČ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉCbŇ rĘqĘ IĂwČĲ : hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ 48

hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : tŇ o’Ĳ UĄ hČ yr¿ĄWĎ wĘ Myp¡ĂŇ lĎ ’ĞhĲĎ yr¿ĄWĎ ’bĳĎŇ ~Ď hČ ypăĄŇ lĘ ’Č lĘ 49

dŇ q¿ČpĘŇ nĂ =âlĲ wĘ CndĳĄŇ yĎřBĘ rSăĆ ’Ğ hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ hČ yS¿Ą nĘ ’Č S’Ň rËŁ =tŇ ’Ć C’ę WĘ nĲĎ ìŇ ydăĆŇ bĎŇ ‘Ğ
ÉbhĎ zĎ=ylĲĂřkĘŇ ’YąĎ mĎ rSĆÄ ’Ğ žSy’Ă hoĎęhyĘ NBăČ rĘqĎ =tŇ ’Ć bŇ rĄÂ qĘ eČ wČ : Sy’ĲĂ CeřU¡Ć mĂ 50

yn¿ĄpĘŇ lĂ Cnyt¡ĄŇ SŁ pĘŇ nČ=l‘Č rj¿ĄkČŇ lĘ zmĳĎ CkŇ wĘ lygăĂŇ‘Ď tŇ ‘ČB¡Č TČ dŇ ymĂŔ YĎ wĘ hŇ dăĎŇ ‘ĎYĘ ’Ć
yl¿Ă JĘ lJ¡Ł MêĳĎ’Ă mĲĄ bŇ h¡Ď EĎhČ =tŇ ’Ć NhËĄ JŁ hČ rzÌĎ‘ĎlĘ ’Ć wĘ hŇ SĆÁ mŁ xuČÄ IĂwČ : hoĲĎhyĘ 51

hŇ èĎÄ SĂ hoĎŔhylĲČ ÉCmyrĂÄ hĄ rSąĆ ’Ğ hŇ mĎę CrêĘ hČ bŇ hăČ zĘ=lJĎ ű yhăĂ yĘwČ : hŇ WĲĆ ‘ĞmĲČ 52

MypĂŔ lĎ ’ĞhĲĎ yrăĄWĎ Ét’Ą mĄ lqĆSĳĎ Myè¡Ă mĂ xĞ wĲČ tŇ o’¿ mĄ =‘bČŇ SĘř PŇ lĆ ’ËĆ rW¿Ď ‘Ď
xuČÄ IĂwČ : olĲ Sy’¿Ă Cz¡zĘřBĲĎ ’bĎŔ ~Ď hČ ÉySĄ nĘ ’Č : tŇ o’Ĳ UĄ hČ yr¿ĄWĎ tŇ ’¡Ą mĄ C 53, 54

tŇ o’ĳ UĄ hČ wĘ Myp¡ĂŇ lĎ ’ĞhĲĎ yr¿ĄWĎ tŇ ’ËĄ mĄ bŇ hĎŔ EĎhČ =tŇ ’Ć ÉNhĄ JŁ hČ rząĎ‘ĎlĘ ’Ć wĘ hŇ SĆÁ mŁ
: hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ lĂ Nor¿JĎ zĂ dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ =l’Ć ÉotŇ ’Ł C’bąĂŇ IĎwČ

sŘ30 C’ÂrĘIĂwČ dŇ ’ĳŁ mĘ MCYă ‘Ď dŇ g¡ĎŇ =ynĄbĘŇ lĂ wĘ NbËĄŇ C’rĘ ynÌĄbĘŇ lĂ hŇ yĎÂhĎ bŇ rČę ű hŇ năĆqĘ mĂ C bl
: hŇ nĲĆqĘ mĂ Moq¿ mĘ Moq¡ UĎ hČ hŇ e¿ĄhĂ wĘ dŇ ‘ĎŔ lĘ GĂ ZrĆ’ăĆ=tŇ ’Ć wĘ ÉrzĄ‘Ę yČ ZrĆ’ąĆ=tŇ ’Ć
rzăĎ‘ĎlĘ ’Ć =l’Ć wĘ ÉhSĆ mŁ =l’Ć CrąmĘ ’Ň IĲŁ wČ NbĳĄŇ C’rĘ ynăĄbĘŇ C dŇ g¡ĎŇ =ynĄbĘŇ C’b¿ŇŁ IĎwČ 2

hŇ rĎŔ mĘ nĂ wĘ rzăĄ‘Ę yČwĘ ÉNbŇŁ ydĂŇ wĘ tŇ orąř TĎ ‘Ğ : rmĲŁ ’Ň lĄ hŇ d¡ĎŇ ‘ĄhĲĎ y’¿ĄyWĂ nĘ =l’Ć wĘ NhĄŔ JŁ hČ 3

hŇ JąĎ hĂ rSĆÄ ’Ğ ZrĆ’Ďę hĎ : N‘ĲŁ bĘŇ C ob¡Ň nĘ C Mb¿ĎŇ WĘ C hŇ lĳĄř‘ĎlĘ ’Ć wĘ NoB¡ SĘ xĆ wĘ 4

: hŇ nĲĆqĘ mĂ ìŇ yd¡ĆŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ wĘ ’whĳĂ hŇ n¡ĆqĘ mĂ ZrĆ’¿Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ dăČŇ ‘Ğ ÉynĄpĘŇ lĂ ÉhoĎhyĘ
wrm’yw
.d"ydw b"yd ,w"dx ,b"d Nkw CndĄyĎBĘ ’"s v.49 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw t‘ČbĘ SĂ wĘ ’"s v.43

.rd"nq y"k +T Nkw yrqw bytk =ylĄkĘ ’"sb ,=ylĄkĘ rybs v.50 .ypr CnŇUĄmĂ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.49

dbl ’wVb Nk v.53 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"x Nkw yrqw bytk =‘bČ SĘ C ’"sb ,=‘bČ SĘ C rybs v.52

.w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx ,d"dx Nkw xtp PTx CzzĞBĎ tYqmb ,w"dw h"dx ,b"dx ,’"d ,y"k Myrps bwrb
.lwgs hlĳĆ‘ĎlĘ ’ĆwĘ ’"s v.3 .rsx trŁ TĎ‘Ğ yllhb ,ymlVwry Nk v.3 .bl
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5 ZrĆ’ÌĎhĎ =tŇ ’Ć NêČÂ yĚ ìŇ ynĆŔ y‘ĄBĘ ÉNxĄ Cn’Ň YąĎ mĎ =M’Ă Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ
6 hŇ SĆŔ mŁ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : NDĲĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć Cnr¡ĄbĂŇ ‘ĞêĲČ =l’Č hŇ EĳĎxĚ’ĞlĲČ ìŇ yd¡ĆŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ tŇ ’Ň EËŁ hČ

CbŇ SĘ ê¿Ą Mê¡Ć’Č wĘ hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ lČ ÉC’bÄŁ yĎ MkĆę yxĄ ’ĲČ hČ NbĳĄŇ C’rĘ ynăĄbĘŇ lĂ wĘ dŇ g¡ĎŇ =ynĄbĘŇ lĂ
7 ZrĆ’ĎŔ hĎ =l’Ć ÉrbŇŁ ‘ĞmĲĄ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ bŇ l¡Ą =tŇ ’Ć Nw’Ŕ wnřt hŇ UĎ lăĎ wĘ : hŇ pĲŇŁ
8 Sd¿ĄŇ uĎ mĂ MtËĎŇ ’Ł yx¿Ă lĘ SĎ BĘ MkĳĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ CW¡ ‘Ď hŇ J¿Ł : hoĲĎhyĘ Mh¡Ć lĎ Nt¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ
9 ÉC’rĘIĂwČ loJę SĘ ’Ć lxČ năČ=dŇ ‘Č ClÂ‘ĞIĲČwČĲ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć tŇ o’¿ rĘlĂ ‘Čn¡ĄrĘBČ

ZrĆ’ĎŔ hĎ =l’Ć É’bŇŁ =yêĂ lĘ bĂŇ lĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ bŇ l¡Ą =tŇ ’Ć C’ynĂě IĎwČ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć
10 ‘b¡ČŇ èĎ IĂwČ ’Chĳ hČ MoIăBČ ho¡ĎhyĘ PŇ ’¿Č =rxČ IĲĂwČ : hoĲĎhyĘ Mh¡Ć lĎ Nt¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ
11 ÉhnĎSĎ MyrąĂWĘ ‘Ć NBĆÄ mĂ MyĂrČę YĘ UĂ mĂ MylăĂ ‘Ł hĲĎ MySĂÁ nĎ’ĞhĲĎ C’Ä rĘyĂ=M’Ă : rmĲŁ ’Ň lĄ

bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČlĘ CĲ qx¡Ď YĘ yĂlĘ Mh¿Ď rĎbĘŇ ’Č lĘ yêĂ ‘Ę BËČ SĘ nĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ tŇ ’Ą ť hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ
12 NCnĳ=NBĂ ‘ČS¡Ě ohywĲĂ yEĂŔnĂ uĘ hČ ÉheĆřpĚŇ yĘ=NBĆ bŇ ląĄ JĎ yêĂÂlĘ BĂ : yrĲĎxĞ’ĲČ C’¡ lĘ mĂ =âlĲ yJ¿Ă
13 rBĎŔ dĘŇ UĂ BČ ÉM‘ĄnĂ yĘwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ ÉhoĎhyĘ PŇ ’ąČ =rxČ IĲĂwČ : hoĲĎhyĘ yr¿ĄxĞ’ĲČ C’¡ lĘ mĂ yJ¿Ă

: hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘r¡Ďř hĎ hŇ W¿Ć ‘Ł hĲĎ roDŔ hČ =lJĎ ÉMêŁ =dŇ ‘Č hŇ nĳĎSĎ My‘¡ĂBĎ rĘ’Č
14 tŇ ojă sĘ lĂ My’ĳĂ FĎ xČ MySăĂ nĎ’Ğ tŇ CB¡ rĘêČ MkĆŔ ytĄŇ băŇŁ ’Ğ tŇ xČ êČ ť MêĆę mĘ qČ hŇ eăĄhĂ wĘ
15 PŇ ăČsyĎwĘ wyrĎŔ xĞ’ĲČ mĲĄ ÉNbĚŇ CStĘŇ yJąĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l’Ć ho¡ĎhyĘ=PŇ ’Č Nor¿xĞ l‘ËČ dŇ o‘ę

: hŇ EĲĆhČ M‘¿ĎhĎ =lkĎŇ lĘ Mê¡ĆxČ SĲĂ wĘ rBĳĎdĘŇ UĂ BČ ox¡ yeĂ hČ lĘ dŇ o‘Ŕ
16 Myr¡Ă‘Ď wĘ hŇ jĳŁ Cnn¡ĄřqĘ mĂ lĘ hŇ n¿ĆbĘŇ nĂ N’Ň YËŁ tŇ r¿Ł dĘŇ GĂ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ ÉwylĎ ’Ą CSą GĘ IĂwČ
17 rS¿Ć ’Ğ dŇ ‘ËČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉynĄpĘŇ lĂ MySĂę xĚř ZlăĄ xĎ nĲĄ CnxĘ nČÁ’Ğ wĲČ : CnjĲĄ TČ lĘ

yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ yn¡ĄjĘ mĂ rYĎŔ bĘŇ UĂ hČ yrăĄ‘ĎBĘ ÉCnjĄÄ TČ bŇ SąČ yĎwĘ MmĳĎ oqmĘ =l’Ć Mn¡Ě’Ł ybĲĂŇ hĞ =M’Ă
18 Sy’¡Ă l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ É lxĄ nČtĘŇ hĂ dŇ ‘Čę CnyêĳĄBĎ =l’Ć bŇ CS¡ nĎ âl¿ : ZrĆ’ĲĎ hĎ
19 hŇ ’Ď bąĎŇ yJăĂ hŇ ’Ď lĘ hĳĎ wĎ ND¡ĄrĘIČlČ rbĆŇ ‘¿ĄmĄ MêĎŔ ’Ă É lxČ nĘ nĂ âlą yJăĂ : otĲŇ lĎ xĞ nĲČ

: hŇ xĎ rĲĎzĘmĂ ND¡ĄrĘIČhČř rbĆŇ ‘¿ĄmĄ CnylĄŔ ’Ą ÉCntĄÄ lĎ xĞ nĲČ
20 CYË lĘ xĲĎ êĄ=M’Ă hŇ EĳĆhČ rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć NCW¡ ‘ĞêĲČ =M’ĲĂ hŇ SĆŔ mŁ ÉMhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
21 ynăĄpĘŇ lĂ ND¡ĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć ZClË xĎ =lJĎ MkÌĆŇ lĎ rbČÄ ‘Ď wĘ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ lČ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ
22 ynąĄpĘŇ lĂ ZrĆ’ĎÁ hĎ hŇ SĎÄ BĘ kĘŇ nĂ wĘ : wynĲĎjĎ mĂ wyb¡ĎŇ yĘ’ĲŁ =tŇ ’Ć oSË yrĂohĲ dŇ ‘ÌČ hoĳĎhyĘ

hwhy
Nkw yrqw bytk NC’ynĂtĘ ’"sb ,h’mdq +w l‘ dwqn NC’CŁntĘ y’xndml ,yrq NC’ynĂtĘ ,bytk NC’CntĘ y’br‘ml v.7

.’"yd Nkw xtp ‘rČhĎ ’"s v.13 .’lm hnĆCpyĘ y’xndml ,rsx y’br‘ml Nk v.12 .y"k Myrps tYqmb
,’"t ,V"x Nkw NDĄrĘIČlČ ’"s v.19 .r"tw ‘"t Nk MySĂ mĚxĞ l"n v.17 .V"xw b"d Nkw CnynĄqĘmĂ lĘ ’"s v.16

.q"dw y"t
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ZrĆ’ĎÄ hĎ hŇ tĎŇ yĘhĲĎ wĘţ l’ĳĄ rĎWĘ IĂmĂ C ho¡ĎhyĘmĲĄ MIËĂřqĂ nĘ MtÌĆŇ yyĂhĘ wĲĂ CbŇ SĚŔ êĎ rxăČ ’Č wĘ ÉhoĎhyĘ
hŇ e¿ĄhĂř NJĄŔ ÉNCW‘ĞtĲČŇ âlą =M’Ă wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ E¡ĎxĚ’ĞlĲČ MkËĆŇ lĎ tŇ ’Ň E¿Ł hČ 23

MkąĆŇ lĎ =CnĲ BĘ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć ’Y¡Ď mĘ êĂ rS¿Ć ’Ğ MkĆŔ tĘŇ ’Ň FČ xČ ÉC‘dĘŇ C hoĳĎhylĲČ Mt¡ĆŇ ’Ň TĎ xĞ 24

rř mĆ ’Ň IąŁ wČ : CWĲ ‘ĞêĲČ Mk¡ĆŇ yjĂ mĂ ’Y¿Ą IŁ hČ wĘ MkĳĆŇ ’ĞnĲČYŁ lĘ tŇ r¡Ł dĄŇ gĘŇ C MkĆŔ jĘ TČ lĘ ÉMyrĂ‘Ď 25

rS¿Ć ’ĞJĲČ CWŔ ‘ĞyĲČ ìŇ ydăĆŇ bĎŇ ‘Ğ rmĳŁ ’Ň lĄ hŇ S¡Ć mŁ =l’Ć NbĄŔ C’rĘ ynăĄbĘŇ C ÉdgĎŇ=ynĄBĘ
yr¿Ą‘ĎBĘ MS¡Ď =CyhĘ yĲĂ CnêĳĄmĘ hĆ BĘ =lkĎŇ wĘ Cnn¡ĄřqĘ mĂ CnySĄŔ nĎ CnjăĄř TČ : hŇ CĲĆYČ mĘ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ 26

hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ lČ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ ’bËĎŇ YĎ ZCl¿ xĞ=lJĎ CrÁ bĘŇ ‘Č yĲČ ìŇ ydĆÄ bĎŇ ‘ĞwĲČ : dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ hČ 27

tŇ ’¡Ą wĘ NhĄŔ JŁ hČ rzăĎ‘ĎlĘ ’Ć tŇ ’Ą ť hŇ SĆŔ mŁ ÉMhĆ lĎ wYąČyĘwČ : rbĲĄŇ DŁ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ rS¿Ć ’ĞJĲČ 28

rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ tŇ oF¡ UČ hČ tŇ ob¿Ň ’Ğ ySËĄ ’Ň rĎ=tŇ ’Ć wĘ NCnĳ=NBĂ ‘ČSăĚ ohyĘ 29

NDĄÂrĘIČhČ =tŇ ’Ć MkĆŇ êĘ ’Ă ţ ű NbăĄŇ C’rĘ=ynĲĄbĘŇ C dŇ găĎŇ =ynĄbĘŇ CrăbĘŇ ‘Č yĲČ=M’Ă MhĆę lĄ ’Ğ hŇ SĆÁ mŁ
Mê¿ĆtČŇ nĘ C MkĳĆŇ ynĄpĘŇ lĂ ZrĆ’¡ĎhĎ hŇ S¿Ď BĘ kĘŇ nĂ wĘ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉhmĎ xĎ lĘ UĂ lČ ZClą xĎ =lJĎ
śMkĳĆŇ êĘ ’Ă MyY¡Ă ClxĞ CrËbĘŇ ‘Č yĲČ âlÌ =M’Ă wĘ : hŇ EĲĎxĚ’ĞlĲČ dŇ ‘¡ĎlĘ GĂ hČ ZrĆ’¿Ć=tŇ ’Ć MhËĆ lĎ 30

rmĳŁ ’Ň lĄ Nb¡ĄŇ C’rĘ yn¿ĄbĘŇ C dŇ gËĎŇ =ynĄbĘŇ CnÌ‘ĞIĲČwČ : N‘ČnĲĎJĘ ZrĆ’¿ĆBĘ Mk¡ĆŇ śkĘŇ tĲŇŁ bĘŇ Cz¿xĞ’Ň nĲŁ wĘ 31

MyYËĂ ClxĞ rbÌŇŁ ‘ĞnĲČ CnxĘ năČ : hŇ WĲĆ ‘ĞnĲČ NJ¿Ą ìŇ yd¡ĆŇ bĎŇ ‘Ğ=l’Ć hoËĎhyĘ rBÌĆDĂ rSĆÄ ’Ğ žt’Ą 32

: NDĲĄrĘIČlČ rbĆŇ ‘¡ĄmĄ CntĄŔ lĎ xĞ nĲČ tŇ EăČxĚ’Ğ ÉCnêĎÄ ’Ă wĘ N‘ČnĳĎJĘ Zř rĆ’ăĆ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ
hŇ èăĆ nČmĘ ű TbĆŇ SăĄ ű yYăĂ xĞlĲČ wĘ NbĄÁ C’rĘ ynĄÄbĘŇ lĂ wĘ ždgĎŇ=ynĄbĘŇ lĂ hŇ SĆÃ mŁ ű MhăĆ lĎ NêăĄ IĂwČ 33

gŇ o‘¡ tŇ kĆŇ lĆŔ mĘ mČ =tŇ ’ĆÄ wĘ yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ ëŇ lĆ măĆ ÉNxŁ ysĂ ÉtkĆŇ lĆÄmĘ mČ =tŇ ’Ć PŇ sĄę oy=NbĆŇ
CnăbĘŇ IĂwČ : bŇ ybĲĂŇ sĎ ZrĆ’¡ĎhĎ yr¿Ą‘Ď tŇ ŁlŔ bĚŇ gĘŇBĂ ÉhĎ yrĆÄ ‘ĎlĘ ZrĆ’Ďę hĎ NSĳĎ BĎ hČ ëŇ lĆ măĆ 34

NpËĎŇ oS tŇ r¿Ł TĘ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ : r‘ĲĄrŁ ‘Ğ tŇ ’¡Ą wĘ tŇ rĳřŁ TĎ ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ Nb¡ŇŁ yDĂ=tŇ ’Ć dŇ gĎŔ =ynĄbĘŇ 35

rY¡Ď bĘŇ mĂ yr¿Ą‘Ď NrĳĎhĎ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć wĘ hŇ r¡ĎmĘ nĂ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć wĘ : hŇ hĲĎ BĘ gĘŇ yĎwĘ rz¡Ą‘Ę yČ=tŇ ’Ć wĘ 36

tŇ ’¡Ą wĘ ’lĳĄ ‘ĎlĘ ’Ć =tŇ ’Ć wĘ NoB¡ SĘ xĆ =tŇ ’Ć CnŔ BĎ ÉNbĄŇ C’rĘ ynąĄbĘŇ C : N’Ň YĲŁ tŇ r¿Ł dĘŇ gĂŇ wĘ 37

hŇ mĳĎ śbĘŇ WĲĂ =tŇ ’Ć wĘ MS¡Ą tŇ B¿Ł sČ CmĲ No‘ËmĘ l‘ČBÌČ =tŇ ’Ć wĘ obÂ nĘ =tŇ ’Ć wĘ : MyĂtĲĎŇ yĎrĘqĂ 38

ynĄÄBĘ CkÁ lĘ IĄÄwČ : CnĲ BĎ rS¿Ć ’Ğ Myr¡Ă‘ĎhĲĆ tŇ om¿ SĘ =tŇ ’Ć tŇ mŔŁ SĄ bĘŇ C’ă rĘqĘ IĂwČ 39

: HBĲĎ =rSĆ ’Ğ yr¿ĂmŁ ’ĹhĲĎ =tŇ ’Ć Vryřy¡w hĎ dĳĚŇ JĘ lĘ IĂwĲČ hŇ dĎŇ ‘¡ĎlĘ GĂ hŇ èËĆ nČmĘ =NBĆ rykÌĂŇ mĎ
Ntyw
.yrqw bytk heĄhĂ wĘ ’"sb ,bytk heĄhĂ wĘ rybs v.23 .h"dxw w"d ,b"d Nkw ’lm MIĂqĂnĘ ymlVwry ,yllhb Nk v.22

CnyjĄTČ ’"s v.26 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw yrqw bytk CrmĆ’IŁ wČ ’"sb ,CrmĆ’IŁ wČ rybs v.25
hoĎhyĘ ynĄpĘ lĂ hmĎxĎlĘ UĂ lČ Mkt’ yrx’ N’k Pswn ‘"tb v.30 .V"xw b"d Nkw CnnĄqĘmĂ ’"s v.26 .b"d Nkw
’"s ,dbl ’wVb Nk v.30 .+wgw wzx’nw N‘ČnČJĘ hYĎrĘ’Č MkĆynĄpĘ lĂ MêĎmĘ hĆBĘ =t’ĆwĘ MhĆySĄ nĘ =t’ĆwĘ MjĎ TČ=t’Ć MêĆrĘbČ ‘ĞhČ wĘ
.’lm torTĎ‘Ğ ymlVwry ,yllhb Nk v.34 .hYĎrĘ’Č rybs v.32 .+T g"k tyV’rb Nyy‘ : xtp PTx MkĆkĞtŁ bĘ

.V"x Nk CSyrĂoIwČ l"nw ,yrq SrĆoIwČ ,bytk SrČyIĂwČ v.39 .h"dxw w"d Nkw xtp PTx hmĎbĞWĲĂ ’"s v.38
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40, 41 ry’ąĂ yĎwĘ : HBĲĎ bŇ SĆ I¡ĄwČ hŇ èĳĆ nČmĘ =NBĆ ryk¡ĂŇ mĎ lĘ dŇ ‘ĎŔ lĘ GĂ hČ =tŇ ’Ć ÉhSĆ mŁ NêąĄ IĂwČ
: ry’ĲĂ yĎ tŇ C¿Ł xČ Nh¡Ć tĘŇ ’Ć ’r¿ĎqĘ IĂwČ MhĳĆ ytĄŇ CŁ xČř =tŇ ’Ć dŇ J¡Ł lĘ IĂwČ ëŇ lČŔ hĎ ÉhèĆ nČmĘ =NBĆ

42 : omĲ SĘ BĂ xbČŇ n¡Ł hŇ l£Ď ’rÌĎqĘ IĂwČ hĎ ytĳĆŇ nŁ BĘ =tŇ ’Ć wĘ tŇ n¡ĎqĘ =tŇ ’Ć dŇ J¿Ł lĘ IĂwČ ëŇ lČŔ hĎ xbČŇ năŁ wĘ

MtĳĎŇ ’Ł bĘŇ YĂ lĘ MyĂr¡ČYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ C’Ë YĘ yĲĎ rS¿Ć ’Ğ l’Ąę rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ y‘ăĄsĘ mČ hŇ QĆ ’ĄÁgl +p10, sŘ31

2 Mh¡Ć y‘ĄsĘ mČ lĘ MhËĆ y’Ą YĲĎ om=tŇ ’Ć hŇ SĆÁ mŁ bŇ êÄŁ kĘŇ IĂwČ : NrĲŁ hĞ’ĲČ wĘ hŇ S¡Ć mŁ =dŇ yČBĘ
3 ÉssĄ mĘ ‘Ę rČmĲĄ C‘ąsĘ IĂwČ : MhĲĆ y’Ą YĲĎ omlĘ Mh¡Ć y‘ĄsĘ mČ hŇ QĆ ’¿Ą wĘ hoĳĎhyĘ yjăĂ =l‘Č

tŇ răČxĽUĲĎ mĂ NoSĳ ’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ xăŁ lČ Moy¡ rWËĎ ‘Ď hŇ è¿Ď mĂ xĞBĲČ NoSŔ ’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ xăŁ BČ
4 MyĂrăČYĘ mĂ C : MyĂrĲĎYĘ mĂ =lJĎ yn¡Ąy‘ĄlĘ hŇ mĎŔ rĎ dŇ yăĎBĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ C’ą YĘ yĲĎ xsČ jĆę hČ

MhĆŔ yhĄŁlă ’Ň bĄŇ C rokĳŇ BĘ =lJĎ Mh¡Ć BĎ hoËĎhyĘ hŇ JÌĎ hĂ rSĆÄ ’Ğ žt’Ą MyrĂę BĘ qČ mĘ
5 : tŇ JĲŁ sĚBĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ ssĳĄ mĘ ‘Ę rČmĲĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ C‘¿sĘ IĂwČ : MyTĲĂ pĎŇ SĘ ho¡ĎhyĘ hŇ W¿Ď ‘Ď

6, 7 MtĎŔ ’Ą mĲĄ ÉC‘sĘ IĂwČ : rBĲĎ dĘŇ UĂ hČ hŇ Y¿ĄqĘ BĂ rS¡Ć ’Ğ MtĎŔ ’Ą bĘŇ CnăxĞ IĲČwČ tŇ JĳŁ iĚmĂ C‘¡sĘ IĂwČ
yn¿ĄpĘŇ lĂ Cn¡xĞ IĲČwČĲ NopĳŇ YĘ l‘ČBăČ yn¡ĄjĘ =l‘Č rS¿Ć ’Ğ tŇ rŔŁ yxĂ hĲČ yjăĂ =l‘Č ÉbSĎř IĎÄwČ

8 CkÁ lĘ IĄÄwČ hŇ rĎBĳĎdĘŇ UĂ hČ MI¡ĎhČ =ëŇ otĲŇ bĘŇ Cr¿bĘŇ ‘Č IĲČwČ tŇ rŔŁ yxĂ hĲČ ynăĄjĘř mĂ ÉC‘sĘ IĂwČ : lDĲŁ gĘŇmĂ
9 hŇ rĎŔ UĎ mĂ ÉC‘sĘ IĂwČ : hŇ rĲĎmĎ BĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ MtĎŔ ’Ą rBăČ dĘŇ mĂ BĘ ÉMymĂ yĎ tŇ SĆ Łlą SĘ ëŇ rĆDăĆ

Myr¡ĂmĎ êĘ My‘¿ĂbĘŇ SĂ wĘ MyĂmËČ tŇ n¿Ł y‘Ą hŇ rĄÁ WĘ ‘Ć MyêĄÄ SĘ MlĂ y’Ą bĘŇ Cţ hŇ mĎ lĳĂ y’Ą C’b¡ŇŁ IĎwČ
10, 11 PŇ Csĳ =MIČmĂ C‘¡sĘ IĂwČ : PŇ CsĲ =MyČ=l‘Č Cn¡xĞ IĲČwČĲ MlĳĂ y’Ą mĲĄ C‘¡sĘ IĂwČ : MSĲĎ =CnxĞ IĲČwČĲ
12, 13 C‘¡sĘ IĂwČ : hŇ qĲĎpĘŇ dĎŇ BĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ NysĳĂ =rBČ dĘŇ UĂ mĂ C‘¡sĘ IĂwČ : NysĲĂ =rBČ dĘŇ mĂ BĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ

14 hŇ yĎhĎÄ =âlwĘ MdĂŔ ypĂŇ rĘBĂ ÉCnxĞ IĲČwČĲ SClĳ ’Ď mĲĄ C‘¡sĘ IĂwČ : SClĲ ’Ď BĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ hŇ qĳĎpĘŇ DĎmĂ
15 : ynĲĎ ysĂ rB¿Č dĘŇ mĂ BĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ MdĳĂŇ ypĂŇ rĘmĲĄ C‘¡sĘ IĂwČ : tŇ oêĲ SĘ lĂ M‘¡ĎlĎ MyĂmËČ MS¿Ď

16, 17 tŇ răřŁ bĘŇ uĂ mĂ C‘¡sĘ IĂwČ : hŇ wĲĎ’ĞêĲČhČ Ĳ tŇ r¿řŁ bĘŇ qĂ BĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ ynĳĎysĂ rBăČ dĘŇ UĂ mĂ C‘¡sĘ IĂwČ
18, 19 C‘¡sĘ IĂwČ : hŇ mĲĎ tĘŇ rĂBĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ tŇ rĳŁ YĄxĞmĲĄ C‘¡sĘ IĂwČ : tŇ rĲŁ YĄxĞBĲČ Cn¡xĞ IĲČwČĲ hŇ wĳĎ’ĞêĲČhČ Ĳ

hmtrm
+d Myrdsw .b"yq Myqwspw .yqb [30:2—32:42] hVrph MV v.42 .MhĆytĄwŁxĞ yllhb ,hgwmb Nk v.41

‘br’w Pl’ Mylmw .[32:1] hyh br=hnqmw ,[31:25] V’r t’ ’V ,[31:1] tmqn Mqn ,[30:2] twTmh yV’r
wrbxthw ,[31:12] ybVh=t’ĲĆ +’ Pwlxw .bŁ nŁ w tw’m hnmVw Mypl’ tVmx twytw’w .h‘br’w MynmVw tw’m
.xtp ’br ’rwzxm h’r yk yltpn Nb rm’w ,[32:13] xtp ‘rČhĎ hV‘h ,[31:22] lzrbh=t’ĲĆ tVxnh=t’ĲĆ
wrb‘y=M’ ,[30:13] rpy rph=M’w +g twqspw .[32:39] yrm’h=t’ Vryyw ,[32:7] Nw’wnt hmlw +tk +bw
qwsp d‘ +d qwsp +b hymryb +h rbd w‘mV hrTph v.1 .gl .[32:33] hVm ű Mhl Ntyw ,[32:29] dg=ynb
l"n v.7 .+bw +’ qwsp +d Myrmw’w Mypyswm Mydrpshw ,+d qwsp +g Myrmw’w Mypyswm MyznkV’h lb’ ,x"k
.r"tw s"t ,y"t ,V"x ,h"dx Nkw yrqw bytk yjĂ mĂ ’"sb ,yjĂ mĂ rybs v.8 .+b d"y twmV Nyy‘ : V"x Nk CbSĚ IĎwČ
’"d Nkw ’lm torbĘ uĂmĂ ymlVwry ,yllhb Nk v.17 .b"dw ’"d Nkw ’lm torbĘ qĂBĘ ymlVwry ,yllhb Nk v.16

.b"dw
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: hŇ nĲĎbĘŇ lĂ BĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ ZrĆjĳĎ NUăŁ rĂmĲĄ C‘¡sĘ IĂwČ : ZrĆjĲĎ NU¿Ł rĂBĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ hŇ mĳĎ tĘŇ rĂmĲĄ 20

: hŇ tĎŇ lĲĎ hĄ qĘ BĂ Cn¡xĞ IĲČwČĲ hŇ iĳĎ rĂmĲĄ C‘¡sĘ IĂwČ : hŇ iĲĎ rĂBĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ hŇ nĳĎbĘŇ QĂ mĂ C‘¡sĘ IĂwČ 21, 22

Cn¡xĞ IĲČwČĲ rpĆŇ SĳĎ =rhČ mĲĄ C‘¡sĘ IĂwČ : rpĆŇ SĲĎ =rhČ BĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ hŇ tĎŇ lĳĎhĄ uĘ mĂ C‘¡sĘ IĂwČ 23, 24

tŇŁlĳ hĄ qĘ UČ mĂ C‘¡sĘ IĂwČ : tŇ ŁlĲ hĄ qĘ mČ BĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ hŇ dĳĎŇ rĎxĞmĲĄ C‘¡sĘ IĂwČ : hŇ dĲĎŇ rĎxĞBĲČ 25, 26

Cn¡xĞ IĲČwČĲ xrČêĳĎmĂ C‘¡sĘ IĂwČ : xrČtĲĎŇ BĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ tŇ xČ êĳĎmĂ C‘¡sĘ IĂwČ : tŇ xČ tĲĎŇ BĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ 27, 28

hŇ nĳĎmŁ SĘ xČ mĲĄ C‘¡sĘ IĂwČ : hŇ nĲĎmŁ SĘ xČ BĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ hŇ qĳĎtĘŇ UĂ mĂ C‘¡sĘ IĂwČ : hŇ qĲĎtĘŇ mĂ BĘ 29, 30

ynăĄBĘ mĂ C‘¡sĘ IĂwČ : NqĲĎ ‘ĞyĲČ yn¿ĄbĘŇ BĂ Cn¡xĞ IĲČwČĲ tŇ orĳsĄ UĲŁ mĂ C‘¡sĘ IĂwČ : tŇ orĲsĄ mĲŁ BĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ 31, 32

: hŇ tĎŇ bĲĎŇ TĘ yĎBĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ dŇ GĳĎdĘŇ GĂ hČ rxăŁ mĄ C‘¡sĘ IĂwČ : dŇ GĲĎdĘŇ GĂ hČ rx¿Ł BĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ NqĳĎ‘ĞyĲČ 33

Ny¿Ł YĘř ‘ĆBĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ hŇ nĳĎrŁ bĘŇ ‘ČmĲĄ C‘¡sĘ IĂwČ : hŇ nĲĎrŁ bĘŇ ‘ČBĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ hŇ tĎŇ bĳĎŇ TĘ IĎmĂ C‘¡sĘ IĂwČ 34, 35

C‘¡sĘ IĂwČ : SdĲĄŇ qĎ ’wřh¿Ă NY¡Ă =rBČ dĘŇ mĂ bĘŇ Cn¿xĞ IĲČwČĲ rbĆŇ GĳĎ NoyăYĘř ‘ĆmĲĄ C‘¡sĘ IĂwČ : rbĆŇ GĲĎ 36, 37

NhĄÁ JŁ hČ NrÄŁ hĞ’ĲČ ž l‘Č IČwČ : ModĲŇ ’Ĺ ZrĆ’¿Ć hŇ Y¡ĄqĘ BĂ rhĎŔ hĎ rhăŁ BĘ ÉCnxĞ IĲČwČĲ SdĳĄŇ uĎ mĂ 38

tŇ ’Ň YąĄlĘ My‘Ăę BĎ rĘ’Č hĲĎ tŇ năČSĘ BĂ MSĳĎ tŇ mĎ IăĎwČ ho¡ĎhyĘ yj¿Ă =l‘Č rhËĎ hĎ rh¿Ł =l’Ć
: SdĆŇ xĲŁ lČ dŇ x¿Ď ’Ć BĘ yS¡Ă ymĂ xĞhĲČ SdĆŇ x¿Ł BČ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ

: rhĲĎ hĎ rh¿Ł BĘ ot¡Ň mŁ BĘ hŇ nĳĎSĎ tŇ ’¡Č mĘ C MyrËĂWĘ ‘ĆwĘ SŁlÌ SĎ =NBĆ NrŔŁ hĞ’ăČ wĘ 39

ZrĆ’ăĆBĘ bŇ gĆŇ e¡ĆBČ bŇ S¿Ą yŁ =’ChĲ wĘ dŇ rĎŔ ‘Ğ ëŇ lĆ măĆ ÉynĂ ‘ĞnĲČJĘ hČ Ĳ ‘mČę SĘ IĂwČ 40

: hŇ nĲĎmŁ lĘ YČ BĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ rhĳĎhĎ rhăŁ mĄ C‘¡sĘ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ ’b¡ŇŁ BĘ N‘ČnĳĎJĘ 41

C‘¡sĘ IĂwČ : tŇ bĲŇŁ ’Ł BĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ NnĳŁ CjmĂ C‘¡sĘ IĂwČ : NnĲŁ CpŇ BĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ hŇ nĳĎmŁ lĘ ~Č mĂ C‘¡sĘ IĂwČ 42, 43, 44

Cn¡xĞ IĲČwČĲ MyIĳĂ‘Ă mĲĄ C‘¡sĘ IĂwČ : bŇ ’ĲĎ om lCb¿Ň gĘŇBĂ Myr¡ĂbĎŇ ‘ĞhĲĎ yI¿Ą‘Ă BĘ CnËxĞ IĲČwČĲ tŇ bĳŇŁ ’Ł mĲĄ 45

C‘¡sĘ IĂwČ : hŇ mĎ yĘtĲĎŇ lĎ bĘŇ DĂ Nm¿Ł lĘ ‘ČBĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ dŇ GĳĎ NbăŇŁ yDĂmĂ C‘¡sĘ IĂwČ : dŇ GĲĎ Nb¿ŇŁ ydĂŇ BĘ 46, 47

C‘¡sĘ IĂwČ : obĲŇ nĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ Myr¡ĂbĎŇ ‘ĞhĲĎ yr¿ĄhĎ BĘ CnËxĞ IĲČwČĲ hŇ mĎ yĘtĳĎŇ lĎ bĘŇ DĂ NmăŁ lĘ ‘ČmĲĄ 48

CnąxĞ IĲČwČĲ : oxĲ rĄyĘ ND¿ĄrĘyČ l‘¡Č bŇ ’ĎŔ om tŇ băŇŁ rĘ‘ĲČBĘ ÉCnxĞ IĲČwČĲ MyrĳĂbĎŇ ‘ĞhĲĎ yrăĄhĎ mĲĄ 49

: bŇ ’ĲĎ om tŇ b¡ŇŁ rĘ‘ĲČBĘ MyFĳĂ èĂ hČ lbăĄŇ ’Ď dŇ ‘¡Č tŇ mŔŁ SĂř yĘhČ tŇ yBăĄmĂ ÉNDĄrĘIČhČ =l‘Č
ND¿ĄrĘyČ=l‘Č bŇ ’ĳĎ om tŇ băŇŁ rĘ‘ĲČBĘ hŇ S¡Ć mŁ =l’Ć hoËĎhyĘ rBÌĄdČŇ yĘwČ 50

MêËĆ’Č yJ¿Ă MhĳĆ lĄ ’Ğ ê¡ĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ÉrBĄ DČ : rmĲŁ ’Ň lĄ ox¡ rĄyĘ 51

ybąĄŇ SĘ yĲŁ =lJĎ =tŇ ’Ć MêĆÁ SĘ rČohÄ wĘ : N‘ČnĲĎJĘ ZrĆ’¿Ć=l’Ć ND¡ĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć Myr¿ĂbĘŇ ‘ĲŁ 52

ymąĄlĘ YČ =lJĎ tŇ ’ĄÄ wĘ MtĳĎŇ IŁ JĂ WĘ mČ =lJĎ tŇ ’¡Ą MêĆŔ dĘŇ BČ ’ĂÄ wĘ MkĆŔ ynĄjĘ mĂ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ
Mtksm
b"d Nkw ’lm NoyYĘ ‘ĆmĄ ymlVwry ,yllhb Nk v.36 .b"dxw b"d Nkw ’lm NoyYĘ ‘ĆBĘ ymlVwry ,yllhb Nk v.35

’lm tomySĂ yĘhČ ’"sb ,h"dxw w"d Nkw d"wy lm tmŁ ySĂ yĘhČ ymlVwry ,yllhb Nk v.49 .’yhĂ ’"s v.36 .b"dxw
.b"d Nkw ’lmd
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53 =tŇ ’Ć Mê¿ĆSĘ rČohĲ wĘ : CdŇ ymĲĂ SĘ êČ Mt¡ĎŇ mŁ BĲĎ =lJĎ tŇ ’¿Ą wĘ CdŇ BĄŔ ’Č êĘ ÉMtĎŇ kŇŁ iĲĄ mČ
: HtĲĎŇ ’Ł tŇ SĆ r¿ĆlĎ ZrĆ’¡ĎhĎ =tŇ ’Ć yêĂ t¿ČŇ nĎ MkËĆŇ lĎ yJ¿Ă HBĳĎ =MêĆbĘŇ SČ ywĲĂ ZrĆ’¡ĎhĎ

54 =tŇ ’Ć CBą rĘêČ bŇ rČÂlĎ MkĆę ytĄŇ xĲŁ jĘ SĘ mĂ lĘ lrĎÁ ogŇBĘ ZrĆ’ĎÄ hĎ =tŇ ’Ć žMêĆlĘ xČ nĲČtĘŇ hĂ wĘ
hŇ UĎ SËĎ ol¿ ’YĄ yĄÄ=rSĆ ’Ğ ž l’Ć otŔ lĎ xĞ nĲČ=tŇ ’Ć Ty‘ăĂmĘ êČ ÉT‘ČmĘ lČ wĘ ÉotŇ lĎ xĞ nĲČ

55 CSyrĂÁ otŇ âlÄ=M’Ă wĘ : ClxĲĎ nĆtĘŇ êĂ Mk¡ĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ tŇ oF¿ mČ lĘ hŇ yĳĆhĘ yĲĂ olă lr¡ĎoGhČ
ÉMyJĂ WĂ lĘ MhĆŔ mĄ CrytăĂŇ oê rSăĆ ’Ğ ÉhyĎhĎ wĘ ůMkĆŇ ynĄjĘ mĂ ÈZrĆ’Ď hĎ ybăĄŇ SĘ yĲŁ =tŇ ’Ć
Mê¡Ć’Č rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’Ďě hĎ =l‘Č MkĆŔ tĘŇ ’Ć CrărĘYĲĎ wĘ MkĳĆŇ yDĄYĂ BĘ Mn¡Ă ynĂ YĘ lĂ wĘ MkĆŔ ynĄy‘ăĄBĘ

56 : MkĲĆŇ lĎ hŇ W¿Ć ‘Ĺ’ĲĆ Mh¡Ć lĎ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ ytĂŇ yUËĂ DĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ hŇ yĎęhĎ wĘ : HBĲĎ Myb¿ĂŇ SĘ yĲŁ

dl, 2 êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄBĘ =tŇ ’Ć wYČÂ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ sŘ32

ljąŁ êĂ rSĆÄ ’Ğ ZrĆ’Ďę hĎ tŇ ’Ň zăŁ N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĎhĎř =l’Ć My’¡Ă BĎ Mê¿Ć’Č =yJĲĂ MhĆŔ lĄ ’Ğ
3 bŇ gĆŇ nËĆ=tŇ ’Č jĘ MkÌĆŇ lĎ hŇ yĎÄhĎ wĘ : hĎ ytĲĆŇ ŁlbĲĚŇ gĘŇlĂ N‘Čn¡ČJĘ ZrĆ’¿Ć hŇ lĎŔ xĞ nĲČBĘ Ĳ ÉMkĆŇ lĎ

=MyĎ hŇ Y¿ĄqĘ mĂ bŇ gĆŇ nĆŔ lCbăŇ GĘ ÉMkĆŇ lĎ hŇ yąĎhĎ wĘ ModĳŇ ’Ĺ ydăĄŇ yĘ=l‘Č NY¡Ă =rBČ dĘŇ UĂ mĂ
4 ÉMyBĂ rČqĘ ‘Č hŇ ląĄ ‘ĞmĲČ lĘ bŇ gĆŇ eĆÁmĂ lCbÄ GĘ hČ žMkĆŇ lĎ bŇ săČ nĎ wĘ : hŇ mĎ dĘŇ qĲĄ xlČ U¡Ć hČ

rD¡Ď’Č =rYČ xĞ ’Y¿Ď yĎwĘ ‘Č nĳĄrĘBČ SdăĄŇ qĎ lĘ bŇ gĆŇ e¡ĆmĂ wytĎŔ ’Ł YĘ oêĲ Éhyřhw hŇ nĎYĂŔ rbČŇ ‘ăĎwĘ
5 Cy¿hĎ wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ hŇ lĎ xĘ năČ Nom¡ YĘ ‘ČmĲĄ lCbËŇ GĘ hČ bŇ sÌČ nĎ wĘ : hŇ nĎmĲŁ YĘ ‘Č rb¿ČŇ ‘Ď wĘ
6 lCbĳŇ gĘŇ C lod¡Ň GĎhČ MI¿ĎhČ MkËĆŇ lĎ hŇ y¿ĎhĎ wĘ MyĎŔ lCbăŇ gĘŇ C : hŇ UĎ IĲĎhČ wyt¡ĎŇ ’Ł YĘ otĲŇ
7 ÉMIĎhČ =NmĂ NopĳŇ YĎ lCbăŇ GĘ Mk¡ĆŇ lĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=hŇ zĆwĘ : MyĲĎ lCb¿Ň GĘ Mk¡ĆŇ lĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=hŇ zĆ
8 tŇ mĳĎ xĞ ’băŇŁ lĘ C’¡ tĎŇ êĘ rhĎŔ hĎ rhăŁ mĄ : rhĲĎ hĎ rh¿Ł Mk¡ĆŇ lĎ C’¿ tĎŇ êĘ ldŔŁ GĎhČ
9 wyt¡ĎŇ ’Ł YĘ otĲŇ Cy¿hĎ wĘ hŇ nĎrŔŁ pĘŇ zĂ É lbĚŇ GĘ hČ ’YąĎ yĎwĘ : hŇ dĎŇ dĲĎŇ YĘ lb¡ĚŇ GĘ hČ tŇ ’¿Ł YĘ oêĲ CyËhĎ wĘ

10 lCbăŇ gĘŇlĂ Mk¡ĆŇ lĎ Mt¿ĆŇ yCĂ’Č tĘŇ hĂ wĘ : NopĲŇ YĎ lCb¿Ň GĘ Mk¡ĆŇ lĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=hŇ zĆ NnĳĎy‘Ą rYăČ xĞ
11 MdĆŇ uăĆmĂ hŇ l¡Ď bĘŇ rĂhĲĎ MpËĎŇ èĘ mĂ lbÌĚŇ GĘ hČ dŇ rČÄ yĎwĘ : hŇ mĎ pĲĎŇ SĘ N¡Ďny‘Ą rY¿Č xĞmĲĄ hŇ mĎ dĘŇ qĳĄ
12 dŇ rąČyĎwĘ : hŇ mĎ dĘŇ qĲĄ tŇ rĆe¡ĆJĂř =MyĲĎ PŇ tĆŇ J¿Ć =l‘Č hŇ xËĎ mĎ C lbĚŔ GĘ hČ dŇ răČyĎwĘ NyĂ‘ĳĎlĎ

ZrĆ’ËĎhĎ Mk¿ĆŇ lĎ hŇ yĆÄhĘ êĲĂ žt’Ň zŁ xlČ UĳĆ hČ MyăĎ wyt¡ĎŇ ’Ł YĘ otĲŇ Cy¿hĎ wĘ hŇ nĎDĄŔ rĘIČhČ É lCbŇ GĘ hČ
13 ZrĆ’Ďę hĎ tŇ ’Ň zăŁ rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć hŇ SĆŔ mŁ wYăČ yĘwČ : bŇ ybĲĂŇ sĎ hĎ yt¡ĆŇ ŁlbĲĚŇ gĘŇlĂ

tŇ ‘¿ČSĘ tĂŇ lĘ tŇ tËĄŇ lĎ hoĎŔhyĘ hŇ CăĎYĂ ÉrSĆ ’Ğ lrĎŔ ogŇBĘ ÉHtĎŇ ’Ł Clą xĞ nĲČtĘŇ êĂ rSĆÄ ’Ğ
twTmh
yrqw bytk CyhĎ wĘ ’"sb ,yrq CyhĎ wĘ ,bytk hyĎhĎ wĘ v.4 .V"x Nkw yrqw bytk ZrĆ’Ć ’"sb ,ZrĆ’Ć rybs v.2 .dl

.xtp trĆeĆJČ yllhb v.11 .b"y +T +h qwsp Nmql Nyy‘ : b"dxw b"d Nkw
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tŇ ybăĄŇ lĘ ÉynĂ bĄŇ C’rĲhĎ ynąĄbĘŇ hŇ FĄÄ mČ CxÂqĘ lĲĎ yJăĂ : hŇ FĲĆ UČ hČ yY¿Ă xĞ wĲČ tŇ oF¡ UČ hČ 14

Cx¡ qĘ lĲĎ hŇ èĆŔ nČmĘ hŇ FăĄ mČ ÉyYĂ xĞ wĲČ MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ yd¡ĂŇ GĎhČ =ynĲĄbĘŇ hŇ F¿Ą mČ C MtĎŔ bŇŁ ’Ğ
ND¿ĄrĘyČlĘ rbĆŇ ‘ËĄmĄ MtĎę lĎ xĞ nĲČ Cxă qĘ lĲĎ hŇ FĳĆ UČ hČ yYăĂ xĞ wĲČ tŇ oF¡ UČ hČ yn¿ĄSĘ : MtĲĎŇ lĎ xĞ nĲČ 15

: hŇ xĎ rĲĎzĘmĂ hŇ mĎ dĘŇ q¿Ą ox¡ rĄyĘ
=rSĆ ’Ğ MySĂŔ nĎ’ĞhĲĎ tŇ omă SĘ hŇ QĆ ’Ą ť : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ 16, 17

’yW¿Ă nĎ wĘ : NCnĲ =NBĂ ‘ČS¡Ě ohywĲĂ NhĄŔ JŁ hČ ÉrzĎ‘ĎlĘ ’Ć ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć Mk¡ĆŇ lĎ Cl¿ xĞ nĘ yĂ 18

tŇ omă SĘ hŇ QĆ ’¡Ą wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć lx¿Ł nĘ lĂ Cx¡ qĘ êĂ hŇ FĳĆ UČ mĂ dŇ x¡Ď ’Ć ’yW¿Ă nĎ dŇ xËĎ ’Ć 19

No‘Ŕ mĘ SĂ ynăĄBĘ ÉhFĄ mČ lĘ Cř : hŇ eĲĆśpĚŇ yĘ=NBĆ bŇ l¡Ą JĎ hŇ dĎŔ ChyĘ hŇ FăĄ mČ lĘ MySĳĂ nĎ’ĞhĲĎ 20

hŇ F¿Ą mČ lĘ Cř : NolĲ sĘ JĂ =NBĆ dŇ d¡ĎŇ ylĂ ’Ĺ NmĂŔ yĎnĘ bĂŇ hŇ FăĄ mČ lĘ : dŇ ChĲ yUĂ ‘Č=NBĆ l’¡Ą CmSĘ 21, 22

hŇ è¡Ć nČmĘ =ynĲĄbĘŇ hŇ F¿Ą mČ lĘ PŇ sĄŔ oy ynăĄbĘŇ lĂ : ylĲĂ gĘŇ yĎ=NBĆ yu¡ĂBĚ ’yWĳĂ nĎ Nd¡ĎŇ =ynĄbĘŇ 23

l’¡Ą CmqĘ ’yWĳĂ nĎ MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć =ynĲĄbĘŇ hŇ F¿Ą mČ lĘ C : dŇ pĲŇŁ ’Ą =NBĆ l’¡Ą yeĂ xČ ’yWĳĂ nĎ 24

hŇ F¿Ą mČ lĘ C : ëŇ nĲĎrĘjČ =NBĆ Np¡ĎŇ YĎ ylĲĂ ’Ĺ ’yWĳĂ nĎ N¡ĚlCbŇ zĘ=ynĲĄbĘŇ hŇ F¿Ą mČ lĘ C : NTĲĎ pĘŇ SĂ =NBĆ 25, 26

’yWĳĂ nĎ rS¡Ą ’Ď =ynĲĄbĘŇ hŇ F¿Ą mČ lĘ C : NEĲĎ‘Č=NBĆ l’¡Ą yTĂ lĘ jČ ’yWĳĂ nĎ rk¡ĎŇ Vř vĎ yĂ=ynĲĄbĘŇ 27

=NBĆ l’¡Ą hĘ śdČŇ jĘ ’yWĳĂ nĎ yl¡Ă êĎpĘŇ nČ=ynĲĄbĘŇ hŇ F¿Ą mČ lĘ C : ymĲĂ ŁlSĘ =NBĆ dŇ Ch¡ yxĂ ’Ğ 28

ZrĆ’¿ĆBĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ =tŇ ’Ć lx¿Ą nČlĘ hoĳĎhyĘ hŇ CăĎYĂ rS¡Ć ’Ğ hŇ QĆ ’Ąě : dŇ ChĲ yUĂ ‘Č 29

: N‘ČnĲĎJĘ
: rmĲŁ ’Ň lĄ ox¡ rĄyĘ ND¿ĄrĘyČ=l‘Č bŇ ’ĳĎ om tŇ băŇŁ rĘ‘ĲČBĘ hŇ S¡Ć mŁ =l’Ć hoËĎhyĘ rBÌĄdČŇ yĘwČ hl

tŇ bĆŇ SĳĎ lĎ MyrăĂ‘Ď Mt¡ĎŇ EĎxĚ’Ğ tŇ lËČ xĞ eĲČmĲĂ MIĂęwĂlĘ lĲČ CnătĘŇ nĲĎ wĘ ů l’Ą rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć ÈwYČ 2

Mh¡Ć lĎ MyrËĂ‘ĎhĲĆ CyÌhĎ wĘ : MIĲĂwĂlĘ lĲČ Cn¡êĘ êĂ MhĆŔ ytĄŇ băŇŁ ybĂŇ sĘ ÉMyrĂ‘ĎlĲĆ SrĎę gĘŇmĂ C 3

: MtĲĎŇ IĎxČ lk¡ŇŁ lĘ C MSĎŔ kĚŇ rĘlĂ wĘ ÉMêĎmĘ hĆ bĘŇ lĂ CyąhĘ yĲĂ MhĆę ySĄ rĘgĘŇmĂ C tŇ bĆŇ SĳĎ lĎ
PŇ lĆ ’¿Ć hŇ YĎ CxŔ wĎ Éry‘Ă hĎ ryuąĂmĂ MIĳĂwĂlĘ lĲČ Cn¡êĘ êĂ rS¿Ć ’Ğ MyrĂŔ ‘ĎhĲĆ ÉySĄ rĘgĘŇmĂ C 4

MyĂjÀČlĘ ’Č hŇ mĎ dĘŇ qăĄ=tŇ ’Č jĘ =tŇ ’Ć ry‘Ăę lĎ ZCxă mĂ MtĆÂDŁ mČ C : bŇ ybĲĂŇ sĎ hŇ U¡Ď ’Č 5

MyĂjăČlĘ ’Č ű MyăĎ=tŇ ’Č jĘ =tŇ ’Ć wĘ hŇ UĎÁ ’Č BĲĎ MyĂjČÄ lĘ ’Č žbgĆŇ nĆ=tŇ ’Č jĘ =tŇ ’Ć wĘ hŇ UĎł’Č BĲĎ
hŇ yăĆhĘ yĲĂ hŇ zĆť ëŇ wĆêĳĎBČ ry‘ăĂhĎ wĘ hŇ U¡Ď ’Č BĲĎ MyĂj¿ČlĘ ’Č NopËŇ YĎ tŇ ’¿Č jĘ tŇ ’ĄÄ wĘ hŇ UĎę ’Č BĲĎ
tŇ ’Ą ť MIĂŔwĂlĘ lĲČ ÉCnêĘ êĂ rSąĆ ’Ğ MyrĂę ‘ĎhĲĆ tŇ ’ăĄ wĘ : MyrĲĂ‘ĎhĲĆ yS¡Ą rĘgĘŇmĂ MśhĆŔ lĎ 6

yr‘=VV
.r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"x Nkw hFĄmČlĘ ’"s v.20 .’lm hnĆCpyĘ y’xndml ,rsx y’br‘ml Nk v.19

wxyry Vmwxb Nk v.28 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.26 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"x Nkw hFĄmČlĘ ’"s v.22

rybs v.5 .hl .Nylm +b l’Ą=hdĎjĘ ’"n ,qypm ’l yllhbw +h qypm l’HĘ dČp hgwmb ,Zmq l’ĄhĘ dĎjĘ ’"s ,xtp
.s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nkw yrqw bytk MkĆlĎ ’"sb ,MkĆlĎ
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CnŔ êĘ êĂ MhăĆ ylĄ ‘ĞwĲČ xČ YĳĄrŁ hĲĎ hŇ UĎ S¡Ď sn¿ĚlĎ CnŔ êĘ êĂ rSăĆ ’Ğ TlĎŔ qĘ UĂ hČ yrăĄ‘Ď=SSĲĄ
7 My‘¿ĂBĎ rĘ’Č MIĂŔwĂlĘ lĲČ ÉCnêĘ êĂ rSąĆ ’Ğ MyrĂę ‘ĎhĲĆ =lJĎ : ry‘ĲĂ MyĂê¡ČSĘ C My‘¿ĂBĎ rĘ’Č
8 tŇ EăČxĚ’ĞmĲĄ ÉCnêĘ êĂ rSąĆ ’Ğ MyrĂę ‘ĎhĲĆ wĘ : NhĲĆ ySĄ rĘgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ Nh¡Ć tĘŇ ’Ć ry‘ĳĂ hŇ n¡ĆmŁ SĘ C

Sy’Ăę CTy‘ĳĂmĘ êČ T‘¡ČmĘ hČ tŇ ’¿Ą mĄ C CBŔ rĘêČ ÉbrČř hĎ tŇ ’ąĄ mĄ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ
: MIĲĂwĂlĘ lĲČ wyr¡Ď‘ĎmĲĄ Nê¿Ą yĂ ClxĎŔ nĘ yĂ rSăĆ ’Ğ ÉotŇ lĎ xĞ nĲČ ypąĂŇ JĘ

9, 10 ê¡ĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ÉrBĄ DČ : rmĲŁ ’Ň QĄ hŇ S¿Ć mŁ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ sŘ33

11 ÉMkĆŇ lĎ MtąĆŇ yrĂqĘ hĂ wĘ : N‘ČnĲĎJĘ hŇ YĎ rĘ’¿Č ND¡ĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć Myr¿ĂbĘŇ ‘ĲŁ MêËĆ’Č yJ¿Ă MhĳĆ lĄ ’Ğ
SpĆŇ n¡Ć=hŇ JĄ mČ xČ YĄŔ rŁ ÉhUĎ SĎÄ sn¿Ď wĘ MkĳĆŇ lĎ hŇ nĎ yyăĆhĘ êĲĂ Tl¡Ď qĘ mĂ yr¿Ą‘Ď MyrĂŔ ‘Ď

12 xČ YĄŔ rŁ hĲĎ ÉtCmyĎ âlą wĘ l’ĳĄ GŁ mĂ Tl¡Ď qĘ mĂ lĘ MyrËĂ‘ĎhĲĆ MkÌĆŇ lĎ CyÄhĎ wĘ : hŇ gĲĎŇgĎŇSĘ BĂ
13 yr¿Ą‘Ď=SSĲĄ CnêĳĄêĂ rSăĆ ’Ğ Myr¡Ă‘ĎhĲĆ wĘ : TjĲĎ SĘ UĂ lČ hŇ d¡ĎŇ ‘ĄhĲĎ yn¿ĄpĘŇ lĂ odËŇ mĘ ‘Ď=dŇ ‘Č
14 NDĄŔ rĘIČlČ rbĆŇ ‘ăĄmĄ ÉCnêĘ êĂ MyrĂę ‘ĎhĲĆ SŁlă SĘ ű tŇ ’ăĄ : MkĲĆŇ lĎ hŇ nĎ yy¿ĆhĘ êĲĂ Tl¡Ď qĘ mĂ

: hŇ nĎ yyĲĆhĘ êĲĂ Tl¡Ď qĘ mĂ yr¿Ą‘Ď N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĆBĘ Cn¡êĘ êĂ MyrĂŔ ‘ĎhĲĆ SŁlă SĘ Ét’Ą wĘ
15 Myr¿Ă‘ĎhĲĆ =SSĲĄ hŇ nĎ yyËĆhĘ êĲĂ MkĎŔ otŇ BĘ ÉbSĎ oêlČ wĘ rGąĄlČ wĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ lĂ
16 ylĂÄkĘŇ BĂ =M’Ă wĘ : hŇ gĲĎŇgĎŇSĘ BĂ SpĆŇ n¡Ć=hŇ JĄ mČ =lJĎ hŇ UĎ SĎŔ sCnălĎ TlĳĎ qĘ mĂ lĘ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ
17 NbĆŇ ’ăĆ BĘ M’ĂÃ wĘ : xČ YĲĄ rŁ hĲĎ tŇ m¡Č Cy tŇ om¿ ’Chĳ xČ YăĄrŁ tŇ m¡Ł IĎwČ ChJËĎ hĂ ű lzÌĆrĘbČŇ

: xČ YĲĄ rŁ hĲĎ tŇ m¡Č Cy tŇ om¿ ’Chĳ xČ YăĄrŁ tŇ m¡Ł IĎwČ ChJËĎ hĂ HB¿Ď tŇ CmÄ yĎ=rSĆ ’Ğ ždyĎ
18 tŇ om¿ ’Chĳ xČ YăĄrŁ tŇ m¡Ł IĎwČ ChJËĎ hĂ oB¿ tŇ CmÄ yĎ=rSĆ ’Ğ ždyĎ=Z‘ĲĄ ylăĂ kĘŇ BĂ oś’Ã
19 ’Ch¿ ob¡Ň =o‘gĘŇpĂŇ BĘř xČ YĳĄrŁ hĲĎ =tŇ ’Ć tŇ ym¡Ă yĎ ’Ch¿ MDĎŔ hČ l’ăĄ GŁ : xČ YĲĄ rŁ hĲĎ tŇ m¡Č Cy
20 : tŇ mĲŁ IĎwČ hŇ I¡ĎdĂŇ YĘ BĂ wylËĎ ‘Ď ëŇ yl¿Ă SĘ hĂ =o’Ĳ CepĳĆŇ DĽř hĘ yĆ hŇ ’¡Ď nĘ WĂ BĘ =M’Ă wĘ : CetĲĆŇ ymĂ yĘ
21 l’ăĄ GŁ ’Chĳ xČ YăĄrŁ hŇ J¡Ć UČ hČ tŇ m¿Č Cy=tŇ omĲ tŇ mŔŁ IĎwČ ÉodŇ yĎbĘŇ ChJąĎ hĂ hŇ bĎÂ y’Ą bĘŇ o’ă
22 hŇ b¡ĎŇ y’Ą =âlĲ BĘ ‘tČŇ p¿ĆŇ BĘ =M’Ă wĘ : obĲŇ =o‘gĘŇpĂŇ BĘ xČ Y¡ĄrŁ hĲĎ =tŇ ’Ć tŇ ymËĂ yĎ MDĎę hČ
23 NbĆŇ ’ĆÁ =lkĎŇ bĘŇ o’ă : hŇ IĲĎdĂŇ YĘ âl¿ BĘ yl¡Ă JĘ =lJĎ wylËĎ ‘Ď ëŇ yl¿Ă SĘ hĂ =o’Ĳ opĳŇ dĎŇ hĞ

bŇ yăĄo’=âlĲ É’ChwĘ tŇ mĳŁ IĎwČ wyl¡Ď ‘Ď lj¿Ą IČwČ tŇ o’Ŕ rĘ âlă BĘ ÉHBĎ tŇ Cm¿ yĎ=rSĆ ’Ğ
24 l’ăĄ GŁ Nyb¡ĄŇ C hŇ JĆŔ UČ hČ NyBĄ ť hŇ dĎŔ ‘ĄhĲĎ ÉCTpĘŇ SĲĎ wĘ : otĲŇ ‘ĎrĲĎ Su¡ĄbČŇ mĘ âl¿ wĘ olŔ
25 ÈdIČmĂ xČ YĄę rŁ hĲĎ =tŇ ’Ć hŇ dĎÁ ‘ĄhĲĎ Cly~ĂÄ hĂ wĘ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ MyT¡Ă jĎ SĘ UĂ hČ l‘¿Č MDĳĎhČ

l’g
,y’br‘ml Nk v.19 .r"tw ‘"t ,V"x Nkw M’Ă wĘ ’"s v.18 .h"dxw w"d ,g"d ,b"d Nkw Zmq brĎhĎ ’"s v.8

.CepĆDĘhĘ yĆ ’"s : hyl‘ rsmnw CepĆDĎhĘ yČ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.20 .o‘gĘpĂ JĘ y’xndml
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snăĎ=rSĆ ’Ğ oT¡ lĎ qĘ mĂ ry‘¿Ă=l’Ć hŇ dĎŔ ‘ĄhĲĎ ÉotŇ ’Ł CbŇ ySąĂ hĄ wĘ ůMDĎhČ l’ăĄ GŁ
NmĆ S¿Ć BĘ ot¡Ň ’Ł xS¿Č mĎ =rSĆ ’Ğ ldŔŁ GĎhČ NhăĄ JŁ hČ Étom=dŇ ‘Č HBĎę bŇ SČ yăĎwĘ hŇ UĎ SĳĎ
rS¿Ć ’Ğ oTŔ lĎ qĘ mĂ ry‘ăĂ É lCbŇ GĘ =tŇ ’Ć xČ YĳĄrŁ hĲĎ ’Y¡Ą yĄ ’Y¿Ł yĎ=M’Ă wĘ : SdĆŇ uĲŁ hČ 26

oTĳ lĎ qĘ mĂ ry‘ăĂ lCb¡Ň gĘŇlĂ ZCxě mĂ MDĎŔ hČ l’ăĄ GŁ ÉotŇ ’Ł ’YąĎ mĎ C : hŇ UĎ SĲĎ sCn¡ yĎ 27

bŇ SĄŔ yĄ ÉoTlĎ qĘ mĂ ry‘ąĂbĘŇ yJăĂ : MDĲĎ ol¡ Ny’¿Ą xČ YĄŔ rŁ hăĎ =tŇ ’Ć ÉMDĎhČ l’ąĄ GŁ xYČÂrĎwĘ 28

xČ YĄŔ rŁ hĲĎ ÉbCSyĎ ldŔŁ GĎhČ NhăĄ JŁ hČ Étom yr¿Ąř xĞ’ĲČ wĘ ldĳŇŁ GĎhČ NhăĄ JŁ hČ tŇ om¡ =dŇ ‘Č
MkĳĆŇ ytĄŇ rĲŁ dŇŁ lĘ Tj¡Ď SĘ mĂ tŇ u¿ČxĚlĘ MkËĆŇ lĎ hŇ QĆ ’ÌĄ CyÄhĎ wĘ : otĲŇ EĎxĚ’Ğ ZrĆ’¡Ć=l’Ć 29

xČ YĳĄrŁ hĲĎ =tŇ ’Ć xY¡Č rĘyĂ MydĂŔ ‘Ą ypăĂŇ lĘ SpĆŇ nĆŔ =hŇ JĄ mČÄ =lJĎ : MkĲĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ SĘ omĲ lk¡ŇŁ BĘ 30

SpĆŇ năĆlĘ ÉrpĆŇ kÄŁ Cx¿ qĘ tĂŇ =âlĲ wĘ : tŇ CmĲ lĎ SpĆŇ n¡ĆbĘŇ hŇ n¿Ć‘ĞyĲČ=âl dŇ xĎŔ ’Ć dŇ ‘ăĄwĘ 31

rpĆŇ kŔŁ Cxă qĘ tĂŇ =âlĲ wĘ : tŇ mĲĎ Cy tŇ om¡ =yJĂ tŇ Cmĳ lĎ ‘S¡Ď rĎ ’Ch¿ =rSĆ ’Ğ xČ YĄŔ rŁ 32

: NhĲĄ JŁ hČ tŇ om¡ =dŇ ‘Č ZrĆ’ĎŔ BĎ tŇ bĆŇ SăĆ lĎ ÉbCSlĎ oTĳ lĎ qĘ mĂ ry‘ăĂ=l’Ć sCn¡lĎ
PŇ yn¡ĂxĞ yĲČ ’Ch¿ MDĎŔ hČ yJăĂ HBĎŔ ÉMêĆř ’Č rSąĆ ’Ğ ZrĆ’Ďę hĎ =tŇ ’Ć CpŇ ynăĂxĞtĲČŇ =âlwĘ 33

Md¿ČŇ BĘ M’¡Ă =yJĂ HBĎŔ =ëŇ jČ SĚ rSăĆ ’Ğ ÉMDĎlČ rjČę kĚŇ yĘ=âlĲ ZrĆ’ăĎlĎ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć
rS¿Ć ’Ğ HBĎŔ MybăĂŇ SĘ yĲŁ ÉMêĆ’Č rSąĆ ’Ğ ZrĆ’Ďę hĎ =tŇ ’Ć ’ř UăĄ TČ tĘŇ âlÌř wĘ : okĲŇ pĘŇ SĲŁ 34

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ ëŇ ot¡Ň BĘ NkĄě SŁ hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ yJĂ ť HkĳĎŇ otŇ BĘ NkăĄŇ SŁ yn¡Ă’Ğ

=NBĆ rykăĂŇ mĎ =NBĆ Éd‘ĎlĘ gĂŇ=ynĲĄBĘ tŇ xČ jąČ SĘ mĂ lĘ tŇ obę ’Ď hĲĎ ySăĄ ’Ň rĎ CbÂ rĘqĘ IĂwČĲ wl
My’ĂŔ WĂ eĘ hČ ynăĄpĘŇ lĂ wĘ ÉhSĆ mŁ ynąĄpĘŇ lĂ CrÂBĘ dČŇ yĘwĲČ PŇ ĳĄsoy ynăĄBĘ tŇ x¡Ł jĘ SĘ UĂ mĲĂ hŇ èĆŔ nČmĘ
tŇ tĄÄ lĎ hoĎŔhyĘ hŇ CăĎYĂ ÉynĂ dŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ tŇ ob¡Ň ’Ď yS¿Ą ’Ň rĎ 2

hoĎŔhybĲČŇ hŇ CăĎYĚ ÉynĂ dŇŁ ’Ň wĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ lĂ lr¡ĎogŇBĘ hŇ lËĎ xĞ nĲČBĘ ZrĆ’ÌĎhĎ =tŇ ’Ć
ynĄÄBĘ mĂ dŇ xĎÂ’Ć lĘ CyhĎ wĘţ : wytĲĎŇ nŁ bĘŇ lĂ Cnyx¡Ă ’Ďř dŇ x¿Ď pĘŇ lĎ YĘ tŇ lËČ xĞ nĲČ=tŇ ’Ć tŇ tĄę lĎ 3

CnytĄŔ bŇŁ ’Ğ tŇ lăČ xĞ eĲČmĂ ÉNtĎŇ lĎ xĞ nĲČ hŇ ‘ąĎrĘgĘŇ nĂ wĘ ůMySĂ nĎlĘ È l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ yT¿Ą bĘŇ SĂ
Cnt¡ĄŇ lĎřxĞ nĲČ lr¿ČGŁ mĂ C MhĳĆ lĎ hŇ nĎ yy¡ĆhĘ êĲĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ FĆŔ UČ hČ tŇ lăČ xĞ nĲČ l‘Č ť PŇ sČě onwĘ
l‘Č ť NtĎŔ lĎ xĞ nĲČ ÉhpĎŇ sĘ onĲ wĘ ů l’Ą rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ lĂ È lbĄŇ IŁ hČ hŇ yăĆhĘ yĲĂ=M’Ă wĘ : ‘ČrĲĄGĎ yĂ 4

‘r¡ČGĎ yĂ CnytĄŔ bŇŁ ’Ğ hŇ FăĄ mČ ÉtlČ xĞ eĲČmĲĂ C MhĳĆ lĎ hŇ nĎ yy¡ĆhĘ êĲĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ FĆŔ UČ hČ tŇ lăČ xĞ nĲČ
Ntlxn
Nyy‘ : s"tw ‘"w ,V"x ,rd"nq y"k +d Nkw hb MybĂ SĘ yŁ Mt’ ’"s v.33 .hnygn ’lbw Pqmb =yrx’w ’"s v.28

y"k +d Nkw C’UĘ TČtĘ ’"s v.34 .h"dxw w"d Nkw hnygn ’lbw Pqmb =âlwĘ ’"s v.34 .d"l qwsp Nmql
,w"d ,b"d Nkw ’lm CnytĄlĎ xĞnĲČ ’"s v.3 .xtp CnyxĂ ’Č yqwbnzb v.2 .wl .s"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"x ,rd"nq

.d"ydw b"yd ,w"dx ,h"dx ,b"dx
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5 NJËĄ rmĳŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhyĘ yj¿Ă =l‘Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć ÉhSĆ mŁ wYąČyĘwČ : NtĲĎŇ lĎ xĞ nĲČ
6 tŇ onąbĘŇ lĂ hoĎęhyĘ hŇ CăĎYĂ =rSĆ ’Ğ rbĎÂ DĎhČ hŇ zăĆ : MyrĲĂbĘŇ DĲŁ PŇ ¡Ąsoy=ynĲĄbĘŇ hŇ F¿Ą mČ

tŇ xČ jËČ SĘ mĂ lĘ ëŇ ’Čę MySĳĂ nĎlĘ hŇ nĎ yyăĆhĘ êĲĂ Mh¡Ć ynĄy‘ĲĄBĘ bŇ oF¿ lČ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉdxĎ pĘŇ lĎ YĘ
7 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ lĂ ÉhlĎ xĞ nĲČ bŇ iąŁ tĂŇ =âlĲ wĘ : MySĲĂ nĎlĘ hŇ nĎ yy¿ĆhĘ êĲĂ Mř h¡Ć ybĂŇ ’Ğ hŇ F¿Ą mČ

yn¿ĄBĘ Cq¡ BĘ dĘŇ yĂ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ hŇ FăĄ mČ ÉtlČ xĞ nĲČBĘ Sy’Ăę yJăĂ hŇ FĳĆ mČ =l’Ć hŇ F¡Ć UČ mĂ
8 dŇ xĎę ’Ć lĘ ů l’Ą rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÈtoFUČ mĂ hŇ lĎęxĞ nĲČ tŇ SĆ răĆyŁ tŇ BČÂ =lkĎŇ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ

l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉCSrĘyyĲĂ N‘ČmČę lĘ hŇ èĳĎ ’Ă lĘ hŇ yăĆhĘ êĲĂ hĎ yb¡ĂŇ ’Ď hŇ F¿Ą mČ tŇ xČ jËČ SĘ UĂ mĂ
9 rxĳĄ’Č hŇ FăĄř mČ lĘ hŇ F¡Ć UČ mĂ hŇ lËĎ xĞ nĲČ bŇ iÌŁ tĂŇ =âlĲ wĘ : wytĲĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ l¿Č xĞ nĲČ Sy’¡Ă

10 hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ tŇ oF¡ mČ Cqě BĘ dĘŇ yĂ otŔ lĎ xĞ nĲČřBĘ ÉSy’Ă =yJĂ
11 hŇ lăĎ xĘ mČ hŇ nĎ yyĆÁhĘ êĲĂ wČ : dŇ xĲĎ pĘŇ lĎ YĘ tŇ on¿BĘ CW¡ ‘Ď NJ¿Ą hŇ SĳĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ

: MySĲĂ nĎlĘ Nh¡Ć ydĄŇ dĲŇŁ yn¿ĄbĘŇ lĂ dŇ xĳĎ pĘŇ lĎ YĘ tŇ onăBĘ hŇ ‘¡ĎnŁ wĘ hŇ JËĎ lĘ mĂ C hŇ lÌĎ gĘŇxĎ wĘ hŇ YĎę rĘtĂŇ
12 =l‘Č NtĎŔ lĎ xĞ nĲČ ÉyhĂ êĘ wČ MySĳĂ nĎlĘ CyăhĎ PŇ ¡Ąsoy=NbĆŇ hŇ è¿Ć nČmĘ =ynĲĄBĘ tŇ xËŁ jĘ SĘ UĂ mĲĂ
13 hŇ CÌĎYĂ rSĆÄ ’Ğ MyTĂę jĎ SĘ UĂ hČ wĘ tŇ wÂŁ YĘ UĂ hČ hŇ QĆ ’ăĄ : NhĲĆ ybĂŇ ’Ğ tŇ xČ j¿Č SĘ mĂ hŇ F¡Ą mČ

ND¿ĄrĘyČ l‘¡Č bŇ ’ĎŔ om tŇ băŇŁ rĘ‘ĲČBĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć hŇ S¡Ć mŁ =dŇ yČBĘ hoËĎhyĘ
: oxĲ rĄyĘ

G

rV’ Vy’h hyhw wyYxw .xrpâŁ Nmysw hnmVw MynmVw Myt’mw Pl’ rbdmb rpsd yqwsp Mwks
wytwytw’w .hnmVw tw’m ‘br’w Pl’ rV‘ hVV wytwlmw .]+k z"y rbdmb[ xrpy whTm wb=rxb’
Nmysw MyVlVw MynV ’"n ,MyVlVw hVlV wyrdsw .MynVw MyVlVw tw’m Vmxw Pl’ hVlVw MyVV
b"l Myrbd[ wnhny ddb y"y Nmysw hrV‘ wytwyVrpw .]b"y ’"n Mylht[ Myhl’ yl=’rb rwhT bl
twyVrp hnmVw MyVmxw h’m lkh ,VVw MyVV twmwtshw ,My‘Vtw MytV twxwtph Nyynm .]b"y
MyVdx h‘Vtw hnV hnmVw MyVlV rpsh twnV .]+k x"y rbdmb[ Ktlxnw Kqlx yn’ Nmysw

.hryYyl Pxtb Nmysw

Pqzb Nk v.9 .lwgsb hFĆmČlĘ ’"s ,hgwmb Nk v.9 .b"y qwsp Nmql Nyy‘ : V"x Nkw NhĆybĂ ’Ğ ’"s v.6

.w"Td Nkw NTq Pqz xnwm otŔ lĎ xĞ năČBĘ ’"s ,d"ydw b"yd ,w"dx ,h"dx ,w"d ,g"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb dbl NTq
,[34:1] Zr’h t’z ,[33:1] y‘sm hl’ +g Myrdsw .b"lq Myqwspw .qlb [33:1—36:13] hVrph MV v.13

Mypwlxw .VlVw My‘bV tw’m ‘bVw Mypl’ tVmx twytw’w .’Ł sŁ w tw’m ‘br’w Pl’ Mylmw .[35:9] Mtyrqhw
ynpl CrBĘ dČyĘwČ ,’mdq w"yth txt ’y‘gb wlxntĘ êĲĂ n"bw ’y‘g ’lb wlxntĘ êĂ ’rwq ’"b ,[34:13] ClxĞnČtĘ êĂ rV’ +b
ylkb M’w +’ qspw .[33:3] xsph trxmmĲĂ Pwlx ’lbw ,n"b Nk ’lw ’y‘gb wrbdyĘwĲČ ’rwq ’"b ,[36:1] hVm

.[34:4] wyt’Ywt hyhw +’ +tkw .[35:16] lzrb
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The number of the verses of the book of Numbers is 1288; and the sign is
xrpâŁ (âŁ = 1000, p = 80, r = 200, x = 8). And its middle point is, And it shall
come to pass that the man whom I shall choose, his rod shall bud [Num 17.20].
And its words are 16408. And its letters are 63532. And its sedarim are 33; other
copies (say) 32; and the sign is, Create in me a clean HEART, O God [Psa 51.12].
And its parashiyot are 10, The Lord ALONE did lead him [Deu 32.12]. The open
sections are 92 and the closed 66, the total is 158 sections, and the sign is, I am
THY PORTION and thine inheritance [Num 18.20]. The years of the book are
38 years and 9 months; and the sign is, At the LAYING DOWN of creation.



Myrbdh hl’
’ NDĳĄrĘIČhČ rbĆŇ ‘¡ĄBĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lJĎ =l’Ć ÉhSĆ mŁ rBąĆDĂ rSĆÄ ’Ğ MyrĂę bĎŇ DĘhČ hŇ QĆ ’ăĄ sŘ1

tŇ r¡Ł YĄxĞ wĲČ Nb¿ĎŇ lĎ wĘ lpĆŇ êËŁ =NybĲĄŇ C NrÌĎ’Ň jĎ =NyBĲĄ PŇ CsÁ lomÄ žhbĎŇ rĎ‘ĞBĲĎ rBĎÃ dĘŇ UĂ BČ
2 Sd¿ĄŇ qĎ dŇ ‘¡Č ry‘ĳĂWĄ =rhČ ëŇ rĆD¡Ć bŇ rĄŔ xŁ mĲĄ ÉMoy rW¿Ď ‘Ď dŇ xČÄ ’Č : bŇ hĲĎ zĎ yd¿ĂŇ wĘ
3 SdĆŇ xĳŁ lČ dŇ xăĎ ’Ć BĘ SdĆŇ x¡Ł rW¿Ď ‘Ď=yêĲĄSĘ ‘ČBĘ hŇ nĎŔ SĎ My‘ăĂBĎ rĘ’Č BĘ ÉyhĂ yĘwČĲ : ‘ČnĲĄrĘBČ

: MhĲĆ lĄ ’Ğ ot¡Ň ’Ł hoËĎhyĘ hŇ CÌĎYĂ rSĆÄ ’Ğ lkŇŁ JĘ ţ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ÉhSĆ mŁ rBąĆDĂ
4 tŇ ’Ąę wĘ NoBĳ SĘ xĆ BĘ bŇ S¡Ą oy rS¿Ć ’Ğ yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ ëŇ lĆ măĆ ÉNxŁ ysĂ tŇ ’Ą ť otę JŁ hČ yrăĄxĞ’ĲČ
5 ND¡ĄrĘIČhČ rbĆŇ ‘¿ĄBĘ : y‘Ă rĲĆř dĘŇ ’Ć BĘ tŇ r¡Ł êĎSĘ ‘ČBĘ bŇ S¿Ą oy=rSĆ ’Ğ NSĎŔ BĎ hČ ëŇ lĆ măĆ gŇ o‘ť

: rmĲŁ ’Ň lĄ tŇ ’Ň E¡Ł hČ hŇ r¿ĎoêhČ =tŇ ’Ć r’ËĄBĄ hŇ SĆŔ mŁ ly’ăĂ oh bŇ ’ĳĎ om ZrĆ’ăĆBĘ
6 rh¿Ď BĎ tŇ bĆŇ S¡Ć Mk¿ĆŇ lĎ =bŇ rČ rmĳŁ ’Ň lĄ bŇ răĄxŁ BĘ Cnyl¡Ą ’Ą rB¿Ć DĂ CnyhËĄŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ
7 ůwynĎkĄŇ SĘ =lJĎ =l’Ć wĘ ÈyrĂmŁ ’ĹhĲĎ rh¿Č C’bÄŁ C MkĆę lĎ C‘ăsĘ C ű CnăjĘ : hŇ EĲĆhČ

ÉynĂ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ ZrĆ’ąĆ MIĳĎhČ PŇ oxă bĘŇ C bŇ gĆŇ e¡ĆbČŇ C hŇ l¿Ď pĄŇ èĘ bČŇ C rhËĎ bĎŇ hŇ b¿ĎŇ rĎ‘ĞBĲĎ
8 Mk¡ĆŇ ynĄpĘŇ lĂ yêĂ t¿ČŇ nĎ hŇ ’ËĄ rĘ : tŇ rĲĎjĘ rh¿Č nĘ ld¡ŇŁ GĎhČ rh¿Ď eĎhČ =dŇ ‘Č NonŔ bĎŇ QĘ hČ wĘ

MkĆÁ ytĄŇ bÄŁ ’ĞlĲČ hoĎhyĘţ ś‘BăČ SĘ nĂ rSăĆ ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć CSă rĘC C’BŁ ť ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć
9 rmăČ ’Ł wĲĎ : MhĲĆ yrĄxĞ’ĲČ M‘¡ĎrĘzČlĘ C MhĆŔ lĎ tŇ tăĄŇ lĎ ÉbqŁ ‘ĞyĲČlĘ CĲ qxąĎ YĘ yĂlĘ MhĎÄ rĎbĘŇ ’Č lĘ

10 ho¿ĎhyĘ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć tŇ ’¿Ą WĘ yD¡ĂbČŇ lĘ lk¿ČŇ C’=âlĲ rmĳŁ ’Ň lĄ ’wh¡Ă hČ tŇ ‘¿ĄBĎ MkĆŔ lĄ ’Ğ
: bŇ rĲŁ lĎ MyĂm¡ČèĎ hČ yb¿ĄŇ kĘŇ okĲŇ JĘ MoIŔhČ MkăĆŇ eĘ hĂ wĘ MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ BăĎ rĘhĂ Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ

11 ëŇ răĄbĎŇ ywĲĂ MymĳĂ ‘ĎjĘ PŇ lĆ ’ăĆ Mk¡ĆŇ JĎ MkËĆŇ ylĄ ‘Ğ PŇ sÌĄ yŁ MkĆę tĄŇ obĲŇ ’Ğř yhăĄŁl’Ĺ hoĎÂhyĘ
12 Mk¡ĆŇ ’ĞvĲČ mĲČ C Mk¿ĆŇ xĞrĘTĎ yDĳĂbČŇ lĘ ’v¡Ď ’Ć hŇ k¿ĎŇ y’Ą : MkĲĆŇ lĎ rB¿Ć DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ MkĆŔ tĘŇ ’Ć
13 MkĳĆŇ yTĄ bĘŇ SĂ lĘ My‘¡ĂdĚŇ ywĲĂ MynËĂbŇŁ nĘ C MymÌĂ kĎŇ xĞ MySĂÄ nĎ’Ğ MkĆŇ lĎ ţ CbăŇ hĎ : MkĲĆŇ bĘŇ yrĲĂwĘ
14 =rSĆ ’Ğ rb¿ĎŇ DĎhČ ÍbŇ oT CrŔ mĘ ’Ň êăŁ wČ ytĳĂŇ ’Ł Cn¡‘ĞêĲČ wČĲ : MkĲĆŇ ySĄ ’Ň rĲĎBĘ Mm¡Ąř yWĂ ’Ğ wĲČ
15 ÉMymĂ kĎŇ xĞ MySąĂ nĎ’Ğ MkĆę yTĄ bĘŇ SĂ ySăĄ ’Ň rĎ=tŇ ’Ć xuČÂ’Ć wĲĎ : tŇ oWĲ ‘ĞlĲČ êĎrĘB¡Č DĂ

My‘dyw
Nkw y‘ĂrĆdĘ’ĆbĘ C ’"s ,y‘rĄd’b ’"s v.4 .x"k qwsp d‘ +’ qwsp +’ hy‘Vyb why‘Vy Nwzx hrTph v.1 .’
w"yw rsx MkĆytĄbŁ ’Ğ ’"s v.11 .Mkytb’l yêĂ ‘ĘBČ SĘ nĂ ‘"t ,V"xb v.8 .+d b"y ‘Vwhy Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t
’"s v.14 .rsx MmĄWĂ ’ĞwČ ’"s ,’lm wxyrybw lbb rpsb Nk v.13 .lbb rpsb +tk MkĆytĄob’Ğ wyl‘ rsmnw

.’y‘gb =bwTĲ n"b ,’y‘g ’lb =bwT ’"b ’"n ,rbŔ dh bwTă
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tŇ o’ę mĄ yrăĄWĎ wĘ MypĂÁ lĎ ’Ğ yrĄÄ WĎ MkĳĆŇ ylĄ ‘Ğ MyS¡Ă ’Ň rĎ MtËĎŇ o’ Nê¿Ą’Ć wĲĎ My‘ĂŔ dĚŇ ywĲĂ
=tŇ ’Ć ÉhCĆYČ ’Ğ wĲĎ : MkĲĆŇ yTĄ bĘŇ SĂ lĘ Myr¡ĂTĘ SĲŁ wĘ tŇ rŔŁ WĎ ‘Ğ yrăĄWĎ wĘ ÉMyèĂ mĂ xĞ yrąĄWĎ wĘř 16

qdĆŇ YĆŔ MêăĆTĘ pČŇ SĘ C ÉMkĆŇ yxĄ ’Ğ=NyBĲĄ ‘ČmąŁ SĎ rmĳŁ ’Ň lĄ ’wh¡Ă hČ tŇ ‘¿ĄBĎ MkĆŔ yTĄ pĘŇ SăŁ
NTąŁ uĎ JČ TjĎę SĘ UĂ BČ MynĂÁpĎŇ CryJĂÄ tČŇ =âlĲ : orĲGĄ Nyb¿ĄŇ C wyx¡Ă ’Ď =NybĲĄŇ C Sy’¿Ă =NyBĲĄ 17

MyhăĂ Łl’Ň lĲĄ Tj¡Ď SĘ UĂ hČ yJ¿Ă Sy’ĂŔ =ynĄjĘ mĂ ÉCrCgÄtĎŇ âlą NC‘Ŕ mĎ SĘ êĂ É ldŇŁ GĎJČ
hŇ C¿ĆYČ ’Ğ wĲĎ : wyêĲĂ ‘Ę mČ SĘ C yl¡Č ’Ą NCb¿Ň rĂqĘ êČ MJĆŔ mĂ hŇ SăĆ qĘ yĂ rSăĆ ’Ğ ÉrbĎŇ DĎhČ wĘ ’Chĳ 18

bŇ rĄę xŁ mĲĄ ‘iăČ eĂ wČ : NCWĲ ‘ĞêĲČ rS¿Ć ’Ğ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’¿Ą ’whĳĂ hČ tŇ ‘ăĄBĎ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć 19

MtĆę y’Ă rĘ rSăĆ ’Ğ ’ChÁ hČ ’rĎÄ oehČ wĘ ž lodŇ GĎhČ rBăĎ dĘŇ UĂ hČ =lJĎ tŇ ’ăĄ ëŇ lĆ eĄÃ wČ
dŇ ‘¡Č ’běŁ eĎ wČ CntĳĎŇ ’Ł Cnyh¡ĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ hŇ CËĎYĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ rhăČ ëŇ rĆDĆ ť
ho¿ĎhyĘ=rSĆ ’Ğ yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ rhăČ =dŇ ‘Č ÉMtĆŇ ’Ň BĎ MkĳĆŇ lĄ ’Ğ rm¡Č ’Ł wĲĎ : ‘ČnĲĄrĘBČ Sd¿ĄŇ qĎ 20

ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć ìŇ yn¡ĆpĎŇ lĘ ìŇ yhËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ NtČÄ nĎ hŇ ’Ą rĘţ : CnlĲĎ Nt¿ĄŇ nŁ Cnyh¡ĄŁl’Ĺ 21

’r¡ĎyêĂ =l’Č ëŇ lĎŔ ÉìytĆÄ bŇŁ ’Ğ yhąĄŁl’Ĺ hoĎÁhyĘ rBĆÄ DĂ žrSĆ ’ĞJĲČ SrĄę śhŇ lăĄ ‘Ğ
ÉMySĂ nĎ’Ğ hŇ xąĎ lĘ SĘ nĂ Crę mĘ ’Ň êĲŁ wČ ůMkĆŇ QĘ JĚ ÈylČ ’Ą NCbăŇ rĘqĘ êĂ wČ : tŇ xĲĎ êĄ=l’Č wĘ 22

ÉërĆDĆÄ hČ =tŇ ’Ć rbĎŔ DĎ ÉCntĎÄ ’Ł CbŇ SąĂ yĎwĘ ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć Cnl¡Ď =CrjĘ xĘ yČwĘ CnynĄŔ pĎŇ lĘ
yn¡Čy‘ĄBĘ bŇ T¿Č yIĂwČ : NhĲĆ ylĄ ’Ğ ’b¡ŇŁ nĎ rS¿Ć ’Ğ MyrĂŔ ‘ĎhĲĆ Ét’Ą wĘ HBĎŔ =hŇ lĆ ‘ĞnĲČ rSăĆ ’Ğ 23

ÉCnpĘŇ IĂwČ : TbĆŇ èĲĎ lČ dŇ x¡Ď ’Ć Sy’¿Ă MySĂŔ nĎ’Ğ rWăĎ ‘Ď MynăĄSĘ ÉMJĆ mĂ xuąČ’Ć wĲĎ rbĳĎŇ DĎhČ 24

ÉMdĎŇ yĎbĘŇ Cxą qĘ IĂwČ : HtĲĎŇ ’Ł Cl¡ GĘ rČyĘwČĲ lJĳŁ SĘ ’Ć lxČ năČ=dŇ ‘Č C’b¡ŇŁ IĎwČ hŇ rĎhĎŔ hĎ Clă ‘ĞIĲČwČ 25

hŇ băĎŇ oT CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ ÉrbĎŇ dĎŇ CntąĎŇ ’Ł CbŇ SĂÄ IĎwČ CnylĳĄ’Ą CdŇ r¡ĂoIwČ ZrĆ’ĎŔ hĎ yrăĂjĘ mĂ
Crě mĘ êČ wČ tŇ Łlĳ ‘ĞlĲČ Mt¡ĆŇ ybĂŇ ’Ğ âl¿ wĘ : CnlĲĎ Nt¿ĄŇ nŁ Cnyh¡ĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rSĆ ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ 26

tŇ ’ąČ nĘ WĂ BĘ CrŔ mĘ ’Ň êăŁ wČ ÉMkĆŇ ylĄ hĽ’ĲĎ bĘŇ CnągĘŇrĲĎêĄ wČ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhyĘ yj¿Ă =tŇ ’Ć 27

yr¡ĂmŁ ’ĹhĲĎ dŇ y¿ČBĘ CntËĎŇ ’Ł tŇ t¿ĄŇ lĎ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ Cn’¡Ď yYĂ ohĲ CntĎŔ ’Ł ÉhoĎhyĘ
rmęŁ ’Ň lĄ CnřbĄÁ bĎŇ lĘ =tŇ ’Ć CimČÄ hĄ žCnyxĄ ’Č MylĂę ‘Ł CnxĘ năČ’Ğ ű hŇ năĎ’Ď : CndĲĄŇ ymĂ SĘ hČ lĘ 28

yn¿ĄBĘ =MgČŇ wĘ MyĂmĳĎèĎ BČ tŇ r¡Ł YĚř bĘŇ C tŇ Łl¿ dŇŁ GĘ MyrËĂ‘Ď CeřUĆŔ mĂ ÉMrĎř wĎ lodąŇ GĎ M‘ăČ
: MhĲĆ mĄ NC’¡ rĘytĲĂŇ =âlwĲĘ NCY¿ rĘ‘ČtĲČŇ =âl MkĳĆŇ lĄ ’Ğ rm¡Č ’Ł wĲĎ : MSĲĎ Cny’¿Ă rĎ Myq¡ĂnĎ‘Ğ 29

rSĆÄ ’Ğ lkŇŁ JĘ ţ MkĳĆŇ lĎ MxăĄ QĎ yĂ ’Ch¡ MkĆŔ ynĄpĘŇ lĂ ëŇ ăĄlhŁ hĲČ ÉMkĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoąĎhyĘ 30

rSąĆ ’Ğ tĎŇ y’ĂŔ rĎ rSăĆ ’Ğ ÉrBĎ dĘŇ UĂ bČŇ C : MkĲĆŇ ynĄy‘ĲĄlĘ MyĂr¡ČYĘ mĂ BĘ MkËĆŇ êĘ ’Ă hŇ WÌĎ ‘Ď 31

K’Vn
’"s v.28 .w"d Nkw ’lm CnybĄ bĎ lĘ ’"s v.28 .qsp ű hlă ‘ ’"s v.21 .V"xw d"dx Nkw yrĄWĎ ’"s v.15

rsx y’xndml ,rsx y’br‘ml Nk v.28 .ypr CnŇUĄmĂ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.28 .‘"tw V"x Nkw brČwĘ
.’mdq w"yw ’lm trŁ CYbĘ C
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ÉërĆDĆÄ hČ =lkĎŇ BĘ onĳBĘ =tŇ ’Ć Sy’¡Ă =’vĎ yĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ Éì’ĞWĲĎ nĘ
32 ÉMkĆŇ nĘ y’ĲĄ hŇ EĳĆhČ rb¡ĎŇ DĎbČŇ C : hŇ EĲĆhČ Moq¿ UĎ hČ =dŇ ‘Č Mk¡ĆŇ ’ĞBĲŁ =dŇ ‘Č MêĆŔ kĘŇ lČ hĞ rSăĆ ’Ğ
33 MkËĆŇ lĎ rCt¿Ň lĎ ëŇ rĆDĆę BČ MkĆÁ ynĄpĘŇ lĂ ëŇ lĄÄhŁ hĲČ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhyBĲČ MnĂŔ ymĂ ’ĞmĲČ

HbĎŔ =CkŇ lĘ êĲĄ rSăĆ ’Ğ ÉërĆDĆÄ BČ ÉMkĆŇ tĘŇ ’ĲŁ rĘlČ hŇ lĎ yĘlČę ű S’ăĄ BĎ MkĳĆŇ tĘŇ nĲŁ xĞlĲČ Moq¡ mĎ
34 ‘b¿ČŇ èĎ IĂwČ PŇ Y¡Ł qĘ IĂwČ MkĳĆŇ yrĄbĘŇ DĂ loqă =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ ‘m¿Č SĘ IĂwČ : MmĲĎ oy N¡Ďn‘ĎbĲĆŇ C
35 hŇ EĳĆhČ ‘r¡ĎhĎ roD¿hČ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MySăĂ nĎ’ĞBĲĎ ÉSy’Ă hŇ ’¿Ć rĘyĂ=M’Ă : rmĲŁ ’Ň lĄ
36 ytĂÂlĎ CzĲ : MkĲĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’ĞlĲČ tŇ t¡ĄŇ lĎ yêĂ ‘Ę BČŔ SĘ nĂ rSăĆ ’Ğ hŇ bĎŔ oFhČ ZrĆ’ăĎhĎ tŇ ’Ą ť

HB¡Ď =ëŇ rČDĲĎ rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’ËĎhĎ =tŇ ’Ć NêÌĄ’Ć =olĲ wĘ hŇ eĎ’ĆŔ rĘyĂ ’Chă ÉheĆřpĚŇ yĘ=NBĆ bŇ ląĄ JĎ
37 hoĎŔhyĘ PŇ eăČ’Č tĘŇ hĂ ÉyBĂ =MGČ : hoĲĎhyĘ yr¿ĄxĞ’ĲČ ’Q¡Ą mĂ rS¿Ć ’Ğ N‘Č yČě wynĳĎbĎŇ lĘ C
38 dŇ măĄ ‘Ł hĲĎ ÉNCn=NBĂ ‘ČSąĚ ohyĘ : Mř SĲĎ ’b¿ŇŁ tĎŇ =âlĲ hŇ ê¡Ď’Č =MGČ rmĳŁ ’Ň lĄ Mk¡ĆŇ lĘ lČ gĘŇBĂ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć hŇ eĎl¿Ć xĂ nĘ yČ ’Ch¡ =yJĂ qEĄŔxČ otăŇ ’Ł hŇ UĎ SĳĎ ’bŇŁ yăĎ ’Ch¡ ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ
39 ÉMoIhČ C‘ądĘŇ yĲĎ=âl rSĆÄ ’Ğ MkĆŇ ynĄbĘŇ Cţ hŇ yĆęhĘ yĲĂ zbăČŇ lĎ MêĆÁ rĘmČ ’Ğ rSĆÄ ’Ğ žMkĆŇ jĘ TČ wĘ
40 Mê¡Ć’Č wĘ : hĎ CSĲ rĎyyĲĂ Mh¡Ą wĘ hŇ eĎ nĆŔ êĘ ’Ć MhăĆ lĎ wĘ hŇ UĎ SĳĎ C’băŇŁ yĎ hŇ UĎ h¡Ą ‘rĎŔ wĎ bŇ oTă
41 ylČę ’Ą CrămĘ ’Ň êĲŁ wČ ű Cnă‘ĞêĲČ wČĲ : PŇ CsĲ =MyČ ëŇ rĆD¿Ć hŇ rĎB¡Ď dĘŇ UĂ hČ C‘¿sĘ C MkĳĆŇ lĎ CnăjĘ

hoăĎhyĘ CnC¡ĎYĂ =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘ CnmĘ xČŔ lĘ nĂ wĘ ÉhlĆ ‘ĞnĲČ CnxĘ nąČ’Ğ ůhoĎhylĲČ ÈCn’Ň TĎ xĎ
: hŇ rĎhĲĎ hĎ tŇ Łl¿ ‘ĞlĲČ Cnyh¡Ă êĎ wČ oêŔ mĘ xČ lĘ mĂ ylăĄ JĘ =tŇ ’Ć Sy’Ă ť Crę GĘ xĘ êČ wČĲ CnyhĳĄŁl’Ĺ

42 yeĂ n¡Ćy’Ą yJ¿Ă CmŔ xĞQĲĎ tĲĂŇ âlă wĘ ÉCl‘ĞtĲČŇ âlą ÉMhĆ lĎ rmąŁ ’Ĺ ylČę ’Ą hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
43 âlă wĘ Mk¡ĆŇ ylĄ ’Ğ rB¿Ą dČŇ ’Ğ wĲĎ : MkĲĆŇ ybĄŇ yĘ’ĲŁ yn¡ĄpĘŇ lĂ CpŔ gĘŇ eĲĎêĂ ÉâlwĘ MkĳĆŇ BĘ rĘqĂ BĘ
44 yrĂÁ mŁ ’ĹhĲĎ ’YĄÄ IĄwČ : hŇ rĎhĲĎ hĎ Cl¿ ‘ĞêĲČ wČ CdŇ z¡ĂêĎ wČ hoĎŔhyĘ yjăĂ =tŇ ’Ć ÉCrmĘ êČ wČ MêĳĆ‘Ę mČ SĘ

hŇ nĎ yW¡Ć ‘ĞêĲČ rS¿Ć ’ĞJĲČ MkĆŔ tĘŇ ’Ć CpăŇ DĘrĘIĂwČ MkĆŔ tĘŇ ’Ň rČqĘ lĂ É’ChhČ rhąĎ BĎ bŇ SĄÄ IŁ hČ
45 ynăĄpĘŇ lĂ CJ¡ bĘŇ êĂ wČ CbŇ S¿Ě êĎ wČ : hŇ mĲĎ rĘxĎ =dŇ ‘Č ry‘¡ĂWĄ BĘ MkËĆŇ tĘŇ ’Ć Ct¿Ň JĘ IČwČ MyrĳĂbŇŁ DĘhČ
46 Cb¿Ň SĘ êĲĄ wČ : MkĲĆŇ ylĄ ’Ğ Nyz¡Ă’ĹhĲĆ âl¿ wĘ MkĆŔ lĘ qăŁ BĘ ÉhoĎhyĘ ‘mąČ SĎ =âlĲ wĘ hoĳĎhyĘ
b ÉhrĎBĎÄ dĘŇ UĂ hČ ‘iąČ eĂ wČ NpĆŇ eĄÁ wČ : MêĲĆbĘŇ SČ yĘ rS¿Ć ’Ğ Mym¡Ă IĎJČ MyBĳĂ rČ MymăĂ yĎ Sd¡ĄŇ qĎ bĘŇ

Mym¿Ă yĎ ry‘¡ĂWĄ =rhČ =tŇ ’Ć bŇ sĎ e¿ĎwČ ylĳĎ’Ą ho¡ĎhyĘ rB¿Ć DĂ rSËĆ ’ĞJĲČ PŇ CsŔ =MyČ ëŇ rĆDăĆ
2, 3 bŇ s¡Ł MkĆě lĎ =bŇ rČ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : MyBĲĂ rČ sŘ2

4 MêăĆ’Č ůrmŁ ’Ň lĄ wYăČ ÈM‘ĎhĎ =tŇ ’Ć wĘ : hŇ nĎpĲŇŁ YĎ Mk¡ĆŇ lĎ Cn¿jĘ hŇ EĳĆhČ rhăĎ hĎ =tŇ ’Ć
MJĆŔ mĂ C’ă rĘyyĲĂwĘ ry‘ĳĂWĄ BĘ Myb¡ĂŇ SĘ IĲŁ hČ wWĎŔ ‘Ą=ynĲĄBĘ MkăĆŇ yxĄ ’Ğ É lCbŇ gĘŇBĂ MyrĂę bĘŇ ‘ĲŁ
MtrmVnw
hVrp ’"s v.1 .b .b"dw V"x Nkw hUĎSĎ ’"s v.37 .’lm hnĆCpyĘ y’xndml ,rsx y’br‘ml v.36

.hmwts
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MYĎŔ rĘ’Č mĲĄ ÉMkĆŇ lĎ NêąĄ’Ć =âlĲ yJĂ ţ MbĎŔ CrăGĎtĘŇ êĂ =l’Č : dŇ ’ĲŁ mĘ Mê¡ĆrĘmČ SĘ nĂ wĘ 5

: ry‘ĲĂWĄ rh¿Č =tŇ ’Ć yêĂ t¡ČŇ nĎ wWĎŔ ‘ĄlĘ hŇ èăĎ rĚyĘ=yJĲĂ lgĆŇrĳĎ=PŇ JČ ëŇ răČdĘŇ mĂ dŇ ‘¡Č
MêËĎ’Ă mĲĄ CrÌkĘŇ êĂ MyĂmČÁ =MgČŇ wĘ MêĳĆlĘ kČŇ ’Ğ wĲČ PŇ sĆ J¡Ć BČ MêËĎ’Ă mĲĄ CrÌBĘ SĘ êĂ lkĆŇ ’ăŁ 6

‘dăČŇ yĎ ìŇ dĆŔ yĎř hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ É lkŇŁ BĘ ìę kĘŇ rČBĲĄ ìŇ yhĆÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ žyJĂ : MtĲĆŇ ytĂŇ SĘ C PŇ sĆ J¡Ć BČ 7

ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ hŇ nĎęSĎ My‘ăĂBĎ rĘ’Č ű hŇ zăĆ hŇ EĳĆhČ ld¡ŇŁ GĎhČ rB¿Ď dĘŇ UĂ hČ =tŇ ’Ć ìŔ êĘ kĘŇ lĆ
ÉMybĂŇ SĘ IĲŁ hČ wWĎę ‘Ą=ynĲĄbĘŇ CnyxăĄ ’Č tŇ ’ÌĄ mĄ rbÂŁ ‘ĞeĲČwČĲ : rbĲĎŇ DĎ êĎrĘs¡ČxĎ âl¿ ëŇ UĎŔ ‘Ă 8

rbĆŇ GĳĎ NyăŁ YĘ ‘ĆmĲĄ C tŇ l¡Č y’Ą mĲĄ hŇ bĎŔ rĎ‘ĞhĲĎ ÉërĆDĆÄ mĂ ry‘ĂŔ WĄ BĘ
ÉrYČ êĎÄ =l’Č ylČę ’Ą hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : bŇ ’ĲĎ om rB¿Č dĘŇ mĂ ëŇ rĆD¡Ć rbŔŁ ‘ĞeĲČwČĲ ÉNpĆŇ eĄÄ wČ 9

ÉoYrĘ’Č mĲĄ ìąŇ lĘ NêĄÄ ’Ć =âlĲ yJĂ ţ hŇ mĳĎ xĎ lĘ mĂ MB¡Ď rG¿ĎtĘŇ êĂ =l’Č wĘ bŇ ’ĎŔ om=tŇ ’Ć
Myn¡ĂpĎŇ lĘ Mym¿Ă ’Ą hĲĎ : hŇ èĲĎ rĚyĘ r‘¡Ď=tŇ ’Ć yêĂ t¿ČŇ nĎ TolŔ =ynĄbĘŇ lĂ yJăĂ hŇ èĎŔ rĚyĘ 10

Mh¡Ą =PŇ ’Č Cb¿Ň SĘ xĲĎ yĄ My’ËĂ pĎŇ rĘ : MyqĲĂ nĎ‘ĞJĲĎ Mr¡ĎwĎ bŇ rËČwĘ lod¿Ň GĎ M‘ăČ HbĳĎŇ CbŇ SĘ yăĎ 11

ÈMyrĂxŁ hĲČ CbăŇ SĘ yĲĎ ry‘ĂÂWĄ bĘŇ C : MymĲĂ ’Ą Mh¡Ć lĎ C’¿ rĘqĘ yĂ MybĂŔ ’Ď UăŁ hČ wĘ MyqĳĂnĎ‘ĞJĲĎ 12

MêĳĎxĘ êČ Cb¡Ň SĘ IĲĄwČ MhĆŔ ynĄjĘ mĂ ÉMCdŇ ymĂ SĘ IČwČ MCSę rĎyyĲĂ wWăĎ ‘Ą ynÌĄbĘŇ C ůMynĂ pĎŇ lĘ
hŇ êĎę ‘Čř : MhĲĆ lĎ ho¡ĎhyĘ Nt¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ otŔ èĎ rĚyĘ ÉZrĆ’ĆÄ lĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ hŇ WăĎ ‘Ď rSÌĆ ’ĞJĲČ 13

MymĂÂ IĎhČ wĘ : dŇ rĆzĲĎ lxČ n¿Č=tŇ ’Ć rb¡ŇŁ ‘ĞeĲČwČĲ dŇ rĆ zĳĎ lxČ năČ=tŇ ’Ć Mk¡ĆŇ lĎ Cr¿bĘŇ ‘Ă wĘ CmqËĚ 14

dŇ rĆzĆŔ lxČ năČ=tŇ ’Ć ÉCnrĘbČÄ ‘Ď=rSĆ ’Ğ dŇ ‘ąČ ‘ČnĄę rĘBČ SdăĄŇ uĎ mĂ ű CnkĘŇ ăČlhĎ =rSĆ ’Ğ
bŇ rĆuăĆmĂ ÉhmĎ xĎ lĘ UĂ hČ ySąĄ nĘ ’Č roDÁ hČ =lJĎ MêÄŁ =dŇ ‘Č hŇ nĳĎSĎ hŇ n¡ĆmŁ SĘ C MyS¿Ă ŁlSĘ
MBĎŔ hŇ tĎŇ yĘhăĎ ÉhoĎhyĘ=dŇ yČ MgąČŇ wĘ : MhĲĆ lĎ ho¡ĎhyĘ ‘B¿Č SĘ nĂ rSËĆ ’ĞJĲČ hŇ nĆŔ xĞUĲČ hČ Ĳ 15

ySÌĄ nĘ ’Č =lJĎ CUêČÁ =rSĆ ’Ğř kĲČŇ yhĂÄ yĘwČ : MUĲĎ êĚ dŇ ‘¡Č hŇ nĳĆxĞUĲČ hČ Ĳ bŇ rĆuăĆmĂ MU¡Ď hĚ lĘ 16

yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ rB¿Ą dČŇ yĘwČ : M‘ĲĎhĎ bŇ rĆu¿ĆmĂ tŇ Cm¡ lĎ hŇ mËĎ xĎ lĘ UĂ hČ 17

êĎę bĘŇ rČqĲĎ wĘ : r‘ĲĎ=tŇ ’Ć bŇ ’¡Ď om lCb¿Ň GĘ =tŇ ’Ć MoIËhČ rb¿ĄŇ ‘Ł hŇ êĎÄ ’Č : rmĲŁ ’Ň lĄ 18, 19

ZrĆ’ĆÄ mĄ NêĄ’Ć ţ=âlĲ yJăĂ MBĳĎ rGăĎtĘŇ êĂ =l’Č wĘ Mr¡ĄYĚêĘ =l’Č NoUŔ ‘Č ynăĄBĘ lCmť
My’¿Ă pĎŇ rĘ=ZrĆ’ĲĆ : hŇ èĲĎ rĚyĘ hĎ yê¿Ă tČŇ nĘ Tol¡ =ynĄbĘŇ lĂ yJ¿Ă hŇ èĎŔ rĚyĘ ÉìlĘ NoUą ‘Č=ynĲĄBĘ 20

Mh¡Ć lĎ C’¿ rĘqĘ yĂ MynĂŔ UŁ ‘ČhăĎ wĘ MynĂŔ pĎŇ lĘ ÉHbĎŇ =CbŇ SĘ yĲĎ My’ąĂ pĎŇ rĘ ’whĳĂ =PŇ ’Č bŇ S¡Ą xĎ êĲĄ
MhĆŔ ynĄjĘ mĂ ÉhoĎhyĘ MdąĄŇ ymĂ SĘ IČwČ MyqĳĂnĎ‘ĞJĲĎ Mr¡ĎwĎ bŇ rËČwĘ lod¿Ň GĎ M‘ăČ : MyUĲĂ zĚmĘ zČ 21

Myb¡ĂŇ SĘ IĲŁ hČ wWĎŔ ‘Ą ynăĄbĘŇ lĂ ÉhWĎ ‘Ď rSąĆ ’ĞJĲČ : MêĲĎxĘ tČŇ Cb¿Ň SĘ IĲĄwČ MS¡Ě rĎyIĲĂwČ 22

ry‘Vb
.‘"tw V"x Nkw hêĎ‘ČwĘ ’"s v.13 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"x ,b"yd ,w"d ,h"dx ,b"d Nkw ’lm ìydĆyĎ ’"s v.7

.Vgd =rV’JČ n"b ’"n v.16
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MêĎŔ xĘ tČŇ CbăŇ SĘ IĲĄwČ ÉMSĚ rĎyIĲĂwČ MhĆŔ ynĄjĘ mĂ ÉyrĂxŁ hĲČ =tŇ ’Ć dŇ ymąĂ SĘ hĂ rSĆÄ ’Ğ ry‘ĳĂWĄ BĘ
23 ÉMyrĂêŁ pĘŇ JČ hŇ EĳĎ‘Č=dŇ ‘Č Myr¡ĂYĄxĞBĲČ Myb¿ĂŇ SĘ IĲŁ hČ MyCËĂ‘ČhĲĎ wĘ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č
24 ÈCrbĘŇ ‘Ă wĘ C‘ę iĘ CmCqă : MêĲĎxĘ tČŇ Cb¿Ň SĘ IĲĄwČ Md¡ĚŇ ymĂ SĘ hĂ roêŔ pĘŇ JČ mĂ My’ăĂ YĘ IĲŁ hČ

yrËĂmŁ ’ĹhĲĎ NoBÌ SĘ xĆ =ëŇ lĆ mĲĆ NxÄŁ ysĂ =tŇ ’Ć ìŇ dĘŇ yĲĎbĘŇ ţ yêĂ tăČŇ nĎ hŇ ’ăĄ rĘ ůNnŁ rĘ’Č lxČ năČ=tŇ ’Ć
25 tŇ êąĄ É lxĄ ’Ď hŇ EĆęhČ MoIăhČ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ mĂ oB¡ rG¿ĎtĘŇ hĂ wĘ SrĳĎ lxăĄ hĎ oY¡ rĘ’Č =tŇ ’Ć wĘ

ÉNC‘mĘ SĘ yĂ rSąĆ ’Ğ MyĂmĳĎèĎ hČ =lJĎ tŇ xČ ê¡Č MyUĂŔ ‘ČhĲĎ ÉynĄjĘ =l‘Č ìŔ tĘŇ ’ăĎ rĘyĂwĘ ÉìDĘxĘ jČ
26 tŇ omŔ dĄŇ qĘ rBăČ dĘŇ UĂ mĂ ÉMykĂŇ ’Ď lĘ mČ xląČ SĘ ’Ć wĲĎ : ìŇ ynĲĆjĎ mĂ Cl¡ xĎ wĘ Cz¿gĘŇrĲĎwĘ ìŔ ‘ĞmĘ SĂ
27 ìŇ YĆŔ rĘ’Č bĘŇ hŇ răĎBĘ ‘Ę ’Ć : rmĲŁ ’Ň lĄ Mol¡ SĎ yr¿ĄbĘŇ DĂ NoBĳ SĘ xĆ ëŇ lĆ măĆ Nox¡ ysĂ =l’Ć
28 PŇ sĆ JąĆ BČ lkĆŇ ’ăŁ : lw’Ň mĲŁ WĘ C Nym¿Ă yĎ rCs¡ ’Ď âl¿ ëŇ ĳĄl’Ą ëŇ rĆD¡ĆBČ ëŇ rĆD¿ĆBČ

hŇ r¿ĎBĘ ‘Ę ’Ć qr¡Č ytĂŇ ytĳĂŇ SĎ wĘ yl¡Ă =NêĆêĲĂ PŇ sĆ J¿Ć BČ MyĂmËČC yêĂ lĘ kČŔ ’Ď wĘ ÉynĂ rĄÄ BĂ SĘ êČ
29 MybĂŔ ’Ď oUă hČ wĘ ry‘ĂŔ WĄ BĘ ÉMybĂŇ SĘ IĲŁ hČ wWĎę ‘Ą ynăĄBĘ ylĂÁ=CW‘ĲĎ rSĆÄ ’ĞJĲČ : ylĲĎ gĘŇrČbĘŇ

=rSĆ ’Ğ ZrĆ’Ďě hĎ =l’Ć NDĄŔ rĘIČhČ =tŇ ’Ć ÉrbŇŁ ‘Ĺ’ĲĆ=rSĲĆ ’Ğ dŇ ‘ąČ r‘ĳĎBĘ Myb¡ĂŇ SĘ IĲŁ hČ
30 oBĳ Cnr¡ĄbĂŇ ‘ĞhĲČ NoBŔ SĘ xĆ ëŇ lĆ măĆ ÉNxŁ ysĂ hŇ bĎę ’Ď âlă wĘ : CnlĲĎ Nt¿ĄŇ nŁ Cnyh¡ĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ

oê¿êĂ N‘ČmËČ lĘ obŔ bĎŇ lĘ =tŇ ’Ć ÉZUĄ ’Ă wĘ oxę Cr=tŇ ’Ć ìŇ yhĆÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ žhSĎ qĘ hĂ =yJĲĂ
31 ÉytĂŇ ŁQÄxĂ hĲČ hŇ ’Ąę rĘ ylČŔ ’Ą ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ EĲĆhČ MoI¿JČ ì¡Ň dĘŇ yĲĎbĘŇ sŘ3

: oYĲ rĘ’Č =tŇ ’Ć tŇ SĆ r¡ĆlĎ SrĎŔ lxăĄ hĎ oYĳrĘ’Č =tŇ ’Ć wĘ Nx¡Ł ysĂ =tŇ ’Ć ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ tŇ êăĄ
32, 33 ChnËĄêĘ IĂwČĲ : hŇ YĎ hĘ yĲĎ hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ lČ oUË ‘Č=lkĎŇ wĘ ’ChÌ CntĄÁ ’Ň rĎqĘ lĂ NxÄŁ ysĂ ž’YĄ IĄwČ

34 dŇ JąŁ lĘ eĂ wČ : oUĲ ‘Č=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ wn¡řb=tŇ ’Ć wĘ otËŇ ’Ł ëŇ e¿Čř wČ CnynĳĄpĎŇ lĘ Cnyh¡ĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ
MyS¡Ă eĎhČ wĘ MtĂŔ mĘ ry‘ăĂ=lJĎ =tŇ ’Ć ÉMrĄxĞ eĲČ wČĲ ’whĂŔ hČ tŇ ‘ăĄBĎ ÉwyrĎ‘Ď=lJĎ =tŇ ’Ć

35 ll¿Č SĘ C CnlĳĎ CnzĘzăČBĎ hŇ m¡Ď hĄ BĘ hČ qr¿Č : dŇ yrĲĂWĎ CnrĘ’¡ČSĘ hĂ âl¿ PŇ FĳĎ hČ wĘ
36 ry‘ĂÄ hĎ wĘ NŁnÁrĘ’Č lxČ nČÄ=tŇ pČŇ WĘ =l‘Č žrSĆ ’Ğ r‘ĄÃ rŁ ‘ĞmĲĄ : CndĘŇ kĲĎŇ lĎ rS¿Ć ’Ğ Myr¡Ă‘ĎhĲĆ

CeřUĳĆ mĂ hŇ b¡ĎŇ gĘŇWĲĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ yĎŔrĘqĂ ÉhtĎŇ yĘhĲĎ âlą dŇ ‘ĎŔ lĘ GĂ hČ =dŇ ‘Č wĘ É lxČ eČÄBČ rSąĆ ’Ğ
37 NoU¡ ‘Č=ynĲĄBĘ ZrĆ’¿Ć=l’Ć qrËČ : CnynĲĄpĎŇ lĘ Cnyh¡ĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ NtËČŇ nĎ lJěŁ hČ =tŇ ’Ć

ho¿ĎhyĘ hŇ C¡ĎYĂ =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ wĘ rhĎŔ hĎ yrăĄ‘Ď wĘ ÉqBŁ yČ lxČ nąČ dŇ yČÂ=lJĎ êĎbĘŇ rĳĎqĎ âlă
g CntĄÁ ’Ň rĎqĘ lĂ NSĎÄ BĎ hČ =ëŇ lĆ mĲĆ žgo‘ ’YăĄ IĄwČ NSĳĎ BĎ hČ ëŇ rĆD¡Ć l‘ČeČŔ wČ NpĆŇ eăĄwČ : CnyhĲĄŁl’Ĺ
2 ’răĎyêĂ =l’Č ÉylČ ’Ą hoąĎhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : y‘Ă rĲĆř dĘŇ ’Ć hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ lČ oUË ‘Č=lkĎŇ wĘ ’ChÌ

wt’
.s"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"x ,b"dx Nkw yrqw bytk wynĎBĎ ’"sb ,yrq wynĎBĎ ,bytk onBĘ v.33 .ytbr +K v.33

.yryY y‘rĄd’ ’"s v.1 .g .ypr CnŇUĄmĂ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.36
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oQŔ tĎŇ yWăĂ ‘Ď wĘ oYĳrĘ’Č =tŇ ’Ć wĘ oU¡ ‘Č=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ otËŇ ’Ł yêĂ tÌČŇ nĎ ìÂdĘŇ yĲĎbĘŇ yJăĂ otŔ ’Ł
žNêĄ IĂwČ : NoBĲ SĘ xĆ BĘ bŇ S¡Ą oy rS¿Ć ’Ğ yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ ëŇ lĆ măĆ ÉNxŁ ysĂ lĘ tĎŇ yWĂę ‘Ď rSăĆ ’ĞJĲČ 3

oUĳ ‘Č=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ NS¡Ď BĎ hČ =ëŇ lĆ mĲĆ gŇ o‘¿=tŇ ’Ć MGËČ CndĄę yĎřBĘ CnyhĄÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ
tŇ ‘ăĄBĎ ÉwyrĎ‘Ď=lJĎ =tŇ ’Ć dŇ JąŁ lĘ eĂ wČ : dŇ yrĲĂWĎ ol¡ =ry’ĲĂ SĘ hĂ yê¿Ă lĘ BĂ =dŇ ‘Č ChJĄě eČ wČ 4

=lJĎ Éry‘Ă Myè¿Ă SĂ MêĳĎ’Ă mĲĄ CnxĘ q¡ČlĎ =âlĲ rS¿Ć ’Ğ hŇ yĎŔrĘqĂ ÉhtĎŇ yĘhĲĎ âlą ’whĂŔ hČ
hŇ m¿Ď ox tŇ rËŁ YĚBĘ MyrÌĂ‘Ď hŇ QĆ ’ĄÁ =lJĎ : NSĲĎ BĎ BČ gŇ o‘¡ tŇ kĆŇ l¿Ć mĘ mČ bŇ GŔŁ rĘ’Č lbĆŇ xăĆř 5

MrăĄxĞ eĲČ wČ : dŇ ’ĲŁ mĘ hŇ B¿Ą rĘhČ yz¡ĂrĎjĘ hČ yr¿Ą‘ĎmĲĄ dŇ bËČŇ lĘ xČ yrĳĂbĘŇ C MyĂtăČŇ lĎ DĘ hŇ h¡Ď bŇŁ gĘŇ 6

MtĂŔ mĘ ry‘ăĂ=lJĎ ÉMrĄxĞhĲČ NoBĳ SĘ xĆ ëŇ lĆ măĆ Nx¡Ł ysĂ lĘ CnyWĂŔ ‘Ď rSăĆ ’ĞJĲČ MtĎŔ o’
xuČÂeĂ wČ : CnlĲĎ CnoE¿BČ Myr¡Ă‘ĎhĲĆ ll¿Č SĘ C hŇ mËĎ hĄ BĘ hČ =lkĎŇ wĘ : PŇ FĲĎ hČ wĘ MyS¡Ă eĎhČř 7, 8

rbĆŇ ‘ăĄBĘ rS¡Ć ’Ğ yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ ykăĄŇ lĘ mČ ÉynĄSĘ dŇ IČęmĂ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć É’whĂ hČ tŇ ‘ąĄBĎ
Nom¡ rĘxĆ lĘ C’¿ rĘqĘ yĂ MynËĂdŇŁ yYĲĂ : NomĲ rĘxĆ rh¿Č =dŇ ‘Čř Nn¡Ł rĘ’Č lxČ e¿ČmĂ NDĳĄrĘIČhČ 9

Éd‘ĎlĘ GĂ hČ =lkĎŇ wĘ rSęŁ yUĂ hČ yrăĄ‘Ď ű lJăŁ : rynĲĂ WĘ ol¡ =C’rĘqĘ yĂ yrĂŔ mŁ ’ĹhăĎ wĘ NyĳŁ rĘWĂ 10

yJăĂ : NSĲĎ BĎ BČ gŇ o‘¡ tŇ kĆŇ l¿Ć mĘ mČ yrËĄ‘Ď y‘Ă rĳĆř dĘŇ ’Ć wĘ hŇ k¡ĎŇ lĘ sĲČ =dŇ ‘Č NSĎŔ BĎ hČ =lkĎŇ wĘ 11

Wř rĆ‘ăĆ ÉoWrĘ‘Č hŇ eąĄhĂř ůMy’Ă pĎŇ rĘhĲĎ rtĆŇ IăĆmĂ Èr’Č SĘ nĂ NSĎę BĎ hČ ëŇ lĆ măĆ gŇ o‘Â=qrČ
‘B¿Č rĘ’Č wĘ HJĎę rĘ’Ď tŇ oUă ’Č ‘SČ êÌĄ NoUĳ ‘Č ynăĄBĘ tŇ B¡Č rČBĘ ’whĂŔ hŇ Łlă hĞř lzĆŔrĘBČ
tŇ ‘ăĄBĎ CnSĘ r¡ČyĎ tŇ ’Ň EËŁ hČ ZrĆ’ÌĎhĎ =tŇ ’Ć wĘ : Sy’ĲĂ =tŇ UČ ’Č BĘ HB¡Ď xĘ rĎ tŇ oUË ’Č 12

wyrĎŔ ‘Ď wĘ Éd‘ĎlĘ GĂ hČ =rhČ yYąĂ xĞ wĲČ NŁnę rĘř ’Č lxČ năČÍl‘Č=rSĆ ’Ğ r‘ĄÂrŁ ‘ĞmĲĄ ’whĳĂ hČ
gŇ o‘Ŕ tŇ kĆŇ lăĆ mĘ mČ ÉNSĎ BĎ hČ =lkĎŇ wĘ dŇ ‘ąĎlĘ GĂ hČ rtĆŇ yĆÄwĘ : ydĲĂŇ GĎlČ wĘ yn¡ĂbĄŇ C’Ň rĲlĎ yêĂ tČě nĎ 13

’Ch¿ hČ NSĎŔ BĎ hČ =lkĎŇ lĘř ÉbGŁ rĘ’Č hĲĎ lbĆŇ xąĆř lJăŁ hŇ èĳĆ nČmĘ hĲČ TbĆŇ SăĄ yY¡Ă xĞlĲČ yêĂ tČě nĎ
bŇ GŔŁ rĘ’Čř lbĆŇ xăĆř =lJĎ =tŇ ’Ć ÉxqČ lĎ hŇ èĆę nČmĘ =NBĆ ry’ăĂ yĎ : My’ĲĂ pĎŇ rĘ ZrĆ’¿Ć ’r¡ĄuĎ yĂ 14

ÉNSĎ BĎ hČ =tŇ ’Ć omą SĘ =l‘Č MtĎÄ ’Ł ž’rĎqĘ IĂwČ ytĳĂŇ kĎŇ ‘ĞUĲČ hČ wĘ yr¡ĂCSGĘ hČ lCb¿Ň GĘ =dŇ ‘Č
ynĂÄbĄŇ C’Ň rĲlĎ wĘ : dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ hČ =tŇ ’Ć yêĂ t¿ČŇ nĎ ryk¡ĂŇ mĎ lĘ C : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č ry’ĂŔ yĎ tŇ CăŁ xČ 15, 16

Éd‘Č wĘ lbĳĚŇ gĘŇ C lxČ e¡ČhČ ëŇ oê¿ NnŔŁ rĘ’Č lxČ năČ=dŇ ‘Č wĘ Éd‘ĎlĘ GĂ hČ =NmĂ yêĂ tąČŇ nĎ ydĂÁ GĎlČ wĘ
tŇ rĆeĆę JĂ mĂ lbĳĚŇ gĘŇ C NDăĄrĘIČhČ wĘ hŇ b¡ĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ wĘ : NoUĲ ‘Č yn¿ĄBĘ lCb¡Ň GĘ lxČ eČŔ hČ qBăŁ yČ 17

d‘w
s"t ,‘"t ,y"t Nkw MySĂ eĎhČ wĘ ’"s v.6 .lbĆ xĄ yllhb v.4 .r"tw ‘"t ,w"d ,h"dx ,b"d Nkw CnydĄyĎBĘ ’"s v.3

+V v.11 .heĄhĂ wĘ rybs v.11 .yryY y‘rĄd’w ’"s v.10 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw =d‘ČwĘ ’"s v.8 .r"tw
lxn=tpČ WĘ =l‘ rV’ ’"s v.12 .y"k Myrps bwrb Nkw yrqw bytk âlhĞ ymlVwry ,yrq âlhĞ v.11 .ytbr
.b"d Nkw ’lm NonrĘ’Č yllhb ,hgwmb Nk v.12 .w"l +b ly‘l Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw
lbĆ xĄ ’"s v.14 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t Nkw =lkĎ wĘ ’"s v.13 .+d qwsp ly‘l Nyy‘ : yryY lbĆ xĄ ’"s v.13

.b"dw W"x Nkw bGŁ rĘ’ČhĎ ’"s v.14 .+d qwsp ly‘l Nyy‘ : yryY
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18 wYăČ ’Ğ wĲĎ : hŇ xĎ rĲĎzĘmĂ hŇ G¡ĎsĘ jĂ hČ tŇ D¿Ł SĘ ’Č tŇ xČ êËČ xlČ UĆŔ hČ MyăĎ ÉhbĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ MyąĎ dŇ ‘ČÄ wĘ
ZrĆ’ąĎhĎ =tŇ ’Ć MkĆÁ lĎ NtČÄ nĎ MkĆę yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ rmĳŁ ’Ň lĄ ’wh¡Ă hČ tŇ ‘¿ĄBĎ MkĆŔ tĘŇ ’Ć
l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ Mk¿ĆŇ yxĄ ’Ğ ynËĄpĘŇ lĂ Crę bĘŇ ‘ČêĲČ MyYăĂ ClxĞ HêĎŔ SĘ rĂlĘ Ét’Ň EŁ hČ

19 hŇ n¿ĆqĘ mĂ =yJĲĂ yêĂ ‘Ę dČě yĎ ůMkĆŇ nĄqĘ mĂ C ÈMkĆŇ jĘ TČ wĘ MkăĆŇ ySĄ nĘ qrČţ : lyĂxĲĎ =ynĄBĘ =lJĎ
20 xČ ynĂÄ yĎ=rSĆ ’Ğ dŇ ‘Č ţ : MkĲĆŇ lĎ yêĂ t¡ČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ MkĆŔ yrĄ‘ăĎBĘ ÉCbŇ SĘ yĲĄ MkĳĆŇ lĎ bŇ r¡Č

hoÌĎhyĘ rSĆÄ ’Ğ ZrĆ’Ďě hĎ =tŇ ’Ć MhĄŔ =MgČŇ CSă rĘyĲĎwĘ ůMkĆŇ JĎ ÈMkĆŇ yxĄ ’ĞlĲČ ű ho¿ĎhyĘ
rS¿Ć ’Ğ otŔ èĎ rĚylĲĂ Sy’Ă ť MêĆę bĘŇ SČ wĘ NDĳĄrĘIČhČ rbĆŇ ‘ăĄBĘ Mh¡Ćř lĎ Nt¿ĄŇ nŁ MkËĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ

21 tŇ ’ęŁ rŁ hĲĎ ìŇ ynăĆy‘Ą rmĳŁ ’Ň lĄ ’wh¡Ă hČ tŇ ‘¿ĄBĎ ytĂŇ yCĄŔYĂ ‘Č CSă ohyĘ=tŇ ’Ć wĘ : MkĲĆŇ lĎ yêĂ t¡ČŇ nĎ
hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MykăĂŇ lĎ UĘ hČ ÉynĄSĘ lĂ ÉMkĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoąĎhyĘ hŇ WĎÁ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ=lJĎ žt’Ą

22 âl¡ : hŇ UĎ SĲĎ rb¿ĄŇ ‘Ł hŇ ê¡Ď’Č rS¿Ć ’Ğ tŇ okŔ lĎ mĘ UČ hČ =lkĎŇ lĘ ÉhoĎhyĘ hŇ WąĆ ‘ĞyĲČ=NJĲĄ
: MkĲĆŇ lĎ Mx¿Ď lĘ eĂ hČ ’Ch¡ MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ yJĂ ť MC’ĳ rĎyêĲĂ

ÉtĎŁQÄxĂ hĲČ hŇ êąĎ’Č hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ : rmĲŁ ’Ň lĄ ’wh¡Ă hČ tŇ ‘¿ĄBĎ hoĳĎhyĘ=l’Ć Ne¡ČxČ tĘŇ ’Ć wĲĎ23, 24 +p2, sŘ4

É l’Ą =ymĂ rSąĆ ’Ğ hŇ qĳĎzĎxĞhĲČ ì¡Ň dĘŇ yĲĎ=tŇ ’Ć wĘ ìŔ lĘ dĘŇ GĎ=tŇ ’ĆÄ ìŔ DĘbĘŇ ‘Č=tŇ ’ĲĆ tŇ o’ă rĘhČ lĘ
25 ’eĎę =hŇ rĎBĘ ‘Ę ’Ć : ìŇ tĲĆŇ rŁ CbĲŇ gĘŇkĂŇ wĘ ìŇ yW¡Ć ‘ĞmĲČ kĘŇ hŇ W¿Ć ‘ĞyĲČ=rSĆ ’Ğ ZrĆ’ĎŔ bĎŇ C MyĂmăČèĎ BČ

hŇ E¡ĆhČ bŇ oFË hČ rh¿Ď hĎ NDĳĄrĘIČhČ rbĆŇ ‘ăĄBĘ rS¡Ć ’Ğ hŇ bĎŔ oFhČ ZrĆ’ăĎhĎ =tŇ ’Ć Éh’Ć rĘ’Ć wĘ
26 hoąĎhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ ylĳĎ’Ą ‘m¡Č SĎ âl¿ wĘ MkĆŔ nĘ ‘ČmăČ lĘ ÉyBĂ ho¿ĎhyĘ rBĄÄ ‘ČtĘŇ IĂwČ : NnĲŁ bĎŇ QĘ hČ wĘ
27 S’Ň răŁ ű hŇ lăĄ ‘Ğ : hŇ EĲĆhČ rb¿ĎŇ DĎBČ dŇ o‘¡ ylËČ ’Ą rB¿Ą DČ PŇ sĆř oêę =l’Č ëŇ lĎŔ =bŇ rČ ÉylČ ’Ą

ìŇ ynĳĆy‘ĄbĘŇ hŇ ’ăĄ rĘC hŇ xĎ r¡ĎzĘmĂ C hŇ nĎm¿Ď ytĄŇ wĘ hŇ nĎpËŇŁ YĎ wĘ hŇ UĎ yÌĎ ìŇ ynËĆy‘Ą ’W¿Ď wĘ hŇ GĎę sĘ jĂ hČ
28 ChYĳĄUĘ ’Č wĘ ChqăĄEĘxČ wĘ ‘ČS¡Ě ohyĘ=tŇ ’Ć wY¿Č wĘ : hŇ EĲĆhČ ND¿ĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć rb¡ŇŁ ‘ĞtĲČŇ âl¿ =yJĂ

ZrĆ’¡ĎhĎ =tŇ ’Ć MtĎŔ o’ lyxăĂ nĘ yČ É’ChwĘ hŇ EĆŔhČ M‘ăĎhĎ ÉynĄpĘŇ lĂ rbęŁ ‘ĞyĲČ ’Chă =yJĂ
29 : ro‘Ĳ jĘ tŇ yB¿Ą lCm¡ ’yĘGĎŔ BČ bŇ SĆ eăĄwČ : hŇ ’ĲĆ rĘêĂ rS¿Ć ’Ğ

d ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ rSÌĆ ’Ğ MyTĂŔ jĎ SĘ UĂ hČ =l’Ć wĘ ÉMyuĂ xĚhĲČ =l’Ć ‘mąČ SĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ hŇ êăĎ ‘Č wĘ
ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć MêăĆSĘ rĂywĲĂ ÉMtĆŇ ’Ň bĎŇ C CyęxĘ êĲĂ N‘ČmăČ lĘ tŇ oWĳ ‘ĞlĲČ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć dŇ U¿Ą lČ mĘ
rV’
.hyklm [1:1—3:22] hVrph MV v.22 .y"tw g"dxb Nkw yrqw bytk MkĆlĎ ’"sb ,MkĆlĎ rybs v.20
tw’m Vmxw Pl’ Mylmw .[2:31] ytlx h’r ,[2:2] Mkl br ,[1:1] Myrbdh hl’ +g Myrdsw .h"q Myqwspw
wzb wrbxthw Pwlx hb Ny’w .MynVw My‘bVw tw’m ‘Vtw Mypl’ tVmx twytw’w .hnwmVw My‘br’w
hy‘Vyb ym‘ wmxn wmxn hrTph v.23 .[3:20] y"y xyny +’ qspw .[3:11] ’wh hlh +’ +tkw .[1:44] wtkIČwČ

.rsx PsĆêŁ yllhb ,hgwmb Nk v.26 .w"k qwsp d‘ +’ qwsp +m
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ÉrbĎŇ DĎhČ =l‘Č CpŇ sĂę tŇŁ âlă : MkĲĆŇ lĎ Nt¿ĄŇ nŁ Mk¡ĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ yh¿ĄŁl’Ĺ hoËĎhyĘ rSÌĆ ’Ğ 2

ÉtwŁ YĘ mĂ =tŇ ’Ć rmęŁ SĘ lĂ CeUĳĆ mĂ C‘¡rĘgĘŇtĂŇ âl¿ wĘ MkĆŔ tĘŇ ’Ć hŇ CăĆYČ mĘ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ rSąĆ ’Ğ
tŇ ’ËĄ tŇ o’Ŕ rŁ hĲĎ ÉMkĆŇ ynĄy‘ĲĄ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ C¿ĆYČ mĘ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ rS¿Ć ’Ğ MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ 3

yrăĄxĞ’ĲČ ÉëlČ hĎ rSąĆ ’Ğ Sy’Ăę hĎ =lkĎŇ yJăĂ ro‘ĳjĘ l‘ČbăČŇ BĘ ho¡ĎhyĘ hŇ W¿Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ
MyqĂŔ bĄŇ DĘhČ ÉMêĆ’Č wĘ : ìŇ BĲĆ rĘuĂ mĂ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ odËŇ ymĂ SĘ hĂ ro‘Ŕ jĘ =l‘ČbĲČŇ 4

ÉMyuĂ xĚ MkĆę tĘŇ ’Ć yêĂ dĘŇ UăČ lĂ ű hŇ ’ăĄ rĘ : MoIĲhČ Mk¡ĆŇ QĘ JĚ MyI¿ĂxČ MkĳĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhyBĲČ 5

ZrĆ’ĎŔ hĎ bŇ rĆqăĆBĘ NJĄŔ tŇ oWă ‘ĞlĲČ yhĳĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ynĂ C¡ČYĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ MyTĂŔ jĎ SĘ mĂ C
’whąĂ yJăĂ ůMtĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ ÈMêĆrĘmČ SĘ C : HêĲĎSĘ rĂlĘ hŇ UĎ S¡Ď My’¿Ă BĎ MêËĆ’Č rS¿Ć ’Ğ 6

MyuăĂxĚhĲČ =lJĎ tŇ ’Ą ť NC‘ę mĘ SĘ yĂ rSăĆ ’Ğ MyUĳĂ ‘ČhĲĎ yn¡Ąy‘ĄlĘ MkĆŔ tĘŇ nČ ybăĂŇ C ÉMkĆŇ tĘŇ mČ kĘŇ xĎ
yogăŇ=ymĂ yJĂ ť : hŇ EĲĆhČ lod¡Ň GĎhČ yoG¿hČ NobŔ nĎ wĘ MkăĎŇ xĎ =M‘Č qrČť Crę mĘ ’ĲĎ wĘ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ 7

Cn’¡Ą rĘqĎ =lkĎŇ BĘ CnyhĄŔ Łl’Ĺ hoăĎhyJĲČ wylĳĎ’Ą MybăĂŇ rŁ qĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ ol¿ =rSĆ ’Ğ lodŔ GĎ
É lkŇŁ JĘ MqĳĂyDĂYČ MyT¡Ă jĎ SĘ mĂ C Myu¿ĂxĚ olË =rSĆ ’Ğ lodŔ GĎ yoGă ÉymĂ C : wylĲĎ ’Ą 8

žìlĘ rmĆ èăĎ hĂ qrČÃ : MoIĲhČ Mk¡ĆŇ ynĄpĘŇ lĂ Nt¿ĄŇ nŁ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ rSÌĆ ’Ğ tŇ ’Ň ŁEŔhČ hŇ răĎoêhČ 9

ìŇ ynĆę y‘Ą C’ă rĎ=rSĆ ’Ğ MyrĂÁ bĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć xJČÄ SĘ êĂ =NjĆ dŇ ’ęŁ mĘ ìÁ SĘ pĘŇ nČ rmÄŁ SĘ C
: ìŇ ynĲĆbĎŇ yn¿ĄbĘŇ lĂ wĘ ìŇ yn¡ĆbĎŇ lĘ Mê¿Ď ‘Ę dČŇ ohĲ wĘ ìŇ yIĳĆxČ ymăĄ yĘ lJ¡Ł ìŔ bĘŇ băĎŇ QĘ mĂ ÉCrř CsÄ yĎ=NpĆŇ C
ylČę ’Ą hoĎÁhyĘ rmÄŁ ’ĹBĲĆ ůbrĄxŁ BĘ ÈìyhĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ynĄÄpĘŇ lĂ êĎdĘŇ mČÁ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ Moyę 10

hŇ ’ăĎ rĘyĂlĘ NCdÁ mĘ lĘ yĂ rSĆÄ ’Ğ yrĳĎbĎŇ DĘ=tŇ ’Ć M‘¡ĄmĂ SĘ ’Č wĘ M‘ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉylĂ =lhĆ qĘ hČ
Mh¡Ć ynĄBĘ =tŇ ’Ć wĘ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhăĎ =l‘Č ÉMyIĂxČ MhąĄ rSĆÄ ’Ğ ÉMymĂ IĎhČ =lJĎ ytĂę ’Ł
ÉS’Ą BĎ r‘ąĄBŁ rhĎÂhĎ wĘ rhĳĎhĎ tŇ xČ êăČ NCd¡Ň mĘ ‘ČêĲČ wČ NCb¿Ň rĘqĘ êĂ wČ : NCdĲŇ UĄ lČ yĘ 11

ëŇ oêămĂ Mk¡ĆŇ ylĄ ’Ğ hoËĎhyĘ rBÌĄdČŇ yĘwČ : lpĲĆŇ rĎ‘ĞwĲČ N¿Ďn‘Ď ëŇ SĆ x¡Ł MyĂmČŔ èĎ hČ bŇ lăĄ =dŇ ‘Č 12

yt¿ĂŇ lĎ CzĲ My’¡Ă rŁ Mk¿ĆŇ nĘ y’ĲĄ hŇ nËĎ CmtĘŇ C My‘ĂŔ mĘ SĲŁ MêăĆ’Č ÉMyrĂbĎŇ DĘ loqą S’ĳĄ hĎ
tŇ rĆW¡Ć ‘Ğ tŇ oWŔ ‘ĞlĲČ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ CąĎYĂ rSĆÄ ’Ğ otę yrĂBĘ =tŇ ’Ć MkĆÁ lĎ dŇ GĄÄ IČwČ : loqĲ 13

tŇ ‘ăĄBĎ ÉhoĎhyĘ hŇ CąĎYĂ ytĂÂ’Ł wĘ : MynĲĂ bĎŇ ’Ğ tŇ ox¿ lĚ yn¡ĄSĘ =l‘Č MbĄŔ êĘ kĘŇ IĂwČĲ MyrĳĂbĎŇ DĘhČ 14

ZrĆ’Ďě BĎ MtĎŔ ’Ł MkăĆŇ tĘŇ ŁWĲ ‘ĞlĲČ MyTĳĂ jĎ SĘ mĂ C Myu¡ĂxĚ MkĆŔ tĘŇ ’Ć dŇ UăĄ lČ lĘ ’whĂŔ hČ
MkĳĆŇ ytĄŇ SĲŁ pĘŇ nČlĘ dŇ ’¡Ł mĘ Mê¿ĆrĘmČ SĘ nĂ wĘ : HêĲĎSĘ rĂlĘ hŇ UĎ S¡Ď Myr¿ĂbĘŇ ‘ĲŁ MêËĆ’Č rS¿Ć ’Ğ 15

bŇ r¡ĄxŁ BĘ MkËĆŇ ylĄ ’Ğ hoÌĎhyĘ rBĆÄ DĂ MoyęBĘ hŇ nĎŔ CmêĘ =lJĎ ÉMtĆŇ y’Ă rĘ âlą yJăĂ
lmĆ sĳĎ =lJĎ tŇ năČ CmêĘ lsĆ j¡Ć MkËĆŇ lĎ Mt¿ĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ NCtŔ xĂ SĘ êČÄ =NjĆ : S’ĲĄ hĎ ëŇ oê¿mĂ 16

tynbt
.rsx CrsĚyĎ ymlVwry ,yllhb Nk v.9 .d
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17 ÉtynĂ bĘŇ êČ ZrĆ’ĳĎBĎ rSăĆ ’Ğ hŇ m¡Ď hĄ BĘ =lJĎ tŇ ynĂěbĘŇ êČ : hŇ bĲĎŇ qĄ nĘ o’¿ rk¡ĎŇ zĎ tŇ yn¿ĂbĘŇ êČ
18 hŇ mĳĎ dĎŇ ’ĞBĲĎ Wm¡Ą rŁ =lJĎ tŇ ynĂěbĘŇ êČ : MyĂmĲĎ èĎ BČ PŇ C‘¡êĎ rS¿Ć ’Ğ PŇ nĎŔ JĎ rojă YĂ =lJĎ
19 ìŇ ynĆÁ y‘Ą ’vĎÄ êĂ =NpĆŇ C : ZrĆ’ĲĎ lĎ tŇ xČ ê¿ČmĂ MyĂU¡ČBČ =rSĆ ’Ğ hŇ g¿ĎŇDĎ=lJĎ tŇ ynËĂbĘŇ êČ

lJŁ ť MybĂę kĎŇ oJĲ hČ =tŇ ’Ć wĘ xČ rĄÁ IĎhČ =tŇ ’Ć wĘ SmĆ èĆÄ hČ =tŇ ’Ć tĎŇ y’Ă rĎwĲĘţ hŇ mĎ yĘmČę èĎ hČ
hoąĎhyĘ qlČÁxĎ rSĆÄ ’Ğ MêĳĎdĘŇ bČŇ ‘ĞwĲČ Mh¡Ć lĎ tĎŇ yw¿ĂxĞêĲČSĘ hĂ wĘ êËĎxĘ DČnĂ wĘ MyĂmČŔ èĎ hČ ’băĎŇ YĘ

20 xqăČlĎ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć wĘ : MyĂmĲĎ èĎ hČ =lJĎ tŇ xČ ê¡Č MyUĂŔ ‘ČhĲĎ É lkŇŁ lĘ MtĎŔ ’Ł ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ
hŇ l¡Ď xĞ nĲČ M‘¿ČlĘ olË tŇ oy¿hĘ lĲĂ MyĂrĳĎYĘ UĂ mĂ lz¡ĆrĘBČ hČ rCJ¿ mĂ MkËĆŇ tĘŇ ’Ć ’Y¿Ă oIwČ hoĎŔhyĘ

21 yêąĂ lĘ bĂŇ lĘ ‘bČę èĎ IĂwČ MkĳĆŇ yrĄbĘŇ DĂ=l‘Č yB¡Ă =PŇ eČ’Č tĘŇ hĂ ho¿ĎhywĲČ : hŇ EĲĆhČ MoI¿JČ
hoăĎhyĘ ÉrSĆ ’Ğ hŇ bĎŔ oFhČ ZrĆ’ăĎhĎ =l’Ć É’bŇŁ =yêĂ lĘ bĂŇ lĘ C NDĄŔ rĘIČhČ =tŇ ’Ć ÉyrĂbĘŇ ‘Ď

22 rb¡ĄŇ ‘Ł yeĂ n¿Ćy’Ą tŇ ’Ň ŁEŔhČ ZrĆ’ăĎBĎ ÉtmĄ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ yJăĂ : hŇ lĲĎ xĞ nĲČ ì¡Ň lĘ Nt¿ĄŇ nŁ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ
: tŇ ’Ň EĲŁ hČ hŇ b¡ĎŇ oFhČ ZrĆ’¿ĎhĎ =tŇ ’Ć MêĆě SĘ rĂywĲĂ MyrĂŔ bĘŇ ‘ĲŁ ÉMêĆ’Č wĘ NDĳĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć

23 tŇ r¡ČJĎ rS¿Ć ’Ğ MkĆŔ yhĄŁlă ’Ĺ ÉhoĎhyĘ tŇ yrąĂBĘ =tŇ ’Ć ÉCxJĘ SĘ êĂ =NjĲĆ MkĆę lĎ CrămĘ èĲĎ hĂ
: ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ì¡Ň CĘYĂ rS¿Ć ’Ğř lJŔŁ tŇ nČ Cmă êĘ É lsĆ jĆÄ Mk¿ĆŇ lĎ MtĆÄ yWĂ ‘ĞwĲČ MkĳĆŇ UĎ ‘Ă

24 : ’eĲĎqČ l’¡Ą ’Chĳ hŇ l¡Ď kĘŇ ’ĲŁ S’¿Ą ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ yJĂ ť

25 MtĆŇ yWąĂ ‘ĞwĲČ MêĆę xČ SĘ hĂ wĘ ZrĆ’ĳĎBĎ Mê¡ĆnĘ SČ onĲ wĘ MynĂŔ bĎŇ ynăĄbĘŇ C ÉMynĂ BĎ dŇ yląĂ otŇ =yJĲĂ śsŘ5

: osĲ y‘Ă kĘŇ hČ lĘ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ=hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘rËČhĎ Mt¿ĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ lJŔŁ tŇ nČ Cmă êĘ É lsĆ jĆÄ
26 ÈNCdŇ bĄŇ ’Ň êĲŁ dŇ băŇŁ ’Ď =yJĲĂ ZrĆ’Ďę hĎ =tŇ ’Ć wĘ MyĂmăČèĎ hČ =tŇ ’Ć MoIÁhČ MkĆÄ bĎŇ žytĂŇ dŇŁ y‘Ă hĲČ

HêĳĎSĘ rĂlĘ hŇ UĎ S¡Ď NDËĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć MyrÌĂbĘŇ ‘ĲŁ MêĆÁ ’Č rSĆÄ ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ l‘ăČmĄ ůrhĄ mČ
27 hoËĎhyĘ ZypÌĂŇ hĄ wĘ : NCdĲŇ mĄ èĲĎ êĂ dŇ m¡Ą èĎ hĂ yJ¿Ă hĎ ylĆŔ ‘Ď ÉMymĂ yĎ NkąĚŇ yrĂ’ĞtĲČŇ =âl

hoËĎhyĘ gŇhÌĄ nČ yĘ rSĆÄ ’Ğ MyĂěoGBČ rjĎŔ sĘ mĂ ytăĄŇ mĘ ÉMêĆrĘ’Č SĘ nĂ wĘ MyUĳĂ ‘ČBĲĎ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć
28 NbĆŇ ’ĆŔ wĎ Z‘ăĄ MdĳĎŇ ’Ď ydăĄŇ yĘ hŇ W¡Ą ‘ĞmĲČ MyhĂŔ Łl’Ĺ MSăĎ =MêĆdĘŇ bČŇ ‘ĞwĲČ : hŇ UĎ SĲĎ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć
29 Mř ê¿ĆSĘ uČ bĂŇ C : NxĲĚ yrĂyĘ âl¿ wĘ NCl¡ kĘŇ ’Ň yĲŁ âl¿ wĘ NC‘Ŕ mĘ SĘ yĂ âlă wĘ ÉNC’rĘyĂ=âlĲ rSąĆ ’Ğ

=lkĎŇ bĘŇ C ì¡Ň bĘŇ bĲĎŇ lĘ =lkĎŇ BĘ CeSĆŔ rĘdĘŇ tĂŇ yJăĂ tĎŇ ’Ň YĳĎ mĎ C ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=tŇ ’Ć MèËĎ mĂ
30 MymĂŔ IĎhČ ÉtyrĂxĞ’ĲČ BĘ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ lJ¡Ł ìŇ C’ě YĎ mĘ C ìŔ lĘ r~ăČ BČ : ìŇ SĲĆ pĘŇ nČ
31 hoăĎhyĘ ÉMCxrČ l’ąĄ yJăĂ : olĲ qŁ BĘ ê¡Ď ‘Ę mČ SĲĎ wĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ=dŇ ‘Č ÉêĎbĘŇ SČ wĘ

ìŇ ytĆŔ bŇŁ ’Ğ tŇ yrăĂBĘ =tŇ ’Ć ÉxJČ SĘ yĂ âlą wĘ ìŇ tĳĆŇ yxĂ SĘ yČ âlă wĘ ì¡Ň jĘ rĘyČ âl¿ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ
rV’

.V"x Nk êĎSĘ uČbĂ C l"Y v.29 .rds N’k Ny’ ’"sb v.25 .rSĆ ’ĞJČ rybs v.23
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CyăhĎ =rSĆ ’Ğ MynĂÁSŁ ’Ň rĲĂ MymĂÄ yĎlĘ ž’nĎ=l’Č SĘ yJăĂ : MhĲĆ lĎ ‘B¡Č SĘ nĂ rS¿Ć ’Ğ 32

hŇ Y¿ĄqĘ mĂ lĘ C ZrĆ’ĎŔ hĎ =l‘Č ÉMdĎŇ ’Ď ű MyhąĂ Łl’Ĺ ’rĎÄ BĎ žrSĆ ’Ğ ÉMoIhČ =NmĂ lĘ ìŇ ynĆę pĎŇ lĘ
o’¡ hŇ EĆŔhČ É lodŇ GĎhČ rbąĎŇ DĎJČ hŇ yĎęhĘ nĲĂ hĞ MyĂmĳĎèĎ hČ hŇ YăĄqĘ =dŇ ‘Č wĘ MyĂm¡ČèĎ hČ
S’ËĄ hĎ =ëŇ oêĲ mĂ rBÌĄdČŇ mĘ śMyhĂÁ Łl’Ĺ loqÄ žM‘Ď ‘mĲČ SăĎ hĞ : ChmĲŁ JĎ ‘m¿Č SĘ nĂ hĞ 33

tŇ xČ qČÄ lĎ ’ř obŇ lĎ ţ MyhĂę Łl’Ĺ hŇ iăĎ nĂ hĞ ű o’ă : yxĂ IĲĆwČ hŇ ê¡Ď’Č êĎ‘Ę m¿Č SĎ =rSĆ ’ĞJĲČ 34

dŇ yąĎbĘŇ C hŇ mĎę xĎ lĘ mĂ bĘŇ C MytĂÁ pĘŇ omĲ bĘŇ C tŇ tÄŁ ’Ł BĘ žtiŁ mČ BĘ ůyoG bŇ rĆuăĆmĂ ÈyogŇ olă
MkĆÁ lĎ hŇ WĎÄ ‘Ď=rSĆ ’Ğ lkŇŁ JĘ ţ MylĳĂ dŇŁ GĘ My’¡Ă rĎomĲ bĘŇ C hŇ yĎŔCTnĘ ‘Č orăzĘbĂŇ C ÉhqĎ zĎxĞ
ho¡ĎhyĘ yJ¿Ă tŇ ‘ČdČŔ lĎ tĎŇ ’ăĄ rĘhĎ ÉhêĎ’Č : ìŇ ynĲĆy‘ĄlĘ MyĂr¡ČYĘ mĂ BĘ MkËĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoÌĎhyĘ 35

ol¡ qŁ =tŇ ’Ć ì¿Ň ‘ĞymĲĂ SĘ hĂ MyĂmËČèĎ hČ =NmĂ : oDĲbČŇ QĘ mĂ dŇ o‘¡ Ny’¿Ą MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ ’Chă 36

êĎ‘Ę m¡Č SĎ wyr¿ĎbĎŇ dĘŇ C hŇ lĎŔ odŇ GĘ hČ oèă ’Ă =tŇ ’Ć Éì’ĞrĘhĆ ZrĆ’Ďę hĎ =l‘Č wĘ OĎ rĳĆiĘ yČlĘ
wyrĳĎxĞ’ĲČ o‘¡rĘzČBĘ rx¿Č bĘŇ IĂwČ ìŇ ytĆŔ bŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć ÉbhČ ’Ď yJąĂ tŇ xČ tČę wĘ : S’ĲĄ hĎ ëŇ oê¿mĂ 37

MylÌĂ dŇŁ GĘ MyËĂoG SyrĂę ohlĘ : MyĂrĲĎYĘ UĂ mĂ ld¡ŇŁ GĎhČ ox¿ kŇŁ BĘ wynËĎpĎŇ BĘ ìÌŇ ’ĞYĲĂ oIwČ 38

MoI¿JČ hŇ l¡Ď xĞ nĲČ MYËĎ rĘ’Č =tŇ ’Ć ìÌŇ lĘ =tŇ tĆŇ lĲĎ ìę ’Ğ ybĲĂŇ hĞlĲČ ìŇ ynĳĆjĎ mĂ ì¡Ň UĘ mĂ MymËĂ YĚ‘ĞwĲČ
MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ ’Chă ÉhoĎhyĘ yJąĂ ůìbĆŇ bĎŇ lĘ =l’Ć ÈtĎbŇŁ SĲĄ hĞ wĲČ MoIęhČ êăĎ ‘Ę dČŇ yĲĎwĘ : hŇ EĲĆhČ 39

wyuăĎxĚ =tŇ ’Ć êĎÂrĘmČ SĲĎ wĘ : dŇ o‘Ĳ Ny’¡Ą tŇ xČ êĳĎmĂ ZrĆ’¡ĎhĎ =l‘Č wĘ l‘ČUČŔ mĂ MyĂmăČèĎ BČ 40

ìŇ yn¡ĆbĎŇ lĘ C ìŔ lĘ bŇ TăČ yyĂ ÉrSĆ ’Ğ MoIŔhČ ÉìCĘYČ mĘ ykąĂŇ nŁ ’ĲĎ rSĆÄ ’Ğ wytĎę wŁ YĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ
Nt¿ĄŇ nŁ ìŇ yhËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ rSĆÄ ’Ğ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhăĎ =l‘Č ÉMymĂ yĎ ëŇ yrąĂ’ĞêĲČ N‘ČmČÄ lĘ C ìŇ yrĳĆxĞ’ĲČ

: MymĲĂ IĎhČ =lJĎ ì¡Ň lĘ
sŘ6 snĚÄlĎ : SmĆ SĲĎ hŇ x¡Ď rĘzĘmĂ NDĳĄrĘIČhČ rbĆŇ ‘¡ĄBĘ MyrĂŔ ‘Ď SŁlă SĎ ÉhSĆ mŁ lyDąĂbĘŇ yČ z’ăĎ 41, 42

’n¿ĄŁW=âlĲ ’ChË wĘ tŇ ‘ČdČŔ =ylĂ bĘŇ BĂ ÉCh‘ĄÄ rĄ=tŇ ’Ć xYąČ rĘyĂ rSĆÄ ’Ğ xČ YĄę or hŇ UĎ SĎÁ
rYĆBÌĆ =tŇ ’Ć : yxĲĎ wĎ lř’¡Ą hĎ Myr¿Ă‘ĎhĲĆ =NmĂ tŇ xËČ ’Č =l’Ć snĎę wĘ MSĳŁ lĘ SĂ lmăŁ êĘ mĂ ol¡ 43

ydĂŔ GĎlČ Éd‘ĎlĘ GĂ BČ tŇ mąŁ ’Ň rĎ=tŇ ’Ć wĘ ynĳĂbĄŇ C’rĲlĎ rS¡Ł yUĂ hČ ZrĆ’¿ĆBĘ rBËĎ dĘŇ UĂ BČ
yn¡ĄpĘŇ lĂ hŇ SĆŔ mŁ MWăĎ =rSĆ ’Ğ hŇ rĳĎoêhČ tŇ ’Ň z¡Ł wĘ : yèĲĂ nČmĘ lĲČ NS¡Ď BĎ BČ N¿ĎloG=tŇ ’Ć wĘ 44

rBąĆDĂ rSĆÄ ’Ğ MyTĳĂ jĎ SĘ UĂ hČ wĘ Myu¡ĂxĚhĲČ wĘ tŇ dŔŁ ‘ĄhĲĎ hŇ QĆ ’Ą ť : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ 45

’yĘGČęBČ NDĄÁ rĘIČhČ rbĆŇ ‘ĄÄ BĘ : MyĂrĲĎYĘ UĂ mĂ Mt¡ĎŇ ’Ň YĄBĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ÉhSĆ mŁ 46

NoBĳ SĘ xĆ BĘ bŇ S¡Ą oy rS¿Ć ’Ğ yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ ëŇ lĆ măĆ ÉNxŁ ysĂ ZrĆ’Ćę BĘ ro‘Ŕ jĘ tŇ yBăĄ lCmť
rV’
.rsx ’bŁ lĎ ymlVwry ,yllhb Nk v.34 .g"k +h ly’l Nyy‘ : ‘"tw V"x Nkw MyIĂxČ Myhl’ ’"s v.33

.yrqw bytk hQĆ’ĄhĎ V"xb ,hQĆ’ĄhĎ rybs v.42



4. 47–5. 14 Nnxt’w 297

47 CSÄ rĘyIĲĂwČ : MyĂrĲĎYĘ UĂ mĂ Mt¡ĎŇ ’Ň YĄBĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ C ÉhSĆ mŁ hŇ JąĎ hĂ rSĆÄ ’Ğ
rS¡Ć ’Ğ yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ ykăĄŇ lĘ mČ ÉynĄSĘ NSĎę BĎ hČ =ëŇ lĆ mĲĆ gŇ o‘ă ű ZrĆ’ăĆ=tŇ ’Ć wĘ oYÁ rĘ’Č =tŇ ’Ć

48 lxČ nÌČ=tŇ pČŇ WĘ =l‘Č rSĆÄ ’Ğ r‘ĄÂrŁ ‘ĞmĲĄ : SmĆ SĲĎ xr¡ČzĘmĂ NDĳĄrĘIČhČ rbĆŇ ‘ăĄBĘ
49 ÉNDĄrĘIČhČ rbĆŇ ‘ąĄ hŇ bĎÁ rĎ‘ĞhĎÄ =lkĎŇ wĘ : NomĲ rĘxĆ ’Ch¿ N’¡Ł yWĂ rh¿Č =dŇ ‘Č wĘ NnËŁ rĘ’Č

: hŇ GĲĎsĘ jĂ hČ tŇ D¿Ł SĘ ’Č tŇ xČ ê¡Č hŇ bĳĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ MyăĎ dŇ ‘¡ČwĘ hŇ xĎ rĎŔ zĘmĂ

h É l’Ą rĎWĘ yĂ ‘mąČ SĘ MhĆę lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ů l’Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ =l’Ć ÈhSĆ mŁ ’răĎqĘ IĂwČ
MoIĳhČ Mk¡ĆŇ ynĄzĘ’Ď BĘ rb¿ĄŇ DŁ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ rSÌĆ ’Ğ MyTĂŔ jĎ SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ MyuăĂxĚhĲČ =tŇ ’Ć

2 CnUËĎ ‘Ă tŇ r¿ČJĎ CnyhĄę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ : MtĲĎŇ ŁW‘ĞlĲČ Mê¡ĆrĘmČ SĘ C MtĎŔ ’Ł MêăĆdĘŇ mČ lĘ C
3 tŇ ’Ň EĳŁ hČ tŇ yrăĂBĘ hČ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ tŇ r¿ČJĎ CnytĄŔ bŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć âlă : bŇ rĲĄxŁ BĘ tŇ yr¡ĂBĘ
4 rBĆÄ DĂ MynĂę pĎŇ BĘ ű MynăĂjĎ : MyIĲĂxČ CnQ¿Ď JĚ MoI¡hČ śhŇ pËŇŁ hŇ QĆ ’¿Ą CnxĘ nČÄ’Ğ CnêĎę ’Ă yJăĂ
5 ÉMkĆŇ ynĄybĲĄŇ C hoąĎhyĘ=NyBĲĄ dŇ mĄÄ ‘Ł ykĂŇ nŁ ’ĲĎ ţ : S’ĲĄ hĎ ëŇ oê¿mĂ rh¡Ď BĎ MkËĆŇ UĎ ‘Ă hoÌĎhyĘ

S’ĄŔ hĎ ynăĄjĘ mĂ ÉMtĆŇ ’Ň rĄyĘ yJąĂ hoĳĎhyĘ rbăČŇ DĘ=tŇ ’Ć Mk¡ĆŇ lĎ dŇ yG¿ĂhČ lĘ ’whĂŔ hČ tŇ ‘ăĄBĎ
6 ìŇ yhĳĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ Éyk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ : rmĲŁ ’Ň lĄ rh¡Ď BĎ Mt¿ĆŇ ylĂ ‘Ğ=âlĲ wĘ
7 žìËŇ lĘ hŇăy¿ĆhĘ yĲĂ=âlă : MyĳdĲĂŇ bĎŇ ‘Ğ tŇ yăB¿ĄmĂ MyĂr¡ČYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ ìŇ ytËĂŇ ’Ň YĄ ohĲ rSÌĆ ’Ğ
8 hŇ ÃnĎŔ CmêĘ =lJĎř űÉ lsĆ păĆÄ ăì¿Ň QĘŇ=hŇ WĲĆÄ ‘ĞtĲČŇ =âlă : yČnĲĎę jĎ =l‘Č Myr¡ĂÁ xĄ ’Ğ Myh¿ĂÄ Łl’Ĺ

ű MyĂăU¡ČBČ rS¿Ć ’Ğ wĲČ tŇ xČĳČêĎÁ mĂ ZrĆ’¡ĎÄ BĎ žrS¿Ć ’Ğ wĲČ l‘ČÃUČŔ mĂ ű ÉMyĂmăČÄ èĎ BČ răSąĆ ’Ğ
9 hoąĎhyĘ ykĂÂ nŁ ’ĲĎ yJăĂ ůMdĳĄŇ bĘŇ ‘ĎtĲĎŇ âlă wĘ ÈMh¡Ć lĎ hŇăw¿ĆxĞêĲČSĘ tĂŇ =âlĲ : ZrĆ’ĲĎę lĎ tŇ xČăê¿ČmĂ

=l‘Č wĘ MyS¿Ă QĄ SĂ =l‘Č wĘř MynËĂBĎ =l‘Č tŇ obÌŇ ’Ď NwÄŁ ‘Ğ dŇ qĄjŁ ţ ’eĎŔ qČ l’ăĄ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ
10 : wtĲ wYř m yr¿ĄmĘ SĲŁ lĘ C yb¡ČŇ hĞ’ĲŁ lĘ MypĳĂŔ lĎ ’ĞlĲČ ÉdsĆ x¡ĆÄ hŇ WĆ ą‘¿Ł wĘ : yĳ’ĲĎ nĘŁWĲ lĘ My‘¡ĂBĄ rĂ
11 âlą yJăĂ ’wĘèĳĎ lČ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=MSĲĄ =tŇ ’Ć ’vËĎ tĂŇ âl¿

: ’wĘèĲĎ lČ om¡ SĘ =tŇ ’Ć ’v¿Ď yĂ=rSĆ ’Ğ tŇ ’ËĄ hoĎŔhyĘ ÉhuĆ nČ yĘ
12 : ìŇ yhĲĆę Łl’Ĺ hŇăo¿ĎhyĘ ű ăì¡Ň CĘYĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ oSĳÁ DĘqČ lĘ tŇ B¡ĎÄ èČ hČ žMoy¿=tŇ ’Ć roămË SĎ

13, 14 yÁ‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ ÉMoyÄwĘ : ůìêĲĆkĘŇ ’Ň lČ mĘ =lJĎ tĎŇ yăW¡Ă ‘Ď wĘ ÈdbŔŁ ‘ĞêĲČ ÉMymăĂ yĎ tŇ SĆ ăSąĄ
=ìĲŇ nĘ bĂŇ C ű hŇ êăĎ’Č hŇ ÃkĎÁ ’Ň lĎ mĘ =lkĎŇ hŇ WăĆÄ ‘ĞtĲČŇ =âlă ìŇ yhĳĆę Łl’Ĺ hŇ oăĎhylĲČ ű tŇăB¡Ď SČ
Ktbw
twmV Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"x Nkw yrqw bytk =lkĎ wĘ ’"sb ,=lkĎ wĘ rybs v.8 .Vgd hjŁ ’"s v.3 .h
ytĎoYĘ mĂ ’"sb ,yrq ytĎwŁYĘ mĂ ,bytk otwĎYĘ mĂ v.10 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,b"d Nkw =l‘Č ’"s v.9 .+d +k
wytĎoYĘ mĂ y"k Myrps tYqmb ,yrq wytĎoYĘ mĂ ’"sbw ,r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,V"x ,’"yd ,’"d Nkw yrqw bytk

.yrqw bytk
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rSăĆ ’Ğ ÉìrĘgĲĄŇ wĘ ìŇęêĆŔ mĘ hĆ BĘ =lkĎŇ wĘ ÉìÁ rĘmĲŁ xĞ wĲČ Éìą rĘoSĲ wĘ ìŇ tĆę mĎ ’Ğ wĲČţ=ìĲŇ DĘbĘŇ ‘Č wĘ ìŇ êăĆbĂŇ C
dŇ bĆŇ¿‘ąĆ=yJăĂ ÂêĎę rĘkČŇ zĲĎwĘ : ìŇ oĳmĲ JĎ ì¡Ň tĘŇ mĲĎ ’Ğ wĲČ ì¿Ň DĘbĘŇ ‘Č xČ CnË yĎ N‘ČmČę lĘ ìŇ yrĆŔ ‘ĎSĘ BĂ 15

Éhq¡ĎzĎxĞ dŇąy¿ĎBĘ ÉMèĎŔ mĂ ÉìyhąĆÄ Łl’Ĺ hŇ oąĎÄhyĘ žìÁ ’ĞYĲĂÄ IŁ wČ MyĂęrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ ű ÉtĎ yyăĂÄhĎ
: tŇ BĲĎ èČ hČ Moy¿=tŇ ’Ć tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉìCĘYĂ NJĄę =l‘Č hŇ yĳĎŔCTnĘ ‘ČrăŁ zĘbĂŇ C
hoăĎhyĘ ì¡Ň CĘYĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ ìŇ UĆŔ ’Ă =tŇ ’Ć wĘ ÉìybĂÄ ’Ď =tŇ ’Ć dŇ BąĄ JČ 16

=rSĆ ’Ğ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ l‘Č ť ëŇ lĎŔ bŇ TČ yyăĂ ÉN‘ČmČÄ lĘ C ìŇ ymĆę yĎ NkăĚŇ yrĂ’Ğ yĲČ ű N‘ČmăČ lĘ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ
: xĲĎY¡ČrĘêĂŇ â¡l¿ : ëŇ lĲĎ Nt¿ĄŇ nŁ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ 17

=âlwĘř : bŇ nĲŔŁ gĘŇêĂŇ â¡lă wĘř : PŇ Ĳ’ĳĎnĘ êĂŇ â¡lă wĘř
ìŇ ‘ĳĆrĄ tŇ SĆ ’ăĄ dŇ m¡Ł xĘ tČŇ âl¿ wĘř : ’ř wĘSĲĎ dŇ ‘¿Ą ì¡Ň ‘ĞrĲĄbĘŇ hŇ n¿Ć‘ĞtĲČŇ 18

ÉotŇ mĎ ’Ğ wĲČ oDąbĘŇ ‘Č wĘ ChdĄÁ WĎ ìŇ ‘Ćę rĄ tŇ yBăĄ hŇ CĆÁ’Č tĘŇ tĂŇ âlÄ wĘ
MyrăĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć : ìŇ ‘ĲĆrĄlĘ rS¿Ć ’Ğ lk¡ŇŁ wĘ orŔ mŁ xĞ wĲČ orăoSř 19

NăĎn‘ĎhĲĆ ÉS’Ą hĎ ëŇ oêąmĂ rhĎę BĎ MkĆÁ lĘ hČ qĘ =lJĎ =l’Ć hoĎÄhyĘ žrBĆ DĂ hŇ QĆ ’ĄÃ hĎ
MynĂŔ bĎŇ ’Ğ tŇ xăŁ lĚ ÉynĄSĘ =l‘Č MbĄę êĘ kĘŇ IĂwČĲ PŇ ĳĎsyĎ âlă wĘ lod¡Ň GĎ loq¿ lpĆŔ rĎ‘ĞhĲĎ wĘ
r‘ăĄBŁ rh¡Ď hĎ wĘ ëŇ SĆ xŔŁ hČ ëŇ oêămĂ É louhČ =tŇ ’Ć MkąĆŇ ‘ĞmĘ SĎ JĘ yhĂę yĘwČ : ylĲĎ ’Ą Mn¡ĄêĘ IĂwČĲ 20

Crę mĘ ’Ň êĲŁ wČ : MkĲĆŇ ynĄqĘ zĂwĘ Mk¡ĆŇ yTĄ bĘŇ SĂ yS¿Ą ’Ň rĎ=lJĎ ylČŔ ’Ą NCbăŇ rĘqĘ êĂ wČ S’ĳĄ BĎ 21

Cn‘Ę m¡Č SĎ ol¿ qŁ =tŇ ’Ć wĘ olŔ dĘŇ GĎ=tŇ ’Ć wĘ odăŇ bŇŁ JĘ =tŇ ’Ć ÉCnyhĄÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ Cn’ĎÁ rĘhĆ NhăĄ
: yxĲĎ wĎ Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć MyhËĂ Łl’Ĺ rBÌĄdČŇ yĘ=yJĲĂ Cny’ĂŔ rĎ ÉhEĆhČ MoIąhČ S’ĳĄ hĎ ëŇ oêămĂ
ű MypăĂŇ sĘ yĲŁ =M’Ă tŇ ’Ň EĳŁ hČ hŇ l¡Ď dŇŁ GĘ hČ S’¿Ą hĎ CnlĄŔ kĘŇ ’Ň tĲŇŁ yJăĂ tŇ CmŔ nĎ hŇ UĎ lăĎ ÉhêĎ‘Č wĘ 22

ymăĂ yJăĂ : CntĘŇ mĲĎ wĎ dŇ o‘¡ CnyhËĄŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ loqÄ =tŇ ’Ć ‘ČmŁ SĘ lĂ ţ CnxĘ nČę ’Ğ 23

S’ËĄ hĎ =ëŇ oêĲ mĂ rBÌĄdČŇ mĘ MyIĂÁxČ MyhĂÄ Łl’Ĺ ž loq ‘măČ SĎ rSăĆ ’Ğ rWĎÃ BĎ =lkĎŇ
CnyhĳĄŁl’Ĺ hoăĎhyĘ rm¡Č ’Ň yŁ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ ‘mĎŔ SĞ CĲ ÉhêĎ’Č bŇ rąČqĘ : yxĂ IĲĆwČ Cnm¡Ł JĎ 24

ìŇ yl¡Ć ’Ą CnyhËĄŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ rBĄÁ dČŇ yĘ rSĆÄ ’Ğ=lJĎ žt’Ą CnylĄę ’Ą rBăĄ dČŇ êĘ ű êĘ ’ăČ wĘ
Mk¡ĆŇ rĘBĆ dČŇ BĘ MkĆŔ yrĄbĘŇ DĂ loqă =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ ‘mąČ SĘ IĂwČ : CnyWĲĂ ‘Ď wĘ Cn‘Ę m¿Č SĎ wĘ 25

rSăĆ ’Ğ ÉhEĆhČ M‘ąĎhĎ yrĄÁ bĘŇ DĂ loqÄ =tŇ ’Ć yêĂ ‘Ę mČ SĎ ţ ylČę ’Ą hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ ylĳĎ’Ą
MbĎÄ bĎŇ lĘ žhyĎhĎ wĘ NêĄÃ yĂ=ymĲĂ : CrBĲĄ DĂ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ CbŇ yT¡Ă yhĄ ìŇ ylĆŔ ’Ą CrăBĘ DĂ 26

N‘ČmČÄ lĘ MymĳĂ IĎhČ =lJĎ yt¡ČŇ wŁ YĘ mĂ =lJĎ =tŇ ’Ć rm¿Ł SĘ lĂ wĘ ytËĂŇ ’Ł hŇ ’¿Ď rĘyĂlĘ MhĆę lĎ hŇ zĆÁ
bTyy
’"s v.18 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw âl ’"s v.18 .rqĆSĎ ’"s v.17 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw âl ’"s v.17

.s"tw ‘"t Nkw oroSwĘ
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27 Mk¡ĆŇ lĎ CbŇ CS¿ MhĳĆ lĎ rmăŁ ’Ĺ ëŇ ¡Ąl : MlĲĎ ‘Ł lĘ Mh¡Ć ynĄbĘŇ lĂ wĘ MhËĆ lĎ bŇ T¿Č yyĂ
28 =lJĎ tŇ ’ÌĄ ìŇ ylĆę ’Ą hŇ răĎBĘ dČŇ ’Ğ wĲČ ůydĂŇ UĎ ‘Ă dŇ măŁ ‘Ğ ÈhjŁ hŇ êĎę ’Č wĘ : MkĲĆŇ ylĄ hĽ’ĲĎ lĘ

rSÌĆ ’Ğ ZrĆ’ĎŔ bĎŇ CWă ‘Ď wĘ MdĳĄŇ UĘ lČ êĘ rSăĆ ’Ğ MyT¡Ă jĎ SĘ UĂ hČ wĘ Myu¿ĂxĚhĲČ wĘ hŇ wËĎYĘ UĂ hČ
29 ho¿ĎhyĘ hŇ CËĎYĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ tŇ oWŔ ‘ĞlĲČ MêăĆrĘmČ SĘ C : HêĲĎSĘ rĂlĘ Mh¡Ć lĎ Nt¿ĄŇ nŁ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ
30 hŇ CĎÁYĂ rSĆÄ ’Ğ ëŇ rĆDĆę hČ =lkĎŇ BĘ : l’Ň mĲŁ WĘ C Nym¿Ă yĎ Crs¡ĚtĎŇ âl¿ MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ

MêăĆkĘŇ rČ’ĞhĲČ wĘ MkĆŔ lĎ bŇ oTă wĘ ÉNCyxĘ êĲĂ N‘ČmąČ lĘ CkŇ lĳĄ êĄ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć MkËĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoÌĎhyĘ
w MyTĂŔ jĎ SĘ UĂ hČ wĘ ÉMyuĂ xĚhĲČ hŇ wĎęYĘ UĂ hČ tŇ ’Ň zăŁ wĘ : NCSĲ rĎyêĲĂ rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’¡ĎBĎ MymĂŔ yĎ

rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔ BĎ tŇ oWă ‘ĞlĲČ MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć dŇ UăĄ lČ lĘ Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ hŇ CËĎYĂ rS¿Ć ’Ğ
2 ìŇ yhĆę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć ’rĎÁ yêĂ N‘ČmČÄ lĘ : HêĲĎSĘ rĂlĘ hŇ UĎ S¡Ď Myr¿ĂbĘŇ ‘ĲŁ MêËĆ’Č

ìăŇ nĘ bĂŇ C ÉhêĎ’Č ůìCĆYČ mĘ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ rSăĆ ’Ğ ÈwytĎŇ wŁ YĘ mĂ C wytăĎŇ uŁ xĚ =lJĎ =tŇ ’Ć rmŁ SĘ lĂ ţ
3 É l’Ą rĎWĘ yĂ êąĎ ‘Ę mČ SĲĎ wĘ : ìŇ ymĲĆ yĎ Nk¿ĚŇ rĂ’Ğ yĲČ N‘Čm¡Č lĘ C ìŇ yIĳĆxČ ymăĄ yĘ lJ¡Ł ìŔ nĘ BĂ =NbĆŇ C

rBĆÄ DĂ žrSĆ ’ĞJĲČ dŇ ’ĳŁ mĘ NCB¡ rĘêĂ rS¿Ć ’Ğ wĲČ ìŔ lĘ bŇ TăČ yyĂ ÉrSĆ ’Ğ tŇ oWŔ ‘ĞlĲČ êăĎrĘmČ SĲĎ wĘ
: SbĲĎŇ dĘŇ C bŇ l¡Ď xĎ tŇ b¿ČŇ zĎ ZrĆ’ËĆ ëŇ lĎŔ ÉìytĆÄ bŇŁ ’Ğ yhąĄŁl’Ĺ hoĎÁhyĘ

4, 5 tŇ ’¡Ą êĎŔ bĘŇ hČ ’ăĎ wĘ :dř xĲĎ ’Ć ű ho¿ĎhyĘ Cnyh¡ĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ‘ř m¡Č SĘ sŘ7

6 CyÂhĎ wĘ : ìŇ dĲĆŇ ’Ł mĘ =lkĎŇ bĘŇ C ì¡Ň SĘ pĘŇ nČ=lkĎŇ bĘŇ C ì¿Ň bĘŇ bĲĎŇ lĘ =lkĎŇ BĘ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ
7 MêăĎ nĘ eČSĂ wĘ : ìŇ bĲĆŇ bĎŇ lĘ =l‘Č MoI¡hČ ìËŇ CĘYČ mĘ ykÌĂŇ nŁ ’ĲĎ rSĆÄ ’Ğ hŇ QĆ ’Ąę hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ

ì¡Ň BĘ kĘŇ SĎ bĘŇ CĲ ëŇ rĆDĆŔ bČŇ ìăŇ êĘ kĘŇ lĆ bĘŇ C ÉìtĆÄ ybĄŇ BĘ ìąŇ êĘ bĘŇ SĂ BĘ MBĳĎ ê¡ĎrĘBČ dĂŇ wĘ ìŇ ynĆŔ bĎŇ lĘ
8 : ìŇ ynĲĆy‘Ą NyB¿Ą tŇ p¡ŇŁ TĎ TĲŁ lĘ Cy¿hĎ wĘ ìŇ dĳĆŇ yĎř=l‘Č tŇ o’¡ lĘ Mê¿ĎrĘSČ qĘ C : ìŇ mĲĆ CqbĘŇ C

9, 10 =yJĲĂ hŇ yĎÂhĎ wĘ : ìŇ yrĲĆ‘ĎSĘ bĂŇ C ìŇ t¡ĆŇ yBĄ tŇ oz¿zĚmĘ =l‘Č MêËĎbĘŇ tČŇ kĘŇ C
MhËĎ rĎbĘŇ ’Č lĘ ìŇ ytËĆŇ bŇŁ ’ĞlĲČ ‘BÌČ SĘ nĂ rSĆÄ ’Ğ ZrĆ’ĎÁ hĎ =l’Ć ìŇ yhĆę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ű ìăŇ ’Ğ ybĲĂŇ yĘ
: tĎŇ ynĲĂ bĎŇ =âlĲ rS¿Ć ’Ğ tŇ b¡ŇŁ TŁ wĘ tŇ Łl¿ dŇŁ GĘ MyrËĂ‘Ď ëŇ ĳĎl tŇ tĆŇ lăĎ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČlĘ CĲ qx¿Ď YĘ yĂlĘ

11 rSăĆ ’Ğ ÉMybĂŇ CYxĞ tŇ rąŁ bŇŁ C ůtĎ’Ň QĄ mĂ =âlĲ rSăĆ ’Ğ ÈbCT=lJĎ My’ăĂ lĄ mĘ MyřêĂÁ bĎÄ C
: êĎ‘Ę bĲĎŇ WĎ wĘ ê¡ĎlĘ kČŇ ’ĲĎ wĘ êĎ‘Ę TĳĎ nĎ=âlĲ rSăĆ ’Ğ Myt¡ĂŇ yzĄwĘ Mym¿Ă rĎJĘ êĎbĘŇ YČŔ xĎ =âlĲ

12 MyĂr¡ČYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ ìËŇ ’Ğ yYĲĂ oh rSÌĆ ’Ğ śhoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć xJ¡Č SĘ êĂ =NjĆ ìŔ lĘ rmĆ èăĎ hĂ
13 om¡ SĘ bĂŇ C dŇ bĳŇŁ ‘ĞtĲČŇ otăŇ ’Ł wĘ ’r¡ĎyêĂ ìŇ yhËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ=tŇ ’Ć : MydĲĂŇ bĎŇ ‘Ğ tŇ yB¿ĄmĂ

‘bVt
hwăhy ’"s v.12 .yqwbnzb Nk v.11 .V"x Nkw ’lm ìydĆyĎ ’"s v.8 .ytbr +d v.4 .ytbr +‘ v.4 .w

.s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nkw ìyhĳĆŁl’Ĺ
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rS¡Ć ’Ğ MyUĂŔ ‘ČhĲĎ ÉyhĄŁl’ĹmĲĄ MyrĳĂxĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ yr¡ĄxĞ’ĲČ NCkŔ lĘ tĲĄŇ âlă : ‘ČbĲĄŇ èĎ êĂ 14

=PŇ ’Č hŇ rĆxĹyĲĆţ=NjĆ ìŇ BĳĆ rĘqĂ BĘ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ’eËĎqČ l’¿Ą yJăĂ : MkĲĆŇ ytĄŇ obĲŇ ybĂŇ sĘ 15

: hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ l‘¡ČmĄ ìŔ dĘŇ ymăĂ SĘ hĂ wĘ ëŇ BĎŔ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ
romă SĎ : hŇ iĲĎ UČ BČ Mt¡ĆŇ yiĂ nĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ MkĳĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć CiŔ nČtĘŇ âlă 16, 17

: ëŇ CĲĎYĂ rS¿Ć ’Ğ wyu¡ĎxĚ wĘ wyt¿ĎŇ dŇŁ ‘ĲĄwĘ MkĳĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ tŇ w¡Ł YĘ mĂ =tŇ ’Ć NCrŔ mĘ SĘ êĂ
ÉêĎSĘ rČyĲĎwĘ tĎŇ ’Ň bĎę C ëŇ lĎŔ bŇ TČ yyăĂ ÉN‘ČmČÄ lĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ bŇ oF¡ hČ wĘ rS¿Ď IĎhČ tĎŇ yWËĂ ‘Ď wĘ 18

=lJĎ =tŇ ’Ć PŇ d¿ŇŁ hĞlĲČ : ìŇ ytĲĆŇ bŇŁ ’ĞlĲČ ho¡ĎhyĘ ‘B¿Č SĘ nĂ =rSĆ ’Ğ hŇ bĎŔ FŁ hČ ZrĆ’ăĎhĎ =tŇ ’Ć 19

ì¿Ň lĘ ’ĲĎ SĘ yĂ=yJĲĂ : hoĲĎhyĘ rB¿Ć DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ ìŇ ynĳĆjĎ mĂ ìŇ yb¡ĆŇ yĘ’ĲŁ 20

hŇ CËĎYĂ rS¿Ć ’Ğ MyTĂŔ jĎ SĘ UĂ hČ wĘ ÉMyuĂ xĚhĲČ wĘ tŇ dęŁ ‘ĄhĲĎ hŇ măĎ rmĳŁ ’Ň lĄ rx¡Ď mĎ ìËŇ nĘ bĂŇ
hŇ ‘¡Ł rĘpČŇ lĘ Cnyy¿ĂhĎ MydËĂŇ bĎŇ ‘Ğ ìŔ nĘ bĂŇ lĘ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć Cnyh¡ĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ 21

tŇ tăŇŁ o’ hoĎÃhyĘ NêăĄ IĂwČ : hŇ qĲĎ zĎxĞ dŇ y¿ĎBĘ MyĂr¡ČYĘ UĂ mĂ hoËĎhyĘ Cn’ÌĄ yYĂ IĲŁ wČ MyĂrĳĎYĘ mĂ BĘ 22

: CnynĲĄy‘ĄlĘ ot¡Ň yBĄ =lkĎŇ bĘŇ C hŇ ‘¿Ł rĘpČŇ BĘ MyĂrËČYĘ mĂ BĘ ű My‘ÌĂrĎwĘ MylĂÄdŇŁ GĘ žMytĂŇ pĘŇ mĲŁ C
ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉCnlĎÄ tŇ tĆŇ ląĎ CntĎŔ ’Ł ’ybăĂŇ hĎ ÉN‘ČmČÄ lĘ MèĳĎ mĂ ’yYăĂ oh Cnt¡ĎŇ o’wĘ 23

MyuăĂxĚhĲČ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉtoW‘ĞlĲČ hoĎęhyĘ CnCăĄYČ yĘwČ : CnytĲĄŇ bŇŁ ’ĞlĲČ ‘B¡Č SĘ nĂ rS¿Ć ’Ğ 24

Cnt¡ĄŇ IŁ xČ lĘ MymĂŔ IĎhČ =lJĎ ÉCnlĎÄ bŇ oT¿ lĘ CnyhĳĄŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć hŇ ’¡Ď rĘyĂlĘ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ
=lJĎ =tŇ ’Ć tŇ oWÁ ‘ĞlĲČ rmÄŁ SĘ nĂ =yJĲĂ CnQĳĎ =hŇ yĆhĘ êĲĂ hŇ q¡ĎdĎŇ YĘ C : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ JĘ 25

: CnCĲĎYĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ Cnyh¡ĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ynËĄpĘŇ lĂ tŇ ’Ň ŁEęhČ hŇ wăĎYĘ UĂ hČ
hŇ UĎ S¡Ď =’bĎŇ hŇ ê¿Ď’Č =rSĆ ’Ğ ZrĆ’Ďě hĎ =l’Ć ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ Éì’Ğ ybĲĂŇ yĘ yJąĂ z
yrĂÁ mŁ ’ĹhĲĎ wĘ ySĂÄ GĎrĘGĂ hČ wĘ žyêĂ xĂ hĲČ ìŇ ynĆÃjĎ mĂ ű MyBăĂ rČ=MyĂoGĲ lSăČ nĎ wĘ HêĳĎSĘ rĂlĘ
Mym¡Ă CY‘ĞwĲČ MyB¿Ă rČ MyĂŔogŇ hŇ ‘ăĎbĘŇ SĂ ysĂŔ CbŇ yĘhČ wĘ ÉyCĂxĂ hĲČ wĘ yEĂęrĂjĘ hČ wĘ ynăĂ‘ĞnĲČJĘ hĲČ wĘ
ÉMyrĂxĞêĲČ MrąĄxĞhĲČ MtĳĎŇ yJĂ hĂ wĘ ìŇ yn¡ĆpĎŇ lĘ ìŇ yhËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ MnĎÂtĎŇ nĘ C : OĎ UĲĆ mĂ 2

MBĳĎ Nê¡ĄxČ tĘŇ tĂŇ âl¿ wĘ : MeĲĄxĎ tĘŇ âl¿ wĘ tŇ yr¡ĂBĘ MhËĆ lĎ tŇ r¿Ł kĘŇ tĂŇ =âlĲ MtĎŔ ’Ł 3

ÉìnĘ BĂ =tŇ ’Ć rysąĂ yĎ=yJĲĂ : ìŇ nĲĆbĘŇ lĂ xu¿ČtĂŇ =âlĲ oê¡bĂŇ C onŔ bĘŇ lĂ NêăĄtĂŇ =âlĲ ÉìêĘ BĂ 4

ì¡Ň dĘŇ ymĲĂ SĘ hĂ wĘ MkĆŔ BĎ ÉhoĎhyĘ=PŇ ’Č hŇ rąĎxĎ wĘ MyrĳĂxĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ Cd¡Ň bĘŇ ‘ĲĎř wĘ yrČŔ xĞ’ĲČ mĄ
Mt¡ĎŇ bŇŁ ~ĲĄmČ C CYêŔŁ êĂ MhăĆ ytĄŇ xĲŁ BĘ zĘmĂ MhĆŔ lĎ ÉCW‘ĞtĲČŇ hŇ JąŁ =M’Ă yJăĂ : rhĲĄ mČ 5

M‘ąČ yJăĂ : S’ĲĄ BĎ NCp¿Ň rĘWĘ êĂ Mh¡Ć ylĄ ysĲĂ pĘŇ C NC‘Ŕ DĄgČŇêĘ ÉMhĆ rĄyřSĲĄ ’Ğ wĲČ CrBĳĄSČ êĘ 6

Vwdq

.+g b"y Nmql Nyy‘ : V"xw w"d ,b"d ,’"d Nkw MhĆyrĄSĄ ’ĞwČ ’"s v.5 .r"tw ‘"t ,V"x Nkw dbČ ‘ĎwĘ ’"s v.4 .z
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Éol tŇ oy¿hĘ lĲĂ ìŇ yhĆę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ű rxăČ BĎ ìÂBĘř ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ ho¡ĎhylĲČ hŇ êĎŔ ’Č ÉSodŇ qĎ
7 MkĆÂ BĘ rĚmĲĄ âlă : hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ MyUĂŔ ‘ČhĲĎ É lJŁ mĂ hŇ QĎŔ gĚŇsĘ M‘ăČlĘ

T‘¡ČmĘ hČ Mê¿Ć’Č =yJĲĂ MkĳĆŇ BĎ rxăČ bĘŇ IĂwČ Mk¡ĆŇ BĎ hoËĎhyĘ qSÌČ xĎ MyUĂę ‘ČhĲĎ =lJĎ mĂ
8 Éh‘ĎbĚŇ èĘ hČ =tŇ ’Ć orąmĘ èĎ mĂ C MkĆę tĘŇ ’Ć hoĎÁhyĘ tŇ bČÄ hĞ’ĲČ mĄ žyJĂ : MyUĲĂ ‘ČhĲĎ =lJĎ mĂ

ÉìDĘpĘŇ IĂwĲČ hŇ qĳĎzĎxĞ dŇ yăĎBĘ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć hoËĎhyĘ ’yYÌĂoh MkĆŔ ytĄŇ băŇŁ ’ĞlĲČ É‘BČ SĘ nĂ rSąĆ ’Ğ
9 ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=yJĲĂ êĎŔ ‘Ę dČŇ yăĎwĘ : MyĂrĲĎYĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ hŇ ‘¿Ł rĘjČ dŇ I¡ČmĂ MydĂŔ bĎŇ ‘Ğ tŇ yBăĄmĂ

wybËĎŇ hĞ’ĲŁ lĘ dŇ sĆ xĆę hČ wĘ tŇ yrăĂBĘ hČ rmÌĄSŁ NmĎŔ ’ĹeĲĆhČ Ĳ É l’Ą hĎ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ ’Chă
10 odĳŇ ybĂŇ ’ĞhĲČ lĘ wyn¡ĎjĎ =l’Ć wy’ËĎnĘŁWĲ lĘ MQÌĄ SČ mĘ C : roDĲ PŇ lĆ ’¿Ć lĘ wt¡ wYř m yr¿ĄmĘ SĲŁ lĘ C
11 hŇ wĎÁYĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć ÉêĎrĘmČ SĲĎ wĘ : olĲ =MQĆ SČ yĘ wyn¡ĎjĎ =l’Ć o’Ŕ nĘŁWă lĘ ÉrxĄ ’Č yĘ âląř

: MtĲĎŇ oW‘ĞlĲČ MoI¡hČ ìËŇ CĘYČ mĘ ykÌĂŇ nŁ ’ĲĎ rSĆÄ ’Ğ MyTĂę jĎ SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ MyuăĂxĚhĲČ =tŇ ’Ć wĘ

Mt¡ĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ Mê¿ĆrĘmČ SĘ C hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ ÉMyTĂ jĎ SĘ UĂ hČ tŇ ’ąĄ NC‘ę mĘ SĘ êĂ bŇ qĆ‘ăĄ ű hŇ yăĎhĎ wĘ12 +p3, sŘ8

rS¿Ć ’Ğ dŇ sĆ xĆŔ hČ =tŇ ’Ć wĘ ÉtyrĂBĘ hČ =tŇ ’ĲĆ ìę lĘ ìŇ yhĆÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ žrmČ SĎ wĘ MtĳĎŇ ’Ł
13 ìăŇ nĘ TĘ bĂŇ =yrĲĂjĘ ëŇ răČbĄŇ C ìŇ BĳĆ rĘhĂ wĘ ì¡Ň kĘŇ rČbĲĄŇ C ìŔ bĘŇ hăĄ ’Ğ wĲČ : ìŇ ytĲĆŇ bŇŁ ’ĞlĲČ ‘B¡Č SĘ nĂ

tŇ răŁ êĘ SĘ ‘Č wĘ ÉìypĆÄ lĎ ’Ğ rgąČŇSĘ ìŇ rĆę hĎ YĘ yĂwĘ ìăŇ SĘ rĲŁ ytĂŇ wĘ ìÁ nĘ gĎÄDĘ ìŇ tĆŇ mĎ dĘŇ ’Č ţ=yrĲĂpĘŇ C
14 ëŇ Cr¿BĎ : ëŇ lĲĎ tŇ tĆŇ l¿Ď ìŇ yt¡ĆŇ bŇŁ ’ĞlĲČ ‘B¿Č SĘ nĂ =rSĆ ’Ğ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ l‘Č ť ìŇ nĆŔ ’Ň YŁ

: ìŇ êĲĆmĘ hĆ bĘŇ bĂŇ C hŇ r¡ĎqĎ ‘ĞwĲČ rq¿Ď‘Ď ìËŇ bĘŇ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=âl MyUĳĂ ‘ČhĲĎ =lJĎ mĂ hŇ y¡ĆhĘ êĲĂ
15 rSăĆ ’Ğ My‘ĂÁ rĎhĲĎ MyĂrČÄ YĘ mĂ žywĄřdĘŇ mČ =lkĎŇ wĘ ylĂ xĳŁ =lJĎ ì¡Ň UĘ mĂ hoËĎhyĘ rysÌĂ hĄ wĘ
16 =lJĎ =tŇ ’Ć êăĎlĘ kČŇ ’ĲĎ wĘ : ìŇ y’ĲĆ nĘŁWĲ =lkĎŇ BĘ Mn¡ĎtĎŇ nĘ C ëŇ BĎŔ ÉMmĎ yWĂ yĘ âlą êĎ‘Ę dČę yĎ

MhĳĆ ylĄ ‘Ğ ì¡Ň nĘ y‘ĲĄ sox¿ tĎŇ =âlĲ ëŇ lĎŔ NtăĄŇ nŁ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ rSĆÄ ’Ğ MyUĂę ‘ČhĲĎ
: ëŇ lĲĎ ’Ch¡ Sq¿Ąom=yJĲĂ MhĆŔ yhĄŁlă ’Ĺ=tŇ ’Ć ÉdbŇŁ ‘ĞtĲČŇ âlą wĘ

yk
’"sb ,yrq wytĎwŁYĘ mĂ ,bytk otwĎYĘ mĂ v.9 .+b d"y Nmql Nyy‘ : s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nkw ìbĘ C ’"s v.6

.r"tw ‘"t ,y"t ,q"d ’"t Nkw âlwĘ ’"s v.10 .s"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"x ,b"d Nkw yrqw bytk wytĎoYĘ mĂ
,[4:25] dylwt=yk ,[3:23] Nnxt’w +d Myrdsw .T"yq Myqwspw .Tlp [3:23—7:11] hVrph MV v.11
Mypl’ t‘bV twytw’w .hnmVw My‘bVw tw’m hnmVw Pl’ Mylmw .[6:4] l’rVy ‘mV ,[4:41] lydby z’
,’y‘gb =M’ĲĂ n"bw ’y‘g ’lb =M’Ă ’rwq ’"b ,[5:22] Mypsy=M’Ă +h Mypwlxw .hVlVw My‘br’w tw’m VlVw
’"b ,[6:15] hrxy=NpĆ ,w"ywh txt ’y‘gb KtklbĘ CĲ n"bw ’y‘g ’lb KtklbĘ C ’rwq ’"b ,[6:7] Krdb ìêĘ kĘ lĆbĘ C
txt ’y‘gb N"bw Mybr M‘ =MyĂoG PTwx ’"b ,[7:1] Mybr=MyĂoG lVnw ,’y‘gb =NpĲĆ n"bw hrxy M‘ =NpĆ PTwx
,[3:24] Kdb‘=t’ĲĆ Pwlx ’lbw .’y‘gb yn‘nJĘ hĲČ wĘ n"bw ’y‘g ’lb yn‘nkĘ hČ wĘ ’rwq ’"b ,[7:1] ynĂ‘ĞnČJĘ hČ wĘ ,MyĲĂoG
ű Mynp ,[4:32] Md’ ű Myhl’ ’rb +h twqspw .[6:10] K’ybĲĂ yĘ=yJĂ ,[5:19] Myrbdh=t’ĲĆ ,[5:15] Pqm db‘=yJĂ
.[7:9] wrbxw ,[5:10] wtwYm +wtk +bw .[7:1] Kypm ű Mybr=Mywg ,[6:4] dx’ ű y"y ,[5:8] lsp ,[5:4] Mynpb

.r"tw ‘"t ,w"d Nkw hwĄdĘmČ ’"s v.15 .+d qwsp ’"n d‘ d"y qwsp T"m hy‘Vyb NwyY rm’tw hrTph v.12
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lk¡ČŇ C’ hŇ k¿ĎŇ y’Ą yeĂ UĳĆ mĂ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ My¿ĂoGhČ MyBËĂ rČ ìŔ bĘŇ băĎŇ lĘ BĂ ÉrmČ ’Ň tŇŁ yJąĂ 17

hoăĎhyĘ ÉhWĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ tŇ ’ąĄ rJęŁ zĘêĂ rkăŇŁ zĎ MhĳĆ mĄ ’r¡ĎytĂŇ âl¿ : MSĲĎ yrĂohĲ lĘ 18

ìŇ ynĆę y‘Ą C’ă rĎ=rSĆ ’Ğ tŇ ŁlÁdŇŁ GĘ hČ tŇ iÄŁ UČ hČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ =lkĎŇ lĘ C hŇ ‘¡Ł rĘpČŇ lĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ 19

ì¡Ň ’ĞYĲĂ oh rS¿Ć ’Ğ hŇ yĎŔCTeĘ hČ ‘ČrăŁ EĘhČ wĘ ÉhqĎ zĎxĞhĲČ dŇ IąĎhČ wĘ ÉMytĂŇ pĘŇ UĲŁ hČ wĘ tŇ tąŇŁ ’Ł hĲĎ wĘř
hŇ ê¿Ď’Č =rSĆ ’Ğ MyUĂŔ ‘ČhăĎ =lkĎŇ lĘ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ hŇ WĆÂ ‘ĞyĲČ=NJĲĄ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ
=dŇ ‘Č MBĳĎ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ xQËČ SČ yĘ hŇ ‘ĎŔ rĘ~Ă hČ =tŇ ’Ć ÉMgČŇ wĘ : MhĲĆ ynĄjĘ mĂ ’r¡ĄyĎ 20

hoąĎhyĘ=yJĲĂ MhĳĆ ynĄjĘ mĂ Zr¡Ł ‘ĞtĲČŇ âl¿ : ìŇ ynĲĆjĎ mĂ Myr¡ĂêĎsĘ eĂ hČ wĘ MyrËĂ’Ď SĘ eĂ hČ dŇ bęŁ ’Ğ 21

My¿ĂoGhČ =tŇ ’Ć ìŇ yhĆÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ ž lSČ nĎ wĘ : ’rĲĎonwĘ lod¡Ň GĎ l’¿Ą ìŇ BĆŔ rĘqĂ BĘ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ 22

ìŇ yl¡Ć ‘Ď hŇ B¿Ć rĘêĂ =NjĆ rhĄŔ mČ MtăĎŇ ŁQJČ É lkČŇ CtŇ âlą T‘ĳĎmĘ T‘ăČmĘ ìŇ yn¡ĆjĎ mĂ lř’ËĄ hĎ
hŇ lĎŔ dŇŁ gĘŇ hŇ măĎ ChmĘ ÉMmĎ hĎ wĘ ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ MnËĎtĎŇ nĘ C : hŇ dĲĆŇ vĎ hČ tŇ I¿ČxČ 23

tŇ xČ ê¡ČmĂ MmĎŔ SĘ =tŇ ’Ć êăĎ dĘŇ bČŇ ’ĞhĲČ wĘ ìŇ dĆŔ yĎBĘř ÉMhĆ ykĄŇ lĘ mČ NtąČŇ nĎ wĘ : MdĲĎŇ mĘ èĲĎ hĂ dŇ ‘¡Č 24

yl¿Ą ysĂ jĘ : MtĲĎŇ ’Ł ì¡Ň dĘŇ mĲĂ SĘ hĂ dŇ ‘¿Č ìŇ ynĆŔ pĎŇ BĘ ÉSy’Ă bŇ ~¿Ą yČtĘŇ yĂ=âlĲ MyĂmĳĎèĎ hČ 25

êăĎxĘ qČ lĲĎ wĘ ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ bŇ hąĎ zĎwĘ PŇ sĆ JĆÄ ždmŁ xĘ tČŇ =âlĲ S’ĳĄ BĎ NCpăŇ rĘWĘ êĂ Mh¡Ć yhĄŁlĲ ’Ĺ
’ybąĂŇ tĎŇ =âlĲ wĘ : ’ChĲ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ tŇ bËČŇ ‘ĞotĲŇ yJÌĂ oBŔ SqăĄCĎêĂ NjĆ ť ëŇ lĎŔ 26

ű bŇ ‘¿ĄtČŇ wĘ CeYËĆuĘ SČ êĘ ű ZuÌĄSČ ChmĳŁ JĎ MrĆx¡Ą tĎŇ yy¿ĂhĎ wĘ ìŇ tĆŔ yBĄ =l’Ć ÉhbĎŇ ‘ĄotĲŇ
: ’ChĲ MrĆx¿Ą=yJĂ Ceb¡ĆŇ ‘ĞtĲČŇ êĲĘř

N‘ČmČÄ lĘ tŇ oWĳ ‘ĞlĲČ NCrămĘ SĘ êĂ MoI¡hČ ìËŇ CĘYČ mĘ ykÌĂŇ nŁ ’ĲĎ rSĆÄ ’Ğ hŇ wĎęYĘ UĂ hČ =lJĎ x

ho¡ĎhyĘ ‘B¿Č SĘ nĂ =rSĆ ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć MêăĆSĘ rĂywĲĂ ÉMtĆŇ ’Ň bĎŇ C MtĆę ybĂŇ rĘC NCyÁxĘ êĲĂ
ìŇ yhËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ ìÁ kĘŇ ylĲĂ hŁ rSĆÄ ’Ğ ëŇ rĆDĆę hČ =lJĎ =tŇ ’Ć êăĎrĘkČŇ zĲĎwĘ : MkĲĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’ĞlĲČ 2

rSÌĆ ’Ğ=tŇ ’Ć tŇ ‘ČdČÁ lĎ ìę tĘŇ iĲŁ nČlĘ ìÁ tĘŇ eĲŁ ‘Č N‘ČmČÄ lĘ rBĳĎdĘŇ UĂ BČ hŇ n¡ĎSĎ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č hŇ zËĆ
ìąŇ lĘ kĲĂŇ ’Ğ IĲČwČ ůìbĆŇ ‘Ă rĘIČwČ ÈìeĘ ‘Č yĘwĲČ : âlĲ =M’Ă wt¡ wYř m rm¿Ł SĘ tĂŇ hĞ ìËŇ bĘŇ bĲĎŇ lĘ BĲĂř 3

yJĂ ţ ìę ‘ĞdĲĂŇ oh N‘ČmăČ lĘ ìŇ ytĳĆŇ bŇŁ ’Ğ NC‘¡dĘŇ yĲĎ âl¿ wĘ êĎ‘Ę dČŔ yĎ=âlĲ rSăĆ ’Ğ ÉNUĎ hČ =tŇ ’Ć
ho¡ĎhyĘ=ypĲĂŇ ’Y¿Ď om=lJĎ =l‘Č yJËĂ MdĎŔ ’Ď hĲĎ hŇ yăĆxĘ yĲĂ ÉoDbČŇ lĘ MxĆ QąĆhČ =l‘Č âlă
hŇ z¡Ć hŇ qĎ YĳĄbĎŇ âlă ì¡Ň lĘ gĘŇrČwĘ ìŇ ylĆŔ ‘ĎmĲĄ ÉhtĎŇ lĘ bĲĎŇ âlą ìÁ tĘŇ lĎÄmĘ WĂ : MdĲĎŇ ’Ď hĲĎ hŇ y¿ĆxĘ yĲĂ 4

onŔ BĘ =tŇ ’Ć ÉSy’Ă ri¿Ą yČyĘ rSĆÄ ’ĞJĲČ yJĂę ìŇ bĳĆŇ bĎŇ lĘ =M‘Ă ê¡Ď ‘Ę dČŇ yĲĎwĘ : hŇ nĲĎSĎ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č 5

hwhy
.V"x Nkw yrqw bytk hQĆ’ĄhĎ ’"sb ,hQĆ’ĄhĎ rybs v.22 .s"tw ‘"t ,y"k y"t ,V"x Nkw ttŁ ’Ł hĎ ’"s v.19
n"b ,’"b Nk v.2 .x .’y‘g ’lb CebĆ ‘ĞtČêĘ n"b ,’"b Nk v.26 .r"tw s"t ,‘"t Nkw ìydĆyĎWB ’"s v.24

s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw yrqw bytk wytĎoYĘ mĂ ’"sb ,yrq wytĎwŁYĘ mĂ ,bytk otwĎYĘ mĂ v.2 .’y‘g ’lb KbblĘ BĂ
.r"tw
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6 tŇ kĆŇ l¿Ć lĎ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ tŇ w¡Ł YĘ mĂ =tŇ ’Ć êĎŔ rĘmČ SăĎ wĘ : OĎ rĲĆiĘ yČmĘ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ
7 hŇ bĳĎŇ oT ZrĆ’ăĆ=l’Ć ì¡Ň ’Ğ ybĲĂŇ mĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ yJĂ ť : otĲŇ ’Ł hŇ ’¿Ď rĘyĂlĘ C wyk¡ĎŇ rĎdĘŇ BĂ
8 ZrĆ’ąĆ : rhĲĎ bĎŇ C hŇ ‘¡ĎqĘ BĂ BČ My’¿Ă YĘ yĲŁ tŇ mŔŁ hŁ tĘŇ C ÉtnŁ yĎ‘Ğ MyĂmĎŔ ylĄ xĞ năČ ZrĆ’Ć ť
9 ZrĆ’Ćę : SbĲĎŇ dĘŇ C NmĆ S¡Ć tŇ yz¿Ą=ZrĆ’ĲĆ NoUĳ rĂwĘ hŇ n¡Ď’Ą tĘŇ C NpĆŇ g¿ĆŇ wĘ hŇ rĎŔ ‘Ł WĘ C ÉhFĎ xĂ

ZrĆ’Ć ť HBĳĎ lJ¡Ł rs¿Č xĘ tĆŇ =âlĲ MxĆ lĆŔ HBăĎ =lkČŇ ’Ň êĲŁ ÉtnĚJĄ sĘ mĂ bĘŇ âlą rSĆÄ ’Ğ
10 êĎ‘Ę bĳĎŇ WĎ wĘ ê¡ĎlĘ kČŇ ’ĲĎ wĘ : tŇ SĆ xĲŁ nĘ bŇ Y¿Ł xĘ êČ hĎ yr¡ĆrĎhĞmĲĄ C lzĆŔrĘbČŇ hĎ ynăĆbĎŇ ’Ğ rSăĆ ’Ğ

: ëŇ lĲĎ =NtČŇ nĲĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ b¡ĎŇ FŁ hČ ZrĆ’¿ĎhĎ =l‘Č ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć ÉêĎkĘŇ rČbĲĄŇ C
11 ÉwytĎŇ wŁ YĘ mĂ rmąŁ SĘ yêĂÄ lĘ bĂŇ lĘ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć xJ¡Č SĘ êĂ =NjĆ ìŔ lĘ rmĆ èăĎ hĂ
12 êĎ‘Ę bĳĎŇ WĎ wĘ lk¡ČŇ ’Ň êŁ =NjĆ : MoIĲhČ ì¡Ň CĘYČ mĘ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ rSËĆ ’Ğ wytĎŔ uŁ xĚ wĘ wyTăĎ jĎ SĘ mĂ C
13 bŇ h¡Ď zĎwĘ PŇ sĆ k¿ĆŇ wĘ NyĚŔBĘ rĘyĂ ÉìnĘ ’Ň YĲŁ wĘ ìąŇ rĘqĲĎbĘŇ C : êĎbĘŇ SĲĎ yĎwĘ hŇ n¡ĆbĘŇ êĂ MybËĂŇ oT Myê¿Ă bĎŇ C
14 hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć ÉêĎxĘ kČŇ SĲĎ wĘ ìŇ bĳĆŇ bĎŇ lĘ Mr¡ĎwĘ : hŇ BĲĆ rĘyĂ ì¡Ň lĘ =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ wĘ ëŇ QĳĎ =hŇ BĆ rĘyĂ
15 ìÁ kĘŇ ylĂÄ oUhČ : MydĲĂŇ bĎŇ ‘Ğ tŇ yB¿ĄmĂ MyĂr¡ČYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ ìËŇ ’Ğ yYĲĂ oUhČ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ

=Ny’ĲĄ rSăĆ ’Ğ No’¡ UĎ YĂ wĘ bŇ rĎŔ qĘ ‘Č wĘ ÉPrĎWĎ ű SxąĎ nĎ ’rĎę oehČ wĘ ldăŇŁ GĎhČ ű rBăĎ dĘŇ UĂ BČ
16 rBĎŔ dĘŇ UĂ BČ ÉNmĎ ì¿Ň lĘ kĂÄ ’ĞUĲČ hČ : SymĲĂ QĎ xČ hĲČ rC~¡ mĂ MyĂmČŔ ÉìlĘ ’yYąĂ oUhČ MyĂmĳĎ

ì¡Ň bĘŇ TĲĂ yhĄ lĘ ìŇ tĆŔ iŁ nČ ÉN‘ČmČÄ lĘ C ìę tĘŇ eĲŁ ‘Č N‘ČmăČ lĘ ìŇ ytĳĆŇ bŇŁ ’Ğ NC‘¡dĘŇ yĲĎ=âl rS¿Ć ’Ğ
17 lyĂx¿ČhČ =tŇ ’Ć yl¡Ă hŇ WĎ ‘¿Ď ydĂŔ yĎ MYĆ‘ăŁ wĘ ÉyxĂ JŁ ìŇ bĳĆŇ bĎŇ lĘ BĂ ê¡ĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : ìŇ tĲĆŇ yrĂxĞ’ĲČ BĘ
18 tŇ oWă ‘ĞlĲČ xČ J¡Ł ìËŇ lĘ Nt¿ĄŇ eŁ hČ ’Chę yJăĂ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć ÉêĎrĘkČŇ zĲĎwĘ : hŇ EĲĆhČ

: hŇ EĲĆhČ MoI¿JČ ìŇ yt¡ĆŇ bŇŁ ’ĞlĲČ ‘B¿Č SĘ nĂ =rSĆ ’Ğ otËŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć MyqÌĂhĎ N‘ČmČÄ lĘ lyĂxĳĎ

19 MyhăĂ Łl’Ĺ ÉyrĄxĞ’ĲČ êĎę kĘŇ lČ hĲĎ wĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć ÉxJČ SĘ êĂ xČ kąŇŁ SĎ =M’Ă hŇ yĎęhĎ wĘ
dŇ b¡ŇŁ ’Ď yJ¿Ă MoIŔhČ ÉMkĆŇ bĎŇ ytĂŇ dąŇŁ ‘Ă hĲČ MhĳĆ lĎ tĎŇ ywăĂxĞêĲČSĘ hĂ wĘ Mê¡Ď dĘŇ bČŇ ‘ĞwĲČ MyrĂŔ xĄ ’Ğ

20 bŇ qĆ‘Ąť NCdĳŇ bĄŇ ’Ň tŇŁ NJ¡Ą MkĆŔ ynĄjĘ mĂ dŇ ybăĂŇ ’ĞmĲČ ÉhoĎhyĘ rSąĆ ’Ğ MyĂęoGJČ : NCdĲŇ bĄŇ ’Ň êĲŁ
: MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ loq¡ BĘ NC‘Ŕ mĘ SĘ tĂŇ âlă

T MyĂŔoG tŇ SĆ răĆlĎ É’bŇŁ lĎ NDĄŔ rĘIČhČ =tŇ ’Ć ÉMoIhČ rbąĄŇ ‘Ł hŇ êĎÄ ’Č l’Ąę rĎWĘ yĂ ‘măČ SĘ sŘ9

2 lod¿Ň GĎ=M‘ĲČ : MyĂmĲĎ èĎ BČ tŇ r¡Ł YĚbĘŇ C tŇ Łl¿ dŇŁ GĘ MyrËĂ‘Ď OĎ UĳĆ mĂ Mym¡Ă YĚ‘ĞwĲČ Myl¿Ă dŇŁ GĘ
yn¡ĄpĘŇ lĂ bŇ ~ĄŔ yČtĘŇ yĂ ymăĂ êĎ‘Ę mČŔ SĎ hŇ êăĎ’Č wĘ ÉêĎ‘Ę dČÄ yĎ hŇ êąĎ’Č rSĆÄ ’Ğ MyqĳĂnĎ‘Ğ ynăĄBĘ Mr¡ĎwĎ

3 S’ăĄ ÉìynĆÄpĎŇ lĘ rbąĄŇ ‘Ł hĲĎ =’ChĲ ìŇ yhĆÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ žyJĂ MoIęhČ êăĎ ‘Ę dČŇ yĲĎwĘ : qnĲĎ‘Ğ yn¿ĄBĘ
ÉMêĎdĘŇ bČŇ ’Č hĲČ wĘ MêąĎSĘ rČohĲ wĘ ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ M‘¡ĄynĂ kĘŇ yČ ’Ch¿ wĘ MdËĄŇ ymĂ SĘ yČ ’ChÌ hŇ lĎŔ kĘŇ ’ĲŁ
rhm
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žhoĎhyĘ PŇ dăŇŁ hĞBĲČ ìę bĘŇ bĲĎŇ lĘ BĲĂř rmăČ ’Ň êŁ =l’Č : ëŇ lĲĎ ho¡ĎhyĘ rB¿Ć DĂ rSËĆ ’ĞJĲČ rhĄŔ mČ 4

tŇ SĆ r¡ĆlĎ hoĎŔhyĘ ynĂ ’ăČ ybĂŇ hĹ ÉytĂŇ qĎ dĘŇ YĂ BĘ ůrmŁ ’Ň lĄ ÈìynĆpĎŇ QĘřmĂ ű Mt¿ĎŇ ’Ł ìŇ yhĆÄ Łl’Ĺ
: ìŇ ynĲĆjĎ mĂ MS¿Ď yrĂomĲ ho¡ĎhyĘ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyăĂoGhČ Ét‘ČSĘ rĂbĘŇ C tŇ ’Ň EĳŁ hČ ZrĆ’ăĎhĎ =tŇ ’Ć
yJĂÂ MYĳĎ rĘ’Č =tŇ ’Ć tŇ SĆ răĆlĎ ’b¡ĎŇ hŇ ê¿Ď’Č ìŔ bĘŇ băĎŇ lĘ ÉrSĆ ŁyÄbĘŇ C ìę tĘŇ qĲĎ dĘŇ YĂ bĘŇ âlă 5

N‘ČmČÁ lĘ C ìŇ ynĆŔ jĎ mĂ MSăĎ yrĂomĲ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ hŇ QĆ ’Ąę hĎ MyăĂoGhČ ű tŇ ‘ăČSĘ rĂBĘ
qx¡Ď YĘ yĂlĘ Mh¿Ď rĎbĘŇ ’Č lĘ ìŇ ytĆŔ bŇŁ ’ĞlĲČ ÉhoĎhyĘ ‘BąČ SĘ nĂ rSĆÄ ’Ğ rbĎę DĎhČ =tŇ ’Ć MyqăĂhĎ
=tŇ ’Ć ìÁ lĘ NtĄÄ nŁ ìŇ yhĆŁl’Ĺţ hoăĎhyĘ ÉìtĘŇ qĲĎ dĘŇ YĂ bĘŇ âlą yJĂ ţ êĎę ‘Ę dČŇ yĲĎwĘ : bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČlĘ CĲ 6

ÉrkŇŁ zĘ : hŇ êĎ’ĲĎ PŇ rĆ‘¡Ł =hŇ SĄ qĘ =M‘Č yJ¿Ă HêĳĎSĘ rĂlĘ tŇ ’Ň E¡Ł hČ hŇ bËĎŇ oFhČ ZrĆ’ÌĎhĎ 7

=NmĂ lĘ rBĳĎdĘŇ UĂ BČ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=tŇ ’Ć êĎpĘŇ YËČ qĘ hĂ =rSĆ ’Ğ tŇ ’ÌĄ xJČŔ SĘ êĂ =l’Č
hŇ EĆŔhČ Moqă UĎ hČ =dŇ ‘Č ÉMkĆŇ ’ĞBĲŁ =dŇ ‘Č MyĂrČę YĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ ű tĎ’Ň YăĎř yĎ=rSĆ ’Ğ MoIÂhČ
PŇ eÌČ’Č tĘŇ IĂwČ hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć Mê¡ĆpĘŇ YČ qĘ hĂ bŇ r¿ĄxŁ bĘŇ C : hoĲĎhyĘ=M‘Ă Mt¡ĆŇ yyĂhĹ Myr¿ĂmĘ mČ 8

tŇ xąŁ Cl tŇ xČ qČÁ lĎ hŇ rĎhĎę hĎ ytăĂŇ Łl‘ĞBĲČ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć dŇ ym¿Ă SĘ hČ lĘ Mk¡ĆŇ BĎ hoËĎhyĘ 9

rhĎę BĎ bŇ SăĄ ’Ą wĲĎ MkĳĆŇ UĎ ‘Ă ho¡ĎhyĘ tŇ r¿ČJĎ =rSĆ ’Ğ tŇ yrĂŔ BĘ hČ tŇ xăŁ Cl ÉMynĂ bĎŇ ’ĞhĲĎ
: ytĂŇ ytĲĂŇ SĎ âl¿ MyĂm¡ČC yêĂ lĘ kČŔ ’Ď âlă MxĆ lĆ ť hŇ lĎ yĘlČŔ My‘ăĂBĎ rĘ’Č wĘ ÉMoy My‘¿ĂBĎ rĘ’Č
MyhĳĂ Łl’Ĺ ‘BăČ YĘ ’Ć BĘ Myb¡ĂŇ tĚŇ JĘ MynĂŔ bĎŇ ’ĞhĲĎ tŇ xăŁ Cl ÉynĄSĘ =tŇ ’Ć ylČę ’Ą hoĎÁhyĘ NêĄÄ IĂwČ 10

ëŇ oê¿mĂ rhËĎ BĎ Mk¿ĆŇ UĎ ‘Ă hoĎÄhyĘ žrBĆ DĂ rSăĆ ’Ğ MyrĂÃ bĎŇ DĘhČ =lkĎŇ JĲĘ MhĆę ylĄ ‘ĞwĲČ
NtČÄ nĎ hŇ lĎ yĘlĳĎ My‘¡ĂBĎ rĘ’Č wĘ MoyŔ My‘ăĂBĎ rĘ’Č ÉZuĄmĂ yhĂę yĘwČ : lhĲĎ uĎ hČ Moy¿BĘ S’¡Ą hĎ 11

hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : tŇ yrĲĂBĘ hČ tŇ ox¿ lĚ Myn¡ĂbĎŇ ’ĞhĲĎ tŇ x¿Ł lĚ ynËĄSĘ =tŇ ’Ć ylČę ’Ą hoĎÁhyĘ 12

MyĂrĳĎYĘ UĂ mĂ tĎŇ ’Ň Y¡Ą oh rS¿Ć ’Ğ ìŔ UĘ ‘Č tŇ xăĄ SĂ yJĂ ť hŇ EĆŔmĂ ÉrhĄ mČ dŇ rąĄ MCqă ylČę ’Ą
rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : hŇ kĲĎŇ iĄ mČ Mh¡Ć lĎ CW¿ ‘Ď MtĂŔ yCĂYĂ rSăĆ ’Ğ ÉërĆDĆÄ hČ =NmĂ rhĄę mČ CrsăĎ 13

PŇ rĆ‘¡Ł =hŇ SĄ qĘ =M‘Č hŇ e¿ĄhĂ wĘ hŇ EĆŔhČ M‘ăĎhĎ =tŇ ’Ć ÉytĂŇ y’ĂÄ rĎ rmĳŁ ’Ň lĄ ylăČ ’Ą ho¡ĎhyĘ
MyĂmĳĎèĎ hČ tŇ xČ ê¡ČmĂ MmĎŔ SĘ =tŇ ’Ć hŇ xăĆ mĘ ’Ć wĘ MdĄŔ ymĂ SĘ ’Č wĘ ÉyeĂ UĆÄ mĂ PŇ rĆhąĆ : ’ChĲ 14

rhĎŔ hĎ =NmĂ ÉdrĄ’Ą wĲĎ NpĆŇ ’Ąę wĎ : CeUĲĆ mĂ bŇ r¡ĎwĎ MCY¿ ‘Ď=yogĲŇlĘ ìŔ tĘŇ o’ă ÉhWĆ ‘Ĺř ’ĲĆ wĘ 15

’rĆ’Ąę wĎ : ydĲĎŇ yĎ yê¿ĄSĘ l‘¡Č tŇ yrĂŔ BĘ hČ tŇ xăŁ lĚ ÉynĄSĘ C S’ĳĄ BĎ r‘ăĄBŁ rh¡Ď hĎ wĘ 16

MêăĆrĘsČ hŇ kĳĎŇ iĄ mČ lgĆŇ‘¡Ą MkĆŔ lĎ MtăĆŇ yWĂ ‘Ğ MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhylĲČ ÉMtĆŇ ’Ň TĎ xĞ hŇ eąĄhĂ wĘ
tŇ xŔŁ QĚ hČ ynăĄSĘ BĂ ÉWjŁ tĘŇ ’Ć wĲĎ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ =rSĆ ’Ğ ëŇ rĆDĆě hČ =NmĂ rhĄŔ mČ 17

MklV’w
’"s v.7 .ypr ìynĆpĎ lĘŇmĂ yllhb ,hgwmb hVwgdb dml Nk v.4 .’y‘g ’lb KbblĘ BĂ n"b ,’"b Nk v.4 .T

.hWĆ ‘Ę’ĆwĘ hgwmb v.14 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw MtĆ’YĎyĘ
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18 ynĄÄpĘŇ lĂ ž ljČ nČtĘŇ ’Ć wĲĎ : MkĲĆŇ ynĄy‘ĲĄlĘ Mr¡ĄBĘ SČ ’Ğ wĲĎ ydĳĎŇ yĎ yêăĄSĘ l‘¡ČmĄ MkĄŔ lĂ SĘ ’Č wĲĎ
yêĂ lĘ kČŔ ’Ď âlă MxĆ lĆ ť hŇ lĎ yĘlČŔ My‘ăĂBĎ rĘ’Č wĘ ÉMoy My‘¿ĂBĎ rĘ’Č hŇ nĎęSŁ ’Ň rĲĂJĎ hoĎÁhyĘ
tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ MtĆŔ ’Ň TĎ xĞ rSăĆ ’Ğ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ň FČ xČ =lJĎ l‘ąČ ytĂŇ ytĳĂŇ SĎ âlă MyĂm¡ČC

19 hŇ mĎŔ xĄ hăČ wĘ ÉP’Č hĎ ynąĄjĘ mĂ yêĂ rĘgęŁ yĎ yJăĂ : osĲ y‘Ă kĘŇ hČ lĘ ho¡ĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘rËČhĎ
MG¡Č ylČŔ ’Ą ÉhoĎhyĘ ‘mąČ SĘ IĂwČ MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć dŇ ymăĂ SĘ hČ lĘ Mk¡ĆŇ ylĄ ‘Ğ hoËĎhyĘ PŇ YÌČ qĎ rSĆÄ ’Ğ

20 lQËĄ jČ tĘŇ ’Ć wĲĎ odĳŇ ymĂ SĘ hČ lĘ dŇ ’¡Ł mĘ hoËĎhyĘ PŇ eÌČ’Č tĘŇ hĂ NręŁ hĞ’ĲČ bĘŇ CĲ : ’whĲĂ hČ M‘Čj¿Č BČ
21 MtăĆŇ yWĂ ‘Ğ=rSĆ ’Ğ MkĆÂ tĘŇ ’Ň FČ xČ =tŇ ’Ć wĲĘ : ’whĲĂ hČ tŇ ‘¿ĄBĎ Nr¡Ł hĞ’ĲČ dŇ ‘¿ČBĘ =MGČ

ÉNoxTĎ otąŇ ’Ł tŇ JÄŁ ’Ć wĲĎ ůS’Ą BĎ ű otăŇ ’Ł PŇ răŁ WĘ ’Ć wĲĎ ÈyêĂ xĘ qČ lĎ lgĆŇ‘Ąę hĎ =tŇ ’Ć
dŇ r¿ĄIŁ hČ lxČ e¡ČhČ =l’Ć orŔ pĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć ÉëlĂ SĘ ’Č wĲĎ rpĳĎŇ ‘ĎlĘ qD¡Č=rSĆ ’Ğ dŇ ‘¿Č bŇ TĄŔ yhĄ

22 Mt¡ĆŇ yyĂhĹ Myp¿ĂŇ YĂ qĘ mČ hŇ wĳĎ’ĞêĲČhČ Ĳ tŇ r¡Ł bĘŇ qĂ bĘŇ C hŇ iĎŔ mČ bĘŇ C ÉhrĎ‘ĄbĘŇ tČŇ bĘŇ CĲ : rhĲĎ hĎ =NmĂ
23 CSă rĘC ÉCl‘Ğ rmŔŁ ’Ň lĄ É‘ČnĄÄrĘBČ SdąĄŇ uĎ mĂ MkĆę tĘŇ ’Ć hoĎÁhyĘ xČŁlÄSĘ bĂŇ C : hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć

âlą wĘ MkĆŔ yhĄŁlă ’Ĺ ÉhoĎhyĘ yjąĂ =tŇ ’Ć Crę mĘ êČ wČ MkĳĆŇ lĎ yêĂ t¡ČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć
24 hoĳĎhyĘ=M‘Ă Mt¡ĆŇ yyĂhĹ Myr¿ĂmĘ mČ : olĲ qŁ BĘ Mê¡Ć‘Ę mČ SĘ âl¿ wĘ olŔ ÉMêĆnĘ mČ ’ĹhĲĆ
25 MoIËhČ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č tŇ ’ăĄ hoĎęhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ljČÂ nČtĘŇ ’Ć wĲĎ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć yê¿Ă ‘Ę DČ MoI¡mĂ

dŇ ym¿Ă SĘ hČ lĘ ho¡ĎhyĘ rm¿Č ’Ď =yJĲĂ yêĂ lĘ jĳĎ nČtĘŇ hĂ rSăĆ ’Ğ hŇ lĎ yĘQ¡Č hČ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č =tŇ ’Ć wĘ
26 ÉìUĘ ‘Č tŇ xąĄ SĘ êČ =l’Č hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ůrmČ ’Ł wĲĎ ÈhoĎhyĘ=l’Ć lQăĄ jČ tĘŇ ’Ć wĲĎ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć

: hŇ qĲĎ zĎxĞ dŇ y¿ĎBĘ MyĂr¡ČYĘ UĂ mĂ tĎŇ ’Ň Y¿Ą oh=rSĆ ’Ğ ìŇ ĳĆldĘŇ gĎŇBĘ tĎŇ yd¡ĂŇ jĎ rS¿Ć ’Ğ ìŔ tĘŇ lăĎ xĞ nĲČ wĘ
27 M‘ăĎhĎ ÉySĂ qĘ =l’Ć NpĆŇ êĄę =l’Č bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČlĘ CĲ qx¡Ď YĘ yĂlĘ Mh¿Ď rĎbĘŇ ’Č lĘ ìŇ ydĆŔ bĎŇ ‘ĞlĲČ ÉrkŇŁ zĘ
28 CntăĎŇ ’Ň YĄ ohĲ rSăĆ ’Ğ ÈZrĆ’Ď hĎ Crę mĘ ’Ň yĲŁ =NjĆ : otĲŇ ’Ň FĎ xČ =l’Ć wĘ o‘¡SĘ rĂ=l’Ć wĘ hŇ EĆŔhČ

MhĳĆ lĎ rBăĆ DĂ=rSĆ ’Ğ ZrĆ’¡ĎhĎ =l’Ć M’Ďě ybĂŇ hĞlĲČ hoĎŔhyĘ tŇ lĆ kăŇŁ yĘ ÉylĂ BĘ mĂ ůMèĎ mĂ
29 ìŇ tĳĆŇ lĎ xĞ nĲČ wĘ ì¡Ň UĘ ‘Č Mh¿Ą wĘ : rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ Mt¿ĎŇ mĂ hĞlĲČ M’¡Ď yYĂ ohĲ MtĎŔ o’ otăŇ ’Ď nĘ vĂ mĂ C

: hŇ yĲĎCTeĘ hČ ì¡Ň ‘ĞrĲŁ zĘbĲĂŇ C ldŔŁ GĎhČ ìăŇ xĞkĲŇŁ BĘ ÉtĎ’Ň YĄÄ oh rSąĆ ’Ğ

y ÉMynĂ bĎŇ ’Ğ tŇ xąŁ Cl=ynĲĄSĘ ìÂlĘ =lsĎ jĘ ylČę ’Ą hoăĎhyĘ rmÌČ ’Ď ’whĂÁ hČ tŇ ‘ĄÄ BĎ sŘ10

2 ÉbêŁ kĘŇ ’Ć wĘ : Z‘ĲĄ Nor¿’Ğ ì¡Ň QĘ tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ hŇ rĎhĳĎhĎ yl¡Č ’Ą hŇ l¿Ą ‘ĞwĲČ MynĂŔ SŁ ’Ň răĂJĎ
rSăĆ ’Ğ Myn¡ĂSŁ ’Ň rĲĂhĎ tŇ x¿Ł QĚ hČ =l‘Č CyËhĎ rS¿Ć ’Ğ MyrĂŔ bĎŇ DĘhČ =tŇ ’ĆÄ tŇ xŔŁ QĚ hČ =l‘Č

3 lsËŁ pĘŇ ’Ć wĲĎ MyFĂŔ SĂ yYăĄ‘Ğ ÉNor’Ğ W‘Č’ąČ wĎ : NorĲ’Ď BĲĎ Mê¡ĎmĘ WČ wĘ êĎrĘBĳČSĂ
txl=ynV

.hnTq +ynt +m ’"s ,hnTq +m v.24
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: ydĲĂŇ yĎBĘ tŇ x¡Ł QĚ hČ yn¿ĄSĘ C hŇ rĎhĎŔ hĎ l‘Č’ăČ wĎ MynĳĂSŁ ’Ň rĲĂJĎ Myn¡ĂbĎŇ ’Ğ tŇ x¿Ł lĚ =ynĲĄSĘ
rSăĆ ’Ğ MyrĂŔ bĎŇ DĘhČ tŇ rĆWăĆ ‘Ğ tŇ ’Ą ť NoSę ’Ň rĂhĲĎ bŇ êăĎkĘŇ UĂ JČ tŇ xÁŁ QĚ hČ =l‘ĲČ bŇ êÄŁ kĘŇ IĂwČ 4

ho¡ĎhyĘ Mn¿ĄêĘ IĂwČ lhĳĎ uĎ hČ MoyăBĘ S’¡Ą hĎ ëŇ oê¿mĂ rhËĎ BĎ Mk¿ĆŇ ylĄ ’Ğř hoĎÄhyĘ žrBĆ DĂ
rSăĆ ’Ğ Nor¡’Ď BĲĎ tŇ xŔŁ QĚ hČ =tŇ ’Ć ÉMWĂ ’Ď wĲĎ rhĎŔ hĎ =NmĂ ÉdrĄ’Ą wĲĎ NpĆŇ ’Ąę wĎ : ylĲĎ ’Ą 5

tŇ r¿Ł ’Ą BĘ mĂ C‘ËsĘ nĲĎ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ C : hoĲĎhyĘ ynĂ C¡ČYĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ MSĎŔ CyhĘ IăĂwČ ytĂŇ yWĳĂ ‘Ď 6

rz¿Ď‘ĎlĘ ’Ć NhËĄ kČŇ yĘwČ MSĎŔ rbăĄŇ uĎ IĂwČ ÉNrŁ hĞ’ĲČ tŇ mąĄ MSăĎ hŇ rĳĎsĄ omĲ Nq¡Ď‘ĞyĲČ=ynĄBĘ
ZrĆ’¡Ć hŇ tĎŇ bĎŔ TĘ yĎ hŇ dĎŇ GăŁ dĘŇ GĚhČ =NmĂ C hŇ dĎŇ GĳŁ dĘŇ GĚhČ C‘¡sĘ nĲĎ Mè¿Ď mĂ : wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ 7

tŇ ’Ň W¡Ą lĎ ywĂŔQĄ hČ TbĆŇ SăĄ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ lyDąĂbĘŇ hĂ ’whĂę hČ tŇ ‘ăĄBĎ : MyĂmĲĎ =ylĄ xĞ nĲČ 8

omŔ SĘ BĂ ëŇ răĄbĎŇ lĘ C ÉotŇ rĘSĲĎ lĘ hoąĎhyĘ ynĄÄpĘŇ lĂ ždmŁ ‘ĞlĲČ hoĳĎhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ Noră’Ğ=tŇ ’Ć
wyxĳĎ’Ć =M‘Ă hŇ l¡Ď xĞ nĲČ wĘ qlĆ x¿Ą ywËĂlĄ lĘ hŇ yÌĎhĎ =âlĲ NřJĄÂ =l‘Č : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č 9

yêĂ dĘŇ măČ ‘Ď ykĂÂ nŁ ’ĲĎ wĘ : olĲ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ rBËĆDĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ otŔ lĎ xĞ nĲČ ’Chă ÉhoĎhyĘ 10

‘mČÄ SĘ IĂwČ hŇ lĎ yĘlĳĎ My‘¡ĂBĎ rĘ’Č wĘ MoyŔ My‘ăĂBĎ rĘ’Č MynĂŔ SŁ ’Ň răĂhĎ ÉMymĂ IĎJČ rhĎę bĎŇ
rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ìŇ tĲĆŇ yxĂ SĘ hČ ho¡ĎhyĘ hŇ b¿ĎŇ ’Ď =âlĲř ’whĂŔ hČ M‘ČjăČ BČ MGČ ť ylČę ’Ą hoĎÁhyĘ 11

ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć CSă rĘyřyĲĂwĘ ÉC’bÄŁ yĎwĘ M‘ĳĎhĎ ynăĄpĘŇ lĂ ‘i¡Čř mČ lĘ ëŇ ¿Ąl MCqË ylČŔ ’Ą ÉhoĎhyĘ
: MhĲĆ lĎ tŇ t¿ĄŇ lĎ Mt¡ĎŇ bŇŁ ’ĞlĲČ yêĂ ‘Ę B¿Č SĘ nĂ =rSĆ ’Ğ

hŇ ’Ď rĘyĂlĘ ţ=M’Ă yJăĂ ëŇ UĳĎ ‘Ă mĲĄ l’¡Ą SŁ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ hŇ mĎ ť l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉhêĎ‘Č wĘ 12

ÉdbŇŁ ‘ĞlĲČ wĘ otŔ ’Ł hŇ băĎŇ hĞ’ĲČ lĘ C ÉwykĎŇ rĎDĘ=lkĎŇ BĘ tŇ kĆŇ ląĆ lĎ ìŇ yhĆÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ=tŇ ’Ć
tŇ wąŁ YĘ mĂ =tŇ ’Ć rř mÂŁ SĘ lĂ : ìŇ SĲĆ pĘŇ nČ=lkĎŇ bĘŇ C ì¡Ň bĘŇ bĲĎŇ lĘ =lkĎŇ BĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć 13

hoăĎhylĲČ NhĄ ť : ëŇ lĲĎ bŇ oT¡ lĘ MoIĳhČ ì¡Ň CĘYČ mĘ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ rSËĆ ’Ğ wytĎŔ uŁ xĚ =tŇ ’Ć wĘ ÉhoĎhyĘ 14

qrÌČ : HBĲĎ =rSĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ ZrĆ’¡ĎhĎ MyĂmĳĎèĎ hČ ymăĄ SĘ C MyĂm¡ČèĎ hČ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ 15

MhĆę yrĄxĞ’ĲČ M‘ăĎrĘzČBĘ rxČÂbĘŇ IĂwČ MtĳĎŇ o’ hŇ băĎŇ hĞ’ĲČ lĘ ho¡ĎhyĘ qS¿Č xĎ ìŇ ytËĆŇ bŇŁ ’ĞBĲČ
MkĳĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ tŇ lăČ rĘ‘Ď tŇ ’¡Ą MêĆě lĘ mČ C : hŇ EĲĆhČ MoI¿JČ MyU¡Ă ‘ČhĲĎ =lJĎ mĂ MkËĆŇ BĎ 16

MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ yhăĄŁl’Ĺ ’Chť MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ yJĂ ť : dŇ o‘Ĳ CS¡ qĘ tČŇ âl¿ MkĆŔ jĘ rĘ‘ĎÄ wĘ 17

’văĎ yĂ=âlĲ ÉrSĆ ’Ğ ’rĎŔ oehČ wĘ ÉrBŁ GĂ hČ ldąŇŁ GĎhČ l’ĄÄ hĎ MynĳĂdŇŁ ’ĞhĲĎ yn¡ĄdŇŁ ’Ğ wĲČ
rGĄŔ bŇ hăĄ ’Ł wĘ hŇ nĳĎmĎ lĘ ’Č wĘ Mot¡Ň yĎ Tj¿Č SĘ mĂ hŇ WËĆ ‘Ł : dŇ xČ SĲŁ xu¡ČyĂ âl¿ wĘ MynĂŔ pĎŇ 18

Mt¡ĆŇ yyĂhĹ Myr¿ĂgĄŇ=yJĲĂ rGĳĄhČ =tŇ ’Ć Mê¡ĆbĘŇ hČ ’Ğ wĲČ : hŇ lĲĎ mĘ WĂ wĘ MxĆ l¿Ć ol¡ tŇ tĆŇ l¿Ď 19

Zr’b
s"t ,‘"t ,V"x Nkw =âlwĘ ’"s v.10 .‘ybr Nkę =l‘ ’"s v.9 .y"tw ’"t ,V"x Nkw MkĆUĎ‘Ă ’"s v.4 .y

.‘ybr rmęVl hgwmb v.13 .b"d Nkw CSrĘyyĲĂwĘ ’"s v.11 .Zmq ‘iĎmČlĘ ’"s v.11 .r"tw
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20 qBĎŔ dĘŇ tĂŇ obăŇ C dŇ bĳŇŁ ‘ĞtĲČŇ otăŇ ’řŁ ’r¡ĎyêĂ ìŇ yhËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ=tŇ ’Ć : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆBĘ
21 ìę êĘ ’Ă hŇ WăĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ ’Chă wĘ ì¡Ň tĘŇ QĲĎ hĂ tĘŇ ’Ch¿ : ‘ČbĲĄŇ èĎ êĂ om¡ SĘ bĂŇ C
22 My‘ăĂbĘŇ SĂ BĘ : ìŇ ynĲĆy‘Ą C’¡ rĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ Ét’Ł rĎoeĲ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ Łlą dŇŁ GĘ hČ =tŇ ’Ć

yb¿ĄŇ kĘŇ okĲŇ JĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉìmĘ WĲĎ hŇ êĎę ‘Č wĘ hŇ mĎ yĘrĳĎYĘ mĂ ìŇ yt¡ĆŇ bŇŁ ’Ğ Cd¿Ň rĘyĲĎ SpĆŇ nĆŔ
’y oêę rĘmČ SĘ mĂ êăĎrĘmČ SĲĎ wĘ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ tŇ ’¡Ą êĎŔ bĘŇ hČ ’ăĎ wĘ : bŇ rĲŁ lĎ MyĂm¡ČèĎ hČ

2 âlă ű yJăĂ ůMoIhČ ÈMêĆ‘Ę dČŇ ywĲĂ : MymĲĂ IĎhČ =lJĎ wyt¡ĎŇ wŁ YĘ mĂ C wyTËĎ jĎ SĘ mĂ C wytÌĎŇ uŁ xĚ wĘ
hoăĎhyĘ rs¡Č Cm=tŇ ’Ć C’Ŕ rĎ=âlĲ rSăĆ ’Ğ wĲČ ÉC‘dĘŇ yĲĎ=âl rSąĆ ’Ğ MkĆę ynĄBĘ =tŇ ’Ć

3 ÉwytĎŇ tŇŁ ’ĲŁ =tŇ ’Ć wĘ : hŇ yĲĎCTeĘ hČ o‘¡rŁ zĘC hŇ qĎŔ zĎxĞhĲČ ÉodŇ yĎ=tŇ ’Ćř olědĘŇ GĎ=tŇ ’Ć MkĳĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ
MyĂr¡ČYĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ hŇ ‘¿Ł rĘpČŇ lĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ ëŇ otăŇ BĘ hŇ W¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’Ğ wyWĎŔ ‘ĞmĲČ =tŇ ’ĲĆ wĘ

4 rSĆÄ ’Ğ oBę kĘŇ rĂlĘ C wysăĎ CslĘ MyĂrČÁ YĘ mĂ lyxĄÄ lĘ žhWĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ wĲČ : oYĲ rĘ’Č =lkĎŇ lĘ C
MdăĄŇ BĘ ’Č yĘwČ MkĳĆŇ yřrĄxĞ’ĲČ Mp¡ĎŇ dĘŇ rĎBĘ MhĆŔ ynĄjĘ =l‘Č ÉPCs=MyČ ymąĄ=tŇ ’Ć PŇ yYĂÁ hĄ

5 Mk¡ĆŇ ’ĞBĲŁ =dŇ ‘Č rBĳĎdĘŇ UĂ BČ Mk¡ĆŇ lĎ hŇ WËĎ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ wĲČ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č hoĎŔhyĘ
6 Èb’Ď ylĂ ’Ĺ ynăĄBĘ MrĎę ybĂŇ ’ĞlĲČ wĘ NtăĎŇ dĎŇ lĘ hŇ WĎÁ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ wĲČ : hŇ EĲĆhČ Moq¿ UĎ hČ =dŇ ‘Č

Mh¡Ć yêĄBĲĎ =tŇ ’Ć wĘ M‘¿ĄlĎ bĘŇ êĂ wČ hĎ yjĂŔ =tŇ ’Ć ÉZrĆ’ĎÄ hĎ hŇ tąĎŇ YĘ jĲĎ rSĆÄ ’Ğ ůNbĄŇ C’rĘ=NBĆ
=lJĎ bŇ rĆq¡ĆBĘ MhĆŔ ylĄ gĘŇrČBĘ rSăĆ ’Ğ ÉMCqyĘhČ =lJĎ tŇ ’ąĄ wĘ MhĳĆ ylĄ hĽ’ĲĎ =tŇ ’Ć wĘ

7 rS¡Ć ’Ğ ldĳŇŁ GĎhČ ho¡ĎhyĘ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ =lJĎ tŇ ’ËĆ tŇ ’ŔŁ rŁ hĲĎ ÉMkĆŇ ynĄy‘ĲĄ yJąĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ
8 N‘ČmăČ lĘ MoIĳhČ ì¡Ň CĘYČ mĘ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ rSËĆ ’Ğ hŇ wĎŔYĘ UĂ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉMêĆrĘmČ SĘ C : hŇ WĲĎ ‘Ď

hŇ UĎ S¡Ď Myr¿ĂbĘŇ ‘ĲŁ MêËĆ’Č rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć MêăĆSĘ rĂywĲĂ ÉMtĆŇ ’Ň bĎŇ C Cqę zĘxĆ êĲĆ
9 ‘BČÄ SĘ nĂ žrSĆ ’Ğ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhăĎ =l‘Č ÉMymĂ yĎ CkŇ yrąĂ’ĞêĲČ N‘ČmČÄ lĘ C : HêĲĎSĘ rĂlĘ

: SbĲĎŇ dĘŇ C bŇ l¡Ď xĎ tŇ b¿ČŇ zĎ ZrĆ’ËĆ M‘ĳĎrĘzČlĘ C Mh¡Ć lĎ tŇ t¿ĄŇ lĎ MkËĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’ĞlĲČ hoÌĎhyĘ
10 âlă HêĎŔ SĘ rĂlĘ ÉhUĎ SĎÄ =’bĎŇ hŇ êąĎ’Č rSĆÄ ’Ğ ZrĆ’Ďę hĎ yJăĂ sŘ11

ìŔ ‘ĞrĘzČ=tŇ ’ĲĆ É‘rČzĘêĂ rSąĆ ’Ğ MèĳĎ mĂ Mt¡ĆŇ ’Ň YĎ yĘ rS¿Ć ’Ğ ’whĂŔ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ ZrĆ’ąĆkĘŇ
11 Myr¿ĂbĘŇ ‘ĲŁ MêĆÁ ’Č rSĆÄ ’Ğ ZrĆ’Ďę hĎ wĘ : qrĲĎIĎhČ Ng¿ČŇJĘ ì¡Ň lĘ gĘŇrČbĘŇ tĎŇ yq¿ĂSĘ hĂ wĘ

=hŇ êĆSĘ êĲĂř MyĂm¡ČèĎ hČ rT¿Č mĘ lĂ tŇ ‘ĳŁ qĎ bĘŇ C Myr¡ĂhĎ ZrĆ’¿Ć HêĎŔ SĘ rĂlĘ ÉhUĎ SĎÄ
12 hoąĎhyĘ ynĄÄ y‘Ą dŇ ymĂę êĎ HtĳĎŇ ’Ł SrăĄDŁ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rSĆ ’Ğ ZrĆ’Ćě : MyĂUĲĎ

l’
s"t ,‘"t ,y"t ,V"x ,b"d Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.2 .’y .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw ot’Ł wĘ ’"s v.20

n"b ,’"b Nk v.11 .MhĆyrĄxĞ’Č ’ymps’w MkĆyrĄxĞ’Č lbb : wyl‘ rsmn ’"sbw ,MhĆyrĄxĞ’Č ’"s v.4 .r"tw
.’y‘g ’lb =htSĘ êĂ
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: hŇ nĲĎSĎ tŇ yr¿ĂxĞ’ĲČ dŇ ‘¡ČwĘ hŇ nĎŔ èĎ hČ ÉtySĂ rĄř mĲĄ HBĎŔ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ
Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ C¿ĆYČ mĘ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ rSÌĆ ’Ğ ytČŔ wŁ YĘ mĂ =l’Ć ÉC‘mĘ SĘ êĂ ‘ČmąŁ SĎ =M’Ă hŇ yĎęhĎ wĘ 13

=lkĎŇ bĘŇ C Mk¡ĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ =lkĎŇ BĘ odŔ bĘŇ ‘ĎlĘ C ÉMkĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoąĎhyĘ=tŇ ’Ć hŇ bĎÂ hĞ’ĲČ lĘ MoIĳhČ
êăĎpĘŇ sČ ’ĲĎ wĘ SoqĳlĘ mČ C hŇ răĆoy oê¡ ‘Ă BĘ MkËĆŇ YĘ rĘ’Č =rTĲČ mĘ yêÌĂ tČŇ nĲĎ wĘ : MkĲĆŇ SĘ pĘŇ nČ 14

ê¡ĎlĘ kČŇ ’ĲĎ wĘ ìŇ êĳĆmĘ hĆ bĘŇ lĂ ì¡Ň dĘŇ WĲĎ BĘ bŇ WĆ ‘¿Ą yêËĂ tČŇ nĲĎ wĘ : ìŇ rĲĆhĎ YĘ yĂwĘ ì¡Ň SĘ rĲŁ ytĂŇ wĘ ìŇ nĆŔ gĎŇdĘŇ 15

ÉMêĆdĘŇ bČŇ ‘ĞwĲČ MêĆę rĘsČ wĘ MkĳĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ hŇ ê¡ĆpĘŇ yĂ=NjĆ MkĆŔ lĎ CrămĘ èĲĎ hĂ : êĎ‘Ę bĲĎŇ WĎ wĘ 16

rYąČ‘Ď wĘ MkĆę BĎ hoĎÁhyĘ=PŇ ’Č hŇ rĎÄ xĎ wĘ : MhĲĆ lĎ Mt¡ĆŇ ywĂxĞêĲČSĘ hĂ wĘ MyrĂŔ xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ 17

HlĳĎ CbŇ yĘ=tŇ ’Ć Nê¡ĄtĂŇ âl¿ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhăĎ wĘ rTĎŔ mĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ=âlwĘ ÉMyĂmČÄ èĎ hČ =tŇ ’Ć
: MkĲĆŇ lĎ Nt¿ĄŇ nŁ ho¡ĎhyĘ rS¿Ć ’Ğ hŇ bĎŔ FŁ hČ ZrĆ’ăĎhĎ É l‘ČmĄ hŇ rĎę hĄ mĘ MêăĆdĘŇ bČŇ ’Ğ wĲČ
MêĆÄ rĘSČ qĘ C MkĳĆŇ SĘ pĘŇ nČ=l‘Č wĘ Mk¡ĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ =l‘Č hŇ QĆ ’ĄŔ yrăČbĎŇ DĘ=tŇ ’Ć ÉMêĆmĘ WČ wĘ 18

Mê¿ĆdĘŇ UČ lĂ wĘ : MkĲĆŇ ynĄy‘ĲĄ NyB¿Ą tŇ p¡ŇŁ TĎ oTĲ lĘ Cy¿hĎ wĘ MkĆŔ dĘŇ yĆ=l‘Č Éto’lĘ MtąĎŇ ’Ł 19

ëŇ rĆDĆŔ bČŇ ìăŇ êĘ kĘŇ lĆ bĘŇ C ÉìtĆÄ ybĄŇ BĘ ìąŇ êĘ bĘŇ SĂ BĘ MBĳĎ rBăĄ dČŇ lĘ Mk¡ĆŇ ynĄBĘ =tŇ ’Ć MtËĎŇ ’Ł
: ìŇ yrĲĆ‘ĎSĘ bĂŇ C ìŇ t¡ĆŇ yBĄ tŇ oz¿CzmĘ =l‘Č MêËĎbĘŇ tČŇ kĘŇ C : ìŇ mĲĆ CqbĘŇ C ì¡Ň BĘ kĘŇ SĎ bĘŇ C 20

hoËĎhyĘ ‘BÌČ SĘ nĂ rSĆÄ ’Ğ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ l‘Č ť MkĆŔ ynĄbĘŇ ymăĄ ywĂ ÉMkĆŇ ymĄ yĘ CBą rĘyĂ N‘ČmČÄ lĘ 21

: ZrĆ’ĲĎ hĎ =l‘Č MyĂm¡ČèĎ hČ ym¿Ą yJĂ MhĳĆ lĎ tŇ tăĄŇ lĎ Mk¡ĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’ĞlĲČ
ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ rSÌĆ ’Ğ tŇ ’Ň ŁEęhČ hŇ wăĎYĘ UĂ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć NCrÁ mĘ SĘ êĂ rmÄŁ SĎ =M’Ă žyJĂ 22

tŇ kĆŇ l¿Ć lĎ MkËĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoÌĎhyĘ=tŇ ’Ć hŇ bĎÂ hĞ’ĲČ lĘ HtĳĎŇ ŁW‘ĞlĲČ śMk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ C¿ĆYČ mĘ
hŇ QĆ ’¡Ą hĎ My¿ĂoGhČ =lJĎ =tŇ ’Ć hoËĎhyĘ SyrÌĂohwĘ : obĲŇ =hŇ qĎ bĘŇ dĎŇ lĘ CĲ wyk¡ĎŇ rĎDĘ=lkĎŇ BĘ 23

Moqę UĎ hČ =lJĎ : MJĲĆ mĂ Mym¡Ă YĚ‘ĞwĲČ Myl¿Ă dŇŁ GĘ MyĂŔoG MêăĆSĘ rĂywĲĂ MkĳĆŇ ynĄpĘŇ QĂ mĂ 24

NonÁbĎŇ QĘ hČ wĘ rBĎÄ dĘŇ UĂ hČ =NmĂ hŇ yĳĆhĘ yĲĂ MkăĆŇ lĎ oB¡ MkËĆŇ lĘ gĘŇrČ=PŇ JĲČ ëŇ rÌŁ dĘŇ êĂ rSĆÄ ’Ğ
=âlĲ : MkĲĆŇ lĘ bĲĚŇ GĘ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ NorŔ xĞ’ĲČ hĎ MIăĎhČ Éd‘Č wĘ tŇ rĎę jĘ =rhČ nĘ śrhăĎ eĎhČ =NmĂř 25

MkĆę yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ ű NêăĄ yĂ MkĆÁ ’ĞrĲČomC MkĆÄ DĘxĘ jČ MkĳĆŇ ynĄpĘŇ BĂ Sy’¡Ă bŇ ~¿Ą yČtĘŇ yĂ
ynp=l‘

.s"tw ‘"t ,V"x Nkw =NmĂ C ’"s v.24 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw MoIhČ Mkt’ ’"s v.22 .yrq tySĂ ’rĄmĄ v.12

.r"tw ‘"t Nkw ldŁ GĎhČ rhnh ’"s v.24



11. 26–12. 6 h’r 309

: MkĲĆŇ lĎ rB¿Ć DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ HbĎŔ =CkŇ rĘdĘŇ êĂ rSăĆ ’Ğ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ =lkĎŇ ynąĄjĘ =l‘Č
=tŇ ’Ć : hŇ lĲĎ lĎ qĘ C hŇ k¡ĎŇ rĎBĘ MoIĳhČ Mk¡ĆŇ ynĄpĘŇ lĂ Nt¿ĄŇ nŁ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ ’Ąę rĘ26, 27 +p4

ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ rSÌĆ ’Ğ MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ ÉtwŁ YĘ mĂ =l’Ć C‘ę mĘ SĘ êĂ rSăĆ ’Ğ hŇ kĳĎŇ rĎBĘ hČ
28 hoăĎhyĘ ÉtwŁ YĘ mĂ =l’Ć ÉC‘mĘ SĘ tĂŇ âlą =M’Ă hŇ lĎę lĎ uĘ hČ wĘ : MoIĲhČ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ C¿ĆYČ mĘ

tŇ kĆŇ lĆę lĎ MoIĳhČ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ C¿ĆYČ mĘ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ rSÌĆ ’Ğ ëŇ rĆDĆŔ hČ =NmĂ MêăĆrĘsČ wĘ MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ
29 hŇ yĎęhĎ wĘ : MêĲĆ‘Ę dČŇ yĘ=âlĲ rS¿Ć ’Ğ Myr¡ĂxĄ ’Ğ Myh¿Ă Łl’Ĺ yrËĄxĞ’ĲČ

hŇ UĎ S¡Ď =’bĎŇ hŇ ê¿Ď’Č =rSĆ ’Ğ ZrĆ’Ďě hĎ =l’Ć ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ Éì’Ğ ybĲĂŇ yĘ yJąĂ
hŇ l¡Ď lĎ uĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ MyzĂŔrĂGĘ rhăČ =l‘Č ÉhkĎŇ rĎBĘ hČ =tŇ ’Ć hŇ êąĎtČŇ nĲĎ wĘ HêĳĎSĘ rĂlĘ

30 ’obăŇ mĘ ëŇ rĆDĆ ť ÉyrĄxĞ’ĲČ NDĄę rĘIČhČ rbĆŇ ‘ăĄBĘ hŇ UĎ hĄÁ =âlhĞ : lbĲĎŇ y‘Ą rh¿Č =l‘Č
yn¿Ąol’ĲĄ lYĆ’¡Ą lGĎŔ lĘ GĂ hČ lCmť hŇ bĳĎŇ rĎ‘ĞBĲĎ bŇ S¡Ą IŁ hČ ynĂŔ ‘ĞnĲČJĘ hČ Ĳ ÉZrĆ’ĆÄ BĘ SmĆ èĆŔ hČ

31 ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć tŇ SĆ răĆlĎ É’bŇŁ lĎ NDĄŔ rĘIČhČ =tŇ ’Ć MyrăĂbĘŇ ‘ĲŁ ÉMêĆ’Č yJąĂ : hŇ rĲĆmŁ
: HBĲĎ =MêĆbĘŇ SČ ywĲĂ Ht¡ĎŇ ’Ł Mê¿ĆSĘ rĂywĲĂ MkĳĆŇ lĎ NtăĄŇ nŁ Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rSĆ ’Ğ

32 ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ rSÌĆ ’Ğ MyTĳĂ jĎ SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ Myu¡ĂxĚhĲČ =lJĎ tŇ ’¿Ą tŇ oWŔ ‘ĞlĲČ MêăĆrĘmČ SĘ C
by NCrămĘ SĘ êĂ rSăĆ ’Ğ ÈMyTĂ jĎ SĘ UĂ hČ wĘ MyuăĂxĚhĲČ hŇ QĆ ’Ą ţ : MoIĲhČ Mk¡ĆŇ ynĄpĘŇ lĂ Nt¿ĄŇ nŁ

HêĳĎSĘ rĂlĘ ì¡Ň lĘ ìŇ ytËĆŇ bŇŁ ’Ğ yhÌĄŁl’Ĺ hoĎÁhyĘ NtČÄ nĎ žrSĆ ’Ğ ZrĆ’Ďě BĎ ůtoW‘ĞlĲČ
2 NCdŇ BĘ ’Č êĘ ţ dŇ BăĄ ’Č : hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ =l‘Č MyI¡ĂxČ Mê¿Ć’Č =rSĆ ’Ğ MymĂŔ IĎhČ =lJĎÄ

MyS¿Ă rĘyĲŁ MêËĆ’Č rS¿Ć ’Ğ MyĂęoGhČ MSăĎ =CdŇ bĘŇ ‘ĲĎ rSÌĆ ’Ğ tŇ omÂqŁ UĘ hČ =lJĎ =tŇ ’ĲĆ
tŇ xČ t¡ČŇ wĘ tŇ o‘Ŕ bĎŇ GĘ hČ =l‘Č wĘ ÉMymĂ rĎhĲĎ MyrąĂhĎ hĲĆ =l‘Č MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ=tŇ ’Ć Mt¡ĎŇ ’Ł

3 MtĎŔ bŇŁ ~ăĄmČ =tŇ ’Ć ÉMêĆrĘBČ SĂ wĘ MtĎę xŁ BĘ zĘmĂ =tŇ ’Ć MêăĆYĘ êČ nĂ wĘ : NnĲĎ‘ĞrĲČ Z‘¿Ą=lJĎ
MêăĆdĘŇ BČ ’Ă wĘ NC‘ĳDĄgČŇêĘ Mh¡Ć yhĄŁlĲ ’Ĺ yl¿Ą ysĂ pĘŇ C S’ĄŔ BĎ NCpăŇ rĘWĘ êĂ ÉMhĆ yrĄSĲĄ ’Ğ wĲČ

4 : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhylĲČ NJĄŔ NCWă ‘ĞtĲČŇ =âl : ’ChĲ hČ Moq¡ UĎ hČ =NmĂ MmĎŔ SĘ =tŇ ’Ć
5 MkĆŔ yTĄ bĘŇ SĂ =lJĎ mĂ ÉMkĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoąĎhyĘ rxČÄ bĘŇ yĂ=rSĆ ’Ğ MoqÂUĎ hČ =l’Ć =M’ĲĂ yJĂ ţ
6 MtăĆŇ ’Ň bĄŇ hĞ wĲČ : hŇ UĎ SĲĎ tĎŇ ’Ň b¿ĎŇ C CS¡ rĘdĘŇ tĂŇ on¿kĘŇ SĂ lĘ MSĳĎ om¡ SĘ =tŇ ’Ć MCW¿ lĎ

hmV
‘mV ,[7:12] bq‘ hyhw +g Myrdsw .’"yq Myqwspw .l’w‘d [7:12—11:25] hVrph MV v.25
tw’m ‘bVw Pl’ Mylmw .[11:10] Zr’h rds tyVylVw .[10:1] y"y rm’ ’whh t‘b ,[9:1] l’rVy
,[7:26] CebĆ ‘ĞtČêĘ b‘tw +d Mypwlxw .Vmxw MyVVw tw’m hnmVw Mypl’ tVV twytw’w .h‘bVw My‘br’w
Nk ’lw ’y‘gb KbblĘ BĲĂ ’"b ,[8:2] ìbĘ bĎ lBĂ rV’=t’ ,n"b Nk ’lw w"yth txt ’y‘gb wnb‘tČêĲĘ ’rwq ’"b
’rwq ’"b ,[11:19] Krdb ìêĘ kĘ lĆbĘ C ,n"b Nk ’lw ’y‘gb =htSĘ êĲĂ ’rwq ’"b ,[11:11] Mym=hêĆSĘ êĂ ,n"b
,[10:4] txlh=l‘ĲČ .[9:2] lwdg=M‘ĲČ wyl‘ wrbxth rV’w ,w"ywh txt ’y‘gb KtklbĘ CĲ n"bw ’y‘g ’lb KtklbĘ w
,[8:15] PrV ű Vxn ,[7:26] wb +b ,[7:26] wnYqVt ű ZqV twqspw .Pqmb ’yhw Kyr’mb ,[10:7] Mym=ylxn
qwsp d"n hy‘Vyb hr‘s hyn‘ hrTph v.26 .[8:2] wtwYm +’ +tkw .[9:21] wt’ PrV’w ,[9:14] y"y Pdhb

.+h qwsp h"n d‘ ’"y
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MkĳĆŇ dĘŇ yĆ tŇ măČ CrêĘ tŇ ’¡Ą wĘ MkĆŔ ytĄŇ răŁ WĘ ‘Ę mČ Ét’Ą wĘ MkĆŔ yxĄ bĘŇ zĂwĘ ÉMkĆŇ ytĄŇ ŁlĲ ‘Ł hŇ UĎ SĎę
MSĎę =MêĆlĘ kČŇ ’Ğ wĲČ : MkĲĆŇ nĘ ’Ň YĲŁ wĘ Mk¡ĆŇ rĘqČ BĘ tŇ r¿Ł kŇŁ bĘŇ C MkĆŔ ytĄŇ băŇŁ dĘŇ nĂ wĘ ÉMkĆŇ yrĄdĘŇ nĂ wĘ 7

MkĳĆŇ yêĄbĲĎŇ C Mê¡Ć’Č MkĆŔ dĘŇ yĆ xlăČ SĘ mĂ É lkŇŁ BĘ MêĆę xĘ mČ WĘ C MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ ÉynĄpĘŇ lĂ
MyWËĂ ‘Ł CnxĘ nÌČ’Ğ rSĆÄ ’Ğ lkŇŁ JĘ ţ NCWŔ ‘ĞtĲČŇ âlă : ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ì¡Ň kĘŇ rČBĲĄ rS¿Ć ’Ğ 8

=l’Ć hŇ êĎ‘ĳĎ=dŇ ‘Č Mt¡ĆŇ ’Ň BĎ =âlĲ yJ¿Ă : wynĲĎ y‘ĄBĘ rS¿Ď IĎhČ =lJĎ Sy’¡Ă MoIĳhČ hŇ j¡Ł 9

ÈMêĆrĘbČŇ ‘ĞwĲČ : ëŇ lĲĎ Nt¿ĄŇ nŁ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rSĆ ’Ğ hŇ lĎŔ xĞ eĲČhČ Ĳ=l’Ć wĘ ÉhxĎ CnUĘ hČ 10

MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć lyxăĂ nĘ mČ Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rSĆ ’Ğ ZrĆ’ĎŔ BĎ MêăĆbĘŇ SČ ywĲĂ ůNDĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć
hŇ yăĎhĎ wĘ : xTČ BĲĆ =MêĆbĘŇ SČ ywĲĂ bŇ yb¡ĂŇ iĎ mĂ MkËĆŇ ybĄŇ yĘ’ĲŁ =lJĎ mĂ MkÌĆŇ lĎ xČ ynĂÄhĄ wĘ 11

hŇ UĎ SăĎ MSĎŔ ÉomSĘ NJąĄ SČ lĘ ÉoB Mk¿ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoĎÄhyĘ žrxČ bĘŇ yĂ=rSĆ ’Ğ Moqę UĎ hČ
MkĆę yxĄ bĘŇ zĂwĘ MkăĆŇ ytĄŇ ŁlĲ o‘ MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ CăĆYČ mĘ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ C’ybĂŔ tĎŇ
Cr¡DĘř êĂ rS¿Ć ’Ğ MkĆŔ yrĄdĘŇ nĂ rxăČ bĘŇ mĂ É lkŇŁ wĘ MkĆŔ dĘŇ yĆ tŇ măČ rĚtĘŇ C ÉMkĆŇ ytĄŇ rĲŁ WĘ ‘Ę mČ
MkĆŔ ytĄŇ năŁ bĘŇ C ÉMkĆŇ ynĄbĘŇ C MêĆę ’Č ůMkĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ ÈynĄpĘŇ lĂ MêĆę xĘ mČ WĘ C : hoĲĎhylĲČ 12

qlĆ x¿Ą olË Ny’¿Ą yJăĂ MkĆŔ yrĄ‘ĞSĲČ BĘ rSăĆ ’Ğ ÉywĂQĄ hČ wĘ MkĳĆŇ ytĄŇ hĲŁ mĘ ’Č wĘ Mk¡ĆŇ ydĄŇ bĘŇ ‘Č wĘ
rS¿Ć ’Ğ Moq¡ mĎ =lkĎŇ BĘ ìŇ ytĳĆŇ Łl‘ĲŁ hŇ l¡Ć ‘ĞêĲČ =NjĆ ìŔ lĘ rmĆ èăĎ hĂ : MkĲĆŇ êĘ ’Ă hŇ l¡Ď xĞ nĲČ wĘ 13

MS¡Ď ìŇ yTĆŔ bĎŇ SĘ dŇ xăČ ’Č BĘ ÉhoĎhyĘ rxąČ bĘŇ yĂ=rSĆ ’Ğ MoqÂUĎ BČ =M’Ă yJăĂ : hŇ ’ĲĆ rĘêĂ 14

tŇ CČÄ’Č =lkĎŇ BĘ žqrČ : OĎ CĲĆYČ mĘ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ rS¿Ć ’Ğ lJËŁ hŇ WĆŔ ‘ĞêĲČ MSăĎ wĘ ìŇ ytĳĆŇ Łl‘ĲŁ hŇ lăĆ ‘ĞêĲČ 15

ì¡Ň lĘ =NtČŇ nĲĎ rS¿Ć ’Ğ ìŇ yhËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ tŇ JČÄ rĘbĂŇ JĘ rWĎę bĎŇ êăĎlĘ kČŇ ’ĲĎ wĘ ű xBăČ zĘêĂ ìÁ SĘ pĘŇ nČ
MD¡ĎhČ qr¿Č : lIĲĎ’Č kĲĎŇ wĘ yb¡ĂŇ ~Ę JČ CelĆŔ kĘŇ ’Ň yĲŁ ÉrohFĎ hČ wĘ ’mąĄ FĎ hČ ìŇ yrĳĆ‘ĎSĘ =lkĎŇ BĘ 16

lkăŇŁ ’ĹlĲĆ lkČÂ CtŇ =âlĲ : MyĂUĲĎ JČ Cek¡ĆŇ jĘ SĘ êĂ ZrĆ’¿ĎhĎ =l‘Č ClkĳĄŇ ’Ň tŇŁ âlă 17

ìŇ ĳĆn’Ň YŁ wĘ ì¡Ň rĘqĲĎBĘ tŇ r¿Ł kŇŁ bĘŇ C ìŇ rĆŔ hĎ YĘ yĂwĘ ìăŇ SĘ rĲŁ ytĂŇ wĘř ÉìnĘ gĲĎŇDĘ rWąČ ‘Ę mČ ìŇ yrĆę ‘ĎSĘ BĂ
žynĄpĘŇ lĂ =M’Ă yJĂÃ : ìŇ dĲĆŇ yĎř tŇ m¿Č CrtĘŇ C ìŇ yt¡ĆŇ bŇŁ dĘŇ nĂ wĘ rDŔŁ êĂ rSăĆ ’Ğ ÉìyrĆÄ dĎŇ nĘ =lkĎŇ wĘ 18

ůoB ÈìyhĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ rxČÁ bĘŇ yĂ rSĆÄ ’Ğ ÉMoqUĎ BČ CelĆękĘŇ ’Ň êĲŁ ìŇ yhĆÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ
êĎę xĘ mČ WĲĎ wĘ ìŇ yrĳĆ‘ĎSĘ BĂ rSăĆ ’Ğ yw¡ĂQĄ hČ wĘ ìŇ tĆŔ mĎ ’Ğ wĲČ ìăŇ DĘbĘŇ ‘Č wĘ ÉìêĆÄ bĂŇ C ìąŇ nĘ bĂŇ C hŇ êĎÄ ’Č
=tŇ ’Ć bŇ z¡Ł ‘ĞêĲČ =NjĆ ìŔ lĘ rmĆ èăĎ hĂ : ìŇ dĲĆŇ yĎř xl¿Č SĘ mĂ lk¡ŇŁ BĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉynĄpĘŇ lĂ 19

sŘ12 hoĎÄhyĘ žbyxĂ rĘyČ=yJĲĂ : ìŇ tĲĆŇ mĎ dĘŇ ’Č =l‘Č ìŇ ym¡Ć yĎ=lJĎ ywĳĂQĄ hČ 20

rWĎŔ bĎŇ hŇ lăĎ kĘŇ ’ĲŁ ÉêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ ůëlĎ =rBĆ DĂ rSăĆ ’ĞJĲČ ÈìlĘ CbĲŇ GĘ =tŇ ’ĲĆ ìŇ yh¿ĆŁl’Ĺ
hw’t=yk
ìydĆyĎ ’"s v.17 .y"tw y"k ’"t ,V"x Nkw ìSĘ rŁ yêĂ ’"s v.17 .ypr CrdĘŇêĂ yllhb ,hgwmb Nk v.11 .by

.w"Tdw y"t ,V"x Nkw ìydĆyĎ ’"s v.18 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"x Nkw
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: rWĲĎ BĎ lk¿ČŇ ’Ň êŁ ì¡Ň SĘ pĘŇ nČ tŇ C¿Č’Č =lkĎŇ BĘ rWĳĎ BĎ lkăŇŁ ’ĹlĲĆ ì¡Ň SĘ pĘŇ nČ hŇ C¿Ć’Č tĘŇ =yJĲĂ
21 omă SĘ MCWă lĎ ÈìyhĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ rxČÁ bĘŇ yĂ rSĆÄ ’Ğ Moqę UĎ hČ ìÁ UĘ mĂ qxČÄ rĘyĂ=yJĲĂ

ìŇ tĳĂŇ yCĂYĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ ìŔ lĘ ÉhoĎhyĘ NtąČŇ nĎ rSĆÄ ’Ğ ìę nĘ ’Ň ~ĲŁ mĂ C ìăŇ rĘqĲĎBĘ mĂ êĎÂxĘ bČŇ zĲĎwĘ ůMSĎ
22 ÉybĂŇ ~Ę hČ =tŇ ’Ć lkąĄŇ ’Ď yĲĄ rSĆÄ ’ĞJĲČ ëŇ ’Čę : ìŇ SĲĆ pĘŇ nČ tŇ C¿Č’Č lk¡ŇŁ BĘ ìŇ yrĆŔ ‘ĎSĘ BĂ ÉêĎlĘ kČŇ ’ĲĎ wĘ
23 qrăČ : CelĲĆ kĘŇ ’Ň yĲŁ wD¡ĎxĘ yČ rohŔ FĎ hČ wĘ É’mĄ FĎ hČ CelĳĆ kĘŇ ’Ň êĲŁ NJ¡Ą lIĎŔ’Č hăĎ =tŇ ’Ć wĘ

SpĆŇ e¡ĆhČ lk¿ČŇ ’Ň tŇŁ =âlĲ wĘ SpĆŇ eĳĎhČ ’Chă MD¡ĎhČ yJ¿Ă MDĎŔ hČ lkăŇŁ ’Ğ ÉyêĂ lĘ bĂŇ lĘ qzČęxĞ
24, 25 âl¡ : MyĂUĲĎ JČ Cek¡ĆŇ jĘ SĘ êĂ ZrĆ’¿ĎhĎ =l‘Č CelĳĆ kĘŇ ’Ň êĲŁ âl¡ : rWĲĎ BĎ hČ =M‘Ă

rS¡Ď IĎhČ hŇ W¿Ć ‘ĞtĲČŇ =yJĂ ìŇ yrĆŔ xĞ’ĲČ ìŇ ynăĆbĎŇ lĘ C ÉìlĘ bŇ TąČ yyĂ N‘ČmČÄ lĘ CelĳĆ kĘŇ ’Ň êĲŁ
26 tĎŇ ’Ň bĎŔ C ’văĎ êĂ ìŇ yrĳĆdĎŇ nĘ C ì¡Ň lĘ Cy¿hĘ yĲĂ=rSĆ ’Ğ ìŇ ySËĆ dĎŇ qĲĎ qrÌČ : hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ
27 MDĎŔ hČ wĘ rWăĎ BĎ hČ ÉìytĆÄ Łl‘ĲŁ tĎŇ yWąĂ ‘Ď wĘ : hoĲĎhyĘ rx¿Č bĘŇ yĂ=rSĆ ’Ğ Moq¡ UĎ hČ =l’Ć

hoăĎhyĘ ÉxBČ zĘmĂ =l‘Č ÉëpĄŇ èĎ yĂ ìŇ yxĆę bĎŇ zĘ=MdČŇ wĘ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ xB¡Č zĘmĂ =l‘Č
28 hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’Ą ť êĎę ‘Ę mČ SĲĎ wĘ rmăřŁ SĘ : lkĲĄŇ ’Ň êŁ rW¡Ď BĎ hČ wĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ

yJąĂ MlĎŔ o‘=dŇ ‘Č ÉìyrĆÄ xĞ’ĲČ ìŇ ynąĆbĎŇ lĘ C ìÁ lĘ bŇ TČÄ yyĂ žN‘ČmČ lĘ OĎ CĳĆYČ mĘ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ rS¿Ć ’Ğ
29 =yJĲĂ : ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡Ąy‘ĄBĘ rSĎŔ IĎhČ wĘ bŇ oFă hČ ÉhWĆ ‘ĞtĲČŇ

tŇ SĆ r¿ĆlĎ hŇ UĎ SËĎ =’bĎŇ hŇ ê¿Ď’Č rSĆÄ ’Ğ MyĂęoGhČ =tŇ ’Ć ìŇ yhĆÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ žtyrĂkĘŇ yČ
30 =NjĆ ìę lĘ rmĆ èăĎ hĂ : MYĲĎ rĘ’Č BĘ ê¡ĎbĘŇ SČ yĲĎwĘ MtĎŔ ’Ł êăĎSĘ rČyĲĎwĘ ìŇ ynĳĆjĎ mĂ Mt¡ĎŇ o’

MhĆÁ yhĄŁlĲ ’Ň lĄ SrÄŁ dĘŇ êĂ =NpĆŇ C ìŇ ynĳĆjĎ mĂ MdăĎŇ mĘ èĲĎ hĂ yr¡ĄxĞ’ĲČ MhĆŔ yrĄxĞ’ĲČ ÉSqĄeĎêĂ
NJ¡Ą =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ wĘ MhĆŔ yhĄŁlă ’Ĺ=tŇ ’Ć ÉhQĆ ’ĄÄ hĎ MyąĂoGhČ CdÁ bĘŇ ‘Č yĲČ hŇ kĎÄ y’Ą rmęŁ ’Ň lĄ

31 hoĎÁhyĘ tŇ bČÄ ‘ĞoêĲ =lkĎŇ žyJĂ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ ho¡ĎhylĲČ NkĄŔ hŇ WăĆ ‘ĞtĲČŇ =âl : ynĂ ’ĲĎ =MGČ
MhĆŔ ytĄŇ năŁ BĘ =tŇ ’Ć wĘ ÉMhĆ ynĄBĘ =tŇ ’Ć MgąČŇ yJăĂ MhĆŔ yhĄŁlă ’Ň lĄ ÉCW‘Ď ’nĄęWĎ rSăĆ ’Ğ

gy hŇ CăĆYČ mĘ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ rSąĆ ’Ğ rbĎę DĎhČ =lJĎ tŇ ’ăĄ : MhĲĆ yhĄŁlĲ ’Ň lĄ S’¡Ą bĎŇ Cp¿Ň rĘWĘ yĂ
: CeUĲĆ mĂ ‘r¡ČgĘŇtĂŇ âl¿ wĘ wylĎŔ ‘Ď PŇ ăĄstŇŁ =âlĲ tŇ oWĳ ‘ĞlĲČ Cr¡mĘ SĘ tĂŇ ot¿Ň ’Ł MkĆŔ tĘŇ ’Ć

2 o’¿ tŇ o’¡ ìŇ ylËĆ’Ą Nt¿ČŇ nĎ wĘ Molĳ xĞ MlăĄ xŁ o’¡ ’ybĂŔ nĎ ÉìBĘ rĘqĂ BĘ MCqą yĎ=yJĲĂ sŘ13

3 hŇ kĎÂ lĘ nĲĄ rmĳŁ ’Ň lĄ ìŇ yl¡Ć ’Ą rB¿Ć DĂ=rSĆ ’Ğ tŇ pĄŔ oUhČ wĘ Éto’hĎ ’bąĎŇ C : tŇ pĲĄŇ om
4 ‘mČę SĘ tĂŇ âlă : MdĲĄŇ bĘŇ ‘ĎnĲĎ wĘ Mê¡Ď ‘Ę dČŇ yĘ=âlĲ rS¿Ć ’Ğ MyrËĂxĄ ’Ğ MyhÌĂ Łl’Ĺ yrĄÄ xĞ’ĲČ

hŇ iĆÂnČmĘ yJăĂ ’Chĳ hČ Mol¡ xĞhĲČ Ml¿Ą ox=l’Ć o’Ë ’ChŔ hČ ’ybăĂŇ eĎhČ ÉyrĄbĘŇ DĂ=l’Ć
hwhy

.wŁmŁ VŁ hŁ yŁbŁ Nmysw Pdh V’rb rmŁ SĘ v.28
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MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć ÉMybĂŇ hĞ’ĲŁ MkąĆŇ SĘ yĂhĞ tŇ ‘ČdČę lĎ MkĆŔ tĘŇ ’Ć ÉMkĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoąĎhyĘ
CkŇ l¡Ą êĄ MkËĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoÌĎhyĘ yrĄÄ xĞ’ĲČ : MkĲĆŇ SĘ pĘŇ nČ=lkĎŇ bĘŇ C Mk¡ĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ =lkĎŇ BĘ 5

CdŇ b¡ŇŁ ‘ĞtĲČŇ ot¿Ň ’Ł wĘ C‘mĎŔ SĘ tĂŇ olă qŁ bĘŇ C ÉCrmÄŁ SĘ êĂ wytąĎŇ wŁ YĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ C’rĳĎytĂŇ otăŇ ’Ł wĘ
tŇ mĎę Cy ’ChÁ hČ MolÄxĞhĲČ žMlĄ xŁ o’ă ’ChÃ hČ ’ybăĂŇ eĎhČ wĘ : NCqĲ BĎ dĘŇ tĂŇ ob¿Ň C 6

ZrĆ’ăĆmĄ ű MkăĆŇ tĘŇ ’Ć ’yY¿Ă oUhČ MkĆÁ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoĎÄhyĘ=l‘Č hŇ rĎsĎ ţ=rBĆ dĂŇ yJăĂ
ìËŇ CĘYĂ rSÌĆ ’Ğ ëŇ rĆDĆŔ hČ =NmĂ ÉìxĞ yDĲĂhČ ĲlĘ MydĂŔ bĎŇ ‘Ğ tŇ yBăĄmĂ ÉìdĘŇ jĲŁ hČ wĘ MyĂrČę YĘ mĂ

: ìŇ BĲĆ rĘuĂ mĂ ‘r¡ĎhĎ ê¿ĎrĘ‘ČbĲĂŇ C HBĳĎ tŇ kĆŇ lăĆ lĎ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ
ìŇ qĆę yxĄ tŇ SĆ ’ăĄ ű o’ă ìÁ êĘ bĂŇ =o’Ĳ ÉìnĘ bĂŇ =o’Ĳ ìŇ UĆ ’Ă ţ=NbĆŇ ìŇ yxăĂ ’Ď ìÃ tĘŇ ysĲĂ yĘ yJăĂ 7

MyhăĂ Łl’Ĺ ÉhdĎŇ bĘŇ ‘ČnĲČ wĘ hŇ kĎę lĘ nĲĄ rmĳŁ ’Ň lĄ rtĆŇ iăĄ BČ ì¡Ň SĘ pĘŇ nČJĘ rS¿Ć ’Ğ ìËŇ ‘ĞrĲĄ o’Ì
ÉrSĆ ’Ğ MyUĂę ‘ČhĲĎ yhăĄŁl’ĹmĲĄ : ìŇ ytĲĆŇ bŇŁ ’Ğ wĲČ hŇ ê¡Ď’Č êĎ‘Ę dČŔ yĎ âlă ÉrSĆ ’Ğ MyrĂŔ xĄ ’Ğ 8

ZrĆ’¡ĎhĎ hŇ Y¿ĄqĘ mĂ OĎ UĳĆ mĂ MyqăĂxŁ rĘhĲĎ o’¡ ìŇ ylĆŔ ’Ą MybăĂŇ rŁ uĘ hČ MkĆŔ ytĄŇ băŇŁ ybĂŇ sĘ
soxą tĎŇ =âlĲ wĘ wylĳĎ’Ą ‘m¡Č SĘ tĂŇ âl¿ wĘ olŔ hŇ băĆŇ ’Ň tŇŁ =âlĲ : ZrĆ’ĲĎ hĎ hŇ Y¿ĄqĘ =dŇ ‘Č wĘ 9

ìËŇ dĘŇ yĲĎ CegĆŔ rĘhČ êĲČ ÉgrŁ hĎ yJąĂ : wylĲĎ ‘Ď hŇ i¡Ć kČŇ tĘŇ =âlĲ wĘ lm¿Ł xĘ tČŇ =âlĲ wĘ wylĎŔ ‘Ď ÉìnĘ y‘ĲĄ 10

oê¿lĘ qČ sĘ C : hŇ nĲĎrŁ xĞ’ĲČ BĎ M‘¡ĎhĎ =lJĎ dŇ y¿ČwĘ otĳŇ ymĂ hĞlĲČ hŇ n¡Ď oS’Ň rĲĂbĎŇ oB¿ =hŇ yĆhĘ êĲĂ 11

ìËŇ ’Ğ yYĲĂ oUhČ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ É l‘ČmĄ ÉìxĞ yDĲĂhČ ĲlĘ SuĄę bĂŇ yJăĂ tŇ mĳĄ wĎ Myn¡ĂbĎŇ ’ĞbĲĎŇ
NC’ĳ rĎyĲĂwĘ C‘¡mĘ SĘ yĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lkĎÄ wĘ : MydĲĂŇ bĎŇ ‘Ğ tŇ yB¿ĄmĂ MyĂr¡ČYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ 12

: ìŇ BĲĆ rĘqĂ BĘ hŇ E¡ĆhČ ‘rËĎhĎ rb¿ĎŇ DĎJČ tŇ oWę ‘ĞlĲČ CpŇ săĂ oy=âlĲ wĘ
tŇ bĆŇ S¿Ć lĎ ìËŇ lĘ Nt¿ĄŇ nŁ ìŇ yhĆÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ žrSĆ ’Ğ ìŇ yrĆę ‘Ď tŇ xăČ ’Č BĘ ‘mČÂSĘ tĂŇ =yJĲĂ 13

yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ =tŇ ’Ć CxyDËĂIČwČ ìŇ BĆŔ rĘuĂ mĂ É l‘Č IČÄlĂ bĘŇ =ynĲĄBĘ MySąĂ nĎ’Ğ C’ÂYĘ yĲĎ : rmĲŁ ’Ň lĄ MS¡Ď 14

: MêĲĆ‘Ę dČŇ yĘ=âlĲ rS¿Ć ’Ğ Myr¡ĂxĄ ’Ğ Myh¿Ă Łl’Ĺ hŇ dËĎŇ bĘŇ ‘ČnĲČ wĘ hŇ kĎę lĘ nĲĄ rmĳŁ ’Ň lĄ Mr¡Ďy‘Ă
hŇ tËĎŇ WĘ ‘ĆnĲĆ rbĎŔ DĎhČ NokăŇ nĎ ÉtmĆ ’Ĺ hŇ eąĄhĂ wĘ bŇ TĳĄ yhĄ ê¡ĎlĘ ’Č SĲĎ wĘ êÌĎrĘqČ xĲĎ wĘ êÌĎSĘ rČdĲĎŇ wĘ 15

’wh¡Ăř hČ ry‘¿ĂhĎ ybËĄŇ SĘ yĲŁ =tŇ ’Ć hŇ JĆę tČŇ hŇ JăĄ hČ : ìŇ BĲĆ rĘqĂ BĘ tŇ ’Ň E¡Ł hČ hŇ b¿ĎŇ ‘ĄoêĲ hČ 16

=ypĂŇ lĘ Hê¡ĎmĘ hĆ BĘ =tŇ ’Ć wĘ HBËĎ =rSĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ HtÌĎŇ ’Ł MrĄÄ xĞhĲČ bŇ rĆxĳĎ=ypĂŇ lĘ
S’ĄÁ bĎŇ ÉêĎpĘŇ rČWĲĎ wĘ ůHbĎŇ xŁ rĘ ëŇ oêă =l’Ć ÈZBŁ qĘ êĂ HlĎę lĎ SĘ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ : bŇ rĆxĲĎ 17

lêăĄ ÉhtĎŇ yĘhĲĎ wĘ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ ho¡ĎhylĲČ lylĂŔ JĎ ÉHlĎ lĎ SĘ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ry‘ąĂhĎ =tŇ ’Ć
MrĆxĳĄhČ =NmĂ hŇ mĎ C’¡ mĘ ìËŇ dĘŇ yĲĎBĘ qBÌČ dĘŇ yĂ=âlĲ wĘ : dŇ o‘Ĳ hŇ n¡ĆBĎ tĂŇ âl¿ MlĎŔ o‘ 18

ìŇ BĆŔ rĘhĂ wĘ ìăŇ mĘ xČ rĲĂwĘ ÉMymĂ xĞrĲČ ìąŇ lĘ =NtČŇ nĲĎ wĘ oję ’Č NorăxĞmĲĄ hoĎÁhyĘ bŇ CSÄ yĎ žN‘ČmČ lĘ
rV’k

.b"dw b"dx Nkw yrqw bytk ’yhĂ hČ ’"sb ,yrq ’yhĂ hČ v.16 .gy
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19 ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ É loqBĘ ‘mČę SĘ tĂŇ yJăĂ : ìŇ ytĲĆŇ bŇŁ ’ĞlĲČ ‘B¡Č SĘ nĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ
rSĎŔ IĎhČ ÉtoW‘ĞlĲČ MoIĳhČ ì¡Ň CĘYČ mĘ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ rSËĆ ’Ğ wytĎŔ wŁ YĘ mĂ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉrmŁ SĘ lĂ

dy MkĳĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhylĲČ MêĆŔ ’Č MynăĂBĎ : ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡Ąy‘ĄBĘ sŘ14

2 M‘ąČ yJăĂ : tŇ mĲĄ lĎ Mk¡ĆŇ ynĄy‘ĲĄ NyB¿Ą hŇ xËĎ rĘqĎ CmyWÌĂ tĎŇ =âlĲ wĘ Cdę dĘŇ GĲŁ tĘŇ tĂŇ âlă
M‘ăČlĘ Éol tŇ oy¿hĘ lĲĂ śhoĎęhyĘ rxăČ BĎ ìÂbĘŇ C ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ ho¡ĎhylĲČ hŇ êĎŔ ’Č ÉSodŇ qĎ

: hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ MyUĂŔ ‘ČhĲĎ É lJŁ mĂ hŇ QĎŔ gĚŇsĘ
3, 4 roSě ClkĳĄŇ ’Ň êŁ rSăĆ ’Ğ hŇ m¡Ď hĄ BĘ hČ tŇ ’Ň z¿Ł : hŇ bĲĎŇ ‘ĄoêĲ =lJĎ lřk¡ČŇ ’Ň tŇŁ âl¿

5 o’¿ tĘŇ C NS¡Ł ydĂŇ wĘ ou¿ ’Č wĘ rCmĳ xĘ yČwĘ yb¡ĂŇ YĘ C lI¿Ď’Č : MyEĲĂ‘Ă hŇ W¿Ą wĘ Myb¡ĂŇ WĎř kĘŇ hŇ W¿Ą
6 tŇ osŔ rĎpĘŇ yêăĄSĘ É‘sČ SĆÄ tŇ ‘ČsąČ SŁ wĘ hŇ sĎę rĘjČ tŇ sĆ răĆpĘŇ mČ hŇ mĎÂhĄ BĘ =lkĎŇ wĘ : rmĆ zĲĎwĎ
7 ÉClkĘŇ ’Ň tĲŇŁ âlą hŇ zĆÂ=tŇ ’Ć ëŇ ’ăČ : ClkĲĄŇ ’Ň êŁ Ht¡ĎŇ ’Ł hŇ mĳĎ hĄ BĘ BČ hŇ r¡ĎGĄ tŇ l¿Č ‘ĞmĲČ

=tŇ ’Ć wĘ lmĎ GĎhČ ţ=tŇ ’Ć hŇ ‘ĳĎCsèĘ hČ hŇ s¡Ď rĘjČ hČ ys¿ĄyrĂř pĘŇ UČ mĂ C hŇ rĎŔ GĄhČ ylăĄ ‘ĞUĲČ mĂ
CsyrĂŔ pĘŇ hĂ âlă ÉhsĎ rĘpČŇ C hŇ UĎ hĄę hŇ răĎgĄŇ hŇ lÌĄ ‘ĞmĲČ =yJĂ NpĎÁ èĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ bĆŇ nĆÄrĘ’Č hĲĎ

8 âlă wĘ É’Ch hŇ s¿Ď rĘjČ syrĂÄ pĘŇ mČ =yJĲĂ ryzĂxĞhĲČ ţ=tŇ ’ĲĆ wĘ : MkĲĆŇ lĎ Mh¡Ą My’¿Ă mĄ TĘ
: C‘GĲĎtĂŇ âl¿ Mt¡ĎŇ lĎ bĘŇ nĂ bĘŇ C ClkĄŔ ’Ň tŇŁ âlă ÉMrĎWĎ BĘ mĂ MkĳĆŇ lĎ ’Ch¡ ’m¿Ą TĎ hŇ rĎŔ gĄŇ

9 olË =rSĆ ’Ğ lJÌŁ MyĂUĳĎBČ rSăĆ ’Ğ lJ¡Ł mĂ ClŔ kĘŇ ’Ň êĲŁ ÉhzĆ=tŇ ’Ć
10 tŇ WĆ q¡ĆWĘ qČ wĘ ryj¿Ă nČsĘ olË =Ny’ĲĄ rSÌĆ ’Ğ lkÄŁ wĘ : ClkĲĄŇ ’Ň êŁ tŇ WĆ q¡ĆWĘ qČ wĘ ryj¿Ă nČsĘ
11 hŇ r¡ĎhŁ TĘ roj¿ YĂ =lJĎ : MkĲĆŇ lĎ ’Ch¡ ’m¿Ą TĎ ClkĳĄŇ ’Ň tŇŁ âlă
12 : hŇ IĲĎnĂ zĘ‘ĎhĲĎ wĘ srĆj¡ĆhČ wĘ rSĆ e¿ĆhČ MhĳĆ mĄ Cl¡ kĘŇ ’Ň tĲŇŁ =âl rS¿Ć ’Ğ hŇ zĆěwĘ : ClkĲĄŇ ’Ň êŁ

13, 14 : onĲ ymĂ lĘ bŇ r¡Ą‘Ł =lJĎ tŇ ’¿Ą wĘ : HnĲĎ ymĂ lĘ hŇ I¡ĎDČhČ wĘ hŇ IĎŔ’Č hăĎ =tŇ ’Ć wĘ Éh’Ď rĎř hĲĎ wĘ
15 : ChnĲĄ ymĂ lĘ Ze¡ĄhČ =tŇ ’Ć wĘ PŇ xČ èĳĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ sm¡Ď xĘ êČhČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ nĎŔ ‘ĞIĲČhČ Ĳ tŇ BăČ Ét’Ą wĘ

16, 17 hŇ mĎ x¡Ď rĎhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ’¿Ď uĎ hČ wĘ : tŇ mĆ SĲĎ nĘ êĂ hČ wĘ PŇ CS¡ nĘ IČhČ =tŇ ’Ć wĘ soJ¿ hČ =tŇ ’Ćř
18 : PŇ QĲĄ TČ ‘ĞhĲĎ wĘ tŇ p¡ČŇ ykĂŇ CDř hČ wĘ HnĳĎ ymĂ lĘ hŇ p¡ĎŇ nĎ’ĞhĲĎ wĘ hŇ dĎŔ ysĂ xĞhăČ wĘ : ëŇ lĲĎ èĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ

19, 20 roh¡ TĎ PŇ o‘¿=lJĎ : ClřkĲĄŇ ’Ď yĲĄ âl¡ MkĳĆŇ lĎ ’Ch¡ ’m¿Ą TĎ PŇ o‘Ŕ hĎ ZrĆSăĆ É lkŇŁ wĘ
21 hŇ eĎnăĆêĘ êĂ ìŇ yrĆÁ ‘ĎSĘ BĂ =rSĆ ’Ğ rGĄÄlČ hŇ lĎ bĄŇ nĘ ţ=lkĎŇ Clă kĘŇ ’Ň tĲŇŁ âlăř : ClkĲĄŇ ’Ň êŁ

ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ ho¡ĎhylĲČ hŇ êĎŔ ’Č ÉSodŇ qĎ M‘ąČ yJăĂ yrĂŔ kĘŇ nĎlĘ ÉrkŇŁ mĎ o’ą HlĎękĎŇ ’Ğ wĲČ
lVbt=’l
’"s v.4 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw ClkĘ ’tŁ l"n v.3 .s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nkw ìyhĆŁl’Ĺ hwhy ’"s v.2 .dy
Nyy‘ : ‘"tw V"x Nk h’ĎdĎhĎ wĘ ’"s v.13 .rsx ysĄrĂpĘ UČmĂ C ymlVwry ,yllhb Nk v.7 .w"dw ’"d Nkw MyWĂ bĎ k
.Zmqb tpĎ ykwdh hgwmb v.18 .s"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"x ,d"dx Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.16 .d"y ’"y ’rqyw

.Pqmb =âl ’"s v.21 .lkĄ’Ď yĄ rybs v.19
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: oUĲ ’Ă bŇ l¿Ą xĞBĲČ yd¡ĂŇ GĘ lè¿Ą bČŇ tĘŇ =âlĲ
: hŇ nĲĎSĎ hŇ n¿ĎSĎ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ ’Y¿Ą IŁ hČ ìŇ ‘ĳĆrĘzČ tŇ ’ăČ CbŇ êĘ =lJĎ tŇ ’¡Ą rvĄŔ ‘ČêĘ rvăĄ ‘Č 22

omă SĘ NJăĄ SČ lĘ ÈrxČ bĘŇ yĂ=rSĆ ’Ğ Moqă UĎ BČ ìŇ yhĆę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ű ynăĄpĘŇ lĂ êĎÂlĘ kČŇ ’ĲĎ wĘ 23

N‘ČmăČ lĘ ìŇ ĳĆn’Ň YŁ wĘ ì¡Ň rĘqĲĎBĘ tŇ r¿Ł kŇŁ bĘŇ C ìŇ rĆŔ hĎ YĘ yĂwĘ ìăŇ SĘ rĲŁ yêĂ ÉìnĘ gĲĎŇDĘ rWąČ ‘Ę mČ ůMSĎ
ìÁ UĘ mĂ hŇ BĆÄ rĘyĂ=ykĲĂŇ wĘ : MymĲĂ IĎhČ =lJĎ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=tŇ ’Ć hŇ ’ËĎ rĘyĂlĘ dŇ mČę lĘ êĂ 24

ÉrxČ bĘŇ yĂ rSąĆ ’Ğ MoqŔ UĎ hČ ÉìUĘ mĂ qxąČ rĘyĂ=yJĲĂ ůotŇ ’Ą WĘ È lkČŇ CtŇ âlă yJăĂ ëŇ rĆDĆę hČ
hŇ ê¡ĎtČŇ nĲĎ wĘ : ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ì¡Ň kĘŇ rĆbĲĎŇ yĘ yJ¿Ă MSĳĎ om¡ SĘ MCW¿ lĎ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ 25

rxËČ bĘŇ yĂ rS¿Ć ’Ğ MoqŔ UĎ hČ =l’Ć ÉêĎkĘŇ lČ hĲĎ wĘ ìŔ dĘŇ yăĎBĘ ÉPsĆ JĆÄ hČ êąĎrĘYČ wĘ PŇ sĆ JĳĎ BČ
ìÁ SĘ pĘŇ nČ hŇ CĆÄ’Č êĘ =rSĆ ’Ğ ž lkŇŁ BĘ PŇ sĆ JĆÃ hČ hŇ êăĎtČŇ nĲĎ wĘ : oBĲ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ 26

êĎlĘ kăČŇ ’Ď wĘ ìŇ SĳĆ pĘŇ nČ ì¡Ň lĘ ’ĲĎ SĘ êĲĂ rS¿Ć ’Ğ lkËŇŁ bĘŇ C rkĎŔ èĄ bČŇ C ÉNyĂIČÄbČŇ C N’Ň ~ęŁ bČŇ C rqăĎBĎ BČ
=rSĆ ’Ğ yw¿ĂQĄ hČ wĘ : ìŇ tĲĆŇ ybĄŇ C hŇ ê¿Ď’Č ê¡ĎxĘ mČ WĲĎ wĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉynĄpĘŇ lĂ MèĎę 27

: ëŇ UĲĎ ‘Ă hŇ l¡Ď xĞ nĲČ wĘ qlĆ x¿Ą olË Ny’¿Ą yJăĂ CebĳĆŇ zĘ‘ČtĲČŇ âlă ìŇ yr¡Ć‘ĎSĘ BĂ
hŇ n¡ĎèĎ BČ ìŔ tĘŇ ’ăĎ CbŇ êĘ ÉrWČ ‘Ę mČ =lJĎ =tŇ ’Ć É’yYĂ oêĲ MynĂęSĎ SŁlă SĎ ű hŇ YăĄqĘ mĂ 28

hŇ lĎÁxĞ nĲČ wĘ qlĆ xĄÄ žol=Ny’ĲĄ yJăĂ ywĂÃQĄ hČ ’băĎŇ C : ìŇ yrĲĆ‘ĎSĘ BĂ ê¡ĎxĘ eČhĂ wĘ ’whĳĂ hČ 29

C‘bĳĄŇ WĎ wĘ Cl¡ kĘŇ ’ĲĎ wĘ ìŇ yrĆŔ ‘ĎSĘ BĂ rSăĆ ’Ğ ÉhnĎmĎ lĘ ’Č hĲĎ wĘ MotąŇ IĎhČ wĘ rGĄhČ wĘţ ëŇ UĎę ‘Ă
: hŇ WĲĆ ‘ĞêĲČ rS¿Ć ’Ğ ì¡Ň dĘŇ yĲĎ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ =lkĎŇ BĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉìkĘŇ rĆbĲĎŇ yĘ N‘ČmąČ lĘ
rbăČŇ DĘ ÈhzĆwĘ : hŇ FĲĎ mĂ SĘ hŇ W¿Ć ‘ĞêĲČ Myn¡ĂSĎ =‘bČŇ SĲĆ Zu¿ĄmĂ wT, 2

WGąŁ yĂ=âlĲ Ch‘ĳĄrĄBĘ hŇ è¡Ć yČ rS¿Ć ’Ğ odŔ yĎ hŇ èăĄ mČ É l‘ČBČÄ =lJĎ Tomę SĎ ůhFĎ mĂ èĘ hČ
WGĳŁ êĂ yr¡ĂkĘŇ eĎhČ =tŇ ’Ć : hoĲĎhylĲČ hŇ F¡Ď mĂ SĘ ’r¿ĎqĎ =yJĲĂ wyxĂŔ ’Ď =tŇ ’Ć wĘ ÉCh‘ĄÄ rĄ=tŇ ’Ć 3

ì¡Ň BĘ =hŇ yĆhĘ yĲĂ âl¿ yJËĂ spĆŇ ’Ćě : ìŇ dĲĆŇ yĎ Tm¿Ą SĘ êČ ìŇ yx¡Ă ’Ď =tŇ ’Ć ìËŇ lĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ rSĆÄ ’Ğ wĲČ 4

ì¿Ň lĘ =NtĲĄŇ nŁ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉrSĆ ’Ğ ZrĆ’Ďě BĎ śhoĎŔhyĘ ÉìkĘŇ rĆbĲĎŇ yĘ ëŇ rąĄbĎŇ =yJĲĂ NoyĳbĘŇ ’Ć
ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ loq¡ BĘ ‘mČŔ SĘ êĂ ‘Č omă SĎ =M’Ă qrČť : HêĲĎSĘ rĂlĘ hŇ l¡Ď xĞ nĲČ 5

: MoIĲhČ ì¡Ň CĘYČ mĘ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ rSËĆ ’Ğ tŇ ’Ň ŁEŔhČ hŇ wăĎYĘ UĂ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉtoW‘ĞlĲČ rmąŁ SĘ lĂ
MyBĂę rČ MyăĂoG êĎÂTĘ bČŇ ‘ĞhĲČ wĘ ëŇ ĳĎl=rBĆ DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ ìŔ kĘŇ rČBĲĄ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ=yJĲĂ 6

: ClSĲŁ mĘ yĂ âl¿ ì¡Ň bĘŇ C MyBĂŔ rČ MyăĂogŇBĘ ÉêĎlĘ SČ mĲĎ C TbŔŁ ‘ĞtĲČŇ âlă ÉhêĎ’Č wĘ
sŘ15 ìŇ yrĆŔ ‘ĎSĘ dŇ xăČ ’Č BĘ ÉìyxĆÄ ’Č dŇ xąČ ’Č mĲĄ NoyÁbĘŇ ’Ć ÉìbĘŇ žhyĆhĘ yĲĂ=yJĂ 7

âlą wĘ ìę bĘŇ bĲĎŇ lĘ =tŇ ’Ć ZUăĄ ’Č tĘŇ âlÌ ëŇ ĳĎl NtăĄŇ nŁ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rSĆ ’Ğ ìŔ YĘ rĘ’ČÄ BĘ
Zpqt

.r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw ìyhĆŁl’Ĺ hwhy ’"s v.4 .wT
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8 olĳ ì¡Ň dĘŇ yĲĎ=tŇ ’Ć xêËČpĘŇ êĂ xČ tÌŇŁ pĎŇ =yJĲĂ : NoyĲbĘŇ ’Ć hĲĎ ìŇ yx¡Ă ’Ď mĲĄ ìŔ dĘŇ yăĎ=tŇ ’Ć ÉZjŁ qĘ tĂŇ
9 ìÃ lĘ rmĆ èăĎ hĂ : olĲ rs¡Č xĘ yĆ rS¿Ć ’Ğ orŔ sŁ xĘ mČ yDĄť CeTĆŔ ybĂŇ ‘ĞêĲČ ÉTbĄŇ ‘ĞhĲČ wĘ

È‘bČŇ èĆ hČ =tŇ nČSĘ hŇ băĎŇ rĘqĲĎ rmęŁ ’Ň lĄ l‘Č IČÁlĂ bĘŇ ÉìbĘŇ bĲĎŇ lĘ =M‘Ă žrbĎŇ dĎŇ hŇ yăĆhĘ yĲĂ=NjĆ
’rąĎqĎ wĘ olĳ Nê¡ĄtĂŇ âl¿ wĘ NoyŔbĘŇ ’Ć hĲĎ ÉìyxĂÄ ’Ď BĘ ìę nĘ y‘ĲĄ hŇ ‘ăĎrĎwĘ ůhFĎ mĂ èĘ hČ tŇ năČSĘ

10 ì¡Ň bĘŇ bĲĎŇ lĘ ‘r¿ČyĄ=âlĲ wĘ olŔ ÉNêĄêĂ NotąŇ nĎ : ’TĘ xĲĄ ì¡Ň bĘŇ hŇ y¿ĎhĎ wĘ hoĎŔhyĘ=l’Ć ÉìylĆÄ‘Ď
=lkĎÄ BĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉìkĘŇ rĆbĲĎŇ yĘ hŇ EĆęhČ rbăĎŇ DĎhČ ű llăČ gĘŇBĂ yJĂÂ olĳ ìăŇ êĘ tĂŇ BĘ

11 ZrĆ’ĳĎhĎ bŇ rĆuăĆmĂ Noy¡bĘŇ ’Ć lD¿ČxĘ yĆ=âlĲ yJËĂ : ìŇ dĲĆŇ yĎ xl¿Č SĘ mĂ lk¡ŇŁ bĘŇ C ìŇ WĆŔ ‘ĞmĲČ
ìŇ IËĆnĂ ‘ĞlĲČř ìŇ yxÌĂ ’Ď lĘ ìÁ dĘŇ yĲĎ=tŇ ’Ć xêČÄ pĘŇ êĂ xČ tŇŁ jĎ ţ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉìCĘYČ mĘ ykąĂŇ nŁ ’ĲĎ NJĄÂ =l‘Č

12 yrĂę bĘŇ ‘Ă hĲĎ ìŇ yxăĂ ’Ď ìÁ lĘ rkĄÄ UĎ yĂ=yJĲĂ : ìŇ YĲĆ rĘ’Č BĘ ì¡Ň nĘ yĲŁ bĘŇ ’Ć lĘ CĲ
Cex¿Ć QĘ SČ êĘ tŇ ‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ ÉhnĎèĎ bČŇ C MynĳĂSĎ SSăĄ ì¡Ň dĘŇ bĲĎŇ ‘ĞwĲČ hŇ IĎŔrĂbĘŇ ‘Ă hĲĎ o’ť

13 : MqĲĎ yrĄ Cex¡Ć QĘ SČ tĘŇ âl¿ ëŇ UĳĎ ‘Ă mĲĄ yS¡Ă pĘŇ xĎ Cex¿Ć QĘ SČ tĘŇ =ykĲĂŇ wĘ : ëŇ UĲĎ ‘Ă mĲĄ yS¡Ă pĘŇ xĎ
14 ho¿ĎhyĘ ìËŇ kĘŇ rČBĲĄ rSÌĆ ’Ğ ìŇ bĳĆŇ qĘ IĂmĂ C ì¡Ň nĘ rĘGĎmĲĂ C ìŔ nĘ ’Ň ~ăŁ mĂ olŔ ÉqynĂ ‘ĞêĲČ qynąĄ‘ĞhĲČ
15 ì¡Ň DĘpĘŇ IĂwČĲ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ ÉtĎ yyĂÄhĎ dŇ bĆŇ ‘ąĆ yJăĂ êĎę rĘkČŇ zĲĎwĘ : olĲ =NêĆêĲĂ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ
16 ÉhyĎhĎ wĘ : MoIĲhČ hŇ E¡ĆhČ rb¿ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć ìËŇ CĘYČ mĘ ykÌĂŇ nŁ ’ĲĎ NJĄÂ =l‘Č ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ

bŇ oT¿ =yJĂ ìŇ tĆŔ yBĄ =tŇ ’Ć wĘ ÉìbĘŇ hĲĄ ’Ğ yJąĂ ëŇ UĳĎ ‘Ă mĲĄ ’Y¡Ą’Ą âl¿ ìŇ ylĆŔ ’Ą rmăČ ’Ň yŁ =yJĲĂ
17 hŇ y¿ĎhĎ wĘ tŇ lĆ DĆŔ bČŇ C ÉonzĘ’Ď bĘŇ hŇ êąĎtČŇ nĲĎ wĘ ‘ČYĄę rĘUČ hČ =tŇ ’Ć êăĎxĘ qČ lĲĎ wĘ : ëŇ UĲĎ ‘Ă ol¡
18 ìŇ nĆę yř‘ĄbĘŇ hŇ SăĆ qĘ yĂ=âlĲ : NJĲĄ =hŇ WĆ ‘ĞêĲČ ì¡Ň tĘŇ mĲĎ ’ĞlĲČ PŇ ’¿Č wĘ MlĳĎ o‘ dŇ bĆŇ ‘ăĆ ì¡Ň lĘ

SSăĄ ì¡Ň dĘŇ bĲĎŇ ‘Ğ rykĂŔ WĎ rkăČŇ WĘ ÉhnĆSĘ mĂ yJĂę ëŇ UĎŔ ‘Ă mĲĄ ÉySĂ pĘŇ xĎ otąŇ ’Ł ÉìxĞQĲĄ SČ BĘ
: hŇ WĲĆ ‘ĞêĲČ rS¿Ć ’Ğ lk¡ŇŁ BĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉìkĘŇ rČbĲĄŇ C MynĳĂSĎ

19 hoăĎhylĲČ SyD¡ĂqĘ êČ rkĎŔ EĎhČ ÉìnĘ ’Ň YĲŁ bĘŇ C ìąŇ rĘqĲĎbĘŇ BĂ dŇ lĄÄ CĎyĂ žrSĆ ’Ğ rokÃ BĘ hČ =lJĲĎ
20 žynĄpĘŇ lĂ : ìŇ nĲĆ’Ň YŁ rok¿Ň BĘ zg¡ŇŁ tĎŇ âl¿ wĘ ìŇ rĆŔ oS rkăŇŁ bĘŇ BĂ ÉdbŇŁ ‘ĞtĲČŇ âlą ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ

hoĳĎhyĘ rxăČ bĘŇ yĂ=rSĆ ’Ğ Moq¡ UĎ BČ hŇ nĎŔ SĎ bĘŇ hŇ năĎSĎ ÉCelĆÄkĘŇ ’Ň tĲŇŁ ìŇ yhąĆŁl’Ĺ hoĎÄhyĘ
21 ‘rĳĎ MCmă lJ¡Ł rCĄŔ ‘Ă o’ă ÉxČ iĄÄ jĂ MCmę obÁ hŇ yĆÄhĘ yĲĂ=ykĂŇ wĘ : ìŇ tĲĆŇ ybĄŇ C hŇ ê¡Ď’Č
22 ÉrohFĎ hČ wĘ ’mąĄ FĎ hČ CelĳĆ kĘŇ ’Ň êĲŁ ìŇ yr¡Ć‘ĎSĘ BĂ : ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ ho¡ĎhylĲČ CexĆŔ BĎ zĘtĂŇ âlă
23 Cek¡ĆŇ jĘ SĘ êĂ ZrĆ’¿ĎhĎ =l‘Č lřkĳĄŇ ’Ň tŇŁ âlă om¡ DĎ=tŇ ’Ć qr¿Č : lIĲĎ’Č kĲĎŇ wĘ yb¡ĂŇ ~Ę JČ wDĎŔ xĘ yČ

Mymk
.s"tw V"x ,d"dx ,g"dx ,b"d Nkw ’lmd ’lm ìynĆy‘ĄbĘ ’"s v.18 .dmlh Vwgd Kyn‘ĞQĲČ ’"s v.11

.s"tw ‘"t ,y"t ,y"k y’"t Nkw ClkĄ’tŁ ’"s v.23
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: MyĂUĲĎ JČ
SdĆŇ xăŁ BĘ yJĂÂ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ ho¡ĎhylĲČ xsČ jĆŔ tĎŇ yWăĂ ‘Ď wĘ bŇ ybĂŔ ’Ď hĲĎ SdĆŇ xăŁ =tŇ ’Ć ÉromSĎ zT

xsČ jËĆ êĎxĘ b¿ČŇ zĎwĘ : hŇ lĎ yĘlĲĎ MyĂr¡ČYĘ UĂ mĂ ìŇ yhËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ ìÁ ’Ğ yYĂÄ oh bŇ ybĂę ’Ď hĲĎ 2

om¡ SĘ NJ¿Ą SČ lĘ hoĎŔhyĘ rxăČ bĘŇ yĂ=rSĆ ’Ğ ÉMoqUĎ BČ rqĳĎbĎŇ C N’Ň YăŁ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhylĲČ
tŇ o~¡ mČ wyl¿Ď ‘Ď=lkČŇ ’Ň êĲŁ MymËĂ yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ ZmĄŔ xĎ ÉwylĎ ‘Ď lkąČŇ ’Ň tŇŁ =âlĲ : MSĲĎ 3

Moyą=tŇ ’Ć rJęŁ zĘêĂ N‘ČmăČ lĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉtĎ’Ň YĎÄ yĎ NozęjĎ xĂ bĘŇ yJăĂ ynĂ ‘ĳŁ MxĆ lăĆ
=lkĎŇ BĘ r’ËŁ WĘ ì¿Ň lĘ hŇ ’ĆÄ rĎyĲĄ=âlwĘ : ìŇ yIĲĆxČ ym¿Ą yĘ lJ¡Ł MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉìtĘŇ ’Ň YĲĄ 4

bŇ rĆ‘ËĆBĎ xB¿Č zĘêĂ rSĆÄ ’Ğ rWĎę BĎ hČ =NmĂ NylăĂ yĎ=âlĲ wĘ MymĳĂ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ ì¡Ň lĘ bĲĚŇ GĘ
dŇ xăČ ’Č BĘ xsČ jĳĎ hČ =tŇ ’Ć xČ BăŁ zĘlĂ lk¡ČŇ CtŇ âl¿ : rqĆBĲŁ lČ NoS¡ ’Ň rĂhĲĎ MoI¿BČ 5

=rSĆ ’Ğ MoqÂUĎ hČ =l’Ć =M’ĲĂ yJĂ ţ : ëŇ lĲĎ Nt¿ĄŇ nŁ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rSĆ ’Ğ ìŇ yrĆŔ ‘ĎSĘ 6

bŇ rĆ‘ĳĎBĎ xsČ j¡Ć hČ =tŇ ’Ć xB¿Č zĘêĂ MSËĎ omŔ SĘ NJăĄ SČ lĘ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ rxČÄ bĘŇ yĂ
Moqě UĎ BČ êĎŔ lĘ kČŇ ’ăĎ wĘ ÉêĎlĘ èČ bĂŇ C : MyĂrĲĎYĘ UĂ mĂ ì¿Ň tĘŇ ’Ň YĲĄ dŇ ‘¡Ąom SmĆ èĆŔ hČ ’obăŇ JĘ 7

: ìŇ ylĲĆ hĎ ’ĲŁ lĘ ê¡ĎkĘŇ lČ hĲĎ wĘ rqĆBŔŁ bČŇ tĎŇ ynăĂpĎŇ C oBĳ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ rxËČ bĘŇ yĂ rS¿Ć ’Ğ
ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhylĲČ ÉtrĆYĆÄ ‘Ğ y‘Ăę ybĂŇ èĘ hČ MoIăbČŇ C tŇ o~ĳmČ lkăČŇ ’Ň êŁ Mym¡Ă yĎ tŇ SĆ S¿Ą 8

ëŇ ĳĎl=rjĎ sĘ êĂ tŇ ‘¡Ł bĚŇ SĲĎ hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ : hŇ kĲĎŇ ’Ň lĎ mĘř hŇ W¡Ć ‘ĞtĲČŇ âl¿ 9

tĎŇ yWĂÁ ‘Ď wĘ : tŇ o‘Ĳ bĚŇ SĲĎ hŇ ‘¡ĎbĘŇ SĂ rjŔŁ sĘ lĂ lxăĄ êĎ hŇ mĎŔ uĎ BČ ÉSmĄ rĘxĆ lxąĄ hĎ mĲĄ 10

rS¿Ć ’ĞJĲČř NêĳĄêĂ rSăĆ ’Ğ ì¡Ň dĘŇ yĲĎ tŇ b¿ČŇ dĘŇ nĂ tŇ iËČ mĂ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhylĲČ Éto‘bĚŇ SĲĎ gŇxąČ
ìăŇ nĘ bĂŇ C hŇ êĎÄ ’Č ìŇ yhĆę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ű ynăĄpĘŇ lĂ êĎÂxĘ mČ WĲĎ wĘ : ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ì¡Ň kĘŇ rĆbĲĎŇ yĘ 11

Mot¿Ň IĎhČ wĘ rGËĄhČ wĘ ìŇ yrĆŔ ‘ĎSĘ BĂ rSăĆ ’Ğ ÉywĂQĄ hČ wĘ ůìtĆŇ mĎ ’Ğ wĲČ ìăŇ DĘbĘŇ ‘Č wĘ ÈìêĆbĂŇ C
ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉrxČ bĘŇ yĂ rSąĆ ’Ğ Moqę UĎ BČ ìŇ BĳĆ rĘqĂ BĘ rSăĆ ’Ğ hŇ n¡ĎmĎ lĘ ’Č hĲĎ wĘ
tĎŇ yWĂŔ ‘Ď wĘ êăĎrĘmČ SĲĎ wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂř BĘ tĎŇ yy¡ĂhĎ dŇ bĆŇ ‘¿Ć=yJĂ êĎŔ rĘkČŇ zăĎwĘ : MSĲĎ om¡ SĘ NJ¿Ą SČ lĘ 12

: hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myu¡ĂxĚhĲČ =tŇ ’Ć
: ìŇ bĲĆŇ qĘ IĂmĂ C ì¡Ň nĘ rĘGĎmĲĂ ìŔ jĘ sĘ ’ĎÄ BĘ MymĳĂ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ ì¡Ň lĘ hŇ W¿Ć ‘ĞêĲČ tŇ JËŁ iĚhČ gŇxÌČ 13

rGËĄhČ wĘ ywĂęQĄ hČ wĘ ìŇ tĆŔ mĎ ’Ğ wĲČ ìăŇ DĘbĘŇ ‘Č wĘ ÉìêĆÄ bĂŇ C ìąŇ nĘ bĂŇ C hŇ êĎÄ ’Č ìŇ GĳĆxČ BĘ ê¡ĎxĘ mČ WĲĎ wĘ 14

hoăĎhylĲČ ÉgxŁ êĎ MymĂę yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ : ìŇ yrĲĆ‘ĎSĘ BĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ n¡ĎmĎ lĘ ’Č hĲĎ wĘ Mot¿Ň IĎhČ wĘ 15

=lkĎŇ BĘ ìŇ yhĆę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ìÂkĘŇ rĆbĲĎŇ yĘ yJăĂ hoĳĎhyĘ rxăČ bĘŇ yĂ=rSĆ ’Ğ Moq¡ UĎ BČ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ
Kt’wbt
V"x Nkw MyĂrĎYĘ mĂ ZrĆ’ĆBĘ ’"s v.12 .rSĆ ’Ğ rybs v.10 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw hk’lm=lJĎ ’"s v.8 .zT

.‘"tw
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16 ű MymăĂ ‘ĎjĘ Solă SĎ : xČ mĲĄ WĎ ëŇ ’¿Č tĎŇ yy¡ĂhĎ wĘ ìŇ ydĆŔ yĎ hŇ WăĄř ‘ĞmĲČ É lkŇŁ bĘŇ C ÉìtĘŇ ’ĲĎ CbŇ êĘ
rSăĆ ’Ğ ÉMoqUĎ BČ ìŇ yhĆę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ű ynăĄjĘ =tŇ ’Ć ìÁ rĘCkĲŇ zĘ=lkĎŇ hŇ ’ĆÄ rĎyĲĄ hŇ nĎÃèĎ BČ
hŇ ’ËĆ rĎyĲĄ âlÌ wĘ tŇ oJĳ iĚhČ gŇxăČ bĘŇ C tŇ o‘¡bĚŇ èĲĎ hČ gŇx¿Č bĘŇ C tŇ o~Ë UČ hČ gŇxÌČ BĘ rxĎŔ bĘŇ yĂ

17 ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ tŇ JËČ rĘbĂŇ JĘ odĳŇ yĎ tŇ năČêĘ mČ JĘ Sy’¡Ă : MqĲĎ yrĄ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄjĘ =tŇ ’Ć
=lkĎŇ BĘ ÉìlĘ =NêĆêĲĂ MyrĂę TĘ SĲŁ wĘ MyTăĂ pĘŇ SĲŁ : ëŇ lĲĎ =NtČŇ nĲĎ rS¿Ć ’Ğ18 +p5, sŘ16

M‘¡ĎhĎ =tŇ ’Ć CT¿ pĘŇ SĲĎ wĘ ìŇ yTĳĆbĎŇ SĘ lĂ ì¡Ň lĘ Nt¿ĄŇ nŁ ìŇ yhËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ rSĆÄ ’Ğ ìŇ yrĆŔ ‘ĎSĘ
19 dŇ xČ SŔŁ xuăČtĂŇ =âlĲ wĘ MynĳĂjĎ ryJ¡Ă tČŇ âl¿ř TjĎŔ SĘ mĂ hŇ FăĆ tČŇ =âlĲ : qdĆŇ YĲĆ =TjČ SĘ mĂ
20 qdĆŇ Y¡Ć qdĆŇ Y¿Ć : MqĲĂ yDĂYČ yr¿ĄbĘŇ DĂ PŇ Q¡Ą sČ ywĲĂ MymĂŔ kĎŇ xĞ ynăĄy‘Ą ÉrCĄ‘Č yĘ dŇ xČ èęŁ hČ yJăĂ

Nt¿ĄŇ nŁ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rSĆ ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć êăĎSĘ rČyĲĎwĘ ÉhyĆxĘ êĲĂ N‘ČmąČ lĘ PŇ DĳŁ rĘêĂ
21 xBËČ zĘmĂ lYĆ’Ąę Z‘ĳĄ=lJĎ hŇ r¡ĎSĄ ’Ğ ìËŇ lĘ ‘F¿Č tĂŇ =âlĲ : ëŇ lĲĎ
22 rS¿Ć ’Ğ hŇ bĳĎŇ ~ĄmČ ì¡Ň lĘ Myq¿ĂtĎŇ =âlĲ wĘ : ëŇ QĲĎ =hŇ WĆ ‘ĞêĲČ rS¿Ć ’Ğ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ
zy ìŇ yhĆÁ Łl’Ĺ hoĎÄhylĲČ žxBČ zĘtĂŇ =âlĲ : ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ’n¡ĄWĎ

ho¿ĎhyĘ tŇ bËČŇ ‘ĞotĲŇ yJÌĂ ‘rĳĎ rbăĎŇ DĎ lJ¡Ł MCmŔ ÉobŇ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ rSĆÄ ’Ğ hŇ WĆę wĎ roSă
2 ìŇ yrĆŔ ‘ĎSĘ dŇ xăČ ’Č BĘ ÉìBĘ rĘqĂ bĘŇ ’YąĄUĎ yĂ=yJĲĂ : ’ChĲ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ

‘rËČhĎ =tŇ ’Ć hŇ WÌĆ ‘ĞyĲČ rSĆÄ ’Ğ hŇ èĎę ’Ă =o’Ĳ Sy’ăĂ ëŇ ĳĎl NtăĄŇ nŁ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rSĆ ’Ğ
3 MyrĂŔ xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ ÉdbŇŁ ‘ĞIĲČwČĲ ëŇ lĆ IĄęwČ : otĲŇ yrĂBĘ rb¿ŇŁ ‘ĞlĲČ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ=hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ

rS¿Ć ’Ğ MyĂm¡ČèĎ hČ ’b¿ĎŇ YĘ =lkĎŇ lĘ o’Ë xČ rĄę IĎlČ o’ă ű SmĆ èăĆ lČ wĘ MhĳĆ lĎ Cxê¡ČSĘ IĂwČ
4 NokăŇ nĎ ÉtmĆ ’Ĺ hŇ eąĄhĂ wĘ bŇ TĄŔ yhĄ êăĎSĘ rČdĲĎŇ wĘ êĎ‘Ę mĳĎ SĎ wĘ ì¡Ň lĘ =dŇ GČhĲĚ wĘ : ytĂŇ yCĲĂYĂ =âlĲ
5 Sy’ăĂ hĎ =tŇ ’Ć tăĎŇ ’Ň YĄ ohĲ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ tŇ ’Ň E¡Ł hČ hŇ b¿ĎŇ ‘ĄoêĲ hČ hŇ tËĎŇ WĘ ‘ĆnĲĆ rbĎŔ DĎhČ

ÉhEĆhČ ‘rąĎř hĎ rbĎÄ DĎhČ =tŇ ’Ć CW‘Ď ţ rSăĆ ’Ğ ’whĂÁ hČ hŇ èĎÄ ’Ă hĲĎ =tŇ ’Ć žo’ ’ChÃ hČ
: CtŇ mĲĄ wĎ Myn¡ĂbĎŇ ’ĞBĲĎ Mê¿ĎlĘ qČ sĘ C hŇ èĳĎ ’Ă hĲĎ =tŇ ’Ć o’¡ Sy’Ăě hĎ =tŇ ’Ć ìŇ yrĆŔ ‘ĎSĘ =l’Ć

6 tŇ mČŔ Cy âlă tŇ UĳĄ hČ tŇ măČ Cy Myd¡ĂŇ ‘Ą hŇ S¿Ď ŁlSĘ o’Ë MydĂę ‘Ą MyĂnăČSĘ ű yjăĂ =l‘Č
7 otŔ ymĂ hĞlĲČ ÉhnĎSŁ ’Ň rĲĂbĎŇ oBą =hŇ yĆhĘ êĲĂ MydĂÂ‘ĄhĲĎ dŇ yăČ : dŇ xĲĎ ’Ć dŇ ‘¿Ą yj¡Ă =l‘Č

dyw
+h Myrdsw .w"mq Myqwspw .hy’lp [11:26—16:17] hVrph MV v.17 .lwgsb hWĆ ‘ĞmČ yqwbnzb v.15
hyhy=yk ,[14:1] Mt’ Mynb ,[13:2] Mwqy=yk ,[12:20] byxry=yk ,bq‘ hyhw tVrpbV rds tyVylV rsxh
My‘br’w tw’m ‘br’w Mypl’ t‘bV twytw’w .MyVlVw MynVw tw’m ‘Vtw Pl’ Mylmw .[15:7] Nwyb’ Kb
,[16:2] y"y rxby=rSĆ ’Ğ ,’y‘gb =t’ĲĆ n"bw Kdy M‘ =t’Ć PTwx ’"b ,[15:8] Kdy=t’Ć +b Mypwlxw .MynVw
.[15:9] ‘bVh tnV hbrqĲĎ ,[14:26] Kl’SĘ êĲĂ wrbxthw ,rpwVb rSăĆ’Ğ n"bw rxby M‘ =rSĆ ’Ğ PTwx ’"b
.b"y qwsp b"n d‘ b"y qwsp ’"n hy‘Vyb Mkmxnm ’wh ykn’ hrTph v.18 .[16:16] Mym‘p +’ qspw
hgymb ,Zmq ‘rĎhĎ yllhb Nk v.5 .zy .s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nkw yrqw bytk =âlwĘ ’"sb ,=âlwĘ rybs v.19

.xtp ‘rČhĎ
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: ìŇ BĲĆ rĘuĂ mĂ ‘r¡ĎhĎ ê¿ĎrĘ‘ČbĲĂŇ C hŇ nĳĎrŁ xĞ’ĲČ BĎ M‘¡ĎhĎ =lJĎ dŇ y¿ČwĘ

Nyb¿ĄŇ C NydĂę lĘ NyDăĂ=NyBĲĄ MdĎÁ lĘ ű MDĎÄ =NyBĲĄ TjĎę SĘ UĂ lČ rbĎÁ dĎŇ ÉìUĘ mĂ ž’lĄ jĎ yĂ yJăĂ 8

MoqŔ UĎ hČ =l’ĆÄ tĎŇ ylĂŔ ‘Ď wĘ êăĎmĘ qČ wĘ ìŇ yrĳĆ‘ĎSĘ BĂ tŇ b¡ŇŁ yrĂ yr¿ĄbĘŇ DĂ ‘gČŇ nĆŔ lĎ É‘gČŇ nĆÄ
MIĂŔwĂlĘ hĲČ ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ =l’Ć tĎę ’Ň bĎŇ C : oBĲ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ rxËČ bĘŇ yĂ rS¿Ć ’Ğ 9

tŇ ’¡Ą ìŔ lĘ CdŇ yGăĂhĂ wĘ ÉêĎSĘ rČdĲĎŇ wĘ MhĳĄ hĎ MymăĂ IĎBČ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ rS¿Ć ’Ğ TpĄŔ èŁ hČ =l’ĆÄ wĘ
=NmĂ ìŔ lĘ CdĲŇ yGăĂyČ rSăĆ ’Ğ ÉrbĎŇ DĎhČ yjąĂ =l‘Č tĎŇ yWĂę ‘Ď wĘ : TjĲĎ SĘ UĂ hČ rb¿ČŇ DĘ 10

rS¿Ć ’Ğ lk¡ŇŁ JĘ tŇ oWŔ ‘ĞlĲČ êăĎrĘmČ SĲĎ wĘ hoĳĎhyĘ rxăČ bĘŇ yĂ rS¡Ć ’Ğ ’ChŔ hČ Moqă UĎ hČ
Cr¿mĘ ’Ň yĲŁ =rSĆ ’Ğ TjËĎ SĘ UĂ hČ =l‘Č wĘ ìŇ Crę oy rSăĆ ’Ğ hŇ rĎÁ oêhČ yjĂÄ =l‘Č : ìŇ CrĲoy 11

: l’Ň mĲŁ WĘ C Nym¿Ă yĎ ì¡Ň lĘ CdĲŇ yG¿ĂyČ=rSĆ ’Ğ rbËĎŇ DĎhČ =NmĂ rCsę tĎŇ âlă hŇ WĳĆ ‘ĞêĲČ ì¡Ň lĘ
dŇ mĄÂ‘Ł hĲĎ ÉNhĄ JŁ hČ =l’Ć ‘ČmąŁ SĘ yêĂÄ lĘ bĂŇ lĘ Nodę zĎbĘŇ hŇ WăĆ ‘ĞyĲČ=rSĆ ’Ğ Sy’ĂÂhĎ wĘ 12

’ChŔ hČ Sy’ăĂ hĎ ÉtmĄ C TpĳĄŇ èŁ hČ =l’Ć o’¡ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć ÉMSĎ tŇ rĆSąĎ lĘ
: dŇ o‘Ĳ NCd¡Ň yzĂyĘ âl¿ wĘ C’rĳĎyĂwĘ C‘ămĘ SĘ yĂ M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ IĂmĂ ‘r¡ĎhĎ ê¿ĎrĘ‘ČbĲĂŇ C 13

sŘ17 ëŇ lĎŔ NtăĄŇ nŁ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ rSĆÄ ’Ğ ZrĆ’Ďę hĎ =l’Ć ’băŇŁ tĎŇ =yJĲĂ 14

My¡ĂoGhČ =lkĎŇ JĘ ëŇ lĆ mĆŔ ÉylČ ‘Ď hŇ mĎ yWąĂ ’Ď êĎę rĘmČ ’ĲĎ wĘ HBĳĎ hŇ êĎbĘŇ SăČ yĎwĘ Hê¡ĎSĘ rĂywĲĂ
ho¿ĎhyĘ rxËČ bĘŇ yĂ rS¿Ć ’Ğ ëŇ lĆ mĆŔ ÉìylĆÄ‘Ď MyWąĂ êĎ MoWă : ytĲĎŇ bŇŁ ybĲĂŇ sĘ rS¿Ć ’Ğ 15

ÉìylĆÄ‘Ď tŇ tąĄŇ lĎ lkČę CtŇ âlă ëŇ lĆ mĆŔ ÉìylĆÄ‘Ď MyWąĂ êĎ ìŇ yxĆę ’Č bŇ rĆuăĆmĂ oBĳ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ
ůMysĂ Cs oQă =hŇ BĆ rĘyČ=âlĲ ÈqrČ : ’ChĲ ìŇ yx¡Ă ’Ď =âlĲ rS¿Ć ’Ğ yrĂŔ kĘŇ nĎ Sy’ăĂ 16

rmăČ ’Ď ÉhoĎhywĲČ sCsĳ tŇ oBă rĘhČ N‘Čm¡Č lĘ hŇ mĎ yĘrČŔ YĘ mĂ ÉM‘ĎhĎ =tŇ ’Ć bŇ ySąĂ yĎ=âlĲ wĘ
MySĂŔ nĎ ÉoQ=hŇ BĆ rĘyČ âlą wĘ : dŇ o‘Ĳ hŇ E¡ĆhČ ëŇ rĆD¿ĆBČ bŇ CSË lĎ NCpę sĂ tĲŇŁ âlă MkĆŔ lĎ 17

oêŔ bĘŇ SĂ kĘŇ hŇ yăĎhĎ wĘ : dŇ ’ĲŁ mĘ wQ¡ =hŇ BĆ rĘyČ âl¿ bŇ hĎŔ zĎwĘ PŇ sĆ kăĆŇ wĘ obĳŇ bĎŇ lĘ rCs¡ yĎ âl¿ wĘ 18

rpĆŇ sĄŔ =l‘Č Ét’Ň EŁ hČ hŇ rąĎoêhČ hŇ nĄÄSĘ mĂ =tŇ ’Ć olÁ bŇ tČŇ kĎÄ wĘ oêĳkĘŇ lČ mĘ mČ ’iăĄ JĂ l‘¡Č
N‘ČmăČ lĘ wyIĳĎxČ ymăĄ yĘ=lJĎ śob¡Ň ’rĎq¿ĎwĘ oUŔ ‘Ă hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ wĘ : MIĲĂwĂlĘ hĲČ Myn¿ĂhĞJĲŁ hČ yn¡ĄpĘŇ QĂ mĂ 19

hŇ r¿ĎoêhČ yrĄÂbĘŇ DĂ=lJĎ =tŇ ’Ć rmŁ SĘ lĂ ţ wyhĎŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć Éh’Ď rĘyĂlĘ dŇ mČę lĘ yĂ
wyxĎŔ ’Ć mĲĄ ÉobŇ bĎŇ lĘ =MCrĲ yêąĂ lĘ bĂŇ lĘ : MtĲĎŇ ŁW‘ĞlĲČ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myu¿ĂxĚhĲČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ’Ň EËŁ hČ 20

=l‘Č MymÌĂ yĎ ëŇ yrĂÄ ’Ğ yĲČ žN‘ČmČ lĘ lw’Ň mĳŁ WĘ C NymăĂ yĎ hŇ w¡ĎYĘ UĂ hČ =NmĂ rCs¿ yêËĂ lĘ bĂŇ lĘ C
wtklmm

.HbĎ rybs v.19 .y’xndml Myqwspb rpsh yYx v.12 .y’br‘ml Myqwspb rpsh yYx v.10
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xy hŇ yĆhĘ yĲĂţ=âl : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ bŇ rĆq¿ĆBĘ wyn¡ĎbĎŇ C ’Ch¿ oêËkĘŇ lČ mĘ mČ
yèÌĄ ’Ă l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=M‘Ă hŇ l¡Ď xĞ nĲČ wĘ qlĆ x¿Ą ywËĂlĄ TbĆŇ SÌĄ =lJĎ MIĂÁwĂlĘ hĲČ MynĂÄhĞJĲŁ lČ

2 ÉhoĎhyĘ wyxĳĎ’Ć bŇ rĆqăĆBĘ oQ¡ =hŇ yĆhĘ yĲĂ=âl hŇ l¿Ď xĞ nĲČ wĘ : NClĲ kĄŇ ’Ň yĲŁ ot¡Ň lĎ xĞ nĲČ wĘ hoËĎhyĘ
3 TjČÄ SĘ mĂ žhyĆhĘ yĲĂ hŇ zĆÃwĘ : olĲ =rBĆ DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ otŔ lĎ xĞ nĲČ ’Chă

ÉNtČŇ nĎ wĘ hŇ WĳĆ =M’Ă roSă =M’Ă xbČŇ E¡ĆhČ yx¿Ą bĘŇ zĲŁ tŇ ’ËĄ mĄ M‘Ďę hĎ tŇ ’ăĄ mĄř MynĂÁhĞJĲŁ hČ
4 ìŇ rĆę hĎ YĘ yĂwĘ ìăŇ SĘ rĲŁ yêĂ ìÁ nĘ gĲĎŇDĘ tŇ ySĂÄ ’Ň rĄ : hŇ bĲĎŇ uĄhČ wĘ MyĂy¡ČxĎ QĘ hČ wĘ ‘Čr¿Ł EĘhČ NhĄŔ JŁ lČ
5 =lJĎ mĂ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ rxËČ BĎ obę yJăĂ : oQĲ =NêĆêĲĂ ì¡Ň nĘ ’Ň YĲŁ zG¿Ą tŇ ySËĂ ’Ň rĄwĘ

: MymĲĂ IĎhČ =lJĎ wyn¡ĎbĎŇ C ’Ch¿ hoËĎhyĘ=MSĲĄ BĘ tŇ rÌĄSĎ lĘ dŇ mÄŁ ‘ĞlĲČ ìŇ yTĳĆbĎŇ SĘ
6 ’Ch¡ =rSĆ ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lJĎ mĂ ÉìyrĆÄ ‘ĎSĘ dŇ xąČ ’Č mĲĄ ywĂÁQĄ hČ ’bÄŁ yĎ=ykĲĂŇ wĘ

: hoĲĎhyĘ rx¿Č bĘŇ yĂ=rSĆ ’Ğ Moq¡ UĎ hČ =l’Ć oSŔ pĘŇ nČ tŇ CăČ’Č =lkĎŇ BĘ É’bĎŇ C MSĳĎ rGăĎ
7 MS¡Ď Myd¿ĂŇ mĘ ‘ĲŁ hĎ MIĂŔwĂlĘ hĲČ ÉwyxĎ ’Ć =lkĎŇ JĘ wyhĳĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ MS¡Ą BĘ tŇ rĄě SĄ wĘ
8 : tŇ obĲŇ ’Ď hĲĎ =l‘Č wyr¡ĎJĎ mĘ mĂ dŇ b¿ČŇ lĘ ClkĳĄŇ ’Ň yŁ qlĆ x¡Ą JĘ qlĆ x¿Ą : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ
9 NtăĄŇ nŁ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rSĆ ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =l’Ć ’BăĎ ÉhêĎ’Č yJąĂ

10 ìŔ bĘŇ ’YăĄUĎ yĂ=âlĲ : MhĲĄ hĎ My¿ĂoGhČ tŇ b¡ŇŁ ‘ĞotĲŇ JĘ tŇ oWŔ ‘ĞlĲČ dŇ măČ lĘ tĂŇ =âlĲ ëŇ ĳĎl
: PŇ èĲĄ kČŇ mĘ C Sx¡Ą nČmĘ C N¿Ąno‘mĘ MymĂŔ sĎ qĘ MsăĄ qŁ S’ĳĄ BĎ oê¡bĂŇ C=onĲ BĘ ryb¿ĂŇ ‘ĞmĲČ

11, 12 tŇ b¿ČŇ ‘ĞotĲŇ =yJĂ : MytĲĂŇ UĄ hČ =l’Ć Sr¡ĄdŇŁ wĘ ynĂŔ ‘Ł DĘyĂwĘ Ébo’ l’¿Ą SŁ wĘ rbĆŇ xĳĎ rb¡ĄŇ xŁ wĘ
ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ tŇ băŇŁ ‘ĄoêĲ hČ É llČ gĘŇbĂŇ C hŇ QĆ ’ĳĄ hŇ WĄ ‘ăŁ =lJĎ śho¡ĎhyĘ

13, 14 MyăĂoGhČ ű yJăĂ : ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ M‘¡Ă hŇ yĆŔhĘ êĲĂ MymăĂ êĎř : ìŇ ynĲĆjĎ mĂ Mt¡ĎŇ o’ Syr¿Ăom sŘ18

C‘mĳĎ SĘ yĂ Mym¡Ă sĘ qĲŁ =l’Ć wĘ Myn¿ĂnĘ ‘ĲŁ mĘ =l’Ć MtĎŔ o’ SrăĄoy ÉhêĎ’Č rSąĆ ’Ğ hŇ QĆ ’Ąę hĎ
15 ÉìyxĆÄ ’Č mĲĄ ìąŇ BĘ rĘuĂ mĂ ’ybĂÄ nĎ : ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ì¡Ň lĘ NtČŇ n¿Ď NkĄŔ âlă hŇ êĎě ’Č wĘ
16 êĎlĘ ’ČÁ SĎ =rSĆ ’Ğ lkÄŁ JĘ : NC‘Ĳ mĎ SĘ êĂ wyl¡Ď ’Ą ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ì¡Ň lĘ Myq¿Ă yĎ ynĂ mŔŁ JĎ

É‘ČmÄŁ SĘ lĂ PŇ sĄę ’Ł âlă rmĳŁ ’Ň lĄ lh¡Ď uĎ hČ Moy¿BĘ bŇ rĄŔ xŁ BĘ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ M‘ĂÄ mĄ
dŇ o‘¡ hŇ ’¿Ć rĘ’Ć =âlĲ tŇ ’Ň EËŁ hČ hŇ l¿Ď dŇŁ GĘ hČ S’ĄÄ hĎ =tŇ ’Ć wĘ yhĎŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ É loq=tŇ ’Ć

17, 18 Myq¿Ă’Ď ’ybĂÄ nĎ : CrBĲĄ DĂ rS¿Ć ’Ğ CbŇ yT¡Ă yhĄ ylĳĎ’Ą ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : tŇ CmĲ ’Ď âl¿ wĘ
MhĆŔ ylĄ ’Ğ rBăĆ dĂŇ wĘ wypĂŔ BĘ ÉyrČbĎŇ dĘŇ yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ ìŇ omĳ JĎ Mh¡Ć yxĄ ’Ğ bŇ rĆu¿ĆmĂ MhËĆ lĎ

19 yrČŔ bĎŇ DĘ=l’Ć É‘mČ SĘ yĂ=âlĲ rSąĆ ’Ğ ÉSy’Ă hĎ hŇ yĎęhĎ wĘ : CeCĲĆYČ ’Ğ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’¡Ą
rV’
Ny’ ’"sb v.14 .ytbr +t v.13 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw ìyhĆŁl’Ĺ hwhy ’"s v.12 .=NmĂ rybs v.3 .xy

.rds N’k
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ždyzĂyĎ rSăĆ ’Ğ ’ybĂÃ eĎhČ ëŇ ’ăČ : oUĲ ‘Ă mĲĄ Sr¿Ł dĘŇ ’Ć yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ ymĳĂ SĘ BĂ rB¡Ą dČŇ yĘ rS¿Ć ’Ğ 20

rBĄŔ dČŇ yĘ rSăĆ ’Ğ wĲČ rBĄŔ dČŇ lĘ ÉwytĂŇ yCĂYĂ =âlĲ rSąĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ ymĂę SĘ BĂ rbĎÁ DĎ rBĄÄ dČŇ lĘ
ìŇ bĳĆŇ bĎŇ lĘ BĂ rm¡Č ’Ň tŇŁ yk¿ĂŇ wĘ : ’ChĲ hČ ’yb¿ĂŇ eĎhČ tŇ m¡Ą C MyrĳĂxĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ MS¡Ą BĘ 21

rBĄÄ dČŇ yĘ žrSĆ ’Ğ : hoĲĎhyĘ or¡BĘ dĂŇ =âlĲ rS¿Ć ’Ğ rbĎŔ DĎhČ =tŇ ’Ć ‘dăČŇ nĄ ÉhkĎŇ y’Ą 22

rbĎŔ DĎhČ ’Chă ’obŔ yĎ âlă wĘ ÉrbĎŇ DĎhČ hŇ yąĆhĘ yĲĂ=âlwĘ hoĎęhyĘ MSăĄ BĘ ’ybĂÁ eĎhČ
: CeUĲĆ mĂ rCg¡ŇtĎŇ âl¿ ’ybĂŔ eĎhČ orăBĘ DĂ ÉNodŇ zĎBĘ hoĳĎhyĘ or¡BĘ dĂŇ =âlĲ rS¿Ć ’Ğ
hoăĎhyĘ ÉrSĆ ’Ğ MyĂŔoGhČ =tŇ ’Ć ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ tŇ yrĂÂkĘŇ yČ=yJĲĂ Ty
: MhĲĆ yêĄbĲĎŇ bĘŇ C Mh¡Ć yrĄ‘ĲĎř bĘŇ ê¿ĎbĘŇ SČ yĲĎwĘ MêĎě SĘ rĂywĲĂ MYĳĎ rĘ’Č =tŇ ’Ć ì¡Ň lĘ Nt¿ĄŇ nŁ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ
Nt¿ĄŇ nŁ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉrSĆ ’Ğ ìŔ YĘ rĘ’Č ëŇ otăŇ BĘ ëŇ ĳĎl lyDăĂbĘŇ êČ Myr¡Ă‘Ď Sol¿ SĎ 2

rS¿Ć ’Ğ ìŔ YĘ rĘ’Č lCbăŇ GĘ =tŇ ’Ć ÉêĎSĘ QČ SĂ wĘ ůërĆDĆhČ ÈìlĘ NykăĂŇ êĎ : HêĲĎSĘ rĂlĘ ì¡Ň lĘ 3

rbăČŇ DĘ ÉhzĆwĘ : xČ YĲĄ rŁ =lJĎ hŇ UĎ S¡Ď sCn¿lĎ hŇ yĎěhĎ wĘ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ì¡Ň lĘ yxĲĂ nĘ yČ 4

tŇ ‘ČdČŔ =ylĂ bĘŇ BĂ ÉCh‘ĄÄ rĄ=tŇ ’Ć hŇ JąĆ yČ rSĆÄ ’Ğ yxĳĎwĎ hŇ UĎ S¡Ď sCn¿ yĎ=rSĆ ’Ğ xČ YĄŔ rŁ hĲĎ
Èr‘Č IČbČŇ Ch‘¿ĄrĄ=tŇ ’Ć ’bÄŁ yĎ žrSĆ ’Ğ wĲČ : MSĲŁ lĘ SĂ lm¿Ł êĘ mĂ ol¡ ’n¿ĄŁW=âlĲ ’ChË wĘ 5

=NmĂ É lzĆrĘBČ hČ lSąČ nĎ wĘ Z‘ĄŔ hĎ tŇ răŁ kĘŇ lĂ ÉNzĆrĘGČbČŇ odąŇ yĎ hŇ xĎÄ DĘnĂ wĘ ůMyYĂ ‘Ą bŇ TăŁ xĘ lČ
hŇ QĆ ’¡Ą hĎ =MyrĲĂ‘ĎhĲĆ tŇ x¿Č ’Č =l’Ć sCnË yĎ ’Chę tŇ mĳĄ wĎ Ch‘¡ĄrĄ=tŇ ’Ć ’Y¿Ď mĎ C Z‘ĄŔ hĎ
ogËŇ yvĂ hĂ wĘ ůobŇ bĎŇ lĘ ÈMxČ yĄ yJăĂ xČ YĄę rŁ hĲĎ yrăĄxĞ’ĲČ MDĎÁ hČ l’ĄÄ GŁ žPDŁ rĘyĂ=NjĆ : yxĲĎ wĎ 6

’n¿ĄŁW âlă yJĂ ţ tŇ wĆmĎŔ =TjČ SĘ mĂ Ny’ăĄ ÉolwĘ SpĆŇ nĳĎ ChJăĎ hĂ wĘ ëŇ rĆD¡ĆhČ hŇ B¿Ć rĘyĂ=yJĲĂ
Myr¡Ă‘Ď SŁl¿ SĎ rmĳŁ ’Ň lĄ ì¡Ň CĘYČ mĘ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ NJËĄ =l‘Č : MoSĲ lĘ SĂ lom¿ êĘ mĂ ol¡ ’ChË 7

‘B¡Č SĘ nĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ ìŔ lĘ băĚŇ GĘ =tŇ ’Ć ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ bŇ yxĂÂrĘyČ=M’Ă wĘ : ëŇ lĲĎ lyD¿ĂbĘŇ êČ 8

: ìŇ ytĲĆŇ bŇŁ ’ĞlĲČ tŇ t¿ĄŇ lĎ rB¡Ć DĂ rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉìlĘ NtČŇ nąĎwĘ ìŇ ytĳĆŇ bŇŁ ’ĞlĲČ
ÈìCĘYČ mĘ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ rSĆÄ ’Ğ HtĎę ŁW‘ĞlĲČ tŇ ’Ň ŁEÁhČ hŇ wĎÄYĘ UĂ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć žrmŁ SĘ tĂŇ =yJĲĂ 9

MymĳĂ IĎhČ =lJĎ wyk¡ĎŇ rĎdĘŇ BĂ tŇ kĆŇ l¿Ć lĎ wĘ ìŇ yhËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ=tŇ ’Ć hŇ bĎÂ hĞ’ĲČ lĘ ůMoIhČ
MDăĎ ÉëpĄŇ èĎ yĂ âlą wĘ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ SŁl¿ èĎ hČ l‘¡Č MyrĂŔ ‘Ď SŁlă SĎ Édo‘ ì¿Ň lĘ ÉêĎpĘŇ sČ yĲĎwĘ 10

ìŇ yl¡Ć ‘Ď hŇ y¿ĎhĎ wĘ hŇ lĳĎ xĞ nĲČ ì¡Ň lĘ Nt¿ĄŇ nŁ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉrSĆ ’Ğ ìŔ YĘ rĘ’Č bŇ rĆqăĆBĘ yqĂŔ nĎ
: MymĲĂ DĎ

SpĆŇ n¡Ć ChJ¿Ď hĂ wĘ wylĎŔ ‘Ď MqăĎwĘ Éol bŇ rČ’ąĎwĘ Ch‘ĄŔ rĄlĘ ’năĄŁW ÉSy’Ă hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=ykĂŇ wĘ 11

Cx¿ qĘ lĲĎ wĘ orŔ y‘Ă ynăĄqĘ zĂ ÉCxlĘ SĲĎ wĘ : lř’ĲĄ hĎ Myr¿Ă‘ĎhĲĆ tŇ x¡Č ’Č =l’Ć snĎě wĘ tŇ mĳĄ wĎ 12

wt’
.hQĆ’ĄhĎ rybs v.11 .Vwgd Mhyr‘BĘ yllhb ,hgwmb Nk v.1 .Ty
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13 ì¡Ň nĘ y‘ĲĄ sox¿ tĎŇ =âlĲ : tŇ mĲĄ wĎ MD¡ĎhČ l’¿Ą GŁ dŇ yËČBĘ otę ’Ł CnătĘŇ nĲĎ wĘ MèĳĎ mĂ ot¡Ň ’Ł
14 âlą : ëŇ lĲĎ bŇ oT¿ wĘ l’¡Ą rĎWĘ IĂmĂ yqËĂeĎhČ =MdČŇ êÌĎrĘ‘ČbĲĂŇ C wylĳĎ ‘Ď

lxČŔ nĘ êĂ rSăĆ ’Ğ ÉìtĘŇ lĲĎ xĞ nĲČBĘ MynĳĂSŁ ’Ň rĲĂ Cl¡ bĘŇ GĲĎ rS¿Ć ’Ğ ìŔ ‘ĞrĲĄ lCbăŇ GĘ ÉgyiĂ tČŇ
: HêĲĎSĘ rĂlĘ ì¡Ň lĘ Nt¿ĄŇ nŁ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉrSĆ ’Ğ ZrĆ’Ďě BĎ

15 =lkĎŇ BĘ tŇ ’Ň FĎŔ xČ =lkĎŇ lĘ C ÉNwŁ ‘Ď=lkĎŇ lĘ Sy’Ăę BĘ dŇ xĎÁ ’Ć dŇ ‘ĄÄ žMCqyĎ=âlĲ
Myd¡ĂŇ ‘Ą=hŇ SĲĎ ŁlSĘ yj¿Ă =l‘Č o’Ë MydĂę ‘Ą ynăĄSĘ ű yjăĂ =l‘Č ’TĳĎ xĹyĲĆ rSăĆ ’Ğ ’TĘ x¡Ą

16, 17 CdÌŇ mĘ ‘ĲĎwĘ : hŇ rĲĎsĎř oB¡ tŇ on¿‘ĞlĲČ Sy’ĳĂ BĘ sm¡Ď xĎ =dŇ ‘ĲĄ MCq¿ yĎ=yJĲĂ : rbĲĎŇ DĎ MCq¿ yĎ
ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ ynąĄpĘŇ lĂř hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ bŇ yr¡ĂhĎ Mh¿Ć lĎ =rSĆ ’Ğ MySËĂ nĎ’ĞhĲĎ =ynĄSĘ

18 bŇ TĳĄ yhĄ MyT¡Ă pĘŇ èĲŁ hČ CS¿ rĘdĲĎŇ wĘ : MhĲĄ hĎ Mym¿Ă IĎBČ Cy¡hĘ yĲĂ rS¿Ć ’Ğ MyTĂŔ pĘŇ èăŁ hČ wĘ
19 rS¿Ć ’ĞJĲČ olŔ MtĆŇ yWăĂ ‘ĞwĲČ : wyxĲĂ ’Ď bĘŇ hŇ n¿Ď‘Ď rqĆS¡Ć dŇ ‘ĄŔ hĎ ÉrqĆSĆÄ =dŇ ‘ĲĄ hŇ eąĄhĂ wĘ
20 C‘ămĘ SĘ yĂ Myr¡Ă’Ď SĘ eĂ hČ wĘ : ìŇ BĲĆ rĘuĂ mĂ ‘r¡ĎhĎ ê¿ĎrĘ‘ČbĲĂŇ C wyxĳĂ ’Ď lĘ tŇ oWă ‘ĞlĲČ Mm¡Č zĎ
21 âl¿ wĘř : ìŇ BĲĆ rĘqĂ BĘ hŇ E¡ĆhČ ‘rËĎhĎ rb¿ĎŇ DĎJČ dŇ o‘ę tŇ oWÁ ‘ĞlĲČ CpŇ sĂÄ yŁ =âlĲ wĘ C’rĳĎyĂwĘ

: lgĆŇrĲĎBĘ lgĆŇr¿Ć dŇ y¡ĎBĘ dŇ y¿Ď NSĄŔ BĘ NSăĄ ÉNyĂ‘ČÄ BĘ NyĂ‘ąČ SpĆŇ nĆęBĘ SpĆŇ năĆ ìŇ ĳĆny‘Ą sox¡ tĎŇ
k ÉbkĆŇ rĆÄ wĎ sCsą tĎŇ y’ĂÁ rĎwĘĲ ìŇ bĆę yĘř’ĲŁ =l‘Č hŇ mĎÁ xĎ lĘ UĂ lČ ’YĄÄ tĄŇ =yJĲĂ sŘ19

ì¡Ň lĘ ‘ČUĲČ hČ ëŇ UĎŔ ‘Ă ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ=yJĲĂ MhĳĆ mĄ ’r¡ĎytĂŇ âl¿ ìŔ UĘ mĂ bŇ răČ M‘Č ť
2 Nh¡Ą JŁ hČ SG¿Č nĂ wĘ hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ hČ =l’Ć Mk¡ĆŇ bĘŇ rĎqĲĎJĘ hŇ yĎěhĎ wĘ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ
3 MoIËhČ Myb¿ĂŇ rĄqĘ MêĆÄ ’Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ‘măČ SĘ ÉMhĆ lĄ ’Ğ rmąČ ’Ď wĘ : M‘ĲĎhĎ =l’Ć rB¿Ć dĂŇ wĘ

CzËjĘ xĘ êČ =l’ĲČ wĘ C’Ì rĘyêĲĂ =l’Č MkĆę bĘŇ bČŇ lĘ ëŇ răČyĄ=l’Č MkĳĆŇ ybĄŇ yĘ’ĲŁ =l‘Č hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ lČ
4 Mx¿Ą QĎ hĂ lĘ MkĳĆŇ UĎ ‘Ă ëŇ ¡ĄlhŁ hĲČ MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ yJĂ ť : MhĲĆ ynĄjĘ mĂ CY¡ rĘ‘ČêĲČ =l’Č wĘ
5 M‘ăĎhĎ =l’Ć ÈMyrĂTĘ èĲŁ hČ CrăBĘ dĂŇ wĘ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć ‘Č yS¿Ă ohlĘ Mk¡ĆŇ ybĄŇ yĘ’ĲŁ =M‘Ă MkËĆŇ lĎ

bŇ SăŁ yĎwĘ ëŇ ¡ĄlyĄ okŔ nĎxĞ âlă wĘ ÉSdĎŇ xĎ =tŇ yĂbĲČŇ hŇ nąĎBĎ rSĆÄ ’Ğ Sy’ĂÂhĎ =ymĲĂ ůrmŁ ’Ň lĄ
6 rSĆÄ ’Ğ Sy’ĂÂhĎ =ymĲĂ C : CekĲĆŇ nĘ xĘ yČ rx¡Ą ’Č Sy’¿Ă wĘ hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ BČ ÉtCmyĎ=NjĆ otĳŇ ybĄŇ lĘ

hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ BČ ÉtCmyĎ=NjĆ otĳŇ ybĄŇ lĘ bŇ SăŁ yĎwĘ ëŇ ¡ĄlyĄ olŔ QĘ xĂ âlă wĘ ÉMrĆJĆÄ ‘T¿Č nĎ
7 HxĎŔ qĎ lĘ âlă wĘ ÉhèĎ ’Ă WrąČ’Ą rSĆÄ ’Ğ Sy’ĂÂhĎ =ymĲĂ C : CelĲĆ QĘ xČ yĘ rx¡Ą ’Č Sy’¿Ă wĘ
8 CpăŇ sĘ yĲĎwĘ : hŇ eĎxĲĆ uĎ yĂ rx¡Ą ’Č Sy’¿Ă wĘ hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ BČ ÉtCmyĎ=NjĆ otĳŇ ybĄŇ lĘ bŇ SăŁ yĎwĘ ëŇ ¡ĄlyĄ

bŇ bĎŔ QĄ hČ ëŇ răČwĘ É’rĄIĎhČ Sy’ąĂ hĎ =ymĲĂ Crę mĘ ’ĲĎ wĘ ůM‘ĎhĎ =l’Ć rBăĄ dČŇ lĘ ÈMyrĂTĘ èĲŁ hČ
ly
Nkw âl ’"s v.21 .s"tw ‘"t ,y"k V"x Nkw ynĄpĘ lĂ wĘ ’"s v.17 .Vgd hrĎiĎ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.16

.r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw ìybĆ yĘ’Ł ’"s v.1 .rds N’k Ny’ ’"sb v.1 .k .r"tw s"t ,V"x
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hŇ yËĎhĎ wĘ : obĲŇ bĎŇ lĘ JĂ wyx¡Ď ’Ć bŇ b¿ČŇ lĘ =tŇ ’Ć sUËČ yĂ âl¿ wĘ otĳŇ ybĄŇ lĘ bŇ SăŁ yĎwĘ ëŇ ¡ĄlyĄ 9

S’Ň r¿Ł BĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ yr¿ĄWĎ CdËŇ qĘ pĲĎŇ C M‘ĳĎhĎ =l’Ć rBăĄ dČŇ lĘ Myr¡ĂTĘ èĲŁ hČ tŇ ŁQ¿ kČŇ JĘ
sŘ20 tĎŇ ’Ň r¿ĎqĎ wĘ hĎ ylĳĆ‘Ď Mx¡Ą QĎ hĂ lĘ ry‘ĂŔ =l’Ć bŇ răČqĘ tĂŇ =yJĲĂ : M‘ĲĎhĎ 10

=lJĎ hŇ yĎÂhĎ wĘ ëŇ ĳĎl hŇ x¡Ď tĘŇ pĲĎŇ C ìŔ nĘ ‘ČêĲČ Molă SĎ =M’Ă ÉhyĎhĎ wĘ : MolĲ SĎ lĘ hĎ yl¡Ć ’Ą 11

ëŇ UĎŔ ‘Ă ÉMylĂ SĘ tČŇ âlą =M’Ă wĘ : ìŇ CdĲŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ sm¡Č lĎ ìËŇ lĘ Cy¿hĘ yĲĂ HbĎę =’YĎ mĘ eĂ hČ M‘ăĎhĎ 12

ìŇ dĳĆŇ yĎřBĘ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ HnËĎtĎŇ nĘ C : hĎ ylĲĆ ‘Ď ê¡ĎrĘYČ wĘ hŇ mĳĎ xĎ lĘ mĂ ì¡Ň UĘ ‘Ă hŇ t¿ĎŇ WĘ ‘ĲĎwĘ 13

hŇ mĎÁ hĄ BĘ hČ wĘ PŇ FČÄ hČ wĘ MySĂ eĎhČ ţ qrăČ : bŇ rĆxĲĎ =ypĂŇ lĘ Hr¡ĎCkŇ zĘ=lJĎ =tŇ ’Ć t¿ĎŇ yJĂ hĂ wĘ 14

llăČ SĘ =tŇ ’Ć ÉêĎlĘ kČŇ ’ĲĎ wĘ ëŇ ĳĎl zbăŇŁ êĎ Hl¡Ď lĎ SĘ =lJĎř ry‘ËĂbĎŇ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ rSĆÄ ’Ğ ž lkŇŁ wĘ
MyrĂŔ ‘ĎhăĆ =lkĎŇ lĘ ÉhWĆ ‘ĞêĲČ NJąĄ : ëŇ lĲĎ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ NtËČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ ìŇ ybĆŔ yĘ’ĲŁ 15

qrČę : hŇ eĎhĲĄ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ =MyĂoGĲ hČ yr¿Ą‘ĎmĲĄ =âl rSËĆ ’Ğ dŇ ’ĳŁ mĘ ì¡Ň UĘ mĂ tŇ q¿Ł xŁ rĘhĲĎ 16

âl¿ hŇ lĳĎ xĞ nĲČ ì¡Ň lĘ Nt¿ĄŇ nŁ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉrSĆ ’Ğ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ ÉMyUĂ ‘ČhĲĎ yrąĄ‘ĎmĲĄ
ynăĂ‘ĞnĲČJĘ hČ ÉyrĂmŁ ’ĹhĲĎ wĘ yêąĂ xĂ hĲČ MmĄę yrĂxĞêĲČ MrăĄxĞhĲČ =yJĂ : hŇ mĲĎ SĎ nĘ =lJĎ hŇ I¡ĆxČ tĘŇ 17

rSĆÄ ’Ğ N‘ČmČę lĘ : ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ì¡Ň CĘYĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ ysĳĂ CbŇ yĘhČ wĘ yC¡ĂxĂ hĲČř yEĂŔrĂjĘ hČ wĘ 18

MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ň lĄ CW¡ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ MtĎŔ bŇŁ ‘ĞoêĲ É lkŇŁ JĘ tŇ oWŔ ‘ĞlĲČ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć CdąŇ UĘ lČ yĘ=âlĲ
žry‘Ă =l’Ć rCYă tĎŇ =yJĲĂ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhylĲČ Mt¡ĆŇ ’Ň TĎ xĞ wĲČ 19

ÉHYĎ ‘Ą=tŇ ’Ć tŇ yxąĂ SĘ tČŇ =âlĲ HWĎę pĘŇ tĎŇ lĘ hĎ ylăĆ ‘Ď MxÌĄ QĎ hĂ lĲĘ MyBĂÁ rČ MymĂÄ yĎ
ÉMdĎŇ ’Ď hĲĎ yJąĂ tŇ rĳŁ kĘŇ tĂŇ âlă ot¡Ň ’Ł wĘ lkĄŔ ’Ň tŇŁ CeUăĆ mĂ yJĂ ť NzĆŔrĘGČ ÉwylĎ ‘Ď xČ DąŁ nĘ lĂ
yJăĂ ‘dČę êĄ=rSĆ ’Ğ Z‘ăĄ qrČÂ : roYĲ UĎ BČ ìŇ yn¡ĆjĎ mĂ ’b¿ŇŁ lĎ hŇ dĆŔ vĎ hČ Z‘ăĄ 20

Éry‘Ă hĎ =l‘Č roYę mĎ tĎŇ ynăĂbĎŇ C êĎrĳĎkĎŇ wĘ tŇ yx¡Ă SĘ tČŇ ot¿Ň ’Ł ’ChŔ É lkĎŇ ’ĞmĲČ Z‘ąĄ=âl
: HêĲĎ dĘŇ rĂ dŇ ‘¿Č hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ ìËŇ UĘ ‘Ă hŇ WÌĎ ‘Ł ’whĂÄ =rSĆ ’Ğ

HêĎŔ SĘ rĂlĘ ÉìlĘ NtąĄŇ nŁ ìŇ yhĆÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ žrSĆ ’Ğ ÉhmĎ dĎŇ ’ĞBĲĎ llĎęxĎ ’YăĄUĎ yĂ=yJĲĂ ’k
ÉCdŇ dĘŇ mĲĎ C ìŇ yTĳĆpĘŇ SĲŁ wĘ ìŇ yn¡ĆqĄ zĘ C’¿ YĘ yĲĎwĘ : ChJĲĎ hĂ ym¿Ă ‘d¡ČŇ on âl¿ hŇ dĳĆŇ vĎ BČ lp¡ĄŇ nŁ 2

=l’Ć hŇ b¡ĎŇ rŁ uĘ hČ ry‘ĂŔ hĎ hŇ yăĎhĎ wĘ : llĲĎ xĎ hĲĆ tŇ b¿ŇŁ ybĂŇ sĘ rS¡Ć ’Ğ MyrĂŔ ‘ĎhăĆ =l’Ć 3

HBĎŔ ÉdBČ ‘Ě=âlĲ rSąĆ ’Ğ rqĎę BĎ tŇ lăČ gĘŇ‘Ć ’whĂÁ hČ ry‘ĂÄ hĎ žynĄqĘ zĂ CxÃ qĘ lĲĎ wĘ llĳĎ xĎ hĲĆ
ÉhlĎ gĘŇ‘ĆhĲĎ =tŇ ’Ć ’whąĂ hČ ry‘ĂÄ hĎ žynĄqĘ zĂ CdŇ rĂÃ ohwĘ : l‘ĲŁ BĘ hŇ k¡ĎŇ SĘ mĲĎ =âl rS¿Ć ’Ğ 4

lxn=l’
.w"dw h"dx ,y"k Myrps bwrb yrqw bytk Nkw =lkĎ wĘ rybs v.14 .s"tw ‘"t ,y"t Nkw ìydĆyĎBĘ ’"s v.13

.r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"x Nkw yCĂxĂ hČ wĘ ’"s v.17
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=tŇ ’Ć MS¿Ď =CpŇ rĘ‘ĲĎwĘ ‘ČrĳĄEĎyĂ âlă wĘ oB¡ dŇ b¿ĄŇ ‘Ď yĲĄ=âl rSËĆ ’Ğ NtĎŔ y’Ą lxČ năČ=l’Ć
5 hoąĎhyĘ rxČÂBĎ MbĎę yJăĂ ůywĂlĄ ynăĄBĘ ÈMynĂ hĞJĲŁ hČ CSă GĘ nĂ wĘ : lxČ eĲĎBČ hŇ l¡Ď gĘŇ‘ĆhĲĎ

bŇ yr¿Ă=lJĎ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ Mh¿Ć yjĂ =l‘Č wĘ hoĳĎhyĘ MSăĄ BĘ ëŇ r¡ĄbĎŇ lĘ C otŔ rĘSăĎ lĘ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ
6 ÉCYxĞrĘyĂ llĳĎ xĎ hĲĆ =l’Ć Myb¡ĂŇ rŁ uĘ hČ ’whĂŔ hČ ry‘ăĂhĎ ÉynĄqĘ zĂ lkęŁ wĘ : ‘gČŇ nĲĎ =lkĎŇ wĘ
7 âlą CnydĄę yĎ CrĳmĘ ’ĲĎ wĘ Cn¡‘Ď wĘ : lxČ eĲĎbČŇ hŇ p¿ĎŇ Cr‘ĞhĲĎ hŇ l¡Ď gĘŇ‘ĆhĲĎ =l‘Č MhĆŔ ydĄŇ yĘ=tŇ ’Ć
8 l’ąĄ rĎWĘ yĂ ÉìUĘ ‘ČlĘ žrjĄ JČ : C’Ĳ rĎ âl¿ Cnyn¡Ąy‘ĄwĘ hŇ EĆŔhČ MDăĎhČ =tŇ ’Ć Éhkř pV

rj¿ĄJČ nĂ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ìăŇ UĘ ‘Č bŇ rĆq¡ĆBĘ yqĂŔ nĎ MDăĎ ÉNêĄêĂ =l’Č wĘ hoĎŔhyĘ ÉtĎ ydĂÄ jĎ =rSĆ ’Ğ
9 rS¡Ď IĎhČ hŇ W¿Ć ‘ĞtĲČŇ =yJĂ ìŇ BĳĆ rĘuĂ mĂ yq¡ĂeĎhČ MD¿ĎhČ r‘ËĄbČŇ êĘ hŇ êĎę ’Č wĘ : MDĲĎhČ Mh¡Ć lĎ

onÂtĎŇ nĘ C ìŇ ybĳĆŇ yĘ’ĲŁ =l‘Č hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ lČ ’Y¿ĄtĄŇ =yJĲĂ : hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ10 +p6, sŘ21

11 =tŇ pČŇ yĘ tŇ SĆ ’¡Ą hŇ yĎŔbĘŇ èĂ BČ ÉtĎ y’ĂÄ rĎwĘ : oyĲbĘŇ SĂ tĎŇ yb¿ĂŇ SĎ wĘ ìŇ d¡ĆŇ yĎřBĘ ìŇ yhËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ
12 ìŇ tĳĆŇ yBĄ ëŇ oêă =l’Ć Ht¡ĎŇ ’Ň bĄŇ hĞ wĲČ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ ì¡Ň lĘ ê¿Ďř xĘ qČ lĲĎ wĘ HbĎŔ êăĎqĘ SČ xĲĎ wĘ r’Č êĳŁ
13 tŇ lČÄmĘ WĂ =tŇ ’Ć žhrĎyžsĂ hĄ wĘ : hĎ ynĲĆrĘjĎ YĂ =tŇ ’Ć hŇ t¡ĎŇ WĘ ‘ĲĎwĘ HSĎŔ ’Ň rŁ =tŇ ’Ć ÉhxĎ QĘ gĂŇ wĘ

HU¡Ď ’Ă =tŇ ’Ć wĘ hĎ yb¿ĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć hŇ tËĎŇ kĘŇ bĲĎŇ C ìŇ tĆŔ ybĄŇ BĘ ÉhbĎŇ SĘ yĲĎwĘ hĎ ylĆę ‘ĎmĲĄ HyĎÁbĘŇ SĂ
: hŇ èĲĎ ’Ă lĘ ì¡Ň lĘ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ wĘ HêĎŔ lĘ ‘ČbĘŇ CĲ ÉhĎ ylĆÄ’Ą ’obąŇ êĎ NJĄÁ rxČ ’ČÄ wĘ MymĳĂ yĎ xrČyăĆ

14 hŇ eĎr¡ĆJĘ mĘ tĂŇ =âlĲ rk¿ŇŁ mĎ C HSĎŔ pĘŇ nČlĘ ÉHêĎxĘ QČ SĂ wĘ HBĎę êĎYĘ păČŇ xĎ âlÌ =M’Ă hŇ yĎÂhĎ wĘ
: HtĲĎŇ yeĂ ‘Ă rS¿Ć ’Ğ tŇ xČ ê¡Č HBĎŔ rUăĄ ‘ČtĘŇ tĂŇ =âlĲ PŇ sĆ JĳĎ BČ

15 hŇ ’ĎŔ CnWĘ tŇ xăČ ’Č hĲĎ wĘ ÉhbĎŇ Ch’Ğ tŇ xąČ ’Č hĲĎ MySĂę nĎ yêăĄSĘ Sy’ĂÁ lĘ íyyĆÄhĘ tĲĂŇ =yJĂ
: hŇ ’ĲĎ ynĂ vĘ lČ rk¡ŇŁ BĘ hČ NB¿Ą hČ hŇ yËĎhĎ wĘ hŇ ’ĳĎ CnvĘ hČ wĘ hŇ b¡ĎŇ Ch’ĞhĲĎ MynĂŔ bĎŇ olă =CdŇ lĘ yĲĎwĘ

16 ÉrJĄ bČŇ lĘ lkČę Cy âlă olĳ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ=rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą wynĎŔ BĎ =tŇ ’Ć olă yxĂ nĘ hČ ÉMoyBĘ hŇ yĎęhĎ wĘ
17 rkÄŁ BĘ hČ =tŇ ’Ć žyJĂ : rkĲŇŁ BĘ hČ hŇ ’¡Ď CnvĘ hČ =NbĆŇ yn¿ĄjĘ =l‘Č hŇ bĎŔ Ch’ĞhăĎ =NBĆ =tŇ ’Ć

=yJĂ olĳ ’Y¡ĄUĎ yĂ=rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ BĘ MyĂnČŔ SĘ yjăĂ Éol tŇ tĆŇ ląĎ ryJĂę yČ hŇ ’ĎÁ CnvĘ hČ =NBĆ
18 hŇ yăĆhĘ yĲĂ=yJĂ : hŇ rĲĎkŇŁ BĘ hČ Tj¿Č SĘ mĂ ol¡ř onŔ ’Ł tŇ ySăĂ ’Ň rĄ É’Ch

Vy’l
MV v.9 .V"x Nkw yrqw bytk CkpĘ SĎ ’"s ,yrq CkpĘ SĎ ,bytk hkĎ pĘ SĎ v.7 .’k
yk ,[17:14] Klm yl‘ hmyW’ ,[16:18] MyTpV +d Myrdsw .z"Y Myqwspw .whydb‘ [16:18—21:9] hVrph
Vmxw Mypl’ tVmx twytw’w .hVlVw MyrV‘w tw’m Vmxw Pl’ Mylmw .[20:10] brqt=yk ,[18:14] Mywgh
,’y‘gb =l‘ĲČwĘ n"bw ’y‘g ’lb tpVmh M‘ =l‘ČwĘ PTwx ’"b ,[17:11] TpVmh=l‘ČwĘ +b Mypwlxw .My‘Vtw tw’m
.[18:15] KbrqmĲĂ wrbxthw ,’y‘gb =l‘ĲČ n"bw ’y‘g ’lb wtklmm M‘ =l‘Č PTwx ’"b ,[17:20] wtklmm=l‘Č
+’ qwsp d"n hy‘Vyb hrq‘ ynr hrTph v.10 .[17:8] Mdl ű MdČ Nyb +’ qspw .[21:7] hkpV ’l +’ +tkw
,’"t ,V"x Nkw HtĎ’Ł txqlw w’ HêĎxĘ qČlĎ wĘ ’"s v.11 .s"tw ‘"t ,y"t Nkw ìydĆyĎBĘ ’"s v.10 .’"y qwsp d‘

.r"tw s"t ,‘"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw olwĘ ’"s v.17 .s"tw ‘"t ,y"t
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oUĳ ’Ă loqă bĘŇ C wyb¡ĂŇ ’Ď loq¿ BĘ ‘ČmĄŔ SŁ CenăĆ y’Ą hŇ rĆŔ omC rrăĄos NBĄ ť Sy’Ăę lĘ
C’yYÌĂohwĘ oUĳ ’Ă wĘ wybăĂŇ ’Ď ob¡Ň CWpĘŇ t¿ĎŇ wĘ : MhĲĆ ylĄ ’Ğ ‘m¡Č SĘ yĂ âl¿ wĘ otŔ ’Ł CrăiĘ yĂwĘ 19

orę y‘Ă ynăĄqĘ zĂ=l’Ć CrÂmĘ ’ĲĎ wĘ : omĲ qŁ mĘ r‘ČS¿Č =l’Ć wĘ or¡y‘Ă yn¿ĄqĘ zĂ=l’Ć otËŇ ’Ł 20

ChmĚ gĎŇrĘCţ : ’bĲĄŇ sŁ wĘ ll¡Ą oz CnlĳĄ qŁ BĘ ‘Čm¡Ą SŁ Cen¿Ć y’Ą hŇ rĆŔ mŁ C rrăĄos ÉhzĆ CnnąĄBĘ 21

=lkĎŇ wĘ ìŇ BĳĆ rĘuĂ mĂ ‘r¡ĎhĎ ê¿ĎrĘ‘ČbĲĂŇ C tŇ mĄŔ wĎ ÉMynĂ bĎŇ ’ĞbĲĎŇ orąy‘Ă ySĄÄ nĘ ’Č =lJĎ
’TĘ xËĄ Sy’Ăę bĘŇ hŇ yăĆhĘ yĲĂ=ykĂŇ wĘ : C’rĲĎyĂwĘ C‘¿mĘ SĘ yĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ 22

otÁ lĎ bĘŇ nĂ NylĂÄtĎŇ =âlĲ : Z‘ĲĄ=l‘Č ot¡Ň ’Ł tĎŇ yl¿Ă tĎŇ wĘ tŇ mĳĎ ChwĘ tŇ wĆm¡Ď=TjČ SĘ mĂ 23

yClĳ êĎ Myh¡Ă Łl’Ĺ tŇ l¿Č lĘ qĂ =yJĲĂ ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉCerĆÄ BĘ qĘ êĂ robąŇ qĎ =yJĲĂ Z‘Ąę hĎ =l‘Č
: hŇ lĲĎ xĞ nĲČ ì¡Ň lĘ Nt¿ĄŇ nŁ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉrSĆ ’Ğ ìŔ tĘŇ măĎ dĘŇ ’Č =tŇ ’Ć É’UĄ TČ tĘŇ âlą wĘ
MyxĂŔ DĎnĂ ÉoyWĄ =tŇ ’Ć o’ą ìŇ yxĂÁ ’Ď roSÄ =tŇ ’Ć žh’Ć rĘtĂŇ =âlĲ bk
ìŇ yxËĂ ’Ď bŇ or¿qĎ âlÄ=M’Ă wĘ : ìŇ yxĲĂ ’Ď lĘ Mb¡ĄŇ ySĂ êĘ bŇ S¿Ą hĎ MhĳĆ mĄ ê¡ĎmĘ QČ ‘ČtĘŇ hĂ wĘ 2

SrąŁ DĘ dŇ ‘ăČ ìę UĘ ‘Ă hŇ yăĎhĎ wĘ ìŇ tĆŔ yBĄ ëŇ oêă =l’Ć ÉoêpĘŇ sČ ’Ğ wĲČ oêĳ‘Ę dČŇ yĘ âlă wĘ ìŇ yl¡Ć ’Ą
ÈhWĆ ‘ĞêĲČ NkăĄŇ wĘ orę mŁ xĞlĲČ hŇ WăĆ ‘ĞêĲČ NkÌĄŇ wĘř : olĲ ot¡Ň bŇŁ SĲĄ hĞ wĲČ otŔ ’Ł ÉìyxĂÄ ’Ď 3

CeU¡Ć mĂ dŇ b¿ČŇ ’Ň êŁ =rSĆ ’Ğ ìŇ yxËĂ ’Ď tŇ d¿ČŇ bĄŇ ’Ğ=lkĎŇ lĘ hŇ WĆÁ ‘ĞêĲČ NkĄÄ wĘ ůotŇ lĎ mĘ WĂ lĘ
=tŇ ’Ć žh’Ć rĘtĂŇ =âlĲ : MQĲĄ ‘ČtĘŇ hĂ lĘ lk¡ČŇ CtŇ âl¿ HtĳĎŇ ’Ň YĎ mĘ C 4

Myq¡ĂêĎ Mq¿ĄhĎ MhĳĆ mĄ ê¡ĎmĘ QČ ‘ČtĘŇ hĂ wĘ ëŇ rĆDĆŔ BČ MylăĂ pĘŇ nĲŁ ÉoroS o’ą ìŇ yxĂÁ ’Ď romÄ xĞ
SB¿Č lĘ yĂ=âlĲ wĘ hŇ èĎŔ ’Ă =l‘Č ÉrbĆŇ gĆÄ=ylĂ kĘŇ hŇ yąĆhĘ yĲĂ=âl : oUĲ ‘Ă 5

: hŇ QĆ ’ĲĄ hŇ WĄ ‘¿Ł =lJĎ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ tŇ bËČŇ ‘ĞotĲŇ yJÌĂ hŇ èĳĎ ’Ă tŇ lăČ mĘ WĂ rbĆŇ G¡Ć

sŘ22 ZrĆ’Ďę hĎ =l‘Č o’ă ű Z‘ăĄ=lkĎŇ BĘ ëŇ rĆDĆÁ BČ ìŇ ynĆÃpĎŇ lĘ ű rojă YĂ =Nř qČ ’răĄuĎ yĂ yJăĂ 6

=l‘Č o’¡ MyxĂŔ rŁ pĘŇ ’Ć hăĎ =l‘Č ÉtYĆbĆÄ rŁ M’ąĄ hĎ wĘ MyYĂŔ ybĄŇ o’ă ÉMyxĂ rŁ pĘŇ ’Ć
M’ĄŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉxQČ SČ êĘ xČ QąĄSČ : MynĲĂ BĎ hČ =l‘Č M’¡Ą hĎ xu¿ČtĂŇ =âlĲ MyYĳĂyBĄ hČ 7

: MymĲĂ yĎ ê¡ĎkĘŇ rČ’ĞhĲČ wĘ ëŇ lĎŔ bŇ TČ yyăĂ ÉN‘ČmČÄ lĘ ëŇ ĳĎl=xuČ êĲĂ Myn¡ĂBĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ
=âlĲ wĘ ìŇ GĳĆgČŇlĘ hŇ q¡Ć‘ĞmĲČ tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ SdĎŔ xĎ tŇ yĂBăČ ÉhnĆbĘŇ tĂŇ yJąĂ 8

ì¡Ň mĘ rĘJČ ‘r¿ČzĘtĂŇ =âlĲ : CeUĲĆ mĂ lp¡ĄŇ eŁ hČ lj¿Ł yĂ=yJĲĂ ìŇ tĆŔ ybĄŇ BĘ ÉMymĂ DĎ MyWąĂ tĎŇ 9

: MrĆJĲĎ hČ tŇ ’¡Č CbŇ tĘŇ C ‘rĎŔ zĘêĂ rSăĆ ’Ğ É‘rČEĆÄhČ hŇ ’ąĎ lĄ mĘ hĲČ SDČę qĘ êĂ =NjĆ MyĂ’ĳĎlĘ JĂ
ÉSBČ lĘ tĂŇ âlą : wDĲĎxĘ yČ rm¡Ł xĞbĲČŇ C=roSĲ BĘ Sr¿Ł xĞtĲČŇ =âl 10, 11

znT‘V
.ytbr +N v.6 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw NJĄ ’"s v.3 .bk
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12 ëŇ QĳĎ =hŇ WĆ ‘ĞêĲČ Myl¡Ă dĂŇ GĘ : wDĲĎxĘ yČ Myê¡Ă SĘ pĂŇ C rmĆ Y¿Ć znĄŔ TĘ ‘ČSĲČ
: HBĲĎ =hŇ iĆ kČŇ êĘ rS¿Ć ’Ğ ì¡Ň tĘŇ CsĲ JĘ tŇ op¿Ň nĘ JČ ‘BËČ rĘ’Č =l‘Č

13, 14 tŇŁlă ylĂ ‘Ğ ÉHlĎ MW¿Ď wĘ : H’ĲĎ nĄWĘ C hĎ yl¡Ć ’Ą ’b¿ĎŇ C hŇ èĳĎ ’Ă Sy’¡Ă xu¿ČyĂ=yJĲĂ
yêĂ xĘ qČŔ lĎ Ét’Ň EŁ hČ hŇ èąĎ ’Ă hĲĎ =tŇ ’Ć rmČę ’Ď wĘ ‘rĳĎ MSăĄ hĎ yl¡Ć ‘Ď ’yY¿Ă ohwĘ MyrĂŔ bĎŇ DĘ

15 r¡‘ř nh yb¿ĂŇ ’Ğ xqËČlĎ wĘ : MylĲĂ CtŇ BĘ Hl¡Ď ytĂŇ ’Ň Y¿Ď mĎ =âlĲ wĘ hĎ ylĆŔ ’Ą bŇ răČqĘ ’Ć wĲĎ
: hŇ rĎ‘Ę èĲĎ hČ ry‘¡ĂhĎ yn¿ĄqĘ zĂ=l’Ć rË‘ř nh ylÌĄ CtŇ BĘ =tŇ ’Ć C’yYĂÁ ohwĘ HUĳĎ ’Ă wĘ

16 hŇ è¡Ď ’Ă lĘ hŇ EËĆhČ Sy’¿Ă lĎ yêĂ tČÁ nĎ yêĂę BĂ =tŇ ’Ć MynĳĂqĄ EĘhČ =l’Ć r¡‘ř nh yb¿ĂŇ ’Ğ rmËČ ’Ď wĘ
17 ytĂŇ ’Ň YąĎ mĎ =âlĲ rmęŁ ’Ň lĄ MyrĂÁ bĎŇ DĘ tŇ ŁlÄ ylĂ ‘Ğ žMWĎř ’ChÃ =hŇ eĄhĂ wĘ : hĎ ’ĲĆ nĎWĘ IĂwČ

yn¿ĄqĘ zĂ yn¡ĄpĘŇ lĂ hŇ lĎŔ mĘ vĂ hČ ÉCWrĘpĲĎŇ C yêĳĂ bĂŇ ylăĄ CtŇ BĘ hŇ QĆ ’¡Ą wĘ MylĂŔ CtŇ BĘ ÉìêĘ bĂŇ lĘ
18, 19 CSÄ nĘ ‘ĲĎwĘ : otĲŇ ’Ł Cr¡iĘ yĂwĘ Sy’ĳĂ hĎ =tŇ ’Ć ’wh¡Ă hČ =ry‘ĲĂhĎ yn¿ĄqĘ zĂ CxË qĘ lĲĎ wĘ : ry‘ĲĂhĎ

l‘¡Č ‘rĎŔ MSăĄ É’yYĂ oh yJąĂ hŇ rĎŔ ‘ĞeĲČhČ Ĳ ybăĂŇ ’ĞlĲČ ÉCntĘŇ nĲĎ wĘ PŇ sĆ kĆę hŇ ’Ď măĄ otÁ ’Ł
: wymĲĎ yĎ=lJĎ Hx¡Ď QĘ SČ lĘ lk¿ČŇ Cy=âlĲ hŇ èĎŔ ’Ă lĘ hŇ yăĆhĘ tĲĂŇ =olwĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ lăČ CtŇ BĘ

20 Myl¡Ă CtŇ bĘŇ C’¿ YĘ mĘ nĂ =âlĲ hŇ EĳĆhČ rb¡ĎŇ DĎhČ hŇ yĎŔhĎ tŇ măĆ ’Ĺ=M’Ă wĘ
21 žhĎ ClqĎ sĘ C hĎ ybĂę ’Ď =tŇ yBĲĄ xtČŇ jăĆ =l’Ć rÁ ‘ř nh=tŇ ’Ć C’yYĂÄ ohwĘ : rĲ‘ř nl

tŇ on¡ zĘlĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ ÉhlĎ bĎŇ nĘ hŇ tąĎŇ WĘ ‘ĲĎ=yJĂ hŇ tĎŇ mĄŔ wĎ ÉMynĂ bĎŇ ’ĞBĲĎ HrąĎy‘Ă ySĄÄ nĘ ’Č
22 Sy’ĂÁ ’YĄÄ UĎ yĂ=yJĲĂ : ìŇ BĲĆ rĘuĂ mĂ ‘r¡ĎhĎ ê¿ĎrĘ‘ČbĲĂŇ C hĎ ybĳĂŇ ’Ď tŇ yBăĄ

bŇ k¿ĄŇ èŁ hČ Sy’ËĂ hĎ MhĆŔ ynĄSĘ =MGČ ÉCtŇ mĄÄ C l‘ČBČę =tŇ lČ ‘ĲĚbĘŇ hŇ èăĎ ’Ă =M‘Ă ű bŇ kăĄŇ SŁ
: l’ĲĄ rĎWĘ IĂmĂ ‘r¡ĎhĎ ê¿ĎrĘ‘ČbĲĂŇ C hŇ èĳĎ ’Ă hĲĎ wĘ hŇ è¡Ď ’Ă hĲĎ =M‘Ă

23 ry‘¡ĂBĎ Sy’ËĂ H’¿Ď YĎ mĘ C Sy’ĳĂ lĘ hŇ W¡Ď rĎ’ĲŁ mĘ hŇ lĎŔ CtŇ bĘŇ ră‘ř n ÉhyĆhĘ yĲĂ yJąĂ
24 ’whĂę hČ ry‘ăĂhĎ ű r‘ČSăČ =l’Ć MhĆÁ ynĄSĘ =tŇ ’Ć MtĆÄ ’Ň YĄ ohĲ wĘ : HUĲĎ ‘Ă bŇ k¿ČŇ SĎ wĘ

=âl rSăĆ ’Ğ ÉrbČŇ DĘ=l‘Č rę ‘ř nh=tŇ ’Ć ůCtŇ mĄ wĎ ÈMynĂ bĎŇ ’ĞBĲĎ Mt¿ĎŇ ’Ł MêĆÄ lĘ qČ sĘ C
Ch‘ĳĄrĄ tŇ SĆ ’ăĄ =tŇ ’Ć hŇ e¡Ď‘Ă =rSĆ ’Ğ rb¿ČŇ DĘ=l‘Č Sy’ĂŔ hĎ =tŇ ’ĆÄ wĘ ry‘ĂŔ bĎŇ hŇ qăĎ‘ĞYĲĎ

25 Sy’Ăę hĎ ’YăĎ mĘ yĂ hŇ dĆÂvĎ BČ =M’Ă wĘĲ : ìŇ BĲĆ rĘuĂ mĂ ‘r¡ĎhĎ ê¿ĎrĘ‘ČbĲĂŇ C
tŇ mĄę C HUĳĎ ‘Ă bŇ kăČŇ SĎ wĘ Sy’¡Ă hĎ HB¿Ď =qyzĲĂxĹhĲĆ wĘ hŇ WĎŔ rĎ’ăŁ mĘ hĲČ Ér‘ř nh=tŇ ’Ć

26 Ny’¿Ą rbĎŔ dĎŇ hŇ WăĆ ‘ĞtĲČŇ =âl Ér‘ř nlw : oDĲbČŇ lĘ HU¡Ď ‘Ă bŇ k¿ČŇ SĎ =rSĆ ’Ğ Sy’ËĂ hĎ
r‘nl
s"t ,‘"t ,V"x Nkw HlĎ MV ’"s v.17 .yrq hrĎ‘ĞeČhČ ,bytk r‘ČeČhČ v.16 .yrq hrĎ‘ĞeČhČ ,bytk r‘ČeČhČ v.15

.yrq hrĎ‘ĞeČ ,bytk r‘ČeČ v.23 .yrq hrĎ‘ĞeČhČ ,bytk r‘ČeČhČ v.21 .yrq hrĎ‘ĞeČlČ ,bytk r‘ČeČlČ v.20 .r"tw
.yrq hrĎ‘ĞeČlČ C ,bytk r‘ČeČlČ C v.26 .yrq hrĎ‘ĞeČhČ ,bytk r‘ČeČhČ v.25 .yrq hrĎ‘ĞeČhČ ,bytk r‘ČeČhČ v.24
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SpĆŇ nĆŔ oxă YĎ rĘC ÉCh‘ĄÄ rĄ=l‘Č Sy’ąĂ MCqÄ yĎ žrSĆ ’ĞJĲČ yJĂÃ tŇ wĆmĳĎ ’TĘ xăĄ r¡‘ř nl
Ny’¿ĄwĘ hŇ WĎŔ rĎ’ăŁ mĘ hĲČ Ér‘ř nh hŇ qĎę ‘ĞYĲĎ H’ĳĎ YĎ mĘ hŇ d¡ĆŇ vĎ bČŇ yJ¿Ă : hŇ EĲĆhČ rb¿ĎŇ DĎhČ NJ¡Ą 27

rSăĆ ’Ğ ÉhlĎ CtŇ bĘŇ rą‘ř n Sy’Ăę ’YăĎ mĘ yĂ=yJĲĂ : HlĲĎ ‘Č yS¡Ă om 28

bŇ k¿ĄŇ èŁ hČ Sy’ĂÄ hĎ NtČŇ nĎ wĘţ : C’YĲĎ mĘ nĂ wĘ HUĳĎ ‘Ă bŇ kăČŇ SĎ wĘ HW¡Ď pĎŇ tĘŇ C hŇ WĎ rĎŔ ’Ł =âlĲ 29

rSăĆ ’Ğ tŇ xČ êČ ť hŇ èĎę ’Ă lĘ hŇ yăĆhĘ tĲĂŇ =olwĘ PŇ sĆ JĳĎ MyèăĂ mĂ xĞ r¡‘ř nh yb¿ĂŇ ’ĞlĲČ HUËĎ ‘Ă
Sy’¡Ă xu¿ČyĂ=âlĲ : wymĲĎ yĎ=lJĎ Hx¡Ď QĘ SČ lk¿ČŇ Cy=âlĲ HeĎŔ ‘Ă gk
’bÌŇŁ yĎ=âlĲ : wybĲĂŇ ’Ď PŇ n¿ČJĘ hŇ Q¡Ć gČŇ yĘ âl¿ wĘ wybĳĂŇ ’Ď tŇ SĆ ’ăĄ =tŇ ’Ć 2

=âlĲ : hoĲĎhyĘ lh¿Č qĘ BĂ hŇ k¡ĎŇ pĘŇ SĎ tŇ Cr¿kĘŇ C hŇ JËĎř DČ=‘Č CYĲ pĘŇ 3

lh¿Č qĘ BĂ ol¡ ’b¿ŇŁ yĎ=âlĲ yrĂŔ yWĂ ‘Ğ roDă MGČ ť hoĳĎhyĘ lhăČ qĘ BĂ rz¡ĄmĘ mČ ’b¿ŇŁ yĎ
MGČ ť hoĳĎhyĘ lhăČ qĘ BĂ yb¡ĂŇ ’Ď omĲ C ynËĂoU‘Č ’bÌŇŁ yĎ=âlĲ : hoĲĎhyĘ 4

rbČÂ DĘ=l‘Č : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č ho¡ĎhyĘ lh¿Č qĘ BĂ MhËĆ lĎ ’b¿ŇŁ yĎ=âlĲ yrĂŔ yWĂ ‘Ğ roDă 5

MyĂrĳĎYĘ UĂ mĂ MkăĆŇ tĘŇ ’Ň YĲĄBĘ ëŇ rĆD¡ĆBČ MyĂUČŔ bČŇ C MxĆ QăĆ BČ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć Cmą DĘqĂ =âlĲ rSĆÄ ’Ğ
MyĂr¡ČhĞ nĲČ Mr¿Č’Ğ rotËŇ jĘ mĂ ro‘ę BĘ =NBĆ M‘ăĎlĘ BĂ =tŇ ’Ć ìŇ ylĆÁ‘Ď rkČÄ WĎ žrSĆ ’Ğ wĲČ
žëpŇŁ hĞ IĲČwČ M‘ĎŔ lĘ BĂ =l’Ć ‘ČmăŁ SĘ lĂ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ hŇ bĎÂ ’Ď =âlĲ wĘ : OĎ lĲĆ lĘ qĲČ lĘ 6

: ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ì¡Ň bĘŇ hĲĄ ’Ğ yJ¿Ă hŇ kĳĎŇ rĎbĘŇ lĂ hŇ l¡Ď lĎ uĘ hČ =tŇ ’Ć ìËŇ QĘ ìŇ yhÌĆŁl’Ĺ hoĎÄhyĘ
: MlĲĎ o‘lĘ ìŇ ym¡Ć yĎ=lJĎ MtĳĎŇ bĎŇ TĲŁ wĘ Mm¡Ď ŁlSĘ Sr¿Ł dĘŇ tĂŇ =âlĲ 7

rg¡ĄŇ =yJĂ yrĂŔ YĘ mĂ bŇ ‘ăĄtČŇ tĘŇ =âlĲ ’Chĳ ìŇ yx¡Ă ’Ď yJ¿Ă ymĂŔ dŇŁ ’Ğ bŇ ‘¿ĄtČŇ tĘŇ =âlĲř 8

’b¿ŇŁ yĎ ySĳĂ ylĂ SĘ roDă Mh¡Ć lĎ Cd¿Ň lĘ CĲĎyĂ=rSĆ ’Ğ MynËĂBĎ : oYĲ rĘ’Č bĘŇ tĎŇ yy¿ĂhĎ 9

sŘ23 ìŇ ybĳĆŇ yĘ’ĲŁ =l‘Č hŇ n¡ĆxĞmĲČ ’Y¿ĄtĄŇ =yJĲĂ : hoĲĎhyĘ lh¿Č qĘ BĂ Mh¡Ć lĎ 10

hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=âl rSËĆ ’Ğ Sy’ĂŔ ÉìbĘŇ hŇ yąĆhĘ yĲĂ=yJĂ : ‘rĲĎ rb¿ĎŇ DĎ lJ¡Ł mĂ êĎŔ rĘmČ SĘ nĂÄ wĘ 11

ëŇ oê¿ =l’Ć ’b¡ŇŁ yĎ âl¿ hŇ nĆŔ xĞUĲČ lČ Ĳ ZCxă mĂ =l’Ć É’YĎ yĎwĘ hŇ lĎ yĘlĳĎ =hŇ rĄuĘ mĂ roh¡ TĎ
’b¡ŇŁ yĎ SmĆ èĆŔ hČ ’băŇŁ kĘŇ C MyĂUĳĎBČ ZxăČ rĘyĂ bŇ rĆ‘¡Ć=tŇ onĲ pĘŇ lĂ hŇ y¿ĎhĎ wĘ : hŇ nĲĆxĞUĲČ hČ Ĳ 12

hŇ UĎ S¡Ď tĎŇ ’Ň Y¿Ď yĎwĘ hŇ nĳĆxĞUĲČ lČ Ĳ ZCx¡ mĂ ìŔ lĘ hŇ yăĆhĘ êĲĂ ÉdyĎwĘ : hŇ nĲĆxĞUĲČ hČ Ĳ ëŇ oê¿ =l’Ć 13

hŇ êăĎř rĘpČŇ xĲĎ wĘ ZCxŔ ìăŇ êĘ bĘŇ SĂ BĘ ÉhyĎhĎ wĘ ìŇ nĳĆř zĄ’Ğ=l‘Č ì¡Ň lĘ hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ dŇ tËĄŇ yĎwĘ : ZCxĲ 14

ű ëŇ QăĄ hČ tĘŇ mĂ ìŇ yhĆÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ žyJĂ : ìŇ tĲĆŇ ’Ď YĲĄ =tŇ ’Ć tĎŇ yi¿Ă kĂŇ wĘ ê¡ĎbĘŇ SČ wĘ HbĎŔ 15

brqb
.yrq hrĎ‘ĞnČ ,bytk r‘ČnČ v.28 .yrq hrĎ‘ĞeČhČ ,bytk r‘ČeČhČ v.27 .yrq hrĎ‘ĞeČlČ ,bytk r‘ČeČlČ v.26

.r"tw s"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw =âlwĘ ’"s v.8 .’JĎ DČ ’"s v.2 .gk .yrq hrĎ‘ĞeČhČ ,bytk r‘ČeČhČ v.29

.rsx êĎrĘpČ xĎ wĘ hgwm rpsb v.14 .y"tw w"d ,h"dx ,b"d Nkw ìynĆzĄ’Ğ ’"s v.14
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SodĳŇ qĎ ìŇ yn¡ĆřxĞmĲČ hŇ y¿ĎhĎ wĘ ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ ÉìybĆÄ yĘ’ĲŁ tŇ tąĄŇ lĎ wĘ ÉìlĘ y~ĲĂ hČ lĘ ìŇ nĆę xĞř mĲČ bŇ rĆqăĆBĘ
: ìŇ yrĲĆxĞ’ĲČ mĄ bŇ S¡Ď wĘ rbĎŔ DĎ tŇ wăČrĘ‘Ć ÉìbĘŇ hŇ ’ąĆ rĘyĂ=âlĲ wĘ

16 : wynĲĎdŇŁ ’Ğ M‘¿ĂmĄ ìŇ yl¡Ć ’Ą lY¿Ą eĎ yĂ=rSĆ ’Ğ wynĳĎdŇŁ ’Ğ=l’Ć dŇ bĆŇ ‘¡Ć ryG¿ĂsĘ tČŇ =âlĲ
17 bŇ oFă BČ ìŇ yr¡Ć‘ĎSĘ dŇ x¿Č ’Č BĘ rxËČ bĘŇ yĂ=rSĆ ’Ğ MoqÌUĎ BČ ìę BĘ rĘqĂ BĘ bŇ SăĄ yĄ ìÂUĘ ‘Ă
18 l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ onăBĘ mĂ hŇ S¡Ď dĄŇ qĘ hŇ y¿ĆhĘ tĲĂŇ =âl : CenĲĆ oê âl¡ olĳ
19 ryxăĂ mĘ C hŇ nĎÁ oz NnČÄtĘŇ ’Ć ž’ybĂŇ tĎŇ =âlĲ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ mĂ Sd¡ĄŇ qĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=âlwĘ

ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ tŇ bËČŇ ‘ĞotĲŇ yJÌĂ rdĆŇ nĳĆř =lkĎŇ lĘ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ tŇ yBËĄ bŇ lĆ JĆę
20 ëŇ SĆ năĆ PŇ sĆ J¡Ć ëŇ SĆ n¿Ć ìŇ yxĂŔ ’Ď lĘ ëŇ yèăĂ tČŇ =âlĲ : MhĲĆ ynĄSĘ =MGČ
21 ëŇ yèĳĂ tČŇ âlă ìŇ yx¡Ă ’Ď lĘ C ëŇ yèĂŔ tČŇ yrăĂkĘŇ eĎlČ : ëŇ èĲĎ yĂ rS¿Ć ’Ğ rb¡ĎŇ DĎ=lJĎ ëŇ SĆ nĆě lkĆŇ ’ĳŁ

=rSĆ ’Ğ ZrĆ’Ďě hĎ =l‘Č ìŇ dĆŔ yĎř xlăČ SĘ mĂ É lkŇŁ BĘ ìŇ yhĆę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ìÁ kĘŇ rĆbĲĎŇ yĘ N‘ČmČÄ lĘ
22 hoăĎhylĲČ ÉrdĆŇ nĆÄ rD¿Ł tĂŇ =yJĲĂ : HêĲĎSĘ rĂlĘ hŇ UĎ S¡Ď =’bĎŇ hŇ ê¿Ď’Č

ëŇ UĎŔ ‘Ă mĲĄ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ CeSĆÁ rĘdĘŇ yĂ SrÄŁ DĎ=yJĲĂ omĳ QĘ SČ lĘ rx¡Ą ’Č tĘŇ âl¿ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ
23, 24 ’Y¿Ď omř : ’TĘ xĲĄ ì¡Ň bĘŇ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=âl rDĳŁ nĘ lĂ lD¡ČxĘ tĆŇ yk¿ĂŇ wĘ : ’TĘ xĲĄ ì¡Ň bĘŇ hŇ y¿ĎhĎ wĘ

rS¿Ć ’Ğ hŇ bĎŔ dĎŇ nĘ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhylĲČ êĎrĘdČÁ nĎ rSĆÄ ’ĞJĲČ tĎŇ yWĳĂ ‘Ď wĘ rmăŁ SĘ êĂ ìŇ yt¡ĆŇ pĎŇ WĘ
25 êÌĎlĘ kČŇ ’ĲĎ wĘ ìŇ ‘ĆŔ rĄ MrĆkăĆŇ BĘ É’bŇŁ tĎŇ yJąĂ : ìŇ ypĲĂŇ BĘ êĎrĘB¡Č DĂ

: NêĲĄtĂŇ âl¿ ì¡Ň yĘlĘ JĆ =l’ĲĆ wĘ ìŇ ‘ĳĆbĘŇ WĎ ì¡Ň SĘ pĘŇ nČJĘ MybËĂŇ nĎ‘Ğ
26 âlă ÉSmĄ rĘxĆ wĘ ìŇ dĳĆŇ yĎBĘ tŇ Łl¡ ylĂ mĘ ê¿ĎpĘŇ TČ qĲĎ wĘ ìŇ ‘ĆŔ rĄ tŇ măČ qĎ BĘ É’bŇŁ tĎŇ yJąĂ

dk HlĳĎ ‘ĎbĘŇ C hŇ è¡Ď ’Ă Sy’ËĂ xu¿ČyĂ=yJĲĂ : ìŇ ‘ĲĆrĄ tŇ m¿Č qĎ l‘¡Č PŇ ynĂŔ tĎŇ
bŇ tČŇ kĎÄ wĘ rbĎŔ DĎ tŇ wăČrĘ‘Ć ÉHbĎŇ ’YĎ mąĎ =yJĂ wynĎę y‘ĄBĘ NxăĄ =’YĎ mĘ tĂŇ âlÌ =M’Ă hŇ yĎÂhĎ wĘ

2 otĳŇ yBĄ mĂ hŇ ’¡Ď YĘ yĲĎwĘ : otĲŇ yBĄ mĂ Hx¡Ď QĘ SĂ wĘ HdĎŔ yĎBĘ NtăČŇ nĎ wĘ ÉttĚŇ yrĂJĘ rpĆŇ sąĄ HlĎÁ
3 HlĎÁ bŇ tČŇ kĎÄ wĘ ůNorxĞ’ĲČ hĎ Sy’ăĂ hĎ ÈH’Ď nĄWĘ C : rxĲĄ ’Č =Sy’ĲĂ lĘ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ wĘ hŇ k¡ĎŇ lĘ hĲĎ wĘ

Sy’ăĂ hĎ ÉtCmyĎ ykąĂŇ o’ă otĳŇ yBĄ mĂ Hx¡Ď QĘ SĂ wĘ HdĎŔ yĎBĘ NtăČŇ nĎ wĘ ÉttĚŇ yrĂJĘ rpĆŇ sąĄ
4 NoSă ’Ň rĂhĲĎ HlăĎ ‘Ę BČ lkăČŇ Cy=âlĲ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ ol¡ Hx¿Ď qĎ lĘ =rSĆ ’Ğ NorŔ xĞ’ĲČ hĎ

rSăĆ ’Ğ ÉyrĄxĞ’ĲČ hŇ èĎę ’Ă lĘ olă tŇ oyÌhĘ lĲĂ HêĎÁ xĘ qČ lĘ bŇ CSÄ lĎ HxĎ QĘ SĂ ţ=rSĆ ’Ğ
ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć É’yTĂ xĞtĲČŇ âlą wĘ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ’wh¡Ă hŇ b¿ĎŇ ‘ĄotĲŇ =yJĂ hŇ ’Ď UĎŔ FČ hĚ

5 ÉSy’Ă xu¿ČyĂ=yJĲĂ : hŇ lĲĎ xĞ nĲČ ì¡Ň lĘ Nt¿ĄŇ nŁ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉrSĆ ’Ğ
hV’
rdĆnĄ ’"s v.19 .r"tw V"x ,’"t Nkw ìnĆxĞmČ ’"s v.15 .r"tw s"t ,‘"t ,y"k V"x Nkw ìynĆxĞmČ ’"s v.15

V’rb ’Ywm v.24 .rds N’k Vy ’"sb v.22 .r"tw ‘"t ,V"x ,b"yd ,b"d Nkw ìydĆyĎ ’"s v.21 .yrY
.wŁmŁ VŁ hŁ yŁbŁ Nmys
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rbĳĎŇ DĎ=lkĎŇ lĘř wyl¡Ď ‘Ď rb¿ŇŁ ‘ĞyĲČ=âlwĘ ’bĎŔ ~Ď BČ É’YĄ yĄ âlą hŇ SĎŔ dĎŇ xĞ hŇ èăĎ ’Ă
: xqĲĎlĎ =rSĆ ’Ğ oê¿SĘ ’Ă =tŇ ’Ć xU¡Č WĂ wĘ tŇ xĎŔ ’Ć hŇ năĎSĎ ÉotŇ ybĄŇ lĘ hŇ yąĆhĘ yĲĂ yqĂÂnĎ

: lbĲĄŇ xŁ ’Ch¿ SpĆŇ n¡Ć=yJĂ bŇ kĆŇ rĳĎwĎ MyĂx¡ČrĄ lb¿ŇŁ xĞ yĲČ=âl 6

oB¡ř =rUĆ ‘ČtĘŇ hĂ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ mĂ ÉwyxĎ ’Ć mĲĄ SpĆŇ nąĆ bŇ nĄÄGŁ Sy’Ăę ’YăĄUĎ yĂ=yJĲĂ 7

: ìŇ BĲĆ rĘuĂ mĂ ‘r¡ĎhĎ ê¿ĎrĘ‘ČbĲĂŇ C ’ChŔ hČ bŇ eăĎGČhČ ÉtmĄ C orĳkĎŇ mĘ C
=rSĆ ’Ğ ž lkŇŁ JĘ tŇ oWĳ ‘ĞlĲČ wĘ dŇ ’¡Ł mĘ rm¿Ł SĘ lĂ tŇ ‘ČrËČ~Ď hČ =‘gČŇ nĲĆBĘ rmĆ èÌĎ hĂ 8

rokě zĎ : tŇ oWĲ ‘ĞlĲČ Cr¿mĘ SĘ êĂ Mt¡ĂŇ yCĂYĂ rS¿Ć ’ĞJĲČř MIËĂwĂlĘ hĲČ MynÌĂhĞJĲŁ hČ MkĆÁ tĘŇ ’Ć CrÄ oy 9

: MyĂrĲĎYĘ UĂ mĂ Mk¿ĆŇ tĘŇ ’Ň YĲĄBĘ ëŇ rĆD¡ĆBČ MyĳĎrĘmĂ lĘ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ hŇ WËĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ tŇ ’ÌĄ
=l’Ć ’b¿ŇŁ tĎŇ =âlĲ hŇ mĎ C’ĳ mĘ tŇ ’Ň èăČ mČ ìŇ ‘ĞrĲĄbĘŇ hŇ è¿Ć tČŇ =yJĲĂ 10

hŇ SăĆ nŁ ÉhêĎ’Č rSąĆ ’Ğ Sy’Ăę hĎ wĘ dŇ mĳŁ ‘ĞêĲČ ZCx¡ BČ : oTĲ bŇŁ ‘Ğ Tb¿ŇŁ ‘ĞlĲČ ot¡Ň yBĄ 11

âl¿ ’Chĳ yn¡Ă‘Ď Sy’¿Ă =M’Ă wĘ : hŇ YĎ CxĲ hČ Tob¡Ň ‘ĞhĲČ =tŇ ’Ć ìŇ ylËĆ’Ą ’yY¿Ă oy obŔ 12

SmĆ èĆŔ hČ ’băŇŁ JĘ ÉTobŇ ‘ĞhĲČ =tŇ ’Ć olą bŇ ySĂÄ êĎ žbSĄ hĎ : oTĲ bŇŁ ‘ĞBĲČ bŇ J¡Č SĘ tĂŇ 13

: ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡ĄpĘŇ lĂ hŇ qĎŔ dĎŇ YĘ hŇ yăĆhĘ êĲĂ ÉìlĘ C OĎ kĳĆŇ rĘbĲĄŇ C ot¡Ň mĎ lĘ WČ BĘ bŇ k¿ČŇ SĎ wĘ
ìËŇ rĘGĲĄmĂ o’Ì ìŇ yxĆě ’Č mĲĄ NoyĳbĘŇ ’Ć wĘ ynăĂ‘Ď ryk¡ĂŇ WĎ qS¿Ł ‘ĞtĲČŇ =âl 14

wylăĎ ‘Ď ’obÌŇ tĎŇ =âlĲ wĘ orÁ kĎŇ WĘ NêĄÄ tĂŇ žomoyBĘ : ìŇ yrĲĆ‘ĎSĘ BĂ ì¡Ň YĘ rĘ’Č BĘ rS¿Ć ’Ğ 15

ÉìylĆÄ‘Ď ’rąĎqĘ yĂ=âlĲ wĘ oSĳ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć ’W¡Ą nŁ ’Ch¿ wylĎě’Ą wĘ ’ChŔ ÉynĂ ‘Ď yJąĂ SmĆ èĆę hČ
=l‘Č ÉtobŇ ’Ď CtąŇ mĘ CyĲ=âl : ’TĘ xĲĄ ì¡Ň bĘŇ hŇ y¿ĎhĎ wĘ hoĎŔhyĘ=l’Ć 16

: CtŇ mĲĎ Cy o’¡ TĘ xĆ BĘ Sy’¿Ă tŇ obĳŇ ’Ď =l‘Č CtăŇ mĘ CyĲ=âl Myn¡ĂbĎŇ C MynĂŔ BĎ
: hŇ nĲĎmĎ lĘ ’Č dŇ gĆŇB¡Ć lbŔŁ xĞtĲČŇ âlă wĘ MotĳŇ yĎř rGăĄ Tj¡Č SĘ mĂ hŇ FĆŔ tČŇ âlă 17

MèĳĎ mĂ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ìËŇ DĘpĘŇ IĂwČĲ MyĂrČŔ YĘ mĂř BĘ ÉtĎ yyĂÄhĎ dŇ bĆŇ ‘ąĆ yJăĂ êĎę rĘkČŇ zĲĎwĘ 18

sŘ24 yJăĂ : hŇ EĲĆhČ rb¡ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć tŇ oWŔ ‘ĞlĲČ ÉìCĘYČ mĘ ykąĂŇ nŁ ’ĲĎ NJĄÂ =l‘Č 19

oêŔ xĘ qČ lĘ ÉbCStĎŇ âlą hŇ dĆę vĎ BČ rmĆ ‘ăŁ êÌĎxĘ kČŇ SĲĎ wĘ ìŇ dĆÁ WĎ bĘŇ ÉìrĘyYĲĂ qĘ žrYŁ qĘ tĂŇ
lk¡ŇŁ BĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉìkĘŇ rĆbĲĎŇ yĘ N‘ČmąČ lĘ hŇ yĳĆhĘ yĲĂ hŇ n¡ĎmĎ lĘ ’Č lĲĎ wĘ Mot¿Ň IĎlČ rGËĄlČ
ìŇ yrĳĆxĞ’ĲČ r’¡Ą pĎŇ tĘŇ âl¿ ìŔ tĘŇ yzĲĄ ÉTBŁ xĘ tČŇ yJąĂ : ìŇ ydĲĆŇ yĎ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ 20

ll¡Ą o‘tĘŇ âl¿ ìŔ mĘ rĘJČ ÉrYŁ bĘŇ tĂŇ yJąĂ : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ hŇ n¡ĎmĎ lĘ ’Č lĲĎ wĘ Mot¿Ň IĎlČ rGËĄlČ 21

tĎŇ yy¡ĂhĎ dŇ bĆŇ ‘¿Ć=yJĂ êĎŔ rĘkČŇ zăĎwĘ : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ hŇ n¡ĎmĎ lĘ ’Č lĲĎ wĘ Mot¿Ň IĎlČ rGËĄlČ ìŇ yrĳĆxĞ’ĲČ 22

Zr’b
.‘"tw y"t Nkw hnĎmĎlĘ ’Č wĘ MotyĎwĘ ’"s v.17 .rSĆ ’Ğ rybs v.8 .HBĎ rybs v.7 .=lJĎ rybs v.5 .dk

.‘"tw ’"t ,g"dx Nkw MyĂrČYĘ mĂ ZrĆ’ĆBĘ ’"s v.18
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: hŇ EĲĆhČ rb¡ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć tŇ oWŔ ‘ĞlĲČ ÉìCĘYČ mĘ ykąĂŇ nŁ ’ĲĎ NJĄÂ =l‘Č MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ
hk Tj¡Ď SĘ UĂ hČ =l’Ć CS¿ GĘ nĂ wĘ MySĂŔ nĎ’Ğ NyBăĄ ÉbyrĂ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=yJĂ

2 hŇ yËĎhĎ wĘ : ‘SĲĎ rĎhĲĎ =tŇ ’Ć C‘yS¡Ă rĘhĂ wĘ qyDĂŔ ~Č hČ =tŇ ’Ć ÉCqyDĂÄ YĘ hĂ wĘ MCTĳ pĎŇ SĘ C
ot¡Ň ‘ĎSĘ rĂ yd¿ĄŇ JĘ wynĎŔ pĎŇ lĘ ChJăĎ hĂ wĘ ÉTpĄŇ èŁ hČ olą yjĂ hĂ wĘ ‘SĳĎ rĎhĲĎ tŇ oJ¡ hČ NB¿Ă =M’Ă

3 ÉhQĆ ’ĄÄ =l‘Č otąŇ JŁ hČ lĘ PŇ ysĂÄ yŁ =NjĆ PŇ ysĳĂ yŁ âlă CeJ¡Ć yČ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č : rjĲĎ sĘ mĂ BĘ
4 : oSĲ ydĂŇ BĘ roS¡ Ms¿Ł xĘ tČŇ =âlĲ : ìŇ ynĲĆy‘ĄlĘ ìŇ yx¡Ă ’Ď hŇ l¿Ď qĘ nĂ wĘ hŇ BĎŔ rČ hŇ JăĎ mČ
5 olŔ =Ny’ĲĄ NbăĄŇ C ÉMhĆ mĄ dŇ xąČ ’Č tŇ mĄÄ C wDĎę xĘ yČ MyxĂÁ ’Č CbÄ SĘ yĲĄ=yJĂ

hĎ ylĆŔ ‘Ď ’băŇŁ yĎ ÉHmĎ bĎŇ yĘ rzĳĎ Sy’ăĂ lĘ hŇ YĎ Cx¡ hČ tŇ UËĄ hČ =tŇ SĆ ’ĲĄ hŇ yÌĆhĘ tĲĂŇ =âl
6 MCqě yĎ dŇ lĄŔ êĄ rSăĆ ’Ğ ÉrokŇ BĘ hČ hŇ yĎęhĎ wĘ : HmĲĎ BĘ yĂwĘ hŇ è¡Ď ’Ă lĘ olË Hx¿Ď qĎ lĘ C
7 ÉZjŁ xĘ yČ âlą =M’Ă wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ IĂmĂ om¡ SĘ hŇ x¿Ć UĎ yĂ=âlĲ wĘ tŇ UĳĄ hČ wyx¡Ă ’Ď MS¿Ą =l‘Č

MynĂę qĄ EĘhČ =l’Ć hŇ rĎ‘Ę èČÁ hČ oêÄ mĘ bĂŇ yĘ žhtĎŇ lĘ ‘ĲĎwĘ oêĳmĘ bĂŇ yĘ=tŇ ’Ć tŇ xČ q¡ČlĎ Sy’ĂŔ hĎ
hŇ b¡ĎŇ ’Ď âl¿ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ ÉMSĄ wyx¿Ă ’Ď lĘ MyqĂÄ hĎ lĘ ymĂÁ bĎŇ yĘ Ny’ĄÄ mĄ ÉhrĎmĘ ’ĲĎ wĘ

8 yêĂ YĘ p¡ČŇ xĎ âl¿ rmČŔ ’Ď wĘ dŇ măČ ‘Ď wĘ wylĳĎ’Ą CrăBĘ dĂŇ wĘ or¡y‘Ă =ynĲĄqĘ zĂ ol¿ =C’rĘqĲĎ wĘ : ymĲĂ BĘ yČ
9 Éol‘ĞnĲČ hŇ YąĎ lĘ xĲĎ wĘ ůMynĂ qĄ EĘhČ ynăĄy‘ĄlĘ ÈwylĎ ’Ą oêămĘ bĂŇ yĘ hŇ SĎÄ GĘ nĂ wĘ : HêĲĎxĘ qČ lĘ

Sy’ĂŔ lĎ hŇ WăĆ ‘Ď yĲĄ hŇ kĎŇ JĎ ť hŇ rĎŔ mĘ ’ăĎ wĘ ÉhtĎŇ nĘ ‘ĲĎwĘ wynĳĎpĎŇ BĘ hŇ q¡ĎrĘyĲĎwĘ olŔ gĘŇrČ l‘ăČmĄ
10 tŇ yB¡Ą l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ om¡ SĘ ’r¿ĎqĘ nĂ wĘ : wyxĲĂ ’Ď tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć hŇ n¡ĆbĘŇ yĂ=âlĲ rS¿Ć ’Ğ
11 wyxĂŔ ’Ď wĘ Sy’ăĂ ÉwDĎxĘ yČ MySąĂ nĎ’Ğ CYÄ eĎ yĂ=yJĲĂ : l‘ČeĲĎhČ ZCl¿ xĞ

hŇ xăĎ lĘ SĲĎ wĘ ChJĳĄ mČ dŇ IăČmĂ Hè¡Ď y’Ă =tŇ ’Ć ly~¿Ă hČ lĘ dŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ tŇ SĆ ’ăĄ ÉhbĎŇ rĘqĲĎ wĘ
12 : ìŇ nĲĆ y‘Ą sox¡ tĎŇ âl¿ HjĳĎ JČ =tŇ ’Ć hŇ t¡ĎŇ ~Ł qČ wĘ : wySĲĎ bĚŇ mĘ BĂ hŇ qĎ yz¡ĂxĹhĲĆ wĘ HdĎŔ yĎ
13 : hŇ eĲĎTČ qĘ C hŇ l¡Ď odŇ GĘ NbĆŇ ’ĳĎ wĎ NbĆŇ ’ăĆ ì¡Ň sĘ ykĲĂŇ BĘ ìËŇ lĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=âl

14, 15 hŇ mąĎ lĄ SĘ NbĆŇ ’ăĆ : hŇ eĲĎTČ qĘ C hŇ l¡Ď odŇ GĘ hŇ pĳĎŇ y’Ą wĘ hŇ păĎŇ y’Ą ì¡Ň tĘŇ ybĲĄŇ BĘ ìËŇ lĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=âl
CkŇ yrăĂ’Ğ yĲČ ÉN‘ČmČÄ lĘ ëŇ QĳĎ =hŇ yĆhĘ yĲĂ qdĆŇ Y¡ĆwĎ hŇ mËĎ lĄ SĘ hŇ pÌĎŇ y’Ą ëŇ QĎŔ =hŇ yĆhĘ yĲĂ ÉqdĆŇ YĆÄ wĎ

16 tŇ bËČŇ ‘ĞotĲŇ yJÌĂ : ëŇ lĲĎ Nt¿ĄŇ nŁ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rSĆ ’Ğ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ l‘Č ť ìŇ ymĆŔ yĎ
: lwĆ‘ĲĎ hŇ WĄ ‘¿Ł lJ¡Ł hŇ QĆ ’ĳĄ hŇ WĄ ‘ăŁ =lJĎ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ

17 : MyĂrĲĎYĘ UĂ mĂ Mk¿ĆŇ tĘŇ ’Ň YĲĄBĘ ëŇ rĆD¡ĆBČ qlĳĄ mĎ ‘Ğ ì¡Ň lĘ hŇ W¿Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ tŇ ’ËĄ rokě zĎ
18 hŇ ê¡Ď’Č wĘ ìŇ yrĆŔ xČ ’ĲČ MylăĂ SĎ xĹeĲĆhČ =lJĎ ÉìBĘ bŇ eąĄzČyĘwČ ëŇ rĆDĆę BČ ìÁ rĘqĲĎ rSĆÄ ’Ğ
19 ìŇ lĘ ţ ű ìyhăĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ xČ ynăĂhĎ BĘ hŇ yĎÃhĎ wĘ : MyhĲĂ Łl’Ĺ ’r¡ĄyĎ âl¿ wĘ ‘ČgĳĄŇ yĎwĘ PŇ yăĄ‘Ď

Kyby’=lkm
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ÉhlĎ xĞ nĲČ ìąŇ lĘ NtĄÄ nŁ ìŇ yhĆŁl’Ĺţ=hoĲĎhyĘ rSăĆ ’Ğ ÉZrĆ’ĎÄ BĎ bŇ ybĂę iĎ mĂ ìŇ ybĆÁ yĘ’ÄŁ =lJĎ mĂ
: xJĲĎ SĘ êĂ âl¡ MyĂmĳĎèĎ hČ tŇ xČ ê¡ČmĂ qlĄŔ mĎ ‘Ğ rkĆŇ zăĄ=tŇ ’Ć ÉhxĆ mĘ êĂ HêĎŔ SĘ rĂlĘ

hŇ lĳĎ xĞ nĲČ ì¡Ň lĘ Nt¿ĄŇ nŁ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉrSĆ ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =l’Ć ’obăŇ tĎŇ =yJĲĂ ÉhyĎhĎ wĘ+p7, sŘ25 wk

rSĆÄ ’Ğ hŇ mĎę dĎŇ ’ĞhĲĎ yrăĂjĘ =lJĎ ű tŇ ySăĂ ’Ň rĄmĲĄ êĎÂxĘ qČ lĲĎ wĘ : HBĲĎ êĎbĘŇ S¿Č yĎwĘ Hê¡ĎSĘ rĂywĲĂ 2

ÉêĎkĘŇ lČ hĲĎ wĘ ’nĆFĳĆ bČŇ êăĎmĘ WČ wĘ ëŇ ¡Ďl Nt¿ĄŇ nŁ ìŇ yhËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ rSĆÄ ’Ğ ìËŇ YĘ rĘ’Č mĲĄ ’ybÌĂŇ êĎ
ÉtĎ’Ň bĎŇ C : MSĲĎ om¡ SĘ NJ¿Ą SČ lĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉrxČ bĘŇ yĂ rSąĆ ’Ğ MoqŔ UĎ hČ =l’Ć 3

ÉMoIhČ yêĂ dĘŇ GąČhĂ wylĎę ’Ą êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ MhĳĄ hĎ MymăĂ IĎBČ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ rS¿Ć ’Ğ NhĄŔ JŁ hČ =l’Ć
Cnyt¡ĄŇ bŇŁ ’ĞlĲČ hoËĎhyĘ ‘BÌČ SĘ nĂ rSĆÄ ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =l’Ć ÉytĂŇ ’Ň bĎÄ =yJĂ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhylĲČ
ho¿ĎhyĘ xB¡Č zĘmĂ ynĄěpĘŇ lĂ oxŔ yeĂ hĂÄ wĘ ìŇ dĳĆŇ IĎmĂ ’nĆF¡Ć hČ NhËĄ JŁ hČ xqÌČlĎ wĘ : CnlĲĎ tŇ tĆŇ l¿Ď 4

ybĂŔ ’Ď dŇ băĄŇ ’Ł ÉyUĂ rČ’Ğ ìŇ yhĆę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ű ynăĄpĘŇ lĂ êĎÁ rĘmČ ’ĲĎ wĘ tĎŇ ynĂÄ‘Ď wĘ : ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ 5

MCY¿ ‘Ďř lod¡Ň GĎ yog¿ŇlĘ MSĎě =yhĂ yĘwĲČ T‘ĳĎmĘ ytăĄŇ mĘ BĂ MS¡Ď rgĎŇ I¿ĎwČ hŇ mĎ yĘrČŔ YĘ mĂ dŇ rĆIăĄwČ
: hŇ SĲĎ qĎ hŇ d¿ĎŇ bŇŁ ‘Ğ Cnyl¡Ą ‘Ď Cn¿êĘ IĂwČ CnCeĳ‘Č yĘwČ Myr¡ĂYĘ UĂ hČ CntËĎŇ ’Ł C‘rÌĄIĎwČ : bŇ rĲĎwĎ 6

’rĘIÌČwČ CnlĄŔ qŁ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ ‘mąČ SĘ IĂwČ CnytĳĄŇ bŇŁ ’Ğ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=l’Ć q‘Čě YĘ eĂ wČ 7

dŇ yąĎBĘ MyĂrČŔ YĘ UĂ mĂ ÉhoĎhyĘ Cn’ąĄ YĂ oIĲwČ : CnYĲĄ xĞlĲČ =tŇ ’ĲĆ wĘ Cnl¡Ą mĎ ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ CnyËĄnĘ ‘Ď=tŇ ’Ć 8

Cn’¡Ą bĂŇ yĘwČ : MytĲĂŇ pĘŇ mĲŁ bĘŇ C tŇ ot¡Ň ’Ł bĘŇ C ldĳŇŁ GĎ ’r¡ĎmŁ bĘŇ C hŇ yĎŔCTnĘ ‘ČrăŁ zĘbĂŇ C ÉhqĎ zĎxĞ 9

bŇ l¡Ď xĎ tŇ b¿ČŇ zĎ ZrĆ’ËĆ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ZrĆ’ăĎhĎ =tŇ ’Ć ÉCnlĎÄ=NêĆ IĂwČ hŇ EĳĆhČ Moqă UĎ hČ =l’Ć
=rSĆ ’Ğ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ yrăĂjĘ ÉtySĂ ’Ň rĄ=tŇ ’Ć ÉytĂŇ ’Ň bĄÄ hĄ hŇ eąĄhĂ hŇ êĎę ‘Č wĘ : SbĲĎŇ dĘŇ C 10

yn¡ĄpĘŇ lĂ tĎŇ ywĂŔxĞêĲČSĘ hĂÄ wĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉynĄpĘŇ lĂ oêę xĘ eČhĂ wĘ hoĳĎhyĘ yQ¡Ă hŇ êĎt¿ČŇ nĎ
ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ìËŇ lĘ =NtČŇ nĲĎ rSÌĆ ’Ğ bŇ oFę hČ =lkĎŇ bĘŇ êăĎxĘ mČ WĲĎ wĘ : ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ 11

yJăĂ : ìŇ BĲĆ rĘqĂ BĘ rS¿Ć ’Ğ rG¡ĄhČ wĘ ywĂŔQĄ hČ wĘ ÉhêĎ’Č ìŇ tĳĆŇ ybĄŇ lĘ C 12

tŇ năČSĘ tŇ S¡Ă ylĂ èĘ hČ hŇ n¿ĎèĎ BČ ìËŇ tĘŇ ’ĲĎ CbŇ êĘ rWÌČ ‘Ę mČ =lJĎ =tŇ ’Ć rWĄř ‘Ę lČ ţ hŇ QĆÂkČŇ tĘŇ
ìŇ yr¡Ć‘ĎSĘ bĂŇ Cl¿ kĘŇ ’ĲĎ wĘ hŇ nĎŔ mĎ lĘ ’Č lĲĎ wĘ MotăŇ IĎlČ ÉrGĄlČ ywĂęQĄ lČ hŇ êăĎtČŇ nĲĎ wĘ rWĳĄ ‘ĞUĲČ hČ Ĳ
w‘bVw
’rqy yk ,[21:10] ’Yt=yk +h Myrdsw .y"q Myqwspw .yl‘ [21:10—25:19] hVrph MV v.19 .hk
tw’m Vmxw Pl’ Mylmw .[24:19] rwYqt yk ,[23:22] rdn wdt=yk ,[23:10] hnxm ’Yt=yk ,[22:6] rwpY=Nq
’"b ,[23:12] br‘ tonpĘ lĂ +b Mypwlxw .hVVw MyVmxw tw’m hnmVw Mypl’ tVmx twytw’w .MynVw MynmVw
n"bw lYny M‘ =rSĆ ’Ğ PTwx ’"b ,[23:16] lYny=rSĆ ’Ğ ,dmlh txt ’y‘gb twnpĘ lĲĂ n"bw ’y‘g ’lb onpĘ l ’rwq
,[22:6] rwpY=Nq +b twqspw .[24:11] Twb‘h=t’ĲĆ ,[22:25] hdVb=M’Ă wĲĘ Pwlx ’lbw ,=rSĲĆ ’Ğ txt ’y‘gb
Nkw MCY‘ĎwĘ ’"s v.5 .b"k qwsp d‘ +’ qwsp +s hy‘Vyb yrw’ ymwq hrTph v.1 .wk .[25:19] xynhb

.n"b Nkw Vgdb rvĄ ‘ĘlČ Nyrwq ’yrTb ,’br ’rwzxmb Nk v.12 .‘"tw y"t ,’"t ,V"x
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13 tŇ yĂBČę hČ =NmĂ SdĆŇ uăŁ hČ yêĂ rĘ‘ÌČBĂ ìŇ yhĆÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ žynĄpĘŇ lĂ êĎÃ rĘmČ ’ĲĎ wĘ : C‘bĲĄŇ WĎ wĘ
rSăĆ ’Ğ ì¡Ň tĘŇ wĲĎYĘ mĂ =lkĎŇ JĘ hŇ nĎŔ mĎ lĘ ’Č lĲĎ wĘ MotăŇ IĎlČ ÉrGĄlČ wĘř ÉywĂQĄ lČ wyêąĂ tČŇ nĘ MgČÄ wĘ

14 ynĂÁ’Ł bĘŇ yêĂ lĘ kČÄ ’Ď =âlĲ : yêĂ xĘ kĲĎŇ SĎ âl¿ wĘ ìŇ yt¡ĆŇ wŁ YĘ UĂ mĂ yêĂ rĘb¿ČŇ ‘Ď=âlĲ ynĂ tĳĎŇ yCĂYĂ
yêĂ ‘Ę mČę SĎ tŇ mĳĄ lĘ CeU¡Ć mĂ yêĂ t¿ČŇ nĎ=âlĲ wĘ ’mĄŔ TĎ BĘ ÉCeUĆÄ mĂ yêĂ rĘ‘ąČbĂŇ =âlĲ wĘ CeUĆę mĂ

15 No‘Ä UĘ mĂ žhpĎŇ yqĂ SĘ hČ : ynĂ tĲĎŇ yCĂYĂ rS¿Ć ’Ğ lk¡ŇŁ JĘ ytĂŇ yWĂě ‘Ď yhĎŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ É loqBĘ
hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ Ét’Ą wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ÉìUĘ ‘Č=tŇ ’ĲĆ ëŇ rąĄbĎŇ C MyĂmČę èĎ hČ =NmĂ ìÁ SĘ dĘŇ qĎ
bŇ l¡Ď xĎ tŇ b¿ČŇ zĎ ZrĆ’ËĆ CnytĄŔ bŇŁ ’ĞlĲČ ÉêĎ‘Ę BČÄ SĘ nĂ rSąĆ ’ĞJĲČ CnlĳĎ hŇ êĎt¡ČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ

16 tŇ oWË ‘ĞlĲČ ìÌŇ CĘYČ mĘ ìŇ yhĆÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ hŇ EĆęhČ MoIăhČ : SbĲĎŇ dĘŇ C
MtĎŔ o’ ÉtĎ yWĂÄ ‘Ď wĘ êąĎrĘmČ SĲĎ wĘ MyTĳĂ jĎ SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myu¿ĂxĚhĲČ =tŇ ’Ć

17 žtoyhĘ lĲĂ MoIĳhČ êĎrĘm¡Č’ĹhĲĆ ho¿ĎhyĘ=tŇ ’Ć : ìŇ SĲĆ pĘŇ nČ=lkĎŇ bĘŇ C ì¡Ň bĘŇ bĲĎŇ lĘ =lkĎŇ BĘ
wyT¡Ď jĎ SĘ mĂ C wytËĎŇ wŁ YĘ mĂ C wyuÌĎxĚ rmÄŁ SĘ lĂ wĘř wykĎę rĎdĘŇ BĂ tŇ kĆŇ lăĆ lĎ wĘ MyhĂÁ Łl’Ň lĲĄ ÉìlĘ

18 hŇ QĎŔ gĚŇsĘ M‘ăČlĘ Éol tŇ oy¿hĘ lĲĂ MoIęhČ ìăŇ rĘymĲĂ ’ĹhĲĆ hoĎÂhywĲČ : olĲ qŁ BĘ ‘Čm¿Ł SĘ lĂ wĘ
19 =lJĎ l‘ąČ NoyęlĘ ‘Ć ìăŇ êĘ tĂŇ lĘ C : wytĲĎŇ wŁ YĘ mĂ =lJĎ rm¡Ł SĘ lĂ wĘ ëŇ ĳĎl=rBĆ DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ

SdËŇŁ qĎ =M‘Č ìÌŇ tĘŇ yĲŁ hĘ lĂ wĘ tŇ rĆ’ĳĎpĘŇ tĂŇ lĘ C MSăĄ lĘ Cř hŇ Q¡Ď hĂ tĘŇ lĂ hŇ WĎŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ÉMyĂoGhČ
: rBĲĄ DĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhylĲČ

zk hŇ wĎŔYĘ UĂ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉrmŁ SĎ rmĳŁ ’Ň lĄ M‘¡ĎhĎ =tŇ ’Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄqĘ zĂwĘ ÉhSĆ mŁ wYąČyĘwČ
2 CrăbĘŇ ‘ČêĲČ rSăĆ ’Ğ ÈMoIBČ hŇ yĎęhĎ wĘ : MoIĲhČ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ C¿ĆYČ mĘ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ rSÌĆ ’Ğ

ÉìlĘ tąĎŇ mŁ qĲĄhĞ wĲČ ëŇ ĳĎl NtăĄŇ nŁ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rSĆ ’Ğ ZrĆ’Ďě hĎ =l’Ć ůNDĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć
3 =lJĎ =tŇ ’Ć NhĆę ylĄ ‘Ğ êăĎbĘŇ tČŇ kĲĎŇ wĘ : dŇ yvĲĂ BČ Mt¡ĎŇ ’Ł ê¿Ď dĘŇ WČ wĘ tŇ olŔ dŇŁ GĘ MynăĂbĎŇ ’Ğ

ZrĆ’ĎÁ hĎ =l’Ć ’bÄŁ êĎ žrSĆ ’Ğ N‘ČmČÃ lĘ ìŇ rĳĆbĘŇ ‘ĎBĘ tŇ ’Ň E¡Ł hČ hŇ r¿ĎoêhČ yrËĄbĘŇ DĂ
rS¿Ć ’ĞJĲČ SbČŔ dĘŇ C ÉblĎ xĎ tŇ bąČŇ zĎ ZrĆ’ăĆ ìę lĘ NtăĄŇ nŁ ű ìyhăĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rSĆ ’Ğ

4 ůNDĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć MkăĆŇ rĘbĘŇ ‘ĎBĘ ÈhyĎhĎ wĘ : ëŇ lĲĎ ìŇ yt¡ĆŇ bŇŁ ’Ğ=yhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ rBËĆDĂ
MoI¡hČ MkËĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ C¿ĆYČ mĘ ykĂÁ nŁ ’ĲĎ rSĆÄ ’Ğ hŇ QĆ ’Ąę hĎ MynăĂbĎŇ ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć CmyqĂÁ êĎ

5 ho¡ĎhylĲČ xČ BĄŔ zĘmĂ ÉMèĎ tĎŇ ynąĂbĎŇ C : dŇ yvĲĂ BČ Mt¡ĎŇ o’ ê¿Ď dĘŇ WČ wĘ lbĳĎŇ y‘Ą rhăČ BĘ
6 ÉtomlĄ SĘ MynąĂbĎŇ ’Ğ : lzĲĆrĘBČ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ PŇ yn¿ĂtĎŇ =âlĲ MynĂŔ bĎŇ ’Ğ xBăČ zĘmĂ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ

ho¡ĎhylĲČ tŇ ŁlŔ o‘ ÉwylĎ ‘Ď tĎŇ yląĂ ‘ĞhĲČ wĘ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ xB¡Č zĘmĂ =tŇ ’Ć hŇ nĆŔ bĘŇ êĂ
l’

.s"tw q"dw y"k ’"t ,V"x ,b"d Nkw MSĄ lĘ ’"s v.19 .rmŁ SĘ lĂ ’"s v.17 .V"x Nkw rGĄlČ ’"s v.13
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ho¿ĎhyĘ yn¡ĄpĘŇ lĂ êĎŔ xĘ mČ WăĎ wĘ MèĳĎ êĎlĘ kăČŇ ’Ď wĘ Mym¡Ă lĎ SĘ ê¿ĎxĘ bČŇ zĲĎwĘ : ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ 7

tŇ ’Ň E¡Ł hČ hŇ r¿ĎoêhČ yrËĄbĘŇ DĂ=lJĎ =tŇ ’ĲĆ MynĂębĎŇ ’ĞhĲĎ =l‘Č êăĎbĘŇ tČŇ kĲĎŇ wĘ : ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ 8

l’¿Ć MIĂŔwĂlĘ hĲČ MynăĂhĞJĲŁ hČ wĘ ÉhSĆ mŁ rBąĄdČŇ yĘwČ : bŇ TĲĄ yhĄ r’¿Ą BČ 9

tĎŇ yyăĄhĘ nĲĂ ÉhEĆhČ MoIąhČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ É‘mČ SĘ C ű tŇ JąĄ sĘ hČ rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ
tĎŇ yWąĂ ‘Ď wĘ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ loq¡ BĘ êĎŔ ‘Ę mČ SăĎ wĘ : ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ ho¡ĎhylĲČ M‘ĎŔ lĘ 10

: MoIĲhČ ì¡Ň CĘYČ mĘ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ rSËĆ ’Ğ wyuĎŔ xĚ =tŇ ’Ć wĘ Éwtř wYm=tŇ ’Ć
CdÂmĘ ‘Č yĲČ hŇ QĆ ’Ą ţ : rmĲŁ ’Ň lĄ ’Ch¡ hČ MoI¿BČ M‘ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉhSĆ mŁ wYąČyĘwČ 11, 12

ÉNo‘mĘ SĂ NDĳĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć Mk¡ĆŇ rĘbĘŇ ‘ĎBĘ MyEĂŔrĂGĘ rhăČ =l‘Č ÉM‘ĎhĎ =tŇ ’Ć ëŇ rąĄbĎŇ lĘ
hŇ l¡Ď lĎ uĘ hČ =l‘Č Cd¿Ň mĘ ‘Č yĲČ hŇ QĆ ’ËĄ wĘ : NmĲĂ yĎnĘ bĂŇ C PŇ ¿ĄsoywĘ rk¡ĎŇ Vř vĎ yĂwĘ hŇ dĎŔ ChywĲĂ ywăĂlĄ wĘ 13

Cnă‘Ď wĘ : ylĲĂ êĎpĘŇ nČ wĘ ND¿Ď N¡ĚlCbŇ zĘC rSĄŔ ’Ď wĘ dŇ GăĎ ÉNbĄŇ C’rĘ lbĳĎŇ y‘Ą rhăČ BĘ 14

: MrĲĎ loq¿ l’¡Ą rĎWĘ yĂ Sy’¿Ă =lJĎ =l’Ć CrËmĘ ’ĲĎ wĘ MIĂęwĂlĘ hĲČ
hoĎęhyĘ tŇ băČŇ ‘ĞoêĲ hŇ kĎÁ iĄ mČ C lsĆ pĆÄ žhWĆ ‘ĞyĲČ rSăĆ ’Ğ Sy’ĂÃ hĎ rCră’Ď 15

: NmĲĄ ’Ď Cr¡mĘ ’ĲĎ wĘ M‘ËĎhĎ =lkĎŇ CnÌ‘Ď wĘ rtĆŇ iĳĎ BČ MWăĎ wĘ Sr¡ĎxĎ yd¿ĄŇ yĘ hŇ WËĄ ‘ĞmĲČ
: NmĲĄ ’Ď M‘¡ĎhĎ =lJĎ rm¿Č ’Ď wĘ oUĳ ’Ă wĘ wyb¡ĂŇ ’Ď hŇ l¿Ć qĘ mČ rCrě ’Ď 16

: NmĲĄ ’Ď M‘¡ĎhĎ =lJĎ rm¿Č ’Ď wĘ Ch‘ĳĄrĄ lCbăŇ GĘ gŇ yi¡Ă mČ rCrě ’Ď 17

: NmĲĄ ’Ď M‘¡ĎhĎ =lJĎ rm¿Č ’Ď wĘ ëŇ rĆDĳĎBČ rC¡Ą‘Ă hŇ G¿ĆSĘ mČ rCrě ’Ď 18

rm¿Č ’Ď wĘ hŇ nĳĎmĎ lĘ ’Č wĘ Mot¡Ň yĎ=rGĲĄ Tj¿Č SĘ mĂ hŇ FËĆ mČ rCrę ’Ď 19

PŇ năČJĘ hŇ Q¡Ď gĂŇ yJ¿Ă wybĂŔ ’Ď tŇ SĆ ’ăĄ =M‘Ă ÉbkĄŇ SŁ rCrę ’Ď : NmĲĄ ’Ď M‘¡ĎhĎ =lJĎ 20

=M‘Ă bŇ k¡ĄŇ SŁ rCrě ’Ď : NmĲĄ ’Ď M‘¡ĎhĎ =lJĎ rm¿Č ’Ď wĘ wybĳĂŇ ’Ď 21

ÉbkĄŇ SŁ rCrę ’Ď : NmĲĄ ’Ď M‘¡ĎhĎ =lJĎ rm¿Č ’Ď wĘ hŇ mĳĎ hĄ BĘ =lJĎ 22

: NmĲĄ ’Ď M‘¡ĎhĎ =lJĎ rm¿Č ’Ď wĘ oUĳ ’Ă =tŇ bČŇ o’ă wyb¡ĂŇ ’Ď =tŇ BČ otŔ xŁ ’Ğ=M‘Ă
: NmĲĄ ’Ď M‘¡ĎhĎ =lJĎ rm¿Č ’Ď wĘ oêĳnĘ tČŇ xĲŁ =M‘Ă bŇ k¡ĄŇ SŁ rCrě ’Ď 23

: NmĲĄ ’Ď M‘¡ĎhĎ =lJĎ rm¿Č ’Ď wĘ rtĆŇ iĳĎ BČ Ch‘¡ĄrĄ hŇ J¿Ą mČ rCrě ’Ď 24

: NmĲĄ ’Ď M‘¡ĎhĎ =lJĎ rm¿Č ’Ď wĘ yqĳĂnĎ MDăĎ SpĆŇ n¡Ć tŇ oJ¿ hČ lĘ dŇ xČ SŔŁ xČ qăĄŁl ÉrCr’Ď 25

tŇ ’Ň E¡Ł hČ =hŇ rĲĎoêhČ yr¿ĄbĘŇ DĂÍtŇ ’Ć MyqËĂyĎ=âlĲ rSÌĆ ’Ğ rCrę ’Ď 26

: NmĲĄ ’Ď M‘¡ĎhĎ =lJĎ rm¿Č ’Ď wĘ MtĳĎŇ o’ tŇ oWă ‘ĞlĲČ
hyhw
.r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,V"x ,b"d Nkw yrqw bytk wytĎwŁYĘ mĂ ’"sb ,yrq wytĎwŁYĘ mĂ ,bytk otwĎYĘ mĂ v.10 .zk

.‘"tw V"x Nkw yrbd=lJĎ ’"s v.26 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.12
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xk ÉtoW‘ĞlĲČř rmąŁ SĘ lĂ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ É loqBĘ É‘mČ SĘ êĂ ‘Č omą SĎ =M’Ă hŇ yĎęhĎ wĘ sŘ26

ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ ìÁ nĘ tĲĎÄ nĘ C MoIĳhČ ì¡Ň CĘYČ mĘ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ rSËĆ ’Ğ wytĎŔ wŁ YĘ mĂ =lJĎ =tŇ ’Ć
2 hŇ QĆ ’¡Ą hĎ tŇ ok¿Ň rĎBĘ hČ =lJĎ ìŇ ylËĆ‘Ď C’bÌĎŇ C : ZrĆ’ĲĎ hĎ yy¿ĄoG=lJĎ l‘¡Č NoyŔlĘ ‘Ć
3 ëŇ Cr¿bĎŇ C ry‘ĳĂBĎ hŇ ê¡Ď’Č ëŇ Cr¿BĎ : ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ loq¡ BĘ ‘mČŔ SĘ tĂŇ yJăĂ ìŇ gĳĚŇ yvĂ hĂ wĘ
4 ìŇ êĳĆmĘ hĆ bĘŇ yrăĂpĘŇ C ì¡Ň tĘŇ mĲĎ dĘŇ ’Č yr¿ĂpĘŇ C ìËŇ nĘ TĘ bĂŇ =yrĲĂjĘ ëŇ CrÌBĎ : hŇ dĲĆŇ vĎ BČ hŇ ê¡Ď’Č

5, 6 ëŇ Cr¿BĎ : ìŇ êĲĆrĘ’Č SĘ mĂ C ì¡Ň ’ĞnĘ TČ ëŇ Cr¿BĎ : ìŇ nĲĆ’Ň YŁ tŇ or¿êĘ SĘ ‘Č wĘ ìŇ yp¡ĆŇ lĎ ’Ğ rg¿ČŇSĘ
7 MymăĂ uĎ hČ ÉìybĆÄ yĘ’ĲŁ =tŇ ’Ć hoąĎhyĘ NêĄÄ yĂ : ìŇ tĲĆŇ ’Ň YĄBĘ hŇ ê¡Ď’Č ëŇ Cr¿bĎŇ C ìŇ ’ĳĆ bŇŁ BĘ hŇ ê¡Ď’Č

Myk¡ĂŇ rĎdĘŇ hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ bĘŇ C ìŇ ylĆŔ ’Ą C’ă YĘ yĲĄ ÉdxĎ ’Ć ëŇ rĆdąĆŇ BĘ ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ Myp¡ĂŇ GĎ nĂ ìŇ ylĆŔ ‘Ď
8 lk¡ŇŁ bĘŇ C ìŇ ymĆě sĎ ’ĞBĲČ hŇ kĎŔ rĎBĘ hČ =tŇ ’Ć ÉìêĘ ’Ă hoąĎhyĘ wYČÄ yĘ : ìŇ ynĲĆpĎŇ lĘ CsCn¿ yĎ
9 ÉìmĘ yqĲĂ yĘ : ëŇ lĲĎ Nt¿ĄŇ nŁ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rSĆ ’Ğ ZrĆ’Ďě BĎ ìŔ kĘŇ rČbăĄŇ C ìŇ dĳĆŇ yĎř xlăČ SĘ mĂ

ÉtwŁ YĘ mĂ =tŇ ’Ć rmęŁ SĘ tĂŇ yJăĂ ëŇ ĳĎl=‘BČ SĘ nĲĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ SodŔ qĎ M‘ăČlĘ Éol ho¿ĎhyĘ
10 MS¿Ą yJËĂ ZrĆ’ĎŔ hĎ yUăĄ ‘Č=lJĎ ÉC’rĎwĘ : wykĲĎŇ rĎdĘŇ BĂ ê¡ĎkĘŇ lČ hĲĎ wĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ
11 yrÌĂpĘŇ BĂ hŇ bĎŔ oTlĘ ÉhoĎhyĘ ìąŇ rĘtĲĂŇ ohwĘ : OĎ UĲĆ mĂ C’¡ rĘyĲĎwĘ ìŇ ylĳĆ‘Ď ’răĎqĘ nĂ ho¡ĎhyĘ

‘BÌČ SĘ nĂ rSĆÄ ’Ğ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ l‘Č ť ìŇ tĳĆŇ mĎ dĘŇ ’Č yrăĂpĘŇ bĂŇ C ì¡Ň êĘ mĘ hĆ bĘŇ yr¿ĂpĘŇ bĂŇ C ìËŇ nĘ TĘ bĂŇ
12 bŇ oFÁ hČ orÄ YĎ o’Ĳ =tŇ ’Ć ìŇ lĘ ţ ű hoăĎhyĘ xêăČpĘŇ yĂ : ëŇ lĲĎ tŇ tĆŇ l¿Ď ìŇ yt¡ĆŇ bŇŁ ’ĞlĲČ hoËĎhyĘ

hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ =lJĎ tŇ ’¡Ą ëŇ rĄě bĎŇ lĘ C oêŔ ‘Ă BĘ ÉìYĘ rĘ’Č =rTĲČ mĘ tŇ tąĄŇ lĎ MyĂmČę èĎ hČ =tŇ ’Ć
13 ÉS’Ň rŁ lĘ hoąĎhyĘ ÉìnĘ tĲĎŇ nĘ C : hŇ wĲĆlĘ tĂŇ âl¿ hŇ ê¡Ď’Č wĘ MyBĂŔ rČ MyăĂoG ÉtĎ ywĂÄlĘ hĂ wĘ ìŇ dĳĆŇ yĎř

=l’Ć ‘mČÂSĘ tĂŇ =yJĲĂ hŇ FĎ mĳĎ lĘ hŇ y¡ĆhĘ tĲĂŇ âl¿ wĘ hŇ lĎ ‘Ę mČŔ lĘ qrăČ ÉtĎ yyĂÄhĎ wĘ bŇ nĎŔ zĎlĘ âlă wĘ
: tŇ oWĲ ‘ĞlĲČ wĘ rm¿Ł SĘ lĂ MoI¡hČ ìËŇ CĘYČ mĘ ykÌĂŇ nŁ ’ĲĎ rSĆÄ ’Ğ ìŇ yhĆę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ű tŇ wăŁ YĘ mĂ

14 NymăĂ yĎ MoI¡hČ MkËĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ C¿ĆYČ mĘ ykĂÁ nŁ ’ĲĎ rSĆÄ ’Ğ ÉMyrĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ mĂ rCsę tĎŇ âlă wĘ
: MdĲĎŇ bĘŇ ‘ĎlĘ Myr¡ĂxĄ ’Ğ Myh¿Ă Łl’Ĺ yrËĄxĞ’ĲČ tŇ kĆŇ lĆę lĎ lw’Ň mĳŁ WĘ C

15 ÉtoW‘ĞlĲČ rmąŁ SĘ lĂ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ É loqBĘ É‘mČ SĘ tĂŇ âlą =M’Ă hŇ yĎęhĎ wĘ
ìŇ ylËĆ‘Ď C’bÌĎŇ C MoIĳhČ ì¡Ň CĘYČ mĘ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ rSËĆ ’Ğ wytĎŔ uŁ xĚ wĘ wytăĎŇ wŁ YĘ mĂ =lJĎ =tŇ ’Ć

16 hŇ ê¡Ď’Č rCr¿’Ď wĘ ry‘ĳĂBĎ hŇ ê¡Ď’Č rCr¿’Ď : ìŇ CgĲŇ yvĂ hĂ wĘ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ tŇ ol¿ lĎ uĘ hČ =lJĎ
17, 18 yrăĂpĘŇ C ì¡Ň nĘ TĘ bĂŇ =yrĲĂjĘ rCr¿’Ď : ìŇ êĲĆrĘ’Č SĘ mĂ C ì¡Ň ’ĞnĘ TČ rCr¿’Ď : hŇ dĲĆŇ vĎ BČ

Ktmd’
.r"tw y"t ,V"x ,w"d ,d"dx ,b"d Nkw ìydĆyĎ ’"s v.8 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"x Nkw toW‘ĞlČ wĘ ’"s v.1 .xk

.r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"x ,w"d ,b"d Nkw ìydĆyĎ ’"s v.12
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rCr¿’Ď wĘ ìŇ ’ĳĆ bŇŁ BĘ hŇ ê¡Ď’Č rCr¿’Ď : ìŇ nĲĆ’Ň YŁ tŇ r¿Ł êĘ SĘ ‘Č wĘ ìŇ yp¡ĆŇ lĎ ’Ğ rg¿ČŇSĘ ìŇ tĳĆŇ mĎ dĘŇ ’Č 19

ÉhmĎ ChUĘ hČ =tŇ ’Ćř hŇ rąĎ’Ą UĘ hČ =tŇ ’Ć ìŇ BĘ ţ ű hoăĎhyĘ xQăČ SČ yĘ : ìŇ tĲĆŇ ’Ň YĄBĘ hŇ ê¡Ď’Č 20

ìąŇ dĘŇ mĆ èĲĎ hĂ dŇ ‘ăČ hŇ WĳĆ ‘ĞêĲČ rSăĆ ’Ğ ì¡Ň dĘŇ yĲĎ xl¿Č SĘ mĂ =lkĎŇ BĘ tŇ rĆ‘ĆŔ gĘŇUĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ
qBÌĄ dĘŇ yČ : ynĂ êĲĎbĘŇ zČ‘Ğ rS¿Ć ’Ğ ìŇ yl¡Ć lĎ ‘ĞmĲČ ‘Čr¿Ł ynËĄjĘ mĂ rhĄŔ mČ ÉìdĘŇ bĎŇ ’Ğ=dŇ ‘Č wĘ 21

hŇ ê¿Ď’Č =rSĆ ’Ğ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ É l‘ČmĄ ìŔ tĘŇ ’ĲŁ otăŇ ŁQJČ dŇ ‘Č ť rbĆŇ DĳĎhČ =tŇ ’Ć ì¡Ň BĘ hoËĎhyĘ
tŇ qĆQĆę DČbČŇ C tŇ xČ DČÁ uČ bČŇ C tŇ pĆŇ xĆÄ èČ BČ hoĎhyĘţ hŇ kăĎŇ JĘ yČ : HêĲĎSĘ rĂlĘ hŇ UĎ S¡Ď =’bĎŇ 22

Cy¿hĎ wĘ : ìŇ dĲĆŇ bĘŇ ’Ď dŇ ‘¿Č ìŇ Cp¡Ň dĎŇ rĘC NoqĳrĎIĲĄbČŇ C Nop¡Ň DĎèĂ bČŇ C bŇ rĆxĆŔ bČŇ C ÉrxĚrĘxČ bĲČŇ C 23

NêÌĄ yĂ : lzĲĆrĘBČ ìŇ yê¡ĆxĘ êČ =rSĆ ’Ğ ZrĆ’¿ĎhĎ wĘ tŇ SĆ xĳŁ nĘ ì¡Ň SĘ ’Ň rĲŁ =l‘Č rS¿Ć ’Ğ ìŇ ymËĆSĎ 24

dŇ ‘¡Č ìŇ ylĆŔ ‘Ď dŇ răĄyĄ ÉMyĂmČÄ èĎ hČ =NmĂ rpĳĎŇ ‘Ď wĘ qbăĎŇ ’Ď ì¡Ň YĘ rĘ’Č rT¿Č mĘ =tŇ ’Ć hoËĎhyĘ
’YăĄêĄ ÉdxĎ ’Ć ëŇ rĆdąĆŇ BĘ ůìybĆŇ yĘ’ĲŁ ynăĄpĘŇ lĂ ÈPGĎnĂ ű ho¿ĎhyĘ ÉìnĘ êĆ yĂ : ëŇ dĲĎŇ mĘ èĲĎ hĂ 25

tŇ ok¿Ň lĘ mĘ mČ lk¡ŇŁ lĘ hŇ wĎŔ ‘ĞzĲČlĘ tĎŇ yyăĂhĎ wĘ wynĳĎpĎŇ lĘ sCnăêĎ Myk¡ĂŇ rĎdĘŇ hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ bĘŇ C wylĎŔ ’Ą
tŇ măČ hĹbĲĆŇ lĘ C MyĂm¡ČèĎ hČ PŇ o‘¿ÍlkĎŇ lĘ lkĎŔ ’ĞmĲČ lĘ ÉìtĘŇ lĲĎ bĘŇ nĂ hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ 26

MylŔ př ‘bw ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ NyxąĂ SĘ BĂ hoĎÁhyĘ hŇ kĎÄ JĘ yČ : dŇ yrĲĂxĞmĲČ Ny’¡ĄwĘ ZrĆ’ĳĎhĎ 27

No‘¡GĎSĂ BĘ hoĎŔhyĘ hŇ kăĎŇ JĘ yČ : ’pĲĄŇ rĎhĲĄ lĘ lk¡ČŇ CtŇ =âlĲ rS¿Ć ’Ğ srĆxĳĎbĆŇ C bŇ r¡ĎGĎbČŇ C 28

SèąĄ mČ yĘ rSĆÄ ’ĞJĲČ MyĂrČę hĽ~ĲĎ BČ Ĳ SèăĄ mČ mĘ tĎŇ yyĂÁhĎ wĘ : bŇ bĲĎŇ lĄ Noh¡ mĘ tĂŇ bĘŇ C NorĳCĎ‘Ă bĘŇ C 29

lCzËgĎŇ wĘ qCSÌ ‘Ď ëŇ ’ăČ tĎŇ yyĂÁhĎ wĘ ìŇ ykĳĆŇ rĎDĘ=tŇ ’Ć xČ yl¡Ă YĘ tČŇ âl¿ wĘ hŇ lĎŔ pĄŇ ’ĞBĲĎ ÉrCĄ‘Ă hĲĎ
tŇ yĂB¿Č hŇ eĎlĆŔ GĎřSĘ yĂ ÉrxĄ ’Č Sy’ąĂ wĘ WrĄę ’Ď tĘŇ hŇ èăĎ ’Ă : ‘Č ySĲĂ om Ny’¿ĄwĘ Mym¡Ă IĎhČ =lJĎ 30

xČ CbăŇ TĎ ìÂrĘoSĲ : CelĲĆ QĘ xČ tĘŇ âl¿ wĘ ‘F¡Č êĂ MrĆJ¿Ć oBĳ bŇ SăĄ tĄŇ =âlĲ wĘ hŇ n¡ĆbĘŇ êĂ 31

ëŇ ĳĎl bŇ CS¡ yĎ âl¿ wĘ ìŇ ynĆŔ pĎŇ QĘ mĂ lCzăGĎ ÉìrĘmĲŁ xĞ ůCeUĆ mĂ È lkČŇ ’Ň tŇŁ âlă wĘ ìŇ ynĆę y‘ĄlĘ
MynĂÄtĚŇ nĘ ìŇ ytĆÁ nŁ bĘŇ C ìŇ ynĆÄBĎ : ‘Č ySĲĂ om ì¡Ň lĘ Ny’¿ĄwĘ ìŇ ybĆŔ yĘ’ĲŁ lĘ tŇ onătĚŇ nĘ ÉìnĘ ’Ň YĲŁ 32

: ìŇ dĲĆŇ yĎř l’¡Ą lĘ Ny’¿ĄwĘ MoIĳhČ =lJĎ Mh¡Ć ylĄ ’Ğ tŇ ol¿ kĎŇ wĘ tŇ o’Ŕ rŁ ìŇ ynăĆy‘ĄwĘ ÉrxĄ ’Č M‘ąČlĘ
qrËČ tĎŇ yyĂęhĎ wĘ êĎ‘Ę dĳĎŇ yĎ=âlĲ rSăĆ ’Ğ M‘¡Č lk¿ČŇ ’Ň yŁ ìŔ ‘ĞygăĂŇ yĘ=lkĎŇ wĘ ÉìtĘŇ mĲĎ dĘŇ ’Č yrąĂjĘ 33

rS¿Ć ’Ğ ìŇ yn¡Ćy‘Ą hŇ ’¿Ą rĘUČ mĂ ‘GĳĎSĚ mĘ tĎŇ yy¡ĂhĎ wĘ : MymĲĂ IĎhČ =lJĎ ZCY¡ rĎwĘ qCS¿ ‘Ď 34

rS¿Ć ’Ğ MyĂqČŔ èŁ hČ =l‘Č wĘ ÉMyĂJČÄ rĘBĂ hČ =l‘Č ‘rĎę NyxăĂ SĘ BĂ hoĎÁhyĘ hŇ kĎÄ JĘ yČ : hŇ ’ĲĆ rĘêĂ 35

ìę tĘŇ ’ĲŁ hoĎÁhyĘ ëŇ lĄÄ oy : ìŇ dĲĆŇ qĽř dĘŇ qĎ dŇ ‘¿ČwĘ ì¡Ň lĘ gĘŇrČ PŇ J¿Č mĂ ’pĳĄŇ rĎhĲĄ lĘ lk¡ČŇ CtŇ =âlĲ 36

Kklm=t’w
.s"tw ‘"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw Po‘lĘ ’"s v.26 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,V"x ,g"dx Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.20

V"xb ,yrq heĎbĆ JĎ SĘ yĂ v.30 .yrqw bytk MyrĂxŁ FĘ bČ C ’"sb ,yrq MyrĂxŁ FĘ bČ C ,bytk MylĂ pŁ ‘ĘbČ C w’ MylĂ pĎ ‘ĽbĎ C v.27

.ìdĆqĘdĘqĎ yllhb v.35 .s"tw w"d ,h"dx ,b"d Nkw ìydĆyĎ ’"s v.32 .yrqw bytk HUĎ‘Ă bJČ SĘ yĂ
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hŇ êăĎ’Č êĎ‘Ę d¡ČŇ yĎ=âlĲ rS¿Ć ’Ğ yoGě=l’Ć ìŇ ylĆŔ ‘Ď MyqăĂêĎ rSăĆ ’Ğ ÉìJĘ lĘ mČ =tŇ ’ĲĆ wĘ
37 hŇ UĎŔ SČ lĘ tĎŇ yyăĂhĎ wĘ : NbĆŇ ’ĲĎ wĎ Z‘¿Ą Myr¡ĂxĄ ’Ğ Myh¿Ă Łl’Ĺ MèËĎ êĎdĘŇ b¿ČŇ ‘Ď wĘ ìŇ ytĳĆŇ bŇŁ ’Ğ wĲČ
38 ‘rČz¿Ć : hŇ UĎ SĲĎ ho¡ĎhyĘ ì¿Ň gĘŇhĆ nĲČ yĘ=rSĆ ’Ğ MyUĂŔ ‘ČhĲĎ É lkŇŁ BĘ hŇ nĳĎ ynĂ SĘ lĂ wĘ lS¡Ď mĎ lĘ
39 Mym¿Ă rĎJĘ : hŇ BĲĆ rĘ’Č hĲĎ Cel¡Ć sĘ xĘ yČ yJ¿Ă PŇ sŔŁ ’ĹêĲĆ T‘ăČmĘ C hŇ dĳĆŇ vĎ hČ ’yYăĂ oêĲ bŇ r¡Č

: tŇ ‘ČlĲĎ êŁ hČ Cel¡Ć kĘŇ ’Ň tĲŇŁ yJ¿Ă rgŔŁ ’ĹtĲĆŇ âlă wĘ ÉhêĆSĘ tĂŇ =âlĲ NyĂyąČwĘ êĎdĘŇ bĳĎŇ ‘Ď wĘ ‘F¡Č êĂ
40 : ìŇ tĲĆŇ yzĄ lè¡Č yĂ yJ¿Ă ëŇ CsŔ tĎŇ âlă ÉNmĆ SĆÄ wĘ ìŇ ĳĆlCbŇ GĘ =lkĎŇ BĘ ì¡Ň lĘ Cy¿hĘ yĲĂ MytËĂŇ yzĄ

41, 42 yrăĂpĘŇ C ì¡Ň YĘ ‘ĲĄ=lJĎ : ybĂŇ èĲĆ BČ Ck¡Ň lĘ yĲĄ yJ¿Ă ëŇ lĎŔ CyăhĘ yĲĂ=âlwĘ dŇ ylĳĂ oê tŇ on¡bĎŇ C Myn¿ĂBĎ
43 hŇ lĎ ‘Ę măČ ìŇ yl¡Ć ‘Ď hŇ l¿Ć ‘ĞyĲČ ìŔ BĘ rĘqĂ BĘ rSăĆ ’Ğ ÉrGĄhČ : lYĲČ lĎ ~Ę hČ Sr¡ĄyĎyĘ ìŇ tĳĆŇ mĎ dĘŇ ’Č
44 CewĳĆlĘ tČŇ âlă hŇ ê¡Ď’Č wĘ ìŔ wĘlĘ yČ ’Chă : hŇ FĎ UĲĎ hŇ FĎ m¿Č dŇ r¡ĄtĄŇ hŇ ê¿Ď’Č wĘ hŇ lĎ ‘Ę UĳĎ
45 tŇ olă lĎ uĘ hČ =lJĎ ìŇ ylĆÁ‘Ď C’bĎÄ C : bŇ nĲĎ zĎlĘ hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ hŇ ê¡Ď’Č wĘ S’Ň rŔŁ lĘ hŇ yăĆhĘ yĲĂ ’Chť

É loqBĘ êĎ‘Ę mČę SĎ âlă =yJĂ ëŇ dĳĎŇ mĘ èĲĎ hĂ dŇ ‘¡Č ìŇ CgŔ yvĂ hĂ wĘ ÉìCpÄ dĎŇ rĘC hŇ QĆ ’Ąę hĎ
46 tŇ o’¡ lĘ ìŔ bĘŇ CyăhĎ wĘ : ëŇ CĲĎYĂ rS¿Ć ’Ğ wyt¡ĎŇ uŁ xĚ wĘ wyt¿ĎŇ wŁ YĘ mĂ rmËŁ SĘ lĂ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ
47 hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć ÉêĎdĘŇ bČÄ ‘Ď=âlĲ rSąĆ ’Ğ tŇ xČ êČę : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č ì¡Ň ‘ĞrĘzČbĘŇ CĲ tŇ pĳĄŇ omlĘ C
48 ìŇ ybĆę yĘ’ĲŁ =tŇ ’Ć êăĎ dĘŇ bČŇ ‘ĲĎwĘ : lJĲŁ bŇ r¡Ł mĄ bŇ bĳĎŇ lĄ bŇ CTă bĘŇ C hŇ x¡Ď mĘ WĂ BĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ

lJĳŁ rsĆ xăŁ bĘŇ C Mr¡Ł y‘ĄbĘŇ C ’mËĎ YĎ bĘŇ C bŇ ‘ÌĎrĎBĘ ëŇ BĎŔ ÉhoĎhyĘ CexąĆ QĘ SČ yĘ rSĆÄ ’Ğ
49 žhoĎhyĘ ’văĎ yĂ : ëŇ tĲĎŇ ’Ł od¡Ň ymĂ SĘ hĂ dŇ ‘¿Č ìŇ rĆŔ ’Ň CĎYČ =l‘Č É lzĆrĘBČ l‘ąŁ NtČÂ nĎ wĘ

rS¿Ć ’Ğ yoGě rSĆ eĳĎhČ hŇ ’¡Ć dĘŇ yĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ ZrĆ’ĎŔ hĎ hŇ YăĄqĘ mĂ ÉqoxrĎmĲĄ yoGą ìŇ ylĆÄ‘Ď
50 r‘Čn¡ČwĘ NqĄŔ zĎlĘ ÉMynĂ pĎŇ ’vąĎ yĂ=âlĲ rSĆÄ ’Ğ MynĳĂjĎ z‘ăČ yoG¡ : onĲ SŁ lĘ ‘m¡Č SĘ tĂŇ =âlĲ
51 rSĆÄ ’Ğ ůëdĎŇ mĘ èĲĎ hĂ dŇ ‘ăČ ÈìtĘŇ mĲĎ dĘŇ ’Č =yrĲĂpĘŇ C ì¿Ň êĘ mĘ hĆ bĘŇ yrĂÄ jĘ lkČŇ ’Ď wĘţ : NxĲŁ yĎ âl¿

ìŇ ĳĆn’Ň YŁ tŇ răŁ êĘ SĘ ‘Č wĘ ìŇ yp¡ĆŇ lĎ ’Ğ rg¿ČŇSĘ rhĎŔ YĘ yĂwĘ SorăyêĂř ÉNgĎŇDĎ ìę lĘ ry’ĂÁ SĘ yČ=âlĲ
52 ÉìytĆÄ mŁ xĲŁ tŇ dĆŇ rąĆ dŇ ‘ăČ ìŇ yrĆę ‘ĎSĘ =lkĎŇ BĘ ìÁ lĘ rYČÄ hĄ wĘ : ëŇ tĲĎŇ ’Ł od¡Ň ybĂŇ ’ĞhĲČ dŇ ‘¿Č

ÉìlĘ rYąČhĄ wĘ ìŇ YĳĆrĘ’Č =lkĎŇ BĘ Nh¡Ą BĎ xČ T¿Ą BŁ hŇ êËĎ’Č rS¿Ć ’Ğ tŇ orŔ YĚBĘ hČ wĘ tŇ ohă bŇŁ GĘ hČ
53 êăĎlĘ kČŇ ’ĲĎ wĘ : ëŇ lĲĎ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ NtËČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ ìŔ YĘ rĘ’Č =lkĎÄ BĘ ìŇ yrĆŔ ‘ĎSĘ =lkĎŇ BĘ

ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ì¡Ň lĘ =NtČŇ nĲĎ rS¿Ć ’Ğ ìŇ ytĆŔ nŁ bĘŇ C ÉìynĆÄBĎ rWąČ BĘ ìę nĘ TĘ bĂŇ =yrĲĂpĘŇ
54 gŇn¡Ł ‘ĎhĲĆ wĘ ìŔ BĘ ëŇ răČhĎ ÉSy’Ă hĎ : ìŇ bĲĆŇ yĘř’ĲŁ ì¡Ň lĘ qyY¿Ă yĎ=rSĆ ’Ğ qoYŔ mĎ bĘŇ C ÉroYmĎ BĘ

: rytĲĂŇ oy rS¿Ć ’Ğ wyn¡ĎBĎ rtĆŇ y¿ĆbĘŇ C oqŔ yxĄ tŇ SĆ ’ăĄ bĘŇ C ÉwyxĂ ’Ď bĘŇ oną y‘Ą ‘rČÄ êĄ dŇ ’ĳŁ mĘ
55 ol¡ =ry’ĲĂ SĘ hĂ yl¿Ă BĘ mĂ lkĄŔ ’Ň yŁ rSăĆ ’Ğ ÉwynĎBĎ rWąČ BĘ mĂ MhĆę mĄ dŇ xăČ ’Č lĘ ű tŇ êăĄmĂ

lk
.V"xw b"d Nkw ìybĆ yĘ’Ł ’"s v.53 .s"tw V"x Nkw SorytĂ wĘ ’"s v.51
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: ìŇ yrĲĆ‘ĎSĘ =lkĎŇ BĘ ì¡Ň bĘŇ yĂ’ĲŁ ìËŇ lĘ qyY¿Ă yĎ rSĆÄ ’Ğ qoYŔ mĎ bĘŇ C ÉroYmĎ BĘ lJĳŁ
ZrĆ’ĎŔ hĎ =l‘Č gŇ~ăĄhČ ÉHlĎ gĘŇrČ=PŇ kČŇ hŇ tąĎŇ iĘ nĂ =âlĲ rSĆÄ ’Ğ hŇ GĎę nĚ‘ĞhĲĎ wĘ ìÁ bĘŇ hŇ JĎÄ rČhĲĎ 56

: HêĲĎbĂŇ bĘŇ C Hn¡ĎbĘŇ bĂŇ C HqĎŔ yxĄ Sy’ăĂ BĘ ÉHnĎ y‘Ą ‘rąČêĄ ëŇ rĳŁ mĄ C gŇe¡Ą‘ČtĘŇ hĂ mĲĄ
Ml¿Ą kĘŇ ’Ň tĲŇŁ =yJĂ dŇ lĄŔ êĄ rSăĆ ’Ğ ÉhĎ ynĆÄbĎŇ bĘŇ C hĎ ylĆę gĘŇrČ NyBăĄmĂ ű tŇ YăĄř oIhČ HtĎÂ yĎlĘ SĂ bĘŇ CĲ 57

ì¡Ň bĘŇ yĂ’ĲŁ ìËŇ lĘ qyY¿Ă yĎ rSĆÄ ’Ğ qoYŔ mĎ bĘŇ C ÉroYmĎ BĘ rtĆŇ iĳĎ BČ lJ¡Ł =rsĆ xĲŁ BĘ
tŇ ’Ň ŁEŔhČ hŇ răĎoêhČ ÉyrĄbĘŇ DĂ=lJĎ =tŇ ’Ć tŇ oWę ‘ĞlĲČ rmÁŁ SĘ tĂŇ âlÄ=M’Ă : ìŇ yrĲĆ‘ĎSĘ BĂ 58

hŇ EĆŔhČ É’rĎoehČ wĘ dŇ BąĎ kĘŇ eĂ hČ MèĄÂ hČ =tŇ ’Ć hŇ ’Ď rĘyĂlĘ ţ hŇ EĳĆhČ rpĆŇ iăĄ BČ Myb¡ĂŇ tĚŇ JĘ hČ
ìŇ ‘ĳĆrĘzČ tŇ oJă mČ tŇ ’¡Ą wĘ ìŔ tĘŇ JăŁ mČ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ ’ląĎ pĘŇ hĂ wĘ : ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ tŇ ’¡Ą 59

tŇ ’Ą ť ìę BĘ bŇ ySăĂ hĄ wĘ : MynĲĂ mĎ ’ĹnĲĆ wĘ My‘¡ĂrĎ My¿ĂlĎ xĽ wĲĎ tŇ onŔ mĎ ’ĹnăĆwĘ ÉtŁldŇŁ GĘ tŇ oJą mČ 60

ÉylĂ xĽ=lJĎ MGąČ : ëŇ BĲĎ Cq¡ bĘŇ dĲĎŇ wĘ MhĳĆ ynĄjĘ mĂ êĎrĘg¡ŇŁ yĎ rS¿Ć ’Ğ MyĂrČŔ YĘ mĂ hŇ wăĄřdĘŇ mČ =lJĎ 61

ÉhoĎhyĘ MląĄ ‘Ę yČ tŇ ’Ň EĳŁ hČř hŇ răĎoêhČ rpĆŇ s¡Ą BĘ bŇ CtŔ kĎŇ âlă ÉrSĆ ’Ğ hŇ JĎŔ mČ =lkĎŇ wĘ
MtĆŔ yyĂhĹ rSăĆ ’Ğ tŇ xČ êČ ť T‘ĎŔ mĘ ytăĄŇ mĘ BĂ ÉMêĆrĘ’Č SĘ nĂ wĘ : ëŇ dĲĎŇ mĘ èĲĎ hĂ dŇ ‘¡Č ìŇ ylĆŔ ‘Ď 62

hŇ yĎhĎ wĘţ : ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ loq¡ BĘ êĎ‘Ę mČŔ SĎ âlă =yJĂ bŇ rĳŁ lĎ MyĂm¡ČèĎ hČ yb¿ĄŇ kĘŇ okĲŇ JĘ 63

NJăĄ ůMkĆŇ tĘŇ ’Ć tŇ oBă rĘhČ lĘ C ÈMkĆŇ tĘŇ ’Ć bŇ yTăĂ yhĄ lĘ MkĆę ylĄ ‘Ğ hoĎÁhyĘ WWĎÄ =rSĆ ’ĞJĲČ
ÉMêĆxĘ iČ nĂ wĘ MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć dŇ ymăĂ SĘ hČ lĘ C Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć dŇ yb¿ĂŇ ’ĞhĲČ lĘ MkĆŔ ylĄ ‘Ğ ÉhoĎhyĘ WyWąĂ yĎ
ÉhoĎhyĘ ìąŇ YĘ ypĲĂŇ hĹwĲĆ : HêĲĎSĘ rĂlĘ hŇ UĎ S¡Ď =’bĎŇ hŇ ê¿Ď’Č =rSĆ ’Ğ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ l‘ăČmĄ 64

MyhăĂ Łl’Ĺ MèĎÁ êĎdĘŇ bČÄ ‘Ď wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ hŇ YăĄqĘ =dŇ ‘Č wĘ ZrĆ’¡ĎhĎ hŇ Y¿ĄqĘ mĂ MyUĂŔ ‘ČhăĎ =lkĎŇ BĘ
ÉMhĄ hĎ MyąĂoGbČŇ C : NbĆŇ ’ĲĎ wĎ Z‘¿Ą ìŇ yt¡ĆŇ bŇŁ ’Ğ wĲČ hŇ ê¿Ď’Č êĎ‘Ę dËČŇ yĎ=âlĲ rSÌĆ ’Ğ MyrĂę xĄ ’Ğ 65

bŇ lăĄ ÉMSĎ ì¿Ň lĘ hoĎÄhyĘ žNtČŇ nĎ wĘ ìŇ ĳĆlgĘŇrČ=PŇ kČŇ lĘ xČ on¡mĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=âlwĘ ‘Č yGĂŔ rĘtČŇ âlă
dŇ gĆŇ eĳĆmĂ ì¡Ň lĘ My’¿Ă lĚ êĘ ìŇ yIĆŔxČ CyăhĎ wĘ : SpĆŇ nĲĎ Nob¿Ň ’ĞdĲČŇ wĘ MyĂn¡Čy‘Ą Noy¿lĘ kĂŇ wĘ zGĎŔ rČ 66

NêăĄ yĂ=ymĲĂ ÉrmČ ’Ň êŁ rqĆBąŁ BČ : ìŇ yIĲĆxČ BĘ Nym¡Ă ’ĞtĲČŇ âl¿ wĘ MmĎŔ oywĘ hŇ lĎ yĘlăČ ÉêĎdĘŇ xČ pĲĎŇ C 67

dŇ xĎŔ pĘŇ êĂ rSăĆ ’Ğ ÉìbĘŇ bĲĎŇ lĘ dŇ xČ jąČ mĂ rqĆBĳŁ NêăĄ yĂ=ymĲĂ rm¡Č ’Ň êŁ bŇ rĆ‘¿ĆbĎŇ C bŇ rĆ‘ĆŔ
ůtoInĂ ’ĽBĲĎ ÈMyĂrČYĘř mĂ ű ho¿ĎhyĘ ÉìbĘŇ ySĲĂ hĹwĲĆ : hŇ ’ĲĆ rĘêĂ rS¿Ć ’Ğ ìŇ yn¡Ćy‘Ą hŇ ’¿Ą rĘUČ mĂ C 68

MêĆÄ rĘJČř mČ tĘŇ hĂ wĘ HtĳĎŇ ’Ł rĘlĂ dŇ o‘¡ PŇ ys¿Ă tŇŁ =âlĲ ìŔ lĘ yêĂ rĘmăČ’Ď rSăĆ ’Ğ ÉërĆDĆÄ BČ
: hŇ nĲĆqŁ Ny’¿ĄwĘ tŇ ox¡ pĎŇ SĘ lĂ wĘ Myd¿ĂŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ ìŇ ybËĆŇ yĘ’ĲŁ lĘ MSÌĎ

tŇ rËŁ kĘŇ lĂ hŇ SĆę mŁ =tŇ ’Ć hoăĎhyĘ hŇ CÌĎYĂ =rSĆ ’Ğ tŇ yrĂÁ BĘ hČ yrĄÄ bĘŇ dĂŇ žhQĆ ’Ą 69

ynb=t’
y"t ,V"x ,q"d Nkw hEĆhČ ’"s v.61 .r"tw s"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw ywĄdĘmČ ’"s v.60 .yrq t’YĄIŁhČ v.57

.ytbr +k v.68 .ytbr +Y v.68 .+y ,+lw +k ,T"k Nmql Nyy‘ : s"tw
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Mê¡Ď’Ă tŇ r¿ČJĎ =rSĆ ’Ğ tŇ yrĂŔ BĘ hČ dŇ băČŇ QĘ mĂ bŇ ’ĳĎ om ZrĆ’ăĆBĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć
: bŇ rĲĄxŁ BĘ

Tk tŇ ’ăĄ MtĆę y’Ă rĘ MêăĆ’Č MhĳĆ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ =l’Ć hŇ SËĆ mŁ ’r¿ĎqĘ IĂwČ
=lkĎŇ lĘ C hŇ ‘¿Ł rĘpČŇ lĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ ÉMkĆŇ ynĄy‘ĲĄlĘ hoąĎhyĘ hŇ WĎÄ ‘Ď žrSĆ ’Ğ=lJĎ

2 tŇ tÌŇŁ ’Ł hĲĎ ìŇ ynĳĆy‘Ą C’¡ rĎ rS¿Ć ’Ğ tŇ ŁlŔ dŇŁ GĘ hČ ÉtoiUČ hČ : oYĲ rĘ’Č =lkĎŇ lĘ C wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘Ğ
3 MyĂn¿Čy‘ĄwĘ tŇ ‘ČdČŔ lĎ ÉblĄ Mk¿ĆŇ lĎ hoĎÄhyĘ žNtČŇ nĎ=âlĲ wĘ : MhĲĄ hĎ Myl¡Ă dŇŁ GĘ hČ MytËĂŇ pĘŇ UĲŁ hČ wĘ
4 My‘¿ĂBĎ rĘ’Č MkËĆŇ tĘŇ ’Ć ëŇ ¿Ąlo’wĲĎ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č ‘ČmĳŁ SĘ lĂ MyĂnăČzĘ’Ď wĘ tŇ o’¡ rĘlĂ

hŇ t¡ĎŇ lĘ bĲĎŇ =âl ì¿Ň lĘ ‘ČnĲČ wĘ MkĆŔ ylĄ ‘ĞmĲĄ ÉMkĆŇ ytĄŇ mĲŁ lĘ WČ Clą bĎŇ =âlĲ rBĳĎdĘŇ UĂ BČ hŇ n¡ĎSĎ
5 ÉN‘ČmČÄ lĘ MtĳĆŇ ytĂŇ SĘ âlă rk¡ĎŇ SĄ wĘ NyĂy¿ČwĘ MêĆŔ lĘ kČŇ ’Ğ âlă MxĆ lĆ ť : ìŇ lĲĆ gĘŇrČ l‘¿ČmĄ
6 ’YăĄ IĄwČ hŇ EĳĆhČ Moqă UĎ hČ =l’Ć C’b¡ŇŁ êĎ wČ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJËĂ C‘Ŕ dĘŇ êĲĄř

: MJĲĄ eČ wČ hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ lČ CntËĄŇ ’Ň rĎqĘ lĂ NSÌĎ BĎ hČ =ëŇ lĆ mĲĆ gŇ o‘Ä wĘ NoBSĘ xĆ ţ=ëŇ lĆ mĲĆ NxăŁ ysĂ
7 TbĆŇ S¿Ą yY¡Ă xĞlĲČ wĘ ydĳĂŇ GĎlČ wĘ yn¡ĂbĄŇ C’rĲlĎ hŇ lĎŔ xĞ nĲČlĘ HnăĎêĘ eĂ wČ MYĎŔ rĘ’Č =tŇ ’Ć ÉxuČ eĂ wČ
8 MtĳĎŇ ’Ł Mt¡ĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ tŇ ’Ň ŁEŔhČ tŇ yrăĂBĘ hČ ÉyrĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć MêĆę rĘmČ SĘ C : yèĲĂ nČmĘ hĲČ

: NCWĲ ‘ĞêĲČ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’¡Ą ClyJĂŔ WĘ êČ N‘ČmăČ lĘ
MkăĆŇ ySĄ ’Ň rĲĎ MkĳĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ yn¡ĄpĘŇ lĂ MkĆŔ QĘ JĚ ÉMoIhČ MybąĂŇ ~Ď nĂ MêĆÄ ’Č9 +p8, sŘ27

10 MkĆŔ ySĄ nĘ MkăĆŇ jĘ TČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ Sy’¿Ă lJ¡Ł MkĆŔ yrĄTĘ SăŁ wĘ ÉMkĆŇ ynĄqĘ zĂ MkĆę yTĄ bĘŇ SĂ
: ìŇ ymĲĆ ymĄ bŇ ’¿Ą SŁ dŇ ‘¡Č ìŇ yYĆŔ ‘Ą bŇ TăĄ xŁ mĲĄ ìŇ ynĳĆxĞmĲČ bŇ rĆqăĆBĘ rS¡Ć ’Ğ ìŔ rĘgăĄŇ wĘ

11 ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉrSĆ ’Ğ otĳŇ lĎ ’ĲĎ bĘŇ C ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ tŇ yrËĂbĘŇ BĂ ìę rĘbĘŇ ‘ĎlĘ
12 ’Chą wĘ M‘Ďę lĘ olÁ ű MoIÄhČ žìtĘŇ ’ĲŁ =MyqĲĂ hĎ N‘ČmăČ lĘ : MoIĲhČ ì¡Ň UĘ ‘Ă tŇ r¿ĄJŁ

ìŇ ytĆŔ bŇŁ ’ĞlĲČ É‘BČ SĘ nĂ rSąĆ ’ĞkĲČŇ wĘ ëŇ ĳĎl=rBĆ DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ MyhĂŔ Łl’Ň lĲĄ ÉìQĘ =hŇ yĆhĘ yĲĂ
13 ÉtrĄJŁ ykĂę nŁ ’ĲĎ MkĳĆŇ DĘbČŇ lĘ Mk¡ĆŇ êĘ ’Ă âl¿ wĘ : bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČlĘ CĲ qx¡Ď YĘ yĂlĘ Mh¿Ď rĎbĘŇ ’Č lĘ
14 onÁSĘ yĆ rSĆÄ ’Ğ=tŇ ’Ć žyJĂ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ hŇ l¡Ď ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ tŇ yrăĂBĘ hČ =tŇ ’Ć

CenËĆ y’Ą rS¿Ć ’Ğ tŇ ’ĄÄ wĘ CnyhĳĄŁl’Ĺ hoăĎhyĘ yn¡ĄpĘŇ lĂ MoIŔhČ dŇ măĄ ‘Ł ÉCnUĎÄ ‘Ă hŇ jęŁ
15 ZrĆ’ăĆBĘ CnbĘŇ S¡Č yĎ=rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą MêĆŔ ‘Ę dČŇ yĘ MêăĆ’Č =yJĲĂ : MoIĲhČ CnU¿Ď ‘Ă hŇ j¡Ł

MyrYm
hyhw +b Myrdsw .b"kq Myqwspw .ynbkm [26:1—29:8] hVrph MV v.8 .NC‘dĘêĄ ’"s v.5 .Tk
tVV twytw’w .h‘bVw My‘br’w tw’m ‘bVw Pl’ Mylmw .[28:1] ‘wmV=M’ hyhw ,[26:1] ’wbt yk
’y‘g ’lb KtyhlĂ wĘ ’rwq ’"b ,[26:19] Vdq M‘ ìtĘ yŁhĘ lĂ wĘ +’ Pwlxw .rV‘ dx’w tw’m hnmVw Mypl’
,[27:9] tksh +h twqspw .[28:52] rV’ KYr’=lkĲĎ BĘ Pwlx ’lbw ,d"mlh tw’ txt ’y‘gb KtyhlĲĂ wĘ n"bw
,[27:10] tkshh wtwYm +g +wtkw .[28:68] MyrYm ű y"y KbyVhw ,[28:25] Knty ,[28:20] xlVy ,[28:12] xtpy

.+T qwsp g"s d‘ +y qwsp ’"s hy‘Vyb VyV’ VwV hrTph v.9 .[28:30] hnlgVy ,[28:27] Mylp‘bw



338 Myrbd 29. 16–30. 1

ÉC’rĘêĂ wČ : MêĲĆrĘbČŇ ‘Ğ rS¿Ć ’Ğ My¡ĂoGhČ bŇ rĆq¿ĆBĘ CnrĘbËČŇ ‘Ď=rSĆ ’Ğ tŇ ’ÌĄ wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ 16

: MhĲĆ UĎ ‘Ă rS¿Ć ’Ğ bŇ h¡Ď zĎwĘ PŇ sĆ J¿Ć NbĆŇ ’ĆŔ wĎ Z‘ăĄ MhĳĆ ylĄ QĲĚ GĂ tŇ ’¡Ą wĘ MhĆŔ yYĄ Cuă SĂ =tŇ ’Ć
obÄ bĎŇ lĘ žrSĆ ’Ğ TbĆŇ SĄę =o’ hŇ xăĎ jĎ SĘ mĂ o’Ì hŇ èĎÂ ’Ă =o’Ĳ Sy’ăĂ MkĆŇ BĎ ţ SyăĄ=NjĆ 17

MyăĂoGhČ yh¡ĄŁl’Ĺ=tŇ ’Ć dŇ bŔŁ ‘ĞlĲČ tŇ kĆŇ lăĆ lĎ CnyhĄŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉM‘Ă mĄ ÉMoIhČ hŇ nąĆpŇŁ
žo‘mĘ SĎ BĘ hŇ yĎÃhĎ wĘ : hŇ nĲĎ‘ĞlĲČ wĘ S’Ň r¡Ł hŇ r¿ĆjŁ SrĆSËŁ MkĆę BĎ SyăĄ=NjĆ MhĳĄ hĎ 18

=hŇ yĆhĘ yĲĂ Molă SĎ ÉrmŁ ’Ň lĄ obąŇ bĎŇ lĘ BĂ ëŇ rĄÄ BĎ tĘŇ hĂ wĘ tŇ ’Ň ŁEęhČ hŇ lĎÁ’Ď hĲĎ yrĄÄ bĘŇ DĂ=tŇ ’Ć
: hŇ ’ĲĎ mĄ ~Ę hČ =tŇ ’Ć hŇ w¡ĎrĎhĲĎ tŇ op¿Ň sĘ N‘ČmËČ lĘ ëŇ ĳĄl’Ą yB¡Ă lĂ tŇ Cr¿rĂSĘ BĂ yJËĂ yQĂŔ
Sy’ăĂ BĎ ÉotŇ ’Ď nĘ qĂ wĘ hoąĎhyĘ=PŇ ’Č NSČÄ ‘Ę yĆ z’Ď ţ yJăĂ ůol xČŁlă sĘ ÈhoĎhyĘ hŇ băĆŇ ’Ň yŁ =âlĲ 19

hŇ xąĎ mĎ C hŇ EĳĆhČ rpĆŇ iăĄ BČ hŇ b¡ĎŇ CtŇ JĘ hČ hŇ lĎŔ ’Ď hăĎ =lJĎ ÉoB hŇ YĎ bĘŇ rąĎwĘ ’ChŔ hČ
lJ¡Ł mĂ hŇ ‘ĎŔ rĎlĘ ÉhoĎhyĘ olą yDĂbĘŇ hĂ wĘ : MyĂmĲĎ èĎ hČ tŇ xČ ê¡ČmĂ omŔ SĘ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ 20

hŇ r¡ĎoêhČ rpĆŇ s¿Ą BĘ hŇ bĎě CtŇ JĘ hČ tŇ yrĂŔ BĘ hČ tŇ olă ’Ď É lkŇŁ JĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yTăĄ bĘŇ SĂ
MkĆŔ yrĄxĞ’ăČ mĄ ÉCmCqÄ yĎ rSąĆ ’Ğ ÉMkĆŇ ynĄBĘ Norę xĞ’ĲČ hĎ roDăhČ rmČÂ’Ď wĘ : hŇ EĲĆhČ 21

É’whĂ hČ ZrĆ’ąĎhĎ tŇ oJÂ mČ =tŇ ’Ć C’rĎwĘţ hŇ qĳĎoxrĘ ZrĆ’ăĆmĄ ’b¡ŇŁ yĎ rS¿Ć ’Ğ yrĂŔ kĘŇ eĎhČÄ wĘ
hŇ păĎŇ rĄWĘ ÈxlČ mĆ wĎ tŇ yrăĂpĘŇ GĎ : HBĲĎ ho¡ĎhyĘ hŇ Q¿Ď xĂ =rSĆ ’Ğ hĎ y’ĆŔ lĚ xĞêăČ =tŇ ’Ć wĘ 22

bŇ WĆ ‘ĳĄ=lJĎ Hb¡ĎŇ hŇ l¿Ć ‘ĞyĲČ=âlwĘ xČ mĂŔ YĘ tČŇ âlă wĘ É‘rČEĎtĂŇ âlą ůHYĎ rĘ’Č =lkĎŇ
oj¡ ’Č BĘ hoĎŔhyĘ ëŇ păČŇ hĎ ÉrSĆ ’Ğ MyŔybř Yw hŇ măĎ dĘŇ ’Č ÉhrĎmŁ ‘ĞwĲČ MdąŇŁ sĘ tŇ kČÂ jĄ hĘ mČ JĲĘ
ZrĆ’ăĎlĎ hŇ kĎŇ J¡Ď hoËĎhyĘ hŇ WÌĎ ‘Ď hŇ mĆÄ =l‘Č MyĂŔoGhČ =lJĎ ÉCrmĘ ’ĲĎ wĘ : otĲŇ mĎ xĞbĲČŇ C 23

CbŔ zĘ‘ĲĎ rSăĆ ’Ğ l‘Č ť CrŔ mĘ ’ăĎ wĘ : hŇ EĲĆhČ lod¡Ň GĎhČ PŇ ’¿Č hĎ yrËĂxĽ hŇ m¿Ćř tŇ ’Ň EĳŁ hČ 24

Mt¡ĎŇ ’Ł o’¿ yYĂ ohĲ BĘ MUĎŔ ‘Ă tŇ răČJĎ ÉrSĆ ’Ğ MtĳĎŇ bŇŁ ’Ğ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ tŇ yr¿ĂBĘ =tŇ ’Ć
MhĳĆ lĎ Cw¡xĞêĲČSĘ IĲĂwČ MyrĂŔ xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ ÉCdŇ bĘŇ ‘Č IĲČwČ Ckę lĘ IĲĄwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ 25

ho¡ĎhyĘ PŇ ’¿Č =rxČ IĲĂwČ : MhĲĆ lĎ ql¡Č xĎ âl¿ wĘ MC‘Ŕ dĎŇ yĘ=âlĲ rSăĆ ’Ğ ÉMyhĂ Łl’Ĺ 26

rpĆŇ i¿Ą BČ hŇ b¡ĎŇ CtŇ JĘ hČ hŇ lĎŔ lĎ uĘ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉhĎ ylĆÄ‘Ď ’ybąĂŇ hĎ lĘ ’whĳĂř hČ ZrĆ’ăĎBĎ
lodĳŇ GĎ PŇ YĆqăĆbĘŇ C hŇ m¡Ď xĄ bĘŇ C PŇ ’¿Č BĘ MtĎŔ mĎ dĘŇ ’Č l‘ăČmĄ ÉhoĎhyĘ MSąĄ êĘ IĂwČ : hŇ EĲĆhČ 27

CnyhĳĄŁl’Ĺ ho¡ĎhylĲČ tŇ rŔŁ êĎsĘ eĂÄhČ : hŇ EĲĆhČ MoI¿JČ tŇ rĆx¡Ć’Č ZrĆ’¿Ć=l’Ć MkËĄŇ lĂř SĘ IČwČ 28

hŇ r¿ĎoêhČ yr¡ĄbĘŇ DĂ=lJĎ =tŇ ’Ć tŇ oWě ‘ĞlĲČ MlĎŔ o‘=dŇ ‘Č ÉCŁnŁ yŁnĄŁ ŁbĎŇ lĘŁ CŁ śCŁnŁ ląĎŁ tŇ ŁlÂgĘŇ eĂ hČ wĘ
hŇ QĆ ’Ąę hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ ìŇ ylĆÁ‘Ď C’bÄŁ yĎ=ykĲĂŇ žhyĎhĎ wĘ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ l
hkrbh
,w"Td Nkw hmĆC ’"s v.23 .T"y +y tyV’rb Nyy‘ : yrqw bytk MyĂobYĘ C ’"sb ,yrq MyĂobYĘ C ,bytk MyyĂbŁ YĘ C v.22

.hrwtb twdwqn +y v.28 .ytbr +l v.27 .b"dxw b"d Nkw ’yhĂ hČ ’"s v.26 .s"tw W"x
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ìŇ bĆŔ bĎŇ lĘ =l’Ć ÉtĎbŇŁ SĲĄ hĞ wĲČ ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ yêĂ t¡ČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ lĎŔ lĎ uĘ hČ wĘ ÉhkĎŇ rĎBĘ hČ
2 hoąĎhyĘ=dŇ ‘Č êĎÂbĘŇ SČ wĘ : hŇ UĎ SĲĎ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ìËŇ xĞ yDĲĂhĲĂ rSÌĆ ’Ğ MyĂŔoGhČ =lkĎÄ BĘ

ìŇ ynĆŔ bĎŇ C hŇ êăĎ’Č MoIĳhČ ì¡Ň CĘYČ mĘ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ =rSĆ ’Ğ lkËŇŁ JĘ olŔ qŁ bĘŇ êăĎ ‘Ę mČ SĲĎ wĘ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ
3 ì¡Ň tĘŇ CbĲŇ SĘ =tŇ ’Ć ìŇ yhËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ bŇ SĎÄ wĘ : ìŇ SĲĆ pĘŇ nČ=lkĎŇ bĘŇ C ì¡Ň bĘŇ bĲĎŇ lĘ =lkĎŇ BĘ

ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ìËŇ YĘ ypĲĂŇ hĹ rSÌĆ ’Ğ MyUĂŔ ‘ČhăĎ =lJĎ mĂ ÉìYĘ BĆ qĂ wĘ bŇ SĎę wĘ ìŇ mĳĆ xĞrĲĂwĘ
4 hoăĎhyĘ ÉìYĘ BĆ qČ yĘ MèĎę mĂ MyĂmĳĎèĎ hČ hŇ YăĄqĘ BĂ ì¡Ň xĞDĲČnĲĂ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=M’Ă : hŇ UĎ SĲĎ
5 =rSĆ ’Ğ ZrĆ’ËĎhĎ =l’Ć ìŇ yhĆę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ìÂ’Ğ ybĲĂŇ hĹwĲĆ : ìŇ xĲĆ uĎ yĂ Mè¡Ď mĂ C ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ
6 hoÌĎhyĘ lmĎÄ C : ìŇ ytĲĆŇ bŇŁ ’ĞmĲĄ ì¡Ň BĘ rĘhĂ wĘ ì¿Ň bĘŇ TĲĂ yhĄ wĘ HêĳĎSĘ rĂywĲĂ ìŇ yt¡ĆŇ bŇŁ ’Ğ CS¿ rĘyĲĎ

ìŇ yhËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ=tŇ ’Ć hŇ bĎÂ hĞ’ĲČ lĘ ìŇ ‘ĳĆrĘzČ bŇ băČŇ lĘ =tŇ ’Ć wĘ ì¡Ň bĘŇ bĲĎŇ lĘ =tŇ ’Ć ìŇ yhËĆŁl’Ĺ
7 tŇ ’¿Ą ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉNtČŇ nĎ wĘ : ìŇ yIĲĆxČ N‘Čm¿Č lĘ ì¡Ň SĘ pĘŇ nČ=lkĎŇ bĘŇ C ì¿Ň bĘŇ bĲĎŇ lĘ =lkĎŇ BĘ
8 hŇ êăĎ’Č wĘ : ìŇ CpĲŇ dĎŇ rĘ rS¿Ć ’Ğ ìŇ y’¡ĆnĘŁWĲ =l‘Č wĘ ìŇ yb¿ĆŇ yĘ’ĲŁ =l‘Č hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ tŇ ol¡ ’Ď hĲĎ =lJĎ

yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ rSËĆ ’Ğ wytĎŔ wŁ YĘ mĂ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉtĎ yWĂÄ ‘Ď wĘ śhoĳĎhyĘ loqă BĘ ê¡Ď ‘Ę mČ SĲĎ wĘ bŇ CSŔ tĎŇ
9 yrĂÄ pĘŇ BĂ ìŇ dĆę yĎř hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ ű lkăŇŁ BĘ ìŇ yhĆÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ žìrĘytĲĂŇ ohwĘ : MoIĲhČ ì¡Ň CĘYČ mĘ

hoĎęhyĘ bŇ CSă yĎ ű yJăĂ hŇ bĳĎŇ TŁ lĘ ì¡Ň tĘŇ mĲĎ dĘŇ ’Č yr¿ĂpĘŇ bĂŇ C ìËŇ êĘ mĘ hĆ bĘŇ yrÌĂpĘŇ bĂŇ C ìÁ nĘ TĘ bĂŇ
10 É loqBĘ ‘mČę SĘ tĂŇ yJăĂ : ìŇ ytĲĆŇ bŇŁ ’Ğ=l‘Č WW¡Ď =rSĆ ’ĞJĲČ bŇ oTŔ lĘ ÉìylĆÄ‘Ď WCWą lĎ

hŇ r¡ĎoêhČ rpĆŇ s¿Ą BĘ hŇ bĎě CtŇ JĘ hČ wytĎŔ uŁ xĚ wĘ ÉwytĎŇ wŁ YĘ mĂ rmąŁ SĘ lĂ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ
: ìŇ SĲĆ pĘŇ nČ=lkĎŇ bĘŇ C ì¡Ň bĘŇ bĲĎŇ lĘ =lkĎŇ BĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ=l’Ć ÉbCStĎŇ yJąĂ hŇ EĳĆhČ

11 =âlĲ MoIĳhČ ì¡Ň CĘYČ mĘ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ rSËĆ ’Ğ tŇ ’Ň ŁEŔhČ hŇ wăĎYĘ UĂ hČ yJĂ ť sŘ28

12 rmęŁ ’Ň lĄ ’whĳĂř MyĂm¡ČèĎ bČŇ âl¿ : ’whĲĂř hŇ q¡ĎxŁ rĘ=âlĲ wĘ ìŔ UĘ mĂ É’whĂř tŇ ’Ň l¿Ą pĘŇ nĂ
: hŇ eĎWĲĆ ‘ĞnĲČwĘ Ht¡ĎŇ ’Ł Cn‘¿ĄmĂ SĘ yČwĘ CnQĎŔ hĎ xăĆ uĎ yĂwĘ ÉhmĎ yĘmČÄ èĎ hČ CnQąĎ =hŇ lĆ ‘ĞyĲČ ymăĂ

13 ÉMIĎhČ rbĆŇ ‘ąĄ=l’Ć CnlĎÁ=rbĎŇ ‘ĞyĲČ ymăĂ rmęŁ ’Ň lĄ ’whĳĂř MI¡ĎlČ rbĆŇ ‘¿ĄmĄ =âlĲ wĘ
14 rb¡ĎŇ DĎhČ ìŇ ylËĆ’Ą bŇ or¿qĎ =yJĲĂ : hŇ eĎWĲĆ ‘ĞnĲČwĘ Ht¡ĎŇ ’Ł Cn‘¿ĄmĂ SĘ yČwĘ CnQĎŔ hĎ xăĆ uĎ yĂwĘ
15 ÉìynĆÄpĎŇ lĘ yêĂ tąČŇ nĎ hŇ ’ĄÄ rĘ : otĲŇ ŁW‘ĞlĲČ ì¡Ň bĘŇ bĲĎŇ lĘ bĂŇ C ìŇ yp¿ĂŇ BĘ dŇ ’ĳŁ mĘ
16 ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ rSĆÄ ’Ğř : ‘rĲĎhĎ =tŇ ’Ć wĘ tŇ wĆU¡ĎhČ =tŇ ’Ć wĘ bŇ oFĳ hČ =tŇ ’Ć wĘ MyI¡ĂxČ hĲČ =tŇ ’Ć MoIŔhČ

rmËŁ SĘ lĂ wĘ wykĎŔ rĎdĘŇ BĂ tŇ kĆŇ lăĆ lĎ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ=tŇ ’Ć hŇ bĎÂ hĞ’ĲČ lĘ ůMoIhČ ÈìCĘYČ mĘ
wytwYm
,w"d ,h"dx ,g"d ,b"d Nkw ìydĆyĎ ’"s v.9 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +d Nkw ìyhĆŁl’Ĺ hwhy ’"s v.8 .l
Nkw yrqw bytk ’yhĂ ’"sb ,yrq y’hĂ v.11 .b"d Nkw ’yhĂ ’"s v.11 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,V"x
Mym‘p ‘br’ Nyl’ l‘ rsmn hlwrgh hrsmb : b"d Nkw ’yhĂ ’"s v.13 .b"d Nkw ’yhĂ ’"s v.12 .b"d

.+T T"y ly‘l Nyy‘ : ‘"t Nk +dgw rV’ ìyhĆŁl’Ĺ hoĎhyĘ twŁYĘ mĂ =t’Ć rmŁ SĘ êĂ =yJĂ l"n v.16 .Nykyr’ N"yww +d ’whĂ
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ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉìkĘŇ rČbĲĄŇ C tĎŇ ybĂŔ rĎwĘ tĎŇ yyăĂxĎ wĘ wyTĳĎjĎ SĘ mĂ C wyt¡ĎŇ uŁ xĚ wĘ wyt¿ĎŇ wŁ YĘ mĂ
âlă wĘ ì¡Ň bĘŇ bĲĎŇ lĘ hŇ n¿ĆpĘŇ yĂ=M’Ă wĘ : HêĲĎSĘ rĂlĘ hŇ UĎ S¡Ď =’bĎŇ hŇ ê¿Ď’Č =rSĆ ’Ğ ZrĆ’Ďě BĎ 17

yêĂ dĘŇ GąČhĂ : MêĲĎ dĘŇ bČŇ ‘ĞwĲČ Myr¡ĂxĄ ’Ğ Myh¿Ă Łl’Ň lĲĄ tĎŇ ywËĂxĞêĲČSĘ hĲĂ wĘ êĎę xĘ DČnĂ wĘ ‘mĳĎ SĘ tĂŇ 18

hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhăĎ =l‘Č ÉMymĂ yĎ NkąĚŇ yrĂ’ĞtĲČŇ =âl NCdĳŇ bĄŇ ’Ň êĲŁ dŇ b¡ŇŁ ’Ď yJ¿Ă MoIŔhČ ÉMkĆŇ lĎ
ytĂŇ dÄŁ y‘Ă hĲČ : HêĲĎSĘ rĂlĘ hŇ UĎ S¡Ď ’oŇb¿ lĎ NDĄŔ rĘIČhČ =tŇ ’Ć ÉrbĄŇ ‘Ł hŇ êąĎ’Č rSĆÄ ’Ğ 19

ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ yêĂ tăČŇ nĎ ÉtwĆUĎÄ hČ wĘ MyIąĂxČ hĲČ ůZrĆ’Ď hĎ =tŇ ’Ć wĘ MyĂmăČèĎ hČ =tŇ ’Ć ÈMoIhČ MkăĆŇ bĎŇ
: ìŇ ‘ĲĆrĘzČwĘ hŇ ê¿Ď’Č hŇ y¡ĆxĘ êĲĂ N‘Čm¿Č lĘ MyIĂŔxČ BĲČ ÉêĎrĘxČ bĲĎŇ C hŇ lĳĎ lĎ uĘ hČ wĘ hŇ k¡ĎŇ rĎBĘ hČ
’Chą yJăĂ obĳŇ =hŇ qĎ bĘŇ dĎŇ lĘ C ol¡ qŁ BĘ ‘Čm¿Ł SĘ lĂ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć ÉhbĎŇ hĞ’ĲČ lĘ 20

hoÌĎhyĘ ‘BČÄ SĘ nĂ žrSĆ ’Ğ hŇ mĎę dĎŇ ’ĞhĲĎ =l‘Č tŇ bĆŇ SăĆ lĎ ìŇ ymĆŔ yĎ ëŇ rĆ’ăŁ wĘ ÉìyIĆÄxČ
: MhĲĆ lĎ tŇ t¿ĄŇ lĎ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČlĘ CĲ qx¿Ď YĘ yĂlĘ MhËĎ rĎbĘŇ ’Č lĘ ìŇ ytËĆŇ bŇŁ ’ĞlĲČ

rmĆ ’Ň IăŁ wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ =l’Ć hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myr¿ĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ćř rBËĄdČŇ yĘwČ hŇ SĳĆ mŁ ëŇ lĆ I¡ĄwČ+p9 ’l, 2

dŇ o‘¡ lk¿ČŇ C’=âlĲ MoIŔhČ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ nąĎSĎ MyrĂÄ WĘ ‘ĆwĘ žh’Ď mĄ =NBĆ MhĆę lĄ ’Ğ
: hŇ EĲĆhČ ND¿ĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć rb¡ŇŁ ‘ĞtĲČŇ âl¿ ylČŔ ’Ą rmăČ ’Ď ÉhoĎhywĲČ ’obĳŇ lĎ wĘ tŇ ’Ň YăĄ lĎ
hŇ QĆ ’ËĄ hĎ My¿ĂoGhČ =tŇ ’Ć dŇ ymĂÂSĘ yČ=’ChĲ ìŇ ynĆę pĎŇ lĘ rbăĄŇ ‘Ł ű ’Chă ìŇ yhĆÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ 3

: hoĲĎhyĘ rB¿Ć DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ rbăĄŇ ‘Ł ’Chť ‘ČSĚę ohyĘ MêĳĎSĘ rĂywĲĂ ìŇ yn¡ĆpĎŇ QĘ mĂ
yr¡ĂmŁ ’ĹhĲĎ yk¿ĄŇ lĘ mČ gŇ o‘ËlĘ C Nox¿ ysĂ lĘ hŇ WĎę ‘Ď rSăĆ ’ĞJĲČ MhĆŔ lĎ ÉhoĎhyĘ hŇ WąĎ ‘Ď wĘ 4

MtăĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ MkĳĆŇ ynĄpĘŇ lĂ ho¡ĎhyĘ Mn¿ĎtĎŇ nĘ C : MtĲĎŇ ’Ł dŇ ym¡Ă SĘ hĂ rS¿Ć ’Ğ MYĳĎ rĘ’Č lĘ C 5

C’¿ rĘyêĲĂ =l’Č CYŔ mĘ ’Ă wĘ Cqă zĘxĂ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć ytĂŇ yC¡ĂYĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ wĎŔYĘ UĂ hČ =lkĎÄ JĘ MhĆŔ lĎ 6

âl¿ ëŇ UĎŔ ‘Ă ëŇ ăĄlhŁ hĲČ ’Chť ìŇ yhĆę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ű yJăĂ MhĳĆ ynĄjĘ mĂ CY¡ rĘ‘ČêĲČ =l’Č wĘ
rmĆ ’Ň ŁIÄwČ ‘ČSĚę ohylĲĂ hŇ SĆÁ mŁ ’rĎÄ qĘ IĂwČ : OĎ bĲĆŇ zĘ‘Č yĲČ âl¿ wĘ ì¡Ň jĘ rĘyČ 7

M‘ăĎhĎ =tŇ ’Ć É’obŇ êĎř hŇ êĎę ’Č yJăĂ ůZmĎ ’ĹwĲĆ qzăČxĞ È l’Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ ynăĄy‘ĄlĘ wylĎÁ’Ą
hŇ ê¡Ď’Č wĘ MhĳĆ lĎ tŇ tăĄŇ lĎ Mt¡ĎŇ bŇŁ ’ĞlĲČ hoËĎhyĘ ‘BÌČ SĘ nĂ rSĆÄ ’Ğ ZrĆ’Ďě hĎ =l’Ć hŇ EĆŔhČ
âl¿ ëŇ UĎŔ ‘Ă hŇ yăĆhĘ yĲĂ ’Chť ìŇ ynĆę pĎŇ lĘ ëŇ ăĄlhŁ hĲČ ű ’Chă hoĎÂhywĲČ : MtĲĎŇ o’ hŇ eĎl¿Ć yxĂ nĘ êČ 8

=tŇ ’Ć ÈhSĆ mŁ bŇ êăŁ kĘŇ IĂwČ : tŇ xĲĎ tĄŇ âl¿ wĘ ’r¡ĎytĂŇ âl¿ OĎ bĳĆŇ zĘ‘Č yĲČ âlă wĘ ì¡Ň jĘ rĘyČ 9

hrwth
: MyznkV’h ghnmk +x qwsp w"n Nmys d‘ +w qwsp h"n Nmys hy‘Vyb w’Ymhb +h wVrd hrTph v.1 .’l
+k qwsp d‘ x"y qwsp +z Nmys hkymb Nymyysmw +y qwsp d‘ +b qwsp d"y Nmys ‘Vwhb l’rVy hbwV
.r"tw s"t ,‘"t Nkw =lJĎ =t’ ’"s v.1 .hVrp ’lb yllhb hyl‘ rsmn hrsmb v.1 .Mydrpsh ghnmk

.g"k qwsp Nmql Nyy‘ : r"tw s"t ,V"x Nkw ’ybĂ êĎ ’"s v.7
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Nor¡’Ğ=tŇ ’Ć My’ĂŔ WĘ eăŁ hČ ywĂŔlĄ ynăĄBĘ ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ =l’Ć HnĎęêĘ IĂwČĲ ůt’Ň EŁ hČ hŇ răĎoêhČ
10 rmĳŁ ’Ň lĄ MtăĎŇ o’ř hŇ S¡Ć mŁ wY¿Č yĘwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¡ĄqĘ zĂ=lJĎ =l’Ć wĘ hoĳĎhyĘ tŇ yrăĂBĘ
11 ’obăŇ BĘ : tŇ oJĲ iĚhČ gŇx¿Č BĘ hŇ F¡Ď mĂ èĘ hČ tŇ n¿ČSĘ dŇ ‘ËĄmŁ BĘ MynĂęSĎ ‘bČŇ SăĆ ű ZuăĄmĂ

rxĳĎbĘŇ yĂ rSăĆ ’Ğ Moq¡ UĎ BČ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉynĄjĘ =tŇ ’Ć Éto’rĎlĲĄ l’Ąę rĎWĘ yĂ=lkĎŇ
12 lhăĄ qĘ hČ : MhĲĆ ynĄzĘ’Ď BĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ dŇ gĆŇ n¿Ć tŇ ’Ň EËŁ hČ hŇ r¿ĎoêhČ =tŇ ’Ć ’rĎÂ qĘ êĂ

N‘ČmČÄ lĘ ìŇ yrĳĆ‘ĎSĘ BĂ rSăĆ ’Ğ ì¡Ň rĘgĲĄŇ wĘ PŇ FČŔ hČ wĘ ÉMySĂ eĎhČ wĘ MySąĂ nĎ’ĞhĲĎ M‘Ďę hĎ =tŇ ’Ć
tŇ oWŔ ‘ĞlĲČ CrămĘ SĲĎ wĘ MkĆŔ yřhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć ÉC’rĘyĲĎwĘ Cdę mĘ lĘ yĂ N‘ČmăČ lĘ C C‘Á mĘ SĘ yĂ

13 ÉC‘mĘ SĘ yĂ C‘ę dĘŇ yĲĎ=âl rSăĆ ’Ğ MhĆÂ ynĄbĘŇ C : tŇ ’Ň EĲŁ hČ hŇ r¿ĎoêhČ yr¡ĄbĘŇ DĂ=lJĎ =tŇ ’Ć
ÉMyIĂxČ MêąĆ’Č rSĆÄ ’Ğ MymĂę IĎhČ =lJĎ MkĳĆŇ yřhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć hŇ ’¡Ď rĘyĂlĘ CdŔ mĘ lăĎ wĘ
: HêĲĎSĘ rĂlĘ hŇ UĎ S¡Ď NDËĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć MyrÌĂbĘŇ ‘ĲŁ MêĆÁ ’Č rSĆÄ ’Ğ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhăĎ =l‘Č

14 ‘ČSĚę ohyĘ=tŇ ’Ć ’răĎqĘ ůtCmlĎ ÈìymĆ yĎ CbăŇ rĘqĲĎ NhăĄ hŇ SĆę mŁ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ sŘ29

Cb¡Ň ~Ę yČtĘŇ IĲĂwČ ‘ČSĚŔ ohywĲĂ ÉhSĆ mŁ ëŇ lĆ IąĄwČ CeCĳĆYČ ’Ğ wĲČ dŇ ‘¡Ąom lhĆ ’¿Ł BĘ CbËŇ ~Ę yČtĘŇ hĲĂ wĘ
15 dŇ CU¿ ‘Č dŇ mËŁ ‘ĞIĲČwČĲ NnĳĎ‘Ď dŇ CUă ‘ČBĘ lhĆ ’¡Ł BĎ hoËĎhyĘ ’rÌĎIĄwČ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł BĘ
16 bŇ k¡ĄŇ SŁ ì¿Ň eĘ hĂ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : lhĆ ’ĲŁ hĎ xtČŇ j¿Ć =l‘Č N¡Ďn‘ĎhĲĆ

rSĆÄ ’Ğ ZrĆ’Ďę hĎ =rkČŇ nĲĄ yhăĄŁl’Ĺ ű yrăĄxĞ’ĲČ ű hŇ năĎ zĎwĘ hŇ EĆÁhČ M‘ĎÄ hĎ žMqĎ wĘ ìŇ ytĳĆŇ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă
yêĂ r¡ČJĎ rS¿Ć ’Ğ ytĂŔ yrĂBĘ =tŇ ’Ć ÉrpĄŇ hĄ wĘ ynĂ bČě zĎ‘ĞwĲČ oBŔ rĘqĂ BĘ ÉhUĎ SĎÄ =’bĎŇ ’Chą

17 ÉMhĆ mĄ ynąČpĎŇ yêĂÄ rĘêČsĘ hĂ wĘ MyêĂÂbĘŇ zČ‘ĞwĲČ ’ChhČ ţ=MoIĲbČŇ obăŇ yjăĂ ’Č hŇ răĎxĎ wĘ : oêĲ ’Ă
’ChŔ hČ MoIăBČ ÉrmČ ’Ď wĘ tŇ orĳYĎ wĘ tŇ oB¡ rČ tŇ o‘¿rĎ Ch’ËĚYĎ mĘ C lkŔŁ ’ĹlĲĆ hŇ yăĎhĎ wĘ

18 ykĂę nŁ ’ĲĎ wĘ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ tŇ o‘¿rĎhĲĎ ynĂ C’¡ YĎ mĘ yBĂŔ rĘqĂ BĘ ÉyhČ Łl’Ĺ Ny’ąĄ=yJĂ l‘ăČ âlęhĞ
hŇ WĳĎř ‘Ď rSăĆ ’Ğ hŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ =lJĎ l‘¿Č ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉynČřjĎ ryêąĂ sĘ ’Č rêĄÄ sĘ hČ

19 hŇ răĎyèĂ hČ =tŇ ’Ć ÉMkĆŇ lĎ CbąŇ tĘŇ JĂ hŇ êĎę ‘Č wĘ : MyrĲĂxĄ ’Ğ Myh¡Ă Łl’Ĺ=l’Ć hŇ nĎŔ pĎŇ yJăĂ
yQĂÁ=hŇ yĆhĘ êĲĂ N‘ČmČÄ lĘ MhĳĆ ypĂŇ BĘ HmăĎ yWĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ =tŇ ’Ć Hd¿ĎŇ UĘ lČ wĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ

20 ű hŇ măĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ =l’Ć Ceř’ĆÁ ybĂŇ ’Ğ=yJĲĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ BĂ dŇ ‘¡ĄlĘ tŇ ’Ň EËŁ hČ hŇ r¿ĎyèĂ hČ
NSĳĄ dĎŇ wĘ ‘b¡ČŇ WĎ wĘ lk¿ČŇ ’Ď wĘ SbČŔ dĘŇ C ÉblĎ xĎ tŇ bąČŇ zĎ wřytĎę bŇŁ ’ĞlĲČ yêĂ ‘Ę BăČ SĘ nĂ =rSĆ ’Ğ
hnpw
,d"dx ,b"d Nkw yrqw bytk MhĆyhĄŁl’Ĺ ’"sb ,MhĆyhĄŁl’Ĺ rybs v.12 .w"dw h"dx ,b"d Nkw rsx MtĎ’Ł ’"s v.10

ynp ’"s v.18 .r"tw s"t ,V"x ,d"dx Nkw yrqw bytk MhĆyhĄŁl’Ĺ ’"sb ,MhĆyhĄŁl’Ĺ rybs v.13 .w"dw h"dx
bytk CW‘Ď ’"sb ,CW‘Ď rybs v.18 .z"y qwsp ly‘l Nyy‘ : s"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"x ,rd"nq y"k +g Nkw MhĆmĄ
.s"tw ‘"t Nkw yrqw bytk MtĎbŁ ’ĞlČ ’"sb ,MtĎbŁ ’ĞlČ rybs v.20 .M’ĄybĂ ’Ğ rybs v.20 .s"tw V"x Nkw yrqw
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: ytĲĂŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć rp¡ĄŇ hĄ wĘ ynĂ CYŔ ’ĞnăĂwĘ MCdŔ bĎŇ ‘ĞwĲČ ÉMyrĂxĄ ’Ğ MyhąĂ Łl’Ĺ=l’Ć hŇ nĎÂpĎŇ C
hŇ rĎÄ yèĂ hČ hŇ tĎŇ nĘ ‘ĲĎwĘţ ůtorYĎ wĘ ÈtoBrČ tŇ o‘ărĎ otÁ ’Ł í’Ň YĆÄ mĘ tĂŇ =yJĲĂ hŇ yĎhĎ wĘţ 21

=tŇ ’Ć yêĂ ‘Ę dăČŇ yĎ yJÌĂ o‘ĳrĘzČ yjăĂ mĂ xk¡ČŇ èĎ tĂŇ âl¿ yJËĂ dŇ ‘ĄŔ lĘ ÉwynĎpĎŇ lĘ tŇ ’Ň EąŁ hČ
rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’¡ĎhĎ =l’Ć Ce’ĆŔ ybĂŇ ’Ğ MrĆTăĆBĘ MoIŔhČ ÉhWĆ ‘Ł ’Chą rSĆÄ ’Ğ orę YĘ yĂ
Hd¡ĎŇ UĘ lČ yĘwČĲ ’Chĳ hČ MoIăBČ tŇ ’Ň E¡Ł hČ hŇ r¿ĎyèĂ hČ =tŇ ’Ć hŇ SËĆ mŁ bŇ ê¿Ł kĘŇ IĂwČ : śyêĂ ‘Ę BĲČ SĘ nĂ 22

ůZmĎ ’ĹwĲĆ qzăČxĞ ÈrmĆ ’Ň IŁ wČ NCnę =NBĂ ‘ČSăĚ ohyĘ=tŇ ’Ć wYČÂyĘwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć 23

yêĂ ‘Ę BăČ SĘ nĂ =rSĆ ’Ğ ZrĆ’¡ĎhĎ =l’Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć É’ybĂŇ êĎ hŇ êĎę ’Č yJăĂ
yr¿ĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć bŇ êËŁ kĘŇ lĂ hŇ SĆę mŁ tŇ oQă kČŇ JĘ ű yhăĂ yĘwČ : ëŇ UĲĎ ‘Ă hŇ y¿ĆhĘ ’ĲĆ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ MhĳĆ lĎ 24

y’ËĄWĘ nĲŁ MIĂŔwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć ÉhSĆ mŁ wYąČyĘwČ : MUĲĎ êĚ dŇ ‘¡Č rpĆŇ sĳĄ =l‘Č tŇ ’Ň E¡Ł hČ =hŇ rĲĎoêhČ 25

MêăĆmĘ WČ wĘ hŇ EĆŔhČ ÉhrĎoêhČ rpĆŇ sąĄ tŇ ’ăĄ xČ qęŁ lĎ : rmĲŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ Nor¿’Ğ 26

yJăĂ : dŇ ‘ĲĄlĘ ì¡Ň BĘ MS¿Ď =hŇ yĎhĲĎ wĘ MkĳĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ Nor¿’Ğ dŇ ~ËČ mĂ otŔ ’Ł 27

MkĆÁ UĎ ‘Ă yxČÄ žyeĂ dĆŇ o‘BĘ NhăĄ hŇ SĳĆ uĎ hČ ì¡Ň jĘ rĘ‘Ď=tŇ ’ĲĆ wĘ ìŔ yĘřrĘmĆ =tŇ ’ĲĆ ÉyêĂ ‘Ę dČÄ yĎ ykąĂŇ nŁ ’ĲĎ
ClyhÌĂ qĘ hČ : ytĲĂŇ om yr¿ĄxĞ’ĲČ =yJĂ PŇ ’¡Č wĘ hoĎŔhyĘ=M‘Ă ÉMtĆŇ yĂhĹ MyrąĂmĘ mČ MoIęhČ 28

tŇ ’Ą ť MhĆę ynĄzĘ’Ď bĘŇ hŇ răĎBĘ dČŇ ’Ğ wĲČ MkĳĆŇ yrĄTĘ SĲŁ wĘ Mk¡ĆŇ yTĄ bĘŇ SĂ yn¿ĄqĘ zĂ=lJĎ =tŇ ’Ć ylËČ ’Ą
yJăĂ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć wĘ MyĂm¡ČèĎ hČ =tŇ ’Ć MBĎŔ hŇ dĎŇ y‘ăĂř ’Ď wĘ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČř 29

rS¿Ć ’Ğ ëŇ rĆDĆŔ hČ =NmĂ MêăĆrĘsČ wĘ NCtŔ xĂ SĘ êČ tŇ xăĄ SĘ hČ =yJĲĂ ÉytĂŇ om yrąĄxĞ’ĲČ yêĂ ‘Ę dČę yĎ
CWą ‘ĞtĲČŇ =yJĂ MymĂŔ IĎhČ tŇ yrăĂxĞ’ĲČ BĘ Éh‘ĎrĎhĲĎ MkąĆŇ tĘŇ ’Ć tŇ ’Ň rĎÄ qĎ wĘ MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć ytĂŇ yC¡ĂYĂ
hŇ SĆę mŁ rBăĄ dČŇ yĘwČ : MkĲĆŇ ydĄŇ yĘ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ BĘ os¡ y‘Ă kĘŇ hČ lĘ hoĎŔhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ É‘rČhĎ =tŇ ’Ć 30

: MUĲĎ êĚ dŇ ‘¡Č tŇ ’Ň EĳŁ hČ hŇ r¡ĎyèĂ hČ yr¿ĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ lhăČ qĘ =lJĎ ÉynĄzĘ’Ď BĘ

: ypĲĂŇ =yrĄmĘ ’Ă ZrĆ’¡ĎhĎ ‘m¿Č SĘ tĂŇ wĘ hŇ rĎBĳĄdČŇ ’Ğ wĲČ MyĂm¡ČèĎ hČ Cnyz¿Ă’ĞhĲČ+p10, sŘ30 bl
ytĳĂŇ rĎmĘ ’Ă lF¡Č JČ lE¿ČêĂ yxĂŔ qĘ lĂ ÉrTĎ UĎ JČ PŇ rąŁ ‘ĞyĲČ 2

Mry‘Vk
ìIĘrĘmĆ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.27 .s"tw ‘"t Nk MtĎbŁ ’ĞlČ w’ ,V"x Nk wytĎbŁ ’ĞlČ yt‘bVn l"n v.21

.wŁmŁ VŁ hŁ yŁbŁ Nmysw dwm‘ V’rb hdĎy‘Ă’Ď wĘ hgwmb v.28 .‘"tw b"d Nkw Myrbdh=lJĎ ’"s v.28 .Vgd d"wy
hwYmh yk ,[29:9] MybYn Mt’ +g Myrdsw .+‘ Myqwspw .hynd’ [29:9—31:30] hVrph MV v.30
tw’m VVw Mypl’ t‘br’ twytw’w .rV‘w Myt’mw Pl’ Mylmw .[31:14] hVm=l’ y"y rm’yw ,[30:11] t’zh
yt‘BĎ Vn n"bw t"ybh txt xtpb yt‘BČ Vn ’rwq ’"b ,[31:21] yêĂ ‘ĘBČ SĘ nĂ rV’ +’ Pwlxw .hnmVw My‘Vtw
+’ +tkw[29:12] Ktw’ Myqh N‘ml +’ qspw .[31:20] ’y‘g ’lb hmd’h=l’Ć Pwlx ’lbw .t"ybh txt Zmqb
ghnmk ’"n qwsp d‘ +’ qwsp b"k Nmys +b l’wmVb +hl dwd rbdyw hrTph v.1 .bl .[29:22] MyybYw
rpwV w‘qt Nymyysmw +y qwsp d‘ +b qwsp d"y Nmys ‘Vwhb l’rVy hbwV Nylyhtm MyznkV’hw : Mydrpsh

.z"k qwsp d‘ w"T qwsp +b Nmys l’wyb
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: bŇ WĆ ‘ĲĄ=ylĄ ‘Ğ Myb¡ĂŇ ybĂŇ rĘkĂŇ wĘ ’SĆ dĆŔ =ylĄ ‘Ğ MrăĂy‘Ă WĘ JĂ
3 : CnyhĲĄŁl’Ň lĲĄ ldĆŇ g¡ŇŁ Cb¿Ň hĎ ’rĳĎqĘ ’Ć ho¡ĎhyĘ MS¿Ą yJËĂ
4 TjĳĎ SĘ mĂ wyk¡ĎŇ rĎDĘ=lkĎŇ yJ¿Ă olŔ ‘ĽjĲĎ MymăĂ êĎ ÉrC~ř hČ

: ’ChĲ rS¡Ď yĎwĘ qyD¿ĂYČ lwĆ‘ĎŔ Ny’ăĄwĘ ÉhnĎ Cm’Ĺ l’ąĄ
5 : lêĲŁ lĘ tČŇ pĘŇ Cř Su¡Ą‘Ă roD¿ MmĳĎ Cm wynăĎBĎ âQ¡ olË tŇ x¿Ą SĂ
6 MkĳĎŇ xĎ âlă wĘ lb¡ĎŇ nĎ M‘¿Č tŇ ’Ň ŁzŔ=ClmĘ gĘŇêĂ ÉhoĎhylĘ hČř

: ìŇ nĲĆnĘ kĲŇŁ yĘwĲČ ì¡Ň WĘ ‘ĲĎ ’Ch¿ ìŇ nĆŔ uĎ ìŇ ybăĂŇ ’Ď É’Ch=’olhĞ
7 rdĳŇŁ wĎ=rDĲŁ tŇ onăSĘ CnyB¡Ă MlĎŔ o‘ tŇ omă yĘ ÉrkŇŁ zĘ

: ëŇ lĲĎ CrmĘ ’Ň y¿Ł wĘ ìŇ yn¡ĆqĄ zĘ ìŇ dĘŇ GĄŔ yČwĘ ÉìybĂÄ ’Ď l’ąČ SĘ
8 MdĳĎŇ ’Ď ynăĄBĘ od¡Ň yrĂpĘŇ hČ BĘ MyĂŔoG ÉNoylĘ ‘Ć lxąĄ nĘ hČ BĘ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ rj¡Č sĘ mĂ lĘ MyUĂŔ ‘Č tŇ Łlă bĚŇ GĘ Éb~Ą yČ
9 : otĲŇ lĎ xĞ nĲČ lbĆŇ x¿Ć bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ oUĳ ‘Č ho¡ĎhyĘ qlĆ x¿Ą yJËĂ

10 NmĳŁ SĂ yĘ llăĄ yĘ Cht¡ŇŁ bĘŇ C rBĎŔ dĘŇ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ ÉCh’ĄÄ YĎ mĘ yĂ
: onĲ y‘Ą NoS¿ y’Ă JĘ ChnĘ r¡Ć~Ę yĂ ChnĄŔ nĘ obăŇ yĘ ÉChnĘ bĆÄ bĘŇ sĲŁ yĘ

11 PŇ ĳĄřxrČyĘ wyl¡Ď zĎoGĲ =l‘Č oeŔ qĂ ry‘ăĂyĎ ÉrSĆ nĆÄJĘ
: otĲŇ rĎbĘŇ ’Ć =l‘Č Ch’¡Ą vĎ yĂ ChxĄŔ uĎ yĂ ÉwypĎŇ nĎJĘ WrąŁ pĘŇ yĂ

12 : rkĲĎŇ nĄ l’¿Ą oU¡ ‘Ă Ny’¿ĄwĘ CexĳĆ nĘ yČ dŇ dăĎŇ BĎ ho¡ĎhyĘ
13 ydĳĎŇ WĎ tŇ băŇŁ CnêĘ lk¡ČŇ ’Ň IŁ wČř ZrĆ’ĎŔ ytwřmbă =l‘Č ÉChbĄÄ JĂ rĘyČ

: rCYĲ Sym¿Ă lĘ xČ mĲĄ NmĆ S¡Ć wĘ ‘lČ iĆŔ mĂ ÉSbČŇ dĘŇ ChqąĄnĂ IĲĄwČ
14 MyrĂÁ JĎ bŇ lĆ xĄÄ =M‘Ă N’Ň YęŁ bŇ lăĄ xĞ wĲČ rqĎÁ BĎ tŇ ’ČÄ mĘ xĆ

hŇ FĳĎ xĂ tŇ oyălĘ JĂ bŇ lĆ x¡Ą =M‘Ă MydĂŔ Cê‘Č wĘ ÉNSĎ bĎŇ =ynĲĄBĘ MyląĂ y’Ąř wĘ
15 T‘ĎŔ bĘŇ IĂwČ ÉNCrř SĚ yĘ NmąČ SĘ IĂwČ : rmĆ xĲĎ =hŇ êĆSĘ êĂ bŇ n¡Ď‘Ą=MdČŇ wĘ

ChWĎŔ ‘Ď HČ olă ’Ĺ ÉSFŁ IĂwČ tĎŇ yWĳĂ JĎ tĎŇ ybăĂŇ ‘Ď êĎ nĘ m¡Č SĎ
16 MyrĳĂzĎBĘ Ch’¡Ě nĂ qĘ yČ : otĲŇ ‘ĎSĲĚ yĘ rCY¿ lB¡Ą nČ yĘwČ
17 HČŁlŔ ’Ĺř âlă ÉMydĂŇ èĄ lČ Cxę BĘ zĘyĂ : ChsĲĚ y‘Ă kĘŇ yČ tŇ b¡ŇŁ ‘ĄotĲŇ BĘ

l’
dwxl lhČ y‘drhnl ,dwxl hoĎhylĘ dwxl hČ y’rwsl Nk v.6 .ytbr +h v.6 .ytbr +p v.5 .ytbr +Y v.4

ytĄomBĎ v.13 .lwgs PxĆrČyĘ ’"s v.11 .w"Td Nkw ’dx hlm hoĎhylĘ hČ ’"sbw ,’rz‘ rpsb Nkw dwxl hoĎhyĘ
Nk v.15 .hTyVh V’rb wxyry Vmwxb Nk v.14 .‘"tw V"x Nk ChlĄkĂ ’ĞyČ l"n v.13 .yrq ytĄmĽBĎ ,bytk

.w"T qwsp ly‘l Nyy‘ : yrqw bytk HČ ol’Ĺ ’"sb ,yrq HČ ol’Ĺ v.17 .rsxd rsx NrĚSĚ yĘ yllhb ,ymlVwry
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C’BĎŔ bŇ răŁ uĎ mĂ ÉMySĂ dĎŇ xĞ MC‘ĳdĎŇ yĘ âlă Myh¡Ă Łl’Ĺ
yřSĂ êĳĆ ì¡Ň dĘŇ lĲĎ yĘ rCY¿ : MkĲĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ MCr¡‘ĎWĘ âl¿ 18

Z’ĳĎ nĘ IĂwČ ho¡ĎhyĘ ’rĘI¿ČwČ : ìŇ lĲĆ lĘ xĲŁ mĘ l’¿Ą xJ¡Č SĘ êĂ wČ 19

MhĆŔ mĄ ÉynČpĎŇ hŇ rĎyêąĂ sĘ ’Č rmĆ ’Ň ŁIęwČ : wytĲĎŇ nŁ bĘŇ C wyn¡ĎBĎ s‘ČJ¿Č mĂ 20

hŇ UĎ hĄŔ ÉtkŇŁ jĚ hĘ êČ rodąŇ yJăĂ MtĳĎŇ yrĂxĞ’ĲČ hŇ măĎ hŇ ’¡Ć rĘ’Ć
l’ĄŔ =âlbĘŇ ynĂ C’ă nĘ qĂ MhĄ ť : MBĲĎ Nm¿Ěř ’Ą =âlĲ Myn¡ĂBĎ 21

M‘ĎŔ =âlBĘ M’ăĄ ynĂ qĘ ’Č ÉynĂ ’Ğ wĲČ MhĳĆ ylĄ bĘŇ hČ BĘ ynĂ Cs¡ ‘ĞJĲĂ
yjĂŔ ’Č bĘŇ hŇ xăĎ dĘŇ qĲĎ ÉS’Ą =yJĂ : MsĲĄ y‘Ă kĘŇ ’Č lb¡ĎŇ nĎ yog¿ŇBĘ 22

HlĎŔ bĚŇ ywĲĂ ÉZrĆ’ĆÄ lkČŇ ’Ň êąŁ wČ tŇ yêĳĂ xĘ êČ lo’ă SĘ =dŇ ‘Č dŇ q¡ČyêĂ wČ
tŇ o‘ĳrĎ omyl¡Ą ‘Ď hŇ j¿Ć sĘ ’Č : MyrĲĂhĎ yd¿ĄŇ sĘ omĲ Th¡Ą lČ êĘ wČ 23

PŇ SĆ r¡Ć ymĄ x¿ĚlĘ C bŇ ‘ËĎrĎ yz¿ĄmĘ : MBĲĎ =hŇ QĆ kČŇ ’Ğ y~¡Č xĂ 24

MBĎŔ =xQČ SČ ’Ğ ÉtmŁ hĄ BĘ =NSĆř wĘ yrĳĂyrĂmĘ bŇ TĆ qăĆwĘ
bŇ rĆxĆŔ =lJĆ SČ êĘ ÉZCxmĂ : rpĲĎŇ ‘Ď yl¿Ą xĞ zĲŁ tŇ m¡Č xĞ=M‘Ă 25

hŇ lĎŔ CtŇ BĘ =MGČ ÉrCxBĎ =MGČ hŇ mĳĎ y’Ą Myr¡ĂdĎŇ xĞmĲĄ C
MhĳĆ y’Ą pĘŇ ’Č yêĂ rĘm¡Č’Ď : hŇ bĲĎŇ yWĄ Sy’¿Ă =M‘Ă qn¡Ąoy 26

rCgŔ ’Ď ÉbyĄo’ s‘ČJąČ ylĄę Cl : MrĲĎkĘŇ zĂ Son¡’ĹmĲĄř hŇ tĎŇ yB¿Ă SĘ ’Č 27

hŇ mĎ rĎŔ CndăĄŇ yĎř ÉCrmĘ ’Ň yĲŁ =NjĆ omyrĳĄYĎ Cr¡JĘ nČ yĘ=NjĆ
hŇ UĎ hĳĄ tŇ oY¡ ‘Ą dŇ b¿ČŇ ’Ł yogËŇ=yJĂ : tŇ ’Ň zĲŁ =lJĎ l‘¿ČjĎ ho¡ĎhyĘ âl¿ wĘ 28

tŇ ’Ň zĳŁ ClyJăĂ WĘ yČ Cm¡ kĘŇ xĲĎ Cl¿ : hŇ nĲĎ CbŇ êĘ Mh¡Ć BĎ Ny’¿ĄwĘ 29

PŇ lĆ ’ĆŔ ÉdxĎ ’Ć PŇ DąŁ rĘyĂ hŇ kĎÂ y’Ą : MtĲĎŇ yrĂxĞ’ĲČ lĘ Cnyb¡ĂŇ yĎ 30

MrĎŔ kĎŇ mĘ MrăĎCY=yJĲĂ Éâl=M’Ă hŇ bĳĎŇ bĎŇ rĘ CsynăĂyĎ MyĂn¡ČSĘ C
MrĳĎCY Cnr¡ĄCYkĘŇ âl¿ yJËĂ : MrĲĎyGĂ sĘ hĂ ho¡ĎhywĲČ 31

MnĎŔ pĘŇ GČ ÉMdŇŁ sĘ NpĆŇ GąĆmĂ =yJĲĂ : MylĲĂ ylĂ jĘ Cnyb¡ĄŇ yĘ’ĲŁ wĘ 32

Sř orŔ =ybĄŇ eĘ ‘Ă ÉombĄÄ nĎ‘Ğ hŇ rĳĎmŁ ‘Ğ tŇ m¡Ł dĘŇ èČ mĂ C
MnĳĎ yyĄ Mn¡Ă yeĂ êČ tŇ m¿Č xĞ : omlĲĎ tŇ r¡Ł rŁ mĘ tŇŁl¿ JĘ SĘ ’Č 33

ydĳĂŇ UĎ ‘Ă smăĚ JĎ ’Ch¡ =âlřhĞ : rzĲĎkĘŇ ’Č Myn¡ĂtĎŇ jĘ S’Ň r¿Ł wĘ 34

Mwtx
.yrY =NSĲĄ wĘ ’"s ,yllhb Nk v.24 .yrqw bytk NCm’Ą ’"sb ,yrq NCm’Ą ’"s v.21 .’ry‘z +y v.18
Nkw Vgd Son’ĹUĄ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,h"dx ,g"d ,y"k Myrps bwrb Nkw htypr M"mh wxyryb Nk v.27

,yrq S’rŁ v.32 .d"ydw b"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx ,b"dx ,b"d ,’"d Nkw ’lm CnydĄyĎ ’"s v.27 .b"dw ’"d
.V"x Nkw yrqw bytk S’rŁ ’"sb
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35 MQĄŔ SĂ wĘ ÉMqĎ nĎ yląĂř : ytĲĎŇ rŁ YĘ o’Ĳ BĘ MCt¡Ň xĎ
MdĎŔ y’Ą Moyă ÉborqĎ yJąĂř MlĳĎ gĘŇrČ TCmă êĎ tŇ ‘¡ĄlĘ

36 oUŔ ‘Č ÉhoĎhyĘ NydąĂŇ yĎ=yJĲĂ : omlĲĎ tŇ d¿ŇŁ tĂŇ ‘Ğř Sx¡Ď wĘ
dŇ yĎŔ tŇ lČ zĘ’ăĎ =yJĂ Éh’Ć rĘyĂ yJąĂ MxĳĎ nĆtĘŇ yĂ wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘Ğ=l‘Č wĘ

37 omyhĳĄl’Ĺ y’ăĄ rm¡Č ’Ď wĘ : bŇ CzĲ‘Ď wĘ rCY¿ ‘Ď spĆŇ ’¡Ć wĘ
38 ClkĄŔ ’Ň yŁ ÉomyxĄÄ bĎŇ zĘ bŇ lĆ xąĄ rSĆÄ ’Ğ : obĲŇ Cys¿Ď xĎ rCY¡

MkĆŔ rĚzĘ‘Ę yČwĘ ÉCmCqÄ yĎ MkĳĎŇ ysĂ nĘ NyyăĄ Cê¡SĘ yĂ
39 ’ChŔ ÉynĂ ’Ğ ynąĂ’Ğ yJăĂ hŇ êĎę ‘Č ű C’ă rĘ : hŇ rĲĎtĘŇ sĂ Mk¡ĆŇ ylĄ ‘Ğ yh¿Ăř yĘ

hŇ IĆęxČ ’Ğ wĲČ tŇ ymăĂ ’Ď ynÌĂ’Ğř ydĳĂŇ UĎ ‘Ă Myh¡Ă Łl’Ĺ Ny’¿ĄwĘ
: ly~ĲĂ mČ yd¡ĂŇ IĎmĂ Ny’¿ĄwĘ ’jĎŔ rĘ’Ć ynăĂ’Ğ wĲČ ÉyêĂ YĘ xČÄ mĎ

40 : MlĲĎ ‘Ł lĘ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ yx¿Č yêĂ rĘmČě ’Ď wĘ ydĳĂŇ yĎ MyĂm¡ČSĎ =l’Ć ’v¿Ď ’Ć =yJĲĂ
41 ydĳĂŇ yĎ Tj¡Ď SĘ mĂ BĘ zx¿Ą ’Ň tŇŁ wĘ yBĂŔ rĘxČ qrăČBĘ ÉytĂŇ oeřSČ =M’Ă

: MQĲĄ SČ ’Ğ y’¡Č nĘ WČ mĘ lĂ wĘ yrĎŔ YĎ lĘ ÉMqĎ nĎ bŇ ySąĂ ’Ď
42 rWĳĎ BĎ lkăČŇ ’Ň êŁ yB¡Ă rĘxČ wĘ MDĎŔ mĂ Éy~Č xĂ ryJąĂ SĘ ’Č

: bŇ yĲĄo’ tŇ o‘¿rĘjČ S’Ň r¡Ł mĄ hŇ yĎŔbĘŇ SĂ wĘ É llĎ xĎ MDąČmĂ
43 Mouĳ yĂ wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘Ğ=MdČŇ yJ¿Ă oUŔ ‘Č ÉMyĂogŇ CnynąĂrĘhČ

: oUĲ ‘Č ot¡Ň mĎř dĘŇ ’Č rj¿ĆkĂŇ wĘ wyrĎŔ YĎ lĘ bŇ ySăĂ yĎ ÉMqĎ nĎ wĘ

44 M‘ĳĎhĎ ynăĄzĘ’Ď BĘ tŇ ’Ň E¡Ł hČ =hŇ rĲĎyèĂ hČ yr¿ĄbĘŇ DĂ=lJĎ =tŇ ’Ć rBËĄdČŇ yĘwČ hŇ SĆę mŁ ’băŇŁ IĎwČ
45 hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myr¿ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ =tŇ ’Ć rBËĄdČŇ lĘ hŇ SĆę mŁ lkăČŇ yĘwČ : NCnĲ =NBĂ ‘ČS¿Ą ohwĘ ’Ch¡
46 MyrĂŔ bĎŇ DĘhČ =lkĎÄ lĘ MkĆŔ bĘŇ bČŇ lĘ CmyWăĂ ÉMhĆ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ =l’Ć

rmăŁ SĘ lĂ MkĆŔ ynĄBĘ =tŇ ’Ć ÉMCĚYČ êĘ rSąĆ ’Ğ MoIĳhČ Mk¡ĆŇ BĎ dŇ y‘¿ĂmĄ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ rSÌĆ ’Ğ
47 É’Ch qr¿Ą rbĎÄ dĎŇ =âlĲ yJĂ ţ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ hŇ r¿ĎoêhČ yr¡ĄbĘŇ DĂ=lJĎ =tŇ ’Ć tŇ oWŔ ‘ĞlĲČř

hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhăĎ =l‘Č ÉMymĂ yĎ CkŇ yrąĂ’ĞêĲČ hŇ EĆęhČ rbăĎŇ DĎbČŇ C MkĳĆŇ yIĄxČ ’Ch¡ =yJĂ MJĆŔ mĂ
: HêĲĎSĘ rĂlĘ hŇ UĎ S¡Ď NDËĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć MyrÌĂbĘŇ ‘ĲŁ MêĆÁ ’Č rSĆÄ ’Ğ

rbdyw
y’xndml ,qwsp dx y’br‘ml Nk v.35 .‘"tw V"x ,’"t Nk MoylĘ = +yl l"n v.35 .’lm ’olhĞ ’"s v.34

s"t ,‘"t ,V"x ,’"t Nk CyhĘ yĂ l"n v.39 .’lm todtĂ ‘Ğ yllhb ,ymlVwry Nk v.36 .qwsp Vyr borqĎ yJĂ
wxyryb hyl‘ rsmn hrsmb v.41 .qwsp Vyr tymĂ ’Ď ynĂ’Ğ y’xndml ,qwsp dx y’br‘ml Nk v.39 .r"tw
‘"t ,y"t ,V"x ,b"d Nkw toW‘ĞlČ wĘ ’"s v.46 .‘"tw V"x Nk tmČdĘ’Č l"Y v.43 .w"d Nkw ly‘lm ÉytĂ oeÄSČ

.s"tw
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žrhČ =l’Ć hŇ lĄÃ ‘Ğ : rmĲŁ ’Ň lĄ hŇ E¡ĆhČ MoI¿hČ MYĆ‘ËĆBĘ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rBąĄdČŇ yĘwČ 48, 49

oxĳ rĄyĘ ynăĄjĘ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ bŇ ’ĎŔ om ZrĆ’ăĆBĘ ÉrSĆ ’Ğ obę nĘ =rhČ hŇ EĆÁhČ MyrĂÄ bĎŇ ‘ĞhĲĎ
: hŇ EĲĎxĚ’ĞlĲČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ NtËĄŇ nŁ yn¿Ă’Ğ rSĆÄ ’Ğ N‘ČnČŔ JĘ ZrĆ’ăĆ=tŇ ’Ć Éh’Ą rĘC
tŇ mĄÂ=rSĆ ’ĞJĲČ ìŇ yřUĳĆ‘Č=l’Ć PŇ ¡Ąs’Ď hĲĄ wĘ hŇ UĎ SĎŔ hŇ lăĆ ‘Ł ÉhêĎ’Č rSąĆ ’Ğ ÉrhĎ BĎ tŇ mĚę C 50

yBĂę MêĆÁ lĘ ‘ČmĘ rSĆÄ ’Ğ ž l‘Č : wyUĲĎ ‘Č=l’Ć PŇ sĆ ’¡Ď IĄwČ rhĎŔ hĎ rhăŁ BĘ ÉìyxĂÄ ’Ď NrąŁ hĞ’ĲČ 51

=âlĲ rSąĆ ’Ğ l‘ăČ NYĳĂ =rBČ dĘŇ mĂ Sd¡ĄŇ qĎ tŇ b¿ČŇ yrĂmĘ =ymĲĄ BĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉëotŇ BĘ
ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć hŇ ’ăĆ rĘêĂ dŇ gĆŇ e¡ĆmĂ yJ¿Ă : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ ëŇ ot¡Ň BĘ ytĂŔ o’ ÉMêĆSĘ DČqĂ 52

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ Nt¡ĄŇ nŁ yn¿Ă’Ğ=rSĆ ’Ğ ZrĆ’Ďě hĎ =l’Ć ’obŔ tĎŇ âlă ÉhUĎ SĎÄ wĘ

l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ Sy’¿Ă hŇ SËĆ mŁ ëŇ r¿ČBĄ rSĆÄ ’Ğ hŇ kĎę rĎBĘ hČ tŇ ’Ň zăŁ wĘ+p11, sŘ31 gl

É‘Č ypĂÄ oh omlĎŔ Éry‘Ă vĄ mĂ xrąČzĎwĘ É’BĎ yn¿ČyiĂ mĂ hoĎÂhyĘ rmČę ’Ň IŁ wČ : otĲŇ om yn¡ĄpĘŇ lĂ 2

PŇ ’Č ť : omlĲĎ td¡ř V’¿ oně ymĂ ymĲĂ SdĆŇ qĳŁ tŇ băŇŁ bĘŇ rĲĂmĄ hŇ t¡ĎŇ ’Ď wĘ NrĎŔ ’Ň jĎ rhăČ mĄ 3

: ìŇ ytĲĆŇ rŁ BĘ DČmĂ ’v¡Ď yĂ ìŇ lĆŔ gĘŇrČř lĘ CJă êĚ ÉMhĄ wĘ ìŇ dĳĆŇ yĎBĘ wyS¡Ď dŇŁ qĘ =lJĎ MyUĂŔ ‘Č bŇ băĄŇ xŁ
ëŇ lĆ mĳĆ NCr¡SĚř ybĲĂŇ yh¿Ă yĘwČř : bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ tŇ Q¿Č hĂ qĘ hŇ S¡Ď rĎomĲ hŇ SĳĆ mŁ Cnl¡Ď =hŇ CĎYĂ hŇ r¿Ďoê 4, 5

tŇ mĳŁ yĎ=l’Č wĘ Nb¡ĄŇ C’rĘ yx¿Ă yĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yT¿Ą bĘŇ SĂ dŇ xČ y¡Č M‘ĎŔ ySĄ ’Ň răĎ ÉPiĄ ’Č tĘŇ hĂ BĘ 6

‘mąČ SĘ ůrmČ ’Ň IŁ wČ ÈhdĎŇ ChylĲĂ tŇ ’Ň zăŁ wĘ : rjĲĎ sĘ mĂ wyt¡ĎŇ mĘ yh¿Ă ywĂ 7

wyr¡Ď~Ď mĂ rzĆ‘¿ĄwĘ olŔ bŇ răĎ ÉwydĎŇ yĎ Ce’ĳĆ ybĂŇ êĘ oU¡ ‘Č=l’Ć wĘ hŇ dĎŔ ChyĘ loqă ÉhoĎhyĘ
: hŇ yĲĆhĘ êĲĂ

hŇ iĎŔ mČ BĘ ÉotŇ yiĂ nĂ rSąĆ ’Ğ ìŇ dĳĆŇ ysĂ xĞ Sy’ăĂ lĘ ìŇ yr¡ĆC’wĘ ìŇ yU¿Ć êĚ rmČŔ ’Ď ywăĂlĄ lĘ C 8

wytĂŔ y’Ă rĘ âlă ÉoU’Ă lĘ C wybąĂŇ ’Ď lĘ rmĄÂ’Ł hĲĎ : hŇ bĲĎŇ yrĂmĘ ym¿Ą =l‘Č Chb¡ĄŇ yrĂêĘ 9

ìŇ tĆŔ rĎmĘ ’Ă ÉCrmĘ SĲĎ yJąĂ ‘dĳĎŇ yĎ âlă wn¡řb=tŇ ’Ć wĘ ryJĂŔ hĂ âlă ÉwyxĎ ’Ć =tŇ ’Ć wĘ
l’ĳĄ rĎWĘ yĂlĘ ì¡Ň tĘŇ rĲĎotŇ wĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČlĘ ÉìyTĆÄ jĎ SĘ mĂ Crąoy : CrYĲŁ nĘ yĂ ì¡Ň tĘŇ yrĲĂbĘŇ C 10

wmyVy

’whw .b"n Myqwspw .blk [32:1—52] hVrph MV v.52 .s"tw ‘"t ,V"x ,b"d Nkw ìUĆ‘Č ’"s v.50
’wh twlm ytV Pwlxh Nm hbw .hVVw MyrV‘w tw’m Mypl’ twytw’w .rV‘ hVmxw tw’m VV Mylmw . +’ rds
yhyw hrTph v.1 .gl .[32:10] wh’YmyĲĂ ,Pkh txt w’ wwh txt ’y‘g M’ wplhtn ,[32:6] KnnkyĘwĲČ KV‘
,yrq tDČ S’Ą w’ tDĎ S’Ą ,bytk tdŁ SĄ ’Ğ w’ tDŁ SĘ ’Č v.2 .x"y qwsp d‘ +’ qwsp +’ ‘Vwhyb hVm twm yrx’
d"yd ,b"yd ,w"dx ,’"yd ,w"d ,h"dx ,g"d ,g"dx ,b"dx ,b"d Nkw yrqw bytk xtpb tDČ w’ Zmqb tDĎ S’Ą ’"sb
,yllhb Nk v.5 .yhĂ ywĂ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.5 .V"xw w"d ,b"d Nkw ’lm ìylĆgĘrČlĘ ’"s v.3 .V"xw

.r"tw s"t ,‘"t ,g"d ,b"d Nkw yrqw bytk wynĎBĎ ’"sb ,yrq wynĎBĎ ,bytk onBĘ v.9 .NrĚCSybĂ ymlVwry



33. 11–34. 1 hkrbh t’zw 347

11 olŔ yxĄ ÉhoĎhyĘ ëŇ rąĄBĎ : ìŇ xĲĆ BĘ zĘmĂ =l‘Č lyl¡Ă kĎŇ wĘ ìŇ jĆŔ ’Č BĘ ÉhrĎoTqĘ CmyWąĂ yĎ
: NCmĲ CqyĘ=NmĂ wy’¡Ď nĘ WČ mĘ C wymËĎ qĎ MyĂnÌČtĘŇ mĎ ZxČÄ mĘ hŇ YĳĆrĘêĂ wyd¡ĎŇ yĎ l‘Čp¿ŇŁ C

12 PŇ pąĄŇ xŁ wylĳĎ ‘Ď xTČ b¡ĆŇ lĎ śNJ¿Ł SĘ yĂ hoĎŔhyĘ dŇ ydăĂŇ yĘ rmČŔ ’Ď NmăĂ yĎnĘ bĂŇ lĘř
13 rmČŔ ’Ď PŇ ăĄsoylĘ C : NkĲĄŇ SĎ wyp¡ĎŇ ytĄŇ JĘ Nyb¿ĄŇ C MoIŔhČ =lJĎ ÉwylĎ ‘Ď

: tŇ xČ êĲĎ tŇ YĆb¿ĆŇ rŁ Moh¡ êĘ mĂ C lFĎŔ mĂ ÉMyĂmČÄ SĎ dŇ gĆŇUąĆ mĂ oYĳrĘ’Č ho¡ĎhyĘ tŇ kĆŇ r¿ĆbŇŁ mĘ
14, 15 MdĆŇ qĳĆ=yrĄrĘhĲČ S’Ň r¡Ł mĄ C : MyxĲĂ rĎyĘ SrĆG¿Ć dŇ gĆŇU¡Ć mĂ C SmĆ SĳĎ tŇ ’ăŁ CbŇ êĘ dŇ gĆŇU¡Ć mĂ C

16 hŇ nĳĆsĘ yn¡ĂkĘŇ SĲŁ NoY¿ rĘC HâĎŔ lmĘ C ZrĆ’Ć ť dŇ gĆŇUĆę mĂ C : MlĲĎ o‘ tŇ o‘¿bĘŇ GĂ dŇ gĆŇU¡Ć mĂ C
17 rdăĎŇ hĎ orÁ oS rokÄ BĘ : wyxĲĎ ’Ć ryz¿ĂnĘ dŇ q¡Ł dĘŇ qĎ lĘ C PŇ sĄŔ oy S’Ň răŁ lĘ ÉhtĎŇ ’Ň obÄ êĎ

ÉMhĄ wĘ ZrĆ’ĳĎ=ysĄ pĘŇ ’Č wD¡ĎxĘ yČ xG¿Č nČ yĘ MyUËĂ ‘Č MhĆę BĎ wynĎŔ rĘqČ ÉM’Ą rĘ ynąĄrĘqČ wĘ olę
18 rmČŔ ’Ď NăĚlCbŇ zĘlĂ wĘ : hŇ èĲĆ nČmĘ yp¿ĄŇ lĘ ’Č Mh¡Ą wĘ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć tŇ obăŇ bĘŇ rĲĂ
19 C’rĎŔ qĘ yĂ=rhČ ÉMyUĂ ‘Č : ìŇ ylĲĆ hĎ ’ĲŁ BĘ rk¡ĎŇ Vř vĎ yĂwĘ ìŇ tĳĆŇ ’Ň YĄBĘ N¡ĚlCbŇ zĘ xm¿Č WĘ

: loxĲ ynĄCm¿ TĘ yn¡ĄpĚŇ WĘ C CqnĎŔ yyĂ ÉMyUĂ yČ ‘pČŇ SąĆ yJăĂ qdĆŇ YĳĆ=yxĄ bĘŇ zĂ Cxă BĘ zĘyĂ MS¡Ď
20 PŇ r¿ČTĎ wĘ NkĄŔ SĎ ’ybăĂŇ lĎ JĘ dŇ GĳĎ bŇ yxăĂ rĘmČ ëŇ Cr¡BĎ rmČŔ ’Ď dŇ găĎŇlĘ C
21 NCpĳŇ sĎ qq¡ĄxŁ mĘ tŇ q¿ČlĘ xĆ MSËĎ =yJĂ olŔ ÉtySĂ ’Ň rĄ ’rĘIąČwČ : dŇ qĲŁ dĘŇ qĎ =PŇ ’Č ‘Č or¡zĘ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=M‘Ă wyT¡Ď jĎ SĘ mĂ C hŇ WĎŔ ‘Ď ÉhoĎhyĘ tŇ qąČdĘŇ YĂ M‘ĎŔ ySĄ ’Ň răĎ É’tĆŇ IĄÄwČ
22, 23 ylăĂ êĎpĘŇ nČlĘ C : NSĲĎ BĎ hČ =NmĂ qe¡ĄzČyĘ hŇ yĳĄrĘ’Č rCGă ND¡Ď rmČŔ ’Ď NdăĎŇ lĘ C

: hŇ SĎ rĲĎyĘ Mor¡dĎŇ wĘ My¿Ď hoĳĎhyĘ tŇ JăČ rĘBĂ ’l¡Ą mĎ C NoYŔ rĎ ‘băČŇ WĘ ÉylĂ êĎpĘŇ nČ rmČŔ ’Ď
24 wyxĎŔ ’Ć ÉyCYrĘ yhąĂ yĘ rSĳĄ ’Ď Myn¡ĂBĎ mĂ ëŇ Cr¿BĎ rmČŔ ’Ď rSăĄ ’Ď lĘ C

25, 26 Ny’¿Ą : ìŇ ’ĲĆ bĘŇ DĎ ìŇ ym¡Ć yĎkĘŇ C ìŇ lĳĆř‘ĎnĘ mĂ tŇ SĆ x¡Ł nĘ C lz¿ĆrĘBČ : olĲ gĘŇrČ NmĆ è¡Ć BČ lb¿ĄŇ TŁ wĘ
27 yhĄŁlă ’Ĺ ÉhnĎ‘Ł mĘ : MyqĲĂ xĎ SĘ ot¡Ň wĎ’ĞgĲČŇbĘŇ C ìŇ rĆŔ zĘ‘ĆbĘŇ ÉMyĂmČÄ SĎ bŇ kąĄŇ rŁ NCrĳSĚ yĘ l’¡Ą JĎ

: dŇ mĲĄ SĘ hČ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ bŇ y¡Ąo’ ìŇ ynËĆjĎ mĂ SrĆgÌĎŇ yĘwČ MlĳĎ o‘ tŇ ‘ăŁ rŁ zĘ tŇ xČ ê¡ČmĂ C MdĆŇ qĆŔ
28 SorĳytĂŇ wĘ NgăĎŇDĎ ZrĆ’¡Ć=l’Ć bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ Ny‘ăĄ ÉddĎŇ BĎ xTČ BąĆ l’ĄÄ rĎWĘ yĂ žNJŁ SĘ IĂwČ
29 ‘SăČ on M‘Č ť ìŇ omę kĎŇ ymăĂ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ ìŇ yrĆÄ SĘ ’Čř : lTĲĎ =CpŇ rĘ‘Č yĲČ wym¡Ď SĎ =PŇ ’Č

hŇ ê¡Ď’Č wĘ ëŇ lĎŔ ÉìybĆÄ yĘ’ĲŁ CSą xĞJĲĎ yĂwĘ ìŇ tĳĆŇ wĎ’ĞGĲČ bŇ rĆx¡Ć=rSĆ ’Ğ wĲČ ìŇ rĆŔ zĘ‘Ć NgăĄŇmĎ hoĎŔhyBĲČ
dl Éb’Ď om tŇ bąŇŁ rĘ‘ČmĲĄ hŇ SĆÁ mŁ l‘Č IČÄwČ : ëŇ rĲŁ dĘŇ tĂŇ omyt¿ĄŇ omBĲĎ =l‘Č

hoÌĎhyĘ Ch’ĄÄ rĘIČwČ oxĳ rĄyĘ ynăĄjĘ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ hŇ GĎŔ sĘ jĂ hČ S’Ň rřŁ ť obŔ nĘ rhăČ =l’Ć
Zr’h=lk=t’
Nyy‘ v.18 .‘"tw V"x Nk PpĄxŁ wĘ xTČbĳĆlĎ NkVy l"n v.12 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw NmĂ yĎnĘbĂ lĘ C ’"s v.12

,’"yd ,w"d ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nkw ’lm ìylĆ‘ĎnĘmĂ ’"s ,rsx yllhb Nk v.25 .x"y +l tyV’rb
.w"dw h"dx ,g"d Nkw xnwm V’ră ’"s v.1 .dl .ytbr +’ v.29 .V"xw d"yd
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ZrĆ’¿Ć=tŇ ’Ć wĘ ylĂŔ êĎpĘŇ nČ=lJĎ Ét’Ą wĘ : NDĲĎ=dŇ ‘Č dŇ ‘¡ĎlĘ GĂ hČ =tŇ ’Ć ZrĆ’ËĎhĎ =lJĎ =tŇ ’Ć 2

=tŇ ’Ć wĘ : NorĲxĞ’ĲČ hĎ MI¿ĎhČ dŇ ‘¡Č hŇ dĎŔ ChyĘ ZrĆ’ăĆ=lJĎ Ét’Ą wĘ hŇ èĳĆ nČmĘ C MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć 3

rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : r‘ČYĲŁ =dŇ ‘Č Myr¡ĂmĎ êĘ hČ ry‘¿Ă oxË rĄyĘ tŇ ‘ÌČqĘ BĂ rJĎÂ JĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ bŇ gĆŇ eĆę hČ 4

ÉbqŁ ‘ĞyĲČlĘ CĲ qxąĎ YĘ yĂlĘ MhĎÄ rĎbĘŇ ’Č lĘ yêĂ ‘Ę BČ SĘ nĂ ţ rSăĆ ’Ğ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ tŇ ’Ň ząŁ wylĎę ’Ą hoĎÁhyĘ
tŇ mĎ IĎÄwČ : rbĲŇŁ ‘ĞtĲČŇ âl¿ hŇ UĎ S¡Ď wĘ ìŇ ynĆŔ y‘Ąř bĘŇ ìŇ ytăĂŇ y’Ă rĘhĆ hŇ eĎ nĳĆêĘ ’Ć ì¡Ň ‘ĞrĘzČlĘ rmŔŁ ’Ň lĄ 5

otąŇ ’Ł rBÄŁ qĘ IĂwČ : hoĲĎhyĘ yj¿Ă =l‘Č bŇ ’¡Ď om ZrĆ’¿ĆBĘ hoËĎhyĘ=dŇ bĆŇ ‘ĲĆ hŇ SÌĆ mŁ MSĎÁ 6

otŔ rĎbăĚŇ qĘ =tŇ ’Ć ÉSy’Ă ‘d¿ČŇ yĎ=âlĲ wĘ ro‘ĳjĘ tŇ yBăĄ lCm¡ bŇ ’ĎŔ om ZrĆ’ăĆBĘ ÉyGČřbČŇ
hŇ t¿ĎŇ hĞkĲĎŇ =âl otĳŇ mŁ BĘ hŇ n¡ĎSĎ MyrËĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ ’ÌĎ mĄ =NBĆ hŇ SĆę mŁ C : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č 7

tŇ b¿ŇŁ rĘ‘ĲČBĘ hŇ SËĆ mŁ =tŇ ’Ć l’ÌĄ rĎWĘ yĂ ynĄÄbĘŇ žCJbĘŇ IĂwČ : hŇ xĲŁ lĄř sn¿Ď=âlwĘ on¡ y‘Ą 8

NCnę =NBĂ ‘ČSăĚ ohywĲĂ : hŇ SĲĆ mŁ lbĆŇ ’¿Ą yk¡ĂŇ bĘŇ ym¿Ą yĘ CmŔ êĘ IĂwČĲ Moyĳ MyS¿Ă ŁlSĘ bŇ ’¡Ď om 9

wyląĎ ’Ą C‘Ä mĘ SĘ IĂwČ wylĳĎ ‘Ď wyd¡ĎŇ yĎ=tŇ ’Ć hŇ SËĆ mŁ ëŇ m¿Č sĎ =yJĲĂ hŇ mĎŔ kĘŇ xĎ xČ Cră É’lĄ mĎ
’yb¿ĂŇ nĎ MqĎÄ =âlwĘ : hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ CWŔ ‘ĞIĲČwČĲ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ 10

=lkĎŇ lĘ : MynĲĂ jĎ =l’Ć Myn¡ĂjĎ hoĎŔhyĘ o‘ădĎŇ yĘ ÉrSĆ ’Ğ hŇ SĳĆ mŁ JĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂBĘ dŇ o‘Ë 11

MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ hoĎŔhyĘ ÉoxlĎ SĘ rSąĆ ’Ğ MytĂę pĘŇ oUĲ hČ wĘ tŇ tÁŁ ’Ł hĲĎ
lk¡ŇŁ lĘ C hŇ qĎŔ zĎxĞhĲČ dŇ IăĎhČ É lkŇŁ lĘ C : oYĲ rĘ’Č =lkĎŇ lĘ C wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ lĘ C hŇ ‘¿Ł rĘpČŇ lĘ 12

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ yn¡Ąy‘ĄlĘř hŇ SĆŔ mŁ hŇ WăĎ ‘Ď ÉrSĆ ’Ğ lodĳŇ GĎhČ ’răĎoUhČ

G

tyV‘w wyYxw .]w"T d"y Myrbd[ Znh Nmysw hVmxw MyVmxw tw’m ‘Vt Myrbd rpsd yqwsp Mwks
.‘br’w My‘Vtw Myt’mw Pl’ rV‘ h‘br’ Nylmw .]+y z"y Myrbd[ Kl wdtgy rV’ rbdh yp=l‘
Nmysw h‘bVw MyrV‘ ’"n : dx’w MyVlV wyrdsw .bYw tw’m hnmVw Pl’ ‘br’w MyVmx wytwytw’w
Mylht[ Mytwb‘b gx wrs’ Nmysw rV‘ dx’ wytwyVrpw .]z"y b"y ylVm[ qdY dygy hnwm’ xypy
MyVmxw h’m lkh ,h‘br’w MyrV‘w h’m twmwtshw h‘br’w MyVlV twxwtph Nyynm .]z"k x"yq
Vdx rV‘ ytV‘m rpsh twnV .]+x +b +’ l’wmV[ Mlyxny dwbk ’skw Nmysw twyVrp hnmVw
Nhb wkbV Mwy MyVlV Nhm ’Wy ,Mwy My‘bV yrh Vdxl rV‘b NwV’rh Vdxh d‘ Vdxl dx’b

.Mymy h‘bVw MyVlV ryytVn ,MyVlVw hVlV yrh hdyW Mhl wnykhW Mymy tVlVw

oxlČ v.7 .V"xw b"d Nkw yrqw bytk ’yĘGČbČ ’"sb ,yrq ’yĘGČbČ v.6 .Vgd Kyny‘BĘ yllhb ,ypr yqwbnzb Nk v.4

.l’w’g [33:1—34:12] hVrph MV v.12 .ytbr +l v.12 .b"d Nkw yrqw bytk oxlČ ’"sb ,yrq
MynmVw tw’m ‘Vtw Pl’ twytw’w .rV‘ MynVw tw’m Vmx Mylmw .[33:1] +’ rds ’yhw .’"m Myqwspw
.hkr’mb ,[33:28] lT=CprĘ‘ČyĲČ ,[33:17] PTx Myrp’ twbbĞrĲĂ twlm ytV l‘ wrbxthw ,Pwlx hb Ny’w .h‘Vtw

.[34:7] wxl sn=’lw ,[33:9] wnb=t’w +b +wtkw
Note that the actual number of verses in this parashah is not 41 but 44.
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hmxŁ hŁ rw’w Nmysw hVmxw My‘br’w tw’m hnmVw Mypl’ tVmx hrwth lk lV Myqwsph Mwks
.]+x +x ’rqyw[ Mymth=t’w Myrw’h=t’ NVxh=l’ Ntyw wyYxw .]w"k +l hy‘Vy[ Myt‘bV hyhy
tw’m VlV twytw’h lk rpsm .h‘br’w tw’m ‘br’ Pl’ MynmVw dx’ twlmh lk rpsm
h’m ’"n : h‘bVw MyVVw h’m Myrdsh lk rpsm .h‘bVw tw’m hnmVw Mypl’ t‘br’w Pl’
Nmysw My‘Vtw Myt’m twxwtph lk Nyynm .h‘br’w MyVmx twyVrph lk Nyynm .h‘br’w MyVmxw
h‘Vtw My‘bVw tw’m VlV twmwtshw .]z"T +d MyryVh ryV[ wydgm yrp lk’yw wngl ydwd ’by
twxwtp twyVrph lk Nyynm w’Wmn .]’"y +l rbdmb[ h‘bVb hVpn=l‘ rs’ hrs’=w’ Nmysw
Vmwx lV NwbVx .]+T +x Myrbd[ wb lk rsxt=’l Nmysw h‘Vtw MyVVw tw’m VV twmwtsw

.hnV My‘br’w tw’m hnwmW Mypl’ tVmx

The number of the verses of the book of Deuteronomy is 955 and the sign
is Znh [Deu 14.15]. And its middle point is, And thou shalt do according to the
tenor of the sentence which they shall shew thee [Deu 17.10]. And the words
are 14294. And its letters are 54892. And its sedarim are 31; other copies (say)
27; and the sign is, He that uttereth truth SHEWETH FORTH righteousness
[Pro 12.17]. And its parashiyot are 11; and the sign is, Bind the SACRIFICE
with cords [Psa 118.27]. The open sections are 34 and the closed 124; the total is
158 sections; and the sign is, And MAKE THEM INHERIT the throne of GLOry
[1Sa 2.8]. The years of the book are from the eleventh month on the first of the
month unto the first month on the tenth of the month, i.e. 70 days, 30 of them
were spent wherein they lamented and 3 days in which they provided food for
themselves, i.e. 33, there are left 37 days.

The number of the verses of the whole Pentateuch is 5845; and the sign is,
And the light of THE SUN shall be sevenfold [Isa 30.26]. And its middle point
is, And he placed on the breastplate the Urim and the Thummim [Lev 8.8]. The
number of all the words is 81440. The number of all the letters is 304807. The
number of all sedarim is 167; other copies (have) 154. The number of all the
parashiyot is 54. The number of all the open sections is 290; and the sign is, Let
my beloved come into his garden and eat his precious FRUITS [Sol 4.16]. And of
the closed sections 379; and the sign is, Or bound her soul by a bond WITH AN
OATH [Num 30.11]. The number of all the open and closed sections is found to
be 669; and the sign is, THOU SHALT Not LACK anything in it [Deu 8.9]. The
reckoning of the Pentateuch is 5840 years.



‘Vwhy
sŘ1 ‘ČSăĚ ohyĘ=l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ hoĳĎhyĘ dŇ bĆŇ ‘ăĆ hŇ S¡Ć mŁ tŇ om¿ yrËĄxĞ’ĲČ yhĂę yĘwČ ’

rbÁŁ ‘Ğ MCqÄ žhêĎ‘Č wĘ tŇ mĳĄ yD¡ĂbĘŇ ‘Č hŇ S¿Ć mŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ hŇ S¡Ć mŁ tŇ r¿ĄSĎ mĘ NCnŔ =NBĂ 2

ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ rSÌĆ ’Ğ ZrĆ’Ďě hĎ =l’Ć hŇ EĆŔhČ M‘ăĎhĎ =lkĎŇ wĘ ÉhêĎ’Č hŇ EĆęhČ NDăĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć
MkËĆŇ lĘ gĘŇrČ=PŇ JĲČ ëŇ rÌŁ dĘŇ êĂ rSĆÄ ’Ğ Moqę mĎ =lJĎ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ Mh¡Ć lĎ Nt¿ĄŇ nŁ 3

NonÄbĎŇ QĘ hČ wĘ žrBĎ dĘŇ UĂ hČ mĲĄ : hŇ SĲĆ mŁ =l’Ć yêĂ rĘB¡Č DĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ wyêĳĂ tČŇ nĘ MkăĆŇ lĎ oB¡ 4

MI¿ĎhČ =dŇ ‘Č wĘ MyêĂŔ xĂ hĲČ ZrĆ’ăĆ lJŁ ť tŇ rĎę jĘ =rhČ nĘ lodăŇ GĎhČ rhÌĎeĎhČ =dŇ ‘Č wĲĘ hŇ EĆÁhČ
ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ ÉSy’Ă bŇ ~¿Ą yČtĘŇ yĂ=âlĲ : MkĲĆŇ lĘ CřbĲŇ GĘ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ SmĆ èĳĎ hČ ’obăŇ mĘ lod¡Ň GĎhČ 5

ì¡Ň jĘ rĘ’Č âl¿ ëŇ UĎŔ ‘Ă hŇ yăĆhĘ ’ĲĆ ÉhSĆ mŁ =M‘Ă ytĂŇ yyąĂhĎ rSĆÄ ’ĞJĲČ ìŇ yIĳĆxČ ymăĄ yĘ lJ¡Ł
hŇ EĆŔhČ M‘ăĎhĎ =tŇ ’Ć É lyxĂ nĘ êČ hŇ êĎę ’Č yJăĂ ZmĳĎ ’ĹwĲĆ qz¡ČxĞ : OĎ bĲĆŇ zĘ‘Ć’ĲĆ âl¿ wĘ 6

qzČÄxĞ žqrČ : MhĲĆ lĎ tŇ t¿ĄŇ lĎ Mt¡ĎŇ obŇ ’ĞlĲČ yêĂ ‘Ę B¿Č SĘ nĂ =rSĆ ’Ğ ZrĆ’Ďě hĎ =tŇ ’Ćř 7

yDĂŔ bĘŇ ‘Č hŇ SăĆ mŁ ÉìCĘYĂ rSąĆ ’Ğ hŇ rĎę oêhČ =lkĎŇ JĘ ÉtoW‘ĞlĲČř rmąŁ SĘ lĂ dŇ ’ęŁ mĘ ZmČÁ ’ĹwĲĆ
: ëŇ lĲĄ êĄ rS¿Ć ’Ğ lk¡ŇŁ BĘ lyJĂŔ WĘ êČ N‘ČmăČ lĘ lw’Ň mĳŁ WĘ C NymăĂ yĎ CeřU¡Ć mĂ rCs¿ êĎ =l’Č
ÉN‘ČmČÄ lĘ hŇ lĎ yĘlČŔ wĎ MmăĎ oy ÉoB tĎŇ ygąĂŇhĎ wĘ ìŇ yjĂę mĂ hŇ EĆÁhČ hŇ rĎÄ oêhČ žrpĆŇ sĄ SCmÃ yĎ=âlĲ 8

z’¿Ď wĘ ìŇ k¡ĆŇ rĎř DĘ=tŇ ’Ć xČ yl¿Ă YĘ êČ z’ËĎ =yJĂ oBĳ bŇ Ct¡Ň JĎ hČ =lkĎŇ JĘ tŇ oWŔ ‘ĞlĲČ rmăŁ SĘ êĂ
yJąĂ tŇ xĳĎ êĄ=l’Č wĘ Zr¡Ł ‘ĞêĲČ =l’ĲČ ZmĎŔ ’ĹwĲĆ qzăČxĞ ÉìytĂÄ yCĂYĂ ’olą hĞ : lyJĲĂ WĘ êČ 9

‘ČSĚŔ ohyĘ wYăČ yĘwČ : ëŇ lĲĄ êĄ rS¿Ć ’Ğ lk¡ŇŁ BĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉìUĘ ‘Ă 10

ÉM‘ĎhĎ =tŇ ’Ć CCąYČ wĘ hŇ nĆę xĞUĲČ hČ Ĳ bŇ rĆqăĆBĘ ű CrăbĘŇ ‘Ă : rmĲŁ ’Ň lĄ M‘¡ĎhĎ yr¿ĄTĘ SĲŁ =tŇ ’Ć 11

ÉMyrĂbĘŇ ‘ĲŁ ÉMêĆ’Č MymĂę yĎ tŇ SĆ Łlă SĘ ű dŇ o‘ăBĘ yJĂÂ hŇ dĳĎŇ YĄ Mk¡ĆŇ lĎ Cnyk¿ĂŇ hĎ rmŔŁ ’Ň lĄ
MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ ÉrSĆ ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć tŇ SĆ răĆlĎ É’obŇ lĎ hŇ EĆŔhČ NDăĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć

: HêĲĎSĘ rĂlĘ Mk¡ĆŇ lĎ Nt¿ĄŇ nŁ
: rmĲŁ ’Ň lĄ ‘ČS¡Ě ohyĘ rm¿Č ’Ď hŇ èĳĆ nČmĘ hĲČ TbĆŇ SăĄ yY¡Ă xĞlĲČ wĘ ydĂŔ GĎlČ wĘ ÉynĂ bĄŇ C’rĲlĎ wĘ 12

rmĳŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhyĘ=dŇ bĆŇ ‘ĲĆ hŇ S¿Ć mŁ MkËĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ C¿ĎYĂ rSĆÄ ’Ğ rbĎŔ DĎhČ =tŇ ’Ć ÉrokŇ zĎ 13

hwhy
Nkw =l’Ć ’"s v.6 .rsx MkĆlĘ bĚGĘ ’"s v.4 .x"y qwsp d‘ +’ qwsp NmĂ hrwt txmVl hrTph v.1 .’
heĎUĆmĂ ’"s ,heĎUĆmĂ rybs v.7 .r"tw s"t ,‘"t ,b"d ,’"d Nkw toW‘ĞlČ wĘ ’"s v.7 .’"ydw h"dx ,b"d ,’"d

.b"d Nkw ìykĆrĎDĘ ’"s v.8 .yrqw bytk



1. 14–2. 7 ‘Vwhy 351

14 MkăĆŇ ySĄ nĘ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ ZrĆ’¿ĎhĎ =tŇ ’Ć Mk¡ĆŇ lĎ Nt¿ČŇ nĎ wĘ MkĆŔ lĎ xČ ynăĂmĄ ÉMkĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoąĎhyĘ
rbĆŇ ‘ăĄBĘ hŇ S¡Ć mŁ MkËĆŇ lĎ Nt¿ČŇ nĎ rSĆÄ ’Ğ ZrĆ’Ďě BĎ Cbě SĘ yĲĄ ůMkĆŇ ynĄřqĘ mĂ C ÈMkĆŇ jĘ TČř
lyĂxČŔ hČ yrăĄoBGĂ lJŁ ť MkĆę yxĄ ’Ğ ynăĄpĘŇ lĂ MySĂÁ mĚ xĞ CrÄ bĘŇ ‘ČêĲČ žMêĆ’Č wĘ NDĳĄrĘIČhČ

15 CSă rĘyĲĎwĘ ůMkĆŇ JĎ ÈMkĆŇ yxĄ ’ĞlĲČ ű ho¿ĎhyĘ xČ ynĂÄ yĎ=rSĆ ’Ğ dŇ ‘Č ţ : MtĲĎŇ o’ Mê¡ĆrĘzČ‘ĞwĲČ
MêĆÂbĘŇ SČ wĘ MhĳĆř lĎ NtăĄŇ nŁ Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rSĆ ’Ğ ZrĆ’Ďě hĎ =tŇ ’Ć hŇ UĎ hĄŔ =MgČŇ
dŇ bĆŇ ‘ăĆ ÉhSĆ mŁ MkĆę lĎ NtăČŇ nĎ ű rSăĆ ’Ğ HtĎŔ o’ MêăĆSĘ rĂywĲĂ ÉMkĆŇ tĘŇ èČ rĚyĘ ZrĆ’ąĆlĘ

16 rmĳŁ ’Ň lĄ ‘ČS¡Ě ohyĘ=tŇ ’Ć CnŔ ‘ĞIĲČwČĲ : SmĆ èĲĎ hČ xr¿ČzĘmĂ ND¡ĄrĘIČhČ rbĆŇ ‘¿ĄBĘ hoĎŔhyĘ
17 lkąŇŁ JĘ : ëŇ lĲĄ nĄ Cnx¡Ą lĎ SĘ êĂ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ =l’ĲĆ wĘ hŇ WĆŔ ‘ĞnĲČ ÉCntĎÄ yCĂYĂ =rSĆ ’Ğ lJąŁ

ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ hŇ yĆÂhĘ yĲĂ qrČţ ìŇ ylĳĆ’Ą ‘măČ SĘ nĂ NJ¡Ą hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć ÉCn‘Ę mČÄ SĎ =rSĆ ’Ğ
18 ìŇ yjĂę =tŇ ’Ć hŇ răĆmĘ yČ=rSĆ ’Ğ Sy’ĂÂ=lJĎ : hŇ SĲĆ mŁ =M‘Ă hŇ y¡ĎhĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ ëŇ UĎŔ ‘Ă

: ZmĲĎ ’ĹwĲĆ qz¿ČxĞ qr¡Č tŇ mĳĎ Cy CeC¡ĆYČ êĘ =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ lĘ ìŇ yrËĆbĎŇ DĘ=tŇ ’Ćř ‘mÌČ SĘ yĂ=âlĲ wĘ

b SrĆxăĆ ÉMylĂ GĘ rČmĘ MySąĂ nĎ’Ğ MyĂnČÄSĘ MyFĂÂèĂ hČ =NmĂ NCnţ=NBĂ ‘ČSăĚ ohyĘ xlăČ SĘ IĂwČ
hŇ è¿Ď ’Ă tŇ yBăĄř C’bŇŁ IĎwČţ CkÁ lĘ IĄÄwČ oxĳ yrĂyĘ=tŇ ’Ć wĘ ZrĆ’¡ĎhĎ =tŇ ’Ć C’¿ rĘř CkËŇ lĘ rmŔŁ ’Ň lĄ

2 rmĳŁ ’Ň lĄ ox¡ yrĂyĘ ëŇ lĆ m¿Ć lĘ rmČŔ ’Ď IăĄwČ : hŇ UĎ SĲĎ =CbŇ JĘ SĘ IĂřwČ bŇ x¡Ď rĎ Hm¿Ď SĘ C hŇ nËĎ oz
=tŇ ’Ć rj¿Ł xĘ lČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ mĂ hŇ lĎ yĘQËČ hČ hŇ eĎhÌĄ C’BăĎ MySĂ nĎ’Ğ ţ hŇ eăĄhĂ

3 MySĂÄ nĎ’ĞhĲĎ y’Ă yYĂ ohţ rmĳŁ ’Ň lĄ bŇ x¡Ď rĎ=l’Ć oxŔ yrĂyĘ ëŇ lĆ măĆ ÉxlČ SĘ IĂwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ
: C’BĲĎ ZrĆ’¡ĎhĎ =lJĎř =tŇ ’Ć rj¿Ł xĘ lČ yJËĂ ëŇ tĄŔ ybĄŇ lĘ C’BăĎ =rSĆ ’Ğ ÉëyĂlČÄ’Ą My’ąĂ BĎ hČ

4 ÉylČ ’Ą C’BąĎ NJĄę ű rmĆ ’Ň êăŁ wČ onĳjĘ YĘ êĂ wĲČ MyS¡Ă nĎ’ĞhĲĎ yn¿ĄSĘ =tŇ ’Ć hŇ èËĎ ’Ă hĲĎ xuÌČêĂ wČ
5 ÉëSĆ xÄŁ BČ roGęsĘ lĂ r‘ČèČÁ hČ yhĂÄ yĘwČ : hŇ UĎ hĲĄ NyĂ’¿ČmĄ yêĂ ‘Ę d¡ČŇ yĎ âl¿ wĘ MySĂŔ nĎ’ĞhĲĎ

rhËĄ mČ Cp¿Ň dĘŇ rĂ MySĳĂ nĎ’ĞhĲĎ Ck¡Ň lĘ hĲĎ hŇ nĎ’¿Ď yêĂ ‘Ę dČŔ yĎ âlăř C’YĎŔ yĎ MySăĂ nĎ’ĞhĲĎ wĘ
6 yêăĄSĘ pĂŇ BĘ ÉMnĄmĘ TĘ êĂ wČĲ hŇ gĎŇGĳĎhČ MtČŇ lăĎ ‘ĹhĲĆ ’yh¡Ă wĘ : MCgĲŇ yvĂ tČŇ yJ¿Ă Mh¡Ć yrĄxĞ’ĲČ
7 ëŇ rĆDăĆ ÉMhĆ yrĄxĞ’ĲČ CpąŇ dĘŇ rĲĎ MySĂę nĎ’ĞhĲĎ wĘ : gŇGĲĎhČ =l‘Č Hl¡Ď tŇ ok¿Ň rĚ‘ĞhĲĎ Z‘ĄŔ hĎ

Myp¡ĂŇ dĘŇ rĲŁ hĎ C’¿ YĘ yĲĎ rSËĆ ’ĞJĲČř yrĄě xĞ’ĲČ CrgĎŔ sĎ r‘ČèăČ hČ wĘ tŇ orĳBĘ ‘Ę UČ hČ Ĳ lř‘¡Č NDĄŔ rĘIČhČ
Mhyrx’
,MkĆlĎ rybs v.15 .h"dxw b"d ,’"d Nkw rsx MkĆnĄqĘmĂ C ’"s v.14 .r"tw s"t ,‘"t Nkw MkĆBĘ TČ wĘ ’"s v.14

Nkw =l’Ć ’"s v.18 .yrq MhĆlĎ ,bytk MkĆlĎ ’"sbw ,+rtw w"d ,h"dx ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk MkĆlĎ ’"sb
Nkw C’rĘC ’"s v.1 .d"k qwsp d‘ +’ qwsp Nm Kl=xlV tVrpl hrTph v.1 .b .w"dw h"dx ,b"d ,’"d
’lb ZrĆ’ĎhĎ=t’Ć ’"s v.3 .’y‘gb wbkVIĲĂwČ n"b ,’"b Nk v.1 .Pqmb =tyBĲĄ ’"s v.1 .r"tw ‘"t ,’"d
.s"tw ’"d ,y"k Myrpsb Nkw âlwĘ ’"s v.5 .+b qwsp ly‘l Nyy‘ : s"tw ‘"t ,rd"nq y"k +w Nkw =lJĎ tlm
y"k +g Nkw yrqw bytk Nkw rSĆ ’Ğ rybs v.7 .r"tw ’"yd ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk d‘Č ’"s ,d‘Č rybs v.7

.rd"nq
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: gŇGĲĎhČ =l‘Č Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ hŇ t¿ĎŇ lĘ ‘ĲĎ ’yhËĂ wĘ NCbĳŇ JĎ SĘ yĂ MrĆTăĆ hŇ UĎ h¡Ą wĘ : MhĲĆ yrĄxĞ’ĲČ 8

ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć Mk¡ĆŇ lĎ hoËĎhyĘ NtÌČŇ nĎ=yJĲĂ yêĂ ‘Ę dČě yĎ MySĂŔ nĎ’ĞhăĎ =l’Ć ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ 9

: MkĲĆŇ ynĄjĘ mĂ ZrĆ’¡ĎhĎ yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ =lJĎ CgŇmËŁ nĎ yk¿ĂŇ wĘ CnylĄŔ ‘Ď ÉMkĆŇ tĘŇ mČ y’ĲĄ hŇ ląĎ pĘŇ nĲĎ =ykĲĂŇ wĘ
MkĆŔ ynĄjĘ mĂ ÉPCs=MyČ ymąĄ=tŇ ’Ć hoĎÁhyĘ SybĂÄ oh=rSĆ ’Ğ tŇ ’Ą ţ Cn‘Ę mČę SĎ yJăĂ 10

rSĆÄ ’Ğ yrĂÁ mŁ ’ĹhĲĎ ykĄÄ lĘ mČ žynĄSĘ lĂ MtĆÃ yWĂ ‘Ğ rSăĆ ’Ğ wĲČ MyĂrĳĎYĘ UĂ mĂ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ň YĲĄBĘ
É‘mČ SĘ eĂ wČ : MtĲĎŇ o’ Mê¡ĆmĘ rČxĹhĲĆ rS¿Ć ’Ğ gŇ o‘Ŕ lĘ C NxăŁ ysĂ lĘ ÉNDĄrĘIČhČ rbĆŇ ‘ąĄBĘ 11

hoăĎhyĘ yJĂ ť MkĳĆŇ ynĄjĘ mĂ Sy’¡Ă BĘ xČ CrË dŇ o‘¿ hŇ mĎ qĎÄ =âlwĘ CnbĄŔ bĎŇ lĘ sUăČ IĂwČ
hŇ êĎę ‘Č wĘ : tŇ xČ êĲĎmĂ ZrĆ’¡ĎhĎ =l‘Č wĘ l‘ČUČŔ mĂ MyĂmăČèĎ BČ ÉMyhĂ Łl’Ĺ ’Chą MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ 12

MêĆÁ ’Č =MGČ MtĆÄ yWĂ ‘ĞwĲČ dŇ sĆ xĳĎ Mk¡ĆŇ UĎ ‘Ă ytĂŇ yW¿Ă ‘Ď=yJĲĂ hoĎŔhyBĲČ ÉylĂ ’n¿Ď=C‘bĘŇ èĲĎ hĂ
ybăĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć MtĆÂ yĂxĞhĲČ wĘ : tŇ mĲĆ ’Ĺ tŇ o’¿ yl¡Ă Mê¿ĆtČŇ nĘ C dŇ sĆ xĆŔ ÉybĂŇ ’Ď tŇ yBąĄ=M‘Ă 13

Mê¿ĆlĘ ~Č hĂ wĘ MhĳĆ lĎ rSăĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’¡Ą wĘ ytŔ wxř ’=tŇ ’Ć wĘ ÉyxČ ’Č =tŇ ’Ć wĘ yUĂę ’Ă =tŇ ’Ć wĘ
ÉMkĆŇ yêĄxĘ tČŇ CnSąĄ pĘŇ nČ MySĂę nĎ’ĞhĲĎ HlăĎ CrmĘ ’Ň IÌŁ wČ : tŇ wĆUĲĎ mĂ Cnyt¡ĄŇ SŁ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć 14

ÉCnlĎÄ ho¿ĎhyĘ=tŇ tĲĄŇ BĘ hŇ yĎęhĎ wĘ hŇ zĳĆ Cnr¡ĄbĎŇ DĘ=tŇ ’Ć CřdŇ yGĂŔ tČŇ âlă M’Ă ť tŇ CmŔ lĎ
dŇ ‘ăČBĘ lbĆŇ x¡Ć BČ Md¿ĄŇ rĂoêĲ wČ : tŇ mĲĆ ’ĹwĲĆ dŇ sĆ x¿Ć ëŇ U¡Ď ‘Ă CnyW¿Ă ‘Ď wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć 15

rmĆ ’Ň êąŁ wČ : tŇ bĆŇ SĲĎ oy ’yh¿Ă hŇ m¡Ď oxbĲČŇ C hŇ mĎŔ oxhĲČ ryqăĂBĘ ÉHtĎŇ ybĄŇ yJąĂ NoQĳ xČ hĲČ 16

hŇ UĎ SĎÁ MtĆÄ BĄř xĘ nČ wĘ MypĳĂŇ dĘŇ rĲŁ hĎ Mk¡ĆŇ bĎŇ C‘¿GĘ pĘŇ yĂ=NjĲĆ CkŇ QĄŔ hŇ rĎhăĎhĎ ÉMhĆ lĎ
Cr¿mĘ ’Ň IĲŁ wČ : MkĲĆŇ JĘ rĘdČŇ lĘ Ck¿Ň lĘ êĲĄ rx¡Č ’Č wĘ MypĂŔ dĘŇ rĲŁ hĎ bŇ SăŁ dŇ ‘Č ť MymĂę yĎ tŇ SĆ Łlă SĘ 17

: CnêĲĎ ‘Ę BČ SĘ hĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ E¡ĆhČ ëŇ t¿ĄŇ ‘ĎbĲĚŇ èĘ mĂ CnxĘ nČŔ ’Ğ MIăĂqĂ nĘ MySĳĂ nĎ’ĞhĲĎ hĎ yl¡Ć ’Ą
yrĂę SĘ qĘ êĂ hŇ EĆÁhČ ynĂÄèĎ hČ žTCx tŇ wČÃqĘ êĂ =tŇ ’Ć ZrĆ’ĳĎBĎ My’¡Ă bĎŇ CnxĘ n¿Č’Ğ hŇ eËĄhĂ 18

Ét’Ą wĘ ëŇ yĂxČę ’Č =tŇ ’Ć wĘ ëŇ UĄÁ ’Ă =tŇ ’Ć wĘ ëŇ ybĂÄ ’Ď =tŇ ’Ć wĘ obŔ CnêăĄdĘŇ rČohĲ rSăĆ ’Ğ ÉNoQxČ BĲČ
ž’YĄ yĄ=rSĆ ’Ğ lJăŁ hŇ yĎÃhĎ wĘ : hŇ tĎŇ yĘBĲĎ hČ ëŇ yĂl¡Č ’Ą yp¿ĂŇ sĘ ’Č êĲČ ëŇ ybĂŔ ’Ď tŇ yBăĄ =lJĎ 19

rSĆÄ ’Ğ lkŇŁ wĘţ MIĳĂqĂ nĘ CnxĘ năČ’Ğ wĲČ oS¡ ’Ň rŁ bĘŇ om¿ DĎ hŇ YĎ CxË hČ ű ëŇ tÌĄŇ ybĄŇ ytĄÄ lĘ DČmĂ
ydĂŇ yG¡ĂêČ =M’Ă wĘ : oBĲ =hŇ yĆhĘ êĲĂ dŇ y¡Ď=M’Ă CnSĄŔ ’Ň rŁ bĘŇ omă DĎ tŇ yĂBČŔ BČ ÉëêĎ’Ă hŇ yąĆhĘ yĲĂ 20

ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ : CnêĲĎ ‘Ę BČ SĘ hĂ rS¿Ć ’Ğ ëŇ t¡ĄŇ ‘ĎbĲĚŇ èĘ mĂ MIĂŔqĂ nĘ CnyyăĂhĎ wĘ hŇ zĳĆ CnrăĄbĎŇ DĘ=tŇ ’Ć 21

yn¡ĂèĎ hČ tŇ w¿ČqĘ êĂ =tŇ ’Ć rSËŁ qĘ êĂ wČ CkŇ lĳĄ IĄwČ Mx¡Ą QĘ SČ êĘ wĲČ ’ChŔ =NJĆ MkăĆŇ yrĄbĘŇ dĂŇ JĘ
CbŇ S¡Ď =dŇ ‘Č MymĂŔ yĎ tŇ SĆ Łlă SĘ ÉMSĎ CbŇ SĘ IąĄwČ hŇ rĎhĎŔ hĎ C’băŇŁ IĎwČ ÉCkŇ lĘ IĲĄwČ : NoQĲ xČ BĲČ 22

Mypdrh
,h"dx ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ytČyŁxĘ ’Č w’ ytČoyxĘ ’Č ’"sb ,yrq ytČyŁxĘ ’Č w’ ytČoyxĘ ’Č ,bytk ytĂ xŁ ’Ğ w’ ytĂ ox’Ğ v.13

MtĆ’BĄ xĘ nČwĘ v.16 .yrq ydĂyGĂtČ ,bytk CdyGĂtČ ’"sb ,r"tw b"d ,’"d Nkw ydĂyGĂtČ ’"s v.14 .r"tw s"t ,’"yd
.yrq
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23 CbŇ SĚÁ IĎwČ : C’YĲĎ mĎ âl¿ wĘ ëŇ rĆD¡ĆhČ =lkĎŇ BĘ MypËĂŇ dĘŇ rĲŁ hĎ CSÌ qĘ bČŇ yĘwČ MypĳĂŇ dĘŇ rĲŁ hĎ
NCnĳ=NBĂ ‘ČS¡Ě ohyĘ=l’Ć C’bŔŁ IĎwČ ÉCrbĘŇ ‘Č IĲČwČ rhĎŔ hĎ mĲĄ CdăŇ rĘIĲĄwČ ÉMySĂ nĎ’ĞhĲĎ ynąĄSĘ

24 NtÌČŇ nĎ=yJĲĂ ‘ČSĚŔ ohyĘ=l’Ć ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : MtĲĎŇ o’ř tŇ o’¡ YĘ UĲŁ hČ =lJĎ tŇ ’¿Ą olŔ =CrjĘ sČ yĘwČÄ
: CnynĲĄjĎ mĂ ZrĆ’¡ĎhĎ yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ =lJĎ CgŇmËŁ nĎ=MgČŇ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ =lJĎ =tŇ ’Ć Cnd¡ĄŇ yĎřBĘ hoËĎhyĘ

g ÉC’bÄŁ IĎwČ MyFĂę èĂ hČ mĲĄ C‘ăsĘ IĂwČ rqĆBÁŁ BČ ‘ČSĚÄ ohyĘ žMJĄ SĘ IČwČ
2 yhĂě yĘwČ : CrbĲŇŁ ‘ĞyĲČ MrĆT¿Ć MS¡Ď Cnl¿Ă IĎwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =lkĎŇ wĘ ’Ch¡ NDĄŔ rĘIČhČ =dŇ ‘Č
3 ÈCCYČ yĘwČ : hŇ nĲĆxĞUĲČ hČ Ĳ bŇ rĆq¿ĆBĘ Myr¡ĂTĘ èĲŁ hČ Cr¿bĘŇ ‘Č IĲČwČ MymĳĂ yĎ tŇ SĆ Łlă SĘ hŇ Y¡ĄqĘ mĂ

MkĆŔ yhĄŁlă ’Ĺ ÉhoĎhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ Norą’Ğ tŇ ’ăĄ MkĆę tĘŇ ’ĲŁ rĘJĂ ůrmŁ ’Ň lĄ M‘ăĎhĎ =tŇ ’Ć
Mê¡ĆkĘŇ lČ hĞ wĲČ MkĆŔ mĘ oqă UĘ mĂ ÉC‘sĘ êĂ MêĆę ’Č wĘ otĳŇ ’Ł My’¡Ă WĘ nĲŁ MIĂŔwĂlĘ hĲČř ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ wĘ

4 hŇ DĳĎUĂ BČ hŇ U¡Ď ’Č MyĂj¿ČlĘ ’Č JĘ wnŔ ybř w ÉMkĆŇ ynĄyBĲĄ hŇ yĆęhĘ yĲĂ qoxă rĎ ű ëŇ ’ăČ : wyrĲĎxĞ’ĲČ
HbĎŔ =CkŇ lĘ êĲĄ rSăĆ ’Ğ ÉërĆDĆÄ hČ =tŇ ’Ć ÉC‘dĘŇ êĲĄ=rSĆ ’Ğ N‘ČmąČ lĘ wylĎę ’Ą CbăŇ rĘqĘ êĂ =l’ĲČ

5 rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : MoSĲ lĘ SĂ lom¿ êĘ mĂ ëŇ rĆD¡ĆBČ MêËĆrĘbČŇ ‘Ğ âlÌ yJăĂ
Mk¡ĆŇ BĘ rĘqĂ BĘ hoËĎhyĘ hŇ WÌĆ ‘ĞyĲČ rxĎę mĎ yJăĂ CSDĳĎqČ tĘŇ hĂ M‘¡ĎhĎ =l’Ć ‘ČSËĚ ohyĘ

6 Noră’Ğ=tŇ ’Ć ÉC’WĘ rmŔŁ ’Ň lĄ MynăĂhĞJĲŁ hČ =l’Ć É‘ČSĚÄ ohyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : tŇ o’Ĳ lĎ pĘŇ nĂ
yn¿ĄpĘŇ lĂ Ck¡Ň lĘ IĲĄwČ tŇ yrĂŔ BĘ hČ Noră’Ğ=tŇ ’Ć ÉC’WĘ IĂwČ M‘ĳĎhĎ ynăĄpĘŇ lĂ Cr¡bĘŇ ‘Ă wĘ tŇ yrĂŔ BĘ hČ

7 É lxĄ ’Ď hŇ EĆęhČ MoIăhČ ‘ČSĚŔ ohyĘ=l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : M‘ĲĎhĎ sŘ2

hŇ S¡Ć mŁ =M‘Ă ytĂŇ yyËĂhĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ yJĂę NC‘Ŕ dĘŇ yĲĄ ÉrSĆ ’Ğ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ yn¡Ąy‘ĄBĘř ìŔ lĘ DĆGČ
8 tŇ yr¡ĂBĘ hČ =NorĲ’Ğ y’¿ĄWĘ nĲŁ MynĂŔ hĞJăŁ hČ =tŇ ’Ć ÉhCĆYČ êĘ hŇ êĎę ’Č wĘ : ëŇ UĲĎ ‘Ă hŇ y¿ĆhĘ ’ĲĆ
9 rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : CdŇ mĲŁ ‘ĞêĲČ ND¡ĄrĘIČBČ NDĄŔ rĘIČhČ ymăĄ ÉhYĄqĘ =dŇ ‘Č MkĆę ’ĞbĲŇŁ JĘř rmĳŁ ’Ň lĄ

ho¿ĎhyĘ yr¡ĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć C‘ě mĘ SĂ wĘ hŇ eĎhĄŔ CSGăŁ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ‘ČS¡Ě ohyĘ
10 MkĳĆŇ BĘ rĘqĂ BĘ yx¡Č l’¿Ą yJËĂ NC‘Ŕ dĘŇ êĲĄ Ét’Ň zŁ BĘ ‘ČSĚŔ ohyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ

=tŇ ’Ć wĘ yCĂęxĂ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ yêĂÁ xĂ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ ynĂÄ‘ĞnĲČJĘ hĲČ =tŇ ’Ć MkĆŇ ynĄjĘ mĂ ţ SyrăĂoy SrăĄohwĘ
11 Nod¡Ň ’Ğ tŇ yrĂŔ BĘ hČ Noră’Ğ ÉheĄhĂ : ysĲĂ CbŇ yĘhČ wĘ yr¡ĂmŁ ’ĹhĲĎ wĘ ySĂŔ GĎrĘGĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ ÉyEĂrĂjĘ hČ
12 rWăĎ ‘Ď śynăĄSĘ ÉMkĆŇ lĎ Cxą qĘ hŇ êĎę ‘Č wĘ : NDĲĄrĘIČBČ Mk¡ĆŇ ynĄpĘŇ lĂ rb¿ĄŇ ‘Ł ZrĆ’ĳĎhĎ =lJĎ
13 xČ onăJĘ hŇ yĎÃhĎ wĘ : TbĆŇ èĲĎ lČ dŇ x¡Ď ’Ć =Sy’ĲĂ dŇ x¿Ď ’Ć =Sy’ĲĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yT¡Ą bĘŇ èĂ mĂ Sy’ĂŔ

twpk
Nkw MIĂwĂlĘ hČ wĘ ’"s v.3 .g .r"tw s"t ,b"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw CnydĄyĎBĘ ’"s v.24 .rsx MtĎ’Ł ’"s v.23

ynĄy‘ĄlĘ ’"s v.7 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.7 .yrq wynĎybĄ C ,bytk onybĄ C v.4 .s"tw ‘"t ,w"d ,b"d ,’"d
yrqw bytk Nkw MynĄSĘ rybs v.12 .w"dw g"d ,b"d ,’"d Nkw MkĆ’ĞbŁ BĘ ’"s v.8 .b"ydw rd"nq y"k d"y Nkw

.w"dw b"d ,’"d ,y"k Myrps tYqmb
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ymăĄ BĘ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ =lJĎ NodąŇ ’Ğ hoĎÁhyĘ NorÄ ’Ğ žy’Ą WĘ nĲŁ MynĂÃhĞJĲŁ hČ ylăĄ gĘŇrČ tŇ ojă JČ
dŇ n¿Ą Cd¡Ň mĘ ‘Č yĲČwĘ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ lĘ mĂ Myd¡ĂŇ rĘIĲŁ hČ MyĂU¿ČhČ NCtŔ rĄJăĎ yĂ ÉNDĄrĘIČhČ ymąĄ NDĄŔ rĘIČhČ
MynĂę hĞJĲŁ hČ wĘ NDĳĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć rb¡ŇŁ ‘ĞlĲČ MhĆŔ ylĄ hĽ’ăĎ mĄ ÉM‘ĎhĎ ‘ČsąŁ nĘ BĂ yhĂę yĘwČ : dŇ xĲĎ ’Ć 14

NDĄŔ rĘIČhČ =dŇ ‘Č ÉNor’Ď hĲĎ y’ąĄWĘ nĲŁ ’obÂ kĘŇ Cř : M‘ĲĎhĎ yn¿ĄpĘŇ lĂ tŇ yr¡ĂBĘ hČ Nor¿’Ď hĲĎ y’ËĄWĘ nĲŁ 15

É’lĄ mĎ NDĄę rĘIČhČ wĘ MyĂUĳĎhČ hŇ YăĄqĘ BĂ Cl¡ BĘ TĘ nĂ NorŔ ’Ď hĲĎ y’ăĄWĘ nĲŁ ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ yląĄ gĘŇrČwĘ
hŇ lĎ ‘Ę mČÁ lĘ mĂ MydĂÄ rĘIĲŁ hČ žMyĂUČ hČ CdÃ mĘ ‘Č IĲČwČ : ryYĲĂ qĎ ym¿Ą yĘ lJ¡Ł wytĎŔ odŇ GĘ =lJĎ =l‘Č 16

NtĎŔ rĘYĲĎ dŇ ~ăČ mĂ ÉrSĆ ’Ğ Éry‘Ă hĎ Mdą’bř dŇ ’ÁŁ mĘ qxĄÄ rĘhČ dŇ xĎę ’Ć =dŇ nĲĄ CmqăĎ
Cr¡bĘŇ ‘ĲĎ M‘¿ĎhĎ wĘ CtŇ rĳĎkĘŇ nĂ CUêăČ xlČ U¡Ć hČ =MyĎ hŇ bËĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ MyÌĎ l‘ăČ MydĂę rĘIĲŁ hČ wĘ
hŇ bËĎŇ rĎxĲĎ BĆ hoĎÁhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ NorÄ ’Ď hĲĎ y’Ą WĘ nĲŁ ţ MynĂÃhĞJĲŁ hČ CdăŇ mĘ ‘Č IĲČwČ : oxĲ yrĂyĘ dŇ gĆŇ n¿Ć 17

ÉCUêČÄ =rSĆ ’Ğ dŇ ‘ąČ hŇ bĎŔ rĎxăĎBĆ ÉMyrĂbĘŇ ‘ĲŁ l’Ąę rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ NkĳĄŇ hĎ ND¡ĄrĘIČhČ ëŇ ot¿Ň BĘ
rob¡Ň ‘ĞlĲČ yoGŔ hČ =lkĎŇ CUêăČ =rSĆ ’ĞJĲČ ÉyhĂ yĘwČĲ : NDĲĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć rb¡ŇŁ ‘ĞlĲČ yoGŔ hČ =lJĎ d
Cxą qĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ ‘ČS¡Ě ohyĘ=l’Ć hoĎŔhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ NDĳĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć 2

: TbĆŇ èĲĎ mĂ dŇ x¡Ď ’Ć =Sy’ĲĂ dŇ x¿Ď ’Ć =Sy’ĲĂ MySĳĂ nĎ’Ğ rW¡Ď ‘Ď Myn¿ĄSĘ M‘ĎŔ hĎ =NmĂ ÉMkĆŇ lĎ
ylăĄ gĘŇrČ Éb~Č UČ mĂ NDĄę rĘIČhČ ëŇ oêămĂ hŇ EĆÁmĂ MkĆÄ lĎ =C’Ĳ WĘ ůrmŁ ’Ň lĄ ÈMtĎŇ o’ CCăYČ wĘ 3

MkĆŔ UĎ ‘Ă ÉMtĎŇ o’ MêąĆrĘbČŇ ‘ĞhĲČ wĘ MynĳĂbĎŇ ’Ğ hŇ răĄWĘ ‘Ć=MyêĲĄSĘ Nyk¡ĂŇ hĎ MynĂŔ hĞJĲŁ hČ
: hŇ lĎ yĘQĲĎ hČ ob¡Ň Cnyl¿Ă êĎ =rSĆ ’Ğ NolěUĎ BČ MtĎŔ o’ MêăĆxĘ eČhĂ wĘ

ynăĄBĘ mĂ Nyk¡ĂŇ hĄ rS¿Ć ’Ğ Sř y’ĂŔ ÉrWĎ ‘ĎhĲĆ MynąĄSĘ =l’Ć ‘ČSĚę ohyĘ ’răĎqĘ IĂwČ 4

‘ČSĚŔ ohyĘ ÉMhĆ lĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : TbĆŇ èĲĎ mĂ dŇ x¡Ď ’Ć =Sy’ĲĂ dŇ x¿Ď ’Ć =Sy’ĲĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ 5

MkĆÁ lĎ CmyrĂÄ hĎ wĘ NDĳĄrĘIČhČ ëŇ oêă =l’Ć Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoËĎhyĘ NorÌ’Ğ ynĄÄpĘŇ lĂ CrbĘŇ ‘Ă ţ
N‘ČmČę lĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ yT¿Ą bĘŇ SĂ rj¡Č sĘ mĂ lĘ omŔ kĘŇ SĂ =l‘Č ÉtxČ ’Č NbĆŇ ’ąĆ Sy’ăĂ 6

hŇ mËĎ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉrxĎř mĎ MkąĆŇ ynĄBĘ NClÄ’Ď SĘ yĂ=yJĲĂ MkĳĆŇ BĘ rĘqĂ BĘ tŇ o’¡ tŇ ’Ň z¿Ł hŇ yËĆhĘ êĲĂ
ÉNDĄrĘIČhČ ymąĄymĄ CtÁ rĘkĘŇ nĂ rSĆÄ ’Ğ MhĆę lĎ MêăĆrĘmČ ’Ğ wĲČ : MkĲĆŇ lĎ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myn¿ĂbĎŇ ’ĞhĲĎ 7

CyhĎ wĘţ NDĳĄrĘIČhČ ymăĄ Ct¡Ň rĘkĘŇ nĂ NDĄŔ rĘIČřBČ ÉorbĘŇ ‘ĎBĘ hoĎŔhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ Noră’Ğ ÉynĄjĘ mĂ
NkăĄŇ =CW‘ĞIĲČwČ : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ NorËJĎ zĂlĘ hŇ QĆ ’ÌĄ hĎ MynĂÄbĎŇ ’ĞhĲĎ 8

MynĂÁbĎŇ ’Ğ hŇ rĄÄ WĘ ‘Ć=yêĲĄSĘ C’Ã WĘ IĂwČ ů‘ČSĚ ohyĘ hŇ CăĎYĂ rSăĆ ’ĞJĲČ È l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ
Kwtm
w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk MdĎ’ĎmĄ ’"s ,yrq MdĎ’ĎmĄ ,bytk MdĎ’ĎBĘ v.16 .b"dw ’"d Nkw ’obbĘ C ’"s v.15

rWĎ ‘ĎhĆ MynĄSĘ ’"s v.4 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.1 .qwsp ‘Ym’b ’qsp v.1 .d .r"tw s"t ,+rt
.’"k qwsp Nyy‘ : b"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw MtăĎbŁ ’Ğ=t’Ć rxm ’"s v.6 .bytk ’lw yrq Sy’Ă wyl‘ rsmnw rSĆ ’Ğ

.w"Tdw g"d Nkw Vgd ’lb NDĄrĘyČBČ ’"s v.7
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=ynĲĄbĘŇ yTăĄ bĘŇ SĂ rj¡Č sĘ mĂ lĘ ‘ČSĚŔ ohyĘ=l’Ć ÉhoĎhyĘ rBąĆDĂ rSĆÄ ’ĞJĲČ NDĄę rĘIČhČ ëŇ oêămĂ
9 hŇ răĄWĘ ‘Ć MyêÌĄSĘ C : MSĲĎ MCx¡ eĂ IČwČ NolŔ UĎ hČ =l’Ć ÉMUĎ ‘Ă MCrąbĂŇ ‘ĞIĲČwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ

MynĂŔ hĞJĲŁ hČ ylăĄ gĘŇrČ Éb~Č mČ tŇ xČ êČę ůNDĄrĘIČhČ ëŇ otăŇ BĘ È‘ČSĚ ohyĘ MyqăĂhĄ MynĂębĎŇ ’Ğ
10 y’ăĄWĘ nĲŁ MynĂÂhĞJĲŁ hČ wĘ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č MSĎŔ CyhĘ IăĂwČ tŇ yrĳĂBĘ hČ Noră’Ğ y’¡ĄWĘ nĲŁ

hoąĎhyĘ hŇ CĎÄYĂ =rSĆ ’Ğ rbĎŇ DĎhČ ţ=lJĲĎ MêăŁ dŇ ‘ăČ ůNDĄrĘIČhČ ëŇ otăŇ BĘ ÈMydĂŇ mĘ ‘ĲŁ Norę ’Ď hĲĎ
‘ČSĳĚ ohyĘ=tŇ ’Ć hŇ S¡Ć mŁ hŇ C¿ĎYĂ =rSĆ ’Ğ lkËŇŁ JĘ M‘ĎŔ hĎ =l’Ć rBăĄ dČŇ lĘ É‘ČSĚÄ ohyĘ=tŇ ’Ćř

11 rbÌŇŁ ‘ĞIĲČwČ robĳŇ ‘ĞlĲČ M‘¡ĎhĎ =lJĎ Mê¿Č =rSĆ ’ĞJĲČ yhËĂ yĘwČ : CrbĲŇŁ ‘ĞIĲČwČĲ M‘¡ĎhĎ Cr¿hĞmĲČ yĘwČ
12 dŇ gĎÁ=ynĄbĘŇ C NbĄÄ C’rĘ=ynĲĄBĘ CrbĘŇ ‘Č IĲČwČţ : M‘ĲĎhĎ yn¿ĄpĘŇ lĂ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ wĘ hoËĎhyĘ=NorĲ’Ğ

rB¿Ć DĂ rSËĆ ’ĞJĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ yn¡ĄpĘŇ lĂ MySĂŔ mĚ xĞ ÉhèĆ nČmĘ hĲČ TbĆŇ SąĄ yYĂÄ xĞ wĲČ
13 ÉhoĎhyĘ ynąĄpĘŇ lĂ CrÂbĘŇ ‘ĲĎ ’bĳĎŇ ~Ď hČ yYăĄClxĞ PŇ lĆ ’¡Ć My‘¿ĂBĎ rĘ’Č JĘ : hŇ SĲĆ mŁ Mh¡Ć ylĄ ’Ğ

: oxĲ yrĂyĘ tŇ ob¿Ň rĘ‘ĲČ l’¡Ć hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ lČ
14 otŔ ’Ł C’ă rĘIĲĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ yn¡Ąy‘ĄBĘ ‘ČSĚŔ ohyĘ=tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ lDąČGĂ ’Chę hČ MoIăBČ

: wyIĲĎxČ ym¿Ą yĘ=lJĎ hŇ S¡Ć mŁ =tŇ ’Ć C’¿ rĘyĲĎ rSËĆ ’ĞJĲČ
15, 16 Noră’Ğ y’¡ĄWĘ nĲŁ MynĂŔ hĞJăŁ hČ =tŇ ’Ć ÉhCĄYČ : rmĲŁ ’Ň lĄ ‘ČS¡Ě ohyĘ=l’Ć hoĎŔhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ

17 Cl¡ ‘Ğ rmĳŁ ’Ň lĄ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ =tŇ ’Ć ‘ČSĚŔ ohyĘ wYăČ yĘwČ : NDĲĄrĘIČhČ =NmĂ Cl¡ ‘ĞyĲČwĘ tŇ CdĳŇ ‘ĄhĲĎ
18 ëŇ oêămĂ ÉhoĎhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ Norą’Ğ y’ĄÄ WĘ nĲŁ MynĂÁhĞJĲŁ hČ tŇ ol‘ĞBĲČř yhĂ yĘwČţ : NDĲĄrĘIČhČ =NmĂ

ÉNDĄrĘIČhČ =ymĲĄ CbŇ SąĚ IĎwČ hŇ bĳĎŇ rĎxĎ hĲĆř l’¡Ć MynĂŔ hĞJĲŁ hČ ylăĄ gĘŇrČ ÉtojJČ Cqę êĘ nĂ NDĄŔ rĘIČhČ
19 ÉCl‘Ď M‘Ďę hĎ wĘ : wytĲĎŇ odŇ GĘ =lJĎ =l‘Č MoS¡ lĘ SĂ =lomĲř tĘŇ kĂŇ Ck¿Ň lĘ IĲĄwČ MmĎŔ oqmĘ lĂ

xr¿ČzĘmĂ hŇ Y¡ĄqĘ BĂ lGĎŔ lĘ GĂ BČ ÉCnxĞ IĲČwČĲ NoSĳ ’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ xăŁ lČ roW¡ ‘ĎBĲĆ NDĄŔ rĘIČhČ =NmĂ
20 =NmĂ Cx¡ qĘ lĲĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ ÉMynĂ bĎŇ ’ĞhĲĎ hŇ rąĄWĘ ‘Ć MyêĄÄ SĘ žt’Ą wĘ : oxĲ yrĂyĘ
21 rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =l’Ć rmĆ ’Ň IËŁ wČ : lGĲĎlĘ GĂ BČ ‘ČS¡Ě ohyĘ Myq¿ĂhĄ NDĳĄrĘIČhČ

Myn¿ĂbĎŇ ’ĞhĲĎ hŇ m¡Ď rmŔŁ ’Ň lĄ MtăĎŇ obŇ ’Ğ=tŇ ’Ć ÉrxĎ mĎ MkąĆŇ ynĄBĘ NClÄ’Ď SĘ yĂ žrSĆ ’Ğ
22 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ rbăČŇ ‘Ď ÉhSĎ BĎ IČBČ rmĳŁ ’Ň lĄ MkăĆŇ ynĄBĘ =tŇ ’Ć Mê¡Ć‘Ę dČŇ ohĲ wĘ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ
23 NDËĄrĘIČhČ ymÌĄ=tŇ ’Ć MkĆÁ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoĎÄhyĘ žSybĂŇ oh=rSĆ ’Ğ : hŇ EĲĆhČ ND¡ĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć

PŇ CsË =MyČlĘ MkÌĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoĎÄhyĘ žhWĎ ‘Ď rSăĆ ’ĞJĲČ MkĳĆŇ rĘbĘŇ ‘Ď=dŇ ‘ĲČ Mk¡ĆŇ ynĄjĘ mĂ
24 ÉZrĆ’ĎÄ hĎ yUąĄ‘Č=lJĎ tŇ ‘ČDČÁ N‘ČmČ lĘ ţ : CnrĲĄbĘŇ ‘Ď=dŇ ‘Č Cnyn¡ĄjĎ mĂ Syb¿ĂŇ oh=rSĆ ’Ğ sŘ3

dy=t’
.r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw yrqw bytk tol‘ĞJČ ’"s ,yrq tol‘ĞJČ v.18 .w"dw b"d ,’"d Nkw =l’Ć ’"s v.10
gtm ’lb ’"hh hbĎ rĎxĲĎhĆ dxw ,w"Tdw d"yd ,w"d ,g"d ,y"k Myrpsb gtm ’lb t"yxhw gtmb ’"hh Nk v.18

.rsx lmŁ tĘ kĂ ’"s v.18 .z"dw d"dx ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nkw gtm ’lb hbĎ rĎxĎhĆ ’"sbw ,gtmb t"yxhw
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Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ=tŇ ’Ć MtËĆŇ ’Ň rĎyĘ N‘ČmÌČ lĘ ’yhĳĂ hŇ q¡ĎzĎxĞ yJ¿Ă hoĎŔhyĘ dŇ yăČ=tŇ ’Ć
: MymĲĂ IĎhČ =lJĎ

=lkĎŇ wĘ hŇ UĎ yĎę NDĄÁ rĘIČhČ rbĆŇ ‘ĄÄ BĘ žrSĆ ’Ğ yrĂÃ mŁ ’ĹhĲĎ ykăĄŇ lĘ mČ =lJĎ ‘ČmăŁ SĘ JĂř yhăĂ yĘwČ h
ymÌĄ=tŇ ’Ć hoĎÁhyĘ SybĂÄ oh=rSĆ ’Ğ tŇ ’Ą ţ MIĎŔhČ =l‘Č rSăĆ ’Ğ ÉynĂ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ ykąĄŇ lĘ mČ
hŇ yĎhĎÄ =âlwĘ MbĎę bĎŇ lĘ sUăČ IĂwČ wnrĳř b‘=dŇ ‘Č l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ yn¿ĄjĘ mĂ NDËĄrĘIČhČ
’yhĂę hČ tŇ ‘ăĄBĎ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ yn¡ĄjĘ mĂ xČ CrŔ Édo‘ Mb¿ĎŇ 2

lm¿Ł bŇ CSË wĘ MyrĳĂYĚ tŇ obăŇ rĘxĲČ ì¡Ň lĘ hŇ W¿Ą ‘Ğ ‘ČSĚŔ ohyĘ=l’Ć ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď
É lmĎ IĎÄwČ MyrĳĂYĚ tŇ obăŇ rĘxĲČ ‘ČS¡Ě ohyĘ ol¿ =W‘Č IĲČwČ : tŇ ynĲĂ SĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ =tŇ ’Ć 3

lmăĎ =rSĆ ’Ğ rb¡ĎŇ DĎhČ hŇ z¿ĆwĘ : tŇ olĲ rĎ‘ĞhĲĎ tŇ ‘¡ČbĘŇ GĂ =l’Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć 4

hŇ mĎę xĎ lĘ UĂ hČ ySăĄ nĘ ’Č ű lJăŁ MyrĂÁ kĎŇ EĘhČ MyĂrČÄ YĘ UĂ mĂ ž’YĄ IŁ hČ M‘ăĎhĎ =lJĎ ‘ČSĳĚ ohyĘ
M‘¡ĎhĎ =lJĎ CyŔhĎ MylăĂ mĚ =yJĲĂ : MyĂrĲĎYĘ UĂ mĂ Mt¡ĎŇ ’Ň YĄBĘ ëŇ rĆDĆŔ BČ ÉrBĎ dĘŇ UĂ bČŇ CtŇ mąĄ 5

MyĂr¡ČYĘ UĂ mĂ Mt¿ĎŇ ’Ň YĄBĘ ëŇ rĆDËĆBČ rB¿Ď dĘŇ UĂ BČ MydĂÄŁQIĂhČ M‘ĎhĎ ţ=lkĎŇ wĘ My’ĳĂ YĘ IĲŁ hČ
=dŇ ‘Č ůrBĎ dĘŇ UĂ BČ È l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CkăŇ lĘ hĲĎ hŇ nĎęSĎ My‘ăĂBĎ rĘ’Č ű yJăĂ : ClmĲĎ =âl 6

C‘¡mĘ SĲĎ =âl rS¿Ć ’Ğ MyĂrČŔ YĘ UĂ mĂ My’ăĂ YĘ IĲŁ hČ ÉhmĎ xĎ lĘ UĂ hČ ySąĄ nĘ ’Č yoGÁhČř =lJĎ MêÄŁ
ZrĆ’Ďę hĎ =tŇ ’Ć MtăĎŇ o’rĘhČ yêĂÂlĘ bĂŇ lĘ MhĆŔ lĎ ÉhoĎhyĘ ‘BąČ SĘ nĂ rSĆÄ ’Ğ hoĳĎhyĘ loqă BĘ
: SbĲĎŇ dĘŇ C bŇ l¡Ď xĎ tŇ b¿ČŇ zĎ ZrĆ’ËĆ CnlĎŔ tŇ tĆŇ lăĎ ÉMtĎŇ obŇ ’ĞlĲČ hoąĎhyĘ ‘BČÄ SĘ nĂ žrSĆ ’Ğ
CyŔhĎ MylăĂ rĄ‘Ğ=yJĲĂ ‘ČSĳĚ ohyĘ lmăĎ Mt¡ĎŇ ’Ł MêĎŔ xĘ êČ MyqăĂhĄ ÉMhĆ ynĄBĘ =tŇ ’Ć wĘ 7

loUĳ hĂ lĘ yoG¡hČ =lkĎŇ CUê¿Č =rSĆ ’ĞJĲČ yhËĂ yĘwČ : ëŇ rĆDĲĎBČ Mt¡ĎŇ o’ Clm¿Ď =âl yJËĂ 8

ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : MtĲĎŇ oyxĞ dŇ ‘¿Č hŇ n¡ĆxĞUĲČ BĲČ MêËĎxĘ tČŇ Cb¿Ň SĘ IĲĄwČ 9

’rĎÂ qĘ IĂwČ MkĳĆŇ ylĄ ‘ĞmĲĄ MyĂr¡ČYĘ mĂ tŇ j¿Č rĘxĆ =tŇ ’Ć ytĂŇ oQË GČ MoIęhČ ‘ČSĚŔ ohyĘ=l’Ć
l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ Cn¿xĞ IĲČwČ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č lGĎŔ lĘ GĂ É’ChhČ MoqąUĎ hČ MSăĄ 10

bŇ rĆ‘¡ĆBĎ SdĆŇ xËŁ lČ Moy¿ rWĎÄ ‘Ď žh‘ĎBĎ rĘ’Č BĘř xsČ jĆÃ hČ =tŇ ’Ć CWă ‘ĞIĲČwČ lGĳĎlĘ GĂ BČ
tŇ o~ă mČ xsČ j¡Ć hČ tŇ r¿ČxĽUĲĎ mĂř ZrĆ’ËĎhĎ rCb¿Ň ‘ĞmĲĄ ClÁkĘŇ ’Ň ŁIÄwČ : oxĲ yrĂyĘ tŇ ob¿Ň rĘ‘ĲČBĘ 11

rCbăŇ ‘ĞmĲĄ ÉMlĎ kĘŇ ’Ď BĘ tŇ rĎę xĽUĲĎ mĂř NUĎÁ hČ tŇ BÄŁ SĘ IĂwČ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ MYĆ‘¡ĆBĘ yClĳ qĎ wĘ 12

ZrĆ’ăĆ Ét’Č CbŇ êĘ mĂ ClękĘŇ ’Ň IĲŁ wČ NmĳĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ dŇ o‘Ë hŇ yĎh¿Ď=âlwĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ
N‘nk
Vgdb P"kh ‘ČmŁ SĘ JĂŇ tYqmb ,d"ydw b"yd ,’"yd ,g"d ,d"dx ,y"k Myrpsb Nkw ypr P"kh ‘ČmŁ SĘ kĂŇ ’"s v.1 .h
‘"t ,’"yd ,w"d ,b"d Nkw yrqw bytk MrĎbĘ ‘Ď ’"s ,yrq MrĎbĘ ‘Ď ,bytk CnrĄbĘ ‘Ď v.1 .gylp hyl‘ rsmnw yprw
Myrbd Nyy‘ : b"dw ’"d Nkw roDhČ ’"s v.6 .+’ +w d‘ +b qwsp Nm xsp lV NwV’r Mwyl hrTph v.2 .r"tw
.’y‘gb trxUĎmĲĂ n"b ,’"b Nk v.11 .s"tw y"k +rt ,b"d ,’"d Nkw h‘br’b NoSÃ ’rĂBĎ ’"s v.10 .d"y +b

.’y‘gb trxUĎmĲĂ n"b ,’"b Nk v.12
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13 ůoxyrĂyBĲĂ È‘ČSĚ ohyĘ tŇ oyăhĘ BĲĂ yhĂę yĘwČ : ’yhĲĂ hČ hŇ n¡ĎèĎ BČ N‘ČnČŔ JĘ
odĳŇ yĎBĘ hŇ p¡ĎŇ ClSĘ oB¿ rĘxČ wĘ oDŔ gĘŇ nĆlĘ dŇ măĄ ‘Ł ÉSy’Ă =hŇ eĄhĂ wĘ ’rĘIČŔwČ ÉwynĎ y‘Ą ’vąĎ IĂwČ

14 ű rmĆ ’Ň IăŁ wČ : CnyrĲĄYĎ lĘ =M’Ă hŇ ê¡Ď’Č Cnl¿Ď hĞ ořlŔ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ÉwylĎ ’Ą ‘ČSąĚ ohyĘ ëŇ lĆ IĄÄwČ
wyn¿ĎjĎ =l’Ćř ‘ČSĚÄ ohyĘ ž ljŁ IĂwČ ytĂŇ ’Ň bĳĎŇ hŇ êăĎ ‘Č ho¡ĎhyĘ=’bĲĎŇ YĘ =rWČ yn¿Ă’Ğ yJËĂ âř lę

15 žrmĆ ’Ň IŁ wČ : oDĲbĘŇ ‘Č=l’Ć rB¿Ą dČŇ mĘ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ hŇ m¿Ď olŔ rmĆ ’Ň IăŁ wČ CxêĎŔ SĘ IĂwČ ÉhYĎ rĘ’ČÄ
Moqę UĎ hČ yJăĂ ìŇ lĆŔ gĘŇrČř l‘ăČmĄ ÉìlĘ ‘ČnĲČ=lSČ ‘ČSĚę ohyĘ=l’Ć hoĎÁhyĘ ’bĎÄ YĘ =rWČ

w tŇ rĆgăĆŇsŁ ÉoxyrĂywĲĂ : NJĲĄ ‘ČS¡Ě ohyĘ W‘Č I¿ČwČ ’Chĳ SdĆŇ qăřŁ wyl¡Ď ‘Ď dŇ m¿Ą ‘Ł hŇ êËĎ’Č rS¿Ć ’Ğ
: ’BĲĎ Ny’¿ĄwĘ ’Y¡Ą oy Ny’¿Ą l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ yn¡ĄjĘ mĂ tŇ rĆGĆŔ sĚmĘ C

2 =tŇ ’Ć wĘ ox¡ yrĂyĘ=tŇ ’Ć ìŔ dĘŇ yĲĎbĘŇ yêĂ tăČŇ nĎ Éh’Ą rĘ ‘ČSĚŔ ohyĘ=l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
3 hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ hČ ySăĄ nĘ ’Č lJŁ ť ry‘Ăę hĎ =tŇ ’Ć MtăĆŇ BŁ sČ wĘ : lyĂxĲĎ hĆ yr¡ĄoBGĂ Hř JĳĎ lĘ mČ
4 hŇ ‘ăĎbĘŇ SĂ wĘ : MymĲĂ yĎ tŇ SĆ S¿Ą hŇ W¡Ć ‘ĞtĲČŇ hŇ J¿Ł tŇ xĳĎ ’Ć M‘ČjăČ ry‘¡ĂhĎ =tŇ ’Ć PŇ yu¿ĄhČ

ÉMoIbČŇ C NorŔ ’Ď hĲĎ ynăĄpĘŇ lĂ ÉMylĂ bĘŇ oIĲhČ tŇ orąpĘŇ oSĲ hŇ ‘ĎÄ bĘŇ SĂ žC’WĘ yĂ MynĂÃhĞkĲŇŁ
C‘¡qĘ tĘŇ yĂ MynĂŔ hĞJăŁ hČ wĘ MymĳĂ ‘ĎjĘ ‘bČŇ SăĆ ry‘¡ĂhĎ =tŇ ’Ć CBs¿Ł êĎ y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ

5 loqă =tŇ ’Ć MkĆŇ ‘ĞmĘ SĎ BĘř lbĄę oIhČ NrĆqăĆBĘ Ó ëŇ SăŁ mĘ BĂ hŇ yĎÂhĎ wĘ : tŇ orĲpĎŇ oèĲ BČ
Éry‘Ă hĎ tŇ mąČ ox hŇ lĎÁpĘŇ nĎÄ wĘ hŇ lĳĎ odŇ gĘŇ hŇ ‘ăĎCrêĘ M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ C‘yr¿ĂyĎ rpĎŔ oèhČ

6 MynĂŔ hĞJăŁ hČ =l’Ć ÉNCn=NBĂ ‘ČSąĚ ohyĘ ’rĎÂ qĘ IĂwČ : oDĲgĘŇ nĆ Sy’¿Ă M‘¡ĎhĎ Cl¿ ‘Ď wĘ hĎ yêĆŔ xĘ êČ
ÉC’WĘ yĂ MynĂę hĞkĲŇŁ hŇ ‘ăĎbĘŇ SĂ wĘ tŇ yrĳĂBĘ hČ Noră’Ğ=tŇ ’Ć C’¡ WĘ MhĆŔ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ

7 M‘ĎŔ hĎ =l’Ć wrÄ mř ’yÄw : hoĲĎhyĘ Nor¿’Ğ yn¡ĄpĘŇ lĂ MylĂŔ bĘŇ oyĲ ÉtorpĘŇ oSĲ hŇ ‘ąĎbĘŇ SĂ
8 yhĂę yĘwČ : hoĲĎhyĘ Nor¿’Ğ yn¡ĄpĘŇ lĂ rběŁ ‘ĞyĲČ ZClŔ xĎ hăĆ wĘ ry‘ĳĂhĎ =tŇ ’Ć CBsăŁ wĘ Cr¡bĘŇ ‘Ă

hŇ ‘ĎÄ bĘŇ SĂ žMy’Ă WĘ nĲŁ MynĂÃhĞJĲŁ hČ hŇ ‘ăĎbĘŇ SĂ wĘ ůM‘ĎhĎ =l’Ć È‘ČSĚ ohyĘ rmăŁ ’ĹJĲĆř
ÉNor’Ğ wĲČ tŇ orĳpĎŇ oèĲ BČ C‘¡qĘ tĲĎŇ wĘ Crě bĘŇ ‘ĲĎ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉMylĂ bĘŇ oIĲhČ tŇ orąpĘŇ oSĲ

9 MynĂŔ hĞJăŁ hČ ÉynĄpĘŇ lĂ ëŇ lĄŔ hŁ ZClă xĎ hĲĆ wĘ : MhĲĆ yrĄxĞ’ĲČ ëŇ ¡ĄlhŁ hoĎŔhyĘ tŇ yrăĂBĘ
‘Č oq¿ tĎŇ wĘ ëŇ ol¡ hĎ NorŔ ’Ď hĲĎ yrăĄxĞ’ĲČ ÉëlĄ hŁ PŇ iĄę ’Č mĘ hĲČ wĘ tŇ orĳpĎŇ oèĲ hČ w‘¡qř tĲ
twrpwVb
.yrq ol bytk âl ’"sbw ,s"tw ‘"t ,y"k +rt Nkw ol ’"s v.14 .Vgd oQ +n"b ,ypr ’"b Nk v.13
,‘"t Nkw ’lm ìylĆgĘrČ ’"s v.15 .’"ydw w"d ,b"d ,’"d ,y’rwsl Nkw yrqw bytk =l‘Č ’"s ,=l‘Č rybs v.14

’"s v.2 .w .r"tw s"t ,‘"t ,b"d ,’"d Nkw SdŁ qĎ w’ SodqĎ ’"s v.15 .+h +g twmV Nyy‘ : r"tw s"t
’"s ,yrq rmĆ’IŁ wČ ,bytk CrmĘ ’IŁ wČ v.7 .yrq MkĆŇ ‘ĞmĘ SĎ JĘ v.5 .qsp N’k Ny’ ’"sb v.5 .ypr ’"hh hŇJĎ lĘ mČ
,rd"nq y"k w"l Nkw rmŁ ’ĹBĆ ’"s v.8 .r"tw s"t ,+rt ,b"yd ,’"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk rmĆ’IŁ wČ

.yrq y‘ĄqĘêŁ ,bytk C‘qĘêĎ v.9 .yrq rmŁ ’ĹJĆ ,bytk rmŁ ’ĹBĆ ’"sbw
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=âlĲ wĘ ÉC‘yrĂÄ tĎŇ âlą rmęŁ ’Ň lĄ ‘ČSĚÁ ohyĘ hŇ CĎÄYĂ žM‘ĎhĎ =tŇ ’Ć wĘ : tŇ orĲpĎŇ oèĲ BČ 10

yrÌĂmĘ ’Ď Moyă dŇ ‘Č ţ rbĳĎŇ DĎ Mk¡ĆŇ yjĂ mĂ ’Y¿Ą yĄ=âlĲ wĘ MkĆŔ lĘ oqĲ =tŇ ’Ć C‘ymăĂ SĘ tČŇ
PŇ u¡ĄhČ ry‘ĂŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ=NorĲ’Ğ bŇ iąĄ IČwČ : MtĲĆŇ ‘Ł yrĲĂhĞ wĲČ C‘yr¡ĂhĎ MkËĆŇ ylĄ ’Ğ 11

: hŇ nĲĆxĞUĲČ BČ Ĳ Cnyl¡Ă IĎwČ hŇ nĆŔ xĞUĲČ hČ Ĳ ÉC’bÄŁ IĎwČ tŇ xĳĎ ’Ć M‘ČjăČ
: hoĲĎhyĘ Nor¿’Ğ=tŇ ’Ć Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ C’¿ WĘ IĂwČ rqĆBĳŁ BČ ‘ČS¡Ě ohyĘ MJ¿Ą SĘ IČwČ 12

Noră’Ğ ÉynĄpĘŇ lĂ MylĂębĘŇ IĲŁ hČ tŇ orÁ pĘŇ oSĲ hŇ ‘ĎÄ bĘŇ SĂ žMy’Ă WĘ nĲŁ MynĂÃhĞJĲŁ hČ hŇ ‘ăĎbĘŇ SĂ wĘ 13

MhĆŔ ynĄpĘŇ lĂ ëŇ ăĄlhŁ ÉZClxĎ hĲĆ wĘ tŇ orĳpĎŇ oèĲ BČ C‘¡qĘ tĲĎŇ wĘ ëŇ olŔ hĎ MykăĂŇ lĘ hĲŁ hoĎŔhyĘ
CBsÄŁ IĎwČ : tŇ orĲpĎŇ oèĲ BČ ‘Č oq¿ tĎŇ wĘ Kl¡ř wh hoĎŔhyĘ Noră’Ğ ÉyrĄxĞ’ĲČ ÉëlĄ hŁ PŇ iĄę ’Č mĘ hĲČ wĘ 14

tŇ SĆ S¿Ą CW¡ ‘Ď hŇ J¿Ł hŇ nĳĆxĞUĲČ hČ Ĳ CbŇ S¡Ě IĎwČ tŇ xČŔ ’Č M‘ČjăČ ÉynĂ èĄ hČ MoIąBČ ry‘ĂÁ hĎ =tŇ ’Ć
CBsÌŁ IĎwČ rxČ èČŔ hČ tŇ olă ‘ĞBĲČř ÉCmJĂÄ SĘ IČwČ y‘Ăę ybĂŇ èĘ hČ MoIăBČ ű yhăĂ yĘwČ : MymĲĂ yĎ 15

Cb¿Ň bĘŇ sĲĎ ’ChŔ hČ MoIăBČ qrČť MymĳĂ ‘ĎjĘ ‘bČŇ SăĆ hŇ E¡ĆhČ Tj¿Ď SĘ UĂ JČ ry‘ËĂhĎ =tŇ ’Ć
Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ C‘¿qĘ êĲĎ tŇ y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ M‘ČjăČ BČ ÉyhĂ yĘwĲČ : MymĲĂ ‘ĎjĘ ‘bČŇ S¿Ć ry‘¡ĂhĎ =tŇ ’Ć 16

Mk¡ĆŇ lĎ hoËĎhyĘ NtÌČŇ nĎ=yJĲĂ C‘yrĂŔ hĎ ÉM‘ĎhĎ =l’Ć ‘ČSąĚ ohyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ tŇ orĳpĎŇ oèĲ BČ
žqrČ hoĳĎhylĲČ HB¡Ď =rSĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ ’yh¿Ă MrĆxËĄ ry‘¿ĂhĎ hŇ tĎÄ yĘhĲĎ wĘ : ry‘ĲĂhĎ =tŇ ’Ć 17

hŇ tĎŇ ’ČŔ BĘ xĘ hĆ yJăĂ tŇ yĂBČŔ BČ HêăĎ’Ă rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ ’yhĂ ť hŇ yĆęxĘ êĲĂ hŇ nĎÁ oEhČ bŇ xĎÄ rĎ
=NjĲĆ MrĆxĄŔ hČř =NmĂ CrămĘ SĂ ÉMêĆ’Č =qrČř wĘ : CnxĘ lĲĎ SĎ rS¿Ć ’Ğ Myk¡ĂŇ ’Ď lĘ UČ hČ =tŇ ’Ć 18

MrĆxĄŔ lĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ hŇ nąĄxĞmĲČ =tŇ ’ĲĆ MêĆÂmĘ WČ wĘ MrĆxĳĄř hČ =NmĂ MêăĆxĘ qČ lĘ C Cmyr¡Ăř xĞêĲČ
SdĆŇ q¿Ł lzĆŔrĘbČŇ C ÉtSĆ xÄŁ nĘ yląĄkĘŇ C bŇ hĎę zĎwĘ PŇ sĆ JăĆ ű lkăŇŁ wĘ : otĲŇ o’ Mê¡ĆrĘkČŇ ‘ĞwĲČ 19

tŇ orĳř pĎŇ oèĲ BČ C‘¡qĘ tĘŇ IĂwĲČ M‘ĎŔ hĎ ‘rČIăĎwČ : ’ř obĲŇ yĎ ho¡ĎhyĘ rY¿Č o’ hoĳĎhylĲČ ’Ch¡ 20

hŇ lĎŔ odŇ gĘŇ hŇ ‘ăĎCrêĘ ÉM‘ĎhĎ C‘yrąĂIĎwČ rpĎę oèhČ loqă =tŇ ’Ć M‘ĎÁ hĎ ‘ČmÄŁ SĘ kĂŇ žyhĂ yĘwČ
=tŇ ’Ć Cd¡Ň JĘ lĘ IĂwĲČ oDŔ gĘŇ nĆ Sy’ăĂ ÉhrĎy‘ĂÄ hĎ M‘ąĎhĎ l‘Č IČÄwČ hĎ yêĆę xĘ êČ hŇ mĎÁ oxhĲČ ljÄŁ êĂ wČ
r‘Če¡ČmĂ hŇ èĎŔ ’Ă =dŇ ‘Č wĘ ÉSy’Ă mĄ ry‘ĂŔ BĎ rSăĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć ÉCmyrĂÄ xĞ IĲČřwČ : ry‘ĲĂhĎ 21

MySĂÁ nĎ’ĞhĲĎ MyĂnČÄSĘ lĂ wĘ : bŇ rĆxĲĎ =ypĂŇ lĘ rom¡ xĞ wĲČ hŇ WËĆ wĎ roS¿ dŇ ‘ČÄ wĘ NqĳĄzĎ=dŇ ‘Č wĘ 22

hŇ nĳĎ oEhČ hŇ èăĎ ’Ă hĲĎ =tŇ yBĲĄ C’B¡Ł ‘ČSĚŔ ohyĘ rmăČ ’Ď ÉZrĆ’ĎÄ hĎ =tŇ ’Ć MyląĂ GĘ rČmĘř hĲČ
w’yYwhw
tol‘ĞJČ ,bytk tol‘ĞBČ v.15 .’"ydw w"d ,g"d Nkw yrqw bytk ëolhĎ ’"sb ,yrq ëolhĎ ,bytk ëlĄoh v.13

Nkw Pqm ’lbw Kphm qrąČwĘ ’"s v.18 .+rtw b"yd ,g"d ,b"d Nkw yrqw bytk tol‘ĞJČ ’"s ,w"Td Nkw yrq
.’"k +z Nmql Nyy‘ : ‘"t Nkw CdmĘ xĘ êČ l"n v.18 .lwgsb MrĆxĆhČ ’"s v.18 .qrČ ’"sbw ,w"dw g"d ,b"d
.’"ydw w"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrpsb Nkw rsx ’bŁ yĎ ’"sb ,C’obyĎ rybs v.19 .’y‘gb =t’ĲĆ n"b ,’"b Nk v.18

,d"dx Nm rb swpd tw’xswn lk Nkw ,’mdq w"yw rsx torpĎ èŁ BČ +g Nm rb y"k Myrps lkb ’lmd ’lm Nk v.20
.Vgdb MylgrUĘ hČ n"b ,MylgrmĘ hĲČ ’"b ’"n v.22 .’y‘g ’lb wmyrxIČwČ n"b ,’"b Nk v.21 .’"ydw w"d ,g"d
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Mê¡Ć‘Ę BČ SĘ nĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ HlĎŔ =rSĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉhèĎ ’Ă hĲĎ =tŇ ’Ć MèąĎ mĂ C’yYĂÄ ohwĘ
23 hĎ ybĂÄ ’Ď =tŇ ’Ć wĘ bŇ xĎ rĎţ=tŇ ’Ć C’yYĂÃ IŁ wČ MylĂę GĘ rČmĘř hĲČ MyrăĂ‘ĎeĘ hČ C’bÁŁ IĎwČ : HlĲĎ

hĎ yt¡ĆŇ oxjĘ SĘ mĂ =lJĎ tŇ ’¿Ą wĘ HlĎŔ =rSĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉhĎ yxĆÄ ’Č =tŇ ’Ć wĘ HUąĎ ’Ă =tŇ ’Ć wĘ
24 S’¡Ą bĎŇ Cp¿Ň rĘWĲĎ ry‘ËĂhĎ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ hŇ n¿ĄxĞmĲČ lĘ ZCx¡ mĂ MCxŔ yeĂ IČÄwČ C’yYĳĂoh

Cn¡tĘŇ nĲĎ lzĆŔrĘBČ hČ wĘ ÉtSĆ xÄŁ eĘ hČ yląĄkĘŇ C bŇ hĎę EĎhČ wĘ PŇ sĆ JăĆ hČ ű qrăČ HBĳĎ =rSĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ
25 =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ hĎ ybąĂŇ ’Ď tŇ yBĄÄ =tŇ ’Ć wĘ hŇ nĎ oEhČ ţ bŇ xăĎ rĎ=tŇ ’Ć wĲĘ : hoĲĎhyĘ=tŇ yBĲĄ rY¿Č o’

yJąĂ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ dŇ ‘¡Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂ bŇ rĆqăĆBĘ ÉbSĆ êĄÄ wČ ‘ČSĚŔ ohyĘ hŇ yăĎxĹhĲĆ ÉHlĎ =rSĆ ’Ğ
: oxĲ yrĂyĘ=tŇ ’Ć lG¿ĄrČlĘ ‘ČS¡Ě ohyĘ xl¿Č SĎ =rSĆ ’Ğ MykĂŔ ’Ď lĘ UČ hČ =tŇ ’Ć Éh’Ď yBĂÄ xĘ hĆ

26 Sy’ĂÁ hĎ rCrÄ ’Ď rmĳŁ ’Ň lĄ ’yh¡Ă hČ tŇ ‘¿ĄBĎ ‘ČSĚŔ ohyĘ ‘BăČ SĘ IČwČ
orăkŇŁ bĘŇ BĂ oxŔ yrĂyĘ=tŇ ’Ć Ét’Ň EŁ hČ ry‘ąĂhĎ =tŇ ’Ć hŇ nĎÂbĎŇ C ÉMCqyĎ rSąĆ ’Ğ hoĎęhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ

27 yh¿Ă yĘwČ ‘ČSĳĚ ohyĘ=tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ yh¿Ă yĘwČ : hĎ ytĲĆŇ lĎ DĘ bŇ y~¿Ă yČ or¡y‘Ă YĘ bĂŇ C hŇ eĎdĆŔ iĘ yČyĘ sŘ4

z xuČÃ IĂwČ MrĆxĳĄř BČ l‘Čm¡Č l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ ClÌ ‘ĞmĘ IĂwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lkĎŇ BĘ o‘¡mĘ SĎ
=rxČ IĲĂwČ MrĆxĄŔ hČ =NmĂ ÉhdĎŇ ChyĘ hŇ FąĄ mČ lĘ xrČzĆÁ=NbĆŇ yDĂÄ bĘŇ zČ=NbĆŇ žymĂ rĘJČ =NBĆ NkăĎŇ ‘Ď

2 MySĂÁ nĎ’Ğ ‘ČSĚÄ ohyĘ žxlČ SĘ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ BĂ ho¡ĎhyĘ PŇ ’¿Č
ÉMhĆ yřlĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ l’ĄŔ ÍtŇ ybĲĄŇ lĘ MdĆŇ uăĆmĂ ÉNwĆ’ĎÄ tŇ yB¿Ą =M‘Ă rSĆÄ ’Ğ y‘ČÂhĎ oxę yrĂymĲĂ
: y‘ĲĎhĎ =tŇ ’Ć Cl¡ GĘ rČyĘwČĲ MySĂŔ nĎ’ĞhĲĎ ÉCl‘ĞIČwĲČ ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć Clă GĘ rČwĘ Cl¡ ‘Ğ rmŔŁ ’Ň lĄ

3 MyĂjăČlĘ ’Č JĘ ůM‘ĎhĎ =lJĎ l‘Č yăČ=l’Č ÈwylĎ ’Ą CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ ‘ČSĚę ohyĘ=l’Ć CbŇ SăĚ IĎwČ
‘G¿Č yČêĘ =l’Č y‘ĳĎhĎ =tŇ ’Ć CJă yČwĘ Cl¡ ‘ĞyĲČ Sy’ĂŔ MypăĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ Łlă SĘ JĂ o’ť Sy’Ăę

4 hŇ UĎ SĎŔ ÉM‘ĎhĎ =NmĂ Clą ‘ĞIĲČwČ : hŇ UĎ hĲĄ T‘¡ČmĘ yJ¿Ă M‘ĎŔ hĎ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉhUĎ SĎÄ
5 ySăĄ nĘ ’Č MhĆÁ mĄ CJÄ IČwČ : y‘ĲĎhĎ yS¿Ą nĘ ’Č yn¡ĄpĘŇ lĂ CsnĚě IĎwČ Sy’ĳĂ Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ Łl¿ SĘ JĂ

MyrĂŔ bĎŇ èĘ hČ =dŇ ‘Č Ér‘ČèČÄ hČ ynąĄpĘŇ lĂ MCpÂDĘrĘIĂwČĲ Sy’ĂŔ ÉhèĎ SĂ wĘ MySąĂ ŁlSĘ JĂ y‘Čę hĎ
6 ‘ČSĚÁ ohyĘ ‘rČÄ qĘ IĂwČ : MyĂmĲĎ lĘ yh¿Ă yĘwČ M‘¡ĎhĎ =bŇ bČŇ lĘ sU¿Č IĂwČ dŇ rĳĎoUBČ MCJ¡ IČwČ

’Ch¡ bŇ rĆ‘ĆŔ hĎ =dŇ ‘Č ÉhoĎhyĘ Norą’Ğ ynĄÄpĘŇ lĂ hŇ YĎ rĘ’ČÁ wynĎÄjĎ =l‘Č ž ljŁ IĂwČ wytĎę ŁlmĘ WĂ
7 ű HhăĎ ’Ğ ‘ČSĚÁ ohyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MSĲĎ ’Ň rŁ =l‘Č rp¡ĎŇ ‘Ď Cl¿ ‘ĞIĲČwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄqĘ zĂwĘ

NDĄŔ rĘIČhČ =tŇ ’Ć ÉhEĆhČ M‘ąĎhĎ =tŇ ’Ć rybĂÁ ‘ĞhĲČ êĎř rĘbČÄ ‘ĞhĄ hŇ mĎ lĎ ţ hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ
rbĆŇ ‘¡ĄBĘ bŇ SĆ eĄŔ wČ CnlĘ ’ăČ oh ÉClwĘ CndĳĄŇ ybĂŇ ’ĞhĲČ lĘ yr¡ĂmŁ ’ĹhĲĎ dŇ y¿ČBĘ CntËĎŇ ’Ł tŇ t¿ĄŇ lĎ
Ndryh
,b"yd ,’"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,y"k Myrpsb yrYb Nk v.1 .z .Vgdb MylgrUĘ hČ n"b ,MylgrmĘ hĲČ ’"b ’"n v.23

’"s v.2 .hlm ’dx l’ĄtĘ ybĄ lĘ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.2 .b"d Nkw lwgsb MrĆxĆBČ ’"sb ,w"Tdw d"yd
.+h +lm +l wyl‘ rsmnw hêĎrb‘h ’"s v.7 .+rpsb +sx +b wyl‘ rsmnw MhĆlĄ’Ğ
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yn¿ĄpĘŇ lĂ PŇ rĆ‘¡Ł l’ËĄ rĎWĘ yĂ ëŇ pÌČŇ hĎ rSĆÄ ’Ğ yrĄxĞ’ĲČ ţ rmČŔ ’Ł hŇ măĎ ynĳĎdŇŁ ’Ğ yB¡Ă : NDĲĄrĘIČhČ 8

CtŇ yr¿ĂkĘŇ hĂ wĘ CnylĄŔ ‘Ď CBsăČ nĎ wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ ybăĄŇ SĘ yĲŁ É lkŇŁ wĘ ynĂę ‘ĞnĲČJĘ hĲČ C‘ămĘ SĘ yĂwĘ : wybĲĎŇ yĘ’ĲŁ 9

: lodĲŇ GĎhČ ì¿Ň mĘ SĂ lĘ hŇ W¡Ą ‘ĞêĲČ =hŇ mĲČ C ZrĆ’ĳĎhĎ =NmĂ Cnm¡Ą SĘ =tŇ ’Ć
: ìŇ ynĲĆjĎ =l‘Č lp¿ĄŇ nŁ hŇ ê¡Ď’Č hŇ EĆŔ hŇ UĎ lăĎ ëŇ ĳĎl MqăĚ ‘ČS¡Ě ohyĘ=l’Ć hoËĎhyĘ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ 10

MgąČŇ wĘ MtĳĎŇ o’ř ytĂŇ yC¡ĂYĂ rS¿Ć ’Ğ ytĂŔ yrĂBĘ =tŇ ’Ć CrăbĘŇ ‘ĲĎ ÉMgČŇ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ É’TĎ xĎ 11

âlÄwĘ : MhĲĆ ylĄ kĘŇ bĂŇ CmW¿Ď Mg¡ČŇ wĘ CSŔ xĞJĲĂ MgăČŇ wĘ ÉCbŇ nĘ GĲĎ MgąČŇ wĘ MrĆxĄŔ hČ =NmĂ ÉCxqĘ lĲĎ 12

MhĆŔ ybĄŇ yĘ’ĲŁ ynăĄpĘŇ lĂ ÉCnpĘŇ yĂ PŇ rĆ‘ęŁ MhĆŔ ybĄŇ yĘ’ĲŁ ynăĄpĘŇ lĂ ÉMCqlĎ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ClÁkĘŇ yĲĚ
MrĆx¡ĄhČ CdŇ ymËĂ SĘ tČŇ âl¿ =M’Ă MkĆŔ UĎ ‘Ă tŇ oyăhĘ lĲĂ ÉPysĂ o’ âlą MrĆxĳĄlĘ Cy¡hĎ yJ¿Ă
yJăĂ rxĳĎmĎ lĘ CSă DĘqČ tĘŇ hĂ ê¡ĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ M‘ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć SDăĄqČ MqĚ ť : MkĲĆŇ BĘ rĘuĂ mĲĂ 13

lkČę CtŇ âlă l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉìBĘ rĘqĂ BĘ MrĆxąĄ l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ hoĎÁhyĘ rmČÄ ’Ď žhkŇŁ
Mê¿ĆbĘŇ rČqĘ nĂ wĘ : MkĲĆŇ BĘ rĘuĂ mĲĂ MrĆx¡ĄhČ Mk¿ĆŇ rĘysĲĂ hĞ =dŇ ‘Č ìŇ ybĆŔ yĘ’ĲŁ ynăĄpĘŇ lĂ ÉMCqlĎ 14

bŇ răČqĘ yĂ hoĎÁhyĘ CedĆÄ JĘ lĘ yĂ=rSĆ ’Ğ žTbĆŇ èĄ hČ hŇ yĎÃhĎ wĘř MkĳĆŇ yTĄ bĘŇ SĂ lĘ rqĆB¡Ł BČ
MyêĂŔ BĲĎ lČ bŇ răČqĘ êĂ ÉhoĎhyĘ hŇ eĎdąĆŇ JĘ lĘ yĂ=rSĆ ’Ğ hŇ xĎÂjĎ SĘ UĂ hČ wĘ tŇ oxę jĎ SĘ UĂ lČ
dŇ JăĎ lĘ eĂ hČ ÉhyĎhĎ wĘ : MyrĲĂbĎŇ GĘ lČ bŇ r¡ČqĘ yĂ hoĎŔhyĘ CedăĆŇ JĘ lĘ yĂ rSăĆ ’Ğ ÉtyĂBČÄ hČ wĘ 15

tŇ yrăĂBĘ =tŇ ’Ć ÉrbČŇ ‘Ď yJąĂ olĳ =rSĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ot¡Ň ’Ł S’ĄŔ BĎ PŇ răĄvĎ yĂ MrĆxĄŔ BČ
bŇ r¿ĄqĘ IČwČ rqĆBŔŁ BČ É‘ČSĚÄ ohyĘ MJąĄ SĘ IČwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ hŇ l¡Ď bĎŇ nĘ hŇ W¿Ď ‘Ď=ykĲĂŇ wĘ hoĎŔhyĘ 16

tŇ xČř jăČ SĘ mĂ =tŇ ’Ć ÉbrĄqĘ IČwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ TbĆŇ S¿Ą dŇ k¡ĄŇ QĎ IĂwČ wyTĳĎbĎŇ SĘ lĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć 17

ÉyxĂ rĘEČhČ tŇ xČ jąČ SĘ mĂ =tŇ ’Ć bŇ rĄÂ qĘ IČwČ yxĳĂ rĘEČhČ tŇ xČ jăČ SĘ mĂ tŇ ’¡Ą dŇ JěŁ lĘ IĂwČ hŇ dĎŔ ChyĘ
=NBĆ NkĎÂ ‘Ď dŇ kĄę QĎ IĂwČ MyrĳĂbĎŇ GĘ lČ ot¡Ň yBĄ =tŇ ’Ć bŇ r¿ĄqĘ IČwČ : yDĲĂbĘŇ zČ dŇ k¡ĄŇ QĎ IĂwČ MyrĂŔ bĎŇ GĘřlČ 18

NkĎę ‘Ď=l’Ć ‘ČSĚÁ ohyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ hŇ F¿Ą mČ lĘ xrČz¡Ć=NBĆ yDËĂbĘŇ zČ=NbĆŇ ymÌĂ rĘJČ 19

’n¿Ď=dŇ GĆhČ wĘ hŇ dĳĎŇ otŇ olă =NtĆŇ wĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ hoËĎhylĲČ dŇ obę kĎŇ ’năĎ=MyWĲĂ ÉynĂ BĘ
rmĳČ ’Ň IŁ wČ ‘ČS¡Ě ohyĘ=tŇ ’Ć NkËĎŇ ‘Ď N‘Č IÌČwČ : yeĂ UĲĆ mĂ dŇ x¡Ą kČŇ êĘ =l’Č tĎŇ yWĂŔ ‘Ď hŇ măĆ ÉylĂ 20

: ytĂŇ yWĲĂ ‘Ď tŇ ’Ň z¡Ł kĎŇ wĘ tŇ ’Ň z¿Ł kĎŇ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhylĲČ ÉytĂŇ ’Ň TĎÄ xĎ ykąĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ nĎęmĘ ’Ď
PŇ sĆ JĆę MylăĂ qĎ SĘ MyĂtÌČŇ ’Ň mĎ C hŇ bĎÁ oT tŇ xČÄ ’Č žr‘ĎnĘ SĂ tŇ rĆDăĆ’Č llĎÃèĎ bČŇ h’răř ’w 21

MxĳĄ uĎ ’Ć wĲĎ Md¡ĄŇ mĘ xĘ ’Ć wĲĎ olŔ qĎ SĘ mĂ ÉMylĂ qĎ SĘ MyèąĂ mĂ xĞ ÉdxĎ ’Ć bŇ hąĎ zĎ NoSÄ lĘ C
xląČ SĘ IĂwČ : hĎ yêĲĆxĘ êČ PŇ sĆ J¿Ć hČ wĘ yl¡Ă hĽ’ĲĎ hĎ ëŇ ot¿Ň BĘ ZrĆ’ËĎBĎ Myn¿ĂCmTĘ MeĎÄhĂ wĘ 22

‘Vwhy
.r"tw ‘"t ,rd"nq y"k +w Nkw txŁ jĘ SĘ mĂ ’"s v.17 .’y‘gb hyĎhĎ wĲĘ ’"s v.14 .rsx MtĎ’Ł ’"s v.11

,yrq ’rĆ’ĄwĎ ,bytk h’ĆrĘ’ĆwĎ y’br‘ml v.21 .r"tw s"t ,b"d ,’"d ,rd"nq y"k +x Nkw MyêĂ BĎ lČ ’"s v.17

.b"dw ’"d Nkw yrqw bytk ’rĆ’ĄwĎ ’"sb ,yrq h’ĆrĘ’ĆwĎ ,bytk ’rĆ’ĄwĎ y’xndml
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PŇ sĆ J¿Ć hČ wĘ ol¡ hĽ’ĲĎ BĘ hŇ nËĎ CmTĘ hŇ eÌĄhĂ wĘ hŇ lĎ hĹ’ĳŁ hĎ CYr¡ĚIĎwČ MykĂŔ ’Ď lĘ mČ É‘ČSĚÄ ohyĘ
23 ynăĄBĘ =lJĎ l’¡Ć wĘ ‘ČSĚŔ ohyĘ=l’Ć ÉMC’bĂŇ yĘwČ lhĆ ’ŔŁ hĎ ëŇ oêămĂ ÉMCxuĎ IĂwČ : hĎ yêĲĆxĘ êČ
24 =tŇ ’Ć wĘ xrČzĆÃ=NBĆ NkăĎŇ ‘Ď=tŇ ’Ć ‘ČSăĚ ohyĘ xuăČIĂwČ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ Mq¡Ě~Ă IČwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ

wytĎÃ nŁ BĘ =tŇ ’Ć wĲĘ wynĎÃBĎ =tŇ ’Ć wĲĘ bŇ hĎÃ EĎhČ NoSă lĘ =tŇ ’Ć wĲĘ tŇ rĆDăĆ’Č hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ PŇ sĆ JăĆ hČ
olŔ =rSĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉolhĽ’ĲĎ =tŇ ’ĲĆ wĘ oną’Ň YŁ =tŇ ’Ć wĘ orÄ mŁ xĞ=tŇ ’Ć wĘ žoroS=tŇ ’Ć wĘ

25 hŇ măĆ É‘ČSĚÄ ohyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : rokĲŇ ‘Ď qmĆ ‘¿Ą Mt¡ĎŇ ’řŁ Cl¿ ‘ĞIĲČwČ oUĳ ‘Ă l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ
NbĆŇ ’ĆŔ É l’Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ otąŇ ’Ł CmÄ GĘ rĘIĂwČ hŇ EĳĆhČ MoIăBČ ho¡ĎhyĘ ì¿Ň rĘJĎ ‘Ę yČ CnêĎŔ rĘkČŇ ‘Ğ

26 =lGČ wylĎÁ‘Ď CmyqĂÄ IĎwČ : MynĲĂ bĎŇ ’ĞBĲĎ Mt¡ĎŇ ’Ł Cl¿ qĘ sĘ IĂwČ S’ĄŔ BĎ ÉMtĎŇ ’Ł CpąŇ rĘWĘ IĂwČ
’rĎÂ qĎ NJĄ ţ=l‘Č ojĳ ’Č NorăxĞmĲĄ ho¡ĎhyĘ bŇ SĎ I¿ĎwČ hŇ EĆŔhČ MoIăhČ dŇ ‘Č ť lodę GĎ MynăĂbĎŇ ’Ğ

: hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č rokŔ ‘Ď qmĆ ‘ăĄ É’ChhČ MoqąUĎ hČ śMSăĄ
x tŇ ’Ą ť ìę UĘ ‘Ă xqăČ tŇ xĎŔ êĄ=l’Č wĘ ’răĎyêĂ =l’Č É‘ČSĚÄ ohyĘ=l’Ć hoąĎhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ

ëŇ lĆ mąĆ =tŇ ’Ć ìę dĘŇ yĲĎbĘŇ yêĂ tăČŇ nĎ ű hŇ ’ăĄ rĘ y‘ĳĎhĎ hŇ lăĄ ‘Ğ MCq¡ wĘ hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ hČ M‘ăČ=lJĎ
2 HJĎę lĘ mČ lĘ C y‘ČÁ lĎ tĎŇ yWĂÄ ‘Ď wĘ : oYĲ rĘ’Č =tŇ ’Ć wĘ or¡y‘Ă =tŇ ’Ć wĘ oUŔ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ Éy‘ČhĎ

MkĳĆŇ lĎ CEbăŇŁ êĎ Hê¡ĎmĘ hĆ bĘŇ C Hl¿Ď lĎ SĘ =qrČ HJĎŔ lĘ mČ lĘ C ÉoxyrĂylĲĂ tĎŇ yWąĂ ‘Ď rSĆÄ ’ĞJĲČ
3 hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ hČ M‘¿Č=lkĎŇ wĘ ‘ČSËĚ ohyĘ MqĎ IÌĎwČ : hĎ yrĲĆxĞ’ĲČ mĄ ry‘¡ĂlĎ bŇ rËĄ’Ł ì¿Ň lĘ =MyWĲĂ

lyĂxČŔ hČ yrăĄoBGĂ ÉSy’Ă PŇ lĆ ’ąĆ MySĂÄ ŁlSĘ ‘ČSĚ ohyĘţ rxăČ bĘŇ IĂwČ y‘ĳĎhĎ tŇ olă ‘ĞlĲČ
4 Éry‘Ă lĎ MybąĂŇ rĘ’ĲŁ MêĆÂ’Č C’rĘţ rmęŁ ’Ň lĄ MtĎÁ ’Ł wYČÄ yĘwČ : hŇ lĎ yĘlĲĎ Mx¡Ą lĎ SĘ IĂwČ

: MynĲĂ kŇŁ nĘ Mk¡ĆŇ QĘ JĚ Mt¿ĆŇ yyĂhĘ wĲĂ dŇ ’ĳŁ mĘ ry‘¡ĂhĎ =NmĂ Cqyx¿Ă rĘêČ =l’Č ry‘ĂŔ hĎ yrăĄxĞ’ĲČ mĄ
5 C’ą YĘ yĲĄ=yJĲĂ hŇ yĎęhĎ wĘ ry‘ĳĂhĎ =l’Ć bŇ r¡ČqĘ nĂ yêĂŔ ’Ă rSăĆ ’Ğ ÉM‘ĎhĎ =lkĎŇ wĘ ynĂę ’Ğ wĲČ
6 dŇ ‘ăČ CnyrĄę xĞ’ĲČ C’ă YĘ yĲĎřwĘ : MhĲĆ ynĄpĘŇ lĂ CnsĘ n¡Č wĘ hŇ nĎŔ SŁ ’Ň rĲĂBĎ rSăĆ ’ĞJĲČ ÉCntĄÄ ’Ň rĎqĘ lĂ

hŇ nĳĎSŁ ’Ň rĲĂBĎ rS¡Ć ’ĞJĲČ CnynĄŔ pĎŇ lĘ MysăĂ nĎ CrŔ mĘ ’Ň yĲŁ yJăĂ ry‘ĂŔ hĎ =NmĂ ÉMtĎŇ o’ CnqąĄyêĂ hČ
7 ry‘ĳĂhĎ =tŇ ’Ć Mê¡ĆSĘ rČohĲ wĘ bŇ rĄŔ o’hăĎ mĄ ÉCmqĚÄ êĎ MêĆę ’Č wĘ : MhĲĆ ynĄpĘŇ lĂ CnsĘ n¡Č wĘ
8 CtŇ y~ąĂ êČ ry‘Ăę hĎ =tŇ ’Ć MkăĆŇ WĘ pĘŇ tĎŇ JĘ hŇ yĎÂhĎ wĘ : MkĲĆŇ dĘŇ yĆBĘ Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ HnËĎtĎŇ nĘ C
9 MxăĄ lĎ SĘ IĂwČ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć ytĂŇ yC¿ĂYĂ C’¡ rĘ CWĳ ‘ĞêĲČ ho¡ĎhyĘ rb¿ČŇ dĘŇ JĂ S’ĄŔ BĎ Éry‘Ă hĎ =tŇ ’Ć

MIăĎmĂ y‘¡ČhĎ Nyb¿ĄŇ C l’ËĄ ÍtŇ yBĲĄ NyBÌĄ Cbę SĘ IĲĄwČ bŇ rĎŔ ’Ğř UČ hČ Ĳ=l’Ć ÉCkŇ lĘ IĲĄwČ ‘ČSĚę ohyĘ
10 É‘ČSĚÄ ohyĘ MJąĄ SĘ IČwČ : M‘ĲĎhĎ ëŇ ot¿Ň BĘ ’Ch¡ hČ hŇ lĎ yĘQ¿Č BČ ‘ČSËĚ ohyĘ NlĆ IÌĎwČ y‘ĳĎlĎ

rqbb
.g"dw b"d Nkw =MSĲĄ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,T"d ,w"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.26 .’lm MtĎo’ ’"s v.24
,y’br‘ml Nk v.9 .h"l +T MyTpV Nyy‘ : brĎ’Ę UČhČ ’"s v.9 .+ypr +z wyl‘ rsmnw C’YĘ yĄwĘ ’"s v.6 .x

.hlm ’dx l’ĄtĘ yBĄ y’xndml
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M‘¡ĎhĎ yn¿ĄpĘŇ lĂ l’ËĄ rĎWĘ yĂ ynÌĄqĘ zĂwĘ ’ChÁ l‘Č IČÄwČ M‘ĳĎhĎ =tŇ ’Ć dŇ q¡Ł pĘŇ IĂwČ rqĆBŔŁ BČ
dŇ gĆŇ năĆ C’b¡ŇŁ IĎwČ CSŔ GĘ IĂwĲČ ÉCl‘Ď oêę ’Ă rSăĆ ’Ğ hŇ mĎÁ xĎ lĘ UĂ hČ M‘ĎÄ hĎ =lkĎŇ wĘ : y‘ĲĎhĎ 11

tŇ SĆ m¿Ą xĞJĲČ xuČě IĂwČ : y‘ĲĎhĎ =NybĄŇ C wn¿ř yb śyG¡ČřhČ wĘ y‘ČŔ lĎ NopăŇ ~Ę mĂ ÉCnxĞ IĲČwČĲ ry‘ĳĂhĎ 12

: ry‘ĲĂř lĎ MI¿ĎmĂ y‘¡ČhĎ Nyb¿ĄŇ C l’ËĄ ÍtŇ yBĲĄ NyBÌĄ bŇ rĄę ’Ł MtĎÁ o’ MWĆ IĎÄwČ Sy’ĳĂ Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ
ob¡Ň qĄ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ ry‘ĂŔ lĎ NopăŇ ~Ę mĂ ÉrSĆ ’Ğ hŇ nĆę xĞUĲČ hČ Ĳ=lJĎ =tŇ ’Ć M‘ĎÁ hĎ CmyWĂÄ IĎwČ 13

tŇ o’ă rĘJĂ yhĂÂ yĘwČ : qmĆ ‘ĲĄhĎ ëŇ ot¿Ň BĘ ’Ch¡ hČ hŇ lĎ yĘQ¿Č BČ ‘ČSËĚ ohyĘ ëŇ lĆř IÌĄwČ ry‘ĳĂlĎ MIăĎmĂ 14

l’Ą rĎWĘ yĂţ=tŇ ’Ň rĲČqĘ lĂ ry‘ăĂhĎ =ySĲĄ nĘ ’Č C’ă YĘ IĲĄwČ CmyJĂÃ SĘ IČwČ CrÃ hĞmĲČ yĘwĲČ y‘Čę hĎ =ëŇ lĆ mĲĆ
‘dČŔ yĎ âlă É’ChwĘ hŇ bĳĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ ynăĄpĘŇ lĂ dŇ ‘¡ĄoUlČ oUË ‘Č=lkĎŇ wĘ ’ChÌ hŇ mĎÂxĎ lĘ UĂ lČ
MhĳĆ ynĄpĘŇ lĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ ‘ČS¿Ě ohyĘ C‘ËgĘŇ eĲĎ IĂwČ : ry‘ĲĂhĎ yr¿ĄxĞ’ĲČ mĄ ol¡ bŇ r¿Ą’Ł =yJĲĂ 15

PŇ D¡Ł rĘlĂ ry‘ĂŔ BĎř rSăĆ ’Ğ ÉM‘ĎhĎ =lJĎ Cqę ‘ĞEĲĎIĂwČ : rBĲĎ dĘŇ UĂ hČ ëŇ rĆD¿Ć Csn¡ĚIĎwČ 16

r’ăČ SĘ nĂ =âlĲ wĘ : ry‘ĲĂhĎ =NmĂ Cq¡ tĘŇ eĲĎ IĂwČ ‘ČSĚŔ ohyĘ yrăĄxĞ’ĲČ ÉCpŇ DĘrĘIĂwĲČ MhĳĆ yrĄxĞ’ĲČ 17

CbąŇ zĘ‘Č IĲČwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yrăĄxĞ’ĲČ C’¡ YĘ yĲĎ=âl rS¿Ć ’Ğ l’ĄŔ śtŇ ybăĄŇ Cř Éy‘ČBĎ Sy’Ăę
rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yr¿ĄxĞ’ĲČ Cp¡Ň DĘrĘIĂwĲČ hŇ xĎŔ CtŇ jĘ Éry‘Ă hĎ =tŇ ’Ć 18

ì¡Ň dĘŇ yĲĎbĘŇ yJ¿Ă y‘ČŔ hĎ =l’Ć ÉìdĘŇ yĲĎBĘ =rSĆ ’Ğ NodąŇ yJĂ BČ hŇ TĄ nĘ ţ ‘ČSĚę ohyĘ=l’Ć hoĎÁhyĘ
žMqĎ bŇ rĄÃ o’hĲĎ wĘ : ry‘ĲĂhĎ =l’Ć od¡Ň yĎBĘ =rSĆ ’Ğ Nod¿Ň yJĂ BČ ‘ČSËĚ ohyĘ TIÌĄwČ hŇ eĎ nĳĆêĘ ’Ć 19

CrŔ hĞmĲČ yĘwĲČ hĎ CdĳŇ JĘ lĘ IĂwĲČ ry‘¡ĂhĎ C’b¿ŇŁ IĎwČ odŔ yĎ tŇ oTă nĘ JĂř ÉCYCrÄ IĎwČ omą oqUĘ mĂ hŇ rĎÄ hĄ mĘ
hŇ eĄÄhĂ wĘ C’ę rĘIĂwČ MhĆÁ yrĄxĞ’ĲČ y‘ČÄ hĎ žySĄ nĘ ’Č CnăpĘŇ IĂwČ : S’ĲĄ BĎ ry‘¡ĂhĎ =tŇ ’Ć CtŇ y~¿Ă IČwČ 20

hŇ eĎhĳĄ wĎ hŇ eĎhăĄ sCn¡lĎ MyĂdËČŇ yĎ Mh¿Ć bĎŇ hŇ yĎÄhĎ =âlĲ wĘ hŇ mĎ yĘmČŔ èĎ hČ Éry‘Ă hĎ NSąČ ‘Ğ hŇ lĎÁ‘Ď
l’ĄÁ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ ‘ČSĚÄ ohywĲĂ : PŇ dĲĄŇ orhĲĎ =l’Ć ëŇ j¡Č hĘ nĆ rBĎŔ dĘŇ UĂ hČ seăĎhČ ÉM‘ĎhĎ wĘ 21

CbŇ SĚě IĎwČ ry‘ĳĂhĎ NSăČ ‘Ğ hŇ l¡Ď ‘Ď yk¿ĂŇ wĘ ry‘ĂŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉbrĄ’Ł hĲĎ dŇ kąČŇ lĎ =yJĲĂ C’ę rĎ
CyąhĘ IĲĂwČ MtĎŔ ’Ň rĎqĘ lĂ Éry‘Ă hĎ =NmĂ C’ą YĘ yĲĎ hŇ QĆ ’ĄÄ wĘ : y‘ĲĎhĎ yS¿Ą nĘ ’Č =tŇ ’Ć CJ¡ IČwČ 22

yê¿Ă lĘ BĂ =dŇ ‘Č MtĎŔ o’ř CJă IČwČ hŇ EĳĆmĂ hŇ QĆ ’ăĄ wĘ hŇ E¡ĆmĂ hŇ QĆ ’¿Ą ëŇ wĆêĎŔ BČ É l’Ą rĎWĘ yĂlĘ
CbŇ r¿ĂqĘ IČwČ yxĳĎ CWpĘŇ êăĎ y‘¡ČhĎ ëŇ lĆ m¿Ć =tŇ ’Ć wĘ : TylĲĂ pĎŇ C dŇ yr¿ĂWĎ Mh¡Ćř lĎ =ry’ĲĂ SĘ hĂ 23

wt’
.d"ydw b"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw ’krm ’xpT ’krm Nyb¿ĄC on¡yBĄ yG¿ČhČ wĘ ’"s v.11 .yrq ’yĘGČhČ wĘ v.11

bytk y’br‘ml Nk v.12 .hlm ’dx l’ĄtĘ yBĄ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.12 .yrq wynĎyBĄ ,bytk onyBĄ v.11

’"s v.13 .w"Td Nkw yrq y‘ĎlĎ ,bytk ry‘ĂlĎ y’xndml ,d"ydw b"yd ,’"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw
Nkw yrqw bytk y’br‘ml Nk v.16 .+T qwsp Nyy‘ : yrq NlĆyĎwČ bytk ëlĆIĄwČ ’"sb ,b"ydw b"d ,’"d Nkw NlĆIĎwČ
.’"yd Nkw yrqw bytk y‘ČBĎ ’"sbw ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,T"d ,g"d Nkw yrq y‘ČBĎ ,bytk ry‘ĂBĎ y’xndml ,w"dw b"d
.b"ydw w"d ,’"d Nkw toTnĘBĂ v.19 .hlm ’dx l’ĄtĘ ybĄ C y’xndml ,y’br‘ml Nk v.17 .tybĄ bĘ C rybs v.17

y’xndml ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,d"dx ,b"d ,’"d ,y"k Myrpsb Nkw y’br‘ml Nk v.22 .rsx MtĎ’Ł ’"s v.22
.yrq MhĆlĎ bytk ol ’"sbw ,’"ydw z"d ,w"d ,g"d Nkw ol yllhbw
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24 ybĄÄ SĘ yĲŁ =lJĎ =tŇ ’Ć žgrŁ hĞlĲČ l’ĄÃ rĎWĘ yĂ tŇ oQă kČŇ JĘ yhăĂ yĘwČ : ‘ČSĲĚ ohyĘ=l’Ć ot¡Ň ’Ł
bŇ rĆx¡Ć=ypĂŇ lĘ MQËĎ kĚŇ Cl¿ jĘ IĂwĲČř oBŔ MCpăŇ dĎŇ rĘ rSăĆ ’Ğ ÉrBĎ dĘŇ UĂ BČ hŇ dĆę vĎ BČ y‘ČÁ hĎ

25 žyhĂ yĘwČ : bŇ rĆxĲĎ =ypĂŇ lĘ Ht¡ĎŇ ’Ł CJ¿ IČwČ y‘ČŔ hĎ É l’Ą rĎWĘ yĂ=lřkĎŇ CbŇ SąĚ IĎwČ śMUĳĎ êĚ=dŇ ‘Č
lJ¡Ł PŇ lĆ ’ĳĎ rW¡Ď ‘Ď Myn¿ĄSĘ hŇ èĎŔ ’Ă =dŇ ‘Č wĘ Sy’ăĂ mĄ É’ChhČ MoIąBČ MylĂÁpĘŇ ŁeÄhČ =lkĎŇ

26 rSăĆ ’Ğ dŇ ‘Č ť NodĳŇ yJĂ BČ hŇ T¡Ď nĎ rS¿Ć ’Ğ odŔ yĎ bŇ ySăĂ hĄ =âlĲ É‘ČSĚÄ ohywĲĂ : y‘ĲĎhĎ yS¿Ą nĘ ’Č
27 ’yhĂŔ hČ ry‘ăĂhĎ É llČ SĘ C hŇ mĎę hĄ BĘ hČ qrăČ : y‘ĲĎhĎ yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ =lJĎ tŇ ’¡Ą MyrĂŔ xĹhĲĆ
28 PŇ r¿Ł WĘ IĂwČ : ‘ČSĲĚ ohyĘ=tŇ ’Ć hŇ C¡ĎYĂ rS¿Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ rbăČŇ dĘŇ JĂ l’ĳĄ rĎř WĘ yĂ Mh¡Ć lĎ Cz¿zĘBĲĎ

: hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č hŇ mĎŔ mĎ SĘ ÉMlĎ o‘=lêĲĄ hĎ mąĆ yWĂ yĘwČ y‘ĳĎhĎ =tŇ ’Ć ‘ČS¡Ě ohyĘ
29 žSmĆ èĆ hČ ’ř obăŇ kĘŇ C bŇ rĆ‘ĳĎhĎ tŇ ‘ăĄ=dŇ ‘Č Z‘¡ĄhĎ =l‘Č hŇ l¿Ď êĎ y‘ËČhĎ ëŇ lĆ mÌĆ =tŇ ’Ć wĘ

=l’Ć ÉHtĎŇ o’ CkŇ yląĂ SĘ IČwČ Z‘Ąę hĎ =NmĂ otăŇ lĎ bĘŇ nĂ =tŇ ’Ć CdŇ yrÌĂř IŁ wČ ‘ČSĚÁ ohyĘ hŇ CĎÄYĂ
: hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č lodŔ GĎ MynăĂbĎŇ ’Ğ=lGČ ÉwylĎ ‘Ď CmyqąĂIĎwČ ry‘ĂŔ hĎ r‘ČSăČ ÉxtČŇ jĆÄ

30 : lbĲĎŇ y‘Ą rh¡Č BĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhylĲČ xČ BĄŔ zĘmĂ É‘ČSĚÄ ohyĘ hŇ nąĆbĘŇ yĂ z’ăĎ
31 ÉrpĆŇ sĄÄ BĘ ÉbCtŇ JĎ JČ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =tŇ ’Ćř hoĎÁhyĘ=dŇ bĆŇ ‘ĲĆ hŇ SĆÄ mŁ žhCĎYĂ rSăĆ ’ĞJĲČ

lzĳĆrĘBČ Nh¡Ć ylĄ ‘Ğ PŇ yn¿ĂhĄ =âlĲ rSËĆ ’Ğ tŇ omŔ lĄ SĘ MynăĂbĎŇ ’Ğ ÉxBČ zĘmĂ hŇ SĆŔ mŁ tŇ răČoê
32 =l‘Č MS¡Ď =bŇ êĎkĘŇ IĂwČ : MymĲĂ lĎ SĘ Cx¡ BĘ zĘIĂwĲČ hoĎŔhylĲČ Étol‘Ł wyląĎ ‘Ď ClÄ‘ĞIĲČwČ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ yn¡ĄpĘŇ lĂ bŇ tČŔ JĎ rSăĆ ’Ğ hŇ SĆŔ mŁ tŇ răČoê ÉhnĄSĘ mĂ tŇ ’Ąę MynĳĂbĎŇ ’ĞhĲĎ
33 NorÃ ’Ď lĲĎ ű hŇ EăĆmĂ C ű hŇ EăĆmĂ MydăĂŇ mĘ ‘ĲŁ wyTĎÃ pĘŇ SĲŁ wĘ ű MyrăĂř TĘ SĲŁ wĘ wynĎÃ qĄ zĘC l’ĄÃ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ sŘ5

xrĎŔ zĘ’Ć JĲĎ ÉrGĄJČ hoĎęhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ Noră’Ğ ű y’ăĄWĘ nĲŁ MIĂÁwĂlĘ hĲČ MynĂÄhĞJĲŁ hČ ždgĆŇ nĆ
rSĆÄ ’ĞJĲČ lbĳĎŇ y‘Ą=rhČ lCmă =l’Ć oy¡YĘ xĆ hĲČ wĘ MyzĂŔrĂGĘ =rhČ lCmă =l’Ć ÉoyYĘ xĆ
: hŇ nĲĎSŁ ’Ň rĲĂBĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ M‘¿ĎhĎ =tŇ ’Ć ëŇ rËĄbĎŇ lĘ hoĎęhyĘ=dŇ bĆŇ ‘ĲĆ hŇ SăĆ mŁ hŇ CĎÁYĂ

34 =lkĎŇ JĘ hŇ lĳĎ lĎ uĘ hČ wĘ hŇ k¡ĎŇ rĎBĘ hČ hŇ rĎŔ oêhČ yrăĄbĘŇ DĂ=lJĎ =tŇ ’Ć É’rĎqĎ NkĄę =yrĄxĞ’ĲČ wĘ
35 hŇ SĳĆ mŁ hŇ CăĎYĂ =rSĆ ’Ğ lJ¡Ł mĂ rbĎŔ dĎŇ hŇ yăĎhĎ =âlĲ : hŇ rĲĎoêhČ rpĆŇ s¿Ą BĘ bŇ Ct¡Ň JĎ hČ

PŇ FČŔ hČ wĘ MySăĂ eĎhČ wĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ lhąČ qĘ =lJĎ dŇ gĆŇ năĆ ‘ČSĚę ohyĘ ’rĎÁ qĎ =âlĲ rSĆÄ ’Ğ
rghw
,z"d ,w"d ,g"d ,d"dx ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb ’qsp ’lb Nk v.24 .’y‘g ’lb wlpIĂwČ n"b ,’"b Nk v.24
=lkĲĎ n"b ,’"b Nk v.24 .qwsp +w’Ymb +qsyp Nwylygb hyl‘ rsmnw ’qsp N’k Vy dbl w"Tdb ,d"ydw b"yd
,g"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.29 .r"tw s"t ,‘"t ,b"yd ,b"d ,’"d Nkw l’rVy y n¿ĄB ’"s v.27 .’y‘gb
,b"d ,’"d Nkw ’lmd ’lm CdyrĂoIwČ ’"s v.29 .’"ydw b"d ,’"d Nkw rsx ’bŁ kĘ C ’"s ,w"Tdw b"yd ,T"d ,w"d
+rt Nkw wyrĎTĘ SŁ wĘ ’"s v.33 .w"dw ’"d Nkw =l’Ć ’"s v.31 .rds N’k Vy ’"sb v.30 .b"ydw ’"yd ,w"d

.s"tw
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MykĂÃ lĎ UĘ hČ =lJĲĎ ‘ČmăŁ SĘ JĂř yhăĂ yĘwČ : MBĲĎ rĘqĂ BĘ ëŇ ¿ĄlhŁ hĲČ rG¡ĄhČ wĘ T

lodŔ GĎhČ MIăĎhČ PŇ oxť É lkŇŁ bĘŇ C hŇ lĎę pĄŇ èĘ bČŇ C rhăĎ BĎ NDĄÁ rĘIČhČ rbĆŇ ‘ĄÄ BĘ žrSĆ ’Ğ
: ysĲĂ CbŇ yĘhČ wĘ yC¡ĂxĂ hĲČ yEĂŔrĂjĘ hČ ÉynĂř ‘ĞnĲČJĘ hĲČ yrĂŔ mŁ ’ĹhăĎ wĘ ÉyêĂ xĂ hĲČ NonĳbĎŇ QĘ hČ lCm¡ =l’Ć
: dŇ xĲĎ ’Ć hŇ j¡Ć l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=M‘Ă wĘ ‘ČS¡Ě ohyĘ=M‘Ă Mx¿Ą QĎ hĂ lĘ wDĎŔ xĘ yČ CYă BĘ qČ tĘŇ IĲĂwČ 2

‘ČSËĚ ohyĘ hŇ WÌĎ ‘Ď rSĆÄ ’Ğř žt’Ą C‘ę mĘ SĲĎ No‘Á bĘŇ gĂŇ ybĄÄ SĘ yĲŁ wĘ 3

CxÂqĘ IĂwČ Crř IĳĎTČ YĘ IĂwČ Ck¡Ň lĘ IĲĄwČ hŇ mĎŔ rĘ‘ĎBĘ ÉhUĎ hĄÄ =MgČŇ CWą ‘ĞIĲČwČ : y‘ĲĎlĎ wĘ ox¡ yrĂylĲĂ 4

: MyrĲĂrĎYĲŁ mĘ C My‘¡ĂuĎ bĚŇ mĘ C MylĂŔ BĎ ÉNyĂyČÄ tŇ od¿Ň ’Ň nŁ wĘř MhĆŔ yrĄomă xĞlĲČ ÉMylĂ BĎ MyuąĂWČ
É lkŇŁ wĘ MhĳĆ ylĄ ‘Ğ tŇ ol¡ BĎ tŇ om¿ lĎ WĘ C MhĆŔ ylĄ gĘŇrČBĘ Éto’QĎ TĚ mĘ C tŇ olą BĎ tŇ olÄ‘ĎnĘ C 5

hŇ n¡ĆxĞUĲČ hČ Ĳ=l’Ć ‘ČSËĚ ohyĘ=l’Ć CkÌŇ lĘ IĲĄwČ : MydĲĂŇ uĚnĂ hŇ y¿ĎhĎ Sb¡ĄŇ yĎ MdĎŔ yYĄ MxĆ lăĆ 6

Cn’Ň BĎŔ ÉhqĎ oxrĘ ZrĆ’ąĆmĄ l’Ąę rĎWĘ yĂ Sy’ăĂ =l’Ć wĘ wylĎÁ’Ą CrÄ mĘ ’Ň IĲŁ wČ lGĳĎlĘ GĂ hČ
ylČę C’ yCĳĂxĂ hĲČ =l’Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ=Sy’ĲĂ wrmř ’y¿w : tŇ yrĲĂbĘŇ Cnl¿Ď =CtŇ rĘJĂ hŇ ê¡Ď ‘Č wĘ 7

‘ČS¡Ě ohyĘ=l’Ć Cr¿mĘ ’Ň IĲŁ wČ : tŇ yrĲĂbĘŇ ì¿Ň lĘ =twrř k’ ëŇ y’¡ĄwĘ bŇ SĄŔ oy hŇ êăĎ’Č ÉyBĂ rĘqĂ BĘ 8

: C’bĲŇŁ êĎ NyĂ’¿ČmĄ C Mê¡Ć’Č ym¿Ă ‘ČSËĚ ohyĘ MhÌĆ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ CnxĘ nĳĎ’Ğ ìŇ ydăĆŇ bĎŇ ‘Ğ
hoăĎhyĘ MS¡Ą lĘ ìŇ ydĆŔ bĎŇ ‘Ğ C’BăĎ Éd’Ł mĘ hŇ qąĎoxrĘ ZrĆ’ĆÄ mĄ wylĎę ’Ą CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ 9

ű tŇ ’ăĄ wĘ : MyĂrĲĎYĘ mĂ BĘ hŇ W¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ wĘ o‘Ŕ mĘ SĎ Cn‘Ę măČ SĎ =yJĲĂ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ 10

ÉNoxysĂ lĘ NDĳĄrĘIČhČ rbĆŇ ‘ăĄBĘ rS¡Ć ’Ğ yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ ykăĄŇ lĘ mČ ÉynĄSĘ lĂ hŇ WĎę ‘Ď rSăĆ ’Ğ=lJĎ
CnylĄÃ’Ą CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : tŇ orĲêĎSĘ ‘ČBĘ rS¿Ć ’Ğ NS¡Ď BĎ hČ =ëŇ lĆ mĲĆ gŇ o‘¿lĘ C NoBŔ SĘ xĆ ëŇ lĆ măĆ 11

Ck¡Ň lĘ C ëŇ rĆDĆŔ lČ ÉhdĎŇ yYĄ MkąĆŇ dĘŇ yĆbĘŇ CxÄ qĘ rmęŁ ’Ň lĄ CnYĄÁ rĘ’Č ybĄÄ SĘ yĲŁ =lkĎŇ wĘ žCnynĄyqĄř zĘ
Cnl¿Ď =CtŇ rĘJĂ hŇ ê¡Ď ‘Č wĘ CnxĘ nČŔ ’Ğ MkăĆŇ ydĄŇ bĘŇ ‘Č ÉMhĆ ylĄ ’Ğ MêąĆrĘmČ ’Ğ wĲČ MtĳĎŇ ’Ň rĎqĘ lĂ
Cnt¡ĄŇ ’Ň YĄ Moy¿BĘ CnyêĄŔ BĎ mĂ ÉotŇ ’Ł CndĘŇ IąČTČ YĘ hĂ MxĎÂ CnmĄę xĘ lČ ű hŇ zăĆ : tŇ yrĲĂbĘŇ 12

tŇ odąŇ ’Ň nřŁ hŇ QĆ ’ĄÄ wĘ : MydĲĂŇ uĚnĂ hŇ y¡ĎhĎ wĘ SbĄŔ yĎ hŇ eăĄhĂ ÉhêĎ‘Č wĘ MkĳĆŇ ylĄ ’Ğ tŇ kĆŇ lăĆ lĎ 13

ÉCnytĄÄ omlĘ WČ hŇ QĆ ’ąĄ wĘ C‘uĳĎBČ tĘŇ hĲĂ hŇ e¡ĄhĂ wĘ MySĂŔ dĎŇ xĞ Cn’Ň QăĄ mĂ rSăĆ ’Ğ ÉNyĂIČÄhČ
yj¿Ă =tŇ ’Ć wĘ MdĳĎŇ y~ĄmĂ MyS¡Ă nĎ’ĞhĲĎ Cx¿ qĘ IĂwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ ëŇ rĆD¡ĆhČ bŇ r¿Ł mĄ ClěBĎ CnylĄŔ ‘ĎnĘ C 14

tŇ yr¡ĂBĘ MhËĆ lĎ tŇ r¿Ł kĘŇ IĂwČ MolŔ SĎ É‘ČSĚÄ ohyĘ MhąĆ lĎ W‘Č IČÄwČ : Cl’ĲĎ SĎ âl¿ ho¡ĎhyĘ 15

Mtwyxl
’"s v.1 .+’ +h ly‘l Nyy‘ : d"ydw b"yd ,’"yd ,g"d ,d"dx ,y"k Myrpsb Nkw ypr P"kh ‘ČmŁ SĘ kĂŇ ’"s v.1 .T
,+rt Nkw CdŇIĎTČYĘ IĂwČ ’"s v.4 .r"tw ‘"t Nkw rV’=lJĎ ’"s v.3 .s"tw ‘"t ,b"d ,’"d Nkw yEĂrĂjĘ hČ wĘ ynĂ‘ĞnČJĘ hČ wĘ
rmĆ’IŁ wČ ’"sb ,yrq rmĆ’IŁ wČ ,bytk CrmĘ ’IŁ wČ v.7 .yrq todnŁ wĘ v.4 .b"yw ’"y qwsp Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t
b"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk =trĎkĘ ’Ć ’"sb ,yrq =trĎkĘ ’Ć bytk torkĘ ’Ć v.7 .w"dw b"d Nkw yrqw bytk

.yrq todnŁ v.13 .b"ydw ’"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw rsx CnynĄqĄzĘ ’"s v.11 .d"ydw
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16 MymĂŔ yĎ tŇ SĆ Łlă SĘ ÉhYĄqĘ mĂ yhĂę yĘwČ : hŇ dĲĎŇ ‘ĄhĲĎ y’¡ĄyWĂ nĘ MhĆŔ lĎ C‘ăbĘŇ èĲĎ IĂwČ MtĳĎŇ oIxČ lĘ
wylĎŔ ’Ą ÉMhĄ Myb¿ĂŇ rŁ qĘ =yJĲĂ C‘ę mĘ SĘ IĂwĲČ tŇ yrĳĂBĘ Mh¡Ć lĎ Ct¿Ň rĘJĲĎ =rSĆ ’Ğ yrĄě xĞ’ĲČ

17 MoIăBČ Mh¡Ć yrĄ‘ĲĎ=l’Ć C’bËŇŁ IĎwČ l’Ąę rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ C‘ăsĘ IĂwČ : MybĲĂŇ SĘ yĲŁ Mh¿Ą oB¡ rĘqĂ bĘŇ C
18 âlą wĘ : MyrĲĂ‘Ď yĘ tŇ y¿ČrĘqĂ wĘ tŇ or¡’Ą bĘŇ C hŇ rĎŔ ypĂŇ JĘ hČ wĘ No‘ăbĘŇ GĂ ÉMhĆ yrĄ‘ĲĎwĘ ySĳĂ ylĂ èĘ hČ

yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyBĲČ hŇ dĎŔ ‘ĄhĲĎ y’ăĄyWĂ nĘ ÉMhĆ lĎ C‘ąBĘ SĘ nĂ =yJĲĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉMCJhĂ
19 ÉMy’Ă yWĂ eĘ hČ =lkĎŇ CrąmĘ ’Ň IĲŁ wČ : My’ĲĂ yWĂ eĘ hČ =l‘Č hŇ d¡ĎŇ ‘ĄhĲĎ =lkĎŇ CnŁQ¿ IĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ

hŇ êĎě ‘Č wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyBĲČ MhĆŔ lĎ Cn‘Ę BăČ SĘ nĂ ÉCnxĘ nČÄ’Ğ hŇ dĎŔ ‘ĄhăĎ =lJĎ =l’Ć
20 hŇ yąĆhĘ yĲĂ=âlwĘ MtĳĎŇ o’ hŇ yăĄxĞhĲČ wĘ Mh¡Ć lĎ hŇ W¿Ć ‘ĞnĲČ tŇ ’Ň zËŁ : MhĲĆ BĎ ‘ČG¿Ł nĘ lĂ lk¡ČŇ Cn âl¿
21 MhËĆ ylĄ ’Ğ CrÌmĘ ’Ň IĲŁ wČ : MhĲĆ lĎ Cn‘Ę B¿Č SĘ nĂ =rSĆ ’Ğ hŇ ‘¡ĎCbŇ èĘ hČ =l‘Č PŇ YĆqĆŔ ÉCnylĄÄ‘Ď

hŇ dĎŔ ‘ĄhăĎ =lkĎŇ lĘ ÉMyĂmČÄ =ybĄŇ ’ĞSĲŁ wĘ MyYąĂ ‘Ą ybĄÄ TĘ xĲŁ CyhĘř IĲĂwČţ CyĳxĘ yĲĂ My’¡Ă yWĂ eĘ hČ
22 rB¿Ą dČŇ yĘwČ ‘ČSĚŔ ohyĘ ÉMhĆ lĎ ’rąĎqĘ IĂwČ : My’ĲĂ yWĂ eĘ hČ Mh¡Ć lĎř Cr¿BĘ DĂ rSËĆ ’ĞJĲČř

ÉMJĆ mĂ CnxĘ nąČ’Ğ MyqĂÄ oxrĘ rmęŁ ’Ň lĄ CntĎÁ ’Ł MtĆÄ yUĂ rĂ žhUĎ lĎ rmĳŁ ’Ň lĄ Mh¡Ć ylĄ ’Ğ
23 tŇ rĄÄ JĎ yĂ=âlĲ wĘ MêĳĆ’Č MyrăĂCr’Ğ hŇ ê¡Ď ‘Č wĘ : MybĲĂŇ SĘ yĲŁ CnB¿Ą rĘqĂ BĘ Mê¡Ć’Č wĘ dŇ ’ŔŁ mĘ
24 =tŇ ’Ć CnÄ‘ĞIĲČwČ : yhĲĎ Łl’Ĺ tŇ yb¿ĄŇ lĘ MyĂm¡Č=ybĄŇ ’ĞSĲŁ wĘ MyYËĂ ‘Ą yb¿ĄŇ TĘ xŁ wĘř dŇ bĆŇ ‘Ćę MJĆÁ mĂ

hoąĎhyĘ hŇ CĎÁYĂ rSĆÄ ’Ğ žt’Ą ÉìydĆÄ bĎŇ ‘ĞlĲČ dŇ GąČhĚ dŇ GĄÄhĚ žyJĂ Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ ‘ČSĚÁ ohyĘ
dŇ ymËĂ SĘ hČ lĘ C ZrĆ’ĎŔ hĎ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉMkĆŇ lĎ tŇ tąĄŇ lĎ oDŔ bĘŇ ‘Č hŇ SăĆ mŁ =tŇ ’Ć ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ
MkĆŔ ynĄjĘ mĂ ÉCnytĄÄ SŁ pĘŇ nČlĘ dŇ ’ąŁ mĘ ’rĎÄ yeĂ wČ MkĳĆŇ ynĄjĘ mĂ ZrĆ’¡ĎhĎ yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ =lJĎ =tŇ ’Ć

25 rSÌĎ IĎkČŇ wĘ bŇ oFÄ JČ ìŇ dĳĆŇ yĎbĘŇ Cnă nĘ hĂ hŇ ê¡Ď ‘Č wĘ : hŇ EĲĆhČ rb¿ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć hŇ W¡Ą ‘ĞeĲČwČĲ
26 dŇ I¿ČmĂ MtËĎŇ o’ l~¿Ą IČwČ NJĳĄ Mh¡Ć lĎ W‘Č I¿ČwČ : hŇ WĲĄ ‘Ğ Cnl¡Ď tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ ìŇ ynËĆy‘ĄBĘ
27 MyYËĂ ‘Ą yb¿ĄŇ TĘ xĲŁ ’Chę hČ MoIăBČ ‘ČSĚÁ ohyĘ MnĄÄêĘ IĂwČ : MCgĲŇrĎhĞ âl¿ wĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ

Moq¡ UĎ hČ =l’Ć hŇ EĆŔhČ MoIăhČ =dŇ ‘Č ÉhoĎhyĘ xBąČ zĘmĂ lĘ C hŇ dĳĎŇ ‘ĄlĲĎ MyĂm¡Č=ybĄŇ ’ĞSĲŁ wĘ
: rxĲĎ bĘŇ yĂ rS¿Ć ’Ğ

y =tŇ ’Ć ‘ČSăĚ ohyĘ dŇ kČÄ lĎ =yJĲĂ MĂlČęSĎ CrĲyĘ ëŇ lĆ măĆ qdĆŇ YĆÁ =ynĂ dĲŇŁ ’Ğ ‘ČmÄŁ SĘ JĂř žyhĂ yĘwČ
y‘¡ČlĎ hŇ W¿Ď ‘Ď=NJĄ HJĎŔ lĘ mČ lĘ C ÉoxyrĂylĲĂ hŇ WąĎ ‘Ď rSĆÄ ’ĞJĲČ ůHmĎř yrĂxĞ IĲČwČ Èy‘ČhĎ
: MBĲĎ rĘqĂ BĘ Cy¡hĘ IĲĂwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ÉNo‘bĘŇ gĂŇ ybąĄŇ SĘ yĲŁ CmylĂÁSĘ hĂ ykĂÄ wĘ HJĳĎ lĘ mČ lĘ C

2 ykĂÄ wĘ hŇ kĳĎŇ lĎ mĘ UČ hČ yrăĄ‘Ď tŇ x¡Č ’Č JĘ No‘Ŕ bĘŇ GĂ ÉhlĎ odŇ GĘ ry‘ąĂ yJăĂ dŇ ’ŔŁ mĘ C’ă rĘyIĲĂwČ
’yh
.b"dw ’"d Nkw ybĄ TĘ xŁ ’"s v.23 .MhĆylĄ’Ğ ’"s v.21 .rSĆ ’Ğ rybs v.21 .CyhĘ yĂwĘ rybs v.21

Nk v.1 .+’ +h ly‘l Nyy‘ : d"ydw b"yd ,’"yd ,g"d ,d"dx ,y"k Myrpsb Nkw ypr P"kh ‘ČmŁ SĘ kĂŇ ’"s v.1 .y
.+h qypm ’l hŇmĎ yrĂxĞIČwČ y’xndml ,y’br‘ml
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qdĆŇ YĆÁ =ynĂ dĲŇŁ ’Ğ xlČÄSĘ IĂwČ : MyrĲĂBŁ GĂ hĎ yS¡Ć nĎ’Ğ=lkĎŇ wĘ y‘ČŔ hĎ =NmĂ ÉhlĎ odŇ gĘŇ ’yhąĂ 3

tŇ CmÁ rĘyČ=ëŇ lĆ mĲĆ M’ĎÄ rĘjĂ =l’Ć wĘ NorbĘŇ xĆ ţ=ëŇ lĆ mĲĆ MhăĎ oh=l’Ć MĂlČęSĎ CrĲyĘ ëŇ lĆ măĆ
=ClĲ ‘Ğ : rmĲŁ ’Ň lĄ Nol¡ gĘŇ‘Ć=ëŇ lĆ mĲĆ ryb¿ĂŇ DĘ=l’Ć wĘ SykËĂŇ lĎ =ëŇ lĆ mĲĆ ‘Č ypÌĂŇ yĎ=l’Ć wĘ 4

yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć wĘ ‘ČS¡Ě ohyĘ=tŇ ’Ć hŇ mĎ yl¿Ă SĘ hĂ =yJĲĂ No‘ĳbĘŇ GĂ =tŇ ’Ć hŇ J¡Ć nČ wĘ ynrŔ zř‘w ylăČ ’Ą
MĂlČÁSĎ CrĲyĘ ëŇ lĆ măĆ yrĂę mŁ ’ĹhĲĎ ykăĄŇ lĘ mČ ű tŇ SĆ măĄ xĞ ClÁ‘ĞIĲČwĲČ CpÄ sĘ ’ĲĎ IĄwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ 5

=lkĎŇ wĘ Mh¡Ą NolŔ gĘŇ‘Ć=ëŇ lĆ mĲĆ SykăĂŇ lĎ =ëŇ lĆ mĲĆ ÉtCmrĘyČ=ëŇ lĆ mĲĆ NorąbĘŇ xĆ =ëŇ lĆ mĲĆ
žySĄ nĘ ’Č Cxă lĘ SĘ IĂwČ : hĎ ylĲĆ ‘Ď Cm¡ xĞQĲĎ IĲĂwČ No‘Ŕ bĘŇ GĂ =l‘Č ÉCnxĞ IĲČwČĲ MhĳĆ ynĄxĞmĲČ 6

ìŇ yřd¡ĆŇ yĎ PŇ rĆê¿Ć=l’Č rmŔŁ ’Ň lĄ hŇ lĎ GăĎlĘ GĂ hČ ÉhnĆxĞUĲČ hČ Ĳ=l’Ć ‘ČSąĚ ohyĘ=l’Ć No‘Ä bĘŇ gĂŇ
CYă BĘ qĘ nĂ yJĂ ť CnrĄŔ zĘ‘Ď wĘ ÉCnQĎÄ hŇ ‘Ď ySąĂ ohwĘ hŇ rĎę hĄ mĘ CnylăĄ ’Ą hŇ lÌĄ ‘Ğ ìŇ ydĳĆŇ bĎŇ ‘ĞmĲĄ
lGĎę lĘ GĂ hČ =NmĂ ‘ČSĚÁ ohyĘ l‘Č IČÄwČ : rhĲĎ hĎ yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ yr¡ĂmŁ ’ĹhĲĎ yk¿ĄŇ lĘ mČ =lJĎ CnylĄŔ ’Ą 7

: lyĂxĲĎ hĆ yr¿ĄoBGĂ lk¡ŇŁ wĘ oUŔ ‘Ă ÉhmĎ xĎ lĘ UĂ hČ M‘ąČ=lkĎŇ wĘ ’Chť

sŘ6 MyêĳĂ tČŇ nĘ ì¡Ň dĘŇ yĲĎřbĘŇ yJ¿Ă MhĆŔ mĄ ’răĎyêĂ =l’Č É‘ČSĚÄ ohyĘ=l’Ć hoąĎhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 8

M’ĳŁ tĘŇ jĂ ‘ČS¡Ě ohyĘ MhËĆ ylĄ ’Ğ ’bÌŇŁ IĎwČ : ìŇ ynĲĆpĎŇ BĘ Mh¡Ć mĄ Sy’ËĂ dŇ m¿Ł ‘ĞyĲČ=âlř 9

MJ¿Ą IČwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄpĘŇ lĂ ÉhoĎhyĘ MUąĄ hĚ yĘwČ : lGĲĎlĘ GĂ hČ =NmĂ hŇ l¡Ď ‘Ď hŇ lĎ yĘQČěhČ =lJĎ 10

MJ¿Ą IČwČ NrŔŁ ox=tŇ ybĲĄŇ hŇ lăĄ ‘ĞmĲČ ëŇ rĆDĆ ť MpĄę DĘrĘIĂwĲČ No‘ĳbĘŇ gĂŇBĘ hŇ l¡Ď odŇ gĘŇ=hŇ JĲĎ mČ
dŇ rąČomBĘ MhĄÂ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄjĘ mĂ ű MsăĎ nĚBĘ yhĂÂ yĘwČ : hŇ dĲĎŇ uĄmČ =dŇ ‘Č wĘ hŇ q¡ĎzĄ‘Ğ=dŇ ‘Č 11

MyĂmËČèĎ hČ =NmĂ tŇ olÌ dŇŁ GĘ MynĂÄbĎŇ ’Ğ žMhĆ ylĄ ‘Ğ ëŇ ylăĂ SĘ hĂ hoĎÃhywĲČ ÉNrŁ ox=tŇ yBĲĄ
CgËŇrĘhĲĎ rS¿Ć ’ĞmĲĄ dŇ rĎŔ BĎ hČ ynăĄbĘŇ ’Č BĘ ÉCtŇ mĄÄ =rSĆ ’Ğ MyBĂę rČ CtŇ mĳĚ IĎwČ hŇ q¡ĎzĄ‘Ğ=dŇ ‘Č

: bŇ rĆxĲĎ BĆ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ
ynăĄBĘ yn¡ĄpĘŇ lĂ yrĂŔ mŁ ’ĹhăĎ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ tŇ êąĄ MoyęBĘ hoĎŔhylĲČ É‘ČSĚÄ ohyĘ rBąĄdČŇ yĘ z’ăĎ 12

qmĆ ‘¿ĄBĘ xČ r¡ĄyĎwĘ MoDŔ No‘ăbĘŇ gĂŇBĘ SmĆ SĆ ť l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄy‘ĄlĘ ű rmĆ ’Ň IăŁ wČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ
’yh¿Ă =âlhĞ wybĎŔ yĘ’ĲŁ ÉyoG Mu¿Ł yĂ=dŇ ‘Č dŇ mĎę ‘Ď xČ răĄyĎwĘ SmĆ èĆÁ hČ MDÄŁ IĂwČ : NolĲ IĎ’Č 13

Z’¿Ď =âlwĘ MyĂmČŔ èĎ hČ yYăĂ xĞBĲČ ÉSmĆ èĆÄ hČ dŇ mąŁ ‘ĞIĲČwČ rSĳĎ IĎhČ rpĆŇ săĄ =l‘Č hŇ b¡ĎŇ CtŇ kĘŇ
‘Čm¿Ł SĘ lĂ wyrĎŔ xĞ’ĲČ wĘ wynăĎpĎŇ lĘ É’ChhČ MoIąJČ hŇ yĎÁhĎ âlÄ wĘ : MymĲĂ êĎ Moy¿JĘ ’ob¡Ň lĎ 14

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂlĘ Mx¡Ď lĘ nĂ hoĎŔhyĘ yJăĂ Sy’ĳĂ loqă BĘ ho¡ĎhyĘ
bVyw
y"k Myrps lkb yrqw bytk Nk v.8 .w"dw b"d ,’"d Nkw ìdĆyĎ ’"s v.6 .yrq ynĂ CrzĘ‘ĂwĘ ,bytk ynĂrĄzĘ‘ĎwĘ v.4

b"d ,’"d Nkw =âlwĘ ’"s ,hgwm rpsb Nk v.8 .d"wy ryty hyl‘ rsmnw ìydĆyĎbĘ w"Td Nm rb MynVy Myswpdw
.s"tw
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15 : hŇ lĎ GĲĎlĘ GĂ hČ hŇ n¡ĆxĞUĲČ hČ Ĳ=l’Ć oUŔ ‘Ă l’ăĄ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ É‘ČSĚÄ ohyĘ bŇ SĎ IąĎwČ
16, 17 dŇ G¡ČIĚwČ : hŇ dĲĎŇ uĄmČ BĘ hŇ r¡Ď‘ĎUĘř bČŇ C’¿ bĘŇ xĲĎ IĄwČ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ MykăĂŇ lĎ UĘ hČ tŇ SĆ m¡Ą xĞ CsnĚě IĎwČ

hŇ r¡Ď‘ĎUĘ BČ My’¿Ă BĘ xĘ nĆ MykĂŔ lĎ UĘ hČ tŇ SĆ măĄ xĞ ÉC’YĘ mĘ nĂ rmĳŁ ’Ň lĄ ‘ČSăĚ ohylĲĂ
18 hŇ rĳĎ‘ĎUĘ hČ yjăĂ =l’Ć tŇ ol¡ dŇŁ GĘ Myn¿ĂbĎŇ ’Ğ CQGËŁ ‘ČSĚŔ ohyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ dĲĎŇ uĄmČ BĘ
19 ÉCpŇ dĘŇ rĂ CdŇ mŔŁ ‘ĞêĲČ =l’ĲČ ÉMêĆ’Č wĘ : MrĲĎmĘ SĎ lĘ MyS¡Ă nĎ’Ğ hĎ ylËĆ‘Ď CdŇ yqÌĂpĘŇ hČ wĘ

MhĆŔ yrĄ‘ăĎ=l’Ć É’obŇ lĎ MCnęêĘ êĂ =l’ĲČ MtĳĎŇ o’ Mê¡ĆbĘŇ eČ zĂwĘ MkĆŔ ybĄŇ yĘ’ĲŁ yrăĄxĞ’ĲČ
20 ynăĄbĘŇ C ‘ČSĚÁ ohyĘ tŇ oQÄkČŇ JĘ žyhĂ yĘwČ : MkĲĆŇ dĘŇ yĆBĘ Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ MnËĎtĎŇ nĘ yJÌĂ

CdăŇ rĘWĲĎ ÉMydĂŇ yrĂř vĘ hČ wĘ MUĳĎ êĚ=dŇ ‘Č dŇ ’¡Ł mĘ =hŇ lĎ odŇ gĘŇ hŇ J¿Ď mČ MtËĎŇ oJhČ lĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ
21 hŇ nÌĆxĞUĲČ hČ Ĳ=l’Ć M‘ĎÄ hĎ =lkĎŇ žCbŇ SĚ IĎwČ : rYĲĎ bĘŇ UĂ hČ yr¿Ą‘Ď=l’Ć C’b¡ŇŁ IĎwČ MhĆŔ mĄř

=tŇ ’Ć Sy’¡Ă lĘ l’ËĄ rĎWĘ yĂ ynÌĄbĘŇ lĂ ZrČÂxĎ =âlĲ Molĳ SĎ BĘ hŇ d¡ĎŇ uĄmČ ‘ČSËĚ ohyĘ=l’Ć
22 ylČę ’Ą C’yYăĂ ohwĘ hŇ rĳĎ‘ĎUĘ hČ yjăĂ =tŇ ’Ć Cx¡ tĘŇ jĂ ‘ČSĚŔ ohyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : onĲ SŁ lĘ
23 wylĎę ’Ą C’yYăĂ IŁ wČ NkĄŔ CW‘ĞIăČwČ : hŇ rĲĎ‘ĎUĘ hČ =NmĂ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myk¿ĂŇ lĎ UĘ hČ tŇ SĆ mËĄ xĞ=tŇ ’Ć

MĂlČęSĎ CrĲyĘ ëŇ lĆ măĆ ű tŇ ’ăĄ hŇ rĳĎ‘ĎUĘ hČ =NmĂ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myk¿ĂŇ lĎ UĘ hČ tŇ SĆ mËĄ xĞ=tŇ ’Ć
ëŇ lĆ m¿Ć =tŇ ’Ć Syk¡ĂŇ lĎ ëŇ lĆ m¿Ć =tŇ ’Ć tŇ CmŔ rĘyČ ëŇ lĆ măĆ =tŇ ’Ć ÉNorbĘŇ xĆ ëŇ lĆ mąĆ =tŇ ’Ć

24 ’rĎÄ qĘ IĂwČ ů‘ČSĚ ohyĘ=l’Ć ÈhQĆ ’Ą hĎ MykăĂŇ lĎ UĘ hČř =tŇ ’Ć M’ĎÂ yYĂ ohĲ JĘ yhĂ yĘwČţ : NolĲ gĘŇ‘Ć
ÉhmĎ xĎ lĘ UĂ hČ ySąĄ nĘ ’Č ynĄÂyYĂ qĘ =l’Ć rmĆ ’Ň IŁ wČţ l’Ąę rĎWĘ yĂ Sy’ăĂ =lJĎ =l’Ć ‘ČSĚÁ ohyĘ
MykăĂŇ lĎ UĘ hČ yr¡Ą’Ň CĘYČ =l‘Č MkĆŔ ylĄ gĘŇrČ=tŇ ’Ć CmyWĂ ť Cbę rĘqĂ oêŔ ’Ă ’ř CkăŇ lĘ hĲĎ hĆ

25 rmĆ ’Ň IąŁ wČ : MhĲĆ yrĄ’Ň CĘYČ =l‘Č Mh¡Ć ylĄ gĘŇrČ=tŇ ’Ć CmyW¿Ă IĎwČ CbŔ rĘqĘ IĂwČĲ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ
hŇ kĎŇ kĎę yJăĂ CYŔ mĘ ’Ă wĘ Cqă zĘxĂ CêxĳĎ êĄ=l’Č wĘ C’¡ rĘyêĲĂ =l’Č ‘ČSĚŔ ohyĘ ÉMhĆ ylĄ ’Ğ

26 MJĄÄ IČwČ : MtĲĎŇ o’ Mym¿Ă xĎ lĘ nĂ Mê¡Ć’Č rS¿Ć ’Ğ MkĆŔ ybĄŇ yĘ’ăŁ =lkĎŇ lĘ ÉhoĎhyĘ hŇ WąĆ ‘ĞyĲČ
My¿ĂClêĘ CyËhĘ IĲĂwČ MyYĳĂ‘Ą hŇ èăĎ mĂ xĞ l‘¡Č MlĄětĘŇ IĂwČ MtĄŔ ymĂ yĘwČ ÉNkĄŇ =yrĄxĞ’ĲČ ‘ČSąĚ ohyĘ

27 É‘ČSĚÄ ohyĘ hŇ CąĎYĂ SmĆ èĆę hČ ’oBă ű tŇ ‘ăĄlĘ yhĂÂ yĘwČ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č MyY¡Ă ‘ĄhĲĎ =l‘Č
MSĳĎ =C’BĘ xĘ nĆ rSăĆ ’Ğ hŇ r¡Ď‘ĎUĘ hČ =l’Ć MkĚŔ lĂ SĘ IČÄwČ MyYĂŔ ‘ĄhĲĎ l‘ăČmĄ ÉMCdŇ yrĂIĲŁ wČ
: hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ MYĆ‘¡Ć=dŇ ‘Č hŇ rĎŔ ‘ĎUĘ hČ yjăĂ =l‘Č ÉtoldŇŁ GĘ MynąĂbĎŇ ’Ğ CmWĂÁ IĎwČ

28 =ypĂŇ lĘ hĎ JăĆ IČwČ ’Chę hČ MoIăBČ ‘ČSĚÁ ohyĘ dŇ kČÄ lĎ žhdĎŇ uĄmČ =tŇ ’Ć wĘ
brx
,T"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb ’lmd ’lm Nk v.20 .t"ybh Vgd hrĎ‘ĎUĘ BČ yllhb v.16

.w"dw b"d ,’"d Nkw Myklmh tSĆ măĄxĞ=t’ ’"s v.24 .Zmq MhĎmĄ yllhb v.20 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd
.b"dw ’"d Nkw yrqw bytk CklĘ hĎhĆ ’"sb ,yrq CklĘ hĎhĆ v.24
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âl¿ HBĎŔ =rSĆ ’Ğ ÉSpĆŇ eĆÄhČ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ Mř tĎę o’ MrăĂxĹhĲĆ ůHJĎ lĘ mČ =tŇ ’Ć wĘ ÈbrĆxĆ
: oxĲ yrĂyĘ ëŇ lĆ m¿Ć lĘ hŇ W¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’ĞJĲČ hŇ dĎŔ uĄmČ ëŇ lĆ măĆ lĘ ÉW‘Č IČÄwČ dŇ yrĳĂWĎ ry’¡Ă SĘ hĂ
hŇ nĳĎbĘŇ lĂ hŇ d¡ĎŇ uĄUČ mĂ oUË ‘Ă l’¿Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ ‘ČSĚ ohyĘţ rbăŇŁ ‘ĞIĲČwČ 29

=tŇ ’Ć wĘ È l’Ą rĎWĘ yĂ dŇ yăČBĘ HtĎÁ o’=MGČ hoĎÄhyĘ žNêĄ IĂwČ : hŇ nĲĎbĘŇ lĂ =Mř ‘Ă MxĆ Q¡Ď IĂwČ 30

ry’¿Ă SĘ hĂ =âlĲ HBĎŔ =rSĆ ’Ğ ÉSpĆŇ eĆÄhČ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ bŇ rĆxĆę =ypĂŇ lĘ hĎ JăĆ IČwČ ůHJĎ lĘ mČ
: oxĲ yrĂyĘ ëŇ lĆ m¿Ć lĘ hŇ W¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’ĞJĲČ HJĎŔ lĘ mČ lĘ W‘Č IăČwČ dŇ yrĳĂWĎ HB¡Ď

NxČ IăĂwČ hŇ SĎ ykĳĂŇ lĎ hŇ n¡ĎbĘŇ QĂ mĂ oUË ‘Ă l’¿Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ ‘ČSĚ ohyĘţ rbăŇŁ ‘ĞIĲČwČ 31

ÉHdĎŇ JĘ lĘ IĂwĲČ l’Ąę rĎWĘ yĂ dŇ yăČBĘ SykĂÁ lĎ =tŇ ’Ć hoĎÄhyĘ žNêĄ IĂwČ : HBĲĎ MxĆ Q¡Ď IĂwČ hĎ ylĆŔ ‘Ď 32

lk¿ŇŁ JĘ HBĳĎ =rSĆ ’Ğ SpĆŇ e¡ĆhČ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ bŇ rĆxĆŔ =ypĂŇ lĘ hĎ JăĆ IČwČ ynĂŔ èĄ hČ MoIăBČ
: hŇ nĲĎbĘŇ lĂ lĘ hŇ W¡Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ

É‘ČSĚÄ ohyĘ ChJąĄ IČwČ SykĳĂŇ lĎ =tŇ ’Ć rz¡Ł ‘Ę lČ rzĆGĆŔ ëŇ lĆ măĆ ÉMrĎhŁ hŇ lĎę ‘Ď z’ăĎ 33

rbăŇŁ ‘ĞIĲČwČ : dŇ yrĲĂWĎ ol¡ =ry’ĲĂ SĘ hĂ yê¿Ă lĘ BĂ =dŇ ‘Č oUŔ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ 34

Cm¡ xĞQĲĎ IĲĂwČ hĎ ylĆŔ ‘Ď CnăxĞ IĲČwČ hŇ nĎŁlĳ gĘŇ‘Ć Syk¡ĂŇ QĎ mĂ oUË ‘Ă l’¿Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ ‘ČSĚ ohyĘţ
=lJĎ Ét’Ą wĘ bŇ rĆxĆŔ =ypĂŇ lĘ hĎ CJă IČwČ É’ChhČ MoIąBČ hĎ CdÁ JĘ lĘ IĂwĲČ : hĎ ylĲĆ ‘Ď 35

: SykĲĂŇ lĎ lĘ hŇ W¡Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘ MyrĳĂxĹhĲĆ ’Ch¡ hČ MoI¿BČ HBĎŔ =rSĆ ’Ğ SpĆŇ eăĆhČ

Cm¡ xĞQĲĎ IĲĂwČ hŇ nĎ orĳbĘŇ xĆ hŇ nĎ ol¡ gĘŇ‘ĆmĲĄ oUË ‘Ă l’¿Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ ‘ČSĚ ohyĘţ l‘Č IăČwČ 36

hĎ yrĆÁ ‘Ď=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ HJĎÄ lĘ mČ =tŇ ’Ć wĘ bŇ rĆxĆ ţ=ypĂŇ lĘ =hĎ CJĲ IČwČ hĎ CdăŇ JĘ lĘ IĂwĲČ : hĎ ylĲĆ ‘Ď 37

hŇ W¡Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘ dŇ yrĂŔ WĎ ry’ăĂ SĘ hĂ =âlĲ ÉHBĎ =rSĆ ’Ğ SpĆŇ eąĆhČ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ
: HBĲĎ =rSĆ ’Ğ SpĆŇ e¡ĆhČ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ HtĎŔ o’ MrăĄxĞ IĲČwČ Nolĳ gĘŇ‘ĆlĘ

HdĎÂJĘ lĘ IĂwĲČ : hĎ ylĲĆ ‘Ď MxĆ Q¡Ď IĂwČ hŇ rĎbĳĂŇ DĘ oU¡ ‘Ă l’¿Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ ‘ČSËĚ ohyĘ bŇ SĎ IÌĎwČ 38, 39

=tŇ ’Ć ÉCmyrĂÄ xĞ IĲČwČĲ bŇ rĆxĆŔ =ypĂŇ lĘ MCJă IČwČ ÉhĎ yrĆÄ ‘Ď=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ HJąĎ lĘ mČ =tŇ ’Ć wĘ
Norę bĘŇ xĆ lĘ hŇ WĎÁ ‘Ď rSĆÄ ’ĞJĲČ dŇ yrĳĂWĎ ry’¡Ă SĘ hĂ âl¿ HBĎŔ =rSĆ ’Ğ SpĆŇ năĆ=lJĎ
: HJĲĎ lĘ mČ lĘ C hŇ n¡ĎbĘŇ lĂ lĘ hŇ WËĎ ‘Ď rS¿Ć ’ĞkĲČŇ wĘ HJĎŔ lĘ mČ lĘ C ÉhrĎbĂÄ dĘŇ lĂ hŇ WąĎ ‘Ď=NJĄř
tŇ odę SĄ ’ĞhĲĎ wĘ hŇ lĎÁpĄŇ èĘ hČ wĘ bŇ gĆŇ eĆÄhČ wĘ žrhĎ hĎ ZrĆ’ĎÃ hĎ =lJĎ =tŇ ’ĲĆř ‘ČSăĚ ohyĘ hŇ JăĆ IČwČ 40

MyrĂŔ xĹhĲĆ ÉhmĎ SĎ eĘ hČ =lJĎ tŇ ’ąĄ wĘ dŇ yrĳĂWĎ ry’¡Ă SĘ hĂ âl¿ MhĆŔ ykĄŇ lĘ mČ =lJĎ Ét’Ą wĘ
rV’k
,HtĎo’ rybs wyl‘ rsmn ’"sb ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,y"k Myrps bwrb yrqw bytk Nk v.28
n"b ,’"b Nk v.39 .w"dw ’"d Nkw =l‘Č ’"s v.29 .z"l qwsp Nyy‘ : b"dw ’"d Nkw yrqw bytk HtĎo’ ’"sb

.’y‘g ’lb =t’Ć n"b ,’"b Nk v.40 .’y‘gb =NJĲĄ
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41 ‘Čn¡ĄrĘBČ Sd¿ĄŇ uĎ mĂ ‘ČSËĚ ohyĘ MJÌĄ IČwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ hŇ CĎŔYĂ rSăĆ ’ĞJĲČ
42 MykąĂŇ lĎ UĘ hČ =lJĎ tŇ ’ĄÄ wĘ : No‘Ĳ bĘŇ GĂ =dŇ ‘Č wĘ NSĆ G¡Ł ZrĆ’¿Ć=lJĎ tŇ ’ËĄ wĘ hŇ EĳĎ‘Č=dŇ ‘Č wĘ sŘ7

yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ yJĂę tŇ xĳĎ ’Ć M‘ČjăČ ‘ČS¡Ě ohyĘ dŇ k¿ČŇ lĎ MYĎŔ rĘ’Č =tŇ ’Ć wĘ ÉhQĆ ’ĄÄ hĎ
43 oUŔ ‘Ă l’ăĄ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ É‘ČSĚÄ ohyĘ bŇ SĎ IąĎwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂlĘ Mx¡Ď lĘ nĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
’y =ëŇ lĆ mĲĆ NybăĂŇ yĎ ‘Čm¡Ł SĘ JĂ yhĂě yĘwČ : hŇ lĎ GĲĎlĘ GĂ hČ hŇ n¡ĆxĞUĲČ hČ =l’Ć

ëŇ lĆ m¿Ć =l’Ć wĘ Nor¡mĘ SĂ ëŇ lĆ m¿Ć =l’Ć wĘ NodŔ mĎ ëŇ lĆ măĆ ÉbbĎŇ oy=l’Ć xlČęSĘ IĂwČ roYĳxĎ
2 bŇ gĆŇn¿Ć hŇ bËĎŇ rĎ‘ĞbĲĎŇ C rhÌĎBĎ Nopę ~Ę mĂ rSăĆ ’Ğ MykĂÂ lĎ UĘ hČ =l’Ć wĲĘ : PŇ SĲĎ kĘŇ ’Č
3 MIĎŔmĂ C xrăĎzĘUĂ mĂ ÉynĂ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ : MIĲĎmĂ roD¡ tŇ op¿Ň nĎbĘŇ C hŇ lĳĎ pĄŇ èĘ bČŇ C tŇ or¡nĘřJĲĂ

ZrĆ’¡ĆBĘ NomŔ rĘxĆ tŇ xČ êăČ ÉyCĂxĂ hĲČ wĘ rhĳĎBĎ ys¡Ă CbŇ yĘhČ wĘ yE¿ĂrĂjĘ hČ wĘ yêËĂ xĂ hĲČ wĘ yrÌĂmŁ ’ĹhĲĎ wĘ
4 rS¿Ć ’Ğ loxË JČ bŇ rĎě =M‘Č MUĎŔ ‘Ă ÉMhĆ ynĄxĞmĲČ =lkĎŇ wĘ MhĄę C’ă YĘ IĲĄwČ : hŇ jĲĎ YĘ UĂ hČ
5 MykăĂŇ lĎ UĘ hČ lJ¡Ł CdŔ ‘ĞCăĎIĂwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ =bŇ rČ bŇ kĆŇ r¡ĆwĎ sCs¿ wĘ bŇ rĳŁ lĎ MI¡ĎhČ =tŇ pČŇ WĘ =l‘Č

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=M‘Ă Mx¡Ą QĎ hĂ lĘ MorŔ mĄ ymăĄ =l’Ć ÉwDĎxĘ yČ CnąxĞ IĲČwČ C’bÁŁ IĎwČ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ

6 tŇ ‘ăĄJĎ rxĎÂmĎ yJăĂ ůMhĆ ynĄjĘ mĂ ’răĎyêĂ =l’Č È‘ČSĚ ohyĘ=l’Ć hoăĎhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
MhăĆ ysĄ CsĲ =tŇ ’Ć l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄpĘŇ lĂ Myl¡Ă lĎ xĞ MQËĎ JĚ =tŇ ’Ć NtÌĄŇ nŁ ykĂÂ nŁ ’ĲĎ tŇ ’Ň ŁEęhČ

7 =lkĎŇ wĘ ‘ČSĚÃ ohyĘ ’băŇŁ IĎwČ : S’ĲĄ BĎ PŇ r¿Ł WĘ êĂ Mh¡Ć ytĄŇ bĲŇŁ JĘ rĘmČ =tŇ ’Ć wĘ ruĄÂ‘ČêĘ
: MhĲĆ BĎ Cl¡ jĘ IĂwĲČ M’ĳŁ tĘŇ jĂ Mor¡mĄ ym¿Ą =l‘Čř MhËĆ ylĄ ‘Ğ oUÌ ‘Ă hŇ mĎÄ xĎ lĘ UĂ hČ žM‘Č

8 Éd‘Č wĘ hŇ BĎę rČ NodăŇ yYĂ =dŇ ‘Č MCpÂDĘrĘIĂwĲČ ůMCJIČwČ È l’Ą rĎWĘ yĂ=dŇ yĲČBĘ ho¿ĎhyĘ MnĄÄêĘ IĂwČ
yê¿Ă lĘ BĂ =dŇ ‘Č MJĚě IČwČ hŇ xĎ rĳĎzĘmĂ hŇ j¡Ć YĘ mĂ tŇ ‘¿ČqĘ BĂ =dŇ ‘Č wĘ MyĂmČŔ tŇ opăŇ rĘWĘ mĂ

9 hoĳĎhyĘ ol¡ =rmČ ’ĲĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ ‘ČSĚŔ ohyĘ ÉMhĆ lĎ W‘Č IąČwČ : dŇ yrĲĂWĎ Mh¡Ć lĎ =ry’ĲĂ SĘ hĂ
: S’ĲĄ BĎ PŇ r¿ČWĎ Mh¡Ć ytĄŇ bĲŇŁ JĘ rĘmČ =tŇ ’Ć wĘ ruĄŔ ‘Ă MhăĆ ysĄ CsĲ =tŇ ’Ć

10 hŇ JăĎ hĂ HJ¡Ď lĘ mČ =tŇ ’Ć wĘ roYŔ xĎ =tŇ ’Ć dŇ JăŁ lĘ IĂwČ É’yhĂ hČ tŇ ‘ąĄBĎ ‘ČSĚÁ ohyĘ bŇ SĎ IĎÄwČ
: hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ tŇ ok¿Ň lĎ mĘ UČ hČ =lJĎř S’Ň r¡Ł ’yhĂě MynĂŔ pĎŇ lĘ roYă xĎ =yJĲĂ bŇ rĆxĳĎbĆŇ

11 rt¡ČŇ on âl¿ MrĄŔ xĞhĲČ ÉbrĆxĆÄ =ypĂŇ lĘ HBąĎ =rSĆ ’Ğ SpĆŇ eĆÄhČ =lJĎ =tŇ ’Ć CJř IČwČţ
12 MykăĂ lĎ UĘ hČ yrăĄ‘Ď=lJĎ =tŇ ’Ć wĲĘ : S’ĲĄ BĎ PŇ r¿ČWĎ roY¡ xĎ =tŇ ’Ć wĘ hŇ mĳĎ SĎ nĘ =lJĎ

hl’h
.w"Tdw d"yd ,b"yd ,T"d Nkw twrnĞJĲĂ ’"s ,’"ydw w"d ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb dbl ’wVb Nk v.2 .’y
CJIČwČ ,bytk MJĚIČwČ ’"s v.11 .b"dw ’"d Nkw =lkĎ lĘ ’"s v.10 .r"tw s"t ,b"d ,’"d Nkw =l’Ć ’"s v.7

.yrq
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MyrăĂxĹhĲĆ bŇ rĆx¡Ć=ypĂŇ lĘ MJ¿Ą IČwČ ‘ČSËĚ ohyĘ dŇ kÌČŇ lĎ MhĆÂ ykĄŇ lĘ mČ =lJĎ =tŇ ’Ć wĲĘ hŇ QĆ ’Ą hĎ ţ
ÉtodŇ mĘ ‘ĲŁ hĎ MyrĂę ‘ĎhĲĆ =lJĎ qrăČ : hoĲĎhyĘ dŇ bĆŇ ‘¿Ć hŇ S¡Ć mŁ hŇ CĎŔYĂ rSăĆ ’ĞJĲČ MtĳĎŇ o’ 13

PŇ r¿ČWĎ HD¡ĎbČŇ lĘ roY¿ xĎ =tŇ ’Ć ytËĂŇ lĎ CzĲ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ Mp¡ĎŇ rĎWĘ âl¿ MQĎŔ êĂ =l‘Č
ynăĄBĘ Mh¡Ć lĎ Cz¿zĘBĲĎ hŇ mĎŔ hĄ BĘ hČ wĘ ÉhQĆ ’ĄÄ hĎ MyrąĂ‘ĎhĲĆ llČÂSĘ lkŇŁ wĘţ : ‘ČSĲĚ ohyĘ 14

MtĎŔ o’ ÉMdĎŇ mĂ SĘ hĂ =dŇ ‘Č bŇ rĆxĆę =ypĂŇ lĘ CJă hĂ MdĎÂ’Ď hĲĎ =lJĎ =tŇ ’ĲĆ qrăČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ
oDŔ bĘŇ ‘Č hŇ SăĆ mŁ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ hŇ CąĎYĂ rSĆÄ ’ĞJĲČ : hŇ mĲĎ SĎ nĘ =lJĎ Cry’¡Ă SĘ hĂ âl¿ 15

rbĎŔ DĎ rysăĂ hĄ =âlĲ ‘ČSĚŔ ohyĘ hŇ WăĎ ‘Ď ÉNkĄŇ wĘ ‘ČSĳĚ ohyĘ=tŇ ’Ć hŇ S¡Ć mŁ hŇ C¿ĎYĂ =NJĄ
ZrĆ’ăĎhĎ =lJĎ =tŇ ’Ć ‘ČSĚÁ ohyĘ xuČÄ IĂwČ : hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ =rSĆ ’Ğ lJËŁ mĂ 16

hŇ l¡Ď pĄŇ èĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ NSĆ GŔŁ hČ ZrĆ’ăĆ=lJĎ Ét’Ą wĘ ÉbgĆŇ eĆÄhČ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ rhąĎ hĎ tŇ ’Ň ŁEęhČ
ÉqlĎ xĎ hĲĆ rhąĎ hĎ =NmĂ : hŇ tĲŇŁ lĎřpĲĄŇ SĘ C l’¡Ą rĎWĘ yĂ rh¿Č =tŇ ’Ć wĘ hŇ bĳĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ 17

Nomĳ rĘxĆ =rhČ tŇ xČ ê¡Č NonŔ bĎŇ QĘ hČ tŇ ‘ăČqĘ bĂŇ BĘ ÉdGĎ l‘ČBąČ =dŇ ‘Č wĘ ry‘ĂŔ WĄ hŇ lăĆ o‘hĲĎ
hŇ WÌĎ ‘Ď MyBĂę rČ MymăĂ yĎ : MtĲĄŇ ymĂř yĘwČ MJ¡Ą IČwČ dŇ kČŔ lĎ ÉMhĆ ykĄŇ lĘ mČ =lJĎ tŇ ’ąĄ wĘ 18

rSąĆ ’Ğ ry‘Ăę hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ =âlĲ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ mĂ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myk¿ĂŇ lĎ UĘ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć ‘ČSËĚ ohyĘ 19

lJ¡Ł hČ =tŇ ’Ć No‘ĳbĘŇ gĂŇ ybăĄŇ SĘ yĲŁ yC¡ĂxĂ hĲČ yê¿Ă lĘ BĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =lř’Ć ÉhmĎ ylĂÄSĘ hĂ
žMBĎ lĂ =tŇ ’Ć qEăĄxČ lĘ hŇ tĎÃ yĘhĲĎ ű hoăĎhyĘ tŇ ’ăĄ mĄ yJăĂ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ bČŇ Cx¿ qĘ lĲĎ 20

=tŇ oyĲhĹ yê¿Ă lĘ bĂŇ lĘ MmĎŔ yrĂxĞhĲČ N‘ČmăČ lĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć hŇ mąĎ xĎ lĘ UĂ hČ tŇ ’Ň rČÄ qĘ lĂ
: hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ MdĎŔ ymĂ SĘ hČ N‘ČmăČ lĘ yJĂ ť hŇ eĳĎxĂ êĘ Mh¡Ć lĎ
ÉMyqĂ nĎ‘ĞhĲĎ =tŇ ’Ć tŇ rąĄkĘŇ IČwČ ’yhĂę hČ tŇ ‘ăĄBĎ ‘ČSĚÁ ohyĘ ’bÄŁ IĎwČ 21

lJ¡Ł mĂ C hŇ dĎŔ ChyĘ rhăČ É lJŁ mĂ C bŇ nĎŔ ‘Ğ=NmĂř rbăĂŇ DĘ=NmĂ ÉNorbĘŇ xĆ =NmĂ rhąĎ hĎ =NmĂ
MyqĂŔ nĎ‘Ğ rtăČŇ on=âlĲ : ‘ČSĲĚ ohyĘ Mm¿Ď yrĂxĹhĲĆ Mh¡Ć yrĄ‘ĲĎ=M‘Ă l’ĳĄ rĎWĘ yĂ rhăČ 22

xuČÄ IĂwČ : Cr’ĲĎ SĘ nĂ dŇ oD¡SĘ ’Č bĘŇ C tŇ g¿ČŇBĘ hŇ EËĎ‘ČBĘ qrČę l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ZrĆ’¡ĆBĘ 23

ůhSĆ mŁ =l’Ć ÈhoĎhyĘ rBăĆ DĂ rSĆÄ ’Ğ lkŇŁ JĘ ţ ZrĆ’Ďę hĎ =lJĎ =tŇ ’Ć ‘ČSĚÁ ohyĘ
ZrĆ’¿ĎhĎ wĘ MhĳĆ yTĄ bĘŇ SĂ lĘ Mt¡ĎŇ qŁ lĘ xĘ mČ JĘř l’ËĄ rĎWĘ yĂlĘ hŇ lÌĎ xĞ nĲČlĘ ‘ČSĚÄ ohyĘ žHnĎêĘ IĂwČ
rSĆÄ ’Ğ ZrĆ’Ďę hĎ ykăĄŇ lĘ mČ ű hŇ QĆ ’ăĄ wĘ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ mĂ hŇ T¡Ď qĘ SĲĎ by
hŇ xăĎ rĘzĘmĂ ND¡ĄrĘIČhČ rbĆŇ ‘¿ĄBĘ MYĎŔ rĘ’Č =tŇ ’Ć CSă rĘIĲĂwČ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CJą hĂ
: hŇ xĎ rĲĎzĘmĂ hŇ b¡ĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ =lkĎŇ wĘ NomŔ rĘxĆ rhăČ =dŇ ‘Č ÉNonrĘ’Č lxČ eąČmĂ SmĆ èĳĎ hČ
Nwxys
Nkw =t’Ć ’"s v.19 .yrq MtĄymĂ yĘwČ ,bytk MCtymĂ yĘwČ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.17 .yrq otlĎ pĄSĘ wĘ v.16

,b"d ,’"d Nkw MtĎqŁ lĘ xĘ mČBĘ ’"s v.23 .r"tw s"t ,‘"t ,b"d ,’"d Nkw =NmĂ C ’"s v.21 .+rtw ’"yd ,q"d
.s"tw ‘"t ,b"yd ,’"yd ,z"d ,w"d ,g"d
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2 žrSĆ ’Ğ r‘ĄÃ rŁ ‘ĞmĲĄ lSĄÃ mŁ NoBĳ SĘ xĆ BĘ bŇ S¡Ą oIhČ yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ ëŇ lĆ măĆ ÉNoxysĂ
lxČ eČŔ hČ qBăŁ yČ Éd‘Č wĘ dŇ ‘ĎŔ lĘ GĂ hČ yYăĂ xĞ wĲČ É lxČ eČÄhČ ëŇ otąŇ wĘ NonÁrĘ’Č lxČ nČÄ=tŇ pČŇ WĘ =l‘Č

3 MyăĎ dŇ ‘Č wĘţ hŇ xĎ rĎę zĘmĂ tŇ orÁ nĘ JĲĂ MyĎÄ=dŇ ‘Č žhbĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ wĘ : NoUĲ ‘Č yn¿ĄBĘ lCb¡Ň GĘ
tŇ xČ ê¡Č NmĎŔ yêĄmĂÄ C tŇ omĳř SĂ yĘhČ tŇ yBăĄ ëŇ rĆD¡Ć hŇ xĎ rĎŔ zĘmĂ ÉxlČ UĆÄ hČ =MyĎ hŇ bąĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ

4 My’ĳĂ pĎŇ rĘhĲĎ rtĆŇ I¡ĆmĂ NSĎŔ BĎ hČ ëŇ lĆ măĆ gŇ o‘ť lCbę gĘŇ C : hŇ GĲĎsĘ jĂ hČ tŇ oD¿SĘ ’Č
5 ÉhkĎŇ lĘ sČř bĘŇ C Nomą rĘxĆ rhČÄ BĘ lSĄ mŁ Cţ : y‘Ă rĲĆdĘŇ ’Ć bĘŇ C tŇ or¡êĎSĘ ‘ČBĘ bŇ S¿Ą oIhČ

lCb¡Ň GĘ dŇ ‘ĎŔ lĘ GĂ hČ ÉyYĂ xĞ wĲČ ytĳĂŇ kĎŇ ‘ĞUĲČ hČ wĘ yr¡ĂCSGĘ hČ lCb¿Ň GĘ =dŇ ‘Č NSĎŔ BĎ hČ =lkĎŇ bĘŇ C
6 HnĎêĘ IĂwĲČţ MCJĳ hĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ C hoËĎhyĘ=dŇ bĆŇ ‘ĲĆ hŇ SÌĆ mŁ : NoBĲ SĘ xĆ =ëŇ lĆ mĲĆ Nox¿ ysĂ

: hŇ èĲĆ nČmĘ hĲČ TbĆŇ S¿Ą yY¡Ă xĞlĲČ wĘ ydĂŔ GĎlČ wĘ ÉynĂ bĄŇ C’rĲlĎ hŇ èĎę rĚyĘ hoĎÁhyĘ=dŇ bĆŇ ‘ĲĆ hŇ SĆÄ mŁ
7 ynăĄbĘŇ C ‘ČSĚÁ ohyĘ hŇ JĎÄ hĂ žrSĆ ’Ğ ZrĆ’ĎÃ hĎ ykăĄŇ lĘ mČ hŇ QĆ ’ăĄ wĘ

=dŇ ‘Č wĘř NonŔ bĎŇ QĘ hČ tŇ ‘ăČqĘ bĂŇ BĘ ÉdGĎ l‘ČBąČ mĂ hŇ UĎ yĎŔ ÉNDĄrĘIČhČ rbĆŇ ‘ąĄBĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ
l’ËĄ rĎWĘ yĂ yTÌĄbĘŇ SĂ lĘ ‘ČSĚÁ ohyĘ HnĎÄêĘ IĂwČ hŇ rĎy‘ĳĂWĄ hŇ lăĆ ‘Ł hĲĎ ql¡Ď xĎ hĲĆ rh¿Ď hĎ

8 tŇ odŔ SĄ ’ĞbăĎŇ C ÉhbĎŇ rĎ‘ĞbĲĎŇ C hŇ lĎę pĄŇ èĘ bČŇ C rhăĎ BĎ : MtĲĎŇ qŁ lĘ xĘ mČ JĘř hŇ è¡Ď rĚyĘ
: ysĲĂ CbŇ yĘhČ wĘ yC¡ĂxĂ hĲČ yEĂŔrĂjĘ hČ ÉynĂ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ wĘ yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ ÉyêĂ xĂ hĲČ bŇ gĆŇ eĳĆbČŇ C rB¡Ď dĘŇ UĂ bČŇ C

9 dŇ xĳĎ ’Ć ox¡ yrĂyĘ ëŇ lĆ m¿Ć
: dŇ xĲĎ ’Ć l’¡Ą ÍtŇ yBĲĄ dŇ ~¿Č mĂ =rSĆ ’Ğ y‘ËČhĎ ëŇ lĆ mÌĆ

10 dŇ xĎŔ ’Ć ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ ëŇ lĆ mąĆ
: dŇ xĲĎ ’Ć Nor¡bĘŇ xĆ ëŇ lĆ m¿Ć

11 dŇ xĎŔ ’Ć ÉtCmrĘyČ ëŇ lĆ mąĆ
: dŇ xĲĎ ’Ć Syk¡ĂŇ lĎ ëŇ lĆ m¿Ć

12 dŇ xĎŔ ’Ć ÉNolgĘŇ‘Ć ëŇ lĆ mąĆ
: dŇ xĲĎ ’Ć rzĆG¡Ć ëŇ lĆ m¿Ć

13 dŇ xĎŔ ’Ć ÉrbĂŇ DĘ ëŇ lĆ mąĆ
: dŇ xĲĎ ’Ć rdĆŇ G¡Ć ëŇ lĆ m¿Ć

14 dŇ xĎŔ ’Ć ÉhmĎ rĘxĎ ëŇ lĆ mąĆ
Klm
.w"Tdw d"yd ,b"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb ’y‘g ’lb Nk v.5 .rsx tmŁ SĂ yĘhČ ’"s v.3 .by
Nk v.9 .s"tw b"yd ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw MtĎqŁ lĘ xĘ mČBĘ ’"s v.7 .r"tw b"d ,’"d Nkw =d‘Č ’"s v.7

.hlm ’dx l’ĄtĘ ybĄ C y’xndml ,y’br‘ml
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: dŇ xĲĎ ’Ć dŇ r¡Ď‘Ğ ëŇ lĆ m¿Ć
dŇ xĎŔ ’Ć ÉhnĎbĘŇ lĂ ëŇ lĆ mąĆ 15

: dŇ xĲĎ ’Ć MQ¡Ď dĚŇ ‘Ğ ëŇ lĆ m¿Ć
dŇ xĎŔ ’Ć ÉhdĎŇ uĄmČ ëŇ lĆ mąĆ 16

: dŇ xĲĎ ’Ć l’¡Ą ÍtŇ yBĲĄ ëŇ lĆ m¿Ć
dŇ xĎŔ ’Ć ÉxČ CjÄ êČ ëŇ lĆ mąĆ 17

: dŇ xĲĎ ’Ć rpĆŇ x¡Ą ëŇ lĆ m¿Ć
dŇ xĎŔ ’Ć ÉqpĄŇ ’Ğ ëŇ lĆ mąĆ 18

: dŇ xĲĎ ’Ć Nor¡èĎ lČ ëŇ lĆ m¿Ć
dŇ xĎŔ ’Ć ÉNodŇ mĎ ëŇ lĆ mąĆ 19

: dŇ xĲĎ ’Ć roY¡ xĎ ëŇ lĆ m¿Ć
dŇ xĎŔ ’Ć ÉNo’Ň rř mĘ NorąmĘ SĂ ëŇ lĆ măĆ 20

: dŇ xĲĎ ’Ć PŇ S¡Ď kĘŇ ’Č ëŇ lĆ m¿Ć
dŇ xĎŔ ’Ć ÉënČ‘Ęř êČ ëŇ lĆ mąĆ 21

: dŇ xĲĎ ’Ć oD¡gĂŇmĘ ëŇ lĆ m¿Ć
dŇ xĎŔ ’Ć ÉSdĆŇ qĆÄ ëŇ lĆ mąĆ 22

: dŇ xĲĎ ’Ć lm¡Ć rĘJČ lČ M‘¿ĎnĘ qĘ yĎ=ëŇ lĆ mĲĆ
dŇ xĳĎ ’Ć roD¡ tŇ p¿ČŇ nĎlĘ roDË ëŇ lĆ m¿Ć 23

: dŇ xĲĎ ’Ć lG¡ĎlĘ gĂŇlĘ My¿ĂoG=ëŇ lĆ mĲĆ
dŇ xĳĎ ’Ć hŇ Y¡Ď rĘêĂ ëŇ lĆ m¿Ć 24

: dŇ xĲĎ ’Ć wĘ MyS¿Ă ŁlSĘ Myk¡ĂŇ lĎ mĘ =lJĎ
sŘ8 tĎŇ ’Ň BăĎ ÉhêĎř nĘ qČÄ zĎ hŇ êąĎ’Č wylĎę ’Ą hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ MymĳĂ IĎBČ ’B¡Ď NqĄŔ zĎ ‘ČSăĚ ohywĲĂ gy

ZrĆ’¡ĎhĎ tŇ ’Ň z¿Ł : HêĲĎSĘ rĂlĘ dŇ ’¡Ł mĘ =hŇ BĲĄ rĘhČ hŇ r¿Ď’ĞSĘ nĂ ZrĆ’ËĎhĎ wĘ MymĂŔ IĎbČŇ 2

roxÂ yèĂ hČ =NmĂ : yrĲĂCSGĘ hČ =lkĎŇ wĘ Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ hČ tŇ ol¿ ylĂ GĘ =lJĎ tŇ rĆ’ĳĎSĘ eĂ hČ 3

bŇ SĳĄ xĎ êĲĄ yn¡Ă‘ĞnĲČJĘ lČ Ĳ hŇ nĎ opŔ YĎ ÉNorqĘ ‘Ć lCbąŇ GĘ dŇ ‘ČÄ wĘ MyĂrČę YĘ mĂ ynăĄjĘ =l‘Č ű rSăĆ ’Ğ
yêĂŔ GĂ hČř ynăĂolqĘ SĘ ’Ć hĲĎ ÉydĂŇ oDSĘ ’Č hĲĎ wĘ ytąĂŇ EĎ‘ČhĲĎ MyêĂę SĘ lĂ pĘŇ ynăĄrĘsČ ű tŇ SĆ măĄ xĞ
rS¿Ć ’Ğ hŇ rËĎ‘ĎmĘ C ynĂę ‘ĞnĲČJĘ hĲČ ZrĆ’ăĆ=lJĎ NmĎÂ yêĄmĂ : śMyCĲĂ‘ČhĲĎ wĘ yn¡ĂorqĘ ‘ĆhĲĎ wĘ 4

MyndyYl
,w"d ,g"d ,b"d Nkw Kn‘ĞêĲČ ’"s v.21 .yrq NormĘ v.20 .hlm ’dx l’ĄtĘ ybĄ C y’xndml ,y’br‘ml Nk v.16

‘"t ,b"yd ,b"d ,’"d Nkw yêĂ GĂhČ wĘ ’"s v.3 .rsx êĎnĘqČzĎ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.1 .gy .w"Tdw d"yd
.s"t Nk : NmĲĎ yêĄmĂ MyCăĂ‘ČhĎ wĘ l"Y v.3 .s"tw
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5 =lkĎŇ wĘ ylĂębĘŇ GĂ hČ ZrĆ’ăĎhĎ wĘ : yrĲĂmŁ ’ĹhĲĎ lCb¿Ň GĘ dŇ ‘¡Č hŇ qĎ pĳĄŇ ’Ğ=dŇ ‘Č Myn¡ĂdŇŁ y~ĲĂ lČ
’ob¿Ň lĘ dŇ ‘¡Č Nomĳ rĘxĆ =rhČ tŇ xČ ê¡Č dŇ GĎŔ l‘ČBăČ mĂ SmĆ èĆŔ hČ xrăČzĘmĂ ÉNonbĎŇ QĘ hČ

6 =lJĎ ÉMyĂmČÄ tŇ p¿ŇŁ rĘWĘ mĂ =dŇ ‘Č NonÂbĎŇ QĘ hČ =NmĂ rhĎ hĎ ţ ybăĄŇ SĘ yĲŁ =lJĎ : tŇ mĲĎ xĞ
É l’Ą rĎWĘ yĂlĘ hĎ ląĆ jĂ hČ qrČţ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ yn¡ĄjĘ mĂ MSĄŔ yrĂř o’Ĳ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ MynĂŔ dŇŁ yYăĂ

7 hŇ l¡Ď xĞ nĲČBĘ tŇ ’Ň EËŁ hČ ZrĆ’ÌĎhĎ =tŇ ’Ć qQĄÂxČ hŇ êĎę ‘Č wĘ : ìŇ ytĲĂŇ yCĂYĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ hŇ lĎŔ xĞ nĲČBĘ
8 ydĂŔ GĎhČ wĘ ÉynĂ bĄŇ C’rĲhĎ oUę ‘Ă : hŇ èĲĆ nČmĘ hĲČ TbĆŇ è¿Ą hČ yY¡Ă xĞ wĲČ MyTĳĂ bĎŇ èĘ hČ tŇ ‘ăČSĘ tĂŇ lĘ

hŇ xĎ rĎŔ zĘmĂ ÉNDĄrĘIČhČ rbĆŇ ‘ąĄBĘ hŇ SĆę mŁ MhĆÁ lĎ NtČÄ nĎ žrSĆ ’Ğ MtĳĎŇ lĎ xĞ nĲČ Cx¡ qĘ lĲĎ
9 =tŇ pČŇ WĘ =l‘Č žrSĆ ’Ğ r‘ĄÃ or‘ĞmĲĄ : hoĲĎhyĘ dŇ bĆŇ ‘¿Ć hŇ S¡Ć mŁ MhĆŔ lĎ NtăČŇ nĎ ÉrSĆ ’ĞJĲČř

’b¡ĎŇ dĘŇ ymĲĄ rS¿Ł yUĂ hČ =lkĎŇ wĘ lxČ eËČhČ =ëŇ otĲŇ BĘ rSÌĆ ’Ğ ry‘ĂÄ hĎ wĘ NonÁrĘ’Č lxČ nČÄ
10 NoBĳ SĘ xĆ BĘ ëŇ ¡ČlmĎ rS¿Ć ’Ğ yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ ëŇ lĆ măĆ ÉNoxysĂ ÉyrĄ‘Ď lkęŁ wĘ : NobĲŇ yDĂ=dŇ ‘Čř
11 lkÄŁ wĘ ytĂę kĎŇ ‘ĞUĲČ hČ wĘ yrăĂCSGĘ hČ lCbÌŇ gĘŇ C dŇ ‘ĎÂlĘ GĂ hČ wĘ : NoUĲ ‘Č yn¿ĄBĘ lCb¡Ň GĘ =dŇ ‘Č
12 NSĎŔ BĎ BČ Égo‘ tŇ Ck¿Ň lĘ mĘ mČ =lJĎ : hŇ kĲĎŇ lĘ sČř =dŇ ‘Č NS¡Ď BĎ hČ =lkĎŇ wĘ NomË rĘxĆ rh¿Č

My’ĂŔ pĎŇ rĘhĲĎ rtĆŇ IăĆmĂ Ér’Č SĘ nĂ ’Chą y‘Ă rĳĆdĘŇ ’Ć bĘŇ C tŇ or¡êĎSĘ ‘ČBĘ ëŇ ¿ČlmĎ =rSĆ ’Ğ
13 yr¡ĂCSGĘ hČ =tŇ ’Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉCSyrĂÄ oh âlą wĘ : MSĲĄ rĂIĲŁ wČ hŇ S¡Ć mŁ MJ¿Ą IČwČ

MoI¿hČ dŇ ‘¡Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂ bŇ rĆqăĆBĘ ÉtkĎŇ ‘ĞmĲČ C rCSą GĘ bŇ SĆ IĄÄwČ ytĳĂŇ kĎŇ ‘ĞUĲČ hČ =tŇ ’Ć wĘ
14 É l’Ą rĎWĘ yĂ yhąĄŁl’Ĺ hoĎÁhyĘ yèĄÄ ’Ă hŇ lĳĎ xĞ nĲČ Nt¡ČŇ nĎ âl¿ ywĂŔQĄ hČ TbĆŇ SăĄ lĘ qrČť : hŇ EĲĆhČ
15 hŇ F¿Ą mČ lĘ hŇ SĆŔ mŁ NêăĄ IĂwČ : olĲ =rBĆ DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ otŔ lĎ xĞ nĲČ ’Chă
16 žrSĆ ’Ğ r‘ĄÃ or‘ĞmĲĄ lCbę GĘ hČ MhĆÁ lĎ yhĂÄ yĘwČ : MtĲĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Nb¡ĄŇ C’rĘ=ynĲĄbĘŇ

rS¡Ł yUĂ hČ =lkĎŇ wĘ lxČ eËČhČ =ëŇ otĲŇ BĘ rSÌĆ ’Ğ ry‘ĂÄ hĎ wĘ NonÁrĘ’Č lxČ nČÄ=tŇ pČŇ WĘ =l‘Č
17 tŇ omă bĎŇ C ÉNobŇ yDĂř rSĳŁ yUĂř BČ rSăĆ ’Ğ hĎ yr¡Ć‘Ď=lkĎŇ wĘ NoB¿ SĘ xĆ : ’bĲĎŇ dĘŇ ymĲĄ =lř‘Č

18, 19 MyĂtăČŇ yĎrĘqĂ wĘ : tŇ ‘ČpĲĎŇ mĄ C tŇ m¡Ł dĄŇ qĘ C hŇ YĎ hĘ y¿ČwĘ : No‘Ĳ mĘ l‘ČB¿Č tŇ yb¡ĄŇ C l‘ČBČŔ
20 tŇ oD¿SĘ ’Č wĘ ro‘ËjĘ tŇ yb¿ĄŇ C : qmĆ ‘ĲĄhĎ rh¿Č BĘ rxČ è¡Č hČ tŇ rĆY¿ĆwĘ hŇ mĎŔ bĘŇ WĂ wĘ
21 ÉNoxysĂ tŇ Ckę lĘ mĘ mČ =lkĲĎŇ wĘ rSŔŁ yUĂ hČ yrăĄ‘Ď É lkŇŁ wĘ : tŇ omĲ SĂ yĘhČ tŇ yb¿ĄŇ C hŇ G¡ĎsĘ jĂ hČ

=tŇ ’Ć wĘ ű otăŇ ’Ł hŇ SĆÁ mŁ hŇ JĎÄ hĂ žrSĆ ’Ğ NoBĳ SĘ xĆ BĘ ëŇ ¡ČlmĎ rS¿Ć ’Ğ yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ ëŇ lĆ măĆ
‘bČŇ rĆŔ =tŇ ’Ć wĘ ÉrCx=tŇ ’Ć wĘ rCYą =tŇ ’Ć wĘ ÉMqĆrĆÄ =tŇ ’Ć wĘ ywąĂ’Ĺ=tŇ ’Ć NyĎędĘŇ mĂ y’ăĄyWĂ nĘ
ykysn
’lb Nk v.11 .b"dw ’"d Nkw =d‘ČwĘ ’"s v.9 .rSĆ ’Ğ rybs v.8 .w"Td Nkw d"wy rsx MSĄ rĂo’ ’"s v.6

‘"t ,+rt ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk =d‘Č ’"sb ,=d‘Č rybs v.16 .+h b"y ly‘l Nyy‘ : y"k Myrpsb ’y‘g
.rsx NbŁ yDĂ ’"s v.17 .w"Tdw b"d ,’"d Nkw ’lm roSUĂ BČ ’"s v.17 .s"tw
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CgÌŇrĘhĲĎ MsĳĄ ouhČ ro‘¡BĘ =NBĆ M‘¿ĎlĘ BĂ =tŇ ’Ć wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ yb¡ĄŇ SĘ yĲŁ NoxŔ ysĂ ykăĄŇ ysĂ nĘ 22

ND¡ĄrĘIČhČ NbĄŔ C’rĘ ynăĄBĘ É lCbŇ GĘ yhĂę yĘwČ : MhĲĆ ylĄ lĘ xČ =l’Ćř bŇ rĆx¡ĆBČ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ 23

: NřhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ Myr¡Ă‘ĎhĲĆ MtĎŔ oxjĘ SĘ mĂ lĘ ÉNbĄŇ C’rĘ=ynĲĄBĘ tŇ ląČ xĞ nĲČ tŇ ’Ň zăŁ lCbĳŇ gĘŇ C
: MtĲĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ dŇ g¡ĎŇ =ynĄbĘŇ lĂ dŇ gĎŔ =hŇ FĄ mČ lĘ ÉhSĆ mŁ NêąĄ IĂwČ 24

ynăĄBĘ ZrĆ’¡Ć yYĂě xĞ wĲČ dŇ ‘ĎŔ lĘ GĂ hČ yrăĄ‘Ď=lkĎŇ wĘ ÉrzĄ‘Ę yČ lCbŔ GĘ hČ ÉMhĆ lĎ yhąĂ yĘwČ 25

tŇ m¿Č rĎ=dŇ ‘Č NoBË SĘ xĆ mĲĄ C : hŇ BĲĎ rČ yn¿ĄjĘ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ r‘Ąě or‘Ğ=dŇ ‘Č NoUĳ ‘Č 26

žMrĎhĎ tŇ yBăĄ qmĆ ‘ĄÃ bĎŇ C : rbĲĂŇ dĘŇ lĂ lCb¿Ň GĘ =dŇ ‘Č MyĂn¡ČxĞUĲČ mĲĂ C MynĳĂTŁ bĘŇ C hŇ j¡Ć YĘ UĂ hČ 27

NoBŔ SĘ xĆ ëŇ lĆ măĆ ÉNoxysĂ tŇ Ckę lĘ mĘ mČ rtĆŇ yĆ ť Nopę YĎ wĘ tŇ oJă sĚ wĘ hŇ rĎÁ mĘ nĂ tŇ ybĄÄ C
tŇ ’Ň zËŁ : hŇ xĎ rĲĎzĘmĂ ND¡ĄrĘIČhČ rbĆŇ ‘¿Ą tŇ rĆeĆŔ JĂ =MyĲĎ ÉhYĄqĘ =dŇ ‘Č lbĳĚŇ gĘŇ C ND¡ĄrĘIČhČ 28

: Mř hĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ Myr¡Ă‘ĎhĲĆ MtĳĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ dŇ g¡ĎŇ =ynĄBĘ tŇ l¿Č xĞ nĲČ
hŇ è¡Ć nČmĘ =ynĲĄbĘŇ hŇ F¿Ą mČ yYËĂ xĞlĲČ yhĂę yĘwČ hŇ èĳĆ nČmĘ TbĆŇ SăĄ yY¡Ă xĞlĲČ hŇ SĆŔ mŁ NêăĄ IĂwČ 29

ű tŇ CkăŇ lĘ mĘ mČ =lJĲĎ NSĎÁ BĎ hČ =lJĲĎř MyĂnČÄxĞUĲČ mĂ MlĎę CřbŇ gĘŇ yhăĂ yĘwČ : MtĲĎŇ oxjĘ SĘ mĂ lĘ 30

: ry‘ĲĂ Myè¿Ă SĂ NS¡Ď BĎ BČ rS¿Ć ’Ğ ry’ËĂ yĎ tŇ C¿Ł xČ =lkĎŇ wĘ NSĎę BĎ hČ =ëŇ lĆ mĲĆ gŇ o‘ă
NSĳĎ BĎ BČ gŇ o‘¡ tŇ Ck¿Ň lĘ mĘ mČ yrËĄ‘Ď y‘Ă rĆŔ dĘŇ ’Ć wĘ tŇ orăêĎSĘ ‘Č wĘ Éd‘ĎlĘ GĂ hČ yYąĂ xĞ wĲČ 31

hŇ QĆ ’Ąě : MtĲĎŇ oxjĘ SĘ mĂ lĘ ryk¡ĂŇ mĎ =ynĲĄbĘŇ yY¿Ă xĞlĲČ hŇ èĆŔ nČmĘ =NBĆ ÉrykĂŇ mĎ ynąĄbĘŇ lĂ 32

: hŇ xĎ rĲĎzĘmĂ ox¡ yrĂyĘ ND¿ĄrĘyČlĘ rbĆŇ ‘ËĄmĄ bŇ ’ĳĎ om tŇ obăŇ rĘ‘ĲČBĘ hŇ S¡Ć mŁ lx¿Č nĂ =rSĆ ’Ğ
yhąĄŁl’Ĺ hoĎÂhyĘ hŇ lĳĎ xĞ nĲČ hŇ S¡Ć mŁ Nt¿ČŇ nĎ=âlĲ ywĂŔQĄ hČ ÉTbĆŇ SĄÄ lĘ C 33

hŇ QĆ ’ËĄ wĘ : MhĲĆ lĎ rB¿Ć DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ MtĎŔ lĎ xĞ nĲČ ’Chă É l’Ą rĎWĘ yĂ dy

rząĎ‘ĎlĘ ’Ć MtĎę o’ ClÁxĞ nĲĂ rSĆÄ ’Ğ N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĆBĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ Cl¿ xĞ nĲĎ=rSĆ ’Ğ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ tŇ oF¡ UČ hČ tŇ ob¿Ň ’Ğ ySËĄ ’Ň rĎwĘ NCnŔ =NBĂ ‘ČSăĚ ohywĲĂ ÉNhĄ JŁ hČ
tŇ oF¡ UČ hČ tŇ ‘¿ČSĘ tĂŇ lĘř hŇ SĆŔ mŁ =dŇ yČBĘ ÉhoĎhyĘ hŇ CąĎYĂ rSĆÄ ’ĞJĲČř MtĳĎŇ lĎ xĞ nĲČ lr¡ČogŇBĘ 2

hŇ FĆŔ UČ hČ yYăĂ xĞ wĲČ ÉtoFUČ hČ ynąĄSĘ tŇ lČÄxĞ nĲČ hŇ SĆÁ mŁ NtČÄ nĎ=yJĲĂ : hŇ FĲĆ UČ hČ yY¿Ă xĞ wĲČ 3

PŇ ËĄsoy=ynĲĄbĘŇ CyÌhĎ =yJĲĂ : MkĲĎŇ otŇ BĘ hŇ l¡Ď xĞ nĲČ Nt¿ČŇ nĎ=âlĲ MIĂŔwĂlĘ lČÄ wĘ NDĳĄrĘIČlČ rbĆŇ ‘¡ĄmĄ 4

yJąĂ ZrĆ’Ďę BĎ MIĂÁwĂlĘ lĲČ qlĆ xĄÄ žCntĘŇ nĲĎ =âlwĘ MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć wĘ hŇ èăĆ nČmĘ tŇ oF¡ mČ yn¿ĄSĘ
hŇ CąĎYĂ rSĆÄ ’ĞJĲČ : MnĲĎ yĎnĘ qĂ lĘ C Mh¡Ć ynĄqĘ mĂ lĘ MhĆŔ ySĄ rĘgĘŇmĂÄ C tŇ bĆŇ SĆŔ lĎ ÉMyrĂ‘Ď=M’Ă 5

: ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć Cq¡ lĘ xĘ IČwĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ CW¡ ‘Ď NJ¿Ą hŇ SĆŔ mŁ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ
wVgyw
’"s v.28 .rpsh yYx v.26 .b"dw ’"d Nkw MhĆyrĄYĘ xČ wĘ ’"s v.23 .+rtw b"d ,’"d Nkw =l‘Č ’"s v.22

.rSĆ ’Ğ rybs v.2 .dy .‘"tw b"d Nkw =lkĎ wĘ ’"s v.30 .Mlwbg=lkĎ ’"s v.30 .b"yd Nkw NhĆyrĄYĘ xČ wĘ
.g"y d"l rbdmb Nyy‘ : s"tw b"yd Nkw t‘Vtl ttËĄlĎ ’"s v.2
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6 wylĎŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ lGĎŔ lĘ GĂ BČ É‘ČSĚÄ ohyĘ=l’Ć hŇ dąĎŇ ChyĘ=ynĲĄbĘŇ CSÄ GĘ IĂwČ
hoĎÁhyĘ rBĆÄ DĂ=rSĆ ’Ğ žrbĎŇ DĎhČ =tŇ ’ĲĆ êĎ‘Ę dČÃ yĎ hŇ êăĎ’Č yEĳĂnĂ uĘ hČ hŇ e¡ĆpĚŇ yĘ=NBĆ bŇ l¿Ą JĎ
: ‘ČnĲĄrĘBČ Sd¿ĄŇ qĎ BĘ ìŇ yt¡ĆŇ odŇ ’ĲŁ l‘¿ČwĘ ytËČŇ odŇ ’ĲŁ l‘ÌČ MyhĂę Łl’ĹhĲĎ =Sy’Ă hŇ SăĆ mŁ =l’Ć

7 Sd¿ĄŇ uĎ mĂ ytËĂŇ ’Ł ho¿ĎhyĘ=dŇ bĆŇ ‘ĲĆ hŇ SĆÄ mŁ xČŁlSĘ BĂ ţ ykĂę nŁ ’ĲĎ hŇ nĎÁSĎ My‘ĂÄ BĎ rĘ’Č =NBĆ
: ybĲĂŇ bĎŇ lĘ =M‘Ă śrS¡Ć ’ĞJĲČ rbĎŔ DĎ ÉotŇ ’Ł bŇ SąĄ ’Ď wĲĎ ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć lGăĄrČlĘ ‘Čn¡ĄrĘBČ

8 yr¡ĄxĞ’ĲČ ytĂŇ ’Ň QĄŔ mĂ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ M‘ĳĎhĎ bŇ lăĄ =tŇ ’Ć wys¡Ă mĘ hĂ yUĂŔ ‘Ă Clă ‘Ď rSăĆ ’Ğ ÉyxČ ’Č wĘ
9 ÉZrĆ’ĎÄ hĎ âlę =M’Ă ůrmŁ ’Ň lĄ È’ChhČ MoIăBČ hŇ SĆę mŁ ‘băČŇ èĎ IĂwČ : yhĲĎ Łl’Ĺ ho¿ĎhyĘ

yJăĂ MlĳĎ o‘=dŇ ‘Č ìŇ yn¡ĆbĎŇ lĘ C hŇ lËĎ xĞ nĲČlĘ hŇ yÌĆhĘ tĲĂŇ ÉìlĘ HBĎŔ ÉìlĘ gĘŇrČ hŇ kąĎŇ rĘDĲĎ rSĆÄ ’Ğ
10 rSăĆ ’ĞJĲČ ÈytĂŇ o’ř ű hoăĎhyĘ hŇ yĎÄxĹhĲĆ žheĄhĂ hŇ êĎę ‘Č wĘ : yhĲĎ Łl’Ĺ ho¿ĎhyĘ yr¡ĄxĞ’ĲČ tĎŇ ’Ň QĄŔ mĂ

ÉhEĆhČ rbąĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć hoĎÁhyĘ rBĆÄ DĂ z’Ď mĄ ţ hŇ nĎęSĎ SmĄÁ xĎ wĘ My‘ĂÄ BĎ rĘ’Č žhzĆ ůrBĄ DĂ
MoIŔhČ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ eăĄhĂ ÉhêĎ‘Č wĘ rBĳĎdĘŇ UĂ BČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ ëŇ ¿ČlhĎ =rSĆ ’Ğ hŇ SĆŔ mŁ =l’Ć

11 xČŁlą SĘ MoyÄBĘ ÉrSĆ ’ĞJĲČ qzĎęxĎ MoIÁhČ yeĂ dĆÄ o‘ : hŇ nĲĎSĎ Myn¡ĂomSĘ C Sm¿Ą xĎ =NBĆ
: ’obĲŇ lĎ wĘ tŇ ’Ň Y¿Ą lĎ wĘ hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ lČ hŇ êĎ‘ĳĎ yxĂ kăŇŁ kĘŇ C z’¡Ď yxĂ k¿ŇŁ JĘř hŇ SĆŔ mŁ ÉytĂŇ o’

12 yJăĂ ’Chĳ hČ MoIăBČ ho¡ĎhyĘ rB¿Ć DĂ=rSĆ ’Ğ hŇ EĆŔhČ rhăĎ hĎ =tŇ ’Ć ÉyQĂ =hŇ nĎêĘ hŇ êĎę ‘Č wĘ
tŇ orŔ YĚBĘ tŇ olă dŇŁ GĘ ÉMyrĂ‘Ď wĘ MSĎę MyqăĂnĎ‘Ğ=yJĲĂ ’ChÁ hČ MoIÄbČŇ žêĎ‘Ę mČ SĎ =hŇ êĲĎ’Č

13 ‘ČSĳĚ ohyĘ Chk¡ĄŇ rĘbĲĎŇ yĘwĲČ : hoĲĎhyĘ rB¿Ć DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ MyêĂŔ SĘ rČohă wĘ ÉytĂŇ o’ř hoąĎhyĘ ylČÄ C’
14 NorbĘŇ xĆ ţ=hŇ tĎŇ yĘhĲĎ NJăĄ =l‘Č : hŇ lĲĎ xĞ nĲČlĘ hŇ e¡ĆpĚŇ yĘ=NBĆ bŇ l¿Ą kĎŇ lĘ NorËbĘŇ xĆ =tŇ ’Ć NêÌĄ IĂwČ

rSăĆ ’Ğ N‘Č yČ ť hŇ EĳĆhČ MoIăhČ dŇ ‘¡Č hŇ lĎŔ xĞ nĲČlĘ ÉyEĂnĂ uĘ hČ hŇ eąĆpĚŇ yĘ=NBĆ bŇ lĄÄkĎŇ lĘ
15 tŇ yăČrĘqĂ ÉMynĂ pĎŇ lĘ NorąbĘŇ xĆ MSĄÄ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ yrĄě xĞ’ĲČ ’QĄŔ mĂ sŘ9

: hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ mĂ hŇ T¡Ď qĘ SĲĎ ZrĆ’¿ĎhĎ wĘ ’Chĳ Myq¡ĂnĎ‘ĞBĲĎ lodËŇ GĎhČ MdÌĎŇ ’Ď hĲĎ ‘BČŔ rĘ’Č
wT MtĳĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yn¿ĄBĘ hŇ FËĄ mČ lĘ lrĎę oGhČ yhăĂ yĘwČ

2 ÉMhĆ lĎ yhąĂ yĘwČ : NmĲĎ ytĄŇ hŇ Y¿ĄqĘ mĂ hŇ BĎ gĘŇ n¡Ć NYËĂ =rBČ dĘŇ mĂ ModÌŇ ’Ĺ lCbÄ GĘ =l’Ć
3 ’YĎ yĎwĘţ : hŇ BĎ gĘŇ nĲĆ hŇ n¿ĆjŁ hČ NS¡Ł QĎ hČ =NmĂ xlČ UĳĆ hČ MyăĎ hŇ Y¡ĄqĘ mĂ bŇ gĆŇ nĆŔ lCbăŇ GĘ

SdăĄŇ qĎ lĘ bŇ gĆŇ e¡ĆmĂ hŇ l¿Ď ‘Ď wĘ hŇ nĎYĂŔ rbČŇ ‘ăĎwĘ ÉMyBĂ rČqĘ ‘Č hŇ ląĄ ‘ĞmĲČ lĘ bŇ gĆŇ eĆÁmĂ =l’Ć
4 rbăČŇ ‘Ď wĘ : hŇ ‘ĎqĲĎrĘuČ hČ bŇ s¡Č nĎ wĘ hŇ rĎDĎŔ ’Č hŇ lăĎ ‘Ď wĘ ÉNorYĘ xĆ rbąČŇ ‘Ď wĘ ‘Č nĳĄrĘBČ

hnwmY‘

Nwylgb w"T swpdw hrsmb v.11 .’"d Nkw rsx ytĂ ’Ł ’"s v.10 .s"tw +rt Nkw hyĎhĎ rV’k ’"s v.7
.yêĂ ’Ă rybs v.12 .ytbr P"kh Ny’ MynVy Myswpdw y"k Myrps lkb lb’ ytbr b"’ Nm hyl‘ rsmn
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hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=hŇ zĆ hŇ UĎ yĳĎ lCb¡Ň GĘ hČ tŇ o’¿ YĘř êĲŁ hř yËhw MyĂrČŔ YĘ mĂ lxČ năČ É’YĎ yĎwĘ hŇ nĎ omę YĘ ‘Č
NDĳĄrĘIČhČ hŇ Y¡ĄqĘ =dŇ ‘Č xlČ UĆŔ hČ MyăĎ ÉhmĎ dĘŇ qĄÄ lCb¿Ň gĘŇ C : bŇ gĆŇ nĲĆ lCb¿Ň GĘ Mk¡ĆŇ lĎ 5

É lCbŇ GĘ hČ hŇ ląĎ ‘Ď wĘ : NDĲĄrĘIČhČ hŇ Y¡ĄqĘ mĂ MIĎŔhČ NoSă QĘ mĂ ÉhnĎ opÄ YĎ tŇ ’ąČ pĘŇ lĂ lCbÂ gĘŇ C 6

NbĆŇ ’¿Ć lCbŔ GĘ hČ hŇ lăĎ ‘Ď wĘ hŇ bĳĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ tŇ ybăĄŇ lĘ Nop¡Ň ~Ę mĂ rbČě ‘Ď wĘ hŇ lĎŔ gĘŇxĎ tŇ yBăĄ
hŇ nĎ opÁ YĎ wĘ ůrokŇ ‘Ď qmĆ ‘ăĄmĄ ÈhrĎbĂŇ DĘ ű lCb¿Ň GĘ hČ hŇ lĎÄ‘Ď wĘ : NbĲĄŇ C’rĘ=NBĆ NhČ B¡Ł 7

lxČ eĳĎlČ bŇ gĆŇ e¡ĆmĂ rS¿Ć ’Ğ MyUĂŔ dĚŇ ’Ğ hŇ lăĄ ‘ĞmĲČ lĘ ÉxkČŇ ŁnÄ=rSĆ ’Ğ lGĎę lĘ GĂ hČ =l’Ć hŇ năĆjŁ
: lgĲĄŇrŁ Ny‘¿Ą=l’Ć wyt¡ĎŇ ’Ł YĘ tĲŇŁ Cy¿hĎ wĘ SmĆ SĆŔ =Ny‘ĲĄ ymăĄ =l’Ć É lCbŇ GĘ hČ rbąČŇ ‘Ď wĘ
MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ ’yh¡Ă bŇ gĆŇ eĆŔ mĂ ÉysĂ CbŇ yĘhČ PŇ tĆŇ JąĆ=l’Ć MŁeęhĂ =NbĆŇ yGăĄ lCbÁ GĘ hČ hŇ lĎÄ‘Ď wĘ 8

hŇ UĎ yĎŔ ÉMeŁ hĂ ÍygĲĄŇ ynąĄjĘ =l‘Č rSĆ ’Ğ ţ rhĎę hĎ S’Ň răŁ =l’Ć lCbÁ GĘ hČ hŇ lĎÄ‘Ď wĘ
rhĎę hĎ S’Ň răŁ mĄ lCbÁ GĘ hČ r’ČÄ tĎŇ wĘ : hŇ nĎ opĲŇ YĎ My’¡Ă pĎŇ rĘ=qmĆ ‘ĲĄ hŇ Y¿ĄqĘ BĂ rSËĆ ’Ğ 9

É lCbŇ GĘ hČ r’ąČ tĎŇ wĘ NorĳpĘŇ ‘Ć=rhČ yrăĄ‘Ď=l’Ć ’Y¡Ď yĎwĘ xČ oêŔ pĘŇ nĆ ymăĄ ÉNyČ‘Ę mČ =l’Ć
rhăČ =l’Ć ÉhUĎ yĎÄ hŇ l¿Ď ‘ĞBĲČ mĲĂ lCbÄ GĘ hČ žbsČ nĎ wĘ : MyrĲĂ‘Ď yĘ tŇ y¿ČrĘqĂ ’yh¡Ă hŇ lĎŔ ‘ĞBĲČ 10

dŇ r¿ČyĎwĘ Nolĳ sĎ kĘŇ ’yhăĂ hŇ nĎ op¡Ň ~Ď mĂ MyrËĂ‘Ď yĘ=rhČ PŇ tĆŇ JÌĆ=l’Ć rbČě ‘Ď wĘ ry‘ĂŔ WĄ
ůhnĎ opŇ YĎ ÈNorqĘ ‘Ć PŇ tĆŇ JăĆ =l’Ć lCbÁ GĘ hČ ’YĎÄ yĎwĘ : hŇ nĲĎmĘ êĂ rb¿ČŇ ‘Ď wĘ SmĆ S¡Ć =tŇ yBĲĄ 11

CyËhĎ wĘ l’ĳĄ nĘ bĘŇ yČ ’YăĎ yĎwĘ hŇ l¡Ď ‘ĞBĲČ hČ =rhČ rb¿ČŇ ‘Ď wĘ hŇ nĎ orŔ JĘ SĂ É lCbŇ GĘ hČ r’ąČ tĎŇ wĘ
lCbÌŇ GĘ hŇ zĆţ lCbĳŇ gĘŇ C lod¡Ň GĎhČ hŇ UĎ I¿ĎhČ MyĎŔ lCbăŇ gĘŇ C : hŇ UĎ yĲĎ lCb¡Ň GĘ hČ tŇ o’¿ YĘ êĲŁ 12

ÉqlĆ xĄÄ NtČŇ nąĎ hŇ eĆę pĚŇ yĘ=NBĆ bŇ lăĄ kĎŇ lĘ C : MtĲĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ bŇ yb¡ĂŇ sĎ hŇ dËĎŇ ChyĘ=ynĲĄBĘ 13

yb¿ĂŇ ’Ğ ‘BËČ rĘ’Č tŇ y¿ČrĘqĂ =tŇ ’Ć ‘ČSĳĚ ohylĲĂ ho¡ĎhyĘ yj¿Ă =l’Ć hŇ dĎŔ ChyĘ=ynĲĄBĘ ëŇ otăŇ BĘ
qnĳĎ‘ĞhĲĎ ynăĄBĘ hŇ S¡Ď olSĘ =tŇ ’Ć bŇ lĄŔ JĎ ÉMèĎ mĂ SrĆIąŁ wČ : NorĲbĘŇ xĆ ’yh¿Ă qn¡Ď‘ĞhĲĎ 14

MèĎŔ mĂ l‘Č IăČwČ : qnĲĎ‘ĞhĲĎ yd¡ĄŇ ylĂ yĘ ymČŔ lĘ êČ =tŇ ’Ć wĘ ÉNmĎř yxĂ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ ySąČ SĄ =tŇ ’Ć 15

bŇ lĄŔ JĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : rpĆŇ sĲĄ =tŇ yČrĘqĂ Myn¡ĂpĎŇ lĘ rb¿ĂŇ DĘ=MSĲĄ wĘ rbĳĂŇ DĘ yb¡ĄŇ SĘ yĲŁ =l’Ć 16

yê¡Ă bĂŇ hŇ s¿Ď kĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć olË yêĂ t¿ČŇ nĲĎ wĘ HdĳĎŇ kĎŇ lĘ C rpĆŇ s¡Ą =tŇ yČrĘqĂ =tŇ ’Ć hŇ J¿Ć yČ=rSĆ ’Ğ
hŇ s¿Ď kĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć olË =NêĆ IĲĂwČ bŇ lĳĄ kĎŇ yxăĂ ’Ğ zn¡ČqĘ =NBĆ l’¿Ą ynĂ tĘŇ ‘Ď HdËĎŇ JĘ lĘ IĂwĲČ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ 17

ÉhĎ ybĂÄ ’Ď =tŇ ’Ą mĲĄ lo’ą SĘ lĂ ÉChtĄÄ ysĂ êĘ wČ H’Ďę obŇ BĘ yhăĂ yĘwČ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ oê¡bĂŇ 18

rmĆ ’Ň êÁŁ wČ : ëŇ QĲĎ =hŇ mČ bŇ l¡Ą JĎ Hl¿Ď =rmĆ ’Ň IĲŁ wČ romĳ xĞhĲČ l‘ăČmĄ xn¡ČYĘ êĂ wČ hŇ dĆŔ WĎ 19

MyĂmĳĎ tŇ ŁQă GĚ yl¡Ă hŇ ê¿ĎtČŇ nĲĎ wĘ ynĂ êĎŔ tČŇ nĘ ÉbgĆŇ eĆÄhČ ZrĆ’ąĆ yJăĂ hŇ kĎę rĎbĘŇ yQăĂ =hŇ nĎêĘ
hl=Ntyw
.s"tw w"d ,b"d ,’"d Nkw Mnx=NbĆ =yg ’"s v.8 .’lm to’YĘ oê ’"s v.4 .yrq CyhĎ wĘ ,bytk hyĎhĎ wĘ v.4 .wT

.xtp NmČ yxĂ ’Ğ ’"s v.14
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: tŇ oIĲêĂ xĘ êČ tŇ ŁQ¿ GĚ tŇ ’¡Ą wĘ tŇ oIŔQĂř ‘Ă tŇ ŁQă GĚ tŇ ’Ą ť śHlĎę =NêĆ IĲĂwČ
20, 21 MyrĂę ‘ĎhĲĆ CyăhĘ IĲĂwČ : MtĲĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=ynĲĄbĘŇ hŇ F¿Ą mČ tŇ lËČ xĞ nĲČ tŇ ’Ň Łzę

l’¿Ą YĘ bĘŇ qČ hŇ BĎ gĘŇ eĳĆBČ Mod¡Ň ’Ĺ lCb¿Ň GĘ =l’Ć hŇ dĎŔ ChyĘ=ynĲĄbĘŇ hŇ FăĄ mČ lĘ ÉhYĄqĘ mĂ
22, 23 : NnĲĎtĘŇ yĂwĘ roY¡ xĎ wĘ SdĆŇ q¿ĆwĘ : hŇ dĲĎŇ ‘ĎdĘŇ ‘Č wĘ hŇ n¡Ď omydĲĂŇ wĘ hŇ n¿Ď yqĂ wĘ : rCgĲŇ yĎwĘ rdĆŇ ‘¡ĄwĘ
24, 25 : roYĲ xĎ ’yh¿Ă Nor¡YĘ xĆ tŇ oIŔrĂqĘ C ÉhêĎdČŇ xĞ ű roYą xĎ wĘ : tŇ olĲ ‘ĎbĘŇ C MlĆ T¡Ć wĎ PŇ yz¿Ă

26, 27, 28 rY¿Č xĞ wĲČ : TlĆ jĲĎ tŇ yb¿ĄŇ C Nom¡ SĘ xĆ wĘ hŇ DËĎGČ rY¿Č xĞ wĲČ : hŇ dĲĎŇ lĎ omĲ C ‘m¡Č SĘ C Mm¿Ď ’Ğ
29, 30 dŇ l¿Č oêlĘř’Ć wĘ : MYĆ‘ĲĎwĎ MyI¡Ă‘Ă wĘ hŇ l¿Ď ‘ĞBĲČ : hŇ yĲĎtĘŇ oyřzĘbĂŇ C ‘bČŇ S¡Ć r’¿Ą bĘŇ C l‘ËĎCS
31, 32 Myx¡Ă lĘ SĂ wĘ tŇ o’¿ bĎŇ lĘ C : hŇ eĲĎsČ nĘ sČ wĘ hŇ e¡ĎmČ dĘŇ mČ C gŇl¿Č qĘ YĲĂ wĘ : hŇ mĲĎ rĘxĎ wĘ lys¡Ă kĘŇ C

: NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ ‘SČ t¡ĄŇ wĎ Myr¿ĂWĘ ‘Ć MyrËĂ‘Ď=lJĎ NoUĳ rĂwĘ śNyĂ‘ăČwĘ
33, 34 xČ Cj¡ êČ MyeĂŔ GČ Ny‘ăĄwĘ ÉxČ oÄnÄ zĎwĘ : hŇ nĲĎSĘ ’Č wĘ hŇ ‘¡ĎrĘYĎ wĘ lo’¿ êĎSĘ ’Ć hŇ lĳĎ pĄŇ èĘ BČ
35, 36 MyĂtČŔ ydĂŇ ‘ĞwĲČ ÉMyĂrČÄ ‘ĞSĲČ wĘ : hŇ qĲĎ zĄ‘ĞwĲČ hŇ k¡ŇŁ oWř MQĎŔ dĚŇ ‘ĞwĲČ ÉtCmrĘyČ : MnĲĎ y‘ĄhĲĎ wĘ

: NřhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć=‘BĲČ rĘ’Č Myr¿Ă‘Ď MyĂtĳĎŇ rŁ dĲĄŇ gĘŇ C hŇ r¡ĎdĄŇ GĘ hČ wĘ
37, 38, 39 Syk¿ĂŇ lĎ : l’ĲĄ tĘŇ qĘ yĎwĘ hŇ j¡Ć YĘ UĂ hČ wĘ N‘¿ĎlĘ dĂŇ wĘ : dŇ GĲĎ=lDČgĘŇmĂ C hŇ S¡Ď dĎŇ xĞ wĲČ N¿ĎnYĘ

40, 41 Nog¿ŇDĎ=tŇ yBĲĄ tŇ orě dĄŇ gĘŇ C : SylĲĂ tĘŇ kĂŇ wĘ sř m¡Ď xĘ lČ wĘ NoB¿ kČŇ wĘ : NolĲ gĘŇ‘ĆwĘ tŇ q¡ČYĘ bĎŇ C
: NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć=SSĲĄ Myr¿Ă‘Ď hŇ dĳĎŇ uĄmČ C hŇ m¡Ď ‘ĞnĲČwĘ

42, 43, 44 hŇ l¿Ď y‘Ă qĘ C : bŇ yYĲĂ nĘ C hŇ n¡ĎSĘ ’Č wĘ xê¿ĎpĘŇ yĂwĘ : NSĲĎ ‘Ď wĘ rtĆŇ ‘¡ĆwĎ hŇ n¿ĎbĘŇ lĂ
45 hĎ yt¡ĆŇ nŁ bĘŇ C Nor¿qĘ ‘Ć : NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ ‘SČ ê¡Ą Myr¿Ă‘Ď hŇ SĳĎ ’Ň rĄmĲĎ C bŇ yz¡ĂkĘŇ ’Č wĘ
46 : NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ dŇ oD¡SĘ ’Č dŇ y¿Č=l‘Č=rSĆ ’Ğ lJËŁ hŇ UĎ yĳĎwĎ Nor¡qĘ ‘ĆmĲĄř : hĎ yrĲĆYĄxĞ wĲČ
47 MyĂrĳĎYĘ mĂ lxČ năČ=dŇ ‘Č hĎ yr¡ĆYĄxĞ wĲČ hĎ yt¿ĆŇ onBĘ hŇ E¿Ď‘Č hĎ yrĆę YĄxĞ wĲČ hĎ ytăĆŇ onBĘ dŇ oDÂSĘ ’Č

48, 49 hŇ e¿ĎdČŇ wĘ : hŇ kĲŇŁ oWř wĘ ryê¡Ă yČwĘ rym¿Ă SĎ rhĳĎbĎŇ C : lCbĲŇ gĘŇ C lwb¡ř gh MI¿ĎhČ wĘ
50, 51 NŁl¡ xŁ wĘ NSĆ g¿ŇŁ wĘř : MynĲĂ ‘Ď wĘ hŇ m¡Ł êĘř SĘ ’Ć wĘ bŇ n¿Ď‘ĞwĲČ : rbĲĂŇ dĘŇ ’yh¿Ă hŇ e¡ĎsČ =tŇ yČrĘqĂ wĘ

52 hŇ m¡Ď Cdř wĘ bŇ r¿Č’Ğ : NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć=tŇ xČ ’ĲČ Myr¿Ă‘Ď hŇŁlĳ gĂŇ wĘř
53, 54 ‘BËČ rĘ’Č tŇ y¿ČrĘqĂ wĘ hŇ TĎę mĘ xĚ wĘ : hŇ qĲĎpĄŇ ’Ğ wĲČ xČ Cj¡ êČ =tŇ ybĲĄŇ C Myn¿ř yw : N‘ĲĎSĘ ’Ć wĘ

’yh
+sx +l wyl‘ rsmnw rsx tIŁQĂ ‘Ă ’"s v.19 .r"tw s"t ,‘"t ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw blĄęJĎ hlă =Ntyw ’"s v.19

’"s v.30 .z"k ’"y hymxn Nyy‘ : hĎ ytĆnŁ bĘ C l"Yw ,Nylm Nyrt hyĎ=toyzĘbĂ C y’xndml ,y’br‘ml Nk v.28 .+w
.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.33 .T"k ’"y hymxn Nyy‘ : ‘"t Nk NoUrĂ Ny‘ĄwĘ l"Y v.32 .Nylm Nyrt dlČ oê=l’ĆwĘ
.b"ydw ’"yd ,w"d ,g"d Nkw MmĎxĘ lČ wĘ ’"s v.40 .b"ydw ’"yd Nkw MhĆyrĄYĘ xČ wĘ ’"s v.36 .yrq okoW v.35

lodGĎhČ ,bytk lCbGĘhČ v.47 .w"dw g"d ,b"d ,’"d Nkw NorqĘ‘ĆmĄC ’"s v.46 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.42

,bytk NSĄ GŁ y’xndml ,yrqw bytk y’br‘ml Nk v.51 .yrq omêĘ SĘ ’ĆwĘ v.50 .yrq okoWwĘ v.48 .yrq
hmĎCrwĘ ’"s v.52 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.52 .yrq olgĂwĘ v.51 .NSĆ GŁ +ndml NSĆ gŁ wĘ +‘ml ’"n ,yrq NSĆ gŁ wĘ

.yrq MCnyĎwĘ ,bytk MynĂ yĎwĘ v.53 .r"tw s"t ,‘"t ,l"s Nkw V"yrb
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ű No‘¿mĎ : NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ ‘SČ ê¡Ą Myr¿Ă‘Ď r‘ĳŁ yYĂ wĘ Nor¡bĘŇ xĆ ’yh¿Ă 55

hŇ ‘ăĎbĘŇ GĂ NyĂu¡ČhČ : xČ onĲ zĎwĘ M‘¡ĎdĘŇ qĘ yĎwĘ l’Ň ‘¿ĆrĘzĘyĂwĘ : hŇ FĲĎ CywĘ PŇ yz¿ĂwĎ lm¡Ć rĘJČ 56, 57

rCY¡ =tŇ yBĲĄ lCx¿ lĘ xČ : NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ rWĆ ‘¡Ć Myr¿Ă‘Ď hŇ nĳĎmĘ tĂŇ wĘ 58

: NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ SS¡Ą Myr¿Ă‘Ď NqĳŁ êĘ lĘ ’Ć wĘ tŇ on¡‘Ğ=tŇ ybĲĄŇ C tŇ r¿Ď‘ĞmĲČ C : rodĲŇ gĘŇ C 59

Myr¿Ă‘Ď hŇ BĳĎ rČhĲĎ wĘ Myr¡Ă‘Ď yĘ tŇ y¿ČrĘqĂ ’yhËĂ l‘ČBČę =tŇ yČrĘqĂ 60

NyD¡ĂmĂ hŇ bĎŔ rĎ‘ĞhĲĎ tŇ yBĄ ť rBĳĎdĘŇ UĂ BČ : NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ MyĂê¡ČSĘ 61

: NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ SS¡Ą Myr¿Ă‘Ď ydĂŇ GĳĆ Ny‘ăĄwĘ xlČ U¡Ć hČ =ry‘ĲĂ wĘ NS¿Ď bĘŇ eĂ hČ wĘ : hŇ kĲĎŇ kĎŇ sĘ C 62

MSĳĎ yrĂohĲ lĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=ynĲĄbĘŇ Cl¿ kř wy=âl MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ ybăĄŇ SĘ oyĲ ÉysĂ CbŇ yĘhČ =tŇ ’Ć wĘ 63

: hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č MĂlČŔ SĎ CrăyBĂ ÉhdĎŇ ChyĘ ynąĄBĘ =tŇ ’Ć ysĂÁ CbŇ yĘhČ bŇ SĆ IĄÄwČ
ox¡ yrĂyĘ ym¿Ą lĘ oxŔ yrĂyĘ NDăĄrĘIČmĂ ÉPsĄ oy ynąĄbĘŇ lĂ lrĎÁ oGhČ ’YĄÄ IĄwČ zT

l’¡Ą ÍtŇ yBĲĄ mĂ ’Y¿Ď yĎwĘ : l’ĲĄ ÍtŇ yBĲĄ rh¡Ď BĎ oxË yrĂymĲĂ hŇ lÌĆ ‘Ł rBĎę dĘŇ UĂ hČ hŇ xĎ rĳĎzĘmĂ 2

lCbăŇ GĘ =l’Ć hŇ UĎ yĎÁ=dŇ rČyĲĎwĘ : tŇ orĲTĎ ‘Ğ yJ¡Ă rĘ’Č hĲĎ lCb¿Ň GĘ =l’Ć rbËČŇ ‘Ď wĘ hŇ zĎClĳ 3

wt¡’ř Yt Cy¿hĎ wĘ rzĆGĳĎ=dŇ ‘Č wĘ Noê¡xĘ êČ NrËŁ ox=tŇ yBĲĄ lCbÌŇ GĘ dŇ ‘ăČ yTĂę lĄ pĘŇ IČhČ
MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć =ynĲĄBĘ lCb¿Ň GĘ yhËĂ yĘwČ : MyĂrĲĎpĘŇ ’Ć wĘ hŇ è¿Ć nČmĘ PŇ ¡Ąsoy=ynĲĄbĘŇ Cl¿ xĞ nĘ IĂwČ : hŇ UĎř yĲĎ 4, 5

tŇ yB¿Ą =dŇ ‘Č rDĎŔ ’Č tŇ orăTĘ ‘Č hŇ xĎ rĎŔ zĘmĂ ÉMtĎŇ lĎ xĞ nĲČ lCbąŇ GĘ yhĂÂ yĘwČ MtĳĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ
lCbËŇ GĘ hČ bŇ sÌČ nĎ wĘ NopŔ ~Ď mĂ ÉttĎŇ mĘ kĘŇ UĂ hĲČ hŇ UĎ IĎęhČř lCbÁ GĘ hČ ’YĎÄ yĎwĘ : NoyĲlĘ ‘Ć Nr¡Ł ox 6

hŇ xĎ on¡ IĎmĂ dŇ r¿ČyĎwĘ : hŇ xĎ onĲ yĎ xr¡ČzĘUĂ mĂ otŔ o’ř rbăČŇ ‘Ď wĘ hŇ Łlĳ SĂř tŇ năČ’ĞêĲČ hŇ xĎ r¡ĎzĘmĂ 7

ëŇ lĄÄ yĄ xČ CjÁ êČmĂ : NDĲĄrĘIČhČ ’Y¡Ď yĎwĘ oxŔ yrĂyBĲĂ É‘gČŇpĎŇ C hŇ tĎŇ rĳĎ‘ĞnĲČwĘ tŇ orăTĎ ‘Ğ 8

hŇ F¿Ą mČ tŇ lËČ xĞ nĲČ tŇ ’Ň Łzę hŇ UĎ IĳĎhČ wyt¡ĎŇ ’Ł YĘ tĲŇŁ Cy¿hĎ wĘ hŇ nĎŔ qĎ lxČ năČ ÉhUĎ yĎÄ lCb¿Ň GĘ hČ
MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć ynăĄbĘŇ lĂ ÉtolDĎbĘŇ UĂ hČ MyrĂę ‘ĎhĲĆ wĘ : MtĲĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć =ynĲĄbĘŇ 9

: NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ Myr¡Ă‘ĎhĲĆ =lJĲĎ hŇ èĳĆ nČmĘ =ynĲĄBĘ tŇ lăČ xĞ nĲČ ëŇ ot¡Ň BĘ
ynĂÁ‘ĞnĲČJĘ hĲČ bŇ SĆ IĄÄwČ rzĆgĳĎŇBĘ bŇ SăĄ oIhČ yn¡Ă‘ĞnĲČJĘ hĲČ =tŇ ’Ć CSyrĂŔ oh âlă wĘ 10

: dŇ bĲĄŇ ‘Ł =smČ lĘ yh¡Ă yĘwČ hŇ EĆŔhČ MoIăhČ =dŇ ‘Č ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć bŇ rĆqąĆBĘ
žrykĂŇ mĎ lĘ PŇ ĳĄsoy rokăŇ BĘ ’Ch¡ =yJĂ hŇ èĆŔ nČmĘ hŇ FăĄ mČ lĘ É lrĎoGhČ yhąĂ yĘwČ zy

ol¡ =yhĂ yĘwĲČ hŇ mĎŔ xĎ lĘ mĂ Sy’ăĂ ÉhyĎhĎ ’Chą yJăĂ dŇ ‘Ďę lĘ GĂ hČ ybăĂŇ ’Ğ hŇ èĆÁ nČmĘ rokÄ BĘ
ynĄÄbĘŇ lĂ ůMtĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ ÈMyrĂtĎŇ oeĲ hČ hŇ è¿Ć nČmĘ ynĄÄbĘŇ lĂ yhĂ yĘwČţ : NSĲĎ BĎ hČ wĘ dŇ ‘¿ĎlĘ GĂ hČ 2

rz‘yb’
,y’br‘ml Nk v.2 .hlm ’dx l’ĄtĘ yBĄ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.1 .zT .yrq ClkĘ yĎ ,bytk ClkĘ Cy v.63

.hUĲĎ IĎ ’"s v.6 .hUĎIĎhČ ’"s v.3 .yrq wytĎ’Ł YĘ ot ,bytk ot’ĎYĘ tŁ v.3 .hlm ’dx l’ĄtĘ yBĄ mĂ y’xndml
.rsx ot’Ł ’"s v.6 .yrq olSĂ v.6
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rpĆŇ x¡Ą =ynĄbĘŇ lĂ wĘ MkĆŇ SĆŔ =ynĄbĘŇ lĂ wĘ É l’Ą yrĂWĘ ’Č ynąĄbĘŇ lĂ wĘ qlĆ xĄę =ynĄbĘŇ lĂ wĘ rzĆ‘ĆÁ ybĂŇ ’Ğ
: MtĲĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Myr¡ĂkĎŇ EĘhČ PŇ ËĄsoy=NBĆ hŇ èÌĆ nČmĘ ynĄÄBĘ hŇ QĆ ’Ą ţ ‘dĳĎŇ ymĂ SĘ ynăĄbĘŇ lĂ wĘ

3 olË Cyh¿Ď =âl hŇ èĆę nČmĘ =NBĆ rykăĂŇ mĎ =NBĆ dŇ ‘ĎÁ lĘ GĂ =NBĆ rpĆŇ xĄÄ =NBĆ ždxĎ pĘŇ lĎ YĘ lĂ wĘ
hŇ l¿Ď gĘŇxĎ hŇ ‘ĎŔ nŁ wĘ hŇ lăĎ xĘ mČ wytĎŔ nŁ BĘ tŇ omă SĘ ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ tŇ onĳBĎ =M’Ă yJăĂ Myn¡ĂBĎ

4 ‘ČSăĚ ohyĘ ű ynăĄpĘŇ lĂ wĘ NhĄÁ JŁ hČ rzĎÄ‘ĎlĘ ’Ć žynĄpĘŇ lĂ hŇ nĎbĘŇ rČÃ qĘ êĂ wČ : hŇ YĲĎ rĘtĂŇ wĘ hŇ J¡Ď lĘ mĂř sŘ10

Cnl¿Ď =tŇ tĆŇ lĲĎ hŇ SĆŔ mŁ =tŇ ’Ćř hŇ CăĎYĂ ÉhoĎhyĘ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMy’Ă yWĂ eĘ hČ ynąĄpĘŇ lĂ wĘ NCnę =NBĂ
yx¿Ą ’Ğ ëŇ ot¡Ň BĘ hŇ lĎŔ xĞ nĲČ ÉhoĎhyĘ yjąĂ =l’Ć MhĆÁ lĎ NêĄÄ IĂwČ CnyxĳĄ’Č ëŇ otăŇ BĘ hŇ l¡Ď xĞ nĲČ

5 NSĎŔ BĎ hČ wĘ Éd‘ĎlĘ GĂ hČ ZrĆ’ąĆmĄ dŇ bČÂ lĘ hŇ rĳĎWĎ ‘Ğ hŇ è¡Ć nČmĘ =ylĲĄ bĘŇ xČ Cl¿ jĘ IĂwČ : NhĲĆ ybĂŇ ’Ğ
6 wynĳĎBĎ ëŇ otăŇ BĘ hŇ l¡Ď xĞ nĲČ Cl¿ xĞ nĲĎ hŇ èĆŔ nČmĘ tŇ onăBĘ yJĂ ť : NDĲĄrĘIČlČ rbĆŇ ‘¿ĄmĄ rS¡Ć ’Ğ
7 ÉhèĆ nČmĘ =lCbĲŇ gĘŇ yhąĂ yĘwČ : MyrĲĂtĎŇ oeĲ hČ hŇ è¡Ć nČmĘ =ynĲĄbĘŇ lĂ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ dŇ ‘ĎŔ lĘ GĂ hČ ÉZrĆ’ĆÄ wĘ

NymĂŔ IĎhČ =l’Ć É lCbŇ GĘ hČ ëŇ ląČ hĎ wĘ MkĳĆŇ SĘ ynăĄjĘ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ tŇ tĎŔ mĘ kĘŇ UĂ hĲČ rSĄŔ ’Ď mĲĄ
8 =l’Ć xČ CjË tČŇ wĘ xČ Cjĳ êČ ZrĆ’ăĆ hŇ t¡ĎŇ yĘhĲĎ hŇ èĆě nČmĘ lĂ : xČ CjĲ êČ Ny‘¿Ą yb¡ĄŇ SĘ yĲŁ =l’Ć
9 lxČ eČę lČ hŇ BĎ gĘŇ năĆ hŇ nĎÁqĎ lxČ nČÄ ž lCbŇ GĘ hČ dŇ răČyĎwĘ : MyĂrĲĎpĘŇ ’Ć yn¿ĄbĘŇ lĂ hŇ è¡Ć nČmĘ lCb¿Ň GĘ

NopăŇ ~Ę mĂ ÉhèĆ nČmĘ lCbąŇ gĘŇ C hŇ èĳĆ nČmĘ yrăĄ‘Ď ëŇ ot¡Ň BĘ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć lĘ ÉhQĆ ’ĄÄ hĎ MyrąĂ‘Ď
10 hŇ èĆŔ nČmĘ lĂ ÉhnĎ opÄ YĎ wĘ MyĂrČę pĘŇ ’Ć lĘ hŇ BĎ gĘŇ năĆ : hŇ UĎ IĲĎhČ wyt¡ĎŇ ’Ł YĘ tĲŇŁ yh¿Ă yĘwČř lxČ eČŔ lČ
11 yhĂÄ yĘwČ : xrĲĎzĘUĂ mĂ rk¡ĎŇ Vř vĎ yĂbĘŇ C NopŔ ~Ď mĂ NC‘ăGĘ pĘŇ yĂ ÉrSĄ ’Ď bĘŇ C olĳ CbŇ GĘ MI¡ĎhČ yh¿Ă yĘwČ

hĎ ytĆÁ onbĘŇ C M‘ĎÄ lĘ bĘŇ yĂwĘ hĎ ytĆŇ onbĘŇ Cţ N’ăĎ SĘ =tŇ yBĲĄ rSĄę ’Ď bĘŇ C rkăĎŇ Vř vĎ yĂBĘ hŇ èĆÁ nČmĘ lĂ
ÉënČ‘Ę tČŇ ybąĄŇ SĘ yĲŁ wĘ hĎ ytĆŔ nŁ bĘŇ C ÉrDŁ =Ny‘ĲĄ ybąĄŇ SĘ yĲŁ wĘ hĎ ytĆę onbĘŇ C rř ’Ň dăŇŁ ybÌĄŇ SĘ yĲŁ =tŇ ’Ć wĲĘ

12 ynăĄBĘ ÉClkĘŇ yĲĎ âlą wĘ : tŇ pĆŇ eĲĎhČ tŇ SĆ Łl¡ SĘ hĎ ytĳĆŇ onbĘŇ C oD¡gĂŇmĘ yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ wĘ hĎ ytĆŔ nŁ bĘŇ C
ZrĆ’¿ĎBĎ tŇ bĆŇ S¡Ć lĎ ynĂŔ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ É l’Ć oIÄwČ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ MyrăĂ‘ĎhĲĆ =tŇ ’Ć Syr¡ĂohlĘ hŇ èĆŔ nČmĘ

13 smĳČ lĎ yn¡Ă‘ĞnĲČJĘ hĲČ =tŇ ’Ć Cn¿êĘ IĂwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉCqzĘxĲĎ yJąĂ yhĂę yĘwČ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ
: oSĲ yrĂohĲ âl¿ Sr¡ĄohwĘ

14 hŇ lĎęxĞ nĲČ yQĂÁ hŇ êĎtČÄ nĎ ž‘Č CDmČ rmĳŁ ’Ň lĄ ‘ČS¡Ě ohyĘ=tŇ ’Ćř PŇ sĄŔ oy ynăĄBĘ ÉCrBĘ dČŇ yĘwĲČ
ynĂ k¿ČŇ rĘBĲĄ hŇ J¡Ł =dŇ ‘ČÍrSĆ ’Ğ dŇ ‘¿Č bŇ rĎŔ =M‘Č ynăĂ’Ğ wČř dŇ xĎŔ ’Ć lbĆŇ xăĆ wĘ ÉdxĎ ’Ć lrąĎoG
hwhy
‘"t ,w"d ,b"d ,’"d Nkw hVm=dyĎbĘ ’"s v.4 .r"tw s"t ,‘"t ,w"d ,b"d ,’"d Nkw hJĎ lĘ mĂ C ’"s v.3 .zy
.yrq roi v.11 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.11 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.10 .CyhĘ IĲĂwČ rybs v.9 .r"tw
’lb Nk v.14 .w"dw b"d ,’"d Nkw =l’Ć ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,g"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.14
,b"yd ,’"yd ,T"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.14 .w"Tdw d"yd ,b"yd Nm rb MynVy Myswpdw y"k Myrps bwrb gtm

.w"dw g"d Nkw =d‘Č tlm ’lb hJŁ =rSĆ ’Ğ ’"s ,w"Tdw d"yd
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ìăŇ lĘ hŇ lăĄ ‘Ğ ÉhêĎ’Č bŇ rąČ=M‘Č=M’Ă ‘ČSĚę ohyĘ MhĆÁ ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hoĲĎhyĘ 15

ì¡Ň lĘ Z’¿Ď =yJĂ My’ĳĂ pĎŇ rĘhĲĎ wĘ yE¡ĂrĂjĘ hČ ZrĆ’¿ĆBĘ MSĎŔ ÉìlĘ tąĎŇ ’Ň rĄbĲĄŇ C hŇ rĎ‘Ę IČŔhČ
lzĆęrĘBČ bŇ kĆŇ răĆwĘ rhĳĎhĎ Cnl¡Ď ’YĄU¿Ď yĂ=âlĲ PŇ sĄŔ oy ynăĄBĘ ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : MyĂrĲĎpĘŇ ’Ć =rhČ 16

hĎ ytĆŔ onbĘŇ C ÉN’Ď SĘ =tŇ ybĲĄŇ BĘ rSąĆ ’ĞlĲČř qmĆ ‘ĄŔ hĎ =ZrĆ’ĲĆ BĘ bŇ SăĄ IŁ hČ ÉynĂ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ =lkĎŇ BĘ
MyĂr¿ČpĘŇ ’Ć lĘ PŇ sĄŔ oy tŇ yBăĄ =l’Ć É‘ČSĚÄ ohyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : l’Ň ‘ĲĆrĘzĘyĂ qmĆ ‘¿ĄBĘ rS¡Ć ’ĞlĲČ wĘ 17

ì¡Ň lĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=âl ëŇ lĎŔ É lodŇ GĎ xČ kąŇŁ wĘ hŇ êĎę ’Č bŇ răČ=M‘Č rmĳŁ ’Ň lĄ hŇ è¡Ć nČmĘ lĂ wĘ
ì¡Ň lĘ hŇ y¿ĎhĎř wĘ otŔ ’Ň rĄbăĄŇ C ’ChŔ r‘Č yăČ=yJĂ ÉëQĎ =hŇ yĆhĘ yĲĂ rhąČ yJăĂ : dŇ xĲĎ ’Ć lr¿ĎoG 18

: ’ChĲ qz¡ĎxĎ yJ¿Ă olŔ É lzĆrĘBČ bŇ kĆŇ rąĆ yJăĂ ynĂę ‘ĞnĲČJĘ hĲČ =tŇ ’Ć SyrăĂotŇ =yJĲĂ wytĳĎŇ ’Ł YĘ êĲŁ
CnyJ¿Ă SĘ IČwČ hŇ ŁlŔ SĂř É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ dąČŇ ‘Ğ=lJĎ ClÁhĞuĎÄ IĂwČ xy
ynăĄbĘŇ BĂ ÉCrtĘŇ CĲĎIĂwČ : MhĲĆ ynĄpĘŇ lĂ hŇ S¡Ď BĘ kĘŇ nĂ ZrĆ’¿ĎhĎ wĘ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ =tŇ ’Ć MS¡Ď 2

rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : MyTĲĂ bĎŇ SĘ hŇ ‘¡ĎbĘŇ SĂ MtĳĎŇ lĎ xĞ nĲČ=tŇ ’Ć Cq¡ lĘ xĲĎ =âl rS¿Ć ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ 3

tŇ SĆ răĆlĎ É’obŇ lĎ MyjĂŔ rČtĘŇ mĂ MêăĆ’Č ÉhnĎ’ĎÄ =dŇ ‘Č l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ‘ČS¡Ě ohyĘ
MkËĆŇ lĎ Cb¿Ň hĎ : MkĲĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ MkĆŔ lĎ NtăČŇ nĎ ÉrSĆ ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć 4

Cb¿Ň êĘ kĘŇ yĂwĘ ZrĆ’ËĎbĎŇ Ck¿Ň QĘ hČ tĘŇ yĲĂwĘ Cmř qĚÁ yĎwĘ MxĄę lĎ SĘ ’Ć wĘ TbĆŇ èĳĎ lČ MyS¡Ă nĎ’Ğ hŇ S¿Ď ŁlSĘ
MyqĳĂlĎ xĞ hŇ ‘ăĎbĘŇ SĂ lĘ Ht¡ĎŇ ’Ł Cq¿ QĘ xČ tĘŇ hĲĂ wĘ : ylĲĎ ’Ą C’b¿ŇŁ yĎwĘ Mt¡ĎŇ lĎ xĞ nĲČ yp¿ĂŇ lĘ HtËĎŇ o’ 5

Ml¡Ď CbŇ GĘ =l‘Č Cd¿Ň mĘ ‘Č yĲČ PŇ ËĄsoy tŇ yb¿ĄŇ C bŇ gĆŇ eĆŔ mĂ ÉolCbŇ GĘ =l‘Č dŇ mąŁ ‘ĞyĲČ hŇ dĎÂChyĘ
Mt¿ĆŇ ’Ň bĄŇ hĞ wĲČ MyqĂŔ lĎ xĞ hŇ ‘ăĎbĘŇ SĂř ÉZrĆ’ĎÄ hĎ =tŇ ’Ć CbąŇ êĘ kĘŇ êĂ MêĆÂ’Č wĘ : NopĲŇ ~Ď mĂ 6

yJĂ ţ : CnyhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡ĄpĘŇ lĂ hŇ jŔŁ É lrĎoG MkąĆŇ lĎ ytĂŇ yrĂÄ yĎwĘ hŇ eĎhĳĄ yl¡Č ’Ą 7

NbĄÃ C’rĘC dŇ gĎÃ wĘ otĳŇ lĎ xĞ nĲČ ho¡ĎhyĘ tŇ e¿ČhĚ kĘŇ =yJĲĂ MkĆŔ BĘ rĘqĂ BĘ ÉMIĂwĂlĘ lĲČ qlĆ xąĄ =Ny’ĲĄ
hŇ xĎ rĎŔ zĘmĂ ÉNDĄrĘIČlČ rbĆŇ ‘ąĄmĄ MtĎę lĎ xĞ nĲČ Cxă qĘ lĲĎ hŇ èĆÁ nČmĘ hĲČ TbĆŇ SĄÄ žyYĂ xĞ wĲČ
wYăČ yĘwČ CkŇ lĳĄ IĄwČ MyS¡Ă nĎ’ĞhĲĎ Cmq¿ĚIĎwČ : hoĲĎhyĘ dŇ bĆŇ ‘¿Ć hŇ S¡Ć mŁ MhĆŔ lĎ NtăČŇ nĎ ÉrSĆ ’Ğ 8

CkÄ QĘ hČ tĘŇ hĂ wĘ CkŇ lĘ ţ rmęŁ ’Ň lĄ ZrĆ’ĎÁ hĎ =tŇ ’Ć bŇ êÄŁ kĘŇ lĂ žMykĂŇ lĘ hĲŁ hČ =tŇ ’Ć ‘ČSĚÃ ohyĘ
lrËĎoG Mk¿ĆŇ lĎ ëŇ ylĂÄSĘ ’Č hŇ pŇŁ Cţ ylČŔ ’Ą CbŇ CSă wĘ ÉHtĎŇ o’ CbąŇ tĘŇ kĂŇ wĘ ZrĆ’ĎÁ bĎŇ
hĎ CbÌŇ êĘ kĘŇ IĂwČ ZrĆ’ĎŔ bĎŇ CrăbĘŇ ‘Č IĲČwČ ÉMySĂ nĎ’ĞhĲĎ CkąŇ lĘ IĲĄwČ : hŇŁlĲ SĂř BĘ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ 9

hŇ n¡ĆxĞUĲČ hĲČ =l’Ć ‘ČSËĚ ohyĘ=l’Ć C’bÌŇŁ IĎwČ rpĆŇ sĳĄ =l‘Č Myq¡ĂlĎ xĞ hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ lĘ MyrËĂ‘ĎlĲĆ
MSĎÄ =qQĆ xČ yĘwČ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ hŇŁl¡ SĂř BĘ lrËĎoG ‘ČSÌĚ ohyĘ MhĆÄ lĎ žëlĄ SĘ IČwČ : hŇŁlĲ SĂř 10

‘Vwhy
olSĂ v.1 .xy .yrq CyhĎ wĘ ,bytk hyĎhĎ wĘ ’"dbw ,CyhĎ wĘ ’"s v.18 .b"ydw w"d ,g"d ,b"d Nkw rSĆ ’ĞlČ wĘ ’"s v.16

CmqĚę yĎwĘ tYqmb ,w"Tdw d"yd ,w"d ,d"dx ,b"d Nkw ’TVp ÉCmqĚÄ yĎwĘ ’"s ,z"dw Myrps bwrb Vrgb Nk v.4 .yrq
.yrq olSĂ v.9 .yrq olSĂ BĘ v.8 .+T qwsp Nyy‘ : b"yd Nkw h‘ĎbĘ SĂ lĘ ’"s v.6 .‘ybr
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: MtĲĎŇ qŁ lĘ xĘ mČ JĘř l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂř ZrĆ’ËĎhĎ =tŇ ’Ć ‘ČSÌĚ ohyĘ
11 MlĎŔ rĎoGĲ lCbăŇ GĘ É’YĄ IĄwČ MtĳĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Nm¡Ă yĎnĘ bĂŇ =ynĲĄbĘŇ hŇ F¿Ą mČ lrËČoG l‘Č IČęwČ
12 hŇ nĎ op¡Ň YĎ tŇ ’¿Č pĘŇ lĂ lCbËŇ GĘ hČ MhÌĆ lĎ yhĂÄ yĘwČ : PŇ sĲĄ oy yn¿ĄBĘ Nyb¡ĄŇ C hŇ dĎŔ ChyĘ ynăĄBĘ NyBĄ ť

hŇ UĎ yĎŔ ÉrhĎ bĎŇ hŇ ląĎ ‘Ď wĘ Nopę ~Ď mĂ oxÁ yrĂyĘ PŇ tĆŇ JĆÄ =l’Ć ž lCbŇ GĘ hČ hŇ lăĎ ‘Ď wĘ NDĳĄrĘIČhČ =NmĂ
13 hŇ zĎClę lCbÁ GĘ hČ MèĎÄ mĂ žrbČŇ ‘Ď wĘ : NwĆ’ĲĎ tŇ yB¿Ą hŇ rĎB¡Č dĘŇ mĂ wytĎŔ ’Ł YĘ êĲŁ Éhyřhw

rDĎŔ ’Č tŇ orăTĘ ‘Č É lCbŇ GĘ hČ dŇ rąČyĎwĘ l’ĳĄ śtŇ yBăĄ ’yh¡Ă hŇ BĎ gĘŇ nĆŔ ÉhzĎClÄ PŇ tĆŇ JąĆ=l’Ć
14 bŇ sČÄ nĎ wĘ ž lCbŇ GĘ hČ r’ăČ tĎŇ wĘ : NoêĲ xĘ êČ Nor¡xŁ =tŇ ybĲĄŇ lĘ bŇ gĆŇ e¿ĆmĂ rSËĆ ’Ğ rhĎě hĎ =l‘Č

hyăřhw ůhBĎ gĘŇ nĆ ÈNorxŁ =tŇ ybĲĄŇ yn¿ĄjĘ =l‘Č rSĆÄ ’Ğ ÉrhĎ hĎ =NmĂ hŇ BĎ gĘŇ nĆę MyĎÁ=tŇ ’Č pĘŇ lĂ
hŇ dĳĎŇ ChyĘ ynăĄBĘ ry‘¡Ă MyrĂŔ ‘Ď yĘ tŇ yăČrĘqĂ ’yhĂ ť É l‘ČBČÄ =tŇ yČrĘqĂ =l’Ćř wytĎę ’Ł YĘ tĲŇŁ

15 É lCbŇ GĘ hČ ’YąĎ yĎwĘ MyrĳĂ‘Ď yĘ tŇ yăČrĘqĂ hŇ Y¡ĄqĘ mĂ hŇ BĎ gĘŇ nĆě=tŇ ’Č pĘŇ C : MyĲĎ=tŇ ’Č jĘ tŇ ’Ň z¡Ł
16 rhĎę hĎ hŇ YăĄqĘ =l’Ć lCbÁ GĘ hČ dŇ rČÄ yĎwĘ : xČ oêĲ pĘŇ nĆ ym¿Ą Ny¡Č‘Ę mČ =l’Ć ’YĎě yĎwĘ hŇ UĎ yĎŔ

ždrČyĎwĘ hŇ nĎ opĳŇ YĎ My’¡Ă pĎŇ rĘ qmĆ ‘¿ĄBĘ rSËĆ ’Ğ MeŔŁ hĂ =NbĆŇ yGăĄ ÉynĄjĘ =l‘Č ÉrSĆ ’Ğ
17 Nopę ~Ď mĂ r’ăČ tĎŇ wĘ : lgĲĄŇrŁ Ny‘¿Ą dŇ r¡ČyĎwĘ hŇ BĎ gĘŇ nĆŔ ÉysĂ CbŇ yĘhČ PŇ tĆŇ JąĆ=l’Ć MŁeÁhĂ yGĄÄ

MyUĳĂ dĚŇ ’Ğ hŇ lăĄ ‘ĞmĲČř xkČŇ n¡Ł =rSĆ ’Ğ tŇ olŔ ylĂ GĘ =l’Ć É’YĎ yĎwĘ SmĆ SĆŔ Ny‘ăĄ É’YĎ yĎwĘ
18 hŇ nĎ opĳŇ YĎ hŇ b¡ĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ =lCmĲ PŇ tĆŇ J¿Ć =l’Ć rbËČŇ ‘Ď wĘ : NbĲĄŇ C’rĘ=NBĆ NhČ B¡Ł NbĆŇ ’¿Ć dŇ rČě yĎwĘ
19 ůhnĎ opŇ YĎ ÈhlĎ gĘŇxĎ =tŇ yBĲĄ PŇ tĆŇ JăĆ =l’Ć lCbÁ GĘ hČ rbČÄ ‘Ď wĘ : hŇ tĎŇ bĲĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ dŇ r¡ČyĎwĘ

hŇ Y¿ĄqĘ =l’Ć hŇ nĎ opŔ YĎ ÉxlČ UĆÄ hČ =MyĎ NoSą lĘ =l’Ć lCbę GĘ hČ wytw’ăř Yt hyăřhw
20 hŇ mĎ dĘŇ qĳĄ=tŇ ’Č pĘŇ lĂ ot¡Ň ’Ł =lřBĲŁ gĘŇ yĂ ND¿ĄrĘIČhČ wĘ : bŇ gĆŇ nĲĆ lCb¿Ň GĘ hŇ z¡Ć hŇ BĎ gĘŇ nĳĆ ND¡ĄrĘIČhČ
21 CyăhĎř wĘ : MtĲĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ bŇ yb¡ĂŇ sĎ hĎ ytËĆŇ ŁlCbĲŇ gĘŇlĂ NmÌĂ yĎnĘ bĂŇ ynĄÄBĘ žtlČ xĞ nĲČ tŇ ’Ň ŁzÃ

hŇ l¡Ď gĘŇxĎ =tŇ ybĲĄŇ C ox¿ yrĂyĘ MhĳĆ ytĄŇ oxĲ jĘ SĘ mĂ lĘ Nm¡Ă yĎnĘ bĂŇ yn¿ĄBĘ hŇ FËĄ mČ lĘ MyrĂę ‘ĎhĲĆ
22, 23 MyC¿Ă‘ČhĲĎ wĘ : l’ĲĄ ÍtŇ ybĲĄŇ C MyĂr¡ČmĎ YĘ C hŇ bËĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ tŇ ybÌĄŇ C : ZyYĲĂ qĘ qmĆ ‘¿ĄwĘ

24 =MyêĲĄSĘ Myr¿Ă‘Ď ‘bČŇ gĳĎŇ wĎ yn¡ĂpĘŇ ‘ĎhĲĎ wĘ ynËm‘ř h rpÌČŇ kĘŇ C : hŇ rĲĎpĘŇ ‘Ď wĘ hŇ r¡ĎjĎ hČ wĘ
25, 26 hŇ r¡ĎypĂŇ JĘ hČ wĘ hŇ j¿Ć YĘ UĂ hČ wĘ : tŇ orĲ’Ą bĘŇ C hŇ m¡Ď rĎhĲĎ wĘ No‘¿bĘŇ GĂ : NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć
27, 28 ’yhąĂ ysĂÄ CbŇ yĘhČ wĘ PŇ lĆ ’ĆÁ hĎ ‘lČÃYĄ wĘ : hŇ lĲĎ ’ĞrĘtČŇ wĘ l’¡Ą jĘ rĘyĂwĘ MqĆr¿ĆwĘ : hŇ YĲĎ UŁ hČ wĘ sŘ11

MlVwry
hyĎhĎ wĘ v.12 .b"ydw z"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw MtĎqŁ lĘ xĘ mČBĘ ’"s v.10 .ynĄpĘ lĂ ’"s v.10 .yrq olSĂ BĘ v.10

.yrq CyhĎ wĘ ,bytk hyĎhĎ wĘ v.14 .hlm ’dx l’ĄtĘ yBĄ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.13 .yrq CyhĎ wĘ ,bytk

.yrq CyhĎ wĘ ,bytk hyĎhĎ wĘ v.19 .b"dw ’"d Nkw hlĄ‘ĞmČlĘ ’"s v.17 .=l‘Č y’xndml ,y’br‘ml Nk v.14

’"b ’"n v.20 .b"ydw ’"yd ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk to’YĘ oê ’"sb ,yrq to’YĘ oê ,bytk wytĎo’YĘ oê v.19

.hlm ’dx l’ĄtĘ ybĄ C y’xndml ,y’br‘ml Nk v.22 .yrq CyhĎ wĘ ,bytk hyĎhĎ wĘ ’"s v.21 .lBŁ gĘyĂ n"b ,lBĎ gĘyĂ
.yrq hnĎUŁ ‘ČhĎ ,bytk ynĂUŁ ‘ČhĎ v.24
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tŇ l¿Č xĞ nĲČ tŇ ’Ň zËŁ NhĳĆ yrĄYĘ xČ wĘ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć=‘BĲČ rĘ’Č Myr¿Ă‘Ď tŇ yČŔrĘqĂ tŇ ‘ăČbĘŇ GĂ ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ
: MtĲĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Nm¡Ă yĎnĘ bĂŇ =ynĲĄBĘ

MtĳĎŇ oxjĘ SĘ mĂ lĘ No‘¡mĘ SĂ =ynĲĄbĘŇ hŇ F¿Ą mČ lĘ No‘Ŕ mĘ SĂ lĘ ÉynĂ èĄ hČ lrąĎoGhČ ’YĄÂIĄwČ Ty
MtĳĎŇ lĎ xĞ nĲČBĘ Mh¡Ć lĎ yh¿Ă yĘwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ=ynĲĄBĘ tŇ l¿Č xĞ nĲČ ëŇ ot¡Ň BĘ MtĎŔ lĎ xĞ nĲČ ÉyhĂ yĘwĲČ 2

dŇ l¿Č oêlĘř’Ć wĘ : MYĆ‘ĲĎwĎ hŇ l¡Ď bĎŇ C l‘ËĎCS rY¿Č xĞ wĲČ : hŇ dĲĎŇ lĎ omĲ C ‘bČŇ S¡Ć wĘ ‘bČŇ S¿Ć =r’ĲĄ BĘ 3, 4

tŇ yb¿ĄŇ C : hŇ sĲĎ Cs rY¿Č xĞ wĲČ tŇ ob¡Ň JĎř rĘUČ hČ =tŇ ybĲĄŇ C gŇl¿Č qĘ YĲĂ wĘ : hŇ mĲĎ rĘxĎ wĘ lCt¡Ň bĘŇ C 5, 6

rtĆŇ ‘ăĆwĎ NoU¡ rĂ ű NyĂ‘¿Č : NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć=SŁlĲ SĘ Myr¿Ă‘Ď NxĳĆ CrSĲĎ wĘ tŇ o’¡ bĎŇ lĘ 7

ÉtobŇ ybĂŇ sĘ rSąĆ ’Ğ MyrĂę YĄxĞhĲČ =lkĎŇ wĘ : NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ ‘B¡Č rĘ’Č Myr¿Ă‘Ď NSĳĎ ‘Ď wĘ 8

hŇ F¿Ą mČ tŇ lËČ xĞ nĲČ tŇ ’Ň Łzę bŇ gĆŇ nĳĆ tŇ mČ răĎř r’¡Ą BĘ tŇ l¿Č ‘ĞBĲČ =dŇ ‘Č hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂ‘ĎhĲĆ
No‘ĳmĘ SĂ ynăĄBĘ tŇ l¡Č xĞ nĲČ hŇ dĎŔ ChyĘ ynăĄBĘ É lbĆŇ xĆÄ mĄ : MtĲĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ No‘¡mĘ SĂ =ynĲĄbĘŇ 9

ëŇ ot¿Ň BĘ No‘¡mĘ SĂ =ynĲĄbĘŇ Cl¿ xĞ nĘ IĂwČ MhĆŔ mĄ bŇ răČ ÉhdĎŇ ChyĘ=ynĲĄBĘ qlĆ xąĄ hŇ yĎÂhĎ =yJĲĂ
N¡ĚlCbŇ zĘ yn¿ĄbĘŇ lĂ ySĂŔ ylĂ èĘ hČ lrăĎoGhČ É l‘Č IČÄwČ : MtĲĎŇ lĎ xĞ nĲČ 10

hŇ UĎ IËĎlČ ű MlÌĎ CbŇ gĘŇ hŇ lĎÄ‘Ď wĘ : dŇ yrĲĂWĎ =dŇ ‘Č Mt¡ĎŇ lĎ xĞ nĲČ lCb¿Ň GĘ yhËĂ yĘwČ MtĳĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ 11

: M‘ĲĎnĘ qĘ yĎ yn¿ĄjĘ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ lxČ eČŔ hČ =l’Ć É‘gČŇpĎŇ C tŇ SĆ BĳĎ dČŇ BĘ ‘găČŇpĎŇ C hŇ l¡Ď ‘ĞrĘmČ C
rbĳŇŁ êĎř tŇ Łl¡ sĘ JĂ lCb¿Ň GĘ =l‘Č SmĆ èĆŔ hČ xrăČzĘmĂ hŇ mĎ dĘŇ qĄ ť dŇ yrĂę vĎ mĂ bŇ SăĎ wĘ 12

hŇ xĎ rĎŔ zĘmĂ hŇ mĎ dĘŇ qăĄ ÉrbČŇ ‘Ď MèąĎ mĂ C : ‘Č ypĲĂŇ yĎ hŇ l¿Ď ‘Ď wĘ tŇ r¡ČbĘŇ DĲĎhČ =l’Ć ’Y¿Ď yĎwĘ 13

ÉotŇ ’Ł bŇ sąČ nĎ wĘ : hŇ ‘ĲĎeĄhČ r’¡Ď tŇŁ UĘ hČ NoU¿ rĂ ’YËĎ yĎwĘ NyYĳĂqĎ hŇ êăĎ ‘Ă rpĆŇ x¡Ą hŇ ê¿Ď GĂ 14

É llĎ hĞ nĲČ wĘ tŇ FąĎ qČ wĘ : l’ĲĄ =xêČpĘŇ yĂ yG¡Ą wytĎŔ ’Ł YĘ êĲŁ ÉCyhĎř wĘ NtĳŇŁ eĎxČ Nop¡Ň ~Ęř mĂ lCbŔ GĘ hČ 15

: NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć=MyêĲĄSĘ Myr¿Ă‘Ď MxĆ lĳĎ tŇ ybăĄŇ C hŇ l¡Ď ’Ğř dĘŇ yĂwĘ NorŔ mĘ SĂ wĘ
: NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myr¿Ă‘ĎhĲĆ MtĳĎŇ oxjĘ SĘ mĂ lĘ N¡ĚlCbŇ zĘ=ynĲĄBĘř tŇ l¿Č xĞ nĲČ tŇ ’Ň zËŁ 16

rk¡ĎŇ Vř vĎ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ y‘ĳĂybĂŇ rĘhĲĎ lrăĎoGhČ ’Y¡Ď yĎ rkĎŔ Vř vĎ yĂÄlĘ 17

MyĂr¿ČpĎŇ xĞ wĲČ : MnĲĄ CSwĘ tŇ oQ¡ sĚJĘ hČ wĘ hŇ lĎ ’Ň ‘¿ĆrĘzĘyĂ MlĳĎ CbŇ GĘ yh¡Ă yĘwČ : MtĲĎŇ oxjĘ SĘ mĂ lĘ 18, 19

Ny‘¿ĄwĘ MyeËĂGČ=Ny‘ĲĄwĘ tŇ mĆ rÌĆwĘ : ZbĆŇ ’ĲĎ wĎ Noy¡SĘ qĂ wĘ tŇ yB¿Ă rČhĲĎ wĘ : tŇ rĲČxĞ nĲĎ’Ğ wĲČ No’¡ ySĂ wĘ 20, 21

SmĆ SĆŔ tŇ ybăĄŇ C Éhmř wYÄ xVw robąŇ tĎŇ BĘ lCbÄ GĘ hČ ž‘gČŇpĎŇ C : Z~ĲĄ jČ tŇ yb¿ĄŇ C hŇ D¡ĎxČ 22

wyhw
.+l w"T ly‘l Nyy‘ : w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw Nylm Nyrt dlČ oê=l’ĆwĘ ’"s v.4 .Ty
Nkw lwgsb tobJĎ rĘUĆhČ ’"sbw ,w"Td Nkw rsx tbŁ JĎ rĘUČhČ Nm rb MynVy Myswpdw y"k Myrps lkb ’lm Nk v.5

b"yd ,’"yd ,z"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw tmČ’rĎ ’"s ,w"Tdw d"dx ,y"k Myrps bwrb P"l’ ’lb Nk v.8 .b"d
.Zmq Nop~ĎmĂ ’"s ,s"tw b"yd ,w"d ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.14 .’lm robêĎ ’"s v.12 .d"ydw
’"s v.16 .w"Tdw b"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw V"yrb hlĎ ’ĞrĘyĂwĘ ’"s v.15 .yrq CyhĎ wĘ ,bytk hyĎhĎ wĘ ’"s v.14

.x"y +l tyV’rb Nyy‘ : rkĎ WĎ WĘ yĂ n"b ,’"b Nk v.17 .rkĎ WĎ WĘ yĂlĘ n"b ,’"b Nk v.17 .r"tw ‘"t Nkw ynb=hFĄmČ
.yrq hmĎyYĂ xĞSĲČ wĘ ,bytk hmĎCYxĞSĲČ wĘ v.22
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23 tŇ ’Ň Łzę : NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć=SSĲĄ Myr¿Ă‘Ď NDĳĄrĘIČhČ Ml¡Ď CbŇ GĘ tŇ o’¿ YĘ êĲŁ CyËhĎ wĘ
: NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ Myr¡Ă‘ĎhĲĆ MtĳĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ rk¡ĎŇ Vř vĎ yĂ=ynĲĄbĘŇ hŇ F¿Ą mČ tŇ lËČ xĞ nĲČ

24 : MtĲĎŇ oxjĘ SĘ mĂ lĘ rS¡Ą ’Ď =ynĲĄbĘŇ hŇ F¿Ą mČ lĘ ySĂŔ ymĂ xĞhĲČ lrăĎoGhČ É’YĄ IĄwČ
25, 26 dŇ ‘¡ĎmĘ ‘Č wĘ ëŇ lĆ U¿Ć lČ ’ĲČ wĘ : PŇ SĲĎ kĘŇ ’Č wĘ NTĆ b¿ĆŇ wĎ yl¡Ă xĞ wĲČ tŇ q¿ČlĘ xĆ MlĳĎ CbŇ GĘ yh¡Ă yĘwČ

27 xrăČzĘmĂ bŇ SĎÄ wĘ : tŇ nĲĎbĘŇ lĂ rox¡ ySĂ bĘŇ C hŇ UĎ IĎŔhČ É lmĆ rĘkČŇ BĘ ‘gąČŇpĎŇ C l’ĳĎ SĘ mĂ C
tŇ yB¿Ą hŇ nĎ opËŇ YĎ l’¿Ą =xêČpĘŇ yĂ ygĄÄbĘŇ C NClbĚŇ zĘBĂ ţ ‘găČŇpĎŇ C ůNgŇŁ DĎ tŇ yBăĄ ÈSmĆ èĆ hČ

28 NoUă xČ wĘ bŇ x¡Ł rĘC Nr¿Ł bĘŇ ‘Ćř wĘ : l’Ň mĲŁ vĘ mĂ lCb¡Ň JĎ =l’Ć ’Y¿Ď yĎwĘ l’ĳĄ y‘Ă nĘ C qmĆ ‘¡ĄhĎ
29 rYĳŁ =rYČ bĘŇ mĂ ry‘¡Ă=dŇ ‘Č wĘ hŇ mĎŔ rĎhĲĎ É lCbŇ GĘ hČ bŇ SąĎ wĘ : hŇ BĲĎ rČ Nod¿Ň yYĂ dŇ ‘¡Č hŇ nĳĎqĎ wĘ
30 hŇ m¿Ď ‘ĚwĘ : hŇ bĎŇ yzĲĂkĘŇ ’Č lbĆŇ x¿Ąř mĄ hŇ UĎ I¡ĎhČ wytËĎŇ ’Ł YĘ tĲŇŁ wyÌhř yw hŇ sĎŔ xŁ É lCbŇ GĘ hČ bŇ SąĎ wĘ
31 hŇ F¿Ą mČ tŇ lËČ xĞ nĲČ tŇ ’Ň Łzę : NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ MyĂê¡ČSĘ C Myr¿ĂWĘ ‘Ć MyrËĂ‘Ď bŇ xĳŁ rĘC qp¡ĄŇ ’Ğ wĲČ

: NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myr¿Ă‘ĎhĲĆ MtĳĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ rS¡Ą ’Ď =ynĲĄbĘŇ
32 : MtĲĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ yl¡Ă êĎpĘŇ nČ yn¿ĄbĘŇ lĂ yèĳĂ èĂ hČ lrăĎoGhČ ’Y¡Ď yĎ ylĂŔ êĎpĘŇ nČ ynăĄbĘŇ lĂ
33 l’¡Ą nĘ bĘŇ yČwĘ bŇ qĆ eËĆhČ ym¿Ă dĎŇ ’Ğ wĲČ MyeĂę nČ‘ĞYĲČ BĘ NolÁ’Ą mĲĄ PŇ lĆ xĄÄ mĄ MlĎę CbŇ gĘŇ yhăĂ yĘwČ
34 tŇ onă zĘ’Č ÉhUĎ yĎÄ lCb¿Ň GĘ hČ bŇ SĎÄ wĘ : NDĲĄrĘIČhČ wyt¡ĎŇ ’Ł YĘ tĲŇŁ yh¿Ăř yĘwČ MCuĳlČ =dŇ ‘Č

‘găČŇjĎ ÉrSĄ ’Ď bĘŇ C bŇ gĆŇ eĆęmĂ NClÁbĚŇ zĘBĂ ‘gČÄpĎŇ C hŇ qĎ qĳŁ xĚř Mè¡Ď mĂ ’Y¿Ď yĎwĘ robŔ êĎ
35 rYĄŔ MyDăĂ~Ă hČ rYĳĎbĘŇ mĂ yr¡Ą‘Ď wĘ : SmĆ èĲĎ hČ xr¿ČzĘmĂ ND¡ĄrĘIČhČ hŇ dĎŔ ChybăĂŇ C MIĎŔmĂ

36, 37 y‘Ă r¡ĆdĘŇ ’Ć wĘ SdĆŇ q¿ĆwĘ : roYĲ xĎ wĘ hŇ m¡Ď rĎhĲĎ wĘ hŇ m¿Ď dĎŇ ’Ğ wĲČ : tŇ rĆeĲĎkĂŇ wĘ tŇ u¿ČrČ tŇ U¡Č xČ wĘ
38 SmĆ SĳĎ tŇ ybăĄŇ C tŇ n¡Ď‘Ğ=tŇ ybĲĄŇ C Mr¿Ąř xĽ l’ĄŔ =lDČgĘŇmĂ C ÉNo’rĘyĂwĘ : roYĲ xĎ Ny‘¿ĄwĘ
39 yl¡Ă êĎpĘŇ nČ=ynĲĄbĘŇ hŇ F¿Ą mČ tŇ lËČ xĞ nĲČ tŇ ’Ň Łzę : NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć=‘SĲČ êĘ Myr¿Ă‘Ď
40 Nd¡ĎŇ =ynĄbĘŇ hŇ F¿Ą mČ lĘ : NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ Myr¡Ă‘ĎhĲĆ MtĳĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ
41 hŇ ‘¿ĎrĘYĎ MtĳĎŇ lĎ xĞ nĲČ lCbăŇ GĘ yh¡Ă yĘwČ : y‘ĲĂ ybĂŇ èĘ hČ lr¿ĎoGhČ ’Y¡Ď yĎ MtĳĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ

42, 43 hŇ tĎŇ n¡ĎmĘ tĂŇ wĘ Nol¿ y’Ą wĘ : hŇ lĲĎ tĘŇ yĂwĘ Nol¡ IĎ’Č wĘ Nř yB¿Ă lČ ‘ĞSĲČ wĘ : SmĆ SĲĎ ry‘¿Ăř wĘ lo’¡ êĎSĘ ’Ć wĘ
44, 45 : NoUĲ rĂ=tŇ gČŇ wĘ qr¡ČbĘŇ =ynĲĄbĘŇ C dŇ h¿Ě ywĂ : tŇ lĲĎ ‘ĞbĲČŇ C Not¡Ň BĘ gĂŇ wĘ hŇ q¿ĄêĘ lĘ ’Ć wĘ : NorĲqĘ ‘ĆwĘ
46, 47 Nd¡ĎŇ =ynĄBĘ lCb¿Ň gĘŇ ’Y¿Ą IĄwČ : opĲŇ yĎ lCm¿ lCb¡Ň GĘ hČ =M‘ĲĂ NouĳrČhĲĎ wĘ Noq¡ rĘIČhČ ym¿Ą C

HtăĎŇ o’ CJÌ IČwČ ű HtăĎŇ o’ Cd¿Ň JĘ lĘ IĂwČ MSĆ lĆÁ=M‘Ă CmÄ xĞQĲĎ IĂwČ NdĎţ=ynĄbĘŇ Clă ‘ĞIĲČwČ MhĳĆ mĄ
brx=ypl
NDŁ bĘ ‘ČwĘ ,bytk NrŁ bĘ ‘ĆwĘ ’"sbw ,NDŁ bĘ ‘ČwĘ ’"s v.28 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.24 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.23

Nk v.29 .yrqw bytk CyhĎ wĘ ’"sb ,yrq CyhĎ wĘ ,bytk CyhĘ IĂwČ v.29 .T"n +w +’ h"dw ,+l ’"k Nmql Nyy‘ : yrq
Nk v.38 .Vgdb hqĎuŁ xĚ ’"sbw ,’lm hqĎqŁ Cx ’"s v.34 .CyhĘ IĂwČ rybs v.33 .lwgsb lbĆ xĆmĄ ’"s ,yllhb
.yrq MrĄxĎ wĘ ,bytk MrĎCx +ndml ,MrĄxĎ wĘ +‘ml ’"n ,yrq MrĄxĽ ,bytk MCrxĎ y’xndml ,yrqw bytk y’br‘ml

.b"dw ’"d Nkw MyBĂ lČ ‘ĞSČ wĘ ’"s v.42 .w"dw g"d ,b"d ,’"d Nkw Ny‘ĄwĘ ’"s v.41
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MS¡Ą JĘ NDĎŔ ÉMSĆ lĆÄlĘ C’ą rĘqĘ IĂwĲČ HbĎŔ CbŇ SĘ IăĄwČ ÉHtĎŇ o’ CSą rĘIĲĂwČ bŇ rĆxĆę =ypĂŇ lĘ
Myr¿Ă‘ĎhĲĆ MtĳĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ Nd¡ĎŇ =ynĄbĘŇ hŇ F¿Ą mČ tŇ lËČ xĞ nĲČ tŇ ’Ň Łzę : MhĲĆ ybĂŇ ’Ğ ND¿Ď 48

CnÄêĘ IĂwČ hĎ ytĳĆŇ ŁlCbĲŇ gĘŇlĂ ZrĆ’¡ĎhĎ =tŇ ’Ć =lxŁ nĘ lĂ CQ¿ kČŇ yĘwČ : NhĲĆ yrĄYĘ xČ wĘ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ 49

CntĘŇ năĎ hoĎÁhyĘ yjĂÄ =l‘Č : MkĲĎŇ otŇ BĘ NCn¡=NBĂ ‘ČS¿Ě ohylĲĂ hŇ lËĎ xĞ nĲČ l’ÌĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ 50

hŇ n¿ĆbĘŇ IĂwČ MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć rhăČ BĘ xrČs¡Ć=tŇ nČmĘ êĂ =tŇ ’Ć l’ĎŔ SĎ rSăĆ ’Ğ Éry‘Ă hĎ =tŇ ’Ć olę
sŘ12 ű NhăĄ JŁ hČ rzăĎ‘ĎlĘ ’Ć Clă xĞ nĲĂ rSăĆ ’Ğ tŇ ŁlÃxĎ eĘ hČ hŇ QĆ ’ăĄ : HBĲĎ bŇ SĆ I¿ĄwČ ry‘¡ĂhĎ =tŇ ’Ć 51

ű lrąĎogŇBĘ ű l’ĄÄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ žtoFmČ lĘ tŇ obăŇ ’Ď hĲĎ ySăĄ ’Ň rĎwĘ NCnł=NBĂ ‘ČSÀĚ ohywĲĂ
: ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć qQ¡Ą xČ mĲĄ CQěkČŇ yĘwČ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ xtČŇ j¡Ć hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉhŁlSĂř BĘ

rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =l’Ć rBËĄDČ : rmĲŁ ’Ň lĄ ‘ČS¡Ě ohyĘ=l’Ć hoĎŔhyĘ rBăĄ dČŇ yĘwČ k, 2

: hŇ SĲĆ mŁ =dŇ yČBĘ Mk¡ĆŇ ylĄ ’Ğ yêĂ rĘB¿Č DĂ=rSĆ ’Ğ TlĎŔ qĘ UĂ hČ yrăĄ‘Ď=tŇ ’Ć ÉMkĆŇ lĎ CnąêĘ
ÉMkĆŇ lĎ CyąhĎ wĘ tŇ ‘ČdĳĎŇ =ylĂ bĘŇ BĂ hŇ g¡ĎŇgĎŇSĘ BĂ SpĆŇ n¿Ć=hŇ JĄ mČ xČ YĄŔ or ÉhUĎ SĎÄ sCn¿lĎ 3

ÉdmČ ‘Ď wĘ hŇ QĆ ’Ąę hĎ MyrăĂ‘ĎhĲĆ mĄ ű tŇ xăČ ’Č =l’Ć snĎÂwĘ : MDĲĎhČ l’¡Ą GŁ mĂ TlĎŔ qĘ mĂ lĘ 4

wyrĳĎbĎŇ DĘ=tŇ ’Ć ’yh¡Ă hČ =ry‘ĲĂhĎ yn¿ĄqĘ zĂ ynËĄzĘ’Ď BĘ rBËĆdĂŇ wĘ ry‘ĂŔ hĎ r‘ČSăČ xtČŇ jĆ ť
ykĂÄ wĘ : MUĲĎ ‘Ă bŇ S¿Č yĎwĘ Moq¡ mĎ ol¿ =CntĘŇ nĲĎ wĘ MhĆŔ ylĄ ’Ğ ÉhrĎy‘ĂÄ hĎ otąŇ ’Ł CpÄ sĘ ’ĲĎ wĘ 5

=ylĂ bĘŇ bĂŇ yJąĂ odĳŇ yĎBĘ xČ Y¡ĄrŁ hĲĎ =tŇ ’Ć CrG¿Ă sĘ yČ=âlĲ wĘ wyrĎŔ xĞ’ĲČ ÉMDĎhČ l’ąĄ GŁ PŇ DÁŁ rĘyĂ
: MoSĲ lĘ SĂ lom¿ êĘ mĂ ol¡ ’ChË ’n¿ĄŁW=âlĲ wĘ Ch‘ĄŔ rĄ=tŇ ’Ć hŇ JăĎ hĂ Ét‘ČdČÄ
Étom=dŇ ‘Č TjĎŔ SĘ UĂ lČ ÉhdĎŇ ‘ĄhĲĎ ynąĄpĘŇ lĂ odÂmĘ ‘Ď=dŇ ‘Č ’yhĂę hČ ry‘ăĂBĎ ű bŇ SăČ yĎwĘ 6

’bąĎŇ C xČ YĄę orhĲĎ bŇ CSă yĎ ű z’ăĎ MhĳĄ hĎ MymăĂ IĎBČ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ rS¿Ć ’Ğ lodŔ GĎhČ NhăĄ JŁ hČ
=tŇ ’Ć CSDĂÁ qĘ IČwČ : MèĲĎ mĂ sn¿Ď=rSĆ ’Ğ ry‘¡ĂhĎ =l’Ć otŔ yBĄ =l’Ć wĘ Éory‘Ă =l’Ć 7

tŇ y¿ČrĘqĂ =tŇ ’Ć wĘ MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć rhăČ BĘ Mk¡ĆŇ SĘ =tŇ ’Ć wĘ ylĂŔ êĎpĘŇ nČ rhăČ BĘ É lylĂ GĎBČ SdĆŇ qąĆ
hŇ xĎ rĎŔ zĘmĂ ÉoxyrĂyĘ NDąĄrĘyČlĘ rbĆŇ ‘ĄÁ mĄ C : hŇ dĲĎŇ ChyĘ rh¿Č BĘ Nor¡bĘŇ xĆ ’yh¿Ă ‘BËČ rĘ’Č 8

tŇ mąŁ ’Ň rĎř =tŇ ’Ć wĘ NbĳĄŇ C’rĘ hŇ FăĄ UČ mĂ rS¡Ł yUĂ BČ rBËĎ dĘŇ UĂ BČ rYĆBÌĆ =tŇ ’Ć CnÂtĘŇ nĲĎ
žCyhĎ hŇ QĆ ’ăĄ : hŇ èĲĆ nČmĘ hŇ F¿Ą UČ mĂ NS¡Ď BĎ BČ Nwl¿ř g=tŇ ’Ć wĘ dŇ gĎŔ =hŇ FĄ UČ mĂ Éd‘ĎlĘ GĂ BČ 9

sCnălĎ MkĎŔ otŇ BĘ rGăĎhČ ÉrGĄlČ wĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ű lkăŇŁ lĘ hŇ dĎÁ ‘Ď CUĲ hČ yrĄÄ ‘Ď
=dŇ ‘Č MDĎŔ hČ l’ăĄ GŁ ÉdyČBĘ tŇ Cmę yĎ âlă wĘ hŇ gĳĎŇgĎŇSĘ BĂ SpĆŇ n¡Ć=hŇ JĄ mČ =lJĎ hŇ UĎ SĎŔ
MIĂŔwĂlĘ hĲČ tŇ obăŇ ’Ğ ÉySĄ ’Ň rĎ CSę GĘ IĂwĲČ : hŇ dĲĎŇ ‘ĄhĲĎ yn¿ĄpĘŇ lĂ od¡Ň mĘ ‘Ď ’k
rz‘l’=l’
NolGĎ v.8 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm tom’rĎ ’"s v.8 .k .yrq olSĂ BĘ v.51
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tŇ oF¡ UČ hČ tŇ ob¿Ň ’Ğ ySËĄ ’Ň rĎ=l’Ć wĘ NCnĳ=NBĂ ‘ČS¡Ě ohyĘ=l’Ć wĘ NhĄŔ JŁ hČ ÉrzĎ‘ĎlĘ ’Ć =l’Ć
2 ÉhoĎhyĘ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉN‘ČnČÄJĘ ZrĆ’ąĆBĘ hŇŁlęSĂř BĘ MhĆÁ ylĄ ’Ğ CrÄ BĘ dČŇ yĘwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ

: CnêĲĄmĘ hĆ bĘŇ lĂ Nh¡Ć ySĄ rĘgĘŇmĂ C tŇ bĆŇ SĳĎ lĎ Myr¡Ă‘Ď Cnl¿Ď =tŇ tĆŇ lĲĎ hŇ SĆŔ mŁ =dŇ yČřbĘŇ hŇ CăĎYĂ
3 Myr¿Ă‘ĎhĲĆ =tŇ ’Ć hoĳĎhyĘ yjăĂ =l’Ćř Mt¡ĎŇ lĎ xĞ eĲČmĂ MIËĂwĂlĘ lĲČ l’ÌĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CnÄêĘ IĂwČ
4 yhĂÃ yĘwČ ytĳĂŇ hĎ uĘ hČ tŇ xăŁ jĘ SĘ mĂ lĘ lr¡ĎoGhČ ’Y¿Ą IĄwČ : NhĲĆ ySĄ rĘgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ

ynĂÁ‘Ł mĘ èĂ hČ hŇ FĄÄ UČ mĂ C hŇ dĎŇ ChyĘţ hŇ FăĄ UČ mĂ MIĂęwĂlĘ hĲČ =NmĂ NhĄÁ JŁ hČ NrÄŁ hĞ’ĲČ žynĄbĘŇ lĂ
: hŇ rĲĄWĘ ‘Ć SŁl¿ SĘ Myr¡Ă‘Ď lrĎŔ oGBČ ÉNmĂ yĎnĘ bĂŇ hŇ FąĄ UČ mĂ C

5 NdĎÂ=hŇ FĄ UČ mĂ C MyĂrČpĘŇ ’Ć ţ=hŇ FĲĄ mČ tŇ xăŁ jĘ SĘ UĂ mĂ MyrĂę tĎŇ oeĲ hČ tŇ hĎÁ qĘ ynĄÄbĘŇ lĂ wĘ
6 ynăĄbĘŇ lĂ wĘ : rWĆ ‘ĲĎ Myr¿Ă‘Ď lr¡ĎoGBČ hŇ èËĆ nČmĘ hŇ FÌĄ mČ yYĂÄ xĞmĲĄ C

ylĂÁêĎpĘŇ nČ hŇ FĄÄ UČ mĂ C rSĄ ’Ď ţ=hŇ FĲĄ UČ mĂ C rkăĎŇ Vř vĎ yĂ=hŇ FĲĄ mČ tŇ xăŁ jĘ SĘ UĂ mĂ NoSę rĘgĲĄŇ
: hŇ rĲĄWĘ ‘Ć SŁl¿ SĘ Myr¡Ă‘Ď lrĎŔ oGBČ ÉNSĎ BĎ bČŇ hŇ èąĆ nČmĘ hŇ FĄÄ mČ yYĂ xĞmĲĄ Cţ

7 =hŇ FĄ UČ mĂ C NbąĄŇ C’rĘ hŇ FĄÄ UČ mĂ MtĎę xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ yrĂÁ rĎmĘ ynĄÄbĘŇ lĂ
8 CnąêĘ IĂwČ : hŇ rĲĄWĘ ‘Ć Myê¿ĄSĘ Myr¡Ă‘Ď NlĚŔ CbŇ zĘ hŇ FăĄ UČ mĂ C ÉdgĎŇ

rSĆÄ ’ĞJĲČ NhĳĆ ySĄ rĘgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myr¿Ă‘ĎhĲĆ =tŇ ’Ć MIĂŔwĂlĘ lĲČ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ
9 ynăĄBĘ ÉhFĄ UČ mĂ CnęêĘ IĂwĲČ : lrĲĎoGBČ hŇ S¡Ć mŁ =dŇ yČBĘ hoËĎhyĘ hŇ CÌĎYĂ

’r¿ĎqĘ yĂ=rSĆ ’Ğ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂ‘ĎhĲĆ tŇ ’Ą ť No‘ĳmĘ SĂ ynăĄBĘ hŇ F¡Ą UČ mĂ C hŇ dĎŔ ChyĘ
10 ynăĄBĘ mĂ yt¡ĂŇ hĎ uĘ hČ tŇ ox¿ jĘ SĘ UĂ mĂ NrŔŁ hĞ’ĲČ ynăĄbĘŇ lĂ ÉyhĂ yĘwČĲ : MSĲĄ BĘ Nh¡Ć tĘŇ ’Ć
11 žtyČrĘqĂ =tŇ ’Ć MhĆÁ lĎ CnÄêĘ IĂwČ : hnĲ Vy’ř r lr¡ĎoGhČ hŇ y¿ĎhĎ MhËĆ lĎ yJ¿Ă ywĳĂlĄ

hĎ S¡Ć rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ hŇ dĳĎŇ ChyĘ rhăČ BĘ Nor¡bĘŇ xĆ ’yh¿Ă qonË‘ĞhĲĎ ybÌĂŇ ’Ğ ‘BČÄ rĘ’Č
12 hŇ e¡ĆpĚŇ yĘ=NBĆ bŇ l¿Ą kĎŇ lĘ CnËtĘŇ nĲĎ hĎ yrĳĆYĄxĞ=tŇ ’Ć wĘ ry‘¡ĂhĎ hŇ d¿ĄŇ WĘ =tŇ ’Ć wĘ : hĎ ytĲĆŇ bŇŁ ybĲĂŇ sĘ
13 Éry‘Ă =tŇ ’Ć ÉCntĘŇ nĲĎ NhĄę JŁ hČ NrăŁ hĞ’ĲČ ű ynăĄbĘŇ lĂ wĘ : otĲŇ EĎxĚ’ĞBĲČ

=tŇ ’Ć wĘ hŇ n¡ĎbĘŇ lĂ =tŇ ’Ć wĘ hĎ SĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ Nor¡bĘŇ xĆ =tŇ ’Ć xČ YĄŔ rŁ hĲĎ TlăČ qĘ mĂ
14 : hĎ SĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ‘Čm¡Ł êĘ SĘ ’Ć =tŇ ’Ć wĘ hĎ SĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉrêĂ yČ=tŇ ’Ć wĘ : hĎ SĲĆ rĎgĘŇmĂ

15, 16 NyĂ‘ăČ=tŇ ’Ć wĘ : hĎ SĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ rb¡ĂŇ DĘ=tŇ ’Ć wĘ hĎ SĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉNŁlxŁ =tŇ ’Ć wĘ
=tŇ ’Ć wĘ SmĆ S¡Ć tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ćř hĎ SĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉhFĎ yĚ=tŇ ’Ć wĘ hĎ SĆę rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ
hVrgm
’"sb v.8 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.6 .=l‘Č rybs v.3 .Vgdb =dyČBĘ ’"s v.2 .yrq olSĂ BĘ v.2 .’k
s"t ,‘"t ,b"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.16 .yrq hnĎSŁ ’rĂ ,bytk hnĎSŁ y’Ă rĘ v.10 .’qsp N’k Ny’

.r"tw
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hŇ FăĄ UČ mĂ C : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ MyT¡Ă bĎŇ èĘ hČ yn¿ĄSĘ tŇ ’Ąě mĄ ‘SČ êĄŔ MyrăĂ‘Ď hĎ SĳĆ rĎgĘŇmĂ 17

=tŇ ’Ćř : hĎ SĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ‘bČŇ G¡Ć=tŇ ’Ć hĎ SĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ No‘¡bĘŇ GĂ =tŇ ’Ć NmĂŔ yĎnĘ bĂŇ 18

: ‘BĲČ rĘ’Č Myr¡Ă‘Ď hĎ SĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ Nom¡ lĘ ‘Č=tŇ ’Ć wĘř hĎ SĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉtotŇ nĎ‘Ğ
: NhĲĆ ySĄ rĘgĘŇmĂ C Myr¡Ă‘Ď hŇ r¿ĄWĘ ‘Ć=SŁlĲ SĘ MynĳĂhĞJĲŁ hČ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =ynĲĄbĘŇ yr¿Ą‘Ď=lJĎ 19

ynăĄBĘ mĂ Myr¡ĂtĎŇ oeĲ hČ MIĂŔwĂlĘ hĲČ ÉthĎ qĘ =ynĲĄBĘ tŇ oxą jĘ SĘ mĂ lĘ C 20

=tŇ ’Ć MhĆÁ lĎ CnÄêĘ IĂwČ : MyĂrĲĎpĘŇ ’Ć hŇ F¡Ą UČ mĂ MlĎŔ rĎogĲŇ yrăĄ‘Ď ÉyhĂ yĘwČĲ tŇ hĳĎ qĘ 21

MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć rhăČ BĘ hĎ S¡Ć rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ Mk¿ĆŇ SĘ =tŇ ’Ć xČ YËĄrŁ hĲĎ TlÌČ qĘ mĂ ry‘ĂÄ
tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć wĘ hĎ SĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉMyĂYČÄ bĘŇ qĂ =tŇ ’Ć wĘ : hĎ SĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ rzĆG¡Ć=tŇ ’Ć wĘ 22

NdĎŔ =hŇ FĄ UČÄ mĂ C : ‘BĲČ rĘ’Č Myr¡Ă‘Ď hĎ SĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ Nr¡Ł ox 23

=tŇ ’Ćř : hĎ SĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ Not¡Ň BĘ GĂ =tŇ ’ĲĆř hĎ SĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ’q¡ĄêĘ lĘ ’Ć =tŇ ’ĲĆ 24

: ‘BĲČ rĘ’Č Myr¡Ă‘Ď hĎ SĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ NoU¡ rĂ=tŇ GČ=tŇ ’Ć hĎ SĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉNolIĎ’Č
hĎ SĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉënČ‘Ę êČ =tŇ ’Ć hŇ èĆŔ nČmĘ hŇ FăĄ mČ ÉtyYĂ xĞUĲČ mĲĂ C 25

rWĆ ‘¡Ć Myr¿Ă‘Ď=lJĎ : MyĂêĲĎSĘ Myr¡Ă‘Ď hĎ SĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ NoU¡ rĂ=tŇ GČ=tŇ ’Ć wĘ 26

: MyrĲĂtĎŇ oeĲ hČ tŇ h¡Ď qĘ =ynĲĄBĘ tŇ ox¿ jĘ SĘ mĂ lĘ NhĳĆ ySĄ rĘgĘŇmĂ C
hŇ èĆę nČmĘ hŇ FăĄ mČ yYĂÂxĞmĲĄ ůMIĂwĂlĘ hĲČ tŇ xăŁ jĘ SĘ UĂ mĂ ÈNoSrĘgĲĄŇ ynăĄbĘŇ lĂ wĘ 27

=tŇ ’ĲĆ wĘ hĎ SĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉNSĎ BĎ BČ Nwřlą g=tŇ ’Ć xČ YĄŔ rŁ hĲĎ TlăČ qĘ mĂ Éry‘Ă =tŇ ’Ć
hŇ FăĄ UČ mĂ C : MyĂêĲĎSĘ Myr¡Ă‘Ď hĎ SĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ hŇ r¡ĎêĘ SĘ ‘ĆBĘ 28

: hĎ SĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ tŇ r¡ČbĘŇ DĲĎ=tŇ ’Ć hĎ SĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ Noy¡SĘ qĂ =tŇ ’Ć rkĎŔ Vř vĎ yĂ
Myr¡Ă‘Ď hĎ SĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ Mye¡ĂGČ Ny‘¿Ą=tŇ ’Ćř hĎ SĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉtCmrĘyČ=tŇ ’Ć 29

hĎ SĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ l’¡Ď SĘ mĂ =tŇ ’Ć rSĄŔ ’Ď hŇ FăĄ UČ mĂ C : ‘BĲČ rĘ’Č 30

bŇ x¡Ł rĘ=tŇ ’Ć wĘ hĎ SĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉtqĎ lĘ xĆ =tŇ ’Ćř : hĎ SĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ NoD¡bĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć 31

: ‘BĲČ rĘ’Č Myr¡Ă‘Ď hĎ SĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ
lyląĂ GĎBČ SdĆŇ qĆÄ =tŇ ’Ć xČ YĄę rŁ hĲĎ TlăČ qĘ mĂ ű ry‘ăĂ=tŇ ’Ć ylĂÁêĎpĘŇ nČ hŇ FĄÄ UČ mĂ C 32

=tŇ ’Ć wĘ Nê¡ĎrĘqČ =tŇ ’Ć wĘ hĎ SĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ Ér’Ň DřŁ tŇ U¿Ł xČ =tŇ ’Ć wĘ ÉhĎ SĆÄ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ
hŇ r¿ĄWĘ ‘Ć=SŁlĲ SĘ MtĳĎŇ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ ye¡ĂSĚ rĘGĲĄhČ yr¿Ą‘Ď=lJĎ : SŁlĲ SĎ Myr¡Ă‘Ď hĎ SĳĆ rĎgĘŇmĂ33

MIăĂwĂlĘ hĲČ ÈyrĂrĎmĘ =ynĲĄBĘ tŇ oxă jĘ SĘ mĂ lĘ C : NhĲĆ ySĄ rĘgĘŇmĂ C ry‘¡Ă 34

Myrtwnh
,‘"t ,b"yd ,b"d ,’"d Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.23 .=t’Ć ’"s v.18 .r"tw s"t ,‘"t Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.18

Nyy‘ v.28 .yrq NlĎ oG ,bytk NolGĎ v.27 .r"tw s"t ,‘"t ,b"d ,’"d Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.24 .r"tw s"t
s"t ,‘"t ,b"d ,’"d Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.31 .r"tw s"t ,‘"t ,’"d Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.29 .x"y +l tyV’rb

.yrq roD v.32 .r"tw
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=tŇ ’Ćř hĎ SĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ M‘¡ĎnĘ qĘ yĎ=tŇ ’ĲĆ NlĚŔ CbŇ zĘ hŇ FăĄ mČ Ét’Ą mĄ ůMyrĂtĎŇ oeĲ hČ
35 ll¡Ď hĞ nĲČ=tŇ ’ĲĆ hĎ SĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉhnĎmĘ DĂ=tŇ ’Ć : hĎ SĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ hŇ ê¡ĎrĘqČ
36 =tŇ ’Ć śNbĄŔ C’rĘ hŇ FăĄ UČ mĂ C : ‘BĲČ rĘ’Č Myr¡Ă‘Ď hĎ SĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ
37 ÉtomdĄŇ qĘ =tŇ ’Ćř : hĎ SĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ hŇ YĎ hĘ y¡Č=tŇ ’Ć wĘř hĎ SĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ rYĆB¡Ć

: ‘BĲČ rĘ’Č Myr¡Ă‘Ď hĎ SĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ‘Čp¡ĎŇ ymĄ =tŇ ’Ć wĘ hĎ SĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ
38 dŇ ‘¡ĎlĘ GĂ BČ tŇ m¿Ł rĎ=tŇ ’Ć xČ YĄŔ rŁ hĲĎ TlăČ qĘ mĂ Éry‘Ă =tŇ ’Ć dŇ gĎę =hŇ FĄ UČ mĂ C
39 =tŇ ’Ć wĘ ÉNoBSĘ xĆ =tŇ ’Ć : hĎ SĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ MyĂn¡ČxĞmĲČ =tŇ ’ĲĆ wĘ hĎ SĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ
40 MyrĂÁ ‘ĎhĆÄ =lJĎ : ‘BĲČ rĘ’Č Myr¡Ă‘Ď=lJĎ hĎ SĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ rz¡Ą‘Ę yČ=tŇ ’Ć hĎ SĆŔ rĎgĘŇmĂ

ÉyhĂ yĘwČĲ MIĳĂwĂlĘ hĲČ tŇ oxă jĘ SĘ UĂ mĂ Myr¡ĂtĎŇ oeĲ hČ MtĎŔ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ ÉyrĂrĎmĘ ynąĄbĘŇ lĂ
41 tŇ EăČxĚ’Ğ ëŇ ot¡Ň BĘ MIĂŔwĂlĘ hĲČ yrăĄ‘Ď lJŁ ť : hŇ rĲĄWĘ ‘Ć Myê¿ĄSĘ Myr¡Ă‘Ď MlĎŔ rĎoGĲ
42 MyrăĂ‘ĎhĲĆ ÉhnĎ yyĆÄhĘ êĲĂ : NhĲĆ ySĄ rĘgĘŇmĂ C hŇ n¡ĆmŁ SĘ C My‘¿ĂBĎ rĘ’Č MyrËĂ‘Ď l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ

: hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myr¿Ă‘ĎhĲĆ =lkĎŇ lĘ NJ¡Ą hĎ ytĳĆŇ bŇŁ ybĲĂŇ sĘ hĎ yS¡Ć rĎgĘŇmĂ C ry‘ĂŔ ry‘ăĂ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ
43 ‘B¡Č SĘ nĂ rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =lJĎ =tŇ ’Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂlĘ ÉhoĎhyĘ NêąĄ IĂwČ sŘ13

44 bŇ ybĂŔ iĎ mĂ ÉMhĆ lĎ hoąĎhyĘ xnČ IĎÄwČ : HbĲĎŇ CbŇ SĘ I¿ĄwČ hĎ CS¡ rĎIĲĂwČ MtĳĎŇ obŇ ’ĞlĲČ tŇ tăĄŇ lĎ
=lJĎ mĂ ÉMhĆ ynĄpĘŇ BĂ Sy’ąĂ dŇ mČ ‘ĎÄ =âlwĘ MtĳĎŇ obŇ ’ĞlĲČ ‘B¡Č SĘ nĂ =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘ

45 É lJŁ mĂ rbĎŔ DĎ lpăČŇ nĎ=âlĲ : MdĲĎŇ yĎBĘ ho¡ĎhyĘ Nt¿ČŇ nĎ MhĆŔ ybĄŇ yĘ’ăŁ =lJĎ tŇ ’Ą ť MhĆŔ ybĄŇ yĘ’ăŁ
: ’BĲĎ lJ¡Ł hČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB¿Ć DĂ=rSĆ ’Ğ bŇ oFŔ hČ rbăĎŇ DĎhČ

bk hŇ F¿Ąř mČ yY¡Ă xĞlĲČ wĘ ydĳĂŇ GĎlČ wĘ yn¡ĂbĄŇ C’rĲlĎ ‘ČSĚŔ ohyĘ ’răĎqĘ yĂ z’Ď ť
2 hŇ CăĎYĂ rSăĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’Ą ť MêĆŔ rĘmČ SĘ MêăĆ’Č MhĆŔ ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ èĲĆ nČmĘ

ytĂŇ yC¡ĂYĂ =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ lĘ ylĂŔ oqbĘŇ C‘ămĘ SĘ êĂ wČ hoĳĎhyĘ dŇ bĆŇ ‘ăĆ hŇ S¡Ć mŁ MkĆŔ tĘŇ ’Ć
3 hŇ EĳĆhČ MoIăhČ dŇ ‘¡Č MyBĂŔ rČ MymăĂ yĎ hŇ zĆť MkĆę yxĄ ’Ğ=tŇ ’Ć MêăĆbĘŇ zČ‘Ğ=âlĲ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć
4 hoąĎhyĘ xČ ynĂÄhĄ hŇ êĎę ‘Č wĘ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ tŇ w¡ČYĘ mĂ tŇ rĆmĆě SĘ mĂ =tŇ ’Ć MêĆě rĘmČ SĘ C

MkĆÁ lĎ CkÄ lĘř C žCnjĘ hŇ êĎÃ ‘Č wĘ MhĳĆř lĎ rBăĆ DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ MkĆŔ yxĄ ’ĞlĲČ ÉMkĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ
dŇ bĆŇ ‘ăĆ ÉhSĆ mŁ MkĆę lĎ NtăČŇ nĎ ű rSăĆ ’Ğ MkĆŔ tĘŇ EČxĚ’Ğ ÉZrĆ’ĆÄ =l’Ć MkĆę ylĄ hĽ’ĲĎ lĘ

5 hŇ wăĎYĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć tŇ oWÄ ‘ĞlĲČ dŇ ’ęŁ mĘ CrămĘ SĂ ű qrăČ : NDĲĄrĘIČhČ rbĆŇ ‘¡ĄBĘ hoĎŔhyĘ
hrwth=t’w
rYb xČYĄrŁ hĎ TlČ qĘmĂ ry‘Ă=t’Ć Nbw’r ’"s v.36 .r"tw +rt ,b"yd ,z"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.34

.‘"tw d"yd ,b"yd ,’"yd ,z"d ,w"d ,g"d Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.37 .=t’Ć ’"s v.36 .r"tw ‘"t Nkw rBĎ dĘUĂ BĎ

.+z qwsp Nyy‘ : hSĆ nČmĘ hĲČ TbĆ SĄ ’"sbw ,b"dw ’"d Nkw TbĆ SĄ ’"s v.1 .bk .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.43

.b"ydw w"d ,’"d Nkw C‘sĘ C ’"s v.4 .b"dw ’"d ,y"k Myrps bwrb yrqw bytk Nkw MkĆlĎ rybs v.4
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=tŇ ’Ć hŇ bĎŇ hĞ’ĲČ lĘ ţ ůhoĎhyĘ=dŇ bĆŇ ‘ĲĆ hŇ SăĆ mŁ ÈMkĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ CăĎYĂ rSăĆ ’Ğ ÈhrĎoêhČ =tŇ ’Ć wĘ
obĳŇ =hŇ qĎ bĘŇ dĎŇ lĘ C wyt¡ĎŇ wŁ YĘ mĂ rm¿Ł SĘ lĂ wĘ wykËĎŇ rĎDĘ=lkĎŇ BĘ tŇ kĆŇ lÌĆlĎ wĘ MkĆÁ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoĎÄhyĘ
MxĄŔ QĘ SČ yĘwĲČ ‘ČSĳĚ ohyĘ Mk¡ĄŇ rĘbĲĎŇ yĘwĲČ : MkĲĆŇ SĘ pĘŇ nČ=lkĎŇ bĘŇ C Mk¡ĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ =lkĎŇ BĘ odě bĘŇ ‘ĎlĘ C 6

: MhĲĆ ylĄ hĽ’ĲĎ =l’Ć Ck¡Ň lĘ IĲĄwČ
É‘ČSĚÄ ohyĘ NtąČŇ nĎ oyęYĘ xĆ lĘ C ůNSĎ BĎ BČ ÈhSĆ mŁ NtăČŇ nĎ hŇ èĆę nČmĘ hĲČ TbĆŇ SăĄ ű yYăĂ xĞlĲČ wĘ 7

=l’Ć ‘ČSËĚ ohyĘ MxÌĎ QĘ SĂ =yJĲĂ MgČŇ wĘţ hŇ UĎ yĳĎ ND¡ĄrĘIČhČ rbř ‘¿m MhĆŔ yxĄ ’Ğ=M‘Ă
MyBĂÁ rČ MysĂÄ kĎŇ nĘ BĂ rmęŁ ’Ň lĄ MhĆÁ ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MkĲĄŇ rĘbĲĎŇ yĘwĲČ Mh¡Ć ylĄ hĽ’ĲĎ 8

tŇ SĆ xÌŁ nĘ bĂŇ C bŇ hĎÁ zĎbĘŇ C PŇ sĆ kĆÄ BĘ dŇ ’ŔŁ mĘ =bŇ rČ hŇ năĆqĘ mĂ bĘŇ C ÉMkĆŇ ylĄ hĽ’ĲĎ =l’Ć CbŇ CSą
=M‘Ă Mk¡ĆŇ ybĄŇ yĘ’ĲŁ =llČ SĘ Cq¿ lĘ xĂ dŇ ’ĳŁ mĘ hŇ BăĄ rĘhČ tŇ om¡ lĎ WĘ bĂŇ C lzËĆrĘbČŇ bĘŇ C
ű yYăĂ xĞ wĲČ dŇ gĎÁ=ynĄbĘŇ C NbĄÄ C’rĘ=ynĲĄBĘ CkÃ lĘ IĲĄwČ CbŇ SăĚ IĎwČ : MkĲĆŇ yxĄ ’Ğ 9

N‘ČnĳĎJĘ =ZrĆ’ĲĆ BĘ rSăĆ ’Ğ hŇŁl¡ èĂř mĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ Ét’Ą mĄ hŇ èĆę nČmĘ hĲČ TbĆŇ SăĄ
HbĎŔ =CzxĞ’Ň nĲŁ rSăĆ ’Ğ ÉMtĎŇ EĎxĚ’Ğ ZrĆ’ąĆ=l’Ć dŇ ‘Ďę lĘ GĂ hČ ZrĆ’ăĆ=l’Ć tŇ kĆŇ lĆÁlĎ
rS¡Ć ’Ğ NDĄŔ rĘIČhČ tŇ olă ylĂ GĘ =l’Ć ÉC’bÄŁ IĎwČ : hŇ SĲĆ mŁ =dŇ yČBĘ ho¡ĎhyĘ yj¿Ă =l‘Č 10

hŇ èĆÄ nČmĘ hĲČ žTbĆŇ SĄ yYăĂ xĞ wĲČ dŇ gĎÃ =ynĄbĘŇ C NbăĄŇ C’rĘ=ynĲĄbĘŇ CnăbĘŇ IĂwČ N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĆBĘ
=ynĲĄbĘŇ C‘¿mĘ SĘ IĂwČ : hŇ ’ĲĆ rĘmČ lĘ lod¡Ň GĎ xČ B¿Ą zĘmĂ NDĄŔ rĘIČhČ =l‘Č ÉxČ BĄÄ zĘmĂ MSąĎ 11

TbĆŇ SĄÄ žyYĂ xĞ wĲČ dŇ gĎÃ =ynĄbĘŇ C NbăĄŇ C’rĘ=ynĲĄbĘŇ CnăbĎŇ hŇ eăĄhĂ rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ
NDĄŔ rĘIČhČ ÉtolylĂ GĘ =l’Ć N‘ČnČŔ JĘ ZrĆ’ăĆ É lCm=l’Ć xČ BĄę zĘUĂ hČ =tŇ ’Ć hŇ èĆÁ nČmĘ hĲČ
=lJĎ ClÁhĞuĎÄ IĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ C‘¡mĘ SĘ IĂwĲČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ rbĆŇ ‘¡Ą=l’Ć 12

: ’bĲĎŇ ~Ď lČ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ tŇ ol¿ ‘ĞlĲČ hŇ ŁlŔ SĲĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ dąČŇ ‘Ğ
yY¿Ă xĞ=l’Ć wĘ dŇ gËĎŇ =ynĄBĘ =l’Ć wĘ NbÌĄŇ C’rĘ=ynĲĄBĘ =l’Ć l’ĄÁ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CxÄ lĘ SĘ IĂwČ 13

: NhĲĄ JŁ hČ rz¿Ď‘ĎlĘ ’Ć =NBĆ sx¡Ď nĘ yjĲĂ =tŇ ’Ć dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ hČ ZrĆ’ăĆ=l’Ć hŇ è¡Ć nČmĘ =TbĆŇ SĲĄ
lk¡ŇŁ lĘ bŇ ’ĎŔ tŇ ybăĄŇ lĘ ÉdxĎ ’Ć ’yWąĂ nĎ dŇ xĎÁ ’Ć ’yWĂÄ nĎ oUŔ ‘Ă ÉMy’Ă WĂ nĘ hŇ rąĎWĎ ‘ĞwĲČ 14

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yp¿ĄŇ lĘ ’Č lĘ hŇ UĎ h¡Ą MtËĎŇ obŇ ’Ğ=tŇ yBĲĄ S’Ň rÌŁ Sy’ĂÄ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ oFă mČ
=l’Ć hŇ è¡Ć nČmĘ =TbĆŇ SĲĄ yY¿Ă xĞ=l’Ć wĘ dŇ gËĎŇ =ynĄBĘ =l’Ć wĘ NbÌĄŇ C’rĘ=ynĲĄBĘ =l’Ć C’bÁŁ IĎwČ 15

hoĎęhyĘ tŇ dăČŇ ‘Ğ ű lJăŁ CrÂmĘ ’ĲĎ hŇ JăŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ Mê¡Ď’Ă Cr¿BĘ dČŇ yĘwČ dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ hČ ZrĆ’ăĆ 16

MoIŔhČ bŇ CSă lĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ň BĲĄ ÉMêĆlĘ ‘ČmĘ rSąĆ ’Ğ ÉhEĆhČ l‘ČUąČ hČ =hŇ mĲĎ
: hoĲĎhyBĲČ MoI¡hČ Mk¿ĆŇ dĘŇ rĎmĘ lĂ xČ BĄŔ zĘmĂ ÉMkĆŇ lĎ MkąĆŇ tĘŇ onĲ bĘŇ BĂ hoĳĎhyĘ yr¡ĄxĞ’ĲČ mĄ
wnl=T‘mh

.yrq olSĂ v.12 .yrq olèĂ mĂ v.9 .yrq rbĆ ‘ĄBĘ ,bytk rbĆ ‘ĄmĄ v.7
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17 MoIăhČ dŇ ‘¡Č CeUĆŔ mĂ ÉCnrĘhČÄ FČ hĂ =âlĲ rSąĆ ’Ğ ro‘Ŕ jĘ NwăŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć ÉCnlĎÄ=T‘ČmĘ hČ
18 hoĳĎhyĘ yr¡ĄxĞ’ĲČ mĄ MoIŔhČ CbŇ SăĚ êĎ ÉMêĆ’Č wĘ : hoĲĎhyĘ tŇ d¿ČŇ ‘ĞBĲČ PŇ gĆŇ e¡ĆhČ yh¿Ă yĘwČ hŇ EĳĆhČ

l’¡Ą rĎWĘ yĂ tŇ d¿ČŇ ‘Ğ=lJĎ =l’ĲĆ rxĎě mĎ C hoĎŔhyBĲČ ÉMoIhČ CdąŇ rĘmĘ êĂ MêĆÂ’Č hŇ yĎęhĎ wĘ
19 ZrĆ’ĆÄ =l’Ć MkĆÁ lĎ CrÄ bĘŇ ‘Ă MkĆę tĘŇ EČxĚ’Ğ ZrĆ’ăĆ hŇ ’ĎÁ mĄ TĘ =M’Ă ëŇ ’ČÄ wĘ : PŇ YĲŁ qĘ yĂ

hoăĎhybĲČŇ C CnkĳĄŇ otŇ BĘ Cz¡xĞ’ĲĎ hĄ wĘ hoĎŔhyĘ NJăČ SĘ mĂ ÉMSĎ =NkČŇ SĲĎ rSąĆ ’Ğ ÉhoĎhyĘ tŇ EąČxĚ’Ğ
ydĄŔ ‘ĞlĘ BČ mĲĂ xČ BĄŔ zĘmĂ ÉMkĆŇ lĎ MkąĆŇ tĘŇ nĲŁ bĘŇ BĂ CdŇ rŔŁ mĘ êĂ =l’Ć ÉCntĎÄ ’Ł wĘ CdŇ ręŁ mĘ êĂ =l’Č

20 MrĆxĄŔ BČ É l‘ČmČÄ l‘ČmąĎ xrČzĆę=NBĆ NkăĎŇ ‘Ď ű ’olă hĞ : CnyhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ xB¡Č zĘmĂ
‘w¡ČgĎŇ âl¿ dŇ xĎŔ ’Ć Sy’ăĂ É’ChwĘ PŇ YĆqĳĎ hŇ yĎhăĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ tŇ d¿ČŇ ‘Ğ=lJĎ =l‘ĲČř wĘ

21 TbĆŇ SăĄ yY¡Ă xĞ wĲČ dŇ gĎŔ =ynĄbĘŇ C NbăĄŇ C’rĘ=ynĲĄBĘ ÉCn‘ĞIĲČwČ : onĲ wŁ ‘ĞBĲČ
22 hoĎÁhyĘ ű MyhĂÄ Łl’Ĺ űž l’Ą : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yp¿ĄŇ lĘ ’Č yS¡Ą ’Ň rĎ=tŇ ’Ćř CrŔ BĘ dČŇ yĘwČĲ hŇ èĳĆ nČmĘ hĲČ

dŇ rĆmąĆBĘ =M’Ă ‘dĳĎŇ yĄ ’Chă l’¡Ą rĎWĘ yĂwĘ ‘ČdĄŔ yŁ ’Chă ÉhoĎhyĘ ű MyhąĂ Łl’Ĺ ű l’ăĄ
23 xČ BĄŔ zĘmĂ ÉCnlĎÄ tŇ on¿bĘŇ lĂ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ Cn‘¡ĄySĂ oêĲ =l’Č hoĎŔhyBĲČ É l‘ČmČÄ BĘ =M’Ă wĘř

=M’Ă wĘ hŇ xĎę nĘ mĂ C hŇ lăĎ o‘ wylĎÁ‘Ď tŇ olÄ‘ĞhĲČ lĘ =M’Ă wĘ hoĳĎhyĘ yrăĄxĞ’ĲČ mĄ bŇ CS¡ lĎ
24 ÉhgĎŇ’Ď DĘmĂ âlą =M’Ă wĘ : SuĲĄbČŇ yĘ ’Ch¿ ho¡ĎhyĘ MymĂŔ lĎ SĘ yxăĄ bĘŇ zĂ ÉwylĎ ‘Ď tŇ oWą ‘ĞlĲČ

ÉCnynĄÄbĎŇ lĘ MkąĆŇ ynĄbĘŇ CrÄ mĘ ’Ň yĲŁ rxĎę mĎ rmĳŁ ’Ň lĄ tŇ ’Ň z¡Ł =tŇ ’Ć CnyW¿Ă ‘Ď rbĎŔ DĎmĂ
25 CnyřnĄÄ yBĄ hoĎhyĘţ=NtČŇ nĲĎ lCbăŇ gĘŇ C : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhylĲČ wĘ MkĆě QĎ =hŇ mČ rmŔŁ ’Ň lĄ

hoĳĎhyBĲČ qlĆ x¡Ą Mk¿ĆŇ lĎ =Ny’ĲĄ NDĄŔ rĘIČhČ =tŇ ’Ć ÉdgĎŇ=ynĄbĘŇ C NbąĄŇ C’rĘ=ynĲĄBĘ MkĆÁ ynĄybĲĄŇ C
26 rmĆ ’Ň Łeě wČ : hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć ’r¿Ł yĘ yê¡Ă lĘ bĂŇ lĘ CnynĄŔ BĎ =tŇ ’Ć ÉMkĆŇ ynĄbĘŇ CtŇ yBąĂ SĘ hĂ wĘ
27 žyJĂ : xbČŇ zĲĎlĘ âl¿ wĘ hŇ l¡Ď o‘lĘ âl¿ xČ BĳĄ zĘUĂ hČ =tŇ ’Ć tŇ on¡bĘŇ lĂ CnlĎŔ ’eăĎ=hŇ WĆ ‘ĞnĲČ

tŇ dąČŇ bŇŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć dŇ bÂŁ ‘ĞlĲČ ůCnyrĄxĞ’ĲČ ÈCnytĄŇ orř DĲŁ NybăĄŇ C MkĆę ynĄybĲĄŇ C CnynăĄyBĄ ’ChÁ dŇ ‘ĄÄ
MkąĆŇ ynĄbĘŇ CrÄ mĘ ’Ň yĲŁ =âlwĘ CnymĳĄlĎ SĘ bĂŇ C Cnyx¡Ą bĎŇ zĘbĂŇ C Cnyt¿ĄŇ ol‘ĲŁ BĘ wynĎŔ pĎŇ lĘ ÉhoĎhyĘ

28 Cr¿mĘ ’Ň yĲŁ =yJĂ hŇ yĎęhĎ wĘ rmĆ ’Ň Łeě wČ : hoĲĎhyBĲČ qlĆ x¡Ą Mk¿ĆŇ lĎ =Ny’ĲĄ CnynĄŔ bĎŇ lĘ ÉrxĎ mĎ
hoĎÁhyĘ xBČÄ zĘmĂ žtynĂ bĘŇ êČ =tŇ ’Ć C’ă rĘ CnrĘmČÃ ’Ď wĘ rxĳĎmĎ Cnyt¡ĄŇ rŁ DĲŁ =l’Ć wĘ CnylËĄ’Ą
Cnyn¡ĄyBĄ ’ChŔ dŇ ‘ăĄ=yJĂ xbČŇ zĆŔlĘ âlă wĘ ÉhlĎ o‘lĘ âlą CnytĄę obŇ ’Ğ CWă ‘Ď=rSĆ ’Ğ

29 ÉMoIhČ bŇ CSą lĎ wĘ hoĎęhyBĲČ dŇ răŁ mĘ lĂ CeUĆÁ mĂ CnQĎÄ žhlĎ ylĂ xĎ : MkĲĆŇ ynĄybĲĄŇ C
ÉxBČ zĘmĂ dŇ bČę QĘ mĂ xbČŇ zĳĎlĘ C hŇ xăĎ nĘ mĂ lĘ hŇ l¡Ď ‘Ł lĘ xČ BĄŔ zĘmĂ tŇ onăbĘŇ lĂ hoĎŔhyĘ yrăĄxĞ’ĲČ mĄ
hwhy
y’xndml ,y’br‘ml Nk v.22 .‘"tw b"yd ,’"yd Nkw =l’Ć ’"s v.21 .=l’ĆwĘ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.20

rsxd rsx CnytĄrŁ DŁ ’"s ,w"Tdw ’"yd ,w"d ,g"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.27 .rsx CnnĄyBĄ ’"s v.25 .=M’Ă
.b"yd Nkw ’lmd ’lm CnytĄoroD ’"sbw ,d"ydw b"yd ,T"d ,b"d ,’"d Nkw
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sxăĎ nĘ yjĲĂ ‘mČÂSĘ IĂwČ : onĲ JĎ SĘ mĂ yn¿ĄpĘŇ lĂ rS¡Ć ’Ğ CnyhĄŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ 30

=tŇ ’Ć oêŔ ’Ă rSăĆ ’Ğ É l’Ą rĎWĘ yĂ ypąĄŇ lĘ ’Č ySĄÄ ’Ň rĎwĘ hŇ dĎÁ ‘ĄhĲĎ y’ĄÄ yWĂ nĘ C NhĄę JŁ hČ
bŇ T¡Č yIĂwČ hŇ èĳĆ nČmĘ ynăĄbĘŇ C dŇ g¡ĎŇ =ynĄbĘŇ C Nb¿ĄŇ C’rĘ=ynĲĄBĘ CrËBĘ DĂ rSÌĆ ’Ğ MyrĂŔ bĎŇ DĘhČÄ
NbĄÄ C’rĘ=ynĲĄBĘ =l’Ć NhĄÃ JŁ hČ rzăĎ‘ĎlĘ ’Ć =NBĆ sxăĎ nĘ yjĲĂ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MhĲĆ ynĄy‘ĲĄBĘ 31

hoĎŔhyĘ CnkăĄŇ otŇ bĘŇ =yJĲĂ ÉCn‘Ę dČÄ yĎ ű MoIąhČ hŇ èĆę nČmĘ ynăĄBĘ =l’Ć wĘ dŇ gĎÁ=ynĄBĘ =l’Ć wĘ
yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć MêËĆlĘ ~Č hĂ z’Ďę hŇ EĳĆhČ l‘ČUăČ hČ ho¡ĎhyBĲČ Mê¿ĆlĘ ‘ČmĘ =âlĲ rSËĆ ’Ğ
My’ĂÃ yWĂ eĘ hČ wĲĘ ű NhăĄ JŁ hČ rzăĎ‘ĎlĘ ’Ć =NBĆ sxăĎ nĘ yjĲĂ bŇ SĎ IăĎwČ : hoĲĎhyĘ dŇ I¿ČmĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ 32

N‘Čn¡ČJĘ ZrĆ’¿Ć=l’Ć dŇ ‘ËĎlĘ GĂ hČ ZrĆ’ÌĆmĄ dŇ gĎÁ=ynĄBĘ tŇ ’ĄÄ mĄ C žNbĄŇ C’rĘ=ynĲĄBĘ tŇ ’ăĄ mĄ
ÉynĄy‘ĄBĘ rbĎę DĎhČ bŇ TăČ yIĂwČ : rbĲĎŇ DĎ Mt¡ĎŇ o’ CbŇ S¿Ă IĎwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć 33

tŇ olą ‘ĞlĲČ Crę mĘ ’ĲĎ âlă wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ Ck¿Ň rĘbĲĎŇ yĘwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ
dŇ g¡ĎŇ =ynĄbĘŇ C Nb¿ĄŇ C’rĘ=ynĲĄBĘ rSËĆ ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉtxĄ SČ lĘ ’bĎŔ ~Ď lČ ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ

sŘ14 É’Ch dŇ ‘¿Ą yJăĂ śxČ BĳĄ zĘUĂ lČ dŇ g¡ĎŇ =ynĄbĘŇ C Nb¿ĄŇ C’rĘ=ynĲĄBĘ C’Ë rĘqĘ IĂwĲČ : HBĲĎ Myb¿ĂŇ SĘ yĲŁ 34

MyBĂŔ rČ MymăĂ IĎmĂ ÉyhĂ yĘwČĲ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎř ho¡ĎhyĘ yJ¿Ă CnytĄŔ nŁ yBĲĄ gk
‘ČSăĚ ohywĲĂ bŇ ybĳĂŇ iĎ mĂ Mh¡Ć ybĄŇ yĘ’ĲŁ =lJĎ mĂ l’ËĄ rĎWĘ yĂlĘ hoÌĎhyĘ xČ ynĂÄhĄ =rSĆ ’Ğ yrĄxĞ’ĲČ ţ
wySĎŔ ’Ň rĎlĘ C ÉwynĎqĄ zĘlĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ lĘ É‘ČSĚÄ ohyĘ ’rąĎqĘ IĂwČ : MymĲĂ IĎBČ ’B¡Ď NqĄŔ zĎ 2

: MymĲĂ IĎBČ ytĂŇ ’Ň B¡Ď yêĂ nĘ qČŔ zĎ ynăĂ’Ğ MhĆŔ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ wyrĳĎTĘ SĲŁ lĘ C wyT¡Ď pĘŇ SĲŁ lĘ C
My¿ĂoGhČ =lkĎŇ lĘ MkËĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoÌĎhyĘ hŇ WĎÁ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ=lJĎ žt’Ą MtĆę y’Ă rĘ MêăĆ’Č wĘ 3

žC’rĘ : MkĲĆŇ lĎ Mx¿Ď lĘ eĂ hČ ’Ch¡ MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ yJĂ ť MkĳĆŇ ynĄjĘř mĂ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ 4

MkĳĆŇ yTĄ bĘŇ SĂ lĘ hŇ l¡Ď xĞ nĲČBĘ hŇ QĆ ’ËĄ hĎ Myr¿Ă’Ď SĘ eĂ hČ MyĂoGhČ ţ=tŇ ’Ć MkĆÁ lĎ yêĂ lĘ jČÄ hĂ
: SmĆ èĲĎ hČ ’ob¿Ň mĘ lod¡Ň GĎhČ MI¿ĎhČ wĘ yêĂ rČŔ kĘŇ hĂ rSăĆ ’Ğ ÉMyĂoGhČ =lkĎŇ wĘ NDĄę rĘIČhČ =NmĂ
MkĳĆŇ ynĄpĘŇ QĂ mĂ Mt¡ĎŇ ’Ł Syr¿ĂohwĘ MkĆŔ ynĄjĘ mĂ MpăĄŇ DĽhĘ yĆ ’Chť MkĆę yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhywĲČ 5

MêăĆqĘ zČxĞ wĲČ : MkĲĆŇ lĎ Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ rBËĆDĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ MYĎŔ rĘ’Č =tŇ ’Ć ÉMêĆSĘ rĂywĲĂ 6

hŇ SĳĆ mŁ tŇ răČoê rpĆŇ s¡Ą BĘ bŇ CtŔ JĎ hČ =lJĎ tŇ ’Ą ť tŇ oWŔ ‘ĞlĲČ wĘ rmăŁ SĘ lĂ dŇ ’ŔŁ mĘ
hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyăĂoGBČ É’obŇ =yêĂ lĘ bĂŇ lĘ : lwř’mĲŁ WĘ C Nym¿Ă yĎ CeU¡Ć mĂ =rCsĲ yê¿Ă lĘ bĂŇ lĘ 7

âlă wĘ ÉCryJĂÄ zĘtČŇ =âlĲ MhąĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ MSĄÄ bĘŇ C MkĳĆŇ êĘ ’Ă hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myr¿Ă’Ď SĘ eĂ hČ
ho¿ĎhyBĲČ =M’Ă yJËĂ : MhĲĆ lĎ Cw¡xĞêĲČSĘ tĲĂŇ âl¿ wĘ MCdŔ bĘŇ ‘ČtĲČŇ âlă wĘ C‘yBĂŔ SĘ tČŇ 8

l’
.r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw Myhl’h ’Ch ’"s v.34 .s"tw y"k +rt ,b"d ,’"d Nkw d‘ĳĄ xb¿ zml ’"s v.34

.yrq l’mŁ WĘ C v.6 .g"yw +h qwsp Nmql Nyy‘ : b"ydw b"d ,’"d Nkw MkĆynĄpĘ QĂ mĂ ’"s v.3 .gk



23. 9–24. 3 ‘Vwhy 391

9 ÉhoĎhyĘ SrĆoIąwČ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č MtĆŔ yWĂ ‘Ğ rSăĆ ’ĞJĲČ CqBĳĎ dĘŇ êĂ Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ
dŇ ‘¡Č MkĆŔ ynĄpĘŇ BĂ ÉSy’Ă dŇ mČ ‘ąĎ=âl MêĆę ’Č wĘ MymĳĂ CY‘ĞwĲČ MylăĂ dŇŁ GĘ My¡ĂoG MkĆŔ ynĄjĘ mĂ

10 ’Chť MkĆę yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ ű yJăĂ PŇ lĆ ’ĳĎ =PŇ DĎrĘyĂ MJ¡Ć mĂ dŇ x¿Ď ’Ć =Sy’ĲĂ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ
11 MkĳĆŇ ytĄŇ SĲŁ pĘŇ nČlĘ dŇ ’¡Ł mĘ Mê¿ĆrĘmČ SĘ nĂ wĘ : MkĲĆŇ lĎ rB¿Ć DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ MkĆŔ lĎ MxăĎ lĘ eĂ hČ
12 ÉMêĆqĘ bČŇ dĘŇ C CbŇ CSę êĎ bŇ oSă =M’Ă ű yJăĂ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ=tŇ ’Ć hŇ b¡ĎŇ hĞ’ĲČ lĘ

MhËĆ BĎ Mê¿Ć nĘ êČxČ tĘŇ hĲĂ wĘ MkĳĆŇ êĘ ’Ă hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myr¿Ă’Ď SĘ eĂ hČ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyăĂoGhČ ÉrtĆŇ yĆÄBĘ
13 hoăĎhyĘ PŇ ysĂÁ oy âlÄ žyJĂ C‘Ŕ dĘŇ êăĄ É‘Č odÄ yĎ : MkĲĆŇ BĎ Mh¿Ą wĘ Mh¡Ć BĎ Mt¿ĆŇ ’Ň bĎŇ C

xpăČŇ lĘ MkĆÁ lĎ CyÄhĎ wĘ MkĳĆŇ ynĄpĘŇ QĂ mĂ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ My¿ĂoGhČř =tŇ ’Ć SyrËĂohlĘ MkĆę yhĄŁlĲ ’Ĺ
l‘ČmĄ ţ MkĆę dĘŇ bĎŇ ’Ğ=dŇ ‘Č MkĆŔ ynĄy‘ĲĄBĘ MynăĂnĂ YĘ lĂ wĘ ÉMkĆŇ yDĄYĂ BĘ TTąĄ SŁ lĘ C SqĄę omlĘ C

14 hŇ eĄÄhĂ wĘ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhyĘ MkĆŔ lĎ NtăČŇ nĎ ÉrSĆ ’Ğ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ÉhbĎŇ oFhČ hŇ mąĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ
MkăĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ =lkĎŇ BĘ MêĆÂ‘Ę dČŇ ywĲĂ ZrĆ’ĳĎhĎ =lJĎ ëŇ rĆd¡ĆŇ BĘ MoIŔhČ ÉëlĄ oh ykąĂŇ nŁ ’ĲĎ
MybĂę oFhČ MyrăĂbĎŇ DĘhČ ű lJăŁ mĂ dŇ xĎÁ ’Ć rbĎÄ DĎ ž lpČŇ nĎ=âlĲ yJăĂ MkĆę SĘ pĘŇ nČ=lkĎŇ bĘŇ C
lp¿ČŇ nĎ=âlĲ MkĆŔ lĎ C’BăĎ É lJŁ hČ MkĆŔ ylĄ ‘Ğ ÉMkĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoąĎhyĘ rBĆÁ DĂ rSĆÄ ’Ğ

15 bŇ oFŔ hČ rbăĎŇ DĎhČ =lJĎ ÉMkĆŇ ylĄ ‘Ğ ’BąĎ =rSĆ ’ĞJĲČ hŇ yĎęhĎ wĘ : dŇ xĲĎ ’Ć rb¿ĎŇ DĎ CeU¡Ć mĂ
tŇ ’Ą ť MkĆę ylĄ ‘Ğ hoĎÁhyĘ ’ybĂÄ yĎ žNJĄ MkĳĆŇ ylĄ ‘Ğř Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ rBËĆDĂ rS¿Ć ’Ğ
ÉhbĎŇ oFhČ hŇ mąĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ l‘ČmĄ ţ MkĆę tĘŇ o’Ĳ odăŇ ymĂ SĘ hČ =dŇ ‘Č ‘rĎŔ hĎ rbăĎŇ DĎhČ =lJĎ

16 tŇ yrĂÄ BĘ =tŇ ’Ć MkĆŇ rĘbĘŇ ‘ĎBĘ ţ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhyĘ MkĆŔ lĎ NtăČŇ nĎ ÉrSĆ ’Ğ tŇ ’Ň ŁEŔhČ
MyhăĂ Łl’Ĺ ÉMêĆdĘŇ bČŇ ‘ĞwĲČ MêĆę kĘŇ lČ hĞ wĲČ ůMkĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ CăĎYĂ rSăĆ ’Ğ ÈMkĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ
MêăĆdĘŇ bČŇ ’Ğ wĲČ MkĆŔ BĎ ÉhoĎhyĘ=PŇ ’Č hŇ rąĎxĎ wĘ MhĳĆ lĎ Mt¡ĆŇ ywĂxĞêĲČSĘ hĂ wĘ MyrĂŔ xĄ ’Ğ

: MkĲĆŇ lĎ Nt¿ČŇ nĎ rS¡Ć ’Ğ hŇ bĎŔ oFhČ ZrĆ’ăĎhĎ É l‘ČmĄ hŇ rĎŔ hĄ mĘ
dk ynĄÄqĘ zĂlĘ ž’rĎqĘ IĂwČ hŇ mĎ kĳĆŇ SĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yT¿Ą bĘŇ SĂ =lJĎ =tŇ ’Ć ‘ČSËĚ ohyĘ PŇ sÌŁ ’Ć IĲĆwČ

: MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ yn¿ĄpĘŇ lĂ Cb¡Ň ~Ę yČtĘŇ IĲĂwČ wyrĎŔ TĘ SăŁ lĘ C ÉwyTĎ pĘŇ SĲŁ lĘ C wySĎę ’Ň rĎlĘ C l’ĄÁ rĎWĘ yĂ
2 ů l’Ą rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÈhoĎhyĘ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ M‘Ďę hĎ =lJĎ =l’Ć ‘ČSĚÁ ohyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ

ybăĂŇ ’Ğ wĲČ Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č yb¿ĂŇ ’Ğ xrČêËĆ MlĎŔ o‘mĲĄ ÉMkĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ CbąŇ SĘ yĲĎ rhĎę eĎhČ rbĆŇ ‘ăĄBĘ
3 ÉMhĎ rĎbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć MkąĆŇ ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć xuČ ’Ć wĲĎţ : MyrĲĂxĄ ’Ğ Myh¿Ă Łl’Ĺ Cd¡Ň bĘŇ ‘Č IĲČwČ roxĳ nĎ

o‘Ŕ rĘzČ=tŇ ’Ć Ébrř ’w N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĆ=lkĎŇ BĘ ot¡Ň o’ ëŇ ¿Ąlo’wĲĎ rhĎŔ eĎhČ rbĆŇ ‘ăĄmĄ
wl=Nt’w
,g"d ,b"d ,’"d Nkw MkĆylĄ’Ğ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.15 .b"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw Mywgh=lJĎ ’"s v.13

.yrq hBĆ rĘ’Č wĎ ,bytk brĆ’ĆwĎ v.3 .dk .d"ydw b"yd ,’"yd ,T"d ,w"d
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NêĄÄ ’Ć wĲĎ wWĳĎ ‘Ą=tŇ ’Ć wĘ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ=tŇ ’ĲĆ qxĎŔ YĘ yĂlĘ NêăĄ’Ć wĲĎ : qxĲĎ YĘ yĂ=tŇ ’Ć ol¡ =NêĆ’Ć wĲĎ 4

: Mř yĂrĲĎYĘ mĂ Cd¿Ň rĘyĲĎ wyn¡ĎbĎŇ C bŇ q¿Ł ‘ĞyĲČwĘ otŔ o’ tŇ SĆ răĆlĎ Éry‘Ă WĄ rhąČ =tŇ ’Ć wWĎÁ ‘ĄlĘ
ytĂŇ yW¡Ă ‘Ď rS¿Ć ’ĞJĲČ MyĂrČŔ YĘ mĂ =tŇ ’Ć PŇ GăŁ ’Ć wĲĎ ÉNrŁ hĞ’ĲČ =tŇ ’ĲĆ wĘ hŇ SąĆ mŁ =tŇ ’Ć xlČÂSĘ ’Ć wĲĎ 5

MyĂrČŔ YĘ UĂ mĂ ÉMkĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ=tŇ ’Ć ’yYąĂ o’wĲĎ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć ytĂŇ ’Ň Y¿Ą oh rx¡Č ’Č wĘ oBĳ rĘqĂ BĘ 6

MyS¡Ă rĎpĲĎŇ bĘŇ C bŇ kĆŇ r¿ĆBĘ MkËĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ yrÌĄxĞ’ĲČ MyĂrČÁ YĘ mĂ CpÄ DĘrĘIĂwČ hŇ UĎ IĳĎhČ C’b¡ŇŁ êĎ wČ
MyrĂę YĘ UĂ hČ NybăĄŇ C ű MkăĆŇ ynĄyBĲĄ lpĄÁ ’ĞmĲČ MWĆ IĎÄwČ hoĎęhyĘ=l’Ć Cqă ‘ĞYĘ IĂwČ : PŇ CsĲ =MyČ 7

=rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą MkĆŔ ynĄy‘ĲĄ ÉhnĎ y’ĆÄ rĘêĂ wČ ChiĄŔ kČŇ yĘwČ ÉMIĎhČ =tŇ ’Ć wyląĎ ‘Ď ’bĄÄ IĎwČ
MkĆę tĘŇ ’Ć h’băř ’w : MyBĲĂ rČ Mym¿Ă yĎ rB¡Ď dĘŇ UĂ bČŇ Cb¿Ň SĘ êĲĄ wČ MyĂrĳĎYĘ mĂ BĘ ytĂŇ yW¡Ă ‘Ď 8

NêĄÄ ’Ć wĲĎ MkĳĆŇ êĘ ’Ă Cm¡ xĞQĲĎ IĂwĲČ NDĄŔ rĘIČhČ rbĆŇ ‘ăĄBĘ ÉbSĄ oIhČ ÉyrĂmŁ ’ĹhĲĎ ZrĆ’ąĆ=l’Ć
MqĎ IĎÄwČ : MkĲĆŇ ynĄjĘ mĂ Md¡ĄŇ ymĂ SĘ ’Č wĲĎ MYĎŔ rĘ’Č =tŇ ’Ć CSă rĘyêĲĂ wČ ÉMkĆŇ dĘŇ yĆBĘ MtąĎŇ o’ 9

’rËĎqĘ IĂwČ xlČęSĘ IĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ MxĆ Q¡Ď IĲĂwČ bŇ ’ĎŔ om ëŇ lĆ măĆ ÉrojYĂ =NBĆ qląĎ BĎ
M‘ĳĎlĘ bĂŇ lĘ ‘ČmăŁ SĘ lĂ ytĂŇ yb¡ĂŇ ’Ď âl¿ wĘ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć lQ¿Ą qČ lĘ ro‘¡BĘ =NBĆ M‘¿ĎlĘ bĂŇ lĘ 10

ÈNDĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć CrăbĘŇ ‘ČêĲČ wČ : odĲŇ IĎmĂ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć l~¿Ă ’Č wĲĎ MkĆŔ tĘŇ ’Ć ÉëorBĎ ëŇ rĆbąĎŇ yĘwČ 11

yEĂÁrĂjĘ hČ wĘ yrĂÄ mŁ ’ĹhĲĎ oxyrĂyĘţ=ylĲĄ ‘ĞBĲČ MkăĆŇ bĎŇ Cmă xĞQĲĎ IĂwČ ůoxyrĂyĘ=l’Ć C’băŇŁ êĎ wČ
: MkĲĆŇ dĘŇ yĆBĘ Mt¡ĎŇ o’ Nê¿Ą’Ć wĲĎ ysĳĂ CbŇ yĘhČ wĘ yC¡ĂxĂ hĲČ ySĂŔ GĎrĘGĂ hČ wĘ ÉyêĂ xĂ hĲČ wĘ ynĂę ‘ĞnĲČJĘ hĲČ wĘ
ykăĄŇ lĘ mČ yn¡ĄSĘ MkĆŔ ynĄjĘ mĂ ÉMtĎŇ o’ SrĆgąĎŇêĘ wČ hŇ ‘ĎŔ rĘ~Ă hČ =tŇ ’Ć ÉMkĆŇ ynĄpĘŇ lĂ xląČ SĘ ’Ć wĲĎ 12

rSÌĆ ’Ğ ű ZrĆ’ăĆ MkĆÁ lĎ NêĄÄ ’Ć wĲĎ : ìŇ êĲĆSĘ qČ bĘŇ âl¿ wĘ ì¡Ň BĘ rĘxČ bĘŇ âl¿ yrĳĂmŁ ’ĹhĲĎ 13

MymąĂ rĎJĘ MhĳĆ BĎ Cb¡Ň SĘ êĲĄ wČ MtĆŔ ynĂ bĘŇ =âlĲ rSăĆ ’Ğ ÉMyrĂ‘Ď wĘ HBĎę êĎ‘Ę găČŇ yĎ=âlĲ
hoËĎhyĘ=tŇ ’Ć C’rÌyĘ hŇ êĎÂ‘Č wĘ : MylĲĂ kĘŇ ’ĲŁ Mê¡Ć’Č MêĆŔ ‘Ę TČ nĘ =âlĲ rSăĆ ’Ğ ÉMytĂŇ yzĄwĘ 14

CdÄ bĘŇ ‘ĲĎ žrSĆ ’Ğ MyhĂę Łl’Ĺ=tŇ ’Ć CrysăĂ hĎ wĘ tŇ mĳĆ ’ĹbĲĆŇ C MymăĂ tĎŇ BĘ ot¡Ň ’Ł Cd¿Ň bĘŇ ‘Ă wĘ
‘rČÄ žM’Ă wĘ : hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć Cd¡Ň bĘŇ ‘Ă wĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ bĘŇ C ÉrhĎ eĎhČ rbĆŇ ‘ąĄBĘ MkĆÁ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ 15

ůNCdŇ bŇŁ ‘ĞtĲČŇ ymăĂ =tŇ ’Ć ÈMoIhČ MkăĆŇ lĎ CrÄ xĞBĲČ hoĎęhyĘ=tŇ ’Ć dŇ băŇŁ ‘ĞlĲČ MkĆÁ ynĄy‘ĲĄBĘ
ÉM’Ă wĘ rhĎŔ eĎhČ rb‘ăb ÉrSĆ ’Ğ MkĆę ytĄŇ obĲŇ ’Ğ CdăŇ bĘŇ ‘ĲĎ=rSĆ ’Ğ MyhĂÂŁl’Ĺ=tŇ ’Ć M’ăĂ
ytĂŔ ybĄŇ C ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ MYĳĎ rĘ’Č BĘ MybăĂŇ SĘ yĲŁ Mê¡Ć’Č rS¿Ć ’Ğ yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ yhăĄŁl’Ĺ=tŇ ’Ć
CnQĎŔ hŇ lĎ ylăĂ xĎ rmĆ ’Ň ŁIŔwČ ÉM‘ĎhĎ N‘Č IąČwČ : hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć dŇ b¡ŇŁ ‘ĞnĲČ 16

CnyhĄŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ yJĂ ť : MyrĲĂxĄ ’Ğ Myh¿Ă Łl’Ĺ dŇ b¡ŇŁ ‘ĞlĲČ hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć bŇ z¡Ł ‘ĞmĲĄ 17

’wh
y’xndml ,yrq ’ybĂ ’Ď wĎ ,bytk h’Ď ybĂ ’Ď wĎ y’br‘ml v.8 .yrqw bytk hmĎyĘrĎYĘ mĂ ’"sb ,hmĎyĘrĎYĘ mĂ rybs v.4

,’"d Nkw yrqw bytk rbĆ ‘ĄBĘ y’br‘ml v.15 .yrqw bytk ’ybĂ ’Ď wĎ y’br‘ml ’"n : yrq h’Ď ybĂ ’Ď wĎ ,bytk ’ybĂ ’Ď wĎ
rbĆ ‘ĄmĄ y"k Tw‘ymb ,yrq rbĆ ‘ĄmĄ bytk rbĆ ‘ĄBĘ y’xndml ,r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,d"yd ,’"yd ,z"d ,w"d ,g"d ,b"d

.yrqw bytk
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MydĳĂŇ bĎŇ ‘Ğ tŇ yBăĄmĂ MyĂr¡ČYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ CnytËĄŇ obŇ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ CntÌĎŇ ’Ł hŇ lĆÄ‘ĞUĲČ hČ ž’Ch
CnrĄę mĘ SĘ IĂwĲČ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ ÉtoldŇŁ GĘ hČ tŇ otąŇ ’Ł hĲĎ =tŇ ’Ć CnynĄę y‘ĄlĘ hŇ WăĎ ‘Ď rSÌĆ ’Ğ wĲČ
CnrĘb¡ČŇ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ MyUĂŔ ‘ČhĲĎ É lkŇŁ bĘŇ C HbĎŔ CnkĘŇ ăČlhĎ rSăĆ ’Ğ ÉërĆDĆÄ hČ =lkĎŇ BĘ

18 ZrĆ’¡ĎhĎ bŇ S¿Ą yŁ yrËĂmŁ ’ĹhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ MyUĂę ‘ČhĲĎ =lJĎ =tŇ ’Ć hoĎÁhyĘ SrĆgĎÄ yĘwČ : MBĲĎ rĘqĂ BĘ
19 rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : CnyhĲĄŁl’Ĺ ’Ch¡ =yJĂ hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć dŇ băŇŁ ‘ĞnĲČ ÉCnxĘ nČÄ’Ğ=MGČ CnynĳĄjĎ mĂ

MyS¡Ă dŇŁ qĘ Myh¿Ă Łl’Ĺ=yJĲĂ hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć dŇ băŇŁ ‘ĞlĲČ ÉClkĘŇ CtĲŇ âlą M‘Ďę hĎ =l’Ć ‘ČSĚÁ ohyĘ
20 yJąĂ : MkĲĆŇ ytĄŇ w’Ň FĲŁ xČ lĘ C Mk¡ĆŇ ‘ĞSĘ pĂŇ lĘ ’v¿Ď yĂ=âlĲ ’ChŔ ’oeăqČ =l’ĲĄ ’Chĳ

hŇ QăĎ kĂŇ wĘ ÉMkĆŇ lĎ ‘rąČhĄ wĘ bŇ SĎÄ wĘ rkĳĎŇ nĄ yhăĄŁl’Ĺ Mê¡ĆdĘŇ bČŇ ‘ĞwĲČ hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć ÉCbŇ zĘ‘ČtĲČŇ
21 ‘ČSĳĚ ohyĘ=l’Ć M‘¡ĎhĎ rmĆř ’Ň I¿Ł wČ : MkĲĆŇ lĎ bŇ yT¿Ă yhĄ =rSĆ ’Ğ yr¡ĄxĞ’ĲČ MkĆŔ tĘŇ ’Ć
22 ÉMêĆ’Č MydąĂŇ ‘Ą M‘Ďę hĎ =l’Ć ‘ČSĚÁ ohyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : dŇ bĲŇŁ ‘ĞnĲČ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć yJ¿Ă âlě

Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ otĳŇ o’ dŇ băŇŁ ‘ĞlĲČ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć MkËĆŇ lĎ Mê¿ĆrĘxČ BĘ MêĆÂ’Č =yJĲĂ MkĆŔ BĎ
23 ÉCFhČ wĘ MkĳĆŇ BĘ rĘqĂ BĘ rSăĆ ’Ğ rk¡ĎŇ eĄhČ yh¿ĄŁl’Ĺ=tŇ ’Ć CrysËĂ hĎ hŇ êĎě ‘Č wĘ : MydĲĂŇ ‘Ą
24 ‘ČSĳĚ ohyĘ=l’Ć M‘¡ĎhĎ Cr¿mĘ ’Ň IĲŁ wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=l’Ć MkĆŔ bĘŇ bČŇ lĘ =tŇ ’Ć
25 tŇ yrËĂBĘ ‘ČSÌĚ ohyĘ tŇ rÄŁ kĘŇ IĂwČ : ‘mĲĎ SĘ nĂ ol¡ oqbĘŇ C dŇ bŔŁ ‘ĞnĲČ ÉCnyhĄÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ=tŇ ’Ć
26 É‘ČSĚÄ ohyĘ bŇ êąŁ kĘŇ IĂwČ : MkĲĆŇ SĘ BĂ Tj¡Ď SĘ mĂ C qx¿Ł olË MWĆ I¿ĎwČ ’Chĳ hČ MoIăBČ M‘¡ĎlĎ

hŇ lĎŔ odŇ GĘ NbĆŇ ’ăĆ ÉxuČ IĂwČ MyhĳĂ Łl’Ĺ tŇ răČoê rpĆŇ s¡Ą BĘ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć
: hoĲĎhyĘ SD¿ČqĘ mĂ BĘ rS¡Ć ’Ğ hŇ QĎŔ ’Č hĲĎ tŇ xČ êČ ť MèĎŔ hĎ măĆ yqĂ yĘwČ

27 CnBăĎ =hŇ yĆhĘ êĲĂ Ét’Ň EŁ hČ NbĆŇ ’ąĆ hĎ hŇ eĄÄhĂ M‘Ďę hĎ =lJĎ =l’Ć ‘ČSĚÁ ohyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
CnUĳĎ ‘Ă rB¡Ć DĂ rS¿Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ yrăĄmĘ ’Ă =lJĎ tŇ ’Ą ť hŇ ‘Ďę mĘ SĲĎ ’yhăĂ =yJĂ hŇ dĎŔ ‘ĄlĘ

28 É‘ČSĚÄ ohyĘ xQąČ SČ yĘwČ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ň BĄ NCS¡ xĞkĲČŇ êĘ =NjĲĆ hŇ dĎŔ ‘ĄlĘ ÉMkĆŇ bĎŇ hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ wĘ
29 MyrăĂbĎŇ DĘhČ ÉyrĄxĞ’ĲČ yhĂę yĘwČ : otĲŇ lĎ xĞ nĲČlĘ Sy’¡Ă M‘ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć

: MynĲĂ SĎ rWĆ ‘¡ĆwĎ hŇ ’¿Ď mĄ =NBĆ hoĳĎhyĘ dŇ bĆŇ ‘ăĆ NCn¡=NBĂ ‘ČS¿Ě ohyĘ tŇ mĎ IËĎwČ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ
30 MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć =rhČ BĘ rSăĆ ’Ğř xrČs¡Ć=tŇ nČmĘ tĂŇ BĘ otŔ lĎ xĞ nĲČ lCbăŇ gĘŇBĂ ÉotŇ ’Ł CrąBĘ qĘ IĂwČ
31 ‘ČSĳĚ ohyĘ ymăĄ yĘ lJ¡Ł hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć É l’Ą rĎWĘ yĂ dŇ bąŇŁ ‘ĞIĲČwČ ś: S‘ČGĲĎ=rhČ lĘ Nop¡Ň ~Ę mĂ

C‘ę dĘŇ yĲĎ rSăĆ ’Ğ wĲČ ‘ČSĚŔ ohyĘ yrăĄxĞ’ĲČ ÉMymĂ yĎ CkŇ yrąĂ’ĹhĲĆ rSĆÄ ’Ğ MynĂę qĄ EĘhČ ymăĄ yĘ ű lkăŇŁ wĘ
t’
.‘"tw b"d ,’"d Nkw rSĆ ’Ğ tlm ’lb rhă B xrs¡ ’"s v.30 .d"k qwsp Nmql Nyy‘ : CrmĘ ’IŁ wČ rybs v.21
NhĆBĎ lmĎ rSĆ ’Ğ MyrĂ~ĚhČ tobrĘxČ=t’Ć MSĎ oto’ CrbĘ qĎ rSĆ ’Ğ rbĆ uĆBČ oê’Ă CmyWĂ IĎwČ : qwsph hz N’k ’Ymn ‘"tb v.30

.+g +b +h ly‘l Nyy‘ : hEĆhČ MoIhČ=d‘Č MSĎ MeĎhĂ wĘ hoĎhyĘ MtĎo’ hCĎYĂ rSĆ ’ĞJČ MyĂrĎYĘ UĂ mĂ M’Ď yYĄohBĘ lGĎlĘ GĂBČ l’ĄrĎWĘ yĂ ynĄBĘ =t’Ć
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PŇ sĄ oyţ tŇ omă YĘ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂlĘ hŇ W¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ =lJĎ tŇ ’Ą ť 32

tŇ qăČlĘ xĆ BĘ ůMkĆŇ SĘ bĂŇ CrăbĘŇ qĲĎ ÈMyĂrČYĘ UĂ mĂ ű l’¿Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ ClÄ‘ĹhĲĆ =rSĆ ’Ğ
hŇ ’ăĎ mĄ BĘ Mk¡ĆŇ SĘ =ybĲĂŇ ’Ğ rom¿ xĞ=ynĲĄBĘ tŇ ’ËĄ mĄ bŇ qËŁ ‘ĞyĲČ hŇ nÌĎqĎ rSĆÄ ’Ğ hŇ dĆę vĎ hČ
tŇ mĳĄ Nr¡Ł hĞ’ĲČ =NBĲĆ rz¿Ď‘ĎlĘ ’Ć wĘ : hŇ lĲĎ xĞ nĲČlĘ PŇ ¡Ąsoy=ynĲĄbĘŇ lĂ Cy¿hĘ IĲĂwČ hŇ TĳĎ yWĂ qĘ 33

ś: MyĂrĲĎpĘŇ ’Ć rh¿Č BĘ ol¡ =NêČ nĂ rS¿Ć ’Ğ onŔ BĘ sxăĎ nĘ yjĲĂ Ét‘ČbĘŇ gĂŇBĘ otę ’Ł CrăBĘ qĘ IĂwČ

G

wyYxw .]+w h"l hy‘Vy[ Ml’ NwVl Nrtw Nmysw .VVw MyVmxw yw’m VV ‘Vwhy rpsd yqwsp Mwks
l’qzxy[ y"y dy yl‘ htyh Nmysw rV‘ h‘br’ wyrdsw .]w"k g"y ‘Vwhy[ hpYmh tmr=d‘ NwbVxmw
Ndryh t’ l’rVy ynb wrb‘Vm hnV ‘bVw MyrV‘ rpsh twnV .MynVw MyrV‘ wytwqspw .]+’ z"l

.‘Vwhy tmV d‘ dysxh ‘Vwhy ymyb

The number of the verses of the book of Joshua is 656; and the sign is, And
the tongue of the dumb SHALL SING [Isa 35:6]. And its middle point is, And
from Heshbon unto Ramath-mizpeh [Jos 13:26]. And its sedarim are 14; and the
sign is, THE HAND of the Lord was upon me (y = 10, d = 4; Ezek 37:1]. And
its peseqot are 22. The years of the book are 27 years from the crossing of the
children of Israel in the days of Joshua the pious unto the death of Joshua.

NhĄkČ yĘwČ MkĎ otBĘ ChC’vĎ IĂwČ hoĎhyĘ Nor’Ğ=t’Ć l’ĄrĎWĘ yĂ ynĄBĘ CxqĘlĎ ’ChhČ MoIbČ C : Myqwsph wl’ N’k w’Ymn ‘"tb v.33
CdbĘ ‘ČIČwČ ory‘ĂlĘ C omoqmĘ lĂ Sy’Ă CklĘ hĎ l’ĄrĎWĘ yĂ ynĄbĘ C : ol=rSĆ ’Ğ h‘ĎbĘ GĂBČ rbĄ uĎIĂwČ otom d‘Č wybĂ ’Ď rzĎ‘ĎlĘ ’Ć txČêČ sxĎnĘjĂ
ëlĆmĆ NolgĘ‘Ć dyČBĘ MyhĂŁl’Ĺ MrĄJĘ mĘ IĂwČ MhĆytĄobybĂ sĘ rSĆ ’Ğ MyĂoGhČ yhĄŁl’Ĺ=t’ĆwĘ torêĎSĘ ‘ČhĎ=t’ĆwĘ hrĎSĄ ’ĞhĎ=t’Ć l’ĄrĎWĘ yĂ ynĄbĘ

.d"y d‘ b"y Nm +g MyTpV Nyy‘ : hnĎSĎ hrĄWĘ ‘Ć hnĆomSĘ MhĆylĄ‘Ğ rWČ IĎwČ b’Ď om



MyTpV
’ rmĳŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhyBĲČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉCl’ĞSĘ IĂwČĲ ‘ČSĚŔ ohyĘ tŇ omă ÉyrĄxĞ’ĲČ yhĂę yĘwČ sŘ1

2 ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : oBĲ MxĆ Q¿Ď hĂ lĘ hŇ Q¡Ď xĂ êĘ BČ ynËĂ‘ĞnĲČJĘ hĲČ =l’Ć CnQÌĎ =hŇ lĆ ‘ĞyĲČ ymăĂ
3 žhdĎŇ ChyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : odĲŇ yĎBĘ ZrĆ’¡ĎhĎ =tŇ ’Ć yêĂ t¿ČŇ nĎ hŇ eËĄhĂř hŇ lĳĆ ‘ĞyĲČ hŇ dăĎŇ ChyĘ

yêÌĂ kĘŇ lČ hĲĎ wĘ ynĂŔ ‘ĞnĲČJĘ BĲČ ÉhmĎ xĞQĲĎ nĲĂ wĘ ylĂę rĎř gĲŇŁ bĘŇ yêăĂ ’Ă hŇ lÌĄ ‘Ğ wyxĂÁ ’Ď No‘Ä mĘ SĂ lĘ
4 NêÌĄ IĂwČ hŇ dĎŔ ChyĘ l‘Č IăČwČ : No‘Ĳ mĘ SĂ oê¡’Ă ëŇ lĆ I¿ĄwČ ìŇ ĳĆlrĎogĲŇBĘ ì¡Ň êĘ ’Ă ynËĂ’Ğ=MgČŇ

Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ rĆW¿Ć ‘Ğ qzĆbĆŔ BĘ MCJă IČwČ MdĳĎŇ yĎBĘ yE¡ĂrĂjĘ hČ wĘ yn¿Ă‘ĞnĲČJĘ hĲČ =tŇ ’Ć hoËĎhyĘ
5 yn¡Ă‘ĞnĲČJĘ hĲČ =tŇ ’Ć CJě IČwČ oBĳ Cm¡ xĞQĲĎ IĲĂwČ qzĆbĆŔ BĘ ÉqzĆbĆÄ yn¿ĂdŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć C’YĘ mĘ IĂwČţĲ : Sy’ĲĂ
6 CYŔ ~Ę qČ yĘwĲČ otŔ ’Ł CzăxĞ’Ň IĲŁ wČ wyrĳĎxĞ’ĲČ Cp¡Ň DĘrĘIĂwĲČ qzĆbĆŔ ynĂ dăŇŁ ’Ğ ÉsnĎ IĎÄwČ : yEĲĂrĂjĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ
7 MykĂÃ lĎ mĘ ű My‘ăĂbĘŇ SĂ qzĆbĆę =ynĂ dĲŇŁ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : wylĲĎ gĘŇrČwĘ wyd¡ĎŇ yĎ tŇ on¿hŁ BĘ =tŇ ’Ć

ynĂŔ xĎ lĘ SĚ tŇ xČ êăČ ÉMyTĂ uĘ lČ mĘ CyąhĎ MyYĂę ~Ď qĚmĘ MhĆÁ ylĄ gĘŇrČwĘ MhĆÄ ydĄŇ yĘ žtonhŁ BĲĘ
: MSĲĎ tŇ mĎ I¿ĎwČ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ Ch’¿Ě ybĂŇ yĘwČ MyhĳĂ Łl’Ĺ yl¡Ă =MQČ SĂ NJ¿Ą ytĂŇ yWĂŔ ‘Ď rSăĆ ’ĞJĲČ

8 HtĎŔ o’ CdăŇ JĘ lĘ IĂwČ MĂlČŔ SĎ CrăyBĂ ÉhdĎŇ ChyĘ=ynĲĄbĘŇ Cmą xĞQĲĎ IĂwČ
9 ynăĄBĘ ÉCdŇ rĘyĲĎ rxČę ’Č wĘ : S’ĲĄ bĎŇ Cx¿ QĘ SĂ ry‘¡ĂhĎ =tŇ ’Ć wĘ bŇ rĆxĳĎ=ypĂŇ lĘ hĎ CJ¡ IČwČ

10 ëŇ lĆ IăĄwČ : hŇ lĲĎ pĄŇ èĘ hČ wĘ bŇ gĆŇ e¡ĆhČ wĘ rhĎŔ hĎ bŇ SăĄ oy ynĳĂ‘ĞnĲČJĘ BĲČ Mx¡Ą QĎ hĂ lĘ hŇ dĎŔ ChyĘ
tŇ yăČrĘqĂ Myn¡ĂpĎŇ lĘ Nor¿bĘŇ xĆ =MSĲĄ wĘ NorŔ bĘŇ xĆ BĘ bŇ SăĄ oIhČ ÉynĂ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ =l’Ć hŇ dĎę ChyĘ

11 MèĎŔ mĂ ëŇ lĆ IăĄwČ : ymĲĎ lĘ êČ =tŇ ’Ć wĘ Nm¡Č yxĂ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ yS¿Č SĄ =tŇ ’Ć CJË IČwČ ‘BĳČ rĘ’Č
12 bŇ lĄŔ JĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : rpĆŇ sĲĄ =tŇ yČrĘqĂ Myn¡ĂpĎŇ lĘ ryb¿ĂŇ DĘř =MSĲĄ wĘ rybĳĂŇ DĘř yb¡ĄŇ SĘř oyĲ=l’Ć

yê¡Ă bĂŇ hŇ s¿Ď kĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć olË yêĂ t¿ČŇ nĲĎ wĘ HdĳĎŇ kĎŇ lĘ C rpĆŇ s¡Ą =tŇ yČrĘqĂ =tŇ ’Ć hŇ J¿Ć yČ=rSĆ ’Ğ
13 CeUĳĆ mĂ NTăŁ uĎ hČ bŇ l¡Ą kĎŇ yx¿Ă ’Ğ znČŔ qĘ =NBĆ l’ăĄ ynĂ tĘŇ ‘Ď ÉHdĎŇ JĘ lĘ IĂwĲČ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ
14 ÉChtĄÄ ysĂ êĘ wČ H’Ďę obŇ BĘ yhăĂ yĘwČ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ oê¡bĂŇ hŇ s¿Ď kĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć olË =NêĆ IĲĂwČ

Hl¿Ď =rmĆ ’Ň IĲŁ wČ romĳ xĞhĲČ l‘ăČmĄ xn¡ČYĘ êĂ wČ hŇ dĆŔ vĎ hČ ÉhĎ ybĂÄ ’Ď =tŇ ’ĲĄř mĄ lo’ą SĘ lĂ
15 ÉbgĆŇ eĆÄhČ ZrĆ’ąĆ yJăĂ hŇ kĎę rĎbĘŇ yQăĂ =hŇ bĎŇ hĲĎ olÁ rmĆ ’Ň êÄŁ wČ : ëŇ QĲĎ =hŇ mČ bŇ l¡Ą JĎ

ynttn
ybĄ SĘ oy ’"s v.11 .z"dw w"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm ylĂ rĎogbĘ ’"s v.3 .w"dw b"d ,’"d Nkw heĄhĂ wĘ ’"s v.2 .’

.=t’ĆmĲĄ ’"s v.14 .rsx rbĂ DĘ ’"s v.11 .’lm
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tŇ yQĂŔ ‘Ă tŇ ŁQă GĚ tŇ ’Ą ť bŇ lĄęJĎ HlăĎ =NêĆ IĂwČ MyĂmĳĎ tŇ ŁQă GĚ yl¡Ă hŇ ê¿ĎtČŇ nĲĎ wĘ ynĂ êĎŔ tČŇ nĘ
ClÄ‘Ď hŇ SĆÁ mŁ NtĄÄ xŁ žynĂ yqĄ ynăĄbĘŇ C : tŇ yêĲĂ xĘ êČ tŇ ŁQ¿ GĚ tŇ ’¡Ą wĘ 16

bŇ gĆŇnăĆBĘ rS¡Ć ’Ğ hŇ dĎŔ ChyĘ rBăČ dĘŇ mĂ hŇ dĎŔ ChyĘ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć ÉMyrĂmĎ êĘ hČ ry‘ąĂmĄ
CJě IČwČ wyxĂŔ ’Ď No‘ămĘ SĂ =tŇ ’Ć ÉhdĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ IąĄwČ : M‘ĲĎhĎ =tŇ ’Ć bŇ SĆ I¿ĄwČ ëŇ lĆ I¡ĄwČ dŇ rĳĎ‘Ğ 17

ry‘¡ĂhĎ =MSĲĄ =tŇ ’Ć ’r¿ĎqĘ IĂwČ HtĎŔ o’ CmyrăĂxĞ IĲČwČ tŇ pĳČŇ YĘ bŇ SăĄ oy yn¡Ă‘ĞnĲČJĘ hĲČ =tŇ ’Ć
Nol¡ qĘ SĘ ’Č =tŇ ’ĲĆ wĘ HlĎŔ CbŇ GĘ =tŇ ’Ć wĘ hŇ EăĎ‘Č=tŇ ’Ć ÉhdĎŇ ChyĘ dŇ JąŁ lĘ IĂwČ : hŇ mĲĎ rĘxĎ 18

hŇ dĎŔ ChyĘ=tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ yhąĂ yĘwČ : HlĲĎ CbŇ GĘ =tŇ ’Ć wĘ Nor¡qĘ ‘Ć=tŇ ’Ć wĘ Hř lĳĎ CbŇ GĘ =tŇ ’Ć wĘ 19

bŇ kĆŇ r¿Ć=yJĂ qmĆ ‘ĄŔ hĎ ybăĄŇ SĘ yĲŁ =tŇ ’Ć ÉSyrĂohlĘ śâlą yJăĂ rhĳĎhĎ =tŇ ’Ć SrĆI¡Ł wČ
SrĆoIăwČ hŇ SĳĆ mŁ rBăĆ DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ NorŔ bĘŇ xĆ =tŇ ’Ć ÉblĄ kĎŇ lĘ CnąêĘ IĂwČ : MhĲĆ lĎ lz¡ĆrĘBČ 20

âl¿ MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ bŇ SăĄř yŁ ÉysĂ CbŇ yĘhČ =tŇ ’Ć wĘ : qnĲĎ‘ĞhĲĎ yn¿ĄBĘ hŇ S¡Ď ŁlSĘ =tŇ ’Ć MèĎŔ mĂ 21

MĂlČŔ SĎ CrăyBĂ ÉNmĂ yĎnĘ bĂŇ ynąĄBĘ =tŇ ’Ć ysĂÁ CbŇ yĘhČ bŇ SĆ IĄÄwČ NmĳĂ yĎnĘřbĂŇ ynăĄBĘ CSyr¡Ăoh
l’ĳĄ ÍtŇ yBĲĄ Mh¡Ą =MGČ PŇ ËĄsoy=tŇ yřbĲĄŇ ClÌ ‘ĞIĲČwČ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č 22

Myn¡ĂpĎŇ lĘ ry‘¿ĂhĎ =MSĲĄ wĘ l’ĳĄ ÍtŇ ybĲĄŇ BĘ PŇ ¡Ąsoy=tŇ ybĲĄŇ Cryt¿ĂŇ IĎwČ : MUĲĎ ‘Ă ho¡ĎhywĲČ 23

Cn’ąĄ rĘhČ olę CrmĘ ’Ň IăŁ wČ ry‘ĳĂhĎ =NmĂ ’YăĄ oy Sy’¡Ă MyrĂŔ mĘ èăŁ hČ ÉC’rĘIĂwČ : zClĲ 24

’ř obăŇ mĘ =tŇ ’Ć ÉM’Ą rĘIČwČ : dŇ sĆ xĲĎ ì¡Ň UĘ ‘Ă CnyW¿Ă ‘Ď wĘ ry‘ĂŔ hĎ ’obăŇ mĘ =tŇ ’Ć É’nĎ 25

oê¡xĘ jČ SĘ mĂ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ Sy’¿Ă hĎ =tŇ ’Ć wĘ bŇ rĆxĳĎ=ypĂŇ lĘ ry‘¡ĂhĎ =tŇ ’Ć CJ¿ IČwČ ry‘ĂŔ hĎ
zClŔ ÉHmĎ SĘ ’rąĎqĘ IĂwČ ry‘Ăę NbĆŇ IăĂwČ MyêĳĂ xĂ hĲČ ZrĆ’¡Ć Sy’ĂŔ hĎ ëŇ lĆ IăĄwČ : CxQĲĄ SĂ 26

hŇ èĆę nČmĘ SyrăĂoh=âlĲ wĘř : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č HmĎŔ SĘ ’Chă 27

ÉbVř y=tŇ ’Ć wĘ ůhĎ ytĆŇ nĲŁ BĘ =tŇ ’Ć wĘ ëŇ ăČn‘Ęř êČ =tŇ ’Ć wĘ ÈhĎ ytĆŇ onĲ BĘ =tŇ ’Ć wĘ N’ăĎ SĘ =tŇ yBĲĄ =tŇ ’Ć
yb¿ĄŇ SĘ oyĲ=tŇ ’Ć wĘ hĎ ytĆŔ nŁ BĘ =tŇ ’Ć wĘ ÉM‘ĎlĘ bĘŇ yĂ ybąĄŇ SĘ oyĲ=tŇ ’Ć wĘ hĎ ytĆę onBĘ =tŇ ’Ć wĘ rodÁ
ÉyhĂ yĘwČĲ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ ZrĆ’¿ĎBĎ tŇ bĆŇ S¡Ć lĎ ynĂŔ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ É l’Ć oIÄwČ hĎ ytĳĆŇ onBĘ =tŇ ’Ć wĘ oD¡gĂŇmĘ 28

: oSĲ yrĂohĲ âl¿ Syr¡ĄohwĘ smĳČ lĎ yn¡Ă‘ĞnĲČJĘ hĲČ =tŇ ’Ć MWĆ I¿ĎwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ qzăČxĎ =yJĲĂ
rzĆgĳĎŇBĘ bŇ SăĄ oIhČ yn¡Ă‘ĞnĲČJĘ hĲČ =tŇ ’Ć SyrĂŔ oh âlă ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć wĘ 29

bVyw
Nyy‘ : s"t Nkw SyrĂoh ’l ’"sbw ,r"tw ‘"t ,+rt Nkw SyrĂohlĘ ClkĘ yĎ âl ’"s v.19 .ypr hŇlĎ CbgĘ yllhb v.18

ybĄ SĘ yŁ ’"sb ,yrq ybĄ SĘ yŁ ,bytk bSĄ yŁ y’xndml ,yrqw bytk y’br‘ml Nk v.21 .g"lw ’"l ,+l ,T"k ,z"k qwsp
,z"T ‘Vwhy Nyy‘ : ‘"t Nkw =ynĄbĘ ’"s v.22 .g"m w"T ‘Vwhy Nyy‘ : ydĎChyĘ l"n v.21 .b"d Nkw yrqw bytk
l’ĄtĘ ybĄ BĘ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.23 .hlm ’dx l’ĄtĘ yBĄ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.22 .d"y ,z"y ,+d
’"sb v.27 .w"Td Nkw rsx ’bŁ mĘ +b Nm rb MynVy Myswpdw y"k Myrps lkb ’lm Nk v.25 .hlm ’dx
bSĄ yŁ v.27 .’"k b"y ‘Vwhy Nyy‘ : T"dw w"d ,g"d Nkw ënĎ‘ĞêĲČ ’"s v.27 .âl ’"s v.27 .’qsp N’k Ny’

.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.29 .’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ybĄ SĘ yŁ ’"sb ,yrq ybĄ SĘ yŁ ,bytk
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30 ÉSyrĂoh âlą NlĚę CřbŇ zĘ : rzĆgĲĎŇBĘ oB¡ rĘqĂ BĘ ynËĂ‘ĞnĲČJĘ hĲČ bŇ SĆ IÌĄwČ
Cy¡hĘ IĲĂwČ oBŔ rĘqĂ BĘ ÉynĂ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ bŇ SĆ IąĄwČ lŁlĳ hĞ nĲČ yb¡ĄŇ SĘ oyĲ=tŇ ’Ć wĘ NorŔ TĘ qĂ ybăĄŇ SĘ oyĲ=tŇ ’Ć

31 =tŇ ’Ć wĘ oJŔ ‘Č ybăĄŇ SĘ yĲŁ =tŇ ’Ć ÉSyrĂoh âlą rSĄę ’Ď : smĲČ lĎ
qyp¡ĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ hŇ BĎŔ lĘ xĆ =tŇ ’Ć wĘ ÉbyzĂkĘŇ ’Č =tŇ ’Ć wĘ bŇ ląĎ xĘ ’Č =tŇ ’Ć wĘ NodĳŇ yYĂ yb¡ĄŇ SĘ oyĲ

32 yJ¡Ă ZrĆ’ĳĎhĎ ybăĄŇ SĘř yĲŁ yn¡Ă‘ĞnĲČJĘ hĲČ bŇ rĆq¿ĆBĘ yrĂŔ SĄ ’ăĎ hĎ ÉbSĆ IĄÄwČ : bŇ xĲŁ rĘ=tŇ ’Ć wĘ
33 =tŇ ybĲĄŇ ybąĄŇ SĘ yĲŁ =tŇ ’Ć SyrĂÂ oh=âlĲ ylĂęêĎpĘŇ nČ : oSĲ yrĂohĲ âl¿

ZrĆ’ĳĎhĎ ybăĄŇ SĘř yĲŁ yn¡Ă‘ĞnĲČJĘ hĲČ bŇ rĆq¿ĆBĘ bŇ SĆ IĄěwČ tŇ nĎŔ ‘Ğ=tŇ ybĲĄŇ ybăĄŇ SĘ yĲŁ =tŇ ’Ć wĘ ÉSmĆ SĆÄ
34 yrËĂmŁ ’ĹhĲĎ CYÌxĞlĘ IĂwČ : smĲČ lĎ Mh¡Ć lĎ Cy¿hĎ tŇ nĎŔ ‘Ğ tŇ ybăĄŇ C ÉSmĆ SĆÄ =tŇ ybĲĄŇ ybąĄŇ SĘ yĲŁ wĘ
35 ÉyrĂmŁ ’ĹhĲĎ l’Ć oIąwČ : qmĆ ‘ĲĄlĎ tŇ dĆŇ r¿ĆlĎ on¡tĎŇ nĘ âl¿ =yJĂ hŇ rĎhĳĎhĎ Nd¡ĎŇ =ynĄBĘ =tŇ ’Ć

PŇ sĄŔ oy=tŇ yBĲĄ dŇ yăČ ÉdBČ kĘŇ êĂ wČ MybĳĂŇ lĘ ‘ČSĲČ bĘŇ C Nol¡ IĎ’Č BĘ srĆxĆŔ =rhČ BĘ tŇ bĆŇ SăĆ lĎ
36 : hŇ lĎ ‘Ę mĲĎ wĎ ‘lČ i¡Ć hČ mĲĄ MyBĳĂ rČqĘ ‘Č hŇ l¡Ą ‘ĞUĲČ mĲĂ yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ É lCbŇ gĘŇ C : smĲČ lĎ Cy¡hĘ IĲĂwČ
b MykĳĂŇ BŁ hČ =l’Ć lG¡ĎlĘ GĂ hČ =NmĂ hoËĎhyĘ=ëŇ ’Č lĘ mČ l‘Č IÌČwČ

ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć ’ybąĂŇ ’Ď wĲĎ MyĂrČę YĘ UĂ mĂ MkĆÁ tĘŇ ’Ć hŇ lĆÄ‘Ğ’ĲČ žrmĆ ’Ň IŁ wČ
ytËĂŇ yrĂBĘ rpÌĄŇ ’Ď =âlĲ rmČě ’Ł wĲĎ MkĆŔ ytĄŇ băŇŁ ’ĞlĲČ ÉyêĂ ‘Ę BČÄ SĘ nĂ rSąĆ ’Ğ ZrĆ’Ďę hĎ =l’Ć

2 tŇ ’Ň ŁEŔhČ ZrĆ’ăĎhĎ ÉybĄŇ SĘ yĲŁ lĘ ÉtyrĂbĘŇ CtąŇ rĘkĘŇ tĂŇ =âlĲ MêĆę ’Č wĘ : MlĲĎ o‘lĘ Mk¡ĆŇ êĘ ’Ă
3 MgăČŇ wĘř : MtĲĆŇ yWĂ ‘Ğ tŇ ’Ň E¿Ł =hŇ mČ yl¡Ă oqBĘ Mê¿Ć‘Ę mČ SĘ =âlĲ wĘ NCYĳêŁ êĂ Mh¡Ć ytĄŇ oxĲ BĘ zĘmĂ

MhĆŔ yhĄŁlă ’Ň wĄ MyDĂŔ YĂř lĘ ÉMkĆŇ lĎ CyąhĎ wĘ MkĳĆŇ ynĄjĘř mĂ Mt¡ĎŇ o’ Sr¿ĄgĎŇ’Ğ=âlĲ yêĂ rĘmČŔ ’Ď
4 MyrăĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ ëŇ ’ąČ lĘ mČ rBĄÂ dČŇ JĘ yhĂę yĘwČ : SqĲĄomlĘ Mk¡ĆŇ lĎ Cy¿hĘ yĲĂ

: CJĲ bĘŇ IĂwČ Ml¡Ď oq=tŇ ’Ć M‘ËĎhĎ C’¿ WĘ IĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yn¡ĄBĘ =lJĎ =l’ĲĆ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ
5 : hoĲĎhylĲČ MS¡Ď =CxBĘ zĘIĂwČ MykĳĂŇ BŁ ’Ch¡ hČ Moq¿ UĎ hČ =MSĲĄ C’Ë rĘqĘ IĂwĲČ
6 ot¡Ň lĎ xĞ nĲČlĘ Sy’¿Ă l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CkÌŇ lĘ IĲĄwČ M‘ĳĎhĎ =tŇ ’Ć ‘ČS¡Ě ohyĘ xQ¿Č SČ yĘwČ
7 ‘ČSĳĚ ohř yĘ ymăĄ yĘ lJ¡Ł hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć ÉM‘ĎhĎ CdąŇ bĘŇ ‘Č IĲČwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć tŇ SĆ r¿ĆlĎ sŘ2

rSăĆ ’Ğ ‘Č CSŔ ohyĘ yrăĄxĞ’ĲČ ÉMymĂ yĎ CkŇ yrąĂ’ĹhĲĆ rSĆÄ ’Ğ MynĂę qĄ EĘhČ ymăĄ yĘ ű lkăŇŁ wĘ
8 tŇ mĎ IËĎwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂlĘ hŇ W¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’Ğř lodŔ GĎhČ ÉhoĎhyĘ hŇ WąĄ ‘ĞmĲČ =lJĎ tŇ ’ăĄ C’ę rĎ
9 ÉotŇ o’ CrąBĘ qĘ IĂwČ : MynĲĂ SĎ rWĆ ‘¡ĆwĎ hŇ ’¿Ď mĄ =NBĆ hoĳĎhyĘ dŇ bĆŇ ‘ăĆ NCn¡=NBĂ ‘ČS¿Ě ohyĘ

lwbgb
Nkw ’lm +l wyl‘ rsmnw NClCbzĘ ’"s ,d"ydw b"yd ,’"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.30

.qwsp ‘Ym’b ’qsp v.1 .b .r"tw ‘"t Nkw bSĄ yŁ ’"s v.33 .r"tw ‘"t Nkw bSĄ yŁ ’"s v.32 .w"Td
y’xndml v.7 .r"tw ‘"t ,+rt Nkw MyrĂYĎlĘ ’"s v.3 .b"dw ’"d Nkw MkĆynĄpĘ QĂ mĂ ’"s v.3 .MGČ rybs v.3

.r"tw s"t ,b"d ,’"d Nkw rSĆ ’ĞwČ ’"s v.7 .’lm ‘ČCSohyĘ
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: S‘ČGĲĎ=rhČ lĘ Nop¡Ň ~Ę mĂ MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć rhăČ BĘ srĆx¡Ćř =tŇ nČmĘ tĂŇ BĘ otŔ lĎ xĞ nĲČ lCbăŇ gĘŇBĂ
rxĄÁ ’Č roDÄ žMqĎ IĎwČ wytĳĎŇ obŇ ’Ğ=l’Ć Cp¡Ň sĘ ’Ć nĲĆ ’ChŔ hČ roDăhČ =lJĎ ÉMgČŇ wĘ 10

hŇ W¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’Ğ hŇ WĆŔ ‘ĞUĲČ hĲČ =tŇ ’Ć ÉMgČŇ wĘ hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć ÉC‘dĘŇ yĲĎ=âl rSąĆ ’Ğ MhĆę yrĄxĞ’ĲČ
ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ =tŇ ’Ć l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CWÌ ‘ĞIĲČwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂlĘ 11

MtĎę obŇ ’Ğ yhăĄŁl’Ĺ ű hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć CbÂ zĘ‘Č IĲČwČ : MylĲĂ ‘ĎBĘ hČ =tŇ ’Ć Cd¡Ň bĘŇ ‘Č IĲČwČ hoĳĎhyĘ 12

MyrĂę xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ ű yrăĄxĞ’ĲČ CkÂ lĘ IĲĄwČ ůMyĂrČYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÈMtĎŇ o’ ’yYăĂ oUhČ
=tŇ ’Ć Cs‘¡ĂkĘŇ IČwČ MhĳĆ lĎ Cw¡xĞêĲČSĘ IĲĂwČ MhĆŔ ytĄŇ obăŇ ybĂŇ sĘ ÉrSĆ ’Ğ ÉMyUĂ ‘ČhĲĎ yhąĄŁl’ĹmĲĄ
PŇ ’ąČ =rxČ IĲĂwČ : tŇ orĲêĎSĘ ‘ČlĲĎ wĘ l‘ČB¡Č lČ Cd¿Ň bĘŇ ‘Č IĲČwČ hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć Cb¡Ň zĘ‘Č IĲČwČ : hoĲĎhyĘ 13, 14

dŇ yąČBĘ MrĄÂJĘ mĘ IĂwĲČ MtĳĎŇ o’ CiS¡Ł IĎwČ MysĂŔ SŁ =dŇ yČBĘ ÉMnĄêĘ IĂwĲČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ ÉhoĎhyĘ
ű lkăŇŁ BĘ : MhĲĆ ybĄŇ yĘo’Ĳ yn¿ĄpĘŇ lĂ dŇ m¡Ł ‘ĞlĲČ dŇ o‘Ŕ Clă kĘŇ yĲĎ=âlwĘ bŇ ybĂŔ iĎ mĂ ÉMhĆ ybĄŇ yĘo’Ĳ 15

hoĎŔhyĘ rBăĆ DĂ ÉrSĆ ’ĞJĲČ hŇ ‘ĎŔ rĎlĘ MBăĎ =hŇ tĎŇ yĘhĲĎ ÉhoĎhyĘ=dŇ yČ C’ę YĘ yĲĎ rSăĆ ’Ğ
MyTĳĂ pĘŇ SĲŁ ho¡ĎhyĘ MqĆ I¿ĎwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ Mh¡Ć lĎ rYĆ I¿ĄwČ MhĳĆ lĎ ho¡ĎhyĘ ‘B¿Č SĘ nĂ rSËĆ ’ĞkĲČŇ wĘ 16

Cnę zĎ yJăĂ C‘mĄŔ SĎ âlă ÉMhĆ yTĄ pĘŇ SĲŁ =l’Ć MgąČŇ wĘ : MhĲĆ ysĄ SĲŁ dŇ I¡ČmĂ MC‘Ŕ ySĂ oIăwČ 17

rSĆÄ ’Ğ ëŇ rĆDĆÁ hČ =NmĂ rhĄę mČ CrsăĎ MhĳĆ lĎ Cw¡xĞêĲČSĘ IĲĂwČ MyrĂŔ xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ ÉyrĄxĞ’ĲČ
MyqĂÄ hĄ =ykĲĂŇ wĘ : NkĲĄŇ CW‘¿Ď=âl ho¡ĎhyĘ=tŇ wĲŁ YĘ mĂ ‘Čm¿Ł SĘ lĂ MtËĎŇ obŇ ’Ğ CkÌŇ lĘ hĲĎ 18

dŇ IăČmĂ ÉM‘Ď ySĂ ohĲ wĘ TpĄŔ èŁ hČ =M‘Ă ÉhoĎhyĘ hŇ yąĎhĎ wĘ ůMyTĂ pĘŇ SĲŁ ÈMhĆ lĎ ű ho¿ĎhyĘ
Mh¡Ć yYĄxĞŁlĲ yn¿ĄjĘ mĂ MtĎŔ qĎ ’ĞeĲČmĂ ÉhoĎhyĘ MxąĄ eĎ yĂ=yJĲĂ TpĳĄŇ oèhČ ymăĄ yĘ lJ¡Ł MhĆŔ ybĄŇ yĘ’ĲŁ
MtĎŔ obŇ ’ĞmĲĄ CtŇ yxăĂ SĘ hĂ wĘ ÉCbŇ SĚÄ yĎ TpĄę oèhČ tŇ omă BĘ ű hŇ yăĎhĎ wĘ : MhĲĆ yqĄxĞdĲŇŁ wĘ 19

âlą MhĳĆ lĎ tŇ wăŁ xĞêĲČSĘ hĂ lĘ C Md¡ĎŇ bĘŇ ‘ĎlĘ MyrĂŔ xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ ÉyrĄxĞ’ĲČ tŇ kĆŇ lĆę lĎ
l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ ho¡ĎhyĘ PŇ ’¿Č =rxČ IĲĂwČ : hŇ SĲĎ uĎ hČ MJ¡Ď rĘDČmĂ C MhĆŔ ylĄ lĘ ‘ČUăČ mĂ ÉClyjĂÄ hĂ 20

ytĂŇ yCăĂYĂ rSăĆ ’Ğ ÉytĂŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć hŇ EĆęhČ yoGăhČ CrÁ bĘŇ ‘ĲĎ rSĆÄ ’Ğ žN‘Č yČ rmĆ ’Ň ŁIęwČ
Syr¿ĂohlĘ PŇ ysĂŔ o’ âlă ÉynĂ ’Ğ=MGČ : ylĲĂ oqlĘ C‘¡mĘ SĲĎ âl¿ wĘ MtĎŔ obŇ ’Ğ=tŇ ’Ć 21

tŇ oi¿ nČ N‘ČmËČ lĘ : tŇ mĲŁ IĎwČ ‘ČS¡Ě ohyĘ bŇ z¿Č‘Ď=rSĆ ’Ğ MyËĂoGhČ =NmĂ MhĳĆ ynĄjĘ mĂ Sy’¡Ă 22

rSËĆ ’ĞJĲČ Mř BĎę tŇ kĆŇ lăĆ lĎ hoĎÁhyĘ ëŇ rĆDĆÄ =tŇ ’Ć žMhĄ MyrăĂmĘ SĲŁ hĞ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć MB¡Ď
yê¿Ă lĘ bĂŇ lĘ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyăĂoGhČ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ xeąČ IČwČ : âlĲ =M’Ă Mt¡ĎŇ obŇ ’Ğ Cr¿mĘ SĲĎ 23

hŇ QĆ ’ąĄ wĘ : ‘ČSĲĚ ohyĘ=dŇ yČBĘ Mn¡ĎtĎŇ nĘ âl¿ wĘ rhĳĄmČ MS¡Ď yrĂohĲ g
Mywgh
,‘"t Nkw yrqw bytk HBĎ ’"sb ,HBĎ rybs v.22 .+l d"k ,+n T"y ‘Vwhy Nyy‘ : r"tw s"t Nkw xrČsĆ ’"s v.9

.r"tw s"t
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rSăĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’Ą ť l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć MB¡Ď tŇ oi¿ nČlĘ hoĎŔhyĘ xČ yeăĂhĂ rSăĆ ’Ğ ÉMyĂoGhČ
2 =ynĲĄBĘ tŇ orăDŁ tŇ ‘ČDČ ť ÉN‘ČmČÄ lĘ qrČę : N‘ČnĲĎJĘ tŇ om¿ xĞlĘ mĂ =lJĎ tŇ ’¡Ą C‘Ŕ dĘŇ yĲĎ=âl
3 ű tŇ SĆ măĄ xĞ : MC‘Ĳ dĎŇ yĘ âl¿ Myn¡ĂpĎŇ lĘ =rSĆ ’Ğ qr¿Č hŇ mĳĎ xĎ lĘ mĂ Md¡ĎŇ UĘ lČ lĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ

NonĳbĎŇ QĘ hČ rhăČ bŇ S¡Ą yŁ yCĂŔxĂ hăČ wĘ ynĂŔ dŇŁ y~ăĂ hČ wĘ ÉynĂ ‘ĞnĲČJĘ hĲČ =lkĎŇ wĘ MyêĂę SĘ lĂ pĘŇ ynăĄrĘsČ
4 =tŇ ’Ć MB¡Ď tŇ oi¿ nČlĘ CyěhĘ IĲĂwČ : tŇ mĲĎ xĞ ’ob¿Ň lĘ dŇ ‘¡Č NomŔ rĘxĆ l‘ČBăČ ÉrhČ mĄ

Mt¡ĎŇ obŇ ’Ğ=tŇ ’Ć hŇ C¿ĎYĂ =rSĆ ’Ğ hoĎŔhyĘ tŇ wăŁ YĘ mĂ =tŇ ’Ć ÉC‘mĘ SĘ yĂhĞ tŇ ‘ČdČę lĎ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ
5 ÉyrĂmŁ ’ĹhĲĎ wĘ yêąĂ xĂ hĲČ ynĳĂ‘ĞnĲČJĘ hĲČ bŇ rĆqăĆBĘ Cb¡Ň SĘ yĲĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ C : hŇ SĲĆ mŁ =dŇ yČBĘ
6 =tŇ ’Ć wĘ MySĂŔ nĎlĘ ÉMhĆ lĎ MhąĆ ytĄŇ onĲ BĘ =tŇ ’Ć CxÄ qĘ IĂwČ : ysĲĂ CbŇ yĘhČ wĘ yC¡ĂxĂ hĲČ wĘ yEĂŔrĂjĘ hČ wĘ

: MhĲĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ=tŇ ’Ć Cd¡Ň bĘŇ ‘Č IĲČwČ MhĳĆ ynĄbĘŇ lĂ CnătĘŇ nĲĎ Mh¡Ć ytĄŇ onĲ BĘ
7 hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć Cx¡ JĘ SĘ IĂwĲČ hoĎŔhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ É‘rČhĎ =tŇ ’Ć l’ąĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CWÄ ‘ĞIĲČwČ
8 ÉhoĎhyĘ PŇ ’ąČ =rxČ IĲĂwČ : tŇ orĲSĄ ’Ğř hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ Myl¡Ă ‘ĎBĘ hČ =tŇ ’Ć Cd¿Ň bĘŇ ‘Č IĲČwČ MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ

MyĂrĳĎhĞ nĲČ MrăČ’Ğ ëŇ lĆ m¡Ć MyĂtČŔ ‘ĎSĘ rĂ NSăČ CJ ÉdyČBĘ MrĄę JĘ mĘ IĂwĲČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ
9 Cqą‘ĞzĘIĂwČ : MynĲĂ SĎ hŇ n¿ĆmŁ SĘ MyĂt¡ČŇ ‘ĎSĘ rĂ NS¿Č CJ=tŇ ’Ć l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CdÌŇ bĘŇ ‘Č IĲČwČ

M‘ĳĄySĂ oIĲwČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ ‘Č ySËĂ om ho¿ĎhyĘ MqĆ IĎÄwČ hoĎŔhyĘ=l’Ć É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ
10 wyl¿Ď ‘Ď yhĂÄ êĘ wČ : CeUĲĆ mĂ NT¿Ł uĎ hČ bŇ l¡Ą kĎŇ yx¿Ă ’Ğ znČŔ qĘ =NBĆ l’ăĄ ynĂ tĘŇ ‘Ď tŇ ’Ą ť

odŔ yĎBĘ ÉhoĎhyĘ NêąĄ IĂwČ hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ lČ É’YĄ IĄwČ ů l’Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć TjăŁ SĘ IĂwČ ÈhoĎhyĘ=xČ CrĲ
: MyĂtĲĎŇ ‘ĎSĘ rĂ NS¿Č CJ l‘¡Č odŔ yĎ z‘ĎêăĎ wČ MrĳĎ’Ğ ëŇ lĆ măĆ MyĂt¡ČŇ ‘ĎSĘ rĂ NS¿Č CJ=tŇ ’Ć

11 : znĲČqĘ =NBĆ l’¿Ą ynĂ tĘŇ ‘Ď tŇ mĎ I¡ĎwČ hŇ nĳĎSĎ My‘ăĂBĎ rĘ’Č ZrĆ’¡ĎhĎ Tq¿Ł SĘ êĂ wČ
12 hoĎÁhyĘ qEĄÄxČ yĘwČ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉCpŇ sĂÄ IŁ wČ

yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ =tŇ ’Ć CW¿ ‘Ď=yJĲĂ l‘ËČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=l‘Č Éb’Ď om=ëŇ lĆ mĲĆ Nolą gĘŇ‘Ć=tŇ ’Ć
13 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ÉëIČwČ ëŇ lĆ IĄęwČ qlĳĄ mĎ ‘ĞwĲČ NoU¡ ‘Č yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć wylĎŔ ’Ą PŇ săŁ ’ĹIĲĆwČ : hoĲĎhyĘ
14 Nolă gĘŇ‘Ć=tŇ ’Ć É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CdąŇ bĘŇ ‘Č IĲČwČ : MyrĲĂmĎ êĘ hČ ry‘¿Ă=tŇ ’Ć CS¡ rĘyIĲĂwČ
15 ůhoĎhyĘ=l’Ć È l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ Cqă ‘ĞzĘIĂwČ : hŇ nĲĎSĎ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć hŇ n¿ĆomSĘ bŇ ’ĎŔ om=ëŇ lĆ mĲĆ

Sy’¿Ă ynĂŔ ymĂ yĘhČ =NBĆ É’rĎGĄ=NBĆ dŇ Chą ’Ą =tŇ ’Ć ‘Č ySĂę om MhĆÁ lĎ hoĎÄhyĘ žMqĆ IĎwČ
ëŇ lĆ m¿Ć Nol¡ gĘŇ‘ĆlĘ hŇ xĎŔ nĘ mĂ ÉośdŇ yĎBĘ l’ąĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CxÄ lĘ SĘ IĂwČ onĳymĂ yĘ=dŇ yČ rF¡Ą ’Ă

16 rGąŁ xĘ IČwČ HJĳĎ rĘ’Ďř dŇ mĆ GăŁ tŇ oy¡pĄŇ yn¿ĄřSĘ HlËĎ wĘ bŇ rĆxĆę dŇ ChÁ ’Ą olÄ žW‘Č IČwČ : bŇ ’ĲĎ om
htw’
.w"dw b"d ,’"d Nkw odyĎBĘ hxĎnĘmĂ ’"s v.15 .g"y +b ly‘l Nyy‘ : r"tw s"t Nkw torêĎSĘ ‘ČhĎ ’"s v.7 .g

.xtp hkrĘ’Č yllhb v.16 .b"ydw ’"d Nkw yêĄSĘ ’"s v.16
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hŇ xĎŔ nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć ÉbrĄqĘ IČwČ : onĲ ymĂ yĘ ëŇ rĆy¿Ć l‘¡Č wyDĎŔ mČ lĘ tŇ xČ êăČmĂ ÉHtĎŇ o’ 17

hŇ QĎŔ JĂ rSăĆ ’ĞJĲČ ÉyhĂ yĘwČĲ : dŇ ’ĲŁ mĘ ’yr¡ĂBĎ Sy’¿Ă NolěgĘŇ‘ĆwĘ bŇ ’ĳĎ om ëŇ lĆ măĆ Nol¡ gĘŇ‘ĆlĘ 18

’Chă wĘ : hŇ xĲĎ nĘ UĂ hČ y’¡ĄWĘ nĲŁ M‘ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉxQČ SČ yĘwČ hŇ xĳĎ nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć bŇ yr¡ĂqĘ hČ lĘ 19

ìŇ yl¡Ć ’Ą ylËĂ rtĆŇ s¿Ą =rbČŇ DĘ rmĆ ’Ň ŁIěwČ lGĎŔ lĘ GĂ hČ =tŇ ’Ć rSăĆ ’Ğ ÉMylĂ ysĂ jĘ hČ =NmĂ bŇ SĎę
ű dŇ Chă ’Ą wĘ : wylĲĎ ‘Ď Myd¡ĂŇ mĘ ‘ĲŁ hĎ =lJĎ wylĎŔ ‘ĎmĲĄ ÉC’YĘ IĲĄwČ shĎŔ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ 20

rmĆ ’Ň IăŁ wČ oDŔ bČŇ lĘ Éol=rSĆ ’Ğ hŇ rąĎqĄUĘ hČ tŇ IČÄlĂ ‘ĞBĲČ bŇ SĄ yŁ ţ ’Chă wĘ wylĎę ’Ą ’BăĎ
ÉdCh’Ą xląČ SĘ IĂwČ : ’iĲĄ JĂ hČ l‘¿ČmĄ MqĎ I¡ĎwČ ìŇ ylĳĆ’Ą yl¡Ă Myh¿Ă Łl’Ĺ=rbČŇ DĘ dŇ ChŔ ’Ą 21

hĎ ‘¡ĆqĎ tĘŇ IĂwČ onĳymĂ yĘ ëŇ rĆyăĆ l‘¡ČmĄ bŇ rĆxĆŔ hČ =tŇ ’Ć ÉxuČ IĂwČ olŔ ’Ň mŁ WĘ dŇ yăČ=tŇ ’Ć
dŇ ‘ăČBĘ ÉblĆ xĄÄ hČ rGąŁ sĘ IĂwČ bŇ hČ QČęhČ rxăČ ’Č bŇ ~ĎÁ eĂ hČ =MgĲČŇ ’bÄŁ IĎwČ : onĲ TĘ bĂŇ BĘ 22

’Y¿Ą IĄwČ : hŇ nĎdĲŇŁ SĘ rĘjČ hČ Ĳ ’Y¡Ą IĄwČ onĳTĘ BĂ mĂ bŇ rĆx¡ĆhČ PŇ ËČlSĎ âl¿ yJăĂ bŇ hČ QČŔ hČ 23

É’YĎ yĎ ’Chą wĘ : l‘ĲĎnĎ wĘ od¡Ň ‘ĞBĲČ hŇ IËĎlĂ ‘ČhĲĎ tŇ otÌŇ lĘ DČ rGÂŁ sĘ IĂwČ hŇ nĎ orĳDĘsĘ UĂ hĲČ dŇ Ch¡ ’Ą 24

ëŇ ys¿Ă mĄ ëŇ ’ăČ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ tŇ olĳ ‘ĚnĘ hŇ I¡ĎlĂ ‘ĞhĲĎ tŇ ot¿Ň lĘ DČ hŇ eËĄhĂ wĘ C’ě rĘIĂwČ C’BĎŔ wydăĎŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ
Cen¿Ć y’Ą hŇ eËĄhĂ wĘ SoBŔ =dŇ ‘Č ClyxăĂ IĎwČ : hŇ rĲĎqĄUĘ hČ rd¿ČŇ xĞBĲČ wyl¡Ď gĘŇrČ=tŇ ’Ć ’ChË 25

MhĆŔ ynĄdăŇŁ ’Ğ ÉheĄhĂ wĘ CxêĎŔ pĘŇ IĂwČ ÉxČ êĄÄ pĘŇ UČ hČ =tŇ ’Ć Cxą qĘ IĂwČ hŇ I¡ĎlĂ ‘ĞhĲĎ tŇ otăŇ lĘ DČ xČ t¡ĄŇ pŇŁ
rbăČŇ ‘Ď É’ChwĘ MhĳĎ mĘ hĘ mČ tĘŇ hĲĂ dŇ ‘ăČ Tl¡Č mĘ nĂ dŇ Ch¿ ’Ą wĘ : tŇ mĲĄ hŇ YĎ rĘ’¡Č lp¿ĄŇ nŁ 26

rp¡ĎŇ oèBČ ‘q¿ČtĘŇ IĂwČ o’Ŕ obŇ BĘ yhăĂ yĘwČ : hŇ tĎŇ rĲĎy‘Ă vĘ hČ Tl¡Ą UĎ IĂwČ MylĂŔ ysĂ jĘ hČ =tŇ ’Ć 27

: MhĲĆ ynĄpĘŇ lĂ ’Ch¿ wĘ rh¡Ď hĎ =NmĂ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ oUÌ ‘Ă CdÄ rĘIĲĄwČ MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć rhăČ BĘ
bŇ ’¡Ď om=tŇ ’Ć MkËĆŇ ybĄŇ yĘ’ĲŁ =tŇ ’Ć hoÌĎhyĘ NtČÄ nĎ=yJĲĂ yrČŔ xĞ’ĲČ CpăŇ dĘŇ rĂř ÉMhĆ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 28

=âlwĘ bŇ ’ĎŔ omlĘ ÉNDĄrĘIČhČ tŇ orąBĘ ‘Ę mČ =tŇ ’Ć CdÂJĘ lĘ IĂwĲČ wyrĎę xĞ’ĲČ CdăŇ rĘIĲĄwČ MkĳĆŇ dĘŇ yĆBĘ
ÉMypĂŇ lĎ ’Ğ tŇ rĆWąĆ ‘ĞJĲČ ’yhĂę hČ tŇ ‘ăĄBĎ bŇ ’ĎÁ om=tŇ ’Ć CJÄ IČwČ : rbĲŇŁ ‘ĞlĲČ Sy’¡Ă Cn¿tĘŇ nĲĎ 29

Éb’Ď om ‘nąČJĎ êĂ wČ : Sy’ĲĂ Tl¡Č mĘ nĂ âl¿ wĘ lyĂxĳĎ Sy’ăĂ =lkĎŇ wĘ Nm¡Ą SĎ =lJĎ Sy’ĂŔ 30

: śhŇ nĲĎSĎ Myn¿ĂomSĘ ZrĆ’¡ĎhĎ Tq¿Ł SĘ êĂ wČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ dŇ yăČ tŇ xČ ê¡Č ’ChŔ hČ śMoIăBČ
sŘ3 ÉMyêĂ SĘ lĂ jĘ =tŇ ’Ć ëŇ IąČwČ tŇ nĎŔ ‘Ğ=NBĆ rGăČmĘ SČ ÉhyĎhĎ wyrąĎxĞ’ĲČ wĘ 31

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ’Ch¡ =MGČ ‘SČ I¿Ł wČ rqĳĎBĎ hČ dŇ m¡Č lĘ mČ BĘ Sy’ĂŔ tŇ o’ă mĄ =SSĲĄ
hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉCpŇ sĂÄ IŁ wČ d

ëŇ ¡ČlmĎ rS¿Ć ’Ğ N‘ČnČŔ JĘ =ëŇ lĆ mĲĆ NybăĂŇ yĎ ÉdyČBĘ hoĎęhyĘ MrăĄJĘ mĘ IĂwČ : tŇ mĲĄ dŇ Ch¡ ’Ą wĘ 2

rwYxb
hmV yrx’ Pswn ‘"tb v.30 .s"tw rd"nq y"k g"y Nkw ’yhĂ hČ t‘ĄBĎ ’"s v.30 .‘"t Nk CdrĘ l"Y v.28

.otom d‘Č dCh’Ą MtĎ’Ł TjŁ SĘ IĂwČ
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3 Cq¿ ‘ĞYĘ IĂwČ : MyĲĂoGhČ tŇ SĆ r¿Ł xĞBĲČ bŇ S¡Ą oy ’Ch¿ wĘ ’rĎŔ sĘ ysĲĂ Éo’bĎŇ YĘ =rWČ wĘ roYĳxĎ BĘ
’ChwĘţ olŔ É lzĆrĘBČ =bŇ kĆŇ rĲĆ tŇ o’ą mĄ ‘SČÄ êĘ yJĂ ţ hoĳĎhyĘ=l’Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ

: hŇ nĲĎSĎ Myr¿ĂWĘ ‘Ć hŇ q¡ĎzĘxĎ BĘ l’ËĄ rĎWĘ yĂ ynÌĄBĘ =tŇ ’Ć ZxČÂlĎ
4 =tŇ ’Ć hŇ T¿Ď pĘŇ SĲŁ ’yhËĂř tŇ odĳŇ yjĂ lČ tŇ SĆ ’¡Ą hŇ ’ĎŔ ybĂŇ nĘ hŇ èăĎ ’Ă ÉhrĎobŇ dĘŇ C
5 NyBÌĄ hŇ rĎę obŇ DĘ rmĆ êÁŁ =tŇ xČ êĲČ tŇ bĆŇ SĆÄ oy ’yhĂ wĘţ : ’yřhĲĂ hČ tŇ ‘¿ĄBĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ

l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ hĎ ylËĆ’Ą Cl¿ ‘ĞIĲČwČ MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć rhăČ BĘ l’¡Ą ÍtŇ yBĲĄ Nyb¿ĄŇ C hŇ mËĎ rĎhĲĎ
6 ylĳĂ êĎpĘŇ nČ SdĆŇ u¡ĆmĂ M‘ČnŔŁ ybĂŇ ’Ğ=NBĆ qrăĎbĎŇ lĘ É’rĎqĘ êĂ wČ xlČęSĘ êĂ wČ : TjĲĎ SĘ UĂ lČ

rhăČ BĘ ÉêĎkĘŇ SČ mĲĎ C ëŇ ląĄ l’Ąę rĎWĘ yĂ=yhĲĄŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ű hŇ CăĎYĂ =âlĲ hĞ wylĎÁ’Ą rmĆ ’Ň êÄŁ wČ
yn¿ĄBĘ mĂ C yl¡Ă êĎpĘŇ nČ yn¿ĄBĘ mĂ Sy’ĂŔ ÉMypĂŇ lĎ ’Ğ tŇ rĆWąĆ ‘Ğ ìę UĘ ‘Ă êăĎxĘ qČ lĲĎ wĘ robŔ êĎ

7 ’băĎŇ YĘ =rWČ É’rĎsĘ ysĲĂ =tŇ ’Ć NoSę yqĂ lxČ năČ=l’Ć ìŇ ylĆÁ’Ą yêĂÄ kĘŇ SČ mĲĎ C : NClĲ bĚŇ zĘ
8 qrĎŔ BĎ ÉhĎ ylĆÄ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ìŇ dĲĆŇ yĎBĘ Chyê¡Ă tČŇ nĘ C onĳomhĞ=tŇ ’Ć wĘ oB¡ kĘŇ rĂ=tŇ ’Ć wĘř NybĂŔ yĎ
9 rmĆ ’Ň êÁŁ wČ : ëŇ lĲĄ ’Ą âl¿ yU¡Ă ‘Ă ykËĂŇ lĘ tĲĄŇ âl¿ =M’Ă wĘ yêĂ kĘŇ ĳĎlhĎ wĘ yU¡Ă ‘Ă yk¿ĂŇ lĘ êĲĄ=M’Ă

rSăĆ ’Ğ ÉërĆDĆÄ hČ =l‘Č ìę êĘ rĘ’Č pĘŇ êĲĂ hŇ yĆÁhĘ tĲĂŇ âlÄ žyJĂ spĆŇ ’Ć ť ëŇ UĎę ‘Ă ëŇ ăĄl’Ą ëŇŁlÌ hĎ
hŇ rËĎobŇ DĘ MqĎ êÌĎ wČ ’rĳĎsĘ ysĲĂ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ rJ¿Ł mĘ yĂ hŇ èĎŔ ’Ă =dŇ yČbĲĘŇ yJăĂ ëŇ lĄŔ oh hŇ êăĎ’Č

10 ÉylĂ êĎpĘŇ nČ=tŇ ’Ć wĘ NąĚlCbŇ zĘ=tŇ ’Ć qrĎÁ BĎ q‘ĄÄ zĘIČwČ : hŇ SĎ dĘŇ qĲĄ qr¡ĎBĎ =M‘Ă ëŇ lĆ ê¿Ą wČ
: hŇ rĲĎobŇ DĘ oU¡ ‘Ă l‘Čê¿Č wČ Sy’ĳĂ yp¡ĄŇ lĘř’Č tŇ rĆW¿Ć ‘Ğ wylĎŔ gĘŇrČBĘ l‘Č IăČwČ hŇ SĎ dĘŇ qĄŔ

11 olŔ hĽ’ĲĎ TIăĄwČ hŇ SĳĆ mŁ NtăĄŇ xŁ bŇ b¡ĎŇ xŁ yn¿ĄBĘ mĂ NyĂuČŔ mĂ dŇ răĎř pĘŇ nĂ ÉynĂ yuĄhČ rbĆŇ xąĆř wĘ
12 hŇ lËĎ ‘Ď yJ¿Ă ’rĳĎsĘ ysĲĂ lĘ CdŇ G¡Ă IČwČ : SdĆŇ qĲĆ=tŇ ’Ć rS¿Ć ’Ğ Myn¡ř ‘Yb Nol¿ ’Ąř =dŇ ‘Č
13 ‘SąČ êĘ oBę kĘŇ rĂ=lJĎ =tŇ ’Ć ’rĎÁ sĘ ysĲĂ q‘ĄÄ zĘIČwČ : robĲŇ êĎ =rhČ M‘Čn¡Ł ybĂŇ ’Ğ=NBĆ qr¿ĎBĎ

My¡ĂoGhČ tŇ SĆ r¿Ł xĞmĲĄ oêĳ’Ă rSăĆ ’Ğ M‘¡ĎhĎ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ lzĆŔrĘBČ bŇ kĆŇ răĆ Éto’mĄ
14 ÉMoIhČ hŇ ząĆ yJăĂ MCqę qrĎÁ BĎ =l’Ć hŇ rĎÄ bŇŁ DĘ žrmĆ ’Ň êŁ wČ : NoSĲ yqĂ lxČ n¿Č=l’Ć

dŇ rĆIąĄwČ ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ ’YăĎ yĎ ho¡ĎhyĘ âl¿ hĞ ìŇ dĆŔ yĎBĘ É’rĎsĘ ysĲĂ =tŇ ’Ć hoąĎhyĘ NtČÄ nĎ žrSĆ ’Ğ
15 hoĎhyĘţ MhĎ IăĎwČ : wyrĲĎxĞ’ĲČ Sy’¡Ă MypËĂŇ lĎ ’Ğ tŇ rĆWÌĆ ‘ĞwĲČ robŔ êĎ rhăČ mĄ ÉqrĎBĎ

ynăĄpĘŇ lĂ bŇ rĆx¡Ć=ypĂŇ lĘ hŇ nËĆxĞUĲČ hĲČ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ bŇ kĆŇ rÌĆhĎ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ’rĎÄ sĘ ysĲĂ =tŇ ’Ć
qrb
hrwbd rVtw Nylyhtm Mydrpshw : MyznkV’h ghnmk ’"l +h d‘ +d +d Nm xlVb tVrpl hrTph v.4 .d
,y’br‘ml Nk v.5 .b"d Nkw w"ywb ’whĂ hČ ’"s v.4 .w"dxw z"d ,b"d ,’"d Nkw ’yhĂ wĘ ’"s v.4 .+’ +h
Nyy‘ : MypĂ lĎ ’Ğ rybs v.10 .d"ydw b"yd ,w"dx ,z"d ,d"dx Nkw =t’Ć ’"s v.7 .hlm ’dx l’ĄtĘ yBĄ y’xndml
,y"k Myrps bwrb Nk v.11 .xtp drČpĘ nĂ ’"s v.11 .w"dw g"d ,b"d Nkw rbĆ xĄwĘ ’"s v.11 .d"y qwsp
,bytk MyĂnČ‘ĞYĎBĘ w’ MynĂ‘Ď~Ę BČ v.11 .d"ydw z"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw +lmd +lm Noly’Ą ’"s ,w"Tdw b"yd ,’"yd ,g"d

.yrq MyeĂ‘ĞYČBĘ
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PŇ dČÂrĎ qrĎę bĎŇ C : wylĲĎ gĘŇrČBĘ snĎ I¿ĎwČ hŇ b¡ĎŇ JĎ rĘUĆ hČ l‘¿ČmĄ ’rËĎsĘ ysĲĂ dŇ rĆIÌĄwČ qrĳĎbĎŇ 16

hŇ nąĄxĞmĲČ =lJĎ ljÂŁ IĂwČ MyĳĂoGhČ tŇ SĆ răŁ xĞ dŇ ‘¡Č hŇ nĆŔ xĞUĲČ hĲČ yrăĄxĞ’ĲČ wĘ ÉbkĆŇ rĆÄ hĎ yrąĄxĞ’ĲČ
wylĎŔ gĘŇrČBĘ snăĎ É’rĎsĘ ysĲĂ wĘ : dŇ xĲĎ ’Ć =dŇ ‘Č r’¡Č SĘ nĂ âl¿ bŇ rĆxĆŔ =ypĂŇ lĘ É’rĎsĘ ysĲĂ 17

roYŔ xĎ =ëŇ lĆ mĲĆ NybăĂŇ yĎ NyBĄ ť MolęSĎ yJăĂ ynĳĂyuĄhČ rbĆŇ xăĆ tŇ SĆ ’¡Ą l‘ĄŔ yĎ lhĆ ’ăŁ =l’Ć
rmĆ ’Ň êăŁ wČ ů’rĎsĘ ysĲĂ tŇ ’Ň răČqĘ lĂ È l‘ĄyĎ ’YăĄêĄ wČ : ynĲĂ yuĄhČ rbĆŇ x¿Ć tŇ yB¡Ą NybĄě C 18

hŇ lĎ hĹ’ŔŁ hĎ ÉhĎ ylĆÄ’Ą rsČ IąĎwČ ’rĳĎyêĂ =l’Č yl¡Č ’Ą hŇ r¿ĎCs ynËĂdŇŁ ’Ğ hŇ rÌĎCs wylĎę ’Ą
yJăĂ MyĂm¡Č=T‘ČmĘ ’n¿Ď=ynĂ yqĲĂ SĘ hČ hĎ ylËĆ’Ą rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : hŇ kĲĎŇ ymĂ vĘ BČ Chi¡Ą kČŇ êĘ wČ 19

hĎ ylĆŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ChiĲĄ kČŇ êĘ wČ Chq¡ĄSĘ êČ wČ bŇ lËĎ xĎ hĲĆ dŇ wř’nÌŁ =tŇ ’Ć xêČÂpĘŇ êĂ wČ ytĂŇ mĳĄř YĎ 20

hŇ j¿Ł =SyĲĄhĞ rmËČ ’Ď wĘ ëŇ lĄę ’Ą SĘ C ’obÁ yĎ Sy’ĂÄ =M’Ă žhyĎhĎ wĘ lhĆ ’ĳŁ hĎ xtČŇ jăĆ dŇ m¡Ł ‘Ğ
MWĆ êÌĎ wČ lhĆ ’ÁŁ hĎ dŇ tČÄ yĘ=tŇ ’Ć rbĆŇ xĆ ţ=tŇ SĆ ’ĲĄ l‘ăĄyĎ xuăČêĂ wČ : NyĂ’ĲĎ êĘ rĘm¿Č’Ď wĘ Sy’¡Ă 21

ÉdtĄŇ IĎhČ =tŇ ’Ć ‘qąČtĘŇ êĂ wČ Tř ’Ň QĎŔ BČ ÉwylĎ ’Ą ’ř obąŇ êĎ wČ HdĎę yĎBĘ tŇ bĆŇ uăĆUČ hČ =tŇ ’Ć
ÈqrĎbĎŇ hŇ eăĄhĂ wĘ : tŇ mĲŁ IĎwČ PŇ ‘Č I¡ĎwČ MD¿Ďř rĘnĂ =’ChĲ wĘ ZrĆ’ĳĎBĎ xn¡ČYĘ êĂ wČ otŔ uĎ rČBĘ 22

OĎ ’ĆŔ rĘ’Č wĘ ëŇ ăĄl olŔ rmĆ ’Ň êăŁ wČ otŔ ’Ň rĎqĘ lĂ É l‘ĄyĎ ’YąĄêĄ wČ ů’rĎsĘ ysĲĂ =tŇ ’Ć PŇ dăĄŇ rŁ
lpăĄŇ nŁ É’rĎsĘ ysĲĂ hŇ eąĄhĂ wĘ hĎ ylĆŔ ’Ą ’băŇŁ IĎwČ SuĳĄbČŇ mĘ hŇ êăĎ’Č =rSĆ ’Ğ Sy’¡Ă hĎ =tŇ ’Ć
=ëŇ lĆ mĲĆ NybăĂŇ yĎ tŇ ’¡Ą ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉMyhĂ Łl’Ĺ ‘nąČkĘŇ IČwČ : otĲŇ uĎ rČBĘ dŇ t¡ĄŇ IĎhČ wĘ tŇ mĄŔ 23

hŇ SĎŔ qĎ wĘ ëŇ olă hĎ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ dŇ yąČ ëŇ lĆ êĄÁ wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ yn¡ĄpĘŇ lĂ N‘ČnĳĎJĘ 24

: N‘ČnĲĎJĘ =ëŇ lĆ mĲĆ Nyb¿ĂŇ yĎ tŇ ’¡Ą CtŇ yrĂŔ kĘŇ hĂ rSăĆ ’Ğ dŇ ‘Č ť N‘ČnĳĎJĘ =ëŇ lĆ mĲĆ NybăĂŇ yĎ l‘¡Č

: rmĲŁ ’Ň lĄ ’Ch¡ hČ MoI¿BČ M‘ČnĳŁ ybĂŇ ’Ğ=NBĆ qr¡ĎbĎŇ C hŇ rĎŔ obŇ DĘ rSČ êăĎ wČ h
: hoĲĎhyĘ Ck¡Ň rĘBĲĎ M‘ĳĎ bŇ D¡ĄnČtĘŇ hĂ BĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ Éto‘rĎjĘ ‘ČrąŁ pĘŇ BĂ 2

hŇ rĎySĂŔ ’Ď ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ ÉhoĎhylĲČ ykĂę nŁ ’ĲĎ MynĳĂzĘrĲŁ Cnyz¡Ă’ĞhĲČř MykĂŔ lĎ mĘ C‘ămĘ SĂ 3

Éry‘Ă vĄ mĂ ìąŇ tĘŇ ’Ň YĲĄBĘ hoĎęhyĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhylĲČ rUĄě zČ’Ğ 4

CpŇ TĳĎ nĎ MyĂm¡ČSĎ =MGČ hŇ SĎ ‘ĎŔ rĎ ZrĆ’ăĆ ModŔ ’Ĺ hŇ dăĄŇ vĘ mĂ ÉìDĘ‘Ę YČ BĘ
hŇ zăĆ hoĳĎhyĘ ynăĄjĘ mĂ Cl¡ zĘnĲĎ Myr¿ĂhĎ : MyĂmĲĎ CpŇ TĘ n¿Ď Myb¡ĂŇ ‘Ď=MGČ 5

=NBĆ rGąČmĘ SČ ymĄÂ yBĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ ynĄějĘ mĂ ynČŔ ysĂ 6

tn‘
’"sb ,yrq d’nŁ v.19 .’"ydw z"d ,w"d ,h"dx ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ytĂ ’mĄYĎ ’"sb ,yrq ytĂ ’mĄYĎ v.19

bytk TQĎ BĎ ’"sb ,yrq TQĎ BČ v.21 .d"dxw b"d ,’"d Nkw rsx ’bŁ êĎwČ ’"s v.21 .b"d Nkw yrqw bytk d’nŁ
d"yd ,b"yd ,’"yd ,z"d ,w"d ,g"d ,d"dx ,b"d ,y"k Myrps bwrb Zmqb MDĎrĘnĂ Nk v.21 .b"dw ’"d Nkw yrqw

.s"tw ‘"t ,’"d Nkw CnyzĂ’ĞhĄwĘ ’"s v.3 .h .w"dxw h"dx Nkw xtp MDČrĘnĂ ’"s ,w"Tdw
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Ckě lĘ yĲĄ tŇ obŔ ytĂŇ nĘ ykăĄŇ lĘ hĲŁ wĘ tŇ oxĳ rĎ’Ľ Cl¡ dĘŇ xĲĎ l‘ĄŔ yĎ ymăĄ yBĂ ÉtnĎ‘Ğ
7 dŇ ‘ąČ CQdĳĄŇ xĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂBĘ NozËrĎpĘŇ ClÌ dĘŇ xĲĎ : tŇ oQĲ qČ lĘ qČ ‘Ğ tŇ ox¡ rĎ’Ľ
8 ÉrxČ bĘŇ yĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ M’¡Ą yêĂ mĘ u¿ČSČř hŇ rĎŔ obŇ DĘ ÉyêĂ mĘ uČÄ SČř

Éh’Ć rĎyĲĄ=M’Ă NgąĄŇmĎ MyrĳĂ‘ĎSĘ MxăĆ lĎ z’¡Ď MySĂŔ dĎŇ xĞ MyhăĂ Łl’Ĺ
9 yqăĄqĘ oxĲ lĘ ÉyBĂ lĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ PŇ lĆ ’¡Ć My‘¿ĂBĎ rĘ’Č BĘ xmČ rŔŁ wĎ

10 žybĄŇ kĘŇ rĲŁ : hoĲĎhyĘ Ck¡Ň rĘBĲĎ M‘ĳĎBĎ Myb¡ĂŇ DĘnČtĘŇ UĲĂ hČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
ëŇ rĆD¡Ć=l‘Č yk¿ĄŇ lĘ hĲŁ wĘ NyDËĂmĂ =l‘Č ybÌĄŇ SĘ yĲŁ tŇ orÁ xŁ YĘ tŇ onÄtŇŁ ’Ğ

11 ÉCetČŇ yĘ MSąĎ MyBĂŔ ’Č SĘ mČ NyBĄ ť MyYĂę YĘ xĲČ mĘ louă mĂ : CxyWĲĂ
Cd¿Ň rĘyĲĎ z’ËĎ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ on¡ ozrĘjĂ tŇ q¿Ł dĘŇ YĂ hoĎŔhyĘ tŇ oqă dĘŇ YĂ

12 yrĂC‘¿ hŇ rĎŔ obŇ DĘ ÉyrĂC‘ yrąĂC‘ : hoĲĎhyĘ=M‘Č Myr¡Ă‘ĎèĘ lČ
: M‘ČnĲŁ ybĂŇ ’Ğ=NBĆ ì¡Ň yĘbĘŇ SĆ hŇ b¿ĄŇ SĞ CĲ qrËĎBĎ MCq¿ rySĳĂ =yrĂBĘ DČ yrĂC‘¡

13 : MyrĲĂoBGĂ BČ yl¡Ă =dŇ rČyĘ hoĎěhyĘ śM‘ĳĎ Myr¡ĂyDĂ’Č lĘ dŇ yrĂŔ WĎ dŇ răČyĘ z’Ď ť
14 ìŇ ymĳĆmĎ ‘ĞBĲČ Nym¡Ă yĎnĘ bĂŇ ìŇ yr¿ĆxĞ’ĲČ qlĄŔ mĎ ‘ĞBĲČ ÉMSĎ rĘSĎ MyĂrČę pĘŇ ’Ć yeăĂmĂ

TbĆŇ S¿Ą BĘ Myk¡ĂŇ SĘ mĲŁ NlĚŔ CbŇ EĘmĂÄ C MyqĂŔ qĘ xăŁ mĘ ÉCdŇ rĘyĲĎ rykĂę mĎ yeăĂmĂ
15 ÉrkĎŇ Vř vĎ yĂwĘ hŇ rĎŔ bŇŁ DĘ=M‘Ă ÉrkĎŇ Vř vĎ yĂBĘ yrąČř WĎ wĘ : rpĲĄŇ sŁ

NbĄŔ C’rĘ tŇ oGălČ pĘŇ BĂ wylĳĎ gĘŇrČBĘ xQăČ SĚ qmĆ ‘¡ĄBĎ qrĎŔ BĎ NJăĄ
16 MyĂtČŔ jĘ SĘ UĂ hĲČ NyBĄ ť êĎbĘŇ SČę yĎ hŇ UĎ lăĎ : bŇ lĲĄ =yqĄqĘ xĲĂ Myl¡Ă dŇŁ GĘ

=yrĄqĘ xĲĂ Myl¡Ă odŇ GĘ NbĄŔ C’rĘ tŇ oGălČ pĘŇ lĂ MyrĳĂdĎŇ ‘Ğ tŇ oqă rĂSĘ ‘Čm¡Ł SĘ lĂ
17 rCg¡Ň yĎ hŇ UĎ l¿Ď NdĎě wĘ NkĄŔ SĎ ÉNDĄrĘIČhČ rbĆŇ ‘ąĄBĘ dŇ ‘Ďę lĘ GĂ : bŇ lĲĄ

: NoJĲ SĘ yĂ wyY¡Ď rĎpĘŇ mĂ l‘¿ČwĘ MyUĂŔ yČ PŇ oxă lĘ ÉbSČ yĎ rSĄę ’Ď tŇ oIĳnĂ ’Ľ
18 ym¿Ą ormĘ l‘¡Č ylĳĂ êĎpĘŇ nČ wĘ tŇ Cm¡ lĎ oSË pĘŇ nČ PŇ r¿ĄxĄ M‘ăČ NClębĚŇ zĘ
19 N‘ČnČŔ kĘŇ ykăĄŇ lĘ mČ ÉCmxĞlĘ nĂ z’ąĎ CmxĎŔ lĘ nĂ ÉMykĂŇ lĎ mĘ C’BąĎ : hŇ dĲĆŇ WĎ
20 =NmĂ : CxqĲĎlĎ âl¿ PŇ sĆ J¡Ć ‘YČ B¿Ć oDĳgĂŇmĘ ymăĄ =l‘Č ëŇ n¡Ďř ‘Ę tČŇ BĘ

: ’rĲĎsĘ ysĲĂ M‘¿Ă Cm¡ xĞlĘ nĂ MtĎŔ oQsĂ UĘ mĲĂ ÉMybĂŇ kĎŇ oJĲ hČ CmxĳĎ lĘ nĂ MyĂm¡ČSĎ
21 yk¿ĂŇ rĘdĘŇ êĂ NoSĳ yqĂ lxČ năČ Mym¡Ă CdŇ qĘ lxČ n¿Č MpĎŔ rĎGĘ ÉNoSyqĂ lxČ nąČ
22 tŇ or¿hĞDĲČ tŇ or¡hĞDĲČmĲĂ sCsĳ =ybĄŇ uĘ ‘Ă Cm¡ lĘ hĲĎ z’¿Ď : z‘ĲŁ yS¡Ă pĘŇ nČ

wyryb’
s"t ,‘"t ,+rt Nkw yrĄWĎ wĘ ’"s v.15 .‘"t Nkw hoĳĎhyĘ=M‘ ’"s v.13 .g"dw b"d Nkw Zmq ytmqSĎ ’"s v.7

.z"d Nkw xtp KnČ‘tb ’"s v.19 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.15 .r"tw
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Cr’¿Ł hoĎŔhyĘ ëŇ ’ăČ lĘ mČ ÉrmČ ’Ď zorę mĄ Cro’ă : wyrĲĎyBĂ ’Č 23

tŇ r¿ČzĘ‘ĆlĘ hoĎŔhyĘ tŇ răČzĘ‘ĆlĘ ÉC’bĎÄ =âl yJąĂ hĎ ybĳĆŇ SĘ yĲŁ ror¡’Ď
rbĆŇ xăĆ tŇ SĆ ’¡Ą l‘Ąě yĎ MySĂŔ eĎmĂ ÉërČbŇŁ êĘ : MyrĲĂoBGĂ BČ ho¡ĎhyĘ 24

bŇ lăĎ xĎ l’¡Č SĎ MyĂm¿Č : ëŇ rĲĎbŇŁ êĘ lhĆ ’¡Ł BĎ MyS¿Ă eĎmĂ ynĳĂyuĄhČ 25

dŇ tăĄŇ IĎlČ ÉHdĎŇ yĎ : hŇ ’ĲĎ mĘ xĆ hŇ bĎŇ yr¿ĂqĘ hĂ Myr¡ĂyDĂ’Č lpĆŇ s¿Ą BĘ hŇ nĎtĳĎŇ nĎ 26

É’rĎsĘ ysĲĂ hŇ mąĎ lĘ hĲĎ wĘ MylĳĂ mĄ ‘Ğ tŇ Cmă lĘ hČ lĘ Hn¡Ď ymĂ ywĲĂ hŇ nĎxĘ lČŔ SĘ êĂ
hĎ ylĆŔ gĘŇrČ NyBăĄ : otĲŇ uĎ rČ hŇ p¡ĎŇ lĘ xĲĎ wĘ hŇ Y¿Ď xĞmĲĎ Cř oSŔ ’Ň rŁ hŇ qăĎxĞmĲĎ 27

rSăĆ ’ĞBĲČ lpĎŔ nĎ ‘răČJĎ ÉhĎ ylĆÄgĘŇrČ NyBąĄ bŇ kĳĎŇ SĎ lp¡ČŇ nĎ ‘r¿ČJĎ
bŇ BËĄ yČêĘ wČ hŇ pÌĎŇ qĘ SĘ nĂ NoQÄxČ hĲČ žd‘ČBĘ : dŇ CdĲŇ SĎ lp¿ČŇ nĎ MS¡Ď ‘rČŔ JĎ 28

’obŔ lĎ ÉoBkĘŇ rĂ SSąĄ BŁ ‘Č CDę mČ bŇ nĳĎSĘ ’Ć hĲĎ dŇ ‘ăČBĘ ’r¡ĎsĘ ysĲĂ M’¿Ą
hŇ eĎ ynĳĆ‘ĞêĲČ hĎ yt¡ĆŇ orWĲĎ tŇ om¿ kĘŇ xČ : wytĲĎŇ obŇ JĘ rĘmČ ym¡Ą ‘ĞjĲČ CrŔ xĹ’ĲĆ ‘Č CDămČ 29

llĎęSĎ Cqă QĘ xČ yĘ C’Á YĘ mĘ yĂ âlÄhĞ : HlĲĎ hĎ yr¡ĆmĎ ’Ğ bŇ yS¿Ă êĎ ’yhĂě =PŇ ’Č 30

’rĎŔ sĘ ysăĂ lĘ ÉMy‘Ă bĎŇ YĘ lląČ SĘ rbĆŇ GĆŔ S’Ň răŁ lĘ ÉMyĂtČÄ mĎ xĞrĲČ MxČ rąČ
: llĲĎ SĎ yr¿Ą’Ň CĘYČ lĘ MyĂt¡ČŇ mĎ qĘ rĂ ‘bČŇ Y¿Ć hŇ mĳĎ qĘ rĂ My‘¡ĂbĎŇ YĘ ll¿Č SĘ

sŘ4 SmĆ è¡Ć hČ tŇ ’Ň Y¿ĄJĘ wybĎŔ hĞ’ăŁ wĘ hoĎŔhyĘ ÉìybĆÄ yĘo’Ĳ =lkĎŇ CdąŇ bĘŇ ’Ň yĲŁ NJĄ ţ 31

: hŇ nĲĎSĎ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č ZrĆ’¡ĎhĎ Tq¿Ł SĘ êĂ wČ otĳŇ rĎbĲĚŇ gĘŇBĂ

Ny¡ĎdĘŇ mĂ =dŇ yČBĘ hoËĎhyĘ MnÌĄêĘ IĂwČ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CWÌ ‘ĞIĲČwČ w
ű MhăĆ lĎ =CWĲ ‘Ď NyĎÁdĘŇ mĂ ynĄÄjĘ mĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č Ny¡ĎdĘŇ mĂ =dŇ yČ z‘Ďê¿Ď wČ : MynĲĂ SĎ ‘bČŇ S¿Ć 2

=tŇ ’Ć wĘ tŇ or¡‘ĎUĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ MyrĂŔ hĎ BĲĆ rSăĆ ’Ğ ÉtorhĎ nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ
MdĆŇ q¡Ć=ynĄbĘŇ C qlËĄ mĎ ‘ĞwĲČ NyÌĎdĘŇ mĂ hŇ lĎÄ‘Ď wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ‘răČzĎ=M’Ă hŇ y¡ĎhĎ wĘ : tŇ odĲŇ YĎ UĘ hČ 3

ì¡Ň ’Ğ oBĲ =dŇ ‘Č ZrĆ’ĎŔ hĎ lCbăŇ yĘ=tŇ ’Ć ÉCtŇ yxĂÄ SĘ IČwČ MhĆę ylĄ ‘Ğ CnăxĞ IĲČwČ : wylĲĎ ‘Ď Cl¿ ‘Ď wĘ 4

yJĂÃ : romĲ xĞ wĲČ roS¡ wĎ hŇ W¿Ć wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ ÉhyĎxĘ mĲĂ Cry’ąĂ SĘ yČ=âlĲ wĘ hŇ EĳĎ‘Č 5

Mh¿Ć lĎ wĘ bŇ rŔŁ lĎ ÉhBĆ rĘ’Č =ydĲĄŇ kĘŇ w’ř bą y MhĆę ylĄ hĽ’ĲĎ wĘ ClÁ‘ĞyĲČ MhĆÄ ynĄqĘ mĂ C žMhĄ
l’ËĄ rĎWĘ yĂ lDÌČIĂwČ : HtĲĎŇ xĞSĲČ lĘ ZrĆ’¡ĎbĎŇ C’b¿ŇŁ IĎwČ rjĳĎsĘ mĂ Ny’ăĄ Mh¡Ć yQĄ mČ gĘŇlĂ wĘ 6

: hoĲĎhyĘ=l’Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ Cq¿ ‘ĞzĘIĂwČ NyĳĎdĘŇ mĂ ynăĄjĘ mĂ dŇ ’¡Ł mĘ
xlÌČ SĘ IĂwČ : NyĲĎdĘŇ mĂ tŇ od¿Ň ’Ł l‘¡Č hoĳĎhyĘ=l’Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ Cq¿ ‘ĞzĲĎ=yJĂ yhĂě yĘwČ 7, 8

hwhy
.w"dw g"d ,b"d Nkw yrqw bytk C’bĎ C ’"sb ,yrq C’bĎ C ,bytk C’bŁ yĎ v.5 .w .+rt Nkw hYĎxĞmĎ ’"s v.26

.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.7
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ű hoăĎhyĘ rm¿Č ’Ď =hŇ JĲŁ MhĆÁ lĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ’yb¡ĂŇ nĎ Sy’¿Ă hoËĎhyĘ
Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć ’yY¿Ă o’wĲĎ MyĂrČŔ YĘ UĂ mĂř ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć ytĂŇ yląĄ‘ĹhĲĆ ykĂÂ nŁ ’ĲĎ l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ

9 MkĳĆŇ yYĄxĞŁlĲ =lJĎ dŇ I¡ČmĂ C MyĂrČŔ YĘ mĂ dŇ IăČmĂ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć l~ąĂř ’Č wĲĎ : MydĲĂŇ bĎŇ ‘Ğ tŇ yB¿ĄmĂ
10 hŇ răĎmĘ ’ĲŁ wĎ : MYĲĎ rĘ’Č =tŇ ’Ć Mk¡ĆŇ lĎ hŇ n¿ĎêĘ ’Ć wĲĎ MkĆŔ ynĄjĘ mĂ ÉMtĎŇ o’ SrąĄgĎŇ’Ğ wĲĎř

rS¿Ć ’Ğ yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ yhăĄŁl’Ĺ=tŇ ’Ć ÉC’rĘytĲĂŇ âlą MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ ÉynĂ ’Ğ MkĆę lĎ
: ylĲĂ oqBĘ Mê¡Ć‘Ę mČ SĘ âl¿ wĘ MYĳĎ rĘ’Č BĘ MybăĂŇ SĘ oyĲ Mê¡Ć’Č

11 rS¿Ć ’Ğ hŇ rĎŔ pĘŇ ‘ĎBĘ rSăĆ ’Ğ ÉhlĎ ’Ą hĲĎ tŇ xČ êąČ ÉbSĆ IĄÄwČ hoĎęhyĘ ëŇ ’ăČ lĘ mČ ’bÂŁ IĎwČ
yn¿ĄjĘ mĂ syn¡ĂhĎ lĘ tŇ GČŔ BČ ÉMyFĂ xĂ TbąĄŇ xŁ onęBĘ No‘ădĘŇ gĂŇ wĘ yrĳĂzĘ‘ĆhĲĎ ybăĂŇ ’Ğ S’¡Ď oylĘ

12 roB¿ GĂ ì¡Ň UĘ ‘Ă ho¿ĎhyĘ wylĎŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ hoĳĎhyĘ ëŇ ’ăČ lĘ mČ wyl¡Ď ’Ą ’r¿ĎIĄwČ : NyĲĎdĘŇ mĂ
13 hŇ UĎ l¿Ď wĘ CnUĎŔ ‘Ă ÉhoĎhyĘ SyąĄwĘ ynĂŔ dŇŁ ’Ğ yBăĂ ÉNo‘dĘŇ GĂ wyląĎ ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : lyĂxĲĎ hĆ

CnytĄÁ obŇ ’Ğ CnlĎÄ=CrjĘ sĂ žrSĆ ’Ğ wytĎÃ ’Ł lĘ pĘŇ nĂ =lkĲĎŇ hŇ IăĄ’Č wĘ tŇ ’Ň zĳŁ =lJĎ CntĘŇ ’¡Č YĎ mĘ
Cnn¡ĄêĘ IĂwĲČ hoĎŔhyĘ CnSăĎ TĎ nĘ ÉhêĎ‘Č wĘ hoĎŔhyĘ CnlăĎ ‘ĹhĲĆ ÉMyĂrČÄ YĘ UĂ mĂ âlą hĞ rmęŁ ’Ň lĄ

14 ê¿Ď‘Ę SČ ohĲ wĘ hŇ zĆŔ ìăŇ xĞkĲŇŁ BĘ ëŇ lĄ ť rmĆ ’Ň ŁIęwČ hoĎŔhyĘ ÉwylĎ ’Ą NpĆŇ IąĂwČ : NyĲĎdĘŇ mĂ =PŇ kČŇ BĘ
15 ynĎŔ dŇŁ ’Ğ yBăĂ ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ìŇ yêĲĂ xĘ lČ SĘ âl¡ hĞ NyĳĎdĘŇ mĂ PŇ JăČ mĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć

yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ hŇ èĆŔ nČmĘ BĂ lDăČhČ ÉyjĂ lĘ ’Č hŇ eąĄhĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ‘Č yS¡Ă o’ hŇ U¿Ď BČ
16 t¿ĎŇ yJĂ hĂ wĘ ëŇ UĳĎ ‘Ă hŇ y¡ĆhĘ ’ĲĆ yJ¿Ă hoĎŔhyĘ ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ybĲĂŇ ’Ď tŇ yb¿ĄŇ BĘ ry‘¡Ă~Ď hČ
17 ìŇ ynĳĆy‘ĄBĘ Nx¡Ą ytĂŇ ’Ň Y¿Ď mĎ ’nËĎ=M’Ă wylĎŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : dŇ xĲĎ ’Ć Sy’¿Ă JĘ Ny¡ĎdĘŇ mĂ =tŇ ’Ć
18 y’ăĂ BŁ =dŇ ‘Č ÉhEĆmĂ SmąĚ tĎŇ ’nĎÄ=l’Č : yUĲĂ ‘Ă rB¿Ą dČŇ mĘ hŇ ê¡Ď’Č SĲĎ tŇ o’Ŕ ÉyQĂ tĎŇ yWąĂ ‘Ď wĘ

dŇ ‘¿Č bŇ S¡Ą ’Ą yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ rmČě ’Ň IŁ wČ ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ yê¡Ă xĘ eČhĂ wĘ ytĂŔ xĎ nĘ mĂ =tŇ ’Ć ÉytĂŇ ’Ň YĄhĲŁ wĘ ìŇ ylĆŔ ’Ą
19 ÉrWĎ BĎ hČ tŇ o~Ŕ mČ xmČ qăĆ=tŇ pČŇ y’ĲĄ wĘ ÉMyEĂ‘Ă =ydĲĂŇ GĘ W‘Č IąČwČ ’BĎę No‘ădĘŇ gĂŇ wĘ : ìŇ bĲĆŇ CS

hŇ l¡Ď ’Ą hĲĎ tŇ xČ ê¿Č =l’Ć wylËĎ ’Ą ’Y¿Ą oIwČ rCrĳjĎ BČ MWăĎ qr¡ČUĎ hČ wĘ liČŔ BČ MWăĎ
20 =tŇ ’Ć xqăČ MyhĂę Łl’ĹhĲĎ ëŇ ’ăČ lĘ mČ wylĎÁ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : SGĲČ IČwČ

ëŇ opĳŇ SĘ qr¡ČUĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ zQĎŔ hČ ‘lČ iăĆ hČ =l’Ć ÉxeČhČ wĘ Éto~UČ hČ =tŇ ’Ć wĘ rWąĎ BĎ hČ
21 odŔ yĎBĘ rSăĆ ’Ğ ÉtnĆ‘ĆÄ SĘ UĂ hČ hŇ YąĄqĘ =tŇ ’Ć hoĎęhyĘ ëŇ ’ăČ lĘ mČ xlČÂSĘ IĂwČ : NJĲĄ W‘Č I¡ČwČ

ÉrWĎ BĎ hČ =tŇ ’Ć lkČŇ ’Ň êąŁ wČ rC~ę hČ =NmĂ S’ĄÁ hĎ l‘ČêČÄ wČ tŇ o~ĳUČ bČŇ C rW¡Ď BĎ BČ ‘G¿Č IĂwČ
22 ëŇ ’¿Č lĘ mČ =yJĲĂ No‘Ŕ dĘŇ GĂ ’rĘIăČwČ : wynĲĎ y‘ĄmĲĄ ëŇ ¡ČlhĎ hoĎŔhyĘ ëŇ ’ăČ lĘ mČ C tŇ o~Ŕ UČ hČ =tŇ ’Ć wĘ

hwhy
d"yd ,b"yd ,z"d ,g"d Nkw rsx l~Ă ’Č wĎ ’"s ,w"dw b"d ,’"d Nk v.9 .s"tw ‘"t Nkw MyĂrČYĘ mĂ ZrĆ’ĆmĄ ’"s v.8

.w"Td Nkw SrĄgĎ’ĞwČ ’"s v.9 .’lm ly~Ă ’Č wĎ ’"sb ,w"Tdw
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ÉytĂŇ y’ĂÄ rĎ NJąĄ =l‘Č=yJĲĂ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉHhĎ ’Ğ No‘ę dĘŇ GĂ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ’Chĳ ho¡ĎhyĘ
=l’Č ì¡Ň lĘ Mol¿ SĎ hoËĎhyĘ olÌ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MynĲĂ jĎ =l’Ć Myn¡ĂjĎ hoĎŔhyĘ ëŇ ’ăČ lĘ mČ 23

ho¡ĎhyĘ ol¿ =’rĎqĘ IĂwČ hoĎŔhylĲČ ÉxČ BĄÄ zĘmĂ No‘ądĘŇ GĂ MSĎÄ žNbĆŇ IĂwČ : tŇ CmĲ êĎ âl¡ ’rĳĎyêĂ 24

: yrĲĂzĘ‘ĆhĲĎ yb¿ĂŇ ’Ğ tŇ r¡ČpĘŇ ‘ĎBĘ CedĆě o‘ hŇ EĆŔhČ MoIăhČ dŇ ‘Č ť Molĳ SĎ
ÉroèhČ =rjČ =tŇ ’Ć xqąČ hoĎęhyĘ olă rmĆ ’Ň IÌŁ wČ ů’ChhČ hŇ lĎ yĘQăČ BČ ÈyhĂ yĘwČ 25

É l‘ČBČÄ hČ xBąČ zĘmĂ =tŇ ’Ć êĎę sĘ rČhĲĎ wĘ MynĳĂSĎ ‘bČŇ SăĆ yn¡ĂřèĄ hČ rp¿ČŇ C ìŇ ybĂŔ ’Ď lĘ rSăĆ ’Ğ
xČ BĄÁ zĘmĂ tĎŇ ynĂÄbĎŇ C : tŇ rĲŁ kĘŇ êĂ wyl¡Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ hŇ r¿ĎSĄ ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ ìŇ ybĂŔ ’Ď lĘ rSăĆ ’Ğ 26

=tŇ ’Ć ÉêĎxĘ qČ lĲĎ wĘ hŇ kĳĎŇ rĎ‘ĞUĲČ BČ Ĳ hŇ E¡ĆhČ zřo‘ËUĎ hČ S’Ň rÌŁ l‘ăČ ìŇ yhĆę Łl’Ĺ hoăĎhylĲČ
xuČÄ IĂwČ : tŇ rĲŁ kĘŇ êĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ r¡ĎSĄ ’ĞhĲĎ yY¿Ą‘ĞBĲČ hŇ lĎŔ o‘ tĎŇ ylăĂ ‘ĞhĲČ wĘ ynĂŔ èĄ hČ rjăĎ hČ 27

hoĳĎhyĘ wyl¡Ď ’Ą rB¿Ć DĂ rSËĆ ’ĞJĲČ W‘Č IČěwČ wydĎŔ bĎŇ ‘ĞmĲĄ ÉMySĂ nĎ’Ğ hŇ rąĎWĎ ‘Ğ No‘Á dĘŇ GĂ
Mm¡Ď oy tŇ oW¿ ‘ĞmĲĄ ry‘ËĂhĎ yS¿Ą nĘ ’Č =tŇ ’Ć wĘ wybĂÁ ’Ď tŇ yBĄÄ =tŇ ’Ć ž’rĄyĎ rSăĆ ’ĞJĲČ yhĂÃ yĘwČ
xBăČ zĘmĂ ÉZêČ nĚ hŇ eąĄhĂ wĘ rqĆBŔŁ BČ Éry‘Ă hĎ ySąĄ nĘ ’Č CmyJĂÁ SĘ IČwČ : hŇ lĎ yĘlĲĎ W‘Č I¿ČwČ 28

hŇ lĎě‘ĞhĲŁ ynĂŔ èĄ hČ rjăĎ hČ Ét’Ą wĘ hŇ tĎŇ rĳĎJŁ wyl¡Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ hŇ r¿ĎSĄ ’ĞhĲĎ wĘ l‘ČBČŔ hČ
rbăĎŇ DĎhČ hŇ W¡Ď ‘Ď ym¿Ă Ch‘ĄŔ rĄ=l’Ć Sy’ăĂ ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : yCnĲ BĎ hČ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =l‘Č 29

rb¿ĎŇ DĎhČ hŇ W¡Ď ‘Ď S’ĎŔ oy=NBĆ ÉNo‘dĘŇ GĂ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ CSŔ qĘ bČŇ yĘwČĲ ÉCSrĘdĘŇ IĲĂwČ hŇ EĳĆhČ
yJąĂ tŇ mĳŁ yĎwĘ ì¡Ň nĘ BĂ =tŇ ’Ć ’Y¿Ą oh S’ĎŔ oy=l’Ć Éry‘Ă hĎ ySąĄ nĘ ’Č CrÁ mĘ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ EĲĆhČ 30

rmĆ ’Ň IăŁ wČ : wylĲĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ hŇ r¿ĎSĄ ’ĞhĲĎ tŇ r¡ČkĎŇ yk¿ĂŇ wĘ l‘ČBČŔ hČ xBăČ zĘmĂ =tŇ ’Ć ÉZtČŇ nĎ 31

ÉMêĆ’Č =M’Ă l‘ČBČę lČ NCbăŇ yrĂêĘ ű MêăĆ’Č hĲČ wylĎÁ‘Ď CdÄ mĘ ‘ĲĎ=rSĆ ’Ğ ž lkŇŁ lĘ S’ĎÃ oy
É’Ch Myh¿Ă Łl’Ĺ=M’Ă rqĆBĳŁ hČ =dŇ ‘Č tŇ m¡Č Cy olË bŇ yr¿ĂyĎ rSĆÄ ’Ğ otŔ o’ NC‘ă ySĂ oêĲ
l‘ČBăČ rĚyĘ ’Ch¡ hČ =MoIĲbČŇ ol¿ =’rĎqĘ IĂwČ : oxĲ BĘ zĘmĂ =tŇ ’ĲĆ Zt¡ČŇ nĎ yJ¿Ă olŔ bŇ rĆyăĎ 32

: oxĲ BĘ zĘmĂ =tŇ ’ĲĆ Zt¡ČŇ nĎ yJ¿Ă l‘ČBČŔ hČ ÉoB bŇ rĆyąĎ rmĳŁ ’Ň lĄ
Cn¡xĞ IĲČwČĲ Cr¿bĘŇ ‘Č IĲČwČ wDĳĎxĘ yČ CpăŇ sĘ ’Ć nĲĆ MdĆŇ q¡Ć=ynĄbĘŇ C qlËĄ mĎ ‘ĞwĲČ NyÌĎdĘŇ mĂ =lkĎŇ wĘ 33

rpĎŔ oèBČ É‘qČ tĘŇ IĂwČ No‘ĳdĘŇ GĂ =tŇ ’Ć hŇ S¡Ď bĘŇ lĲĎ hoĎŔhyĘ xČ CrăwĘ : l’Ň ‘ĲĆrĘzĘyĂ qmĆ ‘¿ĄBĘ 34

q‘¿ĄEĎIĂwČ hŇ èĆŔ nČmĘ =lkĎŇ BĘ xlăČ SĎ ÉMykĂŇ ’Ď lĘ mČ C : wyrĲĎxĞ’ĲČ rzĆ‘¡ĆybĂŇ ’Ğ q‘¿ĄEĎIĂwČ 35

Cl¡ ‘ĞIĲČwĲČ ylĂŔ êĎpĘŇ nČbĘŇ C ÉNClbĚŇ zĘbĂŇ C rSąĄ ’Ď BĘ xlČęSĎ MykăĂŇ ’Ď lĘ mČ C wyrĳĎxĞ’ĲČ ’Ch¡ =MGČ
ydËĂŇ yĎBĘ ‘Č ySÌĂ om ìÂSĘ yĆ=M’Ă MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ =l’Ć No‘¡dĘŇ GĂ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : MtĲĎŇ ’Ň rĎqĘ lĂ 36

rmĆ ~¡ĆhČ tŇ E¿ČGĂ =tŇ ’Ć gŇ y~ËĂ mČ ykĂę nŁ ’ĲĎ hŇ eăĄhĂ : êĎrĘBĲČ DĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć 37

Nrgb
Nkw yrqw bytk No’UĎhČ ’"sb ,No’UĎhČ y’rwsl ,y’‘drhnl Nk v.26 .yrq ynĂèĄ hČ ,bytk MynĂèĄ hČ ’"sb v.25

.w"dw b"d ,’"d
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bŇ rĆxŔŁ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ =lJĎ =l‘Č wĘ HDĎę bČŇ lĘ hŇ EĎÁGĂ hČ =l‘ĲČ hŇ yĆÄhĘ yĲĂ ž lTČ M’ĂÃ NrĆGĳŁ BČ
38 NkĄě =yhĂ yĘwĲČ : êĎrĘBĲČ DĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ydËĂŇ yĎBĘ ‘Č ySÌĂ otŇ =yJĲĂ yêĂę ‘Ę dČŇ yĲĎwĘ

lpĆŇ i¡Ą hČ ’ol¿ mĘ hŇ EĎŔGĂ hČ =NmĂ É lTČ ZmĆ IąĂwČ hŇ EĳĎGĂ hČ =tŇ ’Ć rzČI¡ĎwČ tŇ rĎŔ xĽUĲĎ mĲĂ ÉMJĄ SĘ IČwČ
39 hŇ r¡ĎBĘ dČŇ ’Ğ wĲČ yBĂŔ ÉìjĘ ’Č rxČ yąĂ=l’Č MyhĂŔ Łl’ĹhăĎ =l’Ć ÉNo‘dĘŇ GĂ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : MyĂmĲĎ

ÉhEĎGĂ hČ =l’Ćř bŇ rĆxąŁ ’nĎÄ=yhĂ yĘ hŇ EĎŔGĂ BČ ÉM‘ČjČÄ hČ =qrČ=’eĎ hŇ iąĆ nČ’Ğ M‘ČjĳĎhČ ëŇ ’ăČ
40 hŇ lĎ yĘQăČ BČ NJ¡Ą MyhËĂ Łl’Ĺ W‘ČIÌČwČ : lFĲĎ =hŇ yĆhĘ yĲĂ ZrĆ’¡ĎhĎ =lJĎ =l‘Č wĘ HDĎŔ bČŇ lĘ sŘ5

: lTĲĎ hŇ yĎh¿Ď ZrĆ’¡ĎhĎ =lJĎ =l‘Č wĘ HDĎŔ bČŇ lĘ ÉhEĎGĂ hČ =l’Ćř bŇ rĆxąŁ =yhĂ yĘwĲČ ’Chĳ hČ
z oêŔ ’Ă rSăĆ ’Ğ ÉM‘ĎhĎ =lkĎŇ wĘ No‘ę dĘŇ gĂŇ ’Chă l‘ČBČÁ rĚyĘ MJĄÄ SĘ IČwČ

hŇ r¡ĆoUhČ tŇ ‘¿ČbĘŇ GĂ mĂ NopŔ ~Ď mĂ olă =hŇ yĎhĲĎ ÉNyĎdĘŇ mĂ hŇ nąĄxĞmĲČ C dŇ rĳŁ xĞ Ny‘ăĄ=l‘Č Cn¡xĞ IĲČwČĲ
2 rSăĆ ’Ğ ÉM‘ĎhĎ bŇ rČę No‘Ŕ dĘŇ GĂ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : qmĆ ‘ĲĄBĎ

yd¡ĂŇ yĎ rmŔŁ ’Ň lĄ É l’Ą rĎWĘ yĂ yląČ ‘Ď r’ĄÄ jĎ tĘŇ yĂ=NjĆ MdĳĎŇ yĎBĘ Ny¡ĎdĘŇ mĂ =tŇ ’Ć yê¿Ă êĂ mĂ ëŇ êĎŔ ’Ă
3 dŇ rĄŔ xĎ wĘ ’răĄyĎ=ymĲĂ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉM‘ĎhĎ ynąĄzĘ’Ď BĘ ’nĎÁ ’rĎÄ qĘ hŇ êĎę ‘Č wĘ : yQĲĂ hŇ ‘Ď yS¿Ă oh

PŇ lĆ ’ĆŔ ÉMyĂnČÄSĘ C MyrąĂWĘ ‘Ć M‘Ďę hĎ =NmĂ bŇ SĎ IăĎwČ dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ hČ rhăČ mĄ rj¡Ł YĘ yĂwĘ bŇ S¿Ł yĎ
4 No‘ę dĘŇ GĂ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : Cr’ĲĎ SĘ nĂ Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ rĆW¿Ć ‘ĞwĲČ

hŇ yĎÃhĎ wĘ MSĳĎ ì¡Ň lĘ Cep¿ĆŇ rĘYĘ ’Ć wĘ MyĂUČŔ hČ =l’Ć ÉMtĎŇ o’ dŇ rąĄoh ůbrĎ M‘ăĎhĎ Èdo‘
rmČÁ ’Ł =rSĆ ’Ğ lkÄŁ wĘ ëŇ êĎŔ ’Ă ëŇ ăĄlyĄ ’Chť ëŇ êĎę ’Ă ëŇ ăĄlyĄ ű hŇ zăĆ ìŇ ylĆÁ’Ą rmČÄ ’Ł žrSĆ ’Ğ

5 =l’Ć M‘¡ĎhĎ =tŇ ’Ć dŇ rĆoI¿wČ : ëŇ lĲĄ yĄ âl¿ ’Ch¡ ëŇ UĎŔ ‘Ă ëŇ ăĄlyĄ=âlĲ hŇ zĆť ìŇ ylĆę ’Ą
MyĂUČÁ hČ =NmĂ onÄ oSlĘ BĂ žqŁlyĎ=rSĆ ’Ğ lJăŁ No‘ę dĘŇ GĂ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ MyĂUĳĎhČ
=l‘Č ‘r¿ČkĘŇ yĂ=rSĆ ’Ğ lkËŇŁ wĘ dŇ bĎŔ lĘ ÉotŇ o’ gŇ y~ąĂ êČ bŇ lĆ JĆę hČ qŁlă yĎ rSÌĆ ’ĞJĲČ

6 SŁl¿ SĘ MhĆŔ yjĂ =l’Ć ÉMdĎŇ yĎBĘ MyqąĂqĘ lĲČ mĞhĲČ rjČÂsĘ mĂ yhĂę yĘwČ : tŇ oêĲ SĘ lĂ wyJ¡ĎrĘBĂ
: MyĂmĲĎ tŇ oê¿SĘ lĂ Mh¡Ć ykĄŇ rĘBĂ =l‘Č C‘¿rĘJĲĎ M‘ĎŔ hĎ rtĆŇ yăĆ É lkŇŁ wĘ Sy’ĳĂ tŇ o’¡ mĄ

7 Sy’ąĂ hĎ tŇ o’Ä mĄ žSŁlSĘ BĂ No‘ę dĘŇ GĂ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
Ck¡Ň lĘ yĲĄ M‘ĎŔ hĎ =lkĎŇ wĘ ìŇ dĳĆŇ yĎBĘ Ny¡ĎdĘŇ mĂ =tŇ ’Ć yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ MkĆŔ tĘŇ ’Ć ‘Č ySăĂ o’ ÉMyqĂ qĘ lĲČ mĘ hĲČ

8 MhĆę ytĄŇ rĲŁ pĘŇ oSĲ tŇ ’ăĄ wĘ MdĎÁ yĎBĘ M‘ĎÄ hĎ žhdĎŇ YĄ =tŇ ’Ć Cxă qĘ IĂwČ : omĲ qŁ mĘ lĂ Sy’¿Ă
Sy’¡Ă hĎ tŇ o’¿ mĄ =SŁlĲ SĘ bĂŇ C wylĎŔ hĎ ’ĲŁ lĘ Sy’ăĂ ÉxQČ SĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ Sy’ąĂ =lJĎ tŇ ’ĄÄ wĘ

: qmĆ ‘ĲĄBĎ tŇ xČ ê¿ČmĂ ol¡ hŇ yĎh¿Ď NyĎŔdĘŇ mĂ hŇ năĄxĞmĲČ C qyzĳĂxĹhĲĆ
yhyw
,’"d Nkw =l‘Č ’"s v.40 .yrq =l‘Č ,bytk =l’Ć ’"sb ,z"l qwsp ly‘l Nyy‘ : b"ydw b"d Nkw =l‘Č ’"s v.39

.b"ydw b"d
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hŇ nĳĆxĞUĲČ BČ Ĳ dŇ răĄ MCq¡ hoĎŔhyĘ ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ ’ChŔ hČ hŇ lĎ yĘQăČ BČ ÉyhĂ yĘwČĲ 9

hŇ r¿ĎpĚŇ C hŇ êËĎ’Č dŇ r¿Ą tŇ dĆŇ rĳĆlĎ hŇ ê¡Ď’Č ’r¿ĄyĎ=M’Ă wĘ : ìŇ dĲĆŇ yĎBĘ wyê¡Ă tČŇ nĘ yJ¿Ă 10

ìŇ ydĆŔ yĎ hŇ nĎqĘ zăČxĹêĲĆ ÉrxČ ’Č wĘ CrBĄŔ dČŇ yĘ=hŇ mČ ÉêĎ‘Ę mČ SĲĎ wĘ : hŇ nĲĆxĞUĲČ hČ Ĳ=l’Ć ì¡Ň rĘ‘ČnĲČ 11

MyS¡Ă mĚ xĞhČ hŇ Y¿ĄqĘ =l’Ć orŔ ‘ĞnĲČ hŇ răĎpĚŇ C É’Ch dŇ rĆIąĄwČ hŇ nĳĆxĞUĲČ BČ Ĳ ê¡Ď dĘŇ rČyĲĎwĘ
qmĆ ‘ĄŔ BĎ MylăĂ pĘŇ nĲŁ ÉMdĆŇ qĆÄ =ynĄBĘ =lkĎŇ wĘ qląĄ mĎ ‘ĞwĲČ NyĎÄdĘŇ mĂ C : hŇ nĲĆxĞUĲČ BČ Ĳ rS¿Ć ’Ğ 12

MI¡ĎhČ tŇ p¿ČŇ WĘ =l‘Čř SĲĆ loxË JČ rjĎŔ sĘ mĂ Ny’ăĄ ÉMhĆ yQĄ mČ gĘŇlĂ wĘ bŇ rĳŁ lĎ hŇ B¡Ć rĘ’Č JĲĎ
hŇ eÌĄhĂ rmĆ ’Ň ŁIÁwČ Molĳ xĞ Ch‘¡ĄrĄlĘ rj¿ĄsČ mĘ Sy’ĂŔ =hŇ eĄhĂÄ wĘ No‘Ŕ dĘŇ gĂŇ ’băŇŁ IĎwČ : bŇ rĲŁ lĎ 13

NyĎŔdĘŇ mĂ hŇ năĄxĞmĲČ BĘ ÉëjĄ hČ tĘŇ mĂ ÉMyrĂ‘Ł WĘ MxĆ ląĆ lwlÁYř hŇ eĄÄhĂ wĘ yêĂ mĘ lČęxĎ Molă xĞ
: lhĆ ’ĲŁ hĎ lp¿ČŇ nĎ wĘ hŇ lĎ ‘Ę m¡Č lĘ Chk¿ĄŇ pĘŇ hČ IĲČwČ ljËŁ IĂwČ ChJÌĄ IČwČ lhĆ ’Ł hĎ ţ=dŇ ‘Č ’băŇŁ IĎwČ
S’¡Ď oy=NBĆ No‘¿dĘŇ GĂ bŇ rĆxËĆ=M’Ă yêĂę lĘ BĂ tŇ ’Ň ŁzŔ Ny’ăĄ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ Ch‘ąĄrĄ N‘Č IČÄwČ 14

: hŇ nĲĆxĞUĲČ hČ Ĳ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ Ny¡ĎdĘŇ mĂ =tŇ ’Ć odŔ yĎBĘ ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ NtąČŇ nĎ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ Sy’ăĂ
=tŇ ’Ć wĘ MolË xĞhĲČ rjÌČsĘ mĂ =tŇ ’Ć No‘Á dĘŇ GĂ ‘ČmÄŁ SĘ kĂŇ žyhĂ yĘwČ 15

NtÌČŇ nĎ=yJĲĂ CmCqŔ rmĆ ’Ň IăŁ wČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ hŇ năĄxĞmĲČ =l’Ć ÉbSĎ IĎÄwČ CxêĳĎSĘ IĂwČ or¡bĘŇ SĂ
Sy’¡Ă hĎ tŇ o’¿ mĄ =SŁlĲ SĘ =tŇ ’Ć ZxČ IËČwČ : NyĲĎdĘŇ mĂ hŇ n¿ĄxĞmĲČ =tŇ ’Ć Mk¡ĆŇ dĘŇ yĆBĘ hoËĎhyĘ 16

Myd¡ĂŇ yjĂř lČ wĘ MyqĂŔ yrĄř MyDăĂkČŇ wĘ ÉMQĎ JĚ =dŇ yČBĘ tŇ orąpĎŇ oSĲ NêĄÄ IĂwČ MySĳĂ ’Ň rĎ hŇ SăĎ ŁlSĘ
yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ eĄÄhĂ wĘ CWĳ ‘ĞêĲČ NkăĄŇ wĘ C’¡ rĘtĂŇ yeĂ U¿Ć mĂ MhĆŔ ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MyDĲĂJČ hČ ëŇ ot¿Ň BĘ 17

ÉyêĂ ‘Ę qČÄ tĲĎŇ wĘ : NCWĲ ‘ĞêĲČ NJ¿Ą hŇ W¡Ć ‘Ĺ’ĲĆ=rSĆ ’ĞkĲČŇ hŇ y¿ĎhĎ wĘ hŇ nĆŔ xĞUĲČ hČ Ĳ hŇ YăĄqĘ BĂ É’bĎŇ 18

MêĆę ’Č =MGČ tŇ orÁ pĎŇ oèĲ BČ MêĆÄ ‘Ę qČ tĘŇ C yêĳĂ ’Ă rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ rpĎŔ oèBČ
: No‘Ĳ dĘŇ gĂŇlĘ C ho¿ĎhylĲČ śMê¡ĆrĘmČ ’Ğ wĲČ hŇ nĆŔ xĞUĲČ hČ Ĳ=lJĎ ÉtobŇ ybĂŇ sĘ

S’Ň rŁ ť hŇ nĆę xĞUĲČ hČ Ĳ hŇ YăĄqĘ BĂ oêÁ ’Ă =rSĆ ’Ğ Sy’ĂÄ =hŇ ’Ď mĲĄ C No‘dĘŇ gĂ ţ ’băŇŁ IĎwČ 19

ÉC‘qĘ tĘŇ IĂwĲČ MyrĳĂmĘ èĲŁ hČ =tŇ ’Ć Cmyq¡ĂhĄ Mq¿ĄhĎ ëŇ ’ËČ hŇ nĎŔ okŇ yêĲĂ hČ tŇ rĆmăŁ SĘ ’Č hĲĎ
MyS¿Ă ’Ň rĎhĲĎ tŇ SĆ ŁlÄSĘ C‘qĘ tĘŇ IĂwĲČţ : MdĲĎŇ yĎBĘ rS¿Ć ’Ğ MyD¡ĂJČ hČ Zop¿Ň nĎ wĘ tŇ orŔ pĎŇ oèă BČ 20

MydĂŔ jĂ QČ BČ ÉMlĎ wř’Ň mŁ WĘ =dŇ yČbĘŇ CqyząĂxĞ IĲČwČ ůMyDĂJČ hČ CrăBĘ SĘ IĂwČ ÈtorpĎŇ oèĲ BČ
: No‘Ĳ dĘŇ gĂŇlĘ C ho¡ĎhylĲČ bŇ rĆx¿Ć C’Ŕ rĘqĘ IĂwČĲ ‘Č oqĳtĘŇ lĂ tŇ or¡pĎŇ oèĲ hČ MnĎŔ ymĂ yĘ=dŇ yČÄbĘŇ C
C‘yr¡ĂIĎwČ hŇ nËĆxĞUĲČ hČ Ĳ=lJĎ ZrĎIÌĎwČ hŇ nĳĆxĞUĲČ lČ Ĳ bŇ yb¡ĂŇ sĎ wyêĎŔ xĘ êČ Sy’ăĂ ÉCdŇ mĘ ‘Č IĲČwČ 21

bŇ rĆx¿Ć tŇ ’ăĄ hoĎęhyĘ MWĆ IăĎwČ ůtorpĎŇ oèĲ hČ tŇ o’ă mĄ =SŁlĲ SĘ ÈC‘qĘ tĘŇ IĂwĲČ : wsynĲř yw 22

Vy’
,’"d Nkw rsx MyqĂrĄ ’"s v.16 .yrq lylĂ YĘ ,bytk lClYĘ v.13 .b"dw ’"d Nkw =l‘Č=rSĆ ’Ğ ’"s v.12 .z
.+k qwsp Nyy‘ : s"tw +rt Nkw hwhyl brĆxĆ v.18 .w"Td Nkw rsx MydĂjĂ lČ wĘ ’"s v.16 .w"dw d"dx ,b"d

.yrq CsCnIĎwČ ,bytk CsynĂ IĎwČ v.21 .yrq MlĎ ’mŁ WĘ v.20
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ÉhFĎ èĂ hČ tŇ yBąĄ=dŇ ‘Č hŇ nĆÁxĞUĲČ hČ Ĳ snĎ IĎÄwČ hŇ nĳĆxĞUĲČ hČ Ĳ=lkĎŇ bĘŇ C Ch‘¡ĄrĄBĘ Sy’ËĂ
23 =Sy’ĲĂ q‘ÌĄ~Ď IĂwČ : tŇ BĲĎ TČ =lř‘Č hŇ l¡Ď oxmĘ lb¿ĄŇ ’Ď =tŇ pČŇ WĘ dŇ ‘ËČ hŇ tĎŇ rĎŔ rĄYĘ

: NyĲĎdĘŇ mĂ yr¿ĄxĞ’ĲČ Cp¡Ň DĘrĘIĂwĲČ hŇ èĳĆ nČmĘ =lJĎ =NmĂ C rS¡Ą ’Ď =NmĂ C yl¿Ă êĎpĘŇ eČřmĂ l’ËĄ rĎWĘ yĂ
24 tŇ ’Ň rąČqĘ lĂ CdÂrĘ rmęŁ ’Ň lĄ MyĂrČÁ pĘŇ ’Ć rhČÄ =lkĎŇ BĘ žNo‘dĘŇ GĂ xlăČ SĎ MykĂÃ ’Ď lĘ mČ C

q‘ĄÂ~Ď IĂwČ NDĳĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ r¡ĎBĎ tŇ yB¿Ą dŇ ‘ËČ MyĂUČŔ hČ =tŇ ’Ć ÉMhĆ lĎ CdąŇ kĘŇ lĂ wĘ ÉNyĎdĘŇ mĂ
: NDĲĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ r¡ĎBĎ tŇ yB¿Ą dŇ ‘ËČ MyĂUČŔ hČ =tŇ ’Ć CdăŇ JĘ lĘ IĂwČ ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć Sy’ąĂ =lJĎ

25 bŇ rąĄo‘=tŇ ’Ć CgÄrĘhČ IĲČwČ bŇ ’Ąę zĘ=tŇ ’Ć wĘ bŇ răĄ‘Ł =tŇ ’Ć NyĎÁdĘŇ mĂ yrĄÄ WĎ =ynĲĄSĘ CdÃ JĘ lĘ IĂwĲČ
NyĳĎdĘŇ mĂ =l’Ć Cp¡Ň DĘrĘIĂwĲČ bŇ ’ĄŔ zĘ=bŇ qĆ yĲĆbĘŇ CgăŇrĘhĲĎ Éb’Ą zĘ=tŇ ’Ć wĘ ÉbrĄo‘=rCYĲ BĘ

x CrÄ mĘ ’Ň IĲŁ wČ : NDĲĄrĘIČlČ rbĆŇ ‘¡ĄmĄ No‘Ŕ dĘŇ GĂ =l’Ć ÉC’ybĂÄ hĄ bŇ ’ĄŔ zĘC bŇ răĄ‘Ł =S’Ň rĲŁ wĘ
tŇ wř’Ň răŁ qĘ ÉyêĂ lĘ bĂŇ lĘ CnQĎŔ tĎŇ yWăĂ ‘Ď ÉhEĆhČ rbąĎŇ DĎhČ =hŇ mĲĎ MyĂrČę pĘŇ ’Ć Sy’ăĂ wylĎÁ’Ą

2 rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ qĲĎ zĘxĎ BĘ oê¡’Ă NCb¿Ň yrĂyĘwČ NyĳĎdĘŇ mĂ BĘ MxăĄ QĎ hĂ lĘ êĎkĘŇ ¡ČlhĎ yJ¿Ă CnlĎŔ
ryY¿Ă bĘŇ mĂ MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć tŇ ol¿ lĘ ‘ĲŁ bŇ oTË ’olęhĞ MkĳĆŇ JĎř hŇ ê¡Ď ‘Č ytĂŇ yW¿Ă ‘Ď=hŇ mĲĆ MhĆŔ ylĄ ’Ğ

3 bŇ ’ĄŔ zĘ=tŇ ’Ć wĘ bŇ răĄ‘Ł =tŇ ’Ć ÉNyĎdĘŇ mĂ yrąĄWĎ =tŇ ’Ć MyhĂÁ Łl’Ĺ NtČÄ nĎ žMkĆŇ dĘŇ yĆBĘ : rzĆ‘ĲĆybĂŇ ’Ğ sŘ6

rb¿ĎŇ DĎhČ or¡ř BĘ dČŇ BĘ wylĎŔ ‘ĎmĲĄ ÉMxĎ Cr hŇ tąĎŇ pĘŇ rĎ z’Ďę MkĳĆŇ JĎř tŇ oWă ‘Ğ yêĂ lĘ k¡ŇŁ IĎ=hŇ mČ C
4 rSăĆ ’Ğ ÉSy’Ă hĎ tŇ o’ą mĄ =SŁlĲ SĘ C ’Chę rbăĄŇ ‘Ł hŇ nĎDĳĄrĘIČhČ No‘¡dĘŇ gĂŇ ’b¿ŇŁ IĎwČ : hŇ EĲĆhČ
5 MxĆ lĆŔ tŇ orăJĘ JĂ É’nĎ=CnêĘ tŇ oJŔ sĚ ySăĄ nĘ ’Č lĘ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MypĲĂŇ dĘŇ rĲŁ wĘ Myp¡ĂŇ yĄ‘Ğ oêŔ ’Ă

‘e¡ĎmĚ lĘ YČ wĘ xbČŇ z¿Ć yrËĄxĞ’ĲČ PŇ dËĄŇ rŁ ykĂę nŁ ’ĲĎ wĘ MhĄŔ MypăĂŇ yĄ‘Ğ=yJĲĂ ylĳĎ gĘŇrČBĘ rSăĆ ’Ğ M‘¡ĎlĎ
6 ìŇ dĳĆŇ yĎBĘ hŇ ê¡Ď ‘Č ‘eËĎmĚ lĘ YČ wĘ xbČŇ zÌĆ PŇ kČŇ hĞ ţ tŇ oJŔ sĚ yrăĄWĎ ÉrmĆř ’Ň ŁIÄwČ : NyĲĎdĘŇ mĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ
7 xbČŇ z¿Ć=tŇ ’Ć hoËĎhyĘ tŇ tÌĄŇ BĘ NkĄę lĎ No‘Ŕ dĘŇ GĂ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MxĆ lĲĎ ì¡Ň ’ĞbĲĎŇ YĘ lĲĂ Nê¿Ą nĂ =yJĲĂ

=tŇ ’Ć wĘ rB¡Ď dĘŇ UĂ hČ yY¿Ąoq=tŇ ’Ć MkĆŔ rĘWČ BĘ =tŇ ’Ć ÉyêĂ SĘ dČŇ wĘ ydĳĂŇ yĎBĘ ‘e¡ĎmĚ lĘ YČ =tŇ ’Ć wĘ
8 ÉotŇ o’ Cną‘ĞIĲČwČ tŇ ’Ň zĳŁ JĎ Mh¡Ć ylĄ ’Ğ rB¿Ą dČŇ yĘwČ l’ĄŔ CnjĘ ÉMèĎ mĂ l‘Č IąČwČ : MynĲĂ qĽrĘBČ hĲČ
9 l’¡Ą CnpĘŇ yS¿Ą nĘ ’Č lĘ =MGČ rmĆ ’Ň IËŁ wČ : tŇ oJĲ sĚ yS¿Ą nĘ ’Č Cn¡‘Ď rS¿Ć ’ĞJĲČ l’ĄŔ CnpĘŇ ySăĄ nĘ ’Č

: hŇ EĲĆhČ lD¿ĎgĘŇUĂ hČ =tŇ ’Ć Zê¡Ł ’Ć MolŔ SĎ bĘŇ ybăĂŇ CSBĘ rmĳŁ ’Ň lĄ
10 PŇ lĆ ’ĆŔ ÉrWĎ ‘Ď tŇ SĆ mąĄ xĞJĲČ ÉMUĎ ‘Ă MhąĆ ynĄxĞmĲČ C rqęŁ rĘuČ BČ ‘eĎÁmĚ lĘ YČ wĘ xbČŇ zĆÄwĘ

Myr¿ĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ ’ĎÄ mĄ MylĂŔ pĘŇ eăŁ hČ wĘ MdĆŇ qĳĆ=ynĲĄbĘŇ hŇ năĄxĞmĲČ lJ¡Ł mĂ MyrĂŔ tĎŇ oeăhČ lJŁ ť
Pl’
.yrq t’rŁ qĘ v.1 .x .’"yd Nkw ylĂ êĎpĘ nČ=NmĂ ’"s v.23 .yrqw bytk =d‘Č ’"sb ,=d‘Č rybs v.22

yrĂBĘ dČBĘ y’xndml ,yrqw bytk y’br‘ml Nk v.3 .’"d Nkw MkĆBĎ ’"s v.3 .w"dw ’"d Nkw MkĆBĎ ’"s v.2

yrqw bytk CrmĘ ’IŁ wČ ’"sb ,CrmĘ ’IŁ wČ rybs v.6 .yrq orBĘ dČBĘ ,bytk orBĘ dČJĘ y’xndml ’"n ,yrq orBĘ dČBĘ ,bytk
.r"tw s"t ,‘"t Nkw
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MylĂŔ hĎ ’ĽbĲĎŇ ynăĄCkŇ èĘ hČ ëŇ rĆDĆ ť No‘ę dĘŇ GĂ l‘Č IăČwČ : bŇ rĆxĲĎ PŇ lĲĄ S¿Ł Sy’¡Ă PŇ lĆ ’ËĆ 11

: xTČ bĲĆŇ hŇ yĎh¿Ď hŇ n¡ĆxĞUĲČ hČ ĲwĘ hŇ nĆŔ xĞUĲČ hČ Ĳ=tŇ ’Ć ÉëIČwČ hŇ hĳĎ BĘ gĘŇ yĎwĘ xbČŇ n¡Ł lĘ MdĆŇ u¿ĆmĂ
ykăĄŇ lĘ mČ ű ynăĄSĘ =tŇ ’Ć dŇ JÂŁ lĘ IĂwČ MhĳĆ yrĄxĞ’ĲČ PŇ D¡Ł rĘIĂwČ ‘eĎŔ mĚ lĘ YČ wĘ xbČŇ zĆť CsCnę IĎwČ 12

No‘¿dĘŇ GĂ bŇ SĎ IËĎwČ : dŇ yrĲĂxĹhĲĆ hŇ n¡ĆxĞUĲČ hČ Ĳ=lkĎŇ wĘ ‘eĎŔ mĚ lĘ YČ =tŇ ’Ć wĘ ÉxbČŇ zĆÄ=tŇ ’Ć NyĎędĘŇ mĂ 13

yS¿Ą nĘ ’Č mĲĄ r‘ČnËČ=dŇ JĎ lĘ IĂwČ : srĆxĲĎ hĆ hŇ l¡Ą ‘ĞmĲČ lĘ mĲĂ hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ hČ =NmĂ S’¡Ď oy=NBĆ 14

My‘¿ĂbĘŇ SĂ hĎ ynĆŔ qĄ zĘ=tŇ ’Ć wĘ ÉtoJsĚ yrąĄWĎ =tŇ ’Ć wylĎÁ’Ą bŇ êÄŁ kĘŇ IĂwČ ChlĳĄ ’Ď SĘ IĂwČ tŇ oJ¡ sĚ
‘eĳĎmĚ lĘ YČ wĘ xbČŇ zăĆ hŇ e¡ĄhĂ rmĆ ’Ň ŁIěwČ tŇ oJŔ sĚ ySăĄ nĘ ’Č =l’Ć É’bŇŁ IĎwČ : Sy’ĲĂ hŇ ‘¡ĎbĘŇ SĂ wĘ 15

yJ¿Ă ìŇ dĆŔ yĎBĘ ÉhêĎ‘Č ‘eąĎmĚ lĘ YČ wĘ xbČŇ zăĆ PŇ kČŇ hĞ ţ rmęŁ ’Ň lĄ ytĂÁ o’ MêĆÄ pĘŇ rČxĲĄ žrSĆ ’Ğ
yY¿Ąoq=tŇ ’Ć wĘ ry‘ĂŔ hĎ ynăĄqĘ zĂ=tŇ ’Ć ÉxuČ IĂwČ : MxĆ lĲĎ Myp¡ĂŇ ‘ĄIĘhČ ìŇ yS¿Ć nĎ’ĞlĲČ NêËĄ nĂ 16

lD¿ČgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ : tŇ oJĲ sĚ yS¿Ą nĘ ’Č tŇ ’¡Ą MhĆŔ BĎ ‘dČŇ IăŁ wČ MynĳĂqĽrĘBČ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ rB¡Ď dĘŇ UĂ hČ 17

=l’Ć wĘ ÉxbČŇ zĆÄ=l’Ć rmĆ ’Ň ŁIęwČ : ry‘ĲĂhĎ yS¿Ą nĘ ’Č =tŇ ’Ć gŇr¡Ł hĞ IĲČwČĲ ZtĳĎŇ nĎ l’¡Ą CnjĘ 18

ìŇ omă JĎ ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ robĳŇ tĎŇ BĘ Mê¡ĆgĘŇrČhĞ rS¿Ć ’Ğ MySĂŔ nĎ’ĞhĲĎ ÉhpŇŁ y’Ą ‘eĎŔ mĚ lĘ YČ
=yxČ MhĳĄ yU¡Ă ’Ă =ynĲĄBĘ yx¿Č ’Č rmČě ’Ň IŁ wČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĄBĘ r’Č t¡ŇŁ JĘ dŇ xĎě ’Ć MhĆŔ omkĘŇ 19

orŔ okŇ BĘ rtĆŇ yăĆlĘ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć yêĂ gĘŇr¡ČhĎ âl¿ MtĎŔ o’ MtăĆŇ yĂxĞhĲČ Clť hoĎęhyĘ 20

: r‘ČnĲĎ Ced¡ĆŇ o‘ yJ¿Ă ’rĄŔ yĎ yJăĂ ÉoBrĘxČ Ér‘ČeČÄhČ PŇ lČÄSĎ =âlĲ wĘ MtĳĎŇ o’ gŇrăŁ hĞ MCq¡
otĳŇ rĎCbĲŇ GĘ Sy’¡Ă kĎŇ yJ¿Ă CnBĎŔ =‘gČŇpĘŇ C ÉhêĎ’Č MCqą ‘eĎęmĚ lĘ YČ wĘ xbČŇ zăĆ rmĆ ’Ň ŁIÁwČ 21

MynĂŔ rŁ hĞvăČ hČ =tŇ ’Ć ÉxuČ IĂwČ ‘eĎŔ mĚ lĘ YČ =tŇ ’Ć wĘ xbČŇ zăĆ=tŇ ’Ć ÉgrŁ hĞ IĲČwČĲ No‘ę dĘŇ GĂ MqĎ IăĎwČ
=lSĎ mĘ No‘Ŕ dĘŇ GĂ =l’Ć É l’Ą rĎWĘ yĂ=Sy’ĲĂ Crąř mĘ ’Ň IĲŁ wČ : MhĲĆ yQĄ mČ gĘŇ yr¿Ą’Ň CĘYČ BĘ rS¡Ć ’Ğ 22

: NyĲĎdĘŇ mĂ dŇ I¿ČmĂ Cnê¡Ď ‘Ę SČ ohĲ yJ¿Ă ìŇ ĳĆnBĘ =NBĆ MGăČ ì¡Ň nĘ BĂ =MGČ hŇ êĎŔ ’Č =MGČ ÉCnBĎÄ
MkĳĆŇ BĎ yn¡ĂBĘ lS¿Ł mĘ yĂ=âlĲ wĘ MkĆŔ BĎ ÉynĂ ’Ğ lSąŁ mĘ ’Ć =âlĲ No‘Ŕ dĘŇ GĂ ÉMhĆ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 23

hŇ lĎŔ ’Ą SĘ ÉMJĆ mĂ hŇ ląĎ ’ĞSĘ ’Ć No‘ę dĘŇ GĂ MhĆÁ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MkĲĆŇ BĎ lS¿Ł mĘ yĂ ho¡ĎhyĘ 24

: MhĲĄ Myl¡Ă ’Ň ‘ĄmĘ SĘ yĂ yJ¿Ă MhĆŔ lĎ ÉbhĎ zĎ ymąĄzĘnĂ =yJĲĂ olĳ lĎ SĘ MzĆnăĆ Sy’¡Ă ylĂě =CntĘŇ C
MzĆn¿Ć Sy’¡Ă hŇ UĎ SĎŔ CkŇ ylăĂ SĘ IČwČ hŇ lĎŔ mĘ vĂ hČ =tŇ ’Ć ÉCWrĘpĘŇ IĂwĲČ NêĳĄ nĂ NotăŇ nĎ Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ 25

tŇ o’¡ mĄ =‘bČŇ SĘ C PŇ lĆ ’¿Ć l’ĎŔ SĎ rSăĆ ’Ğ ÉbhĎ EĎhČ ymąĄzĘnĂ lqČÂSĘ mĂ yhĂę yĘwČ : olĲ lĎ SĘ 26

ykăĄŇ lĘ mČ É l‘ČSĆ NmĎę GĎrĘ’Č hĲĎ ydăĄŇ gĘŇbĂŇ C tŇ opÁ yTĂ eĘ hČ wĘ MynĂÄrŁ hĞvĲČ hČ =NmĂ dŇ bČŇ lĘ ţ bŇ hĳĎ zĎ
otÄ o’ žW‘Č IČwČ : MhĲĆ yQĄ mČ gĘŇ yr¿Ą’Ň CĘYČ BĘ rS¡Ć ’Ğ tŇ oqŔ nĎ‘ĞhăĎ=NmĂ ÉdbČŇ lĘ C NyĎŔdĘŇ mĂ 27

Nw‘dg
.‘"tw b"d Nkw yrqw bytk rmą’yw ’"sb ,rmĆ’IŁ wČ rybs v.22
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wyr¡ĎxĞ’ĲČ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=lkĲĎŇ CnÌzĘIĂwČ hŇ rĎŔ pĘŇ ‘ĎBĘ Éory‘Ă bĘŇ otąŇ o’ gŇ~ĄÄ IČwČ dŇ opę ’Ą lĘ No‘Á dĘŇ gĂŇ
28 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉynĄpĘŇ lĂ NyĎędĘŇ mĂ ‘năČJĎ IĂwČ : SqĲĄomlĘ ot¡Ň ybĄŇ lĘ C No‘¿dĘŇ gĂŇlĘ yhËĂ yĘwČ MSĳĎ

ym¿Ą yBĂ hŇ n¡ĎSĎ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č ZrĆ’ËĎhĎ Tq¿Ł SĘ êĂ wČ MSĳĎ ’Ň rŁ tŇ ’Ň WăĄ lĎ Cp¡Ň sĘ yĲĎ âl¿ wĘ
29 : otĲŇ ybĄŇ BĘ bŇ SĆ I¿ĄwČ S’¡Ď oy=NBĆ l‘ČB¿Č rĚyĘ ëŇ lĆ IËĄwČ : No‘Ĳ dĘŇ gĂŇ
30 Cyh¿Ď tŇ oB¡ rČ MyS¿Ă nĎ=yJĲĂ okĳŇ rĄyĘ y’¡ĄYĘ yĲŁ MynĂŔ BĎ My‘ăĂbĘŇ SĂ ÉCyhĎ No‘ę dĘŇ gĂŇlĘ C
31 om¡ SĘ =tŇ ’Ć MWĆ I¿ĎwČ NBĳĄ ’yh¡Ă =MgČŇ oQ¿ =hŇ dĎŇ lĘ yĲĎ MkĆŔ SĘ BĂ rSăĆ ’Ğ ÉoSgĘŇlČ ypĲĂŇ C : olĲ
32 ÉrbĆŇ qĆÄ BĘ rbĄę uĎ IĂwČ hŇ bĳĎŇ oT hŇ băĎŇ yWĄ BĘ S’¡Ď oy=NBĆ No‘¿dĘŇ GĂ tŇ mĎ IËĎwČ : ëŇ lĆ mĲĆ ybĂŇ ’Ğ
33 tŇ măĄ ÉrSĆ ’ĞJĲČ yhĂę yĘwČ : yrĲĂzĘ‘ĆhĲĎ yb¿ĂŇ ’Ğ hŇ r¡ĎpĘŇ ‘ĎBĘ wybĂŔ ’Ď S’ăĎ oy

MhËĆ lĎ CmyWÌĂ IĎwČ MylĳĂ ‘ĎBĘ hČ yrăĄxĞ’ĲČ Cn¡ zĘIĂwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉCbŇ CSÄ IĎwČ No‘Ŕ dĘŇ GĂ
34 MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉCrkĘŇ zĲĎ âlą wĘ : MyhĲĂ Łl’Ň lĲĄ tŇ yr¡ĂBĘ l‘ČB¿Č
35 dŇ sĆ xĆŔ CWă ‘Ď=âlĲ wĘ : bŇ ybĲĂŇ iĎ mĂ Mh¡Ć ybĄŇ yĘ’ĲŁ =lJĎ dŇ I¿ČmĂ MtËĎŇ o’ ly~¿Ă UČ hČ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=M‘Ă hŇ W¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’Ğ hŇ bĎŔ oFhČ =lkĎÄ JĘ No‘ĳdĘŇ GĂ l‘ČB¡Č rĚyĘ tŇ yB¿Ą =M‘Ă
T oUĳ ’Ă yx¡Ą ’Ğ=l’Ć hŇ mĎ kĆŔ SĘ É l‘ČBČÄ rĚyĘ=NBĆ ëŇ lĆ mąĆ ybĂŇ ’Ğ ëŇ lĆ IĄÄwČ
2 =CrBĘ DČ : rmĲŁ ’Ň lĄ oU¡ ’Ă yb¿ĂŇ ’Ğ=tŇ yBĲĄ tŇ xČ jËČ SĘ mĂ =lJĎ =l’Ć wĘ MhĆŔ ylĄ ’Ğ rBăĄ dČŇ yĘwČ

My‘ăĂbĘŇ SĂ MkĆÁ BĎ lSÄŁ mĘ hČ ůMkĆŇ lĎ bŇ oFă =hŇ mČ ÈMkĆŇ SĘ ylăĄ ‘ĞBĲČ =lkĎŇ ynĄÄ zĘ’Ď BĘ ’nĎÂ
=yJĲĂ MêĆě rĘkČŇ zĘC dŇ xĳĎ ’Ć Sy’ăĂ Mk¡ĆŇ BĎ lS¿Ł mĘ =M’Ă l‘ČBČŔ rĚyĘ ynăĄBĘ lJŁ ť Sy’Ăę

3 ylăĄ ‘ĞBĲČ =lJĎ ÉynĄzĘ’Ď BĘ wylĎę ‘Ď oUÁ ’Ă =yxĲĄ ’Ğ CrÄ BĘ dČŇ yĘwČ : ynĂ ’ĲĎ Mk¡ĆŇ rĘWČ bĘŇ C Mk¿ĆŇ mĄ YĘ ‘Č
yJ¿Ă ëŇ lĆ mĆŔ ybĂŇ ’Ğ yrăĄxĞ’ĲČ ÉMBĎ lĂ TIąĄwČ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’¿Ą MkĆŔ SĘ

4 tŇ yrĳĂBĘ l‘ČBăČ tŇ yB¡ĄmĂ PŇ sĆ JĆŔ My‘ăĂbĘŇ SĂ Éol=CnêĘ IĂwČ : ’ChĲ Cnyx¿Ă ’Ď Cr¡mĘ ’ĲĎ
: wyrĲĎxĞ’ĲČ Ck¡Ň lĘ IĲĄwČ MyzĂŔxĞpăŇŁ C ÉMyqĂ yrĄ MySąĂ nĎ’Ğ ëŇ lĆ mĆę ybĂŇ ’Ğ MhĆÁ BĎ rJÄŁ WĘ IĂwČ

5 My‘¿ĂbĘŇ SĂ l‘ČBËČ rĚyĘ=ynĲĄBĘ wyxÌĎ’Ć =tŇ ’Ć gŇrÂŁ hĞ IĲČwČĲ hŇ tĎŇ rĎŔ pĘŇ ‘Ď ÉwybĂŇ ’Ď =tŇ ybĲĄŇ ’bąŇŁ IĎwČ
: ’BĲĎ xĘ nĆ yJ¿Ă NT¡Ł uĎ hČ l‘ČBËČ rĚyĘ=NBĆ MtÌĎŇ oy rtĄÂ CĎIĂwČ tŇ xĳĎ ’Ć NbĆŇ ’ăĆ =l‘Č Sy’¡Ă

6 CkŔ lĘ IăĄwČ ’oQŔ mĂ tŇ yBăĄ =lkĎŇ wĘ ÉMkĆŇ SĘ yląĄ‘ĞBĲČ =lJĎ CpÁ sĘ ’ĎÄ IĄwČ
7 CdŇ GăĂ IČwČ : MkĲĆŇ SĘ BĂ rS¿Ć ’Ğ bŇ ~¡Ď mĚ Nol¿ ’Ą =M‘Ă ëŇ lĆ mĳĆ lĘ ëŇ lĆ m¡Ć ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć CkŇ yl¿Ă mĘ IČwČ sŘ7

rmĆ ’Ň IăŁ wČ ’rĳĎqĘ IĂwČ ol¡ oq ’v¿Ď IĂwČ MyzĂŔrĂř GĘ =rhČ S’Ň răŁ BĘ ÉdmŁ ‘ĞIĲČwČĲ ÉëlĆ IĄÄwČ MtĎę oylĘ
8 ëŇ olą hĎ : MyhĲĂ Łl’Ĺ Mk¡ĆŇ ylĄ ’Ğ ‘m¿Č SĘ yĂwĘ MkĆŔ SĘ ylăĄ ‘ĞBĲČ ÉylČ ’Ą C‘ąmĘ SĂ MhĆę lĎ

: CnylĲĄ ‘Ď hk¿ wlřm tŇ yĂE¡ČlČ Cr¿mĘ ’Ň IĲŁ wČ ëŇ lĆ mĳĆ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ xČ S¿Ł mĘ lĂ MyYĂŔ ‘ĄhĲĎ ÉCkŇ lĘ hĲĎ
rm’yw

.yrq ykĂ lĘ mĎ ,bytk ykĂ olmĘ v.8 .Vgd MyEĂrĂGĘ ’"s v.7 .T
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Myh¡Ă Łl’Ĺ Cd¿Ň BĘ kČŇ yĘ yBËĂ =rSĆ ’Ğ ynĂŔ SĘ DĂ=tŇ ’Ć ÉyêĂ lĘ dČÄ xĽhĲĆ tŇ yĂEČŔhČ ÉMhĆ lĎ rmĆř ’Ň IąŁ wČ 9

=ykĂŇ lĘ hŇ nĳĎ’Ą êĘ lČ MyY¡Ă ‘ĄhĲĎ Cr¿mĘ ’Ň IĲŁ wČ : MyYĲĂ ‘ĄhĲĎ =l‘Č ‘Č Cn¡lĎ yêĂŔ kĘŇ lČ hăĎ wĘ MySĳĂ nĎ’Ğ wĲČ 10

yqĂŔ tĘŇ mĎ =tŇ ’Ć ÉyêĂ lĘ dČÄ xĽhĲĆ hŇ nĎŔ ’Ą êĘ hČ ÉMhĆ lĎ rmĆ ’Ň êąŁ wČ : CnylĲĄ ‘Ď yk¿ĂŇ lĘ mĎ êĘ ’¡Č 11

MyY¡Ă ‘ĄhĲĎ Cr¿mĘ ’Ň IĲŁ wČ : MyYĲĂ ‘ĄhĲĎ =l‘Č ‘Č Cn¡lĎ yêĂŔ kĘŇ lČ hăĎ wĘ hŇ bĳĎŇ oFhČ yt¡ĂŇ bĎŇ CnĲ êĘ =tŇ ’Ć wĘ 12

=tŇ ’Ć ÉyêĂ lĘ dČÄ xĽhĲĆ NpĆŇ GĆŔ hČ ÉMhĆ lĎ rmĆ ’Ň êąŁ wČ : CnylĲĄ ‘Ď yk¿ wlřm êĘ ’¡Č =ykĂŇ lĘ NpĆŇ GĳĎlČ 13

: MyYĲĂ ‘ĄhĲĎ =l‘Č ‘Č Cn¡lĎ yêĂŔ kĘŇ lČ hăĎ wĘ MySĳĂ nĎ’Ğ wĲČ Myh¡Ă Łl’Ĺ xČ U¿Ą WČ mĘ hĲČ ySĂŔ oryêăĂ
rmĆ ’Ň IăŁ wČ : CnylĲĄ ‘Ď=ëŇ lĎ mĘ hŇ ê¡Ď’Č ëŇ ¿Ąl dŇ TĳĎ ’Ď hĲĎ =l’Ć MyY¡Ă ‘ĄhĲĎ =lkĎŇ Cr¿mĘ ’Ň IĲŁ wČ 14, 15

MkĆŔ ylĄ ‘Ğ ÉëlĆ mĆÄ lĘ ytąĂŇ ’Ł MyxĂÄ SĘ mĲŁ žMêĆ’Č tŇ măĆ ’ĹBĲĆ M’ĂÃ ůMyYĂ ‘ĄhĲĎ =l’Ć ÈdTĎ ’Ď hĲĎ
yz¿ĄrĘ’Č =tŇ ’Ć lk¡ČŇ ’Ň tŇŁ wĘ dŇ TĎŔ ’Ď hăĎ =NmĂ ÉS’Ą ’YĄêąĄ NyĂ’Čě =M’Ă wĘ yQĳĂ YĂ bĘŇ Csă xĞ C’B¡Ł
=tŇ ’Ć CkŇ yl¡Ă mĘ êČ wČ MtĆŔ yWĂ ‘Ğ ÉMymĂ tĎŇ bĘŇ C tŇ mąĆ ’ĹBĲĆ =M’Ă hŇ êĎę ‘Č wĘ : NonĲ bĎŇ QĘ hČ 16

lCm¿ gĘŇJĂ =M’Ă wĘ otŔ yBĄ =M‘Ă wĘ l‘ČBăČ rĚyĘ=M‘Ă ÉMtĆŇ yWĂ ‘Ğ hŇ bąĎŇ oT=M’Ă wĘ ëŇ lĆ mĳĆ ybĂŇ ’Ğ
ÉoSpĘŇ nČ=tŇ ’Ć ëŇ ląĄ SĘ IČwČ MkĳĆŇ ylĄ ‘Ğ yb¡ĂŇ ’Ď Mx¿Č lĘ nĂ =rSĆ ’Ğ : olĲ MtĆŇ yW¿Ă ‘Ğ wyd¡ĎŇ yĎ 17

ÉybĂŇ ’Ď tŇ yBąĄ=l‘Č MêĆÄ mĘ qČ MêĆÂ’Č wĘ : NyĲĎdĘŇ mĂ dŇ I¿ČmĂ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć l~¿Ą IČwČ dŇ gĆŇ eĆŔ mĂ 18

CkŇ ylĂÁmĘ êČ wČ tŇ xĳĎ ’Ć NbĆŇ ’ăĆ =l‘Č Sy’¡Ă My‘¿ĂbĘŇ SĂ wynËĎBĎ =tŇ ’Ć CgÌŇrĘhČ êĲČ wČ MoIŔhČ
=M’Ă wĘ : ’ChĲ Mk¡ĆŇ yxĂ ’Ğ yJ¿Ă MkĆŔ SĘ ylăĄ ‘ĞBĲČ =l‘Č ÉotŇ mĎ ’Ğ=NBĆ ëŇ lĆ mąĆ ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć 19

ÉCxmĘ WĂ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ ot¡Ň yBĄ =M‘Ă wĘ l‘ČB¿Č rĚyĘ=M‘Ă MtËĆŇ yWĂ ‘Ğ MymÌĂ tĎŇ bĘŇ C tŇ mĆÄ ’ĹBĲĆ
ëŇ lĆ mĆŔ ybĂŇ ’ĞmĲĄ ÉS’Ą ’YĄêąĄ NyĂ’Čě =M’Ă wĘ : MkĲĆŇ BĎ ’Ch¡ =MGČ xm¿Č WĘ yĂwĘ ëŇ lĆ mĆŔ ybĂŇ ’ĞBĲČ 20

yląĄ‘ĞBĲČ mĂ S’ĄÁ ’YĄÄ tĄŇ wĘ ’oQĳ mĂ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć wĘ Mk¡ĆŇ SĘ yl¿Ą ‘ĞBĲČ =tŇ ’Ć lkËČŇ ’Ň tŇŁ wĘ
xr¡ČbĘŇ IĂwČ MtĎŔ oy snĎ IăĎwČ : ëŇ lĆ mĲĆ ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć lk¡ČŇ ’Ň tŇŁ wĘ ’oQŔ mĂ tŇ yBăĄmĂ C ÉMkĆŇ SĘ 21

: wyxĲĂ ’Ď ëŇ lĆ m¿Ć ybĂŇ ’Ğ yn¡ĄjĘ mĂ MSĎŔ bŇ SĆ IăĄwČ hŇ rĎ’ĳĄBĘ ëŇ lĆ IăĄwČ
ÉMyhĂ Łl’Ĺ xląČ SĘ IĂwČ : MynĲĂ SĎ SŁl¿ SĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=l‘Č ëŇ lĆ mËĆ ybĂŇ ’Ğ rWČ IÌĎwČ 22, 23

Mk¡ĆŇ SĘ =ylĲĄ ‘ĞbĲČŇ Cd¿Ň GĘ bĘŇ IĂwČ MkĳĆŇ SĘ ylăĄ ‘ĞBĲČ Nyb¡ĄŇ C ëŇ lĆ mĆŔ ybĂŇ ’Ğ NyBăĄ hŇ ‘ĎŔ rĎ xČ Cră
=l‘Č MCWÂ lĎ MmĎę dĎŇ wĘ l‘ČBĳĎ rĚyĘ=ynĲĄBĘ My‘ăĂbĘŇ SĂ sm¡Č xĞ ’obě lĎ : ëŇ lĆ mĲĆ ybĂŇ ’ĞBĲČ 24

Cq¿ EĘxĂ =rSĆ ’Ğ MkĆŔ SĘ ylăĄ ‘ĞBĲČ É l‘Č wĘ MtĎŔ o’ gŇrăČhĎ rSăĆ ’Ğ ÉMhĆ yxĂ ’Ğ ëŇ lĆ mąĆ ybĂŇ ’Ğ
l‘Č ť MybĂę rĘ’ĲĎ mĘ MkĆÁ SĘ ylĄÄ‘ĞbĲČŇ žol CmyWăĂ IĎwČ : wyxĲĎ ’Ć =tŇ ’Ć gŇr¿Ł hĞlĲČ wyd¡ĎŇ yĎ=tŇ ’Ć 25

dŇ G¡ČIĚwČ ëŇ rĆDĳĎBČ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ rb¿ŇŁ ‘ĞyĲČ=rSĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ Clę zĘgĘŇ IĂwĲČ MyrĂŔ hĎ hĲĆ ySăĄ ’Ň rĎ
Cr¡bĘŇ ‘Č IĲČwČ wyxĎŔ ’Ć wĘ ÉdśbĆŇ ‘ĆÄ =NBĆ l‘ČGąČ ’bÂŁ IĎwČ : ëŇ lĆ mĲĆ ybĂŇ ’ĞlĲČ 26

MkVb
g"d ,d"dx ,b"d Nkw yrqw bytk ykĂ lĘ mĎ ’"sb ,yrq ykĂ lĘ mĎ ,bytk ykĂ olmĘ v.12 .b"dw ’"d Nkw rmĆ’êŁ wČ ’"s v.9

.’"ydw
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27 =tŇ ’Ć CrąYĘ bĘŇ IĂwČ hŇ dĆÁ vĎ hČ C’Ä YĘ IĲĄwČ : MkĲĆŇ SĘ yl¿Ą ‘ĞBĲČ ob¡Ň =CxTĘ bĘŇ IĂwČ MkĳĆŇ SĘ BĂ
ÉClkĘŇ ’Ň IĲŁ wČ MhĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ tŇ yBăĄ ÉC’bÄŁ IĎwČ MylĳĂ CQhĂ CW¡ ‘ĞIĲČwĲČ CkŔ rĘdĘŇ IĂwĲČ ÉMhĆ ymĄ rĘJČ

28 ëŇ lĆ mąĆ ybĂŇ ’Ğ=ymĲĂ dŇ śbĆŇ ‘Ćę =NBĆ l‘ČGăČ ű rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ëŇ lĆ mĲĆ ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć Cl¡ lĘ qĲČ yĘwĲČ CêŔ SĘ IĂwČ
Cdę bĘŇ ‘Ă odĳŇ yqĂ jĘ lbăĚŇ zĘC l‘ČB¡Č rĚyĘ=NbĆŇ âl¿ hĞ CedĆŔ bĘŇ ‘ČnĲČ yJăĂ ÉMkĆŇ SĘř =ymĲĂ C

29 NêĄÁ yĂ ymĂÄ C : CnxĘ nĲĎ’Ğ Ced¿ĆŇ bĘŇ ‘ČnĲČ ‘Č CD¡mČ C MkĆŔ SĘ ybăĂŇ ’Ğ ÉromxĞ ySąĄ nĘ ’Č =tŇ ’Ć
ëŇ lĆ mĆŔ ybĂŇ ’ĞlĲČ ÉrmĆř ’Ň ŁIÄwČ ëŇ lĆ mĳĆ ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć hŇ rĎys¡Ă ’Ď wĘ ydĂŔ yĎBĘ ÉhEĆhČ M‘ąĎhĎ =tŇ ’Ć

30 l‘ČGăČ yr¡ĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć ry‘ĂŔ hĎ rWăČ É lbĚŇ zĘ ‘mČę SĘ IĂwČ : hŇ ’Ď YĲĄ wĎ ì¡Ň ’ĞbĲĎŇ YĘ hŇ B¿Ć rČ
31 hŇ măĎ rĘtĎŇ BĘ ëŇ lĆ m¡Ć ybĂŇ ’Ğ=l’Ć MykËĂŇ ’Ď lĘ mČ xlÌČ SĘ IĂwČ : ojĲ ’Č rxČ I¡ĂwČ dŇ śbĆŇ ‘ĳĎ=NBĆ

Myr¿ĂYĎ MeËĎhĂ wĘ hŇ mĎ kĆŔ SĘ My’ăĂ BĎ ÉwyxĎ ’Ć wĘ dŇ śbĆŇ ‘ąĆ=NBĆ l‘ČgČÄ žheĄhĂ rmĳŁ ’Ň lĄ
32 ëŇ êĳĎ’Ă =rSĆ ’Ğ M‘ăĎhĎ wĘ hŇ ê¡Ď’Č hŇ lĎ yĘlČŔ MCqă ÉhêĎ‘Č wĘ : ìŇ ylĲĆ ‘Ď ry‘¡ĂhĎ =tŇ ’Ć
33 êăĎTĘ SČ pĲĎŇ C MyJ¡Ă SĘ êČ SmĆ èĆŔ hČ xČ răŁ zĘJĂ ÉrqĆBÄŁ bČŇ hŇ yąĎhĎ wĘ : hŇ dĲĆŇ vĎ BČ bŇ r¡Ł ’ĹwĲĆ

oQŔ tĎŇ yWăĂ ‘Ď wĘ ìŇ ylĆŔ ’Ą My’ăĂ YĘ yĲŁ Éoê’Ă =rSĆ ’Ğ M‘ąĎhĎ wĘ ’ChÂ=hŇ eĄhĂ wĘ ry‘ĳĂhĎ =l‘Čř
34 hŇ lĎ yĘlĳĎ oU¡ ‘Ă =rSĆ ’Ğ M‘¿ĎhĎ =lkĎŇ wĘ ëŇ lĆ mËĆ ybĂŇ ’Ğ MqĎ IÌĎwČ : ìŇ dĲĆŇ yĎ ’Y¿Ď mĘ êĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ
35 dŇ měŁ ‘ĞIĲČwČĲ dŇ śbĆŇ ‘ĆŔ =NBĆ l‘ČGăČ É’YĄ IĄwČ : MySĲĂ ’Ň rĎ hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č MkĆŔ SĘ =l‘Č CbăŇ rĘ’Ć IĲĆwČ

: bŇ rĲĎ’Ğř UČ hČ Ĳ=NmĂ oê¡’Ă =rSĆ ’Ğ M‘¿ĎhĎ wĘ ëŇ lĆ mËĆ ybĂŇ ’Ğ MqĎ IÌĎwČ ry‘ĳĂhĎ r‘ČSăČ xtČŇ j¡Ć
36 yS¡Ą ’Ň rĎmĲĄ dŇ rĄŔ oy M‘ăĎ=hŇ eĄhĂ lbĚŔ zĘ=l’Ć rmĆ ’Ň IăŁ wČ ůM‘ĎhĎ =tŇ ’Ć È l‘ČGČ=’rĘIČwČ

: MySĲĂ nĎ’ĞJĲĎ hŇ ’¡Ć rŁ hŇ ê¿Ď’Č MyrËĂhĎ hĲĆ lYÌĄ tŇ ’ăĄ lbĚŔ zĘ ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ MyrĳĂhĎ hĲĆ
37 rCBă TČ M‘¡ĂmĄ MydĂŔ rĘoyĲ ÉM‘Ď=hŇ eĄhĂ rmĆ ’Ň ŁIěwČ ůrBĄ dČŇ lĘ È l‘ČGČ dŇ o‘ă PŇ sĆŁIÄwČ
38 lbĚę zĘ wylĎÁ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MynĲĂ nĘ o‘Ĳ mĘ Nol¿ ’Ą ëŇ rĆD¡ĆmĂ ’BĎŔ dŇ xăĎ ’Ć =S’Ň rĲŁ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ

âlÄhĞ CedĳĆŇ bĘŇ ‘ČnĲČ yJăĂ ëŇ lĆ m¡Ć ybĂŇ ’Ğ ym¿Ă rmČŔ ’Ň êŁ rSăĆ ’Ğ ÉìypĂÄ ’op¿Ň ’Ą hŇ IĄÄ’Č
39 ’YĄ IăĄwČ : oBĲ MxĆ Q¿Ď hĂ wĘ hŇ ê¡Ď ‘Čř ’n¿Ď=’YĄ oBŔ hŇ êĎsĘ ’ăČ mĎ rSăĆ ’Ğ ÉM‘ĎhĎ hŇ ząĆ
40 ëŇ lĆ mĆŔ ybĂŇ ’Ğ ChpăĄŇ DĘrĘIĂwČ : ëŇ lĆ mĲĆ ybĂŇ ’ĞBĲČ MxĆ Q¡Ď IĂwČ MkĳĆŇ SĘ ylăĄ ‘ĞBĲČ yn¡ĄpĘŇ lĂ l‘ČgČŔ
41 bŇ SĆ I¿ĄwČ : r‘ČèĲĎ hČ xtČŇ j¿Ć =dŇ ‘Č MyB¡Ă rČ Myl¿Ă lĎ xĞ ClË jĘ IĂwĲČ wynĳĎjĎ mĂ snĎ I¡ĎwČ

tŇ bĆŇ è¿Ć mĂ wyx¡Ď ’Ć =tŇ ’Ć wĘ l‘ČG¿Č=tŇ ’Ć lbËĚŇ zĘ SrĆgÌĎŇ yĘwČ hŇ mĳĎ Crř ’Ň BĲĎ ëŇ lĆ m¡Ć ybĂŇ ’Ğ
42 CdŇ G¡Ă IČwČ hŇ dĳĆŇ vĎ hČ M‘¡ĎhĎ ’Y¿Ą IĄwČ tŇ rĎŔ xĽUĲĎ mĲĂ ÉyhĂ yĘwĲČ : MkĲĆŇ SĘ BĂ

Klmyb’l
.‘"t Nk MkV=NBĆ l"Y v.28 .w"dw g"d ,b"d Nkw rbĆ ‘Ć ’"s v.28 .w"dw g"d ,b"d Nkw rbĆ ‘Ć ’"s v.26

.w"dw g"d ,b"d Nkw rbĆ ‘Ć ’"s v.31 .w"dw g"d ,b"d Nkw rbĆ ‘Ć ’"s v.30 .‘"t Nk rmČ’Ł wĘ l"Y v.29

‘Vwhy Nyy‘ : brĎ’Ę UČhČ ’"s v.35 .w"dw g"d ,b"d Nkw rbĆ ‘Ć ’"s v.35 .=l’Ć y’xndml ,y’br‘ml Nk v.33

.yrq hmĎCrBĎ v.41 .hêĎ’Č rybs v.38 .+T +x
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bŇ r¡Ł ’ĹIĲĆwČ MySĂŔ ’Ň rĎ hŇ SăĎ ŁlSĘ lĂ ÉMYĄxĹIĲĆwĲČ M‘Ďę hĎ =tŇ ’Ć xuăČIĂwČ : ëŇ lĆ mĲĆ ybĂŇ ’ĞlĲČ 43

: MJĲĄ IČwČ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ MqĎ I¿ĎwČ ry‘ĂŔ hĎ =NmĂ ’YăĄ yŁ ÉM‘ĎhĎ hŇ eąĄhĂ wĘ ’rĘIČęwČ hŇ dĳĆŇ vĎ BČ
ry‘ĳĂhĎ r‘ČSăČ xtČŇ j¡Ć CdŔ mĘ ‘Č IăČwČ CTě SĘ jĲĎ oUŔ ‘Ă rSăĆ ’Ğ ÉMySĂ ’Ň rĎhĲĎ wĘ ëŇ lĆ mĆę ybĂŇ ’Ğ wĲČ 44

ëŇ lĆ mĆÁ ybĂŇ ’Ğ wĲČ : MCJĲ IČwČ hŇ d¡ĆŇ vĎ BČ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ =l‘ĲČ CTË SĘ jĲĎ MySĂę ’Ň rĎhĲĎ ynăĄSĘ C 45

M‘¿ĎhĎ =tŇ ’Ć wĘ ry‘ĂŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉdJŁ lĘ IĂwČ ’ChŔ hČ MoIăhČ lJŁ ť ry‘Ăę BĎ MxăĎ lĘ nĂ
: xlČ mĲĆ hĎ ‘¡ĆrĎzĘIĂwČ ry‘ĂŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉZêŁ IĂwČ gŇrĳĎhĎ HB¡Ď =rSĆ ’Ğ

l’¿Ą tŇ yB¡Ą xČ yrĂŔ YĘ =l’Ć C’băŇŁ IĎwČ MkĳĆŇ SĘ =lDČgĘŇmĲĂ yl¡Ą ‘ĞBĲČ =lJĲĎ C‘Ŕ mĘ SĘ IĂwĲČ 46

: MkĲĆŇ SĘ =lDČgĘŇmĲĂ yl¡Ą ‘ĞBĲČ =lJĲĎ CYŔ BĘ qČ tĘŇ hĲĂ yJăĂ ëŇ lĆ mĳĆ ybĂŇ ’ĞlĲČ dŇ G¡ČIĚwČ : tŇ yrĲĂBĘ 47

žxuČ IĂwČ ůoê’Ă =rSĆ ’Ğ M‘ăĎhĎ =lkĎŇ wĘ È’Ch Nomę lĘ YČ =rhČ ëŇ lĆ mĆÁ ybĂŇ ’Ğ l‘Č IČÄwČ 48

MWĆ I¡ĎwČ hĎ ’ĆŔ vĎ IĂÄwČ MyYĂŔ ‘Ą tŇ kăČŇ oW ÉtrŁ kĘŇ IĂwČ odę yĎBĘ tŇ oUÁ DĚrĘuČ hČ =tŇ ’Ć ëŇ lĆ mĆÄ ybĂŇ ’Ğ
Cr¡hĞmĲČ ytĂŇ yWĂŔ ‘Ď ÉMtĆŇ y’Ă rĘ hŇ mąĎ oUę ‘Ă =rSĆ ’Ğ M‘ăĎhĎ =l’Ć rmĆ ’Ň ŁIÁwČ omĳ kĘŇ SĂ =l‘Č
yrąĄxĞ’ĲČ CkÁ lĘ IĄÄwČ hŇ kęŁ oWř Sy’ăĂ M‘ĎÁ hĎ =lJĎ =MgČŇ CtÄ rĘkĘŇ IĂwČ : ynĂ omĲ kĎŇ CW¿ ‘Ğ 49

S’ĳĄ BĎ xČ yr¡Ă~Ę hČ =tŇ ’ĲĆ MhËĆ ylĄ ‘Ğ CtŇ y~ÌĂIČwČ xČ yrĂŔ ~Ę hČ =l‘ĲČ CmyWăĂ IĎwČ ÉëlĆ mĆÄ ybĂŇ ’Ğ
: hŇ èĲĎ ’Ă wĘ Sy’¿Ă PŇ lĆ ’¡Ć JĘ MkËĆŇ SĘ =lDČgĘŇmĲĂ ySÌĄ nĘ ’Č =lJĎ MGăČ CtŇ mĚÁ IĎwČ

Èz‘Ł =lDČgĘŇmĂ C : HdĲĎŇ JĘ lĘ IĂwĲČ Zb¡ĄŇ tĄŇ BĘ NxČ I¿ĂwČ ZbĳĄŇ êĄ=l’Ć ëŇ lĆ m¡Ć ybĂŇ ’Ğ ëŇ lĆ I¿ĄwČ 50, 51

ylăĄ ‘ĞBĲČ É lkŇŁ wĘ MySĂę eĎhČ wĘ MySăĂ nĎ’ĞhĲĎ =lJĎ hŇ UĎ SĎÁ CsnĚÄ IĎwČ ůry‘Ă hĎ =ëŇ otĲŇ bĘŇ hŇ yăĎhĎ
ÉëlĆ mĆÄ ybĂŇ ’Ğ ’bąŇŁ IĎwČ : lDĲĎgĘŇUĂ hČ gŇG¿Č=l‘Č Cl¡ ‘ĞIĲČwĲČ MdĳĎŇ ‘ĞBĲČ Cr¡GĘ sĘ IĂwĲČ ry‘ĂŔ hĎ 52

: S’ĲĄ bĎŇ op¿Ň rĘWĎ lĘ lD¡ĎgĘŇUĂ hČ xtČŇ j¿Ć =dŇ ‘Č SGËČ IĂwČ oBĳ MxĆ Q¡Ď IĂwČ lDĎŔ gĘŇUĂ hČ =dŇ ‘Č
=tŇ ’Ć ZrĂê¡Ď wČ ëŇ lĆ mĳĆ ybĂŇ ’Ğ S’Ň răŁ =l‘Č bŇ kĆŇ r¡Ć xlČ j¿Ć tŇ xËČ ’Č hŇ è¿Ď ’Ă ëŇ lĄÂSĘ êČ wČ 53

PŇŁlą SĘ Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ wylĎę kĄŇ ’WăĄ nŁ ű r‘ČeăČhČ =l’Ć hŇ rĎÁ hĄ mĘ ’rĎÄ qĘ IĂwČ : oêĲ lĘ GĎlĘ GĚ 54

or¡‘ĞnĲČ Chr¿ĄqĘ dĘŇ IĂwČ ChtĘŇ gĳĎŇrĎhĞ hŇ èăĎ ’Ă yl¡Ă CrmĘ ’Ň y¿Ł =NjĆ ynĂ tĄŔ tĘŇ omă C ÉìBĘ rĘxČ
: omĲ qŁ mĘ lĂ Sy’¿Ă Ck¡Ň lĘ IĲĄwČ ëŇ lĆ mĳĆ ybĂŇ ’Ğ tŇ măĄ yJăĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=Sy’ĲĂ C’¿ rĘIĂwČ : tŇ mĲŁ IĎwČ 55

gŇr¡Ł hĞlĲČ wybĂŔ ’Ď lĘ ÉhWĎ ‘Ď rSąĆ ’Ğ ëŇ lĆ mĳĆ ybĂŇ ’Ğ tŇ ‘ăČrĎ tŇ ’¡Ą MyhĂŔ Łl’Ĺ bŇ SĆ IăĎwČ 56

Myh¡Ă Łl’Ĺ bŇ yS¿Ă hĄ MkĆŔ SĘ ySăĄ nĘ ’Č Ét‘ČrĎ=lJĎ tŇ ’Ąę wĘ : wyxĲĎ ’Ć My‘¿ĂbĘŇ SĂ =tŇ ’Ć 57

: l‘ČBĲĎ rĚyĘ=NBĆ Mt¿ĎŇ oy tŇ l¡Č lĘ qĲĂ MhĆŔ ylĄ ’Ğ ’băŇŁ êĎ wČ MSĳĎ ’Ň rŁ BĘ
sŘ8 hŇ ’ËĎ Cj=NBĆ ‘lÌĎ oê l’Ąę rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ‘Č ySăĂ ohlĘ ëŇ lĆ mĆÁ ybĂŇ ’Ğ yrĄÄ xĞ’ĲČ žMqĎ IĎwČ y

ÉTjŁ SĘ IĂwČ : MyĂrĲĎpĘŇ ’Ć rh¿Č BĘ rym¡Ă SĎ BĘ bŇ S¿Ą yŁ =’ChĲ wĘ rkĳĎŇ Vř vĎ yĂ Sy’ăĂ od¡Ň oD=NBĆ 2

l’rVy=t’
.x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.1 .y .yrq okoW v.49
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: rymĲĂ SĎ BĘ rb¿ĄŇ uĎ IĂwČ tŇ mĎ I¡ĎwČ hŇ nĳĎSĎ SŁl¡ SĎ wĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć
3 Myr¿ĂWĘ ‘Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ÉTjŁ SĘ IĂwČ ydĳĂŇ ‘ĎlĘ GĂ hČ ry’¡Ă yĎ wyrĎŔ xĞ’ĲČ MqĎ IăĎwČ
4 MyrĂŔ yĎ‘Ğ MySăĂ ŁlSĘ =l‘Č ÉMybĂŇ kĘŇ rĲŁ MynĂęBĎ MySăĂ ŁlSĘ olÂ=yhĂ yĘwĲČ : hŇ nĲĎSĎ MyĂê¡ČSĘ C

hŇ EĆŔhČ MoIăhČ dŇ ‘Č ť ry’Ăę yĎ tŇ CăŁ xČ ű C’ă rĘqĘ yĂ MhĆÂlĎ MhĳĆ lĎ Myr¡ĂyĎř‘Ğ MyS¿Ă ŁlSĘ C
5 : NomĲ qĎ BĘ rb¡ĄŇ uĎ IĂwČ ry’ĂŔ yĎ tŇ mĎ IăĎwČ : dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ hČ ZrĆ’¿ĆBĘ rS¡Ć ’Ğ
6 CdăŇ bĘŇ ‘Č IĲČwČ ůhoĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ È‘rČhĎ tŇ oWă ‘ĞlĲČ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ű CpŇ săĂ IŁ wČ

NodÁ yYĂ yhĄÄ Łl’Ĺ=tŇ ’Ć wĘ žMrĎ’Ğ yhăĄŁl’Ĺ=tŇ ’Ć wĘ tŇ orÃ êĎSĘ ‘ČhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ MylăĂ ‘ĎBĘ hČ =tŇ ’Ć
MyêĳĂ SĘ lĂ pĘŇ yhăĄŁl’Ĺ tŇ ’¡Ą wĘ NoUŔ ‘Č=ynĲĄbĘŇ yhăĄŁl’Ĺ Ét’Ą wĘ bŇ ’Ďę om yhăĄŁl’Ĺ ű tŇ ’ăĄ wĘ

7 l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ ho¡ĎhyĘ PŇ ’¿Č =rxČ IĲĂwČ : ChCdĲŇ bĎŇ ‘Ğ âl¿ wĘ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć Cb¿Ň zĘ‘Č IĲČwČ
8 ynăĄBĘ =tŇ ’Ć ÉCYYĘ rĲŁ yĘwČĲ CYą ‘ĞrĘIĂwĲČ : NoUĲ ‘Č yn¿ĄBĘ dŇ y¡ČbĘŇ C MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ =dŇ yČBĘ ÉMrĄJĘ mĘ IĂwĲČ

É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄBĘ =lJĎ =tŇ ’ĲĆ hŇ nĎęSĎ hŇ rĄÁ WĘ ‘Ć hŇ nĆÄmŁ SĘ ’yhĳĂ hČ hŇ n¡ĎèĎ BČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
9 CrąbĘŇ ‘Č IĲČwČ : dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ BČ rS¿Ć ’Ğ yr¡ĂmŁ ’ĹhĲĎ ZrĆ’¿ĆBĘ NDĄŔ rĘIČhČ rbĆŇ ‘ăĄBĘ ÉrSĆ ’Ğ

tŇ ybăĄŇ bĘŇ C Nym¡Ă yĎnĘ bĂŇ bĘŇ C hŇ d¿ĎŇ ChyBĲĂ =MGČ MxËĄ QĎ hĂ lĘ NDĄŔ rĘIČhČ =tŇ ’Ć ÉNoU‘Č=ynĲĄbĘŇ
10 ho¡ĎhyĘ=l’Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉCq‘ĞzĘIĂwĲČ : dŇ ’ĲŁ mĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂlĘ rYĆê¿Ą wČ MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć

: MylĲĂ ‘ĎBĘ hČ =tŇ ’Ć dŇ b¡ŇŁ ‘ĞeĲČwČĲ CnyhĄŔ Łl’ĹÍtŇ ’Ć ÉCnbĘŇ zČÄ‘Ď ykąĂŇ wĘř ëŇ lĎŔ Cn’Ň TăĎ xĎ rmĳŁ ’Ň lĄ
11 ÉMyĂrČÄ YĘ UĂ mĂ âlą hĞ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ
12 No‘Ŕ mĎ C ÉqlĄ mĎ ‘ĞwĲČ MynąĂř odŇ yYĲĂ wĘ : MyêĲĂ SĘ lĂ jĘ =NmĂ C NoU¡ ‘Č yn¿ĄBĘ =NmĂ Cř yrĂŔ mŁ ’ĹhăĎ =NmĂ C
13 ÉMêĆ’Č wĘ : MdĲĎŇ IĎmĂ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ ‘Ď yS¿Ă o’wĲĎ ylČŔ ’Ą Cqă ‘ĞYĘ êĂ wČ MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć CY¡ xĞlĲĎ

‘Č yS¿Ă ohlĘ PŇ ys¡Ă o’=âlĲ Nk¿ĄŇ lĎ MyrĳĂxĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ Cd¡Ň bĘŇ ‘ČêĲČ wČ ytĂŔ o’ MêăĆbĘŇ zČ‘Ğ
14 hŇ UĎ hËĄ MBĳĎ Mê¡ĆrĘxČ BĘ rS¿Ć ’Ğ MyhĂŔ Łl’ĹhăĎ =l’Ć ÉCq‘ĞzĲČwĘ Ckę lĘ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć
15 ÉhoĎhyĘ=l’Ć l’ąĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CrÄ mĘ ’Ň IĲŁ wČ : MkĲĆŇ tĘŇ rČYĲĎ tŇ ‘¿ĄBĘ Mk¡ĆŇ lĎ C‘yS¿Ă oy

’n¡Ď Cnl¿Ą y~Ă hČ ëŇ ’ËČ ìŇ ynĳĆy‘ĄBĘ bŇ oF¡ hČ =lkĎŇ JĘ CnlĎŔ hŇ êăĎ’Č =hŇ WĲĄ ‘Ğ Cn’Ň TĎŔ xĎ
16 hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć Cd¡Ň bĘŇ ‘Č IĲČwČ MBĎŔ rĘuĂ mĂ ÉrkĎŇ eĄhČ yhąĄŁl’Ĺ=tŇ ’Ć CrysĂÁ IĎwČ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ
17 NoUŔ ‘Č ynăĄBĘ ÉCq‘Ğ~ĲĎ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ lm¿Č ‘ĞBĲČ oS¡ pĘŇ nČ rY¿Č qĘ êĂ wČ
18 CrÄ mĘ ’Ň IĲŁ wČ : hŇ jĲĎ YĘ UĂ BČ Cn¡xĞ IĲČwČĲ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉCpŇ sĘ ’ĲĎ IĄwČ dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ BČ Cn¡xĞ IĲČwČĲ

Mx¡Ą QĎ hĂ lĘ lxĄŔ yĎ rSăĆ ’Ğ Sy’ĂŔ hĎ ymăĂ Ch‘ĄŔ rĄ=l’Ć Sy’ăĂ Éd‘ĎlĘ gĂŇ yrąĄWĎ M‘ĎÁ hĎ
ynbb
.r"tw s"t ,‘"t Nkw yrqw bytk yJĂ ’"sb ,yrq yJĂ v.10 .Myqwspb rpsh yYx v.8 .MyrĂ‘Ď ’"s v.4
Nm rb MynVy Myswpd lkbw y"k Myrps lkb ynb=NmĂ C Nk v.11 .r"tw ‘"t ,+rt Nkw wnyhl’ hoĎhyĘ ’"s v.10

.rsx MynĂdŁ yYĂ wĘ ’"s v.12 .w"Td Nk ynb=NmĂ dx



416 MyTpV 11. 1–15

: dŇ ‘ĲĎlĘ gĂŇ yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ lk¡ŇŁ lĘ S’Ň rŔŁ lĘ hŇ yăĆhĘ yĲĂ NoUĳ ‘Č ynăĄbĘŇ BĂ

dŇ lĆ oI¿wČ hŇ nĳĎ oz hŇ èăĎ ’Ă =NBĆ ’Ch¡ wĘ lyĂxČŔ roBă GĂ ÉhyĎhĎ ydĂę ‘ĎlĘ GĂ hČ xêăĎpĘŇ yĂwĘ ’y
=ynĲĄbĘŇ ClÄDĘgĘŇ IĂwČ MynĳĂBĎ ol¡ dŇ ‘ËĎlĘ GĂ =tŇ SĆ ’ĲĄ dŇ lĆ êÌĄ wČ : xêĲĎpĘŇ yĂ=tŇ ’Ć dŇ ‘¡ĎlĘ GĂ 2

CnybĂŔ ’Ď =tŇ ybĲĄŇ BĘ lxăČ nĘ tĂŇ =âlĲ Éol CrmĘ ’Ň IąŁ wČ xêĎę pĘŇ yĂ=tŇ ’Ć CSă rĘgĲĎŇ yĘwČ hŇ èĎÁ ’Ă hĲĎ
bŇ SĆ I¡ĄwČ wyxĎŔ ’Ć ynăĄjĘ mĂ ÉxêĎpĘŇ yĂ xrąČbĘŇ IĂwČ : hŇ êĎ’ĲĎ tŇ rĆx¡Ć’Č hŇ è¿Ď ’Ă =NBĆ yJËĂ 3

: oUĲ ‘Ă C’¡ YĘ IĲĄwČ MyqĂŔ yrĄ MySăĂ nĎ’Ğ ÉxêĎpĘŇ yĂ=l’Ć CTą uĘ lČ tĘŇ IĲĂwČ bŇ oTĳ ZrĆ’ăĆBĘ
yhĂě yĘwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=M‘Ă NoU¡ ‘Č=ynĲĄbĘŇ Cm¿ xĞQĲĎ IĂwČ MymĳĂ IĎmĂ yh¡Ă yĘwČ 4, 5

tŇ xČ q¿ČlĎ dŇ ‘ĎŔ lĘ gĂŇ ynăĄqĘ zĂ ÉCkŇ lĘ IĲĄwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=M‘Ă NoU¡ ‘Č=ynĲĄbĘŇ Cm¿ xĞlĘ nĂ =rSĆ ’ĞJĲČ
CnQ¡Ď hŇ tĎŇ yy¿ĂhĎ wĘ hŇ kĎě lĘ xêĎŔ pĘŇ yĂlĘ CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : bŇ oTĲ ZrĆ’¿ĆmĄ xê¡ĎpĘŇ yĂ=tŇ ’Ć 6

âlą hĞ dŇ ‘ĎŔ lĘ gĂŇ ynăĄqĘ zĂlĘř ÉxêĎpĘŇ yĂ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : NoUĲ ‘Č yn¿ĄbĘŇ BĂ hŇ m¡Ď xĞQĲĎ nĲĂ wĘ NyYĳĂqĎ lĘ 7

ÉylČ ’Ą MtąĆŇ ’Ň BĎ ‘Č CDÁ mČ C ybĳĂŇ ’Ď tŇ yBăĄmĂ ynĂ CS¡ rĘgĲĎŇêĘ wČ ytĂŔ o’ MtăĆŇ ’Ň nĄWĘ ÉMêĆ’Č
ÉNkĄŇ lĎ xêĎę pĘŇ yĂ=l’Ć dŇ ‘ĎÁ lĘ gĂŇ ynĄÄqĘ zĂ žCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : MkĲĆŇ lĎ rY¿Č rS¡Ć ’ĞJĲČ hŇ êĎ‘ČŔ 8

tĎŇ yyąĂhĎ wĘ NoUĳ ‘Č ynăĄbĘŇ BĂ ê¡ĎmĘ xČ lĘ nĂ wĘ CnUĎŔ ‘Ă êăĎkĘŇ lČ hĲĎ wĘ ìŇ ylĆŔ ’Ą CnbĘŇ SăČ ÉhêĎ‘Č
dŇ ‘Ďę lĘ gĂŇ ynăĄqĘ zĂ=l’Ć xêĎÁ pĘŇ yĂ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : dŇ ‘ĲĎlĘ gĂŇ yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ lk¡ŇŁ lĘ S’Ň rŔŁ lĘ ÉCnQĎÄ 9

Mt¡ĎŇ o’ hoËĎhyĘ NtÌČŇ nĎ wĘ NoUŔ ‘Č ynăĄbĘŇ BĂ ÉMxĄ QĎ hĂ lĘ ÉytĂŇ o’ MêąĆ’Č MybĂÄ ySĂ mĘ =M’Ă
xêĳĎpĘŇ yĂ=l’Ć dŇ ‘¡ĎlĘ gĂŇ=ynĲĄqĘ zĂ Cr¿mĘ ’Ň IĲŁ wČ : S’Ň rĲŁ lĘ Mk¡ĆŇ lĎ hŇ y¿ĆhĘ ’ĲĆ ykĂě nŁ ’ĲĎ ynĳĎpĎŇ lĘ 10

ëŇ lĆ IąĄwČ : hŇ WĲĆ ‘ĞnĲČ NJ¿Ą ì¡Ň rĘř bĲĎŇ dĘŇ kĂŇ âl¿ =M’Ă CnytĄŔ onyBĲĄ É‘ČmĄÄ SŁ hŇ yąĆhĘ yĲĂ hoĎęhyĘ 11

NyYĳĂqĎ lĘ C S’Ň răŁ lĘ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ otËŇ o’ M‘¿ĎhĎ CmyWĂÄ IĎwČ dŇ ‘ĎŔ lĘ gĂŇ ynăĄqĘ zĂ=M‘Ăř ÉxêĎpĘŇ yĂ
: hŇ jĲĎ YĘ UĂ BČ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ wyrËĎbĎŇ DĘ=lJĎ =tŇ ’Ć xêÌĎpĘŇ yĂ rBĄÄ dČŇ yĘwČ

yQăĂ =hŇ mČ rmĳŁ ’Ň lĄ NoU¡ ‘Č=ynĲĄBĘ ëŇ lĆ m¿Ć =l’Ć MykĂŔ ’Ď lĘ mČ ÉxêĎpĘŇ yĂ xląČ SĘ IĂwČ 12

NoUÁ ‘Č=ynĲĄBĘ ëŇ lĆ mĆÄ žrmĆ ’Ň IŁ wČ : yYĲĂ rĘ’Č BĘ Mx¿Ą QĎ hĂ lĘ yl¡Č ’Ą tĎŇ ’Ň b¿ĎŇ =yJĂ ëŇ lĎŔ wĎ 13

MyĂrČŔ YĘ UĂ mĂ otăŇ ol‘ĞBĲČ ÉyYĂ rĘ’Č =tŇ ’Ć l’ąĄ rĎWĘ yĂ xqČÄ lĎ =yJĲĂ xêĎę pĘŇ yĂ ykăĄŇ ’ĞlĘ mČ =l’Ć
: MolĲ SĎ BĘ Nh¡Ć tĘŇ ’Ć hŇ bĎŇ yS¿Ă hĎ hŇ êĎě ‘Č wĘ NDĳĄrĘIČhČ =dŇ ‘Č wĘ qB¡Ł IČhČ =dŇ ‘Č wĘř Non¿rĘ’Č mĲĄ
rř mĆ ’Ň IăŁ wČ : NoUĲ ‘Č yn¿ĄBĘ ëŇ lĆ m¡Ć =l’Ć MykĂŔ ’Ď lĘ mČ ÉxlČ SĘ IĂwČ xêĳĎpĘŇ yĂ dŇ o‘¡ PŇ sĆ oI¿wČ 14, 15

ZrĆ’¡Ć=tŇ ’Ć wĘ bŇ ’ĎŔ om ZrĆ’ăĆ=tŇ ’Ć É l’Ą rĎWĘ yĂ xqąČlĎ =âlĲ xêĳĎpĘŇ yĂ rmăČ ’Ď hŇ J¡Ł olŔ
ynb
,’"b Nk v.10 .+T qwsp Nyy‘ : ynĄqĘzĂ=l’Ć ’"s v.7 .g"l d‘ +’ ’"y Nm tqx tVrpl hrTph v.1 .’y
.r"tw ‘"t ,w"d ,b"d ,’"d Nkw =d‘Č ’"s v.13 .g"dw b"d ,’"d Nkw =l’Ć ’"s v.11 .’y‘gb KrbdĘkĲĂ n"b

.yrqw bytk CrmĘ ’IŁ wČ ’"sb ,CrmĘ ’IŁ wČ rybs v.15
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16 =MyČ=dŇ ‘Č ÉrBĎ dĘŇ UĂ BČ l’ąĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ IĄÄwČ MyĂrĳĎYĘ UĂ mĂ MtăĎŇ ol‘ĞBĲČ yJ¡Ă : NoUĲ ‘Č yn¿ĄBĘ
17 ű ModÄ ’Ĺ žëlĆ mĆ =l’Ć ű MykăĂŇ ’Ď lĘ mČ l’ăĄ rĎWĘ yĂ xlăČ SĘ IĂwČ : hŇ SĎ dĲĄŇ qĎ ’b¡ŇŁ IĎwČ PŇ CsŔ

ëŇ lĆ mÌĆ =l’Ć MgČÄ wĘ ModŔ ’Ĺ ëŇ lĆ măĆ É‘mČ SĎ âlą wĘ ìŇ YĆę rĘ’Č bĘŇ ’eăĎ=hŇ rĎBĘ ‘Ę ’Ćř rmÁŁ ’Ň lĄ
18 rBĎę dĘŇ UĂ BČ ëŇ lĆ IăĄwČ : SdĲĄŇ qĎ BĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ bŇ SĆ I¿ĄwČ hŇ bĳĎŇ ’Ď âlă wĘ xl¡Č SĎ bŇ ’ËĎ om

ÉSmĆ SĆÄ =xrČzĘUĲĂ mĂ ’bąŇŁ IĎwČ bŇ ’ĎŔ om ZrĆ’ăĆ=tŇ ’Ć wĘ ÉModŇ ’Ĺ ZrĆ’ąĆ=tŇ ’Ć bŇ sĎ IĎÁwČ
yJ¿Ă bŇ ’ĎŔ om lCbăŇ gĘŇBĂ ÉC’bĎÄ =âlwĘ NonĳrĘ’Č rbĆŇ ‘ăĄBĘ NCn¡xĞ IĲČwČĲ bŇ ’ĎŔ om ZrĆ’ăĆlĘ

19 =ëŇ lĆ mĲĆ Nox¿ ysĂ =l’Ć MykĂŔ ’Ď lĘ mČ É l’Ą rĎWĘ yĂ xląČ SĘ IĂwČ : bŇ ’ĲĎ om lCb¿Ň GĘ Non¡rĘ’Č
ì¡Ň YĘ rĘ’Č bĘŇ ’e¿Ď=hŇ rĎBĘ ‘Ę nČř l’ĄŔ rĎWĘ yĂ Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ NoBĳ SĘ xĆ ëŇ lĆ măĆ yr¡ĂmŁ ’ĹhĲĎ

20 PŇ sąŁ ’ĹIĲĆwČ olŔ bĚŇ gĘŇBĂ rbăŇŁ ‘Ğ É l’Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć Noxą ysĂ NymĂÄ ’ĹhĲĆ =âlwĘ : ymĲĂ oqmĘ =dŇ ‘Č
21 NêĄ IĂwČţ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=M‘Ăř MxĆ Q¡Ď IĂwČ hŇ YĎ hĘ yĳĎBĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ oUŔ ‘Č=lJĎ =tŇ ’Ć ÉNoxysĂ

MCJĳ IČwČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ dŇ y¿ČBĘ oUË ‘Č=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ NoxÌ ysĂ =tŇ ’Ć l’ĄÁ rĎWĘ yĂ=yhĲĄŁl’Ĺ hoĎÄhyĘ
: ’yhĲĂ hČ ZrĆ’¿ĎhĎ bŇ S¡Ą oy yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ ZrĆ’ăĆ=lJĎ tŇ ’Ą ť l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉSrČyIĂwČ

22 rB¡Ď dĘŇ UĂ hČ =NmĂ C qBŔŁ IČhČ =dŇ ‘Č wĘ ÉNonrĘ’Č mĲĄ yrĳĂmŁ ’ĹhĲĎ lCbăŇ GĘ =lJĎ tŇ ’¡Ą CSŔ rĘyIăĂwČ
23 yrĂŔ mŁ ’ĹhăĎ =tŇ ’Ć ÉSyrĂoh l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ű hoăĎhyĘ hŇ êĎÂ‘Č wĘ : NDĲĄrĘIČhČ =dŇ ‘Č wĘ
24 Som¿ JĘ ìËŇ SĘ yrĲĂoy rSÌĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ âlÂhĞ : CeSĲĆ rĎyêĲĂ hŇ ê¡Ď’Č wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ oUă ‘Č yn¡ĄjĘ mĂ

Cnyn¡ĄjĎ mĂ CnyhËĄŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ SyrĂÁ oh rSĆÄ ’Ğ=lJĎ žt’Ą wĘ SrĳĎytĂŇ ot¿Ň o’ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ
25 ëŇ lĆ măĆ roj¡ YĂ =NBĆ ql¿Ď BĎ mĂ hŇ êĎŔ ’Č ÉboT bŇ oT¿ hĞ hŇ êĎę ‘Č wĘ : SrĲĎynĂ ot¿Ň o’
26 tŇ bĆŇ SăĆ BĘ : Mř BĲĎ Mx¡Č lĘ nĂ Mx¿Ł lĘ nĂ =M’Ăř l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=M‘Ă ÉbrĎ bŇ or¿ř hĞ bŇ ’ĳĎ om

ÉMyrĂ‘ĎhĲĆ =lkĎŇ bĘŇ C hĎ ytĆę onbĘŇ bĂŇ C ro‘ăř rĘ‘ČbĘŇ C hĎ ytĆÁ onbĘŇ bĂŇ C NoBÄ SĘ xĆ BĘ l’Ą rĎWĘ yĂţ
tŇ ‘¿ĄBĎ Mê¡ĆlĘ ~Č hĂ =âlĲ ‘Č CD¿mČ C hŇ nĳĎSĎ tŇ o’¡ mĄ SŁl¿ SĘ NonŔ rĘ’Č ydăĄŇ yĘ=l‘Č ÉrSĆ ’Ğ

27 MxĆ QăĎ hĂ lĘ hŇ ‘¡ĎrĎ yêËĂ ’Ă hŇ W¿Ć ‘Ł hŇ êĎÂ’Č wĘ ëŇ lĎŔ ytĂŇ ’Ň TăĎ xĎ =âlĲ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ : ’yhĲĂ hČ
: NoUĲ ‘Č yn¿ĄBĘ Nyb¡ĄŇ C l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ NyBĄ ť MoIŔhČ ÉTpĄŇ èŁ hČ hoąĎhyĘ TjÄŁ SĘ yĂ yBĳĂ

28 : wylĲĎ ’Ą xl¡Č SĎ rS¿Ć ’Ğ xêĎŔ pĘŇ yĂ yrăĄbĘŇ DĂ=l’Ć NoUĳ ‘Č ynăĄBĘ ëŇ lĆ m¡Ć ‘mČŔ SĎ âlă wĘ

29 hŇ èĳĆ nČmĘ =tŇ ’Ć wĘ dŇ ‘¡ĎlĘ GĂ hČ =tŇ ’Ć rb¿ŇŁ ‘ĞIĲČwČ hoĎŔhyĘ xČ Cră ÉxêĎpĘŇ yĂ=l‘Č yhąĂ êĘ wČ
30 rDČÄ IĂwČ : NoUĲ ‘Č yn¿ĄBĘř rb¡ČŇ ‘Ď dŇ ‘ĎŔ lĘ gĂŇ hŇ jăĄ YĘ UĂ mĂ C dŇ ‘ĎŔ lĘ gĂŇ hŇ jăĄ YĘ mĂ =tŇ ’Ć ÉrbŇŁ ‘ĞIĲČwČĲ

xtpy
,’"d Nkw =hrĎBĘ ‘Ę’Ć ’"s v.19 .T"y qwsp Nyy‘ : s"tw y"k Myrps tYqmb Nkw =hrĎBĘ ‘ĘnČ hgwm rps v.17

.b"dw ’"d Nkw =M’Ă wĘ ’"s v.25 .rsx brŁ hĞ ’"s v.25 .=t’Ć ’"s v.20 .z"y qwsp Nyy‘ : r"tw b"d
.r"tw s"t ,y"k +rt Nkw ynb=l’Ć ’"s v.29 .rsx r‘Ł rĘ‘ČbĘ C ’"s v.26 .HBĎ rybs v.25
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: ydĲĂŇ yĎBĘ NoU¡ ‘Č yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć NêËĄêĂ Not¿Ň nĎ=M’Ă rmĳČ ’Ň IŁ wČ ho¡ĎhylĲČ rdĆŇ nËĆ xê¿ĎpĘŇ yĂ
Mol¡ SĎ bĘŇ yb¿ĂŇ CSBĘ ytĂŔ ’Ň rĎqĘ lĂ ÉytĂŇ ybĄŇ ytąĄŇ lĘ DČmĂ ’YĄÁ yĄ rSĆÄ ’Ğ ’YĄę oIhČ hŇ yăĎhĎ wĘ 31

: hŇ lĲĎř o‘ Cht¡ĂŇ yřlĂ ‘ĞhĲČ wĘ hoĎŔhylĲČ ÉhyĎhĎ wĘ NoUĳ ‘Č ynăĄBĘ mĂ
sŘ9 MJĄÃ IČwČ : odĲŇ yĎBĘ ho¡ĎhyĘ Mn¿ĄêĘ IĂwČ MBĳĎ MxĆ QăĎ hĂ lĘ NoU¡ ‘Č yn¿ĄBĘ =l’Ć xêËĎpĘŇ yĂ rb¿ŇŁ ‘ĞIĲČwČ 32, 33

hŇ J¡Ď mČ MymĂŔ rĎJĘ lbăĄŇ ’Ď Éd‘Č wĘ ry‘Ăę MyrăĂWĘ ‘Ć tŇ yeĂÁmĂ Éì’Ğř BĲŁ =dŇ ‘Č wĘř žr‘ĄrŁ ‘Ğř mĲĄ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ yn¡ĄjĘ mĂ NoUŔ ‘Č ynăĄBĘ ÉC‘nĘ JĲĎ IĂwČ dŇ ’ĳŁ mĘ hŇ lăĎ odŇ GĘ

otŔ ’Ň rĎqĘ lĂ tŇ ’Ň YăĄ yŁ ÉoêbĂŇ hŇ eąĄhĂ wĘ ůotŇ yBĄ =l’Ć ÈhjĎ YĘ UĂ hČ xêăĎpĘŇ yĂ ’bÄŁ IĎwČ 34

: tŇ bĲČŇ =o’ NB¡Ą CeřUËĆ mĂ ol¿ř =Ny’ĲĄ hŇ dĎŔ yxĲĂ yĘ ’yhăĂ ÉqrČwĘ tŇ olĳ xŁ mĘ bĂŇ C Myj¡Ă tĚŇ bĘŇ
‘ČrăĄkĘŇ hČ ÉyêĂ BĂ HhąĎ ’Ğ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ wydĎę gĎŇBĘ =tŇ ’Ć ‘răČqĘ IĂwČ HtĎÁ o’ otÄ o’rĘř kĂŇ žyhĂ yĘwČ 35

âl¿ wĘ hoĎŔhyĘ=l’Ć ÉypĂŇ ytĂŇ yYąĂ jĎ ykĂę nŁ ’ĲĎ wĘ yrĳĎkĘŇ ‘ĲŁ BĘ tĘŇ yyăĂhĎ êĘ ’¡Č wĘ ynĂ êĂŔ ‘Ę rČkĘŇ hĂ
hoĎŔhyĘ=l’Ć ÉìyjĂÄ =tŇ ’Ć hŇ tĎŇ yYąĂ jĎ ÉybĂŇ ’Ď wylĎę ’Ą rmĆ ’Ň êăŁ wČ : bŇ CSĲ lĎ lk¡ČŇ C’ 36

tŇ omË qĎ nĘ hoÌĎhyĘ ÉìlĘ žhWĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ yrĄÃ xĞ’ĲČ ìŇ yjĳĂmĂ ’YăĎ yĎ rS¡Ć ’ĞJĲČ ylĂŔ hŇ WăĄ ‘Ğ
hŇ EĳĆhČ rbăĎŇ DĎhČ yQ¡Ă hŇ WĆ ‘¿ĎyĄ hĎ ybĂŔ ’Ď =l’Ć ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ : NoUĲ ‘Č yn¿ĄBĘ mĂ ìŇ yb¡ĆŇ yĘ’ĲŁ mĄ 37

ÉhJĆ bĘŇ ’Ć wĘ MyrĂŔ hĎ hĲĆ =l‘Č yêăĂ dĘŇ rČyĲĎwĘ ÉhkĎŇ lĘ ’ĲĄ wĘ MySĂę dĎŇ xĽ MyĂnăČSĘ yeĂ UĆÁ mĂ hŇ jĄÄ rĘhČ
MySĳĂ dĎŇ xĽ ynăĄřSĘ Ht¡ĎŇ o’ř xl¿Č SĘ IĂwČ ykĂŇ lĄŔ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ytĲ y‘ř rw yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ ylČŔ CtŇ BĘ =l‘Č 38

ű ZuăĄmĂ yhĂÂ yĘwČ : MyrĲĂhĎ hĲĆ =l‘Č hĎ yl¡Ć CtŇ BĘ =l‘Č OĘ bĘŇ ê¿Ą wČ hĎ ytĆŔ o‘răĄwĘ É’yhĂ ëŇ lĆ êąĄ wČ 39

rSăĆ ’Ğ or¡dĘŇ nĂ =tŇ ’Ć HlĎŔ W‘Č IăČwČ hĎ ybĂŔ ’Ď =l’Ć ÉbSĎ êĎÄ wČ MySĂę dĎŇ xĽ MyĂnăČSĘ
hŇ mĎ ymĂę yĎ ű MymăĂ IĎmĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ qx¡Ł =yhĂ êĘ wČ Sy’ĂŔ hŇ ‘ăĎdĘŇ yĲĎ=âl É’yhĂ wĘ rdĳĎŇ nĎ 40

tŇ ‘ČB¿Č rĘ’Č ydĳĂŇ ‘ĎlĘ GĂ hČ xê¡ĎpĘŇ yĂ=tŇ bČŇ lĘ tŇ oeětČŇ lĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ onăBĘ ÉhnĎkĘŇ lČÄêĄ
: hŇ nĲĎèĎ BČ Mym¡Ă yĎ

ű ‘Č CDămČ xêĎÁ pĘŇ yĂlĘ CrÄ mĘ ’Ň IĲŁ wČ hŇ nĎ opĳŇ YĎ rb¡ŇŁ ‘ĞIĲČwČĲ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć Sy’ăĂ Éq‘Ą~Ď IĂwČ by

ëŇ UĎŔ ‘Ă tŇ kĆŇ lăĆ lĎ ÉtĎ’Ň rĎÄ qĎ âlą ÉCnlĎÄ wĘ NoUę ‘Č=ynĲĄbĘŇ BĂ MxăĄ QĎ hĂ lĘ ű êĎrĘbăČŇ ‘Ď
bŇ yrĂę Sy’ăĂ MhĆŔ ylĄ ’Ğ ÉxêĎpĘŇ yĂ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : S’ĲĄ BĎ ìŇ yl¡Ć ‘Ď PŇ r¿Ł WĘ nĂ ìě tĘŇ yBĲĄ 2

Mê¿Ć‘Ę SČ oh=âlĲ wĘ MkĆŔ tĘŇ ’Ć q‘ăČzĘř’Ć wĲĎ dŇ ’ĳŁ mĘ NoU¡ ‘Č=ynĲĄbĘŇ C yU¿Ă ‘Č wĘ ynËĂ’Ğ ytĂŇ yyËĂhĎ
ytw’
.rsx hlĎ ‘Ł ’"s v.31 .yrq ChytĂ ylĂ ‘ĞhČ wĘ ,bytk ChytĂ ol‘ĞhČ wĘ y’xndml ,yrqw bytk y’br‘ml Nk v.31

.=d‘Č ’"s v.33 .d"ydw b"yd ,w"dx ,z"d ,g"d Nkw ’lm r‘Ąor‘ĞmĄ ’"s v.33 .hxwtp N’k Ny’ ’"s v.32

.w"Tdw d"yd ,b"yd ,z"d ,d"dx Nkw ’lm ì’ĞoB ’"s ,’"ydw w"d ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb rsx Nk v.33

ytĎyŁ‘ĞrČwĘ w’ ytĂ yĎ‘ĘrČwĘ v.37 .Vgd wtw’rJĂ n"b ,’"b Nk v.35 .heĎUĆmĂ rybs v.34 .HlĎ rybs v.34

.q‘ČYĘ ’ĆwĎ ’"s v.2 .by .yrq ynĄSĘ ,bytk MyĂnČSĘ ’"s v.38 .rsx htĎ’Ł ’"s v.38 .yrq ytĎo‘rĄwĘ ,bytk
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3 ÉyjĂ kČŇ bĘŇ ySąĂ pĘŇ nČ hŇ mĎ yWĂÄ ’Ď wĲĎ ‘Č ySĂę om ìăŇ nĘ y’ĲĄ =yJĂ hŇ ’ĆÂrĘ’Ć wĲĎ : MdĲĎŇ IĎmĂ yt¡ĂŇ o’
ylËČ ’Ą Mt¿ĆŇ ylĂ ‘Ğ hŇ mĎÂlĎ wĘ ydĳĂŇ yĎBĘ ho¡ĎhyĘ Mn¿ĄêĘ IĂwČ NoUŔ ‘Č ynăĄBĘ =l’Ć ÉhrĎBĘ ‘Ę ’Ć wĲĎ

4 dŇ ‘ĎŔ lĘ gĂŇ ySăĄ nĘ ’Č =lJĎ =tŇ ’Ć ÉxêĎpĘŇ yĂ ZBąŁ qĘ IĂwČ : yBĲĂ MxĆ Q¿Ď hĂ lĘ hŇ E¡ĆhČ MoI¿hČ
ÉCrmĘ ’ĲĎ yJąĂ MyĂrČę pĘŇ ’Ć =tŇ ’Ć dŇ ‘ĎÁ lĘ gĂŇ ySĄÄ nĘ ’Č žCJIČwČ MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć =tŇ ’Ć MxĆ Q¡Ď IĂwČ

5 dŇ J¿Ł lĘ IĂwČ : hŇ èĲĆ nČmĘ ëŇ ot¿Ň BĘř MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć ëŇ ot¿Ň BĘ dŇ ‘Ďě lĘ GĂ MêĆŔ ’Č ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć yTąĄylĂ jĘ
yTąĄylĂ jĘ CrÂmĘ ’Ň yĲŁ yJăĂ hŇ yĎhĎ wĘţ MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć lĘ ND¡ĄrĘIČhČ tŇ or¿BĘ ‘Ę mČ =tŇ ’ĲĆ dŇ ‘ËĎlĘ GĂ
ű rmĲĆ ’Ň I¿Ł wČ hŇ êĎ’¡Č yt¿ĂŇ rĎpĘŇ ’Ć hĲČ dŇ ‘ËĎlĘ gĂŇ=ySĲĄ nĘ ’Č olÌ CrmĘ ’Ň ŁIÄwČ hŇ rĎbŔŁ ‘Ĺ’ĲĆ ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć

6 rBăĄ dČŇ lĘ ÉNykĂŇ yĎř âlą wĘ tŇ lĆ BęŁ sĂ rmĆ ’Ň IăŁ wČ tŇ lĆ BÁŁ SĂ ’nĎÄ=rmĎ ’Ĺ žol CrmĘ ’Ň IăŁ wČ : âlĲř
É’yhĂ hČ tŇ ‘ąĄBĎ ljÂŁ IĂwČ NDĳĄrĘIČhČ tŇ orăBĘ ‘Ę mČ =l’Ć ChCT¡ř xĎ SĘ IĂwČ otŔ o’ CzăxĞ’Ň IĲŁ wČ NJĄŔ

7 SSăĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć xêËĎpĘŇ yĂ Tj¿Ł SĘ IĂwČ : PŇ lĆ ’ĲĎ MyĂn¡ČSĘ C My‘¿ĂBĎ rĘ’Č MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć mĲĄ
: dŇ ‘ĲĎlĘ gĂŇ yr¿Ą‘ĎBĘ rb¡ĄŇ uĎ IĂwČ ydĂŔ ‘ĎlĘ GĂ hČ ÉxêĎpĘŇ yĂ tŇ mĎ IĎęwČ MynĳĂSĎ

8, 9 olÂ=yhĂ yĘwĲČ : MxĆ lĲĎ tŇ yB¿ĄmĂ NY¡Ď bĘŇ ’Ă l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ÉwyrĎxĞ’ĲČ TjąŁ SĘ IĂwČ
tŇ onŔ BĎ MySăĂ ŁlSĘ C hŇ YĎ CxŔ hČ xQăČ SĂ ÉtonBĎ MySąĂ ŁlSĘ C MynĂęBĎ MySăĂ ŁlSĘ

10 tŇ mĎ IăĎwČ : MynĲĂ SĎ ‘bČŇ S¿Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć Tj¿Ł SĘ IĂwČ ZCxĳ hČ =NmĂ wyn¡ĎbĎŇ lĘ ’yb¿ĂŇ hĄ
11 =tŇ ’Ć ÉwyrĎxĞ’ĲČ TjąŁ SĘ IĂwČ : MxĆ lĲĎ tŇ yb¿ĄŇ BĘ rb¡ĄŇ uĎ IĂwČ NYĎŔ bĘŇ ’Ă
12 tŇ mĎ I¡ĎwČ : MynĲĂ SĎ rWĆ ‘¿Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć Tj¿Ł SĘ IĂwČ ynĳĂŁlCbĲŇ EĘhČ Nol¡ y’Ą l’ĄŔ rĎWĘ yĂ

: NlĲĚ CbŇ zĘ ZrĆ’¿ĆBĘ Nol¡ IĎ’Č BĘ rb¿ĄŇ uĎ IĂwČ ynĳĂŁlCbĲŇ EĘhČ Nolă y’Ą
13 : ynĲĂ otŇ ‘ĲĎrĘjĂ hČ lQ¡Ą hĂ =NBĆ NoD¿bĘŇ ‘Č l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć wyr¡ĎxĞ’ĲČ Tj¿Ł SĘ IĂwČ
14 My‘ăĂbĘŇ SĂ =l‘Č Myb¡ĂŇ kĘŇ rĲŁ MynĂŔ bĎŇ ynăĄBĘ ÉMySĂ ŁlSĘ C MynĂęBĎ My‘ăĂBĎ rĘ’Č olÂ=yhĂ yĘwĲČ
15 lQ¡Ą hĂ =NBĆ NoD¿bĘŇ ‘Č tŇ mĎ IËĎwČ : MynĲĂ SĎ hŇ n¿ĆmŁ SĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć Tj¿Ł SĘ IĂwČ MrĳĂyĎ‘Ğ

: yqĲĂ lĄ mĲĎ ‘ĞhĲĎ rh¡Č BĘ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć ZrĆ’ăĆBĘ ÉNotŇ ‘ĎrĘpĂŇ BĘ rbąĄŇ uĎ IĂwČ ynĳĂotŇ ‘ĲĎrĘjĂ hČ
gy hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉCpŇ sĂÄ IŁ wČ

2 žyhĂ yĘwČ : hŇ nĲĎSĎ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ =dŇ yČBĘ hoËĎhyĘ MnÌĄêĘ IĂwČ
hŇ r¡ĎqĎ ‘Ğ oê¿SĘ ’Ă wĘ xČ onĳmĎ omă SĘ C yn¡ĂDĎhČ tŇ xČ j¿Č SĘ UĂ mĂ hŇ ‘ËĎrĘ~Ď mĂ dŇ xÌĎ ’Ć Sy’ĂÄ

3 ’nąĎ=hŇ eĄhĂ hĎ ylĆę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ èĳĎ ’Ă hĲĎ =l’Ć ho¡ĎhyĘ=ëŇ ’Č lĘ mČ ’r¿ĎIĄwČ : hŇ dĎŇ lĲĎ yĎ âl¿ wĘ
4 yrĂmĘ èăĎ hĂ ÉhêĎ‘Č wĘ : NBĲĄ êĘ dĘŇ l¿Č yĎwĘ tŇ yr¡ĂhĎ wĘ êĘ dĘŇ lČŔ yĎ âlă wĘ ÉhrĎqĎ ‘Ğ=êĘ ’Č

’n
,’"d Nkw NybĂ yĎ ’"s v.6 .hVwgd d"mlh âQ ’"s v.5 .r"tw s"t ,‘"t ,b"d ,’"d Nkw ëotbĘ C ’"s v.4

.’"ydw b"d ,’"d Nkw rsx ChTĚxĎSĘ IĂwČ ’"s v.6 .w"dw b"d
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ëŇ eĎÄhĂ žyJĂ : ’mĲĄ TĎ =lJĎ yl¡Ă kĘŇ ’Ň êĲŁ =l’Č wĘ rkĳĎŇ SĄ wĘ NyĂyăČ yê¡Ă SĘ êĂ =l’Č wĘř ’nĎŔ 5

MyhËĂ Łl’Ĺ ryzÌĂnĘ =yJĲĂ oSŔ ’Ň rŁ =l‘Č hŇ lăĆ ‘ĞyĲČ=âl ÉhrĎomC NBĄę êĘ dĘŇ lăČ yŁ wĘ hŇ rĎÁ hĎ
dŇ I¿ČmĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ‘Č yS¿Ă ohlĘ lxËĄ yĎ ’Chę wĘ NTĆ BĳĎ hČ =NmĂ r‘Če¡ČhČ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ
ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’ąĂ ůrmŁ ’Ň lĄ ÈHSĎ y’Ă lĘ rmĆř ’Ň êăŁ wČ hŇ èĎę ’Ă hĲĎ ’băŇŁ êĎ wČ : MyêĲĂ SĘ lĂ jĘ 6

âlą wĘ dŇ ’ĳŁ mĘ ’răĎon Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ ëŇ ’¿Č lĘ mČ hŇ ’ËĄ rĘmČ JĘ Ch’Ąě rĘmČ C ylČŔ ’Ą ’BăĎ
ylĂŔ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ylĲĂ dŇ yG¿ĂhĂ =âlĲ om¡ SĘ =tŇ ’Ć wĘ ’ChŔ hŇ EăĆmĂ =y’ĲĄ ÉChyêĂÄ lĘ ’Ă SĘ 7

ÉylĂ kĘŇ ’Ň êĲŁ =l’Č wĘ rkĎę SĄ wĘ NyĂyăČ ű yêăĂ SĘ êĂ =l’Č hŇ êĎÂ‘Č wĘ NBĳĄ êĘ dĘŇ lăČ yŁ wĘ hŇ r¡ĎhĎ ëŇ e¿ĎhĂ
: otĲŇ om Moy¿=dŇ ‘Čř NTĆ B¡Ć hČ =NmĂ r‘ČeČŔ hČ hŇ yăĆhĘ yĲĂ ÉMyhĂ Łl’Ĺ ryząĂnĘ =yJĲĂ hŇ ’ĎŔ mĘ TĚ =lJĎ
Sy’ăĂ ynĎŔ odŇ ’Ğř yBăĂ rmĳČ ’Ň IŁ wČ ho¡ĎhyĘ=l’Ć xČ onËmĎ rê¿Č ‘Ę IĆwČ 8

hŇ W¡Ć ‘ĞeĲČ=hŇ mČ CnrĄě oywĘ CnylĄŔ ’Ą Édo‘ ’n¿Ď=’obŇ yĲĎ êĎxĘ lČęSĎ rSăĆ ’Ğ MyhĂÂŁl’ĹhĲĎ
žë’Č lĘ mČ ’băŇŁ IĎřwČ xČ onĳmĎ loqă BĘ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ ‘m¿Č SĘ IĂwČ : dŇ QĲĎ CIhČ r‘Če¿ČlČ 9

Ny’¿Ą HS¡Ď y’Ă xČ on¿mĎ C hŇ dĆŔ vĎ BČ tŇ bĆŇ SăĆ oy É’yhĂ wĘ hŇ èĎę ’Ă hĲĎ =l’Ć dŇ o‘Á MyhĂÄ Łl’ĹhĲĎ
hŇ eĄÄhĂ wylĎŔ ’Ą rmĆ ’Ň êăŁ wČ HSĳĎ y’Ă lĘ dŇ GăĄêČ wČ ZrĎê¡Ď wČ hŇ èĎŔ ’Ă hĲĎ ÉrhĄ mČ êĘ wČ : HUĲĎ ‘Ă 10

yrăĄxĞ’ĲČ xČ on¡mĎ ëŇ lĆ I¿ĄwČ MqĎ IËĎwČ : ylĲĎ ’Ą MoI¡bČŇ ’B¿Ď =rSĆ ’Ğ Sy’ĂŔ hĎ ÉylČ ’Ą hŇ ’ąĎ rĘnĂ 11

êĎrĘB¿Č DĂ=rSĆ ’Ğ Sy’ËĂ hĎ hŇ ê¿Ď’Č hĲČ olę rmĆ ’Ň IăŁ wČ Sy’ĂŔ hĎ =l’Ć É’bŇŁ IĎwČ oêĳSĘ ’Ă
=hŇ mČ ìŇ yrĳĆř bĎŇ dĘŇ ’ř băŇŁ yĎ hŇ ê¡Ď ‘Č xČ onŔ mĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ynĂ ’ĲĎ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ hŇ è¡Ď ’Ă hĲĎ =l’Ć 12

xČ onĳmĎ =l’Ć ho¡ĎhyĘ ëŇ ’¿Č lĘ mČ rmĆ ’Ň IËŁ wČ : ChWĲĄ ‘ĞmĲČ C r‘Če¡ČhČ =TjČ SĘ mĂ hŇ y¿ĆhĘ IĲĂ 13

NpĆŇ GĆÄmĂ ž’YĄ yĄ=rSĆ ’Ğ lJăŁ mĂ : rmĲĄ èĎ êĂ hŇ è¡Ď ’Ă hĲĎ =l’Ć yêĂ rĘm¿Č’Ď =rSĆ ’Ğ lJËŁ mĂ 14

lJ¿řŁ lkĳČŇ ’Ň êŁ =l’Čř hŇ ’¡Ď mĘ TĚ =lkĎŇ wĘ êĘ SĘ êĄŔ =l’Č ÉrkĎŇ SĄ wĘ NyĂyąČwĘ lkČę ’Ň tŇŁ âlă NyĂIČÁhČ
’eăĎ=hŇ rĎYĘ ‘Ę nČ hoĳĎhyĘ ëŇ ’ăČ lĘ mČ =l’Ć xČ on¡mĎ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : rmĲŁ SĘ êĂ hĎ yt¡ĂŇ yCĂYĂ =rSĆ ’Ğ 15

xČ onęmĎ =l’Ć hoĎÁhyĘ ëŇ ’ČÄ lĘ mČ žrmĆ ’Ň IŁ wČ : MyEĲĂ‘Ă yd¿ĂŇ GĘ ìŇ yn¡ĆpĎŇ lĘ hŇ W¿Ć ‘ĞnĲČwĘ ëŇ tĎŔ o’ 16

hŇ eĎlĳĆ‘ĞêĲČ ho¡ĎhylĲČ hŇ lĎŔ ‘Ł hŇ WăĆ ‘Ğř êĲČ =M’Ă wĘ ìŇ mĆŔ xĘ lČ BĘ lkăČŇ ’Ł =âlĲ ÉynĂ rĄÄ YĘ ‘Ę êČ =M’Ă
=l’Ć xČ onËmĎ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : ’ChĲ ho¡ĎhyĘ ëŇ ’¿Č lĘ mČ =yJĲĂ xČ onŔ mĎ ‘dăČŇ yĎ=âlĲ yJĂ ť 17

Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ìŇ CnĲ dĘŇ BČ kĂŇ wĘ Kyřrbd ’b¿ŇŁ yĎ=yJĲĂ ìŇ mĳĆ SĘ ymăĂ ho¡ĎhyĘ ëŇ ’¿Č lĘ mČ 18

K’lm
y"k ’"y Nkw =d‘ČwĘ ’"s v.7 .dGĄêČwČ ’"s v.6 .yrq =l’Č ,bytk =l’Č wĘ ’"sb ,r"t Nkw =l’Č ’"s v.4 .gy
Nkw ’rĎIĄwČ ’"s v.9 .d"ydw b"yd ,’"yd ,z"d ,d"dx ,b"d ,’"d Nkw rsx ynĎdŁ ’Ğ ’"s v.8 .b"dw ’"d ,rd"nq
,‘"t ,b"yd ,’"yd ,b"d Nkw yrqw bytk ìrĆbĎ dĘ ’"sb ,ìrĆbĎ dĘ ’"s v.12 .C’bŁ yĎ rybs v.12 .w"dw g"d ,b"d
.lkŁ JĘ ’"sbw ,w"dw g"d ,b"d ,’"d Nkw lJŁ mĂ ’"s v.14 .w"dw g"d ,b"d ,’"d Nkw âlă ’"s v.14 .r"tw s"t
Nkw yrqw bytk ìrĘbĎ dĘ y’xndml ,yrq ìrĘbĎ dĘ ,bytk ìyrĆbĎ dĘ y’br‘ml v.17 .s"t Nkw hlĆ‘ĞêČ ’"s v.16

.r"tw s"t ,‘"t ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb
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19 xČ onÁmĎ xuČÄ IĂwČ : y’ř lpĲ ’Ch¡ wĘ ymĳĂ SĘ lĂ l’ăČ SĘ êĂ hŇ E¡Ć hŇ UĎ l¿Ď hoĎŔhyĘ ëŇ ’ăČ lĘ mČ
’lăĂ pĘŇ mČ C hoĳĎhylĲČ rC~¡ hČ =l‘Č l‘Č I¿ČwČ hŇ xĎŔ nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ ÉMyEĂ‘Ă hĲĎ ydąĂŇ GĘ =tŇ ’Ć

20 ÉxČ BĄÄ zĘUĂ hČ l‘ąČmĄ bŇ hČ QČÁhČ tŇ olÄ‘Ğř bĲČŇ žyhĂ yĘwČ : My’ĲĂ rŁ oê¡SĘ ’Ă wĘ xČ on¿mĎ C tŇ oWŔ ‘ĞlĲČ
My’ĂŔ rŁ ÉoêSĘ ’Ă wĘ xČ onąmĎ C xČ BĳĄ zĘUĂ hČ bŇ hČ lăČ BĘ ho¡ĎhyĘ=ëŇ ’Č lĘ mČ l‘Č I¿ČwČ hŇ mĎ yĘmČŔ èĎ hČ

21 hŇ ’¡Ł rĎř hĲĄ lĘ hoĎŔhyĘ ëŇ ’ăČ lĘ mČ Édo‘ PŇ sČ yąĎ=âlĲ wĘ : hŇ YĎ rĘ’ĲĎ Mh¡Ć ynĄjĘ =l‘Č Cl¿ jĘ IĂwČ
22 rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : ’ChĲ ho¡ĎhyĘ ëŇ ’¿Č lĘ mČ =yJĲĂ xČ onŔ mĎ ‘dăČŇ yĎ z’Ď ť oêĳSĘ ’Ă =l’Ć wĘ xČ onămĎ =l’Ć
23 olă rmĆ ’Ň êÌŁ wČ : Cny’ĲĂ rĎ Myh¡Ă Łl’Ĺ yJ¿Ă tŇ Cmĳ nĎ tŇ omă oê¡SĘ ’Ă =l’Ć xČ onËmĎ

âl¿ wĘ hŇ xĎŔ nĘ mĂ C hŇ lăĎ ‘Ł ÉCndĄÄ IĎřmĂ xqąČlĎ =âlĲ ÉCntĄÄ ymĂ hĞlĲČ hoąĎhyĘ ZpĄÄ xĎ žCl oêę SĘ ’Ă
24 ÉhèĎ ’Ă hĲĎ dŇ lĆ êąĄ wČ : tŇ ’Ň zĲŁ JĎ Cn‘¡ĎymĂ SĘ hĂ âl¿ tŇ ‘Ąě kĎŇ wĘ hŇ QĆ ’ĳĄ =lJĎ =tŇ ’Ć Cn’¡Ď rĘhĆ sŘ10

: hoĲĎhyĘ Chk¡ĄŇ rĘbĲĎŇ yĘwĲČ r‘ČeČŔ hČ lDăČgĘŇ IĂwČ NoSĳ mĘ SĂ om¡ SĘ =tŇ ’Ć ’r¿ĎqĘ êĂ wČ NBĄŔ
25 : l’ĲŁ êĎSĘ ’Ć Nyb¿ĄŇ C hŇ ‘¡ĎrĘYĎ NyB¿Ą NdĳĎŇ =hŇ nĄxĞmĲČ BĘ om¡ ‘ĞpĲČŇ lĘ hoĎŔhyĘ xČ Cră É lxĆ êĎÄ wČ

dy : MyêĲĂ SĘ lĂ jĘ tŇ on¿BĘ mĂ hŇ tĎŇ n¡ĎmĘ tĂŇ BĘ hŇ èËĎ ’Ă ’rĘI¿ČwČ hŇ tĎŇ nĳĎmĘ êĂ NoS¡ mĘ SĂ dŇ rĆI¿ĄwČ
2 tŇ onăBĘ mĂ hŇ tĎŇ n¡ĎmĘ tĂŇ bĘŇ ytĂŇ y’¿Ă rĎ hŇ èËĎ ’Ă rmĆ ’Ň ŁIęwČ oUŔ ’Ă lĘ C wybăĂŇ ’Ď lĘ ÉdGĄIČwČ l‘Č IČęwČ
3 wybăĂŇ ’Ď olÁ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ yQ¡Ă HtËĎŇ o’ Cx¿ qĘ hŇ êĎě ‘Č wĘ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ

ÉëlĄ oh hŇ êąĎ’Č =yJĲĂ hŇ èĎŔ ’Ă ÉyUĂ ‘Č=lkĎŇ bĘŇ C ìŇ yxąĆ’Č tŇ onÄbĘŇ BĂ žNy’Ą hČ oUę ’Ă wĘ
ÉwybĂŇ ’Ď =l’Ć NoSą mĘ SĂ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ MylĳĂ rĄ‘ĞhĲĎ Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ mĂ hŇ èĎŔ ’Ă tŇ xČ qăČlĎ

4 C‘ę dĘŇ yĲĎ âlă oUÁ ’Ă wĘ wybĂÄ ’Ď wĘ : ynĲĎ y‘ĄbĘŇ hŇ r¿ĎSĘ yĲĎ ’yh¡Ă =yJĂ ylĂŔ =xqČ HtăĎŇ o’
’yhĂŔ hČ tŇ ‘ăĄbĎŇ C MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ mĂ Su¡ĄbČŇ mĘ =’ChĲ hŇ n¿Ď’ĞtĲŇŁ =yJĂ ’yhĂŔ ÉhoĎhyĘmĲĄ yJąĂ

5 wyb¿ĂŇ ’Ď wĘ NoSË mĘ SĂ dŇ rĆIÌĄwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ Myl¿Ă SĘ mĲŁ Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ
tŇ oyŔrĎ’Ğ rypăĂŇ JĘ ÉheĄhĂ wĘ hŇ tĎŇ nĎŔ mĘ tĂŇ ymăĄ rĘJČ =dŇ ‘Č ÉC’bÄŁ IĎwČ hŇ tĎŇ nĳĎmĘ êĂ oU¡ ’Ă wĘ

6 ydĂŔ GĘ hČ ‘iăČ SČ JĘ ÉCh‘ĄÄ iĘ SČ yĘwĲČ hoĎęhyĘ xČ Cră wylĎÁ‘Ď xlČÄYĘ êĂ wČ : otĲŇ ’Ň rĎqĘ lĂ gŇ’¡Ą SŁ
: hŇ WĲĎ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ tŇ ’¡Ą oUŔ ’Ă lĘ C wybăĂŇ ’Ď lĘ ÉdyGĂ hĂ âlą wĘ odĳŇ yĎBĘ Ny’ăĄ hŇ mĎ C’¡ mĘ C

7, 8 ÉMymĂ IĎmĂ bŇ SĎ IąĎwČ : NoSĲ mĘ SĂ yn¿Ąy‘ĄBĘ rS¡Č yêĂ wČ hŇ èĳĎ ’Ă lĲĎ rBăĄ dČŇ yĘwČ dŇ rĆI¡ĄwČ
MyrËĂobŇ DĘ tŇ dÌČŇ ‘Ğ hŇ eĄÄhĂ wĘ hŇ yĳĄrĘ’Č hĲĎ tŇ lĆ jăĆ mČ tŇ ’¡Ą tŇ o’Ŕ rĘlĂ rsČ IăĎwČ HêĎŔ xĘ qČ lĘ

9 lkŔŁ ’Ď wĘ ÉëolhĎ ëŇ lĆ IąĄwČ wyjĎę JČ =l’Ć ChDăĄrĘIĂwČ : SbĲĎŇ dĘŇ C hŇ y¡ĄrĘ’Č hĲĎ tŇ I¿ČwĂgĘŇBĂ
Klyw
.yrq tol‘ĞkČ ,bytk tol‘ĞbČ ’"sb ,’"d Nkw tol‘ĞkČ ’"s v.20 .yrq ’ylĂ jĆ w’ ylĂ jĆ ,bytk y’Ă lĘ jĂ v.18

.w"dw ’"d Nkw CnydĄIĎmĂ ’"s v.23 .yrq o’rĎhĄlĘ v.21
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yJËĂ MhĆŔ lĎ dŇ yGăĂhĂ =âlĲ wĘ ClkĳĄŇ ’Ň IŁ wČ Mh¡Ć lĎ Nê¿Ą IĂwČ oUŔ ’Ă =l’Ć wĘ wybăĂŇ ’Ď =l’Ć ÉëlĆ IĄÄwČ
W‘Č IČÄwČ hŇ èĳĎ ’Ă hĲĎ =l’Ć Chyb¡ĂŇ ’Ď dŇ rĆI¿ĄwČ : SbĲĎŇ DĘhČ hŇ d¿ĎŇ rĎ hŇ y¡ĄrĘ’Č hĲĎ tŇ I¿ČwĂGĘ mĂ 10

MtăĎŇ o’rĘJĂř yh¡Ă yĘwČ : MyrĲĂCxBĲČ hČ CW¡ ‘ĞyĲČ NJ¿Ą yJËĂ hŇ êĆŔ SĘ mĂ ÉNoSmĘ SĂ MSąĎ 11

NoSŔ mĘ SĂ ÉMhĆ lĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : oêĲ ’Ă Cy¡hĘ IĲĂwČ My‘ĂŔ rĄmĲĄ MySăĂ ŁlSĘ ÉCxqĘ IĂwČ otĳŇ o’ 12

ymąĄyĘ tŇ ‘ČÄ bĘŇ SĂ ylĂÁ HtĎÄ o’ žCdŇ yGĂ êČ dŇ GăĄhČ =M’Ă hŇ dĳĎŇ yxĂ Mk¡ĆŇ lĎ ’e¿Ď=hŇ dĎŇ CxĲ ’Ď
tŇ p¿ŇŁ lĂ xĞ MyS¡Ă ŁlSĘ C MynĂŔ ydĂŇ sĘ MySăĂ ŁlSĘ ÉMkĆŇ lĎ yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ MtĆŔ ’Ň YĎ mĘ C ÉhêĆSĘ UĂ hČ
MySăĂ ŁlSĘ ÉylĂ Mê¿Ć’Č MêĆÄ tČŇ nĘ C ůylĂ dŇ yGăĂhČ lĘ ÈClkĘŇ CtĲŇ âlă =M’Ă wĘ : MydĲĂŇ gĎŇBĘ 13

ì¡Ň tĘŇ dĲĎŇ yxĂ hŇ dĎŇ Cx¿ olŔ CrmĘ ’Ň IăŁ wČ MydĳĂŇ gĎŇBĘ tŇ opăŇ ylĂ xĞ MyS¡Ă ŁlSĘ C MynĂŔ ydĂŇ sĘ
qotĳŇ mĎ ’YăĎ yĎ z‘¡ČmĄ C lkĎŔ ’ĞmĲČ ’YăĎ yĎ É lkĄŇ ’Ł hĲĎ mĄ MhĆę lĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ eĎ‘ĲĆmĎ SĘ nĂ wĘ 14

y‘Ăę ybĂŇ èĘ hČř MoIăBČ ű yhăĂ yĘwČ : MymĲĂ yĎ tŇ SĆ Łl¿ SĘ hŇ d¡ĎŇ yxĂ hĲČ dŇ yG¿ĂhČ lĘ ClË kĘŇ yĲĎ âl¿ wĘ 15

hŇ dĎŔ yxĂ hăČ =tŇ ’Ć ÉCnlĎÄ=dŇ GĆyČwĘ ëŇ SĄę y’Ă =tŇ ’Ć yêăĂ jČ ÉNoSmĘ SĂ =tŇ SĆ ’ĲĄ lĘ CrąmĘ ’Ň IĲŁ wČ
Cnl¡Ď Mt¿ĆŇ ’Ň rĎqĘ CnSĄě rĘyĲĎlĘ hČ S’ĳĄ BĎ ëŇ yb¡ĂŇ ’Ď tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć wĘ ëŇ tËĎŇ o’ PŇ r¿Ł WĘ nĂ =NjĆ
âlă wĘ ÉynĂ tČÄ ’Ň nĄWĘ =qrČ ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ wylĎę ‘Ď NoSÁ mĘ SĂ tŇ SĆ ’ĄÄ žOĘ bĘŇ êĄ wČ : âlĲřhĞ 16

HlĎę rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ êĎdĘŇ GĳČhĂ âlă yl¡Ă wĘ yUĂŔ ‘Č ynăĄbĘŇ lĂ ÉhêĎdĘŇ xČÄ hŇ d¿ĎŇ yxĂ hĲČ ynĂ êĎŔ bĘŇ hČ ’Ğ
tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ ÉwylĎ ‘Ď OĘ bĘŇ êąĄ wČ : dŇ yGĲĂ ’Č ëŇ ¿ĎlwĘ yêĂ dĘŇ G¡ČhĂ âl¿ yUËĂ ’Ă lĘ C ybÌĂŇ ’Ď lĘ hŇ eĄÄhĂ 17

ÉHlĎ =dŇ GĆIČwČ y‘Ăę ybĂŇ èĘ hČ MoIăBČ ű yhăĂ yĘwČ hŇ êĳĆSĘ UĂ hČ Mh¡Ć lĎ hŇ y¿ĎhĎ =rSĆ ’Ğ MymĂŔ IĎhČ
ry‘ĂÁ hĎ ySĄÄ nĘ ’Č žol CrmĘ ’Ň IăŁ wČ : HUĲĎ ‘Č yn¿ĄbĘŇ lĂ hŇ d¡ĎŇ yxĂ hĲČ dŇ G¿ĄêČ wČ ChtĘŇ qČŔ yYĂ hĹ yJăĂ 18

z‘¡Čř hŇ m¿Ć C SbČŔ DĘmĂ qotăŇ UĎ =hŇ mČ hŇ sĎ rĘř xČŔ hČ ’băŇŁ yĎ ÉMrĆTĆÄ BĘ y‘Ăę ybĂŇ èĘ hČ MoIăBČ
: ytĲĂŇ dĎŇ yxĲĂ Mt¡ĆŇ ’Ň YĎ mĘ âl¿ ytĂŔ lĎ gĘŇ‘ĆBĘ MêăĆSĘ rČxĞ É’lĄ Cl MhĆŔ lĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ yrĳĂ’ĞmĲĄ
Sy’Ăę MySăĂ ŁlSĘ ű MhăĆ mĄ ëŇ I¿ČwČ NolÁqĘ SĘ ’Č dŇ rĆIĄÄwČ hoĎęhyĘ xČ Cră wylĎÁ‘Ď xlČÄYĘ êĂ wČ 19

ojŔ ’Č rxČ IăĂwČ hŇ dĳĎŇ yxĂ hĲČ yd¡ĄŇ yGĂ mČ lĘ tŇ opŔ ylĂ xĞhĲČ ÉNêĄ IĂwČ MtĎŔ oYylăĂ xĞ=tŇ ’Ć ÉxuČ IĂwČ
: olĲ hŇ ‘¡ĎrĄ rS¿Ć ’Ğ Ch‘ĄŔ rĄmăĄlĘ NoSĳ mĘ SĂ tŇ SĆ ’ăĄ yh¡Ă êĘ wČ : ChybĲĂŇ ’Ď tŇ yB¿Ą l‘Č I¡ČwČ 20

ydăĂŇ gĘŇBĂ ÉoêSĘ ’Ă =tŇ ’Ć NoSą mĘ SĂ dŇ qÄŁ pĘŇ IĂwČ MyFĂę xĂ =ryYĲĂ qĘ ymăĄ yBĂ MymĂÁ IĎmĂ yhĂÄ yĘwČ wT
: ’obĲŇ lĎ hĎ yb¡ĂŇ ’Ď on¿tĎŇ nĘ =âlĲ wĘ hŇ rĎdĘŇ xĳĎhĆ yê¡Ă SĘ ’Ă =l’Ć hŇ ’Ď b¿ŇŁ ’Ď rmĆ ’Ň ŁIěwČ MyEĂŔ‘Ă
ìŇ ‘ĳĆrĄmĲĄ lĘ hŇ eĎ n¡ĆêĘ ’Ć wĲĎ HtĎŔ ’Ň nĄWĘ ’năŁ WĎ =yJĲĂ ÉyêĂ rĘmČÄ ’Ď rmąŁ ’Ď hĎ ybĂę ’Ď rmĆ ’Ň IăŁ wČ 2

’lh
,yrq âlhĞ ,bytk MŁlhĞ y’rwsl v.15 .s"tw ‘"t Nk y‘ĂybĂ rĘhĎ l"n v.15 .‘"t Nk MtĎ’ĎrĘyĂBĘ l"Y v.11 .dy
,b"d Nkw Zmq z‘Ď ’"s v.18 .+’ w"T Nmql Nyy‘ : hrĎdĘxČhČ l"n v.18 .yrq MŁlhĞ ,bytk âlhĞ y‘drhnl

.w"dw g"d ,d"dx
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3 rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hĎ yêĲĆxĘ êČ ì¡Ň lĘ ’n¿Ď=yhĂ êĘ hŇ eĎUĆŔ mĂ hŇ băĎŇ oT ÉheĎTČ uĘ hČ HtąĎŇ ox’Ğ âlÄhĞ
: hŇ ‘ĲĎrĎ MU¡Ď ‘Ă ynËĂ’Ğ hŇ W¿Ć ‘Ł =yJĲĂ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ mĂ M‘Čj¡Č hČ ytĂŇ yu¿ĄnĂ NoSŔ mĘ SĂ ÉMhĆ lĎ

4 ÉbnĎ zĎ NpĆŇ IąĆwČ MydĂę jĂ lČ xuăČIĂwČ MylĳĂ ‘Ď CSĲ tŇ o’ă mĄ =SŁlĲ SĘ dŇ J¡Ł lĘ IĂwČ NoSŔ mĘ SĂ ëŇ lĆ IăĄwČ
5 ÉS’Ą =r‘ĆbĘŇ IČwČ : ëŇ wĆêĲĎBČ tŇ ob¡Ň nĎ EĘhČ yn¿ĄSĘ =NyBĲĄ dŇ xËĎ ’Ć dŇ yj¿Ă lČ MWĆ IĎÄwČ bŇ nĎŔ zĎ=l’Ć

hŇ m¡Ď qĎ =dŇ ‘Č wĘ Syd¿ĂŇ GĎmĂ r‘ËĄbĘŇ IČwČ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ tŇ omă qĎ BĘ xQ¡Č SČ yĘwČ MydĂŔ yjĂř QČ BČ
6 Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ ůt’Ň zŁ hŇ WĎ ‘ăĎ ymăĂ ÈMyêĂ SĘ lĂ pĘŇ CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : tŇ yĂzĲĎ MrĆJ¿Ć=dŇ ‘Č wĘ

Clă ‘ĞIĲČwČ Ch‘ĳĄrĄmĲĄ lĘ Hn¡ĎêĘ IĂwĲČ oêŔ SĘ ’Ă =tŇ ’Ć xqăČlĎ yJĂ ť ynĂŔ mĘ êĂ hČ NtăČŇ xĞ ÉNoSmĘ SĂ
7 NoSŔ mĘ SĂ ÉMhĆ lĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : S’ĲĄ BĎ hĎ yb¡ĂŇ ’Ď ÍtŇ ’Ć wĘ HtËĎŇ o’ Cp¿Ň rĘWĘ IĂwČ MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ
8 Mt¿ĎŇ o’ř ëŇ IČÄwČ : lDĲĎxĘ ’Ć rx¿Č ’Č wĘ Mk¡ĆŇ bĎŇ yêĂ mĘ u¿ČnĂ =M’Ă yJËĂ tŇ ’Ň zĳŁ JĎ NCW¡ ‘ĞêĲČ =M’ĲĂ

: MTĲĎ y‘Ą ‘lČ s¿Ć PŇ y‘¡ĂsĘ BĂ bŇ SĆ IĄŔwČ dŇ rĆř IăĄwČ hŇ lĳĎ odŇ gĘŇ hŇ JăĎ mČ ëŇ r¡ĄyĎ=l‘Č qoSË

9, 10 Sy’ăĂ ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : yxĂ QĲĆ BČ CS¡ TĘ eĲĎ IĂwČ hŇ dĳĎŇ ChyBĲĂ Cn¡xĞ IĲČwČĲ MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ Clă ‘ĞIĲČwČ
CnylĂŔ ‘Ď ÉNoSmĘ SĂ =tŇ ’Ć rosą ’ĹlĲĆ Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ CnylĳĄ‘Ď MtăĆŇ ylĂ ‘Ğ hŇ m¡Ď lĎ hŇ dĎŔ ChyĘ

11 Sy’ĂÁ MypĂÄ lĎ ’Ğ žtSĆ ŁlSĘ CdÃ rĘIĲĄwČ : CnlĲĎ hŇ WĎ ‘¿Ď rS¡Ć ’ĞJĲČ olŔ tŇ oWă ‘ĞlĲČ
=yJĂ ÉêĎ‘Ę dČÄ yĎ âlą hĞ NoSę mĘ SĂ lĘ CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ ůMTĎ y‘Ą ‘lČ săĆ ÈPy‘Ă sĘ =l’Ć hŇ dĎę ChymĲĂ
ÉrSĆ ’ĞJĲČ MhĆŔ lĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ CnQĳĎ tĎŇ yWăĂ ‘Ď tŇ ’Ň E¡Ł =hŇ mČ C MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ ÉCnBĎÄ Myl¿Ă SĘ mĲŁ

12 ì¡Ň êĘ tĂŇ lĘ CndĘŇ rČŔ yĎ ìăŇ rĘsĎ ’ĹlĲĆ Éol CrmĘ ’Ň IąŁ wČ : MhĲĆ lĎ ytĂŇ yW¿Ă ‘Ď NJ¡Ą ylĂŔ CW‘ăĎ
yB¡Ă NC‘¿GĘ pĘŇ êĂ =NjĆ ylĂŔ C‘bĘŇ èăĎ hĂ NoSŔ mĘ SĂ ÉMhĆ lĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ =dŇ yČBĘ

13 MdĎŔ yĎbĘŇ ìŇ CeătČŇ nĘ C ÉìrĘsĎ ’ĹnĲĆ rsąŁ ’Ď =yJĲĂ âlą rmęŁ ’Ň lĄ olă CrmĘ ’Ň IÌŁ wČ : MêĲĆ’Č
ChCl¡ ‘ĞIĲČwĲČ MySĂŔ dĎŇ xĞ MytăĂŇ bŇŁ ‘Ğ ÉMyĂnČÄSĘ BĂ ChrĚę sĘ ’Č IĲČwČ ìŇ tĳĆŇ ymĂ nĘ âlă tŇ m¡Ą hĎ wĘ

14 xlČÄYĘ êĂ wČ otĳŇ ’Ň rĎqĘ lĂ C‘yrăĂhĄ Myê¡Ă SĘ lĂ pĘŇ C yxĂ lĆŔ =dŇ ‘Č ’băĎŇ =’Ch : ‘lČ iĲĎ hČ =NmĂ
ÉMyêĂ SĘ jĂ JČ wytĎę o‘orĲzĘ=l‘Č rSăĆ ’Ğ MytĂÁ bŇŁ ‘ĞhĲĎ hŇ nĎ yyĆÄhĘ êĲĂ wČ hoĎęhyĘ xČ Cră wylĎÁ‘Ď

15 rom¡ xĞ=yxĲĂ lĘ ’Y¿Ď mĘ IĂwČ : wydĲĎŇ yĎ l‘¿ČmĄ wyr¡ĎCs’Ĺř CiU¿Č IĂwČ S’ĄŔ bĎŇ Cră‘ĞBĲĎ rSăĆ ’Ğ
16 NoSŔ mĘ SĂ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : Sy’ĲĂ PŇ lĆ ’¿Ć HB¡Ď =ëŇ IČwČ hĎ xĆŔ uĎ IĂwČ ÉodŇ yĎ xląČ SĘ IĂwČ hŇ IĳĎrĂTĘ

: Sy’ĲĂ PŇ lĆ ’¿Ć ytĂŇ yJ¡ĄhĂ romŔ xĞhĲČ yxăĂ lĘ BĂ MyĂtĳĎŇ rĎř mĲŁ xĞ rom¡ xĞ romŔ xĞhĲČ yxăĂ lĘ BĂ
yhyw
dxw ,z"d Nk ’mdq d"wy rsx MydĂjĂ QČ BČ +g Nm rb MynVy Myswpdw y"k Myrps lkb ’lmd ’lm Nk v.5 .wT
rsx MtĎ’Ł ’"s v.8 .s"tw ‘"t ,’"d Nkw hyb’=tyBĄ =t’w ’"s v.6 .w"Td Nk ’nynt d"wy rsx MdĂyjĂ QČ BČ
wyrĎCs’Ğ ’"s ,’"ydw d"dx lwgs PTx Nk v.14 .s"tw ’"yd Nkw ëlĆIĄwČ ’"s v.8 .’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw

.‘"t Nk MyêĂ rĘmČxĞ romxĎ l"nw ,b"d Nkw MyĂtĎrŁ mŁ xĞ ’"s v.16 .w"Tdw b"yd ,z"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw xtp PTx



424 MyTpV 15. 17–16. 9

’Ch¡ hČ Moq¿ UĎ lČ ’rËĎqĘ IĂwČ odĳŇ IĎmĂ yx¡Ă QĘ hČ ëŇ ¿ĄlSĘ IČwČ rBĄŔ dČŇ lĘ otăŇ ŁQkČŇ JĘ ÉyhĂ yĘwČĲ 17

êĎtăČŇ nĎ ÉhêĎ’Č rmČŔ ’Ň IŁ wČ ÉhoĎhyĘ=l’Ć ’rąĎqĘ IĂwČ ůd’Ł mĘ È’mĎ YĘ IĂwČ : yxĂ lĲĆ tŇ mČ r¿Ď 18

’mĎŔ ~Ď BČ tŇ Cmă ’Ď ÉhêĎ‘Č wĘ tŇ ’Ň EĳŁ hČ hŇ l¡Ď dŇŁ GĘ hČ hŇ ‘¿ĎCSêĘ hČ =tŇ ’Ć ìŔ DĘbĘŇ ‘Č=dŇ yĲČbĘŇ
yxĂ QĆęBČ =rSĆ ’Ğ SêăĄkĘŇ UČ hČ =tŇ ’Ć MyhĂÁ Łl’Ĺ ‘qČÄ bĘŇ IĂwČ : MylĲĂ rĄ‘ĞhĲĎ dŇ y¿ČBĘ yê¡Ă lĘ pČŇ nĲĎ wĘ 19

Ny‘ąĄ HmĎę SĘ ’răĎqĎ ű NJăĄ =l‘Č yxĂ IĳĆwČ ox¡ Cr bŇ SĎ ê¿Ď wČ êĘ SĘ IĄŔwČ ÉMyĂmČÄ CeUąĆ mĂ C’Ä YĘ IĲĄwČ
ym¿Ą yBĂ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć TjÌŁ SĘ IĂwČ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č yxĂ QĆŔ BČ rSăĆ ’Ğ É’rĄouhČ 20

: hŇ nĲĎSĎ Myr¿ĂWĘ ‘Ć Myê¡Ă SĘ lĂ pĘŇ
ű MytăĂŇ EĎ‘ČlĲĎř : hĎ ylĲĆ ’Ą ’b¡ŇŁ IĎwČ hŇ nĎŔ oz hŇ èăĎ ’Ă ÉMSĎ =’rĘIČwČ hŇ tĎŇ EĳĎ‘Č NoS¡ mĘ SĂ ëŇ lĆ I¿ĄwČ zT, 2

r‘ČSăČ BĘ hŇ lĎ yĘQ¡Č hČ =lkĎŇ ol¿ =CbŇ rĘ’Ć IĲĆwČ CBsËŁ IĎwČ hŇ eĎhĄŔ ÉNoSmĘ SĂ ’BąĎ rmęŁ ’Ň lĄ
: ChnĲĚgĘŇrČř hĞ wĲČ rqĆB¡Ł hČ ro’¿ =dŇ ‘Č rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhlĎ yĘQČÄhČ =lkĎŇ CSą rĘxĲĎ tĘŇ IĂwČ ry‘ĳĂhĎ

sŘ11 zxÂŁ ’ĹIĲĆwČ hŇ lĎ yĘQČęhČ yYăĂ xĞBĲČ ű MqĎ IăĎwČ ůhlĎ yĘQČ hČ yYăĂ xĞ=dŇ ‘Č ÈNoSmĘ SĂ bŇ JăČ SĘ IĂwČ 3

MWĆ I¡ĎwČ xČ yrĂŔ BĘ hČ =M‘Ă ÉM‘ĄiĎ IĂwČ tŇ ozŔCzUĘ hČ yêăĄSĘ bĂŇ C Éry‘Ă hĎ =r‘ČSĲČ tŇ otąŇ lĘ dČŇ BĘ
: NorĲbĘŇ xĆ yn¿ĄjĘ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ rhĎŔ hĎ S’Ň răŁ =l’Ć ÉMlĄ ‘ĞIĲČwĲČ wypĳĎŇ tĄŇ JĘ =l‘Č

ClÄ‘ĞIĲČwČ : hŇ lĲĎ ylĂ DĘ Hm¡Ď SĘ C qrĳĄř ŁW lxČ năČBĘ hŇ è¡Ď ’Ă bŇ h¿Č ’ĹIĲĆwČ NkĄŔ ÍyrĄxĞ’ĲČ ÉyhĂ yĘwČĲ 4, 5

oxă JŁ ÉhUĆ BČ Éy’Ă rĘC otę o’ř yêăĂ jČ HlĎÁ CrmĘ ’Ň ŁIÄwČ MyêĂę SĘ lĂ pĘŇ ynăĄrĘsČ hĎ ylĆÁ’Ą
Sy’Ăě ëŇ ślĎŔ =NêČř nĂ ÉCnxĘ nČÄ’Ğ wĲČ otĳŇ eŁ ‘ČlĘ ChCn¡řrĘsČ ’Ğ wĲČ olŔ lkČŇ Cnă ÉhUĆ bČŇ C lodŔ gĎŇ
’eăĎ=hŇ dĎŇ yGĲĂ hČ NoSŔ mĘ SĂ =l’Ć ÉhlĎ ylĂ DĘ rmĆ ’Ň êąŁ wČ : PŇ sĆ JĲĎ hŇ ’¡Ď mĄ C PŇ lĆ ’¿Ć 6

ÉhĎ ylĆÄ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ìŇ tĲĆŇ oe‘ČlĘ rs¡Ą ’Ď tĲĄŇ hŇ U¿Ć bČŇ C lodĳŇ gĎŇ ìăŇ xĞJĲŁ hŇ U¡Ć BČ ylĂŔ 7

CbŇ r¡ĎxŁ =âlĲ rSăĆ ’Ğ Myx¡Ă lČ Myr¿ĂtĎŇ yĘ hŇ ‘ËĎbĘŇ SĂ BĘ ynĂ rĚę sĘř ’Č yĲČ=M’Ă NoSŔ mĘ SĂ
hŇ ‘ËĎbĘŇ SĂ MyêĂę SĘ lĂ pĘŇ ynăĄrĘsČ HlĎÂ=Cl‘ĞIĲČwČ : MdĲĎŇ ’Ď hĲĎ dŇ x¿Č ’Č JĘ ytĂŇ yy¡ĂhĎ wĘ ytĂŇ yl¿Ă xĎ wĘ 8

bŇ S¿Ą yŁ bŇ rĄę ’Ł hĲĎ wĘ : MhĲĆ BĎ Chr¡ĄsĘ ’Č êĲČ wČ CbŇ rĳĎxŁ =âlĲ rSăĆ ’Ğ Myx¡Ă lČ Myr¿ĂtĎŇ yĘ 9

=tŇ ’Ć ÉqêĄnČ yĘwČ NoSĳ mĘ SĂ ìŇ yl¡Ć ‘Ď Myê¿Ă SĘ lĂ jĘ wylĎŔ ’Ą rmĆ ’Ň êăŁ wČ rdĆŇ xĆŔ BČ ÉHlĎ
‘d¡ČŇ on âl¿ wĘ S’ĄŔ oxă yrĂhĞBĲČ ÉtrĆ‘ÄŁ eĘ hČ =lytĲĂŇ jĘ qtąĄŇ eĎ yĂ rSĆÄ ’ĞJĲČ MyrĂŔ tĎŇ yĘhČ
wxk
,b"d ,’"d Nkw ’dx hlm NkĄyrĄxĞ’Č ’"s v.4 .ChnĚgĘrĘhĞwČ l"sb v.2 .‘"t Nk Mytz‘l dGČIĚwČ ’"s v.2 .zT
.w"Tdw d"yd ,b"yd ,z"d ,w"d ,d"dx ,b"d ,’"d Nkw ’lm qrĄoW ’"s ,’"ydw g"d rsx Nk v.4 .w"dw g"d
,z"d ,w"d ,d"dx ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb ’lm Nk v.5 .’"ydw b"d ,’"d Nkw rsx ot’Ł ’"s v.5
.z"dw b"d Nkw yryY NêĄnĂ w’ ,w"dw g"d Nkw lwgs NêĆnĂ +yglp v.5 .w"Td Nkw rsx ChnĚrĘsČ’ĞwČ ’"s ,d"ydw b"yd ,’"yd

.d"dxw b"d ,’"d Nkw ’lm ynĂ CrsĘ ’Č yČ ’"s v.7 .qrx ëlĂ yllhb v.5
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10 rB¿Ą dČŇ êĘ wČ yBĂŔ êĎlĘ tăČŇ hĄ ÉheĄhĂ NoSŔ mĘ SĂ =l’Ć ÉhlĎ ylĂ DĘ rmĆ ’Ň êąŁ wČ : oxĲ JŁ
11 hĎ ylĆŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : rsĲĄ ’Ď êĲĄ hŇ U¡Ć BČ ylĂŔ ’eăĎ=hŇ dĎŇ yGĲĂ hČ ÉhêĎ‘Č MybĳĂŇ zĎJĘ yl¡Č ’Ą

Mh¡Ć bĎŇ hŇ W¿Ď ‘ĞnĲČ=âl rSËĆ ’Ğ MySĂŔ dĎŇ xĞ MytăĂŇ bŇŁ ‘ĞBĲČ ÉynĂ CrÄ sĘ ’Č yĲČ rosą ’Ď =M’Ă
12 MytĂÄ bŇŁ ‘Ğ žhlĎ ylĂ DĘ xuăČêĂ wČ : MdĲĎŇ ’Ď hĲĎ dŇ x¿Č ’Č JĘ ytĂŇ yy¡ĂhĎ wĘ ytĂŇ yl¿Ă xĎ wĘ hŇ kĳĎŇ ’Ň lĎ mĘ

NoSŔ mĘ SĂ ÉìylĆÄ‘Ď MyêąĂ SĘ lĂ jĘ ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň êąŁ wČ MhĆę bĎŇ ChrăĄsĘ ’Č êĲČ wČ MySĂÁ dĎŇ xĞ
13 rmĆ ’Ň êÄŁ wČ : TCxĲ JČ wyt¡ĎŇ ‘Ł rĲŁ zĘ l‘¿ČmĄ MqËĄêĘ nČ yĘwĲČ rdĆŇ xĳĎBĆ bŇ SăĄ yŁ bŇ r¡Ą’Ł hĲĎ wĘ

MybĂŔ zĎJĘ ÉylČ ’Ą rBąĄdČŇ êĘ wČ ÉyBĂ êĎlĘ tąČŇ hĄ hŇ eĎhĄÁ =dŇ ‘Č NoSę mĘ SĂ =l’Ć hŇ lĎÁ ylĂ DĘ
‘bČŇ SËĆ =tŇ ’Ć ygĂę rĘ’Č êĲČ =M’Ă hĎ ylĆŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ rsĳĄ’Ď êĲĄ hŇ U¡Ć BČ yřQĂŔ śhŇ dĎŇ yGăĂhČ

14 wylĎŔ ’Ą rmĆ ’Ň êăŁ wČ dŇ tĄŔ IĎBČ É‘qČ tĘŇ êĂ wČ : śtŇ kĆŇ iĲĎ UČ hČ =M‘Ă yS¡Ă ’Ň rŁ tŇ op¿Ň lĘ xĘ mČ
gŇrĆ’¡ĆhĎ dŇ t¿ČŇ yĘhČř =tŇ ’Ć ‘iËČ IĂwČ otŔ nĎèĘ mĂ ÉZqČ yIĂwČ NoSĳ mĘ SĂ ìŇ yl¡Ć ‘Ď Myê¿Ă SĘ lĂ jĘ

15 Ny’ăĄ ì¡Ň BĘ lĂ wĘ ëŇ yêĂŔ bĘŇ hČ ’Ğ rmăČ ’Ň êŁ ëŇ y’Ą ť wylĎę ’Ą rmĆ ’Ň êăŁ wČ : tŇ kĆŇ iĲĎ UČ hČ =tŇ ’Ć wĘ
ì¿Ň xĞJĲŁ hŇ U¡Ć BČ yQĂŔ êĎdĘŇ GăČhĂ =âlĲ wĘ yBĂŔ êĎlĘ tăČŇ hĄ ÉMymĂ ‘ĎjĘ SŁlą SĎ hŇ zăĆ yêĳĂ ’Ă

16 ChYĳĄlĘ ’ĲČ êĘ wĲČ Mym¡Ă IĎhČ =lJĎ hĎ yrËĆbĎŇ dĘŇ bĂŇ oQÌ hŇ qĎ yYĂÄ hĄ =yJĲĂ yhĂ yĘwČţ : lodĲŇ gĎŇ
17 ÉhrĎom ÉHlĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ oBę lĂ =lJĎ =tŇ ’Ć HlăĎ =dŇ GĆIČwČ : tŇ CmĲ lĎ oS¡ pĘŇ nČ rY¿Č qĘ êĂ wČ

ÉyêĂ xĘ QČÄGĚ=M’Ă yUĳĂ ’Ă NTĆ BăĆ mĂ yn¡Ă’Ğ MyhËĂ Łl’Ĺ ryzÌĂnĘ =yJĲĂ ySĂŔ ’Ň rŁ =l‘Č hŇ lăĎ ‘Ď=âlĲ
18 hŇ lĎę ylĂ DĘ ’rĆêăĄwČ : MdĲĎŇ ’Ď hĲĎ =lkĎŇ JĘ ytĂŇ yy¡ĂhĎ wĘ ytĂŇ yl¿Ă xĎ wĘ yxĂŔ kŇŁ yeĂ UăĆ mĂ rsăĎ wĘ

MyêąĂ SĘ lĂ pĘŇ ynĄÄrĘsČ lĘ ž’rĎqĘ êĂ wČ xlČÃSĘ êĂ wČ ůoBlĂ =lJĎ =tŇ ’Ć ÈHlĎ dŇ yGăĂhĂ =yJĲĂ
ynăĄrĘsČ ÉhĎ ylĆÄ’Ą Clą ‘Ď wĘ oBĳ lĂ =lJĎ =tŇ ’Ć hl¡ř dŇ yG¿ĂhĂ =yJĲĂ M‘ČjČŔ hČ Clă ‘Ğ ÉrmŁ ’Ň lĄ

19 ’răĎqĘ êĂ wČ hĎ yJĆŔ rĘBĂ =l‘Č ÉChnĄÄèĘ yČêĘ wČ : MdĲĎŇ yĎBĘ PŇ sĆ J¡Ć hČ Cl¿ ‘ĞIĲČwČ MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ
rsČ I¿ĎwČ otŔ oe‘ČlĘ É lxĆ êĎÄ wČ oSĳ ’Ň rŁ tŇ opăŇ lĘ xĘ mČ ‘bČŇ S¡Ć =tŇ ’Ć xQČěgČŇêĘ wČ Sy’ĂŔ lĎ

20 otę nĎèĘ mĂ ZqăČIĂwČ NoSĳ mĘ SĂ ìŇ yl¡Ć ‘Ď Myê¿Ă SĘ lĂ jĘ rmĆ ’Ň êěŁ wČ : wylĲĎ ‘ĎmĲĄ ox¡ JŁ
ho¡ĎhyĘ yJ¿Ă ‘dČŔ yĎ âlă É’ChwĘ r‘ĄŔ eĎ’Ă wĘ ÉM‘ČpČÄ BĘ M‘ČpąČŇ JĘ ’YĄÂ’Ą ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ

21 CdŇ yrĂÄ oIwČ wynĳĎy‘Ą=tŇ ’Ć Cr¡uĘ nČ yĘwČ MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ ChCzăxĞ’Ň IĲŁ wČ : wylĲĎ ‘ĎmĲĄ rs¿Ď
: MyrĲys’h tŇ yb¿ĄŇ BĘ Nx¡Ą oT yh¿Ă yĘwČ MyĂêČŔ SĘ xĚ nĘ BĲČ ÉChCrÄ sĘ ’Č IĲČwČ hŇ tĎŇ EĎę‘Č otÁ o’

22, 23 ynăĄrĘsČ wĘ : xQĲĎ GĚ rS¿Ć ’ĞJĲČ xČ U¡Ą YČ lĘ oSË ’Ň rŁ =r‘ČWĘ lxĆ IÌĎwČ
MytVlp
Vgd ’lb d"mlh lĂŇ ’"s v.13 .+yw +w qwsp Nyy‘ : ‘"tw b"d ,’"d ,rd"nq y"k by Nkw ’eĎ=hdygh ’"s v.13
hlĎ ylĂ DĘ xuČêĂ wČ NSĄ yĎ ykĂ yhĂ yĘwČ : MdĎŇ’ĎhĎ dxČ’ČJĘ ytĂ yyĂhĎ wĘ ytĂ ylĂ xĎ wĘ dtĄIĎbČ y‘ĂqĘtĘ tĂ wĘ N’k Pswn ‘"tb v.13 .w"d Nkw
HlĎ v.18 .‘"t Nk dtČyĘ l"n v.14 .+wgw dtyb ‘qttw tkĆiĆUČhČ=M‘Ă MgĄrĘ’ČêČwČ oS’rŁ toplĘ xĘ mČ ‘bČ SĆ =t’Ć
,bytk MyrĂysĂ ’ĞhĎ v.21 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ylĂ ’"sb ,yrq ylĂ ,bytk

.yrq MyrĂCs’ĞhĎ
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hŇ xĳĎ mĘ WĂ lĘ C Mh¡Ć yhĄŁlĲ ’Ĺ Nog¿ŇdĎŇ lĘ lodËŇ GĎ=xbČŇ zĲĆ xČ BÌŁ zĘlĂ ÉCpŇ sĘ ’ĹnĲĆ MyêĂę SĘ lĂ pĘŇ
M‘ĎŔ hĎ ÉotŇ ’Ł C’ą rĘIĂwČ : CnśbĲĄŇ yĘo’Ĳ NoS¿ mĘ SĂ tŇ ’¡Ą CnśdĄŔ yĎBĘ ÉCnyhĄÄ Łl’Ĺ NtąČŇ nĎ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ 24

CnśbĄŔ yĘo’ă =tŇ ’Ć ÉCnśdĄÄ yĎbĘŇ CnyhąĄŁl’Ĺ NtČÄ nĎ Crę mĘ ’ĲĎ yJăĂ MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ=tŇ ’Ć Cl¡ lĘ hČ yĘwČĲ
bŇ oTă Íyk ÉyhĂ yĘwČĲ : CnyřlĲĄ lĎ xĞ=tŇ ’Ć hŇ B¡Ď rĘhĂ rS¿Ć ’Ğ wĲČ CnYĄŔ rĘ’Č bŇ yrăĂxĞmĲČ Ét’Ą wĘ 25

tŇ yBăĄmĂ NoSÁ mĘ SĂ lĘ C’Ä rĘqĘ IĂwČ CnlĳĎř =qxĆ WĲČ ywĂ NoS¡ mĘ SĂ lĘ C’¿ rĘqĂ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ MBĎŔ lĂ
rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MydĲĂŇ CU‘ČhĲĎ NyB¿Ą ot¡Ň o’ CdŇ ym¿Ă ‘ĞIĲČwČ MhĆŔ ynĄpĘŇ lĂ ÉqxĄ YČ yĘwČ Myrę yřs’h 26

=tŇ ’Ć ÉynVÄ myhř w ůytĂŇ o’ř hŇ xĎ yeăĂhČ ÈodŇ yĎBĘ qyzăĂxĞUĲČ hČ r‘ČeČÄhČ =l’Ć NoSÁ mĘ SĂ
’ląĄ mĎ tŇ yĂBČę hČ wĘ : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ N‘¡ĄèĎ ’Ć wĘ MhĳĆ ylĄ ‘Ğ NokăŇ nĎ tŇ yĂB¡Č hČ rS¿Ć ’Ğ MydĂŔ UĚ ‘ČhĲĎ 27

tŇ SĆ Łlą SĘ JĂ gŇGĎęhČ =l‘Č wĘ MyêĳĂ SĘ lĂ pĘŇ ynăĄrĘsČ lJ¡Ł hŇ UĎ SĎě wĘ MySĂŔ eĎhČ wĘ ÉMySĂ nĎ’ĞhĲĎ
NoSË mĘ SĂ ’r¿ĎqĘ IĂwČ : NoSĲ mĘ SĂ qox¿ WĘ BĂ My’¡Ă rŁ hĲĎ hŇ èĎŔ ’Ă wĘ Sy’ăĂ ÉMypĂŇ lĎ ’Ğ 28

M‘ČjąČ hČ ëŇ ’ăČ ’nĎÁ ynĂ qĄÄ EĘxČ wĘ ž’nĎ ynĂ răĄkĘŇ zĎ hoĂÃhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rmĳČ ’Ň IŁ wČ ho¡ĎhyĘ=l’Ć
: MyêĲĂ SĘ lĂ jĘ mĂ yn¡Čy‘Ą yt¿ĄŇ èĘ mĂ tŇ xËČ ’Č =MqČ nĘ hŇ mÌĎ qĘ eĲĎ’Ă wĘ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ ÉhEĆhČ
MhĆŔ ylĄ ‘Ğ NokăŇ nĎ ÉtyĂBČÄ hČ rSąĆ ’Ğ ëŇ wĆêĎę hČ ydăĄŇ CU‘Č ű ynăĄSĘ =tŇ ’Ć NoSÁ mĘ SĂ tŇ jÄŁ lĘ IĂwČ 29

NoSę mĘ SĂ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : olĲ ’Ň mŁ WĘ BĂ dŇ x¿Ď ’Ć wĘ on¡ ymĂ yBĲĂ dŇ x¿Ď ’Ć MhĳĆ ylĄ ‘Ğ ëŇ m¡Ą iĎ IĂwČ 30

MynĂŔ rĎiĘ hČ =l‘Č ÉtyĂBČÄ hČ ljąŁ IĂwČ xČ kŔŁ BĘ TIăĄwČ ůMyêĂ SĘ lĂ jĘ =M‘Ă ÈySĂ pĘŇ nČ tŇ măřŁ êĎ
otŔ omBĘ tŇ ymăĂ hĄ rSăĆ ’Ğ ÉMytĂŇ UĄ hČ CyąhĘ IĲĂwČ oBĳ =rSĆ ’Ğ M‘¡ĎhĎ =lJĎ =l‘Č wĘ
ÈChybĂŇ ’Ď tŇ yBăĄ =lkĎŇ wĘ wyxĎÁ ’Ć CdÄ rĘIĲĄwČ : wyIĲĎxČ BĘ tŇ ym¡Ă hĄ rS¿Ć ’ĞmĲĄ MyBĂě rČ 31

l’ŔŁ êĎSĘ ’Ć NybăĄŇ C Éh‘ĎrĘYĎ NyBąĄ otę o’ CrăBĘ qĘ IĂwČ ű Clă ‘ĞIĲČwČĲ ůotŇ ’řŁ C’ă WĘ IĂwČ
: hŇ nĲĎSĎ Myr¿ĂWĘ ‘Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć Tp¿ČŇ SĎ ’ChË wĘ wybĳĂŇ ’Ď xČ onămĎ rbĆŇ q¡ĆBĘ
rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ChyĘkĲĎŇ ymĂ om¿ SĘ C MyĂr¡ĎpĘŇ ’Ć =rhČ mĲĄ Sy’¿Ă =yhĂ yĘwĲČ zy, 2

ÉMgČŇ wĘ ÉytylÄ’ ytř ’ą w ëŇ lĎę =xuČ lĲĚ rSăĆ ’Ğ PŇ sĆ JĆÁ hČ hŇ ’ĎÄ mĄ C žPlĆ ’Ć oUÃ ’Ă lĘ
ëŇ Cr¿BĎ oUŔ ’Ă rmĆ ’Ň êăŁ wČ wyêĳĂ xĘ qČ lĘ ynăĂ’Ğ yê¡Ă ’Ă PŇ sĆ J¿Ć hČ =hŇ eĲĄhĂ ynČŔ zĘ’Ď BĘ êĘ rĘmăČ’Ď
ynb
’"sbw ,’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw CnybĄ yĘ’Ł ’"s v.23 .r"tw d"yd ,b"yd ,z"d ,’"d Nkw ’lm CnydĄyĎBĘ ’"s v.23

,w"d ,d"dx ,b"d ,’"d Nkw ’lm CnydĄyĎbĘ ’"s v.24 .’lmd ’lm CnybĄ yĘo’ tYqmb ,d"dx Nkw rsxd rsx CnbĄ yĘ’Ł
,d"ydw b"yd ,w"d ,d"dx ,b"d Nkw rsxd rsx CnbĄ yĘ’Ł tYqmb ,’"ydw ’"d Nkw CnybĄ yĘ’Ł ’"s v.24 .r"tw d"yd
boT=yJĂ v.25 .d"ydw b"yd ,’"yd ,z"d ,g"d ,d"dx Nkw rsx CnlĄlĎ xĞ ’"s v.24 .’lmd ’lm CnybĄ yĘo’ tYqmbw
.’"yd Nkw yrqw bytk boTJĘ ’"sbw ,+rtw b"yd ,w"d ,g"d Nkw yrqw bytk boT=yJĂ ’"sb ,yrq boTJĘ ,bytk
rsx ytĂ ’Ł ’"s v.26 .yrq MyrĂCs’ĞhĎ ,bytk MyrĂysĂ ’ĞhĎ v.25 .r"tw s"t ,‘"t ,’"d Nkw CnynĄpĎ lĘ ’"s v.25

w’ ,"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ynĂSĄ ymĂ hĞwČ ’"sb ,yrq ynĂSĄ ymĂ hĞwČ ,bytk ynĂSĄ mĂ yhĄwĘ v.26 .’"ydw b"d ,’"d Nkw
. .d"s Nmys +w tw’ hrsm Nyy‘ : ’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm tomêĎ ’"s v.30 .’"yd Nkw rsx ynĂSĄ mĂ hĞwČ

.yrq tylĂ ’Ď ,bytk ytĂ ylĂ ’Ď v.2 .yrq êĘ ’Č wĘ ,bytk yêĂ ’Č wĘ v.2 .zy .’lm oto’ hgwm rpsb v.31
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3 oUÃ ’Ă rmĆ ’Ň êăŁ wČ oUĳ ’Ă lĘ PŇ sĆ J¡Ć hČ hŇ ’¿Ď mĄ C=PŇ lĆ ’ĲĆ =tŇ ’Ć bŇ SĆ IËĎwČ : hoĲĎhylĲČ yn¡ĂBĘ
lsĆ jăĆ ÉtoW‘ĞlĲČ ynĂę bĘŇ lĂ ydĂÁ IĎmĂ hoĎÄhylĲČ žPsĆ JĆ hČ =tŇ ’Ć yêĂ SĘ DăČqĘ hĂ SDăĄqĘ hČ

4 xuăČêĂ wČ oUĳ ’Ă lĘ PŇ sĆ J¡Ć hČ =tŇ ’Ć bŇ SĆ I¿ĎwČ : ëŇ lĲĎ Ceb¿ĆŇ ySĂ ’Ğ hŇ ê¡Ď ‘Č wĘ hŇ kĎŔ iĄ mČ C
yh¡Ă yĘwČ hŇ kĎŔ iĄ mČ C lsĆ jăĆ ÉChWĄÄ ‘ĞIĲČwĲČ PŇ rĄę o~lČ ChnăĄêĘ êĂ wČ PŇ sĆ JĆÁ MyĂtČÄ ’Ň mĎ žoU’Ă

5 ÉdopŇ ’Ą W‘Č IąČwČ MyhĳĂ Łl’Ĺ tŇ yBăĄ ol¡ hŇ kĎŔ ymĂ Sy’ăĂ hĎ wĘ : ChyĘkĲĎŇ ymĂ tŇ yb¿ĄŇ BĘ
6 MhĄŔ hĎ MymăĂ IĎBČ : NhĲĄ kŇŁ lĘ ol¡ =yhĂ yĘwĲČ wynĎŔ BĎ mĂ ÉdxČ ’Č dŇ yąČ=tŇ ’Ć ’QĄęmČ yĘwČ MypĂŔ rĎtĘŇ C

: hŇ WĲĆ ‘ĞyĲČ wyn¡Ďy‘ĄBĘ rS¿Ď IĎhČ Sy’ËĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ ëŇ lĆ m¡Ć Ny’¿Ą
7 yw¡ĂlĄ ’Ch¿ wĘ hŇ dĳĎŇ ChyĘ tŇ xČ j¡Č SĘ UĂ mĂ hŇ dĎŔ ChyĘ ÉMxĆ lĆÄ tŇ yB¿ĄmĂ r‘ČnČę =yhĂ yĘwĲČ
8 rCg¡ŇlĎ hŇ dĎŔ ChyĘ ÉMxĆ lĆÄ tŇ yB¿ĄmĂ ry‘Ăę hĎ mĲĄ Sy’ĂÁ hĎ ëŇ lĆ IĄÄwČ : MSĲĎ =rgĲĎŇ ’Ch¿ wĘ

: oJĲ rĘDČ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ hŇ k¡ĎŇ ymĂ tŇ yB¿Ą =dŇ ‘Č MyĂrËČpĘŇ ’Ć =rhČ ’bÌŇŁ IĎwČ ’YĳĎ mĘ yĂ rSăĆ ’ĞBĲČ
9 ÉMxĆ lĆÄ tŇ yB¿ĄmĂ ykĂŇ Łnę ’Ď ywăĂlĄ wylĎÁ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ ’obĳŇ êĎ NyĂ’ăČmĄ hŇ k¡ĎŇ ymĂ ol¿ =rmĆ ’Ň IĲŁ wČ

10 hŇ băĎŇ SĘ hŇ kĎÁ ymĂ olÄ žrmĆ ’Ň IŁ wČ : ’YĲĎ mĘ ’Ć rS¿Ć ’ĞBĲČ rCg¡ŇlĎ ëŇ lĄŔ hŁ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ hŇ dĎŔ ChyĘ
MymĂŔ IĎlČ ÉPsĆ JĆÄ tŇ rĆWąĆ ‘Ğ ìÁ lĘ =NêĆ’ĲĆ ykĂÄ nŁ ’ĲĎ wĘ ůNhĄ kŇŁ lĘ C bŇ ’ăĎ lĘ ÈylĂ =hŇ yĄhĘ wĲĆ ydĂę UĎ ‘Ă

11 Sy’ĳĂ hĎ =tŇ ’Ć tŇ bĆŇ SăĆ lĎ yw¡ĂQĄ hČ l’Ć oI¿wČ : ywĲĂQĄ hČ ëŇ lĆ I¡ĄwČ ìŇ tĳĆŇ yĎxĘ mĂř C Myd¡ĂŇ gĎŇBĘ ëŇ rĆ‘¿ĄwĘ
12 ol¿ =yhĂ yĘwĲČ ywĂŔQĄ hČ dŇ yăČ=tŇ ’Ć ÉhkĎŇ ymĂ ’QąĄ mČ yĘwČ : wynĲĎBĎ mĂ dŇ x¡Č ’Č JĘ olŔ Ér‘ČeČÄhČ yhąĂ yĘwČ
13 yêĂ ‘Ę dČŔ yĎ hŇ êăĎ ‘Č hŇ kĎŔ ymĂ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ kĲĎŇ ymĂ tŇ yb¿ĄŇ BĘ yh¡Ă yĘwČ NhĳĄ kŇŁ lĘ r‘Če¡ČhČ
xy ëŇ lĆ m¡Ć Ny’¿Ą MhĄŔ hĎ MymăĂ IĎBČ : NhĲĄ kŇŁ lĘ yw¡ĂQĄ hČ ylËĂ =hŇ yĎhĲĎ yJÌĂ ylĳĂ ho¡ĎhyĘ bŇ yT¿Ă yyĄ=yJĲĂ

tŇ bĆŇ SĆŔ lĎ ÉhlĎ xĞ nĲČ olą =SuĆbČŇ mĘ ynĂÂDĎhČ TbĆŇ SăĄ MhĄę hĎ MymăĂ IĎbČŇ C l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ
: hŇ lĲĎ xĞ nĲČBĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yT¿Ą bĘŇ SĂ =ëŇ otĲŇ BĘ ’ChË hČ MoI¿hČ =dŇ ‘Č oQÁ hŇ lĎ pĘŇ nĎÄ=âl žyJĂ

2 MySăĂ nĎ’Ğ hŇ èăĎ mĂ xĞ MêĎÃ xĘ jČ SĘ UĂ mĂ ű NdăĎŇ =ynĄbĘŇ Cxă lĘ SĘ IĂwČ
ÉZrĆ’ĎÄ hĎ =tŇ ’Ć lGąĄrČlĘ l’ęŁ êĎSĘ ’Ć mĲĄ C hŇ ‘ăĎrĘ~Ď mĂ lyĂxČÁ =ynĄBĘ MySĂÄ nĎ’Ğ žMtĎŇ oYqĘ mĂ
=rhČ C’bąŇŁ IĎwČ ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć CrăqĘ xĂ Ck¡Ň lĘ MhĆŔ lĄ ’Ğ CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ HrĎŔ qĘ xĎ lĘ C

3 hŇ UĎ hăĄ wĘ hŇ kĎŔ ymĂ tŇ yBăĄ =M‘Ă hŇ UĎ hĄ ť : MSĲĎ Cnyl¡Ă IĎwČ hŇ kĎŔ ymĂ tŇ yBăĄ =dŇ ‘Č ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć
ìăŇ ’Ğ ybĂŇ hĹ=ymĲĂ Éol CrmĘ ’Ň IąŁ wČ MSĎę CrCsă IĎwČ ywĳĂQĄ hČ r‘Če¡ČhČ loq¿ =tŇ ’Ć CryJĂŔ hĂ

4 hŇ zăŁ JĎř MhĆŔ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ pĲŇŁ ì¿Ň QĘ =hŇ mČ C hŇ z¡ĆBĎ hŇ WËĆ ‘Ł hŇ ê¿Ď’Č =hŇ mĲĎ C MŁlŔ hĞ
5 ol¡ CrmĘ ’Ň I¿Ł wČ : NhĲĄ kŇŁ lĘ ol¡ =yhĂ ’ĹwĲĎ ynĂ rĄě JĘ WĘ IĂwČ hŇ kĳĎŇ ymĂ yl¡Ă hŇ WĎ ‘¿Ď hŇ zĆŔkĎŇ wĘ

Myk¿ĂŇ lĘ hĲŁ CnxĘ n¡Č’Ğ rS¿Ć ’Ğ CnJĄŔ rĘDČ xČ ylăĂ YĘ tČŇ hĞ hŇ ‘ĎŔ dĘŇ năĄwĘ MyhĳĂ Łl’Ň bĲĄŇ ’năĎ=l’Č SĘ
hyl‘

.yrq ozJĎ v.4 .xy .’y‘gb KtyxmĲĂ C n"b ,’"b Nk v.10



428 MyTpV 18. 6–19

sŘ12 rS¿Ć ’Ğ Mk¡ĆŇ JĘ rĘDČ hoĎŔhyĘ xkČŇ năŁ Molĳ SĎ lĘ CkăŇ lĘ Nh¡Ą JŁ hČ MhËĆ lĎ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : hĎ ylĲĆ ‘Ď 6

M‘ăĎhĎ =tŇ ’Ć C’ă rĘIĂwČ hŇ SĎ yĘlĳĎ C’b¡ŇŁ IĎwČ MySĂŔ nĎ’ĞhĲĎ tŇ SĆ măĄ xĞ ÉCkŇ lĘ IĲĄwČ : HbĲĎŇ =CkŇ lĘ êĲĄ 7

xČ TĄę bŇŁ C ű TqăĄSŁ MynĂÁdŇŁ YĲĂ TjČÄ SĘ mĂ JĘ xTČ bĆŇ lĎ ţ tŇ bĆŇ SăĆ oy HBăĎ rĘqĂ BĘ =rSĆ ’Ğ
MynĂŔ dŇŁ y~ăĂ mĂ ÉhUĎ hĄÄ Myq¿Ă oxrĘC rYĆ‘ĆŔ SrăĄoy ÉZrĆ’ĎÄ BĎ rbąĎŇ DĎ MylĂÄkĘŇ mČ =Ny’ĲĄ wĘ
l’ĳŁ êĎSĘ ’Ć wĘ hŇ ‘¡ĎrĘYĎ MhĆŔ yxĄ ’Ğ=l’Ć ÉC’bÄŁ IĎwČ : MdĲĎŇ ’Ď =M‘Ă Mh¡Ć lĎ =Ny’ĲĄ rb¿ĎŇ dĎŇ wĘ 8

yJąĂ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ hŇ lăĆ ‘ĞnĲČwĘ hŇ mĎř Cqť Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ : śMêĲĆ’Č hŇ m¿Ď Mh¡Ć yxĄ ’Ğ MhËĆř lĎ Cr¿mĘ ’Ň IĲŁ wČ 9

ClŔ YĘ ‘ăĎêĄ=l’Č MySĂŔ xĘ mČ MêăĆ’Č wĘ dŇ ’ĳŁ mĘ hŇ b¡ĎŇ oT hŇ e¿ĄhĂ wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉCny’ĂÄ rĎ
xČ TĄę BŁ M‘ăČ=l’Ć ű C’băŇŁ êĎ MkĆÂ ’ĞbĲŇŁ JĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć tŇ SĆ r¿ĆlĎ ’b¡ŇŁ lĎ tŇ kĆŇ l¿Ć lĎ 10

rSăĆ ’Ğ ÉMoqmĎ MkĳĆŇ dĘŇ yĆBĘ Myh¡Ă Łl’Ĺř Hn¿ĎtĎŇ nĘ =yJĲĂ MyĂdČŔ yĎ tŇ băČŇ xĞrĲČ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ wĘ
tŇ xČ jăČ SĘ UĂ mĂ ÉMèĎ mĂ C‘ąsĘ IĂwČ : ZrĆ’ĲĎ BĎ rS¿Ć ’Ğ rb¡ĎŇ DĎ=lJĎ rosŔ xĘ mČ MSăĎ =Ny’ĲĄ 11

: hŇ mĲĎ xĎ lĘ mĂ yl¿Ą JĘ rCg¡ŇxĎ Sy’ĂŔ tŇ o’ă mĄ =SSĲĄ l’ĳŁ êĎSĘ ’Ć mĲĄ C hŇ ‘¡ĎrĘ~Ď mĂ ynĂŔ DĎhČ
’ChÁ hČ MoqÄ UĎ lČ žC’rĘqĲĎ NJĄÃ =l‘Č hŇ dĳĎŇ ChyBĲĂ Myr¡Ă‘Ď yĘ tŇ y¿ČrĘqĂ BĘ CnËxĞ IĲČwČĲ Clę ‘ĞIĲČwĲČ 12

Cr¿bĘŇ ‘Č IĲČwČ : MyrĲĂ‘Ď yĘ tŇ y¿ČrĘqĂ yr¡ĄxĞ’ĲČ hŇ eĄěhĂ hŇ EĆŔhČ MoIăhČ dŇ ‘Č ť NdĎę =hŇ nĄxĞmĲČ 13

MySĂę nĎ’ĞhĲĎ tŇ SĆ măĄ xĞ CnÂ‘ĞIĲČwĲČ : hŇ kĲĎŇ ymĂ tŇ yB¿Ą =dŇ ‘Č C’b¡ŇŁ IĎwČ MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć =rhČ Mè¡Ď mĂ 14

MêĆę ‘Ę dČŇ yĘhČ MhĆŔ yxĄ ’Ğ=l’Ć ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ ůSyĂlČ ZrĆ’ăĎhĎ =tŇ ’Ć È lGĄrČlĘ ÈMykĂŇ lĘ hĲŁ hČ
C‘¿DĘ hŇ ê¡Ď ‘Č wĘ hŇ kĳĎŇ iĄ mČ C lsĆ p¡ĆŇ C MypĂŔ rĎtĘŇ C dŇ opăŇ ’Ą ÉhQĆ ’ĄÄ hĎ MyêąĂ BĲĎ BČ SyăĄ yJĂ ţ
hŇ kĳĎŇ ymĂ tŇ yBăĄ yw¡ĂQĄ hČ r‘Če¿ČhČ =tŇ yBĲĄ =l’Ć C’bËŇŁ IĎwČ hŇ UĎ SĎŔ CrCsă IĎwČ : CWĲ ‘ĞêĲČ =hŇ mĲČ 15

MêĎŔ mĘ xČ lĘ mĂ ylăĄ JĘ ÉMyrĂCgŇxĞ Sy’Ăę tŇ o’ă mĄ =SSĲĄ wĘ : MolĲ SĎ lĘ ol¡ =Cl’ĞSĘ IĂwČ 16

MySĂę nĎ’ĞhĲĎ tŇ SĆ măĄ xĞ ClÂ‘ĞIĲČwČĲ : NdĲĎŇ =ynĄBĘ mĂ rS¡Ć ’Ğ r‘ČèĳĎ hČ xtČŇ jăĆ Myb¡ĂŇ ~Ď nĂ 17

=tŇ ’Ć wĘ É lsĆ jĆÄ hČ =tŇ ’Ć Cxę qĘ lĲĎ hŇ UĎ SĎŔ C’BăĎ ůZrĆ’Ď hĎ =tŇ ’Ć lGăĄrČlĘ ÈMykĂŇ lĘ hĲŁ hČ
r‘ČèČŔ hČ xtČŇ jăĆ Éb~Ď nĂ NhĄę JŁ hČ wĘ hŇ kĳĎŇ iĄ UČ hČ =tŇ ’Ć wĘ Myp¡ĂŇ rĎêĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ dŇ opŔ ’Ą hăĎ
tŇ yBăĄ C’BĎ ť hŇ QĆ ’Ąę wĘ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ hČ yl¿Ą JĘ rCg¡ŇxĎ hĲĆ Sy’ĂŔ hĎ tŇ o’ă mĄ =SSĲĄ wĘ 18

hŇ kĳĎŇ iĄ UČ hČ =tŇ ’Ć wĘ Myp¡ĂŇ rĎêĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ dŇ opŔ ’Ą hĲĎ ślsĆ jăĆ =tŇ ’Ć ÉCxqĘ IĂwČ hŇ kĎŔ ymĂ
SrĄÁ xĞhĲČ olÄ žCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : MyWĲĂ ‘Ł Mê¡Ć’Č hŇ m¿Ď NhĄŔ JŁ hČ ÉMhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 19

ű bŇ oTă hĞ NhĳĄ kŇŁ lĘ C bŇ ’ăĎ lĘ Cnl¡Ď =hŇ yĄhĘ wĲĆ CnUĎŔ ‘Ă ëŇ ăĄlwĘ ÉìyjĂÄ =l‘Č ìąŇ dĘŇ yĲĎ=MyWĲĂ
Ktwyh
CmCq ,bytk hmĎCq y’xndml ,y’br‘ml Nk v.9 .‘"t Nk : MySĂ xĘ mČ Mt’ l"n v.8 .‘"t Nk =l’Ć l"n v.8

.r"tw +rt Nkw hoĎhyĘ ’"s ,hgwmb Nk v.10 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt ’"yd ,b"d Nkw yrqw bytk CmCq ’"sb ,yrq
.z"y qwsp ly‘l Nyy‘ : ‘"t Nk =t’ĆwĘ lsĆjĆhČ=t’Ć l"n v.18
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hŇ x¡Ď jĎ SĘ mĂ lĘ C TbĆŇ S¿Ą lĘ NhĄŔ kŇŁ ìăŇ tĘŇ oyĲhĹ o’ť dŇ xĎŔ ’Ć Sy’ăĂ ÉtybĄŇ lĘ NhĄę kŇŁ ìăŇ tĘŇ oyĲhĹ
20 Myp¡ĂŇ rĎêĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ dŇ opŔ ’Ą hăĎ =tŇ ’Ć ÉxuČ IĂwČ NhĄŔ JŁ hČ bŇ lăĄ ÉbTČ yIĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ
21 PŇ FÌČ hČ =tŇ ’Ć CmyWĂÄ IĎwČ CkŇ lĳĄ IĄwČ Cn¡pĘŇ IĂwČ : M‘ĲĎhĎ bŇ rĆq¿ĆBĘ ’b¡ŇŁ IĎwČ lsĆ jĳĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ
22 tŇ yBăĄmĂ Cqyx¡Ă rĘhĂ hŇ UĎ h¿Ą : MhĲĆ ynĄpĘŇ lĂ hŇ D¡ĎCbŇ JĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ nËĆqĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ

CqŔ ‘ĞzĘnĂ hŇ kĎŔ ymĂ tŇ yBăĄ =M‘Ă ÉrSĆ ’Ğ ÉMyêĂ BĲĎ BČ rSąĆ ’Ğ MySĂę nĎ’ĞhĲĎ wĘ hŇ kĳĎŇ ymĂ
23 CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ MhĳĆ ynĄjĘ CBi¡Ą IČwČ NdĎŔ =ynĄBĘ =l’Ć ÉC’rĘqĘ IĂwĲČ : NdĲĎŇ =ynĄBĘ =tŇ ’Ć CqyB¡Ă dĘŇ IČwČ
24 ytĂŇ yWĂÄ ‘Ď=rSĆ ’Ğ žyhČŁl’Ĺ=tŇ ’Ć rmĆ ’Ň ŁIÃwČ : êĎqĘ ‘ĲĎzĘnĂ yJ¿Ă ì¡Ň QĘ =hŇ mČ hŇ kĎŔ ymĂ lĘ

yl¡Č ’Ą Cr¿mĘ ’Ň êĲŁ hŇ EËĆ=hŇ mČ C dŇ o‘ĳ yQăĂ =hŇ mČ C Ck¡Ň lĘ êĲĄ wČ NhËĄ JŁ hČ =tŇ ’Ć wĘ MêÌĆxĘ qČ lĘ
25 C‘ăGĘ pĘŇ yĂ=NjĆ CnUĳĎ ‘Ă ì¡Ň lĘ oqĲ ‘m¿Č SĘ êČ =l’Č NdĎŔ =ynĄBĘ ÉwylĎ ’Ą CrąmĘ ’Ň IĲŁ wČ : ëŇ QĲĎ =hŇ mČ
26 Ck¿Ň lĘ IĲĄwČ : ìŇ tĲĆŇ yBĄ SpĆŇ n¿ĆwĘ ì¡Ň SĘ pĘŇ nČ hŇ ê¿ĎpĘŇ sČ ’ĲĎ wĘ SpĆŇ nĆŔ yrĄmăĎ ÉMySĂ nĎ’Ğ MkĆę bĎŇ

bŇ SĎ I¿ĎwČ NpĆŇ I¡ĂwČ CeUĆŔ mĂ ÉhUĎ hĄÄ Myq¿Ă zĎxĞ=yJĲĂ hŇ kĎę ymĂ ’rĘIăČwČ MJĳĎ rĘdČŇ lĘ Nd¡ĎŇ =ynĄbĘŇ
27 ÈNhĄ JŁ hČ =tŇ ’Ć wĲĘ hŇ kĎę ymĂ hŇ WăĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ tŇ ’ÌĄ CxÁ qĘ lĲĎ hŇ UĎ hĄÄ wĘ : otĲŇ yBĄ =l’Ć

Mř t¡ĎŇ o’ CJ¿ IČwČ xČ TĄŔ bŇŁ C TqăĄSŁ ÉM‘Č=l‘Č SyĂlČę =lř‘Č C’băŇŁ IĎwČ ůol=hŇ yĎhĲĎ rSăĆ ’Ğ
28 ’yhăĂ =hŇ qĎ oxrĲĘ yJÌĂ ly~ĂÁ mČ Ny’ĄÄ wĘ : S’ĲĄ bĎŇ Cp¿Ň rĘWĲĎ ry‘¡ĂhĎ =tŇ ’Ć wĘ bŇ rĆxĳĎ=ypĂŇ lĘ

bŇ oxĳ rĘ=tŇ ybĲĄŇ lĘ rSăĆ ’Ğ qmĆ ‘¡ĄBĎ ’yhĂě wĘ MdĎŔ ’Ď =M‘Ă ÉMhĆ lĎ =Ny’ĲĄ rbąĎŇ dĎŇ wĘ Nodę y~Ă mĂ
29 NDăĎ ÉMSĄ BĘř NDĎŔ Éry‘Ă hĎ =MSĲĄ C’ą rĘqĘ IĂwĲČ : HbĲĎŇ CbŇ SĘ I¿ĄwČ ry‘¡ĂhĎ =tŇ ’Ć Cn¿bĘŇ IĂwČ

: hŇ nĲĎSŁ ’Ň rĲĂlĎ ry‘¡ĂhĎ =MSĲĄ SyĂl¿Č MlËĎ C’wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂlĘ dŇ Q¡Č Cy rS¿Ć ’Ğ MhĆŔ ybĂŇ ’Ğ
30 hŇ èĆÁ ˜mĘř =NBĆ MSÄŁ rĘGĲĄ=NBĆ NtĎŇ nĎ ohĲ ywĂţ lsĆ jĳĎ hČ =tŇ ’Ć Nd¡ĎŇ =ynĄBĘ MhËĆ lĎ CmyqÌĂIĎwČ
31 CmyWăĂ IĎwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ tŇ ol¿ GĘ Moy¡=dŇ ‘Č ynĂŔ DĎhČ TbĆŇ SăĄ lĘ ÉMynĂ hĞkĲŇŁ CyąhĎ wynĎębĎŇ C ’Chă

Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ =tŇ yBĲĄ tŇ oy¿hĹ ymËĄyĘ=lJĎ hŇ WĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ hŇ k¡ĎŇ ymĂ lsĆ j¿Ć =tŇ ’Ć MhĆŔ lĎ
: hŇŁlĲ śSĂ BĘ

Ty ytăĄŇ JĘ rĘyČBĘ rGĎ ť ywĂęlĄ Sy’ăĂ ű yhăĂ yĘwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ Ny’ăĄ ëŇ lĆ m¡Ć C MhĄŔ hĎ MymăĂ IĎBČ ÉyhĂ yĘwĲČ
2 hŇ nąĆzĘêĂ wČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ MxĆ l¡Ć tŇ yB¿ĄmĂ SgĆŇlĆŔ ypĂŇ hŇ èăĎ ’Ă Éol=xuČ IĲĂwČ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć =rhČ

hŇ dĳĎŇ ChyĘ MxĆ l¡Ć tŇ yB¿Ą =l’Ć hĎ ybĂŔ ’Ď tŇ yBăĄ =l’Ć Éoê’Ă mĲĄ ëŇ lĆ êąĄ wČ oSŔ gĘŇlČ yjĲĂ ÉwylĎ ‘Ď
3 hĎ yrĆę xĞ’ĲČ ëŇ lĆ IăĄwČ HSĎÁ y’Ă MqĎ IĎÄwČ : MySĲĂ dĎŇ xĽ hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č Mym¡Ă yĎ MSĎě =yhĂ êĘ wČ

ÉCh’ĄÄ ybĂŇ êĘ wČ MyrĳĂmŁ xĞ dŇ mĆ YăĆ wĘ oU¡ ‘Ă or¿‘ĞnĲČwĘ wřbŔ yVhl ÉHBĎ lĂ =l‘Č rBąĄdČŇ lĘ
tyb
+n v.30 .‘"tw b"yd ,g"d ,’"d Nkw MSĄ JĘ ’"s v.29 .HtĎo’ rybs v.27 .‘"tw ’"yd Nkw =d‘Č ’"s v.27

bytk obySĂ hĞlĲČ y’xndml ,yrq HbĎ ySĂ hĞlĲČ ,bytk obySĂ hĞlĲČ y’br‘ml v.3 .Ty .yrq olSĂ BĘ v.31 .hywlt
.yrqw
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oBą =qzĆxĞ IĲČwČ : otĲŇ ’Ň rĎqĘ lĂ xm¡Č WĘ IĂwČ hŇ rĎŔ ‘ĞeĲČhČ Ĳ ybăĂŇ ’Ğ ÉCh’ĄÄ rĘIĂwČ hĎ ybĂŔ ’Ď tŇ yBăĄ 4

Cnyl¡Ă IĎwČ CêŔ SĘ IĂwČ ÉClkĘŇ ’Ň IĲŁ wČ MymĳĂ yĎ tŇ SĆ Łlă SĘ oê¡’Ă bŇ SĆ I¿ĄwČ hŇ rĎŔ ‘ĞeĲČhČ Ĳ ybăĂŇ ’Ğ ÉontĘŇ xĲŁ
žrmĆ ’Ň IŁ wČ tŇ kĆŇ lĳĆlĎ MqĎ IăĎwČ rqĆB¡Ł bČŇ CmyJ¿Ă SĘ IČwČ y‘ĂŔ ybĂŇ rĘhĲĎ MoIăBČ ÉyhĂ yĘwČĲ : MSĲĎ 5

Cbę SĘ IĲĄwČ : CkŇ lĲĄ êĄ rx¿Č ’Č wĘ MxĆ l¡Ć =tŇ jČ ìËŇ BĘ lĂ dŇ ‘ÌĎsĘ onętĎŇ xĞ=l’Ć hŇ rĎÁ ‘ĞeĲČhČ Ĳ ybĂÄ ’Ğ 6

Sy’ĂŔ hĎ =l’Ć ÉhrĎ‘ĞeĲČhČ Ĳ ybąĂŇ ’Ğ rmĆ ’Ň ŁIÁwČ CêĳSĘ IĂwČ wD¡ĎxĘ yČ MhËĆ ynĄSĘ ClÌ kĘŇ ’Ň IĲŁ wČ
onŔ tĘŇ xĲŁ ÉoB=rYČ pĘŇ IĂwČ tŇ kĆŇ lĳĆlĎ Sy’¡Ă hĎ MqĎ I¿ĎwČ : ìŇ BĲĆ lĂ bŇ T¿Čř yĂwĘ Nyl¡Ă wĘ ’n¿Ď=l’Ć ohĲ 7

ű rmĆ ’Ň IăŁ wČ ůtkĆŇ lĆ lĎ ÈySĂ ymĂ xĞhĲČ MoIăBČ rqĆBÁŁ BČ MJĄÄ SĘ IČwČ : MSĲĎ NlĆ I¿ĎwČ bŇ SĎ I¡ĎwČ 8

Cl¡ kĘŇ ’Ň IĲŁ wČ MoIĳhČ tŇ oTă nĘ =dŇ ‘Č Ch¡ mĘ hĘ mČ tĘŇ hĲĂ wĘ ìŔ bĘŇ băĎŇ lĘ É’nĎ=dŇ ‘ĎsĘ hŇ rĎę ‘ĞeĲČhČ Ĳ ybăĂŇ ’Ğ
onătĘŇ xĲŁ olă rmĆ ’Ň IăŁ wČ orĳ‘ĞnĲČwĘ oS¡ gĘŇlČ ypĲĂŇ C ’Ch¿ tŇ kĆŇ lĆŔ lĎ ÉSy’Ă hĎ MqĎ IąĎwČ : MhĲĆ ynĄSĘ 9

tŇ onąxĞ hŇ eĄÄhĂ ’nĎÂ=CnylĲĂ bŇ ręŁ ‘ĞlĲČ MoIÁhČ hŇ pĎÄ rĎ ž’nĎ hŇ eăĄhĂ hŇ rĎÃ ‘ĞeĲČhČ Ĳ ybăĂŇ ’Ğ
ê¡ĎkĘŇ lČ hĲĎ wĘ MkĆŔ JĘ rĘdČŇ lĘ ÉrxĎ mĎ MêąĆmĘ JČ SĘ hĂ wĘ ìŇ bĆŔ bĎŇ lĘ bŇ TăČ yyĂwĘř ÉhjŁ Nyl¿Ă ÉMoIhČ
xkČŇ năŁ =dŇ ‘Č É’bŇŁ IĎwČ ëŇ lĆ IĄęwČ MqĎ IăĎwČ NClŔ lĎ ÉSy’Ă hĎ hŇ bąĎŇ ’Ď =âlĲ wĘ : ìŇ ślĲĆ hĎ ’ĲŁ lĘ 10

: oUĲ ‘Ă oS¡ gĘŇlČ ypĲĂŇ C MySĂŔ CbŇ xĞ ÉMyrĂomxĞ dŇ mĆ YąĆ oUę ‘Ă wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ ’yh¡Ă sCbŔ yĘ
’eËĎ=hŇ kĎŇ lĘ wynĎę dŇŁ ’Ğ=l’Ć r‘ČeČÁhČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ dŇ ’ĳŁ mĘ dŇ răČ MoI¡hČ wĘ sCbŔ yĘ=M‘Ă MhăĄ 11

wynĎŔ dŇŁ ’Ğ ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ : HBĲĎ Nyl¿Ă nĎ wĘ tŇ ’Ň E¡Ł hČ ys¿Ă CbŇ yĘhČ =ry‘ĲĂ =l’Ć hŇ rĎCsË nĎ wĘ 12

CnrĘb¡ČŇ ‘Ď wĘ hŇ eĎřhĳĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ mĂ =âlĲ rSËĆ ’Ğ yrĂŔ kĘŇ nĎ ry‘ăĂ=l’Ć ÉrCsnĎ âlą
Cel¿Č wĘ tŇ omĳ qŁ UĘ hČ dŇ śxăČ’Č BĘ hŇ b¡ĎŇ rĘqĘ nĂ wĘ K¿ lř orŔ ‘ĞnĲČlĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ ‘ĲĎbĘŇ GĂ =dŇ ‘Č 13

lYĆ’¿Ą SmĆ èĆŔ hČ ÉMhĆ lĎ ’bąŇŁ êĎ wČ CkŇ lĳĄ IĄwČ Cr¡bĘŇ ‘Č IĲČwČ : hŇ mĲĎ rĎbĲĎŇ o’¿ hŇ ‘¡ĎbĘŇ GĂ bČŇ 14

’bęŁ IĎwČ hŇ ‘ĳĎbĘŇ GĂ BČ NClă lĎ ’ob¡Ň lĎ MSĎŔ CrsăĚIĎwČ : NmĲĂ yĎnĘ bĂŇ lĘ rS¿Ć ’Ğ hŇ ‘¡ĎbĘŇ GĂ hČ 15

ű hŇ eăĄhĂ wĘ : NClĲ lĎ hŇ tĎŇ yĘB¡Č hČ Mt¿ĎŇ o’=PŇ iĲĄ ’Č mĘ Sy’ËĂ Ny’¿ĄwĘ ry‘ĂŔ hĎ bŇ xăŁ rĘBĂ ÉbSĆ IĄÄwČ 16

MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć rhăČ mĄ ÉSy’Ă hĎ wĘ bŇ rĆ‘ĆŔ BĎ ÉhdĆŇ vĎ hČ =NmĂ ChWąĄ ‘ĞmĲČ =NmĲĂř ’BăĎ NqĄę zĎ Sy’ăĂ
’rĘIËČwČ wynĎę y‘Ą ’văĎ IĂwČ : ynĲĂ ymĂ yĘ yn¿ĄBĘ Moq¡ UĎ hČ yS¿Ą nĘ ’Č wĘ hŇ ‘ĳĎbĘŇ GĂ BČ rg¡ĎŇ=’ChwĘ 17

ëŇ ¡ĄltĄŇ hŇ nĎ’¿Ď NqËĄEĎhČ žSy’ÌĂ hĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ ry‘ĳĂhĎ bŇ oxă rĘBĂ xČ r¡Ą’Ł hĲĎ Sy’¿Ă hĎ =tŇ ’Ć
ÈhdĎŇ ChyĘ MxĆ lăĆ =tŇ yBĲĄ mĂ CnxĘ nČÁ’Ğ MyrĂÄ bĘŇ ‘ĲŁ wylĎę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ’obĲŇ êĎ NyĂ’¿ČmĄ C 18

hŇ dĳĎŇ ChyĘ MxĆ l¡Ć tŇ yB¿Ą =dŇ ‘Č ëŇ lĄě’Ą wĲĎ ykĂŇ nŔŁ ’Ď MèăĎ mĂ ůMyĂrČpĘŇ ’Ć =rhČ ytăĄŇ JĘ rĘyČ=dŇ ‘Č
tyb=t’w
.bTyywĲĂ n"b ,’"b Nk v.9 .+sx +g wyl‘ rsmn ’"sbw ,w"Tdw b"d ,’"d Nkw bTČ yĂwĘ ’"sb ,bTČ yywĂ n"b ,’"b Nk v.6

.yrq hkĎ lĘ ,bytk ëlĄ v.13 .+rtw q"d Nkw hUĎhĄ ’"s v.12 .b"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw ìylĆhĎ’Ł lĘ ’"s v.9

.’y‘g ’lb =NmĂ n"b ,’"b Nk v.16 .yrqw bytk txČ’ČBĘ ’"sb ,yrq txČ’ČBĘ v.13
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19 =MgČŇ wĘř : hŇ tĎŇ yĘBĲĎ hČ yt¡ĂŇ o’ PŇ i¿Ą ’Č mĘ Sy’ĂŔ Ny’ăĄwĘ ëŇ lĄŔ hŁ ynăĂ’Ğ ÉhoĎhyĘ tŇ yBąĄ=tŇ ’Ć wĘ
ìŇ tĆŔ mĎ ’ĞlăČ wĘ ÉylĂ =SyĆ NyĂyąČwĎ MxĆ lăĆ MgČŇ wĘţ CnyrĄŔ omxĞlĲČ SyăĄ É’ojsĘ mĂ =MGČř NbĆŇ êąĆ

20 ÉNqĄ EĎhČ Sy’ąĂ hĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : rbĲĎŇ DĎ=lJĎ ros¡ xĘ mČ Ny’¿Ą ìŇ ydĳĆŇ bĎŇ ś‘Ğ=M‘Ă r‘Če¡ČlČ wĘ sŘ13

21 Ch’ăĄ ybĂŇ yĘwČ : NlĲČ êĎ =l’Č bŇ ox¡ rĘBĲĎ qr¿Č ylĳĎ ‘Ď ì¡Ň rĘosĲ xĘ mČ =lJĎ qr¿Č ëŇ lĎŔ Molă SĎ
22 ÈhUĎ hĄ : CêĲ SĘ IĂwČ Cl¡ kĘŇ ’Ň IĲŁ wČ MhĆŔ ylĄ gĘŇrČ ÉCYxĞrĘIĂwĲČ MyrĳĂomxĞlĲČ lwbř y¡w otŔ ybĄŇ lĘ

ÉCBsČÄ nĎ l‘Č IČęlĂ bĘŇ =ynĲĄbĘŇ ySăĄ nĘ ’Č ry‘ĂÁ hĎ ySĄÄ nĘ ’Č žheĄhĂ wĘ ůMBĎ lĂ =tŇ ’Ć MybăĂŇ yTĂ ymĲĄ
tŇ yĂBąČhČ l‘ČBăČ Sy’Ă hĎ ţ=l’Ć Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ tŇ lĆ DĳĎhČ =l‘Č Myq¡ĂjĘ DČtĘŇ mĲĂ tŇ yĂBČŔ hČ =tŇ ’Ć
: Ce‘ĲĆdĎŇ nĲĄwĘ ì¡Ň tĘŇ yBĲĄ =l’Ć ’B¿Ď =rSĆ ’Ğ Sy’ËĂ hĎ =tŇ ’Ć ’YĄę oh rmŔŁ ’Ň lĄ ÉNqĄ EĎhČ

23 =l’Č yx¡Č ’Č =l’Č MhĆŔ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ tŇ yĂBČŔ hČ l‘ČBăČ ÉSy’Ă hĎ MhĆę ylĄ ’Ğ ’YăĄ IĄwČ
CW¡ ‘ĞêĲČ =l’ĲČ ytĂŔ yBĄ =l’Ć ÉhEĆhČ Sy’ąĂ hĎ ’BĎÂ =rSĆ ’Ğ yrĄxĞ’ĲČ ţ ’nĳĎ C‘răĄêĎ

24 ’eąĎ=hŇ ’Ď yYĲĂ o’ ChSĄę gĘŇlČ ypĲĂŇ C hŇ lĎÁ CtŇ BĘ hČ yêĂÄ bĂŇ žheĄhĂ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ hŇ l¿Ď bĎŇ eĘ hČ =tŇ ’Ć
ÉhEĆhČ Sy’ąĂ lĎ wĘ MkĳĆŇ ynĄy‘ĲĄBĘ bŇ oF¡ hČř Mř hĆŔ lĎ CWă ‘ĞwĲČ MtĎŔ o’ Ceă‘Č wĘ ÉMtĎŇ o’

25 ‘ČmăŁ SĘ lĂ ÉMySĂ nĎ’ĞhĲĎ CbąŇ ’Ď =âlĲ wĘ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ hŇ l¿Ď bĎŇ eĘ hČ rb¡ČŇ DĘ CWŔ ‘ĞtĲČŇ âlăř
HtĎŇ o’ţ C‘ădĘŇ IĲĄwČ ZCxĳ hČ Mh¡Ć yřlĄ ’Ğ ’Y¿Ą IŁ wČ oSŔ gĘŇlČ ypăĂŇ BĘ ÉSy’Ă hĎ qząĄxĞ IĲČwČ olŔ
: rxČ èĲĎ hČ tŇ ol‘ĞBĲČř hĎ Cx¡ QĘ SČ yĘwĲČ rqĆBŔŁ hČ =dŇ ‘Č ÉhlĎ yĘQČÄhČ =lJĎ HbąĎŇ =ClQĘ ‘ČtĘŇ IĲĂwČ

26 =rSĆ ’Ğ Sy’ËĂ hĎ =tŇ yBĲĄ xtČŇ jÌĆ ljÂŁ êĂ wČ rqĆBĳŁ hČ tŇ onăpĘŇ lĂ hŇ è¡Ď ’Ă hĲĎ ’b¿ŇŁ śêĎ wČ
27 tŇ otăŇ lĘ DČř ÉxêČpĘŇ IĂwČ rqĆBęŁ BČ hĎ ynĆÁdŇŁ ’Ğ MqĎ IĎÄwČ : ro’Ĳ hĎ =dŇ ‘Č Mè¡Ď hĎ yn¿ĆodŇ ’Ğ

xtČŇ jăĆ ÉtlĆ pĆÄ nŁ oSę gĘŇlČ ypĲĂŇ hŇ èăĎ ’Ă hĲĎ hŇ eÌĄhĂ wĘ oJĳ rĘdČŇ lĘ tŇ kĆŇ lăĆ lĎ ’Y¡Ą IĄwČ tŇ yĂBČŔ hČ
28 hŇ nĳĆ‘řŁ Ny’ăĄwĘ hŇ kĎŇ ¡ĄlnĄwĘ ymĂ Cq¿ hĎ ylËĆ’Ą rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : PŇ iĲČ hČ =l‘Č hĎ yd¡ĆŇ yĎwĘ tŇ yĂBČŔ hČ
29 otę yBĄ =l’Ć ’băŇŁ IĎwČ : omĲ qŁ mĘ lĂ ëŇ lĆ I¡ĄwČ Sy’ĂŔ hĎ MqĎ IăĎwČ romŔ xĞhĲČ =l‘ĲČ ÉhĎ xĆÄ uĎ IĂwČ

Myn¿ĄSĘ lĂ hĎ ymĆŔ YĎ ‘ĞlĲČ ÉhĎ xĆÄ êĘ nČ yĘwČĲ oSŔ gĘŇlČ ypĲĂŇ BĘ qzăĄxĞ IĲČwČ ÉtlĆ kĆÄ ’ĞUĲČ hČ Ĳ=tŇ ’Ć xuąČIĂwČ
30 hŇ ’Ćę rŁ hĲĎ =lkĎŇ hŇ yăĎhĎ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ lCb¿Ň GĘ lk¡ŇŁ BĘ hĎ xĆŔ QĘ SČ yĘwČĲ MyxĳĂ tĎŇ nĘ rW¡Ď ‘Ď

É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ olą ‘Ğ MoIÂmĂ lĘ tŇ ’Ň ŁzŔJĎ ÉhtĎŇ ’ĞrĘnĂ =âlĲ wĘ hŇ tąĎŇ yĘhĘ nĲĂ =âl ÉrmČ ’Ď wĘ
: CrBĲĄ dČŇ wĘ CY‘¿Ě hĎ yl¡Ć ‘Ď Mk¿ĆŇ lĎ =CmyWĲĂ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ dŇ ‘¡Č MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ

k Sy’ăĂ JĘ hŇ dĎÁ ‘ĄhĲĎ lhĄÄ uĎ êĂ wČ ů l’Ą rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =lJĎ ÈC’YĘ IĲĄwČ
dx’
lobIĎwČ v.21 .s"tw +rt ,g"d ,b"d ,’"d Nkw ìDĆbĘ ‘Č ’"s v.19 .=MgČwĘ ’"s v.19 .=MGČ rybs v.19

,’"d Nkw =l’Č ’"s v.24 .boFJČ ’"s v.24 .w"dw b"d ,’"d Nkw NhĆlĎ ’"s v.24 .yrq lbĎ IĎwČ ,bytk
.w"dw b"d Nkw yrqw bytk tol‘ĞJČ ’"sb ,yrq tol‘ĞJČ v.25 .rsx MhĆlĄ’Ğ ’"s v.25 .r"tw ‘"t ,w"d ,b"d

.’lm hnĆo‘ ’"s v.28 .b"ydw b"d ,’"d Nkw twtld=t’Ć ’"s v.27 .’lm ’obêĎwČ ’"s v.26
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: hŇ jĲĎ YĘ UĂ hČ ho¡ĎhyĘ=l’Ć dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ hČ ZrĆ’¡ĆwĘ ‘bČŇ SĆŔ r’ăĄ BĘ =dŇ ‘Č wĘ ÉNDĎmĂ lĘ dŇ xĎę ’Ć
MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ M‘ăČ lh¡Č qĘ BĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yTăĄ bĘŇ SĂ lJŁ ť M‘Ďę hĎ =lJĎ tŇ oeăjĂ CbÂ ~Ę yČtĘŇ IĲĂwČ 2

: bŇ rĆxĲĎ PŇ lĲĄřS¿Ł yl¡Ă gĘŇrČ Sy’¿Ă PŇ lĆ ’ËĆ tŇ o’¿ mĄ ‘BČÄ rĘ’Č
ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ hŇ jĳĎ YĘ UĂ hČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ Cl¿ ‘Ď=yJĲĂ NmĂŔ yĎnĘ bĂŇ ynăĄBĘ ÉC‘mĘ SĘ IĂwĲČ 3

Sy’ăĂ hĎ N‘Č IČÁwČ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ hŇ ‘¿ĎrĎhĲĎ hŇ t¡ĎŇ yĘhĘ nĲĂ hŇ k¿ĎŇ y’Ą Crě BĘ DČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ 4

NmĂŔ yĎnĘ bĂŇ lĘ rSăĆ ’Ğ ÉhtĎŇ ‘ĎÄ bĘŇ GĂ hČ rmĳČ ’Ň IŁ wČ hŇ x¡Ď YĎ rĘeĂ hČ hŇ è¿Ď ’Ă hĲĎ Sy’ËĂ ywĂęQĄ hČ
ylËČ ‘Ď CBsÌŁ IĎwČ hŇ ‘ĎŔ bĘŇ GĂ hČ ylăĄ ‘ĞBĲČ ÉylČ ‘Ď CmqąĚIĎwČ : NClĲ lĎ yS¡Ă gĘŇlČ ypĲĂŇ C yn¿Ă’Ğ ytĂŇ ’Ň BËĎ 5

: tŇ mĲŁ êĎ wČ Ce¡‘Ă yS¿Ă gĘŇlČ yjĲĂ =tŇ ’Ć wĘ gŇrŔŁ hĞlĲČ CUă DĂ ÉytĂŇ o’ hŇ lĎ yĘlĳĎ tŇ yĂB¡Č hČ =tŇ ’Ć
l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ lăČ xĞ nĲČ hŇ d¡ĄŇ WĘ =lkĎŇ BĘ hĎ xĆŔ QĘ SČ ’Ğ wĲĎ hĎ xĆŔ êĘ nČ’Ğ wĲĎ ÉySĂ gĘŇlČ ypĲĂŇ BĘ zxąĄ ’Ł wĲĎ 6

Cb¿Ň hĎ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ Mk¡ĆŇ QĘ kĚŇ hŇ e¿ĄhĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ hŇ l¡Ď bĎŇ nĘ C hŇ U¿Ď zĂ CWË ‘Ď yJ¿Ă 7

âlą rmĳŁ ’Ň lĄ dŇ x¡Ď ’Ć Sy’¿Ă JĘ M‘ĎŔ hĎ =lJĎ ÉMqĎ IĎÄwČ : MŁlĲ hĞ hŇ Y¡Ď ‘ĄwĘ rb¿ĎŇ DĎ MkËĆŇ lĎ 8

rbĎŔ DĎhČ hŇ zăĆ hŇ êĎě ‘Č wĘ : otĲŇ ybĄŇ lĘ Sy’¿Ă rCs¡ nĎ âl¿ wĘ olŔ hĽ’ĲĎ lĘ Sy’ăĂ ÉëlĄ nĄ 9

MySĂÄ nĎ’Ğ žhrĎWĎ ‘Ğ CnxĘ qăČlĎ wĘ : lrĲĎogŇBĘ hĎ yl¡Ć ‘Ď hŇ ‘ĳĎbĘŇ GĂ lČ hŇ W¡Ć ‘ĞnĲČ rS¿Ć ’Ğ 10

tŇ xČ q¿ČlĎ hŇ bĎŔ bĎŇ rĘlĎ PŇ lĆ ’ăĆ wĘ ÉPlĆ ’ĆÄ lĎ hŇ ’ąĎ mĄ C l’Ąę rĎWĘ yĂ yTăĄ bĘŇ SĂ ű lkăŇŁ lĘ hŇ ’ĎÁ UĄ lČ
rS¿Ć ’Ğ hŇ lĎŔ bĎŇ eĘ hČ =lkĎÄ JĘ NmĂŔ yĎnĘ BĂ ‘bČŇ găĆŇlĘ ÉM’Ď obŇ lĘ tŇ oWę ‘ĞlĲČ M‘ĳĎlĎ hŇ d¡ĎŇ YĄ
dŇ x¡Ď ’Ć Sy’¿Ă JĘ ry‘ĂŔ hĎ =l’Ć É l’Ą rĎWĘ yĂ Sy’ąĂ =lJĎ PŇ sĄÂ’Ď IĲĄwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ hŇ W¡Ď ‘Ď 11

: MyrĲĂbĄŇ xĞ
hŇ mĎ ť rmĳŁ ’Ň lĄ Nm¡Ă yĎnĘ bĂŇ yT¿Ą bĘŇ SĂ =lkĎŇ BĘ MySĂŔ nĎ’Ğ É l’Ą rĎWĘ yĂ yTąĄbĘŇ SĂ CxÂlĘřSĘ IĂwĲČ 12

MySĂÄ nĎ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć žCnêĘ hŇ êĎÃ ‘Č wĘ : MkĲĆŇ BĎ hŇ t¡ĎŇ yĘhĘ nĲĂ rS¿Ć ’Ğ tŇ ’Ň ŁEŔhČ hŇ ‘ăĎrĎhĲĎ 13

âlą wĘ l’ĳĄ rĎWĘ IĂmĂ hŇ ‘¡ĎrĎ hŇ r¿Ď‘ĞbĲČŇ nĘ C MtĄŔ ymĂ nĘ C Éh‘ĎbĘŇ GĂ BČ rSąĆ ’Ğ l‘Č IČÁlĂ bĘŇ =ynĲĄBĘ
=ynĲĄbĘŇ CpÌŇ sĘ ’ĲĎ IĄwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ Mh¿Ć yxĄ ’Ğ loq¡ BĘ ‘ČměŁ SĘ lĂ NmĂŔ yĎnĘřbĂŇ ÉCbŇ ’Ď 14

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =M‘Ă hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ lČ tŇ ’Ň Y¿Ą lĎ hŇ tĎŇ ‘ĳĎbĘŇ GĂ hČ Myr¡Ă‘ĎhĲĆ =NmĂ NmËĂ yĎnĘ bĂŇ
hŇ è¿Ď SĂ wĘ MyrĂÄ WĘ ‘Ć MyrĂŔ ‘ĎhăĆ mĄ É’ChhČ MoIąBČ NmĂÁ yĎnĘ bĂŇ ynĄÄbĘŇ žCdŇ qĘ jĲĎ tĘŇ IĂwČ 15

‘b¿ČŇ SĘ CdŔ qĘ jăĎ tĘŇ hĂ Éh‘ĎbĘŇ GĂ hČ ybąĄŇ SĘ IĲŁ mĂ dŇ bČŇ lĘ ţ bŇ rĆxĳĎ PŇ lĲĄ SăŁ Sy’¡Ă PŇ lĆ ’ËĆ
rCxŔ BĎ Sy’ăĂ Éto’mĄ ‘bąČŇ SĘ hŇ EĆęhČ M‘ăĎhĎ ű lJăŁ mĂ : rCxĲ BĎ Sy’¿Ă tŇ o’¡ mĄ 16

: ’TĲĂ xĞ yĲČ âl¿ wĘ hŇ r¡Ď‘ĞvĲČ hČ Ĳ=l’Ć NbĆŇ ’ËĆ BĎ ‘ČlÌĄqŁ hŇ zĆę=lJĎ onĳymĂ yĘ=dŇ yČ rF¡Ą ’Ă
Vy’w
bytk Nmynb ynĄbĘ ’"sb ,yrq Nmynb ynĄbĘ v.13 .CxQĘ SČ yĘwČ ’"s v.12 .b"d Nkw gtm ’lb PlĄS¿Ł ’"s v.2 .k
qwsp Nyy‘ : w"dw g"d ,b"d ,’"d Nkw ynĄbĘ tlm ’lb yrqw bytk Nmynb wb’ ’"sbw ,s"tw ‘"t ,+rt ,’"yd Nkw yrqw

.+k



20. 17–31 MyTpV 433

17 ‘BČÄ rĘ’Č NmĂŔ yĎnĘ BĂ mĂ ÉdbČŇ lĘ Cdę qĘ jĲĎ tĘŇ hĂ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ Sy’ĂÄ wĘ
18 CmqĚÁ IĎwČ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ mĂ Sy’¿Ă hŇ z¡Ć=lJĎ bŇ rĆxĳĎ PŇ lĲĄ SăŁ Sy’¡Ă PŇ lĆ ’ËĆ tŇ o’¿ mĄ

ymĂ ť l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ ůMyhĂ Łl’Ň bĲĄŇ Clă ’ĞSĘ IĂwČ È l’Ą ÍtŇ ybĲĄŇ Clă ‘ĞIĲČwČ
hŇ d¿ĎŇ ChyĘ ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ NmĳĂ yĎnĘ bĂŇ ynăĄBĘ =M‘Ă hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ lČ hŇ QĎŔ xĂ êĘ bČŇ CnQăĎ =hŇ lĆ ‘ĞyĲČ

19, 20 É’YĄ IĄwČ : hŇ ‘ĲĎbĘŇ GĂ hČ =l‘Č Cn¡xĞ IĲČwĲČ rqĆBĳŁ BČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CmCq¿ IĎwČ : hŇ QĲĎ xĂ êĘ bČŇ
l’ËĄ rĎWĘ yĂ=Sy’ĲĂ MêÌĎ’Ă CkÄ rĘ‘Č IĲČwČ NmĳĂ yĎnĘ BĂř =M‘Ă hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ lČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ Sy’ăĂ

21 CtŇ yxĂÄ SĘ IČwČ hŇ ‘ĳĎbĘŇ GĂ hČ =NmĂ Nm¡Ă yĎnĘ bĂŇ =ynĲĄbĘŇ C’¿ YĘ IĲĄwČ : hŇ ‘ĲĎbĘŇ GĂ hČ =l’Ćř hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ
22 qE¿ĄxČ tĘŇ IĂwČ : hŇ YĎ rĘ’ĲĎ Sy’¡Ă PŇ lĆ ’ËĆ Myr¿ĂWĘ ‘ĆwĘ MyĂnČÄSĘ ’Chę hČ MoIăBČ l’ĄÁ rĎWĘ yĂbĘŇ

=CkŇ rĘ‘ĲĎ rS¿Ć ’Ğ Moqě UĎ BČ hŇ mĎŔ xĎ lĘ mĂ ëŇ răŁ ‘ĞlĲČ ÉCpŇ sĂÄ IŁ wČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ Sy’ăĂ M‘¡ĎhĎ
23 ÈhoĎhyĘ=ynĲĄpĘŇ lĂ CJă bĘŇ IĂwČ l’Ąę rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ Clă ‘ĞIĲČwČ : NoSĲ ’Ň rĂhĲĎ MoI¿BČ MS¡Ď

hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ lČ ÉtSĆ gĆÄlĎ PŇ ysĂę o’hĲČ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhoĎhybĲČŇ Clą ’ĞSĘ IĂwČ ůbrĆ‘ĆhĎ =dŇ ‘Č
: wylĲĎ ’Ą Cl¿ ‘Ğ ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ yxĳĂ ’Ď Nm¡Ă yĎnĘ bĂŇ yn¿ĄBĘ =M‘Ă

24, 25 ž’YĄ IĄwČ : ynĲĂ èĄ hČ MoI¿BČ Nm¡Ă yĎnĘ bĂŇ yn¿ĄBĘ =l’Ć l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CbÌŇ rĘqĘ IĂwČ
ynĄÄbĘŇ bĂŇ žCtŇ yxĂ SĘ IČwČ ůynĂ èĄ hČ MoIăBČ Èh‘ĎbĘŇ GĂ hČ =NmĂ ű Mt¿ĎŇ ’Ň rĎqĘ lĂ ű NmĂÄ yĎnĘ bĂŇ
ypĄŇ lĘ S¿Ł hŇ QĆ ’¡Ą =lJĎ hŇ YĎ rĘ’ĳĎ Sy’¡Ă PŇ lĆ ’ËĆ rW¿Ď ‘Ď tŇ nČÄmŁ SĘ dŇ o‘ę l’ĄÁ rĎWĘ yĂ

26 ÉCJbĘŇ IĂwČ l’Ąę ÍtŇ ybĲĄŇ C’băŇŁ IĎwČ M‘ĎÁ hĎ =lkĎŇ wĘ l’ĄÄ rĎWĘ yĂ žynĄBĘ =lkĎŇ Clă ‘ĞIĲČwĲČ : bŇ rĆxĲĎ
ClË ‘ĞIĲČwČĲ bŇ rĆ‘ĳĎhĎ =dŇ ‘Č ’Ch¡ hČ =MoIĲbČŇ CmCY¿ IĎwČ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉMSĎ CbŇ SĘ IąĄwČ

27 MSĎę wĘ hoĳĎhyBĲČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ Cl¿ ’ĞSĘ IĂwČ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ Mym¡Ă lĎ SĘ C tŇ ol¿ ‘Ł sŘ14

28 śNrÁŁ hĞ’ĲČ =NBĲĆ rzĎÄ‘ĎlĘ ’Ć =NBĆ sxĎ nĘ ypĲĂŇ Cţ : MhĲĄ hĎ Mym¡Ă IĎBČ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ tŇ yrăĂBĘ ÉNor’Ğ
hŇ mËĎ xĎ lĘ UĂ lČ tŇ ’Ň YÌĄlĎ dŇ o‘Á PŇ sĂÄ o’hĲČ ůrmŁ ’Ň lĄ ÈMhĄ hĎ MymăĂ IĎBČ wynĎę pĎŇ lĘ ű dŇ măĄ ‘Ł
Cen¿ĆêĘ ’Ć rx¡Ď mĎ yJ¿Ă ClŔ ‘Ğ ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ lDĳĎxĘ ’Ć =M’Ă yx¡Ă ’Ď Nm¿Ă yĎnĘ bĂŇ =ynĲĄBĘ =M‘Ă

29 : bŇ ybĲĂŇ sĎ hŇ ‘¡ĎbĘŇ GĂ hČ =l’Ć MybĂŔ rĘ’ĲŁ É l’Ą rĎWĘ yĂ MWĆ IąĎwČ : ìŇ dĲĆŇ yĎbĘŇ
30 =l’Ć Ck¿Ň rĘ‘Č IĲČwČ ySĳĂ ylĂ èĘ hČ MoIăBČ Nm¡Ă yĎnĘ bĂŇ yn¿ĄBĘ =l’Ć l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ ClÌ ‘ĞIĲČwČ
31 Cq¡ êĘ nĘ hĎ M‘ĎŔ hĎ tŇ ’Ň răČqĘ lĂ ÉNmĂ yĎnĘ bĂŇ =ynĲĄbĘŇ C’ą YĘ IĲĄwČ : M‘ČpĲĎŇ BĘ M‘Čp¿ČŇ JĘ hŇ ‘¡ĎbĘŇ GĂ hČ

ÉtoQsĂ mĘ BĲČ M‘ČpČę BĘ ű M‘ČpăČŇ JĘ MylĂÁlĎ xĞ M‘ĎÄ hĎ mĲĄř žtoJhČ lĘ CQxĄÃ IĎwČ ry‘ĳĂhĎ =NmĂ
rV’
Nmynb=ynĄBĘ ’"s v.20 .’qsp N’k Vy ’"sb v.20 .hlm ’dx l’ĄtĘ ybĄ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.18

.hlm ’dx l’ĄtybĄ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.26 .+rt Nkw =l‘Č ’"s v.20 .x"y qwsp Nyy‘ : ’"d Nkw
.w"dw g"d ,b"d ,’"d Nkw M‘ĎhĎ=NmĂ ’"s v.31 .s"t Nkw NhĄJŁ hČ Nrh’ ’"s v.28
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Sy’¡Ă MyS¿Ă ŁlSĘ JĂ hŇ dĆŔ vĎ BČ ÉhtĎŇ ‘ĎÄ bĘŇ GĂ tŇ xąČ ’Č wĘ l’Ąę ÍtŇ ybĲĄŇ hŇ lăĎ ‘Ł tŇ xČÁ ’Č rSĆÄ ’Ğ
hŇ nĳĎSŁ ’Ň rĲĂbĎŇ JĘ Cnyn¡ĄpĎŇ lĘ MhËĄ Myp¿ĂŇ GĎ nĂ NmĂŔ yĎnĘ bĂŇ ynăĄBĘ ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ 32

: tŇ oQĲ sĂ mĘ hĲČ =l’Ć ry‘¡ĂhĎ =NmĂ ChnĚŔ uĘ tČŇ nĘ CĲ ÉhsĎ CnÄ nĎ Crę mĘ ’ĲĎ l’ăĄ rĎWĘ yĂ ynÌĄbĘŇ C
bŇ rÌĄ’Ł wĘ rmĳĎ êĎ l‘ČbăČŇ BĘ Ck¡Ň rĘ‘Č IĲČwČ omŔ oqUĘ mĂ CmqĎ ť l’Ąę rĎWĘ yĂ Sy’ăĂ ű lkăŇŁ wĘ 33

hŇ ‘ĎÁ bĘŇ GĂ lČ śdŇ gĆŇ eĆÄmĂ žC’bŇŁ IĎwČ : ‘bČŇ gĲĎŇ=hŇ rĄ‘ĞUĲČ mĂ om¡ qŁ UĘ mĂ xČ yg¿ĂŇmĄ l’ËĄ rĎWĘ yĂ 34

ÉMhĄ wĘ hŇ dĎŇ bĳĄŇ JĎ hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ hČ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lJĎ mĂ ÉrCxBĎ Sy’ąĂ MypĂÄ lĎ ’Ğ žtrĆWĆ ‘Ğ
ű ho¿ĎhyĘ PŇ GÄŁ IĂwČ : hŇ ‘ĲĎrĎhĲĎ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ tŇ ‘Čg¿ČŇ nŁ =yJĲĂ C‘Ŕ dĘŇ yĲĎ âlă 35

MoIăBČ ÉNmĂ yĎnĘ bĂŇ BĘ l’ąĄ rĎWĘ yĂ ynĄÄbĘŇ žCtŇ yxĂ SĘ IČwČ ů l’Ą rĎWĘ yĂ ynăĄpĘŇ lĂ ÈNmĂ yĎnĘ BĂ =tŇ ’Ć
: bŇ rĆxĲĎ PŇ lĄ S¿Ł hŇ QĆ ’¡Ą =lJĎ Sy’ĳĂ hŇ ’¡Ď mĄ C PŇ lĆ ’ËĆ hŇ è¿Ď mĂ xĞ wĲČ MyrĂÄ WĘ ‘Ć ’ChŔ hČ
NmĂŔ yĎnĘ bĂŇ lĘ ÉMoqmĎ l’ąĄ rĎWĘ yĂ=Sy’ĲĂ CnÄêĘ IĂwČ CpŇ GĳĎ nĂ yJăĂ Nm¡Ă yĎnĘ bĂŇ =ynĲĄbĘŇ C’¿ rĘIĂwČ 36

CSyxĂŔ hĄ bŇ răĄ’Ł hĲĎ wĘ : hŇ ‘ĲĎbĘŇ GĂ hČ =l’Ćř CmW¡Ď rS¿Ć ’Ğ bŇ rĄŔ ’Ł hăĎ =l’Ć ÉCxTĘ bĲĎŇ yJąĂ 37

=ypĂŇ lĘ ry‘¡ĂhĎ =lJĎ =tŇ ’Ć ëŇ I¿ČwČ bŇ rĄŔ ’Ł hĲĎ ÉëSŁ mĘ IĂwČ hŇ ‘ĳĎbĘŇ GĂ hČ =l’Ćř CT¡ SĘ pĘŇ IĂwĲČ
MtËĎŇ ol‘ĞhĲČ lĘ bŇ rĆhĆě bŇ rĳĄ’Ł hĲĎ =M‘Ă l’¡Ą rĎWĘ yĂ Sy’¿Ă lĘ hŇ yËĎhĎ dŇ ‘Ąę oUhČ wĘ : bŇ rĆxĲĎ 38

NmĂÃ yĎnĘ bĂŇ C hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ BČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=Sy’ĲĂ ëŇ p¿ŇŁ hĞ IĲČwČ : ry‘ĲĂhĎ =NmĂ NS¡Ď ‘ĎhĲĆ tŇ ’¿Č WĘ mČ 39

CrŔ mĘ ’ĲĎ yJăĂ Sy’ĂŔ MySăĂ ŁlSĘ JĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ=Sy’ĲĂ BĘ MyląĂ lĎ xĞ tŇ oJÄ hČ lĘ ž lxĄ hĄ
tŇ ’Ąę WĘ UČ hČ wĘ : hŇ nĲĎSŁ ’Ň rĲĂhĎ hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ JČ CnynĄŔ pĎŇ lĘ É’Ch PŇ G¿Ď nĂ PŇ oGÄnĂ žë’Č 40

hŇ eËĄhĂ wĘ wyrĎŔ xĞ’ĲČ ÉNmĂ yĎnĘ BĂ NpĆŇ IąĂwČ NSĳĎ ‘Ď dŇ CUă ‘Č ry‘¡ĂhĎ =NmĂ tŇ ol¿ ‘ĞlĲČ hŇ QĎ xËĄ hĄ
lh¡Ą BĎ IĂwČ ëŇ pČŔ hĎ É l’Ą rĎWĘ yĂ Sy’ąĂ wĘ : hŇ mĎ yĘmĲĎ èĎ hČ ry‘¡ĂhĎ =lylĲĂ kĘŇ hŇ l¿Ď ‘Ď 41

ynĄÄpĘŇ lĂ CnÂpĘŇ IĂwČ : hŇ ‘ĲĎrĎhĲĎ wyl¡Ď ‘Ďř hŇ ‘¿ĎgĘŇ nĲĎ =yJĂ hŇ ’ĎŔ rĎ yJăĂ NmĳĂ yĎnĘ BĂ Sy’ăĂ 42

ÉrSĆ ’Ğ wĲČ ChtĘŇ qĳĎyBĂ dĘŇ hĂ hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ hČ wĘ rř BĎŔ dĘŇ UĂ hČ ëŇ rĆDăĆ=l’Ćř É l’Ą rĎWĘ yĂ Sy’ąĂ
ChpĚŔ ydĂŇ ïĘř hĂ ÉNmĂ yĎnĘ BĂ =tŇ ’Ć CrąêĘ JĂ : okĲŇ otŇ BĘ ot¡Ň o’ Myt¿ĂŇ yxĂ SĘ mČ MyrĂŔ ‘ĎhăĆ mĄ 43

ÉCljĘ IĂwĲČ : SmĆ SĲĎ =xrČzĘUĂ mĂ hŇ ‘¡ĎbĘŇ GĂ hČ xkČŇ n¿Ł dŇ ‘ËČ ChkĳĚŇ yrĂdĘŇ hĂ hŇ x¡Ď CnmĘ 44

CnÂpĘŇ IĂwČ : lyĂxĲĎ =ySĄ nĘ ’Č hŇ QĆ ’¡Ą =lJĎ =tŇ ’Ć Sy’ĳĂ PŇ lĆ ’¡Ć rW¿Ď ‘Ď=hŇ nĲĎmŁ SĘ NmĂŔ yĎnĘ BĂ mĂ 45

tŇ SĆ m¿Ą xĞ tŇ oQŔ sĂ mĘ BĲČ ÉChlĚÄlĘ ‘ĲŁ yĘwČĲ NoUŔ rĂhĲĎ ‘lČ săĆ =l’Ć ÉhrĎBĎÄ dĘŇ UĂ hČ CsnąĚIĎwČ
MyĂj¿ČlĘ ’Č CeU¡Ć mĂ CJ¿ IČwČ M‘ŔŁ dĘŇ GĂ =dŇ ‘Č ÉwyrĎxĞ’ĲČ CqyBąĂ dĘŇ IČwČ Sy’ĳĂ Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ
Vy’
,y’br‘ml Nk v.36 .+rtw b"yd Nkw bgĆeĆmĂ ’"s v.34 .hlm ’dx l’ĄtybĄ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.31
bytk =l‘Č ’"sb : =l‘Č y’xndml ,y’br‘ml Nk v.37 .b"dw ’"d Nkw yrqw bytk =l‘Č ’"sb : =l‘Č y’xndml
Nk v.42 .=l‘Č y’xndml ,y’br‘ml Nk v.42 .b"ydw b"d Nkw wylĎ ’Ą ’"s v.41 .b"dw ’"d Nkw yrqw

.Vgd +r v.43 .b"dw ’"d Nkw yrqw bytk hrĎBĎ dĘUĂ hČ ’"sb ,hrĎBĎ dĘUĂ hČ y’xndml ,y’br‘ml
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46 Sy’ËĂ PŇ lĆ ’¿Ć hŇ èĎÄ mĂ xĞ wĲČ žMyrĂWĘ ‘Ć NmĂę yĎnĘ BĂ mĂ MylĂÁpĘŇ ŁeÄhČ =lkĎŇ žyhĂ yĘwČ : Sy’ĲĂ
47 CsnąĚIĎwČ CnÂpĘŇ IĂwČ : lyĂxĲĎ =ySĄ nĘ ’Č hŇ QĆ ’¡Ą =lJĎ =tŇ ’Ć ’Chĳ hČ MoIăBČ bŇ rĆx¡Ć PŇ lĲĄ S¿Ł

‘lČ săĆ BĘ ÉCbŇ SĘ IĲĄwČ Sy’ĳĂ tŇ o’¡ mĄ SS¿Ą NoUŔ rĂhĲĎ ‘lČ săĆ =l’Ć ÉhrĎBĎÄ dĘŇ UĂ hČ
48 ÉNmĂ yĎnĘ bĂŇ ynąĄBĘ =l’Ć CbŇ SăĎ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ Sy’ĂÄ wĘ : MySĲĂ dĎŇ xĽ hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č NoUŔ rĂ

MGËČ ’YĳĎ mĘ eĂ hČ =lJĎ dŇ ‘¡Č hŇ mĎŔ hĄ BĘ =dŇ ‘Čř ÉMtŇŁ mĘř ry‘ąĂmĄ bŇ rĆxĆŔ =ypĂŇ lĘ MCJă IČwČ
: S’ĲĄ bĎŇ Cx¿ QĘ SĂ tŇ o’¡ YĎ mĘ eĂ hČ Myr¿Ă‘ĎhĲĆ =lJĎ

’k oêËBĂ Nê¿Ą yĂ=âlĲ CeřUĆŔ mĂ Sy’ăĂ rmĳŁ ’Ň lĄ hŇ j¡Ď YĘ UĂ BČ ‘B¿Č SĘ nĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ Sy’ăĂ wĘ
2 bŇ rĆ‘ĆŔ hĎ =dŇ ‘Č ÉMSĎ CbŇ SĘ IąĄwČ l’ĄŔ ÍtŇ yBĲĄ ÉM‘ĎhĎ ’bąŇŁ IĎwČ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ Nm¡Ă yĎnĘ bĂŇ lĘ
3 hŇ mĎę lĎ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ : lodĲŇ gĎŇ yk¿ĂŇ BĘ CJ¡ bĘŇ IĂwČ MlĎŔ oq C’ă WĘ IĂwČ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ yn¡ĄpĘŇ lĂ

l’¡Ą rĎWĘ IĂmĂ MoIËhČ dŇ q¿ĄjĎ hĂ lĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ tŇ ’Ň z¡Ł hŇ tĎŇ yĘh¿Ď l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ
4 Cl¿ ‘ĞIĲČwČ xČ BĳĄ zĘmĂ MS¡Ď =CnbĘŇ IĂwČ M‘ĎŔ hĎ CmyJăĂ SĘ IČwČ tŇ rĎŔ xĽUăĎ mĲĂ ÉyhĂ yĘwĲČ : dŇ xĲĎ ’Ć TbĆŇ S¿Ą
5 rSĆÄ ’Ğ ymĂ ţ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : MymĲĂ lĎ SĘ C tŇ ol¡ ‘Ł

hŇ ‘ĎÄ CbŇ èĘ hČ žyJĂ hoĳĎhyĘ=l’Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ yT¿Ą bĘŇ SĂ =lJĎ mĂ lhËĎ uĎ bČŇ hŇ lÌĎ ‘Ď=âlĲ
tŇ om¿ rm¡Ł ’Ň lĄ hŇ jËĎ YĘ UĂ hČ hoÌĎhyĘ=l’Ć hŇ lĎÄ‘Ď=âlĲ rSĆ ’ĞlĲČ ţ hŇ tĎę yĘhĲĎ hŇ lĎÁ odŇ GĘ hČ

6 MoIËhČ ‘D¿Čř gĘŇ nĂ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ wyxĳĂ ’Ď Nm¡Ă yĎnĘ BĂ =l’Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉCmxĞ eĲĎ IĲĂwČ : tŇ mĲĎ Cy
7 ÉCnxĘ nČÄ’Ğ wĲČ MySĳĂ nĎlĘ Myr¡ĂtĎŇ oeĲ lČ MhËĆ lĎ hŇ W¿Ć ‘ĞeĲČ=hŇ mČ : l’ĲĄ rĎWĘ IĂmĂ dŇ x¡Ď ’Ć TbĆŇ S¿Ą
8 ymĂę CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ : MySĲĂ nĎlĘ Cnyt¡ĄŇ onBĘ mĂ Mh¿Ć lĎ =tŇ êĄ yêËĂ lĘ bĂŇ lĘ hoĎŔhybĲČŇ Cn‘Ę BăČ SĘ nĂ

hŇ eĄhĂ wĘţ hŇ jĳĎ YĘ UĂ hČ ho¡ĎhyĘ=l’Ć hŇ l¿Ď ‘Ď=âlĲ rSËĆ ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yTăĄ bĘŇ èĂ mĂ ÉdxĎ ’Ć
9 dŇ q¡ĄjĎř tĘŇ IĂwČ : lhĲĎ uĎ hČ =l’Ć dŇ ‘¡ĎlĘ GĂ Syřb¿ĄŇ IĎmĂ hŇ nËĆxĞUĲČ hČ Ĳ=l’Ć Sy’ÌĂ =’bĎŇ âlă

10 MSăĎ =CxlĘ SĘ IĂwČ : dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ Sb¿ĄŇ yĎ yb¡ĄŇ SĘ oIĲmĂ Sy’ĂŔ ÉMSĎ =Ny’ĲĄ hŇ eąĄhĂ wĘ M‘ĳĎhĎ
rmęŁ ’Ň lĄ MtĎÁ o’ CCÄYČ yĘwČ lyĂxĳĎhĆ ynăĄBĘ mĂ Sy’¡Ă PŇ lĆ ’ËĆ rW¿Ď ‘Ď=MynĲĄSĘ hŇ dĎę ‘ĄhĲĎ
: PŇ FĲĎ hČ wĘ MyS¡Ă eĎhČ wĘ bŇ rĆxĆŔ =ypĂŇ lĘ Éd‘ĎlĘ GĂ SbąĄŇ yĎ ybĄÄ SĘ oyĲ=tŇ ’Ć MtĆÂ yJĂ hĂ wĘ CkŇ lĘ ţ

11 rk¡ĎŇ zĎ=bŇ JČ SĘ mĂ tŇ ‘Čd¿ČŇ yŁ hŇ èËĎ ’Ă =lkĎŇ wĘ rkĎę zĎ=lJĎ CWĳ ‘ĞêĲČ rSăĆ ’Ğ rb¡ĎŇ DĎhČ hŇ z¿ĆwĘ
12 hŇ răĎ‘ĞnĲČ Éto’mĄ ‘BąČ rĘ’Č dŇ ‘Ďę lĘ GĂ Sř băĄŇ yĎ ű ybăĄŇ SĘ oIĲmĂ C’ÂYĘ mĘ IĂwĲČ : CmyrĲĂxĞêĲČ

MtąĎŇ o’ C’ybĂÄ IĎwČ rkĳĎŇ zĎ bŇ JăČ SĘ mĂ lĘ Sy’¡Ă hŇ ‘ËĎdĘŇ yĲĎ=âl rSÌĆ ’Ğ hŇ lĎŔ CtŇ bĘŇ
hnxmh=l’
,b"d ,’"d Nkw =d‘wĘ ’"s v.48 .b"yd Nkw rsx MtĂ mĘ ’"sbw ,r"tw s"t ,b"d ,’"d Nkw MytĂ mĘ ’"s v.48

Nk v.2 .ypr CnŇUĄmĂ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.1 .hxwtp N’k Ny’ ’"sb v.1 .’k .s"tw ‘"t ,w"d
.rsx SbĄ IĎmĂ ’"s v.8 .b"dw ’"d Nkw V"yrb ‘rČgĘnĂ ’"s v.6 .hlm ’dx l’ĄtĘ yBĄ y’xndml ,y’br‘ml

.’lm SybĄ yĎ ’"s v.12 .’"ydw b"d Nkw duĄjČ tĘ IĂwČ ’"s v.9
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ÉCxlĘ SĘ IĂwĲČ : N‘ČnĲĎJĘ ZrĆ’¿ĆBĘ rS¡Ć ’Ğ hŇŁlŔ SĂř ÉhnĆxĞUĲČ hČ Ĳ=l’Ć 13

C’¿ rĘqĘ IĂwČ NoUĳ rĂ ‘lČ săĆ BĘ rS¡Ć ’Ğ NmĂŔ yĎnĘ bĂŇ ynăĄBĘ =l’Ć ÉCrBĘ dČŇ yĘwĲČ hŇ dĎŔ ‘ĄhăĎ =lJĎ
rSăĆ ’Ğ MySĂŔ eĎhČ ÉMhĆ lĎ CnąêĘ IĂwČ ’yhĂŔ hČ tŇ ‘ăĄBĎ ÉNmĂ yĎnĘ BĂ bŇ SĎ IąĎwČ : MolĲ SĎř Mh¡Ć lĎ 14

NmĳĂ yĎnĘ bĂŇ lĘ Mx¡Ď nĂ M‘¿ĎhĎ wĘ : NJĲĄ Mh¡Ć lĎ C’¿ YĘ mĲĎ =âlwĘ dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ SbăĄŇ yĎ yS¡Ą eĘ mĂ CIŔxĂ 15

hŇ dĎŔ ‘ĄhĲĎ ynăĄqĘ zĂ CrÄ mĘ ’Ň IĲŁ wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yT¿Ą bĘŇ SĂ BĘ ZrĆj¡Ć hoËĎhyĘ hŇ WÌĎ ‘Ď=yJĲĂ 16

CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ : hŇ èĲĎ ’Ă Nm¡Ă yĎnĘ BĂ mĂ hŇ d¿ĎŇ mĘ SĘ nĂ =yJĲĂ MySĳĂ nĎlĘ Myr¡ĂtĎŇ oeĲ lČ hŇ W¿Ć ‘ĞeĲČ=hŇ mČ 17

CnxĘ nČę ’Ğ wĲČ : l’ĲĄ rĎWĘ IĂmĂ TbĆŇ S¡Ą hŇ x¿Ć UĎ yĂ=âlĲ wĘ NmĳĂ yĎnĘ bĂŇ lĘ hŇ T¡Ď ylĄ jĘ tŇ è¿Č rĚyĘ 18

É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ C‘ąBĘ SĘ nĂ =yJĲĂ CnytĳĄŇ onBĘ mĂ MyS¡Ă nĎ Mh¿Ć lĎ =tŇ tĄŇ lĎ lkËČŇ Cn âl¿
hoĎÄhř yĘ=gŇxČ žheĄhĂ CrÃ mĘ ’Ň IĲŁ wČ : NmĲĂ yĎnĘ bĂŇ lĘ hŇ è¡Ď ’Ă Nt¿ĄŇ nŁ rCrě ’Ď rmŔŁ ’Ň lĄ 19

SmĆ èĆŔ hČ hŇ xăĎ rĘzĘmĂ É l’Ą ÍtŇ ybĲĄŇ lĘ hŇ nĎ opąŇ ~Ę mĂ rSĆÂ ’Ğ hŇ mĎ ymĂę yĎ ű MymăĂ IĎmĂ olÁSĂ BĘ
yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć wěYywř : hŇ nĲĎ obŇ lĘ lĂ bŇ gĆŇ e¡ĆmĂ C hŇ mĎ kĳĆŇ SĘ l’¡Ą ÍtŇ yBĲĄ mĂ hŇ l¿Ď ‘Ł hĲĎ hŇ QĎŔ sĂ mĘ lĂ 20

C’¿ YĘ yĄÄ=M’Ă hŇ eĄhĂ wĘţ MtĆę y’Ă rĘC : MymĲĂ rĎJĘ BČ Mê¿ĆbĘŇ rČ’Ğ wĲČ Ck¡Ň lĘ rmĳŁ ’Ň lĄ Nm¡Ă yĎnĘ bĂŇ 21

Mê¿ĆpĘŇ TČ xĞ wĲČ MymĂŔ rĎJĘ hČ =NmĂ ÉMtĆŇ ’Ň YĎ ywĲĂ ůtolxŁ UĘ BČ lCxă lĎ ÈolySĂ =tŇ onĲ bĘŇ
hŇ yĎÃhĎ wĘ : NmĲĂ yĎnĘ BĂ ZrĆ’¿Ćř Mê¡ĆkĘŇ lČ hĞ wĲČ olĳ ySĂ tŇ onăBĘ mĂ oê¡SĘ ’Ă Sy’¿Ă MkËĆŇ lĎ 22

ÉMhĆ ylĄ ’Ğ CnrĘmąČ’Ď wĘ CnylĄę ’Ą ű bwřrăl MhĆÁ yxĄ ’Ğ o’Ä žMtĎŇ obŇ ’Ğ C’băŇŁ yĎ=yJĲĂ
MêËĆ’Č âl¿ yJăĂ hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ BČ oê¡SĘ ’Ă Sy’¿Ă CnxĘ qËČlĎ âl¿ yJăĂ MtĎŔ o’ CnCeăxĎ
ÉMySĂ nĎ C’ą WĘ IĂwČ NmĂŔ yĎnĘ bĂŇ ynăĄBĘ ÉNkĄŇ =CW‘ĞIĲČwČ : CmSĲĎ ’Ę êĆ tŇ ‘¿ĄJĎ Mh¡Ć lĎ Mê¿ĆtČŇ nĘ 23

MtĎŔ lĎ xĞ năČ=l’Ć ÉCbŇ CSÄ IĎwČ Ckę lĘ IĲĄwČ ClzĳĎGĎ rSăĆ ’Ğ tŇ ol¡ lĘ xĲŁ UĘ hĲČ =NmĂ MrĎŔ jĎ sĘ mĂ lĘ
É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ MèąĎ mĂ CkÄ QĘ hČ tĘŇ IĂwČ : MhĲĆ BĎ Cb¡Ň SĘ IĲĄwČ MyrĂŔ ‘ĎhăĆ =tŇ ’Ć ÉCnbĘŇ IĂwČ 24

: otĲŇ lĎ xĞ nĲČlĘ Sy’¡Ă MèĎŔ mĂ C’ă YĘ IĲĄwČ oêĳxĘ jČ SĘ mĂ lĘ C oT¡ bĘŇ SĂ lĘ Sy’¿Ă ’yhĂŔ hČ tŇ ‘ăĄBĎ
: hŇ WĲĆ ‘ĞyĲČ wyn¡Ďy‘ĄBĘ rS¿Ď IĎhČ Sy’ËĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘř ëŇ lĆ m¡Ć Ny’¿Ą MhĄŔ hĎ MymăĂ IĎBČ 25

G

.]+y d"l Mylht[ wyVdq y"y=t’ w’ry Nmysw ,rV‘ hnmVw yw’m VV MyTpV rpsd yqwsp Mwks
ryV[ MynVy ytpV bbwd Nmysw d"y wyrdsw .]+x +y MyTpV[ l’rVy ynb=t’ wYYryw wY‘ryw wyYxw
MynV ‘br’w MyrV‘w tw’m VlV rpsh twnV .rV‘ wytwqspw .]+’ z"l l’qzxy[ .]+y +z MyryVh

.b"dw ’"d Nkw hoĎhylČ ’"s v.19 .r"tw ‘"t ,b"yd ,b"d ,’"d Nkw MolSĎ lĘ ’"s v.13 .yrq olSĂ v.12

.hlm ’dx l’ĄtĘ yBĄ mĂ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.19 .hlm ’dx l’ĄtĘ ybĄ lĘ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.19

.yrq byrĂlĎ ,bytk borlĎ v.22 .b"dw ’"d Nkw Zr’=l’Ć ’"s v.21 .yrq CCYČyĘwČ ,bytk wYČyĘwČ v.20

.rsx +l wyl‘ rsmnw l’ĄrĎWĘ BĂ ’"s v.25
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.yndh xwnm Nb NwVmV tmV d‘ znq Nb l’ynt‘m

The number of the verses of the book of Judges is 618, and the sign is, O
FEAR THE Lord ye his saints [Psa 34:10]. And its middle point is, And they
vexed and oppressed the children of Israel [Jdg 10:8]. And its sedarim are 14 and
the sign is, GLIDING THROUGH the lips of those that are asleep [Sol 7:10]. And
its peseqot are 10. The years of the book are 324 years from Othniel the son of
Kenaz unto the death of Samson the son of Manoah the Danite.
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sŘ1 hŇ nĎqĎ lĘ ’Ć ţ omÃ SĘ C MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć rhăČ mĄ Myp¡ĂŇ oYř MyĂtËČŇ mĎ rĲĎhĎ =NmĂ dŇ xĎÁ ’Ć Sy’ĂÄ žyhĂ yĘwČ ’

MySĂŔ nĎ yêăĄSĘ ÉolwĘ : ytĲĂŇ rĎpĘŇ ’Ć PŇ CY¡ =NbĆŇ Cxê¿Ł =NBĆ ’ChË ylĂ ’Ĺ=NBĆ MxÌĎ rŁ yĘ=NBĆ 2

Ny’¿Ą hŇ e¡ĎxČ lĘ C MydĂŔ lĎ yĘ ÉheĎ nĂ pĘŇ lĂ yhąĂ yĘwČ hŇ eĳĎ nĂ jĘ tŇ yn¡ĂèĄ hČ MS¿Ą wĘ hŇ eĎŔ xČ ÉtxČř ’Č MSąĄ
tŇ wÌŁ xĞêĲČř SĘ hĲĂ lĘ hŇ mĎ ymĂŔ yĎ ű MymăĂ IĎmĂ Éory‘Ă mĲĄ ’Chą hČ Sy’ĂÄ hĎ žhlĎ ‘Ď wĘ : MydĲĂŇ lĎ yĘ 3

sxĎŔ nĘřpăĂŇ C ÉynĂ pĘŇ xĎ ylĂę ‘Ą=ynĲĄbĘŇ ynăĄSĘ MSĎÂ wĘ hŇŁlĳ SĂř BĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhylĲČ xČ BËŁ zĘlĂ wĘ
oêę SĘ ’Ă hŇ eăĎ nĂ pĘŇ lĂ NtČÂ nĎ wĘ hŇ nĳĎqĎ lĘ ’Ć xB¡Č zĘIĂwČ MoIŔhČ yhăĂ yĘwČ : hoĲĎhylĲČ Myn¡ĂhĞJĲŁ 4

yJąĂ MyĂjĳĎř ’Č tŇ x¡Č ’Č hŇ n¿ĎmĎ NêËĄ yĂ hŇ eĎěxČ lĘ C : tŇ onĲ mĎ hĎ yt¡ĆŇ onbĘŇ C hĎ ynËĆBĎ =lkĎŇ lĘ C 5

s‘ČJČŔ =MGČ ÉHtĎŇ rĎYĲĎř hŇ êĎsąČ ‘ĞkĲĂŇ wĘ : HmĲĎ xĘ rČ rg¿ČŇsĎ ho¡ĎhywĲČ bŇ hĄŔ ’Ď ÉheĎxČ =tŇ ’Ć 6

hŇ năĎSĎ hŇ WĆÁ ‘ĞyĲČ NkĄÄ wĘ : HmĲĎ xĘ rČ dŇ ‘¿ČBĘ ho¡ĎhyĘ rg¿ČŇsĎ =yJĲĂ HmĳĎ ‘Ă ïĘř hČ rCb¡Ň ‘ĞBĲČ 7

âl¿ wĘ hŇ J¡Ć bĘŇ êĂ wČ hŇ eĎsĳĆ‘Ă kĘŇ êČ NJ¡Ą hoĎŔhyĘ tŇ ybăĄŇ BĘř ÉHtĎŇ Łl‘Ğ yDąĄmĂ hŇ nĎęSĎ bĘŇ
âlă ÉhmĆ lĎÄ wĘ yJĂę bĘŇ tĂŇ hŇ mĆ lăĎ ÉheĎxČ HSĎę y’Ă hŇ năĎqĎ lĘ ’Ć HlĎÁ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : lkĲČŇ ’Ň tŇŁ 8

: MynĲĂ BĎ hŇ r¡ĎWĎ ‘ĞmĲĄ ëŇ lĎŔ bŇ oTă ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ ’olą hĞ ëŇ bĳĄŇ bĎŇ lĘ ‘răČyĄ hŇ mĆ l¡Ď wĘ ylĂŔ kĘŇ ’Ň tĲŇŁ
ÉbSĄ yŁ NhĄę JŁ hČ ylăĂ ‘ĄwĘ hŇ tĳŇŁ SĎ yrăĄxĞ’ĲČ wĘ hŇ Łl¡ SĂř bĘŇ hŇ l¿Ď kĘŇ ’Ď yrËĄxĞ’ĲČ hŇ eĎŔ xČ MqĎ êăĎ wČ 9

lQ¿Ą jČ tĘŇ êĂ wČ SpĆŇ nĳĎ tŇ rČmăĎ ’yh¡Ă wĘ : hoĲĎhyĘ lk¿ČŇ yhĄ tŇ z¡ČCzmĘ =l‘Č ’iĄŔ JĂ hČ =l‘Č 10

tŇ o’Á bĎŇ YĘ hoĎÄhyĘ rmČę ’Ň êŁ wČ rdĆŇ nĆÁ rDÄŁ êĂ wČ : hŇ JĲĆ bĘŇ tĂŇ hŇ k¿ŇŁ bĎŇ Cř ho¡ĎhyĘ=l‘Čř 11

ìŇ tĆŔ mĎ ’Ğ=tŇ ’Ć xJăČ SĘ tĂŇ =âlĲ wĘ ÉynĂ êČÄ rĘkČŇ zĘC ìŇ tĆę mĎ ’Ğ ynăĂ‘ĽBĲĎ ű hŇ ’ăĆ rĘtĂŇ hŇ ’¿Ł rĎ=M’Ă
hŇ r¡ĎomC wyIĎŔxČ ymăĄ yĘ=lJĎ ÉhoĎhylĲČ wyêąĂ tČŇ nĘ C MySĳĂ nĎ’Ğ ‘rČzăĆ ì¡Ň tĘŇ mĲĎ ’ĞlĲČ hŇ ê¿ĎtČŇ nĲĎ wĘ
hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂř lQ¡Ą jČ tĘŇ hĂ lĘ hŇ tĎŔ BĘ rĘhĂ yJăĂ ÉhyĎhĎ wĘ : oSĲ ’Ň rŁ =l‘Č hŇ l¿Ć ‘ĞyĲČ=âl 12

hĎ ytăĆŇ pĎŇ WĘ qrČť HBĎŔ lĂ =l‘Č tŇ rĆBăĆdČŇ mĘ ’yhĂ ť hŇ eĎę xČ wĘ : hĎ yjĲĂ =tŇ ’Ć rm¿Ą SŁ yl¡Ă ‘ĄwĘ 13

ÉhĎ ylĆÄ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ rĲĎJŁ SĂ lĘ yl¡Ă ‘Ą hĎ b¿ĆŇ SĘ xĘ IČwČ ‘ČmĳĄ èĎ yĂ âlă Hl¡Ď oqwĘ tŇ o‘Ŕ eĎ 14

hŇ eąĎxČ N‘ČêČÄ wČ : ëŇ yĂlĲĎ ‘ĎmĲĄ ëŇ n¡Ą yyĄ=tŇ ’Ć yrĂys¿Ă hĎ NyrĳĂJĎ êČSĘ êĂ yt¡ČŇ mĎ =dŇ ‘Č ylĂŔ ‘Ą 15

rm’tw
.b"d Nkw txČ’ČhĎ ’"s v.2 .‘"t Nk ypĂ CY l"Y v.1 .hnVh V’r lV NwV’r Mwyl hrTph v.1 .’
.’lm sxĎnĘ ypĂ C y’xndml ,y’br‘ml Nk v.3 .yrq olSĂ BĘ v.3 .’y‘g ’lb twxtVhĂ lĘ n"b ,’"b Nk v.3

Nkw tyBĄ ’"s v.7 .Vgdb +r v.6 .Vgd htr~Ď ’"s v.6 .x"k g"y rbdmb Nyy‘ : ‘"t Nk ,spĆ’Ć l"Y v.5
.q"d Nkw =l’Ć ’"s v.12 .yrq okbĎ C v.10 .r"tw ‘"t Nkw =l’Ć ’"s v.10 .yrq olSĂ bĘ v.9 .’"yd
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ytĂŇ ytĳĂŇ SĎ âlă rk¡ĎŇ SĄ wĘ NyĂy¿ČwĘ ykĂŇ nŔŁ ’Ď ÉxČ CrÄ =tŇ SČ qĘ hŇ èąĎ ’Ă ynĂŔ dŇŁ ’Ğ âlă ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ
16 =tŇ BČ yn¡ĄpĘŇ lĂ ìŔ tĘŇ măĎ ’Ğ=tŇ ’Ć ÉNêĄêĂ =l’Č : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ yS¡Ă pĘŇ nČ=tŇ ’Ć ëŇ j¿Ł SĘ ’Ć wĲĎ
17 rmĆ ’Ň I¡Ł wČ ylËĂ ‘Ą N‘Č IÌČwČ : hŇ eĎhĲĄ =dŇ ‘Č yêĂ rĘB¿Č DĂ ys¡Ă ‘Ę kČŇ wĘ yxËĂ yWĂ bŇ r¿Ł mĄ =yJĲĂ l‘Č IĳĎlĂ BĘ

: oUĲ ‘Ă mĲĄ êĘ lĘ ’¡Č SĎ rS¿Ć ’Ğ ëŇ tĄŔ lĎ śSăĄ =tŇ ’Ć ÉNêĄ yĂ l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ň wĲĄ Molĳ SĎ lĘ ykăĂŇ lĘ
18 ÉHJĎ rĘdČŇ lĘ hŇ èąĎ ’Ă hĲĎ ëŇ lĆ êĄÄ wČ ìŇ ynĳĆy‘ĄBĘ Nx¡Ą ìËŇ tĘŇ xĎ pĘŇ SĂ ’YÌĎ mĘ êĂ rmĆ ’Ň êěŁ wČ
19 ynăĄpĘŇ lĂ ÉCwxĞêĲČSĘ IĲĂwČ rqĆBęŁ bČŇ CmJăĂ SĘ IČwČ : dŇ o‘Ĳ Hl¡Ď =CyhĲĎ =âl hĎ yn¿ĆpĎŇ C lkČŔ ’Ň êŁ wČ

hŇ eăĎxČ =tŇ ’Ć ÉhnĎqĎ lĘ ’Ć ‘dČŇ IąĄwČ hŇ tĎŇ mĳĎ rĎhĲĎ Mt¡ĎŇ yBĄ =l’Ć C’b¿ŇŁ IĎwČ CbŇ SËĚ IĎwČ hoĎŔhyĘ
20 dŇ lĆ êăĄ wČ hŇ e¡ĎxČ rhČ ê¿Č wČ MymĂŔ IĎhČ tŇ opăŇ qĚř tĘŇ lĂ ÉyhĂ yĘwĲČ : hoĲĎhyĘ hĎ r¡ĆJĘ zĘIĂwĲČ oêŔ SĘ ’Ă
21 Sy’¿Ă hĎ l‘Č IËČwČ : wyêĲĂ lĘ ’Ă SĘ ho¡ĎhyĘmĲĄ yJ¿Ă l’ĄŔ CmSĘ ÉomSĘ =tŇ ’Ć ’rąĎqĘ êĂ wČ NBĳĄ

: orĲdĘŇ nĂ =tŇ ’Ć wĘ Mym¡Ă IĎhČ xbČŇ z¿Ć=tŇ ’Ć hoËĎhylĲČ xČ BÌŁ zĘlĂ otĳŇ yBĄ =lkĎŇ wĘ hŇ n¡ĎqĎ lĘ ’Ć
22 wytĂę ’Ł băĂŇ hĞ wĲČ Ér‘ČeČÄhČ lmąĄ GĎ yĂ dŇ ‘ăČ HSĎę y’Ă lĘ hŇ răĎmĘ ’ĲĎ =yJĂ hŇ tĎŇ lĳĎ ‘Ď âlă hŇ e¡ĎxČ wĘ
23 hŇ nĎÄqĎ lĘ ’Ć žHlĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č MS¡Ď bŇ SČ y¿ĎwĘ hoĎŔhyĘ ynăĄjĘ =tŇ ’Ć Éh’Ď rĘnĂ wĘ

ho¡ĎhyĘ Mq¿ĄyĎ ëŇ ’ËČ otŔ ’Ł ëŇ ăĄlmĘ GĎ=dŇ ‘Č ÉybĂŇ SĘ ëŇ yĂnČę y‘ĄBĘ bŇ oFă hČ yWÌĂ ‘Ğ HSĎÁ y’Ă
: otĲŇ ’Ł Hl¡Ď mĘ gĎŇ=dŇ ‘Č HnĎŔ BĘ =tŇ ’Ć qnĆyêăĄ wČ ÉhèĎ ’Ă hĲĎ bŇ SĆ êąĄ wČ orĳbĎŇ DĘ=tŇ ’Ć

24 tŇ x¿Č ’Č hŇ pĎÄ y’Ą wĘ ÉhSĎ ŁlSĘ śMyrąĂpĎŇ BĘ CêlČęmĎ GĘ rSăĆ ’ĞJĲČ HUĎÁ ‘Ă ChlĄÄ‘ĞêĲČ wČ
25 CT¡ xĞSĘ IĂwĲČ : r‘ČnĲĎ r‘Če¡ČhČ wĘ olĳ SĂ ho¡ĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ Ch’¿Ą bĂŇ êĘ wČ NyĂyČŔ lbĆŇ năĄ wĘ ÉxmČ qĆÄ
26 ì¡Ň SĘ pĘŇ nČ yx¿Ą ynĂŔ dŇŁ ’Ğ yBăĂ ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ : ylĲĂ ‘Ą=l’Ć r‘Če¡ČhČ =tŇ ’Ć C’yb¿ĂŇ IĎwČ rjĳĎhČ =tŇ ’Ć

: hoĲĎhyĘ=l’Ć lQ¡Ą jČ tĘŇ hĂ lĘ hŇ zĆŔBĎ ÉhkĎŇ UĘ ‘Ă tŇ bĆŇ ~ąĆ eĂ hČ hŇ èĎę ’Ă hĲĎ ynăĂ’Ğ ynĳĂdŇŁ ’Ğ
27 rS¿Ć ’Ğ ytĂŔ lĎ ’ăĄ SĘ =tŇ ’Ć ÉylĂ ho¿ĎhyĘ NêĄÄ IĂwČ yêĂ lĘ QĳĎ jČ tĘŇ hĂ hŇ E¡ĆhČ r‘Če¿ČhČ =l’Ć
28 rSăĆ ’Ğ ÉMymĂ IĎhČ =lJĎ hoĎŔhylĲČ ÉChêĂÄ lĘ ’Ă SĘ hĂ ykĂę nŁ ’ĲĎ MgăČŇ wĘř : oUĲ ‘Ă mĲĄ yêĂ lĘ ’¡Č SĎ

: hoĲĎhylĲČ MS¡Ď Cxê¿ČSĘ IĂwČ hoĳĎhylĲČ lC’¡ SĎ ’Ch¿ hŇ yĎŔhĎř
b hoĳĎhyBĲČ yn¡ĂrĘqČ hŇ mĎ r¿Ď hoĎŔhř yBĲČ ÉyBĂ lĂ ZląČ ‘Ď rmČŔ ’Ň êŁ wČ ÉheĎxČ lQąĄ jČ tĘŇ êĂ wČ
2 ho¡ĎhyJĲČ Sod¿Ň qĎ =Ny’ĲĄ : ìŇ tĲĆŇ ‘Ď CSĲ yBĂ yêĂ xĘ m¡Č WĎ yJ¿Ă ybČŔ yĘo’ă =l‘Č ÉyjĂ bŇ xČ rąĎ
3 hŇ hăĎ bŇŁ GĘ ÉCrBĘ dČŇ tĘŇ CBą rĘêČ =l’Č : CnyhĲĄŁl’Ň JĲĄ rCY¡ Ny’¿ĄwĘ ìŇ êĳĆlĘ BĂ Ny’ăĄ yJăĂ

: tŇ olĲ lĂ ‘Ğ Cn¡JĘ tĘŇ nĂ âl¿ř wĘ hoĎŔhyĘ Éto‘DĄ l’ąĄ yJăĂ MkĳĆŇ yjĂ mĂ qt¡ĎŇ ‘Ď ’Y¿Ą yĄ hŇ hĎŔ bŇŁ gĘŇ
tVq
.r"tw s"t ,‘"t ,w"d ,g"d Nkw tpČ qĚtĘ lĂ ’"s v.20 .yrqw bytk ëtĄlĎ ’ĄSĘ ’"sb ,yrq ëtĄlĎ ’ĄSĘ v.17

l"Y v.28 .MGČ rybs v.28 .+T w"T tyV’rb Nyy‘ : s"tw ‘"t Nk ,SQĎ SĚ mĘ rpČ BĘ = VlVmrpb l"Y v.24

yrqw bytk olwĘ ’sĘ b ,yrq olwĘ v.3 .r"tw ‘"t ,b"d ,’"d Nkw yhĎŁl’BĄ ’"s v.1 .b .s"tw ‘"t ,+rt Nk yxČ
.r"tw ’"yd Nkw
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CrJĎŔ WĘ nĂ ÉMxĆ QĆÄBČ My‘ąĂbĄŇ WĘ : lyĂxĲĎ CrzĘ’¿Ď Myl¡Ă SĎ kĘŇ nĂ wĘ MyêĳĂ xČ Myr¡ĂBŁ GĂ tŇ SĆ q¿Ć 4, 5

: hŇ lĎ lĲĎ mĘ ’Ě Myn¡ĂBĎ tŇ B¿Č rČwĘ hŇ ‘ĎŔ bĘŇ SĂ hŇ dăĎŇ lĘ yĲĎ ÉhrĎqĎ ‘Ğ=dŇ ‘Č CQdĳĄŇ xĎ Myb¡ĂŇ ‘ĄrĘC
rySĳĂ ‘ĞmĲČ C SyrăĂom ho¡ĎhyĘ : l‘Č IĲĎwČ lo’¡ SĘ dŇ yr¿Ăom hŇ IĳĆxČ mĘ C tŇ ymăĂ mĄ ho¡ĎhyĘ 6, 7

NoyŔbĘŇ ’Ć MyrăĂyĎ ÉtjŁ SĘ ’Č mĲĄ lDĎę rpĎÁ ‘ĎmĲĄ MyqĂÄ mĄ : MmĲĄ ormĘ =PŇ ’Č lyj¡Ă SĘ mČ 8

ZrĆ’ĆŔ yqĄYăĚmĘ ÉhoĎhylĲČ yJąĂ MlĳĄ xĂ nĘ yČ dŇ ob¡Ň kĎŇ ’i¿Ą kĂŇ wĘ MybĂŔ ydĂŇ nĘ =M‘Ă ÉbySĂ ohlĘ
CUDĳĎř yĂ ëŇ SĆ xăŁ BČ My‘¡ĂSĎ rĘC rmŔŁ SĘ yĂ Éwdř ysx yląĄ gĘŇrČ : lbĲĄŇ êĄ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ tŇ SĆ I¿ĎwČ 9

sŘ2 MyĂmăČèĎ BČ Éwlř‘ wbę yřrm CêxăČ yĄ hoĎÂhyĘ : Sy’ĲĂ =rBČ gĘŇ yĂ xČ k¡ŇŁ bĘŇ âl¿ =yJĂ 10

: oxĲ ySĂ mĘ NrĆq¿Ć Mr¡ĄyĎwĘ oJŔ lĘ mČ lĘ z‘ăŁ =NêĆ yĂwĘ ZrĆ’ĳĎ=ysĄ pĘŇ ’Č NydăĂŇ yĎ ho¡ĎhyĘ M‘ĄŔ rĘyČ
hŇ yąĎhĎ r‘ČeČę hČ wĘ otĳŇ yBĄ =l‘Čř hŇ tĎŇ m¡Ď rĎhĲĎ hŇ nËĎqĎ lĘ ’Ć ëŇ lĆ IÌĄwČ 11

âl¿ l‘Č IĳĎlĂ bĘŇ ynăĄBĘ yl¡Ă ‘Ą yn¿ĄbĘŇ C : NhĲĄ JŁ hČ yl¿Ă ‘Ą yn¡ĄjĘ =tŇ ’Ć hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć ÉtrĄSĎ mĘ 12

xbČŇ zĆę xČ băĄŇ zŁ Sy’ĂÂ=lJĎ M‘ĳĎhĎ =tŇ ’Ćř Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ Tj¿Č SĘ mĂ C : hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć C‘¡dĘŇ yĲĎ 13

: odĲŇ yĎBĘ MyĂe¡ČèĂ hČ SŁl¿ SĘ gŇlËĄ zĘUČ hČ wĘ rWĎŔ BĎ hČ lèăĄ bČŇ JĘ ÉNhĄ JŁ hČ r‘ČnąČ ’bĎÄ C
hŇ lăĆ ‘ĞyĲČ=rSĆ ’Ğ lJŁ ť rCrŔ jĎ bČŇ o’ă ÉtxČ QČÄuČ bČŇ o’ą dŇ CDę bČŇ o’ă roIÁJĂ bČŇ hŇ JĎÄ hĂ wĘ 14

MS¡Ď My’¿Ă BĎ hČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ lĘ CWă ‘ĞyĲČ hŇ kĎŇ JĎ ť oBĳř Nh¡Ą JŁ hČ xu¿ČyĂ gŇlĄŔ zĘUČ hČ
ÉrmČ ’Ď wĘ NhĄę JŁ hČ r‘ČnăČ ű ’băĎŇ C ůblĆ xĄ hČ =tŇ ’Ć NCrăTĂ qĘ yČ ÈMrĆTĆ BĘ ÈMGČ : hŇŁlĲ SĂř BĘ 15

rW¿Ď BĎ ìËŇ UĘ mĂ xuÌČyĂ=âlĲ wĘ NhĳĄ JŁ lČ tŇ ol¡ YĘ lĂ rWĎŔ bĎŇ hŇ năĎêĘ xČ bĄŔ EŁ hČ Sy’ăĂ lĎ
ÉMoIJČ NCrąyTĂ qĘ yČ rFĄÄ qČ Sy’Ăę hĎ wylĎÁ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : yxĲĎ =M’Ă yJ¿Ă lè¡Ď bĚŇ mĘ 16

NêĄŔ tĂŇ hŇ êăĎ ‘Č yJĂ ť Éolř ű rm¿Č ’Ď wĘ ìŇ SĳĆ pĘŇ nČ hŇ C¡Ć’Č êĘ rS¿Ć ’ĞJĲČ ìŔ lĘ śxqČÄ wĘ bŇ lĆ xĄŔ hČ
dŇ ’¡Ł mĘ hŇ l¿Ď odŇ GĘ MyrËĂ‘ĎeĘ hČ tŇ ’Ň FÌČ xČ yhĂÄ êĘ wČ : hŇ qĲĎ zĘxĎ bĘŇ yêĂ xĘ q¿ČlĎ âl¡ =M’Ă wĘ 17

l’Ąě CmSĘ C : hoĲĎhyĘ tŇ x¿Č nĘ mĂ tŇ ’¡Ą MySĂŔ nĎ’ĞhĲĎ ÉCY’ĞnĲĂ yJąĂ hoĳĎhyĘ ynăĄjĘ =tŇ ’Ć 18

=hŇ WĆ ‘ĞêĲČ ÉNTŁ qĎ ly‘ąĂmĘ C : dŇ BĲĎ dŇ op¿Ň ’Ą rCg¡ŇxĎ r‘ČnČě hoĳĎhyĘ ynăĄjĘ =tŇ ’Ć tŇ r¡ĄSĎ mĘ 19

xČ B¡Ł zĘlĂ HSĎŔ y’Ă =tŇ ’Ć ÉHtĎŇ ol‘ĞBĲČ hŇ mĎ ymĳĂ yĎ ű MymăĂ IĎmĂ ol¡ hŇ t¿ĎŇ lĘ ‘ČhČ wĘ oUŔ ’Ă oQă
ÉrmČ ’Ď wĘ oêę SĘ ’Ă =tŇ ’Ć wĘ hŇ năĎqĎ lĘ ’Ć =tŇ ’Ć ylĂÁ‘Ą ëŇ rČÄ bĄŇ C : MymĲĂ IĎhČ xbČŇ z¿Ć=tŇ ’Ć 20

rS¿Ć ’Ğ hŇ lĎŔ ’Ą èĘ hČ tŇ xČ êČ ť tŇ ’Ň ŁEŔhČ hŇ èăĎ ’Ă hĲĎ =NmĂ É‘rČzĆÄ ì¿Ň lĘ hoĎÄhyĘ žMWĄ yĎ
rhČ êËČ wČ hŇ eĎŔ xČ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ dŇ qąČpĎŇ ÍyJĲĂ : omĲř qŁ mĘ lĂ Ck¡Ň lĘ hĲĎ wĘ hoĳĎhylĲČ l’¡Č SĎ 21

dltw
ol‘Ď v.10 .yrq wybĎ yrĂmĘ ,bytk obyrĂmĘ v.10 .xtp wmDČy ’"s v.9 .yrq wydĎysĂ xĞ ,bytk odysĂ xĞ v.9

Nk ol l"Y v.14 .s"tw ‘"t ,+rt Nkw t’ăĄmĄ ’"s v.13 .’"sb Nkw =l’Ć yllhb v.11 .yrq wylĎ ‘Ď ,bytk
âl ’"sb ,yrq âl v.16 .hnygn ’lbw Pqmb =xqČwĘ ’"s v.16 .yrq olSĂ BĘ v.14 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt

.s"tw ‘"t Nk dqŁ pĘ IĂwČ l"Y v.21 .s"t Nkw MmĎ oqmĘ lĂ v.20 .r"tw s"t ,‘"t ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk
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: hoĲĎhyĘ=M‘Ă l’¡Ą CmSĘ r‘Če¿ČhČ lDËČgĘŇ IĂwČ tŇ onĳbĎŇ yêăĄSĘ C Myn¡ĂbĎŇ =hŇ SĲĎ ŁlSĘ dŇ lĆ ê¿Ą wČ
22 ÉwynĎBĎ NCWą ‘ĞyĲČ rSĆÄ ’Ğ=lJĎ žt’Ą ‘mČę SĎ wĘ dŇ ’ĳŁ mĘ NqăĄzĎ yl¡Ă ‘ĄwĘ

xtČŇ j¡Ć tŇ o’Ŕ bĘŇ ~ăŁ hČ MySĂŔ eĎhČ =tŇ ’Ć ÉNbĚŇ JĘř SĘ yĂ=rSĆ ’Ğ tŇ ’ąĄ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ lĘ
23 rSĆÄ ’Ğ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘJČ NCW¡ ‘ĞtĲČŇ hŇ UĎ l¿Ď MhĆŔ lĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł
24 ynĳĎBĎ l’¡Č : hŇ QĆ ’ĲĄ M‘¿ĎhĎ =lJĎ tŇ ’¡Ą mĄ My‘ĂŔ rĎ MkăĆŇ yrĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć É‘ČmĄÄ SŁ ykąĂŇ nŁ ’ĲĎ

: hoĲĎhyĘ=M‘Č Myr¡Ăř bĂŇ ‘ĞmĲČ ‘ČmĄŔ SŁ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ rSăĆ ’Ğ Éh‘ĎmĚ èĘ hČ hŇ bąĎŇ oT=’olĲ yJĂ ţ
25 ym¡Ă Sy’ĂŔ =’TĎ xĹyĲĆ ÉhoĎhylĲČ M’ąĂ wĘ MyhĂŔ Łl’Ĺ olă lĘ pĲĂŇ C ÉSy’Ă lĘ Sy’ąĂ ’TĎÄ xĹyĲĆ=M’Ă

: MtĲĎŇ ymĂ hĞlĲČ ho¡ĎhyĘ Zp¿ĄŇ xĎ =yJĲĂ MhĆŔ ybĂŇ ’Ğ loqă lĘ ÉC‘mĘ SĘ yĂ âlą wĘ olĳ =lQĆ jČř tĘŇ yĂ
26 : MySĲĂ nĎ’Ğ=M‘Ă Mg¡ČŇ wĘ hoĎŔhyĘ=M‘Ă MGČ ť bŇ oTĳ wĎ ld¡ĄŇ gĎŇ wĘ ëŇ ¿ĄlhŁ l’ĄŔ CmSĘ r‘ČeăČhČ wĘ

27 hŇŁlą gĘŇ nĂ hĞř hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť wylĎę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ ylĳĂ ‘Ą=l’Ć Myh¡Ă Łl’Ĺ=Sy’ĲĂ ’b¿ŇŁ IĎwČ
28 rxăŁ bĎŇ C : hŇ ‘ĲŁ rĘjČ tŇ yb¿ĄŇ lĘ śMyĂr¡ČYĘ mĂ BĘ Mt¿ĎŇ oyhĘ BĲĂ ìŇ ybĂŔ ’Ď tŇ yBăĄ =l’Ć ÉytĂŇ ylĄ gĘŇ nĂ

ryT¿Ă qĘ hČ lĘ yxĂę BĘ zĘmĂ =l‘Č tŇ olă ‘ĞlĲČ NhĄŔ kŇŁ lĘ ÉylĂ l’¿Ą rĎWĘ yĂ yTĄÄ bĘŇ SĂ =lJĎ mĂ otŇ ’Ł ţ
yè¡Ą ’Ă =lJĎ =tŇ ’Ć ìŇ ybĂŔ ’Ď tŇ ybăĄŇ lĘ ÉhnĎêĘ ’Ć wĲĎ ynĳĎpĎŇ lĘ dŇ op¡Ň ’Ą tŇ ’Ň W¿Ą lĎ tŇ rĆTËŁ qĘ

29 ytĂŇ yC¡ĂYĂ rS¿Ć ’Ğ ytĂŔ xĎ nĘ mĂ bĘŇ C ÉyxĂ bĘŇ zĂBĘ CTę ‘ĞbĘŇ tĂŇ hŇ UĎ lăĎ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ
tŇ x¿Č nĘ mĂ =lJĎ tŇ ySËĂ ’Ň rĄmĲĄ MkĆę ’Ğ yrĲĂbĘŇ hČ lĘ yeĂ UĆŔ mĂ ÉìynĆÄBĎ =tŇ ’Ć dŇ BąĄ kČŇ êĘ wČ No‘ĳmĎ

30 yêĂ rĘmČŔ ’Ď romă ’Ď ů l’Ą rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÈhoĎhyĘ M’ăĚ nĘ NkĄę lĎ : yUĲĂ ‘Čř lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ
ÉhoĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇ êąĎ ‘Č wĘ MlĳĎ o‘=dŇ ‘Č yn¡ČpĎŇ lĘ Ck¿Ň QĘ hČř tĘŇ yĂ ìŇ ybĂŔ ’Ď tŇ ybăĄŇ C ÉìtĘŇ yBĲĄ

31 My’ĂŔ BĎ MymăĂ yĎ ÉheĄhĂ : CQqĲĎ yĄ yz¿ČbŇŁ C dŇ B¡Ą kČŇ ’Ğ yd¿ČŇ BĘ kČŇ mĘ =yJĲĂ yQĂŔ hŇ lĎ ylăĂ xĎ
: ìŇ tĲĆŇ ybĄŇ BĘ Nq¡ĄzĎ tŇ oy¿hĘ mĲĂ ìŇ ybĳĂŇ ’Ď tŇ yBăĄ ‘Čr¡Ł zĘ=tŇ ’Ć wĘ ìŔ ‘ĞrăŁ zĘ=tŇ ’Ć ÉyêĂ ‘Ę dČŇ gĲĎŇ wĘ

32 hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=âlwĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć bŇ yT¡Ă yyĄ=rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ BĘ No‘Ŕ mĎ rYăČ ÉêĎTĘ BČ hĂ wĘ
33 yxĂŔ BĘ zĘmĂ M‘ăĂmĄ ÉìlĘ tŇ yrąĂkĘŇ ’Č =âlĲ Sy’Ăę wĘ : MymĲĂ IĎhČ =lJĎ ì¡Ň tĘŇ ybĲĄŇ BĘ NqËĄzĎ

śCtŇ Cm¿ yĎ ì¡Ň tĘŇ yBĲĄ tŇ yB¿Ă rĘmČ =lkĎŇ wĘ ìŇ SĳĆř pĘŇ nČ=tŇ ’Ć bŇ ydăĂŇ ’ĞlĲČ wĘ ìŇ yn¡Ćř y‘Ą=tŇ ’Ć tŇ oQ¿ kČŇ lĘ
34 yn¡ĂpĘŇ xĎ =l’Ć ìŇ ynĆŔ bĎŇ ynăĄSĘ =l’Ć É’bŇŁ yĎ rSąĆ ’Ğ tŇ o’ę hĎ ìăŇ QĘ =hŇ zĆwĘ : MySĲĂ nĎ’Ğ
35 NmĎŔ ’ĹnĲĆ NhăĄ JŁ ÉylĂ yt¿ĂŇ mŁ yqĲĂ hĞ wĲČ : MhĲĆ ynĄSĘ CtŇ Cm¿ yĎ dŇ x¡Ď ’Ć Moy¿BĘ sxĳĎ nĘ ypĲĂŇ C

rV’k
.’y‘gb =lljĲČ ty n"b ,’"b Nk v.25 .w"dw ’"d Nkw ’lm MyrĂybĂ ‘ĞmČ ’"s v.24 .’lm NCbJĘ SĘ yĂ ’"s v.22

.‘"t Nk ynĎpĎ lĘ l"Y v.29 .‘"t Nk Myd¡ĂbĎ ‘Ğ Myr¿Ymb l"Y v.27 .s"tw ‘"t ,+rt Nk hŁlgĘnĂ l"Y v.27

l"Y v.33 .‘"t Nk oSpĘ nČ l"Y v.33 .‘"t Nk wynĎy‘Ą l"Y v.33 .’y‘gb wklhtĘ yĲĂ n"b ,’"b Nk v.30

.‘"t Nk MyVn’ brĆxĆBĘ
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ëŇ Q¿Ą hČ tĘŇ hĂ wĘ NmĎŔ ’ĹnĲĆ tŇ yĂBăČ Éol ytĂŇ ynąĂbĎŇ C hŇ WĳĆ ‘ĞyĲČ yS¡Ă pĘŇ nČbĘŇ C yb¿ĂŇ bĎŇ lĘ BĂ rSËĆ ’ĞJĲČ
É’obŇ yĎ ìŔ tĘŇ ybăĄŇ BĘ ÉrtĎŇ oehČ =lJĎ hŇ yĎęhĎ wĘ : MymĲĂ IĎhČ =lJĎ yx¡Ă ySĂ mĘ =ynĲĄpĘŇ lĂ 36

=l’Ć ’nËĎ ynĂ x¿Ą pĎŇ sĘ rmČę ’Ď wĘ MxĆ lĳĎ =rJČ kĂŇ wĘ PŇ sĆ J¡Ć tŇ rČog¿Ň’ĞlĲČ olŔ tŇ wăŁ xĞêĲČSĘ hĂ lĘ
l’ËĄ CmSĘ r‘ČeÌČhČ wĘ : MxĆ lĲĎ =tŇ jČ lk¿ŇŁ ’ĹlĲĆ tŇ oe¡hĚ JĘ hČ tŇ x¿Č ’Č g

MhĄŔ hĎ MymăĂ IĎBČ ÉrqĎ yĎ hŇ yąĎhĎ hoĎęhyĘ=rbČŇ dĘŇ C ylĳĂ ‘Ą ynăĄpĘŇ lĂ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć tŇ r¿ĄSĎ mĘ
bŇ kăĄŇ SŁ yl¡Ă ‘ĄwĘ ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉyhĂ yĘwČĲ : ZrĲĎpĘŇ nĂ Noz¡xĎ Ny’¿Ą 2

MrĆTăĆ ÉMyhĂ Łl’Ĺ rnąĄwĘ : tŇ o’Ĳ rĘlĂ lk¡ČŇ Cy âl¿ tŇ ohŔ kĄŇ CQxăĄ hĄ Éwnř y‘w omĳ qŁ mĘ BĂ 3

: MyhĲĂ Łl’Ĺ Nor¿’Ğ MS¡Ď =rSĆ ’Ğ hoĎŔhyĘ lkăČŇ yhĄ BĘ bŇ kĳĄŇ SŁ l’¡Ą CmSĘ C hŇ BĆŔ kĘŇ yĂ
ZrĎIăĎwČ : ynĂ eĲĄhĂ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ l’¡Ą CmSĘ =l’Ć hoËĎhyĘ ’rÌĎqĘ IĂwČ 4, 5

bŇ CSă ytĂŇ ’Ň r¡ĎqĎ =âlĲ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ yQĂŔ tĎŇ ’Ň răĎqĎ =yJĲĂ ÉynĂ nĘ hĂ rmĆ ’Ň IąŁ wČ ylĂę ‘Ą=l’Ć
É l’Ą CmSĘ MqĎ IąĎwČ ů l’Ą CmSĘ Èdo‘ ’răŁ qĘ hoĎęhyĘ PŇ sĆ IăŁ wČ : bŇ JĲĎ SĘ IĂwČ ëŇ lĆ I¡ĄwČ bŇ kĳĎŇ SĘ 6

ytĂŇ ’Ň r¿ĎqĎ =âlĲ rmĆ ’Ň IËŁ wČ ylĳĂ tĎŇ ’Ň r¡ĎqĎ yJ¿Ă ynĂŔ nĘ hĂ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ylĂŔ ‘Ą=l’Ć ëŇ lĆ IăĄwČ
hŇ l¿Ć GĎ yĂ MrĆTËĆwĘ hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć ‘dăČŇ yĎ MrĆT¡Ć l’Ąě CmSĘ C : bŇ kĲĎŇ SĘ bŇ CS¿ yn¡ĂbĘŇ 7

ÉMqĎ IĎÄwČ ůtySĂ lĂ èĘ BČ È l’Ą CmSĘ =’rĲŁ qĘ ho¿ĎhyĘ PŇ sĆŁIÄwČ : hoĲĎhyĘ=rbČŇ DĘ wyl¡Ď ’Ą 8

ho¡ĎhyĘ yJ¿Ă ylĂŔ ‘Ą NbĆŇ IăĎwČ ylĳĂ tĎŇ ’Ň r¡ĎqĎ yJ¿Ă ynĂŔ nĘ hĂ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ylĂŔ ‘Ą=l’Ć ëŇ lĆ IăĄwČ
’răĎqĘ yĂ=M’Ă ÉhyĎhĎ wĘ ůbkĎŇ SĘ ëŇ ăĄl È l’Ą CmSĘ lĂ ylăĂ ‘Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : r‘ČeĲĎlČ ’r¿ĄqŁ 9

bŇ J¡Č SĘ IĂwČ l’ĄŔ CmSĘ ëŇ lĆ IăĄwČ ìŇ DĳĆbĘŇ ‘Č ‘Čm¡Ą SŁ yJ¿Ă hoĎŔhyĘ rBăĄ DČ ÉêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ ìŇ ylĆŔ ’Ą
ű l’ăĄ CmSĘ M‘Čp¡ČŇ BĘ =M‘ČpĲČŇ kĘŇ ’r¿ĎqĘ IĂwČ bŇ ~ČŔ yČtĘŇ IĂwČ ÉhoĎhyĘ ’bąŇŁ IĎwČ : omĲ oqmĘ BĂ 10

: ìŇ DĲĆbĘŇ ‘Č ‘Čm¡Ą SŁ yJ¿Ă rBĄŔ DČ É l’Ą CmSĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ l’ĳĄ CmSĘ
l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ rb¡ĎŇ dĎŇ hŇ W¿Ć ‘Ł ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ eÌĄhĂ l’ĄŔ CmSĘ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 11

MyqăĂ’Ď É’ChhČ MoIąBČ : wynĲĎ zĘ’Ď yê¿ĄSĘ hŇ nĎ yQ¡Ć YĂ êĘ o‘Ŕ mĘ SăŁ =lJĎ ÉrSĆ ’Ğ 12

yêĂ dĘŇ GăČhĂ wĘ : hŇ QĲĄ kČŇ wĘ lx¡Ą hĎ otĳŇ yBĄ =l’Ć yêĂ rĘB¡Č DĂ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ ylĂŔ ‘Ą=l’Ć 13

=yJĲĂ ‘dČę yĎ=rSĆ ’Ğ NwăŁ ‘ĞBĲČ MlĳĎ o‘=dŇ ‘Č ot¡Ň yBĄ =tŇ ’Ć ynËĂ’Ğ Tp¿ĄŇ SŁ =yJĲĂ olŔ
ylĳĂ ‘Ą tŇ ybăĄŇ lĘ yêĂ ‘Ę B¡Č SĘ nĂ Nk¿ĄŇ lĎ wĘ : MBĲĎ hŇ h¡Ď kĂŇ âl¿ wĘ wynĎŔ BĎ ÉMhĆř lĎ MyląĂ lĘ qĲČmĘ 14

bŇ JąČ SĘ IĂwČ : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č hŇ x¡Ď nĘ mĂ bĘŇ C xbČŇ z¿ĆBĘ ylËĂ ‘Ą=tŇ yBĲĄ NwÌŁ ‘Ğ rjĄÂJČ tĘŇ yĂ=M’Ă 15

l’ăĄ CmSĘ C hoĳĎhyĘ=tŇ yBĲĄ tŇ otăŇ lĘ DČ=tŇ ’Ć xê¡ČpĘŇ IĂwČ śrqĆBŔŁ hČ =dŇ ‘Č É l’Ą CmSĘ
’ry
’l’ ol yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.13 .yrq wynĎy‘ĄwĘ ,bytk ony‘ĄwĘ v.2 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.1 .g

.‘"t Nk rqĆBŁ BČ MJĄSĘ IČwČ rqbh l"Y v.15 .z"k b"k twmV Nyy‘ ,MyhĂŁl’Ĺ ‘"tb .bwtkh hnykV
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16 l’ĄŔ CmSĘ =tŇ ’Ćř ÉylĂ ‘Ą ’rąĎqĘ IĂwČ : ylĲĂ ‘Ą=l’Ć hŇ ’¡Ď rĘUČ hČ =tŇ ’Ć dŇ yG¿ĂhČ mĲĄ ’rĄŔ yĎ
17 rSăĆ ’Ğ ÉrbĎŇ DĎhČ hŇ mąĎ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : ynĂ eĲĄhĂ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ ynĳĂBĘ l’ăĄ CmSĘ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ

hŇ kăŇŁ wĘ ÉMyhĂ Łl’Ĺ ìąŇ QĘ =hŇ WĆ ‘ĞyĲČ hŇ JăŁ yeĂ UĳĆ mĂ dŇ x¡Ą kČŇ tĘŇ ’n¿Ď=l’Č ìŇ ylĆŔ ’Ą rBăĆ DĂ
: ìŇ ylĲĆ ’Ą rB¿Ć DĂ=rSĆ ’Ğ rb¡ĎŇ DĎhČ =lJĎ mĂ rbĎŔ DĎ ÉyeĂ UĆÄ mĂ dŇ xąĄ kČŇ êĘ =M’Ă PŇ ysĂŔ oy

18 rmČě ’Ň IŁ wČ CeUĳĆ mĂ dŇ x¡Ą kĂŇ âl¿ wĘ MyrĂŔ bĎŇ DĘhČ =lJĎ =tŇ ’Ć É l’Ą CmSĘ olą =dŇ GĆIČwČ
19 l’ĳĄ CmSĘ lD¡ČgĘŇ IĂwČ : hŇ WĲĆ ‘ĞyĲČ wn¡ř y‘b bŇ oF¿ hČ ’ChŔ hoăĎhyĘ
20 =lJĎ É‘dČŇ IĄÄwČ : hŇ YĎ rĘ’ĲĎ wyr¡ĎbĎŇ DĘ=lJĎ mĂ lyj¿Ă hĂ =âlĲ wĘ oUŔ ‘Ă hŇ yăĎhĎ ÉhoĎhywĲČ sŘ3

: hoĲĎhylĲČ ’yb¡ĂŇ nĎlĘ l’ĄŔ CmSĘ NmăĎ ’ĹnĲĆ=yJĂ ‘bČŇ SĳĎ r’ăĄ BĘ =dŇ ‘Č wĘ ND¡ĎmĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
21 =l’Ć hoÌĎhyĘ hŇ lĎÄgĘŇ nĂ =yJĲĂ hŇ Łlĳ SĂř bĘŇ hŇ ’ăŁ rĎř hĲĄ lĘ ho¡ĎhyĘ PŇ sĆ I¿Ł wČ
d l’¡Ą CmSĘ =rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ : hoĲĎhyĘ rb¿ČŇ dĘŇ BĂř ol¡ SĂ BĘ l’ËĄ CmSĘ

MyêĂÁ SĘ lĂ jĘ tŇ ’Ň rČÄ qĘ lĂ ž l’Ą rĎWĘ yĂ ’YăĄ IĄwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ lĘ
2 CkÄ rĘ‘Č IĲČwČ : qpĲĄŇ ’ĞbĲČŇ Cn¿xĎ Myê¡Ă SĘ lĂ pĘŇ C rzĆ‘ĄŔ hĎ NbĆŇ ’ăĆ hĎ =l‘Č ÉCnxĞ IĲČwČĲ hŇ mĎę xĎ lĘ UĂ lČ

l’¡Ą rĎWĘ yĂ PŇ gĆŇ e¿ĎIĂwČ hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ hČ ÉSFŁ êĂ wČ l’Ąę rĎWĘ yĂ tŇ ’Ň răČqĘ lĂ MyêĂÁ SĘ lĂ pĘŇ
: Sy’ĲĂ Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ ‘ČB¿Č rĘ’Č JĘ hŇ dĆŔ vĎ BČ ÉhkĎŇ rĎ‘ĞUĲČ bČŇ CJą IČřwČ MyêĳĂ SĘ lĂ pĘŇ ynăĄpĘŇ lĂ

3 hoËĎhyĘ CnpÌĎŇ gĎŇ nĘ hŇ UĎ lăĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄqĘ zĂ ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ ůhnĆxĞUĲČ hĲČ =l’Ć ÈM‘ĎhĎ ’băŇŁ IĎwČ
hoĎŔhyĘ tŇ yrăĂBĘ ÉNor’Ğ=tŇ ’Ć hŇŁlęèĂ mĂř CnylăĄ ’Ą hŇ xÌĎ qĘ nĂ MyêĳĂ SĘ lĂ pĘŇ ynăĄpĘŇ lĂ MoI¡hČ

4 C’ă WĘ IĂwČ hŇ ŁlŔ SĂř ÉM‘ĎhĎ xląČ SĘ IĂwČ : Cnř ybĲĄŇ yĘ’ĲŁ PŇ J¿Č mĂ Cn‘¡ĄSĂ yĲŁ wĘ CnBĄŔ rĘqĂ bĘŇ ’băŇŁ yĎwĘ
ynăĄSĘ MSĎÂ wĘ MybĳĂŇ rĚJĘ hČ bŇ SăĄ yŁ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ hoËĎhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ NorÌ’Ğ tŇ ’ăĄ MèĎę mĂ

5 ’obÄ JĘ yhĂę yĘwČ : sxĲĎ nĘ ypĲĂŇ C yn¡ĂpĘŇ xĎ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ tŇ yrăĂBĘ ÉNor’Ğ=M‘Ă ylĂę ‘Ą=ynĲĄbĘŇ
hŇ lĳĎ odŇ gĘŇ hŇ ‘ăĎCrêĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ C‘r¿ĂIĎwČ hŇ nĆŔ xĞUĲČ hĲČ =l’Ć ÉhoĎhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ Norą’Ğ

6 CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ hŇ ‘ĎŔ CrêĘ hČ loqă =tŇ ’Ć ÉMyêĂ SĘ lĂ pĘŇ C‘ąmĘ SĘ IĂwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ Mh¡Ł êĄ wČ
yJĂ ť C‘Ŕ dĘŇ IăĄwČ MyrĳĂbĘŇ ‘Ă hĲĎ hŇ năĄxĞmĲČ BĘ tŇ ’Ň E¡Ł hČ hŇ lËĎ odŇ GĘ hČ hŇ ‘ÌĎCrêĘ hČ loqă hŇ mĆ ţ

7 ’B¿Ď CrŔ mĘ ’ĲĎ yJăĂ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ hČ ÉC’rĘIĲĂwČ : hŇ nĲĆxĞUĲČ hĲČ =l’Ć ’B¡Ď hoĎŔhyĘ Noră’Ğ
lom¿ tĘŇ ’Ć tŇ ’Ň z¡Ł JĎ hŇ tËĎŇ yĘhĲĎ âl¿ yJăĂ CnlĎŔ yo’ă ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ hŇ nĳĆxĞUĲČ hĲČ =l’Ć Myh¡Ă Łl’Ĺ

8 hŇ QĆ ’ÌĄ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ Myr¡ĂyDĂ’Č hĲĎ Myh¿Ă Łl’ĹhĲĎ dŇ IËČmĂ CnlĄŔ y~Ă yČ ymăĂ CnlĎŔ yo’ă : MSĲŁ lĘ SĂ
Mh
,’"d Nkw yrqw bytk wynĎy‘ĄBĘ ’"sb ,yrq wynĎy‘ĄBĘ ,bytk ony‘ĄBĘ v.18 .b"ydw b"d ,’"d Nkw =l’Ć ’"s v.16

’qsp v.1 .d .’"d Nkw rbČ dĘJĂ ’"s v.21 .yrq olSĂ bĘ v.21 .yrq o’rĎhĄlĘ v.21 .’"ydw w"d ,b"d
w"d ,b"d ,’"d Nkw CnbĄ yĘ’Ł ’"s v.3 .yrq olèĂ mĂ v.3 .r"tw s"t ,‘"t Nk CJIĚwČ l"Y v.2 .qwsp ‘Ym’b

.yrq olèĂ v.4 .b"ydw
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CqÂEĘxČ tĘŇ hĲĂ : rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ hŇ J¡Ď mČ =lkĎŇ BĘ MyĂrËČYĘ mĂ =tŇ ’Ć MyJÌĂUČ hČ MyhĂę Łl’ĹhĲĎ MhăĄ 9

MkĳĆŇ lĎ Cd¡Ň bĘŇ ‘ĲĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ MyrĂŔ bĘŇ ‘Ă lĲĎ CdăŇ bĘŇ ‘ČêĲČ NjĆ ť MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ ÉMySĂ nĎ’ĞlĲČ CyąhĘ wĲĂ
É l’Ą rĎWĘ yĂ PŇ gĆŇ eąĎIĂwČ MyêĂę SĘ lĂ pĘŇ Cmă xĞQĲĎ IĂwČ : MêĲĆmĘ xČ lĘ nĂ wĘ MyS¡Ă nĎ’ĞlĲČ Mt¿ĆŇ yyĂhĘ wĲĂ 10

l’ĄŔ rĎWĘ IĂmĂ É ljŁ IĂwČ dŇ ’ĳŁ mĘ hŇ lăĎ odŇ GĘ hŇ J¡Ď UČ hČ yh¿Ă êĘ wČ wylĎŔ hĎ ’ĲŁ lĘ Sy’ăĂ ÉCsnĚÄ IĎwČ
CtŇ mĄŔ ÉylĂ ‘Ą=ynĲĄbĘŇ ynąĄSĘ C xqĳĎlĘ nĂ Myh¡Ă Łl’Ĺ Nor¿’Ğ wĲČ : ylĲĂ gĘŇrČ PŇ lĆ ’¡Ć MyS¿Ă ŁlSĘ 11

MoIăBČ hŇŁl¡ SĂř ’b¿ŇŁ IĎwČ hŇ kĎŔ rĎ‘ĞUăČhČ mĲĄ ÉNmĂ yĎnĘ BĂ =Sy’ĲĂ ZrĎIąĎwČ : sxĲĎ nĘ ypĲĂŇ C yn¡ĂpĘŇ xĎ 12

ylĂ ‘Ąţ hŇ eăĄhĂ wĘ ’obę IĎwČ : oSĲ ’Ň rŁ =l‘Č hŇ m¡Ď dĎŇ ’Ğ wĲČ My‘ĂŔ rĚqĘ wyDăĎmČ C ’Chĳ hČ 13

Noră’Ğ l‘¡Č dŇ rĄŔ xĎ ÉoBlĂ hŇ yąĎhĎ =yJĲĂ hŇ jĆŔ YČ mĘ ÉërĆDĆÄ Kř y¿ ’iĄÁ JĂ hČ =l‘Č bŇ SĄÄ yŁ
‘mąČ SĘ IĂwČ : ry‘ĲĂhĎ =lJĎ q‘¡ČzĘêĂ wČ ry‘ĂŔ BĎ dŇ yGăĂhČ lĘ ’BĎ ť Sy’Ăę hĎ wĘ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ 14

rhČŔ mĂ Sy’ăĂ hĎ wĘ hŇ EĳĆhČ Nom¡ hĎ hĲĆ loq¿ hŇ mËĆ rmĆ ’Ň ŁIěwČ hŇ qĎŔ ‘Ď~Ę hČ loqă =tŇ ’Ć ÉylĂ ‘Ą
âl¿ wĘ hŇ mĎř qĎŔ wynăĎy‘ĄwĘ hŇ nĳĎSĎ hŇ n¡ĆmŁ SĘ C My‘¿ĂSĘ êĂ =NBĆ ylĂě‘ĄwĘ : ylĲĂ ‘ĄlĘ dŇ G¿ĄIČwČ ’b¡ŇŁ IĎwČ 15

hŇ kĎŔ rĎ‘ĞUĲČ hČ =NmĂ ’BăĎ hČ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ ylĂę ‘Ą=l’Ć Sy’ĂÁ hĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : tŇ o’Ĳ rĘlĂ lok¡Ň yĎ 16

N‘Č IČÄwČ : ynĲĂ BĘ rb¡ĎŇ DĎhČ hŇ y¿ĎhĎ =hŇ mĲĆ rmĆ ’Ň IËŁ wČ MoIĳhČ yêĂ sĘ năČ hŇ k¡ĎŇ rĎ‘ĞUĲČ hČ =NmĂ ynĂě’Ğ wĲČ 17

hŇ l¡Ď odŇ gĘŇ hŇ p¿ĎŇ GĄmČ MgËČŇ wĘ MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ ynăĄpĘŇ lĂř É l’Ą rĎWĘ yĂ snąĎ rmĆ ’Ň ŁIęwČ rvĄÁ bČŇ mĘ hĲČ
Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ Nor¿’Ğ wĲČ sxĎŔ nĘ ypăĂŇ C ÉynĂ pĘŇ xĎ CtŇ mĄę ìŇ ynĆÁbĎŇ ynĄÄSĘ =MgČŇ wĘ M‘ĳĎbĎŇ hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ
ljăŁ IĂwČ MyhĂę Łl’ĹhĲĎ Noră’Ğ=tŇ ’Ć ű orăyJĂ zĘhČ JĘř yhĂÂ yĘwČ : hŇ xĎ qĲĎlĘ nĂ 18

ÉoêqĘ rČpĘŇ mČ rbąĄŇ èĎ êĂ wČ r‘ČèČę hČ dŇ yăČ ű dŇ ‘ăČBĘ tŇ yeĂÁrČxÄŁ ’Ğ ’iĄ JĂ hČ ţ=l‘ČmĲĄ
My‘¿ĂBĎ rĘ’Č l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć Tp¿ČŇ SĎ ’ChË wĘ dŇ bĳĄŇ kĎŇ wĘ Sy’¡Ă hĎ Nq¿ĄzĎ=yJĲĂ tŇ mŔŁ IĎwČ
hŇ ‘ĎŔ CmèĘ hČ =tŇ ’Ć ‘măČ SĘ êĂ wČ ůtlČ lĎ hŇ răĎhĎ ÈsxĎ nĘ yjĲĂ =tŇ SĆ ’ĲĄ otăŇ QĎ kČŇ wĘ : hŇ nĲĎSĎ 19

dŇ lĆ êĄŔ wČ ‘răČkĘŇ êĂ wČ HSĳĎ y’Ă wĘ hĎ ym¡Ă xĎ tŇ m¿Ą C MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Noră’Ğ ÉxqČ QĎ hĂ =l’Ć
hĎ ylĆŔ ‘Ď tŇ obăŇ ~Ď eĂ hČ ÉhnĎrĘBĄÄ dČŇ êĘ wČ HtĎę Cm tŇ ‘ăĄř kĘŇ C : hĎ yrĲĆYĂ hĎ yl¡Ć ‘Ď Ck¿Ň pĘŇ hĆ nĲĆ=yJĂ 20

’răĎqĘ êĂ wČ : HBĲĎ lĂ hŇ tĎŇ S¿Ď =âlwĘ hŇ t¡ĎŇ nĘ ‘ĲĎ âl¿ wĘ êĘ dĘŇ lĳĎ yĎ NbăĄŇ yJăĂ y’¡Ă rĘyêĲĂ =l’Č 21

Noră’Ğ ÉxqČ QĎ hĂ =l’Ć l’ĳĄ rĎWĘ IĂmĂ dŇ ob¡Ň kĎŇ hŇ l¿Ď GĎ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉdobŇ kĎŇ y’¿Ă r‘ČeČę lČ
yJ¿Ă l’ĳĄ rĎWĘ IĂmĂ dŇ ob¡Ň kĎŇ hŇ l¿Ď GĎ rmĆ ’Ň êěŁ wČ : HSĲĎ y’Ă wĘ hĎ ym¡Ă xĎř =l’Ć wĘ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ 22

: MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ Nor¿’Ğ xq¡ČlĘ nĂ
MytVlpw
,+rt Nkw dyČ=l‘Č w’ dyČlĘ l"Yw ,’"ydw b"d Nkw yrqw bytk dyČ ’"sb ,yrq dyČ ,bytk ëyČ v.13 .yrq olèĂ v.12

,b"yd Nkw ynĄjĘ mĂ ’"s v.17 .yrq CmqĎ ,bytk hmĎqĎ y’xndml ,yrqw bytk y’br‘ml Nk v.15 .s"tw ‘"t
.r"tw s"t ,‘"t ,w"d ,b"d ,’"d Nkw t‘ĄbĘ C ’"s v.20 .w"dw b"d ,’"d Nkw oryJĂ zĘhČBĘ ’"s v.18 .s"tw ‘"t

.T"y qwsp Nyy‘ : hymx tm¿ĄC ’"sbw ,b"dw ’"d Nkw tm¿Ą=l’w ’"s v.21
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h rzĆ‘¡ĆhĎ NbĆŇ ’¿Ć mĄ Ch’ËĚbĂŇ yĘwČ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ Noră’Ğ tŇ ’¡Ą CxŔ qĘ lĲĎ ÉMyêĂ SĘ lĂ pĘŇ C
2 ot¡Ň ’Ł C’yb¿ĂŇ IĎwČ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Noră’Ğ=tŇ ’Ć ÉMyêĂ SĘ lĂ pĘŇ Cxą qĘ IĂwČ : hŇ dĎŇ oDĲSĘ ’Č
3 śtŇ rĎŔ xĽUăĎ mĲĂ ÉMydĂŇ oDSĘ ’Č CmJąĂ SĘ IČwČ : NogĲŇDĎ lYĆ’¿Ą ot¡Ň ’Ł CgŇ y~¿Ă IČwČ NogĳŇDĎ tŇ yBăĄ

NogŔ DĎ=tŇ ’Ć ÉCxqĘ IĂwČ hoĳĎhyĘ Noră’Ğ yn¡ĄpĘŇ lĂ hŇ YĎ rĘ’ČŔ ÉwynĎpĎŇ lĘř lpąĄŇ nŁ Nogę dĎŇ hŇ eăĄhĂ wĘ
4 lpąĄŇ nŁ Nogę dĎŇ hŇ eăĄhĂ wĘ ůtrĎxĽUĲĎ mĲĂ ÈrqĆBŁ bČŇ CmJăĂ SĘ IČwČ : omĲ oqmĘ lĂ ot¡Ň ’Ł CbŇ S¿Ă IĎwČ

wydĎę yĎ tŇ ojă JČ ű yêăĄSĘ C NogÁDĎ S’Ň rÄŁ wĘ hoĳĎhyĘ Noră’Ğ yn¡ĄpĘŇ lĂ hŇ YĎ rĘ’ČŔ ÉwynĎpĎŇ lĘř
5 žCkŇ rĘdĘŇ yĂ=âlĲ NJĄÃ =l‘Č : wylĲĎ ‘Ď r’¿Č SĘ nĂ Nog¡ŇDĎ qr¿Č NêĎŔ pĘŇ UĂ hČ =l’Ć ÉtotŇ rĚJĘ

dŇ oDĳSĘ ’Č BĘ Nog¡ŇDĎ Nê¿ČpĘŇ mĂ =l‘Č NogËŇDĎ=tŇ yBĲĄ My’ÌĂ BĎ hČ =lkĎŇ wĘ NogÁdĎŇ ynĄÄhĞkĲŇŁ
6 Myd¡ĂŇ oDSĘ ’Č hĲĎ =l’Ć hoËĎhyĘ=dŇ yČ dŇ BÌČ kĘŇ êĂ wČ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č
7 C’¿ rĘIĂwČ : hĎ ylĲĆ CbŇ GĘ =tŇ ’Ć wĘ dŇ oD¡SĘ ’Č =tŇ ’Ć MylŔ př ‘b ÉMtĎŇ ’Ł ëŇ IąČwČ MUĳĄ SĂ yĘwČ

CnUĎŔ ‘Ă É l’Ą rĎWĘ yĂ yhąĄŁl’Ĺ NorÄ ’Ğ bŇ SĄÂ yĄ=âlĲ Crę mĘ ’ĲĎ wĘ NkĳĄŇ =yJĂ dŇ oD¡SĘ ’Č =ySĲĄ nĘ ’Č
8 =tŇ ’Ć žCpŇ sĘ ’Č IĲČwČ CxÃ lĘřSĘ IĂwČĲ : CnyhĲĄŁl’Ĺ Nog¿ŇDĎ l‘¡ČwĘ CnylĄŔ ‘Ď ÉodŇ yĎ hŇ tąĎŇ SĘ qĲĎ =yJĂ

yhăĄŁl’Ĺ ÉNor’ĞlĲČ hŇ WĆę ‘ĞeĲČ=hŇ mČ ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ MhĆę ylĄ ’Ğ MyêĂÁ SĘ lĂ pĘŇ ynĄÄrĘsČ =lJĎ
Nor¡’Ğ=tŇ ’Ć CBiĄě IČwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ Nor¡’Ğ bŇ iŔŁ yĂ tŇ GăČ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ

9 yhĂÄ êĘ wČ otę ’Ł CBsăČ hĄ ű yrăĄxĞ’ĲČ yhĂÂ yĘwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ
ry‘ĂŔ hĎ ySăĄ nĘ ’Č =tŇ ’Ć ÉëIČwČ dŇ ’ŔŁ mĘ hŇ lăĎ odŇ GĘ ÉhmĎ ChmĘ Éry‘Ă BĎ ű hoąĎhyĘ=dŇ yČ

10 Nor¿’Ğ=tŇ ’Ć CxË QĘ SČ yĘwĲČ : MylĲ př ‘ Mh¡Ć lĎ Cr¿tĘŇ vĲĎ IĂwČ lodĳŇ GĎ=dŇ ‘Č wĘ NT¡Ł uĎ mĂ
CqÄ ‘ĞzĘIĂwČ NorŔ qĘ ‘Ć ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ Norą’Ğ ’obÄ JĘ yhĂę yĘwČ NorĳqĘ ‘Ć Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ
ynĂ t¡ĄŇ ymĂ hĞlĲČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉNor’Ğ=tŇ ’Ć ÉylČ ’Ą CBsąČ hĄ rmęŁ ’Ň lĄ MynĂÁrŁ qĘ ‘ĆhĲĎ

11 ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ MyêĂę SĘ lĂ pĘŇ ynăĄrĘsČ =lJĎ =tŇ ’Ć CpÁ sĘ ’Č IĲČwČ CxÄ lĘ SĘ IĂwČ : yUĲĂ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ
yt¡ĂŇ ’Ł tŇ ym¿Ă yĎ=âlĲ wĘ omŔ oqmĘ lĂ bŇ SăŁ yĎwĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ yhąĄŁl’Ĺ NorÄ ’Ğ=tŇ ’Ć CxÂQĘ SČ
dŇ y¿Č dŇ ’ËŁ mĘ hŇ d¿ĎŇ bĘŇ JĲĎ ry‘ĂŔ hĎ =lkĎŇ BĘ ÉtwĆmĎÄ =tŇ mČ ChĲ mĘ hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ =yJĂ yUĳĂ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ

12 l‘ČêËČ wČ Mylĳ př ‘b CJ¡ hĚ CtŇ mĄŔ =âl rSăĆ ’Ğ ÉMySĂ nĎ’ĞhĲĎ wĘ : MSĲĎ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ
w hŇ d¿ĄŇ WĘ BĂ hoËĎhyĘ=NorĲ’Ğ yhÌĂ yĘwČ : MyĂmĲĎ èĎ hČ ry‘¡ĂhĎ tŇ ‘¿ČwĘSČ
2 ÉMymĂ sĘ uĲŁ lČ wĘ MynąĂhĞJĲŁ lČ MyêĂę SĘ lĂ pĘŇ C’ă rĘqĘ IĂwČ : MySĲĂ dĎŇ xĽ hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ Myê¡Ă SĘ lĂ pĘŇ

rm’l
.r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw wynĎjĎ =l‘Č l"Y v.3 .‘"t Nk +wgw hnhw C’rĘIĂwČ NogDĎ C’bŁ IĎwČ trxmm l"Y v.3 .h
wxlVIĂwČ n"b ,’"b Nk v.8 .yrq MyrĂxŁ FĘ BČ ,bytk MylĂ pĎ ‘ĽBĲĎ v.6 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw wynĎjĎ =l‘Č l"Y v.4

MyrĂxŁ FĘ BČ ,bytk MylĂ pĎ ‘ĽBĲĎ v.12 .yrq MyrĂxŁ TĘ ,bytk MylĂ pĎ ‘Ľ v.9 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.9 .’y‘g ’lb
.yrq
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: omĲ oqmĘ lĂ Cex¿Ć QĘ SČ nĘ hŇ U¡Ć BČ Cn‘Ěě dĂŇ ohĲ hoĳĎhyĘ Noră’ĞlĲČ hŇ W¡Ć ‘ĞeĲČ=hŇ mČ rmŔŁ ’Ň lĄ
ÉotŇ ’Ł Cxą QĘ SČ êĘ =l’Čř É l’Ą rĎWĘ yĂ yhąĄŁl’Ĺ NorÄ ’Ğ=tŇ ’Ć śMyxĂÂQĘ SČ mĘ =M’ĲĂ Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ 3

hŇ UĎ lËĎ MkĆŔ lĎ ‘dăČŇ onwĘ ÉC’pĘŇ rĲĎêĄ z’ąĎ MSĳĎ ’Ď ol¡ CbŇ ySËĂ êĎ bŇ S¿Ą hĎ =yJĲĂ MqĎŔ yrĄ
Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ ůol bŇ ySăĂ nĎ rSăĆ ’Ğ ÈMSĎ ’Ď hĲĎ hŇ măĎ Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ : MJĲĆ mĂ od¡Ň yĎ rCs¿ tĎŇ =âlĲ 4

bŇ hĳĎ zĎ yrăĄBĘ kĘŇ ‘Č hŇ è¡Ď mĂ xĞ wĲČ bŇ hĎŔ zĎ ylă př ‘ ÉhèĎ mĂ xĞ MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ ynăĄrĘsČ ÉrjČ sĘ mĂ
MkÁ yřlp‘ ymĄÄ lĘ YČ žMtĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ : MkĲĆŇ ynĄrĘsČ lĘ C MQ¡ĎřkĚŇ lĘ tŇ xËČ ’Č hŇ p¿ĎŇ GĄmČ =yJĲĂ 5

l’¡Ą rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ň lĲĄ MêËĆtČŇ nĘ C ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉMtĂŇ yxĂ SĘ UČ hČ MkĆę yrĄBĘ kĘŇ ‘Č ymăĄ lĘ YČ wĘ
l‘¿ČmĄ C Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ l‘¿ČmĄ C MkĆŔ ylĄ ‘ĞmĲĄ ÉodŇ yĎ=tŇ ’Ć lqąĄyĎ ylČę C’ dŇ obĳŇ JĎ
MyĂr¿ČYĘ mĂ CdËŇ BĘ JĂ rSÌĆ ’ĞJĲČ MkĆŔ bĘŇ bČŇ lĘ =tŇ ’Ć ÉCdŇ BĘ kČŇ tĘŇ hŇ UĎ ląĎ wĘ : MkĲĆŇ YĘ rĘ’Č 6

: CkŇ lĲĄ IĄwČ MCx¡ QĘ SČ yĘwČ MhĆŔ BĎ lQăĄ ‘ČtĘŇ hĂ rSăĆ ’ĞJĲČ É’olhĞ MBĳĎ lĂ =tŇ ’Ć hŇ ‘¡Ł rĘpČŇ C
rSËĆ ’Ğ tŇ olŔ ‘Ď ÉtorpĎŇ yêąĄSĘ C tŇ xĎŔ ’Ć ÉhSĎ dĎŇ xĞ hŇ ląĎ gĎŇ‘Ğ CWÁ ‘ĞwĲČ CxÄ qĘ hŇ êĎę ‘Č wĘ 7

MtÌĆŇ bŇŁ ySĲĄ hĞ wĲČ hŇ lĎŔ gĎŇ‘ĞBĲĎ ÉtorjĎ hČ =tŇ ’Ć MêąĆrĘsČ ’Ğ wĲČ l‘ĳŁ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ hŇ l¿Ď ‘Ď=âlĲ
MêąĆtČŇ nĘ C hoĎęhyĘ Noră’Ğ=tŇ ’Ć MêĆÂxĘ qČ lĘ C : hŇ tĎŇ yĘBĲĎ hČ Mh¡Ć yrĄxĞ’ĲČ mĄ MhËĆ ynĄBĘ 8

MSĎŔ ’Ď Éol Mt¿ĆŇ bŇŁ SĲĄ hĞ rSĆÄ ’Ğ bŇ hĎę EĎhČ ylăĄ JĘ ű tŇ ’ăĄ wĘ hŇ lĎŔ gĎŇ‘ĞhăĎ=l’Ć ÉotŇ ’Ł
ëŇ rĆDĆÄ =M’Ă MtĆę y’Ă rĘC : ëŇ lĲĎ hĎ wĘ ot¡Ň ’Ł Mê¿ĆxĘ QČ SĂ wĘ oDĳ~Ă mĂ zG¡ČrĘ’Č bĲĎŇ CmyW¿Ă êĎ 9

hŇ l¡Ď odŇ GĘ hČ hŇ ‘¿ĎrĎhĲĎ ÍtŇ ’Ć CnlĎŔ hŇ WĎ ‘ăĎ ’Chť SmĆ SĆŔ tŇ yBăĄ ÉhlĆ ‘ĞyĲČ olą CbŇ GĘ
hŇ yĎh¿Ď ’Ch¡ hŇ r¿ĆqĘ mĂ CnBĎŔ hŇ ‘ĎgĘŇ năĎ ÉodŇ yĎ âlą yJăĂ ÉCn‘Ę dČÄ yĎwĘ âlę =M’Ă wĘ tŇ ’Ň EĳŁ hČ
MCr¡sĘ ’Č IĲČwČ tŇ olŔ ‘Ď ÉtorpĎŇ yêąĄSĘ Cxę qĘ IĂwČ NJĄŔ ÉMySĂ nĎ’ĞhĲĎ CWą ‘ĞIĲČwČ : CnlĲĎ 10

=l’Ć ho¡ĎhyĘ Nor¿’Ğ=tŇ ’Ć CmWËĂ IĎwČ : tŇ yĂBĲĎ bČŇ Cl¿ JĎ Mh¡Ć ynĄBĘ =tŇ ’Ć wĘ hŇ lĳĎ gĎŇ‘ĞBĲĎ 11

: MhĲĆ yrĄř xĲŁ TĘ ym¿Ą lĘ YČ tŇ ’¡Ą wĘ bŇ hĎŔ EĎhČ yrăĄBĘ kĘŇ ‘Č Ét’Ą wĘ zGČę rĘ’Č hĲĎ tŇ ’ăĄ wĘ hŇ lĳĎ gĎŇ‘ĞhĲĎ
tŇ xČę ’Č hŇ QăĎ sĂ mĘ BĂ SmĆ SĆŔ tŇ yBăĄ ÉërĆDĆÄ =l‘Č ëŇ rĆDĆę BČ tŇ orÁ jĎ hČ hŇ nĎrĘèČÄ IĂwČ 12

MykăĂŇ lĘ hĲŁ ÉMyêĂ SĘ lĂ pĘŇ ynąĄrĘsČ wĘ lwř’Ň mĳŁ WĘ C NymăĂ yĎ Crs¡Ď =âlwĘ o‘Ŕ gĎŇ wĘ ÉëŁlhĎ CkąŇ lĘ hĲĎ
MyF¡Ă xĂ =ryYĲĂ qĘ Myr¿ĂYĘ qĲŁ SmĆ SĆŔ tŇ ybăĄŇ C : SmĆ SĲĎ tŇ yB¿Ą lCb¡Ň GĘ =dŇ ‘Č MhĆŔ yrĄxĞ’ĲČ 13

: tŇ o’Ĳř rĘlĂ Cx¡ mĘ WĘ IĂwĲČ NorŔ ’Ď hăĎ =tŇ ’Ć ÉC’rĘIĂwČ MhĆę ynĄy‘ĲĄ=tŇ ’Ć C’ă WĘ IĂwČ qmĆ ‘ĳĄBĎ
sŘ4 MS¡Ď wĘ MSĎŔ dŇ măŁ ‘ĞêĲČ wČ ÉySĂ mĘ èĂ hČ =tŇ yBĲĄ ‘ČSąĚ ohyĘ hŇ dĄÄ WĘ =l’Ć hŇ ’Ď BĎ ţ hŇ lĎÃ gĎŇ‘ĞhĲĎ wĘ 14

Nb’
yrĄxŁ TĘ ,bytk ylĄpĘ ‘Ď v.4 .’y‘gb =l’ĲČ n"b ,’"b Nk v.3 .s"tw ‘"t ,+rt Nk MêĆ’Č MyxlVm l"Y v.3 .w
MkĆylĄpĘ ‘Ď v.5 .yrq MkĆQĘ kĚlĘ ,bytk MQĎ kĚlĘ ’"sbw ,r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,b"yd Nkw MkĆQĘ kĚlĘ ’"s v.4 .yrq
MhĆyrĄxŁ T ,bytk MhĆylĄpĘ ‘Ď ’"s v.11 .w"dw b"d ,’"d Nkw h‘rh=lJĎ =t’ ’"s v.9 .yrq MkĆyrĄxŁ TĘ ,bytk

.+g T"y MyTpV Nyy‘ : ‘"t Nk ot’rĎqĘlĂ l"Y v.13 .yrq l’mŁ WĘ C v.12 .yrq



6. 15–7. 4 ’ l’wmV 447

hŇ l¡Ď ‘Ł Cl¿ ‘ĹhĲĆ tŇ orŔ jĎ hČ =tŇ ’ĆÄ wĘ hŇ lĎŔ gĎŇ‘ĞhĲĎ yYăĄ‘Ğ=tŇ ’Ć ÉC‘uĘ bČŇ yĘwĲČ hŇ lĳĎ odŇ GĘ NbĆŇ ’ăĆ
: hoĲĎhylĲČ

15 =rSĆ ’Ğ Éoê’Ă =rSĆ ’Ğ zGąČrĘ’Č hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ hoĎęhyĘ Noră’Ğ=tŇ ’Ć ű CdŇ yrăĂoh MIĂÂwĂlĘ hĲČ wĘ
ClÄ‘ĹhĲĆ SmĆ SĆę =tŇ ybĲĄŇ ySăĄ nĘ ’Č wĘ hŇ lĳĎ odŇ GĘ hČ NbĆŇ ’ăĆ hĎ =l’Ćř CmW¡Ă IĎwČ bŇ hĎŔ zĎ=ylĲĄ kĘŇ oBă

16 Myê¡Ă SĘ lĂ pĘŇ =ynĲĄrĘsČ hŇ è¿Ď mĂ xĞ wĲČ : hoĲĎhylĲČ ’Ch¡ hČ MoI¿BČ MyxËĂ bĎŇ zĘ CxÌ BĘ zĘIĂwČ tŇ olÁ‘Ł
: ’ChĲ hČ MoI¿BČ Nor¡qĘ ‘Ć CbŇ S¿Ě IĎwČ C’ĳ rĎ

17 hoĳĎhylĲČ MS¡Ď ’Ď MyêËĂ SĘ lĂ pĘŇ CbŇ ySÌĂ hĄ rSĆÄ ’Ğ bŇ hĎŔ EĎhČ yrăĄxŁ TĘ ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ
Nor¿qĘ ‘ĆlĘ dŇ x¡Ď ’Ć tŇ g¿ČŇlĘ dŇ xĎŔ ’Ć Nolă qĘ SĘ ’Č lĘ ÉdxĎ ’Ć hŇ EąĎ‘ČlĘ dŇ xĎŔ ’Ć dŇ oDÄ SĘ ’Č lĘ

18 ÉMyêĂ SĘ lĂ pĘŇ yrąĄ‘Ď=lJĎ rjČÂsĘ mĂ bŇ hĎę EĎhČ yrăĄBĘ kĘŇ ‘Č wĘ : dŇ xĲĎ ’Ć
lřbăĄŇ ’Ď ű dŇ ‘ăČwĘ yzĳĂrĎjĘ hČ rpĆŇ JăŁ dŇ ‘¡ČwĘ rYĎŔ bĘŇ mĂ ry‘ăĂmĄ MynĂŔ rĎiĘ hČ tŇ SĆ măĄ xĞlĲČ
hŇ EĆŔhČ MoIăhČ dŇ ‘Č ť hoĎŔhyĘ Noră’Ğ tŇ ’Ą ť ÉhĎ ylĆÄ‘Ď CxyeąĂhĂ rSĆÄ ’Ğ hŇ lĎę odŇ GĘ hČ

19 yJąĂ SmĆ SĆę =tŇ ybĲĄŇ ySăĄ nĘ ’Č BĘ ëŇ IČÂwČ : ySĲĂ mĘ èĂ hČ =tŇ yBĲĄ ‘ČS¡Ě ohyĘ hŇ d¿ĄŇ WĘ BĂ
Sy’ĳĂ PŇ lĆ ’¡Ć Myè¿Ă mĂ xĞ Sy’ĂŔ My‘ăĂbĘŇ SĂ ÉM‘ĎBĎ ëŇ IąČwČ hoĎŔhyĘ Noră’ĞBĲČ ÉC’rĎ

20 ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : hŇ lĲĎ odŇ gĘŇ hŇ J¿Ď mČ M‘¡ĎBĎ hoËĎhyĘ hŇ JÌĎ hĂ =yJĲĂ M‘ĎŔ hĎ Clă BĘ ’Čř tĘŇ IĲĂwČ
Sod¡Ň uĎ hČ MyhËĂ Łl’ĹhĲĎ hoÌĎhyĘ ynĄÄpĘŇ lĂ dŇ mŔŁ ‘ĞlĲČ lkăČŇ Cy ymĂř ť SmĆ SĆŔ =tŇ ybĲĄŇ ySăĄ nĘ ’Č

21 yb¿ĄŇ SĘ oyĲ=l’Ć MykĂŔ ’Ď lĘ mČ ÉCxlĘ SĘ IĂwĲČ : CnylĲĄ ‘ĎmĲĄ hŇ l¿Ć ‘ĞyĲČ ym¡Ă =l’Ć wĘ hŇ EĳĆhČ
Cl¿ ‘ĞhĲČ Cdě rĘ hoĎŔhyĘ Noră’Ğ=tŇ ’Ć ÉMyêĂ SĘ lĂ pĘŇ CbŇ SąĂ hĄ rmĳŁ ’Ň lĄ Myr¡Ă‘Ď yĘ=tŇ yČrĘqĂ

z hoĎŔhyĘ Noră’Ğ=tŇ ’Ć ÉCl‘ĞIĲČwČ MyrĂę ‘Ď yĘ tŇ yăČrĘqĂ ű ySăĄ nĘ ’Č C’bÁŁ IĎwČ : MkĲĆŇ ylĄ ’Ğ ot¡Ň ’Ł
CSŔ DĘqĂ ÉonBĘ rząĎ‘ĎlĘ ’Ć =tŇ ’Ć wĘ hŇ ‘ĳĎbĘŇ GĂ BČř bŇ d¡ĎŇ nĎ ybĲĂŇ ’Ğ tŇ yB¿Ą =l’Ć otŔ ’Ł C’băĂŇ IĎwČ

2 ÉNor’Ď hĲĎ tŇ bĆŇ SąĆ MoIÂmĂ yhĂę yĘwČ : hoĲĎhyĘ Nor¿’Ğ=tŇ ’Ć rm¡Ł SĘ lĂ
tŇ yB¿Ą =lJĎ ChË eĎ IĂwČ hŇ nĳĎSĎ MyrăĂWĘ ‘Ć Cy¡hĘ IĲĂwČ MymĂŔ IĎhČ ÉCBrĘIĂwČ MyrĂŔ ‘Ď yĘ tŇ yăČrĘqĂ BĘ

3 =lJĎ =l’Ć l’Ąę CmSĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hoĲĎhyĘ yr¿ĄxĞ’ĲČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ
hoĎŔhyĘ=l’Ć ÉMybĂŇ SĎ MêąĆ’Č MkĆę bĘŇ bČŇ lĘ =lkĎŇ BĘ =M’Ă ůrmŁ ’Ň lĄ È l’Ą rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ
MkąĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ CnykĂÄ hĎ wĘ tŇ orĳêĎSĘ ‘ČhĲĎ wĘ Mk¡ĆŇ kĘŇ oêĲ mĂ rkËĎŇ eĄhČ yhÌĄŁl’Ĺ=tŇ ’Ć CrysĂÁ hĎ

4 ÉCrysĂÄ IĎwČ : MyêĲĂ SĘ lĂ jĘ dŇ I¿ČmĂ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć l~¿Ą yČwĘ oDŔ bČŇ lĘ ChdăĚŇ bĘŇ ‘Ă wĘ ÉhoĎhyĘ=l’Ć
ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć Cd¿Ň bĘŇ ‘Č IĲČwČ tŇ rĳŁ êĎSĘ ‘ČhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ Myl¡Ă ‘ĎBĘ hČ =tŇ ’Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ
wdbl
qwsp Nyy‘ : ‘"tw +rt Nkw NbĆ ’Ć ’"s v.18 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.18 .’"yd Nkw =l‘Č ’"s v.15
’"s v.1 .z .hnygn ’lbw Pqmb =ymĂ ’"s v.20 .’y‘g ’lb wlb’tIĂwČ n"b ,’"b Nk v.19 .w"Tw d"y

.s"tw ‘"t ,+rt ,b"d Nkw h‘bgb=rSĆ ’Ğ
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l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ =tŇ ’Ć CY¿ bĘŇ qĂ l’ĄŔ CmSĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : oDĲbČŇ lĘ 5

hŇ tĎŇ jĎ YĘ UĂ hČ ţ CYă bĘŇ uĲĎ IĂwČ : hoĲĎhyĘ=l’Ć Mk¡ĆŇ dĘŇ ‘ČBĲČ lQ¿Ą jČ tĘŇ ’Ć wĘ hŇ tĎŇ jĳĎ YĘ UĂ hČ 6

CrmĘ ’Ň IăŁ wČ ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉCmCYÄ IĎwČ hoĎęhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ű CkăŇ jĘ SĘ IĂwČĲ MyĂmČÁ =CbŇ ’ĞSĘ IĲĂwČ
: hŇ jĲĎ YĘ UĂ BČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć l’ËĄ CmSĘ TjÌŁ SĘ IĂwČ hoĳĎhylĲČ Cn’Ň T¡Ď xĎ MSĎŔ
Cl¿ ‘ĞIĲČwČ hŇ tĎŇ jĎŔ YĘ UĂ hČ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CYą BĘ qČ tĘŇ hĂ =yJĲĂ MyêĂę SĘ lĂ pĘŇ C‘ămĘ SĘ IĂwČ 7

yn¿ĄjĘ mĂ C’¡ rĘIĲĂwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉC‘mĘ SĘ IĂwĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l’Ć Myê¡Ă SĘ lĂ pĘŇ =ynĲĄrĘsČ
CeřUĆŔ mĂ SrăĄxĞêĲČ =l’Č l’ĄŔ CmSĘ =l’Ć É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CrąmĘ ’Ň IĲŁ wČ : MyêĲĂ SĘ lĂ pĘŇ 8

l’Ąę CmSĘ xuăČIĂwČ : MyêĲĂ SĘ lĂ jĘ dŇ I¿ČmĂ Cn‘¡ĄSĂ yĲŁ wĘ CnyhĳĄŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=l’Ć q‘¡Ł EĘmĂ 9

=l’Ć l’ąĄ CmSĘ q‘ČÄ zĘIĂwČ hoĳĎhylĲČ lyl¡Ă JĎ hŇ lËĎ o‘ śhlÌ ‘yw dŇ xĎŔ ’Ć ÉblĎ xĎ hŇ ląĄ TĘ
hŇ lĎŔ o‘hĲĎ hŇ lăĆ ‘ĞmĲČ É l’Ą CmSĘ yhąĂ yĘwČ : hoĲĎhyĘ Chn¡Ą‘ĞIĲČwĲČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ dŇ ‘ăČBĘ ÉhoĎhyĘ 10

lodŇ GĎ ţ=loqĲ BĘ ű hoăĎhyĘ M‘ăĄrĘIČwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ lČ CSŔ GĘ nĂ MyêăĂ SĘ lĂ pĘŇ C
C’Á YĘ IĄÄwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄpĘŇ lĂ Cp¡Ň gĘŇ eĎ IĂwČ MUĄŔ hĚ yĘwČ ÉMyêĂ SĘ lĂ jĘ =l‘Č ’Chą hČ MoIÄBČ 11

=dŇ ‘Č MCJě IČwČ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ =tŇ ’Ć Cp¡Ň DĘrĘIĂwĲČ hŇ jĎŔ YĘ UĂ hČ =NmĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ ySąĄ nĘ ’Č
ÉhjĎ YĘ UĂ hČ =NyBĲĄ MWĆ IąĎwČ tŇ xČę ’Č NbĆŇ ’ăĆ l’ĄÁ CmSĘ xuČÄ IĂwČ : rJĲĎ tŇ yb¿ĄŇ lĘ tŇ xČ ê¡ČmĂ 12

Cnr¿ĎzĎ‘Ğ hŇ eĎh¡Ą =dŇ ‘Č rmČě ’Ň IŁ wČ rzĆ‘ĳĎhĎ NbĆŇ ’ăĆ Hm¡Ď SĘ =tŇ ’Ć ’r¿ĎqĘ IĂwČ NèĄŔ hČř NybăĄŇ C
l’ĳĄ rĎWĘ yĂ lCbăŇ gĘŇBĂ ’ob¡Ň lĎ dŇ o‘Ŕ CpăŇ sĘ yĲĎ=âlwĘ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ hČ ÉC‘nĘ JĲĎ IĂwČ : hoĲĎhyĘ 13

MyrĂÃ ‘ĎhĲĆ hŇ nĎbĘŇ SăŁ êĎ wČ : l’ĲĄ CmSĘ ym¿Ą yĘ lJ¡Ł MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ BČ ÉhoĎhyĘ=dŇ yČ yhąĂ êĘ wČ 14

tŇ GČŔ =dŇ ‘Č wĘ NorăqĘ ‘ĆmĲĄ É l’Ą rĎWĘ yĂlĘ ű l’ąĄ rĎWĘ yĂ tŇ ’ĄÄ mĄ žMyêĂ SĘ lĂ pĘŇ =CxqĘ lĲĎ śrSăĆ ’Ğ
l’¡Ą rĎWĘ yĂ NyB¿Ą MolŔ SĎ yhăĂ yĘwČ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ dŇ IăČmĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ ly~¿Ă hĂ NlĎŔ CbŇ GĘ =tŇ ’ĆÄ wĘ
ëŇ lČęhĎ wĘ : wyIĲĎxČ ym¿Ą yĘ lJ¡Ł l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć É l’Ą CmSĘ TjąŁ SĘ IĂwČ : yrĲĂmŁ ’ĹhĲĎ Nyb¿ĄŇ C 15, 16

ÉTpČŇ SĎ wĘ hŇ jĳĎ YĘ UĂ hČ wĘ lG¡ĎlĘ GĂ hČ wĘ l’ĄŔ ÍtŇ yBĲĄ ÉbbČŇ sĎ wĘ hŇ nĎŔ SĎ BĘ ÉhnĎSĎ yDąĄmĂ
ÉhtĎŇ mĎÄ rĎhĲĎ otąŇ bĎŇ SĲĚ tĘŇ C : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ tŇ om¡ oqUĘ hČ =lJĎ tŇ ’¿Ą l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć 17

: hoĲĎhylĲČ xČ B¡Ą zĘmĂ MS¿Ď =NbĆŇ IĲĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć TpăĎŇ SĎ MS¡Ď wĘ otŔ yBĄ MSăĎ =yJĂ
MyT¡Ă pĘŇ SĲŁ wynËĎBĎ =tŇ ’Ć MWĆ IÌĎwČ l’ĳĄ CmSĘ Nq¡ĄzĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ yhĂě yĘwČ x
hŇ IĳĎbĂŇ ’Ğ Chn¡ĄSĘ mĂ MS¿Ą wĘ l’ĄŔ oy ÉrokŇ BĘ hČ onąBĘ =MSĆ yhĂÂ yĘwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂlĘ 2

yrăĄxĞ’ĲČ CF¡ IĂwČ wkŔ rř db ÉwynĎbĎŇ CkąŇ lĘ hĲĎ =âlwĘ : ‘bČŇ SĲĎ r’¿Ą bĘŇ BĂ MyT¡Ă pĘŇ SĲŁ 3

‘Ybh
.‘"t Nk hnĎSĎ yĘhČ l"Y v.12 .yrq ChlĄ‘ĞIČwČ ,bytk hlĆ‘ĞIČwČ v.9 .ypr CnŇUĄmĂ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.8

.hlm ’dx l’ĄtĘ yBĄ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.16 .hnygn ’lbw Pqmb =rSĆ ’Ğ n"b ,’"b Nk v.14



8. 4–21 ’ l’wmV 449

4 lJ¡Ł CYŔ BĘ qČ tĘŇ IĲĂwČ : TjĲĎ SĘ mĂ CF¡ IČwČ dŇ xČ SŔŁ =CxqĘ IĂÄwČ ‘YČ BĳĎ hČ
5 ÉheĄhĂ wylĎę ’Ą CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : hŇ tĎŇ mĲĎ rĎhĲĎ l’¡Ą CmSĘ =l’Ć C’b¿ŇŁ IĎwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄqĘ zĂ

ëŇ lĆ mËĆ CnQ¿Ď =hŇ mĎ yWĲĂ hŇ êĎę ‘Č ìŇ ykĳĆŇ rĎdĘŇ BĂ Ck¡Ň lĘ hĲĎ âl¿ ìŇ ynĆěbĎŇ C êĎ nĘ qČŔ zĎ hŇ êăĎ’Č
6 rSăĆ ’ĞJĲČ l’ĄŔ CmSĘ ynăĄy‘ĄBĘ ÉrbĎŇ DĎhČ ‘rČIąĄwČ : MyĲĂoGhČ =lkĎŇ JĘ CnT¡Ą pĘŇ SĎ lĘ

: hoĲĎhyĘ=l’Ć l’¡Ą CmSĘ lQ¿Ą jČ tĘŇ IĂwČ CnTĳĄ pĘŇ SĎ lĘ ëŇ lĆ m¡Ć CnQ¿Ď =hŇ nĎêĘ CrŔ mĘ ’ĲĎ
7 M‘ĎŔ hĎ loqă BĘ É‘mČ SĘ l’ĄŔ CmSĘ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ

Cs¡ ’ĞmĲĎ yt¿ĂŇ ’Ł =yJĲĂ Cs’ĎŔ mĎ ÉìtĘŇ ’ĲŁ âlą yJăĂ ìŇ ylĳĆ’Ą Cr¡mĘ ’Ň yĲŁ =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ lĘ
8 MtąĎŇ o’ ytĂÄ Łl‘ĞhĲČ žMoImĂ CWę ‘Ď=rSĆ ’Ğ MyWăĂ ‘ĞUĲČ hČ =lkĲĎŇ JĘ : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ ëŇŁl¿ UĘ mĂ

hŇ UĎ h¿Ą NJËĄ MyrĳĂxĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ Cd¡Ň bĘŇ ‘Č IĲČwČ ynĂ bĚŔ zĘ‘Č IăČwČ hŇ EĆŔhČ MoIăhČ =dŇ ‘Č wĘ ÉMyĂrČÄ YĘ UĂ mĂ
9 MhĆŔ BĎ Édy‘Ă êĎ dŇ ‘ąĄhĎ =yJĲĂ ëŇ ’Čę MlĳĎ oqBĘ ‘măČ SĘ hŇ ê¡Ď ‘Č wĘ : ëŇ lĲĎ =MGČ MyW¡Ă ‘Ł

: MhĲĆ ylĄ ‘Ğ ëŇŁl¡ mĘ yĂ rS¿Ć ’Ğ ëŇ lĆ UĆŔ hČ TjăČ SĘ mĂ MhĆŔ lĎ êăĎ dĘŇ GČhĂ wĘ
10 oê¡’Ă mĲĄ Myl¿Ă ’ĞèŁ hČ M‘Ďě hĎ =l’Ć hoĳĎhyĘ yrăĄbĘŇ DĂ=lJĎ tŇ ’¡Ą l’ĄŔ CmSĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
11 ëŇŁl¡ mĘ yĂ rS¿Ć ’Ğ ëŇ lĆ UĆŔ hČ TjăČ SĘ mĂ ÉhyĆhĘ yĲĂ hŇ zĆę rmĆ ’Ň ŁIěwČ : ëŇ lĆ mĲĆ

CY¡ rĎwĘ wySĎŔ rĎpĲĎŇ bĘŇ C oêăbĘŇ JČ rĘmĆ BĘ Éol MW¿Ď wĘ xuĎę yĂ MkăĆŇ ynĄBĘ =tŇ ’Ć MkĳĆŇ ylĄ ‘Ğ
12 SrąŁ xĞlĲČ wĘ MyèĳĂ mĂ xĞ yrăĄWĎ wĘ Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ yr¿ĄWĎ olŔ MCWă lĎ wĘ : oêĲ bĘŇ JČ rĘmĆ yn¿ĄpĘŇ lĂ
13 =tŇ ’Ć wĘ : oBĲ kĘŇ rĂ yl¿Ą kĘŇ C oê¡mĘ xČ lĘ mĂ =ylĲĄ JĘ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ wĘ orŔ yYĂ qĘ rYăŁ qĘ lĂ wĘ ÉoSyrĂxĞ
14 MkĆŇ ytĄŇ odĲŇ WĘ ţ=tŇ ’Ć wĘ : tŇ opĲŇ ’Ł lĘ C tŇ ox¡ BĎ TČ lĘ C tŇ ox¿ uĎ rČlĘ xuĳĎyĂ Mk¡ĆŇ ytĄŇ onĲ BĘ
15 Mk¿ĆŇ y‘ĄrĘzČwĘ : wydĲĎŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ Nt¡ČŇ nĎ wĘ xuĳĎyĂ Myb¡ĂŇ oFhČ MkËĆŇ ytĄŇ yzĲĄwĘ MkÌĆŇ ymĄ rĘJČ =tŇ ’Ć wĘ
16 =tŇ ’Ć wĲĘ žMkĆŇ ydĄŇ bĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ : wydĲĎŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ wĘ wys¡Ď yrĂsĲĎ lĘ Nt¿ČŇ nĎ wĘ rŁWĳ ‘Ę yČ Mk¡ĆŇ ymĄ rĘkČŇ wĘ

hŇ W¡Ď ‘Ď wĘ xuĳĎyĂ Mk¡ĆŇ yrĄomĲ xĞ=tŇ ’Ć wĘ MybËĂŇ oFhČ MkÌĆŇ yrĄř CxĲ BČ =tŇ ’Ć wĘ MkĆÁ ytĄŇ oxÄ pĘŇ SĂ
17, 18 ÉMêĆqĘ ‘Č zĘC : MydĲĂŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ ol¿ =CyhĘ êĲĂ Mê¡Ć’Č wĘ rŁWĳ ‘Ę yČ Mk¡ĆŇ nĘ ’Ň YĲŁ : oêĲ kĘŇ ’Ň lČ mĘ lĂ

hoËĎhyĘ hŇ nÌĆ‘ĞyĲČ=âlwĘ MkĳĆŇ lĎ Mê¡ĆrĘxČ BĘ rS¿Ć ’Ğ MkĆŔ JĘ lĘ mČ ynăĄpĘŇ QĂ mĂ ’ChŔ hČ MoIăBČ
19 CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ l’ĳĄ CmSĘ loqă BĘ ‘Čm¡Ł SĘ lĂ M‘ĎŔ hĎ Cnă’ĞmĲĎ yĘwČ : ’ChĲ hČ MoI¿BČ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć
20 MyĳĂoGhČ =lkĎŇ JĘ CnxĘ n¡Č’Ğ=MgČŇ Cnyy¿ĂhĎ wĘ : CnylĲĄ ‘Ď hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ ëŇ lĆ m¡Ć =M’Ă yJ¿Ă âřQŔ
21 ‘măČ SĘ IĂwČ : Cnř ytĲĄŇ mŁ xĞlĘ mĂ =tŇ ’Ć Mx¡Č lĘ nĂ wĘ CnynĄŔ pĎŇ lĘ ’YăĎ yĎwĘ ÉCnJĄÄ lĘ mČ CnTąĎ pĎŇ SĘ C

: hoĲĎhyĘ yn¿ĄzĘ’Ď BĘ Mr¡ĄBĘ dČŇ yĘwČ M‘ĳĎhĎ yrăĄbĘŇ DĂ=lJĎ tŇ ’¡Ą l’ĄŔ CmSĘ
yw
’"sbw ,r"tw s"t ,+rt ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wykĎ rĎdĘBĂ ’"sb ,yrq wykĎ rĎdĘBĂ ,bytk oJrĘdČBĘ v.3 .x
oQ ’"s v.19 .‘"t Nk MkĆyrĄqĘBĂ l"Y v.16 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.11 .‘"t Nkw yrqw bytk oJrĘdČBĘ

.CntĄmŁ xĞlĘ mĂ ’"s v.20 .yrq âQ ,bytk oQ ’"sbw
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ëŇ lĆ mĳĆ Mh¡Ć lĎ ê¿ĎkĘŇ lČ mĘ hĂ wĘ MlĎŔ oqBĘ ‘măČ SĘ É l’Ą CmSĘ =l’Ć hoąĎhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 22

: orĲy‘Ă lĘ Sy’¿Ă Ck¡Ň lĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ySăĄ nĘ ’Č =l’Ć É l’Ą CmSĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
=NBĆ rorÌYĘ =NBĆ l’ĄÂ ybĂŇ ’Ğ=NBĆ SyqăĂ omSĘ Cţ NymĂę yĎÍNBĂ mĂ Sy’ăĂ =yhĂ yĘwĲČ T

sŘ5 omą SĘ C NbĄÁ hŇ yĎÄhĎ =olĲ wĘ : lyĂxĲĎ roB¡ GĂ ynĳĂymĂ yĘ Sy’ăĂ =NBĆ xČ yp¡ĂŇ ’Ğ=NBĆ tŇ rËČokŇ BĘ 2

omă kĘŇ èĂ mĂ CeUĳĆ mĂ bŇ oTă l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ mĂ Sy’ËĂ Ny’¿ĄwĘ bŇ oTŔ wĎ rCxă BĎ É lC’SĎ
lC’ĳ SĎ ybăĂŇ ’Ğ Syq¡ĂlĘ tŇ onŔ tŇŁ ’ĞhĲĎ ÉhnĎdĘŇ bČÄ ’Ň êĲŁ wČ : M‘ĲĎhĎ =lJĎ mĂ HČ b¡ŇŁ GĎ hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ 3

MyrĂŔ ‘ĎeĘ hČ mĲĄ dŇ xăČ ’Č =tŇ ’Ć ÉìêĘ ’Ă ’nąĎ=xqČ onęBĘ lC’ă SĎ =l’Ć SyqĂÁ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
rb¿ŇŁ ‘ĞIĲČwČ MyĂrËČpĘŇ ’Ć =rhČ BĘ śrbÌŇŁ ‘ĞIĲČwČ : tŇ nĲŁ tŇŁ ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć Su¡ĄBČ ëŇ lĄŔ MCqă wĘ 4

rb¿ŇŁ ‘ĞIĲČwČ NyĂ’ČŔ wĎ ÉMylĂ ‘ĞSĲČ =ZrĆ’ĲĆ bĘŇ CrąbĘŇ ‘Č IĲČwČ C’YĳĎ mĎ âlă wĘ hŇ SĎ l¡Ă SĎ =ZrĆ’ĲĆ BĘ
rmËČ ’Ď lC’¿ SĎ wĘ PŇ CYŔ ZrĆ’ăĆBĘ C’BĎ ť hŇ UĎ hĄę : C’YĲĎ mĎ âl¿ wĘ yn¡ĂymĂ yĘ=ZrĆ’ĲĆ BĘ 5

tŇ on¡tŇŁ ’ĞhĲĎ =NmĂ ybËĂŇ ’Ď lD¿ČxĘ yĆ=NjĆ hŇ bĎŇ CSĳ nĎ wĘ hŇ kăĎŇ lĘ oU¡ ‘Ă =rSĆ ’Ğ or¿‘ĞnĲČlĘ
Sy’ăĂ hĎ wĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ry‘ăĂBĎ ÉMyhĂ Łl’Ĺ=Sy’ĲĂ ’nąĎ=hŇ eĄhĂ olę rmĆ ’Ň IăŁ wČ : CnlĲĎ gŇ’Č d¿ĎŇ wĘ 6

CnlĎŔ dŇ yGăĂyČ ÉylČ C’ MèĎŔ hŇ kĎŇ lĘ năĄ ÉhêĎ‘Č ’obĳŇ yĎ ’oBă rB¡Ą dČŇ yĘ=rSĆ ’Ğ lJ¿Ł dŇ BĎŔ kĘŇ nĂ
ÈëlĄ nĄ hŇ eăĄhĂ wĘ orę ‘ĞnĲČlĘ lC’Á SĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hĎ ylĲĆ ‘Ď CnkĘŇ ¿ČlhĎ =rSĆ ’Ğ CnJ¡Ą rĘDČ=tŇ ’Ć 7

’yb¡ĂŇ hĎ lĘ =Ny’ĲĄ hŇ r¿ĎCStĘŇ C CnylĄŔ JĄ mĂ lzăČ’Ď ÉMxĆ QĆÄhČ yJąĂ ůSy’Ă lĎ ’ybăĂŇ eĎ=hŇ mČ C
rmĆ ’Ň ŁIěwČ lC’Ŕ SĎ =tŇ ’Ć tŇ onă‘ĞlĲČ Ér‘ČeČÄhČ PŇ sĆ IąŁ wČ : CnêĲĎ ’Ă hŇ m¡Ďř MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ lĘ 8

dŇ yG¿ĂhĂ wĘ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ lĘ ÉyêĂř tČÄ nĲĎ wĘ PŇ sĆ JĳĎ lqĆSăĆ ‘bČŇ r¡Ć ydĂŔ yĎbĘŇ ’YăĎ mĘ nĂ ÉheĄhĂ
ÉoêkĘŇ lĆ BĘ ÉSy’Ă hĎ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ l’Ąę rĎWĘ yĂBĘ ű MynăĂpĎŇ lĘ : CnJĲĄ rĘDČ=tŇ ’Ć Cnl¡Ď 9

’r¿ĄuĎ yĂ MoIŔhČ É’ybĂŇ eĎlČ yJąĂ hŇ ’ĳĆ rŁ hĲĎ =dŇ ‘Čř hŇ k¡ĎŇ lĘ nĲĄ wĘ Ck¿Ň lĘ MyhĂŔ Łl’Ĺ SorădĘŇ lĂ
hŇ kĎŇ ĳĄlnĄř ű hŇ kăĎŇ lĘ ì¡Ň rĘbĲĎŇ DĘ bŇ oT¿ orË‘ĞnĲČlĘ lC’Ì SĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ ’ĲĆ rŁ hĲĎ Myn¡ĂpĎŇ lĘ 10

hŇ lăĄ ‘ĞmĲČ BĘ ÉMylĂ ‘Ł hŇ UĎ hĄę : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’¿Ă MS¡Ď =rSĆ ’Ğ ry‘ĂŔ hĎ =l’Ć ÉCkŇ lĘ IĲĄwČ 11

NhĆŔ lĎ CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ MyĂmĳĎ bŇ ’ăŁ SĘ lĂ tŇ o’¡ YĘ yĲŁ tŇ orŔ ‘ĎnĘ C’ă YĘ mĲĎ ÉhUĎ hĄÄ wĘ ry‘ĂŔ hĎ
śìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ hŇ eăĄhĂ SI¡Ą hŇ nĎrĘm¿Č’Ň êŁ wČ MtËĎŇ o’ hŇ nĎ ynÌĆ‘ĞêĲČ wČ : hŇ ’ĲĆ rŁ hĲĎ hŇ z¡ĆBĎ Sy¿ĄhĞ 12

: hŇ mĲĎ BĎ BČ M‘¡ĎlĎ MoIËhČ xbČŇ zÌĆ yJăĂ ry‘ĂŔ lĎ ’BăĎ ÉMoIhČ yJąĂ hŇ êĎę ‘Č ű rhăĄ mČ
yJĂ ţ lkęŁ ’ĹlĲĆ hŇ tĎŇ mĎÁ BĎ hČ hŇ lĆÄ‘ĞyĲČ žMrĆTĆ BĘ otÃ ’Ł NC’ă YĘ mĘ êĂ NJăĄ ry‘ăĂhĎ MkăĆŇ ’ĞbĲŇŁ JĘ 13

Clă kĘŇ ’Ň yĲŁ Nk¡ĄŇ =yrĄxĞ’ĲČř xbČŇ EĆŔhČ ëŇ răĄbĎŇ yĘ É’Ch=yJĂ o’Ŕ BŁ =dŇ ‘Č ÉM‘ĎhĎ lkąČŇ ’Ň yŁ =âlĲ
My’rqh
.b"dw ’"d Nkw hmĎ C ’"s v.7 .r"tw ‘"t Nkw CrbĘ ‘ĞyČwČ ’"s v.4 .yrq NymĂ yĎnĘBĂ mĂ ,bytk NymĂ yĎ=NBĂ mĂ v.1 .T
l"Y v.12 .‘"tw b"yd Nkw hkĎ lĄnĄwĘ ’"s v.10 .r"tw ‘"t Nkw =l’Ć ’"s v.9 .‘"t Nk êĎtČnĎwĘ l"Y v.8

.r"tw s"t ,‘"t ,b"d ,’"d Nkw =yrĄxĞ’Č wĘ ’"s v.13 .‘"t Nk MoIhČkĘ ht‘ MkĆynĄpĘ lĂ
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14 ry‘ĳĂhĎ Cl¡ ‘ĞIĲČwĲČ : otĲŇ ’Ł NC’¿ YĘ mĘ êĂ MoI¡hČ kĘŇ ot¿Ň ’Ł =yJĲĂ ClŔ ‘Ğ hŇ êăĎ ‘Č wĘ My’ĳĂ rĚuĘ hČ
tŇ ol¡ ‘ĞlĲČ MtĎŔ ’Ň rĎqĘ lĂ ’YăĄ yŁ É l’Ą CmSĘ hŇ eąĄhĂ wĘ ry‘ĂŔ hĎ ëŇ otăŇ BĘ ÉMy’Ă BĎ hŇ UĎ hĄę

15 dŇ xĎŔ ’Ć Moyă l’ĳĄ CmSĘ NzĆ’ăŁ =tŇ ’Ć hŇ l¡Ď GĎ hoĎŔhywĲČ : hŇ mĲĎ BĎ hČ
16 ZrĆ’ăĆmĄ Sy’ĂÁ ìŇ ylĆÄ’Ą žxlČ SĘ ’Ć rxĎÃ mĎ ű tŇ ‘ăĄJĎ : rmĲŁ ’Ň lĄ lC’¡ SĎ =’obĲŇ yn¿ĄpĘŇ lĂ

dŇ IăČmĂ yU¡Ă ‘Č=tŇ ’Ć ‘Č yS¿Ă ohwĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yUăĂ ‘Č=l‘Č ÉdygĂŇ nĎlĘ oêąxĘ SČ mĘ C NmĂę yĎnĘ BĂ
17 l’¡Ą CmSĘ C : ylĲĎ ’Ą ot¡Ň qĎ ‘ĞYĲČ hŇ ’Ď B¿Ď yJËĂ yUĂŔ ‘Čř =tŇ ’Ć ÉytĂŇ y’ĂÄ rĎ yJąĂ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ

ìŇ ylĆŔ ’Ą yêĂ rĘmăČ’Ď rSăĆ ’Ğ ÉSy’Ă hĎ hŇ eąĄhĂ ChnĎŔ ‘Ď hoăĎhywĲČ lC’ĳ SĎ =tŇ ’Ć hŇ ’ăĎ rĎ
18 ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ r‘ČèĳĎ hČ ëŇ otăŇ BĘ l’¡Ą CmSĘ =tŇ ’Ć lC’Ë SĎ SG¿Č IĂwČ : yUĲĂ ‘ČBĘ rY¿Ł ‘Ę yČ hŇ z¡Ć
19 lC’ę SĎ =tŇ ’Ć l’ĄÁ CmSĘ N‘Č IČÄwČ : hŇ ’ĲĆ rŁ hĲĎ tŇ yB¿Ą hŇ z¡Ć=y’Ą ylĂŔ ’eăĎ=hŇ dĎŇ yGĲĂ hČ

MoIĳhČ yU¡Ă ‘Ă Mê¿ĆlĘ kČŇ ’Ğ wĲČ hŇ mĎŔ BĎ hČ ÉynČpĎŇ lĘ hŇ ląĄ ‘Ğ hŇ ’ĆŔ rŁ hĲĎ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ
20 tŇ onÂtŇŁ ’ĞlĲĎ wĘ : ëŇ lĲĎ dŇ yG¿Ă’Č ì¡Ň bĘŇ bĲĎŇ lĘ BĲĂ rS¿Ć ’Ğ lkËŇŁ wĘ rqĆBŔŁ bČŇ ìŇ yêăĂ xĘ QČ SĂ wĘ

yJăĂ Mh¡Ć lĎ ìËŇ BĘ lĂ =tŇ ’ĲĆ MWĆ êÌĎ =l’Č MymĂŔ IĎhČ tŇ SĆ Łlă SĘ ÉMoIhČ ìę lĘ tŇ odăŇ bĘŇ ’ĲŁ hĎ
: ìŇ ybĲĂŇ ’Ď tŇ yB¿Ą lk¡ŇŁ lĘ C ìŔ lĘ ’olă hĞ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ DăČmĘ xĆ =lJĎ ÉymĂ lĘ C C’YĳĎ mĘ nĂ

21 ÉyeĄTČ uĘ mĂ ÉykĂŇ ŁnÄ’Ď ynąĂymĂ yĘ=NbĆŇ ’olÄhĞ rmĆ ’Ň ŁIęwČ lC’Á SĎ N‘Č IČÄwČ
NmĳĂ yĎnĘ bĂŇ yTăĄ bĘŇ SĂ tŇ ox¡ jĘ SĘ mĂ =lJĎ mĂ hŇ rĎŔ ‘Ă ~Ę hČ ÉyêĂ xĘ jČ SĘ mĂ C l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yTăĄř bĘŇ SĂ

22 É l’Ą CmSĘ xuąČIĂwČ : hŇ EĲĆhČ rb¡ĎŇ DĎJČ ylČŔ ’Ą êĎrĘBăČ DĂ ÉhUĎ lĎÄ wĘ
S’Ň răŁ BĘ ÉMoqmĎ MhąĆ lĎ NêĄÄ IĂwČ hŇ tĎŇ JĳĎ SĘ lĂ M’¡Ą ybĂŇ yĘwČ orŔ ‘ĞnĲČ=tŇ ’ĲĆ wĘ lC’ă SĎ =tŇ ’Ć

23 ÉhnĎêĘ xBĎŔ FČ lČ É l’Ą CmSĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : Sy’ĲĂ MyS¿Ă ŁlSĘ JĂ hŇ UĎ h¡Ą wĘ My’ĂŔ CruĘ hČ
: ëŇ UĲĎ ‘Ă Ht¡ĎŇ ’Ł MyW¿Ă ìŇ ylĆŔ ’Ą yêĂ rĘmăČ’Ď ÉrSĆ ’Ğ ëŇ ĳĎl yêĂ t¡ČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ nĎŔ UĎ hČ =tŇ ’Ć

24 ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ lC’ę SĎ ynăĄpĘŇ lĂ ű MWĆ IăĎwČ hĎ ylĆÁ‘ĎhĲĆ wĘ qoèÄ hČ =tŇ ’Ć xBĎ FČ hČ ţ MrĆIăĎwČ
rm¡Ł ’Ň lĄ ì¿Ň lĘ =rCmř SĲĎ dŇ ‘ËĄoUlČ yJÌĂ lkŔŁ ’Ĺ ìŇ ynăĆpĎŇ lĘ =MyWĂř Ér’Ď SĘ eĂ hČ hŇ eąĄhĂ

25 Cd¿Ň rĘIĲĄwČ : ’ChĲ hČ MoI¿BČ l’¡Ą CmSĘ =M‘Ă lC’Ë SĎ lkČŇ ’Ň IÌŁ wČ ytĂŇ ’Ň rĳĎqĎ ű M‘ăĎhĎ
26 tŇ olą ‘ĞJĲČř yhĂÂ yĘwČ Cmř JĂę SĘ IČwČ : gŇGĲĎhČ =l‘Č lC’¡ SĎ =M‘Ă śrB¿Ą dČŇ yĘwČ ry‘ĳĂhĎ hŇ m¡Ď BĎ hČ mĲĄ

OĎ xĳĆ QĘ SČ ’Ğ wĲČ hŇ mĎ Cq¡ rmŔŁ ’Ň lĄ śggăh É lC’SĎ =l’Ć l’ąĄ CmSĘ ’rĎÄ qĘ IĂwČ ÉrxČ èČÄ hČ
27 ÉMydĂŇ rĘoyĲ hŇ UĎ hĄę : hŇ YĎ CxĲ hČ l’¡Ą CmSĘ C ’Ch¿ MhËĆ ynĄSĘ C’Ì YĘ IĲĄwČ lC’ę SĎ MqĎ IăĎwČ

hYqb
.’y‘gb =MyWĲĂ n"b ,’"b Nk v.24 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nk TbĆ SĄ l"Y v.21 .‘"tw +rt Nk ynĂ‘Ľ l"Y v.16

.‘"t Nk P"s : bJĎ SĘ IĂwČ l"Y v.26 .‘"t Nk lC’SĎ lĘ odBĘ rĘIĂwČ l"Y v.25 .=rwmĲ V n"b ,’"b Nk v.24

.yrq hGĎGĎhČ ,bytk gGĎhČ v.26 .yrq tol‘ĞJČ ,bytk tol‘ĞBČ ’"sbw ,tol‘ĞBČ ’"s v.26
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rb¿ŇŁ ‘ĞyĲČwĘ r‘ČeËČlČ rm¿Ł ’Ĺ lC’ę SĎ =l’Ć rmăČ ’Ď l’ĄÂCmSĘ C ry‘ĂŔ hĎ hŇ YăĄqĘ BĂ
: MyhĲĂ Łl’Ĺ rb¿ČŇ DĘ=tŇ ’Ć ì¡Ň ‘ĞymĲĂ SĘ ’Č wĘ MoIŔJČ dŇ măŁ ‘Ğ ÉhêĎ’Č wĘ rbĳŇŁ ‘ĞIĲČwĲČ Cnyn¡ĄpĎŇ lĘ
oS¡ ’Ň rŁ =l‘Č qY¿Ł IĂwČ NmĆ èËĆ hČ ëŇ j¿Č =tŇ ’Ć l’ĄÁ CmSĘ xuČÄ IĂwČ y

: dŇ ygĲĂŇ nĎlĘ ot¡Ň lĎ xĞ nĲČ=l‘Č śhoËĎhyĘ ìÌŇ xĞSĲĎ mĘ =yJĲĂ ’olęhĞ rmĆ ’Ň ŁIěwČ ChqĳĄèĎ IĂwČ
lxËĄ rĎ tŇ r¿ČbĚŇ qĘ =M‘Ă MySĂÁ nĎ’Ğ ynĄÄSĘ žtĎ’Ň YĎ mĎ C ydĂŔ UĎ ‘Ă mĲĄ ÉMoIhČ ìąŇ êĘ kĘŇ lĆ BĘ 2

rSăĆ ’Ğ ÉtontŇŁ ’ĞhĲĎ C’ą YĘ mĘ nĂ ìŇ ylĆę ’Ą CrămĘ ’ĲĎ wĘ xYĳČ lĘ YĆBĘ Nm¡Ă yĎnĘ BĂ lCb¿Ň gĘŇBĂ
ÉMkĆŇ lĎ gŇ’ąČ dĎŇ wĘ tŇ onŔ tŇŁ ’ĞhĲĎ yrăĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć ÉìybĂÄ ’Ď STąČ nĎ hŇ eĄÄhĂ wĘ SuĄŔ bČŇ lĘ êĎkĘŇ ăČlhĎ
Nolă ’Ą =dŇ ‘Č ÉtĎ’Ň bĎÄ C hŇ ’Ď lĘ hĎę wĎ MèĎÁ mĂ ÉêĎpĘŇ lČ xĲĎ wĘ : ynĲĂ bĘŇ lĂ hŇ W¡Ć ‘Ĺ’ĲĆ hŇ m¿Ď rmŔŁ ’Ň lĄ 3

l’ĳĄ ÍtŇ yBĲĄ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ =l’Ć Myl¿Ă ‘Ł MySĂŔ nĎ’Ğ hŇ SăĎ ŁlSĘ ÉMèĎ ìŇ C’ą YĎ mĘ C robŔ êĎ
MxĆ lĆŔ tŇ orăJĘ JĂ ÉtSĆ ŁlÄSĘ ’WĄę nŁ ÉdxĎ ’Ć wĘ MyyĂędĎŇ gĘŇ hŇ SăĎ ŁlSĘ ű ’WăĄ nŁ dŇ xĎÂ’Ć
MxĆ lĆŔ =yêĄSĘ ÉìlĘ CnątĘŇ nĲĎ wĘ Molĳ SĎ lĘ ì¡Ň lĘ Cl¿ ’ĞSĲĎ wĘ : NyĂyĲĎ=lbĆŇ nĲĄ ’W¡Ą nŁ dŇ x¿Ď ’Ć wĘ 4

ybăĄŇ YĂř nĘ MS¡Ď =rSĆ ’Ğ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ tŇ ‘ăČbĘŇ GĂř É’obŇ êĎ NJĄę rxČ ’ăČ : MdĲĎŇ IĎmĂ ê¡ĎxĘ qČ lĲĎ wĘ 5

MydăĂŇ rĘyĲŁ ÉMy’Ă ybĂŇ nĘ lbĆŇ xąĆ êĎÂ‘Ę gČŇpĲĎŇ C ry‘Ăę hĎ MSĎÁ Éì’ĞbĲŇŁ kĘŇ žyhĂ ywĂ MyêĳĂ SĘ lĂ pĘŇ
: My’ĲĂ BĘ nČtĘŇ mĲĂ hŇ UĎ h¡Ą wĘ roeŔ kĂŇ wĘ lylăĂ xĎ wĘ ÉPtŇŁ wĘ lbĆŇ nąĄ MhĆÂ ynĄpĘŇ lĂ wĘ hŇ mĎŔ BĎ hČ mĲĄ
: rxĲĄ ’Č Sy’¿Ă lĘ ê¡ĎkĘŇ jČ hĘ nĆwĘ MUĳĎ ‘Ă tĎŇ yB¡Ă nČtĘŇ hĲĂ wĘ hoĎŔhyĘ xČ Cră ÉìylĆÄ‘Ď hŇ xąĎ lĘ YĲĎ wĘ 6

ìŇ dĆŔ yĎ ’YăĎ mĘ êĂ rSăĆ ’Ğ ÉìlĘ hŇ WąĄ ‘Ğ ëŇ ĳĎl hŇ QĆ ’¡Ą hĎ tŇ ot¿Ň ’Ł hĲĎ hny’ř bË t yJ¿Ă hŇ yĎęhĎ wĘ 7

ìŇ ylĆŔ ’Ą dŇ răĄyŁ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ eąĄhĂ wĘ ů lGĎlĘ GĂ hČ ÈynČpĎŇ lĘ êăĎ dĘŇ rČyĲĎwĘ : ëŇ UĲĎ ‘Ă Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ yJ¿Ă 8

y’ăĂ oB=dŇ ‘Č É lxĄ oê MymąĂ yĎ tŇ ‘ČÄ bĘŇ SĂ MymĳĂ lĎ SĘ yxăĄ bĘŇ zĂ xČ B¡Ł zĘlĂ tŇ olŔ ‘Ł tŇ olă ‘ĞhĲČ lĘ
ÉomkĘŇ SĂ otąŇ nŁ pĘŇ hČ JĘ hŇ yĎęhĎ wĘ : hŇ WĲĆ ‘ĞêĲČ rS¿Ć ’Ğ tŇ ’¡Ą ìŔ lĘ yêăĂ ‘Ę dČŇ ohĲ wĘ ìŇ ylĆŔ ’Ą 9

=lJĎ C’bËŇŁ IĎwČ rxĳĄ’Č bŇ lăĄ Myh¡Ă Łl’Ĺ ol¿ =ëŇ pĎŇ hĞ IĲČwČ l’ĄŔ CmSĘ M‘ăĂmĄ ÉtkĆŇ lĆÄlĎ
hŇ tĎŇ ‘ĎŔ bĘŇ GĂ hČ ÉMSĎ C’bąŇŁ IĎwČ : ’ChĲ hČ MoI¿BČ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ tŇ ot¿Ň ’Ł hĲĎ 10

’B¡Ą nČtĘŇ IĲĂwČ MyhĂŔ Łl’Ĺ xČ Cră ÉwylĎ ‘Ď xląČ YĘ êĂ wČ otĳŇ ’Ň rĎqĘ lĂ My’¡Ă bĂŇ nĘ =lbĆŇ xĲĆ hŇ e¿ĄhĂ wĘ
=M‘Ă hŇ e¿ĄhĂ wĘ C’ě rĘIĂwČ MSŔŁ lĘ SĂ lomă êĘ ’Ă mĲĄ Éo‘dĘŇ oyĲ=lJĎ yhĂę yĘwČ : MkĲĎŇ otŇ BĘ 11

ÉhEĆ=hŇ mČ Ch‘Ąę rĄ=l’Ć Sy’ăĂ M‘ĎÁ hĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ ’BĳĎ nĂ My’¡Ă bĂŇ nĘ
rmĆ ’Ň I¡Ł wČ MèËĎ mĂ Sy’¿Ă N‘Č IČÄwČ : My’ĲĂ ybĂŇ eĘ BČ lC’¡ SĎ Mg¿ČŇhĞ SyqĂŔ =NbĆŇ lĘ hŇ yăĎhĎ 12

ymw
dIČmĂ Ce‘ĄySĂ ot êĎ’Č wĘ hoĎhyĘ M‘ČBĘ rYŁ ‘ĞtČ hêĎ’Č wĘ l’ĳĄrĎWĘ yĂ=l‘Č oU‘Č=l‘Č dygĂnĎlĘ hwhy N’k ’Ymn r"tw ‘"tb v.1 .y
Nk v.5 .hlm ’dx l’ĄtĘ yBĄ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.3 .+wgw hwhy ìxĞSĎ mĘ =yJĂ to’hĎ ìlĘ hzĆwĘ bybĂ iĎmĂ wybĎ yĘ’Ł
Nyy‘ : s"tw ‘"t ,+rt Nk byYĂ nĘ l"Y v.5 .w"Tdw ’"yd ,T"d ,g"d Nkw =l’Ć tlm ’lb y"k Myrps bwrb
.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.10 .yrq hnĎ’bŁ tĎ ,bytk hnĎy’ĆbŁ tĘ v.7 .yrq tĎ’BĄ nČtĘ hĂ wĘ v.6 .+g g"y Nmql

.qwsp ‘Ym’b ’qsp v.11
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13 É lkČŇ yĘwČ : My’ĲĂř bĂŇ eĘ BČ lC’¡ SĎ Mg¿ČŇhĞ lSĎŔ mĎ lĘ hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ ÉNJĄ =l‘Č MhĳĆ ybĂŇ ’Ğ ymăĂ C
14 or¡‘ĞnĲČ=l’ĲĆ wĘ wylËĎ ’Ą lC’¿ SĎ dŇ oDÄ žrmĆ ’Ň IŁ wČ : hŇ mĲĎ BĎ hČ ’b¡ŇŁ IĎwČ tŇ oBŔ nČřtĘŇ hĂ mĲĄ

’ob¡Ň eĎ wČ NyĂ’ČŔ =ykĂŇ hŇ ’ăĆ rĘeĂ wČ tŇ onŔ tŇŁ ’ĞhăĎ =tŇ ’Ć ÉSuĄbČŇ lĘ rmĆ ’Ň ŁIěwČ MêĳĆkĘŇ lČ hĞ N’ăĎ
15 Mk¡ĆŇ lĎ rm¿Č ’Ď =hŇ mĲĎ ylĂŔ ’eăĎ=hŇ dĎŇ yGĲĂ hČ lC’ĳ SĎ dŇ oDă rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : l’ĲĄ CmSĘ =l’Ć
16 C’¡ YĘ mĘ nĂ yJ¿Ă CnlĎŔ ÉdyGĂ hĂ dŇ GąĄhČ odŔ oD=l’Ć É lC’SĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : l’ĲĄ CmSĘ

: l’ĲĄ CmSĘ rm¿Č ’Ď rS¡Ć ’Ğ olŔ dŇ yGăĂhĂ =âlĲ ÉhkĎŇ ClUĘ hČ rbąČŇ DĘ=tŇ ’Ć wĘ tŇ onĳtŇŁ ’ĞhĲĎ
17 : hŇ jĲĎ YĘ UĂ hČ ho¡ĎhyĘ=l’Ć M‘ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć É l’Ą CmSĘ q‘ąĄYĘ IČwČ
18 ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ű rmĆ ’Ň IăŁ wČ

MyĂrČŔ YĘ mĂ dŇ IăČmĂ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć ly~ąĂ ’Č wĲĎ MyĂrĳĎYĘ UĂ mĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ytĂŇ yl¿Ą ‘ĹhĲĆ
19 MêăĆsĘ ’Č mĘ MoIÁhČ MêĆÄ ’Č wĘ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć MyY¡Ă xĞŁQĲ hČ tŇ okŔ lĎ mĘ UČ hČ =lJĎ ÉdIČmĂ C

ůMkĆŇ ytĄŇ rĲŁ YĎ wĘ MkăĆŇ ytĄŇ o‘Ĳ rĎ=lJĎ mĂ ÈMkĆŇ lĎ ‘Č ySăĂ om ’Chă =rSĆ ’Ğ MkĆę yhĄŁlĲ ’Ĺ=tŇ ’Ć
hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉCbŇ ~Ę yČtĘŇ hĲĂ hŇ êĎę ‘Č wĘ CnylĳĄ‘Ď MyWăĂ êĎ ëŇ lĆ m¡Ć =yJĂ śolŔ CrmĘ ’Ň êăŁ wČ

20 l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yTăĄ bĘŇ SĂ =lJĎ tŇ ’¡Ą l’ĄŔ CmSĘ bŇ răĄqĘ IČwČ : MkĲĆŇ ypĄŇ lĘ ’Č lĘ C Mk¡ĆŇ yTĄ bĘŇ SĂ lĘ
21 wtŔ xř pVml ÉNmĂ yĎnĘ BĂ TbĆŇ SąĄ =tŇ ’Ć bŇ rĄÂ qĘ IČwČ : NmĲĂ yĎnĘ BĂ TbĆŇ S¿Ą dŇ k¡ĄŇ QĎ IĂwČ

âl¿ wĘ ChS¡Ě qĘ bČŇ yĘwČ SyqĂŔ =NBĆ lC’ă SĎ ÉdkĄŇ QĎ IĂwČ yrĳĂř TĘ UČ hČ tŇ xČ jăČ SĘ mĂ dŇ k¡ĄŇ QĎ êĂ wČ
22 Sy’ĳĂ MŁlă hĞ dŇ o‘¡ ’b¿ĎŇ hĞ hoĎŔhyBĲČ Édo‘=Cl’ĞSĘ IĂwČ : ’YĲĎ mĘ nĂ
23 ChxăĚuĎ IĂwČ ÉCYrĚÄ IĎwČ : MylĲĂ JĄ hČ =l’Ć ’B¡Ď xĘ nĆ ’Ch¿ =hŇ eĄhĂ hoĎŔhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ

: hŇ lĎ ‘Ę mĲĎ wĎ om¡ kĘŇ èĂ mĂ M‘ĎŔ hĎ =lJĎ mĂ ÉHBČ gĘŇ IĂwČ M‘ĳĎhĎ ëŇ otăŇ BĘ bŇ ~¡Ą yČtĘŇ IĂwČ MèĎŔ mĂ
24 hoĎŔhyĘ oBă =rxČ BĲĎ rSăĆ ’Ğ ÉMtĆŇ y’Ă ïĘř hČ M‘Ďę hĎ =lJĎ =l’Ć l’ĄÁ CmSĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ sŘ6

: ëŇ lĆ UĲĆ hČ yx¿Ă yĘ Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ M‘ËĎhĎ =lkĎŇ C‘rÌĂIĎwČ M‘ĳĎhĎ =lkĎŇ BĘ Chm¡Ł JĎ Ny’¿Ą yJËĂ
25 hŇ kĎŔ lĚ UĘ hČ TjăČ SĘ mĂ tŇ ’Ą ť M‘Ďę hĎ =l’Ć l’ĄÁ CmSĘ rBĄÄ dČŇ yĘwČ

M‘¡ĎhĎ =lJĎ =tŇ ’Ć l’ËĄ CmSĘ xQÌČ SČ yĘwČ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ xe¡Č IČwČ rpĆŇ iĄŔ BČ bŇ êăŁ kĘŇ IĂwČ
26 lyĂxČě hČř oUŔ ‘Ă CkăŇ lĘ IĲĄwČ hŇ tĎŇ ‘ĳĎbĘŇ GĂ ot¡Ň ybĄŇ lĘ ëŇ ¿ČlhĎ lC’Ŕ SĎ =MgČÄ wĘ : otĲŇ ybĄŇ lĘ Sy’¿Ă
27 hŇ zĆŔ ÉCn‘ĄÄ SĂ IĲŁ =hŇ mČ Crę mĘ ’ĲĎ l‘Č IăČlĂ bĘŇ ynÌĄbĘŇ C : MBĲĎ lĂ BĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ ‘g¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ

: SyrĲĂxĞmĲČ JĘ yh¡Ă yĘwČ hŇ xĳĎ nĘ mĂ ol¡ C’yb¿ĂŇ hĄ =âlĲ wĘ ChzĚěbĘŇ IĂwČ
l‘yw
ol ’"sbw .r"tw s"t ,‘"t ,’"yd Nkw âl ’"s v.19 .yrq to’BĘ nČtĘ hĂ mĄ v.13 .’lm My’Ă ybĂ eĘBČ ’"s v.12

yrĂTĘ UČhČ txČjČ SĘ mĂ =t’Ć brĄqĘIČwČ yrTmh l"Y v.21 .yrq wytĎxŁ jĘ SĘ mĂ lĘ ,bytk oêxĘ jČ SĘ mĂ lĘ v.21 .yrq âl ,bytk
,lyxh=ynĄBĘ l"Y v.26 .Vgdb +r v.24 .qwsp ‘Ym’b ’qsp v.22 .z"y +z ‘Vwhy Nyy‘ : ‘"t Nk ,MyrĂbĎ GĘlČ

.‘"t Nk
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ySąĄ nĘ ’Č =lJĎ CrÁ mĘ ’Ň ŁIÄwČ dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ SybăĄŇ yĎ=l‘Č NxČ I¡ĂwČ ynĂŔ oU‘ČhĲĎ ÉSxĎ nĎ l‘Č IČęwČ ’y

MhĆę ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : OĎ dĲĆŇ bĘŇ ‘ČnĲČ wĘ tŇ yr¡ĂbĘŇ Cnl¿Ď =tŇ rĎJĘ SxĎŔ nĎ=l’Ć ÉSybĄŇ yĎ 2

NymĳĂ yĎ Ny‘ăĄ=lJĎ Mk¡ĆŇ lĎ roq¿ nĘ BĂ śMkĆŔ lĎ tŇ răŁ kĘŇ ’Ć Ét’Ň zŁ BĘ ynĂŔ oU‘ČhĲĎ ÉSxĎ nĎ
SybĄę yĎ ynăĄqĘ zĂ wylĎÁ’Ą CrÄ mĘ ’Ň IĲŁ wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ =l‘Č hŇ j¡Ď rĘxĆ hĎ yê¿Ă mĘ WČ wĘ 3

l’ĳĄ rĎWĘ yĂ lCbăŇ GĘ lk¡ŇŁ BĘ MykĂŔ ’Ď lĘ mČ ÉhxĎ lĘ SĘ nĂ wĘ MymĂŔ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ ÉCnlĎÄ PŇ rĆhąĆ
tŇ ‘ăČbĘŇ GĂ ÉMykĂŇ ’Ď lĘ UČ hČ C’bąŇŁ IĎwČ : ìŇ ylĲĆ ’Ą Cn’Ň Y¿Ď yĎwĘ Cnt¡ĎŇ ’Ł ‘Č ySËĂ om Ny’¿Ą=M’Ă wĘ 4

Ml¡Ď oq=tŇ ’Ć M‘ËĎhĎ =lkĎŇ C’Ì WĘ IĂwČ M‘ĳĎhĎ ynăĄzĘ’Ď BĘ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ Cr¿BĘ dČŇ yĘwČ lC’Ŕ SĎ
lC’Ŕ SĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ dĆŔ vĎ hČ =NmĂ ÉrqĎ BĎ hČ yrąĄxĞ’ĲČ ’BăĎ lC’ę SĎ hŇ eăĄhĂ wĘ : CJĲ bĘŇ IĂwČ 5

xląČ YĘ êĂ wČ : SybĲĄŇ yĎ yS¿Ą nĘ ’Č yr¡ĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć olŔ =CrjĘ sČÄ yĘwČ CJĳ bĘŇ yĂ yJăĂ M‘¡ĎQĎ =hŇ mČ 6

oj¡ ’Č rxČ I¿ĂwČ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć o‘mĘ SĎ BĘř lC’Ŕ SĎ =l‘Č ÉMyhĂ Łl’Ĺř =xČ CrĲ
È l’Ą rĎWĘ yĂ lCbăŇ GĘ =lkĎŇ BĘ xQČÂSČ yĘwČ ChxĄę êĘ nČ yĘwĲČ rqĎÁ BĎ dŇ mĆ YĆÄ žxuČ IĂwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ 7

rř xăČ ’Č wĘ É lC’SĎ yrąĄxĞ’ĲČ ’YĄÁ yŁ CenĆÄ y’Ą žrSĆ ’Ğ ůrmŁ ’Ň lĄ ű MykăĂŇ ’Ď lĘ UČ hČ dŇ yăČBĘ
C’¡ YĘ IĲĄwČ M‘ĎŔ hĎ =l‘Č ÉhoĎhyĘ=dŇ xČ jĲČ ljąŁ IĂwČ orĳqĎ bĘŇ lĂ hŇ W¡Ć ‘Ď yĲĄ hŇ J¿Ł l’ĄŔ CmSĘ
tŇ o’ă mĄ SŁlă SĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CyąhĘ IĲĂwČ qzĆbĳĎŇ BĘ Md¡ĄŇ qĘ pĘŇ IĂwĲČ : dŇ xĲĎ ’Ć Sy’¿Ă JĘ 8

My’Ăę BĎ hČ MykăĂŇ ’Ď lĘ UČ lČ CrÂmĘ ’Ň IĲŁ wČ : PŇ lĆ ’ĲĎ MyS¿Ă ŁlSĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ Sy’¿Ă wĘ PŇ lĆ ’ĆŔ 9

hŇ ‘¡ĎCSêĘ Mk¿ĆŇ lĎ =hŇ yĆhĘ êĲĂ rxËĎ mĎ dŇ ‘ĎŔ lĘ GĂ SybăĄŇ yĎ ÉSy’Ăř lĘ ÉNCrmĘ ’Ň tĲŇŁ hŇ JąŁ
: CxmĲĎ WĘ IĂwČ Syb¡ĄŇ yĎ yS¿Ą nĘ ’Č lĘ CdŇ yGËĂIČwČ MykĂę ’Ď lĘ UČ hČ C’băŇŁ IĎwČ SmĆ èĳĎ hČ MxŁ BĘř
bŇ oF¡ hČ =lkĎŇ JĘ CnQĎŔ MtăĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ MkĳĆŇ ylĄ ’Ğ ’YăĄ nĄ rx¡Ď mĎ SybĄŔ yĎ ySăĄ nĘ ’Č ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ 10

ÈM‘ĎhĎ =tŇ ’Ć lC’ă SĎ MWĆ IĎÄwČ tŇ rĎę xĽUĲĎ mĲĂ yhăĂ yĘwČ : MkĲĆŇ ynĄy‘ĲĄBĘ 11

CJ¿ IČwČ rqĆBŔŁ hČ tŇ rĆmăŁ SĘ ’Č BĘ ÉhnĆxĞUĲČ hČ Ĳ=ëŇ otĲŇ bĘŇ C’bąŇŁ IĎwČ ůMySĂ ’Ň rĎ hŇ SăĎ ŁlSĘ
Mb¡ĎŇ =Cr’ĞSĘ nĂ âl¿ wĘ CYpĚŔ IĎwČ ÉMyrĂ’Ď SĘ eĂ hČ yhąĂ yĘwČ MoIĳhČ MxăŁ =dŇ ‘Č NoU¡ ‘ČÍtŇ ’Ć
ëŇŁlă mĘ yĂ ślC’¡ SĎ rmĄŔ ’Ł hĲĎ ymăĂ l’ĄŔ CmSĘ =l’Ć ÉM‘ĎhĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : dŇ xČ yĲĎ MyĂn¿ČSĘ 12

MoIăBČ Sy’¡Ă tŇ m¿Č Cy=âlĲ lC’Ŕ SĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MtĲĄŇ ymĂ nĘ C MyS¡Ă nĎ’ĞhĲĎ Cn¿êĘ CnylĳĄ‘Ď 13

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ hŇ ‘¡ĎCSêĘ ho¿ĎhyĘ=hŇ WĲĎ ‘Ď MoIËhČ yJ¿Ă hŇ EĳĆhČ
rm’yw
’"s ,yrk o‘mĘ SĎ JĘ v.6 .r"tw ‘"t ,+rt Nkw hoĎhyĘ ’"s v.6 .r"tw s"t ,‘"t Nkw tyrĂBĘ Mkl ’"s v.2 .’y
: r"tw s"t ,‘"t Nkw ySĄ nĘ’ČlĘ ’"s v.9 .b"ydw w"d ,g"d Nkw yrĄxĞ’Č wĘ ’"s v.7 .’"d Nkw ,yrqw bytk o‘mĘ SĎ JĘ
,+rt Nkw Nwm‘=ynĄBĘ ’"s v.11 .w"dw g"d ,b"d Nkw yrqw bytk MxŁ JĘ ’"sb : yrq MxŁ JĘ v.9 .+y qwsp Nyy‘

.s"tw ‘"t ,+rt Nkw Klmy=âl ’"s v.12 .s"tw ‘"t
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14 MS¡Ď SD¿ĄxČ nĘ C lGĳĎlĘ GĂ hČ hŇ kăĎŇ lĘ nĲĄ wĘ Ck¡Ň lĘ M‘ĎŔ hĎ =l’Ć É l’Ą CmSĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
15 lC’Á SĎ =tŇ ’Ć MSĎÄ žCkŇ lĂ mĘ IČwČ lGĎę lĘ GĂ hČ M‘ĎÁ hĎ =lkĎŇ CkÄ lĘ IĲĄwČ : hŇ kĲĎŇ ClUĘ hČ

hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ Mym¡Ă lĎ SĘ Myx¿Ă bĎŇ zĘ MSËĎ =CxBĘ zĘIĂwČ lGĎŔ lĘ GĂ BČ ÉhoĎhyĘ ynąĄpĘŇ lĂ
: dŇ ’ĲŁ mĘ =dŇ ‘Č l’¡Ą rĎWĘ yĂ yS¿Ą nĘ ’Č =lkĎŇ wĘ lC’Ë SĎ MS¿Ď xmČÄ WĘ IĂwČ

by lk¿ŇŁ lĘ MkĆŔ lĘ qĲŁ bĘŇ yêĂ ‘Ę măČ SĎ ÉheĄhĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lJĎ =l’Ć É l’Ą CmSĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
2 ű ëŇ lĆ UăĆ hČ hŇ e¿ĄhĂ hŇ êĎÂ‘Č wĘ : ëŇ lĆ mĲĆ Mk¡ĆŇ ylĄ ‘Ğ ëŇ yl¿Ă mĘ ’Č wĲĎ ylĳĂ Mê¡ĆrĘmČ ’Ğ=rSĆ ’Ğ

ÉynĂ ’Ğ wĲČ MkĳĆŇ êĘ ’Ă MeăĎhĂ yn¡ČbĎŇ C yêĂ bĘŇ WČŔ wĎ yêĂ nĘ qăČzĎ ÉynĂ ’Ğ wĲČ MkĆę ynĄpĘŇ lĂ ëŇ QăĄ hČ tĘŇ mĂ
3 dŇ gĆŇ nĆÄ žybĂŇ Cnă‘Ğ ynăĂnĘ hĂ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ =dŇ ‘Č yr¡Č‘ĚeĘ mĂ MkĆŔ ynĄpĘŇ lĂ yêĂ kĘŇ QăČ hČ tĘŇ hĂ

=tŇ ’Ć wĘ yêĂ xĘ qČę lĎ ymăĂ romÌ xĞ wĲČ yêĂ xĘ qČÁ lĎ ymĂÄ ű žroS=tŇ ’Ć oxę ySĂ mĘ dŇ gĆŇ năĆwĘ hoĎÁhyĘ
yn¡Čy‘Ą Myl¿Ă ‘Ę ’Č wĘ rpĆŇ kŔŁ yêĂ xĘ qăČlĎ ÉymĂ =dŇ IČmĂ C ytĂŇ o~Ŕ rČ ymăĂ =tŇ ’Ćř ÉyêĂ qĘ SČÄ ‘Ď ymąĂ

4 êĎxĘ q¿ČlĎ =âlĲ wĘ CntĳĎŇ o~rČ âlă wĘ Cnê¡ĎqĘ SČ ‘Ğ âl¿ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ : MkĲĆŇ lĎ bŇ yS¡Ă ’Ď wĘ oBĳ
5 ÉoxySĂ mĘ dŇ ‘ąĄwĘ MkĆę BĎ hoăĎhyĘ dŇ ‘ÌĄ MhĆÁ ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ mĎ C’Ĳ mĘ Sy’¡Ă =dŇ IČmĂ

: dŇ ‘ĲĄ rř mĆ ’Ň I¡Ł wČ hŇ mĎ C’ĳ mĘ yd¡ĂŇ yĎBĘ MtËĆŇ ’Ň YĎ mĘ âlÌ yJăĂ hŇ EĆŔhČ MoIăhČ
6 hŇ SăĆ mŁ =tŇ ’Ć ÉhWĎ ‘Ď rSąĆ ’Ğ hoĎęhyĘ M‘ĳĎhĎ =l’Ćř l’¡Ą CmSĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ
7 hŇ êĎę ‘Č wĘ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ Mk¡ĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć hŇ lËĎ ‘ĹhĲĆ rSÌĆ ’Ğ wĲČ NrŔŁ hĞ’ĲČ =tŇ ’ĲĆ wĘ

hoĎŔhyĘ tŇ oqă dĘŇ YĂ =lJĎ tŇ ’Ą ť śhoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ Mk¡ĆŇ êĘ ’Ă hŇ T¿Ď pĘŇ èĎ ’Ă wĘ CbËŇ ~Ę yČtĘŇ hĲĂ
8 Mř yĂrĳĎYĘ mĂ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ ’B¿Ď =rSĆ ’ĞJĲČ : MkĲĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ Mk¡ĆŇ êĘ ’Ă hŇ W¿Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ

NręŁ hĞ’ĲČ =tŇ ’ĲĆ wĘ hŇ SăĆ mŁ =tŇ ’Ć hoĎÁhyĘ xlČÄSĘ IĂwČ hoĎŔhyĘ=l’Ć ÉMkĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ Cqą‘ĞzĘIĂwČ
9 Cx¡ JĘ SĘ IĂwĲČ : hŇ EĲĆhČ Moq¿ UĎ BČ MCb¡Ň SĂř IĲŁ wČ MyĂrČŔ YĘ UĂ mĂ ÉMkĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć C’yYąĂ oIwČ

roYÁ xĎ ś’bĎÄ YĘ =rWČ ž’rĎsĘ ysĲĂ dŇ yăČBĘ MtĎÃ ’Ł rJăŁ mĘ IĂwČ MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć
10 ÉhoĎhyĘ=l’Ć Cqą‘ĞzĘIĂwČ : MBĲĎ Cm¡ xĞQĲĎ IĲĂwČ bŇ ’ĎŔ om ëŇ lĆ măĆ ÉdyČbĘŇ C MyêĂę SĘ lĂ jĘ =dŇ yČbĘŇ C

=tŇ ’Ć wĘ Myl¡Ă ‘ĎBĘ hČ =tŇ ’Ć dŇ b¿ŇŁ ‘ĞeĲČwČ hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć ÉCnbĘŇ zČÄ‘Ď yJąĂ Cn’Ň TĎŔ xĎ răř m’yw
11 ÉhoĎhyĘ xląČ SĘ IĂwČ : OĎ dĲĆŇ bĘŇ ‘ČnĲČ wĘ Cnyb¡ĄŇ yĘ’ĲŁ dŇ I¿ČmĂ CnlËĄ y~Ă hČ hŇ êĎę ‘Č wĘ tŇ orĳêĎSĘ ‘ČhĲĎ

dŇ IąČmĂ MkĆÁ tĘŇ ’Ć l~ĄÄ IČwČ l’ĳĄ CmSĘ =tŇ ’Ć wĘ xê¡ĎpĘŇ yĂ=tŇ ’Ć wĘ NdĎŔ BĘ =tŇ ’Ć wĘ l‘ČBăČ rĚyĘ=tŇ ’Ć
12 ÈNoU‘Č=ynĲĄBĘ ëŇ lĆ măĆ SxĎÂnĎ yJăĂ C’ę rĘêĂ wČ : xTČ BĲĆ Cb¡Ň SĘ êĲĄ wČ bŇ ybĂŔ iĎ mĂ ÉMkĆŇ ybĄŇ yĘ’ĲŁ

’b
,CrmĘ ’IŁ wČ rybs v.5 .+rtw ’"yd ,b"d ,’"d Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.3 .by .xrq xqyw tVrpl hrTph v.14

Nk MkĆlĎ hdĎyGĂ’Č wĘ hwhy l"Y v.7 .‘"t Nk hwhy d‘Ą l"Y v.6 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw bytk CrmĘ ’IŁ wČ ’"sb
l"Y v.9 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nk MbĄ ySĂ IŁ wČ l"Yw ,’lm MCbySĂ IŁ wČ ’"s v.8 .hmĎ yĘrĎYĘ mĂ rybs v.8 .‘"t

.yrq CrmĘ IŁ wČ ,bytk rmĆ’IŁ wČ v.10 .‘"t Nk rwYx ëlĆmĆ NybĂ yĎ
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Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhywĲČ CnylĳĄ‘Ď ëŇŁlă mĘ yĂ ëŇ lĆ m¡Ć =yJĂ âlě ylĂŔ CrmĘ ’Ň êăŁ wČ ůMkĆŇ ylĄ ‘Ğ ’BăĎ
MêĳĆlĘ ’Ć SĘ rSăĆ ’Ğř Mê¡ĆrĘxČ BĘ rS¿Ć ’Ğ ëŇ lĆ UËĆ hČ hŇ e¿ĄhĂ hŇ êĎę ‘Č wĘ : MkĲĆŇ JĘ lĘ mČ 13

MêąĆdĘŇ bČŇ ‘ĞwĲČ hoĎęhyĘ=tŇ ’Ć C’ă rĘyêĲĂ =M’Ă : ëŇ lĆ mĲĆ Mk¡ĆŇ ylĄ ‘Ğ hoËĎhyĘ NtÌČŇ nĎ hŇ eĄÄhĂ wĘ 14

MêĆę ’Č =MGČ MtăĆŇ yĂhĘ wĲĂ hoĳĎhyĘ yjăĂ =tŇ ’Ć Cr¡mĘ tČŇ âl¿ wĘ olŔ qŁ BĘ MêăĆ‘Ę mČ SĘ C ÉotŇ ’Ł
âlą =M’Ă wĘ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ rx¡Č ’Č MkĆŔ ylĄ ‘Ğ ëŇ ăČlmĎ rSăĆ ’Ğ ÉëlĆ UĆÄ hČ =MgČŇ wĘ 15

hoËĎhyĘ=dŇ yČ hŇ tÌĎŇ yĘhĲĎ wĘ hoĳĎhyĘ yjăĂ =tŇ ’Ć Mt¡ĆŇ yrĂmĘ C hoĎŔhyĘ loqă BĘ ÉC‘mĘ SĘ tĂŇ
lod¡Ň GĎhČ rb¿ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć C’Ŕ rĘC CbăŇ ~Ę yČtĘŇ hĂ ÉhêĎ‘Č=MGČ : MkĲĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’ĞbĲČŇ C Mk¡ĆŇ BĎ 16

MoIŔhČ ÉMyFĂ xĂ =ryYĲĂ qĘ ’olą hĞ : MkĲĆŇ ynĄy‘ĲĄlĘ hŇ W¡Ć ‘Ł hoĎŔhyĘ rSăĆ ’Ğ hŇ EĳĆhČ 17

ÉhBĎ rČ MkąĆŇ tĘŇ ‘ČrĲĎ=yJĂ C’ę rĘC C‘ădĘŇ C rTĳĎ mĎ C tŇ ol¡ qŁ Nê¿Ą yĂwĘ hoĎŔhyĘ=l’Ć É’rĎqĘ ’Ć
: ëŇ lĆ mĲĆ Mk¡ĆŇ lĎ lo’¿ SĘ lĂ hoĎŔhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ÉMtĆŇ yWĂ ‘Ğ rSąĆ ’Ğ

’Chĳ hČ MoIăBČ rT¡Ď mĎ C tŇ Łl¿ qŁ hoËĎhyĘ NêÌĄ IĂwČ hoĎŔhyĘ=l’Ć É l’Ą CmSĘ ’rąĎqĘ IĂwČ 18

M‘ĎÁ hĎ =lkĎŇ CrÄ mĘ ’Ň IĲŁ wČ : l’ĲĄ CmSĘ =tŇ ’Ć wĘ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć dŇ ’ËŁ mĘ M‘¿ĎhĎ =lkĎŇ ’rĎÄ yIĂwČ 19

tŇ Cmĳ nĎ=l’Č wĘ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=l’Ć ìŇ ydËĆŇ bĎŇ ‘Ğ=dŇ ‘ČBĘ lQÌĄ jČ tĘŇ hĂ l’Ąę CmSĘ =l’Ć
: ëŇ lĆ mĲĆ Cnl¡Ď l’¿Ł SĘ lĂ hŇ ‘ĎŔ rĎ ÉCnytĄÄ ’Ň FŁ xČ =lJĎ =l‘Č CnpĘŇ sąČ yĎ=yJĲĂ

=lJĎ tŇ ’¿Ą MtĆŔ yWĂ ‘Ğ MêăĆ’Č C’rĎŔ yêĂ =l’Č ÉM‘ĎhĎ =l’Ć l’ąĄ CmSĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 20

ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć Mê¿ĆdĘŇ bČŇ ‘ĞwĲČ hoĎŔhyĘ yrăĄxĞ’ĲČ mĄ ÉCrCsÄ êĎ =l’Č ëŇ ’Čę tŇ ’Ň EĳŁ hČ hŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ
Cly‘ËĂoy=âlĲ rSÌĆ ’Ğ ChêęŁ hČ yrăĄxĞ’ĲČ ű yJăĂ śCrCsĳ êĎ âl¡ wĘ : MkĲĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ =lkĎŇ BĘ 21

sŘ7 rCb¡Ň ‘ĞBĲČ oUŔ ‘Č=tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ SFąŁ yĂ=âlĲ yJĂ ţ : hŇ UĎ hĲĄ Cht¿ŇŁ =yJĂ Cly~¡Ă yČ âl¿ wĘ 22

ykĂę nŁ ’ĲĎ MGăČ : M‘ĲĎlĘ ol¡ MkËĆŇ tĘŇ ’Ć tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ hoĎŔhyĘ ly’ăĂ oh yJĂ ť lodĳŇ GĎhČ omă SĘ 23

ytăĂŇ yrĄohĲ wĘ MkĳĆŇ dĘŇ ‘ČBĲČ lQăĄ jČ tĘŇ hĂ lĘ ld¡ŇŁ xĞmĲĄ hoĎŔhylĲČ ’TăŁ xĞmĲĄ ÉyQĂ hŇ lĎ yląĂ xĎ
Mê¿ĆdĘŇ bČŇ ‘ĞwĲČ hoĎęhyĘ=tŇ ’Ć C’răyĘ ű ëŇ ’ăČ : hŇ rĲĎSĎ yĘhČ wĘ hŇ b¡ĎŇ oFhČ ëŇ rĆd¿ĆŇ BĘ MkĆŔ tĘŇ ’Ć 24

: MkĲĆŇ UĎ ‘Ă lD¡ĂgĘŇhĂ =rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą C’Ŕ rĘ yJăĂ MkĳĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ =lkĎŇ BĘ tŇ m¡Ć ’ĹBĲĆ otËŇ ’Ł
: CpĲŇ iĎ êĂ Mk¡ĆŇ JĘ lĘ mČ =MGČ Mê¿Ć’Č =MGČ C‘rĳĄêĎ ‘Čr¡ĄhĎ =M’Ă wĘ 25

=rxČ bĘŇ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č ëŇ ¡ČlmĎ MynĂŔ SĎ yêăĄSĘ C okĳŇ lĘ mĎ BĘ lC’ă SĎ hŇ n¡ĎSĎ =NBĆ gy, 2

MyĂjČę lĘ ’Č lC’Á SĎ =M‘Ă CyÄhĘ IĲĂwČ ů l’Ą rĎWĘ IĂmĂ ÈMśypĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ Łlă SĘ lC’Á SĎ olÄ
Vmkmb
.r"tw s"t ,‘"t Nk yJĂ tlm ’lb yrĄxĞ’Č CrCsêĎ l"Y v.21 .r"tw s"t ,w"d ,g"d ,’"d Nkw rSĄ ’ĞwČ ’"s v.13

.‘"t Nk Sy’Ă Mypl’ l"Y v.2 .gy



13. 3–14 ’ l’wmV 457

NymĳĂ yĎnĘ BĂ tŇ ‘¡ČbĘŇ gĂŇBĘ NtĎŔ nĎ oyă=M‘Ă ÉCyhĎ PŇ lĆ ’Ćę wĘ l’ĄŔ ÍtŇ yBĲĄ rhăČ bĘŇ C ÉWmĎř kĘŇ mĂ BĘ
3 ÉMyêĂ SĘ lĂ jĘ bŇ yYąĂ nĘ tŇ ’ăĄ NtĎę nĎ oyĲ ëŇ IăČwČ : wylĲĎ hĎ ’ĲŁ lĘ Sy’¿Ă xQ¡Č SĂ M‘ĎŔ hĎ rtĆŇ yăĆwĘ

=lkĎŇ BĘ rpąĎŇ oèBČ ‘qČÄ êĎ ž lC’SĎ wĘ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ C‘¡mĘ SĘ IĂwĲČ ‘bČŇ gĆŔ BĘ rSăĆ ’Ğ
4 rmęŁ ’Ň lĄ C‘ămĘ SĲĎ l’ĄÂrĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ : MyrĲĂbĘŇ ‘Ă hĲĎ C‘¡mĘ SĘ yĂ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ

MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ BČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ S’¿Č bĘŇ nĂ =MgČŇ wĘ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ bŇ yYăĂ nĘ =tŇ ’Ć É lC’SĎ hŇ JąĎ hĂ
5 MxăĄ QĎ hĂ lĘ ű CpăŇ sĘ ’Ć nĲĆ MyêĂÂSĘ lĂ pĘŇ C : lGĲĎlĘ GĂ hČ lC’¡ SĎ yr¿ĄxĞ’ĲČ M‘ËĎhĎ Cq¿ ‘Ğ~ĲĎ IĂwČ

M‘Ďě wĘ MySĂŔ rĎjĲĎ ÉMypĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ SąĄ wĘ ÉbkĆŇ rĆÄ PŇ lĆ ’ąĆ MySĂÄ ŁlSĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ=M‘Ă
tŇ m¡Č dĘŇ qĂ Wř mĎŔ kĘŇ mĂ bĘŇ CnăxĞ IĲČwČ ÉCl‘ĞIĲČwĲČ bŇ rĳŁ lĎ MI¡ĎhČ =tŇ pĲČŇ WĘř =l‘Č rS¿Ć ’Ğ loxË JČ

6 C’ă BĘ xČ tĘŇ IĲĂwČ M‘ĳĎhĎ WG¡Č nĂ yJ¿Ă olŔ =rYČ yJăĂ ÉC’rĎ l’ąĄ rĎWĘ yĂ Sy’ĂÄ wĘ : NwĆ’ĲĎ tŇ yB¿Ą
7 MyrĂę bĘŇ ‘Ă wĘ : tŇ orĲBŁ bČŇ C Myx¡Ă rĂ~Ę bČŇ C My‘ĂŔ lĎ iĘ bČŇ C ÉMyxĂ wĎxĞř bĲČŇ C tŇ orą‘ĎUĘ BČ M‘Ďę hĎ

=lkĎŇ wĘ lGĎŔ lĘ GĂ bČŇ CedăĆŇ o‘ É lC’SĎ wĘ dŇ ‘ĳĎlĘ gĂŇ wĘ dŇ G¡Ď ZrĆ’¿Ć NDĄŔ rĘIČhČ =tŇ ’Ć ÉCrbĘŇ ‘ĲĎ
8 l’ĄŔ CmSĘ śrSăĆ ’Ğ Éd‘ĄoUlČ MymĂę yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ ű lxř yyăw : wyrĲĎxĞ’ĲČ Cd¿Ň rĘxĲĎ M‘¡ĎhĎ
9 CSGăĂ hČ lC’Ŕ SĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : wylĲĎ ‘ĎmĲĄ M‘¡ĎhĎ ZpĆŇ I¿ĎwČ lGĳĎlĘ GĂ hČ l’¡Ą CmSĘ ’b¿ĎŇ =âlwĘ

10 tŇ olă ‘ĞhĲČ lĘ ÉotŇ ŁQkČŇ JĘ yhĂę yĘwČ : hŇ lĲĎ ‘Ł hĲĎ l‘Č I¡ČwČ MymĳĂ lĎ èĘ hČ wĘ hŇ l¡Ď ‘Ł hĲĎ ylČŔ ’Ą
11 rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : okĲŇ rĘbĲĎŇ lĘ ot¡Ň ’Ň rĎqĘ lĂ lC’Ë SĎ ’Y¿Ą IĄwČ ’BĳĎ l’¡Ą CmSĘ hŇ e¿ĄhĂ wĘ hŇ lĎŔ ‘Ł hĲĎ

ylČę ‘ĎmĲĄ M‘ĎÁ hĎ ZpČÄ nĎ=ykĲĂŇ žytĂŇ y’Ă rĎ=yJĲĂ lC’Ã SĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ tĎŇ yWĳĂ ‘Ď hŇ măĆ l’¡Ą CmSĘ
: Wř mĲĎ kĘŇ mĂ Myp¿ĂŇ sĎ ’ĹnĲĆ Myê¡Ă SĘ lĂ pĘŇ C MymĂŔ IĎhČ dŇ ‘ăĄomlĘ ÉtĎ’Ň bĎÄ =âlĲ ÉhêĎ’Č wĘ

12 âlă ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ C lGĎŔ lĘ GĂ hČ ÉylČ ’Ą MyêąĂ SĘ lĂ pĘŇ CdÄ rĘyĲĄ hŇ êĎ‘Č ţ rmČę ’Ł wĲĎ
13 l’ËĄ CmSĘ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : hŇ lĲĎ ‘Ł hĲĎ hŇ l¡Ć ‘Ğ’ĲČ wĎ qjČŔ ’Č tĘŇ ’Ć wĲĎ ytĂŇ yQĳĂ xĂ

rSăĆ ’Ğ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ tŇ wČÂYĘ mĂ =tŇ ’Ć êĎrĘmČę SĎ âlăř êĎlĘ JĳĎ sĘ nĂ lC’¡ SĎ =l’Ć
: MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č l’¡Ą rĎWĘ yĂ=l’Ć ìËŇ êĘ kĘŇ lČ mĘ mĲČ =tŇ ’Ć hoÌĎhyĘ NykĂÄ hĄ hŇ êĎę ‘Č yJăĂ ëŇ CĎŔYĂ

14 ChCĄÄYČ yĘwČ obę bĎŇ lĘ JĂ Sy’ăĂ olÁ hoĎÄhyĘ žSuĄBĂ MCqĳtĎŇ =âlĲ ìăŇ êĘ kĘŇ lČ mĘ mĲČ hŇ ê¡Ď ‘Č wĘ
: hoĲĎhyĘ ì¡Ň CĘYĂ =rSĲĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą êĎrĘmČŔ SĎ âlă yJĂ ť oUŔ ‘Č=l‘Č ÉdygĂŇ nĎlĘ hoąĎhyĘ

Mqyw
l’ĄtĘ yBĄ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.2 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw Nymy SmĎkmb ’"s v.2

.w"Tdw b"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw Nymy SmĎkmb ’"s v.5 .’y‘gb =tpĲČ WĘ n"b ,’"b Nk v.5 .hlm ’dx
’"sw .‘"tw +rt ,w"d ,b"d ,’"d Nkw rmăČ’Ď rV’ ’"s v.8 .yrq lxĆoywČ ,bytk lxĆIĎIĂwČ v.8 .MyrĂoxbČ C l"n v.6
’l=yJĂ ’"sbw ,r"tw w"d ,g"d ,b"d Nkw âlwĘ ’"s v.13 .z"Tw +h qwsp Nyy‘ : SmĎkĘ mĂ BĘ ’"s v.11 .MWĎ rV’

.s"tw ‘"t Nkw
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lC’ę SĎ dŇ qăŁ pĘŇ IĂwČ NmĳĂ yĎnĘ BĂ tŇ ‘ăČbĘŇ GĂ ślG¡ĎlĘ GĂ hČ =NmĂ l‘Č IËČwČ l’Ąę CmSĘ MqĎ IăĎwČ 15

NtăĎŇ nĎ oyĲwĘ lC’ÂSĎ wĘ : Sy’ĲĂ tŇ o’¡ mĄ SS¿Ą JĘ oUŔ ‘Ă My’ăĂ YĘ mĘ eĂ hČ ÉM‘ĎhĎ =tŇ ’Ć 16

Cn¿xĎ Myê¡Ă SĘ lĂ pĘŇ C NmĳĂ yĎnĘ BĂ ‘bČŇ găĆŇBĘ Myb¡ĂŇ SĘ yĲŁ MUĎŔ ‘Ă ’YăĎ mĘ eĂ hČ ÉM‘ĎhĎ wĘ onęBĘ
MySĳĂ ’Ň rĎ hŇ SăĎ ŁlSĘ Myê¡Ă SĘ lĂ pĘŇ hŇ n¿ĄxĞUĲČ mĂř tŇ yxËĂ SĘ UČ hČ ’YÌĄ IĄwČ : Wř mĲĎ kĘŇ mĂ bĘŇ 17

S’Ň rąŁ hĎ wĘ : l‘ĲĎCS ZrĆ’¿Ć=l’Ć hŇ r¡ĎpĘŇ ‘Ď ëŇ rĆD¿Ć=l’Ć hŇ nËĆpĘŇ yĂ dŇ x¿Ď ’Ć S’Ň rÄŁ hĎ 18

lCbŔ GĘ hČ ëŇ rĆDăĆ ÉhnĆpĘŇ yĂ dŇ xąĎ ’Ć S’Ň rÄŁ hĎ wĘ NorĳxŁ tŇ yBăĄ ëŇ rĆD¡Ć hŇ nĆŔ pĘŇ yĂ ÉdxĎ ’Ć
âlă ÉSrĎxĎ wĘ : hŇ rĎBĲĎ dĘŇ UĂ hČ My‘¡ĂbŇŁ ~Ę hČ yG¿Ą=l‘Č PŇ qËĎSĘ eĂ hČ 19

MyrĂŔ bĘŇ ‘Ă hĲĎ CWă ‘ĞyĲČ NjĆ ť MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ răř m’=yJĲĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ZrĆř ’ăĆ lk¡ŇŁ BĘ ’YĄŔ UĎ yĂ
Sy’ăĂ SoTlĘ lĂ ţ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ hČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ Cd¿Ň rĘIĲĄwČ : tŇ ynĲĂ xĞ o’¿ bŇ rĆx¡Ć 20

hŇ tĎÂ yĘhĲĎ wĲĘ : otĲŇ SĎ rĲĄxĞř mĲČ tŇ ’¡Ą wĘ oUŔ DĚrĘqČ =tŇ ’Ć wĘ ÉotŇ ’Ą =tŇ ’Ć wĘ oêąSĘ rČxĞmĲČ =tŇ ’Ć 21

MyUĳĂ DĚrĘuČ hČ lĘ C NoS¡ QĘ qĂ SŁl¿ SĘ lĂ wĘ MytĂŔ ’Ą lăĎ wĘ ÉtoSrĄxĞUĲČ lČ MypĂę hŇ rĎyYăĂ jĘ hČ
ÉtynĂ xĞ wĲČ bŇ rĆxąĆ ’YĎÁ mĘ nĂ âlÄ wĘ tŇ mĆ xĆŔ lĘ mĂ MoyăBĘ ÉhyĎhĎ wĘ : NbĲĎŇ rĘDĲĎhČ bŇ y~¡Ă hČ lĘ C 22

lC’Ŕ SĎ lĘ ’YăĄUĎ êĂ wČ NtĳĎŇ nĎ oyĲ=tŇ ’Ć wĘ lC’¡ SĎ =tŇ ’Ć rS¿Ć ’Ğ M‘ĎŔ hĎ =lJĎ dŇ yăČBĘ
: WmĲĎ kĘŇ mĂ rb¡ČŇ ‘ĞmĲČ =l’ĲĆ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ bŇ ~ăČ mČ É’YĄ IĄwČ : onĲ BĘ Nt¡ĎŇ nĎ oyĲlĘ C 23

wylĎŔ kĄŇ ’WăĄ nŁ Ér‘ČeČÄhČ =l’Ć É lC’SĎ =NBĆ NtąĎŇ nĎ oyĲ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ MoIęhČ yhăĂ yĘwČ dy

âl¿ wyb¡ĂŇ ’Ď lĘ C zQĳĎhČ rbĆŇ ‘ăĄmĄ rS¡Ć ’Ğ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ bŇ ~ăČ mČ =l’Ć ÉhrĎBĘ ‘Ę nČ wĘ hŇ kĎę lĘ
NorĳgĘŇmĂ BĘ rSăĆ ’Ğ NoU¡ rĂhĲĎ tŇ xČ ê¿Č hŇ ‘ĎŔ bĘŇ GĂ hČ hŇ YăĄqĘ BĂ ÉbSĄ oy lC’ę SĎ wĘ : dŇ yGĲĂ hĂ 2

yxĂÃ ’Ğ bŇ CTÃ xĂ ’Ğ=NbĆŇ hŇ IăĎxĂ ’Ğ wĲČ : Sy’ĲĂ tŇ o’¡ mĄ SS¿Ą JĘ oUŔ ‘Ă rSăĆ ’Ğ ÉM‘ĎhĎ wĘ 3

ÉM‘ĎhĎ wĘ dŇ opĳŇ ’Ą ’WăĄ nŁ ol¡řSĂ BĘ hoËĎhyĘ ű NhÌĄ JŁ ylĂÁ‘Ą=NBĆ sxĎÄ nĘ yjĲĂ =NBĆ ű dŇ obăŇ kĎŇ y’Ă
ÉrbŇŁ ‘ĞlĲČ ÉNtĎŇ nĎ oyĲ SuąĄBĂ rSĆÄ ’Ğ tŇ orę BĘ ‘Ę UČ hĲČ NybăĄŇ C : NtĲĎŇ nĎ oyĲ ëŇ ¡ČlhĎ yJ¿Ă ‘dČŔ yĎ âlă 4

rbĆŇ ‘¡ĄhĎ mĲĄ ‘lČ i¿Ć hČ =NSĲĄ wĘ hŇ EĆŔmĂ ÉrbĆŇ ‘ĄÄ hĎ mĲĄ ‘lČ iąĆ hČ =NSĲĄ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ bŇ ~ăČ mČ =l‘Č
qCY¿ mĎ dŇ xËĎ ’Ć hĲĎ NèÌĄ hČ : hŇ eĆsĲĆ dŇ x¡Ď ’Ć hĲĎ MS¿Ą wĘ ZYĄŔ oB ÉdxĎ ’Ć hĲĎ MSąĄ wĘř hŇ EĳĆmĂ 5

: ‘bČŇ GĲĎ lCm¿ bŇ gĆŇ e¡ĆmĂ dŇ x¿Ď ’Ć hĲĎ wĘ WmĳĎ kĘŇ mĂ lCmă Nop¡Ň ~Ď mĂ
=l’Ć hŇ rĎę BĘ ‘Ę nČ wĘ ÉhkĎŇ lĘ wylĎę kĄŇ ’WăĄ nŁ ű r‘ČeăČhČ =l’Ć NtĎÁ nĎ ohĲ yĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 6

ÉhoĎhylĲČ Ny’ąĄ yJăĂ CnlĳĎ ho¡ĎhyĘ hŇ W¿Ć ‘ĞyĲČ ylËČ C’ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MylăĂ rĄ‘ĞhĲĎ Éb~Č mČ
rwY‘m
C’bŁ IĎwČ hmĎxĎlĘ UĂ hČ=M‘Č t’rČqĘlĂ lC’SĎ yrĄxĞ’Č hlĎ ‘Ď M‘ĎhĎ rtĆyĆwĘ oJrĘdČlĘ ëlĆIĄwČ lglgh=Nm N’k ’Ymn ‘"tb v.15

.’y‘gb hnxmmĲĂ n"b ,’"b Nk v.17 .w"Tdw b"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw Nymy SmĎkmb ’"s v.16 .+wgw lgĎlĘ GĂhČ=NmĂ
’"s v.3 .dy .s"tw ‘"t Nk oSmĄrĘxĆ l"Y v.20 .yrq CrmĘ ’Ď ,bytk rmČ’Ď v.19 .lCbGĘ ’"s v.19

.r"tw s"t ,‘"t ,b"d ,’"d Nkw MSĄ ’"s v.4 .w"Tdw w"d ,b"d ,’"d Nkw hŁlSĂ BĘ
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7 hŇ W¡Ą ‘Ğ wylĎŔ kĄŇ ’WăĄ nŁ Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ : T‘ĲĎmĘ bĂŇ o’¿ bŇ r¡ČBĘ ‘Č yS¿Ă ohlĘ roYŔ ‘Ę mČ
: ìŇ bĲĆŇ bĎŇ lĘ JĂ ì¡Ň UĘ ‘Ă yn¿ĂnĘ hĂ ëŇ lĎŔ hŇ TăĄ nĘ ìŇ bĳĆŇ bĎŇ lĘ BĂ rSăĆ ’Ğ=lJĎ

8 Cnyl¡Ă gĘŇ nĂ wĘ MySĳĂ nĎ’ĞhĲĎ =l’Ć Myr¡ĂbĘŇ ‘ĲŁ CnxĘ n¿Č’Ğ hŇ eËĄhĂ NtĎŔ nĎ ohă yĘ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ
9 CndĘŇ măČ ‘Ď wĘ MkĳĆŇ ylĄ ’Ğ Cn‘¡ĄyGĂ hČ =dŇ ‘Č CUDěŁ CnylĄŔ ’Ą ÉCrmĘ ’Ň yĲŁ hŇ JąŁ =M’Ă : MhĲĆ ylĄ ’Ğ

10 CnylĂŔ ‘Ď wĘ ÉCnylĄÄ‘Ďř Clą ‘Ğ CrÁ mĘ ’Ň yĲŁ hŇ JÄŁ =M’Ă wĘ : MhĲĆ ylĄ ’Ğ hŇ l¡Ć ‘ĞnĲČ âl¿ wĘ CnyêĄŔ xĘ tČŇ
11 bŇ ~¡Č mČ =l’Ć MhĆŔ ynĄSĘ Clă GĎ IĂwČ : tŇ o’Ĳ hĎ CnQ¡Ď =hŇ zĆwĘ CnřdĳĄŇ yĎBĘ ho¡ĎhyĘ Mn¿ĎtĎŇ nĘ =yJĲĂ

rS¿Ć ’Ğ Myr¡ĂxŁ hĲČ =NmĂ My’ĂŔ YĘ yĲŁ ÉMyrĂbĘŇ ‘Ă hŇ eąĄhĂ MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ
12 wylĎę kĄŇ ’WăĄ nŁ =tŇ ’Ć wĘ ű NtăĎŇ nĎ oyĲ=tŇ ’Ć hŇ bĎÁ ~Ď UČ hČ ySĄÄ nĘ ’Č žCn‘ĞIĲČwČ : MSĲĎ =C’BĘ xČ tĘŇ hĂ

rmĆ ’Ň ŁIÄwČ rbĳĎŇ DĎ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ ‘Ď yd¿ĂŇ onwĘ CnylĄŔ ’Ą Clă ‘Ğ ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ dŇ y¿ČBĘ ho¡ĎhyĘ Mn¿ĎtĎŇ nĘ =yJĲĂ yrČŔ xĞ’ĲČ hŇ lăĄ ‘Ğ ÉwylĎ kĄŇ ’WąĄ nŁ =l’Ć NtĎÁ nĎ oyĲ

13 ynăĄpĘŇ lĂ ÉCljĘ IĂwĲČ wyrĳĎxĞ’ĲČ wyl¡Ď kĄŇ ’W¿Ą nŁ wĘ wylĎŔ gĘŇrČ=l‘Č wĘ ÉwydĎŇ yĎ=l‘Č NtĎę nĎ oyĲ l‘Č IăČwČ
14 rSĆÄ ’Ğ hŇ nĎęSŁ ’Ň rĲĂhĎ hŇ JăĎ UČ hČ yhĂÂêĘ wČ : wyrĲĎxĞ’ĲČ tŇ t¿ĄŇ ommĘ wyl¡Ď kĄŇ ’W¿Ą nŁ wĘ NtĎŔ nĎ oyĲ

: hŇ dĲĆŇ WĎ dŇ mĆ Y¿Ć hŇ n¡Ď‘ĞmĲČ yY¿Ă xĞbĲČŇ JĘ Sy’ĳĂ MyrăĂWĘ ‘ĆJĘ wyl¡Ď kĄŇ ’W¿Ą nŁ wĘ NtËĎŇ nĎ oyĲ hŇ JÌĎ hĂ
15 tŇ yxĂŔ SĘ UČ hČ wĘ Éb~Ď UČ hČ M‘ĎŔ hĎ =lkĎŇ bĘŇ C ÉhdĆŇ vĎ bČŇ hŇ nąĆxĞUĲČ bČŇ hŇ dĎÄ rĎxĞ žyhĂ êĘ wČ
16 C’ą rĘIĂwČ : MyhĲĂ Łl’Ĺ tŇ D¿ČrĘxĆ lĘ yh¡Ă êĘ wČ ZrĆ’ĎŔ hĎ zGăČrĘêĂ wČ hŇ UĎ hĳĄ =MGČ Cd¡Ň rĘxĲĎ

: MŁlĲ hĞ wĲČ ëŇ lĆř I¿ĄwČ gŇ om¡ nĎ NomËř hĎ hĲĆ hŇ eÌĄhĂ wĘ NmĳĂ yĎnĘ BĂ tŇ ‘¡ČbĘŇ gĂŇBĘ lC’Ŕ SĎ lĘ ÉMypĂŇ ~Ł hČ

17 CnUĳĎ ‘Ă mĲĄ ëŇ ăČlhĎ ym¡Ă C’Ŕ rĘC ’năĎ=CdŇ qĘ jĂ oêŔ ’Ă rSăĆ ’Ğ ÉM‘ĎlĎ lC’ę SĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
18 hŇ IĎŔxĂ ’ĞlĲČ É lC’SĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : wylĲĎ kĄŇ ’W¿Ą nŁ wĘ Nt¡ĎŇ nĎ oyĲ Ny’¿Ą hŇ eËĄhĂ wĘ CdŔ qĘ pĘŇ IĂwĲČ

yn¿ĄbĘŇ Cř ’Ch¡ hČ MoI¿BČ MyhËĂ Łl’ĹhĲĎ NorÌ’Ğ hŇ yĎÂhĎ =yJĲĂ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ Noră’Ğ hŇ SĎ yG¡ĂhČ
19 hŇ năĄxĞmĲČ BĘ ÉrSĆ ’Ğ Nomę hĎ hĲĆ wĘ NhĄŔ JŁ hČ =l’Ć É lC’SĎ rBąĆDĂ dŇ ‘ăČ yhĂę yĘwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ

bŇ rĳĎwĎ ëŇ ol¡ hĎ ëŇ lĆ I¿ĄwČ MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ
20 ÉM‘ĎhĎ =lkĎŇ wĘ lC’ę SĎ q‘ăĄEĎIĂwČ : ìŇ dĲĆŇ yĎř PŇ s¿Ł ’Ĺ Nh¡Ą JŁ hČ =l’Ć lC’Ë SĎ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ

Ch‘ĄŔ rĄBĘ ÉSy’Ă bŇ rĆxąĆ hŇ tĎÁ yĘhĲĎ hŇ eĄÄhĂ wĘ hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ hČ =dŇ ‘Č C’b¡ŇŁ IĎwČ oêŔ ’Ă rSăĆ ’Ğ
21 lomă tĘŇ ’Ć JĘ ÉMyêĂ SĘ lĂ jĘ lČ CyąhĎ MyrĂę bĘŇ ‘Ă hĲĎ wĘ : dŇ ’ĲŁ mĘ hŇ l¿Ď odŇ GĘ hŇ m¡Ď ChmĘ

MwVlV
.b"y qwsp Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t ,w"d ,b"d ,’"d Nkw CnylĄ’Ą ’"s v.10 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.8
‘"t Nk hnĆxĞUČhČ l"Y v.16 .qwsp ‘Ym’b ’qsp v.12 .r"tw ‘"t ,b"d ,’"d Nkw CnydĄyĎBĘ ’"s v.10

’qsp v.19 .r"tw s"t ,+rt Nk =ynĄbĘ M’Ă w’ =ynĄBĘ NyB¡Ą l"Y v.18 .‘"t Nk MŁlhĞ l"Y v.16 .s"tw
.‘"tw w"d ,b"d ,’"d Nkw ìydĆyĎ ’"s v.19 .’qsp N’k Ny’ ’"sb : qwsp ‘Ym’b
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=M‘Ă ÉtoyhĘ lĲĂ hŇ UĎ hĄę =MgČŇ wĘ śbŇ ybĳĂŇ sĎ hŇ n¡ĆxĞUĲČ BĲČ MUËĎ ‘Ă Cl¿ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ MoSŔ lĘ SĂ
My’ąĂ BĘ xČ tĘŇ UĲĂ hČ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ Sy’ĂÄ ž lkŇŁ wĘ : NtĲĎŇ nĎ oyĲwĘ lC’¡ SĎ =M‘Ă rS¿Ć ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ 22

Mh¡Ć yrĄxĞ’ĲČ hŇ UĎ hËĄ =MgČŇ Cq¿ BĘ dĘŇ IČwČ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ Csn¡Ď=yJĂ C‘Ŕ mĘ SĲĎ ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć =rhČ BĘ
sŘ8 hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ hČÄ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ’Ch¡ hČ MoI¿BČ hoËĎhyĘ ‘SČ oIÌwČ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ BČ 23

ž l’Ć IŁ wČ ’Chĳ hČ MoIăBČ WG¡ČnĂ l’¿Ą rĎWĘ yĂ=Sy’ĲĂ wĘ : śNwĆ’ĲĎ =tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ćř hŇ r¡ĎbĘŇ ‘ĲĎ 24

=dŇ ‘Č MxĆ lĆÁ lkČŇ ’Ň ŁyÄ=rSĆ ’Ğ Sy’Ă hĎ ţ rCră’Ď rmęŁ ’Ň lĄ M‘ĎÁ hĎ =tŇ ’Ć lC’Ä SĎ
ZrĆ’¡ĎhĎ =lkĎŇ wĘ : MxĆ lĲĎ M‘¡ĎhĎ =lJĎ M‘¿ČTĎ =âlĲ wĘ ybČŔ yĘ’ăŁ mĄ ÉyêĂ mĘ uČÄ nĂ wĘ bŇ rĆ‘Ćę hĎ 25

r‘ČIČŔhČ =l’Ć ÉM‘ĎhĎ ’bąŇŁ IĎwČ : hŇ dĲĆŇ vĎ hČ yn¿ĄjĘ =l‘Č Sb¡ČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ r‘Č IĳĎbČŇ C’BăĎ 26

=tŇ ’Ć M‘¡ĎhĎ ’r¿ĄyĎ=yJĲĂ wyjĂŔ =l’Ć ÉodŇ yĎ gŇ yvąĂ mČ =Ny’ĲĄ wĘ SbĳĎŇ DĘ ëŇ lĆ hăĄ hŇ e¡ĄhĂ wĘ
xlČęSĘ IĂwČ ůM‘ĎhĎ =tŇ ’Ć ÈwybĂŇ ’Ď ‘Č yBăĂ SĘ hČ BĘ ‘mČę SĎ =âlĲ NtăĎŇ nĎ oyĲwĘ : hŇ ‘ĲĎbĚŇ èĘ hČ 27

bŇ SĆ IąĎwČ SbĳĎŇ DĘhČ tŇ răČ‘Ę yČBĘ Ht¡ĎŇ o’ lB¿Ł TĘ IĂwČ odŔ yĎBĘ rSăĆ ’Ğ ÉhFĆ UČ hČ hŇ YąĄqĘ =tŇ ’Ć
ž‘ČBĄ SĘ hČ rmĆ ’Ň ŁIęwČ M‘ĎÁ hĎ mĲĄ Sy’ĂÄ žN‘Č IČwČ : wynĲĎ y‘Ą hn’r¡tř w wyjĂŔ =l’Ć ÉodŇ yĎ 28

MxĆ l¡Ć lkČŇ ’Ň y¿Ł =rSĆ ’Ğ Sy’ËĂ hĎ rCr¿’Ď rmŔŁ ’Ň lĄ ÉM‘ĎhĎ =tŇ ’Ć ìŇ ybąĂŇ ’Ď ‘Č yBĂÄ SĘ hĂ
É’nĎ=C’rĘ ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć yb¡ĂŇ ’Ď rk¿ČŇ ‘Ď NtĎŔ nĎ oyĲ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : M‘ĲĎhĎ PŇ ‘Č I¡ĎwČ MoIĳhČ 29

lkÄŁ ’Ď ž’Clř yJĂÃ PŇ ’Čę : hŇ EĲĆhČ Sb¿ČŇ DĘ T‘¡ČmĘ yêĂ mĘ ‘ČŔ TĎ yJăĂ ynČŔ y‘Ą Cr’ăŁ =yJĂ 30

hŇ t¿ĎŇ bĘŇ rĲĎ=âl hŇ êËĎ ‘Č yJ¿Ă ’YĳĎ mĎ rSăĆ ’Ğ wyb¡ĎŇ yĘ’ĲŁ ll¿Č èĘ mĂ M‘ĎŔ hĎ ÉMoIhČ lkąČŇ ’Ď
hŇ nĎŁlĳ IĎ’Č Wm¡Ď kĘŇ UĂ mĂ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ BČ É’ChhČ MoIąBČ CJÂ IČwČ : MyêĲĂ SĘ lĂ jĘ BČ hŇ J¡Ď mČ 31

yn¿ĄbĘŇ C rqËĎbĎŇ C N’Ň YÌŁ CxÄ qĘ IĂwČ llŔ Vř =l’Ć ÉM‘ĎhĎ Wř ‘Č IČwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ M‘¡ĎhĎ PŇ ‘Č I¿ĎwČ 32

É lC’SĎ lĘ CdŇ yGąĂIČwČ : MDĲĎhČ =l‘Č M‘¡ĎhĎ lkČŇ ’Ň I¿Ł wČ hŇ YĎ rĘ’ĳĎ=CTř xĞSĘ IĂwČ rq¡ĎbĎŇ 33

MêĆŔ dĘŇ gČŇBĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ MDĳĎhČ =l‘Č lkăŇŁ ’ĹlĲĆ ho¡ĎhylĲČ My’ř T¿ x M‘ËĎhĎ hŇ e¿ĄhĂ rmŔŁ ’Ň lĄ
MêăĆrĘmČ ’Ğ wĲČ M‘ĎÃ bĎŇ CYjăĚ lC’ă SĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ lĲĎ odŇ GĘ NbĆŇ ’¿Ć MoI¡hČř yl¿Č ’Ą =CQGĲŁ 34

MêĆŔ lĘ kČŇ ’Ğ wĲČ ÉhzĆBĎ MêąĆTĘ xČ SĘ C ChyĄęWĘ Sy’ăĂ wĘ orÁ oS Sy’ĂÄ žylČ ’Ą CSyGăĂhČ MhĆÃ lĎ
orÌoS Sy’ăĂř M‘ĎÁ hĎ =lkĎŇ CSGĂÄ IČwČ MDĳĎhČ =l’Ćř lkăŇŁ ’ĹlĲĆ ho¡ĎhylĲČ C’¿ TĘ xĆ tĲĆŇ =âlwĘ
wdyb
N’k ’Ymn ‘"tb v.23 .r"tw +rt Nkw =d‘Č ’"s v.23 .s"tw ‘"t Nk MgČ CbbĘ sĎ = Mgwbbs l"Y v.21

hgĎgĎSĘ hgĎSĎ lC’SĎ wĘ : MyĂrĎpĘ ’Ć rhČBĘ ry‘Ă=lkĎ BĘ tYĆpŁ nĎ hmĎxĎlĘ UĂ hČ yhĂ êĘ wČ Sy’Ă MypĂ lĎ ’Ğ trĆWĆ ‘ĞJČ lC’SĎ =M‘Ă hyĎhĎ M‘ĎhĎ=lkĎ wĘ
,+rt ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk hnĎrĘ’Ł êĎwČ ’"sb ,yrq hnĎrĘ’Ł êĎwČ ,bytk hnĎ’ĆrĘêĂ wČ v.27 .’whh Mwyb hlĎ odgĘ
,’"d Nkw ,yrqw bytk T‘ČIČwČ ’"sb ,yrq T‘ČIČwČ v.32 .s"tw w"d ,b"d ,’"d Nkw âl ’"s v.30 .r"tw s"t
wTăxVyw ’"s v.32 .yrq llĎ èĎ hČ ,bytk llĎ SĎ v.32 .T"y w"T Nmql Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"yd ,b"d
l"Y v.34 .=l‘Č ’"s v.34 .‘"t Nk MŁlhĞ l"Y v.33 .yrq MyTĂ xŁ ,bytk My’Ă TĘ xŁ v.33 .Pqm ’lbw

.‘"t Nk oroS tlm ’lb rSĆ ’Ğ
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35 lxĄŔ hĄ otăŇ ’Ł hoĳĎhylĲČ xČ B¡Ą zĘmĂ lC’Ë SĎ NbĆŇ IÌĂwČ : MSĲĎ =CTxĞSĘ IĂwČ hŇ lĎ yĘQ¡Č hČ odŇ yËĎbĘŇ
36 žyrĄxĞ’ĲČ hŇ dăĎŇ rĘnĲĄ lC’Ã SĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hoĲĎhylĲČ xČ B¡Ą zĘmĂ tŇ on¿bĘŇ lĂ

ÉMhĆ BĎ r’ąĄSĘ nČ=âlĲ wĘ rqĆBęŁ hČ ro’ă =dŇ ‘Č ű MhăĆ bĎŇ hŇ zĎb¿ŇŁ nĎ wĲĘ hŇ lĎ yĘlČÁ ű MyêĂÄ SĘ lĂ pĘŇ
ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ hŇ WĳĄ ‘Ğ ìŇ yn¡Ćy‘ĄBĘ bŇ oF¿ hČ =lJĎ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ Sy’ĂŔ

37 MyhĂŔ Łl’Ň BĲĄ É lC’SĎ l’ąČ SĘ IĂwČ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ =l’Ć MŁl¡ hĞ hŇ b¿ĎŇ rĘqĘ nĂ NhĄŔ JŁ hČ
MoI¿BČ Chn¡Ď‘Ď âl¿ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ dŇ yăČBĘ Mn¡ĄêĘ tĂŇ hĞ MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ yrăĄxĞ’ĲČ ÉdrĄ’Ą hĲČ

38 hŇ UĎę BČ C’Ŕ rĘC C‘ădĘŇ C M‘ĳĎhĎ tŇ oeăjĂ lJ¡Ł MŁlŔ hĞ CSGăŁ lC’Ŕ SĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ’ChĲ hČ
39 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć É‘Č ySĂÄ oUhČ hoĎęhyĘ=yxČ yJăĂ : MoIĲhČ tŇ ’Ň E¡Ł hČ tŇ ’Ň F¿Ď xČ hĲČ hŇ tËĎŇ yĘhĲĎ

: M‘ĲĎhĎ =lJĎ mĂ Chn¡Ą‘Ł Ny’¿ĄwĘ tŇ Cmĳ yĎ tŇ omă yJăĂ yn¡ĂBĘ Nt¿ĎŇ nĎ oyĲBĘ onËSĘ yĆ=M’Ă yJÌĂ
40 ynĂŔ BĘ NtăĎŇ nĎ oyĲwĘ ÉynĂ ’Ğ wĲČ dŇ xĎŔ ’Ć rbĆŇ ‘ăĄlĘ ÉCyhĘ êĲĂ ÉMêĆ’Č l’Ąę rĎWĘ yĂ=lJĎ =l’Ć rmĆ ’Ň IăŁ wČ

: hŇ WĲĄ ‘Ğ ìŇ yn¡Ćy‘ĄBĘ bŇ oF¿ hČ lC’Ŕ SĎ =l’Ć ÉM‘ĎhĎ CrąmĘ ’Ň IĲŁ wČ dŇ xĳĎ ’Ć rbĆŇ ‘ăĄlĘ hŇ y¡ĆhĘ nĲĂ
41 hŇ bĎŇ hăĎ śl’¡Ą rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ hoËĎhyĘ=l’Ć lC’ę SĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
42 ClyjĂě hČ lC’Ŕ SĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : C’YĲĎ yĎ M‘¿ĎhĎ wĘ lC’¡ SĎ wĘ NtËĎŇ nĎ oyĲ dŇ kÌĄŇ QĎ IĂwČ MymĳĂ tĎŇ
43 NtĎŔ nĎ oyă=l’Ć É lC’SĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : NtĲĎŇ nĎ oyĲ dŇ k¡ĄŇ QĎ IĂwČ ynĳĂBĘ NtăĎŇ nĎ oyĲ Nyb¡ĄŇ C ynĂě yBĄ

hŇ YĄÄ qĘ BĂ yêĂ mĘ ‘ČÁ TĎ M‘ÄŁ TĎ žrmĆ ’Ň IŁ wČ NtĎę nĎ oyĲ olă =dŇ GĆIČwČ hŇ tĎŇ yWĳĂ ‘Ď hŇ măĆ yQ¡Ă hŇ dĎŇ yG¿ĂhČ
: tŇ CmĲ ’Ď yn¿ĂnĘ hĂ Sb¡ČŇ DĘ T‘¿ČmĘ ydËĂŇ yĎBĘ =rSĆ ’Ğ hŇ FÌĆ UČ hČ

44 tŇ Cm¡ êĎ tŇ om¿ =yJĂ PŇ sĳĂ oy hŇ kăŇŁ wĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ śhŇ W¿Ć ‘ĞyĲČ=hŇ JĲŁ lC’Ŕ SĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
45 hŇ WĎ ‘Ď ţ rSăĆ ’Ğ ÉtCmyĎ ű NtąĎŇ nĎ oyĲhĞ lC’ę SĎ =l’Ć M‘ĎÁ hĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : NtĲĎŇ nĎ oyĲ

ljÂŁ yĂ=M’Ă ÉhoĎhyĘ=yxČ hŇ lĎ ylĂę xĎ ů l’Ą rĎWĘ yĂBĘ Èt’Ň EŁ hČ hŇ lăĎ odŇ GĘ hČ hŇ ‘ĎÄ CSyĘhČ
CD¿pĘŇ IĂwČ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ hŇ W¡Ď ‘Ď Myh¿Ă Łl’Ĺ=M‘Ă =yJĲĂ hŇ YĎ rĘ’ČŔ ÉoS’Ň rŁ tŇ rąČ‘ĞvĲČ mĂ

46 yr¡ĄxĞ’ĲČ mĄ lC’Ŕ SĎ l‘Č IăČwČ : tŇ mĲĄ =âlwĘ Nt¡ĎŇ nĎ oyĲ=tŇ ’Ć M‘ËĎhĎ
47 hŇ k¡ĎŇ ClUĘ hČ dŇ k¿ČŇ lĎ lC’Ë SĎ wĘ : MmĲĎ oqmĘ lĂ Ck¿Ň lĘ hĲĎ Myê¡Ă SĘ lĂ pĘŇ C MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ

NoUÄ ‘Č=ynĲĄbĘŇ bĂŇ C ű bŇ ’ăĎ omBĘ wybĎÃ yĘ’ĲŁ =lkĎŇ BĲĘ ű bŇ ybăĂŇ sĎ MxĆ QăĎ IĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č
: ‘Č ySĲĂ rĘř yČ hŇ n¡ĆpĘŇ yĂ=rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ bĘŇ C MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ bČŇ C ÉhbĎŇ oY ykąĄŇ lĘ mČ bĘŇ C ModÁ ’ĹbĲĆŇ C

48 : ChsĲĄ SŁ dŇ I¿ČmĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć l~¿Ą IČwČ qlĳĄ mĎ ‘Ğ=tŇ ’Ć ëŇ I¡ČwČ lyĂxČŔ W‘Č IăČwČ
wyhyw
MoIhČ ìDĘbĘ ‘Č=t’Ć tĎynĂ‘Ď âl hUĎlĎ l’rVy yhl’ N’k ’Ymn r"tbw ‘"tb v.41 .qwsp ‘Ym’b ’qsp v.36

l’ĄrĎWĘ yĂ ìUĘ ‘ČBĘ hEĆhČ NwŁ‘ĎhĆ onSĘ yĆ M’Ă wĘ MyrĂC’ hbĎ hĎ l’ĄrĎWĘ yĂ yhĄŁl’Ĺ hoĎhyĘ hEĆhČ NwŁ‘ĎhĆ ynĂBĘ NtĎnĎoybĘ o’ yBĂ =SyĆ M’Ă
.r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,w"d ,g"d ,b"d Nkw yQĂ =hV‘y ’"s v.44 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.44 .MyUĂ tĚ hbĎ hĎ

.‘"t Nk ‘ČSĄ CĎyĂ l"Y v.47
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ÉMSĄ wĘ ‘Č CSĳ ÍyJĂ lĘ mČ C yw¡ĂSĘ yĂwĘ Nt¿ĎŇ nĎ oyĲ lC’Ŕ SĎ ynăĄBĘ ÉCyhĘ IĲĂwČ 49

tŇ SĆ ’ăĄ ÉMSĄ wĘ : lkĲČŇ ymĂ hŇ e¡ĎTČ uĘ hČ MS¿Ą wĘ bŇ rČŔ mĄ ÉhrĎykĂŇ BĘ hČ MSąĄ wytĎŔ nŁ bĘŇ yêăĄSĘ 50

rn¡Ą=NBĆ rnĄŔ ybĂŇ ’Ğ Éo’bĎŇ YĘ =rWČ MSąĄ wĘ Z‘ČmĳĎ yxĂ ’Ğ=tŇ BČ M‘Čn¡Ł yxĂ ’Ğ lC’Ŕ SĎ
: l’ĲĄ ybĂŇ ’Ğ=NBĆ rn¡ĄbĘŇ ’Č =ybĲĂŇ ’Ğ rn¿ĄwĘ lC’Ë SĎ =ybĲĂŇ ’Ğ SyqÌĂwĘ : lC’Ĳ SĎ dŇ oD¿ 51

ymăĄ yĘ lJ¡Ł MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ =l‘Č hŇ qăĎzĎxĞ ÉhmĎ xĎ lĘ UĂ hČ yhąĂ êĘ wČ 52

: wylĲĎ ’Ą Chp¡ĄŇ sĘ ’Č IĲČwČ lyĂxČŔ =NBĆ =lkĎŇ wĘ ÉroBGĂ Sy’ąĂ =lJĎ lC’Á SĎ hŇ ’ĎÄ rĎwĘ lC’ĳ SĎ
ÉhoĎhyĘ xląČ SĎ ytĂÄ ’Ł lC’Ŕ SĎ =l’Ć É l’Ą CmSĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ wT
yr¿ĄbĘŇ DĂ loq¡ lĘ ‘mČŔ SĘ hŇ êăĎ ‘Č wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č oU¡ ‘Č=l‘Č ëŇ lĆ mĆŔ lĘ ìăŇ xĽSĲĎ mĘ lĂ
=rSĆ ’Ğ tŇ ’ËĄ yêĂ dĘŇ qČě jĎ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ : hoĲĎhyĘ 2

: MyĂrĲĎYĘ UĂ mĂ ot¡Ň Łl‘ĞBĲČ ëŇ rĆDĆŔ BČ Éol MW¿Ď =rSĆ ’Ğ l’ĳĄ rĎWĘ yĂlĘ ql¡Ą mĎ ‘Ğ hŇ W¿Ď ‘Ď
âl¿ wĘ olŔ =rSĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć ÉMêĆmĘ rČxĞhĲČ wĘ qlĄęmĎ ‘Ğ=tŇ ’Ć hŇ tĎÁ yJĂ hĂ wĘ ëŇ lĄÄ žhêĎ‘Čř 3

roèă mĂ qnĄŔ oy=dŇ ‘Č wĘ É llĄ o‘ř mĲĄ hŇ èĎę ’Ă =dŇ ‘Čř Sy’ăĂ mĄ hŇ êĎÂmČ hĲĄ wĘ wylĳĎ ‘Ď lm¡Ł xĘ tČŇ
=tŇ ’Ć É lC’SĎ ‘UąČ SČ yĘwČ : romĲ xĞ=dŇ ‘Č wĘ lm¡Ď GĎmĂ hŇ WĆŔ =dŇ ‘Č wĘ 4

Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ rĆW¿Ć ‘ĞwĲČ ylĳĂ gĘŇrČ PŇ lĆ ’¡Ć MyĂt¿ČŇ ’Ň mĎ My’ĂŔ lĎ FĘ BČ ÉMdĄŇ qĘ pĘŇ IĂwĲČ M‘ĎŔ hĎ
: lxČ eĲĎBČ bŇ rĆI¡ĎwČ qlĳĄ mĎ ‘Ğ ry‘ăĂ=dŇ ‘Č lC’¡ SĎ ’b¿ŇŁ IĎwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ Sy’¿Ă =tŇ ’Ć 5

ÉìpĘŇ sĲĂ ’Ł =NjĆ yqĂę lĄ mĲĎ ‘Ğ ëŇ oêămĂ CdÁ ïĘř CriĚÄ žCkŇ lĘ ynĂÃ yuĄhČ =l’Ć lC’ă SĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 6

MyĂrĳĎYĘ UĂ mĂ Mt¡ĎŇ ol‘ĞBĲČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =lJĎ =M‘Ă ÉdsĆ xĆÄ hŇ tĎŇ yWąĂ ‘Ď hŇ êĎÂ’Č wĘ oUŔ ‘Ăř
ìăŇ ’Ğ oBĲ ÉhlĎ ywĂxĞmĲĄ qlĳĄ mĎ ‘Ğ=tŇ ’Ć lC’¡ SĎ ëŇ I¿ČwČ : qlĲĄ mĎ ‘Ğ ëŇ oê¿mĂ yn¡ĂyqĄ rsČ I¿ĎwČ 7

ql¡Ą mĎ ‘Ğ=ëŇ lĆ mĲĆ gŇg¿ČŇ’Ğ=tŇ ’Ć WjËŁ tĘŇ IĂwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ yn¿ĄjĘ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ rCSŔ 8

M‘ĎÁ hĎ wĘ lC’Ä SĎ ž lmŁ xĘ IČwČ : bŇ rĆxĲĎ =ypĂŇ lĘ Myr¿ĂxĹhĲĆ M‘¡ĎhĎ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ yxĳĎ 9

=l‘Č wĘ ÉMyrĂJĎ hČ =l‘Č wĘ MynąĂSĘ UĂř hČ wĘ rqĎÄ BĎ hČ wĘ žN’Ň ~Ł hČ bŇ TăČ ymĄ =l‘Č wĘ gŇgĎę ’Ğ=l‘Č
Ht¿ĎŇ ’Ł sm¡Ą nĎ wĘ hŇ z¿ĎbĘŇ mĂ nĘ hŇ kËĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ =lkĎŇ wĘ MmĳĎ yrĂxĞhĲČ Cb¡Ň ’Ď âl¿ wĘ bŇ oFŔ hČ =lJĎ
: rmĲŁ ’Ň lĄ l’¡Ą CmSĘ =l’Ć hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ÉyhĂ yĘwČĲ : CmyrĲĂxĹhĲĆ 10

=tŇ ’Ć wĘ yrČŔ xĞ’ĲČ mĄ ÉbSĎ =yJĂ ëŇ lĆ mĆŔ lĘ É lC’SĎ =tŇ ’Ć yêĂ kĘŇ ląČ mĘ hĂ =yJĲĂ yêĂ mĘ xČę nĂ 11

: hŇ lĎ yĘQĲĎ hČ =lJĎ ho¡ĎhyĘ=l’Ć q‘¿ČzĘIĂwČ l’ĄŔ CmSĘ lĂ ÉrxČ IĂÄwČ MyqĳĂhĄ âlă yr¡ČbĎŇ DĘ
MkVyw
hêĎ‘ČwĘ ’"s v.3 .rwkz tVrpl hrTph v.1 .wT .hlm ’dx ‘ČCSyJĂ lĘ mČ C y’xndml ,y’br‘ml Nk v.49

.Vwgd +r v.6 .rsx llĄ‘Ł mĄ ’"s v.3 .s"tw ‘"t ,’"yd ,w"d ,g"d Nkw =d‘ČwĘ ’"s v.3 .r"tw ‘"t ,+rt Nkw
.s"tw +rt Nkw MynĂmĄèĘ hČ wĘ ’"s v.9 .yrq oU‘Ă ,bytk yUĂ ‘Ă y’xndml ,y’br‘ml Nk v.6
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12 rmęŁ ’Ň lĄ l’ĄÁ CmSĘ lĂ dŇ GČÄ IĚwČ rqĆBĳŁ BČ lC’¡ SĎ tŇ ’Ň r¿ČqĘ lĂ l’ËĄ CmSĘ MJÌĄ SĘ IČwČ
dŇ rĆI¡ĄwČ rbŔŁ ‘ĞIĲČwĲČ ÉbiŁ IĂwČ dŇ yĎŔ Éol bŇ y~¿Ă mČ hŇ eĄÄhĂ wĘ ÉhlĎ mĆÄ rĘJČ hČ lC’ą SĎ =’BĲĎ

13 ÉhêĎ’Č ëŇ CrąBĎ lC’ę SĎ olă rmĆ ’Ň IÌŁ wČ lC’ĳ SĎ =l’Ć l’¡Ą CmSĘ ’b¿ŇŁ IĎwČ : lGĲĎlĘ GĂ hČ
14 N’Ň ~¿Ł hČ =loqĲř hŇ mËĆ C l’ĄŔ CmSĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hoĲĎhyĘ rb¿ČŇ DĘ=tŇ ’Ć ytĂŇ m¡Ł yqĂ hĞ hoĎŔhylĲČ
15 lC’Á SĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ‘ČmĲĄ SŁ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ rS¿Ć ’Ğ rqĎŔ BĎ hČ loqă wĘ ynĳĎzĘ’Ď BĘ hŇ E¡ĆhČ

rqĎŔ BĎ hČ wĘ ÉN’Ň ~Ł hČ bŇ TąČ ymĄ =l‘Č ÉM‘ĎhĎ lmąČ xĎ rSĆÄ ’Ğ MC’ę ybĂŇ hĹ yqăĂlĄ mĲĎ ‘ĞmĲĄ
: CnmĘ rĲČxĹhĲĆ rt¡ĄŇ oIhČ =tŇ ’Ć wĘ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ hoăĎhylĲČ xČ b¡ŇŁ zĘ N‘Čm¿Č lĘ

16 rSĆÄ ’Ğ žt’Ą ìŔ QĘ hŇ dĎŇ yGăĂ’Č wĘ PŇ rĆhĆ ť lC’Ŕ SĎ =l’Ć É l’Ą CmSĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
: rBĲĄ DČ ol¡ wrmř ’y¿w hŇ lĎ yĘQĳĎhČ yl¡Č ’Ą hoËĎhyĘ rBÌĆDĂ

17 yT¿Ą bĘŇ SĂ S’Ň rËŁ ìŇ ynĆŔ y‘ĄBĘ ÉhêĎ’Č NTąŁ qĎ =M’Ă ’olęhĞ l’ĄŔ CmSĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ sŘ9

18 ì¿Ň xĞlĲĎ SĘř IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č ëŇ lĆ m¡Ć lĘ hoËĎhyĘ ìÌŇ xĞSĲĎ mĘ IĂwČ hŇ êĎ’ĳĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ
qlĄŔ mĎ ‘Ğ=tŇ ’Ć ÉMy’Ă FĎ xČ hĲČ =tŇ ’Ć hŇ êĎÂmĘ rČxĞhĲČ wĘ ëŇ ăĄl rmĆ ’Ň ŁIęwČ ëŇ rĆdĳĎŇ BĘ ho¡ĎhyĘ

19 hoĳĎhyĘ loqă BĘ êĎ‘Ę m¡Č SĎ =âlĲ hŇ UĎ l¿Ď wĘ : MtĲĎŇ ’Ł Mř t¡ĎŇ oQJČ =dŇ ‘Č obŔ êăĎmĘ xČ lĘ nĂ wĘ
: hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘Čê¿Č wČ llĎŔ èĎ hČ =l’Ć ÉT‘ČêČÄ wČ

20 ëŇ lĄě’Ą wĲĎ hoĎŔhyĘ loqă BĘ ÉyêĂ ‘Ę mČÄ SĎ rSąĆ ’Ğ l’Ąę CmSĘ =l’Ć lC’Á SĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
=tŇ ’Ć wĘ qlĄŔ mĎ ‘Ğ ëŇ lĆ măĆ ÉggČŇ’Ğ=tŇ ’Ć ’ybĂę ’Ď wĲĎ hoĳĎhyĘ ynĂ xăČ lĎ SĘ =rSĆ ’Ğ ëŇ rĆD¡ĆBČ

21 MrĆxĳĄhČ tŇ ySăĂ ’Ň rĄ rq¡ĎbĎŇ C N’Ň Y¿Ł llËĎ èĎ hČ mĲĄ M‘ÌĎhĎ xuČÄ IĂwČ : yêĂ mĘ rĲČxĹhĲĆ ql¡Ą mĎ ‘Ğ
22 l’Ąę CmSĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : lGĲĎlĘ GĂ BČ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhylĲČ xČ BËŁ zĘlĂ

É‘ČmÄŁ SĘ hŇ eąĄhĂ hoĳĎhyĘ loqă BĘ ‘Čm¡Ł SĘ JĂ MyxĂŔ bĎŇ zĘC tŇ olă ‘Ł BĘ ÉhoĎhylĲČ ZpĆŇ xąĄ hČ
23 NwĆ’¿ĎwĘ yrĂmĆŔ ÉMsĆ qĆÄ =tŇ ’Ň FČ xČ yJąĂ : MylĲĂ y’Ą bŇ lĆ x¿Ą mĄ bŇ yS¡Ă qĘ hČ lĘ bŇ oTŔ xbČŇ EăĆmĂ

: ëŇ lĆ UĲĆ mĂ ì¡Ň sĘ ’ĲĎ mĘř IĂwČ hoĎŔhyĘ rbăČŇ DĘ=tŇ ’Ć ÉêĎsĘ ’ČÄ mĎ N‘Č yČę rYĳČpĘŇ hČ Myp¡ĂŇ rĎtĘŇ C
24 yêĂ rĘb¿ČŇ ‘Ď=yJĲĂ ytĂŇ ’Ň TĎŔ xĎ É l’Ą CmSĘ =l’Ć lC’ą SĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ

: MlĲĎ oqBĘ ‘m¡Č SĘ ’Ć wĲĎ M‘ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉytĂŇ ’Ň rĄÄ yĎ yJąĂ ìŇ yřrĳĆbĎŇ DĘ=tŇ ’Ć wĘ ho¡ĎhyĘ=yjĲĂ =tŇ ’Ć
25, 26 rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hoĲĎhylĲČ hŇ w¡ĆxĞêĲČSĘ ’ĲĆ wĘ yUĂŔ ‘Ă bŇ CSă wĘ ytĳĂŇ ’Ň FĎ xČ =tŇ ’Ć ’n¡Ď ’W¿Ď hŇ êĎě ‘Č wĘ

hoĎŔhyĘ rbăČŇ DĘ=tŇ ’Ć ÉhêĎsĘ ’ČÄ mĎ yJąĂ ëŇ UĳĎ ‘Ă bŇ CS¡ ’Ď âl¿ lC’Ŕ SĎ =l’Ć É l’Ą CmSĘ
27 tŇ kĆŇ lĳĆlĎ l’¡Ą CmSĘ bŇ i¿Ł IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č ëŇ lĆ m¡Ć tŇ oy¿hĘ mĲĂ hoĎŔhyĘ ìăŇ sĘ ’ĲĎ mĘ IĂwČ

qzxyw
.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.17 .yrq rmĆ’IŁ wČ ,bytk CrmĘ ’IŁ wČ v.16 .’y‘g ’lb =loq n"b ,’"b Nk v.14

Ks’mIĲĂwČ n"b ,’"b Nk v.23 .s"tw ‘"t ,+rt Nkw ìtĘ oQJČ ’"s v.18 .’y‘gb KxlVyĲĂwČ n"b ,’"b Nk v.18

.‘"tw b"d Nkw ìrĆbĎ DĘ ’"s v.24 .’y‘gb
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hoĎÁhyĘ ‘rČÄ qĎ l’ĄŔ CmSĘ ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ‘rĲČuĎ IĂwČ ol¡ y‘Ă mĘ =PŇ nČkĘŇ BĂ qz¿ĄxĞ IĲČwČ 28

: OĎ UĲĆ mĂ bŇ oF¿ hČ ì¡Ň ‘ĞrĲĄlĘ HnĎětĎŇ nĘ C MoIĳhČ ìŇ yl¡Ć ‘ĎmĲĄ l’ËĄ rĎWĘ yĂ tŇ CkÌŇ lĘ mĘ mČ =tŇ ’Ć
: MxĲĄ eĎhĂ lĘ ’Ch¡ MdËĎŇ ’Ď âl¿ yJăĂ MxĳĄ eĎ yĂ âlă wĘ ru¡ĄSČ yĘ âl¿ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ xYČ năĄ ÉMgČŇ wĘ 29

l’ĳĄ rĎWĘ yĂ dŇ gĆŇ năĆwĘ yU¡Ă ‘Č=ynĲĄqĘ zĂ dŇ gĆŇ n¿Ć ’nËĎ ynĂ d¿ĄŇ BĘ JČ hŇ êĎę ‘Čř ytĂŇ ’Ň TĎŔ xĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 30

bŇ SĎ I¿ĎwČ : ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhylĲČ ytĂŇ yw¡ĄxĞêĲČSĘ hĲĂ wĘ yUĂŔ ‘Ă bŇ CSă wĘ 31

l’Ąę CmSĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hoĲĎhylĲČ lC’¡ SĎ Cxê¿ČSĘ IĂwČ lC’ĳ SĎ yrăĄxĞ’ĲČ l’¡Ą CmSĘ 32

tŇ eĳŁ dČŇ ‘ĞmĲČ gŇg¡ČŇ’Ğ wylĎŔ ’Ą ëŇ lĆ IăĄwČ qlĄŔ mĎ ‘Ğ ëŇ lĆ măĆ ÉggČŇ’Ğ=tŇ ’Ć ÉylČ ’Ą CSyGąĂhČ
hŇ ląĎ JĘ SĂ rSĆÄ ’ĞJĲČ l’ĄŔ CmSĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : tŇ wĆUĲĎ hČ =rmČ rs¿Ď Nk¡ĄŇ ’Ď gŇgĎŔ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 33

=tŇ ’Ć l’ÌĄ CmSĘ PŇ iĄÄ SČ yĘwČ ìŇ UĳĆ ’Ă MyS¡Ă eĎmĂ lJ¿Č SĘ êĂ =NJĄ ìŇ BĆŔ rĘxČ ÉMySĂ nĎ
hŇ tĎŇ mĳĎ rĎhĲĎ l’¡Ą CmSĘ ëŇ lĆ I¿ĄwČ : lGĲĎlĘ GĂ BČ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ gŇgËĎŇ’Ğ 34

l’ĄÁ CmSĘ PŇ sČÄ yĎ=âlĲ wĘ : lC’Ĳ SĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ GĂ ot¡Ň yBĄ =l’Ć hŇ l¿Ď ‘Ď lC’Ë SĎ wĘ 35

lC’ĳ SĎ =l’Ć l’¡Ą CmSĘ lB¿Ą ’Č tĘŇ hĂ =yJĲĂ otŔ om Moyă=dŇ ‘Č É lC’SĎ =tŇ ’Ć tŇ o’ą rĘlĂ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č lC’¡ SĎ =tŇ ’Ć ëŇ yl¿Ă mĘ hĂ =yJĲĂ MxĎŔ nĂ hoăĎhywĲČ

=l’Ćř lBăĄ ’Č tĘŇ mĂ ÉhêĎ’Č ÉytČŇ mĎ =dŇ ‘Č l’Ąę CmSĘ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ zT

ëŇ ląĄ wĘ NmĆ SĆę ìÁ nĘ rĘqČ ’QĄÄmČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č ëŇŁl¡ UĘ mĂ wyêĂŔ sĘ ’Č mĘ ynăĂ’Ğ wĲČ lC’Ŕ SĎ
: ëŇ lĆ mĲĆ yl¡Ă wynËĎbĎŇ BĘ ytĂŇ y’ÌĂ rĎ=yJĲĂ ymĂŔ xĘ QČ hČ =tŇ yBĲĄ ySăČ yĂ=l’Ć ÉìxĞlĲĎ SĘ ’ĲĆř

ynĂ gĳĎŇrĎhĞ wĲČ lC’¡ SĎ ‘m¿Č SĎ wĘ ëŇ lĄŔ ’Ą ëŇ y’ăĄ É l’Ą CmSĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 2

ho¡ĎhylĲČ xČ B¿Ł zĘlĂ êĎŔ rĘmČ ’ăĎ wĘ ìŇ dĆŔ yĎBĘ xuăČêĂ ÉrqĎ BĎ tŇ ląČ gĘŇ‘Ć hoĎęhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
hŇ WĆŔ ‘ĞêĲČ =rSĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ Éì‘ĞydĲĂŇ o’ ykĂę nŁ ’ĲĎ wĘ xbČŇ EĳĎBČ yS¡Č yĂlĘ tĎŇ ’Ň r¿ĎqĎ wĘ : ytĂŇ ’Ň BĲĎ 3

rBăĆ DĂ rSăĆ ’Ğ tŇ ’Ą ť l’Ąę CmSĘ W‘Č IăČwČ : ìŇ ylĲĆ ’Ą rm¡Č ’Ł =rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą ylĂŔ êăĎxĘ SČ mĲĎ C 4

MŁl¿ SĎř rř mĆ ’Ň I¡Ł wČ otŔ ’Ň rĎqĘ lĂ Éry‘Ă hĎ ynąĄqĘ zĂ CdÂrĘxĆ IĆwČ MxĆ lĳĎ tŇ yBăĄ ’b¡ŇŁ IĎwČ hoĎŔhyĘ
Mt¿ĆŇ ’Ň bĎŇ C CSŔ DĘqČ tĘŇ hĲĂ ytĂŇ ’Ň BĎŔ ÉhoĎhylĲČ xČ BąŁ zĘlĂ MolęSĎ ű rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ìŇ ’ĲĆ oB 5

yhăĂ yĘwČ : xbČŇ EĲĎlČ Mh¡Ć lĎ ’r¿ĎqĘ IĂwČ wynĎŔ BĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉySČ yĂ=tŇ ’Ć SDąĄqČ yĘwČ xbČŇ EĳĎBČ yê¡Ă ’Ă 6

rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : oxĲ ySĂ mĘ ho¡ĎhyĘ dŇ gĆŇ n¿Ć ëŇ ’ËČ rmĆ ’Ň ŁIěwČ bŇ ’ĳĎ ylĂ ’Ĺ=tŇ ’Ć ’rĘI¡ČwČ M’ĎŔ obŇ BĘ 7

yJăĂ ot¡Ň mĎ oq HČ b¿ŇŁ GĘ =l’Ć wĘ Ch’ËĄ rĘmČ =l’Ć TBÌĄ êČ =l’Č l’Ąę CmSĘ =l’Ć hoĎÁhyĘ
whyts’m
’lb KxlSĘ ’Ć n"b ,’"b Nk v.1 .=l‘Č ’"s v.1 .zT .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.31 .hêĎÂ‘Č ’"s v.30

Nkw yrqw bytk CrmĘ ’IŁ wČ ’"sb ,CrmĘ ’IŁ wČ rybs v.4 .’qsp N’k Ny’ ’"sb ,qwsp ‘Ym’b ’qsp v.2 .’y‘g
.MŁlSĎ hĞ rybs v.4 .r"tw s"t ‘"t ,+rt ,b"d ,’"d
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MyĂnČŔ y‘ĄlĲČ hŇ ’ăĆ rĘyĂ ÉMdĎŇ ’Ď hĲĎ yJąĂ MdĎŔ ’Ď hĲĎ Éh’Ćř rĘyĂ rSąĆ ’Ğ śâlę ű yJăĂ ChyêĳĂ sĘ ’Č mĘ
8 ynăĄpĘŇ lĂ Chr¡ĄbĂŇ ‘ĞIĲČwČ bŇ dĎŔ nĎ ybăĂŇ ’Ğ=l’Ć ÉySČ yĂ ’rąĎqĘ IĂwČ : bŇ bĲĎŇ QĄ lČ hŇ ’¿Ć rĘyĂ ho¡ĎhywĲČ
9 hŇ UĳĎ SČ yS¡Č yĂ rb¿ĄŇ ‘ĞIĲČwČ : hoĲĎhyĘ rx¿Č bĎŇ =âlĲ hŇ z¡ĆBĎ =MGČ rmĆ ’Ň ŁIěwČ l’ĳĄ CmSĘ

10 ynăĄpĘŇ lĂ wyn¡ĎBĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ ySËČ yĂ rb¿ĄŇ ‘ĞIĲČwČ : hoĲĎhyĘ rx¿Č bĎŇ =âl hŇ z¡ĆBĎ =MGČ rmĆ ’Ň ŁIěwČ
11 rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ QĆ ’ĲĄ BĎ ho¡ĎhyĘ rx¿Č bĎŇ =âl ySČŔ yĂ=l’Ć É l’Ą CmSĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ l’ĳĄ CmSĘ

hŇ e¿ĄhĂ wĘ NTĎŔ uĎ hČ r’ăČ SĎ dŇ o‘ť rmĆ ’Ň ŁIęwČ ůMyrĂ‘ĎeĘ hČ CUtăČŇ hĞ ÈySČ yĂ=l’Ć l’ăĄ CmSĘ
bŇ s¡Ł nĎ=âlĲ yJ¿Ă CexĆŔ qĎ wĘ hŇ xăĎ lĘ SĂ ÉySČ yĂ=l’Ć l’ąĄ CmSĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ N’Ň ~ĳŁ BČ hŇ ‘¡ĆrŁ

12 MyĂn¡Čy‘Ą hŇ p¿ĄŇ yĘ=M‘Ăř ynĂŔ omdĘŇ ’Č ’Chă wĘ ÉCh’ĄÄ ybĂŇ yĘwČ xląČ SĘ IĂwČ : hŇ pĲŇŁ o’¿ BŁ =dŇ ‘Č
: ’ChĲ hŇ z¿Ć=yJĂ Chx¡Ą SĎ mĘ MCq¿ hoËĎhyĘ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ y’Ă rĳŁ bŇ oTă wĘ

13 xląČ YĘ êĂ wČ ůwyxĎ ’Ć bŇ rĆqăĆBĘ ÈotŇ ’Ł xSăČ mĘ IĂwČ NmĆ èĆę hČ NrĆqăĆ=tŇ ’Ć l’ĄÁ CmSĘ xuČÄ IĂwČ
ëŇ lĆ I¡ĄwČ l’ĄŔ CmSĘ MqĎ IăĎwČ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ wĎ ’Ch¡ hČ MoI¿hČ mĲĄ dŇ wĂŔDĎ=l’Ć ÉhoĎhyĘ=xČ CrĲ

14 tŇ ’¿Ą mĄ hŇ ‘¡ĎrĎ=xČ CrĲ Cêt¿ČŇ ‘ĞbĲĂŇ C lC’ĳ SĎ M‘ăĂmĄ hŇ rĎs¡Ď hoËĎhyĘ xČ CrÌwĘ : hŇ tĎŇ mĲĎ rĎhĲĎ
15 hŇ ‘¡ĎrĎ MyhËĂ Łl’Ĺ=xČ CrĲ ’nÌĎ=hŇ eĄhĂ wylĳĎ’Ą lC’¡ SĎ =ydĲĄŇ bĘŇ ‘Č Cr¿mĘ ’Ň IĲŁ wČ : hoĲĎhyĘ
16 NGăĄnČmĘ ‘Čd¡ĄŇ yŁ Sy’Ăě CSě qĘ bČŇ yĘ ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ ìŇ ydăĆŇ bĎŇ ‘Ğ ÉCnnĄÄdŇŁ ’Ğ ’nąĎ=rmČ ’Ň yŁ : ìŇ êĲĆ‘Ă bČŇ mĘ

bŇ oT¿ wĘ od¡Ň yĎBĘ NG¿ĄnĂ wĘ hŇ ‘ĎŔ rĎ ÉMyhĂ Łl’Ĺ=xČ CrĲ ìŇ yląĆ‘Ď tŇ oyÄhĘ BĲĂ hŇ yĎęhĎ wĘ roeĳJĂ BČ
17 Sy’Ă ť ylĂę ’năĎ=C’rĘ wydĳĎŇ bĎŇ ‘Ğ=l’Ć lC’¡ SĎ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : ëŇ lĲĎ
18 hŇ eĄÄhĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ MyrĂÁ ‘ĎeĘ hČ mĲĄ dŇ xĎÄ ’Ć žN‘Č IČwČ : ylĲĎ ’Ą Mt¡ĆŇ o’ybĂŇ hĞ wĲČ NGĄŔ nČlĘ bŇ yTăĂ ymĄ sŘ10

hŇ mËĎ xĎ lĘ mĂ Sy’ÌĂ wĘ lyĂxČÁ roBÄ gĂŇ wĘ NGĄnČ ţ ‘ČdăĄŇ yŁ ůymĂ xĘ QČ hČ tŇ yBăĄ ÈySČ yĂlĘ NBăĄ ytĂŇ y’ĂÁ rĎ
19 Myk¡ĂŇ ’Ď lĘ mČ lC’Ë SĎ xl¿Č SĘ IĂwČ : oUĲ ‘Ă ho¡ĎhywĲČ r’Č êĳŁ Sy’ăĂ wĘ rb¡ĎŇ DĎ Nob¿Ň nĘ C
20 xuČÄ IĂwČ : N’Ň ~ĲŁ BČ rS¿Ć ’Ğ ì¡Ň nĘ BĂ dŇ w¿ĂDĎ=tŇ ’Ć ylËČ ’Ą hŇ x¿Ď lĘ SĂ rmĆ ’Ň ŁIěwČ ySĳĎ yĂ=l’Ć

on¡BĘ dŇ w¿ĂDĎ=dŇ yČBĘ xlËČ SĘ IĂřwČ dŇ xĳĎ ’Ć MyE¡Ă‘Ă yd¿ĂŇ gĘŇ C NyĂyČŔ dŇ ’Ň năŁ wĘ ÉMxĆ lĆÄ rom¿ xĞ ySČÁ yĂ
21 dŇ ’ŔŁ mĘ ChbăĄŇ hĎ ’ĹIĲĆwČ wynĳĎpĎŇ lĘ dŇ m¡Ł ‘ĞIĲČwĲČ lC’Ŕ SĎ =l’Ć ÉdwĂdĎŇ ’bąŇŁ IĎwČ : lC’Ĳ SĎ =l’Ć
22 ’nąĎ=dŇ mĎ ‘ĞyĲČ rmĳŁ ’Ň lĄ yS¡Č yĂ=l’Ć lC’Ŕ SĎ xlăČ SĘ IĂwČ : MylĲĂ kĄŇ ’W¿Ą nŁ ol¡ =yhĂ yĘwĲČ
23 ÉMyhĂř Łl’Ĺ=xČ CrĲ tŇ oyąhĘ BĲĂ hŇ yĎęhĎ wĘ : ynĲĎ y‘ĄBĘ Nx¡Ą ’YĎ m¿Ď =yJĂ ynČŔ pĎŇ lĘ ÉdwĂdĎŇ

bŇ oTă wĘ É lC’SĎ lĘ xwąČrĎwĘ odĳŇ yĎBĘ NGăĄnĂ wĘ roe¡JĂ hČ =tŇ ’Ć dŇ wËĂDĎ xq¿ČlĎ wĘ lC’Ŕ SĎ =l’Ć
zy MyêąĂ SĘ lĂ pĘŇ CpÄ sĘ ’Č IĲČwČ : hŇ ‘ĲĎrĎhĲĎ xČ Cr¿ wyl¡Ď ‘ĎmĲĄ hŇ rĎs¿ĎwĘ olŔ

Mhynxm=t’
.w"n z"y Nyy‘ : MlĆ‘Ć l"Y v.12 .‘"t Nk MyhĂŁl’ĹhĎ h’ĆrĘyĂ Md’h l"n v.7 .Vgd âQ n"b ,’"b Nk v.7

.r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw h‘ĎrĎ Myhl’ ’"s v.23 .xQČ SČ yĘwČ rybs v.20 .qwsp ‘Ym’b ’qsp v.12
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CnËxĞ IĲČwČĲ hŇ dĳĎŇ ChylĲĂ rSăĆ ’Ğ hŇ k¡ŇŁ ŁWř CpŔ sĘ ’ăĎ IĄwČ hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ lČ ÉMhĆ ynĄxĞmĲČ =tŇ ’Ć
É l’Ą rĎWĘ yĂ=Sy’ĲĂ wĘ lC’ą SĎ wĘ : MyUĲĂ DČ spĆŇ ’¿Ć BĘ hŇ q¡ĎzĄ‘Ğ=NybĲĄŇ C hŇ k¿ŇŁ oW=NyBĲĄ 2

: MyêĲĂ SĘ lĂ jĘ tŇ ’Ň r¿ČqĘ lĂ hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ Ck¿Ň rĘ‘Č IĲČwČ hŇ lĳĎ ’Ą hĲĎ qmĆ ‘ăĄBĘ Cn¡xĞ IĲČwČĲ CpŔ sĘ ’Ć nĲĆ
hŇ EĳĆmĂ rh¡Ď hĎ =l’Ć Myd¿ĂŇ mĘ ‘ĲŁ l’ËĄ rĎWĘ yĂwĘ hŇ EĆŔmĂ ÉrhĎ hĎ =l’Ć MydąĂŇ mĘ ‘ĲŁ MyêĂÂSĘ lĂ pĘŇ C 3

om¡ SĘ tŇ y¿ĎlĘ GĎ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ tŇ onăxĞUĲČ mĂ ÉMyĂnČÄBĄ hČ =Sy’ĲĂ ’YąĄ IĄwČ : MhĲĆ ynĄyBĲĄ ’yĘG¡ČhČ wĘ 4

Noy¿rĘSĂ wĘ oSŔ ’Ň rŁ =l‘Č ÉtSĆ xÄŁ nĘ ‘bČŇ okąŇ wĘ : tŇ rĆzĲĎwĎ tŇ oU¡ ’Č SS¿Ą ohě bĘŇ GĎ tŇ GĳČmĂ 5

Myl¡Ă qĎ SĘ Myp¿ĂŇ lĎ ’Ğ=tŇ SĆ mĄ xĞ NoyŔrĘèĂ hČ É lqČ SĘ mĂ C SCbĳŇ lĎ ’Chă Myv¡Ă qČ WĘ qČ
: wypĲĎŇ tĄŇ JĘ NyB¿Ą tŇ SĆ x¡Ł nĘ Nod¿Ň ykĂŇ wĘ wylĳĎ gĘŇrČ=l‘Č tŇ SĆ x¡Ł nĘ tŇ x¿Čř YĘ mĂ C : tŇ SĲĆ xĲŁ nĘ 6

Myl¡Ă qĎ SĘ tŇ o’¿ mĄ =SSĲĄ otŔ ynĂ xĞ tŇ bĆŇ hăĆ lČ wĘ MygĂŔ rĘ’ĲŁ ÉronmĘ JĂ otę ynĂ xĞ ZxăĄř wĘ 7

tŇ kăŇŁ rĘ‘ČmČ =l’Ć É’rĎqĘ IĂwČ dŇ męŁ ‘ĞIĲČwĲČ : wynĲĎpĎŇ lĘ ëŇ ¿ĄlhŁ hŇ e¡Ď~Ă hČ ’W¿Ą nŁ wĘ lzĳĆrĘBČ 8

ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ ’olÌ hĞ hŇ mĳĎ xĎ lĘ mĂ ëŇ răŁ ‘ĞlĲČ C’¡ YĘ tĲĄŇ hŇ UĎ l¿Ď MhĆŔ lĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
: ylĲĎ ’Ą dŇ r¿ĄyĄwĘ Sy’¡Ă Mk¿ĆŇ lĎ =CrBĘ lC’Ŕ SĎ lĘ MydăĂŇ bĎŇ ‘Ğ ÉMêĆ’Č wĘ yêĂę SĘ lĂ jĘ hČ
ynąĂ’Ğ=M’Ă wĘ MydĳĂŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ Mk¡ĆŇ lĎ Cnyy¿ĂhĎ wĘ ynĂ JĎŔ hĂ wĘ ÉyêĂ ’Ă MxąĄ QĎ hĂ lĘ lkČÂ Cy=M’Ă 9

ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : CntĲĎŇ ’Ł Mê¡ĆdĘŇ bČŇ ‘ĞwĲČ MydĂŔ bĎŇ ‘ĞlĲČ ÉCnlĎÄ MtĆŇ yyąĂhĘ wĲĂ wytĂŔ yJĂ hĂ wĘ Éol=lkČŇ C’Ĳ 10

ylăĂ =CnêĘ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ tŇ ok¿Ň rĘ‘ČmČ =tŇ ’Ć yêĂ pĘŇ rËČxĄ ynĂę ’Ğ yêĂŔ SĘ lĂ jĘ hČ
yr¿ĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ É lC’SĎ ‘mąČ SĘ IĂwČ : dŇ xČ yĲĎ hŇ m¡Ď xĞQĲĎ nĲĂ wĘ Sy’ĂŔ 11

=NBĆ ždwĂdĎŇ wĘ : dŇ ’ĲŁ mĘ C’¡ rĘIĲĂwČ Cêx¿Č IĄwČ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ yê¡Ă SĘ lĂ jĘ hČ 12

MynĳĂbĎŇ hŇ năĎmŁ SĘ ol¡ wĘ ySČŔ yĂ omă SĘ C hŇ dĎŔ ChyĘ ÉMxĆ lĆÄ tŇ yB¿ĄmĂ hŇ EĆęhČ ytĂÁ rĎpĘŇ ’Ć Sy’ĂÄ
ÉySČ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ SĆ Łlą SĘ CkÁ lĘ IĄÄwČ : MySĲĂř nĎ’ĞbĲČŇ ’B¿Ď Nq¡ĄzĎ lC’Ŕ SĎ ymăĄ yBĂ ÉSy’Ă hĎ wĘ 13

rSąĆ ’Ğ wynĎęBĎ tŇ SĆ Łlă SĘ ű MSăĄ wĘ hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ lČ lC’¡ SĎ =yrĄxĞ’ĲČ Ck¿Ň lĘ hĲĎ MylĂŔ dŇŁ GĘ hČ
yS¡Ă lĂ èĘ hČ wĘ bŇ dĎŔ nĎ ybăĂŇ ’Ğ ÉChnĄÄSĘ mĂ C rokę BĘ hČ bŇ ’ăĎ ylĂ ’Ĺ hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ BČ ÉCkŇ lĘ hĲĎ
: lC’Ĳ SĎ yr¿ĄxĞ’ĲČ Ck¡Ň lĘ hĲĎ MylĂŔ dŇŁ GĘ hČ ÉhSĎ ŁlSĘ C NTĳĎ uĎ hČ ’Chă dŇ w¡ĂdĎŇ wĘ : hŇ UĲĎ SČ 14

N’Ň Y¿Ł =tŇ ’Ć tŇ o‘ËrĘlĂ lC’ĳ SĎ l‘ăČmĄ bŇ S¡Ď wĎ ëŇ ¿ĄlhŁ dŇ wËĂdĎŇ wĘ 15

bŇ ~¡Ą yČtĘŇ IĂwČ bŇ rĳĄ‘ĞhĲČ wĘ MJăĄ SĘ hČ yê¡Ă SĘ lĂ jĘ hČ SG¿Č IĂwČ : MxĆ lĲĎ =tŇ yBĲĄ wyb¡ĂŇ ’Ď 16

tŇ pąČŇ y’Ą ÉìyxĆÄ ’Č lĘ ’nąĎ=xqČ onęBĘ dŇ wăĂdĎŇ lĘ ySČÁ yĂ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MoyĲ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č 17

tŇ ’Ą wĘţ : ìŇ yxĲĆ ’Č lĘ hŇ n¡ĆxĞUĲČ hĲČ Zr¿ĄhĎ wĘ hŇ EĳĆhČ MxĆ l¡Ć hŇ r¿ĎWĎ ‘ĞwĲČ hŇ EĆŔhČ É’ylĂ uĎ hČ 18

trV‘
Nkw yrqw bytk Z‘ĄwĘ ’"sb ,yrq Z‘ĄwĘ v.7 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nk txŁ YĘ mĂ C l"Y v.6 .yrq okŁW v.1 .zy

.s"tw ‘"t Nk MynĂèĎ bČ l"Y v.12 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt
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ÉìyxĆÄ ’Č =tŇ ’Ć wĘ PŇ lĆ ’ĳĎ hĎ =rWČ lĘ ’yb¡ĂŇ êĎ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ ÉblĎ xĎ hĲĆ yYąĄrĂxĞ tŇ rĆWĆÁ ‘Ğ
19 Sy’ăĂ =lkĎŇ wĘ ÉhUĎ hĄÄ wĘ lC’ą SĎ wĘ : xuĲĎêĂ Mt¡ĎŇ BĎ rĚ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ MolŔ SĎ lĘ dŇ qăŁ pĘŇ êĂ

: MyêĲĂ SĘ lĂ jĘ =M‘Ă Mym¡Ă xĎ lĘ nĂ hŇ lĳĎ ’Ą hĲĎ qmĆ ‘¡ĄBĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
20 ëŇ lĆ IĄŔwČ ’văĎ IĂwČ rmĄŔ SŁ =l‘Č ÉN’Ň ~Ł hČ =tŇ ’Ć SFąŁ IĂwČ rqĆBęŁ BČ dŇ wĂÁDĎ MJĄÄ SĘ IČwČ

hŇ kĎŔ rĎ‘ĞUăČhČ =l’Ć É’YĄ IŁ hČ lyĂxČę hČ wĘ hŇ lĎ GĎŔ ‘Ę UČ hČ É’bŇŁ IĎwČ ySĳĎ yĂ ChC¡ĎYĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ
21 tŇ ’Ň r¿ČqĘ lĂ hŇ k¡ĎŇ rĎ‘ĞmĲČ MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ C É l’Ą rĎWĘ yĂ ëŇ rąŁ ‘ĞêĲČ wČ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ BČ C‘r¡ĄhĄ wĘ
22 MylĂŔ JĄ hČ rmăĄ oS ÉdyČ=l‘Č wylĎę ‘ĎmĲĄ MylĂÁJĄ hČ =tŇ ’Ć dŇ wĂÄDĎ žSFŁ IĂwČ : hŇ kĲĎŇ rĎ‘ĞmĲČ
23 MUĎę ‘Ă rBăĄ dČŇ mĘ ű ’Chă wĘ : MolĲ SĎ lĘ wyx¡Ď ’Ć lĘ l’¿Č SĘ IĂwČ ’běŁ IĎwČ hŇ kĳĎŇ rĎ‘ĞUĲČ hČ ZrĎI¡ĎwČ

twăr‘ř mm ÉtGČmĂ omą SĘ yêĂÄ SĘ lĂ jĘ hČ žtyĎlĘ GĎ hŇ lĆÂo‘ MyĂnČÃBĄ hČ Sy’ăĂ hŇ eăĄhĂ wĘ
24 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ Sy’ăĂ É lkŇŁ wĘ : dŇ wĲĂDĎ ‘m¡Č SĘ IĂwČ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘJČ rB¡Ą dČŇ yĘwČ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ
25 Sy’ăĂ ű rmĆ ’Ň IăŁ wČ : dŇ ’ĲŁ mĘ C’¡ rĘyIĲĂwČ wynĎŔ jĎ mĂ ÉCsnĚÄ IĎwČ Sy’ĳĂ hĎ =tŇ ’Ć Mt¡ĎŇ o’rĘBĂ

hŇ lĳĆ ‘Ł l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć PŇ r¿ĄxĎ lĘ yJËĂ hŇ EĆŔhČ ÉhlĆ ‘Ł hĲĎ Sy’ąĂ hĎ ÉMtĆŇ y’Ă ïĘř hČ l’Ąę rĎWĘ yĂ
ÉoêBĂ =tŇ ’Ć wĘ lodę GĎ rSĆ ‘ăŁ ű ëŇ lĆ UăĆ hČ Cer¿ĆSĘ ‘Ę yČ CeJĆÁ yČ=rSĆ ’Ğ Sy’ĂÄ hĎ hŇ yĎhĎ wĲĘţ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ yS¡Ă pĘŇ xĎ hŇ W¿Ć ‘ĞyĲČ wybĂŔ ’Ď tŇ yBăĄ Ét’Ą wĘ olŔ =NêĆ yĲĂ
26 hŇ WĆę ‘Ď IĲĄ=hŇ mČ ůrmŁ ’Ň lĄ ÈoU‘Ă MydăĂŇ mĘ ‘ĲŁ hĎ MySĂÂ nĎ’ĞhĲĎ =l’Ć dŇ wĂęDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ

l’ĳĄ rĎWĘ yĂ l‘ăČmĄ hŇ j¡Ď rĘxĆ rys¿Ă hĄ wĘ zQĎŔ hČ yêăĂ SĘ lĂ jĘ hČ =tŇ ’Ć ÉhJĆ yČ rSąĆ ’Ğ ÉSy’Ă lĎ
: MyIĲĂxČ Myh¿Ă Łl’Ĺ tŇ ok¡Ň rĘ‘ČmĲČ PŇ rĄŔ xĄ yJăĂ hŇ EĆŔhČ É lrĄ‘ĎhĲĆ yêąĂ SĘ lĂ jĘ hČ ymĂę yJăĂ

27 : CeJĲĆ yČ rS¿Ć ’Ğ Sy’¡Ă lĎ hŇ WĆŔ ‘Ď yĲĄ hŇ JăŁ rmĳŁ ’Ň lĄ hŇ E¡ĆhČ rb¿ĎŇ DĎJČ M‘ĎŔ hĎ Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ
28 žP’Č =rxČ IĲĂwČ MySĳĂ nĎ’ĞhĲĎ =l’Ć or¡BĘ dČŇ BĘ lodŔ GĎhČ wyxăĂ ’Ď Éb’Ď ylĂ ’Ĺ ‘mąČ SĘ IĂwČ

T‘ČÄ mĘ êĎSĘ TČÁ nĎ ymĂÄ =l‘Č wĘ êĎdĘŇ rČę yĎ hŇ EăĆ=hŇ UĎ lĲĎ ű rmĆ ’Ň IăŁ wČ dŇ wĂÁdĎŇ BĘ bŇ ’ĎÄ ylĂ ’Ĺ
yJĂę ìŇ bĆŔ bĎŇ lĘ ‘ČrăŁ Ét’Ą wĘ ìę nĘ dŇŁ zĘ=tŇ ’Ć yêĂ ‘Ę dăČŇ yĎ ynÌĂ’Ğ rBĎŔ dĘŇ UĂ BČ ÉheĎhĄ hĎ N’Ň ~ąŁ hČ

29 hŇ êĎ‘ĳĎ ytĂŇ yW¡Ă ‘Ď hŇ m¿Ć dŇ wĂŔDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : êĎdĘŇ rĲĎyĎ hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ hČ tŇ o’¿ rĘ N‘ČmËČ lĘ
30 rbăĎŇ DĎJČ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ rxĄŔ ’Č lCmă =l’Ć ÉolYĘ ’Ć mĲĄ bŇ iąŁ IĂwČ : ’ChĲ rb¿ĎŇ DĎ ’ol¡ hĞ
31 MyrĂŔ bĎŇ DĘhČ ÉC‘mĘ èĲĎ IĘwČ : NoSĲ ’Ň rĂhĲĎ rb¡ĎŇ DĎJČ rbĎŔ DĎ ÉM‘ĎhĎ ChbąĚŇ SĂ yĘwČ hŇ EĳĆhČ
32 =l’Ć ÉdwĂDĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ChxĲĄ uĎ IĂwČ lC’¡ SĎ =ynĲĄpĘŇ lĂ CdŇ G¿Ă IČwČ dŇ wĳĂDĎ rBăĆ DĂ rS¡Ć ’Ğ

yê¿Ă SĘ lĂ jĘ hČ =M‘Ă Mx¡Č lĘ nĂ wĘ ëŇ lĄŔ yĄ ìăŇ DĘbĘŇ ‘Č wylĳĎ ‘Ď Md¡ĎŇ ’Ďř =bŇ lĲĄ lj¿Ł yĂ=l’Č lC’Ŕ SĎ
hzh
+r v.25 .s"tw ‘"t ,+rt ,b"d Nkw yrqw bytk tokrĘ‘ČUČmĂ ’"sb ,yrq tokrĘ‘ČUČmĂ ,bytk tor‘ĞUČmĂ v.23

.‘"t Nk ynĂdŁ ’Ğ l"Y v.32 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.26 .hVwgd
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yêăĂ SĘ lĂ jĘ hČ =l’Ć ÉtkĆŇ lĆÄlĎ É lkČŇ CtŇ âlą dŇ wĂęDĎ=l’Ć lC’Á SĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ EĲĆhČ 33

: wyrĲĎ‘ĚeĘ mĂ hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ Sy’¿Ă ’ChË wĘ hŇ êĎ’ČŔ r‘ČnăČ=yJĂ oUĳ ‘Ă Mx¡Ą QĎ hĂ lĘ hŇ EĆŔhČ
wřyb¡ĂŇ ’Ď lĘ ìËŇ DĘbĘŇ ‘Č hŇ yÌĎhĎ hŇ ‘ĆÄ rŁ lC’Ŕ SĎ =l’Ć ÉdwĂDĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 34

ytĂŇ ’Ň YÌĎ yĎwĘ : rdĆŇ ‘ĲĄhĎ mĲĄ hŇ W¡Ć ’W¿Ď nĎ wĘ bŇ oDŔ hČ =tŇ ’Ć wĘ ÉyrĂ’ĞhĲĎ ’bąĎŇ C N’Ň ~ĳŁ BČ 35

wyt¡ĂŇ JĂ hĂ wĘ onŔ qĎ zĘBĂ ÉyêĂ qĘ zČÄxĹhĲĆ wĘ ylČŔ ‘Ď MqĎ IăĎwČ wyjĳĂmĂ yêĂ lĘ ~ăČ hĂ wĘ wyt¡ĂŇ JĂ hĂ wĘ wyrËĎxĞ’ĲČ
yêĂÄ SĘ lĂ jĘ hČ hŇ yĎhĎ wĲĘţ ìŇ DĳĆbĘŇ ‘Č hŇ JăĎ hĂ bŇ oD¡hČ ÍMGČ yrËĂ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć MGÌČ : wyêĲĂ ymĂ hĞ wĲČ 36

: MyIĲĂxČ Myh¿Ă Łl’Ĺ tŇ k¡ŇŁ rĘ‘ČmĲČ PŇ rĄŔ xĄ yJăĂ śMhĆŔ mĄ dŇ xăČ ’Č JĘ ÉhEĆhČ lrąĄ‘ĎhĲĆ
sŘ11 ÉyrĂ’ĞhĲĎ dŇ IąČmĂ ynĂ lČÁ~Ă hĂ rSĆÄ ’Ğ hoĎęhyĘ ůdwĂDĎ ÈrmĆ ’Ň IŁ wČ 37

rmĆ ’Ň ŁIÄwČ hŇ EĳĆhČ yê¡Ă SĘ lĂ jĘ hČ dŇ I¿ČmĂ ynĂ lĄŔ y~Ă yČ ’Chă bŇ DŔŁ hČ dŇ IăČmĂ C
ÉdwĂDĎ=tŇ ’Ć lC’ą SĎ SBĄÄ lĘ IČwČ : ëŇ UĲĎ ‘Ă hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ ho¡ĎhywĲČ ëŇ lĄŔ ÉdwĂDĎ=l’Ć lC’ą SĎ 38

rGăŁ xĘ IČwČ : NoyĲrĘSĂ ot¡Ň ’Ł SB¿Ą lĘ IČwČ oSĳ ’Ň rŁ =l‘Č tŇ SĆ x¡Ł nĘ ‘bČŇ oq¿ř NtËČŇ nĎ wĘ wyDĎŔ mČ 39

rmĆ ’Ň ŁIÄwČ ůhiĎ nĂ =âlĲ yJăĂ ÈtkĆŇ lĆ lĎ l’Ćř IăŁ wČ wyDĎÁ mČ lĘ l‘ČÄ mĄ oBrĘxČ ţ=tŇ ’Ć dŇ wăĂDĎ
dŇ w¡ĂDĎ Mr¿ĄsĂ yĘwČ ytĂŇ yiĳĂ nĂ âlă yJăĂ hŇ QĆ ’¡Ą BĎ tŇ kĆŇ l¿Ć lĎ lkËČŇ C’ âl¿ lC’ę SĎ =l’Ć dŇ wĂÁDĎ
=NmĂ ű MynăĂbĎŇ ’Ğ=yqĲĄQĚřxČ hŇ èăĎ mĂ xĞ olă =rxČ bĘŇ IĂwČ odę yĎBĘ olÁqĘ mČ xuČÄ IĂwČ : wylĲĎ ‘ĎmĲĄ 40

odĳŇ yĎbĘŇ o‘ăQĘ qČ wĘ TCq¡ lĘ IČbČŇ C olË =rSĆ ’Ğ My‘ÌĂrŁ hĲĎ ylĂÄkĘŇ BĂ MtĎŇ ’Ł ţ MWĆ IăĎwČ lxČ eČÃhČ
Sy’ËĂ hĎ wĘ dŇ wĳĂDĎ=l’Ć bŇ r¡ĄqĎ wĘ ëŇ ¿ĄlhŁ yêĂŔ SĘ lĂ jĘ hČ ÉëlĆ IĄÄwČ : yêĲĂ SĘ lĂ jĘ hČ =l’Ć SG¡Č IĂwČ 41

ChzĳĄbĘŇ IĂwČ dŇ w¡ĂDĎ=tŇ ’Ć hŇ ’¿Ć rĘIĂwČ yêËĂ SĘ lĂ jĘ hČ TBÌĄ IČwČ : wynĲĎpĎŇ lĘ hŇ e¡Ď~Ă hČ ’W¿Ą nŁ 42

=l’Ć ÉyêĂ SĘ lĂ jĘ hČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ ’ĲĆ rĘmČ hŇ p¿ĄŇ yĘ=M‘Ăř yn¡ĂmŁ dĘŇ ’Č wĘ r‘ČnČŔ hŇ yăĎhĎ =yJĲĂ 43

yêËĂ SĘ lĂ jĘ hČ lQÌĄ qČ yĘwČ tŇ olĳ qĘ UČ BČ yl¡Č ’Ą =’bĲĎŇ hŇ ê¿Ď’Č =yJĲĂ ykĂŇ nŔŁ ’Ď bŇ lĆ kăĆŇ hĞ dŇ wĂŔDĎ
ÉhnĎêĘ ’Ć wĘ ylČŔ ’Ą hŇ kăĎŇ lĘ dŇ wĳĂDĎ=l’Ć yê¡Ă SĘ lĂ jĘ hČ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : wyhĲĎ Łl’Ň BĲĄ dŇ w¡ĂDĎ=tŇ ’Ć 44

: hŇ dĲĆŇ vĎř hČ tŇ m¿Č hĹbĲĆŇ lĘ C MyĂm¡ČèĎ hČ PŇ o‘¿lĘ ìŔ rĘWăĎ BĘ =tŇ ’Ć
tŇ ynăĂxĞbĲČŇ C bŇ rĆx¡ĆBĘ ylČŔ ’Ą ’BăĎ ÉhêĎ’Č yêĂŔ SĘ lĂ jĘ hČ =l’Ć ÉdwĂDĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 45

tŇ ok¿Ň rĘ‘ČmĲČ yhËĄŁl’Ĺ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉMSĄ BĘ ìŇ ylĆę ’Ą =’bĲĎŇ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ NodĳŇ ykĂŇ bĘŇ C
ìŇ tĂę yJĂ hĂ wĘ ydĂÁ yĎBĘ hoĎÄhyĘ žìrĘGĆsČ yĘ hŇ EĆÃhČ MoIăhČ : êĎpĘŇ rĲČxĄ rS¿Ć ’Ğ l’¡Ą rĎWĘ yĂ 46

ÉMyêĂ SĘ lĂ pĘŇ hŇ nąĄxĞmĲČ śrgĆŇjăĆ yêĂÁ tČŇ nĎÄ wĘ ìŇ ylĆŔ ‘ĎmĲĄ ÉìSĘ ’Ň rĲŁ =tŇ ’Ć ytąĂŇ rŁ sĲĂ hĞ wĲČ
Mwyh
rysĂ ’Ď wĘ ot’Ł hJĆ’Č wĘ ëlĄ’Ą âlhĞ Mhm N’k ’Ymn ‘"tb v.36 .bwdh=t’Ć=Mg ’"s v.36 .ybĂ ’ĎlĘ ’"s v.34

Nkw ‘bČ oJ ’"s v.38 .qwsp ‘Ym’b ’qsp v.37 .+wgw yk hEĆhČ lrĄ‘ĎhĆ ymĂ yJĂ l’ĄrĎWĘ IĂmĂ hjĎ rĘxĆ MoIhČ
.w"n z"y Nyy‘ : MlĆ‘Ć l"Y v.42 .yqĄ lĲĚxĞ ’"sbw ,yuĄ lĲĚxČ ’"s v.40 .‘"t Nk ’lĆIĄwČ l"Y v.39 .w"dw b"d

.‘"t Nk hnxm yrĄgĘpĂ C ìrĘgĘjĂ l"Y v.46 .r"tw ‘"t ,+rt Nkw ZrĆ’ĎhĎ ’"s v.44
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yJËĂ ZrĆ’ĎŔ hĎ =lJĎ ÉC‘dĘŇ yĲĄwĘ ZrĆ’ĳĎhĎ tŇ IăČxČ lĘ C MyĂm¡ČèĎ hČ PŇ o‘¿lĘ hŇ EĆŔhČ MoIăhČ
47 bŇ rĆx¿ĆBĘ âlË =yJĂ hŇ EĆŔhČ lhăĎ uĎ hČ =lJĎ ÉC‘dĘŇ yĲĄwĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂlĘř Myh¡Ă Łl’Ĺ Sy¿Ą

: CnśdĲĄŇ yĎBĘ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć Nt¿ČŇ nĎ wĘ hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ hČ ÉhoĎhylĲČ yJąĂ hoĳĎhyĘ ‘Č ySăĂ ohyĘ tŇ yn¡ĂxĞbĲČŇ C
48 tŇ ’Ň răČqĘ lĂ bŇ r¡ČqĘ IĂwČ ëŇ lĆ I¿ĄwČ yêĂŔ SĘ lĂ jĘ hČ MqăĎ=yJĂ ÉhyĎhĎ wĘ
49 dŇ wĂÄDĎ žxlČ SĘ IĂwČ : yêĲĂ SĘ lĂ jĘ hČ tŇ ’Ň r¿ČqĘ lĂ hŇ k¡ĎŇ rĎ‘ĞUĲČ hČ ZrĎI¿ĎwČ dŇ wĂŔDĎ rhăĄ mČ yĘwČ dŇ wĳĂDĎ

yê¡Ă SĘ lĂ jĘ hČ =tŇ ’Ć ëŇ I¿ČwČ ‘QČŔ qČ yĘwČ ÉNbĆŇ ’ĆÄ Mè¿Ď mĂ xuČÄ IĂwČ ylĂ JĆę hČ =l’Ć odÁ yĎ=tŇ ’Ć
50 qzČÄxĹIĲĆwČ : hŇ YĎ rĘ’ĲĎ wyn¡ĎjĎ =l‘Č lj¿Ł IĂwČ oxŔ YĘ mĂ BĘ ÉNbĆŇ ’ĆÄ hĎ ‘BąČ TĘ êĂ wČ oxĳ YĘ mĂ =l’Ć

ChtĳĄŇ ymĂ yĘwČ yê¡Ă SĘ lĂ jĘ hČ =tŇ ’Ć ëŇ I¿ČwČ NbĆŇ ’ĆŔ bĎŇ C ‘lČ uăĆBČ ÉyêĂ SĘ lĂ jĘ hČ =NmĂ dŇ wąĂDĎ
51 xuăČIĂwČ yêĂÁ SĘ lĂ jĘ hČ =l’Ć dŇ mÄŁ ‘ĞIĲČwČ dŇ wĂDĎţ ZrĎIăĎwČ : dŇ wĲĂDĎ=dŇ yČBĘ Ny’¿Ą bŇ rĆx¡ĆwĘ

oSĳ ’Ň rŁ =tŇ ’Ć HB¡Ď =tŇ rĎkĘŇ IĂwČ ChtĄŔ tĘŇ măŁ yĘwČ ÉHrĎ‘Ę êČmĂ HpąĎŇ lĘ SĘ IĂwĲČ oBrĘxČ ţ=tŇ ’Ć
52 l’ĄÄ rĎWĘ yĂ žySĄ nĘ ’Č CmqăĚIĎwČ : CsnĲĚIĎwČ Mr¡ĎoBGĂ tŇ m¿Ą =yJĂ MyêËĂ SĘ lĂ jĘ hČ C’Ì rĘIĂwČ

yrăĄ‘ĞSĲČ dŇ ‘¡ČwĘ ’ř yĘgČŔ ìăŇ ’Ğ oBĲ =dŇ ‘Č MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ hČ =tŇ ’Ć ÉCpŇ DĘrĘIĂwĲČ C‘rĂę IĎwČ hŇ dĎÁ ChywĲĂ
=dŇ ‘Č wĘ tŇ G¡Č=dŇ ‘Č wĘ MyĂrČŔ ‘ĞSĲČ ëŇ rĆdăĆŇ BĘ ÉMyêĂ SĘ lĂ pĘŇ yląĄlĘ xĲČ ClÂjĘ IĂwĲČ NorĳqĘ ‘Ć

53 CiS¡Ł IĎwČ MyêĳĂ SĘ lĂ pĘŇ yrăĄxĞ’ĲČ qŁl¡ DĘmĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉCbŇ SĚÄ IĎwČ : NorĲqĘ ‘Ć
54 MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ Ch’¡Ą bĂŇ yĘwČ yêĂŔ SĘ lĂ jĘ hČ S’Ň răŁ =tŇ ’Ć ÉdwĂDĎ xuąČIĂwČ : MhĲĆ ynĄxĞmĲČ =tŇ ’Ć
55 dŇ wĂęDĎ=tŇ ’Ć lC’Á SĎ tŇ o’Ä rĘkĂŇ wĘ : olĲ hĽ’ĲĎ BĘ MW¿Ď wyl¡Ď JĄ =tŇ ’Ć wĘ

=ymĂ =NBĆ ’bĎŔ ~Ď hČ rWăČ ÉrnĄbĘŇ ’Č =l’Ć rmČę ’Ď yêĂŔ SĘ lĂ jĘ hČ tŇ ’Ň răČqĘ lĂ É’YĄ yŁ
: yêĂ ‘Ę dĲĎŇ yĎ=M’Ă ëŇ lĆ U¡Ć hČ ì¿Ň SĘ pĘŇ nČ=yxĲĄ rnĄŔ bĘŇ ’Č rmĆ ’Ň IăŁ wČ rnĳĄbĘŇ ’Č r‘Če¡ČhČ hŇ z¿Ć

56 : MlĆ ‘ĲĎhĎ hŇ z¡Ć=ymĂ =NBĆ hŇ êĎŔ ’Č l’ăČ SĘ ëŇ lĆ UĳĆ hČ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ
57 Ch’¡Ą bĂŇ yĘwČ rnĄŔ bĘŇ ’Č ÉotŇ ’Ł xuąČIĂwČ yêĂŔ SĘ lĂ jĘ hČ =tŇ ’Ć ÉtoJhČ mĲĄ dŇ wĂęDĎ bŇ CSăř kĘŇ C
58 ym¿Ă =NBĆ lC’Ŕ SĎ ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ : odĲŇ yĎBĘ yê¡Ă SĘ lĂ jĘ hČ S’Ň r¿Ł wĘ lC’ĳ SĎ ynăĄpĘŇ lĂ
xy yhĂę yĘwČ : ymĲĂ xĘ QČ hČ tŇ yB¿Ą yS¡Č yĂ ì¿Ň DĘbĘŇ ‘Č=NBĲĆ dŇ wĂŔDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ r‘ČeĳĎhČ hŇ ê¡Ď’Č

dŇ wĳĂDĎ SpĆŇ năĆBĘ hŇ r¡ĎSĘ qĘ nĂ NtĎŔ nĎ ohă yĘ ÉSpĆŇ nĆÄ wĘ lC’Ŕ SĎ =l’Ć rBăĄ dČŇ lĘ ÉotŇ ŁQkČŇ JĘ
2 onŔ tĎŇ nĘ âlă wĘ ’Chĳ hČ MoIăBČ lC’¡ SĎ Chx¿Ą uĎ IĂwČ : oSĲ pĘŇ nČJĘ Nt¡ĎŇ nĎ ohĲ yĘ wb¿ř h’yw
3 ot¡Ň ’Ł ot¿Ň bĎŇ hĞ’ĲČ BĘ tŇ yrĳĂBĘ dŇ w¡ĂdĎŇ wĘ NtËĎŇ nĎ ohĲ yĘ tŇ rÌŁ kĘŇ IĂwČ : wybĲĂŇ ’Ď tŇ yB¿Ą bŇ CS¡ lĎ
4 dŇ wĳĂdĎŇ lĘ Chn¡ĄêĘ IĂwĲČ wylĎŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ É ly‘Ă UĘ hČ =tŇ ’ĲĆ NtĎę nĎ ohĲ yĘ TèăĄ jČ tĘŇ IĂwČ : oSĲ pĘŇ nČJĘ

wydmw
.r"tw ,s"t ,‘"t ,w"t ,b"d Nkw CnydĄyĎBĘ ’"s v.47 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,b"d ,’"d Nkw l’ĄrĎWĘ yĂBĘ ’"s v.46

.’"ydw w"d ,g"d ,b"d Nkw bCSbĘ C ’"s v.57 .‘"t Nk tgČ l"Y v.52 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.48

.yrq ChbĄ hĎ’ĹIĆwČ ,bytk obhĎ’ĹIĆwČ v.1 .xy
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rSĆÄ ’Ğ ž lkŇŁ BĘ dŇ wĂÁdĎŇ ’YĄÄ IĄwČ : orĲgŇŁ xĞ=dŇ ‘Č wĘ oê¡SĘ qČ =dŇ ‘Č wĘ oB¿ rĘxČ =dŇ ‘Č wĘř wyDĎě mČ C 5

hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ hČ ySăĄ nĘ ’Č l‘¡Č lC’Ŕ SĎ ChmăĄ WĂ yĘwČ lyJĂŔ WĘ yČ É lC’SĎ CexąĆ lĎ SĘ yĂ
: lC’Ĳ SĎ yd¿ĄŇ bĘŇ ‘Č yn¡Ąy‘ĄBĘ MgČě wĘ M‘ĎŔ hĎ =lkĎŇ ynăĄy‘ĄBĘ ÉbTČ yIĂwČ

MySĂÁ eĎhČ hŇ nĎ’Ň YĆÄ êĄ wČ yêĂŔ SĘ lĂ jĘ hČ =tŇ ’Ć tŇ oJă hČ mĲĄ ÉdwĂDĎ bŇ CSą BĘ M’Ďę obŇ BĘ yhăĂ yĘwČ 6

ëŇ lĆ UĳĆ hČ lC’ă SĎ tŇ ’Ň r¡ČqĘ lĂ tŇ olŔ xŁ UĘ hČ wĘ rwVăř l É l’Ą rĎWĘ yĂ yrąĄ‘Ď=lJĎ mĂ
tŇ oq¡ xĞWĲČ mĘ hĲČ MyS¿Ă eĎhČ hŇ nĎ ynËĆ‘ĞêĲČ wĲČ : MySĲĂ lĂ SĲĎ bĘŇ C hŇ x¡Ď mĘ WĂ BĘ Myj¿Ă tĚŇ BĘ 7

lC’Á SĎ lĘ rxČ IĂÄwČ : wtbř brb dŇ w¡ĂdĎŇ wĘ wpŔ l’ř b É lC’SĎ hŇ JąĎ hĂ írĘmĳČ’Ň êŁ wČ 8

yl¿Ă wĘ tŇ obŔ bĎŇ rĘ ÉdwĂdĎŇ lĘ CnątĘŇ nĲĎ rmĆ ’Ň ŁIęwČ hŇ EĆŔhČ rbăĎŇ DĎhČ ÉwynĎ y‘ĄBĘ ‘rČIąĄwČ dŇ ’ęŁ mĘ
dŇ wĳĂDĎ=tŇ ’Ć Nwă‘ř lC’¡ SĎ yh¿Ă yĘwČ : hŇ kĲĎŇ ClUĘ hČ ëŇ ’¿Č ol¡ dŇ o‘¿ wĘ MypĳĂŇ lĎ ’ĞhĲĎ Cn¡tĘŇ nĲĎ 9

žxČ Cr xlăČ YĘ êĂ wČ tŇ rĎę xĽUĲĎ mĲĂ yhăĂ yĘwČ : hŇ ’Ď lĘ hĲĎ wĎ ’Ch¡ hČ MoI¿hČ mĲĄ 10

od¡Ň yĎBĘ NG¿ĄnČmĘ dŇ wËĂdĎŇ wĘ tŇ yĂBČŔ hČ =ëŇ otĲŇ bĘŇ ’BăĄ nČtĘŇ IĲĂwČ É lC’SĎ =l’Ć ű hŇ ‘ąĎrĎ ű MyhĂÄ Łl’Ĺ
rmĆ ’Ň ŁIěwČ tŇ ynĂŔ xĞhĲČ =tŇ ’Ć É lC’SĎ lTĆ IąĎwČ : lC’Ĳ SĎ =dŇ yČBĘ tŇ yn¡ĂxĞhĲČ wĘ MoyĳBĘ ű MoyăJĘ 11

ynăĄpĘŇ QĂ mĂ lC’¡ SĎ ’r¿ĎIĂwČ : MyĂmĲĎ ‘ĞjĲČ wyn¡ĎjĎ mĂ dŇ wËĂDĎ bŇ i¿Ł IĂwČ ryuĳĂbČŇ C dŇ w¡ĂdĎŇ bĘŇ hŇ J¿Ć ’Č 12

oUŔ ‘Ă mĲĄ É lC’SĎ ChrąĄsĂ yĘwČ : rsĲĎ lC’¡ SĎ M‘¿ĂmĄ C oUŔ ‘Ă ÉhoĎhyĘ hŇ yąĎhĎ =yJĲĂ dŇ wĳĂdĎŇ 13

: M‘ĲĎhĎ yn¿ĄpĘŇ lĂ ’b¡ŇŁ IĎwČ ’Y¿Ą IĄwČ PŇ lĆ ’ĳĎ =rWČ ol¡ Chm¿Ą WĂ yĘwČ
sŘ12 lC’Ŕ SĎ ’rĘIăČwČ : oUĲ ‘Ă ho¡ĎhywĲČ lyJĳĂWĘ mČ wk¡ rř d=lkĎŇ lĘř dŇ wËĂdĎŇ yh¿Ă yĘwČ 14, 15

hŇ dĎŔ ChywĲĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ : wynĲĎjĎ mĂ rgĎŇ I¡ĎwČ dŇ ’ĳŁ mĘ lyJăĂ WĘ mČ ’Ch¡ =rSĆ ’Ğ 16

: MhĲĆ ynĄpĘŇ lĂ ’b¡ĎŇ wĎ ’Y¿Ą oy ’ChË =yJĂ dŇ wĳĂDĎ=tŇ ’Ć bŇ h¡Ą ’Ł
=NêĆ’Ć ÉHtĎŇ ’Ł ÉbrČmĄ hŇ ląĎ odŇ GĘ hČ yêĂÄ bĂŇ žheĄhĂ dŇ wĂęDĎ=l’Ć lC’Á SĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 17

lC’ă SĎ wĘ hoĳĎhyĘ tŇ omă xĞlĘ mĂ Mx¡Ą QĎ hĂ wĘ lyĂxČŔ =NbĆŇ lĘ yQăĂ =hŇ yĄhĹ ëŇ ’Č ť hŇ èĎŔ ’Ă lĘ ìăŇ lĘ
: MyêĲĂ SĘ lĂ jĘ =dŇ yČ ob¡Ň =yhĂ tĘŇ C oBŔ ÉydĂŇ yĎ yhąĂ êĘ =l’Č rmČę ’Ď

yb¡ĂŇ ’Ď tŇ xČ j¿Č SĘ mĂ yIČŔxČ ymăĂ C ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ ymąĂ lC’ę SĎ =l’Ć dŇ wĂÁDĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 18

=tŇ BČ bŇ r¿ČmĄ =tŇ ’Ć tŇ êËĄ tŇ ‘¿ĄBĘ yhĂę yĘwČ : ëŇ lĆ UĲĆ lČ Nt¡ĎŇ xĎ hŇ y¿ĆhĘ ’ĲĆ =yJĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ 19

bŇ hËČ ’ĹêĲĆ wČř : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ yt¡ĂŇ lĎ xĲŁ UĘ hČ l’¿Ą yrĂdĘŇ ‘ČlĘ hŇ nËĎêĘ nĂ ’yhÌĂř wĘ dŇ wĳĂdĎŇ lĘ lC’¡ SĎ 20

lkym
bytk rySĂ lĎ ’"sb ,yrq rySĂ lĎ ,bytk rCSlĎ v.6 .d‘w d‘w ,d‘ Nwhb ty’d +sp +g wyl‘ rsmnw =d‘Č ’"s v.4

NwĄ‘Ł v.9 .yrq wytĎbŁ bĘ rĂBĘ ,bytk otbĎ bĘ rĂBĘ v.7 .yrq wypĎ lĎ ’ĞBČ ,bytk ojlĘ ’ČBĘ v.7 .’"ydw ’"d Nkw yrqw
’"sb ,=lkĎ BĘ rybs v.14 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.14 .b"d Nkw yrqw bytk NyĄo‘ ’"sb ,yrq NyĄo‘ ,bytk
.’yh¿ w ’"s v.19 .yrq wykĎ rĎDĘ ,bytk oJrĘDČ v.14 .r"tw s"t ,‘"t ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk =lkĎ BĘ

.’y‘gb bh’twĲČ n"b ,’"b Nk v.20
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: wynĲĎ y‘ĄBĘ rb¡ĎŇ DĎhČ rS¿Čř IĂwČ lC’Ŕ SĎ lĘ CdŇ GăĂ IČwČ dŇ wĳĂDĎ=tŇ ’Ć lC’¡ SĎ =tŇ BČ lk¿ČŇ ymĂ
21 MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ =dŇ yČ ob¡Ň =yhĂ tĘŇ C SqĄŔ omlĘ olă =yhĂ tĘŇ C ÉoQ hŇ eĎ nąĆêĘ ’Ć lC’Á SĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
22 lC’Á SĎ wYČÄ yĘwČ : MoIĲhČ yB¡Ă Nê¿ĄxČ tĘŇ êĂ MyĂêËČSĘ BĂ dŇ wĂŔDĎ=l’Ć É lC’SĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ

ëŇ lĆ UĆŔ hČ ÉìBĘ ZpąĄŇ xĎ hŇ eĄÄhĂ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉTQĎ BČ dŇ wąĂDĎ=l’Ć CrÄ BĘ DČ wdę bř ‘=tŇ ’Ć
23 É lC’SĎ ydąĄŇ bĘŇ ‘Č CrÂBĘ dČŇ yĘwĲČ : ëŇ lĆ UĲĆ BČ Nê¿ĄxČ tĘŇ hĂ hŇ ê¡Ď ‘Č wĘ ìŇ CbĳŇ hĄ ’Ğ wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ wĘ

ÉMkĆŇ ynĄy‘ĲĄbĘŇ hŇ QąĎ qČ nĘ hĲČ dŇ wĂęDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć dŇ wĂŔdĎŇ ynăĄzĘ’Ď BĘ
24 ol¡ lC’Ë SĎ yd¿ĄŇ bĘŇ ‘Č CdŇ GĂÁ IČwČ : hŇ lĲĆ qĘ nĂ wĘ Sr¿Ď=Sy’ĲĂ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ ëŇ lĆ UĆŔ BČ NêăĄxČ tĘŇ hĂ

: dŇ wĲĂDĎ rB¿Ć DĂ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myr¿ĂbĎŇ DĘJČ rmĳŁ ’Ň lĄ
25 śyJĂę rhČ mŔŁ BĘ ÉëlĆ UĆÄ lČ ZpĆŇ xąĄ =Ny’ĲĄ dŇ wĂędĎŇ lĘ CrămĘ ’Ň tĲŇŁ =hŇ JŁ lC’Á SĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ

bŇ SČŔ xĎ lC’ă SĎ wĘ ëŇ lĆ UĳĆ hČ ybăĄŇ yĘ’ĲŁ BĘ Mq¡ĄeĎhĂ lĘ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ tŇ olăřrĘ‘Ď Éh’Ď mĄ BĘ
26 =tŇ ’Ć ÉdwĂdĎŇ lĘ wydąĎŇ bĎŇ ‘Ğ CdŇ GĂÄ IČwČ : MyêĲĂ SĘ lĂ jĘ =dŇ yČBĘ dŇ w¡ĂDĎ=tŇ ’Ć lyj¿Ă hČ lĘ

âl¿ wĘ ëŇ lĆ UĳĆ BČ Nê¡ĄxČ tĘŇ hĂ lĘ dŇ wĂŔdĎŇ ynăĄy‘ĄBĘ ÉrbĎŇ DĎhČ rSąČ IĂwČ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ
27 ÈMyêĂ SĘ lĂ jĘ BČ ëŇ IăČwČ wySĎę nĎ’Ğ wĲČ ’Chă ű ëŇ lĆ IăĄwČ dŇ wĂÁDĎ MqĎ IĎÄwČ : MymĲĂ IĎhČ C’¡ lĘ mĲĎ

Nê¡ĄxČ tĘŇ hĂ lĘ ëŇ lĆ UĆŔ lČ MC’ăř lĘ mČ yĘwČ MhĆŔ ytĄŇ Łlă rĘ‘Ď=tŇ ’Ć ÉdwĂdĎŇ ’bąĄŇ IĎwČ ůSy’Ă MyĂtăČŇ ’Ň mĎ
28 É lC’SĎ ’rĘIąČwČ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ oê¡BĂ lk¿ČŇ ymĂ =tŇ ’Ć lC’Ë SĎ ol¿ =NêĆ IĲĂwČ ëŇ lĆ UĳĆ BČ
29 PŇ sĆř ’Ň IăŁ wČ : ChtĘŇ bĲČŇ hĄ ’Ğ lC’¡ SĎ =tŇ BČ ślk¿ČŇ ymĂ C dŇ wĳĂDĎ=M‘Ă ho¡ĎhyĘ yJ¿Ă ‘dČŇ IĄŔwČ

: MymĲĂ IĎhČ =lJĎ dŇ w¡ĂDĎ=tŇ ’Ć bŇ y¿Ą’Ł lC’Ë SĎ yh¿Ă yĘwČ dŇ o‘ĳ dŇ w¡ĂdĎŇ yn¿ĄjĘ mĂ ’rËŁ lĄ lC’ę SĎ
30 lkąČŇ WĎ MtĎę ’Ň YĄ yDăĄmĂ ű yhăĂ yĘwČ MyêĳĂ SĘ lĂ pĘŇ yrăĄWĎ C’¡ YĘ IĲĄwČ
Ty rBăĄ dČŇ yĘwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ om¡ SĘ rq¿ČyIĂwČ lC’Ŕ SĎ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č É lJŁ mĂ ÉdwĂDĎ

ÉNtĎŇ nĎ ohĲ ywĂ dŇ wĳĂDĎ=tŇ ’Ć tŇ ym¡Ă hĎ lĘ wydĎŔ bĎŇ ‘Ğ=lJĎ =l’Ć wĘ ÉonBĘ NtąĎŇ nĎ oyĲ=l’Ć lC’ę SĎ
2 SuËĄbČŇ mĘ rmŔŁ ’Ň lĄ dŇ wăĂdĎŇ lĘ ÉNtĎŇ nĎ ohĲ yĘ dŇ GąĄIČwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ dŇ w¡ĂdĎŇ BĘ Zp¿ĄŇ xĎ lC’Ŕ SĎ =NBĆ

rtĆŇ i¡Ą bČŇ ê¿ĎbĘŇ SČ yĲĎwĘ rqĆBŔŁ bČŇ ’năĎ=rmĆ èĲĎ hĂ ÉhêĎ‘Č wĘ ìŇ tĳĆŇ ymĂ hĞlĲČ yb¡ĂŇ ’Ď lC’¿ SĎ
3 hŇ êăĎ’Č rSăĆ ’Ğ ÉhdĆŇ vĎ BČ ybĂę ’Ď =dŇ yČlĘ yêăĂ dĘŇ mČ ‘ĲĎwĘ ’YĄÁ ’Ą ynĂÄ’Ğ wĲČ : tĎŇ ’Ň BĲĄ xĘ nČ wĘ

: ëŇ lĲĎ yêĂ dĘŇ G¿ČhĂ wĘ hŇ m¡Ď ytĂŇ y’¿Ă rĎwĘ ybĳĂŇ ’Ď =l’Ć ì¡Ň BĘ rB¿Ą dČŇ ’Ğ ynĂě’Ğ wĲČ MSĎŔ
4 rmĆ ’Ň IăŁ wČ wybĳĂŇ ’Ď lC’¡ SĎ =l’Ć bŇ oTŔ ÉdwĂdĎŇ BĘ NtąĎŇ nĎ ohĲ yĘ rBĄÄ dČŇ yĘwČ

wyl’
bytk M’Ă yk y’xndml ,=M’Ă yk rybs v.25 .yrq wydĎbĎ ‘Ğ ,bytk oDbĘ ‘Č v.22 .’lm rSČ yIĂwČ ’"s v.20

.r"tw ‘"t Nkw M’ĄQĘ mČ yĘwČ l"Y v.27 .rsx tŁlrĘ‘Ď y’xndml ,y’br‘ml Nk v.25 .y"k Myrps tYqmb yrqw

.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.1 .Ty .yrq PsĆoIwČ v.29 .‘"t Nk ot’Ł bhĄ’Ł l’ĄrĎWĘ yĂ=lkĎ ykĂ wĘ l"Y v.28

.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.4
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yk¿ĂŇ wĘ ëŇ lĎŔ É’TĎ xĎ ’olą yJăĂ dŇ wĂędĎŇ bĘŇ oDăbĘŇ ‘ČBĘ ëŇ lĆ UĆÁ hČ ’TĎÄ xĹyĲĆ=l’Č wylĎ ’Ą ţ
yêĂę SĘ lĂ jĘ hČ =tŇ ’Ć ëŇ IăČwČ ojÁ kČŇ bĘŇ oSÄ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć žMWĆ IĎwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ ì¿Ň lĘ =bŇ oT wyW¡Ď ‘ĞmĲČ 5

hŇ UĎ ląĎ wĘ xmĳĎ WĘ êĂ wČ tĎŇ y’¡Ă rĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ lĘ ÉhlĎ odŇ gĘŇ hŇ ‘ąĎCSêĘ hoĎÁhyĘ W‘Č IČÄwČ
loqă BĘ lC’¡ SĎ ‘m¿Č SĘ IĂwČ : MeĲĎxĂ dŇ w¡ĂDĎ=tŇ ’Ć tŇ ym¿Ă hĎ lĘ yqĂŔ nĎ MdăĎŇ BĘ É’TĎ xĹtĲĆŇ 6

dŇ wĂŔdĎŇ lĘ ÉNtĎŇ nĎ ohĲ yĘ ’rąĎqĘ IĂwČ : tŇ mĲĎ Cy=M’Ă ho¡ĎhyĘ=yxČ lC’Ŕ SĎ ‘băČŇ èĎ IĂwČ NtĳĎŇ nĎ ohĲ yĘ 7

ÉdwĂDĎ=tŇ ’Ć NtąĎŇ nĎ ohĲ yĘ ’bĄÄ IĎwČ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’¿Ą NtĎŔ nĎ ohă yĘ Éol=dŇ GĆIČwČ
PŇ sĆ oê¿ wČ : MoSĲ lĘ SĂ lom¿ tĘŇ ’Ć JĘ wyn¡ĎpĎŇ lĘ yh¿Ă yĘwČ lC’Ŕ SĎ =l’Ćř 8

hŇ JăĎ mČ ÉMhĆ BĎ ëŇ IąČwČ MyêĂę SĘ lĂ jĘ BČ MxĆ QăĎ IĂwČ dŇ wĂÁdĎŇ ’YĄÄ IĄwČ tŇ oyĳhĘ lĲĂ hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ hČ
É’ChwĘ lC’Ŕ SĎ =l’Ć Éh‘ĎrĎ ű hoąĎhyĘ xČ CrÄ žyhĂ êĘ wČ : wynĲĎjĎ mĂ Csn¡ĚIĎwČ hŇ lĎŔ odŇ gĘŇ 9

tŇ oJą hČ lĘ lC’Á SĎ SuĄÄ bČŇ yĘwČ : dŇ yĲĎBĘř NG¿ĄnČmĘ dŇ w¡ĂdĎŇ wĘ odĳŇ yĎBĘ ot¡Ň ynĂ xĞ wĲČ bŇ SĄŔ oy otăŇ ybĄŇ BĘ 10

ryuĳĂBČ tŇ yn¡ĂxĞhĲČ =tŇ ’Ć ëŇ I¿ČwČ lC’Ŕ SĎ ynăĄjĘ mĂ ÉrTČ pĘŇ IĂwČ ryuĂŔ bČŇ C dŇ wăĂdĎŇ BĘ ÉtynĂ xĞBĲČ
: ’ChĲř hŇ lĎ yĘQ¿Č BČ Tl¡Ą UĎ IĂwČ sn¿Ď dŇ wËĂdĎŇ wĘ

rqĆBĳŁ BČ ot¡Ň ymĂ hĞlĲČ wĘ orŔ mĘ SĎ lĘ ÉdwĂDĎ tŇ yBąĄ=l’Ć MykĂÁ ’Ď lĘ mČ lC’Ä SĎ žxlČ SĘ IĂwČ 11

ÉìSĘ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć TQąĄ mČ mĘ ìÁ nĘ y’ĄÄ =M’Ă rmŔŁ ’Ň lĄ ÉoêSĘ ’Ă lkąČŇ ymĂ dŇ wĂędĎŇ lĘ dŇ GăĄêČ wČ
NoQĳ xČ hĲČ dŇ ‘ăČBĘ dŇ w¡ĂDĎ=tŇ ’Ć lkËČŇ ymĂ dŇ rĆêÌŁ wČ : tŇ mĲĎ Cm hŇ ê¿Ď’Č rx¡Ď mĎ hŇ lĎ yĘQČŔ hČ 12

=l’Ć ÉMWĆ êĎÄ wČ MypĂę rĎêĘ hČ =tŇ ’Ć lkČÁ ymĂ xuČÄ êĂ wČ : TlĲĄ UĎ IĂwČ xr¡ČbĘŇ IĂwČ ëŇ lĆ I¿ĄwČ 13

: dŇ gĆŇBĲĎ BČ sk¡ČŇ êĘ wČ wytĳĎŇ SŁ ’ĞrĲČmĘ hŇ mĎ W¡Ď MyEĂŔ‘Ă hĲĎ rybăĂŇ JĘ Ét’Ą wĘ hŇ FĎŔ UĂ hČ
hŇ l¿Ć xŁ rmĆ ’Ň ê¡Ł wČ dŇ wĳĂDĎ=tŇ ’Ć tŇ xČ qăČlĎ Myk¡ĂŇ ’Ď lĘ mČ lC’Ë SĎ xl¿Č SĘ IĂwČ 14

=tŇ ’Ć tŇ o’¿ rĘlĂ MykĂŔ ’Ď lĘ UČ hČ =tŇ ’Ć É lC’SĎ xląČ SĘ IĂwČ : ’ChĲ 15

MykĂŔ ’Ď lĘ UČ hČ ÉC’bÄŁ IĎwČ : otĲŇ mĂ hĞlĲČ yl¡Č ’Ą hŇ FËĎ UĂ bČŇ otÌŇ ’Ł ClÄ‘ĞhĲČ rmĳŁ ’Ň lĄ dŇ w¡ĂDĎ 16

: wytĲĎŇ SŁ ’ĞrĲČmĘ MyE¡Ă‘Ă hĲĎ ryb¿ĂŇ kĘŇ C hŇ FĳĎ UĂ hČ =l’Ć Myp¡ĂŇ rĎêĘ hČ hŇ e¿ĄhĂ wĘ
=tŇ ’Ć yx¿Ă QĘ SČ êĘ wČ ynĂ tĂŔ yUĂ rĂ ÉhkĎŇ JĎ hŇ UĎ ląĎ lkČę ymĂ =l’Ć lC’Á SĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 17

ynĂ x¡Ă QĘ SČ ylËČ ’Ą rm¿Č ’Ď =’Ch lC’Ŕ SĎ =l’Ć É lkČŇ ymĂ rmĆ ’Ň êąŁ wČ TlĳĄ UĎ IĂwČ yb¡ĂŇ yĘ’ĲŁ
hŇ tĎŇ mĎŔ rĎhĲĎ É l’Ą CmSĘ =l’Ć ’bąŇŁ IĎwČ TlĄęUĎ IĂwČ xrČÁ BĎ dŇ wĂÄdĎŇ wĘ : ëŇ tĲĄŇ ymĂř ’Ğ hŇ m¿Ď lĎ 18

Cb¡Ň SĘ IĲĄwČ l’ĄŔ CmSĘ C É’Ch ëŇ lĆ IąĄwČ lC’ĳ SĎ ol¡ =hŇ WĎ ‘ĲĎ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ olŔ =dŇ GĆIČÄwČ
xlČÄSĘ IĂwČ : hŇ mĲĎ rĎBĎ tř y¡wnb dŇ wĂŔdĎŇ hŇ eăĄhĂ rmĳŁ ’Ň lĄ lC’¡ SĎ lĘ dŇ G¿ČIĚwČ : tř yĲwnb 19, 20

lw’V
.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.14 .’ChhČ rybs v.10 .r"t Nkw odyĎBĘ ’"s v.9 .lC’SĎ lĘ ’"s v.7

.rsxw tyl wyl‘ rsmnw ëtĄmĂ ’Ğ ’"n v.17 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.17 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.15

.yrq toynĎB ,bytk tyČwĘnĲĎBĘ w’ tywĂnĎBĘ v.19 .yrq toynĎB ,bytk tyČwĘnĲĎBĘ w’ tywĂnĎBĘ v.18
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ÉMy’Ă ybĂŇ eĘ hČ tŇ qąČhĞlĲČ =tŇ ’ĲĆ ’rĘř IČęwČ ůdwĂDĎ=tŇ ’Ć tŇ xČ qăČlĎ ÈMykĂŇ ’Ď lĘ mČ lC’ă SĎ
xČ Cră É lC’SĎ ykąĄŇ ’ĞlĘ mČ =l‘ĲČ yhĂÂêĘ wČ MhĳĆ ylĄ ‘Ğ bŇ ~¡Ď nĂ dŇ m¿Ą ‘Ł l’Ąě CmSĘ C My’ĂŔ BĘ nĂ

21 MykăĂŇ ’Ď lĘ mČ ÉxlČ SĘ IĂwČ lC’ę SĎ lĘ CdŇ GăĂ IČwČ : hŇ UĎ hĲĄ =MGČ C’¡ BĘ nČtĘŇ IĲĂwČ MyhĂŔ Łl’Ĺ
ÉxlČ SĘ IĂwČ lC’ę SĎ PŇ sĆ IăŁ wČ hŇ UĎ hĳĄ =MGČ C’¡ BĘ nČtĘŇ IĲĂwČ MyrĂŔ xĄ ’Ğ

22 hŇ tĎŇ mĎę rĎhĲĎ ’ChÁ =MGČ ëŇ lĆ IĄÄwČ : hŇ UĎ hĲĄ =MGČ C’¡ BĘ nČtĘŇ IĲĂwČ MySĂŔ lĂ SĘ MykăĂŇ ’Ď lĘ mČ
l’¡Ą CmSĘ hŇ p¿ŇŁ y’Ą rř mĆ ’Ň ŁIŔwČ l’ăČ SĘ IĂwČ CkŇ vĆŔ BČ rSăĆ ’Ğ É lodŇ GĎřhČ roBą =dŇ ‘Č É’bŇŁ IĎwČ

23 hŇ mĳĎ rĎBĎ tř y¡wn=l’Ć Mř SĎŔ ëŇ lĆ IăĄwČ : hŇ mĲĎ rĎBĎ tř y¿wnb hŇ e¡ĄhĂ rmĆ ’Ň ŁIěwČ dŇ wĳĂdĎŇ wĘ
o’¡ BŁ =dŇ ‘Č ’BĄŔ nČtĘŇ IĲĂwČ ÉëolhĎ ëŇ lĆ IąĄwČ MyhĂę Łl’Ĺ xČ Cră ’ChÁ =MGČ wylĎÄ‘Ď žyhĂ êĘ wČ

24 ynăĄpĘŇ lĂ É’Ch=MgČŇ ’BąĄ nČtĘŇ IĲĂwČ wydĎę gĎŇBĘ ’ChÁ =MGČ TSČÄ pĘŇ IĂwČ : hŇ mĲĎ rĎBĎ tř y¿wnb
CrŔ mĘ ’Ň yĲŁ ÉNJĄ =l‘Č hŇ lĎ yĘQĳĎhČ =lkĎŇ wĘ ’Ch¡ hČ MoI¿hČ =lJĎ MrŔŁ ‘Ď ljăŁ IĂwČ l’ĄŔ CmSĘ

: M’ĲĂ ybĂŇ eĘ BČ lC’¡ SĎ Mg¿ČŇhĞ
k hŇ mąĆ NtĎę nĎ ohĲ yĘ ynăĄpĘŇ lĂ ű rmĆ ’Ň IăŁ wČ ’bÂŁ IĎwČ hŇ mĳĎ rĎBĎ tř y¡wnm dŇ wĂŔDĎ xrăČbĘŇ IĂwČ

: ySĲĂ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć Su¡ĄbČŇ mĘ yJ¿Ă ìŇ ybĂŔ ’Ď ynăĄpĘŇ lĂ ÉytĂŇ ’Ň FĎ xČ =hŇ mĲĆ C ynąĂwŁ ‘Ğ=hŇ mĲĆ ÉytĂŇ yWĂÄ ‘Ď
2 lodę GĎ rbăĎŇ DĎ ybĂÁ ’Ď hV‘Ä Íwl hŇ eĄÃhĂ ůtCmtĎŇ âlă ÈhlĎ ylĂ xĎ olă rmĆ ’Ň ŁIÄwČ

yeĂ UËĆ mĂ yb¿ĂŇ ’Ď ryêĂÄ sĘ yČ ž‘Č CDmČ C ynĳĂzĘ’Ď =tŇ ’Ć hŇ l¡Ć gĘŇ yĂ âl¿ wĘ NTŔŁ qĎ rbăĎŇ DĎ o’ť
3 ‘ČdÄŁ yĎ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ dŇ wĂęDĎ dŇ o‘Á ‘bČÄ èĎ IĂwČ : tŇ ’Ň zĲŁ Ny’¿Ą hŇ E¡ĆhČ rb¿ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć

Nt¡ĎŇ nĎ ohĲ yĘ tŇ ’Ň z¿Ł =‘dČŇ yĲĄ=l’Č rmĆ ’Ň IËŁ wČ ìŇ ynĆŔ y‘ĄBĘ ÉNxĄ ytĂŇ ’Ň YąĎ mĎ =yJĲĂ ìŇ ybĂę ’Ď ‘dČÁ yĎ
Nyb¿ĄŇ C yn¡ĂyBĄ ‘WČ pĆŔ kĘŇ yJăĂ ìŇ SĆŔ pĘŇ nČ yxăĄ wĘ ÉhoĎhyĘ=yxČ MlĎę C’wĘ bŇ YĳĄ ‘Ď yĲĄ=NjĆ

4 : ëŇ QĲĎ =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ wĘ ì¡Ň SĘ pĘŇ nČ rm¿Čř ’Ň êŁ =hŇ mČ dŇ wĳĂDĎ=l’Ć Nt¡ĎŇ nĎ ohĲ yĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : tŇ wĆUĲĎ hČ sŘ13

5 ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ rxĎŔ mĎ ÉSdĆŇ xÄŁ =hŇ eĄhĲĂ NtĎę nĎ ohĲ yĘ=l’Ć dŇ wĂÁDĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
dŇ ‘¡Č hŇ dĆŔ vĎ bČŇ yêăĂ rĘêČsĘ nĂ wĘ ÉynĂ êČÄ xĘ QČ SĂ wĘ lokĳŇ ’ĹlĲĆ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =M‘Ă bŇ S¿Ą ’Ąř =bŇ SřŁ yĎ

6 ž l’Ł SĘ nĂ êĎę rĘmČ ’ĲĎ wĘ ìŇ ybĳĂŇ ’Ď ynĂ d¡ĄŇ qĘ pĘŇ yĂ dŇ q¿Ł jĎ =M’Ă : tŇ ySĲĂ lĂ èĘ hČ śbŇ rĆ‘¿ĆhĎ
MS¡Ď MymËĂ IĎhČ xbČŇ zÌĆ yJăĂ orŔ y‘Ă MxĆ lăĆ =tŇ yBĲĄ ÉZCrlĎ ÉdwĂdĎŇ yeĂ UąĆ mĂ l’ČÄ SĘ nĂ

7 hŇ rąŁ xĎř =M’Ă wĘ ìŇ DĳĆbĘŇ ‘ČlĘ Molă SĎ bŇ oT¡ rmËČ ’Ň yŁ hŇ J¿Ł =M’Ăř : hŇ xĲĎ jĎ SĘ UĂ hČ =lkĎŇ lĘ
hrxy
rV’ NrĆGŁ hČ l"Y v.22 .qwsp ‘Ym’b ’qsp v.21 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw C’rĘIĂwČ l"Yw ,’dÂyw ’"s v.20

Nk MèĎ mĂ l"Y v.23 .yrq toynĎB ,bytk tyČwĘnĲĎBĘ w’ tywĂnĎBĘ v.22 .CrmĘ ’IŁ wČ rybs v.22 .‘"t Nk ypĂ èĘ BČ
tywĂeĎmĂ v.1 .k .yrq toynĎB ,bytk tyČwĘnĲĎBĘ w’ tywĂnĎBĘ v.23 .yrq toynĎ ,bytk tyČwĂnĎ w’ tywĂnĎ v.23 .‘"t
Nk v.5 .‘"tw +rt Nk hCĆ’ČêĘ l"Y v.4 .yrq hWĆ ‘ĞyČ=âl ,bytk hWĎ ‘Ď=Cl v.2 .yrq toyeĎmĂ ,bytk tyČwĘeĎmĂ w’

.‘"t Nk tySĂ lĂ èĘ hČ tlm ’lb P"s : brĆ‘ĲĎhĎ l"Y v.5 .‘"t Nk bV’ âl l"Y v.5 .=bSĲŁ yĎ n"b ,’"b
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=l‘Čř ÉdsĆ xĆÄ tĎŇ yWąĂ ‘Ď wĘ : oUĲ ‘Ă mĲĄ hŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ hŇ t¿ĎŇ lĘ kĎŇ =yJĲĂ ‘DČě olŔ ÉhrĆxĹyĲĆ 8

yBąĂ =SyĆ=M’Ă wĘ ëŇ UĳĎ ‘Ă ì¡Ň DĘbĘŇ ‘Č=tŇ ’ĲĆ tĎŇ ’Ň b¿ĄŇ hĄ hoĎŔhyĘ tŇ yrăĂbĘŇ BĂ yJĂ ť ìŇ DĆŔ bĘŇ ‘Č
: ynĂ ’ĲĄ ybĂŇ tĘŇ hŇ E¿Ć=hŇ UĎ lĲĎ ìŇ yb¡ĂŇ ’Ď =dŇ ‘Č wĘ hŇ êĎ’ČŔ ynĂ tăĄŇ ymĂ hĞ ÉNwŁ ‘Ď

hŇ tĎÄ lĘ kĎŇ =yJĲĂ ‘dČę ’Ą ‘ČdăŇŁ yĎ=M’Ă ű yJăĂ ëŇ QĳĎ hŇ lĎ ylăĂ xĎ Nt¡ĎŇ nĎ ohĲ yĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ 9

rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ëŇ lĲĎ dŇ yG¿Ă’Č Ht¡ĎŇ ’Ł âl¿ wĘ ìŇ ylĆŔ ‘Ď ’obăŇ lĎ ÉybĂŇ ’Ď M‘ąĂmĄ hŇ ‘ĎÁ rĎhĲĎ 10

rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ SĲĎ qĎ ìŇ yb¡ĂŇ ’Ď ì¿Ň nĘ ‘Č IČ=hŇ mČ o’Ë ylĳĂ dŇ yGăĂyČ ym¡Ă NtĎŔ nĎ ohă yĘ=l’Ć ÉdwĂDĎ 11

: hŇ dĲĆŇ vĎ hČ Mh¡Ć ynĄSĘ C’¿ YĘ IĲĄwČ hŇ dĳĆŇ vĎ hČ ’YăĄ nĄwĘ hŇ k¡ĎŇ lĘ dŇ wĂŔDĎ=l’Ć ÉNtĎŇ nĎ ohĲ yĘ
É l’Ą rĎWĘ yĂ yhąĄŁl’Ĺ hoĎÂhř yĘ dŇ wĂęDĎ=l’Ć NtĎÁ nĎ ohĲ yĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 12

dŇ wĳĂDĎ=l’Ć bŇ oT¡ =hŇ eĄhĂ wĘ tŇ ySĂŔ lĂ èĘ hČ ÉrxĎ mĎ ű tŇ ‘ąĄJĎ ybĂę ’Ď =tŇ ’Ć rqăŁ xĘ ’Ć =yJĲĂ
hoĎÄhyĘ žhWĆ ‘ĞyĲČ=hŇ JĲŁ : ìŇ nĲĆ zĘ’Ď =tŇ ’Ć ytĂŇ yl¡Ă gĎŇ wĘ ìŇ ylĆŔ ’Ą xlăČ SĘ ’Ć Éz’Ď =âlĲ wĘ 13

ÉytĂŇ ylĂÄgĎŇ wĘ ìŇ ylĆŔ ‘Ď Éh‘ĎrĎhĲĎ =tŇ ’Ć ybąĂŇ ’Ď =l’Ć bŇ TĂÄ yyĄ=yJĲĂ PŇ ysĂę yŁ hŇ kăŇŁ wĘ NtĎÁ nĎ ohylĲĂ
rS¿Ć ’ĞJĲČ ëŇ UĎŔ ‘Ă ÉhoĎhyĘ yhąĂ ywĂ Molĳ SĎ lĘ êăĎkĘŇ lČ hĲĎ wĘ ìŇ yê¡Ă xĘ QČ SĂ wĘ ìŇ nĆŔ zĘ’Ď =tŇ ’Ć
ho¡ĎhyĘ dŇ sĆ x¿Ć ydËĂŇ UĎ ‘Ă hŇ WÌĆ ‘ĞtĲČŇ =âlwĘ yxĳĎ yeĂ dăĆŇ o‘=M’Ă âl¡ wĘ : ybĲĂŇ ’Ď =M‘Ă hŇ y¡ĎhĎ 14

âlę wĘ MlĳĎ o‘=dŇ ‘Č yt¡ĂŇ yBĄ M‘¿ĂmĄ ìËŇ DĘsĘ xČ =tŇ ’ĲĆ tŇ rÌĂkĘŇ tČŇ =âlĲ wĘ : tŇ CmĲ ’Ď âl¿ wĘ 15

tŇ r¿Ł kĘŇ IĂwČ : hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ l‘¡ČmĄ Sy’Ăě dŇ wĂŔdĎŇ ybăĄŇ yĘ’ĲŁ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ tŇ rąĂkĘŇ hČ BĘ 16

ÉNtĎŇ nĎ ohĲ yĘ PŇ sĆ oIąwČ : dŇ wĲĂdĎŇ yb¿ĄŇ yĘ’ĲŁ dŇ I¡ČmĂ hoĎŔhyĘ SuăĄbĂŇ C dŇ wĳĂDĎ tŇ yBăĄ =M‘Ă Nt¡ĎŇ nĎ ohĲ yĘ 17

: obĲŇ hĄ ’Ğ oS¡ pĘŇ nČ tŇ b¿ČŇ hĞ’ĲČ =yJĂ otĳŇ ’Ł ot¡Ň bĎŇ hĞ’ĲČ BĘ dŇ wĂŔDĎ=tŇ ’Ć ś‘Č yBăĂ SĘ hČ lĘ
dŇ q¡ĄjĎ yĂ yJ¿Ă êĎdĘŇ qČě pĘŇ nĂ wĘ SdĆŇ xĳŁ rxăĎ mĎ Nt¡ĎŇ nĎ ohĲ yĘ ol¿ =rmĆ ’Ň IĲŁ wČ 18

êĎrĘê¿ČsĘ nĂ =rSĆ ’Ğ MoqŔ UĎ hČ =l’Ć ÉtĎ’Ň bĎŇ C dŇ ’ŔŁ mĘ dŇ răĄêĄ ÉêĎSĘ QČ SĂ wĘ : ìŇ bĲĆŇ SĎ omĲ 19

tŇ SĆ Łl¿ SĘ ynĂě’Ğ wĲČ : lzĆ’ĲĎ hĎ śNbĆŇ ’¿Ć hĎ lYĆ’¡Ą êĎŔ bĘŇ SČ yăĎwĘ hŇ WĳĆ ‘ĞUĲČ hĲČ MoyăBĘ Mè¡Ď 20

r‘ČeČŔ hČ =tŇ ’Ć xlăČ SĘ ’Ć ÉheĄhĂ wĘ : hŇ rĲĎFĎ mČ lĘ yl¡Ă =xQČ SĲČ lĘ hŇ rĳĆo’ hŇ DăĎYĂ My~¡Ă xĂ hČ 21

ìăŇ UĘ mĂ ű My~ăĂ xĂ hČ hŇ e¿ĄhĂ r‘ČeČÁlČ rmČÄ ’Ł žrmŁ ’Ď =M’Ă My~ĳĂxĂř hČ =tŇ ’Ć ’YăĎ mĘ ëŇ ¡Ąl
hŇ JąŁ =M’Ă wĘ : hoĲĎhyĘ=yxČ rb¡ĎŇ DĎ Ny’¿ĄwĘ ìËŇ lĘ Mol¿ SĎ =yJĲĂ hŇ ’Ď bËŇŁ wĎ ű CexÌĆ qĎ hŇ eĎhĄę wĎ 22

: hoĲĎhyĘ ì¡Ň xĞQĲČ SĲĂ yJ¿Ă ëŇ lĄě hŇ ’Ď lĘ hĳĎ wĎ ìăŇ UĘ mĂ My~¡Ă xĂ hČ hŇ e¿ĄhĂ MlĆ ‘ĆŔ lĎ ÉrmČ ’Ł
: MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č ì¡Ň nĘ ybĲĄŇ C yn¿ĂyBĄ hoËĎhyĘ hŇ eÌĄhĂ hŇ êĎ’ĳĎ wĎ ynăĂ’Ğ CnrĘB¡Č DĂ rS¿Ć ’Ğ rbĎŔ DĎhČÄ wĘ 23

rtsyw
’"sb v.9 .s"tw ‘"t ,+rt Nkw =M‘Ă rybs v.8 .yrq orxĎ v.7 .b"dw ’"d Nkw =M’Ă wĘ ’"s v.7

N’k Vy ’"sb v.14 .s"t Nk hwhy d‘Ą l"Y v.12 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.12 .’qsp N’k Ny’
.‘"t Nk z’QĎ hČ bGĎrĘ’ČhĎ l"Y v.19 .Vdx rxml hrTph v.18 .‘"t Nk dwĂdĎlĘ ‘ČbĄ èĎ hĂ lĘ l"Y v.17 .rds

.‘"t Nk yYĂ xĄhČ l"Y v.21
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24 ëŇ lĆ UËĆ hČ bŇ SĆ IÌĄwČ SdĆŇ xŔŁ hČ yhăĂ yĘwČ hŇ dĳĆŇ vĎ BČ dŇ w¡ĂDĎ rt¿ĄŇ iĎ IĂwČ
25 M‘ČpČę BĘ ű M‘ČpăČŇ JĘ obÁ SĎ omÄ =l‘Č ëŇ lĆ UĆ hČ ţ bŇ SĆ IăĄwČ : lokĲŇ ’ĹlĲĆ MxĆ Q¡Ć hČ =l‘ř

dŇ q¡ĄjĎ IĂwČ lC’ĳ SĎ dŇ ~ăČ mĂ rn¡ĄbĘŇ ’Č bŇ SĆ I¿ĄwČ NtĎŔ nĎ ohă yĘ ÉMqĎ IĎÄwČ ryuĂŔ hČ ÉbSČ om=l’Ć
26 ÉrmČ ’Ď yJąĂ ’Chĳ hČ MoIăBČ hŇ mĎ C’¡ mĘ lC’Ë SĎ rB¿Ć dĂŇ =âlĲ wĘ : dŇ wĲĂDĎ Moq¿ mĘ

: rohĲ TĎř âl¿ =yJĂ ’Ch¡ rohË TĎ yê¿Ă lĘ BĂ ’ChŔ hŇ răĆqĘ mĂ
27 dŇ wĳĂDĎ Moqă mĘ dŇ q¡ĄjĎ IĂwČ ynĂŔ èĄ hČ ÉSdĆŇ xÄŁ hČ tŇ rąČxĽUĲĎ mĲĂ yhĂę yĘwČ

lom¿ êĘ =MGČ ySËČ yĂ=NbĆŇ ’bÌĎŇ =âl ‘Č CDÁ mČ onŔ BĘ NtăĎŇ nĎ ohĲ yĘ=l’Ć É lC’SĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
28 dŇ wËĂDĎ l’¿Č SĘ nĂ l’ÄŁ SĘ nĂ lC’ĳ SĎ =tŇ ’Ćř Nt¡ĎŇ nĎ ohĲ yĘ N‘Č I¿ČwČ : MxĆ QĲĎ hČ =l’Ć MoI¡hČ =MGČ
29 hŇ xĎÄ jĎ SĘ mĂ žxbČŇ zĆ yJăĂ ’nĎÃ ynĂ xăĄ QĘ SČ rmĆ ’Ň ŁIÃwČ : MxĆ lĲĎ tŇ yB¿Ą =dŇ ‘Č yd¡ĂŇ UĎ ‘Ă mĲĄ

ìŇ ynĆŔ y‘ĄBĘ ÉNxĄ ytĂŇ ’Ň YąĎ mĎ =M’Ă hŇ êĎę ‘Č wĘ yxĂŔ ’Ď ÉylĂ =hŇ CĲĎYĂ ś’Chą wĘ ry‘Ăę BĎ CnlĎÁ
: ëŇ lĆ UĲĆ hČ Nx¡Č lĘ SĚ =l’Ć ’bĎŔ =âl NJăĄ =l‘Č yxĳĎ’Ć =tŇ ’Ć hŇ ’ăĆ rĘ’Ć wĘ ’e¡Ď hŇ TĎ lĘ U¿Ď ’Ă

30 tŇ w¡Č‘ĞnĲČ=NBĲĆ olŔ rmĆ ’Ň IăŁ wČ NtĎŔ nĎ ohă yBĂ É lC’SĎ PŇ ’ąČ =rxČ IĲĂwČ
tŇ SĆ b¡ŇŁ lĘ C ìŔ êĘ SĘ bĎÄ lĘ ySČŔ yĂ=NbĆŇ lĘ ÉhêĎ’Č rxąĄř bŇŁ =yJĲĂ yêĂ ‘Ę dČę yĎ ’olă hĞ tŇ CDĳrĘUČ hČ

31 âl¿ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ =l‘Č yxăČ ÉySČ yĂ=NBĆ rSąĆ ’Ğ MymĂę IĎhČ =lkĎŇ yJăĂ : ìŇ UĲĆ ’Ă tŇ w¿ČrĘ‘Ć
tŇ wĆm¡Ď=NbĆŇ yJ¿Ă ylČŔ ’Ą ÉotŇ ’Ł xqąČwĘ xlČÄSĘ hŇ êĎę ‘Č wĘ ìŇ tĳĆŇ CkŇ lĘ mČ C hŇ êăĎ’Č NoJ¡ tĂŇ

32 tŇ m¡Č Cy hŇ UĎ l¿Ď wylËĎ ’Ą rmĆ ’Ň IÌŁ wČ wybĳĂŇ ’Ď lC’¡ SĎ =tŇ ’Ćř NtĎŔ nĎ ohă yĘ ÉN‘Č IČÄwČ : ’ChĲ
33 NtĎŔ nĎ ohă yĘ É‘dČŇ IĄwČ otĳŇ JŁ hČ lĘ wyl¡Ď ‘Ď tŇ ynËĂxĞhĲČ =tŇ ’Ć lC’Ì SĎ lTĆ IĎÄwČ : hŇ WĲĎ ‘Ď hŇ m¿Ć
34 MqĎ IÌĎwČ : dŇ wĲĂDĎ=tŇ ’Ć tŇ ym¿Ă hĎ lĘ wyb¡ĂŇ ’Ď M‘¿ĂmĄ ’yhËĂ hŇ lĎ k¿ĎŇ =yJĂ

ÉynĂ èĄ hČ SdĆŇ xąŁ hČ =MoyĲBĘ lkČÂ ’Ď =âlĲ wĘ PŇ ’ĳĎ =yrĂxĽBĲĎ Nx¡Ď lĘ èĚ hČ M‘¿ĂmĄ NtËĎŇ nĎ ohĲ yĘ
35 yhăĂ yĘwČ : wybĲĂŇ ’Ď om¡ lĂ kĘŇ hĂ yJ¿Ă dŇ wĂŔDĎ=l’Ć ÉbYČ ‘Ę nĆ yJąĂ MxĆ lĆŔ
36 rmĆ ’Ň IăŁ wČ : oUĲ ‘Ă NT¡Ł qĎ r‘Čn¿ČwĘ dŇ wĳĂDĎ dŇ ‘ăĄomlĘ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ NtËĎŇ nĎ ohĲ yĘ ’YÌĄ IĄwČ rqĆBŔŁ bČŇ

ZrĎŔ r‘ČeăČhČř hŇ rĳĆom yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ rS¿Ć ’Ğ My~ĂŔ xĂř hăČ =tŇ ’Ć É’nĎ ’ř Y¿Ď mĘ ZrĚę orŔ ‘ĞnĲČlĘ
37 rS¿Ć ’Ğ yYĂ xĄŔ hČ Moqă mĘ =dŇ ‘Č Ér‘ČeČÄhČ ’bąŇŁ IĎwČ : orĲbĂŇ ‘ĞhĲČ lĘ yYĂ x¡Ą hČ hŇ r¿ĎyĎ=’ChĲ wĘ

ì¿Ň UĘ mĂ yYĂ x¡Ą hČ ’ol¿ hĞ rmĆ ’Ň ŁIŔwČ Ér‘ČeČÄhČ yrąĄxĞ’ĲČ NtĎÁ nĎ ohĲ yĘ ’rĎÄ qĘ IĂwČ NtĳĎŇ nĎ ohĲ yĘ hŇ r¡ĎyĎ
38 dŇ mĳŁ ‘ĞêĲČ =l’ĲČ hŇ SĎ Cx¡ hŇ r¿ĎhĄ mĘ r‘ČeČŔ hČ yrăĄxĞ’ĲČ ÉNtĎŇ nĎ ohĲ yĘ ’rąĎqĘ IĂwČ : hŇ ’Ď lĘ hĲĎ wĎ

Tqlyw
Nkw =l’Ć ’"s v.28 .qwsp ‘Ym’b ’qsp v.27 .‘"t Nk rhĎTŁ l"Y v.26 .yrq =l’Ć ,bytk =l‘Č v.24
.‘"t Nk rbĄ xĎ l"Y v.30 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.30 .‘"t Nk yxČ’Č yl CCYČyĘwČ l"Y v.29 .w"dw b"d
Nk v.36 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.35 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.34 .w"dw b"d Nkw =l’Ć ’"s v.32

.‘"tw +rt ,b"d ,’"d Nkw r‘ČeČhČ wĘ ’"s v.36 .yYĂ xĄhČ l"n v.36 .=’Ym n"b ,’"b
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‘dăČŇ yĎ=âlĲ r‘Če¡ČhČ wĘ : wynĲĎdŇŁ ’Ğ=l’Ć ’ř b¡ŇŁ IĎwČ yYŔ xř hă =tŇ ’Ć ÉNtĎŇ nĎ ohĲ yĘ r‘ČnąČ TuĄÂlČ yĘwČ 39

wylĎŔ JĄ =tŇ ’Ć ÉNtĎŇ nĎ ohĲ yĘ NêąĄ IĂwČ : rbĲĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć C‘¡dĘŇ yĲĎ dŇ wĂŔdĎŇ wĘ ÉNtĎŇ nĎ ohĲ yĘ ëŇ ’ąČ hŇ mĎ C’ĳ mĘ 40

ů’BĎ Èr‘ČeČhČ : ry‘ĲĂhĎ ’yb¿ĄŇ hĎ ëŇ ¡Ąl olŔ rmĆ ’Ň IăŁ wČ olĳ =rSĆ ’Ğ r‘Če¡ČhČ =l’Ć 41

MymĳĂ ‘ĎjĘ SŁlă SĎ Cxê¡ČSĘ IĂwČ hŇ YĎ rĘ’ËČ wyj¿Ď’Č lĘ ljÄŁ IĂwČ bŇ gĆŇ eĆŔ hČ lYĆ’ăĄ mĄ MqĎ ť dŇ wĂędĎŇ wĘ
: lyDĲĂgĘŇhĂ dŇ w¡ĂDĎ=dŇ ‘Č Ch‘ĄŔ rĄ=tŇ ’Ć Sy’ăĂ ÉCJbĘŇ IĂwČ Ch‘Ąę rĄ=tŇ ’Ć Sy’ăĂ ű Cqă èĘ IĂwĲČ

sŘ14 CnxĘ nČę ’Ğ CnynĄÁSĘ Cn‘Ę BČÄ SĘ nĂ žrSĆ ’Ğ Molĳ SĎ lĘ ëŇ ăĄl dŇ w¡ĂdĎŇ lĘ NtËĎŇ nĎ ohĲ yĘ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ 42

ì¡Ň ‘ĞrĘzČ Nyb¿ĄŇ C y‘ËĂrĘzČ Nyb¿ĄŇ C ìŇ nĆę ybĄŇ C ynăĂyBĄ ű hŇ yăĆhĘ yĲĂ hoĎÂhyĘ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhoĎhyĘ MSąĄ BĘ
: MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č

ëŇ lĆ m¡Ć yxĂ ’Ğ=l’Ć hŇ bĆŇ nŔŁ ÉdwĂdĎŇ ’bąŇŁ IĎwČ : ry‘ĲĂhĎ ’B¿Ď Nt¡ĎŇ nĎ ohĲ ywĂ ëŇ ĳČlIĄwČ MqĎ I¡ĎwČ ’k, 2

ÉhêĎ’Č ‘Č CDąmČ Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ dŇ wĂęDĎ tŇ ’Ň răČqĘ lĂ ëŇ lĆ mĆÁ yxĂ ’Ğ dŇ rČÄ xĹIĲĆwČ NhĳĄ JŁ hČ
ynĂ CăČYĂ ÈëlĆ UĆ hČ NhĄę JŁ hČ ëŇ lĆ măĆ yxĂ ’ĞlĲČ dŇ wĂÁDĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ëŇ êĲĎ ’Ă Ny’¿Ą Sy’¡Ă wĘ ìŇ DĆŔ bČŇ lĘ 3

yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ =rSĆ ’Ğ rbËĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć hŇ mĎ C’Ë mĘ ‘dČŇ yÌĄ=l’Č Sy’ăĂ ylČę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ ůrbĎŇ dĎŇ
yn¡ĂŁljĘ Moq¿ mĘ =l’Ć yêĂ ‘Ę dČŔ oy MyrăĂ‘ĎeĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ ìŇ tĳĂŇ yCĂYĂ rSăĆ ’Ğ wĲČ ì¡Ň xĞlĲĄ SŁ
o’¡ ydĳĂŇ yĎbĘŇ hŇ năĎêĘ MxĆ l¡Ć =hŇ èĎ mĂ xĞ ìËŇ dĘŇ yĲĎ=tŇ xČ êĲČ SIÌĄ=hŇ mČ hŇ êĎę ‘Č wĘ : ynĲĂ omlĘ ’Č 4

tŇ xČ êăČ =l’Ć lx¡Ł MxĆ l¿Ć =Ny’ĲĄ rmĆ ’Ň ŁIŔwČ ÉdwĂDĎ=tŇ ’Ć NhąĄ JŁ hČ N‘Č IČÄwČ : ’YĲĎ mĘ eĂ hČ 5

: hŇ èĲĎ ’Ă mĲĄ ëŇ ’¿Č Myr¡Ă‘ĎeĘ hČ Cr¿mĘ SĘ nĂ =M’Ă SyĄŔ ÉSdĆŇ qÄŁ MxĆ ląĆ =M’Ă =yJĲĂ ydĳĂŇ yĎ
hŇ èąĎ ’Ă =M’Ă yJăĂ olę rmĆ ’Ň IăŁ wČ NhĄÁ JŁ hČ =tŇ ’Ć dŇ wĂÄDĎ žN‘Č IČwČ 6

SdĆŇ qĳŁ Myr¡Ă‘ĎeĘ hČ =ylĲĄ kĘŇ Cy¿hĘ IĲĂwČ ytĂě ’Ň YĄBĘ MSŔŁ lĘ SĂ lomă tĘŇ JĂ ÉCnlĎÄ=hŇ rĎYĲĚ‘Ğ
SdĆŇ qĳŁ Nh¡Ą JŁ hČ ol¿ =NêĆ IĲĂwČ : ylĂ JĲĆ BČ SD¿ČqĘ yĂ MoI¡hČ yJ¿Ă PŇ ’Čě wĘ lxŔŁ ëŇ rĆDăĆ É’ChwĘ 7

ynăĄpĘŇ QĂ mĂ ÉMyrĂsĎ CUĲ hČ ÉMynĂ jĎ hČ MxĆ ląĆ =M’Ă =yJĲĂ MxĆ lĆę MSĎÁ hŇ yĎhĎÄ =âl žyJĂ
lC’Á SĎ ydĄÄ bĘŇ ‘ČmĲĄ žSy’Ă MSĎÃ wĘ : oxĲ qĘ QĲĎ hĂ Moy¡BĘ MxŔŁ MxĆ lăĆ ÉMCWlĎ hoĎŔhyĘ 8

My‘¡ĂrŁ hĲĎ ryB¿Ă ’Č ymĳĂ dŇŁ ’ĞhĲĎ gŇ’ăĄ DŁ om¡ SĘ C hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉrYĎ ‘Ę nĆ ’Chę hČ MoIăBČ
ì¡Ň dĘŇ yĲĎ=tŇ xČ tĲČŇ hŇ j¿Ł =SyĆ Ny’ËĂ wĘ ëŇ lĆ mĆŔ yxĂ ’ĞlĲČ ÉdwĂDĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : lC’Ĳ SĎ lĘ rS¿Ć ’Ğ 9

hŇ y¿ĎhĎ =yJĲĂ ydĂŔ yĎbĘŇ yêĂ xĘ qăČlĎ =âlĲ ÉylČ JĄ =MgČŇ wĘ yBąĂ rĘxČ =MgČŇ yJăĂ bŇ rĆxĳĎ=o’ tŇ ynăĂxĞ
tŇ yĎÄlĘ GĎ žbrĆxĆ NhĄę JŁ hČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ZCxĲ nĎ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =rbČŇ dĘŇ 10

ÈhlĎ mĘ vĂ bČŇ hŇ TăĎ Cl ’yhĂÂ=hŇ eĄhĂ hŇ lĎę ’Ą hĲĎ qmĆ ‘ăĄBĘ ű tĎ yJăĂ hĂ =rSĆ ’Ğ yêĂÁ SĘ lĂ jĘ hČ
yrx’
s"t ,‘"t Nk ’bĄ IĎwČ l"Y v.38 .g"dw ’"d Nkw yrqw bytk My~Ă xĂ hČ ’"sb : yrq My~Ă xĂ hČ ,bytk yYĂ xĄhČ v.38

.r"tw
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hŇ zĳĆBĎ Ht¡ĎŇ lĎ CzĲ tŇ rĆxËĆ’Č Ny’¿Ą yJăĂ xqĎŔ ÉìlĘ =xuČ êĲĂ HtąĎŇ ’Ł =M’Ă ůdopŇ ’Ą hĲĎ yrăĄxĞ’ĲČ
: yQĲĂ hŇ eĎ n¿ĆêĘ hĎ om¡ JĎ Ny’¿Ą dŇ wËĂDĎ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ

11 Syk¡ĂŇ ’Ď =l’Ć ’běŁ IĎwČ lC’ĳ SĎ ynăĄjĘ mĂ ’Ch¡ hČ =MoIĲBČ xr¿ČbĘŇ IĂwČ dŇ wĂŔDĎ MqĎ IăĎwČ
12 ZrĆ’ĳĎhĎ ëŇ lĆ măĆ dŇ w¡ĂdĎŇ hŇ z¿Ć=’olhĞ wylĎŔ ’Ą ÉSykĂŇ ’Ď ydąĄŇ bĘŇ ‘Č CrÁ mĘ ’Ň ŁIÄwČ : tŇ GĲČ ëŇ lĆ m¿Ć

dŇ w¡ĂdĎŇ wĘ opŇ lĎ ’ĞBĲČ É lC’SĎ hŇ JąĎ hĂ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉtolxŁ UĘ bČŇ Cną‘ĞyĲČ hŇ zĆęlĎ ’olă hĞ
13 dŇ ’ŔŁ mĘ ’răĎIĂwČ obĳŇ bĎŇ lĘ BĂ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myr¿ĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć dŇ wËĂDĎ MWĆ IÌĎwČ : otŇ bŇŁ bĘŇ rĂBĘ
14 MdĳĎŇ yĎBĘ ll¡Ą hŁ tĘŇ IĂwČ MhĆŔ ynĄy‘ăĄBĘ Éom‘Ę TČ =tŇ ’Ć oeąSČ yĘwČ : tŇ GĲČ=ëŇ lĆ mĲĆ Syk¿ĂŇ ’Ď yn¡ĄjĘ mĂ

: onĲ qĎ zĘ=l’Ć or¡yrĂ dŇ rĆoI¿wČ r‘ČèČŔ hČ tŇ otăŇ lĘ DČ=l‘Č ÉwtŇ yřw
15 hŇ UĎ lËĎ ‘ČGĄŔ êČSĘ mĂ Sy’ăĂ ÉC’rĘtĂŇ hŇ eąĄhĂ wydĳĎŇ bĎŇ ‘Ğ=l’Ć Syk¡ĂŇ ’Ď rmĆ ’Ň I¿Ł wČ
16 hŇ zĆŔ=tŇ ’Ć MtăĆŇ ’Ň bĄŇ hĞ =yJĲĂ ynĂ ’ĎŔ ÉMy‘Ă GĎSĚ mĘ rsąČxĞ : ylĲĎ ’Ą ot¡Ň ’Ł C’yb¿ĂŇ êĎ

bk ÉdwĂDĎ ëŇ lĆ IąĄwČ : ytĲĂŇ yBĄ =l’Ć ’ob¿Ň yĎ hŇ z¡ĆhĞ ylĳĎ ‘Ď ‘ČG¡ĄêČSĘ hĂ lĘ
wybĂŔ ’Ď tŇ yBăĄ =lkĎŇ wĘ ÉwyxĎ ’Ć C‘ąmĘ SĘ IĂwČ MQĳĎ dĚŇ ‘Ğ tŇ răČ‘ĎmĘ =l’Ć Tl¡Ą UĎ IĂwČ MèĎŔ mĂ

2 Sy’ĂÄ =lkĎŇ wĘ qoYÁ mĎ Sy’ĂÄ =lJĎ wylĎ ’Ą ţ CYă BĘ qČ tĘŇ IĲĂwČ : hŇ UĎ SĲĎ wyl¡Ď ’Ą Cd¿Ň rĘIĲĄwČ
oUŔ ‘Ă CyăhĘ IĲĂwČ rWĳĎ lĘ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ yh¿Ă yĘwČ SpĆŇ nĆŔ =rmČ Sy’ăĂ =lkĎŇ wĘ É’SĆ nŁ olą =rSĆ ’Ğ

3 ű rmĆ ’Ň IăŁ wČ bŇ ’ĳĎ om hŇ jăĄ YĘ mĂ Mè¡Ď mĂ dŇ wËĂDĎ ëŇ lĆ IÌĄwČ : Sy’ĲĂ tŇ o’¡ mĄ ‘B¿Č rĘ’Č JĘ
‘dČŔ ’Ą rSăĆ ’Ğ dŇ ‘Č ť MkĆŔ êĘ ’Ă ÉyUĂ ’Ă wĘ ybąĂŇ ’Ď ’nĎÂ=’YĄř yĲĄ bŇ ’Ďę om ëŇ lĆ măĆ =l’Ć

4 oUŔ ‘Ă CbăŇ SĘ IĲĄwČ bŇ ’ĳĎ om ëŇ lĆ măĆ yn¡ĄjĘ =tŇ ’Ć MxĄě nĘ IČwČ : MyhĲĂ Łl’Ĺ yQ¡Ă =hŇ WĆ ‘ĞIĲČ=hŇ mČ
5 ’ybĂÁ eĎhČ dŇ GĎÄ žrmĆ ’Ň IŁ wČ : hŇ dĲĎŇ CYUĘ BČ dŇ w¡ĂDĎ=tŇ oyĲhĹ ym¿Ą yĘ=lJĎ

ëŇ lĆ IăĄwČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ZrĆ’ăĆ ì¡Ň QĘ =tĎŇ ’Ň bĲĎŇ C ëŇ ¿Ąl hŇ dĎŔ CYUĘ BČ ÉbSĄ tĄŇ âlą dŇ wĂęDĎ=l’Ć
6 dŇ wĂŔDĎ ‘dăČŇ on yJĂ ť lC’Ŕ SĎ ‘măČ SĘ IĂwČ : tŇ rĆxĲĎ r‘Č y¿Č ’b¡ŇŁ IĎwČ dŇ wĂŔDĎ

ÉhmĎ rĎBĲĎ lSĆ ’ąĆ hĎ =tŇ xČ êĲČ hŇ ‘ĎÁ bĘŇ GĂ BČ bŇ SĄÄ oy ž lC’SĎ wĘ oêĳ’Ă rSăĆ ’Ğ MyS¡Ă nĎ’Ğ wĲČ
7 ÉwydĎŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ lC’ę SĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : wylĲĎ ‘Ď Myb¿ĂŇ ~Ď nĂ wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ wĘ odŔ yĎbĘŇ otăŇ ynĂ xĞ wĲČ

ÉySČ yĂ=NBĆ NêąĄ yĂ MkĆę QĘ kĚŇ lĘ =MGČ ynĳĂymĂ yĘ ynăĄBĘ ’n¡Ď=C‘mĘ SĂ wylĎŔ ‘Ď MybăĂŇ ~Ď eĂ hČ
8 žyJĂ : tŇ o’Ĳ mĄ yr¿ĄWĎ wĘ Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ yr¿ĄWĎ MyWĂŔ yĎ MkăĆŇ QĘ kĚŇ lĘ MymĂŔ rĎkĘŇ C tŇ odăŇ WĎ

ySČŔ yĂ=NBĆ =M‘Ă ynăĂBĘ =tŇ rĎkĘŇ BĂ ÉynĂ zĘ’Ď =tŇ ’Ć hŇ ląĆ GŁ =Ny’ĲĄ wĘ ylČę ‘Ď MkĆÁ QĘ JĚ MêĆÄ rĘSČ qĘ
yD¿ĂbĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć ynĂÄBĘ žMyqĂ hĄ yJăĂ ynĳĂzĘ’Ď =tŇ ’Ć hŇ lăĆ gŇŁ wĘ yl¡Č ‘Ď MJËĆ mĂ hŇ l¿ĆřxŁ =Ny’ĲĄ wĘ
yl‘
l"Y v.3 .bk .‘"t Nk PtĎIĎwČ l"Yw ,yrq wytĎIĘwČ ,bytk wtČyĘwČ v.14 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.11 .’k

.‘"t Nk lmĄxŁ l"Y v.8 .‘"tw r"t ,s"t Nk bSĄ yĄ
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’ChË wĘ ymĂę dŇŁ ’ĞhĲĎ gŇ’ăĄ DŁ N‘Č IČÁwČ : hŇ EĲĆhČ MoI¿JČ bŇ r¡Ą’Ł lĘ ylËČ ‘Ď 9

hŇ bĆŇ nŔŁ ’BăĎ ySČŔ yĂ=NBĆ =tŇ ’Ć ÉytĂŇ y’ĂÄ rĎ rmĳČ ’Ň IŁ wČ lC’¡ SĎ =ydĲĄŇ bĘŇ ‘Č=l‘Č bŇ ~¿Ď nĂ
olĳ NtČŇ năĎ hŇ d¡ĎŇ yYĄ wĘ hoĎŔhyBĲČ Éol=l’Č SĘ IĂwČ : bŇ CTĲ xĂ ’Ğ=NBĆ ëŇ lĆ m¡Ć yxĂ ’Ğ=l’Ć 10

ž’rŁ qĘ lĂ ëŇ lĆ UĆÃ hČ xlăČ SĘ IĂwČ : olĲ NtČŇ n¿Ď yê¡Ă SĘ lĂ jĘ hČ tŇ y¿ĎlĘ GĎ bŇ rĆxËĆ tŇ ’Ąę wĘ 11

Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ wybËĂŇ ’Ď tŇ yB¿Ą =lJĎ tŇ ’ĄÄ wĘ NhĄę JŁ hČ bŇ CTÁ yxĂ ’Ğ=NBĆ ëŇ lĆ mĆÄ yxĂ ’Ğ=tŇ ’Ć
lC’Ŕ SĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ =l’Ć MQ¡Ď kĚŇ C’b¿ŇŁ IĎwČ bŇ nĳŁ BĘ rSăĆ ’Ğ 12

lC’Ŕ SĎ Éwlř’ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ynĲĂ dŇŁ ’Ğ yn¿ĂnĘ hĂ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ bŇ CTĳ yxĂ ’Ğ=NBĆ ’n¡Ď=‘mĲČ SĲĘ 13

lo’¿ SĎ wĘ bŇ rĆxĆę wĘ MxĆ lăĆ olÁ ÉìêĘ tĂŇ BĘ ySĳĎ yĂ=NbĆŇ C hŇ ê¡Ď’Č ylČŔ ‘Ď MêăĆrĘSČ qĘ hŇ UĎ lĎ ť
: hŇ EĲĆhČ MoI¿JČ bŇ r¡Ą’Ł lĘ ylËČ ’Ą MCq¿ lĎ MyhĂŔ Łl’Ň BĲĄ Éol

dŇ wăĂdĎŇ JĘ ÉìydĆÄ bĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ bĘŇ ymąĂ C rmĳČ ’Ň IŁ wČ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =tŇ ’Ć ëŇ lĆ mËĆ yxĂ ’Ğ N‘Č IÌČwČ 14

MoIÌhČ : ìŇ tĲĆŇ ybĄŇ BĘ dŇ B¿Ď kĘŇ nĂ wĘ ìŇ ê¡Ć‘Ę mČ SĘ mĂ =l’Ć rs¿Ď wĘ ëŇ lĆ UËĆ hČ Nt¿ČŇ xĞ wĲČ NmĎŔ ’ĹnĲĆ 15

oDąbĘŇ ‘ČBĘ ëŇ lĆ UĆÄ hČ žMWĄ yĎ=l’Č yQĳĂ hŇ lĎ ylăĂ xĎ Myh¡Ă Łl’Ň bĲĄŇ ol¿ =lw’ř Vl ytĂŇ ŁQË xĂ hĲČ
o’¿ NT¡Ł qĎ rb¿ĎŇ DĎ tŇ ’Ň ŁzŔ=lkĎŇ BĘ ÉìDĘbĘŇ ‘Č ‘dąČŇ yĎ=âlĲ yJĂ ţ ybĂŔ ’Ď tŇ yBăĄ =lkĎŇ BĘ ÉrbĎŇ dĎŇ
: ìŇ ybĲĂŇ ’Ď tŇ yB¿Ą =lkĎŇ wĘ hŇ ê¡Ď’Č ëŇ lĆ mĳĆ yxĂ ’Ğ tŇ Cm¡ êĎ tŇ om¿ ëŇ lĆ UĆŔ hČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : lodĲŇ gĎŇ 16

hoĎęhyĘ ynăĄhĞJĲŁ ű CtŇ ymăĂ hĎ wĘ CBs¿Ł wylĎÁ‘Ď MybĂÄ ~Ď eĂ hČ žMyYĂ rĎlĲĎ ëŇ lĆ UĆÃ hČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 17

onzĘ’Ď =tŇ ’Ć Cl¡ gĎŇ âl¿ wĘ ’ChŔ xČ răĄbŇŁ =yJĲĂ ÉC‘dĘŇ yĲĎ ykąĂŇ wĘ dŇ wĂŔDĎ=M‘Ă ÉMdĎŇ yĎ=MgČŇ yJąĂ
: hoĲĎhyĘ yn¿ĄhĞkĲŇŁ BĘ ‘Čg¡ŇŁ pĘŇ lĂ MdĎŔ yĎ=tŇ ’Ć xČŁlă SĘ lĂ ÉëlĆ UĆÄ hČ ydąĄŇ bĘŇ ‘Č CbÂ ’Ď =âlĲ wĘ
MynĳĂhĞJĲŁ BČ ‘g¡ČŇpĘŇ C hŇ êĎŔ ’Č bŇ săŁ gŇ yoĄdŇ lĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 18

’Chę hČ MoIăBČ ű tŇ mĆ IăĎwČ MynĂŔ hĞJăŁ BČ É’Ch=‘GČpĘŇ IĂwČ ymĂę dŇŁ ’ĞhĲĎ gŇ yoĄD bŇ iÂŁ IĂwČ
ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ =ry‘ĲĂ bŇ nąŁ tŇ ’ĄÄ wĘ : dŇ BĲĎ dŇ op¿Ň ’Ą ’W¡Ą nŁ Sy’ĂŔ ÉhèĎ mĂ xĞ wĲČ MynąĂmŁ SĘ 19

romË xĞ wĲČ roSÌ wĘ qnĳĄoy=dŇ ‘Č wĘ ll¡Ą o‘mĲĄ hŇ èĎŔ ’Ă =dŇ ‘Č wĘ ÉSy’Ă mĄ bŇ rĆxĆŔ =ypĂŇ lĘ hŇ JăĎ hĂ
om¡ SĘ C bŇ CTŔ xĂ ’Ğ=NBĆ ÉëlĆ mĆÄ yxĂ ’ĞlĲČ dŇ xĎę ’Ć =NBĲĄ TlăĄ UĎ IĂwČ : bŇ rĆxĲĎ =ypĂŇ lĘ hŇ W¡Ć wĎ 20

lC’Ŕ SĎ gŇrăČhĎ yJĂ ť dŇ wĳĂdĎŇ lĘ rt¡ĎŇ yĎbĘŇ ’Ć dŇ G¿ĄIČwČ : dŇ wĲĂdĎŇ yr¿ĄxĞ’ĲČ xr¡ČbĘŇ IĂwČ rtĳĎŇ yĎbĘŇ ’Ć 21

ÉMSĎ =yJĂ É’ChhČ MoIąBČ yêĂ ‘Ę dČÁ yĎ rtĎę yĎbĘŇ ’Ć lĘ dŇ wĂÁDĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄhĞJĲŁ tŇ ’¡Ą 22

tŇ yB¿Ą SpĆŇ n¡Ć=lkĎŇ BĘ ytĂŇ BŔŁ sČ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ lC’ĳ SĎ lĘ dŇ yG¡ĂyČ dŇ G¿ĄhČ =yJĲĂ ymĂŔ dŇŁ ’ĞhĲĎ gŇ yoĄD
SuăĄbČŇ yĘ yS¡Ă pĘŇ nČ=tŇ ’Ć Su¿ĄbČŇ yĘ=rSĆ ’Ğ yJËĂ ’rĎŔ yêĂ =l’Č ÉyêĂ ’Ă hŇ bąĎŇ SĘ : ìŇ ybĲĂŇ ’Ď 23

KVpn=t’
.yrq =l’ĎSĘ lĂ ,bytk lo’SĘ lĂ v.15 .d"ydw ’"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wylĎ ’Ą ’"sb ,yrq wylĎ ’Ą v.13

.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.18
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gk hŇ eąĄhĂ rmĳŁ ’Ň lĄ dŇ w¡ĂdĎŇ lĘ CdŇ G¿Ă IČwČ : ydĲĂŇ UĎ ‘Ă hŇ ê¡Ď’Č tŇ rĆm¿ĆSĘ mĂ =yJĲĂ ìŇ SĳĆ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć
2 l’ČÄ SĘ IĂwČ : tŇ onĲ rĎGĽhČ =tŇ ’Ć Mys¿Ă SŁ hŇ UĎ h¡Ą wĘ hŇ lĎŔ y‘Ă qĘ BĂ MymăĂ xĎ lĘ nĂ ÉMyêĂ SĘ lĂ pĘŇ

hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ BČ ytĂŇ yJĄŔ hĂ wĘ ëŇ ăĄl’Ą hĲČ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhoĎhyBĲČ dŇ wąĂDĎ
=tŇ ’Ć ê¡Ď ‘Ę SČ ohĲ wĘ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ bČŇ tĎŇ yJăĂ hĂ wĘ ëŇ lĄ ť dŇ wĂęDĎ=l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ

3 My’ĳĂ rĄyĘ hŇ d¡ĎŇ ChyBĲĂ hŇ pËŇŁ CnxĘ n¿Č’Ğ hŇ eĄÄhĂ wylĎŔ ’Ą ÉdwĂdĎŇ ySąĄ nĘ ’Č CrÁ mĘ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ lĲĎ y‘Ă qĘ
: MyêĲĂ SĘ lĂ jĘ tŇ ok¡Ň rĘ‘ČmČ =l’Ć hŇ lĎŔ ‘Ă qĘ ëŇ ăĄlnĄ=yJĲĂ ÉP’Č wĘ

4 hoĳĎhyĘ Chn¡Ą‘ĞIĲČwČĲ hoĎŔhyBĲČ l’ăŁ SĘ lĂ ÉdwĂDĎ dŇ o‘ą PŇ sĆ oIÄwČ sŘ15

5 ëŇ lĆ IăĄwČ : ìŇ dĲĆŇ yĎBĘ Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ =tŇ ’Ć NtËĄŇ nŁ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ hŇ lĎŔ y‘Ă qĘ dŇ răĄ MCqť rmĆ ’Ň ŁIęwČ
ëŇ I¿ČwČ MhĆŔ ynĄqĘ mĂ =tŇ ’Ć ÉghČ nĘ IĂwČ MyêĂę SĘ lĂ jĘ BČ MxĆ QăĎ IĂwČ hŇ lĎÁ y‘Ă qĘ wVÄ nř’w ždwĂDĎ

: hŇ lĲĎ y‘Ă qĘ yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ tŇ ’¡Ą dŇ wĂŔDĎ ‘SČ IăŁ wČ hŇ lĳĎ odŇ gĘŇ hŇ JăĎ mČ Mh¡Ć BĎ
6 dŇ r¿ČyĎ dŇ op¡Ň ’Ą hŇ lĳĎ y‘Ă qĘ dŇ w¡ĂDĎ=l’Ć ëŇ lĆ mËĆ yxĂ ’Ğ=NBĆ rtÌĎŇ yĎbĘŇ ’Ć xČ rŁ bĘŇ BĂ ţ yhĂę yĘwČ
7 otąŇ ’Ł rJČÄ nĂ lC’ę SĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ lĳĎ y‘Ă qĘ dŇ w¡ĂdĎŇ ’b¿ĎŇ =yJĂ lC’Ŕ SĎ lĘ dŇ GăČIĚwČ : odĲŇ yĎBĘ
8 ‘U¿Č SČ yĘwČ : xČ yrĲĂbĘŇ C MyĂt¿ČŇ lĎ DĘ ry‘¡ĂBĘ ’obŔ lĎ rGăČsĘ nĂ yJĂ ť ydĂŔ yĎBĘ ÉMyhĂ Łl’Ĺ

dŇ w¡ĂDĎ=l’Ć rCY¿ lĎ hŇ lĎŔ y‘Ă qĘ tŇ dĆŇ răĆlĎ hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ lČ M‘¡ĎhĎ =lJĎ =tŇ ’Ć lC’Ë SĎ
9 ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ hŇ ‘ĳĎrĎhĲĎ SyrăĂxĞmĲČ lC’¡ SĎ wylĎŔ ‘Ď yJăĂ dŇ wĂŔDĎ ‘dČŇ IăĄwČ : wySĲĎ nĎ’Ğ=l’Ć wĘ

10 ůdwĂDĎ ÈrmĆ ’Ň IŁ wČ : dŇ opĲŇ ’Ą hĲĎ hŇ SĎ yG¡ĂhČ NhĄŔ JŁ hČ rtăĎŇ yĎbĘŇ ’Ć =l’Ć
’obăŇ lĎ lC’¡ SĎ Su¿ĄbČŇ mĘ =yJĲĂ ìŔ DĘbĘŇ ‘Č É‘mČ SĎ ‘ČmąŁ SĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ

11 odÁ yĎbĘŇ hŇ lĎÄ y‘Ă qĘ žylĄ ‘ĞbĲČŇ ynĂ răĚGĂ sĘ yČhĞ : yrĲĂCbŇ ‘ĞBĲČ ry‘¡ĂlĎ tŇ x¿Ą SČ lĘ hŇ lĳĎ y‘Ă qĘ =l’Ć
’n¡Ď=dŇ GĆhČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ ìŇ DĆŔ bĘŇ ‘Č ‘măČ SĎ ÉrSĆ ’ĞJĲČ lC’ę SĎ dŇ răĄyĄhĞ

12 CrGĂÁsĘ yČhĞ dŇ wĂŔDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : dŇ rĲĄyĄ ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ ìŇ DĳĆbĘŇ ‘ČlĘ
rmĆ ’Ň I¿Ł wČ lC’ĳ SĎ =dŇ yČBĘ yS¡Č nĎ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ yt¿ĂŇ ’Ł hŇ lËĎ y‘Ă qĘ ylÌĄ‘ĞBĲČ

13 tŇ o’ă mĄ =SSĲĄ JĘ wySĎÁ nĎ’Ğ wĲČ dŇ wĂÄDĎ žMqĎ IĎwČ : CryGĲĂ sĘ yČ ho¡ĎhyĘ
dŇ GČęhĚ lC’ă SĎ lĘ C CkŇ QĳĎ hČ tĘŇ yĂ rSăĆ ’ĞBĲČ Ck¡Ň QĘ hČ tĘŇ IĲĂwČ hŇ lĎŔ ‘Ă uĘ mĂ ÉC’YĘ IĲĄwČ Sy’Ăę

14 ÉrBĎ dĘŇ UĂ BČ dŇ wąĂDĎ bŇ SĆ IĄÄwČ : tŇ ’Ň YĲĄ lĎ lD¡ČxĘ IĆwČ hŇ lĎŔ y‘Ă uĘ mĂ ÉdwĂDĎ TląČ mĘ nĂ =yJĲĂ
MymĂŔ IĎhČ =lJĎ É lC’SĎ ChSąĄ qĘ bČŇ yĘwČ PŇ yzĳĂ=rBČ dĘŇ mĂ BĘ rh¡Ď BĎ bŇ SĆ I¿ĄwČ tŇ odŔ YĎ UĘ BČ

15 =tŇ ’Ć SuăĄbČŇ lĘ lC’¡ SĎ ’Y¿Ď yĎ=yJĲĂ dŇ wĂŔdĎŇ ’rĘIăČwČ : odĲŇ yĎBĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ on¿tĎŇ nĘ =âlĲ wĘ
wVpn
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.’qsp N’k



480 ’ l’wmV 23. 16–24. 3

NtăĎŇ nĎ ohĲ yĘ ÉMqĎ IĎÄwČ : hŇ SĎ rĘxĲŁ BČ PŇ yz¡Ă=rBČ dĘŇ mĂ BĘ dŇ w¿ĂdĎŇ wĘ oSĳ pĘŇ nČ 16

rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MyhĲĂ Łl’Ň BĲĄ od¡Ň yĎ=tŇ ’Ć qE¿ĄxČ yĘwČ hŇ SĎ rĘxĳŁ dŇ w¡ĂDĎ=l’Ć ëŇ lĆ I¿ĄwČ lC’Ŕ SĎ =NBĆ 17

ëŇŁlă mĘ êĂ ÉhêĎ’Č wĘ ybĂŔ ’Ď lC’ă SĎ dŇ yČ ť Éì’ĞYĲĎ mĘ tĲĂŇ âlą yJĂ ţ ’rĎę yêĂ =l’Č wylĎÁ’Ą
: NJĲĄ ‘Čd¿ĄŇ yŁ yb¡ĂŇ ’Ď lC’¿ SĎ =MgČŇ wĘ hŇ nĳĆSĘ mĂ lĘ ìăŇ QĘ =hŇ yĆhĘ ’ĲĆ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=l‘Č
Nt¡ĎŇ nĎ ohĲ ywĂ hŇ SĎ rĘxŔŁ BČ ÉdwĂDĎ bŇ SĆ IąĄwČ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ tŇ yr¡ĂBĘ MhËĆ ynĄSĘ CtÌŇ rĘkĘŇ IĂwČ 18

hŇ tĎŇ ‘¡ĎbĘŇ GĂ hČ lC’Ŕ SĎ =l’Ć ÉMypĂŇ zĂ Clą ‘ĞIĲČwČ : otĲŇ ybĄŇ lĘ ëŇ ¿ČlhĎ 19

Ét‘ČbĘŇ gĂŇBĘ hŇ SĎ rĘxŔŁ BČ ÉtodŇ YĎ UĘ bČŇ CnUąĎ ‘Ă rêĄÄ êČsĘ mĂ dŇ wĂdĎţ ’olă hĞ rmĳŁ ’Ň lĄ
ëŇ lĆ UËĆ hČ ì¿Ň SĘ pĘŇ nČ tŇ CČÄ’Č =lkĎŇ lĘ hŇ êĎ‘Č wĘţ : NomĲ ySĂ yĘhČ Nym¿Ă ymĂ rS¡Ć ’Ğ hŇ lĎŔ ykĂŇ xĞhĲČ 20

Myk¿ĂŇ CrBĘ lC’Ŕ SĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ dŇ y¿ČBĘ or¡yGĂ sĘ hČ Cnl¿Ď wĘ dŇ rĳĄ tŇ dĆŇ r¡ĆlĎ 21

ÉC’rĘC C‘ądĘŇ C dŇ o‘ę CnykăĂŇ hĎ ’nĎÂ=CkŇ lĘ : ylĲĎ ‘Ď Mê¡ĆlĘ mČ xĞ yJ¿Ă hoĳĎhylĲČ Mê¡Ć’Č 22

Mor¿‘Ď ylČŔ ’Ą rmăČ ’Ď yJĂ ť MSĳĎ Ch’¡Ď rĎ ym¿Ă olŔ gĘŇrČ hŇ yăĆhĘ êĲĂ rSăĆ ’Ğ ÉomoqmĘ =tŇ ’Ć
MSĎŔ ’BăĄ xČ tĘŇ yĂ rSăĆ ’Ğ ÉMy’Ă bŇŁ xĞUĲČ hČ lJąŁ mĂ C‘ę dĘŇ C C’ă rĘC : ’ChĲ Mr¡Ă‘Ę yČ 23

ZrĆ’ĎŔ bĎŇ onăSĘ yĆ=M’Ă ÉhyĎhĎ wĘ MkĳĆŇ êĘ ’Ă yê¡Ă kĘŇ lČ hĲĎ wĘ NokŔ nĎ=l’Ć ÉylČ ’Ą MêąĆbĘŇ SČ wĘ
lC’ĳ SĎ ynăĄpĘŇ lĂ hŇ pĎŇ yz¡Ă Ck¿Ň lĘ IĲĄwČ CmCqË IĎwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ yp¿ĄŇ lĘ ’Č lk¡ŇŁ BĘ otŔ ’Ł yêăĂ WĘ jČ xĂ wĘ 24

ëŇ lĆ IĄÄwČ : NomĲ ySĂ yĘhČ Nym¿Ă yĘ l’¡Ć hŇ bĎŔ rĎ‘ĞBĲĎ ÉNo‘mĎ rBąČ dĘŇ mĂ BĘ wySĎÁ nĎ’Ğ wĲČ dŇ wĂÄdĎŇ wĘ 25

rBăČ dĘŇ mĂ BĘ bŇ SĆ I¡ĄwČ ‘lČ iĆŔ hČ dŇ rĆIăĄwČ dŇ wĂŔdĎŇ lĘ CdŇ GăĂ IČwČ ůSuĄbČŇ lĘ ÈwySĎ nĎ’Ğ wĲČ lC’ă SĎ
lC’Á SĎ ëŇ lĆ IĄÄwČ : No‘Ĳ mĎ rB¿Č dĘŇ mĂ dŇ w¡ĂdĎŇ =yrĲĄxĞ’ĲČ PŇ D¿Ł rĘIĂwČ lC’Ŕ SĎ ‘măČ SĘ IĂwČ No‘ĳmĎ 26

zjąĎ xĘ nĆ dŇ wĂÁdĎŇ yhĂÄ yĘwČ hŇ EĳĆmĂ rh¡Ď hĎ dŇ ~¿Č mĂ wySËĎ nĎ’Ğ wĲČ dŇ wÌĂdĎŇ wĘ hŇ EĆŔmĂ ÉrhĎ hĎ dŇ ~ąČ mĂ
wyS¡Ď nĎ’Ğ=l’Ć wĘ dŇ w¿ĂDĎ=l’Ć MyrËĂTĘ ‘ĲŁ wySĎę nĎ’Ğ wĲČ lC’ă SĎ wĘ lC’Ŕ SĎ ynăĄjĘ mĂ ÉtkĆŇ lĆÄlĎ
CT¿ SĘ pĲĎŇ =yJĂ hŇ kĎŇ lĄŔ wĘ hŇ răĎhĞmĲČ rmĳŁ ’Ň lĄ lC’¡ SĎ =l’Ć ’BĎŔ ëŇ ’ăĎ lĘ mČ C : MWĲĎ pĘŇ tĎŇ lĘ 27

ëŇ lĆ I¡ĄwČ dŇ wĂŔdĎŇ yrăĄxĞ’ĲČ ÉPdŇŁ rĘmĂ lC’ę SĎ bŇ SĎ IăĎwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =l‘Č Myê¡Ă SĘ lĂ pĘŇ 28

: tŇ oqĲ lĘ xĘ UČ hČ Ĳ ‘lČ s¡Ć ’ChŔ hČ Moqă UĎ lČ ÉC’rĘqĲĎ NJĄę =l‘Č MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ tŇ ’Ň răČqĘ lĂ
yhĂę yĘwČ : ydĂŇ GĲĆ=Ny‘ĲĄ tŇ od¿Ň YĎ mĘ BĂ bŇ SĆ I¡ĄwČ MèĳĎ mĂ dŇ w¡ĂDĎ l‘Č I¿ČwČ 29, dk
dŇ wĂŔdĎŇ hŇ eăĄhĂ rmŔŁ ’Ň lĄ Éol CdŇ GąĂ IČwČ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ yr¡ĄxĞ’ĲČ mĄ lC’Ŕ SĎ bŇ SăĎ ÉrSĆ ’ĞJĲČ
MypËĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ ŁlÌ SĘ lC’ę SĎ xuăČIĂwČ : ydĂŇ GĲĆ Ny‘¿Ą rB¡Č dĘŇ mĂ BĘ 2

yn¡ĄjĘ =l‘Č wySĎŔ nĎ’Ğ wĲČ ÉdwĂDĎ=tŇ ’Ć SuąĄbČŇ lĘ ëŇ lĆ IĄęwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ mĂ rCx¡ BĎ Sy’¿Ă
hŇ rĎŔ ‘ĎmĘ MSăĎ wĘ ÉërĆDĆÄ hČ =l‘Č N’Ň ~ąŁ hČ tŇ orÄ dĘŇ GĂ =l’Ć ’bŇŁ IĎwČţ : MylĲĂ ‘ĄIĘhČ yr¿ĄCY 3
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hŇ r¡Ď‘ĎUĘ hČ yt¿ĄŇ JĘ rĘyČBĘ wySĎŔ nĎ’Ğ wĲČ ÉdwĂdĎŇ wĘ wylĳĎ gĘŇrČ=tŇ ’Ć ëŇ săĄ hĎ lĘ lC’¡ SĎ ’b¿ŇŁ IĎwČ
4 hoăĎhyĘ rmÌČ ’Ď =rSĆ ’Ğ MoIÁhČ hŇ eĄÄhĂ wylĎę ’Ą dŇ wĂÁdĎŇ ySĄÄ nĘ ’Č žCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : MybĲĂŇ SĘ yĲŁ

bŇ TăČ yĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ oQŔ tĎŇ yWăĂ ‘Ď wĘ ìŇ dĆŔ yĎBĘ ìŇ ybĄŇ yĘ’ĲŁ =tŇ ’Ć NtąĄŇ nŁ ykĂÁ nŁ ’ĲĎ hŇ eĄÄhĂ ìŇ ylĆę ’Ą
: TQĲĎ BČ lC’¡ SĎ lĘ =rSĆ ’Ğ ly‘¿ĂUĘ hČ =PŇ nĲČJĘ =tŇ ’Ć tŇ rËŁ kĘŇ IĂwČ dŇ wĂęDĎ MqĎ IăĎwČ ìŇ ynĳĆy‘ĄBĘ

5 PŇ n¡ĎJĎ =tŇ ’Ć tŇ rČŔ JĎ rSăĆ ’Ğ l‘Č ť otĳŇ ’Ł dŇ w¡ĂDĎ=bĲŇ lĄ ëŇ I¿ČwČ NkĄŔ =yrĄxĞ’ĲČ ÉyhĂ yĘwČĲ
6 žhWĆ ‘Ĺ’ĲĆ=M’Ă hoĎęhymĲĄ yQăĂ hŇ lĎ ylÌĂ xĎ wySĎÁ nĎ’ĞlĲČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : lC’Ĳ SĎ lĘ rS¿Ć ’Ğ

xČ yS¿Ă mĘ =yJĲĂ oBĳ yd¡ĂŇ yĎ xČŁl¿ SĘ lĂ hoĎŔhyĘ xČ ySăĂ mĘ lĂ ÉynĂ dŇŁ ’Ň lĲČ hŇ EąĆhČ rbĎÄ DĎhČ =tŇ ’Ć
7 MCqă lĎ Mn¡ĎtĎŇ nĘ âl¿ wĘ MyrĂŔ bĎŇ DĘBČ ÉwySĎ nĎ’Ğ=tŇ ’Ć dŇ wąĂDĎ ‘iČÄ SČ yĘwČ : ’ChĲ ho¡ĎhyĘ

: ëŇ rĆDĲĎBČ ëŇ lĆ I¿ĄwČ hŇ r¡Ď‘ĎUĘ hČ mĲĄ Mq¿Ď lC’Ë SĎ wĘ lC’ĳ SĎ =l’Ć
8 lC’Ë SĎ =yrĲĄxĞ’ĲČ ’rÌĎqĘ IĂwČ hŇ rĎ‘ĎUĘ hČ =NmĂ É’YĄ IĄwČ NkĄę =yrĲĄxĞ’ĲČ dŇ wĂÁDĎ MqĎ IĎÄwČ

hŇ YĎ rĘ’¡Č MyĂjËČ’Č dŇ w¿ĂDĎ dŇ uÄŁ IĂwČ wyrĎŔ xĞ’ĲČ É lC’SĎ TBąĄ IČwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ ynăĂdŇŁ ’Ğ rm¡Ł ’Ň lĄ
9 =tŇ ’Ć ‘mËČ SĘ tĂŇ hŇ UĎ lÌĎ lC’Ŕ SĎ lĘ ÉdwĂDĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : CxêĲĎSĘ IĂwČ

10 hŇ EĆÁhČ MoIÄhČ žheĄhĂ : ìŇ tĲĆŇ ‘ĎrĲĎ Su¡ĄbČŇ mĘ dŇ wĂŔdĎŇ hŇ eăĄhĂ rmĳŁ ’Ň lĄ Md¡ĎŇ ’Ď yr¿ĄbĘŇ DĂ
rm¿Č ’Ď wĘ hŇ rĎŔ ‘ĎUĘ BČ ÉydĂŇ yĎBĘ ű MoIąhČ ű hoĎÄhyĘ žìnĘ tĎŇ nĘ =rSĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ ìŇ ynĆę y‘Ą C’ă rĎ
xČ yS¿Ă mĘ =yJĲĂ ynĂŔ dŇŁ ’Ň BĲČ ÉydĂŇ yĎ xląČ SĘ ’Ć =âlĲ rmČę ’Ł wĲĎ ìŇ ylĳĆ‘Ď sxĎ êăĎ wČ ì¡Ň gĞŇrĲĎhĞlĲČ

11 yJĂÃ ydĳĂŇ yĎBĘ ì¡Ň lĘ y‘Ă mĘ PŇ n¿ČJĘ =tŇ ’Ć hŇ ’ËĄ rĘ MGČę hŇ ’ĄŔ rĘ ybăĂŇ ’Ď wĘ : ’ChĲ ho¡ĎhyĘ
ydĂÁ yĎBĘ Ny’ĄÄ žyJĂ Éh’Ą rĘC ‘DąČ ìŇ yêĂę gĘŇrČhĞ âlă wĘ ìÁ lĘ y‘ĲĂmĘ PŇ nČÄJĘ =tŇ ’Ć žytĂŇ rĘkĎŇ BĘ
: HêĲĎxĘ qČ lĘ yS¡Ă pĘŇ nČ=tŇ ’Ć hŇ d¿ĆŇ YŁ hŇ êËĎ’Č wĘ ëŇ lĎŔ ytĂŇ ’Ň TăĎ xĎ =âlĲ wĘ É‘SČ pĆŇ wĎ hŇ ‘ąĎrĎ

12 : ëŇ BĲĎ =hŇ yĆhĘ tĲĂŇ âl¿ yd¡ĂŇ yĎwĘ OĎ UĳĆ mĂ ho¡ĎhyĘ ynĂ m¿Č qĎ nĘ C ìŇ nĆŔ ybĄŇ C ynăĂyBĄ ÉhoĎhyĘ TjąŁ SĘ yĂ
13 âl¿ yd¡ĂŇ yĎwĘ ‘SČ rĳĆ ’YĄ yăĄ My‘¡ĂSĎ rĘmĲĄ ynĂŔ mŁ dĘŇ uČ hČ É lSČ mĘ rmČę ’Ň yŁ rSăĆ ’ĞJĲČ
14 PŇ dĳĄŇ rŁ hŇ êăĎ’Č ym¡Ă yr¿ĄxĞ’ĲČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ É’YĎ yĎ ymąĂ yrĄÄ xĞ’ĲČ : ëŇ BĲĎ =hŇ yĆhĘ tĲĂŇ
15 ynăĂyBĄ Tp¡ČŇ SĎ wĘ NIĎŔdČŇ lĘ ÉhoĎhyĘ hŇ yąĎhĎ wĘ : dŇ xĲĎ ’Ć S‘¿Ł rĘjČ yr¡ĄxĞ’ĲČ tŇ mĄŔ bŇ lĆ JăĆ ÉyrĄxĞ’ĲČ

: ìŇ dĲĆŇ IĎmĂ ynĂ T¡Ą jĘ SĘ yĂwĘ ybĂŔ yrĂ=tŇ ’Ć bŇ răĄyĎwĘ É’rĆyĄÄwĘ ìŇ ĳĆnybĄŇ C
16 lC’Ŕ SĎ =l’Ć ÉhQĆ ’ĄÄ hĎ MyrąĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć rBĄÂ dČŇ lĘ dŇ wĂęDĎ tŇ oQă kČŇ JĘ ű yhăĂ yĘwČ

: OĘ bĘŇ IĲĄwČ ol¡ qŁ lC’Ë SĎ ’v¿Ď IĂwČ dŇ wĳĂdĎŇ ynăĂBĘ hŇ z¡Ć ì¿Ň lĘ qĲŁ hĞ lC’Ŕ SĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
17 yn¡Ă’Ğ wĲČ hŇ bĎŔ oFhČ ynĂ êăČlĘ mČ GĘ ÉhêĎ’Č yJąĂ yeĂ UĳĆ mĂ hŇ ê¡Ď’Č qyD¿ĂYČ dŇ wĂŔDĎ=l’Ć ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ
18 hŇ bĳĎŇ oT yê¡Ă ’Ă hŇ tĎŇ yW¿Ă ‘Ď=rSĆ ’Ğ tŇ ’ËĄ MoIŔhČ êĎdĘŇ GăČhĂ Ét’ř w : hŇ ‘ĲĎrĎhĲĎ ìŇ yê¿Ă lĘ mČ GĘ
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ÉSy’Ă ’Y¿Ď mĘ yĂ=ykĲĂŇ wĘ : ynĂ êĲĎ gĘŇrČhĞ âl¿ wĘ ì¡Ň dĘŇ yĲĎBĘ hoËĎhyĘ ynĂ rÌČGĘ sĂ rSĆÄ ’Ğ žt’Ą 19

MoIăhČ tŇ xČ êČ ť hŇ bĎŔ oT ìăŇ mĘ QĆ SČ yĘ ÉhoĎhywĲČ hŇ bĳĎŇ oT ëŇ rĆdăĆŇ BĘ ox¡ QĘ SĂ wĘ obŔ yĘ’ăŁ =tŇ ’Ć
sŘ16 ÉhmĎ qĎ wĘ ëŇ olĳ mĘ êĂ ëŇŁl¡ mĎ yJ¿Ă yêĂ ‘Ę dČŔ yĎ hŇ eăĄhĂ ÉhêĎ‘Č wĘ : ylĲĂ hŇ tĎŇ yW¡Ă ‘Ď rS¿Ć ’Ğ hŇ EĆŔhČ 20

tŇ yr¿ĂkĘŇ êČ =M’Ă hoĎŔhyBĲČ ÉyQĂ hŇ ‘ĎbĘŇ èąĎ hĂ hŇ êĎę ‘Č wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ kĆŇ l¡Ć mĘ mČ ìŔ dĘŇ yăĎBĘ 21

dŇ w¡ĂDĎ ‘b¿ČŇ èĎ IĂwČ : ybĲĂŇ ’Ď tŇ yB¿ĄmĂ ym¡Ă SĘ =tŇ ’Ć dŇ ym¿Ă SĘ êČ =M’Ă wĘ yrĳĎxĞ’ĲČ y‘¡ĂrĘzČ=tŇ ’Ć 22

: hŇ dĲĎŇ CYUĘ hČ =l‘Č Cl¡ ‘Ď wySĎŔ nĎ’Ğ wĲČ ÉdwĂdĎŇ wĘ otŔ yBĄ =l’Ć É lC’SĎ ëŇ lĆ IąĄwČ lC’ĳ SĎ lĘ
olŔ =CdŇ jĘ sĘ IĂwČ É l’Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ CYą bĘŇ uĲĎ IĂwČ l’ĄŔ CmSĘ tŇ mĎ IăĎwČ hk

: NrĲĎ’Ň jĎ rB¿Č dĘŇ mĂ =l’Ć dŇ rĆI¡ĄwČ dŇ wĂŔDĎ MqĎ IăĎwČ hŇ mĳĎ rĎBĎ ot¡Ň ybĄŇ BĘ Chr¿ĚBĘ qĘ IĂwČ
olË wĘ dŇ ’ŔŁ mĘ lodăŇ GĎ ÉSy’Ă hĎ wĘ lmĆę rĘJČ bČŇ ChWăĄ ‘ĞmĲČ C No‘Á mĎ BĘ Sy’ĂÄ wĘ 2

: lmĲĆ rĘJČ BČ on¡’Ň YŁ =tŇ ’Ć zz¿Ł gĘŇBĂ yhËĂ yĘwČ MyEĳĂ‘Ă PŇ lĆ ’ăĆ wĘ Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ=tŇ SĆ ŁlĲ SĘ N’Ň Y¿Ł
tŇ pČŇ ywăĂ É lkĆŇ WĆÄ =tŇ bČŇ oTĲ hŇ èąĎ ’Ă hĲĎ wĘ lyĂgĳĎŇbĂŇ ’Ğ oê¡SĘ ’Ă MS¿Ą wĘ lbĎŔ nĎ ÉSy’Ă hĎ MSąĄ wĘ 3

dŇ w¡ĂDĎ ‘m¿Č SĘ IĂwČ : obŇ lĆ kĎŇ ’Ch¿ wĘ Myl¡Ă lĎ ‘ĞmĲČ ‘r¿ČwĘ hŇ SËĆ qĎ Sy’¿Ă hĎ wĘ r’Č êŔŁ 4

MyrĳĂ‘ĎnĘ hŇ răĎWĎ ‘Ğ dŇ w¡ĂDĎ xl¿Č SĘ IĂwČ : onĲ ’Ň YŁ =tŇ ’Ć lb¡ĎŇ nĎ zz¿ĄgŇŁ =yJĲĂ rBĳĎdĘŇ UĂ BČ 5

ol¿ =MêĆlĘ ’Ć SĘ C lbĎŔ nĎ=l’Ć MtăĆŇ ’Ň bĎŇ C ÉhlĎ mĆÄ rĘkČŇ Clą ‘Ğ MyrĂę ‘ĎeĘ lČ dŇ wĂÁDĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
MolŔ SĎ ìăŇ tĘŇ ybĲĄŇ C ÉMolSĎ hŇ êąĎ’Č wĘ yxĳĎlĲĆ hŇ J¡Ł Mê¿ĆrĘmČ ’Ğ wĲČ : MolĲ SĎ lĘ ym¡Ă SĘ bĂŇ 6

My‘ąĂrŁ hĲĎ hŇ êĎę ‘Č ëŇ ĳĎl Myz¡ĂzĘgŇŁ yJ¿Ă yêĂ ‘Ę mČŔ SĎ hŇ êăĎ ‘Č wĘ : MolĲ SĎ ì¡Ň lĘ =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ wĘ 7

=lJĎ hŇ mĎ C’Ŕ mĘ ÉMhĆ lĎ dŇ qąČpĘŇ nĂ =âlĲ wĘ MCnęmĘ lČ kĘŇ hĆ âlă CnUĎŔ ‘Ă CyăhĎ ÉìlĘ =rSĆ ’Ğ
Myr¿Ă‘ĎeĘ hČ C’Ä YĘ mĘ yĂwĘ ëŇ lĎę CdŇ yGăĂyČwĘ ìŇ yrĆÁ ‘ĎnĘ =tŇ ’Ć l’ČÄ SĘ : lmĲĆ rĘJČ BČ Mt¿ĎŇ oyhĹ ym¡Ą yĘ 8

’YąĎ mĘ êĂ rSĆÄ ’Ğ žt’Ą ’eĎę =hŇ nĎêĘ CnBĳĎ bŇ oT¡ Moy¿=l‘Č=yJĲĂ ìŇ ynĆŔ y‘ĄBĘ ÉNxĄ
lbËĎŇ nĎ=l’Ć CrÌBĘ dČŇ yĘwČ dŇ wĂŔdĎŇ yrăĄ‘ĞnĲČ ÉC’bÄŁ IĎwČ : dŇ wĲĂdĎŇ lĘ ì¡Ň nĘ bĂŇ lĘ C ìŇ ydĆŔ bĎŇ ‘ĞlĲČ ÉìdĘŇ yĲĎ 9

ydąĄŇ bĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć lbĎÁ nĎ N‘Č IČÄwČ : CxCnĲ IĎwČ dŇ wĳĂDĎ MSăĄ BĘ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myr¿ĂbĎŇ DĘhČ =lkĎŇ JĘ 10

MyYĂŔ rĘjăĎtĘŇ UĂ hČ MydĂŔ bĎŇ ‘Ğ CBă rČ ÉMoIhČ ySĳĎ yĂ=NbĆŇ ymăĂ C dŇ w¡ĂdĎŇ ym¿Ă rmĆ ’Ň ŁIŔwČ ÉdwĂdĎŇ
ytĂŔ xĎ bĘŇ TĂ Ét’Ą wĘ ymČŔ ymĄ =tŇ ’Ć wĘ ÉymĂ xĘ lČ =tŇ ’Ć yêąĂ xĘ qČ lĲĎ wĘ : wynĲĎdŇŁ ’Ğ yn¿ĄjĘ mĂ Sy’¡Ă 11

hŇ E¡ĆmĂ y’¿Ą yêĂ ‘Ę dČŔ yĎ âlă ÉrSĆ ’Ğ MySĂŔ nĎ’ĞlĲČ ÉyêĂ tČŇ nĲĎ wĘ yzĳĎzĘgĲŇŁ lĘ yêĂ xĘ b¡ČŇ TĎ rS¿Ć ’Ğ
lk¡ŇŁ JĘ olŔ CdŇ GăĂ IČwČ C’bŔŁ IĎwČ ÉCbŇ SĚÄ IĎwČ MJĳĎ rĘdČŇ lĘ dŇ w¡ĂdĎŇ =yrĲĄ‘ĞnĲČ Ck¿Ň pĘŇ hČ IĲČwČ : hŇ UĎ hĲĄ 12

oBę rĘxČ =tŇ ’Ć Sy’ăĂ ű CrăgĘŇxĂ wySĎÁ nĎ’ĞlĲČ dŇ wĂÄDĎ žrmĆ ’Ň IŁ wČ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myr¿ĂbĎŇ DĘhČ 13

yrăĄxĞ’ĲČ ű Clă ‘ĞIĲČwĲČ oBĳ rĘxČ =tŇ ’Ć dŇ w¡ĂDĎ=MGČ rG¿Ł xĘ IČwČ oBŔ rĘxČ =tŇ ’Ć Sy’ăĂ ÉCrGĘ xĘ IČwĲČ
dwd

.’"ydw z"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk hêĎ’Č wĘ ’"sb ,yrq hêĎ’Č wĘ ,bytk êĘ ’Č wĘ v.18
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14 É lyĂgČÄ ybĂŇ ’ĞlĲČ wĘ : MylĲĂ JĄ hČ =l‘Č Cb¿Ň SĘ yĲĎ MyĂt¡ČŇ ’Ň mĎ C Sy’ĂŔ Éto’mĄ ‘BąČ rĘ’Č JĘ dŇ wĂędĎŇ
dŇ wĂÄDĎ žxlČ SĎ hŇ eăĄhĂ rmĳŁ ’Ň lĄ Myr¡Ă‘ĎeĘ hČ mĲĄ dŇ xËĎ ’Ć =r‘ČnĲČ dŇ yGÌĂhĂ lbĎŔ nĎ tŇ SĆ ’ăĄ

15 MySĂŔ nĎ’ĞhăĎ wĘ : MhĲĆ BĎ T‘Č I¿ĎwČ Cnyn¡ĄdŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć ëŇ r¿ĄbĎŇ lĘ rBËĎ dĘŇ UĂ hČ mĲĄ ű MykÌĂŇ ’Ď lĘ mČ
ÉymĄ yĘ=lJĎ hŇ mĎ C’Ŕ mĘ CndĘŇ qăČpĎŇ =âlĲ wĘ ÉCnmĘ lČÄkĘŇ hĎ âlą wĘ dŇ ’ĳŁ mĘ Cnl¡Ď Myb¿ĂŇ TŁ

16 hŇ lĎ yĘl¡Č =MGČ CnylĄŔ ‘Ď CyăhĎ ÉhmĎ ox : hŇ dĲĆŇ vĎ BČ Cnt¡ĄŇ oyhĘ BĲĂ MêĎŔ ’Ă CnkĘŇ QăČ hČ tĘŇ hĂ
17 Éy’Ă rĘC y‘ąĂDĘ hŇ êĎę ‘Č wĘ : N’Ň ~ĲŁ hČ My‘¿ĂrŁ MU¡Ď ‘Ă Cnt¿ĄŇ oyhĹ ymËĄyĘ=lJĎ MmĳĎ oy=MGČ

É’ChwĘ otĳŇ yBĄ =lJĎ l‘ăČwĘ Cnyn¡ĄdŇŁ ’Ğ=l’Ć hŇ ‘ËĎrĎhĲĎ hŇ tÌĎŇ lĘ kĎŇ =yJĲĂ yWĂŔ ‘ĞêĲČ =hŇ mĲČ
18 MxĆ lĆÁ MyĂtČÄ ’Ň mĎ žxuČ êĂ wČ lyĂgČŇ obŇ ’Ğ rhăĄ mČ êĘ wČ : wylĲĎ ’Ą rB¡Ą DČmĂ l‘Č IČŔlĂ BĘ =NBĆ

hŇ ’¿Ď mĄ C ylĂŔ qĎ ÉMy’Ă sĘ SmąĄ xĎ wĘ tŇ owWĎ ‘Ğ N’Ň YąŁ SmĄÄ xĎ wĘ NyĂyČę =ylĄ bĘŇ nĂ MyĂnăČSĘ C
19 ÉhĎ yrĆÄ ‘ĎnĘ lĂ rmĆ ’Ň êąŁ wČ : MyrĲĂmŁ xĞhĲČ =l‘Č MWĆ ê¡Ď wČ MylĳĂ bĄŇ DĘ MyĂtăČŇ ’Ň mĎ C Myq¡ĂUĚ YĂ
20 hŇ yĎÂhĎ wĘ : hŇ dĎŇ yGĲĂ hĂ âl¿ lb¡ĎŇ nĎ HS¿Ď y’Ă lĘ C hŇ ’ĳĎ BĎ MkăĆŇ yrĄxĞ’ĲČ yn¡ĂnĘ hĂ ynČŔ pĎŇ lĘ CrăbĘŇ ‘Ă

wySĎŔ nĎ’Ğ wĲČ ÉdwĂdĎŇ hŇ eąĄhĂ wĘ rhĎŔ hĎ rtĆŇ săĄ BĘ ÉtdĆŇ rĆÄ yŁ wĘ romę xĞhĲČ =l‘ĲČ tŇ bĆŇ kăĆŇ rŁ ű ’yhăĂ
21 yêĂ rĘmČÁ SĎ rqĆèĆÄ lČ žë’Č rmČę ’Ď dŇ wăĂdĎŇ wĘ : MtĲĎŇ ’Ł SG¡Ł pĘŇ êĂ wČ HtĳĎŇ ’Ň rĎqĘ lĂ Myd¡ĂŇ rĘyĲŁ

hŇ mĎ C’ĳ mĘ ol¡ =rSĆ ’Ğ=lJĎ mĂ dŇ q¿ČpĘŇ nĂ =âlĲ wĘ rBĎŔ dĘŇ UĂ BČ ÉhzĆlĎ rSąĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’ĲĆ
22 dŇ w¡ĂdĎŇ yb¿ĄŇ yĘ’ĲŁ lĘ MyhËĂ Łl’Ĺ hŇ WÌĆ ‘ĞyĲČÍhŇ JĲŁ : hŇ bĲĎŇ oT tŇ xČ ê¿Č hŇ ‘¡ĎrĎ yl¿Ă =bŇ SĆ IĲĎwČ

: ryqĲĂ BĘ Nyê¿Ă SĘ mČ rqĆB¡Ł hČ =dŇ ‘Č olË =rSĆ ’Ğ=lJĎ mĂ ry’ÌĂ SĘ ’Č =M’Ă PŇ ysĳĂ yŁ hŇ kăŇŁ wĘ
23 yjąĄ’Č lĘ ljÂŁ êĂ wČ romĳ xĞhĲČ l‘ăČmĄ dŇ rĆê¡ĄwČ rhĄě mČ êĘ wČ dŇ wĂŔDĎ=tŇ ’Ć É lyĂgČÄ ybĂŇ ’Ğ ’rĆêąĄwČ
24 yn¿Ă’Ğ=yBĂ rmĆ ’Ň êěŁ wČ wylĎŔ gĘŇrČ=l‘Č É ljŁ êĂ wČ : ZrĆ’ĲĎ Cxê¡ČSĘ êĂ wČ hĎ ynĆŔ jĎ =l‘Č ÉdwĂdĎŇ

: ìŇ tĲĆŇ mĎ ’Ğ yr¿ĄbĘŇ DĂ tŇ ’¡Ą ‘mČě SĘ C ìŇ ynĆŔ zĘ’Ď BĘ ÉìtĘŇ mĲĎ ’Ğ ’nąĎ=rBĆ dČŇ tĘŇ C NwĳŁ ‘ĎhĲĆ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ
25 lbĎę nĎ=l‘Č hŇ EĆÁhČ l‘Č IČÄlĂ BĘ hČ žSy’Ă =l’Ć oBÃ lĂ =tŇ ’Ć ű ynăĂdŇŁ ’Ğ MyWăĂ yĎ ’năĎ=l’Č

ytĂŇ y’ËĂ rĎ âl¿ ìŔ tĘŇ măĎ ’Ğ ÉynĂ ’Ğ wĲČ oUĳ ‘Ă hŇ l¡Ď bĎŇ nĘ C omŔ SĘ lbăĎŇ nĎ ’ChŔ =NJĆ ÉomSĘ kĂŇ yJąĂ
26 ÉìSĘ pĘŇ nČ=yxĲĄ wĘ hoąĎhyĘ=yxČ ynĂę dŇŁ ’Ğ hŇ êăĎ ‘Č wĘ : êĎxĘ lĲĎ SĎ rS¿Ć ’Ğ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ yr¿Ą‘ĞnĲČ=tŇ ’Ć

CyąhĘ yĲĂ hŇ êĎę ‘Č wĘ ëŇ ĳĎl ì¡Ň dĘŇ yĲĎ ‘ČS¿Ą ohwĘ MymĂŔ dĎŇ bĘŇ ’oBă mĂ ÉhoĎhyĘ ìąŇ ‘ĞnĲĎmĘ rSĆÄ ’Ğ
27 tŇ ’Ň ŁEŔhČ hŇ kăĎŇ rĎBĘ hČ ÉhêĎ‘Č wĘ : hŇ ‘ĲĎrĎ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ=l’Ć MyS¿Ă qĘ bČŇ mĘ hĲČ wĘ ìŇ ybĆŔ yĘ’ĲŁ É lbĎŇ nĎkĘŇ

yl¿Ą gĘŇrČBĘ Myk¡ĂŇ QĘ hČ tĘŇ UĲĂ hČ MyrĂŔ ‘ĎeĘ lČ ÉhnĎêĘ nĂ wĘ ynĳĂdŇŁ ’Ň lĲČ ì¡Ň tĘŇ xĎ pĘŇ SĂ ’yb¿ĂŇ hĄ =rSĆ ’Ğ
28 ynĂÁdŇŁ ’Ň lĲČ hoĎÄhyĘ žhWĆ ‘ĞyĲČ=hŇŁWĲ ‘Ď yJăĂ ìŇ tĳĆŇ mĎ ’Ğ ‘SČ păĆŇ lĘ ’n¡Ď ’W¿Ď : ynĲĂ dŇŁ ’Ğ

’Y¿ĄUĎ tĂŇ =âlĲ hŇ ‘ËĎrĎwĘ MxĎŔ lĘ nĂ ynăĂdŇŁ ’Ğ ÉhoĎhyĘ tŇ omą xĞlĘ mĂ =yJĂ NmĎę ’ĹnĲĆ tŇ yĂBăČ
Kb

.hWĆ ‘ĞyČ=hJŁ ’"sbw ,hWĆ ‘ĞyČ=hJĲŁ ’"sbw ,hWĆ ‘ĞyĲČ=hJŁ ’"s ,w"Tdb Nk v.22 .hk
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žhtĎŇ yĘhĲĎ wĲĘ ìŇ SĳĆ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć Su¡ĄbČŇ lĘ C ìŔ pĘŇ dĎŇ rĘlĂ ÉMdĎŇ ’Ď MqĎ IąĎwČ : ìŇ ymĲĆ IĎmĂ ì¡Ň bĘŇ 29

SpĆŇ nąĆ tŇ ’ĄÄ wĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ tŇ ’Ą ť MyIĂęxČ hĲČ rorăYĘ BĂ ű hŇ răĎCrYĘ ynĂÁdŇŁ ’Ğ SpĆŇ nĆÄ
ynĂŔ dŇŁ ’Ň lĲČ ÉhoĎhyĘ hŇ WąĆ ‘ĞyĲČ=yJĂ hŇ yĎęhĎ wĘ : ‘lČ uĲĎhČ PŇ J¿Č ëŇ ot¡Ň BĘ hŇ eĎ‘ĆŔ QĘ qČ yĘ ÉìybĆÄ yĘ’ĲŁ 30

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č dŇ yg¡ĂŇ nĎlĘ ì¿Ň CĘYĂ wĘ ìŇ ylĳĆ‘Ď hŇ b¡ĎŇ oFhČ =tŇ ’Ć rB¿Ć DĂ=rSĆ ’Ğ lkËŇŁ JĘ
ÉMDĎ=ëŇ jĎ SĘ lĂ wĘ ynĂę dŇŁ ’Ň lĲČ bŇ lĄÁ loSÄ kĘŇ mĂ lĘ C žhqĎ CpŇ lĘ ìÃ lĘ ű tŇ ’Ň zăŁ hŇ yăĆhĘ tĲĂŇ âlă wĘ 31

: ìŇ tĲĆŇ mĎ ’Ğ=tŇ ’Ć ê¡ĎrĘkČŇ zĲĎwĘ ynĂŔ dŇŁ ’Ň lĲČ ÉhoĎhyĘ bŇ TąĂ yhĄ wĘ olĳ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ ‘Č yS¿Ă ohlĘ C MeĎŔ xĂ
l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ ëŇ CrąBĎ lgĳČŇ ybĂŇ ’ĞlĲČ dŇ w¡ĂDĎ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ 32

sŘ17 êĘ ’ĳĎ hŇ kăĎŇ CrbĘŇ C ëŇ m¡Ą ‘Ę TČ ëŇ Cr¿bĎŇ C : ytĲĂŇ ’Ň rĎqĘ lĂ hŇ E¡ĆhČ MoI¿hČ ëŇ xËĄ lĎ SĘ rSÌĆ ’Ğ 33

MlĎę C’wĘ : ylĲĂ yd¡ĂŇ yĎ ‘ČS¿Ą hŁ wĘ MymĂŔ dĎŇ bĘŇ ’oBă mĂ ÉhEĆhČ MoIąhČ ynĂ tĂÁ lĂ JĘ rSĆÄ ’Ğ 34

ylăĄ Cl ű yJăĂ ëŇ tĳĎŇ ’Ł ‘r¡ČhĎ mĲĄ ynĂ ‘ČŔ nĎmĘ rSăĆ ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ=yxČ
rqĆB¡Ł hČ ro’¿ =dŇ ‘Č lbËĎŇ nĎlĘ rtÌČŇ on=M’Ă yJăĂ ytĂŔ ’Ň rĎqĘ lĂ ytĂŇ ’Ň bŇŁ êĎ wČ êĘ rĘhČę mĂ
rmČę ’Ď HlăĎ wĘ olĳ hŇ ’Ď yb¡ĂŇ hĄ =rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą HdĎŔ IĎmĂ ÉdwĂDĎ xuąČIĂwČ : ryqĲĂ BĘ Nyê¿Ă SĘ mČ 35

’băŇŁ êĎ wČ : ëŇ yĂnĲĎjĎ ’v¡Ď ’Ć wĲĎ ëŇ lĄŔ oqbĘŇ yêĂ ‘Ę măČ SĎ Éy’Ă rĘ ëŇ tĄŔ ybĄŇ lĘ ÉMolSĎ lĘ yląĂ ‘Ğ 36

bŇ ląĄ wĘ ëŇ lĆ UĆę hČ hŇ êăĄSĘ mĂ JĘ otÁ ybĄŇ BĘ hŇ êĆÄ SĘ mĂ žol=hŇ eĄhĂ wĘ lbĎÃ nĎ=l’Ć ű lyĂgăČŇ ybĂŇ ’Ğ
NTËŁ qĎ rb¿ĎŇ DĎ oQę hŇ dĎŇ yGăĂhĂ =âlĲ wĘ dŇ ’ĳŁ mĘ =dŇ ‘Č rJ¡Ł SĂ ’Ch¿ wĘ wylĎŔ ‘Ď bŇ oTă É lbĎŇ nĎ
olă =dŇ GĆêČ wČ lbĎŔ eĎmĂ ÉNyĂIČÄhČ tŇ ’Ň YąĄBĘ rqĆBęŁ bČŇ yhăĂ yĘwČ : rqĆBĲŁ hČ ro’¿ =dŇ ‘Č lod¡Ň gĎŇ wĘ 37

: NbĆŇ ’ĲĎ lĘ hŇ y¿ĎhĎ ’Ch¡ wĘ oBŔ rĘqĂ BĘ ÉoBlĂ tŇ mĎ IąĎwČ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć oêŔ SĘ ’Ă
ÈdwĂDĎ ‘măČ SĘ IĂwČ : tŇ mĲŁ IĎwČ lb¡ĎŇ nĎ=tŇ ’Ć hoËĎhyĘ PŇ GÌŁ IĂwČ MymĳĂ IĎhČ tŇ rĆWăĆ ‘ĞJĲČ yh¡Ă yĘwČ 38, 39

ytĂÁ jĎ rĘxĆ bŇ yrĂÄ =tŇ ’Ć žbrĎ rSăĆ ’Ğ hoĎÃhyĘ ëŇ CrăBĎ rmĆ ’Ň ŁIÃwČ ů lbĎŇ nĎ tŇ măĄ yJăĂ
ho¡ĎhyĘ bŇ yS¿Ă hĄ lbĎŔ nĎ tŇ ‘ăČrĎ Ét’Ą wĘ hŇ ‘ĎŔ rĎmĲĄ ëŇ WăČ xĎ ÉoDbĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ lbĎę nĎ dŇ IăČmĂ
C’bÁŁ IĎwČ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ ol¡ Hê¿ĎxĘ qČ lĘ lyĂgČŔ ybĂŇ ’ĞBĲČ rBăĄ dČŇ yĘwČ ÉdwĂDĎ xląČ SĘ IĂwČ oSĳ ’Ň rŁ BĘ 40

ÉdwĂDĎ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhĎ ylĆÄ’Ą CrąBĘ dČŇ yĘwČ hŇ lĎ mĳĆ rĘJČ hČ lyĂg¡ČŇ ybĂŇ ’Ğ=l’Ć dŇ wËĂdĎŇ yd¿ĄŇ bĘŇ ‘Č
hŇ YĎ rĘ’ĳĎ MyĂj¡Č’Č Cxê¿ČSĘ êĂ wČ MqĎ êĎě wČ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ ol¡ ëŇ ê¿ĄxĘ qČ lĘ ëŇ yĂlČŔ ’Ą CnxăĎ lĎ SĘ 41

rhĄÂmČ êĘ wČ : ynĲĂ dŇŁ ’Ğ yd¿ĄŇ bĘŇ ‘Č yl¡Ą gĘŇrČ ZxěŁ rĘlĂ hŇ xĎŔ pĘŇ SĂ lĘ ÉìtĘŇ mĲĎ ’Ğ hŇ eąĄhĂ rmĆ ’Ň êęŁ wČ 42

tŇ ok¡Ň lĘ hĲŁ hČ hĎ ytĆŔ rŁ ‘ĞnĲČ ÉSmĄ xĎ wĘ romŔ xĞhĲČ =l‘ĲČ ÉbJČ rĘêĂ wČ lyĂgČę ybĂŇ ’Ğ MqĎ êăĎ wČ
M‘ČnËŁ yxĂ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ ol¡ =yhĂ êĘ wČ dŇ wĂŔdĎŇ ykăĄŇ ’ĞlĘ mČ ÉyrĄxĞ’ĲČ ëŇ lĆ êĄę wČ HlĳĎ gĘŇrČlĘ 43

: MySĲĂ nĎlĘ ol¡ Nh¿Ć yêĄSĘ =MGČ íyyËĆhĘ êĲĂ wČ l’Ň ‘ĳĆrĘzĘIĂmĲĂ dŇ w¡ĂDĎ xq¿ČlĎ
lw’Vw
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44 SyĂl¡Č =NbĆŇ yT¿Ă lĘ pČŇ lĘ dŇ wĳĂDĎ tŇ SĆ ’ăĄ oê¡BĂ lk¿ČŇ ymĂ =tŇ ’Ć NtËČŇ nĎ lC’ę SĎ wĘ
wk ’olÄhĞ rmĳŁ ’Ň lĄ hŇ tĎŇ ‘¡ĎbĘŇ GĂ hČ lC’Ŕ SĎ =l’Ć ÉMypĂŇ EĂhČ C’bąŇŁ IĎwČ : MyQĲĂ GČmĂ rS¿Ć ’Ğ

2 lC’ę SĎ MqĎ IăĎwČ : NmĲŁ ySĂ yĘhČ yn¿ĄjĘ l‘¡Č hŇ lĎŔ ykĂŇ xĞhĲČ tŇ ‘ăČbĘŇ gĂŇBĘ ÉrêĄêČsĘ mĂ dŇ wąĂdĎŇ
l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yrăĄCxBĘ Sy’¡Ă Myp¿ĂŇ lĎ ’Ğ=tŇ SĆ ŁlĲ SĘ oêË’Ă wĘ PŇ yzĂŔ=rBČ dĘŇ mĂ =l’Ć ÉdrĆIĄÄwČ

3 hŇ lĎę ykĂŇ xĞhĲČ tŇ ‘ăČbĘŇ gĂŇBĘ lC’Á SĎ NxČ IĂÄwČ : PŇ yzĲĂ=rBČ dĘŇ mĂ BĘ dŇ w¡ĂDĎ=tŇ ’Ć Su¿ĄbČŇ lĘ
’rĘIČěwČ rBĎŔ dĘŇ UĂ BČ bŇ SăĄ yŁ ÉdwĂdĎŇ wĘ ëŇ rĆDĳĎhČ =l‘Č Nm¡Ł ySĂ yĘhČ yn¿ĄjĘ =l‘Č rSËĆ ’Ğ

4 ‘dČŇ IĄěwČ MylĳĂ GĘ rČmĘ dŇ w¡ĂDĎ xl¿Č SĘ IĂwČ : hŇ rĎBĲĎ dĘŇ UĂ hČ wyr¡ĎxĞ’ĲČ lC’Ë SĎ ’b¿ĎŇ yJăĂ
5 rSăĆ ’Ğ ÈMoqUĎ hČ =l’ĲĆ È’bŇŁ IĎwČ dŇ wĂęDĎ MqĎ IăĎwČ : NokĲŇ nĎ=l’Ć lC’¡ SĎ ’b¿ĎŇ =yJĂ

lC’Ŕ SĎ MSăĎ =bŇ kČŇ SĲĎ rSăĆ ’Ğ ÉMoqUĎ hČ =tŇ ’Ć dŇ wĂęDĎ ’rĘIăČwČ ů lC’SĎ MSăĎ =hŇ nĎxĲĎ
Myn¿ĂxŁ M‘¡ĎhĎ wĘ lGĎŔ ‘Ę UČ BČ bŇ kăĄŇ SŁ É lC’SĎ wĘ o’ĳ bĎŇ YĘ =rWČ rn¡Ą=NBĆ rn¿ĄbĘŇ ’Č wĘ

6 ySČÄ ybĂŇ ’Ğ=l’Ć wĘ yêĂę xĂ hĲČ ëŇ lĆ măĆ yxĂ ’Ğ=l’Ć ű rmĆ ’Ň IăŁ wČ dŇ wĂÁDĎ N‘Č IČÄwČ : wtĲ bř ybs
hŇ nĳĆxĞUĲČ hĲČ =l’Ć lC’¡ SĎ =l’Ć yêËĂ ’Ă dŇ r¿ĄyĄ=ymĲĂ rmŔŁ ’Ň lĄ Éb’Ď oy yxąĂ ’Ğ hŇ yĎÁCrYĘ =NBĆ

7 ÈM‘ĎhĎ =l’Ć ű yS¿Č ybĂŇ ’Ğ wĲČ dŇ wĂÄdĎŇ ž’bŇŁ IĎwČ : ëŇ UĲĎ ‘Ă dŇ r¿Ą’Ą yn¡Ă’Ğ ySČŔ ybĂŇ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
ZrĆ’¡ĎbĎŇ =hŇ kĲĎŇ C‘mĘ ot¿Ň ynĂ xĞ wĲČ lGĎŔ ‘Ę UČ BČ ÉNSĄ yĎ bŇ kąĄŇ SŁ lC’ę SĎ hŇ eăĄhĂ wĘ ůhlĎ yĘlČ

8 rmĆ ’Ň IąŁ wČ : wtĲ bř ybs Myb¡ĂŇ kĘŇ SĲŁ M‘ĎŔ hĎ wĘ rnăĄbĘŇ ’Č wĘ otŇ SŁ ’ĞrĲČmĘ
CeJĆÄ ’Č žhêĎ‘Č wĘ ìŇ dĳĆŇ yĎBĘ ì¡Ň bĘŇ yĂo’=tŇ ’Ć MoIËhČ Myh¿Ă Łl’Ĺ rGČÄsĂ dŇ wĂŔDĎ=l’Ć ÉySČ ybĂŇ ’Ğ

9 dŇ wËĂDĎ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : olĲ hŇ n¡ĆSĘ ’Ć âl¿ wĘ tŇ xČŔ ’Č M‘ČjăČ ÉZrĆ’ĎÄ bĎŇ C tŇ ynąĂxĞBĲČ ’nĎÁ
: hŇ uĲĎ nĂ wĘ ho¡ĎhyĘ xČ yS¿Ă mĘ BĂ odËŇ yĎ xl¿Č SĎ ymăĂ yJĂ ţ ChtĳĄŇ yxĂ SĘ êČ =l’Č yS¡Č ybĂŇ ’Ğ=l’Ć

10 o’Ì tŇ mĄŔ wĎ É’obŇ yĎ omą oy=o’Ĳ CepĳĆŇ GĎ yĂ ho¡ĎhyĘ=M’Ă yJ¿Ă hoĎŔhyĘ=yxČ ÉdwĂDĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
11 xČ ySăĂ mĘ BĂ yd¡ĂŇ yĎ xČŁl¿ èĘ mĂ hoĎŔhymĲĄ ÉyQĂ hŇ lĎ yląĂ xĎ : hŇ jĲĎ sĘ nĂ wĘ dŇ r¡ĄyĄ hŇ mËĎ xĎ lĘ UĂ bČŇ

tŇ xČ j¿Č YČ =tŇ ’Ć wĘ otŇ SŁ ’ĞrĲČmĘ rSÌĆ ’Ğ tŇ ynĂÁxĞhĲČ =tŇ ’Ć ’nĎÄ=xqČ hŇ êĎ‘Č wĘţ hoĳĎhyĘ
12 ÉMyĂUČÄ hČ tŇ xČ jąČ YČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ynĂÁxĞhĲČ =tŇ ’Ć dŇ wĂÄDĎ žxuČ IĂwČ : CnQĲĎ hŇ kĎŇ lĘ n¿Ą wĘ MyĂU¡ČhČ

ZyqĂę mĄ Ny’ăĄwĘ ‘ČdĄÁ oy Ny’ĄÄ wĘ žh’Ć rŁ Ny’ăĄwĘ MhĳĆ lĎ Ck¡Ň lĘ IĲĄwČ lC’Ŕ SĎ ytăĄŇ SŁ ’ĞrĲČmĄ
13 rbąŇŁ ‘ĞIĲČwČ : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ hŇ l¡Ď pĘŇ nĲĎ hoĎŔhyĘ tŇ măČ DĄrĘêČ yJĂ ť MynĂŔ SĄ yĘ ÉMQĎ kĚŇ yJąĂ

: MhĲĆ ynĄyBĲĄ Moq¡ UĎ hČ bŇ r¿Č qxĳŁ rĎmĲĄ rh¡Ď hĎ =S’Ň rĲŁ =l‘Č dŇ m¿Ł ‘ĞIĲČwČ rbĆŇ ‘ĄŔ hĎ ÉdwĂDĎ
14 hŇ n¡Ć‘ĞtĲČŇ ’ol¿ hĞ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉrnĄ=NBĆ rnąĄbĘŇ ’Č =l’Ć wĘ M‘Ďę hĎ =l’Ć dŇ wĂÁdĎŇ ’rĎÄ qĘ IĂwČ

rnb’
.yrq wytĎbŁ ybĂ sĘ ,bytk otbĎ ybĂ sĘ v.7 .yrq wytĎbŁ ybĂ sĘ ,bytk otbĎ ybĂ sĘ v.5 .wk
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žrmĆ ’Ň IŁ wČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ =l’Ć tĎŇ ’Ň r¿ĎqĎ hŇ ê¡Ď’Č ym¿Ă rmĆ ’Ň ŁIŔwČ ÉrnĄbĘŇ ’Č N‘Č IąČwČ rnĳĄbĘŇ ’Č 15

ÉhUĎ lĎÄ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ ÉìomÄ kĎŇ ymąĂ C hŇ êĎę ’Č Sy’ăĂ =’olhĞ rnĄÁbĘŇ ’Č =l’Ć dŇ wĂÄDĎ
tŇ yx¡Ă SĘ hČ lĘ M‘ĎŔ hĎ dŇ xăČ ’Č É’bĎŇ =yJĂ ëŇ lĆ UĳĆ hČ ìŇ yn¡ĆdŇŁ ’Ğ=l’Ć êĎrĘmČŔ SĎ âlă
hoĎęhyĘ=yxČ ůtĎ yWĂ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ÈhEĆhČ rbăĎŇ DĎhČ bŇ oTÂ=âl : ìŇ ynĲĆdŇŁ ’Ğ ëŇ lĆ U¿Ć hČ =tŇ ’Ć 16

xČ ySăĂ mĘ =l‘Č Mk¡ĆŇ ynĄdĲŇŁ ’Ğ=l‘Č MêËĆrĘmČ SĘ =âlĲ rSÌĆ ’Ğ MêĆŔ ’Č ÉtwĆmĎÄ =ynĄbĘŇ yJąĂ
rS¿Ć ’Ğ MyĂU¡ČhČ tŇ xČ j¿Č YČ =tŇ ’Ć wĘ ëŇ lĆ UËĆ hČ tŇ yn¿ĂxĞ=y’ĲĄ hŇ ’Ąę rĘ ű hŇ êăĎ ‘Č wĘ hoĳĎhyĘ
dŇ wĳĂdĎŇ ynăĂBĘ hŇ z¡Ć ì¿Ň lĘ oqĲ hĞ rmĆ ’Ň ŁIěwČ dŇ wĂŔDĎ loqă =tŇ ’Ć É lC’SĎ rJąĄIČwČ : otŇ SŁ ’ĞrĲČmĘ 17

yrăĄxĞ’ĲČ PŇ d¡ĄŇ rŁ yn¿ĂdŇŁ ’Ğ hŇ EËĆ hŇ UĎ l¿Ď rmĆ ’Ň ŁIěwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĂdŇŁ ’Ğ yl¡Ă oq dŇ wĂŔDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 18

ynăĂdŇŁ ’Ğ É’nĎ=‘mĲČ SĘ yĲĂ hŇ êĎę ‘Č wĘ : hŇ ‘ĲĎrĎ yd¡ĂŇ yĎBĘ =hŇ mČ C ytĂŇ yWĂŔ ‘Ď hŇ măĆ yJĂ ť oDĳbĘŇ ‘Č 19

ű M’ăĂ wĘ hŇ xĎŔ nĘ mĂ xrăČyĎ ÉybĂŇ ì¿Ň tĘŇ ysĲĂ hĹ hoĎÂhyĘ=M’Ă oDĳbĘŇ ‘Č yrăĄbĘŇ DĂ tŇ ’¡Ą ëŇ lĆ UĆŔ hČ
xČ jĄÁ êČsĘ hĂ mĲĄ MoIęhČ ynĂ CSă rĘgĲĄŇ=yJĂ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉMhĄ Myr¿ĂCr’Ğ MdĎę ’Ď hĲĎ ynăĄBĘ
ljąŁ yĂ=l’Č hŇ êĎę ‘Č wĘ : MyrĲĂxĄ ’Ğ Myh¿Ă Łl’Ĺ dŇ b¡ŇŁ ‘Ğ ëŇ ¿Ąl rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhoĎhyĘ tŇ ląČ xĞ nĲČBĘ 20

ÉSuĄbČŇ lĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ ’YĎÂyĎ=yJĲĂ hoĳĎhyĘ ynăĄjĘ dŇ gĆŇ e¡ĆmĂ hŇ YĎ rĘ’ČŔ ÉymĂ DĲĎ
lC’Ä SĎ žrmĆ ’Ň IŁ wČ : MyrĲĂhĎ BĆ ’r¡ĄuŁ hČ PŇ D¿Ł rĘyĂ rSËĆ ’ĞJĲČ dŇ xĎŔ ’Ć S‘ăŁ rĘjČ =tŇ ’Ć 21

hŇ r¿ĎqĘ yĲĎ rSĆÄ ’Ğ tŇ xČ êČ ţ dŇ o‘Ŕ ÉìlĘ ‘rąČ’Ď =âlĲ yJĂ ţ dŇ wĂędĎŇ =ynĲĂ BĘ bŇ CSă ytĂŇ ’Ň TĎÁ xĎ
: dŇ ’ĲŁ mĘ hŇ B¿Ą rĘhČ hŇ G¡ĆSĘ ’Ć wĲĎ yêĂ lĘ JËČ sĘ hĂ hŇ e¿ĄhĂ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ ìŇ yn¡Ćy‘ĄBĘ ySËĂ pĘŇ nČ
Myr¡Ă‘ĎeĘ hČ mĲĄ dŇ x¿Ď ’Ć rbËŇŁ ‘ĞyĲČwĘ ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ ynĂ xĞhĲČ hŇ e¡ĄhĂ rmĆ ’Ň ŁIŔwČ ÉdwĂDĎ N‘Č IąČwČ 22

ÉìnĘ tĎŇ nĘ žrSĆ ’Ğ otĳŇ nĎmĚ ’Ĺ=tŇ ’Ć wĘ ot¡Ň qĎ dĘŇ YĂ =tŇ ’Ć Sy’ĂŔ lĎ bŇ ySăĂ yĎ ÉhoĎhywĲČ : hĎ xĲĆ uĎ yĂwĘ 23

hŇ eĄęhĂ wĘ : hoĲĎhyĘ xČ yS¿Ă mĘ BĂ yd¡ĂŇ yĎ xČŁl¿ SĘ lĂ ytĂŇ ybĂŔ ’Ď âlă wĘ dŇ yĎŔBĘ ÉMoIhČ ű hoąĎhyĘ 24

ynăĄy‘ĄBĘ ÉySĂ pĘŇ nČ lDąČgĘŇêĂ NJăĄ ynĳĎy‘ĄBĘ hŇ E¡ĆhČ MoI¿hČ ìËŇ SĘ pĘŇ nČ hŇ lÌĎ dĘŇ GĲĎ rSĆÄ ’ĞJĲČ
sŘ18 ynăĂBĘ ÉhêĎ’Č ëŇ CrąBĎ dŇ wĂęDĎ=l’Ć lC’Á SĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ rĲĎYĎ =lJĎ mĂ ynĂ l¡Ą ~Ă yČwĘ hoĎŔhyĘ 25

lC’¡ SĎ wĘ oJŔ rĘdČŇ lĘ ÉdwĂDĎ ëŇ lĆ IąĄwČ lkĳĎŇ Cê lkăŇŁ yĎ Mg¡ČŇ wĘ hŇ WĆŔ ‘ĞtĲČŇ hŇŁWă ‘Ď MGČ ť dŇ wĂŔdĎŇ
hŇ p¿ĆŇ iĎ ’Ć hŇ êËĎ ‘Č oBŔ lĂ =l’Ć ÉdwĂDĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : omĲ oqmĘ lĂ bŇ S¿Ď zk
ZrĆ’ăĆ=l’Ć ű TlăĄ UĎ ’Ă Tl¿Ą UĎ hĂ yJăĂ bŇ oTÁ ylĂÄ=Ny’ĲĄ lC’ĳ SĎ =dŇ yČBĘ dŇ x¡Ď ’Ć =MoyĲ
l’ĄŔ rĎWĘ yĂ lCbăŇ GĘ =lkĎŇ BĘ Édo‘ ynĂ SąĄ qĘ bČŇ lĘ É lC’SĎ yeĂ UąĆ mĂ S’ČÄ onwĘ MyêĂę SĘ lĂ jĘ
rSăĆ ’Ğ Sy’¡Ă tŇ o’¿ mĄ =SSĲĄ wĘ ’ChŔ rbăŇŁ ‘ĞIĲČwČ dŇ wĂŔDĎ MqĎ IăĎwČ : odĲŇ IĎmĂ yê¡Ă TĘ lČ mĘ nĂ wĘ 2

tŇ gËČŇBĘ Syk¿ĂŇ ’Ď =M‘Ă dŇ wĂÄDĎ žbSĆ IĄwČ : tŇ GĲČ ëŇ lĆ m¿Ć ëŇ o‘¡mĎ =NBĆ Syk¿ĂŇ ’Ď =l’Ć oUĳ ‘Ă 3

’wh
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tŇ ylĂŔ ’Ň ‘ĄrĘzĘIĂhČ ÉM‘ČŁnÄ yxĂ ’Ğ wySĎŔ nĎ yêăĄSĘ C ÉdwĂDĎ otĳŇ ybĄŇ C Sy’ăĂ wyS¡Ď nĎ’Ğ wĲČ ’Ch¿
4 tŇ GĳČ dŇ w¡ĂDĎ xr¿ČbĎŇ =yJĲĂ lC’Ŕ SĎ lĘ dŇ GăČIĚwČ : tŇ ylĲĂ mĘ rĘJČ hĲČ lb¡ĎŇ nĎ=tŇ SĆ ’ĲĄ lyĂg¿ČŇ ybĂŇ ’Ğ wĲČ
5 SykĂę ’Ď =l’Ć dŇ wĂÁDĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : oSĲ qĘ bČŇ lĘ dŇ o‘¡ PŇ sČ oy=âlĲ wĘ

hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ yr¿Ą‘Ď tŇ xËČ ’Č BĘ Moqę mĎ ylăĂ =CnêĘ yĂ ÉìynĆÄ y‘ĄBĘ NxąĄ ytĂŇ ’Ň YĎÄ mĎ ž’nĎ=M’Ă
6 ol¿ =NêĆ IĲĂwČ : ëŇ UĲĎ ‘Ă hŇ k¡ĎŇ lĎ mĘ UČ hČ ry‘¿ĂBĘ ìËŇ DĘbĘŇ ‘Č bŇ SÌĄ yĄ hŇ UĎ lĎÄ wĘ MèĳĎ hŇ bĎŇ SĘ ’ăĄ wĘ

hŇ dĎŔ ChyĘ ykăĄŇ lĘ mČ lĘ ÉglČ qĘ YĲĂ hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ NkĄÂ lĎ gŇlĳĎ qĘ YĲĂ =tŇ ’Ć ’Ch¡ hČ MoI¿BČ SykËĂŇ ’Ď
7 bŇ S¿Č yĎ=rSĆ ’Ğ MymĂŔ IĎhČ rjăČ sĘ mĂ ÉyhĂ yĘwĲČ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č
8 wySĎŔ nĎ’Ğ wĲČ ÉdwĂDĎ l‘Č IąČwČ : MySĲĂ dĎŇ xĽ hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č wĘ Mym¡Ă yĎ MyêĳĂ SĘ lĂ pĘŇ hŇ dăĄŇ WĘ BĂ dŇ w¡ĂDĎ

ÉZrĆ’ĎÄ hĎ tŇ obąŇ SĘ yĲŁ hŇ eĎhĄÁ yJăĂ yqĳĂlĄ mĲĎ ‘ĞhĲĎ wĘ yz¡ĂrĘř GĂ hČ wĘ yr¿ĂCSGĘ hČ =l’Ć CTË SĘ pĘŇ IĂwĲČ
9 =tŇ ’Ć ÉdwĂdĎŇ hŇ JąĎ hĂ wĘ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=dŇ ‘Č wĘ hŇ rĎCS¡ ì¿Ň ’Ğ oBĲ MlĎŔ o‘mĲĄ rSăĆ ’Ğ

ÉMyQĂ mČ gĘŇ C MyrąĂmŁ xĞ wĲČ rqĎÁ bĎŇ C N’Ň YÄŁ žxqČ lĎ wĘ hŇ èĳĎ ’Ă wĘ Sy’ăĂ hŇ I¡ĆxČ yĘ âl¿ wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ
10 Mê¡ĆTĘ SČ jĘ =l’Č SykĂŔ ’Ď rmĆ ’Ň IăŁ wČ : SykĲĂŇ ’Ď =l’Ć ’b¿ŇŁ IĎwČ bŇ SĎ I¡ĎwČ MydĂŔ gĎŇbĘŇ C

bŇ gĆŇ n¡Ć=l’Ć wĘ ylĂŔ ’Ą mĘ xĘ rĘIČhČ bŇ gĆŇ năĆ=l‘Č wĘ ÉhdĎŇ ChyĘ bŇ gĆŇ nąĆ=l‘Č dŇ wĂęDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ MoIĳhČ
11 CdŇ G¿Ă yČ=NjĆ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉtgČŇ ’yb¿ĂŇ hĎ lĘ dŇ wĂędĎŇ hŇ IăĆxČ yĘ=âlĲ hŇ èĎÁ ’Ă wĘ Sy’ĂÄ wĘ : ynĲĂ yuĄhČ

rS¿Ć ’Ğ MymĂŔ IĎhČÄ =lJĎ oTŔ jĎ SĘ mĂ hŇ kăŇŁ wĘ ÉdwĂdĎŇ hŇ WąĎ ‘Ď=hŇ JĲŁ rmĳŁ ’Ň lĄ Cnyl¡Ą ‘Ď
12 S’ąĄ bĘŇ hČ rmĳŁ ’Ň lĄ dŇ wăĂdĎŇ BĘ Syk¡ĂŇ ’Ď Nm¿Ą ’Ğ IĲČwČ : MyêĲĂ SĘ lĂ pĘŇ hŇ d¿ĄŇ WĘ BĂ bŇ S¡Č yĎ

: MlĲĎ o‘ dŇ bĆŇ ‘¿ĆlĘ yl¡Ă hŇ yĎh¿ĎwĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂbĘŇ oUă ‘ČBĘ ÉSy’Ă bĘŇ hĂ
xk ’bĎŔ ~Ď lČ ÉMhĆ ynĄxĞmĲČ =tŇ ’Ć MyêąĂ SĘ lĂ pĘŇ CYÄ BĘ qĘ IĂwČ MhĄŔ hĎ MymăĂ IĎBČ ÉyhĂ yĘwĲČ

ÉyêĂ ’Ă yJąĂ ‘dČę êĄ ‘ČdăŇŁ yĎ dŇ wĂŔDĎ=l’Ć ÉSykĂŇ ’Ď rmĆ ’Ň IąŁ wČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ Mx¡Ą QĎ hĂ lĘ
2 ÉNkĄŇ lĎ SykĂŔ ’Ď =l’Ć ÉdwĂDĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ìŇ ySĲĆ nĎ’Ğ wĲČ hŇ ê¡Ď’Č hŇ nĆŔ xĞUĲČ bĲČŇ ’YăĄêĄ

NkĄę lĎ dŇ wĂŔDĎ=l’Ć ÉSykĂŇ ’Ď rmĆ ’Ň IąŁ wČ ìŇ DĳĆbĘŇ ‘Č hŇ W¡Ć ‘ĞyĲČ=rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą ‘dČŔ tĄŇ hŇ êăĎ’Č
3 tŇ mĄŔ l’ăĄ CmSĘ C : MymĲĂ IĎhČ =lJĎ ì¡Ň mĘ yWĲĂ ’Ğ ySËĂ ’Ň rŁ lĘ rmÌĄSŁ

rysËĂ hĄ lC’ę SĎ wĘ orĳy‘Ă bĘŇ C hŇ m¡Ď rĎbĎŇ Chr¿ĚBĘ qĘ IĂwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lJĎ Éol=CdŇ jĘ sĘ IĂwČ
4 CnăxĞ IĲČwČ C’b¡ŇŁ IĎwČ MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ CYă bĘŇ uĲĎ IĂwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ mĲĄ Myn¡Ă‘Ł DĘIĂhČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ob¿Ň ’Ł hĲĎ
5 ’rĘI¿ČwČ : ‘ČBĲŁ lĘ GĂ BČ Cn¡xĞ IĲČwČĲ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lJĎ =tŇ ’Ć É lC’SĎ ZBąŁ qĘ IĂwČ MnĳĄCSbĘŇ
6 l’ąČ SĘ IĂwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ oB¡ lĂ dŇ r¿ČxĹIĲĆwČ ’rĎě IĂwČ MyêĳĂ SĘ lĂ pĘŇ hŇ năĄxĞmĲČ =tŇ ’Ć lC’¡ SĎ

MG¿Č Myr¡ĂC’BĎ MG¿Č tŇ omËŁlxĞBĲČ MGÌČ hoĳĎhyĘ Chn¡Ď‘Ď âl¿ wĘ hoĎŔhyBĲČ É lC’SĎ
M’ybnb

.b"dw ’"d Nkw yrqw bytk yrĂzĘGĂhČ wĘ ’"sb ,yrq yrĂzĘGĂhČ wĘ ,bytk yzĂrĘGĂhČ wĘ v.8 .zk
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bŇ o’Ŕ =tŇ lČ ‘ĞBĲČ tŇ SĆ ’ăĄ ÉylĂ =CSuĘ BČ wydĎę bĎŇ ‘ĞlĲČ lC’Á SĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : M’ĲĂ ybĂŇ eĘ BČ 7

tŇ SĆ ’¿Ą hŇ eËĄhĂ wylĎŔ ’Ą ÉwydĎŇ bĎŇ ‘Ğ CrąmĘ ’Ň IĲŁ wČ HBĳĎ =hŇ SĎ rĘdĘŇ ’Ć wĘ hĎ yl¡Ć ’Ą hŇ k¿ĎŇ lĘ ’ĲĄ wĘ
MyrĂŔ xĄ ’Ğ MydăĂŇ gĎŇBĘ ÉSBČ lĘ IĂwČ lC’ę SĎ WjăĄ xČ tĘŇ IĂwČ : roDĲ Ny‘¿ĄBĘ bŇ o’¡ =tŇ lČ ‘ĞBĲČ 8

rmĆ ’Ň ŁIęwČ hŇ lĎ yĘlĳĎ hŇ è¡Ď ’Ă hĲĎ =l’Ć C’b¿ŇŁ IĎwČ oUŔ ‘Ă ÉMySĂ nĎ’Ğ ynąĄSĘ C ’Chę ëŇ lĆ IăĄwČ
rmĆ ’Ň êÄŁ wČ : ëŇ yĂlĲĎ ’Ą rm¡Č ’Ł =rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą ylĂŔ ylĂ ‘ĞhăČwĘ bŇ o’Ŕ BĎ ÉylĂ ’n¿Ď=ymwsř q 9

rS¿Ć ’Ğ lC’Ŕ SĎ hŇ WăĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ ÉêĎ‘Ę dČÄ yĎ hŇ êąĎ’Č hŇ eĄÄhĂ wylĎę ’Ą hŇ èĎÁ ’Ă hĲĎ
Su¿ĄnČtĘŇ mĂ hŇ êËĎ’Č hŇ m¿Ď lĎ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ =NmĂ yn¡Ă‘Ł DĘIĂhČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ob¿Ň ’Ł hĲĎ =tŇ ’Ć tŇ yrËĂkĘŇ hĂ
hoĎěhyĘ=yxČ rmĳŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhybĲČŇ lC’Ŕ SĎ ÉHlĎ ‘bĲČŇ èąĎ IĂwČ : ynĂ tĲĄŇ ymĂ hĞlĲČ yS¡Ă pĘŇ nČBĘ 10

ëŇ QĳĎ =hŇ lĆ ‘Ğ’ĲČ ym¡Ă =tŇ ’Ć hŇ èĎŔ ’Ă hĲĎ ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ : hŇ EĲĆhČ rb¿ĎŇ DĎBČ Nw¡Ł ‘Ď ëŇ r¿ĄuĘ yĂ=M’ĲĂ 11

q‘¡ČzĘêĂ wČ l’ĄŔ CmSĘ =tŇ ’Ć ÉhèĎ ’Ă hĲĎ ’rĆêąĄwČ : ylĲĂ =ylĂ ‘ĞhĲČ l’¡Ą CmSĘ =tŇ ’Ć rmĆ ’Ň ŁIěwČ 12

ynĂ t¡ĎŇ yUĂ rĂ hŇ UĎ l¿Ď rmËŁ ’Ň lĄ lC’Ì SĎ =l’Ć hŇ èĎÄ ’Ă hĲĎ žrmĆ ’Ň êŁ wČ lodĳŇ GĎ loqă BĘ
tŇ y’ĳĂ rĎ hŇ măĎ yJăĂ y’¡Ă rĘyêĲĂ =l’Č ëŇ lĆ UËĆ hČ Hl¿Ď rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : lC’Ĳ SĎ hŇ ê¿Ď’Č wĘ 13

: ZrĆ’ĲĎ hĎ =NmĂ Myl¿Ă ‘Ł ytĂŇ y’¡Ă rĎ Myh¿Ă Łl’Ĺ lC’Ŕ SĎ =l’Ć ÉhèĎ ’Ă hĲĎ rmĆ ’Ň êąŁ wČ
ly‘ĳĂmĘ hŇ T¡Ć ‘Ł ’Ch¿ wĘ hŇ lĆŔ ‘Ł ÉNqĄ zĎ Sy’ąĂ rmĆ ’Ň êęŁ wČ orŔ ’ĽêĲĎ =hŇ mĲČ ÉHlĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 14

: CxêĲĎSĘ IĂwČ hŇ YĎ rĘ’¡Č MyĂjËČ’Č dŇ u¿Ł IĂwČ ’ChŔ l’ăĄ CmSĘ =yJĲĂ É lC’SĎ ‘dČŇ IąĄwČ
ytĳĂŇ ’Ł tŇ olă ‘ĞhĲČ lĘ ynĂ ê¡Č zĘGČrĘhĂ hŇ UĎ l¿Ď lC’Ŕ SĎ =l’Ć É l’Ą CmSĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 15

rsąĎ MyhĂÂŁl’Ň wĲĄ yBĂę MymăĂ xĎ lĘ nĂ ű MyêăĂ SĘ lĂ pĘŇ C dŇ ’ÁŁ mĘ ylĂÄ=rYČ lC’SĎ ţ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
hŇ ’ăĆ rĎqĘ ’Ć wĲĎ tŇ omŔ ŁlxĞBăČ =MGČ ÉM’Ă ybĂŇ eĘ hČ =dŇ yĲČBĘ MGąČ dŇ o‘ę ynĂ năĎ‘Ď=âlĲ wĘ ÉylČ ‘ĎmĲĄ
hŇ UĎ l¡Ď wĘ l’ĄŔ CmSĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ WĲĆ ‘Ĺ’ĲĆ hŇ m¿Ď ynĂ ‘¡ĄydĂŇ ohĲ lĘ ìŔ lĘ 16

rS¡Ć ’ĞJĲČ olŔ ÉhoĎhyĘ W‘Č IąČwČ : ìŇ rĲĆ‘Ď yh¿Ă yĘwČ ìŇ yl¡Ć ‘ĎmĲĄ rs¿Ď hoËĎhywĲČ ynĂ lĳĄ’Ď SĘ êĂ 17

ì¿Ň ‘ĞrĲĄlĘ Hn¡ĎêĘ IĂwĲČ ìŇ dĆŔ IĎmĂ ÉhkĎŇ lĎ mĘ UČ hČ =tŇ ’Ć hoąĎhyĘ ‘rČÄ qĘ IĂwČ ydĳĂŇ yĎBĘ rBăĆ DĂ
oj¡ ’Č =NorĲxĞ tĎŇ yW¿Ă ‘Ď=âlĲ wĘ hoĎŔhyĘ loqă BĘ ÉêĎ‘Ę mČÄ SĎ =âlĲ rSąĆ ’ĞJĲČ : dŇ wĲĂdĎŇ lĘ 18

NêăĄ yĂwĘ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ ho¡ĎhyĘ ì¿Ň lĘ =hŇ WĲĎ ‘Ď hŇ EĆŔhČ rbăĎŇ DĎhČ ÉNJĄ =l‘Č qlĳĄ mĎ ‘ĞBĲČ 19

ìŇ yn¡ĆbĎŇ C hŇ ê¿Ď’Č rxĎě mĎ C MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ =dŇ yČBĘ ÉìUĘ ‘Ă l’ąĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć MGăČ hoĎhyĘţ
rhăĄ mČ yĘwČ : MyêĲĂ SĘ lĂ jĘ =dŇ yČBĘ ho¡ĎhyĘ Nê¿Ą yĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ hŇ năĄxĞmĲČ =tŇ ’Ć MGČ ť yUĳĂ ‘Ă 20

l’ĳĄ CmSĘ yrăĄbĘŇ DĂmĂ dŇ ’¡Ł mĘ ’r¿ĎIĂwČ hŇ YĎ rĘ’ČŔ ÉotŇ mĎ oqĲ =âlmĘ ljąŁ IĂwČ lC’ę SĎ
: hŇ lĎ yĘQĲĎ hČ =lkĎŇ wĘ MoI¡hČ =lJĎ MxĆ lĆŔ É lkČŇ ’Ď âlą yJăĂ obŔ hŇ yĎhăĎ=âl ÉxČ JÄŁ =MGČ
’wbtw

.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.15 .yrq ymĂ sĽqĎ ,bytk ymĂ osqĘ v.8 .xk
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21 wylĎę ’Ą rmĆ ’Ň êăŁ wČ dŇ ’ĳŁ mĘ lhăČ bĘŇ nĂ =yJĲĂ ’rĆê¡ĄwČ lC’Ŕ SĎ =l’Ć ÉhèĎ ’Ă hĲĎ ’obąŇ êĎ wČ
É‘mČ SĘ ’Ć wĲĎ yjĂŔ kČŇ BĘ ÉySĂ pĘŇ nČ MyWąĂ ’Ď wĲĎ ìŇ lĆŔ oqBĘ ÉìtĘŇ xĲĎ pĘŇ SĂ hŇ ‘ąĎmĘ SĲĎ hŇ eĄÄhĂ

22 loqă BĘ ÉhêĎ’Č =MgČŇ ’nąĎ=‘mĲČ SĘ hŇ êĎę ‘Č wĘ : ylĲĎ ’Ą êĎrĘB¡Č DĂ rS¿Ć ’Ğ ìŇ yrĆŔ bĎŇ DĘ=tŇ ’Ć
ëŇ ¡ĄltĄŇ yJ¿Ă xČ JŔŁ ÉìbĘŇ yhąĂ ywĂ lokĳŇ ’ĹwĲĆ MxĆ l¡Ć =tŇ jČ ìŇ ynËĆpĎŇ lĘ hŇ mĎ WÌĂ ’Ď wĘ ìŇ tĆŔ xĎ pĘŇ SĂ

23 hŇ èĎŔ ’Ă hăĎ =MgČŇ wĘ ÉwydĎŇ bĎŇ ‘Ğ obąŇ =CYrĘpĘŇ IĂwČ lkČŔ ’Ł âlă ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ N’Ąę mĎ yĘwČ : ëŇ rĆDĲĎBČ
24 =lgĆŇ‘ĲĄ hŇ èąĎ ’Ă lĲĎ wĘ : hŇ FĲĎ UĂ hČ =l’Ć bŇ SĆ I¡ĄwČ ZrĆ’ĎŔ hĎ mĲĄ ÉMqĎ IĎÄwČ MlĳĎ qŁ lĘ ‘m¡Č SĘ IĂwČ sŘ19

Chp¡ĄŇ êŁ wČ SlĎ êĎŔ wČ xmČ qăĆ=xuČ êĂ wČ ChxĳĄ BĎ zĘêĂ wČ rh¡Ą mČ êĘ wČ tŇ yĂBČŔ BČ ÉqBĄ rĘmČ
25 Ck¡Ň lĘ IĲĄwČ Cmq¿ĚIĎwČ ClkĳĄŇ ’Ň IŁ wČ wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘Ğ yn¿ĄpĘŇ lĂ wĘ lC’Ë SĎ =ynĲĄpĘŇ lĂ SGÌĄêČ wČ : tŇ o~Ĳ mČ

: ’ChĲ hČ hŇ lĎ yĘQ¿Č BČ

Tk NyĂ‘¡ČBČ MynĂŔ xŁ l’ăĄ rĎWĘ yĂwĘ hŇ qĎ pĳĄŇ ’Ğ Mh¡Ć ynĄxĞmĲČ =lJĎ =tŇ ’Ć MyêËĂ SĘ lĂ pĘŇ CYÌBĘ qĘ IĂwČ
2 dŇ wăĂdĎŇ wĘ MypĳĂŇ lĎ ’ĞlĲČ wĘ tŇ o’¡ mĄ lĘ MyrĂŔ bĘŇ ‘ĲŁ ÉMyêĂ SĘ lĂ pĘŇ ynąĄrĘsČ wĘ : l’Ň ‘ĲĆrĘzĘyĂBĘ rS¿Ć ’Ğ
3 MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ yrăĄWĎ ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : SykĲĂŇ ’Ď =M‘Ă hŇ n¡ĎrŁ xĞ’ĲČ BĎ MyrËĂbĘŇ ‘ĲŁ wySĎę nĎ’Ğ wĲČ

hŇ zĆÄ=’olĲ hĞ MyêĂę SĘ lĂ pĘŇ yrăĄWĎ =l’Ć SykĂÁ ’Ď rmĆ ’Ň ŁIÄwČ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ MyrăĂbĘŇ ‘Ă hĲĎ hŇ m¡Ď
ÉMymĂ yĎ hŇ ząĆ ÉyêĂ ’Ă hŇ yąĎhĎ rSĆÄ ’Ğ l’Ąę rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ lC’ă SĎ ű dŇ bĆŇ ‘ăĆ dŇ wĂÁdĎŇ
: hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ =dŇ ‘Č ol¡ pĘŇ nĎ MoI¿mĂ hŇ mĎ C’Ŕ mĘ ÉobŇ ytĂŇ ’Ň YąĎ mĎ =âlĲ wĘ MynĂŔ SĎ hŇ zăĆ=o’

4 yrĄÄ WĎ žol CrmĘ ’Ň IăŁ wČ MyêĂę SĘ lĂ pĘŇ yrăĄWĎ wylĎÁ‘Ď CpÄ YĘ qĘ IĂwČ
oêă dĘŇ qČ pĘŇ hĂ rSăĆ ’Ğ ÉomoqmĘ =l’Ć ÉbSŁ yĎwĘ Sy’Ăę hĎ =tŇ ’Ć bŇ SăĄ hĎ MyêĂÁ SĘ lĂ pĘŇ
hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ BČ NT¡Ď WĎ lĘ CnQ¿Ď =hŇ yĆhĘ yĲĂ=âlwĘ hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ BČ ÉCnUĎÄ ‘Ă dŇ rąĄyĄ=âlĲ wĘ MSĎŔ
: MhĲĄ hĎ MyS¿Ă nĎ’ĞhĲĎ yS¡Ą ’Ň rĎBĘ ’olěhĞ wynĎŔ dŇŁ ’Ğ=l’Ć ÉhzĆ hŇ ~¿ĆrČtĘŇ yĂ hŇ UĆę bČŇ C

5 É lC’SĎ hŇ JąĎ hĂ rmĳŁ ’Ň lĄ tŇ ol¡ xŁ UĘ BČ olË =Cn‘ĞyĲČ rSÌĆ ’Ğ dŇ wĂŔdĎŇ hŇ zăĆ=’olhĞ
6 dŇ wĂęDĎ=l’Ć SykĂÁ ’Ď ’rĎÄ qĘ IĂwČ : otŇ bŇŁ bĘŇ rĂBĘ dŇ w¡ĂdĎŇ wĘ wypĎŔ lĎ ’ĞBĲČ

ìąŇ ’ĞbĲŇŁ C ÉìtĘŇ ’Ň YĄ ynČ y‘ĄBĘ ţ bŇ oTă wĘ hŇ êĎę ’Č rSăĎ yĎ=yJĲĂ hoĎÂhyĘ=yxČ wylĎ ’Ą ţ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
=dŇ ‘Č yl¡Č ’Ą ì¿Ň ’ĞBĲŁ MoIËmĂ hŇ ‘ĎŔ rĎ ÉìbĘŇ ytĲĂŇ ’Ň YąĎ mĎ =âlĲ yJĂ ţ hŇ nĆŔ xĞUĲČ BĲČ ÉyêĂ ’Ă

7 ëŇ ăĄlwĘ bŇ CS¡ hŇ ê¿Ď ‘Č wĘ : hŇ êĎ’ĲĎ bŇ oT¿ =âlĲ Myn¡ĂrĎiĘ hČ yn¿Ąy‘ĄbĘŇ C hŇ EĳĆhČ MoIăhČ
: MyêĲĂ SĘ lĂ pĘŇ yn¿ĄrĘsČ yn¡Ąy‘ĄBĘ ‘rĎŔ hŇ WăĆ ‘ĞtĲČŇ =âlwĘ Molĳ SĎ BĘ

8 ìŔ DĘbĘŇ ‘ČbĘŇ tĎŇ ’Ň YăĎ UĎ =hŇ mČ C ÉytĂŇ yWĂÄ ‘Ď hŇ mąĆ yJăĂ SykĂę ’Ď =l’Ć dŇ wĂÁDĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
yêĂ mĘ xČŔ lĘ nĂ wĘ É’obŇ ’Ď âlą yJăĂ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ dŇ ‘¡Č ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ ytĂŇ yyăĂhĎ rSăĆ ’Ğ ÉMoImĂ
yby’b



490 ’ l’wmV 29. 9–30. 14

yJăĂ yêĂ ‘Ę dČě yĎ ůdwĂDĎ=l’Ć rmĆ ’Ň IăŁ wČ ÈSykĂŇ ’Ď N‘Č IăČwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĂdŇŁ ’Ğ yb¡ĄŇ yĘ’ĲŁ BĘ 9

CrŔ mĘ ’ĲĎ ÉMyêĂ SĘ lĂ pĘŇ yrąĄWĎ ëŇ ’ăČ MyhĳĂ Łl’Ĺ ëŇ ’ăČ lĘ mČ JĘ yn¡Čy‘ĄBĘ hŇ êËĎ’Č bŇ oT¿
ìŇ yn¡ĆdŇŁ ’Ğ yd¿ĄŇ bĘŇ ‘Č wĘ rqĆBŔŁ BČ MJăĄ SĘ hČ ÉhêĎ‘Č wĘ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ BČ CnU¡Ď ‘Ă hŇ l¿Ć ‘ĞyĲČ=âl 10

MJĄÄ SĘ IČwČ : CkŇ lĲĄ wĎ Mk¡ĆŇ lĎ ro’¿ wĘ rqĆBŔŁ BČ MêăĆmĘ JČ SĘ hĂ wĘ ëŇ êĳĎ’Ă C’BăĎ =rSĆ ’Ğ 11

MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ ZrĆ’ăĆ=l’Ć bŇ CS¡ lĎ rqĆBŔŁ BČ tŇ kĆŇ lăĆ lĎ ÉwySĎ nĎ’Ğ wĲČ ’Chą dŇ wĂÁDĎ
wySËĎ nĎ’Ğ wĲČ dŇ wÌĂdĎŇ ’bÄŁ BĘ yhĂÂ yĘwČ : l’Ň ‘ĲĆrĘzĘyĂ Cl¿ ‘Ď Myê¡Ă SĘ lĂ pĘŇ C l

ÉCJIČwČ gŇlČŔ qĘ YăĂ =l’Ć wĘ ÉbgĆŇnĆÄ=l’Ć CTę SĘ pĲĎŇ yqăĂlĄ mĲĎ ‘ĞwĲČ ySĳĂ ylĂ èĘ hČ MoIăBČ gŇl¡Č qĘ YĲĂ
ÉHBĎ =rSĆ ’Ğ MySąĂ eĎhČ =tŇ ’Ć CBÄ SĘ IĂwČ : S’ĲĄ BĎ Ht¡ĎŇ ’Ł Cp¿Ň rĘWĘ IĂwČ gŇlČŔ qĘ YăĂ =tŇ ’Ć 2

’bÄŁ IĎwČ : MJĲĎ rĘdČŇ lĘ Ck¡Ň lĘ IĲĄwČ CgŔ hĞ nĘ IĲĂwČ Sy’ĳĂ CtŇ ym¡Ă hĄ âl¿ lodŔ GĎ=dŇ ‘Č wĘ NTăŁ uĎ mĂ 3

Mh¿Ć ynĄbĘŇ C MhËĆ ySĄ nĘ C S’ĳĄ BĎ hŇ p¡ĎŇ CrWĘ hŇ e¿ĄhĂ wĘ ry‘ĂŔ hĎ =l’Ć ÉwySĎ nĎ’Ğ wĲČ dŇ wąĂdĎŇ
CJĳ bĘŇ IĂwČ Ml¡Ď oq=tŇ ’Ć oêË’Ă =rSĆ ’Ğ M‘ÌĎhĎ wĘ dŇ wĂÁdĎŇ ’vĎÄ IĂwČ : CBĲ SĘ nĂ Mh¡Ć ytĄŇ nĲŁ bĘŇ C 4

ÉM‘ČŁnÄ yxĂ ’Ğ CBĳ SĘ nĂ dŇ w¡ĂdĎŇ =ySĲĄ nĘ yê¿ĄSĘ C : tŇ oJĲ bĘŇ lĂ xČ J¡Ł MhËĆ BĎ =Ny’ĲĄ rSÌĆ ’Ğ dŇ ‘ăČ 5

dŇ ’ęŁ mĘ dŇ wĂÁdĎŇ lĘ rYĆêĄÄ wČ : ylĲĂ mĘ rĘJČ hĲČ lb¿ĎŇ nĎ tŇ SĆ ’¡Ą lyĂgČě ybĂŇ ’Ğ wĲČ tŇ ylĂŔ ‘ĄrĘzĘIĂhČ 6

wnăřb=l‘Č Sy’¡Ă M‘ĎŔ hĎ =lJĎ SpĆŇ năĆ ÉhrĎmĎ =yJĲĂ olŔ qĘ sĎ lĘ ÉM‘ĎhĎ CrąmĘ ’ĲĎ =yJĂ
rmĆ ’Ň IăŁ wČ : wyhĲĎ Łl’Ĺ ho¡ĎhyBĲČ dŇ wĂŔDĎ qEăĄxČ tĘŇ IĂwČ wytĳĎŇ nŁ BĘ =l‘Č wĘ 7

SGÌĄIČwČ dŇ pĳŇŁ ’Ą hĲĎ yl¡Ă ’e¿Ď=hŇ SĎ yGĲĂ hČ ëŇ lĆ mĆŔ yxĂ ’Ğ=NBĆ ÉNhĄ JŁ hČ rtąĎŇ yĎbĘŇ ’Ć =l’Ć dŇ wĂęDĎ
PŇ DËŁ rĘ’Ć rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhoĎhyBĲČ dŇ wąĂDĎ l’ČÄ SĘ IĂwČ : dŇ wĲĂDĎ=l’Ć dŇ p¡ŇŁ ’Ą hĲĎ =tŇ ’Ć rtËĎŇ yĎbĘŇ ’Ć 8

gŇ yv¡Ă êČ gŇv¿Ą hČ =yJĲĂ PŇ dŔŁ rĘ Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ CegĳĆŇvĂ ’Č hĲČ hŇ E¡ĆhČ =dŇ CdŇ GĘ hČ yr¿ĄxĞ’ĲČ
oêŔ ’Ă rSăĆ ’Ğ ÉSy’Ă tŇ o’¿ mĄ =SSĲĄ wĘ ’Chą dŇ wĂęDĎ ëŇ lĆ IăĄwČ : ly~ĲĂ êČ l~¿ĄhČ wĘ 9

’Ch¡ dŇ wĂŔDĎ PŇ DăŁ rĘIĂwČ : CdŇ mĲĎ ‘Ď Myr¡ĂtĎŇ oeĲ hČ wĘ roWĳ BĘ hČ lxČ năČ=dŇ ‘Č C’b¡ŇŁ IĎwČ 10

rb¡ŇŁ ‘ĞmĲĄ CrŔ GĘ jĂ rSăĆ ’Ğ Sy’ĂŔ MyĂtăČŇ ’Ň mĎ ÉCdŇ mĘ ‘Č IĲČwČ Sy’ĳĂ tŇ o’ă mĄ =‘BĲČ rĘ’Č wĘ
ot¡Ň ’Ł Cx¿ qĘ IĂwČ hŇ dĆŔ vĎ BČ ÉyrĂYĘ mĂ =Sy’Ă C’ą YĘ mĘ IĂwĲČ : roWĲ BĘ hČ lxČ n¿Č=tŇ ’Ć 11

xlČ pĆÄ žol=CnêĘ IĂwČ : MyĂmĲĎ Chq¡ĚSĘ IČwČ lkČŇ ’Ň ŁIŔwČ ÉMxĆ lĆÄ ol¿ =CnêĘ IĂwČ dŇ wĳĂDĎ=l’Ć 12

ÉMxĆ lĆÄ lkČŇ ’ąĎ =âlĲ yJĂ ţ wylĳĎ’Ą ox¡ Cr bŇ SĎ ê¿Ď wČ lkČŇ ’Ň ŁIŔwČ ÉMyqĂ UĚ YĂ ynąĄSĘ C hŇ lĎÁbĄŇ DĘ
ÉdwĂdĎŇ olą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : tŇ olĲ ylĄ hŇ S¿Ď ŁlSĘ C Mym¡Ă yĎ hŇ S¿Ď ŁlSĘ MyĂmČŔ hŇ tĎŇ SăĎ =âlwĘ 13

Sy’ăĂ lĘ dŇ bĆŇ ‘Ćť ykĂŇ Łnę ’Ď yrăĂYĘ mĂ r‘ČnÌČ rmĆ ’Ň ŁIÁwČ hŇ êĎ’ĳĎ hŇ E¡ĆmĂ y’¿ĄwĘ hŇ êĎ’ČŔ =ymĂ lĲĘ
CnTĘ SČÁ jĎ CnxĘ nČÃ ’Ğ : hŇ SĲĎ ŁlSĘ MoI¿hČ ytĂŇ yl¡Ă xĎ yJ¿Ă ynËĂdŇŁ ’Ğ ynĂ bÌĄŇ zĘ‘Č IĲČwČ yqĂŔ lĄ mĲĎ ‘Ğ 14

bgn
.w"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wynĎBĎ ’"sb ,yrq wynĎBĎ ,bytk onBĘ v.6 .l
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gŇl¡Č qĘ YĂ =tŇ ’Ć wĘ bŇ lĳĄ JĎ bŇ gĆŇ năĆ=l‘Č wĘ hŇ d¡ĎŇ ChylĲĂ rS¿Ć ’Ğ=l‘Č wĘ ytËĂŇ rĄJĘ hČ bŇ gĆŇ nÌĆ
15 hŇ EĳĆhČ dŇ CdăŇ GĘ hČ =l’Ć ynĂ d¡ĄŇ rĂotĲŇ hĞ dŇ wĂŔDĎ ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ : S’ĲĄ bĎŇ CnpĘŇ r¿ČWĎ

=dŇ yČBĘ ÉynĂ rĄÄ GĂ sĘ êČ =M’Ă wĘ ynĂ tĄę ymĂ êĘ =M’Ă MyhĂÁ Łl’Ň bĲĄŇ yQĂÄ žh‘ĎbĘŇ èĲĎ hĂ rmĆ ’Ň ŁIÃwČ
16 ynăĄjĘ =l‘Č MyS¡Ă TĚ nĘ hŇ e¿ĄhĂ wĘ ChdĄŔ rĂIăŁ wČ : hŇ EĲĆhČ dŇ Cd¿Ň GĘ hČ =l’Ć ì¡Ň dĘŇ rĲĂo’wĘ ynĂŔ dŇŁ ’Ğ

rS¿Ć ’Ğ lodŔ GĎhČ llăĎ èĎ hČ É lkŇŁ BĘ MygĂŔ gĘŇxăŁ wĘ ÉMytĂŇ SŁ wĘ MyląĂ kĘŇ ’ĲŁ ZrĆ’ĳĎhĎ =lkĎŇ
17 =dŇ ‘Č wĘ PŇ SĆ e¿ĆhČ mĲĄ dŇ wËĂDĎ MJ¿Ą IČwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ZrĆ’¿ĆmĄ C Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ ZrĆ’¿ĆmĄ CxË qĘ lĲĎ

tŇ o’Ì mĄ ‘BČÄ rĘ’Č =M’Ă žyJĂ Sy’ĂŔ ÉMhĆ mĄ TląČ mĘ nĂ =âlĲ wĘ MtĳĎŇ rĎxĽmĲĎ lĘ bŇ rĆ‘¡ĆhĎ
18 =lJĎ tŇ ’ËĄ dŇ wĂŔDĎ l~ăĄ IČwČ : CsnĲĚIĎwČ MyQ¡Ă mČ GĘ hČ =l‘Č Cb¿Ň kĘŇ rĲĎ=rSĆ ’Ğ r‘ČnËČ=Sy’ĲĂ
19 MhĆ lĎ ţ=rDČ‘Ę nĆ âlă wĘ : dŇ wĲĂDĎ ly~¿Ă hĂ wyS¡Ď nĎ yê¿ĄSĘ =tŇ ’Ć wĘ qlĳĄ mĎ ‘Ğ Cx¡ qĘ lĲĎ rS¿Ć ’Ğ

rS¿Ć ’Ğ=lJĎ dŇ ‘ËČwĘ llĎŔ èĎ mĂ C ÉtonbĎŇ C MynąĂBĎ =dŇ ‘Č wĘ lodÁ GĎhČ =dŇ ‘Č wĘ NTÄŁ uĎ hČ =NmĂ
20 rqĳĎBĎ hČ wĘ N’Ň ~¡Ł hČ =lJĎ =tŇ ’Ć dŇ wĂŔDĎ xuăČIĂwČ : dŇ wĲĂDĎ bŇ yS¿Ă hĄ lJ¡Ł hČ MhĳĆ lĎ Cx¡ qĘ lĲĎ
21 dŇ wĂędĎŇ ’băŇŁ IĎwČ : dŇ wĲĂDĎ ll¿Č SĘ hŇ z¡Ć CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ ’ChŔ hČ hŇ năĆqĘ UĂ hČ ÉynĄpĘŇ lĂ CgęhĞ nĲĎ

ÉMbĚŇ ySĂ IĲŁ wČ dŇ wĂędĎŇ yrăĄxĞ’ĲČ ű tŇ kĆŇ QăĆ mĂ ű CrăGĘ jĂ =rSĲĆ ’Ğ MySĂÁ nĎ’ĞhĲĎ MyĂtČÄ ’Ň mĎ =l’Ć
oêĳ’Ă =rSĆ ’Ğ M‘ăĎhĎ tŇ ’Ň r¡ČqĘ lĂ wĘ dŇ wĂŔDĎ tŇ ’Ň răČqĘ lĂ ÉC’YĘ IĲĄwČ roWŔ BĘ hČ lxČ năČBĘ

22 N‘Č IČÁwČ : MolĲ SĎ lĘ Mh¡Ć lĎ l’¿Č SĘ IĂwČ M‘ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉdwĂDĎ SGąČ IĂwČ
Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ ůdwĂDĎ=M‘Ă CkăŇ lĘ hĲĎ rSăĆ ’Ğ ÈMySĂ nĎ’ĞhĲĎ mĲĄ l‘Č IČęlĂ bĘŇ C ‘răĎ=Sy’ĲĂ =lJĎ
CnlĘ ~ĳČ hĂ rSăĆ ’Ğ ll¡Ď èĎ hČ mĲĄ MhĆŔ lĎ NêăĄ nĂ =âlĲ yUĂŔ ‘Ă CkăŇ lĘ hĲĎ =âl rSăĆ ’Ğ N‘Č yČ ť

: CkŇ lĲĄ yĄwĘ Cg¡ŇhĞ nĘ yĂwĘ wynĎŔ BĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉoêSĘ ’Ă =tŇ ’Ć Sy’ąĂ =M’Ă =yJĲĂ
23 ÉCnlĎÄ ho¿ĎhyĘ NtČÄ nĎ=rSĆ ’Ğ tŇ ’Ą ţ yxĳĎ’Ć Nk¡ĄŇ CW¿ ‘ĞtĲČŇ =âl dŇ wĂŔDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
24 ‘măČ SĘ yĂ ÉymĂ C : CndĲĄŇ yĎBĘ Cnyl¡Ą ‘Ď ’B¿Ď hČ dŇ CdËŇ GĘ hČ =tŇ ’ĲĆ NêĄę IĂwČ CntĎŔ ’Ł rmăŁ SĘ IĂwČ

=l‘Č bŇ S¿Ą IŁ hČ qlĆ xËĄ kĘŇ C hŇ mĎę xĎ lĘ UĂ BČ dŇ răĄIŁ hČ ű qlĆ xăĄ JĘ yJĂÂ hŇ EĳĆhČ rb¡ĎŇ DĎlČ MkĆŔ lĎ
25 hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ wĎ ’Ch¡ hČ MoI¿hČ mĲĄ yhĂě yĘwČ : CqŁlĲ xĞ yĲČ wD¿ĎxĘ yČ Myl¡Ă JĄ hČ sŘ20

: hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂlĘ ÉTjĎ SĘ mĂ lĘ C qxąŁ lĘ hĎ mĆÁ WĂ yĘwČ
26 Ch‘ăĄrĄlĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yn¿ĄqĘ zĂlĘ llËĎ èĎ hČ mĲĄ xQÌČ SČ yĘwČ gŇlČŔ qĘ YăĂ =l’Ć ÉdwĂdĎŇ ’bąŇŁ IĎwČ

: hoĲĎhyĘ yb¿ĄŇ yĘ’ĲŁ ll¡Č èĘ mĂ hŇ kĎŔ rĎBĘ ÉMkĆŇ lĎ hŇ eąĄhĂ rmĳŁ ’Ň lĄ

27 l’ËĄ =tŇ ybĲĄŇ BĘ rSÌĆ ’ĞlĲČ
rV’lw
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bŇ gĆŇn¡Ć=tŇ omĲ rĎBĘ rS¿Ć ’ĞlĲČ wĘ
: rêĲĂ yČBĘ rS¿Ć ’ĞlĲČ wĘ

r‘ËĄrŁ ‘ĞBĲČ rSÌĆ ’ĞlĲČ wĘ 28

tŇ om¡ pĘŇ WĲĂ BĘ rS¿Ć ’ĞlĲČ wĘ
: ‘ČmĲŁ êĘ SĘ ’Ć BĘ rS¿Ć ’ĞlĲČ wĘ

lkĎę rĎBĘ rSăĆ ’ĞlĲČ wĘ 29

ylĂŔ ’Ą mĘ xĘ rČIĘhČ yrăĄ‘ĎBĘ ÉrSĆ ’ĞlĲČ wĘ
: ynĲĂ yuĄhČ yr¿Ą‘ĎBĘ rS¡Ć ’ĞlĲČ wĘ

hŇ mËĎ rĘxĎ BĘ rSÌĆ ’ĞlĲČ wĘ 30

NS¡Ď ‘Ď=robŇ BĘ rS¿Ć ’ĞlĲČ wĘ
: ëŇ tĲĎŇ ‘ĞbĲČŇ rS¿Ć ’ĞlĲČ wĘ
NorĳbĘŇ xĆ BĘ rS¡Ć ’ĞlĲČ wĘ 31

: wySĲĎ nĎ’Ğ wĲČ ’Ch¿ dŇ w¡ĂDĎ MS¿Ď =ëŇ QĆ hČ tĘŇ hĂ =rSĲĆ ’Ğ tŇ omË qŁ UĘ hČ =lkĎŇ lĘ CĲ
É l’Ą rĎWĘ yĂ ySąĄ nĘ ’Č CsnĚÁ IĎwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ MymăĂ xĎ lĘ nĂ Myê¡Ă SĘ lĂ pĘŇ C ’l
MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ Cqă BĘ dĘŇ IČwČ : ‘ČBĲŁ lĘ GĂ hČ rh¿Č BĘ Myl¡Ă lĎ xĞ Cl¿ jĘ IĂwČ MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ ynăĄjĘ mĂ 2

bŇ dËĎŇ nĎ ybĂŇ ’ĲĞ=tŇ ’Ć wĘ NtÌĎŇ nĎ ohĲ yĘ=tŇ ’Ć MyêĂę SĘ lĂ pĘŇ CJă IČwČ wynĳĎBĎ =tŇ ’Ć wĘ lC’¡ SĎ =tŇ ’Ć
lC’Ŕ SĎ =l’Ć ÉhmĎ xĎ lĘ UĂ hČ dŇ BąČ kĘŇ êĂ wČ : lC’Ĳ SĎ yn¿ĄBĘ ‘Č CS¡ =yJĂ lĘ mČ =tŇ ’Ć wĘ 3

rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MyrĲĂoUhČ mĲĄ dŇ ’¡Ł mĘ lxĆ I¿ĎwČ tŇ SĆ uĳĎBČ MySăĂ nĎ’Ğ Myr¡ĂoUhČ Ch’¿ĚYĎ mĘ IĂwČ 4

MylĂÄrĄ‘ĞhĲĎ C’obŇ yĎţ=NjĆ HbĎę ynĂ răĄqĘ dĎŇ wĘ ű ìăŇ BĘ rĘxČ PŇ Łl¿ SĘ wylĎÁkĄŇ ’WĄÄ nŁ lĘ ž lC’SĎ
’r¡ĄyĎ yJ¿Ă wylĎŔ kĄŇ ’WăĄ nŁ ÉhbĎŇ ’Ď âlą wĘ ybĂŔ =ClQĘ ‘ČtĘŇ hĂ wĘ ÉynĂ rĚÄ qĎ dĘŇ C hŇ QĆ ’ąĄ hĎ
wyl¡Ď kĄŇ =’WĲĄ nŁ ’rĘI¿ČwČ : hĎ ylĲĆ ‘Ď lj¡Ł IĂwČ bŇ rĆxĆŔ hČ =tŇ ’Ć É lC’SĎ xuąČIĂwČ dŇ ’ĳŁ mĘ 5

tŇ mĎ IăĎwČ : oUĲ ‘Ă tŇ mĎ I¿ĎwČ oB¡ rĘxČ =l‘Č ’ChË =MGČ lj¿Ł IĂwČ lC’ĳ SĎ tŇ măĄ yJăĂ 6

’Ch¡ hČ MoI¿BČ wySËĎ nĎ’Ğ=lJĎ MGÌČ wylĎÁkĄŇ ’WĄÄ nŁ wĘ žwynĎBĎ tŇ SĆ Łlă SĘ C lC’Ã SĎ
rbĆŇ ‘ăĄBĘ ű rSăĆ ’Ğ wĲČ qmĆ ‘ĄÁ hĎ rbĆŇ ‘ĄÄ BĘ =rSĆ ’Ğ l’Ą rĎWĘ yĂţ=ySĲĄ nĘ ’Č C’ă rĘIĂwČ : wDĲĎxĘ yČ 7

CbąŇ zĘ‘Č IĲČwČ wynĳĎbĎŇ C lC’ă SĎ CtŇ m¡Ą =ykĂŇ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ySăĄ nĘ ’Č ÉCsnĎ=yJĲĂ NDĄę rĘIČhČ
: NhĲĆ BĎ Cb¡Ň SĘ IĲĄwČ MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ C’băŇŁ IĎwČ CsnĚŔ IĎwČ ÉMyrĂ‘ĎhĲĆ =tŇ ’Ć

C’ą YĘ mĘ IĂwČ MylĳĂ lĎ xĞhĲČ =tŇ ’Ć Tè¡Ą pČŇ lĘ MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ C’băŇŁ IĎwČ tŇ rĎŔ xĽUăĎ mĲĂ ÉyhĂ yĘwĲČ 8

ÉCtŇ rĘkĘŇ IĂwĲČ : ‘ČBĲŁ lĘ GĂ hČ rh¿Č BĘ Myl¡Ă pĘŇ nĲŁ wynĎŔ BĎ tŇ SĆ Łlă SĘ =tŇ ’Ć wĘ É lC’SĎ =tŇ ’Ć 9

wV’r=t’
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bŇ ybĂę sĎ MyêĂÁ SĘ lĂ jĘ =ZrĆ’ĲĆ bĘŇ CxÄ QĘ SČ yĘwČ wylĳĎJĄ =tŇ ’Ć CTyS¡Ă pĘŇ IČwČ oSŔ ’Ň rŁ =tŇ ’Ć
10 tŇ yB¡Ą wylĎŔ JĄ =tŇ ’Ć ÉCmWĂ IĎwČ : M‘ĲĎhĎ =tŇ ’Ć wĘ Mh¡Ć yBĄ YČ ‘Ğ tŇ yB¿Ą rvËĄ bČŇ lĘ
11 yb¡ĄŇ SĘ yĲŁ wylĎŔ ’Ą C‘ămĘ SĘ IĂwČ : NSĲĎ tŇ yB¿Ą tŇ m¡Č oxBĘ C‘Ŕ qĘ êĲĎ ÉotŇ IĎwĂGĘ =tŇ ’Ć wĘ tŇ orĳêĎSĘ ‘Č
12 Sy’ăĂ =lJĎ CmCqÁ IĎwČ : lC’Ĳ SĎ lĘ Myê¡Ă SĘ lĂ pĘŇ CW¿ ‘Ď=rSĆ ’Ğ tŇ ’ËĄ dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ SybăĄŇ yĎ

wynĎŔ BĎ tŇ IăŁ wĂGĘ Ét’Ą wĘ lC’ę SĎ tŇ IăČwĂGĘ =tŇ ’Ć CxÂqĘ IĂwČ ůhlĎ yĘQČ hČ =lkĎŇ CkăŇ lĘ IĲĄwČ È lyĂxČ
13 =tŇ ’Ć ÉCxqĘ IĂwČ : MSĲĎ Mt¡ĎŇ ’Ł Cp¿Ň rĘWĘ IĂwČ hŇ SĎ bĄŔ yĎ C’băŇŁ IĎwČ NSĳĎ tŇ yBăĄ tŇ m¡Č oxmĄ

: MymĲĂ yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ CmY¡Ě IĎwČ hŇ SĎ bĳĄŇ yĎBĘ lSĆ ’¡Ć hĎ =tŇ xČ tĲČŇ Cr¿BĘ qĘ IĂwČ MhĆŔ ytĄŇ măŁ YĘ ‘Č
=tŇ ’Ć tŇ oJ¡ hČ mĲĄ bŇ SĎŔ dŇ wăĂdĎŇ wĘ lC’Ŕ SĎ tŇ omă ÉyrĄxĞ’ĲČ yhĂę yĘwČb"V, ’

2 ySĂę ylĂ èĘ hČ MoIăBČ ű yhăĂ yĘwČ : MyĂnĲĎSĘ Mym¿Ă yĎ gŇl¡Ď qĘ YĂ BĘ dŇ wËĂDĎ bŇ SĆ IÌĄwČ qlĳĄ mĎ ‘ĞhĲĎ
hŇ m¡Ď dĎŇ ’Ğ wĲČ My‘ĂŔ rĚqĘ wydăĎŇ gĎŇbĘŇ C lC’Ŕ SĎ M‘ăĂmĄ ÉhnĆxĞUĲČ hĲČ =NmĂ ’BąĎ Sy’ĂÄ žheĄhĂ wĘ

3 rmĆ ’Ň IąŁ wČ : CxêĲĎSĘ IĂwČ hŇ YĎ rĘ’¡Č lj¿Ł IĂwČ dŇ wĂŔDĎ=l’Ć o’ă bŇŁ BĘ ÉyhĂ yĘwĲČ oSĳ ’Ň rŁ =l‘Č
: yêĂ TĘ lĲĎ mĘ nĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ hŇ n¿ĄxĞUĲČ mĂ wylĎŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ ’obĳŇ êĎ hŇ E¡ĆmĂ y’¿Ą dŇ wĂŔDĎ Éol

4 snĎÄ=rSĆ ’Ğ rmĆ ’Ň IŁ wČţ ylĳĂ ’năĎ=dŇ GĆhČ rb¡ĎŇ DĎhČ hŇ y¿ĎhĎ =hŇ mĆ dŇ wËĂDĎ wyl¿Ď ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
lC’Ë SĎ MgČę wĘ CtŇ mĚŔ IĎwČ ÉM‘ĎhĎ =NmĂ lpąČŇ nĎ hŇ BĄÂ rĘhČ =MgČŇ wĘ hŇ mĎę xĎ lĘ UĂ hČ =NmĂ M‘ĎÁ hĎ

5 êĎ‘Ę dČŔ yĎ ëŇ y’ăĄ olĳ dŇ yGăĂUČ hČ r‘Če¡ČhČ =l’Ć dŇ wĂŔDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : CtŇ mĲĄ on¡BĘ Nt¿ĎŇ nĎ ohĲ ywĂ
6 ’rąŁ qĘ nĂ olę dŇ yGăĂUČ hČ ű r‘ČeăČhČ rmĆ ’Ň ŁIÁwČ : onĲ BĘ Nt¿ĎŇ nĎ ohĲ ywĂ lC’¡ SĎ tŇ m¿Ą =yJĂ

bŇ kĆŇ rËĆhĎ hŇ e¿ĄhĂ wĘ otĳŇ ynĂ xĞ=l‘Č N‘ăĎSĘ nĂ lC’¡ SĎ hŇ e¿ĄhĂ wĘ ‘ČBŔŁ lĘ GĂ hČ rhăČ BĘ ÉytĂŇ yrĄÄ qĘ nĂ
7 rm¡Č ’Ł wĲĎ ylĎŔ ’Ą ’răĎqĘ IĂwČ ynĂ ’ĳĄ rĘIĂwČ wyr¡ĎxĞ’ĲČ NpĆŇ I¿ĂwČ : ChqĲĚBĂ dĘŇ hĂ MyS¡Ă rĎjĲĎ hČ yl¿Ą ‘ĞbĲČŇ C

8, 9 rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ykĂŇ nĲŁ ’Ď yq¡ĂlĄ mĲĎ ‘Ğ wylĎŔ ’Ą rmĆ ’Ň IŁ wČ hŇ êĎ’ĳĎ =ymĂ yl¡Ă rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : ynĂ eĲĄhĂ
yS¡Ă pĘŇ nČ dŇ o‘¿=lkĎŇ =yJĲĂ ZbĳĎŇ èĎ hČ ynĂ z¡ČxĎ ’Ğ yJ¿Ă ynĂ tĄŔ tĘŇ măŁ C ÉylČ ‘Ď ’nąĎ=dŇ mĎ ‘Ğ ylČę ’Ą

10 olĳ pĘŇ nĂ yrăĄxĞ’ĲČ hŇ y¡ĆxĘ yĲĂ âl¿ yJËĂ yêĂ ‘Ę dČŔ yĎ yJăĂ ChtĄŔ tĘŇ măŁ ’Ğ wĲČ ÉwylĎ ‘Ď dŇ mąŁ ‘Ĺ’ĲĆ wĎ : yBĲĂ
M’¿Ą ybĂŇ ’Ğ wĲĎ o‘Ŕ rŁ zĘ=l‘Č rSăĆ ’Ğ ÉhdĎŇ ‘ĎYĘ ’Ć wĘ oSę ’Ň rŁ =l‘Č rSăĆ ’Ğ ű rzĆeăĄhČ xuČÂ’Ć wĲĎ

11 MyS¡Ă nĎ’ĞhĲĎ =lJĎ Mg¿ČŇ wĘ M‘ĳĄrĎqĘ IĂwČ odŇ gĎŇbĘŇ BĂ dŇ wËĂDĎ qz¿ĄxĞ IĲČwČ : hŇ eĎhĲĄ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ=l’Ć
12 =l‘Č wĘ lC’ÂSĎ =l‘Č bŇ rĆ‘ĳĎhĎ =dŇ ‘Č CmY¡Ě IĎwČ CJŔ bĘŇ IĂwČ ÉCdŇ jĘ sĘ IĂwĲČ : oêĲ ’Ă rS¿Ć ’Ğ

: bŇ rĆxĲĎ BĆ Cl¡ pĘŇ nĲĎ yJ¿Ă l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ =l‘Č wĘ ÉhoĎhyĘ M‘ąČ=l‘Č wĘ onęBĘ NtăĎŇ nĎ ohĲ yĘ

13 Sy’ËĂ =NBĆ rmĆ ’Ň ŁIěwČ hŇ êĎ’ĳĎ hŇ E¡ĆmĂ y’¿Ą olŔ dŇ yGăĂUČ hČ Ér‘ČeČÄhČ =l’Ć dŇ wĂęDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
rg
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ÉxČŁlÄSĘ lĂ tĎŇ ’Ň rĄŔ yĎ âlă ëŇ y’Ą ť dŇ wĳĂDĎ wyl¡Ď ’Ą rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : ykĂŇ nĲŁ ’Ď yq¡ĂlĄ mĲĎ ‘Ğ rG¿Ą 14

MyrĂŔ ‘ĎeĘ hČ mĲĄ ÉdxČ ’Č lĘ dŇ wĂędĎŇ ’răĎqĘ IĂwČ : hoĲĎhyĘ xČ yS¿Ă mĘ =tŇ ’Ć tŇ x¡Ą SČ lĘ ìŔ dĘŇ yĲĎ 15

=l‘Č ìŇ ymĄ DĎ dŇ wĂŔDĎ ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ : tŇ mĲŁ IĎwČ ChJ¡Ą IČwČ oBĳ =‘gČŇjĘ SGăČ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ 16

: hoĲĎhyĘ xČ yS¿Ă mĘ =tŇ ’Ć yêĂ t¡ČŇ mŁ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉìbĘŇ hŇ nąĎ‘Ď ìŇ ypĂę yJăĂ ìŇ SĳĆ ’Ň rŁ

rmĆ ’Ň ŁIěwČ : onĲ BĘ Nt¿ĎŇ nĎ ohĲ yĘ=l‘Č wĘ lC’¡ SĎ =l‘Č tŇ ’Ň EĳŁ hČ hŇ n¡Ď yuĂ hČ =tŇ ’Ć dŇ wĂŔDĎ NăĄnqŁ yĘwČ 17, 18

ÉybĂŇ ~Ę hČ : rSĲĎ IĎhČ rpĆŇ s¿Ą =l‘Č hŇ b¡ĎŇ CtŇ kĘŇ hŇ e¿ĄhĂ tŇ SĆ qĳĎ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=ynĲĄBĘ dŇ U¿Ą lČ lĘ 19

tŇ gČŔ bĘŇ CdŇ yGăĂêČ =l’Č : MyrĲĂoBgĂŇ Cl¿ pĘŇ nĲĎ ëŇ y’¡Ą llĳĎ xĎ ìŇ yt¡ĆŇ omBĎ =l‘Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂ 20

MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ tŇ onăBĘ ÉhnĎxĘ mČÄ WĘ êĂ =NjĆ Nolĳ qĘ SĘ ’Č tŇ YăŁ CxBĘ Cr¡vĘ bČŇ êĘ =l’ĲČ
rTËĎ mĎ =l’Č wĘ lTÌČ =l’Č ‘ČBęŁ lĘ GĂ bČŇ yrăĄhĎ : MylĲĂ rĄ‘ĞhĲĎ tŇ on¿BĘ hŇ nĎ zĘŁl¡ ‘ĞêĲČ =NjĆ 21

lC’Ŕ SĎ NgăĄŇmĎ MyrĂŔ oBGĂ NgăĄŇmĎ É l‘ČgĘŇ nĂ MSąĎ yJăĂ tŇ mĳŁ CrtĘŇ ydăĄŇ WĘ C Mk¡ĆŇ ylĄ ‘Ğ
NtĎŔ nĎ ohă yĘ tŇ SĆ qĆ ť MyrĂŔ oBGĂ ÉblĆ xĄÄ mĄ MylĂę lĎ xĞ MDăČmĂ : NmĆ èĲĎ BČ xČ yS¿Ă mĎ yl¡Ă BĘ 22

NtĎę nĎ ohĲ ywĂ lC’ă SĎ : MqĲĎ yrĄ bŇ CS¡ tĎŇ âl¿ lC’Ŕ SĎ bŇ rĆxăĆwĘ roxĳ ’Ď gŇ oW¡ nĎ âl¿ 23

CQqČŔ MyrăĂSĎ eĘ mĂ CdŇ rĳĎpĘŇ nĂ âlă Mt¡ĎŇ ombĘŇ C MhĆŔ yIĄxČ BĘ ÉMmĂ y‘Ă eĘ hČ wĘ MybąĂŇ hĎ ’ĹeĲĆhČ
MkąĆŇ SĘ BĲĂ lĘ UČ hČ hŇ nĎ ykĳĆŇ BĘ lC’¡ SĎ =l’Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉtonBĘ : CrbĲĄŇ GĎ tŇ oy¡rĎ’ĞmĲĄ 24

Clă pĘŇ nĲĎ ëŇ y’Ą ť : NkĲĆŇ SĘ CbŇ lĘ l‘¡Č bŇ hĎŔ zĎ ydăĂŇ ‘Ğ ÉhlĆ ‘ĞUĲČ hĲČ MynĂŔ dĎŇ ‘Ğ=M‘Ă ÉynĂ SĎ 25

ìŇ ylĆę ‘Ď ylăĂ =rYČ : llĲĎ xĎ ìŇ yt¡ĆŇ omBĎ =l‘Č NtĎŔ nĎ ohă yĘ hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ hČ ëŇ ot¡Ň BĘ MyrĂŔ BŁ gĂŇ 26

tŇ b¡ČŇ hĞ’ĲČ mĄ ylĂŔ ÉìtĘŇ bĲĎŇ hĞ’ĲČ hŇ tĎŇ ’ąČ lĘ pĘŇ nĂ dŇ ’ĳŁ mĘ yQ¡Ă êĎmĘ ‘¿ČnĎ NtĎŔ nĎ ohă yĘ ÉyxĂ ’Ď
: hŇ mĲĎ xĎ lĘ mĂ yl¿Ą JĘ Cd¡Ň bĘŇ ’Ň IĲŁ wČ MyrĂŔ oBgĂŇ Clă pĘŇ nĲĎ ëŇ y’Ą ť : MySĲĂ nĎ 27

ÉtxČ ’Č BĘ hŇ lĆę ‘Ĺ’ĲĆhČ ÉrmŁ ’Ň lĄ ű hoąĎhyBĲČ dŇ wĂÄDĎ ž l’Č SĘ IĂwČ NkĄę =yrĄxĞ’ĲČ yhăĂ yĘwČ b
hŇ l¡Ć ‘Ĺ’ĲĆ hŇ nĎ’¿Ď dŇ wËĂDĎ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ hŇ lĳĄ ‘Ğ wyl¡Ď ’Ą hoËĎhyĘ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ hŇ dĎŔ ChyĘ yrăĄ‘Ď
ÉM‘ČŁnÄ yxĂ ’Ğ wySĳĎ nĎ yêăĄSĘ Mg¡ČŇ wĘ dŇ wĂŔDĎ ÉMSĎ l‘Č IąČwČ : hŇ nĎrĲŁ bĘŇ xĆ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ 2

oUË ‘Ă =rSĆ ’Ğ wySÌĎ nĎ’Ğ wĲČ : ylĲĂ mĘ rĘJČ hĲČ lb¿ĎŇ nĎ tŇ SĆ ’¡Ą lyĂgČě ybĂŇ ’Ğ wĲČ tŇ ylĂŔ ‘ĄrĘzĘIĂhČ 3

hŇ dĎŔ ChyĘ ySăĄ nĘ ’Č ÉC’bÄŁ IĎwČ : NorĲbĘŇ xĆ yr¿Ą‘ĎBĘ Cb¡Ň SĘ IĲĄwČ otĳŇ ybĄŇ C Sy’ăĂ dŇ w¡ĂdĎŇ hŇ l¿Ď ‘ĹhĲĆ 4

rmŔŁ ’Ň lĄ ÉdwĂdĎŇ lĘ CdŇ GąĂ IČwČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ tŇ yBăĄ =l‘Č ëŇ lĆ m¡Ć lĘ dŇ wËĂDĎ=tŇ ’Ć MSÌĎ =CxSĘ mĘ IĂwČ
: lC’Ĳ SĎ =tŇ ’Ć Cr¡bĘŇ qĲĎ rS¿Ć ’Ğ dŇ ‘ĎŔ lĘ GĂ SybăĄŇ yĎ ÉySĄ nĘ ’Č

MhĆę ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ SybăĄŇ yĎ yS¡Ą nĘ ’Č =l’Ć MykĂŔ ’Ď lĘ mČ ÉdwĂDĎ xląČ SĘ IĂwČ 5

Mykrb
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=M‘Ă ÉMkĆŇ ynĄdĲŇŁ ’Ğ=M‘Ă hŇ EĆęhČ dŇ sĆ xăĆ hČ MtĆÁ yWĂ ‘Ğ rSĆÄ ’Ğ hoĎŔhylĲČ ÉMêĆ’Č MykąĂŇ rĚBĘ
6 MgăČŇ wĘ tŇ mĳĆ ’ĹwĲĆ dŇ sĆ xăĆ Mk¡ĆŇ UĎ ‘Ă ho¿ĎhyĘ=W‘Č yĲČ hŇ êĎě ‘Č wĘ : otĲŇ ’Ł Cr¡BĘ qĘ êĂ wĲČ lC’Ŕ SĎ

: hŇ EĲĆhČ rb¿ĎŇ DĎhČ Mt¡ĆŇ yWĂ ‘Ğ rS¿Ć ’Ğ tŇ ’Ň ŁEŔhČ hŇ băĎŇ oFhČ ÉMkĆŇ êĘ ’Ă hŇ WąĆ ‘Ĺ’ĲĆ ykĂę nŁ ’ĲĎ
7 lC’ĳ SĎ MkăĆŇ ynĄdĲŇŁ ’Ğ tŇ m¡Ą =yJĂ lyĂxČŔ =ynĄbĘŇ lĂ ÉCyhĘ wĲĂ MkĆę ydĄŇ yĘ hŇ nĎqĘ zăČxĹêĲĆ ű hŇ êăĎ ‘Č wĘ sŘ21

: MhĲĆ ylĄ ‘Ğ ëŇ lĆ m¡Ć lĘ hŇ dËĎŇ ChyĘ=tŇ ybĲĄŇ CxÌ SĘ mĲĎ ytĂę ’Ł =MgČŇ wĘ
8 ÉtSĆ BÄŁ Sy’¿Ă =tŇ ’Ć xqČę lĎ lC’ĳ SĎ lĘ rSăĆ ’Ğ ’b¡ĎŇ YĎ =rWČ rnĄŔ =NBĆ rnăĄbĘŇ ’Č wĘ
9 yr¡ĂCS’ĞhĲĎ =l’Ć wĘ dŇ ‘ĎŔ lĘ GĂ hČ =l’Ć ÉChkĄÄ lĂ mĘ IČwČ : MyĂnĲĎxĞmĲČ Chr¡ĄbĂŇ ‘ĞIĲČwČ lC’Ŕ SĎ =NBĆ

: hŇŁQĲ JĚ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=l‘Č wĘ NmĂŔ yĎnĘ BĂ =l‘Č wĘ ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć =l‘Č wĘ l’Ň ‘ĳĆrĘzĘyĂ=l’ĲĆ wĘ
10 ÉokŇ lĘ mĎ BĘ lC’ę SĎ =NBĆ tŇ SĆ BăŁ =Sy’ĲĂ hŇ nĎÁSĎ My‘ĂÄ BĎ rĘ’Č =NBĆ

yr¿ĄxĞ’ĲČ Cy¡hĎ hŇ dĎŔ ChyĘ tŇ yBăĄ ëŇ ’Č ť ëŇ ĳĎlmĎ Myn¡ĂSĎ MyĂê¿ČSĘ C l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=l‘Č
11 Nor¡bĘŇ xĆ BĘ ëŇ lĆ mËĆ dŇ w¿ĂdĎŇ hŇ yĎÄhĎ žrSĆ ’Ğ MymĂŔ IĎhČ rjăČ sĘ mĂ ÉyhĂ yĘwĲČ : dŇ wĲĂdĎŇ

: MySĲĂ dĎŇ xĽ hŇ è¿Ď SĂ wĘ Myn¡ĂSĎ ‘bČŇ S¿Ć hŇ dĳĎŇ ChyĘ tŇ yBăĄ =l‘Č
12 MyĂn¡ČxĞUĲČ mĲĂ lC’ĳ SĎ =NBĆ tŇ SĆ BăŁ =Sy’ĲĂ yd¡ĄŇ bĘŇ ‘Č wĘ rnĄŔ =NBĆ rnăĄbĘŇ ’Č É’YĄ IĄwČ
13 tŇ k¿ČŇ rĄBĘ =l‘Č MCSË GĘ pĘŇ IĂwĲČ C’Ŕ YĘ yĲĎ ÉdwĂdĎŇ ydąĄŇ bĘŇ ‘Č wĘ hŇ yĎÁCrYĘ =NBĆ bŇ ’ĎÄ oywĘ : hŇ nĎ o‘Ĳ bĘŇ GĂ

hŇ k¡ĎŇ rĄBĘ hČ =l‘Č hŇ QĆ ’¿Ą wĘ hŇ EĆŔmĂ ÉhkĎŇ rĄBĘ hČ =l‘Č hŇ QĆ ’ąĄ CbÁ SĘ IĄÄwČ wDĳĎxĘ yČ No‘¡bĘŇ GĂ
14 Cq¡ xĞWĲČ ywĲĂ MyrĂŔ ‘ĎeĘ hČ É’nĎ CmCqą yĎ bŇ ’ĎŔ oy=l’Ć ÉrnĄbĘŇ ’Č rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ EĲĆmĂ
15 rWăĎ ‘Ď MynÌĄSĘ rjĳĎsĘ mĂ bĘŇ CrăbĘŇ ‘Č IĲČwČ Cmq¡ĚIĎwČ : CmqĲĚyĎ bŇ ’¡Ď oy rmĆ ’Ň I¿Ł wČ CnynĳĄpĎŇ lĘ

: dŇ wĲĂdĎŇ yd¿ĄŇ bĘŇ ‘ČmĲĄ rW¡Ď ‘Ď Myn¿ĄSĘ C lC’Ŕ SĎ =NBĆ ÉtSĆ BÄŁ Sy’¿Ă lĘ C NmĂę yĎnĘ bĂŇ lĘ
16 wDĳĎxĘ yČ Cl¡ jĘ IĂwĲČ Ch‘ĄŔ rĄ dŇ YăČ BĘ ÉoBrĘxČ wĘ Ch‘Ąę rĄ S’Ň răŁ BĘ ű Sy’ăĂ CqzĂÁxĞ IĲČwČĲ
17 yhÌĂ êĘ wČ : No‘Ĳ bĘŇ gĂŇBĘ rS¿Ć ’Ğ Myr¡Ă~ĚhČ tŇ q¿ČlĘ xĆ ’ChŔ hČ Moqă UĎ lČ É’rĎqĘ IĂwČ

ySăĄ nĘ ’Č wĘ ÉrnĄbĘŇ ’Č PŇ gĆŇ eąĎIĂwČ ’Chĳ hČ MoIăBČ dŇ ’¡Ł mĘ =dŇ ‘Č hŇ S¿Ď qĎ hŇ mËĎ xĎ lĘ UĂ hČ
18 bŇ ’¿Ď oy hŇ yĎŔCrYĘ ynăĄBĘ ÉhSĎ ŁlSĘ MSĎę =CyhĘ IĲĂwČ : dŇ wĲĂdĎŇ yd¿ĄŇ bĘŇ ‘Č yn¡ĄpĘŇ lĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ

rS¿Ć ’Ğ My¡ĂbĎŇ ~Ę hČ dŇ x¿Č ’Č JĘ wylĎŔ gĘŇrČBĘ lqăČ É l’Ą hWĎ ‘ĞwĲČ l’ĳĄ hWĎ ‘ĞwĲČ yS¡Č ybĂŇ ’Ğ wĲČ
19 =l‘Č tŇ kĆŇ lĆę lĎ hŇ TăĎ nĎ=âlĲ wĘ rnĳĄbĘŇ ’Č yrăĄxĞ’ĲČ l’¡Ą hWĎ ‘Ğ PŇ D¿Ł rĘIĂwČ : hŇ dĲĆŇ vĎ BČ
20 rmĆ ’Ň ŁIěwČ wyrĎŔ xĞ’ĲČ ÉrnĄbĘŇ ’Č NpĆŇ IąĂwČ : rnĲĄbĘŇ ’Č yr¡ĄxĞ’ĲČ mĄ lw’Ň mŔŁ vĘ hČ =l‘ĲČwĘ ÉNymĂ IĎhČ
21 ÉìlĘ hŇ TąĄ nĘ rnĄębĘŇ ’Č olă rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : ykĂŇ nĲŁ ’Ď rmĆ ’Ň I¡Ł wČ l’ĳĄ hWĎ ‘Ğ hŇ z¡Ć hŇ ê¿Ď’Č hĲČ

ì¡Ň lĘ =xqČ wĘ MyrĂŔ ‘ĎeĘ hČ mĲĄ ÉdxĎ ’Ć ìę lĘ zxăŁ ’ĹwĲĆ ìŇ lĆŔ ’Ň mŁ WĘ =l‘Č o’ă ÉìnĘ ymĲĂ yĘ=l‘Č
wtYlx=t’
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dŇ o‘ă PŇ sĆ IÌŁ wČ : wyrĲĎxĞ’ĲČ mĄ rCs¡ lĎ l’ĄŔ hWĎ ‘Ğ hŇ băĎŇ ’Ď =âlĲ wĘ otĳŇ YĎ lĂ xĞ=tŇ ’Ć 22

hŇ YĎ rĘ’ČŔ ÉhJĎ JĆ ’Č hŇ UĎ ląĎ yrĳĎxĞ’ĲČ mĄ ì¡Ň lĘ rCs¿ l’ĄŔ hWĎ ‘Ğ=l’Ć ÉrmŁ ’Ň lĄ rnĄębĘŇ ’Č
žrnĄbĘŇ ’Č ChJăĄ IČwČ rCsę lĎ N’ăĄ mĎ yĘwČ : ìŇ yxĲĂ ’Ď bŇ ’¡Ď oy=l’Ć ynČŔ pĎŇ ’văĎ ’Ć Éëy’Ą wĘ 23

MS¡Ď =ljĎ IĂwČ wyrĎŔ xĞ’ĲČ mĄ ÉtynĂ xĞhĲČ ’YąĄêĄ wČ SmĆ xęŁ hČ =l’Ć tŇ ynĂÁxĞhĲČ yrĄÄ xĞ’ĲČ BĘ
l’ËĄ hWĎ ‘Ğ MSÌĎ lpČŇ nĎÄ=rSĆ ’Ğ žMoqUĎ hČ =l’ĲĆ ’BăĎ hČ =lJĎ yhĂÃ yĘwČ otŇ xČ êČ tŇ mĎ IăĎwČ
hŇ ’Ď BĎŔ SmĆ èăĆ hČ wĘ rnĳĄbĘŇ ’Č yrăĄxĞ’ĲČ yS¡Č ybĂŇ ’Ğ wĲČ bŇ ’¿Ď oy CpËŇ DĘrĘIĂwĲČ : CdŇ mĲŁ ‘ĞIĲČwĲČ tŇ m¡Ł IĎwČ 24

rB¿Č dĘŇ mĂ ëŇ rĆD¡Ć xČ ygĂŔ =ynĄjĘ =l‘Č ÉrSĆ ’Ğ hŇ UĎŔ ’Č tŇ ‘ăČbĘŇ GĂ =dŇ ‘Č C’BĎ ť hŇ UĎ hĄę wĘ
tŇ xĳĎ ’Ć hŇ DăĎgĚŇ’ĞlĲČ Cy¡hĘ IĲĂwČ rnĄŔ bĘŇ ’Č yrăĄxĞ’ĲČ ÉNmĂ yĎnĘ bĂŇ =ynĲĄbĘŇ CYą BĘ qČ tĘŇ IĲĂwČ : No‘Ĳ bĘŇ GĂ 25

ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ bŇ ’Ďę oy=l’Ć rnĄÁbĘŇ ’Č ’rĎÄ qĘ IĂwČ : tŇ xĲĎ ’Ć hŇ ‘¡ĎbĘŇ GĂ =S’Ň rĲŁ l‘¿Č CdŔ mĘ ‘Č IăČwČ 26

hŇ nĳĎ orxĞ’ĲČ BĎ hŇ y¡ĆhĘ tĲĂŇ hŇ r¿ĎmĎ =yJĲĂ hŇ êĎ‘Ę dČŔ yĎ ’olă hĞ bŇ rĆxĆŔ lkČŇ ’Ň êăŁ ÉxYČ nĆÄlĎ hĞ
bŇ ’ĎŔ oy rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MhĲĆ yxĄ ’Ğ yr¿ĄxĞ’ĲČ mĄ bŇ CS¡ lĎ M‘ĎŔ lĎ rmăČ ’Ň tŇŁ =âlĲ ÉytČŇ mĎ =dŇ ‘Č wĘ 27

M‘ĎŔ hĎ hŇ lăĎ ‘ĞnĲČ ÉrqĆBÄŁ hČ mĲĄ z’ąĎ yJăĂ êĎrĘBĳČDĂ ’l¡Ą Cl yJ¿Ă MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ yxČ ť
M‘ĎŔ hĎ =lJĎ ÉCdŇ mĘ ‘Č IĲČwČ rpĎŔ oèBČ Éb’Ď oy ‘qąČtĘŇ IĂwČ : wyxĲĂ ’Ď yr¿ĄxĞ’ĲČ mĄ Sy’¡Ă 28

rnăĄbĘŇ ’Č wĘ : MxĲĄ QĎ hĂ lĘ dŇ o‘¡ Cp¿Ň sĘ yĲĎ=âlwĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yrăĄxĞ’ĲČ dŇ o‘¡ Cp¿Ň DĘrĘyĂ=âlĲ wĘ 29

NDĄę rĘIČhČ =tŇ ’Ć CrăbĘŇ ‘Č IĲČwČ ’Chĳ hČ hŇ lĎ yĘQăČ hČ lJ¡Ł hŇ bĎŔ rĎ‘ĞBĲĎ ÉCkŇ lĘ hĲĎ wySĎę nĎ’Ğ wĲČ
rnĄŔ bĘŇ ’Č yrăĄxĞ’ĲČ mĄ bŇ SĎ ť bŇ ’Ďę oywĘ : MyĂnĲĎxĞmĲČ C’b¡ŇŁ IĎwČ NorŔ tĘŇ BĂ hČ =lJĎ ÉCkŇ lĘ IĲĄwČ 30

Sy’¡Ă rW¿Ď ‘Ď=hŇ ‘ĲĎSĘ êĂ dŇ wËĂdĎŇ yd¿ĄŇ bĘŇ ‘ČmĲĄ CdÁ qĘ jĎÄ IĂwČ M‘ĳĎhĎ =lJĎ =tŇ ’Ć ZB¡Ł qĘ IĂwČ
tŇ o’Ì mĄ =SŁlĲ SĘ rnĳĄbĘŇ ’Č yS¡Ą nĘ ’Č bĘŇ C NmĂŔ yĎnĘ BĂ mĂ ÉCJhĂ dŇ wĂędĎŇ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č wĘ : l’ĲĄ hŇ WĎ ‘ĞwĲČ 31

wybĂŔ ’Ď rbĆŇ qăĆBĘ ÉChrĚÄ BĘ qĘ IĂwĲČ l’ĄŔ hWĎ ‘Ğ=tŇ ’Ć ÉC’WĘ IĂwČ : CtŇ mĲĄ Sy’¡Ă MyèËĂ SĂ wĘ 32

Mh¡Ć lĎ r’¿Ł IĄwČ wySĎŔ nĎ’Ğ wĲČ Éb’Ď oy hŇ lĎ yĘQČęhČ =lkĎŇ CkăŇ lĘ IĲĄwČ MxĆ lĳĎ tŇ yBăĄ rS¡Ć ’Ğ
dŇ wĳĂDĎ tŇ yBăĄ Nyb¡ĄŇ C lC’Ŕ SĎ tŇ yBăĄ NyBĄ ť hŇ JĎŔ rĚ’Ğ ÉhmĎ xĎ lĘ UĂ hČ yhąĂ êĘ wČ : NorĲbĘŇ xĆ BĘ g

: MyQĲĂ dČŇ wĘ Myk¿ĂŇ lĘ hĲŁ lC’¡ SĎ tŇ yb¿ĄŇ C qzĄŔxĎ wĘ ëŇ ăĄlhŁ ÉdwĂdĎŇ wĘ
M‘Čn¡Ł yxĂ ’ĞlĲČ NonŔ mĘ ’Č ÉorokŇ bĘŇ yhąĂ yĘwČ NorĳbĘŇ xĆ BĘ Myn¡ĂBĎ dŇ wËĂdĎŇ lĘ wdÌř lyw 2

ylĳĂ mĘ rĘJČ hĲČ lbăĎŇ nĎ tŇ SĆ ’¡Ą lgĄŇ ybĂŇ ’ĞlĲČ bŇ ’ĎŔ lĘ kĂŇ ChnăĄSĘ mĂ C : tŇ lĲĂ ’Ň ‘ĄrĘzĘIĂhČ 3

y‘¡ĂybĂŇ rĘhĲĎ wĘ : rCSĲ GĘ ëŇ lĆ m¿Ć ym¡Č lĘ êČ =tŇ BČ hŇ kĎŔ ‘ĞmĲČ =NBĲĆ Molă SĎ bĘŇ ’Č ÉySĂ lĂ èĘ hČ wĘ 4

M‘ĎŔ rĘtĘŇ yĂ yèăĂ èĂ hČ wĘ : lTĲĎ ybĂŇ ’Ğ=NbĆŇ hŇ y¿ĎTĘ pČŇ SĘ yS¡Ă ymĂ xĞhĲČ wĘ tŇ yGĳĂxČ =NbĆŇ hŇ IăĎnĂ dĲŇŁ ’Ğ 5

: NorĲbĘŇ xĆ BĘ dŇ w¡ĂdĎŇ lĘ Cd¿Ň QĘ yĚ hŇ QĆ ’ËĄ dŇ wĳĂDĎ tŇ SĆ ’ăĄ hŇ l¡Ď gĘŇ‘ĆlĘ
yhyw

.yrq CdlĘ CĎIĂwČ ,bytk CdQĘ IĚwČ v.2 .g
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6 rnËĄbĘŇ ’Č wĘ dŇ wĳĂDĎ tŇ yBăĄ Nyb¡ĄŇ C lC’Ŕ SĎ tŇ yBăĄ NyBĄ ť hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ hČ ÉtoyhĘ BĲĂ yhĂę yĘwČ
7 hŇ jăĎ YĘ rĂ Hm¡Ď SĘ C SgĆŇlĆŔ jĂ lC’ă SĎ lĘ C : lC’Ĳ SĎ tŇ yb¿ĄŇ BĘ qE¡ĄxČ tĘŇ mĂ hŇ y¿ĎhĎ

: ybĲĂŇ ’Ď SgĆŇl¿Ć yjĂ =l’Ć hŇ tĎŇ ’Ň B¡Ď ‘Č CD¿mČ rnĄŔ bĘŇ ’Č =l’Ć ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ hŇ IĳĎ’Č =tŇ bČŇ
8 bŇ lĆ J¿Ć S’Ň rÄŁ hĞ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ tŇ SĆ BęŁ =Sy’ĲĂ yrăĄbĘŇ DĂ=l‘Č dŇ ’ÁŁ mĘ rnĄÄbĘŇ ’Č lĘ žrxČ IĂwČ

ìŇ ybĂę ’Ď lC’ă SĎ ű tŇ yBăĄ =M‘Ă dŇ sĆ xĆÁ =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ MoIÄhČ ůhdĎŇ ChylĲĂ rSăĆ ’Ğ ÈykĂŇ ŁnÅ’Ď
Nw¿Ł ‘Ğ ylËČ ‘Ď dŇ q¿Ł pĘŇ êĂ wČ dŇ wĳĂDĎ=dŇ yČBĘ ìŇ t¡ĂŇ yYĂ mĘ hĂ âl¿ wĘ Ch‘ĄŔ rĄmăĄ=l’Ć wĘ ÉwyxĎ ’Ć =l’Ć

9 yJĂę olĳ PŇ ysăĂ yŁ hŇ k¡ŇŁ wĘ rnĄŔ bĘŇ ’Č lĘ ÉMyhĂ Łl’Ĺ hŇ WąĆ ‘ĞyĲČ=hŇ JĲŁ : MoIĲhČ hŇ è¡Ď ’Ă hĲĎ
10 hŇ k¡ĎŇ lĎ mĘ UČ hČ ryb¿ĂŇ ‘ĞhĲČ lĘ : oQĲ =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ Nk¡ĄŇ =yJĂ dŇ wĂŔdĎŇ lĘ ÉhoĎhyĘ ‘BąČ SĘ nĂ rSĆÄ ’ĞJĲČ

hŇ dĎŔ ChyĘ=l‘Č wĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=l‘Č dŇ wĂędĎŇ ’iăĄ JĂ =tŇ ’Ć MyqĂÂhĎ lĘ C lC’ĳ SĎ tŇ yBăĄmĂ
11 rbĳĎŇ DĎ rn¡ĄbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć bŇ yS¿Ă hĎ lĘ dŇ o‘Ŕ lkăŇŁ yĎ=âlĲ wĘ : ‘bČŇ SĲĎ r’¿Ą BĘ =dŇ ‘Č wĘ ND¡ĎmĂ

: otĲŇ ’Ł ot¡Ň ’Ď rĘIĂmĂ
12 ZrĆ’ĳĎ=ymĂ lĘ rm¡Ł ’Ň lĄ otŇ xČ êČ dŇ wËĂDĎ=l’Ć ű MykÌĂŇ ’Ď lĘ mČ rnĄÄbĘŇ ’Č žxlČ SĘ IĂwČ

ìŇ yl¡Ć ’Ą bŇ s¿Ą hĎ lĘ ëŇ UĎŔ ‘Ă ydăĂŇ yĎ ÉheĄhĂ wĘ yêĂŔ ’Ă ÉìtĘŇ yrĲĂbĘŇ hŇ tąĎŇ rĘJĎ rmęŁ ’Ň lĄ
13 ëŇ ’ăČ tŇ yrĳĂBĘ ì¡Ň êĘ ’Ă tŇ r¿Ł kĘŇ ’Ć ynĂě’Ğ bŇ oTŔ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ =tŇ ’Ć

ű yJăĂ ynČŔ jĎ =tŇ ’Ć hŇ ’ăĆ rĘtĂŇ =âlĲ ÉrmŁ ’Ň lĄ ìąŇ êĘ ’Ă mĲĄ l’ĄÄ SŁ žykĂŇ nŁ ’ĲĎ dŇ xĎÃ ’Ć rbăĎŇ DĎ
: ynĲĎjĎ =tŇ ’Ć tŇ o’¿ rĘlĂ ì¡Ň ’ĞbĲŇŁ BĘ lC’Ŕ SĎ =tŇ BČ lkăČŇ ymĂ tŇ ’Ą ť ìę ’Ğ ybĂŇ hĹ ynăĄpĘŇ lĂ =M’Ă

14 hŇ nąĎêĘ rmĳŁ ’Ň lĄ lC’¡ SĎ =NBĆ tŇ SĆ B¿Ł =Sy’ĲĂ =l’Ć MykĂŔ ’Ď lĘ mČ ÉdwĂDĎ xląČ SĘ IĂwČ
tŇ ol¿ rĘ‘Ď hŇ ’¡Ď mĄ BĘ ylĂŔ yêĂ WĘ răČ’Ą ÉrSĆ ’Ğ lkČŔ ymĂ =tŇ ’Ć ÉyêĂ SĘ ’Ă =tŇ ’Ć

15 l’¿Ą yTĂ lĘ jČ M‘¡ĂmĄ Sy’ĳĂ M‘ĲĂmăĄ hĎ x¡Ć uĎ IĂwČ tŇ SĆ BŔŁ Sy’ăĂ ÉxlČ SĘ IĂwČ : MyêĲĂ SĘ lĂ jĘ
16 MyrĳĂxĚBĲČ =dŇ ‘Č hĎ yr¡ĆxĞ’ĲČ hŇ kËŇŁ bĎŇ C ëŇ olÌ hĎ HSĎę y’Ă HêĎÁ ’Ă ëŇ lĆ IĄÄwČ : VwĲřl=NBĆ
17 yn¿ĄqĘ zĂ=M‘Ă hŇ yĎŔhĎ rnăĄbĘŇ ’Č =rbČŇ dĘŇ C : bŇ SĲŁ IĎwČ bŇ CS¡ ëŇ ¿Ąl rnËĄbĘŇ ’Č wyl¿Ď ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ

dŇ wËĂDĎ=tŇ ’Ć MySÌĂ qĘ bČŇ mĘ MtĆÂ yyĂhĹ MSŔŁ lĘ SĂ =MGČ É lomêĘ =MGČ rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ
18 ű dŇ yăČBĘ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉdwĂDĎ=l’Ć rmąČ ’Ď hoĎęhyĘ yJăĂ CWĳ ‘Ğ hŇ ê¡Ď ‘Č wĘ : MkĲĆŇ ylĄ ‘Ğ ëŇ lĆ m¡Ć lĘ

=lJĎ dŇ I¡ČmĂ C MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ dŇ IăČmĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ yUąĂ ‘Č=tŇ ’Ć ‘Č ySĂÁ oh yDĂę bĘŇ ‘Č dŇ wăĂDĎ
19 rBĄÂ dČŇ lĘ rnĄębĘŇ ’Č =MGČ ëŇ lĆ IăĄwČ NymĳĂ yĎnĘ bĂŇ ynăĄzĘ’Ď BĘ rn¡ĄbĘŇ ’Č =MGČ rB¿Ą dČŇ yĘwČ : MhĲĆ ybĄŇ yĘ’ĲŁ

yn¡Ąy‘ĄbĘŇ C l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄy‘ĄBĘ ÉboT=rSĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’ąĄ NorŔ bĘŇ xĆ BĘ ÉdwĂdĎŇ ynąĄzĘ’Ď BĘ
tyb=lk

.yrq SyĂlĎ ,bytk SCl v.15
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MyrăĂWĘ ‘Ć oê¡’Ă wĘ NorŔ bĘŇ xĆ ÉdwĂDĎ=l’Ć rnąĄbĘŇ ’Č ’bÄŁ IĎwČ : NmĲĂ yĎnĘ BĂ tŇ yB¿Ą =lJĎ 20

sŘ22 rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ êĲĆSĘ mĂ oê¡’Ă =rSĆ ’Ğ MyS¿Ă nĎ’ĞlĲČ wĘ rnËĄbĘŇ ’Č lĘ dŇ wÌĂDĎ W‘Č IČÄwČ MySĳĂ nĎ’Ğ 21

ëŇ lĆ UĆÁ hČ ynĂÄdŇŁ ’Ğ=l’Ć žhYĎ BĘ qĘ ’Ć wĘ hŇ kĎŇ lĄÃ’Ą wĲĘ ű hŇ mĎ Cqă ’Ď dŇ wĂÃDĎ=l’Ć rnăĄbĘŇ ’Č
hŇ C¡Ć’Č êĘ =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ BĘ êĎŔ kĘŇ lČ măĎ C tŇ yrĂŔ BĘ ÉìêĘ ’Ă CtąŇ rĘkĘŇ yĂwĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ=lJĎ =tŇ ’Ć
dŇ wąĂdĎŇ ydĄÄ bĘŇ ‘Č žheĄhĂ wĘ : MolĲ SĎ BĘ ëŇ lĆ I¿ĄwČ rn¡ĄbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć dŇ wËĂDĎ xQ¿Č SČ IĘwČ ìŇ SĳĆ pĘŇ nČ 22

ÉdwĂDĎ=M‘Ă CenąĆ y’Ą rnĄębĘŇ ’Č wĘ C’ybĳĂŇ hĄ MUăĎ ‘Ă bŇ r¡Ď ll¿Ď SĎ wĘ dŇ CdŔ GĘ hČ mĲĄ ’BăĎ Éb’Ď oywĘ
=rSĆ ’Ğ ’b¿ĎŇ ~Ď hČ =lkĎŇ wĘ bŇ ’ËĎ oywĘ : MolĲ SĎ BĘ ëŇ lĆ I¿ĄwČ ox¡ QĘ SĂ yJ¿Ă NorŔ bĘŇ xĆ BĘ 23

ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ÉrnĄ=NBĆ rnąĄbĘŇ ’Č =’BĲĎ rmŔŁ ’Ň lĄ Éb’Ď oylĘ CdŇ GąĂ IČwČ C’BĳĎ oê¡’Ă
hŇ măĆ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć Éb’Ď oy ’bąŇŁ IĎwČ : MolĲ SĎ BĘ ëŇ lĆ I¿ĄwČ Chx¡Ą QĘ SČ yĘwĲČ 24

: ëŇ olĲ hĎ ëŇ lĆ I¿ĄwČ oê¡xĘ QČ SĂ hŇ E¿Ć=hŇ UĎ lĲĎ ìŇ ylĆŔ ’Ą ÉrnĄbĘŇ ’Č ’bąĎŇ =hŇ eĄhĂ hŇ tĎŇ yWĳĂ ‘Ď
Éì’ĞYĲĎ om=tŇ ’Ć tŇ ‘ČdČÁ lĎ wĘ ’BĳĎ ì¡Ň tĘŇ êŁ pČŇ lĘ yJ¿Ă rnĄŔ =NBĆ rnăĄbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć ÉêĎ‘Ę dČÄ yĎ 25

Éb’Ď oy ’YąĄ IĄwČ : hŇ WĲĆ ‘Ł hŇ ê¡Ď’Č rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ tŇ ‘ČdČě lĎ wĘ ìŇ ’Ć obŇ mĂ =tŇ ’Ć wĘ 26

roBă mĂ ot¡Ň ’Ł CbŇ S¿Ă IĎwČ rnĄŔ bĘŇ ’Č yrăĄxĞ’ĲČ ÉMykĂŇ ’Ď lĘ mČ xląČ SĘ IĂwČ dŇ wĂŔDĎ M‘ăĂmĄ
ëŇ oêă =l’Ć Éb’Ď oy ChFąĄ IČwČ NorŔ bĘŇ xĆ ÉrnĄbĘŇ ’Č bŇ SĎ IąĎwČ : ‘dĲĎŇ yĎ âl¿ dŇ w¡ĂdĎŇ wĘ hŇ rĳĎiĂ hČ 27

l’¿Ą hŇ WĎ ‘Ğ Md¡ČŇ BĘ tŇ mĎ IĎěwČ SmĆ xŔŁ hČ ÉMSĎ ChJąĄ IČwČ ylĂ èĳĆ BČ oê¡’Ă rB¿Ą DČlĘ r‘ČèČŔ hČ
yêËĂ kĘŇ lČ mĘ mČ C ykÌĂŇ nŁ ’ĲĎ yqĂÄ nĎ rmĆ ’Ň ŁIęwČ NkĄŔ yrĄxĞ’ăČ mĄ ÉdwĂDĎ ‘mąČ SĘ IĂwČ : wyxĲĂ ’Ď 28

S’Ň răŁ =l‘Č ÉClxĚÄ yĎ : rnĲĄ=NBĆ rn¿ĄbĘŇ ’Č ym¡Ą DĘmĂ MlĳĎ o‘=dŇ ‘Č ho¡ĎhyĘ M‘¿ĂmĄ 29

‘rĎÂYŁ mĘ C bŇ zĎţ bŇ ’ĎÃ oy tŇ yBăĄmĂ tŇ răĄJĎ yĂ=l’Č wĲĘ wybĳĂŇ ’Ď tŇ yBăĄ =lJĎ l’¡Ć wĘ bŇ ’ĎŔ oy
wyxĂŔ ’Ď ySăČ ybĂŇ ’Ğ wĲČ Éb’Ď oywĘ : MxĆ lĲĎ =rsČ xĞ wĲČ bŇ rĆx¡ĆBČ lp¿ĄŇ nŁ wĘ ëŇ lĆ jËĆ BČ qyz¿ĂxĞmĲČ C 30

No‘¡bĘŇ gĂŇBĘ MhËĆ yxĂ ’Ğ l’ÌĄ hWĎ ‘Ğ=tŇ ’Ć tŇ ymĂÁ hĄ rSĆÄ ’Ğ ž l‘Č rnĳĄbĘŇ ’Č lĘ Cg¡ŇrĘhĲĎ
M‘ăĎhĎ =lJĎ =l’Ć wĘ bŇ ’ĎÁ oy=l’Ć dŇ wĂÄDĎ žrmĆ ’Ň IŁ wČ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ BČ 31

rnĳĄbĘŇ ’Č ynăĄpĘŇ lĂ Cd¡Ň pĘŇ sĂ wĘ MyuĂŔ WČ CrăgĘŇxĂ wĘ ÉMkĆŇ ydĄŇ gĘŇbĂŇ C‘ąrĘqĂ oêę ’Ă =rSĆ ’Ğ
NorĳbĘŇ xĆ BĘ rn¡ĄbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć Cr¿BĘ qĘ IĂwČ : hŇ FĲĎ UĂ hČ yr¿ĄxĞ’ĲČ ëŇ ¡ĄlhŁ dŇ wĂŔDĎ ëŇ lĆ UăĆ hČ wĘ 32

: M‘ĲĎhĎ =lJĎ CJ¡ bĘŇ IĂwČ rnĄŔ bĘŇ ’Č rbĆŇ qăĆ=l’Ć ÉOĘ bĘŇ IĄÄwČ olę oq=tŇ ’Ć ëŇ lĆ UăĆ hČ ’vÌĎ IĂwČ

: rnĲĄbĘŇ ’Č tŇ Cm¿ yĎ lb¡ĎŇ nĎ tŇ om¿ JĘ hČ rmĳČ ’Ň IŁ wČ rn¡ĄbĘŇ ’Č =l’Ć ëŇ lĆ UËĆ hČ N¿ĄnqŁ yĘwČ 33

yn¿ĄpĘŇ lĂ lopËŇ nĘ JĂ CSGĎŔ hĚ MyĂêăČSĘ xĚ nĘ lĂ =âlĲ ÉìylĆÄgĘŇrČwĘ tŇ orę sĚ’Ğ=âlĲ ìŇ dăĆŇ yĎ 34

=lkĎŇ ’băŇŁ IĎwČ : wylĲĎ ‘Ď tŇ oJ¿ bĘŇ lĂ M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ CpŇ s¿Ă IŁ wČ êĎlĘ pĳĎŇ nĎ hŇ l¡Ď wĘ‘Č=ynĲĄbĘŇ 35

M‘h



3. 36–4. 9 b l’wmV 499

rmęŁ ’Ň lĄ dŇ wĂÁDĎ ‘bČÄ èĎ IĂwČ MoIĳhČ dŇ o‘ăBĘ MxĆ l¡Ć dŇ wËĂDĎ=tŇ ’Ć tŇ orÌbĘŇ hČ lĘ M‘Ďę hĎ
SmĆ èËĆ hČ =’obĲŇ ynÌĄpĘŇ lĂ =M’Ă yJăĂ PŇ ysĂŔ yŁ hŇ kăŇŁ wĘ ÉMyhĂ Łl’Ĺ yQąĂ =hŇ WĆ ‘ĞyĲČ hŇ JăŁ

36 MhĳĆ ynĄy‘ĲĄBĘ bŇ T¡Č yIĂwČ CryJĂŔ hĂ M‘ăĎhĎ =lkĎŇ wĘ : hŇ mĎ C’Ĳ mĘ =lkĎŇ o’¿ MxĆ l¡Ć =M‘ČTĘ ’Ć
37 M‘ËĎhĎ =lkĎŇ C‘ÌdĘŇ IĲĄwČ : bŇ oTĲ M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ yn¿Ąy‘ĄBĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ hŇ WăĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ É lkŇŁ JĘ

=tŇ ’Ć tŇ ym¡Ă hĎ lĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ mĲĄ ÉhtĎŇ yĘhĲĎ âlą yJăĂ ’Chĳ hČ MoIăBČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ
38 ’olă hĞ wydĳĎŇ bĎŇ ‘Ğ=l’Ć ëŇ lĆ U¡Ć hČ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : rnĲĄ=NBĆ rn¿ĄbĘŇ ’Č
39 ÉërČ MoI¿hČ ykĂÄ nŁ ’ĲĎ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ hŇ E¡ĆhČ MoI¿hČ lpËČŇ nĎ lodę gĎŇ wĘ rWăČ =yJĂ C‘Ŕ dĘŇ tĄŇ

MQÌĄ SČ yĘ yeĂ UĳĆ mĂ MySăĂ qĎ hŇ y¡ĎCrYĘ yn¿ĄBĘ hŇ QĆ ’ËĄ hĎ MyS¿Ă nĎ’ĞhĲĎ wĘ ëŇ lĆ mĆŔ xČ CSă mĎ C
d lC’ę SĎ =NBĆ ‘măČ SĘ IĂwČ : otĲŇ ‘ĎrĲĎJĘ hŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ hŇ W¿Ą ‘Ł lĘ hoËĎhyĘ
2 ynăĄSĘ C : ClhĲĎ bĘŇ nĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ wydĳĎŇ yĎ Cj¡ rĘIĂwČ NorŔ bĘŇ xĆ BĘ ÉrnĄbĘŇ ’Č tŇ mąĄ yJăĂ

ynăĂèĄ hČ MSÌĄ wĘ hŇ nĎÁ‘ĞBĲČ dŇ xĎÄ ’Ć hĲĎ žMSĄ lC’łSĎ =NbĆŇ CyÀhĎ MydăĂŇ CdŇ gĘŇ=yrĲĄWĎ MySăĂ nĎ’Ğ
bŇ S¡Ą xĎ êĲĄ tŇ orŔ ’Ą BĘ =MGČ yJĂ ť NmĳĂ yĎnĘ bĂŇ ynăĄBĘ mĂ yt¡ĂŇ rŁ ’ĲĆ BĘ hČ NoU¿ rĂ ynËĄBĘ bŇ kĎę rĄ

3 MoI¿hČ dŇ ‘¡Č MyrĂŔ GĎ MSăĎ =CyhĘ IĲĂwČ hŇ mĎ yĘêĳĎGĂ Myt¡ĂŇ rŁ ’Ą BĘ hČ Cx¿ rĘbĘŇ IĂwČ : NmĲĂ yĎnĘ BĂ =l‘Č
: hŇ EĲĆhČ

4 ’băŇŁ BĘ hŇ yĎÃhĎ MynăĂSĎ SmăĄ xĎ =NBĆ MyĂlĳĎ gĘŇrČ hŇ kăĄŇ nĘ NB¡Ą lC’Ŕ SĎ =NBĆ ÉNtĎŇ nĎ ohĲ ylĂ wĘ
yhĂÂ yĘwČ snŔŁ êĎ wČ ÉoênĘ mČ ’ĲŁ Ch’ąĄ vĎ êĂ wČ l’Ň ‘Ćę rĘzĘIĂmĲĂ NtĎÁ nĎ ohĲ ywĂ lC’Ä SĎ žt‘ČmĚ SĘ

5 NoUą rĂ=ynĲĄBĘ CkÁ lĘ IĄÄwČ : tŇ SĆ bĲŇŁ ypĂŇ mĘ om¿ SĘ C xČ s¡Ą jĎ IĂwČ lj¿Ł IĂwČ sCnËlĎ Hz¿ĎpĘŇ xĎ BĘ
tŇ SĆ BĳŁ Sy’ăĂ tŇ yB¡Ą =l’Ć MoIŔhČ MxăŁ JĘ ÉC’bÄŁ IĎwČ hŇ nĎŔ ‘ĞbĲČŇ C bŇ kăĎŇ rĄ ÉytĂŇ rŁ ’ĲĄ BĘ hČ

6 ÉtyĂBČÄ hČ ëŇ oêą=dŇ ‘Č C’BĎÁ hŇ eĎhĄ wĘţ : MyĂrĲĎhĽ~ĲĎ hĲČ bŇ J¿Č SĘ mĂ tŇ ’¡Ą bŇ kĄŔ SŁ ’Chă wĘ
: CTlĲĎ mĘ nĂ wyx¡Ă ’Ď hŇ n¿Ď‘ĞbĲČŇ C bŇ kËĎŇ rĄwĘ SmĆ xĳŁ hČ =l’Ć ChJ¡Ě IČwČ MyFĂŔ xĂ yxăĄ qĘ ŁlĲ

7 ÉChJĚÄ IČwČ obŔ JĎ SĘ mĂ rdăČŇ xĞBĲČ ÉotŇ FĎ mĂ =l‘Č bŇ kąĄŇ SŁ =’ChĲ wĘ tŇ yĂBČę hČ C’băŇŁ IĎwČ
hŇ b¡ĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ ëŇ rĆD¿Ć CkËŇ lĘ IĲĄwČ oSŔ ’Ň rŁ =tŇ ’Ć ÉCxqĘ IĂwČ oSĳ ’Ň rŁ =tŇ ’Ć Crys¡Ă IĎwČ ChtĚŔ mĂ yĘwČ

8 ůNorbĘŇ xĆ ÈdwĂDĎ=l’Ć tŇ SĆ B¿Ł =Sy’ĲĂ S’Ň rÄŁ =tŇ ’Ć C’bĂŇ IĎwČţ : hŇ lĎ yĘQĲĎ hČ =lJĎ
ìŔ bĘŇ yĂ’ĲŁ É lC’SĎ =NBĆ tŇ SĆ BęŁ =Sy’ĲĂ S’Ň răŁ =hŇ eĲĄhĂ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ
MoIăhČ ÉtomqĎ nĘ ëŇ lĆ UąĆ hČ ynĂÄdŇŁ ’Ň lĲČ hoĎhyĘţ NêăĄ IĂwČ ìŇ SĳĆ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć Su¡ĄBĂ rS¿Ć ’Ğ

9 wyxĂę ’Ď hŇ năĎ‘ĞBĲČ =tŇ ’Ć wĘ ű bŇ kăĎŇ rĄ=tŇ ’Ć dŇ wĂÁDĎ N‘Č IČÄwČ : o‘Ĳ rĘEČmĂ C lC’¡ èĎ mĂ hŇ EĆŔhČ
yS¡Ă pĘŇ nČ=tŇ ’Ć hŇ d¿ĎŇ jĎ =rSĆ ’Ğ hoĎěhyĘ=yxČ MhĳĆ lĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ yt¡ĂŇ rŁ ’ĲĄ BĘ hČ NoU¿ rĂ ynËĄBĘ
hrY=lkm
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hŇ yąĎhĎ =’ChĲ wĘ lC’ę SĎ tŇ măĄ =hŇ eĄhĂ rmÁŁ ’Ň lĄ ylĂÄ ždyGĂ UČ hČ yJăĂ : hŇ rĲĎYĎ =lJĎ mĂ 10

ol¡ =yêĂ tĂŇ lĘ rS¿Ć ’Ğ gŇlĳĎ qĘ YĲĂ BĘ Chg¡ĄŇrĘhĘ ’Ć wĲĎ obŔ hŇ zăĎxĞ’ĲŁ wĎ wynĎŔ y‘ĄBĘ ÉrvĄ bČŇ mĘ kĂŇ
ot¡Ň ybĄŇ BĘ qyDËĂYČ =Sy’Ă =tŇ ’Ć CgÌŇrĘhĲĎ My‘Ăę SĎ rĘ MySăĂ nĎ’Ğ=yJĲĂ PŇ ’ČÂ : hŇ rĲĎŁWBĘ 11

yê¿Ă rĘ‘ČbĂŇ C MkĆŔ dĘŇ IĆmĂ ÉomDĎ=tŇ ’Ć SuąĄbČŇ ’Ğ ’olÄhĞ hŇ êĎę ‘Č wĘ obĳŇ JĎ SĘ mĂ =l‘Č
=tŇ ’Ć CYą ~Ę qČ yĘwĲČ MCgęrĘhČ IĲČwČ MyrĂÁ ‘ĎeĘ hČ =tŇ ’Ć dŇ wĂÄDĎ žwYČ yĘwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =NmĂ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć 12

S’Ň rąŁ tŇ ’ĄÄ wĘ NorĳbĘŇ xĆ BĘ hŇ k¡ĎŇ rĄBĘ hČ =l‘Č Cl¿ tĘŇ IĂwČ MhĆŔ ylĄ gĘŇrČ=tŇ ’Ć wĘ ÉMhĆ ydĄŇ yĘ
: NorĲbĘŇ xĆ BĘ rn¡ĄbĘŇ ’Č =rbĆŇ qĲĆbĘŇ Cr¿BĘ qĘ IĂwČ CxqĎŔ lĎ ÉtSĆ BÄŁ =Sy’ĲĂ

rmŔŁ ’Ň lĄ CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ hŇ nĎ orĳbĘŇ xĆ dŇ w¡ĂDĎ=l’Ć l’ËĄ rĎWĘ yĂ yTÌĄbĘŇ SĂ =lJĎ C’bÁŁ IĎwČ h

tŇ oyÄhĘ BĲĂ MoSę lĘ SĂ =MGČ lomă tĘŇ ’Ć =MGČ : CnxĘ nĲĎ’Ğ ì¡Ň rĘWĎ bĘŇ C ì¿Ň mĘ YĘ ‘Č CnËnĘ hĂ 2

l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć yřb¡ĂŇ UĄ hČ wĘ ’yY¿ wm śhtyËyh hŇ êĎę ’Č CnylĄŔ ‘Ď ÉëlĆ mĆÄ lC’¿ SĎ
hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ hŇ êËĎ’Č wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ÉyUĂ ‘Č=tŇ ’Ć hŇ ‘ąĆrĘtĂŇ hŇ êĎÄ ’Č ìę lĘ hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČř
hŇ nĎ orŔ bĘŇ xĆ ÉëlĆ UĆÄ hČ =l’Ć l’ąĄ rĎWĘ yĂ ynĄÄqĘ zĂ=lJĎ C’bŇŁ IĎwČţ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č dŇ yg¡ĂŇ nĎlĘ 3

CxÌ SĘ mĘ IĂwČ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ Nor¡bĘŇ xĆ BĘ tŇ yrËĂBĘ dŇ w¿ĂDĎ ëŇ lĆ UĆÄ hČ žMhĆ lĎ tŇ răŁ kĘŇ IĂwČ
hŇ nËĎSĎ MyS¿Ă ŁlSĘ =NBĆ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č ëŇ lĆ m¡Ć lĘ dŇ wËĂDĎ=tŇ ’Ć 4

hŇ dĎŔ ChyĘ=l‘Č ëŇ ăČlmĎ ÉNorbĘŇ xĆ BĘ : ëŇ lĲĎ mĎ hŇ n¡ĎSĎ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č okĳŇ lĘ mĎ BĘ dŇ w¡ĂDĎ 5

ÉSŁlSĎ wĘ MySąĂ ŁlSĘ ëŇ lČęmĎ MĂlăČ SĎ CrĲybĂŇ C MySĳĂ dĎŇ xĽ hŇ èăĎ SĂ wĘ Myn¡ĂSĎ ‘bČŇ S¿Ć
MĂlČŔ SĎ CrăyĘ ÉwySĎ nĎ’Ğ wĲČ ëŇ lĆ UąĆ hČ ëŇ lĆ IĄÄwČ : hŇ dĲĎŇ ChywĲĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ l‘¿Č hŇ nĎŔ SĎ 6

hŇ eĎhĄŔ ’obăŇ tĎŇ =âlĲ ÉrmŁ ’Ň lĄ dŇ wąĂdĎŇ lĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ ZrĆ’ĳĎhĎ bŇ SăĄ oy ys¡Ă bĚŇ yĘhČ =l’Ć
: hŇ eĎhĲĄ dŇ w¡ĂdĎŇ ’ob¿Ň yĎ=âlĲ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMyxĂ sĘ jĂ hČ wĘ MyrąĂwĘ‘Ă hĲČ ìę rĘysĲĂ hĹ=M’Ă yJăĂ
’Chę hČ MoIăBČ dŇ wĂÁDĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : dŇ wĲĂDĎ ry‘¿Ă ’yh¡Ă NoIĳYĂ tŇ dăČŇ YĚmĘ tŇ ’¡Ą dŇ wĂŔDĎ dŇ JăŁ lĘ IĂwČ 7, 8

w’¡ř nV MyrĂŔ wĘ‘Ă hăČ =tŇ ’Ć wĘ ÉMyxĂ sĘ jĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ roeŔ ~Ă BČ ‘GăČ yĂwĘ ÉysĂ bĚŇ yĘ hŇ JąĄ mČ =lJĎ
bŇ SĆ IąĄwČ : tŇ yĂBĲĎ hČ =l’Ć ’ob¡Ň yĎ âl¿ xČ iĄŔ pĂŇ C rCăĄ‘Ă CrŔ mĘ ’Ň yĲŁ ÉNJĄ =l‘Č dŇ wĳĂDĎ SpĆŇ năĆ 9

’oQ¡ UĂ hČ =NmĂ bŇ ybĂŔ sĎ ÉdwĂDĎ NbĆŇ IąĂwČ dŇ wĳĂDĎ ry‘ăĂ Hl¡Ď =’rĎqĘ IĂwČ hŇ dĎŔ YĚUĘ BČ ÉdwĂDĎ
sŘ23 : oUĲ ‘Ă tŇ o’¡ bĎŇ YĘ yh¿ĄŁl’Ĺ hoËĎhywĲČ lodĳŇ gĎŇ wĘ ëŇ olă hĎ dŇ w¡ĂDĎ ëŇ lĆ I¿ĄwČ : hŇ tĎŇ yĘbĲĎŇ wĎ 10

xlVyw
.’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ’yYĂ oUhČ tĎyyĂhĎ ’"sb ,yrq ’yYĂ oUhČ tĎyyĂhĎ ,bytk ’yYĂ om htĎyyĂhĎ v.2 .h
qwsp ‘Ym’b ’qsp ’lb Nk v.2 .’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ’ybĂ UĄhČ wĘ ’"sb ,yrq ’ybĂ UĄhČ wĘ v.2
d"yd ,b"yd ,z"d Nkw qwsp ‘Ym’b ’qsp N’k Vy ’"sb ,’"ydw w"d ,g"d ,d"dx ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb
bytk y’ĄCnWĘ w’ y’ĄnĚWĘ ’"sb ,yrq y’ĄCnWĘ w’ y’ĄnĚWĘ ,bytk C’nĘWĎ v.8 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.4 .w"Tdw

.’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw
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11 ySăĄ rĎxĎ wĘ MyzĂŔrĎ’Ğ yYăĄ‘ĞwĲČ ůdwĂDĎ=l’Ć ÈMykĂŇ ’Ď lĘ mČ rY¿Ł =ëŇ lĆ mĲĆ MrĎÄ yxĂ xlČ SĘ IĂwČţ
12 hoËĎhyĘ onÌykĂŇ hĹ=yJĲĂ dŇ wĂŔDĎ ‘dČŇ IăĄwČ : dŇ wĲĂdĎŇ lĘ tŇ yĂb¡ČŇ =CnĲ bĘŇ IĂwČ ryqĳĂ NbĆŇ ’ăĆ yS¡Ą rĎxĲĎ wĘ Z‘ĄŔ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ oU¿ ‘Č rCb¡Ň ‘ĞBĲČ oêŔ kĘŇ lČ mĘ mČ ’văĄ nĂ ÉykĂŇ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č ëŇ lĆ m¡Ć lĘ
13 yr¡ĄxĞ’ĲČ MĂlČŔ SĎ CrăymĂ ÉMySĂ nĎ wĘ MySąĂ gĘŇlČ jĲĂ dŇ o‘Á dŇ wĂÄDĎ žxuČ IĂwČ
14 tŇ omË SĘ hŇ QĆ ’Ąę wĘ : tŇ onĲ bĎŇ C Myn¿ĂBĎ dŇ w¡ĂdĎŇ lĘ dŇ o‘Ë CdŇ lĘ C¿ĎIĂwČ NorĳbĘŇ xĆ mĲĄ o’ă BŁ
15 rx¿Ď bĘŇ yĂwĘ : hŇ mĲŁ ŁlSĘ C Nt¡ĎŇ nĎ wĘ bŇ bĎŔ oSwĘ ‘Č CUă SČ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ol¡ Myd¿ĂŇŁQIĂhČ
16 : TlĆ pĲĎŇ ylĂ ’ĹwĲĆ ‘d¡ĎŇ yĎlĘ ’Ć wĘ ‘m¿Ď SĎ ylĲĂ ’ĹwĲĆ : ‘Č ypĲĂŇ yĎwĘ gŇpĆŇ n¿ĆwĘ ‘Č CS¡ ylĂ ’ĹwĲĆ

17 Cl¿ ‘ĞIĲČwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=l‘Č ÉëlĆ mĆÄ lĘ dŇ wąĂDĎ=tŇ ’Ć CxÄ SĘ mĲĎ =yJĂ MyêĂę SĘ lĂ pĘŇ C‘ămĘ SĘ IĂwČ
: hŇ dĲĎŇ CYUĘ hČ =l’Ć dŇ rĆI¡ĄwČ dŇ wĂŔDĎ ‘măČ SĘ IĂwČ dŇ wĳĂDĎ=tŇ ’Ć SuăĄbČŇ lĘ Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ =lkĎŇ

18, 19 ÉhoĎhyBĲČ dŇ wąĂDĎ l’ČÄ SĘ IĂwČ : My’ĲĂ pĎŇ rĘ qmĆ ‘¿ĄBĘ CS¡ TĘ eĲĎ IĂwČ C’BĳĎ Myê¡Ă SĘ lĂ pĘŇ C
ydĳĂŇ yĎBĘ Mn¡ĄêĘ tĂŇ hĞ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ =l’Ć ÉhlĆ ‘Ĺ’ĲĆhČ rmŔŁ ’Ň lĄ

Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ hČ =tŇ ’Ć NêËĄ’Ć Nt¿ŇŁ nĎ=yJĲĂ hŇ lĄŔ ‘Ğ ÉdwĂDĎ=l’Ć hoąĎhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
20 ZrČÄ jĎ rmĆ ’Ň ŁIěwČ ůdwĂDĎ MSăĎ MJăĄ IČwČ ÈMyYĂ rĎjĘ =l‘ČbĲČŇ BĘ dŇ w¿ĂdĎŇ ’bÄŁ IĎwČ : ìŇ dĲĆŇ yĎBĘ

’Ch¡ hČ Moq¿ UĎ hČ =MSĲĄ ’rËĎqĎ NJĄę =l‘Č MyĂmĳĎ ZrĆpăĆŇ JĘ yn¡ČpĎŇ lĘ ybËČŇ yĘ’ĲŁ =tŇ ’Ć hoÌĎhyĘ
21 : wySĲĎ nĎ’Ğ wĲČ dŇ w¡ĂDĎ M’¿Ą vĎ IĂwČ MhĳĆ yBĄ YČ ‘Ğ=tŇ ’Ć MS¡Ď =CbŇ zĘ‘Č IĲČwČ : MyYĲĂ rĎjĘ l‘ČB¿Č

22, 23 ÉdwĂDĎ l’ąČ SĘ IĂwČ : My’ĲĂ pĎŇ rĘ qmĆ ‘¿ĄBĘ CS¡ TĘ eĲĎ IĂwČ tŇ olĳ ‘ĞlĲČ Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ dŇ o‘Ë CpŇ s¿Ă IŁ wČ
lCU¿ mĂ Mh¡Ć lĎ tĎŇ ’Ň b¿ĎŇ C MhĆŔ yrĄxĞ’ăČ =l’Ć ÉbsĄ hĎ hŇ lĳĆ ‘ĞtĲČŇ âlă rmĆ ’Ň I¡Ł wČ hoĎŔhyBĲČ

24 z’ăĎ My’¡Ă kĎŇ BĘ hČ yS¿Ą ’Ň rĎBĘ hŇ dËĎŇ ‘ĎYĘ loqÌ=tŇ ’Ć ìŇ ‘ĞmĘ SĎ BĘ yhĂ ywĂţ : My’ĲĂ kĎŇ BĘ
25 W‘ČIąČwČ : MyêĲĂ SĘ lĂ pĘŇ hŇ n¿ĄxĞmĲČ BĘ tŇ oJ¡ hČ lĘ ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ ÉhoĎhyĘ ’YąĎ yĎ z’Ďę yJăĂ ZrĳĎxĹêĲĆ

ì¿Ň ’ĞBĲŁ =dŇ ‘Č ‘bČŇ G¡ĆmĂ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ =tŇ ’Ć ÉëIČwČ hoĳĎhyĘ ChC¡ĎYĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ NJĄŔ ÉdwĂDĎ
w l’¡Ą rĎWĘ yĂBĘ rCx¿ BĎ =lJĎ =tŇ ’Ć dŇ wËĂDĎ dŇ o‘¿ PŇ sĆŁIÄwČ : rzĆgĲĎŇ
2 yl¡Ą ‘ĞBĲČ mĲĂ oêŔ ’Ă rSăĆ ’Ğ ÉM‘ĎhĎ =lkĎŇ wĘ dŇ wĂęDĎ ëŇ lĆ IăĄwČ ű MqĎ IăĎwČ : PŇ lĆ ’ĲĎ MyS¿Ă ŁlSĘ

MSăĄ MSĄę ’răĎqĘ nĂ =rSĆ ’Ğ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Noră’Ğ tŇ ’Ą ť MèĎę mĂ tŇ olă ‘ĞhĲČ lĘ hŇ dĳĎŇ ChyĘ
3 ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ Norą’Ğ=tŇ ’Ć CbŇ JĂÁ rĘIČwČ : wylĲĎ ‘Ď Myb¡ĂŇ rĚJĘ hČ bŇ S¿Ą yŁ tŇ o’Ë bĎŇ YĘ hoÌĎhyĘ

’EăĎ‘ĚwĘ hŇ ‘ĳĎbĘŇ GĂ BČ rSăĆ ’Ğ bŇ d¡ĎŇ nĎ ybĲĂŇ ’Ğ tŇ yB¿ĄmĂ Ch’ĚŔ vĎ IĂwČ hŇ SĎŔ dĎŇ xĞ hŇ lăĎ gĎŇ‘Ğ=l’Ć
wyx’w
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tŇ yBąĄmĂ Ch’Ěę vĎ IĂwČ : hŇ SĲĎ dĎŇ xĞ hŇ l¿Ď gĎŇ‘ĞhĲĎ =tŇ ’Ć Myg¡ĂŇhĞ nŁ bŇ dĎŔ nĎ ybăĂŇ ’Ğ ÉynĄBĘ oyęxĘ ’Č wĘ 4

yn¿ĄpĘŇ lĂ ëŇ ¡ĄlhŁ oyěxĘ ’Č wĘ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ Noră’Ğ M‘¡Ă hŇ ‘ĎŔ bĘŇ GĂ BČ rSăĆ ’Ğ ÉbdĎŇ nĎ ybĲĂŇ ’Ğ
yYăĄ‘Ğ lk¡ŇŁ BĘ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉMyqĂ xĞWĲČ mĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ =lkĎŇ wĘ ű dŇ wăĂdĎŇ wĘ : NorĲ’Ď hĲĎ 5

: MylĲĂ YĆlĘ YĆbĘŇ C My‘¡ĂnĘ ‘ČnĲČmĘ bĂŇ C MyjĂŔ tĚŇ bĘŇ C ÉMylĂ bĎŇ nĘ bĂŇ C tŇ orąeŁ kĂŇ bĘŇ C MySĳĂ orbĘŇ
oBŔ zxĆ ’Ň IăŁ wČ ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ Norą’Ğ=l’Ć ’EĎÁ‘Ě xlČÄSĘ IĂwČ NokĳŇ nĎ NrĆGăŁ =dŇ ‘Č C’b¡ŇŁ IĎwČ 6

Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ MSËĎ ChJ¿Ą IČwČ hŇ EĎŔ‘ĚBĘ ÉhoĎhyĘ PŇ ’ąČ =rxČ IĲĂwČ : rqĲĎBĎ hČ CT¡ mĘ SĲĎ yJ¿Ă 7

rSĆÄ ’Ğ ž l‘Č dŇ wĂŔdĎŇ lĘ rxČ IăĂwČ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ Nor¿’Ğ M‘¡Ă MSĎŔ tŇ mĎ IăĎwČ lèĳČ hČ =l‘Č 8

MoI¿hČ dŇ ‘¡Č hŇ EĎŔ‘Ě ZrĆjăĆ É’ChhČ MoqąUĎ lČ ’rĎÂ qĘ IĂwČ hŇ EĳĎ‘ĚBĘ ZrĆj¡Ć hoËĎhyĘ ZrÌČjĎ
yl¡Č ’Ą ’ob¿Ň yĎ ëŇ y’ËĄ rmĆ ’Ň ŁIěwČ ’Chĳ hČ MoIăBČ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć dŇ wËĂdĎŇ ’r¿ĎIĂwČ : hŇ EĲĆhČ 9

ry‘ăĂ=l‘Č ho¡ĎhyĘ Nor¿’Ğ=tŇ ’Ć wylËĎ ’Ą rys¿Ă hĎ lĘ dŇ wĂędĎŇ hŇ băĎŇ ’Ď =âlĲ wĘ : hoĲĎhyĘ Nor¿’Ğ 10

tŇ yBăĄ hoĎÁhyĘ NorÄ ’Ğ žbSĆ IĄwČ : yêĲĂ GĂ hČ Mod¡Ň ’Ĺ=dŇ bĲĄŇ ‘Ł tŇ yB¿Ą dŇ wĂŔdĎŇ ChFăĄ IČwČ dŇ wĳĂDĎ 11

Md¡ŇŁ ’Ĺ dŇ b¿ĄŇ ‘Ł =tŇ ’Ć hoËĎhyĘ ëŇ rĆbÌĎŇ yĘwČ MySĳĂ dĎŇ xĽ hŇ SăĎ ŁlSĘ yê¡Ă GĂ hČ MdËŇŁ ’Ĺ dŇ b¿ĄŇ ‘Ł
tŇ yBĄÄ =tŇ ’Ć hoĎęhyĘ ëŇ răČBĄ ůrmŁ ’Ň lĄ ÈdwĂDĎ ëŇ lĆ UăĆ lČ dŇ GČę IĚwČ : otĲŇ yBĄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ 12

dŇ wĂęDĎ ëŇ lĆ IăĄwČ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ Noră’Ğ rCb¡Ň ‘ĞBĲČ olŔ =rSĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉMdŇŁ ’Ĺ dŇ bąĄŇ ‘Ł
: hŇ xĲĎ mĘ WĂ BĘ dŇ w¡ĂDĎ ry‘¿Ă MdËŇŁ ’Ĺ dŇ b¿ĄŇ ‘Ł tŇ yBĄÄ mĂ MyhĂÁ Łl’ĹhĲĎ NorÄ ’Ğ=tŇ ’Ć ž l‘Č IČwČ
roS¡ xB¿Č zĘIĂwČ MydĳĂŇ ‘ĎYĘ hŇ èăĎ SĂ ho¡ĎhyĘ=NorĲ’Ğ y’¿ĄWĘ nĲŁ CdËŇ ‘ĞYĲĎ yJÌĂ yhĂę yĘwČ 13

dŇ op¿Ň ’Ą rCg¡ŇxĎ dŇ wĂědĎŇ wĘ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ z‘¡Ł =lkĎŇ BĘ rJ¿ĄrĘkČŇ mĘ dŇ wËĂdĎŇ wĘ : ’yrĲĂmĘ C 14

hŇ ‘¡ĎCrtĘŇ BĂ hoĳĎhyĘ Noră’Ğ=tŇ ’Ć Myl¡Ă ‘ĞmĲČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ =lkĎŇ wĘ ÉdwĂdĎŇ wĘ : dŇ BĲĎ 15

lC’Á SĎ =tŇ BČ lkČÄ ymĂ C dŇ wĳĂDĎ ry‘ăĂ ’B¡Ď hoĎŔhyĘ Noră’Ğ ÉhyĎhĎ wĘ : rpĲĎŇ oS loq¿ bĘŇ C 16

ÉrJĄ rĘkČŇ mĘ C zEąĄpČŇ mĘ ÉdwĂDĎ ëŇ lĆ UąĆ hČ =tŇ ’Ć ’rĆêĄÄ wČ NoQęxČ hĲČ dŇ ‘ăČBĘ ű hŇ păĎŇ qĘ SĘ nĂ
ÉotŇ ’Ł CgŇ~ąĂ IČwČ hoĎęhyĘ Noră’Ğ=tŇ ’Ć C’bĂÁ IĎwČ : HBĲĎ lĂ BĘ ol¡ zbĆŇ ê¿Ă wČ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ 17

yn¿ĄpĘŇ lĂ tŇ olË ‘Ł dŇ w¿ĂDĎ l‘Č IČÄwČ dŇ wĳĂDĎ ol¡ =hŇ TĎ nĲĎ rS¿Ć ’Ğ lhĆ ’ŔŁ hĎ ëŇ otăŇ BĘ omŔ oqmĘ BĂ
ëŇ rĆbăĎŇ yĘwČ MymĳĂ lĎ èĘ hČ wĘ hŇ l¡Ď o‘hĲĎ tŇ ol¿ ‘ĞhĲČ mĄ dŇ wĂŔDĎ lkăČŇ yĘwČ : MymĲĂ lĎ SĘ C ho¡ĎhyĘ 18

Nomă hĞ=lkĎŇ lĘ M‘ĎÁ hĎ =lkĎŇ lĘ qQĄÄxČ yĘwČ : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ MS¡Ą BĘ M‘ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć 19

rjăĎ SĘ ’Ć wĘ tŇ xČŔ ’Č ÉMxĆ lĆÄ tŇ Q¿Č xČ Sy’Ăę lĘ ůhèĎ ’Ă =dŇ ‘Č wĘ Sy’ăĂ mĄ lĘ È l’Ą rĎWĘ yĂ
dŇ w¡ĂDĎ bŇ SĎ I¿ĎwČ : otĲŇ ybĄŇ lĘ Sy’¿Ă M‘¡ĎhĎ =lJĎ ëŇ lĆ I¿ĄwČ tŇ xĳĎ ’Ć hŇ S¡Ď ySĂ ’Ğ wĲČ dŇ xĎŔ ’Ć 20

rmĆ ’Ň êęŁ wČ dŇ wĂŔDĎ tŇ ’Ň răČqĘ lĂ É lC’SĎ =tŇ BČ lkąČŇ ymĂ ’YĄÂêĄ wČř otĳŇ yBĄ =tŇ ’Ć ëŇ răĄbĎŇ lĘ
dbkn=hm

.qwsp ‘Ym’b ’qsp N’k Vy tYqmb v.20 .w
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tŇ ohă mĘ ’Č ynĄÄ y‘ĄlĘ ÉMoIhČ hŇ ląĎ gĘŇ nĂ rSĆÄ ’Ğ l’Ąę rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ MoIÁhČ dŇ BČÄ kĘŇ eĂ =hŇ mČ
21 ů lkČŇ ymĂ =l’Ć ÈdwĂDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MyqĲĂ rĄhĲĎ dŇ x¿Č ’Č tŇ ol¡ gĘŇ nĂ tŇ ol¿ GĎhĂ JĘ wydĎŔ bĎŇ ‘Ğ

dŇ ygËĂŇ nĎ yt¿ĂŇ ’Ł tŇ CÄŁ YČ lĘ otŔ yBĄ =lJĎ mĂ C ÉëybĂŇ ’Ď mĲĄ yBąĂ =rxČ BĲĎ rSĆÄ ’Ğ hoĎęhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ
22 Édo‘ ytĂŇ ŁQą qČ nĘ C : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ yê¡Ă qĘ xČ WĂ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č ho¡ĎhyĘ M‘¿Č=l‘Č

MU¡Ď ‘Ă êĘ rĘmČŔ ’Ď rSăĆ ’Ğ ÉtohmĎ ’ĞhĲĎ =M‘Ă wĘ ynĳĎy‘ĄBĘ lp¡ĎŇ SĎ ytĂŇ yy¿ĂhĎ wĘ tŇ ’Ň ŁEŔmĂ
23 : HtĲĎŇ om Moy¿ dŇ ‘¡Č dŇ lĆ yĳĎ Hl¡Ď hŇ yĎh¿Ď=âlĲ lC’Ŕ SĎ =tŇ BČ É lkČŇ ymĂ lĘ C : hŇ dĎŇ bĲĄŇ JĎ ’Ă

z =lJĎ mĂ bŇ yb¡ĂŇ iĎ mĂ ol¿ =xČ ynĲĂ hĄ hoËĎhywĲČ otĳŇ ybĄŇ BĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ bŇ S¿Č yĎ=yJĲĂ yhĂě yĘwČ
2 bŇ S¡Ą oy yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ ’nĎŔ hŇ ’ăĄ rĘ ’ybĂŔ eĎhČ NtăĎŇ nĎ=l’Ć ÉëlĆ UĆÄ hČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : wybĲĎŇ yĘ’ĲŁ
3 ÉNtĎŇ nĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ ‘ĲĎyrĂyĘhČ ëŇ ot¿Ň BĘ bŇ S¡Ą yŁ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ ÉNor’Ğ wĲČ MyzĳĂrĎ’Ğ tŇ ybăĄŇ BĘ
4 yh¡Ă yĘwČ : ëŇ UĲĎ ‘Ă ho¡ĎhyĘ yJ¿Ă hŇ WĳĄ ‘Ğ ëŇ ăĄl ì¡Ň bĘŇ bĲĎŇ lĘ BĲĂ rS¿Ć ’Ğ lJËŁ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć

: rmĲŁ ’Ň lĄ Nt¡ĎŇ nĎ=l’Ć hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ÉyhĂ yĘwČĲ ’Chĳ hČ hŇ lĎ yĘQăČ BČ
5 yQ¿Ă =hŇ nĆbĘŇ êĂ hŇ êËĎ’Č hĲČ hoĳĎhyĘ rmăČ ’Ď hŇ J¡řŁ dŇ wĂŔDĎ=l’Ć yDăĂbĘŇ ‘Č=l’Ć ÉêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ ëŇ ląĄ
6 =tŇ ’Ć ytĂÂŁl‘ĞhĲČ MoImĂ lĘ ţ tŇ yĂbČŔ BĘ ÉyêĂ bĘŇ SČÄ yĎ âlą yJăĂ : yêĲĂ bĘŇ SĂ lĘ tŇ yĂb¡ČŇ

lhĆ ’¡Ł BĘ ëŇ QĄŔ hČ tĘŇ mĂ ÉhyĆhĘ ’ĲĆ wĎ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ dŇ ‘¡ČwĘ MyĂrČŔ YĘ UĂ mĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄBĘ
7 rbăĎŇ dĎŇ hĞ ů l’Ą rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =lkĎŇ BĘ ÈyêĂ kĘŇ QČ hČ tĘŇ hĂ =rSĲĆ ’Ğ lk¿ŇŁ BĘ : NJĲĎ SĘ mĂ bĘŇ C

yU¿Ă ‘Č=tŇ ’Ć tŇ o‘ËrĘlĂ ytĂŇ yCĂęYĂ rSăĆ ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yTăĄ bĘŇ SĂ ÉdxČ ’Č =tŇ ’Ć yêĂ rĘBČę DĂ
8 hŇ êĎ‘Č wĘţ : MyzĲĂrĎ’Ğ tŇ yB¿Ą yl¡Ă Mt¿ĆŇ ynĂ bĘŇ =âlĲ hŇ UĎ lËĎ rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć

ÉìyêĂÄ xĘ qČ lĘ ynąĂ’Ğ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ JąřŁ dŇ wĂędĎŇ lĘř yDăĂbĘŇ ‘ČlĘ rmČÂ’Ň tŇŁ =hŇ JĲŁ
9 hŇ yăĆhĘ ’ĲĆ wĎ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č yU¡Ă ‘Č=l‘Č dŇ ygĂŔ nĎ tŇ oyăhĘ lĲĂ N’Ň ~ĳŁ hČ rx¡Č ’Č mĲĄ hŇ wĆŔ eĎhČ =NmĂ

ytĲĂŇ WąĂ ‘Ď wĘ ìŇ ynĳĆjĎ mĂ ìŇ yb¡ĆŇ yĘ’ĲŁ =lJĎ =tŇ ’Ć hŇ tĎŇ r¿ĂkĘŇ ’Č wĲĎ êĎkĘŇ lČŔ hĎ rSăĆ ’Ğ É lkŇŁ BĘ ìę UĘ ‘Ă
10 MoqmĎ ţ yêăĂ mĘ WČ wĘ : ZrĆ’ĲĎ BĎ rS¿Ć ’Ğ Myl¡Ă dŇŁ GĘ hČ MS¿Ą JĘ lodŔ GĎ MSăĄ ÉìlĘ

CpŇ ysąĂ yŁ =âlĲ wĘ dŇ o‘ĳ zG¡ČrĘyĂ âl¿ wĘ wyêĎŔ xĘ êČ NkăČŇ SĎ wĘ ÉwyêĂ ‘Ę TČ nĘ C l’ąĄ rĎWĘ yĂlĘ yUĂÄ ‘ČlĘ
11 ytĂŇ yCąĂYĂ rSĆÄ ’Ğ MoIęhČ =NmĂ lĘ C : hŇ nĲĎ oS’Ň rĲĂBĎ rS¡Ć ’ĞJĲČ otŔ oe‘ČlĘ ÉhlĎ wĘ‘Č=ynĲĄbĘŇ

ÉìlĘ dŇ yGąĂhĂ wĘ ìŇ ybĳĆŇ yĘ’ĲŁ =lJĎ mĂ ì¡Ň lĘ ytĂŇ x¿Ł ynĂ hĞ wĲČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yUăĂ ‘Č=l‘Č ÉMyTĂ pĘŇ SĲŁ
12 ÉêĎbĘŇ kČŇ SĲĎ wĘ ìŇ ymĆę yĎ C’ă lĘ mĘ yĂ ű yJăĂ : hoĲĎhyĘ ì¿Ň QĘ =hŇ WĆ ‘ĞyĲČ tŇ yĂb¡ČŇ =yJĂ hoĎŔhyĘ

Kytb’=t’
N’k Vy ’"sb v.8 .’"dw rd"nq y"k +w Nkw dwĂdĎ ’"s v.8 .qwsp ‘Ym’b ’qsp N’k Vy tYqmb v.5 .z
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ìŇ y‘ĳĆUĄ mĂ ’Y¡Ą yĄ rS¿Ć ’Ğ ìŇ yrĆŔ xĞ’ĲČ Éì‘ĞrĘzČ=tŇ ’ĲĆ ytąĂŇ mŁ yqĲĂ hĞ wĲČ ìŇ ytĆŔ bŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć
’i¿Ą JĂ =tŇ ’Ć yêËĂ nĘ nČkŇŁ wĘ ymĳĂ SĘ lĂ tŇ yĂB¡Č =hŇ nĆbĘŇ yĂ ’Ch¿ : oêĲ kĘŇ lČ mĘ mČ =tŇ ’Ć yt¡ĂŇ nŁ ykĲĂŇ hĞ wĲČ 13

NbĳĄŇ lĘ yQăĂ =hŇ yĆhĘ yĲĂ ’Ch¡ wĘ bŇ ’ĎŔ lĘ oQă =hŇ yĆhĘ ’ĲĆ ÉynĂ ’Ğ : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č oê¡kĘŇ lČ mĘ mČ 14

: MdĲĎŇ ’Ď yn¿ĄBĘ y‘¡ĄgĘŇ nĂ bĘŇ C MySĂŔ nĎ’Ğ TbĆŇ SăĄ BĘ ÉwyêĂ xĘ kČŇ hĲŁ wĘ otŔ wŁ ‘ĞhăČBĘ ÉrSĆ ’Ğ
ytĂŇ r¡Ł sĂ hĞ rS¿Ć ’Ğ lC’Ŕ SĎ M‘ăĂmĄ ÉytĂŇ rÄŁ sĂ hĞ rSąĆ ’ĞJĲČ CeUĳĆ mĂ rCsă yĎ=âlĲ yD¡ĂsĘ xČ wĘ 15

sŘ24 hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ ìŔ ’ĞsĘ JĲĂ ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ Ml¡Ď o‘=dŇ ‘Č ìËŇ êĘ kĘŇ lČ mĘ mĲČ C ìÌŇ tĘŇ yBĲĄ NmČÄ ’Ę nĆwĘ : ìŇ ynĲĆpĎŇ QĘ mĂ 16

rB¿Ć DĂ NJËĄ hŇ EĳĆhČ NoyăEĎxĂ hČ lk¡ŇŁ kĘŇ C hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ É lkŇŁ JĘ : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č Nok¡Ň nĎ 17

: dŇ wĲĂDĎ=l’Ć Nt¡ĎŇ nĎ

ÉhoĂhyĹ ynąĎdŇŁ ’Ğ ykĂÂ nŁ ’ĲĎ ymăĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ bŇ SĆ I¡ĄwČ dŇ wĂŔDĎ ëŇ lĆ UăĆ hČ É’bŇŁ IĎwČ 18

ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉìynĆÄ y‘ĄBĘ tŇ ’Ň ząŁ dŇ o‘Ä žNTČ qĘ êĂ wČ : MŁlĲ hĞ =dŇ ‘Č ynĂ t¡ČŇ ’Ł ybĲĂŇ hĞ yJ¿Ă ytĂŔ ybĄŇ ymăĂ C 19

Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ tŇ r¿Čoê tŇ ’Ň zËŁ wĘ qoxĳ rĎmĲĄ lĘ ì¡Ň DĘbĘŇ ‘Č=tŇ yBĲĄ =l’Ć MG¿Č rBËĄdČŇ êĘ wČ hoĂŔhyĹ
êĎ‘Ę d¿ČŇ yĎ hŇ êËĎ’Č wĘ ìŇ ylĳĆ’Ą rBăĄ dČŇ lĘ dŇ o‘¡ dŇ wËĂDĎ PŇ ys¿Ă oI=hŇ mČ C : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ 20

=lJĎ tŇ ’¿Ą tĎŇ yWĂě ‘Ď ìŔ BĘ lĂ kĘŇ C ÉìrĘbĲĎŇ DĘ rCbąŇ ‘ĞBĲČ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ ì¡Ň DĘbĘŇ ‘Č=tŇ ’ĲĆ 21

hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ êĎlĘ d¡ČŇ GĎ NJ¿Ą =l‘Č : ìŇ DĲĆbĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć ‘Č yd¡ĂŇ ohlĘ tŇ ’Ň EĳŁ hČ hŇ Q¡Ď CdŇ GĘ hČ 22

: CnynĲĄzĘ’Ď BĘ Cn‘Ę m¡Č SĎ =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ BĘ ìŇ tĆŔ lĎ CzĲ ÉMyhĂ Łl’Ĺ Ny’ąĄwĘ ìŇ omę JĎ Ny’ăĄ=yJĂ
MyhĂ Łl’Ĺţ=CkĲŇ lĘ hĲĎ rSăĆ ’Ğ ZrĆ’ĳĎBĎ dŇ x¡Ď ’Ć yoG¿ l’ĄŔ rĎWĘ yĂJĘ ÉìUĘ ‘ČkĘŇ ymąĂ C 23

Éto’rĎnĲŁ wĘ hŇ QąĎ CdŇ GĘ hČ MkĆÁ lĎ tŇ oWÄ ‘ĞlĲČ wĘ MSĄę olă MCWÌ lĎ wĘ M‘ĎÁ lĘ olÄ=tŇ oDĲpĘŇ lĂ
: wyhĲĎ Łl’Ň wĲĄ My¡ĂoG MyĂrČŔ YĘ UĂ mĂ ÉìQĘ tĎŇ ydąĂŇ jĎ rSĆÄ ’Ğ ìę UĘ ‘Č ynăĄjĘ mĂ ìŇ YĆŔ rĘ’Č lĘ
hoĎŔhyĘ hŇ êăĎ’Č wĘ MlĳĎ o‘=dŇ ‘Č M‘¡ĎlĘ ìËŇ lĘ ű l’ÌĄ rĎWĘ yĂ ÉìUĘ ‘Č=tŇ ’Ć ìŇ lĘ ţ NnĲĄ okăŇ êĘ wČ 24

êĎrĘBąČ DĂ rSĆÄ ’Ğ rbĎę DĎhČ MyhĂŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉhêĎ‘Č wĘ : MyhĲĂ Łl’Ň lĲĄ Mh¡Ć lĎ tĎŇ yy¿ĂhĎ 25

: êĎrĘBĲČ DĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ hŇ W¡Ą ‘ĞwĲČ MlĳĎ o‘=dŇ ‘Č Mq¡ĄhĎ otŔ yBĄ =l‘Č wĘ ÉìDĘbĘŇ ‘Č=l‘ĲČ
l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č Myh¡Ă Łl’Ĺ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMlĎ o‘=dŇ ‘Č ìąŇ mĘ SĂ lDČÄ gĘŇ yĂwĘ 26

tŇ o’Á bĎŇ YĘ hoĎÄhyĘ žhêĎ’Č =yJĲĂ : ìŇ ynĲĆpĎŇ lĘ Nok¡Ň nĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ dŇ wĂŔdĎŇ ìăŇ DĘbĘŇ ‘Č ÉtybĄŇ C 27

ëŇ QĳĎ =hŇ nĆbĘŇ ’Ć tŇ yĂB¡Č rmŔŁ ’Ň lĄ ÉìDĘbĘŇ ‘Č NzĆ’ąŁ =tŇ ’Ć hŇ tĎŇ ylĂÁGĎ l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ
hŇ Q¡Ď pĂŇ êĘ hČ =tŇ ’Ć ìŇ ylĆŔ ’Ą lQăĄ jČ tĘŇ hĂ lĘ oBŔ lĂ =tŇ ’Ć ÉìDĘbĘŇ ‘Č ’YąĎ mĎ NJĄę =l‘Č
CyăhĘ yĲĂ ìŇ yr¡ĆbĎŇ dĘŇ C MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ É’Ch=hŇ êĎ’Č hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ű hŇ êăĎ ‘Č wĘ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ 28

ÉërĄbĎŇ C É l’Ą oh hŇ êĎę ‘Č wĘ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ hŇ b¡ĎŇ oFhČ =tŇ ’Ć ìŔ DĘbĘŇ ‘Č=l’ĲĆ ÉrBĄ dČŇ êĘ wČ tŇ mĳĆ ’Ĺ 29

tyb=t’
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ÉhoĂhyĹ ynąĎdŇŁ ’Ğ hŇ êĎÂ’Č =yJĲĂ ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ Ml¡Ď o‘lĘ tŇ oy¿hĘ lĲĂ ìŔ DĘbĘŇ ‘Č tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć
: MlĲĎ o‘lĘ ì¡Ň DĘbĘŇ ‘Č=tŇ yBĲĄ ëŇ r¿ČbŇŁ yĘ ìŔ tĘŇ kăĎŇ rĘBĂ mĂ C êĎrĘBČŔ DĂ

x dŇ wËĂDĎ xu¿ČIĂwČ M‘ĳĄynĂ kĘŇ IČwČ Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ =tŇ ’Ć dŇ wËĂDĎ ëŇ I¿ČwČ NkĄŔ =yrĄxĞ’ĲČ ÉyhĂ yĘwĲČ
2 É lbĆŇ xĆÄ BČ MdąĄŇ DĘmČ yĘwĲČ bŇ ’Ďę om=tŇ ’Ć ëŇ IăČwČ : MyêĲĂ SĘ lĂ jĘ dŇ I¿ČmĂ hŇ U¡Ď ’Č hĲĎ gŇtĆŇ m¿Ć =tŇ ’Ć

lbĆŇ x¡Ć hČ âl¿ mĘ C tŇ ymĂŔ hĎ lĘ ÉMylĂ bĎŇ xĞ=ynĲĄSĘ dŇ DąĄmČ yĘwČ hŇ YĎ rĘ’ČŔ MtăĎŇ o’ bŇ JăĄ SĘ hČ
3 dŇ wĂŔDĎ ëŇ IăČwČ : hŇ xĲĎ nĘ mĂ y’¿ĄWĘ nĲŁ Myd¡ĂŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ dŇ wĂŔdĎŇ lĘ Éb’Ď om yhąĂ êĘ wČ tŇ oyĳxĞhĲČ lĘ

: rhČ nĘ BĲĂ od¡Ň yĎ bŇ yS¿Ă hĎ lĘ oêě kĘŇ lĆ BĘ hŇ bĳĎŇ oY ëŇ lĆ măĆ bŇ x¡Ł rĘ=NBĆ rzĆ‘¿ĆdĘŇ dČŇ hĞ =tŇ ’Ć
4 PŇ lĆ ’¡Ć Myr¿ĂWĘ ‘ĆwĘ MySĂŔ rĎjĲĎ Éto’mĄ =‘bČŇ SĘ C PŇ lĆ ’ąĆ CeUĆę mĂ dŇ wĂÁDĎ dŇ JÄŁ lĘ IĂwČ

: bŇ kĆŇ rĲĎ hŇ ’Ď m¿Ą CeU¡Ć mĂ rt¿ĄŇ oIwČ bŇ kĆŇ rĆŔ hĎ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉdwĂDĎ ruąĄ‘Č yĘwČ ylĳĂ gĘŇrČ Sy’ăĂ
5 MrĎŔ ’ĞBĲČ ÉdwĂDĎ ëŇ IąČwČ hŇ bĳĎŇ oY ëŇ lĆ măĆ rzĆ‘¡ĆdĘŇ dČŇ hĞlĲČ rŁzě‘Ę lČ qWĆ UĆŔ DČ MrăČ’Ğ É’bŇŁ êĎ wČ
6 qWĆ UĆŔ DČ MrăČ’ĞBĲČ ÉMybĂŇ YĂ nĘ dŇ wąĂDĎ MWĆ IĎÄwČ : Sy’ĲĂ PŇ lĆ ’¡Ć MyĂn¿ČSĘ C=MyrĲĂWĘ ‘Ć

dŇ wĂŔDĎ=tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ ‘SČ IąŁ wČ hŇ xĳĎ nĘ mĂ y’ăĄWĘ onĲ Myd¡ĂŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ dŇ wĂŔdĎŇ lĘ ÉMrĎ’Ğ yhąĂ êĘ wČ
7 CyŔhĎ rSăĆ ’Ğ bŇ hĎŔ EĎhČ yTăĄ lĘ SĂ tŇ ’Ą ť dŇ wĂęDĎ xuăČIĂwČ : ëŇ lĲĎ hĎ rS¿Ć ’Ğ lk¡ŇŁ BĘ
8 yrăĄ‘Ď yt¡ČŇ rŁ BĲĄ mĂ C xTČ B¿Ć mĂ C : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ M’¡Ą ybĂŇ yĘwČ rzĆ‘ĳĎdĘŇ dČŇ hĞ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č l’¡Ć

: dŇ ’ĲŁ mĘ hŇ B¿Ą rĘhČ tŇ SĆ x¡Ł nĘ dŇ wËĂDĎ ëŇ lĆ UÌĆ hČ xqČÂlĎ rzĆ‘ĳĎdĘŇ dČŇ hĞ
9 : rzĆ‘ĲĎdĘŇ dČŇ hĞ lyx¿Ą =lJĎ tŇ ’¡Ą dŇ wĂŔdĎŇ hŇ JăĎ hĂ yJĂ ť tŇ mĳĎ xĞ ëŇ lĆ măĆ y‘Ă ê¡Ł ‘mČě SĘ IĂwČ

10 MolÁSĎ lĘ olÄ=l’Ď SĘ lĂ dŇ wĂDĎţ=ëŇ lĆ UĲĆ hČ =l’Ć onăBĘ =MrĎoyĲ=tŇ ’Ć y‘Ă êăŁ xlăČ SĘ IĂwČ
tŇ om¿ xĞlĘ mĂ Sy’ËĂ =yJĂ ChJĄŔ IČwČ ÉrzĆ‘ĆÄ dĘŇ dČŇ hĞBĲČ MxąČ lĘ nĂ rSĆÄ ’Ğ ž l‘Č okę rĘbĲĎŇ lĘ CĲ
: tŇ SĆ xĲŁ nĘ yl¿Ą kĘŇ C bŇ h¡Ď zĎ=ylĲĄ kĘŇ C PŇ sĆ k¿ĆŇ =ylĲĄ JĘ CyËhĎ odę yĎbĘŇ C rzĆ‘ĳĎdĘŇ dČŇ hĞ hŇ yăĎhĎ y‘Ă ê¡Ł

11 rSăĆ ’Ğ ÉbhĎ EĎhČ wĘ PŇ sĆ JąĆ hČ =M‘Ă hoĳĎhylĲČ dŇ w¡ĂDĎ ëŇ lĆ U¿Ć hČ SyDËĂqĘ hĂ MtĎě ’Ł =MGČ
12 NoUŔ ‘Č ynăĄBĘ mĂ C Éb’Ď oUmĂ C MrąĎ’ĞmĲĄ : SBĲĄ JĂ rS¿Ć ’Ğ My¡ĂoGhČ =lJĎ mĂ SyDĂŔ qĘ hĂ

: hŇ bĲĎŇ oY ëŇ lĆ m¿Ć bŇ x¡Ł rĘ=NBĆ rzĆ‘¿ĆdĘŇ dČŇ hĞ llËČ èĘ mĂ C qlĳĄ mĎ ‘ĞmĲĄ C Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ mĂ C
13 hŇ n¿Ď omSĘ xlČ mĳĆ =’ygĄŇBĘ Mr¡Ď’Ğ=tŇ ’Ć ot¿Ň oJhČ mĲĄ obě SĚ BĘ MSĄŔ ÉdwĂDĎ W‘Č IąČwČ
14 yh¿Ă yĘwČ MybĂŔ YĂ nĘ MWăĎ ÉModŇ ’Ĺ=lkĎŇ BĘ MybĂę YĂ nĘ ModÁ ’ĹBĲĆ MWĆ IĎÄwČ : PŇ lĆ ’ĲĎ rW¡Ď ‘Ď

: ëŇ lĲĎ hĎ rS¿Ć ’Ğ lk¡ŇŁ BĘ dŇ wĂŔDĎ=tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ ‘SČ oIąwČ dŇ wĳĂdĎŇ lĘ MydăĂŇ bĎŇ ‘Ğ Mod¡Ň ’Ĺ=lkĎŇ
15 hŇ q¡ĎdĎŇ YĘ C Tj¿Ď SĘ mĂ hŇ WËĆ ‘Ł dŇ wĂędĎŇ yhăĂ yĘwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ =l‘Č dŇ w¡ĂDĎ ëŇŁl¿ mĘ IĂwČ
16 dŇ Cl¡ yxĂ ’Ğ=NBĆ Tp¿ĎŇ SĎ ohĲ ywĂř ’bĳĎŇ ~Ď hČ =l‘Č hŇ y¡ĎCrYĘ =NBĆ bŇ ’¿Ď oywĘ : oUĲ ‘Č=lkĎŇ lĘ

rykzm
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hŇ y¡ĎrĎWĘ C MynĳĂhĞJĲŁ rt¡ĎŇ yĎbĘŇ ’Ć =NBĆř ëŇ lĆ m¿Ć yxĂ ’Ğ wĲČ bŇ CTË yxĂ ’Ğ=NBĆ qodÌŇ YĎ wĘ : ryJĲĂ zĘmČ 17

Myn¿ĂhĞJĲŁ dŇ w¡ĂdĎŇ yn¿ĄbĘŇ C ytĳĂŇ lĄ jĘ hČ wĘ yt¡ĂŇ rĄJĘ hČ wĘ ‘dĎŔ yĎohă yĘ=NBĆ ÉChyĎÄnĎbĘŇ C : rpĲĄŇ os 18

tŇ ybăĄŇ lĘ rt¡ČŇ on rS¿Ć ’Ğ dŇ o‘Ŕ =SyĆ ykăĂŇ hĞ dŇ wĂŔDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : CyĲhĎ T
ÉdbĆŇ ‘ĆÄ lC’¿ SĎ tŇ ybĄÄ lĘ C : NtĲĎŇ nĎ ohĲ yĘ rCb¡Ň ‘ĞBĲČ dŇ sĆ xĆŔ ÉoU‘Ă hŇ WąĆ ‘Ĺ’ĲĆ wĘ lC’ĳ SĎ 2

hŇ ê¿Ď’Č hĲČ wylËĎ ’Ą ëŇ lĆ UÌĆ hČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ dŇ wĳĂDĎ=l’Ć ol¡ =C’rĘqĘ IĂwČ ’bĎŔ yYĂ omă SĘ C
tŇ ybăĄŇ lĘ ÉSy’Ă dŇ o‘¿ spĆŇ ’ĆÄ hČ ëŇ lĆ UĆę hČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ìŇ DĲĆbĘŇ ‘Č rmĆ ’Ň I¿Ł wČ ’b¡ĎŇ yYĂ 3

dŇ o‘Ë ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć É’bĎŇ yYĂ rmĆ ’Ň IąŁ wČ MyhĳĂ Łl’Ĺ dŇ sĆ xăĆ oU¡ ‘Ă hŇ W¿Ć ‘Ĺ’ĲĆ wĘ lC’Ŕ SĎ
rmĆ ’Ň IąŁ wČ ’Chĳ hŇ păŇŁ y’Ą ëŇ lĆ U¡Ć hČ ol¿ =rmĆ ’Ň IĲŁ wČ : MyĂlĲĎ gĘŇrČ hŇ k¿ĄŇ nĘ Nt¡ĎŇ nĎ ohylĂ NB¿Ą 4

: rbĲĎŇ dĘŇ ol¿ BĘ l’¡Ą yUĂ ‘Č=NBĆ ryk¿ĂŇ mĎ tŇ yBËĄ ’Chę =hŇ eĄhĂ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć É’bĎŇ yYĂ
: rbĲĎŇ dĘŇ oQ¿ mĂ l’¡Ą yUĂ ‘Č=NBĆ ryk¿ĂŇ mĎ tŇ yBËĄmĂ ChxĄę uĎ IĂwČ dŇ wĳĂDĎ ëŇ lĆ UăĆ hČ xl¡Č SĘ IĂwČ 5

wyn¡ĎjĎ =l‘Č lj¿Ł IĂwČ dŇ wĂŔDĎ=l’Ć É lC’SĎ =NBĆ NtąĎŇ nĎ ohĲ yĘ=NBĆ tŇ SĆ bÄŁ ypĂŇ mĘ ’bŇŁ IĎwČţ 6

olÄ žrmĆ ’Ň IŁ wČ : ìŇ DĲĆbĘŇ ‘Č hŇ e¿ĄhĂ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ tŇ SĆ bŔŁ ypĂŇ mĘ ÉdwĂDĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ CxêĳĎSĘ IĂwČ 7

ìŇ ybĂŔ ’Ď NtăĎŇ nĎ ohĲ yĘ ÉrCbŇ ‘ĞBĲČ ÉdsĆ xĆÄ ì¿Ň UĘ ‘Ă hŇ WĆÄ ‘Ĺ’ĲĆ žhŁW‘Ď yJăĂ ’rĎę yêĂ =l’Č dŇ wĂÁdĎŇ
=l‘Č MxĆ lËĆ lkČŇ ’Ň ê¿Ł hŇ êĎę ’Č wĘ ìŇ ybĳĂŇ ’Ď lC’ă SĎ hŇ d¡ĄŇ WĘ =lJĎ =tŇ ’ĲĆ ìŔ lĘ ytăĂŇ bŇŁ SĲĂ hĞ wĲČ
bŇ lĆ J¿Ć hČ =l’Ć tĎŇ ynĂŔ pĎŇ yJăĂ ìŇ DĳĆbĘŇ ‘Č hŇ măĆ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ CxêČě SĘ IĂwČ : dŇ ymĲĂ êĎ yn¡ĂxĎ lĘ SĚ 8

rmĆ ’Ň IăŁ wČ lC’¡ SĎ r‘Čn¿Č ’bËĎŇ yYĂ =l’Ć ëŇ lĆ UĆę hČ ’răĎqĘ IĂwČ : ynĂ omĲ JĎ rS¿Ć ’Ğ tŇ U¡Ą hČ 9

: ìŇ ynĲĆdŇŁ ’Ğ=NbĆŇ lĘ yêĂ t¡ČŇ nĎ otŔ yBĄ =lkĎŇ lĘ C É lC’SĎ lĘ hŇ yąĎhĎ rSĆÄ ’Ğ ž lJŁ wylĳĎ’Ą
hŇ yĎÄhĎ wĘ tĎŇ ’Ň bĄę hĄ wĘ ìŇ ydĆÁ bĎŇ ‘ĞwĲČ ìŇ ynĆÄbĎŇ C žhêĎ’Č hŇ mĎÃ dĎŇ ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć oQă êĎdĘŇ băČŇ ‘Ď wĘ 10

MxĆ l¡Ć dŇ ymËĂ êĎ lk¿ČŇ ’Ň yŁ ìŇ ynĆŔ dŇŁ ’Ğ=NBĆ ÉtSĆ bÄŁ ypĂŇ mĘ C olŔ kĎŇ ’Ğ wĲČ ÉMxĆ QĆÄ ìŇ ynąĆdŇŁ ’Ğ=NbĆŇ lĘ
rmĆ ’Ň IąŁ wČ : MydĲĂŇ bĎŇ ‘Ğ Myr¿ĂWĘ ‘ĆwĘ Myn¡ĂBĎ rWËĎ ‘Ď hŇ è¿Ď mĂ xĞ ’bĎę yYĂ lĘ C ynĳĂxĎ lĘ SĚ =l‘Č 11

NJ¡Ą oDŔ bĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć ÉëlĆ UĆÄ hČ ynąĂdŇŁ ’Ğ hŇ CĆÁYČ yĘ rSĆÄ ’Ğ ž lkŇŁ JĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć É’bĎŇ yYĂ
: ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĄBĘ mĂ dŇ x¡Č ’Č JĘ ynĂŔ xĎ lĘ SĚ =l‘Č É lkĄŇ ’Ł tŇ SĆ bęŁ ypĂŇ mĘ C ìŇ DĳĆbĘŇ ‘Č hŇ WăĆ ‘ĞyĲČ
Myd¡ĂŇ bĎŇ ‘Ğ ’bĎŔ yYĂ =tŇ yBĲĄ bŇ SăČ om É lkŇŁ wĘ ’kĳĎŇ ymĂ omă SĘ C NT¡Ď qĎ =NBĄ tŇ SĆ b¿ŇŁ ypĂŇ mĘ lĂ wĘ 12

ëŇ lĆ UËĆ hČ Nx¿Č lĘ SĚ =l‘Č yJăĂ MĂlČŔ SĎ CrăyBĂ ÉbSĄ yŁ tŇ SĆ bęŁ ypĂŇ mĘ C : tŇ SĆ bĲŇŁ ypĂŇ mĘ lĂ 13

: wylĲĎ gĘŇrČ yê¿ĄSĘ xČ i¡Ą jĂ ’Ch¿ wĘ lkĳĄŇ ’Ł ’Chă dŇ ym¡Ă êĎ
: wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ NCn¿xĎ ëŇŁlË mĘ IĂwČ NoUĳ ‘Č ynăĄBĘ ëŇ lĆ m¡Ć tŇ mĎ IĎěwČ NkĄŔ =yrĄxĞ’ĲČ ÉyhĂ yĘwČĲ y
yw
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2 wybąĂŇ ’Ď hŇ WĎÄ ‘Ď žrSĆ ’ĞJĲČ SxĎę nĎ=NBĆ NCnăxĎ =M‘Ă ű dŇ sĆ xăĆ =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ dŇ wĂÁDĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
ÉC’bÄŁ IĎwČ wybĳĂŇ ’Ď =l’Ć wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘Ğ=dŇ yČBĘ omË xĞ nĲČlĘ dŇ wÌĂDĎ xlČÄSĘ IĂwČ dŇ sĆ xĆŔ ÉydĂŇ UĎ ‘Ă

3 NCnăxĎ =l’Ć NoUÁ ‘Č=ynĲĄbĘŇ yrĄÄ WĎ žCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : NoUĲ ‘Č yn¿ĄBĘ ZrĆ’¡Ć dŇ wĂŔdĎŇ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č
MymĳĂ xĞ nĲČmĘ ì¡Ň lĘ xl¿Č SĎ =yJĲĂ ìŇ ynĆŔ y‘ĄBĘ ÉìybĂÄ ’Ď =tŇ ’Ć dŇ wąĂDĎ dŇ BĄÄ kČŇ mĘ hĲČ MhĆę ynĄdĲŇŁ ’Ğ
dŇ wËĂDĎ xl¿Č SĎ HkĎŔ pĘŇ hĎ lĘ C HlăĎ GĘ rČlĘ C Éry‘Ă hĎ =tŇ ’Ć roqąxĞ rCbÂ ‘ĞBĲČ ’olhĞ ţ

4 yYăĂ xĞ=tŇ ’Ć ÉxQČ gČŇ yĘwČ dŇ wĂędĎŇ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć NCnÁxĎ xuČÄ IĂwČ : ìŇ ylĲĆ ’Ą wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć
5 CdŇ GąĂ IČwČ : MxĲĄ QĘ SČ yĘwĲČ MhĳĆ ytĄŇ otĲŇ SĘ dŇ ‘ăČ yYĂ x¡Ą BČ MhËĆ ywĄdĘŇ mČ =tŇ ’Ć tŇ rÌŁ kĘŇ IĂwČ MnĎŔ qĎ zĘ

rmĆ ’Ň IąŁ wČ dŇ ’ĳŁ mĘ MymăĂ lĎ kĘŇ nĂ MyS¡Ă nĎ’ĞhĲĎ Cy¿hĎ =yJĲĂ MtĎŔ ’Ň rĎqĘ lĂ xlăČ SĘ IĂwČ ÉdwĂdĎŇ lĘ
6 NoUŔ ‘Č ynăĄBĘ ÉC’rĘIĂwČ : MêĲĆbĘŇ SČ wĘ Mk¡ĆŇ nĘ qČ zĘ xU¿Č YČ yĘ=dŇ ‘Č oxŔ rĄybĲĂŇ CbăŇ SĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ

=tŇ yBĲĄ MrČÄ ’Ğ=tŇ ’Ć žCrJĘ WĘ IĂwČ NoUÃ ‘Č=ynĲĄbĘŇ Cxă lĘ SĘ IĂwČ dŇ wĳĂdĎŇ BĘ CS¡ ’ĞbĘŇ nĂ yJ¿Ă
ÉhkĎŇ ‘ĞmĲČ ëŇ lĆ mąĆ =tŇ ’Ć wĘ ylĂŔ gĘŇrČ ÉPlĆ ’ĆÄ Myr¿ĂWĘ ‘Ć ’bĎę oY MrăČ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ bŇ oxÁ rĘ

7 ÉxlČ SĘ IĂwČ dŇ wĳĂDĎ ‘m¡Č SĘ IĂwČ : Sy’ĲĂ PŇ lĆ ’¡Ć rW¿Ď ‘Ď=MynĲĄSĘ bŇ oTŔ Sy’ăĂ wĘ Sy’ĂŔ PŇ lĆ ’ăĆ
8 Ck¿Ň rĘ‘Č IĲČwČ NoUŔ ‘Č ynăĄBĘ ÉC’YĘ IĲĄwČ : MyrĲĂBŁ GĂ hČ ’b¡ĎŇ ~Ď hČ =lJĎ tŇ ’¿Ą wĘ bŇ ’ĎŔ oy=tŇ ’Ć

hŇ kĎŔ ‘ĞmĲČ C bŇ oTă =Sy’ĲĂ wĘ ÉboxrĘC ’bąĎŇ oY MrČÄ ’Ğ wĲČ r‘ČèĳĎ hČ xtČŇ jăĆ hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ
9 Myn¡ĂjĎ mĂ hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ hČ ynăĄjĘ ÉwylĎ ’Ą hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ =yJĂ bŇ ’Ďę oy ’rĘIăČwČ : hŇ dĲĆŇ vĎ BČ MD¡ĎbČŇ lĘ

: MrĲĎ’Ğ tŇ ’Ň r¿ČqĘ lĂ ëŇ r¡Ł ‘ĞIĲČwĲČ l’Ŕ rVĘ ybř yrăĄCxBĘ É lJŁ mĂ rxČę bĘŇ IĂwČ roxĳ ’Ď mĲĄ C
10 : NoUĲ ‘Č yn¿ĄBĘ tŇ ’Ň r¡ČqĘ lĂ ëŇ rěŁ ‘ĞIĲČwĲČ wyxĳĂ ’Ď ySăČ bĘŇ ’Č dŇ y¡ČBĘ NtČě nĎ M‘ĎŔ hĎ rtĆŇ yăĆ Ét’Ą wĘ
11 ÉNoU‘Č ynąĄBĘ =M’Ă wĘ hŇ ‘ĳĎCSylĲĂ yQ¡Ă hŇ tĎŇ y¿ĂhĎ wĘ yeĂ UĆŔ mĂ ÉMrĎ’Ğ qząČxĹêĲĆ=M’Ă rmĆ ’Ň ŁIęwČ
12 CnUĄŔ ‘Č=dŇ ‘ČBĘ ÉqEČxČ tĘŇ nĂ wĘ qząČxĞ : ëŇ lĲĎ ‘Č yS¿Ă ohlĘ yê¡Ă kĘŇ lČ hĲĎ wĘ ìŔ UĘ mĂ Cqă zĘxĹyĲĆ sŘ25

13 ÉM‘ĎhĎ wĘ bŇ ’Ďę oy SGăČ IĂwČ : wynĲĎ y‘ĄBĘ bŇ oF¡ hČ hŇ W¿Ć ‘ĞyĲČ hoĎŔhywĲČ CnyhĳĄŁl’Ĺ yrăĄ‘Ď dŇ ‘¡ČbĘŇ C
14 snăĎ=yJĂ ÉC’rĎ NoUą ‘Č ynĄÄbĘŇ C : wynĲĎjĎ mĂ Csn¡ĚIĎwČ MrĳĎ’ĞBĲČ hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ lČ oUŔ ‘Ă rSăĆ ’Ğ

ynăĄBĘ É l‘ČmĄ bŇ ’Ďę oy bŇ SĎ IăĎwČ ry‘ĳĂhĎ C’b¡ŇŁ IĎwČ ySČŔ ybĂŇ ’Ğ ynăĄjĘ mĂ ÉCsnĚÄ IĎwČ MrĎŔ ’Ğ
15 Cp¡Ň sĘ ’ĲĎ IĄwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄpĘŇ lĂ PŇ G¡Č nĂ yJ¿Ă MrĎŔ ’Ğ ’rĘIăČwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ ’b¡ŇŁ IĎwČ NoUŔ ‘Č
16 rhĎŔ eĎhČ rbĆŇ ‘ăĄmĄ ÉrSĆ ’Ğ ÉMrĎ’Ğ=tŇ ’Ć ’YąĄ IŁ wČ rzĆ‘Ćę dĘŇ dČŇ hĞ xlăČ SĘ IĂwČ : dŇ xČ yĲĎ
17 dŇ wĂędĎŇ lĘ dŇ GăČIĚwČ : MhĲĆ ynĄpĘŇ lĂ rzĆ‘¡ĆdĘŇ dČŇ hĞ ’b¿ĎŇ YĘ =rWČ ëŇ bËČŇ oSwĘ MlĳĎ yxĄ C’b¡ŇŁ IĎwČ

CkąŇ rĘ‘Č IĲČwČ hŇ mĎ ’Ň lĳĎ xĄ ’b¡ŇŁ IĎwČ NDĄŔ rĘIČhČ =tŇ ’Ć rbăŇŁ ‘ĞIĲČwČ É l’Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ =tŇ ’Ć PŇ sąŁ ’ĹIĲĆwČ
Mr’

.’"ydw T"d ,z"d ,w"d ,d"dx ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk l’ĄrĎWĘ yĂ ’"sb ,yrq l’ĄrĎWĘ yĂ ,bytk l’ĄrĎWĘ yĂbĘ v.9 .y
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ů l’Ą rĎWĘ yĂ ynăĄjĘ mĂ ÈMrĎ’Ğ snĎ IăĎwČ : oUĲ ‘Ă Cm¡ xĞQĲĎ IĲĂwČ dŇ wĂŔDĎ tŇ ’Ň răČqĘ lĂ ÉMrĎ’Ğ 18

MySĳĂ rĎjĲĎ PŇ lĆ ’¡Ć My‘¿ĂBĎ rĘ’Č wĘ bŇ kĆŇ rĆŔ Éto’mĄ ‘bąČŇ SĘ MrĎę ’ĞmĲĄ dŇ wĂÁDĎ gŇrÄŁ hĞ IĲČwČ
MykĂÁ lĎ UĘ hČ =lkĲĎŇ C’Ä rĘIĂwČ : MSĲĎ tŇ mĎ I¿ĎwČ hŇ J¡Ď hĂ o’Ë bĎŇ YĘ =rWČ ëŇ bÌČŇ oS tŇ ’ĄÄ wĘ 19

l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć Cml¿Ă SĘ IČwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄpĘŇ lĂ ÉCpŇ GĘ nĂ yJąĂ rzĆ‘Ćę dĘŇ dČŇ hĞ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č
: NoUĲ ‘Č yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć dŇ o‘¡ ‘Č yS¿Ă ohlĘ MrĎŔ ’Ğ C’ă rĘIĲĂwČ MCdĳŇ bĘŇ ‘Č IĲČwČ

dŇ wĂÃDĎ xlăČ SĘ IĂwČ MykĂę ’Ň lĘ UČ hČ tŇ ’Ň YăĄ ű tŇ ‘ăĄlĘ hŇ nĎÁèĎ hČ tŇ bČÄ CStĘŇ lĂ žyhĂ yĘwČ ’y

ynăĄBĘ =tŇ ’Ć ÉCtŇ xĂÄ SĘ IČwČ l’Ąę rĎWĘ yĂ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ oUÁ ‘Ă wydĎÄ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ žb’Ď oy=tŇ ’Ć
: MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ bŇ S¿Ą oy dŇ w¡ĂdĎŇ wĘ hŇ BĳĎ rČ=l‘Č CrY¡ĚIĎwČ NoUŔ ‘Č

gŇGăČ=l‘Č ÉëQĄ hČ tĘŇ IĂwČ ÉobŇ JĎ SĘ mĂ l‘ąČmĄ dŇ wĂÁDĎ MqĎ IĎÄwČ bŇ rĆ‘Ćę hĎ tŇ ‘ăĄlĘ ű yhăĂ yĘwČ 2

hŇ ’¡Ć rĘmČ tŇ b¿ČŇ oT hŇ èĎŔ ’Ă hăĎ wĘ gŇGĳĎhČ l‘ăČmĄ tŇ YĆx¡Ć rŁ hŇ èËĎ ’Ă ’rĘI¿ČwČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =tŇ yBĲĄ
‘bČŇ SăĆ =tŇ BČ Ét’Ň zŁ =’olhĞ rmĆ ’Ň ŁIęwČ hŇ èĳĎ ’Ă lĲĎ Sr¡Ł dĘŇ IĂwČ dŇ wĂŔDĎ xlăČ SĘ IĂwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ 3

hĎ xĆę uĎ IĂwČ MykĂÁ ’Ď lĘ mČ dŇ wĂÄDĎ žxlČ SĘ IĂwČ : yêĲĂ xĂ hĲČ hŇ I¿ĎrĂC’Ĳ tŇ SĆ ’¡Ą M‘ĎŔ ylĂ ’Ĺ=tŇ BČ 4

bŇ SĎ ê¡Ď wČ HtĳĎŇ ’Ď mĘ FĚ mĂ tŇ SĆ D¡ĆqČ tĘŇ mĂ ’yh¿Ă wĘ HUĎę ‘Ă bŇ JăČ SĘ IĂwČ ÉwylĎ ’Ą ’obąŇ êĎ wČ
hŇ r¿ĎhĎ rmĆ ’Ň ê¡Ł wČ dŇ wĂŔdĎŇ lĘ dŇ GăĄêČ wČ ÉxlČ SĘ êĂ wČ hŇ èĳĎ ’Ă hĲĎ rhČ ê¡Č wČ : HtĲĎŇ yBĄ =l’Ć 5

xl¿Č SĘ IĂwČ yêĳĂ xĂ hĲČ hŇ I¡ĎrĂC’Ĳ =tŇ ’Ć ylČŔ ’Ą xlăČ SĘ bŇ ’ĎŔ oy=l’Ć ÉdwĂDĎ xląČ SĘ IĂwČ : ykĂŇ nĲŁ ’Ď 6

Molą SĘ lĂ dŇ wĂęDĎ l’ăČ SĘ IĂwČ wylĳĎ’Ą hŇ I¡ĎrĂC’Ĳ ’b¿ŇŁ IĎwČ : dŇ wĲĂDĎ=l’Ć hŇ I¡ĎrĂC’Ĳ =tŇ ’Ć bŇ ’ËĎ oy 7

hŇ IĎęrĂC’ă lĘ ÉdwĂDĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ hČ Mol¡ SĘ lĂ wĘ M‘ĎŔ hĎ Molă SĘ lĂ wĘ Éb’Ď oy 8

wyr¡ĎxĞ’ĲČ ’Y¿ĄêĄ wČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ tŇ yBăĄmĂ ÉhIĎrĂC’Ĳ ’YąĄ IĄwČ ìŇ ylĳĆgĘŇrČ ZxăČ rĘC ì¡Ň tĘŇ ybĲĄŇ lĘ dŇ r¿Ą
ydăĄŇ bĘŇ ‘Č=lJĎ tŇ ’¡Ą ëŇ lĆ UĆŔ hČ tŇ yBăĄ xtČŇ jĆ ť hŇ IĎęrĂC’Ĳ bŇ JăČ SĘ IĂwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ tŇ ’¿Č WĘ mČ 9

hŇ I¡ĎrĂC’Ĳ dŇ r¿ČyĎ=âlĲ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉdwĂdĎŇ lĘ CdŇ GąĂ IČwČ : otĲŇ yBĄ =l’Ć dŇ r¡ČyĎ âl¿ wĘ wynĳĎdŇŁ ’Ğ 10

‘Č CD¡mČ ’bĎŔ hŇ êăĎ’Č ÉërĆDĆÄ mĂ ’olą hĞ hŇ IĎęrĂC’Ĳ =l’Ć dŇ wĂÁDĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ otĳŇ yBĄ =l’Ć
l’ĄÄ rĎWĘ yĂwĘ Nor’Ď hĲĎ ţ dŇ wĂęDĎ=l’Ć hŇ IĎÁrĂC’Ĳ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ìŇ tĲĆŇ yBĄ =l’Ć êĎdĘŇ r¿ČyĎ=âlĲ 11

ÉhdĆŇ vĎ hČ ynąĄjĘ =l‘Č ynĂÄdŇŁ ’Ğ ydąĄŇ bĘŇ ‘Č wĘ bŇ ’ĎÁ oy ynĂÄdŇŁ ’Ň wĲČ tŇ oJę iĚBČ MybăĂŇ SĘ yĲŁ hŇ dĎÁ ChywĲĂ
yêĳĂ SĘ ’Ă =M‘Ă bŇ JăČ SĘ lĂ wĘ tŇ oê¡SĘ lĂ wĘ lk¿ŇŁ ’ĹlĲĆ ytËĂŇ yBĄ =l’Ć ’obÌŇ ’Ď ynĂÂ’Ğ wĲČ MynĂŔ xŁ
dŇ wĂÁDĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ EĲĆhČ rb¿ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć hŇ W¡Ć ‘Ĺ’ĲĆ=M’ĲĂ ìŇ SĆŔ pĘŇ nČ yxăĄ wĘ ÉìIĆÄxČ 12

hŇ IÌĎrĂC’Ĳ bŇ SĆ IĄÄwČ OĎ xĳĆ QĘ SČ ’Ğ rxăĎ mĎ C MoI¡hČ =MGČ hŇ zËĆBĎ bŇ S¿Ą hŇ IĎęrĂC’Ĳ =l’Ć
wynËĎpĎŇ lĘ lkČŇ ’Ň IÌŁ wČ dŇ wĂędĎŇ olă =’rĎqĘ IĂwČ : tŇ rĲĎxĽUĲĎ mĲĂ C ’Ch¡ hČ MoI¿BČ MĂlËČ SĎ CrĲybĂŇ 13

tVyw
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wynĎŔ dŇŁ ’Ğ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č=M‘Ă ÉobŇ JĎ SĘ mĂ BĘ bŇ JąČ SĘ lĂ bŇ rĆ‘Ćę bĎŇ ’YăĄ IĄwČ ChrĳĄJĘ SČ yĘwĲČ êĘ SĘ I¡ĄwČ
14 bŇ ’ĳĎ oy=l’Ć rpĆŇ s¡Ą dŇ wËĂDĎ bŇ ê¿Ł kĘŇ IĂwČ rqĆBŔŁ bČŇ yhăĂ yĘwČ : dŇ rĲĎyĎ âl¿ ot¡Ň yBĄ =l’Ć wĘ
15 hŇ IĎęrĂC’Ĳ =tŇ ’Ć CbăŇ hĎ rmĳŁ ’Ň lĄ rpĆŇ i¡Ą BČ bŇ ê¿Ł kĘŇ IĂwČ : hŇ IĲĎrĂC’Ĳ dŇ y¿ČBĘ xl¡Č SĘ IĂwČ

: tŇ mĲĄ wĎ hŇ J¿Ď nĂ wĘ wyr¡ĎxĞ’ĲČ mĄ Mê¿ĆbĘŇ SČ wĘ hŇ qĎŔ zĎxĞhĲČ ÉhmĎ xĎ lĘ UĂ hČ ynąĄjĘ É lCm=l’Ć
16 hŇ IĎŔrĂC’ă =tŇ ’Ć ÉNêĄ IĂwČ ry‘ĳĂhĎ =l’Ć bŇ ’¡Ď oy rom¿ SĘ BĂ yhĂě yĘwČ
17 Éry‘Ă hĎ ySąĄ nĘ ’Č C’Á YĘ IĄÄwČ : MSĲĎ lyĂx¡Č=ySĄ nĘ ’Č yJ¿Ă ‘dČŔ yĎ rSăĆ ’Ğ ÉMoqUĎ hČ =l’Ć

hŇ I¿ĎrĂC’Ĳ MG¡Č tŇ mĎ IĎěwČ dŇ wĳĂdĎŇ ydăĄŇ bĘŇ ‘ČmĲĄ M‘¡ĎhĎ =NmĂ lj¿Ł IĂwČ bŇ ’ĎŔ oy=tŇ ’Ć Cmă xĞQĲĎ IĂwČ
18 : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ hČ yr¡ĄbĘŇ DĂ=lJĎ =tŇ ’Ć dŇ wĂŔdĎŇ lĘ dŇ GăĄIČwČ bŇ ’ĳĎ oy xl¡Č SĘ IĂwČ : yêĲĂ xĂ hĲČ
19 hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ hČ yr¿ĄbĘŇ DĂ=lJĎ tŇ ’ËĄ ìę tĘŇ oQĲ kČŇ JĘ rmĳŁ ’Ň lĄ ëŇ ’¡Ď lĘ UČ hČ =tŇ ’Ć wY¿Č yĘwČ
20 ìŔ lĘ rmăČ ’Ď wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ tŇ măČ xĞ ÉhlĆ ‘ĞêĲČ =M’ĲĂ hŇ yĎęhĎ wĘ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ =l’Ć rB¿Ą dČŇ lĘ

Cr¡yŁ =rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą MêĆŔ ‘Ę dČŇ yĘ ’olă hĞ MxĳĄ QĎ hĂ lĘ ry‘¡ĂhĎ =l’Ć Mê¿ĆSĘ GČnĂ ‘Č CDËmČ
21 hŇ èĎÃ ’Ă =’olĲ hĞ tŇ SĆ BĆę rĚyĘ=NBĆ ëŇ lĆ măĆ ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć hŇ JĎÂ hĂ =ymĲĂ : hŇ mĲĎ oxhČ l‘¿ČmĄ

hŇ UĎ l¿Ď ZbĄŔ tĄŇ BĘ tŇ mĎ IăĎwČ ÉhmĎ oxhĲČ l‘ąČmĄ bŇ kĆŇ rĆÁ xlČ jĆÄ žwylĎ ‘Ď hŇ kĎŇ ylăĂ SĘ hĂ
22 ëŇ lĆ I¡ĄwČ : tŇ mĲĄ yê¡Ă xĂ hĲČ hŇ I¿ĎrĂC’Ĳ ìËŇ DĘbĘŇ ‘Č MGČę êĎŔ rĘmČ ’ăĎ wĘ hŇ mĳĎ oxhĲČ =l’Ć Mê¡ĆSĘ GČnĂ
23 rmĆ ’Ň IąŁ wČ : bŇ ’ĲĎ oy ox¡ lĎ SĘ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ dŇ wĂŔdĎŇ lĘ dŇ GăĄIČwČ É’bŇŁ IĎwČ ëŇ ’ĳĎ lĘ UČ hČ

hŇ dĳĆŇ vĎ hČ Cnyl¡Ą ’Ą C’¿ YĘ IĲĄwČ MySĂŔ nĎ’ĞhĲĎ ÉCnylĄÄ‘Ď CrąbĘŇ gĲĎŇ=yJĂ dŇ wĂŔDĎ=l’Ć Éë’Ď lĘ UČ hČ
24 ÉìdĆÄ bĎŇ ‘Ğ=l’Ć My’rąř wmh w’ř rÄ yw : r‘ČèĲĎ hČ xtČŇ j¿Ć =dŇ ‘Č Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ hŇ y¿ĆhĘ eĲĂ wČ

yê¡Ă xĂ hĲČ hŇ I¿ĎrĂC’Ĳ ìËŇ DĘbĘŇ ‘Č MgČę wĘ ëŇ lĆ UĳĆ hČ ydăĄŇ bĘŇ ‘ČmĲĄ CtŇ Cm¡ IĎwČ hŇ mĎŔ oxhČ l‘ăČmĄ
25 =l’Ć rmąČ ’Ň tŇŁ =hŇ JĲŁ ëŇ ’Ďę lĘ UČ hČ =l’Ć dŇ wĂÁDĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : tŇ mĲĄ

lkăČŇ ’Ň êŁ hŇ z¡ĆkĎŇ wĘ hŇ z¿Ł kĎŇ =yJĲĂ hŇ EĆŔhČ rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć ÉìynĆÄ y‘ĄBĘ ‘rąČyĄ=l’Č Éb’Ď oy
26 É‘mČ SĘ êĂ wČ : ChqĲĄEĘxČ wĘ Hs¡Ď rĘhĎ wĘ ry‘ËĂhĎ =l’Ć ìÌŇ êĘ mĘ xČ lĘ mĂ qzĄÄxĞhĲČ bŇ rĆxĳĎhĆ
27 rbăŇŁ ‘ĞIĲČwČ : HlĲĎ ‘Ę BČ =l‘Č dŇ j¡Ł sĘ êĂ wČ HSĳĎ y’Ă hŇ IăĎrĂC’Ĳ tŇ m¡Ą =yJĂ hŇ IĎŔrĂC’Ĳ tŇ SĆ ’ăĄ

ol¡ dŇ lĆ ê¿Ą wČ hŇ èĎŔ ’Ă lĘ olă =yhĂ êĘ wČ ÉotŇ yBĄ =l’Ć HpąĎŇ sĘ ’Č IĲČwČ dŇ wĂÁDĎ xlČÄSĘ IĂwČ lbĆŇ ’Ąę hĎ
: hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ dŇ w¡ĂdĎŇ hŇ W¿Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ rbËĎŇ DĎhČ ‘rČIÌĄwČ NBĳĄ

by ynăĄSĘ Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ wylĎę ’Ą ’băŇŁ IĎwČ dŇ wĳĂDĎ=l’Ć Nt¡ĎŇ nĎ=tŇ ’Ć hoËĎhyĘ xlÌČ SĘ IĂwČ
2 hŇ yËĎhĎ rySĂę ‘ĎlĘ : S’Ň rĲĎ dŇ x¿Ď ’Ć wĘ ryS¡Ă ‘Ď dŇ x¿Ď ’Ć tŇ xĎŔ ’Ć ry‘ăĂBĘ ÉCyhĎ MySĂę nĎ’Ğ

N’Y
’"sb ,yrq MyrĂoUhČ ,bytk My’Ă rĘoUhČ v.24 .yrqw bytk CrIŁ wČ ’"sb ,yrq CrIŁ wČ ,bytk C’rĘIŁ wČ v.24 .’y

.b"dw ’"d Nkw yrqw bytk MyrĂoUhČ
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tŇ xąČ ’Č hŇ WĎÄ bĘŇ JĂ =M’Ă žyJĂ lJęŁ =Ny’ĲĄ SrăĎlĎ wĘ : dŇ ’ĲŁ mĘ hŇ B¿Ą rĘhČ rq¡ĎbĎŇ C N’Ň Y¿Ł 3

oêÄ jĂ mĂ wDĳĎxĘ yČ wyn¡ĎBĎ =M‘Ă wĘ oUË ‘Ă lD¿ČgĘŇêĂ wČ hĎ IĆěxČ yĘwČ hŇ nĎŔ qĎ rSăĆ ’Ğ ÉheĎTČ qĘ
’bŇŁ IăĎwČ : tŇ bĲČŇ JĘ ol¡ =yhĂ êĘ wČ bŇ JĎŔ SĘ tĂŇ oqă yxĄ bĘŇ C ÉhêĆSĘ tĂŇ osą JŁ mĂ C lkČÁ ’Ň tŇŁ 4

tŇ oWě ‘ĞlĲČ orŔ qĎ BĘ mĂ C Éon’Ň ~Ł mĂ tŇ xČ qąČlĎ lmęŁ xĘ IČwČ ůrySĂ ‘ĎhĲĆ Sy’ăĂ lĘ ÈëlĆ hĄ
Sy’¡Ă lĎ hĎ WĆŔ ‘ĞIĲČwĲČ S’Ň rĎŔ hĎ Sy’ăĂ hĎ ÉtWČ bĘŇ JĂ =tŇ ’Ć xuČę IĂwČ olĳ =’BĎ hČ xČ r¡Ą’Ł lĎ
hoĎěhyĘ=yxČ NtĎŔ nĎ=l’Ć ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ dŇ ’ĳŁ mĘ Sy’¡Ă BĎ dŇ wËĂDĎ PŇ ’¿Č =rxČ IĲĂwČ : wylĲĎ ’Ą ’B¿Ď hČ 5

MyĂêĳĎ‘Ę BČ rĘ’Č MQăĄ SČ yĘ hŇ W¡Ď bĘŇ JĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ : tŇ ’Ň zĲŁ hŇ W¿Ć ‘Ł hĲĎ Sy’¡Ă hĎ tŇ wĆmĎŔ =NbĆŇ yJăĂ 6

: lmĲĎ xĎ =âlĲ rS¿Ć ’Ğ l‘¡ČwĘ hŇ EĆŔhČ rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć ÉhWĎ ‘Ď rSąĆ ’Ğ bŇ qĆ‘Ąę
yhăĄŁl’Ĺ hoĎÁhyĘ rmČÄ ’Ď =hŇ JĲřŁ Sy’ĳĂ hĎ hŇ êăĎ’Č dŇ w¡ĂDĎ=l’Ć NtËĎŇ nĎ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ 7

dŇ I¿ČmĂ ìŇ yê¡Ă lĘ ~Č hĂ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=l‘Č ÉëlĆ mĆÄ lĘ ìŇ yêąĂ xĘ SČ mĘ ykĂÂ nŁ ’ĲĎ l’Ąę rĎWĘ yĂ
ìŇ qĆŔ yxĄ BĘ ÉìynĆÄdŇŁ ’Ğ ySąĄ nĘ =tŇ ’Ć wĘ ìŇ ynĆę dŇŁ ’Ğ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć ìÁ lĘ hŇ nĎÄêĘ ’Ć wĲĎ : lC’Ĳ SĎ 8

ì¡Ň QĘ hŇ pĎŇ s¿Ă ’Ł wĘ T‘ĎŔ mĘ =M’ĂÄ wĘ hŇ dĳĎŇ ChywĲĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć ìŔ lĘ hŇ năĎêĘ ’Ć wĲĎ
ůwnř y‘b È‘rČhĎ tŇ oWă ‘ĞlĲČ hoĎęhyĘ rbăČŇ DĘ=tŇ ’Ć ű tĎ yzăĂBĎ ‘Č CDÁ mČ : hŇ eĎhĲĄ kĎŇ wĘ hŇ eĎh¿Ą JĎ 9

hŇ èĳĎ ’Ă lĘ ì¡Ň QĘ êĎxĘ q¿ČlĎ oêŔ SĘ ’Ă =tŇ ’ĆÄ wĘ bŇ rĆxĆŔ bČŇ tĎŇ yJăĂ hĂ ÉyêĂ xĂ hĲČ hŇ IąĎrĂC’Ĳ tŇ ’ăĄ
ì¡Ň tĘŇ yBĲĄ mĂ bŇ rĆxËĆ rCs¿ tĎŇ =âlĲ hŇ êĎę ‘Č wĘ : NoUĲ ‘Č yn¿ĄBĘ bŇ rĆx¡ĆBĘ êĎ gĘŇrČŔ hĎ otăŇ ’Ł wĘ 10

tŇ oy¿hĘ lĲĂ yêĂŔ xĂ hĲČ hŇ IăĎrĂC’Ĳ ÉtSĆ ’ĄÄ =tŇ ’Ć xuČę êĂ wČ ynĂ tĎŔ zĂbĘŇ yJăĂ bŇ qĆ‘Ąť MlĳĎ o‘=dŇ ‘Č
ìŇ yląĆ‘Ď MyqĂÄ mĄ žynĂ nĘ hĂ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ ì¡Ň lĘ 11

ÉbkČŇ SĎ wĘ ìŇ y‘ĳĆrĄlĘ yê¡Ă tČŇ nĲĎ wĘ ìŇ ynĆŔ y‘ĄlĘ ÉìySĆÄ nĎ=tŇ ’Ć yêąĂ xĘ qČ lĲĎ wĘ ìŇ tĆŔ yBĄ mĂ Éh‘ĎrĎ
ynĂę ’Ğ wĲČ rtĆŇ iĳĎ bČŇ tĎŇ yWăĂ ‘Ď hŇ ê¡Ď’Č yJ¿Ă : tŇ ’Ň EĲŁ hČ SmĆ è¿Ć hČ yn¡Ąy‘ĄlĘ ìŇ ySĆŔ nĎ=M‘Ă 12

: SmĆ èĲĎ hČ dŇ gĆŇ n¿ĆwĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ dŇ gĆŇ n¿Ć hŇ EĆŔhČ rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć ÉhWĆ ‘Ĺ’ĲĆ
sŘ26 hoĳĎhylĲČ ytĂŇ ’Ň T¡Ď xĎ NtĎŔ nĎ=l’Ć ÉdwĂDĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 13

: tŇ CmĲ tĎŇ âl¿ ì¡Ň tĘŇ ’Ň FĲĎ xČ ryb¿ĂŇ ‘ĹhĲĆ hoËĎhyĘ=MGČ dŇ wĂęDĎ=l’Ć NtĎÁ nĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
dŇ oQ¿ IĂhČ NBËĄ hČ MGČę hŇ EĳĆhČ rb¡ĎŇ DĎBČ hoĎŔhyĘ ybăĄŇ yĘ’ĲŁ =tŇ ’Ć ÉêĎYĘ ’ČÄ nĂ Z’ąĄ nĂ =yJĲĂ spĆŇ ’Ćę 14

rSĆÄ ’Ğ dŇ lĆ IĆÁhČ =tŇ ’Ć hoĎęhyĘ PŇ GăŁ IĂwČ otĳŇ yBĄ =l’Ć Nt¡ĎŇ nĎ ëŇ lĆ I¿ĄwČ : tŇ CmĲ yĎ tŇ om¿ ì¡Ň lĘ 15

Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ =tŇ ’Ć dŇ wËĂDĎ Su¿ĄbČŇ yĘwČ : SnĲČ’Ď IĲĄwČ dŇ w¡ĂdĎŇ lĘ hŇ IËĎrĂC’Ĳ =tŇ SĆ ’ĲĄ hŇ dÌĎŇ lĘ yĲĎ 16

d‘b
’"sb ,w"Td Nkw yrq ynĎy‘ĄBĘ ,bytk ony‘ĄBĘ v.9 .T"dw z"d Nkw qwsp ‘Ym’b ’qsp N’k Vy ’"sb v.7 .by

.yrqw bytk ynĎy‘ĄBĘ dxbw ,‘"tw d"dx Nkw yrqw bytk wynĎy‘ĄBĘ tYqmb ,b"yd Nkw yrqw wynĎy‘ĄBĘ ,bytk ony‘ĄBĘ
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17 ynąĄqĘ zĂ CmqĚÁ IĎwČ : hŇ YĎ rĘ’ĲĎ bŇ k¿ČŇ SĎ wĘ N¡ĎlwĘ ’b¿ĎŇ C MoYŔ ÉdwĂDĎ MYĎ IąĎwČ r‘ČeĳĎhČ dŇ ‘ăČBĘ
: MxĆ lĲĎ Mê¡Ď’Ă ’r¿ĎbĎŇ =âlĲ wĘ hŇ bĎŔ ’Ď âlă wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ =NmĂ om¡ yqĂ hĞlĲČ wylĎŔ ‘Ď ÉotŇ ybĄŇ

18 ű olă dŇ yG¿ĂhČ lĘ dŇ wĂÁdĎŇ ydĄÄ bĘŇ ‘Č žC’rĘIĲĂwČ dŇ lĆ IĳĎhČ tŇ mĎ IăĎwČ y‘¡ĂybĂŇ èĘ hČ MoI¿BČ yhËĂ yĘwČ
ÉwylĎ ’Ą CnrĘBąČ DĂ yxČę dŇ lĆ IĆÁhČ tŇ oyÄhĘ bĂŇ žheĄhĂ ÉCrmĘ ’ĲĎ yJąĂ dŇ lĆ IĆęhČ tŇ măĄ =yJĂ
: hŇ ‘ĲĎrĎ hŇ W¿Ď ‘Ď wĘ dŇ lĆ I¡ĆhČ tŇ m¿Ą wylËĎ ’Ą rm¿Č ’Ň nŁ ëŇ y’ĄÄ wĘ CnlĄŔ oqBĘ ‘măČ SĎ =âlĲ wĘ

19 rmĆ ’Ň ŁIÄwČ dŇ lĆ IĳĎhČ tŇ măĄ yJăĂ dŇ w¡ĂDĎ NbĆŇ I¿ĎwČ MySĂŔ xĞlĲČ tĘŇ mĲĂ ÉwydĎŇ bĎŇ ‘Ğ yJąĂ dŇ wĂęDĎ ’rĘIăČwČ
20 ZrĆ’ĎÁ hĎ mĲĄ dŇ wĂÄDĎ žMqĎ IĎwČ : tŇ mĲĄ CrmĘ ’Ň I¿Ł wČ dŇ lĆ I¡ĆhČ tŇ m¿Ą hĞ wydËĎŇ bĎŇ ‘Ğ=l’Ć dŇ wÌĂDĎ

É’bŇŁ IĎwČ CxêĳĎSĘ IĂwČ ho¡ĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ ’b¿ŇŁ IĎwČ otŇ ŁlmĘ WĂ ÉPQĄ xČ yĘwČ ëŇ sĆ IĎęwČ ZxăČ rĘIĂwČ
21 wylĎŔ ’Ą ÉwydĎŇ bĎŇ ‘Ğ CrąmĘ ’Ň IĲŁ wČ : lkĲČŇ ’Ň IŁ wČ MxĆ l¡Ć olË CmyW¿Ă IĎwČ l’Čě SĘ IĂwČ otŔ yBĄ =l’Ć

OĘ bĘŇ êĄŔ wČ êĎmĘ YăČ ÉyxČ dŇ lĆ IąĆhČ rCbÂ ‘ĞBĲČ hŇ tĎŇ yWĳĂ ‘Ď rSăĆ ’Ğ hŇ E¡ĆhČ rb¿ĎŇ DĎhČ =hŇ mĲĎ
22 yxČŔ dŇ lĆ IăĆhČ Édo‘BĘ rmĆ ’Ň ŁIěwČ : MxĆ lĲĎ lkČŇ ’Ň ê¿Ł wČ êĎmĘ q¡Č dŇ lĆ IĆŔhČ tŇ măĄ ÉrSĆ ’ĞkĲČŇ wĘ
23 ű hŇ êăĎ ‘Č wĘ : dŇ lĆ IĲĎhČ yx¿Č wĘ ho¡ĎhyĘ ynn¿řxy ‘ČdĄŔ oy ymăĂ ÉyêĂ rĘmČÄ ’Ď yJąĂ hŇ JĳĆ bĘŇ ’Ć wĲĎ yêĂ mĘ Y¡Č

’Ch¡ wĘ wylĎŔ ’Ą ëŇ ăĄlhŁ ÉynĂ ’Ğ dŇ o‘ĳ ob¡Ň ySĂ hĞlĲČ lk¿ČŇ C’hČ MYĎŔ ynăĂ’Ğ ÉhEĆ hŇ UĎ ląĎ tŇ mĄę
24 hĎ yl¡Ć ’Ą ’b¿ŇŁ IĎwČ oêŔ SĘ ’Ă ‘bČŇ SăĆ =tŇ BČ tŇ ’Ą ť dŇ wĂęDĎ MxăĄ nČ yĘwČ : ylĲĎ ’Ą bŇ CS¿ yĎ=âlĲ

: obĲŇ hĄ ’Ğ ho¡ĎhywĲČ hŇ mŔŁ ŁlSĘ ÉomSĘ =tŇ ’Ć ’rąĎqĘ IĂřwČ NBĄę dŇ lĆ êăĄ wČ HUĳĎ ‘Ă bŇ JăČ SĘ IĂwČ
25 : hoĲĎhyĘ rCb¡Ň ‘ĞBĲČ HyĳĎdĘŇ ydăĂŇ yĘ om¡ SĘ =tŇ ’Ć ’r¿ĎqĘ IĂwČ ’ybĂŔ eĎhČ NtăĎŇ nĎ ÉdyČBĘ xlČęSĘ IĂwČ
26 ry‘¿Ă=tŇ ’Ć dŇ J¡Ł lĘ IĂwČ NoUĳ ‘Č ynăĄBĘ tŇ B¡Č rČBĘ bŇ ’ĎŔ oy MxĆ QăĎ IĂwČ
27 yêĂ mĘ xăČ lĘ nĂ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ dŇ wĳĂDĎ=l’Ć Myk¡ĂŇ ’Ď lĘ mČ bŇ ’ËĎ oy xl¿Č SĘ IĂwČ : hŇ kĲĎŇ ClUĘ hČ
28 M‘ĎŔ hĎ rtĆŇ yăĆ=tŇ ’Ć ÉPsŁ ’Ĺ hŇ êĎę ‘Č wĘ : MyĂUĲĎ hČ ry‘¿Ă=tŇ ’Ć yêĂ dĘŇ k¡ČŇ lĎ =MGČ hŇ BĎŔ rČbĘŇ

ym¡Ă SĘ ’r¿ĎqĘ nĂ wĘ ry‘ĂŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉynĂ ’Ğ dŇ JąŁ lĘ ’Ć =NjĆ HdĳĎŇ kĘŇ lĎ wĘ ry‘¡ĂhĎ =l‘Č hŇ n¿ĄxĞ wĲČ
29 HB¡Ď MxĆ Q¿Ď IĂwČ hŇ tĎŇ BĳĎ rČ ëŇ lĆ IăĄwČ M‘¡ĎhĎ =lJĎ =tŇ ’Ć dŇ wËĂDĎ PŇ s¿Ł ’ĹIĲĆwČ : hĎ ylĲĆ ‘Ď
30 rJąČJĂ HlĎÄqĎ SĘ mĂ C oSÁ ’Ň rŁ l‘ČÄ mĄ žMJĎ lĘ mČ =tŇ rĆTĲĆ ‘Ğ=tŇ ’Ć xuăČIĂwČ : HdĲĎŇ JĘ lĘ IĂwĲČ

’yY¡Ă oh ry‘ËĂhĎ ll¿Č SĘ C dŇ wĳĂDĎ S’Ň răŁ =l‘Č yh¡Ă êĘ wČ hŇ rĎŔ qĎ yĘ NbĆŇ ’ăĆ wĘ ÉbhĎ zĎ
31 hŇ rĎgĄŇUĘ BČ ţ MWĆ IăĎwČ ’yYĂę oh HBĎÁ =rSĆ ’Ğ M‘ĎÄ hĎ =tŇ ’Ć wĘ : dŇ ’ĲŁ mĘ hŇ B¿Ą rĘhČ

NkăĄŇ wĘ NkŔ lřmb ÉMtĎŇ o’ rybąĂŇ ‘ĹhĲĆ wĘ lzĆęrĘBČ hČ tŇ răŁ zĘgĘŇmČ bĘŇ C lzĆÁrĘBČ hČ yYĄÄ rĂxĞbĲČŇ C
hV‘y
’rĎqĘêĂ wČ v.24 .’"ydw T"d ,z"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ynĂ eĎxČ wĘ ’"sb ,yrq ynĂ eĎxČ wĘ ,bytk ynĂ eĄxĎ yĘ v.22

’"sb ,yrq NBĄ lĘ UČBČ ,bytk NJŁ lĘ UĂ BČ w’ NJĎ lĘ mČBĘ v.31 .s"tw +rt ,’"yd Nkw yrqw bytk ’rĎqĘêĂ wČ ’"sb ,yrq
.’"ydw T"d ,z"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk NBĄ lĘ UČBČ
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: MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ wĘ dŇ wËĂDĎ bŇ SĎ IÌĎwČ NoUĳ ‘Č=ynĲĄbĘŇ yrăĄ‘Ď lk¡ŇŁ lĘ hŇ WĆŔ ‘ĞyĲČ
hŇ p¡ĎŇ yĎ tŇ ox¿ ’Ď dŇ wËĂDĎ=NBĆ MolÌ SĎ bĘŇ ’Č lĘ C NkĄę =yrĄxĞ’ĲČ yhăĂ yĘwČ gy

tŇ oQęxČ tĘŇ hĂ lĘ NonÁmĘ ’Č lĘ rYĆ IĄÄwČ : dŇ wĲĂDĎ=NBĆ Non¿mĘ ’Č hĎ b¡ĆŇ hĎ ’ĹIĲĆwČ rmĳĎ êĎ HmăĎ SĘ C 2

tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ NonŔ mĘ ’Č ynăĄy‘ĄBĘ É’lĄ jĎ IĂwČ ’yhĳĂ hŇ l¡Ď CtŇ bĘŇ yJ¿Ă otŔ xŁ ’Ğ rmăĎ êĎ ÉrCbŇ ‘ĞBĲČ
dŇ wĳĂdĎŇ yxăĂ ’Ğ hŇ ‘¡ĎmĘ SĂ =NBĆ bŇ dĎŔ nĎ oyĲ ÉomSĘ C ‘ČrĄę NonămĘ ’Č lĘ C : hŇ mĎ C’Ĳ mĘ Hl¡Ď 3

lDąČ hŇ kĎŇ JăĎ hŇ êĎ’Č ţ ‘Č CDămČ olę rmĆ ’Ň IăŁ wČ : dŇ ’ĲŁ mĘ Mk¡ĎŇ xĎ Sy’¿Ă bŇ dĎŔ nĎ oyăwĘ 4

NonŔ mĘ ’Č Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ ylĳĂ dŇ yGăĂêČ ’ol¡ hĞ rqĆBŔŁ BČ rqĆBăŁ BČ ÉëlĆ UĆÄ hČ =NBĆ
bŇ dĎŔ nĎ ohă yĘ Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ : bŇ hĲĄ ’Ł yn¿Ă’Ğ yx¡Ă ’Ď MŁl¿ SĎ bĘŇ ’Č tŇ oxË ’Ğ rmĎę êĎ =tŇ ’Ć 5

wylĎÃ’Ą êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ ìŇ tĆę o’rĘlĂ ìŇ ybăĂŇ ’Ď ’bÌĎŇ C lxĳĎ tĘŇ hĂ wĘ ì¡Ň bĘŇ JĲĎ SĘ mĂ =l‘Č bŇ k¿ČŇ SĘ
hŇ yĎŔrĘBĂ hČ =tŇ ’Ć ÉynČ y‘ĄlĘ hŇ tąĎŇ WĘ ‘ĲĎwĘ MxĆ lĆę ynĂ răĄbĘŇ tČŇ wĘ ytĂÁ ox’Ğ rmĎÄ tĎŇ ž’nĎ ’bŇŁ êăĎ
lxĳĎ tĘŇ IĂwČ Non¡mĘ ’Č bŇ J¿Č SĘ IĂwČ : HdĲĎŇ IĎmĂ yê¡Ă lĘ kČŇ ’ĲĎ wĘ hŇ ’ĆŔ rĘ’Ć rSăĆ ’Ğ ÉN‘ČmČÄ lĘ 6

rmăĎ êĎ ’nĎÂ=’obŇ êĲĎ ÉëlĆ UĆÄ hČ =l’Ć NonąmĘ ’Č rmĆ ’Ň ŁIÄwČ otę ’Ł rĘlĂ ëŇ lĆ UĆÁ hČ ’bÄŁ IĎwČ
dŇ wËĂDĎ xl¿Č SĘ IĂwČ : HdĲĎŇ IĎmĂ hŇ r¡ĆbĘŇ ’Ć wĘ tŇ obŔ bĂŇ lĘ yêăĄSĘ ÉynČ y‘ĄlĘ bŇ BąĄ lČ tĘŇ C ytĂę xŁ ’Ğ 7

ol¡ =yWĂ ‘ĞwĲČ ëŇ yxĂŔ ’Ď NonămĘ ’Č tŇ yBĄ ť ’nĎę ykăĂŇ lĘ rmĳŁ ’Ň lĄ hŇ tĎŇ yĘBăČ hČ rm¡Ď êĎ =l’Ć
=tŇ ’Ć xuČÄ êĂ wČ bŇ kĳĄŇ SŁ ’Chă wĘ hĎ yx¡Ă ’Ď Non¿mĘ ’Č tŇ yBËĄ rmĎę êĎ ëŇ lĆ êăĄ wČ : hŇ yĲĎrĘBĂ hČ 8

xuąČêĂ wČ : tŇ obĲŇ bĂŇ QĘ hČ =tŇ ’Ć lè¡Ą bČŇ êĘ wČ wynĎŔ y‘ĄlĘ bŇ BăĄ lČ êĘ wČ ÉVwlřtÄ w qYąĄBĎ hČ 9

C’yYąĂ oh NonęmĘ ’Č rmĆ ’Ň IăŁ wČ lokĳŇ ’ĹlĲĆ N’¡Ą mĎ yĘwČ wynĎŔ pĎŇ lĘ qYăŁ êĂ wČ ÉtrĄWĘ UČ hČ =tŇ ’Ć
rmĎę êĎ =l’Ć NonÁmĘ ’Č rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : wylĲĎ ‘ĎmĲĄ Sy’¡Ă =lkĎŇ C’¿ YĘ IĲĄwČ ylČŔ ‘ĎmĲĄ ÉSy’Ă =lkĎŇ 10

ÉtobŇ bĂŇ QĘ hČ =tŇ ’Ć rmĎę êĎ xuăČêĂ wČ ëŇ dĳĄŇ IĎmĂ hŇ r¡ĆbĘŇ ’Ć wĘ rdĆŔ xĆ hČ ÉhyĎrĘBĂ hČ y’Ă ybąĂŇ hĎ
lkĳŇŁ ’ĹlĲĆ wyl¡Ď ’Ą SG¿ĄêČ wČ : hŇ rĎdĘŇ xĲĎ hĆ hĎ yx¡Ă ’Ď Non¿mĘ ’Č lĘ ’bËĄŇ êĎ wČ hŇ tĎŇ WĎŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ 11

olę rmĆ ’Ň êăŁ wČ : ytĲĂŇ ox’Ğ yU¡Ă ‘Ă yb¿ĂŇ kĘŇ SĂ y’Ă oBË HlĎŔ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ÉHBĎ =qzĆxĞ IĲČwČ 12

hŇ W¡Ą ‘ĞêĲČ =l’ĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ Nk¡ĄŇ hŇ W¿Ć ‘Ď yĲĄ=âl yJËĂ ynĂ eĄŔ ‘ČêĘ =l’Č ÉyxĂ ’Ď =l’Č
hŇ yËĆhĘ êĲĂ hŇ êĎę ’Č wĘ ytĂŔ jĎ rĘxĆ =tŇ ’Ć ÉëylĂ o’ hŇ nĎ’ąĎ ynĂę ’Ğ wĲČ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ hŇ l¿Ď bĎŇ eĘ hČ =tŇ ’Ć 13

âl¿ yJËĂ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ’năĎ=rBĆ DČ ÉhêĎ‘Č wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ Myl¡Ă bĎŇ eĘ hČ dŇ x¿Č ’Č JĘ
hĎ eĆŔ ‘Č yĘwČ ÉheĎUĆÄ mĂ qząČxĹIĲĆwČ HlĳĎ oqBĘ ‘ČmăŁ SĘ lĂ hŇ b¡ĎŇ ’Ď âl¿ wĘ : OĎ UĲĆ mĂ ynĂ ‘¡ĄnĎmĘ yĂ 14

hŇ lĎę odŇ gĘŇ yJăĂ dŇ ’ŔŁ mĘ hŇ lăĎ odŇ GĘ Éh’Ď nĘ WĂ NonęmĘ ’Č hĎ ’ăĆ nĎWĘ IĂwČ : HtĲĎŇ ’Ł bŇ J¡Č SĘ IĂwČ 15

h’nVh
.d"dxw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk SlĎ êĎwČ ’"sb ,yrq SlĎ êĎwČ ,bytk SolêĎwČ v.8 .gy
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Non¡mĘ ’Č Hl¿Ď =rmĆ ’Ň IŁ wĲČ HbĳĎŇ hĄ ’Ğ rSăĆ ’Ğ hŇ b¡ĎŇ hĞ’ĲČ mĄ H’ĎŔ nĄWĘ rSăĆ ’Ğ Éh’Ď nĘ vĂ hČ
16 tŇ rĆxËĆ’Č mĲĄ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ÉhlĎ odŇ GĘ hČ hŇ ‘ąĎrĎhĲĎ tŇ dÂŁ o’=l’Č olę rmĆ ’Ň êăŁ wČ : ykĂŇ lĲĄ ymĂ Cq¿
17 ’rĎę qĘ IĂwČ : HlĲĎ ‘Čm¿Ł SĘ lĂ hŇ b¡ĎŇ ’Ď âl¿ wĘ ynĂ xĳĄ QĘ SČ lĘ yU¡Ă ‘Ă tĎŇ yW¿Ă ‘Ď=rSĆ ’Ğ

hŇ YĎ Cxĳ hČ yl¡Č ‘ĎmĲĄ tŇ ’Ň zËŁ =tŇ ’Ć ’n¿Ď=CxlĘ SĂ rmĆ ’Ň ŁIěwČ otŔ rĘSăĎ mĘ Éor‘ĞnĲČ=tŇ ’ĲĆ
18 íSĘ BÌČ lĘ êĂ NkĄÄ žyJĂ MyiĂŔ jČ tŇ nĆtăŇŁ JĘ ÉhĎ ylĆÄ‘Ď wĘ : hĎ yrĲĆxĞ’ĲČ tŇ lĆ D¡ĆhČ l‘¿Ł nĘ C

ZCxŔ hČ ÉotŇ rĘSĲĎ mĘ HtąĎŇ o’ ’YĄÄ IŁ wČ MylĳĂ y‘Ă mĘ tŇ Łl¡ CtŇ BĘ hČ ëŇ lĆ UËĆ hČ =tŇ onĲ BĘ
19 tŇ nĆtÌŇŁ kĘŇ C HSĎŔ ’Ň rŁ =l‘Č ÉrpĆŇ ’ĄÄ rm¿Ď êĎ xuČÄ êĂ wČ : hĎ yrĲĆxĞ’ĲČ tŇ lĆ D¡ĆhČ l‘¿ČnĎ wĘ

ëŇ ol¡ hĎ ëŇ lĆ ê¿Ą wČ HSĎŔ ’Ň rŁ =l‘Č ÉHdĎŇ yĎ MWĆ êąĎ wČ hŇ ‘ĎrĳĎqĎ hĎ yl¡Ć ‘Ď rS¿Ć ’Ğ MyiËĂ jČ hČ
20 hŇ yăĎhĎ ÈëyxĂ ’Ď Nonă ymĂ ’ĞhĲČ hĎ yxĂę ’Ď Molă SĎ bĘŇ ’Č hĎ ylĆÁ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ qĎ ‘ĲĎzĎwĘ

ëŇ B¡Ą lĂ =tŇ ’Ć ytĂŇ yS¿Ă êĎ =l’Č ’ChŔ ëŇ yxăĂ ’Ď ÉySĂ yrĂxĞhĲČ ytąĂŇ ox’Ğ hŇ êĎÂ‘Č wĘ ůëUĎ ‘Ă
21 ëŇ lĆ UăĆ hČ wĘ : hĎ yxĲĂ ’Ď Mol¿ SĎ bĘŇ ’Č tŇ yB¡Ą hŇ mĎŔ mĄ SăŁ wĘ ÉrmĎ êĎ bŇ SĆ êąĄ wČ hŇ EĳĆhČ rbăĎŇ DĎlČ
22 rBÌĆdĂŇ =âlĲ wĘ : dŇ ’ĲŁ mĘ ol¡ rxČ I¿ĂwČ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’¿Ą ‘mČě SĎ dŇ wĂŔDĎ

=tŇ ’Ć ÉMolSĎ bĘŇ ’Č ’nąĄWĎ =yJĲĂ bŇ oTĳ =dŇ ‘Č wĘ ‘răĎmĄ lĘ Non¡mĘ ’Č =M‘Ă MolË SĎ bĘŇ ’Č
: otĲŇ xŁ ’Ğ rm¿Ď êĎ tŇ ’¡Ą hŇ eĎŔ ‘Ă rSăĆ ’Ğ ÉrbČŇ DĘ=l‘Č NonŔ mĘ ’Č

23 roY¡ xĎ l‘Čb¿ČŇ BĘ MolŔ SĎ bĘŇ ’Č lĘ ÉMyzĂzĘgĲŇŁ CyąhĘ IĲĂwČ MymĂŔ yĎ MyĂtăČŇ nĎSĘ lĂ ÉyhĂ yĘwČĲ
24 ’bąŇŁ IĎwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĄBĘ =lkĎŇ lĘ Mol¡ SĎ bĘŇ ’Č ’r¿ĎqĘ IĂwČ MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć =M‘Ă rSăĆ ’Ğ

’n¿Ď=ëŇ lĆ yĲĄ ìŇ DĳĆbĘŇ ‘ČlĘ Myz¡ĂzĘgŇŁ ’n¿Ď=hŇ eĄhĂ rmĆ ’Ň ŁIěwČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ÉMolSĎ bĘŇ ’Č
25 =l’Č MolęSĎ bĘŇ ’Č =l’Ć ëŇ lĆ UĆÁ hČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ìŇ DĲĆbĘŇ ‘Č=M‘Ă wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ ëŇ lĆ UËĆ hČ sŘ27

hŇ b¿ĎŇ ’Ď =âlĲ wĘ oBË =ZrĎpĘŇ IĂwČ ìŇ ylĳĆ‘Ď dŇ B¡Č kĘŇ nĂ âl¿ wĘ CnQĎŔ JĚ ÉëlĄ nĄ ’nąĎ=l’Č ÉynĂ BĘ
26 NonămĘ ’Č Cnê¡Ď’Ă ’n¿Ď=ëŇ lĆ yĲĄ âlě wĎ MolŔ SĎ bĘŇ ’Č ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ChkĲĄŇ rĘbĲĎŇ yĘwĲČ tŇ kĆŇ l¡Ć lĎ
27 Molĳ SĎ bĘŇ ’Č oB¡ =ZrĎpĘŇ IĂwČ : ëŇ UĲĎ ‘Ă ëŇ ¡ĄlyĄ hŇ UĎ l¿Ď ëŇ lĆ UĆŔ hČ Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ yxĳĂ ’Ď

: ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĄBĘ =lJĎ tŇ ’¡Ą wĘ NonŔ mĘ ’Č =tŇ ’Ć Éoê’Ă xląČ SĘ IĂwČ
28 NonąmĘ ’Č =bŇ lĲĄ bŇ oTÄ JĘ ’nĎ ţ C’ă rĘ rmęŁ ’Ň lĄ wyrĎÁ ‘ĎnĘ =tŇ ’Ć MolÄSĎ bĘŇ ’Č žwYČ yĘwČ

C’rĳĎyêĂ =l’Č ot¡Ň ’Ł Mê¿ĆmĂ hĞ wĲČ NonËmĘ ’Č =tŇ ’Ć CJÌ hČ MkĆŔ ylĄ ’Ğ yêăĂ rĘmČ ’ĲĎ wĘ ÉNyĂIČÄBČ
29 CWÂ ‘ĞIĲČwĲČ : lyĂxĲĎ =ynĄbĘŇ lĂ Cy¿hĘ wĲĂ Cq¡ zĘxĂ MkĆŔ tĘŇ ’Ć ytĂŇ yCăĂYĂ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ yJąĂ ’olęhĞ

ynăĄBĘ =lJĎ ű CmqăĚIĎwČ Molĳ SĎ bĘŇ ’Č hŇ C¡ĎYĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ NonŔ mĘ ’Č lĘ ÉMolSĎ bĘŇ ’Č yrąĄ‘ĞnĲČ
30 hŇ ‘ăĎmĚ èĘ hČ wĘ ëŇ rĆDĆŔ bČŇ hŇ UĎ hăĄ ÉyhĂ yĘwĲČ : CsnĲĚIĎwČ oD¡rĘjĂ =l‘Č Sy’¿Ă CbËŇ JĘ rĘIĂwĲČ ëŇ lĆ UĆę hČ

h’b
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=âlĲ wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĄBĘ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉMolSĎ bĘŇ ’Č hŇ JąĎ hĂ rmĳŁ ’Ň lĄ dŇ w¡ĂDĎ=l’Ć hŇ ’Ď bĎŔ
wyd¡ĎŇ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć ‘r¿ČqĘ IĂwČ ëŇ lĆ UËĆ hČ MqĎ IÌĎwČ : dŇ xĲĎ ’Ć Mh¡Ć mĄ rt¿ČŇ on 31

: MydĲĂŇ gĎŇbĘŇ y‘¿ĄrĚqĘ Myb¡ĂŇ ~Ď nĂ wyd¿ĎŇ bĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ wĘ hŇ YĎ rĘ’ĳĎ bŇ JăČ SĘ IĂwČ
tŇ ’ăĄ ÉynĂ dŇŁ ’Ğ rmąČ ’Ň yŁ =l’Č rmĆ ’Ň ŁIęwČ dŇ wĂÁdĎŇ =yxĲĂ ’Ğ hŇ ‘ĎÄ mĘ SĂ =NBĆ ű bŇ dăĎŇ nĎ oy N‘Č IČÃwČ 32

yjąĂ =l‘Č=yJĲĂ tŇ mĳĄ oD¡bČŇ lĘ Non¿mĘ ’Č =yJĲĂ CtŇ ymĂŔ hĄ ÉëlĆ UĆÄ hČ =ynĲĄBĘ MyrąĂ‘ĎeĘ hČ =lJĎ
hŇ êĎÃ ‘Č wĘ : otĲŇ xŁ ’Ğ rm¿Ď êĎ tŇ ’¡Ą otŔ eŁ ‘Č ÉMoImĂ hŇ mĎŔ CW hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ ÉMolSĎ bĘŇ ’Č 33

ëŇ lĆ U¡Ć hČ yn¿ĄBĘ =lJĎ rmŔŁ ’Ň lĄ rbăĎŇ DĎ ÉoBlĂ =l’Ć ëŇ lĆ UąĆ hČ ynĂÄdŇŁ ’Ğ žMWĄ yĎ=l’Č
Molĳ SĎ bĘŇ ’Č xr¡ČbĘŇ IĂwČ : tŇ mĲĄ oD¡bČŇ lĘ Non¿mĘ ’Č =M’Ă =yJĲĂ CtŇ mĳĄ 34

ëŇ rĆDËĆmĂ Myk¿ĂŇ lĘ hĲŁ bŇ rČÁ =M‘Č hŇ eĄÄhĂ wĘ ’rĘIČęwČ ony‘Ą=tŇ ’Ć ÉhpĆŇ ~Ł hČ r‘ČeąČhČ ’vĎÂ IĂwČ
ëŇ lĆ U¡Ć hČ =ynĲĄbĘŇ hŇ e¿ĄhĂ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ÉbdĎŇ nĎ oyĲ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : rhĲĎ hĎ dŇ ~¿Č mĂ wyr¡ĎxĞ’ĲČ 35

=ynĲĄbĘŇ hŇ eąĄhĂ wĘ rBĄę dČŇ lĘ otăŇ ŁQkČŇ JĘ ű yhăĂ yĘwČ : hŇ yĲĎhĎ NJ¿Ą ì¡Ň DĘbĘŇ ‘Č rb¿ČŇ dĘŇ JĂ C’BĳĎ 36

Ckě BĎ wydĎŔ bĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ wĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ =MgČŇ wĘ CJĳ bĘŇ IĂwČ Ml¡Ď oq C’¿ WĘ IĂwČ C’BĎŔ ÉëlĆ UĆÄ hČ
rř Cx¡ yUĂ ‘Č=NBĆ ym¿Č lĘ êČ =l’Ć ëŇ lĆ IËĄwČ xrČŔ BĎ Molă SĎ bĘŇ ’Č wĘ : dŇ ’ĲŁ mĘ lod¿Ň GĎ yk¡ĂŇ BĘ 37

xr¡ČBĎ Mol¿ SĎ bĘŇ ’Č wĘ : MymĲĂ IĎhČ =lJĎ on¡BĘ =l‘Č lB¿Ą ’Č tĘŇ IĂwČ rCSĳ GĘ ëŇ lĆ măĆ 38

tŇ ’Ň Y¡Ą lĎ ëŇ lĆ UĆŔ hČ dŇ wăĂDĎ É lkČŇ êĘ wČ : MynĲĂ SĎ SŁl¿ SĎ MS¡Ď =yhĂ yĘwĲČ rCSĳ GĘ ëŇ lĆ IăĄwČ 39

‘dČŇ I¡ĄwČ : tŇ mĲĄ =yJĂ Non¡mĘ ’Č =l‘Č Mx¿Č nĂ =yJĲĂ Molĳ SĎ bĘŇ ’Č =l’Ć dy
Éb’Ď oy xląČ SĘ IĂwČ : MolĲ SĎ bĘŇ ’Č =l‘Č ëŇ lĆ U¡Ć hČ bŇ l¿Ą =yJĂ hŇ yĳĎrĚYĘ =NBĆ bŇ ’ăĎ oy 2

’nĎÂ=ylĂ BĘ ’Č tĘŇ hĲĂ hĎ ylĆ ’Ą ţ rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ mĳĎ kĎŇ xĞ hŇ èăĎ ’Ă Mè¡Ď mĂ xu¿ČIĂwČ hŇ ‘Ď oqŔ êĘ
MymăĂ yĎ hŇ zĆť hŇ èĎę ’Ă JĘ tŇ yyĂěhĎ wĘ NmĆ SĆŔ ÉykĂŇ CsêĎ=l’Č wĘ lbĆŇ ’Ąę =ydĄŇ gĘŇbĂŇ ’năĎ=ySĂ bĘŇ lĂ wĘ
rbăĎŇ DĎJČ wyl¡Ď ’Ą êĘ rĘB¿Č dĂŇ wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć Ét’Ň bĎŇ C : tŇ mĲĄ =l‘Č tŇ lĆ B¡Ć ’Č tĘŇ mĂ MyBĂŔ rČ 3

Éty‘Ă qŁ êĘ hČ hŇ èąĎ ’Ă hĲĎ rmĆ ’Ň êŁ wČţ : hĎ ypĲĂŇ BĘ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć bŇ ’ËĎ oy MWĆ IÌĎwČ hŇ EĳĆhČ 4

hŇ ‘ĎS¿Ă oh rmĆ ’Ň ê¡Ł wČ CxêĳĎSĘ êĂ wČ hŇ YĎ rĘ’¡Č hĎ yjËĆ’Č =l‘Č ljÌŁ êĂ wČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć
hŇ n¿ĎmĎ lĘ ’Č =hŇ èĲĎ ’Ă lbËĎŇ ’Ğ rmĆ ’Ň êęŁ wČ ëŇ QĳĎ =hŇ mČ ëŇ lĆ U¡Ć hČ Hl¿Ď =rmĆ ’Ň IĲŁ wČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ 5

hŇ dĆŔ vĎ BČ ÉMhĆ ynĄSĘ CYą eĎ IĂwČ MynĂŔ bĎŇ ynăĄSĘ ÉìtĘŇ xĲĎ pĘŇ SĂ lĘ C : ySĲĂ y’Ă tŇ mĎ I¿ĎwČ ynĂ ’¡Ď 6

žheĄhĂ wĘ : otĲŇ ’Ł tŇ mĆ I¿ĎwČ dŇ x¡Ď ’Ć hĲĎ =tŇ ’Ć dŇ xËĎ ’Ć hĲĎ oJÌř IČwČ MhĳĆ ynĄyBĲĄ ly~¡Ă mČ Ny’¿ĄwĘ 7

wyxĂę ’Ď hŇ JăĄ mČ =tŇ ’Ć ű ynăĂêĘ ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ ìŇ tĆę xĎ pĘŇ SĂ =l‘Čř hŇ xĎÁ jĎ SĘ UĂ hČ =lkĎŇ hŇ mĎ qĎÄ
whtmnw
,‘"t ,’"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk dŇChyUĂ ‘Č ’"sb ,yrq dŇChyUĂ ‘Č v.37 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.31
ëIČwČ ’"sb ,ëIČwČ rybs v.6 .’qsp N’k Vy ’"sb ,y"k Myrps bwrb ’qsp ’lb Nk v.5 .dy .r"tw s"t

.=l’Ć y’xndml ,y’br‘ml Nk v.7 .r"tw ‘"t Nkw yrqw bytk
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CBę kĂŇ wĘ SrĳĄoIhČ =tŇ ’Ć MGăČ hŇ dĎŇ ym¡Ă SĘ nČ wĘ gŇrĎŔ hĎ rSăĆ ’Ğ ÉwyxĂ ’Ď SpĆŇ nąĆBĘ ÉChtĄÄ mĂ nĘ C
tŇ yr¡Ă’Ą SĘ C MS¿Ą ySËĂ y’Ă lĘ =MwřV yêÌĂ lĘ bĂŇ lĘ hŇ rĎ’ĎŔ SĘ nĂ rSăĆ ’Ğ ÉyêĂ lĘ xČÄ GĲČ=tŇ ’Ć

8 ykăĂŇ lĘ hŇ è¡Ď ’Ă hĲĎ =l’Ć ëŇ lĆ UËĆ hČ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ =l‘Č
9 ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć Éty‘Ă oqêĘ hČ hŇ èąĎ ’Ă hĲĎ rmĆ ’Ň êÁŁ wČ : ëŇ yĂlĲĎ ‘Ď hŇ C¿ĆYČ ’Ğ yn¡Ă’Ğ wĲČ ëŇ tĳĄŇ ybĄŇ lĘ

: yqĲĂ nĎ o’¡ sĘ kĂŇ wĘ ëŇ lĆ U¿Ć hČ wĘ ybĳĂŇ ’Ď tŇ yBăĄ =l‘Č wĘ Nw¡Ł ‘ĎhĲĆ ëŇ lĆ UËĆ hČ yn¿ĂdŇŁ ’Ğ ylČÂ‘Ď
10 =âlĲ wĘ ylČŔ ’Ą otăŇ ’Ň bĄŇ hĞ wĲČ ÉëyĂlČÄ’Ą rBąĄdČŇ mĘ hĲČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ
11 ìŇ yhĆę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć ëŇ lĆ UĆÁ hČ ’nĎÄ=rJĎ zĘyĂ žrmĆ ’Ň êŁ wČ : ëŇ BĲĎ tŇ ‘Čg¿ČŇlĎ dŇ o‘¡ PŇ ys¿Ă yŁ

=yxČ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ ynĳĂBĘ =tŇ ’Ć CdŇ ym¡Ă SĘ yČ âl¿ wĘ tŇ xĄŔ SČ lĘ ÉMDĎhČ l’ąĄ GŁ tŇ ybĂŇ rĘhČ mĄ
12 ’nÌĎ=rBĆ dČŇ êĘ hŇ èĎŔ ’Ă hĲĎ ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ : hŇ YĎ rĘ’ĲĎ ëŇ n¡ĄBĘ tŇ r¿Č‘ĞvĲČ mĂ ljËŁ yĂ=M’Ă hoĎŔhyĘ
13 hŇ èĎŔ ’Ă hĲĎ ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ : yrĂBĲĄ DČ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ rbĳĎŇ DĎ ëŇ lĆ U¡Ć hČ yn¿ĂdŇŁ ’Ğ=l’Ć ìËŇ tĘŇ xĎ pĘŇ SĂ

rbąĎŇ DĎhČ ëŇ lĆ UĆÁ hČ rBĄÄ DČmĂ C MyhĳĂ Łl’Ĺ M‘ăČ=l‘Č tŇ ’Ň z¡Ł JĎ hŇ êĎbĘŇ SËČ xĎ hŇ UĎ lÌĎ wĘ
14 tŇ CmŔ nĎ tŇ omă =yJĂ : oxĲ DĘnĂ =tŇ ’ĲĆ ëŇ lĆ U¡Ć hČ bŇ yS¿Ă hĎ yêËĂ lĘ bĂŇ lĘ MSĄŔ ’Ď JĘ ÉhEĆhČ

SpĆŇ nĆŔ ÉMyhĂ Łl’Ĺ ’vąĎ yĂ=âlĲ wĘ CpŇ sĳĄ ’Ď yĲĄ âlă rS¡Ć ’Ğ hŇ YĎ rĘ’ČŔ MyrăĂGĎ eĂ hČ ÉMyĂUČÄ kČŇ wĘ
15 ytĂŇ ’Ň BĎÁ =rSĆ ’Ğ hŇ êĎ‘Č wĘţ : xDĲĎnĂ CeU¡Ć mĂ xD¿ČyĂ yêËĂ lĘ bĂŇ lĘ tŇ obŔ SĎ xĞmĲČ ÉbSČ xĎ wĘ

rmĆ ’Ň êąŁ wČ M‘ĳĎhĎ ynĂ ’¡ĚrĘyĲĄ yJ¿Ă hŇ EĆŔhČ rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć ÉynĂ dŇŁ ’Ğ ëŇ lĆ UąĆ hČ =l’Ć rBĄÄ dČŇ lĘ
rb¿ČŇ DĘ=tŇ ’Ć ëŇ lĆ U¡Ć hČ hŇ W¿Ć ‘ĞyĲČ ylËČ C’ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ’eăĎ=hŇ rĎBĘ dČŇ ’Ğ ÉìtĘŇ xĲĎ pĘŇ SĂ

16 Sy’ĳĂ hĎ PŇ JăČ mĂ ot¡Ň mĎ ’Ğ=tŇ ’Ć ly~¿Ă hČ lĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ‘măČ SĘ yĂ yJĂ ť : otĲŇ mĎ ’Ğ
17 ìŔ tĘŇ xăĎ pĘŇ SĂ ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ : MyhĲĂ Łl’Ĺ tŇ l¡Č xĞ eĲČmĲĂ dŇ xČ yČŔ ÉynĂ BĘ =tŇ ’Ć wĘ ytąĂŇ ’Ł dŇ ymĂÄ SĘ hČ lĘ

NJăĄ MyhĂę Łl’ĹhĲĎ ëŇ ’ăČ lĘ mČ JĘ ű yJăĂ hŇ xĳĎ CnmĘ lĂ ëŇ lĆ U¡Ć hČ yn¿ĂdŇŁ ’Ğ=rbČŇ DĘ ’eËĎ=hŇ yĆhĘ yĲĂ
: ëŇ UĲĎ ‘Ă yh¿Ă yĘ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhywĲČ ‘rĎŔ hĎ wĘ bŇ oFă hČ É‘ČmÄŁ SĘ lĂ ÉëlĆ UĆÄ hČ ynąĂdŇŁ ’Ğ

18 ydąĂŇ xĞkĲČŇ tĘŇ ’nĎÄ=l’Č hŇ èĎŔ ’Ă hăĎ =l’Ć ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ ëŇ lĆ UĆę hČ N‘Č IăČwČ
=rBĆ dČŇ yĘ hŇ èĎŔ ’Ă hĲĎ ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ ëŇ tĳĎŇ ’Ł l’ăĄ SŁ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ rS¿Ć ’Ğ rbĎŔ DĎ ÉyeĂ UĆÄ mĂ

19 tŇ ’Ň zĳŁ =lkĎŇ BĘ ëŇ ê¡Ď’Ă bŇ ’ËĎ oy dŇ y¿ČhĞ ëŇ lĆ UĆŔ hČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĂdŇŁ ’Ğ ’n¡Ď
NymăĂ hĄ lĘ ű S’ăĂ =M’Ă ëŇ lĆ UĆÁ hČ ynĂÄdŇŁ ’Ğ žìSĘ pĘŇ nČ=yxĲĄ rmĆ ’Ň êÃŁ wČ hŇ èăĎ ’Ă hĲĎ N‘ČêăČ wČř
’Chă Éb’Ď oy ìąŇ DĘbĘŇ ‘Č=yJĲĂ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĂdŇŁ ’Ğ ÉrBĆ DĂ=rSĆ ’Ğ lJąŁ mĂ lymĂę WĘ hČ lĘ C

20 rCbąŇ ‘ĞbĲČŇ lĘ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’¿Ą ìŔ tĘŇ xĲĎ pĘŇ SĂ ypăĂŇ BĘ MWĎ ť ’Chę wĘ ynĂ CĎŔYĂ
ynăĂdŇŁ ’Ň wĲČ hŇ EĳĆhČ rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć bŇ ’¡Ď oy ì¿Ň DĘbĘŇ ‘Č hŇ WËĎ ‘Ď rbĎŔ DĎhČ ynăĄjĘ =tŇ ’Ć ÉbBĄ sČ
Mkx
Vy ’"sb v.19 .’qsp N’k Vy ’"sb ,y"k Myrps bwrb ’qsp ’lb Nk v.13 .yrq MyWĂ ,bytk MCW v.7

.qwsp ‘Ym’b ’qsp N’k
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: ZrĆ’ĲĎ BĎ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ =tŇ ’ĲĆ tŇ ‘Čd¡ČŇ lĎ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ ëŇ ’ăČ lĘ mČ ÉtmČ kĘŇ xĎ JĘ MkĎę xĎ

ëŇ ËĄlwĘ hŇ EĳĆhČ rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć ytĂŇ yW¡Ă ‘Ď ’n¿Ď=hŇ eĄhĂ bŇ ’ĎŔ oy=l’Ć ÉëlĆ UĆÄ hČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 21

hŇ YĎ rĘ’ËČ wyn¿ĎjĎ =l’Ć bŇ ’ĎÄ oy ž ljŁ IĂwČ : MolĲ SĎ bĘŇ ’Č =tŇ ’Ć r‘Če¡ČhČ =tŇ ’Ć bŇ S¿Ą hĎ 22

=yJĲĂ ìÁ DĘbĘŇ ‘Č ‘dČÄ yĎ žMoIhČ bŇ ’ĎÃ oy rmĆ ’Ň IăŁ wČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =tŇ ’Ć ëŇ rĆbăĎŇ yĘwČ Cxê¡ČSĘ IĂwČ
rb¿ČŇ DĘ=tŇ ’Ć ëŇ lĆ U¡Ć hČ hŇ W¿Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĂdŇŁ ’Ğ ÉìynĆÄ y‘ĄBĘ NxąĄ ytĂŇ ’Ň YĎÄ mĎ
: MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ Mol¡ SĎ bĘŇ ’Č =tŇ ’Ć ’b¿ĄŇ IĎwČ hŇ rĎCSĳ GĘ ëŇ lĆ IăĄwČ bŇ ’¡Ď oy MqĎ I¿ĎwČ : wdř bř ‘ 23

hŇ ’ĳĆ rĘyĂ âlă yn¡ČpĎŇ C otŔ yBĄ =l’Ć bŇ iăŁ yĂ ÉëlĆ UĆÄ hČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 24

: hŇ ’ĲĎ rĎ âl¿ ëŇ lĆ U¡Ć hČ yn¿ĄpĘŇ C otŔ yBĄ =l’Ć ÉMolSĎ bĘŇ ’Č bŇ iąŁ IĂwČ
dŇ ’ĳŁ mĘ lQăĄ hČ lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ BĘ hŇ pËĆŇ yĎ=Sy’Ă hŇ yÌĎhĎ =âlĲ MolęSĎ bĘŇ ’Č kĘŇ C 25

ůoS’Ň rŁ =tŇ ’Ć ÈoxQĘ gČŇbĘŇ CĲ : MCmĲ ob¡Ň hŇ yĎh¿Ď=âl odŔ qĽdĘŇ qĎ dŇ ‘ăČwĘ ÉolgĘŇrČ PŇ JąČ mĂ 26

oxĳ QĘ gĂŇ wĘ wyl¡Ď ‘Ď dŇ b¿ĄŇ kĎŇ =yJĲĂ xČ QĄŔ gČŇ yĘ rSăĆ ’Ğ ÉMymĂ IĎlČ ű MymąĂ yĎ ÉZuĄmĂ hŇ yĎhĎ wĲĘţ
CdąŇ lĘ CĎIĲĂwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ NbĆŇ ’¿Ć BĘ Myl¡Ă qĎ SĘ MyĂt¿ČŇ ’Ň mĎ oSŔ ’Ň rŁ r‘ăČWĘ =tŇ ’Ć É lqČ SĎ wĘ 27

hŇ tĎŔ yĘhĲĎ ’yhăĂ rmĳĎ êĎ HmăĎ SĘ C tŇ x¡Č ’Č tŇ b¿ČŇ C MynĂŔ bĎŇ hŇ SăĎ olSĘ ÉMolSĎ bĘŇ ’Č lĘ
MĂl¡Č SĎ CrĲyBĂ MolË SĎ bĘŇ ’Č bŇ SĆ IÌĄwČ : hŇ ’ĲĆ rĘmČ tŇ p¿ČŇ yĘ hŇ è¡Ď ’Ă 28

bŇ ’Ďę oy=l’Ć MolÁSĎ bĘŇ ’Č xlČÄSĘ IĂwČ : hŇ ’ĲĎ rĎ âl¿ ëŇ lĆ U¡Ć hČ yn¿ĄpĘŇ C MymĳĂ yĎ MyĂtăČŇ nĎSĘ 29

tŇ ynĂŔ SĄ Édo‘ xl¿Č SĘ IĂwČ wylĳĎ’Ą ’obăŇ lĎ hŇ b¡ĎŇ ’Ď âl¿ wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ÉotŇ ’Ł xČŁlą SĘ lĂ
ÉydĂŇ yĎ=l’Ć bŇ ’ąĎ oy tŇ qČÄ lĘ xĆ žC’rĘ wydĎÁ bĎŇ ‘Ğ=l’Ć rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ’obĲŇ lĎ hŇ b¡ĎŇ ’Ď âl¿ wĘ 30

=tŇ ’Ć MolË SĎ bĘŇ ’Č ydÌĄŇ bĘŇ ‘Č CtŇ ~ĂÁ IČwČ S’ĳĄ bĎŇ hĎ ytĄŇ ~Ă ohwĘ Ck¡Ň lĘ MyrĂŔ ‘Ł WĘ MSăĎ =olwĘ
Mol¡ SĎ bĘŇ ’Č =l’Ć ’b¿ŇŁ IĎwČ bŇ ’ĎŔ oy MqĎ IăĎwČ : S’ĲĄ BĎ hŇ q¡ĎlĘ xĆ hČ 31

yl¡Ă =rSĆ ’Ğ hŇ q¿ĎlĘ xĆ hČ =tŇ ’Ć ìŇ dËĆŇ bĎŇ ‘Ğ CtŇ y~ÌĂhĂ hŇ UĎ lăĎ wylĎŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ tĎŇ yĘBĳĎhČ
rmÃŁ ’Ň lĄ ű ìylăĆ ’Ą yêĂ xĘ lăČ SĎ hŇ eăĄhĂ bŇ ’ĎÃ oy=l’Ć Molă SĎ bĘŇ ’Č rmĆ ’Ň IăŁ wČ : S’ĲĄ BĎ 32

rCSŔ GĘ mĂ ÉytĂŇ ’Ň BĎÄ hŇ UĎ ląĎ rmęŁ ’Ň lĄ ëŇ lĆ UĆÁ hČ =l’Ć ÉìtĘŇ ’ĲŁ žhxĎ lĘ SĘ ’Ć wĘ hŇ eĎhĄ ţ ’BăŁ
Nw¡Ł ‘Ď yB¿Ă =SyĆ=M’Ă wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĄjĘ Éh’Ć rĘ’Ć hŇ êĎę ‘Č wĘ MSĳĎ =ynĂ ’Ğ dŇ ‘ăŁ yl¡Ă bŇ oT¿

sŘ28 ÉMolSĎ bĘŇ ’Č =l’Ć ’rąĎqĘ IĂwČ ůol=dŇ GĆIČwČ ÈëlĆ UĆ hČ =l’Ć bŇ ’ăĎ oy ’bÄŁ IĎwČ : ynĂ tĲĎŇ mĂ hĹwĲĆ 33

qè¿Č IĂwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ ynăĄpĘŇ lĂ hŇ YĎ rĘ’¡Č wyjËĎ’Č =l‘Č olÌ CxêČÄ SĘ IĂwČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ’băŇŁ IĎwČ
Klmh
bytk oDbĘ ‘Č ’"sbw ,r"tw ’"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ìDĆbĘ ‘Č ’"sb ,yrq ìDĆbĘ ‘Č ,bytk oDbĘ ‘Č v.22

.s"tw ‘"t ,+rt ,b"yd Nkw yrqw
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wT Éol W‘Č IąČwČ NkĄŔ yrĄxĞ’ăČ mĄ ÉyhĂ yĘwČĲ : MolĲ SĎ bĘŇ ’Č lĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ
2 ÉMyJĂ SĘ hĂ wĘ : wynĲĎpĎŇ lĘ MyY¿Ă rĎ Sy’¡Ă Myè¿Ă mĂ xĞ wĲČ MysĳĂ sĚ wĘ hŇ b¡ĎŇ JĎ rĘmĆ MolŔ SĎ bĘŇ ’Č

=rSĲĆ ’Ğ Sy’ăĂ hĎ =lJĎ yhĂÃ yĘwČ r‘ČèĳĎ hČ ëŇ rĆDăĆ dŇ y¡Č=l‘Č dŇ mČě ‘Ď wĘ MolŔ SĎ bĘŇ ’Č
ÉwylĎ ’Ą Molą SĎ bĘŇ ’Č ’rĎÄ qĘ IĂwČ TjĎę SĘ UĂ lČ ëŇ lĆ UĆÁ hČ =l’Ć ’obÄ lĎ žbyrĂ=oQ=hŇ yĆhĘ yĲĂ
: ìŇ DĲĆbĘŇ ‘Č l’¡Ą rĎWĘ yĂ=yTĲĄ bĘŇ SĂ dŇ x¿Č ’Č mĲĄ rmĆ ’Ň ŁIěwČ hŇ êĎ’ČŔ Éry‘Ă hŇ E¿ĆmĂ =y’ĲĄ rmĆ ’Ň ŁIęwČ

3 ì¡Ň lĘ =Ny’ĲĄ ‘Čm¿Ą SŁ wĘ MyxĳĂ kŇŁ nĘ C MybăĂŇ oT ìŇ r¡ĆbĎŇ dĘŇ hŇ ’¿Ą rĘ MolŔ SĎ bĘŇ ’Č ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ
4 ylČę ‘Ď wĘ ZrĆ’ĳĎBĎ Tp¡ĄŇ SŁ ynĂ m¿Ą WĂ yĘ=ymĂ MolŔ SĎ bĘŇ ’Č ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ tŇ ’¿Ą mĄ
5 ÉhyĎhĎ wĘ : wyêĲĂ qĘ DČYĘ hĂ wĘ Tj¡Ď SĘ mĂ C bŇ yr¿Ă=oQ=hŇ yĆhĘ yĲĂ=rSĲĆ ’Ğ Sy’ËĂ =lJĎ ’ob¿Ň yĎ

: olĲ qSČ n¿Ď wĘ ol¡ qyz¿ĂxĹhĲĆ wĘ odËŇ yĎ=tŇ ’Ć xlÌČ SĎ wĘ olĳ tŇ w¡Ł xĞêĲČSĘ hĂ lĘ Sy’ĂŔ =bŇ rĎqĘ BĂ
6 Tj¡Ď SĘ UĂ lČ C’b¿ŇŁ yĎ=rSĆ ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ lĘ ÉhEĆhČ rbąĎŇ DĎJČ MolÁSĎ bĘŇ ’Č W‘Č IČÄwČ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yS¿Ą nĘ ’Č bŇ l¡Ą =tŇ ’Ć MolŔ SĎ bĘŇ ’Č ÉbeĄgČŇ yĘwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =l’Ć
7 ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ÉMolSĎ bĘŇ ’Č rmĆ ’Ň IąŁ wČ hŇ nĳĎSĎ My‘ăĂBĎ rĘ’Č Zu¡ĄmĂ yhĂě yĘwČ

: NorĲbĘŇ xĆ BĘ ho¡ĎhylĲČ yêĂ rĘd¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ yrËĂdĘŇ nĂ =tŇ ’Ć MQËĄ SČ ’Ğ wĲČ ’eĎę hŇ kĎŇ lĞ ’ăĄ
8 bŇ ySĂ yĘ=M’Ă rmĳŁ ’Ň lĄ Mr¡Ď’ĞBĲČ rCSË gĘŇbĂŇ yê¿Ă bĘŇ SĂ BĘ ìŔ DĘbĘŇ ‘Č rdăČŇ nĎ ÉrdĆŇ nĄÄ=yJĂ
9 ëŇ ăĄl ëŇ lĆ U¡Ć hČ ol¿ =rmĆ ’Ň IĲŁ wČ : hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć yê¡Ă dĘŇ bČŇ ‘ĲĎwĘ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ ÉhoĎhyĘ ynĂ bąĄŇ ySĂ yĘ

10 ÉMolSĎ bĘŇ ’Č xląČ SĘ IĂwČ : hŇ nĎ orĲbĘŇ xĆ ëŇ lĆ I¿ĄwČ MqĎ I¡ĎwČ Molĳ SĎ BĘ
rpĎŔ èŁ hČ loqă =tŇ ’Ć ÉMkĆŇ ‘ĞmĘ SĎ JĘ rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yT¿Ą bĘŇ SĂ =lkĎŇ BĘ MylĂŔ GĘ rČmĘ

11 MyĂtąČŇ ’Ň mĎ CkÂ lĘ hĲĎ MolęSĎ bĘŇ ’Č =tŇ ’Ć wĘ : NorĲbĘŇ xĆ BĘ Mol¡ SĎ bĘŇ ’Č ëŇ ¿ČlmĎ MêĆě rĘmČ ’Ğ wĲČ
: rbĲĎŇ DĎ=lJĎ C‘¡dĘŇ yĲĎ âl¿ wĘ MUĳĎ tĚŇ lĘ MykăĂŇ lĘ hĲŁ wĘ My’¡Ă rĚqĘ MĂlČŔ SĎ CrăymĂ ÉSy’Ă

12 hŇŁlŔ GĂ mĂ Éory‘Ă mĲĄ dŇ wĂęDĎ Z‘ăĄoy ynĂÁŁlyGĲĂ hČ lpĆŇ tÄŁ yxĂ ’Ğ=tŇ ’Ć MolSĎ bĘŇ ’Č ţ xlăČ SĘ IĂwČ
=tŇ ’Ć bŇ r¡ĎwĎ ëŇ ¿Ąloh M‘ËĎhĎ wĘ ZUĂŔ ’Č ÉrSĆ uĆÄ hČ yhąĂ yĘwČ MyxĳĂ bĎŇ EĘhČ =tŇ ’Ć ox¡ bĘŇ zĎBĘ

13 l’¡Ą rĎWĘ yĂ Sy’¿Ă =bŇ lĆ hŇ yËĎhĎ rmĳŁ ’Ň lĄ dŇ w¡ĂDĎ=l’Ć dŇ yGĂŔ UČ hČ É’bŇŁ IĎwČ : MolĲ SĎ bĘŇ ’Č
14 ÉMĂlČÄSĎ CrĲybĂŇ oêą’Ă =rSĆ ’Ğ wydĎÄ bĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ lĘ dŇ wĂDĎţ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MolĲ SĎ bĘŇ ’Č yr¿ĄxĞ’ĲČ

CrăhĞmĲČ Molĳ SĎ bĘŇ ’Č ynăĄjĘ mĂ hŇ T¡Ď ylĄ pĘŇ CnQ¿Ď =hŇ yĆhĘ tĲĂŇ =âl yJËĂ hŇ xĎ rĎŔ bĘŇ nĂ wĘ CmCqă
ry‘¡ĂhĎ hŇ J¿Ď hĂ wĘ hŇ ‘ĎŔ rĎhăĎ=tŇ ’Ć ÉCnylĄÄ‘Ď xČ yDąĂhĂ wĘ ÉCngĎÄvĂ hĂ wĘ rhąĄ mČ yĘ=NjĆ tŇ kĆŇ lĆę lĎ

15 rxËČ bĘŇ yĂ=rSĆ ’Ğ lkÌŇŁ JĘ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =l’Ć ëŇ lĆ U¡Ć hČ =ydĲĄŇ bĘŇ ‘Č Cr¿mĘ ’Ň IĲŁ wČ : bŇ rĆxĲĎ =ypĂŇ lĘ
16 bŇ zăŁ ‘ĞIĲČwČ wylĳĎ gĘŇrČBĘ ot¡Ň yBĄ =lkĎŇ wĘ ëŇ lĆ UËĆ hČ ’Y¿Ą IĄwČ : ìŇ ydĲĆŇ bĎŇ ‘Ğ hŇ e¿ĄhĂ ëŇ lĆ U¡Ć hČ yn¿ĂdŇŁ ’Ğ

Klmh
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ëŇ lĆ UËĆ hČ ’Y¿Ą IĄwČ : tŇ yĂBĲĎ hČ rm¿Ł SĘ lĂ MyS¡Ă gĘŇlČ jĲĂ MySËĂ nĎ rWĆ ‘ÌĆ tŇ ’ăĄ ëŇ lĆ UĆę hČ 17

MyrăĂbĘŇ ‘ĲŁ ÉwydĎŇ bĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ wĘ : qxĲĎ rĘUĆ hČ tŇ yB¿Ą Cd¡Ň mĘ ‘Č IĲČwČ wylĳĎ gĘŇrČBĘ M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ wĘ 18

Sy’Ăę tŇ o’ă mĄ =SSĲĄ MyêĂÂ GĂ hČ =lkĲĎŇ wĘ ytĳĂŇ lĄ jĘ hČ =lkĎŇ wĘ yt¡ĂŇ rĄJĘ hČ =lkĎŇ wĘ odŔ yĎ=l‘Č
: ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĄjĘ =l‘Č Myr¡ĂbĘŇ ‘ĲŁ tŇ GČŔ mĂ ÉolgĘŇrČbĘŇ C’BąĎ =rSĆ ’Ğ

CnêĳĎ’Ă hŇ ê¡Ď’Č =MGČ ëŇ ËĄltĄŇ hŇ UĎ lÌĎ yêĂŔ GĂ hČ yêăČ’Ă =l’Ć ÉëlĆ UĆÄ hČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 19

: ìŇ mĲĆ oqmĘ lĂ hŇ ê¡Ď’Č hŇ l¿Ć GŁ =MgČŇ wĘ hŇ êĎ’ČŔ yrăĂkĘŇ nĎ=yJĲĂ ÉëlĆ UĆÄ hČ =M‘Ă bŇ SąĄ wĘ bŇ CSă
yn¡Ă’Ğ=rSĆ ’Ğ l‘¿Č ëŇ lĄŔ oh ynăĂ’Ğ wĲČ tŇ kĆŇ lĆŔ lĎ ÉCnUĎÄ ‘Ă Ką ‘wn’ MoIÂhČ wĘ ìŇ ’Ćę oB ű lomă êĘ 20

yêËČ’Ă N‘Č IÌČwČ : tŇ mĲĆ ’ĹwĲĆ dŇ sĆ x¿Ć ëŇ U¡Ď ‘Ă ìŇ yxËĆ’Č =tŇ ’Ć bŇ SÌĄ hĎ wĘ bŇ CSă ëŇ ĳĄloh 21

MoqÂmĘ BĂ =M’Ă yJĂ ţ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĂdŇŁ ’Ğ ÉyxĄ wĘ hoĎęhyĘ=yxČ rmĳČ ’Ň IŁ wČ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =tŇ ’Ć
MS¡Ď =yJĂ MyIĂŔxČ lĘ =M’Ă ÉtwĆmĎÄ lĘ =M’Ă ëŇ lĆ UĆę hČ ynăĂdŇŁ ’Ğ ű MèăĎ =hŇ yĆhĘ yĲĂ rS¿Ć ’Ğ
ÉyêĂ GĂ hČ yêąČ’Ă rbÂŁ ‘ĞIĲČwĲČ rbĳŇŁ ‘ĞwĲČ ëŇ ăĄl yê¡Č’Ă =l’Ć dŇ wËĂDĎ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : ìŇ DĲĆbĘŇ ‘Č hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ 22

lodŔ GĎ loqă ÉMykĂŇ oB ZrĆ’Ďę hĎ =lkĎŇ wĘ : oêĲ ’Ă rS¿Ć ’Ğ PŇ F¡Č hČ =lkĎŇ wĘ wySĎŔ nĎ’Ğ=lkĎŇ wĘ 23

MyrĂŔ bĘŇ ‘ĲŁ ÉM‘ĎhĎ =lkĎŇ wĘ NorŔ dĘŇ qĂ lxČ năČBĘ ÉrbĄŇ ‘Ł ëŇ lĆ UĆę hČ wĘ MyrĳĂbĘŇ ‘ĲŁ M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ wĘ
oêę ’Ă MIăĂwĂlĘ hĲČ =lkĲĎŇ wĘ qodÁ YĎ =MgČŇ hŇ eĄÄhĂ wĘ : rBĲĎ dĘŇ UĂ hČ =tŇ ’Ć ëŇ rĆd¡ĆŇ =ynĄjĘ =l‘Č 24

l‘Č I¡ČwČ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Noră’Ğ=tŇ ’Ć ÉCq~Ă IČwČ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ tŇ yrăĂBĘ ÉNor’Ğ=tŇ ’Ć ÉMy’Ă WĘ nĲŁ
: ry‘ĲĂhĎ =NmĂ rob¿Ň ‘ĞlĲČ M‘¡ĎhĎ =lJĎ Mê¿Ł =dŇ ‘Č rtĳĎŇ yĎbĘŇ ’Ć

=M’Ă ry‘ĳĂhĎ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ Nor¿’Ğ=tŇ ’Ć bŇ SËĄ hĎ qodŔ YĎ lĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 25

ÉM’Ă wĘ : ChwĲĄnĎ=tŇ ’Ć wĘ ot¡Ň ’Ł ynĂ ’¿Č rĘhĂ wĘ ynĂ bČě SĂ hĹwĲĆ hoĎŔhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ÉNxĄ ’Y¿Ď mĘ ’Ć 26

: wynĲĎ y‘ĄBĘ bŇ oT¡ rS¿Ć ’ĞJĲČ yQĂě=hŇ WĆ ‘ĞyĲČ ynĂě nĘ hĂ ëŇ BĳĎ yêĂ YĘ p¡ČŇ xĎ âl¿ rmČŔ ’Ň yŁ hŇ JăŁ
hŇ êĎŔ ’Č hŇ ’ăĆ orhĞ NhĄŔ JŁ hČ qodăŇ YĎ =l’Ć ÉëlĆ UĆÄ hČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 27

yn¿ĄSĘ rtËĎŇ yĎbĘŇ ’Ć =NBĆ NtÌĎŇ nĎ ohĲ ywĂ ìÁ nĘ BĂ Z‘ČmČÄ yxĂ ’Ğ wĲČ Molĳ SĎ BĘ ry‘¡ĂhĎ hŇ bĎŇ S¿Ě
dŇ ‘ăČ rBĳĎdĘŇ UĂ hČ tŇ orbĘŇ ‘ČBĘ HČ mĄŔ hĘ mČ tĘŇ mĂ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ ÉC’rĘ : MkĲĆŇ êĘ ’Ă Mk¡ĆŇ ynĄbĘŇ 28

Nor¿’Ğ=tŇ ’Ć rtËĎŇ yĎbĘŇ ’Ć wĘ qodÌŇ YĎ bŇ SĆ IĎÄwČ : ylĲĂ dŇ yG¿ĂhČ lĘ Mk¡ĆŇ UĎ ‘Ă mĲĄ rbËĎŇ dĎŇ ’oB¿ 29

ű hŇ lăĆ ‘Ł MytĂÁ yEĄhČ hŇ lĄÄ‘ĞmĲČ bĘŇ žhlĆ ‘Ł dŇ wĂÃdĎŇ wĘ : MSĲĎ Cb¡Ň SĘ IĲĄwČ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ 30

oêę ’Ă =rSĆ ’Ğ M‘ăĎhĎ =lkĎŇ wĘ PŇ ĳĄxyĎ ëŇ ăĄlhŁ ’Ch¡ wĘ yCpŔ xĎ Éol S’Ň r¿Ł wĘ hŇ kĆę obŇ C
lpĆŇ t¿ŇŁ yxĂ ’Ğ rmŔŁ ’Ň lĄ dŇ yGăĂhĂ ÉdwĂdĎŇ wĘ : hŇ kĲŇŁ bĎŇ C hŇŁl¡ ‘Ď Cl¿ ‘Ď wĘ oSŔ ’Ň rŁ Sy’ăĂ ÉCpŇ xĎ 31

lpĆŇ t¡ŇŁ yxĂ ’Ğ tŇ Y¿Č ‘Ğ=tŇ ’Ć ’nËĎ=lJĆ sČ dŇ wĂŔDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ Molĳ SĎ bĘŇ ’Č =M‘Ă Myr¡ĂSĘ uĲŁ BČ
hwhy

.yrq ì‘ĞynĂ’Ğ ,bytk ë‘ĞCn’Ğ v.20 .wT
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32 MyhĳĂ Łl’Ň lĲĄ MS¡Ď hŇ w¿ĆxĞêĲČSĘ yĂ=rSĲĆ ’Ğ S’Ň rŔŁ hĎ =dŇ ‘Č ’BăĎ ÉdwĂdĎŇ yhąĂ yĘwČ : hoĲĎhyĘ
: oSĲ ’Ň rŁ =l‘Č hŇ m¡Ď dĎŇ ’Ğ wĲČ oêŔ nĘ êĎJĚ É‘Č CrÄ qĎ yJĂŔ rĘ’Č hĲĎ ySăČ Cx ÉotŇ ’Ň rĎqĘ lĂ hŇ eąĄhĂ wĘ

33, 34 ry‘ăĂhĎ =M’Ă wĘ : ’vĲĎ mČ lĘ yl¡Č ‘Ď tĎŇ y¿ĂhĎ wĘ yêĂŔ ’Ă êĎrĘbăČŇ ‘Ď M’Ă ť dŇ wĳĂDĎ ol¡ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ
ìŇ ybąĂŇ ’Ď dŇ bĆŇ ‘ăĆ hŇ yĆŔhĘ ’ĲĆ ÉëlĆ UĆÄ hČ ynąĂ’Ğ ÉìDĘbĘŇ ‘Č ÉMolSĎ bĘŇ ’Č lĘ êąĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ bŇ CSę êĎ
: lpĆŇ tĲŇŁ yxĂ ’Ğ tŇ Y¿Č ‘Ğ tŇ ’¡Ą ylĂŔ hŇ êăĎrĘpČŇ hĲĄ wĘ ìŇ DĳĆbĘŇ ‘Č ynăĂ’Ğ wĲČ hŇ ê¡Ď ‘Č wĘ z’ĎŔ mĄ ÉynĂ ’Ğ wĲČ

35 rSąĆ ’Ğ ÉrbĎŇ DĎhČ =lJĎ hŇ yĎęhĎ wĘ MynĳĂhĞJĲŁ hČ rt¡ĎŇ yĎbĘŇ ’Ć wĘ qod¿Ň YĎ MSĎŔ ÉìUĘ ‘Ă ’olą hĞ wĲČ
36 MSąĎ =hŇ eĄhĂ : MynĲĂ hĞJĲŁ hČ rt¡ĎŇ yĎbĘŇ ’Ć lĘ C qod¿Ň YĎ lĘ dŇ yGĂěêČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ tŇ yBăĄmĂ É‘mČ SĘ êĂ

MêąĆxĘ lČ SĘ C rtĳĎŇ yĎbĘŇ ’Ć lĘ Nt¡ĎŇ nĎ ohĲ ywĂ qodŔ YĎ lĘ Z‘ČmăČ yxĂ ’Ğ MhĆŔ ynĄbĘŇ ynăĄSĘ ÉMUĎ ‘Ă
37 dŇ w¡ĂdĎŇ hŇ ‘¿ĆrĄ ySËČ Cx ’b¿ŇŁ IĎwČ : C‘mĲĎ SĘ êĂ rS¿Ć ’Ğ rb¡ĎŇ DĎ=lJĎ ylČŔ ’Ą ÉMdĎŇ yĎBĘ sŘ29

zT ÉT‘ČmĘ rbąČŇ ‘Ď dŇ wĂędĎŇ wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ ’b¡ŇŁ yĎ MŁlŔ SĎ bĘŇ ’Č wĘ ry‘ĳĂhĎ
MyrĂÁ mŁ xĞ dŇ mĆ YĆÄ wĘ otĳŇ ’Ň rĎqĘ lĂ tŇ SĆ b¡ŇŁ =ypĂŇ mĘ r‘Čn¿Č ’bËĎŇ yYĂ hŇ e¿ĄhĂ wĘ S’Ň rŔŁ hĎ mĲĄ
lbĆŇ n¿Ą wĘ ZyĂq¡Č hŇ ’Ď m¿Ą C MyqËĂCUYĂ hŇ ’ÌĎ mĄ C MxĆ lĆÁ MyĂtČÄ ’Ň mĎ žMhĆ ylĄ ‘ĞwĲČ MySĂę bĚŇ xĞ

2 ’bĎŇ yřYĂ ţ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ëŇ QĳĎ hŇ QĆ ’ăĄ =hŇ mĎ ’b¡ĎŇ yYĂ =l’Ć ëŇ lĆ UËĆ hČ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : NyĂyĲĎ
MyrĂŔ ‘ĎeĘ hČ lokăŇ ’ĹlĲĆ ÉZyĂuČ hČ wĘ Mxlą hlř w bŇ JęŁ rĘlĂ ëŇ lĆ UĆÁ hČ =tŇ ybĲĄŇ lĘ MyrĂÄ omxĞhĲČ

3 ìŇ ynĳĆdŇŁ ’Ğ=NBĆ hŇ I¡Ą’Č wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ PŇ ‘¡ĄIĎhČ tŇ oê¿SĘ lĂ NyĂIČěhČ wĘ
MoIęhČ rmČŔ ’Ď yJăĂ MĂlČŔ SĎ CrĲyBĂ bŇ SăĄ oy ÉheĄhĂ ëŇ lĆ UĆę hČ =l’Ć ’bĎÁ yYĂ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ

4 ’bĎŔ YĂ lĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ybĲĂŇ ’Ď tŇ Ck¿Ň lĘ mĘ mČ tŇ ’¡Ą l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ ÉylĂ CbŇ ySąĂ yĎ
=’YĎ mĘ ’Ć ytĂŇ ywĄŔxĞêĲČSĘ hĲĂ É’bĎŇ yYĂ rmĆ ’Ň IąŁ wČ tŇ SĆ bĳŇŁ =ypĂŇ mĘ lĂ rSăĆ ’Ğ lJ¡Ł ìŔ lĘ hŇ eăĄhĂ

5 hŇ eăĄhĂ wĘ MyrĳĂCxBĲČ =dŇ ‘Č dŇ w¡ĂDĎ ëŇ lĆ U¿Ć hČ ’bËĎŇ C : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĂdŇŁ ’Ğ ìŇ yn¡Ćy‘ĄBĘ Nx¿Ą
’rĎŔ GĄ=NbĆŇ y‘ăĂmĘ SĂ ÉomSĘ C lC’ę SĎ =tŇ yBĲĄ tŇ xČ jăČ SĘ UĂ mĂ ’YĄÁ oy Sy’ĂÄ žMèĎ mĂ

6 yd¡ĄŇ bĘŇ ‘Č=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ dŇ wĂŔDĎ=tŇ ’Ć ÉMynĂ bĎŇ ’ĞBĲĎ luąĄsČ yĘwČ : lQĲĄ qČ mĘ C ’oY¡ yĎ ’Y¿Ą yŁ
7 =hŇ kĲŇŁ wĘ : olĲ ’Ň mŁ vĘ mĂ C on¡ ymĂ ymĲĂ MyrĂŔ BŁ GĂ hČ =lkĎŇ wĘ ÉM‘ĎhĎ =lkĎŇ wĘ dŇ wĳĂDĎ ëŇ lĆ UăĆ hČ
8 žbySĂ hĄ : l‘Č IĲĎlĂ BĘ hČ Sy’¿Ă wĘ Mym¡Ă DĎhČ Sy’¿Ă ’YËĄ ’Y¿Ą olĳ lĘ qĲČBĘ y‘¡ĂmĘ SĂ rm¿Č ’Ď

ÉhoĎhyĘ NêąĄ IĂwČ wřtŔ xt ÉêĎkĘŇ lČ mĎ rSąĆ ’Ğ lC’ę SĎ =tŇ ybĲĄŇ ymăĄ DĘ ű lJăŁ hoĎÁhyĘ ìŇ ylĆÄ‘Ď
Mym¡Ă DĎ Sy’¿Ă yJËĂ ìŇ tĆŔ ‘ĎrăĎBĘ ÉìeĘ hĂ wĘ ìŇ ĳĆnBĘ Molă SĎ bĘŇ ’Č dŇ y¡ČBĘ hŇ kĎŔ ClUĘ hČ =tŇ ’Ć

9 bŇ lĆ JąĆ hČ lQĄÂqČ yĘ hŇ UĎ lăĎ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ÉhyĎCrYĘ =NBĆ ySąČ ybĂŇ ’Ğ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ êĎ’ĲĎ
tmh
,’"d Nkw yrqw bytk MxĆQĆhČ wĘ ’"sb ,yrq MxĆQĆhČ wĘ ,bytk MxĆQĆhČlĘ C v.2 .yrq ’bĎ yYĂ ,bytk ’bĎ YĂ ’"sb v.2 .zT

.T"dw z"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wyêĎxĘ êČ ’"sb ,yrq wyêĎxĘ êČ ,bytk oêxĘ êČ v.8 .’"ydw w"d ,b"d
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: oSĲ ’Ň rŁ =tŇ ’Ć hŇ rĎys¿Ă ’Ď wĘ ’e¡Ď=hŇ rĎBĘ ‘Ę ’Ć ëŇ lĆ UĳĆ hČ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć hŇ EĆŔhČ ÉtUĄ hČ
lQĄęqČ yĘ ykăř hŇ yĳĎrĚYĘ ynăĄBĘ Mk¡ĆŇ lĎ wĘ yQ¿Ă =hŇ mČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 10

: NJĲĄ hŇ tĎŇ yW¿Ă ‘Ď ‘Č CD¡mČ rmČŔ ’Ň yŁ ymăĂ C dŇ wĂŔDĎ=tŇ ’Ć lQăĄ qČ Éol rmČ ’ąĎ ÉhoĎhyĘ ykĂŇ wĘř
hŇ e¿ĄhĂ wydĎŔ bĎŇ ‘Ğ=lJĎ =l’Ć wĘ ÉySČ ybĂŇ ’Ğ=l’Ć dŇ wąĂDĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 11

ynĂę ymĂ yĘhČ =NBĆ hŇ êĎÁ ‘Č=yJĲĂ PŇ ’ČÄ wĘ ySĳĂ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć SuăĄbČŇ mĘ y‘¡ČUĄ mĂ ’Y¿Ď yĎ=rSĆ ’Ğ ynËĂbĘŇ
ynĳw‘ř b ho¡ĎhyĘ hŇ ’¿Ć rĘyĂ ylËČ C’ : hoĲĎhyĘ ol¡ =rmČ ’ĲĎ yJ¿Ă lQĄŔ qČ ywĲĂ Éol CxeąĂ hČ 12

dŇ wËĂDĎ ëŇ lĆ IÌĄwČ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ ot¡Ň lĎ lĘ qĂ tŇ xČ ê¿Č hŇ bĎŔ oT ÉylĂ ho¿ĎhyĘ bŇ ySĂÄ hĄ wĘ 13

lQĄŔ qČ yĘwČ ÉëolhĎ otę UĎ ‘ĚlĘ rhĎÁ hĎ ‘lČ YĄÄ BĘ žëlĄ hŁ y‘ĂÃ mĘ SĂ wĘř ëŇ rĆDĳĎBČ wyS¡Ď nĎ’Ğ wĲČ
: rpĲĎŇ ‘ĎBĲĆ rj¡Č ‘Ă wĘ otŔ UĎ ‘ĚlĘ ÉMynĂ bĎŇ ’ĞBĲĎ luąĄsČ yĘwČ

MolęSĎ bĘŇ ’Č wĘ : MSĲĎ Sp¡ĄŇ eĎ IĂwČ MypĳĂŇ yĄ‘Ğ oê¡’Ă =rSĆ ’Ğ M‘¿ĎhĎ =lkĎŇ wĘ ëŇ lĆ UËĆ hČ ’b¿ŇŁ IĎwČ 14, 15

yhĂę yĘwČ : oêĲ ’Ă lpĆŇ t¡ŇŁ yxĂ ’Ğ wĲČ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ C’B¡Ď l’ĄŔ rĎWĘ yĂ Sy’ăĂ ÉM‘ĎhĎ =lkĎŇ wĘ 16

ÉySČ Cx rmĆ ’Ň IąŁ wČ Molĳ SĎ bĘŇ ’Č =l’Ć dŇ w¡ĂdĎŇ hŇ ‘¿ĆrĄ yJËĂ rĘ’Č hĲĎ ySÌČ Cx ’BĎÂ =rSĆ ’ĞJĲČ
ySČŔ Cx=l’Ć ÉMolSĎ bĘŇ ’Č rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yx¿Ă yĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ yx¿Ă yĘ MŁlŔ SĎ bĘŇ ’Č =l’Ć 17

ÈySČ Cx rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ìŇ ‘ĲĆrĄ=tŇ ’Ć êĎkĘŇ ¡ČlhĎ =âlĲ hŇ UĎ l¿Ď ìŇ ‘ĳĆrĄ=tŇ ’Ć ì¡Ň DĘsĘ xČ hŇ z¿Ć 18

Sy’ăĂ =lkĎŇ wĘ hŇ E¡ĆhČ M‘¿ĎhĎ wĘ hoËĎhyĘ rxÌČBĎ rSĆÄ ’Ğ žyJĂ âlě ůMŁlSĎ bĘŇ ’Č =l’Ć
dŇ bŔŁ ‘Ĺ’ĲĆ ynăĂ’Ğ ÉymĂ lĘ tŇ ynĂęèĄ hČ wĘ : bŇ SĲĄ ’Ą oê¿’Ă wĘ hŇ y¡ĆhĘ ’ĲĆ âl¿ř l’ĳĄ rĎWĘ yĂ 19

: ìŇ ynĲĆpĎŇ lĂ hŇ y¿ĆhĘ ’ĲĆ NJ¡Ą ìŇ ybĂŔ ’Ď ynăĄpĘŇ lĂ ÉyêĂ dĘŇ bČÄ ‘Ď rSąĆ ’ĞJĲČ onĳbĘŇ ynăĄpĘŇ lĂ ’ol¡ hĞ
hŇ Y¡Ď ‘Ą MkËĆŇ lĎ Cb¿Ň hĎ lpĆŇ tĳŇŁ yxĂ ’Ğ=l’Ć Mol¡ SĎ bĘŇ ’Č rmĆ ’Ň I¿Ł wČ 20

ySăĄ gĘŇlČ jĲĂ =l’Ć ’oBť MŁlŔ SĎ bĘŇ ’Č =l’Ć É lpĆŇ tÄŁ yxĂ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ WĲĆ ‘ĞeĲČ=hŇ mČ 21

êĎSĘ ’ăČ bĘŇ nĂ =yJĲĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ ‘mąČ SĎ wĘ tŇ yĂBĳĎhČ romă SĘ lĂ xČ ye¡ĂhĂ rS¿Ć ’Ğ ìŇ ybĂŔ ’Ď
lhĆ ’¡Ł hĎ MolË SĎ bĘŇ ’Č lĘ CFÌ IČwČ : ëŇ êĲĎ ’Ă rS¿Ć ’Ğ=lJĎ yd¡ĄŇ yĘ CqŔ zĘxăĎ wĘ ìŇ ybĂŔ ’Ď =tŇ ’Ć 22

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ yn¡Ąy‘ĄlĘ wybĂŔ ’Ď ySăĄ gĘŇlČ jĲĂ =l’Ć ÉMolSĎ bĘŇ ’Č ’bąŇŁ IĎwČ gŇGĳĎhČ =l‘Č
rbăČŇ dĘŇ BĂ =l’Č SĘ yĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ MhĄŔ hĎ MymăĂ IĎBČ ÉZ‘Č yĎ rSąĆ ’Ğ lpĆŇ tęŁ yxĂ ’Ğ tŇ YăČ ‘ĞwĲČ 23

: MŁlĲ SĎ bĘŇ ’Č lĘ MG¿Č dŇ w¡ĂdĎŇ lĘ =MGČ lpĆŇ tŔŁ yxĂ ’Ğ tŇ YăČ ‘Ğ=lJĎ NJĄ ť MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ

rm’yw
Nkw yrqw bytk yJĂ ’"sb ,yrq yJĂ ,bytk ykĂ wĘ v.10 .g"d Nkw yrqw bytk hJŁ ’"sb ,yrq hJŁ ,bytk yJĂ v.10

wynĎy‘ĄBĘ w’ CnynĄy‘ĄB yw’r hyh : Myrpws Nwqyt ,yrq ynĂ y‘ĄBĘ ,bytk ynĂ wŁ‘ĞBČ v.12 .yrqw bytk hkŁ wĘ ’"sbw ,’"yd
,yrq ol v.18 .qwsp ‘Ym’b ’qsp N’k Vy ’"sb v.13 .yyĂnĘ‘ĎB r"tw s"t ,‘"tb ,bwtkh hnykV ’l’
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zy ÉPlĆ ’ĆÄ rW¿Ď ‘Ď=MynĲĄSĘ ’eĎę hŇ răĎxĞbĘŇ ’Ć MŁlĳ SĎ bĘŇ ’Č =l’Ć lpĆŇ t¡ŇŁ yxĂ ’Ğ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ
2 ’Chą wĘ wylĎę ‘Ď ’obăŇ ’Ď wĘ : hŇ lĎ yĘQĲĎ hČ dŇ w¡ĂdĎŇ =yrĄxĞ’ĲČ hŇ p¿ĎŇ DĘrĘ’Ć wĘ hŇ mĎ CqË’Ď wĘ Sy’ĂŔ

oêĳ’Ă =rSĆ ’Ğ M‘ăĎhĎ =lJĎ sn¡Ď wĘ otŔ ’Ł yêăĂ dĘŇ rČxĞhĲČ wĘ MyĂdČŔ yĎ hŇ păĄŇ rĘC É‘ČgĄÄ yĎ
3 bŇ CSă JĘ ìŇ ylĳĆ’Ą M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ hŇ bĎŇ yS¿Ă ’Ď wĘ : oDĲbČŇ lĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =tŇ ’Ć yt¿ĂŇ yJĄ hĂ wĘ
4 rS¿Č yIĂwČ : MolĲ SĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ M‘¡ĎhĎ =lJĎ SuĄŔ bČŇ mĘ hŇ êăĎ’Č rSăĆ ’Ğ ÉSy’Ă hĎ lJŔŁ hČ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄqĘ zĂ=lJĎ yn¡Ąy‘ĄbĘŇ C MŁlĳ SĎ bĘŇ ’Č ynăĄy‘ĄBĘ rb¡ĎŇ DĎhČ
5 hŇ ‘¿ĎmĘ SĘ nĂ wĘ yJĳĂrĘ’Č hĲĎ ySăČ CxlĘ MG¡Č ’nĎŔ ’răĎqĘ MolŔ SĎ bĘŇ ’Č ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ
6 MolÄSĎ bĘŇ ’Č žrmĆ ’Ň IŁ wČ ůMolSĎ bĘŇ ’Č =l’Ć ÈySČ Cx ’băŇŁ IĎwČ : ’ChĲ =MGČ wyp¡ĂŇ BĘ =hŇ mČ

orĳbĎŇ DĘ=tŇ ’Ć hŇ W¡Ć ‘ĞnĲČhĞ lpĆŇ tŔŁ yxĂ ’Ğ rBăĆ DĂ ÉhEĆhČ rbąĎŇ DĎJČ rmęŁ ’Ň lĄ wylĎÁ’Ą
7 Molĳ SĎ bĘŇ ’Č =l’Ć yS¡Č Cx rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : rBĲĄ dČŇ hŇ ê¿Ď’Č NyĂ’¡Č=M’Ă
8 rmĆ ’Ň IăŁ wČ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ M‘Čj¿Č BČ lpĆŇ t¡ŇŁ yxĂ ’Ğ Z‘¿ČyĎ=rSĆ ’Ğ hŇ YËĎ ‘ĄhĲĎ hŇ bÌĎŇ oT=âlĲ

yr¿ĄmĎ C hŇ UĎ hĄę MyrăĂBŁ gĂŇ yJÌĂ wySĎÁ nĎ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ ìŇ ybĂÄ ’Ď =tŇ ’Ć êĎ‘Ę dČŇ yĎţ hŇ êăĎ’Č ySČę Cx
Nyl¡Ă yĎ âl¿ wĘ hŇ mĎŔ xĎ lĘ mĂ Sy’ăĂ ÉìybĂÄ ’Ď wĘ hŇ dĳĆŇ vĎ BČ lCJ¡ SČ bŇ d¿ŇŁ JĘ hŇ UĎ hĄŔ ÉSpĆŇ nĆÄ

9 dŇ xăČ ’Č BĘ o’¡ MytĂŔ xĎ jĘ hČ tŇ xăČ ’Č BĘ É’BĎ xĘ nĆ=’ChĲ hŇ êąĎ ‘Č hŇ eĄÄhĂ : M‘ĲĎhĎ =tŇ ’Ć
ÉhtĎŇ yĘhĲĎ rmČŔ ’Ď wĘ É‘ČmĄÄ èŁ hČ ‘mąČ SĎ wĘ hŇ QĎŔ xĂ êĘ BČ ÉMhĆ BĎ lpąŇŁ nĘ JĂ hŇ yĎęhĎ wĘ tŇ mĳŁ oqUĘ hČ

10 rS¿Ć ’Ğ lyĂxČę =NBĆ =MgČŇ ’Chă wĘ : MŁlĲ SĎ bĘŇ ’Č yr¿ĄxĞ’ĲČ rS¡Ć ’Ğ M‘Ďě BĎ hŇ pĎŔ GĄmČ
roBă gĂŇ=yJĲĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ ‘ČdąĄŇ yŁ =yJĲĂ sUĳĎ yĂ sUăĄ hĂ hŇ y¡ĄrĘ’Č hĲĎ bŇ l¿Ą JĘ oBË lĂ

11 ìŇ yląĆ‘Ď PŇ sĄÄ ’Ď yĲĄ PŇ sŁ ’Ď hĲĄ ţ yêĂ YĘ ‘Čę yĎ yJăĂ : oêĲ ’Ă rS¿Ć ’Ğ lyĂx¡Č=ynĄbĘŇ C ìŇ ybĂŔ ’Ď
bŇ rĳŁ lĎ MI¡ĎhČ =l‘Č=rSĆ ’Ğ lox¿ JČ ‘bČŇ SĆŔ r’ăĄ BĘ =dŇ ‘Č wĘ ÉNDĎmĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ

12 rSăĆ ’Ğ ÉtmŁ oqUĘ hČ tŇ xČ ’Č BĘ wylĎę ’Ą Cn’Ň băĎŇ C : bŇ rĲĎqĘ BČ Myk¡ĂŇ lĘ hĲŁ ìŇ yn¿ĆpĎŇ C
rtČŇ on¿=âlĲ wĘ hŇ mĳĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ =l‘Č lF¡Č hČ lj¿Ł yĂ rSËĆ ’ĞJĲČ wylĎŔ ‘Ď CnxĘ năČ wĘ MSĎŔ ’YăĎ mĘ nĂ

13 PŇ sĄŔ ’Ď yĲĄ Éry‘Ă =l’Ć =M’Ă wĘ : dŇ xĲĎ ’Ć =MGČ oê¡’Ă =rSĆ ’Ğ MyS¿Ă nĎ’ĞhĲĎ =lkĎŇ bĘŇ C oBË
ÉotŇ ’Ł CnbĘŇ xąČ sĎ wĘ MylĳĂ bĎŇ xĞ ’yh¡Ă hČ ry‘¿ĂhĎ =l’Ć l’ËĄ rĎWĘ yĂ=lkĲĎŇ C’yvÌĂ hĂ wĘ

: rorĲYĘ =MGČ MS¡Ď ’Y¿Ď mĘ nĂ =âlĲ =rSĲĆ ’Ğ dŇ ‘ËČ lxČ eČŔ hČ =dŇ ‘Č
14 yJĂŔ rĘ’Č hĲĎ ySăČ Cx ÉtYČ ‘Ğ hŇ bĎę oT l’ĄŔ rĎWĘ yĂ Sy’ăĂ =lkĎŇ wĘ ÉMolSĎ bĘŇ ’Č rmĆ ’Ň IąŁ wČ

hŇ bĎŔ oFhČ É lpĆŇ tÄŁ yxĂ ’Ğ tŇ YąČ ‘Ğ=tŇ ’Ć rpĄÂhĎ lĘ hŇ CĎęYĂ hoăĎhywĲČř lpĆŇ tĳŇŁ yxĂ ’Ğ tŇ Y¡Č ‘ĞmĲĄ
: hŇ ‘ĲĎrĎhĲĎ =tŇ ’Ć Mol¡ SĎ bĘŇ ’Č =l’Ć hoËĎhyĘ ’ybÌĂŇ hĎ rCbę ‘ĞbĲČŇ lĘ

rm’yw
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tŇ ’Ň ŁzękĎŇ wĘ tŇ ’Ň zăŁ JĎ MynĂŔ hĞJăŁ hČ ÉrtĎŇ yĎbĘŇ ’Ć =l’Ć wĘ qodąŇ YĎ =l’Ć ySČę Cx rmĆ ’Ň IăŁ wČ 15

tŇ ’Ň z¡Ł kĎŇ wĘ tŇ ’Ň z¿Ł kĎŇ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄqĘ zĂ tŇ ’¡Ą wĘ MŁlŔ SĎ bĘŇ ’Č =tŇ ’Ć É lpĆŇ tÄŁ yxĂ ’Ğ Z‘ąČyĎ
NlĆ êąĎ =l’Č rmęŁ ’Ň lĄ dŇ wĂÁdĎŇ lĘ CdŇ yGĂÄhČ wĘ žhrĎhĄ mĘ Cxă lĘ SĂ hŇ êĎÃ ‘Č wĘ : ynĂ ’ĲĎ yêĂ YĘ ‘¿ČyĎ 16

ëŇ lĆ UĆŔ lČ ‘QăČ bĚŇ yĘ NjĆ ť robĳŇ ‘ĞêĲČ robăŇ ‘Ď Mg¡ČŇ wĘ rBĎŔ dĘŇ UĂ hČ tŇ obăŇ rĘ‘ĲČBĘ ÉhlĎ yĘQČÄhČ
lgĄęrŁ =Ny‘ĲĄBĘ MydăĂŇ mĘ ‘ĲŁ Z‘ČmČÁ yxĂ ’Ğ wĲČ NtĎÄ nĎ ohĲ ywĂ : oêĲ ’Ă rS¿Ć ’Ğ M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ lĘ C 17

dŇ wĳĂDĎ ëŇ lĆ UăĆ lČ CdŇ yG¡ĂhĂ wĘ CkŔ lĘ yĲĄ ÉMhĄ wĘ MhĆŔ lĎ hŇ dĎŇ yGăĂhĂ wĘ ÉhxĎ pĘŇ èĂ hČ hŇ kąĎŇ lĘ hĎ wĘ
dŇ G¡ĄIČwČ r‘ČnČŔ ÉMtĎŇ ’Ł ’rĘIąČwČ : hŇ rĎy‘ĲĂhĎ ’ob¿Ň lĎ tŇ o’¡ rĎhĲĄ lĘ ClË kĘŇ CyĲ âl¿ yJăĂ 18

MyrĂę CxbČŇ BĘ Sy’ăĂ =tŇ yBĲĄ =l’Ć ű C’băŇŁ IĎwČ hŇ rĎÁ hĄ mĘ MhĆÄ ynĄSĘ žCkŇ lĘ IĲĄwČ MŁlĳ SĎ bĘŇ ’Č lĘ
ÉësĎ UĎ hČ =tŇ ’Ć WrąŁ pĘŇ êĂ wČ hŇ èĎę ’Ă hĲĎ xuăČêĂ wČ : MSĲĎ CdŇ rĘI¿ĄwČ or¡YĄxĞBĲČ r’ËĄbĘŇ ol¿ wĘ 19

sŘ30 C’băŇŁ IĎwČ : rbĲĎŇ DĎ ‘d¡ČŇ on âl¿ wĘ tŇ opĳŇ rĂhĲĎ wyl¡Ď ‘Ď xT¿Č SĘ êĂ wČ r’ĄŔ BĘ hČ ynăĄjĘ =l‘Č 20

ÉZ‘ČmČÄ yxĂ ’Ğ hŇ IĄę’Č ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ hŇ tĎŇ yĘBČę hČ hŇ èĎÁ ’Ă hĲĎ =l’Ć MolÄSĎ bĘŇ ’Č žydĄŇ bĘŇ ‘Č
ÉCSqĘ bČŇ yĘwČ MyĂUĳĎhČ lkăČŇ ymĂ Cr¡bĘŇ ‘ĲĎ hŇ èĎŔ ’Ă hĲĎ ÉMhĆ lĎ rmĆ ’Ň êąŁ wČ NtĎŔ nĎ ohă ywĂ
MêĎę kĘŇ lĆ yrăĄxĞ’ĲČ ű yhăĂ yĘwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ CbŇ S¡Ě IĎwČ C’YĎŔ mĎ âlă wĘ 21

CmCqă dŇ wĂęDĎ=l’Ć CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ dŇ wĳĂDĎ ëŇ lĆ UăĆ lČ CdŇ G¡Ă IČwČ CkŔ lĘ IăĄwČ r’ĄŔ BĘ hČ mĲĄ ÉCl‘ĞIĲČwČ
MqĎ IăĎwČ : lpĆŇ tĲŇŁ yxĂ ’Ğ Mk¡ĆŇ ylĄ ‘Ğ Z‘¿ČyĎ hŇ kĎŇ kËĎŇ =yJĂ MyĂUČŔ hČ =tŇ ’Ć ÉhrĎhĄ mĘ CrąbĘŇ ‘Ă wĘ 22

rqĆBęŁ hČ ro’ă =dŇ ‘Č NDĳĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć Cr¡bĘŇ ‘Č IĲČwČ oêŔ ’Ă rSăĆ ’Ğ ÉM‘ĎhĎ =lkĎŇ wĘ dŇ wĂęDĎ
hŇ ’Ďę rĎ lpĆŇ tăŇŁ yxĂ ’Ğ wĲČ : NDĲĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć rb¡ČŇ ‘Ď=âlĲ rS¿Ć ’Ğ rDĎŔ ‘Ę nĆ âlă ÉdxČ ’Č =dŇ ‘Č 23

ÉotŇ yBĄ =l’Ć ëŇ lĆ IąĄwČ MqĎ IĎÁwČ romę xĞhĲČ =tŇ ’Ć SbăŇŁ xĞ IĲČwČ ůotŇ YĎ ‘Ğ ÈhtĎŇ WĘ ‘ĆnĲĆ âlă yJăĂ
: wybĲĂŇ ’Ď rbĆŇ q¿ĆBĘ rb¡ĄŇ uĎ IĂwČ tŇ mĎ IĎěwČ qnĳČxĎ IĄwČ ot¡Ň yBĄ =l’Ć wY¿Č yĘwČ orŔ y‘Ă =l’Ć
NDĄŔ rĘIČhČ =tŇ ’Ć ÉrbČŇ ‘Ď MŁlęSĎ bĘŇ ’Č wĘ hŇ mĎ yĘnĳĎxĞmĲČ ’BăĎ dŇ w¡ĂdĎŇ wĘ 24

tŇ xČ ê¿Č MŁlË SĎ bĘŇ ’Č MWÌĎ ’WĎę mĎ ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ : oUĲ ‘Ă l’¡Ą rĎWĘ yĂ Sy’¿Ă =lkĎŇ wĘ ’Chě 25

=rSĆ ’Ğ ylĂŔ ’Ą rĘWĘ IĂhČ ’răĎtĘŇ yĂ ÉomSĘ C Sy’Ăę =NbĆŇ ’WăĎ mĎ ‘ĞwĲČ ’bĳĎŇ ~Ď hČ =l‘Č bŇ ’¡Ď oy
É l’Ą rĎWĘ yĂ NxČ IąĂwČ : bŇ ’ĲĎ oy M’¿Ą hŇ y¡ĎCrYĘ tŇ ox¿ ’Ğ SxĎŔ nĎ=tŇ BČ lgăČŇ ybĂŇ ’Ğ=l’Ć É’BĎ 26

hŇ mĎ yĘnĳĎxĞmĲČ dŇ w¡ĂdĎŇ ’ob¿Ň JĘ yhĂě yĘwČ : dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ hČ ZrĆ’¡Ć MŁlŔ SĎ bĘŇ ’Č wĘ 27

rbĎŔ dĘŇ âQă mĂ É l’Ą yUĂ ‘Č=NBĆ rykąĂŇ mĎ C NoUę ‘Č=ynĲĄBĘ tŇ BăČ rČmĄ SxĎÁ nĎ=NbĆŇ ybĂÄ SŁ wĘ
MyF¿Ă xĂ wĘ rYĄŔ oy ylăĂ kĘŇ C ÉtojsČ wĘ bŇ JąĎ SĘ mĂ : MylĲĂ gĘŇrŁ mĄ yd¡ĂŇ ‘ĎlĘ GĂ hČ yQ¿Č zĂrĘbČŇ C 28

ÉN’Ň YŁ wĘ hŇ ’Ďę mĘ xĆ wĘ SbăČŇ dĘŇ C : ylĲĂ qĎ wĘ MyS¡Ă dĎŇ ‘ĞwĲČ lop¿Ň C ylĳĂ qĎ wĘ xmČ qăĆwĘ Myr¡Ă‘Ł WĘ C 29

twpVw
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CrŔ mĘ ’ĲĎ yJăĂ lokĳŇ ’ĹlĲĆ oê¡’Ă =rSĆ ’Ğ M‘¿ĎlĎ wĘ dŇ wËĂdĎŇ lĘ CSyGÌĂhĂ rqĎŔ BĎ tŇ opăŇ SĘ C
xy rSăĆ ’Ğ M‘¡ĎhĎ =tŇ ’Ć dŇ wĂŔDĎ dŇ qăŁ pĘŇ IĂwČ : rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ ’m¡Ą YĎ wĘ PŇ y¿Ą‘Ď wĘ bŇ ‘ËĄrĎ M‘Ďę hĎ

2 =tŇ ’Ć dŇ wĂÁDĎ xQČÄSČ yĘwČ : tŇ o’Ĳ mĄ yr¿ĄWĎ wĘ Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ yr¿ĄWĎ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ MWĆ IăĎwČ oêĳ’Ă
ÉhyĎCrYĘ =NBĆ ySąČ ybĂŇ ’Ğ dŇ yČÄBĘ tŇ ySĂ lĂ èĘ hČ wĘţ Éb’Ď oy=dŇ yČBĘ tŇ ySąĂ lĂ èĘ hČ M‘Ďę hĎ
M‘ĎŔ hĎ =l’Ć ÉëlĆ UĆÄ hČ rmĆ ’Ň IąŁ wČř yêĳĂ GĂ hČ yêăČ’Ă dŇ y¡ČBĘ tŇ SĂŔ lĂ èĘ hČÄ wĘ bŇ ’ĎŔ oy yxăĂ ’Ğ

3 sŁnÄ=M’Ă žyJĂ ’YĄę tĄŇ âlă M‘ĎÁ hĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MkĲĆŇ UĎ ‘Ă yn¡Ă’Ğ=MGČ ’YËĄ’Ą ’Y¿Ł yĎ
ÉCnylĄÄ’Ą CmyWąĂ yĎ=âlĲ ÉCnyĄÄYĘ xĆ CtŇ mąĚ yĎ=M’Ă wĘ bŇ lĄę CnylăĄ ’Ą CmyWÌĂ yĎ=âlĲ sCnÁ nĎ
CnQ¿Ď =hŇ yĆhĘ tĲĂŇ =yJĂ bŇ oTŔ hŇ êăĎ ‘Č wĘ MypĳĂŇ lĎ ’Ğ hŇ răĎWĎ ‘Ğ Cnm¡Ł kĎŇ hŇ ê¿Ď ‘Č=yJĲĂ bŇ lĄŔ

4 bŇ T¿Č yyĂ=rSĆ ’Ğ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ÉMhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ryzĲř‘l ry‘¡ĂmĄ
C’Ŕ YĘ yĲĎ ÉM‘ĎhĎ =lkĎŇ wĘ r‘ČèČŔ hČ dŇ yăČ=l’Ć ÉëlĆ UĆÄ hČ dŇ mąŁ ‘ĞIĲČwČ hŇ WĳĆ ‘Ĺ’ĲĆ Mk¡ĆŇ ynĄy‘ĲĄBĘ

5 ÉyêČ’Ă =tŇ ’Ć wĘ ySąČ ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ bŇ ’Ď oyţ=tŇ ’Ć ëŇ lĆ UĆÃ hČ wYăČ yĘwČ : MypĲĂŇ lĎ ’ĞlĲČ wĘ tŇ o’¡ mĄ lĘ
ëŇ lĆ UËĆ hČ tŇ C¿Ł YČ BĘ C‘ę mĘ SĲĎ M‘ăĎhĎ =lkĎŇ wĘ Molĳ SĎ bĘŇ ’Č lĘ r‘ČeăČlČ yl¡Ă =T’Č lĘ rmŔŁ ’Ň lĄ

6 tŇ ’Ň răČqĘ lĂ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ M‘ËĎhĎ ’Y¿Ą IĄwČ : MolĲ SĎ bĘŇ ’Č rb¿ČŇ DĘ=l‘Č Myr¡ĂvĎ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć
7 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ M‘ăČ ÉMSĎ CpŇ gĘŇ eąĎIĂwČ : MyĂrĲĎpĘŇ ’Ć r‘Č y¿ČBĘ hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ hČ yh¿Ă êĘ wČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ

Myr¿ĂWĘ ‘Ć ’Ch¡ hČ MoI¿BČ hŇ lËĎ odŇ gĘŇ hŇ pÌĎŇ GĄUČ hČ MSĎÂ =yhĂ êĘ wČ dŇ wĳĂdĎŇ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č yn¡ĄpĘŇ lĂ
8 bŇ rĆIąĆwČ ZrĆ’ĳĎhĎ =lkĎŇ ynăĄjĘ =l‘Č tŇ yYĄpŇŁ nĎ hŇ mËĎ xĎ lĘ UĂ hČ MSÌĎ =yhĂ êĘ wČ : PŇ lĆ ’ĲĎ
9 É’rĄuĎ IĂwČ : ’ChĲ hČ MoI¿BČ bŇ rĆx¡ĆhČ hŇ lËĎ kĘŇ ’ĲĎ rS¿Ć ’ĞmĲĄ M‘ĎŔ BĎ lkăŇŁ ’ĹlĲĆ Ér‘Č IČÄhČ

’băŇŁ IĎwČ dŇ rĆjĆę hČ =l‘Č bŇ kăĄŇ rŁ MolÂSĎ bĘŇ ’Č wĘ dŇ wĳĂdĎŇ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č yn¡ĄpĘŇ lĂ MolŔ SĎ bĘŇ ’Č
ÉNêČ IĚwČ hŇ lĎę ’Ą bĎŇ oSă ’Ň rŁ qzÌČxĹIĲĆwČ hŇ lĎÁ odŇ GĘ hČ hŇ lĎÄ’Ą hĲĎ žëbĆŇ oW tŇ xČ êăČ dŇ rĆjĆÃ hČ

10 É’rĘIČwČ : rbĲĎŇ ‘Ď wyê¡ĎxĘ êČ =rSĆ ’Ğ dŇ rĆj¿ĆhČ wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ NybăĄŇ C ÉMyĂmČÄ èĎ hČ NyBąĄ
yCl¡ êĎ MŁlŔ SĎ bĘŇ ’Č =tŇ ’Ć ytĂŇ y’ăĂ rĎ ÉheĄhĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ bŇ ’ĳĎ oylĘ dŇ G¡ĄIČwČ dŇ xĎŔ ’Ć Sy’ăĂ

11 ‘Č CDËmČ C tĎŇ y’ĂŔ rĎ hŇ eăĄhĂ wĘ olŔ dŇ yGăĂUČ hČ ÉSy’Ă lĎ bŇ ’Ďę oy rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ lĲĎ ’Ą BĎ
hŇ r¡ĎgŇŁ xĞ wĲČ PŇ sĆ kĆŔ hŇ rĎWăĎ ‘Ğ ÉìlĘ tŇ tĆŇ ląĎ ylČę ‘Ď wĘ hŇ YĎ rĘ’ĳĎ MS¡Ď ot¿Ň yJĂ hĂ =âlĲ

12 ÉyjČ JČ =l‘Č lqąĄSŁ ykĂÁ nŁ ’ĲĎ ’ř lÄ w bŇ ’ĎŔ oy=l’Ć ÉSy’Ă hĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : tŇ xĲĎ ’Ć
hŇ CăĎYĂ CnynĄÁ zĘ’Ď bĘŇ yJăĂ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =NBĆ =l’Ć yd¡ĂŇ yĎ xl¿Č SĘ ’Ć =âlĲ PŇ sĆ JĆŔ PŇ lĆ ’ăĆ
r‘Če¡ČBČ ymĂě =CrmĘ SĂ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉyêČ’Ă =tŇ ’Ć wĘ ySąČ ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ ìŇ tĘŇ ’Ł ţ ëŇ lĆ UĆę hČ
MwlVb’b
,yrq ClwĘ ,bytk âlwĘ v.12 .yrq roz‘ĘlČ ,bytk ryzĂ‘ĞlČ v.3 .qwsp ‘Ym’b ’qsp N’k Vy ’"sb v.2 .xy

.yrqw bytk ’ClwĘ ’"sbw ,w"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ClwĘ ’"sb
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dŇ xăĄ JĎ yĂ=âlĲ rb¡ĎŇ DĎ=lkĎŇ wĘ rqĆSĆŔ oSpĘŇ nČbĘŇ ytĂŇ yWąĂ ‘Ď=o’Ĳ : MolĲ SĎ bĘŇ ’Č BĘ 13

hŇ lĎ yxăĂ ’Ł Nk¡ĄŇ =âl bŇ ’ĎŔ oy rmĆ ’Ň IăŁ wČ : dŇ gĆŇ eĲĆmĂ bŇ ~¿Ą yČtĘŇ êĂ hŇ ê¡Ď’Č wĘ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =NmĂ 14

MolŔ SĎ bĘŇ ’Č bŇ lăĄ BĘ ÉM‘ĄqĎ tĘŇ IĂwČ oję kČŇ BĘ MyTĂÁ bĎŇ SĘ hŇ SĎÄ ŁlSĘ žxuČ IĂwČ ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ
ylăĄ JĘ y’¡ĄWĘ nĲŁ MyrĂŔ ‘ĎnĘ hŇ răĎWĎ ‘Ğ ÉCBsÄŁ IĎwČ : hŇ lĲĎ ’Ą hĲĎ bŇ l¿Ą BĘ yx¡Č Ced¿ĆŇ o‘ 15

bŇ SĎ IăĎwČ rpĎŔ èŁ BČ Éb’Ď oy ‘qąČtĘŇ IĂwČ : ChtĲĚŇ ymĂ yĘwČ Mol¡ SĎ bĘŇ ’Č =tŇ ’Ć CJ¿ IČwČ bŇ ’ĳĎ oy 16

Cxă qĘ IĂwČ : M‘ĲĎhĎ =tŇ ’Ć bŇ ’¡Ď oy ëŇ W¿Č xĎ =yJĲĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yrăĄxĞ’ĲČ PŇ d¡ŇŁ rĘmĂ M‘ĎŔ hĎ 17

CbŇ ~ÌĂ IČwČ lodŔ GĎhČ tŇ xČ jăČ hČ =l’Ć Ér‘Č IČÄbČŇ otąŇ ’Ł CkŇ ylĂÄSĘ IČwČ MolęSĎ bĘŇ ’Č =tŇ ’Ć
: wlĲ hř ’l Sy’¿Ă Csn¡Ď l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lkĎÄ wĘ dŇ ’ĳŁ mĘ lodăŇ GĎ Myn¡ĂbĎŇ ’Ğ=lGČ wylËĎ ‘Ď
ëŇ lĆ UĆŔ hČ =qmĆ ‘ĲĄBĘ rSăĆ ’Ğ ÉtbĆŇ ~ĆÄ mČ =tŇ ’Ć wyĎxČ bĘŇ olą =bŇ ~Ć IČwČ xqČę lĎ MŁlă SĎ bĘŇ ’Č wĘ 18

ÉtbĆŇ ~ĆÄ UČ lČ ’rąĎqĘ IĂwČ ymĳĂ SĘ ryJăĂ zĘhČ rCb¡Ň ‘ĞBĲČ NbĄŔ ylăĂ =Ny’ĲĄ ÉrmČ ’Ď yJąĂ
: hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č MŁlŔ SĎ bĘŇ ’Č dŇ yăČ ÉHlĎ ’rĄuąĎIĂwČ omŔ SĘ =l‘Č

ëŇ lĆ UĳĆ hČ =tŇ ’Ć hŇ r¡ĎvĘ bČŇ ’Ğ wĲČ ’eĎŔ hŇ YĎ Cră’Ď rmČŔ ’Ď ÉqodŇ YĎ =NBĆ Z‘ČmąČ yxĂ ’Ğ wĲČ 19

hŇ rąĎŁWBĘ Sy’ĂÄ žâl bŇ ’Ďę oy olă rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : wybĲĎŇ yĘ’ĲŁ dŇ I¿ČmĂ ho¡ĎhyĘ oT¿ pĎŇ SĘ =yJĲĂ 20

yJËĂ rvĄŔ bČŇ tĘŇ âlă ÉhEĆhČ MoIąhČ wĘ rxĳĄ’Č MoyăBĘ ê¡ĎrĘvČ bĂŇ C hŇ EĆŔhČ MoIăhČ ÉhêĎ’Č
rSăĆ ’Ğ ëŇ lĆ U¡Ć lČ dŇ G¿ĄhČ ëŇ ËĄl ySĂŔ CJlČ Éb’Ď oy rmĆ ’Ň IąŁ wČ : tŇ mĲĄ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =NBĆ Íl‘Č 21

ÉqodŇ YĎ =NBĆ Z‘ČmąČ yxĂ ’Ğ dŇ o‘Á PŇ sĆŁIÄwČ : ZrĲŁ IĎwČ bŇ ’¡Ď oylĘ ySËĂ CkŇ CxêÌČSĘ IĂwČ hŇ tĎŇ y’ĳĂ rĎ 22

ySĳĂ CJhČ yrăĄxĞ’ĲČ ynĂ ’¡Ď =MgČŇ ’e¿Ď=hŇ YĎ rĲĚ’Ď hŇ mĎŔ yhĂ ywăĂ bŇ ’ĎŔ oy=l’Ć rmĆ ’Ň IăŁ wČ
: tŇ ’Ň YĲĄmŁ hŇ r¿ĎoWBĘ =Ny’ĲĄ hŇ k¡ĎŇ lĘ C ynĂŔ BĘ ÉZrĎ hŇ ê¿Ď’Č hŇ EĆÂ=hŇ UĎ lĲĎ bŇ ’Ďę oy rmĆ ’Ň IăŁ wČ
rJĎŔ JĂ hČ ëŇ rĆDăĆ ÉZ‘ČmČÄ yxĂ ’Ğ ZrĎIąĎwČ ZCrĳ ol¡ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ ZCrŔ ’Ď hŇ măĎ =yhĂ ywĂ 23

hŇ pĆÁ ~Ł hČ ëŇ lĆ IĄÄwČ MyrĳĂ‘ĎèĘ hČ ynăĄSĘ =NyBĲĄ bŇ S¡Ą oy dŇ w¿ĂdĎŇ wĘ : ySĲĂ CJhČ =tŇ ’Ć rb¡ŇŁ ‘ĞIĲČwĲČ 24

Sy’¡Ă =hŇ eĄhĂ wĘ ’rĘIČŔwČ ÉwynĎ y‘Ą=tŇ ’Ć ’vąĎ IĂwČ hŇ mĎŔ oxhăČ =l’Ć Ér‘ČèČÄ hČ gŇGąČ=l’Ć
oD¡bČŇ lĘ =M’Ă ëŇ lĆ UĆŔ hČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ëŇ lĆ UĆŔ lČ dŇ GăĄIČwČ ÉhpĆŇ ~Ł hČ ’rąĎqĘ IĂwČ : oDĲbČŇ lĘ Zr¿Ď 25

ůZrĎ rxăĄ ’Č =Sy’ĲĂ ÈhpĆŇ ~Ł hČ ’rĘIăČwČ : bŇ rĲĄqĎ wĘ ëŇ ol¡ hĎ ëŇ lĆ I¿ĄwČ wypĳĂŇ BĘ hŇ răĎoWBĘ 26

rmĆ ’Ň I¿Ł wČ oDĳbČŇ lĘ ZrăĎ Sy’¡Ă =hŇ eĄhĂ rmĆ ’Ň ŁIěwČ r‘ĄŔ èŁ hČ =l’Ć ÉhpĆŇ ~Ł hČ ’rąĎqĘ IĂwČ
sŘ31 tŇ YăČ CrmĘ =tŇ ’Ć Éh’Ć rŁ ynąĂ’Ğ hŇ pĆŔ ~Ł hČ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : rvĲĄ bČŇ mĘ hŇ z¿Ć=MGČ ëŇ lĆ U¡Ć hČ 27

hŇ zĆŔ bŇ oTă =Sy’ĲĂ ÉëlĆ UĆÄ hČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ qodĳŇ YĎ =NBĆ Z‘ČmăČ yxĂ ’Ğ tŇ Y¡Č rĚmĘ JĂ NoSŔ ’Ň rĂhĲĎ
ÉëlĆ UĆÄ hČ =l’Ć rmĆ ’Ň IąŁ wČ Z‘ČmČę yxĂ ’Ğ ’răĎqĘ IĂwČ : ’obĲŇ yĎ hŇ b¡ĎŇ oT hŇ r¿ĎoWBĘ =l’Ć wĘ 28

MwlV
’"sb ,bytk ’lw yrq NJ¿Ą=l‘ v.20 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.18 .yrq wylĎ hĎ’Ł lĘ ,bytk olhĽ’ĎlĘ v.17

.w"d Nkw yrqw bytk =Nb NJ¿Ą=l‘
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ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉëCrBĎ rmĆ ’Ň ŁIęwČř hŇ YĎ rĘ’ĳĎ wyj¡Ď’Č lĘ ëŇ lĆ UËĆ lČ CxêÌČSĘ IĂwČ MolŔ SĎ
: ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĂdŇŁ ’Ň BĲČ Md¡ĎŇ yĎ=tŇ ’Ć C’¿ WĘ nĲĎ=rSĆ ’Ğ MySĂŔ nĎ’ĞhăĎ =tŇ ’Ć ÉrGČsĂ rSąĆ ’Ğ

29 rmĆ ’Ň IăŁ wČ Molĳ SĎ bĘŇ ’Č lĘ r‘Če¡ČlČ Mol¿ SĎ ëŇ lĆ UĆŔ hČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
Éb’Ď oy ëŇ lĆ UąĆ hČ dŇ bĆŇ ‘ĆÄ =tŇ ’Ć xČŁlSĘ lĂ ţ lodÁ GĎhČ NomÄ hĎ hĲĆ žytĂŇ y’Ă rĎ Z‘ČmČÃ yxĂ ’Ğ

30 bŇ i¡Ł IĂwČ hŇ JĳŁ bŇ ~ăĄ yČtĘŇ hĂ bŇ s¡Ł ëŇ lĆ UĆŔ hČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ mĲĎ yêĂ ‘Ę d¡ČŇ yĎ âl¿ wĘ ìŇ DĆŔ bĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ
31 ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĂdŇŁ ’Ğ ÉrvĄ BČ tĘŇ yĂ ySĂę CJhČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ’BĳĎ yS¡Ă CJhČ hŇ e¿ĄhĂ wĘ : dŇ mĲŁ ‘ĞIĲČwĲČ

: ìŇ ylĲĆ ‘Ď Mym¿Ă uĎ hČ =lJĎ dŇ I¡ČmĂ MoIŔhČ ÉhoĎhyĘ ìąŇ TĘ pĎŇ SĘ =yJĲĂ
32 rmĆ ’Ň IăŁ wČ Molĳ SĎ bĘŇ ’Č lĘ r‘Če¡ČlČ Mol¿ SĎ hĞ ySĂŔ CJhČ =l’Ć ÉëlĆ UĆÄ hČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ

ìŇ yl¡Ć ‘Ď Cmq¿Ď=rSĆ ’Ğ lkËŇŁ wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĂdŇŁ ’Ğ ÉybĄŇ yĘ’ĲŁ Ér‘ČeČÄkČŇ CyąhĘ yĲĂ ySĂę CJhČ
Ty r‘Čè¡Č hČ tŇ I¿ČlĂ ‘Ğ=l‘Č l‘Č IËČwČ ëŇ lĆ UĆę hČ zGăČrĘIĂwČ : hŇ ‘ĲĎrĎlĘ

MolŔ SĎ bĘŇ ’Č ynăĂbĘŇ ynăĂBĘ ÉMolSĎ bĘŇ ’Č ynąĂBĘ oêę kĘŇ lĆ BĘ rmăČ ’Ď ű hŇ kăŇŁ wĘ OĘ bĘŇ IĳĄwČ
2 hŇ eĄÄhĂ bŇ ’ĳĎ oylĘ dŇ G¡ČIĚwČ : ynĲĂ bĘŇ yn¿ĂBĘ Mol¡ SĎ bĘŇ ’Č ìŇ yêĆŔ xĘ tČŇ ynăĂ’Ğ ÉytĂŇ Cm NêąĄ yĂ=ymĲĂ
3 ’ChË hČ MoI¿BČ hŇ ‘ĎÁ SĚ êĘ hČ yhĂÄ êĘ wČ : MŁlĲ SĎ bĘŇ ’Č =l‘Č lB¡Ą ’Č tĘŇ IĂwČ hŇ kËĆŇ BŁ ëŇ lĆ UÌĆ hČ

bŇ Y¿Č ‘ĹnĲĆ rmŔŁ ’Ň lĄ É’ChhČ MoIąBČ M‘Ďę hĎ ‘măČ SĎ =yJĲĂ M‘ĳĎhĎ =lkĎŇ lĘ lbĆŇ ’¡Ą lĘ
4 rSăĆ ’ĞJĲČ ry‘ĳĂhĎ ’obăŇ lĎ ’Ch¡ hČ MoI¿BČ M‘ËĎhĎ bŇ e¿ĄGČtĘŇ IĂwČ : onĲ BĘ =l‘Č ëŇ lĆ U¡Ć hČ
5 =tŇ ’Ć T’ăČ lĎ ÉëlĆ UĆÄ hČ wĘ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ BČ Ms¡Ď CnBĘ MymĂŔ lĎ kĘŇ eĂ hČ ÉM‘ĎhĎ bŇ eĄę GČtĘŇ yĂ

: ynĲĂ bĘŇ yn¿ĂBĘ Mol¡ SĎ bĘŇ ’Č MolŔ SĎ bĘŇ ’Č ÉynĂ BĘ lodĳŇ GĎ loqă ëŇ lĆ U¡Ć hČ q‘¿ČzĘIĂwČ wynĎŔ jĎ
6 êĎSĘ bČÄ hŁ žrmĆ ’Ň IŁ wČ tŇ yĂBĳĎhČ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =l’Ć bŇ ’ËĎ oy ’b¿ŇŁ IĎwČ

SpĆŇ nąĆ tŇ ’ĄÄ wĘ MoIŔhČ ÉìSĘ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć MyTąĂ QĘ mČ mĘ hĲČ ìŇ ydĆę bĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ ynăĄjĘ =tŇ ’Ć MoIÁhČ
7 ìŇ y’ĆŔ nĘŁWă =tŇ ’Ć ÉhbĎŇ hĞ’ĲČ lĘ : ìŇ ySĲĆ gĘŇlČ jĲĂ SpĆŇ n¡ĆwĘ ìŇ ySĆŔ nĎ SpĆŇ năĆwĘ ìŇ ytĆŔ nŁ bĘŇ C ÉìynĆÄBĎ

MydĂŔ bĎŇ ‘ĞwĲČ MyrăĂWĎ ÉìlĘ Ny’ąĄ yJăĂ MoIęhČ êĎdĘŇ GăČhĂ ű yJăĂ ìŇ ybĳĆŇ hĞ’ĲŁ =tŇ ’Ć ’n¡Ł WĘ lĂ wĘ
MytĂŔ mĄ ÉMoIhČ CnQąĎ kĚŇ wĘ ÉyxČ Mol¿ SĎ bĘŇ ’Č ’ř lă yJĂ ţ MoIęhČ yêĂ ‘Ę dăČŇ yĎ ű yJăĂ

8 žyJĂř ìŇ ydĳĆŇ bĎŇ ‘Ğ bŇ lăĄ =l‘Č rB¡Ą dČŇ wĘ ’YĄŔ MCqă ÉhêĎ‘Č wĘ : ìŇ ynĲĆy‘ĄBĘ rS¿Ď yĎ z’¡Ď =yJĂ
hŇ ‘ÌĎrĎwĘ hŇ lĎ yĘQČŔ hČ ÉìêĘ ’Ă Sy’ąĂ NylĂÄ yĎ=M’Ă ’YĄę oy ìăŇ nĘ y’ĲĄ =yJĂ yêĂ ‘Ę BČÁ SĘ nĂ hoĎÄhybĲČŇ
: hŇ êĎ‘ĲĎ=dŇ ‘Č ìŇ yr¡Ć‘ĚeĘ mĂ ìŇ ylĆŔ ‘Ď hŇ ’Ď BăĎ =rSĆ ’Ğ Éh‘ĎrĎhĲĎ =lJĎ mĂ tŇ ’Ň Łzę ìăŇ lĘ

9 CdŇ yGăĂhĂ M‘ĎÂhĎ =lkĎŇ lĘ C r‘ČèĳĎ BČ bŇ SĆ IăĄwČ ëŇ lĆ U¡Ć hČ MqĎ I¿ĎwČ
rm’l
,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk Cl ’"sb ,yrq Cl ,bytk âl v.7 .Ty .qwsp ‘Ym’b ’qsp N’k Vy ’"sb v.28

.qwsp ‘Ym’b ’qsp N’k Vy ’"sb v.8 .yrq Cl ,bytk ’Cl ’"sbw ,w"dw d"dx
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ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĄpĘŇ lĂ ÉM‘ĎhĎ =lkĎŇ ’bąŇŁ IĎwČ r‘ČèČŔ BČ bŇ SăĄ oy ÉëlĆ UĆÄ hČ hŇ eąĄhĂ rmęŁ ’Ň lĄ
NodŔ nĎ ÉM‘ĎhĎ =lkĎŇ yhąĂ yĘwČ : wylĲĎ hĎ ’ĲŁ lĘ Sy’¿Ă sn¡Ď l’ĄŔ rĎWĘ yĂwĘ 10

’Chą wĘ CnybĄę yĘ’ĲŁ PŇ JăČ mĂ ű CnlăĎ y~Ă hĂ ëŇ lĆ UĆÁ hČ rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yT¿Ą bĘŇ SĂ =lkĎŇ BĘ
: MolĲ SĎ bĘŇ ’Č l‘¿ČmĄ ZrĆ’¡ĎhĎ =NmĂ xr¿ČBĎ hŇ êËĎ ‘Č wĘ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ PŇ JăČ mĂ ÉCnTĎÄ QĘ mĂ
hŇ m¿Ď lĎ hŇ êĎę ‘Č wĘ hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ BČ tŇ m¡Ą CnylĄŔ ‘Ď CnxĘ SăČ mĎ rSăĆ ’Ğ ÉMolSĎ bĘŇ ’Č wĘ 11

dŇ wĂęDĎ ëŇ lĆ UăĆ hČ wĘ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ =tŇ ’Ć bŇ yS¿Ă hĎ lĘ MyS¡Ă rĂxĞmĲČ MêËĆ’Č 12

ynąĄqĘ zĂ=l’Ć CrÂBĘ DČ ůrmŁ ’Ň lĄ ÈMynĂ hĞJĲŁ hČ rt¿ĎŇ yĎbĘŇ ’Ć =l’Ć wĘ qodÄ YĎ =l’Ć xlČ SĎ ţ
otĳŇ yBĄ =l’Ć ëŇ lĆ U¡Ć hČ =tŇ ’Ć bŇ yS¿Ă hĎ lĘ MynĂŔ rŁ xĞ’ĲČ ÉCyhĘ tĲĂŇ hŇ UĎ ląĎ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhdĎŇ ChyĘ
ym¿Ă YĘ ‘Č MêĆŔ ’Č yxăČ ’Č : otĲŇ yBĄ =l’Ć ëŇ lĆ U¡Ć hČ =l’Ć ’B¿Ď l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lJĎ ÉrbČŇ dĘŇ C 13

É’WĎ mĎ ‘ĞlĲČ wĘ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ =tŇ ’Ć bŇ yS¿Ă hĎ lĘ Myn¡ĂrŁ xĞ’ĲČ CyËhĘ tĂŇ hŇ UĎ lÌĎ wĘ MêĳĆ’Č yr¡ĂWĎ bĘŇ C 14

hŇ kăŇŁ wĘ ÉMyhĂ Łl’Ĺ yQąĂ =hŇ WĆ ‘ĞyĲČ hŇ JăŁ hŇ êĎ’ĳĎ yr¡ĂWĎ bĘŇ C ym¿Ă YĘ ‘Č ’olË hĞ CrŔ mĘ êĲŁ
: bŇ ’ĲĎ oy tŇ xČ ê¿Č Mym¡Ă IĎhČ =lJĎ ynËČpĎŇ lĘ hŇ yÌĆhĘ êĲĂ ’bĎÂ YĎ =rWČ âlţ=M’Ă PŇ ysĂŔ oy
ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ÉCxlĘ SĘ IĂwĲČ dŇ xĳĎ ’Ć Sy’ăĂ JĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=Sy’Ă =lJĎ bŇ b¿ČŇ lĘ =tŇ ’Ć TIËČwČ 15

hŇ dĎÂChywĲĂ NDĳĄrĘIČhČ =dŇ ‘Č ’b¡ŇŁ IĎwČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ bŇ SĎ IăĎwČ : ìŇ ydĲĆŇ bĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ wĘ hŇ ê¡Ď’Č bŇ CS¿ 16

=tŇ ’Ć ëŇ lĆ U¡Ć hČ =tŇ ’Ć ryb¿ĂŇ ‘ĞhĲČ lĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ tŇ ’Ň răČqĘ lĂ ÉtkĆŇ lĆÄlĎ hŇ lĎ GĎę lĘ GĂ hČ ’BăĎ
ÉdrĆIĄÄwČ MyrĳĂCxBĲČ mĂ rS¡Ć ’Ğ ynĂŔ ymĂ yĘhČ =NBĆ É’rĎGĄ=NbĆŇ y‘ąĂmĘ SĂ rhĄę mČ yĘwČ : NDĲĄrĘIČhČ 17

ůNmĂ yĎnĘ BĂ mĂ ÈoU‘Ă Sy’ăĂ PŇ lĆ ’ĆÄ wĘ : dŇ wĲĂDĎ ëŇ lĆ U¿Ć hČ tŇ ’Ň r¡ČqĘ lĂ hŇ dĎŔ ChyĘ Sy’ăĂ =M‘Ă 18

oêĳ’Ă wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘Ğ Myr¿ĂWĘ ‘ĆwĘ wynËĎBĎ rW¿Ď ‘Ď tŇ SĆ mĄÄ xĞ wĲČ lC’Ŕ SĎ tŇ yBăĄ r‘ČnČ ť ’bĎę yYĂ wĘ
tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć ÉrybĂŇ ‘ĞlĲČ hŇ rĎę bĎŇ ‘ĞhĲĎ hŇ răĎbĘŇ ‘ĲĎwĘ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ ND¡ĄrĘIČhČ Cx¿ lĘ YĲĎ wĘ 19

ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĄpĘŇ lĂ É lpČŇ nĎ ’rĎę GĄ=NbĆŇ y‘ăĂmĘ SĂ wĘ wnĳř y‘b bŇ oF¡ hČ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ
ůNwŁ ‘Ď ÈynĂ dŇŁ ’Ğ ylăĂ =bŇ SĎ xĞ yĲČ=l’Č ëŇ lĆ UĆę hČ =l’Ć rmĆ ’Ň IăŁ wČ : NDĲĄrĘIČBČ or¡bĘŇ ‘ĎBĘ 20

ëŇ lĆ U¡Ć hČ =ynĲĂ dŇŁ ’Ğ ’Y¿Ď yĎ=rSĆ ’Ğ MoIěBČ ìŔ DĘbĘŇ ‘Č hŇ wăĎ‘ĹhĲĆ rSăĆ ’Ğ tŇ ’Ą ť rJęŁ zĘêĂ =l’Č wĘ
ytĂŇ ’Ň TĳĎ xĎ ynăĂ’Ğ yJ¡Ă ìŔ DĘbĘŇ ‘Č ‘dăČŇ yĎ yJĂ ť : oBĲ lĂ =l’Ć ëŇ lĆ U¡Ć hČ MCW¿ lĎ MĂlĳĎSĎ CrĲymĂ 21

yn¿ĂdŇŁ ’Ğ tŇ ’Ň r¡ČqĘ lĂ tŇ dĆŇ rĆě lĎ PŇ sĄŔ oy tŇ yBăĄ =lkĎŇ lĘ ÉNoS’Ň rĂ MoIęhČ ytĂŇ ’Ň băĎŇ =hŇ eĲĄhĂ wĘ
tŇ xČ tăČŇ hĞ rmĆ ’Ň ŁIŔwČ ÉhyĎCrYĘ =NBĆ ySąČ ybĂŇ ’Ğ N‘Č IČÄwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ 22

: hoĲĎhyĘ xČ yS¿Ă mĘ =tŇ ’Ć lQ¡Ą qĂ yJ¿Ă y‘ĳĂmĘ SĂ tŇ m¡Č Cy âl¿ tŇ ’Ň ŁzŔ
rm’yw

.’"ydw w"d ,d"dx ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wynĎy‘ĄBĘ ’"sb ,yrq wynĎy‘ĄBĘ ,bytk ony‘ĄBĘ v.19
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23 MoI¡hČ yl¿Ă =CyhĘ tĲĂŇ =yJĂ hŇ yĎŔCrYĘ ynăĄBĘ ÉMkĆŇ lĎ wĘ yQąĂ =hŇ mČ dŇ wĂęDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
=ynĂ ’Ğ MoI¡hČ yJ¿Ă yêĂ ‘Ę dČŔ yĎ ’olă hĞ yJĂ ť l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ ÉSy’Ă tŇ mČ Cyą MoIęhČ NTĳĎ WĎ lĘ

24 ol¡ ‘bĲČŇ è¿Ď IĂwČ tŇ Cmĳ tĎŇ âlă y‘¡ĂmĘ SĂ =l’Ć ëŇ lĆ UËĆ hČ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č ëŇ lĆ m¿Ć
25 ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ ’Ň răČqĘ lĂ dŇ r¡ČyĎ lC’Ŕ SĎ =NBĆ ÉtSĆ bÄŁ pĂŇ mĘ C : ëŇ lĆ UĲĆ hČ

=NmĂ lĘ sBĄŔ kĂŇ âlă ÉwydĎŇ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć wĘ omę pĎŇ WĘ hŇ WăĎ ‘Ď=âlĲ wĘ wylĎÁgĘŇrČ hŇ WĎÄ ‘Ď=âlĲ wĘ
26 ’b¿ĎŇ =yJĂ yhËĂ yĘwČ : MolĲ SĎ bĘŇ ’B¿Ď =rSĆ ’Ğ MoI¡hČ =dŇ ‘Č ëŇ lĆ UĆŔ hČ tŇ kĆŇ lăĆ ÉMoIhČ

êĎkĘŇ ¿ČlhĎ =âlĲ hŇ UĎ lËĎ ëŇ lĆ UĆŔ hČ Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ ’Ň răČqĘ lĂ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ
27 ìÁ DĘbĘŇ ‘Č rmČÄ ’Ď =yJĲĂ ynĂ UĳĎ rĂ yDăĂbĘŇ ‘Č ëŇ lĆ U¡Ć hČ yn¿ĂdŇŁ ’Ğ rmČě ’Ň IŁ wČ : tŇ SĆ bĲŇŁ ypĂŇ mĘ yU¡Ă ‘Ă

xČ i¡Ą pĂŇ yJ¿Ă ëŇ lĆ UĆŔ hČ =tŇ ’Ć ëŇ ăĄl’Ą wĘ ÉhĎ ylĆÄ‘Ď bŇ JąČ rĘ’Ć wĘ romÄ xĞhĲČ žyQĂ =hŇ SĎ BĘ xĘ ’Ć
28 ëŇ ’ăČ lĘ mČ JĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ ynąĂdŇŁ ’Ň wĲČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ=l’Ć ìŔ DĘbĘŇ ‘ČBĘ lGăĄrČyĘwČ : ìŇ DĲĆbĘŇ ‘Č
29 yJąĂ ybĂę ’Ď tŇ yBăĄ =lJĎ hŇ yĎÁhĎ âlÄ žyJĂ : ìŇ ynĲĆy‘ĄBĘ bŇ oF¡ hČ hŇ W¿Ą ‘ĞwĲČ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ

ìŇ ĳĆnxĎ lĘ SĚ yl¡Ą kĘŇ ’ĲŁ BĘ ìŔ DĘbĘŇ ‘Č=tŇ ’ĲĆ ÉtSĆ êĎÄ wČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĂdŇŁ ’Ň lĲČ ÉtwĆmĎÄ =ySĄ nĘ ’Č =M’Ă
: ëŇ lĆ UĲĆ hČ =l’Ć dŇ o‘¡ q‘¿Ł zĘlĂ wĘ hŇ qĎŔ dĎŇ YĘ Édo‘ yl¿Ă =SIĆ=hŇ mČ C

30 hŇ êăĎ’Č yêĂ rĘmČě ’Ď ìŇ yrĳĆbĎŇ DĘ dŇ o‘¡ rB¿Ą dČŇ êĘ hŇ UĎ lËĎ ëŇ lĆ UĆŔ hČ Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ
31 MG¿Č ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ÉtSĆ bÄŁ ypĂŇ mĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ dĲĆŇ vĎ hČ =tŇ ’Ć Cq¡ lĘ xĘ êČ ’bĎŔ yYĂ wĘ

: otĲŇ yBĄ =l’Ć Mol¡ SĎ BĘ ëŇ lĆ UËĆ hČ yn¿ĂdŇŁ ’Ğ ’BĎÂ =rSĆ ’Ğ yrĄxĞ’ĲČ ţ xuĳĎyĂ lJ¡Ł hČ =tŇ ’Ć
32 =tŇ ’Ć rbąŇŁ ‘ĞIĲČwČ MylĳĂ gĘŇrŁ mĄ dŇ r¡ČyĎ ydĂŔ ‘ĎlĘ GĂ hČ ÉyQČ zĂrĘbČŇ C
33 Myn¡ĂmŁ SĘ =NBĆ dŇ ’ŔŁ mĘ NqăĄzĎ ÉyQČ zĂrĘbČŇ C : NDĄrĘIČbČŇ =tŇ ’Ć ox¡ QĘ SČ lĘ NDĄŔ rĘIČhČ ÉëlĆ UĆÄ hČ

lod¿Ň GĎ Sy’ËĂ =yJĂ MyĂnČŔ xĞmĲČ bĘŇ otăŇ bĎŇ ySĂ bĘŇ ÉëlĆ UĆÄ hČ =tŇ ’Ć lJąČ lĘ kĂŇ =’ChĲ wĘ hŇ nĳĎSĎ
34 yê¿Ă lĘ JČ lĘ kĂŇ wĘ yêĂŔ ’Ă rbăŇŁ ‘Ğ ÉhêĎ’Č yQĳĎ zĂrĘBČ =l’Ć ëŇ lĆ U¡Ć hČ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : dŇ ’ĲŁ mĘ ’Ch¡
35 ÉymĄ yĘ hŇ UĎę JČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =l’Ć yQ¡Č zĂrĘBČ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ yd¡ĂŇ UĎ ‘Ă ìËŇ tĘŇ ’ĲŁ
36 žhnĎSĎ MynăĂmŁ SĘ =NBĆ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =tŇ ’Ć hŇ l¿Ć ‘Ĺ’ĲĆ=yJĂ yIČŔxČ ynăĄSĘ

rSąĆ ’Ğ=tŇ ’Ć ÉìDĘbĘŇ ‘Č M‘ąČTĘ yĂ=M’Ă ‘rĎę lĘ bŇ oTă =NyBĲĄ ű ‘dăČŇ ’Ą hĲČ MoIÁhČ ykĂÄ nŁ ’ĲĎ
tŇ orĳSĎ wĘ MyrăĂSĎ loq¡ BĘ dŇ o‘Ŕ ‘măČ SĘ ’Ć =M’Ă hŇ êĆŔ SĘ ’Ć rSăĆ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ É lkČŇ ’Ł

37 rbÌŇŁ ‘ĞyĲČ T‘ČÂmĘ JĂ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ=l’Ć ’vĎŔ mČ lĘ Édo‘ ì¿Ň DĘbĘŇ ‘Č hŇ yĆÄhĘ yĲĂ žhUĎ lĎ wĘ
hŇ l¡Ď CmGĘ hČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynĂ lăĄ mĘ gĘŇ yĂ ÉhUĎ lĎÄ wĘ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =tŇ ’Ć ND¡ĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć ìËŇ DĘbĘŇ ‘Č

38 yUĳĂ ’Ă wĘ yb¡ĂŇ ’Ď rbĆŇ q¿Ć M‘ËĂ yrĂŔ y‘Ă BĘ tŇ măĚ ’Ď wĘ ÉìDĘbĘŇ ‘Č ’nąĎ=bŇ SĎ yĲĎ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ
hnhw
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tŇ ’¿Ą olě=hŇ WĄ ‘ĞwĲČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĂdŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉrbŇŁ ‘ĞyĲČ MhĎę mĘ kĂŇ ìăŇ DĘbĘŇ ‘Č ű hŇ eăĄhĂ wĘ
rbăŇŁ ‘ĞyĲČ ÉyêĂ ’Ă ëŇ lĆ UĆę hČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ìŇ ynĲĆy‘ĄBĘ bŇ oT¡ =rSĆ ’Ğ 39

rx¿Č bĘŇ êĂ =rSĆ ’Ğ lkËŇŁ wĘ ìŇ ynĳĆy‘ĄBĘ bŇ oF¡ hČ =tŇ ’Ć oQŔ =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ ÉynĂ ’Ğ wĲČ MhĎŔ mĘ JĂ
sŘ32 rbĳĎŇ ‘Ď ëŇ lĆ UăĆ hČ wĘ ND¡ĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć M‘ËĎhĎ =lJĎ rbÌŇŁ ‘ĞIĲČwČ : ëŇ QĲĎ =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ yl¡Č ‘Ď 40

: omĲ qŁ mĘ lĂ bŇ SĎ I¡ĎwČ ChkĄŔ rĞbăĎŇ yĘwČ ÉyQČ zĂrĘbČŇ lĘ ëŇ lĆ UąĆ hČ qèČÄ IĂwČ
ÉhdĎŇ ChyĘ M‘ąČ=lkĎŇ wĘ oUĳ ‘Ă rbăČŇ ‘Ď Nh¡Ď mĘ kĂŇ wĘ hŇ lĎ GĎŔ lĘ GĂ hČ ÉëlĆ UĆÄ hČ rbąŇŁ ‘ĞIĲČwČ 41

Sy’¿Ă =lJĎ hŇ eËĄhĂ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ M‘¿Č yY¡Ă xĞ MgČě wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =tŇ ’Ć CrbĂŇ ‘ĹyĘwČ 42

CnyxĄÁ ’Č ìŇ CbÄ nĎGĘ ž‘Č CDmČ ëŇ lĆ UĆÃ hČ =l’Ć CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =l’Ć My’ăĂ BĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ
yS¿Ą nĘ ’Č =lkĎŇ wĘ NDĄŔ rĘIČhČ =tŇ ’Ć ÉotŇ yBĄ =tŇ ’Ć wĘ ëŇ lĆ UąĆ hČ =tŇ ’Ć CrbĂÄ ‘ĞIĲČwČ hŇ dĎę ChyĘ Sy’ăĂ
bŇ orąqĎ =yJĲĂ l’Ąę rĎWĘ yĂ Sy’ăĂ =l‘Č hŇ dĎÁ ChyĘ Sy’ĂÄ =lJĎ žN‘Č IČwČ : oUĲ ‘Ă dŇ w¡ĂdĎŇ 43

lokąŇ ’Ď hĆ hŇ EĳĆhČ rb¡ĎŇ DĎhČ =l‘Č ìŔ lĘ hŇ răĎxĎ ÉhEĆ hŇ UĎ ląĎ wĘ ylČŔ ’Ą ÉëlĆ UĆÄ hČ
N‘Č IăČwČ : CnlĲĎ ’v¡Ď nĂ tŇ ’Ň v¿Ą nĂ =M’Ă ëŇ lĆ UĆŔ hČ =NmĂ ÉCnlĘ kČŇ ’Ď 44

ÈëlĆ UĆ bČŇ ylăĂ tŇ odÄ yĎ=rWĆ ‘ĲĆ rmĆ ’Ň ŁIęwČ hŇ dĎÁ ChyĘ Sy’ĂÄ =tŇ ’Ć ž l’Ą rĎWĘ yĂ=Sy’ĲĂ
NoSË ’Ň rĂ yr¿ĂbĎŇ dĘŇ hŇ yĎÄhĎ =âlĲ wĘ ynĂ tČŔ ŁQqĂ hĹ É‘Č CDÄ mČ C ůìUĘ mĂ ynăĂ’Ğ ÈdwĂdĎŇ BĘ =MgČŇ wĘ
Sy’¿Ă rb¡ČŇ DĘmĂ hŇ dĎŔ ChyĘ Sy’ăĂ =rbČŇ DĘ ÉSqĆ IĂÄwČ yJĳĂlĘ mČ =tŇ ’Ć bŇ ySăĂ hĎ lĘ yl¡Ă
‘bČŇ S¿Ć omË SĘ C l‘Č IČęlĂ BĘ Sy’ăĂ ’rĎÁ qĘ nĂ MSĎÄ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ k

dŇ wĂędĎŇ BĘ qlĆ xĄÁ CnlĎÄ=Ny’ĲĄ rmĆ ’Ň IŁ wČţ rpĎę èŁ BČ ‘qăČtĘŇ IĂwČ ynĳĂymĂ yĘ Sy’ăĂ yr¡ĂkĘŇ BĂ =NBĆ
=lJĎ l‘Č IČÁwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ wyl¡Ď hĎ ’ĲŁ lĘ Sy’¿Ă ySČŔ yĂ=NbĆŇ BĘ ÉCnlĎÄ=hŇ lĲĎ xĞř nĲČ âlą wĘ 2

ÉhdĎŇ ChyĘ Sy’ąĂ wĘ yrĳĂkĘŇ BĂ =NBĆ ‘bČŇ SăĆ yr¡ĄxĞ’ĲČ dŇ wĂŔdĎŇ yrăĄxĞ’ĲČ mĄ É l’Ą rĎWĘ yĂ Sy’ąĂ
ÈotŇ yBĄ =l’Ć dŇ wăĂdĎŇ ’bÄŁ IĎwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ=dŇ ‘Č wĘ ND¡ĄrĘIČhČ =NmĂ MJĎŔ lĘ mČ bĘŇ Cqă bĘŇ DĲĎ 3

žxČ yeĂ hĂ rSăĆ ’Ğ MySĂÃ gĘŇlČ jĲĂ ű MySăĂ nĎ=rWĆ ‘ĲĆ tŇ ’ăĄ ëŇ lĆ UĆÃ hČ xuăČIĂwČ ůMĂlČ SĎ CrĲyĘ
’bĳĎŇ =âl Mh¡Ć ylĄ ’Ğ wĲČ MlĄŔ JĘ lĘ kČŇ yĘwČĲ ÉtrĆmĆÄ SĘ mĂ =tŇ yBĲĄ MnąĄêĘ IĂwĲČ tŇ yĂBČÁ hČ rmÄŁ SĘ lĂ

: tŇ CIĲxČ tŇ Cn¿mĘ lĘ ’Č Nt¡ĎŇ mĚ Moy¿=dŇ ‘Č tŇ orËrĚYĘ hŇ nĎ yyÌĆhĘ êĲĂ wČ
tŇ SĆ Łlă SĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=Sy’Ă =tŇ ’Ć yl¿Ă =q‘ĆzĘhČ ’WĎŔ mĎ ‘Ğ=l’Ć ÉëlĆ UĆÄ hČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 4

rxř yyěw hŇ dĳĎŇ ChyĘ=tŇ ’Ć qy‘ăĂzĘhČ lĘ ’W¡Ď mĎ ‘Ğ ëŇ lĆ I¿ĄwČ : dŇ mĲŁ ‘Ğ hŇ j¿Ł hŇ ê¡Ď’Č wĘ MymĳĂ yĎ 5

d‘wmh=Nm
NbĄ BĘ hlĎ xĞn ’"s ,ÉtlxnĲČ n"b ,’"b Nk v.1 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.1 .k .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.43

Myklm Nyy‘ : bwtkh hnykV ’l’ wyhĎŁl’lĄ yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.1 .r"tw s"t ,’"d Nkw CnlĎ tlm ’lb
rxĆoIwČ ,bytk rsx rxĆIŁ wČ ’"sb ,yrq rxĆoIwČ ,bytk rxĄyČyĘwČ w’ rxĆyIĄwČ v.5 .w"T +y +b Mymyh yrbd ,w"T b"y +’

.w"dw b"d Nkw yrqw bytk rsx rxĆIŁ wČ ’"sbw ,yrq ’lm
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6 ySČŔ ybĂŇ ’Ğ=l’Ć ÉdwĂDĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : odĲŇ ‘Ď yĘ rS¿Ć ’Ğ dŇ ‘¡ĄoUhČ =NmĂ
ydąĄŇ bĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć xqČÂ hŇ êĎ’Č ţ Molĳ SĎ bĘŇ ’Č =NmĂ yr¡ĂkĘŇ BĂ =NBĆ ‘bČŇ S¿Ć CnlËĎ ‘rĲČyÌĄ hŇ êĎę ‘Č
: CnnĲĄ y‘Ą ly~¿Ă hĂ wĘ tŇ or¡YĚBĘ Myr¿Ă‘Ď olË ’YĎ m¿Ď =NjĆ wyrĎŔ xĞ’ĲČ PŇ dăŇŁ rĘC ÉìynĆÄdŇŁ ’Ğ

7 ÉC’YĘ IĲĄwČ MyrĳĂBŁ GĂ hČ =lkĎŇ wĘ yt¡ĂŇ lĄ jĘ hČ wĘ yt¿ĂŇ rĄJĘ hČ wĘ bŇ ’ĎŔ oy ySăĄ nĘ ’Č ÉwyrĎxĞ’ĲČ C’ą YĘ IĲĄwČ
8 ÉhlĎ odŇ GĘ hČ NbĆŇ ’ąĆ hĎ =M‘Ă MhĄę : yrĲĂkĘŇ BĂ =NBĆ ‘bČŇ S¿Ć yr¡ĄxĞ’ĲČ PŇ DěŁ rĘlĂ MĂlČŔ SĎ CrăymĂ

oSę bĚŇ lĘ oDămĂ ű rCgăŇxĎ bŇ ’ĎÂ oywĘ MhĳĆ ynĄpĘŇ lĂ ’BăĎ ’W¡Ď mĎ ‘ĞwĲČ No‘Ŕ bĘŇ gĂŇBĘ rSăĆ ’Ğ
: ljĲŁ êĂ wČ ’Y¡Ď yĎ ’Ch¿ wĘ HrĎŔ ‘Ę tČŇ BĘ ÉwynĎtĘŇ mĎ =l‘Č tŇ dĆŇ UąĆYĚmĘ ÉbrĆxĆÄ rog¿ŇxĞ wřlÂ‘w

9 bŇ ’ËĎ oy Nym¿Ă yĘ=dŇ yČ zxĆ êÁŁ wČ yxĳĂ ’Ď hŇ ê¡Ď’Č Mol¿ SĎ hĞ ’WĎŔ mĎ ‘ĞlĲČ Éb’Ď oy rmĆ ’Ň IąŁ wČ
10 rSăĆ ’Ğ ű bŇ rĆxăĆBČ rmČÁ SĘ nĂ =âlĲ ’WĎÄ mĎ ‘ĞwĲČ : olĲ =qSĎ nĘ lĂ ’W¡Ď mĎ ‘Ğ Nq¿ČzĘBĂ

hŇ nĎS¿Ď =âlwĘ hŇ YĎ rĘ’ËČ wy‘¿ĎmĄ ëŇ jÄŁ SĘ IĂwČ SmĆ xÁŁ hČ =l’Ć HbĎÄ žChJĄ IČwČ bŇ ’Ďę oy=dŇ yČBĘ
: yrĲĂkĘŇ BĂ =NBĆ ‘bČŇ S¿Ć yr¡ĄxĞ’ĲČ PŇ dČě rĎ wyxĂŔ ’Ď ySăČ ybĂŇ ’Ğ wĲČ Éb’Ď oywĘř tŇ mĳŁ IĎwČ ol¡

11 ym¿Ă C bŇ ’ËĎ oyBĘ ZpÌĄŇ xĎ rSĆÄ ’Ğ žymĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ bŇ ’ĳĎ oy yr¡Ą‘ĞeĲČmĲĂ wylĎŔ ‘Ď dŇ măČ ‘Ď ÉSy’Ă wĘ
12 hŇ QĳĎ sĂ UĘ hĲČ ëŇ otăŇ BĘ MD¡ĎBČ ll¿Ą GŁ tĘŇ mĂ ’WËĎ mĎ ‘ĞwĲČ : bŇ ’ĲĎ oy yr¿ĄxĞ’ĲČ dŇ w¡ĂdĎŇ lĘ =rSĆ ’Ğ

hŇ QąĎ sĂ mĘ hĲČ =NmĂ ’WĎÄ mĎ ‘Ğ=tŇ ’Ć žbiĄ IČwČ M‘Ďę hĎ =lJĎ dŇ măČ ‘Ď=yJĲĂ Sy’ĂÁ hĎ ’rĘIČÄwČ
: dŇ mĲĎ ‘Ď wĘ wyl¡Ď ‘Ď ’B¿Ď hČ =lJĎ hŇ ’ĎŔ rĎ rSăĆ ’ĞJĲČ dŇ gĆŇBĆŔ ÉwylĎ ‘Ď ëŇ ląĄ SĘ IČwČ ÉhdĆŇ vĎ hČ

13 PŇ DěŁ rĘlĂ bŇ ’ĎŔ oy yrăĄxĞ’ĲČ ÉSy’Ă =lJĎ rbąČŇ ‘Ď hŇ QĳĎ sĂ mĘ hĲČ =NmĂ hŇ g¡ĎŇhŁ rS¿Ć ’ĞJĲČ
14 tŇ yb¿ĄŇ C hŇ lĎ bËĄŇ ’Ď l’Ąę rĎWĘ yĂ yTăĄ bĘŇ SĂ =lkĎŇ BĘ rbÂŁ ‘ĞIĲČwĲČ : yrĲĂkĘŇ BĂ =NBĆ ‘bČŇ S¿Ć yr¡ĄxĞ’ĲČ
15 wylĎę ‘Ď CrYăĚIĎwČ C’bÁŁ IĎwČ : wyrĲĎxĞ’ĲČ =PŇ ’Č C’b¡ŇŁ IĎwČ whŔ lřqyw MyrĳĂBĄ hČ =lkĎŇ wĘ hŇ k¡ĎŇ ‘ĞmĲČ

lxĳĄ BČ dŇ m¡Ł ‘ĞêĲČ wĲČ ry‘ĂŔ hĎ =l’Ć ÉhlĎ lĘ sĲŁ CkąŇ jĘ SĘ IĂwČ hŇ kĎŔ ‘ĞUĲČ hĲČ tŇ yBăĄ ÉhlĎ bĄŇ ’Ď BĘ
16 ’rËĎqĘ êĂ wČ : hŇ mĲĎ oxhČ lyj¿Ă hČ lĘ Mt¡ĂŇ yxĂ SĘ mČ bŇ ’ĎŔ oy=tŇ ’Ć rSăĆ ’Ğ ÉM‘ĎhĎ =lkĎŇ wĘ

bŇ răČqĘ bŇ ’ĎŔ oy=l’Ć ’năĎ=CrmĘ ’Ă ÉC‘mĘ SĂ C‘ąmĘ SĂ ry‘ĳĂhĎ =NmĂ hŇ m¡Ď kĎŇ xĞ hŇ è¿Ď ’Ă
17 hŇ ê¿Ď’Č hĲČ hŇ èËĎ ’Ă hĲĎ rmĆ ’Ň êÌŁ wČ hĎ ylĆŔ ’Ą bŇ răČqĘ IĂwČ : ìŇ ylĲĆ ’Ą hŇ r¡ĎBĘ dČŇ ’Ğ wĲČ hŇ eĎhĄŔ =dŇ ‘Č

‘Čm¿Ą SŁ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ ìŇ tĆŔ mĎ ’Ğ yrăĄbĘŇ DĂ É‘mČ SĘ olę rmĆ ’Ň êăŁ wČ ynĂ ’ĳĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ bŇ ’¡Ď oy
18 l’ÌŁ SĎ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhnĎSŁ ’Ň rĲĂbĎŇ CrąBĘ dČŇ yĘ rBĄÄ DČ rmĳŁ ’Ň lĄ rmĆ ’Ň ê¡Ł wČ : ykĂŇ nĲŁ ’Ď
19 hŇ êăĎ’Č l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄCm’Ĺ ym¡Ą lĚ SĘ ykĂě nŁ ’ĲĎ : CUtĲČŇ hĄ Nk¿ĄŇ wĘ lb¡ĄŇ ’Ď BĘ ClË ’ĞSĲĎ yĘ

: hoĲĎhyĘ tŇ l¿Č xĞ nĲČ ‘Q¡Č bČŇ tĘŇ hŇ UĎ l¿Ď l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ ÉM’Ą wĘ ry‘ąĂ tŇ ymĂÄ hĎ lĘ SuĄę bČŇ mĘ
N‘yw
Ny’ ’"sb v.9 .d"ydw ’"yd ,w"d ,d"dx ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wylĎ ‘ĎwĘ ’"sb ,yrq wylĎ ‘ĎwĘ ,bytk ol‘ĎwĘ v.8

,yrq ClhĞuĎIĂwČ ,bytk ChQĄqČyĘwČ w’ ChQĚqČyĘwČ v.14 .qwsp ‘Ym’b ’qsp N’k Vy ’"sb v.10 .’qsp N’k
.’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ClhĞuĎIĂwČ ’"sb
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‘Q¡Č bČŇ ’Ğ=M’Ă ylĂŔ ÉhlĎ ylĂÄxĎ hŇ lĎ yląĂ xĎ rmĳČ ’Ň IŁ wČ bŇ ’¡Ď oy N‘Č I¿ČwČ 20

‘bČŇ SÌĆ MyĂrČÁ pĘŇ ’Ć rhČÄ mĄ žSy’Ă yJĂÃ rbĎę DĎhČ NkăĄŇ =âl : tŇ yxĲĂ SĘ ’Č =M’Ă wĘ 21

hŇ k¡ĎŇ lĘ ’ĲĄ wĘ oDŔ bČŇ lĘ otăŇ ’Ł =CnĲ êĘ dŇ wĂŔdĎŇ BĘ ëŇ lĆ UăĆ BČ ÉodŇ yĎ ’WąĎ nĎ omę SĘ yrăĂkĘŇ BĂ =NBĆ
ìŇ yl¡Ć ’Ą ëŇ ¿ĎlSĘ mĚ oSË ’Ň rŁ hŇ e¿ĄhĂ bŇ ’ĎŔ oy=l’Ć ÉhèĎ ’Ă hĲĎ rmĆ ’Ň êąŁ wČ ry‘ĳĂhĎ l‘ăČmĄ
CtÂrĘkĘŇ IĂwĲČ HtĎę mĎ kĘŇ xĎ BĘ M‘ĎÁ hĎ =lJĎ =l’Ć hŇ èĎÄ ’Ă hĲĎ ž’obŇ êĎ wČ : hŇ mĲĎ oxhČ dŇ ‘¿ČBĘ 22

rpĎŔ oèBČ É‘qČ tĘŇ IĂwČ bŇ ’ĎŔ oy=l’Ć CkŇ lăĂ SĘ IČwČ ÉyrĂkĘŇ BĂ =NBĆ ‘bČŇ SąĆ S’Ň rÄŁ =tŇ ’Ć
: ëŇ lĆ UĲĆ hČ =l’Ć MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ bŇ S¿Ď bŇ ’ËĎ oywĘ wylĳĎhĎ ’ĲŁ lĘ Sy’ăĂ ry‘¡ĂhĎ =l‘ČmĲĄ CYp¿ĚŇ IĎwČ
‘dĎŔ yĎohă yĘ=NBĆ ÉhyĎnĎbĘŇ C l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ’b¡ĎŇ ~Ď hČ =lJĎ l’¿Ć bŇ ’Ďě oywĘ 23

dŇ Cl¡ yxĂ ’Ğ=NBĆ Tp¿ĎŇ SĎ ohywĲĂ sUĳČ hČ =l‘Č Mr¡ĎdŇŁ ’Ğ wĲČ : ytĲĂŇ lĄ jĘ hČ =l‘Č wĘ y¡rkř h=l‘Č 24

É’rĎy‘Ă MgČę wĘ : MynĲĂ hĞJĲŁ rt¡ĎŇ yĎbĘŇ ’Ć wĘ qod¿Ň YĎ wĘ rpĳĄŇ sŁ ’y¡Vř w : ryJĲĂ zĘUČ hČ 25, 26

dŇ wĂÁdĎŇ ymĄÄ yBĂ žb‘ĎrĎ yhăĂ yĘwČ : dŇ wĲĂdĎŇ lĘ Nh¡Ą kŇŁ hŇ y¿ĎhĎ yrĂŔ ’Ă IăĎhČ ’k

hoĳĎhyĘ ynăĄjĘ =tŇ ’Ć dŇ w¡ĂDĎ Su¿ĄbČŇ yĘwČ hŇ nĎŔ SĎ yrăĄxĞ’ĲČ ÉhnĎSĎ MynĂęSĎ SŁlă SĎ
=l‘Č MymĂŔ DĎhČ śtŇ yBăĄ =l’Ć wĘ É lC’SĎ =l’Ć hoĎęhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
rmĆ ’Ň IăŁ wČ Myn¡Ă‘Ł bĘŇ GĂ lČ ëŇ lĆ UËĆ hČ ’r¿ĎqĘ IĂwČ : MynĲĂ ‘Ł bĘŇ GĂ hČ =tŇ ’Ć tŇ ym¡Ă hĄ =rSĆ ’Ğ 2

rtĆŇ IăĆmĂ =M’Ă yJĂ ť hŇ UĎ hĄę l’ăĄ rĎWĘ yĂ ynÌĄBĘ mĂ âlă MynĂÂ‘Ł bĘŇ GĂ hČ wĘ MhĳĆ ylĄ ’Ğ
MtĎŔ JŁ hČ lĘ É lC’SĎ SuąĄbČŇ yĘwČ MhĆŔ lĎ C‘ăBĘ SĘ nĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄbĘŇ C yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ
hŇ m¿Ď MynĂŔ ‘Ł bĘŇ GĂ hČ =l’Ć ÉdwĂDĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ dĲĎŇ ChywĲĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ lĂ ot¿Ň ’Ň eŁ qČ BĘ 3

CrmĘ ’Ň IÌŁ wČ : hoĲĎhyĘ tŇ l¿Č xĞ nĲČ=tŇ ’Ć Ck¡Ň rĘbĲĎŇ C rjĄŔ kČŇ ’Ğ hŇ UăĎ bČŇ C MkĳĆŇ lĎ hŇ W¡Ć ‘Ĺ’ĲĆ 4

=Ny’ĲĄ wĘ otŔ yBĄ =M‘Ă wĘ lC’ă SĎ =M‘Ă ÉbhĎ zĎwĘ PŇ sĆ JąĆ yřlĂÁ=Ny’ĲĄ MynĂę ‘Ł bĘŇ GĂ hČ olă
hŇ W¿Ć ‘Ĺ’ĲĆ Myr¡ĂmĘ ’ĲŁ Mê¿Ć’Č =hŇ mĲĎ rmĆ ’Ň IËŁ wČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ tŇ ymăĂ hĎ lĘ Sy’¡Ă Cnl¿Ď
CnlĳĎ =hŇ UĎ DĂ rS¡Ć ’Ğ wĲČ CnQĎŔ JĂ rSăĆ ’Ğ ÉSy’Ă hĎ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : MkĲĆŇ lĎ 5

ÉMySĂ nĎ’Ğ hŇ ‘ąĎbĘŇ SĂ CnlĎÁ=Ntnř y : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ lb¿ĚŇ GĘ =lkĎŇ BĘ bŇ ~¡Ą yČtĘŇ hĂ mĲĄ CndĘŇ mČě SĘ nĂ 6

rmĆ ’Ň I¿Ł wČř hoĳĎhyĘ ryxăĂ BĘ lC’¡ SĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ gĂŇBĘ hoĎŔhylĲČ ÉMCn‘ĞqĲČ ohwĘ wynĎŔ BĎ mĂ
sŘ33 NtăĎŇ nĎ ohĲ yĘ=NBĆ tŇ SĆ b¡ŇŁ =ypĂŇ mĘ =l‘Č ëŇ lĆ UĆŔ hČ lmăŁ xĘ IČwČ : NêĲĄ’Ć yn¿Ă’Ğ ëŇ lĆ U¡Ć hČ 7

Nt¿ĎŇ nĎ ohĲ yĘ Nyb¡ĄŇ C dŇ wĂŔDĎ NyBăĄ MtĎŔ nŁ yBĲĄ rSăĆ ’Ğ ÉhoĎhyĘ tŇ ‘ąČbĚŇ SĘ =l‘Č lC’ĳ SĎ =NBĆ
lw’V=Nb
’"ydw T"d ,z"d ,w"d ,d"dx ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ytĂ rĄJĘ hČ ’"sb ,yrq ytĂ rĄJĘ hČ ,bytk yrĂJĎ hČ v.23

Nk MymĂ dĎ htŁ yBĄ = Mymdhtyb l"Y v.1 .qwsp ‘Ym’b ’qsp v.1 .’k .yrq ’wĎSĘ C ,bytk ’yĎSĂ wĘ v.25

,bytk =NtĆeĎyĂ v.6 .r"tw ‘"t ,’"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk CnlĎ ’"sb ,yrq CnlĎ ,bytk ylĂ v.4 .‘"t
.qwsp ‘Ym’b ’qsp N’k Vy ’"sb v.6 .yrq =NêČyĚ
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8 rSăĆ ’Ğ ÉhIĎ’Č =tŇ bČŇ hŇ jąĎ YĘ rĂ ynĄÄBĘ ynĄSĘ ţ=tŇ ’Ć ëŇ lĆ UĆÃ hČ xuăČIĂwČ : lC’Ĳ SĎ =NBĆ
lkăČŇ ymĂ ÉynĄBĘ tŇ SĆ mĄę xĞ=tŇ ’Ć wĘ tŇ SĆ bĳŇŁ pĂŇ mĘ =tŇ ’Ć wĘ yn¡ĂmŁ rĘ’Č =tŇ ’Ć lC’Ŕ SĎ lĘ hŇ dăĎŇ lĘ yĲĎ

9 MnĄÂêĘ IĂwĲČ : ytĲĂŇ lĎ xĲŁ UĘ hČ yQ¡Č zĂrĘBČ =NBĆ l’¿Ą yrĂdĘŇ ‘ČlĘ hŇ dËĎŇ lĘ yĲĎ rS¿Ć ’Ğ lC’Ŕ SĎ =tŇ BČ
dŇ xČ yĳĎ MyĂêĎ‘Ę bČŇ SĂ Cl¿ jĘ IĂwČ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉrhĎ BĎ M‘ąĚyqĂ IŁ wČ MynĂę ‘Ł bĘŇ GĂ hČ dŇ yăČBĘ

10 xuăČêĂ wČ : MyrĲĂ‘Ł WĘ ryY¿Ă qĘ tŇ QČ xĂ tĘŇ MynĂŔ SŁ ’Ň răĂBĎ ÉryYĂ qĎ ymąĄyBĂ CtÁ mĘ hĲĚ Mř hÄ w
tŇ QăČ xĂ êĘ mĂ ÉrC~hČ =l’Ć HląĎ ChFĄÄ êČ wČ qvČÁ hČ =tŇ ’Ć hŇ IĎÄ’Č =tŇ bČŇ žhjĎ YĘ rĂ
MyĂmČÁ èĎ hČ PŇ o‘Ä žhnĎtĘŇ nĲĎ =âlwĘ MyĂmĳĎèĎ hČ =NmĂ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ MyĂm¿Č=ëŇ êČ nĂ dŇ ‘ËČ ryYĂŔ qĎ

11 tŇ ’ÌĄ dŇ wĳĂdĎŇ lĘ dŇ G¡ČIĚwČ : hŇ lĎ yĘlĲĎ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ tŇ I¿ČxČ =tŇ ’Ć wĘ MmĎŔ oy ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ xČ CnąlĎ
12 xuČÂ IĂwČ dŇ wĂęDĎ ëŇ lĆ IăĄwČ : lC’Ĳ SĎ SgĆŇl¿Ć jĂ hŇ I¡Ď’Č =tŇ bČŇ hŇ j¿Ď YĘ rĂ hŇ tËĎŇ WĘ ‘ĲĎ=rSĆ ’Ğ

SybăĄŇ yĎ yl¡Ą ‘ĞBĲČ tŇ ’Ąě mĄ onŔ BĘ NtăĎŇ nĎ ohĲ yĘ ÉtomYĘ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ É lC’SĎ tŇ omą YĘ ‘Č=tŇ ’Ć
ÉMVÄ Mw¿řlt rSĆÄ ’Ğ NSČę =tŇ yBĲĄ bŇ xăŁ rĘmĲĄ MtĎÁ ’Ł CbÄ nĘ GĲĎ žrSĆ ’Ğ dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ

13 l‘Č IąČwČ : ‘ČBĲŁ lĘ GĂ BČ lC’¡ SĎ =tŇ ’Ć MyêËĂ SĘ lĂ jĘ tŇ oJÌ hČ MoyÄBĘ MytŔ Vlphř
CpŔ sĘ ’Č IăČwČ onĳBĘ NtăĎŇ nĎ ohĲ yĘ tŇ om¡ YĘ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ lC’Ŕ SĎ tŇ omă YĘ ‘Č=tŇ ’Ć ÉMèĎ mĂ

14 onBĘ ţ=NtĎŇ nĲĎ ohĲ ywĂ lC’ă SĎ =tŇ omĲ YĘ ‘Č=tŇ ’Ć CrăBĘ qĘ IĂwČ : My‘ĲĂqĎ CUhČ tŇ om¡ YĘ ‘Č=tŇ ’Ć
=rSĆ ’Ğ lJ¿Ł CWŔ ‘ĞIĲČwĲČ wybĂŔ ’Ď SyqăĂ ÉrbĆŇ qĆÄ BĘ ‘lĎę YĄBĘ NmĂÁ yĎnĘ BĂ ZrĆ’ĆÄ BĘ

: NkĲĄŇ =yrĄxĞ’ĲČ ZrĆ’¡ĎlĎ MyhËĂ Łl’Ĺ rtÌĄŇ ‘Ď IĲĄwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ hŇ C¡ĎYĂ
15 wyd¿ĎŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ dŇ wĂÁDĎ dŇ rĆIĄÄwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ lČ hŇ mËĎ xĎ lĘ mĂ dŇ o‘Ì=yhĂ êĘ wČ
16 ydăĄŇ ylĂ yBĂ ű rSăĆ ’Ğ bŇ ŁnÁBĘ wbÄ Vř yw : dŇ wĲĂDĎ PŇ ‘Č I¿ĎwČ Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ =tŇ ’Ć Cm¿ xĞQĲĎ IĂwČ oUË ‘Ă

rCgăŇxĎ ’Ch¡ wĘ tŇ SĆ xŔŁ nĘ lqăČř SĘ mĂ Éto’mĄ SŁlą SĘ ÉonyqĄ lqąČSĘ mĂ C hŇ pĎę rĎhĲĎ
17 hŇ yĎŔCrYĘ =NBĆ ySăČ ybĂŇ ’Ğ Éol=rzĎ‘ĞIĲČwČ : dŇ wĲĂDĎ=tŇ ’Ć tŇ oJ¿ hČ lĘ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ hŇ SĳĎ dĎŇ xĞ

rmęŁ ’Ň lĄ olÁ dŇ wĂÄdĎŇ =ySĲĄ nĘ ’Č žC‘BĘ SĘ nĂ z’ăĎ ChtĳĄŇ ymĂ yĘwČ yê¡Ă SĘ lĂ jĘ hČ =tŇ ’Ć ëŇ I¿ČwČ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ rn¿Ą=tŇ ’Ć hŇ B¡Ć kČŇ tĘŇ âl¿ wĘ hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ lČ ÉCnêĎÄ ’Ă dŇ o‘ą ’YĄÄ tĄŇ =âlĲ

18 =M‘Ă bŇ og¡ŇBĘ hŇ mËĎ xĎ lĘ UĂ hČ dŇ o‘Ì=yhĂ êĘ wČ NkĄŔ =yrĄxĞ’ĲČ ÉyhĂ yĘwČĲ
: hŇ pĲĎŇ rĎhĲĎ yd¿ĄŇ lĂ yBĲĂ rS¡Ć ’Ğ PŇ sČě =tŇ ’Ć ytĂŔ SĎ xăĚhČ ÉykČŇ BĘ sĂ hŇ JĎę hĂ z’ăĎ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ

19 ëŇ IČÃwČ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ =M‘Ă bŇ og¡ŇBĘ hŇ mËĎ xĎ lĘ UĂ hČ dŇ o‘Ì=yhĂ êĘ wČ
otŔ ynĂ xĞ Z‘ăĄwĘ yêĂŔ GĂ hČ tŇ yăĎlĘ GĎ tŇ ’Ą ť ymĂę xĘ QČ hČ tŇ yBăĄ MygĂÁrĘ’ĲŁ ÉyrĄ‘Ę yČ=NBĆ žNnĎxĎ lĘ ’Ć
rwnmk
MyêĂ SĘ lĂ jĘ hUĎSĎ ,bytk MyêĂ SĘ lĂ jĘ hČ MSĎ v.12 .yrq MC’lĎ êĘ ,bytk MClêĎ v.12 .yrq hUĎhĄwĘ ,bytk MhĄwĘ v.9

.‘"t Nk lqĆSĆ l"Y v.16 .yrq yBĂ SĘ yĂwĘ ,bytk oBSĘ yĂwĘ w’ CbSĘ IĄwČ v.16 .yrq



532 b l’wmV 21. 20–22. 19

ű yhăĂ yĘwČ tŇ gĳČŇBĘ hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ dŇ o‘¿=yhĂ êĘ wČ : MygĲĂŇrĘ’ĲŁ ron¡mĘ JĂ 20

MyrąĂWĘ ‘Ć SSĄę wĎ SSăĄ wylĎÁgĘŇrČ tŇ ‘ÄŁ BĘ YĘ ’Ć wĘ žwydĎŇ yĎ tŇ ‘ăŁ BĘ YĘ ’Ć wĘ NydĂŇ mĎ Sy’ăĂ
l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć PŇ r¡ĄxĎ yĘwČ : hŇ pĲĎŇ rĎhĲĎ lĘ dŇ Q¿Č yĚ ’Ch¡ =MgČŇ wĘ rjĎŔ sĘ mĂ É‘BČ rĘ’Č wĘ 21

Cd¿Ň QĘ yĚ hŇ QĆ ’ËĄ tŇ ‘ČB¿Č rĘ’Č =tŇ ’Ć : dŇ wĲĂdĎŇ yx¿Ă ’Ğ y‘¡ř mV=NBĆ NtĎŔ nĎ ohă yĘ ÉChJĄÄ IČwČ 22

: wydĲĎŇ bĎŇ ‘Ğ dŇ y¿ČbĘŇ C dŇ w¡ĂDĎ=dŇ yČbĘŇ Cl¿ jĘ IĂwČ tŇ gĳČŇBĘ hŇ p¡ĎŇ rĎhĲĎ lĘ

ho¿ĎhyĘ ly~ĂÄ hĂ žMoyBĘ tŇ ’Ň EĳŁ hČ hŇ răĎyèĂ hČ yr¡ĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć hoĎŔhylĲČ ÉdwĂDĎ rBąĄdČŇ yĘwČ bk
: lC’Ĳ SĎ PŇ J¿Č mĂ C wyb¡ĎŇ yĘ’ĲŁ =lJĎ PŇ J¿Č mĂ otËŇ ’Ł

yh¿ĄŁl’Ĺ : ylĲĂ =yTĂ lĘ pČŇ mĘ C yt¡ĂŇ dĎŇ YĲĚmĘ C y‘¿ĂlĘ sČ hoËĎhyĘ rmĳČ ’Ň IŁ wČ 2, 3

ysĂŔ CnmĘ C ÉyBĂ GČWĘ mĂ y‘Ăę SĘ yĂ NrĆqăĆwĘ yeĂÂgĂŇmĲĎ oBĳ =hŇ sĆ xĹ’ĲĆ yr¡ĂCY
yb¡ČŇ yĘ’ĲŁ mĄ C hoĳĎhyĘ ’răĎqĘ ’Ć lQ¡Ď hĚ mĘ : ynĂ ‘ĲĄSĂ êĲŁ sm¡Ď xĎ mĲĄ y‘Ăě SĂ mŁ 4

l‘Č I¡ČlĂ bĘŇ yl¿Ą xĞ nĲČ tŇ wĆmĳĎ=yrĄBĘ SĘ mĂ ynĂ p¡ĚŇ pĎŇ ’Ğ yJ¿Ă : ‘ČSĲĄ CĎ’Ă 5

ySĄ qĘ m¿Ł ynĂ m¡Ě DĘqĂ ynĂ BĳĚ sČ lo’¡ SĘ yl¿Ą bĘŇ xĆ : ynĂ tĲĚŇ ‘ĞbĲČŇ yĘ 6

’rĳĎqĘ ’Ć yh¡Č Łl’Ĺ=l’Ć wĘ hoĎŔhyĘ ’răĎqĘ ’Ć ÉylĂ =r~Č BČ : tŇ wĆmĲĎ 7

V‘ągtř w : wynĲĎ zĘ’Ď BĘ yt¡ĂŇ ‘Ď wĘSČ wĘ ylĂŔ oq ÉolkĎŇ yhĲĄ mĄ ‘mąČ SĘ IĂwČ 8

CS¡ ‘ĞGĲĎtĘŇ IĲĂwČ CzGĳĎrĘyĂ MyĂm¡ČèĎ hČ tŇ od¿Ň sĘ omĲ ZrĆ’ĎŔ hĎ ÉS‘ČrĘêĂ wČ
lkĳĄŇ ’Ň êŁ wyj¡Ă mĂ S’¿Ą wĘ ojŔ ’Č BĘ ÉNSĎ ‘Ď hŇ ląĎ ‘Ď : olĲ hŇ rĎx¿Ď=yJĂ 9

tŇ xČ ê¿Č lp¡ĆŇ rĎ‘ĞwĲČ dŇ rĳČIĄwČ MyĂm¡ČSĎ TI¿ĄwČ : CeUĲĆ mĂ Cr¿‘ĞBĲĎ Myl¡Ă xĎ GĲĆ 10

=ypĄŇ nĘ JČ =l‘Č ’r¡ĎIĄwČ PŇ ‘ĳŁ IĎwČ bŇ Cr¡JĘ =l‘Č bŇ J¿Č rĘIĂwČ : wylĲĎ gĘŇrČ 11

MyĂm¡Č=tŇ rČSĘ xĲČ tŇ oJĳ sĚ wyt¡ĎŇ bŇŁ ybĲĂŇ sĘ ëŇ SĆ xËŁ tŇ SĆ I¿ĎwČ : xČ CrĲ 12

M‘¿ĄrĘyČ : S’ĲĄ =ylĄ xĞGĲČ Cr¡‘ĞBĲĎ oDĳgĘŇ nĆ HgČŇ e¡Ł mĂ : MyqĲĂ xĎ SĘ yb¿ĄŇ ‘Ď 13, 14

My~¡Ă xĂ xl¿Č SĘ IĂwČ : olĲ oq Nê¿Ą yĂ Noy¡lĘ ‘ĆwĘ hoĳĎhyĘ MyĂm¡ČSĎ =NmĂ 15

tŇ odăŇ sĘ mĲŁ Cl¡ GĎ yĂ MyĎŔ yqĄpăĂŇ ’Ğ ÉC’rĎIĲĄwČ : Mmř hĲ yw qr¡ĎBĎ MYĳĄ ypĂŇ yĘwČ 16

xl¿Č SĘ yĂ : ojĲ ’Č xČ Cr¿ tŇ m¡Č SĘ eĂ mĂ hoĎŔhyĘ tŇ răČ‘ĞgĲČŇBĘ lbĳĄŇ êĄ 17

yb¡ĂŇ yĘ’ĲŁ mĄ ynĂ lĄě y~Ă yČ : MyBĲĂ rČ MyĂU¿ČmĂ ynĂ S¡Ą mĘ yĲČ ynĂ xĳĄ uĎ yĂ Mor¡UĎ mĂ 18

ydĳĂŇ y’Ą MoyăBĘ ynĂ m¡Ě DĘqČ yĘ : yeĂ UĲĆ mĂ CY¡ mĘ ’ĲĎ yJ¿Ă y’ČŔ nĘŁvă mĂ z‘ĳĎ 19

yhyw
.r"tw s"t ,+rt ,’"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ’‘ĎmĘ SĂ ’"s ,yrq ’‘ĎmĘ SĂ ,bytk y‘ĂmĘ SĂ v.21

S‘ČGĎtĘ IĂwČ ,bytk S‘ČgĘêĂ wČ v.8 .’"n qwsp d‘ +’ qwsp Nm xsp lV +z Mwyw wnyz’h tVrpl hrTph v.1 .bk
.w"T x"y Mylht Nyy‘ : yrq MhŁ IĎwČ ,bytk MUĄhĚyĘwČ v.15 .+x x"y Mylht Nyy‘ : yrq
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20 ynĂ Y¡Ą QĘ xČ yĘ ytĳĂŇ ’Ł bŇ x¡Ď rĘUĆ lČ ’Y¿Ą IŁ wČ : ylĲĂ N‘¡ĎSĘ mĂ hoËĎhyĘ yhÌĂ yĘwČ
21 yd¡ČŇ yĎ rb¿ŇŁ JĘ ytĳĂŇ qĎ dĘŇ YĂ JĘ ho¡ĎhyĘ ynĂ l¿Ą mĘ gĘŇ yĂ : yBĲĂ ZpĲĄŇ x¿Ď =yJĂ
22 yêĂ ‘Ę S¡Č rĎ âl¿ wĘ hoĳĎhyĘ ykăĄŇ rĘDČ yêĂ rĘm¡ČSĎ yJ¿Ă : ylĲĂ bŇ yS¿Ă yĎ
23 rCs¿ ’Ď =âlĲ wyt¡ĎŇ uŁ xĚ wĘ yDĳĂgĘŇ nĆlĘ oTjŁ SĘ mĂ =lkĎŇ yJ¿Ă : yhĲĎ Łl’ĹmĲĄ

24, 25 bŇ SĆ IÌĎwČ : ynĲĂ wŁ ‘ĞmĲĄ hŇ r¡ĎUĘ êČSĘ ’Ć wĲĎ olĳ Mym¡Ă tĎŇ hŇ y¿ĆhĘ ’ĲĆ wĎ : hŇ eĎUĲĆ mĂ
26 dŇ ys¡Ă xĎ =M‘Ă : wynĲĎ y‘Ą dŇ gĆŇ n¿ĆlĘ yr¡ĂbŇŁ JĘ ytĳĂŇ qĎ dĘŇ YĂ JĘ yl¡Ă hoËĎhyĘ
27 rbĳĎŇ êĎêĂ rb¡ĎŇ nĎ=M‘Ă : MUĲĎ êČêĂ Mym¡Ă êĎ roB¿ GĂ =M‘Ă dŇ iĳĎ xČ tĘŇ êĂ
28 ìŇ yn¡Ćy‘ĄwĘ ‘Č ySĳĂ oê yn¡Ă‘Ď M‘¿Č=tŇ ’Ć wĘ : ljĲĎ êČêĂ Su¡Ą‘Ă =M‘Ă wĘ
29 HČ yG¿ĂyČ ho¡ĎhywĲČ hoĳĎhyĘ yr¡ĂynĄ hŇ ê¿Ď’Č =yJĲĂ : lyjĲĂ SĘ êČ Mym¿Ă rĎ=l‘Č
30 : rCSĲ =gŇQĆ dČŇ ’Ğ yh¡Č Łl’Ň BĲĄ dŇ CdĳŇ GĘ ZCră’Ď hŇ k¡ĎŇ bĘŇ yJ¿Ă : yJĲĂ SĘ xĎ
31 ’ChŔ NgăĄŇmĎ hŇ pĎŔ CrYĘ ÉhoĎhyĘ tŇ rąČmĘ ’Ă oJĳ rĘDČ MymăĂ êĎ l’¡Ą hĎ
32 ym¿Ă C hoĳĎhyĘ ydăĄŇ ‘ĞlĘ BČ mĂ l’¡Ą =ymĂ yJ¿Ă : oBĲ Mys¿Ă xŁ hĲČ lk¡ŇŁ lĘ
33 rê¿Ą IČwČ lyĂxĳĎ yE¡ĂC‘mĎ l’¿Ą hĎ : CnyhĲĄŁl’Ĺ yd¿ĄŇ ‘ĞlĘ BČ mĲĂ rCY¡
34 yt¡ČŇ omBĲĎ l‘¿ČwĘ tŇ olĳ IĎ’Č JĲĎ wylĎ gĘŇrČ hŇ C¿ĆSČ mĘ : wkĲř rd Mym¡Ă êĎ
35 =tŇ SĆ qĲĆ tŇ x¿Č nĂ wĘ hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ lČ yd¡ČŇ yĎ dŇ U¿Ą lČ mĘ : ynĂ dĲĄŇ mĂ ‘ĞyĲČ
36 : ynĂ BĲĄ rĘêČ ì¡Ň tĘŇ nĲŁ ‘ĞwĲČ ìŇ ‘ĳĆSĘ yĂ NgăĄŇmĎ yl¡Ă =NêĆêĲĂ wČ : ytĲĎŇ ‘Ł rĲŁ zĘ hŇ S¡Ď CxnĘ

37, 38 hŇ p¿ĎŇ DĘrĘ’Ć : yQĲĎ sĚrĘqČ Cd¡Ň ‘ĞmĲĎ âl¿ wĘ ynĂ êĳĄxĘ êČ yd¡ĂŇ ‘ĞYĲČ bŇ yx¿Ă rĘêČ
39 MQ¿Ą kČŇ ’Ğ wĲĎ : MtĲĎŇ oQJČ =dŇ ‘Č bŇ CS¡ ’Ď âl¿ wĘ MdĳĄŇ ymĂ SĘ ’Č wĲĎ yb¡ČŇ yĘ’ĲŁ
40 ynĂ r¿ĄzĘêČ wČ : ylĲĎ gĘŇrČ tŇ xČ ê¿Č Cl¡ jĘ IĂwČĲ NCmĳ CqyĘ âlă wĘ MY¡ĄxĎ mĘ ’Ć wĲĎ
41 yQ¡Ă hŇ êĎê¿Č ybČŔ yĘ’ăŁ wĘ : ynĂ êĲĄxĘ êČ ym¡Č qĎ ‘Č yr¿ĂkĘŇ êČ hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ lČ lyĂx¡Č
42 ho¡ĎhyĘ=l’Ć ‘Č ySĳĂ mŁ Ny’ăĄwĘ C‘¡SĘ yĂ : MtĲĄŇ ymĂ YĘ ’Č wĲĎř y’¡Č nĘ WČ mĘ PŇ rĆ‘ĳŁ
43 tŇ oY¿ Cx=TyTĲĂ JĘ ZrĆ’ĳĎ=rpČŇ ‘ĞJĲČ Mq¡ĄxĎ SĘ ’Ć wĘ : MnĲĎ‘Ď âl¿ wĘ
44 ÉynĂ rĄÄ mĘ SĘ êĂ yUĳĂ ‘Č yb¡ĄŇ yrĂmĲĄ ynĂ TĄŔ QĘ pČŇ êĘ wĲČ : M‘ĲĄqĎ rĘ’Ć Mu¡ĄdĂŇ ’Ğ
45 rk¡ĎŇ nĄ yn¿ĄBĘ : ynĂ dĲĚŇ bĘŇ ‘Č yĲČ yêĂ ‘Ę d¡ČŇ yĎ=âlĲ M‘¿Č MyĂŔoG S’Ň răŁ lĘ
46 ClBĳŁ yĂ rk¡ĎŇ nĄ yn¿ĄBĘ : ylĲĂ C‘mĘ è¿Ď yĂ NzĆ’¡Ł ‘Č om¿ SĘ lĂ ylĳĂ =CSxĞJĲČ tĘŇ yĂ
47 MrĚě yĎwĘ yrĳĂCY ëŇ CrăbĎŇ C ho¡ĎhyĘ=yxČ : MtĲĎŇ orGĘ sĘ UĂ mĂ Cr¡GĘ xĘ yČwĘ
48 dŇ yr¿ĂomC ylĳĂ tŇ m¡Ł qĎ nĘ Nt¿ĄŇ eŁ hČ l’Ąě hĎ : y‘ĲĂSĘ yĂ rCY¿ yh¡ĄŁl’Ĺ

Mym‘
Zmqb Nk v.41 .g"l x"y Mylht Nyy‘ : b"dw ’"d Nkw yrqw bytk yJĂ rĘDČ ’"s ,yrq yJĂ rĘDČ ,bytk oJrĘDČ v.33
b"d Nkw ’wVb MtĄymĂ YĘ ’Č wĘ ’"s ,d"ydw b"yd ,w"dx ,’"yd ,T"d ,z"d ,w"d ,h"dx ,g"d ,d"dx ,y"k Myrpsh bwrb

.w"Tdw
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ynĂ mĄŔ mĘ orăêĘ ÉymČ uĎ mĂ C ybĳĎŇ yĘ’ĲŁ mĄ y’¡Ă yYĂ omĲ C : ynĂ êĲĄxĘ êČ MyU¡Ă ‘Č 49

sŘ34 ì¡Ň mĘ SĂ lĘ C MyĳĂoGBČ ho¡ĎhyĘ ì¿Ň dĘŇ o’Ĳ NJËĄ =l‘Č : ynĂ lĲĄ y~Ă êČ Mys¡Ă mĎ xĞ Sy’¿Ă mĄ 50

oxË ySĂ mĘ lĂ dŇ sĆ xÌĆ =hŇ WĆ ‘ĲŁ wĘ oJĳ lĘ mČ tŇ o‘ă CSyĘ lyd¡ř gm : rUĲĄ zČ’Ğ 51

: MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č o‘¡rĘzČlĘ C dŇ w¿ĂdĎŇ lĘ
ÉrbĆŇ GĆÄhČ M’ąĚ nĘ C ySČę yĂ=NBĆ dŇ wăĂDĎ M’ÌĚ nĘ MynĳĂrŁ xĞ’ĲČ hĎ dŇ w¡ĂdĎŇ yr¿ĄbĘŇ DĂ hŇ QĆ ’ËĄ wĘ gk
xČ Cr¿ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ or¿mĂ zĘ My‘¡ĂnĘ C bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ yhăĄŁl’Ĺ ÉxČ ySĂÄ mĘ l‘ĎŔ MqČ hăĚ 2

yl¿Ă l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉrmČ ’Ď : ynĲĂ oSlĘ =l‘Č ot¡Ň QĎ mĂ C yBĳĂ =rBĆ DĂ ho¡ĎhyĘ 3

: MyhĲĂ Łl’Ĺ tŇ ’¿Č rĘyĂ lS¡Ą om qyDĂě YČ MdĎŔ ’Ď BĲĎ É lSĄ om l’ĳĄ rĎWĘ yĂ rCYă rB¡Ć dĂŇ
’SĆ D¿Ć rT¡Ď UĎ mĂ HgČŇ e¿Ł mĂ tŇ obŔ ‘Ď âlă rqĆBŁ ť SmĆ SĳĎ =xrČzĘyĂ rqĆB¡Ł ro’¿ kĘŇ C 4

ylĂę MWăĎ MlĎÁ o‘ tŇ yrĂÄ bĘŇ žyJĂ l’ĳĄ =M‘Ă yt¡ĂŇ yBĄ Nk¿ĄŇ =âl=yJĲĂ : ZrĆ’ĲĎ mĄ 5

: xČ ymĲĂ YĘ yČ âl¿ =yJĂ ZpĆŇ x¡Ą =lkĎŇ wĘ y‘¿ĂSĘ yĂ=lkĎŇ =yJĲĂ hŇ rĎŔ mĚ SĘ C É lJŁ bČŇ hŇ kąĎŇ Cr‘Ğ
‘GăČ yĂ ÉSy’Ă wĘ : CxuĲĎ yĂ dŇ y¡ĎbĘŇ âl¿ =yJĂ MhČ QĳĎ JĚ dŇ n¡ĎmĚ Zoq¿ JĘ l‘Č IČělĂ bĘŇ C 6, 7

: tŇ bĆŇ èĲĎ BČ Cp¡Ň rĘvĎ yĂ PŇ or¿WĎ S’Ąě bĎŇ C tŇ ynĳĂxĞ Z‘ăĄwĘ lz¡ĆrĘbČŇ ’l¿Ą UĎ yĂ MhĆŔ BĎ
tŇ bĆŇ èĆÁ BČ bŇ SĄÄ yŁ dŇ wĳĂdĎŇ lĘ rSăĆ ’Ğ Myr¡ĂBŁ GĂ hČ tŇ om¿ SĘ hŇ QĆ ’ËĄ 8

tŇ o’Ë mĄ hŇ n¿ĆmŁ SĘ =l‘Č wnŔ Yř ‘h onă ydĂŇ ‘Ğ ’Chť ySĂę lĂ èĎ hČ S’Ň răŁ ű ynăĂmŁ JĘ xĘ êČ
hŇ SĎÄ ŁlSĘ BĂ yxĳĂ xŁ ’Ğ=NBĆ yd¡ř d=NBĆ rz¿Ď‘ĎlĘ ’Ć wrËř x’w : dŇ xĲĎř ’Ć M‘Čp¿ČŇ BĘ ll¡Ď xĎ 9

hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ lČ MSăĎ =CpŇ sĘ ’Ć nĲĆ ÉMyêĂ SĘ lĂ jĘ BČ MpąĎŇ rĘxĲĎ BĘ dŇ wĂęDĎ=M‘Ăř MyrÁ bgř
=yJĲĂ ű dŇ ‘ăČ MyêĂÁ SĘ lĂ jĘ BČ ëŇ IČÄwČ žMqĎ ’Chă : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ Sy’¿Ă Cl¡ ‘ĞIĲČwĲČ 10

hŇ l¡Ď odŇ gĘŇ hŇ ‘¿ĎCSêĘ hoËĎhyĘ W‘Č IÌČwČ bŇ rĆxĆŔ hČ =l’Ć ÉodŇ yĎ qBąČ dĘŇ êĂ wČ odę yĎ hŇ ‘ăĎgĘŇ yĎ
: TèĲĄ pČŇ lĘ =ëŇ ’Č wyr¡ĎxĞ’ĲČ CbŇ S¿Ě yĎ M‘ËĎhĎ wĘ ’Chĳ hČ MoIăBČ

=yhĂ êĘ wČ hŇ IĎęxČ lĲČ MyêĂÁ SĘ lĂ pĘŇ CpÄ sĘ ’ĲĎ IĄwČ yrĳĂrĎhĎ ’g¡ĄŇ’Ď =NbĆŇ ’U¿Ď SČ wrËř x’w 11

: MyêĲĂ SĘ lĂ pĘŇ yn¿ĄjĘ mĂ sn¡Ď M‘¿ĎhĎ wĘ MySĂŔ dĎŇ ‘Ğ hŇ ’ăĎ lĄ mĘ ÉhdĆŇ vĎ hČ tŇ qąČlĘ xĆ MSĎÂ
ho¡ĎhyĘ W‘Č I¿ČwČ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ =tŇ ’Ć ëŇ I¡ČwČ hĎ lĆŔ y~Ă IČwČ ÉhqĎ lĘ xĆ hĲČ =ëŇ otĲŇ BĘ bŇ ~ąĄ yČtĘŇ IĂwČ 12

=l’Ć C’bąŇŁ IĎwČ S’Ň ręŁ MySăĂ ŁlèĘ hČ mĲĄ MyVÁ lřV CdÄ rĘIĲĄwČ : hŇ lĲĎ odŇ gĘŇ hŇ ‘¿ĎCSêĘ 13

ryYq
bytk txĎ’Ć ’"sb ,yrq txĎ’Ć v.8 .yrq ynĂYĘ ‘ĆhĎ ,bytk onYĘ ‘ĆhĎ v.8 .gk .yrq loDgĘmĂ ,bytk lyDĂgĘmČ v.51

.d"ydw b"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw yrqw bytk wyrĎxĞ’Č wĘ ’"sb ,yrq wyrĎxĞ’Č wĘ ,bytk orxĞ’Č wĘ v.9 .’"yd Nkw yrqw
b"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw yrqw bytk odoD ’"s ,yrq odoD ,bytk ydĂDŁ v.9 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.9

,’ h"d Nk MyêĂ SĘ lĂ jĘ hČ wĘ MyUĂ DČ sjČ BČ dwd=M‘ hyĎhĎ ’Ch l"n v.9 .yrq MyrĂBŁ GĂhČ ,bytk MyrĂBŁ GĂ v.9 .d"ydw
.d"ydw b"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw yrqw bytk wyrĎxĞ’Č wĘ ’"sb ,yrq wyrĎxĞ’Č wĘ ,bytk orxĞ’Č wĘ v.11 .g"y ’"y

.s"tw ‘"t ,+rt ,’"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk hSĎŁlSĘ ’"s ,yrq hSĎŁlSĘ ,bytk MySĂŁlSĘ v.13
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qmĆ ‘¿ĄBĘ hŇ n¡ĎxŁ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ tŇ IăČxČ wĘ MQĳĎ dĚŇ ‘Ğ tŇ r¡Č‘ĎmĘ =l’Ć dŇ wĂŔDĎ=l’Ć ÉryYĂ qĎ
14 : MxĆ lĲĎ tŇ yB¿Ą z’¡Ď MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ bŇ ~ăČ mČ C hŇ dĳĎŇ CYUĘ BČ z’ăĎ dŇ w¡ĂdĎŇ wĘ : My’ĲĂ pĎŇ rĘ
15 rS¿Ć ’Ğ MxĆ l¡Ć =tŇ yBĲĄ r’Ň B¿Ł mĂ MyĂmČŔ ynĂ qăĄSĘ yČ ymĂ ť rmĳČ ’Ň IŁ wČ dŇ w¡ĂdĎŇ hŇ C¿Ć’Č tĘŇ IĂwČ
16 =CbŇ ’ĞSĘ IĲĂwČ MyêĂę SĘ lĂ pĘŇ hŇ năĄxĞmĲČ BĘ MyrĂÁ BŁ GĂ hČ tŇ SĆ ŁlÄSĘ žC‘qĘ bĘŇ IĂwČ : r‘ČèĲĎ BČ

âlą wĘ dŇ wĳĂDĎ=l’Ć C’băĂŇ IĎwČ C’¡ WĘ IĂwČ r‘ČèČŔ BČ rSăĆ ’Ğ ÉMxĆ lĆÄ=tŇ yBĲĄ r’Ň BąŁ mĂ ÉMyĂmČÄ
17 hoĎÁhyĘ yQĂÄ žhlĎ ylĂ xĎ rmĆ ’Ň ŁIÃwČ : hoĲĎhylĲČ Mt¡ĎŇ ’Ł ëŇ i¿Ą IČwČ MtĎŔ oêSĘ lĂ ÉhbĎŇ ’Ď

hŇ b¡ĎŇ ’Ď âl¿ wĘ MtĎŔ oSpĘŇ nČBĘ MykăĂŇ lĘ hĲŁ hČ ÉMySĂ nĎ’ĞhĲĎ MdąČŇ hĞ tŇ ’Ň Łzę ytĂŇ ŁWă ‘ĞmĲĄ
18 ySČÂ ybĂŇ ’Ğ wĲČ : MyrĲĂBŁ GĂ hČ tŇ SĆ Łl¡ SĘ CWŔ ‘Ď hŇ QĆ ’ăĄ MtĳĎŇ oêSĘ lĂ

otŔ ynĂ xĞ=tŇ ’Ć rrăĄo‘ É’ChwĘ yVŔ lřVh S’Ň răŁ ’Chť hŇ yĎęCrYĘ =NBĆ bŇ ’ăĎ oy ű yxăĂ ’Ğ
19 ykăĂŇ hĞ ÉhSĎ ŁlèĘ hČ =NmĂ : hŇ SĲĎ ŁlèĘ BČ MS¡Ą =olwĘ llĳĎ xĎ tŇ o’¡ mĄ SŁl¿ SĘ =l‘Č

: ’bĲĎŇ =âl hŇ S¡Ď ŁlèĘ hČ =dŇ ‘Č wĘ rWĳĎ lĘ Mh¡Ć lĎ yh¿Ă yĘwČ dŇ BĎŔ kĘŇ nĂ
20 ’Chă l’ĳĄ YĘ bĘŇ uČ mĲĂ Myl¡Ă ‘ĎjĘ =bŇ rČ yxËř =Sy’ĲĂ =NBĆ ‘dÌĎŇ yĎohĲ yĘ=NbĆŇ ChyĎÄnĎbĘŇ C

ëŇ ot¿Ň BĘ hyrË’h=tŇ ’Ć hŇ JÌĎ hĂ wĘ dŇ rČÂ yĎ ’ChwĘţ bŇ ’ĎŔ om É l’Ą rĂ’Ğř ynąĄSĘ tŇ ’ăĄř hŇ JĎę hĂ
21 hŇ ’Ćę rĘmČ rV’ăř yrĂÁ YĘ mĂ Sy’ĂÄ =tŇ ’Ć žhJĎ hĂ ’Chă wĘ : gŇlĆ èĲĎ hČ Moy¿BĘ r’ř B¡Ł hČ

dŇ IăČmĂ ÉtynĂ xĞhĲČ =tŇ ’Ć lząŁ gĘŇ IĂwČ TbĆŇ èĳĎ BČ wyl¡Ď ’Ą dŇ rĆI¿ĄwČ tŇ ynĂŔ xĞ ÉyrĂYĘ UĂ hČ dŇ yąČbĘŇ C
22 MS¡Ą =olwĘ ‘dĳĎŇ yĎohĲ yĘ=NBĆ Chy¡ĎnĎBĘ hŇ WĎŔ ‘Ď hŇ QĆ ’ăĄ : otĲŇ ynĂ xĞBĲČ Chg¡ĄŇrĘhČ IĲČwČ yrĂŔ YĘ UĂ hČ
23 ’bĳĎŇ =âl hŇ S¡Ď ŁlèĘ hČ =l’Ć wĘ dŇ BĎŔ kĘŇ nĂ MySăĂ ŁlèĘ hČ =NmĂ : MyrĲĂBŁ GĂ hČ hŇ S¿Ď ŁlSĘ BĂ
24 bŇ ’¡Ď oy=yxĲĂ ’Ğ l’¿Ą hŇ WĎ ‘Ğ : oêĲ ‘Ę mČ SĘ mĂ =l’Ć dŇ w¡ĂdĎŇ Chm¿Ą WĂ yĘwČ
25 ÉhUĎ SČ : MxĆ lĲĎ tŇ yB¿Ą od¡Ň DŁ =NBĆ N¿ĎnxĎ lĘ ’Ć MySĳĂ ŁlèĘ BČ
26 =NbĆŇ ’r¿Ďy‘Ă yTĂŔ lĘ jČ hČ ZlĆ xĆ ť : ydĲĂŇ rŁ xĞhĲČ ’q¡ĎylĂ ’Ĺ ydĂŔ rŁ xĞhĲČ
27 : ytĲĂŇ SĎ xĚhČ ye¡ČbĚŇ mĘ ytĂŔ tŇŁ eĘ ‘ČhĲĎ ÉrzĆ‘ĆÄ ybĂŇ ’Ğ : y‘ĲĂ oqêĘ hČ Su¡Ą‘Ă
28 : ytĲĂŇ pĎŇ TŁ eĘ hČ yr¡ČhĘ mČ yxĂŔ xŁ ’ĞhĲĎ ÉNomlĘ YČ
29 : NmĲĂ yĎnĘ bĂŇ yn¿ĄBĘ tŇ ‘¡ČbĘŇ GĂ mĂ ybČŔ yrĂ=NBĆ ÉyêČ’Ă ytĳĂŇ pĎŇ TŁ eĘ hČ hŇ n¡Ď‘ĞBĲČ =NBĲĆ bŇ lĆ x¿Ą
30 : S‘ČgĲĎŇ ylĄ xĞ e¿ČmĂ yD¡ČhĂ ynĂŔ tŇŁ ‘ăĎrĘjĂ ÉChyĎÄnĎBĘ
31 : ymĲĂ xĚrĘBČ hČ tŇ wĆm¡ĎzĘ‘Č ytĂŔ bĎŇ rĘ‘ČhĲĎ ÉNobŇ lĘ ‘Č=ybĲĂŇ ’Ğ

’bxyl’
yrqw bytk lyĂxČ ’"s ,yrq lyĂxČ ,bytk yxČ v.20 .s"t Nkw MySĂŁlèĘ hČ ’"s ,yrq hSĎŁlèĘ hČ ,bytk ySĂŁlèĘ hČ v.18

yrĂ’ĞhĎ ,bytk hyĄrĘ’ČhĎ v.20 .‘"t Nk l’r’=ynĄbĘ l"Y v.20 .=t’Ć ’"s v.20 .’"ydw w"d ,g"d ,b"d Nkw
s"t ,‘"t ,+rt ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk Sy’Ă ’"s ,yrq Sy’Ă ,bytk rSĆ ’Ğ v.21 .yrq rBŁ hČ v.20 .yrq

.r"tw
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ÉhUĎ SČ : NtĲĎŇ nĎ ohĲ yĘ NS¡Ą yĎ yn¿ĄBĘ ynĂŔ bŇŁ lĘ ‘ČèăČ hČ É’BĎ xĘ yČlĘ ’Ć 32, 33

=NBĆ TlĆ p¿ĆŇ ylĂ ’Ĺ : yrĲĂrĎ’Ň hĎ rr¡ĎSĎ =NBĆ M’¿Ď yxĂ ’Ğ yrĂŔ rĎhĞhĲČ 34

: ynĲĂŁlGĂ hČ lpĆŇ t¡ŇŁ yxĂ ’Ğ=NBĆ M‘¿ĎylĂ ’Ĺ ytĳĂŇ kĎŇ ‘ĞUĲČ hČ =NBĆ yB¡Č sĘ xČ ’Ğ
ÉNtĎŇ nĎ=NBĆ l’ąĎ gĘŇ yĂ : yBĲĂ rĘ’Č hĲĎ yr¡Č‘ĞjĲČ ylĂŔ mĘ rĘJČ hĲČ Éwrř Yx 35, 36

ytĂŔ rŁ ’ăĄ BĘ hČ ÉyrČxĘ nČ ynĳĂUŁ ‘ČhĲĎ qlĆ Y¡Ć : ydĲĂŇ GĎhČ yn¡ĂBĎ hŇ bĎŔ ~Ł mĂ 37

bŇ r¡ĄGĎ yrĂŔ tĘŇ IĂhČ É’rĎy‘Ă : hŇ yĲĎrĚYĘ =NBĆ bŇ ’¿Ď oy yl¡Ą JĘ y’ř Vě n 38

: hŇ ‘ĲĎbĘŇ SĂ wĘ MyS¿Ă ŁlSĘ lJ¡Ł yêĂŔ xĂ hĲČ ÉhIĎrĂC’Ĳ : yrĲĂtĘŇ IĂhČ 39

dŇ wąĂDĎ=tŇ ’Ć tŇ sĆ IĎÄwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ tŇ or¡xĞlĲČ hoĎŔhyĘ=PŇ ’Č ÉPsĆŁIÄwČ dk
ëŇ lĆ UĆÁ hČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ=tŇ ’Ć wĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć hŇ n¿ĄmĘ ëŇ ËĄl rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMhĆ BĎ 2

É l’Ą rĎWĘ yĂ yTąĄbĘŇ SĂ =lkĎŇ BĘ ’nĎÂ=TCSĲ oêę ’Ă =rSĆ ’Ğ lyĂxăČhČ =rWČ ű bŇ ’ăĎ oy=l’Ć
: M‘ĲĎhĎ rj¿Č sĘ mĂ tŇ ’¡Ą yêĂŔ ‘Ę dČŇ yăĎwĘ M‘ĳĎhĎ =tŇ ’Ć Cd¡Ň qĘ pĂŇ C ‘bČŇ SĆŔ r’ăĄ BĘ =dŇ ‘Č wĘ ÉNDĎmĂ
ű MhąĄ JĎ M‘ĎÁ hĎ =l’Ć ìŇ yhĆÄ Łl’Ĺ žhoĎhyĘ PŇ ăĄsoywĘ ëŇ lĆ UĆę hČ =l’Ć bŇ ’ĎÁ oy rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 3

hŇ UĎ l¿Ďř ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĂdŇŁ ’Ň wĲČ tŇ o’ĳ rŁ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =ynĲĂ dŇŁ ’Ğ yn¿Ąy‘ĄwĘ MymĂŔ ‘ĎpĘŇ hŇ ’ăĎ mĄ ÉMhĄ kĎŇ wĘ
yrăĄWĎ l‘¡ČwĘ bŇ ’ĎŔ oy=l’Ć ÉëlĆ UĆÄ hČ =rbČŇ DĘ qząČxĹIĲĆwČ : hŇ EĲĆhČ rb¿ĎŇ DĎBČ Zp¡ĄŇ xĎ 4

M‘¡ĎhĎ =tŇ ’Ć dŇ q¿Ł pĘŇ lĂ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĄpĘŇ lĂ É lyĂxČÄ hČ yrąĄWĎ wĘ bŇ ’ĎÁ oy ’YĄÄ IĄwČ lyĂxĳĎhĆ
rSËĆ ’Ğ ry‘ËĂhĎ Nym¿Ă yĘ r‘Ąę or‘ĞbĲČŇ CnăxĞ IĲČwČ NDĳĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć Cr¡bĘŇ ‘Č IĲČwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć 5

Myê¡Ă xĘ êČ ZrĆ’¿Ć=l’Ć wĘ hŇ dĎŇ ‘ĎŔ lĘ GĂ hČ ÉC’bÄŁ IĎwČ : rzĲĄ‘Ę yČ=l’Ć wĘ dŇ G¡ĎhČ lxČ e¿ČhČ =ëŇ otĲŇ BĘ 6

rYŔŁ =rYČ bĘŇ mĂ C’bÄŁ IĎwČ : NodĲŇ yYĂ =l’Ć bŇ yb¡ĂŇ sĎ wĘ N‘Č IČŔ hŇ nĎDăĎ ÉC’bÄŁ IĎwČ ySĳĂ dĘŇ xĎ 7

: ‘bČŇ SĲĎ r’¿Ą BĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ bŇ gĆŇ n¿Ć=l’Ć C’Ë YĘ IĲĄwČ ynĳĂ‘ĞnĲČJĘ hĲČ wĘ yC¡ĂxĂ hĲČ yr¿Ą‘Ď=lkĎŇ wĘ
Moy¡ Myr¿ĂWĘ ‘ĆwĘ MySËĂ dĎŇ xĽ hŇ ‘ÌĎSĘ tĂŇ hŇ YĄÄ qĘ mĂ C’bÁŁ IĎwČ ZrĆ’ĳĎhĎ =lkĎŇ BĘ CTS¡Ě IĎwČ 8

yhăĂ êĘ wČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =l’Ć M‘¡ĎhĎ =dŇ qČ pĘŇ mĂ rj¿Č sĘ mĂ =tŇ ’Ć bŇ ’ËĎ oy Nê¿Ą IĂwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ 9

hŇ dĎŔ ChyĘ Sy’ăĂ wĘ bŇ rĆxĆŔ PŇ lĲĄ SăŁ É lyĂxČÄ =Sy’ĲĂ PŇ lĆ ’ąĆ tŇ o’Ä mĄ žhnĆmŁ SĘ l’ĄÃ rĎWĘ yĂ
rpăČŇ sĎ Nk¡ĄŇ =yrĄxĞ’ĲČ otŔ ’Ł ÉdwĂDĎ=bŇ lĲĄ ëŇ IąČwČ : Sy’ĲĂ PŇ lĆ ’¡Ć tŇ o’¿ mĄ =SmĲĄ xĞ 10

Éd’Ł mĘ ytĂŇ ’Ň TąĎ xĎ hoĎęhyĘ=l’Ć dŇ wĂÁDĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ M‘ĳĎhĎ =tŇ ’Ć
yêĂ lĘ J¡Č sĘ nĂ yJ¿Ă ìŔ DĘbĘŇ ‘Č NwăŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć É’nĎ=rbĆŇ ‘ĞhĲČ hoĎŔhyĘ hŇ êăĎ ‘Č wĘ ytĂŇ yWĂŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ
dŇ GăĎ=l’Ć ÉhyĎhĎ hoĎęhyĘ=rbČŇ dĘŇ C rqĆBĳŁ BČ dŇ w¡ĂDĎ MqĎ I¿ĎwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ 11

’ybnh
‘Ym’b ’qsp N’k Vy ’"sb v.3 .dk .yrq ’WĄ nŁ ,bytk y’ĄWĘ nŁ v.37 .yrq yrČYĘ xĆ ,bytk orYĘ xĆ v.35
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12 rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť dŇ wĂęDĎ=l’Ć êăĎrĘBČ dĂŇ wĘ ëŇ olÂhĎ : rmĲŁ ’Ň lĄ dŇ w¡ĂdĎŇ hŇ z¿ĄxŁ ’ybĂŔ eĎhČ
=hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ wĘ Mh¡Ć mĄ =tŇ xČ ’ĲČ ì¿Ň lĘ =rxČ BĘ ìŇ ylĳĆ‘Ď lTăĄ on yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ SŁlěSĎ hoĎŔhyĘ

13 ‘bČŇ SĲĆ ìăŇ lĘ ’obăŇ tĎŇ hĞ olÃ rmĆ ’Ň IăŁ wČ olĳ =dŇ GĆIČwČ dŇ w¡ĂDĎ=l’Ć dŇ g¿ĎŇ =’bŇŁ IĎwČ : ëŇ QĲĎ
ìŇ yrĆÁ YĎ =ynĲĄpĘŇ lĂ ÉìsĘ nĚ MySĂ dĎŇ xĽ ţ hŇ SăĎ ŁlSĘ =M’Ă ìŇ YĆÃ rĘ’Č BĘ ű bŇ ‘ăĎrĎ ű MynăĂSĎ
‘DăČ ÉhêĎ‘Č ìŇ YĆŔ rĘ’Č BĘ ÉrbĆŇ DĆÄ Mym¿Ă yĎ tŇ SĆ ŁlÄSĘ tŇ oyhĹ ţ=M’Ă wĘ ìŇ pĆę dĘŇ rĲŁ ’Chă wĘ

14 =l’Ć dŇ wËĂDĎ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : rbĲĎŇ DĎ yx¡Ă lĘ SĲŁ bŇ yS¿Ă ’Ď =hŇ mĎ hŇ ’ĄŔ rĘC
Md¡ĎŇ ’Ď =dŇ yČbĘŇ C wmŔ xř r MyBăĂ rČ=yJĲĂ ÉhoĎhyĘ=dŇ yČbĘŇ ’eąĎ=hŇ lĎ jĘ nĂ dŇ ’ĳŁ mĘ ylăĂ =rYČ dŇ G¡Ď

15 dŇ ‘ĳĄom tŇ ‘ăĄ=dŇ ‘Č wĘ rqĆB¡Ł hČ mĲĄ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ ÉrbĆŇ DĆÄ ho¿ĎhyĘ NêĄÄ IĂwČ : hŇ lĎ jĲŁ ’Ć =l’Č
16 žxlČ SĘ IĂwČ : Sy’ĲĂ PŇ lĆ ’¡Ć My‘¿ĂbĘŇ SĂ ‘bČŇ SĆŔ r’ăĄ BĘ =dŇ ‘Č wĘ ÉNDĎmĂ M‘Ďę hĎ =NmĂ tŇ mĎ IăĎwČ

rmĆ ’Ň IŁ wČţ hŇ ‘ĎŔ rĎhăĎ=l’Ć ÉhoĎhyĘ MxĆ eąĎIĂwČ ůHtĎŇ xĞSĲČ lĘ ÈMĂlČ SĎ CrĲyĘ ű ëŇ ’¿Ď lĘ UČ hČ odÄ yĎ
hŇ yĎŔhĎ ÉhoĎhyĘ ëŇ ’ąČ lĘ mČ C ìŇ dĳĆŇ yĎ PŇ rĆhăĆ hŇ ê¡Ď ‘Č bŇ rČŔ ÉM‘ĎBĎ tŇ yxąĂ SĘ UČ hČ ëŇ ’ĎÂlĘ UČ lČ

17 hoĎÁhyĘ=l’Ć dŇ wĂÄDĎ žrmĆ ’Ň IŁ wČ : ysĲĂ bĚŇ yĘhČ hŇ nĎrĘo’hĎ NrĆG¡Ł =M‘Ă
ÉytĂŇ ’Ň TĎÄ xĎ ykąĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ eĄÄhĂ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ M‘Ďę bĎŇ hŇ JăĆ UČ hČ ű ëŇ ’ăĎ lĘ UČ hČ =tŇ ’ĲĆ ű otăŇ ’Ł rĘBĂ
: ybĲĂŇ ’Ď tŇ yb¿ĄŇ bĘŇ C yB¡Ă ìËŇ dĘŇ yĲĎ ’n¿Ď yhĂÄ êĘ CWĳ ‘Ď hŇ măĆ N’Ň ~¡Ł hČ hŇ QĆ ’¿Ą wĘ ytĂŇ ywĄŔ ‘ĹhĲĆ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ

18 ÉhlĄ ‘Ğ olę rmĆ ’Ň IăŁ wČ ’Chĳ hČ MoIăBČ dŇ w¡ĂDĎ=l’Ć dŇ g¿ĎŇ =’bŇŁ IĲĎwČ
19 dŇ GĎŔ =rbČŇ dĘŇ JĂ ÉdwĂDĎ l‘Č IąČwČ : ysĲĂ bĚŇ yĘhČ hŇ yĎnĘ rĎ’Ď NrĆg¡ŇŁ BĘ xČ BĄŔ zĘmĂ ÉhoĎhylĲČ MqąĄhĎ
20 wydĎŔ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ =tŇ ’Ć ’rĘIąČwČ hŇ nĎ wĘrČę ’Ğ PŇ qăĄSĘ IČwČ : hoĲĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ
21 rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ YĎ rĘ’ĲĎ wyj¡Ď’Č ëŇ lĆ UËĆ lČ CxêÌČSĘ IĂwČ hŇ nĎ wĘrČŔ ’Ğ ’YăĄ IĄwČ wylĳĎ ‘Ď Myr¡ĂbĘŇ ‘ĲŁ

tŇ onÌqĘ lĂ dŇ wĂÁDĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ oDĳbĘŇ ‘Č=l’Ć ëŇ lĆ U¡Ć hČ =ynĲĂ dŇŁ ’Ğ ’B¿Ď ‘Č CDËmČ hŇ nĎ wĘrČŔ ’Ğ
l‘¿ČmĄ hŇ p¡ĎŇ GĄUČ hČ rY¿Č ‘ĎtĄŇ wĘ hoĎŔhylĲČ ÉxČ BĄÄ zĘmĂ tŇ onąbĘŇ lĂ NrĆGęŁ hČ =tŇ ’Ć ìăŇ UĘ ‘Ă mĲĄ

22 bŇ oFă hČ ëŇ lĆ U¡Ć hČ yn¿ĂdŇŁ ’Ğ l‘Č yËČwĘ xu¿ČyĂ dŇ wĂŔDĎ=l’Ć ÉhnĎ wĘrČ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : M‘ĲĎhĎ
23 lJęŁ hČ : MyYĲĂ ‘ĄlĲĎ rq¡ĎBĎ hČ yl¿Ą kĘŇ C MyGËĂrĂUĲŁ hČ wĘ hŇ lĎŔ ‘Ł lĲĎ rqăĎBĎ hČ Éh’Ą rĘ wnĳř y‘b

ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ÉhnĎ wĘrČÄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČř ëŇ lĆ UĳĆ lČ ëŇ lĆ U¡Ć hČ hŇ nĎ wĘr¿Č’Ğ NtËČŇ nĎ
24 ÉìtĘŇ o’Ĳ mĄ hŇ nąĆqĘ ’Ć onÄqĎ =yJĲĂ âlą hŇ nĎ wĘrČę ’Ğ=l’Ć ëŇ lĆ UĆÁ hČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ìŇ YĲĆ rĘyĂ

ÉNrĆGÄŁ hČ =tŇ ’Ć dŇ wąĂDĎ NqĆ IĂÄwČ MeĳĎxĂ tŇ olă ‘Ł yh¡Č Łl’Ĺ ho¿ĎhylĲČ hŇ lËĆ ‘Ğ’ĲČ âlÌ wĘ ryxĂŔ mĘ BĂ
25 ÉxČ BĄÄ zĘmĂ dŇ wąĂDĎ MSĎÄ žNbĆŇ IĂwČ : MyèĲĂ mĂ xĞ Myl¿Ă qĎ SĘ PŇ sĆ k¡ĆŇ BĘ rqĎŔ BĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ

hwhyl
,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wynĎy‘ĄBĘ ’"sb ,yrq wynĎy‘ĄBĘ ,bytk ony‘ĄBĘ v.22 .yrq wymĎxĞrČ ,bytk omxĞrČ v.14

.qwsp ‘Ym’b ’qsp N’k Vy ’"sb v.23 .d"ydw ’"yd



538 b l’wmV

hŇ p¡ĎŇ GĄUČ hČ rY¿Č ‘ĎêĲĄ wČ ZrĆ’ĎŔ lĎ ÉhoĎhyĘ rtąĄŇ ‘Ď IĲĄwČ MymĳĂ lĎ SĘ C tŇ ol¡ ‘Ł l‘Č I¿ČwČ hoĎŔhylĲČ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ l‘¿ČmĄ

G

wyWxw .]z"y +’ hy‘Vy[ Zwmh wrVâŁ Nmysw ,hVVw tw’m Vmxw Pl’ l’wmV rpsd yqwsp Mwks
kdy=t’ xtwp Nmysw ‘br’w MyVlV wyrdsw .]d"k qwsp h"k Nmys +’ l’wmV[ qbrm lg‘ hV’lw
d‘ wlyVb TpwV yl‘ hnmtnVm rpsh twnV .h‘Vtw My‘br’ wytwqspw .]z"T h"mq Mylht[
MytVw ,l’wmVl hnV hrV‘ tx’w yl‘l My‘br’ ,hnV VlVw My‘Vt l’rVy Klm dwd tmV

.dwd Klml hnV My‘br’w lw’Wl

The number of the verses of the book of Samuel is 1506, and the sign is,
RELIEVE the oppresed (âŁ = 1000, V = 300, r = 200, w = 6; Isa 1:17) And its
middle point is, And the woman had a fatted calf [I Sam 28:24]. And its sedarim
are 34 and the sign is, Thou openest THINE HAND (y = 10, d = 4, k = 20;
Ps 145:16). And its peseqot are 49. The years of the book are from the year that
Eli was appointed judge in Shiloh unto the death of David king of Israel 93 years,
40 to Eli and 11 to Samuel and 2 to Saul and 40 to King David.



’ Myklm
’ : olĲ Mx¡Č yĂř âl¿ wĘ MydĂŔ gĎŇBĘ BČ ÉChiĚÄ kČŇ yĘwČ MymĳĂ IĎBČ ’B¡Ď NqĄŔ zĎ ÉdwĂDĎ ëŇ lĆ UąĆ hČ wĘ sŘ1

2 ÉhdĎŇ mĘ ‘ĲĎwĘ hŇ lĎŔ CtŇ bĘŇ hŇ răĎ‘ĞnĲČ ÉëlĆ UĆÄ hČ ynąĂdŇŁ ś’Ň lĲČ CSÂ qĘř bČŇ yĘ wydĎę bĎŇ ‘Ğ olă CrmĘ ’Ň IÌŁ wČ
: ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĂdŇŁ ’Ň lČř Mx¡Č wĘ ìŇ qĆŔ yxĄ bĘŇ hŇ băĎŇ kĘŇ SĎř wĘ tŇ nĆkĳĆŇ sŁ ol¡ =yhĂ tĘŇ C ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĄpĘŇ lĂ

3 ÉgSČ ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć C’ę YĘ mĘ IĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ lCbăŇ GĘ lk¡ŇŁ BĘ hŇ pĎŔ yĎ hŇ răĎ‘ĞnČř ÉCSqĘ bČŇ yĘwČ
4 yhĂÄ êĘ wČ dŇ ’ĳŁ mĘ =dŇ ‘Č hŇ păĎŇ yĎ hŇ r¡Ď‘ĞeČhČř ĲwĘ : ëŇ lĆ UĲĆ lČř Ht¡ĎŇ ’Ł C’śb¿ĂŇ IĎwČ tŇ yUĂŔ nČ Cèăř hČ
5 tŇ yGËĂxČ =NbĆŇ hŇ IÌĎnĂ dĲŇŁ ’Ğ wĲČ : H‘ĲĎdĎŇ yĘ âl¿ ëŇ lĆ U¡Ć hČ wĘ ChtĄŔ rĘř SăĎ êĘ wČ ÉtnĆkĆÄ sŁ ëŇ lĆ UąĆ lČ

Myè¿Ă mĂ xĞ wĲČ MySĂŔ rĎśpăĎŇ C bŇ kĆŇ rĆ ť olę W‘Č IăČwČ ëŇŁlĳ mĘ ’Ć ynăĂ’Ğ rm¡Ł ’Ň lĄ ’v¿Ą nČtĘŇ mĂ
6 hŇ kĎŇ JăĎ ‘Č CD¡mČ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉwymĎ IĎmĂ wybąĂŇ ’Ď obÄ YĎ ‘Ğ=âlĲ wĘ : wynĲĎpĎŇ lĘ MyY¿Ă rĎ Sy’¡Ă

: MolĲ SĎ bĘŇ ’Č yr¿ĄxĞ’ĲČ hŇ d¡ĎŇ lĘ yĲĎ ot¿Ň ’Ł wĘ dŇ ’ŔŁ mĘ Ér’Č êÄŁ =bŇ oTĲ ’Chą =MgČŇ wĘ tĎŇ yWĳĂ ‘Ď
7 yr¡ĄxĞ’ĲČ śCrŔ zĘ‘Ęř IČwĲČ NhĳĄ JŁ hČ rtăĎŇ yĎbĘŇ ’Ć M‘¡ĂwĘ hŇ yĎŔCrYĘ =NBĆ bŇ ’ăĎ oy M‘Ă ť wyśrĎŔ bĎŇ dĘŇ CyăhĘ IĂřwČ
8 y‘ăĂmĘ SĂ wĘ É’ybĂŇ eĎhČ NtąĎŇ nĎ wĘ ‘dĎÁ yĎohĲ yĘ=NbĆŇ ChyĎÄnĎbĘŇ C NřhĄ JŁ hČ ţ qodăŇ YĎ wĘ : hŇ IĲĎnĂ dĲŇŁ ’Ğ
9 ChIĎęnĂ dĲŇŁ ’Ğ xBăČ zĘIĂwČ : ChIĲĎnĂ dĲŇŁ ’Ğ=M‘Ă Cy¡hĎ âl¿ dŇ wĳĂdĎŇ lĘ rSăĆ ’Ğ Myr¡ĂoBGĂ hČ wĘ y‘ĂŔ rĄwĘ

’rĎę qĘř IĂwČ lgĳĄŇrŁ Ny‘ăĄ lYĆ’¡Ą =rSĆ ’Ğ tŇ lĆ xĆŔ EŁ hČ NbĆŇ ’ăĆ M‘Ăř ť ’yrĂŔ mĘ C ÉrqĎ bĎŇ C N’Ň YąŁ
wyx’=lk=t’
,T"d ,z"d ,w"d ,g"d qryxb d"wyh Nk v.1 .’"l qwsp d‘ +’ qwsp Nm hrV yyx tVrpl hrTph v.1 .’
P"wqh CSuĘbČ yĘ ’"s v.2 .w"Tdw b"d Nkw yryYb d"wyh MxČ yĄ tYqmb ,w"dxw h"dx ,d"dx ,d"yd ,b"yd ,’"yd
,b"d gtm ’lb hbăĎ kĘ SĎ wĘ Nk v.2 .h"dxw b"d Nkw xtp PTxb P"l’h ynĂdŁ ’ĞlČ ’"s v.2 .b"d Nkw hVwgd
’lb N"wnh hrĎ‘ĞnČ Nk v.3 .w"Tdw T"d ,z"d gtm ’lb qwspd ’nynt ynĂdŁ ’lČ Nk v.2 .w"Tdw T"d ,z"d
.MyVrg C’ÂYĘ mĘ IĂwČ ’"s ,h"dxw w"Td ,d"yd ,b"yd ,b"d gtm ’lb w"ywh Nk v.3 .w"Tdw T"d ,z"d ,b"d gtm
.d"dxw ’"d Nkw ’lm C’ybĂ IĎwČ ’"s v.3 .d"dxw w"d ,g"d ,b"d Nkw dbl NTq Pqzb tyUĂŔ nČCèhČ ’"s v.3
N"wnhw gtm ’lb ’"hh hrĎ‘ĞeĲČhČ wĘ ’"s ,T"dw z"d gtm ’lb N"wnhw gtmb ’"hh Nk v.4 .ëlĆUĆhČ=l’Ć ’"s v.3

’"s v.4 .w"dxw h"dx ,w"Td ,d"yd ,b"yd ,w"d ,g"d Nkw gtmb N"wnhw ’"hh Nwhywrt hrĎ‘ĞeĲČhĲČwĘ ’"sb ,gtmb
ChtĄrĞSĎ êĘ wČ ’"sbw ,b"d Nkw xtpb N"yVh ChtĄrĘSČ êĘ wČ ’"sb ,h"dxw w"d ,g"d ,b"d Nkw dbl NTq Pqzb ChtĄŔ rĘSĎ êĘ wČ
CyhĘ IĂwČ Nk v.7 .h"dxw w"d ,g"d ,b"d Nkw dbl NTq Pqzb MySĂŔ rĎpĎ C ’"s v.5 .h"dx Nkw xtp PTxb V"yrh
.w"dxw h"dx ,d"dx ,d"yd ,b"yd ,w"d ,g"d Nkw ’ybr wyrĎębĎ dĘ ’"s v.7 .w"Tdw b"d ,y"k Myrps bwrb gtm ’lb
d"yd ,b"yd ,w"dx ,d"dx ,T"d ,z"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nkw ’xpT yr¡ĄxĞ’Č NTq Pqz CrŔ zĘ‘ĘIČwČ Ngwnm Nk v.7

Pqz xnwm CrŔ zĘ‘ĘIăČwČ dxw ,’krm ’xpT yr¿ĄxĞ’Č Cr¡zĘ‘ĘIČwČ ’"sw ,h"dxw w"d ,g"d Nkw NTq Pqz ’mdq CrŔ zĘ‘ĘIČÄwČ ’"s ,w"Tdw
,xtp PTxb N"y‘h CrzĘ‘ĞIČwČ +bw ,w"dw g"d ,b"d Nkw xtpb N"y‘h CrzĘ‘ČIČwČ +w Nwhlwkm v.7 .’xpT yr¡ĄxĞ’Č NTq
,T"d ,z"d ,w"d ,g"d byty M‘Ăť Nk v.9 .h"dxw z"d ,w"d Nkw hnTq ’Vylt žNhĄJŁ hČ ’"s v.8 .CrzĘ‘ĞyĘwČ dxw

.w"dw g"d Nkw MyVrg ’rĎÂqĘIĂwČ ’"s v.9 .w"Td Nkw Kphm M‘ąĂ ’"s ,w"dxw h"dx ,d"yd ,b"yd
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: ëŇ lĆ UĲĆ hČ yd¿ĄŇ bĘŇ ‘Čř hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yS¿Ą nĘ ’Č =lkĎŇ lĘř C ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĄBĘ ÉwyxĎ ’Ć =lJĎ =tŇ ’Ć
âl¿ wyx¡Ă ’Ď hŇ m¿Ł ŁlSĘ =tŇ ’Ć wĘ MyrËĂoBř GĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ ChyĎÁnĎbĘŇ C ’ybĂÄ eĎhČ žNtĎŇ nĎ=tŇ ’Ć wĘ 10

’olăřhĞ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhmŁ ŁlSĘ =M’Ą ‘bČŇ SąĆ =tŇ BČ =l’Ć NtĎę nĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ’rĲĎqĎ 11

hŇ êĎě ‘Č wĘ : ‘dĲĎŇ yĎ âl¿ dŇ w¡ĂdĎŇ Cnyřn¿ĄdŇŁ ’Ğ wĲČ tŇ yGĳĂxČ =NbĆŇ ChIăĎnĂ dĲŇŁ ’Ğ ëŇ ¡ČlmĎ yJ¿Ă êĘ ‘ČmČŔ SĎ 12

: hŇ mĲŁ ŁlSĘ ëŇ n¡ĄBĘ SpĆŇ n¿Ć=tŇ ’Ć wĘ ëŇ SĄŔ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć ÉyTĂ QĘ mČ C hŇ YĳĎ ‘Ą ’n¡Ď ëŇ Y¿Ą ‘Ď y’Ăř ykËĂŇ lĘ
ëŇ lĆ UĆę hČ ynăĂdŇŁ ’Ğ hŇ êĎÂ’Č =âlĲřhĞ ÉwylĎ ’Ą êĘ rĘmąČ’Ď wĘ dŇ wĂęDĎ ëŇ lĆ UăĆ hČ =l’Ć ű y’Ă băŇŁ C ykĂÂ lĘ 13

’Ch¡ wĘ yrČŔ xĞ’ĲČ ëŇŁlă mĘ yĂ ÉënĄbĘŇ śhŇ mąŁ ŁlSĘ =yJĲĂ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉìtĘŇ mĲĎ ’ĞlĲČ êĎ‘Ę BąČ SĘ nĂ
MS¡Ď tŇ rĆB¿ĆdČŇ mĘ ëŇ dËĎŇ o‘ hŇ eĄęhĂř : ChIĲĎnĂ dĲŇŁ ’Ğ ëŇ ¿ČlmĎ ‘Č CD¡mČ C y’ĳĂ sĘ JĂ =l‘Č bŇ SăĄ yĄ 14

=tŇ bČŇ ’ř bÄŁ êĎ wČ : ëŇ yĂrĲĎbĎŇ DĘ=tŇ ’Ć yt¡ĂŇ ’Ň QĄ mĂ C ëŇ yĂrČŔ xĞ’ĲČ ’obăŇ ’Ď ÉynĂ ’Ğ wĲČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =M‘Ă 15

tŇ yUĂŔ nČ Cèăř hČ ÉgSČ ybĂŇ ’Ğ wĲČ dŇ ’ĳŁ mĘ NqăĄzĎ ëŇ lĆ U¡Ć hČ wĘ hŇ rĎdĘŇ xČŔ hČ ÉëlĆ UĆÄ hČ =l’Ć ‘bĆŇ SąĆ
śrmĆ ’Ň I¿Ł wČ ëŇ lĆ UĳĆ lČ Cxê¡ČSĘ êĂ wČ ‘bČŇ SĆŔ =tŇ BČ dŇ uăŁ êĂ wČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ =tŇ ’Ć tŇ r¡ČSĎ mĘ 16

ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyBĲČ êĎ‘Ę BČÁ SĘ nĂ śhŇ êĎÄ ’Č ÉynĂř dŇŁ ’Ğ olę rmĆ ’Ň êăŁ wČ : ëŇ QĲĎ =hŇ mČ ëŇ lĆ U¡Ć hČ 17

: y’ĲĂ sĘ JĂ =l‘Č bŇ S¿Ą yĄ ś’Ch¡ wĘ yrĳĎxĞ’ĲČ ëŇŁlă mĘ yĂ ëŇ n¡ĄbĘŇ hŇ m¿Ł ŁlSĘ =yJĲĂ ìŇ tĆŔ mĎ ’ĞlĲČ
xBČ zĘIĂwČţ : êĎ‘Ę dĲĎŇ yĎ âl¿ ëŇ lĆ U¡Ć hČ yn¿ĂdŇŁ ’Ğ hŇ êËĎ ‘Čř wĘ ëŇ ĳĎlmĎ hŇ I¡ĎnĂ dĲŇŁ ’Ğ hŇ e¿ĄhĂ hŇ êĎě ‘Č wĘ 18, 19

ÉrtĎŇ yĎbĘŇ ’Ć lĘ C ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĄBĘ =lkĎŇ lĘ É’rĎqĘ IĂwČ ůbrŁ lĎ ÈN’Ň YŁ wĘ=’yrĂř mĘ CĲ roS¿ř
ÉhêĎ’Čř wĘ : ’rĲĎqĎ âl¿ ì¡Ň DĘbĘŇ ‘Č hŇ m¿Ł ŁlSĘ lĂ wĘ ’bĳĎŇ ~Ď hČ rWăČ bŇ ’¡Ď yřŁ lĘ C NhĄŔ JŁ hČ 20

bŇ SËĄ yĄ ymĂę MhĆŔ lĎ dŇ yGăĂhČ lĘ ìŇ ylĳĆ‘Ď l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ yn¿Ąy‘Ą ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĂdŇŁ ’Ğ
=M‘Ă ëŇ lĆ U¡Ć hČ =ynĲĂ dŇŁ ’Ğ bŇ k¿ČŇ SĘ JĂ hŇ yĎěhĎ wĘ : wyrĲĎxĞ’ĲČ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =ynĲĂ dŇŁ ’Ğ ’i¿Ą JĂ =l‘Č 21

tŇ rĆB¡ĆdČŇ mĘ hŇ eĎd¿ĆŇ o‘ hŇ eËĄhĂ wĘ : My’ĲĂ FĎ xČ hŇ m¡Ł ŁlSĘ yn¿ĂbĘŇ C ynËĂ’Ğ ytĂŇ yyĂęhĎ wĘ wytĳĎŇ bŇŁ ’Ğ 22

Klmh=M‘
’"s v.10 .s"t Nkw ydĄbĘ ‘ČwĘ ’"s v.9 .=lkĎ wĘ ’"sw ,b"dw ’"d ,rd"nq y"k +y Nkw =lJĎ =t’ĆwĘ ’"s v.9

hgwmb v.11 .w"dxw d"dx ,d"yd ,b"yd ,T"d ,z"d ,b"d ,’"d Nkw rsx âlhĞ ’"s v.11 .rsx MyrĂBŁ GĂhČ
’mdq hêĎÁ ’Č âlÄhĞ ’"s v.13 .w"Tdw T"d ,z"d ,b"d gtm ’lb ëYĄ‘Ďy’Ă Nk v.12 .d"dx Nkw rsx CnnĄdŁ ’ĞwČ
’xpT ’krm y’Ŕ sk=l’ bVă y É’whw yrĳx’ Klă my Kn¡b hm¿lV=yk ’"s v.13 .h"dxw w"Td ,g"d ,b"d Nkw ’lz’w
bwrb rsx Nk v.15 .r"tw +rt ,‘"t ,s"t Nkw heĄhĂ wĘ ’"s v.14 .NTq Pqz xnwm ’TVp ’txnt’ xnwm
.w"Td Nkw ’lm ’obêĎwČ ’"s ,w"dxw h"dx ,d"dx ,d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,z"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps
.r"tw s"t Nkw HlĎ rm’yw ’"s v.16 .h"dxw w"d ,g"d ,b"d Nkw dbl NTq Pqzb tyUĂŔ nČCèhČ ’"s v.15

’"s v.17 .hnTq ’Vylt žynĂdŁ ’Ğ ’"sb ,’"kw +k ,x"y ,g"y qwsp Nyy‘ : ‘"tw s"t Nkw ëlĆUĆhČ=ynd’ ’"s v.17

bytk hêĎ’Č wĘ ’"sb ,hêĎ’Č wĘ rybs v.18 .’xpT ’krm bS¡Ą yĄ ’Ch¿ wĘ ’"s v.17 .‘ybr xnwm êĎ‘ĘBČę SĘ nĂ hêăĎ’Č
,w"dxw d"yd ,b"yd Nkw xnwm roSă ’"s v.19 .hêĎ‘ČwĘ yllhb ,r"tw +rt ,‘"t ,s"t ,’"yd ,b"d ,’"d Nkw yrqw
=’yrĲĂmĘ C ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd gtm ’lb V"yrhw ’y‘gb w"ywh Nk v.19 .h"dxw b"d Nkw ’mdq roSÄ ’"sw
’lb w"ywh ’yrĂmĘ C ’"sb ,gtmb V"yrhw ’y‘gb w"ywh =’yrĲĂmĘ CĲ dxw ,w"dx Nkw gtmb V"yrhw ’y‘g ’lb w"ywh
’"s v.19 .h"dxw T"d ,z"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw Pqm ’lbw xnwm ’yrăĂmĘ C ’"sbw ,gtm ’lb V"yrhw ’y‘g

.+rtw g"d ,b"d ,’"d Nkw hêĎ‘ČwĘ ’"s v.20 .T"dw z"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm b’Ď oylĘ C
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23 NtăĎŇ nĎ hŇ e¡ĄhĂ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉëlĆ UĆÄ lČ CdŇ yGąĂIČwČ : ’BĲĎ ’yb¡ĂŇ eĎhČ Nt¿ĎŇ nĎ wĘ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =M‘Ă
: hŇ YĎ rĘ’ĲĎ wyj¡Ď’Č =l‘Č ëŇ lĆ UËĆ lČ CxêÌČSĘ IĂwČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĄpĘŇ lĂ É’bŇŁ IĎwČ ’ybĳĂŇ eĎhČ

24 yrĳĎxĞ’ĲČ ëŇŁlă mĘ yĂ ChI¡ĎnĂ dĲŇŁ ’Ğ êĎrĘmČŔ ’Ď hŇ êăĎ’Č ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĂdŇŁ ’Ğ ůNtĎŇ nĎ ÈrmĆ ’Ň IŁ wČ
25 ÈN’Ň YŁ wĘ=’yrĂř mĘ CĲ roS¿ř xBČ zĘIĂwČţ MoIęhČ dŇ răČyĎ ű yJăĂ : y’ĲĂ sĘ JĂ =l‘Č bŇ S¿Ą yĄ ’Ch¡ wĘ

NhĄŔ JŁ hČ rtăĎŇ yĎbĘŇ ’Ć lĘ C É’bĎŇ ~Ď hČ yrąĄWĎ lĘ C ëŇ lĆ UĆÁ hČ ynĄÄBĘ =lkĎŇ lĘ ž’rĎqĘ IĂwČ ůbrŁ lĎ
26 ylăĂ wĘ : ChIĲĎnĂ dĲŇŁ ’Ğ ëŇ lĆ U¿Ć hČ śyx¡Ă yĘ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ wynĳĎpĎŇ lĘ Myt¡ĂŇ SŁ wĘ Myl¿Ă kĘŇ ’ĲŁ MeËĎhĂ wĘ

ì¡Ň DĘbĘŇ ‘Č hŇ m¿Ł ŁlSĘ lĂ wĘ ‘dËĎŇ yĎohĲ yĘ=NbĆŇ ChyÌĎnĎbĘŇ lĂ wĘ NhĄÁ JŁ hČ qdÄŁ YĎ lĘ C ìŇ DĆbĘŇ ‘Č ţ=ynĲĂ ’Ğ
27 ÉêĎ ‘Ę dČÄ oh âlą wĘ hŇ EĳĆhČ rbăĎŇ DĎhČ hŇ y¡ĎhĘ nĲĂ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĂdŇŁ ’Ğ Ét’Ą mĄ M’Ăę : ’rĲĎqĎ âl¿
28 ëŇ lĆ UąĆ hČ N‘Č IČÄwČ : wyrĲĎxĞ’ĲČ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =ynĲĂ dŇŁ ’Ğ ’i¿Ą JĂ =l‘Č bŇ SËĄ yĄ ymĂę KŔ ydř b‘=tŇ ’ĲĆ

dŇ m¡Ł ‘ĞêČ wČř Ĳ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĄpĘŇ lĂ É’bŇŁ êĎ wČ ‘bČŇ SĳĎ =tŇ bČŇ lĘ yl¡Ă =C’rĘqĂ rmĆ ’Ň ŁIŔwČ ÉdwĂDĎ
29 =tŇ ’Ć hŇ d¿ĎŇ jĎ =rSĆ ’Ğ hoĎěhyĘ=yxČ rmĳČ ’Ň IŁ wČ ëŇ lĆ U¡Ć hČ ‘b¿ČŇ èĎ IĂwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ
30 É l’Ą rĎWĘ yĂ yhąĄŁl’Ĺ hoĎÄhyBĲČ ëŇ lĎÁ yêĂ ‘Ę BČÄ SĘ nĂ žrSĆ ’ĞJĲČ yJĂÃ : hŇ rĲĎYĎ =lJĎ mĂ yS¡Ă pĘŇ nČ

yêĳĎxĘ êČ y’¡Ă sĘ JĂ =l‘Č bŇ S¿Ą yĄ ’ChË wĘ yrČŔ xĞ’ĲČ ëŇŁlă mĘ yĂ ÉënĄbĘŇ hŇ mąŁ ŁlSĘ =yJĲĂ rmŔŁ ’Ň lĄ
31 Cxê¡ČSĘ êĂ wČ ZrĆř ’ĆŔ ÉMyĂjČÄ ’Č ‘bČŇ SąĆ =tŇ BČ dŇ uÄŁ êĂ wČ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ hŇ W¡Ć ‘Ĺ’ĲĆ NJ¿Ą yJËĂ

: MlĲĎ ‘Ł lĘ dŇ w¡ĂDĎ ëŇ lĆ U¿Ć hČ ynËĂdŇŁ ’Ğ yxĂę yĘ rmĆ ’Ň êěŁ wČ ëŇ lĆ UĳĆ lČ
32 ’ybĂŔ eĎhČ NtăĎŇ nĎlĘ C ÉNhĄ JŁ hČ qodąŇ YĎ lĘ ylĂÂ=C’rĘqĂ dŇ wĂęDĎ ëŇ lĆ UăĆ hČ Ó rmĆ ’Ň IăŁ wČ
33 MhĆę lĎ śëŇ lĆ UĆÁ hČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ C’b¡ŇŁ IĎwČ ‘dĳĎŇ yĎohĲ yĘ=NBĆ Chy¡ĎnĎbĘŇ lĂ wĘ

ynĂŔ bĘŇ hŇ măŁ ŁlSĘ =tŇ ’Ć ÉMêĆbĘŇ JČ rĘhĂ wĘ MkĆŔ ynĄdĲŇŁ ’Ğ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć ÉMkĆŇ UĎ ‘Ă Cxą qĘ
34 MSĎ ţ otăŇ ’Ł xSăČ mĎ C : NoxĲ GĂ =l’Ćř ot¡Ň ’Ł Mê¿ĆdĘŇ rČohĲ wĘ ylĳĂ =rSĆ ’Ğ hŇ D¡ĎrĘjĂ hČ =l‘Č

rpĎŔ oèBČ ÉMêĆ‘Ę qČ tĘŇ C l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č ëŇ lĆ m¡Ć lĘ ’ybËĂŇ eĎhČ NtÌĎŇ nĎ wĘ NhĄÁ JŁ hČ qodÄ YĎ
Mtrm’w
w"ywh Nk v.25 .h"dxw b"d Nkw ’mdq roSÄ ’"sw ,w"dxw d"yd ,b"yd ,w"d ,g"d Nkw xnwm roSă ’"s v.25
,d"yd ,b"yd Nkw gtmb V"yrh ’y‘g ’lb w"ywh ’yrĲĂmĘ C ’"s ,T"y qwsp ly‘l Nyy‘ : gtm ’lb V"yrhw ’y‘gb
’lb V"yrhw ’y‘g ’lb w"ywh =’yrĂmĘ C ’"sb ,gtmb V"yrhw ’y‘gb w"ywh Nwhywrt =’yrĲĂmĘ CĲ dxw ,w"dxw w"Td
’krm ëlĆU¡ĆhČ yx¿ĂyĘ ’"s v.25 .h"dxw w"d ,g"d ,b"d Nkw Pqm ’lbw xnwm ’yrăĂmĘ C ’"sbw ,T"dw z"d Nkw gtm
,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ìDĘbĘ ‘Č ’"sb ,yrq ìDĘbĘ ‘Č ,bytk ìydĆbĎ ‘Ğ v.27 .h"dxw w"d ,g"d ,b"d Nkw ’xpT
,gtm ’lb w"ythw ’y‘gb w"ywh Nk v.28 .’qsp N’k Vy ’"sb v.28 .r"tw +rt ,‘"t ,s"t ,d"dx ,w"d
w"d Nkw gtmb w"ythw ’y‘g ’lb w"ywh dmŁ ‘ĞêĲČwČ ’"s ,l’mVb ’y‘gh dmŁ ‘ĞêČwĲČ +h Nm rb Nymyl ’y‘gh Nwhlwkbw
’"sb ,hYĎrĘ’Č rybs v.31 .w"dxw w"Td ,d"yd ,b"yd ,g"d Nkw gtmb w"ythw ’y‘gb w"ywh dmŁ ‘ĞêĲČwĲČ ’"sb ,h"dxw
qsp N’k Ny’ ’"sb v.32 .’qsp N’k Ny’ ’"sb ,y"k Myrps bwrb ’qsp Nk v.32 .yrqw bytk hYĎrĘ’Č
Myrps bwrb yrqw bytk Nk v.33 .MhĆlĎ ëlĆUĆhČ ’"s hyl‘ rsmnw ëlĆUĆhČ MhĆlĎ ’"sb v.33 .d"ydw b"d Nkw
,w"Td Nkw yrq =l’Ć ,bytk =l‘Č ’"sb ,+rtw s"t ,d"dx ,d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,z"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k

.yrqw bytk =l‘Č tYqmb
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=l‘Č bŇ SăČ yĎwĘ É’bĎŇ C wyrĎę xĞ’ĲČ MtăĆŇ ylĂ ‘ĞwĲČ : hŇ mĲŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ U¿Ć hČ yx¡Ă yĘ MêĆě rĘmČ ’Ğ wĲČ 35

l’¡Ą rĎWĘ yĂ=l‘Č dŇ ygĂŔ nĎ tŇ oyăhĘ lĲĂ ÉytĂŇ yCĂÄYĂ otąŇ ’Ł wĘ yêĳĎxĘ êČ ëŇŁlă mĘ yĂ ś’Ch¡ wĘ y’ĂŔ sĘ JĂ
NJĄ ť NmĳĄ ’Ď Ó rmĆ ’Ň IăŁ wČ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =tŇ ’Ć ‘dËĎŇ yĎohĲ yĘ=NbĆŇ ChyÌĎnĎBĘ N‘Č IČÄwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ=l‘Č wĘ 36

ynăĂdŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉhoĎhyĘ hŇ yąĎhĎ rSĆÄ ’ĞJĲČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĂdŇŁ ’Ğ yh¡ĄŁl’Ĺ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ň yŁ 37

ëŇ lĆ U¿Ć hČ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ ’iĄě JĂ mĂř o’Ŕ sĘ JĂ =tŇ ’Ć É lDĄgČŇ ywĲĂ hŇ mĳŁ ŁlSĘ =M‘Ă yăřhy NJ¡Ą ëŇ lĆ UĆŔ hČ
ÉytĂŇ rĄJĘ hČ wĘ ‘dĎę yĎohĲ yĘ=NbĆŇ ChyăĎnĎbĘŇ C ’ybĂÁ eĎhČ NtĎÄ nĎ wĘ NhĄ JŁ hČ ţ qodăŇ YĎ dŇ rĆIăĄwČ : dŇ wĲĂDĎ 38

CkŇ l¿Ă IŁ wČ dŇ wĳĂDĎ ëŇ lĆ UăĆ hČ tŇ D¡ČrĘjĂ =l‘Č hŇ mŔŁ ŁlSĘ =tŇ ’Ć ÉCbŇ śJĂÄ rĘIČwČ ytĂŔ lĄ jĘ hČ wĘ
lhĆ ’ŔŁ hĎ =NmĂ ÉNmĆ èĆÄ hČ NrĆqąĆ=tŇ ’Ć NhĄÁ JŁ hČ qodÄ YĎ žxuČ IĂwČ : NoxĲ GĂř =l‘Čř ot¡Ň ’Ł 39

yx¡Ă yĘ M‘ĎŔ hĎ =lJĎ ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ rpĎŔ oèBČ ÉC‘qĘ tĘŇ IĂwĲČ hŇ mĳŁ ŁlSĘ =tŇ ’Ć xS¡Č mĘ IĂwČ
MylĂŔ lĂ xĞBĲČ MylăĂ QĘ xČ mĘ ÉM‘ĎhĎ wĘ wyrĎŔ xĞ’ĲČ ÉM‘ĎhĎ =lkĎŇ Clą ‘ĞIĲČwČ : hŇ mĲŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ U¿Ć hČ 40

ChIĎęnĂ dĲŇŁ ’Ğ ‘măČ SĘ IĂwČ : MlĲĎ oqBĘ ZrĆ’¡ĎhĎ ‘q¿ČBĎ êĂ wČ hŇ lĳĎ odŇ gĘŇ hŇ xăĎ mĘ WĂ Myx¡Ă mĄ WĘ C 41

loqă =tŇ ’Ć Éb’Ď oy ‘mąČ SĘ IĂwČ lkĳŇŁ ’ĹlĲĆ CQă JĂ Mh¡Ą wĘ oêŔ ’Ă rSăĆ ’Ğ ÉMy’Ă rĚuĘ hČ =lkĎŇ wĘ
hŇ eÌĄhĂ wĘ rBĄŔ dČŇ mĘ CedăĆŇ o‘ : hŇ mĲĎ oh hŇ y¡ĎrĘuĂ hČ =loqĲ ś‘Č CD¿mČ rmĆ ’Ň ŁIěwČ rpĎŔ oèhČ 42

lyĂxËČ Sy’¿Ă yJăĂ ’BŔŁ ÉChIĎÄnĂ dĲŇŁ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ ’BĳĎ Nh¡Ą JŁ hČ rt¿ĎŇ yĎbĘŇ ’Ć =NBĆ NtËĎŇ nĎ oyĲ
śCnyřn¿ĄdŇŁ ’Ğ lbĎě ’Ğ ChIĳĎnĂ dĲŇŁ ’ĞlĲČ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ NtĎŔ nĎ oyĲ ÉN‘Č IČÄwČ : rvĲĄ bČŇ êĘ bŇ oT¿ wĘ hŇ êĎ’¡Č 43

qodÄ YĎ =tŇ ’Ć śëŇ lĆ UĆ hČ ţ=oêĲř ’Ă xlăČ SĘ IĂwČ : hŇ mĲŁ ŁlSĘ =tŇ ’Ć ëŇ yl¿Ă mĘ hĂ dŇ w¡ĂDĎ ëŇ lĆ U¿Ć hČ 44

ytĳĂŇ lĄ jĘ hČ wĘ yt¡ĂŇ rĄJĘ hČ wĘ ‘dĎŔ yĎohăř yĘ=NBĆ ÉChyĎÄnĎbĘŇ C ’ybĂę eĎhČ NtăĎŇ nĎ=tŇ ’Ć wĘ NhĄÁ JŁ hČ
žNtĎŇ nĎ wĘ NhăĄ JŁ hČ qodăŇ YĎ otÃ ’Ł Cxă SĘ mĘ IĂwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ tŇ D¿ČrĘjĂ l‘¡Č otŔ ’Ł CbŇ JăĂ rĘIČwČ 45

’Ch¿ hŇ yĳĎrĘuĂ hČ Mh¡Ł êĄ wČ MyxĂŔ mĄ WĘ ÉMèĎ mĂ Clą ‘ĞIĲČwČ Noxę śgĂŇBĘ ëŇ lĆ mĆÁ lĘ ś’ybĂÄ eĎhČ
: hŇ kĲĎŇ ClUĘ hČ ’i¿Ą JĂ l‘¡Č hŇ mŔŁ ŁlSĘ bŇ SăČ yĎ ÉMgČŇ wĘ : MêĲĆ‘Ę mČ SĘ rS¿Ć ’Ğ lou¡ hČ 46

ůrmŁ ’Ň lĄ ÈdwĂDĎ ëŇ lĆ UăĆ hČ CnynĄÁdŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć śëŇ rĄbĎŇ lĘ ţ ëŇ lĆ UĆę hČ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č C’BĎÁ =MgČŇ wĘ 47

bTyy
.w"Td Nkw ’xpT ’krm ë¡ŁlmĘ yĂ ’Ch¿ wĘ ’"s ,d"dxw d"yd ,b"yd ,T"d ,z"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw xnwm ’xpT Nk v.35

Nkw yrqw bytk hyĆhĘ yĂ ’"sb ,yrq hyĆhĘ yĂ ,bytk yhĂ yĘ v.37 .d"dxw w"d ,g"d ,b"d Nkw qsp N’k Ny’ ’"sb v.36

’"sw ,NTq Pqz ’iĄŔ JĂ mĂ +bw ,d"dxw d"yd ,b"yd ,w"d ,g"d ,b"d lwdg Pqzb Nk v.37 .d"dxw ’"yd ,w"d ,b"d ,’"d
hrsmb v.38 .w"dw b"d ,’"d Nkw ’lm CbyJĂ rĘIČwČ ’"s v.38 .w"Tdw T"d ,z"d Nkw NTq Pqz ’mdq ’iĄŔ JĂ mĂÄ
,’"yd ,T"d ,z"d ,g"d ,y"k Myrps bwrb d"wy rsx Nk v.38 .b"dw ’"d Nkw =l’Ć tYqmb ,gylp hyl‘ rsmn
,w"d ,g"d Nkw ’krm rybt loq¿ ‘ČCDËmČ ’"s v.41 .w"Tdw w"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm NoxyGĂ ’"s ,d"dxw d"yd ,b"yd
Cny n¿ĄdŁ ’Ğ ’"s ,d"dxw d"yd ,b"yd ,T"d ,z"d ,w"d ,g"d ,b"d ’krm rybt Nk v.43 .d"dxw d"yd ,b"yd ,T"d ,z"d
Pqm ’lbw xnwm oêă’Ă ’"s v.44 .d"dxw g"d Nkw rsx CnnĄdŁ ’Ğ ’"s v.43 .w"Td Nkw Pqm ’krm =ëlĆUĲĆhČ
’"s v.44 .T"dw z"d Nkw hnTq ’Vylt žëlĆUĆhČ ’"s v.44 .d"dxw d"yd ,b"yd ,T"d ,z"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw
Nkw ’lm NoxygĂBĘ ’"s v.45 .qsp N’k Vy ’"sb v.45 .d"dxw w"d ,g"d ,b"d Nkw dbl NTq Pqzb ‘dĎŔ yĎohyĘ

.d"dxw d"yd ,b"yd ,T"d ,z"d Nkw hnTq ’Vylt žërĄbĎ lĘ ’"s v.47 .w"dw b"d ,’"d
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ìŇ ’ĳĆ sĘ JĂ mĂ o’¡ sĘ JĂ =tŇ ’Ć lD¿ĄgČŇ ywĲĂ ìŇ mĆŔ èĘ mĂ ÉhmŁ ŁlSĘ MSąĄ =tŇ ’Ć Kř yhÁ l’ bŇ śTĄÄ yyĄ
48 ëŇ CrÄ BĎ ëŇ lĆ UĳĆ hČ rmăČ ’Ď hŇ kĎŇ J¡Ď =MgČŇ wĘ : bŇ JĲĎ SĘ UĂ hČ =l‘Č ëŇ lĆ U¡Ć hČ Cxê¿ČSĘ IĂwČ sŘ2

: tŇ o’Ĳ rŁ yn¿Čy‘ĄwĘ y’¡Ă sĘ JĂ =l‘Č bŇ S¿Ą yŁ MoIËhČ Nt¿ČŇ nĎ rSĆÄ ’Ğ l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ hoĎÁhyĘ
49 : oJĲ rĘdČŇ lĘ Sy’¿Ă Ck¡Ň lĘ IĲĄwČ ChIĳĎnĂ dĲŇŁ ’ĞlĲČ rS¡Ć ’Ğ My’ĂŔ rĚuĘ hČÄ =lJĎ CmqĚŔ IĎwČ ÉCdŇ rĘxĆ IĆwČ
50 : xČ BĲĄ zĘUĂ hČ tŇ on¿rĘqČ BĘ qz¡ĄxĞ IČřwČĲ ëŇ lĆ IĄŔwČ MqĎ IăĎwČ hŇ mĳŁ ŁlSĘ ynăĄjĘ mĂ ’r¡ĄyĎ ChIĎŔnĂ dăŇŁ ’Ğř wĲČ
51 hŇ mĳŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ =tŇ ’Ć ’r¡ĄyĎ ChIĎŔnĂ dăŇŁ ’Ğř ÉheĄhĂ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhmŁ ŁlSĘ lĂ dŇ GąČIĚwČ

ëŇ lĆ UăĆ hČ ÉMoIśkČŇ yląĂ =‘bĲČŇ èĲĎ yĂ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉxČ BĄÄ zĘUĂ hČ tŇ onąrĘqČ BĘ zxČÂ’Ď hŇ eĄhĂ wĘţ
52 hŇ yăĆhĘ yĲĂ śM’Ă ť hŇ mŔŁ ŁlSĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : bŇ rĆxĲĎ BĆ oD¡bĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć tŇ ym¿Ă yĎ=M’Ă hŇ mŔŁ ŁlSĘ

: tŇ mĲĄ wĎ ob¡Ň =’YĄUĎ tĂŇ hŇ ‘¿ĎrĎ=M’Ă wĘ hŇ YĎ rĘ’ĳĎ ot¡Ň rĎ‘ĞvĲČ mĂ lj¿Ł yĂ=âlĲ lyĂxČŔ =NbĆŇ lĘ
53 ëŇ lĆ UăĆ lČ Cxê¡ČSĘ IĂwČ ’běŁ IĎwČ xČ BĄŔ zĘUĂ hČ l‘ăČmĄ ÉChdĚÄ rĂIĲŁ wČ hŇ męŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ xlČÂSĘ IĂwČ
b Cb¿Ň rĘqĘ IĂwĲČ : ìŇ tĲĆŇ ybĄŇ lĘ ëŇ ¿Ąl hŇ m¡Ł ŁlSĘ ol¿ =rmĆ ’Ň IĲŁ wČ hŇ mĳŁ ŁlSĘ
2 ëŇ lĄŔ hŁ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ : rmĲŁ ’Ň lĄ on¡bĘŇ hŇ m¿Ł ŁlSĘ =tŇ ’Ć wYËČyĘwČ tŇ Cmĳ lĎ dŇ w¡ĂdĎŇ =ymĲĄ yĘ
3 Ó tŇ rĆmăĆSĘ mĂ =tŇ ’Ć êĎÂrĘmČ SĎř wĘ : Sy’ĲĂ lĘ tĎŇ yy¿ĂhĎ wĘ ê¡ĎqĘ zČxĲĎ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ =lJĎ ëŇ rĆd¡ĆŇ BĘ

wyTăĎ jĎ SĘ mĂ C ÉwytĎŇ wŁ YĘ mĂř wytąĎŇ uŁ xĚ rmÄŁ SĘ lĂř ÉwykĎŇ rĎdĘŇ BĂ tŇ kĆŇ ląĆ lĎ ìŇ yhĆę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ
rSăĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’Ą ť lyJĂę WĘ êČ N‘ČmăČ lĘ hŇ SĳĆ mŁ tŇ răČotŇ BĘ bŇ Ct¡Ň JĎ JČ wytĎŔ wŁ dĘŇ ‘ĲĄwĘ

4 orę bĎŇ DĘ=tŇ ’Ć hoĎÁhyĘ MyqĂÄ yĎ žN‘ČmČ lĘ : MSĲĎ hŇ n¡ĆpĘŇ êĂ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄř wĘ hŇ WĆŔ ‘ĞêĲČ
tŇ kĆŇ ląĆ lĎ MJĎę rĘDČ=tŇ ’Ć ìŇ ynĆÁbĎŇ CrÄ mĘ SĘ yĂ=M’Ă ůrmŁ ’Ň lĄ ÈylČ ‘Ď rBăĆ DĂ rSĆÄ ’Ğ
ÉìlĘ tŇ rąĄJĎ yĂ=âlĲ rměŁ ’Ň lĄ MSĳĎ pĘŇ nČ=lkĎŇ bĘŇ C Mb¡ĎŇ bĎŇ lĘ =lkĎŇ BĘ tŇ mĆŔ ’ĹBĲĆ ÉynČpĎŇ lĘ

5 hŇ WĎ ‘ĎÄ =rSĆ ’Ğ žt’Ą êĎ‘Ę dČÃ yĎ hŇ êăĎ’Č MgăČŇ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ ’i¿Ą JĂ l‘¡ČmĄ Sy’ĂŔ
l’Ą rĎWĘ yĂţ tŇ o’ă bĘŇ YĂ yrăĄWĎ =ynĲĄSĘ lĂ hŇ WăĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ hŇ yĎęCrYĘ =NBĆ bŇ ’ăĎ oy ylĂÁ
rnb’l

w"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm byTĄyyĄ ’"s ,d"dxw d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,z"d ,g"d ,y"k Myrps bwrb rsx Nk v.47
ìyhĆŁl’Ĺ ’"sbw ,r"tw +rt ,‘"t ,’"yd Nkw yrqw bytk MyhĂŁl’Ĺ ’"sb ,yrq MyhĂŁl’Ĺ ,bytk ìyhĆŁl’Ĺ v.47 .w"Tdw
,T"d ,z"d ,w"d ,g"d ,d"dx ,b"d Nkw dbl NTq Pqzb ChIĎŔnĂdŁ ’ĞwČ ’"s v.50 .s"tw g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk
rb Nymyl ’y‘gh Nwhlwkbw ,gtm ’lb d"wyhw ’y‘gb w"ywh Nk v.50 .lwdg Pqz ChIĎěnĂdŁ ’ĞwČ ’"sw ,d"yd ,b"yd
d"wyhw ’y‘gb w"ywh qzĄxĞIĲČwĲČ dxw ,w"Tdw d"yd ,b"yd Nkw gtmb d"wyhw ’y‘g ’lb w"ywh qzĄxĞIĲČwČ ’"s ,qzĄxĞIČwĲČ dx Nm
.d"dxw d"yd ,b"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw dbl NTq Pqzb ChIĎŔnĂdŁ ’Ğ ’"s v.51 .b"d Nkw qEĄxČ yĘwČ tYqmb ,gtmb
.b"dw ’"d Nkw xnwm ’TVp Kphm NbăĄlĘ ÉylĂ hyąĆhĘ yĂ=M’Ă ’"s v.52 .r"tw ‘"t ,s"t Nkw MoIhČ ’"s v.51

,y"k Myrps bwrb gtm ’lb êĎrĘmČSĎ wĘ Nk v.3 .b"y qwsp d‘ +’ qwsp Nm bq‘y yxyw tVrpl hrTph v.1 .b
Nkw rmŁ SĘ lĂ wĘ ’"s v.3 .qsp N’k Ny’ ’"sb v.3 .’lz’w ’mdq êĎÁ rĘmČSĎÄ wĘ ’"s ,w"Tdw d"dx ,T"d ,z"d ,b"d
.r"tw s"t ,‘"t ,w"dx ,h"dx ,d"yd ,b"yd ,q"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw wytĎwŁYĘ mĂ C ’"s v.3 .b"ydw b"d ,’"d

.=l’ĆwĘ hgwmb hyl‘ rsmn hrsmb v.3



544 ’ Myklm 2. 6–20

hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ =ymĲĄ DĘ śMWĆ I¿ĎwČ MgĄŔ rĘhČ IăČřwČ ÉrtĆŇ yĆÄ=NbĆŇ ’WąĎ mĎ ‘ĞlĲČ wĘ rnĄÁ=NBĆ rnĄÄbĘŇ ’Č lĘ
rS¿Ć ’Ğ ol¡ ‘ĞnĲČbĘŇ C wynĎŔ tĘŇ mĎ BĘ rSăĆ ’Ğ ÉotŇ rĎgĲŇŁ xĞBĲČ hŇ mĎę xĎ lĘ mĂ ymăĄ DĘ NêĄÂ IĂwČ MŁlĳ SĎ BĘ
: l’ĲŁ SĘ MŁl¡ SĎ BĘ otËŇ bĎŇ yWĲĄ dŇ rÌĄotŇ =âlĲ wĘ ìŇ tĳĆŇ mĎ kĘŇ xĎ JĘ tĎŇ yW¡Ă ‘Ď wĘ : wylĲĎ gĘŇrČBĘ 6

ylăĄ kĘŇ ’ĲŁ BĘ Cy¡hĎ wĘ dŇ sĆ xĆŔ =hŇ WĆ ‘ĞêĲČ ÉydĂŇ ‘ĎlĘ GĂ hČ yQąČ zĂrĘbČŇ ynĄÄbĘŇ lĂ wĘ 7

hŇ eăĄhĂ wĘ : ìŇ yxĲĂ ’Ď Mol¿ SĎ bĘŇ ’Č yn¡ĄjĘ mĂ yxĂě rĘbĎŇ BĘ ylČŔ ’Ą CbăŇ rĘqĲĎ ÉNkĄŇ =yJĂ ìŇ ĳĆnxĎ lĘ SĚ 8

hŇ lăĎ lĎ qĘ ÉynĂ lČÄlĘřqĲĂ ’Chą wĘ ůMyrĂxĚBĲČ mĂ ÈynĂ ymĂ yĘhČ =NbĆŇ ’r¿ĎGĄř =NbĆŇ y‘ĂÄ mĘ SĲĂ ìŇ UĘ ‘Ă ţ
‘bĲČŇ èĎÄ ’Ć wĲĎ NDĄŔ rĘIČhČ ÉytĂŇ ’Ň rĎqĘ lĂ dŇ rąČyĎ=’ChĲ wĘ MyĂnĳĎxĞmĲČ yêăĂ kĘŇ lĆ Moy¡BĘ tŇ YĆrĆŔ mĘ nĂ
yJËĂ ChuĄŔ nČêĘ =l’Č ÉhêĎ‘Č wĘ : bŇ rĆxĲĎ BĆ ì¡Ň tĘŇ ymĲĂ ’Ğ=M’Ă rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhoĎhybĲČŇ olą 9

otËŇ bĎŇ yWĲĄ =tŇ ’Ć êÌĎdĘŇ rČohĲ wĘ oQŔ =hŇ WĆ ‘ĞêĲČ rSăĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ ÉêĎ‘Ę dČŇ yĲĎwĘ hŇ êĎ’ĳĎ Mk¡ĎŇ xĎ Sy’¿Ă
: dŇ wĲĂDĎ ry‘¿ĂBĘ rb¡ĄŇ uĎ IĂwČ wytĳĎŇ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă dŇ w¡ĂDĎ bŇ J¿Č SĘ IĂwČ : lo’Ĳ SĘ Mśd¡ĎŇ BĘ 10

My‘¡ĂBĎ rĘ’Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=l‘Č ÉdwĂDĎ ëŇ ląČ mĎ rSĆÄ ’Ğ MymĂę IĎhČ wĘ 11

MyS¿Ă ŁlSĘ ëŇ lČŔ mĎ MĂlăČ SĎ CrĲybĂŇ C MynĂŔ SĎ ‘bČŇ SăĆ ÉëlČ mĎ NorąbĘŇ xĆ BĘ hŇ nĳĎSĎ
ot¡Ň kĚŇ lĘ mČ NJ¿Ł êĂ wČ wybĳĂŇ ’Ď dŇ wăĂDĎ ’i¡Ą JĂ =l‘Č bŇ SČě yĎ hŇ měŁ ŁlSĘ C : MynĲĂ SĎ SŁl¡ SĎ wĘ 12

M’ăĄř É‘bČŇ SĆÄ =tŇ BČ =l’Ć tŇ yGĄęxČ =NbĆŇ ChIăĎnĂ dĲŇŁ ’Ğ ’bÂŁ IĎwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ 13

yl¡Ă rb¿ĎŇ DĎ rmĆ ’Ň ŁIěwČ : MolĲ SĎ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ ìŇ ’ĳĆ BŁ Molă SĎ hĞ rmĆ ’Ň ê¡Ł wČ hŇ mŔŁ ŁlSĘ 14

hŇ kĎŔ ClUĘ hČ hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ ÉylĂ =yJĂ ÉêĘ ‘ČdČÄ yĎ êĘ ’ąČ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : rBĲĄ DČ śrmĆ ’Ň ê¡Ł wČ ëŇ yĂlĳĎ’Ą 15

yhăĂ êĘ wČ ÉhkĎŇ ClUĘ hČ bŇ iąŁ êĂ wČ ëŇŁlĳ mĘř lĂ Mh¡Ć ynĄjĘ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=lkĲĎŇ CmWÌĎ ylČÂ‘Ď wĘ
l’ăĄ SŁ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ ÉtxČ ’Č hŇ ląĎ ’Ą SĘ hŇ êĎę ‘Č wĘ : oQĲ hŇ tĎŇ yĘh¿Ď ho¡ĎhyĘřmĲĄ yJ¿Ă yxĂŔ ’Ď lĘ 16

É’nĎ=yrĂmĘ ’Ă rmĆ ’Ň ŁIęwČ : rBĲĄ DČ wyl¡Ď ’Ą rmĆ ’Ň ê¿Ł wČ ynĳĎjĎ =tŇ ’Ć ybĂŇ S¡Ă êĎ =l’Č ëŇ êĎŔ ’Ă mĲĄ 17

gŇS¿Č ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć ylËĂ =NêĆ yĂwĘ ëŇ yĂnĳĎjĎ =tŇ ’Ć bŇ yS¡Ă yĎ=âlĲ yJ¿Ă ëŇ lĆ UĆŔ hČ hŇ măŁ ŁlSĘ lĂ
ìŇ yl¡Ć ‘Ď rB¿Ą dČŇ ’Ğ ykĂě nŁ ’ĲĎ bŇ oTĳ ‘bČŇ S¡Ć =tŇ BČ rmĆ ’Ň ê¿Ł wČ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ tŇ yU¡Ă nČ CèhČ 18

ol¡ =rBĆ dČŇ lĘ hŇ mŔŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ =l’Ć É‘bČŇ SĆÄ =tŇ bČŇ ’bąŇŁ êĎ wČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ =l’Ć 19

o’Ŕ sĘ JĂ =l‘Č ÉbSĆ IĄÄwČ HlĎę CxêăČSĘ IĂwČ HtĎÁ ’Ň rĎqĘ lĂ ëŇ lĆ UĆÄ hČ žMqĎ IĎwČ ChIĳĎnĂ dĲŇŁ ’Ğ=l‘Č
tŇ xąČ ’Č hŇ lĎÄ’Ą SĘ rmĆ ’Ň êęŁ wČ : onĲ ymĂ ylĲĂ bŇ SĆ ê¡Ą wČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ M’ăĄ lĘ É’iĄ JĂ MWĆ IąĎwČ 20

hnTq
Nkw ’krm rybt ym¿ĄDĘ MWĆ IËĎwČ ’"s v.5 .h"dxw d"dx ,w"d ,g"d ,b"d Nkw dbl NTq Pqzb MgĄŔrĘhČ IČwČ ’"s v.5

Nkw Vgd ’lb l"mygh ’rĎgĄŇ ’"s v.8 .’qsp N’k Ny’ ’"sb ,y"k Myrpsb ’qsp Nk v.7 .w"dw g"d ,b"d
Nk v.13 .xtp MdČBĘ ’"s v.9 .w"dxw d"yd ,b"yd ,T"d ,z"d Nkw xtp PTx ynĂlČ lĞqĂ ’"s v.8 .d"dxw w"Td
.w"Td Nkw hnygn ’lbw Pqm =M’Ą ’"s ,d"dxw d"yd ,T"d ,z"d ,w"d ,g"d ,b"d ,y"k Myrpsb Pqm ’lbw xnwm M’ăĄ
,s"t Nkw ëlĆUĆlČ w’ ëlĆmĆlĘ ’"s v.15 .r"tw ‘"t ,s"t ,b"d ,’"d ,rd"nq y"k +b Nkw ol¡ rm’t¿w ’"s v.14

.d"ydw b"yd ,T"d ,z"d ,w"d Nkw ’wV ’lb d"wyh hoĎhymĲĄ ’"s v.15 .r"tw +rt ,‘"t
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ÉëlĆ UĆÄ hČ HląĎ rmĆ ’ř ŁIÄwČ ynĳĎjĎ =tŇ ’Ć bŇ SĆř ê¡Ď =l’Č ëŇ êĎŔ ’Ă mĲĄ tŇ lĆ ’ăĆ SŁ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ ÉheĎTČ qĘ
21 gŇSăČ ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć Nê¡Č yĚ rmĆ ’Ň êěŁ wČ : ëŇ yĂnĲĎjĎ =tŇ ’Ć bŇ yS¡Ă ’Ď =âlĲ yJ¿Ă yUĂŔ ’Ă ylăĂ ’ĞSČř
22 rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ mÁŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UĆÄ hČ žN‘Č IČwČ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ ìŇ yx¡Ă ’Ď ChI¿ĎnĂ dĲŇŁ ’ĞlĲČ tŇ yUĳĂ nČèĚ hČ

=ylĂ ’ĞSĲČ wĘ ChIĎŔnĂ dăŇŁ ’ĞlĲČ ÉtyUĂ nČèĚ hČ gŇSąČ ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć tŇ lĆ ’ĆÁ SŁ êĘ ’ČÄ žhmĎ lĎ wĘ oUę ’Ă lĘ
rtăĎŇ yĎbĘŇ ’Ć lĘ C ÉolwĘ yeĂřUĳĆ mĂ lodăŇ GĎhČ yx¡Ă ’Ď ’Ch¿ yJËĂ hŇ kĎŔ ClUĘ hČ =tŇ ’Ć Éol

23 hŇ mŔŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ É‘bČŇ èĎ IĂwČ : hŇ yĲĎCrYĘ =NBĆ bŇ ’¡Ď oylĘ C NhĄŔ JŁ hČ
ÉrBĆ DĂ oSŔ pĘŇ nČbĘŇ yJăĂ PŇ ysĂŔ oy hŇ kăŇŁ wĘ ÉMyhĂ Łl’Ĺ yQąĂ =hŇ WĆ ‘ĞyĲČ hŇ JăŁ rmĳŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhyBĲČ

24 ÉynyřÉbyVwyĲw ynĂ nČę ykĂŇ hĹ rSăĆ ’Ğ ÉhoĎhyĘ=yxČ hŇ êĎę ‘Č wĘ : hŇ EĲĆhČ rb¡ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć ChIĎŔnĂ dăŇŁ ’Ğ
MoIŔhČ yJăĂ rBĳĄDĂ rSăĆ ’ĞJĲČ tŇ yĂB¡Č ylËĂ =hŇ WĎ ‘ĲĎ rSÌĆ ’Ğ wĲČ ybĂŔ ’Ď dŇ wăĂDĎ É’iĄ JĂ =l‘Č

25 ‘dĳĎŇ yĎohĲ yĘ=NbĆŇ ChyăĎnĎBĘ dŇ y¡ČBĘ hŇ mŔŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ ÉxlČ SĘ IĂwČ : ChIĲĎnĂ dĲŇŁ ’Ğ tŇ m¡Č Cy
26 ëŇ lĆ UĆę hČ rmăČ ’Ď NhĄÁ JŁ hČ rtĎÄ yĎbĘŇ ’Ć lĘ C : tŇ mĲŁ IĎwČ oB¡ =‘GČpĘŇ IĂwČ

ìŇ tĆę ymĂ ’Ğ âlă hŇ EĆÁhČ MoIÄbČŇ C hŇ êĎ’ĳĎ tŇ wĆm¡Ď Sy’¿Ă yJËĂ ìŇ yřdĆŔ WĎ =l‘Č ëŇ ăĄl ÉttŇŁ nĎ‘Ğ
tĎŇ yeĂŔ ‘ČtĘŇ hĂ ykăĂŇ wĘ ybĂŔ ’Ď dŇ wăĂDĎ ÉynĄpĘŇ lĂ ÉhoĂhyĘ śynąĎdŇŁ ’Ğ NorÄ ’Ğ=tŇ ’Ć tĎŇ ’Ň WĎÁ nĎ=yJĲĂ

27 tŇ oy¿hĘ mĲĂ rtĎŔ yĎbĘŇ ’Ć =tŇ ’Ć ÉhmŁ ŁlSĘ SrĆgąĎŇ yĘwČ : ybĲĂŇ ’Ď hŇ e¡Ď‘ČtĘŇ hĂ =rSĲĆ ’Ğ lk¿ŇŁ BĘ
yl¡Ă ‘Ą tŇ yB¿Ą =l‘Č rBËĆDĂ rS¿Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ rbăČŇ DĘ=tŇ ’Ć É’QĄ mČ lĘ hoĳĎhylĲČ Nh¡Ą JŁ

28 ÉhTĎ nĎ bŇ ’Ďę oy yJăĂ bŇ ’ĎŔ oy=dŇ ‘Č hŇ ’Ď BăĎ Éh‘ĎmĚř èĘ hČ wĘ : hŇŁlĲ SĂř BĘ
lhĆ ’ăŁ =l’Ć Éb’Ď oy snĎ IąĎwČ hŇ TĳĎ nĎ âlă Mol¡ SĎř bĘŇ ’Č yr¿ĄxĞ’ĲČ wĘ hŇ IĎŔnĂ dĲŇŁ ’Ğ yrăĄxĞ’ĲČ

29 Éb’Ď oy snąĎ yJăĂ hŇ męŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UăĆ lČ dŇ GČÂIĚwČ : xČ BĲĄ zĘUĂ hČ tŇ on¿rĘqČ BĘ qz¡ĄxĞ IČwČř Ĳ hoĎŔhyĘ
ChyÌĎnĎBĘ =tŇ ’Ćř hŇ mÁŁ ŁlSĘ xlČÄSĘ IĂwČ xČ BĳĄ zĘUĂ hČ lYĆ’ăĄ hŇ e¡ĄhĂ wĘ hoĎŔhyĘ lhĆ ’ăŁ =l’Ć

30 hoĎęhyĘ lhĆ ’ăŁ =l’Ć ChyĎÁnĎbĘŇ ’bÄŁ IĎwČ : oBĲ =‘gČŇjĘ ëŇ ¿Ąl rm¡Ł ’Ň lĄ ‘dËĎŇ yĎohĲ yĘ=NbĆŇ
yw
,w"d ,g"d ,b"d Pqm ’lbw ’mdq rmĆ’ŁIÄwČ Nk v.20 .d"dxw b"d Nkw ‘rlmw yryYb N"yVh bS¡Ą êĎ ’"s v.20

,z"d ,b"d gtm ’lb ylĂ ’ĞSČ Nk v.20 .w"Tdw T"d ,z"d Nkw hnygn ’lbw Pqm =rmĆ’IĲŁ wČ ’"s ,d"dxw d"yd ,b"yd
.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.23 .w"Tdw T"d ,z"d ,w"d ,g"d Nkw ypr N"wnh ynĂŇUĆmĂ ’"s v.22 .w"Tdw d"dx ,T"d
ynĂbĎ SĂ oIwČ w’ ,d"dxw z"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ynĂbČ ySĂ oIwČ ’"sb ,yrq ynĂbČ ySĂ oIwČ ,bytk ynĂ ybĄ ySĂ oIwČ v.24
+rt ,‘"t ,s"t ,w"d ,b"d ,’"d Nkw ìdĆWĎ ’"s v.26 .yrqw bytk yryYb t"ybh ynĂbĄ SĂ oIwČ ’"sbw ,Zmqb tybh
,w"d ,b"d ,’"d Nkw hŁlySĂ BĘ ’"s ,’"ydw g"d d"wy ’lb Nkw yrq olSĂ BĘ v.27 .MyhĂŁl’Ĺ hoĎhyĘ ’"s v.26 .r"tw
Nk hmŁ ŁlSĘ l"n v.28 .w"dw b"d ,’"d Nkw ’lm h‘ĎCmèĘ hČ wĘ ’"s v.28 .d"dxw d"yd ,b"yd ,w"Td ,T"d ,z"d
qzĄxĞIČwĲČ +g Nm rb Nymyl ’y‘gh y"k Myrps lkbw ,d"dx gtm ’lb d"wyhw ’y‘gb w"ywh Nk v.28 .r"tw s"t
w"Td Nkw gtmb d"wyhw ’y‘gb w"ywh qzĄxĞIĲČwĲČ tYqmb ,gtmb d"wyhw ’y‘g ’lb w"ywh qzĄxĞIĲČwČ ’"s ,l’mVb ’y‘gh
xlVyw yrx’ Pswn ‘"tb v.29 .+n +’ ly‘l Nyy‘ : ’"y Nkw qzČxĹIĆwČ dxw ,b"d Nkw qEĄxČ yĘwČ ’"sb ,d"ydw b"yd
xlČ SĘ IĂwČ hoĎhyĘ=l’Ć sCn’Ď wĎ ìynĆjĎ mĂ ytĂ ’rĄyĎ yJĂ b’Ď oy rmĆ’IŁ wČ xČBĄ zĘUĂ hČ=l’Ć êĎsĘ nČ yJĂ ìlĘ hyĎhĎ hmĆ rmŁ ’lĄ b’Ď oy=l’Ć hmlV

.+wgw hmŁ ŁlSĘ



546 ’ Myklm 2. 31–42

tŇ Cmĳ ’Ď hŇ păŇŁ yJăĂ âl¡ř Ó rmĆ ’Ň I¿Ł wČ ’YĄŔ ÉëlĆ UĆÄ hČ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ wylĎÁ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
: ynĂ nĲĎ‘Ď hŇ k¿ŇŁ wĘ bŇ ’¡Ď oy rB¿Ć dĂŇ =hŇ JĲŁ rmŔŁ ’Ň lĄ rbăĎŇ DĎ ÉëlĆ UĆÄ hČ =tŇ ’Ć ChyąĎnĎBĘ bŇ SĆ IĎÄwČ
Ó tĎrăŁ ysĂ hĞ wĲČ oêĳrĘbČŇ qĘ C oB¡ =‘gČŇpĘŇ C rBĆŔ DĂ rSăĆ ’ĞJĲČ ÉhWĄ ‘Ğ ëŇ lĆ UĆę hČ olă rmĆ ’Ň IÌŁ wČ 31

hoĎÄhyĘ žbySĂ hĄ wĘ : ybĲĂŇ ’Ď tŇ yB¿Ą l‘¡ČmĄ C ylČě‘ĎmĲĄ bŇ ’ĎŔ oy ëŇ păČŇ SĎ ÉrSĆ ’Ğ MeĎęxĂ ymăĄ DĘ 32

MybąĂŇ TŁ wĘ MyqĂÄ DĂYČ MySĂ nĎ’Ğ ţ=ynĲĄSĘ BĂ ‘găČŇjĎ rSăĆ ’Ğ oSę ’Ň rŁ =lř‘Č omÁ DĎ=tŇ ’Ć
ÉrnĄ=NBĆ rnąĄbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć ‘dĳĎŇ yĎ âlă dŇ w¡ĂdĎŇ yb¿ĂŇ ’Ď wĘ bŇ rĆxĆŔ BČ MgăĄŇrĘhČ IĲČwČ ÉCeUĆÄ mĂ
CbŇ SąĎ wĘ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ’b¿ĎŇ YĘ =rWČ rtĆŇ y¡Ć=NbĆŇ ’W¿Ď mĎ ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ’băĎŇ YĘ =rWČ 33

otÄ ybĄŇ lĘ C o‘rĘzČlĘ Cţ dŇ wĂÃdĎŇ lĘ C MlĳĎ ‘Ł lĘ o‘¡rĘzČ S’Ň r¿Ł bĘŇ C bŇ ’ĎŔ oy S’Ň răŁ BĘ ÉMhĆ ymĄ dĘŇ
=NBĆ ÉChyĎÄnĎBĘ l‘Č IČęwČ : hoĲĎhyĘ M‘¿ĂmĄ Ml¡Ď o‘=dŇ ‘Č MolË SĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ o’Á sĘ kĂŇ lĘ C 34

ëŇ lĆ UĆÁ hČ NêĄÄ IĂwČ : rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ ot¡Ň ybĄŇ BĘ rb¿ĄŇ uĎ IĂwČ ChtĳĄŇ mĂ yĘwČ oB¡ =‘GČpĘŇ IĂwČ ‘dĎŔ yĎohă yĘ 35

NtăČŇ nĎ ÉNhĄ JŁ hČ qodąŇ YĎ =tŇ ’Ć wĘ ’bĳĎŇ ~Ď hČ =l‘Č wyê¡ĎxĘ êČ ‘dËĎŇ yĎohĲ yĘ=NbĆŇ ChyÌĎnĎBĘ =tŇ ’Ć
rmĆ ’Ň IăŁ wČ y‘ĂŔ mĘ SĂ lĘ ’răĎqĘ IĂwČ ÉëlĆ UĆÄ hČ xląČ SĘ IĂwČ : rtĲĎŇ yĎbĘŇ ’Ć tŇ xČ ê¡Č ëŇ lĆ UĆŔ hČ 36

hŇ nĆ’¿Ď Mè¡Ď mĂ ’Y¿ĄtĄŇ =âlĲ wĘ MSĳĎ ê¡ĎbĘŇ SČ yĲĎwĘ MĂlČŔ SĎ CrăyBĂ ÉtyĂbČÄ ì¿Ň lĘ =hŇ nĄBĲĘ olę
‘d¡ČŇ êĄ ‘Čd¿ŇŁ yĎ NorŔ dĘŇ qĂ lxČ năČ=tŇ ’Ć ÉêĎrĘbČŇ ‘ĲĎwĘ ìę tĘŇ ’Ň YĄ MoyăBĘ ű hŇ yăĎhĎ wĘ : hŇ nĎ’ĲĎ wĎ 37

bŇ oTă ÉëlĆ UĆÄ lČ y‘ąĂmĘ SĂ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ìŇ SĲĆ ’Ň rŁ bĘŇ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ ì¡Ň mĘ DĎ tŇ Cmĳ êĎ tŇ omă yJăĂ 38

y‘ËĂmĘ SĂ bŇ SĆ IÌĄwČ ìŇ DĳĆbĘŇ ‘Č hŇ WăĆ ‘ĞyĲČ NJ¡Ą ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĂdŇŁ ’Ğ ÉrBĆ DĂ rSąĆ ’ĞJĲČ rbĎŔ DĎhČ
MynĂŔ SĎ SŁlă SĎ ÉZuĄmĂ yhĂę yĘwČ : MyBĲĂ rČ Mym¿Ă yĎ MĂl¡Č SĎ CrĲyBĂ 39

tŇ GĳČř ëŇ lĆ măĆ hŇ k¡ĎŇ ‘ĞmČ =NBĲĆř Syk¿ĂŇ ’Ď =l’Ć y‘ĂŔ mĘ SĂ lĘ ÉMydĂŇ bĎŇ ‘Ğ=ynĲĄSĘ Cxą rĘbĘŇ IĂwČ
ÉSbŇŁ xĞ IČřwČĲ y‘Ăę mĘ SĂ MqĎ IăĎwČ : tŇ śgĲČŇBĘ ìŇ yd¡ĆŇ bĎŇ ‘Ğ hŇ e¿ĄhĂ rmŔŁ ’Ň lĄ Éy‘Ă mĘ SĂ lĘ CdŇ yGąĂIČwČ 40

y‘ĂŔ mĘ SĂ ëŇ lĆ IăĄwČ wydĳĎŇ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć Su¡ĄbČŇ lĘ SykĂŔ ’Ď =l’Ć ÉhtĎŇ GČř ëŇ lĆ IąĄwČ orŔ mŁ xĞ=tŇ ’Ć
ëŇ lČÄhĎ =yJĲĂ hŇ mĳŁ ŁlSĘ lĂ dŇ G¡ČIĚwČ : tŇ GĲČřmĂ wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć ’b¿ĄŇ IĎwČ 41

y‘Ăę mĘ SĂ lĘ ’răĎqĘ IĂwČ ëŇ lĆ UĆÁ hČ xlČÄSĘ IĂwČ : bŇ SĲŁ IĎwČ tŇ G¡Č MĂlËČ SĎ CrĲymĂ y‘ÌĂmĘ SĂ 42

yw
ol ’"sb ,yrq ol ,bytk âl ’"sw ,hVwgd d"mlh âQ ’"s v.30 .w"dw b"d Nkw qsp N’k Ny’ ’"sb v.30

Nyy‘ : oS’rŁ BĘ ’"s v.32 .qsp N’k Ny’ ’"sb v.31 .yrq âl ,bytk ol ’"sbw ,hgwmb Nkw yrqw bytk
t"ybh hkĎ ‘ĞmĲČ=NBĆ ’"s ,gtm ’lb M"mhw gtmb t"ybh Nk v.39 .’qsp N’k Vy ’"sb v.36 .g"l qwsp
d"yd ,b"yd ,’"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw Zmq tGĎ ’"s v.39 .d"ydw b"yd ,w"Td Nkw gtmb M"mhw gtm ’lb
’lb d"wyhw ’y‘gb w"ywh Nk v.40 .d"dxw d"yd ,b"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw Zmq tgĎBĘ ’"s v.39 .d"dxw
d"wyhw ’y‘g ’lb w"ywh SbŁ xĞIĲČwČ ’"s ,l’mVb ’y‘gh SbŁ xĞIČwĲČ +g Nm rb Nymyl ’y‘gh Nwhlwkbw ,d"dx ,gtm
Nkw Zmqb l"mygh htĎGĎ ’"s v.40 .gtmb d"wyhw ’y‘gb w"ywh SbŁ xĞIĲČwĲČ dxw ,w"Tdw d"yd ,b"yd Nkw gtmb
Nk v.41 .d"dxw d"yd ,b"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw Zmq tGĎmĂ ’"s v.40 .d"dxw d"yd ,b"yd ,w"d ,g"d ,b"d

.’qsp N’k Vy ’"sb v.42 .’qsp N’k Vy ’"sb ,y"k Myrpsb ’qsp ’lb
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MoyăBĘ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉìBĘ dŇ ‘ąĂ’Ď wĲĎ hoĎęhybĲČŇ ìŇ yêăĂ ‘Ę BČ SĘ hĂ ’olÌřhĞ wylĎÁ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
rmĆ ’Ň êÌŁ wČ tŇ Cmĳ êĎ tŇ omă yJăĂ ‘d¡ČŇ êĄ ‘Čd¿ŇŁ yĎ hŇ nĎ’ĎŔ wĎ hŇ nĆ’ăĎ ÉêĎkĘŇ lČ hĲĎ wĘ ìę tĘŇ ’Ň YĄ

43 hoĳĎhyĘ tŇ ‘ăČbĚŇ SĘ tŇ ’¡Ą êĎrĘmČŔ SĎ âlă ‘Č CDě mČ C : yêĂ ‘Ę mĲĎ SĎ rb¡ĎŇ DĎhČ bŇ oT¿ ylËČ ’Ą
44 hŇ êąĎ’Č y‘Ăę mĘ SĂ =l’Ć ëŇ lĆ UĆÁ hČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ìŇ ylĲĆ ‘Ď ytĂŇ yC¿ĂYĂ =rSĆ ’Ğ hŇ w¡ĎYĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ

ybĳĂŇ ’Ď dŇ wăĂdĎŇ lĘ tĎŇ yW¡Ă ‘Ď rS¿Ć ’Ğ ìŔ bĘŇ băĎŇ lĘ É‘dČŇ yĎ rSąĆ ’Ğ hŇ ‘Ďę rĎhĲĎ =lJĎ tŇ ’ăĄř ÉêĎ‘Ę dČÄ yĎ
45 ’iăĄ kĂŇ wĘ ëŇ CrĳBĎ hŇ m¡Ł ŁlSĘ ëŇ lĆ U¿Ć hČ wĘ : ìŇ SĲĆ ’Ň rŁ BĘ ì¡Ň tĘŇ ‘ĎrĲĎ=tŇ ’Ć hoËĎhyĘ bŇ ySÌĂ hĄ wĘ sŘ3

46 ÉChyĎÄnĎBĘ =tŇ ’Ć ëŇ lĆ UĆę hČ wYăČ yĘwČ : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ NokËŇ nĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ dŇ wĂędĎŇ
: hŇ mĲŁ ŁlSĘ =dŇ yČBĘ hŇ nĎ ok¡Ň nĎ hŇ k¿ĎŇ lĎ mĘ UČ hČ wĘ tŇ mĳŁ IĎwČ oB¡ =‘GČpĘŇ IĂwČ ’YĄě IĄwČ ‘dĎŔ yĎohă yĘ=NBĆ

g xuăČIĂwČ MyĂrĳĎYĘ mĂ ëŇ lĆ măĆ hŇ ‘¡Ł rĘjČ =tŇ ’Ć hŇ mŔŁ ŁlSĘ NêăĄxČ tĘŇ IĂwČ
=tŇ ’Ć tŇ onąbĘŇ lĂ otę ŁQJČ dŇ ‘ăČ dŇ wĂŔDĎ ry‘ăĂ=l’Ć ÉhĎ ’ĆÄ ybĂŇ yĘwČ hŇ ‘ęŁ rĘjČ =tŇ BČ =tŇ ’Ć

2 M‘ĎŔ hĎ qrăČ : bŇ ybĲĂŇ sĎ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ tŇ m¿Č ox=tŇ ’Ć wĘ hoĎŔhyĘ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć wĘ ÉotŇ yBĄ
Mym¿Ă IĎhČ dŇ ‘¡Č hoĎŔhyĘ MSăĄ lĘ ÉtyĂbČÄ hŇ n¿ĎbĘŇ nĂ =âlĲ yJĂ ţ tŇ omĳ BĎ BČ Myx¡Ă BĘ zČmĘ

: MhĲĄ hĎ
3 tŇ omŔ BĎ BČ qrČť wybĳĂŇ ’Ď dŇ wăĂDĎ tŇ ou¡ xĚBĘ tŇ kĆŇ lĆělĎ hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć ÉhmŁ ŁlSĘ bŇ hąČ ’ĹIĲĆwČ
4 ’yh¡Ă yJ¿Ă MSĎŔ xČ BăŁ zĘlĂ ÉhnĎ‘Ł bĘŇ GĂ ëŇ lĆ UąĆ hČ ëŇ lĆ IĄÄwČ : ryTĲĂ qĘ mČ C xČ B¡Ą zČmĘ ’Ch¿

: ’ChĲ hČ xČ B¿Ą zĘUĂ hČ l‘¡Č hŇ mŔŁ ŁlSĘ hŇ lăĆ ‘ĞyĲČ Étol‘Ł PŇ lĆ ’ąĆ hŇ lĳĎ odŇ GĘ hČ hŇ măĎ BĎ hČ
5 hŇ lĎ yĘQĳĎhČ Molă xĞBĲČ hŇ m¡Ł ŁlSĘ =l’Ć hoËĎhyĘ hŇ ’ÌĎ rĘnĂ No‘ę bĘŇ gĂŇBĘ
6 tĎŇ yWĂÁ ‘Ď hŇ êĎÄ ’Č hŇ męŁ ŁlSĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ëŇ lĲĎ =NêĆ’ĲĆ hŇ m¿Ď l’¡Č SĘ MyhĂŔ Łl’Ĺ rmĆ ’Ň IăŁ wČ

tŇ mÌĆ ’ĹBĲĆ ìŇ ynĆÁpĎŇ lĘ ëŇ lČÄhĎ žrSĆ ’ĞJĲČ ů lodŇ GĎ dŇ sĆ xăĆ ÈybĂŇ ’Ď dŇ wăĂdĎŇ śìÄ DĘbĘŇ ‘Č=M‘Ă
É lodŇ GĎhČ dŇ sĆ xąĆ hČ =tŇ ’Ć olę =rmĎ SĘ êĂ wČ ëŇ UĳĎ ‘Ă bŇ b¡ĎŇ lĄ tŇ r¿ČSĘ yĂbĘŇ C hŇ qËĎdĎŇ YĘ bĂŇ C

7 yhĎŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉhêĎ‘Č wĘ : hŇ EĲĆhČ MoI¿JČ o’¡ sĘ JĂ =l‘Č bŇ S¿Ą yŁ NbËĄŇ ol¿ =NêĆêĲĂ wČ hŇ EĆŔhČ
âl¿ř NTŔŁ qĎ r‘ČnăČ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ ybĳĂŇ ’Ď dŇ wăĂDĎ tŇ xČ ê¡Č ìŔ DĘbĘŇ ‘Č=tŇ ’ĲĆ êĎkĘŇ ăČlmĘ hĂ ÉhêĎ’Č

8 bŇ rĎě =M‘Č êĎrĘxĳĎBĎ rSăĆ ’Ğ ì¡Ň UĘ ‘Č ëŇ ot¿Ň BĘ ìŔ DĘbĘŇ ‘ČÄ wĘ : ’bĲŇŁ wĎ tŇ ’Ň Y¿Ą ‘d¡ČŇ ’Ą
9 É‘ČmĄÄ SŁ bŇ ląĄ ìÁ DĘbĘŇ ‘ČlĘ ÉêĎtČŇ nĲĎ wĘ : bŇ rĲŁ mĄ rp¡ĄŇ iĎ yĂ âl¿ wĘ hŇ nËĆUĎ yĂ=âlĲ rSÌĆ ’Ğ

TjŔŁ SĘ lĂ É lkČŇ Cy ymąĂ yJăĂ ‘rĳĎlĘ bŇ oTă =NyBĲĄ Nyb¡ĂŇ hĎ lĘ ìŔ UĘ ‘Č=tŇ ’ĲĆ TjăŁ SĘ lĂ
Km‘=t’
=t’Ć ’"s v.44 .’qsp N’k Vy ’"sb v.43 .’"ydw T"d ,z"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw rsx ’ŁlhĞ ’"s v.42

Nk v.6 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.5 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.1 .g .w"dw g"d ,b"d Nkw hnygn ’lbw Pqm
xnwm ìă DĘbĘ ‘Č=M‘Ă ’"sbw ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,g"d Nkw ’TVp ÉìDĘbĘ ‘Č=M‘Ă tYqmb ,d"dxw z"d ,y"k Myrpsb ’mdq

.r"tw ‘"t ,s"t ,rd"nq y"k +d Nkw âlwĘ ’"s v.7 .w"dw b"d Nkw
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l’ăČ SĎ yJĂ ť ynĳĎdŇŁ ’Ğř ynăĄy‘ĄBĘ rb¡ĎŇ DĎhČ bŇ T¿Č yIĂwČ : hŇ EĲĆhČ dŇ b¡ĄŇ JĎ hČ ì¿Ň UĘ ‘Č=tŇ ’Ć 10

êĎlĘ ’ČÁ SĎ rSĆÄ ’Ğ žN‘Č yČ wylĎę ’Ą MyhĂÁ Łl’Ĺ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ EĲĆhČ rb¡ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć hŇ mŔŁ ŁlSĘ 11

ÉìQĘř êĎlĘ ’ąČ SĎ =âlĲ wĘ MyBĂę rČ MymăĂ yĎ ìÁ QĘř êĎlĘ ’ČÄ SĎ =âlĲ wĘ hŇ EĆęhČ rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć
‘Čm¿Ł SĘ lĂ Nyb¡ĂŇ hĎ ìËŇ QĘř êĎlĘ ’ÌČ SĎ wĘ ìŇ ybĳĆŇ yĘ’ĲŁ SpĆŇ năĆ êĎlĘ ’¡Č SĎ âl¿ wĘ rSĆ ‘ŔŁ
NobŔ nĎ wĘ MkăĎŇ xĎ bŇ lĄ ť ìę lĘ yêĂ tăČŇ nĎ ű hŇ eăĄhĂ ìŇ rĳĆř bĎŇ dĘŇ JĂ ytĂŇ yW¡Ă ‘Ď hŇ e¿ĄhĂ : TjĲĎ SĘ mĂ 12

MgČÄ wĘ : ìŇ omĲ JĎ MCq¿ yĎ=âlĲ ìŇ yr¡ĆxĞ’ĲČ wĘ ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ hŇ yăĎhĎ =âlĲ ÉìomÄ JĎ rSąĆ ’Ğ 13

hŇ yĎÄhĎ =âlĲ rSĆ ’Ğ ţ dŇ obĳŇ JĎ =MGČ rSĆ ‘¡Ł =MGČ ëŇ lĎŔ yêĂ tăČŇ nĎ ÉêĎlĘ ’Č SĎ =âlĲ rSąĆ ’Ğ
rmąŁ SĘ lĂ ykČę rĎdĘŇ BĂ ëŇ ăĄlêĄ ű M’ăĂ wĘ : ìŇ ymĲĆ yĎ=lJĎ Myk¡ĂŇ lĎ UĘ BČ Sy’ËĂ ìŇ om¿ kĎŇ 14

: ìŇ ymĲĆ yĎ=tŇ ’Ć yê¡Ă kĘŇ rČ’Č hČ wĘ ìŇ ybĳĂŇ ’Ď dŇ ywăĂřDĎ ëŇ ¡ČlhĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ ytČŔ wŁ YĘ mĂ C ÉyuČ xĚ
Ó dŇ măŁ ‘ĞIČřwČĲ MĂlČÁSĎ CrĲyĘ ’śobÄ IĎwČ Molĳ xĞ hŇ eăĄhĂ wĘ hŇ m¡Ł ŁlSĘ Zu¿ČIĂřwČ 15

W‘ČI¿ČwČ MymĂŔ lĎ SĘ W‘Č IăČwČ Étol‘Ł l‘Č IąČwČ hoĎęhř yĘ=tŇ yrĲĂBĘ Noră’Ğ Ó ynăĄpĘŇ lĂ
MyS¿Ă nĎ MyĂêËČSĘ hŇ nĎ’Ň bęŁ êĎ z’ăĎ : wydĲĎŇ bĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ lĘ hŇ ê¡ĆSĘ mĂ 16

ÉtxČ ’Č hĲĎ hŇ èąĎ ’Ă hĲĎ rmĆ ’Ň êÁŁ wČř : wynĲĎpĎŇ lĘ hŇ nĎdĘŇ m¡Ł ‘ĞêĲČ wČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =l’Ć tŇ on¡ zŁ 17

HU¡Ď ‘Ă dŇ l¿Ą ’Ą wĲĎ dŇ xĳĎ ’Ć tŇ yĂbăČŇ BĘ tŇ b¡ŇŁ SĘ yĲŁ tŇ ’Ň ŁEŔhČ hŇ èăĎ ’Ă hĲĎ wĘ ÉynĂ ’Ğ ynĂŔ dŇŁ ’Ğ yBăĂ
tŇ ’Ň EĳŁ hČ hŇ èăĎ ’Ă hĲĎ =MGČ dŇ lĆ ê¡Ą wČ yêĂŔ dĘŇ lĂ lĘ ÉySĂ ylĂ èĘ hČ MoIąBČ yhĂÂ yĘwČ : tŇ yĂBĲĎ BČ 18

: tŇ yĂBĲĎ BČ CnxĘ n¡Č’Ğ=MyĂêĲČSĘ śyt¿ĂŇ lĎ CzĲ tŇ yĂBČŔ BČ ÉCnêĎÄ ’Ă rząĎ=Ny’ĲĄř wDĎę xĘ yČ CnxĘ năČ’Ğ wĲČ
žMqĎ êĎ wČ : wylĲĎ ‘Ď hŇ b¡ĎŇ kĘŇ SĲĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ lĎ yĘlĳĎ tŇ ’Ň E¡Ł hČ hŇ è¿Ď ’Ă hĲĎ =NBĆ tŇ mĎ IËĎwČ 19, 20

Chb¡ĄŇ yJĂ SĘ êČ wČ hŇ nĎŔ SĄř yĘ ÉìtĘŇ mĲĎ ’Ğ wĲČ ylĂę YĘ ’Ć mĲĄ ynăĂBĘ =tŇ ’Ć xuÌČêĂ wČ hŇ lĎ yĘQČÁhČ ëŇ otÄ BĘ
qyn¿ĂyhĄ lĘ rqĆBËŁ BČ Mq¿Ě’Ď wĲĎ : yqĲĂ yxĄ bĘŇ hŇ bĎŇ yJ¿Ă SĘ hĂ tŇ U¡Ą hČ Hn¿ĎBĘ =tŇ ’Ć wĘ HqĳĎyxĄ BĘ 21

yn¡ĂbĘŇ hŇ y¿ĎhĎ =âlĲ hŇ eËĄhĂ wĘ rqĆBŔŁ BČ ÉwylĎ ’Ą NąĄnoBtĘŇ ’Ć wĲĎ tŇ mĳĄ =hŇ eĄhĂ wĘ yn¡ĂBĘ =tŇ ’Ć
rV’
,b"d Nkw Vgd ’lb d"mlh ìlĘŇ ’"s v.11 .d"dxw d"yd ,b"yd ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw hoĎhyĘ ’"s v.10

,w"d ,g"d Nkw ìyrĆbĎ dĘJĂ y’br‘ml ,w"Tdw ’"yd ,T"d ,z"d ,b"d ,’"d Nkw y’xndml Nk v.12 .d"dxw w"d ,g"d
tVrpl hrTph v.15 .d"ydw b"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw rsx dwĂDĎ ’"s v.14 .r"tw d"dx ,d"yd ,b"yd
,b"d ,’"d Nkw rsx ’bŁ IĎwČ ’"s v.15 .N"ydwy Nyrtb ZuČyIĂwČ ’"s v.15 .+’ qwsp +d d‘ w"T qwsp Nm Zqm
w"ywh dmŁ ‘ĞIĲČwČ ’"s ,Nymyl ’y‘gh Nwhlwkbw ,g"d gtm ’lb d"wyhw ’y‘gb w"ywh Nk v.15 .h"dxw ’"yd ,w"d
.gtmb d"wyhw ’y‘gb w"ywh Nwhywrt dmŁ ‘ĞIĲČwĲČ tYqmb ,w"dxw w"Td ,d"yd ,b"yd Nkw gtmb d"wyhw ’y‘g ’lb
Nk v.15 .w"dxw h"dx ,b"d Nkw qsp N’k Ny’ ’"sb v.15 .h"dxw b"d Nkw qsp N’k Ny’ ’"sb v.15

hrsm Nyy‘ : h"dxw d"dx ,w"Td ,w"d ,z"d ,g"d ,b"d Nkw ynĎdŁ ’Ğ ’"s ,d"dxw w"Td ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d hoĎhyĘ
rmĆ’êŁ wČţ ’"sbw ,d"dx Nkw ’ybr rmĆ’êęŁ wČ ’"sb ,’mdq rmĆ’êÄŁ wČ ’"s v.17 .w"Tq Nmysw h"q Nmys +’ tw’
.r"tw ‘"t ,s"t Nkw Ny’ĄwĘ ’"s v.18 .h"dxw w"d ,g"d ,b"d Nkw ’lz’w ’mdq hlwdg ’Vylt txČÁ’ČhĎ hèĎÄ ’Ă hĎ
Nkw ,y’xndml Nk v.20 .w"dxw h"dx ,d"yd ,b"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw ’krm rybt MyĂê¿ČSĘ ytËĂlĎ Cz ’"s v.18

.’lm hnĎySĄ yĘ y’br‘ml ,’lm hnĎySĄ yĘ +’ Nm rb swpd tw’xsn lkbw y"k Myrps lkb rsx
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22 ëŇ năĄbĘŇ C ÉyxČ hČ ynąĂBĘ ykĂę âlă tŇ rĆxĆÁ ’Č hĲĎ hŇ èĎÄ ’Ă hĲĎ žrmĆ ’Ň êŁ wČ : yêĂ dĘŇ lĲĎ yĎ rS¿Ć ’Ğ
yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ nĎrĘB¡ĄdČŇ êĘ wČ yxĳĎhĆ ynăĂbĘŇ C tŇ U¡Ą hČ ëŇ n¿ĄBĘ ykĂŔ âlă ÉtrĆmĆÄ ’Ł tŇ ’Ň ząŁ wĘ tŇ UĄŔ hČ

23 tŇ UĳĄ hČ ëŇ năĄbĘŇ C yx¡Č hČ yn¿ĂBĘ =hŇ zĆ tŇ rĆmĆŔ ’Ł tŇ ’Ň zăŁ ëŇ lĆ UĆŔ hČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ
24 rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : yxĲĎ hĆ yn¿ĂbĘŇ C tŇ U¡Ą hČ ëŇ n¿ĄBĘ ykĂŔ âlă ÉtrĆmĆÄ ’Ł tŇ ’Ň ząŁ wĘ
25 ëŇ lĆ UĆŔ hČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ bŇ rĆx¡ĆhČ C’yśb¿ĂŇ IĎwČ bŇ rĆxĳĎ=ylĂ Cxă qĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ

yY¡Ă xĞhĲČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ xČŔ ’Č lĘ ÉyYĂ xĞhČ =tŇ ’ĲĆř CnątĘŇ C MyĂnĳĎSĘ lĂ yx¡Č hČ dŇ lĆ I¿ĆhČ =tŇ ’Ć CrËzĘGĂ
26 CrămĘ kĘŇ nĂ =yJĲĂ ëŇ lĆ UĆę hČ =l’Ć yxČÁ hČ HnĎÄBĘ =rSĆ ’Ğ žhèĎ ’Ă hĲĎ rmĆ ’Ň êăŁ wČ : tŇ xĲĎ ’Ć lĘ

yxČŔ hČ dŇ Clă IĎhČ =tŇ ’Ć ÉHlĎ =CnêĘ ynĂę dŇŁ ’Ğ yBăĂ ű rmĆ ’Ň êăŁ wČ ůHnĎBĘ =l‘Č ÈhĎ ymĆ xĞrĲČ
: CrzĲŁ GĘ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ âl¿ ëŇ ËĎl=MgČŇ yl¿Ă =MGČ tŇ rĆmĆę ’Ł tŇ ’Ň zăŁ wĘ ChtĳĚŇ ymĂ êĘ =l’Č tŇ m¡Ą hĎ wĘ

27 ChtĳĚŇ ymĂ tĘŇ âlăř tŇ m¡Ą hĎ wĘ yxČŔ hČ dŇ Clă IĎhČ =tŇ ’Ć ÉHlĎ =CnêĘ rmĆ ’Ň ŁIęwČ ëŇ lĆ UĆÁ hČ N‘Č IČÄwČ
28 ëŇ lĆ UĆŔ hČ TpăČŇ SĎ rSăĆř ’Ğ ÉTjĎ SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć l’Ąę rĎWĘ yĂ=lkĎŇ C‘ămĘ SĘ IĂwČ : oUĲ ’Ă ’yh¡Ă

tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ oB¡ rĘqĂ BĘ MyhËĂ Łl’Ĺ tŇ mÌČ kĘŇ xĎ =yJĲĂ C’Ŕ rĎ yJăĂ ëŇ lĆ UĳĆ hČ ynăĄjĘ mĂ C’¡ rĘIĲĂwČ
d : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ =l‘Č ëŇ lĆ m¡Ć hŇ mŔŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ ÉyhĂ yĘwČř Ĳ : TjĲĎ SĘ mĂ

2, 3 PŇ rĆxÌŁ yřlĂ ’Ĺ : NhĲĄ JŁ hČ qod¡Ň YĎ =NbĆŇ Chy¿ĎrĘzČ‘Ğ olĳ =rSĆ ’Ğ Myr¡ĂvĎ hČ hŇ QĆ ’¿Ą wĘ
: ryJĲĂ zĘUČ hČ dŇ Cl¡ yxĂ ’Ğ=NBĆ Tp¿ĎŇ SĎ ohĲ yĘ MyrĳĂpĘŇ sĲŁ ’S¡Ď ySĂ yn¿ĄBĘ hŇ IËĎxĂ ’Ğ wĲČ

4 rt¡ĎŇ yĎbĘŇ ’Ć wĘ qod¿Ň YĎ wĘ ’bĳĎŇ ~Ď hČ =l‘Č ‘d¡ĎŇ yĎohĲ yĘ=NbĆŇ Chy¿ĎnĎbĘŇ C
5 hŇ ‘¿ĆrĄ Nh¡Ą JŁ NtËĎŇ nĎ=NBĆ dŇ CśbÌŇ zĎwĘ MybĳĂŇ ~Ď eĂ hČ =l‘Č Nt¡ĎŇ nĎ=NbĆŇ Chy¿ĎrĘzČ‘ĞwĲČ : MynĲĂ hĞJĲŁ
6 : sUĲČř hČ =l‘Č ’D¡ĎbĘŇ ‘Č=NBĆ Mr¿ĎynĂ dĲŇŁ ’Ğ wĲČ tŇ yĂBĳĎhČ =l‘Č rS¡Ďř yxĂ ’Ğ wĲČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ
7 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lJĎ =l‘Č ÉMybĂŇ ~Ď nĂ rWąĎ ‘Ď=MynĲĄSĘ hŇ mÂŁ ŁlSĘ lĂ wĘ

dŇ x¡Ď ’Ćř =l‘Č hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ hŇ nËĎèĎ BČ SdĆŇ xÌŁ otĳŇ yBĄ =tŇ ’Ć wĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =tŇ ’Ć Cl¿ JĘ lĘ kĂŇ wĘ
8 : MyĂrĲĎpĘŇ ’Ć rh¿Č BĘ rCx¡ =NBĆ MtĎŔ omSĘ hŇ QĆ ’ăĄ wĘ : lJĲĄ lĘ kČŇ lĘ
9 Nol¡ y’Ą wĘ SmĆ SĳĎ tŇ ybăĄŇ C Myb¡ĂŇ lĘ ‘ČSĲČ bĘŇ C Zq¿ČmĎř BĘ rqĆDËĆ=NBĆ

tyb
Nk v.25 .w"dxw h"dx ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw rsx C’bĂ IĎwČ ’"s v.24 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.24
h"dx ,d"yd ,b"yd ,w"d ,g"d Nkw gtmb ’"hhw gtm ’lb P"l’h yYĂ xĞhĲČ =t’Ć ’"s ,gtm ’lb ’"hhw gtmb P"l’h
bytk =l’Č ’"sb ,=l’Č y’xndml ,y’br‘ml Nk v.27 .w"Td Nkw gtmb Nwhywrt yYĂ xĞhĲČ =t’ĲĆ tYqmb ,w"dxw
Pqm =rSĆ ’Ğ ’"s v.28 .’qsp N’k Vy ’"sb ,y"k Myrpsb ’qsp ’lb Nk v.28 .b"dw ’"d Nkw yrqw
’y‘gh ÉyhĂ yĘwČĲ w"Tb ,y"k Myrps b"kb ’y‘gb w"ywh Nk v.1 .d .h"dxw d"dx ,w"d ,g"d ,b"d Nkw hnygn ’lbw
Ny’ ’"sb v.2 .’qsp N’k Vy ’"sb v.1 .’y‘g ’lb w"ywh ÉyhĂ yĘwČ ’"s ,l’mVb ’y‘gh ÉyhĂ yĘwĲČ +zw ,Nymyl
bytk rCkzĎwĘ ’"sb ,yrq rCkzĎwĘ v.5 .w"dw g"d ,b"d ,’"d Nkw Nylm Nyrt PrĆxŁ =ylĂ ’Ĺ ’"s v.3 .’qsp N’k
Nyy‘ : Zmq sUĎhČ ’"s v.6 .d"dxw d"yd ,b"yd ,’"yd Nkw xtp rSČ yxĂ ’ĞwČ ’"s v.6 .rd"nq y"k g"y Nkw yrqw

.’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk dxĎ’ĆhĎ ’"sb ,yrq dxĎ’ĆhĎ ,bytk dxĎ’Ć v.7 .d"k qwsp +k +b l’wmV
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=lkĎŇ wĘ śhŇ k¡ŇŁ ŁW ol¿ tŇ oBĳ rĚ’ĞBĲĎ dŇ sĆ x¡Ć =NBĆ : NnĲĎxĎ tŇ yřB¿Ą 10

ÉtpČŇ TĎ rś’Ň DĳŁ tŇ pČŇ năĎ=lJĎ bŇ d¡ĎŇ nĎ ybĲĂŇ ’Ğ=NBĆ : rpĆŇ xĲĄ ZrĆ’¿Ć 11

dŇ ClŔ yxĂ ’Ğ=NBĆ É’ř nĎ‘ĞBĲČ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ oQ¡ hŇ tĎŇ yĘh¿Ď hŇ mŔŁ ŁlSĘ =tŇ BČ 12

l’Ň ‘Ćę rĘzĘyĂlĘ tŇ xČ êăČmĂ hŇ nĎtČÁ rĘYĎ lYĆ’ĄÄ žrSĆ ’Ğ N’ĎÃ SĘ tŇ yBăĄ =lkĎŇ wĘ oDĳgĂŇmĘ C ëŇ ¡Čn‘Ęř êČ
: M‘ĲĎmĽqĘ yĎlĘ rbĆŇ ‘¿ĄmĄ dŇ ‘¡Č hŇ lĎŔ oxmĘ lbăĄŇ ’Ď dŇ ‘Č ť ÉN’Ď SĘ tŇ yBąĄmĂ

dŇ ‘Ďę lĘ GĂ BČ rSăĆ ’Ğ hŇ èĆÁ nČmĘ =NBĆ ry’ĂÄ yĎ žtCŁ xČ olÃ dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ tŇ măřŁ rĎBĘ rbĆŇ G¡Ć=NBĆ 13

xČ yr¿ĂbĘŇ C hŇ m¡Ď ox tŇ olŔ dŇŁ GĘ MyrăĂ‘Ď ÉMyèĂ SĂ NSĎŔ BĎ BČ rSăĆ ’Ğ ÉbGŁ rĘ’Č lbĆŇ xąĆ olť
: hŇ mĎ yĘnĲĎxĞmĲČ ’D¡Ł ‘Ă =NBĆ bŇ d¿ĎŇ nĎ yxĲĂ ’Ğ : tŇ SĆ xĲŁ nĘ 14

hŇ m¡Ł ŁlSĘ =tŇ BČ tŇ m¿Č WĘ BĲĎ =tŇ ’Ć xqËČlĎ ’Chę =MGČ ylĳĂ êĎpĘŇ nČBĘ Z‘Čm¡Č yxĂ ’Ğ 15

: tŇ olĲ ‘ĎbĘŇ C rS¡Ą ’Ď BĘ ySĎŔ Cx=NBĆ É’ř nĎ‘ĞBĲČ : hŇ èĲĎ ’Ă lĘ 16

y‘¿ĂmĘ SĂ : rkĲĎŇ Vř vĎ yĂBĘ xČ Cr¡jĎ =NBĆ Tp¿ĎŇ SĎ ohĲ yĘ 17, 18

dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ ZrĆ’ăĆBĘ yr¡Ă’Ě=NBĆ rbĆŇ G¿Ć : NmĲĂ yĎnĘ bĂŇ BĘ ’l¡Ď ’Ą =NbĆŇ 19

dŇ x¡Ď ’Ć bŇ yY¿Ă nĘ C NSĎŔ BĎ hČ ëŇ lĆ măĆ Ég‘Ł wĘ yrĂę mŁ ’ĹhĲĎ ëŇ lĆ măĆ ű Noxă ysĂ ZrĆ’ĆÁ
sŘ4 MI¡ĎhČ Íl‘Č=rSĆ ’Ğ ślox¿ JČ MyBĂŔ rČ É l’Ą rĎWĘ yĂwĘ hŇ dąĎŇ ChyĘ : ZrĆ’ĲĎ BĎ rS¿Ć ’Ğ 20

=lkĎŇ BĘ É lSĄ om hŇ yąĎhĎ hŇ męŁ ŁlSĘ C : MyxĲĂ mĄ WĘ C Myt¡ĂŇ SŁ wĘ Myl¿Ă kĘŇ ’ĲŁ bŇ rĳŁ lĎ h
MyS¿Ă GĂ mČ MyĂrĳĎYĘ mĂ lCbăŇ GĘ dŇ ‘¡ČwĘ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ ZrĆ’ăĆř ÉrhĎ eĎhČ =NmĂ tŇ okŔ lĎ mĘ UČ hČ
yh¿Ăř yĘwČ : wyIĲĎxČ ym¿Ą yĘ=lJĎ hŇ m¡Ł ŁlSĘ =tŇ ’Ć Myd¿ĂŇ bĘŇ ‘ĲŁ wĘ hŇ xËĎ nĘ mĂ 2

: xmČ qĲĎ rJ¡Ł Myè¿Ă SĂ wĘ tŇ lĆ sŔŁ ÉrJŁ MyS¿Ă ŁlSĘ dŇ xĳĎ ’Ć MoyălĘ hŇ m¡Ł ŁlSĘ =MxĆ lĲĆ
lIąĎ’Č mĲĄ dŇ bČŇ lĘ ţ N’Ň YĳŁ hŇ ’Ď măĄ C y‘¡ĂrĘ rqËĎBĎ Myr¿ĂWĘ ‘ĆwĘ My’Ăę rĂBĘ rqĎÁ bĎŇ hŇ rĎÄ WĎ ‘Ğ 3

rbĆŇ ‘ăĄ=lkĎŇ BĘ ű hŇ dăĆŇ rŁ ’ChÂ=yJĂ : MysĲĂ CbŇ ’Ğ Myr¡ĂBĚ rĘbČŇ C rCmŔ xĘ yČwĘ ÉybĂŇ YĘ C 4

hŇ yĎh¿Ď MolęSĎ wĘ rhĳĎeĎhČ rbĆŇ ‘ăĄ yk¡ĄŇ lĘ mČ =lkĎŇ BĘ hŇ EĎŔ‘Č=dŇ ‘Č wĘ ÉxsČ pĘŇ êĂ mĂ rhĎę eĎhČ
wl
M"mh Nwhywrt ZqĎmĎBĘ ’"s ,w"Td Nkw ly‘lm ZqČm¿ĎBĘ +b Nm rb MynVy Myswpdw y"k Myrps lkb ‘rlm Nk v.9
xtpb P"wqhw M"mh Nwhywrt ZqČmČBĘ ’"sw ,b"d Nkw Zmqb P"wqhw xtpb M"mh ZqĎmČBĘ tYqmb ,Zmqb P"wqhw
.yrq okŁW v.10 .=tybĄ C ’"sw ,T"dw z"d ,w"d ,b"d ,’"d ,y"k +w Nkw =NBĆ ’"s v.9 .’"ydw w"d ,g"d Nkw
hnĎ‘ĞBĲČ ’"s v.12 .g"k b"y ‘Vwhy Nyy‘ : d"dxw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk roD ’"sb ,yrq roD v.11

,z"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw xtp PTx ënČ‘ĞêČ ’"s ,d"dxw ’"ydw dbl ’wVb N"y‘h Nk v.12 .w"dw b"d Nkw ’"hb
P"l’ ’lm tmŁ ’rĎBĘ tYqmb ,d"ydw b"yd ,T"d ,z"d ,g"d Nkw ’lm tomrĎBĘ ’"s v.13 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,T"d
.’qsp N’k Vy ’"sb v.20 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.17 .’"hb hnĎ‘ĞBČ v.16 .w"dw b"d ,’"d Nkw
Vy ’"sb v.1 .h .s"t Nkw =tpČ WĘ =l‘ ’"s v.20 .w"dw g"d Nkw ’krm rybt rS¿Ć’Ğ loxËJČ ’"s v.20

’krm MxĆ l¿Ć hnygn ’lbw Pqm =yhĂ yĘwČ ’"s v.2 .w"k qwsp +T +b h"d Nkw Zr’=d‘ČwĘ l"n v.1 .’qsp N’k
.’krm rybt MxĆ l¿Ć yhËĂyĘwČ tYqmb ,d"dxw w"d ,g"d Nkw Pqm ’lbw
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5 Sy’ăĂ xTČ bĆę lĎ l’ĄÁ rĎWĘ yĂwĘ hŇ dĎÄ ChyĘ žbSĆ IĄwČ : bŇ ybĲĂŇ iĎ mĂ wyr¡Ďř bĎŇ ‘Ğ=lJĎ mĂ olË
: hŇ mĲŁ ŁlSĘ ym¿Ą yĘ lJ¡Ł ‘bČŇ SĳĎ r’ăĄ BĘ =dŇ ‘Č wĘ ND¡ĎmĂ otŔ nĎ’ĲĄ êĘ tŇ xČ tăČŇ wĘř ÉonpĘŇ GČ tŇ xČ êąČ

6 Mys¡Ă Cs tŇ w¿Ł rĘ’Ě PŇ lĆ ’ËĆ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č hŇ męŁ ŁlSĘ lĂ yhăĂ yĘwČ
7 hŇ QĆ ’ĄÁ hĎ MybĂÄ ~Ď eĂ hČ žClJĘ lĘ kĂŇ wĘ : MySĲĂ rĎjĲĎ PŇ lĆ ’¡Ć rW¿Ď ‘Ď=MynĲĄSĘ C obĳŇ JĎ rĘmĆ lĘ

hŇ m¡Ł ŁlSĘ =ëŇ lĆ UĲĆ hČ Nx¿Č lĘ SĚ =l’Ć bŇ rËĄuĎ hČ =lJĎ tŇ ’ÌĄ wĘ hŇ męŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ =tŇ ’Ć
8 Mys¡Ă CilČ NbĆŇ êĆŔ hČ wĘ MyrăĂ‘Ł vĘ hČ wĘ : rbĲĎŇ DĎ Cr¡DĘ‘Č yĘ âl¿ř oSĳ dĘŇ xĎ Sy’ăĂ

: oTĲ jĎ SĘ mĂ JĘ Sy’¡Ă MèĎŔ =hŇ yĆhĘ yĲĂ śrSăĆ ’Ğ ÉMoqUĎ hČ =l’Ć C’bĂę yĎ SkĆŇ rĳĎlĎ wĘ
9 śhŇ BăĄ rĘhČ hŇ n¡Ď CbŇ tĘŇ C hŇ mËŁ ŁlSĘ lĂ hŇ mÌĎ kĘŇ xĎ MyhĂÄ Łl’Ĺ žNêĄ IĂwČ

10 tŇ măČ kĘŇ xĎ ÉbrĆêĄÄ wČ : MIĲĎhČ tŇ p¿ČŇ WĘ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ loxě JČ bŇ lĄŔ bŇ xČ răŁ wĘ dŇ ’ĳŁ mĘ
11 ÈMJČ xĘ IĆwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ tŇ m¿Č kĘŇ xĎ lJ¡Ł mĂ C MdĆŇ qĳĆ=ynĄBĘ =lJĎ tŇ m¡Č kĘŇ xĎ mĲĄ hŇ mŔŁ ŁlSĘ

loxĳ mĎ ynăĄBĘ ‘D¡ČrĘdČŇ wĘ lJËŁ lĘ kČŇ wĘ NmÌĎ yhĄ wĘ yxĂę rĎzĘ’Ć hĲĎ NtăĎŇ y’Ą mĲĄ ůMdĎŇ ’Ď hĲĎ =lJĎ mĂ
12 lSĳĎ mĎ Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ Łl¿ SĘ rBĄě dČŇ yĘwČ : bŇ ybĲĂŇ sĎ My¡ĂoGhČ =lkĎŇ bĘŇ om¿ SĘ =yhĂř yĘwĲČ
13 rSăĆ ’Ğ ÉzrĆ’ĆÄ hĎ =NmĂ ůMyYĂ ‘ĄhĲĎ =l‘Č ÈrBĄ dČŇ yĘwČ : PŇ lĆ ’ĲĎ wĎ hŇ è¿Ď mĂ xĞ or¡ySĂ yh¿Ă yĘwČ

=l‘Č wĘ hŇ măĎ hĄ BĘ hČ =l‘Č ÉrBĄ dČŇ yĘwČ ryuĳĂBČ ’Y¡Ą yŁ rS¿Ć ’Ğ bŇ ozŔ’Ą hĲĎ Éd‘Č wĘ NonŔ bĎŇ QĘ BČ
14 tŇ ’¡Ą ‘ČměŁ SĘ lĂ MyUĂŔ ‘ČhăĎř =lJĎ mĂ ÉC’bÄŁ IĎwČ : MygĲĂŇDĎhČ =l‘Č wĘ WmĆ r¡ĆhĎ =l‘Č wĘ PŇ o‘Ŕ hĎ

: otĲŇ mĎ kĘŇ xĎ =tŇ ’Ć C‘¡mĘ SĲĎ rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ ykăĄŇ lĘ mČ =lJĎ Ét’Ą mĄ hŇ mĳŁ ŁlSĘ tŇ măČ kĘŇ xĎ
15 hŇ mŔŁ ŁlSĘ =l’Ć ÉwydĎŇ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć roYą =ëŇ lĆ mĲĆ MrĎÄ yxĂ xlČ SĘ IĂwČţ

hŇ y¿ĎhĎ bŇ hĄę ’Ł yJăĂ ChybĳĂŇ ’Ď tŇ xČ êăČ ëŇ lĆ m¡Ć lĘ Cx¿ SĘ mĲĎ otËŇ ’Ł yJ¿Ă ‘mČŔ SĎ yJăĂ
16 =l’Ć hŇ mŔŁ ŁlSĘ xlăČ SĘ IĂwČ : MymĲĂ IĎhČ =lJĎ dŇ w¡ĂdĎŇ lĘ MrËĎyxĂ
17 tŇ onăbĘŇ lĂ É lkŇŁ yĎ âlą yJăĂ ybĂę ’Ď dŇ wăĂDĎ=tŇ ’Ć êĎ‘Ę dČÁ yĎ hŇ êĎÄ ’Č : rmĲŁ ’Ň lĄ Mr¡ĎyxĂ

dŇ ‘ąČ ChbĳĚŇ bĎŇ sĘ rSăĆ ’Ğ hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ hČ yn¿ĄjĘ mĂ wyhĎŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉMSĄ lĘ tŇ yĂBČę
18 yhËČ Łl’Ĺ hoÌĎhyĘ xČ ynĂÄhĄ hŇ êĎě ‘Č wĘ : wlĲř gr tŇ oj¿ JČ tŇ xČ ê¡Č MtĎŔ ’Ł ÉhoĎhyĘ=tŇ êĄ
19 tŇ yĂBČŔ tŇ onăbĘŇ lĂ rmĄŔ ’Ł ynăĂnĘ hĂ wĘ : ‘rĲĎ ‘gČŇj¿Ć Ny’¡ĄwĘ NTĎŔ WĎ Ny’ăĄ bŇ ybĳĂŇ iĎ mĂ yl¡Ă

rmŔŁ ’Ň lĄ ÉybĂŇ ’Ď dŇ wąĂDĎ=l’Ć hoĎęhyĘ rBăĆ DĂ ű rSăĆ ’ĞJĲČ yhĳĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ MS¡Ą lĘ
Knb
.txČtČwĘ gylp hyl‘ rsmn hrsmb ,txČêČ Sy’Ă wĘ ’"s v.5 .d"ydw b"yd ,b"d ,’"d Nkw t"ldb wydĎbĎ ‘Ğ ’"s v.4

rxw’m Mdqwm l"n v.9 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.9 .xnwm Pqm hyĆhĘ yăĂ=rSĆ ’Ğ ’"s v.8 .âlwĘ ’"s v.7

’"hh =yhĲĂ yĘwČ ’"s ,d"ydw b"yd gtmb w"ywh =yhĂ yĘwĲČ Nk v.11 .s"t Nk +wgw lwxk d’Ł mĘ hBĄ rĘhČ blĄ bxČrŁ wĘ l"Yw
’lbw ’krm yh¿ĂyĘwČ ’"sbw ,T"dw z"d Nkw gtm ’lb ’"hhw w"ywh Nwhywrt =yhĂ yĘwČ ’"sb ,d"dxw w"Td Nkw gtmb
olgĘrČ v.17 .d"dxw w"d ,g"d ,b"d Nkw dbl NTq Pqz MyUĂŔ ‘ČhĎ ’"s v.14 .w"dw g"d ,b"d Nkw omËSĘ Pqm

.r"tw ‘"t ,+rt ,b"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wylĎ gĘrČ ’"sb ,yrq wylĎ gĘrČ ,bytk



552 ’ Myklm 5. 20–6. 2

: ymĲĂ SĘ lĂ tŇ yĂB¡Č hČ hŇ n¿ĆbĘŇ yĂ=’ChĲ ìŇ ’ĆŔ sĘ JĂ =l‘Č ÉìyêĆÄ xĘ êČ NêąĄ’Ć rSĆÄ ’Ğ ìę nĘ BĂ
ìŇ ydĆŔ bĎŇ ‘Ğ=M‘Ă CyăhĘ yĲĂ ÉydČŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ NonębĎŇ QĘ hČ =NmĂ MyzĂÁrĎ’Ğ ylĂÄ=CtŇ rĘkĘŇ yĂwĘ žhCĄYČ hŇ êĎÃ ‘Č wĘ 20

êĎ‘Ę dČę yĎ hŇ êăĎ’Č ű yJăĂ rmĳĄ’Ň êŁ rSăĆ ’Ğ lk¡ŇŁ JĘ ìŔ lĘ NêăĄ’Ć ÉìydĆÄ bĎŇ ‘Ğ rkąČŇ WĘ C
: MynĲĂ dŇŁ ~Ă JČ MyY¡Ă ‘Ą=tŇ rĎkĘŇ lĂ ‘Čd¿ĄŇ yŁ Sy’ËĂ CnBËĎ Ny’¿Ą yJăĂ

rmĆ ’Ň ŁIęwČ dŇ ’ĳŁ mĘ xmăČ WĘ IĂwČ hŇ m¡Ł ŁlSĘ yr¿ĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć MrËĎyxĂ ‘ČmÌŁ SĘ JĂ yhĂÂ yĘwČ 21

: hŇ EĲĆhČ bŇ r¡ĎhĎ M‘¿ĎhĎ =l‘Č MkĎŔ xĎ NBăĄ ÉdwĂdĎŇ lĘ NtąČŇ nĎ rSĆÄ ’Ğ MoIŔhČ ÉhoĎhyĘ ëŇ CrąBĎ
ylĳĎ’Ą êĎxĘ l¡Č SĎ =rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą yêĂ ‘Ę mČě SĎ rmŔŁ ’Ň lĄ hŇ măŁ ŁlSĘ =l’Ć ÉMrĎyxĂ xląČ SĘ IĂwČ 22

ydČŇ bĎŇ ‘Ğţ : MySĲĂ orbĘŇ yY¿Ą‘ĞbĲČŇ C Myz¡ĂrĎ’Ğ yY¿Ą‘ĞBĲČ ìŔ YĘ pĘŇ xĆ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉhWĆ ‘Ĺ’ĲĆ ynąĂ’Ğ 23

MoqÂUĎ hČ =dŇ ‘ĲČ ÉMIĎBČ tŇ orąbĘŇ DĲŁ MmĄÄ yWĂ ’Ğ ynĂ ’Ğ wĲČţ hŇ UĎ yĎę NonÁbĎŇ QĘ hČ =NmĂ CdŇ rĂÄ yŁ
hŇ WăĆ ‘ĞêĲČ ÉhêĎ’Č wĘ ’vĳĎ tĂŇ hŇ êăĎ’Č wĘ MS¡Ď Myê¿Ă YĘ jČ nĂ wĘ ylËČ ’Ą xl¿Č SĘ êĂ =rSĆ ’Ğ
MyzËĂrĎ’Ğ yYÌĄ‘Ğ hŇ męŁ ŁlSĘ lĂ NtăĄŇ nŁ MorÁ yxĂ yhĂÄ yĘwČ : ytĲĂŇ yBĄ MxĆ l¿Ć tŇ t¡ĄŇ lĎ yYĂŔ pĘŇ xĆ =tŇ ’Ć 24

rJąŁ PŇ lĆ ’ĆÄ žMyrĂWĘ ‘Ć MrĎÁ yxĂ lĘ NtČÄ nĎ žhmŁ ŁlSĘ C : oYĲ pĘŇ xĆ =lJĎ MyS¡Ă orbĘŇ yY¿Ą‘ĞwĲČ 25

hŇ mËŁ ŁlSĘ NêÌĄ yĂ=hŇ JĲŁ tŇ ytĳĂŇ JĎ NmĆ SăĆ rJ¡Ł Myr¿ĂWĘ ‘ĆwĘ otŔ ybĄŇ lĘ tŇ lĆ JăŁ mČ ÉMyFĂ xĂ
hŇ mŔŁ ŁlSĘ lĂ ÉhmĎ kĘŇ xĎ NtąČŇ nĎ hoĎęhywĲČ : hŇ nĲĎSĎ bĘŇ hŇ n¿ĎSĎ Mr¡ĎyxĂ lĘ 26

Ct¿Ň rĘkĘŇ IĂwČ hŇ mŔŁ ŁlSĘ NybăĄŇ C ÉMrĎyxĂ NyBąĄ MŁlęSĎ yhăĂ yĘwČ olĳ =rBĆ DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ
sUČŔ hČ yhăĂ yĘwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ mĂ sm¡Č hŇ mËŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UÌĆ hČ l‘Č IČÄwČ : MhĲĆ ynĄSĘ tŇ yr¡ĂbĘŇ 27

ÉSdĆŇ xÄŁ BČ MypąĂŇ lĎ ’Ğ tŇ rĆWĆÄ ‘Ğ hŇ nĎ onębĎŇ lĘ MxăĄ lĎ SĘ IĂwČ : Sy’ĲĂ PŇ lĆ ’¡Ć MyS¿Ă ŁlSĘ 28

Mr¡ĎynĂ dĲŇŁ ’Ğ wĲČ otĳŇ ybĄŇ BĘ MyS¡Ă dĎŇ xĽ MyĂn¿ČSĘ NonŔ bĎŇ QĘ bČŇ CyăhĘ yĲĂ SdĆŇ xŁ ť tŇ opŔ ylĂ xĞ
lBĳĎ sČ ’WăĄ nŁ PŇ lĆ ’¡Ć My‘¿ĂbĘŇ SĂ hŇ mËŁ ŁlSĘ lĂ yhÌĂ yĘwČ : sUĲČ hČ =l‘Č 29

rSăĆ ’Ğ ÉhmŁ ŁlSĘ lĂ MybąĂŇ ~Ď eĂ hČ yrĄÄ vĎ mĂ dŇ bČŇ lĘ ţ : rhĲĎ BĎ bŇ Y¿ĄxŁ PŇ lĆ ’¡Ć Myn¿ĂmŁ SĘ C 30

MyW¡Ă ‘Ł hĲĎ M‘ĎŔ BĎ MydăĂŇ rŁ hĎ tŇ o’ĳ mĄ SŁlă SĘ C Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ Łl¿ SĘ hŇ kĎŔ ’Ň lĎ UĘ hČ =l‘Č
dŇ i¿Ą yČlĘ tŇ orËqĎ yĘ MynÌĂbĎŇ ’Ğ tŇ olÁdŇŁ GĘ MynĂÄbĎŇ ’Ğ žC‘iĂ IČwČ ëŇ lĆ UĆÃ hČ wYăČ yĘwČ : hŇ kĲĎŇ ’Ň lĎ UĘ BČ 31

MylĳĂ bĘŇ GĂ hČ wĘ Mor¡yxĂ yn¿ĄbŇŁ C hŇ mËŁ ŁlSĘ ynÌĄBŁ ClÂsĘ pĘŇ IĂwĲČ : tŇ yzĲĂgĎŇ yn¿ĄbĘŇ ’Č tŇ yĂB¡Ď hČ 32

: tŇ yĂBĲĎ hČ tŇ on¿bĘŇ lĂ Myn¡ĂbĎŇ ’ĞhĲĎ wĘ MyY¿Ă ‘ĄhĲĎ CnykËĂŇ IĎwČ

l’ăĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ ’Ň YăĄ lĘ hŇ nĎÃSĎ tŇ o’ă mĄ ‘BăČ rĘ’Č wĘ hŇ năĎSĎ MynăĂomSĘ bĂŇ yhăĂ yĘwČ w

ynĂŔ èĄ hČ SdĆŇ xăŁ hČ ’Chť wzĂę SdĆŇ xăŁ BĘ tŇ y‘ĂÁ ybĂŇ rĘhĲĎ hŇ nĎÄèĎ BČ žMyĂrČYĘ mĂ =ZrĆ’ĲĆ mĄ
rSĆÄ ’Ğ tŇ yĂBČę hČ wĘ : hoĲĎhylĲČ tŇ yĂB¡Č hČ NbĆŇ I¿ĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č hŇ m¡Ł ŁlSĘ ëŇŁl¿ mĘ lĂ 2

hnb
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oBĳ xĘ rĎ MyrąĂWĘ ‘ĆwĘ oJ¡ rĘ’Ď hŇ U¿Ď ’Č =MyèĲĂ SĂ hoĎŔhylĲČ ÉhmŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UąĆ hČ hŇ nĎÁBĎ
3 MyrăĂWĘ ‘Ć tŇ yĂBČŔ hČ lkăČŇ yhĄ ÉynĄjĘ =l‘Č MlĎę C’hĲĎ wĘ : otĲŇ mĎ oq hŇ U¡Ď ’Č MyS¿Ă ŁlSĘ C

=l‘Č oB¡ xĘ rĎ hŇ UËĎ ’Č BĲĎ rWĆ ‘ÌĆ tŇ yĂBĳĎhČ bŇ xČ răŁ yn¡ĄjĘ =l‘Č oJŔ rĘ’Ď ÉhUĎ ’Č
4 : MymĲĂ TĚ ’Ğ Myp¿ĂŇ qĚSĘ yn¡ĄoQxČ tŇ yĂBĎŔ lČ W‘Č IăČwČ : tŇ yĂBĲĎ hČ yn¿ĄjĘ
5 bŇ ybĂŔ sĎ ÉtyĂBČÄ hČ tŇ orąyqĂ =tŇ ’Ć bŇ ybĂŔ sĎ É‘wřYÄ y tŇ yĂBąČhČ ryqĂÄ =l‘Č žNbĆŇ IĂwČ
6 SmÌĄ xĎ hŇ nĎÁêŁ xĘ êČhČ ‘wřYÄ yh : bŇ ybĲĂŇ sĎ tŇ o‘¡lĎ YĘ W‘Č I¿ČwČ rybĳĂŇ DĘlČ wĘ lk¡ĎŇ yhĄ lĲČ

tŇ ySĂŔ ylĂ èĘ hČÄ wĘ HBĎŔ xĘ rĎ ÉhUĎ ’Č BĲĎ SSąĄ ÉhnĎkŇŁ yêĲĂ hČ wĘ HBĎę xĘ rĎ hŇ UăĎ ’Č BĲĎ
hŇ YĎ CxŔ ÉbybĂŇ sĎ tŇ yĂBąČlČ NtČÄ nĎ žto‘rĎgĘŇmĂ yJĂÃ HBĳĎ xĘ rĎ hŇ U¡Ď ’Č BĲĎ ‘bČŇ S¿Ć

7 hŇ m¿Ď lĄ SĘ =NbĆŇ ’ĲĆ otŔ nŁ BăĎ hĂ BĘ ÉtyĂBČÄ hČ wĘ : tŇ yĂBĲĎ hČ =tŇ oryqĲĂ BĘ zx¿Ł ’Ğ yê¡Ă lĘ bĂŇ lĘ
tŇ yĂB¡Č BČ ‘m¿Č SĘ nĂ =âlĲ lzĆŔrĘbČŇ ylăĂ JĘ =lJĎ ÉNzĆrĘGČhČ wĘ tŇ obąŇ uĎ mČ C hŇ nĳĎbĘŇ nĂ ‘i¡Ď mČ

8 tŇ ynĳĂmĎ yĘhČ tŇ yĂB¡Č hČ PŇ tĆŇ J¿Ć =l’Ć hŇ nĎŔ kŇŁ yêăĂ hČ É‘lĎ ~ĄhČ xtČŇ jĆę : otĲŇ nŁ BĎ hĂ BĘ
9 NbĆŇ I¿ĂwČ : MySĲĂ lĂ èĘ hČ =l’Ć hŇ n¡ĎkŇŁ yêĲĂ hČ =NmĂ C hŇ nĎŔ kŇŁ yêăĂ hČ =l‘Č ÉCl‘ĞyĲČ MyQĂę ClbĘŇ C

: MyzĲĂrĎ’ĞBĲĎ tŇ r¡Ł dĄŇ WĘ C MybĂŔ GĄ ÉtyĂBČÄ hČ =tŇ ’Ć NjąŁ sĘ IĂwČ ChQĳĄ kČŇ yĘwČ tŇ yĂB¡Č hČ =tŇ ’Ć
10 =tŇ ’Ć zx¿Ł ’ĹIĲĆwČ otĳŇ mĎ oqĲ tŇ oU¡ ’Č Sm¿Ą xĎ tŇ yĂBČŔ hČ =lJĎ =l‘Č É‘wYÄ yh=tŇ ’Ć NbĆŇ IąĂwČ
11 hŇ m¡Ł ŁlSĘ =l’Ć hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ÉyhĂ yĘwĲČ : MyzĲĂrĎ’Ğ yY¿Ą‘ĞBĲČ tŇ yĂB¡Č hČ
12 =tŇ ’Ć wĘ ÉytČŇ uŁ xĚBĘ ëŇ ląĄ êĄ=M’Ă hŇ nĆębŇŁ hŇ êăĎ’Č =rSĆ ’Ğ hŇ EĆÁhČ tŇ yĂBČÄ hČ : rmĲŁ ’Ň lĄ

ytąĂŇ mŁ qĲĂ hĞ wĲČ MhĳĆ BĎ tŇ kĆŇ lăĆ lĎ yt¡ČŇ wŁ YĘ mĂ =lJĎ =tŇ ’Ć ê¿ĎrĘmČ SĲĎ wĘ hŇ WĆŔ ‘ĞêĲČ yTăČ jĎ SĘ mĂ
13 ëŇ ot¡Ň BĘ yêĂŔ nĘ kČŇ SăĎ wĘ : ìŇ ybĲĂŇ ’Ď dŇ w¿ĂDĎ=l’Ć yêĂ rĘB¡Č DĂ rS¿Ć ’Ğ ëŇ êĎŔ ’Ă ÉyrĂbĎŇ DĘ=tŇ ’Ć sŘ5

14 NbĆŇ IÌĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yU¿Ă ‘Č=tŇ ’Ć bŇ z¡Ł ‘Ĺ’ĲĆ âl¿ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ
15 ÉhtĎŇ yĘBČ mĂ tŇ yĂBąČhČ tŇ orÄ yqĂ =tŇ ’Ć žNbĆŇ IĂwČ : ChQĲĄ kČŇ yĘwČ tŇ yĂB¡Č hČ =tŇ ’Ć hŇ mËŁ ŁlSĘ

tŇ yĂBĳĎmĂ Z‘¡Ą hŇ j¿Ď YĂ NjĚŔ iĂ hČ tŇ orăyqĂ =dŇ ‘Č ÉtyĂBČÄ hČ ‘qąČrĘuČ mĂ MyzĂŔrĎ’Ğ tŇ o‘ălĘ YČ BĘ
16 MyrĂÄ WĘ ‘Ć=tŇ ’Ć žNbĆŇ IĂwČ : MySĲĂ orBĘ tŇ o‘¿lĘ YČ BĘ tŇ yĂB¡Č hČ ‘q¿ČrĘqČ =tŇ ’Ć PŇ YËČ yĘwČ

tŇ orĳyuĂ hČ =dŇ ‘Č ‘q¡ČrĘuČ hČ =NmĂ MyzĂŔrĎ’Ğ tŇ o‘ălĘ YČ BĘ ÉtyĂBČÄ hČ ytą wkř rym hŇ UĎÁ ’Č
17 hŇ yăĎhĎ hŇ U¡Ď ’Č BĲĎ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č wĘ : MySĲĂ dĎŇ uĽhČ SdĆŇ q¡Ł lĘ rybĂŔ dĘŇ lĂ tŇ yĂBăČ mĂ Éol NbĆŇ IąĂwČ
18 tŇ ‘ČlăČ qĘ mĂ hŇ mĎ ynĂŔ jĘ ÉtyĂBČÄ hČ =l’Ć zrĆ’ąĆwĘ : ynĲĎpĘŇ lĂ lk¿ĎŇ yhĄ hĲČ ’Ch¡ tŇ yĂBĳĎhČ

My‘qp

,bytk ‘ČCYIĎhČ v.6 .h"dxw ’"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ‘ČyYĂ yĎ ’"sb ,yrq ‘ČyYĂ yĎ ,bytk ‘ČCYyĎ v.5 .w
,T"d ,z"d Nkw yrq ‘ČyYĂ IĎhČ ,bytk ‘ČCYIĎhČ v.10 .’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ‘ČyYĂ IĎhČ ’"sb ,yrq ‘ČyYĂ IĎhČ

.’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ytĄJĘ rĘIČmĂ ’"sb ,yrq ytĄJĘ rĘIČmĂ ,bytk ytĄoJrĘIČmĂ v.16 .w"dxw d"dx



554 ’ Myklm 6. 19–38

rybÌĂŇ dĘŇ C : hŇ ’ĲĎ rĘnĂ NbĆŇ ’¡Ć Ny’¿Ą zrĆ’ĆŔ lJăŁ hČ My~ĳĂYĂ yr¡ĄCTpĘŇ C My‘ĂŔ qĎ jĘ 19

: hoĲĎhyĘ tŇ yr¿ĂBĘ Nor¡’Ğ=tŇ ’Ć MSĎŔ NêăĄtĂŇ lĘ NykĳĂŇ hĄ hŇ mĎ yn¡ĂjĘ mĂ tŇ yĂBËČhČ =ëŇ otĲŇ BĘ
MyrąĂWĘ ‘ĆwĘ bŇ xČ ręŁ hŇ UăĎ ’Č MyrÌĂWĘ ‘ĆwĘ ëŇ rĆ’ÁŁ hŇ UĎÄ ’Č žMyrĂWĘ ‘Ć rybĂÃ DĘhČ ynăĄpĘŇ lĂ wĘ 20

PŇ YČÄ yĘwČ : zrĆ’ĲĎ xČ B¡Ą zĘmĂ PŇ Y¿Č yĘwČ rCgĳŇsĎ bŇ hăĎ zĎ Chj¡Ą YČ yĘwČ otŔ mĎ oqĲ ÉhUĎ ’Č 21

ÉbhĎ zĎ tŇ oqyêĂ rČBĘ rBĄÂ ‘Č yĘwČ rCgĳŇsĎ bŇ hăĎ zĎ hŇ mĎ yn¡ĂjĘ mĂ tŇ yĂBËČhČ =tŇ ’Ć hŇ mÌŁ ŁlSĘ
MêăŁ =dŇ ‘Č bŇ h¡Ď zĎ hŇ j¿Ď YĂ tŇ yĂBËČhČ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ : bŇ hĲĎ zĎ Chj¡Ą YČ yĘwČ rybĂŔ DĘhČ ynăĄpĘŇ lĂ 22

rybĂŔ DĘBČ W‘Č IăČwČ : bŇ hĲĎ zĎ hŇ j¿Ď YĂ ryb¡ĂŇ DĘlČ =rSĆ ’Ğ xČ B¿Ą zĘUĂ hČ =lkĎŇ wĘ tŇ yĂBĳĎhČ =lJĎ 23

PŇ nąČJĘ tŇ oUę ’Č SmăĄ xĎ wĘ : otĲŇ mĎ oq tŇ oU¡ ’Č rWĆ ‘¿Ć NmĆ SĳĎ =yYĄ‘Ğ Myb¡ĂŇ CrkĘŇ yn¿ĄSĘ 24

tŇ oUŔ ’Č rWĆ ‘ăĆ tŇ ynĳĂèĄ hČ bŇ Cr¡JĘ hČ PŇ n¿ČJĘ tŇ oUŔ ’Č SmăĄ xĎ wĘ tŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ ÉbCrJĘ hČ
ynĳĂèĄ hČ bŇ Cr¡JĘ hČ hŇ UĎŔ ’Č BĲĎ ÉrWĆ ‘ĆÄ wĘ : wypĲĎŇ nĎJĘ tŇ oY¿ qĘ =dŇ ‘Č wĘ wyp¡ĎŇ nĎJĘ tŇ oY¿ qĘ mĂ 25

dŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ bŇ CrăJĘ hČ ÉtmČ oq : MybĲĂŇ rĚJĘ hČ yn¿ĄSĘ lĂ dŇ x¡Ď ’Ć bŇ YĆq¿ĆwĘ tŇ xËČ ’Č hŇ D¿ĎmĂ 26

ű ëŇ otăŇ BĘ MybĂÁ CrJĘ hČ =tŇ ’Ć NêĄÄ IĂwČ : ynĲĂ èĄ hČ bŇ Cr¿JĘ hČ Nk¡ĄŇ wĘ hŇ UĳĎ ’Č BĲĎ rWĆ ‘¡Ć 27

ÉdxĎ ’Ć hĲĎ =PŇ nČJĘ ‘GąČêĂ wČ ůMybĂŇ rĚJĘ hČ ypăĄŇ nĘ JČ =tŇ ’Ć ÈCWrĘpĘŇ IĂwĲČ ymĂę ynĂ jĘ hČ tŇ yĂBăČ hČ
ëŇ oêă =l’Ć ÉMhĆ ypĄŇ nĘ kČŇ wĘ ynĳĂèĄ hČ ryuăĂBČ tŇ ‘Čg¡ČŇ nŁ ynĂŔ èĄ hČ bŇ CrăJĘ hČ ÉPnČkĘŇ C ryuĂŔ BČ
žt’Ą wĘ : bŇ hĲĎ zĎ Myb¡ĂŇ CrJĘ hČ =tŇ ’Ć PŇ Y¿Č yĘwČ : PŇ nĲĎJĎ =l’Ć PŇ n¿ĎJĎ tŇ ‘¡Ł gĘŇ nĲŁ tŇ yĂBČŔ hČ 28, 29

tŇ rŔŁ mŁ tĲĂŇ wĘ MybăĂŇ CrJĘ Éto‘lĘ qĘ mĂ ÉyxĄ CêjĂ ‘lČęqĎ ű bŇ săČ mĄ tŇ yĂBČÁ hČ tŇ orÄ yqĂ =lJĎ
bŇ hĳĎ zĎ hŇ jăĎ YĂ tŇ yĂB¡Č hČ ‘q¿ČrĘqČ =tŇ ’Ć wĘ : NoYĲ yxĂ lČ wĘ Myn¡ĂpĘŇ QĂ mĂ My~ĳĂYĂ yr¡ĄCTpĘŇ C 30

NmĆ SĳĎ =yYĄ‘Ğ tŇ otăŇ lĘ DČ hŇ W¡Ď ‘Ď rybĂŔ DĘhČ xtČŇ jăĆ Ét’Ą wĘ : NoYĲ yxĂ lČ wĘ hŇ mĎ yn¡ĂpĘŇ lĂ 31

MhĆ ylĄ ‘Ğţ ‘lăČ qĎ wĘ ůNmĆ SĆ =yYĄ‘Ğ tŇ otăŇ lĘ DČ ÈyêĄSĘ C : tŇ ySĲĂ mĂ xĞ tŇ oz¡CzmĘ lyĂ’¿ČhĎ 32

=l‘Č dŇ rĆIËĎwČ bŇ hĳĎ zĎ hŇ jăĎ YĂ wĘ My~¡Ă YĂ yr¿ĄCTpĘŇ C tŇ orËmŁ tĂŇ wĘ MybÌĂŇ CrJĘ tŇ o‘Ä lĘ qĘ mĂ
lk¡ĎŇ yhĄ hĲČ xtČŇ p¿ĆŇ lĘ hŇ WËĎ ‘Ď Nk¿ĄŇ wĘ : bŇ hĲĎ EĎhČ =tŇ ’Ć tŇ or¡mŁ êĲĂ hČ =l‘Č wĘ Myb¿ĂŇ CrJĘ hČ 33

MySĳĂ orbĘŇ yYăĄ‘Ğ tŇ ot¡Ň lĘ dČŇ yê¿ĄSĘ C : tŇ y‘ĲĂbĂŇ rĘ tŇ ’¡Ą mĄ NmĆ SĳĎ =yYĄ‘Ğ tŇ ozăCzmĘ 34

tŇ yn¡ĂèĄ hČ tŇ lĆ D¿ĆhČ My‘ËĂlĎ qĘ ynÌĄSĘ C MylĂŔ ylĂ GĘ ÉtxČ ’Č hĲĎ tŇ lĆ DąĆhČ My‘ĂÁ lĎ YĘ ynĄÄSĘ
rè¡Ď yĚmĘ bŇ hĎŔ zĎ hŇ jăĎ YĂ wĘ My~ĳĂYĂ yr¡ĄTĚ pĘŇ C tŇ orŔ mŁ tăĂŇ wĘ ÉMybĂŇ CrJĘ ‘ląČ qĎ wĘ : MylĲĂ ylĂ GĘ 35

rCT¡ wĘ tŇ yzĳĂgĎŇ yrăĄCT hŇ S¡Ď ŁlSĘ tŇ ymĂŔ ynĂ jĘ hČ rYăĄxĎ hĲĆ =tŇ ’Ć ÉNbĆŇ IĂÄwČ : hŇ uĲĆxĚUĘ hČ =l‘Č 36

: wzĲĂ xrČy¡ĆBĘ hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ dŇ i¡Č yĚ tŇ y‘ĂŔ ybĂŇ rĘhĲĎ ÉhnĎèĎ BČ : MyzĲĂrĎ’Ğ tŇ t¿ŇŁ rĚJĘ 37

hŇ lăĎ JĎ ynĂŔ ymĂ èĘ hČ SdĆŇ xăŁ hČ ’Chť lCBę xrČyăĆBĘ hŇ rĄÁ WĘ ‘Ć tŇ xČÄ ’Č hĲĎ žhnĎèĎ bČŇ C 38

tybh
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z =tŇ ’Ć wĘ : MynĲĂ SĎ ‘bČŇ S¿Ć Chn¡ĄbĘŇ IĂwČ wTĳř pVm=lkĎŇ lĘ C wyr¡ĎbĎŇ DĘ=lkĎŇ lĘ tŇ yĂBČŔ hČ
2 NbĆŇ IĂÁwČ : otĲŇ yBĄ =lJĎ =tŇ ’Ć lk¡ČŇ yĘwČ hŇ nĳĎSĎ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć SŁl¿ SĘ hŇ mŔŁ ŁlSĘ hŇ năĎBĎ ÉotŇ yBĄ

oBŔ xĘ rĎ ÉhUĎ ’Č MyèąĂ mĂ xĞ wĲČ ÉoJrĘ’Ď hŇ UąĎ ’Č hŇ ’ĎÄ mĄ NonębĎŇ QĘ hČ r‘Č yăČ ű tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć
tŇ ot¿Ň rĚkĘŇ C MyzĂŔrĎ’Ğ ydăĄŇ CU‘Č ÉyrĄCT Éh‘ĎBĎ rĘ’Č l‘Čę otĳŇ mĎ oq hŇ U¡Ď ’Č MyS¿Ă ŁlSĘ C

3 rSăĆ ’Ğ Ét‘Ł lĎ ~Ę hČ =l‘Č É l‘ČUČÄ mĂ zrĆ’Ćę BĎ NpăĚŇ sĎ wĘ : MydĲĂŇ CU‘ČhĲĎ =l‘Č Myz¡ĂrĎ’Ğ
4 Myp¡ĂŇ qĚSĘ C : rCFĲ hČ rW¡Ď ‘Ď hŇ è¿Ď mĂ xĞ hŇ èĳĎ mĂ xĞ wĲČ My‘¡ĂBĎ rĘ’Č MydĂŔ CU‘ČhĲĎ =l‘Č
5 Myx¿Ă tĎŇ jĘ hČ =lkĎŇ wĘ : MymĲĂ ‘ĎjĘ SŁl¿ SĎ hŇ z¡ĎxĹmĲĆ =l’Ć hŇ z¿ĎxĹmĲĆ C MyrĳĂCT hŇ SăĎ ŁlSĘ

: MymĲĂ ‘ĎjĘ SŁl¿ SĎ hŇ z¡ĎxĹmĲĆ =l’Ć hŇ zËĎxĹmĲĆ lCmÌ C PŇ qĆSĳĎ My‘ăĂbĚŇ rĘ tŇ oz¡CzUĘ hČ wĘ
6 hŇ U¡Ď ’Č MyS¿Ă ŁlSĘ C oJŔ rĘ’Ď ÉhUĎ ’Č MyèąĂ mĂ xĞ hŇ WĎŔ ‘Ď ÉMydĂŇ CU‘ČhĲĎ MląĎ C’ tŇ ’ĄÄ wĘ
7 É’iĄ JĂ hČ MląĎ C’wĘ : MhĲĆ ynĄjĘ =l‘Č bŇ ‘¡ĎwĘ Myd¿ĂŇ UĚ ‘Č wĘ MhĆŔ ynĄjĘ =l‘Č ÉMlĎ C’wĘ oBĳ xĘ rĎ

‘q¡ČrĘuČ hČ mĲĄ zrĆ’ĆŔ BĎ NCpăŇ sĎ wĘ hŇ WĳĎ ‘Ď Tj¡Ď SĘ UĂ hČ Ml¿Ď ’Ě MSĎŔ =TjĎ SĘ yĂ rSăĆ ’Ğ
8 ÉtyBĄ mĂ tŇ rĆxĆę ’Č hĲĎ rYăĄxĎ MSĎÁ bŇ SĆ yĄÄ=rSĆ ’Ğ žotŇ ybĄŇ C : ‘qĲĎrĘuČ hČ =dŇ ‘Č

xqăČlĎ rSăĆ ’Ğ Éh‘Ł rĘjČ =tŇ bČŇ lĘ hŇ WąĆ ‘ĞyĲČ tŇ yĂbČÁ C hŇ yĳĎhĎ hŇ E¡ĆhČ hŇ W¿Ć ‘ĞUĲČ JČ MlĎŔ C’lĲĎ
9 tŇ yzĂŔGĎ tŇ DăŁ mĂ JĘ ÉtrŁ qĎ yĘ MynąĂbĎŇ ’Ğ hŇ QĆ ’ĄÁ =lJĎ : hŇ EĲĆhČ Ml¡Ď C’JĎ hŇ mŔŁ ŁlSĘ

ZCx¡ mĂ C tŇ oxŔ pĎŇ FĘ hČ =dŇ ‘Č ÉdiĎ UČ mĂ C ZCxĳ mĂ C tŇ yĂBăČ mĂ hŇ r¡ĎgĄŇUĘ BČ tŇ or¿rĎgŇŁ mĘ
10 ÉynĄbĘŇ ’Č tŇ olĳ dŇŁ GĘ MynăĂbĎŇ ’Ğ tŇ or¡qĎ yĘ Myn¿ĂbĎŇ ’Ğ dŇ iĎě yĚmĘ C : hŇ lĲĎ odŇ GĘ hČ rY¿ĄxĎ hĲĆ =dŇ ‘Č
11 tŇ orËqĎ yĘ MynÌĂbĎŇ ’Ğ hŇ lĎ ‘Ę mČę lĘ mĂ C : tŇ oUĲ ’Č hŇ n¿ĆmŁ SĘ yn¡ĄbĘŇ ’Č wĘ tŇ oUŔ ’Č rWĆ ‘ăĆ
12 tŇ yzĂŔGĎ MyrăĂCT ÉhSĎ ŁlSĘ bŇ ybĂę sĎ hŇ lĎÁ odŇ GĘ hČ rYĄÄ xĎ wĘ : zrĆ’ĲĎ wĎ tŇ yz¡ĂGĎ tŇ oD¿mĂ JĘ

: tŇ yĂBĲĎ hČ Ml¿Ď ’ĚlĘ C tŇ ym¡Ă ynĂ jĘ hČ hoËĎhyĘ=tŇ yBĲĄ rYÌČxĞlĲČ wĘ MyzĳĂrĎ’Ğ tŇ tăŇŁ rĚJĘ rCT¡ wĘ

13, 14 hŇ nĎÄmĎ lĘ ’Č žhèĎ ’Ă =NBĆ : r~ĲŁ mĂ Mr¡ĎyxĂ =tŇ ’Ć xu¿ČIĂwČ hŇ mŔŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ ÉxlČ SĘ IĂwČ
’lĄ UĎ IĂwČţ ůtSĆ xŁ nĘ SrăĄxŁ ÈyrĂYŁ =Sy’Ă wybăĂŇ ’Ď wĘ ylĂęêĎpĘŇ nČ hŇ FăĄ UČ mĂ ’ChÁ
hŇ k¡ĎŇ ’Ň lĎ mĘ =lJĎ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ tŇ ‘ČDČŔ hČ =tŇ ’Ć wĘ ÉhnĎ CbŇ êĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ mąĎ kĘŇ xĎ hČ =tŇ ’Ć
: oêĲ kĘŇ ’Ň lČ mĘ =lJĎ =tŇ ’Ć W‘Č I¡ČwČ hŇ mŔŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ =l’Ć É’obŇ IĎwČ tŇ SĆ xĳŁ eĘ BČ

15 ÉtmČ oq hŇ UĎę ’Č hŇ rĄÁ WĘ ‘Ć hŇ nĆÄmŁ SĘ tŇ SĆ xĳŁ nĘ Myd¡ĂŇ CU‘ČhĲĎ yn¿ĄSĘ =tŇ ’Ć rYČ IËĎwČ
dŇ CU¿ ‘ČhĲĎ =tŇ ’Ć bŇ s¡Ł yĎ hŇ UĎŔ ’Č hŇ răĄWĘ ‘Ć=MyêĲĄSĘ ÉTCxwĘ dŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ dŇ CUă ‘ČhĲĎ

16 qYăČ mĚ Myd¡ĂŇ CU‘ČhĲĎ yS¿Ą ’Ň rĎ=l‘Č tŇ tËĄŇ lĎ hŇ WĎę ‘Ď tŇ rÁŁ tĎŇ kŇŁ yêĄÄ SĘ C : ynĲĂ èĄ hČ
tVxn

.‘"tw T"d ,z"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wyTĎjĎ SĘ mĂ ’"sb ,yrq wyTĎjĎ SĘ mĂ ,bytk oTjĎ SĘ mĂ v.38
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tŇ m¡Č oq tŇ oUŔ ’Č SmăĄ xĎ wĘ tŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ tŇ rĆtăĆŇ JŁ hČ ÉtmČ oq tŇ oUę ’Č SmăĄ xĎ tŇ SĆ xĳŁ nĘ
hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ ÉMylĂ dĂŇ GĘ hŇ kĎę bĎŇ WĘ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ MykĂÂ bĎŇ WĘ : tŇ ynĲĂ èĄ hČ tŇ rĆt¿ĆŇ JŁ hČ 17

tŇ rĆtăĆŇ JŁ lČ Éh‘ĎbĘŇ SĂ MydĳĂŇ CU‘ČhĲĎ S’Ň răŁ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ tŇ rŔŁ tĎŇ JăŁ lČ tŇ orŔ SĘ rĘSČ
žynĄSĘ C MydĳĂŇ CU‘ČhĲĎ =tŇ ’Ć W‘Č I¡ČwČ : tŇ ynĲĂ èĄ hČ tŇ rĆt¿ĆŇ JŁ lČ hŇ ‘¡ĎbĘŇ SĂ wĘ tŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ 18

ÉrSĆ ’Ğ ÉtrŁ tĎŇ JĲŁ hČ =tŇ ’Ć tŇ oią kČŇ lĘ tŇ xĎę ’Ć hĲĎ hŇ kăĎŇ bĎŇ vĘ hČ =l‘Č bŇ ybĂÁ sĎ MyrĂÄ CT
ÉrSĆ ’Ğ tŇ ręŁ tĎŇ kĲŇŁ wĘ : tŇ ynĲĂ èĄ hČ tŇ rĆt¡ĆŇ JŁ lČ hŇ WĎŔ ‘Ď NkăĄŇ wĘ MynĂŔ UŁ rĂhĲĎ S’Ň răŁ =l‘Č 19

tŇ ręŁ tĎŇ kŇŁ wĘ : tŇ oUĲ ’Č ‘B¡Č rĘ’Č MlĳĎ C’BĲĎ NSăČ CS hŇ W¡Ą ‘ĞmĲČ MydĂŔ CU‘ČhĲĎ S’Ň răŁ =l‘Č 20

rbĆŇ ‘ăĄlĘ rS¡Ć ’Ğ NTĆ BĆŔ hČ tŇ UăČ ‘ĚQĘ mĂ É l‘ČUČÄ mĂ =MGČ MydĂŔ CU‘ČhĲĎ ÉynĄSĘ =l‘Č
: tŇ ynĲĂ èĄ hČ tŇ rĆt¿ĆŇ JŁ hČ l‘¡Č bŇ ybĂŔ sĎ MyrăĂTĚ ÉMyĂtČÄ ’Ň mĎ MynąĂoUrĂhĲĎ wĘ hŇ kĎŇ bĎŇ WĘ

sŘ6 ynĂę mĎ yĘhČ dŇ CUă ‘ČhĲĎ =tŇ ’Ć MqĆ IĎÁwČ lkĳĎŇ yhĄ hĲČ Ml¡Ď ’ĚlĘ MydĂŔ UĚ ‘ČhĲĎ =tŇ ’Ć ÉMqĆ IĎÄwČ 21

=tŇ ’Ć ’r¿ĎqĘ IĂwČ ylĂŔ ’Ň mĎ vĘ hČ dŇ CUă ‘ČhĲĎ =tŇ ’Ć ÉMqĆ IĎÄwČ NykĂŔ yĎ ÉomSĘ =tŇ ’Ć ’rąĎqĘ IĂwČ
tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ Mê¡Ł êĂ wČ NSĳĎ oS hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ Myd¡ĂŇ CU‘ČhĲĎ S’Ň r¿Ł l‘ËČwĘ : z‘ČBĲŁ om¡ SĘ 22

hŇ UĎ ’Č BĲĎ ţ rWĆ ‘ăĆ qYĳĎ Cm MI¡ĎhČ =tŇ ’Ć W‘Č I¿ČwČ : MydĲĂŇ CU‘ČhĲĎ 23

hŇ wĄqĘ C otŔ mĎ oq ÉhUĎ ’Č BĲĎ SmąĄ xĎ wĘ bŇ ybĂę sĎ ű lgăŇŁ ‘Ď otÁ pĎŇ WĘ =dŇ ‘Č otÄ pĎŇ vĘ mĂ
ű otąŇ pĎŇ WĘ lĂ tŇ xČ êČÄ mĂ žMy‘Ă qĎ pĘŇ C : bŇ ybĲĂŇ sĎ ot¡Ň ’Ł bŇ s¿Ł yĎ hŇ UĎŔ ’Č BĲĎ MySăĂ ŁlSĘ 24

ynąĄSĘ bŇ ybĳĂŇ sĎ MI¡ĎhČ =tŇ ’Ć Myp¿ĂŇ uĂ mČ hŇ UĎŔ ’Č BĲĎ rWĆ ‘Ćť otŔ ’Ł MybăĂŇ bĘŇ sĲŁ ÉbybĂŇ sĎ
rqĎę BĎ rWăĎ ‘Ď ynÌĄSĘ =l‘Č dŇ mĄÂ‘Ł : otĲŇ qĎ YĚ yBĂ Myq¡ĂYĚ yĘ My‘ĂŔ qĎ jĘ hČ ÉMyrĂCT 25

MynăĂjŁ ű hŇ SăĎ ŁlSĘ C hŇ UĎ yĎÁ ű MynĂÄpŇŁ žhSĎ ŁlSĘ C hŇ nĎ opÃ YĎ ű MynăĂpŇŁ hŇ SăĎ ŁlSĘ
=lkĎŇ wĘ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ lĘ mĂ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ MI¿ĎhČ wĘ hŇ xĎ rĎŔ zĘmĂ MynăĂjŁ ÉhSĎ ŁlSĘ C hŇ BĎ gĘŇ nĆę
xrČjăĆ soJ¡ =tŇ pČŇ WĘ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ JĘ otËŇ pĎŇ WĘ C xpČŇ TĆŔ oyăbĘŇ ‘Ď wĘ : hŇ tĎŇ yĘBĲĎ Mh¡Ć yrĄxĲŁ ’Ğ 26

tŇ onËkŇŁ UĘ hČ =tŇ ’Ć W‘Č IÌČwČ : lykĲĂŇ yĎ tŇ B¡Č MyĂj¿ČlĘ ’Č NSĳĎ oS 27

‘BąČ rĘ’Č wĘ tŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ hŇ năĎ okŇ UĘ hČ ëŇ rĆ’Ł ť hŇ UĎę ’Č BĲĎ ‘BăČ rĘ’Č tŇ SĆ xĳŁ nĘ rWĆ ‘¡Ć
hŇ n¡Ď okŇ UĘ hČ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ hŇ zËĆwĘ : HtĲĎŇ mĎ oqĲ hŇ U¡Ď ’Č BĲĎ SŁl¿ SĎ wĘ HBĎŔ xĘ rĎ ÉhUĎ ’Č BĲĎ 28

ű rSăĆ ’Ğ tŇ orÂGĘ sĘ UĂ hČ =l‘ĲČwĘ : MyBĲĂ lČ SĘ hČ NyB¿Ą tŇ r¡Ł GĘ sĘ mĂ C MhĳĆ lĎ tŇ răŁ GĘ sĘ mĂ 29

l‘ČUĳĎ mĂ NJăĄ MyB¡Ă lČ SĘ hČ =l‘Č wĘ MybĂŔ CrkĘŇ C ÉrqĎ BĎ ű tŇ oyąrĎ’Ğ MyBĂę lČ SĘ hČ NyBăĄ
yeĄÄpČŇ o’ žh‘ĎBĎ rĘ’Č wĘ : dŇ rĲĎom hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ tŇ oy¡Łl rqĎŔ BĎ lČ wĘ tŇ oyărĎ’ĞlĲČ ÉtxČ êČÄ mĂ C 30

tŇ păŇŁ tĄŇ JĘ wyt¡ĎŇ mŁ ‘ĞpĲČŇ hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č wĘ tŇ SĆ xŔŁ nĘ ynăĄrĘsČ wĘ ÉtxČ ’Č hĲĎ hŇ nąĎ okŇ UĘ lČ tŇ SĆ xÁŁ nĘ
ChypĂŇ Cţ : tŇ oyĲŁl Sy’¡Ă rbĆŇ ‘¿ĄmĄ tŇ oqŔ YĚ yĘ tŇ păŇŁ tĄŇ JĘ hČ ÉrIŁ JĂ lČ tŇ xČ êąČmĂ MhĳĆ lĎ 31

tybm
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hŇ U¡Ď ’Č NkĄŔ =hŇ WĄ ‘ĞmĲČ lgăŇŁ ‘Ď ÉhĎ ypĂÄ C hŇ UĎŔ ’Č BĲĎ ÉhlĎ ‘Ę mČÄ wĎ tŇ rĆtąĆŇ JŁ lČ tŇ yBĄÄ mĂ
âl¿ tŇ o‘¡BĎ rĚmĘ Mh¿Ć ytĄŇ rŁ GĘ sĘ mĂ C tŇ o‘Ŕ lĎ qĘ mĂ ÉhĎ yjĂÄ =l‘Č=MgČŇ wĘ hŇ UĳĎ ’Č hĲĎ yYăĂ xĞ wĲČ

32 Mye¡ĂpČŇ o’Ĳ hĎ tŇ od¿Ň ywĂ tŇ orŔ GĘ sĘ UĂ lĲČ ÉtxČ êČÄ mĂ lĘ MyeĂę pČŇ o’Ĳ hĎ tŇ ‘ČBăČ rĘ’Č wĘ : tŇ oQĲ gĚŇ‘Ğ
33 ÉhWĄ ‘ĞmĲČ C : hŇ UĲĎ ’Č hĲĎ yY¿Ă xĞ wĲČ hŇ U¡Ď ’Č dŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ NpăČŇ o’hĲĎ ÉtmČ oqwĘ hŇ nĳĎ okŇ UĘ BČ

MhËĆ yqĄèĚ xĂ wĘ MhĆę yBĄ gČŇ wĘ MtăĎŇ odŇ yĘ hŇ bĳĎŇ JĎ rĘUĆ hČ NpăČŇ o’ hŇ W¡Ą ‘ĞmĲČ JĘ MyeĂŔ pČŇ o’ă hĎ
34 tŇ oeŔ jĂ ‘BăČ rĘ’Č l’Ć ť tŇ opŔ tĄŇ JĘ ‘BăČ rĘ’Č wĘ : qYĲĎ Cm lJ¿Ł hČ Mh¡Ć yrĄèĚ xĂ wĘ
35 yYÌĂxĞ hŇ nĎę okŇ UĘ hČ S’Ň răŁ bĘŇ C : hĎ ypĲĆŇ tĄŇ JĘ hŇ n¡ĎkŇŁ UĘ hČ =NmĂ tŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ hŇ n¡ĎkŇŁ UĘ hČ

hĎ yt¡ĆŇ rŁ GĘ sĘ mĂ C hĎ ytĆŔ dŇŁ yĘ ÉhnĎkŇŁ UĘ hČ S’Ň rąŁ l‘ČÄ wĘ bŇ ybĳĂŇ sĎ ű lgăŇŁ ‘Ď hŇ m¡Ď oq hŇ UËĎ ’Č hĲĎ
36 Myb¡ĂŇ CrJĘ hytŔ rgsmwř É l‘Č wĘ hĎ ytĆŔ dŇŁ yĘ ÉtxŁ QĚ hČ =l‘Č xêąČpČŇ yĘwČ : hŇ eĎUĲĆ mĂ
37 tŇ ’¡Ą hŇ WĎŔ ‘Ď tŇ ’Ň zăŁ JĎ : bŇ ybĲĂŇ sĎ tŇ oy¡ŁlwĘ Sy’¿Ă =r‘ČmĲČ JĘ tŇ rĳŁ mŁ tĂŇ wĘ tŇ oyărĎ’Ğ

: hŇ nĎhĘ QĲĎ kĚŇ lĘ dŇ x¡Ď ’Ć bŇ YĆq¿Ć tŇ xËČ ’Č hŇ D¿ĎmĂ dŇ xĎÁ ’Ć qYĎÄ Cm tŇ onĳkŇŁ UĘ hČ rWĆ ‘ăĆ
38 ű lykăĂŇ yĎ tŇ BČÁ My‘ĂÄ BĎ rĘ’Č tŇ SĆ xĳŁ nĘ tŇ or¡IŁ kĂŇ hŇ r¿ĎWĎ ‘Ğ W‘Č IËČwČ

=l‘Č ÉdxĎ ’Ć roIąJĂ dŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ roIăJĂ hČ ÉhUĎ ’Č BĲĎ ‘BąČ rĘ’Č dŇ xĎę ’Ć hĲĎ roIăJĂ hČ
39 SmĄÂxĎ tŇ onŔ kŇŁ UĘ hČ =tŇ ’Ć ÉNêĄ IĂwČ : tŇ onĲ okŇ UĘ hČ rWĆ ‘¡ĆlĘ tŇ xČŔ ’Č hĲĎ hŇ năĎkŇŁ UĘ hČ

=tŇ ’Ć wĘ olĳ ’Ň mŁ vĘ mĂ tŇ yĂB¡Č hČ PŇ tĆŇ J¿Ć =l‘Č SmËĄ xĎ wĘ NymĂŔ IĎmĂ ÉtyĂBČÄ hČ PŇ tĆŇ JąĆ=l‘Č
: bŇ gĆŇ nĲĆ lCU¿ mĂ hŇ mĎ dĘŇ q¡Ą tŇ ynËĂmĎ yĘhČ tŇ yĂBÌČhČ PŇ tĆŇ JĆÄ mĂ NtČÂ nĎ MIĎęhČ

40 tŇ oqĳrĎzĘUĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ My‘¡ĂIĎhČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ orŔ IŁ JĂ hČÄ =tŇ ’Ć MorŔ yxĂ W‘Č IăČwČ
ëŇ lĆ U¿Ć lČ hŇ WËĎ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ hŇ kĎŔ ’Ň lĎ UĘ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉtoW‘ĞlĲČ MrĎę yxĂ lkăČŇ yĘwČ

41 =l‘Č=rSĆ ’Ğ tŇ rËŁ tĎŇ JŁ hČ tŇ ŁQÌ gĚŇ wĘ MyĂnČŔ SĘ MydăĂŇ UĚ ‘Č : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą hŇ m¡Ł ŁlSĘ
tŇ ŁQă GĚ ÉyêĄSĘ =tŇ ’Ć tŇ oię kČŇ lĘ MyĂêČŔ SĘ tŇ okăŇ bĎŇ vĘ hČ wĘ MyĂêĳĎSĘ Myd¡ĂŇ UĚ ‘ČhĲĎ S’Ň r¿Ł

42 tŇ o’¡ mĄ ‘B¿Č rĘ’Č MynËĂUŁ rĂhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ : MydĲĂŇ CU‘ČhĲĎ S’Ň r¿Ł =l‘Č rS¡Ć ’Ğ tŇ rŔŁ tĎŇ JĲŁ hČ
tŇ oię kČŇ lĘ tŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ hŇ kăĎŇ bĎŇ vĘ lČ ÉMynĂ UŁ rĂ MyrąĂCT=ynĲĄSĘ tŇ okĳŇ bĎŇ vĘ hČ yêăĄSĘ lĂ

43 tŇ on¡kŇŁ UĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ : MydĲĂŇ CU‘ČhĲĎ yn¿ĄjĘ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ tŇ rŔŁ tĎŇ JĲŁ hČ tŇ ŁQă GĚ ÉyêĄSĘ =tŇ ’Ć
44 dŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ MI¡ĎhČ =tŇ ’Ć wĘ : tŇ onĲ kŇŁ UĘ hČ =l‘Č hŇ r¡ĎWĎ ‘Ğ tŇ r¿Ł IŁ JĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ rWĆ ‘ĳĎ
45 My‘ĂÁ IĎhČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ orÄ yiĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ : MIĲĎhČ tŇ xČ ê¿Č rW¡Ď ‘Ď=MynĲĄSĘ rq¿ĎBĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ

MrËĎyxĂ hŇ W¿Ď ‘Ď rSĆÄ ’Ğ lhř ’Ŕ h MylăĂ JĄ hČ =lJĎ Ét’Ą wĘ tŇ oqę rĎzĘUĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ
Klml
.’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk hĎ ytĆrŁ GĘsĘ mĂ ’"sb ,yrq hĎ ytĆrŁ GĘsĘ mĂ ,bytk hĎ ytĆrŁ GĘsĘ mĂ C v.36 .z

.h"dxw ’"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk lhĆ’Ł hĎ ’"s ,yrq hQĆ’ĄhĎ ,bytk lhĆ’Ł hĎ v.45
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MqăĎYĎ yĘ ÉNDĄrĘIČhČ rJąČkĂŇ BĘ : TrĲĎmŁ mĘ tŇ SĆ x¡Ł nĘ hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ hŇ m¡Ł ŁlSĘ ëŇ lĆ U¿Ć lČ 46

ÉhmŁ ŁlSĘ xeąČ IČwČ : NtĲĎŇ rĘYĎ Nyb¿ĄŇ C tŇ oJ¡ sĚ NyB¿Ą hŇ mĳĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ hŇ b¡ĄŇ ‘ĞmĲČ BĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ 47

: tŇ SĆ xĲŁ eĘ hČ lq¿ČSĘ mĂ rq¡ČxĘ nĆ âl¿ dŇ ’ĳŁ mĘ dŇ ’ăŁ mĘ bŇ r¡Ł mĄ MylĂŔ JĄ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć
bŇ hĎŔ EĎhČ xBăČ zĘmĂ tŇ ’Ą ť hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ rS¡Ć ’Ğ MylĂŔ JĄ hČ =lJĎ tŇ ’Ą ť hŇ mŔŁ ŁlSĘ W‘Č IăČwČ 48

SmĄÄ xĎ tŇ ornŁ UĘ hČ ţ=tŇ ’Ć wĘ : bŇ hĲĎ zĎ Myn¡ĂjĎ hČ MxĆ l¿Ć wylËĎ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ NxĎę lĘ èĚ hČ =tŇ ’Ć wĘ 49

tŇ rËŁ eĄhČ wĘ xrČjÌĆhČ wĘ rCgĳŇsĎ bŇ hăĎ zĎ ryb¡ĂŇ DĘhČ yn¿ĄpĘŇ lĂ lw’Ň mËŁ vĘ mĂ SmÌĄ xĎ wĘ NymĂÁ IĎmĂ
tŇ oj¿ JČ hČ wĘ tŇ oqËrĎzĘUĂ hČ wĘ tŇ orÌUĘ zČmĘ hĲČ wĘ tŇ ojiĂ hČ wĘţ : bŇ hĲĎ zĎ MyĂx¡ČqČ lĘ UĆ hČ wĘ 50

SdĆŇ qăŁ lĘ ymĂÁ ynĂ jĘ hČ tŇ yĂBČÄ hČ žtotŇ lĘ dČŇ lĘ tŇ otÃ jŁ hČ wĘ rCgĳŇsĎ bŇ hăĎ zĎ tŇ oê¡xĘ UČ hČ wĘ
ÉMlČ SĘ êĂ wČ : bŇ hĲĎ zĎ lk¡ĎŇ yhĄ lČ tŇ yĂBËČhČ yt¿ĄŇ lĘ dČŇ lĘ MySĂę dĎŇ uĽhČ 51

hŇ mÁŁ ŁlSĘ ’bĄÄ IĎwČ hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ hŇ m¡Ł ŁlSĘ ëŇ lĆ U¿Ć hČ hŇ WËĎ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ hŇ kĎŔ ’Ň lĎ UĘ hČ =lJĎ
NtČě nĎ MylĂŔ JĄ hČ =tŇ ’Ć wĘ ÉbhĎ EĎhČ =tŇ ’Ć wĘ PŇ sĆ JąĆ hČ =tŇ ’Ć wybĂę ’Ď dŇ wăĂDĎ ű ySăĄ dĘŇ qĎ =tŇ ’Ć
ynăĄqĘ zĂ=tŇ ’Ć hŇ măŁ ŁlSĘ lhăĄ qĘ yČ z’ăĎ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą tŇ or¡YĘ ’Ł BĘ x
l’ËĄ rĎWĘ yĂ ynÌĄbĘŇ lĂ tŇ obÁ ’Ď hĲĎ y’ĄÄ yWĂ nĘ žtoFUČ hČ ySăĄ ’Ň rĎ=lJĎ =tŇ ’Ć l’ĄÃ rĎWĘ yĂ
hoËĎhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ NorÌ’Ğ=tŇ ’Ć tŇ olÂ‘ĞhĲČ lĲĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ hŇ m¡Ł ŁlSĘ ëŇ lĆ U¿Ć hČ =l’Ć
Sy’ăĂ =lJĎ ÉhmŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UąĆ hČ =l’Ć ClÁhĞuĎÄ IĂwČ : NoIĲYĂ ’yh¿Ă dŇ w¡ĂDĎ ry‘¿ĂmĄ 2

lJ¡Ł C’běŁ IĎwČ : y‘ĲĂ ybĂŇ èĘ hČ SdĆŇ x¿Ł hČ ’Ch¡ gŇxĳĎ BĆ Myn¡ĂtĎŇ ’ĲĄ hĎ xrČy¿ĆBĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ 3

ÉhoĎhyĘ Norą’Ğ=tŇ ’Ć ClÂ‘ĞIĲČwĲČ : NorĲ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ C’¿ WĘ IĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄqĘ zĂ 4

MtĎŔ ’Ł Clă ‘ĞIĲČwČ lhĆ ’ĳŁ BĎ rSăĆ ’Ğ SdĆŇ u¡Ł hČ yl¿Ą JĘ =lJĎ =tŇ ’ĲĆ wĘ dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ =tŇ ’Ć wĘ
MydăĂŇ ‘Ď oeĲ hČ É l’Ą rĎWĘ yĂ tŇ dąČŇ ‘Ğ=lkĎŇ wĘ hŇ męŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ wĘ : MIĲĂwĂlĘ hĲČ wĘ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ 5

âl¿ wĘ CrËpĘŇ iĲĎ yĂ=âlĲ rSÌĆ ’Ğ rqĎŔ bĎŇ C N’Ň YăŁ ÉMyxĂ BĘ zČmĘ Norĳ’Ď hĲĎ ynăĄpĘŇ lĂ oê¡’Ă wylĎŔ ‘Ď
omË oqmĘ =l’Ć hoÌĎhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ NorÄ ’Ğ=tŇ ’Ć MynĂ hĞJĲŁ hČ ţ C’băĂŇ IĎwČ : bŇ rĲŁ mĄ Cn¡UĎ yĂ 6

: MybĲĂŇ CrJĘ hČ yp¿ĄŇ nĘ JČ tŇ xČ ê¡Č =l’Ć MySĳĂ dĎŇ uĽhČ SdĆŇ qăŁ =l’Ć tŇ yĂB¡Č hČ ryb¿ĂŇ DĘ=l’Ć
MybËĂŇ rĚJĘ hČ CJsÌŁ IĎwČ Norĳ’Ď hĲĎ Moq¡ mĘ =l’Ć MyĂpČŔ nĎJĘ MyWăĂ rĘjĲŁ ÉMybĂŇ CrJĘ hČ yJąĂ 7

ySĄÄ ’Ň rĎ žC’rĎIĄwČ ůMyDĂBČ hČ ÈCkŇ rĂ’Ğ IĲČwČ : hŇ lĎ ‘Ę mĲĎ lĘ mĂ wyD¡ĎBČ =l‘Č wĘ Nor¿’Ď hĲĎ =l‘Č 8

MSĎŔ CyhĘ IăĂwČ hŇ YĎ Cxĳ hČ C’¡ rĎyĄ âl¿ wĘ rybĂŔ DĘhČ ynăĄjĘ =l‘Č ÉSdĆŇ uÄŁ hČ =NmĂ MyDąĂBČ hČ
xČ e¿Ă hĂ rSĆÄ ’Ğ MynĂŔ bĎŇ ’ĞhĲĎ tŇ oxă lĚ ÉynĄSĘ qrČę NorŔ ’Ď BĲĎ Ny’Ą ť : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č 9

Mt¡ĎŇ ’Ň YĄBĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =M‘Ă ÉhoĎhyĘ tŇ rąČJĎ rSĆÄ ’Ğ bŇ rĳĄxŁ BĘ hŇ S¡Ć mŁ MSËĎ
’l¡Ą mĎ N¿Ďn‘ĎhĲĆ wĘ SdĆŇ uĳŁ hČ =NmĂ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ tŇ ’Ň Y¿ĄBĘ yhĂě yĘwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ 10

tyb=t’
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11 NnĳĎ‘ĎhĲĆ yn¿ĄjĘ mĂ tŇ r¡ĄSĎ lĘ dŇ m¿Ł ‘ĞlĲČ MynËĂhĞJĲŁ hČ ClÌ kĘŇ yĲĎ=âlwĘ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć sŘ7

12 rmăČ ’Ď z’¡Ď : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ=dŇ obĲŇ kĘŇ ’l¿Ą mĎ =yJĲĂ
13 lb¡ĚŇ zĘ tŇ yB¿Ą ytĂŇ ynËĂbĎŇ hŇ n¿Ł BĎ : lpĲĆŇ rĎ‘ĞBĲĎ NJ¡Ł SĘ lĂ rmČŔ ’Ď hoăĎhyĘ hŇ mĳŁ ŁlSĘ
14 tŇ ’¡Ą ëŇ rĆbĎě yĘwČ wynĎŔ jĎ =tŇ ’Ć ÉëlĆ UĆÄ hČ bŇ iąĄ IČwČ : MymĲĂ lĎ o‘Ĳ ì¡Ň êĘ bĘŇ SĂ lĘ Nok¿Ň mĎ ëŇ ĳĎl
15 ÉhoĎhyĘ ëŇ CrąBĎ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : dŇ mĲĄ ‘Ł l’¡Ą rĎWĘ yĂ lh¿Č qĘ =lkĎŇ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ lhăČ qĘ =lJĎ

: rmĲŁ ’Ň lĄ ’Q¡Ą mĂ od¿Ň yĎbĘŇ C ybĳĂŇ ’Ď dŇ wăĂDĎ tŇ ’¡Ą wypĂŔ BĘ rBăĆ DĂ ÉrSĆ ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ
16 =âlĲ ůMyĂrČYĘ UĂ mĂ È l’Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć yUăĂ ‘Č=tŇ ’Ć ytĂŇ ’Ň YĄÁ oh rSĆÄ ’Ğ MoIęhČ =NmĂ

MSĳĎ ym¡Ă SĘ tŇ oy¿hĘ lĲĂ tŇ yĂBČŔ tŇ onăbĘŇ lĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yTăĄ bĘŇ SĂ É lJŁ mĂ ry‘Ăę bĘŇ yêĂ rĘxăČbĎŇ
17 ybĳĂŇ ’Ď dŇ wăĂDĎ bŇ b¡ČŇ lĘ =M‘Ă yhĂě yĘwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yU¿Ă ‘Č=l‘Č tŇ oy¡hĘ lĲĂ dŇ wĂŔdĎŇ BĘ rxăČ bĘŇ ’Ć wĲĎ
18 dŇ wăĂDĎ=l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ MS¿Ą lĘ tŇ yĂBČŔ tŇ onăbĘŇ lĂ

yJ¿Ă tĎŇ bŔŁ yTĂ hĹ ymĳĂ SĘ lĂ tŇ yĂB¡Č tŇ on¿bĘŇ lĂ ìŔ bĘŇ băĎŇ lĘ =M‘Ă ÉhyĎhĎ rSąĆ ’Ğ N‘Č yČę ybĂŔ ’Ď
19 ’YăĄ IŁ hČ ÉìnĘ BĂ =M’Ă yJąĂ tŇ yĂBĳĎhČ hŇ n¡ĆbĘŇ tĂŇ âl¿ hŇ êĎŔ ’Č qrăČ : ìŇ bĲĆŇ bĎŇ lĘ =M‘Ă hŇ y¡ĎhĎ
20 rSăĆ ’Ğ or¡bĎŇ DĘ=tŇ ’Ć hoĎŔhyĘ MqĆ IăĎwČ : ymĲĂ SĘ lĂ tŇ yĂB¡Č hČ hŇ n¿ĆbĘŇ yĂ=’ChĲ ìŇ yYĆŔ lĎ xĞmĲĄ

ÉrSĆ ’ĞJĲČ l’Ąę rĎWĘ yĂ ’iăĄ JĂ =l‘Č bŇ SăĄ ’Ą wĲĎ ybĂÁ ’Ď dŇ wĂÄDĎ žtxČ êČ MqĚÃ ’Ď wĲĎ rBĳĄDĂ
21 MWĂÄ ’Ď wĲĎ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ MS¿Ą lĘ tŇ yĂBČŔ hČ hŇ năĆbĘŇ ’Ć wĲĎ hoĎŔhyĘ rBăĆ DĂ

CnytĄŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉtrČJĎ rSąĆ ’Ğ hoĳĎhyĘ tŇ yrăĂBĘ MS¡Ď =rSĆ ’Ğ NorŔ ’Ď lĲĎ ÉMoqmĎ MSąĎ
22 hŇ męŁ ŁlSĘ dŇ măŁ ‘ĞIĲČwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ Mt¡ĎŇ ’Ł o’¿ yYĂ ohĲ BĘ

: MyĂmĲĎ èĎ hČ wyj¡ĎJČ Wr¿Ł pĘŇ IĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ lhăČ qĘ =lJĎ dŇ gĆŇ n¡Ć hoĎŔhyĘ xBăČ zĘmĂ ÉynĄpĘŇ lĂ
23 l‘ČUČŔ mĂ MyĂmăČèĎ BČ MyhĂŔ Łl’Ĺ ìŇ omăř JĎ =Ny’ĲĄ É l’Ą rĎWĘ yĂ yhąĄŁl’Ĺ hoĎÂhyĘ rmČę ’Ň IŁ wČ

Myk¿ĂŇ lĘ hĲŁ hČ ìŇ ydĆě bĎŇ ‘ĞlĲČ dŇ sĆ xĆŔ hČ wĲĘ ÉtyrĂBĘ hČ rmąĄ SŁ tŇ xČ êĳĎmĂ ZrĆ’¡ĎhĎ =l‘Č wĘ
24 tŇ ’¿Ą ybĂŔ ’Ď dŇ wăĂDĎ ÉìDĘbĘŇ ‘ČlĘ êĎrĘmČę SĎ rSăĆ ’Ğ : MBĲĎ lĂ =lkĎŇ BĘ ìŇ yn¡ĆpĎŇ lĘ
25 hŇ êĎÂ‘Č wĘ : hŇ EĲĆhČ MoI¿JČ tĎŇ ’Ň Q¡Ą mĂ ì¿Ň dĘŇ yĲĎbĘŇ C ìŇ ypËĂŇ BĘ rB¿Ą dČŇ êĘ wČ olĳ êĎrĘB¡Č DĂ=rSĆ ’Ğ

êĎrĘBąČ DĂ rSĆÄ ’Ğ žt’Ą ÉybĂŇ ’Ď dŇ wąĂdĎŇ ÉìDĘbĘŇ ‘ČlĘ rmŁ SĘ ţ l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ű hoăĎhyĘ
l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ’iăĄ JĂ =l‘Č bŇ S¡Ą yŁ ynČŔ pĎŇ QĘ mĂ ÉSy’Ă ì¿Ň lĘ tŇ rĄÄ JĎ yĂ=âlĲ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉoQ
êĎkĘŇ ¡ČlhĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ ynČŔ pĎŇ lĘ tŇ kĆŇ lăĆ lĎ ÉMJĎ rĘDČ=tŇ ’Ć ìŇ ynąĆbĎŇ CrÄ mĘ SĘ yĂ=M’Ă qrČţ

26 êĎrĘBČŔ DĂ rSăĆ ’Ğ ìŇ yrĆbĎŇ DĘ É’nĎ NmĆ ’ąĎ yĄ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ hŇ ê¡Ď ‘Č wĘ : ynĲĎpĎŇ lĘ
27 hŇ eĄhĂ ţ ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č Myh¡Ă Łl’Ĺ bŇ S¿Ą yĄ MnĎŔ mĘ ’ĚhĲČ yJĂ ť : ybĲĂŇ ’Ď dŇ w¿ĂDĎ ì¡Ň DĘbĘŇ ‘ČlĘ

MymVh
.ëwmk yllhb v.23 .x
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rS¿Ć ’Ğ hŇ E¡ĆhČ tŇ yĂB¿Č hČ =yJĲĂ PŇ ’Čě ìŇ ClŔ JĘ lĘ kČŇ yĘ âlă ÉMyĂmČÄ èĎ hČ ymąĄSĘ C MyĂmČÁ èĎ hČ
‘ČmąŁ SĘ lĂ yhĳĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ot¡Ň eĎxĂ êĘ =l’Ć wĘ ìËŇ DĘbĘŇ ‘Č tŇ QÌČ pĂŇ êĘ =l’Ć tĎŇ ynĂÁpĎŇ C : ytĂŇ ynĲĂ BĎ 28

: MoIĲhČ ìŇ yn¡ĆpĎŇ lĘ lQ¿Ą jČ tĘŇ mĂ ìËŇ DĘbĘŇ ‘Č rSÌĆ ’Ğ hŇ QĎŔ pĂŇ êĘ hČ =l’Ć wĘ ÉheĎrĂhĲĎ =l’Ć
MoqŔ UĎ hČÄ =l’Ć MoyŔwĎ hŇ lĎ yĘlăČ ÉhEĆhČ tŇ yĂBąČhČ =l’Ć tŇ oxÁ tĚŇ pĘŇ ìŇ nĆÄ y‘Ą žtoyhĘ lĲĂ 29

lQăĄ jČ tĘŇ yĂ rSăĆ ’Ğ hŇ QĎŔ pĂŇ êĘ hČ =l’Ć É‘ČmÄŁ SĘ lĂ MSĳĎ ym¡Ă SĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ êĎrĘmČŔ ’Ď rSăĆ ’Ğ
ìăŇ UĘ ‘Č wĘ ÉìDĘbĘŇ ‘Č tŇ eąČxĂ êĘ =l’Ć êĎÁ ‘Ę mČ SĎÄ wĘ : hŇ EĲĆhČ Moq¡ UĎ hČ =l’Ć ìŔ DĘbĘŇ ‘Č 30

MoqąmĘ =l’Ć ‘mČÂSĘ êĂ hŇ êĎ’Č wĘţ hŇ EĳĆhČ Moqă UĎ hČ =l’Ć Cl¡ lĘ jĲČ tĘŇ yĲĂ rS¿Ć ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
ÉSy’Ă ’T¿Ď xĹyĲĆ rSĆÄ ’Ğ žt’Ą : êĎxĘ lĲĎ sĎ wĘ ê¡Ď ‘Ę mČ SĲĎ wĘ MyĂmČŔ èĎ hČ =l’Ć ÉìêĘ bĘŇ SĂ 31

tŇ yĂB¿Č BČ ì¡Ň xĞBĲČ zĘmĲĂ yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ lËĎ ’Ď ’bĎę C otĳŇ Łl’ĞhĲČ lĘ hŇ l¡Ď ’Ď ob¿Ň =’SĎ nĲĎ wĘ Ch‘ĄŔ rĄlĘ
ìŇ ydĆŔ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć êăĎTĘ pČŇ SĲĎ wĘ ÉtĎ yWĂÄ ‘Ď wĘ MyĂmČę èĎ hČ ‘măČ SĘ êĂ ű hŇ êăĎ’Č wĘ : hŇ EĲĆhČ 32

ol¡ tŇ tĆŇ l¿Ď qyDĂŔ YČ qyDăĂYĘ hČ lĘ C oSĳ ’Ň rŁ BĘ oJ¡ rĘDČ tŇ t¿ĄŇ lĎ ‘SĎŔ rĎ ‘Č ySăĂ rĘhČ lĘ
rSăĆ ’Ğ bŇ y¡Ąo’ yn¿ĄpĘŇ lĂ l’ËĄ rĎWĘ yĂ ìÌŇ UĘ ‘Č PŇ gĄÂeĎhĂ BĲĘ : otĲŇ qĎ dĘŇ YĂ JĘ 33

CnËeĘ xČ tĘŇ hĲĂ wĘ ClÌ lĘ jĲČ tĘŇ hĲĂ wĘ ìŇ mĆŔ SĘ =tŇ ’Ć CdăŇ ohwĘ ÉìylĆÄ’Ą CbŇ SąĎ wĘ ëŇ ĳĎl=C’TĘ xĆ yĆ
tŇ ’Ň F¡Č xČ lĘ êĎŔ xĘ lČ săĎ wĘ MyĂmČŔ èĎ hČ ‘măČ SĘ êĂ ÉhêĎ’Č wĘ : hŇ EĲĆhČ tŇ yĂB¿Č BČ ìŇ yl¡Ć ’Ą 34

: MtĲĎŇ obŇ ’ĞlĲČ êĎt¡ČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhăĎ =l’Ć ÉMtĎŇ bŇŁ SĲĄ hĞ wĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ìăŇ UĘ ‘Č
ëŇ ĳĎl=C’TĘ xĆ yĆ yJăĂ rT¡Ď mĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=âlwĘ MyĂmËČSĎ rY¿Ą‘ĎhĄ BĘ 35

NCb¡Ň CSyĘ Mt¿ĎŇ ’Ň FĎ xČ mĲĄ C ìŇ mĆŔ SĘ =tŇ ’Ć CdăŇ ohwĘ ÉhEĆhČ MoqąUĎ hČ =l’Ć ClÂlĘ jĲČ tĘŇ hĲĂ wĘ
ìăŇ UĘ ‘Č wĘ ÉìydĆÄ bĎŇ ‘Ğ tŇ ’Ň FąČ xČ lĘ êĎÁ xĘ lČ sĎÄ wĘ MyĂmČę èĎ hČ ‘măČ SĘ êĂ ű hŇ êăĎ’Č wĘ : MnĲĄ‘ĞtĲČŇ yJ¿Ă 36

hŇ êąĎtČŇ nĲĎ wĘ HbĳĎŇ =CkŇ lĘ yĲĄ rSăĆ ’Ğ hŇ b¡ĎŇ oFhČ ëŇ rĆD¿ĆhČ =tŇ ’Ć MrËĄotŇ yJ¿Ă l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
: hŇ lĲĎ xĞ nĲČlĘ ì¡Ň UĘ ‘ČlĘ hŇ êĎt¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ ìŔ YĘ rĘ’Č =l‘Č ÉrTĎ mĎ

hŇ BąĆ rĘ’Č NoqÁ rĎyĄ NopÄ DĎSĂ hŇ yĆhĘ yĲĂţ=yJĲĂ rbĆŇ DăĆ ZrĆ’Ďę bĎŇ hŇ yăĆhĘ yĲĂ=yJĂ bŇ ‘ĎÂrĎ 37

=lJĲĎ ‘gČŇ n¡Ć=lJĎ wyrĳĎ‘ĎSĘ ZrĆ’ăĆBĘ ob¡Ň yĘ’ĲŁ olË =rYČ yĲĎ yJÌĂ hŇ yĆŔhĘ yĲĂ yJăĂ É lysĂ xĎ
lk¡ŇŁ lĘ MdĎŔ ’Ď hăĎ =lkĎŇ lĘ ÉhyĆhĘ tĲĂŇ rSąĆ ’Ğ hŇ eĎę xĂ êĘ =lkĎŇ hŇ QăĎ pĂŇ êĘ =lJĎ : hŇ lĲĎ xĞmĲČ 38

tŇ yĂB¿Č hČ =l’Ć wyj¡ĎJČ Wr¿ČpĎŇ C obŔ bĎŇ lĘ ‘gČŇ năĆ Sy’Ă ť NC‘ę dĘŇ yĄ rSăĆ ’Ğ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ìăŇ UĘ ‘Č
êąĎtČŇ nĲĎ wĘ tĎŇ yWĂŔ ‘Ď wĘ êăĎxĘ lČ sĲĎ wĘ ÉìêĆÄ bĘŇ SĂ NokąŇ mĘ MyĂmČÁ èĎ hČ ‘mČÄ SĘ êĂ hŇ êĎ’Č wĘţ : hŇ EĲĆhČ 39

ìŔ DĘbČŇ lĘ ÉêĎ‘Ę dČÄ yĎ hŇ êąĎ’Č =yJĲĂ obĳŇ bĎŇ lĘ =tŇ ’Ć ‘d¡ČŇ êĄ rS¿Ć ’Ğ wykĎŔ rĎDĘ=lkĎŇ JĘ ÉSy’Ă lĎ
Mh¿Ą =rSĆ ’Ğ MymĂŔ IĎhČÄ =lJĎ ìŇ C’Ŕ rĎyĲĂ ÉN‘ČmČÄ lĘ : MdĲĎŇ ’Ď hĲĎ yn¿ĄBĘ =lJĎ bŇ b¡ČŇ lĘ =tŇ ’Ć 40

: CnytĲĄŇ bŇŁ ’ĞlĲČ hŇ êĎt¡ČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ mĳĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ ynăĄjĘ =l‘Č MyI¡ĂxČ
Mgw
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41 ZrĆ’¿ĆmĄ ’bËĎŇ C ’Chĳ l’¡Ą rĎWĘ yĂ ì¿Ň UĘ ‘ČmĲĄ =âl rSËĆ ’Ğ yrĂŔ kĘŇ eĎhČ =l’Ć ÉMgČŇ wĘ
42 ÉìdĘŇ yĲĎ=tŇ ’Ć wĘ lodŔ GĎhČ ìăŇ mĘ SĂ =tŇ ’Ć ÉNC‘mĘ SĘ yĂ yJąĂ : ìŇ mĲĆ SĘ N‘Čm¿Č lĘ hŇ q¡ĎoxrĘ
43 hŇ êĎÂ’Č : hŇ EĲĆhČ tŇ yĂB¿Č hČ =l’Ć lQ¡Ą jČ tĘŇ hĂ wĘ ’b¿ĎŇ C hŇ yĳĎCTeĘ hČ ì¡Ň ‘ĞrĲŁ zĘC hŇ qĎŔ zĎxĞhĲČ

ìŇ yl¡Ć ’Ą ’r¿ĎqĘ yĂ=rSĆ ’Ğ lkËŇŁ JĘ tĎŇ yWĂě ‘Ď wĘ ìŇ êĆŔ bĘŇ SĂ NokăŇ mĘ ÉMyĂmČÄ èĎ hČ ‘mąČ SĘ êĂ
ÉìtĘŇ ’ĲŁ hŇ ’ąĎ rĘyĂlĘ ìŇ mĆę SĘ =tŇ ’Ć ZrĆ’ĎÁ hĎ yUĄÄ ‘Č=lJĎ žNC‘dĘŇ yĄ N‘ČmăČ lĘ yrĳĂkĘŇ eĎhČ
rS¿Ć ’Ğ hŇ E¡ĆhČ tŇ yĂB¿Č hČ =l‘Č ’rĎŔ qĘ nĂ ìăŇ mĘ SĂ =yJĲĂ tŇ ‘ČdČě lĎ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ìăŇ UĘ ‘ČJĘ

44 ëŇ rĆD¡ĆBČ obŔ yĘ’ăŁ =l‘Č ÉhmĎ xĎ lĘ UĂ lČ ìąŇ UĘ ‘Č ’YĄÄ yĄ=yJĲĂ : ytĂŇ ynĲĂ BĎ
êĎrĘxăČBĎ rSăĆ ’Ğ Éry‘Ă hĎ ëŇ rĆDąĆ hoĎęhyĘ=l’Ć Clă lĘ jĲČ tĘŇ hĂ wĘ MxĳĄ lĎ SĘ êĂ rSăĆ ’Ğ

45 Mt¡ĎŇ QĎ pĂŇ êĘ =tŇ ’Ć MyĂmČŔ èĎ hČ ÉêĎ‘Ę mČ SĲĎ wĘ : ìŇ mĲĆ SĘ lĂ ytĂŇ n¿Ă BĎ =rSĆ ’Ğ tŇ yĂB¡Č hČ wĘ HBĎŔ
46 rSăĆ ’Ğ ÉMdĎŇ ’Ď Ny’ąĄ yJăĂ ëŇ lĎę =C’TĘ xĆ yĲĆ yJăĂ : MTĲĎ jĎ SĘ mĂ tĎŇ yW¡Ă ‘Ď wĘ MtĳĎŇ eĎxĂ êĘ =tŇ ’Ć wĘ

=l’Ć ÉMhĆ ybĄŇ SĲŁ MCbąŇ SĎ wĘ bŇ yĳĄo’ ynăĄpĘŇ lĂ Mê¡ĎtČŇ nĘ C MbĎŔ êăĎpĘŇ nČ’ĲĎ wĘ ’TĎŔ xĹyĲĆ=âl
47 rSăĆ ’Ğ ZrĆ’¡ĎBĎ MBĎŔ lĂ =l’Ć ÉCbŇ ySĂÄ hĄ wĘ : hŇ bĲĎŇ orqĘ o’¿ hŇ q¡ĎoxrĘ bŇ yĄŔo’hĎ ZrĆ’ăĆ

Cn’Ň T¿Ď xĎ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMhĆ ybĄŇ SĲŁ ZrĆ’ąĆBĘ ìŇ ylĆę ’Ą Cnă eĘ xČ tĘŇ hĲĂ wĘ ű CbŇ SăĎ wĘ MSĳĎ =CBSĘ nĂ
48 ZrĆ’¿ĆBĘ MSĎŔ pĘŇ nČ=lkĎŇ bĘŇ C ÉMbĎŇ bĎŇ lĘ =lkĎŇ BĘ ìŇ ylĆę ’Ą CbŇ SăĎ wĘ : Cn‘Ę SĲĎ rĎ Cnyw¡Ă‘ĹhĲĆ wĘ

rSăĆ ’Ğ ÉMYĎ rĘ’Č ëŇ rĆDąĆ ìŇ ylĆę ’Ą Clă lĘ jĲČ tĘŇ hĲĂ wĘ MtĳĎŇ ’Ł CbăŇ SĎ =rSĆ ’Ğ Mh¡Ć ybĄŇ yĘ’ĲŁ
: ìŇ mĲĆ SĘ lĂ tĎŇ ynĂ BĎ =rSĆ ’Ğ tŇ yĂB¡Č hČ wĘ êĎrĘxČŔ BĎ rSăĆ ’Ğ Éry‘Ă hĎ MtĎŔ obŇ ’ĞlĲČ hŇ êĎtăČŇ nĎ

49 tĎŇ yW¡Ă ‘Ď wĘ MtĳĎŇ eĎxĂ êĘ =tŇ ’Ć wĘ Mt¡ĎŇ QĎ pĂŇ êĘ =tŇ ’Ć ìŔ êĘ bĘŇ SĂ NokăŇ mĘ ÉMyĂmČÄ èĎ hČ êąĎ ‘Ę mČ SĲĎ wĘ
50 rSăĆ ’Ğ Mh¡Ć y‘ĄSĘ jĂ =lkĎŇ lĘ C ëŇ lĎŔ =C’TĘ xĲĎ rSăĆ ’Ğ ÉìUĘ ‘ČlĘ êąĎxĘ lČ sĲĎ wĘ : MTĲĎ jĎ SĘ mĂ
51 ì¿Ň UĘ ‘Č=yJĲĂ : MCmĲ xĞrĲĂwĘ Mh¡Ć ybĄŇ SŁ yn¿ĄpĘŇ lĂ MymËĂ xĞrĲČlĘ MêÌĎtČŇ nĘ C ëŇ bĳĎŇ =C‘SĘ jĲĎ

: lzĲĆrĘBČ hČ rCJ¿ ëŇ oê¡mĂ MyĂrČŔ YĘ UĂ mĂ ÉtĎ’Ň YĄÄ oh rSąĆ ’Ğ MhĳĄ ì¡Ň tĘŇ lĲĎ xĞ nĲČ wĘ
52 l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ìăŇ UĘ ‘Č tŇ e¡ČxĂ êĘ =l’Ć wĘ ìŔ DĘbĘŇ ‘Č tŇ eăČxĂ êĘ =l’Ć ÉtoxtĚŇ pĘŇ ìŇ ynąĆy‘Ą tŇ oyÄhĘ lĲĂ
53 ÉìlĘ MêąĎlĘ DČbĘŇ hĂ hŇ êĎÂ’Č =yJĲĂ : ìŇ ylĲĆ ’Ą M’¿Ď rĘqĲĎ lk¡ŇŁ BĘ MhĆŔ ylĄ ’Ğ ‘ČmăŁ SĘ lĂ

ìŇ DĆę bĘŇ ‘Č hŇ SăĆ mŁ ű dŇ yăČBĘ êĎrĘBČÁ DĂ rSĆÄ ’ĞJĲČ ZrĆ’ĳĎhĎ yUăĄ ‘Č lJ¡Ł mĂ hŇ lĎŔ xĞ nĲČlĲĘ
: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ MyĂr¡ČYĘ UĂ mĂ CnytËĄŇ bŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć ìÌŇ ’Ğ yYĲĂ ohBĘ

54 hŇ Q¿Ď pĂŇ êĘ hČ =lJĎ tŇ ’ËĄ hoĎŔhyĘ=l’Ć É lQĄ jČ tĘŇ hĂ lĘ hŇ męŁ ŁlSĘ tŇ oQă kČŇ JĘ ű yhăĂ yĘwČ
wyj¡ĎkČŇ wĘ wyJĎŔ rĘBĂ =l‘Č ‘ČrăŁ JĘ mĂ ÉhoĎhyĘ xBąČ zĘmĂ ynĄÄpĘŇ QĂ mĂ MqĎÂ tŇ ’Ň EĳŁ hČ hŇ e¡ĎxĂ êĘ hČ wĘ

55 loq¿ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ lhăČ qĘ =lJĎ tŇ ’¡Ą ëŇ rĆbĎě yĘwČ dŇ měŁ ‘Ę IČwĲČ : MyĂmĲĎ èĎ hČ tŇ oW¿ rĚjĘ
lwdg
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l’ĄŔ rĎWĘ yĂ oUă ‘ČlĘ ÉhxĎ CnmĘ NtąČŇ nĎ rSĆÄ ’Ğ hoĎęhyĘ ëŇ CrăBĎ : rmĲŁ ’Ň lĄ lod¡Ň GĎ 56

rSăĆ ’Ğ bŇ oFŔ hČ orăbĎŇ DĘ É lJŁ mĂ dŇ xĎę ’Ć rbăĎŇ DĎ lpČÂ nĎ=âlĲ rBĳĄDĂ rSăĆ ’Ğ lk¡ŇŁ JĘ
hŇ y¡ĎhĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ CnUĎŔ ‘Ă ÉCnyhĄÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ yhĂÄ yĘ : oDĲbĘŇ ‘Č hŇ S¿Ć mŁ dŇ y¡ČBĘ rBĆŔ DĂ 57

sŘ8 wylĳĎ’Ą Cnb¡ĄŇ bĎŇ lĘ tŇ oF¿ hČ lĘ : CnSĲĄ FĘ yĂ=l’ĲČ wĘ Cnb¡ĄŇ zĘ‘Č yĲČ=l’Č CnytĳĄŇ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă 58

hŇ C¡ĎYĂ rS¿Ć ’Ğ wyTĎŔ jĎ SĘ mĂ C ÉwyuĎ xĚ wĘ wytąĎŇ wŁ YĘ mĂ rmÄŁ SĘ lĂ wĘ wykĎę rĎDĘ=lkĎŇ BĘ tŇ kĆŇ lăĆ lĎ
hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉyêĂ nĘ eČÄxČ tĘŇ hĂ rSąĆ ’Ğ hŇ QĆ ’Ąę yrČÁ bĎŇ dĘŇ CyÄhĘ yĲĂwĘ : CnytĲĄŇ bŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć 59

oDę bĘŇ ‘Č TjăČ SĘ mĂ ű tŇ oWă ‘ĞlĲČ hŇ lĎ yĘlĳĎ wĎ MmăĎ oy Cnyh¡ĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=l’Ć MybËĂŇ rŁ qĘ
yUăĄ ‘Č=lJĎ tŇ ‘ČDČ ť N‘ČmČę lĘ : omĲ oyBĘ Moy¿=rbČŇ DĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ oU¿ ‘Č TjËČ SĘ mĂ C 60

MlĄŔ SĎ ÉMkĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ hŇ yąĎhĎ wĘ : dŇ o‘Ĳ Ny’¡Ą MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ ’Chă ho¡ĎhyĘ yJ¿Ă ZrĆ’ĎŔ hĎ 61

: hŇ EĲĆhČ MoI¿JČ wyt¡ĎŇ wŁ YĘ mĂ rm¿Ł SĘ lĂ wĘ wyuËĎxĚBĘ tŇ kĆŇ lÌĆlĎ CnyhĳĄŁl’Ĺ hoăĎhyĘ M‘¡Ă
hŇ męŁ ŁlSĘ xBăČ zĘIĂwČ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ xbČŇ z¡Ć Myx¿Ă bĘŇ zĲŁ oUĳ ‘Ă l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ wĲĘ 62, 63

ÉMyĂnČÄSĘ C MyrąĂWĘ ‘Ć rqĎę BĎ ůhoĎhylĲČ xbăČŇ zĎ rSăĆ ’Ğ ÈMymĂ lĎ èĘ hČ xbČŇ zăĆ tŇ ’ăĄ
ëŇ lĆ U¡Ć hČ hoĎŔhyĘ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć ÉCkŇ nĘ xĘ IČwĲČ PŇ lĆ ’ĳĎ Myr¡ĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ ’¿Ď mĄ N’Ň YěŁ wĘ PŇ lĆ ’ĆŔ
rYĄę xĎ hĲĆ ëŇ oêă =tŇ ’Ć ëŇ lĆ UĆÁ hČ SDČÄ qĂ ’Chę hČ MoIăBČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =lkĎŇ wĘ 64

hŇ xĎŔ nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ ÉhlĎ ‘Ł hĲĎ =tŇ ’Ć MSĎę hŇ WĎ ‘ăĎ=yJĂ hoĎŔhyĘ=tŇ ybĲĄŇ ynăĄpĘŇ lĂ ÉrSĆ ’Ğ
NTęŁ qĎ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ rSăĆ ’Ğ ÉtSĆ xÄŁ eĘ hČ xBąČ zĘmĂ =yJĲĂ MymĳĂ lĎ èĘ hČ ybăĄŇ lĘ xĆ tŇ ’¡Ą wĘ
W‘Č IăČwČ : MymĲĂ lĎ èĘ hČ yb¿ĄŇ lĘ xĆ tŇ ’¡Ą wĘ hŇ xĎŔ nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ lăĎ ‘Ł hĲĎ =tŇ ’Ć É lykĂŇ hĎ mĲĄ 65

lodÁ GĎ lhĎÄ qĎ žoU‘Ă l’ăĄ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ gŇxĎÃ hĲĆ =tŇ ’Ć ű ’yhăĂ hČ =tŇ ‘ĄbĲĎŇ hŇ măŁ ŁlSĘ
tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ CnyhĄŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉynĄpĘŇ lĂ MyĂrČę YĘ mĂ lxČ năČ=dŇ ‘Č ű tŇ măĎ xĞ ’ob¿Ň QĘ mĂ
xQăČ SĂ ÉynĂ ymĂ èĘ hČ MoIąBČ : MoyĲ rW¡Ď ‘Ď hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č MymĳĂ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ wĘ Mym¡Ă yĎ 66

ybĄŇ oTă wĘ ÉMyxĂ mĄ WĘ MhĆę ylĄ hĽ’ĲĎ lĘ CkăŇ lĘ IĲĄwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =tŇ ’Ć Ck¡Ň rĘbĲĎŇ yĘwČĲ M‘ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć
l’¡Ą rĎWĘ yĂlĘ CĲ oDŔ bĘŇ ‘Č dŇ wăĂdĎŇ lĘ ÉhoĎhyĘ hŇ WąĎ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ hŇ bĎę oFhČ =lJĎ l‘ăČ bŇ lĄŔ
ho¡ĎhyĘ=tŇ yBĲĄ =tŇ ’Ć tŇ on¿bĘŇ lĂ hŇ mŔŁ ŁlSĘ tŇ oQă kČŇ JĘ ÉyhĂ yĘwČĲ : oUĲ ‘Č T
: tŇ oWĲ ‘ĞlĲČ Zp¡ĄŇ xĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ mŔŁ ŁlSĘ qSĆ xăĄ =lJĎ Ét’Ą wĘ ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć wĘ
wyl¡Ď ’Ą hŇ ’¿Ď rĘnĂ rSËĆ ’ĞJĲČ tŇ ynĳĂSĄ hŇ m¡Ł ŁlSĘ =l’Ć hoËĎhyĘ ’rÌĎIĄwČ 2

ÈìtĘŇ eĲĎxĂ êĘ =tŇ ’Ć wĘ ìăŇ tĘŇ QĲĎ pĂŇ êĘ =tŇ ’Ć yêĂ ‘Ę mČ SĎ ţ wylĎę ’Ą hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : No‘Ĳ bĘŇ gĂŇBĘ 3

hŇ tĎŇ nĂŔ BĎ rSăĆ ’Ğ ÉhEĆhČ tŇ yĂBąČhČ =tŇ ’Ć yêĂ SĘ DČę qĘ hĂ ůynČpĎŇ lĘ hŇ êĎ nĘ eăČxČ tĘŇ hĂ rSăĆ ’Ğ
ymV=MwVl



9. 4–16 ’ Myklm 563

4 hŇ êĎÂ’Č wĘ : MymĲĂ IĎhČ =lJĎ MS¡Ď yBËĂ lĂ wĘ ynÌČy‘Ą CyÄhĎ wĘ MlĳĎ o‘=dŇ ‘Č MS¡Ď ym¿Ă SĘ =MCWĲ lĎ
rSĆ ŁyŔbĘŇ C bŇ băĎŇ lĄ =MtĎŇ BĘ ÉìybĂÄ ’Ď dŇ wąĂDĎ ëŇ lČÁhĎ rSĆÄ ’ĞJĲČ ynČę pĎŇ lĘ ëŇ ăĄlêĄ=M’Ă

5 ytĂÁ mŁ qĂÄ hĞ wĲČ : rmĲŁ SĘ êĂ yT¡Č jĎ SĘ mĂ C yu¿ČxĚ ìŇ ytĳĂŇ yCĂYĂ rSăĆ ’Ğ lk¡ŇŁ JĘ tŇ oWě ‘ĞlĲČ
dŇ wąĂDĎ=l‘Č yêĂ rĘBČę DĂ rSăĆ ’ĞJĲČ MlĳĎ ‘Ł lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=l‘Č ìËŇ êĘ kĘŇ lČ mĘ mĲČ ’iÌĄ JĂ =tŇ ’Ć

6 bŇ oSÄ =M’Ă : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ ’i¿Ą JĂ l‘¡ČmĄ Sy’ĂŔ ÉìlĘ tŇ rąĄJĎ yĂ=âlĲ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉìybĂÄ ’Ď
rS¿Ć ’Ğ ytČŔ uŁ xĚ ytăČŇ wŁ YĘ mĂ ÉCrmĘ SĘ tĂŇ âlą wĘ yrČŔ xĞ’ĲČ mĲĄ ÉMkĆŇ ynĄbĘŇ C MêąĆ’Č NCbÁ SĚ êĘ
Mt¡ĆŇ ywĂxĞêĲČSĘ hĂ wĘ MyrĂŔ xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ ÉMêĆdĘŇ bČŇ ‘ĞwĲČ MêĆę kĘŇ lČ hĞ wĲČ MkĳĆŇ ynĄpĘŇ lĂ yêĂ t¡ČŇ nĎ

7 yêĂ tăČŇ nĎ rSăĆ ’Ğ ÉhmĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ ynąĄjĘ l‘ČÄ mĄ l’Ąę rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć yêăĂ rČkĘŇ hĂ wĘ : MhĲĆ lĎ
hŇ yÌĎhĎ wĘ ynĳĎjĎ l‘ăČmĄ xQ¡Č SČ ’Ğ ymĂŔ SĘ lĂ yêĂ SĘ DăČqĘ hĂ rSăĆ ’Ğ ÉtyĂBČÄ hČ =tŇ ’Ć wĘ MhĆŔ lĎ

8 hŇ yăĆhĘ yĲĂ ÉhEĆhČ tŇ yĂBąČhČ wĘ : MyUĲĂ ‘ČhĲĎ =lkĎŇ BĘ hŇ n¡Ď ynĂ SĘ lĂ wĘ lS¿Ď mĎ lĘ l’ËĄ rĎWĘ yĂ
ÉhoĎhyĘ hŇ WąĎ ‘Ď hŇ mĆÄ =l‘Č Crę mĘ ’ĲĎ wĘ qrĳĎSĎ wĘ MèăŁ yĂ wyl¡Ď ‘Ď rb¿ĄŇ ‘Ł =lJĎ NoyŔlĘ ‘Ć

9 CbÁ zĘ‘ĲĎ rSĆÄ ’Ğ ž l‘Č Crę mĘ ’ĲĎ wĘ : hŇ EĲĆhČ tŇ yĂB¿Č lČ wĘ tŇ ’Ň E¡Ł hČ ZrĆ’¿ĎlĎ hŇ kĎŇ JĎŔ
ůMyĂrČYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÈMtĎŇ bŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć ’yYăĂ oh rSĆÄ ’Ğ MhĆę yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć
’ybąĂŇ hĄ NJĄę =l‘Č MdĳĚŇ bĘŇ ‘Č IĲČwČ Mh¡Ć lĎ wx¿ř tVyw MyrĂŔ xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ň BĲĄ ÉCqzĂxĞ IĲČwČĲ

10 ÉhYĄqĘ mĂ yhĂę yĘwČ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ hŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ =lJĎ tŇ ’¿Ą MhĆŔ ylĄ ‘Ğ ÉhoĎhyĘ
ho¡ĎhyĘ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć MyêĳĂ BĎ hČ ynăĄSĘ =tŇ ’Ć hŇ m¡Ł ŁlSĘ hŇ n¿ĎBĎ =rSĆ ’Ğ hŇ nĎŔ SĎ MyrăĂWĘ ‘Ć

11 žyYĄ ‘ĞBĲČ hŇ mÁŁ ŁlSĘ =tŇ ’Ć ’vĎÄ nĂ rYŁ ţ=ëŇ lĆ mĲĆ MrăĎyxĂ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć wĘ
hŇ mąŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UĆÄ hČ žNêĄ yĂ z’ĎÃ oYĳpĘŇ xĆ =lkĎŇ lĘ bŇ h¡Ď EĎbČŇ C MySËĂ orbĘŇ yYÌĄ‘ĞbĲČŇ C MyzĂÄrĎ’Ğ

12 Éto’rĘlĂ r~ŔŁ mĂ ÉMrĎyxĂ ’YąĄ IĄwČ : lylĲĂ GĎhČ ZrĆ’¡ĆBĘ ry‘ĂŔ MyrăĂWĘ ‘Ć ÉMrĎyxĂ lĘ
13 rmĆ ’Ň ŁIěwČ : wynĲĎ y‘ĄBĘ Cr¡SĘ yĲĎ âl¿ wĘ hŇ mĳŁ ŁlSĘ ol¡ =NtČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ MyrĂŔ ‘ĎhăĆ =tŇ ’Ć

ZrĆ’ăĆ ÉMhĆ lĎ ’rąĎqĘ IĂwČ yxĳĂ ’Ď yQ¡Ă hŇ êĎt¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂ‘ĎhĲĆ hŇ mĎ ť
14 hŇ ’¿Ď mĄ ëŇ lĆ UĳĆ lČ Mr¡ĎyxĂ xl¿Č SĘ IĂwČ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č lCbŔ JĎ
15 hŇ męŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ ű hŇ lăĎ ‘ĹhĲĆ =rSĲĆ ’Ğ sUČÁ hČ =rbČŇ dĘŇ hŇ zĆÄwĘ : bŇ hĲĎ zĎ rJ¿Č JĂ Myr¡ĂWĘ ‘ĆwĘ

tŇ măČ ox tŇ ’¡Ą wĘ ’oQŔ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ ÉotŇ yBĄ =tŇ ’Ć wĘ hoąĎhyĘ tŇ yBĄÄ =tŇ ’Ć žtonbĘŇ lĂ
16 MyĂrČÁ YĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ hŇ ‘ÄŁ rĘjČ : rzĆGĲĎ=tŇ ’Ć wĘ oD¡gĂŇmĘ =tŇ ’Ć wĘ rY¿Ł xĎ =tŇ ’Ć wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ

ry‘¡ĂBĎ bŇ S¿Ą IŁ hČ ynËĂ‘ĞnĲČJĘ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ S’ĄŔ BĎ HpăĎŇ rĘWĘ IĂwČ ÉrzĆGĆÄ=tŇ ’Ć dŇ JąŁ lĘ IĂwČ hŇ lĎę ‘Ď
grh

.b"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk CwxĞêČSĘ IĂwČ ’"sb ,yrq CwxĞêČSĘ IĂwČ ,bytk CxêČSĘ IĂwČ v.9 .T



564 ’ Myklm 9. 17–10. 4

rzĆGĎŔ =tŇ ’Ć ÉhmŁ ŁlSĘ NbĆŇ IąĂwČ : hŇ mĲŁ ŁlSĘ tŇ SĆ ’¿Ą oê¡bĂŇ lĘ MyxĂŔ QĚ SĂ ÉHnĎêĘ IĂwĲČ gŇrĳĎhĎ 17

: ZrĆ’ĲĎ BĎ rB¡Ď dĘŇ UĂ BČ rm¿ř t=tŇ ’Ć wĘ tŇ lËĎ ‘ĞBĲČ =tŇ ’ĲĆ wĘ : NoêĲ xĘ êČ Nr¡Ł xŁ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć wĘ 18

bŇ kĆŇ rĆŔ hĎ yrăĄ‘Ď Ét’Ą wĘ hŇ mŔŁ ŁlSĘ lĂ CyăhĎ rSăĆ ’Ğ ÉtonJĘ sĘ UĂ hĲČ yrąĄ‘Ď=lJĎ tŇ ’ĄÄ wĘ 19

tŇ onąbĘŇ lĂ ÉqSČ xĎ rSąĆ ’Ğ hŇ męŁ ŁlSĘ qSĆ xăĄ ű tŇ ’ăĄ wĘ MySĳĂ rĎjĲĎ hČ yrăĄ‘Ď tŇ ’¡Ą wĘ
rtĎÄ oehČ M‘ĎhĎ ţ=lJĎ : oêĲ lĘ SČ mĘ mĆ ZrĆ’¿Ć lk¡ŇŁ bĘŇ C NonŔ bĎŇ QĘ bČŇ C ÉMĂlČÄSĎ CrĲyBĂ 20

l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ mĂ =âlĲ rSËĆ ’Ğ ysĂŔ CbŇ yĘhČ wĘ yCăĂxĂ hĲČ ÉyEĂrĂjĘ hČ yêąĂ xĂ hĲČ yrĂÁ mŁ ’ĹhĲĎ =NmĂ
yn¿ĄBĘ ClË kĘŇ yĲĎ=âl rSÌĆ ’Ğ ZrĆ’ĎŔ BĎ ÉMhĆ yrĄxĞ’ĲČ CrątĘŇ nĲŁ rSĆÄ ’Ğ MhĆę ynĄBĘ : hŇ UĎ hĲĄ 21

: hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č dŇ bĄŔ ‘Ł =smČ lĘ ÉhmŁ ŁlSĘ MląĄ ‘ĞIĲČwČ MmĳĎ yrĂxĞhĲČ lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ
hŇ mĎę xĎ lĘ UĂ hČ ySăĄ nĘ ’Č MhĄÂ=yJĂ dŇ bĆŇ ‘ĳĎ hŇ m¡Ł ŁlSĘ Nt¿ČŇ nĎ=âlĲ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉynĄBĘ mĂ C 22

: wySĲĎ rĎpĲĎŇ C oB¡ kĘŇ rĂ yr¿ĄWĎ wĘ wySĎŔ lĂ SĎ wĘ wyrăĎWĎ wĘ ÉwydĎŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ
Myè¡Ă mĂ xĞ hŇ mŔŁ ŁlSĘ lĂ ÉhkĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ =l‘Č rSąĆ ’Ğ MybĂę ~Ď eĂ hČ yrăĄWĎ ű hŇ QĆ ’ăĄ 23

hŇ ‘ęŁ rĘjČ =tŇ BČ ëŇ ’ăČ : hŇ kĲĎŇ ’Ň lĎ UĘ BČ MyW¡Ă ‘Ł hĲĎ M‘ĎŔ BĎ MydăĂŇ rŁ hĎ tŇ o’ĳ mĄ SmăĄ xĞ wĲČ 24

=tŇ ’Ć hŇ n¿ĎBĎ z’¡Ď HlĳĎ =hŇ nĎBĲĎ rSăĆ ’Ğ Ht¡ĎŇ yBĄ =l’Ć dŇ wĂŔDĎ ry‘ăĂmĄ ÉhtĎŇ lĘ ‘ĲĎ
MymĂę lĎ SĘ C tŇ olă ‘Ł hŇ nĎÁèĎ BČ MymĂÄ ‘ĎjĘ žSŁlSĎ hŇ mÃŁ ŁlSĘ hŇ lăĎ ‘ĹhĲĆ wĘ : ’oQĲ UĂ hČ 25

hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ rS¡Ć ’Ğ oêę ’Ă ryTăĄ qĘ hČ wĘ hoĎŔhylĲČ hŇ năĎBĎ rSăĆ ’Ğ ÉxČ BĄÄ zĘUĂ hČ =l‘Č
rSÌĆ ’Ğ rbĆŇ GĆÄ=NoyĲYĘ ‘ĆBĘ hŇ mÁŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UĆÄ hČ žhWĎ ‘Ď ynĂÃ ’Ľ wĎ : tŇ yĂBĲĎ hČ =tŇ ’Ć MQ¡Č SĂ wĘ 26

ÉynĂ ’ĽBĲĎ MrąĎyxĂ xlČÄSĘ IĂwČ : ModĲŇ ’Ĺ ZrĆ’¿ĆBĘ PŇ Cs¡ =MyČ tŇ p¿ČŇ WĘ =l‘Č tŇ olË ’Ą =tŇ ’Ć 27

C’băŇŁ IĎwČ : hŇ mĲŁ ŁlSĘ yd¿ĄŇ bĘŇ ‘Č M‘¡Ă MIĳĎhČ y‘¡ĄdĘŇ yĲŁ tŇ oIŔnĂ ’Ľ ySăĄ nĘ ’Č wydĎŔ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć 28

C’b¡ĂŇ IĎwČ rJĳĎJĂ Myr¡ĂWĘ ‘ĆwĘ tŇ o’¿ mĄ =‘BĲČ rĘ’Č bŇ hĎŔ zĎ ÉMèĎ mĂ Cxą qĘ IĂwČ hŇ rĎypĂŔ o’
: hŇ mĲŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ U¿Ć hČ =l’Ć

’b¿ŇŁ êĎ wČ hoĳĎhyĘ MSăĄ lĘ hŇ m¡Ł ŁlSĘ ‘mČ S¿Ą =tŇ ’Ć tŇ ‘ČmËČ SŁ ’bĎę SĘ =tŇ JČ lĘ mĲČ C y

MyQĂ mČ GĘ ţ ůd’Ł mĘ dŇ băĄŇ JĎ È lyĂxČ BĘ hŇ mĎř ĘlČęSĎ CrĲyĘ ’băŇŁ êĎ wČ : tŇ odĲŇ yxĂ BĘ ot¡Ň iŁ nČlĘ 2

hŇ mŔŁ ŁlSĘ =l’Ć É’bŇŁ êĎ wČ hŇ rĳĎqĎ yĘ NbĆŇ ’ăĆ wĘ dŇ ’¡Ł mĘ =bŇ rČ bŇ hËĎ zĎwĘ MymÌĂ WĎ BĘ My’ĂÄ WĘ nĲŁ
hŇ m¡Ł ŁlSĘ Hl¿Ď =dŇ GĆIČwČ : HbĲĎŇ bĎŇ lĘ =M‘Ă hŇ y¡ĎhĎ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ wylĎŔ ’Ą rBăĄ dČŇ êĘ wČ 3

âl£ rSÌĆ ’Ğ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =NmĂ MlăĎ ‘Ę nĆ ÉrbĎŇ DĎ hŇ yąĎhĎ =âlĲ hĎ yrĳĆbĎŇ DĘ=lJĎ =tŇ ’Ć
tŇ yĂB¡Č hČ wĘ hŇ mĳŁ ŁlSĘ tŇ măČ kĘŇ xĎ =lJĎ tŇ ’¡Ą ’bĎŔ SĘ =tŇ JČ lĘ mĲČ É’rĆêĄÄ wČ : HlĲĎ dŇ yG¡ĂhĂ 4

rV’
.+d +x +b h"d Nyy‘ : w"dxw b"yd ,’"yd ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk rmŁ dĘêČ ’"sb ,yrq rmŁ dĘêČ ,bytk rmĎêĎ v.18

.w"dw b"d ,’"d yrqw bytk Nkw ,yrq ’lm hmĎyĘlČ SĎ CryĘ ’"s v.2 .y
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5 otŇ rĘSĲĎ mĘ dŇ mČÄ ‘ĞmĲČ C žwydĎŇ bĎŇ ‘Ğ bŇ SăČ omC onÃxĎ lĘ SĚ lkăČŇ ’ĞmĲČ C : hŇ nĲĎBĎ rS¿Ć ’Ğ
HbËĎŇ hŇ yĎh¿Ď=âlwĘ hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ hŇ l¡Ć ‘ĞyĲČ rS¿Ć ’Ğ otŔ lĎ ‘ăŁ wĘ wyqĎŔ SĘ mČ C ÉMhĆ ySĄ BĲĚ lĘ mČ C

6 yêĂ ‘Ę m¡Č SĎ rS¿Ć ’Ğ rbĎŔ DĎhČ hŇ yăĎhĎ ÉtmĆ ’Ĺ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ : xČ CrĲ dŇ o‘¡
7 dŇ ‘ąČ MyrĂę bĎŇ DĘlČ yêĂ nĘ măČ ’ĹhĲĆ =âlwĘ : ìŇ tĲĆŇ mĎ kĘŇ xĎ =l‘Č wĘ ìŇ yr¡ĆbĎŇ DĘ=l‘Č yYĳĂrĘ’Č BĘ

êĎpĘŇ sąČ oh yYĂ xĳĄ hČ yl¡Ă =dŇ GČhĚ =âlĲ hŇ e¿ĄhĂ wĘ ynČŔ y‘Ą hŇ nĎ y’ăĆrĘêĂ wČ ÉytĂŇ ’Ň BĎÄ =rSĆ ’Ğ
8 yr¡ĄSĘ ’Č ìŇ ySĆŔ nĎ’Ğ yrăĄSĘ ’Č : yêĂ ‘Ę mĲĎ SĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ ‘¡ĎCmèĘ hČ =l’Ć bŇ oTŔ wĎ ÉhmĎ kĘŇ xĎ

: ìŇ tĲĆŇ mĎ kĘŇ xĎ =tŇ ’Ć My‘¡ĂmĘ èĲŁ hČ dŇ ymĂŔ êĎ ÉìynĆÄpĎŇ lĘ MydąĂŇ mĘ ‘ĲŁ hĎ hŇ QĆ ’ĳĄ ìŇ ydăĆŇ bĎŇ ‘Ğ
9 ’iăĄ JĂ =l‘Č ì¡Ň êĘ tĂŇ lĘ ìŔ BĘ ZpăĄŇ xĎ ÉrSĆ ’Ğ ëŇ CrŔ BĎ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ yhĂÄ yĘ sŘ9

ëŇ lĆ mĆŔ lĘ ìăŇ mĘ yWĲĂ yĘwČ MlĎŔ ‘Ł lĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć hoąĎhyĘ tŇ bČÄ hĞ’ĲČ BĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ
10 rJăČ JĂ ű MyrăĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ ’¿Ď mĄ ëŇ lĆ UĆÁ lČ NêĄÄ êĂ wČ : hŇ qĲĎ dĎŇ YĘ C Tj¡Ď SĘ mĂ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ

’Ch¿ hČ MWĆ BÄŁ kČŇ ž’bĎŇ =âl hŇ rĳĎqĎ yĘ NbĆŇ ’ăĆ wĘ dŇ ’¡Ł mĘ hŇ B¿Ą rĘhČ MymËĂ WĎ bĘŇ C bŇ hĎę zĎ
11 ynăĂ’Ľ ÉMgČŇ wĘ : hŇ mĲŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ U¿Ć lČ ’b¡ĎŇ SĘ =tŇ JČ lĘ mĲČ hŇ n¿ĎtĘŇ nĲĎ =rSĆ ’Ğ bŇ rŔŁ lĎ Édo‘

MyGËĂmĚ lĘ ’Č yYÌĄ‘Ğ rypĂÁ ’Ł mĄ ’ybĂÄ hĄ rypĳĂŇ o’mĲĄ bŇ h¡Ď zĎ ’W¿Ď nĎ=rSĆ ’Ğ MrĎŔ yxĂ
12 MyGĂÁmĚ lĘ ’Č hĲĎ yYĄÄ ‘Ğ=tŇ ’Ć ëŇ lĆ UĆ hČ ţ W‘Č IăČwČ : hŇ rĲĎqĎ yĘ NbĆŇ ’¿Ć wĘ dŇ ’¡Ł mĘ hŇ B¿Ą rĘhČ

âlă MyrĳĂèĎ lČ Myl¡Ă bĎŇ nĘ C tŇ or¿eŁ kĂŇ wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ tŇ ybăĄŇ lĘ C ÉhoĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ lĘ dŇ ‘ąĎsĘ mĂ
13 hŇ mÁŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UĆÄ hČ wĘ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č hŇ ’ĎŔ rĘnĂ âlă wĘ ÉMyGĂ mĚ lĘ ’Č yYąĄ‘Ğ NkĄÂ =’bĲĎŇ

rSăĆ ’Ğ ÉdbČŇ QĘ mĂ hŇ lĎ ’ĎŔ SĎ rSăĆ ’Ğ ÉHYĎ pĘŇ xĆ =lJĎ =tŇ ’Ć ’bĎę SĘ =tŇ JČ lĘ mĲČ lĘ NtăČŇ nĎ
: hĎ ydĲĆŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ ’yh¿Ă HY¡Ď rĘ’Č lĘ ëŇ lĆ ê¿Ą wČ NpĆŇ êËĄ wČ hŇ mĳŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ dŇ y¡ČJĘ HlĎŔ =NtČŇ nĲĎ

14 hŇ năĎSĎ BĘ hŇ m¡Ł ŁlSĘ lĂ ’B¿Ď =rSĆ ’Ğ bŇ hĎŔ EĎhČ lqăČSĘ mĂ ÉyhĂ yĘwĲČ
15 MyrĂŔ êĎhČ ySăĄ nĘ ’Č mĲĄ ÉdbČŇ lĘ : bŇ hĲĎ zĎ rJ¿Č JĂ SS¡Ą wĎ Myè¿Ă SĂ tŇ o’Ë mĄ SS¿Ą tŇ xĳĎ ’Ć
16 ëŇ lĆ UÌĆ hČ W‘Č IČÄwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ tŇ ox¿ pČŇ C bŇ rĆ‘¡ĆhĎ yk¿ĄŇ lĘ mČ =lkĎŇ wĘ MylĳĂ kĘŇ rŁ hĎ rx¡Č sĘ mĂ C

=l‘Č hŇ l¡Ć ‘ĞyĲČ bŇ hĎŔ zĎ tŇ o’ă mĄ =SSĲĄ TCxĳ SĎ bŇ hăĎ zĎ hŇ e¡ĎYĂ MyĂt¿ČŇ ’Ň mĎ hŇ mËŁ ŁlSĘ
17 ÉMynĂ mĎ tŇ SĆ Łlą SĘ TCxŔ SĎ bŇ hăĎ zĎ ÉMyeĂ gĂŇmĲĎ tŇ o’ą mĄ =SŁlĲ SĘ C : tŇ xĲĎ ’Ć hĲĎ hŇ e¿Ď~Ă hČ

: NonĲ bĎŇ QĘ hČ r‘Č y¿Č tŇ yB¡Ą ëŇ lĆ UĆŔ hČ MnăĄêĘ IĂwČ tŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ NgăĄŇUĎ hČ =l‘Č hŇ l¡Ć ‘ĞyĲČ bŇ hĎŔ zĎ
18 : zpĲĎŇ Cm bŇ h¿Ď zĎ Chj¡Ą YČ yĘwČ lodĳŇ GĎ NS¡Ą =’iĄ JĂ ëŇ lĆ UËĆ hČ W‘Č IÌČwČ
19 hŇ E¡ĆmĂ C hŇ E¿ĆmĂ tŇ dËŇŁ yĎwĘ wyrĎŔ xĞ’ĲČ mĄ ÉhiĄ JĂ lČ lgąŇŁ ‘Ď S’Ň rÄŁ wĘ hŇ iĄę JĂ lČ tŇ olă ‘ĞmĲČ SSÌĄ
20 MynÌĄSĘ C : tŇ odĲŇ IĎhČ lYĆ’¿Ą Myd¡ĂŇ mĘ ‘ĲŁ tŇ oyŔrĎ’Ğ MyĂnăČSĘ C tŇ bĆŇ èĳĎ hČ Moqă mĘ =l’Ć

hŇ W¿Ď ‘ĞnĲČ=âl hŇ EĳĆmĂ C hŇ EăĆmĂ tŇ ol¡ ‘ĞUĲČ hĲČ SS¿Ą =l‘Č MSËĎ Myd¿ĂŇ mĘ ‘ĲŁ MyyĂęrĎ’Ğ rWăĎ ‘Ď
Nk
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lkęŁ wĘ bŇ hĎŔ zĎ ÉhmŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UąĆ hČ hŇ qĄÄ SĘ mČ ylĄÂJĘ lkŇŁ wĘţ : tŇ okĲŇ lĎ mĘ mČ =lkĎŇ lĘ Nk¡ĄŇ 21

ym¿Ą yBĂ bŇ SËĎ xĘ nĆ âl¿ PŇ sĆ JĆę Ny’ăĄ rCgĳŇsĎ bŇ hăĎ zĎ Non¡bĎŇ QĘ hČ r‘Č y¿Č=tŇ yBĲĄ ylËĄJĘ
MrĳĎyxĂ ynăĂ’Ľ M‘¡Ă MIĎŔBČ ÉëlĆ UĆÄ lČ SySąĂ rĘtČŇ ynĂÄ’Ľ žyJĂ : hŇ mĎ C’Ĳ mĘ lĂ hŇ m¡Ł ŁlSĘ 22

PŇ sĆ kĆŔ wĎ bŇ hăĎ zĎ Ét’Ą WĘ nĲŁ SySĂę rĘtČŇ ynăĂ’Ľ ű ’obăŇ êĎ MynĂÁSĎ SŁlÄSĎ lĘ žtxČ ’Č
ykăĄŇ lĘ mČ lJ¡Ł mĂ hŇ mŔŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ É lDČgĘŇ IĂwČ : MyIĲĂJĂ tĚŇ wĘ Myp¡ĂŇ qŁ wĘ MyB¿Ă hČ nĘ SĆ 23

hŇ mĳŁ ŁlSĘ ynăĄjĘ =tŇ ’Ć MyS¡Ă qĘ bČŇ mĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ =lkĎÄ wĘ : hŇ mĲĎ kĘŇ xĎ lĘ C rSĆ ‘¡Ł lĘ ZrĆ’ĳĎhĎ 24

My’ăĂ bĂŇ mĘ hŇ UĎ hăĄ wĘ : oBĲ lĂ BĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ Nt¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ otŔ mĎ kĘŇ xĎ =tŇ ’Ć É‘ČmÄŁ SĘ lĂ 25

Mys¡Ă Cs MymĂŔ WĎ bĘŇ C qSĆ năĄwĘ ÉtomlĎ WĘ C bŇ hąĎ zĎ ylĄÄkĘŇ C žPsĆ kĆŇ ylăĄ JĘ otÃ xĎ nĘ mĂ Sy’ăĂ
bŇ kĆŇ răĆ ÈhmŁ ŁlSĘ PŇ săŁ ’ĹIĲĆwČ : hŇ nĲĎSĎ BĘ hŇ n¡ĎSĎ =rbČŇ DĘ MydĳĂŇ rĎpĘŇ C 26

PŇ lĆ ’¡Ć rW¿Ď ‘Ď=MynĲĄSĘ C bŇ kĆŇ rĆŔ Éto’mĄ =‘BĲČ rĘ’Č wĘ PŇ lĆ ’ąĆ olę =yhĂ yĘwĲČ ůMySĂ rĎpĲĎŇ C
ëŇ lĆ UÌĆ hČ NêĄÄ IĂwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =M‘Ă wĘ bŇ kĆŇ rĆŔ hĎ yrăĄ‘ĎBĘ ÉMxĄ nĘ IČwČ MySĳĂ rĎjĲĎ 27

Mym¿Ă qĘ èĂ JČ NtËČŇ nĎ MyzĂęrĎ’ĞhĲĎ tŇ ’ăĄ wĘ MynĳĂbĎŇ ’ĞJĲĎ MĂl¡Č SĎ CrĲyBĂ PŇ sĆ JËĆ hČ =tŇ ’Ć
MyĂrĳĎYĘ UĂ mĂ hŇ m¡Ł ŁlSĘ lĂ rS¿Ć ’Ğ MysËĂ CihČ ’YÌĎ omC : bŇ rĲŁ lĎ hŇ l¡Ď pĄŇ èĘ BČ =rSĆ ’Ğ 28

’YĄÄ êĄ wČ hŇ lĆ ‘ĞêĲČ wĲČţ : ryxĲĂ mĘ BĂ hŇ w¡ĄqĘ mĂ Cx¿ qĘ yĂ ëŇ lĆ UĆŔ hČ yrăĄxĞsĲŁ hŇ wĄěqĘ mĂ C 29

NkĄŇ wĘţ hŇ ’ĳĎ mĄ C MyèăĂ mĂ xĞBĲČ sCs¡ wĘ PŇ sĆ JĆŔ tŇ o’ă mĄ SSăĄ BĘ ÉMyĂrČÄ YĘ UĂ mĂ hŇ bąĎŇ JĎ rĘmĆ
: C’YĲĂ yŁ Md¿ĎŇ yĎBĘ Mr¡Ď’Ğ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ C MyêËĂ xĂ hĲČ ykÌĄŇ lĘ mČ =lkĎŇ lĘ

hŇ ‘ĳŁ rĘjČ =tŇ BČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ oB¡ rČ tŇ oIËrĂkĘŇ nĎ MySÌĂ nĎ bŇ hČÂ’Ď hŇ męŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ wĘ ’y

=rmČ ’ĲĎ rSăĆ ’Ğ MyĂęoGhČ =NmĂ : tŇ IĲŁ êĂ xĂ tŇ I¡Ł nĂ dĘŇ YĄ tŇ ŁIŔmĂ dăŇŁ ’Ğ ÉtoInĂ UĽ‘Č tŇ oIąbĂŇ ’Ğ om 2

ÉNkĄŇ ’Ď MkĆŔ bĎŇ C’băŇŁ yĎ=âlĲ ÉMhĄ wĘ MhĆę bĎŇ C’băŇŁ tĎŇ =âlĲ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ ynĄÄBĘ =l’Ć žhoĎhyĘ
: hŇ bĲĎŇ hĞ’ĲČ lĘ hŇ m¡Ł ŁlSĘ qb¿ČŇ DĎ MhËĆ BĎ MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ yr¡ĄxĞ’ĲČ MkĆŔ bĘŇ bČŇ lĘ =tŇ ’Ć CFă yČ
CF¿ IČwČ tŇ o’ĳ mĄ SŁlă SĘ MyS¡Ă gĘŇlČ pĲĂŇ C tŇ o’Ŕ mĄ ‘băČŇ SĘ ÉtorWĎ MySĂę nĎ olă =yhĂ yĘwĲČ 3

obŔ bĎŇ lĘ =tŇ ’Ć CFă hĂ ÉwySĎ nĎ hŇ mŔŁ ŁlSĘ tŇ năČqĘ zĂ Ét‘ĄlĘ yhĂę yĘwČ : oBĲ lĂ =tŇ ’Ć wyS¡Ď nĎ 4

wyhĎŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ=M‘Ă ÉMlĄ SĎ obąŇ bĎŇ lĘ hŇ yĎÄhĎ =âlĲ wĘ MyrĳĂxĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ yr¡ĄxĞ’ĲČ
MynĳĂdŇŁ YĲĂ yh¡ĄŁl’Ĺ tŇ rĆêŔŁ SĘ ‘Č yrăĄxĞ’ĲČ hŇ mŔŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ IăĄwČ : wybĲĂŇ ’Ď dŇ yw¿ĂDĎ bŇ b¡ČŇ lĘ JĂ 5

âl¿ wĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ hŇ mËŁ ŁlSĘ W‘Č IÌČwČ : MynĲĂ UŁ ‘Č Zu¡ĚSĂ MJŔŁ lĘ mĂ yrăĄxĞ’ĲČ wĘ 6

hŇ mÁŁ ŁlSĘ hŇ nĆÄbĘŇ yĂ žz’Ď : wybĲĂŇ ’Ď dŇ w¿ĂdĎŇ JĘ ho¡ĎhyĘ yr¿ĄxĞ’ĲČ ’QËĄ mĂ 7

hmb
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ëŇ lĆ měŁ lĘ C MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ ynăĄjĘ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ rhĎě BĎ bŇ ’ĎŔ om ZuăĚSĂ ÉSomkĘŇ lĂ hŇ mĎę BĎ
8 tŇ or¿yTĂ qĘ mČ tŇ oIĳrĂkĘŇ eĎhČ wyS¡Ď nĎ=lkĎŇ lĘ hŇ WĎŔ ‘Ď NkăĄŇ wĘ : NoUĲ ‘Č yn¿ĄBĘ Zu¡ĚSĂ
9 obę bĎŇ lĘ hŇ TăĎ nĎ=yJĲĂ hŇ mĳŁ ŁlSĘ BĂ ho¡ĎhyĘ PŇ e¿Č’Č tĘŇ IĂwČ : NhĲĆ yhĄŁlĲ ’Ň lĄ tŇ ox¡ BĘ zČmĘ CĲ

10 ÉwylĎ ’Ą hŇ CąĎYĂ wĘ : MyĂmĲĎ ‘ĞjĲČ wyl¡Ď ’Ą hŇ ’¿Ď rĘeĂ hČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ M‘ąĂmĄ
rmČŔ SĎ âlă wĘ MyrĳĂxĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ yr¡ĄxĞ’ĲČ tŇ kĆŇ lĆŔ =yêĂ lĘ bĂÄ lĘ hŇ EĆŔhČ rbăĎŇ DĎhČ =l‘Č

11 N‘Č yČ ť hŇ męŁ ŁlSĘ lĂ hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hoĲĎhyĘ hŇ C¡ĎYĂ =rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą
ytĂŇ yC¡ĂYĂ rS¿Ć ’Ğ ytČŔ uŁ xĚ wĘ ytăĂŇ yrĂBĘ ÉêĎrĘmČ SĎ âlą wĘ ëŇ UĎŔ ‘Ă tŇ ’Ň EăŁ =hŇ tĎŇ yĘhĲĎ rSăĆ ’Ğ
: ìŇ DĲĆbĘŇ ‘ČlĘ hĎ yê¡Ă tČŇ nĘ C ìŇ ylĆŔ ‘ĎmĲĄ ÉhkĎŇ lĎ mĘ UČ hČ =tŇ ’Ć ‘rąČqĘ ’Ć ‘ČrÄŁ qĎ ìŇ ylĳĆ‘Ď

12 : hŇ eĎ‘ĲĆrĎqĘ ’Ć ì¡Ň nĘ BĂ dŇ I¿ČmĂ ìŇ ybĳĂŇ ’Ď dŇ wăĂDĎ N‘Čm¡Č lĘ hŇ eĎWĆŔ ‘Ĺ’ĲĆ âlă ÉìymĆÄ yĎBĘ =ëŇ ’Č
13 ÉN‘ČmČÄ lĘ ìŇ ĳĆnbĘŇ lĂ NêăĄ’Ć dŇ x¡Ď ’Ć TbĆŇ S¿Ą ‘rĎŔ qĘ ’Ć âlă ÉhkĎŇ lĎ mĘ UČ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć qrąČ
14 MqĆ IĎÄwČ : yêĂ rĘxĲĎ BĎ rS¿Ć ’Ğ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ N‘Čm¿Č lĘ C yDĂŔ bĘŇ ‘Č dŇ wăĂDĎ

: ModĲŇ ’ĹBĲĆ ’Ch¡ ëŇ lĆ UËĆ hČ ‘rČEÌĆmĂ ymĳĂ dŇŁ ’ĞhĲĎ dŇ dăČŇ hĞ tŇ ’¡Ą hŇ mŔŁ ŁlSĘ lĂ ÉNTĎ WĎ hoąĎhyĘ
15 rB¡Ą qČ lĘ ’bĎŔ ~Ď hČ rWăČ Éb’Ď oy tŇ olę ‘ĞBĲČ ModŔ ’Ĺ=tŇ ’Ć ÉdwĂDĎ tŇ oyąhĘ BĲĂ yhĂę yĘwČ
16 MS¿Ď =bŇ SČ yĲĎ MySËĂ dĎŇ xĽ tŇ SĆ SÌĄ yJăĂ : ModĲŇ ’ĹBĲĆ rk¡ĎŇ zĎ=lJĎ ëŇ I¿ČwČ MylĳĂ lĎ xĞhĲČ =tŇ ’Ć
17 dŇ dČÃ ’Ğ xrăČbĘŇ IĂwČ : ModĲŇ ’ĹBĲĆ rk¡ĎŇ zĎ=lJĎ tŇ yr¿ĂkĘŇ hĂ =dŇ ‘Č l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ bŇ ’¡Ď oy

dŇ d¡ČŇ hĞ wĲČ MyĂrĳĎYĘ mĂ ’obăŇ lĎ oê¡’Ă wybËĂŇ ’Ď yd¿ĄŇ bĘŇ ‘ČmĲĄ MyIĂÁmĂ dĲŇŁ ’Ğ MySĂÄ nĎ’Ğ wĲČ ž’Ch
18 MUĎÁ ‘Ă MySĂÄ nĎ’Ğ žCxqĘ IĂwČ NrĳĎ’Ň jĎ C’b¡ŇŁ IĎwČ NyĎŔdĘŇ UĂ mĂ ÉCmqĚÄ IĎwČ : NTĲĎ qĎ r‘Čn¿Č

tŇ yĂbČę olă =NêĆ IĂwČ MyĂrČŔ YĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ hŇ ‘ăŁ rĘjČ =l’Ć ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ C’bąŇŁ IĎwČ NrĎę ’Ň jĎ mĂ
19 hŇ ‘¡Ł rĘpČŇ yn¿Ąy‘ĄBĘ NxËĄ dŇ d¿ČŇ hĞ É’YĎ mĘ IĂwČ : olĲ NtČŇ n¿Ď ZrĆ’¡ĆwĘ olŔ rmČ ’ăĎ ÉMxĆ lĆÄ wĘ

: hŇ rĲĎybĂŇ GĘ hČ syn¿ĄjĘ xĘ êČ tŇ ox¡ ’Ğ oêŔ SĘ ’Ă tŇ oxă ’Ğ=tŇ ’Ć ÉhèĎ ’Ă olą =NêĆ IĲĂwČ dŇ ’ĳŁ mĘ
20 snĄŔ jĘ xĘ tČŇ ChlăĄ mĘ gĘŇêĂ wČ onŔ BĘ tŇ băČŇ nĚGĘ tŇ ’Ą ť synĄę jĘ xĘ êČ tŇ oxă ’Ğ olÁ dŇ lĆ êĄÄ wČ

: hŇ ‘ĲŁ rĘpČŇ yn¿ĄBĘ ëŇ ot¡Ň BĘ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ tŇ yBăĄ ÉtbČŇ nĚgĘŇ yhąĂ yĘwČ hŇ ‘ĳŁ rĘjČ tŇ yBăĄ ëŇ ot¡Ň BĘ
21 bŇ ’ăĎ oy tŇ m¡Ą =ykĂŇ wĘ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉdwĂDĎ bŇ kąČŇ SĎ =yJĲĂ MyĂrČę YĘ mĂ BĘ ‘măČ SĎ dŇ dČÂhĞ wĲČ

: yYĲĂ rĘ’Č =l’Ć ëŇ ¿Ąl’Ą wĘ ynĂ x¡Ą QĘ SČ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ =l’Ć ÉddČŇ hĞ rmĆ ’Ň IąŁ wČ ’bĳĎŇ ~Ď hČ =rWĲČ
22 tŇ kĆŇ lăĆ lĎ Su¡ĄbČŇ mĘ ì¿Ň eĘ hĂ wĘ yUĂŔ ‘Ă ÉrsĄ xĎ hŇ êąĎ’Č =hŇ mĎ yJĂ ţ hŇ ‘ęŁ rĘpČŇ olă rmĆ ’Ň IÌŁ wČ
23 Éol Myh¿Ă Łl’Ĺ MqĆ IĎÄwČ : ynĂ xĲĄ QĘ SČ êĘ xČ Q¡Ą SČ yJ¿Ă âlŔ ű rmĆ ’Ň IăŁ wČ ìŇ YĳĆrĘ’Č =l’Ć

hŇ b¡ĎŇ oY=ëŇ lĆ mĲĆ rzĆ‘¿ĆdĘŇ dČŇ hĞ tŇ ’ËĄ mĄ xrČę BĎ rSăĆ ’Ğ ‘dĳĎŇ yĎlĘ ’Ć =NBĆ Noz¡rĘ=tŇ ’Ć NTĎŔ WĎ
wynd’
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MtĳĎŇ ’Ł dŇ w¡ĂDĎ gŇr¿Ł hĞBĲČ dŇ CdŔ GĘ =rWČ yhăĂ yĘwČ MySĂŔ nĎ’Ğ ÉwylĎ ‘Ď ZBąŁ qĘ IĂwČ : wynĲĎdŇŁ ’Ğ 24

É l’Ą rĎWĘ yĂlĘ NTąĎ WĎ yhĂÄ yĘwČ : qWĆ UĲĎ dČŇ BĘ Ck¡Ň lĘ mĘ IĂwĲČ HbĎŔ CbŇ SĘ IăĄwČ ÉqWĆ UĆÄ dČŇ CkąŇ lĘ IĲĄwČ 25

ëŇŁl¡ mĘ IĂwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ ÉZqĎ IĎwČ dŇ dĳĎŇ hĞ rSăĆ ’Ğ hŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ hŇ mŔŁ ŁlSĘ ymăĄ yĘ=lJĎ
hŇ dĎę rĄ~Ę hČ =NmĂ ytĂÁ rĎpĘŇ ’Ć TbĎÄ nĘ =NBĆ žM‘ĎbĘŇ rĎyĲĎwĘ : MrĲĎ’Ğ=l‘Č 26

: ëŇ lĆ UĲĆ BČ dŇ y¡Ď MrĆI¿ĎwČ hŇ mĳŁ ŁlSĘ lĂ dŇ bĆŇ ‘¡Ć hŇ nĎŔ mĎ lĘ ’Č hŇ èăĎ ’Ă Éh‘Ď CrYĘ ÉoU’Ă MSąĄ wĘ
’oQŔ UĂ hČ =tŇ ’Ć hŇ năĎBĎ ÉhmŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UĳĆ BČ dŇ y¡Ď Myr¿ĂhĄ =rSĆ ’Ğ rbĎŔ DĎhČ hŇ zăĆwĘ 27

sŘ10 lyĂxĳĎ roBă GĂ M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎ Sy’¿Ă hĎ wĘ : wybĲĂŇ ’Ď dŇ w¿ĂDĎ ry‘¡Ă ZrĆjĆě =tŇ ’Ć rgČěsĎ 28

otŔ ’Ł dŇ qăĄpĘŇ IČwČ ’ChŔ ÉhkĎŇ ’Ň lĎ mĘ hŇ WąĄ ‘Ł =yJĲĂ r‘ČeČę hČ =tŇ ’Ć hŇ mÁŁ ŁlSĘ ’rĘIČÄwČ
M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎwĘ ’yhĂŔ hČ tŇ ‘ăĄBĎ ÉyhĂ yĘwĲČ : PŇ sĲĄ oy tŇ yB¿Ą lbĆŇ s¡Ą =lkĎŇ lĘ 29

’Chą wĘ ëŇ rĆDĆę BČ ’ybĂÁ eĎhČ ynĂÄŁlyèĂ hČ žhIĎxĂ ’Ğ otÃ ’Ł ’YăĎ mĘ IĂwČ MĂlĳĎSĎ CrĲymĂ ’YăĎ yĎ
hŇ IĎŔxĂ ’Ğ WjăŁ tĘŇ IĂwČ : hŇ dĲĆŇ vĎ BČ MD¡ĎbČŇ lĘ Mh¿Ć ynĄSĘ C hŇ SĎŔ dĎŇ xĞ hŇ măĎ lĘ WČ BĘ ÉhiĆ JČ tĘŇ mĂ 30

: My‘ĲĂrĎqĘ rW¡Ď ‘Ď Myn¿ĄSĘ hĎ ‘ĆŔ rĎqĘ IĂÄwČ wylĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ hŇ S¡Ď dĎŇ xĞhĲČ hŇ m¿Ď lĘ vČ BČ
žhkŇŁ yJăĂ My‘ĳĂrĎqĘ hŇ răĎWĎ ‘Ğ ì¡Ň lĘ =xqČ M‘ĎŔ bĘŇ rĎyĲĎlĘ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ 31

hŇ mŔŁ ŁlSĘ dŇ IăČmĂ ÉhkĎŇ lĎ mĘ UČ hČ =tŇ ’Ć ‘ČrąĄqŁ ynĂÄ nĘ hĂ l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ hoĎÁhyĘ rmČÄ ’Ď
oQĳ =hŇ yĆhĘ yĲĂ dŇ x¡Ď ’Ć hĲĎ TbĆŇ è¿Ą hČ wĘ : MyTĲĂ bĎŇ èĘ hČ hŇ r¿ĎWĎ ‘Ğ tŇ ’¡Ą ìŔ lĘ yêăĂ tČŇ nĲĎ wĘ 32

HbĎŔ yêĂ rĘxăČBĎ rSăĆ ’Ğ Éry‘Ă hĎ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ ÉN‘ČmČÄ lĘ C dŇ wĂędĎŇ yDăĂbĘŇ ‘Č ű N‘ČmăČ lĘ
ÈtrĆêŁ SĘ ‘ČlĘ ÈCwxĞêĲČSĘ IĲĂwČ ynĂ Cbę zĎ‘Ğ rSăĆ ’Ğ ű N‘Č yăČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yT¿Ą bĘŇ SĂ lJ¡Ł mĂ 33

NoUĳ ‘Č=ynĲĄbĘŇ yhăĄŁl’Ĺ MJ¡Ł lĘ mĂ lĘ C bŇ ’ĎŔ om yhăĄŁl’Ĺ ÉSomkĘŇ lĂ ůNynĂ dŇŁ YĲĂ yhăĄŁl’Ĺ
dŇ w¿ĂdĎŇ JĘ yT¡Č jĎ SĘ mĂ C yt¿ČŇ uŁ xĚ wĘ ynËČy‘ĄBĘ rSÌĎ IĎhČ tŇ oWÄ ‘ĞlĲČ ykČę rĎdĘŇ bĂŇ CkăŇ lĘ hĲĎ =âlwĘ
lJŁ ť CetĆę SĂ ’Ğ ’yWăĂ nĎ ű yJăĂ odĳŇ IĎmĂ hŇ k¡ĎŇ lĎ mĘ UČ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć xu¿Č’Ć =âlĲ wĘ : wybĲĂŇ ’Ď 34

yt¿ČŇ wŁ YĘ mĂ rm¡Č SĎ rS¿Ć ’Ğ otŔ ’Ł yêĂ rĘxăČBĎ rSăĆ ’Ğ ÉyDĂbĘŇ ‘Č dŇ wąĂDĎ N‘ČmČÄ lĘ wyIĎŔxČ ymăĄ yĘ
tŇ rĆW¿Ć ‘Ğ tŇ ’¡Ą ìŔ QĘ hĎ yêăĂ tČŇ nĘ C onĳBĘ dŇ IăČmĂ hŇ k¡ĎŇ ClUĘ hČ yê¿Ă xĘ qČ lĲĎ wĘ : ytĲĎŇ uŁ xĚ wĘ 35

yDĂbĘŇ ‘Č ţ=dŇ ywĂdĲĎŇ lĘ rynăĂ=tŇ oyĲhĹ N‘ČmăČ lĘ dŇ xĳĎ ’Ć =TbĆŇ SĲĄ NêăĄ’Ć on¡bĘŇ lĂ wĘ : MyTĲĂ bĎŇ èĘ hČ 36

ym¡Ă SĘ MCW¿ lĎ ylĂŔ yêĂ rĘxăČBĎ rSăĆ ’Ğ Éry‘Ă hĎ MĂlČŔ SĎ CrăyBĂ ÉynČpĎŇ lĘ ű MymąĂ IĎhČ =lJĲĎ
ëŇ lĆ U¡Ć tĎŇ yy¿ĂhĎ wĘ ìŇ SĳĆ pĘŇ nČ hŇ C¡Ć’Č êĘ =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ BĘ êĎŔ kĘŇ lČ măĎ C xuČŔ ’Ć ìăŇ tĘŇ ’Ł wĘ : MSĲĎ 37

êăĎkĘŇ lČ hĲĎ wĘ ůìCĆYČ ’Ğ rSăĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć È‘mČ SĘ êĂ =M’Ă hŇ yĎęhĎ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č 38

rS¿Ć ’ĞJĲČ ytČŔ wŁ YĘ mĂ C ÉytČŇ ouxĚ romą SĘ lĂ ÉynČ y‘ĄBĘ rSąĎ IĎhČ tĎŇ yWĂÄ ‘Ď wĘ ykČę rĎdĘŇ bĂŇ
hV‘
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rSăĆ ’ĞJĲČ ÉNmĎ ’ĹnĲĆ=tŇ yĂbĲČŇ ìąŇ lĘ ytĂŇ ynĂÄbĎŇ C ëŇ UĎę ‘Ă ytĂŇ yyăĂhĎ wĘ yDĳĂbĘŇ ‘Č dŇ wăĂDĎ hŇ W¡Ď ‘Ď
39 dŇ w¡ĂDĎ ‘rČz¿Ć=tŇ ’Ć hnË‘ř ’w : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ì¡Ň lĘ yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ dŇ wĂŔdĎŇ lĘ ytĂŇ ynăĂBĎ
40 hŇ m¡Ł ŁlSĘ Su¿ĄbČŇ yĘwČ : MymĲĂ IĎhČ =lkĎŇ âl¿ ëŇ ’¡Č tŇ ’Ň zĳŁ N‘ČmăČ lĘ

qSăČ ySĂ =l’Ć ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ xrąČbĘŇ IĂwČ M‘Ďę bĘŇ rĎyĲĎ MqĎ IăĎwČ M‘ĳĎbĘŇ rĎyĲĎ=tŇ ’Ć tŇ ymăĂ hĎ lĘ
41 hŇ mËŁ ŁlSĘ yrÌĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yĆÄwĘ : hŇ mĲŁ ŁlSĘ tŇ om¿ =dŇ ‘Č MyĂr¡ČYĘ mĂ bĘŇ yh¿Ă yĘwČ MyĂrČŔ YĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ

yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ s¡Ą =l‘Č MybĂŔ tĚŇ JĘ MhăĄ =’olĲ hĞ otĳŇ mĎ kĘŇ xĎ wĘ hŇ W¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’Ğ=lkĎŇ wĘ
42 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lJĎ =l‘Č ÉMĂlČÄSĎ CrĲybĂŇ hŇ mąŁ ŁlSĘ ëŇ lČÄmĎ žrSĆ ’Ğ MymĂę IĎhČ wĘ : hŇ mĲŁ ŁlSĘ
43 dŇ wăĂDĎ ry‘¡ĂBĘ rbĄŔ uĎ IĂÄwČ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉhmŁ ŁlSĘ bŇ JąČ SĘ IĂwČ : hŇ nĲĎSĎ My‘¡ĂBĎ rĘ’Č
by M‘¡ĎbĘŇ xČ rĘ ëŇ lĆ I¿ĄwČ : wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ M‘¿ĎbĘŇ xČ rĘ ëŇŁlË mĘ IĂwČ wybĳĂŇ ’Ď

2 ű ‘ČmăŁ SĘ JĂ yhĂÂ yĘwČ : otĲŇ ’Ł ëŇ yl¿Ă mĘ hČ lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ ’B¿Ď MkËĆŇ SĘ yJ¿Ă MkĳĆŇ SĘ
ëŇ lĆ UăĆ hČ yn¡ĄjĘ mĂ xrČŔ BĎ rSăĆ ’Ğ MyĂrČŔ YĘ mĂ bĘŇ CedăĆŇ o‘ É’ChwĘ TbĎę nĘ =NBĆ M‘ăĎbĘŇ rĎyĲĎ

3 w’ř b¿ yw olŔ =C’rĘqĘ IĂwĲČ ÉCxlĘ SĘ IĂwĲČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ BĘ M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎ bŇ SĆ I¿ĄwČ hŇ mĳŁ ŁlSĘ
4 ìŇ yb¡ĂŇ ’Ď : rmĲŁ ’Ň lĄ M‘¡ĎbĘŇ xČ rĘ=l’Ć CrŔ BĘ dČŇ yĘwĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ lhăČ qĘ =lkĎŇ wĘ M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎ

hŇ SĎę uĎ hČ ìŇ ybĂÁ ’Ď tŇ dČÄ bŇŁ ‘ĞmĲĄ ž lqĄhĎ hŇ êăĎ ‘Č hŇ êĎÃ ’Č wĘ CnQĳĄ ‘Ě=tŇ ’Ć hŇ SăĎ qĘ hĂ
5 dŇ ‘ËŁ Ck¿Ň lĘ MhĆę ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : OĎ dĲĆŇ bĘŇ ‘ČnĲČ wĘ Cnyl¡Ą ‘Ď Nt¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ dŇ bËĄŇ JĎ hČ oQÌ ‘ĚmĄ C
6 M‘Ďę bĘŇ xČ rĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ Z‘ČÂCĎIĂwČ : M‘ĲĎhĎ Ck¡Ň lĘ IĲĄwČ ylĳĎ’Ą CbŇ CSă wĘ Mym¡Ă yĎ hŇ S¿Ď ŁlSĘ

yx¡Č ot¿Ň yŁ hĘ BĲĂ wybĂŔ ’Ď hŇ măŁ ŁlSĘ ÉynĄjĘ =tŇ ’Ć MydĂę mĘ ‘ĲŁ CyăhĎ =rSĆ ’Ğ ÉMynĂ qĄ EĘhČ =tŇ ’Ć
7 Érbř dyw : rbĲĎŇ DĎ hŇ E¡ĆhČ =M‘ĲĎhĎ =tŇ ’Ć bŇ yS¿Ă hĎ lĘ MyYĂŔ ‘Ď onĲ MêăĆ’Č ëŇ y’Ą ť rmĳŁ ’Ň lĄ

MtĎě ynĂ ‘ĞwĲČ MêĎŔ dĘŇ bČŇ ‘ĞwĲČ ÉhEĆhČ M‘ąĎlĎ dŇ bĆŇ ‘ĆÁ =hŇ yĆhĘ êĲĂ MoIhČ ţ=M’Ă rmęŁ ’Ň lĄ wylĎÁ’Ą
: MymĲĂ IĎhČ =lJĎ Myd¡ĂŇ bĎŇ ‘Ğ ìËŇ lĘ Cy¿hĎ wĘ MybĳĂŇ oT MyrăĂbĎŇ DĘ Mh¡Ć ylĄ ’Ğ ê¿ĎrĘBČ dĂŇ wĘ

8 rSăĆ ’Ğ ÉMydĂŇ lĎ yĘhČ =tŇ ’Ć Z‘Čę CĎIĂwČ ChYĳĚ‘Ď yĘ rSăĆ ’Ğ Myn¡ĂqĄ EĘhČ tŇ Y¿Č ‘Ğ=tŇ ’Ć bŇ zËŁ ‘ĞIĲČwĲČ
9 MêăĆ’Č hŇ mĎ ť MhĆę ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : wynĲĎpĎŇ lĘ Myd¡ĂŇ mĘ ‘ĲŁ hĎ rS¿Ć ’Ğ oêŔ ’Ă Clă dĘŇ GĲĎ

É lqĄhĎ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉylČ ’Ą CrąBĘ DĂ rSĆÄ ’Ğ hŇ EĳĆhČ M‘ăĎhĎ =tŇ ’Ć rb¡ĎŇ DĎ bŇ yS¿Ă nĎ wĘ MyYĂŔ ‘Ď onĲ
10 rSĆÄ ’Ğ ÉMydĂŇ lĎ yĘhČ wylĎę ’Ą CrăBĘ dČŇ yĘwČ : CnylĲĄ ‘Ď ìŇ yb¡ĂŇ ’Ď Nt¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ l‘ŔŁ hĎ =NmĂ

ìŇ ylĆÁ’Ą CrÄ BĘ DĂ žrSĆ ’Ğ hŇ EĆÃhČ M‘ăĎlĎ rmăČ ’Ň tŇŁ =hŇ JĲŁ ůrmŁ ’Ň lĄ Èoê’Ă Clă dĘŇ GĲĎ
rBăĄ dČŇ êĘ hŇ JŁ ť CnylĳĄ‘ĎmĲĄ lqăĄhĎ hŇ ê¡Ď’Č wĘ CnQĄŔ ‘Ě=tŇ ’Ć dŇ yBăĂ kĘŇ hĂ ÉìybĂÄ ’Ď rmęŁ ’Ň lĄ
Mhyl’
,’"d Nkw yrqw bytk ’bŁ IĎwČ ’"sb ,yrq ’bŁ IĎwČ ,bytk C’bŁ IĎwČ v.3 .by .yrq heĆ‘ČwČ ,bytk heĆ‘Č’ĞwČ v.39 .’y
b"d Nkw yrqw bytk CrBĘ dČyĘwČ ’"sb ,yrq CrBĘ dČyĘwČ ,bytk rBĄ dČyĘwČ v.7 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"yd ,w"d ,b"d

.’"ydw
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ÉMkĆŇ ylĄ ‘Ğ symąĂ ‘Ę hĆ ÉybĂŇ ’Ď hŇ êĎę ‘Č wĘ : ybĲĂŇ ’Ď yn¿ĄtĘŇ UĎ mĂ hŇ b¡ĎŇ ‘Ď ye¿ĂTĎ qĲĎ MhĆŔ ylĄ ’Ğ 11

ynĂě’Ğ wĲČ MyTĂŔ oèBČ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć riąČyĂ ybĂę ’Ď MkĳĆŇ QĘ ‘Ě=l‘ĲČ PŇ ysăĂ o’ yn¡Ă’Ğ wĲČ dŇ bĄŔ JĎ l‘ăŁ
M‘¡ĎbĘŇ xČ rĘ=l’Ć M‘ËĎhĎ =lkĎŇ wĘ M‘ÌĎbĘŇ rĎyĲĎ obÄ IĎřwČ : MyBĲĂ rČqĘ ‘ČBĲĎ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć ri¿Ą yČ’Ğ 12

MoI¿BČ yl¡Č ’Ą CbŇ CS¿ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉëlĆ UĆÄ hČ rBąĆDĂ rSĆÄ ’ĞJĲČ ySĳĂ ylĂ èĘ hČ MoIăBČ
Myn¡ĂqĄ EĘhČ tŇ Y¿Č ‘Ğ=tŇ ’Ć bŇ zËŁ ‘ĞIĲČwĲČ hŇ SĳĎ qĎ M‘¡ĎhĎ =tŇ ’Ć ëŇ lĆ UËĆ hČ N‘Č IÌČwČ : ySĲĂ ylĂ èĘ hČ 13

dŇ yBăĂ kĘŇ hĂ ÉybĂŇ ’Ď rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMydĂŇ lĎ yĘhČ tŇ YąČ ‘ĞJĲČ MhĆę ylĄ ’Ğ rBăĄ dČŇ yĘwČ : ChYĲĚ‘Ď yĘ rS¿Ć ’Ğ 14

ynĂě’Ğ wĲČ MyTĂŔ oèBČ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć riąČyĂ ybĂę ’Ď MkĳĆŇ QĘ ‘Ě=l‘ĲČ PŇ ysăĂ ’Ł yn¡Ă’Ğ wĲČ MkĆŔ QĘ ‘Ě=tŇ ’ĲĆ
hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ =yJĲĂ M‘ĳĎhĎ =l’Ć ëŇ lĆ U¡Ć hČ ‘m¿Č SĎ =âlĲ wĘ : MyBĲĂ rČqĘ ‘ČBĲĎ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć ri¿Ą yČ’Ğ 15

ÉhoĎhyĘ rBąĆDĂ rSĆÄ ’Ğ orę bĎŇ DĘ=tŇ ’Ć MyqăĂhĎ N‘ČmČÁ lĘ hoĎŔhyĘ M‘ăĂmĄ ÉhBĎ sĂ
yJĂ ţ l’Ąę rĎWĘ yĂ=lJĎ ’rĘIăČwČ : TbĲĎŇ nĘ =NBĆ M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎ=l’Ć ynĂŔŁlèĲĂř hČ hŇ IăĎxĂ ’Ğ ÉdyČBĘ 16

rmÃŁ ’Ň lĄ ű rbăĎŇ DĎ ëŇ lĆ UăĆ hČ =tŇ ’Ć M‘ăĎhĎ CbŇ SăĂ IĎwČ ůMhĆ ylĄ ’Ğ ÈëlĆ UĆ hČ ‘măČ SĎ =âlĲ
hŇ êĎě ‘Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉìylĆÄhĎř ’ĲŁ lĘ ySČę yĂ=NbĆŇ BĘ hŇ lăĎ xĞ nĲČ=âlwĘ dŇ wĂÁdĎŇ BĘ qlĆ xĄÄ žCnQĎ =hŇ mČ
Myb¡ĂŇ SĘ IĲŁ hČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ C : wylĲĎ hĎ ’ĲŁ lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ I¿ĄwČ dŇ wĳĂDĎ ì¡Ň tĘŇ ybĲĄŇ hŇ ’¿Ą rĘ 17

xlČÂSĘ IĂwČ : M‘ĲĎbĘŇ xČ rĘ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ ëŇŁl¿ mĘ IĂwČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ yrăĄ‘ĎBĘ 18

l’¿Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ CmÄ GĘ rĘIĂwČ sUČŔ hČ =l‘Č rSăĆ ’Ğ ÉMrĎdŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć M‘Ďę bĘŇ xČ rĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ
sCn¡lĎ hŇ bĎŔ JĎ rĘUĆ BČ tŇ olă ‘ĞlĲČ ÉZUĄ ’Č tĘŇ hĂ M‘Ďę bĘŇ xČ rĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ wĘ tŇ mĳŁ IĎwČ NbĆŇ ’¡Ć oBË

: hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č dŇ wĂŔDĎ tŇ ybăĄŇ BĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ C‘ąSĘ pĘŇ IĂwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ 19

C’ą rĘqĘ IĂwĲČ Cxę lĘ SĘ IĂwČ M‘ĎŔ bĘŇ rĎyĲĎ bŇ SăĎ =yJĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ ‘ČmąŁ SĘ JĂ yhĂÂ yĘwČ 20

yrăĄxĞ’ĲČ ÉhyĎhĎ âlą l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ =l‘Č ot¡Ň ’Ł CkŇ yl¿Ă mĘ IČwČ hŇ dĎŔ ‘ĄhăĎ =l’Ć ÉotŇ ’Ł
ůMĂlČ SĎ CrĲyĘ ÈM‘ĎbĘŇ xČ rĘ w’ř bă yw : oDĲbČŇ lĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=TbĆŇ SĲĄ yt¿ĂŇ lĎ CzĲ dŇ wĂŔDĎ=tŇ ybĲĄŇ 21

Myn¿ĂmŁ SĘ C hŇ ’ĎÄ mĄ NmĂę yĎnĘ BĂ TbĆŇ SăĄ =tŇ ’Ć wĘ hŇ dĎÁ ChyĘ tŇ yBĄÄ =lJĎ =tŇ ’Ć ž lhĄ qĘ IČwČ
ÉbySĂ hĎ lĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ =M‘Ă ÉMxĄ QĎ hĂ lĘ hŇ mĳĎ xĎ lĘ mĂ hŇ WăĄ ‘Ł rCx¡ BĎ PŇ lĆ ’ËĆ
rbăČŇ DĘ ÉyhĂ yĘwĲČ : hŇ mĲŁ ŁlSĘ =NBĆ M‘¡ĎbĘŇ xČ rĘlĂ hŇ kĎŔ ClUĘ hČ =tŇ ’Ć 22

M‘ąĎbĘŇ xČ rĘ=l’Ć rmęŁ ’Ĺ : rmĲŁ ’Ň lĄ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ =Sy’Ă hŇ y¿Ď‘Ę mČ SĘ =l’Ć MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ 23

M‘¡ĎhĎ rtĆŇ y¿ĆwĘ NymĳĂ yĎnĘ bĂŇ C hŇ d¡ĎŇ ChyĘ tŇ yB¿Ą =lJĎ =l’Ć wĘ hŇ dĎŔ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ÉhmŁ ŁlSĘ =NBĆ
rm’l
.’lm ynĂŁlyèĂ hČ ’"s v.15 .’"ydw T"d ,z"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ’obIĎwČ ’"sb ,yrq ’obIĎwČ v.12

.w"T +y +b Mymyh yrbd ,+’ +k +b l’wmV Nyy‘: bwtkh hnykV ’l’ ìyhĆŁl’lĄ yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.16

.’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ’bŁ IĎwČ ’"sb ,yrq ’bŁ IĎwČ ,bytk C’bŁ IĎwČ v.21
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24 MkăĆŇ yxĄ ’Ğ=M‘Ă NCmÁ xĞQĎÄtĂŇ =âlĲ wĘ žCl‘ĞtĲČŇ =âl hoĎÃhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JăŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ sŘ11

hŇ EĳĆhČ rbăĎŇ DĎhČ hŇ y¡ĎhĘ nĲĂ yêËĂ ’Ă mĲĄ yJÌĂ otŔ ybĄŇ lĘ Sy’ăĂ CbŇ CSť l’Ąę rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ
: hoĲĎhyĘ rb¿ČŇ dĘŇ JĂ tŇ kĆŇ l¡Ć lĎ CbŇ S¿Ě IĎwČ hoĎŔhyĘ rbăČŇ DĘ=tŇ ’Ć ÉC‘mĘ SĘ IĂwĲČ

25 MèĎŔ mĂ ’YăĄ IĄwČ HBĳĎ bŇ SĆ IăĄwČ MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć rh¿Č BĘ MkËĆŇ SĘ =tŇ ’Ć M‘ÌĎbĘŇ rĎyĲĎ NbĆŇ IĂÄwČ
26 hŇ k¡ĎŇ lĎ mĘ UČ hČ bŇ CS¿ êĎ hŇ êËĎ ‘Č oBĳ lĂ BĘ M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : l’ĲĄ CnjĘ =tŇ ’Ć NbĆŇ I¡ĂwČ
27 ÉhoĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ BĘ MyxąĂ bĎŇ zĘ tŇ oWÄ ‘ĞlĲČ hŇ EĆęhČ M‘ăĎhĎ ű hŇ lăĆ ‘ĞyĲČ=M’ĲĂ : dŇ wĲĂDĎ tŇ yb¿ĄŇ lĘ

ëŇ lĆ măĆ M‘¡ĎbĘŇ xČ rĘ=l’Ć MhĆŔ ynĄdăŇŁ ’Ğ=l’Ć ÉhEĆhČ M‘ąĎhĎ bŇ lăĄ bŇ SĎ wĘţ MĂlČŔ SĎ CrăyBĂ
28 ëŇ lĆ UĆŔ hČ Z‘ăČCĎIĂwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ M‘¿ĎbĘŇ xČ rĘ=l’Ć CbŇ S¡Ď wĘ ynĂ gĚěrĎhĞ wĲČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ

MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ tŇ olă ‘ĞmĲĄ ÉMkĆŇ lĎ =bŇ rČ MhĆę lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ bŇ hĳĎ zĎ ylăĄ gĘŇ‘Ć yn¡ĄSĘ W‘Č IČěwČ
29 MWĆ I¿ĎwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ ìŇ Cl¡ ‘ĹhĲĆ rS¿Ć ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hŇ eąĄhĂ
30 hŇ E¡ĆhČ rb¿ĎŇ DĎhČ yhËĂ yĘwČ : NdĲĎŇ BĘ Nt¿ČŇ nĎ dŇ x¡Ď ’Ć hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ l’ĳĄ =tŇ ybĲĄŇ BĘ dŇ x¡Ď ’Ć hĲĎ =tŇ ’Ć
31 tŇ omĳ BĎ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć W‘Č I¡ČwČ : NDĲĎ=dŇ ‘Č dŇ x¡Ď ’Ć hĲĎ yn¿ĄpĘŇ lĂ M‘ËĎhĎ Ck¿Ň lĘ IĲĄwČ tŇ ’Ň FĳĎ xČ lĘ
32 W‘ČIăČwČ : ywĲĂlĄ yn¿ĄBĘ mĂ Cy¡hĎ =âlĲ rS¿Ć ’Ğ M‘ĎŔ hĎ tŇ oYă qĘ mĂ ÉMynĂ hĞJĲŁ W‘Č IąČwČ

ű gŇxăĎ JĆ SdĆŇ xÁŁ lČ ű MoyÄ žrWĎ ‘Ď=hŇ èĲĎ mĂ xĞBĲČ ynăĂymĂ èĘ hČ SdĆŇ xăŁ BČ gŇxĎÃ ű M‘ăĎbĘŇ rĎyĲĎ
xČ B¡Ą zČlĘ l’ĄŔ =tŇ ybĲĄŇ BĘ ÉhWĎ ‘Ď NJąĄ xČ BĄŔ zĘUĂ hČ =l‘Č É l‘Č IČÄwČ hŇ dĎę ChyBĲĂ rSăĆ ’Ğ
rS¿Ć ’Ğ tŇ om¡ BĎ hČ yn¿ĄhĞJĲŁ =tŇ ’Ć l’ĄŔ tŇ ybăĄŇ BĘ ÉdymĂ ‘ĹhĲĆ wĘ hŇ WĳĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ MylăĂ gĎŇ‘ĞlĲĎ

33 rW¿Ď ‘Ď hŇ èĎÄ mĂ xĞBĲČ l’Ąę =tŇ ybĲĄŇ BĘ hŇ WăĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ ű xČ BăĄ zĘUĂ hČ =l‘ĲČ l‘Č IČÁwČ : hŇ WĲĎ ‘Ď
ynăĄbĘŇ lĂ ÉgxĎ W‘Č IąČwČ dŇ BČ QĂ mĂ ’dăĎŇ BĎ =rSĆ ’Ğ SdĆŇ x¡Ł BČ ynĂŔ ymĂ èĘ hČ SdĆŇ xăŁ BČ ÉMoy

: ryTĲĂ qĘ hČ lĘ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =l‘Č l‘Č I¿ČwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
gy l’ĳĄ =tŇ yBĲĄ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rb¿ČŇ dĘŇ BĂ hŇ dËĎŇ ChymĲĂ ’BÌĎ MyhĂę Łl’Ĺ Sy’ăĂ ű hŇ eăĄhĂ wĘ

2 rbăČŇ dĘŇ BĂ ÉxČ BĄÄ zĘUĂ hČ =l‘Č ’rąĎqĘ IĂwČ : ryTĲĂ qĘ hČ lĘ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =l‘Č dŇ m¿Ą ‘Ł M‘ËĎbĘŇ rĎyĲĎwĘ
=tŇ ybĲĄŇ lĘ dŇ ląĎ on NbĄÂ =hŇ eĲĄhĂ hoĳĎhyĘ rmăČ ’Ď hŇ J¡Ł xČ BĄŔ zĘmĂ xČ BăĄ zĘmĂ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ hoĎŔhyĘ
MyrăĂTĂ qĘ UČ hČ ÉtomBĎ hČ ynąĄhĞJĲŁ =tŇ ’Ć ìŇ ylĆę ‘Ď xbăČŇ zĎwĘ omŔ SĘ ChIăĎSĂ ’Ň yĲŁ ÉdwĂDĎ

3 ÉtpĄŇ om ’Chą hČ MoIÄBČ žNtČŇ nĎ wĘ : ìŇ ylĲĆ ‘Ď Cp¿Ň rĘWĘ yĂ Md¡ĎŇ ’Ď tŇ om¿ YĘ ‘Č wĘ ìŇ ylĆŔ ‘Ď
ëŇ j¡Č SĘ nĂ wĘ ‘rĎŔ qĘ nĂ ÉxČ BĄÄ zĘUĂ hČ hŇ eąĄhĂ hoĳĎhyĘ rBăĆ DĂ rS¡Ć ’Ğ tŇ pĄŔ oUhČ hŇ zăĆ rmŔŁ ’Ň lĄ

4 MyhĂę Łl’ĹhĲĎ =Sy’Ă rbăČŇ DĘ=tŇ ’Ć ëŇ lĆ UĆÁ hČ ‘ČmÄŁ SĘ kĂŇ žyhĂ yĘwČ : wylĲĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ NSĆ D¿ĆhČ
odËŇ yĎ=tŇ ’Ć M‘ÌĎbĘŇ rĎyĲĎ xlČÄSĘ IĂwČ l’ĄŔ =tŇ ybĲĄŇ BĘ ÉxČ BĄÄ zĘUĂ hČ =l‘Č ’rąĎqĎ rSĆÄ ’Ğ
wylĎŔ ‘Ď xlăČ SĎ rSăĆ ’Ğ ÉodŇ yĎ SbąČŇ yêĂ wČ ChWĳĚ pĘŇ êĂ ű rmăŁ ’Ň lĄ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ l‘¿ČmĄ
’lw
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=NmĂ NSĆ D¡ĆhČ ëŇ p¿ĄŇ èĎ IĂwČ ‘rĎŔ qĘ nĂ xČ BăĄ zĘUĂ hČ wĘ : wylĲĎ ’Ą Hb¿ĎŇ ySĂ hĞlĲČ lk¡ŇŁ yĎ âl¿ wĘ 5

N‘Č IČÄwČ : hoĲĎhyĘ rb¿ČŇ dĘŇ BĂ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ Sy’¿Ă NtËČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ tŇ pĄę oUJČ xČ BĳĄ zĘUĂ hČ 6

ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ ynĄÄjĘ =tŇ ’Ć ’nĎÂ=lxČ MyhĂę Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ =l’Ć ű rmĆ ’Ň IăŁ wČ ëŇ lĆ UĆÁ hČ
ynăĄjĘ =tŇ ’Ć ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ =Sy’Ă lxąČ yĘwČ ylĳĎ’Ą yd¡ĂŇ yĎ bŇ S¿Ł tĎŇ wĘ ydĂŔ ‘ĞBĲČ lQăĄ jČ tĘŇ hĂ wĘ
ÉëlĆ UĆÄ hČ rBąĄdČŇ yĘwČ : hŇ nĲĎSŁ ’Ň rĲĂbĎŇ JĘ yh¡Ă êĘ wČ wylĎŔ ’Ą ÉëlĆ UĆÄ hČ =dŇ yČ bŇ SĎ êąĎ wČ hoĎŔhyĘ 7

: tŇ êĲĎmČ ì¡Ň lĘ hŇ n¿ĎêĘ ’Ć wĘ hŇ dĎŇ ‘ĳĎsĘ CĲ hŇ tĎŇ yĘB¡Č hČ yê¿Ă ’Ă =hŇ ’Ď BŁ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ =l’Ć
ìŇ tĆŔ ybĄŇ yYăĂ xĞ=tŇ ’Ć ÉylĂ =NêĆêĲĂ =M’Ă ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ =Sy’Ă rmĆ ’Ň IąŁ wČ 8

: hŇ EĲĆhČ Moq¡ UĎ BČ MyĂUČŔ =hŇ êĆSĘ ’Ć âlă wĘ ÉMxĆ lĆÄ lkČŇ ’ąŁ =âlĲ wĘ ëŇ UĳĎ ‘Ă ’b¡ŇŁ ’Ď âl¿
âlă wĘ MxĆ l¡Ć lkČŇ ’Ň t¿ŇŁ =âl rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhoĎhyĘ rbąČŇ dĘŇ BĂ ytĂę ’Ł hŇ CăĎYĂ ű NkăĄŇ =yJĂ 9

rxĳĄ’Č ëŇ rĆdăĆŇ BĘ ëŇ lĆ I¡ĄwČ : êĎkĘŇ lĲĎ hĎ rS¿Ć ’Ğ ëŇ rĆD¡ĆBČ bŇ CSŔ tĎŇ âlă wĘ MyĂUĳĎ=hŇ êĆSĘ tĂŇ 10

: l’ĲĄ =tŇ yBĲĄ =l’Ć Hb¡ĎŇ ’B¿Ď rSËĆ ’Ğ ëŇ rĆDĆŔ BČ bŇ SăĎ =âlĲ wĘ
olă =rjĆ sČ yĘwČ onÃbĘŇ ’obăŇ IĎwČ l’ĳĄ =tŇ ybĲĄŇ BĘ bŇ S¡Ą yŁ NqĄŔ zĎ ÉdxĎ ’Ć ’ybąĂŇ nĎ wĘ 11

l’Ąę =tŇ ybĲĄŇ BĘ MoIÁhČ ű MyhĂÄ Łl’ĹhĲĎ =Sy’Ă žhWĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ hŇ WăĆ ‘ĞUĲČ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć
rBąĄdČŇ yĘwČ : MhĲĆ ybĂŇ ’ĞlĲČ MCr¡jĘ sČ yĘwĲČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć rBăĆ DĂ rSăĆ ’Ğ ÉMyrĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć 12

rSąĆ ’Ğ ÉërĆDĆÄ hČ =tŇ ’Ć wynĎębĎŇ C’ă rĘIĂwČ ëŇ ĳĎlhĎ ëŇ rĆD¡ĆhČ hŇ z¿Ć=y’ĲĄ MhĆŔ ybĂŇ ’Ğ ÉMhĆ lĄ ’Ğ
wynĎŔ BĎ =l’Ć ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ dĲĎŇ ChymĲĂ ’B¡Ď =rSĆ ’Ğ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ ÉëlČ hĎ 13

ÉyrĄxĞ’ĲČ ëŇ lĆ IĄęwČ : wylĲĎ ‘Ď bŇ J¡Č rĘIĂwČ romŔ xĞhĲČ olă =CSBĘ xĘ IČwČ romĳ xĞhĲČ yl¡Ă =CSbĘŇ xĂ 14

hŇ êÌĎ’Č hĲČ wylĎę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ lĳĎ ’Ą hĲĎ tŇ xČ êăČ bŇ S¡Ą yŁ Ch’ĄŔ YĎ mĘ IĂÄwČ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ
ëŇ ¿Ąl wylĎŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ynĂ ’ĲĎ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ hŇ d¡ĎŇ ChymĲĂ tĎŇ ’Ň B¿Ď =rSĆ ’Ğ MyhËĂ Łl’ĹhĲĎ =Sy’Ă 15

’obăŇ lĎ wĘ ëŇ ê¡Ď’Ă bŇ CS¿ lĎ lkËČŇ C’ âl¿ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : MxĆ lĲĎ lk¡ŇŁ ’ĹwĲĆ hŇ tĎŇ yĘBĳĎhČ yê¡Ă ’Ă 16

=yJĲĂ : hŇ EĲĆhČ Moq¡ UĎ BČ MyĂmČŔ ÉìêĘ ’Ă hŇ êąĆSĘ ’Ć =âlĲ wĘ MxĆ lĆę lkČŇ ’ăŁ =âlĲ wĘ ëŇ êĳĎ’Ă 17

MyĂmĳĎ MS¡Ď hŇ ê¿ĆSĘ tĂŇ =âlĲ wĘ MxĆ lĆŔ lkăČŇ ’Ň tŇŁ =âlĲ hoĎŔhyĘ rbăČŇ dĘŇ BĂ ÉylČ ’Ą rbąĎŇ dĎŇ
ynăĂ’Ğ=MGČ olę rmĆ ’Ň IăŁ wČ : HBĲĎ êĎkĘŇ ¿ČlhĎ =rSĆ ’Ğ ëŇ rĆD¡ĆBČ tŇ kĆŇ lĆŔ lĎ bŇ CSă tĎŇ =âlĲ 18

ChbąĄŇ SĂ hĞ rmęŁ ’Ň lĄ hoĎÁhyĘ rbČÄ dĘŇ BĂ žylČ ’Ą rBăĆ DĂ ëŇ ’ĎÃ lĘ mČ C ůìomJĎ È’ybĂŇ nĎ
oêę ’Ă bŇ SĎ IăĎwČ : olĲ Sx¡Ą JĂ MyĂmĳĎ êĘ SĘ yăĄwĘ MxĆ l¡Ć lkČŇ ’Ň y¿Ł wĘ ìŇ tĆŔ yBĄ =l’Ć ÉìêĘ ’Ă 19

NxĳĎ lĘ èĚ hČ =l’Ć Myb¡ĂŇ SĘ yĲŁ Mh¿Ą yhĂě yĘwČ : MyĂmĲĎ êĘ SĘ I¿ĄwČ ot¡Ň ybĄŇ BĘ MxĆ lËĆ lkČŇ ’Ň I¿Ł wČ 20

yhyw
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21 Sy’ăĂ =l’Ć ’rĎÂ qĘ IĂwČ : obĲŇ ySĂ hĹ rS¿Ć ’Ğ ’yb¡ĂŇ eĎhČ =l’Ć hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ÉyhĂ yĘwČĲ
ÉtĎ yrĂÄ mĎ yJąĂ N‘Č yČę hoĳĎhyĘ rmăČ ’Ď hŇ J¡Ł rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhdĎŇ ChymĲĂ ’BąĎ =rSĆ ’Ğ MyhĂę Łl’ĹhĲĎ
: ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ì¡Ň CĘYĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ wĎŔYĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć ÉêĎrĘmČ SĎ âlą wĘ hoĎŔhyĘ yjăĂ

22 ìŇ ylĆŔ ’Ą rBăĆ DĂ rSăĆ ’Ğ ÉMoqUĎ BČ MyĂmČŔ êĘ SĘ êăĄ wČ ÉMxĆ lĆÄ lkČŇ ’Ň êąŁ wČ bŇ SĎ êĎę wČ
rbĆŇ q¿Ć=l’Ć ì¡Ň tĘŇ lĲĎ bĘŇ nĂ ’ob¿Ň tĎŇ =âlĲ MyĂmĳĎ êĘ SĘ êăĄ=l’Č wĘ MxĆ l¡Ć lkČŇ ’Ň ê¿Ł =l’Č

23 olă =SbĎŇ xĞ IĲČwČ otĳŇ otŇ SĘ yrăĄxĞ’ĲČ wĘ MxĆ l¡Ć ol¿ kĘŇ ’Ď yrËĄxĞ’ĲČ yhĂę yĘwČ : ìŇ ytĲĆŇ bŇŁ ’Ğ
24 ëŇ rĆD¡ĆBČ hŇ yËĄrĘ’Č Ch’ÌĄ YĎ mĘ IĂwČ ëŇ lĆ IĄěwČ : obĲŇ ySĂ hĹ rS¿Ć ’Ğ ’yb¡ĂŇ eĎlČ romŔ xĞhĲČ

HlĎŔ YĘ ’Ć dŇ măĄ ‘Ł ÉromxĞhĲČ wĘ ëŇ rĆDĆŔ BČ tŇ kĆŇ lăĆ SĘ mĚ ÉotŇ lĎ bĘŇ nĂ yhąĂ êĘ wČ ChtĳĄŇ ymĂ yĘwČ
25 C’ą rĘIĂwČ MyrĂę bĘŇ ‘ĲŁ MySăĂ nĎ’Ğ hŇ eÌĄhĂ wĘ : hŇ lĲĎ bĄŇ eĘ hČ lYĆ’¿Ą dŇ m¡Ą ‘Ł hŇ yĄŔrĘ’Č hăĎ wĘ

hŇ lĳĎ bĄŇ eĘ hČ lYĆ’ăĄ dŇ m¡Ą ‘Ł hŇ yĄŔrĘ’Č hăĎ =tŇ ’Ć wĘ ëŇ rĆDĆŔ BČ tŇ kĆŇ lăĆ SĘ mĚ ÉhlĎ bĄŇ eĘ hČ =tŇ ’Ć
26 ‘măČ SĘ IĂwČ : HBĲĎ bŇ S¿Ą yŁ Nq¡ĄEĎhČ ’yb¿ĂŇ eĎhČ rSËĆ ’Ğ ry‘ĂŔ bĎŇ CrăBĘ dČŇ yĘwČ ÉC’bÄŁ IĎwČ

’ChŔ MyhăĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ ůërĆDĆhČ =NmĂ obăŇ ySĂ hĹ rSăĆ ’Ğ È’ybĂŇ eĎhČ
ChtĄŔ mĂ yĘwČ ÉChrĄÄ BĘ SĘ IĂwĲČ hŇ yĄęrĘ’Č lĎ hoĎÁhyĘ ChnĄÄêĘ IĂwČ hoĳĎhyĘ yjăĂ =tŇ ’Ć hŇ r¡ĎmĎ rS¿Ć ’Ğ

27 =CSbĘŇ xĂ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉwynĎBĎ =l’Ć rBąĄdČŇ yĘwČ : olĲ =rBĆ DĂ rS¿Ć ’Ğ ho¡ĎhyĘ rb¿ČŇ dĘŇ JĂ
28 tŇ kĆŇ lăĆ SĘ mĚ ÉotŇ lĎ bĘŇ nĂ =tŇ ’Ć ’YąĎ mĘ IĂwČ ëŇ lĆ IĄęwČ : CSbĲŇŁ xĞ IĲČwČĲ romĳ xĞhĲČ =tŇ ’Ć yl¡Ă

ÉhyĄrĘ’Č hĲĎ lkąČŇ ’Ď =âlĲ hŇ lĳĎ bĄŇ eĘ hČ lYĆ’ăĄ Myd¡ĂŇ mĘ ‘ĲŁ hŇ yĄŔrĘ’Č hăĎ wĘ ÉromxĞ wĲČ ëŇ rĆDĆŔ BČ
29 tŇ lÌČ bĘŇ nĂ =tŇ ’Ć ’ybĂÁ eĎhČ ’vĎÄ IĂwČ : romĲ xĞhĲČ =tŇ ’Ć rb¡ČŇ SĎ âl¿ wĘ hŇ lĎŔ bĄŇ eĘ hČ =tŇ ’Ć

Éry‘Ă =l’Ć ’bęŁ IĎwČ ChbĳĄŇ ySĂ yĘwČ rom¡ xĞhĲČ =l’Ć Chx¿Ą eĂ IČwČ MyhËĂ Łl’ĹhĲĎ =Sy’Ă
30 Cd¿Ň jĘ sĘ IĂwČ orĳbĘŇ qĂ BĘ ot¡Ň lĎ bĘŇ nĂ =tŇ ’Ć xe¿Č IČwČ : orĲbĘŇ qĎ lĘ C dŇ j¡Ł sĘ lĂ NqĄŔ EĎhČ ’ybăĂŇ eĎhČ
31 rmŔŁ ’Ň lĄ ÉwynĎBĎ =l’Ć rmĆ ’Ň IąŁ wČ ůotŇ ’Ł orăbĘŇ qĎ yrăĄxĞ’ĲČ ÈyhĂ yĘwČ : yxĲĂ ’Ď yoh¿ wyl¡Ď ‘Ď sŘ12

oBĳ rCbăŇ qĎ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ Sy’¿Ă rSËĆ ’Ğ rbĆŇ uĆě BČ ytĂŔ ’Ł MêăĆrĘbČŇ qĘ C ÉytĂŇ omBĘ
32 rSąĆ ’Ğ rbĎę DĎhČ hŇ yĆÁhĘ yĲĂ hŇ ŁyÄhĎ žyJĂ : ytĲĎŇ mŁ YĘ ‘Č=tŇ ’Ć Cxye¡ĂhČ wytĎŔ mŁ YĘ ‘Č lYĆ’Ą ť

yêăĄBĎ =lJĎ É l‘Č wĘ l’ĳĄ =tŇ ybĲĄŇ BĘ rSăĆ ’Ğ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =l‘Č hoĎŔhyĘ rbăČŇ dĘŇ BĂ É’rĎqĎ
33 hŇ EĆŔhČ rbăĎŇ DĎhČ ÉrxČ ’Č : NorĲmĘ SĲŁ yr¿Ą‘ĎBĘ rS¡Ć ’Ğ tŇ omŔ BĎ hČ

ynăĄhĞJĲŁ ÉM‘ĎhĎ tŇ oYą qĘ mĂ W‘Č IČÁwČ bŇ SĎ IĎwČţ hŇ ‘ĳĎrĎhĲĎ oJă rĘDČmĂ M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎ bŇ S¿Ď =âl
34 hŇ EĆŔhČ rbăĎŇ DĎBČ ÉyhĂ yĘwĲČ : tŇ omĲ bĎŇ yn¿ĄhĞJĲŁ yh¡Ă ywĂ odŔ yĎ=tŇ ’Ć ’QăĄ mČ yĘ ÉZpĄŇ xĎ hĲĆ tŇ omŔ bĎŇ

: hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ l‘¡ČmĄ dŇ ymĂŔ SĘ hČ lĘ C ÉdyxĂ kĘŇ hČ lĘ C M‘ĳĎbĘŇ rĎyĲĎ tŇ yBăĄ tŇ ’Ň F¡Č xČ lĘ
t‘b
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rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : M‘ĲĎbĘŇ rĎyĲĎ=NbĆŇ hŇ I¿ĎbĂŇ ’Ğ hŇ l¡Ď xĎ ’yhĂŔ hČ tŇ ‘ăĄBĎ dy, 2

tŇ SĆ ’ăĄ yśt’¡ =yJĂ C‘Ŕ dĘŇ yĲĄ âlă wĘ tŇ yeĂŔ êČSĘ hĂ wĘ É’nĎ ymĂ Cqą oêę SĘ ’Ă lĘ M‘ĎÁ bĘŇ rĎyĲĎ
ylËČ ‘Ď rB¿Ć dĂŇ =’ChĲ ’ybĂŔ eĎhČ hŇ IăĎxĂ ’Ğ ÉMSĎ =hŇ eĄhĂ hŇŁlęSĂ êĘ kĘŇ ăČlhĎ wĘ M‘ĳĎbĘŇ rĎyĲĎ
MydËĂŇ uĚnĂ wĘ MxĆ lÌĆ hŇ rĎÄ WĎ ‘Ğ ëŇ dĄŇ yĎBĘ ţ êĘ xČ qăČlĎ wĘ : hŇ EĲĆhČ M‘¿ĎhĎ =l‘Č ëŇ lĆ m¡Ć lĘ 3

W‘ČêąČ wČ : r‘ČeĲĎlČ hŇ y¡ĆhĘ IĲĂ=hŇ mČ ëŇ lĎŔ dŇ yGăĂyČ ’Chť wylĳĎ’Ą tŇ ’Ň băĎŇ C Sb¡ČŇ DĘ qB¿Ě qĘ bČŇ C 4

ÉChIĎÄxĂ ’Ğ wĲČ hŇ IĳĎxĂ ’Ğ tŇ yBăĄ ’b¡ŇŁ êĎ wČ hŇŁlŔ SĂ ëŇ lĆ êăĄ wČ ÉMqĎ êĎÄ wČ M‘ĎŔ bĘŇ rĎyĲĎ tŇ SĆ ’ăĄ ÉNJĄ
hoĎÂhywĲČ : obĲŇ yvĄ mĂ wyn¡Ďy‘Ą Cmq¿Ď yJËĂ tŇ o’Ŕ rĘlĂ lkăŇŁ yĎ=âlĲ 5

ìąŇ UĘ ‘Ă mĲĄ rbĎÄ DĎ žSrŁ dĘŇ lĂ hŇ ’ăĎ BĎ M‘ĎÃ bĘŇ rĎyĲĎ tŇ SĆ ’ăĄ hŇ eăĄhĂ ChIĎęxĂ ’Ğ=l’Ć rmăČ ’Ď
’yh¡Ă wĘ H’ĎŔ bŇŁ kĘŇ yhăĂ ywĂ hĎ ylĳĆ’Ą rBăĄ dČŇ êĘ hŇ z¡ĆkĎŇ wĘ hŇ z¿Ł JĎ ’ChŔ hŇ lăĆ xŁ =yJĲĂ ÉHnĎBĘ =l’Ć
xtČŇ jĆŔ bČŇ hŇ ’ăĎ BĎ ÉhĎ ylĆÄgĘŇrČ loqą =tŇ ’Ć ChIĎÁxĂ ’Ğ ‘ČmÄŁ SĘ kĂŇ žyhĂ yĘwČ : hŇ rĲĎJĄ nČtĘŇ mĂ 6

xČ Cl¿ SĎ ykĂŔ nŁ ’ăĎ wĘ hŇ rĎŔ JĄ nČtĘŇ mĂ êĘ ’Č ť hŇ EĆę hŇ UĎ lăĎ M‘ĳĎbĘŇ rĎyĲĎ tŇ SĆ ’ăĄ y’Ă B¡Ł rmĆ ’Ň ŁIěwČ
l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ M‘Ďę bĘŇ rĎyĲĎlĘ yrăĂmĘ ’Ă ykĂÂ lĘ : hŇ SĲĎ qĎ ëŇ yĂl¡Č ’Ą 7

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yU¿Ă ‘Č l‘¡Č dŇ ygĂŔ nĎ ìăŇ nĘ êĆ’Ć wĲĎ M‘ĳĎhĎ ëŇ oêămĂ ìŇ yt¡ĂŇ mŁ yrĂhĞ rS¿Ć ’Ğ N‘Č yËČ
yDăĂbĘŇ ‘ČJĘ tĎŇ yyĂÁhĎ =âlĲ wĘ ëŇ ĳĎl hĎ n¡ĆêĘ ’Ć wĲĎ dŇ wĂŔDĎ tŇ yBăĄmĂ ÉhkĎŇ lĎ mĘ UČ hČ =tŇ ’Ć ‘rąČqĘ ’Ć wĲĎ 8

tŇ oWě ‘ĞlĲČ obŔ bĎŇ lĘ =lkĎŇ BĘ ÉyrČxĞ’ĲČ ëŇ ląČ hĎ =rSĆ ’Ğ wĲČ ytČÁ wŁ YĘ mĂ rmČÄ SĎ žrSĆ ’Ğ dŇ wĂędĎŇ
ëŇ lĆ êĄÃ wČ ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ CyăhĎ =rSĆ ’Ğ lJ¡Ł mĂ tŇ oWŔ ‘ĞlĲČ ‘rČêăĎ wČ : ynĲĎ y‘ĄBĘ rS¿Ď IĎhČ qr¡Č 9

êĎkĘŇ ¡ČlSĘ hĂ yt¿ĂŇ ’Ł wĘ ynĂ sĄŔ y‘Ă kĘŇ hČ lĘ ÉtokŇ iĄ mČ C MyrąĂxĄ ’Ğ MyhĂÄ Łl’Ĺ žìQĘ =hŇ WĆ ‘ĞêĲČ wČ
yêąĂ rČkĘŇ hĂ wĘ M‘ĎŔ bĘŇ rĎyĲĎ tŇ yBăĄ =l’Ć Éh‘ĎrĎ ’ybąĂŇ mĄ ynĂÄ nĘ hĂ NkĄę lĎ : ìŇ CĲĆgČŇ yr¿ĄxĞ’ĲČ 10

yrăĄxĞ’ĲČ ÉyêĂ rĘ‘ČÄ bĲĂŇ C l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ bŇ Cz¡‘Ď wĘ rCY¿ ‘Ď ryqĂŔ BĘ NyêăĂ SĘ mČ ÉM‘ĎbĘŇ rĎyĲĎlĘ
M‘ąĎbĘŇ rĎyĲĎlĘ tŇ UĄÄ hČ : oUĲ êĚ=dŇ ‘Č ll¡Ď GĎhČ r‘¿ĄbČŇ yĘ rSËĆ ’ĞJĲČ M‘ĎŔ bĘŇ rĎyĲĎ=tŇ ybĲĄŇ 11

yJ¿Ă MyĂmĳĎèĎ hČ PŇ o‘ă Cl¡ kĘŇ ’Ň yĲŁ hŇ dĆŔ vĎ BČ ÉtUĄ hČ wĘ MybĂŔ lĎ JĘ hČ Clă kĘŇ ’Ň yĲŁ Éry‘Ă BĎ
tŇ m¿Ą C hŇ rĎy‘¡ĂhĎ ëŇ yĂlËČ gĘŇrČ hŇ ’¿Ď bŇŁ BĘ ëŇ tĳĄŇ ybĄŇ lĘ ykăĂŇ lĘ ymĂ Cq¡ êĘ ’¿Č wĘ : rBĲĄ DĂ ho¡ĎhyĘ 12

’b¿ŇŁ yĎ oDŔ bČŇ lĘ hŇ zăĆ=yJĂ otŔ ’Ł CrăbĘŇ qĲĎ wĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ olą =CdŇ pĘŇ sĲĎ wĘ : dŇ lĆ IĲĎhČ 13

yh¿ĄŁl’Ĺ hoËĎhyĘ=l’Ć bŇ oTę rbăĎŇ DĎ obÂ =’YĎ mĘ nĂ N‘Č yăČ rbĆŇ qĳĎ=l’Ć M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎlĘ
l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=l‘Č ÉëlĆ mĆÄ ol¿ hoĎÄhyĘ žMyqĂ hĄ wĘ : M‘ĲĎbĘŇ rĎyĲĎ tŇ yb¿ĄŇ BĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ 14

hŇ JĎÄ hĂ wĘ : hŇ êĎ‘ĲĎ=MGČ hŇ m¡Ć C MoIĳhČ hŇ zăĆ M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć tŇ yrËĂkĘŇ yČ rS¿Ć ’Ğ 15

l’Ąę rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć StăČŇ nĎ wĘ ůMyĂUČ BČ ÈhnĆuĎ hČ dŇ Cnă yĎ rSĆÄ ’ĞJĲČ l’Ąę rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć hoĎÁhyĘ
l‘m

.yrq êĘ ’Č ,bytk yêĂ ’Č v.2 .dy
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Mr¡ĎzĄwĘ MhĆŔ ytĄŇ obăŇ ’ĞlĲČ ÉNtČŇ nĎ rSąĆ ’Ğ Ét’Ň EŁ hČ hŇ bąĎŇ oFhČ hŇ mĎÄ dĎŇ ’ĞhĲĎ l‘ČmĄ ţ
: hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć Mys¡Ă y‘Ă kĘŇ mČ MhĆŔ yrĄSăĄ ’Ğ=tŇ ’Ć ÉCW‘Ď rSąĆ ’Ğ N‘Č yČę rhĳĎeĎlČ rbĆŇ ‘ăĄmĄ

16 rS¿Ć ’Ğ wĲČ ’TĎŔ xĎ rSăĆ ’Ğ ÉM‘ĎbĘŇ rĎyĲĎ tŇ w’Ň FąŁ xČ llČÂgĘŇBĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć Nê¡Ą yĂwĘ
17 hŇ tĎŇ YĳĎ rĘtĂŇ ’băŇŁ êĎ wČ ëŇ lĆ ê¡Ą wČ M‘ĎŔ bĘŇ rĎyĲĎ tŇ SĆ ’ăĄ ÉMqĎ êĎÄ wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ’yT¡Ă xĹhĲĆ
18 ol¡ =CdŇ jĘ sĘ IĂwČ otËŇ ’Ł Cr¿BĘ qĘ IĂwČ : tŇ mĲĄ r‘Če¿ČhČ wĘ tŇ yĂB¡Č hČ =PŇ sČ bĘŇ hŇ ’¿Ď BĎ ’yhËĂ

: ’ybĲĂŇ eĎhČ ChI¿ĎxĂ ’Ğ oD¡bĘŇ ‘Č=dŇ yČBĘ rBĆŔ DĂ rSăĆ ’Ğ ÉhoĎhyĘ rbąČŇ dĘŇ JĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ
19 =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MeăĎhĂ ëŇ ĳĎlmĎ rSăĆ ’Ğ wĲČ Mx¡Č lĘ nĂ rS¿Ć ’Ğ M‘ĎŔ bĘŇ rĎyĲĎ yrăĄbĘŇ DĂ ÉrtĆŇ yĆÄwĘ
20 M‘ĎŔ bĘŇ rĎyĲĎ ëŇ ăČlmĎ rSăĆ ’Ğ ÉMymĂ IĎhČ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ

: wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ bŇ d¿ĎŇ nĎ ëŇŁlË mĘ IĂwČ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉbJČ SĘ IĂwČ hŇ nĳĎSĎ MyĂê¡ČSĘ C Myr¿ĂWĘ ‘Ć

21 žhnĎSĎ tŇ xăČ ’Č wĘ My‘ăĂBĎ rĘ’Č =NBĆ hŇ dĳĎŇ ChyBĲĂ ëŇ ¡ČlmĎ hŇ mŔŁ ŁlSĘ =NBĆ ÉM‘ĎbĘŇ xČ rĘC
ry‘Ă hĎ ţ MĂlČęSĎ CrĲyBĂ ëŇ ăČlmĎ ű hŇ năĎSĎ hŇ r¿ĄWĘ ‘Ć ‘bČÄ SĞ C okÁ lĘ mĎ BĘ M‘ĎÄ bĘŇ xČ rĘ
MSăĄ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yTăĄ bĘŇ SĂ É lJŁ mĂ ÉMSĎ om¿ SĘ =tŇ ’Ć MCWÄ lĎ hoĎÁhyĘ rxČÄ BĎ =rSĆ ’Ğ

22 otę ’Ł C’ă nĘ qČ yĘwČ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ hŇ dËĎŇ ChyĘ W‘Č IÌČwČ : tŇ ynĲĂ UŁ ‘ČhĲĎ hŇ m¡Ď ‘ĞnĲČ oUŔ ’Ă
23 hŇ UĎ hÌĄ =MgČŇ CnÄbĘŇ IĂwČ : C’TĲĎ xĎ rS¿Ć ’Ğ Mt¡ĎŇ ’Ň FŁ xČ BĘ MtĎŔ bŇŁ ’Ğ CWă ‘Ď rSăĆ ’Ğ É lJŁ mĂ

tŇ xČ t¡ČŇ wĘ hŇ hĎŔ bŇŁ gĘŇ hŇ ‘ăĎbĘŇ GĂ =lJĎ l‘Č ť MyrĳĂSĄ ’Ğ wĲČ tŇ ob¡Ň ~ĄmČ C tŇ om¿ BĎ MhËĆ lĎ
24 MyĂŔoGhČ tŇ băŇŁ ‘ĞoêĲ hČ É lkŇŁ JĘ CWę ‘Ď ZrĆ’ĳĎbĎŇ hŇ yăĎhĎ Sd¡ĄŇ qĎ =MgČŇ wĘ : NnĲĎ‘ĞrĲČ Z‘¿Ą=lJĎ
25 yhËĂ yĘwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ yn¡ĄjĘ mĂ hoĎŔhyĘ SyrăĂoh ÉrSĆ ’Ğ

=l‘Č MyĂr¡ČYĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ qV¿ř wV hŇ lËĎ ‘Ď M‘ĳĎbĘŇ xČ rĘ ëŇ lĆ UăĆ lČ tŇ yS¡Ă ymĂ xĞhĲČ hŇ n¿ĎèĎ BČ
26 ëŇ lĆ UĆŔ hČ tŇ yBăĄ ÉtorYĘ o’Ĳ =tŇ ’Ć wĘ hoĎęhyĘ=tŇ yBĲĄ tŇ orăYĘ ’Ł =tŇ ’Ć xuČÂ IĂwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ

: hŇ mĲŁ ŁlSĘ hŇ W¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’Ğ bŇ hĎŔ EĎhČ yeăĄgĂŇmĎ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉxuČ IĂwČ xqĳĎlĎ lJ¡Ł hČ =tŇ ’Ć wĘ
27 yrăĄWĎ ÉdyČ=l‘Č dŇ yqĂę pĘŇ hĂ wĘ tŇ SĆ xĳŁ nĘ ye¡ĄgĂŇmĎ MêĎŔ xĘ êČ ÉM‘ĎbĘŇ xČ rĘ ëŇ lĆ UąĆ hČ W‘Č IČÄwČ
28 tŇ yBăĄ ëŇ lĆ U¡Ć hČ ’b¿ŇŁ =yDĄmĂ yhËĂ yĘwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ tŇ yB¿Ą xtČŇ j¡Ć MyrĂŔ mĘ èăŁ hČ MyYĂŔ rĎhĲĎ
29 yr¿ĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yËĆwĘ : MyYĲĂ rĎhĲĎ ’ê¿Ď =l’Ć MCb¡Ň ySĂ hĹwĲĆ MyYĂŔ rĎhĲĎ ÉMC’vĎ yĂ hoĳĎhyĘ

yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ kĘŇ hŇ UĎ hăĄ =âlhĞ hŇ WĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ M‘¡ĎbĘŇ xČ rĘ
30 M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎ Nyb¿ĄŇ C M‘ËĎbĘŇ xČ rĘ=NybĄŇ hŇ tÌĎŇ yĘhĲĎ hŇ mĎÄ xĎ lĘ mĂ C : hŇ dĲĎŇ ChyĘ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ
31 ÉwytĎŇ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă rbąĄŇ uĎ IĂwČ wytĎę bŇŁ ’Ğ=M‘Ă M‘ĎÁ bĘŇ xČ rĘ bŇ JČÄ SĘ IĂwČ : MymĲĂ IĎhČ =lJĎ

ry‘b
.b"dw ’"d Nkw yrqw bytk qSČ ySĄ w’ qSČ ySĂ ’"sb ,yrq qSČ ySĂ ,bytk qSČ CS v.25
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: wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ MI¿ĎbĂŇ ’Ğ ëŇŁlË mĘ IĂwČ tŇ ynĳĂUŁ ‘ČhĲĎ hŇ m¡Ď ‘ĞnĲČ oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ dŇ wĂŔDĎ ry‘ăĂBĘ
TbĳĎŇ nĘ =NBĆ M‘ăĎbĘŇ rĎyĲĎ ëŇ lĆ U¡Ć lČ hŇ rĄŔ WĘ ‘Ć hŇ năĆmŁ SĘ ÉtnČSĘ bĂŇ C wT
oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ MynĂŔ SĎ SŁlă SĎ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ=l‘Č MI¡ĎbĂŇ ’Ğ ëŇ ¿ČlmĎ 2

hŇ WăĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ wyb¡ĂŇ ’Ď tŇ w’Ň F¿Ł xČ =lkĎŇ BĘ ëŇ lĆ IĄěwČ : MolĲ SĎ ybĂŇ ’Ğ=tŇ BČ hŇ k¡ĎŇ ‘ĞmĲČ 3

: wybĲĂŇ ’Ď dŇ w¿ĂDĎ bŇ b¡ČŇ lĘ JĂ wyhĎŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ=M‘Ă ÉMlĄ SĎ obąŇ bĎŇ lĘ hŇ yĎÄhĎ =âlĲ wĘ wynĳĎpĎŇ lĘ
=tŇ ’Ć MyqąĂhĎ lĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ryn¡Ă olË wyh¿Ď Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ žNtČŇ nĎ dŇ wĂŔDĎ N‘ČmăČ lĘ yJĂ ť 4

rS¡Ď IĎhČ =tŇ ’Ć dŇ wËĂdĎŇ hŇ W¿Ď ‘Ď rSĆÄ ’Ğ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ=tŇ ’Ć dŇ ym¡Ă ‘ĞhĲČ lĘ C wyrĎŔ xĞ’ĲČ ÉonBĘ 5

rb¡ČŇ dĘŇ BĂ qrČě wyIĎŔxČ ymăĄ yĘ lJŁ ť ChCĎęYĂ =rSĆ ’Ğ lJăŁ mĂ rsĎÂ=âlĲ wĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ
ym¿Ą yĘ=lJĎ M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎ Nyb¿ĄŇ C M‘ËĎbĘŇ xČ rĘ=NybĄŇ hŇ tÌĎŇ yĘhĲĎ hŇ mĎÄ xĎ lĘ mĂ C : yêĲĂ xĂ hĲČ hŇ I¿ĎrĂC’Ĳ 6

MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =’olĲ hĞ hŇ WĎŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ ÉMIĎbĂŇ ’Ğ yrąĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yĆÄwĘ : wyIĲĎxČ 7

MI¡ĎbĂŇ ’Ğ NyB¿Ą hŇ tËĎŇ yĘhĲĎ hŇ m¿Ď xĎ lĘ mĂ C hŇ dĳĎŇ ChyĘ ykăĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č
sŘ13 ry‘ăĂBĘ ot¡Ň ’Ł Cr¿BĘ qĘ IĂwČ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉMIĎbĂŇ ’Ğ bŇ JąČ SĘ IĂwČ : M‘ĲĎbĘŇ rĎyĲĎ Nyb¿ĄŇ C 8

MyrĂŔ WĘ ‘Ć tŇ năČSĘ bĂŇ C : wyêĲĎxĘ êČ on¡bĘŇ ’s¿Ď ’Ď ëŇŁlË mĘ IĂwČ dŇ wĳĂDĎ 9

ÉtxČ ’Č wĘ My‘ąĂBĎ rĘ’Č wĘ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ m¿Ć ’s¡Ď ’Ď ëŇ ¿ČlmĎ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎlĘ 10

W‘ČIÌČwČ : MolĲ SĎ ybĂŇ ’Ğ=tŇ BČ hŇ k¡ĎŇ ‘ĞmĲČ oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎŔ SĎ 11

ZrĆ’ĳĎhĎ =NmĂ MyS¡Ă dĄŇ uĘ hČ rb¿ĄŇ ‘ĞIĲČwČ : wybĲĂŇ ’Ď dŇ w¡ĂdĎŇ JĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ rS¡Ď IĎhČ ’sËĎ ’Ď 12

hŇ kăĎŇ ‘ĞmĲČ =tŇ ’Ć ű MgăČŇ wĘ : wytĲĎŇ bŇŁ ’Ğ CW¡ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ MylĂŔ QĚ GĂ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉrsČ IĎÄwČ 13

tŇ rąŁ kĘŇ IĂwČ hŇ rĳĎSĄ ’ĞlĲĎ tŇ YĆl¡Ć pĘŇ mĂ hŇ t¿ĎŇ WĘ ‘ĲĎ=rSĆ ’Ğ hŇ rĎŔ ybĂŇ GĘ mĂ ÉhĎ rĆÄ sĂ yĘwČ oUę ’Ă
CrsĳĎ=âl tŇ om¡ BĎ hČ wĘ : NorĲdĘŇ qĂ lxČ n¿ČBĘ PŇ r¡Ł WĘ IĂwČ HêĎŔ YĘ lČ pĘŇ mĂ =tŇ ’Ć É’sĎ ’Ď 14

ySăĄ dĘŇ qĎ =tŇ ’Ć É’bĄŇ IĎwČ : wymĲĎ yĎ=lJĎ ho¡ĎhyĘ=M‘Ă MlËĄ SĎ hŇ y¿ĎhĎ ’sĎę ’Ď =bŇ bČŇ lĘ qrăČ 15

hŇ tĎÁ yĘhĲĎ hŇ mĎÄ xĎ lĘ mĂ C : MylĲĂ kĄŇ wĘ bŇ h¡Ď zĎwĘ PŇ sĆ J¿Ć hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ oSdĘŇ qĎ wĘ wybĂŔ ’Ď 16

’SąĎ ‘Ę BČ l‘Č IČÄwČ : MhĲĆ ymĄ yĘ=lJĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ ’S¿Ď ‘Ę BČ NybËĄŇ C ’sĎę ’Ď NyBăĄ 17

’YăĄ yŁ tŇ êĄ ť yêĂę lĘ bĂŇ lĘ hŇ mĳĎ rĎhĲĎ =tŇ ’Ć NbĆŇ I¡ĂwČ hŇ dĎŔ ChyĘ=l‘Č É l’Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ
bŇ hĎÁ EĎhČ wĘ PŇ sĆ JĆÄ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć ’sĎ ’Ď ţ xuăČIĂwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ m¿Ć ’s¡Ď ’Ď lĘ ’bĎŔ wĎ 18

Mn¡ĄêĘ IĂwĲČ ëŇ lĆ mĆ tŇ yBăĄ ÉtorYĘ o’Ĳ =tŇ ’Ć wĘ hoĎęhyĘ=tŇ yBĲĄ tŇ orăYĘ o’Ĳ BĘ ű MyrăĂtĎŇ oeĲ hČ
=NBĆ NUąŁ rĂbĘŇ TČ =NBĆ dŇ dČŇ hĞ ţ=NBĆ =l’Ć ’sĎę ’Ď ëŇ lĆ UăĆ hČ MxĄÂlĎ SĘ IĂwČ wydĳĎŇ bĎŇ ‘Ğ=dŇ yČBĘ
NyB¿Ą ìŇ nĆŔ ybĄŇ C ynăĂyBĄ ÉtyrĂBĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ qWĆ U¡Ć dČŇ BĘ bŇ S¿Ą IŁ hČ MrĎŔ ’Ğ ëŇ lĆ măĆ ÉNoyzĘxĆ 19

yb’



15. 20–34 ’ Myklm 577

hŇ rĎpĄę hĎ ëŇ ăĄl bŇ hĎŔ zĎwĘ PŇ sĆ JăĆ ÉdxČ SÄŁ ì¿Ň lĘ yêĂ xĘ lČÄSĎ žheĄhĂ ìŇ ybĳĂŇ ’Ď NybăĄŇ C yb¡ĂŇ ’Ď
20 ‘mČÄ SĘ IĂwČ : ylĲĎ ‘ĎmĲĄ hŇ l¡Ć ‘ĞyĲČwĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ ’SăĎ ‘Ę BČ =tŇ ’Ć ÉìtĘŇ yrĲĂBĘ =tŇ ’Ć

Éol=rSĆ ’Ğ MyląĂ yĎxĞhĲČ yrĄÄ WĎ =tŇ ’Ć xlČ SĘ IĂwČţ ’sĎę ’Ď ëŇ lĆ UăĆ hČ =l’Ć dŇ dČÁ hĞ =NBĆ
hŇ kĳĎŇ ‘ĞmĲČ =tŇ yBĲĄ lbăĄŇ ’Ď tŇ ’¡Ą wĘ NDĎŔ =tŇ ’Ć wĘ NoIă‘Ă =tŇ ’Ć ÉëIČwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yrăĄ‘Ď=l‘Č

21 ’SĎŔ ‘Ę BČ ‘ČmăŁ SĘ JĂ ÉyhĂ yĘwĲČ : ylĲĂ êĎpĘŇ nČ ZrĆ’¿Ć=lJĎ l‘¡Č tŇ orŔ nĘ JĲĂ =lJĎ Ét’Ą wĘ
22 ‘Č ymąĂ SĘ hĂ ’sĎÁ ’Ď ëŇ lĆ UĆÄ hČ wĘ : hŇ YĲĎ rĘtĂŇ BĘ bŇ SĆ I¡ĄwČ hŇ mĳĎ rĎhĲĎ =tŇ ’Ć tŇ on¡BĘ mĂ lDČě xĘ IĆwČ

hĎ yYĆŔ ‘Ą=tŇ ’Ć wĘ ÉhmĎ rĎhĲĎ ynąĄbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć C’ÂWĘ IĂwČ yqĂŔ nĎ Ny’ăĄ ÉhdĎŇ ChyĘ=lJĎ =tŇ ’Ć
Nm¡Ă yĎnĘ BĂ ‘bČŇ G¿Ć=tŇ ’Ć ’sĎŔ ’Ď ëŇ lĆ UăĆ hČ ÉMBĎ NbĆŇ IąĂwČ ’SĳĎ ‘Ę BČ hŇ n¡ĎBĎ rS¿Ć ’Ğ

23 rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ otÁ rĎCbÄ GĘ =lkĎŇ wĘ ’sĎ ’Ď ţ=yrĲĄbĘŇ DĂ=lJĎ rtĆŇ yăĆwĘ : hŇ jĲĎ YĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ
yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ kĘŇ hŇ UĎ hăĄ =âlĲ hĞ hŇ nĎŔ BĎ rSăĆ ’Ğ ÉMyrĂ‘ĎhĲĆ wĘ hŇ WĎę ‘Ď

24 bŇ JąČ SĘ IĂwČ : wylĲĎ gĘŇrČ=tŇ ’Ć hŇ l¡Ď xĎ otŔ nĎqĘ zĂ tŇ ‘ăĄlĘ qrČť hŇ dĳĎŇ ChyĘ ykăĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ
ëŇŁlË mĘ IĂwČ wybĳĂŇ ’Ď dŇ wăĂDĎ ry‘¡ĂBĘ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉrbĄŇ uĎ IĂwČ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă É’sĎ ’Ď

25 ÉëlČ mĎ M‘Ďę bĘŇ rĎyĲĎ=NBĆ bŇ dăĎŇ nĎ wĘ : wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ Tp¿ĎŇ SĎ ohĲ yĘ
l’¡Ą rĎWĘ yĂ=l‘Č ëŇŁl¿ mĘ IĂwČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ’s¡Ď ’Ď lĘ MyĂêČŔ SĘ tŇ năČSĘ BĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=l‘Č

26 otŔ ’Ň FĎ xČ bĘŇ CÄ wybĂŔ ’Ď ëŇ rĆdăĆŇ BĘ ÉëlĆ IĄÄwČ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘Č I¿ČwČ : MyĂtĲĎŇ nĎSĘ
27 ÉhIĎxĂ ’Ğ=NbĆŇ ’SąĎ ‘Ę BČ wylĎÁ‘Ď rSÄŁ qĘ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ’yT¡Ă xĹhĲĆ rS¿Ć ’Ğ

ÉbdĎŇ nĎ wĘ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ lČ rSăĆ ’Ğ Not¡Ň BĘ gĂŇBĘ ’SĎŔ ‘Ę bČŇ ChJăĄ IČwČ rkĎŔ Vř vĎ yĂ tŇ ybăĄŇ lĘ
28 SŁlŔ SĎ tŇ năČSĘ BĂ ’SĎŔ ‘Ę bČŇ ChtăĄŇ mĂ yĘwČ : NotĲŇ BĘ GĂ =l‘ĲČ Myr¡ĂYĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ
29 =tŇ ’Ć ÉhJĎ hĂ okę lĘ mĎ kĘŇ yhăĂ yĘwČ : wyêĲĎxĘ êČ ëŇŁl¡ mĘ IĂwČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ’s¡Ď ’Ď lĘ

odĳŇ mĂ SĘ hĂ =dŇ ‘Č M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎlĘ hŇ mËĎ SĎ nĘ =lJĎ ry’ÌĂ SĘ hĂ =âlĲ M‘ĎŔ bĘŇ rĎyĲĎ tŇ yBăĄ =lJĎ
30 tŇ w’Ň FąŁ xČ =l‘Č : ynĲĂŁlyèĂ hČ hŇ I¿ĎxĂ ’Ğ oD¡bĘŇ ‘Č=dŇ yČBĘ rBĆŔ DĂ rSăĆ ’Ğ hoĎŔhyĘ rbăČŇ dĘŇ JĂ

rSăĆ ’Ğ osě ‘Ę kČŇ BĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ’yT¡Ă xĹhĲĆ rS¿Ć ’Ğ wĲČ ’TĎŔ xĎ rSăĆ ’Ğ ÉM‘ĎbĘŇ rĎyĲĎ
31 rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ bŇ d¡ĎŇ nĎ yr¿ĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yËĆwĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć sy‘ĂŔ kĘŇ hĂ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =âlhĞ hŇ WĳĎ ‘Ď
32 : MhĲĆ ymĄ yĘ=lJĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ ’S¿Ď ‘Ę BČ NybËĄŇ C ’sĎę ’Ď NyBăĄ hŇ tĎÁ yĘhĲĎ hŇ mĎÄ xĎ lĘ mĂ C
33 ’SĎÄ ‘Ę BČ ëŇ lČ mĎ ţ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ’s¡Ď ’Ď lĘ SŁlŔ SĎ tŇ năČSĘ BĂ
34 W‘ČI¿ČwČ : hŇ nĲĎSĎ ‘B¡Č rĘ’Č wĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć hŇ YĎŔ rĘtĂŇ BĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ =l‘Č hŇ IąĎxĂ ’Ğ=NbĆŇ
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’yT¡Ă xĹhĲĆ rS¿Ć ’Ğ otŔ ’Ň FĎ xČ bĘŇ CÄ M‘ĎŔ bĘŇ rĎyĲĎ ëŇ rĆdăĆŇ BĘ ÉëlĆ IĄÄwČ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ
ynĂ nĎŔ xĞ=NbĆŇ ’Chă yĄ=l’Ć ÉhoĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yhąĂ yĘwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć zT

dŇ ygĂŔ nĎ ìăŇ nĘ êĆ’Ć wĲĎ rpĎŔ ‘ĎhăĆ =NmĂ ÉìytĂÄ mŁ yrĂhĞ rSąĆ ’Ğ N‘Č yČę : rmĲŁ ’Ň lĄ ’S¡Ď ‘Ę BČ =l‘Č 2

l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yUăĂ ‘Č=tŇ ’Ć É’TĂ xĞêĲČ wĲČ M‘Ďę bĘŇ rĎyĲĎ ëŇ rĆdăĆŇ BĘ ű ëŇ lĆ êăĄ wČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yUăĂ ‘Č l‘¡Č
otĳŇ ybĄŇ yrăĄxĞ’ĲČ wĘ ’S¡Ď ‘Ę bČŇ yr¿ĄxĞ’ĲČ ry‘ËĂbĘŇ mČ yn¿ĂnĘ hĂ : MtĲĎŇ ’Ň FŁ xČ BĘ ynĂ s¡Ą y‘Ă kĘŇ hČ lĘ 3

ry‘ĂŔ BĎ É’SĎ ‘Ę bČŇ lĘ tŇ UąĄ hČ : TbĲĎŇ nĘ =NBĆ M‘¿ĎbĘŇ rĎyĲĎ tŇ yb¡ĄŇ JĘ ìŔ tĘŇ yBăĄ =tŇ ’Ć ÉyêĂ tČŇ nĲĎ wĘ 4

rtĆŇ yĆÄwĘ : MyĂmĲĎ èĎ hČ PŇ o‘¿ Cl¡ kĘŇ ’Ň yĲŁ hŇ dĆŔ vĎ BČ Éol tŇ U¿Ą hČ wĘ MybĳĂŇ lĎ JĘ hČ Cl¡ kĘŇ ’Ň yĲŁ 5

rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =âlhĞ otĳŇ rĎCbĲŇ gĘŇ C hŇ W¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’Ğ wĲČ ’SËĎ ‘Ę bČŇ yr¿ĄbĘŇ DĂ
wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă É’SĎ ‘Ę BČ bŇ JąČ SĘ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ 6

’ChÄ yĄ=dŇ yČBĘ MgČÃ wĘ : wyêĲĎxĘ êČ on¡bĘŇ hŇ l¿Ď ’Ą ëŇŁlË mĘ IĂwČ hŇ YĳĎ rĘtĂŇ BĘ rb¡ĄŇ uĎ IĂwČ 7

l‘¿ČwĘ otÁ yBĄ =l’Ć wĘ ’SĎÄ ‘Ę BČ =l’Ć žhyĎhĎ hoĎÃhyĘ=rbČŇ DĘ ’ybĂę eĎhČ ynĂ nĎÁxĞ=NbĆŇ
wydĎŔ yĎ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ BĘ Éosy‘Ă kĘŇ hČ lĘ hoĎęhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ű hŇ WăĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ ű hŇ ‘ăĎrĎhĲĎ =lJĎ

: otĲŇ ’Ł hŇ J¡Ď hĂ =rSĆ ’Ğ l‘¿ČwĘ M‘ĳĎbĘŇ rĎyĲĎ tŇ ybăĄŇ JĘ tŇ oy¡hĘ lĲĂ
hŇ lĎÄ’Ą ëŇ lČ mĎ ţ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ’s¡Ď ’Ď lĘ hŇ nĎŔ SĎ ÉSSĄ wĎ MyrąĂWĘ ‘Ć tŇ nČÄSĘ BĂ 8

oDăbĘŇ ‘Č ÉwylĎ ‘Ď rSąŁ qĘ IĂwČ : MyĂtĲĎŇ nĎSĘ hŇ Y¡Ď rĘtĂŇ BĘ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č ’SÌĎ ‘Ę BČ =NbĆŇ 9

’YĎŔ rĘ’Č tŇ yBăĄ roJŔ SĂ hŇ tăĆŇ SŁ ÉhYĎ rĘtĂŇ bĘŇ ’Chą wĘ bŇ kĆŇ rĳĎhĎ tŇ yYăĂ xĞmĲČ rW¡Č yrĂŔ mĘ zĂ
ÉtnČSĘ BĂ ChtĄŔ ymĂ yĘwČ ChJăĄ IČwČ ÉyrĂmĘ zĂ ’bąŇŁ IĎwČ : hŇ YĲĎ rĘtĂŇ BĘ tŇ yĂB¡Č hČ =l‘Č rS¿Ć ’Ğ 10

okÁ lĘ mĎ bĘŇ yhĂÄ yĘwČ : wyêĲĎxĘ êČ ëŇŁl¡ mĘ IĂwČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ’s¡Ď ’Ď lĘ ‘bČŇ SĆŔ wĎ MyrăĂWĘ ‘Ć 11

ol¡ ry’¿Ă SĘ hĂ =âlĲ ’SĎŔ ‘Ę BČ tŇ yBăĄ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉhJĎ hĂ o’ę sĘ JĂ =l‘Č oêăbĘŇ SĂ JĘ
’SĳĎ ‘Ę BČ tŇ yBăĄ =lJĎ tŇ ’¡Ą yrĂŔ mĘ zĂ dŇ măĄ SĘ IČwČ : Ch‘ĲĄrĄwĘ wyl¡Ď ’ĞgŇŁ wĘ ryqĳĂBĘ NyêăĂ SĘ mČ 12

=lJĎ l’Ć ť : ’ybĲĂŇ eĎhČ ’Ch¿ yĄ dŇ y¡ČBĘ ’SĎŔ ‘Ę BČ =l’Ć rBăĆ DĂ rSăĆ ’Ğ ÉhoĎhyĘ rbąČŇ dĘŇ JĂ 13

ÉC’yTĂÄ xĹhĲĆ rSąĆ ’Ğ wĲČ C’ę TĘ xĲĎ rSăĆ ’Ğ onĳbĘŇ hŇ lăĎ ’Ą tŇ w’Ň F¡Ł xČ wĘ ’SĎŔ ‘Ę BČ tŇ w’Ň FăŁ xČ
rtĆŇ yËĆwĘ : MhĲĆ ylĄ bĘŇ hČ BĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ hoËĎhyĘ=tŇ ’Ć sy‘Ăę kĘŇ hČ lĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć 14

yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =’olĲ hĞ hŇ WĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ hŇ l¡Ď ’Ą yr¿ĄbĘŇ DĂ
sŘ14 ‘bČŇ SĆÁ wĎ MyrĂÄ WĘ ‘Ć žtnČSĘ BĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ 15

hŇ YĳĎ rĘtĂŇ BĘ Mym¡Ă yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ yrËĂmĘ zĂ ëŇ ¿ČlmĎ hŇ dĎŔ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ É’sĎ ’Ď lĘ hŇ nĎęSĎ
MynăĂxŁ hĲČ ÉM‘ĎhĎ ‘mąČ SĘ IĂwČ : MyêĲĂ SĘ lĂ jĘ lČ rS¿Ć ’Ğ Not¡Ň BĘ GĂ =l‘ĲČ MynĂŔ xŁ M‘ăĎhĎ wĘ 16

rm’l



16. 17–31 ’ Myklm 579

l’Ą rĎWĘ yĂţ=lkĲĎŇ CkŇ lăĂ mĘ IČwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =tŇ ’Ć hŇ JăĎ hĂ Mg¡ČŇ wĘ yrĂŔ mĘ zĂ rSăČ qĎ rmŔŁ ’Ň lĄ
17 hŇ l¿Ć ‘ĞIĲČwČ : hŇ nĲĆxĞUĲČ BČ Ĳ ’Ch¡ hČ MoI¿BČ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č ’bÌĎŇ YĎ =rWČ yrĂÄ mĘ ‘Ď=tŇ ’Ć
18 tŇ o’ą rĘJĂ yhĂÂ yĘwČ : hŇ YĲĎ rĘêĂ =l‘Č CrY¡ĚIĎwČ NotĳŇ BĘ GĂ mĲĂ oU¡ ‘Ă l’¿Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ yrËĂmĘ ‘Ď

PŇ rÄŁ WĘ IĂwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =tŇ yBĲĄ Nomă rĘ’Č =l’Ć ’b¡ŇŁ IĎwČ ry‘ĂŔ hĎ hŇ dăĎŇ JĘ lĘ nĂ =yJĲĂ ÉyrĂmĘ zĂ
19 ’TĎŔ xĎ rSăĆ ’Ğ otŇ ’Ň FĎ xČ =l‘Č : tŇ mĲŁ IĎwČ S’¡Ą BĎ ëŇ lĆ mËĆ =tŇ yBĲĄ =tŇ ’Ć wylÌĎ ‘Ď

rSăĆ ’Ğ ÉotŇ ’Ň FĎ xČ bĘŇ C M‘ĎŔ bĘŇ rĎyĲĎ ëŇ rĆdăĆŇ BĘ ÉtkĆŇ lĆÄlĎ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ
20 rSăĆ ’Ğ or¡SĘ qĂ wĘ yrĂŔ mĘ zĂ yrăĄbĘŇ DĂ ÉrtĆŇ yĆÄwĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ’yT¡Ă xĞhĲČ lĘ hŇ WĎŔ ‘Ď

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =âlĲ hĞ rSĳĎ qĎ

21 ynąĂbĘŇ tĂŇ yrĄÄ xĞ’ĲČ hŇ yĎhĎ ţ M‘ĎÁ hĎ yYĂÄ xĞ yYĂ xĳĄ lČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ M‘¿ĎhĎ qlËĄ xĎ yĲĄ z’ÌĎ
22 yrăĄxĞ’ĲČ rSăĆ ’Ğ ÉM‘ĎhĎ qząČxĹIĲĆwČ : yrĲĂmĘ ‘Ď yr¿ĄxĞ’ĲČ yY¡Ă xĞhĲČ wĘ okŔ ylĂ mĘ hČ lĘ ÉtnČ yGĂ =NbĆŇ

ëŇŁl¡ mĘ IĂwČ ynĂŔ bĘŇ êĂ tŇ mĎ IăĎwČ tŇ nĳČ yGĂ =NbĆŇ ynăĂbĘŇ êĂ yr¡ĄxĞ’ĲČ rS¿Ć ’Ğ M‘Ďě hĎ =tŇ ’Ć yrĂŔ mĘ ‘Ď
: yrĲĂmĘ ‘Ď

23 ÉyrĂmĘ ‘Ď ëŇ ląČ mĎ hŇ dĎŔ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ É’sĎ ’Ď lĘ hŇ nĎęSĎ tŇ xČÁ ’Č wĘ MySĂÄ ŁlSĘ žtnČSĘ BĂ
24 NqĆ IĂÁwČ : MynĲĂ SĎ =SSĲĄ ëŇ ¿ČlmĎ hŇ Y¡Ď rĘtĂŇ BĘ hŇ nĳĎSĎ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć Myê¿ĄSĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=l‘Č

rhĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉNbĆŇ IĂÄwČ PŇ sĆ JĳĎ MyĂrăČJĘ kĂŇ BĘ rmĆ S¡Ć tŇ ’Ć m¿Ą NorËmĘ SĲŁ rh¿Ď hĎ =tŇ ’Ć
rh¿Ď hĎ yn¡ĄdŇŁ ’Ğ rmĆ SĆŔ =MSĆ l‘ăČ hŇ nĎŔ BĎ rSăĆ ’Ğ Éry‘Ă hĎ MSąĄ =tŇ ’Ć ’rĎę qĘ IĂwČ

25 : wynĲĎpĎŇ lĘ rS¿Ć ’Ğ lJ¡Ł mĂ ‘rČIĎěwČ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ yrËĂmĘ ‘Ď hŇ W¿Ć ‘ĞIĲČwČ : NorĲmĘ SĲŁ
26 ’yT¡Ă xĹhĲĆ rS¿Ć ’Ğ wytĎŇ ’Ň FŁ xČ bĘŇ C TbĎŔ nĘ =NBĆ M‘ăĎbĘŇ rĎyĲĎ ÉërĆDĆÄ =lkĎŇ BĘ ëŇ lĆ IĄęwČ
27 rtĆŇ yĆÄwĘ : MhĲĆ ylĄ bĘŇ hČ BĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ hoËĎhyĘ=tŇ ’Ć sy‘Ăę kĘŇ hČ lĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć

MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =âlĲ hĞ hŇ WĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ot¡Ň rĎCbĲŇ gĘŇ C hŇ WĎŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ÉyrĂmĘ ‘Ď yrąĄbĘŇ DĂ
28 =M‘Ă ÉyrĂmĘ ‘Ď bŇ JąČ SĘ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č

: wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ bŇ ’¿Ď xĘ ’Č ëŇŁlË mĘ IĂwČ NorĳmĘ SĲŁ BĘ rb¡ĄŇ uĎ IĂwČ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ
29 ÉhnĆmŁ SĘ C MySąĂ ŁlSĘ tŇ nČÄSĘ BĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=l‘Č ÉëlČ mĎ yrĂę mĘ ‘Ď=NBĆ bŇ ’ăĎ xĘ ’Č wĘ

É l’Ą rĎWĘ yĂ=l‘Č yrąĂmĘ ‘Ď=NBĆ bŇ ’ĎÄ xĘ ’Č ëŇŁlmĘ IĂwČţ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ’s¡Ď ’Ď lĘ hŇ nĎŔ SĎ
30 ‘r¡ČhĎ yrËĂmĘ ‘Ď=NBĆ bŇ ’ÌĎ xĘ ’Č W‘Č IČÄwČ : hŇ nĲĎSĎ MyĂê¡ČSĘ C Myr¿ĂWĘ ‘Ć NorŔ mĘ SăŁ BĘ
31 tŇ w’Ň F¡Ł xČ BĘ oêŔ kĘŇ lĆ lqăĄnĎhĞ ÉyhĂ yĘwĲČ : wynĲĎpĎŇ lĘ rS¿Ć ’Ğ lJ¡Ł mĂ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ

M‘bry
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ëŇ lĆ măĆ É l‘ČBČÄ tĘŇ ’Ćř =tŇ BČ lbĆŇ zĆęy’Ă =tŇ ’Ć hŇ èĎÁ ’Ă xuČÄ IĂwČ TbĳĎŇ nĘ =NBĆ M‘ăĎbĘŇ rĎyĲĎ
l‘ČBĳĎ lČ xČ B¡Ą zĘmĂ MqĆ I¿ĎwČ : olĲ Cxê¡ČSĘ IĂwČ l‘ČBČŔ hČ =tŇ ’Ć dŇ băŇŁ ‘ĞIĲČwĲČ ÉëlĆ IĄÄwČ MynĂŔ dŇŁ yYĲĂ 32

hŇ rĳĎSĄ ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć bŇ ’¡Ď xĘ ’Č W‘Č I¿ČwČ : NorĲmĘ SĲŁ BĘ hŇ n¡ĎBĎ rS¿Ć ’Ğ l‘ČBČŔ hČ tŇ yBăĄ 33

lJÄŁ mĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ=tŇ ’Ć Ésy‘Ă kĘŇ hČ lĘ tŇ oWę ‘ĞlĲČ bŇ ’ĎÁ xĘ ’Č PŇ sĆ oIÄwČ
yl¡Ă ’ĹhĲĎ tŇ yB¿Ą l’ËĄ yxĂ hŇ n¿ĎBĎ wymĎÂ yĎBĘ : wynĲĎpĎŇ lĘ Cy¡hĎ rS¿Ć ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ykăĄŇ lĘ mČ 34

hĎ ytĆŔ lĎ DĘ bŇ y~ăĂ hĂ Éory‘Ă YĘ bŇ ygĂŇWĘ bĂŇ C HdĎę iĘ yĂ orÁ kŇŁ BĘ MrĎÄ ybĂŇ ’ĞBĲČ hŇ xĳŁ yrĂyĘ=tŇ ’Ć
: NCnĲ =NBĂ ‘ČS¿Ě ohyĘ dŇ y¡ČBĘ rBĆŔ DĂ rSăĆ ’Ğ hoĎŔhyĘ rbăČŇ dĘŇ JĂ

hoĎÂhyĘ=yxČ ůb’Ď xĘ ’Č =l’Ć Èd‘ĎlĘ gĂŇ ybăĄŇ SĎ êŁ mĂ yBĂÁ SĘ êĂ hČ ChIĎÄlĂ ’ĲĄ žrmĆ ’Ň IŁ wČ zy
lTăČ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myn¿ĂèĎ hČ hŇ yËĆhĘ yĲĂ=M’Ă wynĎŔ pĎŇ lĘ yêĂ dĘŇ măČ ‘Ď rSăĆ ’Ğ É l’Ą rĎWĘ yĂ yhąĄŁl’Ĺ
wyl¿Ď ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ : yrĲĂbĎŇ dĘŇ yp¿ĂŇ lĘ =M’Ă yJ¡Ă rTĳĎ mĎ C 2

tŇ yrĂŔ JĘ lxČ năČBĘ ÉêĎrĘêČsĘ nĂ wĘ hŇ mĎ dĘŇ qĳĄ ì¡Ň QĘ tĎŇ yn¿ĂpĎŇ C hŇ EĆŔmĂ ëŇ ăĄl : rmĲŁ ’Ň lĄ 3

MybăĂŇ rĘ‘Ł hĎ =tŇ ’Ć wĘ hŇ êĳĆSĘ êĂ lxČ eăČhČ mĲĄ hŇ y¡ĎhĎ wĘ : NDĲĄrĘIČhČ yn¿ĄjĘ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ 4

ÉbSĆ IĄÄwČ ëŇ lĆ IĄęwČ hoĳĎhyĘ rbăČŇ dĘŇ JĂ W‘Č I¡ČwČ ëŇ lĆ I¿ĄwČ : MSĲĎ ì¡Ň lĘ JĆ lĘ kČŇ lĘ ytĂŇ yCĂŔYĂ 5

MxĆ ląĆ olÁ My’ĂÄ ybĂŇ mĘ MybĂę rĘ‘Ł hĎ wĘ : NDĲĄrĘIČhČ yn¿ĄjĘ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ tŇ yrĂŔ JĘ lxČ năČBĘ 6

Zu¿ĄmĂ yhËĂ yĘwČ : hŇ êĲĆSĘ yĂ lxČ e¡ČhČ =NmĂ C bŇ rĆ‘ĳĎBĎ rW¡Ď bĎŇ C MxĆ l¿Ć wĘ rqĆBŔŁ BČ ÉrWĎ bĎŇ C 7

: ZrĆ’ĲĎ BĎ MSĆ g¡ĆŇ hŇ y¿ĎhĎ =âlĲ yJËĂ lxČ eĳĎhČ SbăČŇ yIĂwČ Mym¡Ă yĎ
NodŔ yYĂ lĘ rSăĆ ’Ğ ÉhtĎŇ pČŇ rĘYĎ ëŇ ląĄ MCqă : rmĲŁ ’Ň lĄ wyl¿Ď ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ 8, 9

ű MqĎ IăĎwČ : ìŇ lĲĆ JĘ lĘ kČŇ lĘ hŇ n¡ĎmĎ lĘ ’Č hŇ è¿Ď ’Ă MSËĎ ytĂŇ yC¿ĂYĂ hŇ eĄÄhĂ MSĳĎ ê¡ĎbĘŇ SČ yĲĎwĘ 10

hŇ n¡ĎmĎ lĘ ’Č hŇ è¿Ď ’Ă MSËĎ =hŇ eĲĄhĂ wĘ ry‘ĂŔ hĎ xtČŇ jăĆ =l’Ć É’bŇŁ IĎwČ hŇ tĎŇ pČę rĘYĎ ëŇ lĆ IăĄwČ
MyĂmËČ=T‘ČmĘ ylÌĂ ’nĎÄ=yxĂ qĘ rmČŔ ’Ň IŁ wČ ÉhĎ ylĆÄ’Ą ’rąĎqĘ IĂwČ MyYĳĂ‘Ą tŇ SĆ SăĆ qŁ mĘ
ylËĂ ’n¿Ď=yxĂ qĘ lĲĂ rmČŔ ’Ň IŁ wČ ÉhĎ ylĆÄ’Ą ’rąĎqĘ IĂwČ tŇ xČ qĳČlĎ ëŇ lĆ ê¡Ą wČ : hŇ êĲĆSĘ ’Ć wĘ yl¡Ă JĘ BČ 11

yJăĂ gŇ o‘Ŕ mĎ ylăĂ =SyĆ=M’Ă ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ=yxČ rmĆ ’Ň êęŁ wČ : ëŇ dĲĄŇ yĎBĘ MxĆ l¡Ć =tŇ jČ 12

tŇ SĆ SĆÁ qŁ mĘ ynĂÄ nĘ hĂ wĘ tŇ xČ jĳĎ ~Č BČ NmĆ S¡Ć =T‘ČmĘ C dŇ JČŔ BČ ÉxmČ qĆÄ =PŇ kČŇ âlą mĘ =M’Ă
rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : CntĘŇ mĲĎ wĎ Chn¡ĚlĘ kČŇ ’Ğ wĲČ ynĂŔ bĘŇ lĂ wĘ ylăĂ ÉChytĂÄ yWĂ ‘ĞwĲČ ÉytĂŇ ’Ň bĎÄ C MyYĂę ‘Ą MyĂnăČSĘ 13

MèĎ mĂ ţ ylăĂ =yWĂ ‘Ğ ëŇ ’ăČ ëŇ rĳĄbĎŇ dĘŇ kĂŇ yWăĂ ‘Ğ y’Ă B¡Ł y’ĂŔ rĘyêăĂ =l’Č ÉChIĎÄlĂ ’ĲĄ hĎ yląĆ’Ą
: hŇ nĲĎrŁ xĞ’ĲČ BĎ yW¡Ă ‘ĞêĲČ ëŇ nĄŔ bĘŇ lĂ wĘ ëŇ ăĎlwĘ ylĂŔ tĘŇ ’Ň YăĄ ohwĘ ÉhnĎSŁ ’Ň rĲĂbĎŇ hŇ eąĎTČ qĘ hŇ gĎÄ‘Ě
tŇ xČ j¿Č YČ wĘ hŇ lĎŔ kĘŇ tĂŇ âlă ÉxmČ uĆÄ hČ dŇ JąČ l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ hoĎÁhyĘ rmČÄ ’Ď žhkŇŁ yJăĂ 14

NmVh
.Nylm +b l‘ČBČ =t’Ć ’"s v.31 .zT
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: hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ =l‘Č MSĆ G¡Ć hoËĎhyĘ=Ntř t MoyÌ dŇ ‘Č ţ rsĳĎxĘ tĆŇ âlă NmĆ è¡Ć hČ
15 : MymĲĂ yĎ Ht¡ĎŇ ybĄŇ C ’yhËř w=’whĲ lkČŇ ’Ň êÌŁ wČ ChIĳĎlĂ ’ĲĄ rbăČŇ dĘŇ JĂ hŇ W¡Ć ‘ĞêĲČ wČ ëŇ lĆ ê¿Ą wČ
16 rS¿Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ rbăČŇ dĘŇ JĂ rsĳĄxĎ âlă NmĆ è¡Ć hČ tŇ xČ j¿Č YČ wĘ hŇ tĎŇ lĎŔ kĎŇ âlă ÉxmČ uĆÄ hČ dŇ JąČ
17 hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ ÉrxČ ’Č yhĂę yĘwČ : ChIĲĎlĂ ’ĲĄ dŇ y¿ČBĘ rB¡Ć DĂ

rS¿Ć ’Ğ dŇ ‘ËČ dŇ ’ŔŁ mĘ qzăĎxĎ ÉoylĘ xĎ yhąĂ yĘwČ tŇ yĂBĳĎhČ tŇ lăČ ‘ĞBĲČ hŇ è¡Ď ’Ă hĲĎ =NBĆ hŇ lĎěxĎ
18 Sy’ăĂ ëŇ ¡ĎlwĎ yQ¿Ă =hŇ mČ ChIĎŔlĂ ’ăĄ =l’Ć ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ : hŇ mĲĎ SĎ nĘ oB¡ =hŇ rĎtĘŇ onĲ =âl
19 rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : ynĲĂ BĘ =tŇ ’Ć tŇ ym¿Ă hĎ lĘ C yn¡ĂwŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć ryJ¿Ă zĘhČ lĘ ylËČ ’Ą tĎŇ ’Ň BÌĎ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ

hŇ IĎęlĂ ‘ĞhĲĎ =l’Ć ÉChlĄÄ‘ĞIĲČwČĲ HqĎę yxĄ mĄ ChxăĄ uĎ IĂwČ ëŇ ĳĄnBĘ =tŇ ’Ć ylăĂ =ynĲĂ êĘ hĎ yl¡Ć ’Ą
20 ho¡ĎhyĘ=l’Ć ’r¿ĎqĘ IĂwČ : otĲŇ FĎ mĂ =l‘Č Chb¡ĄŇ JĂ SĘ IČwČ MSĎŔ bŇ SăĄ yŁ É’Ch=rSĆ ’Ğ

HUËĎ ‘Ă rr¿ĄoGtĘŇ mĂ ynĂÄ’Ğ=rSĆ ’Ğ hŇ nĎÂmĎ lĘ ’Č hĲĎ =l‘ĲČ MgČŇhĞ ţ yhĎŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ rmĳČ ’Ň IŁ wČ
21 MymĂŔ ‘ĎjĘ SŁlă SĎ ÉdlĆ IĆÄhČ =l‘Č dŇ dąĄŇ mŁ tĘŇ IĂwČ : HnĲĎBĘ =tŇ ’Ć tŇ ym¿Ă hĎ lĘ tĎŇ o‘¡rĄhĞ

hŇ E¡ĆhČ dŇ lĆ I¿ĆhČ =SpĆŇ nĲĆ ’nËĎ bŇ SĎ ê¿Ď yhĎŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ rmĳČ ’Ň IŁ wČ ho¡ĎhyĘ=l’Ć ’r¿ĎqĘ IĂwČ
22 =l‘Č dŇ lĆ IËĆhČ =SpĆŇ nĲĆ bŇ SĎ êÌĎ wČ ChIĳĎlĂ ’ĲĄ loqă BĘ ho¡ĎhyĘ ‘m¿Č SĘ IĂwČ : oBĲ rĘqĂ =l‘Č
23 hŇ tĎŇ yĘBČŔ hČ ÉhIĎlĂ ‘ĞhĲĎ =NmĂ ChdąĄŇ rĂIŁ wČ dŇ lĆ IĆęhČ =tŇ ’Ć ChIĎÁlĂ ’ĲĄ xuČÄ IĂwČ : yxĂ IĲĆwČ oB¡ rĘqĂ
24 ÉhèĎ ’Ă hĲĎ rmĆ ’Ň êąŁ wČ : ëŇ nĲĄBĘ yx¿Č y’¡Ă rĘ ChIĎŔlĂ ’ăĄ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ oUĳ ’Ă lĘ Chn¡ĄêĘ IĂwĲČ sŘ15

ho¿ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ C hŇ êĎ’ĳĎ Myh¡Ă Łl’Ĺ Sy’¿Ă yJËĂ yêĂ ‘Ę dČŔ yĎ hŇ zăĆ ÉhêĎ‘Č ChIĎŔlĂ ’ăĄ =l’Ć
xy ÉhyĎhĎ hoĎęhyĘ=rbČŇ dĘŇ C MyBĂŔ rČ MymăĂ yĎ ÉyhĂ yĘwĲČ : tŇ mĲĆ ’Ĺ ìŇ yp¡ĂŇ BĘ

bŇ ’ĎŔ xĘ ’Č =l’Ć hŇ ’ăĄ rĎhĲĄ ëŇ lĄ ť rmĳŁ ’Ň lĄ tŇ yS¡Ă ylĂ èĘ hČ hŇ n¿ĎèĎ BČ ChIĎŔlĂ ’ăĄ =l’Ć
2 bŇ ’ĳĎ xĘ ’Č =l’Ć tŇ o’¡ rĎhĲĄ lĘ ChIĎŔlĂ ’ĲĄ ÉëlĆ IĄÄwČ : hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ =l‘Č rT¡Ď mĎ hŇ n¿ĎêĘ ’Ć wĘ
3 =l‘Č rSăĆ ’Ğ Chy¡ĎdĘŇ bČŇ ‘Ł =l’Ć bŇ ’ĎŔ xĘ ’Č ’răĎqĘ IĂwČ : NorĲmĘ SĲŁ BĘ qz¿ĎxĎ bŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ wĘ
4 lbĆŇ zĆŔy’Ă tŇ yrăĂkĘŇ hČ BĘ ÉyhĂ yĘwĲČ : dŇ ’ĲŁ mĘ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć ’rËĄyĎ hŇ y¿ĎhĎ ChyĎędĘŇ bČŇ ‘Ł wĘ tŇ yĂBĳĎhČ

Myè¿Ă mĂ xĞ M’ĄÂ yBĂ xĘ IČwĲČ My’Ăę bĂŇ nĘ hŇ ’ăĎ mĄ ChyĎÁdĘŇ bČŇ ‘Ł xuČÄ IĂwČ hoĳĎhyĘ y’ăĄybĂŇ nĘ tŇ ’¡Ą
5 ChyĎŔdĘŇ bČŇ ‘ăŁ =l’Ć Éb’Ď xĘ ’Č rmĆ ’Ň IąŁ wČ : MyĂmĲĎ wĎ MxĆ l¿Ć Ml¡Ď JĘ lĘ kĂŇ wĘ hŇ rĎŔ ‘ĎUĘ BČ ÉSy’Ă

’YăĎ mĘ nĂ ű ylăČ C’ MylĳĂ xĎ eĘ hČ =lJĎ l’¡Ć wĘ MyĂUČŔ hČ ynăĄyĘ‘Ę mČ =lJĎ =l’Ć ÉZrĆ’ĎÄ BĎ ëŇ ląĄ
6 Cq¿ QĘ xČ yĘwĲČ : hŇ mĲĎ hĄ BĘ hČ mĲĄ tŇ yr¡ĂkĘŇ nČ ’ol¿ wĘ dŇ rĆpĆŔ wĎ sCsă ÉhIĆxČ nĘ C ryYĂę xĎ

oDŔ bČŇ lĘ ÉdxĎ ’Ć ëŇ rĆdąĆŇ BĘ ëŇ lČÄhĎ bŇ ’ĎÂxĘ ’Č HBĳĎ =rbĎŇ ‘ĞlĲČ ZrĆ’¡ĎhĎ =tŇ ’Ć MhËĆ lĎ
whydb‘w
.yrq ’yhĂ ,bytk ’Ch v.15 .b"dw ’"d Nkw yrqw bytk têĄ ’"sb ,yrq têĄ ,bytk NêĄêĂ v.14 .zy
’"sbw ,hnĎmĎlĘ ’ČhĲĎ =l‘Č ’"s ,w"Tdb gtm ’lb ’"hhw gtmb N"y‘h Nk v.20 .yrq ’ChwĎ ,bytk ’yhwĎ v.15

.hnĎmĎlĘ ’ČhĲĎ =l‘ĲČ
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hŇ e¿ĄhĂ wĘ ëŇ rĆDĆŔ BČ ÉChyĎÄdĘŇ bČŇ ‘Ł yhąĂ yĘwČ : oDĲbČŇ lĘ dŇ x¡Ď ’Ć =ëŇ rĆdĆŇ BĘ ëŇ ¿ČlhĎ ChyËĎdĘŇ bČŇ ‘ĲŁ wĘ 7

yn¿ĂdŇŁ ’Ğ hŇ z¡Ć hŇ ê¿Ď’Č hĲČ rmĆ ’Ň ŁIěwČ wynĎŔ jĎ =l‘Č ljăŁ IĂwČ ÉChrĄÄ JĂ IČwČ otĳŇ ’Ň rĎqĘ lĂ ChI¡ĎlĂ ’ĲĄ
rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : ChIĲĎlĂ ’ĲĄ hŇ e¿ĄhĂ ìŇ yn¡ĆdŇŁ ’Ň lĲČ rm¿Ł ’Ĺ ëŇ ËĄl ynĂ ’ĳĎ ol¡ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : ChIĲĎlĂ ’ĲĄ 8, 9

: ynĂ tĲĄŇ ymĂ hĞlĲČ bŇ ’¡Ď xĘ ’Č =dŇ yČBĘ ìËŇ DĘbĘŇ ‘Č=tŇ ’ĲĆ NtÌĄŇ nŁ hŇ êĎÂ’Č =yJĲĂ ytĂŇ ’Ň TĳĎ xĎ hŇ măĆ
yn¿ĂdŇŁ ’Ğ xlČÄSĎ =âlĲ rSĆ ’Ğ ţ ÉhkĎŇ lĎ mĘ mČ C yoGą=SyĆ=M’Ă ìŇ yhĆę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ű yxăČ 10

yoGŔ hČ =tŇ ’Ć wĘ ÉhkĎŇ lĎ mĘ UČ hČ =tŇ ’Ć ‘Č yBąĂ SĘ hĂ wĘ NyĂ’ĳĎ Cr¡mĘ ’ĲĎ wĘ ìŔ SĘ uĆbČŇ lĘ ÉMSĎ
hŇ e¿ĄhĂ ìŇ yn¡ĆdŇŁ ’Ň lĲČ rm¿Ł ’Ĺ ëŇ ËĄl rmĳĄ’Ł hŇ êăĎ’Č hŇ ê¡Ď ‘Č wĘ : hŇ JĎ ’ĲĆ YĎ mĘ yĂ âl¿ yJ¡Ă 11

rSăĆ ’Ğ l‘Č ť Éì’ĞvĲĎ yĲĂ ű hoąĎhyĘ xČ CrÄ wĘ ëŇ êĎę ’Ă mĲĄ ëŇ ăĄl’Ą ű ynăĂ’Ğ hŇ yĎÂhĎ wĘ : ChIĲĎlĂ ’ĲĄ 12

ìËŇ DĘbĘŇ ‘Č wĘ ynĂ gĳĎŇrĎhĞ wĲČ ì¡Ň ’ĞYĲĎ mĘ yĲĂ âl¿ wĘ bŇ ’ËĎ xĘ ’Č lĘ dŇ yGÌĂhČ lĘ ytĂŇ ’Ň bĎÄ C ‘dĎŔ ’Ą =âlĲ
ytĂŇ yWĂŔ ‘Ď=rSĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ ÉynĂ dŇŁ ’Ň lĲČ dŇ GąČhĚ =âlĲ hĞ : yrĲĎ‘ĚeĘ mĂ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć ’r¿ĄyĎ 13

Sy’Ăę hŇ ’Ď măĄ hoĎÁhyĘ y’ĄÄ ybĂŇ eĘ mĂ ž’BĂ xĘ ’Č wĲĎ hoĳĎhyĘ y’ăĄybĂŇ nĘ tŇ ’¡Ą lbĆŇ zĆŔy’Ă gŇrăŁ hĞBĲČ
ÉhêĎ‘Č wĘ : MyĂmĲĎ wĎ MxĆ l¿Ć Ml¡Ą JĘ lĘ kČŇ ’Ğ wĲĎ hŇ rĎŔ ‘ĎUĘ BČ ÉSy’Ă Myè¿Ă mĂ xĞ MyèĂÄ mĂ xĞ 14

ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ynĂ gĲĎŇrĎhĞ wĲČ ChIĳĎlĂ ’ĲĄ hŇ eăĄhĂ ìŇ yn¡ĆdŇŁ ’Ň lĲČ rm¿Ł ’Ĺ ëŇ ËĄl rmĄŔ ’Ł hŇ êăĎ’Č 15

hŇ ’¿Ć rĎ’ĲĄ MoI¡hČ yJ¿Ă wynĳĎpĎŇ lĘ yêĂ dĘŇ m¡Č ‘Ď rS¿Ć ’Ğ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ yxČ ť ChIĎŔlĂ ’ĲĄ
bŇ ’¡Ď xĘ ’Č ëŇ lĆ I¿ĄwČ olĳ =dŇ GĆIČwČ bŇ ’¡Ď xĘ ’Č tŇ ’Ň r¿ČqĘ lĂ ChyËĎdĘŇ bČŇ ‘Ł ëŇ lĆ IÌĄwČ : wylĲĎ ’Ą 16

Éb’Ď xĘ ’Č rmĆ ’Ň IąŁ wČ ChIĳĎlĂ ’ĲĄ =tŇ ’Ć bŇ ’¡Ď xĘ ’Č tŇ o’¿ rĘJĂ yhËĂ yĘwČ : ChIĲĎlĂ ’ĲĄ tŇ ’Ň r¿ČqĘ lĂ 17

l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ÉyêĂ rĘkČÄ ‘Ď âlą rmĆ ’Ň ŁIęwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ rk¿ĄŇ ‘Ł hŇ z¡Ć hŇ ê¿Ď’Č hĲČ wylĎŔ ’Ą 18

ëŇ lĆ ê¡Ą wČ hoĎŔhyĘ tŇ wăŁ YĘ mĂ =tŇ ’Ć ÉMkĆŇ bĘŇ zĎ‘ĞBĲČ ìŇ ybĳĂŇ ’Ď tŇ ybăĄŇ C hŇ ê¡Ď’Č =M’Ă yJ¿Ă
=l’Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ =tŇ ’Ć ylËČ ’Ą Zb¿ŇŁ qĘ xlČÄSĘ hŇ êĎę ‘Č wĘ : MylĲĂ ‘ĎBĘ hČ yr¿ĄxĞ’ĲČ 19

y’ąĄybĂŇ nĘ C MyèĂę mĂ xĞ wĲČ tŇ o’ă mĄ ‘BÌČ rĘ’Č l‘ČBČÁ hČ y’ĄÄ ybĂŇ nĘ =tŇ ’Ć wĘ lmĳĆ rĘJČ hČ rhăČ
bŇ ’¡Ď xĘ ’Č xl¿Č SĘ IĂwČ : lbĆŇ zĲĎy’Ă Nx¿Č lĘ SĚ yl¡Ą kĘŇ ’ĲŁ tŇ o’Ŕ mĄ ‘BăČ rĘ’Č ÉhrĎSĄ ’ĞhĲĎ 20

SGČÄ IĂwČ : lmĲĆ rĘJČ hČ rh¿Č =l’Ć My’¡Ă ybĂŇ eĘ hČ =tŇ ’Ć ZB¿Ł qĘ IĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =lkĎŇ BĘ 21

yêăĄSĘ =l‘Č ÈMyxĂ sĘ jĲŁ MêăĆ’Č ytČÂmĎ =dŇ ‘Č ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ M‘Ďę hĎ =lJĎ =l’Ć ChIĎÁlĂ ’ĲĄ
wyrĳĎxĞ’ĲČ CkăŇ lĘ l‘ČB¡Č hČ =M’Ă wĘ wyrĎŔ xĞ’ĲČ CkăŇ lĘ ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ hoąĎhyĘ=M’Ă ůMyjĂ ‘Ă iĘ hČ
yêĂ rĘtÌČŇ on ynĂÂ’Ğ M‘ĎŔ hĎ =l’Ć ÉChIĎÄlĂ ’ĲĄ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : rbĲĎŇ DĎ ot¡Ň ’Ł M‘ËĎhĎ Cn¿‘Ď=âlĲ wĘ 22

: Sy’ĲĂ Myè¡Ă mĂ xĞ wĲČ tŇ o’¿ mĄ =‘BĲČ rĘ’Č l‘ČBČŔ hČ y’ăĄybĂŇ nĘ C yDĳĂbČŇ lĘ ho¡ĎhylĲČ ’ybËĂŇ nĎ
ChxĚę êĘ nČ ywĲĂ dŇ xĎÁ ’Ć hĲĎ rjĎÄ hČ žMhĆ lĎ CrăxĞbĘŇ yĂwĘ MyrĂę jĎ MyĂnăČSĘ CnlĎÁ=CnêĘ yĂwĘ 23

rjăĎ hČ =tŇ ’Ć ű hŇ WăĆ ‘Ĺ’ĲĆ ynĂÂ’Ğ wĲČ CmyWĳĂ yĎ âlă S’¡Ą wĘ MyYĂŔ ‘ĄhăĎ =l‘Č ÉCmyWĂÄ yĎwĘ
dx’h
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24 MSăĄ BĘ MtĆÂ’Ň rĎqĘ C : MyWĲĂ ’Ď âl¿ S’¡Ą wĘ MyYĂŔ ‘ĄhăĎ =l‘Č ÉyêĂ tČŇ nĲĎ wĘ dŇ xĎę ’Ć hĲĎ
hŇ n¿Ć‘ĞyĲČ=rSĆ ’Ğ MyhËĂ Łl’ĹhĲĎ hŇ yÌĎhĎ wĘ hoĎŔhyĘ=MSĲĄ bĘŇ ’răĎqĘ ’Ć ÉynĂ ’Ğ wĲČ MkĆę yhĄŁlĲ ’Ĺ

25 rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : rbĲĎŇ DĎhČ bŇ oT¿ Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ M‘ËĎhĎ =lJĎ N‘Č IÌČwČ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ ’Chă S’¡Ą bĎŇ
yJ¿Ă hŇ nĎŔ SŁ ’Ň rĲĂ CWă ‘ĞwĲČ ÉdxĎ ’Ć hĲĎ rjąĎhČ MkĆÁ lĎ CrÄ xĞBĲČ l‘ČBČę hČ y’ăĄybĂŇ nĘ lĂ ChIĎÁlĂ ’ĲĄ

26 CxqĘ IĂwČţ : CmyWĲĂ tĎŇ âl¿ S’¡Ą wĘ MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ MSăĄ BĘ ÉC’rĘqĂ wĘ MyBĳĂ rČhĲĎ Mê¡Ć’Č
rqĆBÄŁ hČ mĲĄ l‘ČBČ hČ ţ=MSĲĄ bĘŇ C’ă rĘqĘ IĂwĲČ ůCW‘ĞIĲČwĲČ ÈMhĆ lĎ NtăČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ rjĎÄ hČ =tŇ ’Ć
CxŔ iĘ pČŇ yĘwĲČ hŇ nĳĆ‘Ł Ny’ăĄwĘ loq¡ Ny’¿ĄwĘ CnnĄŔ ‘Ğ l‘ČBăČ hČ ÉrmŁ ’Ň lĄ MyĂrąČhĽ~ĲĎ hČ =dŇ ‘Č wĘ

27 ChIĎęlĂ ’ĲĄ MhăĆ BĎ lêÌĄhČ yĘwČ MyĂrČÁ hĽ~ĲĎ bČŇ Ĳ yhĂÄ yĘwČ : hŇ WĲĎ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =l‘Č
ol¡ gŇ yWËĂ =ykĲĂŇ wĘ xČ yWÌĂ yJăĂ ’ChŔ MyhăĂ Łl’Ĺ=yJĲĂ É lodŇ GĎ=loqĲ bĘŇ C’ą rĘqĂ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ

28 ÉCdŇ dĘŇ GĲŁ tĘŇ IĂwČ lodŔ GĎ loqă BĘ ÉC’rĘqĘ IĂwĲČ : ZqĲĎ yĂwĘ ’Ch¡ NS¿Ą yĎ ylËČ C’ olĳ ëŇ rĆdăĆŇ =ykĲĂŇ wĘ
29 ÉyhĂ yĘwĲČ : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ MD¡Ď=ëŇ pĎŇ SĘ =dŇ ‘Č MyxĳĂ mĎ rĘbĲĎŇ C tŇ ob¡Ň rĎxĞBĲČ MTĎŔ jĎ SĘ mĂ JĘ

hŇ n¡Ć‘Ł =Ny’ĲĄ wĘ loq¿ =Ny’ĲĄ wĘ hŇ xĳĎ nĘ UĂ hČ tŇ olă ‘ĞlĲČ dŇ ‘¡Č C’Ŕ BĘ nČtĘŇ IĲĂwČ MyĂrČŔ hĽ~ĲĎ hČ Ĳ rbăŇŁ ‘ĞJĲČ
30 M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ CS¿ GĘ IĂwČ ylČŔ ’Ą CSă GĘ ÉM‘ĎhĎ =lkĎŇ lĘ ChIąĎlĂ ’ĲĄ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : bŇ SĆ qĲĎ Ny’¿ĄwĘ
31 ÉhrĄWĘ ‘Ć MyêąĄSĘ ChIĎęlĂ ’ĲĄ xuăČIĂwČ : sCrĲhĎ hĲĆ ho¡ĎhyĘ xB¿Č zĘmĂ =tŇ ’Ć ’jËĄ rČyĘwČ wylĳĎ’Ą

ÉwylĎ ’Ą hoąĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ hŇ yĎÄhĎ žrSĆ ’Ğ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ=ynĲĄbĘŇ yTăĄ bĘŇ SĂ rj¡Č sĘ mĂ JĘ MynĂŔ bĎŇ ’Ğ
32 MSăĄ BĘ xČ B¡Ą zĘmĂ MynËĂbĎŇ ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć hŇ nÌĆbĘŇ IĂwČ : ìŇ mĲĆ SĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ rmŔŁ ’Ň lĄ
33 ëŇ r¡Ł ‘ĞIĲČwĲČ : xČ BĲĄ zĘUĂ lČ bŇ yb¡ĂŇ sĎ ‘rČzĆŔ MyĂtăČŇ ’Ň sĎ ÉtybĄŇ JĘ hŇ lĎę ‘ĎêĘ W‘Č IăČwČ hoĳĎhyĘ
34 C’Ä lĘ mĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : MyYĲĂ ‘ĄhĲĎ =l‘Č MWĆ I¡ĎwČ rjĎŔ hČ =tŇ ’Ć ÉxêČ nČ yĘwČ MyYĳĂ‘ĄhĲĎ =tŇ ’Ć

ÉCnSĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ MyYĳĂ‘ĄhĲĎ =l‘Č wĘ hŇ l¡Ď ‘Ł hĲĎ =l‘Č Cq¿ YĘ yĲĂwĘ MyĂmČŔ ÉMyDĂkČŇ hŇ ‘ąĎBĎ rĘ’Č
35 Mg¿ČŇ wĘ xČ BĳĄ zĘUĂ lČ bŇ yb¡ĂŇ sĎ MyĂUČŔ hČ CkăŇ lĘ IĲĄwČ : CSQĲĄ SČ yĘwČ CSQ¡Ą SČ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ CnŔ SĘ IĂwČ
36 ChIăĎlĂ ’ĲĄ SGČÂIĂwČ hŇ xĎę nĘ UĂ hČ tŇ olă ‘ĞBĲČ ű yhăĂ yĘwČ : MyĂmĲĎ =’QĄ mĂ hŇ l¡Ď ‘ĎêĘ hČ =tŇ ’Ć

MoIăhČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂwĘ qxăĎ YĘ yĂ ÉMhĎ rĎbĘŇ ’Č ÉyhĄŁl’Ĺ hoĎęhyĘ ůrmČ ’Ň IŁ wČ È’ybĂŇ eĎhČ
ytĂŇ yWĂŔ ‘Ď Kă yrř bdbw ìŇ DĳĆbĘŇ ‘Č ynăĂ’Ğ wĲČ l’¡Ą rĎWĘ yĂBĘ MyhËĂ Łl’Ĺ hŇ êÌĎ’Č =yJĲĂ ‘dČę CĎyĂ

37 hŇ EĆŔhČ M‘ăĎhĎ ÉC‘dĘŇ yĲĄwĘ ynĂ nĄŔ ‘Ğ ÉhoĎhyĘ ynĂ nąĄ‘Ğ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’¿Ą
38 ljăŁ êĂ wČ : tŇ yeĲĂ rČxŁ ’Ğ MB¡Ď lĂ =tŇ ’Ć tĎŇ B¿Ł sĂ hĞ hŇ êËĎ’Č wĘ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ ho¡ĎhyĘ hŇ ê¿Ď’Č =yJĲĂ

=tŇ ’Ć wĘ Myn¡ĂbĎŇ ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ MyYĂŔ ‘ĄhăĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉhlĎ ‘Ł hĲĎ =tŇ ’Ć lkČŇ ’Ň êąŁ wČ hoĎęhyĘ=S’ĲĄ
rp‘h

.r"tw s"t ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ìrĘbĎ dĘbĂ C ’"sb ,yrq ìrĘbĎ dĘbĂ C ,bytk ìyrĆbĎ dĘbĂ C v.36 .xy
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sŘ16 Cl¡ jĘ IĂwČĲ M‘ĎŔ hĎ =lJĎ É’rĘIČwČ : hŇ kĎŇ xĲĄ lĂ hŇ l¡Ď ‘ĎêĘ BČ =rSĆ ’Ğ MyĂU¿ČhČ =tŇ ’Ć wĘ rpĳĎŇ ‘ĎhĲĆ 39

: MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ ’Ch¿ ho¡ĎhyĘ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ ’Chă ÉhoĎhyĘ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ MhĳĆ ynĄjĘ =l‘Č
Tl¿Ą UĎ yĂ=l’Č Sy’ËĂ l‘ČBČę hČ y’ăĄybĂŇ nĘ =tŇ ’Ć ű CWă pĘŇ êĂ MhĆÁ lĎ ChIĎÄlĂ ’ĲĄ žrmĆ ’Ň IŁ wČ 40

: MSĲĎ MT¡Ą xĎ SĘ IĂwČ NoSŔ yqĂ lxČ năČ=l’Ć ÉChIĎÄlĂ ’ĲĄ MdąĄŇ rĂoIwČ MCWĳ jĘ tĘŇ IĂwĲČ Mh¡Ć mĄ
: MSĆ GĲĎhČ Nom¿ hĞ loq¡ =yJĂ hŇ tĳĄŇ SĘ C lkăŇŁ ’Ĺ hŇ l¡Ą ‘Ğ bŇ ’ĎŔ xĘ ’Č lĘ ÉChIĎÄlĂ ’ĲĄ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 41

É lmĆ rĘJČ hČ S’Ň rąŁ =l’Ć hŇ lĎÄ‘Ď ChIĎÁlĂ ’ĄÄ wĘ tŇ oêĳSĘ lĂ wĘ lkăŇŁ ’ĹlĲĆ bŇ ’¡Ď xĘ ’Č hŇ l¿Ć ‘ĞIĲČwČ 42

É’nĎ=hŇ lĲĄ ‘Ğ orę ‘ĞnĲČ=l’ĲĆ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : okŇ rĎBĘ NyB¿Ą wyn¡ĎjĎ MWĆ I¿ĎwČ hŇ YĎ rĘ’ČŔ rhăČ gĘŇ IĂwČ 43

‘bČŇ S¿Ć bŇ S¡Ě rmĆ ’Ň ŁIěwČ hŇ mĎ C’ĳ mĘ Ny’ăĄ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ TBĄŔ IČwČ É l‘Č IČÄwČ MyĎŔ =ëŇ rĆDĲĆ TBăĄ hČ
hŇ lăĎ ‘Ł Sy’¡Ă =PŇ kČŇ JĘ hŇ e¿ĎTČ qĘ bŇ ‘ËĎ=hŇ eĄhĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ tŇ y‘ĂŔ bĂŇ èĘ BČ ÉyhĂ yĘwĲČ : MymĲĂ ‘ĎjĘ 44

hŇ k¡ĎŇ rĘYĎ ‘Č yČ âl¿ wĘ dŇ rĄŔ wĎ rsăŁ ’Ĺ Éb’Ď xĘ ’Č =l’Ć rmąŁ ’Ĺ hŇ lĄÄ‘Ğ rmĆ ’Ň ŁIęwČ MIĳĎmĂ
xČ CrŔ wĘ MybăĂŇ ‘Ď ÉCrDĘqČ tĘŇ hĲĂ ÉMyĂmČÄ èĎ hČ wĘ hŇ JęŁ =dŇ ‘Č wĘ hŇ JăŁ =dŇ ‘Č ű yhăĂ yĘwČ : MSĆ GĲĎhČ 45

: hŇ lĎ ’Ň ‘ĲĆrĘzĘyĂ ëŇ lĆ I¿ĄwČ bŇ ’¡Ď xĘ ’Č bŇ J¿Č rĘIĂwČ lodĳŇ GĎ MSĆ GăĆ yh¡Ă yĘwČ
bŇ ’ĎŔ xĘ ’Č ynăĄpĘŇ lĂ ÉZrĎIĎÄwČ wynĳĎtĘŇ mĎ se¡ĄSČ yĘwČ ChIĎŔlĂ ’ăĄ =l’Ć ÉhtĎŇ yĘhĲĎ hoĎęhyĘ=dŇ yČwĘ 46

hŇ W¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ lbĆŇ zĆŔy’Ă lĘ Éb’Ď xĘ ’Č dŇ GąĄIČwČ : hŇ lĎ ’Ň ‘ĲĆrĘzĘyĂ hŇ k¡ĎŇ ’ĞBĲŁ =dŇ ‘Č Ty
xląČ SĘ êĂ wČ : bŇ rĆxĲĎ BĆ My’¡Ă ybĂŇ eĘ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć gŇrËČhĎ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ĄÄ wĘ ChIĳĎlĂ ’ĲĄ 2

NCpŔ sĂ oy hŇ kăŇŁ wĘ ÉMyhĂ Łl’Ĺ NCWą ‘ĞyĲČ=hŇ JĲŁ rmĳŁ ’Ň lĄ ChI¡ĎlĂ ’ĲĄ =l’Ć ëŇ ’ĎŔ lĘ mČ É lbĆŇ zĆÄy’Ă
ÉMqĎ IĎÄwČ ’rĘIČęwČ : MhĲĆ mĄ dŇ x¿Č ’Č SpĆŇ n¡ĆJĘ ìŔ SĘ pĘŇ nČ=tŇ ’ĲĆ MyWăĂ ’Ď ÉrxĎ mĎ tŇ ‘ąĄkĎŇ =yJĲĂ 3

or¡‘ĞnĲČ=tŇ ’ĲĆ xe¿Č IČwČ hŇ dĳĎŇ ChylĲĂ rSăĆ ’Ğ ‘bČŇ S¡Ć r’¿Ą BĘ ’běŁ IĎwČ oSŔ pĘŇ nČ=l’Ć ëŇ lĆ IăĄwČ
MtĆŇ răŁ tŇ xČ ê¡Č bŇ SĆ IĄěwČ ’běŁ IĎwČ MoyŔ ëŇ rĆDăĆ ÉrBĎ dĘŇ UĂ BČ ëŇ ląČ hĎ =’ChĲ wĘ : MSĲĎ 4

ySĂŔ pĘŇ nČ xqăČ ÉhoĎhyĘ hŇ êąĎ ‘Č bŇ rČę ű rmĆ ’Ň IăŁ wČ tŇ CmŔ lĎ ÉoSpĘŇ nČ=tŇ ’Ć l’ąČ SĘ IĂwČ tŇ xĎ ’Ć
dŇ xĳĎ ’Ć MtĆŇ răŁ tŇ xČ ê¡Č NSČŔ yIĂwČ ÉbJČ SĘ IĂwČ : ytĲĎŇ bŇŁ ’ĞmĲĄ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ bŇ oT¿ =âl=yJĲĂ 5

hŇ eÌĄhĂ wĘ TBĄě IČwČ : lokĲŇ ’Ĺ MCq¿ ol¡ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ oBŔ ‘ČgăĄŇ nŁ Éë’Ď lĘ mČ hŇ ząĆ=hŇ eĲĄhĂ wĘ 6

: bŇ JĲĎ SĘ IĂwČ bŇ SĎ I¡ĎwČ êĘ SĘ IĄŔwČ lkČŇ ’Ň IăŁ wČ MyĂmĳĎ tŇ xČ jăČ YČ wĘ Myp¡ĂŇ YĎ rĘ tŇ g¿ČŇ‘Ě wytËĎŇ SŁ ’ĞrĲČmĘ
bŇ r¿Č yJËĂ lkĳŇŁ ’Ĺ MCqă rmĆ ’Ň I¡Ł wČ oBŔ =‘GČ IĂwČ ÉtynĂ SĄ ű hoąĎhyĘ ëŇ ’ČÄ lĘ mČ žbSĎ IĎwČ 7

’yhĂę hČ hŇ lăĎ ykĂŇ ’ĞhĲĎ ű xČ kăŇŁ BĘ ëŇ lĆ IĄÁwČ hŇ êĳĆSĘ IĂwČ lkČŇ ’Ň IăŁ wČ MqĎ I¡ĎwČ : ëŇ rĆDĲĎhČ ì¡Ň UĘ mĂ 8

MS¿Ď =’bŇŁ IĎwČ : bŇ rĲĄxŁ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ rh¿Č dŇ ‘ËČ hŇ lĎ yĘlČŔ My‘ăĂBĎ rĘ’Č wĘ ÉMoy My‘¿ĂBĎ rĘ’Č 9

ì¿Ň QĘ =hŇ mČ olŔ rmĆ ’Ň IăŁ wČ wylĎŔ ’Ą ÉhoĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ hŇ eąĄhĂ wĘ MSĳĎ NlĆ IăĎwČ hŇ r¡Ď‘ĎUĘ hČ =l’Ć
hp
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10 CbąŇ zĘ‘ĲĎ=yJĂ tŇ o’ę bĎŇ YĘ yhăĄŁl’Ĺ ű hoăĎhylĲČ ytĂŇ ’Ň eĄÁqĂ ’ŁeÄqČ žrmĆ ’Ň IŁ wČ : ChIĲĎlĂ ’ĲĄ hŇ p¡ŇŁ
CgăŇrĘhĲĎ ìŇ y’¡ĆybĂŇ nĘ =tŇ ’Ć wĘ CsrĎŔ hĎ ìŇ ytăĆŇ xŁ BĘ zĘmĂ =tŇ ’Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉìtĘŇ yrĲĂbĘŇ

11 rmĆ ’Ň ŁIęwČ : HêĲĎxĘ qČ lĘ yS¡Ă pĘŇ nČ=tŇ ’Ć CS¿ qĘ bČŇ yĘwČ yDĂŔ bČŇ lĘ ÉynĂ ’Ğ rtąĄŇ CĎ’Ă wĎ bŇ rĆxĳĎbĆŇ
qzĎÂxĎ wĘ hŇ lĎÃ odŇ GĘ xČ CrăwĘ rbĄę ‘Ł hoăĎhyĘ hŇ eÌĄhĂ wĘ ůhoĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÈrhĎ bĎŇ êăĎ dĘŇ mČ ‘ĲĎwĘ ’YăĄ
rxąČ ’Č wĘ hoĳĎhyĘ xČ Cr¡bĎŇ âl¿ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉMy‘Ă lĎ sĘ rBąĄSČ mĘ C MyrĂÄ hĎ žqrĄpĎŇ mĘ

12 S’¡Ą bĎŇ âl¿ S’ĄŔ ÉS‘ČrČÄ hĎ rxąČ ’Č wĘ : hoĲĎhyĘ S‘Čr¡ČbĎŇ âl¿ S‘ČrČŔ xČ CrÄ hĎ
13 TlĆ IąĎwČ ChIĎęlĂ ’ĲĄ ‘ČmăŁ SĘ JĂ ű yhăĂ yĘwČ : hŇ uĲĎ dČŇ hŇ m¿Ď mĎ DĘ loq¡ S’ĄŔ hĎ rxăČ ’Č wĘ hoĳĎhyĘ

rmĆ ’Ň ŁIěwČ loqŔ ÉwylĎ ’Ą hŇ eąĄhĂ wĘ hŇ rĳĎ‘ĎUĘ hČ xtČŇ jăĆ dŇ m¡Ł ‘ĞIĲČwĲČ ’YĄě IĄwČ oêŔ rĘDČ’Č BĘ ÉwynĎjĎ
14 tŇ o’ę bĎŇ YĘ yhăĄŁl’Ĺ ű hoăĎhylĲČ ytĂŇ ’Ň eĄÁqĂ ’ŁeÄqČ žrmĆ ’Ň IŁ wČ : ChIĲĎlĂ ’ĲĄ hŇ p¡ŇŁ ì¿Ň QĘ =hŇ mČ

ìŇ y’¡ĆybĂŇ nĘ =tŇ ’Ć wĘ CsrĎŔ hĎ ìŇ ytăĆŇ xŁ BĘ zĘmĂ =tŇ ’Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉìtĘŇ yrĲĂbĘŇ CbąŇ zĘ‘ĲĎ=yJĂ
: HêĲĎxĘ qČ lĘ yS¡Ă pĘŇ nČ=tŇ ’Ć CS¿ qĘ bČŇ yĘwČ yDĂŔ bČŇ lĘ ÉynĂ ’Ğ rtąĄŇ CĎ’Ă wĎ bŇ rĆxĳĎbĆŇ CgăŇrĘhĲĎ

15 qWĆ UĳĎ dČŇ hŇ rĎBăČ dĘŇ mĂ ì¡Ň JĘ rĘdČŇ lĘ bŇ CS¿ ëŇ ËĄl wylĎŔ ’Ą ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
16 =NbĆŇ ’Chă yĄ Ét’Ą wĘ : MrĲĎ’Ğ=l‘Č ëŇ lĆ m¡Ć lĘ l’ËĄ zĎxĞ=tŇ ’Ć êÌĎxĘ SČ mĲĎ C tĎŇ ’Ň bĎę C

lbăĄŇ ’Ď mĄ ÉTpĎŇ SĎ =NBĆ ‘SąĎ ylĂ ’Ĺ=tŇ ’Ć wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č ëŇ lĆ m¡Ć lĘ xS¿Č mĘ êĂ ySĂŔ mĘ nĂ
17 l’¡Ą zĎxĞ bŇ rĆx¿ĆmĄ TlËĎ mĘ eĂ hČ hŇ yĎęhĎ wĘ : ìŇ yêĲĆxĘ êČ ’yb¡ĂŇ nĎlĘ xS¿Č mĘ êĂ hŇ lĎŔ oxmĘ
18 yê¿Ă rĘ’Č SĘ hĂ wĘ : ‘SĲĎ ylĂ ’Ĺ tŇ ym¿Ă yĎ ’Ch¡ yĄ bŇ rĆx¿ĆmĄ TlËĎ mĘ eĂ hČ wĘ ’Chĳ yĄ tŇ ymăĂ yĎ

l‘ČBČŔ lČ ÉC‘rĘkĲĎŇ =âl rSąĆ ’Ğ MyĂJČę rĘBĂ hČ =lJĎ MypĳĂŇ lĎ ’Ğ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂbĘŇ
19 ‘SąĎ ylĂ ’Ĺ=tŇ ’Ć ’YĎÂmĘ IĂwČ MèĎ mĂ ţ ëŇ lĆ IăĄwČ : olĲ qS¡Č nĎ=âlĲ rS¿Ć ’Ğ hŇ jĆŔ hČ =lkĎÄ wĘ

MynăĄSĘ BĂ ’Ch¡ wĘ wynĎŔ pĎŇ lĘ ÉMydĂŇ mĎ YĘ rWąĎ ‘Ď=MynĲĄSĘ SrĄŔ xŁ ’Chă wĘ ÉTpĎŇ SĎ =NBĆ
20 bŇ zăŁ ‘ĞIĲČwČ : wylĲĎ ’Ą oê¡rĘDČ’Č ëŇ ¿ĄlSĘ IČwČ wylĎŔ ’Ą ÉChIĎÄlĂ ’ĲĄ rbąŇŁ ‘ĞIĲČwČ rWĳĎ ‘ĎhĲĆ

yUĂŔ ’Ă lĘ C ybăĂŇ ’Ď lĘ É’eĎ=hŇ qĎ èĘ ’Ć rmĆ ’Ň ŁIęwČ ChIĎŔlĂ ’ĲĄ yrăĄxĞ’ĲČ ÉZrĎIĎÄwČ rqĎę BĎ hČ =tŇ ’Ć
21 bŇ SĎ IĎÄwČ : ëŇ lĲĎ ytĂŇ yW¡Ă ‘Ď=hŇ mĆ yJ¿Ă bŇ CSŔ ëŇ ăĄl Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ ìŇ yrĳĆxĞ’ĲČ hŇ k¡ĎŇ lĘ ’ĲĄ wĘ

MlăĎ èĘ BĂ ÉrqĎ BĎ hČ yląĂ kĘŇ bĂŇ C ChxĄę BĎ zĘIĂwČ rqăĎBĎ hČ dŇ mĆ YÌĆ =tŇ ’Ć xuăČIĂwČ wyrĎÁ xĞ’ĲČ mĄ
: ChtĲĄŇ rĘSĲĎ yĘwČ ChI¡ĎlĂ ’ĲĄ yr¿ĄxĞ’ĲČ ëŇ lĆ IËĄwČ MqĎ IĎęwČ ClkĳĄŇ ’Ň IŁ wČ M‘¡ĎlĎ Nê¿Ą IĂwČ rWĎŔ BĎ hČ

k MySĂÄ ŁlSĘ C olŔ yxĄ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉZbČŇ qĎ MrĎę ’Ğ=ëŇ lĆ mĲĆ dŇ dăČŇ hĞ =NbĆŇ C
: HBĲĎ MxĆ Q¡Ď IĂwČ NorŔ mĘ SăŁ =l‘Č ÉrYČ IĎÄwČ l‘Č IČęwČ bŇ kĆŇ rĳĎwĎ sCsă wĘ oê¡’Ă ëŇ lĆ mËĆ MyĂn¿ČSĘ C

2, 3 olę rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ rĎy‘ĲĂhĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ bŇ ’¿Ď xĘ ’Č =l’Ć MykËĂŇ ’Ď lĘ mČ xlÌČ SĘ IĂwČ
hk
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Myb¡ĂŇ oFhČ ìŇ ynËĆbĎŇ C ìŇ ySÌĆ nĎ wĘ ’Chĳ =ylĲĂ ì¡Ň bĘŇ hĎ zĘC ì¿Ň jĘ sĘ JČ dŇ dČŔ hĞ =NBĆ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť
ì¿Ň lĘ ëŇ lĆ UĳĆ hČ ynăĂdŇŁ ’Ğ ì¡Ň rĘbĲĎŇ dĘŇ JĂ rmĆ ’Ň ŁIŔwČ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ N‘Č IąČwČ : MhĲĄ =ylĂ 4

dŇ d¡ČŇ hĞ =NBĆ rm¿Č ’Ď =hŇ JĲŁ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ MykĂŔ ’Ď lĘ UČ hČ ÉCbŇ SĚÄ IĎwČ : ylĲĂ =rSĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ yn¡Ă’Ğ 5

ìŇ yn¡ĆbĎŇ C ìŇ ySÌĆ nĎ wĘ ìËŇ bĘŇ hĎ zĘC ìÌŇ jĘ sĘ JČ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉìylĆÄ’Ą yêĂ xĘ ląČ SĎ =yJĲĂ rmĳŁ ’Ň lĄ
ÉCWjĘ xĂ wĘ ìŇ ylĆŔ ’Ą ÉydČŇ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć xląČ SĘ ’Ć rxĎę mĎ tŇ ‘ăĄJĎ =M’Ă ű yJăĂ : NêĲĄtĂŇ yl¿Ă 6

CmyW¿Ă yĎ ìŇ ynĆŔ y‘Ą dŇ măČ xĘ mČ =lJĎ ÉhyĎhĎ wĘ ìŇ ydĳĆŇ bĎŇ ‘Ğ yêăĄBĎ tŇ ’¡Ą wĘ ìŔ tĘŇ yBăĄ =tŇ ’Ć
ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ ZrĆ’ĎŔ hĎ ynăĄqĘ zĂ=lkĎŇ lĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ ’rąĎqĘ IĂwČ : CxqĲĎlĎ wĘ Md¡ĎŇ yĎbĘŇ 7

ÉynČbĎŇ lĘ C ySąČ nĎlĘ ylČÁ’Ą xlČÄSĎ =yJĲĂ SuĳĄbČŇ mĘ hŇ zăĆ hŇ ‘¡ĎrĎ yJ¿Ă C’Ŕ rĘC ’năĎ=C‘Ĳ DĘ
Myn¡ĂqĄ EĘhČ =lJĎ wylËĎ ’Ą Cr¿mĘ ’Ň IĲŁ wČ : CeUĲĆ mĂ yêĂ ‘Ę n¡ČmĎ âl¿ wĘ ybĂŔ hĎ zĘlĂ wĘ yjăĂ sĘ kČŇ lĘ C 8

dŇ dČę hĞ =NbĆŇ ykăĄŇ ’ĞlĘ mČ lĘ rmĆ ’Ň ŁIÁwČ : hŇ bĲĆŇ ’Ň tŇŁ ’ol¿ wĘ ‘m¡Č SĘ êĂ =l’Č M‘ĳĎhĎ =lkĎŇ wĘ 9

ÉhnĎSŁ ’Ň rĲĂbĎŇ ìąŇ DĘbĘŇ ‘Č=l’Ć êĎxĘ lČÄSĎ =rSĆ ’Ğ ž lJŁ ÉëlĆ UĆÄ hČ ynąĂdŇŁ ’Ň lĲČ CrÂmĘ ’Ă
Chb¡ĚŇ SĂ yĘwČ MykĂŔ ’Ď lĘ UČ hČ ÉCkŇ lĘ IĲĄwČ tŇ oWĳ ‘ĞlĲČ lk¡ČŇ C’ âl¿ hŇ EĆŔhČ rbăĎŇ DĎhČ wĘ hŇ WĆŔ ‘Ĺ’ĲĆ
Myh¡Ă Łl’Ĺ ylËĂ NCW¿ ‘ĞyĲČ=hŇ JĲŁ rmĆ ’Ň ŁIěwČ dŇ dČŔ hĞ =NBĆ ÉwylĎ ’Ą xląČ SĘ IĂwČ : rbĲĎŇ DĎ 10

rS¿Ć ’Ğ M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ lĘ MylĂě‘ĎSĘ lĂ NorŔ mĘ SĲŁ rpăČŇ ‘Ğ ÉqjŁ WĘ yĂ=M’Ă CpŇ sĳĂ oy hŇ kăŇŁ wĘ
rg¡ĄŇxŁ lQ¿Ą hČ tĘŇ yĂ=l’Č CrŔ BĘ DČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ N‘Č IąČwČ : ylĲĎ gĘŇrČBĘ 11

’Ch¿ hŇ tËĆŇ SŁ ’Ch¿ wĘ hŇ EĆŔhČ rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć É‘ČmÄŁ SĘ JĂ yhĂę yĘwČ : xČ êĲĄpČŇ mĘ JĂ 12

: ry‘ĲĂhĎ =l‘Č CmyW¡Ă IĎwČ CmyWĂŔ ÉwydĎŇ bĎŇ ‘Ğ=l’Ć rmĆ ’Ň IąŁ wČ tŇ oJĳ iĚBČ Myk¡ĂŇ lĎ UĘ hČ wĘ
sŘ17 hŇ JŁ ť rmĆ ’Ň ŁIęwČ ů l’Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ bŇ ’ăĎ xĘ ’Č =l’Ć ÈSGČnĂ dŇ xĎę ’Ć ’ybăĂŇ nĎ ű hŇ eăĄhĂ wĘ 13

ÉìdĘŇ yĲĎbĘŇ onątĘŇ nĲŁ ynĂÄ nĘ hĂ hŇ EĳĆhČ lod¡Ň GĎhČ Nom¿ hĎ hĲĆ =lJĎ tŇ ’ËĄ tĎŇ y’ĂŔ rĎhĲĘ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď
rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ ymĂŔ BĘ Éb’Ď xĘ ’Č rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ ê¡Ď ‘Ę dČŇ yĲĎwĘ MoIŔhČ 14

rmĆ ’Ň I¿Ł wČ hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ hČ rs¿Ł ’Ę yĆ=ymĲĂ rmĆ ’Ň IËŁ wČ tŇ onĳydĂŇ UĘ hČ yrăĄWĎ yr¡Ą‘ĞnĲČBĘ hoĎŔhyĘ
MyĂnăČSĘ MyĂt¡ČŇ ’Ň mĎ CyěhĘ IĲĂwČ tŇ onŔ ydĂŇ UĘ hČ yrăĄWĎ ÉyrĄ‘ĞnĲČ=tŇ ’ĲĆ dŇ qęŁ pĘŇ IĂwČ : hŇ êĎ’ĲĎ 15

tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =lJĎ M‘ËĎhĎ =lJĎ =tŇ ’Ć dŇ qÌČjĎ MhĆę yrĄxĞ’ĲČ wĘ MySĳĂ ŁlSĘ C
’ChÌ tŇ oJę iĚBČ roJÁ SĂ hŇ tĆÄ SŁ žddČŇ hĞ =NbĆŇ C MyĂrĳĎhĽ~ĲĎ BČ Ĳ C’¡ YĘ IĲĄwČ : MypĲĂŇ lĎ ’Ğ 16

yr¿ĄWĎ yrËĄ‘ĞnĲČ C’ę YĘ IĲĄwČ : otĲŇ ’Ł rz¿Ą‘Ł ëŇ lĆ m¡Ć MyĂn¿ČSĘ C=MySĲĂ ŁlSĘ MykËĂŇ lĎ UĘ hČ wĘ 17

MySĂě nĎ’Ğ rmŔŁ ’Ň lĄ Éol CdŇ yGąĂIČwČ dŇ dČę hĞ =NBĆ xlăČ SĘ IĂwČ hŇ nĳĎSŁ ’Ň rĲĂBĎ tŇ on¡ ydĂŇ UĘ hČ
M’ÌĂ wĘ MyIĳĂxČ MCWă pĘŇ êĂ C’Y¡Ď yĎ Mol¿ SĎ lĘ =M’Ă rmĆ ’Ň IËŁ wČ : NorĲmĘ èĲŁ mĂ C’¡ YĘ yĲĎ 18

hmxlml
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19 yrăĄWĎ yr¡Ą‘ĞnĲČ ry‘ĂŔ hĎ =NmĂ C’ă YĘ yĲĎ ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ : MCWĲ pĘŇ êĂ MyI¿ĂxČ C’Y¡Ď yĎ hŇ mËĎ xĎ lĘ mĂ lĘ
20 MrĎŔ ’Ğ CsnăĚIĎwČ oSŔ y’Ă Sy’ăĂ ÉCJIČwČ : MhĲĆ yrĄxĞ’ĲČ rS¿Ć ’Ğ lyĂx¡ČhČ wĘ tŇ onĳydĂŇ UĘ hČ

: MySĲĂ rĎpĲĎŇ C sCs¡ =l‘Č MrĎŔ ’Ğ ëŇ lĆ măĆ ÉddČŇ hĞ =NBĆ TlĄęUĎ IĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ Mp¡ĄŇ DĘrĘIĂwĲČ
21 Mr¡Ď’ĞbĲČŇ hŇ J¿Ď hĂ wĘ bŇ kĆŇ rĳĎhĎ =tŇ ’Ć wĘ sCi¡ hČ =tŇ ’Ć ëŇ I¿ČwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ É’YĄ IĄwČ
22 ëŇ ăĄl Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ =l’Ć É’ybĂŇ eĎhČ SGąČ IĂwČ : hŇ lĲĎ odŇ gĘŇ hŇ J¿Ď mČ

ëŇ lĆ m¿Ć hŇ nĎŔ èĎ hČ tŇ băČŇ CStĘŇ lĂ yJĂ ť hŇ WĳĆ ‘ĞêĲČ =rSĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ hŇ ’¡Ą rĘC ‘d¿ČŇ wĘ qEČŔxČ tĘŇ hĂ
23 wylĎę ’Ą CrămĘ ’ĲĎ MrĎÁ ’Ğ=ëŇ lĆ mĲĆ ydĄÄ bĘŇ ‘Č wĘ : ìŇ ylĲĆ ‘Ď hŇ l¿Ć ‘Ł Mr¡Ď’Ğ

ÉMêĎ’Ă MxąĄ QĎ nĂ MlĎę C’wĘ CeUĳĆ mĂ Cqă zĘxĲĎ NJ¡Ą =l‘Č MhĆŔ yhĄŁlă ’Ĺ ÉMyrĂhĎ yhąĄŁl’Ĺ
24 rsąĄhĎ hŇ WĳĄ ‘Ğ hŇ E¡ĆhČ rb¿ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć wĘ : MhĲĆ mĄ qz¡ČxĹnĲĆ âl¿ =M’Ă roSŔ yUĂ BČ
25 ű ìăŇ lĘ =hŇ nĆmĘ tĲĂŇ hŇ êăĎ’Č wĘ : MhĲĆ yêĄxĘ êČ tŇ ox¡ jČ MyW¿Ă wĘ omŔ qŁ UĘ mĂ Sy’ăĂ ÉMykĂŇ lĎ UĘ hČ

hŇ mąĎ xĞQĲĎ nĂ wĘ bŇ kĆŇ rĆę JĎ bŇ kĆŇ răĆwĘ ű sCiă JČ sCsă wĘ ëŇ tĎÁ o’mĲĄ lpĄÄ eŁ hČ ž lyĂxČ JČ lyĂxČÃ
: NJĲĄ W‘Č I¿ČwČ Ml¡Ď qŁ lĘ ‘m¿Č SĘ IĂwČ MhĳĆ mĄ qz¡ČxĹnĲĆ âl¿ =M’Ă roSŔ yUĂ BČ ÉMtĎŇ o’

26 MrĳĎ’Ğ=tŇ ’Ć dŇ d¡ČŇ hĞ =NBĆ dŇ q¿Ł pĘŇ IĂwČ hŇ nĎŔ èĎ hČ tŇ băČŇ CStĘŇ lĂ ÉyhĂ yĘwĲČ
27 ÉCdŇ qĘ jĲĎ tĘŇ hĎ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ C : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=M‘Ă hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ lČ hŇ qĎ pĄŔ ’Ğ l‘Č IăČwČ

ypăĄŇ WĂ xĞ ÉynĄSĘ JĂ MDĎę gĘŇ nĆ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CnÄxĞ IĲČwČ MtĳĎŇ ’Ň rĎqĘ lĂ Ck¡Ň lĘ IĲĄwČ ClŔ JĘ lĘ kĎŇ wĘ
28 ÈrmĆ ’Ň IŁ wČ MyhĂę Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ SGČÂIĂwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć C’¿ lĘ mĂ Mr¡Ď’Ğ wĲČ MyEĂŔ‘Ă

ÉMrĎ’Ğ CrąmĘ ’ĲĎ rSĆÄ ’Ğ N‘Č yČţ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ rmĆ ’Ň ŁIÁwČ ů l’Ą rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ =l’Ć
NomÄ hĎ hĲĆ =lJĎ =tŇ ’Ć yêĂ tČŇ nĲĎ wĘţ ’Chĳ Myq¡ĂmĎ ‘Ğ yh¿ĄŁl’Ĺ=âlĲ wĘ hoĎŔhyĘ ÉMyrĂhĎ yhąĄŁl’Ĺ

29 xkČŇ n¿Ł hŇ QĆ ’£Ą CnÌxĞ IĲČwČĲ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ Mê¡Ć‘Ę dČŇ ywĲĂ ìŇ dĆŔ yĎBĘ ÉhEĆhČ lodŇ GąĎhČ
hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ hČ ÉbrČqĘ êĂ wČ y‘Ăę ybĂŇ èĘ hČ MoIăBČ ű yhăĂ yĘwČ MymĳĂ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ hŇ QĆ ’¡Ą

30 CsnĚÄ IĎwČ : dŇ xĲĎ ’Ć Moy¿BĘ yl¡Ă gĘŇrČ PŇ lĆ ’¿Ć =hŇ ’Ď mĲĄ MrËĎ’Ğ=tŇ ’Ć l’ÌĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CJÄ IČwČ
hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ wĘ MyrĂÄ WĘ ‘Ć=l‘Č hŇ mĎŔ oxhČ É ljŁ êĂ wČ ůry‘Ă hĎ =l’Ć ÈhqĎ pĄŇ ’Ğ ű Myr¿ĂtĎŇ oeĲ hČ
: rdĆŇ xĲĎ BĘ rdĆŇ x¿Ć ry‘¡ĂhĎ =l’Ć ’b¿ŇŁ IĎwČ snĎŔ dŇ dăČŇ hĞ =NbĆŇ C MyrĳĂtĎŇ oeĲ hČ Sy’¡Ă PŇ lĆ ’ËĆ

31 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ ÉykĄŇ lĘ mČ yJĂę Cn‘Ę mČŔ SĎ ’năĎ=hŇ eĲĄhĂ ůwydĎŇ bĎŇ ‘Ğ ÈwylĎ ’Ą CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ
CnSĄę ’Ň rŁ BĘ MylăĂ bĎŇ xĞ wĲČ CnynĄÁtĘŇ mĎ BĘ MyuĂÄ WČ ž’eĎ hŇ mĎ yWăĂ nĎ MhĳĄ dŇ sĆ x¡Ć yk¿ĄŇ lĘ mČ =yJĲĂ

32 MyuĂÄ WČ žCrGĘ xĘ IČwČ : ìŇ SĲĆ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć hŇ I¿ĆxČ yĘ yl¡Č C’ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ =l’Ć É’YĄ nĄwĘ
CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ =l’Ć ÉC’bÄŁ IĎwČ MhĆę ySĄ ’Ň rĲĎBĘ MylăĂ bĎŇ xĞ wĲČ MhĆÁ ynĄtĘŇ mĎ BĘ
Kdb‘
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: ’ChĲ yx¿Ă ’Ď yx¡Č Ced¿ĆŇ o‘hĲČ rmĆ ’Ň IËŁ wČ ySĳĂ pĘŇ nČ ’năĎ=yxĲĂ êĘ rm¡Č ’Ď dŇ dËČŇ hĞ =NbĆŇ ìÌŇ DĘbĘŇ ‘Č
dŇ dČŔ hĞ =NbĆŇ ìŇ yxăĂ ’Ď ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ CeUĆę mĂ hĞ CTă lĘ xĘ IČwČ CrÁ hĞmĲČ yĘwČĲ CSÄ xĞ nĲČ yĘ žMySĂ nĎ’ĞhĲĎ wĘ 33

: hŇ bĲĎŇ JĎ rĘUĆ hČ =l‘Č Chl¡Ą ‘ĞIĲČwČ dŇ dČŔ hĞ =NBĆ ÉwylĎ ’Ą ’YąĄ IĄwČ ChxĳĚqĎ C’BăŁ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ
tŇ oYCxwĘţ bŇ ySĂę ’Ď ìŇ ybĂÁ ’Ď tŇ ’ĄÄ mĄ žybĂŇ ’Ď =xqČ lĲĎ =rSĆ ’Ğ MyrăĂ‘ĎhĲĆ wylĎÃ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ 34

tŇ yrăĂBĘ BČ yn¡Ă’Ğ wĲČ NorŔ mĘ SăŁ BĘ ÉybĂŇ ’Ď MWąĎ =rSĆ ’ĞJĲČ ÉqWĆ UĆÄ dČŇ bĘŇ ìąŇ lĘ MyWĂÄ êĎ
dŇ xĎÁ ’Ć Sy’ĂÄ wĘ : ChxĲĄ QĘ SČ yĘwĲČ tŇ yr¡ĂbĘŇ ol¿ =tŇ rĎkĘŇ IĂwČ OĎ xĳĆ QĘ SČ ’Ğ 35

N’¿Ą mĎ yĘwČ ’nĳĎ ynĂ yJăĄhČ ho¡ĎhyĘ rb¿ČŇ dĘŇ BĂ Ch‘ËĄrĄ=l’Ć rmÌČ ’Ď My’Ăę ybĂŇ eĘ hČ ynăĄBĘ mĂ
hoĎŔhyĘ loqă BĘ ÉêĎ‘Ę mČÄ SĎ =âlĲ rSąĆ ’Ğ N‘Č yČ ť olę rmĆ ’Ň IăŁ wČ : otĲŇ JŁ hČ lĘ Sy’¡Ă hĎ 36

hŇ y¡ĄrĘ’Č hĲĎ Ch’¿Ą YĎ mĘ IĂwČ olŔ YĘ ’Ć mĲĄ ÉëlĆ IĄÄwČ hŇ yĳĄrĘ’Č hĲĎ ì¡Ň JĘ hĂ wĘ yêĂŔ ’Ă mĲĄ ÉëlĄ oh ìąŇ eĘ hĂ
hŇ J¿Ą hČ Sy’¡Ă hĎ ChJ¿Ą IČwČ ’nĳĎ ynĂ yJăĄhČ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ rxĄŔ ’Č Sy’ăĂ É’YĎ mĘ IĂwČ : ChJĲĄ IČwČ 37

rp¡ĄŇ ’ĞBĲĎ Wj¿Ą xČ tĘŇ IĂwČ ëŇ rĆDĳĎhČ =l‘Č ëŇ lĆ U¡Ć lČ dŇ m¿Ł ‘ĞIĲČwČ ’ybĂŔ eĎhČ ÉëlĆ IĄÄwČ : ‘ČYĲŁ pĎŇ C 38

rmĆ ’Ň ŁIÁwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =l’Ć q‘ăČYĎ ’Ch¡ wĘ rbĄŔ ‘Ł ÉëlĆ UĆÄ hČ yhąĂ yĘwČ : wynĲĎ y‘Ą=l‘Č 39

Sy’Ăę ylăČ ’Ą ’bÌĄŇ IĎwČ rsĎÁ Sy’ĂÄ =hŇ eĲĄhĂ wĘ hŇ mĎę xĎ lĘ UĂ hČ =bŇ rĆqĲĆbĘŇ ’YăĎ yĎ ű ìăŇ DĘbĘŇ ‘Č
ÉìSĘ pĘŇ nČ hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ wĘ dŇ qĄŔ jĎ yĂ ÉdqĄjĎ hĂ =M’Ă hŇ EĆŔhČ Sy’ăĂ hĎ =tŇ ’Ć ÉrmŁ SĘ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ
hŇ eĎh¡Ą wĎ hŇ eĎhËĄ hŇ W¿Ą ‘Ł ìę DĘbĘŇ ‘Č yhăĂ yĘwČ : loqĲ SĘ êĂ PŇ sĆ J¡Ć =rJČ kĂŇ o’¿ oSŔ pĘŇ nČ tŇ xČ êăČ 40

: êĎYĘ rĲĎxĎ hŇ ê¿Ď’Č ìŇ T¡Ć jĎ SĘ mĂ NJ¿Ą l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ wylÌĎ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ CenĳĆy’Ą ’Chă wĘ
l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ ÉotŇ ’Ł rJąĄIČwČ wynĳĎy‘Ą l¡ ‘ř m rpĄŔ ’ĞhăĎ =tŇ ’Ć ÉrsČ IĎÄwČ rhĄě mČ yĘwČ 41

êĎxĘ Q¿Č SĂ N‘Č yËČ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť wylĎę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ’ChĲ My’¡Ă bĂŇ eĘ hČ mĲĄ yJ¿Ă 42

tŇ xČ ê¿Č ì¡Ň UĘ ‘Č wĘ oSŔ pĘŇ nČ tŇ xČ êăČ ÉìSĘ pĘŇ nČ hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ wĘ dŇ IĳĎmĂ ym¡Ă rĘxĆ =Sy’ĲĂ =tŇ ’Ć
: hŇ nĎ orĲmĘ SĲŁ ’b¡ŇŁ IĎwČ PŇ ‘ĳĄzĎwĘ rsăČ ot¡Ň yBĄ =l‘Č l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ ëŇ lĆ IÌĄwČ : oUĲ ‘Č 43

tŇ ob¿Ň nĎlĘ hŇ yËĎhĎ MrĆJÌĆ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ ÉrxČ ’Č yhĂę yĘwČ ’k
: NorĲmĘ SĲŁ ëŇ lĆ m¡Ć bŇ ’ĎŔ xĘ ’Č lkăČŇ yhĄ lYĆ’Ą ť l’Ň ‘ĳĆrĘzĘyĂBĘ rSăĆ ’Ğ yl¡Ă ’Ň ‘ĄrĘzĘIĂhČ
ylăĂ =yhĂ ywĲĂ ìÁ mĘ rĘJČ =tŇ ’ĲĆ yQĂÄ=hŇ nĎêĘ ű žrmŁ ’Ň lĄ ű tŇ obăŇ nĎ=l’Ć bŇ ’ăĎ xĘ ’Č rBăĄ dČŇ yĘwČ 2

MrĆJ¡Ć wyêĎŔ xĘ êČ ÉìlĘ hŇ nąĎêĘ ’Ć wĘ ytĂŔ yBĄ lYĆ’ăĄ ÉborqĎ ’Chą yJăĂ qrĎę yĎ=NgČŇlĘ
rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : hŇ zĲĆ ryx¿Ă mĘ PŇ sĆ k¡ĆŇ ì¿Ň lĘ =hŇ nĎêĘ ’Ć ìŇ ynĆŔ y‘ĄBĘ bŇ oTă M’Ă ť CeUĳĆ mĂ bŇ oTă 3

yt¡ČŇ bŇŁ ’Ğ tŇ l¿Č xĞ nĲČ=tŇ ’Ć yêËĂ êĂ mĂ hoĎŔhymĲĄ ÉyQĂ hŇ lĎ yląĂ xĎ bŇ ’ĳĎ xĘ ’Č =l’Ć tŇ ob¡Ň nĎ
rBăĆ DĂ=rSĆ ’Ğ ÉrbĎŇ DĎhČ =l‘Č PŇ ‘Ąę zĎwĘ rsăČ otÁ yBĄ =l’Ć bŇ ’ĎÄ xĘ ’Č ž’bŇŁ IĎwČ : ëŇ lĲĎ 4

wyl’
.b"dw ’"d Nkw yrqw bytk l‘ČmĄ ’"sb ,yrq ylĄ‘ĞmĄ ,bytk l‘ČmĄ v.41 .k
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ytĳĎŇ obŇ ’Ğ tŇ lăČ xĞ nĲČ=tŇ ’Ć ì¡Ň lĘ Nê¿Ą’Ć =âlĲ rmĆ ’Ň ŁIěwČ ylĂŔ ’Ň ‘ĄrĘzĘIĂhČ ÉtobŇ nĎ wylĎę ’Ą
5 wyl¡Ď ’Ą ’b¿ŇŁ êĎ wČ : MxĆ lĲĎ lkČŇ ’¿Ď =âlwĘ wyn¡ĎjĎ =tŇ ’Ć bŇ i¿Ą IČwČ otŔ FĎ mĂ =l‘Č ÉbJČ SĘ IĂwČ

lk¿ĄŇ ’Ł ì¡Ň nĘ y’ĲĄ wĘ hŇ rĎŔ sĎ ìăŇ xĞ CrĲ ÉhEĆ=hŇ mČ wylĎę ’Ą rBăĄ dČŇ êĘ wČ oêĳSĘ ’Ă lbĆŇ zăĆy’Ă
6 olę rmČ ’ăŁ wĎ ylĂÁ’Ň ‘ĄrĘzĘIĂhČ tŇ obÄ nĎ=l’Ć rBĄ dČŇ ’Ğ ţ=yJĲĂ hĎ ylĆę ’Ą rBăĄ dČŇ yĘwČ : MxĆ lĲĎ

MrĆk¡ĆŇ ì¿Ň lĘ =hŇ nĎêĘ ’Ć hŇ êĎŔ ’Č ZpăĄŇ xĎ =M’Ă o’ť PŇ sĆ kĆŔ BĘ ÉìmĘ rĘJČ =tŇ ’ĲĆ yQąĂ =hŇ nĎêĘ
7 lbĆŇ zăĆy’Ă ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň êąŁ wČ : ymĲĂ rĘJČ =tŇ ’Ć ì¡Ň lĘ Nê¿Ą’Ć =âlĲ rmĆ ’Ň ŁIěwČ wyêĳĎxĘ êČ

ÉMxĆ lĆÄ=lkĎŇ ’Ĺ MCqą l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č hŇ k¡ĎŇ ClmĘ hŇ W¿Ć ‘ĞêĲČ hŇ êËĎ ‘Č hŇ êĎě ’Č oêŔ SĘ ’Ă
8 bŇ êąŁ kĘŇ êĂ wČ : ylĲĂ ’Ň ‘ĄrĘzĘIĂhČ tŇ ob¿Ň nĎ MrĆJ¡Ć=tŇ ’Ć ìŔ lĘ NêăĄ’Ć ÉynĂ ’Ğ ìŇ BĆŔ lĂ bŇ TăČ yĂwĘ

=l’Ć MyrĂpĎŇ sĘ hČ xlăČ SĘ êĂ wČ omĳ tĎŇ xŁ BĘ Mê¡Ł xĘ êČ wČ bŇ ’ĎŔ xĘ ’Č MSăĄ BĘ ÉMyrĂpĎŇ sĘ
9 bŇ ê¿Ł kĘŇ êĂ wČ : tŇ obĲŇ nĎ=tŇ ’Ć Myb¡ĂŇ SĘ IĲŁ hČ orŔ y‘Ă BĘ rSăĆ ’Ğ ÉMyrĂxŁ hĲČ =l’Ć wĘ MynąĂqĄ zĘhČ

: M‘ĲĎhĎ S’Ň r¿Ł BĘ tŇ ob¡Ň nĎ=tŇ ’Ć CbŇ yS¿Ă ohwĘ MoYŔ =C’rĘqĲĂ rmĳŁ ’Ň lĄ Myr¡ĂpĎŇ iĘ BČ
10 êĎkĘŇ r¿ČBĄ rmŔŁ ’Ň lĄ ChdăĚŇ ‘Ă ywĂ ůoDgĘŇ nĆ È l‘Č IČlĂ bĘŇ =ynĲĄBĘ MyS¿Ă nĎ’Ğ MyĂnČÄSĘ CbŇ ySĂ ohwĘţ
11 orÁ y‘Ă ySĄÄ nĘ ’Č žCW‘ĞIĲČwČ : tŇ mĲŁ yĎwĘ Chl¡Ě qĘ sĂ wĘ Ch’¿Ě yYĂ ohĲ wĘ ëŇ lĆ mĳĆ wĎ Myh¡Ă Łl’Ĺ

Mh¡Ć ylĄ ’Ğ hŇ x¿Ď lĘ SĲĎ rSËĆ ’ĞJĲČ orŔ y‘Ă BĘ ÉMybĂŇ SĘ IĲŁ hČ rSąĆ ’Ğ MyrĂę xŁ hĲČ wĘ MynăĂqĄ EĘhČ
12 C’¡ rĘqĲĎ : MhĲĆ ylĄ ’Ğ hŇ x¡Ď lĘ SĲĎ rS¿Ć ’Ğ MyrĂŔ pĎŇ iĘ BČ ÉbCtŇ JĎ rSąĆ ’ĞJĲČ lbĆŇ zĳĎy’Ă
13 MyS¿Ă nĎ’ĞhĲĎ ynĄÄSĘ C’bŇŁ IĎwČţ : M‘ĲĎhĎ S’Ň r¿Ł BĘ tŇ ob¡Ň nĎ=tŇ ’Ć CbŇ yS¿Ă hŁ wĘ MoYĳ

dŇ gĆŇ nąĆ tŇ obę nĎ=tŇ ’Ć l‘Č IČÁlĂ BĘ hČ ySĄÄ nĘ ’Č žChdĚŇ ‘Ă yĘwČ ůoDgĘŇ nĆ CbăŇ SĘ IĲĄwČ È l‘Č IČlĂ bĘŇ =ynĲĄBĘ
ry‘ĂŔ lĎ ZCxă mĂ ÉCh’ĚÄ YĂ IŁ wČ ëŇ lĆ mĳĆ wĎ Myh¡Ă Łl’Ĺ tŇ obËŇ nĎ ëŇ r¿ČBĄ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉM‘ĎhĎ

14 tŇ ob¡Ň nĎ lu¿ČsĚ rmĳŁ ’Ň lĄ lbĆŇ zăĆy’Ă =l’Ć Cx¡ lĘ SĘ IĂwĲČ : tŇ mĲŁ IĎwČ Myn¡ĂbĎŇ ’ĞbĲĎŇ Chl¿Ě qĘ sĘ IĂwČ
15 lbĆŇ zĆÁy’Ă rmĆ ’Ň êÄŁ wČ tŇ mĳŁ IĎwČ tŇ ob¡Ň nĎ lu¿ČsĚ=yJĲĂ lbĆŇ zĆŔy’Ă ‘ČmăŁ SĘ JĂ ÉyhĂ yĘwĲČ : tŇ mĲŁ IĎwČ

ÉN’Ą mĄ rSąĆ ’Ğ ylĂę ’Ň ‘ĄrĘzĘIĂhČ tŇ obăŇ nĎ ű MrĆJăĆ=tŇ ’Ć SrĄÂ MCqă bŇ ’Ďę xĘ ’Č =l’Ć
16 bŇ ’¡Ď xĘ ’Č ‘Čm¿Ł SĘ JĂ yhËĂ yĘwČ : tŇ mĲĄ =yJĂ yx¡Č tŇ obËŇ nĎ Ny’¿Ą yJăĂ PŇ sĆ kĆŔ bĘŇ ìăŇ lĘ =tŇ tĆŇ lĎ

yl¡Ă ’Ň ‘ĄrĘzĘIĂhČ tŇ ob¿Ň nĎ MrĆJËĆ=l’Ć tŇ dĆŇ rËĆlĎ bŇ ’Ďę xĘ ’Č MqĎ IăĎwČ tŇ obĳŇ nĎ tŇ măĄ yJăĂ
17 yB¡Ă SĘ êĂ hČ ChI¿ĎlĂ ’ĲĄ =l’Ć hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ÉyhĂ yĘwĲČ : oêĲ SĘ rĂlĘ sŘ18

18 NorĳmĘ SĲŁ BĘ rSăĆ ’Ğ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ bŇ ’¿Ď xĘ ’Č tŇ ’Ň rËČqĘ lĂ dŇ rĄę MCqă : rmĲŁ ’Ň lĄ
19 wylĎÁ’Ą ÉêĎrĘBČ dĂŇ wĘ : oêĲ SĘ rĂlĘ MS¡Ď dŇ rČy¿Ď=rSĆ ’Ğ tŇ obŔ nĎ MrĆkăĆŇ BĘ ÉheĄhĂ

rmęŁ ’Ň lĄ wylĎÁ’Ą ÉêĎrĘBČ dĂŇ wĘ êĎSĘ rĳĎyĎ=MgČŇ wĘ êĎxĘ Y¡Č rĎhĞ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť rmęŁ ’Ň lĄ
hk
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tŇ obŔ nĎ MDăČ=tŇ ’Ć ÉMybĂŇ lĎ JĘ hČ CqąqĘ lĲĎ rSĆÄ ’Ğ Moqę mĘ BĂ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť
ChIĎŔlĂ ’ăĄ =l’Ć Éb’Ď xĘ ’Č rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ êĎ’ĲĎ =MGČ ì¡Ň mĘ DĎ=tŇ ’Ć MybËĂŇ lĎ JĘ hČ CuŁlÌ yĎ 20

‘r¡ČhĎ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ ìŔ rĘJĆ mČ tĘŇ hĂ N‘Č yČ ť ytĂŇ ’Ň YĎŔ mĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ybĳĂŇ yĘ’ĲŁ ynĂ t¡ČŇ ’Ň YĎ mĘ hĲČ
yêąĂ rČkĘŇ hĂ wĘ ìŇ yrĳĆxĞ’ĲČ yê¡Ă rĘ‘ČbĂŇ C hŇ ‘ĎŔ rĎ ÉìylĆÄ’Ą ybąĂŇ mĄř ynĂÄ nĘ hĂ : hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ 21

ìę tĘŇ yBĲĄ =tŇ ’Ć yêăĂ tČŇ nĲĎ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ bŇ Cz¡‘Ď wĘ rCY¿ ‘Ď wĘ ryqĂŔ BĘ NyêăĂ SĘ mČ Éb’Ď xĘ ’Č lĘ 22

hŇ IĳĎxĂ ’Ğ=NbĆŇ ’SăĎ ‘Ę BČ tŇ yb¡ĄŇ kĘŇ C TbĎŔ nĘ =NBĆ M‘ăĎbĘŇ rĎyĲĎ ÉtybĄŇ JĘ
lbĆŇ zĆŔy’Ă lĘ =MgČÄ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ’T¡Ă xĞêĲČ wĲČ êĎsĘ ‘ČŔ kĘŇ hĂ rSăĆ ’Ğ És‘ČJČÄ hČ =l’Ć 23

: l’Ň ‘ĲĆrĘzĘyĂ lx¿Ą BĘ lbĆŇ z¡Ćy’Ă =tŇ ’Ć Cl¿ kĘŇ ’Ň yĲŁ MybËĂŇ lĎ JĘ hČ rmĳŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhyĘ rB¿Ć DĂ
PŇ o‘¿ Cl¡ kĘŇ ’Ň yĲŁ hŇ dĆŔ vĎ BČ ÉtUĄ hČ wĘ MybĳĂŇ lĎ JĘ hČ Cl¡ kĘŇ ’Ň yĲŁ ry‘ĂŔ BĎ Éb’Ď xĘ ’Č lĘ tŇ UąĄ hČ 24

‘r¡ČhĎ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ rJĄŔ mČ tĘŇ hĂ rSăĆ ’Ğ bŇ ’ĎŔ xĘ ’Č kĘŇ hŇ yăĎhĎ =âlĲ qrČť : MyĂmĲĎ èĎ hČ 25

dŇ ’ŔŁ mĘ bŇ ‘ăĄtĘŇ IČwČ : oêĲ SĘ ’Ă lbĆŇ z¿Ćy’Ă ot¡Ň ’Ł hŇ êĎs¿Č hĄ =rSĆ ’Ğ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ 26

SyrăĂoh ÉrSĆ ’Ğ yrĂŔ mŁ ’ĹhĲĎ CWă ‘Ď rSăĆ ’Ğ É lkŇŁ JĘ MylĳĂ QĚ GĂ hČ yrăĄxĞ’ĲČ tŇ kĆŇ l¡Ć lĎ
MyrąĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć bŇ ’ĎÁ xĘ ’Č ‘ČmÄŁ SĘ kĂŇ žyhĂ yĘwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ yn¡ĄjĘ mĂ hoĎŔhyĘ 27

qvĎŔ BČ bŇ JăČ SĘ IĂwČ MoYĳ IĎwČ or¡WĎ BĘ =l‘Č qW¿Č =MWĆ IĲĎwČ wydĎŔ gĎŇBĘ ‘răČqĘ IĂwČ ÉhQĆ ’ĄÄ hĎ
yB¡Ă SĘ êĂ hČ ChI¿ĎlĂ ’ĲĄ =l’Ć hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ÉyhĂ yĘwĲČ : T’ĲČ ëŇ Q¡Ą hČ yĘwČ 28

ynČę jĎ mĂ ‘năČkĘŇ nĂ =yJĲĂ N‘Č yČÁ ynĳĎpĎŇ QĘ mĂ bŇ ’¡Ď xĘ ’Č ‘n¿ČkĘŇ nĂ =yJĲĂ tĎŇ y’ĂŔ rĎĲhĞ : rmĲŁ ’Ň lĄ 29

Cb¡Ň SĘ IĲĄwČ : otĲŇ yBĄ =l‘Č hŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ ’yb¿ĂŇ ’Ď onŔ bĘŇ ymăĄ yBĂ wymĎŔ yĎBĘ Éh‘ĎrĎhĲĎ ybĂŇ ’Ď =âlĲ bk
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ Nyb¿ĄŇ C Mr¡Ď’Ğ NyB¿Ą hŇ mĎŔ xĎ lĘ mĂ Ny’Ą ť MynĳĂSĎ SŁlă SĎ

ëŇ lĆ m¿Ć =l’Ć hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ Tp¿ĎŇ SĎ ohĲ yĘ dŇ rĆIËĄwČ tŇ ySĳĂ ylĂ èĘ hČ hŇ năĎèĎ BČ yh¡Ă yĘwČ 2

tŇ măŁ rĎ Cnl¡Ď =yJĂ MêĆě ‘Ę dČŇ yĘhČ wydĎŔ bĎŇ ‘Ğ=l’Ć É l’Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ 3

ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MrĲĎ’Ğ ëŇ lĆ m¿Ć dŇ I¡ČmĂ HtĎŔ ’Ł tŇ xČ uăČmĂ MySĂŔ xĘ mČ CnxĘ năČ’Ğ wĲČ dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ 4

ÉTpĎŇ SĎ ohĲ yĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ tŇ măŁ rĎ hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ lČ yêËĂ ’Ă ëŇ ¿ĄltĄŇ hĞ TpĎŔ SĎ ohă yĘ=l’Ć
: ìŇ ysĲĆ CsJĘ ys¿Č CsJĘ ìŇ U¡Ć ‘ČkĘŇ yU¿Ă ‘ČJĘ ìŇ omË kĎŇ ynĂ omÌ JĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ =l’Ć
rb¿ČŇ DĘ=tŇ ’Ć MoI¡kČŇ ’n¿Ď=SrĎDĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ =l’Ć Tp¡ĎŇ SĎ ohĲ yĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ 5

ůSy’Ă tŇ o’ă mĄ ‘BăČ rĘ’Č JĘ ÈMy’Ă ybĂŇ eĘ hČ =tŇ ’ĲĆ l’¿Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ ZBÄŁ qĘ IĂwČ : hoĲĎhyĘ 6

lDĳĎxĘ ’Ć =M’Ă hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ lČ dŇ ‘ËĎlĘ GĂ tŇ m¿Ł rĎ=l‘Č ëŇ lĄÂ’Ą hĲČ MhĆę lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
wrm’yw
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7 hŇ j¿Ł Ny’ĄÄ hČ TpĎŔ SĎ ohă yĘ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ dŇ y¿ČBĘ yn¡ĎdŇŁ ’Ğ Nê¿Ą yĂwĘ hŇ lĄŔ ‘Ğ CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ
8 =l’Ć ű l’ăĄ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : otĲŇ o’mĄ hŇ S¡Ď rĘdĘŇ nĂ wĘ dŇ o‘ĳ ho¡ĎhylĲČ ’ybËĂŇ nĎ

wytĂę ’Ň nĄWĘ ynăĂ’Ğ wĲČ otÁ ’Ł mĄ hoĎÄhyĘ=tŇ ’Ć žSrŁ dĘŇ lĂ dŇ xĎÃ ’Ć =Sy’ĲĂ dŇ o‘ă TpĎÃ SĎ ohĲ yĘ
ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ hŇ lĳĎ mĘ yĂ=NBĆ ChyĘk¡ĎŇ ymĂ ‘rĎŔ =M’Ă yJăĂ ÉboT yl¿Č ‘Ď ’BĄÄ nČtĘŇ yĂ=âlĲ yJĂ ţ

9 syr¡ĂsĎ =l’Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ É’rĎqĘ IĂwČ : NJĲĄ ëŇ lĆ U¡Ć hČ rm¿Č ’Ň yŁ =l’Č TpĎŔ SĎ ohă yĘ
10 TpăĎŇ SĎ ohywĲĂ l’ĄÃ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ C : hŇ lĲĎ mĘ yĂ=NbĆŇ ChyĘk¿ĎŇ ymĂ hŇ r¡ĎhĞmĲČ rmĆ ’Ň ŁIěwČ dŇ xĳĎ ’Ć

NrĆgŔŁ BĘ ÉMydĂŇ gĎŇBĘ MySąĂ BĎ lĚ mĘ o’Á sĘ JĂ =l‘Č Sy’ĂÄ žMybĂŇ SĘ yĲŁ hŇ dĎÃ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ
11 olË W‘Č I¿ČwČ : MhĲĆ ynĄpĘŇ lĂ My’¡Ă BĘ nČtĘŇ mĲĂ My’ĂŔ ybĂŇ eĘ hČ =lkĎÄ wĘ NorĳmĘ SĲŁ r‘ČSăČ xtČŇ j¡Ć

hŇ QĆ ’ËĄ BĘ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ lzĳĆrĘbČŇ ynăĄrĘqČ hŇ n¡Ď‘ĞnĲČJĘ =NbĲĆŇ hŇ I¿ĎqĂ dĘŇ YĂ
12 rmĳŁ ’Ň lĄ NJ¡Ą My’¿Ă BĘ nĂ My’ĂŔ bĂŇ eĘ hČ =lkĎŇ wĘ : MtĲĎŇ ŁQJČ =dŇ ‘Č Mr¡Ď’Ğ=tŇ ’Ć xG¿Č nČêĘ
13 ëŇ ’ĎÂlĘ UČ hČ wĘ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ dŇ y¿ČBĘ ho¡ĎhyĘ Nt¿ČŇ nĎ wĘ xlČŔ YĘ hČ wĘ Éd‘ĎlĘ GĂ tŇ mąŁ rĎ hŇ lĄÂ‘Ğ

yrÌĄbĘŇ DĂ ’nĎÂ=hŇ eĄhĂ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉwylĎ ’Ą rBąĆDĂ ChyĘkĎę ymĂ ’răŁ qĘ lĂ ű ëŇ ăČlhĎ =rSĆ ’Ğ
dŇ x¿Č ’Č rbËČŇ dĘŇ JĂ Kę yrbř d ’năĎ=yhĲĂ yĘ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =l’Ć bŇ oT¡ dŇ x¿Ď ’Ć =hŇ jĲĆ My’ËĂ ybĂŇ eĘ hČ

14 rSĆÄ ’Ğ=tŇ ’Ć yJĂ ţ hoĎěhyĘ=yxČ ChyĘkĳĎŇ ymĂ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : bŇ oFĲ êĎrĘB¿Č dĂŇ wĘ Mh¡Ć mĄ
15 ëŇ lĆ UĆÁ hČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ ůëlĆ UĆ hČ =l’Ć È’obŇ IĎwČ : rBĲĄ dČŇ ’Ğ ot¿Ň ’Ł yl¡Č ’Ą hoËĎhyĘ rmÌČ ’Ň yŁ

rmĆ ’Ň IąŁ wČ lDĳĎxĘ nĆ=M’Ă hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ lČ dŇ ‘ËĎlĘ GĂ tŇ m¿Ł rĎ=l’Ć ëŇ lĄÂnĄhĞ ÉChyĘkĎŇ ymĂ wylĎę ’Ą
16 ëŇ lĆ UĆŔ hČ ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ dŇ y¿ČBĘ ho¡ĎhyĘ Nt¿ČŇ nĎ wĘ xlČŔ YĘ hČ wĘ hŇ lăĄ ‘Ğ ÉwylĎ ’Ą

tŇ m¡Ć ’Ĺ=qrČ ylËČ ’Ą rB¿Ą dČŇ tĘŇ =âlĲ rSĆ ’Ğ ţ ìŇ ‘ĳĆBĂ SĘ mČ ynăĂ’Ğ Mym¡Ă ‘ĎpĘŇ hŇ U¿Ć JČ =dŇ ‘Č
17 MyrĂŔ hĎ hĲĆ =l’Ć MyYăĂ pŇŁ nĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ =tŇ ’Ć ytĂŇ y’ąĂ rĎ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : hoĲĎhyĘ MS¿Ą BĘ

hŇ QĆ ’ĄŔ lĎ MynăĂdŇŁ ’Ğ=âlĲ ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ hŇ ‘ĳĆrŁ Mh¡Ć lĎ =Ny’ĲĄ rS¿Ć ’Ğ N’Ň ~ěŁ JČ
18 TpĳĎŇ SĎ ohĲ yĘ=l’Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : MolĲ SĎ BĘ ot¡Ň ybĄŇ lĘ =Sy’ĲĂ CbŇ CS¿ yĎ
19 rmĆ ’Ň ŁIěwČ : ‘rĲĎ=M’Ă yJ¿Ă bŇ oT¡ ylËČ ‘Ď ’B¿Ą nČtĘŇ yĂ=’olĲ ìŇ ylĆŔ ’Ą yêĂ rĘmăČ’Ď É’olhĞ

=lkĎŇ wĘ o’Ŕ sĘ JĂ =l‘Č bŇ SăĄ yŁ ÉhoĎhyĘ=tŇ ’Ć ytĂŇ y’ąĂ rĎ hoĳĎhyĘ=rbČŇ DĘ ‘măČ SĘ Nk¡ĄŇ lĎ
20 ymąĂ hoĎęhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : olĲ ’Ň mŁ vĘ mĂ C on¡ ymĂ ymĲĂ wylĎŔ ‘Ď dŇ măĄ ‘Ł ÉMyĂmČÄ èĎ hČ ’bąĎŇ YĘ

hŇ kŔŁ BĘ ÉhzĆ rmĆ ’Ň IąŁ wČ dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ tŇ măŁ rĎBĘ lj¡Ł yĂwĘ l‘Č yČěwĘ bŇ ’ĎŔ xĘ ’Č =tŇ ’Ć ÉhêĆpČŇ yĘ
21 ynăĂ’Ğ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉdmŁ ‘ĞIĲČwĲČ xČ Crę hĎ ’YăĄ IĄwČ : hŇ kĲŇŁ BĘ rm¡Ą ’Ł hŇ z¿ĆwĘ
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xČ Cră ÉytĂŇ yyĂÄhĎ wĘ É’YĄ’Ą rmĆ ’Ň ŁIęwČ : hŇ UĲĎ BČ wyl¡Ď ’Ą hoËĎhyĘ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ CeêĳĆpČŇ ’Ğ 22

: NkĲĄŇ =hŇ WĄ ‘ĞwĲČ ’Y¡Ą lkĎŔ Cê=MgČŇ wĘ ÉhêĆpČŇ êĘ rmĆ ’Ň ŁIęwČ wy’ĳĎybĂŇ nĘ =lJĎ yp¡ĂŇ BĘ rqĆSĆŔ
hoĎŔhywĲČ hŇ QĆ ’ĳĄ ìŇ y’ăĆybĂŇ nĘ =lJĎ yp¡ĂŇ BĘ rqĆSĆŔ xČ Cră ÉhoĎhyĘ NtąČŇ nĎ hŇ eĄÄhĂ hŇ êĎę ‘Č wĘ 23

ChyĘk¡ĎŇ ymĂ =tŇ ’Ć hŇ J¿Ć IČwČ hŇ nĎŔ ‘ĞnĲČJĘ =NbĲĆŇ ChIăĎqĂ dĘŇ YĂ ÉSGČ IĂwČ : hŇ ‘ĲĎrĎ ìŇ yl¡Ć ‘Ď rB¿Ć DĂ 24

: ëŇ tĲĎŇ o’ rB¿Ą dČŇ lĘ yê¡Ă ’Ă mĲĄ hoËĎhyĘ=xČ CrĲ rbÌČŇ ‘Ď hŇ zĆÄ=y’Ą rmĆ ’Ň ŁIěwČ yxĂ QĳĆ hČ =l‘Č
rdĆŇ x¡ĆBĘ rdĆŇ x¿Ć ’bËŇŁ êĎ rS¿Ć ’Ğ ’Chĳ hČ MoIăBČ hŇ ’¡Ć rŁ ì¿Ň eĘ hĂ ChyĘkĎŔ ymĂ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 25

Chb¡ĄŇ ySĂ hĞ wĲČ ChyĘkĎŔ ymĂ =tŇ ’Ć xqČ ť l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ bĲĄŇ xĎ hĄ lĘ 26

rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť êĎę rĘmČ ’ĲĎ wĘ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ =NBĆ S’¡Ď oy=l’Ć wĘ ry‘ĳĂhĎ =rWČ NmăŁ ’Ď =l’Ć 27

MyĂmăČC ÉZxČ lČ MxĆ ląĆ ChlĚÄ ykĂŇ ’ĞhĲČ wĘ ’lĆ JĳĆ hČ tŇ yBăĄ hŇ z¡Ć=tŇ ’Ć CmyW¿Ă ëŇ lĆ UĆŔ hČ
MolŔ SĎ BĘ ÉbCSêĎ bŇ oSą =M’Ă ChyĘkĎŔ ymĂ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MolĲ SĎ bĘŇ y’¿Ă BŁ dŇ ‘¡Č ZxČ lČŔ 28

: MQĲĎ JĚ MyU¿Ă ‘Č C‘¡mĘ SĂ rmĆ ’Ň ŁIěwČ yBĳĂ ho¡ĎhyĘ rB¿Ć dĂŇ =âlĲ
: dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ tŇ m¿Ł rĎ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ Tp¿ĎŇ SĎ ohywĘ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ l‘Č IÌČwČ 29

hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ bČŇ ’băŇŁ wĎ ÉWjĄ xČ tĘŇ hĂ TpĎę SĎ ohĲ yĘ=l’Ć l’ĄÁ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ mĆÄ žrmĆ ’Ň IŁ wČ 30

: hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ BČ ’ob¡Ň IĎwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ ÉWjĄ xČ tĘŇ IĂwČ ìŇ ydĳĆŇ gĎŇBĘ SbăČŇ lĘ hŇ ê¡Ď’Č wĘ
ÉMyĂnČÄSĘ C MySąĂ ŁlSĘ olÁ=rSĆ ’Ğ bŇ kĆŇ rĆÄ hĎ žyrĄWĎ =tŇ ’Ć hŇ CăĎYĂ MrĎÃ ’Ğ ëŇ lĆ măĆ C 31

l’¡Ą rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ m¿Ć =tŇ ’Ć =M’ĲĂ yJËĂ lodĳŇ GĎ=tŇ ’Ć wĘ NT¡Ł qĎ =tŇ ’Ć CmŔ xĞQăĎ êĂ âlť rmŔŁ ’Ň lĄ
ÉCrmĘ ’ĲĎ hŇ UĎ hąĄ wĘ TpĎę SĎ ohĲ yĘ=tŇ ’Ć bŇ kĆŇ rĆÁ hĎ yrĄÄ WĎ žto’rĘJĂ yhĂÃ yĘwČ : oDĲbČŇ lĘ 32

: TpĲĎŇ SĎ ohĲ yĘ q‘¡ČzĘIĂwČ MxĳĄ QĎ hĂ lĘ wyl¡Ď ‘Ď Crs¿ĚIĎwČ ’ChŔ l’ăĄ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ ëŇ ’ăČ
CbŇ CS¡ IĎwČ ’Chĳ l’¡Ą rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ m¿Ć =âl=yJĲĂ bŇ kĆŇ rĆŔ hĎ yrăĄWĎ Éto’rĘJĂ yhĂę yĘwČ 33

l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ =tŇ ’Ć ÉhJĆ IČwČ oUŔ tĚŇ lĘ ÉtSĆ uĆÄ BČ ëŇ SąČ mĎ Sy’Ăę wĘ : wyrĲĎxĞ’ĲČ mĄ 34

ynĂ ’¿Ą yYĂ ohĲ wĘ ìËŇ dĘŇ yĲĎ ëŇ p¿ŇŁ hĞ obę JĎ rČlĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ NyĳĎrĘèĂ hČ NybăĄŇ C Myq¡ĂbĎŇ DĘhČ NyB¿Ą
ëŇ lĆ UĆę hČ wĘ ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉhmĎ xĎ lĘ UĂ hČ hŇ ląĆ ‘ĞêĲČ wČ : ytĂŇ ylĲĄ xĽhĲĎ yJ¿Ă hŇ n¡ĆxĞUĲČ hČ Ĳ=NmĂ 35

hŇ J¡Ď UČ hČ =MDĲČ qYĆ I¿ĂwČ bŇ rĆ‘ĆŔ BĎ tŇ mĎ IăĎwČ MrĳĎ’Ğ xkČŇ năŁ hŇ b¡ĎŇ JĎ rĘUĆ BČ dŇ mËĎ ‘ĽmĲĎ hŇ yÌĎhĎ
rmĳŁ ’Ň lĄ SmĆ è¡Ć hČ ’b¿ŇŁ JĘ hŇ nĆŔ xĞUĲČ BĲČ ÉheĎrĂhĎ rbąŇŁ ‘ĞIĲČwČ : bŇ kĆŇ rĲĎhĎ qyx¿Ą =l’Ć 36

NorĳmĘ SĲŁ ’ob¡Ň IĎwČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ tŇ mĎ IăĎwČ : oYĲ rĘ’Č =l’Ć Sy’¿Ă wĘ or¡y‘Ă =l’Ć Sy’¿Ă 37

tŇ kăČŇ rĄBĘ ű l‘ăČ bŇ kĆŇ rĆÁ hĎ =tŇ ’Ć PŇ TÄŁ SĘ IĂwČ : NorĲmĘ SĲŁ BĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =tŇ ’Ć Cr¿BĘ qĘ IĂwČ 38

ho¡ĎhyĘ rb¿ČŇ dĘŇ JĂ CYxĳĎ rĎ tŇ on¡ EŁ hČ wĘ omŔ DĎ=tŇ ’Ć ÉMybĂŇ lĎ JĘ hČ CuŁlą IĎwČ Norę mĘ SĲŁ
rV’
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39 ÉNèĄ hČ tŇ ybąĄŇ C hŇ WĎę ‘Ď rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ bŇ ’ĎÁ xĘ ’Č yrĄÄ bĘŇ DĂ žrtĆŇ yĆwĘ : rBĲĄ DĂ rS¿Ć ’Ğ
rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =’olĲ hĞ hŇ nĳĎBĎ rSăĆ ’Ğ Myr¡Ă‘ĎhĲĆ =lkĎŇ wĘ hŇ nĎŔ BĎ rSăĆ ’Ğ

40 ëŇŁlË mĘ IĂwČ wytĳĎŇ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă bŇ ’¡Ď xĘ ’Č bŇ J¿Č SĘ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ
: wyêĲĎxĘ êČ on¡bĘŇ Chy¿ĎzĘxČ ’Ğ

41 ëŇ lĆ m¿Ć bŇ ’¡Ď xĘ ’Č lĘ ‘BČŔ rĘ’Č tŇ năČSĘ BĂ hŇ dĳĎŇ ChyĘ=l‘Č ëŇ ¡ČlmĎ ’sĎŔ ’Ď =NBĆ ÉTpĎŇ SĎ ohĲ ywĂ
42 MyrąĂWĘ ‘ĆwĘ okŔ lĘ mĎ BĘ ÉhnĎSĎ SmąĄ xĎ wĘ MySĂÄ ŁlSĘ =NBĆ TpĎę SĎ ohĲ yĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ

: yxĲĂ lĘ SĂ =tŇ BČ hŇ b¡ĎŇ Cz‘Ğ oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎŔ SĎ ÉSmĄ xĎ wĘ
43 yn¿Ąy‘ĄBĘ rS¡Ď IĎhČ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ CeUĳĆ mĂ rsăĎ =âl wyb¡ĂŇ ’Ď ’s¿Ď ’Ď ëŇ rĆDËĆ=lkĎŇ BĘ ëŇ lĆ IĄęwČ sŘ19

44 Myr¡ĂFĘ qČ mĘ CĲ Myx¿Ă BĘ zČmĘ M‘ËĎhĎ dŇ o‘¿ CrsĳĎ=âlĲ tŇ om¡ BĎ hČ ëŇ ’¿Č : hoĲĎhyĘ
45, 46 yrÌĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yĆÄwĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ m¿Ć =M‘Ă Tp¡ĎŇ SĎ ohĲ yĘ Ml¿Ą SĘ IČwČ : tŇ omĲ BĎ BČ

MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =âlĲ hĞ MxĳĎ lĘ nĂ rSăĆ ’Ğ wĲČ hŇ W¡Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ ot¿Ň rĎCbĲŇ gĘŇ C TpËĎŇ SĎ ohĲ yĘ
47 rSăĆ ’Ğ SdĄŔ uĎ hČ ÉrtĆŇ yĆÄwĘ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č
48 bŇ ~¿Ď nĂ Mod¡Ň ’ĹBĲĆ Ny’ËĄ ëŇ lĆ m¿Ć C : ZrĆ’ĲĎ hĎ =NmĂ r‘¡ĄBĂ wybĳĂŇ ’Ď ’săĎ ’Ď ym¡Ą yBĂ r’ČŔ SĘ nĂ
49 bŇ h¡Ď EĎlČ hŇ rĎypËĂŇ o’ tŇ kĆŇ lÌĆlĎ SySĂÁ rĘêČ tŇ oIÄnĂ ’Ľ žrVř ‘ TpĎÃ SĎ ohĲ yĘ : ëŇ lĆ mĲĆ
50 ChyąĎzĘxČ ’Ğ rmČÂ’Ď z’Ď ţ : rbĆŇ GĲĎ Noy¿YĘ ‘ĆBĘ tŇ oI¡nĂ ’Ľ hŇ rĎBĘ SĘ nĂ =yJĲĂ ëŇ ĳĎlhĎ âlă wĘ

âl¿ wĘ tŇ oIĳnĂ ’ĽBĲĎ ìŇ yd¡ĆŇ bĎŇ ‘Ğ=M‘Ă ydËČŇ bĎŇ ‘Ğ CkÌŇ lĘ yĲĄ TpĎŔ SĎ ohă yĘ=l’Ć Éb’Ď xĘ ’Č =NbĆŇ
51 wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉrbĄŇ uĎ IĂwČ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉTpĎŇ SĎ ohĲ yĘ bŇ JąČ SĘ IĂwČ : TpĲĎŇ SĎ ohĲ yĘ hŇ b¡ĎŇ ’Ď

: wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ Mr¿ĎohyĘ ëŇŁlË mĘ IĂwČ wybĳĂŇ ’Ď dŇ wăĂDĎ ry‘¡ĂBĘ
52 ‘băČŇ SĘ ÉtnČSĘ BĂ NorŔ mĘ SăŁ BĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=l‘Č ëŇ ląČ mĎ bŇ ’Ďę xĘ ’Č =NbĆŇ ChyăĎzĘxČ ’Ğ

: MyĂtĲĎŇ nĎSĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=l‘Č ëŇŁl¿ mĘ IĂwČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ Tp¡ĎŇ SĎ ohylĂ hŇ rĄŔ WĘ ‘Ć
53 ÉërĆdĆÄ bĘŇ C oUŔ ’Ă ëŇ rĆdăĆŇ bĘŇ C ÉwybĂŇ ’Ď ëŇ rĆdąĆŇ BĘ ëŇ lĆ IĄęwČ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘Č I¿ČwČ
54 l‘ČBČŔ hČ =tŇ ’Ć ÉdbŇŁ ‘ĞIĲČwĲČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ’yT¡Ă xĹhĲĆ rS¿Ć ’Ğ TbĎŔ nĘ =NBĆ M‘ăĎbĘŇ rĎyĲĎ

=rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ=tŇ ’Ć s‘Ąę kĘŇ IČwČ olĳ hŇ w¡ĆxĞêĲČSĘ IĲĂwČ
tŇ om¿ yr¡ĄxĞ’ĲČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ Éb’Ď om ‘SąČ pĘŇ IĂwČ : wybĲĂŇ ’Ď hŇ W¡Ď ‘Ďb"m, ’

2 Nor¡mĘ SĲŁ BĘ rS¿Ć ’Ğ otËŇ IĎlĂ ‘ĞBĲČ hŇ kĎę bĎŇ vĘ hČ dŇ ‘ăČBĘ hŇ yĎÁzĘxČ ’Ğ ljÄŁ IĂwČ : bŇ ’ĲĎ xĘ ’Č
ÉbCbŇ zĘ l‘ČbąČŇ BĘ CSę rĘdĂŇ CkăŇ lĘ ÉMhĆ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ MykĂŔ ’Ď lĘ mČ xlăČ SĘ IĂwČ lxČ IĳĎwČ
l’

.r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk hWĎ ‘Ď ’"sb ,yrq hWĎ ‘Ď ,bytk rWĆ ‘Ć v.49
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hŇ IăĎlĂ ’ĲĄ =l’Ć ÉrBĆ DĂ hoĎęhyĘ ëŇ ’ăČ lĘ mČ C : hŇ zĲĆ yl¿Ă xĽmĲĄ hŇ y¡ĆxĘ ’Ć =M’Ă NorŔ qĘ ‘Ć yhăĄŁl’Ĺ 3

MhĆŔ lĄ ’Ğ rBăĄ dČŇ wĘ NorĳmĘ SĲŁ =ëŇ lĆ mĲĆ ykăĄŇ ’ĞlĘ mČ tŇ ’Ň r¡ČqĘ lĂ hŇ lĄŔ ‘Ğ MCqă yBĂŔ SĘ êĂ hČ
bŇ Cb¡Ň zĘ l‘Čb¿ČŇ BĘ SrěŁ dĘŇ lĂ MykĂŔ lĘ hĲŁ ÉMêĆ’Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ ÉMyhĂ Łl’Ĺ=Ny’ĲĄ yląĂ BĘ mĂ hĲĞ
MèËĎ tĎŇ yl¿Ă ‘Ď=rSĆ ’Ğ hŇ FĎÂUĂ hČ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ ÉNkĄŇ lĎ wĘ : NorĲqĘ ‘Ć yh¿ĄŁl’Ĺ 4

Myk¡ĂŇ ’Ď lĘ UČ hČ CbŇ CS¿ IĎwČ : hŇ IĲĎlĂ ’ĲĄ ëŇ lĆ I¡ĄwČ tŇ Cmĳ êĎ tŇ omă yJăĂ hŇ eĎU¡Ć mĂ dŇ r¿ĄtĄŇ =âlĲ 5

hŇ lăĎ ‘Ď ű Sy’ăĂ wylĎÁ’Ą CrÄ mĘ ’Ň IĲŁ wČ : MêĲĆbĘŇ SČ hŇ E¿Ć=hŇ mČ Mh¡Ć ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ wylĳĎ’Ą 6

xlăČ SĎ =rSĆ ’Ğ ëŇ lĆ UăĆ hČ =l’Ć ÈCbŇ CS CkăŇ lĘ ÈCnylĄ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ CntĄę ’Ň rĎqĘ lĂ
ÉMyhĂ Łl’Ĺ=Ny’ĲĄ yląĂ BĘ mĂ hĲĞ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť wylĎę ’Ą MêăĆrĘBČ dĂŇ wĘ ůMkĆŇ tĘŇ ’Ć
NkĄŇ lĎ ţ NorĳqĘ ‘Ć yhăĄŁl’Ĺ bŇ Cb¡Ň zĘ l‘Čb¿ČŇ BĘ SrěŁ dĘŇ lĂ xČ lĄŔ SŁ hŇ êăĎ’Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ
rBăĄ dČŇ yĘwČ : tŇ CmĲ êĎ tŇ om¿ =yJĂ hŇ eĎU¡Ć mĂ dŇ r¿ĄtĄŇ =âlĲ MèËĎ tĎŇ yl¿Ă ‘Ď=rSĆ ’Ğ hŇ FĎÂUĂ hČ 7

MkĆŔ ylĄ ’Ğ rBăĄ dČŇ yĘwČ MkĳĆŇ tĘŇ ’Ň rČqĘ lĂ hŇ l¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’Ğ Sy’ĂŔ hĎ TjăČ SĘ mĂ hŇ mĆ ť MhĆŔ lĄ ’Ğ
roz¿’Ą wĘ r‘ĎŔ WĄ l‘ČBăČ Sy’Ă ť wylĎę ’Ą CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć 8

wylËĎ ’Ą xl¿Č SĘ IĂwČ : ’ChĲ yB¡Ă SĘ êĂ hČ hŇ I¿ĎlĂ ’ĲĄ rmČě ’Ň IŁ wČ wynĳĎtĘŇ mĎ BĘ rCză’Ď ro‘¡ 9

rhĎŔ hĎ S’Ň răŁ =l‘Č ÉbSĄ yŁ ÉheĄhĂ wĘ wylĎę ’Ą l‘Č IăČwČ wyèĳĎ mĂ xĞ wĲČ Myè¡Ă mĂ xĞ=rWČ
ChIĎęlĂ ’ĲĄ hŇ năĆ‘ĞIĲČwČ : hŇ dĎŇ rĲĄ rB¡Ć DĂ ëŇ lĆ U¿Ć hČ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Sy’Ă ť wylĎŔ ’Ą rBăĄ dČŇ yĘwČ 10

ÉS’Ą dŇ rĆêąĄ ynĂ ’ĎŔ ÉMyhĂ Łl’Ĺ Sy’ąĂ =M’Ă wĘ ůMyèĂ mĂ xĞhĲČ rWăČ =l’Ć ÈrBĄ dČŇ yĘwČ
MyĂmČŔ èĎ hČ =NmĂ ÉS’Ą dŇ rĆêąĄwČ ìŇ yèĳĆ mĂ xĞ=tŇ ’Ć wĘ ì¡Ň tĘŇ ’ĲŁ lk¿ČŇ ’Ň tŇŁ wĘ MyĂmČŔ èĎ hČ =NmĂ
Myè¿Ă mĂ xĞ=rWČ wylËĎ ’Ą xl¿Č SĘ IĂwČ bŇ SĎ IĎÁwČ : wyèĲĎ mĂ xĞ=tŇ ’Ć wĘ ot¡Ň ’Ł lkČŇ ’Ň ê¿Ł wČ 11

ëŇ lĆ U¡Ć hČ rm¿Č ’Ď =hŇ JĲŁ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Sy’Ă ť wylĎŔ ’Ą rBăĄ dČŇ yĘwČ ÉN‘Č IČÄwČ wyèĳĎ mĂ xĞ wĲČ rx¡Ą ’Č
ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’ąĂ =M’Ă ůMhĆ ylĄ ’Ğ rBăĄ dČŇ yĘwČ ÈhIĎlĂ ’ĲĄ N‘Č IăČwČ : hŇ dĎŇ rĲĄ hŇ r¿ĎhĄ mĘ 12

dŇ rĆêąĄwČ ìŇ yèĳĆ mĂ xĞ=tŇ ’Ć wĘ ì¡Ň tĘŇ ’ĲŁ lk¿ČŇ ’Ň tŇŁ wĘ MyĂmČŔ èĎ hČ =NmĂ ÉS’Ą dŇ rĆêąĄ ynĂ ’ĎŔ
bŇ SĎ IĎęwČ : wyèĲĎ mĂ xĞ=tŇ ’Ć wĘ ot¡Ň ’Ł lkČŇ ’Ň ê¿Ł wČ MyĂmČŔ èĎ hČ =NmĂ ÉMyhĂ Łl’Ĺ=S’ĲĄ 13

MyèĂÄ mĂ xĞhĲČ =rWČ ž’bŇŁ IĎwČ l‘Č IČÃwČ wyèĳĎ mĂ xĞ wĲČ MyS¡Ă lĂ SĘ Myè¿Ă mĂ xĞ=rWČ xlËČ SĘ IĂwČ
rBăĄ dČŇ yĘwČ ÉwylĎ ’Ą NeąĄxČ tĘŇ IĂwČ ChIĎęlĂ ’ĲĄ dŇ gĆŇ năĆlĘ ű wyJăĎrĘBĂ =l‘Č ‘r¿ČkĘŇ IĂwČ ySĂÁ ylĂ èĘ hČ
Myè¡Ă mĂ xĞ hŇ QĆ ’ËĄ ìŇ yd¿ĆŇ bĎŇ ‘Ğ SpĆŇ nĆÄ wĘ ySĂę pĘŇ nČ ’năĎ=rqČ yêĲĂ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Sy’Ă ť wylĎŔ ’Ą
yrÌĄWĎ ynĄÂSĘ =tŇ ’Ć lkČŇ ’Ň êŁ wČţ MyĂmČŔ èĎ hČ =NmĂ ÉS’Ą hŇ dĎŇ rĘyąĎ hŇ eĄhĂ ţ : ìŇ ynĲĆy‘ĄBĘ 14

: ìŇ ynĲĆy‘ĄBĘ yS¡Ă pĘŇ nČ rq¿ČyêĂ hŇ êĎě ‘Č wĘ MhĳĆ yèĄ mĂ xĞ=tŇ ’Ć wĘ Myn¡ĂSŁ ’Ň rĲĂhĎ MyèËĂ mĂ xĞhĲČ
=l’Č otŔ o’ dŇ răĄ ChIĎŔlĂ ’ăĄ =l’Ć ÉhoĎhyĘ ëŇ ’ąČ lĘ mČ rBĄÂ dČŇ yĘwČ 15

’ryt
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16 rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ wylĎÁ’Ą rBĄÄ dČŇ yĘwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ =l’Ć ot¡Ň o’ dŇ rĆI¿ĄwČ MqĎ IËĎwČ wynĳĎjĎ mĂ ’r¡ĎyêĂ
yhăĄŁl’Ĺ ÈbCbŇ zĘ l‘ČbăČŇ BĘ ÈSrŁ dĘŇ lĂ ÈMykĂŇ ’Ď lĘ mČ êĎxĘ lăČ SĎ =rSĆ ’Ğ N‘Č yČÁ hoĎęhyĘ
hŇ FĎÂUĂ hČ NkĄŇ lĎ ţ orĳbĎŇ dĘŇ BĂ Sr¡Ł dĘŇ lĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ ÉMyhĂ Łl’Ĺ=Ny’ĲĄ yląĂ BĘ mĂ hĲĞ ůNorqĘ ‘Ć

17 rb¿ČŇ dĘŇ JĂ tŇ mĎ IĎÁwČ : tŇ CmĲ êĎ tŇ om¿ =yJĂ hŇ eĎU¡Ć mĂ dŇ r¿ĄtĄŇ =âlĲ MèËĎ tĎŇ yl¿Ă ‘Ď=rSĆ ’Ğ
wyêĎŔ xĘ êČ ÉMrĎohyĘ ëŇŁlą mĘ IĂwČ ChIĎęlĂ ’ĲĄ rBăĆ DĂ=rSĆ ’Ğ ű hoăĎhyĘ

hŇ yĎh¿Ď=âlĲ yJËĂ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ Tp¡ĎŇ SĎ ohĲ yĘ=NBĆ Mr¿ĎohylĂ MyĂêČŔ SĘ tŇ năČSĘ BĂ
18 MybĂę CtŇ kĘŇ hŇ UĎ hăĄ =’olĲ hĞ hŇ WĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ Chy¡ĎzĘxČ ’Ğ yr¿ĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yËĆwĘ : NBĲĄ ol¡

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č

b ChIËĎlĂ ’ĲĄ ëŇ lĆ IÌĄwČ MyĂmĳĎèĎ hČ hŇ r¡Ď‘ĎsĘ BĲČ ChIĎŔlĂ ’ăĄ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ tŇ olą ‘ĞhĲČ BĘ yhĂę yĘwČ
2 ’năĎ=bŇ SĲĄ ‘SĎÁ ylĂ ’Ĺ=l’Ć ChIĎÄlĂ ’ĲĄ žrmĆ ’Ň IŁ wČ : lGĲĎlĘ GĂ hČ =NmĂ ‘S¡Ď ylĂ ’ĹwĲĆ

ho¿ĎhyĘ=yxČ ‘SĎŔ ylĂ ’Ĺ rmĆ ’Ň IăŁ wČ l’ĄŔ =tŇ yBĲĄ =dŇ ‘Č ynĂ xăČ lĎ SĘ ÉhoĎhyĘ yJąĂ hŇ pęŁ
3 My’¿Ă ybĂŇ eĘ hČ =ynĲĄbĘŇ C’Ä YĘ IĲĄwČ : l’ĲĄ =tŇ yBĲĄ Cd¡Ň rĘIĲĄwČ OĎ bĳĆŇ zĘ‘Ć’ĲĆ =M’Ă ì¡Ň SĘ pĘŇ nČ=yxĲĄ wĘ

hoËĎhyĘ MoIęhČ yJăĂ êĎ‘Ę dČě yĎhĞ wylĎŔ ’Ą CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ ů‘SĎ ylĂ ’Ĺ=l’Ć È l’Ą =tŇ yBĲĄ =rSĆ ’Ğ
: CSĲ xĹhĲĆ yêĂ ‘Ę d¡ČŇ yĎ yn¿Ă’Ğ=MGČ rmĆ ’Ň IËŁ wČ ìŇ SĳĆ ’Ň rŁ l‘ăČmĄ ìŇ yn¡ĆdŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć xČ q¿ĄŁl

4 oxŔ yrĂyĘ ynĂ xăČ lĎ SĘ ÉhoĎhyĘ yJąĂ hŇ pęŁ ’năĎ=bŇ SĲĄ ű ‘SăĎ ylĂ ’Ĺ ChIĎÁlĂ ’ĲĄ olÄ žrmĆ ’Ň IŁ wČ
5 =ynĲĄbĘŇ CSÄ GĘ IĂwČ : oxĲ yrĂyĘ C’b¡ŇŁ IĎwČ OĎ bĳĆŇ zĘ‘Ć’ĲĆ =M’Ă ì¡Ň SĘ pĘŇ nČ=yxĲĄ wĘ ho¿ĎhyĘ=yxČ rmĆ ’Ň ŁIěwČ

yJăĂ êĎ‘Ę dČě yĎhĞ wylĎŔ ’Ą CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ ů‘SĎ ylĂ ’Ĺ=l’Ć ÈoxyrĂyBĲĂ =rSĆ ’Ğ My’¿Ă ybĂŇ eĘ hČ
yêĂ ‘Ę d¡ČŇ yĎ yn¿Ă’Ğ=MGČ rmĆ ’Ň IËŁ wČ ìŇ SĳĆ ’Ň rŁ l‘ăČmĄ ìŇ yn¡ĆdŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć xČ q¿ĄŁl hoËĎhyĘ MoIęhČ

6 hŇ nĎDĄŔ rĘIČhČ ynĂ xăČ lĎ SĘ ÉhoĎhyĘ yJąĂ hŇ pęŁ ’năĎ=bŇ SĲĄ ChIĎÁlĂ ’ĲĄ olÄ žrmĆ ’Ň IŁ wČ : CSĲ xĹhĲĆ
7 MyèĂÄ mĂ xĞ wĲČ : MhĲĆ ynĄSĘ Ck¡Ň lĘ IĲĄwČ OĎ bĳĆŇ zĘ‘Ć’ĲĆ =M’Ă ì¡Ň SĘ pĘŇ nČ=yxĲĄ wĘ ho¿ĎhyĘ=yxČ rmĆ ’Ň ŁIěwČ

Cd¿Ň mĘ ‘ĲĎ Mh¡Ć ynĄSĘ C qoxĳ rĎmĲĄ dŇ gĆŇ e¡ĆmĂ Cd¿Ň mĘ ‘Č IĲČwČ CkŔ lĘ hĲĎ ÉMy’Ă ybĂŇ eĘ hČ ynąĄBĘ mĂ Sy’ĂÁ
8 MyĂUČŔ hČ =tŇ ’Ć hŇ JăĆ IČwČ ÉMŁlgĘŇ IĂwČ oêąrĘDČ’Č =tŇ ’Ć ChIĎÄlĂ ’ĲĄ žxuČ IĂwČ : NDĲĄrĘIČhČ =l‘Č
9 ChIĎÁlĂ ’ĄÄ wĘ MrĎę bĘŇ ‘ĎkĘŇ yhăĂ yĘwČ : hŇ bĲĎŇ rĎxĲĎ BĆ Mh¡Ć ynĄSĘ Cr¿bĘŇ ‘Č IĲČwČ hŇ eĎhĳĄ wĎ hŇ eĎhăĄ CY¡ xĎ IĄwČ

ëŇ UĳĎ ‘Ă mĲĄ xqăČQĎ ’Ć MrĆT¡ĆBĘ ëŇ QĎŔ =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ hŇ măĎ É l’Č SĘ É‘SĎ ylĂ ’Ĺ=l’Ć rmąČ ’Ď
10 tĎŇ ySăĂ qĘ hĂ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : ylĲĎ ’Ą ì¡Ň xĞ CrĲBĘ MyĂn¿ČSĘ =yjĲĂ ’nËĎ=yhĂ ywĲĂ ‘SĎŔ ylĂ ’Ĺ rmĆ ’Ň IăŁ wČ

âl¿ NyĂ’¡Č=M’Ă wĘ NkĄŔ ìăŇ lĘ =yhĲĂ yĘ ÉëêĎ’Ă mĲĄ xuąĎlĚ ytĂÁ ’Ł hŇ ’ĆÄ rĘêĂ =M’Ă lo’ĳ SĘ lĂ
11 ysĄ Csă wĘ ÉS’Ą =bŇ kĆŇ rĲĆ hŇ eąĄhĂ wĘ rBĄŔ dČŇ wĘ ÉëolhĎ MykąĂŇ lĘ hĲŁ hŇ UĎ hăĄ yhĂę yĘwČ : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ

V’
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‘SăĎ ylĂ ’ĹwĲĆ : MyĂmĲĎ èĎ hČ hŇ r¡Ď‘ĎiĘ BĲČ ChIĎŔlĂ ’ăĄ É l‘Č IČÄwČ MhĳĆ ynĄSĘ NyBăĄ CdŇ r¡ĂpĘŇ IČwČ S’ĄŔ 12

Ch’¡Ď rĎ âl¿ wĘ wySĎŔ rĎpăĎŇ C É l’Ą rĎWĘ yĂ bŇ kĆŇ rąĆ ybĂę ’Ď ű ybăĂŇ ’Ď Éq‘ĄYČ mĘ ’Chą wĘ hŇ ’Ćę rŁ
tŇ rĆDăĆ’Č =tŇ ’Ć ÉMrĆIĎÄwČ : My‘ĲĂrĎqĘ MyĂn¿ČSĘ lĂ M‘¡ĄrĎqĘ IĂwČ wydĎŔ gĎŇbĘŇ BĂ ÉqzĄxĞ IĲČwČ dŇ o‘ĳ 13

žxuČ IĂwČ : NDĲĄrĘIČhČ tŇ p¿ČŇ WĘ =l‘Č dŇ m¡Ł ‘ĞIĲČwĲČ bŇ SĎ I¿ĎwČ wylĳĎ ‘ĎmĲĄ hŇ l¡Ď pĘŇ nĲĎ rS¿Ć ’Ğ ChIĎŔlĂ ’ĲĄ 14

rmČě ’Ň IŁ wČ MyĂUČŔ hČ =tŇ ’Ć hŇ JăĆ IČwČ ÉwylĎ ‘ĎmĲĄ hŇ ląĎ pĘŇ nĲĎ =rSĆ ’Ğ ChIĎÁlĂ ’ĲĄ tŇ rĆDĆÄ ’Č =tŇ ’Ć
hŇ eĎhăĄ ÉCYxĎ IĲĄwČ MyĂUČę hČ =tŇ ’Ć hŇ JăĆ IČwČ ű ’Chă =PŇ ’Č ChIĳĎlĂ ’ĲĄ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ hŇ IĄě’Č

sŘ20 ÉoxyrĂyBĲĂ =rSĆ ’Ğ My’ąĂ ybĂŇ eĘ hČ =ynĲĄbĘŇ Ch’ĚÄ rĘIĂwČ : ‘SĲĎ ylĂ ’Ĺ rb¡ŇŁ ‘ĞIĲČwĲČ hŇ eĎhĄŔ wĎ 15

otŔ ’Ň rĎqĘ lĂ ÉC’bÄŁ IĎwČ ‘SĳĎ ylĂ ’Ĺ=l‘Č ChI¡ĎlĂ ’ĲĄ xČ Cr¿ hŇ xĎ nËĎ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ dŇ gĆŇ eĆŔ mĂ
žìydĆŇ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć =SyĲĄ ’năĎ=hŇ eĄhĂ wylĎÃ’Ą CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : hŇ YĎ rĘ’ĲĎ ol¡ =CwxĞêĲČSĘ IĂwČ 16

Éo’WĎ nĘ =NjĆ ůìynĆdŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć CSă qĘ bČŇ ywĲĂ È’nĎ CkŇ lĘ yăĄ lyĂxČę =ynĲĄBĘ MySĂÁ nĎ’Ğ MyèĂÄ mĂ xĞ
rmĆ ’Ň I¡Ł wČ tŇ o’yĎGĘ hČ tŇ xăČ ’Č BĘ o’¡ MyrĂŔ hĎ hĲĆ dŇ xăČ ’Č BĘ ÉChkĄÄ lĂ SĘ IČwČ hoĎŔhyĘ xČ Cră
MyèăĂ mĂ xĞ ÉCxlĘ SĘ IĂwĲČ CxlĳĎ SĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ SB¡Ł =dŇ ‘Č ob¿Ň =CrYĘ pĘŇ IĂwČ : CxlĲĎ SĘ tĂŇ âl¿ 17

bŇ SăĄ yŁ ’Ch¡ wĘ wylĎŔ ’Ą CbŇ SăĚ IĎwČ : Ch’ĲĚYĎ mĘ âl¿ wĘ Mym¡Ă yĎ=hŇ SĲĎ ŁlSĘ CS¿ qĘ bČŇ yĘwČ Sy’ĂŔ 18

CrÁ mĘ ’Ň ŁIÄwČ : CkŇ lĲĄ êĄ=l’Č Mk¡ĆŇ ylĄ ’Ğ yêĂ rĘm¿Č’Ď =’olĲ hĞ MhĆŔ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ oxĳ yrĂyBĲĂ 19

rS¿Ć ’ĞJĲČ bŇ oTŔ Éry‘Ă hĎ bŇ SąČ om ’nĎÂ=hŇ eĄhĂ ‘SĎŔ ylĂ ’Ĺ=l’Ć Éry‘Ă hĎ ySąĄ nĘ ’Č
ÉylĂ =CxqĘ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : tŇ lĆ JĲĎ SČ mĘ ZrĆ’¿ĎhĎ wĘ My‘¡ĂrĎ MyĂU¿ČhČ wĘ hŇ ’ĳĆ rŁ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ 20

’YăĎ om=l’Ć É’YĄ IĄwČ : wylĲĎ ’Ą Cx¡ qĘ IĂwČ xlČ mĳĆ MS¡Ď CmyW¿Ă wĘ hŇ SĎŔ dĎŇ xĞ tŇ yxăĂ ŁlYĘ 21

MyĂUăČlČ ÉytĂŇ ’Ň jĂÄ rĂř hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ rmĆ ’Ň ŁIÁwČ xlČ mĳĆ MS¡Ď =ëŇ lĆ SĘ IČwČ MyĂUČŔ hČ
dŇ ‘¡Č MyĂUČŔ hČ CpăŇ rĎIĄwČ : tŇ lĆ JĲĎ SČ mĘ C tŇ wĆm¿Ď dŇ o‘¡ MèËĎ mĂ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=âl hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ 22

Mè¡Ď mĂ l‘Č I¿ČwČ : rBĲĄ DĂ rS¿Ć ’Ğ ‘S¡Ď ylĂ ’Ĺ rb¿ČŇ dĘŇ JĂ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ 23

ry‘ĂŔ hĎ =NmĂ C’ă YĘ yĲĎ ÉMyeĂ TČ qĘ MyrąĂ‘ĎnĘ C ëŇ rĆDĆę bČŇ hŇ lăĆ ‘Ł ű ’Chă wĘ l’ĳĄ =tŇ yBĲĄ
ÉwyrĎxĞ’ĲČ NpĆŇ IąĂwČ : xČ rĲĄqĄ hŇ l¿Ą ‘Ğ xČ r¡ĄqĄ hŇ l¿Ą ‘Ğ olŔ CrmĘ ’Ň IăŁ wČ ÉobŇ =CsQĘ qČ tĘŇ IĂwČ 24

r‘ČIČŔhČ =NmĂ ÉMyBĂ DĚ MyĂêąČSĘ hŇ nĎ’Ň YĆÄ êĄ wČ hoĳĎhyĘ MSăĄ BĘ Ml¡Ą lĘ qČ yĘwĲČ M’ĄŔ rĘIĂwČ
rhăČ =l’Ć Mè¡Ď mĂ ëŇ lĆ I¿ĄwČ : MydĲĂŇ lĎ yĘ yn¡ĄSĘ C My‘¿ĂBĎ rĘ’Č MhĆŔ mĄ hŇ nĎ‘Ę uăČbČŇ êĘ wČ 25

bŇ ’Ďę xĘ ’Č =NBĆ MrăĎohywĲĂ : NorĲmĘ SĲŁ bŇ S¿Ď Mè¡Ď mĂ C lmĳĆ rĘJČ hČ g
Tp¡ĎŇ SĎ ohylĂ hŇ rĄŔ WĘ ‘Ć hŇ năĆmŁ SĘ ÉtnČSĘ BĂ NorŔ mĘ SăŁ BĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=l‘Č ëŇ ląČ mĎ
ynăĄy‘ĄBĘ É‘rČhĎ hŇ WąĆ ‘ĞIĲČwČ : hŇ nĲĎSĎ hŇ r¿ĄWĘ ‘Ć=MyêĲĄSĘ ëŇŁl¡ mĘ IĂwČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ 2

hwhy
.yrqw bytk ytĂ jĂ rĂ w’ ytĂ yjĂ rĂ ’"sb ,yrq ytĂ jĂ rĂ w’ ytĂ yjĂ rĂ ’"s v.21 .b
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rS¿Ć ’Ğ l‘ČBČŔ hČ tŇ băČŇ ~Ę mČ =tŇ ’Ć ÉrsČ IĎÄwČ oUĳ ’Ă kĘŇ C wyb¡ĂŇ ’Ď kĘŇ âl¿ qrČě hoĎŔhyĘ
3 =tŇ ’Ć ’yT¿Ă xĹhĲĆ =rSĆ ’Ğ TbËĎŇ nĘ =NBĲĆ M‘ÌĎbĘŇ rĎyĲĎ tŇ w’Ň FÂŁ xČ BĘ qrČţ : wybĲĂŇ ’Ď hŇ W¡Ď ‘Ď
4 bŇ ’¡Ď om=ëŇ lĆ mĲĆ ‘S¿Č ymĄ C : hŇ eĎUĲĆ mĂ rs¡Ď =âl qbĳĄŇ DĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ

PŇ lĆ ’¡Ć hŇ ’Ď m¿Ą C MyrĂŔ JĎ PŇ lĆ ’ăĆ =hŇ ’Ď mĲĄ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ lĘ bŇ ySąĂ hĄ wĘ dŇ qĳĄnŁ hŇ yăĎhĎ
5 ëŇ lĆ m¿Ć BĘ bŇ ’¡Ď om=ëŇ lĆ mĲĆ ‘S¿Č pĘŇ IĂwČ bŇ ’ĳĎ xĘ ’Č tŇ omă JĘ yh¡Ă yĘwČ : rmĆ YĲĎ Myl¿Ă y’Ą
6 dŇ q¡Ł pĘŇ IĂwČ NorĳmĘ èĲŁ mĂ ’Ch¡ hČ MoI¿BČ MrËĎohyĘ ëŇ lĆ UÌĆ hČ ’YĄÂIĄwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ
7 rmęŁ ’Ň lĄ hŇ dĎÁ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ TpĎÄ SĎ ohĲ yĘ=l’Ć žxlČ SĘ IĂwČ ëŇ lĆ IĄÃwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ =tŇ ’Ć

rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ lČ bŇ ’¡Ď om=l’Ć yêËĂ ’Ă ëŇ ¿ĄltĄŇ hĞ yBĂŔ ‘SăČ jĎ Éb’Ď om ëŇ lĆ mąĆ
8 hŇ z¿Ć=y’Ą rmĆ ’Ň ŁIěwČ : ìŇ ysĲĆ CsJĘ ys¿Č CsJĘ ìŇ U¡Ć ‘ČkĘŇ yU¿Ă ‘ČJĘ ìŇ omË kĎŇ ynĂ omÌ JĎ hŇ lĆŔ ‘Ĺ’ĲĆ
9 l’ąĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ mĆÄ žëlĆ IĄwČ : ModĲŇ ’Ĺ rB¿Č dĘŇ mĂ ëŇ rĆD¡Ć rmĆ ’Ň ŁIěwČ hŇ lĳĆ ‘ĞnĲČ ëŇ rĆD¡ĆhČ

hŇ yĎÄhĎ =âlĲ wĘ MymĳĂ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ ëŇ rĆD¡Ć CBsěŁ IĎwČ ModŔ ’Ĺ ëŇ lĆ măĆ C ÉhdĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ C
10 l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : MhĲĆ ylĄ gĘŇrČBĘ rS¿Ć ’Ğ hŇ m¡Ď hĄ BĘ lČ wĘ hŇ nËĆxĞUĲČ lČ Ĳ MyĂmÌČ

Mt¡ĎŇ o’ tŇ t¿ĄŇ lĎ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MykăĂŇ lĎ UĘ hČ ÉtSĆ ŁlÄSĘ lĂ hoĎęhyĘ ’răĎqĎ =yJĲĂ HhĎě ’Ğ
11 hŇ S¿Ď rĘdĘŇ nĂ wĘ hoĎŔhylĲČ É’ybĂŇ nĎ hŇ jąŁ Ny’ĄÄ hČ TpĎę SĎ ohĲ yĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : bŇ ’ĲĎ om=dŇ yČBĘ

hŇ jŁ ť rmĆ ’Ň ŁIŔwČ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ ydąĄŇ bĘŇ ‘ČmĲĄ dŇ xĎÂ’Ć N‘Č IČwČţ otĳŇ o’mĲĄ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć
12 ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ChIĲĎlĂ ’ĲĄ yd¿ĄŇ yĘ=l‘Č MyĂm¡Č qYČ y¿Ď=rSĆ ’Ğ TpĎŔ SĎ =NBĆ ‘SăĎ ylĂ ’Ĺ

Tp¡ĎŇ SĎ ohywĲĂ l’ËĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ mÌĆ wylĎę ’Ą CdăŇ rĘIĲĄwČ hoĳĎhyĘ=rbČŇ DĘ ot¡Ň o’ Sy¿Ą TpĎŔ SĎ ohă yĘ
13 ëŇ lĎŔ wĎ yQăĂ =hŇ mČ É l’Ą rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ mąĆ =l’Ć ‘SĎÁ ylĂ ’Ĺ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ModĲŇ ’Ĺ ëŇ lĆ m¿Ć C

l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ ìŇ UĳĆ ’Ă y’¡ĄybĂŇ nĘ =l’Ć wĘ ìŇ ybĂŔ ’Ď y’ăĄybĂŇ nĘ =l’Ć ëŇ lĄ ť
Mt¡ĎŇ o’ tŇ t¿ĄŇ lĎ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MykăĂŇ lĎ UĘ hČ ÉtSĆ ŁlÄSĘ lĂ ÉhoĎhyĘ ’rąĎqĎ =yJĲĂ l’Čę

14 yêĂ dĘŇ măČ ‘Ď rSăĆ ’Ğ Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhyĘ=yxČ ‘SĎę ylĂ ’Ĺ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : bŇ ’ĲĎ om=dŇ yČBĘ
TyB¿Ă ’Č =M’Ă ’WĳĄ nŁ ynăĂ’Ğ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ Tp¿ĎŇ SĎ ohĲ yĘ ynËĄjĘ ylËĄ Cl yJĂę wynĎŔ pĎŇ lĘ

15 yh¿Ă êĘ wČ NGĄŔ nČmĘ hĲČ NGăĄnČJĘ ÉhyĎhĎ wĘ NGĳĄnČmĘ ylăĂ =CxqĘ hŇ ê¡Ď ‘Č wĘ : OĎ ’ĲĆ rĘ’Ć =M’Ă wĘ ìŇ yl¡Ć ’Ą
16 ű Myb¿ĂŇ GĄ hŇ E¡ĆhČ lxČ e¿ČhČ hŇŁWË ‘Ď hoĳĎhyĘ rmăČ ’Ď hŇ J¡Ł rmĆ ’Ň ŁIěwČ : hoĲĎhyĘ=dŇ yČ wyl¡Ď ‘Ď
17 MSĆ gĆŔ C’ă rĘtĂŇ =âlĲ wĘ ÉxČ CrÄ C’¿ rĘtĂŇ =âlĲ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ kăŇŁ =yJĂ : MybĲĂŇ GĄ

: MkĲĆŇ êĘ mĘ hĆ bĘŇ CĲ Mk¡ĆŇ ynĄqĘ mĂ C Mê¿Ć’Č MtËĆŇ ytĂŇ SĘ C MyĂmĳĎ ’lĄ UăĎ yĂ ’Ch¡ hČ lxČ e¿ČhČ wĘ
18, 19 ry‘ąĂ=lJĎ MtĆÂ yJĂ hĂ wĘ : MkĲĆŇ dĘŇ yĆBĘ bŇ ’¡Ď om=tŇ ’Ć Nt¿ČŇ nĎ wĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ tŇ ’Ň z¡Ł lq¿ČnĎ wĘ

MyĂm¡Č=ynĄyĘ‘Ę mČ =lkĎŇ wĘ ClyjĂŔ êČ ÉboT Z‘¿Ą=lkĎŇ wĘ roxŔ bĘŇ mĂ ry‘ăĂ=lkĎŇ wĘ ÉrYĎ bĘŇ mĂ
wmtst
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ÉrqĆBÄŁ bČŇ yhąĂ yĘwČ : MynĲĂ bĎŇ ’ĞBĲĎ CbŇ ’¡Ă kĘŇ êČ hŇ bĎŔ oFhČ hŇ qăĎlĘ xĆ hČ É lkŇŁ wĘ CmêĳŁ sĘ êĂ 20

ZrĆ’¡ĎhĎ ’l¿Ą UĎ êĂ wČ ModĳŇ ’Ĺ ëŇ rĆDăĆmĂ My’¡Ă BĎ MyĂm¿Č=hŇ eĄhĂ wĘ hŇ xĎŔ nĘ UĂ hČ tŇ olă ‘ĞJĲČ
MBĳĎ MxĆ QăĎ hĂ lĘ Myk¡ĂŇ lĎ UĘ hČ Cl¿ ‘Ď=yJĲĂ C‘Ŕ mĘ SĲĎ Éb’Ď om=lkĎŇ wĘ : MyĂUĲĎ hČ =tŇ ’Ć 21

CmyJăĂ SĘ IČwČ : lCbĲŇ GĘ hČ =l‘ĲČ Cd¡Ň mĘ ‘Č IĲČwČ hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhrĎgŇŁ xĞ rgąĄŇxŁ lJÄŁ mĂ Cqę ‘Ğ~ĲĎ IĂwČ 22

=tŇ ’Ć dŇ gĆŇ eËĆmĂ bŇ ’¿Ď om C’Ä rĘIĂwČ MyĂUĳĎhČ =l‘Č hŇ xăĎ rĘzĲĎ SmĆ è¡Ć hČ wĘ rqĆBŔŁ bČŇ
MykĂŔ lĎ UĘ hČ ÉCbŇ rĘxĆ nĲĆ bŇ rąĄxĽhĲĎ hŇ zĆŔ MDăĎ ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : MDĲĎJČ MyU¿Ă dĚŇ ’Ğ MyĂU¡ČhČ 23

hŇ năĄxĞmĲČ =l’Ć ÈC’bŇŁ IĎwČ : bŇ ’ĲĎ om ll¡Ď èĎ lČ hŇ ê¿Ď ‘Č wĘ Ch‘ĳĄrĄ=tŇ ’Ć Sy’ăĂ CJ¡ IČwČ 24

Hř bĎŔ =wbř yÄw MhĳĆ ynĄjĘ mĂ Csn¡ĚIĎwČ bŇ ’ĎŔ om=tŇ ’Ć CJă IČwČ É l’Ą rĎWĘ yĂ CmqąĚIĎwČ ů l’Ą rĎWĘ yĂ
CkŇ ylĂÄSĘ yČ hŇ bĎŇ oTţ hŇ qăĎlĘ xĆ =lkĎŇ wĘ CsrÃŁ hĞ yĲČ MyrăĂ‘ĎhĲĆ wĘ : bŇ ’ĲĎ om=tŇ ’Ć tŇ oJ¡ hČ wĘ 25

ClyjĂŔ yČ bŇ oTă =Z‘ĲĄ=lkĎŇ wĘ ÉCmêŁ sĘ yĂ MyĂmąČ=NyČ‘Ę mČ =lkĎŇ wĘ hĎ C’ę lĘ mĂ C onÁbĘŇ ’Č =Sy’ĲĂ
É’rĘIČwČ : hĎ CJĲ IČwČ My‘¡ĂQĎ uČ hČ CBs¿Ł IĎwČ tŇ WĆ rĳĎxĞ ryu¡ĂBČ hĎ ynËĆbĎŇ ’Ğ ry’ÌĂ SĘ hĂ =dŇ ‘Č 26

tŇ o’Ä mĄ =‘bČŇ SĘ otŇ o’ţ xuăČIĂwČ hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ hČ CeU¡Ć mĂ qz¿ČxĎ =yJĲĂ bŇ ’ĎŔ om ëŇ lĆ măĆ
žxuČ IĂwČ : ClkĲŇŁ yĎ âl¿ wĘ Mod¡Ň ’Ĺ ëŇ lĆ m¿Ć =l’Ć ‘Č yqËĂbĘŇ hČ lĘ bŇ rĆxĆę PŇ lĲĄ SăŁ Sy’ĂÁ 27

hŇ mĎŔ xŁ hăČ =l‘Č ÉhlĎ ‘Ł ChląĄ ‘ĞIĲČwČ wyêĎę xĘ êČ ëŇŁlă mĘ yĂ=rSĆ ’Ğ rokÁ BĘ hČ onÄBĘ =tŇ ’Ć
: ZrĆ’ĲĎ lĎ CbŇ S¡Ě IĎwČ wylĎŔ ‘ĎmĲĄ ÉC‘sĘ IĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č lod¡Ň GĎ=PŇ YĆqĆ yh¿Ă yĘwČ

‘SĎÁ ylĂ ’Ĺ=l’Ć hŇ qĎÄ ‘ĞYĲĎ My’Ă ybĂŇ eĘ hČ ţ=ynĲĄbĘŇ ySăĄ eĘ mĂ tŇ xăČ ’Č hŇ èăĎ ’Ă wĘ d

’r¡ĄyĎ hŇ y¿ĎhĎ ìŔ DĘbĘŇ ‘Č yJăĂ êĎ‘Ę dČŔ yĎ hŇ êăĎ’Č wĘ tŇ mĄŔ ÉySĂ y’Ă ìąŇ DĘbĘŇ ‘Č rmęŁ ’Ň lĄ
rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MydĲĂŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ ol¡ ydËČŇ lĎ yĘ ynÌĄSĘ =tŇ ’Ć tŇ xČ qČÁ lĎ ’BĎę hŇ SĆŔ eŁ hČÄ wĘ hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć 2

tŇ yĂBĳĎBČ ykĂŇ lĘ =SIĆ=hŇ mČ ylĂŔ ydĂŇ yGăĂhČ ëŇ QĎŔ =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ hŇ măĎ É‘SĎ ylĂ ’Ĺ hĎ yląĆ’Ą
rmĆ ’Ň ŁIęwČ : NmĆ SĲĎ ëŇ Cs¿ ’Ď =M’Ă yJ¡Ă tŇ yĂBČŔ BČ É lkŇŁ ì¿Ň tĘŇ xĎ pĘŇ SĂ lĘ Ny’ăĄ rmĆ ’Ň êęŁ wČ 3

Myq¡ĂrĄ Myl¿Ă JĄ ykĄŇ nĎkĘŇ SĂ =lJĎ tŇ ’¡Ą mĄ ZCxŔ hČ =NmĂ ÉMylĂ JĄ ëŇ ląĎ =ylĂ ’ĞSĲČ ykĂÄ lĘ
êĘ qĘ YČě yĎwĘ ëŇ yĂnČŔ BĎ =dŇ ‘ČbĘŇ C ëŇ dăĄŇ ‘ĞBĲČ ÉtlĆ DĆÄ hČ êĘ rĘgąČŇsĎ wĘ tŇ ’Ň bĎę C : yTĂ y‘ĲĂmĘ êČ =l’Č 4

rGăŁ sĘ êĂ wČ oêŔ ’Ă mĲĄ ÉëlĆ êĄÄ wČ : y‘Ă yiĲĂ êČ ’l¡Ą UĎ hČ wĘ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ Myl¡Ă JĄ hČ =lJĎ l‘¿Č 5

: tqYĲř ym ’yh¿Ă wĘ hĎ yl¡Ć ’Ą MyS¿Ă GĂ mČ MhËĄ hĎ ynĳĆBĎ dŇ ‘ăČbĘŇ C Hd¡ĎŇ ‘ĞBĲČ tŇ lĆ DĆŔ hČ
ylĂ JĆŔ Édo‘ yl¿Č ’Ą hŇ SĎ yGĂÄhČ ÉHnĎBĘ =l’Ć rmĆ ’Ň êąŁ wČ MylĂę JĄ hČ tŇ âŇ lă mĘ JĂ ű yhăĂ yĘwČ 6

rm’yw
’"sb ,MbĎ rybs v.24 .+rtw w"d ,b"d Nkw yrqw bytk CJIČwČ ’"sb ,yrq CJIČwČ ,bytk ’obIĎwČ = obIĎwČ v.24 .g
,yrq tqĆYĎom ,bytk tqĆ~ĆyČmĘ w’ tqĆYĎymĄ v.5 .’ryw tVrpl hrTph v.1 .d .s"tw +rt Nkw yrqw bytk MbĎ

.w"dw b"d ’"d Nkw yrqw bytk tqĆYĎom ’"sb
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7 Sy’ăĂ lĘ ÉdGĄêČ wČ ’bęŁ êĎ wČ : NmĆ èĲĎ hČ dŇ m¡Ł ‘ĞIĲČwĲČ ylĂ JĳĆ dŇ o‘¡ Ny’¿Ą hĎ ylĆŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ
ytř ’ă w ykĂŇ yĄSĘ nĂ =tŇ ’Ć ym¡Ă QĘ SČ wĘ NmĆ èĆŔ hČ =tŇ ’Ć yrăĂkĘŇ mĂ ÉykĂŇ lĘ rmĆ ’Ň ŁIęwČ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ

8 ‘SăĎ ylĂ ’Ĺ rbÌŇŁ ‘ĞIĲČwČ MoIÁhČ yhĂÄ yĘwČ : rtĲĎŇ oeBČ yy¡ĂxĘ tĲĂŇ ykynŔ bř
yDăĄmĂ ÉyhĂ yĘwĲČ MxĆ lĳĎ =lkĎŇ ’ĹlĲĆ oB¡ =qzĆxĞêĲČ wČ hŇ lĎŔ odŇ gĘŇ hŇ èăĎ ’Ă ÉMSĎ wĘ MnĄę CS=l’Ć

9 ’năĎ=hŇ eĄhĂ HSĎŔ y’Ă =l’Ć ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ : MxĆ lĲĎ =lkĎŇ ’ĹlĲĆ hŇ UĎ S¡Ď rs¿ĚyĎ orŔ bĘŇ ‘Ď
10 ’eąĎ=hŇ WĆ ‘ĞnĲČ : dŇ ymĲĂ êĎ Cnyl¡Ą ‘Ď rb¿ĄŇ ‘Ł ’Chĳ SodăŇ qĎ Myh¡Ă Łl’Ĺ Sy’¿Ă yJËĂ yêĂ ‘Ę dČŔ yĎ

hŇ rĳĎonmĘ C ’iăĄ kĂŇ wĘ Nx¡Ď lĘ SĚ wĘ hŇ F¿Ď mĂ MSËĎ ol¿ MyWĂÄ nĎ wĘ hŇ eĎŔ TČ qĘ ÉryqĂ =tŇ IČlĂ ‘Ğ
11 =l’Ć rsČ I¿ĎwČ hŇ UĎ SĳĎ ’bŇŁ IăĎwČ MoI¡hČ yh¿Ă yĘwČ : hŇ UĎ SĲĎ rCs¿ yĎ Cnyl¡Ą ’Ą o’¿ bŇŁ BĘ hŇ yËĎhĎ wĘ
12 tŇ yUăĂ nČ CèlČ ’r¡ĎqĘ orŔ ‘ĞnĲČ yzăĂxĞ yGĲĄ=l’Ć ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ UĎ SĲĎ =bŇ JČ SĘ IĂwČ hŇ I¡ĎlĂ ‘ĞhĲĎ
13 ÈhĎ ylĆ ’Ą ’năĎ=rmĎ ’Ĺ olę rmĆ ’Ň IăŁ wČ : wynĲĎpĎŇ lĘ dŇ m¡Ł ‘ĞêĲČ wĲČ HlĎŔ =’rĎqĘ IĂwČ tŇ ’Ň EĳŁ hČ

ëŇ lĎŔ tŇ oWă ‘ĞlĲČ hŇ mĆ ť ůt’Ň EŁ hČ hŇ dăĎŇ rĎxĞhĲČ =lJĎ =tŇ ’Ć ÈCnylĄ ’Ą ű êĘ dĘŇ răČxĎ hŇ eăĄhĂ
ëŇ ot¿Ň BĘ rmĆ ’Ň êěŁ wČ ’bĳĎŇ ~Ď hČ rWăČ =l’Ć o’¡ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ÉëlĎ =rBĆ dČŇ lĘ SyąĄhĞ

14 lbËĎŇ ’Ğ yzĂęxĞ yGĄ rmĆ ’Ň IăŁ wČ HlĳĎ tŇ oWă ‘ĞlĲČ hŇ m¡Ć C rmĆ ’Ň ŁIěwČ : tŇ bĆŇ SĲĎ yŁ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ yU¡Ă ‘Č
15 dŇ m¡Ł ‘ĞêĲČ wĲČ HlĎŔ =’rĎqĘ IĂwČ HlĳĎ =’rĎqĘ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : NqĲĄ zĎ HS¿Ď y’Ă wĘ Hl¡Ď =Ny’ĲĄ NB¿Ą
16 rmĆ ’Ň êęŁ wČ NBĳĄ tŇ qĆbăĆŇ xŁ ytř ’¡ hŇ IĎŔxČ tŇ ‘ăĄJĎ ÉhEĆhČ dŇ ‘ąĄoUlČ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : xtČŇ jĲĎ BČ
17 hŇ è¡Ď ’Ă hĲĎ rhČ ê¿Č wČ : ìŇ tĲĆŇ xĎ pĘŇ SĂ BĘ bŇ E¡ĄkČŇ êĘ =l’Č MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ ÉynĂ dŇŁ ’Ğ=l’Č

: ‘SĲĎ ylĂ ’Ĺ hĎ yl¡Ć ’Ą rB¿Ć DĂ=rSĆ ’Ğ hŇ IĎŔxČ tŇ ‘ăĄJĎ ÉhEĆhČ dŇ ‘ąĄoUlČ NBĳĄ dŇ lĆ êăĄ wČ
18, 19 rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : MyrĲĂYĘ uĲŁ hČ =l’Ć wyb¡ĂŇ ’Ď =l’Ć ’Y¿Ą IĄwČ MoIŔhČ yhăĂ yĘwČ dŇ lĆ IĳĎhČ lD¡ČgĘŇ IĂwČ

: oUĲ ’Ă =l’Ć Ch’¡Ą WĎ r‘ČeČŔ hČ =l’Ć ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ ySĳĂ ’Ň rŁ ű ySăĂ ’Ň rŁ wyb¡ĂŇ ’Ď =l’Ć
20 : tŇ mĲŁ IĎwČ MyĂr¡ČhĽ~ĲĎ hČ =dŇ ‘Č hĎ yJËĆrĘBĂ =l‘Č bŇ SĆ IÌĄwČ oUĳ ’Ă =l’Ć Ch’¡Ą ybĂŇ yĘwČ Ch’ĄŔ vĎ IĂwČ
21 : ’YĲĄêĄ wČ od¡Ň ‘ĞBĲČ rG¿Ł sĘ êĂ wČ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ tŇ F¡Č mĂ =l‘Č ChbĄŔ JĂ SĘ êČ wČ É l‘ČêČÄ wČ
22 MyrĂŔ ‘ĎeĘ hČ =NmĂ dŇ xăĎ ’Ć ÉylĂ ’n¿Ď hŇ xĎÄ lĘ SĂ rmĆ ’Ň êęŁ wČ ůHSĎ y’Ă =l’Ć È’rĎqĘ êĂ wČ
23 rmĆ ’Ň ŁIęwČ : hŇ bĎŇ CSĲ ’Ď wĘ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ Sy’¿Ă =dŇ ‘Č hŇ YĎ CrË’Ď wĘ tŇ onĳtŇŁ ’ĞhĲĎ tŇ x¡Č ’Č wĘ

rmĆ ’Ň ê¡Ł wČ tŇ BĳĎ SČ âlă wĘ SdĆŇ x¡Ł =âl MoIŔhČ ÉwylĎ ’Ą ytśklą h ytř ’ă ‘Č CDmČ ţ
24 =rYĎ ‘ĞêĲČ =l’Č ëŇ ĳĄlwĎ gŇhăČ nĘ Hr¡Ď‘ĞnĲČ=l’ĲĆ rmĆ ’Ň ê¿Ł wČ NotŔ ’Ď hĲĎ ÉSbŇŁ xĞêĲČ wĲČ : MolĲ SĎ
25 Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ Sy’¿Ă =l’Ć ’obËŇ êĎ wČ ëŇ lĆ êĄę wČ : ëŇ lĲĎ yêĂ rĘm¿Č’Ď =M’Ă yJ¡Ă bŇ JŔŁ rĘlĂ ylăĂ

rh=l’
s"t ,‘"t ,+rt ,’"yd Nkw yrqw bytk ëyĂnČbĎ C ’"sb ,yrq ëyĂnČbĎ C ,bytk ykĂ yĘnČBĎ v.7 .yrq êĘ ’Č wĘ ,bytk yêĂ ’Č wĘ v.7

.yrq tkĆlĆhŁ ,bytk yêĂ kĘ lČ hŁ v.23 .yrq êĘ ’Č ,bytk yêĂ ’Č v.23 .yrq êĘ ’Č ,bytk yêĂ ’Č v.16 .r"tw
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ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ dŇ gĆŇ eĆŔ mĂ ÉHtĎŇ ’Ł MyhąĂ Łl’ĹhĲĎ =Sy’Ă tŇ o’Ä rĘJĂ yhĂ yĘwČţ lmĳĆ rĘJČ hČ rhăČ =l’Ć
sŘ21 ůHtĎŇ ’Ň rĎqĘ lĂ ’năĎ=ZCrĲ ÈhêĎ‘Č : zQĲĎ hČ tŇ yU¿Ă nČ CèhČ hŇ e¡ĄhĂ orŔ ‘ĞnĲČ yzăĂxĞ yGĄ=l’Ć 26

rmĆ ’Ň ê¡Ł wČ dŇ lĆ IĳĎlČ Molă SĎ hĞ ëŇ S¡Ą y’Ă lĘ Mol¿ SĎ hĞ ëŇ ËĎl Mol¿ SĎ hĞ HlĎę =rmĎ ’ĹwĲĆ
wylĳĎ gĘŇrČBĘ qz¡ĄxĞêĲČ wĲČ rhĎŔ hĎ =l’Ć ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’ąĂ =l’Ć ’bÂŁ êĎ wČ : MolĲ SĎ 27

HSăĎ pĘŇ nČ=yJĲĂ ÉHlĎ =hŇ jĲĄ rĘhČ MyhąĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’ĂÄ žrmĆ ’Ň IŁ wČ HpĎę dĘŇ hĎ lĘ yzĂÁxĞ yGĲĄ SGČÄ IĂwČ
yêĂ lĘ ’¿Č SĎ hĞ rmĆ ’Ň êěŁ wČ : ylĲĂ dŇ yG¡ĂhĂ âl¿ wĘ yeĂ UĆŔ mĂ MylăĂ ‘Ę hĆ ÉhoĎhywĲČ HlĎŔ =hŇ rĎmĲĎ 28

yzĂÁxĞ ygĄŇlĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ytĲĂŇ ’Ł hŇ l¡Ć SĘ tČŇ âl¿ yêĂ rĘmČŔ ’Ď âlă hĞ ynĳĂdŇŁ ’Ğ tŇ ’ăĄ mĄ Nb¡ĄŇ 29

âlă ÉSy’Ă ’Y¿Ď mĘ tĂŇ =yJĲĂ ůëlĄ wĎ ÈìdĘŇ yĲĎbĘŇ yêăĂ nĘ ‘ČSĘ mĂ xqČÄ wĘ ìŇ ynĆętĘŇ mĎ rgăŇŁ xĞ
yn¿ĄjĘ =l‘Č yê¡Ă nĘ ‘ČSĘ mĂ ê¿ĎmĘ WČ wĘ CeĳnĆ‘ĞtĲČŇ âlă Sy’¡Ă ì¿Ň kĘŇ rĆbĲĎŇ yĘ=ykĲĂŇ wĘ CekĆŔ rĘbĲĎŇ tĘŇ
MqĎ I¡ĎwČ OĎ bĳĆŇ zĘ‘Ć’ĲĆ =M’Ă ì¡Ň SĘ pĘŇ nČ=yxĲĄ wĘ ho¿ĎhyĘ=yxČ r‘ČeČŔ hČ M’ăĄ ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ : r‘ČeĲĎhČ 30

ynăĄjĘ =l‘Č ÉtnĆ‘ĆÄ SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć MWĆ IąĎwČ MhĆę ynĄpĘŇ lĂ rbăČŇ ‘Ď yzĂÂxĞgĄŇ wĘ : hĎ yrĲĆxĞ’ĲČ ëŇ lĆ I¿ĄwČ 31

âl¿ rmŔŁ ’Ň lĄ olă =dŇ GĆIČwČ ÉotŇ ’Ň rĎqĘ lĂ bŇ SĎ IąĎwČ bŇ SĆ qĳĎ Ny’ăĄwĘ loq¡ Ny’¿ĄwĘ r‘ČeČŔ hČ
bŇ J¡Ď SĘ mĚ tŇ mĄŔ Ér‘ČeČÄhČ hŇ eąĄhĂ wĘ hŇ tĎŇ yĘBĳĎhČ ‘S¡Ď ylĂ ’Ĺ ’b¿ŇŁ IĎwČ : r‘ČeĲĎhČ Zyq¡ĂhĄ 32

: hoĲĎhyĘ=l’Ć lQ¡Ą jČ tĘŇ IĂwČ MhĳĆ ynĄSĘ dŇ ‘ăČBĘ tŇ lĆ D¡ĆhČ rG¿Ł sĘ IĂwČ ’běŁ IĎwČ : otĲŇ FĎ mĂ =l‘Č 33

wyjăĎkČŇ wĘ ÉwynĎ y‘Ą=l‘Č wynąĎy‘ĄwĘ wyjĂÁ =l‘Č wyjĂÄ žMWĆ IĎwČ dŇ lĆ IĆęhČ =l‘Č bŇ JăČ SĘ IĂwČ l‘Č IČÁwČ 34

tŇ yĂBČę BČ ëŇ lĆ IăĄwČ bŇ SĎ IĎÁwČ : dŇ lĆ IĲĎhČ rW¿Č BĘ MxĎ I¡ĎwČ wylĳĎ ‘Ď rh¡Č gĘŇ IĂwČ wpŔ kř =l‘Č 35

‘bČŇ SăĆ =dŇ ‘Č Ér‘ČeČÄhČ rrąĄozyĘwČ wylĳĎ ‘Ď rhăČ gĘŇ IĂwČ l‘Č I¡ČwČ hŇ eĎhĄŔ tŇ xăČ ’Č wĘ ÉheĎhĄ tŇ x¿Č ’Č
É’rĎqĘ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ yzĂęxĞ yGĄ=l’Ć ’răĎqĘ IĂwČ : wynĲĎ y‘Ą=tŇ ’Ć r‘Če¡ČhČ xq¿ČpĘŇ IĂwČ MymĂŔ ‘ĎjĘ 36

: ëŇ nĲĄbĘŇ y’¿Ă WĘ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ wylĳĎ’Ą ’obăŇ êĎ wČ hĎ ’¡Ć rĎqĘ IĂwČ tŇ ’Ň ŁEŔhČ tŇ yUăĂ nČèĚ hČ =l’Ć
: ’YĲĄêĄ wČ Hn¡ĎBĘ =tŇ ’Ć ’v¿Ď êĂ wČ hŇ YĎ rĘ’ĳĎ Cxê¡ČSĘ êĂ wČ wylĎŔ gĘŇrČ=l‘Č ljăŁ êĂ wČ É’bŇŁ êĎ wČ 37

Myb¡ĂŇ SĘ yĲŁ My’ĂŔ ybĂŇ eĘ hČ ÉynĄbĘŇ C ZrĆ’ĎŔ BĎ bŇ ‘ăĎrĎhĲĎ wĘ ÉhlĎ GĎlĘ GĂ hČ bŇ SąĎ ‘SĎÂ ylĂ ’ĹwĲĆ 38

yn¿ĄbĘŇ lĂ dŇ yz¡ĂnĎ lè¿Ą bČŇ C hŇ lĎŔ odŇ GĘ hČ ryiăĂ hČ ÉtpŇŁ SĘ orę ‘ĞnĲČlĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ wynĳĎpĎŇ lĘ
hŇ dĆŔ WĎ NpĆŇ GăĆ É’YĎ mĘ IĂwČ ůtrŁ ’Ł TuăĄlČ lĘ ÈhdĆŇ vĎ hČ =l’Ć dŇ xăĎ ’Ć ’YĄÄ IĄwČ : My’ĲĂ ybĂŇ eĘ hČ 39

rys¿Ă =l’Ć xQËČ pČŇ yĘwČ ’bęŁ IĎwČ odĳŇ gĘŇbĂŇ âlă mĘ hŇ d¡ĆŇ WĎ tŇ ‘¿Ł uĚjČ CeUËĆ mĂ Tu¿ĄlČ yĘwČ
MlĎÄkĘŇ ’Ď JĘ yhĂ yĘwČţ lokĳŇ ’ĹlĲĆ MyS¡Ă nĎ’ĞlĲČ Cq¿ YĘ IĲĂwČ : C‘dĲĎŇ yĎ âl¿ =yJĂ dŇ yz¡ĂeĎhČ 40

âl¿ wĘ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ ÉryiĂ BČ tŇ wĆmąĎ ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ Cq‘Ďę YĎ hŇ UĎ hăĄ wĘ dŇ yzĂÁeĎhČ mĲĄ
wlky

.w"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wyjĎ JČ ’"sb ,yrq wyjĎ JČ ,bytk ojJČ v.34
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41 qYąČ rmĆ ’Ň ŁIęwČ ryiĳĂ hČ =l’Ć ëŇ ¡ĄlSĘ IČwČ xmČ qĆŔ =CxqĘ Cř ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : lkĲŇŁ ’ĹlĲĆ Cl¡ kĘŇ yĲĎ
42 ’BĎÁ Sy’ĂÄ wĘ : ryiĲĂ BČ ‘r¡Ď rb¿ĎŇ DĎ hŇ yËĎhĎ âl¿ wĘ ClkĄŔ ’Ň yŁ wĘ ÉM‘ĎlĎ

=MyrĲĂWĘ ‘Ć ÉMyrĂCJBĂ MxĆ ląĆ MyhĂÁ Łl’ĹhĲĎ Sy’ĂÄ lĘ ž’bĄŇ IĎwČ hŇ SĎ lĂęSĎ l‘ČBăČ mĂ
43 ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ClkĲĄŇ ’Ň yŁ wĘ M‘¡ĎlĎ Nê¿Ą rmĆ ’Ň ŁIěwČ onĳŁlqĘ YĂ BĘ lm¡Ć rĘkČŇ wĘ MyrĂŔ ‘Ł WĘ MxĆ lăĆ

ClkĄŔ ’Ň yŁ wĘ ÉM‘ĎlĎ NêąĄ rmĆ ’Ň ŁIęwČ Sy’ĳĂ hŇ ’Ď măĄ yn¡ĄpĘŇ lĂ hŇ zĆŔ NêăĄ’Ć hŇ mĎ ť otŔ rĘSăĎ mĘ
44 Crt¡ĂŇ oIwČ Cl¿ kĘŇ ’Ň IĲŁ wČ MhËĆ ynĄpĘŇ lĂ NêÌĄ IĂwČ : rtĲĄŇ ohwĘ lk¿ŇŁ ’Ď ho¡ĎhyĘ rmËČ ’Ď hŇ k¿ŇŁ yJăĂ
h hŇ yăĎhĎ MrĎÁ ’Ğ=ëŇ lĆ mĲĆ ’bĎÄ YĘ =rWČ NmĎ ‘ĞnĲČwĘţ : hoĲĎhyĘ rb¿ČŇ dĘŇ JĂ

hŇ ‘¡ĎCSêĘ ho¿ĎhyĘ=NtČŇ nĲĎ obËŇ =yJĂ MynĂŔ pĎŇ ’WăĚ nĘ C ÉwynĎdŇŁ ’Ğ ynąĄpĘŇ lĂ lodÄ GĎ žSy’Ă
2 MydĂŔ CdŇ gĘŇ C’ă YĘ yĲĎ ÉMrĎ’Ğ wĲČ : ‘rĲĎYŁ mĘ lyĂx¡Č roB¿ GĂ hŇ yËĎhĎ Sy’Ăę hĎ wĘ MrĳĎ’ĞlĲČ

: NmĲĎ ‘ĞnĲČ tŇ SĆ ’¿Ą yn¡ĄpĘŇ lĂ yhĂě êĘ wČ hŇ eĳĎTČ qĘ hŇ răĎ‘ĞnĲČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ ZrĆ’¿ĆmĄ CBË SĘ IĂwČ
3 NorĳmĘ SĲŁ BĘ rSăĆ ’Ğ ’yb¡ĂŇ eĎhČ yn¿ĄpĘŇ lĂ ynĂŔ dŇŁ ’Ğ ylăĄ xĞ’ĲČ HêĎŔ rĘbĂŇ GĘ =l’Ć ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ
4 tŇ ’Ň ząŁ JĎ rmĳŁ ’Ň lĄ wyn¡ĎdŇŁ ’Ň lĲČ dŇ G¿ĄIČwČ ’běŁ IĎwČ : oêĲ ‘Ę rČ~Ď mĂ ot¡Ň ’Ł PŇ s¿Ł ’ĹyĲĆ z’ËĎ
5 ÉMrĎ’Ğ=ëŇ lĆ mĲĆ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ ZrĆ’¿ĆmĄ rS¡Ć ’Ğ hŇ rĎŔ ‘ĞeĲČhĲČ hŇ răĎBĘ DĂ Ét’Ň zŁ kĎŇ wĘ

odÁ yĎBĘ xuČÄ IĂwČ žëlĆ IĄwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ =l’Ć rpĆŇ s¡Ą hŇ x¿Ď lĘ SĘ ’Ć wĘ ’BŔŁ =ëŇ lĆ
: MydĲĂŇ gĎŇBĘ tŇ op¿Ň ylĂ xĞ rWĆ ‘¡ĆwĘ bŇ hĎŔ zĎ ÉMypĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ SąĄ wĘ PŇ sĆ kĆę =yrĄJĘ JĂ rWĆ ‘ăĆ

6 ÉhEĆhČ rpĆŇ iąĄ hČ ’obÄ JĘ hŇ êĎę ‘Č wĘ rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ m¿Ć =l’Ć rpĆŇ iĄŔ hČ ’băĄŇ IĎwČ
: oêĲ ‘Ę rČ~Ď mĂ oê¡pĘŇ sČ ’Ğ wĲČ yDĂŔ bĘŇ ‘Č NmăĎ ‘ĞnĲČ=tŇ ’Ć ÉìylĆÄ’Ą yêĂ xĘ ląČ SĎ hŇ eĄÄhĂ ìŇ ylĆŔ ’Ą

7 ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ wydĎę gĎŇBĘ ‘răČqĘ IĂwČ rpĆŇ iĄÁ hČ =tŇ ’Ć l’ĄÄ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ ž’rŁ qĘ JĂ yhĂÃ yĘwČ
Sy’¡Ă PŇ s¿Ł ’ĹlĲĆ ylČŔ ’Ą xČ lăĄ SŁ ÉhzĆ=yJĂ tŇ oyŔxĞhĲČ lĘ CĲ tŇ ymăĂ hĎ lĘ ÉynĂ ’ĎÄ Myh¿Ă Łl’ĹhĲČ

8 ű ‘ČmăŁ SĘ JĂ yhĂÂ yĘwČ : ylĲĂ ’Ch¡ hŇ e¿Ć’Č tĘŇ mĂ =yJĲĂ C’Ŕ rĘC É’nĎ=C‘Ĳ DĘ=ëŇ ’Č yJąĂ oêĳ‘Ę rČ~ĲĎ mĂ
ÉxlČ SĘ IĂwČ wydĎŔ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć É l’Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ ‘rąČqĎ =yJĲĂ MyhĂę Łl’ĹhĲĎ =Sy’Ă ‘SăĎ ylĂ ’Ĺ
Sy¿Ą yJËĂ ‘dČě yĄwĘ ylČŔ ’Ą ’năĎ=’bĲŇŁ yĎ ìŇ ydĳĆŇ gĎŇBĘ êĎ‘Ę r¡ČqĎ hŇ UĎ l¿Ď rmŔŁ ’Ň lĄ ëŇ lĆ UăĆ hČ =l’Ć

9 tŇ yĂB¡Č hČ =xtČŇ jĲĆ dŇ m¿Ł ‘ĞIĲČwČ oBĳ kĘŇ rĂbĘŇ C wsă wřsb Nm¡Ď ‘ĞnĲČ ’b¿ŇŁ IĎwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ ’yb¡ĂŇ nĎ
10 êąĎYĘ xČ rĲĎwĘ ëŇ olęhĎ rmĳŁ ’Ň lĄ ëŇ ’ăĎ lĘ mČ ‘S¡Ď ylĂ ’Ĺ wylËĎ ’Ą xl¿Č SĘ IĂwČ : ‘SĲĎ ylĂ ’ĹlĲĆ
11 ëŇ ĳČlIĄwČ Nm¡Ď ‘ĞnĲČ PŇ Y¿Ł qĘ IĂwČ : rhĲĎ TĘ C ì¡Ň lĘ ìËŇ rĘWĲĎ BĘ bŇ SÌŁ yĎwĘ NDĄŔ rĘIČBČ ÉMymĂ ‘ĎjĘ =‘bČŇ SĲĆ

hoăĎhyĘ=MSĲĄ BĘ É’rĎqĎ wĘ ÉdmČ ‘Ď wĘ ’oYę yĎ ’YăĄ yĄ ű ylăČ ’Ą yêĂ rĘmČÁ ’Ď hŇ eĄÄhĂ žrmĆ ’Ň IŁ wČ
l’
yrqw bytk wysĎCsBĘ ’"sb ,yrq wysĎCsB ,bytk osCsBĘ v.9 .h .r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw =CxqĘ ’"s v.41

.b"dw ’"d Nkw
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hŇ nĎbĎŇ ’Ğ žboT âlÃhĞ : ‘rĲĎYŁ UĘ hČ PŇ ¿Čs’Ď wĘ Moq¡ UĎ hČ =l’Ć odËŇ yĎ PŇ yn¿ĂhĄ wĘ wyhĎŔ Łl’Ĺ 12

Mh¡Ć BĎ Zx¿Č rĘ’Ć =âlĲ hĞ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ymăĄ ymĄ É lJŁ mĂ qWĆ UĆę DČ tŇ orăhĞ nĲČ rjČÁ rĘpČŇ C
Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ ůwylĎ ’Ą CrăBĘ dČŇ yĘwČ ÈwydĎŇ bĎŇ ‘Ğ CSă GĘ IĂwČ : hŇ mĲĎ xĄ BĘ ëŇ lĆ I¿ĄwČ NpĆŇ I¡ĂwČ yêĂ rĘhĳĎTĎ wĘ 13

rm¿Č ’Ď =yJĲĂ PŇ ’ËČ wĘ hŇ WĳĆ ‘ĞtĲČŇ ’olă hĞ ìŇ yl¡Ć ’Ą rB¿Ć DĂ ’ybËĂŇ eĎhČ lodę GĎ rbăĎŇ DĎ ÉybĂŇ ’Ď
Sy’ăĂ rb¡ČŇ dĘŇ JĂ MymĂŔ ‘ĎjĘ ‘bČŇ SăĆ ÉNDĄrĘIČBČ lBąŁ TĘ IĂwČ dŇ rĆIĄęwČ : rhĲĎ TĘ C Zx¿Č rĘ ìŇ yl¡Ć ’Ą 14

Sy’ĂÄ =l’Ć žbSĎ IĎwČ : rhĲĎ TĘ IĂwČ NT¡Ł qĎ r‘Čn¿Č rWËČ bĘŇ JĂ orę WĎ BĘ bŇ SĎ IăĎwČ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ 15

’nąĎ=hŇ eĄhĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ ůwynĎpĎŇ lĘ dŇ măŁ ‘ĞIĲČwČ È’bŇŁ IĎwČ ChnĄę xĞmĲČ =lkĲĎŇ wĘ ’Chă MyhĂÁ Łl’ĹhĲĎ
=xqČ hŇ êËĎ ‘Č wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ =M’Ă yJ¡Ă ZrĆ’ĎŔ hĎ =lkĎŇ BĘ ÉMyhĂ Łl’Ĺ Ny’ąĄ yJăĂ ÉyêĂ ‘Ę dČÄ yĎ
wyn¡ĎpĎŇ lĘ yêĂ dĘŇ m¿Č ‘Ď=rSĆ ’Ğ hoËĎhyĘ=yxČ rmĆ ’Ň ŁIěwČ : ìŇ DĲĆbĘŇ ‘Č tŇ ’¿Ą mĄ hŇ k¡ĎŇ rĎbĘŇ ’n¿Ď 16

’năĎ=NêČ yĚ âlě wĎ ůNmĎ ‘ĞnĲČ ÈrmĆ ’Ň IŁ wČ : N’ĲĄ mĎ yĘwČ tŇ xČ q¡ČlĎ oB¿ =rYČ pĘŇ IĂwČ xuĳĎ’Ć =M’Ă 17

ìÁ DĘbĘŇ ‘Č dŇ o‘Ä žhWĆ ‘ĞyĲČ=’olĲ yJĂÃ hŇ mĳĎ dĎŇ ’Ğ Myd¡ĂŇ rĎjĘ =dŇ mĆ YĲĆ ’v¿Ď mČ ìŔ DĘbĘŇ ‘ČlĘ
śxl¿Č sĘ yĂ hŇ EĆŔhČ rbăĎŇ DĎlČ : hoĲĎhylĲČ =M’Ă yJ¡Ă MyrĂŔ xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ň lĲĄ ÉxbČŇ zĆÄwĎ hŇ ląĎ ‘Ł 18

ű ’Chă wĘ hŇ UĎ SĎÁ tŇ wÄŁ xĞêĲČSĘ hĂ lĘ žNoUrĂ=tŇ ybĲĄŇ ynăĂdŇŁ ’Ğ ’obăŇ BĘ ìŇ DĳĆbĘŇ ‘ČlĘ ho¡ĎhyĘ
NUŔŁ rĂ tŇ yBăĄ ÉytĂŇ yĎÄwĎxĞêĲČSĘ hĂ BĘ NUŔŁ rĂ tŇ yBăĄ ÉytĂŇ ywĄÄxĞêĲČSĘ hĲĂ wĘ ydĂę yĎ=l‘Č N‘ăĎSĘ nĂ
ëŇ lĆ I¿ĄwČ Molĳ SĎ lĘ ëŇ ăĄl ol¡ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : hŇ EĲĆhČ rb¿ĎŇ DĎBČ ì¡Ň DĘbĘŇ ‘ČlĘ ho¿ĎhyĘ ’nř =xlČ sĘ yĂ 19

‘SăĎ ylĂ ’Ĺ Èr‘ČnČ yzĂęxĞ yGĄ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ZrĆ’ĲĎ =tŇ rČbĘŇ JĂ oê¡’Ă mĲĄ 20

tŇ xČ u¿ČmĂ hŇ EĆŔhČ ÉyUĂ rČ’ĞhĲĎ NmąĎ ‘ĞnĲČ=tŇ ’ĲĆ ynĂę dŇŁ ’Ğ ëŇ WăČ xĎ ű hŇ eăĄhĂ ůMyhĂ Łl’ĹhĲĎ =Sy’Ă
yê¿Ă xĘ qČ lĲĎ wĘ wyrĎŔ xĞ’ĲČ yêĂ YĘ răČ=M’Ă =yJĲĂ ÉhoĎhyĘ=yxČ ’ybĳĂŇ hĄ =rSĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ od¡Ň IĎmĂ
wyrĎŔ xĞ’ĲČ ZrăĎ ÉNmĎ ‘ĞnĲČ hŇ ’ąĆ rĘIĂwČ NmĳĎ ‘ĞnĲČ yrăĄxĞ’ĲČ yz¡ĂxĞ yGĄ PŇ D¿Ł rĘIĂwČ : hŇ mĎ C’Ĳ mĘ oê¡’Ă mĲĄ 21

MolęSĎ ű rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MolĲ SĎ hĞ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ ot¡Ň ’Ň rĎqĘ lĂ hŇ bËĎŇ JĎ rĘUĆ hČ l‘ÌČmĄ ljÂŁ IĂwČ 22

rh¿Č mĄ MyrËĂ‘ĎnĘ =ynĲĄSĘ ylÌČ’Ą C’BăĎ hŇ zĆţ hŇ êĎÃ ‘Č hŇ eăĄhĂ ůrmŁ ’Ň lĄ ynĂ xăČ lĎ SĘ ÈynĂ dŇŁ ’Ğ
tŇ op¿Ň lĂ xĞ yê¡ĄSĘ C PŇ sĆ JĆŔ =rJČ JĂ ÉMhĆ lĎ ’eąĎ=hŇ nĎêĘ My’ĳĂ ybĂŇ eĘ hČ ynăĄBĘ mĂ MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć
MyĂrČÄ JĘ JĂ žrYČ IĎwČ oBę =ZrĎpĘŇ IĂwČ MyĂrĳĎJĎ JĂ xqăČ l’¡Ą oh NmĎŔ ‘ĞnĲČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MydĲĂŇ gĎŇBĘ 23

wyrĎŔ ‘ĎnĘ ynăĄSĘ =l’Ć ÉNêĄ IĂwČ MydĂŔ gĎŇBĘ tŇ opăŇ lĂ xĞ ÉyêĄSĘ C MyTĂę rĂxĞ ynăĄSĘ BĂ PŇ sĆ JĆÁ
xQ¿Č SČ yĘwČ tŇ yĂBĳĎBČ dŇ qăŁ pĘŇ IĂwČ Md¡ĎŇ IĎmĂ xu¿ČIĂwČ lpĆŇ ‘ŔŁ hĎ =l’Ć É’bŇŁ IĎwČ : wynĲĎpĎŇ lĘ C’¡ WĘ IĂwČ 24

ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ wynĎŔ dŇŁ ’Ğ=l’Ć dŇ măŁ ‘ĞIĲČwČ É’bĎŇ =’ChwĘ : CkŇ lĲĄ IĄwČ MyS¡Ă nĎ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć 25

‘Vyl’
Nkw ’nĎ tlm ’Ymn ’l ’"sbw ,yrq ’lw bytk ’nĎ=xlsy ’"sb v.18 .yrq ’lw bytk ’nĎ=xlsy ’"sb v.18

.r"tw s"t ,+rt ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d
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26 rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ nĎ’ĲĎ wĎ hŇ nĆ’¿Ď ì¡Ň DĘbĘŇ ‘Č ëŇ ¿ČlhĎ =âlĲ rmĆ ’Ň ŁIěwČ yzĳĂxĞGĲĄ N’¡ř m ‘SĎŔ ylĂ ’Ĺ
ìŇ tĳĆŇ ’Ň rĎqĘ lĂ oê¡bĘŇ JČ rĘmĆ l‘¿ČmĄ Sy’ËĂ =ëŇ pČŇ hĲĎ rSÌĆ ’ĞJĲČ ëŇ lČŔ hĎ yBăĂ lĂ =âlĲ ÉwylĎ ’Ą
N’Ň YăŁ wĘ ÉMymĂ rĎkĘŇ C MytąĂŇ yzĄwĘ MydĂŔ gĎŇBĘ tŇ xČ qăČlĎ wĘ ÉPsĆ JĆÄ hČ =tŇ ’Ć tŇ xČ qąČlĎ tŇ ‘ĄÂhČ

27 ìŇ ‘ĞrĘzČbĘŇ CĲ ìŔ BĘ =qBČ dĘŇ êĲĂ ÉNmĎ ‘ĞnĲČ tŇ ‘ČrąČYĎ wĘ : tŇ oxĲ pĎŇ SĘ C Myd¡ĂŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ rqĎŔ bĎŇ C
w =ynĲĄbĘŇ Cr¿mĘ ’Ň IĲŁ wČ : gŇlĆ èĲĎ JČ ‘r¿ĎYŁ mĘ wyn¡ĎpĎŇ QĘ mĂ ’Y¿Ą IĄwČ MlĳĎ o‘lĘ

MSËĎ Myb¿ĂŇ SĘ yĲŁ CnxĘ nČÁ’Ğ rSĆÄ ’Ğ Moqę UĎ hČ ’năĎ=hŇ eĲĄhĂ ‘SĳĎ ylĂ ’Ĺ=l’Ć My’¡Ă ybĂŇ eĘ hČ
2 Sy’Ă ť ÉMèĎ mĂ hŇ xąĎ qĘ nĂ wĘ NDĄę rĘIČhČ =dŇ ‘Č ’eăĎ=hŇ kĎŇ lĘ nĲĄ : CeUĲĆ mĂ rY¿Č ìŇ yn¡ĆpĎŇ lĘ

: CkŇ lĲĄ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ MSĳĎ tŇ bĆŇ SăĆ lĎ Moq¡ mĎ MSËĎ CnQ¿Ď =hŇ WĆ ‘ĞnĲČwĘ tŇ xĎŔ ’Ć hŇ răĎoq
3, 4 ëŇ lĆ I¡ĄwČ : ëŇ lĲĄ ’Ą yn¿Ă’Ğ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ ìŇ ydĳĆŇ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć ëŇ ăĄlwĘ ’n¡Ď l’Ć oh¿ dŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ

5 hŇ rĎŔ ouhČ lyjăĂ mČ ÉdxĎ ’Ć hĲĎ yhąĂ yĘwČ : MyYĲĂ ‘ĄhĲĎ Cr¡zĘgĘŇ IĂwĲČ hŇ nĎDĄŔ rĘIČhČ ÉC’bÄŁ IĎwČ MêĳĎ’Ă
’Ch¿ wĘ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ Hh¿Ď ’Ğ rmĆ ’Ň IËŁ wČ q‘¿ČYĘ IĂwČ MyĂUĳĎhČ =l’Ć lpăČŇ nĎ lz¡ĆrĘBČ hČ =tŇ ’Ć wĘ

6 MoqŔ UĎ hČ =tŇ ’Ć ÉCh’ĄÄ rĘIČwČ lpĳĎŇ nĎ hŇ nĎ’ăĎ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ =Sy’Ă rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : lC’Ĳ SĎ
7 xl¿Č SĘ IĂwČ ëŇ ĳĎl MrĆhăĎ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : lzĲĆrĘBČ hČ PŇ YĆ I¡ĎwČ hŇ UĎ SĎŔ =ëŇ lĆ SĘ IČwČ ÉZ‘Ą=bŇ YĎ qĘ IĂwČ sŘ22

8 l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ Mx¡Ď lĘ nĂ hŇ y¿ĎhĎ MrĎŔ ’Ğ ëŇ lĆ măĆ C : ChxĲĄ uĎ IĂwČ od¡Ň yĎ
9 xlČÂSĘ IĂwČ : ytĲĂŇ nŁ xĞêĲČ yn¡ĂmŁ lĘ ’Č yn¿ĂŁljĘ MoqËmĘ =l’Ć rmęŁ ’Ň lĄ wydăĎŇ bĎŇ ‘Ğ=l’Ć ÉZ‘Č CĎIĂwČ

Moqă UĎ hČ rb¡ŇŁ ‘ĞmĲĄ rmĆ èĎě hĂ rmŔŁ ’Ň lĄ É l’Ą rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ mąĆ =l’Ć MyhĂę Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ
10 MoqÂUĎ hČ =l’ĲĆ l’Ąę rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ xlČÂSĘ IĂwČ : MyêĲĂ xĂ nĘ Mr¿Ď’Ğ MS¡Ď =yJĂ hŇ EĳĆhČ

tŇ x¡Č ’Č âl¿ MSĳĎ rmăČ SĘ nĂ wĘ hŇ r¡Ł yhĂř zĘhĂ wĘ MyhËĂ Łl’ĹhĲĎ =Sy’Ă olÌ =rmČ ’ĲĎ rSĆÄ ’Ğ
11 ’rąĎqĘ IĂwČ hŇ EĳĆhČ rb¡ĎŇ DĎhČ =l‘Č MrĎŔ ’Ğ=ëŇ lĆ mĲĆ bŇ lăĄ Ér‘ĄiĎ IĂwČ : MyĂêĲĎSĘ âl¿ wĘ

ëŇ lĆ m¿Ć =l’Ć CnQ¡Ď èĆ mĂ ym¿Ă ylĂŔ CdŇ yGăĂêČ É’olhĞ MhĆŔ ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ÉwydĎŇ bĎŇ ‘Ğ=l’Ć
12 ‘SąĎ ylĂ ’Ĺ=yJĲĂ ëŇ lĆ UĳĆ hČ ynăĂdŇŁ ’Ğ ’ol¡ wydĎŔ bĎŇ ‘ĞmĲĄ dŇ xăČ ’Č ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ

rS¿Ć ’Ğ MyrĂŔ bĎŇ DĘhČÄ =tŇ ’Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ lĘ ÉdyGĂ yČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ rSăĆ ’Ğ É’ybĂŇ eĎhČ
13 xl¡Č SĘ ’Ć wĘ ’ChŔ hŇ kăŇŁ y’Ą ÉC’rĘC CkąŇ lĘ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : ìŇ bĲĆŇ JĎ SĘ mĂ rd¿ČŇ xĞBĲČ rB¡Ą dČŇ êĘ
14 bŇ kĆŇ r¡ĆwĘ Mys¿Ă Cs hŇ UĎ SËĎ =xlČ SĘ IĂwČ : NtĲĎŇ dŇŁ bĘŇ hŇ e¿ĄhĂ rm¡Ł ’Ň lĄ ol¿ =dŇ GČ IĚwČ ChxĳĄ uĎ ’Ć wĘ
15 Sy’¿Ă tŇ rĄÄ SĎ mĘ MJĄ SĘ IČwČţ : ry‘ĲĂhĎ =l‘Č CpŇ u¡Ă IČwČ hŇ lĎ yĘlČŔ C’băŇŁ IĎwČ dŇ bĳĄŇ JĎ lyĂxăČwĘ

bŇ kĆŇ rĳĎwĎ sCsă wĘ ry‘¡ĂhĎ =tŇ ’Ć bŇ b¿ĄŇ os lyĂxËČ=hŇ eĄhĂ wĘ ’YĄě IĄwČ ůMCqlĎ ÈMyhĂ Łl’ĹhĲĎ
16 ’rĳĎyêĂ =l’Č rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : hŇ WĲĆ ‘ĞnĲČ hŇ k¿ĎŇ y’Ą yn¡ĂdŇŁ ’Ğ Hh¿Ď ’Ğ wylËĎ ’Ą or¿‘ĞnĲČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ

yk
.yrq oryhĂ zĘhĂ wĘ v.10 .w .b"dw ’"d Nkw yrqw bytk NyĂ’ČmĄ ’"sb ,yrq NyĂ’ČmĄ ,bytk N’ĎmĄ v.25
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rmČŔ ’Ň IŁ wČ É‘SĎ ylĂ ’Ĺ lQąĄ jČ tĘŇ IĂwČ : MtĲĎŇ o’ rS¡Ć ’ĞmĲĄ CnêĎŔ ’Ă rSăĆ ’Ğ ÉMyBĂ rČ yJąĂ 17

r‘ČeČŔ hČ ynăĄy‘Ą=tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ xqąČpĘŇ IĂwČ hŇ ’ĳĆ rĘyĂwĘ wyn¡Ďy‘Ą=tŇ ’Ć ’n¿Ď=xqČ jĘ hoĎěhyĘ
ÈCdŇ rĘIĲĄwČ : ‘SĲĎ ylĂ ’Ĺ tŇ b¿ŇŁ ybĂŇ sĘ S’¡Ą bŇ kĆŇ rËĆwĘ Mys¿Ă Cs ’lĄÄmĎ rhĎÁ hĎ hŇ eĄÄhĂ wĘ ’rĘIČęwČ 18

hŇ E¡ĆhČ =yoGhČ =tŇ ’Ć ’n¿Ď=ëŇ hČ rmČŔ ’Ň IŁ wČ ÉhoĎhyĘ=l’Ć ‘SąĎ ylĂ ’Ĺ lQĄÄjČ tĘŇ IĂwČ ůwylĎ ’Ą
‘SĎę ylĂ ’Ĺ MhĆÁ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ‘SĲĎ ylĂ ’Ĺ rb¿ČŇ dĘŇ JĂ Myr¡ĂwĄnĘ iČ BČ MJ¿Ą IČwČ MyrĳĂwĄnĘ iČ BČ 19

=l’Ć MkĆŔ tĘŇ ’Ć hŇ kĎŇ ylăĂ o’wĘ yrČŔ xĞ’ĲČ CkăŇ lĘ ůry‘Ă hĎ hŇ zăŁ âlă wĘ ÈërĆDĆhČ hŇ zăĆ âlă
ůNormĘ SĲŁ M’ăĎ bŇŁ JĘ ÈyhĂ yĘwČ : hŇ nĎ orĲmĘ SĲŁ Mt¡ĎŇ o’ ëŇ lĆ I¿Ł wČ NCSĳ uĄbČŇ êĘ rSăĆ ’Ğ Sy’¡Ă hĎ 20

ÉhoĎhyĘ xqąČpĘŇ IĂwČ C’ĳ rĘyĂwĘ hŇ QĆ ’¡Ą =ynĲĄy‘Ą=tŇ ’Ć xq¿ČjĘ hoĎěhyĘ ‘SĎŔ ylĂ ’Ĺ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
É l’Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : NorĲmĘ SĲŁ ëŇ ot¿Ň BĘ hŇ e¡ĄhĂ wĘ C’ě rĘIĂwČ MhĆŔ ynĄy‘ăĄ=tŇ ’Ć 21

hŇ JĆŔ tČŇ âlă ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ybĲĂŇ ’Ď hŇ J¡Ć ’Č hŇ J¿Ć ’Č hČ MtĳĎŇ o’ ot¡Ň ’Ł rĘJĂ ‘SĎŔ ylĂ ’Ĺ=l’Ć 22

MyĂmČÁ wĎ MxĆ lĆÄ žMyWĂ hŇ JĳĆ mČ hŇ êăĎ’Č ì¡Ň êĘ SĘ qČ bĘŇ CĲ ì¿Ň BĘ rĘxČ BĘ tĎŇ ybËĂŇ SĎ rS¿Ć ’ĞhĲČ
hŇ răĎJĄ MhĆÁ lĎ hŇ rĆÄ kĘŇ IĂwČ : MhĲĆ ynĄdĲŇŁ ’Ğ=l’Ć Ck¡Ň lĘ yĲĄwĘ CêŔ SĘ yĂwĘ ÉClkĘŇ ’Ň yĲŁ wĘ MhĆę ynĄpĘŇ lĂ 23

CpŇ sĘ yąĎ=âlĲ wĘ MhĳĆ ynĄdĲŇŁ ’Ğ=l’Ć Ck¡Ň lĘ IĲĄwČ MxĄŔ QĘ SČ yĘwĲČ CêŔ SĘ IĂwČ ÉClkĘŇ ’Ň IĲŁ wČ hŇ lĎę odŇ gĘŇ
ÉyhĂ yĘwČĲ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ ZrĆ’¿ĆBĘ ’ob¡Ň lĎ MrĎŔ ’Ğ ydăĄŇ CdŇ GĘ Édo‘ 24

rYČ I¡ĎwČ l‘Č IČěwČ ChnĳĄxĞmĲČ =lJĎ =tŇ ’Ć Mr¡Ď’Ğ=ëŇ lĆ mĲĆ dŇ d¿ČŇ hĞ =NBĆ ZBËŁ qĘ IĂwČ NkĄŔ =yrĄxĞ’ĲČ
dŇ ‘ăČ hĎ ylĳĆ‘Ď MyrăĂYĎ hŇ e¡ĄhĂ wĘ NorŔ mĘ SăŁ BĘ É lodŇ GĎ bŇ ‘ąĎrĎ yhĂÄ yĘwČ : NorĲmĘ SĲŁ =l‘Č 25

hŇ è¿Ď mĂ xĞBĲČ Myn¡ wyřyrx bŇ u¿ČhČ ‘bČŇ rËŁ wĘ PŇ sĆ JĆŔ MynăĂmŁ SĘ BĂ ÉromxĞ=S’Ň rĲŁ tŇ oyąhĹ
ÉwylĎ ’Ą hŇ qąĎ‘ĞYĲĎ hŇ èĎę ’Ă wĘ hŇ mĳĎ xŁ hĲČ =l‘Č rb¡ĄŇ ‘Ł l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ ÉyhĂ yĘwĲČ : PŇ sĆ kĲĎŇ 26

NyĂ’¡ČmĄ hoĎŔhyĘ ëŇ ‘ăĄSĂ oy=l’Č ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĂdŇŁ ’Ğ hŇ ‘Ď yS¡Ă oh rmŔŁ ’Ň lĄ 27

ëŇ QĳĎ =hŇ mČ ëŇ lĆ U¡Ć hČ Hl¿Ď =rmĆ ’Ň IĲŁ wČ : bŇ qĆ IĲĎhČ =NmĂ o’¿ NrĆG¡Ł hČ =NmĂ hĞ ëŇ ‘ĳĄySĂ o’Ĳ 28

MoIŔhČ CelăĆ kĘŇ ’Ň nŁ wĘ ÉënĄBĘ =tŇ ’Ć ynąĂêĘ ylČę ’Ą hŇ răĎmĘ ’ĲĎ tŇ ’Ň ŁEÁhČ hŇ èĎÄ ’Ă hĲĎ rmĆ ’Ň êęŁ wČ
hĎ ylĆÁ’Ą rmČÄ ’Ł wĲĎ ChlĳĄ kĘŇ ’Ň eĲŁ wČ yn¡ĂBĘ =tŇ ’Ć lè¿Ą bČŇ eĘ wČ : rxĲĎ mĎ lk¿ČŇ ’Ň nŁ yn¡ĂBĘ =tŇ ’Ć wĘ 29

žyhĂ yĘwČ : HnĲĎBĘ =tŇ ’Ć ’B¡Ă xĘ êČ wČ CelĆŔ kĘŇ ’Ň năŁ wĘ ÉënĄBĘ =tŇ ’Ć ynąĂêĘ rxĄę ’Č hĲĎ MoIăBČ 30

rbăĄŇ ‘Ł ’Ch¡ wĘ wydĎŔ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć ‘răČqĘ IĂwČ ÉhèĎ ’Ă hĲĎ yrąĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć ëŇ lĆ UĆÁ hČ ‘ČmÄŁ SĘ kĂŇ
rmĆ ’Ň ŁIěwČ : tŇ yĂBĲĎ mĂ or¡WĎ BĘ =l‘Č qvËČ hČ hŇ e¿ĄhĂ wĘ M‘ĎŔ hĎ ’rĘIăČwČ hŇ mĳĎ xŁ hĲČ =l‘Č 31

=NBĆ ‘SÌĎ ylĂ ’Ĺ S’Ň răŁ dŇ mÂŁ ‘ĞyĲČ=M’ĲĂ PŇ sĳĂ oy hŇ kăŇŁ wĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ yQ¿Ă =hŇ WĆ ‘ĞyĲČ=hŇ JĲŁ
oêĳ’Ă MybăĂŇ SĘ yĲŁ Myn¡ĂqĄ EĘhČ wĘ otŔ ybĄŇ BĘ bŇ SăĄ yŁ É‘SĎ ylĂ ’ĹwĲĆ : MoIĲhČ wyl¡Ď ‘Ď TpËĎŇ SĎ 32

xlVyw
.’"ydw b"d Nkw yrqw bytk MynoybĘ DĂ ’"sb ,yrq MynoybĘ DĂ ,Nyt’ yrt ynys rpsb Nkw bytk MynĂ oy yrĄxĞ v.25
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=l’Ć rmăČ ’Ď ű ’Chă wĘ wylĎÁ’Ą ëŇ ’ĎÄ lĘ UČ hČ ž’bŇŁ yĎ MrĆTăĆBĘ wynĎę pĎŇ QĘ mĂ Sy’ĂÁ xlČÄSĘ IĂwČ
ySĂŔ ’Ň rŁ =tŇ ’Ć rysăĂ hĎ lĘ ÉhEĆhČ xČ ~ąĄrČmĘ hĲČ =NBĆ xlČÂSĎ =yJĲĂ ÉMtĆŇ y’Ă ïĘhČ MynĂę qĄ EĘhČ
’olęhĞ tŇ lĆ DĆŔ BČ ÉotŇ ’Ł MêąĆYĘ xČ lĘ C ÉtlĆ DĆÄ hČ CrągĘŇsĂ ëŇ ’Ďę lĘ UČ hČ ’băŇŁ JĘ ű C’ă rĘ

33 dŇ răĄyŁ ëŇ ’¡Ď lĘ UČ hČ hŇ e¿ĄhĂ wĘ MUĎŔ ‘Ă rBăĄ dČŇ mĘ ÉCedĆÄ o‘ : wyrĲĎxĞ’ĲČ wyn¡ĎdŇŁ ’Ğ yl¿Ą gĘŇrČ loqË
ho¡ĎhylĲČ lyx¿Ă o’=hŇ mĲĎ hoĎŔhyĘ tŇ ’ăĄ mĄ Éh‘ĎrĎhĲĎ tŇ ’Ň ząŁ =hŇ eĲĄhĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ wylĳĎ’Ą

z rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ hoĳĎhyĘ=rbČŇ DĘ C‘¡mĘ SĂ ‘SĎŔ ylĂ ’Ĺ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : dŇ o‘Ĳ
lqĆS¡Ć BĘ MyrËĂ‘Ł WĘ MyĂtÌČŇ ’Ň sĎ wĘ lqĆSĆę BĘ tŇ lĆ săŁ =hŇ ’ĲĎ sĘ ÉrxĎ mĎ ű tŇ ‘ąĄJĎ hoĎęhyĘ

2 =tŇ ’Ć odÁ yĎ=l‘Č N‘ĎÄ SĘ nĂ žëlĆ UĆ lČ =rSĆ ’Ğ SylĂÃèĎ hČ N‘Č IăČwČ : NorĲmĘ SĲŁ r‘ČS¿Č BĘ
hŇ y¡ĆhĘ yĲĂhĞ MyĂmČŔ èĎ BČ ÉtoBrĚ’Ğ hŇ WąĆ ‘Ł hoĎęhyĘ hŇ eăĄhĂ ůrmČ ’Ň IŁ wČ ÈMyhĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ
: lkĲĄŇ ’Ň tŇŁ âl¿ Mè¡Ď mĂ C ìŇ ynĆŔ y‘ĄBĘ Éh’Ć rŁ hŇ kąĎŇ eĘ hĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ hŇ EĳĆhČ rbăĎŇ DĎhČ

3 =l’Ć Sy’ăĂ ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ r‘ČèĳĎ hČ xtČŇ jăĆ My‘¡ĂrĎYŁ mĘ Cy¿hĎ MySËĂ nĎ’Ğ hŇ ‘ÌĎBĎ rĘ’Č wĘ
4 ry‘ĂÁ hĎ ’obÄ nĎ žCnrĘmČ ’Ď =M’Ă : CntĘŇ mĲĎ =dŇ ‘Č hŇ j¡Ł Myb¿ĂŇ SĘ yĲŁ CnxĘ nËČ’Ğ hŇ mĎę Ch‘ĄŔ rĄ

ÉCkŇ lĘ hŇ êĎę ‘Č wĘ CntĘŇ mĳĎ wĎ hŇ p¡ŇŁ CnbĘŇ S¿Č yĎ=M’Ă wĘ MSĎŔ CntĘŇ măČ wĎ Éry‘Ă BĎ bŇ ‘ąĎrĎhĲĎ wĘ
: CntĘŇ mĲĎ wĎ Cnt¡ĚŇ ymĂ yĘ=M’Ă wĘ hŇ yĆŔxĘ nĲĂ CnIăĚxČ yĘ=M’Ă MrĎŔ ’Ğ hŇ năĄxĞmĲČ =l’Ć ÉhlĎ jĘ nĂ wĘ

5 hŇ năĄxĞmĲČ ÉhYĄqĘ =dŇ ‘Č C’bęŁ IĎwČ MrĳĎ’Ğ hŇ năĄxĞmĲČ =l’Ć ’ob¡Ň lĎ PŇ SĆ eĆŔ bČŇ CmCqă IĎwČ
6 MrĎę ’Ğ hŇ năĄxĞmĲČ =tŇ ’Ć ű ‘Č ymăĂ SĘ hĂ ynĎÂdŇŁ ’Ň wĲČ : Sy’ĲĂ MS¡Ď =Ny’ĲĄ hŇ e¿ĄhĂ wĘ MrĎŔ ’Ğ

wyxĂę ’Ď =l’Ć Sy’ăĂ CrÂmĘ ’Ň IĲŁ wČ lodĳŇ GĎ lyĂxăČ loq¡ sCsŔ loqă ÉbkĆŇ rĆÄ loq¿
yk¿ĄŇ lĘ mČ =tŇ ’Ć wĘ MyêËĂ xĂ hĲČ ykÌĄŇ lĘ mČ =tŇ ’Ć l’ĄÁ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ mĆÄ žCnylĄ ‘Ď=rkČŇ WĲĎ hŇ eăĄhĂ

7 MhĆę ylĄ hĽ’ĲĎ =tŇ ’Ć CbăŇ zĘ‘Č IĲČwČ ůPSĆ eĆbČŇ CsCnă IĎwČ ÈCmCqIĎwČ : CnylĲĄ ‘Ď ’ob¿Ň lĎ MyĂr¡ČYĘ mĂ
=l’Ć Csn¡ĚIĎwČ ’yhĳĂ =rSĆ ’ĞJĲČ hŇ n¡ĆxĞUĲČ hČ Ĳ MhĆŔ yrĄmăŁ xĞ=tŇ ’Ć wĘ ÉMhĆ ysĄ CsĲ =tŇ ’Ć wĘ

8 C’bÁŁ IĎwČ hŇ nĆę xĞUĲČ hČ Ĳ hŇ YăĄqĘ =dŇ ‘Č hŇ QĆ ’ĄÁ hĎ My‘ĂÄ rĎYĲŁ mĘ hĲČ žC’bŇŁ IĎwČ : MSĲĎ pĘŇ nČ
MydĂŔ gĎŇbĘŇ C ÉbhĎ zĎwĘ PŇ sĆ JąĆ MèĎę mĂ C’ă WĘ IĂwČ CêŔ SĘ IĂwČ Clă kĘŇ ’Ň IĲŁ wČ ÉdxĎ ’Ć lhĆ ’ąŁ =l’Ć
Ck¡Ň lĘ IĲĄwČ MèĎŔ mĂ C’ă WĘ IĂwČ rxĄŔ ’Č lhĆ ’ăŁ =l’Ć ÉC’bÄŁ IĎwČ CbŇ SĚę IĎwČ CnmĳĂ TĘ IČwČ Ck¡Ň lĘ IĲĄwČ

9 MoIąhČ MyWĂę ‘Ł CnxĘ năČ’Ğ ű NkăĄŇ =âlĲ Ch‘ĄÁ rĄ=l’Ć Sy’ĂÄ žCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : CnmĲĂ TĘ IČwČ
rqĆB¡Ł hČ ro’¿ =dŇ ‘Č CnyJËĂ xĂ wĘ MySĂę xĘ mČ CnxĘ năČ’Ğ wĲČ ’ChŔ hŇ răĎŁWBĘ =MoyĲ ÉhEĆhČ

10 C’bęŁ IĎwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ tŇ yB¿Ą hŇ dĎŇ yG¡ĂnČ wĘ hŇ ’Ď bŔŁ nĎ wĘ CkăŇ lĘ ÉhêĎ‘Č wĘ Nowĳ‘Ď Cn’ăĎ YĎ mĘ C
w’rqyw
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hŇ năĄxĞmĲČ =l’Ć Cn’Ň BĎ ť rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMhĆ lĎ CdŇ yGąĂIČwČ ůry‘Ă hĎ r‘ăĄSŁ =l’Ć ÈC’rĘqĘ IĂwĲČ
ÉrCs’Ď sCią hČ =M’Ă yJăĂ MdĳĎŇ ’Ď loqă wĘ Sy’¡Ă MSËĎ =Ny’ĲĄ hŇ e¿ĄhĂ wĘ MrĎŔ ’Ğ
CdŇ yGĂě IČwČ MyrĳĂ‘ĞèĲŁ hČ ’r¡ĎqĘ IĂwČ : hŇ UĎ hĲĄ =rSĆ ’ĞJĲČ Myl¡Ă hĎ ’Ł wĘ rCsŔ ’Ď romă xĞhĲČ wĘ 11

wydĎŔ bĎŇ ‘Ğ=l’Ć ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ hŇ lĎ yĘlČę ëŇ lĆ UĆÁ hČ MqĎ IĎÄwČ : hŇ mĎ ynĲĂ jĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ tŇ yB¿Ą 12

CnxĘ nČę ’Ğ MybăĂŇ ‘ĄrĘ=yJĲĂ C‘ÂdĘŇ yĲĎ MrĳĎ’Ğ Cnl¡Ď CW‘¿Ď=rSĆ ’Ğ tŇ ’ËĄ MkĆŔ lĎ ’eăĎ=hŇ dĎŇ yGĲĂ ’Č
Éry‘Ă hĎ =NmĂ C’ą YĘ yĲĄ=yJĲĂ rmŔŁ ’Ň lĄ hŇ dĆŇ vĎ hČ bĘŇ hŇ bąĄŇ xĎ hĄ lĘ ÉhnĆxĞUĲČ hČ Ĳ=NmĂ C’ą YĘ IĲĄwČ
rmĆ ’Ň ŁIęwČ wydĎÁ bĎŇ ‘ĞmĲĄ dŇ xĎÄ ’Ć žN‘Č IČwČ : ’bĲŇŁ nĎ ry‘¡ĂhĎ =l’Ć wĘ MyIĂŔxČ MWăĄ jĘ tĘŇ nĂ wĘ 13

ůHbĎŇ =Cr’ĞSĘ nĂ rSăĆ ’Ğ ÈMyrĂ’Ď SĘ eĂ hČ Ĳ ÈMysĂ CihČ =NmĂ hŇ èăĎ mĂ xĞ ’nĎÂ=CxqĘ yĂwĘ
Nom¿ hĞ=lkĎŇ JĘ MeĎěhĂ HbĎŔ =Cr’ĞSĘ nĂ rSăĆ ’Ğ É l’Ą rĎWĘ yĂ NomhĎ hĲĆ =lkĎŇ JĘ MeĎęhĂ
MysĳĂ Cs bŇ kĆŇ răĆ yn¡ĄSĘ Cxě qĘ IĂwČ : hŇ ’ĲĆ rĘnĂ wĘ hŇ x¡Ď lĘ SĘ nĂ wĘ CUêĳĎ =rSĆ ’Ğ l’¡Ą rĎWĘ yĂ 14

CkăŇ lĘ IĲĄwČ : C’Ĳ rĘC Ck¿Ň lĘ rm¡Ł ’Ň lĄ MrËĎ’Ğ=hŇ nĲĄxĞmĲČ yrÌĄxĞ’ĲČ ëŇ lĆ UĆÁ hČ xlČÄSĘ IĂwČ 15

MylĂŔ kĄŇ wĘ ÉMydĂŇ gĎŇbĘŇ hŇ ’ąĎ lĄ mĘ ëŇ rĆDĆę hČ =lkĎŇ hŇ eăĄhĂ wĘ ůNDĄrĘIČhČ =dŇ ‘Č ÈMhĆ yrĄxĞ’ĲČ
: ëŇ lĆ UĲĆ lČ CdŇ G¡Ă IČwČ MykĂŔ ’Ď lĘ UČ hČ ÉCbŇ SĚÄ IĎwČ MzĎpĘŇ xĎ hĄ BĘ Mr¡Ď’Ğ CkŇ yl¿Ă SĘ hĂ =rSĆ ’Ğ

sŘ23 MyĂtÌČŇ ’Ň sĎ wĘ lqĆSĆę BĘ tŇ lĆ sÁŁ =hŇ ’Ď sĘ yhĂÄ yĘwČ MrĳĎ’Ğ hŇ năĄxĞmĲČ tŇ ’¡Ą CEběŁ IĎwČ M‘ĎŔ hĎ ’YăĄ IĄwČ 16

SylĂÁèĎ hČ =tŇ ’Ć dŇ yqĂÄ pĘŇ hĂ žëlĆ UĆ hČ wĘ : hoĲĎhyĘ rb¿ČŇ dĘŇ JĂ lqĆS¡Ć BĘ MyrËĂ‘Ł WĘ 17

tŇ mĳŁ IĎwČ r‘Čè¡Č BČ M‘ËĎhĎ ChsÌĚmĘ rĘIĂwČ r‘ČèČŔ hČ =l‘Č ÉodŇ yĎ=l‘Č N‘ąĎSĘ nĂ =rSĆ ’Ğ
: wylĲĎ ’Ą ëŇ lĆ U¡Ć hČ tŇ dĆŇ r¿ĆBĘ rBĆŔ DĂ rSăĆ ’Ğ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ ÉrBĆ DĂ rSąĆ ’ĞJĲČ
MyrĂÁ ‘Ł WĘ MyĂtČÄ ’Ň sĎ rmĳŁ ’Ň lĄ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =l’Ć MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ ÉrBĄ dČŇ JĘ yhĂę yĘwČ 18

: NorĲmĘ SĲŁ r‘ČS¡Č BĘ rxĎŔ mĎ tŇ ‘ăĄJĎ ÉhyĆhĘ yĲĂ lqĆSĆŔ BĘ ÉtlĆ sÄŁ =hŇ ’Ď sĞ CĲ lqĆSĆę BĘ
hŇ WąĆ ‘Ł hoĎęhyĘ hŇ eăĄhĂ wĘ ůrmČ ’Ň IŁ wČ ÈMyhĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ =tŇ ’Ć SylĂÁèĎ hČ N‘Č IČÄwČ 19

ìŇ ynĆŔ y‘ĄBĘ Éh’Ć rŁ ìąŇ eĘ hĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ hŇ EĳĆhČ rbăĎŇ DĎJČ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂhĞ MyĂmČŔ èĎ BČ ÉtoBrĚ’Ğ
r‘Čè¡Č BČ M‘ËĎhĎ ot¿Ň ’Ł CsÄ mĘ rĘIĂwČ NJĳĄ ol¡ =yhĂ yĘwĲČ : lkĲĄŇ ’Ň tŇŁ âl¿ Mè¡Ď mĂ C 20

hŇ yĎÄxĹhĲĆ =rSĆ ’Ğ žhèĎ ’Ă hĲĎ =l’Ć rBăĆ DĂ ‘SĎÃ ylĂ ’ĹwĲĆ : tŇ mĲŁ IĎwČ x

yrĂCgĳŇêĎ rSăĆ ’ĞBĲČ yrĂCg¡Ň wĘ ëŇ tĄŔ ybĄŇ C ytř ’ă ÉykĂŇ lĘ C ymĂ Cqą rmęŁ ’Ň lĄ HnĎÁBĘ =tŇ ’Ć
ÉMqĎ êĎÄ wČ : MynĲĂ SĎ ‘bČŇ S¿Ć ZrĆ’¡ĎhĎ =l’Ć ’B¿Ď =MgČŇ wĘ bŇ ‘ĎŔ rĎlĲĎ ÉhoĎhyĘ ’rąĎqĎ =yJĲĂ 2

rgĎŇê¿Ď wČ HtĎŔ ybĄŇ C É’yhĂ ëŇ lĆ êąĄ wČ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ rb¡ČŇ dĘŇ JĂ W‘ČêČě wČ hŇ èĎŔ ’Ă hĲĎ
bŇ SĎ ê¿Ď wČ MynĂŔ SĎ ‘bČŇ SăĆ ÉhYĄqĘ mĂ yhĂę yĘwČ : MynĲĂ SĎ ‘bČŇ S¿Ć Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ =ZrĆ’ĲĆ BĘ 3

hV’h
.yrq êĘ ’Č ,bytk yêĂ ’Č v.1 .x
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Ht¡ĎŇ yBĄ =l’Ć ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć q‘ăŁ YĘ lĂ É’YĄêĄ wČ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ ZrĆ’ăĆmĄ hŇ è¡Ď ’Ă hĲĎ
4 rmĳŁ ’Ň lĄ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ =Sy’Ă r‘Čn¿Č yzĂŔxĞGăĄ=l’Ć ÉrBĄ dČŇ mĘ ëŇ lĆ UĆę hČ wĘ : HdĲĎŇ WĎ =l’Ć wĘ
5 yhĂ yĘwČţ : ‘SĲĎ ylĂ ’Ĺ hŇ W¿Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ tŇ ol¡ dŇŁ GĘ hČ =lJĎ tŇ ’¿Ą ylĂŔ ’eăĎ=hŇ rĎjĘ sČ

hŇ èĎÁ ’Ă hĲĎ hŇ eĄÄhĂ wĘ ůtUĄ hČ =tŇ ’Ć hŇ yăĎxĹhĲĆ =rSĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ ÈëlĆ UĆ lČ rjăĄsČ mĘ ’Ch¿
HdĳĎŇ WĎ =l‘Č wĘ Ht¡ĎŇ yBĄ =l‘Č ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć tŇ qĆ‘ăĆYŁ ÉHnĎBĘ =tŇ ’Ć hŇ yąĎxĹhĲĆ =rSĆ ’Ğ
hŇ y¿ĎxĹhĲĆ =rSĆ ’Ğ Hn¡ĎBĘ =hŇ zĆwĘ hŇ èĎŔ ’Ă hĲĎ tŇ ’Ň zŁ ť ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĂdŇŁ ’Ğ ÉyzĂxĞGĲĄ rmĆ ’Ň IąŁ wČ

6 žëlĆ UĆ hČ HlăĎ =NêĆ IĂwČ olĳ =rjĆ sČ êĘ wČ hŇ è¡Ď ’Ă lĲĎ ëŇ lĆ UËĆ hČ l’¿Č SĘ IĂwČ : ‘SĲĎ ylĂ ’Ĺ
tŇ ’ăŁ CbŇ êĘ =lJĎ Ét’Ą wĘ ÉHlĎ =rSĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć bŇ ySąĄ hĎ rmęŁ ’Ň lĄ dŇ xĎÁ ’Ć syrĂÄ sĎ

7 ’bąŇŁ IĎwČ : hŇ êĎ‘ĲĎ=dŇ ‘Č wĘ ZrĆ’¡ĎhĎ =tŇ ’Ć hŇ b¿ĎŇ zĘ‘Ď MoIËmĂ hŇ dĆŔ vĎ hČ
’BËĎ rmŔŁ ’Ň lĄ olă =dŇ GČ IĚwČ hŇ lĳĆ xŁ Mr¡Ď’Ğ=ëŇ lĆ mĲĆ dŇ d¿ČŇ hĞ =NbĆŇ C qWĆ UĆŔ DČ É‘SĎ ylĂ ’Ĺ

8 ÉìdĘŇ yĲĎBĘ xqąČ l’Ąę hzĎxĞ=l’Ć ëŇ lĆ UĆÁ hČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ eĎhĲĄ =dŇ ‘Č Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ Sy’¿Ă
ÉotŇ o’mĲĄ hoąĎhyĘ=tŇ ’Ć ÉêĎSĘ rČdĲĎŇ wĘ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ tŇ ’Ň r¡ČqĘ lĂ ëŇ lĄě wĘ hŇ xĎŔ nĘ mĂ

9 hŇ xąĎ nĘ mĂ xuČÄ IĂwČ ůotŇ ’Ň rĎqĘ lĂ È l’Ą zĎxĞ ëŇ lĆ IăĄwČ : hŇ zĲĆ yl¿Ă xĽmĲĄ hŇ y¡ĆxĘ ’Ć hČ rmŔŁ ’Ň lĄ
wynĎŔ pĎŇ lĘ dŇ măŁ ‘ĞIĲČwČ É’bŇŁ IĎwČ lmĳĎ GĎ My‘ăĂBĎ rĘ’Č ’v¡Ď mČ qWĆ UĆŔ DČ bŇ CTă =lkĎŇ wĘ ÉodŇ yĎbĘŇ
hŇ y¡ĆxĘ ’Ć hČ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉìylĆÄ’Ą ynĂ xąČ lĎ SĘ ÉMrĎ’Ğ=ëŇ lĆ mĲĆ dŇ dąČŇ hĞ =NbĆŇ ÉìnĘ BĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ

10 ynĂ ’¿Č rĘhĂ wĘ hŇ yĳĆxĘ tĂŇ hŇ yăŁ xĎ âl¡ř =rmĎ ’Ĺ ëŇ ¿Ąl ‘SĎŔ ylĂ ’Ĺ ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ zĲĆ yl¿Ă xĽmĲĄ
11 Sy’¿Ă OĘ bĘŇ I¡ĄwČ SBĳŁ =dŇ ‘Č MWĆ IăĎwČ wyn¡ĎjĎ =tŇ ’Ć dŇ m¿Ą ‘ĞIĲČwČ : tŇ CmĲ yĎ tŇ om¿ =yJĂ ho¡ĎhyĘ
12 yêĂ ‘Ę dČÃ yĎ=yJĲĂ rmĆ ’Ň ŁIÃwČ hŇ kĳĆŇ bŇŁ ynăĂdŇŁ ’Ğ ‘Č CD¡mČ l’ĄŔ zĎxĞ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ

ÉS’Ą BĎ xQąČ SČ êĘ MhĆÂ yrĄYĘ bĘŇ mĂ hŇ ‘Ďę rĎ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ ynĄÄbĘŇ lĂ žhWĆ ‘ĞêĲČ =rSĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ
: ‘ČuĲĄbČŇ êĘ Mh¡Ć ytĄŇ rĲŁ hĎ wĘ SFĄŔ rČêĘ MhăĆ ylĄ lĘ ‘ĲŁ wĘ gŇrŔŁ hĞêĲČ bŇ rĆxăĆBČ ÉMhĆ yrĄxĲĚbČŇ C

13 lod¡Ň GĎhČ rb¿ĎŇ DĎhČ hŇ WĆŔ ‘ĞyĲČ yJăĂ bŇ lĆ JĆŔ hČ ÉìDĘbĘŇ ‘Č hŇ mąĎ yJăĂ l’ĄŔ hzĎxĞ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
14 ű ëŇ lĆ IăĄwČ : MrĲĎ’Ğ=l‘Č ëŇ lĆ m¿Ć ì¡Ň tĘŇ ’ĲŁ hoËĎhyĘ ynĂ ’ÌČ rĘhĂ ‘SĎŔ ylĂ ’Ĺ rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ EĳĆhČ

‘SĳĎ ylĂ ’Ĺ ì¡Ň lĘ rm¿Č ’Ď =hŇ mĲĎ olŔ rmĆ ’Ň IăŁ wČ wynĎŔ dŇŁ ’Ğ=l’Ć É’bŇŁ IĎwČ ‘SĎę ylĂ ’Ĺ tŇ ’ăĄ mĄ
15 ÉrBĄ kĘŇ UČ hČ xuąČIĂwČ tŇ rĎŔ xĽUăĎ mĲĂ yhăĂ yĘwČ : hŇ yĲĆxĘ tĂŇ hŇ y¿Ł xĎ yl¡Ă rmČ ’¿Ď rmĆ ’Ň ŁIěwČ

: wyêĲĎxĘ êČ l’¡Ą hzĎxĞ ëŇŁl¿ mĘ IĂwČ tŇ mĳŁ IĎwČ wyn¡ĎjĎ =l‘Č Wr¿Ł pĘŇ IĂwČ MyĂUČŔ BČ lBăŁ TĘ IĂwČ

16 ëŇ lĆ măĆ Tp¡ĎŇ SĎ ohywĲĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ Éb’Ď xĘ ’Č =NBĆ MrąĎoylĘ SmĄę xĎ tŇ năČSĘ bĂŇ C
hdwhy

.r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"yd Nkw yrqw bytk ol ’"sb ,yrq ol v.10
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MyS¿Ă ŁlSĘ =NBĆ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ m¿Ć Tp¡ĎŇ SĎ ohĲ yĘ=NBĆ Mr¿ĎohyĘ ëŇ ËČlmĎ hŇ dĳĎŇ ChyĘ 17

ëŇ lĆ IĄÄwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎSĎ hŇ năĆmŁ SĘ C okĳŇ lĘ mĎ bĘŇ hŇ yăĎhĎ hŇ n¡ĎSĎ MyĂêËČSĘ C 18

bŇ ’ĎŔ xĘ ’Č =tŇ BČ yJĂ ť bŇ ’ĎŔ xĘ ’Č tŇ yBăĄ ÉCW‘Ď rSąĆ ’ĞJĲČ l’Ąę rĎWĘ yĂ ykăĄŇ lĘ mČ ű ëŇ rĆdăĆŇ BĘ
ÉhoĎhyĘ hŇ bąĎŇ ’Ď =âlĲ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘Č I¿ČwČ hŇ èĳĎ ’Ă lĘ oQ¡ =hŇ tĎŇ yĘhĲĎ 19

ol¿ tŇ tĄÄ lĎ olę =rmČ ’ĲĎ rSăĆ ’ĞJĲČ oDĳbĘŇ ‘Č dŇ wăĂDĎ N‘Čm¡Č lĘ hŇ dĎŔ ChyĘ=tŇ ’Ć tŇ yxăĂ SĘ hČ lĘ
hŇ dĳĎŇ ChyĘ=dŇ yČ tŇ xČ ê¡ČmĂ ModŔ ’Ĺ ‘SăČ jĎ ÉwymĎ yĎBĘ : MymĲĂ IĎhČ =lJĎ wyn¡ĎbĎŇ lĘ rynËĂ 20

oUĳ ‘Ă bŇ kĆŇ r¡ĆhĎ =lkĎŇ wĘ hŇ rĎy‘ĂŔ YĎ ÉMrĎoy rbąŇŁ ‘ĞIĲČwČ : ëŇ lĆ mĲĆ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ CkŇ l¿Ă mĘ IČwČ 21

yrăĄWĎ Ét’Ą wĘ ÉwylĎ ’Ą bŇ ybąĄŇ iŁ hČ ModÁ ’Ĺ=tŇ ’Ć hŇ JĆÄ IČwČ hŇ lĎ yĘlČę MqăĎ ’ChÂ=yhĂ yĘwĲČ
hŇ dĎŔ ChyĘ=dŇ yČ ÉtxČ êČÄ mĂ Modę ’Ĺ ‘SăČ pĘŇ IĂwČ : wylĲĎ hĎ ’ĲŁ lĘ M‘¡ĎhĎ snĎ I¿ĎwČ bŇ kĆŇ rĆŔ hĎ 22

yr¿ĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yËĆwĘ : ’yhĲĂ hČ tŇ ‘¿ĄBĎ hŇ n¡ĎbĘŇ lĂ ‘S¿Č pĘŇ êĂ z’ËĎ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ dŇ ‘¡Č 23

Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =’olĲ hĞ hŇ WĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ Mr¡Ďoy
wyt¡ĎŇ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă rb¿ĄŇ uĎ IĂwČ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉMrĎoy bŇ JąČ SĘ IĂwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ 24

: wyêĲĎxĘ êČ on¡bĘŇ Chy¿ĎzĘxČ ’Ğ ëŇŁlË mĘ IĂwČ dŇ wĳĂDĎ ry‘ăĂBĘ

l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ bŇ ’¡Ď xĘ ’Č =NBĆ Mr¿ĎoylĘ hŇ nĎŔ SĎ hŇ răĄWĘ ‘Ć=MyêĲĄSĘ ÉtnČSĘ BĂ 25

ÉhnĎSĎ MyĂêąČSĘ C MyrĂÄ WĘ ‘Ć=NBĆ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ m¿Ć Mr¡ĎohyĘ=NbĆŇ Chy¿ĎzĘxČ ’Ğ ëŇ ËČlmĎ 26

ChyĎŔlĘ tČŇ ‘Ğ ÉoU’Ă MSąĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ tŇ xČŔ ’Č hŇ năĎSĎ wĘ okŔ lĘ mĎ bĘŇ ChyăĎzĘxČ ’Ğ
‘rËČhĎ W‘Č IÌČwČ bŇ ’ĎŔ xĘ ’Č tŇ yBăĄ ÉërĆdĆÄ BĘ ëŇ lĆ IĄęwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ m¿Ć yr¡ĂmĘ ‘Ď=tŇ BČ 27

ëŇ lĆ IĄÁwČ : ’ChĲ bŇ ’¡Ď xĘ ’Č =tŇ yBĲĄ Nt¿ČŇ xĞ yJËĂ bŇ ’ĳĎ xĘ ’Č tŇ ybăĄŇ JĘ ho¡ĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ 28

tŇ măŁ rĎBĘ Mr¡Ď’Ğ=ëŇ lĆ mĲĆ l’¿Ą hzĎxĞ=M‘Ă hŇ mËĎ xĎ lĘ UĂ lČ bŇ ’Ďę xĘ ’Č =NBĆ MrăĎoy=tŇ ’Ć
’jăĄ rČtĘŇ hĂ lĘ ëŇ lĆ UĆÁ hČ MrĎÄ oy žbSĎ IĎwČ : MrĲĎoy=tŇ ’Ć MyU¡Ă rČ’Ğ CJ¿ IČwČ dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ 29

=tŇ ’Ć omŔ xĞQăĎ hĂ BĘ hŇ mĎŔ rĎBĲĎ ÉMyUĂ rČ’Ğ ChJąĚ yČ rSĆÄ ’Ğ ÉMyJĂ UČ hČ =NmĂ l’Ň ‘Ćę rĘzĘyĂbĘŇ
tŇ o’ÂrĘlĂ dŇ rČÃ yĎ hŇ dĎę ChyĘ ëŇ lĆ măĆ MrĎÁ ohyĘ=NbĆŇ ChyĎÄzĘxČ ’Ğ wĲČ MrĳĎ’Ğ ëŇ lĆ măĆ l’¡Ą hzĎxĞ

: ’ChĲ hŇ l¿Ć xŁ =yJĲĂ l’Ň ‘¡ĆrĘzĘyĂBĘ bŇ ’ËĎ xĘ ’Č =NBĆ MrÌĎoy=tŇ ’Ć
rgăŇŁ xĞ olÁ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ My’ĳĂ ybĂŇ eĘ hČ ynăĄBĘ mĂ dŇ x¡Č ’Č lĘ ’rĎě qĎ ’ybĂŔ eĎhČ É‘SĎ ylĂ ’ĹwĲĆ T

hŇ UĎ SĳĎ tĎŇ ’Ň b¡ĎŇ C : dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ tŇ m¿Ł rĎ ëŇ ¡ĄlwĘ ìŇ dĆŔ yĎBĘ ÉhEĆhČ NmĆ èąĆ hČ ëŇ jăČ xqČ wĘţ ìŇ ynĆętĘŇ mĎ 2

ëŇ oêămĂ ÉotŇ mŁ qĲĄhĞ wĲČ ÉtĎ’Ň bĎÄ C ySĂę mĘ nĂ =NBĆ TpĎÁ SĎ ohĲ yĘ=NbĆŇ ’ChÄ yĄ MSĎ ţ=hŇ ’ĲĄ rĘC
êăĎqĘ YČ yĲĎwĘ ÉNmĆ èĆÄ hČ =ëŇ pČŇ êąĎxĘ qČ lĲĎ wĘ : rdĆŇ xĲĎ BĘ rdĆŇ x¿Ć ot¡Ň ’Ł t¿ĎŇ ’Ň ybĄŇ hĲĄ wĘ wyxĎŔ ’Ć 3

wV’r=l‘
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l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l’Ć ëŇ lĆ m¡Ć lĘ ìŇ yê¿Ă xĘ SČ mĘ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ ÉêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ oSŔ ’Ň rŁ =l‘Č
4 ’yb¡ĂŇ eĎhČ r‘Če¿ČhČ r‘ČeËČhČ ëŇ lĆ IÌĄwČ : hŇ JĲĆ xČ tĘŇ âl¿ wĘ hŇ êĎsĘ n¡Č wĘ tŇ lĆ DËĆhČ ê¿ĎxĘ tČŇ pĎŇ C
5 ylËĂ rb¿ĎŇ DĎ rmĆ ’Ň ŁIěwČ MybĂŔ SĘ yĲŁ É lyĂxČÄ hČ yrąĄWĎ hŇ eĄÄhĂ wĘ ’bęŁ IĎwČ : dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ tŇ m¿Ł rĎ

: rvĲĎ hČ ìŇ yl¿Ć ’Ą rmĆ ’Ň I¡Ł wČ CnQĎŔ JĚ mĂ ymăĂ =l’Ć É’ChyĄ rmĆ ’Ň IąŁ wČ rvĳĎ hČ ìŇ yl¡Ć ’Ą
6 rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ olę rmĆ ’Ň IăŁ wČ oSĳ ’Ň rŁ =l’Ć NmĆ è¡Ć hČ qY¿Ł IĂwČ hŇ tĎŇ yĘBČŔ hČ ’băŇŁ IĎwČ ÉMqĎ IĎÄwČ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l’Ć ho¡ĎhyĘ M‘¿Č=l’Ć ëŇ lĆ mËĆ lĘ ìŇ yêÌĂ xĘ SČ mĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ
7 My’Ăę ybĂŇ eĘ hČ ydăČŇ bĎŇ ‘Ğ ű ymăĄ DĘ yêĂÂmĘ uČ nĂ wĘ ìŇ ynĳĆdŇŁ ’Ğ bŇ ’¡Ď xĘ ’Č tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć hŇ tĎŔ yJĂ hĂÄ wĘ
8 bŇ ’ĳĎ xĘ ’Č tŇ yBăĄ =lJĎ dŇ b¡ČŇ ’Ď wĘ : lbĆŇ zĲĎy’Ă dŇ I¿ČmĂ ho¡ĎhyĘ yd¿ĄŇ bĘŇ ‘Č=lJĎ ymËĄdĘŇ C
9 ÉyêĂ tČŇ nĲĎ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ bŇ Cz¡‘Ď wĘ rCY¿ ‘Ď wĘ ryqĂŔ BĘ NyêăĂ SĘ mČ Éb’Ď xĘ ’Č lĘ yêąĂ rČkĘŇ hĂ wĘ

=NbĆŇ ’S¿Ď ‘Ę BČ tŇ yb¡ĄŇ kĘŇ C TbĳĎŇ nĘ =NBĆ M‘ăĎbĘŇ rĎyĲĎ tŇ yb¡ĄŇ JĘ bŇ ’ĎŔ xĘ ’Č tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć
10 rbĳĄŇ qŁ Ny’ăĄwĘ l’Ň ‘¡ĆrĘzĘyĂ qlĆ x¿Ą BĘ MybËĂŇ lĎ JĘ hČ ClÌ kĘŇ ’Ň yĲŁ lbĆŇ zĆÁy’Ă =tŇ ’Ć wĘ : hŇ IĲĎxĂ ’Ğ
11 Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ wynĎŔ dŇŁ ’Ğ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č=l’Ć É’YĎ yĎ ’Chę yĄwĘ : snĲŁ IĎwČ tŇ lĆ D¡ĆhČ xê¿ČpĘŇ IĂwČ

MêËĆ’Č MhĆŔ ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ìŇ ylĳĆ’Ą hŇ E¡ĆhČ ‘G¿ĎSĚ mĘ hČ =’BĲĎ ‘Č CDËmČ MolŔ SĎ hĞ
12 rmĆ ’Ň ŁIęwČ CnlĳĎ ’n¡Ď=dŇ GĆhČ rqĆSĆŔ CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : oxĲ yWĂ =tŇ ’Ć wĘ Sy’¡Ă hĎ =tŇ ’Ć Mê¿Ć‘Ę dČŇ yĘ

ëŇ lĆ m¡Ć lĘ ìŇ yê¿Ă xĘ SČ mĘ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť rmŔŁ ’Ň lĄ ÉylČ ’Ą rmąČ ’Ď Ét’Ň zŁ kĎŇ wĘ tŇ ’Ň ząŁ JĎ
13 MrĆGăĆ=l’Ć wyê¡ĎxĘ tČŇ CmyW¿Ă IĎwČ odŔ gĘŇBĂ Sy’ăĂ ÉCxqĘ IĂwČ Crę hĞmĲČ yĘwČĲ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l’Ćř sŘ24

14 ’ChË yĄ rèĄę qČ tĘŇ IĂwČ : ’ChĲ yĄ ëŇ ¿ČlmĎ Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ rpĎŔ oèBČ ÉC‘qĘ tĘŇ IĂwĲČ tŇ olĳ ‘ĞUĲČ hĲČ
dŇ ‘Ďę lĘ GĂ tŇ măŁ rĎBĘ rmĄÁ SŁ hŇ yĎÄhĎ žMrĎoywĘ MrĳĎoy=l’Ć yS¡Ă mĘ nĂ =NBĆ Tp¿ĎŇ SĎ ohĲ yĘ=NBĆ

15 ëŇ lĆ UĆÁ hČ MrĎÄ ohĲ yĘ žbSĎ IĎwČ : MrĲĎ’Ğ=ëŇ lĆ mĲĆ l’¡Ą zĎxĞ yn¿ĄjĘ mĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ ’Chť
omŔ xĞQăĎ hĂ BĘ MyUĂŔ rČ’Ğ ChJăĚ yČ rSăĆ ’Ğ ÉMyJĂ UČ hČ =NmĂ l’Ň ‘Ćę rĘzĘyĘbĂŇ ’jăĄ rČtĘŇ hĂ lĘ
’YąĄ yĄ=l’Č MkĆŔ SĘ pĘŇ nČ SyăĄ=M’Ă É’ChyĄ rmĆ ’Ň IąŁ wČ MrĳĎ’Ğ ëŇ lĆ măĆ l’¡Ą zĎxĞ=tŇ ’Ć

16 ëŇ lĆ IăĄwČ É’ChyĄ bŇ JąČ rĘIĂwČ : l’Ň ‘ĲĆrĘzĘyĂBĘ dŇ yGĂ lČ tŇ kĆŇ l¡Ć lĎ ry‘ĂŔ hĎ =NmĂ ÉTylĂ pĎŇ
dŇ r¡ČyĎ hŇ dĎŔ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ÉhyĎzĘxČ ’Ğ wĲČ hŇ UĎ SĳĎ bŇ kăĄŇ SŁ Mr¡Ďoy yJ¿Ă hŇ lĎ ’Ň ‘ĆŔ rĘzĘyĂ

17 ’rĘIČÂwČ l’Ň ‘Ćę rĘzĘyĂBĘ lDĎÁ gĘŇUĂ hČ =l‘ĲČ dŇ mĄÄ ‘Ł žhpĆŇ ~Ł hČ wĘ : MrĲĎoy=tŇ ’Ć tŇ o’¿ rĘlĂ
MrĎę ohyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ ’ĳĆ rŁ ynăĂ’Ğ tŇ ‘¡ČpĘŇ SĂ rmĆ ’Ň ŁIěwČ o’Ŕ bŇŁ BĘ É’ChyĄ tŇ ‘ąČpĘŇ SĂ =tŇ ’Ć

18 sCiÁ hČ bŇ kĄÄ rŁ žëlĆ IĄwČ : MolĲ SĎ hĞ rm¿Č ’Ň yŁ wĘ Mt¡ĎŇ ’Ň rĎqĘ lĂ xl¿Č SĘ CĲ bŇ JËĎ rČ xq¿Č
ì¿Ň QĘ =hŇ mČ ’ChË yĄ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ MolŔ SĎ hĞ ÉëlĆ UĆÄ hČ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ otę ’Ň rĎqĘ lĂ
MwlVlw

.w"dw b"d ,’"d Nkw =l‘Č ’"s v.12 .T
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Mh¡Ą =dŇ ‘Č ëŇ ’¿Ď lĘ UČ hČ =’BĲĎ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhpĆŇ ~Ł hČ dŇ GąĄIČwČ yrĳĎxĞ’ĲČ =l’ĲĆ bŇ săŁ Mol¡ SĎ lĘ C
rm¿Č ’Ď =hŇ JĲŁ rmĆ ’Ň IËŁ wČ MhĆŔ lĄ ’Ğ ’băŇŁ IĎwČ ůynĂ SĄ ÈsCs bŇ kăĄŇ rŁ xlČęSĘ IĂwČ : bŇ SĲĎ =âlwĘ 19

dŇ GąĄyČwČ : yrĲĎxĞ’ĲČ =l’ĲĆ bŇ s¿Ł Mol¡ SĎ lĘ C ì¿Ň QĘ =hŇ mČ ’ChË yĄ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ Molĳ SĎ ëŇ lĆ U¡Ć hČ 20

’Chă yĄ ÉghČ nĘ mĂ JĘ gŇhĎę nĘ UĂ hČ wĘ bŇ SĳĎ =âlĲ wĘ Mh¡Ć ylĄ ’Ğ=dŇ ‘Č ’B¿Ď rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhpĆŇ ~Ł hČ
oBĳ kĘŇ rĂ rs¡Ł ’Ę IĆwČ rsŔŁ ’Ĺ ÉMrĎohyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : gŇhĲĎ nĘ yĂ No‘¡GĎSĂ bĘŇ yJ¿Ă ySĂŔ mĘ nĂ =NbĆŇ 21

oBę kĘŇ rĂBĘ Sy’ăĂ hŇ dĎÁ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ ChyĎÄzĘxČ ’Ğ wĲČ l’Ą rĎWĘ yĂţ=ëŇ lĆ mĲĆ MrăĎohyĘ ’YăĄ IĄwČ
yhĂę yĘwČ : ylĲĂ ’Ň ‘ĄrĘzĘIĂhČ tŇ ob¿Ň nĎ tŇ q¡ČlĘ xĆ BĘ Ch’ĚŔ YĎ mĘ IĂwČ ’ChŔ yĄ tŇ ’Ň răČqĘ lĂ ÉC’YĘ IĲĄwČ 22

hŇ măĎ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ ’Chĳ yĄ Molă SĎ hĞ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ ’ChŔ yĄ=tŇ ’Ć ÉMrĎohyĘ tŇ o’ą rĘJĂ
MrËĎohyĘ ëŇ pÌŇŁ hĞ IĲČwČ : MyBĲĂ rČhĲĎ hĎ yp¡ĆŇ SĎ kĘŇ C ìËŇ UĘ ’Ă lbĆŇ zÌĆy’Ă ynĄÂCnzĘ=dŇ ‘Č MolŔ èĎ hČ 23

odăŇ yĎ ’QÌĄ mĂ ’ChÂ yĄwĘ : hŇ yĲĎzĘxČ ’Ğ hŇ m¿Ď rĘmĂ Chy¡ĎzĘxČ ’Ğ=l’Ć rmĆ ’Ň I¿Ł wČ snĳŁ IĎwČ wyd¡ĎŇ yĎ 24

‘r¡ČkĘŇ IĂwČ oBĳ QĂ mĂ yYĂ x¡Ą hČ ’Y¿Ą IĄwČ wy‘ĎŔ rŁ zĘ NyBăĄ ÉMrĎohyĘ=tŇ ’Ć ëŇ IąČwČ tŇ SĆ uĆę bČŇ
tŇ qČě lĘ xĆ BĘ ChkĄŔ lĂ SĘ hČ ’WĎ ť hŇ SĎ ŁlSĘ ÉrqČ dĘŇ BĂ =l’Ć rmĆ ’Ň ŁIęwČ : oBĲ kĘŇ rĂBĘ 25

ÉMydĂŇ mĎ YĘ MybąĂŇ kĘŇ rĲŁ tŇ ’ăĄ hŇ êĎ’Čę wĎ ynăĂ’Ğ rkÂŁ zĘ=yJĲĂ ylĳĂ ’Ň ‘ĄrĘzĘIĂhČ tŇ obăŇ nĎ hŇ d¡ĄŇ WĘ
âlÃ=M’Ă : hŇ EĲĆhČ ’v¡Ď UČ hČ =tŇ ’Ć wylĎŔ ‘Ď ’WăĎ nĎ ÉhoĎhywĲČ wybĂŔ ’Ď bŇ ’ăĎ xĘ ’Č ÉyrĄxĞ’ĲČ 26

yê¿Ă mĘ QČ SĂ wĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉSmĆ ’ĆÄ ytĂŇ y’ąĂ rĎ wynĎÁbĎŇ ymĄÄ DĘ=tŇ ’Ć wĘ žtobŇ nĎ ymăĄ DĘ=tŇ ’Ć
hŇ q¡ĎlĘ xĆ BČ ChkËĄŇ lĂ SĘ hČ ’WÌĎ hŇ êĎę ‘Č wĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ tŇ ’Ň E¡Ł hČ hŇ q¿ĎlĘ xĆ BČ ìËŇ lĘ
tŇ yBăĄ ëŇ rĆD¡Ć snĎ IĎěwČ hŇ ’ĎŔ rĎ ÉhdĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ hŇ yąĎzĘxČ ’Ğ wĲČ : hoĲĎhyĘ rb¿ČŇ dĘŇ JĂ 27

hŇ bĎę JĎ rĘUĆ hČ =l’Ć ChJăĚ hČ otÂ’Ł =MGČ rmĆ ’Ň IŁ wČţ ’Chę yĄ wyrĎÁ xĞ’ĲČ PŇ DÄŁ rĘIĂwČ NGĳĎhČ
CbŇ JÌĂ rĘIČwČ : MSĲĎ tŇ mĎ I¿ĎwČ oD¡gĂŇmĘ snĎ I¿ĎwČ M‘ĎŔ lĘ bĘŇ yĂ=tŇ ’ĲĆ rSăĆ ’Ğ ÉrCgŇ=hŇ lĄ ‘ĞmĲČ BĘ 28

ry‘¿ĂBĘ wyt¡ĎŇ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă otËŇ rĎbĲĚŇ qĘ bĂŇ otÌŇ ’Ł CrÄ BĘ qĘ IĂwČ hŇ mĎ ĘlĳĎSĎ CrĲyĘ wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘Ğ otËŇ ’Ł
: dŇ wĲĂDĎ

hŇ y¡ĎzĘxČ ’Ğ ëŇ ¿ČlmĎ bŇ ’ĳĎ xĘ ’Č =NBĆ Mr¡ĎoylĘ hŇ nĎŔ SĎ hŇ răĄWĘ ‘Ć tŇ xăČ ’Č ÉtnČSĘ bĂŇ C 29

ëŇ Cją BČ MWĆ êĎÄ wČ hŇ ‘Ďę mĘ SĲĎ lbĆŇ zăĆy’Ă wĘ hŇ lĎ ’Ň ‘ĳĆrĘzĘyĂ ’Ch¡ yĄ ’ob¿Ň IĎwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ=l‘Č 30

’BăĎ ’Ch¡ yĄwĘ : NoQĲ xČ hĲČ dŇ ‘¿ČBĘ PŇ q¡ĄSĘ êČ wČ HSĎŔ ’Ň rŁ =tŇ ’Ć bŇ TĆ yêăĄ wČ ÉhĎ ynĆÄ y‘Ą 31

NoQŔ xČ hăČ =l’Ć ÉwynĎpĎŇ ’vąĎ IĂwČ : wynĲĎdŇŁ ’Ğ gŇr¿ĄhŁ yr¡ĂmĘ zĂ MolŔ SĎ hĞ rmĆ ’Ň êăŁ wČ r‘ČèĳĎ bČŇ 32

: MysĲĂ yrĂsĲĎ hŇ S¡Ď ŁlSĘ MyĂn¿ČSĘ wylĎŔ ’Ą CpŇ yqăĂSĘ IČwČ ymĳĂ yê¡Ă ’Ă ym¿Ă rmĆ ’Ň ŁIěwČ
Mys¡Ă CihČ =l’Ć wĘ ryuËĂhČ =l’Ć HmÌĎ DĎmĂ zIĂÄwČ hĎ CTĳ mĘ SĘ IĂwĲČ whř wT¡ mV rmĆ ’Ň I¿Ł wČ 33

hnsmryw
.yrq hĎ CTmĘ SĂ ,bytk vhCTmĘ SĂ v.33
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34 hŇ rąĎCr’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć ’nĎÂ=CdŇ qĘ jĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ êĘ SĘ IĳĄwČ lkČŇ ’Ň IăŁ wČ ’b¡ŇŁ IĎwČ : hŇ eĎsĲĆ mĘ rĘIĂwĲČ
35 C’YĘ măĎ =âlwĘ HrĳĎbĘŇ qĎ lĘ Ck¡Ň lĘ IĲĄwČ : ’yhĲĂ ëŇ lĆ m¡Ć =tŇ bČŇ yJ¿Ă hĎ CrŔ bĘŇ qĂ wĘ Ét’Ň EŁ hČ
36 ůol CdŇ yGăĂIČwČ ÈCbŇ SĚ IĎwČ : MyĂdĲĎŇ IĎhČ tŇ oj¿ kČŇ wĘ MyĂl¡Č gĘŇrČhĲĎ wĘ tŇ lĆ GËŁ lĘ GĚhČ =M’Ă yJÌĂ HbĎę

yB¡Ă SĘ êĂ hČ ChI¿ĎlĂ ’ĲĄ oDËbĘŇ ‘Č=dŇ yČBĘ rBĆę DĂ rSăĆ ’Ğ ’ChŔ hoăĎhyĘ=rbČŇ DĘ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ
37 tŇ yĎhĎ wĘ : lbĆŇ zĲĎy’Ă rW¿Č BĘ =tŇ ’Ć Myb¡ĂŇ lĎ JĘ hČ Cl¿ kĘŇ ’Ň yĲŁ l’Ň ‘ĆŔ rĘzĘyĂ qlĆ xăĄ BĘ rmĳŁ ’Ň lĄ

rS¿Ć ’Ğ l’Ň ‘ĳĆrĘzĘyĂ qlĆ xăĄ BĘ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ yn¿ĄjĘ =l‘Č NmĆ dËŇŁ JĘ lbĆŇ zĆęy’Ă tŇ lăČ bĘŇ nĂ
y Myn¡ĂBĎ My‘¿ĂbĘŇ SĂ bŇ ’ËĎ xĘ ’Č lĘ C : lbĆŇ zĲĎy’Ă tŇ ’Ň z¿Ł Cr¡mĘ ’Ň yĲŁ =âl

É l’Ň ‘ĆrĘzĘyĂ yrąĄWĎ =l’Ć Norę mĘ SĲŁ xlăČ SĘ IĂwČ MyrĂÁ pĎŇ sĘ ’ChÄ yĄ žbêŁ kĘŇ IĂwČ NorĳmĘ SĲŁ BĘ
2 ÉhEĆhČ rpĆŇ iąĄ hČ ’bÄŁ JĘ hŇ êĎę ‘Č wĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ bŇ ’¡Ď xĘ ’Č Myn¿ĂmĘ ’ĲŁ hĎ =l’Ć wĘ MynĂŔ qĄ EĘhČ

ry‘¿ĂwĘ MysĂŔ CihČ wĘ bŇ kĆŇ răĆhĎ ÉMkĆŇ êĘ ’Ă wĘ MkĳĆŇ ynĄdĲŇŁ ’Ğ ynăĄBĘ Mk¡ĆŇ êĘ ’Ă wĘ MkĆŔ ylĄ ’Ğ
3 Mê¡ĆmĘ WČ wĘ MkĆŔ ynĄdĲŇŁ ’Ğ ynăĄBĘ mĂ ÉrSĎ IĎhČ wĘ bŇ oFą hČ MtĆÂ y’Ă rĘC : qSĆ eĲĎhČ wĘ rY¡Ď bĘŇ mĂ
4 dŇ ’ŔŁ mĘ dŇ ’ăŁ mĘ ÉC’rĘIĲĂwČ : MkĲĆŇ ynĄdĲŇŁ ’Ğ tŇ yB¿Ą =l‘Č Cm¡ xĞQĲĎ hĲĂ wĘ wybĳĂŇ ’Ď ’iăĄ JĂ =l‘Č

: CnxĘ nĲĎ’Ğ dŇ m¿Ł ‘ĞnĲČ ëŇ y’¡ĄwĘ wynĳĎpĎŇ lĘ Cd¡Ň mĘ ‘ĲĎ âl¿ MykĂŔ lĎ UĘ hČ ynăĄSĘ ÉheĄhĂ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ
5 MynĂÄmĘ ’ĲŁ hĎ wĘ žMynĂ qĄ EĘhČ wĘ ry‘ĂłhĎ =l‘Č rSÀĆ ’Ğ wĲČ tŇ yĂBăČ hČ =l‘Č=rSĆ ’Ğ xlăČ SĘ IĂwČ

hŇ WĳĆ ‘ĞnĲČ Cnyl¡Ą ’Ą rm¿Č ’Ň êŁ =rSĆ ’Ğ lkËŇŁ wĘ CnxĘ nČŔ ’Ğ ìŇ ydăĆŇ bĎŇ ‘Ğ ÉrmŁ ’Ň lĄ ű ’Chą yĄ=l’Ć
6 ű rpĆŇ sĄÄ žMhĆ ylĄ ’Ğ bŇ êăŁ kĘŇ IĂwČ : hŇ WĲĄ ‘Ğ ìŇ yn¡Ćy‘ĄBĘ bŇ oF¿ hČ Sy’ĂŔ ëŇ ylăĂ mĘ nČ=âlĲ

ÉySĄ ’Ň rĎ=tŇ ’Ć ÉCxqĘ My‘Ăę mĘ SĲŁ MêăĆ’Č ű ylăĂ qŁ lĘ C MêĆÁ ’Č ylĂÄ=M’Ă rmęŁ ’Ň lĄ tŇ ynĂÁSĄ
ÉëlĆ UĆÄ hČ ynąĄbĘŇ C hŇ lĎ ’Ň ‘ĳĆrĘzĘyĂ rx¡Ď mĎ tŇ ‘¿ĄJĎ ylËČ ’Ą C’bÌŇŁ C MkĆŔ ynĄdĲŇŁ ’Ğ=ynĲĄbĘŇ ySăĄ nĘ ’Č

7 ’bąŇŁ JĘ yhĂę yĘwČ : MtĲĎŇ o’ Myl¿Ă DĘgČŇmĘ ry‘¡ĂhĎ yl¿Ą dŇŁ GĘ =tŇ ’Ć Sy’ĂŔ My‘ăĂbĘŇ SĂ
Sy’ĳĂ My‘ăĂbĘŇ SĂ CT¡ xĞSĘ IĂwĲČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć ÉCxqĘ IĂwČ MhĆŔ ylĄ ’Ğ ÉrpĆŇ iĄÄ hČ

8 ’bąŇŁ IĎwČ : hŇ lĎ ’Ň ‘ĲĆrĘzĘyĂ wyl¡Ď ’Ą Cx¿ lĘ SĘ IĂwČ MydĂŔ CDBČ ÉMhĆ ySĄ ’Ň rĲĎ=tŇ ’Ć CmyWąĂ IĎwČ
CmyWăĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =ynĲĄbĘŇ ySăĄ ’Ň rĎ C’yb¡ĂŇ hĄ rmŔŁ ’Ň lĄ olă =dŇ GĆIČwČ Éë’Ď lĘ UČ hČ

9 ’YăĄ IĄwČ ÉrqĆBÄŁ bČŇ yhąĂ yĘwČ : rqĆBĲŁ hČ =dŇ ‘Č r‘Čè¡Č hČ xtČŇ j¿Ć MyrËĂBĚ YĂ ynÌĄSĘ MtĎÂ’Ł
yêĂ rĘSąČ qĎ ynĂÁ’Ğ hŇ eĄÄhĂ MêĳĆ’Č Myq¡ĂDĂYČ M‘ĎŔ hĎ =lJĎ =l’Ć ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ dŇ mŔŁ ‘ĞIĲČwĲČ

10 žyJĂ ’opę ’Ą C‘ăDĘ : hŇ QĆ ’ĲĄ =lJĎ =tŇ ’Ć hŇ J¡Ď hĂ ym¿Ă C ChgĄŔ rĘhĘ ’Ć wĲĎ ÉynĂ dŇŁ ’Ğ=l‘Č
bŇ ’ĳĎ xĘ ’Č tŇ yBăĄ =l‘Č ho¡ĎhyĘ rB¿Ć DĂ=rSĆ ’Ğ hŇ YĎ rĘ’ČŔ ÉhoĎhyĘ rbąČŇ DĘmĂ ljÁŁ yĂ âlÄ

11 ’Chę yĄ ëŇ IăČwČ : ChIĲĎlĂ ’ĲĄ oD¿bĘŇ ‘Č dŇ y¡ČBĘ rBĆŔ DĂ rSăĆ ’Ğ tŇ ’Ą ť hŇ WĎŔ ‘Ď hoăĎhywĲČ
t’
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wy‘ăĎDĎyĚmĘ C wyl¡Ď dŇŁ GĘ =lkĎŇ wĘ l’Ň ‘ĆŔ rĘzĘyĂBĘ Éb’Ď xĘ ’Č =tŇ ybĲĄŇ lĘ MyrąĂ’Ď SĘ eĂ hČ =lJĎ tŇ ’ăĄ
NorĳmĘ SĲŁ ëŇ lĆ I¡ĄwČ ’bŔŁ IĎwČ ÉMqĎ IĎÄwČ : dŇ yrĲĂWĎ ol¡ =ry’ĲĂ SĘ hĂ yê¿Ă lĘ BĂ =dŇ ‘Č wynĳĎhĞkĲŇŁ wĘ 12

ChyăĎzĘxČ ’Ğ ÉyxĄ ’Ğ=tŇ ’Ć É’YĎ mĎ ’Chę yĄwĘ : ëŇ rĆDĲĎBČ My‘¡ĂrŁ hĲĎ dŇ qĆ‘¿Ą=tŇ yBĲĄ ’ChË 13

dŇ rĆeËĄwČ CnxĘ nČŔ ’Ğ ÉChyĎÄzĘxČ ’Ğ yxąĄ’Ğ Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ MêĳĆ’Č ymăĂ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ hŇ dĎŔ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ
MyIĂŔxČ MCWă pĘŇ êĂ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ rĲĎybĂŇ GĘ hČ yn¿ĄbĘŇ C ëŇ lĆ U¡Ć hČ =ynĲĄBĘ Mol¿ SĘ lĂ 14

ÉMyĂnČÄSĘ C My‘ąĂBĎ rĘ’Č dŇ qĆ‘Ąę =tŇ yBĲĄ roBă =l’Ć MCTÂxĎ SĘ IĂwĲČ MyIĳĂxČ MCW¡ jĘ tĘŇ IĂwĲČ
sŘ25 ’YăĎ mĘ IĂwČ MèĎÃ mĂ ëŇ lĆ IăĄwČ : MhĲĆ mĄ Sy’¡Ă ry’¿Ă SĘ hĂ =âlĲ wĘ Sy’ĂŔ 15

SyÌĄhĞ wylĎÁ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ ChkĄę rĘbĲĎŇ yĘwĲČ otÁ ’Ň rĎqĘ lĂ bŇ kĎÄ rĄ=NBĆ žbdĎŇ nĎ ohĲ yĘ=tŇ ’Ć
SyËĄ bŇ d¿ĎŇ nĎ ohĲ yĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ ìŇ bĆŔ bĎŇ lĘ =M‘Ă ÉybĂŇ bĎŇ lĘ rSąĆ ’ĞJĲČ rSĎę yĎ ìăŇ bĘŇ bĲĎŇ lĘ =tŇ ’Ć
ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ bĲĎŇ JĎ rĘUĆ hČ =l’Ć wyl¡Ď ’Ą Chl¿Ą ‘ĞIĲČwČ odŔ yĎ NêăĄ IĂwČ ìŇ dĳĆŇ yĎ=tŇ ’Ć hŇ năĎêĘ Sy¡ĄwĎ 16

É’bŇŁ IĎwČ : oBĲ kĘŇ rĂBĘ ot¡Ň ’Ł CbŇ J¿Ă rĘIČwČ hoĳĎhylĲČ ytăĂŇ ’Ď nĘ qĂ BĘ hŇ ’¡Ą rĘC yêĂŔ ’Ă hŇ kăĎŇ lĘ 17

odĳŇ ymĂ SĘ hĂ =dŇ ‘Č Nor¡mĘ SĲŁ BĘ bŇ ’ËĎ xĘ ’Č lĘ MyrÌĂ’Ď SĘ eĂ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć ëŇ IČwČţ NorŔ mĘ SĲŁ
É’ChyĄ ZBąŁ qĘ IĂwČ : ChIĲĎlĂ ’ĲĄ =l’Ć rB¡Ć DĂ rS¿Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ rbăČŇ dĘŇ JĂ 18

’Ch¡ yĄ T‘ĳĎmĘ l‘ČB¡Č hČ =tŇ ’Ć dŇ b¿ČŇ ‘Ď bŇ ’Ďě xĘ ’Č MhĆŔ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ M‘ĎŔ hĎ =lJĎ =tŇ ’Ć
=lkĎŇ wĘ wydăĎŇ bĘŇ ‘Ł =lJĎ l‘ČBČÃ hČ y’ăĄybĂŇ nĘ =lkĎŇ hŇ êăĎ ‘Č wĘ : hŇ BĲĄ rĘhČ Ced¿ĆŇ bĘŇ ‘Č yĲČ 19

l‘ČBČŔ lČ ÉylĂ lod¿Ň GĎ xbČŇ zĆÄ žyJĂ dŇ qĄę jĎ yĂ=l’Č Sy’ăĂ ylČÁ’Ą C’Ä rĘqĂ žwynĎhĞJĲŁ
dŇ yb¡ĂŇ ’ĞhĲČ N‘Čm¿Č lĘ hŇ BĎŔ qĘ ‘ĎbĘŇ hŇ WăĎ ‘Ď É’ChyĄwĘ hŇ yĳĆxĘ yĲĂ âlă dŇ q¡ĄjĎ yĂ=rSĆ ’Ğ lJ¿Ł
: C’rĲĎqĘ IĂwČ l‘ČB¡Č lČ hŇ rËĎYĎ ‘Ğ CSÌ DĘqČ ’Chę yĄ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : l‘ČBĲĎ hČ yd¿ĄŇ bĘŇ ‘Ł =tŇ ’Ć 20

r’¿Č SĘ nĂ =âlĲ wĘ l‘ČBČŔ hČ ydăĄŇ bĘŇ ‘Ł =lJĎ ÉC’bÄŁ IĎwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ BĘ É’ChyĄ xląČ SĘ IĂwČ 21

hŇ j¿Ć l‘ČB¡Č hČ =tŇ ybĲĄŇ ’l¿Ą UĎ IĂwČ l‘ČBČŔ hČ tŇ yBăĄ ÉC’bÄŁ IĎwČ ’bĳĎŇ =âlĲ rSăĆ ’Ğ Sy’¡Ă
ydăĄŇ bĘŇ ‘ĲŁ lk¡ŇŁ lĘ SCbŔ lĘ ’YăĄ oh hŇ xĎŔ êĎlĘ UĆ hČ =l‘Č ÉrSĆ ’ĞlĲČ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : hŇ pĲĆŇ lĎ 22

bŇ k¡ĎŇ rĄ=NBĆ bŇ d¿ĎŇ nĎ ohĲ ywĂ ’ChË yĄ ’b¿ŇŁ IĎwČ : SCBĲ lĘ UČ hČ Mh¡Ć lĎ ’Y¿Ą IŁ wČ l‘ČBĳĎ hČ 23

hŇ jąŁ =SyĆ=NjĆ ÉC’rĘC CWą jĘ xČ l‘ČBČę hČ ydăĄŇ bĘŇ ‘ĲŁ lĘ rmĆ ’Ň ŁIÁwČ l‘ČBĳĎ hČ tŇ yBăĄ
C’běŁ IĎwČ : MDĲĎbČŇ lĘ l‘ČB¡Č hČ yd¿ĄŇ bĘŇ ‘Ł =M’Ă yJËĂ hoĎŔhyĘ ydăĄŇ bĘŇ ‘ČmĲĄ ÉMkĆŇ UĎ ‘Ă 24

rmĆ ’Ň ŁIęwČ Sy’ĂŔ MynăĂmŁ SĘ ÉZCxbČŇ olą =MWĎ ’ChÂ yĄwĘ tŇ olĳ ‘Ł wĘ MyxăĂ bĎŇ zĘ tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ
MkĆŔ ydĄŇ yĘ=l‘Č ’ybăĂŇ mĄ ÉynĂ ’Ğ rSąĆ ’Ğ MySĂę nĎ’ĞhĲĎ =NmĂ ÉTlĄ UĎ yĂ=rSĆ ’Ğ Sy’ąĂ hĎ
’ChyĄţ rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ lĎę ‘Ł hĲĎ tŇ oWă ‘ĞlĲČ ű otăŇ ŁQkČŇ JĘ yhĂÂ yĘwČ : oSĲ pĘŇ nČ tŇ xČ ê¿Č oS¡ pĘŇ nČ 25
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bŇ rĆxĳĎ=ypĂŇ lĘ MCJ¡ IČwČ ’YĄŔ yĄ=l’Č Sy’ăĂ ÉMCJhČ C’BąŁ MySĂÁ lĂ èĎ lČ wĘ MyYĂÄ rĎlĲĎ
26 C’YËĂ IŁ wČ : l‘ČBĲĎ hČ =tŇ yBĲĄ ry‘¿Ă=dŇ ‘Č Ck¡Ň lĘ IĲĄwČ MySĂŔ lĂ èăĎ hČ wĘ ÉMyYĂ rĎhĲĎ CkŇ lĂęSĘ IČwČ
27 l‘ČBĳĎ hČ tŇ băČŇ ~Ę mČ tŇ ’¡Ą CYŔ êĘ IĂwĲČ : hĎ CpĲŇ rĘWĘ IĂwĲČ l‘ČB¡Č hČ =tŇ yBĲĄ tŇ ob¿Ň ~Ę mČ =tŇ ’Ć
28 dŇ m¿Ą SĘ IČwČ : MoIĲhČ =dŇ ‘Č tŇ o’rĎxĞmĲČ lĘ Chm¿Ě WĂ yĘwČ l‘ČBČŔ hČ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć ÉCYêĘ IĂwĲČ
29 rSăĆ ’Ğ ÉTbĎŇ nĘ =NBĆ M‘ąĎbĘŇ rĎyĲĎ y’ĄÂTĎ xĞ qrČţ : l’ĲĄ rĎWĘ IĂmĂ l‘ČB¡Č hČ =tŇ ’Ć ’ChË yĄ

rS¿Ć ’Ğ bŇ hĎŔ EĎhČ ÉylĄ gĘŇ‘Ć MhĳĆ yrĄxĞ’ĲČ mĄ ’Ch¡ yĄ rs¿Ď =âl l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ’yTăĂ xĹhĲĆ
: NdĲĎŇ BĘ rS¿Ć ’Ğ wĲČ l’¡Ą =tŇ yBĲĄ

30 ynČŔ y‘ĄBĘ ÉrSĎ IĎhČ tŇ oWą ‘ĞlĲČ ÉtĎbŇŁ yTĂ hĹ=rSĆ ’Ğ N‘Č yąČ ’Chę yĄ=l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
Cb¿Ň SĘ yĲĄ My‘ĂŔ bĂŇ rĘ ynăĄBĘ bŇ ’ĳĎ xĘ ’Č tŇ ybăĄŇ lĘ tĎŇ yW¡Ă ‘Ď ybĂŔ bĎŇ lĘ BĂ rSăĆ ’Ğ É lkŇŁ JĘ

31 ho¿ĎhyĘ=tŇ rČotĲŇ BĘ tŇ kĆŇ lËĆ lĎ rmËČ SĎ âl¿ ’Chę yĄwĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ ’i¿Ą JĂ =l‘Č ì¡Ň lĘ
rS¿Ć ’Ğ M‘ĎŔ bĘŇ rĎyĲĎ tŇ w’Ň FăŁ xČ É l‘ČmĄ rsĎę âlă obĳŇ bĎŇ lĘ =lkĎŇ BĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=yhĲĄŁl’Ĺ

32 hoĎŔhyĘ lxăĄ hĄ MhĄŔ hĎ MymăĂ IĎBČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ’yT¡Ă xĹhĲĆ
33 ÉNDĄrĘIČhČ =NmĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ lCb¿Ň GĘ =lkĎŇ BĘ l’¡Ą zĎxĞ MJ¿Ą IČwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ tŇ o~¡ qČ lĘ

yèĳĂ nČmĘ hĲČ wĘ yn¡ĂbĄŇ w’rĚhĎ wĘ yd¿ĂŇ GĎhČ dŇ ‘ĎŔ lĘ GĂ hČ ZrĆ’ăĆ=lJĎ tŇ ’Ą ť SmĆ èĆŔ hČ xrăČzĘmĂ
34 yr¿ĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yĆÄwĘ : NSĲĎ BĎ hČ wĘ dŇ ‘¡ĎlĘ GĂ hČ wĘ NnŔŁ rĘ’Č lxČ năČ=l‘Č rSăĆ ’Ğ Ér‘ĄrŁ ‘ĞmĲĄ

rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =’olĲ hĞ otĳŇ rĎCbĲŇ GĘ =lkĎŇ wĘ hŇ W¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’Ğ=lkĎŇ wĘ ’ChË yĄ
35 Cr¿BĘ qĘ IĂwČ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă É’ChyĄ bŇ JąČ SĘ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ
36 ëŇ ląČ mĎ rSĆÄ ’Ğ MymĂę IĎhČ wĘ : wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ zx¿Ď ’Ď ohĲ yĘ ëŇŁlË mĘ IĂwČ NorĳmĘ SĲŁ BĘ ot¡Ň ’Ł

: NorĲmĘ SĲŁ BĘ hŇ n¡ĎSĎ =hŇ nĲĆmŁ SĘ C Myr¿ĂWĘ ‘Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=l‘Č É’ChyĄ
’y tŇ ’¡Ą dŇ BĄŔ ’Č êĘ wČ ÉMqĎ êĎÄ wČ HnĳĎBĘ tŇ măĄ yJăĂ hŇ tĎŇ ’ĞrĲĎC ChyĎŔzĘxČ ’Ğ M’ăĄ ÉhyĎlĘ tČŇ ‘ĞwĲČ

2 tŇ oxÄ ’Ğ MrĎoyţ=ëŇ lĆ UĲĆ hČ =tŇ BČ ‘bČŇ SăĆ ohyĘ xuăČêĂ wČ : hŇ kĲĎŇ lĎ mĘ UČ hČ ‘rČz¿Ć=lJĎ
ÉëlĆ UĆÄ hČ =ynĲĄBĘ ëŇ oêąmĂ ÉotŇ ’Ł bŇ nąŁ gĘŇêĂ wČ hŇ yĎęzĘxČ ’Ğ=NBĆ S’ăĎ oy=tŇ ’Ć ChyĎÁzĘxČ ’Ğ
yn¿ĄjĘ mĂ otËŇ ’Ł CrêÌĂ sĘ IČwČ tŇ oFĳ UĂ hČ rdăČŇ xĞBĲČ oê¡qĘ nĂ ymĄ =tŇ ’Ć wĘ ot¿Ň ’Ł MytĂŇ tĘŇ omUČ hČ

3 MynĳĂSĎ SSăĄ ’B¡Ą xČ tĘŇ mĂ hoĎŔhyĘ tŇ yBăĄ ÉHêĎ’Ă yhąĂ yĘwČ : tŇ mĲĎ Ch âl¿ wĘ Chy¡ĎlĘ tČŇ ‘Ğ
4 tŇ y‘Ă ybĂŇ èĘ hČ ţ hŇ năĎèĎ bČŇ C : ZrĆ’ĲĎ hĎ =l‘Č tŇ kĆŇ l¿Ć mŁ hŇ y¡ĎlĘ tČŇ ‘ĞwĲČ

’b¿ĄŇ IĎwČ MyYĂŔ rĎlăĎ wĘ ÉyrĂJĎ lČ tŇ oy’Ň UĄ hČ yrăĄWĎ =tŇ ’Ć ű xuăČIĂwČ ‘dĎÁ yĎohĲ yĘ xlČÄSĎ
tŇ ybăĄŇ BĘ ÉMtĎŇ ’Ł ‘BąČ SĘ IČwČ tŇ yrĂÁ BĘ MhĆÄ lĎ žtrŁ kĘŇ IĂwČ hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ wyl¡Ď ’Ą MtËĎŇ ’Ł

5 rb¡ĎŇ DĎhČ hŇ z¿Ć rmŔŁ ’Ň lĄ MCăĄYČ yĘwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ =NBĆ =tŇ ’Ć Mt¡ĎŇ ’Ł ’rĘI¿ČwČ hoĎŔhyĘ
rV’
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tŇ rĆm¡ĆSĘ mĂ yrĄŔ mĘ SăŁ wĘ tŇ BĎŔ èČ hČ y’ăĄBĎ ÉMJĆ mĂ tŇ ySąĂ lĂ èĘ hČ NCWĳ ‘ĞêĲČ rSăĆ ’Ğ
rxăČ ’Č r‘Čè¡Č BČ tŇ yS¿Ă lĂ èĘ hČ wĘ rCsŔ r‘ČSăČ BĘ ÉtySĂ lĂ èĘ hČ wĘ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ tŇ yB¿Ą 6

MkĆŔ BĎ ÉtodŇ IĎhČ yêąĄSĘ C : xiĲĎ mČ tŇ yĂB¡Č hČ tŇ rĆm¿ĆSĘ mĂ =tŇ ’Ć MêËĆrĘmČ SĘ C MyYĳĂrĎhĲĎ 7

: ëŇ lĆ UĲĆ hČ =l’Ć ho¡ĎhyĘ=tŇ yBĲĄ tŇ rĆm¿ĆSĘ mĂ =tŇ ’Ć CrËmĘ SĲĎ wĘ tŇ BĳĎ èČ hČ y’ăĄYĘ yĲŁ lJ¡Ł
tŇ or¡dĄŇ vĘ hČ =l’Ć ’B¿Ď hČ wĘ odŔ yĎBĘ wylăĎ kĄŇ wĘ Sy’Ă ť bŇ ybĂę sĎ ëŇ lĆ UĆÁ hČ =l‘Č MêĆÄ pĘŇ uČ hĂ wĘ 8

lkăŇŁ JĘ tŇ oy’Ň UĄ hČ yrăĄWĎ CWÂ ‘ĞIĲČwĲČ : o’Ĳ bŇŁ bĘŇ C ot¿Ň ’Ň YĄBĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =tŇ ’Ć Cy¿hĘ wĲĂ tŇ mĳĎ Cy 9

tŇ BĎŔ èČ hČ y’ăĄBĎ wySĎŔ nĎ’Ğ=tŇ ’Ć Sy’ăĂ ÉCxqĘ IĂwČ ůNhĄ JŁ hČ ‘dăĎŇ yĎohĲ yĘ ÈhCĎYĂ =rSĆ ’Ğ
yrăĄWĎ lĘ NhĄÁ JŁ hČ NêĄÄ IĂwČ : NhĲĄ JŁ hČ ‘d¿ĎŇ yĎohĲ yĘ=l’Ć C’b¡ŇŁ IĎwČ tŇ BĳĎ èČ hČ y’ăĄYĘ yĲŁ M‘¡Ă 10

rS¡Ć ’Ğ dŇ wĳĂDĎ ëŇ lĆ UăĆ lČ rS¡Ć ’Ğ MyTĂŔ lĎ èĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ ÉtynĂ xĞhĲČ =tŇ ’Ć tŇ oy’Ň UĄ hČ
tŇ yĂBąČhČ PŇ tĆŇ JĆÄ mĂ odę yĎBĘ wylăĎ kĄŇ wĘ ű Sy’ăĂ MyYĂÁ rĎhĲĎ CdÄ mĘ ‘Č IĲČwČ : hoĲĎhyĘ tŇ yb¿ĄŇ BĘ 11

ëŇ lĆ U¡Ć hČ =l‘Č tŇ yĂBĳĎlČ wĘ xČ B¡Ą zĘUĂ lČ tŇ ylĂŔ ’Ň mĎ vĘ hČ ÉtyĂBČÄ hČ PŇ tĆŇ JąĆ=dŇ ‘Č ÉtynĂ mĎ yĘhČ
tŇ CdŔ ‘ĄhăĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉrzĆeĄÄhČ =tŇ ’Ć ÉwylĎ ‘Ď NêąĄ IĂwČ ëŇ lĆ UĆę hČ =NBĆ =tŇ ’Ć ’YăĂ oIwČ : bŇ ybĲĂŇ sĎ 12

: ëŇ lĆ UĲĆ hČ yx¿Ă yĘ Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ PŇ kĎŔ =CJIČwČ ChxĳĚSĎ mĘ IĂwČ ot¡Ň ’Ł CkŇ l¿Ă mĘ IČwČ
tŇ yB¿Ą M‘¡ĎhĎ =l’Ć ’b¿ŇŁ êĎ wČ M‘ĳĎhĎ NyY¡Ă rĎhĲĎ loq¿ =tŇ ’Ć hŇ yĎŔlĘ tČŇ ‘Ğ ‘măČ SĘ êĂ wČ 13

MyrąĂvĎ hČ wĘ TjĎę SĘ UĂ JČ dŇ CUÁ ‘ČhĲĎ =l‘ĲČ dŇ mĄÄ ‘Ł žëlĆ UĆ hČ hŇ eăĄhĂ wĘ ’rĆêĄÃ wČ : hoĲĎhyĘ 14

tŇ orĳYĘ YĲŁ xĞBĲČ ‘Čq¡ĄtŇŁ wĘ xČ mĄŔ WĎ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ M‘ąČ=lkĎŇ wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ÉtorYĘ YĲŁ xĞhĲČ wĘ
‘dĎÄ yĎohĲ yĘ žwYČ yĘwČ : rSĆ qĲĎ rSĆ q¿Ć ’r¡ĎqĘ êĂ wČ hĎ ydĆŔ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć ÉhyĎlĘ tČŇ ‘Ğ ‘rąČqĘ êĂ wČ 15

C’yYąĂ oh ÉMhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ lyĂxČę hČ ydăĄŇ qĚjĘ tŇ o’yUĄ hČ yr¿ĄWĎ =tŇ ’Ć NhĄÁ JŁ hČ
rmăČ ’Ď yJĂ ť bŇ rĆxĳĎBĆ tŇ măĄ hĎ hĎ yr¡ĆxĞ’ĲČ ’B¿Ď hČ wĘ tŇ rŔŁ dĄŇ vĘ lČ tŇ yBăĄmĂ =l’Ć ÉHtĎŇ ’Ł
’ob¿Ň mĘ =ëŇ rĆDĲĆ ’obËŇ êĎ wČ MyĂdČŔ yĎ ÉHlĎ CmWąĂ IĎwČ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą tŇ m¡Č Cê=l’Č NhĄŔ JŁ hČ 16

‘dĎÁ yĎohĲ yĘ tŇ rÄŁ kĘŇ IĂwČ : MSĲĎ tŇ m¡Č CêwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ yBăĄ Mys¡Ă CihČ 17

hoĳĎhylĲČ M‘¡ĎlĘ tŇ oy¿hĘ lĲĂ M‘ĎŔ hĎ NybăĄŇ C ÉëlĆ UĆÄ hČ NybąĄŇ C ÉhoĎhyĘ NyBąĄ tŇ yrĂę BĘ hČ =tŇ ’ĲĆ
l‘ČBČÁ hČ =tŇ yBĲĄ ZrĆ’ĎÄ hĎ žM‘Č=lkĎŇ C’băŇŁ IĎwČ : M‘ĲĎhĎ Nyb¿ĄŇ C ëŇ lĆ U¡Ć hČ Nyb¿ĄŇ C 18

NhăĄ JŁ ÉNêĎmČ tŇ ’Ąę wĘ bŇ TĄŔ yhĄ CrăBĘ SĂ ÉwymĎ lĎ YĘ =tŇ ’Ć wĘ otŇ xŁ BĘ zĘmĂ =tŇ ’Ć ChYĚę êĘ IĂwĲČ
tŇ yB¿Ą =l‘Č tŇ oD¡qĚjĘ NhËĄ JŁ hČ MWĆ IÌĎwČ tŇ oxĳ BĘ zĘUĂ hĲČ ynăĄpĘŇ lĂ Cg¡ŇrĘhĲĎ l‘ČBČŔ hČ
ű tŇ ’ăĄ wĘ MyYĂÁ rĎhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ yrĂÄ JĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ o’UĄ hČ ţ yrăĄWĎ =tŇ ’Ć xuăČIĂwČ : hoĲĎhyĘ 19

r‘ČS¿Č =ëŇ rĆDĲĆ C’obËŇ IĎwČ hoĎŔhyĘ tŇ yBăĄmĂ ÉëlĆ UĆÄ hČ =tŇ ’Ć CdŇ yrąĂIŁ wČ ZrĆ’Ďę hĎ M‘ăČ=lJĎ
=M‘Č=lJĎ xm¿Č WĘ IĂwČ : MykĲĂŇ lĎ UĘ hČ ’i¿Ą JĂ =l‘Č bŇ SĆ I¡ĄwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ yBăĄ MyY¡Ă rĎhĲĎ 20

Zr’h
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: KlśmĲ tŇ yB¿Ą bŇ rĆx¡ĆbČŇ CtŇ ym¿Ă hĄ ChyËĎlĘ tČŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ hŇ TĎ qĳĎSĎ ry‘ăĂhĎ wĘ ZrĆ’¡ĎhĎ
by, 2 ‘bČŇ SąĆ =tŇ nČSĘ BĂ : okĲŇ lĘ mĎ BĘ S’¿Ď ohyĘ Myn¡ĂSĎ ‘bČŇ S¿Ć =NBĆ

oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎŔ SĎ My‘ăĂBĎ rĘ’Č wĘ S’ĎŔ ohyĘ ëŇ ăČlmĎ É’ChyĄlĘ
3 wymĳĎyĎ=lJĎ ho¡ĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ rSËĎ IĎhČ S’ÌĎ ohyĘ W‘Č IČÄwČ : ‘bČŇ SĲĎ r’¿Ą BĘ mĂ hŇ y¡ĎbĘŇ YĂ sŘ26

4 M‘ËĎhĎ dŇ o‘¿ CrsĳĎ=âl tŇ om¡ BĎ hČ qr¿Č : NhĲĄ JŁ hČ ‘d¡ĎŇ yĎohĲ yĘ ChrĎŔ oh rSăĆ ’Ğ
5 ž lJŁ MynĂę hĞJĲŁ hČ =l’Ć S’ĎÁ ohyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : tŇ omĲ BĎ BČ Myr¡ĂFĘ qČ mĘ CĲ Myx¿Ă BĘ zČmĘ

PŇ sĆ J¿Ć Sy’Ăě rbĄŔ o‘ PŇ sĆ JăĆ ÉhoĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ ’bąĎŇ Cy=rSĆ ’Ğ MySĂÁ dĎŇ uĽhČ PŇ sĆ JĆÄ
tŇ yB¿Ą ’yb¡ĂŇ hĎ lĘ Sy’ĂŔ =bŇ lĆ l‘ăČ ÉhlĆ ‘ĞyĲČ rSąĆ ’Ğ PŇ sĆ JĆę =lJĎ oJĳ rĘ‘Ć tŇ oS¡ pĘŇ nČ

6 ÉCqEĘxČ yĘ MhĄę wĘ orĳJĎ mČ tŇ ’ăĄ mĄ Sy’¡Ă MynĂŔ hĞJăŁ hČ ÉMhĆ lĎ Cxą qĘ yĂ : hoĲĎhyĘ
: qdĆŇ BĲĎ MS¡Ď ’Y¿ĄUĎ yĂ=rSĆ ’Ğ lkËŇŁ lĘ tŇ yĂBČŔ hČ qdĆŇ BăĆ =tŇ ’Ć

7 Cq¿ EĘxĂ =âlĲ S’ĳĎ ohyĘ ëŇ lĆ UăĆ lČ hŇ n¡ĎSĎ SŁlË SĎ wĘ MyrÌĂWĘ ‘Ć tŇ nČÄSĘ BĂ yhĂę yĘwČ
8 ÉNhĄ JŁ hČ ‘dąĎŇ yĎohylĂ S’ĎÁ ohyĘ ëŇ lĆ UĆÄ hČ ž’rĎqĘ IĂwČ : tŇ yĂBĲĎ hČ qdĆŇ B¿Ć =tŇ ’Ć Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ

tŇ yĂBĳĎhČ qdĆŇ BăĆ =tŇ ’Ć Myq¡Ă EĘxČ mĘ Mk¿ĆŇ nĘ y’ĲĄ ‘Č CDËmČ MhĆŔ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ MynĂŔ hĞJăŁ lČ wĘ
: ChnĲĚêĘ êĂ tŇ yĂB¡Č hČ qdĆŇ b¿ĆŇ lĘ =yJĲĂ MkĆŔ yrĄJĲĎ mČ tŇ ’ăĄ mĄ ÉPsĆ kĆÄ =CxqĘ êĂ =l’Č hŇ êĎę ‘Č wĘ

9 qE¡ĄxČ yê¿Ă lĘ bĂŇ lĘ C M‘ĎŔ hĎ tŇ ’ăĄ mĄ ÉPsĆ JĆÄ =tŇ xČ qĘ yêąĂ lĘ bĂŇ lĘ MynĳĂhĞJĲŁ hČ CtŇ ’¡Ł IĄwČ
10 rx¡Ł bŇ u¿Ł IĂwČ dŇ xĎŔ ’Ć Noră’Ğ ÉNhĄ JŁ hČ ‘dąĎŇ yĎohĲ yĘ xuČÂ IĂwČ : tŇ yĂBĲĎ hČ qdĆŇ B¿Ć =tŇ ’Ć

hoĎŔhyĘ tŇ yBăĄ ÉSy’Ă =’obĲŇ BĘ Nymę ybř xČ BĄÁ zĘUĂ hČ lYĆ’ĄÄ žotŇ ’Ł NêăĄ IĂwČ oêĳlĘ dČŇ BĘ
=tŇ ybĲĄŇ ’b¿ĎŇ CUhČ PŇ sĆ J¡Ć hČ =lJĎ =tŇ ’Ć PŇ iČŔ hČ yrăĄmĘ SĲŁ ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ hŇ UĎ SąĎ =CntĘŇ nĲĎ wĘ

11 ÉëlĆ UĆÄ hČ rpąĄŇ sŁ l‘Č IČÄwČ Norĳ’Ď BĲĎ PŇ sĆ J¡Ć hČ bŇ r¿Č=yJĂ MtĎŔ o’rĘJĂ ÉyhĂ yĘwĲČ : hoĲĎhyĘ
12 ÉCntĘŇ nĲĎ wĘ : hoĲĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ ’Y¿Ď mĘ eĂ hČ PŇ sĆ J¡Ć hČ =tŇ ’Ć CnŔ mĘ IĂwČ ÉCrYĚÄ IĎwČ lodŔ GĎhČ NhăĄ JŁ hČ wĘ

hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ MydĂŇ qĚjĘ hČ hŇ kĎŔ ’Ň lĎ UĘ hČ yWăĄ ‘Ł dŇ yČ=l‘Č NJĎŔ tĚŇ mĘ hĲČ PŇ sĆ JăĆ hČ =tŇ ’Ć
13 ÉMyrĂdĘŇ GĲŁ lČ wĘ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą MyW¡Ă ‘Ł hĲĎ MynĂŔ BŁ lČ wĘ ÉZ‘ĄhĎ ySąĄ rĎxĎ lĘ Ch’ĚÁ yYĂ oIĲwČ

qdĆŇ BăĆ =tŇ ’Ć qE¡ĄxČ lĘ bŇ YĄŔ xĘ mČ ynăĄbĘŇ ’Č wĘ ÉMyYĂ ‘Ą tŇ onąqĘ lĂ wĘ NbĆŇ ’ĆŔ hĎ ybăĄŇ YĘ xĲŁ lĘ C
14 hŇ WĆÁ ‘Ď yĲĄ âlÄ žë’Č : hŇ qĲĎ zĘxĎ lĘ tŇ yĂB¡Č hČ =l‘Č ’Y¿Ą yĄ=rSĆ ’Ğ lkËŇŁ lĘ C hoĳĎhyĘ=tŇ yBĲĄ

bŇ h¡Ď zĎ yl¿Ă JĘ =lJĎ tŇ orŔ YĘ YăŁ xĞ ÉtoqrĎzĘmĂ tŇ orąUĘ zČmĘ ÉPsĆ JĆÄ tŇ oj¿ sĂ hoĎęhyĘ tŇ yBăĄ
15 hŇ k¡ĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ yW¿Ą ‘Ł lĘ =yJĲĂ : hoĲĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ ’b¿ĎŇ CUhČ PŇ sĆ J¡Ć hČ =NmĂ PŇ sĆ kĳĎŇ =ylĂ kĘŇ C

whnty
NymĂ IĎBČ w’ NymĂ yĎBĘ v.10 .by .b"dw ’"d Nkw yrqw bytk ëlĆUĆhČ ’"sb ,yrq ëlĆUĆhČ ,bytk ëlĆmĆ v.20 .’y

.yrq NymĂ IĎmĂ ,bytk
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rSĆÄ ’Ğ MySĂę nĎ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć CbăŇ èĘ xČ yĘ âlÌ wĘ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć ob¡Ň =CqEĘxĂ wĘ ChnĳĚêĘ yĂ 16

hŇ n¡ĎmĚ ’ĹbĲĆŇ yJ¿Ă hŇ kĳĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ yWăĄ ‘Ł lĘ tŇ t¡ĄŇ lĎ MdĎŔ yĎ=l‘Č ÉPsĆ JĆÄ hČ =tŇ ’Ć CnąêĘ yĂ
hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ ’b¡ĎŇ Cy âl¿ tŇ o’Ŕ FĎ xČ PŇ sĆ kăĆŇ wĘ ÉMSĎ ’Ď PŇ sĆ JąĆ : MyWĲĂ ‘Ł Mh¿Ą 17

MxĆ Q¿Ď IĂwČ MrĎŔ ’Ğ ëŇ lĆ măĆ É l’Ą zĎxĞ hŇ lĆę ‘ĞyĲČ z’ăĎ : CyĲhĘ yĲĂ Myn¡ĂhĞJĲŁ lČ 18

xuČÂ IĂwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ=l‘Č tŇ ol¡ ‘ĞlĲČ wynĎŔ jĎ É l’Ą zĎxĞ MWĆ IąĎwČ HdĳĎŇ JĘ lĘ IĂwĲČ tŇ G¡Č=l‘Č 19

TpăĎŇ SĎ ohĲ yĘ CSyDăĂqĘ hĂ =rSĆ ’Ğ MySĂÃ dĎŇ uĽhČ =lJĎ tŇ ’ăĄ hŇ dĎę ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ S’ăĎ ohyĘ
=lJĎ tŇ ’ăĄ wĘ wySĎŔ dĎŇ qĽ=tŇ ’Ć wĘ ÉhdĎŇ ChyĘ ykąĄŇ lĘ mČ wytĎÁ bŇŁ ’Ğ ChyĎÄzĘxČ ’Ğ wĲČ žMrĎohywĲĂ
É l’Ą zĎxĞlĲČ xlČęSĘ IĂwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ ybăĄŇ C ho¡ĎhyĘ=tŇ yBĲĄ tŇ or¿YĘ ’Ł BĘ ’YËĎ mĘ eĂ hČ bŇ hĎę EĎhČ
rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ S’¡Ď oy yr¿ĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yËĆwĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ l‘¿ČmĄ l‘Č I¡ČwČ MrĎŔ ’Ğ ëŇ lĆ măĆ 20

: hŇ dĲĎŇ ChyĘ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =’olhĞ hŇ WĳĎ ‘Ď
dŇ r¿ĄoIhČ âQ¡ mĂ tŇ yB¿Ą S’ĎŔ oy=tŇ ’Ć ÉCJIČwČ rSĆ qĳĎ=CrĲSĘ qĘ IĂwČ wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘Ğ Cmq¿ĚIĎwČ 21

tŇ mŔŁ IĎwČ ChJăĚ hĂ ÉwydĎŇ bĎŇ ‘Ğ ű rmąĄ SŁ =NBĆ dŇ bĎÄ zĎohĲ ywĂ tŇ ‘ĎmĘ SĂ ţ=NBĆ rkăĎŇ zĎřoyĲwĘ : ’QĲĎ sĂ 22

: wyêĲĎxĘ êČ on¡bĘŇ hŇ y¿ĎYĘ mČ ’Ğ ëŇŁlË mĘ IĂwČ dŇ wĳĂDĎ ry‘ăĂBĘ wyt¡ĎŇ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă otËŇ ’Ł Cr¿BĘ qĘ IĂwČ
Chy¡ĎzĘxČ ’Ğ=NBĆ S’¿Ď oylĘ hŇ nĎŔ SĎ ÉSŁlSĎ wĘ MyrąĂWĘ ‘Ć tŇ nČÄSĘ BĂ gy
‘b¿ČŇ SĘ NorŔ mĘ SăŁ BĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=l‘Č ’Chą yĄ=NBĆ zxĎÄ ’Ď ohĲ yĘ ëŇ lČ mĎ ţ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ
tŇ ’Ň FÁŁ xČ rxČÄ ’Č ëŇ lĆ IĄwČţ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘Č I¿ČwČ : hŇ nĲĎSĎ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć 2

: hŇ eĎUĲĆ mĂ rs¿Ď =âl l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ’yT¿Ă xĹhĲĆ =rSĆ ’Ğ TbËĎŇ nĘ =NBĆ M‘ÌĎbĘŇ rĎyĲĎ
dŇ yËČbĘŇ C MrĎę ’Ğ=ëŇ lĆ mĲĆ l’ăĄ zĎxĞ ű dŇ yăČBĘ MnĄÂêĘ IĂwĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ ho¡ĎhyĘ PŇ ’¿Č =rxČ IĲĂwČ 3

hoĳĎhyĘ ynăĄjĘ =tŇ ’Ć zx¡Ď ’Ď ohĲ yĘ lx¿Č yĘwČ : MymĲĂ IĎhČ =lJĎ l’¡Ą zĎxĞ=NBĆ dŇ d¿ČŇ hĞ =NBĆ 4

Mt¡ĎŇ ’Ł Zx¿Č lĎ =yJĲĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ZxČ lăČ =tŇ ’Ć Éh’Ď rĎ yJąĂ hoĎŔhyĘ ÉwylĎ ’Ą ‘mąČ SĘ IĂwČ
MrĳĎ’Ğ=dŇ yČ tŇ xČ ê¡ČmĂ C’Ŕ YĘ IăĄwČ ‘Č ySĂŔ om É l’Ą rĎWĘ yĂlĘ hoąĎhyĘ NêĄÄ IĂwČ : MrĲĎ’Ğ ëŇ lĆ m¿Ć 5

CrsĎÁ =âl ëŇ ’Č ţ : MoSĲř lĘ SĂ lom¿ tĘŇ JĂ Mh¡Ć ylĄ hĽ’ĲĎ BĘ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CbÌŇ SĘ IĲĄwČ 6

ÉMgČŇ wĘ ëŇ lĎřhĎř HBăĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć yT¿Ăř xĹhĲĆ =rSĆ ’Ğ M‘ËĎbĘŇ rĎyĲĎ=tŇ yBĲĄř tŇ ’Ň FÌŁ xČ mĲĄ
yJăĂ M‘Ďę zxĎÁ ’Ď ohylĂ ry’ĂÄ SĘ hĂ žâl yJăĂ : NorĲmĘ SĲŁ BĘ hŇ d¡ĎŇ mĘ ‘Ď hŇ rĎŔ SĄ ’ĞhĲĎ 7

yJąĂ ylĳĂ gĘŇrČ Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ rĆW¿Ć ‘ĞwĲČ bŇ kĆŇ rĆŔ hŇ rĎWăĎ ‘ĞwĲČ ÉMySĂ rĎjĲĎ MyèąĂ mĂ xĞ=M’Ă
Mdb’
,l"sb Nkw t"ldbw t"ybb dbĎ zĎoywĘ ’"s ,w"Tdw ’"yd ,w"d ,g"d ,d"dx ,y"k Myrpsb V"yrbw P"kb Nk v.22

’"s v.6 .g"dw b"d ,’"d Nkw rsx MSŁ lĘ SĂ ’"s v.5 .gy .w"k d"k +b h"d Nyy‘ : T"dw z"d ,b"d ,’"d
.b"dw ’"d Nkw yrqw bytk ’yTĂ xĹhĆ ’"sb ,yrq ’yTĂ xĹhĆ v.6 .s"tw +rt Nkw =tyBĄ tlm ’lb M‘ĎbĘ rĎyĎ t’FŁ xČmĄ

.r"tw ‘"t ,+rt Nkw CklĎ hĎ l"Y v.6
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8 =lkĎŇ wĘ zxËĎ ’Ď ohĲ yĘ yrÌĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yĆÄwĘ : SdĲĚŇ lĎ rp¡ĎŇ ‘ĎJĲĆ Mm¿Ą WĂ yĘwČ MrĎŔ ’Ğ ëŇ lĆ măĆ ÉMdĎŇ BĘ ’Ă
Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =’olhĞ otĳŇ rĎCbĲŇ gĘŇ C hŇ W¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’Ğ

9 NorĳmĘ SĲŁ BĘ Chr¡ĚBĘ qĘ IĂwĲČ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉzxĎ ’Ď ohĲ yĘ bŇ JąČ SĘ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ
10 É‘bČŇ SĆÄ wĎ MySąĂ ŁlSĘ tŇ nČÄSĘ BĂ : wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ S’¿Ď oy ëŇŁlË mĘ IĂwČ

É l’Ą rĎWĘ yĂ=l‘Č zxąĎ ’Ď ohĲ yĘ=NBĆ S’ĎÄ ohyĘ ëŇ lČ mĎ ţ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ S’¡Ď oylĘ hŇ nĎŔ SĎ
11 âlă hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ hŇ W¿Ć ‘ĞIĲČwČ : hŇ nĲĎSĎ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć SS¿Ą NorŔ mĘ SăŁ BĘ

l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ’yT¿Ă xĹhĲĆ =rSĆ ’Ğ TbËĎŇ nĘ =NBĆ M‘ÌĎbĘŇ rĎyĲĎ tŇ w’Ň FÂŁ xČ =lJĎ mĂ rsĎę
12 rSăĆ ’Ğ otŔ rĎCbăŇ gĘŇ C hŇ WĎŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ ÉS’Ď oy yrąĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yĆÄwĘ : ëŇ lĲĎ hĎ HB¿Ď

rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =’olĲ hĞ hŇ dĳĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ hŇ yăĎYĘ mČ ’Ğ M‘¡Ă MxČŔ lĘ nĂ
13 M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎwĘ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉS’Ď oy bŇ JąČ SĘ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ M‘¡Ă NorŔ mĘ SăŁ BĘ ÉS’Ď oy rbąĄŇ uĎ IĂwČ o’ĳ sĘ JĂ =l‘Č bŇ SăČ yĎ
14 dŇ rĆIĄÄwČ oBĳ tŇ Cm¡ yĎ rS¿Ć ’Ğ oyŔlĘ xĎ =tŇ ’Ć hŇ lăĎ xĎ É‘SĎ ylĂ ’ĹwĲĆ

ybĂŔ ’Ď ű ybăĂŇ ’Ď rmČŔ ’Ň IŁ wČ ÉwynĎjĎ =l‘Č OĘ bĘŇ IąĄwČ l’Ąę rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ S’ăĎ oy wylĎÁ’Ą
15 My~ĳĂxĂ wĘ tŇ SĆ qăĆ xq¡Č ‘SĎŔ ylĂ ’Ĺ Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ : wySĲĎ rĎpĲĎŇ C l’¡Ą rĎWĘ yĂ bŇ kĆŇ r¿Ć
16 ÉìdĘŇ yĲĎ bŇ JąĄ rĘhČ l’Ąę rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ lĘ ű rmĆ ’Ň IăŁ wČ : My~ĲĂ xĂ wĘ tŇ SĆ q¿Ć wyl¡Ď ’Ą xu¿ČIĂwČ
17 rmĆ ’Ň ŁIęwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yd¿ĄŇ yĘ=l‘Č wyd¡ĎŇ yĎ ‘SËĎ ylĂ ’Ĺ MWĆ IÌĎwČ odĳŇ yĎ bŇ J¡Ą rĘIČwČ tŇ SĆ uĆŔ hČ =l‘Č

rmĆ ’Ň ŁIęwČ roIŔwČ ÉhrĄyĘ ‘SąĎ ylĂ ’Ĺ rmĆ ’Ň IąŁ wČ xêĳĎpĘŇ IĂwČ hŇ mĎ dĘŇ q¡Ą NoQË xČ hĲČ xtÌČŇ jĘ
qp¡ĄŇ ’ĞBĲČ MrËĎ’Ğ=tŇ ’Ć tÌĎŇ yJĂ hĂ wĘ MrĎŔ ’ĞbĲČŇ hŇ ‘ăĎCSêĘ ZxăĄ wĘ ÉhoĎhylĲČ hŇ ‘ąĎCSêĘ =ZxĄ

18 É l’Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ lĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ xuĳĎIĂwČ My~¡Ă xĂ hĲČ xq¿Č rmĆ ’Ň IËŁ wČ : hŇ QĲĄ JČ =dŇ ‘Č
19 MyhĂę Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ wylĎÁ‘Ď PŇ YÄŁ qĘ IĂwČ : dŇ mĲŁ ‘ĞIĲČwĲČ Mym¡Ă ‘ĎjĘ =SŁlSĲĎ ëŇ I¿ČwČ hŇ YĎ rĘ’ČŔ =ëŇ hČ

Mr¡Ď’Ğ=tŇ ’Ć tĎŇ yJ¿Ă hĂ z’ËĎ MymĂŔ ‘ĎjĘ ÉSSĄ =o’ SmąĄ xĎ tŇ oJÄ hČ lĘ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ
: MrĲĎ’Ğ=tŇ ’Ć hŇ J¿Ć êČ Mym¡Ă ‘ĎjĘ SŁl¿ SĎ hŇ êĎě ‘Č wĘ hŇ QĳĄ JČ =dŇ ‘Č

20 : hŇ nĲĎSĎ ’B¿Ď ZrĆ’¡ĎbĎŇ C’b¿ŇŁ yĎ bŇ ’ËĎ om yd¿ĄŇ CdŇ gĘŇ C ChrĳĚBĘ qĘ IĂwĲČ ‘S¡Ď ylĂ ’Ĺ tŇ mĎ I¿ĎwČ
21 =tŇ ’Ć CkŇ yl¿Ă SĘ IČwČ dŇ CdŔ GĘ hČ =tŇ ’ĲĆ C’ă rĎ ÉheĄhĂ wĘ Sy’Ăę MyrăĂbĘŇ qĲŁ ű MhăĄ yhĂÂ yĘwČ

yx¡Ă yĘwČ ‘SĎŔ ylĂ ’Ĺ tŇ omă YĘ ‘ČBĘ ÉSy’Ă hĎ ‘GąČ IĂwČ ëŇ lĆ IĄÁwČ ‘SĳĎ ylĂ ’Ĺ rbĆŇ qăĆBĘ Sy’¡Ă hĎ
22 =tŇ ’Ć Zx¡Č lĎ MrĎŔ ’Ğ ëŇ lĆ măĆ É l’Ą zĎxĞ wĲČ : wylĲĎ gĘŇrČ=l‘Č MqĎ I¿ĎwČ

l’rVy
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sŘ27 MhĆŔ ylĄ ’Ğ NpĆŇ IăĂwČ ÉMmĄ xĞrĲČyĘwČĲ MtąĎŇ ’Ł hoĎÄhyĘ žNxĎ IĎwČ : zxĲĎ ’Ď ohĲ yĘ ym¿Ą yĘ lJ¡Ł l’ĳĄ rĎWĘ yĂ 23

MtĎŔ yxĂ SĘ hČ ÉhbĎŇ ’Ď âlą wĘ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČwĘ qxăĎ YĘ yĂ Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć otŔ yrĂBĘ N‘ČmăČ lĘ
MrĳĎ’Ğ=ëŇ lĆ mĲĆ l’ăĄ zĎxĞ tŇ mĎ I¡ĎwČ : hŇ êĎ‘ĲĎ=dŇ ‘Č wyn¡ĎjĎ =l‘ČmĲĄ Mk¿ĎŇ ylĂ SĘ hĂ =âlĲ wĘ 24

=tŇ ’Ć xuąČIĂwČ zxĎę ’Ď ohĲ yĘ=NBĆ S’ăĎ ohyĘ bŇ SĎ IĎÁwČ : wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ dŇ d¿ČŇ hĞ =NBĆ ëŇŁlË mĘ IĂwČ 25

wyb¡ĂŇ ’Ď zx¿Ď ’Ď ohĲ yĘ dŇ IËČmĂ xqČę lĎ rSăĆ ’Ğ l’ĄŔ zĎxĞ=NBĆ dŇ dăČŇ hĞ =NBĆ ÉdIČmĂ ÉMyrĂ‘ĎhĲĆ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yr¿Ą‘Ď=tŇ ’Ć bŇ SĆ I¡ĎwČ S’ĎŔ oy ChJăĎ hĂ ÉMymĂ ‘ĎjĘ SŁlą SĎ hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ BČ

ëŇ ËČlmĎ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ zx¡Ď ’Ď oyĲ=NBĆ S’¿Ď oylĘ MyĂêČŔ SĘ tŇ năČSĘ BĂ dy
hŇ yăĎhĎ ÉhnĎSĎ SmąĄ xĎ wĘ MyrĂÄ WĘ ‘Ć=NBĆ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ m¿Ć S’¡Ď oy=NbĆŇ Chy¿ĎYĘ mČ ’Ğ 2

Nyd¡ř ‘why oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎŔ SĎ É‘SČ tĄÄ wĎ MyrąĂWĘ ‘ĆwĘ okŔ lĘ mĎ bĘŇ
wybĳĂŇ ’Ď dŇ wăĂdĎŇ JĘ âl¡ qrČě hoĎŔhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ÉrSĎ IĎhČ W‘Č IąČwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ=NmĂ 3

dŇ o‘¿ CrsĳĎ=âl tŇ om¡ BĎ hČ qr¿Č : hŇ WĲĎ ‘Ď wyb¡ĂŇ ’Ď S’¿Ď oy hŇ WËĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ lkÌŇŁ JĘ 4

hŇ k¡ĎŇ lĎ mĘ UČ hČ hŇ q¿ĎzĘxĲĎ rSËĆ ’ĞJĲČ yhĂě yĘwČ : tŇ omĲ BĎ BČ Myr¡ĂFĘ qČ mĘ CĲ Myx¿Ă BĘ zČmĘ M‘ËĎhĎ 5

MyJ¡Ă UČ hČ yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć wĘ : wybĲĂŇ ’Ď ëŇ lĆ U¿Ć hČ =tŇ ’Ć MyJ¡Ă UČ hČ wydĎŔ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć ÉëIČwČ odĳŇ yĎBĘ 6

rmęŁ ’Ň lĄ hoĎÁhyĘ hŇ CĎÄYĂ =rSĆ ’Ğ hŇ SĆ mŁ ţ=tŇ rČoêĲ rpĆŇ săĄ BĘ bŇ CtăŇ JĎ JČ tŇ ymĳĂ hĄ âlă
=M’Ă yJËĂ tŇ obŔ ’Ď =l‘Č CtăŇ mĘ CyĲ=âl ÉMynĂ bĎŇ C ÉMynĂ BĎ =l‘Č tŇ obąŇ ’Ď CtÄ mĘ CyĲ=âl
tŇ rĆWăĆ ‘Ğ ÉxlmÄ h=’ygĲĄŇBĘ ModąŇ ’Ĺ=tŇ ’Ć hŇ JĎÄ hĂ =’Ch : twmĲ yř o’¡ TĘ xĆ BĘ Sy’¿Ă 7

l’ĄŔ tĘŇ qĘ yĎ ÉHmĎ SĘ =tŇ ’Ć ’rąĎqĘ IĂwČ hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ BČ ‘lČ i¡Ć hČ =tŇ ’Ć Wp¿ČŇ tĎŇ wĘ MypĂŔ lĎ ’Ğ
=l’Ć MykĂŔ ’Ď lĘ mČ ÉhyĎYĘ mČ ’Ğ xląČ SĎ z’ăĎ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č 8

hŇ ’¿Ć rĎtĘŇ nĂ hŇ k¡ĎŇ lĘ rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ m¿Ć ’ChË yĄ=NBĆ zxÌĎ ’Ď ohĲ yĘ=NBĆ S’ĎÄ ohyĘ
ÈhdĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ ChyăĎYĘ mČ ’Ğ=l’Ć l’Ąę rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ S’ăĎ ohyĘ xlČÂSĘ IĂwČ : MynĲĂ pĎŇ 9

ÉNonbĎŇ QĘ BČ rSąĆ ’Ğ zrĆ’ĆÁ hĎ =l’Ć xlČ SĎ ţ NonębĎŇ QĘ BČ rSăĆ ’Ğ xČ oxÁ hČ ůrmŁ ’Ň lĄ
rSăĆ ’Ğ ÉhdĆŇ vĎ hČ tŇ IąČxČ rbÂŁ ‘ĞêĲČ wĲČ hŇ èĳĎ ’Ă lĘ yn¡ĂbĘŇ lĂ ì¿Ň êĘ BĂ =tŇ ’Ć =hŇ nĲĎêĘ rmŔŁ ’Ň lĄ
ì¡Ň ’ĞWĲĎ nĘ CĲ ModŔ ’Ĺ=tŇ ’Ć ÉtĎ yJĂÄ hĂ hŇ JąĄ hČ : xČ oxĲ hČ =tŇ ’Ć sm¡Ł rĘêĂ wČ NonŔ bĎŇ QĘ BČ 10

hŇ ê¡Ď’Č hŇ êĎŔ lĘ pČŇ năĎ wĘ hŇ ‘ĎŔ rĎBĘ ÉhrĆGĎtĘŇ tĂŇ hŇ UĎ ląĎ wĘ ìŇ tĆŔ ybĄŇ BĘ bŇ SăĄ wĘ ÉdbĄŇ JĎ hĂ ìŇ BĳĆ lĂ
É l’Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ S’ąĎ ohyĘ l‘Č IČÄwČ ChyĎŔYĘ mČ ’Ğ ‘măČ SĎ =âlĲ wĘ : ëŇ UĲĎ ‘Ă hŇ d¿ĎŇ ChywĲĂ 11

rS¿Ć ’Ğ SmĆ S¡Ć tŇ yb¿ĄŇ BĘ hŇ dĳĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ ChyăĎYĘ mČ ’Ğ wĲČ ’Ch¡ MynĂŔ pĎŇ C’ă rĎtĘŇ IĂwČ
hdwhyl
,‘"t ,+rt Nkw yrqw bytk tCmyĎ ’"sb ,yrq tmĎCy ,bytk tCmyĎ v.6 .yrq NDĎ‘ČohyĘ ,bytk NyDĂ‘ČohyĘ v.2 .dy

.w"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk tmĎCy ’"sbw ,r"tw s"t
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12, 13 žt’Ą wĘ : olhĽ’ĲĎ lĘ Sy’¿Ă Csn¡ĚIĎwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄpĘŇ lĂ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ PŇ gĆŇ e¿ĎIĂwČ : hŇ dĲĎŇ ChylĲĂ
=ëŇ lĆ mĲĆ S’¿Ď ohyĘ WpËČŇ êĎ ChyĎęzĘxČ ’Ğ=NBĆ S’ăĎ ohyĘ=NBĆ hŇ dĎÁ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ ChyĎÄYĘ mČ ’Ğ
MĂlČÁSĎ CrĲyĘ tŇ mČÄ oxBĘ žZrŁ pĘŇ IĂwČ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ C’bŇŁ IĎwČ SmĆ SĳĎ tŇ ybăĄŇ BĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ

14 xqăČlĎ wĘ : hŇ UĲĎ ’Č tŇ o’¡ mĄ ‘B¿Č rĘ’Č hŇ eĎŔ jĂ hČ r‘ČSăČ =dŇ ‘Č ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć r‘ČSąČ BĘ
hoĎęhyĘ=tŇ yBĲĄ My’ăĂ YĘ mĘ eĂ hČ MylĂÁJĄ hČ =lJĎ tŇ ’ĄÄ wĘ PŇ sĆ JĆ hČ wĘţ=bŇ hĎ EĎhČ =lJĎ =tŇ ’Ć
: hŇ nĎ orĲmĘ SĲŁ bŇ SĎ I¡ĎwČ tŇ obĳŇ rĚ‘ĞêĲČhČ ynăĄBĘ tŇ ’¡Ą wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ tŇ yBăĄ ÉtorYĘ ’ĲŁ bĘŇ C

15 M‘¡Ă MxČŔ lĘ nĂ rSăĆ ’Ğ wĲČ otŔ rĎCbăŇ gĘŇ C ÉhWĎ ‘Ď rSąĆ ’Ğ S’ĎÁ ohyĘ yrĄÄ bĘŇ DĂ žrtĆŇ yĆwĘ
Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =âlhĞ hŇ dĳĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ ChyăĎYĘ mČ ’Ğ

16 M‘¡Ă NorŔ mĘ SăŁ BĘ ÉrbĄŇ uĎ IĂwČ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉS’Ď ohyĘ bŇ JąČ SĘ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ
17 yxĂÄ yĘwČ : wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ M‘¿ĎbĘŇ rĎyĲĎ ëŇŁlË mĘ IĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ykăĄŇ lĘ mČ

zx¡Ď ’Ď ohĲ yĘ=NBĆ S’¿Ď ohyĘ tŇ omŔ yrăĄxĞ’ĲČ hŇ dĎŔ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ÉS’Ď oy=NbĆŇ ChyąĎYĘ mČ ’Ğ
18 MhăĄ =âlhĞ ChyĳĎYĘ mČ ’Ğ yrăĄbĘŇ DĂ rtĆŇ y¡ĆwĘ : hŇ nĲĎSĎ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć Sm¿Ą xĞ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ
19 wyl¿Ď ‘Ď CrÄ SĘ qĘ IĂwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ

Cht¡ĚŇ mĂ yĘwČ hŇ SĎ ykĂŔ lĎ ÉwyrĎxĞ’ĲČ Cxą lĘ SĘ IĂwČ hŇ SĎ ykĳĂŇ lĎ snĎ IăĎwČ MĂl¡Č SĎ CrĲyBĂ rSĆ qËĆ
20 wyt¡ĎŇ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă MĂlËČ SĎ CrĲyBĂ rbÌĄŇ uĎ IĂwČ MysĳĂ CihČ =l‘Č ot¡Ň ’Ł C’¿ WĘ IĂwČ : MSĲĎ
21 SS¿Ą =NBĆ ’Chě wĘ hŇ yĎŔrĘzČ‘Ğ=tŇ ’Ć ÉhdĎŇ ChyĘ M‘ąČ=lJĎ CxÂqĘ IĂwČ : dŇ wĲĂDĎ ry‘¿ĂBĘ
22 hŇ năĎBĎ ’Chť : ChyĲĎYĘ mČ ’Ğ wyb¿ĂŇ ’Ď tŇ xČ ê¡Č otŔ ’Ł CkŇ lăĂ mĘ IČwČ hŇ nĳĎSĎ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć

: wytĲĎŇ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ëŇ lĆ U¡Ć hČ =bŇ kĲČŇ SĘ yr¿ĄxĞ’ĲČ hŇ dĳĎŇ ChylĲĂ hĎ b¡ĆŇ SĂ yĘwČ tŇ lČŔ y’Ą =tŇ ’Ć
23 S’¡Ď oy=NbĆŇ Chy¿ĎYĘ mČ ’ĞlĲČ hŇ nĎŔ SĎ hŇ răĄWĘ ‘Ć=SmĲĄ xĞ ÉtnČSĘ BĂ

NorŔ mĘ SăŁ BĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ S’ąĎ oy=NBĆ M‘ĎÄ bĘŇ rĎyĲĎ ëŇ lČ mĎ ţ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ
24 =lJĎ mĂ rsĎę âlă hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘Č I¿ČwČ : hŇ nĲĎSĎ tŇ x¡Č ’Č wĘ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č
25 ÉbySĂ hĄ ’Chę : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ’yT¡Ă xĹhĲĆ rS¿Ć ’Ğ TbĎŔ nĘ =NBĆ M‘ăĎbĘŇ rĎyĲĎ Étw’Ň FŁ xČ

ÉhoĎhyĘ rbąČŇ dĘŇ JĂ hŇ bĳĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ MyăĎ=dŇ ‘Č tŇ m¡Ď xĞ ’ob¿Ň QĘ mĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ lCbăŇ GĘ =tŇ ’Ć
’ybĂŔ eĎhČ ÉyêČmĂ ’Ğ=NbĆŇ hŇ nąĎ oy oDÂbĘŇ ‘Č=dŇ yČBĘ rBĆę DĂ rSăĆ ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ

26 dŇ ’ĳŁ mĘ hŇ răĆmŁ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿Ă‘Ľ=tŇ ’Ć hoËĎhyĘ hŇ ’ÌĎ rĎ=yJĲĂ : rpĆŇ xĲĄ hČ tŇ G¿ČmĂ rS¡Ć ’Ğ
27 hoĎŔhyĘ rBăĆ dĂŇ =âlĲ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂlĘ rz¡Ą‘Ł Ny’¿ĄwĘ bŇ CzŔ‘Ď spĆŇ ’ăĆ wĘ ÉrCY‘Ď spĆŇ ’ąĆ wĘ

M‘¿ĎbĘŇ rĎyĲĎ dŇ y¡ČBĘ M‘ĄŔ ySĂ oIăwČ MyĂmĳĎèĎ hČ tŇ xČ ê¡ČmĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ MSăĄ =tŇ ’Ć ÉtoxmĘ lĂ
28 =rSĆ ’Ğ otăŇ rĎCbĲŇ gĘŇ C ÉhWĎ ‘Ď rSąĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ M‘ĎÁ bĘŇ rĎyĲĎ yrĄÄ bĘŇ DĂ žrtĆŇ yĆwĘ : S’ĲĎ oy=NBĆ

Mxln
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l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ hŇ d¡ĎŇ ChylĲĂ tŇ mËĎ xĞ=tŇ ’Ć wĘ qWĆ UÌĆ DČ=tŇ ’Ć bŇ ySĂÁ hĄ rSĆÄ ’Ğ wĲČ MxĎŔ lĘ nĂ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =âlhĞ
on¡bĘŇ hŇ y¿ĎrĘkČŇ zĘ ëŇŁlË mĘ IĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ykăĄŇ lĘ mČ M‘¡Ă wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉM‘ĎbĘŇ rĎyĲĎ bŇ JąČ SĘ IĂwČ 29

M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎlĘ hŇ nĎŔ SĎ É‘bČŇ SĆÄ wĎ MyrąĂWĘ ‘Ć tŇ nČÄSĘ BĂ : wyêĲĎxĘ êČ wT
SSĄÄ =NBĆ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ m¿Ć hŇ y¡ĎYĘ mČ ’Ğ=NbĆŇ hŇ y¿ĎrĘzČ‘Ğ ëŇ ËČlmĎ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ 2

MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎŔ SĎ ÉMyĂêČÄ SĘ C MyèąĂ mĂ xĞ wĲČ okŔ lĘ mĎ bĘŇ hŇ yăĎhĎ ÉhnĎSĎ hŇ rąĄWĘ ‘Ć
lk¿ŇŁ JĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ rS¡Ď IĎhČ W‘Č I¿ČwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲymĂ Chy¡ĎlĘ kĎŇ yĘ oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ 3

M‘ËĎhĎ dŇ o‘¿ CrsĳĎ=âl tŇ om¡ BĎ hČ qr¿Č : wybĲĂŇ ’Ď Chy¿ĎYĘ mČ ’Ğ hŇ W¡Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ 4

yhąĂ yĘwČ ëŇ lĆ UĆę hČ =tŇ ’Ć hoĎÁhyĘ ‘GČÄ nČ yĘwČ : tŇ omĲ BĎ BČ Myr¡ĂFĘ qČ mĘ CĲ Myx¿Ă BĘ zČmĘ 5

ÉëlĆ UĆÄ hČ =NBĆ MtąĎŇ oywĘ tŇ ySĳĂ pĘŇ xĎ hČ tŇ ybăĄŇ BĘ bŇ SĆ I¡ĄwČ otŔ mŁ Moyă=dŇ ‘Č É‘rĎYŁ mĘ
rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ Chy¡ĎrĘzČ‘Ğ yr¿ĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yËĆwĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ M‘¿Č=tŇ ’Ć Tp¡ĄŇ SŁ tŇ yĂBČŔ hČ =l‘Č 6

: hŇ dĲĎŇ ChyĘ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =âlhĞ hŇ WĳĎ ‘Ď
sŘ28 dŇ wĳĂDĎ ry‘ăĂBĘ wyt¡ĎŇ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă otËŇ ’Ł Cr¿BĘ qĘ IĂwČ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉhyĎrĘzČ‘Ğ bŇ JąČ SĘ IĂwČ 7

ÉhnĆmŁ SĘ C MySąĂ ŁlSĘ tŇ nČÄSĘ BĂ : wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ Mt¿ĎŇ oy ëŇŁlË mĘ IĂwČ 8

l’ËĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č M‘ÌĎbĘŇ rĎyĲĎ=NbĆŇ ChyĎÄrĘkČŇ zĘ ëŇ lČ mĎ ţ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ Chy¡ĎrĘzČ‘ĞlĲČ hŇ nĎŔ SĎ
CW¡ ‘Ď rS¿Ć ’ĞJĲČ hoĎŔhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ É‘rČhĎ W‘Č IąČwČ : MySĲĂ dĎŇ xĽ hŇ è¿Ď SĂ Nor¡mĘ SĲŁ BĘ 9

=tŇ ’Ć ’yT¡Ă xĹhĲĆ rS¿Ć ’Ğ TbĎŔ nĘ =NBĆ M‘ăĎbĘŇ rĎyĲĎ Étw’Ň FŁ xČ mĲĄ rsĎę âlă wytĳĎŇ bŇŁ ’Ğ
ChtĳĄŇ ymĂ yĘwČ M‘¡ĎlĘ bĎŇ qĲĎ ChJ¿Ą IČwČ SbĄŔ yĎ=NBĆ MQăĚ SČ ÉwylĎ ‘Ď rSąŁ qĘ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ 10

yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MeăĎhĂ hŇ yĳĎrĘkČŇ zĘ yrăĄbĘŇ DĂ rtĆŇ y¡ĆwĘ : wyêĲĎxĘ êČ ëŇŁl¡ mĘ IĂwČ 11

É’ChyĄ=l’Ć rBąĆDĂ rSĆÄ ’Ğ hoĎęhyĘ=rbČŇ dĘŇ ’Chă : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ 12

: NkĲĄŇ =yhĂ yĘwĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ’iăĄ JĂ =l‘Č ì¡Ň lĘ Cb¿Ň SĘ yĲĄ My‘ĂŔ ybĂŇ rĘ ynăĄBĘ rmŔŁ ’Ň lĄ
hŇ nĎŔ SĎ É‘SČ tĄÄ wĎ MySąĂ ŁlSĘ tŇ nČÄSĘ BĂ ëŇ lČŔ mĎ ÉSybĄŇ yĎ=NBĆ MCQą SČ 13

MxĄÄ nČmĘ ž l‘Č IČwČ : NorĲmĘ SĲŁ BĘ Mym¡Ă yĎ=xrČyĲĆ ëŇŁl¿ mĘ IĂwČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ hŇ I¡ĎzĂ‘ĚlĘ 14

NorĳmĘ SĲŁ BĘ Syb¡ĄŇ yĎ=NBĆ MCQ¿ SČ =tŇ ’Ć ëŇ IËČwČ NorŔ mĘ SĲŁ É’bŇŁ IĎwČ hŇ YĎę rĘêĂ mĂ ydĂÁ GĎ=NBĆ
rSĳĎ qĎ rSăĆ ’Ğ or¡SĘ qĂ wĘ MCQŔ SČ yrăĄbĘŇ DĂ ÉrtĆŇ yĆÄwĘ : wyêĲĎxĘ êČ ëŇŁl¿ mĘ IĂwČ Cht¡ĄŇ ymĂ yĘwČ 15

=hŇ JĲĆ yČ z’ăĎ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę tĚŇ JĘ MeăĎhĂ 16

yJËĂ hŇ YĎŔ rĘêĂ mĂ ÉhĎ ylĆÄ CbŇ GĘ =tŇ ’Ć wĘ HBąĎ =rSĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ xsČÄ pĘŇ êĂ =tŇ ’Ć MxĄ nČmĘ ţ
’l
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17 tŇ nČÄSĘ BĂ : ‘ČuĲĄBĂ hĎ yt¡ĆŇ orh¿Ď hĲĆ =lJĎ tŇ ’ËĄ ëŇ IĳČwČ xt¡ČŇ pĎŇ âl¿
ydÌĂŇ GĎ=NBĆ MxĄÄ nČmĘ ëŇ lČ mĎ ţ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ hŇ y¡ĎrĘzČ‘ĞlĲČ hŇ nĎŔ SĎ É‘SČ tĄÄ wĎ MySąĂ ŁlSĘ

18 âlă hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘Č I¿ČwČ : NorĲmĘ SĲŁ BĘ Myn¡ĂSĎ rWĆ ‘¿Ć l’ËĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č
l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ’yT¿Ă xĹhĲĆ =rSĆ ’Ğ TbËĎŇ nĘ =NBĆ M‘ÌĎbĘŇ rĎyĲĎ tŇ w’Ň FÁŁ xČ l‘ČÄ mĄ rsĎ ţ

19 lCpŔ lĘ ÉMxĄ nČmĘ NêąĄ IĂwČ ZrĆ’ĎŔ hĎ =l‘Č ÉrCè’Č =ëŇ lĆ mĲĆ lCpąŇ ’BăĎ : wymĲĎ yĎ=lJĎ
20 ž’YĄ IŁ wČ : odĲŇ yĎBĘ hŇ k¡ĎŇ lĎ mĘ UČ hČ qyz¿ĂxĞhĲČ lĘ oêŔ ’Ă ÉwydĎŇ yĎ tŇ oyąhĘ lĲĂ PŇ sĆ JĳĎ =rJČ JĂ PŇ lĆ ’¡Ć

ëŇ lĆ măĆ lĘ ÉttĄŇ lĎ lyĂxČŔ hČ yrăĄoBGĂ =lJĎ l‘Č ť l’Ąę rĎWĘ yĂ=l‘Č PŇ sĆ JĆÁ hČ =tŇ ’Ć MxĄÄ nČmĘ
=âlwĘ rCèŔ ’Č ëŇ lĆ măĆ ÉbSĎ IĎÄwČ dŇ xĳĎ ’Ć Sy’ăĂ lĘ PŇ sĆ J¡Ć MylËĂ qĎ SĘ MyèÌĂ mĂ xĞ rCèŔ ’Č

21 MhăĄ =’olhĞ hŇ WĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ Mx¡Ą nČmĘ yr¿ĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yËĆwĘ : ZrĆ’ĲĎ BĎ MS¡Ď dŇ mČ ‘¿Ď
22 bŇ J¿Č SĘ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ

: wyêĲĎxĘ êČ on¡bĘŇ hŇ y¿ĎxĘ qČ jĘ ëŇŁlË mĘ IĂwČ wytĳĎŇ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă Mx¡Ą nČmĘ
23 hŇ yĎÄxĘ qĲČjĘ ëŇ lČ mĎ ţ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ hŇ y¡ĎrĘzČ‘ĞlĲČ hŇ nĎŔ SĎ MyèăĂ mĂ xĞ ÉtnČSĘ BĂ
24 hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘Č I¿ČwČ : MyĂtĲĎŇ nĎSĘ Nor¡mĘ SĲŁ BĘ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č MxÌĄ nČmĘ =NbĆŇ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ’yT¡Ă xĹhĲĆ rS¿Ć ’Ğ TbĎŔ nĘ =NBĆ M‘ăĎbĘŇ rĎyĲĎ Étw’Ň FŁ xČ mĲĄ rsĎę âlă
25 Nomą rĘ’Č BĘ NorÁ mĘ SĲŁ bĘŇ ChJĄÄ IČwČ oSę ylĂ SĎ ChyĎÁlĘ mČ rĘ=NBĆ xqČ jĆÄ žwylĎ ‘Ď rSăŁ qĘ IĂwČ

ynăĄBĘ mĂ Sy’¡Ă Myè¿Ă mĂ xĞ oUË ‘Ă wĘ hŇ yĄŔrĘ’Č hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ bŇ GăŁ rĘ’Č =tŇ ’Ć ëŇ lĆ mĆ =tŇ yBĲĄ
26 rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ hŇ y¡ĎxĘ qČ pĘŇ yr¿ĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yËĆwĘ : wyêĲĎxĘ êČ ëŇŁl¿ mĘ IĂwČ Cht¡ĄŇ ymĂ yĘwČ MydĳĂŇ ‘ĎlĘ gĂŇ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MeăĎhĂ hŇ WĳĎ ‘Ď
27 hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ hŇ y¡ĎrĘzČ‘ĞlĲČ hŇ nĎŔ SĎ ÉMyĂêČÄ SĘ C MyèąĂ mĂ xĞ tŇ nČÄSĘ BĂ

: hŇ nĲĎSĎ Myr¿ĂWĘ ‘Ć Nor¡mĘ SĲŁ BĘ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č ChyÌĎlĘ mČ rĘ=NBĆ xqČ jăĆ ëŇ lČ mĎ ţ
28 TbĎŔ nĘ =NBĆ M‘ăĎbĘŇ rĎyĲĎ Étw’Ň FŁ xČ =NmĂ rsĎę âlă hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘Č I¿ČwČ
29 tŇ lăČ gĘŇêĂ È’BĎ l’Ąę rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ xqČ jăĆ ymĄÂ yBĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ’yT¡Ă xĹhĲĆ rS¿Ć ’Ğ

hŇ kĎÃ ‘ĞmĲČ =tŇ yBĲĄ lbăĄŇ ’Ď =tŇ ’Ć wĘ NoIÃ‘Ă =tŇ ’Ć xuăČIĂwČ ůrCè’Č ëŇ lĆ măĆ ÈrsĆ ’Ć lĘ jĂ
lJ¡Ł hŇ lĎ ylĂŔ GĎhČ =tŇ ’Ć wĘ Éd‘ĎlĘ GĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ roYą xĎ =tŇ ’Ć wĘ SdĆŇ qĆÄ =tŇ ’Ć wĘ xČ onyĎţ=tŇ ’Ć wĘ

30 hŇ lĎę ’Ą =NBĆ ‘ČSăĄ oh rSĆ qĆÁ =rSĎ qĘ IĂwČ : hŇ rĎCèĲ ’Č Ml¡Ą gĘŇ IČwČ ylĳĂ êĎpĘŇ nČ ZrĆ’ăĆ
tŇ năČSĘ BĂ wyêĳĎxĘ êČ ëŇŁl¡ mĘ IĂwČ ChtĄŔ ymĂ yĘwČ ÉChJĄÄ IČwČ ChyĎŔlĘ mČ rĘ=NBĆ ÉxqČ jĆÄ =l‘Č

31 MeăĎhĂ hŇ WĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ xqČ p¡ĆŇ =yrĄbĘŇ DĂ rtĆŇ y¿ĆwĘ : hŇ IĲĎzĂ‘Ě=NBĆ Mt¡ĎŇ oylĘ MyrĂŔ WĘ ‘Ć
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ

tnVb
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Mt¿ĎŇ oy ëŇ ËČlmĎ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ Chy¡ĎlĘ mČ rĘ=NBĆ xqČ p¿ĆŇ lĘ MyĂêČŔ SĘ tŇ năČSĘ BĂ 32

okŔ lĘ mĎ bĘŇ hŇ yăĎhĎ ÉhnĎSĎ SmąĄ xĎ wĘ MyrĂÄ WĘ ‘Ć=NBĆ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ m¿Ć ChI¡ĎzĂ‘Ě=NBĆ 33

: qodĲŇ YĎ =tŇ BČ ’S¡Ď CryĘ oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎŔ SĎ hŇ răĄWĘ ‘Ć=SSĲĄ wĘ
: hŇ WĲĎ ‘Ď wyb¡ĂŇ ’Ď ChI¿ĎzĂ‘Ě hŇ WËĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ lkÌŇŁ JĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ rS¡Ď IĎhČ W‘Č I¿ČwČ 34

’Chę tŇ omĳ BĎ BČ Myr¡ĂFĘ qČ mĘ CĲ Myx¿Ă BĘ zČmĘ M‘ËĎhĎ dŇ o‘ę CrsĎŔ âlă ÉtomBĎ hČ qrąČ 35

rSăĆ ’Ğ Mt¡ĎŇ oy yr¿ĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yËĆwĘ : NoyĲlĘ ‘ĆhĲĎ ho¡ĎhyĘ=tŇ yBĲĄ r‘ČS¿Č =tŇ ’Ć hŇ nËĎBĎ 36

: hŇ dĲĎŇ ChyĘ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =âlhĞ hŇ WĳĎ ‘Ď
NyY¡Ă rĘ hŇ dĎŔ ChyBĲĂ ÉxČ ylĂÄSĘ hČ lĘ hoĎęhyĘ lxăĄ hĄ MhĄŔ hĎ MymăĂ IĎBČ 37

wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉMtĎŇ oy bŇ JąČ SĘ IĂwČ : ChyĲĎlĘ mČ rĘ=NBĆ xqČ j¿Ć tŇ ’¡Ą wĘ MrĳĎ’Ğ ëŇ lĆ măĆ 38

: wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ zx¿Ď ’Ď ëŇŁlË mĘ IĂwČ wybĳĂŇ ’Ď dŇ wăĂDĎ ry‘¡ĂBĘ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉrbĄŇ uĎ IĂwČ
ChyĳĎlĘ mČ rĘ=NBĆ xqČ p¡ĆŇ lĘ hŇ nĎŔ SĎ hŇ răĄWĘ ‘Ć=‘bĲČŇ SĘ ÉtnČSĘ BĂ zT
okŔ lĘ mĎ BĘ zxăĎ ’Ď ÉhnĎSĎ MyrąĂWĘ ‘Ć=NBĆ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ m¿Ć Mt¡ĎŇ oy=NBĆ zx¿Ď ’Ď ëŇ ËČlmĎ 2

ynËĄy‘ĄBĘ rSĎę IĎhČ hŇ WăĎ ‘Ď=âlĲ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎŔ SĎ hŇ răĄWĘ ‘Ć=SSĲĄ wĘ
MgąČŇ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ykăĄŇ lĘ mČ ëŇ rĆd¡ĆŇ BĘ ëŇ lĆ IĄěwČ : wybĲĂŇ ’Ď dŇ w¿ĂdĎŇ JĘ wyh¡Ď Łl’Ĺ ho¿ĎhyĘ 3

MtĎŔ ’Ł ÉhoĎhyĘ SyrąĂoh rSĆÄ ’Ğ MyĂŔoGhČ ÉtobŇ ‘ĞtĲŇŁ JĘ S’ĄŔ BĎ rybăĂŇ ‘ĹhĲĆ ÉonBĘ =tŇ ’Ć
tŇ xČ t¡ČŇ wĘ tŇ o‘ĳbĎŇ GĘ hČ =l‘Č wĘ tŇ om¡ BĎ BČ rFËĄ qČ yĘwČ xČ BÌĄ zČyĘwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ yn¡ĄjĘ mĂ 4

ChyÌĎlĘ mČ rĘ=NBĆ xqČ pĆÄ C MrĎ’Ğ ţ=ëŇ lĆ mĲĆ NyYăĂ rĘ hŇ lăĆ ‘ĞyĲČ z’ăĎ : NnĲĎ‘ĞrĲČ Z‘¿Ą=lJĎ 5

Cl¡ kĘŇ yĲĎ âl¿ wĘ zxĎŔ ’Ď =l‘Č ÉCrYĚÄ IĎwČ hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ lČ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ
MrĎŔ ’ĞlĲČ ÉtlČ y’Ą =tŇ ’Ć MrąĎ’Ğ=ëŇ lĆ mĲĆ NyYĂÄ rĘ bŇ ySĂ hĄ ţ ’yhĂę hČ tŇ ‘ăĄBĎ : MxĲĄ QĎ hĂ lĘ 6

MSĎŔ CbŇ SĘ IăĄwČ tŇ lČŔ y’Ą C’BăĎ ÉMyUĂ orř ’Ğ wĲČ tŇ olĳ y’Ąř mĲĄ Myd¡ĂŇ ChyĘhČ =tŇ ’Ć lè¿Ą nČ yĘwČ
=ëŇ lĆ mĲĆ rsĆ ląĆjĘ tŇ lČ gĘŇêĂ ţ=l’Ć MykĂę ’Ď lĘ mČ zxĎÁ ’Ď xlČÄSĘ IĂwČ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č 7

MrĎę ’Ğ=ëŇ lĆ mĲĆ PŇ JăČ mĂ ynĂ ‘ĄÁ SĂ ohĲ wĘ hŇ lĄÄ‘Ğ ynĂ ’ĳĎ ì¡Ň nĘ bĂŇ C ì¿Ň DĘbĘŇ ‘Č rmŔŁ ’Ň lĄ ÉrCè’Č
PŇ sĆ JăĆ hČ =tŇ ’Ć zxĎÁ ’Ď xuČÄ IĂwČ : ylĲĎ ‘Ď Mym¡Ă ouhČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ ÉPJČ mĂ C 8

xl¿Č SĘ IĂwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ yBăĄ tŇ or¡YĘ ’ĲŁ bĘŇ C hoĎŔhyĘ tŇ yBăĄ É’YĎ mĘ eĂ hČ bŇ hĎę EĎhČ =tŇ ’Ć wĘ
ëŇ lĆ mĆÄ ž l‘Č IČwČ rCèŔ ’Č ëŇ lĆ măĆ ÉwylĎ ’Ą ‘mąČ SĘ IĂwČ : dŇ xČ SĲŁ rCè¡ ’Č =ëŇ lĆ mĲĆ lĘ 9

: tŇ ymĲĂ hĄ NyY¡Ă rĘ=tŇ ’Ć wĘ hŇ rĎyqĳĂ hĎ l¡Ć gĘŇ IČwČ hĎ WĆŔ jĘ tĘŇ IĂwĲČ ÉqWĆ UĆÄ DČ=l’Ć rCèą ’Č
Klyw
bwrb ,yrq MymĂ od’ĞwČ v.6 .’"d Nkw rsx tŁly’ĄmĄ ’"sw ,r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,b"d Nkw tlĎ y’ĄmĄ ’"s v.6 .zT

.r"tw ‘"t ,’"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk rsx MymĂ dŁ ’ĞwČ w’ MymĂ od’ĞwČ y"k Myrps
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10 qWĆ UĆŔ CD ÉrCè’Č =ëŇ lĆ mĲĆ rsĆ ’ąĆ lĘ jĂ tŇ lČÄgĘŇêĂ tŇ ’Ň rČqĘ lĂ ţ zxĎÃ ’Ď ëŇ lĆ UăĆ hČ ëŇ lĆ IăĄwČ
=l’Ć zxĎÁ ’Ď ëŇ lĆ UĆÄ hČ žxlČ SĘ IĂwČ qWĆ UĳĎ dČŇ BĘ rSăĆ ’Ğ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =tŇ ’Ć ’rĘI¿ČwČ
: ChWĲĄ ‘ĞmĲČ =lkĲĎŇ lĘ ot¡Ň ynĂ bĘŇ êČ =tŇ ’Ć wĘ xČ BËĄ zĘUĂ hČ tŇ CmÌ DĘ=tŇ ’Ć NhĄę JŁ hČ hŇ IăĎrĂC’Ĳ

11 zxĎÁ ’Ď ëŇ lĆ UĆÄ hČ žxlČ SĎ =rSĆ ’Ğ lkăŇŁ JĘ xČ BĳĄ zĘUĂ hČ =tŇ ’Ć Nh¡Ą JŁ hČ hŇ I¿ĎrĂC’Ĳ NbĆŇ IËĂwČ
: qWĆ UĲĎ DČmĂ zx¡Ď ’Ď =ëŇ lĆ UĲĆ hČ ’oB¿ =dŇ ‘Č NhĄŔ JŁ hČ hŇ IăĎrĂC’Ĳ ÉhWĎ ‘Ď NJąĄ qWĆ UĆę DČmĂ

12 ëŇ lĆ UËĆ hČ bŇ r¿ČqĘ IĂwČ xČ BĳĄ zĘUĂ hČ =tŇ ’Ć ëŇ lĆ U¡Ć hČ ’rĘI¿ČwČ qWĆ UĆŔ DČmĂ ÉëlĆ UĆÄ hČ ’bąŇŁ IĎwČ
13 ëŇ i¡Ą IČwČ otŔ xĎ nĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉotŇ lĎ ‘ĲŁ =tŇ ’Ć rTąĄ qĘ IČwČ : wylĲĎ ‘Ď l‘Č I¿ČwČ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =l‘Č
14 tŇ ’ĄÄ wĘ : xČ BĲĄ zĘUĂ hČ =l‘Č ol¡ =rSĆ ’Ğ Mym¿Ă lĎ èĘ hČ =MDĲČ=tŇ ’Ć qrËŁ zĘIĂwČ oJĳ sĘ nĂ =tŇ ’Ć

tŇ yĂBČŔ hČ ynăĄjĘ Ét’Ą mĄ bŇ rĄę qĘ IČwČ ůhoĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ rSăĆ ’Ğ ÈtSĆ xŁ eĘ hČ xBăČ zĘUĂ hČ
xČ B¡Ą zĘUĂ hČ ëŇ rĆy¿Ć=l‘Č otËŇ ’Ł Nê¿Ą IĂwČ hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ NyB¡ĄmĂ C xČ BĄŔ zĘUĂ hČ ÉNyBĄ mĂ

15 xČ BăĄ zĘUĂ hČ l‘ăČ rmęŁ ’Ň lĄ NhĄÁ JŁ hČ hŇ IĎÄrĂC’Ĳ =tŇ ’Ć zxĎ ’Ď ţ=ëŇ lĆ UĲĆ hČ whř wăYyw : hŇ nĎ opĲŇ YĎ
tŇ lÌČ ‘Ł =tŇ ’Ć wĲĘ bŇ rĆ‘ĆÁ hĎ tŇ xČÄ nĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ žrqĆBŁ hČ =tŇ lČ ‘ĲŁ =tŇ ’Ć rTăĄ qĘ hČ lodÃ GĎhČ
MhĆŔ yJĄ sĘ nĂ wĘ MtăĎŇ xĎ nĘ mĂ C ÉZrĆ’ĎÄ hĎ M‘ąČ=lJĎ tŇ lČÂ‘Ł tŇ ’Ą wĘţ otę xĎ nĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ
yQ¡Ă =hŇ yĆhĘ yĲĂ tŇ SĆ xËŁ eĘ hČ xBÌČ zĘmĂ C qrĳŁ zĘêĂ wylăĎ ‘Ď xbČŇ z¡Ć=MDČ=lkĎŇ wĘ hŇ lËĎ ‘Ł MD¿Č=lkĎŇ wĘ

16, 17 žZ~ĄqČ yĘwČ : zxĲĎ ’Ď ëŇ lĆ U¿Ć hČ hŇ C¡ĎYĂ =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘ NhĳĄ JŁ hČ hŇ IăĎrĂC’Ĳ W‘Č I¡ČwČ : ruĲĄbČŇ lĘ
rŁIŔJĂ hČ =t’ř w ÉMhĆ ylĄ ‘ĞmĲĄ rsČ IąĎwČ tŇ onę kŇŁ UĘ hČ tŇ orăGĘ sĘ UĂ hĲČ =tŇ ’Ć zxĎÁ ’Ď ëŇ lĆ UĆÄ hČ
otŔ ’Ł NêăĄ IĂwČ hĎ yêĳĆxĘ êČ rSăĆ ’Ğ tŇ SĆ x¡Ł eĘ hČ rq¿ĎBĎ hČ l‘ËČmĄ dŇ rĂŔ oh MIăĎhČ =tŇ ’Ć wĘ

18 tŇ yĂBČę bČŇ CnăBĎ =rSĆ ’Ğ tŇ BĎÁ èČ hČ ëŇ sČ ymĂ =tŇ ’Ć wĘ : MynĲĂ bĎŇ ’Ğ tŇ pĆŇ Y¿ĆrĘmČ l‘¡Č
: rCèĲ ’Č ëŇ lĆ m¿Ć yn¡ĄjĘ mĂ hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ bŇ s¡Ą hĄ hŇ nĎ oYŔ yxĂ hĲČ ÉëlĆ UĆÄ hČ ’obąŇ mĘ =tŇ ’Ć wĘ

19 yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =âlhĞ hŇ WĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ zx¡Ď ’Ď yr¿ĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yËĆwĘ
20 =M‘Ă rb¿ĄŇ uĎ IĂwČ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉzxĎ ’Ď bŇ JąČ SĘ IĂwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ sŘ29

: wyêĲĎxĘ êČ on¡bĘŇ ChI¿ĎqĂ zĘxĂ ëŇŁlË mĘ IĂwČ dŇ wĳĂDĎ ry‘ăĂBĘ wyt¡ĎŇ bŇŁ ’Ğ

zy hŇ lÌĎ ’Ą =NBĆ ‘ČSĄÄ oh ëŇ lČ mĎ ţ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ zx¡Ď ’Ď lĘ hŇ rĄŔ WĘ ‘Ć MyêăĄSĘ ÉtnČSĘ BĂ
2 qrČę hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘Č I¿ČwČ : MynĲĂ SĎ ‘SČ ê¿Ą l’¡Ą rĎWĘ yĂ=l‘Č NorËmĘ SĲŁ bĘŇ
3 rsĆ ’¡Ć nĘ mČ lĘ SČ hŇ lĎŔ ‘Ď wylăĎ ‘Ď : wynĲĎpĎŇ lĘ Cy¡hĎ rS¿Ć ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ykăĄŇ lĘ mČ JĘ âlť

Klm
=t’Ć ’"sb ,yrq =t’Ć ,bytk =t’ĆwĘ v.17 .b"d Nkw yrqw bytk ChCĄYČyĘwČ ’"sb ,yrq hCĆYČIĘwČ ,bytk ChCĄYČyĘwČ v.15

.s"tw ‘"t ,+rt ,’"yd ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk
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=ëŇ lĆ mĲĆ ž’YĎ mĘ IĂwČ : hŇ xĲĎ nĘ mĂ ol¡ bŇ SĆ I¿ĎwČ dŇ bĆŇ ‘ĆŔ É‘ČSĄÄ oh olą =yhĂ yĘwĲČ rCèĳ ’Č ëŇ lĆ măĆ 4

MyĂrČŔ YĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ ’osă =l’Ć ÉMykĂŇ ’Ď lĘ mČ xląČ SĎ rSĆÄ ’Ğ rSĆ qĆę ‘ČSĄÁ ohBĘ rCèÄ ’Č
ëŇ lĆ măĆ ÉChrĄÄ YĘ ‘Č IĲČwČĲ hŇ nĳĎSĎ bĘŇ hŇ năĎSĎ JĘ rCè¡ ’Č ëŇ lĆ m¿Ć lĘ hŇ xËĎ nĘ mĂ hŇ l¿Ď ‘ĹhĲĆ =âlwĘ
É l‘Č IČÄwČ ZrĆ’ĳĎhĎ =lkĎŇ BĘ rCè¡ ’Č =ëŇ lĆ mĲĆ l‘Č I¿ČwČ : ’lĆ JĲĆ tŇ yB¿Ą Chr¡ĄsĘ ’Č IĲČwČ rCèŔ ’Č 5

‘ČSĄę ohlĘ tŇ y‘ĂÁ ySĂ êĘ hČ tŇ nČÄSĘ BĂ : MynĲĂ SĎ SŁl¿ SĎ hĎ yl¡Ć ‘Ď rYČ I¿ĎwČ NorŔ mĘ SĲŁ 6

bŇ SĆ ŁIÄwČ hŇ rĎCèĳ ’Č l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć lgĆŇ I¿ĆwČ NorŔ mĘ SăŁ =tŇ ’Ć ÉrCè’Č =ëŇ lĆ mĲĆ dŇ kąČŇ lĎ
: ydĲĎŇ mĎ yr¿Ą‘Ď wĘ Nz¡ĎoG rh¿Č nĘ robËŇ xĎ bĘŇ C xlÌČ xĘ BČ MtĎÁ ’Ł

ÉMtĎŇ ’Ł hŇ ląĆ ‘ĞUĲČ hČ MhĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhylĲČ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ C’ą TĘ xĲĎ =yJĂ yhĂę yĘwČ 7

Myh¿Ă Łl’Ĺ C’¡ rĘyIĲĂwČ MyĂrĳĎYĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ hŇ ‘ăŁ rĘjČ dŇ y¡Č tŇ xČ êČě mĂ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ
ynăĄBĘ yn¡ĄjĘ mĂ hoĎŔhyĘ SyrăĂoh ÉrSĆ ’Ğ MyĂŔoGhČ tŇ ouă xĚBĘ ÉCkŇ lĘ IĲĄwČ : MyrĲĂxĄ ’Ğ 8

ÉMyrĂbĎŇ DĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ C’ă jĘ xČ yĘwČ : CWĲ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ C l’ĳĄ rĎWĘ yĂ 9

MhĆŔ yrĄ‘ăĎ=lkĎŇ BĘ ÉtomBĎ MhąĆ lĎ CnÄbĘŇ IĂwČ MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhyĘ=l‘Č NkĄŔ =âl rSăĆ ’Ğ
MyrĳĂSĄ ’Ğ wĲČ tŇ ob¡Ň ~ĄmČ MhËĆ lĎ CbŇ ~ÌĂ IČwČ : rYĲĎ bĘŇ mĂ ry‘¿Ă=dŇ ‘Č Myr¡ĂYĘ on lD¿ČgĘŇUĂ mĂ 10

ÉMSĎ =CrFĘ qČ yĘwČ : NnĲĎ‘ĞrĲČ Z‘¿Ą=lJĎ tŇ xČ t¡ČŇ wĘ hŇ hĎŔ bŇŁ gĘŇ hŇ ‘ăĎbĘŇ GĂ =lJĎ l‘Č ť 11

MyrăĂbĎŇ DĘ ÉCW‘ĞIĲČwĲČ MhĳĆ ynĄjĘ mĂ ho¡ĎhyĘ hŇ l¿Ď gĘŇhĆ =rSĆ ’Ğ MyĂěoGJČ tŇ omŔ BĎ =lkĎŇ BĘ
ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď rSĆÄ ’Ğ MylĳĂ QĚ GĂ hČ Cd¡Ň bĘŇ ‘Č IĲČwČ : hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć sy‘¡ĂkĘŇ hČ lĘ My‘ĂŔ rĎ 12

hŇ dĎÃ ChybĲĂŇ C l’ăĄ rĎWĘ yĂBĘ hoĎÃhyĘ dŇ ‘Č IăĎwČ : hŇ EĲĆhČ rb¿ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć CW¡ ‘ĞtĲČŇ âl¿ MhĆŔ lĎ 13

ÉCrmĘ SĂ wĘ ÉMy‘Ă rĎhĲĎ MkąĆŇ ykĄŇ rĘDČmĂ CbŇ žSĚ Ç rmęŁ ’Ň lĄ hŇ zĆÁxŁ =lkĎŇ o’ybĂŇ nĘ =lJĎ ždyČBĘ
ÉrSĆ ’Ğ wĲČ MkĳĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć ytĂŇ yC¡ĂYĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ rĎŔ oêhČ =lkĎÄ JĘ ytČŔ ouxĚ ytăČŇ wŁ YĘ mĂ
CSą qĘ IČwČ C‘mĳĄ SĎ âl¡ wĘ : My’ĲĂ ybĂŇ eĘ hČ yd¿ČŇ bĎŇ ‘Ğ dŇ y¡ČBĘ MkĆŔ ylĄ ’Ğ yêĂ xĘ lăČ SĎ 14

: MhĲĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhyBĲČ CnymĂŔ ’ĹhĲĆ âlă ÉrSĆ ’Ğ MtĎŔ obŇ ’Ğ PŇ rĆ‘ăŁ JĘ ÉMjĎ rĘ‘Ď=tŇ ’Ć
Ét’Ą wĘ MtĎŔ obŇ ’Ğ=tŇ ’Ć tŇ răČJĎ rSăĆ ’Ğ ÉotŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć wĘ wyuĎę xĚ =tŇ ’Ć Csă ’ĞmĘ IĂwČ 15

yrąĄxĞ’ĲČ wĘ ClBĎŔ hĘ IĆwČ É lbĆŇ hĆÄ hČ yrąĄxĞ’ĲČ CÁkŇ lĘ IĄÄwČ MBĳĎ dŇ y‘¡ĂhĄ rS¿Ć ’Ğ wytĎŔ wŁ dĘŇ ‘ĲĄ
tŇ oW¿ ‘Ğ yê¡Ă lĘ bĂŇ lĘ MtĎŔ ’Ł ÉhoĎhyĘ hŇ CąĎYĂ rSĆÄ ’Ğ MtĎŔ bŇŁ ybĲĂŇ sĘ rSăĆ ’Ğ ÉMyĂoGhČ
hŇ k¡ĎŇ iĄ mČ MhËĆ lĎ CW¿ ‘ĞIĲČwČ MhĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ ÉtwŁ YĘ mĂ =lJĎ =tŇ ’Ć Cbę zĘ‘Č IĲČwČ : MhĲĆ JĎ 16

Cd¡Ň bĘŇ ‘Č IĲČwČ MyĂmČŔ èĎ hČ ’băĎŇ YĘ =lkĎŇ lĘ ÉCwxĞêĲČSĘ IĲĂwČ hŇ rĎę ySĄ ’Ğ CWă ‘ĞIĲČwČ MylĳĂ gĎŇ‘Ğ Mř ynăV
l‘bh=t’
yrqw bytk ynĄSĘ ’"sbw ,’"ydw w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk MyĂnČSĘ ’"sb ,yrq ynĄSĘ ,bytk MyĂnČSĘ v.16 .zy

.d"ydw b"yd ,T"d ,z"d Nkw
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17 Cm¿ sĘ qĘ IĂwČ S’ĄŔ BĎ ÉMhĆ ytĄŇ onĲ BĘ =tŇ ’Ć wĘ MhąĆ ynĄBĘ =tŇ ’Ć CrybĂŇ ‘ĞIĲČwĲČţ : l‘ČBĲĎ hČ =tŇ ’Ć
: osĲ y‘Ă kĘŇ hČ lĘ ho¡ĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘rËČhĎ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ Crę JĘ mČ tĘŇ IĲĂwČ CSxĳĄ nČ yĘwČ Mym¡Ă sĎ qĘ

18 r’ČŔ SĘ nĂ âlă wynĳĎjĎ l‘ăČmĄ Mr¡ĄsĂ yĘwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ Éd’Ł mĘ hoąĎhyĘ PŇ eČÄ’Č tĘŇ IĂwČ
19 tŇ w¡Ł YĘ mĂ =tŇ ’Ć rmČŔ SĎ âlă hŇ dĎě ChyĘ=MGČ : oDĲbČŇ lĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ TbĆŇ S¿Ą qrËČ
20 s’ČÄ mĘ IĂwČ : CWĲ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ l’¡Ą rĎWĘ yĂ tŇ ou¿ xĚBĘ CkŔ lĘ IăĄwČ MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ

rS¿Ć ’Ğ dŇ ‘ËČ MysĳĂ SŁ =dŇ yČBĘ Mn¡ĄêĘ IĂwĲČ MeĄŔ ‘Č yĘwČ É l’Ą rĎWĘ yĂ ‘rČ ząĆ=lkĎŇ BĘ hoĎÁhyĘ
21 CkŇ yl¡Ă mĘ IČwČ dŇ wĂŔDĎ tŇ yBăĄ É l‘ČmĄ l’Ąę rĎWĘ yĂ ‘răČqĎ =yJĲĂ : wynĲĎjĎ mĂ Mk¡ĎŇ ylĂ SĘ hĂ

hoĎŔhyĘ yrăĄxĞ’ĲČ mĄ É l’Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć M‘ąĎbĘŇ rĎyĲĎ ’ř DČÁ IČwČ TbĳĎŇ nĘ =NBĆ M‘ăĎbĘŇ rĎyĲĎ=tŇ ’Ć
22 tŇ w’Ň F¿Ł xČ =lkĎŇ BĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉCkŇ lĘ IĲĄwČ : hŇ lĲĎ odŇ gĘŇ hŇ ’¿Ď TĎ xĞ M’¡Ď yTĄ xĹhĲĆ wĘ
23 hoąĎhyĘ rysĂÄ hĄ =rSĆ ’Ğ dŇ ‘Č ţ : hŇ eĎUĲĆ mĂ Crs¡Ď =âl hŇ WĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎ

My’ĳĂ ybĂŇ eĘ hČ wydăĎŇ bĎŇ ‘Ğ=lJĎ dŇ y¡ČBĘ rBĆŔ DĂ rSăĆ ’ĞJĲČ wynĎŔ jĎ l‘ăČmĄ É l’Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć
: hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č hŇ rĎCèŔ ’Č ÉotŇ mĎ dĘŇ ’Č l‘ąČmĄ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ lgĆŇ IĂÄwČ

24 MyĂwČŔrĘpČŇ sĘ C ÉtmĎ xĞmĲĄ C hŇ CąĎř‘ČmĲĄ C hŇ tĎŇ CJmĂ Cţ lbĆÃ BĎ mĂ rCèÃ ’Č =ëŇ lĆ mĲĆ ’băĄŇ IĎwČ
NorŔ mĘ SăŁ =tŇ ’Ć ÉCSrĘIĲĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ tŇ xČ ê¡Č NorŔ mĘ SĲŁ yrăĄ‘ĎBĘ ÉbSĆ ŁIÄwČ

25 hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć C’¡ rĘyĲĎ âl¿ MSĎŔ MêăĎbĘŇ SĂ ÉtQČ xĂ tĘŇ BĂ yhĂę yĘwČ : hĎ yrĲĆ‘ĎBĘ Cb¡Ň SĘ IĲĄwČ
26 Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ : MhĲĆ BĎ Myg¡ĂŇrĘhĲŁ Cy¿hĘ IĲĂwČ tŇ oyŔrĎ’ĞhăĎ =tŇ ’Ć ÉMhĆ BĎ hoąĎhyĘ xQČÄSČ yĘwČ

NorŔ mĘ SĲŁ yrăĄ‘ĎBĘ ÉbSĆ oêÄ wČ ÉtĎ ylĂÄgĘŇhĂ rSąĆ ’Ğ MyĂęoGhČ ůrmŁ ’Ň lĄ ÈrCè’Č ëŇ lĆ măĆ lĘ
tŇ oyęrĎ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć MBăĎ =xQČ SČ yĘwČ ZrĆ’ĳĎhĎ yhăĄŁl’Ĺ Tj¡Č SĘ mĂ =tŇ ’Ć C‘Ŕ dĘŇ yĲĎ âlă
yh¿ĄŁl’Ĺ Tj¡Č SĘ mĂ =tŇ ’Ć My‘ĂŔ dĘŇ yĲŁ MnăĎ y’Ą ÉrSĆ ’ĞJĲČ MtĎŔ o’ MytăĂŇ ymĂ mĘ ÉMeĎhĂ wĘ

27 ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ mĲĄ dŇ xąĎ ’Ć ÉhUĎ SĎÄ CkŇ yląĂ hŁ rmęŁ ’Ň lĄ rCèÁ ’Č =ëŇ lĆ mĲĆ wYČÄ yĘwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ
yh¿ĄŁl’Ĺ Tj¡Č SĘ mĂ =tŇ ’Ć MrĄě yŁ wĘ MSĳĎ CbŇ SĘ yăĄwĘ Ck¡Ň lĘ yĲĄwĘ MèĎŔ mĂ MtăĆŇ ylĂ gĘŇhĂ rSăĆ ’Ğ

28 bŇ SĆ I¡ĄwČ NorŔ mĘ èăŁ mĂ ÉClgĘŇhĂ rSąĆ ’Ğ MynĂę hĞJĲŁ hČ mĲĄ dŇ xăĎ ’Ć ’bÂŁ IĎwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ
29 MyWĂŔ ‘Ł CyăhĘ IĲĂwČ : hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć C’¿ rĘyyĲĂ ëŇ y’¡Ą MtĎŔ ’Ł hŇ răĆom ÉyhĂ yĘwĲČ l’ĳĄ =tŇ ybĲĄŇ BĘ

MynĂŔ rŁ mĘ èăŁ hČ ÉCW‘Ď rSąĆ ’Ğ tŇ omę BĎ hČ tŇ ybăĄŇ BĘ ű CxyeăĂIČwČ wyhĳĎŁl’Ĺ yoG¡ yoG¿
30 ÉCW‘Ď lbĆę bĎŇ ySăĄ nĘ ’Č wĘ : MSĲĎ Myb¡ĂŇ SĘ yĲŁ Mh¿Ą rSËĆ ’Ğ MhĆŔ yrĄ‘ăĎBĘ ÉyoG yoG¿

CW¿ ‘Ď tŇ m¡Ď xĞ yS¿Ą nĘ ’Č wĘ lgĳČŇrĘnĲĄ=tŇ ’Ć CW¡ ‘Ď tŇ CkŔ =ySĄ nĘ ’Č wĘ tŇ onŔ BĘ tŇ oJă sĚ=tŇ ’Ć
’myV’=t’
,yrqw bytk y’br‘ml Nk v.24 .’"ydw w"d ,b"d Nkw ,yrqw bytk xDČIČwČ ’"sb ,yrq xDČIČwČ ,bytk ’DĄIČwČ v.21

.+’ bytk ’CĎ‘ČmĄC y’xndml
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MypąĂŇ rĘŁWĲ MywĂęrĘpČŇ sĘ hČ wĘ qêĳĎrĘêČ =tŇ ’Ć wĘ zřx¡Č bĘŇ nĂ CW¿ ‘Ď MyCËĂ‘ČhĲĎ wĘ : ’mĲĎ ySĂ ’Ğ=tŇ ’Ć 31

Cy¿hĘ IĲĂwČ : MyĲrps śh¿ l’ ëŇ lĆ U¡Ć nČ‘ĞwĲČ ëŇ lĆ U¿Ć rČdĘŇ ’Č lĘ S’ĄŔ BĎ ÉMhĆ ynĄBĘ =tŇ ’Ć 32

MyW¿Ă ‘Ł CyËhĘ IĲĂwČ tŇ omŔ bĎŇ ynăĄhĞJĲŁ ÉMtĎŇ oYqĘ mĂ MhąĆ lĎ CWÄ ‘ĞIĲČwČ hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć My’¡Ă rĄyĘ
CyăhĎ ÉMhĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ=tŇ ’Ć wĘ My’ĳĂ rĄyĘ CyăhĎ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć : tŇ omĲ BĎ hČ tŇ yb¿ĄŇ BĘ Mh¡Ć lĎ 33

ÉhEĆhČ MoIąhČ dŇ ‘ăČ : MèĲĎ mĂ Mt¡ĎŇ ’Ł Cl¿ gĘŇhĂ =rSĆ ’Ğ MyĂŔoGhČ ÉTjČ SĘ mĂ JĘ MydĂŔ bĘŇ ‘ĲŁ 34

MnăĎ y’Ą wĘ hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć ÉMy’Ă rĄyĘ MnąĎ y’Ą MynĳĂSŁ ’Ň rĲĂhĎ MyT¡Ă jĎ SĘ UĂ JČ MyWĂŔ ‘Ł MhăĄ
ÉhoĎhyĘ hŇ CąĎYĂ rSĆÄ ’Ğ hŇ wĎęYĘ UĂ kČŇ wĘ hŇ răĎoêkČŇ wĘ MTĎŔ jĎ SĘ mĂ kĘŇ C ÉMtĎŇ uŁ xĚJĘ MyWĂę ‘Ł
ÉMêĎ’Ă hoąĎhyĘ tŇ rÄŁ kĘŇ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ om¡ SĘ MW¿Ď =rSĆ ’Ğ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć 35

CwăxĞêĲČSĘ tĂŇ =âlwĘ MyrĳĂxĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ C’¡ rĘytĲĂŇ âl¿ rmŔŁ ’Ň lĄ MCăĄYČ yĘwČ tŇ yrĂŔ BĘ
žrSĆ ’Ğ hoĎęhyĘ=tŇ ’Ć =M’ĲĂ yJăĂ : MhĲĆ lĎ Cx¡ BĘ zĘtĂŇ âl¿ wĘ MCdŔ bĘŇ ‘ČtĲČŇ âlă wĘ MhĆŔ lĎ 36

otăŇ ’Ł hŇ y¡ĎCTnĘ ‘Č or¿zĘbĂŇ C lodËŇ GĎ xČ kÌŇŁ BĘ MyĂrËČYĘ mĂ ZrĆ’ÌĆmĄ MkĆÁ tĘŇ ’Ć hŇ lĎÄ‘ĹhĲĆ
MyTĂÁ jĎ SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ MyuĂÄ xĚhĲČ =tŇ ’Ć wĘ : CxBĲĎ zĘtĂŇ ol¿ wĘ Cw¡xĞêĲČSĘ tĲĂŇ ol¿ wĘ C’rĳĎytĂŇ 37

MymĳĂ IĎhČ =lJĎ tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ NCr¿mĘ SĘ êĂ MkĆŔ lĎ bŇ tăČŇ JĎ rSăĆ ’Ğ ÉhwĎYĘ UĂ hČ wĘ hŇ rąĎoêhČ wĘ
âlă Mk¡ĆŇ êĘ ’Ă yêĂ r¿ČJĎ =rSĆ ’Ğ tŇ yrËĂBĘ hČ wĘ : MyrĲĂxĄ ’Ğ Myh¿Ă Łl’Ĺ C’¡ rĘytĲĂŇ âl¿ wĘ 38

Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ=tŇ ’Ć =M’ĲĂ yJËĂ : MyrĲĂxĄ ’Ğ Myh¿Ă Łl’Ĺ C’¡ rĘytĲĂŇ âl¿ wĘ CxJĳĎ SĘ tĂŇ 39

yJËĂ C‘mĳĄ SĎ âl¡ wĘ : MkĲĆŇ ybĄŇ yĘ’ĲŁ =lJĎ dŇ I¡ČmĂ MkĆŔ tĘŇ ’Ć ly~ăĂ yČ É’ChwĘ C’rĳĎyêĂ 40

ÉMy’Ă rĄyĘ hŇ QĆ ’Ąę hĎ MyăĂoGhČ ű CyăhĘ IĲĂwČ : MyWĲĂ ‘Ł Mh¿Ą NoS¡ ’Ň rĂhĲĎ MT¿Ď jĎ SĘ mĂ JĘ =M’ĲĂ 41

MhĆę ynĄbĘŇ ynăĄbĘŇ C ű MhăĆ ynĄBĘ =MGČ MydĳĂŇ bĘŇ ‘ĲŁ CyăhĎ Mh¡Ć ylĄ ysĲĂ jĘ =tŇ ’Ć wĘ hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć
: hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č MyWĂŔ ‘Ł MhăĄ ÉMtĎŇ bŇŁ ’Ğ CWą ‘Ď rSĆÄ ’ĞJĲČ

hŇ I¿ĎqĂ zĘxĂ ëŇ ËČlmĎ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ hŇ l¡Ď ’Ą =NBĆ ‘ČS¿Ą ohlĘ SŁlŔ SĎ tŇ năČSĘ BĂ ÉyhĂ yĘwĲČ xy
okŔ lĘ mĎ bĘŇ hŇ yăĎhĎ ÉhnĎSĎ SmąĄ xĎ wĘ MyrĂÄ WĘ ‘Ć=NBĆ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ m¿Ć zx¡Ď ’Ď =NbĆŇ 2

=tŇ BČ yb¡ĂŇ ’Ğ oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎŔ SĎ É‘SČ tĄÄ wĎ MyrąĂWĘ ‘ĆwĘ
dŇ w¿ĂDĎ hŇ W¡Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ rS¡Ď IĎhČ W‘Č I¿ČwČ : hŇ yĲĎrĘkČŇ zĘ 3

=tŇ ’Ć tŇ r¡ČkĎŇ wĘ tŇ bŔŁ ~ĄUČ hČ =tŇ ’Ć ÉrBČ SĂ wĘ tŇ omę BĎ hČ =tŇ ’Ć rysăĂ hĄ ű ’Chă : wybĲĂŇ ’Ď 4

MymąĂ IĎhČ =dŇ ‘Č yJăĂ hŇ SĆę mŁ hŇ WăĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ tŇ SĆ xÁŁ eĘ hČ SxČÄ nĘ žtêČkĂŇ wĘ hŇ rĳĎSĄ ’ĞhĲĎ
ho¿ĎhyBĲČ : NêĲĎSĘ xĚ nĘ ol¡ =’rĎqĘ IĂwČ olŔ MyrăĂFĘ qČ mĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CyąhĎ ÉhUĎ hĄÄ hĎ 5

l’
.yrq MyĂwĎrĘpČ sĘ yhĄŁl’Ĺ ,bytk MyrĂpĎ iĘ hČ l’Ą v.31 .’tbr +z v.31
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hŇ dĎŔ ChyĘ ykăĄŇ lĘ mČ É lkŇŁ BĘ ChmęŁ kĎŇ hŇ yăĎhĎ =âlĲ wyrĎÂxĞ’ĲČ wĘ xTĳĎ BĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=yhĲĄŁl’Ĺ
6 ÉrmŁ SĘ IĂwČ wyrĳĎxĞ’ĲČ mĄ rs¡Ď =âl hoĎŔhyBĲČ ÉqBČ dĘŇ IĂwČ : wynĲĎpĎŇ lĘ Cy¡hĎ rS¿Ć ’Ğ wĲČ sŘ30

7 lk¿ŇŁ BĘ oUŔ ‘Ă ÉhoĎhyĘ hŇ yąĎhĎ wĘ : hŇ SĲĆ mŁ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ =rSĆ ’Ğ wytĎŔ wŁ YĘ mĂ
8 hŇ JÌĎ hĂ =’ChĲ : odĲŇ bĎŇ ‘Ğ âl¿ wĘ rCè¡ ’Č =ëŇ lĆ mĲĆ BĘ dŇ r¿Ł mĘ IĂwČ lyJĳĂWĘ yČ ’Y¡Ą yĄ=rSĆ ’Ğ

ry‘¿Ă=dŇ ‘Č Myr¡ĂYĘ on lD¿ČgĘŇUĂ mĂ hĎ ylĳĆ CbŇ GĘ =tŇ ’Ć wĘ hŇ E¡Ď‘Č=dŇ ‘Č MyêËĂ SĘ lĂ jĘ =tŇ ’Ć
9 ChIĎŔ qĂ zĘxĂ ëŇ lĆ UăĆ lČ Éty‘Ă ybĂŇ rĘhĲĎ hŇ nąĎèĎ BČ yhĂÂ yĘwĲČ : rYĲĎ bĘŇ mĂ

hŇ lĎÂ‘Ď l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ hŇ l¡Ď ’Ą =NBĆ ‘ČS¿Ą ohlĘ tŇ y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ hŇ năĎèĎ hČ ’yhĂ ť
10 ÉhYĄqĘ mĂ hĎ dĚę JĘ lĘ IĂwĲČ : hĎ ylĲĆ ‘Ď rYČ I¿ĎwČ Nor¡mĘ SĲŁ =l‘Č rCèË ’Č =ëŇ lĆ mĲĆ rsĆ ’ÌĆ nĘ mČ lĘ SČ

ëŇ lĆ măĆ É‘ČSĄÄ ohlĘ ‘SČ êĄę =tŇ nČSĘ ’yhăĂ hŇ IĳĎqĂ zĘxĂ lĘ SS¡Ą =tŇ nČSĘ BĂ MynĂŔ SĎ SŁlă SĎ
11 hŇ rĎCèĳ ’Č l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć rCèË ’Č =ëŇ lĆ mĲĆ lgĆŇ IÌĆwČ : NorĲmĘ SĲŁ hŇ d¡ĎŇ JĘ lĘ nĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
12 C‘ę mĘ SĲĎ =âl rSăĆ ’Ğ ű l‘ăČ : ydĲĎŇ mĎ yr¿Ą‘Ď wĘ Nz¡ĎoG rh¿Č nĘ robËŇ xĎ bĘŇ C xlÌČ xĘ BČ MxĄÂnĘ IČwČ

hŇ CĎŔYĂ rSăĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’Ą ť otŔ yrĂBĘ =tŇ ’Ć ÉCrbĘŇ ‘Č IĲČwČ MhĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ É loqBĘ
13 ž‘BČ rĘ’Č bĘŇ C : CWĲ ‘Ď âl¿ wĘ C‘¡mĘ SĲĎ âl¿ wĘ hoĳĎhyĘ dŇ bĆŇ ‘ăĆ hŇ S¡Ć mŁ

l‘ăČ ÉrCè’Č =ëŇ lĆ mĲĆ bŇ yrąĂxĄ nĘ sČ hŇ lĎÂ‘Ď hŇ IĎęqĂ zĘxĂ ëŇ lĆ UăĆ lČ hŇ nĎÁSĎ hŇ rĄÄ WĘ ‘Ć
14 hŇ dăĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ hŇ IăĎqĂ zĘxĂ xlăČ SĘ IĂwČ : MWĲĄ jĘ tĘŇ IĂwĲČ tŇ or¡YĚBĘ hČ hŇ dËĎŇ ChyĘ yrÌĄ‘Ď=lJĎ

tŇ ’ËĄ ylČŔ ‘ĎmĲĄ bŇ CSă ÉytĂŇ ’Ň TĎÄ xĎ ű rmąŁ ’Ň lĄ ű hŇ SĎ ykĂÄ lĎ ű žrCè’Č =ëŇ lĆ mĲĆ =l’Ć
hŇ dĎę ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ hŇ IăĎqĂ zĘxĂ =l‘Č rCèÁ ’Č =ëŇ lĆ mĲĆ MWĆ IĎÄwČ ’vĳĎ ’Ć yl¡Č ‘Ď Nê¿ĄêĂ =rSĆ ’Ğ

15 hŇ IĎŔ qĂ zĘxĂ ÉNêĄ IĂwČ : bŇ hĲĎ zĎ rJ¿Č JĂ MyS¡Ă ŁlSĘ C PŇ sĆ JĆŔ =rJČ JĂ Éto’mĄ SŁlą SĘ
16 tŇ ‘ăĄBĎ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ tŇ yB¿Ą tŇ or¡YĘ ’Ł bĘŇ C hoĳĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ ’YăĎ mĘ eĂ hČ PŇ sĆ J¡Ć hČ =lJĎ =tŇ ’Ć

rSăĆ ’Ğ tŇ onŔ mĘ ’ăŁ hĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉhoĎhyĘ lkąČŇ yhĄ tŇ otÄ lĘ DČ=tŇ ’Ć hŇ IĎÁqĂ zĘxĂ Z~ČÄ qĂ ’yhĂę hČ
: rCèĲ ’Č ëŇ lĆ m¿Ć lĘ Mn¡ĄêĘ IĂwĲČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ hŇ I¡ĎqĂ zĘxĂ hŇ jĎŔ YĂ

17 =bŇ rČ=tŇ ’Ć wĘ ű syrăĂsĎ =bŇ rČ=tŇ ’Ć wĘ Nê¿ĎrĘêČ =tŇ ’Ć rCèÃ ’Č =ëŇ lĆ mĲĆ xlăČ SĘ IĂwČ
ÉCl‘ĞIĲČwĲČ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ dŇ b¡ĄŇ JĎ lyx¿Ą BĘ ChIËĎqĂ zĘxĂ ëŇ lĆ UÌĆ hČ =l’Ć SykĂÁ lĎ =NmĂ hŇ qĄÄ SĎ
hŇ nĎŔ oylĘ ‘ĆhĲĎ hŇ kăĎŇ rĄBĘ hČ ÉtlČ ‘ĎtĘŇ BĂ ÉCdŇ mĘ ‘Č IĲČwČ C’bęŁ IĎwČ Clă ‘ĞIĲČwČ MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ C’băŇŁ IĎwČ

18 MhËĆ lĄ ’Ğ ’YÌĄ IĄwČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ÉC’rĘqĘ IĂwĲČ : sbĲĄŇ okŇ hŇ d¿ĄŇ WĘ tŇ Q¡Č sĂ mĘ BĂ rSĆě ’Ğ
x’¿Ď oywĘ rpĄŔ iŁ hČ ÉhnĎbĘŇ SĆ wĘ tŇ yĂBĳĎhČ =l‘Č rSăĆ ’Ğ ChI¡ĎqĂ lĘ xĂ =NBĆ Myq¿Ă yĎlĘ ’Ć

19 =l’Ć ’n¡Ď=CrmĘ ’Ă hŇ qĄŔ SĎ =bŇ rČ ÉMhĆ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ryJĲĂ zĘUČ hČ PŇ ¡Ďs’Ď =NBĆ
hŇ E¡ĆhČ NoxË FĎ BĂ hČ hŇ mÌĎ rCèŔ ’Č ëŇ lĆ măĆ É lodŇ GĎhČ ëŇ lĆ UąĆ hČ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ ChIĳĎqĂ zĘxĂ
rV’



628 b Myklm 18. 20–32

hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ lČ hŇ r¡ĎCbŇ gĘŇ C hŇ Y¿Ď ‘Ą MyĂtČŔ pĎŇ WĘ =rbČŇ DĘ=ëŇ ’Č ÉêĎrĘmČÄ ’Ď : êĎxĘ TĲĎ BĎ rS¿Ć ’Ğ 20

ìÃ QĘ êĎxĘ TăČ bĎŇ hŇ eăĄhĂ hŇ êĎÃ ‘Č : yBĲĂ êĎdĘŇ r¡ČmĎ yJ¿Ă êĎxĘ TČŔ bĎŇ ymăĂ =l‘Č ÉhêĎ‘Č 21

ÉSy’Ă ëŇ m¿Ą iĎ yĂ rSĆÄ ’Ğ MyĂrČŔ YĘ mĂ =l‘Č ÉhEĆhČ ZCYą rĎhĲĎ hŇ nĆÄuĎ hČ žtnĆ‘ĆSĘ mĂ =l‘Č
Myx¡Ă TĘ BĲŁ hČ =lkĲĎŇ lĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ hŇ ‘ăŁ rĘjČ NJĄ ť HbĳĎŇ qĎ nĘ C oj¡ kČŇ bĘŇ ’b¿ĎŇ C wylĎŔ ‘Ď
’Chę =’olhĞ CnxĘ TĳĎ BĎ Cnyh¡ĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=l’Ć ylČŔ ’Ą NCrămĘ ’Ň tĲŇŁ =ykĂŇ wĘ : wylĲĎ ‘Ď 22

ÉhdĎŇ ChylĲĂ rmĆ ’Ň IąŁ wČ wytĎŔ xŁ BĘ zĘmĂ =tŇ ’Ć wĘ wytăĎŇ mŁ BĲĎ =tŇ ’Ć ÉChIĎÄqĂ zĘxĂ rysąĂ hĄ rSĆÄ ’Ğ
ÉhêĎ‘Č wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ Cw¡xĞêĲČSĘ êĲĂ hŇ EĆŔhČ xČ BăĄ zĘUĂ hČ ÉynĄpĘŇ lĂ MĂlČŔ SĎ CrăylĂ wĘ 23

MyĂjăČlĘ ’Č ÉìlĘ hŇ nąĎêĘ ’Ć wĘ rCèĳ ’Č ëŇ lĆ măĆ =tŇ ’Ć yn¡ĂdŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć ’nĎŔ bŇ rĆ‘ăĎtĘŇ hĂ
tŇ ’Ą ţ bŇ ySĂę êĎ ëŇ y’ăĄwĘ : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ Myb¿ĂŇ kĘŇ rĲŁ ì¡Ň lĘ tŇ tĆŇ l¿Ď lkČě Cê=M’Ă MysĂŔ Cs 24

MyĂrČŔ YĘ mĂ =l‘Č ÉìlĘ xTąČ bĘŇ êĂ wČ MyeĳĂTČ uĘ hČ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ yd¿ĄŇ bĘŇ ‘Č dŇ xËČ ’Č tŇ x¿Č pČŇ ynĄÄjĘ
hŇ E¡ĆhČ Moq¿ UĎ hČ =l‘Č ytĂŇ ylËĂ ‘Ď hoĎŔhyĘ ydăĄŇ ‘ĞlĘ BČ mĂ hĞ ÉhêĎ‘Č : MySĲĂ rĎpĲĎŇ lĘ C bŇ kĆŇ r¡ĆlĘ 25

: HtĲĎŇ yxĂ SĘ hČ wĘ tŇ ’Ň E¡Ł hČ ZrĆ’¿ĎhĎ =l‘Č hŇ lËĄ ‘Ğ ylČŔ ’Ą rmăČ ’Ď ÉhoĎhyĘ otĳŇ xĂ SĘ hČ lĘ
=rBĆ DČ hŇ qĄę SĎ =bŇ rČ=l’Ć x’ĎÁ oywĘ hŇ nĎÄbĘŇ SĆ wĘ ChIĎqĂ lĘ xĂ ţ=NBĆ MyqăĂ yĎlĘ ’Ć rmĆ ’Ň IăŁ wČ 26

ÉCnUĎÄ ‘Ă rBąĄdČŇ êĘ =l’Č wĘ CnxĘ nĳĎ’Ğ My‘¡ĂmĘ SĲŁ yJ¿Ă tŇ ymĂŔ rĎ’Ğ ÉìydĆÄ bĎŇ ‘Ğ=l’Ć ’nąĎ
=bŇ rČ MhĆÁ ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ mĲĎ xŁ hĲČ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ M‘ĎŔ hĎ ynăĄzĘ’Ď BĘ tŇ ydĂŔ ChyĘ 27

MyrăĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć rB¡Ą dČŇ lĘ ynĂŔ dŇŁ ’Ğ ynĂ xăČ lĎ SĘ ÉìylĆÄ’Ą wĘ ìŇ ynąĆdŇŁ ’Ğ l‘ČÄ hČ hŇ qĄę SĎ
=tŇ ’Ć lkăŇŁ ’ĹlĲĆ hŇ mĎŔ xŁ hăČ =l‘Č ÉMybĂŇ SĘ IĲŁ hČ MySĂę nĎ’ĞhĲĎ =l‘Č âlă hĞ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ
’r¿ĎqĘ IĂwČ hŇ qĄŔ SĎ =bŇ rČ ÉdmŁ ‘ĞIĲČwĲČ : MkĲĆŇ UĎ ‘Ă MhĆ ynĄySĄ =tŇ ’Ć tŇ oêËSĘ lĂ wĘ MhĆ yrĄxĞ 28

lod¡Ň GĎhČ ëŇ lĆ U¿Ć hČ =rbČŇ DĘ C‘ËmĘ SĂ rmĆ ’Ň ŁIŔwČ rBăĄ dČŇ yĘwČ tŇ ydĳĂŇ ChyĘ lod¡Ň GĎ=loqĲ bĘŇ
âlă =yJĂ ChIĳĎqĂ zĘxĂ Mk¡ĆŇ lĎ ’yè¿Ă yČ=l’Č ëŇ lĆ UĆŔ hČ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť : rCèĲ ’Č ëŇ lĆ m¿Ć 29

hoăĎhyĘ=l’Ć ÉChIĎÄqĂ zĘxĂ MkąĆŇ tĘŇ ’Ć xTČÄ bĘŇ yČ=l’Č wĘ : odĲŇ IĎmĂ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć ly~¿Ă hČ lĘ lkČŔ Cy 30

dŇ y¡ČBĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ry‘ăĂhĎ =tŇ ’Ć ÉNtĄŇ eĎtĂŇ âlą wĘ hoĳĎhyĘ Cnl¡Ą y~Ă yČ l~¿ĄhČ rmŔŁ ’Ň lĄ
rCèę ’Č ëŇ lĆ măĆ rmČÁ ’Ď hŇ kÄŁ žyJĂ ChIĳĎqĂ zĘxĂ =l’Ć C‘¡mĘ SĘ êĂ =l’ĲČ : rCèĲ ’Č ëŇ lĆ m¿Ć 31

Ct¡Ň SĘ C otŔ nĎ’ĲĄ êĘ Sy’ăĂ wĘ ÉonpĘŇ GČ=Sy’Ă Clą kĘŇ ’Ă wĘ ylČŔ ’Ą C’ă YĘ C ÉhkĎŇ rĎbĘŇ yêąĂ ’Ă =CWĲ ‘Ğ
MkĆę YĘ rĘ’Č JĘ ZrĆ’ăĆ=l’Ć MkĆÁ tĘŇ ’Ć yêĂÄ xĘ qČ lĲĎ wĘ žy’Ă BŁ =dŇ ‘Č : orĲobŇ =ymĲĄ Sy’¿Ă 32

Cy¡xĘ wĲĂ SbČŔ dĘŇ C ÉrhĎ YĘ yĂ tŇ yząĄ ZrĆ’ăĆ MymĂę rĎkĘŇ C MxĆ lăĆ ZrĆ’ÌĆ SorÁ ytĂŇ wĘ NgĎÄDĎ žZrĆ’Ć
rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć tŇ yiąĂ yČ=yJĲĂ ChIĎŔ qĂ zĘxĂ =l’Ć ÉC‘mĘ SĘ êĂ =l’ĲČ wĘ CtŇ mĳĚ tĎŇ âlă wĘ
hwhy
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33 dŇ I¡ČmĂ oYĳrĘ’Č =tŇ ’Ć Sy’ăĂ My¡ĂoGhČ yh¿ĄŁl’Ĺ Cly~ËĂ hĂ l~¿ĄhČ hČ : CnlĲĄ y~Ă yČ ho¡ĎhyĘ
34 ‘năČhĄ MyĂw¡ČrĘpČŇ sĘ yh¿ĄŁl’Ĺ hŇ IËĄ’Č dŇ jĎę rĘ’Č wĘ tŇ mĎÁ xĞ yhĄÄ Łl’Ĺ žhIĄ’Č : rCèĲ ’Č ëŇ lĆ m¿Ć
35 tŇ oYŔ rĎ’ĞhĲĎ yhăĄŁl’Ĺ=lkĎŇ BĘ ymĂ ť : ydĲĂŇ IĎmĂ Nor¡mĘ SĲŁ =tŇ ’Ć Cly~¿Ă hĂ =yJĲĂ hŇ CĳĎ‘Ă wĘ

: ydĲĂŇ IĎmĂ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ=tŇ ’Ć hoËĎhyĘ ly~ÌĂyČ=yJĲĂ ydĳĂŇ IĎmĂ MY¡Ď rĘ’Č =tŇ ’Ć Cly~¿Ă hĂ =rSĆ ’Ğ
36 rm¡Ł ’Ň lĄ ’yhËĂ ëŇ lĆ U¿Ć hČ tŇ wČÄYĘ mĂ =yJĲĂ rbĳĎŇ DĎ ot¡Ň ’Ł Cn¿‘Ď=âlĲ wĘ M‘ĎŔ hĎ CSyrăĂxĹhĲĆ wĘ
37 ’nĎÄbĘŇ SĆ wĘ tŇ yĂBČ hČ ţ=l‘Č=rSĆ ’Ğ hŇ IăĎqĂ lĘ xĂ =NBĆ MyqăĂ yĎlĘ ’Ć ’băŇŁ IĎwČ : ChnĲĚ‘ĞtĲČŇ âl¿

CdŇ GăĂ IČwČ MydĳĂŇ gĎŇbĘŇ y‘ăĄCrqĘ ChI¡ĎqĂ zĘxĂ =l’Ć ryJËĂ zĘUČ hČ PŇ sÌĎ ’Ď =NBĆ x’ĎÄ oywĘ rpĄÁ iŁ hČ
Ty ‘r¡ČqĘ IĂwČ ChIĎŔ qĂ zĘxĂ ëŇ lĆ UăĆ hČ É‘ČmÄŁ SĘ JĂ yhĂę yĘwČ : hŇ qĲĄSĎ =bŇ rČ yr¡ĄbĘŇ DĂ olŔ

2 MyqĂÄ yĎlĘ ’Ć =tŇ ’Ć xlČ SĘ IĂwČţ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą ’b¡ŇŁ IĎwČ qvĎŔ BČ sJăČ tĘŇ IĂwČ wydĳĎŇ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć
Myi¡Ă JČ tĘŇ mĂ MynĂŔ hĞJĲŁ hČ ynăĄqĘ zĂ Ét’Ą wĘ rpĄę iŁ hČ ’năĎbĘŇ SĆ wĘ tŇ yĂBČÁ hČ =l‘Č=rSĆ ’Ğ

3 rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť wylĎę ’Ą CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : ZomĲ ’Ď =NBĆ ’yb¡ĂŇ eĎhČ Chy¿Ď‘Ę SČ yĘ=l’Ć MyuĳĂvČ BČ
ÉMynĂ bĎŇ C’bąĎŇ yJăĂ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ hŇ Y¡Ď ’Ď nĘ C hŇ xËĎ kĄŇ otŇ wĘ hŇ rÌĎYĎ =MoyĲ ChIĎŔ qĂ zĘxĂ

4 ű tŇ ’ăĄ ìŇ yhĆÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ ž‘mČ SĘ yĂ ylČÃ C’ : hŇ dĲĎŇ lĄ lĘ NyĂ’¡Č xČ k¿ŇŁ wĘ rBĄŔ SĘ mČ =dŇ ‘Č
ÉPrĄxĎ lĘ ÉwynĎdŇŁ ’Ğ ű rCèą ’Č =ëŇ lĆ mĲĆ oxÄ lĎ SĘ žrSĆ ’Ğ hŇ qĄę SĎ =bŇ rČ yrăĄbĘŇ DĂ=lJĎ
tĎŇ ’Ň WăĎ nĎ wĘ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ‘m¡Č SĎ rS¿Ć ’Ğ MyrĂŔ bĎŇ DĘBČ ÉxČ ykĂÄ ohwĘ yxČŔ MyhăĂ Łl’Ĺ

5 ChI¡ĎqĂ zĘxĂ ëŇ lĆ U¿Ć hČ ydËĄŇ bĘŇ ‘Č C’bęŁ IĎwČ : hŇ ’ĲĎ YĎ mĘ eĂ hČ tŇ yr¡Ă’Ą èĘ hČ dŇ ‘¿ČBĘ hŇ QĎŔ pĂŇ tĘŇ
6 MkĳĆŇ ynĄdĲŇŁ ’Ğ=l’Ć NCr¡mĘ ’Ň tĲŇŁ hŇ J¿Ł ChyĎŔ ‘Ę SČ yĘ ÉMhĆ lĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ChyĲĎ‘ČSĲČ yĘ=l’Ć

rSÌĆ ’Ğ êĎ‘Ę mČę SĎ rSăĆ ’Ğ ÉMyrĂbĎŇ DĘhČ ynąĄjĘ mĂ É’rĎyêĂ =l’Č hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ
7 ‘m¿Č SĎ wĘ xČ CrŔ ÉoB Nt¿ĄŇ nŁ ynĂÄ nĘ hĂ : ytĲĂŇ ’Ł rCè¡ ’Č =ëŇ lĆ mĲĆ yr¿Ą‘ĞnĲČ CpËŇ DĘGĂ
8 hŇ qĄŔ SĎ =bŇ rČ ÉbSĎ IĎÄwČ : oYĲ rĘ’Č BĘ bŇ rĆx¡ĆBČ wyê¿Ă lĘ jČ hĂ wĘ oYĳrĘ’Č lĘ bŇ SăĎ wĘ hŇ ‘¡ĎCmSĘ

‘s¡Č nĎ yJ¿Ă ‘mČŔ SĎ yJăĂ hŇ nĳĎbĘŇ lĂ =l‘Č Mx¡Ď lĘ nĂ rCèŔ ’Č ëŇ lĆ măĆ =tŇ ’Ć É’YĎ mĘ IĂwČ
9 ’Y¡Ď yĎ hŇ e¿ĄhĂ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉSCJ=ëŇ lĆ mĲĆ hŇ qĎ hąĎ rĘêĂ =l’Ć ‘mČę SĘ IĂwČ : SykĲĂŇ QĎ mĂ

10 hŇ JăŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ ChI¡ĎqĂ zĘxĂ =l’Ć MykĂŔ ’Ď lĘ mČ xlăČ SĘ IĂwČ ÉbSĎ IĎÄwČ ëŇ êĳĎ’Ă MxăĄ QĎ hĂ lĘ
ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ ìăŇ ’ĞèĂ yČ=l’Č rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhdĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ ChIąĎqĂ zĘxĂ =l’Ć NCrę mĘ ’Ň tĲŇŁ
ëŇ lĆ m¿Ć dŇ y¡ČBĘ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ ÉNtĄŇ eĎtĂŇ âlą rmĳŁ ’Ň lĄ oB¡ xČ T¿Ą BŁ hŇ êËĎ’Č rS¿Ć ’Ğ

11 =lkĎŇ lĘ rCèË ’Č yk¿ĄŇ lĘ mČ CWÁ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ žt’Ą êĎ‘Ę mČę SĎ hŇ êăĎ’Č ű hŇ eăĄhĂ : rCèĲ ’Č
12 ÉMyĂoGhČ yhąĄŁl’Ĺ MtĎÁ ’Ł Cly~ĂÄ hĂ hČ : lYĲĄ eĎêĂ hŇ ê¡Ď’Č wĘ MmĳĎ yrĂxĞhĲČ lĘ tŇ oY¡ rĎ’ĞhĲĎ

rV’
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rS¿Ć ’Ğ NdĆŇ ‘¡Ć=ynĄbĘŇ C PŇ YĆr¿ĆwĘ NrĳĎxĎ =tŇ ’Ć wĘ Nz¡ĎoG=tŇ ’Ć ytČŔ obŇ ’Ğ CtăŇ xĞSĂ rSăĆ ’Ğ
MyĂwĳĎrĘpČŇ sĘ ry‘ăĂlĎ ëŇ lĆ m¡Ć C dŇ jĎŔ rĘ’Č ëŇ lĆ măĆ C ÉtmĎ xĞ=ëŇ lĆ mĲĆ oIą’Č : rvĲĎ ’Ň lČ tĘŇ BĂ 13

M’ĳĄ rĎqĘ IĂwČ Myk¡ĂŇ ’Ď lĘ UČ hČ dŇ I¿ČmĂ MyrËĂpĎŇ iĘ hČ =tŇ ’Ć ChIÌĎqĂ zĘxĂ xuČÄ IĂwČ : hŇ CĲĎ‘Ă wĘ ‘n¡ČhĄ 14

: hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ ChI¡ĎqĂ zĘxĂ ChW¿Ą rĘpĘŇ IĂwČ hoĎŔhyĘ tŇ yBăĄ É l‘Č IČÄwČ
É l’Ą rĎWĘ yĂ yhąĄŁl’Ĺ hoĎÂhyĘ ůrmČ ’Ň IŁ wČ ÈhoĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ChIĎÁqĂ zĘxĂ lQĄÄjČ tĘŇ IĂwČ 15

ZrĆ’ĳĎhĎ tŇ okăŇ lĘ mĘ mČ lk¡ŇŁ lĘ ìŔ DĘbČŇ lĘ ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ ’Chą =hŇ êĎ’Č MybĂŔ rĚJĘ hČ bŇ SăĄ yŁ
‘mĎŔ SĞ CĲ ÉìnĘ zĘ’Ď ű hoąĎhyĘ hŇ FĄÄ hČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć wĘ MyĂm¡ČèĎ hČ =tŇ ’Ć tĎŇ yWĂŔ ‘Ď hŇ êăĎ’Č 16

oxŔ lĎ SĘ rSăĆ ’Ğ bŇ yrĂŔ xĄ nĘ sČ yrăĄbĘŇ DĂ tŇ ’Ą ť ‘mČę SĘ C hŇ ’ĳĄ rĘC ìŇ yn¡Ćy‘Ą hoËĎhyĘ xqÌČjĘ
My¡ĂoGhČ =tŇ ’Ć rCèË ’Č yk¿ĄŇ lĘ mČ CbŇ yrĂÁ xĹhĲĆ hoĳĎhyĘ Mn¡ĎmĘ ’Ď : yxĲĎ Myh¿Ă Łl’Ĺ PŇ r¡ĄxĎ lĘ 17

yJăĂ hŇ UĎ hĄę MyhĂÁ Łl’Ĺ âlÄ žyJĂ S’ĳĄ BĎ Mh¡Ć yhĄŁlĲ ’Ĺ=tŇ ’Ć Cn¿tĘŇ nĲĎ wĘ : MYĲĎ rĘ’Č =tŇ ’Ć wĘ 18

sŘ31 CnyhĄŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉhêĎ‘Č wĘ : MCdĲŇ BĘ ’Č yĘwČ NbĆŇ ’¡Ć wĎ Z‘¿Ą MdËĎŇ ’Ď =ydĲĄŇ yĘ hŇ WÌĄ ‘ĞmĲČ =M’Ă 19

ho¿ĎhyĘ hŇ êËĎ’Č yJ¿Ă ZrĆ’ĎŔ hĎ tŇ okăŇ lĘ mĘ mČ =lJĎ ÉC‘dĘŇ yĲĄwĘ odĳŇ IĎmĂ ’n¡Ď Cn‘¿ĄySĂ ohĲ
=l’Ć ZomŔ ’Ď =NbĆŇ ChyăĎ‘Ę SČ yĘ ÉxlČ SĘ IĂwČ : ìŇ DĲĆbČŇ lĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ 20

êĎlĘ QÌČ jČ tĘŇ hĂ rSĆÄ ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ rmĳŁ ’Ň lĄ ChI¡ĎqĂ zĘxĂ
rB¿Ć DĂ=rSĆ ’Ğ rbĎŔ DĎhČ hŇ zăĆ : yêĂ ‘Ę mĲĎ SĎ rCè¡ ’Č =ëŇ lĆ mĲĆ bŇ r¿ĂxĄ nĘ sČ =l’Ć ylËČ ’Ą 21

S’Ň răŁ ÉìyrĆÄ xĞ’ĲČ NoIŔYĂ =tŇ BČ ÉtlČ CtŇ BĘ ìę lĘ hŇ găĎŇ‘ĞlĲĎ ìÁ lĘ hŇ zĎÄBĎ wylĳĎ ‘Ď ho¡ĎhyĘ
tĎŇ omă yrĂhĞ ym¡Ă =l‘Č wĘ êĎpĘŇ DČŔ gĂŇ wĘ ÉêĎpĘŇ rČxĄ ymąĂ =tŇ ’Ć : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ tŇ B¡Č hŇ ‘Ď ynĂŔ hĄ 22

ÈìykĆŇ ’Ď lĘ mČ dŇ yăČBĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ Sod¿Ň qĘ =l‘Č ìŇ yn¡Ćy‘Ą MorËmĎ ’v¿Ď êĂ wČ louĳ 23

Myr¡ĂhĎ Mor¿mĘ ytĂŇ ylËĂ ‘Ď yn¿Ă’Ğ yBËĂ kĘŇ rĂ bŇ kĆŇ rĆBĘ rmĆ ’Ň êęŁ wČ ůynĎdŇŁ ’Ğ ű êĎpĘŇ răČxĄ
Nolă mĘ Éh’Ď obÄ ’Ď wĘ wySĎŔ rŁ BĘ roxă bĘŇ mĂ ÉwyzĎrĎ’Ğ tŇ mąČ oq tŇ rÂŁ kĘŇ ’Ćř wĘ NonĳbĎŇ lĘ ytăĄŇ JĘ rĘyČ
=PŇ kČŇ BĘ ÉbrĂxĘ ’Č wĘ MyrĳĂzĎ MyĂmăČ ytĂŇ yt¡ĂŇ SĎ wĘ yêĂ rĘqČŔ ynăĂ’Ğ : oQĲ mĂ rĘJČ r‘Č y¡Č hŇ ~ŔŁ qĂ 24

ytĂŇ yWĂŔ ‘Ď HtăĎŇ ’Ł ÉqoxrĎmĲĄ lĘ êĎ‘Ę mąČ SĎ =âlĲ hĞ : roYĲ mĎ yr¿Ą’Ł yĘ lJ¡Ł ymČŔ ‘ĎjĘ 25

My~¡Ă nĂ MyQ¿Ă GČ tŇ oSË hĘ lČ yhĂę tĘŇ C hĎ ytĂę ’Ň ybĲĄŇ hĞ hŇ êăĎ ‘Č hĎ yêĳĂ rĘYČ ywĲĂ MdĆŇ q¡Ć ymĄ ym¿Ă lĘ
ÉhdĆŇ WĎ bŇ WĆ ‘ąĄ CyÂhĎ CSbĳŇŁ IĄwČ Cêx¡Č dŇ yĎŔ =yrĄYĘ qĂ ÉNhĆ ybĄŇ SĘ yĲŁ wĘ : tŇ orĲYĚBĘ Myr¿Ă‘Ď 26

ì¿Ň tĘŇ ’Ň YĲĄ wĘ ìËŇ êĘ bĘŇ SĂ wĘ : hŇ mĲĎ qĎ yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ p¡ĎŇ dĄŇ SĘ C tŇ oGŔ GČ ryYăĂ xĞ ’SĆ DĆŔ qrČywăĂ 27

ì¡Ň nĘ nČ’ĞSĲČ wĘ ylČŔ ’Ą ìăŇ zĘGĆrČtĘŇ hĂ N‘Č yČ ť : ylĲĎ ’Ą ì¿Ň zĘGĆrČtĘŇ hĲĂ tŇ ’¡Ą wĘ yêĂ ‘Ę dĳĎŇ yĎ ì¡Ň ’ĞbĲŇŁ C 28

ìŇ ytĂŔ bŇŁ SăĂ hĞ wĲČ ìŇ ytĆŔ pĎŇ WĘ BĂ ÉyGĂ tĘŇ mĂ C ìŇ jĆę ’Č BĘ yxĂÁ xČ yêĂÄ mĘ WČ wĘ ynĳĎzĘ’Ď bĘŇ hŇ lăĎ ‘Ď
Krdb

.‘"t Nk h’wb’Ď wĎ. . . trkĘ ’ĆwĎ l"Y v.23 .Ty
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29 xČ ypĂŔ sĎ ÉhnĎèĎ hČ lokąŇ ’Ď tŇ o’Ŕ hĎ ìăŇ QĘ =hŇ zĆwĘ : HBĲĎ tĎŇ ’Ň B¿Ď =rSĆ ’Ğ ëŇ rĆD¡ĆBČ
C‘¿TĘ nĂ wĘ CrËYĘ qĂ wĘ C‘ÌrĘzĂ tŇ ySĂę ylĂ èĘ hČ hŇ năĎèĎ bČŇ C SyxĳĂ sĎ tŇ yn¡ĂèĄ hČ hŇ n¿ĎèĎ bČŇ C

30 hŇ r¡Ď’Ď SĘ eĂ hČ hŇ dËĎŇ ChyĘ=tŇ yBĲĄ tŇ TÌČ ylĄ jĘ hŇ pĎÁ sĘ yĎÄwĘ : MyĲĎrĘpĂŇ Cl¿ kĘŇ ’Ă wĘ Mym¡Ă rĎkĘŇ
31 tŇ yrĂŔ ’Ą SĘ ’YăĄêĄ ÉMĂlČÄSĎ CrĲymĂ yJąĂ : hŇ lĎ ‘Ę mĲĎ lĘ yr¡ĂpĘŇ hŇ W¿Ď ‘Ď wĘ hŇ FĎ mĳĎ lĘ SrĆSăŁ

: tŇ ’Ň EĲŁ =hŇ WĆ ‘ĞêĲČ ho¿ĎhyĘ tŇ ’ËČ nĘ qĂ NoIĳYĂ rhăČ mĄ hŇ T¡Ď ylĄ pĘŇ C
32 ry‘ăĂhĎ =l’Ć É’bŇŁ yĎ âlą rCèŔ ’Č ëŇ lĆ măĆ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄę lĎ

hĎ yl¡Ć ‘Ď ëŇ j¿Ł SĘ yĂ=âlĲ wĘ NgĄŔ mĎ hŇ eĎmăĆ DĘqČ yĘ=âlĲ wĘ ZxĳĄ MS¡Ď hŇ r¿Ćoy=âlĲ wĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ
33 ’b¡ŇŁ yĎ âl¿ tŇ ’Ň EËŁ hČ ry‘¿ĂhĎ =l’Ć wĘ bŇ CSĳ yĎ HBăĎ ’b¡ŇŁ yĎ=rSĆ ’Ğ ëŇ rĆD¿ĆBČ : hŇ lĲĎ lĘ sĲŁ
34 dŇ w¿ĂDĎ N‘Čm¡Č lĘ C ynĂŔ ‘ĞmĲČ lĘ H‘ĳĎySĂ ohĲ lĘ tŇ ’Ň E¡Ł hČ ry‘¿ĂhĎ =l’Ć ytËĂŇ oegČŇ wĘ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ
35 hoĎęhyĘ ëŇ ’ăČ lĘ mČ ű ’YăĄ IĄwČ ů’ChhČ hŇ lĎ yĘQăČ BČ ÈyhĂ yĘwČ : yDĲĂbĘŇ ‘Č

rqĆBŔŁ bČŇ CmyJăĂ SĘ IČwČ PŇ lĆ ’ĳĎ hŇ è¡Ď mĂ xĞ wĲČ Myn¿ĂomSĘ hŇ ’ËĎ mĄ rCèŔ ’Č hŇ năĄxĞmĲČ BĘ ÉëIČwČ
36 rCèĳ ’Č =ëŇ lĆ mĲĆ bŇ yrăĂxĄ nĘ sČ bŇ SĎ I¡ĎwČ ëŇ lĆ IĄŔwČ ‘iăČ IĂwČ : MytĲĂŇ mĄ Myr¿ĂgĎŇjĘ MQ¡Ď kĚŇ hŇ e¿ĄhĂ wĘ
37 ëŇ lĆ UĆÄ rČdĘŇ ’Č wĲĘ wyhĎę Łl’Ĺ ëŇ răŁ sĘ nĂ ű tŇ yBăĄ hŇ wĆÁxĞêĲČSĘ mĲĂ ’ChÄ žyhĂ yĘwČ : hŇ wĲĄnĘ ynĲĂ BĘ bŇ SĆ I¡ĄwČ

ëŇŁlË mĘ IĂwČ TrĳĎrĎ’Ğ ZrĆ’ăĆ CT¡ lĘ mĘ nĂ hŇ UĎ h¿Ą wĘ bŇ rĆxĆŔ bČŇ ChJăĚ hĂ rYĆ’ąĆ rĘWČ wĘ
k ChI¡ĎqĂ zĘxĂ hŇ l¿Ď xĎ MhĄŔ hĎ MymăĂ IĎBČ : wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ ND¿Ł xČ =rsČ ’ĲĄ

=hŇ JĲŁ wylĎÁ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ ’ybĂę eĎhČ ZomÁ ’Ď =NbĆŇ ChyĎÄ‘Ę SČ yĘ wylĎ ’Ą ţ ’băŇŁ IĎwČ tŇ Cmĳ lĎ
2 wyn¡ĎjĎ =tŇ ’Ć bŇ i¿Ą IČwČ : hŇ yĲĆxĘ tĲĂŇ âl¿ wĘ hŇ ê¡Ď’Č tŇ m¿Ą yJËĂ ìŇ tĆŔ ybĄŇ lĘ wYăČ ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď
3 tŇ ’ăĄ ’nĎÂ=rkĎŇ zĘ hoĎęhyĘ hŇ eăĎ’ĲĎ : rmĲŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhyĘ=l’Ć lQĄŔ jČ tĘŇ IĂÄwČ ryuĳĂhČ =l’Ć

ìŇ yn¡Ćy‘ĄBĘ bŇ oF¿ hČ wĘ MlĄŔ SĎ bŇ băĎŇ lĄ bĘŇ C ÉtmĆ ’ĹBĲĆ ìŇ ynĆę pĎŇ lĘ yêĂ kĘŇ QăČ hČ tĘŇ hĂ rSÌĆ ’Ğ
4 âlă ChyĎŔ ‘Ę SČ yĘ yhăĂ yĘwČ : lodĲŇ gĎŇ yk¿ĂŇ BĘ ChI¡ĎqĂ zĘxĂ OĘ bĘŇ I¿ĄwČ ytĂŇ yWĳĂ ‘Ď
5 êĎÂrĘmČ ’ĲĎ wĘ bŇ CSă : rmĲŁ ’Ň lĄ wyl¡Ď ’Ą hŇ y¿ĎhĎ hoĎŔhyĘ=rbČŇ dĘŇ C hŇ nĳĎkŇŁ yêĲĂ hČ ry‘¡ř h ’YĎŔ yĎ

ÉyêĂ ‘Ę mČÄ SĎ ìŇ ybĂŔ ’Ď dŇ wăĂDĎ ÉyhĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ yUĂę ‘Č=dŇ ygĂŇ nĘ ChIăĎqĂ zĘxĂ =l’Ć
ySĂŔ ylĂ èĘ hČ ÉMoIBČ ëŇ lĎŔ ’pĆŇ răŁ ÉynĂ nĘ hĂ ìŇ tĳĆŇ ‘ĎmĘ DĂ=tŇ ’Ć ytĂŇ y’¡Ă rĎ ìŇ tĆŔ QĎ pĂŇ êĘ =tŇ ’Ć

6 PŇ JąČ mĂ C hŇ nĎŔ SĎ ÉhrĄWĘ ‘Ć SmąĄ xĞ ìŇ ymĆę yĎ=l‘Č yêăĂ pĘŇ sČ hŁ wĘ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą hŇ l¡Ć ‘ĞêĲČ
tŇ ’Ň ŁEŔhČ ry‘ăĂhĎ =l‘Č ÉytĂŇ oegČŇ wĘ tŇ ’Ň EĳŁ hČ ry‘ăĂhĎ tŇ ’¡Ą wĘ ìŔ lĘ y~ăĂ ’Č ÉrCè’Č =ëŇ lĆ mĲĆ

7 MynĳĂ’Ą êĘ tŇ lĆ băĆŇ DĘ Cx¡ qĘ ChyĎŔ ‘Ę SČ yĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : yDĲĂbĘŇ ‘Č dŇ w¿ĂDĎ N‘Čm¡Č lĘ C ynĂŔ ‘ĞmĲČ lĘ
wxqyw
,+rt ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk rYĄxĎ ’"sbw ,g"d Nkw yrqw bytk ry‘ĂhĎ ’"sb ,yrq rYĄxĎ ,bytk ry‘ĂhĎ v.4 .k

.r"tw s"t ,‘"t
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sŘ32 hŇ măĎ ChyĎŔ ‘Ę SČ yĘ=l’Ć ÉChIĎÄqĂ zĘxĂ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : yxĂ IĲĆwČ Nyx¡Ă èĘ hČ =l‘ĲČ CmyW¿Ă IĎwČ CxË qĘ IĂwČ 8

rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą yS¡Ă ylĂ èĘ hČ MoI¿BČ ytĂŇ ylËĂ ‘Ď wĘ ylĳĂ ho¡ĎhyĘ ’j¿Ď rĘyĂ=yJĲĂ tŇ o’Ŕ 9

rb¡ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć hoĎŔhyĘ hŇ WăĆ ‘ĞyĲČ yJĂ ť hoĎŔhyĘ tŇ ’ăĄ mĄ Éto’hĎ ìąŇ QĘ =hŇ zĆ ChyĎę‘Ę SČ yĘ
: tŇ olĲ ‘ĞmĲČ rWĆ ‘¿Ć bŇ CS¡ yĎ=M’Ă tŇ olŔ ‘ĞmĲČ rWĆ ‘ăĆ É l~ĄhČ ëŇ ląČ hĎ rBĳĄDĂ rSăĆ ’Ğ
bŇ CS¿ yĎ ykĂŔ âlă tŇ olĳ ‘ĞmĲČ rWĆ ‘ăĆ tŇ oT¡ nĘ lĂ l~ĄŔ lČ lqăĄnĎ ChIĎŔ qĂ zĘxĂ yĘ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ 10

hoĳĎhyĘ=l’Ć ’yb¡ĂŇ eĎhČ Chy¿Ď‘Ę SČ yĘ ’rËĎqĘ IĂwČ : tŇ olĲ ‘ĞmĲČ rWĆ ‘¿Ć tŇ ye¡ĂrČxŁ ’Ğ l~ËĄhČ 11

tŇ ye¡ĂrČxĲŁ ’Ğ zxËĎ ’Ď tŇ ol¿ ‘ĞmĲČ BĘ hŇ dĎÁ rĘyĲĎ rSĆÄ ’Ğ tŇ ol‘ĞUĲČ BĲČ ţ l~Ąę hČ =tŇ ’Ć bŇ SĆ IăĎwČ
NdĎŇ ’ĞlĘ BČ ţ ëŇ dăČŇ ’Ň rŁ BĘ xlČÃSĎ ’yhĂÃ hČ tŇ ‘ăĄBĎ : tŇ olĲ ‘ĞmĲČ rWĆ ‘¿Ć 12

yJ¿Ă ‘mČŔ SĎ yJăĂ ChIĳĎqĂ zĘxĂ =l’Ć hŇ x¡Ď nĘ mĂ C Myr¿ĂpĎŇ sĘ lbËĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ NdÌĎŇ ’ĞlĘ BČ =NBĲĆ
tŇ yBăĄ =lJĎ =tŇ ’Ć M’ăĄ rĘIČwČ ůChIĎqĂ zĘxĂ ÈMhĆ ylĄ ‘Ğ ‘măČ SĘ IĂwČ : ChIĲĎqĂ zĘxĂ hŇ l¡Ď xĎ 13

bŇ oFę hČ NmĆ SăĆ ű tŇ ’ăĄ wĘ MymĂÁ WĎ BĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ bŇ hĎÄ EĎhČ =tŇ ’Ć wĘ žPsĆ JĆ hČ =tŇ ’Ć htÃŁ kŇŁ nĘř
hŇ yăĎhĎ =âlĲ wytĳĎŇ rŁ YĘ o’Ĳ BĘ ’Y¡Ď mĘ nĂ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ wĘ wylĎŔ JĄ tŇ yBăĄ Ét’Ą wĘ
É’bŇŁ IĎwČ : oêĲ lĘ SČ mĘ mĆ =lkĎŇ bĘŇ C ot¡Ň ybĄŇ BĘ ChIËĎqĂ zĘxĂ M’ÌĎ rĘhĆ =âlĲ rSĆ ’Ğ ţ rbĎę dĎŇ 14

ű CrămĘ ’ĲĎ hŇ m¿Ď wylĎÁ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ ChIĳĎqĂ zĘxĂ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =l’Ć ’ybĂŔ eĎhČ ChyăĎ‘Ę SČ yĘ
ZrĆ’ÌĆmĄ ChIĎŔ qĂ zĘxĂ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ ìŇ ylĆŔ ’Ą C’băŇŁ yĎ ÉNyĂ’ČÄ mĄ C hŇ QĆ ’Ąę hĎ MySăĂ nĎ’ĞhĲĎ
ChIĎęqĂ zĘxĂ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ìŇ tĳĆŇ ybĄŇ BĘ C’¡ rĎ hŇ m¿Ď rmĆ ’Ň ŁIěwČ : lbĲĆŇ BĎ mĂ C’B¡Ď hŇ qËĎoxrĘ 15

Mt¡ĂŇ y’Ă rĘhĂ =âlĲ rS¿Ć ’Ğ rbËĎŇ dĎŇ hŇ y¿ĎhĎ =âlĲ C’Ŕ rĎ ÉytĂŇ ybĄŇ BĘ rSąĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’ăĄ
ÈheĄhĂ : hoĲĎhyĘ=rbČŇ DĘ ‘m¡Č SĘ ChIĳĎqĂ zĘxĂ =l’Ć Chy¡Ď‘Ę SČ yĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : ytĲĎŇ rŁ YĘ ’Ł BĘ 16, 17

ìŇ ytËĆŇ bŇŁ ’Ğ CrÌYĘ ’ĲĎ rSĆÄ ’Ğ wĲČ ìŇ tĆę ybĄŇ BĘ rSăĆ ’Ğ=lJĎ ű ’văĎ nĂ wĘ ůMy’Ă BĎ MymăĂ yĎ
ìŇ ynĆÁBĎ mĂ C : hoĲĎhyĘ rm¿Č ’Ď rb¡ĎŇ DĎ rt¿ĄŇ CĎyĂ=âlĲ hŇ lĎ bĳĆŇ BĎ hŇ E¡ĆhČ MoI¿hČ =dŇ ‘Č 18

ëŇ lĆ m¿Ć lk¡ČŇ yhĄ BĘ MysĂŔ yrĂsĲĎ ÉCyhĎ wĘ xqĳř y dŇ yl¡Ă oê rS¿Ć ’Ğ ìËŇ UĘ mĂ C’Ì YĘ yĲĄ rSĆÄ ’Ğ
êĎrĘBĳČDĂ rSăĆ ’Ğ ho¡ĎhyĘ=rbČŇ DĘ bŇ oT¿ ChyĎŔ ‘Ę SČ yĘ=l’Ć ÉChIĎÄqĂ zĘxĂ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : lbĲĆŇ BĎ 19

ÉChIĎÄqĂ zĘxĂ yrąĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yĆÄwĘ : ymĲĎ yĎbĘŇ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ tŇ m¡Ć ’ĹwĲĆ Mol¿ SĎ =M’Ă ’olË hĞ rmĆ ’Ň ŁIěwČ 20

=tŇ ’Ć ’b¿ĄŇ IĎwČ hŇ lĎŔ ‘ĎêĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ ÉhkĎŇ rĄBĘ hČ =tŇ ’Ć hŇ WĎę ‘Ď rSăĆ ’Ğ wĲČ otŔ rĎCbăŇ GĘ =lkĎŇ wĘ
yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =âlhĞ hŇ rĎy‘ĳĂhĎ MyĂU¡ČhČ
: wyêĲĎxĘ êČ on¡bĘŇ hŇ è¿Ć nČmĘ ëŇŁlË mĘ IĂwČ wytĳĎŇ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ChI¡ĎqĂ zĘxĂ bŇ J¿Č SĘ IĂwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ 21

MytV=Nb
,’"d Nkw yrqw bytk CxuĎyĂ ’"sb ,yrq CxuĎyĂ ,bytk xuĎyĂ v.18 .yrqw bytk htŁ kŁ n yllhb ,yrq otoknĘ v.13

.+z T"l hy‘Vy Nyy‘ : w"dw b"d
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’k MyèąĂ mĂ xĞ wĲČ okŔ lĘ mĎ bĘŇ hŇ èăĆ nČmĘ ÉhnĎSĎ hŇ rąĄWĘ ‘Ć MyêĄÄ SĘ =NBĆ
2 ‘r¡ČhĎ W‘Č I¿ČwČ : HbĲĎŇ =yYĂ pĘŇ xĆ oU¡ ’Ă MS¿Ą wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎŔ SĎ ÉSmĄ xĎ wĘ

yn¿ĄBĘ yn¡ĄjĘ mĂ hoĎŔhyĘ SyrăĂoh ÉrSĆ ’Ğ MyĂŔoGhČ ÉtbŇŁ ‘ĞotĲŇ JĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ
3 wybĳĂŇ ’Ď ChIăĎqĂ zĘxĂ dŇ B¡Č ’Ă rS¿Ć ’Ğ tŇ omŔ BĎ hČ =tŇ ’Ć ÉNbĆŇ IĂÄwČ bŇ SĎ IĎęwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ

ëŇ lĆ măĆ Éb’Ď xĘ ’Č hŇ WĎę ‘Ď rSăĆ ’ĞJĲČ ÉhrĎSĄ ’Ğ W‘Č IąČwČ l‘ČBČę lČ tŇ xÁŁ BĘ zĘmĂ MqĆ IĎÄwČ
4 tŇ x¡Ł BĘ zĘmĂ hŇ n¿ĎbĎŇ C : MtĲĎŇ ’Ł dŇ b¡ŇŁ ‘ĞIĲČwĲČ MyĂmČŔ èĎ hČ ’băĎŇ YĘ =lkĎŇ lĘ ÉCxêČÄ SĘ IĂwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
5 NbĆŇ I¿ĂwČ : ymĲĂ SĘ =tŇ ’Ć MyW¿Ă ’Ď MĂl¡Č SĎ CrĲyBĂ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď ÉrSĆ ’Ğ hoĳĎhyĘ tŇ ybăĄŇ BĘ
6 rybąĂŇ ‘ĹhĲĆ wĘ : hoĲĎhyĘ=tŇ yBĲĄ tŇ or¿YĘ xČ yê¡ĄSĘ BĂ MyĂmĳĎèĎ hČ ’băĎŇ YĘ =lkĎŇ lĘ tŇ ox¡ BĘ zĘmĂ

tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ hŇ BĎę rĘhĂ MynĳĂ‘Ł DĘyĂwĘ bŇ o’¡ hŇ WĎ ‘¿ĎwĘ SxĄŔ nĂ wĘ NăĄno‘wĘ S’ĄŔ BĎ ÉonBĘ =tŇ ’Ć
7 hŇ WĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ hŇ r¡ĎSĄ ’ĞhĲĎ lsĆ j¿Ć =tŇ ’Ć MWĆ IĎěwČ : sy‘ĲĂkĘŇ hČ lĘ ho¡ĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘rËČhĎ

hŇ EĆÁhČ tŇ yĂBČÄ BČ onŔ bĘŇ hŇ măŁ ŁlSĘ =l’Ć wĘ ÉdwĂDĎ=l’Ć ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď rSĆÄ ’Ğ tŇ yĂBČę BČ
ym¡Ă SĘ =tŇ ’Ć MyW¿Ă ’Ď l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yTăĄ bĘŇ SĂ É lJŁ mĂ ÉyêĂ rĘxČÄ BĎ rSąĆ ’Ğ MĂlČęSĎ CrĲybĂŇ C

8 rS¿Ć ’Ğ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhăĎ =NmĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ lgĆŇrăĆ ÉdynĂ hĎ lĘ PŇ ysĂę ’Ł âlă wĘ : MlĲĎ o‘lĘ
MytĂŔ yCĂYĂ rSăĆ ’Ğ É lkŇŁ JĘ tŇ oWę ‘ĞlĲČ CrămĘ SĘ yĂ=M’Ă ű qrăČ MtĳĎŇ obŇ ’ĞlĲČ yêĂ t¡ČŇ nĎ

9 M‘ąĄtĘŇ IČwČ C‘mĳĄ SĎ âl¡ wĘ : hŇ SĲĆ mŁ yD¿ĂbĘŇ ‘Č Mt¡ĎŇ ’Ł hŇ C¿ĎYĂ =rSĆ ’Ğ hŇ rĎŔ oêhČÄ =lkĎŇ lĘ C
yn¡ĄjĘ mĂ hoĎŔhyĘ dŇ ymăĂ SĘ hĂ ÉrSĆ ’Ğ MyĂŔoGhČÄ =NmĂ ‘rĎŔ hĎ =tŇ ’Ć tŇ oWă ‘ĞlĲČ ÉhèĆ nČmĘ

10, 11 žN‘Č yČ : rmĲŁ ’Ň lĄ My’¡Ă ybĂŇ eĘ hČ wyd¿ĎŇ bĎŇ ‘Ğ=dŇ yČBĘ hoËĎhyĘ rBÌĄdČŇ yĘwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ
lJËŁ mĂ ‘rČě hĄ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ tŇ obăŇ ‘ĄêŁ hČ ÉhdĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ hŇ èąĆ nČmĘ hŇ WĎÁ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ
: wylĲĎ CQgĂŇBĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=tŇ ’Ć =MgĲČŇ ’T¿Ă xĞ IĲČwČ wynĳĎpĎŇ lĘ rSăĆ ’Ğ yr¡ĂmŁ ’ĹhĲĎ CW¿ ‘Ď=rSĆ ’Ğ

12 ’ybăĂŇ mĄ ÉynĂ nĘ hĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄę lĎ
: wynĲĎ zĘ’Ď yê¿ĄSĘ hŇ nĎlĘ ~¡Č êĂ wy‘ĎŔ mĘř SăŁ =lJĎ ÉrSĆ ’Ğ hŇ dĳĎŇ ChywĲĂ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ=l‘Č hŇ ‘ĎŔ rĎ

13 bŇ ’ĳĎ xĘ ’Č tŇ yBăĄ tŇ lĆ q¡Ł SĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ NorŔ mĘ SĲŁ wqăĎ tŇ ’Ą ť MĂlČęSĎ CrĲyĘ=l‘Č ytĂŇ yTăĂ nĎ wĘ
ëŇ p¡ČŇ hĎ wĘ hŇ xĎŔ mĎ ÉtxČ QČÄ~Č hČ =tŇ ’Ć hŇ xąĆ mĘ yĂ=rSĆ ’ĞJĲČ MĂlČÁSĎ CrĲyĘ=tŇ ’Ć ytĂŇ yxĂÄ mĎ C

14 MhĳĆ ybĄŇ yĘ’ĲŁ dŇ yăČBĘ Myê¡Ă tČŇ nĘ C ytĂŔ lĎ xĞ nĲČ tŇ yrăĂ’Ą SĘ tŇ ’Ą ť yêĂę SĘ TČ nĲĎ wĘ : hĎ ynĲĆjĎ =l‘Č
15 É‘rČhĎ =tŇ ’Ć CWą ‘Ď rSĆÄ ’Ğ N‘Č yČę : MhĲĆ ybĄŇ yĘ’ĲŁ =lkĎŇ lĘ hŇ i¡Ď SĂ mĘ lĂ wĘ zbËČŇ lĘ Cy¿hĎ wĘ

MyĂrČŔ YĘ UĂ mĂ ÉMtĎŇ obŇ ’Ğ C’ą YĘ yĲĎ rSĆÄ ’Ğ MoIęhČ =NmĂ ytĳĂŇ ’Ł Mys¡Ă ‘Ă kĘŇ mČ Cy¿hĘ IĲĂwČ ynČŔ y‘ĄBĘ
16 dŇ ‘ËČ dŇ ’ŔŁ mĘ hŇ BăĄ rĘhČ ÉhèĆ nČmĘ ëŇ pąČŇ SĎ yqĂÁ nĎ MDĎÄ žMgČŇ wĘ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡ČwĘ

’lm=rV’
Nkw yrqw bytk H‘ĎmĘ SŁ ’"sb ,yrqw bytk wy‘ĎmĘ SŁ y’xndml ,yrq H‘ĎmĘ SŁ ,bytk wy‘ĎmĘ SŁ y’br‘ml v.12 .’k

.s"tw b"d
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’yTăĂ xĹhĲĆ rSăĆ ’Ğ ÉotŇ ’Ň FĎ xČ mĲĄ dŇ bąČŇ lĘ hŇ pĳĆŇ lĎ hŇ jăĆ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ=tŇ ’Ć ’Q¿Ą mĂ =rSĆ ’Ğ
=lkĎŇ wĘ ÉhèĆ nČmĘ yrąĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yĆÄwĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ hŇ dĎŔ ChyĘ=tŇ ’Ć 17

rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =âlhĞ ’TĳĎ xĎ rSăĆ ’Ğ ot¡Ň ’Ň FĎ xČ wĘ hŇ WĎŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ
rb¿ĄŇ uĎ IĂwČ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉhèĆ nČmĘ bŇ JąČ SĘ IĂwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ 18

: wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ Nom¿ ’Ď ëŇŁlË mĘ IĂwČ ’EĳĎ‘Ě=NgČŇBĘ ot¡Ň yBĄ =NgČŇBĘ
ëŇ ¡ČlmĎ MynĂŔ SĎ MyĂêăČSĘ C okŔ lĘ mĎ BĘ Nomă ’Ď ÉhnĎSĎ MyĂêąČSĘ C MyrĂÄ WĘ ‘Ć=NBĆ 19

W‘ČI¿ČwČ : hŇ bĲĎŇ TĘ yĎ=NmĂ ZCr¡xĎ =tŇ BČ tŇ mĆ Q¿Ć SĚ mĘ oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ 20

ëŇ rĆD¡ĆhČ =lkĎŇ BĘ ëŇ lĆ IĄěwČ : wybĲĂŇ ’Ď hŇ è¿Ć nČmĘ hŇ W¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’ĞJĲČ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ 21

Cxê¡ČSĘ IĂwČ wybĂŔ ’Ď dŇ băČŇ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ÉMylĂ QĚ GĂ hČ =tŇ ’Ć dŇ bęŁ ‘ĞIĲČwĲČ wybĳĂŇ ’Ď ëŇ ăČlhĎ =rSĆ ’Ğ
: hoĲĎhyĘ ëŇ rĆd¿ĆŇ BĘ ëŇ ¡ČlhĎ âl¿ wĘ wytĳĎŇ bŇŁ ’Ğ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć bŇ Łzě‘ĞIĲČwČ : MhĲĆ lĎ 22

=M‘Č ÉëIČwČ : otĲŇ ybĄŇ BĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =tŇ ’Ć CtŇ ym¿Ă IĎwČ wylĳĎ ‘Ď Nom¡ ’Ď =ydĲĄŇ bĘŇ ‘Č Cr¿SĘ qĘ IĂwČ 23, 24

ZrĆ’ËĎhĎ =M‘Č CkŇ ylÌĂ mĘ IČwČ Nomĳ ’Ď ëŇ lĆ UăĆ hČ =l‘Č Myr¡ĂSĘ uĲŁ hČ =lJĎ tŇ ’¿Ą ZrĆ’ĎŔ hĎ
MhăĄ =âlhĞ hŇ WĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ Nom¡ ’Ď yr¿ĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yËĆwĘ : wyêĲĎxĘ êČ on¡bĘŇ ChI¿ĎSĂ ’Ň yĲŁ =tŇ ’Ć 25

otËŇ ’Ł rB¿Ł qĘ IĂwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ 26

: wyêĲĎxĘ êČ on¡bĘŇ ChI¿ĎSĂ ’Ň yĲŁ ëŇŁlË mĘ IĂwČ ’EĳĎ‘Ě=NgČŇBĘ ot¡Ň rĎbĲĚŇ qĘ BĂ
ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎŔ SĎ ÉtxČ ’Č wĘ MySąĂ ŁlSĘ C okŔ lĘ mĎ bĘŇ ChIăĎSĂ ’Ň yĲŁ ÉhnĎSĎ hŇ nąĆmŁ SĘ =NBĆ bk

sŘ33 rS¡Ď IĎhČ W‘Č I¿ČwČ : tŇ qĲČ YĘ BĎ mĂ hŇ yĎd¡ĎŇ ‘Ğ=tŇ bČŇ hŇ d¿ĎŇ ydĂŇ yĘ oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ 2

: lw’Ň mĲŁ WĘ C Nym¿Ă yĎ rs¡Ď =âlwĘ wybĂŔ ’Ď dŇ wăĂDĎ ÉërĆDĆÄ =lkĎŇ BĘ ëŇ lĆ IĄęwČ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ

NpĎÄ SĎ =tŇ ’Ć ëŇ lĆ UĆ hČ ţ xlăČ SĎ ChIĳĎSĂ ’Ň yĲŁ ëŇ lĆ U¡Ć lČ hŇ nĎŔ SĎ ÉhrĄWĘ ‘Ć hŇ nąĆmŁ SĘ BĂ yhĂę yĘwČ 3

=l’Ć hŇ lĄę ‘Ğ : rmĲŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhyĘ tŇ yB¿Ą rpĄŔ iŁ hČ ÉMQĎ SĚ mĘ =NbĆŇ ChyąĎlĘ YČ ’Ğ=NBĆ 4

rS¿Ć ’Ğ hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ ’b¡ĎŇ CUhČ PŇ sĆ JĆŔ hČ =tŇ ’Ć MêăĄ yČwĘ lodŔ GĎhČ NhăĄ JŁ hČ ÉChIĎÄqĂ lĘ xĂ
hŇ kĎŔ ’Ň lĎ UĘ hČ yWăĄ ‘Ł ÉdyČ=l‘Č hŇ nŁ êĘ yĂwĘ : M‘ĲĎhĎ tŇ ’¿Ą mĄ PŇ i¡Č hČ yr¿ĄmĘ SĲŁ CpËŇ sĘ ’ĲĎ 5

ÉrSĆ ’Ğ ÉhkĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ yWąĄ ‘Ł lĘ otę ’Ł CnăêĘ yĂwĘ hoĳĎhyĘ tŇ ybĄŇ BĘ Myd¡ĂŇ qĎ pĘŇ UĚ hČ
MyrĳĂdĘŇ GĲŁ lČ wĘ Myn¡ĂBŁ lČ wĘ MySĂŔ rĎxăĎlĲĆ : tŇ yĂBĲĎ hČ qdĆŇ B¿Ć qE¡ĄxČ lĘ hoĎŔhyĘ tŇ ybăĄŇ BĘ 6

bŇ SăĄ xĎ yĲĄ=âl ëŇ ’Č ť : tŇ yĂBĲĎ hČ =tŇ ’Ć qE¡ĄxČ lĘ bŇ YĄŔ xĘ mČ ynăĄbĘŇ ’Č wĘ ÉMyYĂ ‘Ą tŇ onąqĘ lĂ wĘ 7

rmĆ ’Ň IŁ wČţ : MyWĲĂ ‘Ł Mh¿Ą hŇ n¡Ď Cm’ĹbĲĆŇ yJ¿Ă MdĳĎŇ yĎ=l‘Č NêăĎ eĂ hČ PŇ sĆ J¡Ć hČ MêĎŔ ’Ă 8

ytĂŇ ’Ň Y¡Ď mĎ hŇ rËĎoêhČ rpĆŇ sÌĄ rpĄŔ iŁ hČ NpăĎŇ SĎ =l‘Č É lodŇ GĎhČ NhąĄ JŁ hČ ChIĎÁqĂ lĘ xĂ
tybb
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9 ’bÂŁ IĎwČ : Ch’ĲĄ rĎqĘ IĂwČ Np¡ĎŇ SĎ =l’Ć rpĆŇ iËĄ hČ =tŇ ’Ć hŇ IÌĎqĂ lĘ xĂ NêĄÄ IĂwČ hoĳĎhyĘ tŇ ybăĄŇ BĘ
CkŇ yêąĂ hĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ rbĳĎŇ DĎ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =tŇ ’Ć bŇ SĆ I¿ĎwČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ÉrpĄŇ iŁ hČ NpąĎŇ SĎ
hŇ kĎŔ ’Ň lĎ UĘ hČ yWăĄ ‘Ł ÉdyČ=l‘Č ChnĚęêĘ IĂwĲČ tŇ yĂBČŔ bČŇ ’YăĎ mĘ eĂ hČ ÉPsĆ JĆÄ hČ =tŇ ’Ć ÉìydĆÄ bĎŇ ‘Ğ

10 rpĆŇ sĄ ť rmŔŁ ’Ň lĄ ëŇ lĆ UăĆ lČ ÉrpĄŇ iŁ hČ NpąĎŇ SĎ dŇ GĄÂIČwČ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą Myd¡ĂŇ qĎ pĘŇ UĚ hČ
11 ‘ČmăŁ SĘ JĂ ÉyhĂ yĘwĲČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ Np¡ĎŇ SĎ Ch’¿Ą rĎqĘ IĂwČ NhĳĄ JŁ hČ hŇ I¡ĎqĂ lĘ xĂ ylĂŔ NtČŇ năĎ
12 ëŇ lĆ UĆÃ hČ wYăČ yĘwČ : wydĲĎŇ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć ‘r¡ČqĘ IĂwČ hŇ rĳĎoêhČ rpĆŇ săĄ yr¡ĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć ëŇ lĆ UĆŔ hČ

hŇ yĎÁkĎŇ ymĂ =NBĆ roBÄ kĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ NpĎŇ SĎ ţ=NBĆ MqăĎyxĂ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ NhĄÃ JŁ hČ hŇ IăĎqĂ lĘ xĂ =tŇ ’Ć
13 CSÄ rĘdĂŇ žCkŇ lĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =dŇ bĆŇ ‘ĲĆ hŇ y¿ĎWĎ ‘Ğ tŇ ’ËĄ wĘ rpĄę iŁ hČ NpăĎŇ SĎ ű tŇ ’ăĄ wĘ

rpĆŇ i¿Ą hČ yrËĄbĘŇ DĂ=l‘Č hŇ dĎŔ ChyĘ=lJĎ Éd‘ČbĘŇ C M‘Ďę hĎ =dŇ ‘ČbĘŇ C ydăĂŇ ‘ĞBĲČ hoĎÁhyĘ=tŇ ’Ć
ž l‘Č CnbĎŔ hŇ tăĎŇ ~Ę nĂ É’yhĂ =rSĆ ’Ğ hoĎęhyĘ tŇ măČ xĞ hŇ lĎÂodŇ gĘŇ=yJĲĂ hŇ EĳĆhČ ’Y¡Ď mĘ eĂ hČ
=lkĎŇ JĘ tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ hŇ EĆŔhČ rpĆŇ iăĄ hČ ÉyrĄbĘŇ DĂ=l‘Č CnytĄę bŇŁ ’Ğ C‘Á mĘ SĲĎ =âl rSĆÄ ’Ğ

14 NpăĎŇ SĎ wĘ roBÁ kĘŇ ‘Č wĘ MqĎÄ yxĂ ’Ğ wĲČ NhĄ JŁ hČ ţ ChIăĎqĂ lĘ xĂ ëŇ lĆ IăĄwČ : CnylĲĄ ‘Ď bŇ Ct¿Ň JĎ hČ
ÉsxČ rĘxČ =NBĆ hŇ wĎęqĘ êĂ =NBĆ MQăĚ SČ ű tŇ SĆ ’ăĄ hŇ ’ĎÁ ybĂŇ eĘ hČ hŇ DĎÄ lĘ xĚ =l’Ć hŇ yĎęWĎ ‘ĞwĲČ
: hĎ ylĲĆ ’Ą Cr¡BĘ dČŇ yĘwĲČ hŇ nĳĆSĘ UĂ BČ MĂl¡Č SĎ CrĲyBĂ tŇ bĆŇ S¿Ć yŁ ’yhËĂ wĘ MydĂŔ gĎŇBĘ hČ rmăĄ SŁ

15 Sy’ĂŔ lĎ CrămĘ ’Ă l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ rm¿Č ’Ď =hŇ JĲŁ MhĆŔ ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň êăŁ wČ
16 hŇ ‘ËĎrĎ ’yb¿ĂŇ mĄ ynĂÄ nĘ hĂ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť : ylĲĎ ’Ą Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć xl¿Č SĎ =rSĆ ’Ğ

’r¡ĎqĎ rS¿Ć ’Ğ rpĆŇ iĄŔ hČ yrăĄbĘŇ DĂ=lJĎ tŇ ’Ą ť wybĳĎŇ SĘ yĲŁ =l‘Č wĘ hŇ E¡ĆhČ Moq¿ UĎ hČ =l’Ć
17 MyrĂŔ xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ň lĲĄ ÉCrFĘ qČ yĘwĲČ ynĂ Cbę zĎ‘Ğ rSăĆ ’Ğ ű tŇ xČ êăČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ m¿Ć

hŇ E¡ĆhČ Moq¿ UĎ BČ ytËĂŇ mĎ xĞ hŇ tÌĎŇ ~Ę nĂ wĘ MhĳĆ ydĄŇ yĘ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ lk¡ŇŁ BĘ ynĂ sĄŔ y‘Ă kĘŇ hČ ÉN‘ČmČÄ lĘ
18 hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć SrăŁ dĘŇ lĂ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć xČ ląĄèŁ hČ hŇ dĎę ChyĘ ëŇ lĆ măĆ =l’Ć wĘ : hŇ BĲĆ kĘŇ tĂŇ âl¿ wĘ

rS¿Ć ’Ğ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ wylĳĎ’Ą Cr¡mĘ ’Ň tĲŇŁ hŇ J¿Ł
19 rSăĆ ’Ğ ìÃ ‘ĞmĘ SĎ BĲĘ hoĎęhyĘ ynăĄjĘ mĂ ű ‘năČJĎ êĂ wČ ìÁ bĘŇ bĎÄ lĘ =ëŇ rČ N‘Č yČţ : êĎ‘Ę mĲĎ SĎ

hŇ lĎŔ lĎ qĘ lĂ wĘ ÉhUĎ SČ lĘ tŇ oyąhĘ lĲĂ wybĎę SĘ yĲŁ =l‘Č wĘ hŇ EĆÁhČ MoqÄ UĎ hČ =l‘Č žyêĂ rĘBČ DĂ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yêĂ ‘Ę m¡Č SĎ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ MgÌČŇ wĘ ynĳĎpĎŇ lĘ hŇ J¡Ć bĘŇ êĂ wČ ìŇ ydĆŔ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć É‘rČqĘ êĂ wČ

20 ůMolSĎ BĘ ÈìytĆŇ rŁ bĘŇ qĂ =l’Ć êăĎpĘŇ sČ ’ĹnĲĆ wĘ ìŇ ytĆę bŇŁ ’Ğ=l‘Č ìÁ pĘŇ sĂ ’ĲŁ ynĂÄ nĘ hĲĂ žNkĄŇ lĎ
Moqă UĎ hČ =l‘Č ’yb¡ĂŇ mĄ yn¿Ă’Ğ=rSĆ ’Ğ hŇ ‘ĎŔ rĎhĲĎ É lkŇŁ BĘ ìŇ ynĆŔ y‘Ą hŇ nĎ y’ăĆrĘtĂŇ =âlĲ wĘ

gk wylĎŔ ’Ą CpăŇ sĘ ’Č IĲČwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ xl¡Č SĘ IĂwČ : rbĲĎŇ DĎ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =tŇ ’Ć CbŇ yS¿Ă IĎwČ hŇ EĳĆhČ
ynqz=lk
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Sy’ăĂ =lkĎŇ wĘ hoĎÃhyĘ=tŇ yBĲĄ ëŇ lĆ UăĆ hČ l‘Č IăČwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲywĂ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yn¿ĄqĘ zĂ=lJĎ 2

=lkĎŇ wĘ My’ĂŔ ybĂŇ eĘ hČ wĘ ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ wĘ oêę ’Ă MĂlČÁSĎ CrĲyĘ ybĄÄ SĘ yĲŁ =lkĎŇ wĘ žhdĎŇ ChyĘ
rpĆŇ săĄ ÉyrĄbĘŇ DĂ=lJĎ =tŇ ’Ć MhĆę ynĄzĘ’Ď bĘŇ ’răĎqĘ IĂwČ lodĳŇ GĎ=dŇ ‘Č wĘ NTăŁ uĎ mĂ lĘ M‘¡ĎhĎ
tŇ r¿Ł kĘŇ IĂwČ dŇ CUÁ ‘ČhĎÄ =l‘ĲČ ëŇ lĆ UĆ hČ ţ dŇ măŁ ‘ĞIĲČwČ : hoĲĎhyĘ tŇ yb¿ĄŇ BĘ ’Y¡Ď mĘ eĂ hČ tŇ yrĂŔ BĘ hČ 3

wytĎÁ wŁ YĘ mĂ rmÄŁ SĘ lĂ wĘ ÉhoĎhyĘ rxąČ ’Č tŇ kĆŇ lĆÁlĎ hoĎęhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ű tŇ yrăĂBĘ hČ =tŇ ’ĲĆ
=tŇ ’Ć MyqĂę hĎ lĘ SpĆŇ nĆŔ =lkĎŇ bĘŇ C bŇ lăĄ =lkĎŇ BĘ ÉwytĎŇ uŁ xĚ =tŇ ’Ć wĘ wytąĎŇ wŁ dĘŇ ‘ĲĄ=tŇ ’Ć wĘ
M‘¡ĎhĎ =lJĎ dŇ m¿Ł ‘ĞIĲČwČ hŇ EĳĆhČ rpĆŇ iăĄ hČ =l‘Č Myb¡ĂŇ tĚŇ JĘ hČ tŇ ’Ň ŁEŔhČ tŇ yrăĂBĘ hČ ÉyrĄbĘŇ DĂ
ynăĄhĞJĲŁ =tŇ ’Ć wĘ lodÁ GĎhČ NhĄÄ JŁ hČ žChIĎqĂ lĘ xĂ =tŇ ’Ć ëŇ lĆ UĆÃ hČ wYăČ yĘwČ : tŇ yrĲĂBĘ BČ 4

=lJĎ tŇ ’ăĄ hoĎŔhyĘ lkăČŇ yhĄ mĲĄ É’yYĂ ohlĘ ůPiČ hČ yrăĄmĘ SĲŁ =tŇ ’Ć wĘ ÈhnĆSĘ UĂ hČ
MpĄÂrĘWĘ IĂwĲČ MyĂmĳĎèĎ hČ ’băĎŇ YĘ lk¡ŇŁ lĘ C hŇ rĎŔ SĄ ’ĞlĲĎ wĘ l‘ČBăČ lČ ÉMyĂCW‘ĞhĲĎ MylĂę JĄ hČ
: l’ĲĄ =tŇ yBĲĄ Mr¡ĎpĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć ’W¿Ď nĎ wĘ NorŔ dĘŇ qĂ tŇ omă dĘŇ SČ BĘ ÉMĂlČÄSĎ CrĲylĂ ZCxą mĂ
ÉtomBĎ BČ rFąĄ qČ yĘwČ hŇ dĎŔ ChyĘ ykăĄŇ lĘ mČ ÉCntĘŇ nĲĎ rSąĆ ’Ğ MyrĂę mĎ JĘ hČ =tŇ ’Ć tŇ yBăĂ SĘ hĂ wĘ 5

SmĆ èąĆ lČ l‘ČBČę lČ MyrăĂFĘ qČ mĘ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ yB¡ĄsĂ mĘ C hŇ dĎŔ ChyĘ yrăĄ‘ĎBĘ
tŇ yBĄÄ mĂ žhrĎSĄ ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć ’YăĄ IŁ wČ : MyĂmĲĎ èĎ hČ ’b¿ĎŇ YĘ lk¡ŇŁ lĘ C tŇ olŔ EĎUČ lČ wĘ ÉxČ rĄÄ IĎlČ wĘ 6

Nor¡dĘŇ qĂ lxČ n¿ČBĘ HtËĎŇ ’Ł PŇ r¿Ł WĘ IĂwČ NorŔ dĘŇ qĂ lxČ năČ=l’Ć ÉMĂlČÄSĎ CrĲylĂ ZCxą mĂ hoĎÁhyĘ
ÉZêŁ IĂwČ : M‘ĲĎhĎ yn¿ĄBĘ rbĆŇ q¡Ć=l‘Č HrĎŔ pĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć ÉëlĄ SĘ IČwČ rpĳĎŇ ‘ĎlĘ qdĆŇ IăĎwČ 7

MSËĎ tŇ og¿ŇrĘ’ĲŁ MySĂę eĎhČ rSăĆ ’Ğ hoĳĎhyĘ tŇ ybăĄŇ BĘ rS¡Ć ’Ğ MySĂŔ dĄŇ uĘ hČ yêăĄBĎ =tŇ ’Ć
’UăĄ TČ yĘwČ hŇ dĎŔ ChyĘ yrăĄ‘ĎmĲĄ ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć ’bąĄŇ IĎwČ : hŇ rĲĎSĄ ’ĞlĲĎ Myê¡Ă BĎ 8

‘bČŇ SĳĎ r’ăĄ BĘ =dŇ ‘Č ‘bČŇ G¡ĆmĂ MynĂŔ hĞJăŁ hČ ÉhUĎ SĎÄ =CrFĘ qĂ rSąĆ ’Ğ tŇ omę BĎ hČ =tŇ ’Ć
ry‘ĂŔ hĎ =rWČ É‘ČSĚÄ ohyĘ r‘ČSąČ xtČŇ jĆÁ =rSĆ ’Ğ MyrĂę ‘ĎèĘ hČ tŇ omă BĎ =tŇ ’Ć ZtČÂ nĎ wĘ
ynăĄhĞJĲŁ ÉCl‘ĞyĲČ âlą ëŇ ’Čę : ry‘ĲĂhĎ r‘ČS¿Č BĘ Sy’¡Ă lw’Ň m¿Ł WĘ =l‘Č=rSĲĆ ’Ğ 9

ëŇ ot¿Ň BĘ tŇ o~¡ mČ Cl¿ kĘŇ ’ĲĎ =M’Ă yJËĂ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ho¡ĎhyĘ xB¿Č zĘmĂ =l’Ć tŇ omŔ BĎ hČ
rybĂÄ ‘ĞhĲČ lĘ yêĂę lĘ bĂŇ lĘ MeĳŁ hĂ =ynb ygăĄŇBĘ rS¡Ć ’Ğ tŇ pĆŇ êŔŁ hČ =tŇ ’Ć ’UăĄ TĂ wĘ : MhĲĆ yxĄ ’Ğ 10

MysĂę CihČ =tŇ ’Ć tŇ BăĄ SĘ IČwČ : ëŇ lĆ UĲŁ lČ S’¡Ą BĎ oêËBĂ =tŇ ’Ć wĘ onÌBĘ =tŇ ’Ć Sy’ĂÁ 11

ÉtJČ SĘ lĂ =l’Ć hoĎŔhyĘ=tŇ ybĲĄŇ ’BăŁ mĂ ÉSmĆ èĆÄ lČ hŇ dąĎŇ ChyĘ ykĄÄ lĘ mČ žCntĘŇ nĲĎ rSăĆ ’Ğ
PŇ r¿ČWĎ SmĆ è¡Ć hČ tŇ ob¿Ň JĘ rĘmČ =tŇ ’Ć wĘ MyrĳĂwĎrĘjČ BČ rS¡Ć ’Ğ syrĂŔ iĎ hČ ëŇ lĆ măĆ =NtČŇ nĘ
ű CWă ‘Ď=rSĆ ’Ğ zxĎÁ ’Ď tŇ IČÄlĂ ‘Ğ žgGĎhČ =l‘Č rSăĆ ’Ğ tŇ oxÃ BĘ zĘUĂ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ : S’ĲĄ BĎ 12

yklm
.r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw yrqw bytk =NbĆ ’"sb ,yrq =NbĆ ,bytk ynĄbĘ v.10 .gk
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tŇ or¿YĘ xČ yêËĄSĘ BĂ hŇ èĆŔ nČmĘ hŇ WăĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ ÉtoxBĘ zĘUĂ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ dĎę ChyĘ ykăĄŇ lĘ mČ
lxČ n¿Č=l’Ć Mr¡ĎpĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć ëŇ yl¿Ă SĘ hĂ wĘ MèĎŔ mĂ ZrĎIăĎwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ ZtăČŇ nĎ ho¡ĎhyĘ=tŇ yBĲĄ

13 NymăĂ ymĂ ÈrSĆ ’Ğ MĂlČęSĎ CrĲyĘ ynăĄjĘ =l‘Č ű rSăĆ ’Ğ tŇ omÂBĎ hČ =tŇ ’Ć wĲĘ : NorĲdĘŇ qĂ
ű tŇ rĆêăŁ SĘ ‘ČlĘ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ hŇ mÄŁ ŁlSĘ hŇ nĎBĎ ţ rSăĆ ’Ğ ůtyxĂ SĘ UČ hČ =rhČ lĘ
NoUĳ ‘Č=ynĲĄBĘ tŇ băČŇ ‘ĞoêĲ MJ¡Ł lĘ mĂ lĘ C bŇ ’ĎŔ om ZuăĚSĂ ÉSomkĘŇ lĂ wĘ MynĂę dŇŁ yYĲĂ ZuăĚSĂ

14 ’Q¿Ą mČ yĘwČ MyrĳĂSĄ ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć tŇ r¡Ł kĘŇ IĂwČ tŇ obŔ ~ĄUČ hČ =tŇ ’Ć ÉrBČ SĂ wĘ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ ’U¡Ą TĂ
15 l’Ąę =tŇ ybĲĄŇ BĘ rSăĆ ’Ğ xČ BĄÁ zĘUĂ hČ =tŇ ’Ć MgČÄ wĘ : MdĲĎŇ ’Ď tŇ om¿ YĘ ‘Č Mm¡Ď oqmĘ =tŇ ’Ć

l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ’yTăĂ xĹhĲĆ rSăĆ ’Ğ ÉTbĎŇ nĘ =NBĆ M‘ąĎbĘŇ rĎyĲĎ hŇ WĎÁ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ ÉhmĎ BĎ hČ
hŇ mËĎ BĎ hČ =tŇ ’Ć PŇ rÌŁ WĘ IĂwČ ZtĳĎŇ nĎ hŇ m¡Ď BĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ ’ChË hČ xČ BÌĄ zĘUĂ hČ =tŇ ’Ć MGăČ

16 MyrąĂbĎŇ uĘ hČ =tŇ ’Ć ’rĘIČÄwČ ChIĎęSĂ ’Ň yĲŁ NpĆŇ IăĂwČ : hŇ rĲĎSĄ ’Ğ PŇ r¿ČWĎ wĘ rp¡ĎŇ ‘ĎlĘ qd¿ČŇ hĄ
PŇ r¿Ł WĘ IĂwČ MyrĂŔ bĎŇ uĘ hČ =NmĂ ÉtomYĎ ‘ĞhĲĎ =tŇ ’Ć xuąČIĂwČ xlČęSĘ IĂwČ rhĎŔ BĎ ÉMSĎ =rSĆ ’Ğ
MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ É’rĎqĎ rSąĆ ’Ğ hoĎęhyĘ rbăČŇ dĘŇ JĂ Ch’ĳĄ UĘ TČ yĘwĲČ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ =l‘Č

17 rS¡Ć ’Ğ zQĎŔ hČ NCIă~Ă hČ hŇ mĎ ť rmĆ ’Ň ŁIěwČ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć ’rĎŔ qĎ rSăĆ ’Ğ
ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ =Sy’Ă rbĆŇ uąĆhČ ry‘Ăę hĎ ySăĄ nĘ ’Č wylĎÁ’Ą CrÄ mĘ ’Ň IĲŁ wČ hŇ ’ĳĆ rŁ ynăĂ’Ğ
tĎŇ yWĂŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ÉhQĆ ’ĄÄ hĎ MyrąĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć ’rĎę qĘ IĂwČ hŇ dĎŔ ChymĲĂ ’BăĎ =rSĆ ’Ğ

18 wytĳĎŇ mŁ YĘ ‘Č ‘năČ yĎ=l’Č Sy’¡Ă olŔ CxyeăĂhČ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : l’ĲĄ =tŇ yBĲĄ xB¿Č zĘUĂ hČ l‘¡Č
19 žMgČŇ wĘ : NorĲmĘ èĲŁ mĂ ’B¡Ď =rSĆ ’Ğ ’ybĂŔ eĎhČ tŇ omă YĘ ‘Č tŇ ’Ą ť wytĎŔ mŁ YĘ ‘Č ÉCTQĘ mČ yĘwĲČ

ykąĄŇ lĘ mČ CWÁ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ Norę mĘ SĲŁ yrăĄ‘ĎBĘ ű rSăĆ ’Ğ tŇ omÁ BĎ hČ yêĄÄ BĎ =lJĎ =tŇ ’Ć
MyWĂŔ ‘ĞUĲČ hĲČ =lkĎŇ JĘ MhĆŔ lĎ W‘Č IăČwČ ChIĳĎSĂ ’Ň yĲŁ rys¡Ă hĄ sy‘ĂŔ kĘŇ hČ lĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ

20 ÉMSĎ =rSĆ ’Ğ tŇ omą BĎ hČ ynĄÄhĞJĲŁ =lJĎ =tŇ ’Ć xBČ zĘIĂwČţ : l’ĲĄ =tŇ ybĲĄŇ BĘ hŇ W¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’Ğ
: MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ bŇ SĎ I¡ĎwČ MhĳĆ ylĄ ‘Ğ Md¡ĎŇ ’Ď tŇ om¿ YĘ ‘Č=tŇ ’Ć PŇ rËŁ WĘ IĂwČ tŇ oxŔ BĘ zĘUĂ hĲČ =l‘Č

21 MkĳĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhylĲČ xsČ pĆŔ CWă ‘Ğ rmŔŁ ’Ň lĄ M‘ăĎhĎ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉëlĆ UĆÄ hČ wYąČyĘwČ
22 hŇ EĆŔhČ xsČ jăĆ JČ ÉhWĎ ‘ĞnĲČ âlą yJăĂ : hŇ EĲĆhČ tŇ yr¡ĂBĘ hČ rpĆŇ s¿Ą l‘ËČ bŇ Ctě JĎ JČ

l’¡Ą rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ ymËĄyĘ lkęŁ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć CT¡ pĘŇ SĲĎ rS¿Ć ’Ğ MyTĂŔ pĘŇ èăŁ hČ ÉymĄ ymĂ
23 ChIĳĎSĂ ’Ň yĲŁ ëŇ lĆ U¡Ć lČ hŇ nĎŔ SĎ ÉhrĄWĘ ‘Ć hŇ nąĆmŁ SĘ BĂ =M’Ă yJĂę : hŇ dĲĎŇ ChyĘ yk¿ĄŇ lĘ mČ C
24 =tŇ ’Ć wĘ tŇ obăŇ ’Ł hĲĎ =tŇ ’Ć MgăČŇ wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ ho¡ĎhylĲČ hŇ EËĆhČ xsČ jÌĆ hČ hŇ WĎÂ ‘ĞnĲČ

rSąĆ ’Ğ MyYĂę uĚèĂ hČ =lJĎ tŇ ’ăĄ wĘ MylĂÁQĚ GĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ MypĂÄ rĎêĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ MynĂ ‘Ł DĘIĂhČ ţ
w’rn
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=tŇ ’Ć MyqĂÂhĎ N‘ČmČ lĘ ţ ChIĳĎSĂ ’Ň yĲŁ r‘¡ĄBĂ MĂlČŔ SĎ CrăybĂŇ C ÉhdĎŇ ChyĘ ZrĆ’ąĆBĘ ÉC’rĘnĂ
Nh¡Ą JŁ hČ ChI¿ĎqĂ lĘ xĂ ’YËĎ mĎ rS¿Ć ’Ğ rpĆŇ iĄŔ hČ =l‘Č MybăĂŇ tĚŇ JĘ hČ ÉhrĎoêhČ yrąĄbĘŇ DĂ

sŘ34 ÉhoĎhyĘ=l’Ć bŇ SąĎ =rSĆ ’Ğ ëŇ lĆ mĆę wynĎÁpĎŇ lĘ hŇ yĎÄhĎ =âlĲ žChmŁ kĎŇ wĘ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą 25

wyr¡ĎxĞ’ĲČ wĘ hŇ SĳĆ mŁ tŇ răČoê lk¡ŇŁ JĘ odŔ ’Ł mĘ =lkĎŇ bĘŇ C ÉoSpĘŇ nČ=lkĎŇ bĘŇ C obąŇ bĎŇ lĘ =lkĎŇ BĘ
=rSĆ ’Ğ lodŔ GĎhČ Éoj’Č NorąxĞmĲĄ hoĎęhyĘ bŇ SăĎ =âlĲ ű ëŇ ’ăČ : ChmĲŁ JĎ Mq¿Ď=âl 26

: hŇ èĲĆ nČmĘ os¡ y‘Ă kĘŇ hĂ rS¿Ć ’Ğ MysĂŔ ‘ĎJĘ hČ =lJĎ l‘Č ť hŇ dĳĎŇ ChyBĲĂ oj¡ ’Č hŇ r¿ĎxĎ
=tŇ ’Ć ytĂŇ r¡Ł sĂ hĞ rS¿Ć ’ĞJĲČ ynČŔ jĎ l‘ăČmĄ ÉrysĂ ’Ď ÉhdĎŇ ChyĘ=tŇ ’Ć MGąČ hoĎęhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 27

MĂlČŔ SĎ CrăyĘ=tŇ ’Ć ÉyêĂ rĘxČÄ BĎ =rSĆ ’Ğ tŇ ’Ň EąŁ hČ ry‘ĂÄ hĎ =tŇ ’Ć yêĂ sĘ ’Č mĎ Cţ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ
ChI¡ĎSĂ ’Ň yĲŁ yr¿ĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yËĆwĘ : MSĲĎ ym¡Ă SĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ yêĂ rĘmČŔ ’Ď rSăĆ ’Ğ tŇ yĂBČŔ hČ =tŇ ’Ć wĘ 28

Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =âlhĞ hŇ WĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ
ëŇ lĆ m¿Ć =l‘Č MyĂrËČYĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ hŇ kÌŇŁ nĘ hŇ ‘ÄŁ rĘpČŇ žhlĎ ‘Ď wymĎÃ yĎBĘ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ 29

ÉChtĄÄ ymĂ yĘwČ otŔ ’Ň rĎqĘ lĂ ÉChIĎÄSĂ ’Ň yĲŁ ëŇ lĆ UąĆ hČ ëŇ lĆ IĄÄwČ tŇ rĳĎjĘ =rhČ nĘ =l‘Č rCè¡ ’Č
ÉCh’ĚÄ bĂŇ yĘwČ oDŔ gĂŇUĘ mĂ ÉtmĄ wyd¿ĎŇ bĎŇ ‘Ğ ChbĚÄ JĂ rĘIČwČ : otĲŇ ’Ł ot¡Ň ’Ł rĘJĂ oDŔ gĂŇmĘ BĂ 30

=NBĆ ÉzxĎ ’Ď ohĲ yĘ=tŇ ’Ć ZrĆ’Ďę hĎ =M‘Č xuăČIĂwČ otĳŇ rĎbĲĚŇ qĘ BĂ Chr¡ĚBĘ qĘ IĂwĲČ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ
: wybĲĂŇ ’Ď tŇ xČ ê¿Č ot¡Ň ’Ł CkŇ yl¿Ă mĘ IČwČ otËŇ ’Ł Cx¿ SĘ mĘ IĂwČ ChIĎŔSĂ ’Ň yăŁ

MySĂŔ dĎŇ xĽ hŇ SăĎ ŁlSĘ C okŔ lĘ mĎ BĘ zxăĎ ’Ď ohĲ yĘ ÉhnĎSĎ SŁlą SĎ wĘ MyrĂÄ WĘ ‘Ć=NBĆ 31

W‘ČI¿ČwČ : hŇ nĲĎbĘŇ QĂ mĂ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ=tŇ BĲČ lT¿Č CmxĞ oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ 32

hŇ kąŇŁ nĘ hŇ ‘ÄŁ rĘpČŇ žChrĄsĘ ’Č IĲČwČ : wytĲĎŇ bŇŁ ’Ğ CW¡ ‘Ď=rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ 33

ZrĆ’ĎŔ hĎ =l‘Č ÉSnĆ‘ÄŁ =NêĆ IĂwČ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇŁlmĘ BĂ tŇ mĎŔ xĞ ZrĆ’ăĆBĘ ÉhlĎ bĘŇ rĂbĘŇ
MyqăĂ yĎlĘ ’Ć =tŇ ’Ć hŇ kÁŁ nĘ hŇ ‘ÄŁ rĘjČ žëlĄ mĘ IČwČ : bŇ hĲĎ zĎ rJ¿Č kĂŇ wĘ PŇ sĆ J¡Ć =rJČ kĂŇ hŇ ’¿Ď mĄ 34

=tŇ ’Ć wĘ MyqĳĂyĎohĲ yĘ om¡ SĘ =tŇ ’Ć bŇ i¿Ą IČwČ wybĂŔ ’Ď ChIăĎSĂ ’Ň yĲŁ tŇ xČ êČ ť ChIĎęSĂ ’Ň yĲŁ =NBĆ
NtąČŇ nĎ bŇ hĎę EĎhČ wĘ PŇ sĆ JăĆ hČ wĘ : MSĲĎ tŇ mĎ I¿ĎwČ MyĂr¡ČYĘ mĂ ’b¿ŇŁ IĎwČ xqĎŔ lĎ zxăĎ ’Ď ohĲ yĘ 35

=l‘Č PŇ sĆ J¡Ć hČ =tŇ ’Ć tŇ t¿ĄŇ lĎ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ëŇ yrăĂ‘ĹhĲĆ ëŇ ’Č ť hŇ ‘ŔŁ rĘpČŇ lĘ ÉMyqĂ yĎohĲ yĘ
M‘ăČ=tŇ ’Ć ÉbhĎ EĎhČ =tŇ ’Ć wĘ PŇ sĆ JąĆ hČ =tŇ ’Ć WgČÂnĎ oJę rĘ‘ĆJĘ Sy’ăĂ hŇ ‘ĳŁ rĘpČŇ yjăĂ
SmąĄ xĎ wĘ MyrĂÄ WĘ ‘Ć=NBĆ : hŇ kĲŇŁ nĘ hŇ ‘¿Ł rĘpČŇ lĘ tŇ t¡ĄŇ lĎ ZrĆ’ĎŔ hĎ 36

MSăĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎŔ SĎ ÉhrĄWĘ ‘Ć tŇ xąČ ’Č wĘ okŔ lĘ mĎ BĘ MyqăĂ yĎohĲ yĘ hŇ nĎÄSĎ
lk¿ŇŁ JĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘Č I¿ČwČ : hŇ mĲĎ Cr=NmĂ hŇ y¡ĎdĎŇ jĘ =tŇ bČŇ hŇ dĎŇ ybĂŇ zĘ oUŔ ’Ă 37

olÄ=yhĂ yĘwĲČ lbĳĆŇ BĎ ëŇ lĆ măĆ r~¡Č ’Ň nĆdĘŇ kČŇ bĲĚŇ nĘ hŇ lĎŔ ‘Ď wymăĎ yĎBĘ : wytĲĎŇ bŇŁ ’Ğ CW¡ ‘Ď=rSĆ ’Ğ dk
Myqywhy
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2 ű hoăĎhyĘ xQăČ SČ yĘwČ : oBĲ =dŇ rĎmĘ IĂwČ bŇ SĎ I¡ĎwČ MynĂŔ SĎ SŁlă SĎ ÉdbĆŇ ‘ĆÄ Myq¿Ă yĎohĲ yĘ
Ét’Ą wĘ bŇ ’Ďę om ydăĄŇ CdŇ GĘ ű tŇ ’ăĄ wĘ MrĎÁ ’Ğ ydĄÄ CdŇ GĘ =tŇ ’Ć wĘ žMyDĂWĘ kČŇ ydăĄŇ CdŇ GĘ =tŇ ’Ć oBÃ
rSăĆ ’Ğ hoĎŔhyĘ rbăČŇ dĘŇ JĂ odĳŇ ybĂŇ ’ĞhĲČ lĘ hŇ d¡ĎŇ ChyBĲĂ Mx¿Ą QĘ SČ yĘwČ NoUŔ ‘Č=ynĲĄbĘŇ ydăĄŇ CdŇ GĘ

3 hŇ dĎŔ ChyBĲĂ ÉhtĎŇ yĘhĲĎ hoĎęhyĘ yjăĂ =l‘Č ű ëŇ ’ăČ : My’ĲĂ ybĂŇ eĘ hČ wyd¿ĎŇ bĎŇ ‘Ğ dŇ y¡ČBĘ rBĆŔ DĂ
4 MgąČŇ wĘ : hŇ WĲĎ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ lk¡ŇŁ JĘ hŇ èĆŔ nČmĘ tŇ ’Ň FăŁ xČ BĘ wynĳĎjĎ l‘ăČmĄ rys¡Ă hĎ lĘ

hŇ b¿ĎŇ ’Ď =âlĲ wĘ yqĳĂnĎ MDăĎ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ=tŇ ’Ć ’Q¿Ą mČ yĘwČ ëŇ pĎŔ SĎ rSăĆ ’Ğ ÉyqĂ eĎhČ =MDĲČ
5 MhăĄ =âlhĞ hŇ WĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ Myq¡Ă yĎohĲ yĘ yr¿ĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yËĆwĘ : xČŁlĲ sĘ lĂ ho¡ĎhyĘ
6 Myq¡Ă yĎohĲ yĘ bŇ J¿Č SĘ IĂwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ yk¿ĄŇ lĘ mČ lĘ Mym¡Ă IĎhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ
7 ëŇ lĆ măĆ Édo‘ PŇ ys¿Ă hŁ =âlĲ wĘ : wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ Nyk¿ĂŇ yĎohĲ yĘ ëŇŁlË mĘ IĂwČ wytĳĎŇ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă

ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ lxČ eąČmĂ lbĆę BĎ ëŇ lĆ măĆ xqČÂlĎ =yJĲĂ oYĳrĘ’Č mĲĄ tŇ ’Ň Y¡Ą lĎ MyĂrČŔ YĘ mĂ
: MyĂrĲĎYĘ mĂ ëŇ lĆ m¿Ć lĘ hŇ t¡ĎŇ yĘhĲĎ rS¿Ć ’Ğ lJËŁ tŇ rĎŔ jĘ =rhČ nĘ =dŇ ‘Č

8 MySĂŔ dĎŇ xĽ hŇ SăĎ ŁlSĘ C okŔ lĘ mĎ BĘ NykăĂŇ yĎohĲ yĘ ÉhnĎSĎ hŇ rąĄWĘ ‘Ć hŇ nĆÄmŁ SĘ =NBĆ
9 W‘ČI¿ČwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲymĂ Nt¡ĎŇ nĎlĘ ’Ć =tŇ bČŇ ’ê¿ĎSĘ xĚ nĘ oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ

10 hŇ lĎ ‘Ď ’yhĂŔ hČ tŇ ‘ăĄBĎ : wybĲĂŇ ’Ď hŇ W¡Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ
: roYĲ UĎ BČ ry‘¡ĂhĎ ’b¿ŇŁ êĎ wČ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~¿Č ’Ň nĆdĘŇ kČŇ bĲĚŇ nĘ ydËĄŇ bĘŇ ‘Č

11 : hĎ ylĲĆ ‘Ď Myr¿ĂYĎ wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ ry‘ĳĂhĎ =l‘Č lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~¿Č ’Ň nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ ’bËŇŁ IĎwČ
12 wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ oUŔ ’Ă wĘ ’Chă lbĆŔ BĎ ëŇ lĆ măĆ =l‘Č ÉhdĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ NykąĂŇ yĎohĲ yĘ ’YĄÂIĄwČ

: okĲŇ lĘ mĎ lĘ hŇ n¡ĆmŁ SĘ tŇ n¿ČSĘ BĂ lbĆŔ BĎ ëŇ lĆ măĆ ÉotŇ ’Ł xuąČIĂwČ wysĳĎyrĂsĲĎ wĘ wyrăĎWĎ wĘ
13 ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ yBăĄ tŇ or¡YĘ o’Ĳ wĘ hoĎŔhyĘ tŇ yBăĄ ÉtorYĘ o’=lJĎ =tŇ ’Ć MèĎę mĂ ’YăĄ oIwČ

É l’Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ hŇ mąŁ ŁlSĘ hŇ WĎÁ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ bŇ hĎę EĎhČ ylăĄ JĘ =lJĎ =tŇ ’Ć Z~ĄÂqČ yĘwČ
14 MĂlČ SĎ CrĲyĘţ=lJĎ =tŇ ’Ć hŇ lăĎ gĘŇhĂ wĘ : hoĲĎhyĘ rB¿Ć DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ hoĎŔhyĘ lkăČŇ yhĄ BĘ

hŇ lĆŔ oG ÉMypĂŇ lĎ ’Ğ hŇ rĎWĎ ‘Ğ lyĂxČę hČ yrăĄoBGĂ =lJĎ ű tŇ ’ăĄ wĘ MyrĂÂvĎ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć wĲĘ
15 lgĆŇ I¿ĆwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =M‘Č tŇ Q¿Č DČ tŇ l¡Č Cz r’ČŔ SĘ nĂ âlă rGĳĄsĘ UČ hČ wĘ Sr¡ĎxĎ hĲĆ =lkĎŇ wĘ

=tŇ ’Ć wĘ ëŇ lĆ UĆÁ hČ ySĄÄ nĘ =tŇ ’Ć wĘ ëŇ lĆ UĆ hČ ţ M’ăĄ =tŇ ’Ć wĘ hŇ lĎ bĳĆŇ BĎ Nyk¡ĂŇ yĎohĲ yĘ=tŇ ’Ć
16 žt’Ą wĘ : hŇ lĎ bĲĆŇ BĎ MĂl¡Č SĎ CrĲymĂ hŇ l¿Ď oG ëŇ ylËĂ oh ZrĆ’ĎŔ hĎ ylă w’ř Ét’Ą wĘ wysĎę yrĂsĲĎ

lJěŁ hČ PŇ lĆ ’ĆŔ ÉrGĄsĘ UČ hČ wĘ SrąĎxĎ hĲĆ wĘ MypĂę lĎ ’Ğ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ lyĂxČÁ hČ ySĄÄ nĘ ’Č =lJĎ
17 ëŇ lÌĄ mĘ IČwČ : hŇ lĎ bĲĆŇ BĎ hŇ l¡Ď oG lbËĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ M’ÌĄ ybĂŇ yĘwČ hŇ mĳĎ xĎ lĘ mĂ yWăĄ ‘Ł Myr¡ĂoBGĂ

lbb=Klm
.yrq ylĄy’Ą ,bytk ylĄC’ v.15 .dk
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: ChIĲĎqĂ dĘŇ YĂ om¡ SĘ =tŇ ’Ć bŇ i¿Ą IČwČ wyêĳĎxĘ êČ od¡Ň dŇŁ hŇ y¿ĎnĘ êČmČ =tŇ ’Ć lbËĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ
sŘ35 tŇ xąČ ’Č wĘ okŔ lĘ mĎ bĘŇ ChIăĎqĂ dĘŇ YĂ ÉhnĎSĎ tŇ xąČ ’Č wĘ MyrĂÄ WĘ ‘Ć=NBĆ 18

Chy¡ĎmĘ rĘyĂ=tŇ BĲČ lT¿ ymř x oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎŔ SĎ ÉhrĄWĘ ‘Ć
ű yJăĂ : MyqĲĂ yĎohĲ yĘ hŇ W¡Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘Č I¿ČwČ : hŇ nĲĎbĘŇ QĂ mĂ 19, 20

l‘ăČmĄ Mt¡ĎŇ ’Ł ok¿Ň lĂ SĘ hĂ =dŇ ‘Č hŇ dĎŔ ChybăĂŇ C ÉMĂlČÄSĎ CrĲybĂŇ hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ hoĎęhyĘ PŇ ’ăČ =l‘Č
: lbĲĆŇ BĎ ëŇ lĆ m¿Ć BĘ ChI¡ĎqĂ dĘŇ YĂ dŇ r¿Ł mĘ IĂwČ wynĳĎjĎ

ůSdĆŇ xŁ lČ roWă ‘ĎBĲĆ ÈyrĂyWĂ ‘ĞhĲĎ SdĆŇ xăŁ BČ okę lĘ mĎ lĘ tŇ y‘ĂÁ ySĂ êĘ hČ tŇ nČÄSĘ bĂŇ žyhĂ yĘwČ hk
NxČ IăĂwČ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ=l‘Č olË yxĄ =lkĎŇ wĘ ’ChÌ lbĆÁ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~ČÄ ’Ň nĆdĘŇ kČŇ bĲĚŇ nĘ ’BĎ ţ
yêăĄSĘ ‘Č dŇ ‘Č ť roYĳUĎ BČ ry‘¡ĂhĎ ’b¿ŇŁ êĎ wČ : bŇ ybĲĂŇ sĎ qy¿ĄDĎ hĎ yl¡Ć ‘Ď Cn¿bĘŇ IĂwČ hĎ ylĳĆ‘Ď 2

bŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ qz¿ČxĹIĲĆwČ SdĆŇ xŔŁ lČ hŇ ‘ăĎSĘ tĂŇ BĘ : ChIĲĎqĂ dĘŇ YĂ ëŇ lĆ U¡Ć lČ hŇ nĎŔ SĎ hŇ răĄWĘ ‘Ć 3

ySĄÄ nĘ ’Č =lkĎŇ wĘ ry‘Ăę hĎ ‘qăČBĎ êĂ wČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ M‘¿ČlĘ MxĆ l¡Ć hŇ yĎh¿Ď=âlwĘ ry‘ĳĂBĎ 4

NGăČ=l‘Č ÉrSĆ ’Ğ MyĂtČę mŁ xŁ hĲČ NyBăĄ ű r‘ČSăČ ëŇ rĆDĆÁ ÉhlĎ yĘQČÄhČ ű hŇ mąĎ xĎ lĘ UĂ hČ
CpąŇ DĘrĘIĂwČ : hŇ bĲĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ ëŇ rĆD¿Ć ëŇ lĆ I¡ĄwČ bŇ ybĳĂŇ sĎ ry‘¡ĂhĎ =l‘Č MyD¿ĂWĘ kČŇ wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ 5

olŔ yxĄ =lkĎŇ wĘ oxĳ rĄyĘ tŇ obăŇ rĘ‘ČBĘ ot¡Ň ’Ł CgŇv¿Ă IČwČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ rxăČ ’Č ÉMyDĂWĘ JČ =lyxĄ
lb¡ĆŇ BĎ ëŇ lĆ m¿Ć =l’Ć otËŇ ’Ł Cl¿ ‘ĞIĲČwČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =tŇ ’Ć ÉCWjĘ tĘŇ IĂwĲČ : wylĲĎ ‘ĎmĲĄ CYp¡ŇŁ nĎ 6

wynĳĎy‘ĄlĘ CT¡ xĞSĲĎ ChIĎŔ qĂ dĘŇ YĂ ÉynĄBĘ =tŇ ’Ć wĘ : TjĲĎ SĘ mĂ oê¡’Ă Cr¿BĘ dČŇ yĘwČ hŇ tĎŇ lĳĎbĘŇ rĂ 7

: lbĲĆŇ BĎ Ch’¡Ą bĂŇ yĘwČ MyĂêČŔ SĘ xĚ nĘ bĲČŇ ÉChrĄÄ sĘ ’Č IĲČwČ rCĄŔ ‘Ă ÉChIĎÄqĂ dĘŇ YĂ ynąĄy‘Ą=tŇ ’Ć wĘ

hŇ nĎŔ SĎ hŇ răĄWĘ ‘Ć=‘SĲČ êĘ ÉtnČSĘ ’yhĂę SdĆŇ xŔŁ lČ hŇ ‘ăĎbĘŇ SĂ BĘ ÉySĂ ymĂ xĞhĲČ SdĆŇ xąŁ bČŇ C 8

dŇ bĆŇ ‘¿Ć MyxËĂ BĎ TČ =bŇ rČ NdÌĎŇ ’ĞrĘzČCbĲŇ nĘ ’BĎÂ lbĳĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~ăČ ’Ň nĆdĘŇ kČŇ bĲĚŇ nĘ ëŇ lĆ U¡Ć lČ
ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć wĘ ho¡ĎhyĘ=tŇ yBĲĄ =tŇ ’Ć PŇ r¿Ł WĘ IĂwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ 9

=tŇ ’Ć wĘ : S’ĲĄ BĎ PŇ r¿ČWĎ lod¡Ň GĎ tŇ yB¿Ą =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ MĂlËČ SĎ CrĲyĘ yêÌĄBĎ =lJĎ tŇ ’ĄÄ wĘ 10

: MyxĲĂ BĎ TČ =bŇ rČ rS¡Ć ’Ğ MyDĂŔ WĘ JČ lyxăĄ =lJĎ ÉCYtĘŇ nĲĎ bŇ ybĳĂŇ sĎ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ tŇ m¿Ł ox
=l‘Č ÉClpĘŇ nĲĎ rSąĆ ’Ğ ÉMylĂ pĘŇ eĲŁ hČ =tŇ ’Ć wĘ ry‘Ăę BĎ MyrăĂ’Ď SĘ eĂ hČ M‘ĎÁ hĎ rtĆŇ yĆÄ žt’Ą wĘ 11

: MyxĲĂ BĎ TČ =bŇ rČ Nd¡ĎŇ ’ĞrĘzČCbĲŇ nĘ hŇ lĎěgĘŇhĆ Nomĳ hĎ hĲĆ rtĆŇ yăĆ tŇ ’¡Ą wĘ lbĆŔ BĎ ëŇ lĆ UăĆ hČ
=tŇ ’Ć wĘ : MybĲĂŇ gĘŇ yĲŁ lĘ C Mym¡Ă rĘkĲŇŁ lĘ MyxĳĂ BĎ TČ =bŇ rČ ry’¡Ă SĘ hĂ ZrĆ’ĎŔ hĎ tŇ QăČ DČmĂ C 12, 13

tŇ SĆ xËŁ eĘ hČ MyÌĎ=tŇ ’Ć wĘ tŇ onÂkŇŁ UĘ hČ =tŇ ’Ć wĲĘ hoĎęhyĘ=tŇ yBĲĄ rSăĆ ’Ğ tŇ SĆ xÁŁ eĘ hČ ydĄÄ CU‘Č
rV’

.’"l g"k ly‘l Nyy‘ : b"dw ’"d Nkw yrqw bytk rsx lTČmĚxĞ w’ lTČ CmxĞ ’"sb ,yrq lTČ CmxĞ ,bytk lTČ ymĂ xĞ v.18
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: hŇ lĎ bĲĆŇ BĎ Mê¡ĎSĘ xĚ nĘ =tŇ ’Ć C’¿ WĘ IĂwČ MyDĳĂWĘ kČŇ CrăBĘ SĂ ho¡ĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ BĘ rS¿Ć ’Ğ
14 tŇ ’ĄÄ wĘ tŇ oję JČ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ orăUĘ zČmĘ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ My‘ĂÁ IĎhČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ rÄŁ yiĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ
15 =tŇ ’Ć wĘ ÉtoêxĘ UČ hČ =tŇ ’Ć wĘ : CxqĲĎlĎ Mb¡ĎŇ =CtŇ rĘSĲĎ yĘ rS¿Ć ’Ğ tŇ SĆ xËŁ eĘ hČ ylÌĄJĘ =lJĎ

: MyxĲĂ BĎ TČ =bŇ rČ xq¡ČlĎ PŇ sĆ JĳĎ PŇ sĆ J¡Ć =rSĆ ’Ğ wĲČ bŇ hĎŔ zĎ ÉbhĎ zĎ rSąĆ ’Ğ tŇ oqę rĎzĘUĂ hČ
16 tŇ ybăĄŇ lĘ hŇ m¡Ł ŁlSĘ hŇ W¿Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ tŇ onŔ kŇŁ UĘ hČ wĘ ÉdxĎ ’Ć hĲĎ MIąĎhČ MyĂnČęSĘ ű MydăĂŇ CU‘ČhĲĎ
17 žhnĆmŁ SĘ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myl¿Ă JĄ hČ =lJĎ tŇ SĆ x¡Ł nĘ lĂ lqĎŔ SĘ mĂ hŇ yăĎhĎ =âlĲ hoĳĎhyĘ

tŇ măČ oqwĘ ÈtSĆ xŁ nĘ ű wyl¿Ď ‘Ď tŇ rĆtĆÄ kŇŁ wĘ dŇ xĎę ’Ć hĲĎ dŇ CUă ‘ČhĲĎ ű tŇ măČ oq hŇ UĎÁ ’Č hŇ rĄÄ WĘ ‘Ć
lJăŁ hČ bŇ yb¡ĂŇ sĎ tŇ rĆtËĆŇ JŁ hČ =l‘ĲČ MynÌĂUŁ rĂwĘ hŇ kĎÄ bĎŇ WĘ C hŇ UĎ ’Č SŁlă SĎ ÈtrĆtĆŇ JŁ hČ

18 MyxĂę BĎ TČ =bŇ rČ xuăČIĂwČ : hŇ kĲĎŇ bĎŇ vĘ hČ =l‘Č yn¡ĂèĄ hČ dŇ CU¿ ‘ČlĲČ hŇ QĆ ’ËĄ kĎŇ wĘ tŇ SĆ xĳŁ nĘ
tŇ SĆ Łl¡ SĘ =tŇ ’Ć wĘ hŇ nĳĆSĘ mĂ NhăĄ JŁ Chy¡ĎnĘ pČŇ YĘ =tŇ ’Ć wĘ S’Ň rŔŁ hĎ NhăĄ JŁ ÉhyĎrĎWĘ =tŇ ’Ć

19 ű dŇ yqăĂpĎŇ ’Ch¿ =rSĆ ’Ğ dŇ xĎÁ ’Ć syrĂÄ sĎ žxqČ lĎ ry‘ĂÃ hĎ =NmĂ C : PŇ iĲČ hČ yr¿ĄmĘ SĲŁ
rSăĆ ’Ğ ÉëlĆ UĆÄ hČ =ynĲĄpĘŇ y’ąĄrŁ mĲĄ MySĂÁ nĎ’Ğ hŇ èĎÄ mĂ xĞ wĲČ hŇ mĎę xĎ lĘ UĂ hČ ySăĄ nĘ ’Č =l‘Č
ZrĆ’ĳĎhĎ M‘ăČ=tŇ ’Ć ’B¡Ă YĘ UČ hČ ’bĎŔ ~Ď hČ rWăČ ÉrpĄŇ iŁ hČ tŇ ’Ąę wĘ ry‘ĂŔ bĎŇ C’ă YĘ mĘ nĂ

20 Nd¡ĎŇ ’ĞrĘzČCbĲŇ nĘ MtĎŔ ’Ł xuăČIĂwČ : ry‘ĲĂBĎ My’¡Ă YĘ mĘ eĂ hĲČ ZrĆ’ĎŔ hĎ M‘ăČmĄ ÉSy’Ă Myè¿Ă SĂ wĘ
21 ëŇ lĆ mĆÄ žMtĎŇ ’Ł ëŇ IăČwČ : hŇ tĎŇ lĲĎ bĘŇ rĂ lb¡ĆŇ BĎ ëŇ lĆ m¿Ć =l‘Č MtËĎŇ ’Ł ëŇ lĆ IÌŁ wČ MyxĳĂ BĎ TČ =bŇ rČ

: otĲŇ mĎ dĘŇ ’Č l‘¿ČmĄ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ lgĆŇ I¿ĂwČ tŇ mĳĎ xĞ ZrĆ’ăĆBĘ hŇ l¡Ď bĘŇ rĂBĘ MtËĄŇ ymĂ yĘwČ lbÌĆŇ BĎ
22 ëŇ lĆ măĆ r~¡Č ’Ň nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ ry’ĂŔ SĘ hĂ rSăĆ ’Ğ hŇ dĎŔ ChyĘ ZrĆ’ăĆBĘ Ér’Ď SĘ eĂ hČ M‘Ďę hĎ wĘ
23 žC‘mĘ SĘ IĂwČ : NpĲĎŇ SĎ =NBĆ Mq¿ĎyxĂ ’Ğ=NBĆ Chy¡ĎlĘ dČŇ GĘ =tŇ ’Ć MhĆŔ ylĄ ‘Ğ dŇ qăĄpĘŇ IČwČ lbĳĆŇ BĎ

=tŇ ’Ć É lbĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ dŇ yqąĂpĘŇ hĂ =yJĲĂ MySĂę nĎ’ĞhĲĎ wĘ hŇ UĎ hăĄ MylĂÁ yĎxĞhĲČ yrĄÄ WĎ =lkĎŇ
NăĎnxĎ oyĲwĘ hŇ yĎÃnĘ tČŇ nĘ =NBĆ l’Ň ‘ăĄmĎ SĘ yĂwĘ hŇ jĳĎ YĘ UĂ hČ Chy¡ĎlĘ dČŇ GĘ =l’Ć C’b¿ŇŁ IĎwČ ChyĎŔlĘ dČŇ GĘ
ytĂŔ kĎŇ ‘ĞUăČhČ =NBĆ ÉChyĎÄnĘ zČ’Ğ yĲČwĘ ytĂę pĎŇ TŁ eĘ hČ tŇ mĆ xĚÁ nĘ êČ =NbĆŇ hŇ yĎÄrĎWĘ C xČ rĄqĎ ţ=NBĆ

24 MhĆŔ lĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ MhĆŔ ySĄ nĘ ’Č lĘ C ÉChyĎÄlĘ dČŇ GĘ MhąĆ lĎ ‘bČÄ èĎ IĂwČ : MhĲĆ ySĄ nĘ ’Č wĘ hŇ UĎ h¡Ą
lb¡ĆŇ BĎ ëŇ lĆ m¿Ć =tŇ ’Ć CdËŇ bĘŇ ‘Ă wĘ ZrĆ’Ďę bĎŇ CbăŇ SĘ MyDĳĂWĘ JČ hČ ydăĄŇ bĘŇ ‘ČmĲĄ C’¡ rĘyêĲĂ =l’Č

25 l’Ň ‘ăĄmĎ SĘ yĂ ’BăĎ y‘Ăę ybĂŇ èĘ hČ SdĆŇ xăŁ BČ ű yhăĂ yĘwČ : MkĲĆŇ lĎ bŇ T¿Č yĂwĘ
oêŔ ’Ă ÉMySĂ nĎ’Ğ hŇ rąĎWĎ ‘ĞwĲČ hŇ kĎę ClUĘ hČ ‘rČEăĆmĂ ‘mĎÁ SĎ ylĂÄ’Ĺ=NBĆ hŇ yĎnĘ tČŇ nĘ ţ=NBĆ
=rSĆ ’Ğ MyDĂŔ WĘ JČ hČ =tŇ ’Ć wĘ ÉMydĂŇ ChIĘhČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ mĳŁ IĎwČ Chy¡ĎlĘ dČŇ GĘ =tŇ ’Ć CJ¿ IČwČ

26 yrăĄWĎ wĘ É lodŇ GĎ=dŇ ‘Č wĘ NTąŁ uĎ mĂ M‘ĎÁ hĎ =lkĎŇ CmqĚÄ IĎwČ : hŇ jĲĎ YĘ UĂ BČ oê¡’Ă Cy¿hĎ
: MyDĲĂWĘ kČŇ yn¿ĄjĘ mĂ C’¡ rĘyĲĎ yJ¿Ă MyĂrĳĎYĘ mĂ C’b¡ŇŁ IĎwČ MylĂŔ yĎxĞhĲČ

yhyw
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hŇ dĎŔ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ NykăĂŇ yĎohĲ yĘ ÉtClgĎŇlĘ hŇ nĎęSĎ ‘bČŇ SĆÁ wĎ MySĂÄ ŁlSĘ bĂŇ žyhĂ yĘwČ 27

žëdČŇ rŁ mĘ lywăĂ’Ĺ ’WĎÃ nĎ SdĆŇ xĳŁ lČ hŇ ‘¡ĎbĘŇ SĂ wĘ Myr¿ĂWĘ ‘ĆBĘ SdĆŇ xŔŁ ÉrWĎ ‘Ď MynąĄSĘ BĂ
tŇ yB¿ĄmĂ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ Nyk¿ĂŇ yĎohĲ yĘ S’Ň rËŁ =tŇ ’Ć okę lĘ mĎ tŇ năČSĘ BĂ lbĆÁ BĎ ëŇ lĆ mĆÄ
MykËĂŇ lĎ UĘ hČ ’iÌĄ JĂ l‘Čę mĄ o’Ŕ sĘ JĂ =tŇ ’Ć ÉNêĄ IĂwČ tŇ obĳŇ TŁ oê¡’Ă rB¿Ą dČŇ yĘwČ : ’lĆ JĲĆ 28

dŇ ymËĂ êĎ MxĆ lÌĆ lkČÄ ’Ď wĘ o’ĳ lĘ kĂŇ ydăĄŇ gĘŇBĂ tŇ ’¡Ą ’eĎěSĂ wĘ : lbĲĆŇ bĎŇ BĘ oê¡’Ă rS¿Ć ’Ğ 29

ëŇ lĆ U¡Ć hČ tŇ ’¿Ą mĄ oQË =hŇ nĎêĘ nĂ dŇ ymÌĂ êĎ tŇ xČÄ rĚ’Ğ otę xĎ rĚ’Ğ wĲČ : wyIĲĎxČ ym¿Ą yĘ=lJĎ wyn¡ĎpĎŇ lĘ 30

: wIĲĎxČ ym¿Ą yĘ lJ¡Ł omĳ oyBĘ Moyă=rbČŇ DĘ

G

wyhl’ +h=rV’ ywgh yrVâŁ Nmysw ,y‘br’w MyVlVw tw’m Vmxw Pl’ Myklm rpsd yqwsp Mwks
wyrdsw .]+w qwsp b"k Nmys +’ Myklm[ My’ybnh t’ l’rVy=Klm Zbqyw wyWxw .]b"y g"l Mylht[
My‘br’ wytwqspw .]+T +b hyrkz[ bybs V’ tmwx +h=M’n hl hyh’ yn’w Nmysw ,MyVlVw hVmx
hrV‘ tx’w tw’m ‘br’ NwV’rh tybh brxV d‘ dwd Nb hmlV KlmVm rpsh twnV .hVVw

.Mymy rV‘w MyVdx hVVw hnV

dklyw NwVmV Klyw MynwV’rh Myrps ‘br’ ty‘ybr .MynwV’rh Myrps t‘br’ wqyls
dwd=l’ Myk’lm rnb’ xlVyw MynwV’rh Myrps ‘br’ yYx .]+d w"T MyTpV[ Myl‘wV tw’m=VlV
+h rm’ hk tynVh MynwV’rh Myrps ‘br’ ty‘ybr .]b"y qwsp +g Nmys +b l’wmV[ wytxt

.]d"k qwsp b"y +’ Myklm[ wl‘t=’l

The number of the verses of the book of Kings is 1534, and the sign is,
BLESSED IS THE NATION whose God is the Lord (âŁ = 1000, V = 300, r
= 200, y = 10, h = 5, g = 3, w = 6, y = 10; [Psa 33.12]) And its middle point is,
And the king of Israel gathered the prophets together [1Ki 22.6]. And its sedarim
are 35 and the sign is, For I, saith the Lord, will be UNTO HER a wall of fire
round about [Zec 2.5]. And its peseqot are 46. The years of the book are from
the accession of Solomon son of David unto the desolation of the first house 411
years and 6 months and 10 days.

The four former books are completed. A fourth of the four former books is,
And Samson went and took three hundred foxes [Jdg 15.4]. The middle point
of the four former books is, And Abner sent messengers to David where he was
[2Sa 3.12]. The second fourth of the four former books is, Thus saith the Lord,
Ye shall not go up [1Ki 12.24].



hy‘Vy
’ ymĄÄ yBĂ MĂlĳĎSĎ CrĲywĂ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=l‘Č hŇ zĎŔxĎ rSăĆ ’Ğ ZomŔ ’Ď =NbĆŇ ChyăĎ‘Ę SČ yĘ ÉNozxĞ sŘ1

2 ynĂ yzăĂ’ĞhĲČ wĘ ÉMyĂmČÄ SĎ C‘ąmĘ SĂ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ yk¿ĄŇ lĘ mČ ChI¡ĎqĂ zĘxĂ yĘ zx¿Ď ’Ď MtËĎŇ oy ChIÌĎEĂ‘Ěř
: ybĲĂŇ C‘SĘ j¿Ď Mh¡Ą wĘ yêĂ mĘ mČŔ orwĘ yêĂ lĘ DăČGĂ ÉMynĂ BĎ rBĳĄDĂ ho¡ĎhyĘ yJ¿Ă ZrĆ’ĆŔ

3 yU¡Ă ‘Čř ‘dČŔ yĎ âlă É l’Ą rĎWĘ yĂ wylĳĎ ‘ĎBĘ sCbăŇ ’Ą rom¡ xĞ wĲČ ChnĄŔ qŁ ÉroS ‘d¿ČŇ yĎ
4 Myn¡ĂBĎ My‘ĂŔ rĄmĘ ‘rČzăĆ NwŔŁ ‘Ď dŇ bĆŇ JăĆ M‘Č ť ’TĄę xřŁ yoGă ű yohă : NnĲĎ oBtĘŇ hĂ âl¿

: roxĲ ’Ď Crz¿Ł nĎř l’¡Ą rĎWĘ yĂ Sod¿Ň qĘ =tŇ ’Ć CYË ’ĞnĲĂ hoĎęhyĘ=tŇ ’Ć CbăŇ zĘ‘ĲĎ MytĳĂŇ yřxĂ SĘ mČ
5 bŇ b¡ĎŇ lĄ =lkĎŇ wĘ ylĂŔ xĽlĲĎ S’Ň răŁ =lJĎ hŇ rĳĎsĎ CpŇ ysăĂ oê dŇ o‘¡ CJË tĚŇ hŇ m¿Ć l‘ăČ
6 hŇ JăĎ mČ C hŇ r¡ĎCBxČ wĘ ‘YČ j¿Ć MtŔŁ mĘ oBă =Ny’ĲĄ ÉS’Ň rŁ =dŇ ‘Č wĘ lgĆŇrąĆ=PŇ JČ mĂ : yCĲĎDČ
7 hŇ mĎŔ mĎ SĘ MkăĆŇ YĘ rĘ’Č : NmĆ èĲĎ BČ hŇ k¡ĎŇ JĘ rĚ âl¿ wĘ CSBĎŔ xĚ âlă wĘ ÉCrŁzÄ=âl hŇ IĳĎrĂTĘ

HtĎŔ ’Ł MylăĂ kĘŇ ’ĲŁ ÉMyrĂzĎ ÉMkĆŇ DĘgĘŇ nĆlĘ MkĆę tĘŇ mČ dĘŇ ’Č S’ĳĄ tŇ opăŇ rĚř WĘ Mk¡ĆŇ yrĄ‘ĲĎř
8 MrĆkĳĎŇ bĘŇ hŇ JăĎ sĚř JĘ NoI¡YĂ =tŇ bČŇ hŇ r¿ĎtĘŇ onĲ wĘ : MyrĲĂzĎ tŇ k¿ČŇ jĄ hĘ mČ JĘ hŇ m¡Ď mĎ SĘ C
9 ryt¿ĂŇ oh tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉylĄ Cl : hŇ rĲĎCYnĘ ry‘¿ĂJĘ hŇ S¡Ď qĘ mĂ śbĘŇ hŇ n¿Ď ClmĘ JĂ

: CnymĲĂ DĎ hŇ r¡ĎmŁ ‘ĞlĲČř CnyyĂŔhĎ MdăŇŁ sĘř JĂ T‘ĳĎmĘ JĂ dŇ yr¡ĂWĎ CnlËĎ

10 : hŇ rĲĎmŁ ‘Ğ M‘¿Čř Cnyh¡ĄŁl’Ĺ tŇ r¿Čoê CnyzËĂ’ĞhĲČ MdĳŇŁ sĘ ynăĄyYĂ qĘ ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ C‘¿mĘ SĂ
11 bŇ lĆ xăĄ wĘ Myl¡Ă y’Ąř tŇ ol¿ ‘Ł yêĂ ‘Ę bËČŇ WĎ hoĎŔhyĘ rmăČř ’Ň yŁ ÉMkĆŇ yxĄ bĘŇ zĂ=bŇ rĲŁ yQąĂ =hŇ UĎ lĲĎ
12 C’bŔŁ tĎŇ yJăĂ : yêĂ YĘ pĲĎŇ xĎ âl¿ Myd¡ĂŇ Cê‘Č wĘ MyWËĂ bĎŇ kĘŇ C MyrÌĂjĎ MdČÄ wĘ My’ĳĂ yrĂř mĘ
13 CpŇ ysĂę otŇ âlă : yrĲĎYĄxĞ sm¿Ł rĘ Mk¡ĆŇ dĘŇ IĆmĂ tŇ ’Ň zËŁ Su¿ĄbĂŇ =ymĲĂ ynĳĎjĎ tŇ o’¡ rĎř lĲĄ

’răŁ qĘ ÉtBĎ SČ wĘ SdĆŇ xąŁ ylĳĂ ’yh¡Ă hŇ bËĎŇ ‘ĄoêĲ tŇ rĆTÌŁ qĘ ’wĘSĎŔ =tŇ xČ nĘ mĲĂ É’ybĂŇ hĎ
’rqm
yUĂ ‘ČwĘ ’"s v.3 .’lm ChIĎEĂC‘ ’"s v.1 .z"k qwsp d‘ +’ qwsp Nm Myrbdh hl’ hVrpl hrTph v.1 .’
’lm CroznĎ ’"s v.4 .rsx MytĂ xĂ SĘ mČ ’"s v.4 .T"dw x"d Nkw ’lm ’TĄox ’"s v.4 .r"tw s"t ,‘"t Nkw
Nkw ’nynt w"yw rsxw h’mdq w"yw ’lm tpŁ CrWĘ ’"s v.7 .s"t Nkw MkĆyrĄ‘ĎwĘ ’"s v.7 .T"dw x"d ,b"d Nkw
.’lm hJĎ CsJĘ ’"s v.8 .T"dw x"d Nkw rsxd rsx tpŁ rĚWĘ ’"sbw ,’lmd ’lm topCrWĘ ’"sb ,’"ydw b"d ,’"d
.T"dw x"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm ModsĘ JĂ ’"s v.9 .h"dxw g"d ,b"d Nkw hVwgd t"yb hSĎ qĘmĂ BĘ ’"s v.8

.d"ydw d"d ,b"d Nkw hnygn ’lbw Pqmb =M‘Č ’"s v.10 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"d Nkw hrĎmŁ ‘ĞlČ wĘ ’"s v.9

My’Ă rĂmĘ ’"s v.11 .’nynt d"wy rsx MlĂ y’Ą ’"sw ,h’mdq d"wy rsx MylĂ ’Ą ’"s v.11 .rmČ’Ď rybs v.11

.s"tw rd"nq y"k +’ Nkw to’rĘlĂ ’"s v.12 .’"d Nkw rsx
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ySĂŔ pĘŇ nČ hŇ ’ăĎ nĘ WĲĎ ÉMkĆŇ ydĄŇ ‘ĞomĲ C MkąĆŇ ySĄ dĘŇ xĎ : hŇ rĲĎYĎ ‘ĞwĲČ NwĆ’¡Ď lk¿ČŇ C’=âlĲ ’rĎŔ qĘ mĂ 14

ÉynČ y‘Ą MyląĂ ‘Ę ’Č MkĆę yjĄ JČ MkăĆŇ WĘ rĂpĲĎŇ bĘŇ C : ’řŁWĲ nĘ ytĂŇ y’¡Ąř lĘ nĂ xrČTĳŁ lĎ yl¡Č ‘Ď Cy¿hĎ 15

: C’lĲĄ mĎ Mym¿Ă DĎ Mk¡ĆŇ ydĄŇ yĘ ‘ČmĳĄ SŁ yeĂ năĆy’Ą hŇ Q¡Ď pĂŇ tĘŇ CB¿ rĘtČŇ =yJĲĂ MGËČ MJĆŔ mĂ
Cd¿Ň mĘ lĂ : ‘ČrĲĄhĎ Cl¡ dĘŇ xĂ ynĳĎy‘Ą dŇ gĆŇ eăĆmĂ Mk¡ĆŇ ylĄ lĘř‘ČmĲČ ‘Čr¿Ł CrysËĂ hĎ CJŔ EČhĂ ÉCYxĞrĲČ 16, 17

: hŇ nĲĎmĎ lĘ ’Č CbŇ yr¡Ă MotŔ yĎ CTă pĘŇ SĂ Zomĳ xĎ CrăèĘ ’Č Tj¡Ď SĘ mĂ CS¿ rĘDĂ bŇ TËĄ yhĄ
MkąĆŇ y’Ą TĲĎ xĞ CyÄhĘ yĲĂ=M’Ă hoĳĎhyĘ rmăČř ’Ň yŁ hŇ x¡Ď kĘŇ CĲĎnĂ wĘ ’nËĎÍCkŇ lĘ 18

=M’Ă : CyĲhĘ yĲĂ rmĆ ~¿ĆJČ ‘l¡Ď oêkČŇ CmyD¿Ă’Ę yČ=M’Ăř CnyBĂŔ lĘ yČ gŇlĆ èăĆ JČ ÉMř ynĂ èĎ JČ 19

bŇ rĆxăĆ MtĳĆŇ yrĂmĘ C Cn¡’ĞmĲĎ êĘ =M’Ă wĘ : ClkĲĄŇ ’Ň êŁ ZrĆ’¡ĎhĎ bŇ CT¿ MêĳĆ‘Ę mČ SĘ C Cb¡Ň ’Ň êŁ 20

hŇ nĎŔ ozlĘ hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ ÉhkĎŇ y’Ą : rBĲĄ DĂ ho¡ĎhyĘ yj¿Ă yJËĂ ClŔ JĘ ’ĚêĘ 21

: MyxĲĂ ~Ę rČmĘ hŇ ê¿Ď ‘Č wĘ HB¡Ď Nyl¿Ă yĎ qdĆŇ YËĆ TjĎę SĘ mĂ ytăĂŇ ’Ğř lĄ mĘ hŇ nĳĎmĎ ’ĹnĲĆ hŇ y¡ĎrĘqĂ
ÉyrĄbĘŇ xČ wĘ MyrĂę rĘosĲř ëŇ yĂrăČWĎ : MyĂUĲĎ BČ lCh¿ mĎ ëŇ ’¡Ą bĘŇ sĎ MygĳĂŇ ysĂř lĘ hŇ yăĎhĎ ëŇ j¡Ą sĘ JČ 22, 23

bŇ yr¿ĂwĘ CTjŔŁ SĘ yĂ âlă ÉMotŇ yĎ MynĳĂmŁ lĘ SČ PŇ d¡ĄŇ rŁ wĘ dŇ xČ SŔŁ bŇ hăĄ ’Ł ÉoQJĚ MybĂŔ eĎGČ
: MhĲĆ yřlĄ ’Ğ ’ř b¿ŇŁ yĎ=âlĲ hŇ n¡ĎmĎ lĘ ’Č

yrČŔ ~Ď mĂ MxăĄ eĎ’Ć yohť l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ryb¡ĂŇ ’Ğ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉNodŇ ’Ď hĲĎ M’ąĚ nĘ NkĄę lĎ 24

ëŇ yĂgĳĎŇ ysĂř rB¡řŁ JČ PŇ r¿Ł YĘ ’Ć wĘ ëŇ yĂlČŔ ‘Ď ÉydĂŇ yĎ hŇ bĎŇ ySąĂ ’Ď wĘ : ybĲĎŇ yĘo’Ĳř mĄ hŇ m¡Ď qĘ eĲĎ’Ă wĘ 25

ëŇ yĂY¡Č‘ĞyĲŁ wĘř hŇ nĎŔ SŁ ’Ň răĂbĎŇ JĘ ÉëyĂTČÄ pĘŇ SĲŁ hŇ bĎŇ ySąĂ ’Ď wĘ : ëŇ yĂlĲĎ ydĂŇ BĘ =lJĎ hŇ rĎys¡Ă ’Ď wĘ 26

NoI¡YĂ : hŇ nĲĎmĎ ’ĹnĲĆ hŇ y¡ĎrĘqĂ qdĆŇ ~ĆŔ hČ ry‘ăĂ ÉëlĎ ’rĄuąĎyĂ NkĄę =yrĄxĞ’ĲČř hŇ QĳĎ xĂ êĘ bČŇ JĘ 27

wDĳĎxĘ yČ My’¡Ă FĎ xČ wĘ My‘ËĂSĘ jĲŁ rbĆŇ SÌĆ wĘ : hŇ qĲĎ dĎŇ YĘ BĂ hĎ yb¡ĆŇ SĎ wĘ hŇ dĳĆŇ jĎ êĂ TjăĎ SĘ mĂ BĘ 28

CrŔ jĘ xĘ tČÄ wĘ MêĳĆdĘŇ mČ xĞ rSăĆ ’Ğ Myl¡Ă y’Ąř mĲĄ CSbŔŁ yĄ yJăĂ : ClĲ kĘŇ yĂ ho¡ĎhyĘ yb¿ĄŇ zĘ‘ĲŁ wĘ 29

hŇ eĎŔ gČŇkĘŇ C hĎ lĳĆř‘Ď tŇ lĆ băĆŇ nŁ hŇ l¡Ď ’Ą JĘ CyŔhĘ tĲĂŇ yJăĂ : MêĲĆrĘxČ BĘ rS¿Ć ’Ğ tŇ oe¡GČhČ mĲĄ 30

Mym=rV’
’"s ,w"dxw h"dx ,d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,d"d ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb ’lm Nk v.14
MkĆylĄlČ ‘ĞmČ ’"s v.16 .T"dw x"d ,d"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm ’oWnĘ ’"s v.14 .w"Tdw ’"d Nkw rsx ytĂ ’ĄlĘ nĂ
N’k Ny’ ’"sb v.18 .g"dw b"d Nkw Pqm ’lbw ’krm Ck¿ lĘ ’"s v.18 .xtpb d"mlhw p"xb N"y‘h
.r"tw s"t ,‘"t ,rd"nq y"k +d Nkw yrqw bytk ynĂèĎ JČ ’"sb ,ynĂèĎ JČ rybs v.18 .rmČ’Ď rybs v.18 .’qsp
’lmd ’lm Nk v.22 .yrq ytĂ ’ĞlĄmĘ ,bytk ytĂ lĄmĘ ’"s v.21 .r"tw s"t ,‘"t ,’"d Nkw =M’Ă wĘ ’"s v.18
,h"dx Nkw h’mdq d"wy rsx MygĂsĂ lĘ ’"s ,d"ydw b"yd ,w"dx ,T"d ,x"d ,d"d ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb
bwrb rsx Nk v.23 .xtp PTx MyrĂrĞsŁ w’ MyrĂrĞos tYqmb ,rsx MyrĂrĘsŁ ’"s v.23 .w"Tdw ’"yd ,w"d
.w"Tdw w"dx ,h"dx ,d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,g"d Nkw ’lm ’obyĎ ’"s ,d"dw b"d ,’"d ,y"k Myrps
Nkw ’lm roBJČ ’"s v.25 .d"dw b"d ,’"d Nkw rsx ybĎ yĘ’Ł mĄ ’"s v.24 .’"d Nkw rsx MhĆlĄ’Ğ ’"s v.23

Nkw rsx ëyĂgĎsĂ ’"s ,d"ydw b"yd ,’"yd ,w"d ,d"d ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb ’lm Nk v.25 .b"dw ’"d
,s"tw ‘"t ,+rt Nkw NkĄ=yrĄxĞ’Č wĘ ’"s v.26 .d"dw b"d ,’"d Nkw ’lm ëyĂYČ‘ĞoywĘ ’"s v.26 .w"Tdw T"d ,x"d
Nkw ’nynt d"wy ’lmw h’mdq d"wy rsx MylĂ ’ĄmĄ ’"s v.29 .+d +w tyV’rb Nyy‘ : ’dx hlm NkĄyrĄxĞ’Č wĘ ’"sb

.T"dw x"d Nkw ’nynt d"y rsxw h’mdq d"wy ’lm MlĂ y’ĄmĄ ’"sw ,d"dw b"yd ,w"d ,b"d ,’"d
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31 CrÌ‘ĞbĲĎŇ C ZoYĳ ynĂ lĘ ol¡ ‘ĞpĲŇŁ C tŇ rĆ‘ŔŁ nĘ lĂ ÉNsřŁ xĎ hĲĆ hŇ yąĎhĎ wĘ : HlĲĎ Ny’¿Ą MyĂm¡Č=rSĆ ’Ğ
: hŇ BĲĆ kČŇ mĘ Ny’¿ĄwĘ wD¡ĎxĘ yČ MhËĆ ynĄSĘ

b, 2 ű hŇ yăĎhĎ wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲywĂ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=l‘Č Zomĳ ’Ď =NBĆ Chy¡Ď‘Ę SČ yĘ hŇ zĎŔxĎ rSăĆ ’Ğ ÉrbĎŇ DĎhČ
’v¡Ď nĂ wĘ MyrĂŔ hĎ hĲĆ S’Ň răŁ BĘ ÉhoĎhyĘ=tŇ yBĲĄ rhąČ hŇ yĆÁhĘ yĲĂ NokÄ nĎ MymĂę IĎhČ tŇ yrăĂxĞ’ĲČ BĘ

3 ÉCrmĘ ’ĲĎ wĘ MyBĂę rČ MyUăĂ ‘Č CkÂ lĘ hĲĎ wĘ : MyĲĂoGhČ =lJĎ wyl¡Ď ’Ą Cr¿hĞ nĲĎ wĘ tŇ o‘ĳbĎŇ GĘ mĂ
wykĎŔ rĎDĘmĂ ÉCnrĄÄ yŁ wĘř bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ yhăĄŁl’Ĺ ÉtyBĄ =l’Ćř hoĎęhyĘ=rhČ =l’Ć hŇ lăĆ ‘ĞnĲČwĘ ű CkăŇ lĘ
: MĂlĲĎ SĎ CrĲymĂ ho¡ĎhyĘÍrbČŇ dĘŇ C hŇ rĎŔ otŇ ’YăĄêĄ ÉNoI~Ă mĂ yJąĂ wytĳĎŇ xŁ rĘ’ĲŁ BĘ hŇ k¡ĎŇ lĘ nĲĄ wĘ

4 MyêĂę ’Ă lĘ MtĎÁ obŇ rĘxČ CtÄ êĘ kĂŇ wĘ MyBĳĂ rČ MyUăĂ ‘ČlĘ xČ yk¡ĂŇ ohwĘ MyĂŔoGhČ NyBăĄ ÉTpČŇ SĎ wĘ
Cd¿Ň mĘ lĘ yĂ=âlĲ wĘ bŇ rĆxĆŔ ÉyoG=l’Ć yogąŇ ’vĎÄ yĂ=âlĲř tŇ orŔ mĄ zĘmČ lĘ ÉMhĆ ytĄŇ ośtĲŇ ynĂ xĞ wĲČ

5 ro’¿ BĘ hŇ k¡ĎŇ lĘ nĲĄ wĘ Ck¿Ň lĘ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ tŇ yB¡Ą : hŇ mĲĎ xĎ lĘ mĂ dŇ o‘¡
6 Myn¡ĂnĘ ‘ĲŁ wĘ MdĆŇ uĆŔ mĂ ÉC’lĘ mĲĎ yJąĂ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ tŇ yBăĄ ÉìUĘ ‘Č hŇ êĎSĘ TČę nĎ yJăĂ : hoĲĎhyĘ
7 bŇ hĎŔ zĎwĘ PŇ sĆ JăĆ ÉoYrĘ’Č ’ląĄ UĎ êĂ wČ : CqyjĲĂ WĘ yČ Myr¡ĂkĘŇ nĎ yd¿ĄŇ lĘ yČbĘŇ C MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ JČ

: wytĲĎŇ bŇŁ JĘ rĘmČ lĘ hŇ YĆq¡Ąř Ny’¿ĄwĘ MysĂŔ Cs ÉoYrĘ’Č ’ląĄ UĎ êĂ wČ wytĳĎŇ rŁ YĘ ’ĲřŁ lĘ hŇ YĆq¡Ąř Ny’¿ĄwĘ
8 CW¡ ‘Ď rS¿Ć ’ĞlĲČ CwŔxĞêĲČSĘ yĲĂ ÉwydĎŇ yĎ śhŇ WąĄ ‘ĞmĲČ lĘ MylĳĂ ylĂ ’Ĺ oY¡ rĘ’Č ś’l¿Ą UĎ êĂ wČ

9, 10 rC~Ŕ bČŇ ’oBă : MhĲĆ lĎ ’v¡Ď êĂ =l’Č wĘ Sy’ĳĂ =ljČ SĘ IĂwČ Md¡ĎŇ ’Ď xè¿Č IĂwČ : wytĲĎŇ ‘Ł BĘ YĘ ’Ć
11 tŇ Chą bĘŇ GČ ynĄÂy‘Ą : onĲ o’ř GĘ rd¡ČŇ hĞmĲĄ C hoĎŔhyĘ dŇ xČ jăČ ÉynĄjĘ mĂ rpĳĎŇ ‘ĎBĲĆ Nm¡Ą FĎ hĂ wĘ

: ’ChĲ hČ MoI¿BČ oD¡bČŇ lĘ hoËĎhyĘ bŇ GÌČWĘ nĂ wĘ MySĳĂ nĎ’Ğ MCră xS¡Č wĘ lpĄŔ SĎ ÉMdĎŇ ’Ď
12 l‘¡ČwĘ MrĳĎwĎ hŇ ’¡Ćř GĄ=lJĎ l‘¿Č tŇ o’Ë bĎŇ YĘ hoÌĎhylĲČ MoyÂ yJăĂř
13 l‘¡ČwĘ My’ĳĂ vĎ eĂ hČ wĘ Mym¡Ă rĎhĲĎ NonŔ bĎŇ QĘ hČ yzăĄrĘ’Č =lJĎ É l‘Č wĘ : lpĲĄŇ SĎ wĘ ’v¿Ď nĂ =lJĎ
14 tŇ o‘¿bĎŇ GĘ hČ =lJĎ l‘¡ČwĘ MymĳĂ rĎhĲĎ MyrăĂhĎ hĲĆ =lJĎ l‘¡ČwĘ : NSĲĎ BĎ hČ yn¿ĄoQ’Č =lJĎ

15, 16 l‘¡ČwĘ : hŇ rĲĎCYbĘŇ hŇ m¿Ď ox=lJĎ l‘¡ČwĘ HČ bĳŇŁ GĎř lDăĎgĘŇmĂ =lJĎ l‘¡ČwĘ : tŇ o’Ĳ vĎ eĂ hČ
twyn’=lk
.w"dw b"d ,’"d Nkw ’lm NosxĎhĆ ’"s v.31 .r"tw s"t ,‘"t ,w"d ,g"d ,b"d Nkw hĎ ylĆ‘Ď ’"s v.30
,b"d ,’"d Nkw ’lm CnrĄoywĘ ’"s v.3 .+b +d hkym Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t ,b"d ,’"d Nkw =l’ĆwĘ ’"s v.3 .b
rsx MhĆytĄtŁ ynĂxĞwČ ’"s v.4 .b"d Nkw Pqm ’lbw ’krm rb¿ČdĘC ’"s v.3 .d"ydw b"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,g"d
Myrps bwrb yrYb Nk v.7 .s"tw ‘"t ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw =âlwĘ ’"s v.4 .’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw
h’mdq w"yw ’lm wytĎrŁ YĘ o’lĘ ’"s v.7 .’"yd Nkw lwgsb hYĆqĆ Myrps tYqmb ,w"Tdw b"yd ,d"d ,g"d ,b"d ,y"k
’"s v.8 .d"ydw z"yd ,w"d ,b"d Nkw ’nynt w"yw ’lmw h’mdq w"yw rsx wytĎorYĘ ’Ł lĘ ’"sw ,’nynt w"yw rsxw
.’txnt’ ’xpT ’krm CwĳxĞêČSĘ yĂ wyd¡ĎyĎ hŇW¿Ą ‘ĞmČlĘ ’"s v.8 .NTq Pqz ’TVp Kphm MylĂŔylĂ ’Ĺ ÉoYrĘ’Č ’ląĄUĎêĂ wČ
,b"yd ,T"d ,x"d ,g"d Nkw rsx on’Ł GĘ ’"s ,’"ydw w"d ,d"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb ’lm Nk v.10

.T"dw x"d Nkw yryYb P"l’h h’ĄGĄ ’"s v.12 .b"d Nkw hnygn ’lbw Pqm =yJĂ ’"s v.12 .w"Tdw d"yd
T"d ,x"d Nkw ’lm HČ obGĎ ’"s ,d"ydw b"yd ,’"yd ,w"d ,d"d ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb rsx Nk v.15

.w"Tdw
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tŇ Chă bĘŇ GČ ÉxSČ wĘ : hŇ DĲĎmĘ xĆ hĲČ tŇ oI¿kĂŇ WĘ =lJĎ l‘¡ČwĘ SySĳĂ rĘêČ tŇ oIănĂ ’Ľ=lJĎ 17

: ’ChĲ hČ MoI¿BČ oD¡bČŇ lĘ hoËĎhyĘ bŇ GÌČWĘ nĂ wĘ MySĳĂ nĎ’Ğ MCră lp¡ĄŇ SĎ wĘ MdĎŔ ’Ď hĲĎ
rpĳĎŇ ‘Ď tŇ oQ¡ xĂ mĘ bĂŇ C MyrĂŔ YĚř tŇ oră‘ĎmĘ BĂ ÉC’bĎÄ C : PŇ ŁlĲ xĞ yĲČ lyl¿Ă JĎ Myl¡Ă ylĂ ’ĹhĲĎ wĘ 18, 19

É’ChhČ MoIąBČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ Zr¿Ł ‘ĞlĲČ om¡ CqBĘ onŔ o’GĘ rdăČŇ hĞmĲĄ C ÉhoĎhyĘ dŇ xČ jąČ ynĄÂjĘ mĂ 20

Éol=CW‘ĲĎ rSąĆ ’Ğ obĳŇ hĎ zĘ ylăĄ ylĂ ’Ĺ tŇ ’¡Ą wĘ ojŔ sĘ kČŇ ylăĄ ylĂ ’Ĺ tŇ ’Ą ť MdĎŔ ’Ď hĲĎ ëŇ ylăĂ SĘ yČ
MyrĂŔ ~ĚhČ tŇ orăqĘ nĂ BĘ É’obŇ lĎ : MypĲĂŇ QĄ TČ ‘ĞlĲĎ wĘ tŇ or¡jĄ rj¿Ł xĘ lČ tŇ wŔŁ xĞêĲČSĘ hĲĂ lĘ 21

Zr¿Ł ‘ĞlĲČ om¡ CqBĘ onŔ o’GĘ rdăČŇ hĞmĲĄ C ÉhoĎhyĘ dŇ xČ jąČ ynĄÂjĘ mĂ My‘ĳĂlĎ iĘ hČ yp¡ĄŇ ‘Ăř sĘ bĂŇ C
hŇ U¿Ć bČŇ =yJĲĂ ojĳ ’Č BĘ hŇ m¡Ď SĎ nĘ rS¿Ć ’Ğ MdĎŔ ’Ď hĲĎř =NmĂ ÉMkĆŇ lĎ Clą dĘŇ xĂ : ZrĆ’ĲĎ hĎ 22

: ’ChĲ bŇ S¡Ďř xĘ nĆ
N‘¡ĄSĘ mČ hŇ dĎŔ ChymăĂ C ÉMĂlČÄSĎ CrĲymĂ rysąĂ mĄ tŇ o’ę bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ NodÁ ’Ď hĲĎ hŇ eĄÄhĂ žyJĂ g
hŇ mĳĎ xĎ lĘ mĂ Sy’ăĂ wĘ roB¡ GĂ : MyĂmĲĎ =N‘ČSĘ mĲĂ lk¡ŇŁ wĘ MxĆ lĆŔ =N‘ČSĘ mĲĂ lJŁ ť hŇ nĳĎ‘ĄSĘ mČ C 2

Z‘ËĄoywĘ MynĳĂpĎŇ ’CWă nĘ C Myè¡Ă mĂ xĞ=rWČ : NqĲĄ zĎwĘ Ms¿Ą qřŁ wĘ ’yb¡ĂŇ nĎ wĘ Tp¿ĄŇ oSř 3

Myl¡Ă Cl‘ĞtĲČŇ wĘ MhĳĆ yrĄWĲĎ Myr¡Ă‘ĎnĘ yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ : SxČ lĲĎ Nob¿Ň nĘ C MyS¡Ă rĎxĞ Mk¿ČŇ xĞ wĲČ 4

Ér‘ČeČÄhČ Cbę hĞrĘyĂ Ch‘ĳĄrĄBĘ Sy’ăĂ wĘ Sy’¡Ă BĘ Sy’¿Ă M‘ĎŔ hĎ Wř GăČ nĂ wĘ : MbĲĎŇ =ClSĘ mĘ yĂ 5

hŇ lăĎ mĘ WĂ wybĂŔ ’Ď tŇ yBăĄ ÉwyxĂ ’Ď BĘ Sy’ąĂ WjÄŁ tĘŇ yĂ=yJĲĂ : dŇ BĲĎ kĘŇ eĂ BČ hŇ l¡Ć qĘ eĂ hČ wĘ NqĄŔ EĎBČ 6

MoIÄbČŇ ž’vĎ yĂ : ìŇ śdĲĆŇ yĎ tŇ xČ ê¿Č tŇ ’Ň E¡Ł hČ hŇ l¿Ď SĄ kĘŇ UČ hČ wĘ CnQĳĎ =hŇ yĆhĘ êĲĂ NyY¡Ă qĎ hŇ kĎŔ lĘř 7

âl¿ hŇ lĳĎ mĘ WĂ Ny’ăĄwĘ MxĆ l¡Ć Ny’¿Ą ytĂě ybĄŇ bĘŇ C SbĄŔ xřŁ hŇ yăĆhĘ ’ĲĆ =âl ÉrmŁ ’Ň lĄ ű ’Chą hČ
MnąĎ oSlĘ =yJĲĂ lpĳĎŇ nĎ hŇ d¡ĎŇ ChywĲĂ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ ÉhlĎ SĘ kĲĎŇ yJąĂ : M‘ĲĎ NyY¿Ă qĘ ynĂ m¡Ě yWĂ tĘŇ 8

hŇ tĎŇ nĘ ‘ăĎ ÉMhĆ ynĄjĘ tŇ rąČJĎ hČ : odĲŇ obŇ kĘŇ yn¿Ą‘Ąř tŇ or¡mĘ lČ hoĎŔhyĘ=l’Ć ÉMhĆ ylĄ lĘ ‘ČmĲČ C 9

Cl¿ mĘ gĲĎŇ=yJĂ MSĎŔ pĘŇ nČlĘ yo’ă CdŇ xĳĄ kĂŇ âlă CdŇ yG¡ĂhĂ Md¿ŇŁ sĘř JĂ MtËĎŇ ’Ň FĎ xČ wĘ MBĎŔ
: ClkĲĄŇ ’Ň yŁ Mh¡Ć ylĄ lĘ ‘ČmĲČ yr¿ĂpĘŇ =yJĲĂ bŇ oTĳ =yJĂ qyD¡ĂYČ Cr¿mĘ ’Ă : hŇ ‘ĲĎrĎ Mh¡Ć lĎ 10

llĄŔ o‘mĘ wyWăĎ gĘŇ nĲŁ ÉyUĂ ‘Č : oQĲ hŇ WĆ ‘¿ĎyĄ wyd¡ĎŇ yĎ lCm¿ gĘŇ=yJĲĂ ‘rĳĎ ‘SăĎ rĎlĘ śyo’¡ 11, 12

: C‘QĲĄ BĂ ìŇ yt¡ĆŇ xŁ rĘ’ĲŁ ëŇ rĆd¿ĆŇ wĘ My‘ĂŔ tĘŇ mČ ìŇ yrăĆèĘ ’Č mĘ ÉyUĂ ‘Č obĳŇ ClSĘ măĎ MyS¡Ă nĎ wĘ
bYn
Pqzb Nk v.22 .w"dw b"d Nkw ’lm ypĄy‘ĂsĘ bĂ C ’"s v.21 .T"dw x"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm MyrĂCY ’"s v.19

.w"Tdw d"yd ,b"yd ,T"d ,x"d ,d"d Nkw NTq Pqz xnwm MdĎŔ ’ĎhăĎ ’"s ,w"dw g"d ,b"d ,y"k Myrpsb dbl NTq
’"s v.5 .’"d Nkw ’lm MsĄoqwĘ ’"s v.2 .rsx TpĄSŁ ’"s v.2 .g .b"d Nkw xtp bSČ xĘ nĆ ’"s v.22

’lm ìydĆyĎ ’"s v.6 .yrq hkĎ lĘ ,bytk ìlĘ ’"sw ,ìlĘ rybs v.6 .W"dw x"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw N"yVb SGČnĂ wĘ
,w"dw b"d Nkw yrqw bytk ynĄy‘Ą ’"s ,d"d Nkw yrq ynĄy‘Ą v.8 .’lm SbĄ ox ’"s v.7 .w"dw b"d ,’"d Nkw
.w"dw b"d ,’"d Nkw ’lm ModsĘ JĂ ’"s v.9 .w"Tdw ’"yd ,T"d ,x"d ,g"d ,’"d Nkw yrqw bytk rsx ynĄ‘Ą ’"sw

.d"ydw b"yd ,x"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw ’xpT ’krm ‘S¡ĎrĎlĘ yo’¿ ’"s v.11
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13, 14 =M‘Ă ’ř obŔ yĎ TjăĎ SĘ mĂ BĘ ÉhoĎhyĘ : MyUĲĂ ‘Č Nyd¿ĂŇ lĎ dŇ m¡Ą ‘Ł wĘ hoĳĎhyĘ bŇ yr¡ĂlĎ bŇ ~¿Ď nĂ
: MkĲĆŇ yêĄbĲĎŇ BĘ yn¡Ă‘ĎhĲĆ tŇ l¿Č zĄGĘ MrĆJĆŔ hČ MêăĆrĘ‘ČBĲĂ ÉMêĆ’Č wĘ wyrĳĎWĎ wĘ oU¡ ‘Č yn¿ĄqĘ zĂ

15 : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¡ĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ=M’ĚnĘ CnxĳĎ TĘ êĂ MyI¡ĂnĂ ‘Ğ yn¿ĄpĘŇ C yUĂŔ ‘Č C’ă JĘ dČŇ êĘ ÉMklmř

16 NorŔ GĎ twăwřTn ÉhnĎkĘŇ lČÄêĄ wČ NoIŔYĂ tŇ onăBĘ ÉChbĘŇ gĲĎŇ yJąĂ N‘Č yČ ť hoĎęhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
: hŇ nĎsĘ JĲČ ‘ČêĘ Mh¡Ć ylĄ gĘŇrČbĘŇ C hŇ nĎkĘŇ lČŔ êĄ ÉPośpŇ TĎ wĘ ëŇ olą hĎ MyĂnĳĎy‘Ą tŇ or¡uĘ WČ mĘ CĲ

17 : hŇ rĲĆ‘Ď yĘ Nh¿Ą tĘŇ jĎř ho¡ĎhywĲČ NoIĳYĂ tŇ onăBĘ dŇ q¡Ł dĘŇ qĎ ynĎŔ dŇŁ ’Ğř xjăČ WĂ wĘř

18 Mys¡Ă ybĂŇ èĘ hČ wĘ MysËĂ kĎŇ ‘ĞhĲĎř tŇ rĆ’ÌĆpĘŇ êĂ tŇ ’ăĄ ynĎę dŇŁ ’Ğř rysăĂ yĎ ’ChÁ hČ MoIÄBČ
19, 20 ÉtodŇ ‘Ď~Ę hČ wĘ MyrąĂ’Ą jĘ hČ : tŇ olĲ ‘ĎrĘhĲĎ wĘ tŇ or¡èĄř hČ wĘ tŇ op¿Ň TĂř eĘ hČ : MynĲĂ rŁ hĞvĲČ hČ wĘ

21 : PŇ ’ĲĎ hĎ ym¿Ą zĘnĂ wĘ tŇ o‘¡BĎ FČ hČ : MySĲĂ xĎ QĘ hČ wĘ SpĆŇ e¡ĆhČ yê¿ĄbĎŇ C MyrĂŔ èĚ uĂ hČ wĘ
22, 23 ÉMynĂ yŁ lĘ GĂ hČ wĘř : MyTĲĂ yrĂxĞhĲČř wĘ tŇ ox¡ jĎ TĘ UĂ hČ wĘ tŇ opŔ TĎ ‘ĞUăČhČ wĘ ÉtoYlĎ xĞUĲČ hČ

24 hŇ yĆęhĘ yĲĂ qmăČ MWĆ BÁŁ tŇ xČ tČÄ žhyĎhĎ wĘ : MydĲĂŇ ydĂŇ rĘhĲĎ wĘ tŇ op¡Ň ynĂ ~Ę hČ wĘ MynĂŔ ydĂŇ iĘ hČ wĘ
lyg¡ĂŇ ytĂŇ jĘ tŇ xČ t¿ČŇ wĘ hŇ xĎŔ rĘqĎ ÉhSĆ qĘ mĂ hŇ WąĆ ‘ĞmĲČ tŇ xČ tČÄ wĘ ÉhjĎ qĘ nĂ hŇ rąĎogŇxĞř tŇ xČ tČÄ wĘ

25 ëŇ t¡ĄŇ rĎCbĲŇ gĘŇ Cř CljĳŁ yĂ bŇ rĆxăĆBČ ëŇ yĂt¡ČŇ mĘ : yřpĂŇ yĲŁ tŇ xČ t¡ČŇ =yJĂ qWĳĎ tŇ rĆgăŇŁ xĞmĲČ
26, d žCqyzĂxĹhĲĆ wĘ : bŇ SĲĄ êĄ ZrĆ’¿ĎlĎ hŇ tĎŇ u¡ĎnĂ wĘ hĎ yxĳĆtĎŇ jĘ Cl¡ bĘŇ ’ĲĎ wĘ Cn¿’Ď wĘ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ BČ

lkĄŔ ’Ň nŁ CnmăĄ xĘ lČ rmŔŁ ’Ň lĄ É’ChhČ MoIąBČ dŇ xĎę ’Ć Sy’ăĂ BĘ MySĂÁ nĎ ‘bČŇ SĆÄ
: CnśtĲĄŇ jĎ rĘxĆ PŇ s¡Ł ’Ĺ CnylĄŔ ‘Ď ÉìmĘ SĂ ’rąĄuĎ yĂ qrČę SBĳĎ lĘ nĂ Cnśt¡ĄŇ lĎ mĘ WĂ wĘ

Mwyb
bytk MkĆQĎ =hmČ ’"sb ,yrq MkĆQĎ =hmČ ,bytk MkĆQĎ mČ v.15 .w"dw d"d ,b"d ,’"d Nkw rsx ’bŁ yĎ ’"s v.14

’lm Nk v.16 .’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk toyTĚnĘ ’"s ,yrq toyTĚnĘ ,bytk twŁCTnĘ v.16 .yrqw
,bytk xjČ WĂ yĘ w’ xjČ WĘ yĂ ’"s v.17 .’"ydw d"d ,g"d Nkw rsx PpŁ TĎ wĘ ’"s ,w"Tdw b"d ,’"d ,y"k Myrpsb
Zmq PTx NhtjĽ ’"s v.17 .b"dw ’"d Nkw hoĎhyĘ ’"s v.17 .yrq xjČ sĂ wĘ ,bytk xjČ WĂ wĘ ’"sbw ,yrq xjČ WĂ wĘ
.xtpb ’"ph NhtjČ y’xndml ,’"ydw T"d ,x"d ,w"d ,b"d Nkw lwgsb ’"hh NhĆtp ’"sw ,d"ydw b"yd ,b"d Nkw
topyTĂ eĘhČ ’"s v.19 .’"ydw b"d Nkw xtpb ’"hh MysĂ kĎ ‘ĞhČ ’"s v.18 .b"dw ’"d Nkw hoĎhyĘ ’"s v.18

MyTĂ yrĂxĞhĎ wĘ tYqmb v.22 .l"s Nkw ’lm toryèĄ hČ wĘ ’"s v.19 .T"dw x"d ,w"d ,d"d ,b"d Nkw d"wy ’lm
,b"yd ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb ’lm MynĂ oylĘ GĂhČ wĘ w’ MynĂ yŁlĘ GĂhČ wĘ Nk v.23 .w"Tdw ’"yd Nkw Zmqb
bwrb ’lm Nk v.24 .w"Tdw ’"yd ,T"d ,x"d ,d"d Nkw ’lm MynĂ oylĘ GĂhČ w’ MynĂ yŁlĘ GĂhČ ’"s ,r"tw s"t ,+rt ,d"yd
Nkw rsx hrĎgŁ xĞ ’"s ,hrwsmbw y’xndml Nkw ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps
ëyĂrČoBgĂwĘ ’"s v.25 .’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm ypĂ oy ’"s v.24 .yllhbw y’br‘ml Nkw ,’"yd ,d"d
.r"tw s"t ,‘"t ,x"d ,w"d ,b"d Nkw ’lm CnytĄŁlmĘ WĂ wĘ w’ CnytĄlĎ mĘ WĂ wĘ ’"s v.1 .d .r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw

.w"dw b"d Nkw ’lm CnytĄjĎ rĘxĆ ’"s v.1
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No’ă gĎŇlĘ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ yrąĂpĘŇ C dŇ obĳŇ kĎŇ lĘ C yb¡ĂŇ YĘ lĂ hoĎŔhyĘ xmČ YăĆ ÉhyĆhĘ yĲĂ ’Chę hČ MoIăBČ 2

sŘ2 ÉrtĎŇ oehČ wĘ NoIęYĂ BĘ r’ăĎ SĘ eĂ hČ ű hŇ yăĎhĎ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ T¡Č ylĄ pĘŇ lĂ tŇ rĆ’ĆŔ pĘŇ tĂŇ lĘ C 3

ű M’ăĂ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ MyI¡ĂxČ lĲČ bŇ Ct¿Ň JĎ hČ =lJĎ olĳ rmĆ ’ăĎ yĄ Sod¡Ň qĎ MĂlČŔ SĎ CrăyBĂ 4

HBĳĎ rĘuĂ mĂ xČ ydăĂŇ yĎ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ ym¿Ą DĘř =tŇ ’Ć wĘ NoIŔYĂ =tŇ onĲ BĘ tŇ ’ăČ YřŁ tŇ ’Ą ť ynĎę dŇŁ ’Ğř ZxăČ rĎ
NoIÁYĂ =rhČ NokÄ mĘ =lJĎ ž l‘Č hoĎÃhyĘ ’răĎbĎŇ C : r‘ĲĄBĎ xČ Cr¿bĘŇ C Tj¡Ď SĘ mĂ xČ Cr¿BĘ 5

yJ¿Ă hŇ lĎ yĘlĳĎ hŇ b¡ĎŇ hĎ lĲĆ S’¿Ą HgČŇ nËŁ wĘ NSĎŔ ‘Ď wĘ ÉMmĎ oy ű NąĎn‘Ď hĎ ’Ćę rĎř qĘ mĂ =l‘Č wĘ
ÉhsĆ xĘ mČ lĘ C bŇ rĆxĳŁ mĄ Mm¡Ď oy=lYĲĄ lĘ hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ hŇ JËĎ sĚ wĘ : hŇ jĲĎ xĚř dŇ ob¡Ň JĎ =lJĎ =l‘Č 6

ydĂŔ ydĂŇ ylĲĂ É’eĎ hŇ rĎySąĂ ’Ď : rTĲĎ UĎ mĂ C MrĆE¡ĆmĂ rośêŔ sĘ mĂ lĘ C h
ChqăĄEĘ‘Č yĘwĲČ : NmĆ SĲĎ =NBĆ NrĆq¿ĆBĘ yd¡ĂŇ ydĂŇ ylĲĂ hŇ y¿ĎhĎ MrĆJËĆ omĳ rĘkČŇ lĘ yd¡ĂŇ oD tŇ r¿ČySĂ 2

oBĳ bŇ YăĄxĎ bŇ qĆ y¡Ć=MgČŇ wĘ okŔ otŇ BĘ É lDĎgĘŇmĂ NbĆŇ IąĂwČ qrĄŔ ŁW ÉCh‘ĄÄ FĎ IĂwČ ChlĄęuĘ sČ yĘwĲČ
Sy’ăĂ wĘ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ bŇ S¿Ą śoy hŇ êËĎ ‘Č wĘ : MySĲĂ ’ĚBĘ W‘Č I¿ČwČ Myb¡ĂŇ nĎ‘Ğ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ wqËČyĘwČ 3

âl¿ wĘ ymĂŔ rĘkČŇ lĘ Édo‘ tŇ oW¿ ‘ĞQĲČ =hŇ mČ : ymĲĂ rĘJČ Nyb¿ĄŇ C yn¡ĂyBĄ ’nĎě=CTpĘŇ SĂ hŇ dĳĎŇ ChyĘ 4

ÉhêĎ‘Č wĘ : MySĲĂ ’ĚBĘ W‘Č I¿ČwČ Myb¡ĂŇ nĎ‘Ğ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ ytĂŇ yCËĄqĂ ‘Č CDÌmČ oBĳř ytĂŇ yW¡Ă ‘Ď 5

ÉotŇ JĎř CWmĘ rsąĄhĎ ymĳĂ rĘkČŇ lĘ hŇ W¡Ć ‘Ł yn¿Ă’Ğ=rSĆ ’Ğ tŇ ’ËĄ MkĆŔ tĘŇ ’Ć ’eăĎ=hŇ ‘Ď ydĲĂŇ o’
âlą hŇ tĎę bĎŇ ChtăĄŇ ySĂ ’Ğ wĲČ : smĲĎ rĘmĂ lĘ hŇ y¿ĎhĎ wĘ or¡dĄŇ GĘ Zr¿Ł jĎ r‘ĄŔ bĎŇ lĘ hŇ yăĎhĎ wĘ 6

ryT¿Ă mĘ hČ mĲĄ hŇ CĆŔYČ ’Ğ ÉMybĂŇ ‘ĎhĲĆ l‘ąČwĘ tŇ yĂSĳĎ wĎ rym¡Ă SĎ hŇ l¿Ď ‘Ď wĘ rdĄŔ ‘Ď yĲĄ âlă wĘ ÉrmĄ EĎyĂ
hŇ dĎŔ ChyĘ Sy’ăĂ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhyĘ MrĆkĆÁ yJăĂ : rTĲĎ mĎ wyl¡Ď ‘Ď 7

: hŇ qĲĎ ‘ĎYĘ hŇ e¿ĄhĂ wĘ hŇ q¡ĎdĎŇ YĘ lĂ xjĎŔ WĘř mĂ hŇ eăĄhĂ wĘ ÉTjĎ SĘ mĂ lĘ wqąČyĘwČ wy‘ĳĎCSř ‘ĞSĲČ ‘T¡Č nĘ
dŇ ‘Č ť CbŇ yrĳĂqĘ yČ hŇ d¡ĆŇ WĎ bĘŇ hŇ d¿ĆŇ WĎ tŇ yĂbČŔ BĘ ÉtyĂbČÄ y‘¿ĄyGĂ mČ yohę 8

hoăĎhyĘ yn¡ĎzĘ’Ď BĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ bŇ rĆq¿ĆBĘ Mk¡ĆŇ DĘbČŇ lĘ Mê¿ĆbĘŇ SČ ChĲ wĘ MoqŔ mĎ spĆŇ ’ăĆ 9

Ny’¿ĄmĄ Myb¡ĂŇ oTř wĘ Myl¿Ă dŇŁ GĘ CyŔhĘ yĲĂ hŇ UăĎ SČ lĘ ÉMyBĂ rČ MyêąĂ BĲĎ âlÂÍM’Ă tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ
rmĆ x¡Ł ‘rČz¿ĆwĘ tŇ xĳĎ ’Ć tŇ BăČ CW¡ ‘ĞyĲČ MrĆkĆŔ =yDĄmĘ YĂ ÉtrĆWĆÄ ‘Ğ yJĂę : bŇ SĲĄ oy 10

hV‘y
y"k Myrps bwrb Nk v.5 .MDČ rybs v.4 .’"yd Nkw ’lm t’Č oY ’"s v.4 .b"dw ’"d Nkw hoĎhyĘ ’"s v.4

.s"tw "t ,d"yd ,b"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm hĎ y’ĆrĎqĘmĂ ’"s ,w"Tdw ’"yd ,d"d Nkw +sxw +l wyl‘ rsmnw
b"yd ,w"d ,d"d ,g"d ,b"d ,’"d ’lm Nk v.3 .h .rsx rêŁ sĘ mĂ lĘ C ’"s v.6 .b"d Nkw ’lm hjĎ Cx ’"s v.5

,rd"nq y"k +b Nkw ol ’"s v.4 .r"tw ‘"t Nkw ybĄ SĘ yŁ ’"sw ,w"Tdw ’"yd ,T"d ,x"d Nkw rsx bSĄ yŁ ’"s ,d"ydw
d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,d"d ,g"d Nkw ’lmw Vgdb P"kh yllhb Nk v.5 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"d
Nkw rsxw ypr P"kh otkĎŇ WĚ mĘ tYqmb ,’lmw ypr P"kh otkĎŇ CWmĘ hgwmb ,rsxw Vgdb P"kh otJĎ WĚ mĘ ’"s ,w"Tdw
wy‘ĎSĚ ‘ĞSČ ’"s v.7 .yrqw bytk Vgdw K"msb otJĎ CsmĘ ’"sbw ,yrq yprw K"msb otkĎŇ CsmĘ rsmn hrsmb ,b"d

g"d ,b"d Nkw ‘ybr âlę=M’ ’"s ,w"Tdw d"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.9 .K"msb xjĎŔ sĘ mĂ ’"s v.7 .rsx
.’"ydw T"d ,x"d Nkw rsx MybĂ TŁ wĘ ’"s v.9 .b"ydw



5. 11–26 hy‘Vy 649

11 CpŇ DĳŁ rĘyĂ rkăĎŇ SĄ rqĆB¡Ł bČŇ ym¿Ą yJĂ SĘ mČ yohË : hŇ pĲĎŇ y’Ą hŇ W¿Ć ‘ĞyĲČ
12 NyĂy¡ČwĎ lylËĂ xĎ wĘ PŇ êÌřŁ lbĆŇ nĆę wĎ roeÁkĂŇ hŇ yĎÄhĎ wĘ : MqĲĄ ylĂ dĘŇ yČ NyĂy¡Č PŇ SĆ eĆŔ bČŇ yrăĄxĞ’ĲČ mĘ

: C’Ĳ rĎ âl¿ wyd¡ĎŇ yĎ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ C CTyBĂŔ yČ âlă ÉhoĎhyĘ l‘ČjąŁ tŇ ’ĄÄ wĘ MhĳĆ yêĄSĘ mĂ
13 hŇ x¿Ą YĂ on¡ omhĞ wĲČ bŇ ‘ĎŔ rĎ ytăĄŇ mĘ ÉodŇ obŇ kĘŇ C tŇ ‘ČdĳĎŇ =ylĂ BĘ mĂ yU¡Ă ‘Č hŇ l¿Ď GĎ NkËĄŇ lĎ
14 dŇ rČÄ yĎwĘ qxĳŁ =ylĂ bĘŇ lĂ hĎ yp¡ĂŇ hŇ r¿Ď‘ĞśpĲĎŇ C HSĎŔ pĘŇ nČ É lo’èĘ hŇ bĎŇ yxąĂ rĘhĂ NkĄę lĎ : ’mĲĎ YĎ
15 yn¿Ąy‘ĄwĘ Sy’ĳĂ =ljČ SĘ IĂwČ Md¡ĎŇ ’Ď xè¿Č IĂwČ : HBĲĎ zl¿Ą ‘Ď wĘ Hn¡Ď o’SĘ C HnËĎ omhĞ wĲČ HrÌĎdĎŇ hĞ
16 SodŔ uĎ hČ É l’Ą hĎ wĘ TjĳĎ SĘ UĂ BČ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ hŇ BËČ gĘŇ IĂwČ : hŇ nĎlĘ jĲČ SĘ êĂ Myh¡Ă bŇŁ gĘŇ
17 Myr¿ĂGĎ Myx¡Ă mĄ tŇ ob¿Ň rĘxĎ wĘ MrĳĎbĘŇ dĎŇ JĘ MyW¡Ă bĎŇ kĘŇ C‘¿rĎwĘ : hŇ qĲĎ dĎŇ YĘ BĂ SD¡Čř qĘ nĂ
18 tŇ ob¿Ň ‘ĞkĲČŇ wĘ ’wĘèĳĎ hČ ylăĄ bĘŇ xČ BĘ Nw¡Ł ‘ĎhĲĆ yk¿ĄŇ SĘ mĲŁ yohË : ClkĲĄŇ ’Ň yŁ
19 hŇ ’ĳĆ rĘnĂ N‘ČmăČ lĘ ChW¡Ą ‘ĞmĲČ hŇ SĎ yxËĂ yĎ ű rhÌĄmČ yĘ MyrĂę mĘ ’ĲŁ hĎ : hŇ ’ĲĎ FĎ xČ hŇ l¡Ď gĎŇ‘ĞhĲĎ

: hŇ ‘ĎdĲĎŇ nĄwĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ Sod¿Ň qĘ tŇ YËČ ‘Ğ hŇ ’Ď obę tĎŇ wĘ bŇ răČqĘ tĂŇ wĘ
20 Éro’lĘ ëŇ SĆ xąŁ MymĂÄ WĎ ‘rĳĎ bŇ oFă lČ wĘ bŇ oT¡ ‘rËČř lĎ Myr¿ĂmĘ ’ĲŁ hĎ yohăř

: rmĲĎ lĘ qot¿Ň mĎ C qot¡Ň mĎ lĘ rmËČ Mym¿Ă WĎ ëŇ SĆ xŔŁ lĘ ro’ă wĘ
21 : MynĲĂ ośbŇ nĘ Mh¡Ć ynĄjĘ dŇ gĆŇ n¿ĆwĘ MhĳĆ ynĄy‘ĲĄBĘ MymăĂ kĎŇ xĞ yoh¡

22, 23 yq¿ĄyDĂYĘ mČ : rkĲĎŇ SĄ ëŇ s¿Ł mĘ lĂ lyĂx¡Č=ySĄ nĘ ’Č wĘ NyĂyĳĎ tŇ oêăSĘ lĂ Myr¡ĂoBř GĂ yohě
: CřeUĲĆ mĂ Crys¿Ă yĎ Myřq¡Ă yDĂYČ tŇ q¿ČdĘŇ YĂ wĘ dŇ xČ SĳŁ bŇ qĆ‘ăĄ ‘S¡Ď rĎ

24 ÉMSĎ rĘSĎ hŇ jĆŔ rĘyĂ ÉhbĎŇ hĎ lĲĆ SSąČ xĞ wĲČ S’Ąę NoSă lĘ SqČÁ lkÄŁ ’ĹJĲĆ žNkĄŇ lĎ
hoăĎhyĘ ÉtrČoê tŇ ’Ą ť Csę ’ĞmĲĎ yJăĂ hŇ lĳĆ ‘ĞyĲČ qbăĎŇ ’Ďř JĲĎ Mx¡Ď rĘpĂŇ C hŇ yĆŔhĘ yĲĂ qUăĎř JČ

25 =PŇ ’Č žhrĎxĎ NJĄÃ =l‘Č : CY’ĲĄ nĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=SodĲŇ qĘ tŇ r¿ČmĘ ’Ă tŇ ’ËĄ wĘ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ
MtËĎŇ lĎ bĘŇ nĂ yhÌĂ êĘ wČ MyrĂŔ hĎ hĲĆ ÉCzGĘ rĘIĂwĲČ ChJĄę IČwČ wylăĎ ‘Ď odÌŇ yĎ śTIăĄwČ oUÁ ‘ČBĘ hoĎÄhyĘ
: hŇ yĲĎCTnĘ od¿Ň yĎ dŇ o‘¡ wĘ ojŔ ’Č bŇ SăĎ =âl Ét’Ň zŁ =lkĎŇ BĘ tŇ oYĳ Cxř bŇ rĆqăĆBĘ hŇ x¡Ď CiJČ

26 hŇ r¡ĎhĄ mĘ hŇ e¿ĄhĂ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ hŇ YăĄqĘ mĂ ol¡ qrČS¿Ď wĘ qoxŔ rĎmĲĄ ÉMyĂoGlČ snąĄ=’WĎ nĲĎ wĘ
lq
,T"d ,x"d ,w"d ,d"d ,g"d ,y"k Myrpsb Zmqb ’"ph Nk v.14 .’"ydw w"d ,b"d Nkw ’lm Poê ’"s v.12
,’"yd ,w"d ,d"d ,g"d ,b"d xtpb t"ldh Nk v.16 .w"Tdw ’"yd ,b"d Nkw xtpb hrĎ‘ĞpČ C yllhb ,d"ydw b"yd
b"yd ,w"d ,d"d ,g"d ,b"d Nkw ‘ybr yohę ’"s v.20 .w"Tdw T"d ,x"d Nkw Zmq SDĎqĘnĂ ’"s ,d"ydw b"yd
.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.22 .’"yd Nkw rsx MynĂbŁ nĘ ’"s v.21 .d"d Nkw Zmq ‘rĎlĎ ’"s v.20 .d"ydw
qyDĂYČ ’"s v.23 .w"Tdw b"yd ,’"yd ,T"d ,x"d Nkw rsx MyrĂBŁ GĂ ’"s ,w"dw d"d ,g"d ,b"d ,’"d ’lm Nk v.22
.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.24 .heĎUĆmĂ rybs v.23 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,b"d ,’"d ,rd"nq y"k +’ Nkw
odÌyĎ xnwm TIăĄwČ Nk v.25 .xtp PTxw xtp qbĎ ’ĞJĲČ ’"s v.24 .’"ydw d"d ,b"d Nkw xtp qUČJČ ’"s v.24
’grd odÌyĎ hnygn ’lbw Pqm =TIĄwČ ’"sw ,w"Tdw b"d Nkw ’grd odÌyĎ ’krm TI¿ĄwČ ’"s ,d"ydw b"yd ,w"d ,g"d ’grd
toYxĚ ’"s v.25 .xnwm hymrgl w’ xnwm odăyĎ TIăĄwČ ’"sbw ,xnwm odăyĎ ’grd TIÌĄwČ ’"sbw ,T"dw x"d ,d"d Nkw

.d"ydw b"yd ,’"yd ,T"d ,x"d ,b"d ,’"d Nkw h’mdq w"yw rsx
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âlą wĘ NSĳĎ yyĂ âlă wĘ MCn¡ yĎ âl¿ oBŔ É lSĄ oJ=Ny’ĲĄ wĘ PŇ yąĄ‘Ď=Ny’ĲĄř : ’obĲŇ yĎ lq¿Č 27

MynĂŔ CnSĘ Éwy~Ď xĂ rSąĆ ’Ğ : wylĲĎ ‘ĎnĘ ëŇ or¿WĘ qê¡Č nĂ âl¿ wĘ wyYĎŔ lĎ xĞ roză’Ą ÉxêČpĘŇ nĂ 28

wyQ¡Ď GĂ lĘ gČŇ wĘ CbŇ SĎŔ xĘ nĆ r~ăČ JČ ÉwysĎ Cs tŇ osą rĘjČ tŇ okĳŇ rĚř DĘ wyt¡ĎŇ ośtŇ èĘ qČ =lkĎŇ wĘ
PŇ rĆTĆŔ zxăĄ ’Ň yŁ wĘ ÉMhŁ nĘ yĂwĘ MyrąĂypĂŇ JĘ JČ g’Ä Vwř ’ybĳĂŇ QĎ JČ ol¡ hŇ g¿ĎŇ’Ď SĘ : hŇ pĲĎŇ CiJČ 29

TBąČ nĂ wĘ MyĳĎ=tŇ mČ hĞ nĲČJĘ ’Ch¡ hČ MoI¿BČ wylËĎ ‘Ď Mh¿Ł nĘ yĂwĘ : ly~ĲĂ mČ Ny’¿ĄwĘ Tyl¡Ă pĘŇ yČwĘ 30

: hĎ ypĲĆŇ yrĂ‘ĞBĲČ ëŇ S¡Č xĎ ro’Ŕ wĎ rYăČ ëŇ SĆ xŔŁ =hŇ eĄhĂ wĘ ÉZrĆ’ĎÄ lĎ

MrăĎ ’i¡Ą JĂ =l‘Č bŇ S¿Ąř yŁ ynËĎdŇŁ ’Ğř =tŇ ’Ć hŇ ’ÌĆ rĘ’Ć wĲĎ ChIĎŔEĂ‘Ě ëŇ lĆ UăĆ hČ Étom=tŇ nČSĘ BĂ w
olŔ É l‘ČUČÄ mĂ ű MydąĂŇ mĘ ‘ĲŁ MypĂÄ rĎWĘ : lkĲĎŇ yhĄ hĲČ =tŇ ’Ć My’¿Ă lĄ mĘ wyl¡Ď CSwĘ ’vĳĎ nĂ wĘ 2

MyĂêËČSĘ bĂŇ C wynĎę pĎŇ hŇ iăĆ kČŇ yĘ ű MyĂêăČSĘ BĂ dŇ xĳĎ ’Ć lĘ MyĂp¡ČŇ nĎJĘ SS¿Ą MyĂpËČŇ nĎJĘ SSÌĄ
sŘ3 Ó SodÌŇ qĎ rmČŔ ’Ď wĘ ÉhzĆ=l’Ć hŇ ząĆ ’rĎÄ qĎ wĘ : PŇ pĲĄŇ o‘yĘ MyĂê¿ČSĘ bĂŇ C wyl¡Ď gĘŇrČ hŇ i¿Ć kČŇ yĘ 3

ÉC‘nĚÄ IĎřwČ : odĲŇ obŇ JĘ ZrĆ’¡ĎhĎ =lkĎŇ âl¿ mĘ tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ Sod¡Ň qĎ SodËŇ qĎ 4

=yo’Ĳř rmČÂ’Ł wĲĎ : NSĲĎ ‘Ď ’l¿Ą UĎ yĂ tŇ yĂB¡Č hČ wĘ ’rĳĄouhČ lou¡ mĂ MyjĂŔ iĂ hČ tŇ oUă ’Č 5

’măĄ TĘ =M‘Č ÉëotŇ bĘŇ C ykĂŇ nŔŁ ’Ď ÉMyĂtČÄ pĎŇ WĘ =’mĲĄ TĘ Sy’ąĂ yJăĂ ytĂŇ yřmĄę dĘŇ nĂ =ykĲĂŇ ylăĂ
: ynĲĎ y‘Ą C’¿ rĎ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ ëŇ lĆ UËĆ hČ =tŇ ’Ć yJĂę bŇ SĳĄř yŁ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ MyĂtČŔ pĎŇ WĘ
l‘¿ČmĄ xq¡ČlĎ MyĂxČŔ qČ lĘ mĆÄ BĘ hŇ jĳĎ YĘ rĂ od¡Ň yĎbĘŇ C MypĂŔ rĎvĘ hČ =NmĂ ÉdxĎ ’Ć ylČę ’Ą PŇ ‘Ď IăĎwČ 6

ìŇ nĆŔ wŁ ‘Ğ rsăĎ wĘ ìŇ ytĳĆŇ pĎŇ WĘ =l‘Č hŇ z¡Ć ‘g¿ČŇ nĎ hŇ eËĄhĂ rmĆ ’Ň ŁIěwČ yjĂŔ =l‘Č ‘GăČ IČwČ : xČ BĲĄ zĘUĂ hČ 7

xl¡Č SĘ ’Ć ym¿Ă =tŇ ’Ć rmĄŔ ’Ł ÉynĎdŇŁ ’Ğř loqą =tŇ ’Ć ‘mČÂSĘ ’Ć wĲĎ : rjĲĎ kĚŇ êĘ ì¡Ň tĘŇ ’Ň FĲĎ xČ wĘ 8

hŇ EĳĆhČ M‘ăĎlĎ ê¡ĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ ëŇ ¿Ąl rmĆ ’Ň ŁIěwČ : ynĂ xĲĄ lĎ SĘ yn¿ĂnĘ hĂ rm¡Č ’Ł wĲĎ CnlĳĎ =ëŇ lĆ yĲĄ ymăĂ C 9

M‘ăĎhĎ =bŇ lĲĄ ÉNmĄ SĘ hČ : C‘dĲĎŇ êĄ=l’Č wĘ o’¡ rĎ C’¿ rĘC CnybĂŔ êĎ =l’Č wĘ É‘Č omÄ SĎ C‘ąmĘ SĂ 10

‘ř mĎę SĘ yĂ wynăĎzĘ’Ď bĘŇ C wynĎÁ y‘ĄbĘŇ hŇ ’ĆÄ rĘyĂ=NjĆ ‘SĳČ hĎ wynăĎy‘ĄwĘ dŇ B¡Ą kĘŇ hČ wyn¿ĎzĘ’Ď wĘ hŇ EĆŔhČ
dŇ ‘ăČ rmĆ ’Ň ŁIÃwČ ynĳĎdŇŁ ’Ğř yt¡ČŇ mĎ =dŇ ‘Č rmČě ’Ł wĲĎ : olĲ ’pĎŇ r¿ĎwĘ bŇ S¡Ď wĎ NybËĂŇ yĎ ob¿Ň bĎŇ lĘř C 11

rV’
rsx wytĎtŁ èĘ qČ ’"s ,w"dw g"d ,b"d ,’"d ’lm Nk v.28 .d"ydw b"yd Nkw Pqm ’lbw xnwm Ny’ăĄ ’"s v.27
’"s ,’"ydw T"d ,x"d ypr w"ythw Vgdb N"yV wytĎotŇ èĘ qČ Nk .w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,x"d ,d"d Nkw
.g"d Nkw Vgd ’lb Nwhywrt tYqmb ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"d ,b"d Nkw hVwgd w"ythw ypr N"yV wytĎoêSĘŇ qČ
,’"yd Nkw yrqw bytk g’ČSĘ yĂ ’"sb ,yrq g’ČSĘ yĂ ,bytk g’ČSĎ wĘ v.29 .’"d Nkw ’lmd ’lm tokCrDĘ ’"s v.28

.g"y qwsp d‘ +’ qwsp Nm wrty ‘mVyw tVrpl hrTph v.1 .w .b"dw ’"d Nkw yrqw bytk g’ČSĎ wĘ ’"sbw
Ny’ ’"sb v.3 .’"ydw h"dx ,w"d ,d"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm bSĄ oy ’"s v.1 .’"d Nkw hoĎhyĘ ’"s v.1

.Pqm ’lbw xnwm yo’ă ’"s v.5 .’"d Nkw ’lm C‘CnIĎwČ ’"s v.4 .h"dxw T"d ,x"d ,w"d ,b"d Nkw qsp N’k

.’"ydw h"dx ,w"d ,d"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm bSĄ oy ’"s v.5 .b"dw ’"d Nkw d"wy rsx tĂ mĄdĘnĂ ’"s v.5

,‘"t ,+rt ,b"d ,’"d Nkw obbĎ lĘ bĂ C ’"s v.10 .b"d Nkw xtp ‘mČSĘ yĂ ’"s v.10 .’"d Nkw hoĎhyĘ ’"s v.8

.’"d Nkw hoĎhyĘ ’"s v.11 .r"tw s"t
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hŇ m¡Ď dĎŇ ’ĞhĲĎ wĘ MdĎŔ ’Ď Ny’ăĄmĄ ÉMyêĂ bĎŇ C bŇ SĄę oy Ny’ăĄmĄ MyrĂÁ ‘Ď C’Ä SĎ =M’Ă žrSĆ ’Ğ
12 bŇ rĆq¿ĆBĘ hŇ b¡ĎŇ Cz‘ĞhĲĎ hŇ B¿Ď rČwĘ MdĳĎŇ ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ qx¿Č rĂwĘ : hŇ mĲĎ mĎ SĘ hŇ ’¿Ć èĎ êĂ
13 NoQę’Č kĲĎŇ wĘ hŇ lăĎ ’Ą JĲĎ r‘ĳĄbĎŇ lĘ hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ wĘ hŇ bĎŇ S¡Ď wĘ hŇ IĎŔrĂyřWĲĂ ‘Ğ ÉHBĎ dŇ o‘¿ wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ

: HêĲĎbĘŇ ~Č mČ SdĆŇ q¡Ł ‘rČz¿Ć Mř BĎŔ tŇ bĆŇ ~ăĆmČ ÉtkĆŇ QĆÄSČ BĘ rSąĆ ’Ğ

z =ëŇ lĆ mĲĆ NyYăĂ rĘ hŇ lăĎ ‘Ď hŇ dĎę ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ChIĎÁEĂ‘Ě=NBĆ MtĎÄ oy=NBĆ zxĎ ’Ď ţ ymăĄ yBĂ yhĂÃ yĘwČ
hĎ ylĳĆ‘Ď hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ lČ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ ChyąĎlĘ mČ rĘ=NBĆ xqČ pĆÄ C MrĎ’Ğ ţ

2 Mr¡Ď’Ğ hŇ xĲĎ n¿Ď rmŔŁ ’Ň lĄ ÉdwĂDĎ tŇ ybąĄŇ lĘ dŇ GČę IĚwČ : hĎ ylĲĆ ‘Ď Mx¿Ą QĎ hĂ lĘ lk¡ŇŁ yĎř âl¿ wĘ
: xČ CrĲ=ynĄjĘ mĂ r‘Č y¡Č=yYĄ ‘Ğ ‘Č on¿JĘ oUŔ ‘Č bŇ băČŇ lĘ C ÉobŇ bĎŇ lĘ ‘nČ IąĎwČ MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć =l‘Č

3 zxĎŔ ’Ď tŇ ’Ň răČqĘ lĂ É’nĎ=’YĄ ůChyĎ‘Ę SČ yĘ=l’Ć ÈhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
=l’Ć hŇ nĎŔ oylĘ ‘ĆhĲĎ hŇ kăĎŇ rĄBĘ hČ ÉtlČ ‘ĎêĘ hŇ YĄę qĘ =l’Ć ìŇ ĳĆnBĘ bŇ CSă yĎ r’¡Ď SĘ C hŇ êĎě ’Č

4 ’rĎę yêĂ =l’Č TqĄÁ SĘ hČ wĘ rmĄÄ èĎ hĂ wylĎ ’Ą ţ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : sbĲĄŇ okŇ hŇ d¿ĄŇ WĘ tŇ Q¡Č sĂ mĘ
=yrĂxĽBĲĎ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ Myn¡ĂSĄ ‘ĞhĲĎ MydËĂŇ C’hĲĎ tŇ obÌŇ nĘ zČ ynĄÄèĘ mĂ ëŇ rČŔ yĄ=l’Č ÉìbĘŇ bĲĎŇ lĘ C

5 hŇ ‘ĳĎrĎ Mr¡Ď’Ğ ìŇ ylËĆ‘Ď Z‘¿ČyĎ=yJĲĂ N‘Č yČę : ChyĲĎlĘ mČ rĘ=NbĆŇ C Mr¡Ď’Ğ wĲČ NyY¿Ă rĘ PŇ ’ËČ
6 hŇ eĎ‘¡ĆyřqĂ bĘŇ nČ wĘ hŇ eĎYĆŔ yqĂ nĘ C ÉhdĎŇ ChybĲĂŇ hŇ ląĆ ‘ĞnĲČ : rmĲŁ ’Ň lĄ Chy¡ĎlĘ mČ rĘ=NbĆŇ C MyĂr¿ČpĘŇ ’Ć
7 hŇ J¿Ł : l’ĲČ bĘŇ TĲĎř =NBĆ tŇ ’¡Ą HkĎŔ otŇ BĘ ÉëlĆ mĆÄ ëŇ yl¿Ă mĘ nČ wĘ CnylĳĄ’Ą
8 qWĆ UĆŔ DČ ÉMrĎ’Ğ S’Ň rąŁ yJăĂ : hŇ yĲĆhĘ tĲĂŇ âl¿ wĘ MCq¡ tĎŇ âl¿ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď

MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć tŇ x¿Č yĄ hŇ nĎŔ SĎ ÉSmĄ xĎ wĘ MyèąĂ SĂ dŇ o‘Ä bĘŇ C NyYĳĂrĘ qWĆ U¡Ć DČ S’Ň r¿Ł wĘ
9 âlă M’Ă ť ChyĳĎlĘ mČ rĘ=NBĆ Nor¡mĘ SĲŁ S’Ň r¿Ł wĘ NorŔ mĘ SĲŁ ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć S’Ň rąŁ wĘ : M‘ĲĎmĄ

10 =l’Ć rB¿Ą DČ hoĎŔhyĘ PŇ sĆ oIăwČ : CnmĲĄ ’Ď tĲĄŇ âl¿ yJ¡Ă CnymĂŔ ’ĞtĲČŇ
11 o’¡ hŇ lĎ ’ĎŔ SĘ qmăĄ ‘Ęř hČ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ M‘¡ĂmĄ tŇ o’Ŕ ìăŇ lĘ =l’Č SĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ zx¡Ď ’Ď
12 : hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć hŇ i¡Ć nČ’Ğ=âlĲ wĘ l’¿Č SĘ ’Ć =âlĲ zxĳĎ ’Ď rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : hŇ lĎ ‘Ę mĲĎ lĘ HČ B¿Ą gĘŇhČ
13 C’¡ lĘ tČŇ yJ¿Ă MySĂŔ nĎ’Ğ tŇ o’ă lĘ hČ ÉMJĆ mĂ T‘ąČmĘ hČ dŇ wĳĂDĎ tŇ yBăĄ ’n¡Ď=C‘mĘ SĂ rmĆ ’Ň ŁIěwČ
14 hŇ mĎę lĘ ‘ČhĲĎ hŇ eăĄhĂ tŇ o’ĳ Mk¡ĆŇ lĎ ’ChË yn¿ĎdŇŁ ’Ğř NêĄÄ yĂ NkĄŇ lĎ ţ : yhĲĎ Łl’Ĺ=tŇ ’Ć MG¿Č

hrh
.b"d Nkw yrqw bytk HBĎ ’"sb ,HBĎ rybs v.13 .g"d Nkw rsx hIĎrĂWĂ ‘Ğ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.13

,x"d ,h"dx ,w"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb ’lm Nk v.6 .h"dxw w"d ,b"d Nkw ’lm lokyĎ ’"s v.1 .z
,w"d Nkw xtpb t"yT l’ČbĘ TČ ’"s v.6 .w"Tdw w"dx ,d"d ,g"d Nkw rsx heĎ‘ĆqĂbĘ nČwĘ ’"s ,d"ydw b"yd ,’"yd ,T"d
PTx qmĄ‘ĞhČ ’"s ,’"ydw T"d ,x"d ,d"d dbl ’wVb Nk v.11 .’"ydw g"d ,b"d Nkw Zmqb P"l’h l’ĎbĘ TČ ’"sw

.hoĎhyĘ ’"s v.14 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw xtp



652 hy‘Vy 7. 15–8. 4

lkĳĄŇ ’Ň yŁ Sb¡ČŇ dĘŇ C hŇ ’¿Ď mĘ xĆ : l’ĲĄ śCnU¿Ď ‘Ă om¡ SĘ śtŇ ’Ň r¿ĎqĎ wĘ NBĄŔ tŇ dĆŇ lăĆ yŁ wĘ ÉhrĎhĎ 15

so’¿ř mĎ r‘ČeËČhČ ‘d¿ČŇ yĄ MrĆTĆÄ BĘ yJĂ ţ : bŇ oFĲ BČ rox¿ bĎŇ C ‘r¡Ďř BĎ so’¿ř mĎ oêË‘Ę dČŇ lĘ 16

yn¿ĄSĘ yn¡ĄjĘ mĂ ZqĎŔ hŇ êăĎ’Č rSăĆř ’Ğ ÉhmĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ bŇ ząĄ‘ĎêĲĄ bŇ oFĳ BČ rxăŁ bĎŇ C ‘r¡Ďř BĎ
ÉMymĂ yĎ ůìybĂŇ ’Ď tŇ yBăĄ =l‘Č wĘ ÈìUĘ ‘Č=l‘ĲČwĘ ìŇ ylĆę ‘Ď hoĎÁhyĘ ’ybĂÄ yĎ : hĎ ykĲĆŇ lĎ mĘ 17

: rCèĲ ’Č ëŇ lĆ m¿Ć tŇ ’¡Ą hŇ dĳĎŇ ChyĘ l‘ăČmĄ MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć =rCsĲ MoI¿mĂ lĘ C’bĎŔ =âl rSăĆ ’Ğ
rS¿Ć ’Ğ bŇ CbŔ EĘlČ ÉhoĎhyĘ qrąŁ SĘ yĂ ’Chę hČ MoIăBČ ű hŇ yăĎhĎ wĘ 18

Cxą nĎ wĘ C’bĎÄ C : rCèĲ ’Č ZrĆ’¿ĆBĘ rS¡Ć ’Ğ hŇ rĎŔ obŇ DĘlČÄ wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ yrăĄ’Ł yĘ hŇ Y¡ĄqĘ BĂ 19

lk¡ŇŁ bĘŇ C MyYĂŔ CY‘ĞeăČhČ É lkŇŁ bĘŇ C My‘ĳĂlĎ iĘ hČ yq¡ĄyqĂ nĘ bĂŇ C tŇ oêŔ BČ hČ ylăĄ xĞ nĲČBĘ ÉMQĎ kĚŇ
yrąĄbĘŇ ‘ĆBĘ hŇ rĎÁ ykĂŇ vĘ hČ r‘ČtČÄ BĘ žynĎdŇŁ ’Ğř xQăČ gČŇ yĘ ’ChÃ hČ MoIăBČ : MylĲĂ ŁlhĞř eĲČhČ 20

Nq¡ĎEĎhČ =tŇ ’Ć Mg¿ČŇ wĘ MyĂlĳĎ gĘŇrČhĲĎ r‘ČWăČ wĘ S’Ň r¡Ł hĎ =tŇ ’Ć rCèŔ ’Č ëŇ lĆ măĆ BĘ ÉrhĎ nĎ
rq¡ĎBĎ tŇ l¿Č gĘŇ‘Ć Sy’ËĂ =hŇ IĆxČ yĘ ’Chĳ hČ MoIăBČ hŇ y¡ĎhĎ wĘ : hŇ jĲĆ sĘ êĂ 21

hŇ ’ąĎ mĘ xĆ =yJĲĂ hŇ ’ĳĎ mĘ xĆ lkăČŇ ’Ň yŁ bŇ l¡Ď xĎ tŇ oW¿ ‘Ğ bŇ rËŁ mĄ hŇ yĎęhĎ wĘ : N’Ň YĲŁ =yêĄSĘ C 22

’ChŔ hČ MoIăBČ ÉhyĎhĎ wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ bŇ rĆq¿ĆBĘ rt¡ĎŇ oehČ =lJĎ lkĄŔ ’Ň yŁ ÉSbČŇ dĘŇ C 23

rym¿Ă èĎ lČ PŇ sĆ JĳĎ PŇ lĆ ’ăĆ BĘ NpĆŇ G¡Ć PŇ lĆ ’¿Ć MèËĎ =hŇ yĆhĘ yĲĂ rSÌĆ ’Ğ Moqę mĎ =lkĎŇ hŇ yăĆhĘ yĲĂ
hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ tŇ yĂS¡Č wĎ rym¿Ă SĎ =yJĲĂ hŇ UĎ SĳĎ ’bŇŁ yăĎř tŇ SĆ u¡ĆbČŇ C My~¿Ă xĂ BĲČ : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ tŇ yĂè¡Č lČ wĘ 24

hŇ UĎ SĎŔ ’śobăŇ tĎŇ =âlĲ NCrŔ dĄŇ ‘ăĎyĄ ÉrDĄ‘Ę UČ BČ rSąĆ ’Ğ MyrĂę hĎ hĲĆ lřkăŇŁ wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lkĎŇ 25

: hŇ WĲĆ sm¡Č rĘmĂ lĘ C roSŔ xlăČ SĘ mĂ lĘ ÉhyĎhĎ wĘ tŇ yĂSĳĎ wĎ rymăĂ SĎ tŇ ’¡Č rĘyĂ
TrĆxăĆBĘ ÉwylĎ ‘Ď bŇ tąŇŁ kĘŇ C lodĳŇ GĎ NoyăQĎ GĂ ì¡Ň lĘ =xqČ ylČŔ ’Ą ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ x
hŇ IăĎrĂC’Ĳ tŇ ’Ą ť MynĳĂmĎ ’ĹnĲĆ Myd¡ĂŇ ‘Ą yQĂŔ hŇ dĎŇ y‘ăĂ’Ď wĘ : zBĲČř Sx¿Ďř ll¡Ď SĎ rh¿Ą mČ lĘ SonŔ ’Ĺ 2

rhČ ê¡Č wČ hŇ ’ĎŔ ybĂŇ eĘ hČ =l’Ć ÉbrČqĘ ’Ć wĲĎ : ChyĲĎkĘŇ rĆbĲĆŇ yĘ NB¿Ć Chy¡ĎrĘkČŇ zĘ=tŇ ’Ć wĘ NhĄŔ JŁ hČ 3

ll¡Ď SĎ rh¿Ą mČ omŔ SĘ ’răĎqĘ ylČŔ ’Ą ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ NBĳĄ dŇ lĆ êăĄ wČ
lyxăĄ =tŇ ’Ć ű ’văĎ yĂ yUĳĂ ’Ă wĘ ybăĂŇ ’Ď ’r¡Ł qĘ r‘ČeČŔ hČ ‘dăČŇ yĄ ÉMrĆTĆÄ BĘ yJĂę : zBĲČř Sx¿Ďř 4

qVmd
,b"ydw w"d ,d"d ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.14 .‘"tw w"d ,g"d ,b"d Nkw tĎ’rĎqĎwĘ ’"s v.14

Nkw xtp ‘rČBĎ ’"s v.15 .d"d Nkw rsx s’Ł mĎ ’"s v.15 .w"Tdw ’"yd Nkw hlm ’dx l’ĄCnUĎ‘Ă ’"sb
.’"ydw w"d ,g"d ,b"d Nkw xtp ‘rČBĎ ’"s v.16 .d"d Nkw rsx s’Ł mĎ ’"s v.16 .’"ydw w"d ,g"d ,b"d
,’"d Nkw ’lm MylĂ olhĞeČhČ ’"s v.19 .d"ydw b"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw hnygn ’lbw Pqm =rSĆ ’Ğ ’"s v.16

.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.21 .hoĎhyĘ ’"s v.20 .’qsp N’k Vy ’"sb v.20 .’"ydw w"d ,g"d ,b"d
,b"d Nkw hnygn ’lbw Pqm =lkŁ wĘ ’"s v.25 .g"d Nkw ’lm ’obyĎ ’"s v.24 .’qsp N’k Vy ’"sb v.23

b"d Nkw xtp SxČ ’"s v.1 .x .w"dw b"d ,’"d Nkw rsx ’bŁ tĎ ’"s v.25 .d"ydw b"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,g"d
.qwsp ‘Ym’b ’qsp v.3 .d"ydw b"yd ,’"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,d"d ,g"d ,b"d Nkw Zmq zBĎ ’"s v.1 .’"ydw

.d"ydw b"yd ,’"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,d"d ,g"d ,b"d Nkw Zmq zBĎ ’"s v.3 .’"ydw b"d Nkw xtp SxČ ’"s v.3



8. 5–21 hy‘Vy 653

: rCèĲ ’Č ëŇ lĆ m¿Ć yn¡ĄpĘŇ lĂ NorŔ mĘ SĲŁ llăČ SĘ Ét’Ą wĘ qWĆ UĆę DČ
5, 6 hŇ EĆŔhČ M‘ăĎhĎ És’Č mĎ yJąĂ N‘Č yČę : rmĲŁ ’Ň lĄ dŇ o‘¡ ylËČ ’Ą rB¿Ą DČ hoĎŔhyĘ PŇ sĆ IăŁ wČ

: ChyĲĎlĘ mČ rĘ=NbĆŇ C NyY¡Ă rĘ=tŇ ’Ć WoW¿ mĘ C T’ĳČ lĘ Myk¡ĂŇ lĘ hĲŁ hČ xČŁlŔ èĂ hČ ymăĄ tŇ ’Ą ť
7 MyBĂŔ rČhĲĎř wĘ ÉMymĂ CY‘ĞhĲĎ rhĎę eĎhČ ymăĄ =tŇ ’Ć MhĆÁ ylĄ ‘Ğ hŇ lĆÄ‘ĞmĲČ žynĎdŇŁ ’Ğ hŇ eăĄhĂ NkĄÃ lĎ wĘ

ëŇ ¡ČlhĎ wĘ wyqĎŔ ypĂŇ ’Ğ=lJĎ =l‘Č ÉhlĎ ‘Ď wĘ odĳŇ obŇ JĘ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ rCè¡ ’Č ëŇ lĆ m¿Ć =tŇ ’Ć
8 ‘Č yGĳĂyČ r’Ň C¡ĎYČ =dŇ ‘Č rbČŔ ‘Ď wĘ PŇ TăČ SĎř ÉhdĎŇ ChyBĲĂ PŇ ąČlxĎ wĘ : wytĲĎŇ ośdŇ GĘ =lJĎ =l‘Č

: l’ĲĄ CnU¿Ď ‘Ă ì¡Ň YĘ rĘ’Č =bŇ xČ rĲŁ śâl¿ mĘ wypĎŔ nĎJĘ tŇ oFă mĚ ÉhyĎhĎ wĘ
9 CêxŔŁ wĎ CrăEĘ’Č tĘŇ hĂ ZrĆ’ĳĎ=yuĄxČ rĘmĆ lJ¡Ł CnyzĂŔ’ĞhĲČ wĘ CêxŔŁ wĎ ÉMyUĂ ‘Č C‘rąŁ

10 śyJ¿Ă MCqŔ yĎ âlă wĘ ÉrbĎŇ dĎŇ CrąBĘ DČ rpĳĎŇ śtĚŇ wĘ hŇ Y¡Ď ‘Ą CY‘¿Ě : CêxĲŁ wĎ Cr¡EĘ’Č tĘŇ hĲĂ
11 dŇ IĳĎhČ tŇ qăČzĘxĆ JĘř yl¡Č ’Ą hoËĎhyĘ rmÌČ ’Ď hŇ kÄŁ žyJĂ : l’ĲĄ CnU¡Ď ‘Ă
12 rSĆ qĆŔ NCrămĘ ’Ň tĲŇŁ =âl : rmĲŁ ’Ň lĄ hŇ E¡ĆhČ =M‘ĲĎhĎ ëŇ rĆd¿ĆŇ BĘ tŇ kĆŇ QËĆ mĂ ynĂ rĄě iĘ yĂwĘ

C’¡ rĘytĲĂŇ =âl o’¿ rĎomĲ =tŇ ’Ć wĘ rSĆ qĳĎ hŇ E¡ĆhČ M‘¿ĎhĎ rmËČ ’Ň yŁ =rSĆ ’Ğ lkÌŇŁ lĘ
13 Mk¡ĆŇ ’ĞrĲČom ’Ch¿ wĘ CSyDĳĂqĘ tČŇ otăŇ ’Ł tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ=tŇ ’Ć : CYyrĲĂ‘ĞtĲČŇ âl¿ wĘ
14 loSÁ kĘŇ mĂ rCYÄ lĘ C PŇ gĆŇ nĆ ţ NbĆŇ ’ăĆ lĘ C SDĳĎqĘ mĂ lĘ hŇ y¡ĎhĎ wĘ : MkĲĆŇ YĘ yřrĲĂ‘ĞmĲČ ’Ch¿ wĘ
15 ClSĘ k¿ĎŇ wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ śbŇ S¡Ą oylĘ SqĄŔ omlĘ C xpăČŇ lĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ yêąĄbĎŇ ynĄÄSĘ lĂ
16 roY¡ : CdŇ JĲĎ lĘ nĂ wĘ CS¡ qĘ onĲ wĘ CrBĎŔ SĘ nĂ wĘ Clă pĘŇ nĲĎ wĘ MyBĳĂ rČ Mb¡ĎŇ
17 wyn¡ĎjĎ ryê¿Ă sĘ UČ hČ hoĎŔhylĲČ ÉytĂŇ yJĂÄ xĂ wĘ : ydĲĎŇ UĚř lĂ BĘ hŇ r¡Ďoê Mot¿Ň xĞ hŇ dĳĎŇ C‘êĘ
18 ylăĂ =NtČŇ nĲĎ rSăĆ ’Ğ ÉMydĂŇ lĎ yĘhČ wĘ ykĂę nŁ ’ĲĎ hŇ eăĄhĂ : olĲ =ytĲĂŇ yC¡ĄqĂ wĘ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ tŇ yBăĄmĂ

Nk¡ĄŇ èŁ hČ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉM‘Ă mĄ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ Myt¡ĂŇ pĘŇ omĲ lĘ C tŇ ot¿Ň ’řŁ lĘ hoĎŔhyĘ
19 ÉtobŇ ’Ł hĲĎ =l’Ć CSą rĘDĂ MkĆę ylĄ ’Ğ CrămĘ ’Ň yĲŁ =ykĂŇ wĘ : NoIĲYĂ rh¿Č BĘ

SrŔŁ dĘŇ yĂ wyhăĎ Łl’Ĺ=l’Ć ÉM‘Č=âlřhĞ MyGĳĂhĘ UČ hČ wĘ Myp¡ĂŇ YĘ pĘŇ YČ mĘ hĲČ MynĂŔ ‘Ł DĘIĂhČ =l’Ć wĘ
20 ÉCrmĘ ’Ň yĲŁ âlą =M’Ă hŇ dĳĎŇ C‘tĘŇ lĂ wĘ hŇ r¡ĎotŇ lĘ : MytĲĂŇ UĄ hČ =l’Ć MyI¡ĂxČ hĲČ dŇ ‘¿ČBĘ
21 bŇ ‘ĳĄrĎwĘ hŇ SăĆ qĘ nĂ HB¡Ď rbČŇ ‘¿ĎwĘ : rxČ SĲĎ ol¡ř =Ny’ĲĄ rS¿Ć ’Ğ hŇ EĆŔhČ rbăĎŇ DĎJČ

hyhw
.w"Tdw d"d Nkw NTq Pqz xnwm MyBĂŔ rČhăĎwĘ ’"s ,d"ydw b"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,g"d ,b"d dbl NTq Pqzb Nk v.7

’lbw Pqm =âlmĘ ’"s v.8 .s"t Nkw PTČSĎ wĘ ’"s v.8 .w"dw d"d ,b"d ,’"d Nkw rsx wytĎdŁ GĘ ’"s v.7

’xpT CnU¿Ď‘Ă yJ¡Ă ’"s v.10 .b"dw ’"d Nkw ’lm rpĎ CtwĘ ’"s v.10 .d"ydw b"yd ,T"d ,x"d Nkw bxČr¿Ł hnygn
tqČzĘxĆBĘ ’"s ,r"tw s"t ,d"yd ,b"yd ,w"dx ,T"d ,x"d ,d"d ,g"d ,y"k Myrps bwrb P"kb Nk v.11 .’krm
.d"ydw b"yd ,’"yd ,d"d Nkw rsx MkĆYĘ rĂ‘ĞmČ hgwmb ,yllhb Nk v.13 .‘"tw +rt ,w"d ,b"d ,’"d Nkw t"ybb
’"s v.18 .b"dw ’"d Nkw ydĎCUlĂ BĘ ’"s v.16 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,rd"nq y"k +z Nkw ybĄ SĘ oylĘ ’"s v.14

.g"d Nkw ’lm =’olhĞ ’"s v.19 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.19 .w"dw b"d ,’"d Nkw ’lmd ’lm toto’lĘ
.r"tw rd"nq y"k +’ Nkw MhĆlĎ ’"s v.20



654 hy‘Vy 8. 22–9. 16

: hŇ lĎ ‘Ę mĲĎ lĘ hŇ n¿ĎpĎŇ C wyh¡Ď Łl’Ň bĲĄŇ C oJË lĘ mČ BĘ lQÌĄ qĂ wĘ PŇ ~Čę qČ tĘŇ hĂ wĘ bŇ ‘ČÁ rĘyĂ=ykĲĂŇ hŇ yĎÄhĎ wĘ
: xDĲĎnĚmĘ hŇ l¡Ď pĄŇ ’Ğ wĲČ hŇ qĎŔ CY PŇ C‘ămĘ ÉhkĎŇ SĄ xĞ wĲČ hŇ rąĎYĎ hŇ eĄÄhĂ wĘ TyBĳĂ yČ ZrĆ’¡Ć=l’Ć wĘ 22

hŇ YĎ rĘ’ąČ lqČÂhĄ NoSę ’Ň rĂhĲĎ tŇ ‘ăĄJĎ ůHlĎ qYăĎř Cm rSăĆ ’ĞlĲČ ÈP‘Ďř Cm âlă yJăĂ 23

NDĄŔ rĘIČhČ rbĆŇ ‘ăĄ ÉMIĎhČ ëŇ rĆDąĆ dŇ yBĳĂ kĘŇ hĂ Nor¡xĞ’ĲČ hĎ wĘ ylĂŔ êĎpĘŇ nČ hŇ YĎ rĘ’ăČwĘ ÉNlĚ CřbŇ zĘ
ZrĆ’ăĆBĘ ÉybĄŇ SĘ yĲŁ lodĳŇ GĎ ro’ă C’¡ rĎ ëŇ SĆ xŔŁ BČ MykăĂŇ lĘ hĲŁ hČ ÉM‘ĎhĎ : MyĲĂoGhČ lyl¡Ă GĘ T
hŇ xĳĎ mĘ vĂ hČ êĎlĘ DăČgĘŇhĂ âl¡ř śyoGŔ hČ tĎŇ yBăĂ rĘhĂ : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ Hg¿ČŇ nĎ ro’¡ tŇ wĆmĎŔ lĘ YČ 2

ű yJăĂ : llĲĎ SĎ Mq¿ĎQĘ xČ BĘ Clyg¡ĂŇ yĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ ryYĂŔ uĎ BČ tŇ xăČ mĘ WĂ JĘ ÉìynĆÄpĎŇ lĘ Cxą mĘ WĲĎ 3

Moy¿JĘ tĎŇ ê¡Ł xĂ hĲČ oBĳ WgăĄŇ eŁ hČ TbĆŇ S¡Ą omŔ kĘŇ SĂ hŇ FăĄ mČ Ét’Ą wĘ olęBĽ sĚ l‘ăŁ =tŇ ’Ć
hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ wĘ MymĳĂ dĎŇ bĘŇ hŇ lăĎ lĎ ogĲŇmĘ hŇ l¡Ď mĘ WĂ wĘ S‘ČrČŔ BĘ N’ăĄ sŁ ÉNo’sĘ =lkĎŇ yJąĂ : NyĲĎdĘŇ mĂ 4

yh¿Ă êĘ wČ CnlĎŔ =NêČ nĂ NBĄ ť CnlĎę =dŇ QČ yĚ dŇ lĆ yăĆ=yJĂ : S’ĲĄ tŇ lĆ k¿ŇŁ ’ĞmĲČ hŇ p¡ĎŇ rĄWĘ lĂ 5

dŇ ‘¡Č=ybĂŇ ’Ğ roBŔ GĂ l’ăĄ ÉZ‘Ąoy ’lĆ jĆ ţ omÁ SĘ ’rĎÄ qĘ IĂwČ omĳ kĘŇ SĂ =l‘Č hŇ r¡ĎWĘ UĂ hČ
sŘ4 ÉdwĂdĎŇ ’iąĄ JĂ =l‘Č ZqĄę =Ny’ĲĄ Molă SĎ lĘ C hŇ rĎÁ WĘ UĂ hČ hbÄ rř Mlř : MolĲ SĎ =rWČ 6

ÉhêĎ‘ČmĲĄ hŇ qĳĎdĎŇ YĘ bĂŇ C Tj¡Ď SĘ mĂ BĘ HdĎŔ ‘ĞsĲČ lĘ CĲ ÉHtĎŇ ’Ł NykąĂŇ hĎ lĘ oêŔ kĘŇ lČ mĘ mČ =l‘Č wĘ
: tŇ ’Ň EĲŁ =hŇ WĆ ‘ĞêĲČ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ tŇ ’ËČ nĘ qĂ MlĎŔ o‘=dŇ ‘Č wĘ

oQŔ JĚ M‘ăĎhĎ ÉC‘dĘŇ yĲĎwĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ lp¡ČŇ nĎ wĘ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČBĘ yn¡ĎdŇŁ ’Ğř xl¿Č SĎ rbËĎŇ DĎ 7, 8

Clp¡ĎŇ nĎ Myn¿ĂbĄŇ lĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ bŇ b¡ĎŇ lĄ ldĆŇ g¿ŇŁ bĘŇ C hŇ wËĎ’ĞgĲČŇBĘ NorĳmĘ SĲŁ bŇ SăĄ oyřwĘ MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć 9

yr¿ĄYĎř =tŇ ’Ć hoËĎhyĘ bŇ GÌĄWČ yĘwČ : PŇ ylĲĂ xĞ nĲČ Myz¡ĂrĎ’Ğ wĲČ C‘DĎŔ GĚ MymăĂ qĘ SĂ hŇ nĳĆbĘŇ nĂ tŇ yzăĂgĎŇ wĘ 10

roxŔ ’Ď mĲĄ ÉMyêĂ SĘ lĂ pĘŇ C MdĆŇ uĆę mĂ MrăĎ’Ğ : ëŇ sĲĄ kĘŇ sČ yĘ wyb¡ĎŇ yĘ’ĲŁ =tŇ ’Ć wĘ wylĳĎ ‘Ď NyY¡Ă rĘ 11

dŇ o‘¡ wĘ ojŔ ’Č bŇ SăĎ =âl Ét’Ň zŁ =lkĎŇ BĘ hŇ jĳĆ =lkĎŇ BĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć Cl¿ kĘŇ ’Ň IĲŁ wČ
âl¿ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ=tŇ ’Ć wĘ ChJĳĄ UČ hČ =dŇ ‘Č bŇ S¡Ď =âl M‘¿ĎhĎ wĘ : hŇ yĲĎCTnĘ od¿Ň yĎ 12

hŇ j¿Ď JĂ bŇ nËĎ zĎwĘ S’Ň rÌŁ l’Ąę rĎWĘ IĂmĂ hoĎÁhyĘ tŇ rĄÄ kĘŇ IČwČ : CSrĲĎdĎŇ 13

=hŇ rĆomĲ ’yb¿ĂŇ nĎ wĘ S’Ň rĳŁ hĎ ’Chă Myn¡ĂpĎŇ =’CWĲ nĘ C Nq¿ĄzĎ : dŇ xĲĎ ’Ć Moy¿ Nom¡ gĘŇ’Č wĘ 14

wyr¡ĎèĎ ’ĚmĘ C My‘ĳĂtĘŇ mČ hŇ E¡ĆhČ =M‘ĲĎhĎ yr¿ĄèĘ ’Č mĘ CyËhĘ IĲĂwČ : bŇ nĲĎ EĎhČ ’Ch¿ rqĆè¡Ć 15

wymąĎř tŇŁ yĘ=tŇ ’Ć wĘ ynĎę dŇŁ ’Ğř ű xmăČ WĘ yĂ=âlĲ wyrĎÁ CxBĲČ =l‘Č NJĄÄ =l‘Č : My‘ĲĂQĎ bĚŇ mĘ 16

wytnml’=t’w
hnygn ’lbw Pqm =qYČCm w’ =qYĎCm ’"s ,w"dw g"d ,b"d Nkw xtp qYČCm ’"s v.23 .xtp P‘ČCm ’"s v.23
b"yd ,’"yd ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw ’nynt w"yw ’lmw h’mdq w"yw rsx NClbĚzĘ ’"s v.23 .w"dw g"d ,b"d Nkw
ol ’"sb ,yrq ol ,bytk âl v.2 .hlĎ yGĂhČ = ’l ywgh l"n v.2 .T .’lmd ’lm NClCbzĘ tYqmb ,d"ydw
,’"d Nkw hoĎhyĘ ’"s v.7 .yrq hBĄ rĘmČlĘ ,bytk MBĎ rĂ MlĎ v.6 .ytbr +l v.6 .s"tw +rt Nkw yrqw bytk
.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.13 .yrĄWĎ ’"s v.10 .w"dw b"d ,’"d Nkw rsx bSĄ yŁwĘ ’"s v.8 .w"dw b"d

.w"dw b"d ,’"d Nkw ’lm wymĎ otyĘ ’"s v.16 .hoĎhyĘ ’"s v.16
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rbăĄŇ DŁ hŇ j¡Ć =lkĎŇ wĘ ‘rČŔ mĄ C PŇ năĄxĎ ÉoQkĚŇ yJąĂ MxĄŔ rČyĘ âlă ÉwytĎŇ nŁ mĘř lĘ ’Č =tŇ ’Ć wĘ
17 ÉS’Ą kĎŇ hŇ rąĎ‘ĞbĲĎŇ =yJĂ : hŇ yĲĎCTnĘ od¿Ň yĎ dŇ o‘¡ wĘ ojŔ ’Č bŇ SăĎ =âl Ét’Ň zŁ =lkĎŇ BĘ hŇ lĳĎ bĎŇ nĘ

tŇ C’¿ GĄ Ck¡Ň BĘ ’Č tĘŇ IĲĂwČ r‘Č IČŔhČ ykăĄŇ śbĘŇ sĲĂ BĘ Ét~Č êĂ wČ lkĳĄŇ ’Ň êŁ tŇ yĂS¡Č wĎ rym¿Ă SĎ hŇ ‘ĎŔ SĘ rĂ
18 tŇ lĆ kăŇŁ ’ĞmĲČ JĘ ÉM‘ĎhĎ yhąĂ yĘwČ ZrĆ’ĳĎ MêăČ ‘Ę nĆ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ tŇ rËČbĘŇ ‘ĆBĘ : NSĲĎ ‘Ď
19 =l‘Č lkČŇ ’Ň I¿Ł wČ bŇ ‘ĄŔ rĎwĘ ÉNymĂ yĎ=l‘Č rząŁ gĘŇ IĂwČ : ClmĲŁ xĘ yČ âl¿ wyx¡Ă ’Ď =l’Ć Sy’¿Ă S’ĄŔ
20 MyĂrČę pĘŇ ’Ć =tŇ ’Ć hŇ èăĆ nČmĘ : ClkĲĄŇ ’Ň yŁ o‘¡rŁ zĘ=rWČ BĘ Sy’¿Ă C‘bĳĄŇ WĎ âlă wĘ l’Ň m¡řŁ WĘ

bŇ SăĎ =âl Ét’Ň zŁ =lkĎŇ BĘ hŇ dĳĎŇ ChyĘ=l‘Č hŇ UĎ h¡Ą wD¿ĎxĘ yČ hŇ èĆŔ nČmĘ =tŇ ’Ć ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć wĘ
y NwĆ’ĳĎ=yqĄqĘ xĂ Myq¡ĂqĘ xĲŁ hČ yoh¿ : hŇ yĲĎCTnĘ od¿Ň yĎ dŇ o‘¡ wĘ ojŔ ’Č
2 yIăĄnĂ ‘Ğ Tj¡Č SĘ mĂ lŁzěgĘŇlĂř wĘ MyQĂŔ DČ ÉNyDĂmĂ tŇ oFą hČ lĘ : CbŇ êĲĄJĂ lm¡Ď ‘Ď Myb¿ĂŇ êĘ kČŇ mĘ C
3 ÉCW‘ĞêĲČ =hŇ mĲČ C : CEbĲŇŁ yĎ Mym¡Ă otŇ yĘ=tŇ ’Ć wĘ MlĎŔ lĎ SĘ ÉtonmĎ lĘ ’Č tŇ oyąhĘ lĲĂ yUĳĂ ‘Č

hŇ rĎŔ zĘ‘ĆlĘ CsCnăêĎ ÉymĂ =l‘Č ’ř obĳŇ êĎ qxăĎ rĘUĆ mĂ hŇ ’¡Ď oSř lĘ C hŇ DĎŔ qĚř jĘ MoyălĘ
4 Myg¡ĂŇ CrhĞ tŇ xČ t¿ČŇ wĘ ryiĂŔ ’Č tŇ xČ êăČ É‘rČkĎŇ yêąĂ lĘ BĂ : MkĲĆŇ dĘŇ obĲŇ JĘ Cb¡Ň zĘ‘ČtĲČŇ hŇ nĎ’¿Ď wĘ

: hŇ yĲĎCTnĘ od¿Ň yĎ dŇ o‘¡ wĘ ojŔ ’Č bŇ SăĎ =âl Ét’Ň zŁ =lkĎŇ BĘ CljĳŁ yĂ
5, 6 ÉPnĄxĎ yogąŇBĘ : ymĲĂ ‘Ę zČ Md¡ĎŇ yĎbĘŇ ’Ch¿ =hŇ FĆ mČ C yjĳĂ’Č TbĆŇ SăĄ rCè¡ ’Č yoh¿

wm¿ yřVlw zBČŔ zbăŇŁ lĎ wĘ É llĎ SĎ lŁlą SĘ lĂ CeCĳĆYČ ’Ğ yt¡ĂŇ rĎbĘŇ ‘Ć M‘¿Č=l‘Č wĘ CexĆŔ QĘ SČ ’Ğ
7 bŇ SĳŁ xĘ yČ NkăĄŇ =âl ob¡Ň bĎŇ lĘ C hŇ UĆŔ dČŇ yĘ NkăĄŇ =âl É’ChwĘ : tŇ oYĲ Cxř rmĆ x¿Ł JĘ sm¡Ďř rĘmĂ
8 âl¿ hĞ rmĳČ ’Ň yŁ yJ¡Ă : T‘ĲĎmĘ âl¿ My¡ĂoG tŇ yr¿ĂkĘŇ hČ lĘ C obŔ bĎŇ lĘ BĂ dŇ ymăĂ SĘ hČ lĘ yJĂ ť
9 tŇ mĎŔ xĞ ÉdjČ rĘ’Č kĘŇ âlą =M’Ă onĳlĘ JČ Sym¡Ă JĘ rĘkČŇ JĘ âl¿ hĞ : MykĲĂŇ lĎ mĘ wD¡ĎxĘ yČ yrËČWĎ

10 lylĳĂ ’ĹhĲĎ tŇ k¡ŇŁ lĘřmĘ mČ lĘ ydĂŔ yĎ hŇ ’ăĎ YĘ mĲĎ ÉrSĆ ’ĞJĲČ : NorĲmĘ SĲŁ qWĆ U¡Ć dČŇ kĘŇ âl¿ =M’Ă
11 Nor¡mĘ SĲŁ lĘ ytĂŇ yWËĂ ‘Ď rS¿Ć ’ĞJĲČ âlęhĞ : NorĲmĘ èĲŁ mĂ C MĂl¡Č SĎ CrĲymĂ MhĆŔ yřlĄ ysăĂ pĘŇ C
12 hŇ yĎęhĎ wĘ : hĎ yBĲĆ YČ ‘ĞlĲČ wĘ MĂl¡Č SĎ CrĲylĂ hŇ W¿Ć ‘Ĺ’ĲĆ NJËĄ hĎ ylĳĆ ylĂ ’ĹlĲĆ wĘ

dŇ qęŁ pĘŇ ’Ć MĂlĳĎSĎ CrĲybĂŇ C NoI¡YĂ rh¿Č BĘ ChWĄŔ ‘ĞmĲČ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉynĎdŇŁ ’Ğř ‘~ąČ bČŇ yĘ=yJĲĂ
13 yJăĂ : wynĲĎ y‘Ą MCr¿ tŇ rĆ’¡ĆpĘŇ êĂ =l‘Č wĘ rCèŔ ’Č =ëŇ lĆ mĲĆ bŇ băČŇ lĘ É ldĆŇ gÄŁ =yrĂjĘ =l‘Č

rm’
.w"Tdw ’"yd ,d"d Nkw ’lm wytĎonmĘ lĘ ’Č ’"s ,d"ydw b"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d rsx Nk v.16

.’"ydw T"d ,x"d ,d"d Nkw ’lm lw’Ňm¡řŁ WĘ ’"s v.19 .d"ydw b"yd Nkw xtp PTx ykĄbĞsĂ BĘ ’"s v.17

Nkw rsx h’ĎSŁ lĘ C ’"s v.3 .b"d Nkw ’lm hDĎCqjĘ ’"s v.3 .w"dw b"d ,’"d Nkw ’lm lozgĘlĂ wĘ ’"s v.2 .y
omCWlĘ C ’"sb ,yrq omCWlĘ C ,bytk omyWĂ lĘ C v.6 .w"dw d"d ,b"d ,’"d Nkw rsx ’bŁ êĎ ’"s v.3 .d"ydw b"yd
b"yd ,’"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,d"d ,g"d ,b"d Nkw xtpb smČrĘmĂ ’"s v.6 .’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk
’lm toklĘ mĘ mČlĘ ’"s v.10 .d"ydw b"yd ,’"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw ’mdq w"yw rsx toYxĚ ’"s v.6 .d"ydw
’"sb ,’"yd Nkw ’nynt d"wy rsx MhĆlĄysĂ pĘ C yllhb ,hgwmb Nk v.10 .T"dw x"d ,w"d ,d"d ,b"d ,’"d Nkw

.b"dw ’"d Nkw hoĎhyĘ ’"s v.12 .’mdq d"wy rsx MhĆylĄyspĘ C



656 hy‘Vy 10. 14–27

tŇŁlă CbŇ GĘ ű rysăĂ ’Ď wĘ ytĂŇ onĳśbĚŇ nĘ yJăĂ yt¡ĂŇ mĎ kĘŇ xĎ bĘŇ C ytĂŇ yWĂŔ ‘Ď ÉydĂŇ yĎ xČ kąŇŁ BĘ rmČę ’Ď
’YĎÄ mĘ êĂ wČ : MybĲĂŇ SĘ oyĲř ryb¡ ’ř k dŇ yr¿Ăo’wĘ ytĂŇ WĄŔ oSř ÉMhytdyřt‘w MyUĂę ‘Č 14

ynăĂ’Ğ ZrĆ’¡ĎhĎ =lJĎ tŇ obŔ zĚř‘Ğ MyYăĂ yBĄ ÉPsŁ ’ĹkĲĆŇ wĘ MyUĂŔ ‘ČhĲĎ lyxăĄ lĘ ÉydĂŇ yĎ ű NuąĄkČŇ
Ér’Ą jĎ tĘŇ yĂhĞ : PŇ YĲĄ pĘŇ YČ mĘ C hŇ p¡ĆŇ hŇ Y¿ĆpŇŁ C PŇ nĎŔ JĎ dŇ dăĄŇ nŁ ÉhyĎhĎ âlą wĘ yêĂ pĘŇ sĳĎ ’Ď 15

PŇ yn¿ĂhĎ JĘ opŔ ynĂ mĘ =l‘Č ÉrovUČ hČ lDąĄGČtĘŇ yĂ=M’Ă oBĳ bŇ YăĄxŁ hĲČ l‘¡Č NzĆŔrĘGČhČ
NkĄŇ lĎ ţ : Z‘ĲĄ=âl hŇ F¡Ć mČ Myr¿ĂhĎ JĘ wymĎŔ yrĂmĘ =tŇ ’Ć wĘř ÉTbĆŇ SĄÄ 16

dŇ q¡Ł yĘ dŇ q¿ČyĄ odËŇ bŇŁ JĘř tŇ xČ tÌČŇ wĘ NozĳrĎ wye¡ĎmČ SĘ mĂ BĘ tŇ o’Ë bĎŇ YĘ hoÌĎhř yĘ NodÁ ’Ď hĲĎ xQČÄSČ yĘ
hŇ rĎę ‘ĞbĲĎŇ C hŇ bĳĎŇ hĎ lĲĆ lĘ oS¡ odŇ qĘ C S’ĄŔ lĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ro’Ĳ hŇ yąĎhĎ wĘ : S’ĲĄ dŇ oq¿ yJĂ 17

SpĆŇ e¿ĆmĂ oQŔ mĂ rĘkČŇ wĘ Éor‘Ę yČ dŇ obąŇ kĘŇ C : dŇ xĲĎ ’Ć Moy¿BĘ or¡ymĂ SĘ C ot¿Ň ySĂ hŇ lËĎ kĘŇ ’ĲĎ wĘ 18

rjăĎ sĘ mĂ or¡‘Ę yČ Z‘ËĄ r’¿Ď SĘ C : ssĲĄ nŁ ss¿Ł mĘ JĂ hŇ y¡ĎhĎ wĘ hŇ QĳĆ kČŇ yĘ rW¡Ď BĎ =dŇ ‘Č wĘ 19

PŇ ysĂÄ oy=âlĲ ’Chę hČ MoIăBČ ű hŇ yăĎhĎ wĘ : MbĲĄŇ êĘř kĘŇ yĂ r‘Čn¡ČwĘ CyĳhĘ yĲĂ 20

N‘Čę SĘ nĂ wĘ ChJĳĄ mČ =l‘Č N‘¡ĄèĎ hĂ lĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ=tŇ yBĲĄ tŇ TăČ ylĄ pĘŇ C É l’Ą rĎWĘ yĂ r’ąĎ SĘ dŇ o‘Á
bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ r’ăĎ SĘ bŇ CS¡ yĎ r’¿Ď SĘ : tŇ mĲĆ ’ĹBĲĆ l’¡Ą rĎWĘ yĂ Sod¿Ň qĘ hoËĎhyĘ=l‘Č 21

bŇ CSă yĎ r’¡Ď SĘ MIĎŔhČ loxă JĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ ìąŇ UĘ ‘Č hŇ yĆÂhĘ yĲĂ=M’Ă yJăĂ : roBĲ GĂ l’¡Ą =l’Ć 22

ÉhoĂhyĹ ynąĎdŇŁ ’Ğ hŇ YĳĎ rĎxĹnĲĆ wĘ hŇ l¡Ď kĎŇ yJ¿Ă : hŇ qĲĎ dĎŇ YĘ PŇ T¿Ą oS ZCr¡xĎ Noy¿QĎ JĂ oBĳ 23

rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄę lĎ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lJĎ śbŇ rĆq¿ĆBĘ hŇ W¡Ć ‘Ł tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ 24

TbĆŇ èăĄ BČ rCèĳ ’Č mĲĄ NoI¡YĂ bŇ S¿Ąř yŁ yUËĂ ‘Č ’r¿ĎyêĂ =l’Č tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ ÉhoĂhyĹ ynąĎdŇŁ ’Ğ
r‘ĳĎzĘmĂ T‘ăČmĘ dŇ o‘¡=yJĂ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ëŇ rĆd¿ĆŇ BĘ ìŇ yl¡Ć ‘Ď=’vĲĎ yĂ ChF¿Ą mČ C hŇ JĎ JĆŔ yČ 25

ToSŔ Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhyĘ wylĎÁ‘Ď rrĄÄ o‘wĘ : MtĲĎŇ ylĂ bĘŇ êČ =lř‘Č yřj¡Ă ’Č wĘ M‘Č zČŔ hŇ lĎ kăĎŇ wĘ 26

: MyĂrĲĎYĘ mĂ ëŇ rĆd¿ĆŇ BĘ o’¡ WĎ nĘ C MIĎŔhČ =l‘Č ÉChFĄÄ mČ C bŇ rĳĄo‘ rCYă BĘ Ny¡ĎdĘŇ mĂ tŇ J¿Č mČ JĘ
ìŇ rĳĆ’Ň CĎYČ l‘ăČmĄ oQ¡ ‘ĚwĘ ìŇ mĆŔ kĘŇ SĂ l‘ăČmĄ ÉolBĽ sĚ rCsą yĎ ’Chę hČ MoIăBČ ű hŇ yăĎhĎ wĘ 27

lbxw
’"sbw ,d"d Nkw ’lmd ’lm ytĂ onCbnĘ ’"sw ,d"ydw b"yd Nkw ’nynt w"yw rsxw ’mdq w"yw ’lm ytĂ nŁ CbnĘ ’"s v.13

bytk MhĆytĄdŁ Ct‘ĞwČ ’"sb ,yrq MhĆytĄdŁ Ct‘ĞwČ ,bytk MhĆytĄdŁ ytĂ ‘ĞwČ v.13 .w"dw b"d ,’"d Nkw rsxd rsx ytĂ nŁ bĚnĘ
Nkw yrqw bytk ytĂ sĄSŁ w’ ytĂ ysĄoS w’ ytĂ sĄoS ’"sb ,yrq ytĂ sĄoS ,bytk ytĂ WĄ oS v.13 .’"ydw b"d Nkw yrqw
d"d ,b"d ,’"d Nkw rsx MybĂ SĘ yŁ ’"s v.13 .yrqw bytk ryBĂ JČ ’"sb ,yrq ryBĂ JČ ,bytk ryBĂ ’ČJĘ v.13 .b"d
,T"d ,x"d ,w"d ,g"d ,y"k Myrps bwrb =t’ĆwĘ Nk v.15 .d"dw b"d ,’"d Nkw ’lm tobCz‘Ğ ’"s v.14 .w"dw
,d"d Nkw ynĎdŁ ’Ğ ’"s v.16 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.16 .w"Tdw d"d ,b"d Nkw =t’Ć ’"s ,d"ydw b"yd ,’"yd
Zmq PTx MbĄ êĽkĘ yĂ ’"s v.19 .T"dw x"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm odobJĘ ’"s v.16 .’"ydw T"d ,x"d ,w"d
x"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw =lJĎ tlm ’lb ZrĆ’ĎhĎ brĆqĆBĘ ’"s v.23 .xtp PTx MbĄ êĞkĘ yĂ ’"sw ,d"d Nkw
=d‘Č ’"s v.25 .yrq yjĂ ’Č wĘ ,bytk oj’Č wĘ ’"s v.25 .w"dw b"d ,’"d Nkw ’lm bSĄ oy ’"s v.24 .T"dw

.’qsp N’k Vy ’"sb v.27 .=d‘Č tynqyd ’xswn ’ty’ =l‘Č rsmn hrsmbw
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28 Sm¡Ďř kĘŇ mĂ lĘ NorĳgĘŇmĂ BĘ rbăČŇ ‘Ď tŇ I¡Čř‘Č=l‘Č ’B¿Ď : NmĆ SĲĎ =ynĄjĘ mĂ l‘¡Ł lB¿Č xĚ wĘ
29 hŇ mĎŔ rĎhăĎ ÉhdĎŇ rĘxĲĎ CnlĳĎ Nolă mĎ ‘bČŇ G¡Ć hŇ rĎŔ BĎ ‘Ę mČ ÉCrbĘŇ ‘ĲĎ : wylĲĎ JĄ dŇ yq¿ĂpĘŇ yČ
30 hŇ I¿ĎnĂ ‘Ğ hŇ SĎ yĘl¡Č ybĂŇ yS¿Ă qĘ hČ MyQĳĂ GČ=tŇ BČ ëŇ ¡Ąloq yl¿Ă hĞYĲČ : hŇ sĎ nĲĎ lC’¡ SĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ GĂ

31, 32 bŇ năŁ BĘ MoI¡hČ dŇ o‘¿ : Czy‘ĲĂhĄ Myb¡ĂŇ GĄhČ yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ hŇ nĳĎmĄ dĘŇ mČ hŇ d¡ĎŇ dĘŇ nĲĎ : tŇ otĲŇ nĎ‘Ğ
: MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ tŇ ‘¡ČbĘŇ GĂ NoIŔYĂ =tyřb rhăČ ÉodŇ yĎ PŇ pąĄŇ nřŁ yĘ dŇ mĳŁ ‘ĞlĲČ

33 ymąĄrĎwĘ hŇ YĳĎ rĎ‘ĞmĲČ BĘ hr¡’ř p PŇ ‘¿ĄsĎ mĘ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉNodŇ ’Ď hĲĎ hŇ eąĄhĂ
34 lzĳĆrĘBČ BČ r‘Č I¡ČhČ yk¿ĄŇ bĘŇ sĲĂ PŇ uËČnĂ wĘ : CljĲĎ SĘ yĂ Myh¡Ă bŇŁ GĘ hČ wĘ My‘ĂŔ CřdŇ GĘ ÉhmĎ ouhČ
’y ySĳĎ yĂ ‘zČGăĄmĂ rTĆ x¡Ł ’Y¿Ď yĎwĘ : lojĲ yĂ ryD¿Ă’Č BĘ Non¡bĎŇ QĘ hČ wĘ

2 hŇ nĎę ybĂŇ C hŇ măĎ kĘŇ xĎ xČ CrÌ hoĳĎhyĘ xČ Cră wyl¡Ď ‘Ď hŇ x¿Ď nĎ wĘ : hŇ rĲĆpĘŇ yĂ wyS¿Ď rĎèĲĎ mĂ rYĆ n¡Ćř wĘ sŘ5

3 hoĳĎhyĘ tŇ ’ăČ rĘyĂBĘ ox¡ yrĂhĞ wĲČ : hoĲĎhyĘ tŇ ’¿Č rĘyĂwĘ tŇ ‘ČD¡Č xČ Cr¿ hŇ rĎŔ CbŇ gĘŇ C ÉhYĎ ‘Ą xČ Crą
4 TpąČŇ SĎ wĘ : xČ ykĲĂŇ oy wyn¡ĎzĘ’Ď ‘m¿Č SĘ mĂ lĘ =âlĲ wĘ Tř ojŔ SĘ yĂ ÉwynĎ y‘Ą hŇ ’ąĄ rĘmČ lĘ =âlĲ wĘř

TbĆŇ SăĄ BĘ ÉZrĆř ’ĆÄ =hŇ JĎř hĲĂ wĘ ZrĆ’ĳĎ=ywĄnĘ ‘ČlĘ roS¡ ymĂ BĘ xČ yk¿ĂŇ ohwĘ MyQĂŔ DČ ÉqdĆŇ YĆÄ BĘ
5 hŇ n¡Ď Cm’ĹhĲĎ wĘ wynĳĎtĘŇ mĎ roză’Ą qdĆŇ Y¡Ć hŇ yĎh¿Ďř wĘ : ‘SĲĎ rĎ tŇ ym¿Ă yĎ wyt¡ĎŇ pĎŇ WĘ xČ Cr¿bĘŇ C wyjĂŔ
6 lgĆŇ‘ĄÄ wĘ ZBĳĎ rĘyĂ ydăĂŇ GĘ =M‘Ă rm¡Ą nĎ wĘ WbĆŇ JĆŔ =M‘Ă Éb’Ą zĘ rgąĎŇ wĘ : wyYĲĎ lĎ xĞ roz¿’Ą
7 hŇ nĎ y‘ĆŔ rĘêĂ ÉbdŇŁ wĎř hŇ rąĎpĎŇ C : MBĲĎ gŇh¿Ą nŁ NT¡Ł qĎ r‘Čn¿ČwĘ wDĎŔ xĘ yČ É’yrĂmĘ C rypąĂŇ kĘŇ C
8 qn¡Ąoy ‘S¿Č ‘ĞSĲĂ wĘ : NbĆŇ êĲĆ=lkČŇ ’Ň yĲŁ rq¿ĎBĎ JČ hŇ y¡ĄrĘ’Č wĘ NhĳĆ ydĄŇ lĘ yČ CYă BĘ rĘyĂ wD¡ĎxĘ yČ
9 C‘r¿ĄyĎ=âlĲ : hŇ dĲĎŇ hĎ od¿Ň yĎ lCm¡ GĎ ynĂŔ o‘ř pĘŇ YĂ tŇ răČCř’mĘ É l‘Č wĘ NtĆŇ jĳĎ rxăĚř =l‘Č

hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć Éh‘ĎDĄ ZrĆ’Ďę hĎ hŇ ’ăĎ lĘ mĲĎ =yJĂ ySĳĂ dĘŇ qĎ rhăČ =lkĎŇ BĘ CtŇ yx¡Ă SĘ yČ=âlĲ wĘ
10 ySČę yĂ SrĆSăŁ ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉhyĎhĎ wĘ : MyiĲĂ kČŇ mĘ MI¿ĎlČ MyĂU¡ČJČ

rV’
,w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,d"d ,g"d N"yVb Nk v.28 .d"ydw b"yd Nkw Zmq tIĎ‘Č ’"s v.28
.xtpb WmČkĘ mĂ lĘ Nwhnm +w ,N"ysb WmĎkĘ mĂ lĘ ’"s ,d"ydw b"yd ,’"yd ,T"d ,x"d Nkw xtpb M"mh SmČkĘ mĂ lĘ Nwhnm +T
.yrq PpĄonyĘ ,bytk PpĄonwĘ ’"sb ,b"dw ’"d Nkw ’lm PpĄony ’"s v.32 .xsp lV ynymV Mwyl hrTph v.32

.r"tw s"t ,‘"t ,T"d ,x"d ,w"d ,d"d ,h"dx ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk tBČ ’"sb ,yrq tBČ ,bytk tyBĄ v.32

.b"dw ’"d Nkw yrqw bytk hrĎCj ’"sb ,yrq hrĎCj ,bytk hrĎ’jŁ v.33 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.33
,T"d ,x"d Nkw rsx My‘ĂdĚGĘ ’"s ,’"ydw w"d ,d"d ,h"dx ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb ’lm My‘ĂCdGĘ Nk v.33

,y"k Myrps bwrb lwgsb N"wnh rYĆnĆwĘ Nk v.1 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.1 .’y .w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx
,’"d Nkw =âl ’"s v.3 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx ,T"d ,x"d Nkw yryY rYĆnĄwĘ ’"s ,’"ydw w"d ,d"d ,g"d ,b"d
Nkw Pqm ’lbw ’krm hJ¿Ď hĂ wĘ ’"s v.4 .w"dw d"d ,b"d ,’"d Nkw rsx TjŁ SĘ yĂ ’"s v.3 .r"tw ‘"t ,+rt ,b"d
.d"k qwsp +T +’ l’wmV Nyy‘ : Nyplxtm N"y‘w P"l’ ZrĂ‘Ď l"n v.4 .Pqm ’lbw Kphm hJąĎ hĂ wĘ ’"sw ,w"dw g"d
w"d ,g"d ,b"d Nkw ‘rlm hy¿ĎhĎ wĘ hgwmb ,d"yd ,w"dx ,T"d ,x"d ,d"d ,h"dx ,y"k Myrps bwrb ly‘lm Nk v.5

trČy’Ă mĘ ’"s v.8 .’"ydw h"dx ,’"d Nkw ’lm rCx ’"s v.8 .w"dw b"d Nkw ’lm bodwĎ ’"s v.7 .w"Tdw
N’k Ny’ ’"s v.10 .w"dw h"dx ,g"d ,b"d ,’"d Nkw rsx ynĂ‘Ł pĘ YĂ ’"s v.8 .b"d Nkw yrq trČC’mĘ ,bytk

.’qsp
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: dŇ obĲŇ JĎ ot¡Ň xĎ nĲĚřmĘ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ wĘ CSrĳŁ dĘŇ yĂ MyăĂoG wyl¡Ď ’Ą MyUĂŔ ‘Č snăĄlĘ ÉdmĄ ‘Ł rSąĆ ’Ğ

r’ăĎ SĘ =tŇ ’Ć tŇ on¡qĘ lĂ odŔ yĎ ÉtynĂ SĄ ű ynąĎdŇŁ ’Ğř PŇ ysĂÄ oy ’Chę hČ MoIăBČ ű hŇ yăĎhĎ wĘ 11

MląĎ y‘ĄmĲĄ C SCJę mĂ C sorătĘŇ jČ mĂ C MyĂrČÁ YĘ UĂ mĂ C rCèÄ ’Č mĲĄ žr’Ą èĎ yĂ rSăĆ ’Ğ oUĳ ‘Č
yxăĄ dĘŇ nĂ PŇ ¡Čs’Ď wĘ MyĂŔoGlČ ÉsnĄ ’W¿Ď nĎ wĘ : MIĲĎhČ yI¡Ą’Ă mĲĄ C tŇ mĎŔ xĞmĲĄř C Ér‘ĎnĘ èĂ mĂ C 12

ÉhrĎsĎÄ wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ tŇ op¿Ň nĘ JČ ‘B¡Č rĘ’Č mĲĄ ZBĄŔ qČ yĘ ÉhdĎŇ ChyĘ tŇ oYą śpĚŇ nĘ C l’ĳĄ rĎWĘ yĂ 13

hŇ dĎŔ ChyĘ=tŇ ’Ć ’eăĄqČ yĘ=âlĲ ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć CtŇ rĳĄJĎ yĂ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yr¿ĄrĘř YĲŁ wĘ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć tŇ ’ăČ nĘ qĂ
hŇ UĎ yĎŔ ÉMyêĂ SĘ lĂ jĘ PŇ tąĄŇ kĎŇ bĘŇ CpÄ ‘Ď wĘ : MyĂrĲĎpĘŇ ’Ć =tŇ ’Ć rY¿řŁ yĎ=âlĲ hŇ d¡ĎŇ ChywĲĂ 14

NoU¡ ‘Č yn¿ĄbĘŇ C MdĎŔ yĎ xČ olăřSĘ mĂ Éb’Ď omC ModąŇ ’Ĺ MdĆŇ qĳĆ=ynĄBĘ =tŇ ’Ć CEbăŇŁ yĎ wD¡ĎxĘ yČ
odËŇ yĎ PŇ yn¿ĂhĄ wĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ =MyĎř NoSă lĘ tŇ ’Ą ť hoĎęhyĘ MyrăĂxĹhĲĆ wĘ : MêĲĎ ‘Ę mČ SĘ mĂ 15

: MylĲĂ ‘ĎeĘ BČ ëŇ yr¡ĂdĘŇ hĂ wĘ MylĂŔ xĎ nĘ hŇ ‘ăĎbĘŇ SĂ lĘ ÉChJĎÄ hĂ wĘ oxĳ Cr MyăĎ‘Ę BČ rh¡Ď eĎhČ =l‘Č
ÉhtĎŇ yĘhĲĎ rSąĆ ’ĞJĲČ rCèĳ ’Č mĲĄ r’¡Ą èĎ yĂ rS¿Ć ’Ğ oUŔ ‘Č r’ăĎ SĘ lĂ hŇ QĎŔ sĂ mĘ hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ wĘ 16

ìăŇ dĘŇ o’Ĳ ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ ot¡Ň Łl‘Ğ Moy¿BĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂlĘ by
ytËĂŇ ‘Ď CSĲ yĘ l’ÌĄ hŇ eĄÄhĂ : ynĂ mĲĄ xĞ nĲČtĘŇ CĲ ì¡Ň jĘ ’Č bŇ S¿řŁ yĎ yBĳĂ êĎpĘŇ n¡Č’Ď yJ¿Ă hoĎŔhyĘ 2

: hŇ ‘ĲĎCSylĲĂ yl¡Ă =yhĂ yĘwĲČ hoĎŔhyĘ HyăĎ ÉtrĎř mĘ zĂwĘ yEąĂ‘Ď=yJĲĂ dŇ xĳĎ pĘŇ ’Ć âlă wĘ xT¡Č bĘŇ ’Ć
’Chę hČ MoIăBČ MêĆÂrĘmČ ’Ğ wĲČ : hŇ ‘ĲĎCSyĘhČ yn¡ĄyĘ‘ČUĲČ mĂ NoWĳ WĎ BĘ MyĂm¡Č=MêĆbĘŇ ’Č SĘ C 3, 4

yJ¿Ă CryJĂě zĘhČ wytĳĎŇ ŁlylĲĂ ‘Ğ MyU¡Ă ‘ČbĲĎŇ C‘yd¿ĂŇ oh omŔ SĘ bĂŇ C’ă rĘqĂ ÉhoĎhylĲČ CdąŇ oh
=lkĎŇ BĘ tŇ ’Ň z¡Ł t‘d¿yřm hŇ WĳĎ ‘Ď tŇ C’¡ gĄŇ yJ¿Ă hoĎŔhyĘ CrăUĘ zČ : omĲ SĘ bŇ G¡ĎWĘ nĂ 5

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ Sod¿Ň qĘ ëŇ B¡Ą rĘqĂ BĘ lod¿Ň gĎŇ=yJĲĂ NoIĳYĂ tŇ bĆŇ SăĆř yŁ yeĂ r¡Ł wĎ yl¿Ă hĞYĲČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ 6

ÉhjĆ SĘ nĂ =rhČ l‘ąČ : ZomĲ ’Ď =NBĆ Chy¡Ď‘Ę SČ yĘ hŇ zĎŔxĎ rSăĆ ’Ğ lbĳĆŇ BĎ ’v¡Ď mČ gy, 2

yn¿Ă’Ğ : MybĲĂŇ ydĂŇ nĘ yx¿Ą tĘŇ jĂ C’b¡ŇŁ yĎwĘ dŇ yĎŔ CpŇ ynăĂhĎ MhĳĆ lĎ loq¡ Cmyr¿ĂhĎ snĄŔ =C’WĲĘ 3

loq¿ : ytĲĂŇ wĎ’ĞGĲČ yz¡ĄyQĂ ‘Č yjĂŔ ’Č lĘ ÉyrČoBgĂŇ ytĂŇ ’Ň rąĎqĎ MGăČ ySĳĎ DĎqĚmĘ lĂ ytĂŇ yC¡ĄYĂ 4

Nwmh
,y"k Myrps bwrb dbl NTq Pqzb Nk v.11 .b"dw ’"d Nkw hoĎhyĘ ’"s v.11 .’lm otxĎ CnmĘ ’"s v.10

’"s v.12 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx ,T"d ,x"d ,d"d Nkw NTq Pqz xnwm tmĎŔ xĞmăĄC ’"s ,w"dw h"dx ,g"d ,b"d
.qrwVb rCYyĎ ’"sb ,’lm roYyĎ ’"s v.13 .h"dx Nkw xtp PTx yrĄrĞYŁ wĘ ’"s v.13 .’lmd ’lm toYCĚpnĘ C
’"s v.1 .by .d"ydw b"yd ,’"yd ,h"dx Nkw xtp =MyČ ’"s v.15 .b"dw ’"d Nkw rsx xČŁlSĘ mĂ ’"s v.14

,+rt ,rd"nq y"k +b Nkw ytĂ rĎmĘ zĂwĘ ’"sbw ,’"ydw b"d Nkw xtp trČmĘ zĂwĘ ’"s v.2 .d"dw b"d ,’"d Nkw ’lm boSyĎ
.’"yd Nkw yrqw bytk t‘ČdČCm ’"sb ,yrq t‘ČdČCm ,bytk t‘ČDČyĚmĘ v.5 .+b w"T twmV Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t
Nkw ’lm tbĆ SĆ oy ’"s ,d"ydw b"yd ,w"dx ,’"yd ,T"d ,x"d ,d"d ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb rsx Nk v.6

.w"Tdw w"d ,h"dx
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MypĂŔ sĎ ’ĹnĲĆ ÉMyĂoG tŇ okąŇ lĘ mĘ mČ No’ÂSĘ loqţ bŇ rĳĎ=M‘Č tŇ Cmă DĘ Myr¡ĂhĎ BĲĆ NomË hĎ
5 hŇ YăĄqĘ mĂ qx¡Ď rĘmĆ ZrĆ’¿ĆmĄ My’ËĂ BĎ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ mĂ ’b¿ĎŇ YĘ dŇ u¡ĄpČŇ mĘ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ
6 bŇ or¡qĎ yJ¿Ă ClylĂě yhĄ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lJĎ lB¡Ą xČ lĘ omŔ ‘Ę zČ ylăĄ kĘŇ C ÉhoĎhyĘ MyĂmĳĎèĎ hČ
7 =lkĎŇ wĘ hŇ nĎ yjĳĆrĘêĂ MyĂdăČŇ yĎ=lJĎ NJ¡Ą =l‘Č : ’obĲŇ yĎ yD¿ČèČ mĂ dŇ S¡Ł JĘ hoĳĎhyĘ Moyă
8 NClĳ yxĂ yĘ hŇ d¡ĎŇ lĄ oIJČ NCzŔxĄ ’Ň yĲŁ ÉMylĂ bĎŇ xĞ wĲČ MyrąĂyYĂ ű ClhĎő bĘŇ nĂ wĲĘ : sUĲĎ yĂ Son¡’Ĺ bŇ b¿ČŇ lĘ
9 ÉhoĎhyĘ=MoyĲ hŇ eąĄhĂ : MhĲĆ ynĄjĘ Myb¡ĂŇ hĎ lĘ yn¿ĄjĘ ChmĎŔ tĘŇ yĂ ÉCh‘ĄÄ rĄ=l’Ć Sy’ąĂ

hĎ y’¡ĆFĎ xČ wĘ hŇ UĎŔ SČ lĘ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ MCWą lĎ PŇ ’ĳĎ NorăxĞ wĲČ hŇ r¡ĎbĘŇ ‘ĆwĘ yr¿ĂzĎkĘŇ ’Č ’BĎŔ
10 MrĳĎo’ CQh¡Ą yĎ âl¿ MhĆŔ ylĄ ysăĂ kĘŇ C ÉMyĂmČÄ èĎ hČ ybąĄŇ kĘŇ okŇ =yJĲĂ : hŇ eĎUĲĆ mĂ dŇ ym¿Ă SĘ yČ
11 É lbĄŇ êĄ=l‘Č yêąĂ dĘŇ qČ pĲĎŇ C : orĲo’ hČ yG¿ĂyČ=âlĲ xČ r¡ĄyĎwĘ otŔ ’Ň YĄBĘ ÉSmĆ èĆÄ hČ ëŇ SąČ xĎ

MyY¡Ă yrĂ‘ĲĎ tŇ w¿Č’ĞgĲČŇ wĘ MydĂŔ zĄ No’ă GĘ ÉyêĂ BČ SĘ hĂ wĘ MnĳĎ wŁ ‘Ğ My‘¡ĂSĎ rĘ=l‘Č wĘ hŇ ‘ĎŔ rĎ
12, 13 MyĂmăČSĎ ÉNJĄ =l‘Č : rypĲĂŇ o’ MtĆŇ J¿Ć mĂ Md¡ĎŇ ’Ď wĘ zjĳĎ mĂ Son¡’Ĺ ryq¿Ă o’ : lyjĲĂ SĘ ’Č

Moy¡bĘŇ C tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉtrČbĘŇ ‘ĆBĘ HmĳĎ oqUĘ mĂ ZrĆ’¡ĎhĎ S‘¿ČrĘtĂŇ wĘ zyGĂŔ rĘ’Č
14 ÉoU‘Č=l’Ć Sy’ąĂ ZBĳĄ qČ mĘ Ny’ăĄwĘ N’Ň Y¡Ł kĘŇ C xDĎŔ mĚ ybăĂŇ YĘ JĂ ÉhyĎhĎ wĘ : ojĲ ’Č Nor¿xĞ
15 hŇ j¡Ć sĘ eĂ hČ =lkĎŇ wĘ rqĳĄDĎyĂ ’Y¡Ď mĘ eĂ hČ =lJĎ : CsCnĲ yĎ oY¡ rĘ’Č =l’Ć Sy’¿Ă wĘ CnŔ pĘŇ yĂ
16 Mh¡Ć ySĄ nĘ C MhĆŔ yêĄBĲĎ ÉCièČÄ yĂ MhĳĆ ynĄy‘ĲĄlĘ CS¡ FĘ rĚyĘ Mh¿Ć ylĄ lĘ ‘ĲŁ wĘ : bŇ rĆxĲĎ BĆ loj¿ yĂ
17 CbŇ SŔŁ xĘ yČ âlă ÉPsĆ JĆÄ =rSĆ ’Ğ ydĳĎŇ mĎ =tŇ ’Ć Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ ry‘¿ĂmĄ ynËĂnĘ hĂ : hŇ nĎlĘ gĲČŇèĎ êĂř
18 âlă ÉNTĆ bĆÄ =yrĂpĘŇ C hŇ nĎSĘ FĳČ rČêĘ MyrăĂ‘ĎnĘ tŇ ot¡Ň SĎ qĘ C : obĲŇ =CYjĘ xĘ yČ âl¿ bŇ h¡Ď zĎwĘ
19 tŇ okŔ lĎ mĘ mČ ybăĂŇ YĘ É lbĆŇ bĎŇ hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ wĘ : MnĲĎ y‘Ą sCx¿ tĎŇ =âlĲ Myn¡ĂBĎ =l‘Č CmxĄŔ rČyĘ

: hŇ rĲĎmŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ Md¡ŇŁ sĘ =tŇ ’Ć MyhĂŔ Łl’Ĺ tŇ kăČŇ jĄ hĘ mČ JĘ MyDĳĂWĘ JČ No’ă GĘ tŇ rĆ’¡ĆpĘŇ êĂ
20 ybĂŔ rĎ‘Ğ ÉMSĎ lh¿Ą yČ=âlĲ wĘ rodĳŇ wĎ roDă=dŇ ‘Č NJ¡Ł SĘ tĂŇ âl¿ wĘ xYČ nĆŔ lĎ bŇ SăĄ tĄŇ =âlĲ
21 MyxĳĂ ’Ł Mh¡Ć yêĄbĲĎŇ C’¿ lĘ mĲĎ C MyIĂŔYĂ MSăĎ =CYbĘŇ rĲĎwĘ : MSĲĎ CYB¿Ă rĘyČ=âlĲ My‘¡ĂrŁ wĘ
22 ÉMyIĂ’Ă hŇ nąĎ‘Ď wĘ : MSĲĎ =CdŇ uĘ rČyĘ Myr¡Ăy‘Ă WĘ C hŇ nĎŔ ‘ĞyĲČ tŇ onăBĘ ÉMSĎ CnkĘŇ SąĎ wĘ

âl¿ hĎ ym¡Ć yĎwĘ HêĎŔ ‘Ă É’obŇ lĎ bŇ orąqĎ wĘ gŇ nĆ‘ĳŁ ylĄ kĘŇ yhăĄ BĘ Mye¡ĂtČŇ wĘ wytĎŔ onmĘ lĘ ’Č BĘ
dy Mx¡Ď yeĂ hĂ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ Édo‘ rx¿Č bĎŇ C bŇ qęŁ ‘ĞyĲČ=tŇ ’ĲĆ hoĎÁhyĘ MxĄÄ rČyĘ žyJĂ : CkŇ SĲĄ UĎ yĂ

: bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ tŇ yB¿Ą =l‘Č Cx¡ jĘ sĘ nĂ wĘ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ ÉrGĄhČ hŇ wąĎlĘ nĂ wĘ MtĳĎŇ mĎ dĘŇ ’Č =l‘Č
2 l’Ąę rĎWĘ yĂ=tŇ yBĲĄ MClă xĞ nĲČtĘŇ hĲĂ wĘ ůMmĎ oqmĘ =l’Ć MC’ă ybĂŇ hĹwĲĆ ÈMyUĂ ‘Č MCxă qĎ lĘ C sŘ6

Cd¡Ň rĎwĘ MhĆŔ ybĄŇ SĲŁ lĘ MybăĂŇ SŁ ÉCyhĎ wĘ tŇ oxĳ pĎŇ SĘ lĂ wĘ Myd¡ĂŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ hoĎŔhyĘ tŇ măČ dĘŇ ’Č l‘Č ť
MhyVgnb
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ì¡Ň BĘ YĘ ‘ĎmĲĄ ìŔ lĘ ÉhoĎhyĘ xČ ynąĂhĎ MoyÄBĘ hŇ yĎęhĎ wĘ : MhĲĆ yWĄ gĘŇ nŁ BĘ 3

lS¿Ď UĎ hČ tĎŇ ’Ň WĎÁ nĎ wĘ : ëŇ BĲĎ =dŇ BČ ‘Ě rS¿Ć ’Ğ hŇ S¡Ď uĎ hČ hŇ d¿ĎŇ bŇŁ ‘ĞhĲĎ =NmĂ C ìŇ zĳĆgĘŇrĎmĲĂ C 4

: hŇ bĲĎŇ hĄ dĘŇ mČ hŇ t¡ĎŇ bĘŇ SĲĎ WgĄŔ nŁ tŇ băČŇ SĎ ëŇ y’Ą ť êĎrĘmĳĎ’Ď wĘ lb¡ĆŇ BĎ ëŇ lĆ m¿Ć =l‘Č hŇ EËĆhČ
hŇ rĎŔ bĘŇ ‘ĆBĘ ÉMyUĂ ‘Č hŇ JąĆ mČ : MylĲĂ SĘ mŁ TbĆŇ S¡Ą My‘ĳĂSĎ rĘ hŇ FăĄ mČ ho¡ĎhyĘ rb¿ČŇ SĎ 5, 6

hŇ xĎ n¿Ď : ëŇ WĲĎ xĎ yl¿Ă BĘ PŇ D¡ĎrĘmĚ MyĂŔoG ÉP’Č bĎŇ hŇ dąĆŇ rŁ hŇ rĳĎsĎ yêăĂ lĘ BĂ tŇ J¡Č mČ 7

yzăĄrĘ’Č ì¡Ň lĘ Cx¿ mĘ WĲĎ MySËĂ orBĘ =MGČ : hŇ eĲĎrĂ Cx¡ YĘ jĲĎ ZrĆ’ĳĎhĎ =lJĎ hŇ T¡Ď qĘ SĲĎ 8

hŇ z¿ĎgĘŇrĲĎ tŇ xČ êËČmĂ lo’ę SĘ : CnylĲĄ ‘Ď tŇ r¡ĄJŁ hČ hŇ l¿Ć ‘ĞyĲČ=âl êĎbĘŇ kČŔ SĎ z’ăĎ mĄ NonĳbĎŇ lĘ 9

ÉMyqĂ hĄ ZrĆ’ĎŔ ydĄŇ Cêă ‘Č=lJĎ ÉMy’Ă pĎŇ rĘ ìąŇ lĘ rrĄÄ o‘ ìŇ ’ĳĆ oB tŇ ’Ň răČqĘ lĂ ì¡Ň lĘ
hŇ êËĎ’Č =MGČ ìŇ ylĳĆ’Ą Cr¡mĘ ’Ň yĲŁ wĘ CnŔ ‘ĞyĲČ MQăĎ JĚ : MyĲĂogŇ yk¿ĄŇ lĘ mČ lJ¡Ł MtĎŔ o’sĘ JĂ mĂ 10

ìŇ ylĳĆbĎŇ nĘ tŇ yăČmĘ hĆ ìŇ n¡Ćo’gĘŇ lo’Ë SĘ dŇ r¿ČCh : êĎlĘ SĲĎ mĘ nĂ Cnyl¿Ą ’Ą Cnom¡ kĎŇ tĎŇ yQ¿Ą xĚ 11

llăĄ yhĄ MyĂm¡ČèĎ mĂ êĎlĘ p¿ČŇ nĎ ëŇ y’ËĄ : hŇ ‘ĲĎlĄ oê ìŇ yi¡ĆkČŇ mĘ C hŇ UĎŔ rĂ ‘~ăČ yĚ ÉìyêĆÄ xĘ êČ 12

ÉìbĘŇ bĲĎŇ lĘ bĲĂŇ êĎrĘmąČ’Ď hŇ êĎÂ’Č wĘ : MyĲĂoG=l‘Č Sl¡Ą ox ZrĆ’ĎŔ lĎ êĎ‘Ę DăČgĘŇ nĂ rxČ SĳĎ =NBĆ 13

=rhČ BĘ bŇ S¿Ą ’Ą wĘ y’ĳĂ sĘ JĂ MyrăĂ’Ď l’¡Ą =ybĄŇ kĘŇ okĲŇ lĘ l‘ČU¿Č mĂ hŇ lĆŔ ‘Ĺ’ĲĆ MyĂmăČèĎ hČ
ëŇ ’ÌČ : NoyĲlĘ ‘ĆlĘ hŇ U¡Ć DČ’Ć bŇ ‘ĳĎ ytĄŇ mĽBăĎ =l‘Č hŇ l¡Ć ‘Ĺ’ĲĆ : NopĲŇ YĎ yt¿ĄŇ JĘ rĘyČBĘ dŇ ‘¡Ąom 14, 15

ìŇ yl¡Ć ’Ą CxyGĂŔ SĘ yČ ìŇ ylăĆ ’Ą Éìy’ĆÄ rŁ : robĲŇ =ytĄŇ JĘ rĘyČ=l’Ć dŇ r¡ĎCê lo’Ë SĘ =l’Ć 16

lbËĄŇ êĄ MW¿Ď : tŇ okĲŇ lĎ mĘ mČ Sy‘¡ĂrĘmČ ZrĆ’ĎŔ hĎ zyGăĂrĘmČ ÉSy’Ă hĎ hŇ ząĆhĞ CnnĳĎoBtĘŇ yĂ 17

My¡ĂogŇ yk¿ĄŇ lĘ mČ =lJĎ : hŇ tĎŇ yĘBĲĎ xtČŇ p¿ĎŇ =âl wyr¡ĎysĂ ’Ğ srĳĎhĎ wyrăĎ‘Ď wĘ rB¡Ď dĘŇ UĂ JČ 18

ÉìrĘbĘŇ uĂ mĲĂ êĎkĘŇ ląČ SĘ hĎ hŇ êĎÂ’Č wĘ : otĲŇ ybĄŇ BĘ Sy’¿Ă dŇ ob¡Ň kĎŇ bĘŇ Cb¿Ň kĘŇ SĲĎ MQĳĎ JĚ 19

rob¡Ň =ynĄbĘŇ ’Č =l’Ć yd¿ĄŇ rĘoyĲ bŇ rĆxĳĎ ynĄ‘ĞTăŁ mĘ Myg¡ĂŇrĚhĞ SCb¿Ň lĘ bŇ ‘ĎŔ tĘŇ nĂ rYĆ năĄJĘ
ìăŇ UĘ ‘Č êĎx¡Č SĂ ì¿Ň YĘ rĘ’Č =yJĲĂ hŇ rĎŔ CbŇ qĘ BĂ ÉMêĎ’Ă dŇ xąČ tĄŇ =âlĲ : sbĲĎŇ Cm rgĆŇp¿ĆŇ JĘ 20

xČ B¡Ą TĘ mČ wynËĎbĎŇ lĘ CnykÌĂŇ hĎ : My‘ĲĂrĄmĘ ‘rČz¿Ć Ml¡Ď o‘lĘ ’r¿ĄuĎ yĂ=âlĲ êĎ gĘŇrĳĎhĎ 21

: MyrĲĂ‘Ď lb¡ĄŇ tĄŇ =ynĲĄpĘŇ C’¿ lĘ mĲĎ C ZrĆ’ĎŔ CSrĘyăĎwĘ ÉCmqĚÄ yĎ=lBČ MtĳĎŇ obŇ ’Ğ NwăŁ ‘ĞBĲČ
Nyn¿ĂwĘ r’ËĎ SĘ C MS¿Ą lbĆÁ bĎŇ lĘ yêĂÄ rČkĘŇ hĂ wĘ tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ M’¡Ě nĘ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ yêăĂ mĘ qČ wĘ 22

ÉhĎ ytĂÄ ’Ň TĄ ’Ň TĲĄ wĘ MyĂmĳĎ=ymĄ gĘŇ’Č wĘ dŇ j¡Ł qĂ Sr¿ČomlĘ hĎ yêËĂ mĘ WČ wĘ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ dŇ kĆŇ n¡Ć wĎ 23

: tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ M’¡Ě nĘ dŇ mĄŔ SĘ hČ ’TăĄ ’ĞTĘ mČ BĘ
hŇ tĎŇ yĎŔhĎ NJăĄ ÉytĂŇ yUĂÄ DĂ rSąĆ ’ĞJĲČ âlÂ=M’Ă rmĳŁ ’Ň lĄ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ ‘BËČ SĘ nĂ 24

yr¡ČhĎ =l‘Č wĘ yYĂŔ rĘ’Č BĘ ÉrCè’Č rBąŁ SĘ lĂ : MCqĲ tĎŇ ’yh¿Ă yêĂ YĘ ‘¡ČyĎ rS¿Ć ’ĞkĲČŇ wĘ 25

tŇ ’Ň zËŁ : rCsĲ yĎ om¡ kĘŇ SĂ l‘¿ČmĄ olŔ BĽ sĚÄ wĘ oQŔ ‘Ě ÉMhĆ ylĄ ‘ĞmĲĄ rsąĎwĘ CesĳĆ CbŇ ’Ğ 26

hY‘h
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=lJĎ =l‘Č hŇ y¡ĎCTeĘ hČ dŇ I¿ĎhČ tŇ ’Ň zËŁ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ =lJĎ =l‘Č hŇ Y¡Ď C‘IĘhČ hŇ Y¿Ď ‘ĄhĲĎ
27 : hŇ eĎbĲĆŇ ySĂ yĘ ym¿Ă C hŇ y¡ĎCTeĘ hČ od¿Ň yĎwĘ rpĳĄŇ yĎ ymăĂ C Z‘¡ĎyĎ tŇ o’Ë bĎŇ YĘ hoÌĎhyĘ=yJĲĂ : MyĲĂoGhČ

28, 29 ÉtSĆ lĆÄpĘŇ yxąĂ mĘ WĘ êĂ =l’ĲČ : hŇ EĲĆhČ ’v¿Ď UČ hČ hŇ y¡ĎhĎ zxĳĎ ’Ď ëŇ lĆ UăĆ hČ tŇ om¡ =tŇ nČSĘ BĂ
oy¡rĘpĂŇ C ‘pČŇ YĆŔ ’YĄ yăĄ ÉSxĎ nĎ SrĆèąŁ mĂ =yJĲĂ ëŇ JĳĄ mČ TbĆŇ SăĄ rB¡Č SĘ nĂ yJ¿Ă ëŇ QĄŔ JĚ

30 CYBĳĎ rĘyĂ xTČ băĆŇ lĎ Myn¡ĂoybĘŇ ’Ć wĘ MyQĂŔ dČŇ yrăĄokŇ BĘ ÉC‘rĎwĘ : PŇ pĲĄŇ o‘mĘ PŇ r¿ĎWĎ
31 ry‘ĂŔ =yqĂ ‘ĞzĲČ Ér‘ČSČÄ ylĂ yląĂ yhĄ : gŇrĲŁ hĞ yĲČ ëŇ t¡ĄŇ yrĂ’Ą SĘ C ëŇ SĄŔ rĘSĎ Éb‘ĎrĎbĲĎŇ yêąĂ mČ hĄ wĘ

: wydĲĎŇ ‘Ď omĲ BĘ dŇ d¡ĄŇ oB Ny’¿ĄwĘ ’BĎŔ NSăĎ ‘Ď ÉNopŇ ~Ď mĂ yJąĂ ëŇ QĳĄ JĚ tŇ SĆ lăĆ jĘ gŇ om¡ nĎ
32 : oUĲ ‘Č yI¿ĄnĂ ‘Ğ Cs¡ xĹyĲĆ Hb¿ĎŇ C NoIŔYĂ dŇ iăČ yĂ ÉhoĎhyĘ yJąĂ yogĳŇ=ykĄŇ ’ĞlĘ mČ hŇ n¡Ć‘ĞIĲČ=hŇ mĲČ C
wT hŇ mĎŔ dĘŇ nĂ Éb’Ď om r‘ąĎ dŇ DČÄ SĚ lylĄÂBĘ yJĂ ţ bŇ ’ĳĎ om ’v¡Ď mČ

2 tŇ om¡ BĎ hČ NbËŇŁ ydĂŇ wĘ tŇ yĂBÌČhČ hŇ lĎÄ‘Ď : hŇ mĲĎ dĘŇ nĂ bŇ ’¡Ď om=ryqĂ dŇ D¿ČSĚ lylËĄBĘ yJĂę
hŇ xĎŔ rĘqĎ wySăĎ ’Ň rŁ =lkĎŇ BĘ lylĂŔ yĄyĘ bŇ ’ăĎ om É’bĎŇ dĘŇ ymĲĄ l‘ąČwĘ obÂ nĘ =l‘Č ykĂŇ bĳĆŇ lĘ

3 hĎ ytËĆŇ bŇŁ xŁ rĘbĂŇ C hĎ ytÌĆŇ oGGČ l‘ăČ qWĳĎ CrgĘŇxăĎ wyt¡ĎŇ YŁ CxBĘ : hŇ ‘ĲĎCrGĘ Nq¡ĎzĎ=lJĎ
4 ‘măČ SĘ nĂ ZhČ y¡Č=dŇ ‘Č hŇ lĄŔ ‘ĎlĘ ’Ć wĘ ÉNoBSĘ xĆ q‘ąČzĘêĂ wČ : ykĂŇ BĲĆ BČ dŇ r¿ĄyŁ lyl¡Ă yĄyĘ hŇ ŁQ¿ JĚ
5 bŇ ’ăĎ omlĘ ÉyBĂ lĂ : oQĲ hŇ ‘ĎrĘy¿Ď oS¡ pĘŇ nČ C‘yrĂŔ yĎ Éb’Ď om yYąĄlĚ xĞ NJĄę =l‘Č MlĳĎ oq

tŇ yxĂę CQhČ hŇ lăĄ ‘ĞmĲČ ű yJăĂ hŇ IĳĎSĂ lĂ SĘ tŇ lăČ gĘŇ‘Ć r‘ČY¡Ł =dŇ ‘Č hĎ xĆě yrĂBĘ q‘ĎŔ zĘyĂ
6 ym¿Ą =yJĂ : Cr‘ĲĄ‘Ł yĘ rbĆŇ S¡Ć =tŇ qČ ‘ĞzĲČ MyĂnČŔ rŁ ox ëŇ rĆDăĆ yJĂ ť oBŔ =hŇ lĆ ‘ĞyĲČ ÉykĂŇ bĘŇ BĂ

âl¿ qrĆy¡Ć ’SĆ dĆŔ hŇ lĎ JăĎ ÉryYĂ xĎ SbąĄŇ yĎ=yJĲĂ CyĳhĘ yĲĂ tŇ oUă SČ mĘ Myr¡ĂmĘ nĂ
7 : MC’Ĳ vĎ yĂ Myb¡ĂŇ rĎ‘ĞhĲĎ lxČ n¿Č l‘ËČ MtĎŔ DĎqĚpĘŇ C hŇ WĳĎ ‘Ď hŇ răĎtĘŇ yĂ NJ¡Ą =l‘Č : hŇ yĲĎhĎ
8 r’¿Ą bĘŇ C HtĎŔ lĎ lĘ yĂ ÉMyĂlČÄgĘŇ’Ć =dŇ ‘Č bŇ ’ĳĎ om lCbăŇ GĘ =tŇ ’Ć hŇ q¡Ď‘Ď EĘhČ hŇ pĎŇ yu¿ĂhĂ =yJĲĂ
9 Nom¡ yDĂ=l‘Č tŇ yS¿Ă ’Ď =yJĲĂ MdĎŔ C’lĘ măĎ ÉNomydĂŇ ymąĄ yJăĂ : HtĲĎŇ lĎ lĘ yĂ Myl¡Ă y’Ą

zT rk¿ČŇ =CxlĘ SĂ : hŇ mĲĎ dĎŇ ’Ğ tŇ yr¡Ă’Ą SĘ lĂ wĘ hŇ yĄŔrĘ’Č Éb’Ď om tŇ TąČ ylĄ pĘŇ lĂ tŇ opĳŇ sĎ on
2 dŇ d¡ĄŇ on=PŇ o‘Ĳ kĘŇ hŇ y¿ĎhĎ wĘ : NoIĲYĂ =tŇ BČ rh¡Č =l’Ć hŇ rĎBĳĎdĘŇ mĂ ‘lČ iăĆ mĂ ZrĆ’¡Ć=lSĲĄ mŁ
3 ÉhYĎ ‘Ą C’ybĂŇ hĎ : NonĲ rĘ’Č lĘ tŇ r¡Ł BĎ ‘Ę mČ bŇ ’ĎŔ om tŇ onăBĘ ÉhnĎ yyĆÄhĘ êĲĂ xQĳĎ SĚ mĘ NqăĄ

dŇ d¡ĄŇ nŁ MyxĂŔ DĎnĂ ÉyrĂêĘ sČ MyĂrĳĎhĽYĲĎ ëŇ otăŇ BĘ ëŇ Q¡Ą YĂ lyĂQËČ kČŇ ytĂŇ ySÌĂ hŇ lĎŔ ylĂ pĘŇ CWă ‘Ğ
4 dŇ dĳĄŇ oS ynăĄjĘ mĂ oml¡Ď rtĆŇ s¿Ą =ywĂhĹ bŇ ’ËĎ om yxČŔ DĎnĂ ÉëbĎŇ CrCgąŇ yĎ : yQĲĂ gČŇêĘ =l’Č

: ZrĆ’ĲĎ hĎ =NmĂ sm¡Ą rŁ CUê¿Č dŇ SŔŁ hŇ lĎ JăĎ ÉZUĄ hČ spąĄŇ ’Ď =yJĲĂ

Nkwhw
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sŘ7 Sr¿ĄdŇŁ wĘ TpËĄŇ SŁ dŇ wĳĂDĎ lhĆ ’ăŁ BĘ tŇ m¡Ć ’ĹBĲĆ wylËĎ ‘Ď bŇ S¿Č yĎwĘ ’iĄŔ JĂ ÉdsĆ xĆÄ BČ NkąČŇ ChwĘ 5

onË o’gĘŇ C otÌŇ wĎ’ĞGĲČ dŇ ’ĳŁ mĘ ’GăĄ bŇ ’¡Ď om=No’gĘŇ Cn‘Ę m¿Č SĎ : qdĆŇ YĲĆ rh¿Ă mĘ C Tj¡Ď SĘ mĂ 6

lylĳĂ yĄyĘ hŇ ŁQă JĚ bŇ ’¡Ď omlĘ bŇ ’ËĎ om lyl¿Ă yĄyĘ NkĄę lĎ : wyDĲĎBČ Nk¿ĄŇ =âl ot¡Ň rĎbĘŇ ‘ĆwĘ 7

NoBÄ SĘ xĆ žtomdĘŇ SČ yJăĂ : My’ĲĂ kĎŇ nĘ =ëŇ ’Č CG¡hĘ êĆ tŇ WĆ rËĆxĞ=ryqĂ ySÌĄ ySĂ ’ĞlĲČ 8

C‘g¡ĎŇ nĎ rz¿Ą‘Ę yČ=dŇ ‘Č hĎ yuĆŔ CrWĘ Cmă lĘ hĲĎ ÉMyĂogŇ yląĄ‘ĞBĲČ hŇ mĎę bĘŇ WĂ NpĆŇ GăĆ llĎÁmĘ ’Ě
ykąĂŇ bĘŇ BĂ hŇ JĆÂ bĘŇ ’Ć NJĄÃ =l‘Č : MyĲĎ CrbĘŇ ‘¿Ď CS¡ FĘ nĂ hĎ ytĆŔ oxlăĚ SĘ rBĳĎdĘŇ mĂ C‘êăĎ 9

ëŇ YËĄ yqĄ=l‘Č yJÌĂ hŇ lĳĄ ‘ĎlĘ ’Ć wĘ NoB¡ SĘ xĆ ytĂŔ ‘ĎmĘ DĂ ÉëwĆIĎrČ’Ğ hŇ mĎŔ bĘŇ WĂ NpĆŇ GăĆ ÉrzĄ‘Ę yČ
lmĆŔ rĘJČ hČ =NmĂ É lygĂŇ wĎ hŇ xąĎ mĘ WĂ PŇ sČÄ ’ĹnĲĆ wĘ : lpĲĎŇ nĎ dŇ d¿ĎŇ yhĄ ëŇ r¡ĄyYĂ qĘ =l‘Č wĘ 10

dŇ d¿ĎŇ yhĄ ëŇ r¡ĄDŁ hČ ëŇ r¿Ł dĘŇ yĂ=âlĲ MybËĂŇ qĎ yĘBČ NyĂyČę ‘‘ĳĎrŁ yĘ âlă Ne¡ĎrĚyĘ=âlĲ Mym¿Ă rĎJĘ bČŇ C
: WrĆxĲĎ ryq¿ĂlĘ yB¡Ă rĘqĂ wĘ Cmĳ hĹyĲĆ roe¡JĂ JČ bŇ ’ĎŔ omlĘ y‘ăČmĄ ÉNJĄ =l‘Č : yêĂ BĲČ SĘ hĂ 11

oSË DĎqĘ mĂ =l’Ć ’bÌĎŇ C hŇ mĳĎ BĎ hČ =l‘Č bŇ ’¡Ď om hŇ ’¿Ď lĘ nĂ =yJĲĂ hŇ ’ËĎ rĘnĂ =ykĲĂŇ hŇ yÌĎhĎ wĘ 12

hoËĎhyĘ rBÌĆDĂ rSĆÄ ’Ğ rbĎę DĎhČ hŇ zăĆ : lkĲĎŇ Cy âl¿ wĘ lQ¡Ą jČ tĘŇ hĂ lĘ 13

ynăĄSĘ JĂ ÉMynĂ SĎ SŁlą SĎ BĘ ůrmŁ ’Ň lĄ ÈhoĎhyĘ rBăĆ DĂ hŇ êĎę ‘Č wĘ : z’ĲĎ mĄ bŇ ’¡Ď om=l’Ć 14

r‘¡ĎzĘmĂ T‘ËČmĘ r’¿Ď SĘ C bŇ rĳĎhĎ Nomă hĎ hĲĆ lk¡ŇŁ BĘ bŇ ’ĎŔ om dŇ obăŇ JĘ ÉhlĎ qĘ nĂ wĘ rykĂŔ WĎ
: ryBĲĂ kČŇ ’ol¿

: hŇ lĲĎ jĎ mČ y‘¿ĂmĘ hŇ t¡ĎŇ yĘhĲĎ wĘ ry‘ĂŔ mĄ rsăĎ Cm ÉqWĆ UĆÄ dČŇ hŇ eąĄhĂ qWĆ UĳĎ DČ ’v¡Ď mČ zy
: dŇ yrĲĂxĞmĲČ Ny’¿ĄwĘ CY¡ bĘŇ rĲĎwĘ hŇ nĎ yyĆŔhĘ êĲĂ MyrăĂdĎŇ ‘ĞlĲČ r‘ĳĄrŁ ‘Ğ yrăĄ‘Ď tŇ ob¡Ň zĚ‘Ğ 2

dŇ obąŇ kĘŇ JĂ MrĳĎ’Ğ r’ăĎ SĘ C qWĆ U¡Ć DČmĂ hŇ k¿ĎŇ lĎ mĘ mČ C MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć mĲĄ ÉrYĎ bĘŇ mĂ tŇ BąČ SĘ nĂ wĘ 3

MoIăBČ ÉhyĎhĎ wĘ : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ M’¡Ě nĘ CyŔhĘ yĲĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ 4

ÉPsŁ ’ĹJĲĆ hŇ yĎęhĎ wĘ : hŇ zĲĆrĎyĄ or¡WĎ BĘ Nm¿Č SĘ mĂ C bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ dŇ obăŇ JĘ lD¡ČyĂ ’ChŔ hČ 5

qmĆ ‘¿ĄBĘ Myl¡Ă BĽ SĂ Tu¿ĄlČ mĘ JĂ hŇ yËĎhĎ wĘ roYĳqĘ yĂ MylăĂ BĽ SĂ o‘¡rŁ zĘC hŇ mĎŔ qĎ ryYăĂ qĎ
Myr¡ĂGĘ rĘGČ hŇ SËĎ ŁlSĘ MyĂnÌČSĘ tŇ yĂzČŔ PŇ qĆ năŁ JĘ ÉtŁllĄ o‘Ĳ oBą =r’Č SĘ nĂ wĘ : My’ĲĂ pĎŇ rĘ 6

yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇ IĎŔrĂjĲŁ ÉhĎ ypĆÄ ‘Ă sĘ BĂ hŇ èĎę mĂ xĞ hŇ ‘ăĎBĎ rĘ’Č rymĳĂ ’Ď S’Ň răŁ BĘ
Sod¿Ň qĘ =l’Ć wynĎě y‘ĄwĘ ChWĳĄ ‘Ł =l‘Č Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ hŇ ‘¿ĆSĘ yĂ ’ChŔ hČ MoIăBČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ 7

rSĆÄ ’Ğ wĲČ wydĳĎŇ yĎ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ tŇ ox¡ BĘ zĘUĂ hĲČ =l’Ć hŇ ‘ĆŔ SĘ yĂ âlă wĘ : hŇ nĎ y’ĲĆ rĘêĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ 8

: MynĲĂ UĎ xČ hĲĎ wĘ Myr¡ĂSĄ ’ĞhĲĎ wĘ hŇ ’ĆŔ rĘyĂ âlă ÉwytĎŇ ‘Ł BĘ YĘ ’Ć CWą ‘Ď
rSăĆ ’Ğ rymĂŔ ’Ď hăĎ wĘ ÉSrĆxÄŁ hČ tŇ bąČŇ Cz‘ĞJĲČ oEę‘ĚmĎ yrăĄ‘Ď ű CyăhĘ yĲĂ ’ChÁ hČ MoIÄBČ 9

wbz‘
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10 ëŇ ‘ĄŔ SĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉêĘ xČ kČÄ SĎ yJąĂ : hŇ mĲĎ mĎ SĘ hŇ t¡ĎŇ yĘhĲĎ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ yn¡ĄjĘ mĂ CbŔ zĘ‘ĲĎ
rz¡Ď tŇ rČm¿Ł zĘC MynĂŔ mĎ ‘ĞnĲČ y‘ăĄTĘ nĂ Éy‘Ă FĘ êĂ NJĄę =l‘Č êĘ rĘkĳĎŇ zĎ âlă ëŇ E¡Ą‘ĚmĎ rCY¿ wĘ

11 ryYËĂ qĎ dŇ n¿Ą yxĂ yrĳĂpĘŇ êČ ëŇ ‘ăĄrĘzČ rqĆB¡Ł bČŇ C ygĂŇWĄŔ gĘŇWČ êĘ Éë‘ĄTĘ nĂ MoyąBĘ : Ce‘ĲĆrĎzĘêĂ
12 MyBĂŔ rČ MyUăĂ ‘Č ÉNomhĞ yohę : SCnĲ ’Ď bŇ ’¿Ą kĘŇ C hŇ l¡Ď xĞ nĲČ Moy¿BĘ

: NC’Ĳ èĎ yĂ Myr¡ĂyBĂ JČ MyĂm¿Č No’Ë SĘ JĂ MyUĂŔ ’ĚlĘ No’ă SĘ C NCyĳmĎ hĹyĲĆ MyU¡Ă yČ tŇ om¿ hĞJĲČ
13 PŇ DČę rĚwĘ qxĳĎ rĘUĆ mĂ snăĎ wĘ oB¡ r‘Čg¿ĎŇ wĘ NC’Ŕ èĎ yĂ ÉMyBĂ rČ MyĂmąČ No’ÂSĘ JĂ MyUĂę ’ĚlĘ
14 hŇ eăĄhĂ wĘ ÉbrĆ‘ĆÄ tŇ ‘¿ĄlĘ : hŇ pĲĎŇ Cs yn¿ĄpĘŇ lĂ lG¡ČlĘ gČŇkĘŇ C xČ CrŔ =ynĄpĘŇ lĂ ÉMyrĂhĎ ZmąŁ JĘ

: CnyzĲĄzĘbŇŁ lĘ lr¡ĎogŇ wĘ CnysĄŔ oS qlĆ xăĄ hŇ zĆť CenĳĆy’Ą rqĆB¡Ł MrĆT¿ĆBĘ hŇ hĎŔ QĎ bČŇ
xy : SCkĲŇ =yrĄhĞ nĲČlĘ rbĆŇ ‘¡ĄmĄ rS¿Ć ’Ğ MyĂpĳĎŇ nĎJĘ lYăČ lĘ YĂ ZrĆ’¡Ć yoh¿

2 MykăĂŇ ’Ď lĘ mČ ű CkăŇ lĘ ůMyĂmČ =ynĄjĘ =l‘Č È’mĆ gŇŁ =ylĄ kĘŇ bĂŇ C MyrĂę yYĂ MIĎÁBČ xČ lĄÄèŁ hČ
yoGť hŇ ’Ď lĘ hĳĎ wĎ ’Chă =NmĂ ’r¡Ďon M‘¿Č=l’Ć TrĎŔ omC ëŇ èăĎ mĚ mĘ ÉyoG=l’Ć MyQĂę qČ

3 ynĄkĘŇ SăŁ wĘ lb¡ĄŇ tĄŇ yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ =lJĎ : oYĲ rĘ’Č Myr¡ĂhĎ nĘ C’¿ zĘBĲĎ =rSĆ ’Ğ hŇ sĎŔ CbŇ mĘ C wqăĎ=wqČ
: C‘mĲĎ SĘ êĂ rp¡ĎŇ oS ‘Čq¿Ł tĘŇ kĂŇ wĘ C’Ŕ rĘêĂ ÉMyrĂhĎ snąĄ=’ŁWnĘ JĂ ZrĆ’ĳĎ

4 Mx¿Ł JĘ ynĳĂokŇ mĘ bĂŇ hŇ TĎ yBăĂ ’Č wĘ hŇ TĎ oqSĘ ’Ć ylČŔ ’Ą ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď hŇ kÄŁ žyJĂ
5 xrČjĆŔ =MtĎŇ JĘ ÉryYĂ qĎ ynąĄpĘŇ lĂ =yJĲĂ : ryYĲĂ qĎ Mx¿Ł BĘ lT¡Č bŇ ‘¿ĎJĘ ro’Ŕ =ylĄ ‘Ğ ÉxYČ

tŇ oS¡ yTĂ eĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ orŔ mĄ zĘUČ BČ ÉMyQĂ zČlĘ EČhČ tŇ rąČkĎŇ wĘ hŇ ~ĳĎ nĂ hŇ yăĆhĘ yĲĂ lm¡Ą GŁ rsĆ b¿ŇŁ C
6 ÉwylĎ ‘Ď ZqąĎwĘ ZrĆ’ĳĎhĎ tŇ m¡Č hĹbĲĆŇ lĘ CĲ MyrĂŔ hĎ Ty‘ăĄlĘ ÉwDĎxĘ yČ CbąŇ zĘ‘ĲĎyĄ : ztĲČŇ hĄ rys¿Ă hĄ
7 žt‘ĄBĎ : PŇ rĲĎxĹêĲĆ wyl¿Ď ‘Ď ZrĆ’¡ĎhĎ tŇ m¿Č hĹBĲĆ =lkĎŇ wĘ TyĂ‘ČŔ hĎ

’r¡Ďon M‘¿ČmĄ C TrĎŔ omC ëŇ èăĎ mĚ mĘ M‘Č ť tŇ o’ę bĎŇ YĘ hoăĎhylĲČ ySČÁ =lbČŇ CyĲ ’yhĂÄ hČ
oYŔ rĘ’Č ÉMyrĂhĎ nĘ C’ą zĘBĲĎ rSĆÄ ’Ğ hŇ sĎę CbŇ mĘ C wqăĎ=wqČ ű yoGă hŇ ’Ď lĘ hĳĎ wĎ ’Chă =NmĂ

: NoIĲYĂ =rhČ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ=MSĲĄ MoqËmĘ =l’Ć

Ty C‘ÂnĎ wĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ ’băĎŇ C É lqČ bŇ ‘¿Ď=l‘Č bŇ kĄÄ rŁ hoĎÁhyĘ hŇ eĄÄhĂ MyĂrĳĎYĘ mĂ ’v¡Ď mČ
2 yêąĂ kĘŇ sČ kĘŇ sĂ wĘ : oBĲ rĘqĂ BĘ sU¿Č yĂ MyĂr¡ČYĘ mĂ bŇ b¿ČŇ lĘ C wynĎŔ jĎ mĂ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ yląĄ ylĂ ’Ĺ

ry‘ĂŔ BĘ ry‘ăĂ Ch‘ĳĄrĄBĘ Sy’ăĂ wĘ wyx¡Ă ’Ď BĘ =Sy’ĲĂ Cm¿ xĞlĘ nĂ wĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ BĘ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ
3 ‘ČQĳĄbČŇ ’Ğ ot¡Ň YĎ ‘ĞwĲČ oBŔ rĘqĂ BĘ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ =xČ CrĲ hŇ qąĎbĘŇ nĲĎ wĘ : hŇ kĲĎŇ lĎ mĘ mČ BĘ hŇ k¡ĎŇ lĎ mĘ mČ

: MynĲĂ ‘Ł DĘIĂhČ =l’Ć wĘ tŇ ob¡Ň ’Ł hĲĎ =l’Ć wĘ MyFĂŔ ’Ă hăĎ =l’Ć wĘ ÉMylĂ ylĂ ’ĹhĲĎ =l’Ć CSą rĘdĲĎŇ wĘ
4 M’¿Ě nĘ MBĎŔ =lSĎ mĘ yĲĂ Éz‘Č ëŇ lĆ mąĆ C hŇ SĳĆ qĎ MynăĂdŇŁ ’Ğ dŇ y¡ČBĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ =tŇ ’Ć ÉyêĂ rĘJČÄ sĂ wĘ

Nwd’h
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: SbĲĄŇ yĎwĘ bŇ r¿ČxĹyĲĆ rh¡Ď nĎ wĘ MIĳĎhČ mĲĄ MyĂm¡Č=CtŇ èĘ nĂ wĘ : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ Nod¡Ň ’Ď hĲĎ 5

: ClmĲĄ qĎ PŇ Cs¡ wĎ hŇ n¿ĆqĎ roYĳmĎ yrăĄ’Ł yĘ Cb¡Ň rĘxĲĎ wĘ Cl¿ lĞ DĲĎ tŇ orŔ hĎ nĘ CxynăĂzĘ’Ć hĲĆ wĘ 6

: CenĲĆ y’Ą wĘ PŇ D¡ČnĂ Sb¿ČŇ yyĂ ro’Ŕ yĘ ‘răČzĘmĂ É lkŇŁ wĘ ro’ĳ yĘ yjăĂ =l‘Č ro’¡ yĘ=l‘Č tŇ or¿‘Ď 7

tŇ rĆmËŁ kĘŇ mĂ yW¿Ą rĘpŇŁ C hŇ JĳĎ xČ ro’¡ yĘbČŇ yk¿ĄŇ ylĂ SĘ mČ =lJĎ ClŔ bĘŇ ’ăĎ wĘ MygĂŔ IĎDČhČ ÉCn’ĎÄ wĘ 8

Myg¡ĂŇrĘ’Ł wĘ tŇ oqĳ yrĂWĘ Myê¡Ă SĘ pĂŇ yd¿ĄŇ bĘŇ ‘ĲŁ CSbËŇŁ C : CllĲĎ mĘ ’Ě MyĂm¡Č=ynĄjĘ =l‘Č 9

=ëŇ ’Č : SpĆŇ nĲĎ=ymĄ gĘŇ’Č rkĆŇ W¡Ć yWĄ ‘¿Ł =lJĎ My’ĳĂ JĎ dĚŇ mĘ hĎ yt¡ĆŇ tŇŁ SĎ Cy¿hĎ wĘ : yrĲĎox 10, 11

CrămĘ ’Ň êĲŁ ëŇ y’Ą ť hŇ rĳĎ‘ĎbĘŇ nĂ hŇ Y¡Ď ‘Ą hŇ ‘ŔŁ rĘpČŇ yYăĄ‘ĞyĲŁ ÉymĄ kĘŇ xČ N‘ČYŔŁ yrĄWăĎ ÉMylĂ wĂ’Ĺ
ìŇ ymĆŔ kĎŇ xĞ ’opăŇ ’Ą ÉMIĎ’Č : MdĆŇ qĲĆ=ykĄŇ lĘ mČ =NBĆ yn¡Ă’Ğ Mym¿Ă kĎŇ xĞ=NBĆ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ =l’Ć 12

ÉCl’Ğ onĲ : MyĂrĲĎYĘ mĂ =l‘Č tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ Z‘ËČIĎ=hŇ mČ C‘Ŕ dĘŇ yăĄwĘ ëŇ ĳĎl ’n¡Ď CdŇ yG¿ĂyČwĘ 13

hoËĎhyĘ : hĎ yTĲĆ bĎŇ SĘ tŇ e¿ČjĂ MyĂr¡ČYĘ mĂ =tŇ ’Ć C‘¿tĘŇ hĂ PŇ nĳŁ yrĄWăĎ C’¡ èĘ nĂ N‘ČYŔŁ yrĄWăĎ 14

ChWĄŔ ‘ĞmĲČ =lkĲĎŇ BĘ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ =tŇ ’Ć C‘ątĘŇ hĂ wĘ My‘ĳĂwĘ‘Ă xČ Cră HB¡Ď rĘqĂ BĘ ëŇ s¿Č mĎ
rSÌĆ ’Ğ hŇ WĳĆ ‘ĞmĲČ MyĂr¡ČYĘ mĂ lĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=âlwĘ : o’Ĳ yqĂ BĘ roJ¡ SĂ tŇ o‘¿êĎhĂ JĘ 15

MyĂr¡ČYĘ mĂ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ ’ChŔ hČ MoIăBČ : NomĲ gĘŇ’Č wĘ hŇ j¿Ď JĂ bŇ n¡Ď zĎwĘ S’Ň r¿Ł hŇ WËĆ ‘ĞyĲČ 16

’Ch¡ =rSĆ ’Ğ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ=dŇ yČ ÉtpČŇ CnêĘ ÉynĄjĘ mĂ dŇ xČę pĎŇ C ű dŇ răČxĎ wĘ MySĳĂ eĎJČ
rSĆÄ ’Ğ ž lJŁ ’GĎŔ xĎ lĘ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ lĘ hŇ dąĎŇ ChyĘ tŇ mČÄ dĘŇ ’Č hŇ tĎŇ yĘhĲĎ wĘţ : wylĲĎ ‘Ď PŇ yn¿ĂmĄ 17

’Ch¡ =rSĆ ’Ğ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉtYČ ‘Ğ ynĄę jĘ mĂ dŇ xĳĎ pĘŇ yĂ wyl¡Ď ’Ą HtËĎŇ ’Ł ryJ¿Ă zĘyČ
ZrĆ’ăĆBĘ MyrĂÁ ‘Ď SmĄÄ xĎ žCyhĘ yĲĂ ’ChÃ hČ MoIăBČ : wylĲĎ ‘Ď Z‘¿Ąoy 18

ry‘ăĂ tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhylĲČ tŇ o‘¡BĎ SĘ nĂ wĘ N‘ČnČŔ JĘ tŇ păČŇ WĘ ÉtorBĘ dČŇ mĘ MyĂrČę YĘ mĂ
ÉxČ BĄÄ zĘmĂ hŇ yąĆhĘ yĲĂ ’Chę hČ MoIăBČ : tŇ xĲĎ ’Ć lĘ rm¡Ą ’Ď yĲĄ srĆhĆŔ hČ 19

hŇ yĎÄhĎ wĘ : hoĲĎhylĲČ Hl¡Ď CbŇ GĘ =lYĆ’ĲĄ hŇ b¿ĎŇ ~ĄmČ C MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆ ëŇ ot¡Ň BĘ hoĎŔhylĲČ 20

ÉhoĎhyĘ=l’Ć Cqą‘ĞYĘ yĂ=yJĲĂ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhylĲČ dŇ ‘ËĄlĘ C tŇ o’¿ lĘ
ÉhoĎhyĘ ‘dąČŇ onwĘ : MlĲĎ y~Ă hĂ wĘ bŇ r¡ĎwĎ ‘Č yS¿Ă om MhËĆ lĎ xl¿Č SĘ yĂwĘ MyYĂŔ xĞŁlĲ ynăĄjĘ mĂ 21

hŇ xĎŔ nĘ mĂ C xbČŇ zăĆ ÉCdŇ bĘŇ ‘ĲĎwĘ ’Chĳ hČ MoIăBČ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć MyĂrËČYĘ mĂ C‘¿dĘŇ yĲĎwĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ lĘ
’opĳŇ rĎwĘ PŇ găŇŁ nĎ MyĂr¡ČYĘ mĂ =tŇ ’Ć hoËĎhyĘ PŇ gÌČŇ nĎ wĘ : CmQĲĄ SĂ wĘ ho¡ĎhylĲČ rdĆŇ n¿Ą=CrdĘŇ nĲĎwĘ 22

’Chę hČ MoIăBČ : M’ĲĎ pĎŇ rĘC Mh¡Ć lĎ rê¿Č ‘Ę nĆwĘ hoĎŔhyĘ=dŇ ‘Č ÉCbŇ SĎ wĘ 23

MyĂrăČYĘ mĂ C MyĂr¡ČYĘ mĂ BĘ rCè¿ ’Č =’bĲĎŇ C hŇ rĎCèŔ ’Č ÉMyĂrČÄ YĘ UĂ mĂ hŇ QąĎ sĂ mĘ hŇ yĆÄhĘ êĲĂ
’Chę hČ MoIăBČ : rCèĲ ’Č =tŇ ’Ć MyĂr¡ČYĘ mĂ Cd¿Ň bĘŇ ‘ĲĎwĘ rCèĳ ’Č BĘ 24

: ZrĆ’ĲĎ hĎ bŇ rĆq¿ĆBĘ hŇ k¡ĎŇ rĎBĘ rCèĳ ’Č lĘ C MyĂr¡ČYĘ mĂ lĘ hŇ IĎŔSĂ ylăĂ SĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ hŇ yąĆhĘ yĲĂ
rV’
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25 ÉydČŇ yĎ hŇ WąĄ ‘ĞmĲČ C MyĂrČę YĘ mĂ yUĂÁ ‘Č ëŇ CrÄ BĎ rmĳŁ ’Ň lĄ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ okËŇ rĞBĲĄ rSÌĆ ’Ğ sŘ8

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yt¡ĂŇ lĎ xĞ nĲČ wĘ rCèŔ ’Č
k rCèĳ ’Č ëŇ lĆ măĆ Nog¡ŇrĘsĲČ otŔ ’Ł xŁlă SĘ BĂ hŇ dĎŇ oDŔ SĘ ’Č ÉNêĎrĘtČŇ ’BąŁ tŇ nČÄSĘ BĂ
2 ChyăĎ‘Ę SČ yĘ dŇ yăČBĘ ÈhoĎhyĘ rBăĆ DĂ ’yhĂę hČ tŇ ‘ăĄBĎ : HdĲĎŇ JĘ lĘ IĂwĲČ dŇ oD¡SĘ ’Č BĘ MxĆ Q¿Ď IĂwČ

ZŁl¡ xĞtĲČŇ ì¿Ň lĘ ‘ČnČ wĘ ìŇ ynĆŔ tĘŇ mĎ l‘ăČmĄ ÉqvČ hČ êąĎxĘ êČpĂŇ C ëŇ lĄę ůrmŁ ’Ň lĄ ÈZom’Ď =NbĆŇ
: PŇ xĲĄ yĎwĘ Mor¿‘Ď ëŇŁl¡ hĎ NJĄŔ W‘Č IăČwČ ìŇ ylĳĆgĘŇrČ l‘ăČmĄ

3 ÉMynĂ SĎ SŁlą SĎ PŇ ĳĄxyĎwĘ Moră‘Ď Chy¡Ď‘Ę SČ yĘ yD¿ĂbĘŇ ‘Č ëŇ ËČlhĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ hoĎŔhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
4 =tŇ ’Ć rCè’Č ţ=ëŇ lĆ mĲĆ gŇhăČ nĘ yĂ NJăĄ : SCJĲ =l‘Č wĘ MyĂr¡ČYĘ mĂ =l‘Č tŇ pĄŔ omC tŇ o’ă

yp¿ČŇ CWxĞ wĲČ PŇ ĳĄxyĎwĘ Moră‘Ď Myn¡ĂqĄ zĘC Myr¿Ă‘ĎnĘ SCJË tŇ Cl¿ GĎ=tŇ ’Ć wĘ MyĂrČÁ YĘ mĂ ybĂÄ SĘ
5 MyĂr¡ČYĘ mĂ =NmĂ C MTĎŔ BĎ mČ ÉSCJmĂ CSbĳŇŁ wĎ Cê¡xČ wĘ : MyĂrĲĎYĘ mĂ tŇ w¿ČrĘ‘Ć tŇ S¡Ą
6 CnTĄę BĎ mČ hŇ kăŇŁ =hŇ eĄhĂ ů’ChhČ MoIăBČ ÈhEĆhČ y’ăĂ hĎ bŇ SĄÄ yŁ rmČ ’Ď wĘţ : MêĲĎrĘ’Č pĘŇ êĂ

Tl¿Ą UĎ nĂ ëŇ y’¡ĄwĘ rCèĳ ’Č ëŇ lĆ măĆ yn¡ĄjĘ mĂ lYĄŔ eĎhĂÄ lĘ hŇ rĎŔ zĘ‘ĆlĘ ÉMSĎ CnsĘ nąČ=rSĆ ’Ğ
: CnxĘ nĲĎ’Ğ

’k ZrĆ’¡ĆmĄ ’BĎŔ rBăĎ dĘŇ UĂ mĂ PŇ ŁlŔ xĞlĲČ ÉbgĆŇ eĆÄBČ tŇ opąŇ CsJĘ MyĳĎ=rBČ dĘŇ mĂ ’v¡Ď mČ
2 dŇ dĄŔ oS ű dŇ dăĄŇ oèhČ wĘ ÉdgĄŇ oB ű dŇ gąĄŇ oBhČ ylĳĂ =dŇ GČhĚ hŇ S¡Ď qĎ tŇ Cz¿xĎ : hŇ ’ĲĎ rĎon
3 ÉynČtĘŇ mĎ C’ą lĘ mĲĎ NJĄę =l‘Č : yêĂ BĲČ SĘ hĂ hŇ t¡ĎŇ xĎ nĘ ’Č =lJĎ ydČŔ mĎ yrăĂCY ÉMlĎ y‘Ą yląĂ ‘Ğ

yêĂ lĘ h¡Č bĘŇ nĂ ‘ČmŔŁ èĘ mĂ ytĂŇ ywăĄ‘ĞnĲČ hŇ dĳĎŇ lĄ oyĲ yr¡ĄyYĂ JĘ ynĂ CzŔxĎ ’Ğ MyrăĂyYĂ hŇ lĎŔ xĎ lĘ xČ
4 yl¡Ă MW¿Ď yqĂŔ SĘ xĂ PŇ SĆ năĆ tŇ ’Ą ť ynĂ tĘŇ tĳĎŇ ‘ĞBĲĂ tŇ CY¡ QĎ jČ ybĂŔ bĎŇ lĘ hŇ ‘ăĎêĎ : tŇ o’Ĳ rĘmĲĄ
5 Myr¡ĂvĎ hČ CmCq¿ hŇ tĳŇŁ SĎ lokăŇ ’Ď tŇ yp¡ĂŇ ~Ď hČ hŇ p¿ŇŁ YĎ NxËĎ lĘ èĚ hČ ëŇ rÌŁ ‘Ď : hŇ dĲĎŇ rĎxĞlĲČ
6 dŇ măĄ ‘ĞhĲČ ëŇ lĄ ť ynĳĎdŇŁ ’Ğ yl¡Č ’Ą rmËČ ’Ď hŇ k¿ŇŁ yJăĂ : NgĲĄŇmĎ Cx¿ SĘ mĂ
7 bŇ kĆŇ r¿Ć MySĂŔ rĎjĲĎ dŇ mĆ YĆ ť bŇ kĆŇ rĆę hŇ ’Ď răĎwĘ : dŇ yGĲĂ yČ hŇ ’¡Ć rĘyĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ jĆŔ YČ mĘ hĲČ
8 =l‘Č hŇ yĳĄrĘ’Č ’r¡ĎqĘ IĂwČ : bŇ SĆ qĲĎ =bŇ rČ bŇ SĆ q¡Ć bŇ yS¿Ă qĘ hĂ wĘ lmĳĎ GĎ bŇ kĆŇ răĆ rom¡ xĞ

bŇ ~¡Ď nĂ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ yêĂŔ rĘmČ SĘ mĂÄ =l‘Č wĘ MmĎŔ oy ÉdymĂ êĎ dŇ mąĄ ‘Ł ykĂÂ nŁ ’ĲĎ ynĎę dŇŁ ’Ğ ű hŇ jăĆ YĘ mĂ
9 rmĆ ’Ň ŁIęwČ N‘Č IăČwČ MySĳĂ rĎjĲĎ dŇ mĆ Y¡Ć Sy’ĂŔ bŇ kĆŇ răĆ É’bĎŇ hŇ z¿Ć=hŇ eĄhĂ wĘ : tŇ olĲ yQĄ hČ =lJĎ

10 yt¡ĂŇ SĎ dĚŇ mĘ : ZrĆ’ĲĎ lĎ rB¿Č SĂ hĎ yh¡ĆŁl’Ĺ yl¿Ą ysĂ jĘ =lkĎŇ wĘ lbĆŔ BĎ ÉhlĎ pĘŇ nĲĎ hŇ ląĎ pĘŇ nĲĎ
yêĂ dĘŇ G¿ČhĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ tŇ o’Ë bĎŇ YĘ hoÌĎhyĘ tŇ ’ĄÄ mĄ yêĂ ‘Ę mČę SĎ rSăĆ ’Ğ ynĳĂrĘGĎ=NbĆŇ C

: MkĲĆŇ lĎ
11 =hŇ mČ rm¡Ą SŁ hŇ lĎ yĘQČŔ mĂ =hŇ mČ ÉrmĄ SŁ ry‘ĂŔ vĄ mĂ ’răĄqŁ ÉylČ ’Ą hŇ mĳĎ CD ’v¡Ď mČ

lylm
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CbŇ S¿Ě Cy‘¡ĎBĘ NCy¿‘ĎbĘŇ êĂ =M’Ă hŇ lĎ yĘlĳĎ =MgČŇ wĘ rqĆb¡ŇŁ hŇ t¿ĎŇ ’Ď rmĄŔ SŁ rmăČ ’Ď : lyQĲĄ mĂ 12

: CytĲĎŇ ’Ą
tŇ ’Ň r¿ČqĘ lĂ : MynĲĂ dĎŇ DĘ tŇ ox¡ rĘ’ĲŁ CnylĂŔ êĎ ÉbrČ‘Ę BČ r‘Č IąČBČ bŇ rĳĎ‘Ę BČ ’v¡Ď mČ 13, 14

yn¿ĄjĘ mĂ =yJĲĂ : dŇ dĲĄŇ nŁ Cm¿ DĘqĂ om¡ xĘ lČ BĘ ’mĎŔ yêĄ ZrĆ’ăĆ ÉybĄŇ SĘ yĲŁ MyĂmĳĎ CytăĎŇ hĄ ’m¡Ą YĎ 15

yn¡ĄjĘ mĂ C hŇ kĎŔ CrDĘ tŇ SĆ qăĆ ÉynĄjĘ mĂ C hŇ SĎę CTnĘ bŇ rĆxăĆ ű ynăĄjĘ mĂ CdŇ dĳĎŇ nĎ tŇ ob¡Ň rĎxĞ
dŇ o‘ąBĘ ylĳĎ’Ą yn¡ĎdŇŁ ’Ğ rm¿Č ’Ď hŇ kËŇŁ =yJĂ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ mĂ dŇ bĆŇ J¿Ł 16

=rjČ sĘ mĂ r’ÌĎSĘ C : rdĲĎŇ qĄ dŇ ob¿Ň JĘ =lJĎ hŇ l¡Ď kĎŇ wĘ rykĂŔ WĎ ynăĄSĘ JĂ ÉhnĎSĎ 17

: rBĲĄ DĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=yhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ yJËĂ CT‘ĳĎmĘ yĂ rd¡ĎŇ qĄ=ynĲĄbĘŇ yr¿ĄoBGĂ tŇ SĆ qËĆ

ű tŇ o’ă SĚ êĘ : tŇ oGĲ GČlČ ëŇ Q¡Ď JĚ tŇ yl¿Ă ‘Ď=yJĲĂ ’opŔ ’Ą ëŇ QăĎ =hŇ mČ NoyĳEĎxĂ ’yGăĄ ’v¡Ď mČ bk, 2

âl¡ wĘ bŇ rĆxĆŔ =ylĄ lĘ xČ âlă ÉëyĂlČÄlĎ xĞ hŇ zĳĎyQĂ ‘Č hŇ y¡ĎrĘqĂ hŇ IĎŔmĂ ohĲ ry‘Ă ť hŇ ’Ďę lĄ mĘ
ÉëyĂ’ČÄ YĎ mĘ nĂ =lJĎ CriĳĎ’Ě tŇ SĆ uăĆmĂ dŇ xČ y¡Č=CdŇ dĘŇ nĲĎ ëŇ yĂn¿ČyYĂ qĘ =lJĎ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ mĂ yt¿ĄŇ mĄ 3

rrăĄmĎ ’Ğ ye¡ĂmĂ C‘¿SĘ yêĂ rĘmËČ’Ď NJ¿Ą =l‘Č : CxrĲĎBĎ qox¡ rĎmĲĄ wDĎŔ xĘ yČ CrăiĘ ’Ě 4

hŇ mĎÄ ChmĘ žMoy yJăĂ : yUĲĂ ‘Č=tŇ BČ dŇ S¡Ł =l‘Č ynĂ mĄŔ xĞ nĲČlĘ CYy’ăĂ êĎ =l’Č ykĂŇ BĳĆ BČ 5

rq¡Ă rq¿ČrĘqČ mĘ NoyĳEĎxĂ ’ygăĄŇBĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ hoËĂhyĹ ynÌĎdŇŁ ’Ň lĲČ hŇ kĎę CbŇ mĘ C hŇ sĎÁ CbŇ mĘ C
ryq¿Ă wĘ MySĳĂ rĎjĲĎ Md¡ĎŇ ’Ď bŇ kĆŇ r¿ĆBĘ hŇ jĎŔ SĘ ’Č ’WăĎ nĎ ÉMlĎ y‘ĄwĘ : rhĲĎ hĎ =l’Ć ‘Č oS¿ wĘ 6

CtŇ S¿Ď tŇ S¡Ł MySĂŔ rĎjăĎhČ wĘ bŇ kĆŇ rĳĎ C’lĘ măĎ ëŇ yĂq¡ČmĎ ‘Ğ=rxČ bĘŇ mĂ yh¿Ă yĘwČ : NgĲĄŇmĎ hŇ r¡Ď‘Ą 7

qSĆ n¡Ć=l’Ć ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉTBĄ êČ wČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ săČ mĎ tŇ ’¡Ą lgČě yĘwČ : hŇ rĎ‘Ę èĲĎ hČ 8

CYŔ BĘ qČ êĘ wĲČ CBrĳĎ=yJĂ Mt¡ĆŇ y’Ă rĘ dŇ wËĂDĎ=ry‘ĲĂ y‘ÌĄyqĂ BĘ tŇ ’ĄÄ wĘ : r‘Č IĲĎhČ tŇ yB¿Ą 9

ÉCYtĘŇ êĂ wČ MêĳĆrĘpČŇ sĘ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ yê¿ĄBĎ =tŇ ’Ć wĘ : hŇ nĲĎ oêxĘ êČhČ hŇ k¡ĎŇ rĄBĘ hČ ym¿Ą =tŇ ’Ć 10

ym¡Ą lĘ MyĂtČŔ mŁ xăŁ hČ NyBĄ ť MtĆę yWĂ ‘Ğ ű hŇ wăĎqĘ mĂ C : hŇ mĲĎ oxhČ r~¡ĄbČŇ lĘ MyêĂŔ BăĎ hČ 11

âl¿ qox¡ rĎmĲĄ Hr¿ĎYĘ yĲŁ wĘ hĎ yWĆŔ ‘Ł =l’Ć ÉMêĆTĘ BČ hĂ âlą wĘ hŇ nĳĎSĎ yĘhČ hŇ kăĎŇ rĄBĘ hČ
dŇ jĄŔ sĘ mĂ lĘ C ÉykĂŇ bĘŇ lĂ ’Chĳ hČ MoIăBČ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ hoËĂhyĹ ynÌĎdŇŁ ’Ğ ’rĎę qĘ IĂwČ : MtĲĆŇ y’Ă rĘ 12

TxăŁ SĎ wĘ ÉrqĎ BĎ ű gŇrąŁ hĎ hŇ xĎę mĘ WĂ wĘ NoWă WĎ ű hŇ eăĄhĂ wĘ : qWĲĎ rg¿ŇŁ xĞlĲČ wĘ hŇ x¡Ď rĘqĎ lĘ C 13

hŇ l¿Ď gĘŇ nĂ wĘ : tŇ CmĲ nĎ rx¡Ď mĎ yJ¿Ă otŔ SĎ wĘ lokăŇ ’Ď NyĂyĳĎ tŇ otăŇ SĎ wĘ rW¡Ď BĎ lk¿ŇŁ ’Ď N’Ň YŔŁ 14

rmËČ ’Ď NCtŔ mĚ êĘ =dŇ ‘Č ÉMkĆŇ lĎ hŇ EąĆhČ ÉNwŁ ‘ĎhĲĆ rjČ kĚŇ yĘţ=M’Ă tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ yn¡ĎzĘ’Ď bĘŇ
: tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¡ĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ

’n¡ĎbĘŇ SĆ =l‘Č hŇ EĆŔhČ NkăĄŇ iŁ hČ =l’Ć É’BŁ =ëŇ lĆ tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ ho¡ĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ rmËČ ’Ď hŇ J¿Ł 15

rV’
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16 hŇ j¡Ł ìËŇ QĘ êĎbĘŇ YÌČ xĎ =yJĲĂ hŇ pŔŁ ìăŇ lĘ ymăĂ C ÉhpŇŁ ì¿Ň QĘ =hŇ mČ : tŇ yĂBĲĎ hČ =l‘Č rS¿Ć ’Ğ
17 ÉhoĎhyĘ hŇ eąĄhĂ : olĲ NJ¿Ď SĘ mĂ ‘lČ i¡Ć bČŇ yq¿ĂqĘ xĲŁ orŔ bĘŇ qĂ ÉMormĎ ybąĂŇ YĘ xĲŁ rbĆŇ qĳĎ
18 rCDě JČ hŇ pĎŔ nĄYĘ ÉìpĘŇ nĎYĘ yĂ PŇ onąYĎ : hŇ TĲŁ ‘Ď ì¡Ň TĘ ‘Ł wĘ rbĆŇ GĳĎ hŇ l¡Ď TĄ lĘ TČ ìŔ lĘ TĆ lĘ TČ mĘ

ìŇ dĆŔ obŇ JĘ tŇ obăŇ JĘ rĘmČ ÉhUĎ SĎÄ wĘ tŇ Cmę tĎŇ hŇ UĎ SăĎ MyĂdĳĎŇ yĎ tŇ băČŇ xĞrĲČ ZrĆ’¡Ć=l’Ć
19, 20 hŇ y¡ĎhĎ wĘ : ìŇ sĲĆ rĘhĆ yĲĆ ì¡Ň dĘŇ mĲĎ ‘ĞUĲČ mĂ C ìŇ bĳĆŇ ~Ď UČ mĂ ìŇ yê¡Ă pĘŇ dČŇ hĞ wĲČ : ìŇ ynĲĆdŇŁ ’Ğ tŇ yB¿Ą Nol¡ qĘ

21 wyêăĂ SĘ BČ lĘ hĂ wĘ : ChIĲĎqĂ lĘ xĂ =NBĆ Myq¡Ă yĎlĘ ’Ć lĘ yDĂŔ bĘŇ ‘ČlĘ ytĂŇ ’Ň răĎqĎ wĘ ’Chĳ hČ MoIăBČ
bŇ ’ËĎ lĘ hŇ y¿ĎhĎ wĘ odĳŇ yĎBĘ NêăĄ’Ć ì¡Ň êĘ lĘ SĆ mĘ mĲĆ C CeqĆŔ EĘxČ ’Ğ ÉìTĘ nĲĄbĘŇ ’Č wĘ ìŇ êĆę nĘ êĎJĚ

22 =l‘Č dŇ w¡ĂDĎ=tŇ yBĲĄ xČ ê¿ĄpĘŇ mČ yêËĂ tČŇ nĲĎ wĘ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ tŇ yb¿ĄŇ lĘ C MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ bŇ S¿Ą oylĘ
23 Moqă mĎ BĘ dŇ t¡ĄŇ yĎ wyê¿Ă ‘Ę qČ tĘŇ C : xČ tĲĄŇ jŁ Ny’¿ĄwĘ rg¡ČŇsĎ wĘ rgĄŔ sŁ Ny’ăĄwĘ ÉxtČŇ pĎŇ C omĳ kĘŇ SĂ sŘ9

24 dŇ obăŇ JĘ ű lJăŁ wylĎÁ‘Ď ClÄtĎŇ wĘ : wybĲĂŇ ’Ď tŇ yb¿ĄŇ lĘ dŇ ob¡Ň kĎŇ ’i¿Ą kĂŇ lĘ hŇ yËĎhĎ wĘ NmĳĎ ’ĹnĲĆ
tŇ onŔ GĎ’Č hĲĎ ÉylĄ JĘ mĂ NTĳĎ uĎ hČ ylăĄ JĘ lJ¡Ł tŇ o‘Ŕ pĂŇ ~Ę hČ wĘ ÉMy’Ă YĎ ’Ĺ~ĲĆhČ wybĂę ’Ď =tŇ yBĲĄ

25 ÉSCmêĎ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉM’ĚnĘ ’Chę hČ MoIăBČ : MylĲĂ bĎŇ eĘ hČ yl¿Ą JĘ =lJĎ dŇ ‘¡ČwĘ
’văĎ UČ hČ ÉtrČkĘŇ nĂ wĘ hŇ lĎę pĘŇ nĲĎ wĘ hŇ ‘ăĎDĘgĘŇ nĂ wĘ NmĳĎ ’ĹnĲĆ Moqă mĎ BĘ hŇ ‘¡ĎCqêĘ hČ dŇ tĄŔ IĎhČ

: rBĲĄ DĂ ho¡ĎhyĘ yJ¿Ă hĎ ylĆŔ ‘Ď=rSĆ ’Ğ
gk ZrĆ’¿ĆmĄ ’oBŔ mĂ ÉtyĂBČÄ mĂ dŇ DąČSĚ =yJĲĂ SySĂę rĘêČ tŇ oIănĂ ’Ľ ű ClylăĂ yhĄ rYĳŁ ’v¡Ď mČ

2 : ëŇ C’Ĳ lĘ mĂ My¡Ď rb¿ĄŇ ‘Ł NodËŇ yYĂ rx¿Ą sŁ y’ĳĂ ybĄŇ SĘ yăŁ CUD¡Ł : omlĲĎ =hŇ lĎ gĘŇ nĂ Myê¡Ă JĂ
3 : MyĲĂoG rx¿Č sĘ yh¡Ă êĘ wČ HtĳĎŇ ’Ď CbĲŇ êĘ ro’¡ yĘ ryY¿Ă qĘ rxŔŁ SĂ ‘rČzăĆ ÉMyBĂ rČ MyĂmąČbĘŇ C
4 yêĂ dĘŇ lČę yĎ=âlĲ wĘ yêĂ lĘ xăČ =âlĲ rmĳŁ ’Ň lĄ MI¡ĎhČ zo‘¿mĎ MyĎŔ rmăČ ’Ď =yJĲĂ NodŔ yYĂ ySĂ oBă
5 MyĂrĳĎYĘ mĂ lĘ ‘mČ S¡Ą =rSĆ ’ĞJĲČ : tŇ olĲ CtŇ bĘŇ yêĂ mĘ m¿Č or Myr¡ĂCxBĲČ yêĂ lĘ DËČgĂŇ âl¿ wĘ

6, 7 tŇ ’Ň z¿Ł hĞ : y’ĲĂ ybĄŇ SĘ y¿Ł Clyl¡Ă yhĄ hŇ SĎ ySĳĂ rĘêČ Cr¡bĘŇ ‘Ă : rYĲŁ ‘mČ S¿Ą JĘ Clyx¡Ă yĎ
: rCgĲŇlĎ qox¡ rĎmĲĄ hĎ ylĆŔ gĘŇrČ hĎ Clă bĂŇ yŁ ÉHtĎŇ mĎ dĘŇ qČ MdĆŇ qąĆ=ymĄ ymĲĂ hŇ zĳĎyQĂ ‘Č Mk¡ĆŇ lĎ

8 hĎ yn¡Ć‘ĎnĘ JĂ MyrĂŔ WĎ ÉhyrĆxĞsĲŁ rSąĆ ’Ğ hŇ rĳĎyTĂ ‘ĞUĲČ hČ rY¡Ł =l‘Č tŇ ’Ň ŁzŔ Z‘ăČyĎ ymĂ ť
9 lq¡ĄhĎ lĘ ybĂŔ YĘ =lJĎ No’ă GĘ É lQĄ xČ lĘ HYĳĎ ‘Ď yĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ : ZrĆ’ĲĎ =yDĄBČ kĘŇ nĂ

10 xzČm¿Ą Ny’¡Ą SySĂě rĘêČ =tŇ BČ r’ĳŁ yĘJČ ëŇ Y¡ĄrĘ’Č yr¿ĂbĘŇ ‘Ă : ZrĆ’ĲĎ =yDĄBČ kĘŇ nĂ =lJĎ
11 N‘ČnČŔ JĘ =l’Ć hŇ CăĎYĂ ÉhoĎhyĘ tŇ okĳŇ lĎ mĘ mČ zyG¡ĂrĘhĂ MIĎŔhČ =l‘Č hŇ TăĎ nĎ ÉodŇ yĎ : dŇ o‘Ĳ
12 hŇ qĎÂèĎ ‘ĚmĘ hĲČ zolĳ ‘Ę lČ dŇ o‘¡ ypĂŇ ys¿Ă otŇ =âlĲ rmĆ ’Ň ŁIěwČ : hĎ ynĲĆzĘ‘ĚmĎ dŇ m¡Ă SĘ lČ

: ëŇ lĲĎ xČ Cn¿ yĎ=âlĲ MS¡Ď =MGČ yrĂbŔŁ ‘Ğ ymĂ Cqă ÉMyřytk Nodę yYĂ =tŇ BČ tŇ lăČ CtŇ BĘ
Nh
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CmyqăĂhĄ MyIĳĂYĂ lĘ HdăĎŇ sĎ yĘ rCè¡ ’Č hŇ yĎŔhĎ âlă ÉM‘ĎhĎ hŇ ząĆ MyDĂę WĘ JČ ZrĆ’ăĆ ű NhăĄ 13

SySĳĂ rĘêČ tŇ oIănĂ ’Ľ Clyl¡Ă yhĄ : hŇ lĲĎ jĄ mČ lĘ Hm¡Ď WĎ hĎ ytĆŔ onmĘ rĘ’Č ÉCrrĘ‘ĲŁ wynĎ yxĂ bĘŇ 14

ÉrYŁ tŇ xČ JąČ SĘ nĂ wĘ ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉhyĎhĎ wĘ : NkĲĆŇ EĘ‘ĚmĎ dŇ D¡ČSĚ yJ¿Ă 15

rYŔŁ lĘ hŇ yăĆhĘ yĲĂ ÉhnĎSĎ My‘ąĂbĘŇ SĂ ZuĄÂmĂ dŇ xĳĎ ’Ć ëŇ lĆ măĆ ym¡Ą yJĂ hŇ nĎŔ SĎ My‘ăĂbĘŇ SĂ
ÉNGĄnČ ybĂŇ yTąĂ yhĄ hŇ xĳĎ JĎ SĘ nĂ hŇ năĎ oz ry‘¡Ă yBĂ s¿Ł roeËkĂŇ yx¿Ă qĘ : hŇ nĲĎ oEhČ tŇ r¡ČySĂ JĘ 16

ÉhoĎhyĘ dŇ qąŁ pĘŇ yĂ hŇ nĎęSĎ My‘ăĂbĘŇ SĂ ű ZuăĄmĂ hŇ yĎÂhĎ wĘ : yrĂkĲĄŇ EĎêĂ N‘Čm¡Č lĘ rySĂŔ =yBĂ rĘhČ 17

yn¿ĄjĘ =l‘Č ZrĆ’¡ĎhĎ tŇ ok¿Ň lĘ mĘ mČ =lJĎ =tŇ ’Ć hŇ tËĎŇ nĘ zĲĎwĘ hŇ eĳĎ nČtĘŇ ’Ć lĘ hŇ b¡ĎŇ SĎ wĘ rYŔŁ =tŇ ’Ć
NsĳĄ xĎ yĲĄ âlă wĘ rY¡Ą’Ď yĲĄ âl¿ hoĎŔhylĲČ SdĆŇ qŁ ť HeĎę nČtĘŇ ’Ć wĘ HrĎÁ xĘ sČ hŇ yĎÄhĎ wĘ : hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ 18

hŇ i¿Ć kČŇ mĘ lĂ wĘ hŇ ‘¡ĎbĘŇ WĎ lĘ lk¿ŇŁ ’ĹlĲĆ HrĎŔ xĘ sČ hŇ yăĆhĘ yĲĂ ÉhoĎhyĘ ynąĄpĘŇ lĂ MybĂÂ SĘ IĲŁ lČ yJăĂ
: qytĲĂŇ ‘Ď

: hĎ ybĲĆŇ SĘ yĲŁ Zyp¡ĂŇ hĄ wĘ hĎ ynĆŔ pĎŇ hŇ CăĎ‘Ă wĘ HqĳĎlĘ obĲŇ C ZrĆ’¡ĎhĎ qq¿ĄoB hoËĎhyĘ hŇ eÌĄhĂ dk
ÉhnĆouJČ HêĳĎrĘbĂŇ GĘ JČ hŇ x¡Ď pĘŇ èĂ JČ wynĎŔ dŇŁ ’Ň JĲČ ÉdbĆŇ ‘ĆÄ JČ NhĄŔ JŁ JČ ÉM‘ĎkĎŇ hŇ yąĎhĎ wĘ 2

qoBË êĂ ű qoBÌ hĂ : obĲŇ ’ř S¿ n rS¡Ć ’ĞJĲČ hŇ SĆě eŁ JČ hŇ oĆŔQJČ ÉhwĆlĘ UČ JČ rkĄŔ oUJČ 3

hŇ ląĎ bĘŇ ’ĲĎ : hŇ EĲĆhČ rb¿ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć rB¡Ć DĂ hoĎŔhyĘ yJăĂ zoBĳ êĂ ű zoBă hĂ wĘ ZrĆ’¡ĎhĎ 4

: ZrĆ’ĲĎ hĎ =M‘Č Mor¿mĘ Cll¡Ď mĘ ’Ě lbĳĄŇ êĄ hŇ l¡Ď bĘŇ nĎ hŇ l¿Ď lĘ mĘ ’Ě ZrĆ’ĎŔ hĎ ÉhlĎ bĘŇ nĲĎ
Crp¡ĄŇ hĄ qxŔŁ CpŇ lĘ xăĎ ÉtrŁ otŇ CrąbĘŇ ‘ĲĎ=yJĂ hĎ ybĳĆŇ SĘ yĲŁ tŇ xČ êăČ hŇ p¡ĎŇ nĘ xĲĎ ZrĆ’¿ĎhĎ wĘ 5

HbĳĎŇ ybĄŇ SĘ yăŁ Cm¡ SĘ ’Ę IĆwĲČ ZrĆ’ĆŔ hŇ lĎ kĘŇ ’ăĎ ÉhlĎ ’Ď NJĄę =l‘Č : MlĲĎ o‘ tŇ yr¿ĂBĘ 6

Sor¡yêĂ lb¿ČŇ ’Ď : r‘ĲĎzĘmĂ Son¡’Ĺ r’¿Č SĘ nĂ wĘ ZrĆ’ĆŔ ybĄŇ SĘ yăŁ ÉCrxĎ NJĄę =l‘Č 7

ld¡ČŇ xĎ MyjĂŔ êĚ WoWă mĘ ÉtbČŇ SĎ : bŇ lĲĄ =yxĄ mĘ WĂ =lJĎ Cx¡ nĘ ’Ć nĲĆ NpĆŇ gĳĎŇ=hŇ lĎ lĘ mĘ ’Ě 8

rm¿Č yĄ NyĂyĳĎ=CêSĘ yĂ âlă ryè¡Ă BČ : roeĲ JĂ WoW¿ mĘ tŇ b¡ČŇ SĎ MyzĳĂyQĂ ‘Č No’ă SĘ 9

hŇ x¿Ď wĎYĘ : ’oBĲ mĂ tŇ yĂB¡Č =lJĎ rG¿ČsĚ ChêĳŁ =tŇ yČrĘqĂ hŇ r¡ĎBĘ SĘ nĂ : wytĲĎŇ SŁ lĘ rk¡ĎŇ SĄ 10, 11

r’¿Č SĘ nĂ : ZrĆ’ĲĎ hĎ WoW¿ mĘ hŇ l¡Ď GĎ hŇ xĎŔ mĘ WĂ =lJĎ ÉhbĎŇ rĘ‘ĲĎ tŇ oYĳ CxBĲČ NyĂI¡ČhČ =l‘Č 12

ZrĆ’¡ĎhĎ bŇ rĆq¿ĆBĘ hŇ yËĆhĘ yĲĂ hŇ k¿ŇŁ yJăĂ : r‘ČSĲĎ =tŇ JČ yĚ hŇ I¡Ď’Ă SĘ C hŇ UĳĎ SČ ry‘¡ĂBĎ 13

C’¿ WĘ yĂ hŇ UĎ hËĄ : ryYĲĂ bĎŇ hŇ l¿Ď JĎ =M’Ă tŇ Łl¡ lĄ o‘JĘ tŇ yĂzČŔ PŇ qĆ năŁ JĘ MyUĳĂ ‘ČhĲĎ ëŇ otăŇ BĘ 14

CdăŇ BĘ JČ Myr¡Ă’ĚBĎ NJ¿Ą =l‘Č : MIĲĎmĂ Cl¡ hĞYĲĎ hoĎŔhyĘ No’ă gĘŇBĂ CerĳŁ yĎ Ml¡Ď oq 15

PŇ nČÄJĘ mĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ MS¿Ą MIĎŔhČ yIăĄ’Ă BĘ hoĳĎhyĘ 16

yo’ă yl¡Ă =yzĂrĲĎ yl¿Ă =yzĂrĎ rmËČ ’Ł wĲĎ qyDĂŔ ~Č lČ ybăĂŇ YĘ ÉCn‘Ę mČÄ SĎ tŇ rąŁ mĂ zĘ ZrĆ’ĎÁ hĎ
yl
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17 ìŇ yl¡Ć ‘Ď xpĳĎŇ wĎ tŇ xČ p¡ČŇ wĎ dŇ xČ j¿Č : CdŇ gĲĎŇBĎ Myd¡ĂŇ gĘŇ oBĲ dŇ gĆŇb¿ĆŇ C CdŇ gĎŔ BĎ MydăĂŇ gĘŇBŁ ylĳĂ
18 ÉhlĆ o‘hĲĎ wĘ tŇ xČ jČŔ hČ =l’Ć ljăŁ yĂ ÉdxČ jČÄ hČ louąmĂ seĎÂhČ hŇ yĎhĎ wĘţ : ZrĆ’ĲĎ hĎ bŇ S¿Ą oy

CS¡ ‘ĞrĘIĂwĲČ CxêĎŔ pĘŇ nĂ ÉMorUĎ mĂ tŇ oBą rĚ’Ğ=yJĲĂ xjĳĎ BČ dŇ k¡ĄŇ QĎ yĂ tŇ xČ jČŔ hČ ëŇ oêămĂ
19 Tom¿ ZrĆ’ĆŔ ÉhrĎrĘojĲ tĘŇ hĲĂ roją ZrĆ’ĳĎhĎ hŇ ‘¡Ď‘ĞrĲŁ tĘŇ hĲĂ hŇ ‘Ďr¿Ł : ZrĆ’ĲĎ ydĄŇ sĘ om¿
20 hŇ nĳĎ ClUĘ JČ hŇ d¡ĎŇ dĘŇ ontĘŇ hĲĂ wĘ roJŔ èĂ JČ ÉZrĆ’ĆÄ ‘Č CnąêĎ ‘Č onă : ZrĆ’ĲĎ hŇ T¡Ď TĘ omĲ tĘŇ hĲĂ

: MCqĲ PŇ ys¿Ăř tŇŁ =âlĲ wĘ hŇ l¡Ď pĘŇ nĲĎ wĘ H‘ĎŔ SĘ jĂ ÉhĎ ylĆÄ‘Ď dŇ bąČŇ kĎŇ wĘ
21 =l‘Č wĘ MorĳUĎ BČ Mor¡UĎ hČ ’b¿ĎŇ YĘ =l‘Č hoËĎhyĘ dŇ qÌŁ pĘŇ yĂ ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉhyĎhĎ wĘ
22 Cr¡GĘ sĚ wĘ roBŔ =l‘Č ÉryiĂ ’Č hŇ pąĎŇ sĄ ’Ğ CpÄ iĘ ’Ě wĘ : hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ =l‘Č hŇ m¡Ď dĎŇ ’ĞhĲĎ yk¿ĄŇ lĘ mČ
23 hŇ UĳĎ xČ hĲČ hŇ S¡Ď obŇ C hŇ nĎŔ bĎŇ QĘ hČ ÉhrĎpĘŇ xĲĎ wĘ : CdŇ qĲĄjĎ yĂ Mym¡Ă yĎ bŇ r¿Ł mĄ C rGĳĄsĘ mČ =l‘Č sŘ10

: dŇ obĲŇ JĎ wyn¡ĎqĄ zĘ dŇ gĆŇ n¿ĆwĘ MĂlČŔ SĎ CrăybĂŇ C ÉNoIYĂ rhąČ BĘ tŇ o’ę bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ëŇ lČÂmĎ =yJĲĂ

hk tŇ oY¿ ‘Ą ’lĆ jĳĆ tĎŇ yW¡Ă ‘Ď yJ¿Ă ìŔ mĘ SĂ hŇ dăĆŇ o’ ÉìmĘ mĂ orĲ’Ğ hŇ êĎŔ ’Č ÉyhČ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ
2 hŇ lĳĎ jĄ mČ lĘ hŇ r¡ĎCYbĘŇ hŇ y¿ĎrĘqĂ lGĎŔ lČ Éry‘Ă mĄ êĎmĘ WąČ yJăĂ : NmĆ ’ĲŁ hŇ nĎ Cm¿ ’Ĺ qox¡ rĎmĲĄ
3 z‘ĳĎ=M‘Č ìŇ CdăŇ BĘ kČŇ yĘ NJ¡Ą =l‘Č : hŇ nĲĆBĎ yĂ âl¿ Ml¡Ď o‘lĘ ry‘ĂŔ mĄ ÉMyrĂzĎ Nomą rĘ’Č
4 Noy¡bĘŇ ’Ć lĲĎ zo‘¿mĎ lDËĎlČ zo‘¿mĎ tĎŇ yyĂÄhĎ =yJĲĂ : ìŇ C’Ĳ rĎyyĲĂ MyY¡Ă yrĂ‘ĲĎ My¿ĂoG tŇ yËČrĘqĂ

: ryqĲĂ MrĆz¿ĆJĘ MyY¡Ă yrĂ‘ĲĎ xČ Cr¿ yJËĂ bŇ rĆxŔŁ mĄ lYăĄ ÉMrĆEĆÄmĂ hŇ sąĆ xĘ mČ olĳ =r~Č BČ
5 MyY¡Ă yrĂ‘ĲĎ rym¿Ă zĘ bŇ ‘ĎŔ lYăĄBĘ bŇ rĆxŁ ť ‘Č ynĳĂkĘŇ êČ Myr¡ĂzĎ No’¿ SĘ NoyŔYĎ BĘ bŇ rĆxăŁ JĘ

: hŇ nĲĆ‘ĞyĲČ
6 Myn¡ĂmĎ SĘ hŇ ê¿ĄSĘ mĂ hŇ EĆŔhČ rhăĎ BĎ ÉMyUĂ ‘ČhĲĎ =lkĎŇ lĘ tŇ o’Á bĎŇ YĘ hoĎÄhyĘ žhWĎ ‘Ď wĘ
7 rhăĎ BĎ É‘QČ bĂŇ C : MyqĲĂ uĎ zĚmĘ Myr¡ĂmĎ SĘ MyĂŔxĎ măĚ mĘ ÉMynĂ mĎ SĘ MyrĳĂmĎ SĘ hŇ êăĄSĘ mĂ

=l‘Č hŇ k¡ĎŇ CseĘ hČ hŇ k¿ĎŇ iĄ UČ hČ wĘ MyUĳĂ ‘ČhĲĎ =lJĎ =l‘Č ToQ¡ hČ ű ToQ¿ hČ =ynĲĄjĘ hŇ EĆŔhČ
8 l‘ăČmĄ hŇ ‘¡ĎmĘ DĂ hoËĂhyĹ ynÌĎdŇŁ ’Ğ hŇ xĎÄ mĎ C xYČ nĆŔ lĎ ÉtwĆUĎÄ hČ ‘QąČ BĂ : MyĲĂoGhČ =lJĎ

: rBĲĄ DĂ ho¡ĎhyĘ yJ¿Ă ZrĆ’ĎŔ hĎ =lJĎ l‘ăČmĄ ÉrysĂ yĎ oUę ‘Č tŇ jăČ rĘxĆ wĘ MynĳĂjĎ =lJĎ
9 ol¡ CnyC¿ĂqĂ hŇ zËĆ Cnyh¿ĄŁl’Ĺ hŇ eĄÄhĂ ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉrmČ ’Ď wĘ

10 xČ Cn¿tĎŇ =yJĲĂ : otĲŇ ‘Ď CSyBĂ hŇ x¡Ď mĘ WĘ nĂ wĘ hŇ lĎ yg¿ĂŇ nĎ olŔ CnyCăĂqĂ ÉhoĎhyĘ hŇ ząĆ Cn‘ĳĄySĂ oyĲwĘ
ym¿ř b NB¡Ą tĘŇ mČ SCD¿hĂ JĘ wyêĎŔ xĘ êČ Éb’Ď om SodŇ nąĎwĘ hŇ EĳĆhČ rhăĎ BĎ ho¡ĎhyĘ=dŇ yČ

11 tŇ oxĳ WĘ lĂ hŇ x¡ĆŁvhČ Wr¿ĄpĎŇ yĘ rSËĆ ’ĞJĲČ oBŔ rĘqĂ BĘ ÉwydĎŇ yĎ WrąČpĄŇ C : hŇ nĲĎmĄ dĘŇ mČ
lypVhw
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xS¿Č hĄ ìŇ ytĆę mŁ oxĲ bŇ GăČWĘ mĂ rYČÂbĘŇ mĂ C : wydĲĎŇ yĎ tŇ oB¿ rĘ’Ď M‘¡Ă otŔ wĎ’ĞGĲČ É lyjĂ SĘ hĂ wĘ 12

rS¿Č Cy ’ChŔ hČ MoIăBČ : rpĲĎŇ ‘Ď=dŇ ‘Č ZrĆ’¡ĎlĎ ‘Č yG¿ĂhĂ lyjËĂ SĘ hĂ wk
tŇ om¿ ox tŇ yS¡Ă yĎ hŇ ‘¿ĎCSyĘ CnlĎŔ =z‘Ď ry‘ăĂ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ZrĆ’ăĆBĘ hŇ E¡ĆhČ =ryèĂ hČ
ëŇ CmŔ sĎ rYĆ yăĄ : MynĲĂ mĚ ’Ĺ rm¿Ą SŁ qyD¡ĂYČ =yogĲŇ ’b¿ŇŁ yĎwĘ MyrĳĂ‘ĎSĘ Cx¡ tĘŇ jĂ : lxĲĄ wĎ 2, 3

yJĂ ť dŇ ‘ĳČ=ydĄŇ ‘Ğ ho¡ĎhybĲČŇ Cx¿ TĘ BĂ : xČ CTĲ BĎ ì¡Ň bĘŇ yJ¿Ă Molĳ SĎ ű Molă SĎ r~¡Ł êĂ 4

hŇ bĳĎŇ GĎWĘ nĂ hŇ y¡ĎrĘqĂ MorŔ mĎ ybăĄŇ SĘ yĲŁ ÉxSČ hĄ yJąĂ : MymĲĂ lĎ o‘Ĳ rCY¡ hoĎŔhyĘ HyăĎBĘ 5

lgĆŇrĳĎ hŇ eĎs¡Ć mĘ rĘêĂ : rpĲĎŇ ‘Ď=dŇ ‘Č hŇ eĎ‘¡ĆyGĂ yČ ZrĆ’ĆŔ =dŇ ‘Č ÉHlĎ yjĂ SĘ yČ hŇ eĎląĆ yjĂ SĘ yČ 6

lG¿Č‘Ę mČ rSĎě yĎ MyrĳĂSĎ ymĲĄ qyD¡Ă~Č lČ xrČ’¿Ł : MyQĲĂ dČŇ ym¿Ą ‘ĞjĲČ yn¡Ă‘Ď yl¿Ą gĘŇrČ 7

ì¡Ň rĘkĘŇ zĂlĘ C ì¿Ň mĘ SĂ lĘ ìŇ CnĳyCĂqĂ ho¡ĎhyĘ ìŇ yTËĆjĎ SĘ mĂ xrČ’ÌŁ PŇ ’ăČ : sQĲĄ pČŇ êĘ qyD¡ĂYČ 8

OĎ rĳĆxĞSĲČ ’Ğ yB¡Ă rĘqĂ bĘŇ yx¿Ă Cr=PŇ ’Č hŇ lĎ yĘQČŔ BČ ÉìytĂÄ yCĂ’Ă ySąĂ pĘŇ nČ : SpĆŇ nĲĎ=tŇ wČ’ĞêĲČ 9

É‘SĎ rĎ NxąČ yĚ : lbĲĄŇ tĄŇ yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ Cd¡Ň mĘ lĲĎ qdĆŇ Y¿Ć ZrĆ’ĎŔ lĎ ÉìyTĆÄ jĎ SĘ mĂ rSąĆ ’ĞJĲČ yJĂÂ 10

: hoĲĎhyĘ tŇ C’¿ GĄ hŇ ’¡Ć rĘyĂ=lbČŇ C lCĳĄ‘Č yĘ tŇ ox¡ kŇŁ nĘ ZrĆ’¿ĆBĘ qdĆŇ YĆŔ dŇ măČ lĎ =lBČ

ìŇ yr¿ĆYĎ S’¡Ą =PŇ ’Č M‘ĎŔ =tŇ ’Č nĘ qĂ ÉCSbŇŁ yĄwĘ CząxĹyĲĆ NCyĳzĎxĹyĲĆ=lBČ ì¡Ň dĘŇ yĲĎ hŇ mĎ r¿Ď hoËĎhyĘ 11

êĎlĘ ‘¿ČjĎ CnyW¡Ą ‘ĞmĲČ =lJĲĎ MG¿Č yJËĂ CnlĳĎ Mol¡ SĎ tŇ j¿Ł SĘ êĂ hoĎěhyĘ : MlĲĄ kĘŇ ’Ň tĲŇŁ 12

: ìŇ mĲĆ SĘ ryJ¿Ă zĘnČ ì¡Ň BĘ =dŇ bČŇ lĘ ìŇ tĳĆŇ lĎ CzĲ Myn¡ĂdŇŁ ’Ğ CnCl¿ ‘ĎBĘ CnyhĄŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ : CnQĲĎ 13

dŇ B¿Ą ’Č êĘ wČ MdĄŔ ymĂ SĘ êČ wČ ÉêĎdĘŇ qČ jĎ NkąĄŇ lĎ CmqĳĚyĎ=lBČ My’¡Ă pĎŇ rĘ CyŔxĘ yĂ=lBČ ÉMytĂŇ mĄ 14

êĎqĘ x¡Č rĂ êĎdĘŇ BĳĎkĘŇ nĂ yoG¡lČ êĎpĘŇ s¿Č yĎ hoĎŔhyĘ ÉyoGlČ êĎpĘŇ sąČ yĎ : omlĲĎ rkĆŇ z¡Ą=lJĎ 15

: ZrĆ’ĲĎ =ywĄYĘ qČ =lJĎ
bŇ yrăĂqĘ êČ ÉhrĎhĎ omą JĘ : omlĲĎ ì¡Ň rĘsĎ Cm SxČ lČŔ NCqă YĎ ìŇ CdĳŇ qĎ jĘ r~ăČ BČ ho¡ĎhyĘ 16, 17

CnyrăĂhĎ : hoĲĎhyĘ ìŇ yn¡ĆjĎ mĂ Cnyy¿ĂhĎ NJËĄ hĎ ylĳĆbĎŇ xĞBĲČ q‘¡ČzĘêĂ lyx¿Ă êĎ tŇ dĆŇ lĆŔ lĎ 18

yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ Cl¡ jĘ yĂ=lbĲČŇ C ZrĆ’ĆŔ hŇ WĆ ‘ĞnăČ=lBČ Ét‘Ł CSyĘ xČ Crĳ CndĘŇ lăČ yĎ om¡ JĘ CnlĘ xČŔ
lTąČ yJăĂ rpĎę ‘Ď ynăĄkĘŇ SĲŁ CnÁ eĘ rČwĘ CYyqĂÄ hĎ NCmĳ CqyĘ yt¡ĂŇ lĎ bĄŇ nĘ ìŇ ytĆŔ mĄ CyăxĘ yĲĂ : lbĲĄŇ tĄŇ 19

’BăŁ ÉyUĂ ‘Č ëŇ ląĄ : lyjĲĂ êČ My’¿Ă pĎŇ rĘ ZrĆ’¡ĎwĎ ìŇ QĆŔ TČ ÉtrŁ o’ 20

: M‘Č zĲĎ=rwbř ‘y=dŇ ‘Č ‘gČŇr¡Ć=T‘ČmĘ kĂŇ yb¿ĂŇ xĞ ìŇ dĳĆŇ ‘ĞBĲČ K¡ ytř ld rg¿ŇŁ sĞ CĲ ìŇ yrĆŔ dĎŇ xĞbĲČŇ
hŇ tąĎŇ QĘ gĂŇ wĘ wylĳĎ ‘Ď ZrĆ’¡ĎhĎ =bŇ SĲĄ yřŁ Nw¿Ł ‘Ğ dŇ qËŁ pĘŇ lĂ omŔ oqUĘ mĂ ’YăĄ yŁ ÉhoĎhyĘ hŇ eąĄhĂ =yJĲĂ 21

Zr’h
,bytk rob‘ĞyČ v.20 .‘"tw w"d ,b"d Nkw yrqw bytk ìtĘ lĎ DĘ ’"sb ,yrq ìtĘ lĎ DĘ ,bytk ìytĆlĎ DĘ v.20 .wk

. =bSĄ yĲŁ n"b ,’"b Nk v.21 .’"ydw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk =rbĎ ‘ĞyČ ’"sb ,yrq =rbĎ ‘ĞyČ
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: hĎ ygĲĆŇ CrhĞ=l‘Č dŇ o‘¡ hŇ i¿Ć kČŇ tĘŇ =âlĲ wĘ hĎ ymĆŔ DĎ=tŇ ’Ć ÉZrĆ’ĎÄ hĎ
zk hŇ qĎę zĎxĞhĲČ wĘ hŇ lăĎ odŇ GĘ hČ wĘ hŇ SĎÁ uĎ hČ obÄ rĘxČ BĘ žhoĎhyĘ dŇ qăŁ pĘŇ yĂ ’ChÃ hČ MoIăBČ

Nye¡ĂêČhČ =tŇ ’Ć gŇr¿ČhĎ wĘ NotĳŇ QĎ qČ ‘Ğ Sx¡Ď nĎ NtĎŔ yĎwĘlĂ É l‘Č wĘ xČ rĂŔ BĎ SxăĎ nĎ ÉNtĎŇ yĎwĘlĂ l‘ąČ
2 : HlĲĎ =Ce‘Č rř mĆ x¡Ć MrĆJ¿Ć ’Chĳ hČ MoI¡BČ : MIĲĎBČ rS¿Ć ’Ğ
3 Moy¡wĎ hŇ lĎ yĘl¿Č hĎ ylĆŔ ‘Ď dŇ qăŁ pĘŇ yĂ NjĆ ť hŇ eĎqĳĆSĘ ’Č My‘¡ĂgĎŇrĘlĂ HrĎŔ YĘ nĲŁ ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ
4 hŇ ‘¿ĎWĘ pĘŇ ’Ć hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ BČ ÉtyĂSČÄ rym¿Ă SĎ ynĂ nĄÁêĘ yĂ=ymĲĂ ylĳĂ Ny’ăĄ hŇ m¡Ď xĄ : hŇ eĎrĲĆ~Ľ’Ć
5 Mol¡ SĎ ylĳĂ Mol¡ SĎ hŇ W¿Ć ‘ĞyĲČ yEĂŔC‘mĎ BĘ qzăĄxĞ yĲČ o’ť : dŇ xČ IĲĎ hŇ eĎt¿ĆŇ yYĂ ’Ğ Hb¡ĎŇ
6 C’¿ lĘ mĲĎ C l’ĳĄ rĎWĘ yĂ xr¡ČpĎŇ C ZyY¿Ă yĎ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ SrăĄSĘ yČ ÉMy’Ă BĎ hČ : yQĲĂ =hŇ WĆ ‘ĞyĲČ

: hŇ bĲĎŇ CnêĘ lb¡ĄŇ tĄŇ =ynĄpĘŇ
7, 8 hŇ ’¡Ď iĘ ’Ň sČ BĘ : gŇrĲĎhŁ wyg¡ĎŇrĚhĞ gŇrĆh¿ĆJĘ =M’Ă ChJĳĎ hĂ ChJ¡Ą mČ tŇ J¿Č mČ JĘ hČ

9 Ét’Ň zŁ BĘ NkĄę lĎ : MydĲĂŇ qĎ Moy¿BĘ hŇ S¡Ď uĎ hČ ox¿ CrBĘ hŇ gËĎŇhĎ hŇ eĎbĳĆŇ yrĂêĘ HxăĎ lĘ SČ BĘ
ynăĄbĘŇ ’Č =lJĎ ű omă CWBĘ otĳŇ ’Ň FĎ xČ rsăĂ hĎ yr¡ĂjĘ =lJĎ hŇ zĆěwĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ=NwĲŁ ‘Ğ rjăČ kĚŇ yĘ

10 ry‘ąĂ yJăĂ : MynĲĂ UĎ xČ wĘ Myr¡ĂSĄ ’Ğ Cmq¿ĚyĎ=âlĲ tŇ oYŔ jĎ nĚmĘ ÉrgĂŇ=ynĄbĘŇ ’Č JĘ xČ BĄę zĘmĂ
MS¿Ď wĘ lgĆŇ‘ËĄ hŇ ‘¿ĆrĘyĂ MSăĎ rBĳĎdĘŇ UĂ JČ bŇ z¡Ď‘ĹnĲĆwĘ xQ¿Ď SĚ mĘ hŇ wĆěnĎ dŇ dĎŔ BĎ ÉhrĎCYBĘ

11 tŇ o’¡ BĎ MySĂě nĎ hŇ nĎrĘbČŔ èĎ êĂ ÉHrĎyYĂ qĘ SbąŇŁ yBĂ : hĎ ypĲĆŇ ‘Ă sĘ hŇ Q¿Ď kĂŇ wĘ ZB¡Ď rĘyĂ
ChWĄŔ ‘Ł CemăĆ xĞrĲČyĘ=âlĲ ÉNJĄ =l‘Č ’ChŔ ÉtonyBĂ =M‘Č âlą yJăĂ HtĳĎŇ o’ tŇ orăy’Ă mĘ

12 hoËĎhyĘ TBÌŁ xĘ yČ ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉhyĎhĎ wĘ : CeeĲĆxĚ yĘ âl¿ or¡YĘ yĲŁ wĘ
dŇ x¡Ď ’Ć dŇ x¿Č ’Č lĘ CTË uĘ lĚ êĘ MêÌĆ’Č wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ lxČ năČ=dŇ ‘Č rh¡Ď eĎhČ tŇ lĆ B¿Ł èĂ mĂ

13 rpăĎŇ oSBĘ È‘qČ êĎ yĂ ’Chę hČ MoIăBČ ű hŇ yăĎhĎ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ sŘ11

MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ Myx¡Ă DĎeĂ hČ wĘ rCèŔ ’Č ZrĆ’ăĆBĘ ÉMydĂŇ bĘŇ ’ĲŁ hĎ C’bĎę C ů lodŇ GĎ
xk yohę : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ SdĆŇ u¡Ł hČ rh¿Č BĘ hoËĎhylĲČ CwÌxĞêĲČSĘ hĂ wĘ

rSËĆ ’Ğ oêĳrĘ’Č pĘŇ tĂŇ ybăĂŇ YĘ lb¡ĄŇ nŁ ZyY¿Ă wĘ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć yrăĄJŁ SĂ ÉtC’GĄ tŇ rĆTąĆ‘Ğ
2 MrĆz¿ĆJĘ ynĎŔ dŇŁ ’Ň lĲČ ÉZUĂ ’Č wĘ qząĎxĎ hŇ eĄÄhĂ : NyĂyĲĎ ymĄ Cl¿ hĞ Myn¡ĂmĎ SĘ =’yGĲĄ S’Ň r¿Ł =l‘Č

ZrĆ’¡ĎlĎ xČ ye¿ĂhĂ MypËĂŇ TĘ SĲŁ Myr¿ĂyBĂ JČ MyĂmăČ MrĆzĆJĘ ţ bŇ TĆ qĳĎ r‘ČWăČ dŇ r¡ĎBĎ
3, 4 hŇ tĎÁ yĘhĎÄ wĲĘ : MyĂrĲĎpĘŇ ’Ć yr¿ĄoJSĂ tŇ C’¡ GĄ tŇ rĆT¿Ć‘Ğ hŇ nĎsĘ mĳČ rĎêĲĄ MyĂl¡Č gĘŇrČBĘ : dŇ yĲĎBĘ

ÉHrĎCJbĂŇ JĘ MynĳĂmĎ SĘ ’yGăĄ S’Ň r¡Ł =l‘Č rS¿Ć ’Ğ oêŔ rĘ’Č pĘŇ tĂŇ ybăĂŇ YĘ É lbĄŇ nŁ tŇ YąČ yYĂ
: hŇ eĎ‘ĲĆlĎ bĘŇ yĂ oj¡ kČŇ BĘ Hd¿ĎŇ o‘BĘ HtĎŔ o’ Éh’Ć rŁ hĲĎ hŇ ’ąĆ rĘyĂ rSĆÄ ’Ğ ZyĂqČŔ MrĆTăĆBĘ
Mwyb

.’"y +h swm‘ Nyy‘ : ‘"tw +rt ,b"d Nkw dŇmĆxĆ ’"s v.2 .zk
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ybĂŔ YĘ tŇ rĆTăĆ‘ĞlĲČ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉhyĆhĘ yĲĂ ’Chę hČ MoIăBČ 5

=l‘Č ÉbSĄ oIlČ TjĳĎ SĘ mĂ xČ Cr¡lĘ C : oUĲ ‘Č r’¡Ď SĘ lĂ hŇ rĳĎ’Ď pĘŇ êĂ tŇ r¡ČypĂŇ YĘ lĂ wĘ 6

NyĂIăČBČ ÉhQĆ ’ĄÄ =MgČŇ wĘ : hŇ rĎ‘Ę SĲĎ hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ yb¿ĄŇ ySĂ mĘ hŇ rĎŔ CbŇ gĘŇlĂÄ wĘ TjĎŔ SĘ UĂ hČ 7

ÉC‘êĎ NyĂIČęhČ =NmĂ C‘ălĘ bĘŇ nĂ rkĎÁ èĄ bČŇ CgÄSĎ ž’ybĂŇ nĎ wĘ NhăĄ JŁ C‘ĳêĎ rk¡ĎŇ èĄ bČŇ C CgŔ SĎ
C’¡ lĘ mĲĎ tŇ onŔ xĎ lĘ SĚ =lJĎ yJĂ ť : hŇ IĲĎlĂ ylĂ jĘ Cq¡ jĎ hŇ ’ĆŔ rŁ BĲĎ ÉCgŇSĎ rkĎŔ èĄ hČ =NmĂ 8

ym¡Ă =tŇ ’Ć wĘ hŇ ‘ĎŔ dĄŇ hŇ răĆoy ÉymĂ =tŇ ’Ć : MoqĲ mĎ yl¡Ă BĘ hŇ ’ĳĎ YŁ ’yqăĂ 9

wYăČ ÉwYĎ lĎ wYąČ yJăĂ : MyĂdĲĎŇ èĎ mĂ yq¡ĄyêĂ ‘Č bŇ lĎŔ xĎ mĲĄ ÉylĄ CmGĘ hŇ ‘ĳĎCmSĘ NybăĂŇ yĎ 10

hŇ pĎŔ WĎ ygăĄŇ ‘ĞlĲČ BĘ yJĂ ť : MSĲĎ ry‘¿ĄzĘ MS¡Ď ry‘¿ĄzĘ wqĳĎlĎ wqăČ wq¡ĎlĎ wq¿Č wYĎŔ lĎ 11

tŇ ’Ň ząŁ MhĆę ylĄ ’Ğ rmăČ ’Ď ű rSăĆ ’Ğ : hŇ EĲĆhČ M‘¿ĎhĎ =l’Ć rB¡Ą dČŇ yĘ tŇ rĆxĳĆ’Č NoS¡ lĎ bĘŇ C 12

hŇ yĎÄhĎ wĘ : ‘Č omĲ SĘ ’Cb¡Ň ’Ď âl¿ wĘ hŇ ‘ĳĎGĄrĘUČ hČ tŇ ’Ň z¡Ł wĘ PŇ yĄŔ ‘ĎlĲĆ CxynăĂhĎ ÉhxĎ CnUĘ hČ 13

MS¡Ď ry‘¿ĄzĘ wqĎŔ lĎ wqăČ ÉwqĎ lĎ wqąČ ÉwYĎ lĎ wYąČ wYĎÂlĎ wYăČ hoĎęhyĘ=rbČŇ DĘ MhĆÁ lĎ
: CdŇ JĲĎ lĘ nĂ wĘ CS¡ qĘ onĲ wĘ CrBĎŔ SĘ nĂ wĘ Érox’Ď Clą SĘ kĲĎŇ wĘ CkÁ lĘ yĲĄ N‘ČmČÄ lĘ MSĳĎ ry‘ăĄzĘ

rS¡Ć ’Ğ hŇ EĆŔhČ M‘ăĎhĎ ÉylĄ SĘ mĲŁ NoYĳlĎ ySăĄ nĘ ’Č ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ C‘¿mĘ SĂ NkËĄŇ lĎ 14

lo’¡ SĘ =M‘Ă wĘ tŇ wĆmĎŔ =tŇ ’Ć ÉtyrĂbĘŇ CntĘŇ rąČJĎ MêĆę rĘmČ ’Ğ yJăĂ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ 15

bŇ zËĎkĎŇ CnmĘ WÌČ yJăĂ Cn’ĄŔ obŇ yĘ âlă Érbř ‘=yJĲĂ PŇ TąĄ oS TyVăř hŇ zĳĆxŁ CnyWăĂ ‘Ď
: CnrĘêĲĎ sĘ nĂ rqĆè¿Ć bČŇ C Cns¡Ą xĘ mČ

tŇ eąČjĂ NxČ BÁŁ NbĆŇ ’ăĆ NbĆŇ ’ĳĎ NoI¡YĂ BĘ dŇ i¿Č yĂ ynËĂnĘ hĂ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ NkĄę lĎ 16

wqĎŔ lĘ ÉTjĎ SĘ mĂ yêąĂ mĘ WČ wĘ : SyxĲĂ yĎ âl¿ Nym¡Ă ’ĞUĲČ hĲČ dŇ iĎŔ Cm dŇ săĎ Cm ÉtrČqĘ yĂ 17

: CpŇ TĲŁ SĘ yĂ MyĂm¡Č rtĆŇ s¿Ą wĘ bŇ zĎŔkĎŇ hŇ săĄ xĘ mČ ÉdrĎbĎŇ hŇ ‘ąĎyĎwĘ tŇ lĆ qĳĎSĘ mĂ lĘ hŇ q¡ĎdĎŇ YĘ C
ToSą MCqĳtĎŇ âlă lo’¡ SĘ =tŇ ’Ć Mk¿ĆŇ tĘŇ CzxĎ wĘ tŇ wĆmĎŔ =tŇ ’Ć ÉMkĆŇ tĘŇ yrĲĂBĘ rjąČkĚŇ wĘ 18

MkĆŔ tĘŇ ’Ć xuăČyĂ ÉorbĘŇ ‘Ď yDąĄmĂ : smĲĎ rĘmĂ lĘ ol¡ MtĆŇ yy¿ĂhĘ wĲĂ rbŔŁ ‘ĞyĲČ yJăĂ ÉPTĄ oS 19

Nyb¿ĂŇ hĎ hŇ ‘¡ĎwĎzĘ=qrČ hŇ y¿ĎhĎ wĘ hŇ lĎ yĘQĳĎbČŇ C MoIăBČ rb¡ŇŁ ‘ĞyĲČ rqĆBËŁ BČ rqĆBÌŁ bČŇ =yJĲĂ
: seĲĄJČ tĘŇ hĂ JĘ hŇ rĎY¡Ď hŇ k¿ĎŇ iĄ UČ hČ wĘ ‘ČrĳĄêĎWĘ hĂ mĲĄ ‘~¡Ď UČ hČ rY¿Č qĎ =yJĲĂ : hŇ ‘ĲĎCmSĘ 20

ÉChWĄÄ ‘ĞmĲČ tŇ oWą ‘ĞlĲČ zGĳĎrĘyĂ No‘ăbĘŇ gĂŇBĘ qmĆ ‘¡ĄJĘ hoĎŔhyĘ MCqă yĎ ÉMyYĂ rĎjĘ =rhČ kĘŇ yJąĂ 21

CYYĎŔ oltĘŇ êĂ =l’Č ÉhêĎ‘Č wĘ : otĲŇ dĎŇ bĲŇŁ ‘Ğ hŇ I¡ĎrĂkĘŇ nĎ otŔ dĎŇ băŇŁ ‘Ğ ÉdbŇŁ ‘ĞlĲČ wĘ ChWĄŔ ‘ĞmĲČ rzăĎ 22

wqzxy=Np
,bytk rbČ ‘Ď v.15 .’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ToS ’"sb ,yrq ToS ,bytk TyĂSČ v.15 .xk

.’"ydw g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk rbŁ ‘ĞyČ ’"sb ,yrq rbŁ ‘ĞyČ
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hoËĂhyĹ ynÌĎdŇŁ ’Ğ tŇ ’ĄÄ mĄ yêĂ ‘Ę mČę SĎ hŇ YĎÁ rĎxĹnĲĆ wĘ hŇ lĎÄkĎŇ =yJĲĂ MkĳĆŇ yrĄsĘ omĲ Cq¡ zĘxĘ yĆ=NjĲĆ
: ZrĆ’ĲĎ hĎ =lJĎ =l‘Č tŇ o’¡ bĎŇ YĘ

23, 24 Sr¿Ł xĞ yĲČ MoIŔhČ lkăŇŁ hĞ : ytĲĂŇ rĎmĘ ’Ă C‘¡mĘ SĂ wĘ CbŇ yS¿Ă qĘ hČ ylĳĂ oq C‘¡mĘ SĂ wĘ Cnyz¿Ă’ĞhĲČ
25 hĎ ynĆŔ pĎŇ hŇ CăĎSĂ =M’Ă É’olhĞ : otĲŇ mĎ dĘŇ ’Č dŇ D¡ĄWČ ywĲĂ xê¿ČpČŇ yĘ ‘ČrĳŁ zĘlĂ Sr¡ĄxŁ hĲČ

tŇ mĆ i¡Ć kĚŇ wĘ NmĎŔ sĘ nĂ hŇ răĎ‘Ł WĘ C ÉhrĎoW hŇ FąĎ xĂ MWĎÄ wĘ qrĳŁ zĘyĂ NUăŁ kČŇ wĘ xYČ q¡Ć Zyp¿ĂŇ hĄ wĘ
26, 27 SdČŇ Cyă ÉZCrxĎ bĲĆŇ âlą yJăĂ : CerĲĆoy wyh¿Ď Łl’Ĺ Tj¡Ď SĘ UĂ lČ or¿iĘ yĂwĘ : otĲŇ lĎ bĚŇ GĘ

NU¿Ł kČŇ wĘ xYČ q¡Ć TbĆŇ x¿Ď yĄ hŇ FËĆ UČ bČŇ yJÌĂ bŇ iĳĎ Cy NU¡Ł JČ =l‘Č hŇ lĎŔ gĎŇ‘Ğ NpăČŇ o’wĘ xYČ qĆŔ
28 lGÌČlĘ GĂ MmČ hĎ wĘţ CeSĳĆ CdŇ yĘ SodăŇ ’Ď xYČ n¡ĆlĎ âl¿ yJËĂ qdĎŔ Cy MxĆ lăĆ : TbĆŇ èĲĎ BČ
29 hŇ ’Ď YĳĎ yĎ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ M‘ËĂmĄ tŇ ’Ň Łzě=MGČ : CeuĲĆdĚŇ yĘ=âlĲ wyS¡Ď rĎpĲĎŇ C otËŇ lĎ gĘŇ‘Ć

: hŇ IĲĎSĂ CêĲ lyD¡ĂgĘŇhĂ hŇ YĎŔ ‘Ą ’ylăĂ pĘŇ hĂ
Tk MyG¿ĂxČ hŇ n¡ĎSĎ =l‘Č hŇ nËĎSĎ Cp¿Ň sĘ dŇ wĳĂdĎŇ hŇ năĎxĎ tŇ y¡ČrĘqĂ l’ĄŔ yrĂ’Ğ l’ăĄ yrĂ’Ğ yohť

2 yQ¡Ă hŇ tĎŇ yĘh¿ĎwĘ hŇ IĎŔnĂ ’Ğ wĲČ ÉhIĎnĂ ’ĞtĲČŇ hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ wĘ l’ĳĄ yrĂ’ĞlĲČ ytĂŇ oq¡ yYĂ hĞ wĲČ : CpŇ qĲŁ nĘ yĂ
3 ëŇ yĂl¡Č ‘Ď yt¿ĂŇ mŁ yqĲĂ hĞ wĲČ bŇ ~ĎŔ mĚ ÉëyĂlČÄ‘Ď yêąĂ rĘYČ wĘ ëŇ yĂlĳĎ ‘Ď rCD¡kČŇ ytĂŇ yn¿ĂxĎ wĘ : l’ĲĄ yrĂ’ĞJĲČ
4 hŇ yĎhĎ wĲĘţ ëŇ tĳĄŇ rĎmĘ ’Ă xèăČ êĂ rp¡ĎŇ ‘ĎmĲĄ C yrĂBĄŔ dČŇ êĘ ZrĆ’ăĆmĄ ÉêĘ lĘ pČÄ SĎ wĘ : tŇ rĲŁ YĚmĘ
5 qD¡Č qb¿ĎŇ ’Ď JĘ hŇ yËĎhĎ wĘ : PŇ YĲĄ pĘŇ YČ êĘ ëŇ t¿ĄŇ rĎmĘ ’Ă rp¡ĎŇ ‘ĎmĲĄ C ëŇ lĄŔ oq ÉZrĆ’ĆÄ mĄ bŇ o’ą JĘ
6 M‘ĂÄ mĄ : M’ĲŁ tĘŇ jĂ ‘tČŇ p¿ĆŇ lĘ hŇ y¡ĎhĎ wĘ MyYĂŔ yrĂ‘ĲĎ Nomă hĞ ÉrbĄŇ ‘Ł ZmąŁ kĘŇ C ëŇ yĂrĳĎzĎ Nomă hĞ

hŇ rĎŔ ‘ĎsĘ C ÉhpĎŇ Cs lodĳŇ GĎ loqă wĘ S‘Čr¡ČbĘŇ C M‘Čr¿ČBĘ dŇ qĄŔ jĎ êĂ Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhyĘ
7 MyĂŔoGhČ =lJĎ ÉNomhĞ hŇ lĎ yĘlČŔ NozăxĞ ÉMolxĞJĲČ hŇ yĎęhĎ wĘ : hŇ lĲĎ kĄŇ o’Ĳ S’¿Ą bŇ hČ l¡Č wĘ
8 hŇ yĎÃhĎ wĘ : HlĲĎ Myq¡Ă yYĂ UĘ hČ wĘ HtĎŔ dĎŇ YăŁ mĘ C ÉhĎ ybĆÄ YŁ =lkĎŇ wĘ l’ĳĄ yrĂ’Ğ=l‘Č My’¡Ă bĘŇ ~ĲŁ hČ

rSĆÄ ’ĞkĲČŇ wĘ ůoSpĘŇ nČ hŇ qăĎyrĄwĘ ÈZyqĂ hĄ wĘ lkĄę o’ hŇ eăĄhĂ wĘ bŇ ‘ĄÁ rĎhĲĎ MŁlÄxĞ yĲČ žrSĆ ’ĞJĲČ
NJăĄ hŇ qĳĎqĄ oS oS¡ pĘŇ nČ wĘ PŇ yĄŔ ‘Ď hŇ eăĄhĂ wĘ ÉZyqĂ hĄ wĘ hŇ tĆŔ SŁ hŇ eăĄhĂ wĘ É’mĄ ~Ď hČ MŁlą xĞ yĲČ

: NoIĲYĂ rh¿Č =l‘Č My’¡Ă bĘŇ ~ĲŁ hČ MyĂŔoGhČ =lJĎ ÉNomhĞ hŇ yĆęhĘ yĲĂ

9 âl¿ wĘ C‘¡ nĎ NyĂyČŔ =âlwĘ CrăkĘŇ SĲĎ C‘SĳŁ wĎ C‘¡SĘ ‘ČêĲČSĘ hĂ ChmĎŔ tĘŇ C Chă mĘ hĘ mČ tĘŇ hĂ
10 MkĳĆŇ ynĄy‘ĲĄ=tŇ ’Ć M~¡Ą ‘Č yĘwČ hŇ mĎŔ DĄrĘêČ xČ Cră ÉhoĎhyĘ MkąĆŇ ylĄ ‘Ğ ëŇ sČÄ nĎ=yJĲĂ : rkĲĎŇ SĄ
11 tŇ CzăxĎ MkĆÁ lĎ yhĂÄ êĘ wČ : hŇ iĲĎ JĂ Myz¡ĂxŁ hĲČ Mk¿ĆŇ ySĄ ’Ň rĲĎ=tŇ ’Ć wĘ My’ËĂ ybĂŇ eĘ hČ =tŇ ’Ć

rpsË hř ‘Čd¿ĄŇ oy=l’Ć otę ’Ł CnăêĘ yĂ=rSĲĆ ’Ğ ůMCtŇ xĎ hĲĆ rpĆŇ iăĄ hČ ÈyrĄbĘŇ dĂŇ JĘ lJęŁ hČ
rm’l

.yrqw bytk rpĆsĄ ’"sb ,yrq rpĆsĄ ,bytk rpĆiĄhČ v.11 .Tk
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rpĆŇ iĄę hČ NêăČ nĂ wĘ : ’ChĲ MCt¡Ň xĎ yJ¿Ă lkČŔ C’ âlă ÉrmČ ’Ď wĘ hŇ zĳĆ=’nĎ ’răĎqĘ rm¡Ł ’Ň lĄ 12

yêĂ ‘Ę d¡ČŇ yĎ âl¿ rmČě ’Ď wĘ hŇ zĳĆ=’nĎ ’răĎqĘ rm¡Ł ’Ň lĄ rpĆŇ sËĄ ‘d¿ČŇ yĎ=âlĲ rSĆÄ ’Ğ ž l‘Č
: rpĆŇ sĲĄ

ynĂ CdŔ BĘ JĂ ÉwytĎŇ pĎŇ WĘ bĂŇ C wypąĂŇ BĘ hŇ EĆŔhČ M‘ăĎhĎ ÉSGČnĂ yJąĂ N‘Č yČ ť ynĎę dŇŁ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 13

NkĄę lĎ : hŇ dĲĎŇ UĎ lĚ mĘ MyS¡Ă nĎ’Ğ tŇ w¿ČYĘ mĂ ytĂŔ ’Ł ÉMtĎŇ ’Ď rĘyĂ yhąĂ êĘ wČ yeĂ UĳĆ mĂ qxăČ rĂ oB¡ lĂ wĘ 14

tŇ măČ kĘŇ xĎ ÉhdĎŇ bĘŇ ’ĲĎ wĘ ’lĆ pĳĆŇ wĎ ’lăĄ pĘŇ hČ hŇ E¡ĆhČ =M‘ĲĎhĎ =tŇ ’Ć ’yl¿Ă pĘŇ hČ lĘ PŇ sËĂ oy yn¿ĂnĘ hĂ
Myq¿Ă ymĂ ‘ĞUĲČ hČ yohË : rêĲĎêČsĘ êĂ wyn¡ĎbŇŁ nĘ tŇ n¿Č ybĂŇ C wymĎŔ kĎŇ xĞ 15

Cn’¡Ą rŁ ym¿Ă CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ MhĆŔ yWĄ ‘ĞmĲČ ÉëSĎ xĘ mČ bĘŇ hŇ yąĎhĎ wĘ hŇ YĳĎ ‘Ą rêăĂ sĘ lČ ho¡ĎhymĲĄ
hŇ WąĆ ‘ĞmĲČ rmČÄ ’Ň yŁ =yJĲĂ bŇ SĳĄ xĎ yĲĄ rY¡ĄIŁ hČ rmĆ x¿Ł JĘ =M’Ă MkĆŔ JĘ pĘŇ hČÄ : Cn‘ĲĄdĘŇ yĲŁ ym¿Ă C 16

Édo‘=’olhĞ : NybĲĂŇ hĄ âl¿ or¡YĘ oylĘ rm¿Č ’Ď rYĆ yËĄwĘ ynĂ WĎŔ ‘Ď âlă ÉChWĄÄ ‘Ł lĘ 17

C‘ÌmĘ SĲĎ wĘ : bŇ SĲĄ xĎ yĲĄ r‘Č I¿ČlČ lm¡Ć rĘJČ hČ wĘ lmĳĆ rĘJČ lČ Non¡bĎŇ lĘ bŇ S¿Ď wĘ r‘ĎŔ zĘmĂ T‘ăČmĘ 18

Myr¡ĂwĘ‘Ă yn¿Ąy‘Ą ëŇ SĆ xŔŁ mĄ C lpĆŇ ’ăŁ mĄ C rpĆŇ sĳĄ =yrĄbĘŇ DĂ MyS¡Ă rĘxĄ hČ ’ChË hČ =MoIĲbČŇ
Sod¿Ň qĘ BĂ MdĎŔ ’Ď ynăĄoybĘŇ ’Ć wĘ hŇ xĳĎ mĘ WĂ ho¡ĎhyBĲČ MywËĂnĎ‘Ğ CpÌŇ sĘ yĲĎwĘ : hŇ nĎ y’ĲĆ rĘêĂ 19

: NwĆ’ĲĎ ydĄŇ qĘ S¿Ł =lJĎ Ct¡Ň rĘkĘŇ nĂ wĘ ZlĳĄ hŇ lĎ kăĎŇ wĘ Zyr¡Ă‘Ď sp¿ĄŇ ’Ď =yJĲĂ : ClygĲĂŇ yĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ 20

: qyDĲĂYČ Chê¡Ł bČŇ CF¿ IČwČ NCSĳ qŁ yĘ r‘Čè¡Č BČ xČ yk¿ĂŇ oUlČ wĘ rbĎŔ dĎŇ BĘ ÉMdĎŇ ’Ď y’ąĄyTĂ xĞmĲČ 21

hŇ d¡ĎŇ jĎ rS¿Ć ’Ğ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ tŇ yBăĄ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄę lĎ 22

: CrwĲĎxĹyĲĆ wyn¿ĎjĎ hŇ ê¡Ď ‘Č âl¿ wĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ ÉSobŇ yĄ hŇ êąĎ ‘Č=âlĲ MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć
sŘ12 ÉCSyDĂÄ qĘ hĂ wĘ ymĳĂ SĘ CSyDăĂqĘ yČ oB¡ rĘqĂ BĘ ydËČŇ yĎ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ wydĎÂlĎ yĘ otŇ ’Ł rĘbĂ ţ yJăĂ 23

xČ Cr¡=y‘ĄtĲŇŁ C‘¿dĘŇ yĲĎwĘ : CYyrĲĂ‘ĞyĲČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ=tŇ ’Ć wĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ SodăŇ qĘ =tŇ ’Ć 24

ÉMyrĂrĘosĲ MynąĂBĎ yohă : xqČ lĲĆ =CdŇ mĘ lĘ yĂ Myn¡ĂgĘŇ orwĘ hŇ nĳĎ yBĂ l
N‘ČmËČ lĘ yxĳĂ Cr âlă wĘ hŇ k¡ĎŇ iĄ mČ ëŇ s¿Ł nĘ lĂ wĘ yeĂŔ mĂ âlă wĘ ÉhYĎ ‘Ą tŇ oWą ‘ĞlĲČ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ
Cl’ĳĎ SĎ âlă yp¡ĂŇ C MyĂrČŔ YĘ mĂ tŇ dĆŇ răĆlĎ ÉMykĂŇ lĘ hĲŁ hČ : tŇ ’Ň FĲĎ xČ =l‘Č tŇ ’Ň F¡Ď xČ tŇ op¿Ň sĘ 2

zo‘¿mĎ MkËĆŇ lĎ hŇ y¿ĎhĎ wĘ : MyĂrĲĎYĘ mĂ lY¿ĄBĘ tŇ os¡ xĘ lČ wĘ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ zo‘ămĎ BĘ Ézo‘lĎ 3

N‘ČY¡Ł bĘŇ Cy¿hĎ =yJĲĂ : hŇ UĲĎ lĂ kĘŇ lĂ MyĂr¡ČYĘ mĂ =lYĄBĘ tŇ Cs¿ xĎ hĲĆ wĘ tŇ SĆ bĳŇŁ lĘ hŇ ‘¡Ł rĘjČ 4

omlĳĎ Cly‘ăĂoy=âlĲ M‘¡Č=l‘Č Sy’Ă bĂŔ hŁ lJăŁ : C‘yGĲĂ yČ sn¿ĄxĎ wyk¡ĎŇ ’Ď lĘ mČ C wyrĳĎWĎ 5

: hŇ jĲĎ rĘxĆ lĘ =MgČŇ wĘ tŇ SĆ b¡ŇŁ lĘ yJ¿Ă ly‘ĂŔ ohlĘ âlă wĘ ÉrzĆ‘ĄÄ lĘ âlą
MhĆę mĄ SyĂlăČ wĎ ’ybÌĂŇ lĎ hŇ qĎÁ CYwĘ hŇ rĎÄ YĎ žZrĆ’Ć BĘ bŇ gĆŇ nĳĆ tŇ omă hĞBĲČ ’v¡Ď mČ 6

tŇ SĆ BąĆ DČ=l‘Č wĘ MhĆę lĄ yxĲĄ MyrĂÁ yĎ‘Ğ PŇ tĆŇ JĆÄ =l‘Č žC’WĘ yĂ PŇ pĄŔ o‘mĘ PŇ răĎWĎ wĘ Éh‘ĆpĘŇ ’Ć
Mylmg
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7 qyr¡ĂwĎ lbĆŇ h¿Ć MyĂrČě YĘ mĂ C : Cly‘ĲĂ oy âl¿ M‘¡Č=l‘Č MtĎŔ rŁ YĘ o’Ĳ ÉMyQĂ mČ GĘ
8 Hb¿ĎŇ tĘŇ kĎŇ ’oBă hŇ êĎę ‘Č : tŇ bĆŇ SĲĎ Mh¡Ą bŇ hČ r¿Č tŇ ’Ň ŁzŔlĎ ytĂŇ ’Ň răĎqĎ ÉNkĄŇ lĎ CrzĳŁ ‘Ę yČ

: MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č dŇ ‘¡ČlĎ NorŔ xĞ’ĲČ MoyălĘ ÉyhĂ tĘŇ C HuĳĎxĚ rpĆŇ săĄ =l‘Č wĘ Mê¡Ď’Ă xČ ClË =l‘Č
9 tŇ r¿Čoê ‘Č om¡ SĘ Cb¿Ň ’Ď =âlĲ MynĂěBĎ MySĳĂ xĎ JĲĆ Myn¡ĂBĎ ’ChŔ ÉyrĂmĘ M‘ąČ yJăĂ

10 Cnl¡Ď =CzxĹtĲĆŇ âl¿ MyzĂŔxŁ lăČ wĘ C’Ŕ rĘtĂŇ âlă ÉMy’Ă rŁ lĲĎ CrąmĘ ’ĲĎ rSĆÄ ’Ğ : hoĲĎhyĘ
11 CF¡ hČ ëŇ rĆdĆŔ =yeĄmĂ CrCsť : tŇ oQĲ tČŇ hĞmĲČ Cz¡xĞ tŇ oqŔ lĎ xĞ CnlăĎ =CrBĘ DČ tŇ oxĳ kŇŁ nĘ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ Sod¿Ň qĘ =tŇ ’Ć Cnyn¡ĄjĎ mĂ CtŇ yB¿Ă SĘ hČ xrČ’ĳŁ =yeĄmĂ
12 hŇ EĳĆhČ rbăĎŇ DĎBČ Mk¡ĆŇ sĘ ’Ď mĲĎ N‘Č y¿Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂ SodăŇ qĘ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ NkĄę lĎ
13 NwăŁ ‘ĎhĲĆ ÉMkĆŇ lĎ hŇ yąĆhĘ yĲĂ NkĄę lĎ : wylĲĎ ‘Ď Cn¡‘ĞèĲĎ êĲĂ wČ zolŔ nĎ wĘ qSĆ ‘ăŁ BĘ ÉCxTĘ bĘŇ êĂ wĲČ

‘tČŇ p¡ĆŇ lĘ M’¿Ł tĘŇ jĂ =rSĆ ’Ğ hŇ bĳĎŇ GĎWĘ nĂ hŇ măĎ oxBĘ hŇ ‘¡ĆbĘŇ nĂ lpĄŔ nŁ ZrĆpăĆŇ JĘ hŇ EĆŔhČ
14 lmĳŁ xĘ yČ âlă tŇ Ct¡Ň JĎ MyrËĂYĘ oy lbĆŇ nÌĄ rbĆŇ SĄÄ JĘ HrĎbĎŇ SĘ Cţ : HrĲĎbĘŇ SĂ ’ob¿Ň yĎ

MyĂm¡Č PŇ ŁW¿ xĘ lČ wĘ dŇ CqŔ IĎmĂ ÉS’Ą tŇ oê¿xĘ lČ WrĆxĆŔ ÉotŇ êĎkĂŇ mĘ bĂŇ ’YąĄUĎ yĂ=âlĲ wĘ
15 l’Ąę rĎWĘ yĂ SodăŇ qĘ hoĂÁhyĹ ynĎÄdŇŁ ’Ğ žrmČ ’Ď =hŇ kĲŇŁ yJăĂ : ’bĆŇ GĲĆmĂ

âl¡ wĘ MkĳĆŇ tĘŇ rČCbĲŇ GĘ hŇ y¡ĆhĘ êĲĂ hŇ xĎŔ TĘ bĂŇ bĘŇ C ÉTqĄSĘ hČ BĘ NC‘Ŕ SĄ CăĎêĂ ÉtxČ nČÄ wĎ hŇ bąĎŇ CSBĘ
16 lqăČ=l‘Č wĘ NCsĳ CnêĘ NJăĄ =l‘Č sCn¡ nĎ sCs¿ =l‘Č ykËĂŇ =âl Cr¿mĘ ’Ň êÄŁ wČ : MtĲĆŇ ybĂŇ ’Ğ
17 dŇ xĎŔ ’Ć tŇ răČ‘ĞGĲČ ÉynĄjĘ mĂ dŇ xĎę ’Ć PŇ lĆ ’ăĆ : MkĲĆŇ ypĄŇ dĘŇ rĲŁ CQu¿ČyĂ NJ¡Ą =l‘Č bŇ JĎŔ rĘnĂ

S’Ň răŁ =l‘Č ÉNrĆêÄŁ JČ MêĆę rĘtČŇ onĲ =M’Ă dŇ ‘ăČ CsnĳĚêĎ hŇ è¡Ď mĂ xĞ tŇ r¿Č‘ĞGĲČ ynËĄjĘ mĂ
18 Nk¿ĄŇ lĎ wĘ MkĆŔ nĘ nČxĞlĲČ ÉhoĎhyĘ hŇ JąĆ xČ yĘ NkĄÂ lĎ wĘ : hŇ ‘ĲĎbĘŇ GĂ hČ =l‘Č se¡ĄkČŇ wĘ rhĎŔ hĎ

: olĲ ykĄŇ ox¿ =lJĎ yr¡ĄSĘ ’Č hoĎŔhyĘ ÉTjĎ SĘ mĂ yhąĄŁl’Ĺ=yJĲĂ MkĳĆŇ mĘ xĆ rĲČlĘ MCr¡yĎ
19 hŇ JĆę bĘŇ tĂŇ =âlĲ okăŇ BĎ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ bŇ S¡Ą yĄ NoI¿YĂ BĘ M‘ËČ=yJĂ
20 rY¡Ď MxĆ l¿Ć ynËĎdŇŁ ’Ğ MkÌĆŇ lĎ NtČÄ nĎ wĘ : ëŇ nĲĎ‘Ď ot¡Ň ‘ĎmĘ SĎ JĘ ìŇ qĆŔ ‘ĞzĲČ loqă lĘ ÉìnĘ xĘ yĎ NonąxĎ

: ìŇ yrĲĆom=tŇ ’Ć tŇ o’¿ rŁ ìŇ yn¡Ćy‘Ą Cy¿hĎ wĘ ìŇ yrĆŔ om Édo‘ PŇ n¿ĄJĎ yĂ=âlĲ wĘ ZxČ lĳĎ MyĂmăČC
21 obŔ CkăŇ lĘ ÉërĆDĆÄ hČ hŇ ząĆ rmĳŁ ’Ň lĄ ìŇ yr¡ĆxĞ’ĲČ mĄ rbĎŔ dĎŇ hŇ nĎ‘Ę măČ SĘ êĂ ÉìynĆÄ zĘ’Ď wĘ
22 ìŇ jĆŔ sĘ kČŇ ylăĄ ysĂ jĘ ÉyCjYĂ =tŇ ’Ć MtĆę ’Ň UĄ TĂ wĘ : Cly’ĲĂ mĘ WĘ tČŇ yk¿ĂŇ wĘ Cnym¡Ă ’ĞtĲČŇ yJ¿Ă
23 žNtČŇ nĎ wĘ : olĲ rmČ ’Ň ê¿Ł ’Y¡Ą hŇ wĎŔdĎŇ omă JĘ ÉMrĄzĘêĂ ìŇ bĳĆŇ hĎ zĘ tŇ kăČŇ iĄ mČ tŇ D¡ČpĚŇ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ

hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ tŇ ’ăČ CbŇ êĘ ÉMxĆ lĆÄ wĘ hŇ mĎę dĎŇ ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć ‘răČzĘêĂ =rSĆ ’Ğ ìÁ ‘ĞrĘzČ rTČÄ mĘ
24 MypăĂŇ lĎ ’ĞhĲĎ wĘ : bŇ xĲĎ rĘnĂ rJ¿Č ’Ch¡ hČ MoI¿BČ ìŇ ynËĆqĘ mĂ hŇ ‘¿ĆrĘyĂ NmĳĄ SĎ wĘ NS¡Ą dĎŇ hŇ y¿ĎhĎ wĘ

Myry‘hw
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tŇ xČ r¡ČbĎŇ hŇ r¿ĆzŁ =rSĆ ’Ğ ClkĳĄŇ ’Ň yŁ Zym¡Ă xĎ lyl¿Ă BĘ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ ÉydĄŇ bĘŇ ‘ĲŁ MyrĂę yĎ‘ĞhĲĎ wĘ
Myg¡ĂŇlĎ jĘ hŇ ’ĎŔ vĎ nĂ hŇ ‘ăĎbĘŇ GĂ =lJĎ É l‘Č wĘ hČ bęŁ GĎ rhăČ =lJĎ =l‘Č ű hŇ yăĎhĎ wĘ : hŇ rĲĆzĘUĂ bČŇ C 25

ÉhnĎbĎŇ QĘ hČ =ro’ hŇ yąĎhĎ wĘ : MylĲĂ DĎgĘŇmĂ lp¡ŇŁ nĘ BĂ bŇ rĎŔ gŇrĆhăĆ ÉMoyBĘ MyĂmĳĎ=ylĄ bĘŇ yĂ 26

MymĳĂ IĎhČ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ ro’¡ JĘ MyĂtČŔ ‘ĎbĘŇ SĂ hŇ yăĆhĘ yĲĂ ÉhUĎ xČ hĲČ ro’ą wĘ hŇ UĎŔ xČ hĲČ ro’ă JĘ
: ’jĲĎ rĘyĂ ot¡Ň JĎ mČ ZxČ m¿Č C oUŔ ‘Č rbĆŇ SăĆ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ SbąŇŁ xĞ MoyęBĘ

ÉwytĎŇ pĎŇ WĘ hŇ ’ĳĎ vĎ mČ dŇ bĆŇ k¡ŇŁ wĘ ojŔ ’Č r‘ăĄBŁ qxĎŔ rĘUĆ mĂ ’BăĎ ÉhoĎhyĘ=MSĲĄ hŇ eąĄhĂ 27

r’Ň CăĎYČ =dŇ ‘Č ÉPTĄ oS lxČ nąČJĘ oxÂ CrwĘ : tŇ lĆ kĲĎŇ ’Ł S’¿Ą JĘ on¡ oSlĘ C M‘Č zČŔ C’lĘ măĎ 28

: MyUĲĂ ‘Č yy¿ĄxĎ lĘ l‘¡Č hŇ ‘ĆŔ tĘŇ mČ NsĆ răĆwĘ ’wĘSĳĎ tŇ pČŇ năĎBĘ My¡ĂogŇ hŇ p¿ĎŇ nĎhĞlĲČ hŇ YĆŔ xĹyĲĆ
ÉëlĄ ohJĲČ bŇ bĎę lĄ tŇ xăČ mĘ WĂ wĘ gŇxĳĎ =SDĆqČ tĘŇ hĂ lyl¡Ą JĘ MkĆŔ lĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ ÉryèĂ hČ 29

hoĎÁhyĘ ‘Č ymĂÄ SĘ hĂ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ rCY¿ =l’Ć ho¡ĎhyĘ=rhČ bĘŇ ’ob¿Ň lĎ lylĂŔ xĎ BĲĆ 30

hŇ lĳĎ kĄŇ o’Ĳ S’ăĄ bŇ hČ l¡Č wĘ PŇ ’ČŔ PŇ ‘Č zăČBĘ hŇ ’ĆŔ rĘyČ Éo‘orzĘ tŇ xČ nąČwĘ olę oq dŇ ohă =tŇ ’Ć
: hŇ JĲĆ yČ TbĆŇ è¡Ą BČ rCèĳ ’Č tŇ xăČ yĄ ho¡ĎhyĘ lou¿ mĂ =yJĲĂ : dŇ rĲĎBĎ NbĆŇ ’¿Ć wĘ MrĆz¡ĆwĎ ZpĆŇ n¿Ć 31

Myj¡Ă tĚŇ BĘ wylĎŔ ‘Ď ÉhoĎhyĘ xČ ynąĂyĎ rSĆÄ ’Ğ hŇ dĎŔ sĎ CmĲ hŇ FăĄ mČ ÉrbČŇ ‘ĞmĲČ lJąŁ hŇ yĎęhĎ wĘ 32

É lCmtĘŇ ’Ć mĲĄ ëŇ Crą‘Ď=yJĲĂ : hř bĲ =MxČ lĘ nĂ hŇ p¡ĎŇ CnêĘ tŇ om¿ xĞlĘ mĂ bĘŇ C tŇ orĳeŁ kĂŇ bĘŇ C 33

ÉMyYĂ ‘ĄwĘ S’ąĄ HtĎę rĎdĚŇ mĘ bŇ xĳĂ rĘhĂ qymăĂ ‘Ę hĆ Nk¡ĎŇ Ch ëŇ lĆ U¿Ć lČ ’wřhË =MGČ hŇ êĆŔ pĘŇ êĎ
: HBĲĎ hŇ r¡Ď‘ĞBĲŁ tŇ yrĂŔ pĘŇ GĎ lxČ năČJĘ ÉhoĎhyĘ tŇ mąČ SĘ nĂ hŇ BĄŔ rĘhČ

bŇ kĆŇ rĆÁ =l‘Č CxÄ TĘ bĘŇ IĂwČ Cn‘ĳĄèĎ yĂ Mys¡Ă Cs=l‘Č hŇ rĎŔ zĘ‘ĆlĘ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ MydąĂŇ rĘIĲŁ hČ yohă ’l

l’ĄŔ rĎWĘ yĂ SodăŇ qĘ =l‘Č ÉC‘SĎ âlą wĘ dŇ ’ŔŁ mĘ Cmă YĘ ‘ĲĎ=yJĂ ÉMySĂ rĎjĲĎ l‘ąČwĘ bŇ rĎę yJăĂ
âlă wyr¡ĎbĎŇ DĘ=tŇ ’Ć wĘ ‘rĎŔ ’bĄŇ IăĎwČ ÉMkĎŇ xĎ ’Chą =MgČŇ wĘ : CSrĲĎdĎŇ âl¿ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć wĘ 2

ÉMdĎŇ ’Ď MyĂrąČYĘ mĂ C : NwĆ’ĲĎ ylĄ ‘Ğj¿Ł tŇ r¡ČzĘ‘Ć=l‘Č wĘ My‘ĂŔ rĄmĘ tŇ yBăĄ =l‘Č ÉMqĎ wĘ rysĳĂ hĄ 3

ÉrzĄo‘ lSąČ kĎŇ wĘ odę yĎ hŇ FăĆ yČ hoĎÂhywĲČ xČ Crĳ=âlwĘ rW¡Ď BĎ Mh¿Ć ysĄ CsĲ wĘ l’ĄŔ =âlwĲĘ
: NCyĲlĎ kĘŇ yĂ MQ¿Ď JĚ wD¡ĎxĘ yČwĘ rzĚŔ‘Ď lpăČŇ nĎ wĘ

=l‘Č rypĂÁ JĘ hČ wĘ hŇ yĄÄrĘ’Č hĲĎ žhGĆhĘ yĆ rSăĆ ’ĞJĲČ ylČÃ’Ą ű hoăĎhyĘ=rmČ ’ĲĎ hŇ kăŇŁ yJăĂ 4

Mn¡Ď omhĞmĲĄ C tŇ xĎŔ yĄ âlă ÉMlĎ oumĂ My‘ĂŔ rŁ âlă mĘ ÉwylĎ ‘Ď ’rąĄuĎ yĂ rSĆÄ ’Ğ oję rĘTČ
=l‘Č wĘ NoI¡YĂ =rhČ =l‘Č ’B¿Ł YĘ lĂ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉdrĄyĄ NJĄę hŇ nĳĆ‘ĞyĲČ âlă
ht‘bg
,y’lbbl HBĎ wyl‘ rsmn ,r"tw +rt ,’"yd ,w"d ,b"d Nkw yrqw bytk MBĎ ’"sb ,yrq MBĎ ,bytk HBĎ v.32 .l
w"d ,b"d Nkw yrqw bytk ’yhĂ ’"sb ,yrq ’yhĂ ,bytk ’Ch v.33 .oB s"tw ‘"tb ,HbĎ rybsw bytk MBĎ ’"sbw

.’"ydw
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5 Non¿ GĎ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ=l‘Č tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ NgËĄŇ yĎ NJĄę tŇ opŔ ‘Ď MyrăĂjĽ YĂ JĘ : HtĲĎŇ ‘ĎbĘŇ GĂ
6 : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ hŇ r¡ĎsĎ Cqym¿Ă ‘Ę hĆ rSËĆ ’ĞlĲČ CbŇ CSę : TylĲĂ mĘ hĂ wĘ xČ s¿Ł jĎ ly~¡Ă hĂ wĘ
7 rSĆÄ ’Ğ obĳŇ hĎ zĘ yl¡Ą ylĂ ’ĹwĲĆ ojŔ sĘ kČŇ ylăĄ ylĂ ’Ĺ Sy’Ă ť NCsę ’Ď mĘ yĂ ’ChŔ hČ MoIăBČ yJĂ ť
8 bŇ rĆx¿ĆwĘ Sy’ĂŔ =âl bŇ rĆxăĆBĘ ÉrCè’Č lpąČŇ nĎ wĘ : ’TĘ xĲĄ Mk¡ĆŇ ydĄŇ yĘ MkËĆŇ lĎ CW¿ ‘Ď
9 Éo‘lĘ sČ wĘ : CyĲhĘ yĲĂ sm¿Č lĎ wyr¡ĎCxbČŇ C bŇ rĆxĆŔ =ynĄjĘ mĂ Éol sn¿Ď wĘ CelĳĆ kĞŇ ’Ň êĲŁ Md¡ĎŇ ’Ď =âlĲ

NoIŔYĂ BĘ Éol rC’¿ =rSĆ ’Ğ hoĎęhyĘ=M’ĚnĘ wyrĳĎWĎ se¡ĄmĂ Cê¿xČ wĘ robŔ ‘ĞyĲČ rogăŇUĎ mĂ
: MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ ol¡ rCe¿tČŇ wĘ

bl, 2 Sy’¿Ă =hŇ yĎhĲĎ wĘ : CrŁWĲ yĎ Tj¿Ď SĘ mĂ lĘ Myr¡ĂWĎ lĘ C ëŇ lĆ mĳĆ =ëŇ lĎ mĘ yĂ qdĆŇ Y¡ĆlĘ Nh¿Ą
dŇ b¡ĄŇ JĎ =‘lČ sĲĆ lY¿ĄJĘ NoyŔYĎ BĘ MyĂmăČ=ygĄŇlĘ pČŇ JĘ MrĆzĳĎ rtĆŇ săĄ wĘ xČ Cr¡=’bĄŇ xĞmĲČ JĘ

3 : hŇ nĎbĘŇ SĲČ qĘ êĂ My‘¡ĂmĘ SĲŁ yn¿ĄzĘ’Ď wĘ My’ĳĂ rŁ ynăĄy‘Ą hŇ nĎ y‘¡ĆSĘ tĂŇ âl¿ wĘ : hŇ pĲĎŇ yĄ‘Ğ ZrĆ’¿ĆBĘ
4 : tŇ oxĲ YĎ rB¿Ą dČŇ lĘ rh¡Ą mČ êĘ MygĂŔ QĘ ‘Ă NoSă lĘ C tŇ ‘ČdĳĎŇ lĎ NybăĂŇ yĎ Myr¡ĂhĎ mĘ nĂ bŇ b¿ČŇ lĘ C

5, 6 É lbĎŇ nĎ yJąĂ : ‘Č oSĲ rm¡Ą ’Ď yĲĄ âl¿ ylČě ykĂŇ lĘ C bŇ ydĳĂŇ nĎ lb¡ĎŇ nĎlĘ dŇ o‘Ë ’r¿ĄuĎ yĂ=âlĲ
ÉhoĎhyĘ=l’Ć rBąĄdČŇ lĘ C PŇ nĆxęŁ tŇ oWă ‘ĞlĲČ NwĆ’ĳĎ=hŇ WĆ ‘ĞyĲČ oB¡ lĂ wĘ rBĄŔ dČŇ yĘ hŇ lăĎ bĎŇ nĘ

7 wylăĎ JĄ yl¡Č kĄŇ wĘ : rysĲĂ xĘ yČ ’m¡Ą YĎ hŇ q¿ĆSĘ mČ C bŇ ‘ĄŔ rĎ SpĆŇ năĆ ÉqyrĂhĎ lĘ hŇ ‘ĎŔ oê
rB¿Ą dČŇ bĘŇ C rqĆSĆŔ =yrĄmĘ ’Ă BĘ ÉMywřn‘ lBąĄ xČ lĘ Z‘ĎŔ yĎ tŇ oUă zĂ ’Chť My‘ĳĂrĎ

8 : MCqĲ yĎ tŇ ob¿Ň ydĂŇ nĘ =l‘Č ’Ch¡ wĘ Z‘ĳĎyĎ tŇ obăŇ ydĂŇ nĘ bŇ yd¡ĂŇ nĎ wĘ : TjĲĎ SĘ mĂ Noy¡bĘŇ ’Ć

9 hŇ eĎ z¡Ą’Ę hČ tŇ oxŔ TBĲŁ ÉtonBĎ ylĳĂ oq hŇ nĎ‘Ę măČ SĘ hŇ nĎmĘ q¡Ł tŇ oeŔ nČ’ĞSĲČ ÉMySĂ nĎ
10 PŇ sĆ ’¡Ł ryYĂŔ bĎŇ hŇ lăĎ JĎ yJĂ ť tŇ oxĳ TĘ BĲŁ hŇ nĎ zĘG¡ČrĘêĂ hŇ nĎŔ SĎ =l‘Č ÉMymĂ yĎ : ytĲĂŇ rĎmĘ ’Ă
11 hŇ rĎog¡ŇxĞ wĲČ hŇ rĎ‘ŔŁ wĘ hŇ TĲĎ SăŁ jĘ tŇ oxĳ TĘ BĲŁ hŇ zĎg¡ĎŇrĘ tŇ oeŔ nČ’ĞSĲČ ÉCdŇ rĘxĂ : ’obĲŇ yĎ yl¿Ă BĘ
12 : hŇ IĲĎrĂjŁ NpĆŇ G¡Ć=l‘Č dŇ mĆ xĆě =ydĄŇ WĘ =l‘Č MydĳĂŇ pĘŇ sĲŁ MyĂd¡ČŇ SĎ =l‘Č : MyĂYĲĎ lĎ xĞ=l‘Č
13 hŇ y¡ĎrĘqĂ WoWŔ mĎ yêăĄBĎ =lJĎ =l‘Č yJĂ ť hŇ lĳĆ ‘ĞêĲČ rym¡Ă SĎ Zoq¿ yUĂŔ ‘Č tŇ măČ dĘŇ ’Č l‘Č ť
14 dŇ ‘ąČbĘŇ hŇ yĎÄhĎ NxČ bČÁ wĎ lpĆŇ ‘ăŁ bŇ EĳĎ‘Ě ry‘¡Ă Nom¿ hĞ SFĎŔ nĚ Nomă rĘ’Č =yJĲĂ : hŇ zĲĎyQĂ ‘Č
15 hŇ r¿Ć‘Ď yĄÄ=dŇ ‘Č : MyrĲĂdĎŇ ‘Ğ hŇ ‘¿ĄrĘmĂ My’¡Ă rĎjĘ WoW¿ mĘ MlĎŔ o‘=dŇ ‘Č Étor‘ĎmĘ

: bŇ SĲĄ xĎ yĲĄ r‘Č I¿ČlČ lmĆ rĘkČŇ wĘ lmĆŔ rĘJČ lČ ÉrBĎ dĘŇ mĂ hŇ yąĎhĎ wĘ MorĳUĎ mĂ xČ Cr¡ CnylËĄ‘Ď
16, 17 hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ hŇ yËĎhĎ wĘ : bŇ SĲĄ êĄ lm¿Ć rĘJČ BČ hŇ q¡ĎdĎŇ YĘ C TjĳĎ SĘ mĂ rB¡Ď dĘŇ UĂ BČ Nk¿ČŇ SĎ wĘ

hqdYh
Nkw yrqw bytk MyIĂnĂ‘Ğ ’"sbw ,b"dw ’"d Nkw yrqw bytk MywĂnĎ‘Ğ ’"sb ,yrq MyIĂnĂ‘Ğ ,bytk MywĂnĎ‘Ğ v.7 .bl

.’"yd
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sŘ13 bŇ S¿Č yĎwĘ : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č xTČ b¡ĆŇ wĎ Tq¿ĄSĘ hČ hŇ qĎŔ dĎŇ ~Ę hČ ÉtdČŇ bŇŁ ‘ĞwĲČ Molĳ SĎ hŇ q¡ĎdĎŇ ~Ę hČ 18

: tŇ oeĲ nČ’ĞSĲČ tŇ x¡Ł CnmĘ bĂŇ C MyxĂŔ TČ bĘŇ mĂ ÉtonJĘ SĘ mĂ bĘŇ C Molĳ SĎ hŇ wăĄnĘ BĂ yU¡Ă ‘Č
y‘¡ĄrĘzĲŁ MkĆě yrĄSĘ ’Č : ry‘ĲĂhĎ lj¿Č SĘ êĂ hŇ l¡Ď pĘŇ èĂ bČŇ C r‘Č IĳĎhČ tŇ dĆŇ răĆBĘ dŇ r¡ČbĎŇ C 19, 20

yohă : romĲ xĞhĲČ wĘ roè¡ hČ =lgĆŇrĲĆ yx¿Ą QĘ SČ mĘ MyĂmĳĎ=lJĎ =l‘Č gl

ÉddĄŇ oS ìąŇ mĘ tĲĂŇ hĞJĲČ obĳŇ CdŇ gĘŇbăĎŇ =âlwĘ dŇ g¡ĄŇ obŇ C dŇ CdŔ SĎ âlă ÉhêĎ’Č wĘ dŇ dĄę oS
ìăŇ lĘ Cne¡ĄxĎ ho¿ĎhyĘ : ëŇ bĲĎŇ =CdŇ GĘ bĘŇ yĂ dŇ G¡Ł bĘŇ lĂ ì¿Ň tĘŇ ŁlĲ eĘ JČ dŇ èČŔ Cê 2

NomŔ hĎ louă mĂ : hŇ rĲĎYĎ tŇ ‘¿ĄBĘ Cnt¡ĄŇ ‘Ď CSyĘ=PŇ ’Č MyrĂŔ qĎ BĘ lČ ÉM‘ĎrŁ zĘ hŇ yąĄhĹ CnyCĳĂqĂ 3

lysĳĂ xĎ hĲĆ PŇ sĆ ’¡Ł MkĆŔ lĘ lČ SĘ PŇ iăČ ’Ě wĘ : MyĲĂoG CY¡ pĘŇ nĲĎ ìŇ tĆŔ mĚ mĘ orămĄ MyUĳĂ ‘Č Cd¡Ň dĘŇ nĲĎ 4

NoIŔYĂ ’QăĄ mĂ MorĳmĎ Nk¡ĄŇ SŁ yJ¿Ă hoĎŔhyĘ bŇ GăĎWĘ nĂ : oBĲ qq¿ĄoS Myb¡ĂŇ GĄ qè¿Č mČ JĘ 5

tŇ ‘ČdĳĎŇ wĎ tŇ măČ kĘŇ xĎ tŇ ‘¡Ł CSyĘ NsĆ x¿Ł ìŇ yêĆŔ ‘Ă tŇ năČ Cm’Ĺ ÉhyĎhĎ wĘ : hŇ qĲĎ dĎŇ YĘ C Tj¡Ď SĘ mĂ 6

: orĲYĎ o’Ĳ ’yh¿Ă ho¡ĎhyĘ tŇ ’¿Č rĘyĂ
tŇ oQŔ sĂ mĘ CUSăČ nĎ : NCyĲJĎ bĘŇ yĂ rm¡Č MolŔ SĎ ykăĄŇ ’ĞlĘ mČ hŇ YĎ xĳĚ Cq¡ ‘ĞYĲĎ MQĎŔ ’Ć rĘ’Ć NhĄ ť 7, 8

: SonĲ ’Ĺ bŇ S¡Č xĎ âl¿ MyrĂŔ ‘Ď s’ăČ mĎ ÉtyrĂBĘ rpąĄŇ hĄ xrČ’ĳŁ rbăĄŇ ‘Ł tŇ b¡ČŇ SĎ
hŇ bĎŔ rĎ‘ĞJĲĎ ÉNorèĎ hČ hŇ yąĎhĎ lmĳČ qĎ Non¡bĎŇ lĘ ryj¿Ă xĘ hĆ ZrĆ’ĎŔ ÉhlĎ lĘ mĘ ’Ě lbąČŇ ’Ď 9

ÉhêĎ‘Č hoĳĎhyĘ rmăČ ’Ň yŁ MCq¡ ’Ď hŇ ê¿Ď ‘Č : lmĲĆ rĘkČŇ wĘ NS¡Ď BĎ r‘¿ĄnŁ wĘ 10

S’¡Ą MkĆě xĞ CrĲ SqĳČ CdŇ lĘ êăĄ SS¡Č xĞ Cr¿hĞêĲČ : ’WĲĄ eĎ’Ć hŇ ê¡Ď ‘Č MmĎŔ or’ĲĄ 11

S’¿Ą BĎ Myx¡Ă CsJĘ MyY¿Ă oq dŇ yWĳĂ tŇ opăŇ rĘWĘ mĂ MyU¡Ă ‘Č Cy¿hĎ wĘ : MkĲĆŇ lĘ kČŇ ’Ň êĲŁ 12

Myb¡ĂŇ orqĘ C‘¿dĘŇ C ytĂŇ yWĳĂ ‘Ď rSăĆ ’Ğ Myq¡Ă oxrĘ C‘¿mĘ SĂ : Cê~ĲČ yĂ 13

CnlĎę rCgăŇ yĎ ű ymăĂ MypĳĂŇ nĄxĞ hŇ d¡ĎŇ ‘ĎrĘ hŇ z¿ĎxĞ’ĲĎ My’ĂŔ FĎ xČ ÉNoIYĂ bĘŇ CdąŇ xĞjĲĎ : ytĲĂŇ rĎbĚŇ GĘ 14

rb¡ĄŇ dŇŁ wĘ tŇ oqŔ dĎŇ YĘ ëŇ ăĄlhŁ : MlĲĎ o‘ yd¿ĄŇ qĘ omĲ Cnl¡Ď rCg¿Ň yĎ=ymĲĂ hŇ lĎŔ kĄŇ o’Ĳ S’Ą ť 15

MTąĄ ’Ł dŇ xČ èŔŁ BČ ëŇ măŁ êĘ mĂ ÉwyjĎ JČ r‘ąĄnŁ tŇ ouę SČ ‘ĞmĲČ ‘YČ băĆŇ BĘ s’ĄÂmŁ MyrĳĂSĎ ymĲĄ
NJŔŁ SĘ yĂ MymăĂ ormĘ ’Chť : ‘rĲĎBĘ tŇ o’¿ rĘmĲĄ wyn¡Ďy‘Ą MY¿Ą ‘Ł wĘ MymĂŔ DĎ ‘ČmăŁ èĘ mĂ ÉonzĘ’Ď 16

oy¡pĘŇ yĎBĘ ëŇ lĆ m¿Ć : MynĲĂ mĎ ’ĹnĲĆ wym¡Ď ymĄ NêĎŔ nĂ omă xĘ lČ oBĳ GČWĘ mĂ My‘¡ĂlĎ sĘ tŇ od¿Ň YĎ mĘ 17

hŇ IąĄ’Č hŇ mĳĎ y’Ą hŇ GăĆhĘ yĆ ì¡Ň BĘ lĂ : MyuĲĂ xČ rĘmČ ZrĆ’¿Ć hŇ nĎ y’¡ĆrĘêĂ ìŇ ynĳĆy‘Ą hŇ nĎ yzăĆxĹêĲĆ 18

âlă z‘¡Ďon M‘¿Č=tŇ ’Ć : MylĲĂ DĎgĘŇUĂ hČ =tŇ ’Ć rp¿ĄŇ sŁ hŇ I¡Ą’Č lqĄŔ SŁ hŇ IăĄ’Č ÉrpĄŇ sŁ 19

NoIŔYĂ hŇ zăĄxĞ : hŇ nĲĎ yBĂ Ny’¿Ą NoS¡ lĎ gŇ‘¿ČlĘ nĂ ‘Č omŔ èĘ mĂ ÉhpĎŇ WĎ yqąĄmĘ ‘Ă M‘ăČ hŇ ’ĳĆ rĘtĂŇ 20

ÉN‘ĎYĘ yĂ=lBČ lhĆ ’ąŁ NnĎę ’ĞSĲČ hŇ wăĆnĎ MĂlČÁSĎ CrĲyĘ hŇ nĎ y’ĆÄ rĘtĂŇ žìynĆy‘Ą CndĳĄŇ ‘ĞomĲ tŇ y¡ČrĘqĂ
MSĎÂ =M’Ă yJăĂ : CqtĲĄŇ eĎ yĂ=lBČ wyl¡Ď bĎŇ xĞ=lkĎŇ wĘ xYČ nĆŔ lĎ ÉwytĎŇ dŇŁ tĲĄŇ yĘ ‘iąČ yĂ=lBČ 21

ryd’
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ÉoB ëŇ lĆ êąĄ=lBČ MyĂdĳĎŇ yĎ ybăĄŇ xĞrĲČ Myr¡Ă’Ł yĘ Myr¿ĂhĎ nĘ =MoqmĘ CnlĎŔ ÉhoĎhyĘ ryDąĂ’Č
22 CnqĳĄqĘ xĲŁ mĘ ho¡ĎhyĘ CnTĄŔ pĘŇ SĲŁ ÉhoĎhyĘ yJąĂ : CerĲĆbĘŇ ‘Č yĲČ âl¿ ryD¡Ă’Č yY¿Ă wĘ TyĂSČŔ =ynĂ ’Ľ
23 ÉMnĎrĘêĎ =NkĄŇ Cqą EĘxČ yĘ=lBČ ëŇ yĂlĳĎbĎŇ xĞ CS¡ FĘ nĂ : Cn‘ĲĄySĂ oyĲ ’Ch¿ CnJ¡Ą lĘ mČ ho¿ĎhyĘ
24 =lbČŇ C : zbĲČŇ CzzĘB¿Ď Myx¡Ă sĘ jĂ hŇ BĆŔ rĘmČ É llĎ SĎ =dŇ ‘ĲČ qQąČ xĚ z’ăĎ snĄŔ CWrĘjăĎ=lBČ

dl ‘ČmŔŁ SĘ lĂ ÉMyĂogŇ CbąŇ rĘqĂ : NwĲŁ ‘Ď ’W¿Ě nĘ HB¡Ď bŇ S¿Ą IŁ hČ M‘ËĎhĎ ytĂŇ ylĳĂ xĎ Nk¡ĄŇ SĎ rm¿Č ’Ň yŁ
: hĎ y’ĲĆ YĎ ’ĹYĲĆ =lkĎŇ wĘ lb¡ĄŇ êĄ HâĎŔ lmĘ C ÉZrĆ’ĎÄ hĎ ‘mąČ SĘ êĂ CbŇ ySĳĂ qĘ hČ MyU¡Ă ’ĚlĘ C

2 Mm¡Ď yrĂxĹhĲĆ M’ĳĎ bĎŇ YĘ =lJĎ =l‘Č hŇ m¡Ď xĄ wĘ MyĂŔoGhČ =lJĎ =l‘Č ÉhoĎhylĲČ PŇ YĆqąĆ yJăĂ
3 Cim¿Č nĎ wĘ MSĳĎ ’Ę bĎŇ hŇ lăĆ ‘ĞyĲČ Mh¡Ć yrĄgĘŇpĂŇ C CkŇ lĎŔ SĘ yĚ MhăĆ ylĄ lĘ xČ wĘ : xbČŇ FĲĎ lČ Mn¿ĎtĎŇ nĘ
4 MyĂmĳĎèĎ hČ rpĆŇ i¡Ą kČŇ CQg¿ŇŁ nĎ wĘ MyĂmČŔ èĎ hČ ’băĎŇ YĘ =lJĎ ÉCumČÄ nĎ wĘ : MmĲĎ DĎmĂ Myr¡ĂhĎ
5 hŇ t¿ĎŇ CĘrĂ=yJĲĂ : hŇ nĲĎ’Ą êĘ mĂ tŇ lĆ b¡ĆŇ nŁ kĘŇ C NpĆŇ GĆŔ mĂ ÉhlĆ ‘Ď lbąŇŁ nĘ JĂ loBŔ yĂ M’ăĎ bĎŇ YĘ =lkĎŇ wĘ

: TjĲĎ SĘ mĂ lĘ ym¡Ă rĘxĆ M‘¿Č=l‘Č wĘ dŇ rĄŔ êĄ ModăŇ ’Ĺ=l‘Č ÉheĄhĂ yBĳĂ rĘxČ MyĂm¡ČèĎ bČŇ
6 MydĂŔ Cê‘Č wĘ ÉMyrĂJĎ MDąČmĂ bŇ lĆ xĄŔ mĄ hŇ nĎSĘ DăČhĚ ÉMdĎŇ hŇ ’¿Ď lĘ mĲĎ hoĎÂhylĲČ bŇ rĆxăĆ

lod¡Ň GĎ xbČŇ T¿Ć wĘ hŇ rĎŔ YĘ bĎŇ BĘ ÉhoĎhylĲČ xbČŇ ząĆ yJăĂ MylĳĂ y’Ą tŇ oyălĘ JĂ bŇ lĆ x¡Ą mĄ
7 hŇ tąĎŇ CĘrĂwĘ MyrĳĂyBĂ ’Č =M‘Ă Myr¡ĂpĎŇ C MUĎŔ ‘Ă ÉMymĂ ’Ą rĘ CdąŇ rĘyĲĎwĘ : ModĲŇ ’Ĺ ZrĆ’¿ĆBĘ
8 tŇ n¿ČSĘ hoĳĎhylĲČ Mq¡ĎnĎ Moy¿ yJËĂ : NèĲĎ dĚŇ yĘ bŇ lĆ x¿Ą mĄ Mr¡ĎpĎŇ ‘ĞwĲČ MDĎŔ mĂ ÉMYĎ rĘ’Č
9 tŇ yrĳĂpĘŇ gĎŇlĘ Hr¡ĎpĎŇ ‘ĞwĲČ tŇ pĆŇ zĆŔlĘ ÉhĎ ylĆÄxĎ nĘ CkąŇ pĘŇ hĆ nĲĆ wĘ : NoIĲYĂ bŇ yr¿ĂlĘ Mym¡Ă CQSĂ

10 Ml¡Ď o‘lĘ hŇ BĆŔ kĘŇ tĂŇ âlă ÉMmĎ oywĘ hŇ lĎ yĘląČ : hŇ rĲĎ‘ĄBŁ tŇ pĆŇ z¡ĆlĘ HYĎŔ rĘ’Č hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ wĘ
: HBĲĎ rb¡ĄŇ ‘Ł Ny’¿Ą MyxĂŔ YĎ nĘ xYČ năĄlĘ bŇ rĎŔ xĹêĲĆ ÉrodŇ lĎ roDąmĂ HnĳĎSĎ ‘Ğ hŇ lăĆ ‘ĞyĲČ

11 hĎ ylËĆ‘Ď hŇ T¿Ď nĎ wĘ HbĳĎŇ =CnJĘ SĘ yĂ bŇ r¡Ą‘Ł wĘ PŇ oS¿ nĘ yČwĘ dŇ ojŔ qĂ wĘ tŇ ’ăČ qĎ ÉhĎ CSÄ rĄywĲĂ
12 hĎ yr¡ĆWĎ =lkĎŇ wĘ C’rĳĎqĘ yĂ hŇ kăĎŇ ClmĘ MS¡Ď =Ny’ĲĄ wĘ hĎ yr¿ĆxŁ : ChbĲŇŁ =ynĄbĘŇ ’Č wĘ Cht¡ŇŁ =wqĲČ
13 hĎ yrĳĆYĎ bĘŇ mĂ BĘ xČ ox¡ wĎ WoU¿ qĂ MyrĂŔ ysĂ ÉhĎ ytĆÄ nŁ mĘ rĘ’Č hŇ tąĎŇ lĘ ‘ĲĎwĘ : spĆŇ ’ĲĎ CyhĘ y¿Ă
14 MyIĂŔ’Ă =tŇ ’Ć ÉMyIĂYĂ CSą gĘŇpĎŇ C : hŇ nĲĎ‘ĞyĲČ tŇ on¿bĘŇ lĂ ryY¡Ă xĎ MyeĂŔ tČŇ hŇ wăĄnĘ ÉhtĎŇ yĘhĲĎ wĘ

Hl¡Ď hŇ ’¿Ď YĘ mĲĎ C tŇ ylĂŔ yQĂ hŇ ‘Ď yGăĂrĘhĂ ÉMSĎ =ëŇ ’Č ’rĳĎqĘ yĂ Ch‘ăĄrĄ=l‘Č ry‘¡ĂWĎ wĘ
15 MSËĎ =ëŇ ’Č HQĳĎ YĂ bĘŇ hŇ răĎgĘŇdĎŇ wĘ hŇ ‘¡ĎqĘ bĎŇ C TQĄŔ mČ êĘ wČ ÉzojqĂ hŇ nąĎ eĘ qĂ hŇ UĎ SăĎ : xČ onĲ mĎ
16 tŇ xąČ ’Č C’rĎŔ qĘ C ÉhoĎhyĘ rpĆŇ sąĄ =l‘ČmĲĄ CSÄ rĘDĂ : HtĲĎŇ C‘rĘ hŇ è¿Ď ’Ă tŇ oI¡dČŇ CY¿ BĘ qĘ nĂ

hŇ CĎŔYĂ ’Chă ÉypĂŇ =yJĂ CdŇ qĳĎpĎŇ âlă Ht¡ĎŇ C‘rĘ hŇ è¿Ď ’Ă hŇ rĎDĎŔ ‘Ę nĆ âlă ÉheĎhĄ mĄ
17 Mh¡Ć lĎ hŇ êĎq¿ČQĘ xĂ odËŇ yĎwĘ lrĎŔ oG ÉNhĆ lĎ lyjąĂ hĂ =’ChĲ wĘ : NYĲĎ BĘ qĂ ’Ch¿ ox¡ CrwĘ

wqb
.rpsh yYx v.21 .gl
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: HbĲĎŇ =CnJĘ SĘ yĂ rod¡Ň wĎ rod¿Ň lĘ hĎ CSŔ rĎyyĲĂ ÉMlĎ o‘=dŇ ‘Č wuĳĎBČ

xČ rÄŁ jĎ : tŇ lĆ ~ĲĎ bČŇ xĞJĲČ xr¡ČpĘŇ tĂŇ wĘ hŇ bËĎŇ rĎ‘Ğ lgÌĄŇtĎŇ wĘ hŇ IĳĎYĂ wĘ rB¡Ď dĘŇ mĂ MCW¿ WĚ yĘ hl, 2

rd¿ČŇ hĞ HlĎŔ =NêČ nĂ ÉNonbĎŇ QĘ hČ dŇ obąŇ JĘ NeĄŔ rČwĘ tŇ lăČ yGĂ PŇ ’Č ť lgĄętĎŇ wĘ xrČÁ pĘŇ êĂ
: CnyhĲĄŁl’Ĺ rd¿ČŇ hĞ ho¡ĎhyĘ=dŇ obĲŇ kĘŇ C’¿ rĘyĂ hŇ UĎ hËĄ NorĳèĎ hČ wĘ lm¡Ć rĘJČ hČ

ÉCrmĘ ’Ă : CYUĲĄ ’Č tŇ ol¡ SĘ JŁ MyĂJ¿ČrĘbĂŇ C tŇ opĳŇ rĎ MyĂdăČŇ yĎ Cq¡ EĘxČ 3, 4

lCmă GĘ ’obŔ yĎ MqăĎnĎ ÉMkĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hŇ eąĄhĂ C’rĳĎyêĂ =l’Č Cq¡ zĘxĂ bŇ lĄŔ =yrĄhĞmĘ nĂ lĘ
yn¿ĄzĘ’Ď wĘ MyrĳĂwĘ‘Ă ynăĄy‘Ą hŇ nĎxĘ q¡ČjĎ êĂ z’¿Ď : MkĲĆŇ ‘ĞSĲČ ywĘ ’ob¡Ň yĎ ’Ch¿ MyhĂŔ Łl’Ĺ 5

MQĳĄ ’Ă NoSă lĘ Nr¡Ł tĎŇ wĘ xČ iĄŔ jĂ É lIĎ’Č JĲĎ gŇQąĄ dČŇ yĘ z’ăĎ : hŇ nĎxĘ tĲČŇ jĎ êĂ MyS¡Ă rĘxĄ 6

MgČŔ ’ĞlĲČ ÉbrĎèĎ hČ hŇ yąĎhĎ wĘ : hŇ bĲĎŇ rĎ‘ĞBĲĎ Myl¡Ă xĎ nĘ C MyĂmČŔ ÉrBĎ dĘŇ UĂ bČŇ C‘ąqĘ bĘŇ nĂ =yJĲĂ 7

: ’mĆ gĲŇŁ wĎ hŇ n¿ĆqĎ lĘ ryY¡Ă xĎ HYĎŔ bĘŇ rĂ ÉMyeĂ tČŇ hŇ wąĄnĘ BĂ MyĂmĳĎ y‘ĄCBă mČ lĘ No’¡ UĎ YĂ wĘ
Cer¿ĆbĘŇ ‘Č yĲČ=âl HlĎŔ ’rĄuăĎyĂ ÉSdĆŇ uÄŁ hČ ëŇ rĆdąĆŇ wĘ ëŇ rĆdĆę wĎ lClă sĘ mČ MSĎÂ =hŇ yĎhĲĎ wĘ 8

MSĎÁ hŇ yĆÄhĘ yĲĂ=âl : C‘Ĳ tĘŇ yĂ âl¿ Myl¡Ă ywĂ’ĹwĲĆ ëŇ rĆDËĆ ëŇ ¿ĄlhŁ omlĳĎ =’ChwĘ ’m¡Ą TĎ 9

: MylĲĂ C’GĘ Ck¡Ň lĘ hĲĎ wĘ MSĳĎ ’Y¡ĄUĎ tĂŇ âl¿ hŇ eĎlĆŔ ‘ĞyĲČ=lBĲČ ÉtoIxČ ZyrąĂpĘŇ C hŇ yĄęrĘ’Č
sŘ14 MSĳĎ ’Ň rŁ =l‘Č Ml¡Ď o‘ tŇ x¿Č mĘ WĂ wĘ hŇ eĎŔ rĂBĘ ÉNoIYĂ C’bąĎŇ C NCbę SĚ yĘ hoĎÁhyĘ yyĄÄCdŇ pĘŇ C 10

: hŇ xĲĎ nĎ’Ğ wĲČ Nog¿Ň yĎ Csn¡Ď wĘ CgŇ yvĂŔ yČ ÉhxĎ mĘ WĂ wĘ NoWą WĎ
=ëŇ lĆ mĲĆ bŇ yrąĂxĄ nĘ sČ hŇ lĎÂ‘Ď ChIĎęqĂ zĘxĂ ëŇ lĆ UăĆ lČ hŇ nĎÁSĎ hŇ rĄÄ WĘ ‘Ć ž‘BČ rĘ’Č BĘ yhĂÃ yĘwČ wl
=ëŇ lĆ mĲĆ xlăČ SĘ IĂwČ : MWĲĄ jĘ tĘŇ IĂwĲČ tŇ or¡YĚBĘ hČ hŇ dËĎŇ ChyĘ yrÌĄ‘Ď=lJĎ l‘ăČ ÉrCè’Č 2

ChI¡ĎqĂ zĘxĂ ëŇ lĆ U¿Ć hČ =l’Ć hmlË Vř wry SykÌĂŇ QĎ mĂ hŇ qĄÄ SĎ =bŇ rČ=tŇ ’Ć ű rCèă ’Č
hŇ d¿ĄŇ WĘ tŇ Q¡Č sĂ mĘ BĂ hŇ nĎŔ oylĘ ‘ĆhĲĎ hŇ kăĎŇ rĄBĘ hČ ÉtlČ ‘ĎtĘŇ BĂ dŇ męŁ ‘ĞIĲČwĲČ dŇ bĳĄŇ JĎ lyxăĄ BĘ
É’nĎbĘŇ SĆ wĘ tŇ yĂBĳĎhČ =l‘Č rSăĆ ’Ğ ChI¡ĎqĂ lĘ xĂ =NBĆ Myq¿Ă yĎlĘ ’Ć wylËĎ ’Ą ’Y¿Ą IĄwČ : sbĲĄŇ okŇ 3

hŇ qĄŔ SĎ =bŇ rČ ÉMhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ryJĲĂ zĘUČ hČ PŇ ¡Ďs’Ď =NBĆ x’¿Ď oywĘ rpĄŔ iŁ hČ 4

rCèŔ ’Č ëŇ lĆ măĆ É lodŇ GĎhČ ëŇ lĆ UąĆ hČ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ ChIĳĎqĂ zĘxĂ =l’Ć ’n¡Ď=CrmĘ ’Ă
MyĂtČŔ pĎŇ WĘ =rbČŇ DĘ=ëŇ ’Č ÉyêĂ rĘmČÄ ’Ď : êĎxĘ TĲĎ BĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ E¡ĆhČ NoxË FĎ BĂ hČ hŇ mÌĎ 5

: yBĲĂ êĎdĘŇ r¡ČmĎ yJ¿Ă êĎxĘ TČŔ bĎŇ ymăĂ =l‘Č ÉhêĎ‘Č hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ lČ hŇ r¡ĎCbŇ gĘŇ C hŇ Y¿Ď ‘Ą
rSĆÄ ’Ğ MyĂrČŔ YĘ mĂ =l‘Č ÉhEĆhČ ZCYą rĎhĲĎ hŇ nĆÄuĎ hČ žtnĆ‘ĆSĘ mĂ =l‘Č êĎxĘ TČÃ bĎŇ hŇ eăĄhĂ 6

MyĂrČŔ YĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ hŇ ‘ăŁ rĘjČ NJĄ ť HbĳĎŇ qĎ nĘ C oj¡ kČŇ bĘŇ ’b¿ĎŇ C wylĎŔ ‘Ď ÉSy’Ă ëŇ m¿Ą iĎ yĂ
MyxTbh=lkl

.yrq hmĎyĘlČ SĎ CryĘ ,bytk hmĎlĄSĎ CryĘ v.2 .wl
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7 CnxĘ TĳĎ BĎ Cnyh¡ĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=l’Ć ylČŔ ’Ą rmăČ ’Ň tŇŁ =ykĂŇ wĘ : wylĲĎ ‘Ď Myx¡Ă TĘ BĲŁ hČ =lkĲĎŇ lĘ
wytĎŔ xŁ BĘ zĘmĂ =tŇ ’Ć wĘ wytăĎŇ mŁ BĲĎ =tŇ ’Ć ÉChIĎÄqĂ zĘxĂ rysąĂ hĄ rSĆÄ ’Ğ ’Chę =’olhĞ

8 ÉhêĎ‘Č wĘ : CwxĞêĲČSĘ êĲĂ hŇ E¡ĆhČ xČ B¿Ą zĘUĂ hČ ynËĄpĘŇ lĂ MĂlČŔ SĎ CrăylĂ wĘ ÉhdĎŇ ChylĲĂ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
MysĂŔ Cs MyĂjăČlĘ ’Č ÉìlĘ hŇ nąĎêĘ ’Ć wĘ rCèĳ ’Č ëŇ lĆ UăĆ hČ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć ’nĎŔ bŇ rĆ‘ăĎtĘŇ hĂ

9 ynĄÄjĘ tŇ ’Ą ţ bŇ ySĂę êĎ ëŇ y’ăĄwĘ : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ Myb¿ĂŇ kĘŇ rĲŁ ì¡Ň lĘ tŇ tĆŇ l¿Ď lkČě Cê=M’Ă
bŇ kĆŇ r¡ĆlĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ =l‘Č ÉìlĘ xTąČ bĘŇ êĂ wČ MyeĳĂTČ qĘ hČ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ yd¿ĄŇ bĘŇ ‘Č dŇ xËČ ’Č tŇ x¿Č pČŇ

10 tŇ ’Ň E¡Ł hČ ZrĆ’¿ĎhĎ =l‘Č ytĂŇ ylËĂ ‘Ď hoĎŔhyĘ ydăĄŇ ‘ĞlĘ BČ mĂ hĞ ÉhêĎ‘Č wĘ : MySĲĂ rĎpĲĎŇ lĘ C
: HtĲĎŇ yxĂ SĘ hČ wĘ tŇ ’Ň E¡Ł hČ ZrĆ’¿ĎhĎ =l’Ć hŇ lËĄ ‘Ğ ylČŔ ’Ą rmăČ ’Ď ÉhoĎhyĘ HtĳĎŇ yxĂ SĘ hČ lĘ

11 =l’Ć ’nąĎ=rBĆ DČ hŇ qĄę SĎ =bŇ rČ=l’Ć x’ĎÁ oywĘ ’nĎÄbĘŇ SĆ wĘ žMyqĂ yĎlĘ ’Ć rmĆ ’Ň IăŁ wČ
tŇ ydĂŔ ChyĘ ÉCnylĄÄ’Ą rBąĄdČŇ êĘ =l’Č wĘ CnxĘ nĳĎ’Ğ My‘¡ĂmĘ SĲŁ yJ¿Ă tŇ ymĂŔ rĎ’Ğ ÉìydĆÄ bĎŇ ‘Ğ

12 ìŇ ynąĆdŇŁ ’Ğ l’ĆÄ hČ hŇ qĄę SĎ =bŇ rČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ mĲĎ oxhČ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ M‘ĎŔ hĎ ynăĄzĘ’Ď BĘ
=l‘Č âlă hĞ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć rB¡Ą dČŇ lĘ ynĂŔ dŇŁ ’Ğ ynĂ xăČ lĎ SĘ ÉìylĆÄ’Ą wĘ
tŇ oêËSĘ lĂ wĘ Mhę y’ř rxĲ =tŇ ’Ć lkăŇŁ ’ĹlĲĆ hŇ mĎŔ oxhăČ =l‘Č ÉMybĂŇ SĘ IĲŁ hČ MySĂę nĎ’ĞhĲĎ

13 lod¡Ň GĎ=loqĲ bĘŇ ’r¿ĎqĘ IĂwČ hŇ qĄŔ SĎ =bŇ rČ ÉdmŁ ‘ĞIĲČwĲČ : MkĲĆŇ UĎ ‘Ă Mh¡ yny¿V=tŇ ’Ć
: rCèĲ ’Č ëŇ lĆ m¿Ć lod¡Ň GĎhČ ëŇ lĆ U¿Ć hČ yrËĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć C‘ę mĘ SĂ rmĆ ’Ň ŁIěwČ tŇ ydĳĂŇ ChyĘ

14 ly~¿Ă hČ lĘ lk¡ČŇ Cy=âlĲ yJ¿Ă ChIĳĎqĂ zĘxĂ Mk¡ĆŇ lĎ ’è¿Ă yČ=l’Č ëŇ lĆ UĆŔ hČ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť
15 Cnl¡Ą y~Ă yČ l~¿ĄhČ rmŔŁ ’Ň lĄ hoăĎhyĘ=l’Ć ÉChIĎÄqĂ zĘxĂ MkąĆŇ tĘŇ ’Ć xTČÄ bĘŇ yČ=l’Č wĘ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć
16 C‘¡mĘ SĘ êĂ =l’ĲČ : rCèĲ ’Č ëŇ lĆ m¿Ć dŇ y¡ČBĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ry‘ăĂhĎ ÉNtĄŇ eĎtĂŇ âlą hoĳĎhyĘ

yêąĂ ’Ă =CWĲ ‘Ğ rCèę ’Č ëŇ lĆ UăĆ hČ rmČÁ ’Ď hŇ kÄŁ žyJĂ ChIĳĎqĂ zĘxĂ =l’Ć
Sy’¿Ă Ct¡Ň SĘ C otŔ nĎ’Ą êĘ Sy’ăĂ wĘ ÉonpĘŇ GČ=Sy’Ă Clą kĘŇ ’Ă wĘ ylČŔ ’Ą C’ă YĘ C ÉhkĎŇ rĎbĘŇ

17 ÉNgĎŇDĎ ZrĆ’ąĆ MkĳĆŇ YĘ rĘ’Č JĘ ZrĆ’ăĆ=l’Ć Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yê¿Ă xĘ qČ lĲĎ wĘ y’Ăě BŁ =dŇ ‘Č : orĲobŇ =ymĄ
18 rmŔŁ ’Ň lĄ ÉChIĎÄqĂ zĘxĂ MkąĆŇ tĘŇ ’Ć tŇ yiĂÄ yČ=NjĆ : MymĲĂ rĎkĘŇ C MxĆ l¡Ć ZrĆ’¿Ć SorŔ ytĂŇ wĘ

ëŇ lĆ m¿Ć dŇ I¡ČmĂ oYŔ rĘ’Č =tŇ ’Ć Sy’ăĂ ÉMyĂoGhČ yhąĄŁl’Ĺ Cly~ĂÁ hĂ hČ CnlĳĄ y~Ă yČ ho¡ĎhyĘ
19 Cly~¿Ă hĂ =ykĲĂŇ wĘ MyĂwĳĎrĘpČŇ sĘ yhăĄŁl’Ĺ hŇ I¡Ą’Č dŇ jĎŔ rĘ’Č wĘ ÉtmĎ xĞ yhąĄŁl’Ĺ hŇ IĄÂ’Č : rCèĲ ’Č
20 Cly~¿Ă hĂ =rSĆ ’Ğ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ ÉtoYrĎ’ĞhĲĎ yhąĄŁl’Ĺ=lkĎŇ BĘ ymĂę : ydĲĂŇ IĎmĂ Nor¡mĘ SĲŁ =tŇ ’Ć
21 CSyrĂŔ xĞ IĲČwČĲ : ydĲĂŇ IĎmĂ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ=tŇ ’Ć hoËĎhyĘ ly~ÌĂyČ=yJĲĂ ydĳĂŇ IĎmĂ MY¡Ď rĘ’Č =tŇ ’Ć

wn‘=’lw
yrqw bytk MhĆynĄySĄ ymĄymĄ ’"sb ,yrq MhĆylĄgĘrČ ymĄymĄ ,bytk MhĆynĄySĄ v.12 .yrq MtĎ’Ď oY ,bytk MhĆy’ĄrĘxČ v.12

.w"dw b"d Nkw yrqw bytk MhĆylĄgĘrČ ymĄymĄ ’"sbw ,’"d Nkw
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: ChnĲĚ‘ĞtĲČŇ âl¿ rm¡Ł ’Ň lĄ ’yhËĂ ëŇ lĆ U¿Ć hČ tŇ wČÄYĘ mĂ =yJĲĂ rbĳĎŇ DĎ ot¡Ň ’Ł Cn¿‘Ď=âlĲ wĘ
rpĄÁ oihČ ’nĎÄbĘŇ SĆ wĘ tŇ yĂBČ hČ ţ=l‘Č=rSĆ ’Ğ ChIăĎqĂ lĘ xĂ =NBĆ MyqăĂ yĎlĘ ’Ć ’băŇŁ IĎwČ 22

olŔ CdŇ yGăĂIČwČ MydĳĂŇ gĎŇbĘŇ y‘ăĄCrqĘ ChI¡ĎqĂ zĘxĂ =l’Ć ryJËĂ zĘUČ hČ PŇ sÌĎ ’Ď =NBĆ x’ĎÄ oywĘ
ChIĎŔ qĂ zĘxĂ ëŇ lĆ UăĆ hČ É‘ČmÄŁ SĘ JĂ yhĂę yĘwČ : hŇ qĲĄSĎ =bŇ rČ yr¿ĄbĘŇ DĂ tŇ ’¡Ą zl
=tŇ ’Ć xlČ SĘ IĂwČţ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą ’b¡ŇŁ IĎwČ qvĎŔ BČ sJăČ tĘŇ IĂwČ wydĳĎŇ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć ‘r¡ČqĘ IĂwČ 2

MynĂŔ hĞJĲŁ hČ ynăĄqĘ zĂ Ét’Ą wĘ rpĄę oihČ ’năĎbĘŇ SĆ ű tŇ ’ăĄ wĘ tŇ yĂBČÁ hČ =l‘Č=rSĆ ’Ğ MyqĂÄ yĎlĘ ’Ć
wylĎę ’Ą CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : ’ybĲĂŇ eĎhČ Zom¡ ’Ď =NbĆŇ Chy¿Ď‘Ę SČ yĘ=l’Ć MyuĳĂvČ BČ Myi¡Ă JČ tĘŇ mĂ 3

C’bąĎŇ yJăĂ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ hŇ Y¡Ď ’Ď nĘ C hŇ xËĎ kĄŇ otŇ wĘ hŇ rÌĎYĎ =MoyĲ ChIĎŔ qĂ zĘxĂ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť
ìŇ yhĆÁ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ ž‘mČ SĘ yĂ ylČÃ C’ : hŇ dĲĎŇ lĄ lĘ NyĂ’¡Č xČ k¿ŇŁ wĘ rBĄŔ SĘ mČ =dŇ ‘Č ÉMynĂ bĎŇ 4

ÉPrĄxĎ lĘ ÉwynĎdŇŁ ’Ğ ű rCèą ’Č =ëŇ lĆ mĲĆ oxÄ lĎ SĘ žrSĆ ’Ğ hŇ qĄę SĎ =bŇ rČ yrăĄbĘŇ DĂ ű tŇ ’ăĄ
tĎŇ ’Ň WăĎ nĎ wĘ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ‘m¡Č SĎ rS¿Ć ’Ğ MyrĂŔ bĎŇ DĘBČ ÉxČ ykĂÄ ohwĘ yxČŔ MyhăĂ Łl’Ĺ
ChI¡ĎqĂ zĘxĂ ëŇ lĆ U¿Ć hČ ydËĄŇ bĘŇ ‘Č C’bęŁ IĎwČ : hŇ ’ĲĎ YĎ mĘ eĂ hČ tŇ yr¡Ă’Ą èĘ hČ dŇ ‘¿ČBĘ hŇ QĎŔ pĂŇ tĘŇ 5

MkĳĆŇ ynĄdĲŇŁ ’Ğ=l’Ć NCr¡mĘ ’Ň tĲŇŁ hŇ J¿Ł ChyĎŔ ‘Ę SČ yĘ ÉMhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ChyĲĎ‘Ę SČ yĘ=l’Ć 6

rSÌĆ ’Ğ êĎ‘Ę mČŔ SĎ rSăĆ ’Ğ ÉMyrĂbĎŇ DĘhČ ynąĄjĘ mĂ É’rĎyêĂ =l’Č hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ
hŇ ‘¡ĎCmSĘ ‘m¿Č SĎ wĘ xČ CrŔ ÉoB Nt¿ĄŇ on ynĂÄ nĘ hĂ : ytĲĂŇ o’ rCè¡ ’Č =ëŇ lĆ mĆ yr¿Ą‘ĞnĲČ CpËŇ DĘGĂ 7

hŇ qĄŔ SĎ =bŇ rČ ÉbSĎ IĎÄwČ : oYĲ rĘ’Č BĘ bŇ rĆx¡ĆBČ wyê¿Ă lĘ jČ hĂ wĘ oYĳrĘ’Č =l’Ć bŇ SăĎ wĘ 8

‘s¡Č nĎ yJ¿Ă ‘mČŔ SĎ yJăĂ hŇ nĳĎbĘŇ lĂ =l‘Č Mx¡Ď lĘ nĂ rCèŔ ’Č ëŇ lĆ măĆ =tŇ ’Ć É’YĎ mĘ IĂwČ
MxăĄ QĎ hĂ lĘ ’Y¡Ď yĎ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉSCJ=ëŇ lĆ mĲĆ hŇ qĎ hąĎ rĘêĂ =l‘Č ‘mČę SĘ IĂwČ : SykĲĂŇ QĎ mĂ 9

NCrę mĘ ’Ň tĲŇŁ hŇ JăŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ ChI¡ĎqĂ zĘxĂ =l’Ć MykĂŔ ’Ď lĘ mČ xlăČ SĘ IĂwČ É‘mČ SĘ IĂwČ ëŇ êĳĎ’Ă 10

hŇ êËĎ’Č rS¿Ć ’Ğ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ ìăŇ ’ĞèĂ yČ=l’Č rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhdĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ ChIąĎqĂ zĘxĂ =l’Ć
ű hŇ eăĄhĂ : rCèĲ ’Č ëŇ lĆ m¿Ć dŇ y¡ČBĘ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ ÉNtĄŇ eĎtĂŇ âlą rmĳŁ ’Ň lĄ oB¡ xČ T¿Ą oB 11

MmĳĎ yrĂxĞhĲČ lĘ tŇ oY¡ rĎ’ĞhĲĎ =lkĎŇ lĘ rCèË ’Č yk¿ĄŇ lĘ mČ CWÁ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ êĎ‘Ę mČę SĎ hŇ êăĎ’Č
CtŇ yxăĂ SĘ hĂ rSăĆ ’Ğ ÉMyĂoGhČ yhąĄŁl’Ĺ MtĎÁ o’ Cly~ĂÄ hĂ hČ : lYĲĄ eĎêĂ hŇ ê¡Ď’Č wĘ 12

hŇ IąĄ’Č : rvĲĎ lČ tĘŇ BĂ rS¿Ć ’Ğ NdĆŇ ‘¡Ć=ynĄbĘŇ C PŇ YĆr¿ĆwĘ NrĳĎxĎ =tŇ ’Ć wĘ Nz¡ĎoG=tŇ ’Ć ytČŔ obŇ ’Ğ 13

xuČÄ IĂwČ : hŇ CĲĎ‘Ă wĘ ‘n¡ČhĄ MyĂwĳĎrĘpČŇ sĘ ry‘ăĂlĎ ëŇ lĆ m¡Ć C dŇ jĎŔ rĘ’Č ëŇ lĆ măĆ C ÉtmĎ xĞ=ëŇ lĆ mĲĆ 14

hoĎŔhyĘ tŇ yBăĄ É l‘Č IČÄwČ Ch’ĳĄ rĎqĘ IĂwČ Myk¡ĂŇ ’Ď lĘ UČ hČ dŇ I¿ČmĂ MyrËĂpĎŇ iĘ hČ =tŇ ’Ć ChIÌĎqĂ zĘxĂ
ChIĎŔ qĂ zĘxĂ É lQĄ jČ tĘŇ IĂwČ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ ChI¡ĎqĂ zĘxĂ ChW¿Ą rĘpĘŇ IĂwČ 15

hwhy=l’
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16 MybĂŔ rĚJĘ hČ bŇ SăĄ yŁ É l’Ą rĎWĘ yĂ yhąĄŁl’Ĺ tŇ o’Á bĎŇ YĘ hoĎÄhyĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhyĘ=l’Ć
tĎŇ yWĂŔ ‘Ď hŇ êăĎ’Č ZrĆ’ĳĎhĎ tŇ okăŇ lĘ mĘ mČ lk¡ŇŁ lĘ ìŔ DĘbČŇ lĘ ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ ’Chą =hŇ êĎ’Č

17 hoËĎhyĘ xqÌČjĘ ‘mĎŔ SĘ C ÉìnĘ zĘ’Ď ű hoąĎhyĘ hŇ FĄÄ hČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć wĘ MyĂm¡ČèĎ hČ =tŇ ’Ć
PŇ r¡ĄxĎ lĘ xlČŔ SĎ rSăĆ ’Ğ bŇ yrĂŔ xĄ nĘ sČ yrăĄbĘŇ DĂ=lJĎ tŇ ’Ą ť ‘mČę SĘ C hŇ ’ĳĄ rĘC ìŇ n¡Ć y‘Ą

18 tŇ oY¡ rĎ’ĞhĲĎ =lJĎ =tŇ ’Ć rCèË ’Č yk¿ĄŇ lĘ mČ CbŇ yrĂÁ xĹhĲĆ hoĳĎhyĘ Mn¡ĎmĘ ’Ď : yxĲĎ Myh¿Ă Łl’Ĺ
19 yJăĂ hŇ UĎ hĄę MyhĂÁ Łl’Ĺ âlÄ žyJĂ S’ĳĄ BĎ Mh¡Ć yhĄŁlĲ ’Ĺ=tŇ ’Ć Nt¿ŇŁ nĎ wĘ : MYĲĎ rĘ’Č =tŇ ’Ć wĘ
20 CnyhĄŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉhêĎ‘Č wĘ : MCdĲŇ BĘ ’Č yĘwČĲ NbĆŇ ’¡Ć wĎ Z‘¿Ą MdËĎŇ ’Ď =ydĲĄŇ yĘ hŇ WÌĄ ‘ĞmĲČ =M’Ă sŘ15

: ìŇ DĲĆbČŇ lĘ ho¡ĎhyĘ hŇ ê¿Ď’Č =yJĲĂ ZrĆ’ĎŔ hĎ tŇ okăŇ lĘ mĘ mČ =lJĎ ÉC‘dĘŇ yĲĄwĘ odĳŇ yĎmĂ Cn‘¡ĄySĂ ohĲ
21 ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ rmĳŁ ’Ň lĄ ChI¡ĎqĂ zĘxĂ =l’Ć ZomŔ ’Ď =NbĆŇ ChyăĎ‘Ę SČ yĘ ÉxlČ SĘ IĂwČ

: rCèĲ ’Č ëŇ lĆ m¿Ć bŇ yr¡ĂxĄ nĘ sČ =l’Ć ylČŔ ’Ą êĎlĘ QăČ jČ tĘŇ hĂ ÉrSĆ ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ
22 ÉtlČ CtŇ BĘ ìę lĘ hŇ găĎŇ‘ĞlĲĎ ìÁ lĘ hŇ zĎÄBĎ wylĳĎ ‘Ď ho¡ĎhyĘ rB¿Ć DĂ=rSĆ ’Ğ rbĎŔ DĎhČ hŇ zăĆ
23 ÉêĎpĘŇ rČxĄ ymąĂ =tŇ ’Ć : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ tŇ B¡Č hŇ ‘Ď ynĂŔ hĄ S’Ň răŁ ÉìyrĆÄ xĞ’ĲČ NoIŔYĂ =tŇ BČ

Sod¿Ň qĘ =l’Ć ìŇ yn¡Ćy‘Ą MorËmĎ ’v¿Ď êĂ wČ louĳ hŇ tĎŇ omă yrĂhĞ ym¡Ă =l‘Č wĘ êĎpĘŇ DČŔ gĂŇ wĘ
24 yBËĂ kĘŇ rĂ bŇ r¿Ł BĘ rmĆ ’Ň êęŁ wČ ůynĎdŇŁ ’Ğ ű êĎpĘŇ răČxĄ ÈìydĆŇ bĎŇ ‘Ğ dŇ yăČBĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ

ÉwyzĎrĎ’Ğ tŇ mąČ oq tŇ rÂŁ kĘŇ ’Ć wĘ NonĳbĎŇ lĘ ytăĄŇ JĘ rĘyČ Myr¡ĂhĎ Mor¿mĘ ytĂŇ ylËĂ ‘Ď yn¿Ă’Ğ
25 yêĂ rĘq¡Č yn¿Ă’Ğ : oQĲ mĂ rĘJČ r‘Č y¡Č o~Ŕ qĂ MorămĘ É’obŇ ’Ď wĘ wySĎŔ rŁ BĘ rxăČ bĘŇ mĂ
26 êĎ‘Ę mąČ SĎ =’olĲ hĞ : roYĲ mĎ yr¿Ą’Ł yĘ lJ¡Ł ymČŔ ‘ĎjĘ =PŇ kČŇ BĘ ÉbrĂxĘ ’Č wĘ MyĂmĳĎ ytĂŇ ytăĂŇ SĎ wĘ

hĎ ytĂŔ ’Ň bĄŇ hĞ hŇ êăĎ ‘Č hĎ yêĳĂ rĘYČ ywĂ MdĆŇ q¡Ć ymĄ ym¿Ă ytĂŇ yWĂŔ ‘Ď HtăĎŇ o’ ÉqoxrĎmĲĄ lĘ
27 dŇ yĎŔ =yrĄYĘ qĂ ÉNhĆ ybĄŇ SĘ yĲŁ wĘ : tŇ orĲYĚBĘ Myr¿Ă‘Ď My~¡Ă nĂ MyQ¿Ă GČ tŇ o’Ë SĘ hČ lĘ yhĂę tĘŇ C

hŇ m¡Ď dĄŇ SĘ C tŇ oGŔ GČ ryYăĂ xĞ ’SĆ DĆŔ qrČywăĂ ÉhdĆŇ WĎ bŇ WĆ ‘ąĄ CyÂhĎ CSbĳŇŁ wĎ Cêx¡Č
28 ì¿Ň zĘGĆrČtĘŇ hĲĂ tŇ ’¡Ą wĘ yêĂ ‘Ę dĳĎŇ yĎ ì¡Ň ’Ğ obŇ C ì¿Ň tĘŇ ’Ň YĄ wĘ ìËŇ êĘ bĘŇ SĂ wĘ : hŇ mĲĎ qĎ yn¿ĄpĘŇ lĂ
29 yxĂÁ xČ yêĂÄ mĘ WČ wĘ ynĳĎzĘ’Ď bĘŇ hŇ lăĎ ‘Ď ì¡Ň nĘ nČ’ĞSĲČ wĘ ylČŔ ’Ą ìăŇ zĘGĆrČtĘŇ hĂ N‘Č yČ ť : ylĲĎ ’Ą

: HBĲĎ tĎŇ ’Ň B¿Ď =rSĆ ’Ğ ëŇ rĆD¡ĆBČ ìŇ ytĂŔ bŇŁ ySăĂ hĞ wĲČ ìŇ ytĆŔ pĎŇ WĘ BĂ ÉyGĂ tĘŇ mĂ C ìŇ jĆę ’Č BĘ
30 syxĳĂ SĎ tŇ yn¡ĂèĄ hČ hŇ n¿ĎèĎ bČŇ C xČ ypĂŔ sĎ ÉhnĎèĎ hČ lokąŇ ’Ď tŇ o’Ŕ hĎ ìăŇ QĘ =hŇ zĆwĘ

: MyĲĎrĘpĂŇ lokŇ ’Ď wĘ Mym¡Ă rĎkĘŇ C‘¿TĘ nĂ wĘ CrËYĘ qĂ wĘ C‘ÌrĘzĂ tŇ ySĂę ylĂ èĘ hČ hŇ năĎèĎ bČŇ C
31 yr¡ĂpĘŇ hŇ W¿Ď ‘Ď wĘ hŇ FĎ mĳĎ lĘ SrĆSăŁ hŇ r¡Ď’Ď SĘ eĂ hČ hŇ dËĎŇ ChyĘ=tŇ yBĲĄ tŇ TÌČ ylĄ jĘ hŇ pĎÁ sĘ yĎÄwĘ
32 tŇ ’ËČ nĘ qĂ NoIĳYĂ rhăČ mĄ hŇ T¡Ď ylĄ pĘŇ C tŇ yrĂŔ ’Ą SĘ ’YăĄêĄ ÉMĂlČÄSĎ CrĲymĂ yJąĂ : hŇ lĎ ‘Ę mĲĎ lĘ
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ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄę lĎ : tŇ ’Ň EĲŁ =hŇ WĆ ‘ĞêĲČ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ 33

ZxĳĄ MS¡Ď hŇ r¿Ćoy=âlĲ wĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ry‘ăĂhĎ =l’Ć É’obŇ yĎ âlą rCèŔ ’Č ëŇ lĆ măĆ =l’Ć
’B¡Ď =rSĆ ’Ğ ëŇ rĆD¿ĆBČ : hŇ lĲĎ lĘ sĲŁ hĎ yl¡Ć ‘Ľ ëŇ j¿Ł SĘ yĂ=âlĲ wĘ NgĄŔ mĎ hŇ eĎmăĆ DĘqČ yĘ=âlĲ wĘ 34

=l‘Č ytËĂŇ oegČŇ wĘ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ ’ob¡Ň yĎ âl¿ tŇ ’Ň EËŁ hČ ry‘¿ĂhĎ =l’Ć wĘ bŇ CSĳ yĎ HBăĎ 35

: yDĲĂbĘŇ ‘Č dŇ w¿ĂDĎ N‘Čm¡Č lĘ C ynĂŔ ‘ĞmĲČ lĘ H‘ĳĎySĂ ohĲ lĘ tŇ ’Ň E¡Ł hČ ry‘¿ĂhĎ
Myn¿ĂmŁ SĘ C hŇ ’ËĎ mĄ rCèŔ ’Č hŇ năĄxĞmĲČ BĘ ÉhJĆ IČwČ hoĎęhyĘ ëŇ ’ăČ lĘ mČ ű ’YăĄ IĄwČ 36

‘iăČ IĂwČ : MytĲĂŇ mĄ Myr¿ĂgĎŇjĘ MQ¡Ď kĚŇ hŇ e¿ĄhĂ wĘ rqĆBŔŁ bČŇ CmyJăĂ SĘ IČwČ PŇ lĆ ’ĳĎ hŇ è¡Ď mĂ xĞ wĲČ 37

’ChÄ žyhĂ yĘwČ : hŇ wĲĄnĘ ynĲĂ BĘ bŇ SĆ I¡ĄwČ rCèĳ ’Č =ëŇ lĆ mĲĆ bŇ yrăĂxĄ nĘ sČ bŇ SĎ I¡ĎwČ ëŇ lĆ IĄŔwČ 38

ChJăĚ hĂ ÉwynĎBĎ rYĆ’ąĆ rĘWČ wĘ ëŇ lĆ UĆÄ rČdĘŇ ’Č wĲĘ wyhĎę Łl’Ĺ ëŇ răŁ sĘ nĂ ű tŇ yBăĄ hŇ wĆÁxĞêĲČSĘ mĲĂ
: wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ ND¿Ł xČ =rsČ ’ĲĄ ëŇŁlË mĘ IĂwČ TrĳĎrĎ’Ğ ZrĆ’ăĆ CT¡ lĘ mĘ nĂ hŇ UĎ h¿Ą wĘ bŇ rĆxĆŔ bČŇ
wylĎ ’Ą ţ ’obăŇ IĎwČ tŇ Cmĳ lĎ ChI¡ĎqĂ zĘxĂ hŇ l¿Ď xĎ MhĄŔ hĎ MymăĂ IĎBČ xl

ìŇ tĆŔ ybĄŇ lĘ wYăČ ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ wylĎÁ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ ’ybĂę eĎhČ ZomÁ ’Ď =NbĆŇ ChyĎÄ‘Ę SČ yĘ
lQ¡Ą jČ tĘŇ IĂwČ ryuĳĂhČ =l’Ć wyn¡ĎjĎ ChIËĎqĂ zĘxĂ bŇ iÌĄ IČwČ : hŇ yĲĆxĘ tĲĂŇ âl¿ wĘ hŇ ê¡Ď’Č tŇ m¿Ą yJËĂ 2

yêĂ kĘŇ QăČ hČ tĘŇ hĂ rSÌĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ ’nĎÂ=rkĎŇ zĘ ÉhoĎhyĘ hŇ eąĎ’ĲĎ rmČę ’Ň IŁ wČ : hoĲĎhyĘ=l’Ć 3

ChI¡ĎqĂ zĘxĂ OĘ bĘŇ I¿ĄwČ ytĂŇ yWĳĂ ‘Ď ìŇ yn¡Ćy‘ĄBĘ bŇ oF¿ hČ wĘ MlĄŔ SĎ bŇ lăĄ bĘŇ C ÉtmĆ ’ĹBĲĆ ìŇ ynĆę pĎŇ lĘ
: rmĲŁ ’Ň lĄ Chy¡Ď‘Ę SČ yĘ=l’Ć hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ÉyhĂ yĘwČĲ : lodĲŇ gĎŇ yk¿ĂŇ BĘ 4

ìŇ ybĂŔ ’Ď dŇ wăĂDĎ ÉyhĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ ChIĎęqĂ zĘxĂ =l’Ć êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ ëŇ olÂhĎ 5

ìŇ ymĆŔ yĎ=l‘Č PŇ săĂ oy ÉynĂ nĘ hĂ ìŇ tĳĆŇ ‘ĎmĘ DĂ=tŇ ’Ć ytĂŇ y’¡Ă rĎ ìŇ tĆŔ QĎ pĂŇ êĘ =tŇ ’Ć ÉyêĂ ‘Ę mČÄ SĎ
tŇ ’Ň EĳŁ hČ ry‘ăĂhĎ tŇ ’¡Ą wĘ ìŔ lĘ y~ăĂ ’Č ÉrCè’Č =ëŇ lĆ mĲĆ PŇ JąČ mĂ C : hŇ nĲĎSĎ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć Sm¿Ą xĞ 6

hŇ WăĆ ‘ĞyĲČ ÉrSĆ ’Ğ hoĳĎhyĘ tŇ ’ăĄ mĄ tŇ o’¡ hĎ ì¿Ň QĘ =hŇ zĆwĘ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ ry‘¿ĂhĎ =l‘Č yt¡ĂŇ oegČŇ wĘ 7

tŇ olÃ‘ĞUĲČ hČ Ĳ lYăĄ =tŇ ’Ć bŇ ySăĂ mĄ ynăĂnĘ hĂ : rBĲĄ DĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ E¡ĆhČ rb¿ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć hoĎŔhyĘ 8

bŇ SĎ êąĎ wČ tŇ olĳ ‘ĞmĲČ rWĆ ‘ăĆ tŇ ye¡ĂrČxŁ ’Ğ SmĆ èËĆ BČ zx¿Ď ’Ď tŇ olÄ‘ĞmĲČ bĘŇ žhdĎŇ rĘyĲĎ rSăĆ ’Ğ
: hŇ dĎŇ rĲĎyĎ rS¿Ć ’Ğ tŇ ol¡ ‘ĞUĲČ BĲČ tŇ olŔ ‘ĞmĲČ rWĆ ‘ăĆ ÉSmĆ èĆÄ hČ

ynăĂ’Ğ : oyĲlĘ xĎ mĲĄ yx¡Ă yĘwČ otě ŁlxĞBĲČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ ChIăĎqĂ zĘxĂ lĘ bŇ ê¡ĎkĘŇ mĂ 9, 10

: ytĲĎŇ onSĘ rtĆŇ y¿Ć yêĂ dĘŇ u¡ČjĚ lo’ĳ SĘ yrăĄ‘ĞSĲČ BĘ hŇ kĎŇ ¡Ąl’Ą ymËČ yĎ ym¿Ă dĘŇ BĂ yêĂ rĘmČę ’Ď
dŇ o‘¡ MdËĎŇ ’Ď TyB¿Ă ’Č =âlĲ MyIĳĂxČ hĲČ ZrĆ’ăĆBĘ Hy¡Ď HyĎŔ hŇ ’ăĆ rĘ’Ć =âlĲ ÉyêĂ rĘmČÄ ’Ď 11

gŇrąĄ’Ł kĎŇ yêĂ dĘŇ jČÄ qĂ y‘ĳĂrŁ lhĆ ’ăŁ JĘ ye¡ĂmĂ hŇ lËĎ gĘŇ nĂ wĘ ‘iÌČ nĂ yrĂę oD : ldĆŇ xĲĎ ybĄŇ SĘ oy¿=M‘Ă 12

yyx
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13 ÉrqĆBÄŁ =dŇ ‘Č ytĂŇ yCąĂSĂ : ynĂ mĲĄ ylĂ SĘ êČ hŇ lĎ yĘl¡Č =dŇ ‘Č MoI¿mĂ ynĂ ‘ĄŔ ~Ę bČŇ yĘ hŇ QăĎ DČmĂ ÉyIČxČ
14 sCsą JĘ : ynĂ mĲĄ ylĂ SĘ êČ hŇ lĎ yĘl¡Č =dŇ ‘Č MoI¿mĂ ytĳĎŇ omYĘ ‘Č=lJĎ rB¡Ą SČ yĘ NJ¿Ą yrĂŔ ’ĞJĲĎ

yQ¿Ă =hŇ qĎ SĘ ‘ĲĎ yn¡ĎdŇŁ ’Ğ MorŔ UĎ lČ ÉynČ y‘Ą CQą DČ hŇ nĳĎ oIJČ hŇ G¡ĆhĘ ’Ć PŇ YĄŔ pĘŇ YČ ’Ğ NJăĄ ÉrCgŇ‘Ď
15 yt¡ČŇ onSĘ =lkĎŇ hŇ D¿ĆDČ’Ć hŇ WĳĎ ‘Ď ’Chă wĘ yl¡Ă =rmČ ’ĲĎ wĘ rB¿Ą dČŇ ’Ğ=hŇ mĲĎ : ynĂ bĲĄŇ rĘ‘Ď
16 ynĂ m¡Ą ylĂ xĞtĲČŇ wĘ yxĂŔ Cr yIăĄxČ ÉNhĆ BĎ =lkĎŇ lĘ C CyĳxĘ yĲĂ MhăĆ ylĄ ‘Ğ yn¡ĎdŇŁ ’Ğ : ySĲĂ pĘŇ nČ rm¿Č =l‘Č
17 tŇ xČ èăČ mĂ ÉySĂ pĘŇ nČ êĎqĘ SąČ xĎ hŇ êĎÂ’Č wĘ rmĳĎ ylăĂ =rmČ Mol¡ SĎ lĘ hŇ e¿ĄhĂ : ynĂ yĲĄxĞhĲČ wĘ
18 OĎ d¡ĆŇ oê lo’Ë SĘ âl¿ yJăĂ : y’ĲĎ TĎ xĞ=lJĎ ì¡Ň wĘgĄŇ yr¿ĄxĞ’ĲČ êĎkĘŇ ËČlSĘ hĂ yJ¿Ă ylĂŔ BĘ
19 ’Ch¿ yxËČ yx¿Č : ìŇ êĲĆmĂ ’Ğ=l’Ć rob¡Ň =ydĄŇ rĘoyĲ Cr¿BĘ WČ yĘ=âlĲ OĎ ĳĆllĘ hČ yĘ tŇ wĆmăĎ
20 ynĂ ‘ĳĄySĂ ohĲ lĘ ho¡ĎhyĘ : ìŇ êĲĆmĂ ’Ğ=l’Ć ‘Č yd¡ĂŇ oy MynĂŔ bĎŇ lĘ bŇ ’ăĎ MoIĳhČ ynĂ omă JĎ ìŇ d¡ĆŇ oy
21 C’¡ WĘ yĂ ChyĎŔ ‘Ę SČ yĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą =l‘Č CnyI¡ĄxČ ym¿Ą yĘ=lJĎ NGËĄnČ nĘ ytÌČŇ ongĂŇ nĘ C
22 tŇ o’ĳ hŇ măĎ ChI¡ĎqĂ zĘxĂ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : yxĂ yĲĆwĘ Nyx¡Ă èĘ hČ =l‘ĲČ Cx¿ rĘmĘ yĂwĘ MynĳĂ’Ą êĘ tŇ lĆ băĆŇ DĘ

: hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą hŇ l¡Ć ‘Ĺ’ĲĆ yJ¿Ă
Tl Myr¿ĂpĎŇ sĘ lbËĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ NdÌĎŇ ’ĞlĘ BČ =NBĲĆ NdĎŇ ’ĞlĘ BČ ţ ëŇ dăČŇ rŁ mĘ xlČÃSĎ ’whĂÃ hČ tŇ ‘ăĄBĎ

2 ÈMhĆ ylĄ ‘Ğ xmăČ WĘ IĂwČ : qzĲĎxĹIĲĆwČ hŇ l¡Ď xĎ yJ¿Ă ‘mČě SĘ IĂwČ ChIĳĎqĂ zĘxĂ =l’Ć hŇ x¡Ď nĘ mĂ C
=tŇ ’Ć wĘ bŇ hĎÄ EĎhČ =tŇ ’Ć wĘ žPsĆ JĆ hČ =tŇ ’Ć hŇ tĎŇ kŇŁ nĘ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć M’ăĄ rĘIČwČ ůChIĎqĂ zĘxĂ
rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ wĘ wylĎŔ JĄ tŇ yBăĄ =lJĎ Ét’Ą wĘ bŇ oFę hČ NmĆ èăĆ hČ ű tŇ ’ăĄ wĘ MymĂÁ WĎ BĘ hČ
ot¡Ň ybĄŇ BĘ ChIËĎqĂ zĘxĂ M’ÌĎ rĘhĆ =âlĲ rSĆ ’Ğ ţ rbĎę dĎŇ hŇ yăĎhĎ =âlĲ wytĳĎŇ rŁ YĘ ’ĲŁ BĘ ’Y¡Ď mĘ nĂ

3 ChIĳĎqĂ zĘxĂ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =l’Ć ’ybĂŔ eĎhČ ChyăĎ‘Ę SČ yĘ É’bŇŁ IĎwČ : oêĲ lĘ SČ mĘ mĆ =lkĎŇ bĘŇ C
ìŇ ylĆŔ ’Ą C’băŇŁ yĎ ÉNyĂ’ČÄ mĄ C hŇ QĆ ’Ąę hĎ MySăĂ nĎ’ĞhĲĎ ű CrămĘ ’ĲĎ hŇ m¿Ď wylĎÁ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ

4 C’¡ rĎ hŇ m¿Ď rmĆ ’Ň ŁIěwČ : lbĲĆŇ BĎ mĂ yl¡Č ’Ą C’B¿Ď hŇ qËĎoxrĘ ZrĆ’ÌĆmĄ ChIĎŔ qĂ zĘxĂ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ
rbËĎŇ dĎŇ hŇ y¿ĎhĎ =âlĲ C’Ŕ rĎ ÉytĂŇ ybĄŇ BĘ rSąĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’ăĄ ChIĎęqĂ zĘxĂ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ìŇ tĳĆŇ ybĄŇ BĘ

5 ChIĳĎqĂ zĘxĂ =l’Ć Chy¡Ď‘Ę SČ yĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : ytĲĎŇ rŁ YĘ o’Ĳ BĘ Myt¡ĂŇ y’Ă rĘhĂ =âlĲ rS¿Ć ’Ğ
6 rSăĆ ’Ğ=lJĎ ű ’văĎ nĂ wĘ ůMy’Ă BĎ MymăĂ yĎ ÈheĄhĂ : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ=rbČŇ DĘ ‘m¡Č SĘ

rb¡ĎŇ DĎ rt¿ĄŇ CĎyĂ=âlĲ lbĳĆŇ BĎ hŇ E¡ĆhČ MoI¿hČ =dŇ ‘Č ìŇ ytËĆŇ bŇŁ ’Ğ CrÌYĘ ’ĲĎ rSĆÄ ’Ğ wĲČ ìŇ tĆę ybĄŇ BĘ
7 ÉCyhĎ wĘ CxuĳĎyĂ dŇ yl¡Ă oê rS¿Ć ’Ğ ìËŇ UĘ mĂ C’Ì YĘ yĲĄ rSĆÄ ’Ğ ìŇ ynĆÁBĎ mĂ C : hoĲĎhyĘ rm¿Č ’Ď
8 bŇ oT¿ ChyĎŔ ‘Ę SČ yĘ=l’Ć ÉChIĎÄqĂ zĘxĂ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : lbĲĆŇ BĎ ëŇ lĆ m¿Ć lk¡ČŇ yhĄ BĘ MysĂŔ yrĂsĲĎ

: ymĲĎ yĎBĘ tŇ m¡Ć ’ĹwĲĆ Mol¿ SĎ hŇ yËĆhĘ yĲĂ yJ¿Ă rmĆ ’Ň ŁIěwČ êĎrĘBĳČDĂ rSăĆ ’Ğ ho¡ĎhyĘ=rbČŇ DĘ
m =l‘Č CrÂBĘ DČ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ rm¡Č ’Ň yŁ yUĳĂ ‘Č Cm¡ xĞ nĲČ Cm¿ xĞnĲČř sŘ16

bl
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HnĳĎ wŁ ‘Ğ hŇ Y¡Ď rĘnĂ yJ¿Ă H’ĎŔ bĎŇ YĘ Éh’Ď lĘ mĲĎ yJąĂ hĎ ylĆŔ ’Ą C’ă rĘqĂ wĘ ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ bŇ ląĄ
: hĎ ytĲĆŇ ’Ň FŁ xČ =lkĎŇ BĘ MyĂl¡Č pĘŇ JĂ hoĎŔhyĘ dŇ IăČmĂ ÉhxĎ qĘ lĲĎ yJąĂ

hŇ Q¡Ď sĂ mĘ hŇ bĎŔ rĎ‘ĞBĲĎ ÉCrèĘ yČ hoĳĎhyĘ ëŇ rĆDăĆ Ce¡jČ rBĎě dĘŇ UĂ BČ ’rĄŔ oq loqă 3

ÉbqŁ ‘ĎhĲĆ hŇ yąĎhĎ wĘ CljĳĎ SĘ yĂ hŇ ‘¡ĎbĘŇ gĂŇ wĘ rh¿Č =lkĎŇ wĘ ’WĄŔ eĎ yĂ É’yGĆ=lJĎ : CnyhĲĄŁl’Ň lĲĄ 4

ÉrWĎ BĎ =lkĎŇ C’ą rĎwĘ hoĳĎhyĘ dŇ obăŇ JĘ hŇ l¡Ď gĘŇ nĂ wĘ : hŇ ‘ĲĎqĘ bĂŇ lĘ Mys¡Ă kĎŇ rĘhĲĎ wĘ roSŔ ymĂ lĘ 5

rm¡Č ’Ď wĘ ’rĎŔ qĘ rmăĄ ’Ł loqť : rBĲĄ DĂ ho¡ĎhyĘ yj¿Ă yJËĂ wDĎŔ xĘ yČ 6

SbąĄŇ yĎ : hŇ dĲĆŇ vĎ hČ ZyY¿Ă JĘ oD¡sĘ xČ =lkĎŇ wĘ ryYĂŔ xĎ rWăĎ BĎ hČ =lJĎ ’rĳĎqĘ ’Ć hŇ măĎ 7

Sb¿ĄŇ yĎ : M‘ĲĎhĎ ryY¡Ă xĎ Nk¿ĄŇ ’Ď oBĳ hŇ bĎŇ SĘ năĎ ho¡ĎhyĘ xČ Cr¿ yJËĂ ZyYĂŔ lbĲĄŇ năĎ ÉryYĂ xĎ 8

l‘ăČ : MlĲĎ o‘lĘ MCq¿ yĎ Cnyh¡ĄŁl’Ĺ=rbČŇ dĘŇ C ZyYĳĂ lbĲĄŇ năĎ ryY¡Ă xĎ 9

tŇ rĆv¡Ć bČŇ mĘ ëŇ lĄŔ oq ÉxČ JÄŁ bČŇ ymĂ yrąĂhĎ NoIŔYĂ tŇ rĆvăĆ bČŇ mĘ ÉëlĎ =ylĂ ‘Ğ hČ bąŇŁ GĎ=rhČ
: MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hŇ e¡ĄhĂ hŇ dĎŔ ChyĘ yrăĄ‘ĎlĘ ÉyrĂmĘ ’Ă y’Ă rĎŔ yêĂ =l’Č ÉymĂ yrĂhĎ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ
ÉorkĎŇ WĘ hŇ eąĄhĂ olĳ hŇ lĎ SĘ măŁ o‘¡rŁ zĘC ’obŔ yĎ qzăĎxĎ BĘ ÉhoĂhyĹ ynąĎdŇŁ ’Ğ hŇ eĄÄhĂ 10

My’ĂŔ lĎ TĘ ZBăĄ qČ yĘ Éo‘rŁ zĘBĂ hŇ ‘ĆŔ rĘyĂ orădĘŇ ‘Ć Éh‘ĆrŁ JĘ : wynĲĎpĎŇ lĘ ot¡Ň QĎ ‘ĚpĘŇ C oêŔ ’Ă 11

MyĂmČę olÁ‘ĽSĲĎ BĘ dŇ dČÄ mĎ =ymĲĂ : lhĲĄ nČ yĘ tŇ ol¡ ‘Ď ’vĳĎ yĂ oq¡ yxĄ bĘŇ C 12

ÉslĆ jĆÄ BČ lqąČSĎ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ rpăČŇ ‘Ğ Sl¡Ă èĎ BČ lk¿ĎŇ wĘ NJĄŔ êĂ tŇ rĆEăĆBČ ÉMyĂmČÄ SĎ wĘ
ot¡Ň YĎ ‘Ğ Sy’¿Ă wĘ hoĳĎhyĘ xČ Cr¡=tŇ ’Ć NJ¿Ą tĂŇ =ymĲĂ : MyĂnĲĎzĘ’Ň mŁ BĘ tŇ o‘¡bĎŇ gĘŇ C MyrĂŔ hĎ 13

ChdăĄŇ UĘ lČ yĘwČ TjĳĎ SĘ mĂ xrČ’ăŁ BĘ Chd¡ĄŇ UĘ lČ yĘwĲČ ChnĄŔ ybĂŇ yĘwČ ÉZ‘Ď on ymąĂ =tŇ ’Ć : Ce‘ĲĆydĂŇ oy 14

qxČ S¿Č kĘŇ C ylĂŔ DĘmĂ rmăČ JĘ ÉMyĂoG NhąĄ : Ce‘ĲĆydĂŇ oy tŇ on¡ CbŇ êĘ ëŇ rĆd¿ĆŇ wĘ tŇ ‘ČdČŔ 15

otŔ IĎxČ wĘ r‘ĳĄBĎ yD¡Ą Ny’¿Ą NoněbĎŇ lĘ C : loFĲ yĂ qD¿ČJČ MyI¡Ă’Ă Nh¿Ą CbŇ SĳĎ xĘ nĆ MyĂn¡ČzĘ’Ň mŁ 16

Cht¡ŇŁ wĎ spĆŇ ’¿Ć mĄ oDĳgĘŇ nĆ NyĂ’ăČJĘ My¡ĂoGhČ =lJĎ : hŇ lĲĎ o‘ yD¡Ą Ny’¿Ą 17

É lsĆ jĆÄ hČ : olĲ =CkŇ rĘ‘ČêĲČ tŇ Cm¡ DĘ=hŇ mČ C l’ĳĄ NCyăUĘ dČŇ êĘ ym¡Ă =l’Ć wĘ : olĲ =CbŇ SĘ xĘ nĆ 18, 19

NJăĎ sĚmĘ hĲČ : PŇ rĲĄoY PŇ sĆ J¡Ć tŇ oq¿ tĚŇ rĘC Ce‘ĳĆuĘ rČyĘ bŇ hăĎ EĎBČ PŇ r¡ĄYŁ wĘ SrĎŔ xĎ ëŇ săČ nĎ 20

lsĆ j¡Ć Nyk¿ĂŇ hĎ lĘ olŔ =SuĆbČŇ yĘ ÉMkĎŇ xĎ SrąĎxĎ rxĳĎbĘŇ yĂ bŇ q¡ČrĘyĂ=âlĲ Z‘¿Ą hŇ mĎŔ CrêĘ
S’Ň r¡Ł mĄ dŇ G¿ČhĚ ’olË hĞ C‘mĎŔ SĘ tĂŇ ’olă hĞ ÉC‘dĘŇ tĲĄŇ ’olą hĞ : ToUĲ yĂ âl¿ 21

ZrĆ’ĎŔ hĎ gŇ Cxă =l‘Č ÉbSĄ IŁ hČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ tŇ od¡Ň sĘ omĲ MtĆŔ nŁ ybăĂŇ hĞ É’olhĞ MkĳĆŇ lĎ 22

: tŇ bĆŇ SĲĎ lĎ lhĆ ’¡Ł JĎ Mx¿Ą êĎmĘ IĂwČ MyĂmČŔ SĎ ÉqDŁ kČŇ hŇ TąĆ oehČ MybĳĂŇ gĎŇxĞJĲČ hĎ yb¡ĆŇ SĘ yĲŁ wĘ
Ntwnh

.ytbr +n v.1 .Nnxt’w tVrpl hrTph v.1 .m
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23, 24 PŇ ’Č ť C‘FĎę nĂ =lBČ PŇ ’ăČ : hŇ WĲĎ ‘Ď Chê¿Ł JČ ZrĆ’¡Ć yTĄ pĘŇ S¿Ł NyĂ’ĳĎlĘ Myn¡ĂzĘorĲ Nt¿ĄŇ oehČ
CSbĎŔ IĂwČ ÉMhĆ BĎ PŇ SąČ nĎ=MgČŇ wĘ M‘ĳĎzĘGĂ ZrĆ’¡ĎBĎ Sr¿ĄSŁ =lBČ PŇ ’ËČ C‘rĎŔ zŁ =lBČ

25 hŇ wĳĆSĘ ’Ć wĘ ynĂ Cy¡UĘ dČŇ tĘŇ ym¿Ă =l’Ć wĘ : M’ĲĄ vĎ êĂ Su¿ČJČ hŇ r¡Ď‘ĎsĘ C
26 ’yY¿Ă oUhČ hŇ QĆ ’ĄŔ ’răĎbĎŇ =ymĂ ÉC’rĘC MkąĆŇ ynĄy‘Ą MorÄ mĎ =C’WĘ : SodĲŇ qĎ rm¡Č ’Ň yŁ

Sy’¡Ă xČ JŔŁ ZyUăĂ ’Č wĘ ÉMynĂ o’ bŇ rąŁ mĄ ’rĎŔ qĘ yĂ MSăĄ BĘ ÉMQĎ kĚŇ lĘ M’ĳĎ bĎŇ YĘ rj¡Ď sĘ mĂ bĘŇ
27 l’ĳĄ rĎWĘ yĂ rB¡Ą dČŇ tĘŇ C bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ ÉrmČ ’Ň tŇŁ hŇ UĎ ląĎ : rDĲĎ‘Ę nĆ âl¿
28 êĎ‘Ę dČÁ yĎ ’olÄhĞ : robĲŇ ‘ĞyĲČ yT¿Ă jĎ SĘ mĂ yh¡Č Łl’ĹmĲĄ C hoĎŔhyĘmĲĄ ÉyJĂ rĘdČŇ hŇ rąĎêĘ sĘ nĂ

âl¿ ZrĆ’ĎŔ hĎ tŇ oYă qĘ É’rĄoB ÉhoĎhyĘ ű MląĎ o‘ yhĄÄ Łl’Ĺ êĎ‘Ę mČę SĎ âlă =M’Ă
29 Myn¡Ăo’ Ny’¿ĄlĘ C xČ JĳŁ PŇ ‘¡ĄIĎlČ Nt¿ĄŇ nŁ : otĲŇ nĎ CbŇ tĘŇ lĂ rqĆx¡Ą Ny’¿Ą ‘gĳĎŇ yyĂ âlă wĘ PŇ ‘¡ČyyĂ

30, 31 yąĄoqwĘ : ClSĲĄ JĎ yĂ loS¿ JĎ Myr¡ĂCxbČŇ C C‘gĳĎŇ yĂwĘ Myr¡Ă‘ĎnĘ Cp¿Ň ‘ĞyĲĂwĘ : hŇ BĲĆ rĘyČ hŇ m¿Ď YĘ ‘Ď
Ck¡Ň lĘ yĲĄ C‘gĎŔ yyĂ âlă wĘ ÉCYCrÄ yĎ MyrĳĂSĎ eĘ JČ rbĆŇ ’¡Ą Cl¿ ‘ĞyĲČ xČ kŔŁ CpŇ ylăĂ xĞ yĲČ ÉhoĎhyĘ

’m CpŇ ylăĂ xĞ yĲČ MyU¡Ă ’ĚlĘ C MyIĂŔ’Ă ÉylČ ’Ą CSyrąĂxĞhĲČ : CpŇ ‘ĲĎyyĂ âl¿ wĘ
2 xrĎŔ zĘUĂ mĂ Éry‘Ă hĄ ymąĂ : hŇ bĎŇ rĲĎqĘ nĂ Tj¿Ď SĘ UĂ lČ wD¡ĎxĘ yČ CrBĄŔ dČŇ yĘ z’ăĎ ÉCSGĘ yĂ xČ kĳŇŁ

ÉrpĎŇ ‘ĎJĲĆ NêąĄ yĂ DĘrĘyČŔ MykăĂŇ lĎ mĘ C ÉMyĂoG wynąĎpĎŇ lĘ NêĄÄ yĂ olĳ gĘŇrČlĘ Ch’ăĄ rĎqĘ yĂ qdĆŇ Y¡Ć
3 wyl¡Ď gĘŇrČBĘ xrČ’¿Ł Molĳ SĎ robăŇ ‘ĞyĲČ Mp¡ĄŇ DĘrĘyĂ : oêĲ SĘ qČ PŇ D¡ĎnĂ Sq¿ČJĘ oBŔ rĘxČ
4 ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ S’Ň rĳŁ mĄ tŇ or¡DŁ hČ ’r¿ĄqŁ hŇ WĎŔ ‘Ď wĘ l‘ăČpĎŇ =ymĲĂ : ’obĲŇ yĎ âl¿
5 ZrĆ’¡ĎhĎ tŇ oY¿ qĘ C’rĎŔ yyĂwĘ ÉMyIĂ’Ă C’ą rĎ : ’ChĲ =ynĂ ’Ğ Myn¡ĂrŁ xĞ’ĲČ =tŇ ’Ć wĘ NoSŔ ’Ň rĂ
6 rm¿Č ’Ň yŁ wyx¡Ă ’Ď lĘ C CrzĳŁ ‘Ę yČ Ch‘¡ĄrĄ=tŇ ’Ć Sy’¿Ă : NCyĲtĎŇ ’ĹIĲĆwČ Cb¡Ň rĘqĲĎ CdŇ rĳĎxĹyĲĆ
7 rmąĄ ’Ł M‘ČjĳĎ MlĆ ohă =tŇ ’Ć SyF¡Ă jČ qyl¿Ă xĞmĲČ PŇ rĄŔ YŁ =tŇ ’Ć ÉSrĎxĎ qEąĄxČ yĘwČ : qzĲĎxĞ

: ToUĲ yĂ âl¿ Myr¡ĂmĘ sĘ mČ bĘŇ Chq¿ĄEĘxČ yĘwČ ’ChŔ bŇ oTă ÉqbĆŇ DĆÄ lČ
8 Mh¿Ď rĎbĘŇ ’Č ‘rČz¡Ć ìŇ yêĳĂ rĘxČ BĘ rSăĆ ’Ğ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ yDĂŔ bĘŇ ‘Č l’ăĄ rĎWĘ yĂ ÉhêĎ’Č wĘ
9 ìŇ ytĳĂŇ ’Ň rĎqĘ hĎ yl¡Ć yYĂ ’ĞmĲĄ C ZrĆ’ĎŔ hĎ tŇ oYă qĘ mĂ ÉìyêĂÄ qĘ zČxĹhĲĆ rSąĆ ’Ğ : ybĲĂŇ hĞ’Ł

10 É’rĎyêĂ =l’Č : ìŇ yêĲĂ sĘ ’Č mĘ âl¿ wĘ ìŇ yê¡Ă rĘxČ BĘ hŇ êĎ’ČŔ =yDĂbĘŇ ‘Č ÉìlĘ rmČ ’ąŁ wĎ
ìŇ yêĂŔ rĘzČ‘Ğ=PŇ ’Č ÉìyêĂÄ YĘ UČ ’Ă ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ ‘ê¡ĎSĘ êĂ =l’Č ynĂ ’ĎŔ =ìŇ UĘ ‘Ă yJăĂ

11 ëŇ BĳĎ MyrăĂxĹeĲĆhČ lJ¡Ł CmŔ lĘ JăĎ yĂwĘ ÉCSbŇŁ yĄ NhąĄ : yqĲĂ dĘŇ YĂ Nym¿Ă yBĂ ìŇ yê¡Ă kĘŇ mČ êĘ =PŇ ’Č
12 yS¡Ą nĘ ’Č M’ĄŔ YĎ mĘ tĂŇ âlă wĘ ÉMSĄ qĘ bČŇ êĘ : ìŇ bĲĆŇ yrĂ yS¿Ą nĘ ’Č Cd¡Ň bĘŇ ’Ň yĲŁ wĘ NyĂ’ËČkĘŇ Cy¿hĘ yĲĂ
13 ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ynËĂ’Ğ yJĂę : ìŇ êĲĆmĘ xČ lĘ mĂ yS¿Ą nĘ ’Č spĆŇ ’¡Ć kĘŇ C NyĂ’ËČkĘŇ Cy¿hĘ yĲĂ ìŇ tĳĆŇ ~ĚmČ

qyzxm
.Kl=Kl tVrpl hrTph v.27
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: ìŇ yêĲĂ rĘzČ‘Ğ yn¿Ă’Ğ ’r¡ĎyêĂ =l’Č ìËŇ lĘ rm¿Ą ’Ł hĲĎ ìŇ ĳĆnymĂ yĘ qyzăĂxĞmĲČ
=M’ĚnĘ ÉëyêĂ rĘzČ‘Ğ ynąĂ’Ğ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yt¡ĄŇ mĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ tŇ ‘ČlăČ oê Éy’Ă rĘyêĲĂ =l’Č 14

SdĎŔ xĎ ZCrăxĎ ÉgrČomlĘ ëŇ yêĂę mĘ WČ hŇ eăĄhĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ Sod¿Ň qĘ ëŇ ¡Ąl’ĞgŇŁ wĘ hoĎŔhyĘ 15

ÉMrĄzĘêĂ : MyWĲĂ êĎ ZU¿Ł JČ tŇ o‘¡bĎŇ gĘŇ C qdŔŁ tĎŇ wĘ ÉMyrĂhĎ SCdąŇ êĎ tŇ oIĳpĂŇ yjĲĂ l‘ČB¡Č 16

Sod¿Ň qĘ BĂ hoĎŔhyBĲČ lygăĂŇêĎ ÉhêĎ’Č wĘ MtĳĎŇ o’ ZypăĂŇ êĎ hŇ r¡Ď‘ĎsĘ C M’ĄŔ vĎ êĂ xČ CrăwĘ
: lQĲĎ hČ tĘŇ êĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ

hŇ êĎSĳĎ nĎ ’măĎ ~Ď BČ Mn¡Ď oSlĘ NyĂ’ČŔ wĎ ÉMyĂmČÄ MyS¿Ă qĘ bČŇ mĘ MynĂÁ oybĘŇ ’Ć hĲĎ wĘ MyIĂÄnĂ ‘ĞhĲĎ 17

ÉMyyĂpĎŇ SĘ =l‘Č xêąČpĘŇ ’Ć : MbĲĄŇ zĘ‘Ć’ĲĆ âl¿ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ MnĄŔ ‘Ĺ’ĲĆ ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ 18

ZrĆ’¿ĆwĘ MyĂmČŔ =MgČŇ’ĞlĲČ ÉrBĎ dĘŇ mĂ MyWąĂ ’Ď tŇ onĳyĎ‘Ę mČ tŇ o‘¡qĎ BĘ ëŇ ot¿Ň bĘŇ C tŇ orŔ hĎ nĘ
Z‘ăĄwĘ sd¡ČŇ hĞ wĲČ hŇ FĎŔ SĂ zrĆ’ăĆ ÉrBĎ dĘŇ UĂ BČ NêąĄ’Ć : MyĂmĲĎ y’Ą Y¿Ď omlĘ hŇ I¡ĎYĂ 19

N‘ČmÌČ lĘ : wDĲĎxĘ yČ rCè¡ ’Č tĘŇ C rh¿Ď dĘŇ êĂ SorËBĘ hŇ bĎę rĎ‘ĞBĲĎ MyWăĂ ’Ď NmĆ SĳĎ 20

tŇ ’Ň EĳŁ hŇ tĎŇ WĘ ‘ăĎ ho¡ĎhyĘ=dŇ yČ yJ¿Ă wDĎŔ xĘ yČ ÉClyJĂÄ WĘ yČwĘ CmyWąĂ yĎwĘ C‘ę dĘŇ yĲĄwĘ C’ă rĘyĂ
rmăČ ’Ň yŁ Mk¡ĆŇ bĘŇ yrĲĂ Cb¿Ň rĘqĲĎ : H’ĲĎ rĎBĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ Sod¿Ň qĘ C 21

tŇ ’¡Ą CnlĎŔ CdŇ yGăĂyČwĘ ÉCSyGĂÄ yČ : bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ ëŇ lĆ m¿Ć rm¡Č ’Ň yŁ MkĆŔ ytĄŇ omă YĚ‘Ğ ÉCSyGĂÄhČ hoĳĎhyĘ 22

hŇ ‘ăĎdĘŇ nĄwĘ ÉCnBĄÄ lĂ hŇ mĎ yWąĂ nĎ wĘ CdŇ yGĂÁhČ hŇ eĎhĄę hŇ măĎ ű tŇ onăSŁ ’Ň rĲĂhĎ hŇ nĎ yrĳĆqĘ êĂ rSăĆ ’Ğ
hŇ ‘ĎŔ dĘŇ năĄwĘ roxŔ ’Ď lĘ tŇ oIătĂŇ ’ĲŁ hĎ ÉCdŇ yGĂÄhČ : Cn‘ĲĚymĂ SĘ hČ tŇ o’¡ BĎ hČ o’¿ NtĎŔ yrĂxĞ’ĲČ 23

=NhĄ : wDĲĎxĘ yČ ’¿ř rnw hŇ ‘Ďê¡ĎSĘ nĂ wĘ C‘rĄŔ tĎŇ wĘ CbŇ yTăĂ yêĄ=PŇ ’Č MêĳĆ’Č Myh¡Ă Łl’Ĺ yJ¿Ă 24

: MkĲĆŇ BĎ rx¿Č bĘŇ yĂ hŇ b¡ĎŇ ‘ĄoêĲ ‘pČŇ ’ĳĎ mĄ Mk¡ĆŇ lĘ ‘ĎpĎŇ C NyĂ’ČŔ mĄ MêăĆ’Č
’bąŇŁ yĎwĘ ymĳĂ SĘ bĂŇ ’răĎqĘ yĂ SmĆ S¡Ć =xrČzĘUĂ mĂ tŇ ’Ň IČŔwČ ÉNopŇ ~Ď mĂ ytĂŇ orąy‘Ă hĲČ 25

ÉS’Ň rŁ mĄ dŇ yGąĂhĂ =ymĲĂ : TyTĲĂ =smĎ rĘyĂ rY¡Ąoy om¿ kĘŇ C rmĆ xŔŁ =omJĘ ÉMynĂ gĎŇsĘ 26

PŇ ’¿Č ‘Č ymĂŔ SĘ mČ Ny’ăĄ PŇ ’Č ť dŇ yGĂęmČ =Ny’ĲĄ PŇ ’ăČ qyDĳĂYČ rmăČ ’Ň nŁ wĘ Myn¡ĂpĎŇ QĘ mĂ C hŇ ‘ĎdĎŔ nĄwĘ
sŘ17 rv¿Ą bČŇ mĘ MĂl¡Č SĎ CrĲylĂ wĘ MeĳĎhĂ hŇ eăĄhĂ NoI¡YĂ lĘ NoS¿ ’Ň rĂ : MkĲĆŇ yrĄmĘ ’Ă ‘Čm¡Ą SŁ =Ny’ĲĄ 27

: rbĲĎŇ dĎŇ CbŇ yS¿Ă yĎwĘ Ml¡Ą ’Ď SĘ ’Ć wĘ Z‘ĳĄoy Ny’ăĄwĘ hŇ QĆ ’¡Ą mĄ C Sy’ĂŔ Ny’ăĄwĘ É’rĆ’ĄÄ wĘ : NêĲĄ’Ć 28

: MhĲĆ yJĄ sĘ nĂ Cht¡ŇŁ wĎ xČ Cr¿ MhĳĆ yWĄ ‘ĞmĲČ spĆŇ ’¡Ć NwĆ’¿Ď MQĎŔ JĚ NhăĄ 29

wylĎŔ ‘Ď ÉyxĂ Cr yêĂ tąČŇ nĎ ySĳĂ pĘŇ nČ hŇ tăĎŇ YĘ rĲĎ yr¡ĂyxĂ BĘ oBŔ =ëŇ mĎ tĘŇ ’Ć ÉyDĂbĘŇ ‘Č NhąĄ bm
ZCx¡ BČ ‘Č ym¿Ă SĘ yČ=âlĲ wĘ ’vĳĎ yĂ âlă wĘ q‘¡ČYĘ yĂ âl¿ : ’yYĲĂ oy My¿ĂoGlČ Tj¡Ď SĘ mĂ 2

wlwq
.’"ydw w"d ,b"d Nkw yrqw bytk h’ĆrĘnĂ wĘ ’"sb ,yrq h’ĆrĘnĂ wĘ ,bytk ’rĆnĄwĘ v.23 .’m
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3 tŇ m¡Ć ’ĹlĲĆ hŇ eĎBĳĆkČŇ yĘ âlă hŇ h¡Ď kĄŇ hŇ ê¿ĎSĘ pĂŇ C roBŔ SĘ yĂ âlă ÉZCYrĎ hŇ nąĆqĎ : olĲ oq
4 TjĳĎ SĘ mĂ ZrĆ’¡ĎBĎ MyW¿Ă yĎ=dŇ ‘Č ZCrŔ yĎ âlă wĘ ÉhhĆ kĘŇ yĂ âlą : TjĲĎ SĘ mĂ ’yY¿Ă oy

: ClyxĲĄ yČyĘ MyI¿Ă’Ă ot¡Ň rĎotĲŇ lĘ C
5 ZrĆ’¡ĎhĎ ‘q¿ČrŁ MhĆŔ yTĄ onă wĘ ÉMyĂmČÄ èĎ hČ ’rąĄoB hoĎęhyĘ ű l’ăĄ hĎ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ
6 ynÌĂ’Ğ : HBĲĎ Myk¿ĂŇ lĘ hĲŁ lČ xČ Cr¡wĘ hĎ ylĆŔ ‘Ď M‘ăĎlĎ ÉhmĎ SĎ nĘ NtąĄŇ nŁ hĎ y’ĳĆYĎ ’ĹYĲĆ wĘ

M‘¡Ď tŇ yr¿ĂbĘŇ lĂ ìËŇ nĘ êĆ’Ć wĘ ìę rĘ~Ď ’Ć wĘ ìŇ dĳĆŇ yĎBĘ qzăĄxĘ ’Č wĘ qdĆŇ Y¡ĆbĘŇ ìŇ yt¿ĂŇ ’Ň rĎqĘ hoËĎhyĘ
7 tŇ yB¿ĄmĂ ryiĂŔ ’Č ÉrGĄsĘ UČ mĂ ’yYąĂ ohlĘ tŇ orĳwĘ‘Ă MyĂnăČy‘Ą xČ q¡Ł pĘŇ lĂ : MyĲĂoG ro’¿ lĘ
8 NêĄŔ ’Ć =âlĲ rxăĄ ’Č lĘ ÉydĂŇ obŇ kĘŇ C ymĳĂ SĘ ’Chă ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ : ëŇ SĆ xĲŁ ybĄŇ SĘ y¿Ł ’lĆ J¡Ć
9 dŇ yGĂŔ mČ ynăĂ’Ğ ÉtoSdĎŇ xĞ wĲČ C’bĳĎŇ =hŇ eĄhĂ tŇ on¡SŁ ’Ň rĲĂhĎ : MylĲĂ ysĂ jĘ lČ yt¡ĂŇ QĎ hĂ tĘŇ C

: MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć ‘Č ym¿Ă SĘ ’Č hŇ nĎxĘ m¡Č YĘ êĂ MrĆT¿ĆBĘ
10 oâŔ lmĘ C ÉMIĎhČ ydąĄŇ rĘoyĲ ZrĆ’ĳĎhĎ hŇ YăĄqĘ mĂ ot¡Ň QĎ hĂ êĘ SdĎŔ xĎ rySăĂ ÉhoĎhylĲČ CrySąĂ
11 ÉCerÄŁ yĎ rdĳĎŇ qĄ bŇ SăĄ êĄ Myr¡ĂYĄxĞ wyrĎŔ ‘Ď wĘ ÉrBĎ dĘŇ mĂ C’ą WĘ yĂ : MhĲĆ ybĄŇ SĘ yĲŁ wĘ MyI¡Ă’Ă
12 ot¡Ň QĎ hĂ tĘŇ C dŇ obĳŇ JĎ ho¡ĎhylĲČ CmyW¿Ă yĎ : CxwĲĎYĘ yĂ Myr¡ĂhĎ S’Ň r¿Ł mĄ ‘lČ sĆŔ ybĄŇ SĘ yăŁ
13 hŇ ’ĳĎ nĘ qĂ ry‘ăĂyĎ tŇ om¡ xĎ lĘ mĂ Sy’¿Ă JĘ ’YĄŔ yĄ roBă GĂ JČ ÉhoĎhyĘ : CdŇ yGĲĂ yČ MyI¿Ă’Ă BĎ

: rBĲĎ GČtĘŇ yĂ wyb¡ĎŇ yĘ’ĲŁ =l‘Č xČ yrĂŔ YĘ yČ=PŇ ’Č É‘Č yrĂÄ yĎ
14 PŇ ’¡Č SĘ ’Ć wĘ Mè¿Ł ’Ć hŇ ‘ĆŔ pĘŇ ’Ć hŇ dăĎŇ lĄ oIJČ qjĳĎ ’Č tĘŇ ’Ć Syr¡ĂxĞ’ĲČ MlĎŔ o‘mĲĄ ÉytĂŇ ySĄÄ xĹhĲĆ
15 yêąĂ mĘ WČ wĘ SybĳĂŇ o’ MB¡Ď WĘ ‘Ć=lkĎŇ wĘ tŇ o‘Ŕ bĎŇ gĘŇ C ÉMyrĂhĎ bŇ yrąĂxĞ’ĲČ : dŇ xČ yĲĎ
16 âlă ÉërĆdĆÄ BĘ MyrĂę wĘ‘Ă yêăĂ kĘŇ lČ ohwĘ : SybĲĂŇ o’ MyU¡Ă gČŇ’Ğ wĲČ MyIĂŔ’Ă lĎ ÉtorhĎ nĘ

ro’ę lĎ MhĆÁ ynĄpĘŇ lĂ ëŇ SĎÄ xĘ mČ žMyWĂ ’Ď MkĳĄŇ yrĂdĘŇ ’Č C‘¡dĘŇ yĲĎ=âl tŇ ob¿Ň ytĂŇ nĘ BĂ C‘dĎŔ yĎ
: MyêĲĂ bĘŇ zČ‘Ğ âl¿ wĘ Mt¡ĂŇ yWĂ ‘Ğ MyrĂŔ bĎŇ DĘhČ hŇ QĆ ’Ą ť roSŔ ymĂ lĘ ÉMyèĂ qČ ‘ĞmĲČ C

17 hŇ k¡ĎŇ iĄ mČ lĘ Myr¿ĂmĘ ’ĲŁ hĎ lsĆ jĳĎ BČ Myx¡Ă TĘ BĲŁ hČ tŇ SĆ bŔŁ CSbăŇŁ yĄ Érox’Ď CgŇsąŁ nĎ
18 CTyB¿Ă hČ Myr¡ĂwĘ‘Ă hĲČ wĘ C‘mĳĎ SĘ MyS¡Ă rĘxĄ hČ : CnyhĲĄŁl’Ĺ Mê¿Ć’Č
19 ÉrCĄ‘Ă ymąĂ xlĳĎ SĘ ’Ć ykăĂŇ ’Ď lĘ mČ JĘ Sr¡ĄxĄ wĘ yDĂŔ bĘŇ ‘Č=M’Ă yJăĂ ÉrCĄ‘Ă ymąĂ : tŇ o’Ĳ rĘlĂ
20 xČ oq¿ jĎ rmĳŁ SĘ tĂŇ âlă wĘ tŇ oB¡ rČ tĎŇ y’Ă rĎ : hoĲĎhyĘ dŇ bĆŇ ‘¿ĆJĘ rC¡Ą‘Ă wĘ MQĎŔ SĚ mĘ JĂ
21 : ryDĲĂ’Ę yČwĘ hŇ r¡Ďoê lyD¿ĂgĘŇ yČ oqĳdĘŇ YĂ N‘ČmăČ lĘ Zp¡ĄŇ xĎ ho¿ĎhyĘ : ‘mĲĎ SĘ yĂ âl¿ wĘ MyĂn¡ČzĘ’Ď
22 C’BĳĎ xĘ hĎ My’¡Ă lĎ kĘŇ yê¿ĄbĎŇ bĘŇ C MQĎŔ JĚ ÉMyrĂCxBĲČ xČ pąĄŇ hĎ ůyCsSĎ wĘ zCzăBĎ =M‘Č È’ChwĘ
23 NyzăĂ’Ğ yĲČ Mk¡ĆŇ bĎŇ ym¿Ă : bŇ SĲČ hĎ rm¿Ą ’Ł =Ny’ĲĄ wĘ hŇ i¡Ď SĂ mĘ ly~ĂŔ mČ Ny’ăĄwĘ ÉzbČŇ lĎ CyąhĎ

t’z
.tyV’rb tVrpl hrTph v.5 .bm
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l’¿Ą rĎWĘ yĂwĘ bŇ qËŁ ‘ĞyĲČ hŇ sĆ oSmĘ lĂ NtČÄ nĎ=ymĲĂ : roxĲ ’Ď lĘ ‘m¡Č SĘ yĂwĘ bŇ S¿Ă qĘ yČ tŇ ’Ň zĳŁ 24

ëŇ olŔ hĎ ÉwykĎŇ rĎdĘŇ bĂŇ CbąŇ ’Ď =âlĲ wĘ olŔ Cn’Ň TăĎ xĎ Czť hoĳĎhyĘ ’olă hĞ Myz¡ĂzĘbŇŁ lĘ
hŇ mĳĎ xĎ lĘ mĂ zCz¡‘ĹwĲĆ ojŔ ’Č hŇ măĎ xĄ ÉwylĎ ‘Ď ëŇ jąŁ SĘ IĂwČ : otĲŇ rĎotĲŇ BĘ C‘¡mĘ SĲĎ âl¿ wĘ 25

: bŇ lĲĄ =l‘Č MyW¿Ă yĎ=âlĲ wĘ oB¡ =r‘ČbĘŇ êĂ wČ ‘dĎŔ yĎ âlă wĘ ÉbybĂŇ iĎ mĂ ChTąĄ hĞlĲČ êĘ wČ

yJăĂ É’rĎyêĂ =l’Č l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ì¡Ň rĘYĆ yŁ wĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ ìăŇ ’ĞrĲČBŁ ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ hŇ êĎÂ‘Č wĘ gm
ynĂ ’ĎŔ =ìŇ êĘ ’Ăř ÉMyĂUČÄ BČ rbąŇŁ ‘ĞtĲČŇ =yJĂ : hŇ êĎ’ĲĎ =ylĂ ì¡Ň mĘ SĂ bĘŇ ytĂŇ ’Ň r¿ĎqĎ ìŇ yêĂŔ lĘ ’Č gĘŇ 2

hŇ b¡ĎŇ hĎ lĲĆ wĘ hŇ wĆŔJĎ tĂŇ âlă ÉS’Ą =omBĘ ëŇ ląĄ tĄŇ =yJĲĂ ìŇ CpĳŇ TĘ SĘ yĂ âlă tŇ or¡hĎ eĘ bČŇ C
ìŇ ‘ĳĆySĂ omĲ l’¡Ą rĎWĘ yĂ Sod¿Ň qĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉynĂ ’Ğ yJĂę : ëŇ BĲĎ =r‘ČbĘŇ tĂŇ âl¿ 3

ynËČy‘ĄbĘŇ êĎrĘqÌČyĎ rSĆÄ ’ĞmĲĄ : ìŇ yêĲĆxĘ êČ ’b¡ĎŇ sĘ C SCJ¿ MyĂrČŔ YĘ mĂ ÉìrĘpĘŇ kĎŇ yêĂ tąČŇ nĎ 4

: ìŇ SĲĆ pĘŇ nČ tŇ xČ ê¿Č MyU¡Ă ’ĚlĘ C ìŇ yêĆŔ xĘ êČ ÉMdĎŇ ’Ď NêąĄ’Ć wĘ ìŇ yêĳĂ bĘŇ hČ ’Ğ ynăĂ’Ğ wĲČ êĎdĘŇ B¡Č kĘŇ nĂ
: OĎ YĲĆBĘ qČ ’Ğ bŇ r¡Ď‘ĞUĲČ mĲĂ C ìŇ ‘ĆŔ rĘzČ ’ybăĂŇ ’Ď ÉxrĎzĘUĂ mĂ ynĂ ’ĳĎ =ìŇ êĘ ’Ă yJăĂ ’r¡ĎyêĂ =l’Č 5

yt¡ČŇ onbĘŇ C qoxŔ rĎmĲĄ ÉynČbĎŇ y’Ă ybąĂŇ hĎ y’Ă lĳĎ kĘŇ êĂ =l’Č Nm¡Ď ytĄŇ lĘ C ynĂ êĄŔ ÉNopŇ ~Ď lČ rmąČ ’Ł 6

wyê¡Ă rĘYČ yĘ wytĳĂŇ ’Ň rĎBĘ yd¡ĂŇ obŇ kĘŇ lĂ wĘ ymĂŔ SĘ bĂŇ ’răĎqĘ eĂ hČ lJŁ ť : ZrĆ’ĲĎ hĎ hŇ Y¿ĄqĘ mĂ 7

: omlĲĎ MyĂn¿ČzĘ’Ď wĘ MyS¡Ă rĘxĄ wĘ SyĳĄ MyĂnăČy‘ĄwĘ rC¡Ą‘Ă =M‘Č ’yY¿Ă oh : wytĲĂŇ yWĂ ‘Ğ=PŇ ’Č 8

tŇ ’Ň ŁzŔ dŇ yGăĂyČ ÉMhĆ bĎŇ ymąĂ MyUĂŔ ’ĚlĘ ÉCpŇ sĘ ’ĲĎ yĄwĘ wDĎę xĘ yČ CYă BĘ qĘ nĂ MyĂÂoGhČ =lJĲĎ 9

: tŇ mĲĆ ’Ĺ Cr¿mĘ ’Ň yĲŁ wĘ C‘¡mĘ SĘ yĂwĘ CqDĎŔ YĘ yĂwĘ ÉMhĆ ydĄŇ ‘ĲĄ CnąêĘ yĂ Cn‘ĳĚymĂ SĘ yČ tŇ on¡SŁ ’Ň rĲĂwĘ
CnymĂÄ ’ĞtĲČŇ wĘ C‘dĘŇ êĄ ţ N‘ČmăČ lĘ yêĂ rĘxĳĎBĎ rSăĆ ’Ğ yD¡ĂbĘŇ ‘Č wĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉydČŇ ‘Ą MêąĆ’Č 10

: hŇ yĲĆhĘ yĲĂ âl¿ yr¡ČxĞ’ĲČ wĘ l’ĄŔ rYČ onă=âl ÉynČpĎŇ lĘ ’ChŔ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ ÉCnybĂÄ tĎŇ wĘ yląĂ

ÉyêĂ ‘Ę SČÄ ohwĘ yêĂ dĘŇ GąČhĂ ykĂÂ nŁ ’ĲĎ : ‘Č ySĲĂ om yd¡ČŇ ‘ĎlĘ BČ mĂ Ny’¿ĄwĘ hoĳĎhyĘ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ 11, 12

: l’ĲĄ =ynĂ ’Ğ wĲČ ho¡ĎhyĘ=M’ĚnĘ ydËČŇ ‘Ą Mê¿Ć’Č wĘ rzĳĎ Mk¡ĆŇ BĎ Ny’¿ĄwĘ yêĂ ‘Ę mČŔ SĘ hĂ wĘ
: hŇ eĎbĲĆŇ ySĂ yĘ ym¿Ă C l‘¡ČpĘŇ ’Ć ly~ĳĂmČ yd¡ĂŇ IĎmĂ Ny’¿ĄwĘ ’ChŔ ynăĂ’Ğ ÉMoImĂ =MGČ 13

MkĆÂ nĘ ‘ČmČ lĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ SodăŇ qĘ Mk¡ĆŇ lĘ ’Č GŁ hoËĎhyĘ rmÌČ ’Ď =hŇ JĲŁ 14

: MtĲĎŇ eĎrĂ tŇ oI¿nĂ ’ĽBĲĎ MyD¡ĂWĘ kČŇ wĘ MQĎŔ JĚ ÉMyxĂ yrĂbĲĎŇ yêąĂ dĘŇ rČohĲ wĘ hŇ lĎ bĆę bĎŇ yêĂ xĘ QăČ SĂ
: MkĲĆŇ JĘ lĘ mČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ ’r¿ĄoB MkĳĆŇ SĘ odĲŇ qĘ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ 15

: hŇ bĲĎŇ ytĂŇ nĘ MyE¡Ă‘Č MyĂm¿ČbĘŇ C ëŇ rĆDĳĎ MI¡ĎBČ Nt¿ĄŇ oehČ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť 16

’yYwmh
.’y‘gb ìêĘ ’ĲĂ n"b ,’"b Nk v.2 .gm
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17 Ck¡Ň ‘ĞDĲĎ CmCqŔ yĎ=lBČ ÉCbŇ JĘ SĘ yĂ wDąĎxĘ yČ zCEĳ‘Ă wĘ lyĂxăČ sCs¡ wĎ=bŇ kĆŇ rĲĆ ’yY¿Ă oUhČ
18 : CnnĲĎBŁ tĘŇ êĂ =l’Č tŇ oI¡nĂ mŁ dĘŇ qČ wĘ tŇ onĳSŁ ’Ň rĲĂ Cr¡JĘ zĘêĂ =l’ĲČ : CbĲŇ kĎŇ hŇ ê¿ĎSĘ jĂ JČ
19 MyWąĂ ’Ď PŇ ’ăČ hĎ C‘ĳdĎŇ tĲĄŇ ’ol¡ hĞ xmĎŔ YĘ tĂŇ hŇ êăĎ ‘Č ÉhSĎ dĎŇ xĞ hŇ WąĆ ‘Ł ynĂÄ nĘ hĂ
20 Mye¡ĂêČ hŇ dĆŔ vĎ hČ tŇ IăČxČ ÉynĂ dĄÄ BĘ kČŇ êĘ : tŇ orĲhĎ nĘ Nom¡ SĂ yBĲĂ ëŇ rĆDĆŔ ÉrBĎ dĘŇ UĂ BČ

tŇ oq¡ SĘ hČ lĘ NmŔŁ ySĂ yBĲĂ ÉtorhĎ nĘ MyĂmČę rBĎÁ dĘŇ UĂ bČŇ yêĂ tČÄ nĎ=yJĲĂ hŇ nĳĎ‘ĞyĲČ tŇ onăbĘŇ C
21 : CrjĲĄ sČ yĘ yt¡ĂŇ QĎ hĂ êĘ ylĂŔ yêĂ rĘYăČyĎ ÉCz=M‘Č : yrĲĂyxĂ bĘŇ yU¿Ă ‘Č

22, 23 tĎŇ ’Ň ybąĄŇ hĄ =âlĲ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yB¡Ă êĎ‘Ę g¿ČŇ yĎ=yJĲĂ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ tĎŇ ’Ň r¡ĎqĎ yt¿ĂŇ ’Ł =âlĲ wĘ
âl¿ wĘ hŇ xĎŔ nĘ mĂ BĘ ÉìyêĂÄ dĘŇ bČŇ ‘ĹhĲĆ âlą ynĂ êĳĎ dĘŇ BČ kĂŇ âlă ìŇ yx¡Ć bĎŇ zĘC ìŇ ytĆŔ Łl‘ĲŁ hŇ WăĄ ÉyQĂ

24 âlă ìŇ yx¡Ć bĎŇ zĘ bŇ lĆ x¿Ą wĘ hŇ nĆŔ qĎ ÉPsĆ JĆÄ bČŇ yQąĂ tĎŇ ynĂÄqĎ =âlĲ : hŇ nĲĎ obŇ lĘ BĂ ìŇ yê¡Ă ‘Ę gČŇ oh
25 ykĂÄ nŁ ’ĲĎ : ìŇ ytĲĆŇ nŁ wĲŁ ‘ĞBĲČ ynĂ ê¡Č ‘Ę gČŇ oh ìŇ ytĆŔ w’Ň FŁ xČ BĘ ÉynĂ êČÄ dĘŇ bČŇ ‘ĹhĲĆ ëŇ ’Čę ynĂ tĳĎŇ ywĂrĘhĂ
26 ynĂ rĄě yJĂ zĘhČ : rJĲŁ zĘ’Ć âl¿ ìŇ yt¡ĆŇ ’Ň FŁ xČ wĘ ynĳĂ‘ĞmĲČ lĘ ìŇ y‘¡ĆSĎ pĘŇ hŇ x¿Ć mŁ ’ChË yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ
27 ’TĳĎ xĎ NoS¡ ’Ň rĂhĲĎ ìŇ yb¿ĂŇ ’Ď : qDĲĎYĘ êĂ N‘Čm¿Č lĘ hŇ ê¡Ď’Č rj¿ĄsČ dŇ xČ yĳĎ hŇ T¡Ď pĘŇ èĎ nĂ
28 bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ ÉMrĆxĄ lČ hŇ nąĎêĘ ’Ć wĘ SdĆŇ qĳŁ yrĄWăĎ lQ¡Ą xČ ’Ğ wĲČ : ybĲĂŇ C‘SĘ j¿Ď ìŇ yY¡ĆylĂ mĘ C

: MypĲĂŇ CDgĂŇlĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂwĘ
dm, 2 ho¿ĎhyĘ rmČÄ ’Ď =hŇ JĲŁ : obĲŇ yêĂ rĘx¿ČBĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂwĘ yDĳĂbĘŇ ‘Č bŇ qăŁ ‘ĞyĲČ ‘m¡Č SĘ hŇ ê¿Ď ‘Č wĘ

yêĂ rĘx¿ČBĎ NCr¡SĚ ywĲĂ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ yDăĂbĘŇ ‘Č É’rĎyêĂ =l’Č OĎ rĳĆzĘ‘Ę yČ NTĆ B¡Ć mĂ ì¿Ň rĘYĆ yĲŁ wĘ ìŇ WËĆ ‘Ł
3 ÉyxĂ Cr q~ąŁ ’Ć hŇ SĳĎ BĎ yČ=l‘Č Myl¡Ă zĘnŁ wĘ ’mĄŔ YĎ =l‘Č ÉMyĂmČÄ =q~Ď ’Ć yJąĂ : obĲŇ
4 Myb¡ĂŇ rĎ‘ĞJĲČ ryYĳĂxĎ NybăĄŇ BĘ Cx¡ mĘ YĲĎ wĘ : ìŇ y’ĲĆ YĎ ’ĹYĲĆ =l‘Č yt¡ĂŇ kĎŇ rĘbĂŇ C ìŇ ‘ĆŔ rĘzČ=l‘Č
5 bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ=MSĲĄ bĘŇ ’răĎqĘ yĂ hŇ z¡ĆwĘ ynĂ ’ĎŔ hoăĎhylĲČ ÉrmČ ’Ň yŁ hŇ ząĆ : MyĂmĲĎ =ylĄ bĘŇ yĂ=l‘Č

: hŇ eĲĆkČŇ yĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ MS¿Ą bĘŇ C hoĎŔhylĲČ ÉodŇ yĎ bŇ êąŁ kĘŇ yĂ hŇ zĆęwĘ

6 ÉNoS’Ň rĂ ynąĂ’Ğ tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ol¡ ’ĞgŇŁ wĘ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ hoÌĎhyĘ rmČÄ ’Ď =hŇ JĲŁ sŘ18

7 hĎ dąĆŇ yGĂ yČwĘ ’rĎę qĘ yĂ ynĂ omă kĎŇ =ymĲĂ C : MyhĲĂ Łl’Ĺ Ny’¿Ą yd¡ČŇ ‘ĎlĘ BČ mĂ C NorŔ xĞ’ĲČ ynăĂ’Ğ wĲČ
: omlĲĎ CdŇ yG¿ĂyČ hŇ nĎ’Ň b¡ŇŁ êĎ rS¿Ć ’Ğ wĲČ tŇ oIËtĂŇ ’Ł wĘ MlĳĎ o‘=M‘Č ym¡Ă CvmĂ ylĂŔ ÉhĎ kĆÄ rĘ‘Ę yČwĘ

8 ydĳĎŇ ‘Ą MêăĆ’Č wĘ yêĂ dĘŇ G¡ČhĂ wĘ ìŇ yê¿Ă ‘Ę mČ SĘ hĂ z’ËĎ mĄ âl¿ hĞ ChŔ rĘêĂ =l’Č wĘ ÉCdŇ xĞpĘŇ êĂ =l’ĲČ
9 ÉMQĎ JĚ lsĆ pąĆŇ =yrĄYĘ yĲŁ : yêĂ ‘Ę dĲĎŇ yĎ=lBČ rCY¡ Ny’¿ĄwĘ ydČŔ ‘ĎlĘ BČ mĂ ÉHČ olÄ’Ĺ SyąĄhĞ

C‘¡dĘŇ yĲĄ=lbČŇ C C’Ë rĘyĂ=lBČ hŁ śUĎŁ ŁhĄę MhăĆ ydĄŇ ‘ĄwĘ Cly‘ĳĂoy=lBČ Mh¡Ć ydĄŇ CmĲ xĞ wĲČ ChêŔŁ
N‘ml
tlm ’Ymn ’l s"tb ,wyl‘ dwqn v.9 .dm .g"k qwsp d"m d‘ ’"k qwsp Nm ’rqyw tVrpl hrTph v.21

.hUĎhĄ
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NhąĄ : ly‘ĲĂ oh yê¡Ă lĘ bĂŇ lĘ ëŇ sĳĎ nĎ lsĆ păĆŇ C l’¡Ą rY¿Č yĎ=ymĲĂ : CSbĲŇŁ yĄ N‘Čm¿Č lĘ 10, 11

CdŇ mŔŁ ‘ĞyĲČ ÉMQĎ kĚŇ CYą BĘ qČ tĘŇ yĲĂ MdĳĎŇ ’Ď mĲĄ hŇ UĎ h¡Ą MyS¿Ă rĎxĎ wĘ CSbŔŁ yĄ ÉwyrĎbĄŇ xĞ=lJĎ
tŇ ob¡Ň uĎ UČ bČŇ C MxĎŔ jĆ BČ É l‘ČpĎŇ C dŇ YĎŔ ‘ĞmĲČ É lzĆrĘBČ SrąČxĎ : dŇ xČ yĲĎ CSb¿ŇŁ yĄ Cd¡Ň xĞpĘŇ yĂ 12

hŇ tĎŇ S¿Ď =âl xČ JŔŁ Ny’ăĄwĘ Éb‘ĄrĎ=MGČ oxŔ JŁ ‘Č orăzĘBĂ ÉChlĄÄ‘ĎpĘŇ IĂwČ ChrĳĄ~Ę yĂ
ÉChWĄÄ ‘ĞyĲČ dŇ rĆvĆŔ bČŇ ChrăĄ’ĞtĎŇ yĘ ůwqĎ hŇ TĎ năĎ ÈMyYĂ ‘Ą SrăČxĎ : PŇ ‘ĲĎyIĂwČ MyĂm¡Č 13

tŇ rĆ’¿ĆpĘŇ tĂŇ JĘ Sy’ĂŔ tŇ ynăĂbĘŇ tČŇ JĘ ÉChWĄÄ ‘ĞIĲČwĲČ ChrĳĄ’ĽtĎŇ yĘ hŇ g¡ĎŇ CxUĘ bČŇ C tŇ o‘Ŕ YĚqĘ UČ BČ
NoQŔ ’Č wĘ ÉhzĎrĘêĂ xuąČIĂwČ MyzĂŔrĎ’Ğ olă =twřrkl : tŇ yĂBĲĎ tŇ bĆŇ S¿Ć lĎ Md¡ĎŇ ’Ď 14

r‘ĄŔ bĎŇ lĘ ÉMdĎŇ ’Ď lĘ hŇ yąĎhĎ wĘ : lDĲĄgČŇ yĘ MSĆ g¿ĆŇ wĘ zřr’¡ ‘T¿Č nĎ r‘Č yĳĎ=yYĄ‘ĞBĲČ ol¡ =ZUĆ ’Č yĘwČ 15

CxêĎŔ SĘ IĂwČ É l’Ą =l‘ČpĘŇ yĂ=PŇ ’Č MxĆ lĳĎ hŇ pĎŇ ’ăĎ wĘ qyv¡Ă yČ=PŇ ’Č MxĎ IĎŔwČ ÉMhĆ mĄ xuąČIĂwČ
rWăĎ BĎ ÉoyYĘ xĆ =l‘Č S’ĄŔ =omBĘ PŇ răČWĎ ÉoyYĘ xĆ : omlĲĎ =dŇ GĎsĘ IĂwČ lsĆ p¡ĆŇ ChW¿Ď ‘Ď 16

ytĂŇ y’¿Ă rĎ yt¡ĂŇ oUxČ x’ĎŔ hĆ rmăČ ’Ň yŁ wĘ ÉMxŁ yĎ=PŇ ’Č ‘BĳĎ WĘ yĂwĘ yl¡Ă YĎ hŇ l¿Ć YĘ yĂ lkĄŔ ’Ň yŁ
lQăĄ jČ tĘŇ yĂwĘ ÉCxêČÄ SĘ yĂwĘ olą =dwgřsy olĳ sĘ pĂŇ lĘ hŇ W¡Ď ‘Ď l’¿Ą lĘ otŔ yrĂ’ăĄSĘ C : rC’Ĳ 17

yJăĂ CnybĳĂŇ yĎ âlă wĘ C‘¡dĘŇ yĲĎ âl¿ : hŇ êĎ’ĲĎ yl¡Ă ’Ą yJ¿Ă ynĂ lĄŔ y~Ă hČ ÉrmČ ’Ň yŁ wĘ wylĎŔ ’Ą 18

oBę lĂ =l’Ć bŇ ySăĂ yĎ=âlĲ wĘ : MtĲĎŇ BŁ lĂ lyJ¡Ă WĘ hČ mĲĄ MhĆŔ ynĄy‘ĲĄ Éto’rĘmĲĄ xTąČ 19

PŇ ’Č wĘţ S’Ąę =ombĘŇ yêĂ pĘŇ răČWĎ oyÂYĘ xĆ ůrmŁ ’Ň lĄ ÈhnĎ CbŇ tĘŇ =âlĲ wĘ tŇ ‘Čd¿ČŇ âlÄ wĘ
hŇ băĎŇ ‘ĄotĲŇ lĘ ÉortĘŇ yĂwĘ lkĳĄŇ ’Ł wĘ rW¡Ď bĎŇ hŇ l¿Ć YĘ ’Ć MxĆ lĆŔ ÉwylĎ xĎ GĲĆ=l‘Č ytĂŇ ypąĂŇ ’Ď
=âlĲ wĘ ChFĳĎ hĂ lt¡ČŇ Ch bŇ l¿Ą rpĆŇ ’ĄŔ hŇ ‘ăĆrŁ : dŇ oGĲ sĘ ’Ć Z‘¡Ą lCb¿Ň lĘ hŇ WĆŔ ‘Ĺ’ĲĆ 20

: ynĲĂ ymĂ yBĲĂ rqĆS¡Ć ’ol¿ hĞ rmČŔ ’Ň yŁ âlă wĘ ÉoSpĘŇ nČ=tŇ ’Ć ly~ąĂ yČ
ÉylĂ =dŇ bĆŇ ‘ĲĆ ìŇ yêąĂ rĘYČ yĘ hŇ êĎ’ĳĎ =yDĂbĘŇ ‘Č yJăĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂwĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ hŇ QĆ ’ăĄ =rkĎŇ zĘ 21

ìŇ ytĳĆŇ ’Ň FřŁ xČ N¡Ďn‘ĎkĆŇ wĘ ìŇ y‘ĆŔ SĎ jĘ Éb‘ĎkĎŇ ytĂŇ yxąĂ mĎ : ynĂ SĲĄ eĎtĂŇ âl¿ l’¡Ą rĎWĘ yĂ hŇ êĎ’ČŔ 22

ÉC‘yrĂÄ hĎ hoĎęhyĘ hŇ WăĎ ‘Ď=yJĲĂ MyĂmČÁ SĎ CeÄrĎ : ìŇ yêĲĂ lĘ ’Č gĘŇ yJ¿Ă yl¡Č ’Ą hŇ b¿ĎŇ CS 23

l’ąČ gĎŇ=yJĲĂ oBĳ Z‘ăĄ=lkĎŇ wĘ r‘Č y¡Č hŇ eĎŔ rĂ ÉMyrĂhĎ Cxą YĘ jĂ ZrĆ’ĎŔ tŇ oIăêĂ xĘ êČ
ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ : r’ĲĎ jĎ tĘŇ yĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂbĘŇ C bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ ÉhoĎhyĘ 24

yDĂŔ bČŇ lĘ ÉMyĂmČÄ SĎ hŇ TąĆ nŁ lJŔŁ hŇ WĆ ‘ăŁ ÉhoĎhyĘ ykąĂŇ nŁ ’ĲĎ NTĆ BĳĎ mĂ ì¡Ň rĘYĆ yĲŁ wĘ ìŇ lĆŔ ’ĞGĲŁ
‘qr
bytk trĎkĘ lĂ swpd tw’xswnbw y"k Myrps bwrb ,yrqw bytk torkĘ lĂ ’"sb ,yrq =trĎkĘ lĂ ,bytk torkĘ lĂ v.14

+N hyl‘ rsmn ’"sb ,+w Nmys +z tw’ +d qlx hrsm Nyy‘ : yrq N"wnb NrĆ’Ł ,bytk N"yzb zrĆ’Ć v.14 .yrqw
=rGĎsĘ yĂ ’"sb ,yrq =rGĎsĘ yĂ ,bytk roGsĘ yĂ v.17 .z"T Nmys +n tw’w T"kr Nmys +’ tw’ hrsm Nyy‘ : hry‘z
’"sb ,w"Tdw b"yd ,’"yd Md"d Mg"d Mb"d ,’"d ,y"k Myrps wrb Nk v.22 .’"ydw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk

.’lm wyl‘ rsmnw ìytĆw’FŁ xČ
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25 llĳĄ ohyĘ Mym¡Ă sĘ qĲŁ wĘ MyDĂŔ BČ tŇ otăŇ ’Ł ÉrpĄŇ mĄ : ytĲ ’ śymĲ ZrĆ’¡ĎhĎ ‘q¿ČrŁ
26 tŇ Y¿Č ‘ĞwĲČ oDŔ bĘŇ ‘Č rbăČŇ DĘ ÉMyqĂ mĄ : lJĲĄ WČ yĘ Mê¿Ď ‘Ę dČŇ wĘ rox¡ ’Ď MymËĂ kĎŇ xĞ bŇ ySÌĂ mĄ

hŇ nĎ ynĆŔ BĎ êĂ ÉhdĎŇ ChyĘ yrąĄ‘ĎlĘ C bŇ SĎę Cê MĂlČÁSĎ CrĲylĂ rmĄÄ ’Ł hĲĎ MylĳĂ SĘ yČ wyk¡ĎŇ ’Ď lĘ mČ
27 : SybĲĂŇ o’ ëŇ yĂt¡ČŇ rŁ hĞ nĲČ wĘ ybĂŇ rĳĎxĽ hŇ l¡Ď C~lČ rm¿Ą ’Ł hĲĎ : MmĲĄ oq’Ğ hĎ yt¡ĆŇ obŇ rĘxĎ wĘ
28 hŇ nĆŔ BĎ êĂ ÉMĂlČÄSĎ CrĲylĂ rmąŁ ’Ň lĄ wĘ MlĳĂ SĘ yČ yY¡Ă pĘŇ xĆ =lkĎŇ wĘ y‘ĂŔ rŁ ÉSrĆokÄ lĘ rmąĄ ’Ł hĲĎ

hm SrĆokăŇ lĘ ÈoxySĂ mĘ lĂ ÈhoĎhyĘ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ : dŇ sĲĄ CĎêĂ lk¡ĎŇ yhĄ wĘ
xČ êĳĄpČŇ ’Ğ Myk¡ĂŇ lĎ mĘ yn¿ĄtĘŇ mĎ C MyĂŔoG ÉwynĎpĎŇ lĘ =dŇ rČlĘ onę ymĂ ybĲĂŇ yêĂ qĘ zăČxĹhĲĆ =rSĆ ’Ğ

2 ëŇ lĄŔ ’Ą ìŇ ynăĆpĎŇ lĘ ÉynĂ ’Ğ : CrgĲĄŇiĎ yĂ âl¿ Myr¡Ă‘ĎSĘ C MyĂtČŔ lĎ DĘ ÉwynĎpĎŇ lĘ xČ êąŁ pĘŇ lĂ
: ‘ČDĲĄgČŇ’Ğ lz¡ĆrĘbČŇ yx¿Ą yrĂbĘŇ C rBĄŔ SČ ’Ğ ÉhSĎ CxnĘ tŇ otąŇ lĘ DČ rVĳ w’ř Myr¡ĂCdŇ hĞ wĲČ

3 ynÌĂ’Ğ=yJĲĂ ‘dČę êĄ N‘ČmăČ lĘ MyrĳĂêĎsĘ mĂ yn¡ĄmĚ TĘ mČ C ëŇ SĆ xŔŁ tŇ orăYĘ o’ ÉìlĘ yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ
4 l’¡Ą rĎWĘ yĂwĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ yDăĂbĘŇ ‘Č ÉN‘ČmČÄ lĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ ì¡Ň mĘ SĂ bĘŇ ’r¿ĄouhČ hoËĎhyĘ
5 ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ : ynĂ êĲĎ ‘Ę dČŇ yĘ âl¿ wĘ ì¡Ň eĘ kČŇ ’Ğ ìŇ mĆŔ SĘ BĂ ÉìlĘ ’rąĎqĘ ’Ć wĲĎ yrĳĂyxĂ BĘ
6 C‘ę dĘŇ yĲĄ N‘ČmăČ lĘ : ynĂ êĲĎ ‘Ę dČŇ yĘ âl¿ wĘ ì¡Ň rĘEĆ’Č ’Ğ MyhĳĂ Łl’Ĺ Ny’ăĄ yt¡ĂŇ lĎ CzĲ dŇ o‘Ŕ Ny’ăĄwĘ

: dŇ o‘Ĳ Ny’¿ĄwĘ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ ydĳĎŇ ‘ĎlĘ BĂ spĆŇ ’¡Ć =yJĂ hŇ bĎŔ rĎ‘ĞUăČmĂ C ÉSmĆ SĆÄ =xrČzĘUĲĂ mĂ
7 hŇ W¿Ć ‘Ł ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ ‘rĳĎ ’rĄobăŇ C Mol¡ SĎ hŇ W¿Ć ‘Ł ëŇ SĆ xŔŁ ’răĄobŇ C Éro’ rY¿Ąoy
8 =ClEĘyĂ Myq¡ĂxĎ SĘ C l‘ČUČŔ mĂ ÉMyĂmČÄ SĎ CpŇ y‘ąĂrĘhČ : hŇ QĆ ’ĲĄ =lkĎŇ

ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ dŇ xČ yČŔ ÉxČ ymĂÄ YĘ tČŇ hŇ qąĎdĎŇ YĘ C ‘SČ yĆę =CrpĘŇ yĂwĘ ZrĆ’ăĆ=xêČpĘŇ êĂ qdĆŇ YĳĆ
9 yWăĄ rĘxČ =tŇ ’Ć WrĆx¡Ć orŔ YĘ yăŁ =tŇ ’Ć bŇ rĎť yohę : wytĲĂŇ ’Ň rĎBĘ

: olĲ MyĂd¿ČŇ yĎ=Ny’ĲĄ ì¡Ň lĘ ‘ĎpĲĎŇ C hŇ WĆŔ ‘ĞêĲČ =hŇ mĲČ ÉorYĘ yĲŁ lĘ rmĆ xąŁ rmČÄ ’Ň yŁ hĞ hŇ mĳĎ dĎŇ ’Ğ
10 : NylĲĂ yxĂ êĘ =hŇ mČ hŇ è¡Ď ’Ă lĘ C dŇ ylĳĂ oê=hŇ mČ bŇ ’¡Ď lĘ rm¿Ą ’Ł yohË

11 ynËČBĎ =l‘Č ynĂ ClŔ ’Ď SĘ tŇ oIătĂŇ ’ĲŁ hĎ orĳYĘ yĲŁ wĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ Sod¿Ň qĘ hoËĎhyĘ rmÌČ ’Ď =hŇ JĲŁ
12 ytĂŇ ’Ň rĳĎbĎŇ hĎ ylăĆ ‘Ď Md¡ĎŇ ’Ď wĘ ZrĆ’ĆŔ ytĂŇ yWăĂ ‘Ď ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ : ynĂ CĲĚYČ êĘ yd¡ČŇ yĎ l‘Čj¿Ł =l‘Č wĘ
13 qdĆŇ YĆŔ bĘŇ ChtăĂŇ rŁ y‘ĲĂhČ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ : ytĂŇ yCĲĄYĂ M’¡Ď bĎŇ YĘ =lkĎŇ wĘ MyĂmČŔ SĎ CTă nĎ ÉydČŇ yĎ ynĂę ’Ğ

ÉryxĂ mĘ bĂŇ âlą xČ QĄŔ SČ yĘ ytăĂŇ ClgĎŇ wĘ ÉyrĂy‘Ă hŇ nąĆbĘŇ yĂ=’ChĲ rèĳĄ yČ’Ğ wyk¡ĎŇ rĎDĘ=lkĎŇ wĘ
14 hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ rm¡Č ’Ď dŇ xČ SŔŁ bĘŇ âlă wĘ

‘ygy
,yrq rèĄ yČ’Ğ ,bytk rSČ o’ v.2 .hm .b"d Nkw yrqw bytk yêĂ ’Ă mĄ ’"sb ,yrq yêĂ ’Ă mĄ ,bytk yêĂ ’Ă ymĂ v.24

.’"ydw w"d ,b"d Nkw yrqw bytk rèĄ yČ’Ğ ’"sb
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ÉCrbŇŁ ‘ĞyĲČ ëŇ yĂląČ ‘Ď ůhDĎmĂ ySăĄ nĘ ’Č ÈMy’Ă bĎŇ sĘ C ÈSCJ=rxČ sĘ C MyĂr¿ČYĘ mĂ ‘Č ygĂÄ yĘ
ëŇ yĂlăČ ’Ą ÉCwxĞêĲČSĘ yĲĂ ëŇ yĂląČ ’Ą wĘ CrbĳŇŁ ‘ĞyĲČ Myu¡Ă EĂBČ CkŇ lĄŔ yĄ ëŇ yĂrăČxĞ’ĲČ CyŔhĘ yĲĂ ëŇ ăĎlwĘ
l’ăĄ hŇ ê¡Ď’Č NkĄě ’Ď : MyhĲĂ Łl’Ĺ spĆŇ ’¿Ć dŇ o‘¡ Ny’¿ĄwĘ l’ËĄ ëŇ B¿Ď ëŇ ’ăČ ClQĎŔ jČ tĘŇ yĂ 15

ÉwDĎxĘ yČ MQĳĎ JĚ Cm¡ lĘ kĘŇ nĂ =MgĲČŇ wĘ CSoB¿ : ‘Č ySĲĂ om l’¡Ą rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ rêĳĄêČsĘ mĂ 16

sŘ19 tŇ ‘¡ČCSêĘ hoĎŔhyBĲČ ‘SăČ on É l’Ą rĎWĘ yĂ : MyrĲĂyYĂ yS¡Ą rĎxĎ hŇ UĎŔ lĂ JĘ bČŇ CkăŇ lĘ hĲĎ 17

: dŇ ‘ĲČ ymĄ lĘ o‘¿=dŇ ‘Č Cm¡ lĘ JĲĎ tĂŇ =âlĲ wĘ CSb¿ŇŁ tĄŇ =âlĲ MymĳĂ lĎ o‘Ĳ

ZrĆ’ąĎhĎ rYĄÄ oyř MyhĂę Łl’ĹhĲĎ ’Chă MyĂmČÁ èĎ hČ ’rĄÄ oB hoĎhyĘţ=rmČ ’Ď hŇ kăŇŁ yJăĂ 18

ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ HrĳĎYĎ yĘ tŇ bĆŇ SăĆ lĎ H’¡Ď rĎbĘŇ Cht¿ŇŁ =âl HnĎŔ nĘ okĲŇ ’Chă ÉHWĎ ‘Ł wĘ
yêĂ rĘmËČ’Ď âl¿ ëŇ SĆ xŔŁ ZrĆ’ăĆ ÉMoqmĘ BĂ yêĂ rĘBČę DĂ rtĆŇ iăĄ bČŇ âlÌ : dŇ o‘Ĳ Ny’¿ĄwĘ 19

: MyrĲĂSĎ ymĲĄ dŇ yG¡ĂmČ qdĆŇ YĆŔ rbăĄŇ DŁ ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ ynĂ CSĳ uĘ bČŇ ChêăŁ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ ‘rČz¿ĆlĘ
ÉMy’Ă WĘ eĲŁ hČ C‘ę dĘŇ yĲĎ âlă MyĳĂoGhČ yTăĄ ylĂ jĘ wD¡ĎxĘ yČ CS¿ GĘ nČtĘŇ hĲĂ C’bËŇŁ wĎ CY¿ bĘŇ uĲĎhĂ 20

CSyGĂŔ hČ wĘ CdŇ yGăĂhČ : ‘Č ySĲĂ oy âl¿ l’¡Ą =l’Ć MylĂŔ lĘ jČ tĘŇ mĂ C MlĎŔ sĘ jĂ Z‘ăĄ=tŇ ’Ć 21

’olÄhĞ HdĎę yGĂ hĂ z’ăĎ mĄ MdĆŇ uĆÁ mĂ tŇ ’Ň ŁzÄ ž‘Č ymĂ SĘ hĂ ymăĂ wDĳĎxĘ yČ CY¡ ‘ĞCĲĎyĲĂ PŇ ’¿Č
NyĂ’¡Č ‘Č ySĂŔ omC qyDăĂYČ =l’ĲĄ ydČŔ ‘ĎlĘ BČ mĂ ÉMyhĂ Łl’Ĺ dŇ o‘ą=Ny’ĲĄ wĘ ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ
: dŇ o‘Ĳ Ny’¿ĄwĘ l’¡Ą =ynĂ ’Ğ yJ¿Ă ZrĆ’ĳĎ=ysĄ pĘŇ ’Č =lJĎ C‘¡SĘ CĲĎhĂ wĘ yl¿Č ’Ą =CnjĘ : ytĲĂŇ lĎ CzĲ 22

‘răČkĘŇ êĂ ÉylĂ =yJĂ bŇ CSĳ yĎ âlă wĘ rb¡ĎŇ DĎ hŇ qËĎdĎŇ YĘ yjÌĂmĂ ’YĎÄ yĎ yêĂ ‘Ę BČŔ SĘ nĂ yBăĂ 23

z‘ĳŁ wĎ tŇ oqă dĎŇ YĘ rm¡Č ’Ď yl¿Ă hoËĎhyBĲČ ëŇ ’ÌČ : NoSĲ lĎ =lJĎ ‘b¡ČŇ èĎ êĂ ëŇ rĆBĆŔ =lJĎ 24

Cl¡ lĘ hČ tĘŇ yĲĂwĘ Cq¿ DĘYĘ yĂ hoËĎhyBĲČ : oBĲ Myr¿ĂxĹeĲĆhČ lJ¡Ł CSbŔŁ yĄwĘ ’obăŇ yĎ ÉwydĎŇ ‘Ď 25

hŇ I¡ĎxČ lĲČ MhĆŔ yBĄ YČ ‘Ğ ÉCyhĎ obŔ nĘ srăĄqŁ É lBĄ ‘r¿ČJĎ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ ‘rČz¿Ć=lJĎ wm
wDĎŔ xĘ yČ ÉC‘rĘkĲĎŇ Csą rĘqĲĎ : hŇ pĲĎŇ yĄ‘ĞlĲČ ’v¡Ď mČ tŇ osŔ Cm‘Ğ MkăĆŇ ytĄŇ ’Ł WĚ nĘ hŇ mĳĎ hĄ BĘ lČ wĘ 2

: hŇ kĎŇ lĲĎ hĎ yb¿ĂŇ èĘ BČ MS¡Ď pĘŇ nČ wĘ ’vĳĎ mČ TQăĄ mČ Cl¡ kĘŇ yĲĎ âl¿
ÉMysĂ mĚ ‘ĞhĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ tŇ yr¡Ă’Ą SĘ =lkĎŇ wĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ tŇ yBăĄ ÉylČ ’Ą C‘ąmĘ SĂ 3

hŇ b¡ĎŇ yWĄ =dŇ ‘Č wĘ ’ChŔ ynăĂ’Ğ ÉhnĎqĘ zĂ=dŇ ‘Č wĘ : MxČ rĲĎ=yeĂ mĂ My’¡Ă WĚ eĘ hČ NTĆ bĆŔ =yeĂ mĂ 4

: TQĲĄ mČ ’Ğ wĲČ lB¡Ł sĘ ’Ć yn¿Ă’Ğ wĲČ ’vĎŔ ’Ć ynăĂ’Ğ wĲČ ÉytĂŇ yWĂÄ ‘Ď ynąĂ’Ğ lBĳŁ sĘ ’Ć ynăĂ’Ğ
MyląĂ EĎhČ : hŇ mĲĆ dĘŇ nĂ wĘ ynĂ Cl¡ SĂ mĘ tČŇ wĘ CwĳSĘ tČŇ wĘ ynĂ Cy¡mĘ dČŇ tĘŇ ym¿Ă lĘ 5, 6

l’ĄŔ ChWăĄ ‘ĞyĲČwĘ ÉPrĄoY CrąJĘ WĘ yĂ ClqĳŁ SĘ yĂ hŇ năĆuĎ BČ PŇ sĆ k¡ĆŇ wĘ syJĂŔ mĂ ÉbhĎ zĎ
wdgsy

.rsx rYĄyŁ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.18
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7 ÉwyêĎxĘ tČŇ ChxąĚ yeĂ yČwĘ ChlĚÁBĘ sĘ yĂ PŇ tĄÄ JĎ =l‘Č Ch’ĚvĎ yĂţ : CwĲxĞêĲČSĘ yĲĂ=PŇ ’Č Cd¡Ň GĘ sĘ yĂ
âl¿ ot¡Ň rĎ~ĲĎ mĂ hŇ nĆŔ ‘ĞyĲČ âlă wĘ ÉwylĎ ’Ą q‘ąČYĘ yĂ=PŇ ’Č SymĳĂ yĎ âlă om¡ oqUĘ mĂ dŇ mŔŁ ‘ĞyĲČwĘ

8 My‘¡ĂSĘ opŇ CbŇ yS¿Ă hĎ CSSĳĎ ’Ł tĘŇ hĂ wĘ tŇ ’Ň z¡Ł =CrkĘŇ zĂ : Ce‘ĲĆySĂ oyĲ
9 Myh¡Ă Łl’Ĺ dŇ o‘Ŕ Ny’ăĄwĘ É l’Ą yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ yJăĂ MlĳĎ o‘mĲĄ tŇ on¡SŁ ’Ň rĲĂ Cr¿kĘŇ zĂ : bŇ lĲĄ =l‘Č

10 CWĳ ‘ĞnĲČ=âl rSăĆ ’Ğ MdĆŇ u¡ĆmĂ C tŇ yrĂŔ xĞ’ĲČ ÉtySĂ ’Ň rĄmĲĄ dŇ yGąĂmČ : ynĂ omĲ JĎ spĆŇ ’¿Ć wĘ
11 TyĂ‘ČŔ ÉxrĎzĘUĂ mĂ ’rąĄqŁ : hŇ WĲĆ ‘Ĺ’ĲĆ yY¡Ă pĘŇ xĆ =lkĎŇ wĘ MCqŔ tĎŇ ytăĂŇ YĎ ‘Ğ ÉrmĄ ’Ł

yêĂ rĘY¡ČyĎ hŇ eĎ’ĆŔ ybĂŇ ’Ğ=PŇ ’Č ÉyêĂ rĘBČÄ DĂ=PŇ ’Č otŇ YĎ ‘Ğ Sy’ăĂ qx¡Ď rĘmĆ ZrĆ’¿ĆmĄ
12 Myq¡Ă oxrĘhĲĎ bŇ lĳĄ yrĄyBăĂ ’Č yl¡Č ’Ą C‘¿mĘ SĂ : hŇ eĎWĲĆ ‘Ĺ’ĲĆ=PŇ ’Č
13 rxĳĄ’Č tĘŇ âlă yt¡ĂŇ ‘Ď CStĘŇ C qxĎŔ rĘtĂŇ âlă ÉytĂŇ qĎ dĘŇ YĂ yêĂ bĘŇ rąČqĄ : hŇ qĲĎ dĎŇ ~Ę mĂ
zm ű ydăĂŇ rĘ : yêĲĂ rĘ’Č pĘŇ êĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂlĘ hŇ ‘ĎŔ CSêĘ ÉNoIYĂ bĘŇ yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ

=tŇ BČ ’i¡Ą JĂ =Ny’ĲĄ ZrĆ’¿ĎlĎ =ybĲĂŇ SĘ lbĆŔ BĎ =tŇ BČ ÉtlČ CtŇ BĘ rpĎę ‘Ď=l‘Č ybăĂŇ SĘ C
2 MyĂx¡ČrĄ yx¿Ă qĘ : hŇ GĲĎ nĚ‘ĞwĲČ hŇ J¡Ď rČ ëŇ lĎŔ =C’rĘqĘ yĂ ÉypĂŇ ysĂ otŇ âlą yJăĂ MyDĳĂWĘ JČ

: tŇ orĲhĎ nĘ yr¿ĂbĘŇ ‘Ă qoS¡ =yQĂ GČ lbĆŇ SËŁ =yjĂ WĘ xĆ ëŇ tÌĄŇ UĎ YČ yQĂÄGČ xmČ qĳĎ ynĂ xĞTăČ wĘ
3 : MdĲĎŇ ’Ď ‘G¡ČpĘŇ ’Ć âl¿ wĘ xuĎŔ ’Ć MqăĎnĎ ëŇ tĳĄŇ jĎ rĘxĆ hŇ ’¡Ć rĎêĲĄ MG¿Č ëŇ tĄŔ wĎrĘ‘Ć É lGĎêĂ

4, 5 yb¿ĂŇ SĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ Sod¡Ň qĘ omĳ SĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ CnlĄě’ĞGĲŁ
ëŇ lĎŔ =C’rĘqĘ yĂ ÉypĂŇ ysĂ otŇ âlą yJăĂ MyDĳĂWĘ JČ =tŇ BČ ëŇ SĆ x¡Ł bČŇ y’Ă b¿ŇŁ C MmËĎ CdŇ

6 Mn¡ĄêĘ ’Ć wĲĎ ytĂŔ lĎ xĞ nĲČ ÉyêĂ lĘ QČÄxĂ yUĂę ‘Č=l‘Č yêĂ pĘŇ YăČ qĎ : tŇ okĲŇ lĎ mĘ mČ tŇ rĆb¡ĆŇ GĘ
: dŇ ’ĲŁ mĘ ëŇ Q¡Ą ‘Ě êĘ dĘŇ B¿Č kĘŇ hĂ NqĄě zĎ=l‘Č MymĂŔ xĞrĲČ ÉMhĆ lĎ êĘ mĘ WąČ =âl ëŇ dĳĄŇ yĎBĘ

7 ëŇ BĄŔ lĂ =l‘Č ÉhQĆ ’ĄÄ êĘ mĘ W¿Č =âl dŇ ‘ăČ tŇ rĆbĳĎŇ gĘŇ hŇ yăĆhĘ ’ĲĆ Ml¡Ď o‘lĘ yrĂŔ mĘ ’Ň êăŁ wČ
8 ÉhnĎ ydĂŇ ‘Ğ tŇ ’Ň ząŁ =y‘Ă mĘ SĂ hŇ êĎÂ‘Č wĘ : HtĲĎŇ yrĂxĞ’ĲČ êĘ rĘk¡ČŇ zĎ âl¿

ÉbSĄ ’Ą âlą dŇ o‘ĳ ysăĂ pĘŇ ’Č wĘ yn¡Ă’Ğ HbĎŇ bĎŔ lĘ BĂ ÉhrĎmĘ ’ĲŁ hĎ xTČ bĆŔ lĎ tŇ bĆŇ SăĆ oIhČ
9 Moy¿BĘ ‘gČŇrËĆ hŇ QĆ ’¿Ą =yêĄSĘ ëŇ QĎÄ žhnĎ’Ň bŇŁ tĎŇ wĘ : lokĲŇ SĘ ‘d¡ČŇ ’Ą âl¿ wĘ hŇ nĎŔ mĎ lĘ ’Č

tŇ m¿Č YĘ ‘ĎBĘ ëŇ yĂpČŔ SĎ JĘ bŇ răŁ BĘ ëŇ yĂlČŔ ‘Ď C’BăĎ ÉMUĎ tĚŇ JĘ NmĳŁ lĘ ’Č wĘ lokăŇ SĘ dŇ x¡Ď ’Ć
10 ëŇ t¿ĄŇ mĎ kĘŇ xĎ ynĂ ’ĎŔ rŁ Ny’ăĄ ÉêĘ rĘmČÄ ’Ď ëŇ tĄę ‘ĎrĲĎbĘŇ yxăĂ TĘ bĘŇ êĂ wČ : dŇ ’ĲŁ mĘ ëŇ yĂr¡ČbĎŇ xĞ
11 ’bÌĎŇ C : dŇ o‘Ĳ ys¿Ă pĘŇ ’Č wĘ yn¡Ă’Ğ ëŇ BĄŔ lĂ bĘŇ yrăĂmĘ ’Ň êĲŁ wČ ëŇ tĆŇ bĳĎŇ bĘŇ oS ’yhăĂ ëŇ ê¡Ą‘Ę dČŇ wĘ

yl¡Ă kĘŇ CtĲŇ âl¿ hŇ oĎŔh ÉëyĂlČÄ‘Ď ljąŁ tĂŇ wĘ HrĎŔ xĘ SČ Éy‘Ă dĘŇ tĄŇ âlą hŇ ‘Ďę rĎ ëŇ yĂlăČ ‘Ď
12 ÉëyĂrČÄ bĎŇ xĞbĲČŇ ’nąĎ=ydĂŇ mĘ ‘Ă : y‘Ă dĲĎŇ tĄŇ âl¿ hŇ ’¡Ď oS M’ËŁ tĘŇ jĂ ëŇ yĂlÌČ ‘Ď ’bÄŁ tĎŇ wĘ HrĳĎjĘ JČ

yl¿Č C’ ly‘¡Ăoh yl¿Ă kĘŇ Cê ylËČ C’ ëŇ yĂrĳĎC‘eĘ mĂ êĘ ‘Čg¡ČŇ yĎ rS¿Ć ’ĞBĲČ ëŇ yĂpČŔ SĎ JĘ bŇ răŁ bĘŇ C
yYwr‘t
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MyĂmČę SĎ CrbĘŇ hĲĎ ëŇ ‘ĚÁ ySĂ oyĲwĘ ’nĎÄ=CdŇ mĘ ‘Č yĲČ ëŇ yĂtĳĎŇ YĎ ‘Ğ bŇ răŁ BĘ tŇ y’¡ĄlĘ nĂ : yYĂ orĲ‘ĞêĲČ 13

CyąhĎ hŇ eĄÄhĂ : ëŇ yĂlĲĎ ‘Ď C’b¡ŇŁ yĎ rS¿Ć ’ĞmĲĄ MySĂŔ dĎŇ xĽlĲĆ ÉM‘Ă ydĂŇ omĲ MybĂŔ kĎŇ oJă BČ ÉMyzĂxŁ hĲČ 14

tŇ lĆ xăĆ GČ=Ny’ĲĄ hŇ bĳĎŇ hĎ lĲĆ dŇ IăČmĂ MS¡Ď pĘŇ nČ=tŇ ’Ć Cly~¿Ă yČ=âlĲ MtČŇ pĎŔ rĎWĘ S’ăĄ ÉSqČ kĘŇ
ëŇ yĂrăČxĞsĲŁ êĘ ‘ČgĳĎŇ yĎ rSăĆ ’Ğ ëŇ ¡Ďl=CyhĲĎ NJ¿Ą : oDĲgĘŇ nĆ tŇ bĆŇ S¿Ć lĎ rC’¡ MmĎŔ xĘ lČ 15

=C‘mĘ SĂ : ëŇ ‘ĲĄySĂ omĲ Ny’¡Ą C‘Ŕ êĎ ÉorbĘŇ ‘ĆlĘ Sy’ąĂ ëŇ yĂrČę C‘eĘ mĂ xm

C’YĳĎ yĎ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yU¿Ą mĂ C l’ĄŔ rĎWĘ yĂ MSăĄ BĘ ÉMy’Ă rĎqĘ eĂ hČ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČ=tŇ yBĲĄ tŇ ’Ň zăŁ
âl¿ wĘ tŇ m¡Ć ’ĹbĲĆŇ âl¿ CryJĂŔ zĘyČ É l’Ą rĎWĘ yĂ yhąĄŁl’Ň bĲĄŇ C hoĎęhyĘ MSăĄ BĘ ű My‘ăĂBĎ SĘ eĂ hĲČ

sŘ20 CkŇ mĳĎ sĘ nĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ=l‘Č wĘ C’rĎŔ qĘ nĂ ÉSdĆŇ uÄŁ hČ ry‘ąĂmĄ =yJĲĂ : hŇ qĲĎ dĎŇ YĘ bĂŇ 2

yj¿Ă mĂ C yêĂ dĘŇ GČŔ hĂ z’ăĎ mĄ ÉtonSŁ ’Ň rĲĂhĎ : omĲ SĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ 3

hŇ êĎ’ĳĎ hŇ S¡Ć qĎ yJ¿Ă yêĂě ‘Ę DČmĂ : hŇ nĎ’Ň bĲŇŁ êĎ wČ ytĂŇ yW¡Ă ‘Ď M’¿Ł tĘŇ jĂ M‘ĳĄymĂ SĘ ’Č wĘ C’¡ YĘ yĲĎ 4

’ob¡Ň êĎ MrĆT¿ĆBĘ z’ĎŔ mĄ ÉìlĘ dŇ yGąĂ’Č wĲĎ : hŇ SĲĎ CxnĘ ì¡Ň xĞYĘ mĂ C ìŇ jĆŔ rĘ‘Ď É lzĆrĘBČ dŇ ygąĂŇ wĘ 5

êĎ‘Ę mąČ SĎ : MCĲĎYĂ yJ¡Ă sĘ nĂ wĘ yl¿Ă sĘ pĂŇ C MWĎŔ ‘Ď yBăĂ YĘ ‘Ď ÉrmČ ’Ň êŁ =NjĆ ìŇ yêĳĂ ‘Ę mČ SĘ hĂ 6

tŇ or¡YĚnĘ C hŇ êĎ‘ČŔ mĄ ÉtoSdĎŇ xĞ ìŇ yêąĂ ‘Ę mČ SĘ hĂ CdŇ yGĳĂtČŇ ’olă hĞ Mê¡Ć’Č wĘ HQĎŔ JĚ ÉhzĄxĞ
MêĳĎ‘Ę mČ SĘ âlă wĘ Moy¡=ynĄpĘŇ lĂ wĘ z’ĎŔ mĄ âlă wĘ ÉC’rĘbĘŇ nĂ hŇ êąĎ ‘Č : MêĲĎ ‘Ę dČŇ yĘ âl¿ wĘ 7

z’¡Ď mĄ MGČě êĎ‘Ę dČŔ yĎ âlă MGČ ť êĎ‘Ę mČę SĎ =âlĲ MGăČ : NyêĲĂ ‘Ę dČŇ yĘ hŇ e¿ĄhĂ rm¡Č ’Ň êŁ =NjĆ 8

: ëŇ lĲĎ ’rĎq¿Ł NTĆ B¡Ć mĂ ‘ČS¿Ą pŇŁ C dŇ oGŔ bĘŇ êĂ dŇ ogăŇBĎ ÉyêĂ ‘Ę dČÄ yĎ yJąĂ ìŇ ĳĆnzĘ’Ď hŇ xăĎ êĘ pĂŇ =âlĲ
: ìŇ tĲĆŇ yrĂkĘŇ hČ yê¡Ă lĘ bĂŇ lĘ ëŇ ĳĎl=MTĎ xĹ’ĲĆ yt¡ĂŇ QĎ hĂ tĘŇ C yjĂŔ ’Č ëŇ yrăĂ’Ğ’ĲČ ÉymĂ SĘ N‘ČmąČ lĘ 9

ynËĂ‘ĞmĲČ lĘ ynÌĂ‘ĞmĲČ lĘ : ynĂ ‘ĲŁ rCk¿Ň BĘ ìŇ yê¡Ă rĘxČ BĘ PŇ sĆ kĳĎŇ bĘŇ âlă wĘ ìŇ yê¡Ă pĘŇ rČYĘ hŇ e¿ĄhĂ 10, 11

: NêĲĄ’Ć =âlĲ rx¿Ą ’Č lĘ yd¡ĂŇ obŇ kĘŇ C lxĳĎ yĄ ëŇ y’ăĄ yJăĂ hŇ W¡Ć ‘Ĺ’ĲĆ
PŇ ’¡Č NoSŔ ’Ň rĂ ynăĂ’Ğ É’Ch=ynĂ ’Ğ y’ĳĂ rĎqŁ mĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂwĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ ÉylČ ’Ą ‘mąČ SĘ 12

ynËĂ’Ğ ’r¿ĄqŁ MyĂmĳĎSĎ hŇ xăĎ jĘ TĂ yn¡ĂymĂ ywĲĂ ZrĆ’ĆŔ hŇ dĎŇ sĘ yăĎ ÉydĂŇ yĎ=PŇ ’Č : NorĲxĞ’ĲČ yn¿Ă’Ğ 13

dŇ yGăĂhĂ Mh¡Ć bĎŇ ym¿Ă C‘mĎŔ SĞ C ÉMkĆŇ QĘ kĚŇ CYą bĘŇ uĲĎhĂ : wDĲĎxĘ yČ Cd¿Ň mĘ ‘Č yĲČ Mh¡Ć ylĄ ’Ğ 14

yn¿Ă’Ğ : MyDĲĂWĘ JČ o‘¡rŁ zĘC lbĆŔ bĎŇ BĘ ÉoYpĘŇ xĆ hŇ WąĆ ‘ĞyĲČ obŔ hĄ ’Ğ hoăĎhyĘ hŇ QĆ ’ĳĄ =tŇ ’Ć 15

ylăČ ’Ą CbÌŇ rĘqĂ : oJĲ rĘDČ xČ yl¿Ă YĘ hĂ wĘ wyt¡ĂŇ ’Ł ybĲĂŇ hĞ wytĳĂŇ ’Ň rĎqĘ =PŇ ’Č yêĂ rĘB¡Č DĂ ynËĂ’Ğ 16

ynĂ ’ĳĎ MSăĎ Ht¡ĎŇ oyhĹ tŇ ‘¿ĄmĄ yêĂ rĘBČŔ DĂ rtĆŇ iăĄ BČ ÉS’Ň rŁ mĄ âlą tŇ ’Ň Łzę=C‘mĘ SĂ
: oxĲ CrwĘ ynĂ x¡Č lĎ SĘ hoËĂhyĹ ynÌĎdŇŁ ’Ğ hŇ êĎę ‘Č wĘ

ìăŇ dĘŇ UĆ lČ mĘ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ ynĂÄ’Ğ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ SodăŇ qĘ ì¡Ň lĘ ’Č GŁ hoËĎhyĘ rmÌČ ’Ď =hŇ JĲŁ 17

ly‘whl
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18 yhąĂ yĘwČ ytĳĎŇ wŁ YĘ mĂ lĘ êĎbĘŇ S¡Č qĘ hĂ ’Cl¿ : ëŇ lĲĄ êĄ ëŇ rĆd¿ĆŇ BĘ ì¡Ň kĘŇ yrĲĂdĘŇ mČ ly‘ĂŔ ohlĘ
19 y’¿ĄYĎ ’ĹYĲĆ wĘ ìŇ ‘ĆŔ rĘzČ É loxkČŇ yhąĂ yĘwČ : MIĲĎhČ yQ¿Ą gČŇJĘ ì¡Ň tĘŇ qĲĎ dĘŇ YĂ wĘ ìŇ mĆŔ olSĘ ÉrhĎ eĎkČŇ

: ynĲĎpĎŇ QĘ mĂ om¡ SĘ dŇ mËĄ èĎ yĂ=âlĲ wĘ tŇ rÌĄJĎ yĂ=âlĲ wytĳĎŇ ‘Ł mĘ JĂ ìŇ y‘¡ĆmĄ
20 ÉC‘ymĂÄ SĘ hČ CdŇ yGąĂhČ hŇ eĎę rĂ loqă BĘ ůMyDĂWĘ JČ mĂ Cxă rĘBĂ È lbĆŇ BĎ mĂ C’ă YĘ

: bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ oD¿bĘŇ ‘Č ho¡ĎhyĘ l’¿Č GĎ Crě mĘ ’Ă ZrĆ’ĳĎhĎ hŇ YăĄqĘ =dŇ ‘Č hĎ C’¡ yYĂ ohĲ tŇ ’Ň ŁzŔ
21 rCYŔ =‘qČ bĘŇ IĂÄwČ omlĳĎ lyEăĂhĂ rC~¡ mĂ MyĂm¿Č MkĎŔ ylĂ ohĲ ÉtobŇ rĎxĽBĲĎ C’ę mĘ YĲĎ âlă wĘ
22 : My‘ĲĂSĎ rĘlĲĎ ho¡ĎhyĘ rm¿Č ’Ď MolŔ SĎ Ny’ăĄ : MyĂmĲĎ CbŇ z¡ĚIĎwČ

Tm ynĂ ’ĎŔ rĎqĘ NTĆ BăĆ mĂ ÉhoĎhyĘ qoxĳ rĎmĲĄ MyU¡Ă ’ĚlĘ CbŇ yS¿Ă qĘ hČ wĘ ylČŔ ’Ą ÉMyIĂ’Ă C‘ąmĘ SĂ
2 od¡Ň yĎ lY¿ĄBĘ hŇ DĎŔ xČ bŇ rĆxăĆJĘ ÉyjĂ MWĆ IąĎwČ : ymĲĂ SĘ ryJ¿Ă zĘhĂ yU¡Ă ’Ă y‘¿ĄUĘ mĂ
3 yl¡Ă rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : ynĂ rĲĎyêĂ sĘ hĂ ot¡Ň jĎ SĘ ’Č BĘ rCrŔ BĎ ZxăĄ lĘ ÉynĂ mĄÄ yWĂ yĘwČ ynĂ ’ĳĎ yBĂ xĘ hĆ
4 qyrăĂlĘ ÉyêĂ rĘmČÄ ’Ď ynąĂ’Ğ wĲČ : r’ĲĎ jĎ tĘŇ ’Ć ì¡Ň BĘ =rSĆ ’Ğ l’Ąě rĎWĘ yĂ hŇ êĎ’ĳĎ =yDĂbĘŇ ‘Č

yt¡ĂŇ QĎ ‘ĚpĘŇ C hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć yTăĂ jĎ SĘ mĂ ÉNkĄŇ ’Ď ytĂŇ yQĳĄkĂŇ yxăĂ JŁ lbĆŇ h¡Ć wĘ Cht¿ŇŁ lĘ yêĂ ‘Ę gČŔ yĎ
5 dŇ bĆŇ ‘ăĆlĘ ÉNTĆ BĆÄ mĂ yrąĂYĘ yĲŁ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ êăĎ ‘Č wĘ : yhĲĎ Łl’Ĺ=tŇ ’Ć

ynăĄy‘ĄBĘ ÉdbĄŇ JĎ ’Ć wĘ PŇ ĳĄs’Ď yĲĄ âlăř l’¡Ą rĎWĘ yĂwĘ wylĎŔ ’Ą ÉbqŁ ‘ĞyĲČ bŇ bąĄŇ oSlĘ olŔ
6 ÉMyqĂ hĎ lĘ dŇ bĆŇ ‘ĆŔ ÉylĂ ì¿Ň tĘŇ oyĲhĘ mĲĂ lqĄÄ nĎ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : yEĲĂ‘Ě hŇ y¿ĎhĎ yh¡Č Łl’Ň wĲĄ hoĎŔhyĘ

MyĂŔoG ro’ă lĘ ÉìyêĂÄ tČŇ nĘ C bŇ ySĳĂ hĎ lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yr¿yřYnw bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ yTăĄ bĘŇ SĂ =tŇ ’Ć
: ZrĆ’ĲĎ hĎ hŇ Y¿ĄqĘ =dŇ ‘Č yt¡ĂŇ ‘Ď CSĲ yĘ tŇ oy¿hĘ lĲĂ

7 ÉyoG bŇ ‘ĲĄtąĎŇ mĘ lĂ SpĆŇ nĆÁ=hŇ zŁ bĘŇ lĂ oSę odŇ qĘ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ l’ĄÄ GŁ žhoĎhyĘ=rmČ ’ĲĎ hŇ JăŁ
ÉhoĎhyĘ N‘ČmąČ lĘ CwĳxĞêĲČSĘ yĲĂwĘ Myr¡ĂWĎ CmqĎŔ wĎ C’ă rĘyĂ ÉMykĂŇ lĎ mĘ MylĂŔ SĘ mŁ dŇ bĆŇ ‘ăĆlĘ

8 rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ : OĎ rĲĆxĎ bĘŇ IĂwČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ Sd¿ŇŁ qĘ NmĎŔ ’ĹnĲĆ rSăĆ ’Ğ
ÉìnĘ êĆ’Ć wĘ ìę rĘ~Ď ’Ć wĘ ìŇ yêĳĂ rĘzČ‘Ğ hŇ ‘¡ĎCSyĘ Moy¿bĘŇ C ìŇ ytĂŔ ynĂ ‘Ğ ÉNoYrĎ tŇ ‘ąĄBĘ hoĎęhyĘ

9 rmąŁ ’Ň lĄ : tŇ omĲ mĄ SŁ tŇ ol¿ xĎ nĘ lyx¡Ă nĘ hČ lĘ ZrĆ’ĆŔ MyqăĂhĎ lĘ M‘ĎŔ tŇ yrăĂbĘŇ lĂ
=lkĎŇ bĘŇ C C‘Ŕ rĘyĂ MykăĂŇ rĎDĘ=l‘Č Clĳ GĎhĂ ëŇ SĆ x¡Ł BČ rS¿Ć ’ĞlĲČ C’YĄŔ ÉMyrĂCs’ĞlĲČ

10 SmĆ SĳĎ wĎ bŇ r¡ĎSĎ MJ¿Ą yČ=âlĲ wĘ C’mĎŔ YĘ yĂ âlă wĘ ÉCbŇ ‘ĎÄ rĘyĂ âlą : MtĲĎŇ y‘Ă rĘmČ Myy¡ĂpĎŇ SĘ
11 yr¡ČhĎ =lkĎŇ yê¿Ă mĘ WČ wĘ : MlĲĄ hĞ nĲČ yĘ MyĂm¡Č y‘ĄCB¿ mČ =l‘Č wĘ MgĄŔ hĞ nĲČ yĘ MmăĎ xĞrĲČmĘ =yJĲĂ

Krdl
,b"yd ,’"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk âl ’"sb ,hyl‘ gylp wyl‘ rsmnw yrq ol v.5 .Tm
.’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk yrĄYĚnĘ C w’ yrĄCYnĘ C ’"sb ,yrq yrĄCYnĘ C ,bytk yrĄyYĂ nĘ C v.6 .r"tw s"t ,d"yd
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ÉhQĆ ’ĄÄ =hŇ eĄhĲĂ wĘ C’bĳŇŁ yĎ qox¡ rĎmĲĄ hŇ QĆ ’Ąě =hŇ eĄhĂ : NCmĲ rĚyĘ yt¡ČŇ ŁQsĂ mĘ C ëŇ rĆDĳĎlČ 12

CxYĘ pĘŇ yĂ ZrĆ’ĎŔ ylĂ ygăĂŇ wĘ ÉMyĂmČÄ SĎ CeąrĎ : MynĲĂ ysĂ ZrĆ’¿ĆmĄ hŇ QĆ ’¡Ą wĘ MIĎŔmĂ C NopăŇ ~Ď mĂ 13

: MxĲĄ rČyĘ wI¡ĎnĂ ‘ĞwĲČ oUŔ ‘Č ÉhoĎhyĘ MxąČ nĂ =yJĲĂ hŇ eĳĎrĂ Myr¡ĂhĎ
ÉhèĎ ’Ă xJąČ SĘ tĂŇ hĞ : ynĂ xĲĎ kĄŇ SĘ yn¡ĎdŇŁ ’Ň wĲČ hoĳĎhyĘ ynĂ băČŇ zĎ‘Ğ NoI¡YĂ rmĆ ’Ň ê¿Ł wČ 14, 15

: ëŇ xĲĄ JĎ SĘ ’Ć âl¿ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ hŇ nĎxĘ JČŔ SĘ tĂŇ hŇ QĆ ’ăĄ =MGČ HnĳĎTĘ BĂ =NBĆ Mx¡Ą rČmĄ HlĎŔ C‘
ëŇ yĂs¿ČrĘhĲĎ mĘ ëŇ yĂnĳĎBĎ Cr¡hĞmĲĂ : dŇ ymĲĂ êĎ yD¡ĂgĘŇ nĆ ëŇ yĂt¿ČŇ mŁ oxĲ ëŇ ytĳĂŇ uŁ xČ MyĂj¡ČJČ =l‘Č Nh¿Ą 16, 17

CYă BĘ qĘ nĂ MQ¡Ď JĚ y’ĂŔ rĘC ÉëyĂnČÄ y‘Ą bŇ ybąĂŇ sĎ =y’ĲĂ WĘ : C’YĲĄ yĄ ëŇ U¿Ą mĂ ëŇ yĂb¡ČŇ rĂxĞmĲČ C 18

Myr¡ĂèĘ qČ tĘŇ C ySĂ BĎŔ lĘ tĂŇ ydăĂŇ ‘ĞJĲĎ ÉMQĎ kĚŇ yJąĂ hoĎęhyĘ=M’ĚnĘ ynĂ ’ăĎ =yxČ ëŇ ĳĎl=C’bĲĎŇ
yrăĂYĘ êĄ ÉhêĎ‘Č yJąĂ ëŇ ytĳĄŇ sĚrĲĂhĞ ZrĆ’¡ĆwĘ ëŇ yĂtČŔ mŁ mĘ SăŁ wĘ ÉëyĂtČÄ bŇŁ rĘxĎ yJąĂ : hŇ QĲĎ JČ JČ 19

ëŇ yĂlĳĎJĚ SĂ yn¡ĄBĘ ëŇ yĂnČŔ zĘ’Ď bĘŇ CrămĘ ’Ň yĲŁ dŇ o‘ť : ëŇ yĂ‘ĲĎQĘ bČŇ mĘ Cq¡ xĞrĲĎwĘ bŇ SĄŔ oImĂ 20

ÉylĂ =dŇ lČ yĲĎ ymąĂ ëŇ bĄę bĎŇ lĘ BĂ êĘ rĘmăČ’Ď wĘ : hŇ bĎŇ SĲĄ ’Ą wĘ yQ¿Ă =hŇ SĎ GĘ Moq¡ UĎ hČ yl¿Ă =rYČ 21

NhąĄ lDĄŔ gĂŇ ymăĂ ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ hŇ rĎę CswĘ ű hŇ lăĎ GŁ hŇ dĳĎŇ CmlĘ gČŇ wĘ hŇ l¡Ď CkŇ SĘ yn¿Ă’Ğ wĲČ hŇ QĆ ’ĄŔ =tŇ ’Ć
: MhĲĄ hŇ p¿ŇŁ y’Ą hŇ QĆ ’¡Ą yDĂŔ bČŇ lĘ yêĂ rĘ’ăČSĘ nĂ ÉynĂ ’Ğ

MyrăĂ’Ď MyU¡Ă ‘Č=l’Ć wĘ ydĂŔ yĎ ÉMyĂoG=l’Ć ’vąĎ ’Ć hŇ eĄÄhĂ hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ 22

CyÄhĎ wĘ : hŇ nĎ’Ň WĲĆ eĎêĂ PŇ t¿ĄŇ JĎ =l‘Č ëŇ yĂt¡ČŇ nŁ bĘŇ C NYĆxŔŁ BĘ ÉëyĂnČÄbĎŇ C’ybąĂŇ hĄ wĘ yiĳĂ nĂ 23

ëŇ lĎŔ CwxĞêăČSĘ yĂ ZrĆ’Ć ť MyĂjČę ’Č ëŇ yĂtČŔ qŁ ynăĂymĄ ÉMhĆ ytĄŇ orĲWĎ wĘ ëŇ yĂnČę mĘ ’ĲŁ MykĂÁ lĎ mĘ
: yoĲĎq CSb¡ŇŁ yĄ=âlĲ rS¿Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ ÉêĘ ‘ČdČÄ yĎwĘ CkŇ xĳĄ lČ yĘ ëŇ yĂl¡Č gĘŇrČ rp¿ČŇ ‘ĞwĲČ
: TlĲĄ UĎ yĂ qyD¡ĂYČ yb¿ĂŇ SĘ =M’Ă wĘ xČ oqĳlĘ mČ roB¡ GĂ mĂ xu¿ČyĚhĞ 24

TlĳĄ UĎ yĂ Zyr¡Ă‘Ď xČ oq¿ lĘ mČ C xuĎŔ yĚ ÉroBgĂŇ ybąĂŇ SĘ =MGČ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ kăŇŁ =yJĂ 25

sŘ21 yêąĂ lĘ kČŇ ’ĞhĲČ wĘ : ‘Č ySĲĂ o’ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ ëŇ yĂn¡ČBĎ =tŇ ’Ć wĘ bŇ yrĂŔ ’Ď ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ ÉëbĄŇ yrĂyĘ=tŇ ’Ć wĘ 26

rWĎę BĎ =lkĎŇ C‘ădĘŇ yĲĎwĘ NCrĳJĎ SĘ yĂ MmăĎ DĎ sys¡Ă ‘ĎkĆŇ wĘ MrĎŔ WĎ BĘ =tŇ ’Ć ÉëyĂnČÄ om=tŇ ’Ć
: bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ ryb¿ĂŇ ’Ğ ëŇ ¡Ąl’ĞgŇŁ wĘ ëŇ ‘ĄŔ ySĂ omĲ ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ yJăĂ

hĎ yêĂŔ xĘ QČ SĂ rSăĆ ’Ğ ÉMkĆŇ UĘ ’Ă tŇ CtąŇ yrĂJĘ rpĆŇ săĄ hŇ zĆţ y’ăĄ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ n
MêĆŔ rĘJČ mĘ nĂ ÉMkĆŇ ytĄŇ nĲŁ wŁ ‘ĞBĲČ NhąĄ olĳ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yêĂ rĘk¿ČŇ mĎ =rSĆ ’Ğ ySČŔ oemĂ ymăĂ o’ť
Ny’ăĄwĘ ÈytĂŇ ’Ň rĎqĎ Sy’Ăę Ny’ăĄwĘ ytĂŇ ’Ň BĎÁ ‘Č CDÄ mČ : MkĲĆŇ UĘ ’Ă hŇ x¿Ď QĘ SĚ Mk¡ĆŇ y‘ĄSĘ pĂŇ bĘŇ C 2

NhăĄ ly~ĳĂhČ lĘ xČ k¡ŇŁ yB¿Ă =Ny’ĲĄ =M’Ă wĘ tŇ CdŔ jĘ mĂ ÉydĂŇ yĎ hŇ rąĎYĘ qĲĎ roYÄ qĎ hĞ ůhnĆo‘
Ny’ăĄmĄ ÉMtĎŇ gĎŇDĘ S’ąČ bĘŇ êĂ rBĎŔ dĘŇ mĂ ÉtorhĎ nĘ MyWąĂ ’Ď MyĎę bŇ yrăĂxĞ’ĲČ ytĂÂrĎ‘ĞgĲČŇBĘ
Mym
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3 : MtĲĎŇ CsJĘ MyW¿Ă ’Ď qW¡Č wĘ tŇ CrĳdĘŇ qČ MyĂm¡ČSĎ SyB¿Ă lĘ ’Č : ’mĲĎ ~Ď BČ tŇ m¡Ł tĎŇ wĘ MyĂmČŔ
4 tŇ C‘¿lĎ tŇ ‘ČdËČŇ lĎ MydĂŔ CUlĂ NoSă lĘ ÉylĂ NtČŇ nąĎ hŇ oĂęhyĘ ynăĎdŇŁ ’Ğ

‘Čm¡Ł SĘ lĂ NzĆ’ŔŁ ÉylĂ ry‘¿ĂyĎ rqĆBęŁ BČ rqĆBăŁ BČ ű ry‘ăĂyĎ rbĳĎŇ DĎ PŇ ‘¡ĄyĎ=tŇ ’Ć
5 âl¿ rox¡ ’Ď ytĂŇ yrĳĂmĎ âlă yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ NzĆ’ŔŁ ylăĂ =xtĲČŇ jĎ ÉhoĂhyĹ ynąĎdŇŁ ’Ğ : MydĲĂŇ CUQĂ JČ
6 yêĂ rĘêČŔ sĘ hĂ âlă ÉynČjĎ MyTĳĂ rĘmĲŁ lĘ yy¡ČxĎ lĘ C MyJĂŔ mČ lĘ yêĂ tăČŇ nĎ ÉywĂGĄ : ytĂŇ gĲŇŁ CsnĘ
7 NJĄÂ =l‘Č yêĂ mĘ lĳĎ kĘŇ nĂ âlă NJ¡Ą =l‘Č ylĂŔ =rzĎ‘ĞyĲČ ÉhoĂhyĹ ynąĎdŇŁ ’Ň wĲČ : qrĲŁ wĎ tŇ oU¡ lĂ JĘ mĂ
8 yqĂŔ yDĂYĘ mČ ÉborqĎ : SobĲŇ ’Ą âl¿ =yJĂ ‘d¡ČŇ ’Ą wĲĎ SymĂŔ QĎ xČ JĲČ ÉynČpĎŇ yêĂ mĘ WąČ
9 NhăĄ : ylĲĎ ’Ą SG¿Č yĂ yT¡Ă jĎ SĘ mĂ l‘Čb¿ČŇ =ymĲĂ dŇ xČ IĳĎ hŇ dĎŇ mĘ ‘ČnăČ yê¡Ă ’Ă bŇ yr¿ĂyĎ=ymĲĂ

S‘¡Ď ClŔ bĘŇ yĂ dŇ gĆŇBăĆ JČ ÉMQĎ JĚ NhąĄ ynĂ ‘ĳĄySĂ rĘyČ ’Ch¡ =ymĂ ylĂŔ =rzĎ‘ĞyĲČ ÉhoĂhyĹ ynąĎdŇŁ ’Ğ
10 oDĳbĘŇ ‘Č loqă BĘ ‘Čm¡Ą SŁ hoĎŔhyĘ ’răĄyĘ ÉMkĆŇ bĎŇ ymąĂ : MlĲĄ kĘŇ ’Ň yĲŁ

N‘¡ĄèĎ yĂwĘ hoĎŔhyĘ MSăĄ BĘ ÉxTČ bĘŇ yĂ olŔ ÉHgČŇ nŁ Ny’¿ĄwĘ MykĂę SĄ xĞ ëŇ ăČlhĎ ű rSăĆ ’Ğ
11 MkĆę SĘ ’Ć rC’ă BĘ ű CkăŇ lĘ tŇ oqĳ yzĂ yrăĄEĘ’Č mĘ S’¡Ą yxĄ dĘŇ q¿Ł MkËĆŇ QĘ JĚ NhÌĄ : wyhĲĎ Łl’Ň BĲĄ

: NCbĲŇ JĎ SĘ êĂ hŇ b¡ĎŇ YĄ ‘ĞmĲČ lĘ MkĆŔ lĎ tŇ ’Ň EăŁ =hŇ tĎŇ yĘhĲĎ ÉydĂŇ IĎmĂ MêĆŔ rĘ‘ČBĲĂ ÉtoqyzĂbĘŇ C

’n MêĆŔ bĘŇ ~Č xĚ rCYă =l’Ć ÉCTyBĂÄ hČ hoĳĎhyĘ ySăĄ qĘ bČŇ mĘ qdĆŇ Y¡Ć ypĄŇ dĘŇ r¿Ł ylËČ ’Ą C‘¿mĘ SĂ
2 =l’Ć wĘ MkĆŔ ybĂŇ ’Ğ MhăĎ rĎbĘŇ ’Č =l’Ć ÉCTyBĂÄ hČ : MêĲĆrĘuČ nĚ roB¡ tŇ bĆŇ u¿ĆmČ =l’Ć wĘ
3 MxČÄ nĂ =yJĲĂ : ChBĲĄ rĘ’Č wĘ Chk¡ĄŇ rĘbĲĎŇ ’Ğ wĲČ wytĂŔ ’Ň rĎqĘ dŇ xăĎ ’Ć =yJĲĂ MkĳĆŇ lĘ lĆ oxêĘ hŇ r¡ĎWĎ

Ht¡ĎŇ bĎŇ rĘ‘Č wĘ NdĆŇ ‘ĄŔ JĘ ÉHrĎBĎ dĘŇ mĂ MWĆ IąĎwČ hĎ ytĆŔ bŇŁ rĘxĎ =lJĎ ÉMxČ nĂ NoIęYĂ hoĎÁhyĘ
: hŇ rĲĎmĘ zĂ loq¿ wĘ hŇ d¡ĎŇ oê HbĎŔ ’YĄUăĎ yĂ ÉhxĎ mĘ WĂ wĘ NoWą WĎ hoĳĎhyĘ=NgČŇJĘ

4 ÉhrĎotŇ yJąĂ CnyzĳĂ’ĞhĲČ ylăČ ’Ą yU¡Ă C’lĘ C yUĂŔ ‘Č ÉylČ ’Ą CbŇ ySąĂ qĘ hČ
5 ’YăĎ yĎ ÉyqĂ dĘŇ YĂ bŇ orąqĎ : ‘Č yGĲĂ rĘ’Č MyU¡Ă ‘Č ro’¿ lĘ yTĂŔ jĎ SĘ mĂ C ’YĄŔ tĄŇ yêăĂ ’Ă mĲĄ

: NClĲ xĄ yČyĘ y‘¡ĂrŁ zĘ=l’Ć wĘ CCŔqČ yĘ MyIăĂ’Ă ÉylČ ’Ą CTjĳŁ SĘ yĂ MyUăĂ ‘Č y‘¡ČrŁ zĘC y‘ĂŔ SĘ yĂ
6 MyĂmČÁ SĎ =yJĲĂ tŇ xČ êČę mĂ ZrĆ’ăĎhĎ =l’Ć CTyBÌĂ hČ wĲĘ MkĆÁ ynĄy‘ĲĄ MyĂmČÄ èĎ lČ žC’WĘ

NCtĳŇ CmyĘ NkăĄŇ =omJĘ hĎ yb¡ĆŇ SĘ yĲŁ wĘ hŇ lĆŔ bĘŇ êĂ dŇ gĆŇBăĆ JČ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ wĘ ÉCxlĎÄmĘ nĂ NSąĎ ‘ĎJĲĆ
7 C‘ąmĘ SĂ : tŇ xĲĎ tĄŇ âl¿ yt¡ĂŇ qĎ dĘŇ YĂ wĘ hŇ yĆŔhĘ êĲĂ MlăĎ o‘lĘ ÉytĂŇ ‘Ď CSĲ ywĂ

SonŔ ’Ĺ tŇ jăČ rĘxĆ ÉC’rĘyêĲĂ =l’Č MBĳĎ lĂ bĘŇ ytăĂŇ rĎoêĲ M‘¡Č qdĆŇ YĆŔ y‘ĄdĘŇ yăŁ ÉylČ ’Ą
8 ssĳĎ MlăĄ kĘŇ ’Ň yĲŁ rmĆ ~¡ĆkČŇ wĘ S‘ĎŔ MlăĄ kĘŇ ’Ň yĲŁ ÉdgĆŇBĆÄ kČŇ yJąĂ : CêxĲĎ êĄ=l’Č Mt¡ĎŇ pŇŁ DĚGĂ mĂ C

ytqdYw
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: MyrĲĂoD rod¿Ň lĘ yt¡ĂŇ ‘Ď CSĲ ywĂ hŇ yĆŔhĘ êĲĂ MlăĎ o‘lĘ ÉytĂŇ qĎ dĘŇ YĂ wĘ
tŇ or¡DŁ MdĆŇ qĆŔ ymĄ yJăĂ yrĂC‘ť hoĎŔhyĘ ‘Č orăzĘ Éz‘Ł =ySĂ bĘŇ lĂ yrąĂC‘ yrĂÄ C‘ 9

’olą hĞ : NyeĲĂ êČ tŇ lĆ l¿Ć oxmĘ bŇ hČ r¡Č tŇ bĆŇ Y¿ĆxĘ UČ hČ ’yhËĂ =êĘ ’Č ’ol¿ hĞ MymĳĂ lĎ o‘Ĳ 10

ëŇ rĆD¡Ć MyĎŔ =yuĄmČ ‘ĞmĲČ ÉhmĎ vĎÄ hČ hŇ BĳĎ rČ Mohă êĘ ym¡Ą MyĎŔ tŇ bĆŇ răĆxĞUĲČ hČ É’yhĂ =êĘ ’Č
tŇ x¿Č mĘ WĂ wĘ hŇ eĎŔ rĂBĘ ÉNoIYĂ C’bąĎŇ C NCbę CSyĘ hoĎÁhyĘ yyĄÄCdŇ pĘŇ C : MylĲĂ C’GĘ rb¿ŇŁ ‘ĞlĲČ 11

: hŇ xĲĎ nĎ’Ğ wĲČ Nog¿Ň yĎ Csn¡Ď NCgŔ yvĂ yČ ÉhxĎ mĘ WĂ wĘ NoWą WĎ MSĳĎ ’Ň rŁ =l‘Č Ml¡Ď o‘
tŇ CmŔ yĎ Sonă’ĹmĲĄ Éy’Ă rĘyêĲĂ wČ êĘ ’ąČ =ymĲĂ MkĳĆŇ mĘ xĆ nČmĘ ’Ch¡ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ ykÌĂŇ nŁ ’ĲĎ 12

dŇ săĄ yŁ wĘ ÈMyĂmČ SĎ hŇ TăĆ on ìŇ WĆę ‘Ł hoăĎhyĘ xJČÂ SĘ êĂ wČ : NtĲĄŇ eĎ yĂ ryY¿Ă xĎ Md¡ĎŇ ’Ď =NBĆ mĂ C 13

N¡ĄnoJ rS¿Ć ’ĞJĲČ qyYĂŔ UĄ hČ tŇ măČ xĞ ÉynĄjĘ mĂ MoIęhČ =lJĎ dŇ ymĂÁ êĎ dŇ xĄÄ pČŇ êĘ wČ ůZrĆ’Ď
tŇ Cmă yĎ=âlĲ wĘ xČ tĳĄŇ jĎ hĂ lĘ hŇ ‘¡ĆYŁ rh¿Č mĂ : qyYĲĂ UĄ hČ tŇ m¿Č xĞ hŇ I¡Ą’Č wĘ tŇ yxĳĂ SĘ hČ lĘ 14

MIĎŔhČ ‘găČŇrŁ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ : omĲ xĘ lČ rs¡Č xĘ yĆ âl¿ wĘ tŇ xČ èČŔ lČ 15

lY¿ĄbĘŇ C ìŇ ypĂŔ BĘ ÉyrČbĎŇ DĘ MyWąĂ ’Ď wĲĎ : omĲ SĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ wyQĳĎ GČ Cm¡ hĹIĆwČ 16

: hŇ êĎ’ĲĎ =yUĂ ‘Č NoI¡YĂ lĘ rm¿Ł ’Ň lĄ wĘ ZrĆ’ĎŔ dŇ săŁ ylĂ wĘ ÉMyĂmČÄ SĎ ‘ČTąŁ nĘ lĂ ìŇ ytĳĂŇ yiĂ JĂ yd¡ĂŇ yĎ

ho¡ĎhyĘ dŇ I¿ČmĂ tŇ ytËĂŇ SĎ rS¿Ć ’Ğ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ ymĂ Cqť yrĂę rĘo‘tĘŇ hĲĂ yrăĂrĘo‘tĘŇ hĂ 17

=Ny’ĲĄ : tŇ yYĲĂ mĎ tŇ yt¡ĂŇ SĎ hŇ lËĎ ‘ĄrĘêČhČ soJÌ tŇ ‘ČBČÁ qĚ=tŇ ’Ć otĳŇ mĎ xĞ soJă =tŇ ’Ć 18

Myn¡ĂBĎ =lJĎ mĂ HdĎŔ yĎBĘ ÉqyzĂxĞmĲČ Ny’ąĄwĘ hŇ dĎŇ lĳĎ yĎ Myn¡ĂBĎ =lJĎ mĂ HlĎŔ lhăĄ nČmĘ
bŇ ‘¿ĎrĎhĲĎ wĘ rbĆŇ èËĆ hČ wĘ dŇ èÌŁ hČ ëŇ ĳĎl dŇ Cnă yĎ ym¡Ă ëŇ yĂtČŔ ’Ł rĘqĲŁ ÉheĎhĄ MyĂêąČSĘ : hŇ lĎ DĲĄGĂ 19

’otăŇ JĘ tŇ oY¡ Cx=lJĎ S’Ň r¿Ł BĘ CbËŇ kĘŇ SĲĎ Cp¿Ň QĘ ‘Ě ëŇ yĂnČÁBĎ : ëŇ mĲĄ xĞ nĲČ’Ğ ym¿Ă bŇ rĆx¡ĆhČ wĘ 20

’n¿Ď=y‘Ă mĘ SĂ NkËĄŇ lĎ : ëŇ yĂhĲĎ Łl’Ĺ tŇ r¿Č‘ĞGĲČ ho¡ĎhyĘ=tŇ mČ xĞ My’¿Ă lĄ mĘ hĲČ rmĳĎ kĘŇ mĂ 21

ëŇ yĂnăČdŇŁ ’Ğ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ : NyĂIĲĎmĂ âl¿ wĘ tŇ r¡ČkĚŇ SĘ C hŇ IĳĎnĂ ‘Ğ tŇ ’Ň z¡Ł 22

hŇ lĳĎ ‘ĄrĘêČhČ soJă =tŇ ’Ć ëŇ d¡ĄŇ IĎmĂ yêĂ xĘ qËČlĎ hŇ e¿ĄhĂ oUŔ ‘Č bŇ yrăĂyĎ ÉëyĂhČÄ Łl’Ň wĲĄ hoĎęhyĘ
ÉhĎ yêĂÄ mĘ WČ wĘ : dŇ o‘Ĳ Ht¡ĎŇ oêSĘ lĂ ypĂŇ ys¿Ă otŇ =âlĲ ytĂŔ mĎ xĞ soJă Ét‘ČBČÄ qĚ=tŇ ’Ć 23

ÉZrĆ’ĎÄ kĎŇ ymĂ yWąĂ êĎ wČ hŇ rĎbĳŇŁ ‘ĞnĲČwĘ yxăĂ SĘ ëŇ S¡Ą pĘŇ nČlĘ Cr¿mĘ ’ĲĎ =rSĆ ’Ğ ëŇ yĂgČŔ om=dŇ yČBĘ
NoIĳYĂ ëŇ E¡Ą‘Ě yS¿Ă bĘŇ lĂ yrËĂC‘ yr¿ĂC‘ : MyrĲĂbĘŇ ‘Ł lČ ZCx¡ kČŇ wĘ ëŇ wĄŔGĄ bn

PŇ ysËĂ oy âl¿ yJăĂ SdĆŇ uŔŁ hČ ry‘ăĂ ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ ëŇ êĄę rĘ’Č pĘŇ tĂŇ ydăĄŇ gĘŇBĂ ű ySăĂ bĘŇ lĂ
MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ yb¡ĂŇ èĘ ymĂ Cq¿ rpËĎŇ ‘ĎmĲĄ yrÌĂ‘ĞnĲČtĘŇ hĂ : ’mĲĄ TĎ wĘ lr¿Ą‘Ď dŇ o‘¡ ëŇ b¿ĎŇ =’bŇŁ yĎ 2

ÉhkŇŁ =yJĂ : NoIĲYĂ =tŇ BČ hŇ I¡ĎbĂŇ SĘ ëŇ rĄŔ ’Ň CĎYČ yrăĄsĘ omĲ CxêĘ jČ tĘŇ hĂ 3

rm’
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: Cl’ĲĄ GĎêĂ PŇ sĆ k¡ĆŇ bĘŇ âl¿ wĘ MêĳĆrĘJČ mĘ nĂ Me¡ĎxĂ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď
4 rCgăŇlĎ hŇ n¡ĎSŁ ’Ň rĲĂbĎŇ yU¿Ă ‘Č=dŇ rČyĲĎ MyĂrËČYĘ mĂ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ kąŇŁ yJăĂ
5 =yJĲĂ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉhpŇŁ =yQĂ =hŇ mČ hŇ êąĎ ‘Č wĘ : oqĲ SĎ ‘Ğ spĆŇ ’¿Ć BĘ rCè¡ ’Č wĘ MSĳĎ

ym¿Ă SĘ MoI¡hČ =lJĎ dŇ ym¿Ă tĎŇ wĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉClylĂÄ yhĄ yĘ wląřVm MeĳĎxĂ yU¡Ă ‘Č xu¿ČlĚ
6 rB¡Ą dČŇ mĘ hĲČ ’Ch¿ =ynĂ ’Ğ=yJĲĂ ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉNkĄŇ lĎ ymĳĂ SĘ yU¡Ă ‘Č ‘d¿ČŇ yĄ NkËĄŇ lĎ : Z’ĲĎ eŁ mĂ

: ynĂ eĲĄhĂ
7 bŇ oT¡ rv¿Ą bČŇ mĘ MolË SĎ ‘Č ymÌĂ SĘ mČ rvĄę bČŇ mĘ ylăĄ gĘŇrČ MyrĂÁ hĎ hĲĆ =l‘Č CwÄ’eĎ=hŇ mČ sŘ22

8 loq¡ C’WĘ n¿Ď ëŇ yĂpËČŇ YŁ loq¿ : ëŇ yĂhĲĎ Łl’Ĺ ëŇ ¿ČlmĎ NoI¡YĂ lĘ rm¿Ą ’Ł hŇ ‘ĳĎCSyĘ ‘Č ymăĂ SĘ mČ
9 ÉCneĘ rČ Cxą YĘ jĂ : NoIĲYĂ ho¡ĎhyĘ bŇ CS¿ BĘ C’Ŕ rĘyĂ ÉNyĂ‘ČÄ BĘ NyĂ‘ąČ yJăĂ CneĳĄrČyĘ wDăĎxĘ yČ

10 PŇ WąČ xĎ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ l’¡Č GĎ oUŔ ‘Č ÉhoĎhyĘ MxąČ nĂ =yJĲĂ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ tŇ ob¡Ň rĘxĎ wDĎŔ xĘ yČ
tŇ ’¡Ą ZrĆ’ĎŔ =ysĄ pĘŇ ’Č =lJĎ ÉC’rĎwĘ MyĳĂoGhČ =lJĎ yn¡Ąy‘ĄlĘ oSŔ dĘŇ qĎ ‘Č orăzĘ=tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ

11 =l’Č ’m¡Ą TĎ MèĎŔ mĂ C’ă YĘ ÉCrCsÄ CrCsą : CnyhĲĄŁl’Ĺ tŇ ‘¿ČCSyĘ
12 C’YĄŔ êĄ ÉNozjĎ xĂ bĘŇ âlą yJăĂ : hoĲĎhyĘ yl¿Ą JĘ y’¡ĄWĘ nĲŁ CrBĎě hĂ HkĎŔ oêmĂ C’ă YĘ C‘GĳĎêĂ

yh¿ĄŁl’Ĺ Mk¡ĆŇ pĘŇ iĂ ’Č mĘ C hoĎŔhyĘ ÉMkĆŇ ynĄpĘŇ lĂ ëŇ ląĄ hŁ =yJĲĂ NCkĳŇ lĄ tĄŇ âlă hŇ s¡Ď CnmĘ bĂŇ C
13 Hb¡ČŇ gĎŇ wĘ ’vËĎ nĂ wĘ MCrÌyĎ yDĳĂbĘŇ ‘Č lyJ¡Ă WĘ yČ hŇ e¿ĄhĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ
14 Ch’ĳĄ rĘmČ Sy’¡Ă mĄ tŇ x¿Č SĘ mĂ =NJĄ MyBĂŔ rČ ÉìylĆÄ‘Ď Cmą mĘ SĲĎ rSĆÄ ’ĞJĲČ : dŇ ’ĲŁ mĘ
15 MhĳĆ yjĂ Myk¡ĂŇ lĎ mĘ CY¿ jĘ qĘ yĂ wylËĎ ‘Ď MyBĂŔ rČ MyăĂoG ÉhEĆyČ NJąĄ : MdĲĎŇ ’Ď yn¿ĄBĘ mĂ or¡’ĞtŇŁ wĘ

: CnnĲĎ oBtĘŇ hĂ C‘¡mĘ SĲĎ =âl rS¿Ć ’Ğ wĲČ C’Ŕ rĎ ÉMhĆ lĎ rjąČsĚ=âlĲ rSĆÄ ’Ğ yJĂ ţ
gn, 2 l‘Č IČÄwČ : hŇ tĎŇ lĲĎ gĘŇ nĂ ym¿Ă =l‘Č ho¡ĎhyĘ ‘Č or¿zĘC CntĳĄŇ ‘ĎmĲĚ SĘ lĂ Nym¡Ă ’ĹhĲĆ ym¿Ă

Ch’¿Ą rĘnĂ wĘ rdĳĎŇ hĎ âlă wĘ ol¡ r’Č t¿ŇŁ =âl hŇ IĎŔYĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉSrĆèÄŁ kČŇ wĘ wynĎę pĎŇ lĘ qnĄÁ oIJČ
3 ‘Č CdăŇ ywĂ tŇ ob¡Ň ’Ł kĘŇ mČ Sy’¿Ă MySĂŔ y’Ă ldăČŇ xĞ wĲČ ÉhzĆbĘŇ nĂ : ChdĲĄŇ mĘ xĘ nĆwĘ hŇ ’¡Ć rĘmČ =âlĲ wĘ
4 ÉCnyĄÄlĎ xĽ NkąĄŇ ’Ď : ChnĲĚbĘŇ SČ xĞ âl¿ wĘ hŇ z¡ĆbĘŇ nĂ CeUĆŔ mĂ ÉMynĂ jĎ rêąĄsĘ mČ kĘŇ C ylĂ xĳŁ

Myh¡Ă Łl’Ĺ hŇ J¿Ą mĚ ‘Č CgËŇ nĎ ChnĚŔ bĘŇ SČ xĞ CnxĘ năČ’Ğ wĲČ MlĳĎ bĎŇ sĘ Cnyb¡ĄŇ ’Ł kĘŇ mČ C ’WĎŔ nĎ ’Chă
5 ÉCnmĄÄ olSĘ rsąČCm CnytĳĄŇ nŁ wŁ ‘ĞmĲĄ ’J¡Ď dĚŇ mĘ Cn‘ĄŔ SĎ jĘ mĂ llăĎ xŁ mĘ É’ChwĘ : hŇ eĲĆ‘ĚmĘ C
6 CnynĳĂjĎ oJ¡ rĘdČŇ lĘ Sy’¿Ă Cny‘ĂŔ êĎ N’Ň ~ăŁ JČ ÉCnQĎÄJĚ : CnlĲĎ =’jĎ rĘnĂ ot¡Ň rĎbĚŇ xĞbĲČŇ C wylĎŔ ‘Ď
7 ůwyjĂ =xêČpĘŇ yĂ âlă wĘ ÈhnĆ‘ĞnĲČ ’Chă wĘ WGČÄnĂ : CnQĲĎ JĚ Nw¿Ł ‘Ğ tŇ ’¡Ą oBŔ ‘Č yGăĂpĘŇ hĂ ÉhoĎhywĲČ

: wyjĲĂ xê¡ČpĘŇ yĂ âl¿ wĘ hŇ mĎ lĳĎ ’ĹnĲĆ hĎ yz¡ĆzĘgŇŁ yn¿ĄpĘŇ lĂ lxĄě rĎkĘŇ C lbĎŔ Cy xbČŇ FăĆ lČ ÉhvĆ JČ
rY‘m

.yrq wylĎ SĘ mŁ ,bytk ClSĘ mĎ v.5 .bn
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ZrĆ’ăĆmĄ ÉrzČgĘŇ nĂ yJąĂ xČ xĳĄ oWyĘ ymăĂ or¡oD=tŇ ’Ć wĘ xuĎŔ lĚ ÉTjĎ SĘ UĂ mĂ C rYĆ‘ąŁ mĄ 8

ryS¡Ă ‘Ď=tŇ ’Ć wĘ orŔ bĘŇ qĂ ÉMy‘Ă SĎ rĘ=tŇ ’Ć NêąĄ IĂwČ : omlĲĎ ‘gČŇ n¿Ć yU¡Ă ‘Č ‘SČ j¿Ć mĂ MyIĂŔxČ 9

Éo’JĘ DČ ZpąĄŇ xĎ hoĎÂhywĲČ : wypĲĂŇ BĘ hŇ m¡Ď rĘmĂ âl¿ wĘ hŇ WĎŔ ‘Ď smăĎ xĎ =âlĲ l‘Č ť wytĳĎŇ mŁ BĘ 10

ZpĆŇ x¿Ą wĘ MymĳĂ yĎ ëŇ yrăĂ’Ğ yĲČ ‘rČz¡Ć hŇ ’¿Ć rĘyĂ oSŔ pĘŇ nČ ÉMSĎ ’Ď MyWąĂ êĎ =M’Ă ylĂŔ xĹhĲĆ
qyD¿ĂYĘ yČ oêę ‘Ę dČŇ BĘ ‘BĎŔ WĘ yĂ hŇ ’ăĆ rĘyĂ ÉoSpĘŇ nČ lmąČ ‘ĞmĲĄ : xlĲĎ YĘ yĂ od¿Ň yĎBĘ ho¡ĎhyĘ 11

MyBĂę rČbĎŇ olă =qQĆ xČ ’Ğ NkĄÂ lĎ : lBĲŁ sĘ yĂ ’Ch¿ Mt¡ĎŇ nŁ wŁ ‘ĞwĲČ MyBĳĂ rČlĲĎ yD¡ĂbĘŇ ‘Č qyDËĂYČ 12

oSŔ pĘŇ nČ ÉtwĆUĎÄ lČ hŇ rąĎ‘ĹhĲĆ rSĆÄ ’Ğ tŇ xČ êČę ů llĎ SĎ qQăĄ xČ yĘ ÈMymĂ CY‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ
: ‘Č yGĲĂ pĘŇ yČ My‘¡ĂSĘ jĲŁ lČ wĘ ’WĎŔ nĎ MyBăĂ rČ=’TĘ xĄ É’ChwĘ hŇ nĳĎmĘ nĂ My‘¡ĂSĘ jĲŁ =tŇ ’Ć wĘ

MyBÌĂ rČ=yJĲĂ hŇ lĎ xĎŔ =âl ÉylĂ hĞYĲČ wĘ hŇ eąĎrĂ yxĂÄ YĘ jĂ hŇ dĎŇ lĳĎ yĎ âlă hŇ r¡ĎqĎ ‘Ğ ye¿ĂrĎ dn

ëŇ lĄęhĽ’ĲĎ Moqă mĘ ű ybĂŇ yxăĂ rĘhČ : hoĲĎhyĘ rm¿Č ’Ď hŇ l¡Ď C‘bĘŇ yn¿ĄBĘ mĂ hŇ mËĎ mĄ oS=ynĄBĲĘ 2

ëŇ yĂt¡ČŇ dŇŁ tĲĄŇ ywĂ ëŇ yĂrČŔ tĎŇ ymĲĄ ÉykĂŇ yrĂ’ĞhĲČ ykĂŇ ŁWĳ xĘ êČ =l’Č CF¡ yČ ëŇ yĂtËČŇ onJĘ SĘ mĂ tŇ o‘ÌyrĂywĲĂ
Myr¿Ă‘Ď wĘ SrĎŔ yyĂ MyăĂoG Éë‘ĄrĘzČwĘ yYĂ rĳŁ pĘŇ êĂ lw’Ň m¡Ł WĘ C Nym¿Ă yĎ=yJĲĂ : yqĂ EĲĄxČ 3

yJăĂ ym¡Ă lĘ JĎ êĂ =l’Č wĘ ySĂ obŔ tĄŇ âlă =yJĂ Éy’Ă rĘyêĲĂ =l’Č : CbŇ ySĲĂ oy tŇ oU¡ SČ nĘ 4

âl¿ ëŇ yĂt¡ČŇ CnmĘ lĘ ’Č tŇ j¿Č rĘxĆ wĘ yxĂ JĎŔ SĘ êĂ ÉëyĂmČÄ Cl‘Ğ tŇ SĆ bąŇŁ yJăĂ yrĂyjĳĂxĘ tČŇ âlă
SodăŇ qĘ ÉëlĄ ’ĞgĲŇŁ wĘ omĳ SĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ ëŇ yĂWČŔ ‘Ł ÉëyĂlČÄ‘ĞbĲŇŁ yJąĂ : dŇ o‘Ĳ =yrĂJĘ zĘtĂŇ 5

tŇ bČŇ CY¿ ‘ĞwĲČ hŇ bËĎŇ Cz‘Ğ hŇ èÌĎ ’Ă kĘŇ =yJĲĂ : ’rĲĄuĎ yĂ ZrĆ’¡ĎhĎ =lkĎŇ yh¿ĄŁl’Ĺ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ 6

‘gČŇr¿ĆBĘ : ëŇ yĂhĲĎ Łl’Ĺ rm¿Č ’Ď s’¡Ą UĎ tĂŇ yJ¿Ă MyrËĂC‘nĘ tŇ SĆ ’ÌĄ wĘ hoĳĎhyĘ ëŇ ’ăĎ rĎqĘ xČ Cr¡ 7

yêĂ rĘêČÄ sĘ hĂ PŇ YĆqĆę PŇ YĆSăĆ BĘ : ëŇ YĲĄBĘ qČ ’Ğ Myl¡Ă dŇŁ GĘ Mym¿Ă xĞrĲČbĘŇ C ëŇ yêĳĂ bĘŇ zČ‘Ğ NT¡Ł qĎ 8

: hoĲĎhyĘ ëŇ ¡Ąl’ĞGĲŁ rm¿Č ’Ď ëŇ yêĳĂ mĘ xČ rĲĂ Ml¡Ď o‘ dŇ sĆ x¿Ć bĘŇ C ëŇ UĄŔ mĂ É‘gČŇrĆÄ yn¿ČpĎŇ
xČ nËŁ =ymĄ rb¿ŇŁ ‘ĞmĲĄ yêĂ ‘Ę BČę SĘ nĂ rSăĆ ’Ğ ylĂŔ tŇ ’Ň zăŁ ÉxČ ŁnÄ ym¿Ą =yJĂ 9

yJąĂ : ëŇ BĲĎ =r‘ĎGĘ mĂ C ëŇ yĂl¡Č ‘Ď PŇ Y¿Ł uĘ mĂ yêĂ ‘Ę BËČ SĘ nĂ NJ¿Ą ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č dŇ o‘¡ 10

SCmę yĎ=âlĲ ëŇ êăĄ’Ă mĲĄ yDĂÂsĘ xČ wĘ hŇ nĎTĳĆ CmêĘ tŇ o‘¡bĎŇ GĘ hČ wĘ CSCmŔ yĎ ÉMyrĂhĎ hĲĆ
: hoĲĎhyĘ ëŇ m¡Ą xĞrĲČmĘ rm¿Č ’Ď TCmŔ tĎŇ âlă ÉymĂ olSĘ tŇ yrąĂbĘŇ C

ëŇ yĂnČŔ bĎŇ ’Ğ ÉëCjBČ ZyBąĂ rĘmČ ykĂÁ nŁ ’ĲĎ hŇ eĄÄhĂ hŇ mĎ xĳĎ nĚ âlă hŇ r¡Ď‘ĞsĲŁ hŇ I¿ĎnĂ ‘Ğ 11

ynăĄbĘŇ ’Č lĘ ëŇ yĂr¡Č‘ĎSĘ C ëŇ yĂtČŔ SŁ mĘ SĂ ÉdkŇŁ dĘŇ JĲČ yêąĂ mĘ WČ wĘ : MyrĲĂyjĂ iČ BČ ëŇ yê¡Ă dĘŇ sČ ywĲĂ 12

bŇ r¡ČwĘ hoĳĎhyĘ ydăĄŇ CUlĂ ëŇ yĂn¡ČBĎ =lkĎŇ wĘ : ZpĆŇ xĲĄ =ynĄbĘŇ ’Č lĘ ëŇ ¡ĄlCbŇ GĘ =lkĎŇ wĘ xDĳĎqĘ ’Ć 13

MwlV
.’Yt=yk tVrpl Mgw xn tVrpl hrTph v.1 .dn
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14 y’Ă rĎŔ ytĂŇ âlă =yJĂ ÉqSĆ ‘Ł mĄ yqąĂxĞrĲČ ynĂ nĳĎoJêĂ hŇ q¡ĎdĎŇ YĘ BĂ : ëŇ yĂnĲĎBĎ Mol¿ SĘ
15 ytĳĂŇ o’mĲĄ spĆŇ ’¡Ć rCgËŇ yĎ roG¿ NhăĄ : ëŇ yĂlĲĎ ’Ą bŇ r¡ČqĘ tĂŇ =âlĲ yJ¿Ă hŇ êĎŔ xĂ UĘ mĂÄ C
16 S’ăĄ BĘ ÉxČ pĄÄ nŁ SrĎŔ xĎ ytĂŇ ’Ň răĎBĎ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ ťNřh : lojĲ yĂ ëŇ yĂl¿Č ‘Ď ëŇ ê¡Ď’Ă rg¿ĎŇ=ymĂ

: lBĲĄ xČ lĘ tŇ yx¡Ă SĘ mČ ytĂŇ ’Ň r¿ĎBĎ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ ChWĳĄ ‘ĞmĲČ lĘ yl¡Ă kĘŇ ’yY¿Ă omC MxĎŔ jĆ
17 Tj¡Ď SĘ UĂ lČ ëŇ ê¿Ď’Ă =MCqêĲĎ NoSË lĎ =lkĎŇ wĘ xlĎŔ YĘ yĂ âlă ÉëyĂlČÄ‘Ď rYąČCy ylĂÂJĘ =lJĎ

: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yê¡Ă ’Ă mĲĄ MtËĎŇ qĎ dĘŇ YĂ wĘ hoÌĎhyĘ ydĄÄ bĘŇ ‘Č žtlČ xĞ nĲČ tŇ ’Ň ŁzÃ y‘Ă ySĳĂ rĘêČ
hn CkąŇ lĘ PŇ sĆ JĳĎ ol¡ =Ny’ĲĄ rS¿Ć ’Ğ wĲČ MyĂUČŔ lČ CkăŇ lĘ É’mĄ YĎ =lJĎ yohą

: bŇ lĲĎ xĎ wĘ NyĂy¿Č ryx¡Ă mĘ ’ol¿ bĘŇ C PŇ sĆ kËĆŇ =’olBĘ Crę bĘŇ SĂ CkăŇ lĘ C ClkŔŁ ’ĹwĲĆ ÉCrbĘŇ SĂ
2 C‘Ä mĘ SĂ hŇ ‘ĳĎbĘŇ WĎ lĘ ’olă BĘ Mk¡ĆŇ ‘ĞygĂŇ ywĂ MxĆ lĆŔ =’olBĲĘ ÉPsĆ kĆÄ =ClqĘ SĘ tĂŇ hŇ UĎ ląĎ
3 ÉMkĆŇ nĘ zĘ’Ď CFą hČ : MkĲĆŇ SĘ pĘŇ nČ NSĆ D¡ĆBČ gŇe¿Č‘ČtĘŇ tĂŇ wĘ bŇ oTŔ =ClkĘŇ ’Ă wĘ ÉylČ ’Ą ‘Č omą SĎ

yd¿ĄŇ sĘ xĲČ MlĎŔ o‘ tŇ yrăĂBĘ ÉMkĆŇ lĎ hŇ tąĎŇ rĘkĘŇ ’Ć wĘ MkĳĆŇ SĘ pĘŇ nČ yxăĂ tĘŇ C C‘¡mĘ SĂ ylČŔ ’Ą CkăŇ lĘ C
4 : MyUĲĂ ’ĚlĘ hŇ C¡ĄYČ mĘ C dŇ yg¿ĂŇ nĎ wyêĳĂ tČŇ nĘ MyU¡Ă C’lĘ dŇ ‘¿Ą NhËĄ : MynĲĂ mĎ ’ĹeĲĆhČ dŇ w¡ĂdĎŇ
5 ÉN‘ČmČÄ lĘ CYCrĳyĎ ìŇ ylăĆ ’Ą ìŇ C‘¡dĎŇ yĘ=âlĲ yog¿Ň wĘ ’rĎŔ qĘ êĂ É‘dČŇ tĄŇ =âlĲ yoGą NhăĄ
6 CS¿ rĘDĂ : ëŇ rĲĎ’ĞpĄŇ yJ¿Ă l’¡Ą rĎWĘ yĂ Sod¿Ň qĘ lĂ wĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ
7 Sy’¿Ă wĘ oJŔ rĘDČ É‘SĎ rĎ bŇ ząŁ ‘ĞyĲČ : bŇ orĲqĎ ot¿Ň oyhĘ BĲĂ Ch’¡ĚrĎqĘ o’ĳ YĘ UĲĎ hĂ BĘ ho¡ĎhyĘ

hŇ B¿Ć rĘyČ=yJĲĂ Cnyh¡ĄŁl’Ĺ=l’Ć wĘ ChmĄŔ xĞrĲČywĲĂ ÉhoĎhyĘ=l’Ć bŇ SąŁ yĎwĘ wytĳĎŇ bŇŁ SĘ xĘ mČ NwĆ’¡Ď
8 ykĳĎŇ rĎDĘ Mk¡ĆŇ ykĄŇ rĘdČŇ âl¿ wĘ MkĆŔ ytĄŇ obăŇ SĘ xĘ mČ ÉytČŇ obŇ SĘ xĘ mČ âlą yJăĂ : xČ olĲ sĘ lĂ
9 MkĆŔ ykĄŇ rĘDČmĂ ÉykČŇ rĎdĘŇ Chą bĘŇ GĲĎ NJăĄ ZrĆ’ĳĎmĄ MyĂm¡ČSĎ Ch¿ bĘŇ gĲĎŇ=yJĂ : hoĲĎhyĘ M’¡Ě nĘ

10 gŇlĆ èĆÁ hČ wĘ MSĆ GĆÄhČ ždrĄyĄ rSăĆ ’ĞJĲČ yJĂÃ : MkĲĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ SĘ xĘ UČ mĲĂ yt¡ČŇ bŇŁ SĘ xĘ mČ C
Hd¡ĎŇ ylĂ ohwĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć hŇ wăĎrĘhĂ =M’Ă yJĂ ť bŇ CSŔ yĎ âlă ÉhUĎ SĎÄ wĘ MyĂmČę èĎ hČ =NmĂ

11 ÉyrĂbĎŇ dĘŇ hŇ yąĆhĘ yĲĂ NJăĄ : lkĲĄŇ ’Ł lĎ MxĆ l¡Ć wĘ ‘ČrĄŔ EŁ lČ É‘rČzĆÄ NtČŇ nąĎwĘ HxĳĎ ymĂ YĘ hĂ wĘ
rSăĆ ’Ğ=tŇ ’Ć ÉhWĎ ‘Ď=M’Ă yJąĂ MqĳĎyrĄ yl¡Č ’Ą bŇ CS¿ yĎ=âlĲ yjĂŔ mĂ ’YăĄ yĄ rSăĆ ’Ğ

12 Mol¡ SĎ bĘŇ C C’YĄŔ tĄŇ hŇ xăĎ mĘ WĂ bĘŇ =yJĲĂ : wyêĲĂ xĘ lČ SĘ rS¿Ć ’Ğ xČ yl¡Ă YĘ hĂ wĘ yêĂ YĘ pČŔ xĎ
hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ yY¿Ą‘Ğ=lkĎŇ wĘ hŇ eĎŔ rĂ ÉMkĆŇ ynĄpĘŇ lĂ Cxą YĘ pĘŇ yĂ tŇ o‘ę bĎŇ GĘ hČ wĘ MyrăĂhĎ hĲĆ NClĳ bĎŇ CêĲ

13 hŇ lăĆ ‘ĞyĲČ dŇ j¡Č rĘiĂ hČ tŇ xČ tČŇ SorŔ bĘŇ hŇ lăĆ ‘ĞyĲČ ÉZCY‘ĞeĲČhĲČ tŇ xČ êąČ : PŇ kĲĎŇ =C’xĞmĘ yĂ sŘ23

: tŇ rĲĄJĎ yĂ âl¿ Ml¡Ď o‘ tŇ o’¿ lĘ MSĄŔ lĘ ÉhoĎhylĲČ hŇ yąĎhĎ wĘ sdĳČŇ hĞ
wn hŇ bąĎŇ orqĘ =yJĲĂ hŇ qĳĎdĎŇ YĘ CWă ‘ĞwĲČ Tj¡Ď SĘ mĂ Cr¿mĘ SĂ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť

yt‘wVy
.’"yd Nkw yrqw bytk heĄhĂ ’"sbw ,x"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk NhĄ ’"sb ,yrq heĄhĂ ,bytk NhĄ v.16
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tŇ ’Ň ŁEŔ=hŇ WĆ ‘ĞyĲČ ÉSon’Ĺ yrąĄSĘ ’Č : tŇ olĲ GĎhĂ lĘ yt¡ĂŇ qĎ dĘŇ YĂ wĘ ’obŔ lĎ ÉytĂŇ ‘Ď CSĲ yĘ 2

tŇ oW¿ ‘ĞmĲĄ od¡Ň yĎ rm¿Ą SŁ wĘ olŔ QĘ xČ mĲĄ ÉtBĎ SČ rmąĄ SŁ HBĳĎ qyzăĂxĞ yĲČ Md¡ĎŇ ’Ď =NbĆŇ C
lDÌĄbĘŇ hČ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhoĎhyĘ=l’Ć hŇ wąĎlĘ eĂ hČ rkĎę eĄhČ =NBĆ rmăČ ’Ň yŁ =l’Č wĘ : ‘rĲĎ=lJĎ 3

: SbĲĄŇ yĎ Z‘¿Ą yn¡Ă’Ğ Nh¿Ą syrĂŔ iĎ hČ ÉrmČ ’Ň yŁ =l’Č wĘ oUĳ ‘Č l‘ăČmĄ ho¡ĎhyĘ ynĂ lËČ yDĂbĘŇ yČ
ÉCrmĘ SĘ yĂ rSąĆ ’Ğ ÉMysĂ yrĂiĲĎ lČ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ kăŇŁ =yJĂ 4

yêĂÄ tČŇ nĲĎ wĘ : ytĲĂŇ yrĂbĘŇ BĂ Myq¡Ă yzĂxĞmĲČ C yêĂ YĘ pĳĎŇ xĎ rSăĆ ’ĞBĲČ Cr¡xĞbĲĎŇ C ytČŔ otŇ BĘ SČ =tŇ ’Ć 5

ÉMlĎ o‘ MSąĄ tŇ onĳBĎ mĂ C MynăĂBĎ mĂ bŇ oT¡ MSĄŔ wĎ dŇ yăĎ ÉytČŇ mŁ oxĲ bĘŇ C ytąĂŇ ybĄŇ BĘ MhĆÁ lĎ
MywąĂlĘ eĂ hČ rkĎę eĄhČ ynăĄbĘŇ C : tŇ rĲĄJĎ yĂ âl¿ rS¡Ć ’Ğ olŔ =NêĆ’Ć 6

MydĳĂŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ ol¡ tŇ oy¿hĘ lĲĂ hoĎŔhyĘ MSăĄ =tŇ ’Ć ÉhbĎŇ hĞ’ĲČ lĘ C otŔ rĘSăĎ lĘ ÉhoĎhyĘ=l‘Č
=l’Ć MytĂÂ o’ybĂŇ hĞ wĲČ : ytĲĂŇ yrĂbĘŇ BĂ Myq¡Ă yzĂxĞmĲČ C olŔ QĘ xČ mĲĄ ÉtBĎ SČ rmąĄ SŁ =lJĎ 7

NoY¡ rĎlĘ MhËĆ yxĄ bĘŇ zĂwĘ MhÌĆ ytĄŇ ŁlĲ o‘ř ytĂŔ QĎ pĂŇ êĘ tŇ ybăĄŇ BĘ ÉMyêĂ xĘ UČ WĂ wĘ ySĂę dĘŇ qĎ rhăČ
ÉM’ĚnĘ : MyUĲĂ ‘ČhĲĎ =lkĎŇ lĘ ’r¡ĄuĎ yĂ hŇ Q¿Ď pĂŇ êĘ =tŇ yBĲĄ ytĂŔ ybĄŇ yJăĂ yxĳĂ BĘ zĘmĂ =l‘Č 8

: wyYĲĎ BĎ qĘ nĂ lĘ wyl¡Ď ‘Ď ZB¿Ą qČ ’Ğ dŇ o‘Ë l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yxăĄ dĘŇ nĂ ZB¡Ą qČ mĘ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ
: r‘Č IĲĎBČ ot¡Ň yĘxČ =lJĎ lk¿ŇŁ ’ĹlĲĆ CytĎě ’Ą ydĳĎŇ WĎ otăŇ yĘxČ lJ¡Ł 9

Cl¡ kĘŇ CyĲ âl¿ MymĂŔ QĘ ’Ă MybăĂŇ lĎ JĘ ÉMQĎ JĚ C‘dĎŔ yĎ âlă ÉMQĎ JĚ MyrąĂwĘ‘Ă wpÂYř 10

âlą SpĆŇ nĆę =yEĄ‘Č MybăĂŇ lĎ JĘ hČ wĘ : MCnĲ lĎ yb¡ĄŇ hĞ’ĲŁ MybĂŔ kĘŇ SĲŁ ÉMyzĂhŁ xČ BĳŁ nĘ lĂ 11

CnŔ jĎ MJăĎ rĘdČŇ lĘ ÉMQĎ JĚ NybĳĂŇ hĎ C‘¡dĘŇ yĲĎ âl¿ My‘ĂŔ rŁ hŇ UĎ hăĄ wĘ hŇ ‘ĎŔ bĘŇ WĎ ÉC‘dĘŇ yĲĎ
hŇ yąĎhĎ wĘ rkĳĎŇ SĄ hŇ ’ăĎ BĘ sĘ nĂ wĘ NyĂy¡Č=hŇ xĎ qĘ ’Ć Cyt¿ĎŇ ’Ą : ChYĲĄ uĎ mĂ o‘¡YĘ bĂŇ lĘ Sy’¿Ă 12

Sy’¡Ă Ny’¿ĄwĘ dŇ bĎŔ ’Ď qyDăĂ~Č hČ : dŇ ’ĲŁ mĘ rtĆŇ y¿Ć lod¡Ň GĎ rxĎŔ mĎ Moyă ÉhzĆkĎŇ zn
hŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ yn¿ĄjĘ mĂ =yJĲĂ NybĂŔ mĄ Ny’ăĄBĘ ÉMypĂŇ sĎ ’ĹnĲĆ dŇ sĆ xąĆ =ySĄ nĘ ’Č wĘ bŇ lĳĄ =l‘Č MWăĎ
: oxĲ kŇŁ nĘ ëŇ ¡ĄlhŁ MtĳĎŇ obŇ JĘ SĘ mĂ =l‘Č CxCn¡ yĎ MolŔ SĎ ’obăŇ yĎ : qyDĲĂ~Č hČ PŇ ¿Čs’ĹnĲĆ 2

: hŇ nĲĆ zĘêĂ wČ PŇ ’¡Ą nĎmĘ ‘rČz¿Ć hŇ nĳĎ nĘ ‘ĲŁ ynăĄBĘ hŇ eĎh¡Ą =CbŇ rĘqĂ Mê¿Ć’Č wĘ 3

Mê¿Ć’Č =’olĲ hĞ NoSĳ lĎ CkŇ yrăĂ’ĞêĲČ hŇ p¡ĆŇ CbŇ yx¿Ă rĘêČ ymËĂ =l‘Č CgŇeĎŔ ‘ČtĘŇ êĂ ÉymĂ =l‘Č 4

NnĳĎ‘ĞrĲČ Z‘ăĄ=lJĎ tŇ xČ ê¡Č MylĂŔ ’Ą BĲĎ ÉMymĂ xĎ eĲĄhČ : rqĆSĲĎ ‘rČz¿Ć ‘SČ p¡ĆŇ =ydĄŇ lĘ yĂ 5

lxČ năČ=yqĄQĘ xČ BĘ : My‘ĲĂlĎ iĘ hČ yp¿ĄŇ ‘Ă sĘ tŇ xČ ê¡Č MylĂŔ xĎ eĘ BČ ÉMydĂŇ lĎ yĘhČ yTąĄxĞSĲŁ 6

l‘Čh¿Č hŇ xĎŔ nĘ mĂ tŇ ylăĂ ‘ĹhĲĆ ÉësĆ nĆÄ êĘ kĘŇ p¿ČŇ SĎ MhĆÂlĎ =MGČ ëŇ ĳĄlrĎoGĲ Mh¡Ą Mh¿Ą ëŇ qĄŔ lĘ xĆ
hl’
yrqw bytk wypĎ oY ’"sb ,yrq wypĎ oY w’ wypĎ YŁ ,bytk CpYČ v.10 .ytbr +Y v.10 .MhĆytĄol‘Ł ’"s v.7 .wn

.w"dw b"d Nkw
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7 tŇ yl¡Ă ‘Ď MS¿Ď =MGČ ëŇ bĳĄŇ JĎ SĘ mĂ êĘ mĘ W¡Č ’vĎŔ nĂ wĘ ÉHČ bŇŁ GĎ=rhČ l‘ąČ : MxĲĄ eĎ’Ć hŇ QĆ ’¡Ą
8 tŇ yQăĂ GĂ yêĂÂ’Ă mĲĄ yJăĂ ëŇ ĳĄnorkĘŇ zĂ êĘ mĘ W¡Č hŇ zĎŔCzUĘ hČ wĘ ÉtlĆ DĆÄ hČ rxąČ ’Č wĘ : xbČŇ zĲĎ xČ B¿Ł zĘlĂ

dŇ y¿Ď Mb¡ĎŇ JĎ SĘ mĂ êĘ bĘŇ h¿Č ’Ď MhĆŔ mĄ ëŇ ăĎl=tŇ rĎkĘŇ êĂ wČ ÉëbĄŇ JĎ SĘ mĂ êĘ bĘŇ xąČ rĘhĂ ylĂę ‘ĞêĲČ wĲČ
9 ÉëyĂrČÄ yYĂ yxąĂ QĘ SČ êĘ wČ ëŇ yĂxĳĎuĚrĂ yB¡Ă rĘêČ wČ NmĆ èĆŔ BČ ÉëlĆ UĆÄ lČ yrĂSąĚ êĎ wČ : tŇ yzĲĂxĎ

10 êĘ rĘm¡Č’Ď âl¿ êĘ ‘ČgČŔ yĎ ÉëJĄ rĘDČ bŇ rąŁ BĘ : lo’Ĳ SĘ =dŇ ‘Č ylĂ yj¡Ă SĘ êČ wČ qxŔŁ rĎmăĄ=dŇ ‘Č
11 Éy’Ă rĘyêĲĂ wČ êĘ gĘŇ’ąČ DĎ ymĂÂ =tŇ ’Ć wĘ : tŇ ylĲĂ xĎ âl¿ NJ¡Ą =l‘Č tŇ ’Ň YĎŔ mĎ ÉëdĄŇ yĎ tŇ IąČxČ S’ĳĎ on

ÉhSĆ xĘ mČ ynąĂ’Ğ âlÄhĞ ëŇ BĳĄ lĂ =l‘Č êĘ mĘ W¡Č =âl êĘ rĘkČŔ zĎ âlă ÉytĂŇ o’wĘ ybĂŇ EĄŔkČŇ tĘŇ yJăĂ
12 ëŇ yĂW¡Č ‘ĞmĲČ =tŇ ’ĲĆ wĘ ëŇ tĳĄŇ qĎ dĘŇ YĂ dŇ yG¡Ă’Č yn¿Ă’Ğ : y’Ă rĲĎytĂŇ âl¿ yt¡ĂŇ o’wĘ MlĎŔ ‘Ł măĄ C
13 xČ Cr¡=’vĎ yĂ MQ¿Ď JĚ =tŇ ’Ć wĘ ëŇ yĂYČŔ CBqĂ ëŇ lăĚ y~Ă yČ ÉëqĄ‘ĞzĲČBĘ : ëŇ ClĲ y‘Ă oy âl¿ wĘ
14 rm¿Č ’Ď wĘ : ySĲĂ dĘŇ qĎ =rhČ Sr¡ČyyĂwĘ ZrĆ’ĆŔ =lxČ nĘ yĂ ÉybĂŇ hŇ s¿Ć oxhČ wĘ lbĆŇ hĳĎ =xuČ yĂ

: yUĲĂ ‘Č ëŇ rĆD¿ĆmĂ loS¡ kĘŇ mĂ Cmyr¿ĂhĎ ëŇ rĆdĳĎŇ =CejČ CQs¡Ł =CQsĲŁ
15 Sod¡Ň qĎ wĘ Mor¿mĎ omŔ SĘ SodăŇ qĎ wĘ Éd‘Č Nk¿ĄŇ SŁ ’vĎę nĂ wĘ MrăĎ rmČÁ ’Ď hŇ kÄŁ žyJĂ

tŇ oy¡xĞhĲČ lĘ C MylĂŔ pĎŇ SĘ xČ Cră ÉtoyxĞhĲČ lĘ xČ CrŔ =lpČŇ SĘ C É’JĎ DČ=tŇ ’Ć wĘ NoJĳ SĘ ’Ć
16 ÉxČ CrÄ =yJĂ PŇ oYĳuĘ ’Ć xYČ n¡ĆlĎ âl¿ wĘ bŇ yrĂŔ ’Ď ÉMlĎ o‘lĘ âlą yJăĂ : My’ĲĂ JĎ dĘŇ nĂ bŇ l¿Ą
17 ChJ¡Ą ’Č wĘ yêĂ pĘŇ Y¿Č qĎ o‘ËYĘ BĂ Nw¿Ł ‘ĞBĲČ : ytĂŇ yWĲĂ ‘Ď yn¿Ă’Ğ tŇ om¡ SĎ nĘ C PŇ oTŔ ‘ĞyĲČ ynăČpĎŇ QĘ mĂ
18 Ch’ĳĄ jĎ rĘ’Ć wĘ ytĂŇ y’¡Ă rĎ wyk¿ĎŇ rĎDĘ : oBĲ lĂ ëŇ rĆd¿ĆŇ BĘ bŇ b¡ĎŇ oS ëŇ lĆ I¿ĄwČ PŇ YĳŁ qĘ ’Ć wĘ rêăĄsĘ hČ
19 ű MolÄSĎ MyĂtĳĎŇ pĎŇ WĘ bŇ Cn ’r¡ĄoB : wylĲĎ bĄŇ ’ĞlĲČ wĘ ol¡ MymËĂ xĚ nĲĂ MQÌĄ SČ ’Ğ wĲČ ChxĄě nĘ ’Č wĘ
20 MIăĎJČ My‘¡ĂSĎ rĘhĲĎ wĘ : wytĲĂŇ ’Ň pĎŇ rĘC ho¡ĎhyĘ rm¿Č ’Ď bŇ orËuĎ lČ wĘ qoxÌ rĎlĲĎ MolÁSĎ
21 MolŔ SĎ Ny’ăĄ : TyTĲĂ wĎ SpĆŇ r¿Ć wym¡Ď ymĄ CS¿ rĘgĘŇ IĂwČ lkĎŔ Cy âlă ÉTqĄSĘ hČ yJąĂ SrĳĎgĘŇ nĂ

: My‘ĲĂSĎ rĘlĲĎ yh¡Č Łl’Ĺ rm¿Č ’Ď

xn ÉyUĂ ‘ČlĘ dŇ GąĄhČ wĘ ìŇ ĳĆloq MrăĄhĎ rp¡ĎŇ oèJČ ëŇŁWŔ xĘ êČ =l’Č ÉNorgĎŇbĘŇ ’rąĎqĘ
2 tŇ ‘Čd¿ČŇ wĘ NCSŔ rŁ dĘŇ yĂ ÉMoy Moy¿ ytĂę o’wĘ : MtĲĎŇ ’Ň FŁ xČ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ tŇ yb¿ĄŇ lĘ C M‘ĎŔ SĘ jĂ

bŇ zĎŔ‘Ď âlă ÉwyhĎŁl’Ĺ TjąČ SĘ mĂ C hŇ WĎę ‘Ď hŇ qăĎdĎŇ YĘ =rSĆ ’Ğ yogÂJĘ NCYĳjĎ xĘ yĆ yk¡ČŇ rĎDĘ
3 âlă wĘ ÉCnmĘ ~ČÄ hŇ UĎ ląĎ : NCYĲ jĎ xĘ yĆ Myh¡Ă Łl’Ĺ tŇ b¿ČŇ rĘqĂ qdĆŇ YĆŔ =yTĄ jĘ SĘ mĂ ÉynĂ Cl’Ď SĘ yĂ

ZpĆŇ xĄŔ =C’YĘ mĘ êĂ ÉMkĆŇ mĘ YĲŁ MoyąBĘ NhăĄ ‘dĳĎŇ tĄŇ âlă wĘ CnS¡Ą pĘŇ nČ Cnye¿Ă‘Ă tĎŇ y’ĂŔ rĎ
4 PŇ răŁ gĘŇ’Ć BĘ tŇ oJ¡ hČ lĘ C CmCYŔ êĎ Éh~Ď mČ C bŇ yrąĂlĘ NhăĄ : CWGĲŁ nĘ êĂ Mk¡ĆŇ ybĄŇ ~Ę ‘Č=lkĎŇ wĘ
5 ÉhyĆhĘ yĲĂ hŇ zĆękĎŇ hĞ : MkĲĆŇ lĘ oqĲ Mor¡UĎ BČ ‘Č ym¿Ă SĘ hČ lĘ MoIŔkČŇ CmCYă tĎŇ =âlĲ ‘SČ rĳĆ

MwY
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oSę ’Ň rŁ NmÁŁ gĘŇ’Č JĘ PŇ kÄŁ lĎ hĞ oSĳ pĘŇ nČ Md¡ĎŇ ’Ď tŇ oe¿‘Č MoyË ChrĄŔ xĎ bĘŇ ’Ć MoYă
’olă hĞ : hoĲĎhylĲČ NoY¡ rĎ Moy¿wĘ MoYŔ =’rĎqĘ êĂ ÉhzĆlĎ hĞ ‘Č y~ĂŔ yČ ÉrpĆŇ ’ĄÄ wĎ qWąČ wĘ 6

hŇ TĳĎ om tŇ oDăgĚŇ’Ğ rê¡ĄhČ ‘SČ rĆŔ tŇ oBă YĚrĘxČ ÉxČ êĄÄ jČ ůChrĄxĎ bĘŇ ’Ć MoYă ÈhzĆ
Éb‘ĄrĎlĲĎ srąŁ pĎŇ ’olÄhĞ : CqêĲĄ nČêĘ hŇ T¡Ď om=lkĎŇ wĘ MySĂŔ pĘŇ xĎ ÉMyYĂ CYrĘ xQąČ SČ wĘ 7

otŔ yiĂ kĂŇ wĘ ÉMrŁ ‘Ď hŇ ’ąĆ rĘtĂŇ =yJĲĂ tŇ yĂbĳĎŇ ’ybĂŇ êăĎ Myd¡ĂŇ CrmĘ MyI¿ĂnĂ ‘ĞwĲČ ìŇ mĆŔ xĘ lČ
hŇ răĎhĄ mĘ ì¡Ň tĘŇ kĲĎŇ rĚ’Ğ wĲČ ìŇ rĆŔ o’ ÉrxČ èČÄ JČ ‘qąČBĎ yĂ z’ăĎ : MQĲĎ ‘ČtĘŇ tĂŇ âl¿ ì¡Ň rĘWĲĎ BĘ mĂ C 8

É’rĎqĘ êĂ z’ąĎ : ìŇ pĲĆŇ sĘ ’Č yČ ho¡ĎhyĘ dŇ ob¿Ň JĘ ìŇ qĆŔ dĘŇ YĂ ÉìynĆÄpĎŇ lĘ ëŇ ląČ hĎ wĘ xmĳĎ YĘ tĂŇ 9

xl¿Č SĘ hŇ TĎŔ om ÉìkĘŇ oêĲ mĂ rysąĂ êĎ =M’Ă ynĂ eĳĄhĂ rmăČ ’Ň yŁ wĘ ‘C¡ČSČ êĘ hŇ nĆŔ ‘ĞyĲČ hoăĎhywĲČ
‘Č yBĳĂ WĘ êČ hŇ n¡Ď‘ĞnĲČ SpĆŇ n¿ĆwĘ ìŇ SĆŔ pĘŇ nČ Éb‘ĄrĎlĲĎ qpąĄŇ tĎŇ wĘ : NwĆ’ĲĎ =rBĆ dČŇ wĘ ‘B¡Č YĘ ’Ć 10

ůdymĂ êĎ ÈhoĎhyĘ ìăŇ xĞ nĎ wĘ : MyĂrĲĎhĽ~ĲĎ JĲČ ì¡Ň tĘŇ lĲĎ pĄŇ ’Ğ wĲČ ìŇ rĆŔ o’ ÉëSĆ xÄŁ BČ xrąČzĎwĘ 11

hŇ wĆŔrĎ NgăČŇJĘ ÉtĎ yyĂÄhĎ wĘ ZylĳĂ xĞ yĲČ ìŇ yt¡ĆŇ mŁ YĘ ‘Č wĘ ìŇ SĆŔ pĘŇ nČ ÉtoxYĎ xĘ YČ BĘ ‘Č yBąĂ WĘ hĂ wĘ
MlĎŔ o‘ tŇ obăŇ rĘxĎ ÉìUĘ mĂ CnąbĎŇ C : wymĲĎ ymĄ Cb¡Ň EĘkČŇ yĘ=âlĲ rS¿Ć ’Ğ MyĂmČŔ ’YăĎ omkĘŇ C 12

tŇ ob¡Ň ytĂŇ nĘ bŇ b¿ĄŇ SŁ mĘ ZrĆjĆŔ rdăĄŇ GŁ ÉìlĘ ’rąĎqŁ wĘ MmĳĄ oqêĘ rod¡Ň wĎ=rodĲŇ yd¿ĄŇ sĘ omĲ
ySĳĂ dĘŇ qĎ MoyăBĘ ìŇ yY¡ĆpĎŇ xĞ tŇ oW¿ ‘Ğ ìŇ lĆŔ gĘŇrČ ÉtBĎ èČ mĂ bŇ ySąĂ êĎ =M’Ă : tŇ bĆŇ SĲĎ lĎ 13

tŇ oWă ‘ĞmĲĄ ÉoêdĘŇ BČ kĂŇ wĘ dŇ BĎŔ kĚŇ mĘ ÉhoĎhyĘ SodąŇ qĘ lĂ gŇnĆ‘ęŁ tŇ BĎÁ èČ lČ tĎŇ ’Ň rĎÄ qĎ wĘ
sŘ24 hoĎŔhyĘ=l‘Č ÉgeČ‘ČtĘŇ êĂ z’Ďę : rbĲĎŇ DĎ rB¿Ą dČŇ wĘ ì¡Ň YĘ pĘŇ xĆ ’oY¿ UĘ mĂ ìŇ ykĆŔ rĎDĘ 14

yJËĂ ìŇ ybĂŔ ’Ď bŇ qăŁ ‘ĞyĲČ ÉtlČ xĞ nĲČ ìŇ yêĂę lĘ kČŇ ’ĞhĲČ wĘ ZrĆ’ĳĎ ytwmř bă =l‘Č ìŇ yê¡Ă bĘŇ JČ rĘhĂ wĘ
‘Č ySĳĂ ohmĲĄ ho¡ĎhyĘ=dŇ yČ hŇ r¿ĎYĘ qĲĎ =âl NhËĄ : rBĲĄ DĂ ho¡ĎhyĘ yj¿Ă Tn
MkĆě nĄyBĲĄ MylĂŔ DĂbĘŇ mČ CyăhĎ ÉMkĆŇ ytĄŇ nĲŁ wŁ ‘Ğ=M’Ă yJąĂ : ‘Č omĲ èĘ mĂ on¡ zĘ’Ď hŇ d¿ĎŇ bĘŇ kĲĎŇ =âlwĘ 2

yJąĂ : ‘Č omĲ èĘ mĂ MJ¡Ć mĂ MynËĂpĎŇ CryêÌĂ sĘ hĂ MkĆę ytĄŇ wř’Ň FĲŁ xČ wĘ MkĳĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ Nyb¡ĄŇ lĘ 3

rqĆSĆŔ =CrBĘ DĂ ÉMkĆŇ ytĄŇ otĲŇ pĘŇ WĂ NwĳŁ ‘ĎBĲĆ Mk¡ĆŇ ytĄŇ o‘BĘ YĘ ’Ć wĘ MDĎŔ bČŇ Clă ’ĞgŇŁ nĘ ÉMkĆŇ yjĄ kČŇ
hŇ nĳĎ Cm’ĹBĲĆ Tj¡Ď SĘ nĂ Ny’¿ĄwĘ qdĆŇ YĆŔ bĘŇ ’răĄqŁ =Ny’ĲĄ : hŇ GĲĆhĘ tĆŇ hŇ l¿Ď wĘ‘Č Mk¡ĆŇ nĘ oSĲ lĘ 4

ÉynĂ o‘pĘŇ YĂ yYąĄyBĄ : NwĆ’ĲĎ dŇ yl¿Ą ohwĘ lm¡Ď ‘Ď or¿hĎ ’wĘSĎŔ =rBĆ dČŇ wĘ ÉChêÄŁ =l‘Č xČ oTą BĎ 5

hŇ r¡ĆCEhČ wĘ tŇ CmŔ yĎ ÉMhĆ yYĄ yBĲĄ mĂ lkąĄŇ ’Ł hĲĎ CgŇrĳŁ ’ĹyĲĆ Syb¡ĂŇ JĎ ‘Č yr¿ĄCqwĘ C‘uĄŔ BĂ
MhĳĆ yWĄ ‘ĞmĲČ BĘ Ci¡ JČ tĘŇ yĂ âl¿ wĘ dŇ gĆŇbĆŔ lĘ CyăhĘ yĲĂ=âl ÉMhĆ yrĄCqĲ : hŇ ‘ĲĆpĘŇ ’Ć ‘q¿ČBĎ êĂ 6

CYrĚŔ yĎ ‘răČlĎ ÉMhĆ ylĄ gĘŇrČ : MhĲĆ yjĄ kČŇ BĘ sm¡Ď xĎ l‘Čp¿ŇŁ C NwĆ’ĎŔ =yWĄ ‘ĞmĲČ ÉMhĆ yWĄ ‘ĞmĲČ 7

wrhmyw
rsx MkĆytĄ’FŁ xČ wĘ ’"s v.2 .Tn .b"d Nkw yrqw bytk ytĄomBĎ ’"sb ,yrq ytĄmĽBĎ ,bytk ytĄomBĎ v.14 .xn

.w"dw b"d ,’"d Nkw
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rbĆŇ S¡Ć wĎ dŇ S¿Ł NwĆ’ĎŔ tŇ obăŇ SĘ xĘ mČ ÉMhĆ ytĄŇ obĲŇ SĘ xĘ mČ yqĳĂnĎ MDăĎ ëŇ j¡Ł SĘ lĂ CrŔ hĞmĲČ ywĲĂ
8 MtĳĎŇ olGĘ ‘Ę mČ BĘ Tj¡Ď SĘ mĂ Ny’¿ĄwĘ C‘dĎŔ yĎ âlă ÉMolSĎ ëŇ rĆDąĆ : MtĲĎŇ oQsĂ mĘ BĂ
9 NJĄę =l‘Č : MolĲ SĎ ‘d¡ČŇ yĎ âl¿ HBĎŔ ëŇ răĄDŁ lJŁ ť MhĆŔ lĎ CSă uĘ ‘Ă ÉMhĆ ytĄŇ obĲŇ ytĂŇ nĘ

ëŇ SĆ xŔŁ =hŇ eĄhĂ wĘ Éro’lĎ hŇ CąĆqČ nĘ hŇ qĳĎdĎŇ YĘ Cng¡ĄŇ yvĂ tČŇ âl¿ wĘ CeUĆŔ mĂ ÉTjĎ SĘ mĂ qxąČ rĎ
10 MyĂn¡Čy‘Ą Ny’¿ĄkĘŇ C ryqĂŔ ÉMyrĂwĘ‘Ă kĲČŇ hŇ SąĎ SĘ gĲČŇ nĘ : ëŇ QĲĄ hČ nĘ tŇ ol¿ pĄŇ ’ĞBĲĎ tŇ oh¡ gŇŁ nĘ lĂ
11 hŇ mąĆ hĹnĲĆ : MytĲĂŇ UĄ JČ Mye¡ĂmČ SĘ ’Č BĲĎ PŇ SĆ eĆŔ JČ ÉMyĂrČÄ hĽ~ĲĎ bĲČŇ CnlĘ SąČ JĎ hŇ SĎ èĳĄ gČŇ nĘ

hŇ ‘¡ĎCSylĲĂ NyĂ’ČŔ wĎ ÉTjĎ SĘ UĂ lČ hŇ CąĆqČ nĘ hŇ GĳĆhĘ nĆ hŇ găŇŁ hĎ Myn¡ĂoIkČŇ wĘ CnQĎŔ JĚ ÉMyBĂ DĚkČŇ
12 CnBĳĎ hŇ tĎŇ nĘ ‘ăĎ Cnyt¡ĄŇ wř’Ň FŁ xČ wĘ ìŇ DĆŔ gĘŇ nĆ ÉCny‘ĄÄ SĎ pĘŇ CBą rČ=yJĲĂ : CeUĲĆ mĂ hŇ q¿ĎxĞrĎ
13 gŇ os¡ nĎ wĘ hoĎŔhyBĲČ ÉSxĄ kČŇ wĘ ‘ČSąŁ jĎ : MCnĲ ‘ĞdĲČŇ yĘ Cnyt¡ĄŇ nŁ wŁ ‘ĞwĲČ CnêĎŔ ’Ă Cny‘ăĄSĎ pĘŇ =yJĲĂ

: rqĆSĲĎ =yrĄbĘŇ DĂ bŇ Q¡Ą mĂ ogËŇhŁ wĘ orÌhŁ hŇ rĎŔ sĎ wĘ qSĆ ‘ăŁ =rBĆ DČ CnyhĳĄŁl’Ĺ rxăČ ’Č mĲĄ
14 ÉboxrĘbĲĎŇ hŇ ląĎ SĘ kĲĎŇ =yJĂ dŇ mĳŁ ‘ĞêĲČ qoxă rĎmĲĄ hŇ q¡ĎdĎŇ YĘ C TjĎŔ SĘ mĂ Érox’Ď gŇiąČ hĚ wĘ
15 ‘r¡ĎmĄ rs¿Ď wĘ tŇ rĆDĆŔ ‘Ę nĆ ÉtmĆ ’ĹhĲĎ yhąĂ êĘ wČ : ’obĲŇ lĎ lk¿ČŇ CtŇ =âlĲ hŇ x¡Ď kŇŁ nĘ C tŇ mĆŔ ’Ĺ
16 Ny’ăĄ=yJĂ É’rĘIČwČ : TjĲĎ SĘ mĂ Ny’¿Ą=yJĂ wyn¡Ďy‘ĄBĘ ‘rČI¿ĄwČ hoËĎhyĘ ’rĘIÌČwČ llĳĄ oêSĘ mĂ

’yh¿Ă ot¡Ň qĎ dĘŇ YĂ wĘ o‘Ŕ rŁ zĘ Éol ‘SĲČ oêą wČ ‘Č yGĳĂpĘŇ mČ Ny’ăĄ yJăĂ Mm¡Ą oêSĘ IĂwČ Sy’ĂŔ
17 SBČÂ lĘ IĂwČ oSĳ ’Ň rŁ BĘ hŇ ‘¡ĎCSyĘ ‘bČŇ ok¿Ň wĘ NyĎŔrĘèĂ JČ ÉhqĎ dĎŇ YĘ SBąČ lĘ IĂwČ : ChtĘŇ kĲĎŇ mĎ sĘ
18 l‘ăČJĘ ÉtolmĚ GĘ l‘ąČJĘ : hŇ ’ĲĎ nĘ qĂ ly‘¡ĂmĘ JČ T‘Č I¿ČwČ tŇ SĆ BŔŁ lĘ êĂ ÉMqĎ nĎ ydąĄŇ gĘŇBĂ
19 C’ą rĘyyĲĂwĘ : MQĲĄ SČ yĘ lCm¿ GĘ MyI¡Ă’Ă lĎ wybĳĎŇ yĘ’ĲŁ lĘ lCm¡ GĘ wyrĎŔ YĎ lĘ hŇ măĎ xĄ MQĄŔ SČ yĘ

’obąŇ yĎ=yJĲĂ odĳŇ obŇ JĘ =tŇ ’Ć SmĆ S¡Ć =xrČzĘUĂ mĂ C hoĎŔhyĘ MSăĄ =tŇ ’Ć ÉbrĎ‘ĞUĲČ mĲĂ
20 yb¿ĄŇ SĎ lĘ C l’ĄŔ oG ÉNoIYĂ lĘ ’bąĎŇ C : obĲŇ hŇ sĎ sĘ n¿Ł ho¡ĎhyĘ xČ Cr¿ rYĎŔ ÉrhĎ eĎkČŇ
21 hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď ÉMtĎŇ o’ ytąĂŇ yrĂBĘ tŇ ’Ň zăŁ ynĂę ’Ğ wĲČ : hoĲĎhyĘ M’¡Ě nĘ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČBĘ ‘SČ p¡ĆŇ

žìyjĂ mĂ CSCmÃ yĎ=âlĲ ìŇ ypĳĂŇ BĘ yêĂ mĘ WăČ =rSĆ ’Ğ yr¡ČbĎŇ dĘŇ C ìŇ ylĆŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ÉyxĂ Cr
: MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č wĘ hŇ ê¡Ď ‘ČmĲĄ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď Éì‘ĞrĘzČ ‘rČ ząĆ yjĂÄ mĂ C ìÁ ‘ĞrĘzČ yjĂÄ mĂ C

s : xrĲĎzĎ ëŇ yĂl¿Č ‘Ď ho¡ĎhyĘ dŇ ob¿Ň kĘŇ C ëŇ rĳĄo’ ’băĎŇ yJăĂ yrĂo’¡ ymĂ Cq¿
2 hoĎŔhyĘ xrăČzĘyĂ ÉëyĂlČÄ‘Ď wĘ MyUĳĂ ’ĚlĘ lp¡ĆŇ rĎ‘ĞwĲČ ZrĆ’ĆŔ =hŇ iĆ kČŇ yĘ ÉëSĆ xÄŁ hČ hŇ eąĄhĂ =yJĲĂ
3 : ëŇ xĲĄ rĘzČ HgČŇ n¿Ł lĘ Myk¡ĂŇ lĎ mĘ C ëŇ rĳĄo’lĘ My¡ĂogŇ Ck¿Ň lĘ hĲĎ wĘ : hŇ ’ĲĆ rĎyĲĄ ëŇ yĂl¿Č ‘Ď od¡Ň obŇ kĘŇ C
4 C’bŔŁ yĎ qoxă rĎmĲĄ ÉëyĂnČÄBĎ ëŇ ĳĎl=C’bĲĎŇ CYă BĘ qĘ nĂ MQ¡Ď JĚ y’ĂŔ rĘC ÉëyĂnČÄ y‘Ą bŇ ybąĂŇ sĎ =y’ĲĂ WĘ
5 ëŇ bĳĄŇ bĎŇ lĘ bŇ x¡Č rĎwĘ dŇ x¿Č pĎŇ C êĘ rĘhČŔ nĎ wĘ Éy’Ă rĘêĂ z’ąĎ : hŇ nĎmĲČ ’Ď êĲĄ dŇ Y¿Č =l‘Č ëŇ yĂt¡ČŇ nŁ bĘŇ C

Kphy=yk
.w"yw rsx CnytĄ’FŁ xČ wĘ ’"sbw yllhb ,hgwmb Nk v.12
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MyQĂÁmČ GĘ tŇ ‘ČÄ pĘŇ SĲĂ : ëŇ lĲĎ C’b¿ŇŁ yĎ My¡ĂoG lyx¿Ą MyĎŔ Nomă hĞ ÉëyĂlČÄ‘Ď ëŇ pąĄŇ hĎ yĲĄ=yJĂ 6

ÉhnĎ obŇ lĘ C bŇ hąĎ zĎ C’bĳŇŁ yĎ ’băĎŇ èĘ mĂ MQ¡Ď JĚ hŇ pĎŔ y‘ĄwĘ ÉNyĎdĘŇ mĂ yrąĄkĘŇ BĂ ëŇ iĄę kČŇ êĘ
yl¿Ą y’Ą ëŇ lĎŔ CYbĘŇ uăĎyĂ ÉrdĎŇ qĄ N’Ň YąŁ =lJĎ : CrvĲĄ bČŇ yĘ ho¡ĎhyĘ tŇ ŁQ¿ hĂ tĘŇ C C’vĎŔ yĂ 7

: r’ĲĄ pĎŇ ’Ğ yê¡Ă rĘ’Č pĘŇ êĂ tŇ yb¿ĄŇ C yxĂŔ BĘ zĘmĂ ÉNoYrĎ=l‘Č Clą ‘ĞyĲČ ëŇ nĆCtĳŇ rĘSĲĎ yĘ tŇ oy¡bĎŇ nĘ
MyIăĂ’Ă ű ylăĂ =yJĂ : MhĲĆ ytĄŇ BŁ rĚ’Ğ=l’Ć Myn¡ĂoIkČŇ wĘ hŇ nĎ ypĳĆŇ C‘êĘ bŇ ‘ăĎJĎ hŇ QĆ ’¡Ą =ymĂ 8, 9

Mj¿Ď sĘ JČ qoxŔ rĎmĲĄ ÉëyĂnČÄbĎŇ ’ybąĂŇ hĎ lĘ hŇ nĎŔ SŁ ’Ň răĂBĎ ÉSySĂ rĘêČ tŇ oIąnĂ ’Ľ wĎ CCęqČ yĘ
: ëŇ rĲĎ’ĞpĄŇ yJ¿Ă l’¡Ą rĎWĘ yĂ Sod¿Ň qĘ lĂ wĘ ëŇ yĂhČŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉMSĄ lĘ MêĳĎ’Ă Mb¡ĎŇ hĎ zĘC
ëŇ ytĂŔ yJĂ hĂ ÉyjĂ YĘ qĂ bĘŇ yJąĂ ëŇ nĆCtĳŇ rĘSĲĎ yĘ Mh¡Ć ykĄŇ lĘ mČ C ëŇ yĂtČŔ mŁ xŁ ÉrkĎŇ nĄ=ynĲĄbĘŇ CnąbĎŇ C 10

CrgĳĄŇiĎ yĂ âlă hŇ lĎ yĘl¡Č wĎ Mm¿Ď oy dŇ ymËĂ êĎ ëŇ yĂrÌČ‘ĎSĘ CxÄ êĘ pĂŇ C : ëŇ yêĲĂ mĘ xČ rĲĂ yn¡ĂoYrĘbĂŇ C 11

hŇ kËĎŇ lĎ mĘ UČ hČ wĘ yoGÌhČ =yJĲĂ : MygĲĂŇ ChnĘ Mh¡Ć ykĄŇ lĘ mČ C MyĂŔoG lyxăĄ ÉëyĂlČÄ’Ą ’ybąĂŇ hĎ lĘ 12

ÉNonbĎŇ QĘ hČ dŇ obąŇ JĘ : CbŇ rĲĎxĹyĲĆ bŇ r¿Ł xĎ My¡ĂoGhČ wĘ CdŇ bĳĄŇ ’Ň yŁ ëŇ Cd¡Ň bĘŇ ‘Č yĲČ=âl rS¿Ć ’Ğ 13

ySĂŔ DĎqĘ mĂ Moqă mĘ Ér’Ą pĎŇ lĘ wDĳĎxĘ yČ rCè¡ ’Č tĘŇ C rh¿Ď dĘŇ êĂ SorËBĘ ’obŔ yĎ ëŇ yĂlăČ ’Ą
CwËxĞêĲČSĘ hĲĂ wĘ ëŇ yĂeČŔ ‘ČmĘ ynăĄBĘ ÉxČ oÄxÄ SĘ ëŇ yĂląČ ’Ą CkÄ lĘ hĲĎ wĘ : dŇ BĲĄ kČŇ ’Ğ yl¡Č gĘŇrČ Moq¿ mĘ C 14

Sod¿Ň qĘ NoI¡YĂ hoĎŔhyĘ ry‘ăĂ ÉëlĎ C’rĘqąĎwĘ ëŇ yĂYĳĎ’ĞnĲČmĘ =lJĎ ëŇ yĂl¡Č gĘŇrČ tŇ oj¿ JČ =l‘Č
ÉëyêĂ mĘ WČ wĘ rbĳĄŇ o‘ Ny’ăĄwĘ hŇ ’¡Ď CnWĘ C hŇ b¿ĎŇ Cz‘Ğ ëŇ tËĄŇ oyhĹ tŇ xČ êÌČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ 15

Myk¡ĂŇ lĎ mĘ dŇ S¿Ł wĘ MyĂŔoG bŇ lăĄ xĞ ÉêĘ qĘ nČÄ yĎwĘ : rodĲŇ wĎ roD¿ WoW¡ mĘ MlĎŔ o‘ No’ă gĘŇlĂ 16

tŇ xČ êăČ : bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ ryb¿ĂŇ ’Ğ ëŇ ¡Ąl’ĞgŇŁ wĘ ëŇ ‘ĄŔ ySĂ omĲ ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ yJăĂ êĘ ‘ČdČę yĎwĘ yqĂ nĳĎyêĂ 17

ÉMyYĂ ‘ĄhĲĎ tŇ xČ tąČŇ wĘ PŇ sĆ kĆŔ ’ybĂŇ ’ăĎ É lzĆrĘBČ hČ tŇ xČ tąČŇ wĘ bŇ hĎę zĎ ’ybăĂŇ ’Ď tŇ SĆ xÁŁ eĘ hČ
ëŇ yĂW¡Č gĘŇ nŁ wĘ MolŔ SĎ ÉëtĄŇ DĎqĚpĘŇ yêąĂ mĘ WČ wĘ lzĳĆrĘBČ Myn¡ĂbĎŇ ’ĞhĲĎ tŇ xČ t¿ČŇ wĘ tŇ SĆ xŔŁ nĘ
ëŇ yĂlĳĎ CbŇ gĘŇBĂ rbĆŇ S¡Ć wĎ dŇ S¿Ł ëŇ YĄŔ rĘ’Č BĘ ÉsmĎ xĎ dŇ o‘ą ‘mČÄ èĎ yĂ=âlĲř : hŇ qĲĎ dĎŇ YĘ 18

dŇ o‘ą ëŇ QĎÄ=hŇ yĆhĘ yĲĂ=âl : hŇ QĲĎ hĂ êĘ ëŇ yĂr¡Č‘ĎSĘ C ëŇ yĂtČŔ mŁ oxĲ Éh‘Ď CSyĘ tŇ ’Ň rąĎqĎ wĘ 19

ÉhoĎhyĘ ëŇ ląĎ =hŇ yĎhĲĎ wĘ ëŇ ĳĎl ry’ăĂ yĎ=âlĲ xČ r¡ĄIĎhČ HgČŇŁnělĘ C MmĎŔ oy ro’ă lĘ ÉSmĆ èĆÄ hČ
ëŇ x¡Ą rĄywĂ ëŇ SĄŔ mĘ SĂ Édo‘ ’ob¿Ň yĎ=âlĲ : ëŇ êĲĄrĘ’Č pĘŇ tĂŇ lĘ ëŇ yĂh¡ČŁl’Ň wĲĄ MlĎŔ o‘ ro’ă lĘ 20

: ëŇ lĲĄ bĘŇ ’Ć ym¿Ą yĘ Cm¡ lĘ SĲĎ wĘ MlĎŔ o‘ ro’ă lĘ ÉëQĎ =hŇ yĆhĘ yĲĂ hoĎęhyĘ yJăĂ PŇ ĳĄs’Ď yĲĄ âlă
yd¡ČŇ yĎ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ wř‘ËTm rYĆ nÌĄ ZrĆ’ĳĎ CSrĘyyăĂ Ml¡Ď o‘lĘ MyqĂŔ yDĂYČ MQăĎ JĚ ÉëUĄ ‘Č wĘ 21

ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ MCYĳ‘Ď yogăŇlĘ ry‘¡Ă~Ď hČ wĘ PŇ lĆ ’ĆŔ lĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ ÉNTŁ uĎ hČ : r’ĲĄ jĎ tĘŇ hĂ lĘ 22

ht‘b
Nkw yrqw bytk y‘ČFĎmČ ’"sb ,yrq y‘ČFĎmČ ,bytk o‘FĎmČ v.21 .s"tw ‘"t ,b"d ,’"d Nkw =âlwĘ ’"s v.18 .s

.r"tw s"t ,+rt Nk y‘ĂFĎmĂ w’ ,’"yd ,x"d ,w"d ,h"dx ,b"d ,’"d
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: hŇ eĎSĲĆ yxĂ ’Ğ Hê¿Ď‘Ă BĘ
’s MywĂęnĎ‘Ğ rvăĄ bČŇ lĘ ytĂÁ ’Ł hoĎÄhyĘ žxSČ mĎ N‘Č yČÃ ylĳĎ ‘Ď ho¡ĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ xČ CrË

Myr¡ĂCs’ĞlĲČ wĘ rorŔ DĘ ÉMyĂCbŇ SĘ lĂ ’rąŁ qĘ lĂ bŇ lĄŔ =yrĄBĘ SĘ nĂ lĘ SbăŇŁ xĞlĲČ ÉynĂ xČÄ lĎ SĘ
2 Mx¡Ą nČlĘ CnyhĳĄŁl’Ň lĲĄ Mq¡ĎnĎ Moy¿wĘ hoĎŔhylĲČ ÉNoYrĎ=tŇ nČSĘ ’rąŁ qĘ lĂ : xČ oqĲ =xqČ jĘ
3 rpĆŇ ’Ąę tŇ xČ êăČ r’ĄÁ jĘ MhĆÄ lĎ žttĄŇ lĎ NoIęYĂ ylăĄ bĄŇ ’ĞlĲČ ű MCWă lĎ : MylĲĂ bĄŇ ’Ğ=lJĎ

’rąĎqŁ wĘ hŇ hĳĎ JĄ xČ Cră tŇ xČ ê¡Č hŇ QĎŔ hĂ tĘŇ hŇ TăĄ ‘ĞmĲČ lbĆŇ ’ĄŔ tŇ xČ êăČ ÉNoWWĎ NmĆ SąĆ
4 MlĎŔ o‘ tŇ obăŇ rĘxĎ ÉCnbĎÄ C : r’ĲĄ jĎ tĘŇ hĂ lĘ ho¡ĎhyĘ ‘F¿Č mČ qdĆŇ ~ĆŔ hČ ylăĄ y’Ą ÉMhĆ lĎ

: rodĲŇ wĎ roD¿ tŇ om¡ mĘ SĲŁ bŇ rĆxŔŁ yrĄ‘ăĎ ÉCSDĘxĂ wĘ CmmĳĄ oqyĘ Myn¡ĂSŁ ’Ň rĲĂ tŇ om¿ mĘ SĲŁ
5, 6 MêĆę ’Č wĘ : MkĲĆŇ ymĄ rĘkŇŁ wĘ Mk¡ĆŇ yrĄJĎ ’Ă rkĎŔ nĄ ynăĄbĘŇ C MkĳĆŇ nĘ ’Ň YĲŁ C‘¡rĎwĘ MyrĂŔ zĎ CdăŇ mĘ ‘ĲĎwĘ

ÉMyĂoG lyxąĄ MkĳĆŇ lĎ rm¡Ą ’Ď yĲĄ CnyhĄŔ Łl’Ĺ ytăĄŇ rĘSĲĎ mĘ C’rĄŔ uĎ êĂ ÉhoĎhyĘ ynąĄhĞJĲŁ
7 CerăŁ yĎ hŇ U¡Ď lĂ kĘŇ C hŇ nĆŔ SĘ mĂ ÉMkĆŇ êĘ SĘ BĎ tŇ xČ êąČ : CrUĲĎ yČtĘŇ êĂ Md¡ĎŇ obŇ kĘŇ bĂŇ C ClkĄŔ ’Ň êŁ
8 yJăĂ : MhĲĆ lĎ hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ Ml¡Ď o‘ tŇ x¿Č mĘ WĂ CSrĎŔ yyĂ hŇ năĆSĘ mĂ ÉMYĎ rĘ’Č BĘ NkąĄŇ lĎ MqĳĎlĘ xĆ

tŇ mĆŔ ’ĹBĲĆ ÉMtĎŇ QĎ ‘ĚpĘŇ yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ hŇ lĳĎ o‘BĘ lz¡ĄgĎŇ ’n¿ĄŁW TjĎŔ SĘ mĂ bŇ hăĄ ’Ł ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ
9 Mh¡Ć y’Ą YĎ ’ĹYĲĆ wĘ M‘ĎŔ rĘzČ ÉMyĂoGBČ ‘dąČŇ onwĘ : MhĲĆ lĎ tŇ or¿kĘŇ ’Ć Ml¡Ď o‘ tŇ yr¿ĂbĘŇ C sŘ25

: hoĲĎhyĘ ëŇ r¿ČBĄ ‘rČz¡Ć Mh¿Ą yJËĂ MCrŔ yJĂ yČ ÉMhĆ y’Ą rĲŁ =lJĎ MyUĳĂ ‘ČhĲĎ ëŇ otăŇ BĘ

10 ‘SČ yĆŔ =ydĄŇ gĘŇBĂ ÉynĂ SČÄ yBĂ lĘ hĂ yJąĂ yhČŔ Łl’Ň BĲĄ ÉySĂ pĘŇ nČ lgąĄŇêĎ hoĎęhyBĲČ WyWăĂ ’Ď WoWÌ
: hĎ ylĲĆ kĄŇ hŇ D¿Ć‘Ę êČ hŇ Q¡Ď JČ kČŇ wĘ r’ĄŔ jĘ NhăĄ kČŇ yĘ ÉNtĎŇ xĎ JĲĆ ynĂ TĳĎ ‘Ď yĘ hŇ q¡ĎdĎŇ YĘ ly‘¿ĂmĘ

11 hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ű NJăĄ xČ ymĳĂ YĘ tČŇ hĎ y‘ăĆCrzĄ hŇ e¡ĎgČŇkĘŇ C HxĎŔ mĘ YĂ ’yYăĂ oêĲ ÉZrĆ’ĎÄ kĎŇ yJąĂ
bs hŇ SĆŔ xĹ’ĲĆ âlă ÉNoIYĂ N‘ČmąČ lĘ : MyĲĂoGhČ =lJĎ dŇ gĆŇ n¡Ć hŇ QĎŔ hĂ tĘŇ C ÉhqĎ dĎŇ YĘ xČ ymąĂ YĘ yČ

Ht¡ĎŇ ‘Ď CSĲ ywĂ HqĎŔ dĘŇ YĂ ÉHgČŇŁeÄkČŇ ’YąĄ yĄ=dŇ ‘Č ToqĳSĘ ’Ć âlă MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ N‘Čm¿Č lĘ C
2 ’rĎqąŁ wĘ ëŇ dĳĄŇ obŇ JĘ Myk¡ĂŇ lĎ mĘ =lkĎŇ wĘ ëŇ qĄŔ dĘŇ YĂ ÉMyĂogŇ C’ą rĎwĘ : r‘ĲĎbĘŇ yĂ dŇ yj¿Ă lČ JĘ
3 tŇ rĆ’¡ĆpĘŇ êĂ tŇ rĆT¿Ć‘Ğ tĘŇ yyËĂhĎ wĘ : CebĲĆŇ uĽyĂ ho¡ĎhyĘ yj¿Ă rSËĆ ’Ğ SdĎŔ xĎ MSăĄ ÉëlĎ
4 dŇ o‘Á ëŇ lĎÄ žrmĄ ’Ď yĲĄ=âl : ëŇ yĂhĲĎ Łl’Ĺ=PŇ kČŇ BĘ hŇ k¡ĎŇ ClmĘ PŇ onYĘ C hoĳĎhyĘ=dŇ yČBĘ

HbĎŔ =yYĂ pĘŇ xĆ É’rĄuĎ yĂ ëŇ lĎę yJăĂ hŇ mĎŔ mĎ SĘ Édo‘ rm¿Ą ’Ď yĲĄ=âl ÉëYĄrĘ’Č lĘ C hŇ bĎę Cz‘Ğ
5 l‘ąČbĘŇ yĂ=yJĲĂ : l‘ĲĄBĎ êĂ ëŇ Y¡ĄrĘ’Č wĘ ëŇ BĎŔ ÉhoĎhyĘ ZpąĄŇ xĎ =yJĲĂ hŇ lĳĎ C‘BĘ ëŇ Y¡ĄrĘ’Č lĘ C

ëŇ yĂl¡Č ‘Ď WyW¿Ă yĎ hŇ QĎŔ JČ =l‘Č ÉNtĎŇ xĎ WoWą mĘ C ëŇ yĂnĳĎBĎ ëŇ Cl¡ ‘ĎbĘŇ yĂ hŇ lĎŔ CtŇ BĘ ÉrCxBĎ
6 MyrĂŔ mĘ SĲŁ ÉyêĂ dĘŇ qČÄ pĘŇ hĂ MĂlČęSĎ CrĲyĘ ëŇ yĂtăČŇ mŁ oxĲ =l‘Č : ëŇ yĂhĲĎ Łl’Ĺ

Mwyh=lk
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=l’Č hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć ÉMyrĂJĂ zĘUČ hČ CSĳ xĹyĲĆ âlă dŇ ym¡Ă êĎ hŇ lĎ yĘQËČ hČ =lkĎŇ wĘ MoIÌhČ =lJĎ
MĂlËČ SĎ CrĲyĘ=tŇ ’Ć MyWÌĂ yĎ=dŇ ‘Č wĘ NnĄÂokŇ yĘ=dŇ ‘Č olĳ ym¡Ă dĽŇ Cn¿êĘ êĂ =l’ĲČ wĘ : MkĲĆŇ lĎ ym¡Ă DĽ 7

žNêĄ’Ć =M’Ă oEĳ‘Ě ‘Č orăzĘbĂŇ C on¡ ymĂ yBĲĂ hoËĎhyĘ ‘BÌČ SĘ nĂ : ZrĆ’ĲĎ BĎ hŇ Q¡Ď hĂ êĘ 8

ëŇ SĄŔ oryêĲĂ ÉrkĎŇ nĄ=ynĲĄbĘŇ CêąSĘ yĂ=M’Ă wĘ ëŇ yĂbČŔ yĘ’ăŁ lĘ É lkĎŇ ’ĞmĲČ dŇ o‘ą ëŇ nĄÄgĎŇDĘ=tŇ ’Ć
wyY¿Ď BĘ qČ mĘ CĲ hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć Cl¡ lĘ hĲĂ wĘ ChlĚŔ kĘŇ ’Ň yĲŁ ÉwypĎŇ sĘ ’Č mĘ yJąĂ : oBĲ êĘ ‘Čg¡ČŇ yĎ rS¿Ć ’Ğ 9

: ySĲĂ dĘŇ qĎ tŇ or¿YĘ xČ BĘ Chê¡ĚSĘ yĂ
Clă uĘ sČ ÉhQĎ sĂ mĘ hĲČ CQsąŁ CQsăŁ M‘ĳĎhĎ ëŇ rĆDăĆ Ce¡jČ MyrĂŔ ‘ĎèĘ BČ ÉCrbĘŇ ‘Ă CrąbĘŇ ‘Ă 10

hŇ YăĄqĘ =l’Ć É‘Č ymĂÄ SĘ hĂ hoĎęhyĘ hŇ eăĄhĂ : MyUĲĂ ‘ČhĲĎ =l‘Č sn¡Ą Cmyr¿ĂhĎ NbĆŇ ’ĆŔ mĄ 11

ot¡Ň QĎ ‘ĚpĘŇ C oêŔ ’Ă ÉorkĎŇ WĘ hŇ eąĄhĂ ’BĳĎ ëŇ ‘¡ĄSĘ yĂ hŇ e¿ĄhĂ NoIŔYĂ =tŇ bČŇ lĘ ÉCrmĘ ’Ă ZrĆ’ĎŔ hĎ
hŇ SĎŔ CrdĘŇ ’răĄuĎ yĂ ÉëlĎ wĘ hoĳĎhyĘ ylăĄ C’GĘ SdĆŇ u¡Ł hČ =M‘Č MhËĆ lĎ C’¿ rĘqĲĎ wĘ : wynĲĎpĎŇ lĘ 12

: hŇ bĎŇ zĲĎ‘ĹnĲĆ âl¿ ry‘¡Ă
oSŔ CbŇ lĘ BĂ rCdăŇ hĎ hŇ zĆť hŇ rĎŔ YĘ BĎ mĂ ÉMydĂŇ gĎŇBĘ ZCmą xĞ Modę ’ĹmĲĄ ’BăĎ ű hŇ zăĆ=ymĂ gs
Md¡ŇŁ ’Ď ‘Č CD¿mČ : ‘Č ySĲĂ ohlĘ bŇ r¿Č hŇ q¡ĎdĎŇ YĘ BĂ rB¿Ą dČŇ mĘ ynËĂ’Ğ oxĳ JŁ bŇ răŁ BĘ hŇ ‘¡ĆYŁ 2

ÉMyUĂ ‘ČmĲĄ C yDĂę bČŇ lĘ yêĂ kĘŇ răČDĎ ű hŇ răĎCj : tŇ gĲČŇBĘ ëŇ r¿ĄdŇŁ JĘ ìŇ yd¡ĆŇ gĎŇbĘŇ C ìŇ SĳĆ CbŇ lĘ lĂ 3

=l‘Č ÉMxĎ YĘ nĂ zyąĄwĘ ytĳĂŇ mĎ xĞBĲČ Ms¡Ą mĘ rĘ’Ć wĘ yjĂŔ ’Č BĘ MkăĄŇ rĘdĘŇ ’Ć wĘ yêĂŔ ’Ă Sy’ăĂ =Ny’ĲĄ
yl¡Č C’GĘ tŇ n¿ČSĘ C yBĳĂ lĂ BĘ Mq¡ĎnĎ Moy¿ yJËĂ : yêĂ lĘ ’ĲĎ gĘŇ’Ć yS¡Č CBlĘ mČ =lkĎŇ wĘ ydČŔ gĎŇBĘ 4

y‘ĂŔ rŁ zĘ ÉylĂ ‘SĲČ oêą wČ ëŇ mĳĄ os Ny’ăĄwĘ Mm¡Ą oêSĘ ’Ć wĘ rzĄŔ‘Ł Ny’ăĄwĘ ÉTyBĂ ’Č wĘ : hŇ ’Ď BĲĎ 5

ytĳĂŇ mĎ xĞBĲČ Mr¡ĄJĘ SČ ’Ğ wĲČ yjĂŔ ’Č BĘ ÉMyUĂ ‘Č sCbąŇ ’Ď wĘ : ynĂ tĘŇ kĲĎŇ mĎ sĘ ’yh¿Ă yt¡ĂŇ mĎ xĞ wĲČ 6

: MxĲĎ YĘ nĂ ZrĆ’¡ĎlĎ dŇ yr¿Ăo’wĘ
hoĳĎhyĘ Cnl¡Ď mĎ GĘ =rSĆ ’Ğ lJ¿Ł l‘Čě JĘ hoĎŔhyĘ tŇ ŁQă hĂ êĘ ÉryJĂ zĘ’Č ű hoąĎhyĘ ydĄÄ sĘ xĲČ 7

: wydĲĎŇ sĎ xĞ bŇ r¿Ł kĘŇ C wym¡Ď xĞrĲČJĲĘ Ml¿Ď mĎ GĘ =rSĆ ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ ybăĄŇ lĘ ÉbCT=bŇ rČwĘ
: ‘Č ySĲĂ omlĘ Mh¡Ć lĎ yh¿Ă yĘwČ CruĳĄSČ yĘ âlă Myn¡ĂBĎ hŇ UĎ hĄŔ yUăĂ ‘Č=ëŇ ’Č ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ 8

ot¡Ň lĎ mĘ xĆ bĘŇ C ot¿Ň bĎŇ hĞ’ĲČ BĘ M‘ĎŔ ySĂ ohĲ ÉwynĎjĎ ëŇ ’ąČ lĘ mČ C rYĎę âlăř ű MtăĎŇ rĎYĲĎ =lkĎŇ BĘ 9

Cb¡Ň ~Ę ‘Ă wĘ Cr¿mĎ hŇ UĎ hËĄ wĘ : MlĲĎ o‘ ym¿Ą yĘ=lJĎ M’¡Ą vĘ nČ yĘwĲČ Ml¿Ą FĘ nČ yĘwĲČ MlĳĎ ’Ď gĘŇ ’Chă 10

rJ¿Ł zĘIĂwČ : MBĲĎ =MxČ lĘ nĂ ’Ch¿ bŇ y¡Ąo’lĘ MhËĆ lĎ ëŇ p¿ĄŇ hĎ IĲĄwČ oSĳ dĘŇ qĎ xČ Cră=tŇ ’Ć 11

Mv¿Ď hČ hŇ IËĄ’Č onŔ ’Ň YŁ y‘ăĄrŁ tŇ ’Ą ť MIĎęmĂ MlăĄ ‘ĞUĲČ hČ ű hŇ IăĄ’Č oUĳ ‘Č hŇ SăĆ mŁ Ml¡Ď o‘=ymĲĄ yĘ
oêĳrĘ’Č pĘŇ êĂ ‘Č or¡zĘ hŇ SĆŔ mŁ NymăĂ ylĂ ÉëylĂ om : oSĲ dĘŇ qĎ xČ Cr¿=tŇ ’Ć oB¡ rĘqĂ BĘ 12

‘qwb
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13 tŇ omĳ hŁ êĘ BČ Mk¡ĎŇ ylĂ om : MlĲĎ o‘ MS¿Ą ol¡ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ MhĆŔ ynĄjĘ mĂ ÉMyĂmČÄ ‘ČqĄ oBą
14 ho¡ĎhyĘ xČ Cr¿ dŇ rĄŔ tĄŇ hŇ ‘ăĎqĘ BĂ BČ ÉhmĎ hĄ BĘ JČ : ClSĲĄ JĎ yĂ âl¿ rB¡Ď dĘŇ UĂ BČ sCi¿ JČ
15 ÉMyĂmČÄ èĎ mĂ TBąĄ hČ : tŇ rĆ’ĲĎ pĘŇ êĂ MS¿Ą ì¡Ň lĘ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ ìŔ UĘ ‘Č êĎ gĘŇhăČ nĂ NJĄ ť CexĳĆ ynĂ êĘ

Nom¿ hĞ ìŇ tĆŔ rŁ CbăŇ gĘŇ C ÉìtĘŇ ’Ď nĘ qĂ hŇ IąĄ’Č ìŇ êĳĆrĘ’Č pĘŇ tĂŇ wĘ ì¡Ň SĘ dĘŇ qĎ lb¿ĚŇ EĘmĂ hŇ ’ĄŔ rĘC
16 âlă ÉMhĎ rĎbĘŇ ’Č yJąĂ CnybĂŔ ’Ď hŇ êăĎ’Č =yJĲĂ : CqjĲĎ ’Č tĘŇ hĂ yl¿Č ’Ą ìŇ ym¡Ć xĞrĲČwĲĘ ìŇ y‘ËĆmĄ

Ml¡Ď o‘mĲĄ Cnl¿Ą ’ĞGĲŁ CnybĂŔ ’Ď ÉhoĎhyĘ hŇ êąĎ’Č CnrĳĎyJĂ yČ âlă l’¡Ą rĎWĘ yĂwĘ Cn‘ĎŔ dĎŇ yĘ
17 ìŇ tĳĆŇ ’Ď rĘIĂmĂ CnB¡Ą lĂ xČ yS¿Ă qĘ êČ ìŇ ykĆŔ rĎDĘmĂ ÉhoĎhyĘ Cn‘ąĄtĘŇ tČŇ hŇ UĎ lăĎ : ìŇ mĲĆ SĘ
18 ìŇ SĳĆ dĘŇ qĎ =M‘Č CS¡ rĘyĲĎ r‘Ďě YĘ UĂ lČ : ìŇ tĲĆŇ lĎ xĞ nĲČ yT¡Ą bĘŇ SĂ ìŇ ydĆŔ bĎŇ ‘Ğ N‘ČmăČ lĘ bŇ CSť
19 ’r¿ĎqĘ nĂ =âlĲ MBĎŔ êĎlĘ SăČ mĎ =âlĲ ÉMlĎ o‘mĲĄ CnyyĂęhĎ : ìŇ SĲĆ DĎqĘ mĂ Cs¡ sĘ oBĲ CnyrĄě YĎ

: CQzĲŁ nĎ Myr¿ĂhĎ ìŇ yn¡ĆjĎ mĂ êĎdĘŇ rČŔ yĎ ÉMyĂmČÄ SĎ êĎ‘Ę rąČqĎ =’Cl MhĳĆ ylĄ ‘Ğ ì¡Ň mĘ SĂ

ds ìŇ yn¡ĆjĎ mĂ ìŇ yrĳĆYĎ lĘ ì¡Ň mĘ SĂ ‘Č yd¿ĂŇ ohlĘ S’ĄŔ =hŇ ‘ĆbĘŇ êĂ MyĂmČ ť MysĂę mĎ hĞ S’ăĄ xČ dÌŇŁ qĘ JĂ
2 Myr¿ĂhĎ ìŇ yn¡ĆjĎ mĂ êĎdĘŇ rČě yĎ hŇ CĳĆqČ nĘ âlă tŇ o’¡ rĎon ì¿Ň tĘŇ oW‘ĞBĲČ : CzGĲĎrĘyĂ My¿ĂoG
3 ÉMyhĂ Łl’Ĺ hŇ tĎŇ ’Ďę rĎ=âlĲ NyĂ‘ăČ CnyzĳĂ’ĹhĲĆ âlă C‘¡mĘ SĲĎ =âl Ml¿Ď o‘mĲĄ C : CQzĲŁ nĎ
4 ìŇ yk¡ĆŇ rĎdĘŇ BĂ qdĆŇ YĆŔ hŇ WĄ ‘ăŁ wĘ ÉWWĎ =tŇ ’Ć êĎ‘Ę gąČŇjĎ : olĲ =hŇ JĄ xČ mĘ lĂ hŇ W¡Ć ‘ĞyĲČ ìŔ tĘŇ lăĎ Cz
5 É’mĄ FĎ kČŇ yhąĂ eĘ wČ : ‘ČSĲĄ CĎnĂ wĘ Ml¡Ď o‘ Mh¿Ć BĎ ’TĎŔ xĹeĲĆ wĲČ ÉêĎpĘŇ YČÄ qĎ hŇ êąĎ’Č =NhĄ ìŇ CrĳJĘ zĘyĂ

xČ Cr¿JĎ Cnn¡ĄwŁ ‘ĞwĲČ CnQĎŔ JĚ ÉhlĆ ‘ĎJĲĆ lbĆŇ eąĎ wČ CnytĳĄŇ qŁ dĘŇ YĂ =lJĎ MyD¡Ă‘Ă dŇ gĆŇb¿ĆŇ kĘŇ C CnQĎŔ JĚ
6 êĎrĘêąČsĘ hĂ =yJĲĂ ëŇ BĳĎ qyzăĂxĞhĲČ lĘ rr¡Ąo‘tĘŇ mĂ ìŔ mĘ SĂ bĘŇ ’răĄoq=Ny’ĲĄ wĘ : Cn’ĲĚvĎ yĂ
7 CnxĘ nąČ’Ğ hŇ êĎ’ĳĎ CnybăĂŇ ’Ď ho¡ĎhyĘ hŇ ê¿Ď ‘Č wĘ : CnnĲĄ wŁ ‘Ğ=dŇ yČBĘ Cng¡ĄŇ CmêĘ wČ CeUĆŔ mĂ ÉìynĆÄpĎŇ
8 ÉhoĎhyĘ PŇ YąŁ qĘ êĂ =l’Č : CnQĲĎ JĚ ì¡Ň dĘŇ yĲĎ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ C CnrĄŔ YĘ yĲŁ hŇ êăĎ’Č wĘ ÉrmĆ xÄŁ hČ
9 yr¿Ą‘Ď : CnQĲĎ kĚŇ ì¿Ň UĘ ‘Č ’n¡Ď=TBĆ hČ Nh¿Ą NwĳŁ ‘Ď rJăŁ zĘêĂ dŇ ‘¡ČlĎ =l’Č wĘ dŇ ’ŔŁ mĘ =dŇ ‘Č

10 tŇ yBÌĄ : hŇ mĲĎ mĎ SĘ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ hŇ tĎŇ yĎŔhĎ rBăĎ dĘŇ mĂ ÉNoIYĂ rBĳĎdĘŇ mĂ CyăhĎ ì¡Ň SĘ dĘŇ qĎ
S’ĳĄ tŇ pČŇ răĄWĘ lĂ hŇ y¡ĎhĎ CnytĄŔ bŇŁ ’Ğ ÉìClÄlĘ hĲĂ rSąĆ ’Ğ CnêĄę rĘ’Č pĘŇ tĂŇ wĘ CnSăĄ dĘŇ qĎ

11 hŇ S¿Ć xĹêĲĆ hoĳĎhyĘ qj¡Č ’Č tĘŇ tĂŇ hŇ QĆ ’¿Ą =l‘ČhČ : hŇ BĲĎ rĘxĎ lĘ hŇ y¿ĎhĎ CnyD¡ĄmČ xĞmĲČ =lkĎŇ wĘ
: dŇ ’ĲŁ mĘ =dŇ ‘Č Cne¡Ą‘ČtĘŇ C

hs ynĂ eĄŔ hĂ ynĂ eăĄhĂ ÉyêĂ rĘmČÄ ’Ď ynĂ SĳĚ qĘ bĂŇ âlă lĘ ytĂŇ ’Ň Y¡ĄmĘ nĂ Cl’ĎŔ SĎ ’olă lĘ ÉyêĂ SĘ rČÄ dĘŇ nĂ
2 rrĳĄos M‘ăČ=l’Ć MoI¡hČ =lJĎ ydËČŇ yĎ yêĂ WĘ rÌČjĄ : ymĲĂ SĘ bĂŇ ’r¿ĎqŁ =âlĲ yoG¡=l’Ć

Myklhh
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Mys¿Ă y‘Ă kĘŇ UČ hČ M‘Ďę hĎ : MhĲĆ ytĄŇ bĲŇŁ SĘ xĘ mČ rx¡Č ’Č bŇ oTŔ =âl ëŇ rĆDăĆhČ ÉMykĂŇ lĘ hĲŁ hČ 3

: MynĲĂ bĄŇ QĘ hČ =l‘Č Myr¡ĂFĘ qČ mĘ C tŇ oeŔ GČBČ ÉMyxĂ bĘŇ zĲŁ dŇ ymĳĂ êĎ yn¡ČjĎ =l‘Č ytËĂŇ o’
qrČpĘŇ C ryzĂŔxĞhĲČ rWăČ BĘ ÉMylĂ kĘŇ ’ĲŁ hĎ CnylĳĂ yĎ Myr¡ĂCYeĘ bČŇ C MyrĂŔ bĎŇ uĘ BČ ÉMybĂŇ SĘ IĲŁ hČ 4

ìŇ yêĳĂ SĘ dČŇ qĘ yJăĂ yB¡Ă =SGČêĂ =l’Č ìŇ ylĆŔ ’Ą bŇ răČqĘ ÉMyrĂmĘ ’ĲŁ hĎ : MhĲĆ ylĄ JĘ Myl¡Ă GĚjĂ 5

ynĳĎpĎŇ lĘ hŇ b¡ĎŇ CtŇ kĘŇ hŇ e¿ĄhĂ : MoIĲhČ =lJĎ tŇ dĆŇ q¡ĆyŁ S’¿Ą yjĂŔ ’Č BĘ NSăĎ ‘Ď hŇ QĆ ’Ą ť 6

MkĆŇ ytĄŇ nĲŁ wŁ ‘Ğţ : MqĲĎ yxĄ =l‘Čř yê¡Ă mĘ QČ SĂ wĘ yêĂ mĘ QČŔ SĂ =M’Ă yJăĂ ÉhWĆ xĹ’ĲĆ âlą 7

MyrĂŔ hĎ hăĆ =l‘Čř ÉCrFĘ qĂ rSąĆ ’Ğ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď ÉwDĎxĘ yČ MkąĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ tŇ ŁnÄ wŁ ‘ĞwĲČ
: MqĲĎ yxĄ =l‘ř hŇ n¡ĎSŁ ’Ň rĲĂ MtËĎŇ QĎ ‘ĚpĘŇ ytÌĂŇ DŁ mČ C ynĂ CpĳŇ rĘxĲĄ tŇ o‘¡bĎŇ GĘ hČ =l‘Č wĘ

ÉrmČ ’Ď wĘ loJŔ SĘ ’Ć BĲĎ ÉSoryêĂ hČ ’YąĄUĎ yĂ rSĆÄ ’ĞJĲČ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ 8

yê¡Ă lĘ bĂŇ lĘ ydČŔ bĎŇ ‘Ğ N‘ČmăČ lĘ ÉhWĆ ‘Ĺ’ĲĆ NJąĄ oBĳ hŇ k¡ĎŇ rĎbĘŇ yJ¿Ă ChtĄŔ yxĂ SĘ êČ =l’Č
sŘ26 yrĳĎhĎ SrăĄoy hŇ d¡ĎŇ ChymĲĂ C ‘rČzĆŔ ÉbqŁ ‘ĞIĲČmĲĂ ytąĂŇ ’Ň YĄ ohĲ wĘ : lJĲŁ hČ tŇ yx¿Ă SĘ hČ 9

N’Ň YŔŁ =hŇ wĄnĘ lĂ ÉNorèĎ hČ hŇ yąĎhĎ wĘ : hŇ UĎ SĲĎ =CnJĘ SĘ yĂ yd¡ČŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ yrČŔ yxĂ bĘŇ hĎ CSă rĄywĂ 10

ybăĄŇ zĘ‘ĲŁ ÉMêĆ’Č wĘ : ynĂ CSĲ rĎDĘ rS¿Ć ’Ğ yU¡Ă ‘ČlĘ rqĳĎBĎ ZbĆŇ răĄlĘ rok¡Ň ‘Ď qmĆ ‘¿ĄwĘ 11

My’¡Ă lĘ mČ mĘ hĲČ wĘ NxĎŔ lĘ SĚ ÉdGČlČ MykąĂŇ rĘ‘Ł hČ ySĳĂ dĘŇ qĎ rhăČ =tŇ ’Ć Myx¡Ă kĄŇ èĘ hČ hoĎŔhyĘ
N‘Č yąČ C‘rĎŔ kĘŇ êĂ xbČŇ FăĆ lČ ÉMkĆŇ QĘ kĚŇ wĘ bŇ rĆxĆę lČ MkĆÁ tĘŇ ’Ć ytĂŇ ynĂÄmĎ C : ëŇ sĲĎ mĘ mĂ yn¿ĂmĘ lČ 12

ynČŔ y‘ĄBĘ É‘rČhĎ CWą ‘ĞêĲČ wČ MêĳĆ‘Ę mČ SĘ âlă wĘ yêĂ rĘB¡Č DĂ MtĆŔ ynĂ ‘Ğ âlă wĘ ÉytĂŇ ’Ň rĎÄ qĎ
: MêĲĆrĘxČ BĘ yêĂ YĘ p¡ČŇ xĎ =âlĲ rS¿Ć ’ĞbĲČŇ C

CbŇ ‘ĎŔ rĘêĂ MêăĆ’Č wĘ ÉClkĄÄ ’Ň yŁ ű ydąČŇ bĎŇ ‘Ğ hŇ eĄÄhĂ hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ű rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄÂ lĎ 13

: CSbĲŇŁ êĄ Mê¿Ć’Č wĘ Cxm¡Ď WĘ yĂ ydËČŇ bĎŇ ‘Ğ hŇ eÌĄhĂ C’mĳĎ YĘ êĂ MêăĆ’Č wĘ Cê¡SĘ yĂ ydËČŇ bĎŇ ‘Ğ hŇ eÌĄhĂ
rbĆŇ è¿Ą mĂ C bŇ lĄŔ bŇ ’ăĄ JĘ mĂ ÉCq‘ĞYĘ êĂ MêąĆ’Č wĘ bŇ lĳĄ bŇ CFă mĂ Cer¡Ł yĎ ydËČŇ bĎŇ ‘Ğ hŇ eÌĄhĂ 14

ynăĎdŇŁ ’Ğ ì¡Ň tĘŇ ymĲĂ hĹwĲĆ yrČŔ yxĂ bĘŇ lĂ Éh‘Ď CbŇ SĘ lĂ MkąĆŇ mĘ SĂ MêĆÄ xĘ eČhĂ wĘ : ClylĲĂ yĄêĘ xČ Cr¡ 15

ÉërĄBĎ tĘŇ yĂ ZrĆ’Ďę BĎ ëŇ rĄÁ BĎ tĘŇ UĂ hČ rSĆÄ ’Ğ : rxĲĄ ’Č MS¿Ą ’r¡ĎqĘ yĂ wyd¿ĎŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ wĘ hoĳĂhyĹ 16

Cxę JĘ SĘ nĂ yJăĂ NmĳĄ ’Ď yhăĄŁl’Ň BĲĄ ‘b¡ČŇ èĎ yĂ ZrĆ’ĎŔ BĎ ‘BăĎ SĘ eĂ hČ wĘ NmĄŔ ’Ď yhăĄŁl’Ň BĲĄ
MyĂm¿ČSĎ ’rËĄobŇ yn¿ĂnĘ hĂ =yJĲĂ : ynĲĎ y‘ĄmĲĄ Cr¡êĘ sĘ nĂ yk¿ĂŇ wĘ tŇ onŔ SŁ ’Ň răĂhĎ Étor~Ď hČ 17

hŇ nĎ yl¡Ć ‘ĞtĲČŇ âl¿ wĘ tŇ onŔ SŁ ’Ň răĂhĎ ÉhnĎrĘkČÄ EĎtĂŇ âlą wĘ hŇ SĳĎ dĎŇ xĞ ZrĆ’ăĎwĎ MyS¡Ă dĎŇ xĞ
žyJĂ ’rĳĄobŇ ynăĂ’Ğ rS¡Ć ’Ğ dŇ ‘ČŔ =ydĄŇ ‘Ğ ÉClygĂÄ wĘ CWyWąĂ =M’Ă =yJĲĂ : bŇ lĲĄ =l‘Č 18

MĂl¡Č SĎ CrĲybĂŇ yê¿Ă lĘ gČŇ wĘ : WoWĲ mĎ HU¿Ď ‘Č wĘ hŇ l¡Ď yGĂ MĂlËČ SĎ CrĲyĘ=tŇ ’Ć ’rÌĄobŇ ynĂÄ nĘ hĂ 19

ytVVw
Nkw yrqw bytk =l’Ć ’"sb ,yrq =l’Ć ,bytk =l‘Č v.7 .b"ydw w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw =l’Ć ’"s v.6 .hs
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: hŇ qĲĎ ‘Ď zĘ loq¿ wĘ yk¡ĂŇ BĘ loq¿ dŇ o‘Ŕ ÉHBĎ ‘m¿Č èĎ yĂ=âlĲ wĘ yUĳĂ ‘ČbĘŇ yêăĂ WĘ WČ wĘ
20 yJăĂ wymĳĎyĎ=tŇ ’Ć ’Q¡Ą mČ yĘ=âlĲ rS¿Ć ’Ğ NqĄŔ zĎwĘ ÉMymĂ yĎ lC‘ą dŇ o‘ę MèĎÁ mĂ hŇ yĆÄhĘ yĲĂ=âl
21 Cn¿bĎŇ C : lQĲĎ qĚyĘ hŇ n¡ĎSĎ hŇ ’¿Ď mĄ =NBĆ ’TĆŔ oxhăČ wĘ tŇ CmŔ yĎ ÉhnĎSĎ hŇ ’ąĎ mĄ =NBĆ r‘ČeČę hČ
22 bŇ SĄŔ yĄ rxăĄ ’Č wĘ ÉCnbĘŇ yĂ âlą : MyĲĎrĘjĂ Cl¡ kĘŇ ’ĲĎ wĘ MymĂŔ rĎkĘŇ C‘ăTĘ nĲĎ wĘ CbŇ SĳĎ yĎwĘ Myê¡Ă bĎŇ

Mh¡Ć ydĄŇ yĘ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ C yUĂŔ ‘Č ymăĄ yĘ ÉZ‘ĄhĎ ymąĄykĂŇ =yJĲĂ lkĳĄŇ ’Ň yŁ rxăĄ ’Č wĘ C‘¡FĘ yĂ âl¿
23 ykąĄŇ CrBĘ ‘rČzĆÁ yJăĂ hŇ lĳĎ hĎ BĲĆ lČ Cd¡Ň lĘ yĄ âl¿ wĘ qyrĂŔ lĎ ÉC‘gĘŇ yyĲĂ âlą : yrĲĎyxĂ bĘŇ CQ¿ bČŇ yĘ
24 dŇ o‘Ë hŇ nĳĆ‘Ĺ’ĲĆ ynăĂ’Ğ wĲČ C’r¡ĎqĘ yĂ=MrĆTĲĆ hŇ y¿ĎhĎ wĘ : MêĲĎ’Ă Mh¡Ć y’Ą YĎ ’ĹYĲĆ wĘ hŇ UĎ hĄŔ ÉhoĎhyĘ
25 rqăĎBĎ JČ ÉhyĄrĘ’Č wĘ dŇ xĎę ’Ć kĘŇ C‘ărĘyĂ hŇ lĆÁTĎ wĘ bŇ ’ĄÄ zĘ : ‘mĲĎ SĘ ’Ć yn¿Ă’Ğ wĲČ Myr¡ĂBĘ dČŇ mĘ Mh¿Ą

rh¿Č =lkĎŇ BĘ CtŇ yxËĂ SĘ yČ=âlĲ wĘ C‘rÌĄyĎ=âlĲ omĳ xĘ lČ rpăĎŇ ‘Ď Sx¡Ď nĎ wĘ NbĆŇ êĆŔ =lkČŇ ’Ň yĲŁ
: hoĲĎhyĘ rm¿Č ’Ď yS¡Ă dĘŇ qĎ

ws hŇ z¿Ć=y’Ą ylĳĎ gĘŇrČ MdăŇŁ hĞ ZrĆ’¡ĎhĎ wĘ y’ĂŔ sĘ JĂ MyĂmăČèĎ hČ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť
2 ÉhQĆ ’ĄÄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ : ytĲĂŇ xĎ CnmĘ Moq¡ mĎ hŇ z¿Ć=y’Ą wĘ ylĂŔ =CnbĘŇ êĂ rSăĆ ’Ğ ÉtyĂbČÄ

ÉynĂ ‘Ď=l’Ć TyBĂŔ ’Č hŇ zăĆ=l’Ć wĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇ QĆ ’¡Ą =lkĎŇ Cy¿hĘ IĲĂwČ hŇ tĎŇ WĎŔ ‘Ď ydăĂŇ yĎ
3 xČ bąĄŇ oz Sy’Ăę =hŇ JĄ mČ roèÁ hČ TxĄÄ oS : yrĲĂbĎŇ DĘ=l‘Č dŇ r¡ĄxĎ wĘ xČ CrŔ =hŇ kĄŇ nĘ C

ëŇ rĲĄbăĎŇ mĘ hŇ n¡ĎbŇŁ lĘ ryJ¿Ă zĘmČ ryzĂŔxĞ=MDČ ÉhxĎ nĘ mĂ hŇ ląĄ ‘ĞmĲČ bŇ lĆ JĆŔ PŇ rĲĄ‘ăŁ ÉhvĆ hČ
: hŇ YĎ pĲĄŇ xĎ MS¿Ď pĘŇ nČ Mh¡Ć yYĄ CuĲ SĂ bĘŇ C MhĆŔ ykĄŇ rĘdČŇ BĘ ÉCrxĞBĲĎ hŇ UĎ hĄę =MGČ NwĆ’ĳĎ

4 ÉytĂŇ ’Ň rĎÄ qĎ N‘Č yąČ MhĆŔ lĎ ’ybăĂŇ ’Ď ÉMtĎŇ rŁ CgĲŇmĘ C MhĆę ylĄ lĚ ‘ĞtĲČŇ BĘ rxăČ bĘŇ ’Ć ynĂÂ’Ğ=MGČ
rS¿Ć ’ĞbĲČŇ C ynČŔ y‘ĄBĘ É‘rČhĎ CWą ‘ĞIĲČwČ C‘mĳĄ SĎ âlă wĘ yêĂ rĘB¡Č DĂ hŇ nĆŔ o‘ Ny’ăĄwĘ

5 Myd¡ĂŇ rĄxĞhĲČ hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ÉC‘mĘ SĂ : CrxĲĎ BĎ yêĂ YĘ p¡ČŇ xĎ =âlĲ
dŇ BăČ kĘŇ yĂ ÉymĂ SĘ N‘ČmąČ lĘ MkĆę yDĄnČmĘ MkĆÁ y’Ą nĘŁWĲ MkĆÄ yxĄ ’Ğ žCrmĘ ’ĲĎ orĳbĎŇ DĘ=l’Ć

6 loq¡ ry‘ĂŔ mĄ ÉNo’SĎ loqą : CSbĲŇŁ yĄ Mh¿Ą wĘ Mk¡ĆŇ tĘŇ xČ mĘ WĂ bĘŇ hŇ ’¿Ć rĘnĂ wĘ hoĎŔhyĘ
7 hŇ dĎŇ lĳĎ yĎ lyx¡Ă êĎ MrĆT¿ĆBĘ : wybĲĎŇ yĘ’ĲŁ lĘ lCm¡ GĘ MQ¿Ą SČ mĘ hoĎŔhyĘ loqă lkĳĎŇ yhĄ mĲĄ
8 Éh’Ď rĎ ymąĂ tŇ ’Ň ŁzęJĎ ‘măČ SĎ =ymĲĂ : rkĲĎŇ zĎ hŇ TĎ yl¿Ă mĘ hĂ wĘ Hl¡Ď lbĆŇ xËĄ ’ob¿Ň yĎ MrĆTĆÄ BĘ

hŇ lĎ xËĎ =yJĂ tŇ xĳĎ ’Ć M‘ČjăČ yoG¡ dŇ lĲĄ C¿ĎyĂ=M’Ă dŇ xĎŔ ’Ć MoyăBĘ ÉZrĆ’ĆÄ lxČ CyąhĞ hŇ QĆ ’ĄŔ JĎ
9 rmăČ ’Ň yŁ dŇ yl¡Ă o’ âl¿ wĘ ryBËĂ SĘ ’Č yn¿Ă’ĞhĲČ : hĎ ynĲĆBĎ =tŇ ’Ć NoI¡YĂ hŇ d¿ĎŇ lĘ yĲĎ=MGČ

: ëŇ yĂhĲĎ Łl’Ĺ rm¿Č ’Ď yêĂ rĘY¡Č‘ĲĎwĘ dŇ ylËĂ oUhČ ynÌĂ’Ğ=M’Ă hoĳĎhyĘ

wxmV
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WoWŔ mĎ ÉHêĎ’Ă CWyWąĂ hĎ ybĳĆŇ hĞ’ĲŁ =lJĎ Hb¡ĎŇ Clyg¿ĂŇ wĘ MĂlËČ SĎ CrĲyĘ=tŇ ’Ć CxÌ mĘ WĂ 10

hĎ ymĳĆxĚ nĘ êČ dŇ è¡Ł mĂ MêĆŔ ‘Ę bČŇ WĘ C ÉCqnĘ yêĲĂ N‘ČmąČ lĘ : hĎ ylĲĆ ‘Ď Myl¡Ă BĘ ’Č tĘŇ UĲĂ hČ =lJĎ 11

ű hŇ kăŇŁ =yJĂ : HdĲĎŇ obŇ JĘ zyE¿ĂmĂ Mê¡ĆgĘŇ eČ‘ČtĘŇ hĂ wĘ C~mËŁ êĎ N‘ČmÌČ lĘ 12

dŇ ob¿Ň JĘ PŇ TËĄ oS lxČ nÌČkĘŇ C MolÁSĎ rhĎÄ nĎJĘ hĎ ylĆ ’Ą ţ=hŇ TĲĆ nŁ ynăĂnĘ hĂ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď
Sy’Ăě JĘ : C‘SĲĎ ‘ĽSĲĎ êĘ MyĂJ¡ČrĘBĂ =l‘Č wĘ C’WĄŔ eĎêĂ ÉdYČ =l‘Č MêĳĆqĘ nČ ywĲĂ My¡ĂoG 13

: CmxĲĎ nĚêĘ MĂl¡Č SĎ CrĲybĂŇ C MkĆŔ mĘ xĆ năČ’Ğ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ NJąĄ CemĳĆ xĞ nĲČêĘ oU¡ ’Ă rS¿Ć ’Ğ
hŇ ‘ąĎdĘŇ onwĘ hŇ nĎxĘ rĳČpĘŇ tĂŇ ’SĆ DăĆJČ Mk¡ĆŇ ytĄŇ omĲ YĘ ‘Č wĘ MkĆŔ BĘ lĂ WWăĎ wĘ ÉMtĆŇ y’Ă rĘC 14

’obŔ yĎ S’ăĄ BĎ ÉhoĎhyĘ hŇ eąĄhĂ =yJĲĂ : wybĲĎŇ yĘ’ĲŁ =tŇ ’Ć M‘¡ČzĎwĘ wydĎŔ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ=dŇ yČ 15

: S’ĲĄ =ybĄŇ hĞlĲČ BĘ ot¡Ň rĎ‘ĞgĲČŇ wĘ ojŔ ’Č ÉhmĎ xĄ BĘ bŇ ySąĂ hĎ lĘ wytĳĎŇ bŇŁ JĘ rĘmČ hŇ p¡ĎŇ CikČŇ wĘ
: hoĲĎhyĘ yl¿Ą lĘ xĲČ CB¡ rČwĘ rWĳĎ BĎ =lJĎ =tŇ ’Ć oB¡ rĘxČ bĘŇ C TjĎŔ SĘ nĂ hoăĎhyĘ ÉS’Ą bĎŇ yJąĂ 16

ÉylĄ kĘŇ ’ĲŁ ëŇ wĆêĎŔ BČ dŇ xČ ’Ć rxąČ ’Č tŇ oeę GČhČ =l’Ć MyrĂÁ hĞFĲČ UĲĂ hČ wĘ MySĂÄ DĘqČ tĘŇ UĲĂ hČ 17

ykĂę nŁ ’ĲĎ wĘ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ CpŇ s¡Ě yĎ wD¿ĎxĘ yČ rBĳĎkĘŇ ‘ČhĲĎ wĘ ZqĆè¡Ć hČ wĘ ryzĂŔxĞhĲČ rWăČ BĘ 18

tŇ onĳSŁ QĘ hČ wĘ My¡ĂoGhČ =lJĎ =tŇ ’Ć ZB¿Ą qČ lĘ hŇ ’Ďě BĎ MhĆŔ ytĄŇ băŇŁ SĘ xĘ mČ C ÉMhĆ yWĄ ‘ĞmĲČ
ű MhăĆ mĄ yêăĂ xĘ QČ SĂ wĘ tŇ o’ę MhĆÁ bĎŇ yêĂÄ mĘ WČ wĘ : ydĲĂŇ obŇ JĘ =tŇ ’Ć C’¿ rĎwĘ C’b¡ĎŇ C 19

lbăČŇ êĚ tŇ SĆ q¡Ć ykĄŇ SĘ m¿Ł dŇ ClË wĘ lCj¿ SySĂÄ rĘêČ MyĂÂoGhČ =l’ĲĆ MyTĂ ylĄ jĘ ţ
C’ă rĎ=âlĲ wĘ Éy‘Ă mĘ SĂ =tŇ ’Ć C‘ąmĘ SĲĎ =âl rSĆÄ ’Ğ MyqĂę xŁ rĘhĲĎ MyIăĂ’Ă hĲĎ NwĳĎyĎwĘ
MkăĆŇ yxĄ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć C’ybăĂŇ hĄ wĘ : MyĲĂoGBČ yd¡ĂŇ obŇ JĘ =tŇ ’Ć CdŇ yG¿ĂhĂ wĘ ydĂŔ obŇ JĘ =tŇ ’Ć 20

MydĂÁ rĎjĘ bČŇ C MyBĂÄ ~Č bČŇ C bŇ kĆŇ rĆbĎŇ Cţ MysĂÃ CiBČ hoĎÃhylĲČ ű hŇ xăĎ nĘ mĂ ű MyăĂoGhČ =lJĎ mĂ
žC’ybĂŇ yĎ rSăĆ ’ĞJĲČ hoĳĎhyĘ rmăČ ’Ď MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ ySËĂ dĘŇ qĎ rh¿Č l‘ăČ tŇ orę JĎ rĘJĂ bČŇ C
Mh¿Ć mĄ =MgČŇ wĘ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą roh¡ TĎ yl¿Ă kĘŇ BĂ hŇ xËĎ nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć l’ÌĄ rĎWĘ yĂ ynĄÄbĘŇ 21

MySĂ dĎŇ xĽhČ ţ MyĂmăČèĎ hČ rSăĆ ’ĞkĲČŇ yJăĂ : hoĲĎhyĘ rm¿Č ’Ď MI¡ĂwĂlĘ lĲČ Myn¿ĂhĞJĲŁ lČ xuËČ’Ć 22

NJËĄ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ yn¡ČpĎŇ lĘ Myd¿ĂŇ mĘ ‘ĲŁ hŇ WËĆ ‘Ł yn¿Ă’Ğ rSĆÄ ’Ğ hŇ SĎÁ dĎŇ xĞhĲČ ZrĆ’ĎÄ hĎ wĘ
tŇ B¡Ď SČ yD¿ĄmĂ C oSŔ dĘŇ xĎ BĘ ÉSdĆŇ xÄŁ =yDĄmĲĂ hŇ yĎęhĎ wĘ : MkĲĆŇ mĘ SĂ wĘ Mk¡ĆŇ ‘ĞrĘzČ dŇ m¿Ł ‘ĞyĲČ 23

C’ă YĘ yĲĎwĘ : hoĲĎhyĘ rm¿Č ’Ď yn¡ČpĎŇ lĘ tŇ w¿Ł xĞêĲČSĘ hĂ lĘ rWËĎ BĎ =lkĎŇ ’obÌŇ yĎ oêĳBČ SČ BĘ 24

ÉMèĎ ’Ă wĘ tŇ Cmę tĎŇ âlă MêĎÂ‘Ę lČ otŇ yJăĂ yBĳĂ My‘¡ĂSĘ jĲŁ hČ MySĂŔ nĎ’ĞhĲĎ ÉyrĄgĘŇpĂŇ BĘ C’Ŕ rĎwĘ
: rWĲĎ BĎ =lkĎŇ lĘ No’¡ rĎdĄŇ Cy¿hĎ wĘ hŇ BĆŔ kĘŇ tĂŇ âlă
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+wgw SdĆxŁ yDĄmĂ hyĎhĎ wĘ
Nmys ’Ł qŁ tŁ yŁ w’ qŁ qŁ tŁ yŁ

qwsp z"T Nmys +’ Myklm[ ’YrâŁ Nmysw ,My‘Vtw dx’w Myt’mw Pl’ hy‘Vy rpsd yqwsp Mwks
g"l hy‘Vy[ wnl y"y ryd’ MV=M’Ă yk wyYxw .hYrâŁ Nmysw Vmxw My‘Vtw Myt’mw Pl’ ’"n : ]+T
wytwtqspw .]+T d"y hyrkz[ Zr’h=lk=l‘ Klml y"y hyhw Nmysw MyrV‘w hVV wyrdsw .]’"k

.hnV hrV‘ ‘br’w h’m hVnml tx’ tnV d‘ whyz‘ Nm rpsh twnV .MyrV‘w hVV

And it shall come to pass that from one new moon [Isa 66:23], etc. The sign
is, qqty, i.e. the initial letters of the four books in which the words of the last
verse but one are repeated in order to avoid ending the book with a threatening
or curse. y = hyĎ‘ĘSČ yĘ, Isaiah; t = rWĎ ‘Ď yrĄêĘ , the twelve Minor Prophets; q = twŁ nyqĂ ,
Lamentations; q = tlĆ hĆ qŁ , Ecclesiastes. or ’ = hkĎ y’Ą , Lamentations.

The number of the verses of the book of Isaiah is 1291, and the sign is, Arza
(âŁ = 1000, r = 200, Z = 90, ’ = 1; I Kings 16:9). Other copies (say) 1295, and
the sign is, I will accept you [Eze 20:41]. And its middle point is, But there the
Lord will be with us in majesty [Isa 33:21]. And its sedarim are 26, and the sign
is, AND the Lord SHALL BE king over all the earth [Zec 14:9]. And its peseqot
are 26. The years of the book are from Uzziah unto the first year of Manasseh,
114 years.



hymry
sŘ1 ZrĆ’¡ĆBĘ tŇ otŔ nĎ‘ĞBĲČ rSăĆ ’Ğ ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ =NmĂ ChIĳĎqĂ lĘ xĂ =NBĆ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ yr¿ĄbĘŇ DĂ ’

Nom¡ ’Ď =NbĆŇ ChI¿ĎSĂ ’Ň yĲŁ ymËĄyBĂ wylĎŔ ’Ą ÉhoĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ hŇ yąĎhĎ rSĆÄ ’Ğ : NmĲĂ yĎnĘ BĂ 2

MyqąĂyĎohĲ yĘ ymĄÄ yBĂ yhĂę yĘwČ : okĲŇ lĘ mĎ lĘ hŇ n¡ĎSĎ hŇ r¿ĄWĘ ‘Ć=SŁlĲ SĘ BĂ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ 3

ChI¿ĎqĂ dĘŇ YĂ lĘ hŇ nĎŔ SĎ hŇ răĄWĘ ‘Ć yêăĄSĘ ‘Č ÉMêŁ =dŇ ‘Č hŇ dĎŔ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ÉChIĎÄSĂ ’Ň yĲŁ =NBĆ
: ySĲĂ ymĂ xĞhĲČ SdĆŇ x¿Ł BČ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ tŇ ol¿ GĘ =dŇ ‘Č hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ChI¡ĎSĂ ’Ň yĲŁ =NbĆŇ

ìŇ yêĂŔ ‘Ę dČŇ yĘ ÉNTĆ BĆÄ bČŇ Ką rwY’ MrĆTĆÄ BĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ 4, 5

rmČę ’Ł wĲĎ : ìŇ yêĲĂ tČŇ nĘ My¡ĂoGlČ ’yb¿ĂŇ nĎ ìŇ yêĳĂ SĘ DČqĘ hĂ MxĆ r¡ĆmĄ ’Y¿ĄêĄ MrĆTËĆbĘŇ C 6

rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ykĂŇ nĲŁ ’Ď r‘Čn¡Č=yJĂ rBĳĄDČ yêĂ ‘Ę d¡ČŇ yĎ=âlĲ hŇ e¿ĄhĂ hŇ oĂŔhyĘ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉHhĎ ’Ğ 7

ëŇ lĄŔ êĄ ÉìxĞlĎ SĘ ’Ć rSąĆ ’Ğ=lJĎ =l‘ĲČ yJĂ ţ ykĂŇ nĳŁ ’Ď r‘ČnăČ rm¡Č ’Ň êŁ =l’Č ylČŔ ’Ą ÉhoĎhyĘ
ynËĂ’Ğ ì¿Ň êĘ ’Ă =yJĲĂ MhĳĆ ynĄjĘ mĂ ’r¡ĎyêĂ =l’Č : rBĲĄ dČŇ êĘ ì¡Ň CĘYČ ’Ğ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ wĘ 8

rmĆ ’Ň IąŁ wČ yjĳĂ =l‘Č ‘G¡Č IČwČ odŔ yĎ=tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ xląČ SĘ IĂwČ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ ìŇ ¡Ćl~Ă hČ lĘ 9

hŇ EĆęhČ MoIăhČ ű ìyêăĂ dĘŇ qČ pĘŇ hĂ hŇ ’ĄÂrĘ : ìŇ ypĲĂŇ BĘ yr¡ČbĎŇ dĘŇ yêĂ t¿ČŇ nĎ hŇ eËĄhĂ ylČŔ ’Ą ÉhoĎhyĘ 10

sorĳhĞlĲČ wĘ dŇ ybăĂŇ ’ĞhĲČ lĘ C Zot¡Ň nĘ lĂ wĘ Sot¿Ň nĘ lĂ tŇ okŔ lĎ mĘ UČ hČ =l‘Č wĘ ÉMyĂoGhČ =l‘Č
: ‘Č oTĲ nĘ lĂ wĘ tŇ on¡bĘŇ lĂ

lu¿ĄmČ rmČě ’Ł wĲĎ ChyĳĎmĘ rĘyĂ hŇ ’¡Ć rŁ hŇ ê¿Ď’Č =hŇ mĎ rmŔŁ ’Ň lĄ ylăČ ’Ą ÉhoĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yhąĂ yĘwČ 11

ynËĂ’Ğ dŇ q¿ĄSŁ =yJĲĂ tŇ o’ĳ rĘlĂ êĎbĘŇ TăČ yhĄ yl¡Č ’Ą hoËĎhyĘ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : hŇ ’ĲĆ rŁ yn¿Ă’Ğ dŇ q¡ĄSĎ 12

: otĲŇ ŁW‘ĞlĲČ yr¡ĂbĎŇ DĘ=l‘Č
rysąĂ rmČę ’Ł wĲĎ hŇ ’ĳĆ rŁ hŇ ê¡Ď’Č hŇ m¿Ď rmŔŁ ’Ň lĄ tŇ ynăĂSĄ ÉylČ ’Ą ű hoąĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yhĂÄ yĘwČ 13

ÉNopŇ ~Ď mĂ ylĳĎ’Ą ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : hŇ nĎ opĲŇ YĎ yn¿ĄjĘ mĂ wyn¡ĎpĎŇ C hŇ ’ĆŔ rŁ ynăĂ’Ğ ÉxČ CpÄ nĎ 14

=lkĲĎŇ lĘ ’rĄę qŁ ynăĂnĘ hĂ ű yJăĂ : ZrĆ’ĲĎ hĎ yb¡ĄŇ SĘ yĲŁ =lJĎ l‘¿Č hŇ ‘ĎŔ rĎhĲĎ xtăČŇ jĎ êĂ 15

o’Á sĘ JĂ Sy’ĂÄ žCntĘŇ nĲĎ wĲĘ C’bĎÃ C hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇ nĎ op¡Ň YĎ tŇ ok¿Ň lĘ mĘ mČ tŇ oxË jĘ SĘ mĂ
xtp
,yrq ìrĘ~Ď’Ć bytk ìrĘo~’Ć w’ ìrĘCY’Ğ v.5 .twTmh yV’r tVrpl Mgw twmV hl’w tVrpl hrTph v.1 .’

.’"ydw b"d Nkw yrqw bytk ìrĘ~Ď’Ć ’"sb
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yr¿Ą‘Ď=lJĎ l‘¡ČwĘ bŇ ybĂŔ sĎ ÉhĎ ytĆÄ mŁ oxĲ =lJĎ l‘ąČwĘ MĂlČęSĎ CrĲyĘ yrăĄ‘ĞSĲČ ű xtČŇ jăĆ
16 ynĂ Cbę zĎ‘Ğ rSăĆ ’Ğ MtĳĎŇ ‘ĎrĲĎ=lJĎ l‘¡Č MtĎŔ o’ ÉyTČ jĎ SĘ mĂ yêąĂ rĘBČ dĂŇ wĘ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ
17 rzăŁ ’Ę êĆ ÉhêĎ’Č wĘ : MhĲĆ ydĄŇ yĘ yW¿Ą ‘ĞmĲČ lĘ Cw¡xĞêĲČSĘ IĲĂwČ MyrĂŔ xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ň lĲĄ ÉCrFĘ qČ yĘwĲČ

=l’Č OĎ CĳĆYČ ’Ğ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ MhĆŔ ylĄ ’Ğ êăĎrĘBČ dĂŇ wĘ ÉêĎmĘ qČ wĘ ìŇ ynĆŔ tĘŇ mĎ
18 ry‘ĂÄ lĘ MoIęhČ ìŇ yêăĂ tČŇ nĘ hŇ eÌĄhĂ ynĂÂ’Ğ wĲČ : MhĲĆ ynĄpĘŇ lĂ ì¡Ň êĘ xĂ ’Ğ=NjĲĆ MhĆŔ ynĄjĘ mĂ ÉtxČ êĄ

ykąĄŇ lĘ mČ lĘ ZrĆ’ĳĎhĎ =lJĎ =l‘Č tŇ SĆ x¡Ł nĘ tŇ om¿ xŁ lĘ C lzËĆrĘBČ dŇ CU¿ ‘ČlĘ C rYĎÁ bĘŇ mĂ
19 ClkĘŇ Cyă=âlwĘ ìŇ yl¡Ć ’Ą Cm¿ xĞlĘ nĂ wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ M‘¿ČlĘ C hĎ yn¡ĆhĞkĲŇŁ lĘ hĎ yrĆŔ WĎ lĘ ÉhdĎŇ ChyĘ

: ìŇ lĲĆ y~Ă hČ lĘ ho¡ĎhyĘ=M’ĚnĘ ynËĂ’Ğ ì¿Ň êĘ ’Ă =yJĲĂ ëŇ ĳĎl
b, 2 MĂlČÁSĎ CrĲyĘ ÉynĄzĘ’Ď bĘŇ žtĎ’Ň rĎqĲĎ wĘ ëŇŁlÃhĎ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ

ëŇ yĂtĳĎŇ ŁlClJĘ tŇ b¡ČŇ hĞ’ĲČ ëŇ yĂrČŔ C‘nĘ dŇ sĆ xăĆ ÉëlĎ yêĂ rĘkąČŇ zĎ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť rmęŁ ’Ň lĄ
3 É l’Ą rĎWĘ yĂ SdĆŇ qąŁ : hŇ ‘ĲĎCrzĘ âl¿ ZrĆ’¡ĆBĘ rBĎŔ dĘŇ UĂ BČ ÉyrČxĞ’ĲČ ëŇ êąĄkĘŇ lĆ

Mh¡Ć ylĄ ’Ğ ’b¿ŇŁ êĎ hŇ ‘ËĎrĎ CmSĎŔ ’Ę yĆ wylăĎ kĘŇ ’Ł =lJĎ htĳŇŁ ’Ďř CbĲŇ êĘ tŇ yS¡Ă ’Ň rĄ hoĎŔhylĲČ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ

4, 5 ű hŇ JăŁ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą tŇ ox¡ jĘ SĘ mĂ =lkĲĎŇ wĘ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ tŇ yBăĄ ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ C‘¿mĘ SĂ
CkËŇ lĘ IĲĄwČ ylĳĎ ‘ĎmĲĄ Cq¡ xĞrĲĎ yJ¿Ă lwĆ‘ĎŔ ÉyBĂ Mk¿ĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ C’Ä YĘ UĲĎ =hŇ mČ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď

6 Cnt¡ĎŇ ’Ł hŇ l¿Ć ‘ĞUĲČ hČ hoĎŔhyĘ hŇ IăĄ’Č CrŔ mĘ ’ĲĎ âlă wĘ : ClBĲĎ hĘ IĆwČ lbĆŇ h¡Ć hČ yr¿ĄxĞ’ĲČ
ÉhxĎ CSwĘ hŇ bąĎŇ rĎ‘Ğ ZrĆ’ĆÄ BĘ rBĎę dĘŇ UĂ BČ CntĎÁ ’Ł ëŇ ylĂÄ oUhČ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ
Md¡ĎŇ ’Ď bŇ S¿Č yĎ=âlĲ wĘ Sy’ĂŔ ÉHBĎ rbČŇ ‘ąĎ=âlĲ ZrĆ’Ćę BĘ tŇ wĆmĎŔ lĘ YČ wĘ hŇ IăĎYĂ ÉZrĆ’ĆÄ BĘ

7 HbĳĎŇ CTwĘ Hy¡ĎrĘjĂ lk¿ŇŁ ’ĹlĲĆ lmĆŔ rĘJČ hČ ZrĆ’ăĆ=l’Ć ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć ’ybąĂŇ ’Ď wĲĎ : MSĲĎ
8 MynĂę hĞJĲŁ hČ : hŇ bĲĎŇ ‘ĄotĲŇ lĘ Mê¡ĆmĘ WČ yt¿ĂŇ lĎ xĞ nĲČ wĘ yYĂŔ rĘ’Č =tŇ ’Ć C’ă UĘ TČ êĘ wČ ÉC’bÄŁ êĎ wČ

C‘SĘ jăĎ My‘¡ĂrŁ hĲĎ wĘ ynĂ C‘Ŕ dĎŇ yĘ âlă ÉhrĎoêhČ yWąĄ pĘŇ tŇŁ wĘ hoĎŔhyĘ hŇ IăĄ’Č ÉCrmĘ ’ĲĎ âlą
9 dŇ ‘ËŁ NkĄę lĎ : CkŇ lĲĎ hĎ Cl‘¡Ăoy=âlĲ yr¿ĄxĞ’ĲČ wĘ l‘ČBČŔ bČŇ C’ă BĘ nĂ ÉMy’Ă ybĂŇ eĘ hČ wĘ ybĳĂŇ

10 CrÂbĘŇ ‘Ă yJăĂ : bŇ yrĲĂ’Ď Mk¡ĆŇ ynĄbĘŇ yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć wĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ Mk¡ĆŇ êĘ ’Ă bŇ yr¿Ă’Ď
hŇ t¡ĎŇ yĘhĲĎ Nh¿Ą C’ě rĘC dŇ ’ĳŁ mĘ Cn¡ nĘ oBĲ tĘŇ hĲĂ wĘ Cx¿ lĘ SĂ rdËĎŇ qĄ wĘ C’Ŕ rĘC ÉMyIĂêĂ kĂŇ yIąĄ’Ă

11 rym¿Ă hĄ yUËĂ ‘Č wĘ MyhĳĂ Łl’Ĺ âlă hŇ UĎ h¡Ą wĘ MyhĂŔ Łl’Ĺ ÉyoG rym¿Ă yhĄ hČ : tŇ ’Ň zĲŁ JĎ
12 dŇ ’¡Ł mĘ Cb¿Ň rĘxĲĎ CrË‘ĞWĲČ wĘ tŇ ’Ň zĳŁ =l‘Č MyĂm¡ČSĎ CUS¿Ł : ly‘ĲĂ oy ’ol¿ BĘ od¡Ň obŇ JĘř
13 MyĂmăČ ű roqă mĘ CbÁ zĘ‘ĲĎ ytĂÄ ’Ł yUĳĂ ‘Č hŇ WăĎ ‘Ď tŇ o‘¡rĎ MyĂê¿ČSĘ =yJĲĂ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ

Myyx
.bwtkh hnykV ’l’ ydĂobJĘ yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.11 .x"y x"m l’qzxy Nyy‘ : yrq ot’Ď CbêĘ v.3 .b
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Clk¡ĂŇ yĎ=âlĲ rS¿Ć ’Ğ MyrĂŔ BĎ SĘ nĂ ÉtrŁ ’Ň BŁ tŇ orŔ ’Ň BŁ ÉMhĆ lĎ bŇ YąŁ xĘ lČ MyIĂęxČ
: zbĲČŇ lĎ hŇ y¿ĎhĎ ‘Č CD¡mČ ’Chĳ tŇ yĂB¡Č dŇ yl¿Ă yĘ=M’Ă l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉdbĆŇ ‘ĆÄ hČ : MyĂUĲĎ hČ 14

hŇ tĎŇ ~Ę nĂ wyr¿Ď‘Ď hŇ UĎŔ SČ lĘ ÉoYrĘ’Č CtŇ ySąĂ IĎwČ MlĳĎ oq Cn¡tĘŇ nĲĎ MyrĂŔ pĂŇ kĘŇ CgăŇ’ĞSĘ yĂ ÉwylĎ ‘Ď 15

tŇ ’Ň z¡Ł =’olhĞ : dŇ qĲŁ dĘŇ qĎ ëŇ C‘¡rĘyĂ snĄjĘ xĘ tČŇ wĘ PŇ n¡Ł =ynĄBĘ =MGČ : bŇ SĲĄ yŁ yl¿Ă BĘ mĂ 16, 17

hŇ êĎę ‘Č wĘ : ëŇ rĆDĲĎBČ ëŇ k¿ĄŇ ylĂ om tŇ ‘¡ĄBĘ ëŇ yĂhČŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć ÉëbĄŇ zĘ‘Ď ëŇ QĳĎ =hŇ WĆ ‘ĞêĲČ 18

rCèŔ ’Č ëŇ rĆdăĆŇ lĘ ÉëQĎ =hŇ mČ C roxĳ SĂ ymăĄ tŇ oê¡SĘ lĂ MyĂrČŔ YĘ mĂ ëŇ rĆdăĆŇ lĘ ÉëQĎ =hŇ mČ
y‘ąĂdĘŇ C ëŇ xĚŔ kĂŇ oê ÉëyĂtČÄ obŇ SĲĚ mĘ C ëŇ tĄę ‘ĎrĲĎ ëŇ răĄiĘ yČêĘ : rhĲĎ nĎ ym¿Ą tŇ oê¡SĘ lĂ 19

ëŇ yĂlČŔ ’Ą ÉytĂŇ DĎxĘ pČŇ âlą wĘ ëŇ yĂhĳĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć ëŇ b¡ĄŇ zĘ‘Ď rmĎŔ wĎ ‘răČ=yJĂ Éy’Ă rĘC
ÉyêĂ qĘ êČÄ nĂ ëŇ QĄę ‘Ě yêĂ rĘbăČŇ SĎ MlĎÂo‘mĲĄ yJăĂ : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¡ĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ=M’ĚnĘ 20

ÉtxČ tČÄ wĘ hŇ hĎę bŇŁ GĘ hŇ ‘ĎÂbĘŇ GĂ =lJĎ =l‘ĲČ yJăĂ dŇ bŇŁ ‘Ĺ’ĲĆ âlă yr¡ĂmĘ ’Ň êĲŁ wČ ëŇ yĂtČŔ rŁ sĘ omĲ
‘rČzăĆ hŇŁQ¡ JĚ qrĄŔ ŁW ëŇ yêăĂ ‘Ę TČ nĘ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ : hŇ nĲĎ zŁ hŇ ‘¿ĎYŁ êĘ ’¡Č NnĎŔ ‘ĞrĲČ Z‘ăĄ=lJĎ 21

ÉysĂ BĘ kČŇ êĘ =M’Ă yJąĂ : hŇ IĲĎrĂkĘŇ nĎ NpĆŇ G¿ĆhČ yr¡ĄCs ylĂŔ êĘ kĘŇ jăČ hĘ nĆ Éëy’Ą wĘ tŇ mĳĆ ’Ĺ 22

: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ ynČŔ pĎŇ lĘ ÉënĄwŁ ‘Ğ MêąĎkĘŇ nĂ tŇ yrĳĂBŁ ëŇ ¡Ďl=yBĂ rĘtČŇ wĘ rtĆŇ eĆŔ BČ
ÉëJĄ rĘdČŇ y’ąĂ rĘ yêĂ kĘŇ lČŔ hĎ âlă ÉMylĂ ‘ĎBĘ hČ yrąĄxĞ’ĲČ ytĂŇ ’Ň mĄę TĘ nĂ âlă yrĂÂmĘ ’Ň êĲŁ ëŇ y’ăĄ 23

ű hŇ rĆjăĆ : hĎ ykĲĆŇ rĎDĘ tŇ kĆŇ r¿ĆWĎ mĘ hŇ Q¡Ď qČ hŇ r¿ĎkĘŇ BĂ tŇ yWĳĂ ‘Ď hŇ măĆ y‘¡ĂDĘ ’yĘGČŔ BČ 24

hŇ eĎbĳĆŇ ySĂ yĘ ymăĂ Ht¡ĎŇ nĎ’ĞêĲČ xČ CrŔ hŇ păĎŇ ’ĞSĲĎ oSpŇŁ nČ tŇ CąČ’Č BĘ rBĎę dĘŇ mĂ dŇ UăĚ lĂ
PŇ xĄŔ IĎmĂ ÉëlĄ gĘŇrČ y‘ąĂnĘ mĂ : hĎ nĘ C’Ĳ YĎ mĘ yĂ HS¡Ď dĘŇ xĎ BĘ CpŇ ‘ĎŔ yyĂ âlă ÉhĎ ySĆÄ qĘ bČŇ mĘ =lJĎ 25

Mh¿Ć yrĄxĞ’ĲČ wĘ Myr¡ĂzĎ yêĂ bĘŇ h¿Č ’Ď =yJĲĂ ’olě S’ĎŔ on yrăĂmĘ ’Ň êĲŁ wČ hŇ ’ĳĎ mĘ ~Ă mĂ ëŇ nĄrŁ ogŇ C
hŇ UĎ hąĄ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ CSyb¡ĂŇ hŁ NJ¿Ą ’YĄŔ UĎ yĂ yJăĂ ÉbeĎGČ tŇ SĆ bąŇŁ JĘ : ëŇ lĲĄ ’Ą 26

hŇ êĎ’Čę ybĂŇ ’ăĎ Z‘ĄÁ lĎ MyrĂÄ mĘ ’ĲŁ : MhĲĆ y’Ą ybĂŇ nĘ C Mh¡Ć ynĄhĞkĲŇŁ wĘ MhĆŔ yrĄWĲĎ ÉMhĆ ykĄŇ lĘ mČ 27

ÉMtĎŇ ‘ĎrĲĎ tŇ ‘ąĄbĘŇ C MynĳĂpĎŇ âlă wĘ PŇ rĆ‘¡Ł ylËČ ’Ą Cn¿pĎŇ =yJĲĂ ynêĂ dĘŇ lĂ yĘ êĘ ’ăČ ÉNbĆŇ ’ĆÄ lĎ wĘ
CmCqě yĎ ëŇ QĎŔ tĎŇ yWăĂ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hŇ IąĄ’Č wĘ : Cn‘ĲĄySĂ ohĲ wĘ hŇ mĎ Cq¡ CrŔ mĘ ’Ň yĲŁ 28

: hŇ dĲĎŇ ChyĘ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ Cy¿hĎ ìŇ yrĆŔ ‘Ď rjăČ sĘ mĂ yJĂ ť ìŇ tĳĆŇ ‘ĎrĲĎ tŇ ‘ăĄBĘ ìŇ C‘¡ ySĂ oyĲ=M’Ă
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yB¡Ă Mê¿Ć‘Ę SČ jĘ MkËĆŇ QĘ JĚ ylĳĎ’Ą CbŇ yr¡ĂtĎŇ hŇ UĎ l¿Ď 29

MkËĆŇ BĘ rĘxČ hŇ lÌĎ kĘŇ ’ĲĎ CxqĳĎlĎ âlă rs¡Ď Cm MkĆŔ ynĄBĘ =tŇ ’Ć ytĂŇ yJăĄhĂ É’wĘèĎ lČ 30

rBąĎ dĘŇ mĂ hĞ hoĎŔhyĘ=rbČŇ dĘŇ C’ă rĘ ÉMêĆ’Č roDę hČ : tŇ yxĲĂ SĘ mČ hŇ y¿ĄrĘ’Č JĘ Mk¡ĆŇ y’Ą ybĲĂŇ nĘ 31

CndĘŇ rČŔ ÉyUĂ ‘Č CrąmĘ ’ĲĎ ‘Č CDÁ mČ hŇ yĳĎlĘ j¡Ą ’Ę mČ ZrĆ’¿Ć M’ËĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂlĘ ÉytĂŇ yyĂÄhĎ
’wbn=’wl
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32 hĎ yrĳĆèĚ qĂ hŇ Q¡Ď JČ HyĎŔdĘŇ ‘Ć ÉhlĎ CtŇ BĘ xJąČ SĘ tĂŇ hĞ : ìŇ ylĲĆ ’Ą dŇ o‘¡ ’ob¿Ň nĎ=’olĲ
33 SuăĄbČŇ lĘ ëŇ J¡Ą rĘDČ ybĂŇ T¿Ă yêĄ=hŇ mČ : rjĲĎ sĘ mĂ Ny’¿Ą Mym¡Ă yĎ ynĂ CxŔ kĄŇ SĘ yUăĂ ‘Č wĘ
34 ÉëyĂpČÄ nĎkĘŇ BĂ MGąČ : ëŇ yĂkĲĎŇ rĎDĘ=tŇ ’Ć yêĂ dĘŇ UČ lĂ tŇ o‘Ŕ rĎhĲĎ =tŇ ’Ć MGăČ ÉNkĄŇ lĎ hŇ bĳĎŇ hĞ’ĲČ

yJ¿Ă Myt¡ĂŇ ’Ň YĎ mĘ tŇ rĆê¿ĆxĘ UČ bČŇ =âlĲ MyIĳĂqĂ nĘ Myn¡ĂoybĘŇ ’Ć tŇ oS¿ pĘŇ nČ MDËČ C’Ŕ YĘ mĘ nĂ
35 ÉynĂ nĘ hĂ yeĂ UĳĆ mĂ oj¡ ’Č bŇ S¿Ď ëŇ ’ËČ ytĂŇ yuĄŔ nĂ yJăĂ ÉyrĂmĘ ’Ň êĲŁ wČ : hŇ QĆ ’ĲĄ =lJĎ =l‘Č
36 tŇ oeăSČ lĘ dŇ ’¡Ł mĘ yl¿Ă zĘêĄ=hŇ mČ : ytĂŇ ’Ň TĲĎ xĎ âl¿ ëŇ r¡ĄmĘ ’Ď =l‘Č ëŇ tĎŔ o’ TjăĎ SĘ nĂ
37 MGăČ : rCèĲ ’Č mĲĄ êĘ SĘ B¡Ł =rSĆ ’ĞJĲČ ySĂ obŔ êĄ ÉMyĂrČÄ YĘ UĂ mĂ MGąČ ëŇ JĳĄ rĘDČ=tŇ ’Ć

ëŇ yĂxČŔ TČ bĘŇ mĂ BĘ ÉhoĎhyĘ s’ąČ mĎ =yJĲĂ ëŇ SĳĄ ’Ň rŁ =l‘Č ëŇ yĂd¡ČŇ yĎwĘ y’ĂŔ YĘ êĲĄ ÉhzĆ tŇ ’¿Ą mĄ
g hŇ kĎÄ lĘ hĎ wĘ žoêSĘ ’Ă =tŇ ’Ć Sy’ăĂ xQăČ SČ yĘ NhăĄ rmÃŁ ’Ň lĄ : MhĲĆ lĎ yxĂ yl¡Ă YĘ tČŇ âl¿ wĘ

PŇ n¡ČxĹêĲĆ PŇ on¿xĎ ’olË hĞ dŇ o‘Ŕ ÉhĎ ylĆÄ’Ą bŇ CSą yĎhĞ rxĄę ’Č =Sy’ĲĂ lĘ hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ wĘ oêÁ ’Ă mĲĄ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yl¡Č ’Ą bŇ oS¿ wĘ MyBĂŔ rČ My‘ăĂrĄ ÉtynĂ zĎ êĘ ’Čę wĘ ’yhĳĂ hČ ZrĆ’ăĎhĎ

2 êĘ bĘŇ SăČ yĎ ÉMykĂŇ rĎDĘ=l‘Č êĘ lĘř GČŔ SĚ âlă ÉhpŇŁ y’Ą y’Ăę rĘC MyĂÁpĎŇ SĘ =l‘Č ëŇ yĂnČÄ y‘Ą=y’ĲĂ WĘ
3 C‘ă nĘ UĲĎ IĂwČ : ëŇ tĲĄŇ ‘ĎrĲĎbĘŇ C ëŇ yĂt¡ČŇ CnzĘBĂ ZrĆ’ĆŔ ypĂŇ ynăĂxĞêĲČ wČ rBĳĎdĘŇ UĂ BČ yb¡ĂŇ rĎ‘ĞJĲČ MhĆŔ lĎ

êĘ nĘ ’¡Č mĄ ëŇ lĎŔ hŇ yĎhăĎ ÉhnĎ oz hŇ èąĎ ’Ă xYČ mĄÄ C hŇ yĳĎhĎ ’olă Soq¡ lĘ mČ C MybĂŔ bĂŇ rĘ
4, 5 rTăŁ nĘ yĂhĞ : hŇ êĎ’ĲĎ yr¡Č‘ĚnĘ PŇ CQ¿ ’Č ybĳĂŇ ’Ď yl¡Ă yt’Ň rĎqĎ hŇ êĎ‘ČŔ mĄ ’olă hĞ : MlĲĄ JĎ hĂ sŘ2

: lkĲĎŇ CêwČ tŇ o‘¡rĎhĲĎ yW¿Ă ‘ĞêĲČ wČ yêĂ rĘBČ dĂŇ hŇ e¿ĄhĂ xYČ nĳĆlĎ rm¡Ł SĘ yĂ=M’Ă MlĎŔ o‘lĘ

6 hŇ t¡ĎŇ WĘ ‘ĲĎ rS¿Ć ’Ğ tĎŇ y’ĂŔ rĎhĞ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ChIăĎSĂ ’Ň yĲŁ ÉymĄ yBĂ ylČę ’Ą hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
Z‘¿Ą=lJĎ tŇ xČ êËČ =l’Ć wĘ HČ bęŁ GĎ rhăČ =lJĎ =l‘Č ’yhĂÁ hŇ kĎÄ lĘ hĲŁ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ hŇ băĎŇ SĚ mĘ

7 yl¿Č ’Ą hŇ QĆ ’ËĄ =lJĎ =tŇ ’Ć HtÌĎŇ oW‘Ğ yrĄÄ xĞ’ĲČ rmČę ’Ł wĲĎ : MSĲĎ =ynĂ zĘêĂ wČ N¡Ďn‘ĞrĲČ
8 yJąĂ ’rĆ’Ąę wĎ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ Ht¡ĎŇ ox’Ğ hŇ d¿ĎŇ ogŇBĎ hŇ ’Ň rĆêĄ wČ hŇ bĎŇ SĳĎ =âlwĘ bŇ CS¡ êĎ

NêËĄ’Ć wĲĎ hĎ yêĂě xĘ QČ SĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ hŇ băĎŇ SĚ mĘ ÉhpĎŇ ’ĞnĲĂ rSąĆ ’Ğ ÉtodŇ ’Ł =lJĎ =l‘Č
HtĎŔ ox’Ğ ÉhdĎŇ ChyĘ hŇ dąĎŇ gĄŇBĲŁ hŇ ’ĎÁ rĘyĲĎ âlÄ wĘ hĎ ylĳĆ’Ą hĎ yt¡ĆŇ tĚŇ yrĲĂJĘ rpĆŇ s¿Ą =tŇ ’Ć

9 ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć PŇ n¡ČxĹêĲĆ wČ HtĎŔ CnzĘ luăŁ mĂ ÉhyĎhĎ wĘ : ’yhĲĂ =MGČ NzĆê¿Ă wČ ëŇ lĆ ê¡Ą wČ
10 ylČÁ’Ą hŇ bĎŇ SĎÄ =âl tŇ ’Ň Łzę=lkĎŇ BĘ =MgČŇ wĘ : Z‘ĲĄhĎ =tŇ ’Ć wĘ NbĆŇ ’¡Ć hĎ =tŇ ’Ć PŇ ’¿Č nĘ êĂ wČ

: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ rqĆS¡Ć BĘ =M’Ă yJ¿Ă HBĳĎ lĂ =lkĎŇ BĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ HtËĎŇ ox’Ğ hŇ dÌĎŇ ogŇBĎ
11 : hŇ dĲĎŇ ChyĘ hŇ d¡ĎŇ gĄŇBŁ mĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ hŇ băĎŇ SĚ mĘ HS¡Ď pĘŇ nČ hŇ q¿ĎDĘYĂ ylČŔ ’Ą ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ

lh
.b"d Nkw yrqw bytk êĘ bĘ JČ SĚ ’"sb ,yrq êĘ bĘ JČ SĚ v.2 .g
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hŇ bąĎŇ SĚ mĘ hŇ bĎŇ CSă êĎrĘmČ ’ĲĎ wĘţ hŇ nĎ opę YĎ hŇ QĆ ’ĄÁ hĎ MyrĂÄ bĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć žtĎ’Ň rĎqĎ wĘ ëŇŁlÃhĎ 12

=M’ĚnĘ ÉynĂ ’Ğ dŇ ysąĂ xĎ =yJĲĂ MkĳĆŇ BĎ yn¡ČjĎ lyj¿Ă ’Č =’olĲ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ
ëŇ yĂh¡ČŁl’Ĺ ho¿ĎhyBĲČ yJËĂ ëŇ nĄŔ wŁ ‘Ğ y‘ăĂDĘ ëŇ ’Č ť : MlĲĎ o‘lĘ roF¡ ’Ć âl¿ hoĎŔhyĘ 13

yl¿Ă oqbĘŇ C NnĎŔ ‘ĞrĲČ Z‘ăĄ=lJĎ tŇ xČ êČ ť MyrĂę EĎlČ ëŇ yĂkČÁ rĎDĘ=tŇ ’Ć yrĂÄ EĘpČŇ êĘ wČ êĘ ‘ČSĳĎ jĎ
yJ¿Ă hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉMybĂŇ bĎŇ oS MynąĂbĎŇ CbŇ CSă : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Mê¡Ć‘Ę mČ SĘ =âlĲ 14

hŇ xĎŔ jĎ SĘ UĂ mĂ ÉMyĂnČÄSĘ C ry‘Ăę mĄ dŇ xăĎ ’Ć MkĆÁ tĘŇ ’Ć yêĂÄ xĘ qČ lĲĎ wĘ MkĳĆŇ bĎŇ yêĂ lĘ ‘ăČBĎ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ
Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć C‘¿rĎwĘ yBĳĂ lĂ JĘ My‘¡ĂrŁ MkËĆŇ lĎ yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ : NoIĲYĂ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yt¿ĂŇ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ 15

ÉhUĎ hĄÄ hĎ MymąĂ IĎBČ ZrĆ’ĎÁ BĎ MtĆÄ yrĂpĘŇ C žCBrĘtĂŇ yJăĂ hŇ yĎÃhĎ wĘ : lyJĲĄ WĘ hČ wĘ hŇ ‘¿ĎDĄ 16

bŇ lĳĄ =l‘Č hŇ l¡Ć ‘ĞyĲČ âl¿ wĘ hoĎŔhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ ÉNor’Ğ dŇ o‘ę CrmĘ ’Ň yăŁ =âl hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ
’yhĂę hČ tŇ ‘ăĄBĎ : dŇ o‘Ĳ hŇ W¡Ć ‘Ď yĲĄ âl¿ wĘ CdŇ qŔŁ pĘŇ yĂ âlă wĘ ÉobŇ =CrJĘ zĘyĂ âlą wĘ 17

MS¿Ą lĘ MyËĂoGhČ =lkĎŇ hĎ ylÌĆ’Ą CCÄqĘ nĂ wĘ hoĎŔhyĘ ’iăĄ JĂ ÉMĂlČÄSĎ CrĲylĂ C’ą rĘqĘ yĂ
: ‘rĲĎhĎ MB¿Ď lĂ tŇ Cr¡rĂSĘ yrĄě xĞ’ĲČ dŇ o‘Ŕ CkăŇ lĘ yĲĄ=âlwĘ MĂlĳĎSĎ CrĲylĂ ho¡ĎhyĘ

ÉwDĎxĘ yČ C’bąŇŁ yĎwĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ =l‘Č hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=tŇ ybĲĄŇ Ck¿Ň lĘ yĲĄ hŇ UĎ hĄŔ hĎ MymăĂ IĎBČ 18

ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ : MkĲĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ=tŇ ’Ć yêĂ lĘ x¡Č nĘ hĂ rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’Ďě hĎ =l‘Č NopŔ YĎ ZrĆ’ăĆmĄ 19

yb¡ĂŇ YĘ tŇ l¿Č xĞ nĲČ hŇ DĎŔ mĘ xĆ ZrĆ’ăĆ ÉëlĎ =NêĆ’ĲĆ wĘ MynĂŔ BĎ BČ ëŇ tăĄŇ ySĂ ’Ğ ëŇ y’Ą ť yêĂ rĘmČę ’Ď
NkËĄŇ ’Ď : wbwVĲř t âl¿ yr¡ČxĞ’ĲČ mĲĄ C ylĂŔ =w’Ă rĘqĘ êĂ ÉybĂŇ ’Ď rmČę ’Ł wĲĎ MyĳĂoG tŇ o’ă bĘŇ YĂ 20

: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą yBËĂ Mê¿ĆdĘŇ gČŇBĘ NJăĄ H‘ĳĎrĄmĲĄ hŇ è¡Ď ’Ă hŇ d¿ĎŇ gĘŇBĲĎ
=tŇ ’Ć ÉCw‘ĹhĲĆ yJąĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ yn¡ĄCnxĞtĲČŇ yk¿ĂŇ BĘ ‘mĎŔ SĘ nĂ MyyăĂpĎŇ SĘ =l‘Č loqť 21

hŇ j¡Ď rĘ’Ć MybĂŔ bĎŇ oS MynăĂBĎ CbŇ CSť : MhĲĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ=tŇ ’Ć Cx¡ kĘŇ SĲĎ MJĎŔ rĘDČ 22

rqĆèËĆ lČ Nk¿ĄŇ ’Ď : CnyhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ hŇ ê¡Ď’Č yJ¿Ă ëŇ lĎŔ CntăĎŇ ’Ď ÉCnnĘ hĂ MkĳĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ CSmĘ 23

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ ‘¡ČCSêĘ CnyhĄŔ Łl’Ĺ hoăĎhyBĲČ ÉNkĄŇ ’Ď MyrĳĂhĎ Nomă hĎ tŇ o‘¡bĎŇ GĘ mĂ
=tŇ ’Ć wĘ ÉMnĎ’Ň YŁ =tŇ ’Ć CnyrĳĄC‘eĘ mĂ Cnyt¡ĄŇ obŇ ’Ğ ‘Č yg¿ĂŇ yĘ=tŇ ’Ć hŇ lËĎ kĘŇ ’ĲĎ tŇ SĆ BęŁ hČ wĘ 24

ÈCniĄ kČŇ tĘŇ CĲ CnêĄę SĘ bĎŇ BĘ hŇ băĎŇ JĘ SĘ nĂ : MhĲĆ ytĄŇ onĲ BĘ =tŇ ’Ć wĘ Mh¡Ć ynĄBĘ =tŇ ’Ć MrĎŔ qĎ BĘ 25

Cnyr¡ĄC‘eĘ mĂ CnytĄŔ obŇ ’Ğ wĲČ ÉCnxĘ nČÄ’Ğ Cn’Ň TĎę xĎ CnyhĄÁ Łl’Ĺ hoĎÄhylĲČ žyJĂ ůCntĄŇ UĎ lĂ JĘ
: CnyhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ loq¡ BĘ Cn‘Ę mČŔ SĎ âlă wĘ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ =dŇ ‘Č wĘ

bwVt=M’
.r"tw w"d ,b"d Nkw yrqw bytk ybĂ CStĎ ’"sb ,yrq ybĂ CStĎ ,bytk CbCWtĎ v.19
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d ìŇ yYËĆCuSĂ rysÌĂ êĎ =M’Ă wĘ bŇ CSĳ êĎ yl¡Č ’Ą hoËĎhyĘ=M’ĚnĘ ű l’ÌĄ rĎWĘ yĂ bŇ CSÄ êĎ =M’Ă
2 hŇ qĳĎdĎŇ YĘ bĂŇ C TjăĎ SĘ mĂ BĘ tŇ m¡Ć ’ĹBĲĆ hoĎŔhyĘ=yxČ ÉêĎ‘Ę BČÄ SĘ nĂ wĘ : dŇ CnĲ tĎŇ âl¿ wĘ yn¡ČjĎ mĂ
3 rmăČ ’Ď ű hŇ kăŇŁ =yJĂ : ClQĲĎ hČ tĘŇ yĂ ob¿Ň C My¡ĂoG obËŇ CkŇ rĘB¿Ď tĘŇ hĂ wĘ

=l’Ć C‘¡rĘzĘêĂ =l’ĲČ wĘ rynĳĂ Mk¡ĆŇ lĎ Cryn¿Ă MĂlČŔ SĎ CrăylĂ wĘ ÉhdĎŇ ChyĘ Sy’ąĂ lĘ hoĎęhyĘ
4 ybăĄŇ SĘ yĲŁ wĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ Sy’¿Ă MkĆŔ bĘŇ bČŇ lĘ tŇ olă rĘ‘Ď ÉCrsĂ hĎ wĘ hoĎęhylĲČ ClUăŁ hĂ : MyYĲĂ oq

‘Čr¿Ł yn¡ĄjĘ mĂ hŇ BĆŔ kČŇ mĘ Ny’ăĄwĘ ÉhrĎ‘ĞbĲĎŇ C ytĂę mĎ xĞ S’ĄÁ kĎŇ ’YĄÄ êĄ=NjĆ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ
5 w‘¿qtř w Crě mĘ ’Ă wĘ C‘ymĂŔ SĘ hČ ÉMĂlČÄSĎ CrĲybĂŇ C hŇ dĎę ChybĲĂŇ CdŇ yGăĂhČ : MkĲĆŇ ylĄ lĘ ‘ČmĲČ

yr¿Ą‘Ď=l’Ć hŇ ’Ď ob¡Ň nĎ wĘ Cp¿Ň sĘ ’ĲĎ hĄ CrŔ mĘ ’Ă wĘ ÉC’lĘ mČ C’ą rĘqĂ ZrĆ’ĳĎBĎ rp¡ĎŇ oS
6 ’yb¿ĂŇ mĄ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ ‘Ďę rĎ yJăĂ CdŇ mĳŁ ‘ĞêĲČ =l’ĲČ Czy‘¡ĂhĎ hŇ nĎ oIŔYĂ snăĄ=C’WĘ : rYĲĎ bĘŇ UĂ hČ
7 ’YăĎ yĎ ‘s¡Č nĎ MyĂŔoG tŇ yxăĂ SĘ mČ C okŔ BĘ iĚmĲĂ ÉhyĄrĘ’Č hŇ ląĎ ‘Ď : lodĲŇ GĎ rbĆŇ S¿Ć wĘ Nop¡Ň ~Ď mĂ
8 tŇ ’Ň zËŁ =l‘Č : bŇ SĲĄ oy Ny’¿ĄmĄ hŇ nĎ y~¡ĆêĂ ëŇ yĂr¿Č‘Ď hŇ UĎŔ SČ lĘ ÉëYĄrĘ’Č MCWą lĎ omĳ qŁ UĘ mĂ

: CeUĲĆ mĂ ho¡ĎhyĘ=PŇ ’Č Nor¿xĞ bŇ SËĎ =âl yJ¿Ă ClylĳĂ yhĄ wĘ CdăŇ pĘŇ sĂ Myu¡ĂWČ Cr¿gĘŇxĂ

9 MyrĳĂvĎ hČ bŇ lăĄ wĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =bŇ lĲĄ dŇ b¿ČŇ ’Ň yŁ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ É’ChhČ =MoIĲbČŇ hŇ yąĎhĎ wĘ
10 hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ű HhăĎ ’Ğ rmČÂ’Ł wĲĎ : ChmĲĎ tĘŇ yĂ My’¡Ă ybĂŇ eĘ hČ wĘ MynĂŔ hĞJăŁ hČ ÉCUSČÄ nĎ wĘ

hŇ yăĆhĘ yĲĂ Mol¡ SĎ rmŔŁ ’Ň lĄ MĂlăČ SĎ CrĲylĂ wĘ ÉhEĆhČ M‘ąĎlĎ tĎŇ ’Ň èĄÁ hĂ ’èĄÄ hČ žNkĄŇ ’Ď
11 ÉhEĆhČ =M‘ĎlĲĎ rmąĄ ’Ď yĲĄ ’yhĂę hČ tŇ ‘ăĄBĎ : SpĆŇ eĲĎhČ =dŇ ‘Č bŇ rĆx¡Ć hŇ ‘¿ĎgĘŇ nĎ wĘ MkĳĆŇ lĎ

tŇ or¡zĘlĂ ’ol¿ yUĳĂ ‘Č=tŇ BČ ëŇ rĆD¡Ć rBĎŔ dĘŇ UĂ BČ ÉMyyĂpĎŇ SĘ xYąČ xČ Cră MĂlČŔ SĎ CrăylĂ wĘ
12 rB¿Ą dČŇ ’Ğ ynËĂ’Ğ=MGČ hŇ êĎě ‘Č ylĳĂ ’obŇ yăĎ hŇ QĆ ’¡Ą mĄ ’lËĄ mĎ xČ CrÌ : rbĲČŇ hĎ lĘ ’ol¿ wĘ
13 wytĎŔ obŇ JĘ rĘmČ ÉhpĎŇ CikČŇ wĘ hŇ lĆę ‘ĞyĲČ MynăĂnĎ‘ĞJĲČ ű hŇ eăĄhĂ : MtĲĎŇ o’ MyT¡Ă jĎ SĘ mĂ
14 ÉëBĄ lĂ hŇ ‘ąĎrĎmĲĄ ysĂÄ BĘ JČ : CndĘŇ DĲĎSĚ yJ¿Ă Cnl¡Ď yo’¿ wysĳĎCs Myr¡ĂSĎ eĘ mĂ CQ¿ qČ

: ëŇ nĲĄ o’ tŇ ob¿Ň SĘ xĘ mČ ëŇ B¡Ą rĘqĂ BĘ Nyl¿Ă êĎ ytËČŇ mĎ =dŇ ‘Č y‘Ă SĳĄ CĎêĂ N‘Čm¡Č lĘ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ
15, 16 MyĂęoGlČ CryJăĂ zĘhČ : MyĂrĲĎpĘŇ ’Ć rh¿Č mĄ NwĆ’¡Ď ‘Č ym¿Ă SĘ mČ C NDĳĎmĂ dŇ yG¡ĂmČ loq¿ yJËĂ

CnËêĘ IĂwĲČ qxĳĎ rĘUĆ hČ ZrĆ’ăĆmĄ My’¡Ă BĎ Myr¿ĂYĘ nĲŁ MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ=l‘Č C‘ymăĂ SĘ hČ ÉheĄhĂ
17 yt¿ĂŇ ’Ł =yJĲĂ bŇ ybĳĂŇ iĎ mĂ hĎ yl¡Ć ‘Ď Cy¿hĎ ydČŔ WĎ yrăĄmĘ SĲŁ JĘ : MlĲĎ oq hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yr¿Ą‘Ď=l‘Č
18 ÉëtĄŇ ‘ĎrĲĎ tŇ ’Ň ząŁ ëŇ ĳĎl hŇ QĆ ’¡Ą oW¿ ‘Ď ëŇ yĂlČŔ lĎ ‘ĞmăČC ÉëJĄ rĘDČ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇ tĎŇ r¡ĎmĎ

yk
.s"tw ‘"t ,+rt ,w"d ,b"d ,‘"d Nkw yrqw bytk C‘qĘêĂ ’"sb ,yrq C‘qĘêĂ ,bytk C‘qĘtĂ wĘ v.5 .d



722 hymry 4. 19–5. 5

: ëŇ BĲĄ lĂ =dŇ ‘Č ‘g¡ČŇ nĎ yJ¿Ă rmĎŔ yJăĂ
loqą yJăĂ SyrĳĂxĞ’ĲČ âlă yB¡Ă lĂ yQ¿Ă =hŇ mĆ hĲŁ yBËĂ lĂ tŇ or¿yqĂ hŇ lĎ Cx’Ď ű y‘ČÄ mĄ ű y‘ăČmĄ 19

’rĎŔ qĘ nĂ ÉrbĆŇ SĆÄ =l‘Č rbĆŇ SąĆ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ mĂ tŇ ‘¡ČCrêĘ ySĂŔ pĘŇ nČ ytř ‘mă V ÉrpĎŇ oS 20

yt¡ČŇ mĎ =dŇ ‘Č : ytĲĎŇ ‘Ł yrĂyĘ ‘gČŇr¡Ć ylČŔ hĎ ’Ł CdăŇ DĘSĚ ÉM’Ł tĘŇ jĂ ZrĆ’ĳĎhĎ =lJĎ hŇ d¡ĎŇ DĘSĚ yJ¿Ă 21

: rpĲĎŇ oS loq¿ hŇ ‘¡ĎmĘ SĘ ’Ć seĳĄ=hŇ ’Ć rĘ’Ć
Myn¡ĂobŇ nĘ âl¿ wĘ hŇ UĎ hĄŔ ÉMylĂ kĎŇ sĘ MynąĂBĎ C‘dĎŔ yĎ âlă ÉytĂŇ o’ yUĂę ‘Č lywăĂ’Ĺ ű yJăĂ 22

=tŇ ’Ć ÉytĂŇ y’ĂÄ rĎ : C‘dĲĎŇ yĎ âl¿ bŇ yT¡Ă yhĄ lĘ C ‘rČŔ hĎ lĘ ÉhUĎ hĄÄ Mym¿Ă kĎŇ xĞ hŇ UĎ hĳĄ 23

MyrĂŔ hĎ hĲĆ ÉytĂŇ y’ĂÄ rĎ : MrĲĎo’ Ny’¿ĄwĘ MyĂm¡ČèĎ hČ =l’Ć wĘ ChbĳŇŁ wĎ Cht¡ŇŁ =hŇ eĄhĂ wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ 24

Ny’ăĄ hŇ e¡ĄhĂ wĘ ytĂŇ y’Ăě rĎ : ClqĲĎlĘ qČ tĘŇ hĂ tŇ o‘¡bĎŇ GĘ hČ =lkĎŇ wĘ MySĳĂ ‘ĞrŁ hŇ e¡ĄhĂ wĘ 25

rBĳĎdĘŇ UĂ hČ lm¡Ć rĘJČ hČ hŇ e¿ĄhĂ wĘ ytĂŇ y’Ăě rĎ : CdŇ dĲĎŇ nĎ MyĂm¡ČèĎ hČ PŇ o‘¿=lkĎŇ wĘ MdĳĎŇ ’Ď hĲĎ 26

: ojĲ ’Č Nor¿xĞ yn¡ĄjĘ mĂ hoĎŔhyĘ ynăĄjĘ mĂ ÉCYêĘ nĂ wyrĎę ‘Ď=lkĎŇ wĘ
âl¿ hŇ l¡Ď kĎŇ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ =lJĎ hŇ y¡ĆhĘ tĲĂŇ hŇ m¿Ď mĎ SĘ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď ÉhkŇŁ =yJĂ 27

=yJĲĂ l‘ąČ l‘ČUĳĎ mĂ MyĂm¡ČèĎ hČ Cr¿dĘŇ qĲĎ wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ lbăČŇ ’ĹêĲĆ Ét’Ň zŁ =l‘Č : hŇ WĲĆ ‘Ĺ’ĲĆ 28

hŇ mĄ răŁ wĘ SrĎÁ jĎ louÄ mĂ : hŇ eĎUĲĆ mĂ bŇ CS¿ ’Ď =âlĲ wĘ yêĂ mĘ x¡Č nĂ âl¿ wĘ ytĂŇ UŔŁ zČ ÉyêĂ rĘBČÄ dĂŇ 29

ry‘ăĂhĎ =lJĎ Clĳ ‘Ď Myp¡ĂŇ JĄ bČŇ C MybĂŔ ‘ĎBĲĆ C’BĎ ť ry‘ĂŔ hĎ =lJĎ ÉtxČ rČÄ BŁ tŇ SĆ qĆę
ySĂÄ BĘ lĘ tĂŇ =yJĲĂ yWĂę ‘ĞêĲČ =hŇ mČ dŇ CdÁ SĎ ytř ’Ä w : Sy’ĲĂ Nh¡Ą BĎ bŇ S¿Ą oy=Ny’ĲĄ wĘ hŇ bĎŔ Cz‘Ğ 30

yjĳĂ yČtĘŇ êĂ ’wĘè¡Ď lČ ëŇ yĂnČŔ y‘Ą ÉëCjbČŇ y‘ąĂrĘqĘ tĂŇ =yJĲĂ bŇ hĎę zĎ=ydĂŇ ‘Ğ yDăĂ‘Ę tČŇ =yJĲĂ ynĂÁSĎ
yêĂ ‘Ę mČę SĎ hŇ lĎÁ oxJĘ loqÄ žyJĂ : CSuĲĄbČŇ yĘ ëŇ S¿Ą pĘŇ nČ Myb¡ĂŇ gĘŇ‘ĲŁ ëŇ b¿ĎŇ =Cs’ĞmĲĎ 31

ylĂŔ ’năĎ=yo’Ĳ hĎ yjĳĆJČ WrăĄpĎŇ êĘ xČ j¡Ą yČtĘŇ êĂ NoIËYĂ =tŇ BČ loqÌ hŇ rĎŔ yJĂ bĘŇ mČ JĘ ÉhrĎYĎ
: MygĲĂŇrĘhŁ lĘ yS¡Ă pĘŇ nČ hŇ p¿ĎŇ yĘ‘Ď=yJĲĂ

sŘ3 hĎ ytĆŔ obŇ oxrĘbĂŇ CSă qĘ bČŇ C ÉC‘dĘŇ C ’nąĎ=C’rĘC MĂlČęSĎ CrĲyĘ tŇ oYă CxBĘ CTÂTĘ oS h
xl¡Č sĘ ’Ć wĘ hŇ nĳĎ Cm’Ĺ SuăĄbČŇ mĘ Tj¡Ď SĘ mĂ hŇ W¿Ć ‘Ł SyËĄ=M’Ă Sy’ĂŔ C’ă YĘ mĘ êĂ =M’Ă
ÈìynĆy‘Ą hoĎęhyĘ : C‘bĲĄŇ èĎ yĂ rqĆè¡Ć lČ Nk¿ĄŇ lĎ CrmĳĄ’Ň yŁ ho¡ĎhyĘ=yxČ M’¿Ă wĘ : HlĲĎ 2, 3

rsĳĎCm tŇ xČ qăČ Cn¡’ĞmĲĄ MtĎě yQĂ JĂ ClxĎŔ =âlwĲĘ ÉMtĎŇ ’Ł hŇ tĎŇ yJąĂ hĂ ůhnĎ Cm’ĹlĲĆ ’olă hĞ
MhĳĄ MyQ¡Ă DČ=ëŇ ’Č yêĂ rĘmČŔ ’Ď ynăĂ’Ğ wĲČ : bŇ CSĲ lĎ Cn¡’ĞmĲĄ ‘lČ iĆŔ mĂ ÉMhĆ ynĄpĘŇ Cqą EĘxĂ 4

yQąĂ =hŇ kĎŇ lĘ ’ĲĄ : MhĲĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ Tj¡Č SĘ mĂ hoĎŔhyĘ ëŇ rĆDăĆ ÉC‘dĘŇ yĲĎ âlą yJăĂ Clě’Ğ on 5

Myldgh=l’
,yrq êĘ ’Č wĘ ,bytk yêĂ ’Č wĘ v.30 .w"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk êĘ ‘ČmČSĎ ’"sb ,yrq êĘ ‘ČnČSĎ ,bytk yêĂ ‘ĘmČSĎ v.19

.b"d Nkw yrqw bytk êĘ ’Č wĘ ’"sb
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Tj¡Č SĘ mĂ hoĎŔhyĘ ëŇ rĆDăĆ ÉC‘dĘŇ yĲĎ hŇ UĎ hĄę yJăĂ MtĎŔ o’ hŇ răĎBĘ dČŇ ’Ğ wĲČ ÉMylĂ dŇŁ GĘ hČ =l’Ć
6 žNJĄ =l‘Č : tŇ orĲsĄ omĲ Cq¡ êĘ nĂ l‘ŔŁ CrbĘŇ SăĎ ÉwDĎxĘ yČ hŇ UĎ hąĄ ëŇ ’ăČ MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ

MhĆŔ yrĄ‘ăĎ=l‘Č ÉdqĄSŁ rmąĄ nĎ MdĄŔ dĘŇ SĎ yĘ ÉtobŇ rĎ‘Ğ bŇ ’ąĄ zĘ r‘Č IČęmĂ hŇ yĄÁrĘ’Č MJĎÄ hĂ
: MhĲĆ ytĄŇ obĲŇ SĚ mĘ Cm¡ YĘ ‘ĲĎ MhĆŔ y‘ĄSĘ jĂ ÉCBrČ yJąĂ PŇ rĳĄFĎ yĂ hŇ eĎh¡Ą mĄ ’Y¿Ą oIhČ =lJĎ

7 ‘ČBąĂ WĘ ’Č wĲĎ MyhĳĂ Łl’Ĺ âlă BĘ C‘¡bĘŇ èĲĎ IĂwČ ynĂ CbŔ zĎ‘Ğ ëŇ yĂnăČBĎ ëŇ lĎŔ =xwlřs’ Ét’Ň zŁ lĎ y’ąĄ
8 CyĳhĎ MyJăĂ SĘ mČ Myn¡ĂEĎyĚmĘ Mys¿Ă Cs : CdŇ dĲĎŇ GŁ tĘŇ yĂ hŇ n¡Ď oz tŇ yb¿ĄŇ C CpŇ ’ĎŔ nĘ IĂwČ ÉMtĎŇ o’
9 hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ dŇ q¡Ł pĘŇ ’Ć =’ol hŇ QĆ ’¿Ą =l‘ČhĲČ : ClhĲĎ YĘ yĂ Ch‘¡ĄrĄ tŇ SĆ ’¿Ą =l’Ć Sy’ËĂ

10 Clą ‘Ğ : ySĲĂ pĘŇ nČ Mu¡ĄnČtĘŇ tĂŇ âl¿ hŇ zĆŔJĎ =rSĆ ’Ğ yogăŇBĘ ÉM’Ă wĘ
’ol¿ yJËĂ hĎ ytĆŔ oSyTăĂ nĘ ÉCrysĂÄ hĎ CWĳ ‘ĞêĲČ =l’ĲČ hŇ l¡Ď kĎŇ wĘ CtŇ xĄŔ SČ wĘ ÉhĎ ytĆÄ orSĎ bĘŇ

11 hŇ d¡ĎŇ ChyĘ tŇ yb¿ĄŇ C l’ËĄ rĎWĘ yĂ tŇ yBÌĄ yBĂę CdÁ gĘŇBĲĎ dŇ ogÄbĎŇ žyJĂ : hŇ UĎ hĲĄ ho¡ĎhylĲČ
12 ÉCnylĄÄ‘Ď ’obąŇ tĎŇ =âlĲ wĘ ’Chĳ =âl Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ hoĎŔhyBĲČ ÉCSxĞJĲĂ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ
13 rB¡Ą DĂhČ wĘ xČ CrŔ lĘ CyăhĘ yĲĂ ÉMy’Ă ybĂŇ eĘ hČ wĘ : hŇ ’ĲĆ rĘnĂ ’ol¿ bŇ ‘¡ĎrĎwĘ bŇ rĆx¿ĆwĘ hŇ ‘ĎŔ rĎ
14 ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄę lĎ : MhĲĆ lĎ hŇ W¡Ć ‘Ď yĲĄ hŇ J¿Ł MhĳĆ BĎ Ny’ăĄ

yrČÄ bĎŇ DĘ žNtĄŇ nŁ ynăĂnĘ hĂ hŇ EĳĆhČ rb¡ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć MkĆŔ rĘBĆ DČ N‘Č yČ ť tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ yhăĄŁl’Ĺ
15 MkĆÄ ylĄ ‘Ğ ž’ybĂŇ mĄ ynăĂnĘ hĂ : MtČŇ lĲĎ kĎŇ ’Ğ wĲČ MyY¡Ă ‘Ą hŇ EËĆhČ M‘¿ĎhĎ wĘ S’Ąę lĘ ìŇ ypĂÁ BĘ

ÉMlĎ o‘mĲĄ yoGą ’Chę NtăĎŇ y’Ą ű yoGă hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą qxËĎ rĘUĆ mĂ yoGÌ
16 rbĆŇ qăĆJĘ ot¡Ň jĎ SĘ ’Č : rBĲĄ dČŇ yĘ=hŇ mČ ‘m¡Č SĘ tĂŇ âl¿ wĘ onŔ SŁ lĘ ‘dăČŇ tĄŇ =âlĲ yoGť ’ChŔ
17 ìŇ ytĆŔ onbĘŇ C ìŇ ynăĆBĎ ÉClkĘŇ ’Ň yĲŁ ìŇ mĆę xĘ lČ wĘ ìÁ rĘyYĲĂ qĘ lkČÄ ’Ď wĘ : MyrĲĂoBGĂ MQ¡Ď JĚ xČ CtĳŇ jĎ

ìŇ yrĆę YĎ bĘŇ mĂ yrăĄ‘Ď SSĄÂ rŁ yĘ ìŇ tĳĆŇ nĎ’Ą tĘŇ C ì¡Ň nĘ pĘŇ GČ lk¿ČŇ ’Ň yŁ ìŇ rĆŔ qĎ bĘŇ C ÉìnĘ ’Ň YĲŁ lkąČŇ ’Ň yŁ
18 hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇ UĎ h¡Ą hĎ Mym¿Ă IĎBČ MgËČŇ wĘ : bŇ rĆxĲĎ BĆ hŇ eĎh¡Ą BĎ xČ T¿Ą oB hŇ êËĎ’Č rS¿Ć ’Ğ
19 hoÌĎhyĘ hŇ WĎÄ ‘Ď hŇ mĆę tŇ xČ êăČ CrŔ mĘ ’Ň tĲŇŁ yJăĂ ÉhyĎhĎ wĘ : hŇ lĲĎ JĎ Mk¡ĆŇ êĘ ’Ă hŇ W¿Ć ‘Ĺ’ĲĆ=âl

ÉytĂŇ o’ MêąĆbĘŇ zČ‘Ğ rSĆÄ ’ĞJĲČ MhĆę ylĄ ’Ğ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ hŇ QĆ ’ĳĄ =lJĎ =tŇ ’Ć Cnl¡Ď CnyhËĄŁl’Ĺ
: MkĲĆŇ lĎ âl¿ ZrĆ’¡ĆBĘ MyrĂŔ zĎ CdăŇ bĘŇ ‘ČêĲČ NJĄ ť MkĆŔ YĘ rĘ’Č BĘ ÉrkĎŇ nĄ yhąĄŁl’Ĺ CdÂbĘŇ ‘ČêĲČ wČ

20 hŇ d¡ĎŇ ChybĲĂŇ hĎ C‘¿ ymĂ SĘ hČ wĘ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ tŇ ybăĄŇ BĘ tŇ ’Ň z¡Ł CdŇ yG¿ĂhČ
21 C’Ŕ rĘyĂ âlă wĘ ÉMhĆ lĎ MyĂnąČy‘Ą bŇ lĳĄ Ny’ăĄwĘ lk¡ĎŇ sĎ M‘¿Č tŇ ’Ň ŁzŔ ’năĎ=C‘mĘ SĂ : rmĲŁ ’Ň lĄ
22 ÉynČjĎ mĂ M’ąĂ hoĎęhyĘ=M’ĚnĘ C’rĎÁ ytĂŇ =âl ytĂÄ o’hČ : C‘mĲĎ SĘ yĂ âl¿ wĘ Mh¡Ć lĎ MyĂn¿ČzĘ’Ď

’l
.x"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk =xlČ sĘ ’Ć ’"sb ,yrq =xlČ sĘ ’Ć ,bytk xČ olsĘ ’Ć v.7 .h



724 hymry 5. 23–6. 10

ChnĘ rĳĆbĘŇ ‘Č yĲČ âlă wĘ Ml¡Ď o‘=qxĎ MIĎŔlČ lCbăŇ GĘ É lox yêĂ mĘ WąČ =rSĆ ’Ğ ClyxĂŔ tĎŇ âlă
ÉhEĆhČ M‘ąĎlĎ wĘ : ChnĘ rĲĚbĘŇ ‘Č yĲČ âl¿ wĘ wyQ¡Ď gČŇ Cm¿ hĎ wĘ ClkĎŔ Cy âlă wĘ ÉCS‘ĞGĲĎtĘŇ IĲĂwČ 23

’rĎynąĂ MbĎę bĎŇ lĘ bĂŇ CrămĘ ’ĲĎ =’olwĘ : CkŇ lĲĄ IĄwČ Crs¡Ď hŇ rĳĆomC rrăĄos bŇ l¡Ą hŇ yĎŔhĎ 24

tŇ o‘ËbĚŇ SĘ oêĳ‘Ă BĘ Soq¡ lĘ mČ C hŇ rĆyŁ wĘ MSĆ GËĆ NtĄę eŁ hČ CnyhĄŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć É’nĎ
C‘¿ nĘ mĲĎ MkĆŔ ytĄŇ w’Ň FăŁ xČ wĘ hŇ QĆ ’ĳĄ =CFhĂ Mk¡ĆŇ ytĄŇ onwŁ ‘Ğ : CnlĲĎ =rmĎ SĘ yĂ ryY¡Ă qĎ tŇ ou¿ xĚ 25

MySĂŔ CqyĘ ëŇ SăČ JĘ ÉrCSyĎ My‘ĳĂSĎ rĘ yU¡Ă ‘ČbĘŇ C’¿ YĘ mĘ nĂ =yJĂ : MJĲĆ mĂ bŇ oF¡ hČ 26

Mh¡Ć yêĄBĲĎ NJ¿Ą PŇ o‘Ŕ ’lĄ măĎ ÉbClkĘŇ JĂ : CdŇ JĲŁ lĘ yĂ MyS¿Ă nĎ’Ğ tŇ yx¡Ă SĘ mČ CbŇ y~¿Ă hĂ 27

CrăbĘŇ ‘ĲĎ MGČ ť Ctę SĘ ‘ĲĎ CnămĘ SĲĎ : CrySĲĂ ‘ĞIĲČwĲČ Cl¡ dĘŇ GĲĎ NJ¿Ą =l‘Č hŇ mĳĎ rĘmĂ My’ăĂ lĄ mĘ 28

âl¿ Myn¡ĂoybĘŇ ’Ć Tj¿Č SĘ mĂ C CxylĳĂ YĘ yČwĘ Mot¡Ň yĎ NyD¿Ă CndĎŔ =âl NyDăĂ ‘rĎŔ =yrĄbĘŇ dĂŇ
hŇ zĆŔJĎ =rSĆ ’Ğ yogăŇBĘ M’Ă ť hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ dŇ q¡Ł pĘŇ ’Ć =âlĲ hŇ QĆ ’¿Ą =l‘ČhĲČ : CTpĲĎŇ SĎ 29

: ySĲĂ pĘŇ nČ Mu¡ĄnČtĘŇ tĂŇ âl¿
rqĆèĆę bČŇ =C’ă BĘ nĂ My’ĂÂ ybĂŇ eĘ hČ : ZrĆ’ĲĎ BĎ hŇ t¡ĎŇ yĘhĘ nĲĂ hŇ rĎŔ Cr‘ĞSăČ wĘ ÉhUĎ SČ 30, 31

: HtĲĎŇ yrĂxĞ’ĲČ lĘ CW¡ ‘ĞêĲČ =hŇ mĲČ C NkĳĄŇ CbŇ hĞ’ăĎ yU¡Ă ‘Č wĘ MhĆŔ ydĄŇ yĘ=l‘Č CDărĘyĂ ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ wĘ
=l‘Č wĘ rpĎŔ oS C‘ăqĘ êĂ É‘Č oqÄ tĘŇ bĂŇ C MĂlČŔ SĎ CrăyĘ ÉbrĆuĆÄ mĂ NmĂę yĎnĘ bĂŇ ynăĄBĘ ű Cz‘ăĂhĎ w
: lodĲŇ GĎ rbĆŇ S¿Ć wĘ Nop¡Ň ~Ď mĂ hŇ p¿ĎŇ qĘ SĘ nĂ hŇ ‘ËĎrĎ yJ¿Ă tŇ ’ĳĄ WĘ mČ C’ă WĘ MrĆJ¡ĆhČ tŇ yB¿Ą

sŘ4 MhĳĆ yrĄdĘŇ ‘ĆwĘ My‘¡ĂrŁ C’b¿ŇŁ yĎ hĎ ylËĆ’Ą : NoIĲYĂ =tŇ BČ ytĂŇ ym¡Ă DĎ hŇ gĎŔ eĎ‘ĚUĘ hČ wĘ ÉhwĎeĎhČ 2, 3

ÉhĎ ylĆÄ‘Ď CSą DĘqČ : odĲŇ yĎ=tŇ ’Ć Sy’¿Ă C‘¡rĎ bŇ ybĂŔ sĎ ÉMylĂ hĎ ’Ł hĎ yląĆ‘Ď C‘Ä qĘ êĲĎ 4

yJ¿Ă MoIŔhČ hŇ năĎpĎŇ =yJĲĂ ÉCnlĎÄ yo’¿ MyĂrĳĎhĽ~ĲĎ bĲČŇ hŇ lăĆ ‘ĞnĲČwĘ CmCq¡ hŇ mĎŔ xĎ lĘ mĂ
: hĎ ytĲĆŇ onmĘ rĘ’Č hŇ tĎŇ yx¡Ă SĘ nČ wĘ hŇ lĎ yĘQĎŔ bČŇ hŇ lăĆ ‘ĞnĲČwĘ CmCqť : bŇ rĆ‘ĲĎ=ylĄ lĘ YĂ CT¡ eĎ yĂ 5

Ck¿Ň pĘŇ SĂ wĘ hŇ YĎŔ ‘Ą CtăŇ rĘJĂ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ kąŇŁ yJăĂ 6

: HBĲĎ rĘqĂ BĘ qSĆ ‘¿Ł HQ¡Ď JĚ dŇ qČŔ pĘŇ hĎ ry‘ăĂhĎ ’yhĂ ť hŇ lĳĎ lĘ sĲŁ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ=l‘Č
HBÌĎ ‘mČ èĎÄ yĂ dŇ SŁ wĎţ smăĎ xĎ HtĳĎŇ ‘ĎrĲĎ hŇ rĎqăĄhĄ NJ¡Ą hĎ ymĆŔ ymĄ Érwřb ryq¿ĂhĎ JĘ 7

yS¡Ă pĘŇ nČ ‘q¿ČêĄ=NjĆ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ ÉyrĂsĘ CĲĎhĂ : hŇ JĲĎ mČ C yl¿Ă xĽ dŇ ym¡Ă êĎ ynËČjĎ =l‘Č 8

: hŇ bĎŇ SĲĎ on ’ol¿ ZrĆ’¡Ć hŇ mĎŔ mĎ SĘ ëŇ măĄ yWĂ ’Ğ=NjĆ ëŇ UĳĄ mĂ

l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ yrăĂ’Ą SĘ NpĆŇ G¡ĆkČŇ Cl¿ lĘ o‘yĘ llËĄ o‘ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ 9

ÉhdĎŇ y‘Ă ’Ď wĘ hŇ rąĎBĘ dČŇ ’Ğ ymĂÄ =l‘Č : tŇ oQĲ sĂ lĘ sČ =l‘Č rY¡ĄobŇ JĘ ìŔ dĘŇ yĲĎ ÉbSĄ hĎ 10

w‘mVyw
.hlk ’rqm lV twytw’ yYx ryb lV d"wy v.7 .w



6. 11–26 hymry 725

hoĎęhyĘ=rbČŇ dĘŇ hŇ eăĄhĂ bŇ ySĳĂ qĘ hČ lĘ Cl¡ kĘŇ CyĲ âl¿ wĘ MnĎŔ zĘ’Ď hŇ lăĎ rĄ‘Ğ ÉheĄhĂ C‘mĎŔ SĘ yĂwĘ
11 ÉytĂŇ ’Ň lĄÄmĎ ű hoąĎhyĘ tŇ mČÄ xĞ žt’Ą wĘ : obĲŇ =CYjĘ xĘ yČ âl¿ hŇ j¡Ď rĘxĆ lĘ MhËĆ lĎ hŇ y¿ĎhĎ

wDĳĎxĘ yČ Myr¡ĂCxBĲČ dŇ os¿ l‘ËČwĘ ZCxŔ BČ É llĎ o‘=l‘Č ëŇ pąŇŁ SĘ lykĂŔ hĎ ytĂŇ y’ăĄlĘ nĂ
12 ÉMhĆ yêĄbĲĎŇ CBsąČ nĎ wĘ : MymĲĂ yĎ ’l¿Ą mĘ =M‘Ă Nq¡ĄzĎ CdŇ kĄŔ QĎ yĂ ÉhèĎ ’Ă =M‘Ă Sy’ąĂ =MgČŇ=yJĲĂ

ZrĆ’¡ĎhĎ yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ =l‘Č ydËĂŇ yĎ=tŇ ’Ć hŇ FÌĆ ’Č =yJĲĂ wDĳĎxĘ yČ MyS¡Ă nĎ wĘ tŇ od¿Ň WĎ MyrĂŔ xĄ ’ĞlĲČ
13 É’ybĂŇ eĎmĂ C ‘YČ BĳĎ ‘ČYăĄ oB oQ¡ JĚ MlĎŔ odŇ GĘ =dŇ ‘Č wĘ ÉMeĎTČ uĘ mĂ yJąĂ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ
14 hŇ QĎŔ qČ nĘ =l‘Č ÉyUĂ ‘Č rbĆŇ SąĆ =tŇ ’Ć C’ÂjĘ rČyĘwĲČ : rqĆèĲĎ hŇ WĆ ‘¿Ł oQ¡ JĚ NhĄŔ JŁ =dŇ ‘Č wĘ
15 CWĳ ‘Ď hŇ b¡ĎŇ ‘ĄotĲŇ yJ¿Ă CSybĂě hŁ : MolĲ SĎ Ny’¡ĄwĘ Molĳ SĎ ű Molă SĎ rm¡Ł ’Ň lĄ

MylËĂ pĘŇ eĲŁ bČŇ ClÌ jĘ yĂ NkĄÂ lĎ C‘dĎŔ yĎ âlă ÉMylĂ kĘŇ hČ =MGČ CSobę yĄ=âlĲ SoBă =MGČ
16 rmăČ ’Ď hŇ JăŁ : hoĲĎhyĘ rm¿Č ’Ď Cl¡ SĘ JĲĎ yĂ Myê¿Ă dĘŇ qČ jĘ =tŇ ‘ĲĄBĘ

hŇ zĆÄ=y’Ą MlĎę o‘ tŇ obăŇ tĂŇ nĘ lĂ ű Clă ’ĞSĲČ wĘ C’Á rĘC MykĂÄ rĎDĘ=l‘Č žCdŇ mĘ ‘Ă hoĎÃhyĘ
âl¿ Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ MkĳĆŇ SĘ pĘŇ nČlĘ ‘Č oG¡rĘmČ C’¿ YĘ mĂ C HbĎŔ =CkŇ lĘ C ÉboFhČ ëŇ rĆdąĆŇ

17 âl¿ Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ rpĳĎŇ oS loqă lĘ CbŇ yS¡Ă qĘ hČ MypĂŔ YŁ ÉMkĆŇ ylĄ ‘Ğ ytąĂŇ mŁ qĲĂ hĞ wĲČ : ëŇ lĲĄ nĄ
18, 19 y‘ăĂmĘ SĂ : MBĲĎ =rSĆ ’Ğ=tŇ ’Ć hŇ d¡ĎŇ ‘Ą y‘¿ĂdĘŇ C MyĳĂoGhČ C‘ămĘ SĂ Nk¡ĄŇ lĎ : bŇ ySĲĂ qĘ nČ

MtĳĎŇ obŇ SĘ xĘ mČ yrăĂjĘ hŇ E¡ĆhČ M‘¿ĎhĎ =l’Ć hŇ ‘ËĎrĎ ’yb¿ĂŇ mĄ ykĂÁ nŁ ’ĲĎ hŇ eĄÄhĂ ZrĆ’ĎŔ hĎ
20 yląĂ hŇ EĆÄ=hŇ UĎ lĲĎ : HbĲĎŇ =Cs’ĞmĘ IĂwČ yt¡ĂŇ rĎotĲŇ wĘ CbŇ ySĂŔ qĘ hĂ âlă ÉyrČbĎŇ DĘ=l‘Č yJąĂ

âlă ÉMkĆŇ ytĄŇ olĲ ‘Ł qxĳĎ rĘmĆ ZrĆ’ăĆmĄ bŇ oF¡ hČ hŇ n¿ĆqĎ wĘ ’obŔ tĎŇ ’băĎŇ èĘ mĂ ÉhnĎ obŇ lĘ
21 NtËĄŇ nŁ yn¿ĂnĘ hĂ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť NkĄę lĎ : ylĲĂ CbŇ rĘ‘¿Ď=âl Mk¡ĆŇ yxĄ bĘŇ zĂwĘ NoYŔ rĎlĘ

o‘¡rĄwĘ Nk¿ĄŇ SĎ wDËĎxĘ yČ Myn¿ĂbĎŇ C tŇ obÄ ’Ď MbĎ ţ ClSĘ kăĎŇ wĘ MylĳĂ SŁ kĘŇ mĂ hŇ E¡ĆhČ M‘¿ĎhĎ =l’Ć
22 NopĳŇ YĎ ZrĆ’ăĆmĄ ’B¡Ď M‘¿Č hŇ eËĄhĂ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť : CdŇ bĄŇ ’Ň yŁ
23 É’Ch yr¿ĂzĎkĘŇ ’Č CqyzĂęxĞ yĲČ NodÂykĂŇ wĘ tŇ SĆ qăĆ : ZrĆ’ĲĎ =ytĄŇ JĘ rĘIČmĂ ro‘¡ yĄ lodŔ GĎ yogăŇ wĘ

ÉSy’Ă JĘ ëŇ Crę ‘Ď CbŇ JĳĎ rĘyĂ Mys¡Ă Cs=l‘Č wĘ hŇ mĆŔ hĹyĲĆ MIăĎJČ ÉMlĎ oq CmxĄŔ rČyĘ âlă wĘ
24 ÉhrĎYĎ CnydĳĄŇ yĎ CpăŇ rĎ o‘¡mĘ SĎ =tŇ ’Ć Cn‘Ę m¿Č SĎ : NoIĲYĂ =tŇ BČ ëŇ yĂl¡Č ‘Ď hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ lČ
25 ykř lĳ t=l’Č ëŇ rĆD¡ĆbČŇ C hŇ dĆŔ vĎ hČ Éy’ř Yt=l’Č : hŇ dĲĎŇ lĄ oIJČ lyx¡Ă CntĘŇ qČŔ yzĂxĹhĲĆ
26 ySăĂ QĘ jČ tĘŇ hĂ wĘ ÉqWĎ =yrĂgĘŇxĂ yUąĂ ‘Č=tŇ BČ : bŇ ybĲĂŇ iĎ mĂ rog¡ŇmĎ bŇ yĄŔ’Ł lĘ bŇ rĆxăĆ yJĂ ť

’b¿ŇŁ yĎ M’ŔŁ tĘŇ pĂŇ yJăĂ MyrĳĂCrmĘ êČ dŇ j¡Č sĘ mĂ ëŇ lĎŔ yWăĂ ‘Ğ ÉdyxĂ yĎ lbĆŇ ’ąĄ rpĆŇ ’ĄŔ bĎŇ
ddVh
,bytk ykĂ lĄêĄ v.25 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"yd Nkw yrqw bytk C’YĘ êĄ ’"sb ,yrq C’YĘ êĄ ,bytk y’Ă YĘ êĄ v.25

.r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"yd Nkw yrqw bytk CklĄêĄ ’"sb ,yrq CklĄêĄ
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=tŇ ’Ć ê¡Ď nĘ xČ bĲĎŇ C ‘dČě tĄŇ wĘ rYĳĎbĘŇ mĂ yU¡Ă ‘ČbĘŇ ìŇ yê¿Ă tČŇ nĘ NoxË BĎ : CnylĲĄ ‘Ď dŇ d¡ĄŇ èŁ hČ 27

MQ¿Ď JĚ lzĳĆrĘbČŇ C tŇ SĆ xăŁ nĘ lyk¡ĂŇ rĎ yk¿ĄŇ lĘ hĲŁ MyrĂŔ rĘosĲ yrăĄsĎ ÉMQĎ JĚ : MJĲĎ rĘDČ 28

PŇ orŔ YĎ PŇ răČYĎ É’wĘèĎ lČ tŇ rĆpĳĎŇ ‘Ł MtăVř ’¡ m xČ jĚŔ mČ rxăČ nĎ : hŇ UĎ hĲĄ Myt¡ĂŇ yxĂ SĘ mČ 29

: MhĲĆ BĎ ho¡ĎhyĘ s’¿Č mĎ =yJĲĂ MhĳĆ lĎ C’¡ rĘqĲĎ s’ĎŔ mĘ nĂ PŇ sĆ JăĆ : CqêĲĎ nĂ âl¿ My‘¡ĂrĎwĘ 30

dŇ męŁ ‘Ğ : rmĲŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhyĘ tŇ ’¿Ą mĄ ChyĎŔmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ hŇ yăĎhĎ rSăĆ ’Ğ ÉrbĎŇ DĎhČ z, 2

C‘ămĘ SĂ êĎÂrĘmČ ’ĲĎ wĘ hŇ EĳĆhČ rb¡ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć MèĎŔ tĎŇ ’Ň răĎqĎ wĘ hoĎŔhyĘ tŇ yBăĄ Ér‘ČSČÄ BĘ
tŇ w¡Ł xĞêĲČSĘ hĲĂ lĘ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂ‘ĎèĘ BČ ÉMy’Ă BĎ hČ ÉhdĎŇ ChyĘ=lJĎ hoĎęhyĘ=rbČŇ dĘŇ
l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhyĘ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ : hoĲĎhylĲČ 3

: hŇ EĲĆhČ Moq¿ UĎ BČ MkĆŔ tĘŇ ’Ć hŇ năĎJĘ SČ ’Ğ wĲČ MkĳĆŇ ylĄ lĘ ‘ČmĲČ C Mk¡ĆŇ ykĄŇ rĘdČŇ CbŇ yT¿Ă yhĄ
lkăČŇ yhĄ ÉhoĎhyĘ lkąČŇ yhĄ rmĳŁ ’Ň lĄ rqĆè¡Ć hČ yr¿ĄbĘŇ DĂ=l’Ć MkĆŔ lĎ Cxă TĘ bĘŇ êĂ =l’Č 4

Mk¡ĆŇ ykĄŇ rĘDČ=tŇ ’Ć CbŇ yTĂŔ yêĄ ÉbyTĄ yhĄ =M’Ă yJąĂ : hŇ UĎ hĲĄ ho¡ĎhyĘ lk¿ČŇ yhĄ hoĎŔhyĘ 5

: Ch‘ĲĄrĄ Nyb¿ĄŇ C Sy’¡Ă NyB¿Ą TjĎŔ SĘ mĂ ÉCW‘ĞtĲČŇ oWą ‘Ď=M’Ă MkĳĆŇ ylĄ lĘ ‘ČmĲČ =tŇ ’Ć wĘ
Moqă UĎ BČ Ck¡Ň jĘ SĘ êĂ =l’ĲČ yqĂŔ nĎ MdăĎŇ wĘ CqSŔŁ ‘ĞtĲČŇ âlă ÉhnĎmĎ lĘ ’Č wĘ MotąŇ yĎ rGăĄ 6

yêąĂ nĘ JČ SĂ wĘ : MkĲĆŇ lĎ ‘r¿ČlĘ Ck¡Ň lĘ tĲĄŇ âl¿ MyrËĂxĄ ’Ğ MyhÌĂ Łl’Ĺ yrĄÄ xĞ’ĲČ wĘ hŇ EĳĆhČ 7

Ml¡Ď o‘=NmĂ lĘ MkĳĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’ĞlĲČ yêĂ t¡ČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’Ďě BĎ hŇ EĆŔhČ Moqă UĎ BČ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć
yê¡Ă lĘ bĂŇ lĘ rqĆèĳĎ hČ yr¡ĄbĘŇ DĂ=l‘Č MkĆŔ lĎ MyxăĂ TĘ BĲŁ ÉMêĆ’Č hŇ eąĄhĂ : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č wĘ 8

ëŇŁlęhĎ wĘ l‘ČBĳĎ lČ rFăĄ qČ wĘ rqĆè¡Ć lČ ‘Čb¿ĄŇ èĎ hĂ wĘ PŇ ’ęŁ nĎ wĲĘ ÉxČ YÄŁ rĎ ű bŇ nąŁ gĎŇhĞ : ly‘ĲĂ oh 9

MêăĆdĘŇ mČ ‘ĞwĲČ MtĆÂ’Ň bĎŇ C : MêĲĆ‘Ę dČŇ yĘ=âlĲ rS¿Ć ’Ğ Myr¡ĂxĄ ’Ğ Myh¿Ă Łl’Ĺ yrËĄxĞ’ĲČ 10

N‘ČmăČ lĘ CnlĘ ~ĳČ nĂ Mê¡ĆrĘmČ ’Ğ wĲČ wylĎŔ ‘Ď ymăĂ SĘ =’rĎqĘ nĂ rSăĆ ’Ğ ÉhEĆhČ tŇ yĂBąČBČ ynČę pĎŇ lĘ
tŇ yĂBÌČhČ hŇ yĎÄhĎ MyYĂę rĂjĎ tŇ răČ‘ĎmĘ hČ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ tŇ ob¡Ň ‘ĄoêĲ hČ =lJĎ tŇ ’¿Ą tŇ oWŔ ‘Ğ 11

ytĂŇ y’¡Ă rĎ hŇ e¿ĄhĂ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ MGÌČ MkĳĆŇ ynĄy‘ĲĄBĘ wyl¡Ď ‘Ď ym¿Ă SĘ =’rĲĎqĘ nĂ =rSĆ ’Ğ hŇ EËĆhČ
olŔ ySĂ BĘ rSăĆ ’Ğ ÉymĂ oqmĘ =l’Ć ’nĎę =CkŇ lĘ yJăĂ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ 12

olŔ ytĂŇ yWăĂ ‘Ď=rSĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ ÉC’rĘC hŇ nĳĎ oS’Ň rĲĂBĎ MS¡Ď ymËĂ SĘ yêĂ nĘ JÌČ SĂ rSĆÄ ’Ğ
MyW¿Ă ‘ĞUĲČ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć MkËĆŇ tĘŇ oW‘Ğ N‘Č yÌČ hŇ êĎę ‘Č wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yU¿Ă ‘Č tŇ ‘¡ČrĎ ynĄějĘ mĂ 13

MêĆŔ ‘Ę mČ SĘ âlă wĘ ÉrBĄ dČŇ wĘ MJąĄ SĘ hČ MkĆÁ ylĄ ’Ğ rBĄÄ dČŇ ’Ğ wĲĎ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ
=’rĎqĘ nĲĂ rSÌĆ ’Ğ ű tŇ yĂBăČ lČ ytĂŇ yWĂÁ ‘Ď wĘ : MtĲĆŇ ynĂ ‘Ğ âl¿ wĘ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć ’r¿ĎqĘ ’Ć wĲĎ 14

ymV
.d"ydw ’"yd ,x"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk MêČ S’ĄmĄ ’"sb ,yrq MêČ S’ĄmĄ ,bytk MtĎèĎ ’ĆmĄ v.29
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Mk¡ĆŇ lĎ yêĂ t¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ MoqŔ UĎ lČÄ wĘ oBŔ MyxăĂ TĘ BĲŁ ÉMêĆ’Č rSąĆ ’Ğ wylĎę ‘Ď ymăĂ SĘ
15 l‘ăČmĄ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yê¿Ă kĘŇ lČ SĘ hĂ wĘ : olĲ SĂ lĘ ytĂŇ yW¡Ă ‘Ď rS¿Ć ’ĞJĲČ MkĳĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’ĞlĲČ wĘ

: MyĂrĲĎpĘŇ ’Ć ‘rČz¿Ć=lJĎ tŇ ’¡Ą MkĆŔ yxĄ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć ÉyêĂ kĘŇ lČÄSĘ hĂ rSąĆ ’ĞJĲČ ynĳĎjĎ

16 hŇ e¿ĎrĂ MdËĎŇ ‘ĞbĲČŇ ’vÌĎ êĂ =l’Č wĘ hŇ EĆęhČ M‘ăĎhĎ =dŇ ‘ČBĘ ű lQăĄ jČ tĘŇ êĂ =l’Č hŇ êĎÂ’Č wĘ
17 hŇ mËĎ hŇ ’ĆŔ rŁ ìăŇ nĘ y’ĲĄ hČ : ëŇ tĲĎŇ ’Ł ‘Čm¡Ą SŁ yeĂ n¿Ćy’Ą =yJĲĂ yBĳĂ =‘GČpĘŇ êĂ =l’Č wĘ hŇ Q¡Ď pĂŇ tĘŇ C
18 MyTăĂ uĘ lČ mĘ MynĂÂBĎ hČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ tŇ oY¡ xĚbĘŇ C hŇ dĳĎŇ ChyĘ yrăĄ‘ĎBĘ MyW¡Ă ‘Ł hŇ UĎ h¿Ą

tŇ oWÄ ‘ĞlĲČ qYĳĄBĎ tŇ oSă lĎ MyS¡Ă eĎhČ wĘ S’ĄŔ hĎ =tŇ ’Ć MyrăĂ‘ĞbĲČŇ mĘ ÉtobŇ ’Ď hĲĎ wĘ MyYĂę ‘Ą
N‘Čm¡Č lĘ MyrĂŔ xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ň lĲĄ ÉMykĂŇ sĎ nĘ ëŇ iąĄ hČ wĘ MyĂmČę èĎ hČ tŇ kĆŇ lăĆ mĘ lĂ MynĂÁ CĎJČ

19 tŇ SĆ B¿Ł N‘Čm¡Č lĘ MtĎŔ ’Ł ’olă hĞ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ Mys¡Ă ‘Ă kĘŇ mČ Mh¿Ą ytËĂŇ ’Ł hĲČ : ynĂ sĲĄ ‘Ă kĘŇ hČ
20 =l’Ć ÉtkĆŇ êĆÄ nĂ ÉytĂŇ mĎ xĞ wĲČ yjąĂ ’Č hŇ eĄÄhĂ hŇ oĂęhyĘ ynăĎdŇŁ ’Ğ ű rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄÂ lĎ : MhĲĆ ynĄjĘ

yrăĂjĘ =l‘Č wĘ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ Z‘¿Ą=l‘Č wĘ hŇ mĎŔ hĄ BĘ hČ =l‘Č wĘ ÉMdĎŇ ’Ď hĲĎ =l‘Č hŇ EĆŔhČ Moqă UĎ hČ
: hŇ BĲĆ kĘŇ tĂŇ âl¿ wĘ hŇ r¡Ď‘ĞbĲĎŇ C hŇ mĳĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ

21 Mk¡ĆŇ yxĄ bĘŇ zĂ=l‘Č Cp¿Ň sĘ MkËĆŇ ytĄŇ olĲ ‘Ł l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ rmËČ ’Ď hŇ J¿Ł
22 MytĂŔ yCĂYĂ âlă wĘ ÉMkĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ=tŇ ’Ć yêĂ rĘBąČ dĂŇ =âlĲ yJĂ ţ : rWĲĎ bĎŇ Cl¿ kĘŇ ’Ă wĘ
23 yJăĂ : xbČŇ zĲĎwĎ hŇ l¡Ď o‘ yr¿ĄbĘŇ DĂ=l‘Č MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ Mt¡ĎŇ o’ ’¿ř yYwh MoyËBĘ sŘ5

ytĂŇ yyąĂhĎ wĘ ylĂŔ oqbĘŇ C‘ămĘ SĂ ÉrmŁ ’Ň lĄ MtąĎŇ o’ ytĂŇ yCĂÄYĂ hŇ EĆhČ ţ rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć =M’ĲĂ
ÉërĆDĆÄ hČ =lkĎŇ BĘ MêĆę kĘŇ lČ hĞ wĲČ M‘ĳĎlĘ ylăĂ =CyhĘ êĲĂ Mê¡Ć’Č wĘ MyhĂŔ Łl’Ň lĲĄ ÉMkĆŇ lĎ

24 CFă hĂ =âlĲ wĘ ÉC‘mĘ SĲĎ âlą wĘ : MkĲĆŇ lĎ bŇ T¿Č yyĂ N‘Čm¡Č lĘ MkĆŔ tĘŇ ’Ć hŇ CăĆYČ ’Ğ rSăĆ ’Ğ
rox¡ ’Ď lĘ Cy¿hĘ IĲĂwČ ‘rĳĎhĎ MBăĎ lĂ tŇ Cr¡rĂSĘ BĂ tŇ oYŔ ‘ĄmăŁ BĘ ÉCkŇ lĘ IĲĄwČ MnĎŔ zĘ’Ď =tŇ ’Ć

25 MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉMkĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ C’ą YĘ yĲĎ rSĆÄ ’Ğ MoIęhČ =NmĂ lĘ : MynĲĂ pĎŇ lĘ âl¿ wĘ
Moy¡ My’ĂŔ ybĂŇ eĘ hČ ydăČŇ bĎŇ ‘Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć ÉMkĆŇ ylĄ ’Ğ xląČ SĘ ’Ć wĲĎ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ dŇ ‘¡Č

26 ÉCSqĘ IČwČ MnĳĎ zĘ’Ď =tŇ ’Ć CF¡ hĂ âl¿ wĘ ylČŔ ’Ą ÉC‘mĘ SĲĎ ’olą wĘ : xČŁlĲ SĎ wĘ MJ¿Ą SĘ hČ
27 MyrăĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉMhĆ ylĄ ’Ğ êąĎrĘBČ dĂŇ wĘ : MtĲĎŇ obŇ ’ĞmĲĄ C‘r¡ĄhĄ MjĎŔ rĘ‘Ď=tŇ ’Ć
28 êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : hŇ kĎŇ CnĲ ‘ĞyĲČ âl¿ wĘ Mh¡Ć ylĄ ’Ğ tĎŇ ’Ň r¿ĎqĎ wĘ ìŇ ylĳĆ’Ą C‘¡mĘ SĘ yĂ âl¿ wĘ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ

âl¿ wĘ wyhĎŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ É loqBĘ C‘ę mĘ SĲĎ =’olĲ rSăĆ ’Ğ ÉyoGhČ hŇ ząĆ MhĆę ylĄ ’Ğ
: MhĲĆ yjĂ mĂ hŇ t¡ĎŇ rĘkĘŇ nĂ wĘ hŇ nĎŔ Cm’ĹhĲĎ ÉhdĎŇ bĘŇ ’ĲĎ rsĳĎCm Cx¡ qĘ lĲĎ

yzg
Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk y’Ă yYĂ oh ’"sb ,yrq y’Ă yYĂ oh ,bytk ’yYĂ oh v.22 .z

.g"y d"l Nmql
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hoĎŔhyĘ s’ăČ mĎ yJĂ ť hŇ nĳĎ yqĂ My¡ĂpĎŇ SĘ =l‘Č y’¿Ă WĘ C ykĂŇ ylĂŔ SĘ hČ wĲĘ ÉërĄzĘnĂ yEąĂGĎ 29

=Mw’ĚnĘ yn¡Čy‘ĄBĘ ‘rËČhĎ hŇ d¿ĎŇ ChyĘ=ynĲĄbĘŇ CWÄ ‘Ď=yJĲĂ : otĲŇ rĎbĘŇ ‘Ć roD¿=tŇ ’Ć SF¡Ł IĂwČ 30

: o’Ĳ UĘ TČ lĘ wyl¡Ď ‘Ď ym¿Ă SĘ =’rĎqĘ nĂ =rSĆ ’Ğ tŇ yĂBËČBČ MhĆę yYĄ CuĲ SĂ CmWăĎ hoĳĎhyĘ
Mh¿Ć ynĄBĘ =tŇ ’Ć PŇ rËŁ WĘ lĂ MeŔŁ hĂ =NbĆŇ ’ygăĄŇBĘ ÉrSĆ ’Ğ tŇ pĆŇ êęŁ hČ tŇ omă BĎ CnÂbĎŇ C 31

: yBĲĂ lĂ =l‘Č hŇ t¡ĎŇ lĘ ‘ĲĎ âl¿ wĘ ytĂŇ yCĂŔYĂ âlă ÉrSĆ ’Ğ S’ĳĄ BĎ Mh¡Ć ytĄŇ nĲŁ BĘ =tŇ ’Ć wĘ
dŇ o‘ą rmĄÄ ’Ď yĲĄ=âlwĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉMy’Ă BĎ MymąĂ yĎ=hŇ eĲĄhĂ NkĄÂ lĎ 32

Ny’¿ĄmĄ tŇ pĆŇ t¡ŇŁ bĘŇ Cr¿bĘŇ qĲĎ wĘ hŇ gĳĎŇrĄhĞhĲČ ’yGăĄ=M’Ă yJ¡Ă MeŔŁ hĂ =NbĆŇ ’ygăĄŇ wĘ ÉtpĆŇ êÄŁ hČ
tŇ măČ hĹbĲĆŇ lĘ C MyĂm¡ČèĎ hČ PŇ o‘¿lĘ lkĎŔ ’ĞmĲČ lĘ ÉhEĆhČ M‘ąĎhĎ tŇ lČÄbĘŇ nĂ hŇ tĎÁ yĘhĎÄ wĲĘ : MoqĲ mĎ 33

MĂlČŔ SĎ CrăyĘ ÉtoYxĚmĲĄ C hŇ dĎę ChyĘ yrăĄ‘ĎmĲĄ ű yêăĂ BČ SĘ hĂ wĘ : dŇ yrĲĂxĞmĲČ Ny’¡ĄwĘ ZrĆ’ĳĎhĎ 34

hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ hŇ B¡Ď rĘxĎ lĘ yJ¿Ă hŇ QĳĎ JČ loqă wĘ Nt¡ĎŇ xĎ loq¿ hŇ xĎŔ mĘ WĂ loqă wĘ ÉNoWWĎ loqą
hŇ dăĎŇ ChyĘ=ykĲĄŇ lĘ mČ tŇ omă YĘ ‘Č=tŇ ’Ć w’yYă wywř hoĎÃhyĘ=M’ĚnĘ ’yhăĂ hČ tŇ ‘ăĄBĎ : ZrĆ’ĲĎ hĎ x

My’Ăę ybĂŇ eĘ hČ tŇ omă YĘ ‘Č ű tŇ ’ăĄ wĘ MynĂÁhĞJĲŁ hČ tŇ omÄ YĘ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ žwyrĎWĎ =tŇ omĲ YĘ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ
SmĆ èĆÄ lČ žMCxTĎ SĘ C : MhĲĆ yrĄbĘŇ uĂ mĂ MĂl¡Ď SĎ CrĲyĘ yb¿ĄŇ SĘ oyĲ tŇ om¿ YĘ ‘Č tŇ ’ËĄ wĘ 2

ÉrSĆ ’Ğ wĲČ ÉMCdŇ bĎŇ ‘Ğ rSąĆ ’Ğ wĲČ MCbÁ hĄ ’Ğ rSĆÄ ’Ğ MyĂmČę èĎ hČ ’băĎŇ YĘ ű lkăŇŁ lĘ C xČ rĄÁ IĎlČ wĘ
ÉCpŇ sĘ ’ĲĎ yĄ âlą MhĳĆ lĎ Cw¡xĞêĲČSĘ hĲĂ rS¿Ć ’Ğ wĲČ MCSŔ rĎDĘ rSăĆ ’Ğ wĲČ MhĆŔ yrĄxĞ’ĲČ CkăŇ lĘ hĲĎ
MyŔIĂxČ mĲĄ ÉtwĆmĎÄ rx¿Č bĘŇ nĂ wĘ : CyĲhĘ yĲĂ hŇ m¡Ď dĎŇ ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ =l‘Č NmĆ dËŇŁ lĘ CrbĄŔ uĎ yĂ âlă wĘ 3

=lkĎŇ BĘ tŇ ’Ň EĳŁ hČ hŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ hŇ x¿Ď jĎ SĘ UĂ hČ =NmĂ MyrĂŔ ’Ď SĘ eĂ hČ ÉtyrĂ’Ą èĘ hČ lkęŁ lĘ
: tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ M’¡Ě nĘ MSĎŔ MyêăĂ xĘ DČhĂ rSăĆ ’Ğ ÉMyrĂ’Ď SĘ eĂ hČ tŇ omą qŁ UĘ hČ
âlă wĘ Cl¡ jĘ yĂhĞ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť MhĆę ylĄ ’Ğ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ 4

MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ hŇ EËĆhČ M‘¿ĎhĎ hŇ bĎÁ bĘŇ oS ‘Č CDÄ mČ : bŇ CSĲ yĎ âl¿ wĘ bŇ CS¡ yĎ=M’Ă CmCqĳ yĎ 5

É‘mĎ SĘ ’Ć wĲĎ yêĂ bĘŇ SąČ qĘ hĂ : bŇ CSĲ lĎ Cn¡’ĞmĲĄ tŇ ymĂŔ rĘêČBČ ÉCqyzĂÄxĹhĲĆ tŇ xČ ~ĳČ nĂ hŇ băĎŇ SĚ mĘ 6

hŇŁQęJĚ ytĂŇ yWĳĂ ‘Ď hŇ măĆ rm¡Ł ’Ň lĄ otŔ ‘ĎrăĎ=l‘Č ÉMxĎ nĂ Sy’Ăę Ny’ăĄ CrBĄŔ dČŇ yĘ NkăĄŇ =’ol
MyĂmČę èĎ bČŇ hŇ dăĎŇ ysĂ xĞ=MGČ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ BČ PŇ T¡Ą oS sCs¿ JĘ MtŔ wYř rămb bŇ SĎ ť 7

âlă yUĂě ‘Č wĘ hŇ nĎ’ĳĎ BŁ tŇ ‘ăĄ=tŇ ’Ć Cr¡mĘ SĲĎ rCgę ‘Ď wĘ Éswřsw rtąŇŁ wĘ hĎ ydĆŔ ‘ĞomĲ Éh‘ĎdĘŇ yĲĎ
tŇ r¿ČotŇ wĘ CnxĘ nČŔ ’Ğ MymăĂ kĎŇ xĞ ÉCrmĘ ’Ň tĲŇŁ hŇ kąĎŇ y’Ą : hoĲĎhyĘ Tj¿Č SĘ mĂ tŇ ’¡Ą C‘Ŕ dĘŇ yĲĎ 8

CSybăĂŇ hŁ : MyrĲĂpĘŇ sĲŁ rqĆS¿Ć T‘¡Ą hŇ WĎŔ ‘Ď rqĆèăĆ lČ hŇ eăĄhĂ ÉNkĄŇ ’Ď CnêĳĎ’Ă ho¡ĎhyĘ 9

Mymkx
MtĎoYrĚmĘ BĂ v.6 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,b"d Nkw yrqw bytk C’yYĂ oy ’"sb ,yrq C’yYĂ oy ,bytk C’yYĂ oywĘ v.1 .x
sysĂ wĘ y’br‘ml ’"n ,yrq sysĂ wĘ ,bytk sCswĘ v.7 .b"d Nkw yrqw bytk MtĎYĎCrmĘ BĂ ’"sb ,yrq MtĎYĎCrmĘ BĂ ,bytk

.yrq sysĂ wĘ ,bytk sCswĘ y’xndml ,yrqw bytk
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hŇ m¡Ć =tŇ mĲČ kĘŇ xĎ wĘ Cs’ĎŔ mĎ ÉhoĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ bĂŇ hŇ eąĄhĂ CdŇ kĳĄŇ QĎ IĂwČ Cêx¡Č MymĂŔ kĎŇ xĞ
10 ÉMhĆ ytĄŇ odĲŇ WĘ MyrĂę xĄ ’ĞlĲČ MhĆÁ ySĄ nĘ =tŇ ’Ć NêĄÄ ’Ć žNkĄŇ lĎ : MhĲĆ lĎ

NhĄŔ JŁ =dŇ ‘Č wĘ É’ybĂŇ eĎmĂ ‘YČ BĳĎ ‘ČYăĄBŁ hŇŁQ¡ JĚ lodŔ GĎ=dŇ ‘Č wĘ ÉNTŁ uĎ mĂ yJąĂ MySĂŔ rĘoyălĘ
11 rm¡Ł ’Ň lĄ hŇ QĎŔ qČ nĘ =l‘Č ÉyUĂ ‘Č=tŇ BČ rbĆŇ SąĆ =tŇ ’Ć CjÂrČyĘwČ : rqĆèĲĎ hŇ WĆ ‘¿Ł hŇŁQ¡ JĚ
12 SoBă =MGČ CWĳ ‘Ď hŇ b¡ĎŇ ‘ĄotĲŇ yJ¿Ă CSbĂě hŁ : MolĲ SĎ Ny’¡ĄwĘ Molĳ SĎ ű Molă SĎ

MtËĎŇ DĎqĚjĘ tŇ ‘ÌĄBĘ MylĂę pĘŇ eŁ bČŇ Clă jĘ yĂ NkĄÂ lĎ C‘dĎŔ yĎ âlă ÉMlĄ JĎ hĂ wĘ CSbęŁ yĄ=âlĲ
: hoĲĎhyĘ rm¿Č ’Ď Cl¡ SĘ JĲĎ yĂ

13 hŇ nĎę ’Ą êĘ BČ MynăĂ’Ą êĘ Ny’ÌĄwĘ NpĆŇ GĆÁBČ MybĂÄ nĎ‘Ğ žNy’Ą hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ Mp¡ĄŇ ysĂ ’Ğ PŇ s¿Ł ’Ď
14 MybĂŔ SĘ yĲŁ CnxĘ năČ’Ğ ÉhmĎ =l‘Č : MCrĲbĘŇ ‘Č yĲČ Mh¡Ć lĎ Nê¿Ą’Ć wĲĎ lbĄŔ nĎ ÉhlĆ ‘ĎhĲĆ wĘ

CnyhąĄŁl’Ĺ hoĎÄhyĘ žyJĂ MèĳĎ =hŇ mĎ DĘnĂ wĘ rY¡Ď bĘŇ UĂ hČ yr¿Ą‘Ď=l’Ć ’obËŇ nĎ wĘ Cpę sĘ ’ĲĎ hĲĄ
15 Ny’ăĄwĘ Mol¡ SĎ lĘ hŇ C¿ĄqČ : hoĲĎhylĲČ Cn’Ň T¡Ď xĎ yJ¿Ă S’Ň rŔŁ =ymĄ CnqăĄSĘ IČwČ ÉCnUĎÄ dĂŇ hĞ
16 wysĎę Cs tŇ răČxĘ nČ É‘mČ SĘ nĂ NDąĎmĂ : hŇ tĲĎŇ ‘ĎbĘŇ hŇ e¿ĄhĂ wĘ hŇ j¡Ą rĘmČ tŇ ‘¿ĄlĘ bŇ oTĳ

ZrĆ’ăĆ ÉClkĘŇ ’Ň IĲŁ wČ C’obę IĎwČ ZrĆ’ĳĎhĎ =lJĎ hŇ S¡Ď ‘ĞrĲĎ wyrĎŔ yBĂ ’Č tŇ olă hĞYĘ mĂ É loumĂ
17 MynĂŔ ‘Ł pĘŇ YĂ ÉMySĂ xĎ nĘ MkĆę BĎ xČ QĄÁSČ mĘ ynĂÄ nĘ hĂ žyJĂ : HbĲĎŇ ybĄŇ SĘ y¿Ł wĘ ry‘¡Ă H’ĎŔ olmĘ C

: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć Ck¿Ň èĘ nĂ wĘ SxČ lĳĎ Mh¡Ć lĎ =Ny’ĲĄ rS¿Ć ’Ğ
18, 19 yUĂę ‘Č=tŇ BČ tŇ ‘ăČwĘSĲČ loqÂ=hŇ eĄhĂ : yCĲĎdČŇ yB¿Ă lĂ yl¡Č ‘Ď NogĳŇ yĎ ylăĄ ‘Ğ yt¡ĂŇ ygĂŇ yl¿Ă bĘŇ mČ

‘Č CDę mČ HBĳĎ Ny’ăĄ HJ¡Ď lĘ mČ =M’Ă NoIŔYĂ BĘ Ny’ăĄ ÉhoĎhyhĲČ MyuĂŔ xČ rĘmČ ÉZrĆ’ĆÄ mĄ
20 ZyĂqĳĎ hŇ lĎ JăĎ ryY¡Ă qĎ rb¿ČŇ ‘Ď : rkĲĎŇ nĄ yl¿Ą bĘŇ hČ BĘ Mh¡Ć ylĄ sĂ pĘŇ BĂ ynĂ CsË ‘Ă kĘŇ hĂ
21 yêĂ rĘdČě qĎ yêĂ rĘBĳĎSĘ hĎ yU¡Ă ‘Č=tŇ BČ rbĆŇ S¿Ć =l‘Č : Cn‘Ę SĲĎ on ’ol¿ CnxĘ n¡Č’Ğ wĲČ
22 É‘Č CDÄ mČ yJĂę MSĳĎ Ny’ăĄ ’p¡ĄŇ rŁ =M’Ă dŇ ‘ĎŔ lĘ gĂŇBĘ Ny’ăĄ ÉyrĂYĽhČ : ynĂ tĘŇ qĲĎ zĂxĹhĲĆ hŇ U¡Ď SČ
23 roqă mĘ yn¡Ăy‘ĄwĘ MyĂmČŔ ÉySĂ ’Ň rŁ NêąĄ yĂ=ymĲĂ : yUĲĂ ‘Č=tŇ BČ tŇ k¡ČŇ rĚ’Ğ hŇ tĎŔ lĘ ‘ĲĎ âlă

: yUĲĂ ‘Č=tŇ bČŇ yl¿Ą lĘ xĲČ tŇ ’¡Ą hŇ lĎ yĘlČŔ wĎ MmăĎ oy ÉhJĆ bĘŇ ’Ć wĘ hŇ ‘ĳĎmĘ DĂ
T hŇ k¡ĎŇ lĘ ’ĲĄ wĘ yUĂŔ ‘Č=tŇ ’Ć ÉhbĎŇ zĘ‘Ć’ĲĆ wĘ MyxĂŔ rĘ’ĲŁ ÉNolmĘ rBĎę dĘŇ UĂ bČŇ ynĂ năĄêĘ yĂ=ymĲĂ
2 ÉMnĎ oSlĘ =tŇ ’Ć CkąŇ rĘdĘŇ IČwĲČ : MydĲĂŇ gĘŇBŁ tŇ rĆY¡Ć‘Ğ MypĂŔ ’ĞnăĎmĘ ÉMQĎ kĚŇ yJąĂ MêĳĎ’Ă mĲĄ

ű hŇ ‘ÌĎrĎ=l’Ć hŇ ‘ĎÄ rĎmĲĄ žyJĂ ZrĆ’ĳĎbĎŇ CrăbĘŇ GĲĎ hŇ n¡Ď Cm’ĹlĲĆ âl¿ wĘ rqĆSĆŔ MêăĎSĘ qČ
3 =lJĎ =l‘Č wĘ CrmĄŔ èĎ hĂ ÉCh‘ĄÄ rĄmĲĄ Sy’ąĂ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ C‘d¡ĎŇ yĎ=âlĲ yt¿ĂŇ ’Ł wĘ C’YËĎ yĎ

: ëŇŁlĲ hĞ yĲČ lyk¿ĂŇ rĎ ‘Čr¡Ą=lkĎŇ wĘ bŇ qŔŁ ‘Ę yČ bŇ oqă ‘Ď Éx’Ď =lkĎŇ yJąĂ CxTĳĎ bĘŇ êĂ =l’Č x’¡Ď
Vy’w
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rqĆS¡Ć =rBĆ DČ MnËĎ oSlĘ CdÌŇ UĘ lĂ CrBĳĄdČŇ yĘ âlă tŇ m¡Ć ’ĹwĲĆ CQtĄŔ hĎ yĘ ÉCh‘ĄÄ rĄBĘ Sy’ąĂ wĘ 4

yt¡ĂŇ o’=tŇ ‘ČdĲČŇ Cn¿’ĞmĲĄ hŇ mËĎ rĘmĂ BĘ hŇ mĳĎ rĘmĂ ëŇ otăŇ BĘ ì¡Ň êĘ bĘŇ SĂ : C’Ĳ lĘ nĂ hŇ w¿Ą‘ĞhĲČ 5

yn¿ĂnĘ hĂ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ NkĄę lĎ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ 6

TxËř wV Zx¿Ą : yUĲĂ ‘Č=tŇ BČ yn¡ĄjĘ mĂ hŇ WĆŔ ‘Ĺ’ĲĆ ëŇ y’ăĄ=yJĂ MyêĳĂ nĘ xČ bĘŇ C Mp¡ĎŇ rĘoYĲ 7

oB¡ rĘqĂ bĘŇ C rBĄę dČŇ yĘ ÉCh‘ĄÄ rĄ=tŇ ’Ć Molą SĎ wypĂę BĘ rBĳĄdĂŇ hŇ măĎ rĘmĂ Mn¡Ď oSlĘ
yogăŇBĘ M’Ă ť hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ MB¡Ď =dŇ qĎ pĘŇ ’Ć =âlĲ hŇ QĆ ’¿Ą =l‘ČhČ : oBĲ rĘ’Ď MyW¿Ă yĎ 8

: ySĲĂ pĘŇ nČ Mu¡ĄnČtĘŇ tĂŇ âl¿ hŇ zĆŔJĎ =rSĆ ’Ğ
ÉCtŇ ~Ę nĂ yJąĂ hŇ nĎŔ yqĂ ÉrBĎ dĘŇ mĂ tŇ o’ą nĘ =l‘Č wĘ yhĂ nĆę wĎ ykăĂŇ bĘŇ ’vÌĎ ’Ć MyrĂÁ hĎ hĆÄ =l‘Č 9

=dŇ ‘Č wĘ ÉMyĂmČÄ èĎ hČ PŇ o‘ąmĄ hŇ nĳĆqĘ mĂ loqă C‘¡mĘ SĲĎ âl¿ wĘ rbĄŔ ‘Ł Sy’ăĂ =ylĂ BĘ mĂ
MyeĳĂêČ No‘ămĘ MyQ¡Ă gČŇlĘ MĂlËČ SĎ CrĲyĘ=tŇ ’Ć yêÌĂ tČŇ nĲĎ wĘ : CkŇ lĲĎ hĎ Cd¡Ň dĘŇ nĲĎ hŇ mĎŔ hĄ BĘ 10

: bŇ SĲĄ oy yl¡Ă BĘ mĂ hŇ m¡Ď mĎ SĘ Nê¿Ą’Ć hŇ dËĎŇ ChyĘ yrÌĄ‘Ď=tŇ ’Ć wĘ
wyl¡Ď ’Ą hoËĎhyĘ=yjĲĂ rBÌĆDĂ rSĆÄ ’Ğ wĲČ tŇ ’Ň ŁzŔ=tŇ ’Ć NbăĄŇ yĎwĘ ÉMkĎŇ xĎ hĲĆ Sy’ąĂ hĎ =ymĲĂ 11

: rbĲĄŇ ‘Ł yl¡Ă BĘ mĂ rB¡Ď dĘŇ UĂ kČŇ hŇ t¿ĎŇ ~Ę nĂ ZrĆ’ĎŔ hĎ hŇ dăĎŇ bĘŇ ’ĲĎ ÉhmĎ =l‘Č HdĳĎŇ GĂ yČwĘ
yêĂ t¡ČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ ytĂŔ rĎoêă =tŇ ’Ć ÉMbĎŇ zĘ‘Ď=l‘Č hoĎŔhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 12

tŇ CrărĂSĘ yr¡ĄxĞ’ĲČ CkŔ lĘ IăĄwČ : HbĲĎŇ CkŇ lĘ h¿Ď =âlwĘ yl¡Ă oqbĘŇ C‘¿mĘ SĲĎ =âlwĘ MhĳĆ ynĄpĘŇ lĂ 13

: MtĲĎŇ obŇ ’Ğ MCd¡Ň UĘ lĂ rS¿Ć ’Ğ MylĂŔ ‘ĎBĘ hČ ÉyrĄxĞ’ĲČ wĘ MBĳĎ lĂ
MlËĎ ykĂŇ ’ĞmĲČ ynÌĂnĘ hĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhyĘ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄę lĎ 14

MyĂŔoGBČ ÉMytĂŇ oYpĲĂŇ hĞ wĲČ : S’Ň rĲŁ =ymĄ Myt¡ĂŇ yqĂ SĘ hĂ wĘ hŇ nĳĎ‘ĞlĲČ hŇ E¡ĆhČ M‘¿ĎhĎ =tŇ ’Ć 15

dŇ ‘¿Č bŇ rĆxĆŔ hČ =tŇ ’Ć ÉMhĆ yrĄxĞ’ĲČ yêąĂ xĘ QČ SĂ wĘ MtĳĎŇ obŇ ’Ğ wĲČ hŇ UĎ h¡Ą C‘Ŕ dĘŇ yĲĎ âlă ÉrSĆ ’Ğ
: MtĲĎŇ o’ yt¡ĂŇ oQJČ

hŇ nĎ y’ĳĆobŇ tĘŇ C tŇ on¡ nĘ oqĲ mĘ lĲČ C’¿ rĘqĂ wĘ CnËnĘ oBĲ tĘŇ hĂ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ 16

yhĂ nĳĆ Cnyl¡Ą ‘Ď hŇ nĎřv¿Ć tĂŇ wĘ hŇ nĎrĘhĄě mČ tĘŇ C : hŇ nĎ’Ň obĲŇ tĎŇ wĘ Cx¡ lĘ SĂ tŇ om¿ kĎŇ xĞhĲČ =l’Ć wĘ 17

‘m¿Č SĘ nĂ yhËĂ nĘ loq¿ yJăĂ : MyĂmĲĎ =ClEĘyĂ Cnyj¡Ą‘ČpĘŇ ‘Č wĘ hŇ ‘ĎŔ mĘ DĂ ÉCnynĄÄ y‘Ą hŇ nĎdĘŇ rąČtĄŇ wĘ 18

CkŇ yl¡Ă SĘ hĂ yJ¿Ă ZrĆ’ĎŔ CnbĘŇ zăČ‘Ď=yJĲĂ Éd’Ł mĘ CnSĘ BąŁ CndĘŇ DĳĎSĚ ëŇ y’ăĄ NoI¡~Ă mĂ
xu¿ČtĂŇ wĘ hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ÉMySĂ nĎ hŇ nĎ‘Ę mąČ SĘ =yJĲĂ : CnytĲĄŇ onJĘ SĘ mĂ 19

: hŇ nĲĎ yqĂ Ht¡ĎŇ C‘rĘ hŇ è¿Ď ’Ă wĘ yhĂ nĆŔ ÉMkĆŇ ytĄŇ onĲ bĘŇ hŇ nĎdĘŇ UąĄlČ wĘ wyjĳĂ =rbČŇ DĘ Mk¡ĆŇ nĘ zĘ’Ď
ZCxŔ mĂ É llĎ o‘ tŇ yrąĂkĘŇ hČ lĘ CnytĳĄŇ onmĘ rĘ’Č BĘ ’B¡Ď CnynĄŔ oQxČ BĘ ÉtwĆmĎÄ hŇ lĎ ‘ąĎ=yJĲĂ 20

Myrwxb
,yrq hnĎ’vĆ tĂ wĘ v.17 .s"tw w"d ,b"d Nkw yrqw bytk TxĚSĎ w’ TCxSĎ ’"sb ,yrq TCxSĎ ,bytk TxĄoS v.7 .T

.yrqw bytk hnĎ’vĆ tĂ wĘ ’"sb
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21 MdĎŔ ’Ď hĲĎ tŇ lăČ bĘŇ nĂ ÉhlĎ pĘŇ nĲĎ wĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ hŇ JŁ ť rBĄę DČ : tŇ obĲŇ xŁ rĘmĲĄ Myr¡ĂCxBĲČ
: PŇ iĲĄ ’Č mĘ Ny’¿ĄwĘ rY¡ĄuŁ hČ yr¿ĄxĞ’ĲČ mĄ rymËĂ ‘ĎkĘŇ C hŇ dĳĆŇ vĎ hČ ynăĄjĘ =l‘Č NmĆ d¡ŇŁ JĘ

22 otŔ mĎ kĘŇ xĎ BĘ ÉMkĎŇ xĎ lQąĄ hČ tĘŇ yĂ=l’Č hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ
23 yJăĂ : orĲSĘ ‘ĎBĘ ryS¡Ă ‘Ď lQ¿Ą hČ tĘŇ yĂ=l’Č otĳŇ rĎCbĲŇ gĘŇBĂ roB¡ GĂ hČ lQ¿Ą hČ tĘŇ yĂ=l’Č wĘ sŘ6

hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ yJĂ ť ůytĂŇ o’ ‘ČdăŇŁ yĎwĘ È lJĄ WĘ hČ lQĄęhČ tĘŇ UĂ hČ lQăĄ hČ tĘŇ yĂ tŇ ’Ň ŁzÂBĘ =M’Ă
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yêĂ YĘ p¡ČŇ xĎ hŇ QĆ ’¿Ą bĘŇ =yJĲĂ ZrĆ’ĳĎBĎ hŇ q¡ĎdĎŇ YĘ C Tj¿Ď SĘ mĂ dŇ sĆ xËĆ hŇ WĆ ‘¿Ł

24 =lJĎ =l‘Č yêĂŔ dĘŇ qČ păĎŇ C hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ My’¡Ă BĎ Mym¿Ă yĎ hŇ eËĄhĂ
25 ÉNoU‘Č ynąĄBĘ =l‘Č wĘ ModÂ’Ĺ=l‘Č wĘ hŇ dĎę ChyĘ=l‘Č wĘ MyĂrăČYĘ mĂ =l‘Č : hŇ lĲĎ rĘ‘ĎBĘ lCm¡

ÉMyĂoGhČ =lkĎŇ yJąĂ rBĳĎdĘŇ UĂ BČ Myb¡ĂŇ SĘ IĲŁ hČ hŇ ’ĎŔ pĄŇ yYăĄCYqĘ =lJĎ É l‘Č wĘ bŇ ’ĎŔ om=l‘Č wĘ
: bŇ lĲĄ =ylĄ rĘ‘Č l’¡Ą rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą =lkĎŇ wĘ MylĂŔ rĄ‘Ğ

y : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą Mk¡ĆŇ ylĄ ‘Ğ hoËĎhyĘ rBÌĆDĂ rSĆÄ ’Ğ rbĎę DĎhČ =tŇ ’Ć C‘ămĘ SĂ
2 MyĂm¡ČèĎ hČ tŇ ot¿Ň ’Ł mĄ C CdŇ mĎŔ lĘ êĂ =l’Č ÉMyĂoGhČ ëŇ rĆDąĆ=l’Ć hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ
3 ’Chĳ lbĆŇ hăĆ MyU¡Ă ‘ČhĲĎ tŇ ou¿ xĚ=yJĲĂ : hŇ UĎ hĲĄ mĄ My¡ĂoGhČ Cêx¿Č yĄ=yJĲĂ CêxĳĎ êĄ=l’Č
4 bŇ h¡Ď zĎbĘŇ C PŇ sĆ k¿ĆŇ BĘ : dŇ YĲĎ ‘ĞUĲČ BĲČ Sr¡ĎxĎ =yd¿ĄŇ yĘ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ otŔ rĎJĘ r‘Č IăČmĂ ÉZ‘Ą=yJĂ
5 hŇ S¿Ď qĘ mĂ rmĆ tÄŁ JĘ : qypĲĂŇ yĎ ’ol¿ wĘ MCq¡ EĘxČ yĘ tŇ obËŇ uĎ mČ bĘŇ C tŇ orÌmĘ sĘ mČ BĘ ChjĳĄ yČyĘ

ÉMhĆ mĄ C’ą rĘyêĲĂ =l’Č CdŇ ‘ĳĎYĘ yĂ âlă yJăĂ ’CW¡ř eĎ yĂ ’oW¿ nĎ CrBĄŔ dČŇ yĘ âlă wĘ ÉhUĎ hĄÄ
6 ìŇ om¡ JĎ Ny’¿ĄmĄ : MtĲĎŇ o’ Ny’¿Ą bŇ yT¡Ą yhĄ =MgČŇ wĘ C‘rĄŔ yĎ âlă =yJĂ
7 ëŇ lĆ măĆ Éì’ĞrĲĎyĂ âlą ymăĂ : hŇ rĲĎCbŇ gĘŇBĂ ì¡Ň mĘ SĂ lod¿Ň gĎŇ wĘ hŇ êËĎ’Č lod¿Ň GĎ hoĳĎhyĘ

Ny’¿ĄmĄ Mt¡ĎŇ CkŇ lĘ mČ =lkĎŇ bĘŇ C MyËĂoGhČ ymÌĄkĘŇ xČ =lkĎŇ bĘŇ yJăĂ hŇ tĎŇ ’ĳĎ yĎ ì¡Ň lĘ yJ¿Ă MyĂŔoGhČ
8, 9 PŇ sĆ JăĆ : ’ChĲ Z‘¿Ą Myl¡Ă bĎŇ hĞ rs¿Č Cm ClsĳĎ kĘŇ yĂwĘ Cră‘ĞbĘŇ yĂ tŇ x¡Č ’Č bĘŇ C : ìŇ omĲ JĎ

PŇ rĳĄoY ydăĄŇ ywĂ Sr¡ĎxĎ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ zpĎŔ C’mĲĄ ÉbhĎ zĎwĘ ’bĎę Cy SySăĂ rĘêČmĂ ‘uĎÂrĚmĘ
10 ÉMyhĂ Łl’Ĺ hoąĎhywĲČ : MQĲĎ JĚ Mym¡Ă kĎŇ xĞ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ MSĎŔ CbŇ lĘ ÉNmĎ GĎrĘ’Č wĘ tŇ lĆ kąĄŇ êĘ

=âlĲ wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ S‘ăČrĘêĂ ÉojYĘ uĂ mĂ MlĳĎ o‘ ëŇ lĆ măĆ C MyI¡ĂxČ Myh¿Ă Łl’Ĺ=’ChĲ tŇ mĆŔ ’Ĺ
11 ’IĎŔhČ lăĎ ’Ĺ MohŔ lĘ NCrămĘ ’Ň êĄ ÉhnĎdĘŇ JĂ : omĲ ‘Ę zČ My¡ĂogŇ Clk¿ĂŇ yĎ

’I¡ĎmČ SĘ tŇ ox¿ êĘ =NmĂ C ’‘ËĎrĘ’Č mĲĄ CdŇ bÌČŇ ’Ň yĄ CdŇ bĳČŇ ‘Ğ ’lăĎ ’q¡ĎrĘ’Č wĘ ’I¿ĎmČ SĘ =yDĲĂ
12 otĳŇ mĎ kĘŇ xĎ BĘ lb¡ĄŇ êĄ Nyk¿ĂŇ mĄ oxŔ kŇŁ BĘ ÉZrĆ’ĆÄ hŇ W¿Ą ‘Ł : hŇ QĆ ’ĲĄ
13 hŇ l¿Ć ‘ĞIĲČwČ MyĂmČŔ èĎ BČ ÉMyĂmČÄ Nom¿ hĞ oêÁ êĂ loqÄ lĘ : MyĂmĲĎ SĎ hŇ T¿Ď nĎ ot¡Ň nĎ CbŇ tĘŇ bĂŇ C

My’Vn
.yrq ’CSeĎyĂ ,bytk C’WĘ eĎyĂ ’"s v.5 .y



732 hymry 10. 14–11. 5

: wytĲĎŇ rŁ YĘ ’Ł mĄ xČ Cr¡ ’YĄ oI¿wČ hŇ WĎŔ ‘Ď ÉrTĎ UĎ lČ MyqąĂrĎBĘ ZrĆ’ĳĎř hŇ YăĄqĘ mĂ My’¡Ă WĂ nĘ
oJ¡ sĘ nĂ rqĆS¿Ć yJËĂ lsĆ jĳĎ mĂ PŇ r¡ĄoY=lJĎ Syb¿ĂŇ hŁ tŇ ‘ČDČŔ mĂ ÉMdĎŇ ’Ď =lJĎ r‘ąČbĘŇ nĂ 14

Mt¡ĎŇ DĎqĚjĘ tŇ ‘¿ĄBĘ My‘ĳĂêĚ‘Ę êČ hŇ W¡Ą ‘ĞmĲČ hŇ UĎ hĄŔ lbĆŇ hăĆ : MBĲĎ xČ Cr¿=âlwĘ 15

l’ĄŔ rĎWĘ yĂÄwĘ ’ChŔ É lJŁ hČ rYąĄoy=yJĲĂ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČ qlĆ xăĄ hŇ QĆ ’ĄÁ kĘŇ =âlĲ : CdŇ bĲĄŇ ’Ň yŁ 16

ZrĆ’¡ĆmĄ yj¿Ă sĘ ’Ă : omĲ SĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ otĳŇ lĎ xĞ nĲČ TbĆŇ S¡Ą 17

‘ČlËĄ oq yn¿ĂnĘ hĂ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď ÉhkŇŁ =yJĲĂ : roYĲ UĎ BČ yêĂ bĘŇ SČ y ëŇ tĳĄŇ ‘ĎnĘ JĂ 18

: C’YĲĎ mĘ yĂ N‘Čm¿Č lĘ Mh¡Ć lĎ ytĂŇ or¿YĄhĞ wĲČ tŇ ’Ň EĳŁ hČ M‘ČjăČ BČ ZrĆ’¡ĎhĎ yb¿ĄŇ SĘ oyĲ=tŇ ’Ć
ëŇ ’ËČ yêĂ rĘmČŔ ’Ď ynăĂ’Ğ wĲČ ytĳĂŇ JĎ mČ hŇ l¡Ď xĘ nČ yrĂŔ bĘŇ SĂ =l‘Č ÉylĂ yo’¿ 19

ÉynĂ ’ĚÄ YĎ yĘ ynąČBĎ CqêĳĎ nĂ yr¡ČtĎŇ ymĄ =lkĎŇ wĘ dŇ DĎŔ SĚ ylăĂ hĽ’ĲĎ : Ce’ĲĆ vĎ ’Ć wĘ yl¡Ă xĽ hŇ z¿Ć 20

My‘ĂŔ rŁ hĲĎ ÉCr‘ĞbĘŇ nĂ yJąĂ : ytĲĎŇ o‘yrĂyĘ Myq¡ĂmĄ C ylĂŔ hĽ’ĲĎ Édo‘ hŇ T¿Ć nŁ =Ny’ĲĄ MnĎŔ y’Ą wĘ 21

: hŇ YĎ opĲŇ nĎ Mt¡ĎŇ y‘Ă rĘmČ =lkĎŇ wĘ ClyJĂŔ WĘ hĂ âlă ÉNJĄ =l‘Č CSrĳĎdĎŇ âlă ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć wĘ

yrÌĄ‘Ď=tŇ ’Ć MCWÂ lĎ NopĳŇ YĎ ZrĆ’ăĆmĄ lod¡Ň GĎ S‘Čr¿ČwĘ hŇ ’ĎŔ bĎŇ hŇ eăĄhĂ Éh‘Ď CmSĘ loqą 22

âl¿ yJËĂ hoĎŔhyĘ yêĂ ‘Ę dăČŇ yĎ : MyeĲĂ êČ No‘¿mĘ hŇ m¡Ď mĎ SĘ hŇ dËĎŇ ChyĘ 23

ho¡ĎhyĘ ynĂ r¿ĄiĘ yČ : odĲŇ ‘ĞYĲČ =tŇ ’ĲĆ Nyk¡ĂŇ hĎ wĘ ëŇ lĄŔ hŁ Sy’ăĂ lĘ =âlĲ oJĳ rĘDČ Md¡ĎŇ ’Ď lĎ 24

ÉMyĂoGhČ =l‘Č ìę tĘŇ mĲĎ xĞ ëŇ păŇŁ SĘ : ynĂ TĲĄ ‘Ă mĘ êČ =NjĆ ì¡Ň jĘ ’Č BĘ =l’Č TjĳĎ SĘ mĂ BĘ =ëŇ ’Č 25

Clă kĘŇ ’ĲĎ =yJĂ C’rĳĎqĎ âlă ì¡Ň mĘ SĂ BĘ rS¿Ć ’Ğ tŇ oxŔ jĎ SĘ mĂ É l‘Č wĘ ìŇ C‘Ŕ dĎŇ yĘ=âlĲ rSăĆ ’Ğ
: CUSĲČ hĄ Chw¡ĄnĎ=tŇ ’Ć wĘ ChQĚŔ kČŇ yĘwČ ÉChlĚÄkĎŇ ’Ğ wĲČ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČ=tŇ ’ĲĆ

C‘ě mĘ SĂ : rmĲŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhyĘ tŇ ’¿Ą mĄ ChyĎŔmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ hŇ yăĎhĎ rSăĆ ’Ğ ÉrbĎŇ DĎhČ ’y, 2

yb¡ĄŇ SĘ yĲŁ =l‘Č wĘ hŇ dĎŔ ChyĘ Sy’ăĂ =l’Ć ÉMêĎrĘBČ dĂŇ wĘ tŇ ’Ň EĳŁ hČ tŇ yrăĂBĘ hČ yr¡ĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć
rCră’Ď l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ rm¿Č ’Ď =hŇ JĲŁ MhĆŔ ylĄ ’Ğ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ 3

ytĂŇ yCăĂYĂ rSăĆ ’Ğ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ tŇ yr¿ĂBĘ hČ yr¡ĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć ‘mČŔ SĘ yĂ âlă ÉrSĆ ’Ğ Sy’ĂŔ hĎ 4

lzĆÁrĘBČ hČ rCJÄ mĂ žMyĂrČYĘ mĂ =ZrĆ’ĲĆ mĄ MtăĎŇ o’=y’ĲĂ yYĂ ohĲ MoyăBĘ MkĆÃ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ=tŇ ’Ć
MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ C¡ĆYČ ’Ğ=rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘ MtĎŔ o’ MtăĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ ÉylĂ oqbĘŇ C‘ąmĘ SĂ rmęŁ ’Ň lĄ
=tŇ ’Ć MyqĂÄ hĎ žN‘ČmČ lĘ : MyhĲĂ Łl’Ň lĲĄ Mk¡ĆŇ lĎ hŇ y¿ĆhĘ ’ĲĆ ykĂŔ nŁ ’ăĎ wĘ M‘ĎŔ lĘ ÉylĂ MtĆŇ yyąĂhĘ wĲĂ 5

bŇ lËĎ xĎ tŇ b¿ČŇ zĎ ZrĆ’ăĆ ÉMhĆ lĎ tŇ tąĄŇ lĎ MkĆę ytĄŇ obĲŇ ’ĞlĲČ yêĂ ‘Ę BăČ SĘ nĂ =rSĆ ’Ğ hŇ ‘ĎÁ CbŇ èĘ hČ
Vbdw
’"yd ,b"d Nkw yrqw bytk ZrĆ’ĎhĎ ’"sb ,yrqw bytk ZrĆ’Ď y’xndml ,yrq ZrĆ’ĎhĎ ,bytk ZrĆ’Ď y’br‘ml v.13

.‘"tw
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6 rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hoĲĎhyĘ ű Nm¿Ą ’Ď rm¡Č ’Ł wĲĎ N‘Č’¿Č wĎ hŇ EĳĆhČ MoIăJČ Sb¡ČŇ dĘŇ C
tŇ oY¿ xĚbĘŇ C hŇ dĎŔ ChyĘ yrăĄ‘ĎBĘ ÉhQĆ ’ĄÄ hĎ MyrąĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ =tŇ ’Ć ’rĎÄ qĘ ylČŔ ’Ą ÉhoĎhyĘ
: MtĲĎŇ o’ Mt¡ĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ tŇ ’Ň ŁEŔhČ tŇ yrăĂBĘ hČ ÉyrĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć C‘ę mĘ SĂ rmĳŁ ’Ň lĄ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ

7 ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ ZrĆ’ąĆmĄ MtĎÁ o’ ytĂÄ ol‘ĞhĲČ žMoyBĘ MkĆę ytĄŇ obĲŇ ’ĞBĲČ ytĂŇ dÁŁ ‘Ă hĲČ dŇ ‘ĄÄ hĎ žyJĂ
8 ÉC‘mĘ SĲĎ âlą wĘ : ylĲĂ oqBĘ C‘¡mĘ SĂ rmĳŁ ’Ň lĄ dŇ ‘¡ĄhĎ wĘ MJ¿Ą SĘ hČ hŇ EĆŔhČ MoIăhČ =dŇ ‘Č wĘ

’ybĂÄ ’Ď wĲĎ ‘rĳĎhĎ MBăĎ lĂ tŇ Cr¡yrĂSĘ BĂ Sy’Ăě CkŔ lĘ IăĄwČ MnĎŔ zĘ’Ď =tŇ ’Ć CFă hĂ =âlĲ wĘ
âl¿ wĘ tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ ytĂŇ yC¿ĂYĂ =rSĆ ’Ğ tŇ ’Ň EËŁ hČ =tŇ yrĲĂBĘ hČ yrÌĄbĘŇ DĂ=lJĎ =tŇ ’ĲĆ MhĆÁ ylĄ ‘Ğ

: CWĲ ‘Ď
9 : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ yb¡ĄŇ SĘ yĲŁ bĘŇ C hŇ dĎŔ ChyĘ Sy’ăĂ BĘ ÉrSĆ qĆÄ =’YĎ mĘ nĲĂ ylĳĎ’Ą ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ

10 yrČŔ bĎŇ DĘ=tŇ ’Ć ‘Č omă SĘ lĂ ÉCn’ĞmĲĄ rSąĆ ’Ğ MynĂęSŁ ’Ň rĲĂhĎ MtĎÁ obŇ ’Ğ tŇ ŁnÄ wŁ ‘Ğ=l‘Č žCbŇ žSĎ
É l’Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ybĲĄŇ CrpąĄŇ hĄ MdĳĎŇ bĘŇ ‘ĎlĘ Myr¡ĂxĄ ’Ğ Myh¿Ă Łl’Ĺ yrËĄxĞ’ĲČ Ckę lĘ hĲĎ hŇ UĎ hăĄ wĘ

: MtĲĎŇ obŇ ’Ğ=tŇ ’Ć yêĂ r¡ČJĎ rS¿Ć ’Ğ ytĂě yrĂBĘ =tŇ ’Ć hŇ dĎŔ ChyĘ tŇ ybăĄŇ C

11 Cl¡ kĘŇ CyĲ=âl rS¿Ć ’Ğ hŇ ‘ĎŔ rĎ ÉMhĆ ylĄ ’Ğ ’ybąĂŇ mĄ ynĂÄ nĘ hĂ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť NkĄę lĎ
12 hŇ dĎę ChyĘ yrăĄ‘Ď CkÂ lĘ hĲĎ wĘ : MhĲĆ ylĄ ’Ğ ‘m¡Č SĘ ’Ć âl¿ wĘ ylČŔ ’Ą Cqă ‘ĞzĲĎwĘ hŇ eĎUĳĆ mĂ tŇ ’Ň YăĄ lĎ

MhĳĆ lĎ Myr¡ĂFĘ qČ mĘ Mh¿Ą rSËĆ ’Ğ MyhĂŔ Łl’ĹhăĎ =l’Ć ÉCq‘ĞzĲĎwĘ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ ÉybĄŇ SĘ yĲŁ wĘ
13 Cy¿hĎ ìŇ yrĆŔ ‘Ď rjăČ sĘ mĂ yJĂ ť : MtĲĎŇ ‘ĎrĲĎ tŇ ‘¿ĄBĘ Mh¡Ć lĎ C‘yS¿Ă oy=âlĲ ‘ČSËĄ ohwĘ

tŇ SĆ BŔŁ lČ ÉtoxBĘ zĘmĂ MêąĆmĘ WČ MĂlČęSĎ CrĲyĘ tŇ oYă xĚ rjČÂsĘ mĂ C hŇ dĳĎŇ ChyĘ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ
: l‘ČBĲĎ lČ rF¿Ą qČ lĘ tŇ ox¡ BĘ zĘmĂ

14 hŇ eăĎrĂ Md¡ĎŇ ‘ĞbĲČŇ ’v¿Ď êĂ =l’Č wĘ hŇ EĆŔhČ M‘ăĎhĎ =dŇ ‘ČBĘ É lQĄ jČ tĘŇ êĂ =l’Č hŇ êĎę ’Č wĘ
: MtĲĎŇ ‘ĎrĲĎ dŇ ‘¿ČBĘ yl¡Č ’Ą M’¿Ď rĘqĲĎ tŇ ‘ËĄBĘ ‘ČmĄę SŁ yeĂ năĆy’Ą yJăĂ hŇ QĳĎ pĂŇ tĘŇ C

15 =rWČ bĘŇ C MyBĂŔ rČhĲĎ ÉhtĎŇ UĎ zĂmĘ hĲČ HtąĎŇ oW‘Ğ ytĂę ybĄŇ BĘ ydĂÂydĂŇ ylĲĂ hŇ măĆ
16 hŇ păĄŇ yĘ ÉNnĎ‘ĞrĲČ tŇ yĂ ząČ : yzĂŁlĲ ‘ĞêĲČ z’¿Ď ykĂŇ t¡ĄŇ ‘ĎrĲĎ yJ¿Ă ëŇ yĂlĳĎ ‘ĎmĲĄ CrăbĘŇ ‘Č yĲČ SdĆŇ q¡Ł

ÉS’Ą tŇ y~¿Ă hĂ hŇ lĎę dŇŁ gĘŇ hŇ QăĎ CmhĞ ű loqă lĘ ëŇ mĳĄ SĘ ho¡ĎhyĘ ’r¿ĎqĎ r’Č tŔŁ =yrĂpĘŇ
17 ëŇ yĂl¡Č ‘Ď rB¿Ć DĂ ëŇ tĎŔ o’ ‘ČTăĄ oehČ Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhywĲČ : wytĲĎŇ oIlĂ DĎ C‘¡rĎwĘ hĎ ylĆŔ ‘Ď

MhËĆ lĎ CW¿ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ hŇ dĎę ChyĘ tŇ ybăĄŇ C l’ĄÁ rĎWĘ yĂ=tŇ yBĲĄ tŇ ‘ČÄ rĎ llČ gĘŇBĂ ţ hŇ ‘ĳĎrĎ
18 hŇ ‘ĎdĳĎŇ ’Ą wĲĎ ynĂ ‘¡ČydĂŇ ohĲ ho¿ĎhywĲČ : l‘ČBĲĎ lČ rF¿Ą qČ lĘ ynĂ s¡Ą ‘Ă kĘŇ hČ lĘ

z’
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xČ obĳŇ TĘ lĂ lbăČŇ Cy PŇ CQ¡ ’Č WbĆŇ k¿ĆŇ JĘ ynĂě’Ğ wĲČ : MhĲĆ ylĄ lĘ ‘ČmĲČ ynĂ t¿ČŇ y’Ă rĘhĂ z’¡Ď 19

ÉomxĘ lČ BĘ Z‘ąĄ hŇ tĎŇ yxĂÄ SĘ nČ tŇ obę SĎ xĞmĲČ CbăŇ SĘ xĲĎ ű ylăČ ‘Ď=yJĲĂ yêĂ ‘Ę dČÁ yĎ=âlĲ wĘ
: dŇ o‘Ĳ rk¿ĄŇ EĎyĂ=âlĲ om¡ SĘ C MyIĂŔxČ ZrĆ’ăĆmĄ ÉCetĆÄ rĘkĘŇ nĂ wĘ

ÉìtĘŇ mĲĎ qĘ nĂ hŇ ’ąĆ rĘ’Ć bŇ lĳĄ wĎ tŇ oy¡lĎ JĘ Nx¿Ą BŁ qdĆŇ YĆŔ TpăĄŇ SŁ Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhywĲČ 20

: ybĲĂŇ yrĂ=tŇ ’Ć ytĂŇ yQ¿Ă GĂ ìŇ yl¡Ć ’Ą yJ¿Ă MhĆŔ mĄ
ì¡Ň SĘ pĘŇ nČ=tŇ ’ĲĆ MyS¿Ă qĘ bČŇ mĘ hĲČ tŇ otŔ nĎ‘Ğ ySăĄ nĘ ’Č =l‘Č ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄę lĎ 21

: CndĲĄŇ yĎBĘ tŇ Cm¡ tĎŇ âl¿ wĘ hoĎŔhyĘ MSăĄ BĘ É’bĄŇ eĎtĂŇ âlą rmĳŁ ’Ň lĄ

CtŇ măĚ yĎ ÉMyrĂCxBĲČ hČ MhĳĆ ylĄ ‘Ğ dŇ q¡ĄpŇŁ yn¿ĂnĘ hĂ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ NkĄę lĎ 22

hŇ y¡ĆhĘ tĲĂŇ âl¿ tŇ yrĂě ’Ą SĘ C : bŇ ‘ĲĎrĎBĲĎ CtŇ m¡Ě yĎ MhĆŔ ytĄŇ onăbĘŇ C ÉMhĆ ynĄBĘ bŇ rĆxĆŔ bČŇ 23

qyDąĂYČ : MtĲĎŇ DĎqĚjĘ tŇ n¿ČSĘ tŇ ot¡Ň nĎ‘Ğ yS¿Ą nĘ ’Č =l’Ć hŇ ‘ËĎrĎ ’yb¿ĂŇ ’Ď =yJĲĂ MhĳĆ lĎ by

‘Č CDę mČ ëŇ tĎŔ o’ rBăĄ dČŇ ’Ğ ÉMyTĂ jĎ SĘ mĂ ëŇ ’ąČ ìŇ ylĳĆ’Ą bŇ yr¡Ă’Ď yJ¿Ă hoĎŔhyĘ ÉhêĎ’Č
CSrĎŔ SŁ =MGČ ÉMêĎ‘Ę TČ nĘ : dŇ gĆŇbĲĎŇ ydĄŇ gĘŇB¿Ł =lJĎ Cl¡ SĎ hŇ xĎ lĄŔ YĎ ÉMy‘Ă SĎ rĘ ëŇ rĆDąĆ 2

: MhĲĆ ytĄŇ oylĘ JĂ mĂ qox¡ rĎwĘ MhĆŔ ypĂŇ BĘ ÉhêĎ’Č bŇ orąqĎ yrĂpĳĆŇ CW‘ăĎ=MGČ Ck¡Ň lĘ yĲĄ
N’Ň YăŁ JĘ ÉMqĄêĂ hČ ëŇ êĳĎ’Ă yB¡Ă lĂ ê¿Ď nĘ xČ bĲĎŇ C ynĂ ’Ąě rĘêĂ ynĂ êĎŔ ‘Ę dČŇ yĘ ÉhoĎhyĘ hŇ êąĎ’Č wĘ 3

lbăČŇ ’ĹêĲĆ ÉytČŇ mĎ =dŇ ‘Č : hŇ gĲĎŇrĄhĞ Moy¿lĘ MS¡Ą DĂqĘ hČ wĘ hŇ xĎŔ bĘŇ TĂ lĘ 4

ÉtomhĄ bĘŇ hŇ tąĎŇ pĘŇ sĎ HbĎę =ybĄŇ SĘ yĲŁ tŇ ‘ăČrĎmĲĄ SbĳĎŇ yyĂ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ =lJĎ bŇ WĆ ‘¿ĄwĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ
ÉhêĎYĘ rČÄ ű Myl¿Ă gĘŇrČ=tŇ ’Ć yJăĂ : CntĲĄŇ yrĂxĞ’ĲČ =tŇ ’Ć hŇ ’¡Ć rĘyĂ âl¿ CrŔ mĘ ’ĲĎ yJăĂ PŇ o‘Ŕ wĎ 5

xČ TĄŔ obŇ hŇ êăĎ’Č ÉMolSĎ ZrĆ’ąĆbĘŇ C MysĳĂ CihČ =tŇ ’Ć hŇ r¡ĆxĞtĲČŇ êĘ ëŇ y’¿ĄwĘ ìŇ C’Ŕ lĘ IČwČ
ÉhUĎ hĄÄ =MGČ ìŇ ybĂę ’Ď =tŇ ybĲĄŇ C ìŇ yxăĆ ’Č =MgČŇ yJÌĂ : NDĲĄrĘIČhČ No’¿ gĘŇBĂ hŇ W¡Ć ‘ĞêĲČ ëŇ y’¿ĄwĘ 6

Cr¿BĘ dČŇ yĘ=yJĲĂ MBĎŔ NmăĄ ’ĞêĲČ =l’Č ’lĳĄ mĎ ìŇ yr¡ĆxĞ’ĲČ C’¿ rĘqĲĎ hŇ UĎ hËĄ =MGČ ëŇ bĎŔ CdŇ gĘŇBăĎ
: tŇ obĲŇ oT ìŇ yl¡Ć ’Ą

yS¡Ă pĘŇ nČ tŇ Cd¿Ň dĂŇ yĘ=tŇ ’Ć yêĂ tËČŇ nĎ ytĳĂŇ lĎ xĞ nĲČ=tŇ ’Ć yêĂ SĘ T¡Č nĎ ytĂŔ yBĄ =tŇ ’Ć ÉyêĂ bĘŇ zČÄ‘Ď 7

Hl¡Ď oqBĘ ylËČ ‘Ď hŇ n¿ĎtĘŇ nĲĎ r‘Č IĳĎbČŇ hŇ yăĄrĘ’Č JĘ yt¡ĂŇ lĎ xĞ nĲČ yQ¿Ă =hŇ tĎŇ yĘhĲĎ : hĎ ybĲĆŇ yĘ’ĲŁ PŇ k¿ČŇ BĘ 8

Ckę lĘ hĎ ylĳĆ‘Ď bŇ ybăĂŇ sĎ TyĂ‘¡ČhČ ylĂŔ ÉytĂŇ lĎ xĞ nĲČ ‘Č CbąŇ YĎ TyĂ‘ČÄ hČ : hĎ ytĲĂŇ ’Ň nĄWĘ NJ¿Ą =l‘Č 9

ymĂŔ rĘkČŇ CtăŇ xĞSĲĂ ÉMyBĂ rČ My‘ąĂrŁ : hŇ lĲĎ kĘŇ ’Ď lĘ Cyt¿ĎŇ hĄ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ tŇ I¿ČxČ =lJĎ CpËŇ sĘ ’Ă 10

: hŇ mĲĎ mĎ SĘ rB¿Č dĘŇ mĂ lĘ yt¡ĂŇ DĎmĘ xĆ tŇ q¿ČlĘ xĆ =tŇ ’Ć CnËtĘŇ nĲĎ ytĳĂŇ qĎ lĘ xĆ =tŇ ’Ć Cs¡ sĘ BĲŁ
Ny’¿Ą yJËĂ ZrĆ’ĎŔ hĎ =lJĎ ÉhUĎ SČ nĎ hŇ mĳĎ mĄ SĘ yl¡Č ‘Ď hŇ l¿Ď bĘŇ ’ĲĎ hŇ mĎŔ mĎ SĘ lĂ ÉHmĎ WĎ 11

Vy’



12. 12–13. 11 hymry 735

12 yJăĂ MydĂŔ dĘŇ SĲŁ C’BĎ ť rBĎę dĘŇ UĂ BČ MyăĂpĎŇ SĘ =lJĎ =l‘ĲČ : bŇ lĲĄ =l‘Č MW¿Ď Sy’¡Ă
Mol¡ SĎ Ny’¿Ą ZrĆ’ĳĎhĎ hŇ YăĄqĘ =dŇ ‘Č wĘ ZrĆ’¡Ć=hŇ YĄqĘ mĂ hŇ lĎŔ kĘŇ ’ĲŁ ÉhoĎhylĲČ bŇ rĆxąĆ

13 ÉCSbŇŁ C Cl‘ĳĂoy âlă Cl¡ xĘ nĆ CrYĎŔ qĎ MyYăĂ qŁ wĘ ÉMyFĂ xĂ C‘ąrĘzĲĎ : rWĲĎ BĎ =lkĎŇ lĘ
: hoĲĎhyĘ=PŇ ’Č Nor¡xĞmĲĄ MkĆŔ ytĄŇ ’ăŁ CbŇ êĘ mĂ

14 =rSĆ ’Ğ hŇ lĎŔ xĞ eĲČBĲČ ÉMy‘Ă gĘŇ eĲŁ hČ My‘ĂŔ rĎhĲĎ ÉynČkĄŇ SĘ =lJĎ =l‘Č hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ
MtĎŔ mĎ dĘŇ ’Č l‘ăČmĄ ÉMSĎ tĘŇ nĲŁ ynąĂnĘ hĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć yU¡Ă ‘Č=tŇ ’Ć yêĂ lĘ x¿Č nĘ hĂ

15 MtĎŔ o’ ySăĂ tĘŇ nĎ ÉyrĄxĞ’ĲČ hŇ yĎęhĎ wĘ : MkĲĎŇ oêmĂ Soê¿’Ć hŇ d¡ĎŇ ChyĘ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć wĘ sŘ7

16 hŇ yĎÃhĎ wĘ : oYĲ rĘ’Č lĘ Sy’¿Ă wĘ ot¡Ň lĎ xĞ nĲČlĘ Sy’¿Ă MytËĂŇ bŇŁ SĲĂ hĞ wĲČ MyêĳĂ mĘ xČ rĲĂwĘ bŇ CS¡ ’Ď
hoĎŔhyĘ=yxČ ÉymĂ SĘ BĂ ‘ČbąĄŇ èĎ hĂ lĘ yUĂÁ ‘Č ykĄÄ rĘDĲČ=tŇ ’Ć žCdŇ mĘ lĘ yĂ dŇ măŁ lĎ =M’Ă

17 M’¡Ă wĘ : yUĲĂ ‘Č ëŇ ot¿Ň BĘ Cn¡bĘŇ nĂ wĘ l‘ČBĳĎ BČ ‘Čb¡ĄŇ èĎ hĂ lĘ yUĂŔ ‘Č=tŇ ’Ć ÉCdŇ UĘ lĂ rSąĆ ’ĞJĲČ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ dŇ B¡Ą ’Č wĘ Sot¿Ň nĎ ’ChË hČ yoG¿hČ =tŇ ’Ć yêĂÁ SĘ tČŇ nĎÄ wĘ C‘mĳĎ SĘ yĂ âlă

gy oê¡mĘ WČ wĘ MyêĂŔ SĘ jĂ roză’Ą ÉìQĘ tĎŇ ynąĂqĎ wĘ ëŇ olÂhĎ ylČę ’Ą hoĎÁhyĘ rmČÄ ’Ď =hŇ JĲŁ
2 hoĳĎhyĘ rbăČŇ dĘŇ JĂ roz¡’Ą hĲĎ =tŇ ’Ć hŇ n¿ĆqĘ ’Ć wĲĎ : Ch’ĲĄ bĂŇ tĘŇ âl¿ MyĂU¡ČbČŇ C ìŇ ynĳĆtĘŇ mĎ =l‘Č

: ynĲĎtĘŇ mĎ =l‘Č MW¡Ă ’Ď wĲĎ
3, 4 tĎŇ yn¡ĂqĎ rS¿Ć ’Ğ rozË’Ą hĎ =tŇ ’Ć xqÌČ : rmĲŁ ’Ň lĄ tŇ yn¿ĂSĄ yl¡Č ’Ą hoËĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yhÌĂ yĘwČ

: ‘lČ iĲĎ hČ qyq¿ĂnĘ BĂ MS¡Ď Chn¿ĄmĘ TĎ wĘ hŇ tĎŇ rĎŔ jĘ ëŇ ăĄl ÉMCqwĘ ìŇ ynĳĆtĘŇ mĎ =l‘Č rSăĆ ’Ğ
5, 6 Zu¡ĄmĂ yhĂě yĘwČ : ytĲĂŇ o’ ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ tŇ rĳĎpĘŇ BĂ Chn¡ĄmĘ TĘ ’Ć wĲĎ ëŇ lĄě’Ą wĲĎ

ÉMèĎ mĂ xqąČwĘ hŇ tĎŇ rĎŔ jĘ ëŇ ăĄl MCqť ylČę ’Ą hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ MyBĳĂ rČ MymăĂ yĎ
7 rjęŁ xĘ ’Ć wĲĎ hŇ tĎŇ rĎŔ jĘ ëŇ ăĄl’Ą wĲĎ : MSĲĎ =onmĘ TĎ lĘ ìŇ yt¡ĂŇ yCĂYĂ rS¿Ć ’Ğ rozŔ’Ą hăĎ =tŇ ’Ć

tŇ xăČ SĘ nĂ ÉheĄhĂ wĘ hŇ UĎ SĳĎ wyêăĂ nĘ mČ TĘ =rSĆ ’Ğ Moq¡ UĎ hČ =NmĂ rozŔ’Ą hăĎ =tŇ ’Ć ÉxuČ ’Ć wĲĎ
: lJĲŁ lČ xl¡Č YĘ yĂ âl¿ rozŔ’Ą hĎ

8, 9 tŇ yxĂÂSĘ ’Č hŇ kĎŇ JĎ ţ hoĳĎhyĘ rmăČ ’Ď hŇ J¡Ł : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ
10 ‘rĎÁ hĎ hŇ EĆÄhČ žM‘ĎhĎ : bŇ rĲĎhĎ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ No’¿ GĘ =tŇ ’Ć wĘ hŇ dËĎŇ ChyĘ No’Ì GĘ =tŇ ’Ć

Ckę lĘ IĲĄwČ MBĎŔ lĂ tŇ CrărĂSĘ BĂ ÉMykĂŇ lĘ hĲŁ hČ yrČę bĎŇ DĘ=tŇ ’Ć ‘Č omă SĘ lĂ ű MynăĂ’ĞUĄ hĲČ
hŇ EĆŔhČ roză’Ą JĎ ÉyhĂ ywĂ MhĳĆ lĎ tŇ wăŁ xĞêĲČSĘ hĂ lĘ C Md¡ĎŇ bĘŇ ‘ĎlĘ MyrĂŔ xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ ÉyrĄxĞ’ĲČ

11 Sy’Ăę =ynĄtĘŇ mĎ =l’Ć rozÁ’Ą hĎ qBČÄ dĘŇ yĂ žrSĆ ’ĞJĲČ yJĂÃ : lJĲŁ lČ xl¡Č YĘ yĂ=âlĲ rS¿Ć ’Ğ
ÉhdĎŇ ChyĘ tŇ yBąĄ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ tŇ yBĄÄ =lJĎ =tŇ ’Ć ylČ ’Ą ţ yêĂ qĘ BăČ dĘŇ hĂ NJăĄ
hwhy=M’n
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âl¡ wĘ tŇ rĆ’ĳĎpĘŇ tĂŇ lĘ C hŇ Q¡Ď hĂ tĘŇ lĂ wĘ MS¿Ą lĘ C M‘ĎŔ lĘ ÉylĂ tŇ oy¿hĘ lĲĂ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ
yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ hŇ EĆęhČ rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć MhĆÁ ylĄ ’Ğ ÉêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : C‘mĲĄ SĎ 12

É‘ČdÄŁ yĎhĞ ìŇ ylĆŔ ’Ą CrămĘ ’ĲĎ wĘ NyĂyĳĎ ’lĄ UăĎ yĂ lbĆŇ n¡Ą=lJĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ MhĆÁ ylĄ ’Ğ ÉêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : NyĂyĲĎ ’lĄ U¿Ď yĂ lbĆŇ n¡Ą=lkĎŇ yJ¿Ă ‘dČŔ nĄ âlă 13

žMybĂŇ SĘ IĲŁ hČ MykăĂŇ lĎ UĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ’Ň ŁEłhČ ZrĆ’ÀĎhĎ ybăĄŇ SĘ yĲŁ =lJĎ =tŇ ’Ć ’QăĄ mČ mĘ ynăĂnĘ hĂ
yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ =lJĎ tŇ ’ËĄ wĘ My’Ăę ybĂŇ eĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ MynăĂhĞJĲŁ hČ =tŇ ’Ć wĘ o’Á sĘ JĂ =l‘Č dŇ wĂÄdĎŇ lĘ
MynËĂBĎ hČ wĘ tŇ obÌŇ ’Ď hĲĎ wĘ wyxĂÁ ’Ď =l’Ć Sy’ĂÄ žMyêĂ YĘ jČ nĂ wĘ : NorĲJĎ SĂ MĂl¡Ď SĎ CrĲyĘ 14

: MtĲĎŇ yxĂ SĘ hČ mĲĄ Mx¡Ą rČ’Ğ âl¿ wĘ sCxË ’Ď =âlĲ wĘ lomÌ xĘ ’Ć =âlĲ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ wD¡ĎxĘ yČ
žCnêĘ : rBĲĄ DĂ ho¡ĎhyĘ yJ¿Ă ChBĳĎ gĘŇêĂ =l’Č Cnyz¡Ă’ĞhĲČ wĘ C‘¿mĘ SĂ 15, 16

Mk¡ĆŇ ylĄ gĘŇrČ Cp¿Ň GĘ nČtĘŇ yĲĂ MrĆTËĆbĘŇ C ëŇ SĂŔ xĘ yČ MrĆTăĆBĘ ÉdobŇ JĎ MkąĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoĎÄhylĲČ
: lpĲĆŇ rĎ‘ĞlĲČ tŇ ySĂ yĎ tŇ wĆmĎŔ lĘ YČ lĘ HmăĎ WĎ wĘ Éro’lĘ MtąĆŇ yCĂqĂ wĘ PŇ SĆ nĳĎ yrĄhăĎ=l‘Č
‘ČmÄŁ dĎŇ wĘ hŇ wĳĎgĄŇ ynăĄjĘ mĂ yS¡Ă pĘŇ nČ=hŇ JĲĆ bĘŇ êĂ Myr¿ĂêĎsĘ mĂ BĘ hĎ C‘Ŕ mĎ SĘ tĂŇ âlă ÉM’Ă wĘ 17

: hoĲĎhyĘ rdĆŇ ‘¿Ą hŇ B¡Ď SĘ nĂ yJ¿Ă hŇ ‘ĎŔ mĘ DĂ ÉynĂ y‘Ą dŇ rąČtĄŇ wĘ ‘mČÁ dĘŇ êĂ
MkĆŔ ytĄŇ oSă ’ĞrĘmČ ÉdrČyĎ yJąĂ CbŇ SĳĄ ClyjăĂ SĘ hČ hŇ r¡ĎybĂŇ GĘ lČ wĘ ëŇ lĆ UËĆ lČ rm¿Ł ’Ĺ 18

hŇ dËĎŇ ChyĘ tŇ lÌĎ gĘŇhĎ xČ tĳĄŇ jŁ Ny’ăĄwĘ Cr¡GĘ sĚ bŇ gĆŇ eËĆhČ yr¿Ą‘Ď : MkĲĆŇ êĘ rĘ’Č pĘŇ êĲĂ tŇ rĆT¡Ć‘Ğ 19

: MymĲĂ olSĘ tŇ l¿Ď gĘŇhĎ HQ¡Ď JĚ
N’Ň Y¡Ł ëŇ lĎŔ =NêČ nĂ ÉrdĆŇ ‘ĄÄ hĎ hŇ IĄę’Č NopĳŇ ~Ď mĂ My’¡Ă BĎ hČ y’Ŕ rř w ÉMkĆŇ ynĄy‘ĲĄ y’ąř V 20

ëŇ yĂlËČ ‘Ď Mt¿ĎŇ ’Ł êĘ dĘŇ UČÄ lĂ êĘ ’Č wĘţ ëŇ yĂlČŔ ‘Ď dŇ qăŁ pĘŇ yĂ=yJĲĂ ÉyrĂmĘ ’Ň êĲŁ =hŇ mČ : ëŇ êĲĄrĘ’Č pĘŇ êĂ 21

ykąĂŇ wĘ : hŇ dĲĎŇ lĄ tŇ SĆ ’¿Ą om¡ JĘ ëŇ CzŔxĹ’Ň yŁ ÉMylĂ bĎŇ xĞ ’olą hĞ S’Ň rĳŁ lĘ Myp¡ĂŇ QĚ ’Č 22

ëŇ yĂl¡Č CS Cl¿ gĘŇ nĂ ëŇ nËĄwŁ ‘Ğ bŇ rÌŁ BĘ hŇ QĆ ’ĳĄ ynĂ ’ăĚrĎqĘ ‘Č CD¡mČ ëŇ bĄŔ bĎŇ lĘ BĂ ÉyrĂmĘ ’Ň tĲŇŁ
ÉMêĆ’Č =MGČ wytĳĎŇ rŁ BĚ rĘbČŇ xĞ rm¡Ą nĎ wĘ orŔ o‘ ÉySĂ CJ ëŇ pąŇŁ hĞ yĲČhĞ : ëŇ yĂbĲĎŇ qĄ‘Ğ Cs¿ mĘ xĘ nĆ 23

: rBĲĎ dĘŇ mĂ xČ Cr¡lĘ rbĳĄŇ o‘=SqČ JĘ MY¡Ą ypĂŇ ’Ğ wĲČ : ‘ČrĲĄhĎ yd¡ĄŇ UĚ lĂ bŇ yTĂŔ yhĄ lĘ Clă kĘŇ Cê 24

ytĂŔ o’ êĘ xČ kăČŇ SĎ ÉrSĆ ’Ğ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ yê¡Ă ’Ă mĲĄ ëŇ yĂDËČmĂ =tŇ nĲĎmĘ ëŇ lÌĄ rĎogĲŇ hŇ zăĆ 25

hŇ ’¡Ď rĘnĂ wĘ ëŇ yĂ nĳĎjĎ =l‘Č ëŇ yĂl¡Č CS yêĂ pĘŇ W¿Č xĎ ynËĂ’Ğ=MgČŇ wĘ : rqĆèĲĎ BČ yx¡Ă TĘ bĘŇ êĂ wĲČ 26

hŇ dĆŔ vĎ BČ Éto‘bĎŇ GĘ =l‘Č ëŇ tĄŔ CnzĘ tŇ UăČ zĂ ÉëyĂtČÄ olhĞYĘ mĂ C ëŇ yĂpąČŇ ’Ě nĲĂ : ëŇ nĲĄ olqĘ 27

: dŇ ‘ĲŁ yt¡ČŇ mĎ yr¿ĄxĞ’ĲČ yrĂŔ hĞTĘ tĂŇ âlă MĂlČŔ SĎ CrăyĘ ÉëlĎ yo’¿ ëŇ yĂYĳĎCuSĂ ytĂŇ y’¡Ă rĎ
rV’
’"yd ,b"d ,y"b Myrpsb yrqw bytk Nkw yrqw bytk C’WĘ y’xndml ,yrq C’WĘ ,bytk y’Ă WĘ y’br‘ml v.20 .gy
,b"d ,y"k Myrpsb yrqw bytk Nkw yrqw bytk C’rĘC y’xndml ,yrq C’rĘC ,bytk y’Ă rĘC y’br‘ml v.20 .d"ydw

.d"ydw ’"yd ,w"d ,g"d
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dy yr¡ĄbĘŇ DĂ=l‘Č ChyĎŔmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ ÉhoĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ hŇ yąĎhĎ rSĆÄ ’Ğ
2 tŇ x¿Č wĘYĂř wĘ ZrĆ’ĳĎlĎ CrădĘŇ qĲĎ Cl¡ lĘ mĘ ’Ě hĎ yr¿Ć‘ĎSĘ C hŇ dĎŔ ChyĘ hŇ lăĎ bĘŇ ’ĲĎ : tŇ orĲ~Ď BČ hČ
3 MybĂÂ GĄ=l‘Č C’BăĎ MyĂUĳĎlČ Mh¡ yrwř‘Y Cx¿ lĘ SĲĎ MhĆŔ yrĄDăĂ’Č wĘ : hŇ tĎŇ lĲĎ ‘Ď MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ

: MSĲĎ ’Ň rŁ Cp¿Ň xĎ wĘ Cm¡ lĘ kĘŇ hĎ wĘ CSB¿Ł MqĎŔ yrĄ ÉMhĆ ylĄ kĘŇ CbŇ SąĎ MyĂmČę C’YĘ măĎ =âl
4 Cp¿Ň xĎ Myr¡ĂJĎ ’Ă CSB¿Ł ZrĆ’ĳĎBĎ MSĆ g¡ĆŇ hŇ y¿ĎhĎ =âlĲ yJËĂ hŇ êĎxČŔ ÉhmĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ rCbąŇ ‘ĞBĲČ
5 : ’SĆ DĲĆ hŇ y¡ĎhĎ =âlĲ yJ¿Ă bŇ ozĳ‘Ď wĘ hŇ d¡ĎŇ lĘ yĲĎ hŇ dĆŔ vĎ BČ ÉtlĆ IĆÄ’Č =MgČŇ yJąĂ : MSĲĎ ’Ň rŁ
6 Ny’¿Ą=yJĂ Mh¡Ć ynĄy‘ĲĄ Cl¿ JĎ MyeĳĂêČJČ xČ Cr¡ Cp¿Ň ’ĞSĲĎ MyĂŔpĎŇ SĘ =l‘Č CdăŇ mĘ ‘ĲĎ ÉMy’Ă rĎpĘŇ C
7 CB¿ rČ=yJĲĂ ìŇ mĳĆ SĘ N‘ČmăČ lĘ hŇ W¡Ą ‘Ğ hoĎěhyĘ CnbĎŔ Cn‘ăĎ ÉCnynĄÄ wŁ ‘Ğ=M’Ă : bŇ WĆ ‘ĲĄ
8 hŇ UĎ ląĎ hŇ rĳĎYĎ tŇ ‘ăĄBĘ o‘¡ ySĂ omĲ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉhwĄqĘ mĂ : Cn’Ň TĲĎ xĎ ì¿Ň lĘ Cnyt¡ĄŇ bŇŁ CSmĘ
9 MhĎŔ dĘŇ nĂ Sy’ăĂ JĘ ÉhyĆhĘ tĲĂŇ hŇ UĎ ląĎ : NClĲ lĎ hŇ T¿Ď nĎ xČ r¡Ą’Ł kĘŇ C ZrĆ’ĎŔ BĎ rgăĄŇJĘ ÉhyĆhĘ tĲĂŇ

Cnyl¿Ą ‘Ď ìËŇ mĘ SĂ wĘ hoĎęhyĘ CnBăĄ rĘqĂ bĘŇ hŇ êÌĎ’Č wĘ ‘Č ySĳĂ ohlĘ lkăČŇ Cy=âlĲ roB¡ gĂŇJĘ
: CnxĲĄ eĂ êČ =l’Č ’r¡ĎqĘ nĂ

10 CkŇ WĳĎ xĎ âlă Mh¡Ć ylĄ gĘŇrČ ‘Č CnŔ lĎ ÉCbŇ hĞ’ĲĎ NJąĄ hŇ EĆęhČ M‘ăĎlĎ hoĎÁhyĘ rmČÄ ’Ď =hŇ JĲŁ
: MtĲĎŇ ’Ň FŁ xČ dŇ q¡Ł pĘŇ yĂwĘ MnĎŔ wŁ ‘Ğ rJăŁ zĘyĂ ÉhêĎ‘Č MYĎŔ rĎ âlă ÉhoĎhywĲČ

11 : hŇ bĲĎŇ oTlĘ hŇ E¡ĆhČ M‘¿ĎhĎ =dŇ ‘ČBĘ lQËĄ jČ tĘŇ êĂ =l’Č ylĳĎ’Ą ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ
12 yeĂ năĆy’Ą hŇ x¡Ď nĘ mĂ C hŇ l¿Ď ‘Ł ClË ‘ĞyĲČ ykÌĂŇ wĘ MtĎŔ eĎrĂ=l’Ć É‘ČmĄÄ SŁ yeĂ nąĆy’Ą CmYĚę yĎ yJăĂ
13 rmČÂ’Ł wĲĎ : MtĲĎŇ o’ hŇ Q¿Ć kČŇ mĘ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ rbĆŇ DĆŔ bČŇ C bŇ ‘ăĎrĎbĎŇ C ÉbrĆxĆÄ BČ yJĂę MYĳĎ rŁ

bŇ rĆxĆŔ C’ă rĘtĂŇ =âlĲ ÉMhĆ lĎ MyrąĂmĘ ’ĲŁ My’ĂÁ bĂŇ eĘ hČ hŇ eĄÄhĂ hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ű HhăĎ ’Ğ
: hŇ EĲĆhČ Moq¡ UĎ BČ MkĆŔ lĎ NêăĄ’Ć ÉtmĆ ’Ĺ Molą SĘ =yJĲĂ MkĳĆŇ lĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ=âl bŇ ‘¡ĎrĎwĘ

14 ÉMyêĂ xĘ lČ SĘ âlą ymĂŔ SĘ BĂ My’ăĂ BĘ nĂ ÉMy’Ă bĂŇ eĘ hČ rqĆSĆ ť ylČę ’Ą hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
É lwlř’w MsĆ qąĆwĘ rqĆSĆÁ NozÄxĞ MhĳĆ ylĄ ’Ğ yêĂ rĘB¡Č dĂŇ âl¿ wĘ MytĂŔ yCĂYĂ âlă wĘ

15 =hŇ JĲŁ NkĄÂ lĎ : MkĲĆŇ lĎ My’¿Ă BĘ nČtĘŇ mĲĂ hŇ UĎ h¡Ą MBĎŔ lĂ tŇ CmrĘtČŇ wĘ
ůMyêĂ xĘ lČ SĘ =âlĲ ynăĂ’Ğ wĲČ ÈymĂ SĘ BĂ My’ăĂ BĘ eĂ hČ My’ĂÂbĂŇ eĘ hČ =l‘ĲČ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď
bŇ rĆxąĆBČ tŇ ’Ň EĳŁ hČ ZrĆ’ăĎBĎ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ âl¿ bŇ ‘ĎŔ rĎwĘ bŇ rĆxăĆ MyrĂŔ mĘ ’ĲŁ ÉhUĎ hĄÄ wĘ

16 My’ăĂ BĘ nĂ hŇ UĎ hăĄ =rSĆ ’Ğ M‘ăĎhĎ wĘ : hŇ UĎ hĲĄ hĎ My’¡Ă bĂŇ eĘ hČ CUêČŔ yĂ Éb‘ĎrĎbĲĎŇ C
Mhl
lCl’ĹwĆ v.14 .b"d Nkw yrqw bytk MhĆyrĄy‘ĂYĘ ’"sb ,yrq MhĆrĄy‘ĂYĘ ,bytk MhĄyrĄo‘YĘ v.3 .’ry‘z +Y v.2 .dy

.b"d Nkw yrqw bytk lylĂ ’ĹwĆ ’"sb ,yrq lylĂ ’ĹwĆ ,bytk
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bŇ rĆxĆę hČ wĘ bŇ ‘ăĎrĎhĲĎ ű ynăĄjĘ mĂ MĂlČÁSĎ CrĲyĘ tŇ oYÄ xĚBĘ žMykĂŇ lĎ SĘ mĚ CyăhĘ yĲĂ MhĆÃ lĎ
yê¿Ă kĘŇ pČŇ SĲĎ wĘ MhĳĆ ytĄŇ nĲŁ bĘŇ C Mh¡Ć ynĄbĘŇ C MhĆŔ ySĄ nĘ hŇ UĎ hăĄ hŇ UĎ hĄŔ lĎ ÉrBĄ qČ mĘ Ny’ąĄwĘ
hŇ nĎdĘŇ rČÄ êĄ hŇ EĆŔhČ rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć ÉMhĆ ylĄ ’Ğ êąĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : MtĲĎŇ ‘ĎrĲĎ=tŇ ’Ć Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ 17

hŇ rĎę BĘ SĘ nĂ lodÁ GĎ rbĆŇ SĆÄ žyJĂ hŇ nĎ ymĳĆdĘŇ êĂ =l’Č wĘ Mm¡Ď oywĘ hŇ lĎ yĘl¿Č hŇ ‘ËĎmĘ DĂ yn¿Čy‘Ą
ÉheĄhĂ wĘ hŇ dĆę vĎ hČ ytĂŇ ’Ň YăĎ yĎ=M’Ă : dŇ ’ĲŁ mĘ hŇ l¿Ď xĘ nČ hŇ J¡Ď mČ yUĂŔ ‘Č=tŇ BČ ÉtlČ CtŇ BĘ 18

=MgČŇ=yJĲĂ bŇ ‘ĳĎrĎ y’ăĄClxĞêĲČ hŇ e¡ĄhĂ wĘ ry‘ĂŔ hĎ ytĂŇ ’Ň BăĎ ÉM’Ă wĘ bŇ rĆxĆŔ =ylĄ lĘ xČ
s’ÄŁ mĎ hĞ : C‘dĲĎŇ yĎ âl¿ wĘ ZrĆ’¡Ć=l’Ć Cr¿xĞsĲĎ NhËĄ JŁ =MgČŇ ’ybÌĂŇ nĎ 19

Ny’¿ĄwĘ CntĎŔ yJĂ hĂ É‘Č CDÄ mČ ìŇ SĆŔ pĘŇ nČ hŇ lăĎ ‘ĞGĲĎ ÉNoIYĂ BĘ =M’Ă hŇ dĎę ChyĘ=tŇ ’Ć êĎsĘ ’ČÁ mĎ
: hŇ tĲĎŇ ‘ĎbĘŇ hŇ e¿ĄhĂ wĘ ’j¡Ą rĘmČ tŇ ‘¿ĄlĘ C bŇ oTŔ Ny’ăĄwĘ ÉMolSĎ lĘ hŇ CąĄqČ ’jĳĄ rĘmČ Cnl¡Ď
N‘ČmăČ lĘ ÉZ’Č nĘ êĂ =l’Č : ëŇ lĲĎ Cn’Ň T¡Ď xĎ yJ¿Ă CnytĳĄŇ obŇ ’Ğ NwăŁ ‘Ğ Cn‘¡ĄSĘ rĂ hoËĎhyĘ Cn‘Ę dÌČŇ yĎ 20, 21

SyĄÄhĞ : CnêĲĎ ’Ă ì¡Ň tĘŇ yrĲĂBĘ rp¿ĄŇ êĎ =l’Č rkěŁ zĘ ìŇ dĳĆŇ obŇ kĘŇ ’iăĄ JĂ lB¡Ą nČêĘ =l’Č ìŔ mĘ SĂ 22

=hŇ êĎ’Č âlÄhĞ MybĳĂŇ bĂŇ rĘ CnăêĘ yĂ MyĂm¡ČèĎ hČ =M’Ă wĘ MymĂŔ SĂ gĘŇmČ ÉMyĂoGhČ yląĄbĘŇ hČ BĘ
: hŇ QĆ ’ĲĄ =lJĎ =tŇ ’Ć tĎŇ yW¡Ă ‘Ď hŇ ê¿Ď’Č =yJĲĂ ëŇ QĎŔ =hŇ CĆqČ nĘ CÄ ÉCnyhĄÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ ’ChÁ

sŘ8 É l’Ą CmSĘ C hŇ SąĆ mŁ dŇ mÄŁ ‘ĞyĲČ=M’Ă ylČŔ ’Ą ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ wT
hŇ yËĎhĎ wĘ : C’YĲĄ yĄwĘ yn¡ČjĎ =l‘ČmĲĄ xQ¿Č SČ hŇ EĳĆhČ M‘ăĎhĎ =l’Ć yS¡Ă pĘŇ nČ Ny’¿Ą ynČŔ pĎŇ lĘ 2

rSĆÄ ’Ğ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ MhĆÁ ylĄ ’Ğ ÉêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ ’YĳĄ nĄ hŇ nĎ’ăĎ ìŇ yl¡Ć ’Ą Cr¿mĘ ’Ň yĲŁ =yJĂ
rS¿Ć ’Ğ wĲČ bŇ ‘ĎŔ rĎlĲĎ Éb‘ĎrĎlĲĎ rSąĆ ’Ğ wĲČ bŇ rĆxĆŔ lČ ÉbrĆxĆÄ lČ rSąĆ ’Ğ wĲČ ÉtwĆUĎÄ lČ tŇ wĆUąĎlČ
hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉtoxjĎ SĘ mĂ ‘BąČ rĘ’Č MhĆÁ ylĄ ‘Ğ yêĂÄ dĘŇ qČ pĲĎŇ C : ybĂŇ èĲĆ lČ yb¡ĂŇ èĘ lČ 3

=tŇ ’Ć wĘ MyĂmËČèĎ hČ PŇ o‘Ì=tŇ ’Ć wĘ bŇ xĳŁ sĘ lĂ Myb¡ĂŇ lĎ JĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ gŇrŔŁ hĞlĲČ bŇ rĆxăĆhČ =tŇ ’Ć
tŇ okăŇ lĘ mĘ mČ lk¡ŇŁ lĘ hŇ ‘Ď wĎzĘlĂ MyêăĂ tČŇ nĘ C : tŇ yxĲĂ SĘ hČ lĘ C lk¿ŇŁ ’ĹlĲĆ ZrĆ’¡ĎhĎ tŇ m¿Č hĹBĲĆ 4

hŇ W¡Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ l‘¿Č hŇ dĎŔ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ÉChIĎÄqĂ zĘxĂ yĘ=NbĆŇ hŇ èąĆ nČmĘ llČ gĘŇBĂ ţ ZrĆ’ĳĎhĎ
ymăĂ C ëŇ ĳĎl dŇ Cnă yĎ ym¡Ă C MĂlČŔ SĎ CrăyĘ ÉëyĂlČÄ‘Ď lmąŁ xĘ yČ=ymĲĂ yJĂ ţ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ 5

roxă ’Ď ho¡ĎhyĘ=M’ĚnĘ ytËĂŇ ’Ł êĘ SĘ T¿Č nĎ êĘ ’ăČ : ëŇ lĲĎ MŁl¡ SĎ lĘ l’¿Ł SĘ lĂ rCsŔ yĎ 6

Mr¿ĄzĘ’Ć wĲĎ : MxĲĄ eĎhĂ ytĂŇ y’¡ĄlĘ nĂ ëŇ tĄŔ yxĂ SĘ ’Č wĲĎ ÉëyĂlČÄ‘Ď ydąĂŇ yĎ=tŇ ’Ć T’ČÄ wĎ ykĂŇ lĳĄ êĄ 7

Mh¡Ć ykĄŇ rĘDČmĂ yUĂŔ ‘Č=tŇ ’Ć ÉyêĂ dĘŇ BČÄ ’Ă yêĂ lĘ JąČ SĂ ZrĆ’ĳĎhĎ yrăĄ‘ĞSĲČ BĘ hŇ r¡ĆzĘmĂ BĘ
M’ËĄ =l‘Č Mh¿Ć lĎ ytĂŇ ’Ň bĄÄ hĄ MyUĂŔ yČ loxă mĄ ÉwtĎŇ nŁ mĘ lĘ ’Č yląĂ =CmYĘ ‘ĲĎ : CbŇ SĲĎ =’ol 8

: tŇ olĲ hĎ bĆŇ C ry‘¡Ă M’ŔŁ tĘŇ jĂ ÉhĎ ylĆÄ‘Ď yêĂ lĘ jąČ hĂ MyĂrĳĎhĽ~ĲĎ BĲČ dŇ dăĄŇ SŁ rCx¡ BĎ
Mm¡Ď oy dŇ ‘¿Ł BĘ HSËĎ mĘ SĂ hŇ ’Ď BĎ HSËĎ pĘŇ nČ hŇ x¿Ď pĘŇ nĎ hŇ ‘Ďę bĘŇ èĂ hČ tŇ dĆŇ lăĆ yŁ hŇ lĎÂlĘ mĘ ’Ě 9

hVwb
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: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Mh¡Ć ybĄŇ yĘ’ĲŁ yn¿ĄpĘŇ lĂ NêËĄ’Ć bŇ rĆxÌĆlČ MtĎę yrĂ’ĲĄ SĘ C hŇ rĎpĳĄŇ xĎ wĘ hŇ SĎ oBă
10 Nod¡Ň mĎ Sy’¿Ă wĘ bŇ yrËĂ Sy’¿Ă ynĂ êĂę dĘŇ lĂ yĘ yJăĂ yUĂŔ ’Ă ylăĂ =yo’Ĳ
11 rmăČ ’Ď : ynĂ wlĲČ lĘ qČ mĘ hŇŁQ¿ JĚ yb¡ĂŇ =CSnĲĎ=âlwĘ ytĂŇ yS¿Ă nĎ=âlĲ ZrĆ’ĳĎhĎ =lkĎŇ lĘ

hŇ ‘ËĎrĎ tŇ ‘¿ĄBĘ ìę bĘŇ yêĂ ‘Ę GăČpĘŇ hĂ ű ’olă =M’Ă bŇ oTĳ lĘ ìŇ tĂŇ orSĎ âl¿ =M’Ă hoĎŔhyĘ
12 : tŇ SĆ xĲŁ nĘ C Nop¡Ň ~Ď mĂ lzËĆrĘBČ ű lzÌĆrĘBČ ‘ČrÄŁ yĎhĞ : bŇ yĲĄ’Ł hĲĎ =tŇ ’Ć hŇ r¡ĎYĎ tŇ ‘¿ĄbĘŇ C
13 =lkĎŇ bĘŇ C ìŇ yt¡ĆŇ w’Ň FŁ xČ =lkĎŇ bĘŇ C ryxĳĂ mĘ bĂŇ âlă Nê¡Ą’Ć zb¿ČŇ lĎ ìŇ ytËĆŇ orYĘ o’wĘ ìÌŇ lĘ yxĄ
14 hŇ x¿Ď dĘŇ qĎ S’ËĄ =yJĂ êĎ‘Ę dĳĎŇ yĎ âlă ZrĆ’¡ĆBĘ ìŇ ybĆŔ yĘ’ăŁ =tŇ ’Ć ÉyêĂ rĘbČŇ ‘ĞhĲČ wĘ : ìŇ ylĲĆ CbŇ GĘ
15 ynĂ rąĄkĘŇ zĎ hoĎęhyĘ êĎ‘Ę dăČŇ yĎ hŇ êÌĎ’Č : dŇ qĲĎ Cê Mk¿ĆŇ ylĄ ‘Ğ yj¡Ă ’Č bĘŇ

yt¿ĂŇ ’Ą WĘ ‘DČě ynĂ xĳĄ uĎ êĂ ì¡Ň jĘ ’Č ëŇ rĆ’¿ĆlĘ =l’Č ypČŔ dĘŇ răŁ mĄ ÉylĂ MqĆeąĎhĂ wĘ ÉynĂ dĄÄ qĘ pĎŇ C
16 NoW¡ WĎ lĘ ylĂŔ ìŇ yrĆbĎŇ dĘŇ yhąĂ yĘwČ MlĄŔ kĘŇ ’ăŁ wĎ ÉìyrĆÄ bĎŇ dĘŇ C’ą YĘ mĘ nĂ : hŇ jĲĎ rĘxĆ ìŇ yl¡Ć ‘Ď

: tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ ylČŔ ‘Ď ÉìmĘ SĂ ’rąĎqĘ nĂ =yJĲĂ ybĳĂŇ bĎŇ lĘ tŇ xăČ mĘ WĂ lĘ C
17 ÉìdĘŇ yĲĎ ynąĄjĘ mĂ zŁlĳ ‘Ę ’Ć wĲĎ Myq¡ĂxĞWĲČ mĘ =dŇ osbĘŇ yêĂ bĘŇ S¿Č yĎ=âlĲ
18 yt¡ĂŇ JĎ mČ C xYČ nĆŔ ÉybĂŇ ’Ą kĘŇ hŇ yąĎhĎ hŇ UĎ lăĎ : ynĂ tĲĎŇ ’Ň QĄ mĂ M‘Č z¡Č=yJĂ yêĂ bĘŇ SČŔ yĎ dŇ dăĎŇ BĎ

: CnmĲĎ ’ĹnĲĆ âl¿ MyĂm¡Č bŇ zĎŔkĘŇ ’Č omă JĘ ÉylĂ hŇ y¿ĆhĘ tĲĂŇ oyÄhĎ ’pĄŔ rĎhĲĄ ÉhnĎ’ĞmĲĄ ÉhSĳĎ Cn’Ğ
19 ynăČpĎŇ lĘ ÉìbĘŇ ySĲĂ ’Ğ wĲČ bŇ CSą êĎ =M’Ă hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄÂ lĎ

ìŇ ylĆŔ ’Ą ÉhUĎ hĄÄ CbŇ SąĚ yĎ hŇ yĳĆhĘ tĲĂŇ ypăĂŇ JĘ ll¡Ą oEmĂ rqËĎyĎ ’yY¿Ă oêĲ =M’Ă wĘ dŇ mŔŁ ‘ĞêĲČ
20 ÉtSĆ xÄŁ nĘ tŇ mąČ oxlĘ hŇ EĆęhČ M‘ăĎlĎ ìŇ yêĂÁ tČŇ nĘ C : MhĲĆ ylĄ ’Ğ bŇ CS¿ tĎŇ =âlĲ hŇ ê¡Ď’Č wĘ

ì¿Ň ‘ĞySĲĂ ohlĘ ynËĂ’Ğ ì¿Ň êĘ ’Ă =yJĲĂ ëŇ ĳĎl ClkĘŇ Cyă=âlwĘ ìŇ yl¡Ć ’Ą Cm¿ xĞlĘ nĂ wĘ hŇ rĎŔ CYBĘ
21 PŇ J¿Č mĂ ìŇ yt¡ĂŇ dĂŇ pĘŇ C My‘ĳĂrĎ dŇ IăČmĂ ìŇ yê¡Ă lĘ ~Č hĂ wĘ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ ìŇ ¡Ćly~Ă hČ lĘ C

: MyYĲĂ rĂ‘Ď

zT, 2 CyąhĘ yĲĂ=âlwĘ hŇ èĳĎ ’Ă ì¡Ň lĘ xu¿ČtĂŇ =âlĲ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ
3 ÉMynĂ BĎ hČ =l‘Č hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ kăŇŁ =yJĂ : hŇ EĲĆhČ Moq¡ UĎ BČ tŇ onŔ bĎŇ C MynăĂBĎ ÉìlĘ

MtĎę o’ tŇ odăŇ lĘ IĲŁ hČ MtĎÂUŁ ’Ă =l‘ĲČwĘ hŇ EĳĆhČ Moqă UĎ BČ Myd¡ĂŇ oQIĂhČ tŇ onŔ BĎ hČ =l‘Č wĘ
4 My’ĂÁ lĚ xĞtĲČŇ ytĄÄ ommĘ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ ZrĆ’¿ĎBĎ Mt¡ĎŇ o’ Myd¿ĂŇ lĂ oUĲ hČ MtËĎŇ obŇ ’Ğ=l‘Č wĘ

CyĳhĘ yĲĂ hŇ m¡Ď dĎŇ ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ =l‘Č NmĆ dËŇŁ lĘ CrbĄŔ uĎ yĂ âlă wĘ ÉCdŇ pĘŇ iĲĎ yĂ âlą CtŇ mĚę yĎ
MyĂm¡ČèĎ hČ PŇ o‘¿lĘ lkĎŔ ’ĞmĲČ lĘ ÉMtĎŇ lĎ bĘŇ nĂ hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ wĘ ClŔ kĘŇ yĂ Éb‘ĎrĎbĲĎŇ C bŇ rĆxąĆbČŇ C

5 É’obŇ êĎ =l’Č hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ kăŇŁ =yJĂ : ZrĆ’ĲĎ hĎ tŇ m¿Č hĹbĲĆŇ lĘ C
tyb
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=tŇ ’Ć yêĂ pĘŇ sČÄ ’Ď =yJĲĂ MhĳĆ lĎ dŇ n¡Ł êĎ =l’Č wĘ dŇ ojŔ sĘ lĂ ëŇ ăĄlêĄ=l’Č wĘ xČ zĄŔrĘmČ tŇ yBăĄ
: MymĲĂ xĞrĲČhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ dŇ sĆ x¡Ć hČ =tŇ ’Ć hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉhEĆhČ =M‘ąĎhĎ tŇ ’ĄÄ mĄ ymĂÁ olSĘ
MhĆŔ lĎ CdăŇ jĘ sĘ yĂ=âlĲ wĘ CrbĳĄŇ uĎ yĂ âlă tŇ ’Ň E¡Ł hČ ZrĆ’¿ĎBĎ MyeËĂTČ qĘ C MylÌĂ dŇŁ gĘŇ CtŇ mĄÄ C 6

lbĆŇ ’¡Ą =l‘Č MhËĆ lĎ Cs¿ rĘpĘŇ yĂ=âlĲ wĘ : MhĲĆ lĎ xČ r¡ĄuĎ yĂ âl¿ wĘ dŇ dČŔ GŁ tĘŇ yĂ âlă wĘ 7

=l‘Č wĘ wyb¡ĂŇ ’Ď =l‘Č MymĂŔ CxnĘ êČ soJă ÉMtĎŇ o’ CqąSĘ yČ=âlĲ wĘ tŇ mĳĄ =l‘Č omă xĞ nĲČlĘ
: tŇ oêĲ SĘ lĂ wĘ lk¡ŇŁ ’ĹlĲĆ MtĳĎŇ o’ tŇ bĆŇ SăĆ lĎ ’ob¡Ň tĎŇ =âlĲ hŇ ê¿ĆSĘ mĂ =tŇ ybĲĄŇ C : oUĲ ’Ă 8

ynĂÄ nĘ hĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhyĘ rmČÁ ’Ď hŇ kÄŁ žyJĂ 9

loqă wĘ ÉNoWWĎ loqą MkĳĆŇ ymĄ ybĲĂŇ C Mk¡ĆŇ ynĄy‘ĄlĘ hŇ EËĆhČ Moq¿ UĎ hČ =NmĂ tŇ yBĂÁ SĘ mČ
hŇ EĆŔhČ M‘ăĎlĎ ÉdyGĂ tČŇ yJąĂ hŇ yĎęhĎ wĘ : hŇ QĲĎ JČ loq¿ wĘ Nt¡ĎŇ xĎ loq¿ hŇ xĎŔ mĘ WĂ 10

hoąĎhyĘ rBĆÄ dĂŇ žhmĆ =l‘Č ìŇ ylĆę ’Ą CrămĘ ’ĲĎ wĘ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’¿Ą
CntĄŔ ’Ň FĎ xČ hŇ măĆ C ÉCnnĄÄ wŁ ‘Ğ hŇ mąĆ C tŇ ’Ň ŁEŔhČ ÉhlĎ odŇ GĘ hČ hŇ ‘ąĎrĎhĲĎ =lJĎ tŇ ’ăĄ ÉCnylĄÄ‘Ď
CbÄ zĘ‘ĲĎ=rSĆ ’Ğ ž l‘Č MhĆę ylĄ ’Ğ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : CnyhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhylĲČ Cn’Ň T¡Ď xĎ rS¿Ć ’Ğ 11

MCd¡Ň bĘŇ ‘Č IĲČwČ MyrĂŔ xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ ÉyrĄxĞ’ĲČ Ckę lĘ IĲĄwČ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉytĂŇ o’ MkąĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ
Mt¿ĆŇ ‘Ł rĲĄhĞ MêËĆ’Č wĘ : CrmĲĎ SĎ âl¿ yt¡ĂŇ rĎoêĲ =tŇ ’Ć wĘ CbŇ zĎŔ‘Ď ytăĂŇ ’Ł wĘ MhĳĆ lĎ CwăxĞêĲČSĘ IĂwČ 12

=oBĲ lĂ tŇ CrărĂSĘ ÉyrĄxĞ’ĲČ Sy’Ă ť MykĂę lĘ hĲŁ MkăĆŇ eĘ hĂ wĘ MkĳĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’ĞmĲĄ tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ
tŇ ’Ň ŁEŔhČ ZrĆ’ăĎhĎ É l‘ČmĄ MkĆę tĘŇ ’Ć yêăĂ lĘ TČ hĄ wĘ : ylĲĎ ’Ą ‘Čm¿Ł SĘ yê¡Ă lĘ bĂŇ lĘ ‘rĎŔ hĎ 13

MSĎÂ =MêĆdĘŇ bČŇ ‘ĞwĲČ MkĳĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ wĲČ Mê¡Ć’Č MêĆŔ ‘Ę dČŇ yĘ âlă ÉrSĆ ’Ğ ZrĆ’Ďě hĎ =l‘Č
: hŇ nĲĎ ynĂ xĞ Mk¡ĆŇ lĎ Nê¿Ą’Ć =âlĲ rSËĆ ’Ğ hŇ lĎ yĘlČŔ wĎ MmăĎ oy ÉMyrĂxĄ ’Ğ MyhąĂ Łl’Ĺ=tŇ ’Ć
rm¿Ą ’Ď yĲĄ=âlwĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ My’¡Ă BĎ Mym¿Ă yĎ=hŇ eĲĄhĂ NkËĄŇ lĎ 14

yJăĂ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć hŇ lËĎ ‘ĹhĲĆ rSÌĆ ’Ğ hoĎŔhyĘ=yxČ Édo‘ 15

É lJŁ mĂ C NopŔ YĎ ZrĆ’ăĆmĄ É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄBĘ =tŇ ’Ć hŇ lĎÁ‘ĹhĲĆ rSĆÄ ’Ğ hoĎęhyĘ=yxČ =M’Ă
yêĂ t¡ČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ MtĎŔ mĎ dĘŇ ’Č =l‘Č ÉMytĂŇ bŇŁ SĲĂ hĞ wĲČ hŇ UĎ SĳĎ Mx¡Ď yDĂhĂ rS¿Ć ’Ğ tŇ oYŔ rĎ’ĞhĲĎ
ho¡ĎhyĘ=M’ĚnĘ MyBËĂ rČ MygĂŇ CĎdČŇ lĘ xČ lĄÁSŁ ynĂÄ nĘ hĂ : MtĲĎŇ obŇ ’ĞlĲČ 16

ÉrhČ =lJĎ l‘ąČmĄ MCdÂYĎ wĘ MydĂŔ IĎYČ MyBăĂ rČlĘ ÉxlČ SĘ ’Ć NkĄę =yrĄxĞ’ĲČ wĘ MCgĳŇ ydĂŇ wĘ
MhĆŔ ykĄŇ rĘDČ=lJĎ =l‘Č ÉynČ y‘Ą yJąĂ : My‘ĲĂlĎ iĘ hČ yq¡ĄyqĂ eĘ mĂ C hŇ ‘ĎŔ bĘŇ GĂ =lJĎ l‘ăČmĄ C 17

hŇ nĎę oS’Ň rĲĂ yêăĂ mĘ QČ SĂ wĘ : ynĲĎ y‘Ą dŇ gĆŇ e¿ĆmĂ Mn¡Ď wŁ ‘Ğ Nj¿Č YĘ nĂ =âlĲ wĘ ynĳĎpĎŇ QĘ mĂ Cr¡êĘ sĘ nĂ âl¿ 18

ÉMhĆ yYĄ CuĲ SĂ tŇ ląČ bĘŇ nĂ BĘ yYĳĂrĘ’Č =tŇ ’Ć MlăĎ QĘ xČ l‘¡Č MtĎŔ ’Ň FĎ xČ wĘ ÉMnĎ wŁ ‘Ğ hŇ nąĄSĘ mĂ
: ytĲĂŇ lĎ xĞ nĲČ=tŇ ’Ć C’¡ lĘ mĲĎ MhĆŔ ytĄŇ obăŇ ‘ĞotĲŇ wĘ

hwhy
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19 =ysĄ pĘŇ ’Č mĲĄ ÉC’bÄŁ yĎ MyąĂoG ìŇ ylĆę ’Ą hŇ rĳĎYĎ MoyăBĘ ys¡Ă CnmĘ C yEËĂ‘ĚmĎ C yEÌĂ‘Ě hoĎÂhyĘ
: ly‘ĲĂ om MB¿Ď =Ny’ĲĄ wĘ lbĆŇ h¡Ć CnytĄŔ obŇ ’Ğ Clă xĞ nĲĎ ÉrqĆSĆÄ =ëŇ ’Č Crę mĘ ’Ň yĲŁ wĘ ZrĆ’ĎŔ

20, 21 M‘ĎŔ ydĂŇ omĲ ynăĂnĘ hĂ ÉNkĄŇ lĎ : MyhĲĂ Łl’Ĺ âl¿ hŇ UĎ h¡Ą wĘ MyhĳĂ Łl’Ĺ Md¡ĎŇ ’Ď oQ¿ =hŇ WĆ ‘ĞyĲČhĞ
ym¿Ă SĘ =yJĲĂ C‘¡dĘŇ yĲĎwĘ ytĳĂŇ rĎCbĲŇ GĘ =tŇ ’Ć wĘ yd¡ĂŇ yĎ=tŇ ’Ć M‘¿ĄydĂŇ o’ tŇ ’Ň ŁEŔhČ M‘ČjăČ BČ

zy NrĆjăŁ YĂ BĘ lz¡ĆrĘBČ T‘¿ĄBĘ hŇ bËĎŇ CtŇ JĘ hŇ dĎę ChyĘ tŇ ’Ň FăČ xČ : hoĲĎhyĘ
2 rJąŁ zĘJĂ : MkĲĆŇ ytĄŇ oxBĘ zĘmĂ tŇ on¡rĘqČ lĘ C MBĎŔ lĂ xČ Clă =l‘Č ÉhSĎ CrxĞ rymĳĂ SĎ

: tŇ ohĲ bŇŁ GĘ hČ tŇ o‘¿bĎŇ GĘ l‘¡Č NnĳĎ‘ĞrĲČ Z‘ăĄ=l‘Č Mh¡Ć yrĄSĄ ’Ğ wĲČ MtĎŔ oxBĘ zĘmĂ ÉMhĆ ynĄBĘ
3 tŇ ’Ň F¡Ď xČ BĘ ìŇ ytĆě mŁ BĎ NêĳĄ’Ć zbăČŇ lĎ ìŇ yt¡ĆŇ orYĘ o’=lkĎŇ ì¿Ň lĘ yxĄ hŇ dĆŔ vĎ BČ ÉyrĂrĎhĞ
4 ëŇ lĎŔ yêĂ tăČŇ nĎ rSăĆ ’Ğ ÉìtĘŇ lĲĎ xĞ eĲČmĂ ÉìbĘŇ C hŇ êĎę TĘ mČ SĲĎ wĘ : ìŇ ylĲĆ CbŇ GĘ =lkĎŇ BĘ

Mê¿ĆxĘ dČŇ qĘ S’ËĄ =yJĂ êĎ‘Ę dĳĎŇ yĎ=âlĲ rSăĆ ’Ğ ZrĆ’¡ĎBĎ ìŇ ybĆŔ yĘ’ăŁ =tŇ ’Ć ÉìyêĂÄ dĘŇ bČŇ ‘ĞhĲČ wĘ
5 rCrą’Ď hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ : dŇ qĲĎ Cê Ml¿Ď o‘=dŇ ‘Č yj¡Ă ’Č BĘ

: oBĲ lĂ rCs¿ yĎ ho¡ĎhyĘ=NmĂ C o‘ĳrŁ zĘ rW¡Ď BĎ MW¿Ď wĘ MdĎŔ ’Ď BĲĎ xTăČ bĘŇ yĂ rSăĆ ’Ğ ÉrbĆŇ GĆÄhČ
6 ÉMyrĂrĄxĞ NkąČŇ SĎ wĘ bŇ oTĳ ’obăŇ yĎ=yJĲĂ hŇ ’¡Ć rĘyĂ âl¿ wĘ hŇ bĎŔ rĎ‘ĞBĲĎ r‘ăĎrĘ‘ČJĘ ÉhyĎhĎ wĘ
7 rbĆŇ GĆŔ hČ ëŇ CrăBĎ : bŇ SĲĄ tĄŇ âl¿ wĘ hŇ x¡Ď lĄ mĘ ZrĆ’¿Ć rBĎŔ dĘŇ UĂ BČ sŘ9

8 lCtăŇ SĎ ű Z‘ăĄJĘ hŇ yĎÂhĎ wĘ : oxĲ TČ bĘŇ mĂ ho¡ĎhyĘ hŇ y¿ĎhĎ wĘ hoĳĎhyBĲČ xT¡Č bĘŇ yĂ rS¿Ć ’Ğ
hŇ y¿ĎhĎ wĘ MxŔŁ ’băŇŁ yĎ=yJĲĂ É’rř y âlą wĘ wySĎŔ rĎSĲĎ xQăČ SČ yĘ É lbČŇ Cy=l‘Č wĘ MyĂmČę =l‘Č
: yrĂjĲĆ tŇ oW¿ ‘ĞmĲĄ Sym¡Ă yĎ âl¿ wĘ gŇ’ĎŔ dĘŇ yĂ âlă ÉtrĆ~ÄŁ BČ tŇ nąČSĘ bĂŇ C NnĳĎ‘ĞrĲČ Chl¡Ą ‘Ď

9, 10 bŇ l¡Ą rq¿ĄxŁ hoËĎhyĘ ynÌĂ’Ğ : Ce‘ĲĆdĎŇ yĄ ym¡Ă ’Chĳ SnăĚ’Ď wĘ lJ¡Ł mĂ bŇ QËĄ hČ bŇ q¿Ł ‘Ď
: wylĲĎ lĎ ‘ĞmĲČ yr¡ĂpĘŇ JĂ oJrĘdČŇ JĘ ÉSy’Ă lĘ tŇ tąĄŇ lĎ wĘ tŇ oyĳlĎ JĘ NxăĄ BŁ

11 Éwmř y yYąĂ xĞBĲČ TjĳĎ SĘ mĂ bĘŇ âlă wĘ rSĆ ‘¡Ł hŇ WĆ ‘¿Ł dŇ lĎŔ yĎ âlă wĘ ÉrgČŇdĎŇ ’rąĄqŁ
12 Moq¡ mĘ NoSĳ ’Ň rĂmĲĄ Mor¡mĎ dŇ obŔ kĎŇ ’iăĄ JĂ : lbĲĎŇ nĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ ot¡Ň yrĂxĞ’ĲČ bĘŇ C CebĆŔ zĘ‘Č yĲČ
13 ZrĆ’ăĎBĎ ÉyrČCsyĘř CSbĳŇŁ yĄ ìŇ yb¡ĆŇ zĘ‘Ł =lJĎ hoĎŔhyĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ hŇ wąĄqĘ mĂ : CnSĲĄ DĎqĘ mĂ

: hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć MyI¡ĂxČ =MyĂmĲČ roq¿ mĘ CbËŇ zĘ‘ĲĎ yJ¿Ă CbŇ tĄŔ JĎ yĂ

14, 15 =hŇ eĄhĂ : hŇ êĎ’ĲĎ yt¡ĂŇ QĎ hĂ tĘŇ yJ¿Ă hŇ ‘ĎSĳĄ CĎ’Ă wĘ ynĂ ‘¡ĄySĂ ohĲ ’pĄŔ rĎ’ăĄwĘ ÉhoĎhyĘ ynĂ ’ąĄ pĎŇ rĘ
16 ű yêĂ YĘ ’ăČ =âl ynĂÂ’Ğ wĲČ : ’nĲĎ ’obŇ y¿Ď ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ hŇ I¿Ą’Č ylĳĎ’Ą Myr¡ĂmĘ ’ĲŁ hŇ UĎ hĄě

h‘rm
wymĎ yĎ ,bytk omyŁ v.11 .z"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk h’ĆrĘyĂ ’"sb ,yrq h’ĆrĘyĂ ,bytk ’rĆyĄ w’ ’rĎyĂ v.8 .zy

.b"d Nkw yrqw bytk yrČCswĘ ’"sb ,yrq yrČCswĘ v.13 .b"d Nkw yrqw bytk wymĎ yĎ ’"sb ,yrq
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’YăĎ om êĎ‘Ę dĳĎŇ yĎ hŇ êăĎ’Č ytĂŇ yC¡Ą’Č tĘŇ hĂ âl¿ SCnË’Ď Moy¿wĘ ìŇ yrĆę xĞ’ĲČ hŇ ‘ăĆrŁ mĄ
Moy¿BĘ hŇ êĎ’¡Č =ysĂ xĞmĲČ hŇ êĳĎxĂ mĘ lĂ yl¡Ă =hŇ yĄhĘ êĲĂ =l’Č : hŇ yĲĎhĎ ìŇ yn¡ĆjĎ xkČŇ n¿Ł ytČŔ pĎŇ WĘ 17

ynĂ ’ĳĎ hŇ êĎx¡Č ’Ą =l’Č wĘ hŇ UĎ hĄŔ CêxăČ yĄ ynĂ ’ĎŔ hŇ SĎ băŇŁ ’Ą =l’Č wĘ ÉypČŇ dĘŇ rĲŁ CSbąŇŁ yĄ : hŇ ‘ĲĎrĎ 18

: MrĲĄbĘŇ SĎ Nor¡BĎ SĂ hŇ n¿ĆSĘ mĂ C hŇ ‘ĎŔ rĎ Moyă ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ ’ybąĂŇ hĎ
rSĆÄ ’Ğ Mř ‘Ŕ =ynĲĄBĘ r‘ČSăČ BĘ ÉêĎdĘŇ mČ ‘ĲĎwĘ ëŇŁlą hĎ ylČę ’Ą hoĎÁhyĘ rmČÄ ’Ď =hŇ JĲŁ 19

: MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ yr¿Ą‘ĞSĲČ lk¡ŇŁ bĘŇ C obĳŇ C’YĘ yăĄ rS¡Ć ’Ğ wĲČ hŇ dĎŔ ChyĘ ykăĄŇ lĘ mČ ÉobŇ C’bąŇŁ yĎ
hŇ dĎŔ ChyĘ=lkĎŇ wĘ ÉhdĎŇ ChyĘ ykąĄŇ lĘ mČ hoĎÁhyĘ=rbČŇ dĘŇ C‘Ä mĘ SĂ MhĆ ylĄ ’Ğ ţ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ 20

: hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myr¿Ă‘ĎèĘ BČ My’¡Ă BĎ hČ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ ybăĄŇ SĘ yĲŁ lk¡ŇŁ wĘ
MoyăBĘ É’vĎ mČ C’ą WĘ êĂ =l’Č wĘ MkĳĆŇ ytĄŇ oSĲ pĘŇ nČBĘ Cr¡mĘ èĲĎ hĂ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť 21

ÉMkĆŇ yêĄBĲĎ mĂ ’vąĎ mČ C’yYĂÄ otŇ =âlĲ wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ yr¿Ą‘ĞSĲČ BĘ Mt¡ĆŇ ’Ň bĄŇ hĞ wĲČ tŇ BĎŔ èČ hČ 22

tŇ BĎŔ èČ hČ Moyă=tŇ ’Ć ÉMêĆSĘ DČqĂ wĘ CWĳ ‘ĞtĲČŇ âlă hŇ k¡ĎŇ ’Ň lĎ mĘ =lkĎŇ wĘ tŇ BĎŔ èČ hČ MoyăBĘ
MnĳĎ zĘ’Ď =tŇ ’Ć CF¡ hĂ âl¿ wĘ C‘Ŕ mĘ SĲĎ âlă wĘ : MkĲĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ=tŇ ’Ć ytĂŇ yC¡ĂYĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ 23

hŇ yĎhĎ wĘţ : rsĲĎ Cm tŇ xČ q¿Č yê¡Ă lĘ bĂŇ lĘ C ‘mŔ wřV yêăĂ lĘ bĂŇ lĘ MjĎŔ rĘ‘Ď=tŇ ’Ć ÉCSqĘ IČwČ 24

yrËĄ‘ĞSĲČ BĘ ’vĎę mČ ’ybăĂŇ hĎ ű yêăĂ lĘ bĂŇ lĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉylČ ’Ą NC‘ąmĘ SĘ êĂ ‘ČmÄŁ SĎ =M’Ă
yê¿Ă lĘ bĂŇ lĘ tŇ BĎŔ èČ hČ Moyă=tŇ ’Ć ÉSDĄqČ lĘ C tŇ BĳĎ èČ hČ MoyăBĘ tŇ ’Ň E¡Ł hČ ry‘¿ĂhĎ
ű MykăĂŇ lĎ mĘ tŇ ’Ň ŁEÃhČ ry‘ăĂhĎ yrăĄ‘ĞSĲČ bĘŇ C’băĎŇ C : hŇ kĲĎŇ ’Ň lĎ mĘ =lJĎ hŇ BŁ =tŇ oWĲ ‘Ğ 25

hŇ UĎ hĄ ť MysĂę CibČŇ C bŇ kĆŇ răĆBĎ ű MybăĂŇ kĘŇ rĲŁ dŇ wĂÁdĎŇ ’iĄÄ JĂ =l‘Č žMybĂŇ SĘ yĲŁ MyrĂÃ WĎ wĘ
tŇ ’Ň E¡Ł hČ ry‘¿ĂhĎ hŇ b¿ĎŇ SĘ yĲĎwĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ ybăĄŇ SĘ yĲŁ wĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ Sy’¿Ă MhĆŔ yrĄWăĎ wĘ
NmĂę yĎnĘ BĂ ZrĆ’ăĆmĄ C MĂlČÁSĎ CrĲyĘ tŇ obÄ ybĂŇ iĘ mĂ C hŇ dĎŇ ChyĘţ=yrĲĄ‘ĎmĲĄ C’băĎŇ C : MlĲĎ o‘lĘ 26

hŇ xăĎ nĘ mĂ C xbČŇ z¡ĆwĘ hŇ l¿Ď o‘ My’ËĂ bĂŇ mĘ bŇ gĆŇ eĆŔ hČ =NmĂ C ÉrhĎ hĎ =NmĂ C hŇ ląĎ pĄŇ èĘ hČ =NmĂ C
ÉSDĄqČ lĘ ylČę ’Ą C‘Á mĘ SĘ tĂŇ âlÄ=M’Ă wĘ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą hŇ d¡ĎŇ otŇ y’¿ĄbĂŇ mĘ C hŇ nĳĎ obŇ lĘ C 27

MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ yr¿Ą‘ĞSĲČ BĘ ’bËŇŁ C ’vĎę mČ tŇ ’ăĄ WĘ ű yêăĂ lĘ bĂŇ lĘ C tŇ BĎŔ èČ hČ Moyă=tŇ ’Ć
MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ tŇ on¿mĘ rĘ’Č hŇ lËĎ kĘŇ ’ĲĎ wĘ hĎ yrĆę ‘ĎSĘ BĂ S’ăĄ yêĂ ~ÌČ hĂ wĘ tŇ BĳĎ èČ hČ MoyăBĘ

: hŇ BĲĆ kĘŇ tĂŇ âl¿ wĘ
ê¡Ď dĘŇ rČyĲĎwĘ MCq¿ : rmĲŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhyĘ tŇ ’¿Ą mĄ ChyĎŔmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ hŇ yăĎhĎ rSăĆ ’Ğ ÉrbĎŇ DĎhČ xy, 2

whË nřhw rYĳĄoIhČ tŇ yBăĄ dŇ r¡Ą’Ą wĲĎ : yrĲĎbĎŇ DĘ=tŇ ’Ć ì¿Ň ‘ĞymĲĂ SĘ ’Č hŇ UĎ S¡Ď wĘ rYĳĄoIhČ tŇ yBăĄ 3

hV‘
’"sb ,yrq ‘ČomSĘ ,bytk ‘ČmĄoS v.23 .’"ydw b"d Nkw yrqw bytk M‘ĎhĎ ’"sb ,yrq M‘ĎhĎ ,bytk M‘Ď v.19

.yrq ’Ch heĄyhĂ wĘ ,bytk CheĄhĂ wĘ w’ CheĘhĂ wĘ v.3 .xy .b"dw ’"d Nkw yrqw bytk ‘ČmŁ SĘ w’ ‘ČomSĘ
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4 hŇ WËĆ ‘Ł ’Ch¿ rSĆÄ ’Ğ ylĂę JĘ hČ tŇ xăČ SĘ nĂ wĘ : MyĂnĲĎbĘŇ ’Ď hĲĎ =l‘Č hŇ k¡ĎŇ ’Ň lĎ mĘ hŇ W¿Ć ‘Ł
yn¿Ąy‘ĄBĘ rSËČ yĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ rxĄŔ ’Č ylăĂ JĘ ÉChWĄÄ ‘ĞIĲČwĲČ bŇ SĎę wĘ rYĳĄoIhČ dŇ yăČBĘ rmĆ x¡Ł BČ

5 : romĲ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ : tŇ oWĲ ‘ĞlĲČ rY¡ĄoIhČ
6 hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą MkËĆŇ lĎ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ lkČÄ C’=âlĲ hŇ EĆÁhČ rYĄÄ oIkČŇ hĞ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą yd¡ĂŇ yĎBĘ Mê¿Ć’Č =NJĄ rYĄŔ oIhČ dŇ yăČBĘ ÉrmĆ xÄŁ kČŇ hŇ eąĄhĂ
7 Zot¡Ň nĘ lĂ wĘ Sot¿Ň nĘ lĂ hŇ kĳĎŇ lĎ mĘ mČ =l‘Č wĘ yoG¡=l‘Č rBĄŔ dČŇ ’Ğ ‘gČŇrăĆ
8 wylĳĎ ‘Ď yêĂ rĘB¡Č DĂ rS¿Ć ’Ğ otŔ ‘ĎrăĎmĄ ’ChŔ hČ yoGăhČ ÉbSĎ wĘ : dŇ ybĲĂŇ ’ĞhĲČ lĘ CĲ

: olĲ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ yêĂ bĘŇ S¡Č xĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ ‘ĎŔ rĎhăĎ=l‘Č ÉyêĂ mĘ xČÄ nĲĂ wĘ
9, 10 hŇ WąĎ ‘Ď wĘ : ‘ČTĲŁ nĘ lĂ wĘ tŇ n¡Ł bĘŇ lĂ hŇ kĳĎŇ lĎ mĘ mČ =l‘Č wĘ yoG¡=l‘Č rBĄŔ dČŇ ’Ğ ‘gČŇrăĆwĘ

rS¿Ć ’Ğ hŇ bĎŔ oFhČ =l‘Č ÉyêĂ mĘ xČÄ nĲĂ wĘ ylĳĂ oqBĘ ‘ČmăŁ SĘ yê¡Ă lĘ bĂŇ lĘ ynČŔ y‘ĄBĘ hŇ ‘ĎrĎhĲĎ
11 =l’Ć ’năĎ=rmĎ ’Ĺ hŇ êĎÃ ‘Č wĘ : otĲŇ o’ bŇ yT¿Ă yhĄ lĘ yêĂ rĘm¡Č’Ď

hŇ eĄÄhĂ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť rmęŁ ’Ň lĄ MĂlČÁSĎ CrĲyĘ ybĄÄ SĘ oyĲ=l‘Č wĘ žhdĎŇ ChyĘ=Sy’Ă
Sy’Ă ť ’nĎę CbŇ CSă hŇ bĳĎŇ SĎ xĞmĲČ Mk¡ĆŇ ylĄ ‘Ğ bŇ S¿Ą xŁ wĘ hŇ ‘ĎŔ rĎ ÉMkĆŇ ylĄ ‘Ğ rYąĄoy ykĂÁ nŁ ’ĲĎ

12 S’ĳĎ on Cr¡mĘ ’ĲĎ wĘ : MkĲĆŇ ylĄ lĘ ‘ČmČ C Mk¡ĆŇ ykĄŇ rĘdČŇ CbŇ yT¿Ă yhĄ wĘ hŇ ‘ĎŔ rĎhĲĎ oJă rĘDČmĂ
: hŇ WĲĆ ‘ĞnĲČ ‘r¡ĎhĎ =oBĲ lĂ tŇ Cr¿rĂSĘ Sy’ËĂ wĘ ëŇ lĄŔ nĄ ÉCnytĄÄ obŇ SĘ xĘ mČ yrąĄxĞ’ĲČ =yJĂ

13 ÉtrĂrĚ‘ĞSĲČ hŇ QĆ ’ĳĄ JĎ ‘m¡Č SĎ ym¿Ă MyĂŔoGBČ É’nĎ=Cl’ĞSĲČ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť NkĄę lĎ
14 NonĳbĎŇ lĘ gŇlĆ SăĆ yd¡ČŇ WĎ rC~Ë mĂ bŇ z¿Ł ‘ĞyĲČhĞ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ l¡Č CtŇ BĘ dŇ ’ŔŁ mĘ hŇ tăĎŇ WĘ ‘ĲĎ
15 ’wĘèăĎ lČ yU¡Ă ‘Č ynĂ x¿ĚkĄŇ SĘ =yJĲĂ : MylĲĂ zĘon Myr¡ĂqĎ Myr¿ĂzĎ MyĂmËČ CSę tĘŇ eĲĎ yĂ=M’Ă

ëŇ rĆD¡Ć tŇ obŔ ytĂŇ nĘ tŇ kĆŇ lăĆ lĎ MlĎŔ o‘ ylăĄ ybĂŇ SĘ ÉMhĆ ykĄŇ rĘdČŇ BĘ MClą SĂ kĘŇ IČwČ CrFĳĄqČ yĘ
16 rbăĄŇ o‘ lJŁ ť MlĳĎ o‘ tŇ qČ CrSĘ hŇ U¡Ď SČ lĘ MYËĎ rĘ’Č MCW¿ lĎ : hŇ lĲĎ ClsĘ âl¿
17 bŇ yĳĄo’ ynăĄpĘŇ lĂ MY¡Ą ypĂŇ ’Ğ Myd¿ĂŇ qĎ =xČ CrĲJĘ : oSĲ ’Ň rŁ BĘ dŇ yn¿ĂyĎwĘ Mè¡Ł yĂ hĎ ylĆŔ ‘Ď
18 CkÄ lĘ Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ : MdĲĎŇ y’Ą Moy¿BĘ M’¡Ą rĘ’Ć MynËĂpĎŇ =âlĲ wĘ PŇ rĆ‘ÌŁ

NhĄę JŁ mĂ hŇ rĎÁ oê dŇ bČÄ ’Ň tŇŁ =âlĲ žyJĂ ůtobŇ SĎ xĞmĲČ ÈChyĎmĘ rĘyĂ=l‘ĲČ hŇ băĎŇ SĘ xĘ nČ wĘ
hŇ bĎŇ yS¡Ă qĘ nČ=l’Č wĘ NoSŔ QĎ bČŇ ChJăĄ nČ wĘ ÉCkŇ lĘ ’ybĳĂŇ eĎmĂ rb¡ĎŇ dĎŇ wĘ MkĎŔ xĎ mĲĄ ÉhYĎ ‘ĄwĘ

19 : ybĲĎŇ yrĂyĘ loq¿ lĘ ‘m¡Č SĘ C ylĳĎ’Ą ho¡ĎhyĘ hŇ bĎŇ yS¿Ă qĘ hČ : wyrĲĎbĎŇ DĘ=lJĎ =l’Ć sŘ10

20 ydăĂŇ mĘ ‘Ď ű rkăŇŁ zĘ ySĳĂ pĘŇ nČlĘ hŇ x¡Ď CS Cr¿kĎŇ =yJĲĂ hŇ ‘ĎŔ rĎ ÉhbĎŇ oT=tŇ xČ êĲČ MQąČ SĚ yĘhČ
21 žNkĄŇ lĎ : MhĲĆ mĄ ì¡Ň tĘŇ mĲĎ xĞ=tŇ ’Ć bŇ yS¿Ă hĎ lĘ hŇ bĎŔ oT ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ rBąĄdČŇ lĘ ìŇ ynĆę pĎŇ lĘ

Nt
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MhąĆ ySĄ nĘ hŇ nĎ yĆÄhĘ tĲĂŇ wĘ ůbrĆxĆ =ydĄŇ yĘ=l‘Č ÈMrĄGĂ hČ wĘ bŇ ‘Ďę rĎlĲĎ MhĆÁ ynĄBĘ =tŇ ’Ć NêĄÄ
bŇ rĆx¡Ć=yJĄ mĚ MhĆŔ yrĄCxă BČ tŇ wĆmĳĎ ygĄŇrăĚhĞ Cy¡hĘ yĲĂ MhĆŔ ySĄ nĘ ’ČÄ wĘ tŇ onŔ mĎ lĘ ’Č wĘ ÉtolJĚ SČ
dŇ Cd¡Ň GĘ MhËĆ ylĄ ‘Ğ ’ybÌĂŇ tĎŇ =yJĲĂ MhĆŔ yêĄBăĎ mĂ ÉhqĎ ‘Ď zĘ ‘mąČ èĎ êĂ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ BČ 22

hoĎhyĘţ hŇ êăĎ’Č wĘ : ylĲĎ gĘŇrČlĘ Cn¿mĘ TĲĎ Myx¡Ă pČŇ C ynĂ dĄŔ kĘŇ lĎ lĘ hŇ xĎ ySĂ CrąkĎŇ =yJĲĂ M’ĳŁ tĘŇ jĂ 23

Mt¡ĎŇ ’Ň FĎ xČ wĘ MnĎŔ wŁ ‘Ğ=l‘Č ÉrjĄ kČŇ êĘ =l’Č tŇ wĆUĎŔ lČ ÉylČ ‘Ď MtąĎŇ YĎ ‘Ğ=lJĎ =tŇ ’ĲĆ êĎ‘Ę dČÁ yĎ
: MhĲĆ bĎŇ hŇ W¿Ą ‘Ğ ì¡Ň jĘ ’Č tŇ ‘¿ĄBĘ ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ ÉMylĂ SĎ kĘŇ mĚ wyąhř w yxĂ mĘ êĳĆ=l’Č ìŇ ynăĆpĎŇ QĘ mĂ
WrĆxĳĎ rYăĄoy qB¡Ě qĘ bČŇ tĎŇ yn¿ĂqĎ wĘ ëŇ olË hĎ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť Ty
rSĆě ’Ğ MeŔŁ hĂ =NbĆŇ ’yGăĄ=l’Ć ÉtĎ’Ň YĎÄ yĎwĘ : MynĲĂ hĞJĲŁ hČ yn¡ĄqĘ EĂmĂ C M‘ĎŔ hĎ ynăĄqĘ EĂmĂ C 2

rB¿Ą dČŇ ’Ğ=rSĆ ’Ğ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć MèĎŔ tĎŇ ’Ň răĎqĎ wĘ tŇ CsrĎxĞhĲČ r‘ČSăČ xtČŇ j¡Ć
MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ yb¡ĄŇ SĘ yĲŁ wĘ hŇ dĎŔ ChyĘ ykăĄŇ lĘ mČ hoĎŔhyĘ=rbČŇ dĘŇ C‘ămĘ SĂ ÉêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : ìŇ ylĲĆ ’Ą 3

=l‘Č Éh‘ĎrĎ ’ybąĂŇ mĄ ynĂÄ nĘ hĂ l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ tŇ o’Á bĎŇ YĘ hoĎÄhyĘ žrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ
ynĂ bĚę zĎ‘Ğ rSăĆ ’Ğ ű N‘Č yăČ : wynĲĎ zĘ’Ď hŇ nĎlĘ ~¿Č êĂ H‘¡ĎmĘ SŁ =lJĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ EĆŔhČ Moqă UĎ hČ 4

rSÌĆ ’Ğ MyrĂŔ xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ň lĲĄ ÉobŇ =CrFĘ qČ yĘwČ ÉhEĆhČ MoqąUĎ hČ =tŇ ’Ć CrÂJĘ nČ yĘwĲČ
Moq¿ UĎ hČ =tŇ ’Ć C’Ë lĘ mĲĎ C hŇ dĳĎŇ ChyĘ ykăĄŇ lĘ mČ C Mh¡Ć ytĄŇ obĲŇ ’Ğ wĲČ hŇ UĎ h¿Ą MC‘ËdĎŇ yĘ=âlĲ
S’¡Ą BĎ MhËĆ ynĄBĘ =tŇ ’Ć PŇ rÌŁ WĘ lĂ l‘ČBČę hČ tŇ omă BĎ =tŇ ’Ć CnÂbĎŇ C : MIĲĂqĂ nĘ MD¿Č hŇ E¡ĆhČ 5

: yBĲĂ lĂ =l‘Č hŇ t¡ĎŇ lĘ ‘ĲĎ âl¿ wĘ yêĂ rĘBČŔ dĂŇ âlă wĘ ÉytĂŇ yCĂÄYĂ =âlĲ rSąĆ ’Ğ l‘ČBĳĎ lČ tŇ olă ‘Ł
ž’rĄuĎ yĂ=âlĲ wĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉMy’Ă BĎ MymąĂ yĎ=hŇ eĲĄhĂ NkĄÂ lĎ 6

: hŇ gĲĎŇrĄhĞhĲČ ’yG¿Ą=M’Ă yJ¡Ă MeĳŁ hĂ =NbĆŇ ’ygăĄŇ wĘ tŇ pĆŇ ê¡Ł hČ dŇ o‘Ë hŇ E¿ĆhČ MoqÄ UĎ lČ
MyêąĂ lĘ jČ hĂ wĘ hŇ EĆŔhČ Moqă UĎ BČ ÉMĂlČÄSĎ CrĲywĂ hŇ dąĎŇ ChyĘ tŇ YČÄ ‘Ğ=tŇ ’Ć ytĂŇ uŁ bČŇ Cţ 7

ÉMtĎŇ lĎ bĘŇ nĂ =tŇ ’Ć yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ MSĳĎ pĘŇ nČ ySăĄ qĘ bČŇ mĘ dŇ y¡ČbĘŇ C MhĆŔ ybĄŇ yĘ’ĲŁ ynăĄpĘŇ lĂ ÉbrĆxĆÄ BČ
ry‘ăĂhĎ =tŇ ’Ć ÉyêĂ mĘ WČÄ wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ tŇ m¿Č hĹbĲĆŇ lĘ C MyĂm¡ČèĎ hČ PŇ o‘¿lĘ lkĎŔ ’ĞmĲČ lĘ 8

=lJĎ =l‘Č qr¡Ł SĘ yĂwĘ Mè¿Ł yĂ hĎ ylĆŔ ‘Ď rbăĄŇ ‘Ł lJŁ ť hŇ qĳĎrĄSĘ lĂ wĘ hŇ U¡Ď SČ lĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ
Sy’¿Ă wĘ MhĆŔ ytĄŇ nĲŁ BĘ rWăČ BĘ Ét’Ą wĘ MhĆę ynĄBĘ rWăČ BĘ =tŇ ’Ć MyêĂÂlĘ kČŇ ’ĞhĲČ wĘ : hĎ tĲĆŇ JŁ mČ 9

Mh¡Ć ybĄŇ yĘ’ĲŁ MhËĆ lĎ CqyYÌĂyĎ rSĆÄ ’Ğ qoYŔ mĎ bĘŇ C ÉroYmĎ BĘ ClkĳĄŇ ’Ň yŁ Ch‘¡ĄrĄ=rWČ BĘ
Myk¡ĂŇ lĘ hĲŁ hČ MySĂŔ nĎ’ĞhĲĎ ÉynĄy‘ĄlĘ qBĳĚ qĘ BČ hČ ê¡ĎrĘbČŇ SĲĎ wĘ : MSĲĎ pĘŇ nČ yS¿Ą qĘ bČŇ mĘ C 10

rBÂŁ SĘ ’Ć hŇ kĎŇ JăĎ tŇ o’ę bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ű rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ MhĆÁ ylĄ ’Ğ ÉêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : ëŇ tĲĎŇ o’ 11

rYĄŔ oIhČ ylăĂ JĘ =tŇ ’Ć ÉrBŁ SĘ yĂ rSąĆ ’ĞJĲČ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ry‘ăĂhĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉhEĆhČ M‘ąĎhĎ =tŇ ’Ć
rV’

.yrq CyhĘ yĂwĘ ,bytk CyhĎ wĘ v.23
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: roBĲ qĘ lĂ Moq¡ mĎ Ny’¿ĄmĄ CrŔ BĘ qĘ yĂ tŇ pĆŇ tăŇŁ bĘŇ C dŇ o‘ĳ hŇ p¡ĄŇ rĎhĲĄ lĘ lk¿ČŇ Cy=âlĲ rSËĆ ’Ğ
12 ry‘¿ĂhĎ =tŇ ’Ć tŇ tËĄŇ lĎ wĘ wybĳĎŇ SĘ oyĲlĘ C ho¡ĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇ EËĆhČ Moq¿ UĎ lČ hŇ WĆÂ ‘Ĺ’ĲĆ=NJĲĄ
13 Moq¿ mĘ JĂ hŇ dĎŔ ChyĘ ykăĄŇ lĘ mČ ÉyêĄbĎŇ C MĂlČęSĎ CrĲyĘ yêăĄBĎ CyÂhĎ wĘ : tŇ pĆŇ tĲŇŁ JĘ tŇ ’Ň E¡Ł hČ

É lkŇŁ lĘ ÉMhĆ ytĄŇ GĲŁ GČ=l‘Č CrÁ FĘ qĂ rSĆÄ ’Ğ MyêĂę BĎ hČ lkăŇŁ lĘ My’ĳĂ mĄ FĘ hČ tŇ pĆŇ ê¡Ł hČ
: MyrĲĂxĄ ’Ğ Myh¿Ă Łl’Ň lĲĄ Myk¡ĂŇ sĎ nĘ ëŇ i¿Ą hČ wĘ MyĂmČŔ èĎ hČ ’băĎŇ YĘ

14 ’bĳĄŇ eĎhĂ lĘ MS¡Ď hoËĎhyĘ oxÌ lĎ SĘ rSĆÄ ’Ğ tŇ pĆŇ êŔŁ hČ mĲĄ ÉChyĎÄmĘ rĘyĂ ’bąŇŁ IĎwČ
: M‘ĲĎhĎ =lJĎ =l’Ć rmĆ ’Ň I¡Ł wČ hoĎŔhyĘ=tŇ yBĲĄ rYăČ xĞBĲČ ÉdmŁ ‘ĞIĲČwĲČ

15 ry‘ąĂhĎ =l’Ć yřbĂÁ mĄ ynĂÄ nĘ hĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhyĘ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ
yJąĂ hĎ ylĳĆ‘Ď yêĂ rĘB¡Č DĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ ‘ĎŔ rĎhăĎ=lJĎ tŇ ’Ą ť hĎ yrĆŔ ‘Ď=lJĎ =l‘Č wĘ Ét’Ň EŁ hČ

k ÉrCxSĘ jČ ‘mąČ SĘ IĂwČ : yrĲĎbĎŇ DĘ=tŇ ’Ć ‘Č om¿ SĘ yê¡Ă lĘ bĂŇ lĘ MjĎŔ rĘ‘Ď=tŇ ’Ć ÉCSqĘ hĂ
’B¡Ď nĂ ChyĎŔmĘ rĘyĂ=tŇ ’ĲĆ hoĳĎhyĘ tŇ ybăĄŇ BĘ dŇ yg¡ĂŇ nĎ dŇ yq¿ĂpĎŇ =’ChĲ wĘ NhĄŔ JŁ hČ rUăĄ ’Ă =NBĆ

2 NêĄÄ IĂwČ ’ybĳĂŇ eĎhČ ChyăĎmĘ rĘyĂ tŇ ’¡Ą rCxŔ SĘ pČŇ hŇ JăĆ IČwČ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myr¿ĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć
tŇ yb¿ĄŇ BĘ rS¡Ć ’Ğ NoyŔlĘ ‘ĆhĲĎ ÉNmĂ yĎnĘ BĂ r‘ČSąČ BĘ rSĆÄ ’Ğ tŇ kĆŇ jĆę hĘ UČ hČ =l‘Č otÁ ’Ł

3 tŇ kĆŇ jĳĎ hĘ UČ hČ =NmĂ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ=tŇ ’ĲĆ rCxË SĘ pČŇ ’Y¿Ą IŁ wČ tŇ rĎŔ xĽUăĎ mĲĂ ÉyhĂ yĘwĲČ : hoĲĎhyĘ
rog¿ŇmĎ =M’Ă yJ¡Ă ìŇ mĆŔ SĘ ÉhoĎhyĘ ’rąĎqĎ ÉrCxSĘ pČŇ âlą ChyĎęmĘ rĘyĂ wylĎÁ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ

4 rogÁmĎ lĘ ÉìnĘ tĆŇ nŁ žynĂ nĘ hĂ hoĎÃhyĘ rmăČ ’Ď hŇ kăŇŁ yJăĂ : bŇ ybĲĂŇ iĎ mĂ
=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ tŇ o’ĳ rŁ ìŇ ynăĆy‘ĄwĘ Mh¡Ć ybĄŇ yĘ’ĲŁ bŇ rĆx¿ĆBĘ ClË pĘŇ nĲĎ wĘ ìŇ ybĆę hĞ’ĲŁ =lkĎŇ lĘ C ìăŇ lĘ

5 yêĂę tČŇ nĲĎ wĘ : bŇ rĆxĲĎ BĆ MJ¿Ď hĂ wĘ hŇ lĎ b¡ĆŇ BĎ Ml¿Ď gĘŇhĂ wĘ lbĆŔ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ dŇ yăČBĘ ÉNêĄ’Ć hŇ dĎę ChyĘ
tŇ ’ĄÄ wĘ HrĳĎqĎ yĘ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ H‘¡ĎygĂŇ yĘ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ry‘ăĂhĎ ÉNsĆ xÄŁ =lJĎ =tŇ ’Ć
MCxŔ qĎ lĘ C ÉMCzzĎbĘŇ C MhĆŔ ybĄŇ yĘ’ĲŁ dŇ yăČBĘ ÉNêĄ’Ć hŇ dĎę ChyĘ ykăĄŇ lĘ mČ tŇ orÁ YĘ o’=lJĎ

6 Ck¡Ň lĘ êĲĄ ìŇ tĆŔ ybĄŇ ybăĄŇ SĘ yĲŁ É lkŇŁ wĘ rCxę SĘ pČŇ hŇ êăĎ’Č wĘ : hŇ lĎ bĲĆŇ BĎ MC’¡ ybĂŇ hĹwĲĆ
ìŇ ybĆŔ hĞ’ăŁ =lkĎŇ wĘ ÉhêĎ’Č rbĄŔ uĎ êĂ MSăĎ wĘ ÉtCmêĎ MSąĎ wĘ ’obę êĎ lbăĆŇ bĎŇ C ybĂŇ èĳĆ BČ

: rqĆèĲĎ BČ Mh¡Ć lĎ tĎŇ ’Ň B¿Ą nĂ =rSĆ ’Ğ
7 MoIŔhČ =lJĎ ÉqoxWĘ lĂ ytĂŇ yyąĂhĎ lkĳĎŇ CêwČ ynĂ ê¡ČqĘ zČxĞ tŇ jĎŔ ’Ć wĲĎ ÉhoĎhyĘ ynĂ tąČŇ yêĂ jĂ
8 hŇ yĎÄhĎ =yJĲĂ ’rĳĎqĘ ’Ć dŇ S¡Ł wĎ sm¿Ď xĎ q‘ĎŔ zĘ’Ć ÉrBĄ dČŇ ’Ğ yDąĄmĂ =yJĲĂ : ylĲĂ gŇ‘¿ĄŁl hŇŁQ¡ JĚ
9 CerĆę JĘ zĘ’Ć =âlĲ yêăĂ rĘmČ ’ĲĎ wĘ : MoIĲhČ =lJĎ slĆ q¡ĆlĘ C hŇ j¿Ď rĘxĆ lĘ ylËĂ ho¿ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ

ytĳĎŇ mŁ YĘ ‘ČBĘ rY¡Ě‘Ď tŇ rĆ‘ĆŔ BŁ S’ăĄ JĘ ÉyBĂ lĂ bĘŇ hŇ yąĎhĎ wĘ omŔ SĘ BĂ Édo‘ rB¿Ą dČŇ ’Ğ=âlĲ wĘ
yty’lnw

.w"dw b"d Nkw yrqw bytk ’ybĂ mĄ ’"sb ,yrq ’ybĂ mĄ v.15 .Ty
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rogăŇmĎ ÈMyBĂ rČ tŇ BăČ DĂ yêĂ ‘Ę mČÁ SĎ yJăĂ : lkĲĎŇ C’ âl¿ wĘ lk¡ĄŇ lĘ JĲČ ytĂŇ y’¿ĄlĘ nĂ wĘ 10

yląČ C’ y‘ĳĂlĘ YČ yr¡ĄmĘ SĲŁ ymĂŔ olSĘ Sonă’Ĺ lJŁ ť CedĆŔ yGĂ nČ wĘ ÉCdŇ yGĂÄhČ ůbybĂŇ iĎ mĂ
roBă gĂŇJĘ ÉytĂŇ o’ hoąĎhywĲČ : CeUĲĆ mĂ Cnt¡ĄŇ mĎ qĘ nĂ hŇ x¿Ď qĘ nĂ wĘ olŔ hŇ lĎ kĘŇ Cnă wĘ ÉhêĆpĚŇ yĘ 11

ClyJĂŔ WĘ hĂ âlă =yJĂ Éd’Ł mĘ CSBąŁ ClkĳĎŇ yĚ âlă wĘ Cl¡ SĘ JĲĎ yĂ yp¿ČŇ dĘŇ rĲŁ NJËĄ =l‘Č ZyrĂŔ ‘Ď
hŇ ’¿Ć rŁ qyDĂŔ YČ NxăĄ BŁ Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhywĲČ : xČ kĲĄŇ èĎ tĂŇ âl¿ Ml¡Ď o‘ tŇ U¿Č lĂ JĘ 12

: ybĲĂŇ yrĂ=tŇ ’Ć ytĂŇ yQ¿Ă GĂ ìŇ yl¡Ć ’Ą yJ¿Ă MhĆŔ mĄ ÉìtĘŇ mĲĎ qĘ nĂ hŇ ’ąĆ rĘ’Ć bŇ lĳĄ wĎ tŇ oy¡lĎ kĘŇ

sŘ11 dŇ I¿ČmĂ Noy¡bĘŇ ’Ć SpĆŇ n¿Ć=tŇ ’Ć ly~ËĂ hĂ yJ¿Ă hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć Cl¡ lĘ hĲČ hoĎŔhylĲČ CrySĂ ť 13

=rSĆ ’Ğ MoyË oBĳ yêĂ dĘŇ Q¡Č yĚ rS¿Ć ’Ğ MoIŔhČ rCră’Ď : My‘ĲĂrĄmĘ 14

ÉybĂŇ ’Ď =tŇ ’Ć rvąČ BĂ rSĆÄ ’Ğ Sy’Ăę hĎ rCră’Ď : ëŇ CrĲbĎŇ yh¿Ă yĘ=l’Č yU¡Ă ’Ă ynĂ tĘŇ d¿ČŇ lĎ yĘ 15

’ChŔ hČ Sy’ăĂ hĎ ÉhyĎhĎ wĘ : ChxĲĎ UĽWĂ xČ U¡Ą WČ rkĳĎŇ zĎ NBăĄ ì¡Ň lĘ =dŇ QČ yĲĚ rmŔŁ ’Ň lĄ 16

hŇ ‘¡ĎCrtĘŇ C rqĆBŔŁ BČ ÉhqĎ ‘Ď zĘ ‘mąČ SĎ wĘ MxĳĎ nĂ âlă wĘ ho¡ĎhyĘ ëŇ p¿ČŇ hĎ =rSĆ ’Ğ MyrËĂ‘ĎJĲĆ
yrĂŔ bĘŇ qĂ ÉyUĂ ’Ă yląĂ =yhĂ êĘ wČ MxĆ rĳĎmĄ ynĂ t¡ČŇ tĘŇ omĲ =âl rS¿Ć ’Ğ : MyĂrĲĎhĽYĲĎ tŇ ‘¿ĄBĘ 17

NogĳŇ yĎwĘ lm¡Ď ‘Ď tŇ o’¿ rĘlĂ ytĂŇ ’Ň YĎŔ yĎ MxĆ răĆmĄ ÉhEĆ hŇ UĎ ląĎ : MlĲĎ o‘ tŇ r¿ČhĞ hŇ m¡Ď xĘ rČwĘ 18

: ymĲĎ yĎ tŇ SĆ b¡ŇŁ BĘ Cl¿ kĘŇ IĂwČ
ëŇ lĆ UăĆ hČ wylĎÁ’Ą xČŁlÄSĘ BĂ hoĳĎhyĘ tŇ ’ăĄ mĄ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ hŇ y¿ĎhĎ =rSĆ ’Ğ rbËĎŇ DĎhČ ’k

Nh¡Ą JŁ hČ hŇ yËĎWĄ ‘ĞmĲČ =NbĆŇ hŇ yÌĎnĘ pČŇ YĘ =tŇ ’Ć wĘ hŇ IĎŔJĂ lĘ mČ =NBĆ ÉrCxSĘ jČ =tŇ ’Ć ChIĎęqĂ dĘŇ YĂ
lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~¿Č ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ yJËĂ hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć ÉCndĄÄ ‘ĞbĲČŇ ’nąĎ=SrĎDĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ 2

hŇ l¡Ć ‘ĞyĲČwĘ wytĎŔ ’Ł lĘ pĘŇ nĂ =lkĎŇ JĘ ÉCntĎÄ o’ hoąĎhyĘ hŇ WĆÄ ‘ĞyĲČ žylČ C’ CnylĳĄ‘Ď MxăĎ lĘ nĂ
=l’Ć Nr¡ĚmĘ ’Ň tĲŇŁ hŇ J¿Ł MhĳĆ ylĄ ’Ğ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : CnylĲĄ ‘ĎmĲĄ 3

ylăĄ JĘ =tŇ ’Ć ÈbsĄ mĄ ynăĂnĘ hĂ l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ hoĎÁhyĘ rmČÄ ’Ď =hŇ JĲŁ : ChIĲĎqĂ dĘŇ YĂ 4

ëŇ lĆ mąĆ =tŇ ’Ć MBĎę MymăĂ xĎ lĘ nĂ MêĆÁ ’Č rSĆÄ ’Ğ ůMkĆŇ dĘŇ yĆBĘ rSăĆ ’Ğ ÈhmĎ xĎ lĘ UĂ hČ
yêăĂ pĘŇ sČ ’ĲĎ wĘ hŇ mĳĎ oxlĲČ ZCx¡ mĂ MkĆŔ ylĄ ‘Ğ MyrăĂ~Ď hČ MyDĂŔ WĘ JČ hČ =tŇ ’Ć wĘ É lbĆŇ BĎ
hŇ y¡ĎCTnĘ dŇ y¿ĎBĘ MkĆŔ êĘ ’Ă ÉynĂ ’Ğ yêąĂ mĘ xČ lĘ nĂ wĘ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ ry‘¿ĂhĎ ëŇ oê¡ =l’Ć MtĎŔ o’ 5

ÉybĄŇ SĘ oyĲ=tŇ ’Ć ytĂę yJĄ hĂ wĘ : lodĲŇ GĎ PŇ YĆq¿ĆbĘŇ C hŇ m¡Ď xĄ bĘŇ C PŇ ’¿Č bĘŇ C hŇ qĳĎzĎxĞ ‘Č orăzĘbĂŇ C 6

: CtŇ mĲĚ yĎ lod¡Ň GĎ rbĆŇ d¿ĆŇ BĘ hŇ mĳĎ hĄ BĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ry‘ăĂhĎ
ű wydăĎŇ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ hŇ dăĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ ChIăĎqĂ dĘŇ YĂ =tŇ ’Ć NêăĄ’Ć hoĎÃhyĘ=M’ĚnĘ NkăĄŇ =yrĄxĞ’ĲČ wĘ 7

bŇ rĆxăĆhČ =NmĂ ű rbĆŇ DăĆhČ =NmĂ tŇ ’Ň ŁEÁhČ ry‘ĂÄ BĎ žMyrĂ’Ď SĘ eĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ M‘ĎÃ hĎ =tŇ ’Ć wĘ
b‘rh=Nmw
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dŇ y¡ČbĘŇ C MhĆŔ ybĄŇ yĘ’ĲŁ ÉdyČbĘŇ C lbĆŔ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~ăČ ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ ÉdyČBĘ bŇ ‘Ďę rĎhĲĎ =NmĂ C
lm¡Ł xĘ yČ âl¿ wĘ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ sCxă yĎ=âlĲ bŇ rĆxĆŔ =ypĂŇ lĘ MJăĎ hĂ wĘ MSĳĎ pĘŇ nČ ySăĄ qĘ bČŇ mĘ

8 ynąĂnĘ hĂ hoĳĎhyĘ rmăČ ’Ď hŇ J¡Ł rmČŔ ’Ň êŁ ÉhEĆhČ M‘ąĎhĎ =l’Ć wĘ : MxĲĄ rČyĘ âl¿ wĘ
9 ry‘ăĂBĎ ÉbSĄ IŁ hČ : tŇ wĆUĲĎ hČ ëŇ rĆD¿Ć=tŇ ’Ć wĘ MyI¡ĂxČ hĲČ ëŇ rĆD¿Ć=tŇ ’Ć MkĆŔ ynĄpĘŇ lĂ ÉNtĄŇ nŁ

MyDĂÁ WĘ JČ hČ =l‘Č lpČÄ nĎ wĘ ž’YĄ oIhČ wĘ rbĆŇ DĳĎbČŇ C bŇ ‘ăĎrĎbĎŇ C bŇ rĆx¡ĆBČ tŇ Cmě yĎ tŇ ’Ň ŁEŔhČ
10 ynČpĎ ţ yêĂ mĘ WăČ yJăĂ : llĲĎ SĎ lĘ oS¡ pĘŇ nČ oQ¿ =hŇ tĎŇ yĘhĲĎ wĘ hŇ yĆxĘ yĲĂ ÉMkĆŇ ylĄ ‘Ğ MyrąĂ~Ď hČ

É lbĆŇ BĎ ëŇ lĆ mąĆ =dŇ yČBĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇ b¡ĎŇ oTlĘ âl¿ wĘ hŇ ‘ËĎrĎlĘ tŇ ’Ň EÌŁ hČ ry‘ĂÄ BĎ
11 C‘¡mĘ SĂ hŇ dĎŔ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ÉtybĄŇ lĘ C : S’ĲĄ BĎ Hp¡ĎŇ rĎWĘ C NtĄŔ eĎêĂ
12 Cly~¿Ă hČ wĘ TjĎŔ SĘ mĂ ÉrqĆBÄŁ lČ CnyDąĂ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť dŇ wĂęDĎ tŇ yBăĄ : hoĲĎhyĘ=rbČŇ DĘ

yn¡ĄjĘ mĂ hŇ BĆŔ kČŇ mĘ Ny’ăĄwĘ ÉhrĎ‘ĞbĲĎŇ C ytĂę mĎ xĞ S’ĄÁ kĎŇ ’YĄÄ êĄ=NjĆ qSĳĄ o‘ dŇ IăČmĂ lCz¡gĎŇ
13 =M’ĚnĘ rS¡Ł yUĂ hČ rCY¿ qmĆ ‘ËĄhĎ tŇ bĆŇ SÌĆ yŁ ëŇ yĂlČÁ’Ą ynĂÄ nĘ hĂ : MhĲĆř ylĄ lĘ ‘ČmĲČ ‘Čr¿Ł
14 yêÌĂ dĘŇ qČ pĲĎŇ C : CnytĲĄŇ ono‘mĘ BĂ ’ob¡Ň yĎ ym¿Ă C CnylĄŔ ‘Ď tŇ xăČ yĄ=ymĲĂ ÉMyrĂmĘ ’ĲŁ hĎ hoĳĎhyĘ

hŇ l¡Ď kĘŇ ’ĲĎ wĘ HrĎŔ ‘Ę yČBĘ ÉS’Ą yêĂ ~ąČ hĂ wĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ Mk¡ĆŇ ylĄ lĘ ‘ČmĲČ yr¿ĂpĘŇ JĂ MkËĆŇ ylĄ ‘Ğ
bk ëŇ lĆ măĆ =tŇ yBĲĄ dŇ r¡Ą hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť : hĎ ybĲĆŇ ybĂŇ sĘ =lJĎ

2 hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ‘măČ SĘ ÉêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : hŇ EĲĆhČ rb¡ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć MSĎŔ êăĎrĘBČ dĂŇ wĘ hŇ dĳĎŇ ChyĘ
My’¡Ă BĎ hČ ìŔ UĘ ‘Č wĘ ÉìydĆÄ bĎŇ ‘ĞwĲČ hŇ êąĎ’Č dŇ wĳĂdĎŇ ’iăĄ JĂ =l‘Č bŇ S¡Ą IŁ hČ hŇ dĎŔ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ

3 Cly~¿Ă hČ wĘ hŇ qĎŔ dĎŇ YĘ C ÉTjĎ SĘ mĂ CWą ‘Ğ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myr¿Ă‘ĎèĘ BČ
MdăĎŇ wĘ CsmŔŁ xĘ êČ =l’Č ÉCnêŁ =l’Č hŇ nąĎmĎ lĘ ’Č wĘ MotÄ yĎ žrgĄŇ wĘ qoSĳ ‘Ď dŇ IăČmĂ lCz¡gĎŇ

4 rb¡ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć CWŔ ‘ĞêĲČ ÉoW‘Ď=M’Ă yJąĂ : hŇ EĲĆhČ Moq¿ UĎ BČ Ck¡Ň jĘ SĘ êĂ =l’ĲČ yqĂŔ nĎ
o’ę sĘ JĂ =l‘Č dŇ wĂÁdĎŇ lĘ MybĂÄ SĘ yĲŁ žMykĂŇ lĎ mĘ hŇ EĆÃhČ tŇ yĂBăČ hČ yrăĄ‘ĞSĲČ bĘŇ C’băĎŇ C hŇ EĳĆhČ

5 C‘Ŕ mĘ SĘ tĂŇ âlă ÉM’Ă wĘ : oUĲ ‘Č wĘ wdĎŇ bĘŇ ‘Č wĘ ’Ch¿ MysĂŔ CibČŇ C bŇ kĆŇ răĆBĎ ÉMybĂŇ kĘŇ rĲŁ
hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ hŇ B¿Ď rĘxĎ lĘ =yJĲĂ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉyêĂ ‘Ę BČÄ SĘ nĂ yBąĂ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć

6 ëŇ lĆ măĆ ÉtyBĄ =l‘Č hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ kăŇŁ =yJĂ : hŇ EĲĆhČ tŇ yĂB¿Č hČ
rBĎŔ dĘŇ mĂ ÉìtĘŇ ySĲĂ ’Ğ âlą =M’Ă NonĳbĎŇ QĘ hČ S’Ň răŁ yl¡Ă hŇ êËĎ’Č dŇ ‘¿ĎlĘ GĂ hŇ dĎŔ ChyĘ

7 ÉCtŇ rĘkĲĎŇ wĘ wylĳĎkĄŇ wĘ Sy’ăĂ Myt¡ĂŇ xĂ SĘ mČ ìŇ ylËĆ‘Ď yê¿Ă SĘ DČqĂ wĘ : hŇ bĎŇ SĎ on âl¿ Myr¡Ă‘Ď
8 l‘¡Č MyBĂŔ rČ MyăĂoG ÉCrbĘŇ ‘ĲĎwĘ : S’ĲĄ hĎ =l‘Č Clyj¡Ă hĂ wĘ ìŇ yzĆŔrĎ’Ğ rxăČ bĘŇ mĂ

ry‘h
’"sbw ,+d +d ly‘l Nyy‘ : r"tw s"t ,+rt ,b"yd Nkw yrqw bytk MkĆylĄlĘ ‘ČmČ ’"sb ,yrq MkĆylĄlĘ ‘ČmČ v.12 .’k

.d"ydw T"d ,x"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk MhĆylĄlĘ ‘ČmČ
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hŇ kĎŇ JĎŔ ÉhoĎhyĘ hŇ WąĎ ‘Ď hŇ mĆÄ =l‘Č Ch‘ĄŔ rĄ=l’Ć Sy’ăĂ ÉCrmĘ ’ĲĎ wĘ tŇ ’Ň EĳŁ hČ ry‘ăĂhĎ
ho¡ĎhyĘ tŇ yr¿ĂBĘ =tŇ ’Ć CbŔ zĘ‘ĲĎ rSăĆ ’Ğ l‘Č ť CrŔ mĘ ’ăĎ wĘ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ hŇ l¡Ď odŇ GĘ hČ ry‘¿ĂlĎ 9

: MCdĲŇ bĘŇ ‘Č IĲČwČ Myr¡ĂxĄ ’Ğ Myh¿Ă Łl’Ň lĲĄ CwËxĞêĲČSĘ IĲĂwČ MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ
ÉbCSyĎ âlą yJăĂ ëŇ lĄŔ hŁ lĲČ ÉokŇ bĎŇ CkąŇ BĘ olĳ CdŇ n¡ĚêĎ =l’Č wĘ tŇ mĄŔ lĘ CJă bĘŇ êĂ =l’Č 10

hoĎhyĘţ=rmČ ’ĲĎ hŇ kăŇŁ yJăĂ : oêĲ dĘŇ lČ omĲ ZrĆ’¿Ć=tŇ ’Ć hŇ ’¡Ď rĎwĘ dŇ o‘Ŕ 11

wybĂŔ ’Ď ChIăĎSĂ ’Ň yĲŁ tŇ xČ êČ ť ÉëlĄ UŁ hČ hŇ dĎę ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ChIĎÁSĂ ’Ň yĲŁ =NBĆ MQĚÄSČ =l’Ć
MoqËmĘ BĂ yJĂę : dŇ o‘Ĳ MS¡Ď bŇ CS¿ yĎ=âlĲ hŇ EĳĆhČ Moqă UĎ hČ =NmĂ ’Y¡Ď yĎ rS¿Ć ’Ğ 12

: dŇ o‘Ĳ hŇ ’¿Ć rĘyĂ=âlĲ tŇ ’Ň E¡Ł hČ ZrĆ’¿ĎhĎ =tŇ ’Ć wĘ tŇ Cmĳ yĎ MSăĎ ot¡Ň ’Ł Cl¿ gĘŇhĂ =rSĆ ’Ğ
TjĳĎ SĘ mĂ âlă BĘ wyt¡ĎŇ oIlĂ ‘ĞwĲČ qdĆŇ YĆŔ =âlBĲĘ ÉotŇ ybĄŇ hŇ nąĆBŁ yohă 13

tŇ yBăĄ ÉyQĂ =hŇ nĆbĘŇ ’Ć rmĄę ’Ł hĲĎ : olĲ =NêĆ yĲĂ âl¿ ol¡ ‘ĞpĲŇŁ C MeĎŔ xĂ dŇ băŇŁ ‘ĞyĲČ ÉCh‘ĄÄ rĄBĘ 14

xČ oS¡ mĎ C zrĆ’ĎŔ BĎ NCpăŇ sĎ wĘ ynĎŔ oQxČ Éol ‘rĲČqąĎwĘ MyxĳĂ CĎrĚmĘ tŇ oI¡lĂ ‘ĞwĲČ tŇ oDŔ mĂ
lkăČŇ ’Ď ’olÌ hĞ ìŇ ybĂÁ ’Ď zrĆ’ĳĎbĎŇ hŇ răĆxĞtĲČŇ mĘ hŇ ê¡Ď’Č yJ¿Ă ëŇŁlŔ mĘ tĲĂŇ hĞ : rSĲČ èĎ BČ 15

z’ăĎ Noy¡bĘŇ ’Ć wĘ yn¿Ă‘Ď=NyDĂ NDËĎ : olĲ bŇ oT¿ z’¡Ď hŇ qĎŔ dĎŇ YĘ C ÉTjĎ SĘ mĂ hŇ WąĎ ‘Ď wĘ hŇ tĎę SĎ wĘ 16

yJ¡Ă ìŔ BĘ lĂ wĘ ÉìynĆÄ y‘Ą Ny’ąĄ yJăĂ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yt¡ĂŇ ’Ł tŇ ‘ČD¿ČhČ ’yhËĂ =’olhĞ bŇ oTĳ 17

hŇ Y¡Ď CrUĘ hČ =l‘Č wĘ qSĆ ‘¿Ł hĎ =l‘Č wĘ ëŇ ojŔ SĘ lĂ ÉyqĂ eĎhČ =MDĲČ l‘ąČwĘ ìŇ ‘ĳĆYĘ BĂ =l‘Č=M’Ă
: tŇ oWĲ ‘ĞlĲČ

=âlĲ hŇ dĎŔ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ÉChIĎÄSĂ ’Ň yĲŁ =NBĆ MyqąĂyĎohĲ yĘ=l’Ć hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄÂ lĎ 18

: hŇ dĲŇŁ hŁ yoh¿ wĘ Nod¡Ň ’Ď yoh¿ olŔ CdăŇ jĘ sĘ yĂ=âlĲ tŇ oxĳ ’Ď yohă wĘ yx¡Ă ’Ď yoh¿ olŔ CdăŇ jĘ sĘ yĂ
: MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ yr¿Ą‘ĞSĲČ lĘ hŇ ’Ď lĘ h¡Ď mĄ ëŇ lĄŔ SĘ hČ wĘ bŇ oxă sĎ rbĳĄŇ uĎ yĂ rom¡ xĞ tŇ r¿ČCbŇ qĘ 19

ÉyqĂ ‘ĞYĲČ wĘ ëŇ ĳĄloq ynăĂêĘ NS¡Ď BĎ bČŇ C yqĂ ‘ĎŔ YĘ CĲ ÉNonbĎŇ QĘ hČ yląĂ ‘Ğ 20

ëŇ yĂtČŔ wŁ lĘ SČ BĘ ÉëyĂlČÄ’Ą yêĂ rĘBąČ DĂ : ëŇ yĂbĲĎŇ hĞ’ĲČ mĘ =lJĎ Cr¡BĘ SĘ nĂ yJ¿Ă MyrĂŔ bĎŇ ‘ĞmĲĄ 21

: ylĲĂ oqBĘ êĘ ‘Čm¡Č SĎ =âlĲ yJ¿Ă ëŇ yĂrČŔ C‘eĘ mĂ ÉëJĄ rĘdČŇ hŇ ząĆ ‘mĳĎ SĘ ’Ć âlă êĘ rĘm¡Č’Ď
ÉySĂ bŇŁ êĄ z’ąĎ yJăĂ CkŇ lĳĄ yĄ ybăĂŇ èĘ BČ ëŇ yĂb¡ČŇ hĞ’ĲČ mĘ CĲ xČ CrŔ =hŇ ‘ĆrĘêĂ ÉëyĂ‘ČÄ rŁ =lJĎ 22

=hŇ mČ MyzĳĂrĎ’ĞBĲĎ ytř nn¡qm NonŔ bĎŇ QĘ BČ ytř bVă y : ëŇ tĲĄŇ ‘ĎrĲĎ lJ¡Ł mĂ êĘ mĘ lČŔ kĘŇ nĂ wĘ 23

yJăĂ ůhoĎhyĘ=M’ĚnĘ ÈynĂ ’Ď =yxČ : hŇ dĲĎŇ lĄ IŁ JČ lyx¡Ă MylĂŔ bĎŇ xĞ ëŇ ăĎl=’bŇŁ BĘ ÉêĘ nĘ xČÄ eĄ 24

yJ¿Ă ynĳĂymĂ yĘ dŇ yăČ=l‘Č Mt¡ĎŇ ox hŇ dĎŔ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ÉMyqĂ yĎohĲ yĘ=NbĆŇ ChyąĎnĘ JĎ hŇ yĆÂhĘ yĲĂ=M’Ă
hŇ ê¿Ď’Č =rSĆ ’Ğ dŇ yËČbĘŇ C ìŇ SĆŔ pĘŇ nČ ySăĄ qĘ bČŇ mĘ ÉdyČBĘ ìŇ yêĂę tČŇ nĘ C : OĎ nĘ qĲĆêĘ ’Ć Mè¡Ď mĂ 25

rwgy
.yrq êĘ nĘ eČqĚmĘ ,bytk yêĂ nĘ eČqĚmĘ w’ yêĂ nĘ nČqŁ mĘ v.23 .yrq êĘ bĘ SČ yŁ ,bytk yêĂ bĘ SČ yŁ v.23 .bk
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: MyDĲĂWĘ JČ hČ dŇ y¿ČbĘŇ C lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~¿Č ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ dŇ yËČbĘŇ C MhĳĆ ynĄjĘ mĂ rog¡Ň yĎ
26 rS¿Ć ’Ğ tŇ rĆxĆŔ ’Č ZrĆ’ăĎhĎ l‘Č ť ìŇ tĘŇ dČŔ lĎ yĘ rSăĆ ’Ğ ÉìUĘ ’Ă =tŇ ’ĲĆ wĘ ìę tĘŇ ’ĲŁ yêăĂ lĘ TČ hĲĄ wĘ
27 My’¿Ă vĘ nČmĘ MhËĄ =rSĆ ’Ğ ZrĆ’Ďę hĎ =l‘Č wĘ : CtŇ CmĲ êĎ MS¡Ď wĘ MSĳĎ Mê¡ĆdĘŇ QČ yĚ=âlĲ

: CbŇ CSĲ yĎ âl¿ hŇ UĎ S¡Ď MSĳĎ bŇ CSă lĎ MS¡Ď pĘŇ nČ=tŇ ’Ć
28 oBĳ ZpĆŇ x¡Ą Ny’¿Ą ylĂŔ JĘ =M’ĂÄ ChyĎŔnĘ JĎ ÉhEĆhČ Sy’ąĂ hĎ ZCpę nĎ hŇ zĆÁbĘŇ nĂ bŇ YĆ‘ĆÄ hČ

: C‘dĲĎŇ yĎ=âlĲ rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’¡ĎhĎ =l‘Č CkŔ lĘ SĘ hĚÄ wĘ o‘Ŕ rĘzČwĘ ’Chă ÉClTĞ ChĲ ‘Č CDąmČ
29, 30 =tŇ ’Ć CbÂ tĘŇ JĂ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ : hoĲĎhyĘ=rbČŇ DĘ y‘¡ĂmĘ SĂ ZrĆ’ĳĎ ZrĆ’¡Ć ZrĆ’¿Ć

o‘ę rĘEČmĂ xlČÁYĘ yĂ âlÄ žyJĂ wymĳĎyĎBĘ xlăČ YĘ yĂ=âlĲ rbĆŇ G¡Ć yrĂŔ yrĂ‘Ğ ÉhEĆhČ Sy’ąĂ hĎ
: hŇ dĲĎŇ ChyBĲĂ dŇ o‘¡ lS¿Ą mŁ C dŇ wĂŔdĎŇ ’iăĄ JĂ =l‘Č ÉbSĄ yŁ Sy’Ă ť

gk : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yt¡ĂŇ y‘Ă rĘmČ N’Ň Y¿Ł =tŇ ’Ć MyYËĂ pĂŇ mĘ C MydÌĂŇ BĘ ’Č mĘ My‘Ăę rŁ yohă
2 ůyUĂ ‘Č=tŇ ’Ć My‘ăĂrŁ hĲĎ ÈMy‘Ă rŁ hĲĎ =l‘ĲČ l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ hoĎÁhyĘ rmČÄ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄŇ lĎ ţ

dŇ qÌĄpŇŁ ynĂÄ nĘ hĂ MtĳĎŇ ’Ł Mê¡ĆdĘŇ qČ pĘŇ âl¿ wĘ MCxŔ DĂêČ wČ ÉynĂ ’Ň YŁ =tŇ ’Ć MtąĆŇ YŁ pĂŇ hĞ MêĆÂ’Č
3 tŇ yrăĂ’Ą SĘ =tŇ ’Ć ÉZBĄ qČ ’Ğ ynĂę ’Ğ wĲČ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Mk¡ĆŇ ylĄ lĘ ‘ČmĲČ ‘Čr¿Ł =tŇ ’Ć MkËĆŇ ylĄ ‘Ğ

NhËĆ tĘŇ ’Ć yt¿ĂŇ bŇŁ SĲĂ hĞ wĲČ MSĳĎ Mt¡ĎŇ ’Ł yêĂ xĘ D¿ČhĂ =rSĆ ’Ğ tŇ oYŔ rĎ’ĞhĲĎ É lJŁ mĂ ynĂŔ ’Ň YŁ
4 =âlwĘ MC‘ĳrĎwĘ My‘¡ĂrŁ MhËĆ ylĄ ‘Ğ ytÌĂŇ mŁ qĲĂ hĞ wĲČ : CbĲŇ rĎwĘ Cr¿pĎŇ C Nh¡Ć wĄnĘ =l‘Č

: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ CdŇ q¡ĄjĎ yĂ âl¿ wĘ CêxËČ yĄ=âlĲ wĘ dŇ o‘Ì C’Ä rĘyyĲĂ
5 qyDĳĂYČ xmČ YăĆ dŇ w¡ĂdĎŇ lĘ yt¿ĂŇ mŁ qĲĂ hĞ wĲČ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉMy’Ă BĎ MymąĂ yĎ hŇ eĄÄhĂ
6 ÉwymĎ yĎBĘ : ZrĆ’ĲĎ BĎ hŇ q¡ĎdĎŇ YĘ C Tj¿Ď SĘ mĂ hŇ WËĎ ‘Ď wĘ lyJĂŔ WĘ hĂ wĘ ÉëlĆ mĆÄ ëŇ lČ mąĎ C sŘ12

o’¡ rĘqĘ yĂ=rSĆ ’Ğ om¿ èĘ =hŇ zĆwĘ xTČ bĳĆŇ lĎ NJăŁ SĘ yĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂwĘ hŇ dĎŔ ChyĘ ‘SăČ CĎêĂ
7 hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ My’¡Ă BĎ Mym¿Ă yĎ=hŇ eĲĄhĂ NkËĄŇ lĎ : CnqĲĄdĘŇ YĂ ű ho¿ĎhyĘ

ZrĆ’¿ĆmĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć hŇ lËĎ ‘ĹhĲĆ rSÌĆ ’Ğ hoĎŔhyĘ=yxČ Édo‘ CrmĘ ’Ň yąŁ =âlwĘ
8 ‘rČzĆÄ=tŇ ’Ć ’ybĂÁ hĄ rSĆÄ ’Ğ wĲČ žhlĎ ‘ĹhĲĆ rSăĆ ’Ğ hoĎęhyĘ=yxČ =M’Ă yJăĂ : MyĂrĲĎYĘ mĂ

Myê¡Ă xĘ DČhĂ rS¿Ć ’Ğ tŇ oYŔ rĎ’ĞhĲĎ É lJŁ mĂ C hŇ nĎ opŔ YĎ ZrĆ’ăĆmĄ É l’Ą rĎWĘ yĂ tŇ yBąĄ
9 yBăĂ lĂ rBÌČSĘ nĂ My’ĂÂbĂŇ eĘ lČ : MtĲĎŇ mĎ dĘŇ ’Č =l‘Č Cb¡Ň SĘ yĲĎwĘ MSĳĎ

orbăĎŇ ‘Ğ rbĆŇ g¡ĆŇkĘŇ C roJę SĂ Sy’ăĂ JĘ ÉytĂŇ yyĂÄhĎ ytČŔ omYĘ ‘Č=lJĎ ÉCpŇ xĞrĲĎ yBĂę rĘqĂ bĘŇ
10 ZrĆ’ĎŔ hĎ hŇ ’ăĎ lĘ mĲĎ ÉMypĂŇ ’ĞnĲĎmĘ yJąĂ : oSĲ dĘŇ qĎ yr¿ĄbĘŇ DĂ yn¡ĄjĘ mĂ C hoĎŔhyĘ ynăĄjĘ mĂ NyĂyĳĎ

ÉMtĎŇ YĎ CrĲmĘ yhąĂ êĘ wČ rBĳĎdĘŇ mĂ tŇ o’ă nĘ CS¡ bĘŇ yĲĎ ZrĆ’ĎŔ hĎ hŇ lăĎ bĘŇ ’ĲĎ ÉhlĎ ’Ď ynąĄjĘ mĂ =yJĲĂ
11 ytËĂŇ ybĄŇ BĘ =MGČ CpŇ nĳĄxĎ Nh¡Ą JŁ =MgČŇ ’yb¿ĂŇ nĎ=MgČŇ=yJĲĂ : NkĲĄŇ =âl Mt¡ĎŇ rĎCbĲŇ gĘŇ C hŇ ‘ĎŔ rĎ

yt’Ym
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ÉtoulČ qĘ lČ xĞJĲČ MhĆę lĎ MJĎÁ rĘdČŇ hŇ yĆÄhĘ yĲĂ žNkĄŇ lĎ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Mt¡ĎŇ ‘ĎrĲĎ ytĂŇ ’Ň Y¿Ď mĎ 12

Mt¡ĎŇ DĎqĚjĘ tŇ n¿ČSĘ hŇ ‘ËĎrĎ Mh¿Ć ylĄ ‘Ğ ’ybĂÄ ’Ď =yJĲĂ HbĳĎŇ ClpĘŇ năĎ wĘ CxD¡ČyĂ hŇ lĎŔ pĄŇ ’ĞBĲĎ
C‘¿tĘŇ IČwČ l‘ČBČŔ bČŇ C’ă BĘ eČhĂ hŇ lĳĎ pĘŇ tĂŇ ytĂŇ y’ăĂ rĎ Nor¡mĘ SĲŁ y’¿ĄybĂŇ nĘ bĂŇ C : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ 13

PŇ o’ÂnĎ hŇ rĎę Cr‘ĞSĲČ ytĂŇ y’ăĂ rĎ MĂlČÁSĎ CrĲyĘ y’ĄÄ bĂŇ nĘ bĂŇ C : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć yU¡Ă ‘Č=tŇ ’Ć 14

otĳŇ ‘ĎrĲĎmĄ Sy’¡Ă CbŇ SĎŔ =yêĂ lĘ bĂÄ lĘ My‘ĂŔ rĄmĘ ydăĄŇ yĘ ÉCqEĘxĂ wĘ ÉrqĆèĆÄ BČ ëŇŁlą hĎ wĘ
: hŇ rĲĎmŁ ‘ĞJĲČ hĎ yb¡ĆŇ SĘ yĲŁ wĘ MdŔŁ sĘ JĂ ÉMQĎ kĚŇ yląĂ =CyhĲĎ

ÉMtĎŇ o’ lykąĂŇ ’ĞmĲČ ynĂÄ nĘ hĂ My’ĂŔ bĂŇ eĘ hČ =l‘Č Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhyĘ rmČÄ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄÂ lĎ 15

hŇ j¡Ď nĚxĞ hŇ ’¿Ď YĘ yĲĎ MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ y’ăĄybĂŇ nĘ Ét’Ą mĄ yJĂę S’Ň rĳŁ =ymĄ Myt¡ĂŇ qĂ SĘ hĂ wĘ hŇ nĎŔ ‘ĞlĲČ
: ZrĆ’ĲĎ hĎ =lkĎŇ lĘ

My’ăĂ BĘ eĂ hČ ÉMy’Ă bĂŇ eĘ hČ yrąĄbĘŇ DĂ=l‘Č C‘ÂmĘ SĘ êĂ =l’ĲČ tŇ o’ę bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ 16

: hoĲĎhyĘ yj¿Ă mĂ âl¡ CrBĄŔ dČŇ yĘ ÉMBĎ lĂ NoząxĞ MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ UĎ h¡Ą Myl¿Ă BĂ hĘ mČ MkĆŔ lĎ
ëŇ lĄÂhŁ lkŇŁ wĘţ MkĳĆŇ lĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ Mol¡ SĎ hoĎŔhyĘ rBăĆ DĂ yYČŔ ’ĞnĲČmĘ lĲĂ Érom’Ď MyrąĂmĘ ’ĲŁ 17

ÉdmČ ‘Ď ymąĂ yJăĂ : hŇ ‘ĲĎrĎ Mk¡ĆŇ ylĄ ‘Ğ ’ob¿Ň tĎŇ =âlĲ CrŔ mĘ ’ĲĎ ÉoBlĂ tŇ CrąrĂSĘ BĂ 18

: ‘mĲĎ SĘ IĂwČ yrĂbĎŇ DĘ bŇ yS¿Ă qĘ hĂ =ymĲĂ orĳbĎŇ DĘ=tŇ ’Ć ‘măČ SĘ yĂwĘ ’rĆy¡ĄwĘ hoĎŔhyĘ dŇ osă BĘ
llĳĄ oxtĘŇ mĂ r‘Čs¡Č wĘ hŇ ’ĎŔ YĘ yĲĎ ÉhmĎ xĄ hoĎęhyĘ tŇ răČ‘ĞsĲČ ű hŇ eăĄhĂ 19

ot¿Ň ŁW‘Ğ=dŇ ‘Č hoĎŔhyĘ=PŇ ’Č ÉbCSyĎ âlą : lCxĲ yĎ My‘¡ĂSĎ rĘ S’Ň r¿Ł l‘ËČ 20

: hŇ nĲĎ yBĂ Hb¡ĎŇ CnnĘ oB¿ tĘŇ êĂ MymĂŔ IĎhČ ÉtyrĂxĞ’ĲČ BĘ oBĳ lĂ tŇ oUă zĂmĘ om¡ yqĂ hĞ =dŇ ‘Č wĘ
Mh¿Ą wĘ Mh¡Ć ylĄ ’Ğ yêĂ rĘB¿Č dĂŇ =âlĲ CYrĳĎ MhăĄ wĘ My’¡Ă bĂŇ eĘ hČ =tŇ ’Ć yêĂ xĘ l¿Č SĎ =âlĲ 21

ÉMCbŇ SĂ ywĲĂ yUĂŔ ‘Č=tŇ ’Ć ÉyrČbĎŇ dĘŇ C‘mąĂ SĘ yČwĘ ydĳĂŇ osBĘ Cd¡Ň mĘ ‘ĲĎ=M’Ă wĘ : C’BĲĎ nĂ 22

bŇ rËŁ uĎ mĂ yhÌĄŁl’ĹhĲČ : MhĲĆ ylĄ lĘ ‘ČmĲČ ‘Čr¡Ł mĄ C ‘rĎŔ hĎ MJăĎ rĘDČmĂ 23

MyrËĂêĎsĘ UĂ BČ Sy’ÌĂ rtĄÄ iĎ yĂ=M’Ă : qxĲŁ rĎmĲĄ yh¡ĄŁl’Ĺ âl¿ wĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ ynĂ ’¡Ď 24

yn¿Ă’Ğ ZrĆ’ËĎhĎ =tŇ ’Ć wĘ MyĂmÌČèĎ hČ =tŇ ’Ć ’olÄhĞ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ Ce’¡Ć rĘ’Ć =âlĲ yn¿Ă’Ğ wĲČ
My’¿Ă BĘ eĂ hĲČ My’ĂŔ bĂŇ eĘ hČ ÉCrmĘ ’ĲĎ =rSĆ ’Ğ tŇ ’ąĄ yêĂ ‘Ę mČę SĎ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ ’l¡Ą mĎ 25

bŇ l¿Ą BĘ SyËĄhĞ ytČę mĎ =dŇ ‘Č : yêĂ mĘ lĲĎ xĎ yêĂ mĘ l¡Č xĎ rmĳŁ ’Ň lĄ rqĆS¡Ć ymËĂ SĘ BĂ 26

xČ yJąĂ SĘ hČ lĘ MybĂę SĘ xĲŁ hČ : MBĲĎ lĂ tŇ m¿Ă rĘêČ y’¡ĄybĂŇ nĘ C rqĆèĳĎ hČ y’ăĄBĘ nĂ My’¡Ă bĂŇ eĘ hČ 27

rSĆÄ ’ĞJĲČ Ch‘ĳĄrĄlĘ Sy’ăĂ Cr¡jĘ sČ yĘ rS¿Ć ’Ğ MtĎŔ mŁ olă xĞBĲČ ymĂŔ SĘ ÉyUĂ ‘Č=tŇ ’Ć
rjăĄsČ yĘ ÉMolxĞ oêą’Ă =rSĆ ’Ğ ’ybĂÂ eĎhČ : l‘ČBĲĎ BČ ym¡Ă SĘ =tŇ ’Ć MtËĎŇ obŇ ’Ğ CxÌ kĘŇ SĲĎ 28

Mwlx
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rB¡Ď hČ =tŇ ’Ć NbĆŇ ê¿ĆlČ =hŇ mČ tŇ mĳĆ ’Ĺ yr¡ĂbĎŇ DĘ rB¿Ą dČŇ yĘ oêŔ ’Ă ÉyrĂbĎŇ DĘ rSąĆ ’Ğ wĲČ MolŔ xĞ
29 ZYĲĄ p¿ŇŁ yĘ SyF¡Ă pČŇ kĘŇ C hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ S’¡Ą JĎ yrËĂbĎŇ dĘŇ hŇ kÌŇŁ ’olÄhĞ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ
30 tŇ ’¿Ą mĄ Sy’¡Ă yrČŔ bĎŇ dĘŇ ybăĄŇ eĘ gČŇmĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ My’¡Ă bĂŇ eĘ hČ =l‘Č yn¿ĂnĘ hĂ NkËĄŇ lĎ : ‘lČ sĲĎ
31 Cm¡ ’ĞnĘ IĂwĲČ MnĎŔ oSlĘ MyxăĂ qĘ ŁQĲ hČ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ M’¡Ă ybĂŇ eĘ hČ =l‘Č yn¿ĂnĘ hĂ : Ch‘ĲĄrĄ
32 C‘ătĘŇ IČwČ ÉMCrjĘ sČ yĘwĲČ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉrqĆSĆÄ tŇ om¿ ŁlxĞ y’ĄÂBĘ nĂ =l‘ĲČ ynĂ nĘ hĂ ţ : M’ĲĚ nĘ

MytĂę yCĂYĂ âlă wĘ MyêĂÁ xĘ lČ SĘ =âlĲ ykĂÄ nŁ ’ĲĎ wĘ MtĳĎŇ CzxĞpĲČŇ bĘŇ C Mh¡Ć yrĄqĘ SĂ BĘ yUĂŔ ‘Č=tŇ ’Ć
33 M‘ĎÄ hĎ žìlĘ ’ĲĎ SĘ yĂ=ykĲĂŇ wĘ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇ E¡ĆhČ =M‘ĎlĲĎ Cly‘¿Ăoy=âlĲ ly‘ËĄohwĘ

ÉMhĆ ylĄ ’Ğ êąĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ hoĳĎhyĘ ’v¡Ď mČ =hŇ mČ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉNhĄ kŇŁ =o’Ĳ ’ybąĂŇ eĎhČ =o’Ĳ hŇ EĆÁhČ
34 M‘ĎŔ hĎ wĘ ÉNhĄ JŁ hČ wĘ ’ybąĂŇ eĎhČ wĘ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yê¿Ă SĘ TČ nĲĎ wĘ ’vĎŔ mČ =hŇ mČ =tŇ ’Ć

: otĲŇ yBĄ =l‘Č wĘ ’Ch¡ hČ Sy’¿Ă hĎ =l‘Č yêËĂ dĘŇ qČ pĲĎŇ C hoĳĎhyĘ ’văĎ mČ rm¡Č ’Ň yŁ rS¿Ć ’Ğ
35 hoĎŔhyĘ hŇ năĎ‘Ď=hŇ mĆ wyxĳĂ ’Ď =l’Ć Sy’ăĂ wĘ Ch‘¡ĄrĄ=l‘Č Sy’¿Ă CrËmĘ ’Ň tĲŇŁ hŇ J¿Ł
36 ÉhyĆhĘ yĲĂ ’vĎę UČ hČ yJăĂ dŇ o‘ĳ=CrJĘ zĘtĂŇ âlă ho¡ĎhyĘ ’v¿Ď mČ C : hoĲĎhyĘ rB¡Ć DĂ=hŇ mČ C

tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ MyIĂŔxČ MyhăĂ Łl’Ĺ ÉyrĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć MêĆę kĘŇ pČŇ hĞ wĲČ orŔ bĎŇ DĘ Sy’ăĂ lĘ
37 : hoĲĎhyĘ rB¡Ć DĂ=hŇ mČ C hoĎŔhyĘ ëŇ năĎ‘Ď=hŇ mĆ ’ybĳĂŇ eĎhČ =l’Ć rm¡Č ’Ň tŇŁ hŇ J¿Ł : CnyhĲĄŁl’Ĺ
38 MkËĆŇ rĘmĎ ’Ğ N‘Č yÌČ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť NkĄę lĎ ůCrmĄ ’Ň êŁ ÈhoĎhyĘ ’văĎ mČ =M’Ă wĘ

Cr¡mĘ ’Ň tĲŇŁ âl¿ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMkĆŇ ylĄ ’Ğ xląČ SĘ ’Ć wĲĎ hoĳĎhyĘ ’văĎ mČ hŇ E¡ĆhČ rb¿ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć
: hoĲĎhyĘ ’v¿Ď mČ

39 rSĆÄ ’Ğ Éry‘Ă hĎ =tŇ ’Ć wĘ MkĆę tĘŇ ’Ć yêăĂ SĘ TČ nĲĎ wĘ ’SĳŁ nĎ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć ytĂŇ yS¿Ă nĎ wĘ ynĂŔ nĘ hĂ NkăĄŇ lĎ
40 MlĳĎ o‘ tŇ jăČ rĘxĆ Mk¡ĆŇ ylĄ ‘Ğ yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ : ynĲĎjĎ l‘¿ČmĄ Mk¡ĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’ĞlĲČ wĘ MkËĆŇ lĎ yêĂ tÌČŇ nĎ

: xČ kĲĄŇ èĎ tĂŇ âl¿ rS¡Ć ’Ğ MlĎŔ o‘ tŇ CUă lĂ kĘŇ C
dk lkăČŇ yhĄ yn¡ĄpĘŇ lĂ MydĂě ‘Ď CmĲ MynĂŔ ’Ą tĘŇ y’ăĄdĎŇ CDĲ ÉynĄSĘ hŇ eĄę hĂ wĘ ůhoĎhyĘ ÈynĂ ’Č rĘhĂ

=NbĆŇ ChyăĎnĘ kĎŇ yĘ=tŇ ’Ć lbĆÃ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~ăČ ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ tŇ olă gĘŇhČ yrăĄxĞ’ĲČ hoĳĎhyĘ
=tŇ ’Ć wĘ SrąĎxĎ hĲĆ =tŇ ’Ć wĘ hŇ dĎÁ ChyĘ yrĄÄ WĎ =tŇ ’Ć wĘ žhdĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ MyqăĂ yĎohĲ yĘ

2 tŇ obăŇ TŁ ÉMynĂ ’Ą êĘ dŇ xĎę ’Ć dŇ CDăhČ : lbĲĆŇ BĎ M’¡Ą bĂŇ yĘwČ MĂlČŔ SĎ CrăymĂ ÉrGĄsĘ UČ hČ
rS¿Ć ’Ğ dŇ ’ŔŁ mĘ tŇ o‘ărĎ ÉMynĂ ’Ą êĘ dŇ xĎę ’Ć dŇ CDăhČ wĘ tŇ orĳJĚ BČ hČ yn¡Ą’Ą tĘŇ JĂ dŇ ’ŔŁ mĘ

: ‘ČrĲŁ mĄ hŇ nĎlĘ k¡ČŇ ’Ď tĲĄŇ =âl
3 MynąĂ’Ą êĘ hČ MynĳĂ’Ą êĘ rm¡Č ’Ł wĲĎ ChyĎŔmĘ rĘyĂ Éh’Ć rŁ hŇ êąĎ’Č =hŇ mĲĎ ylČę ’Ą hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ

hŇ nĎlĘ k¡ČŇ ’Ď tĲĄŇ =âl rS¿Ć ’Ğ dŇ ’ŔŁ mĘ tŇ o‘ărĎ Éto‘rĎhĲĎ wĘ dŇ ’ŔŁ mĘ tŇ obăŇ TŁ ÉtobŇ FŁ hČ
‘rm
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rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ : ‘ČrĲŁ mĄ 4, 5

=tŇ ’Ć ryJĂÂ ’Č =NJĲĄ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ tŇ ob¡Ň FŁ hČ Myn¿Ă’Ą êĘ JČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ
MyD¡ĂWĘ JČ ZrĆ’¿Ć hŇ EËĆhČ Moq¿ UĎ hČ =NmĂ yêĂ xĘ QČÁSĂ rSĆÄ ’Ğ hŇ dĎę ChyĘ tŇ Clă GĎ
ZrĆ’ăĎhĎ =l‘Č Myt¡ĂŇ bŇŁ SĲĂ hĞ wĲČ hŇ bĎŔ oTlĘ ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ ynąĂy‘Ą yêĂÄ mĘ WČ wĘ : hŇ bĲĎŇ oTlĘ 6

sŘ13 žyêĂ tČŇ nĲĎ wĘ : SoêĲ ’Ć âl¿ wĘ Myê¡Ă ‘Ę TČ nĘ C srŔŁ hĹ’ĲĆ âlă wĘ ÉMytĂŇ ynĂ bĘŇ C tŇ ’Ň EĳŁ hČ 7

ykĂŔ nŁ ’ăĎ wĘ M‘ĎŔ lĘ ylăĂ =CyhĲĎ wĘ hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ yJĂ ť ytĂę ’Ł tŇ ‘ČdăČŇ lĎ bŇ lĄÁ MhĆÄ lĎ
: MBĲĎ lĂ =lkĎŇ BĘ yl¡Č ’Ą CbŇ S¿Ě yĎ=yJĲĂ MyhĳĂ Łl’Ň lĲĄ Mh¡Ć lĎ hŇ y¿ĆhĘ ’ĲĆ

rmăČ ’Ď ű hŇ kăŇŁ =yJĂ ‘ČrĳŁ mĄ hŇ nĎlĘ k¡ČŇ ’Ď tĲĄŇ =âl rS¿Ć ’Ğ tŇ o‘Ŕ rĎhĲĎ ÉMynĂ ’Ą êĘ kČŇ wĘ 8

tŇ yrăĂ’Ą SĘ ű tŇ ’ăĄ wĘ ÉwyrĎWĎ =tŇ ’Ć wĘ hŇ dąĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ ChIĎÄqĂ dĘŇ YĂ =tŇ ’Ć NêĄ’Ć ţ NJăĄ hoĎęhyĘ
: MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆBĘ Myb¡ĂŇ SĘ IĲŁ hČ wĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ZrĆ’ăĎBĎ ÉMyrĂ’Ď SĘ eĂ hČ MĂlČęSĎ CrĲyĘ
É lSĎ mĎ lĘ C hŇ jąĎ rĘxĆ lĘ ZrĆ’ĳĎhĎ tŇ okăŇ lĘ mĘ mČ lk¡ŇŁ lĘ hŇ ‘ĎŔ rĎlĘ hŇ ‘Ď wĎzĘlĂ ÉMyêĂ tČŇ nĘ C 9

yêĂ xĘ QăČ SĂ wĘ : MSĲĎ Mx¿Ą yDĂ’Č =rSĲĆ ’Ğ tŇ om¡ qŁ UĘ hČ =lkĎŇ BĘ hŇ lĎŔ lĎ qĘ lĂ wĘ hŇ năĎ ynĂ SĘ lĂ 10

hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ l‘ăČmĄ ÉMUĎ êĚ=dŇ ‘Č rbĆŇ DĳĎhČ =tŇ ’Ć wĘ bŇ ‘ăĎrĎhĲĎ =tŇ ’Ć bŇ rĆx¡ĆhČ =tŇ ’Ć MbĎŔ
: MhĲĆ ytĄŇ obĲŇ ’ĞlĲČ wĘ Mh¡Ć lĎ yêĂ t¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ

ÉhnĎèĎ BČ hŇ dĎŔ ChyĘ M‘ăČ=lJĎ =l‘Č ÉChyĎÄmĘ rĘyĂ=l‘ĲČ hŇ yąĎhĎ =rSĆ ’Ğ rbĎÂ DĎhČ hk

ÉhnĎèĎ hČ ’yhĂę hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ChI¡ĎSĂ ’Ň yĲŁ =NBĆ Myq¿Ă yĎohylĂ tŇ y‘ĂŔ bĂŇ rĘhĲĎ
ChyąĎmĘ rĘyĂ rBĆÁ DĂ rSĆÄ ’Ğ : lbĲĆŇ BĎ ëŇ lĆ m¿Ć r~¡Č ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ lĂ tŇ ynĂŔ SŁ ’Ň răĂhĎ 2

: rmĲŁ ’Ň lĄ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ =lJĎ l’ËĆ wĘ hŇ dĎŔ ChyĘ M‘ăČ=lJĎ =l‘Č É’ybĂŇ eĎhČ
ű dŇ ‘ăČwĘ hŇ dĎÁ ChyĘ ëŇ lĆ mĆÄ žNom’Ď =NbĆŇ ChIăĎSĂ ’Ň yĲŁ lĘ hŇ nĎÃSĎ hŇ răĄWĘ ‘Ć SŁlă SĘ =NmĂ 3

rBÌĄdČŇ ’Ğ wĲĎ ylĳĎ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ hŇ y¿ĎhĎ hŇ nĎŔ SĎ ÉMyrĂWĘ ‘ĆwĘ SŁlą SĎ hŇ zĆť hŇ EĆęhČ MoIăhČ
=tŇ ’ĲĆ MkĆÁ ylĄ ’Ğ hoĎÄhyĘ žxlČ SĎ wĘ : MêĲĆ‘Ę mČ SĘ âl¿ wĘ rB¡Ą dČŇ wĘ MyJ¿ĄSĘ ’Č MkËĆŇ ylĄ ’Ğ 4

Mt¿ĆŇ yFĂ hĂ =âlĲ wĘ MêĳĆ‘Ę mČ SĘ âlă wĘ xČŁl¡ SĎ wĘ MJ¿Ą SĘ hČ My’ËĂ bĂŇ eĘ hČ wydÌĎŇ bĎŇ ‘Ğ=lJĎ
‘ČrăŁ mĄ C Éh‘ĎrĎhĲĎ oJą rĘDČmĂ Sy’ăĂ ’nĎÂ=CbŇ CSĲ rmęŁ ’Ň lĄ : ‘ČmĲŁ SĘ lĂ Mk¡ĆŇ nĘ zĘ’Ď =tŇ ’ĲĆ 5

MkĳĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’ĞlĲČ wĘ Mk¡ĆŇ lĎ hoËĎhyĘ NtÌČŇ nĎ rSĆÄ ’Ğ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhăĎ =l‘Č ÉCbŇ SĘ C MkĆŔ ylĄ lĘ ‘ČmĲČ
Md¡ĎŇ bĘŇ ‘ĎlĘ MyrĂŔ xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ ÉyrĄxĞ’ĲČ Ckę lĘ êĲĄ=l’Č wĘ : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č wĘ Ml¡Ď o‘=NmĂ lĘ 6

‘r¡Č’Ď âl¿ wĘ MkĆŔ ydĄŇ yĘ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ BĘ ÉytĂŇ o’ Csy‘ąĂkĘŇ tČŇ =âlĲ wĘ MhĳĆ lĎ tŇ wăŁ xĞêĲČSĘ hĂ lĘ C
hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ BĘ ynĂ Cs‘Ă kĘŇ hĂ N‘ČmÌČ lĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ yl¡Č ’Ą Mê¿Ć‘Ę mČ SĘ =âlĲ wĘ : MkĲĆŇ lĎ 7

: MkĲĆŇ lĎ ‘r¿ČlĘ Mk¡ĆŇ ydĄŇ yĘ
Nkl
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8 : yrĲĎbĎŇ DĘ=tŇ ’Ć Mê¡Ć‘Ę mČ SĘ =âlĲ rS¿Ć ’Ğ N‘Č yČě tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł NkĄě lĎ
9 =l’Ć wĘ hoĎęhyĘ=M’ĚnĘ NopÁ YĎ tŇ oxÄ jĘ SĘ mĂ =lJĎ =tŇ ’Ć žyêĂ xĘ qČ lĲĎ wĘ xČ lĄÃSŁ ynăĂnĘ hĂ

Ét’Ň EŁ hČ ZrĆ’ąĎhĎ =l‘Č MytĂÁ ’Ł bĂÄ hĞ wĲČ ůyDĂbĘŇ ‘Č È lbĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~ăČ ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ
ÉMyêĂ mĘ WČ wĘ MyêĂŔ mĘ rČxĞhăČ wĘ bŇ ybĳĂŇ sĎ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ My¿ĂoGhČ =lJĎ l‘ËČwĘ hĎ ybĆŔ SĘ yăŁ =l‘Č wĘ

10 ÉNoWWĎ loqą MhĆę mĄ yêăĂ dĘŇ bČŇ ’ĞhĲČ wĘ : MlĲĎ o‘ tŇ ob¡Ň rĘxĎ lĘ C hŇ qĎŔ rĄSĘ lĂ wĘ hŇ UăĎ SČ lĘ
11 ÉhtĎŇ yĘhĲĎ wĘ : rnĲĄ ro’¿ wĘ MyĂx¡ČrĄ loq¿ hŇ QĳĎ JČ loqă wĘ Nt¡ĎŇ xĎ loq¿ hŇ xĎŔ mĘ WĂ loqă wĘ

ëŇ lĆ m¿Ć =tŇ ’Ć hŇ QĆ ’ËĄ hĎ My¿ĂoGhČ CdÁ bĘŇ ‘ĎÄ wĘ hŇ UĳĎ SČ lĘ hŇ B¡Ď rĘxĎ lĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ZrĆ’ăĎhĎ =lJĎ
12 dŇ qăŁ pĘŇ ’Ć hŇ nĎÃSĎ My‘ăĂbĘŇ SĂ tŇ wâŇ lă mĘř kĂŇ hŇ yăĎhĎ wĘ : hŇ nĲĎSĎ My‘¿ĂbĘŇ SĂ lb¡ĆŇ BĎ

ZrĆ’ăĆ=l‘Č wĘ Mn¡Ď wŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć hoËĎhyĘ=M’ĚnĘ ’ChÌ hČ yoGÄhČ =l‘Č wĘ ž lbĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ =l‘Č
13 ’yhĂŔ hČ ZrĆ’ăĎhĎ =l‘Č ytĂŇ y’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ : MlĲĎ o‘ tŇ om¿ mĘ SĲĂ lĘ ot¡Ň ’Ł yê¿Ă mĘ WČ wĘ MyDĳĂWĘ JČ

hŇ EĆŔhČ rpĆŇ iăĄ BČ ÉbCtŇ JĎ hČ =lJĎ tŇ ’ąĄ hĎ ylĳĆ‘Ď yêĂ rĘBăČ DĂ=rSĆ ’Ğ yr¡ČbĎŇ DĘ=lJĎ =tŇ ’Ć
14 MyăĂoG ÉhUĎ hĄÄ =MGČ MbąĎŇ =CdŇ bĘŇ ‘ĲĎ yJăĂ : MyĲĂoGhČ =lJĎ =l‘Č Chy¡ĎmĘ rĘyĂ ’B¿Ď nĂ =rSĆ ’Ğ

: MhĲĆ ydĄŇ yĘ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ kĘŇ C Ml¡Ď ‘ĽpĲĎŇ JĘ MhËĆ lĎ yê¿Ă mĘ QČ SĂ wĘ MylĳĂ odŇ GĘ Myk¡ĂŇ lĎ mĘ C MyBĂŔ rČ
15 xqČ ţ ylČŔ ’Ą É l’Ą rĎWĘ yĂ yhąĄŁl’Ĺ hoĎÁhyĘ rmČÄ ’Ď žhkŇŁ yJăĂ

MyĂŔoGhČ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉotŇ ’Ł hŇ tąĎŇ yqĂ SĘ hĂ wĘ ydĳĂŇ IĎmĂ tŇ ’Ň E¡Ł hČ hŇ mËĎ xĄ hČ NyĂIÌČhČ soJÄ =tŇ ’Ć
16 CllĳĎ hŁ tĘŇ hĂ wĘ CS¡ ‘ĞGĲŁ tĘŇ hĲĂ wĘ Ctě SĎ wĘ : MhĲĆ ylĄ ’Ğ ì¡Ň tĘŇ o’Ĳ xČ l¿Ą SŁ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ rSÌĆ ’Ğ
17 soJ¡ hČ =tŇ ’Ć xu¿Č’Ć wĲĎ : MtĲĎŇ nŁ yBĲĄ xČ l¡Ą SŁ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ rSËĆ ’Ğ bŇ rĆxĆŔ hČ ynăĄjĘ mĂ

: MhĲĆ ylĄ ’Ğ ho¡ĎhyĘ ynĂ x¿Č lĎ SĘ =rSĆ ’Ğ MyĂŔoGhČ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉhqĆSĘ ’Č wĲĎ hoĳĎhyĘ dŇ IăČmĂ
18 tŇ tĄÄ lĎ hĎ yrĳĆWĎ =tŇ ’Ć hĎ yk¡ĆŇ lĎ mĘ =tŇ ’Ć wĘ hŇ dĎŔ ChyĘ yrăĄ‘Ď=tŇ ’Ć wĘ ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ=tŇ ’Ć
19 hŇ ‘ÌŁ rĘjČ =tŇ ’Ć : hŇ EĲĆhČ MoI¿JČ hŇ l¡Ď lĎ qĘ lĂ wĘ hŇ q¿ĎrĄSĘ lĂ hŇ UËĎ SČ lĘ hŇ BÌĎ rĘxĎ lĘ MtĎÁ ’Ł
20 =lJĎ Ét’Ą wĘ : oUĲ ‘Č=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ wyr¡ĎWĎ =tŇ ’Ć wĘ wyd¿ĎŇ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ MyĂrËČYĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ

MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ ZrĆ’ăĆ ÉykĄŇ lĘ mČ =lJĎ tŇ ’Ąę wĘ ZC‘ĳhĎ ZrĆ’ăĆ yk¡ĄŇ lĘ mČ =lJĎ tŇ ’Ąě wĘ bŇ rĆ‘ĄŔ hĎ
21 =tŇ ’Ć : dŇ oDĲSĘ ’Č tŇ yr¿Ă’Ą SĘ tŇ ’¡Ą wĘ NorŔ qĘ ‘Ć=tŇ ’Ć wĘ ÉhEĎ‘Č=tŇ ’Ć wĘ Nolą qĘ SĘ ’Č =tŇ ’Ć wĘ
22 tŇ ’¡Ą wĘ rYŔŁ =ykĄŇ lĘ mČ =lJĎ Ét’Ą wĘ : NoUĲ ‘Č yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć wĘ bŇ ’¡Ď om=tŇ ’Ć wĘ Mod¿Ň ’Ĺ
23 NdąĎŇ DĘ=tŇ ’Ć wĘ : MIĲĎhČ rbĆŇ ‘¿ĄBĘ rS¡Ć ’Ğ y’ĂŔ hĎ ykăĄŇ lĘ mČ Ét’Ą wĘ NodĳŇ yYĂ ykăĄŇ lĘ mČ =lJĎ
24 bŇ rĳĎ‘Ğ ykăĄŇ lĘ mČ =lJĎ tŇ ’¡Ą wĘ : hŇ ’ĲĎ pĄŇ yY¿ĄCYqĘ =lJĎ tŇ ’¡Ą wĘ zCBŔ =tŇ ’Ć wĘ É’mĎ yêĄ=tŇ ’Ć wĘ
25 yrĂę mĘ zĂ ykăĄŇ lĘ mČ =lJĎ ű tŇ ’ăĄ wĘ : rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ Myn¡ĂkĘŇ èĲŁ hČ bŇ rĆ‘ĆŔ hĎ ykăĄŇ lĘ mČ =lJĎ Ét’Ą wĘ

t’w
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ykăĄŇ lĘ mČ =lJĎ ű tŇ ’ăĄ wĘ : ydĲĎŇ mĎ yk¿ĄŇ lĘ mČ =lJĎ tŇ ’¡Ą wĘ MlĎŔ y‘Ą ykăĄŇ lĘ mČ =lJĎ Ét’Ą wĘ 26

tŇ okăŇ lĘ mĘ UČ hČ =lJĎ Ét’Ą wĘ wyxĂŔ ’Ď =l’Ć Sy’ăĂ ÉMyqĂ xŁ rĘhĲĎ wĘ MybąĂŇ rŁ uĘ hČ Nopę ~Ď hČ
: MhĲĆ yrĄxĞ’ĲČ hŇ ê¿ĆSĘ yĂ ëŇ S¡Č SĄ ëŇ lĆ m¿Ć C hŇ mĳĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ ynăĄjĘ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ
CtąŇ SĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ tŇ o’Á bĎŇ YĘ hoĎÄhyĘ žrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ MhĆÃ ylĄ ’Ğ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ 27

xČ l¡Ą SŁ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ rSËĆ ’Ğ bŇ rĆxĆŔ hČ ynăĄjĘ mĂ CmCqĳtĎŇ âlă wĘ Cl¡ pĘŇ nĂ wĘ CyŔqĘ C ÉCrkĘŇ SĂ wĘ
êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ tŇ oêĳSĘ lĂ ì¡Ň dĘŇ IĎmĂ soJ¿ hČ =tŇ xČ qĲČlĎ CnË’ĞmĲĎ yĘ yJÌĂ hŇ yĎęhĎ wĘ : MkĲĆŇ ynĄyBĲĄ 28

ry‘ĂÁ bĎŇ hŇ eĄÄhĂ žyJĂ : CêĲ SĘ tĂŇ ot¿Ň SĎ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ rmËČ ’Ď hŇ J¿Ł MhĆę ylĄ ’Ğ 29

Cqĳ eĎtĂŇ hŇ qăĄeĎhĂ Mê¡Ć’Č wĘ ‘rČŔ hĎ lĘ lxăĄ mĄ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ hĎ ylĆę ‘Ď ymăĂ SĘ =’rĎqĘ nĲĂ rSÌĆ ’Ğ
ho¿ĎhyĘ M’¡Ě nĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ ybăĄŇ SĘ yĲŁ =lJĎ =l‘Č É’rĄqŁ ynąĂ’Ğ bŇ rĆxĆę yJăĂ CqŔ eĎtĂŇ âlă
êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’¿Ą MhĆŔ ylĄ ’Ğ ’băĄŇ eĎêĂ ÉhêĎ’Č wĘ : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ 30

gŇ’ąŁ SĎ olŔ oq NêăĄ yĂ ÉoSdĘŇ qĎ No‘ąUĘ mĂ C Ég’Ď SĘ yĂ MorąUĎ mĂ hoĎÂhyĘ MhĆę ylĄ ’Ğ
: ZrĆ’ĲĎ hĎ yb¡ĄŇ SĘ yĲŁ =lJĎ l’¿Ć hŇ nĆŔ ‘ĞyĲČ MykăĂŇ rĘdŇŁ JĘ ÉddĎŇ yhĄ ChwĄŔ nĎ=l‘Č Ég’Č SĘ yĂ
’Ch¡ Tj¿Ď SĘ nĂ MyĂŔoGBČ ÉhoĎhylĲČ bŇ yrąĂ yJăĂ ZrĆ’ĎŔ hĎ hŇ YăĄqĘ =dŇ ‘Č ÉNo’SĎ ’BąĎ 31

: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ bŇ rĆx¡ĆlČ Mn¿ĎtĎŇ nĘ My‘ËĂSĎ rĘhĲĎ rWĳĎ BĎ =lkĎŇ lĘ
r‘ČsăČ wĘ yoGĳ=l’Ć yoGămĂ tŇ ’Ň Y¡Ą yŁ hŇ ‘ËĎrĎ hŇ e¿ĄhĂ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ 32

hŇ Y¿ĄqĘ mĂ ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉhoĎhyĘ yląĄlĘ xĲČ CyÂhĎ wĘ : ZrĆ’ĲĎ =ytĄŇ JĘ rĘIČmĂ ro‘¡ yĄ lodŔ GĎ 33

NmĆ dËŇŁ lĘ CrbĄŔ uĎ yĂ âlă wĘ ÉCpŇ sĘ ’ĲĎ yĄ âlą wĘ Cdę pĘŇ iĲĎ yĂ âlă ZrĆ’ĳĎhĎ hŇ YăĄqĘ =dŇ ‘Č wĘ ZrĆ’¡ĎhĎ
yrăĄyDĂ’Č ÉCSQĘ jČ tĘŇ hĲĂ wĘ Cqę ‘ĞzĲČwĘ My‘ĂÁ rŁ hĲĎ ClylĂÄ yhĄ : CyĲhĘ yĲĂ hŇ m¡Ď dĎŇ ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ =l‘Č 34

yl¿Ă kĘŇ JĂ Mê¡ĆlĘ pČŇ nĘ C MkĆŔ ytĂŇ oYă opŇ tĘŇ C xČ obĳŇ TĘ lĂ Mk¡ĆŇ ymĄ yĘ C’¿ lĘ mĲĎ =yJĂ N’Ň ~ŔŁ hČ
loqť : N’Ň ~ĲŁ hČ yr¿ĄyDĂ’Č mĲĄ hŇ T¡Ď ylĄ pĘŇ C My‘ĳĂrŁ hĲĎ =NmĂ son¡mĎ dŇ b¿ČŇ ’Ď wĘ : hŇ DĲĎmĘ xĆ 35, 36

: MtĲĎŇ y‘Ă rĘmČ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ dŇ d¿ĄŇ SŁ =yJĲĂ N’Ň ~ĳŁ hČ yrăĄyDĂ’Č tŇ l¡Č lĘ ywĲĂ My‘ĂŔ rŁ hĲĎ tŇ qăČ‘ĞYĲČ
oJĳ sĚ ryp¡ĂŇ JĘ JČ bŇ z¿Č‘Ď : hoĲĎhyĘ=PŇ ’Č Nor¿xĞ yn¡ĄjĘ mĂ Molĳ èĎ hČ tŇ o’ă nĘ CUd¡ČŇ nĎ wĘ 37, 38

: ojĲ ’Č Nor¿xĞ yn¡ĄjĘ mĂ C hŇ nĎŔ oIhČ NorăxĞ ÉynĄjĘ mĂ hŇ UĎŔ SČ lĘ ÉMYĎ rĘ’Č hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ =yJĂ

sŘ14 rbăĎŇ DĎhČ ÉhyĎhĎ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ChI¡ĎSĂ ’Ň yĲŁ =NBĆ Myq¿Ă yĎohĲ yĘ tŇ CkËŇ lĘ mĘ mČ tŇ ySĂę ’Ň rĄBĘ wk

=tŇ yBĲĄ rYăČ xĞBĲČ ÈdmŁ ‘Ğ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhyĘ tŇ ’¿Ą mĄ hŇ EĆŔhČ 2

hoĎŔhyĘ=tŇ yBĲĄ tŇ wăŁ xĞêĲČSĘ hĂ lĘ ÉMy’Ă BĎ hČ hŇ dĎę ChyĘ yrăĄ‘Ď=lJĎ =l‘Č êĎÂrĘBČ dĂŇ wĘ ůhoĎhyĘ
t’
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: rbĲĎŇ DĎ ‘r¡ČgĘŇêĂ =l’Č MhĳĆ ylĄ ’Ğ rBăĄ dČŇ lĘ ìŇ yt¡ĂŇ yCĂYĂ rS¿Ć ’Ğ MyrĂŔ bĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’Ą ť
3 rSĆÄ ’Ğ hŇ ‘Ďę rĎhĲĎ =l’Ć yêăĂ mĘ xČ nĂ wĘ hŇ ‘ĳĎrĎhĲĎ oJă rĘDČmĂ Sy’¡Ă CbŇ SĚě yĎwĘ C‘Ŕ mĘ SĘ yĂ ylăČ C’
4 MhĆŔ ylĄ ’Ğ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : MhĲĆ ylĄ lĘ ‘ČmĲČ ‘Čr¿Ł yn¡ĄjĘ mĂ MhĆŔ lĎ tŇ oWă ‘ĞlĲČ ÉbSĄ xŁ ykąĂŇ nŁ ’ĲĎ

yêĂ t¡ČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ ytĂŔ rĎotăŇ BĘ ÉtkĆŇ lĆÄlĎ ylČŔ ’Ą ÉC‘mĘ SĘ tĂŇ âlą =M’Ă hoĳĎhyĘ rmăČ ’Ď hŇ J¡Ł
5 xČ lăĄ SŁ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ rS¿Ć ’Ğ My’ĂŔ bĂŇ eĘ hČ ydăČŇ bĎŇ ‘Ğ yrĄÄ bĘŇ DĂ=l‘Č ‘ČmęŁ SĘ lĂ : MkĲĆŇ ynĄpĘŇ lĂ
6 hŇ E¡ĆhČ tŇ yĂB¿Č hČ =tŇ ’Ć yêËĂ tČŇ nĲĎ wĘ : MêĲĆ‘Ę mČ SĘ âl¿ wĘ xČŁl¡ SĎ wĘ MJ¿Ą SĘ hČ wĘ MkĳĆŇ ylĄ ’Ğ

: ZrĆ’ĲĎ hĎ yy¿ĄoG lk¡ŇŁ lĘ hŇ lĎŔ lĎ qĘ lĂ NêăĄ’Ć hŇ tĎŇ ’Ň EŁ hČ ry‘ąĂhĎ =tŇ ’Ć wĘ hŇ Łlĳ SĂ JĘ
7 ChyĎŔmĘ rĘyĂ=tŇ ’ĲĆ M‘ĳĎhĎ =lkĎŇ wĘ My’¡Ă bĂŇ eĘ hČ wĘ Myn¿ĂhĞJĲŁ hČ C‘ËmĘ SĘ IĂwĲČ
8 ChyĎęmĘ rĘyĂ tŇ oQă kČŇ JĘ ű yhăĂ yĘwČ : hoĲĎhyĘ tŇ yb¿ĄŇ BĘ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myr¿ĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć rBËĄdČŇ mĘ

CWÄ jĘ tĘŇ IĂwČ M‘ĳĎhĎ =lJĎ =l’Ć rB¡Ą dČŇ lĘ hoĎŔhyĘ hŇ CăĎYĂ =rSĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’ăĄ ÉrBĄ dČŇ lĘ
9 ž‘Č CDmČ : tŇ CmĲ êĎ tŇ om¿ rm¡Ł ’Ň lĄ M‘¿ĎhĎ =lkĎŇ wĘ My’ËĂ bĂŇ eĘ hČ wĘ MynÌĂhĞJĲŁ hČ otÁ ’Ł

tŇ ’Ň EËŁ hČ ry‘¿ĂhĎ wĘ hŇ EĆŔhČ tŇ yĂBăČ hČ ÉhyĆhĘ yĲĂ ÉolSĂ JĘ rmęŁ ’Ň lĄ hoĎÁhyĘ=MSĲĄ bĘŇ tĎŇ yBĄÄ nĂ
: hoĲĎhyĘ tŇ yb¿ĄŇ BĘ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ M‘ËĎhĎ =lJĎ lhÌĄ uĎ IĂwČ bŇ SĳĄ oy Ny’ăĄmĄ bŇ r¡ČxĹêĲĆ

10 ëŇ lĆ U¡Ć hČ =tŇ yBĲĄ mĂ Cl¿ ‘ĞIĲČwČ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ tŇ ’Ą ť hŇ dĎę ChyĘ yrăĄWĎ ű C‘ămĘ SĘ IĂwĲČ
11 MynąĂhĞJĲŁ hČ CrÁ mĘ ’Ň ŁIÄwČ : SdĲĎŇ xĎ hĲĆ ho¡ĎhyĘ=r‘ČSĲČ xtČŇ p¿ĆŇ BĘ CbËŇ SĘ IĲĄwČ hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ

Sy’ăĂ lĎ ÉtwĆmĎÄ =TjČ SĘ mĂ rmĳŁ ’Ň lĄ M‘¡ĎhĎ =lJĎ =l’Ć wĘ MyrĂŔ vĎ hČ =l’Ć ÉMy’Ă bĂŇ eĘ hČ wĘ
12 rmĆ ’Ň IąŁ wČ : MkĲĆŇ ynĄzĘ’Ď BĘ Mê¡Ć‘Ę mČ SĘ rS¿Ć ’ĞJĲČ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ry‘ăĂhĎ =l’Ć É’BĎ nĂ yJąĂ hŇ EĆŔhČ

ynĂ xČę lĎ SĘ hoăĎhyĘ rmĳŁ ’Ň lĄ M‘¡ĎhĎ =lJĎ =l’Ć wĘ MyrĂŔ vĎ hČ =lJĎ =l’Ć ÉChyĎÄmĘ rĘyĂ
Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’¿Ą tŇ ’Ň ŁEŔhČ ry‘ăĂhĎ =l’Ć wĘ ÉhEĆhČ tŇ yĂBąČhČ =l’Ć ’bĄÂ eĎhĂ lĘ

13 C‘ě mĘ SĂ wĘ MkĆŔ ylĄ lĘ ‘ČmăČ C ÉMkĆŇ ykĄŇ rĘdČŇ CbŇ yTąĂ yhĄ hŇ êĎę ‘Č wĘ : MêĲĆ‘Ę mČ SĘ rS¿Ć ’Ğ
: MkĲĆŇ ylĄ ‘Ğ rB¡Ć DĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ ‘ĎŔ rĎhăĎ=l’Ć hoĎŔhyĘ MxăĄ eĎ yĂwĘ MkĳĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ loq¡ BĘ

14, 15 ‘ČdăŇŁ yĎ ű ëŇ ’ăČ : MkĲĆŇ ynĄy‘ĲĄBĘ rS¡Ď IĎkČŇ wĘ bŇ oF¿ JČ ylËĂ =CW‘Ğ MkĳĆŇ dĘŇ yĆbĘŇ ynăĂnĘ hĂ yn¡Ă’Ğ wĲČ
MynăĂtĘŇ nĲŁ ÉMêĆ’Č yqĂę nĎ MdăĎŇ =yJĂ ůytĂŇ ’Ł ÈMêĆ’Č MytăĂŇ mĂ mĘ =M’Ă yJăĂ C‘ę dĘŇ êĲĄ
ÉhoĎhyĘ ynĂ xąČ lĎ SĘ tŇ mĆę ’ĹbĲĆŇ yJăĂ hĎ ybĳĆŇ SĘ yĲŁ =l’Ć wĘ tŇ ’Ň E¡Ł hČ ry‘¿ĂhĎ =l’Ć wĘ MkĆŔ ylĄ ‘Ğ

: hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’¿Ą MkĆŔ ynĄzĘ’Ď BĘ ÉrBĄ dČŇ lĘ MkĆŔ ylĄ ‘Ğ
16 My’ĳĂ ybĂŇ eĘ hČ =l’Ć wĘ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ =l’Ć M‘ĎŔ hĎ =lkĎŇ wĘ ÉMyrĂvĎ hČ CrąmĘ ’Ň IĲŁ wČ

: CnylĲĄ ’Ą rB¿Ć DĂ Cnyh¡ĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ MSËĄ BĘ yJĂę tŇ wĆmĎŔ =TjČ SĘ mĂ ÉhEĆhČ Sy’ąĂ lĎ =Ny’ĲĄ
17 : rmĲŁ ’Ň lĄ M‘¡ĎhĎ lh¿Č qĘ =lJĎ =l’Ć CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ ZrĆ’ĳĎhĎ yn¡ĄqĘ EĂmĂ MySĂŔ nĎ’Ğ CmqăĚIĎwČ

hykym
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rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ ChIăĎqĂ zĘxĂ ym¡Ą yBĂ ’BĎŔ nĂ hŇ yăĎhĎ yêĂŔ SĘ rČoUă hČ HyĎkĎŇ ymĂ 18

hŇ dąĆŇ WĎ NoIÂYĂ tŇ o’ę bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ű rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ rmÁŁ ’Ň lĄ hŇ dĎÄ ChyĘ žM‘Č=lJĎ =l’Ć
tŇ măĄ hĎ hĲĆ : r‘Č yĲĎ tŇ om¿ bĎŇ lĘ tŇ yĂB¡Č hČ rh¿Č wĘ hŇ yĆŔhĘ êĲĂ MyIăĂ‘Ă ÉMyĂlČÄSĎ CrĲywĂ ÉSrĄxĎ tĲĄŇ 19

ůhoĎhyĘ=tŇ ’Ć ’răĄyĎ ÈâlhĞ hŇ dĎę ChyĘ=lkĎŇ wĘ hŇ dĎÁ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ ChIĎÄqĂ zĘxĂ ChtĚŇ mĂ hĹ ţ
MhĳĆ ylĄ ‘Ğ rBăĆ DĂ=rSĆ ’Ğ hŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ =l’Ć hoĎŔhyĘ MxĆ eăĎIĂwČ hoĎŔhyĘ ynăĄjĘ =tŇ ’Ć É lxČ yĘwČ
hŇ yąĎhĎ Sy’Ăę =MgČŇ wĘ : CnytĲĄŇ oSpĘŇ nČ=l‘Č hŇ l¡Ď odŇ gĘŇ hŇ ‘¿ĎrĎ MyWËĂ ‘Ł CnxĘ nČę ’Ğ wĲČ 20

’bĄÂ eĎ IĂwČ MyrĳĂ‘Ď IĘhČ tŇ y¡ČrĘuĂ mĂ ChyĎŔ ‘Ę mČ SĘ =NBĲĆ ÉChIĎÄrĂC’Ĳ hoĎŔhyĘ MSăĄ BĘ É’BĄ nČtĘŇ mĂ
‘măČ SĘ IĂwČ : ChyĲĎmĘ rĘyĂ yr¿ĄbĘŇ DĂ lk¡ŇŁ JĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ZrĆ’ăĎhĎ =l‘Č wĘ Ét’Ň EŁ hČ ry‘ąĂhĎ =l‘Č 21

Su¿ĄbČŇ yĘwČ wyrĎŔ bĎŇ DĘ=tŇ ’Ć ÉMyrĂvĎ hČ =lkĎŇ wĘ wyrąĎoBGĂ =lkĎŇ wĘ MyqĂ yĎohĲ yĘţ=ëŇ lĆ UĲĆ hČ
: MyĂrĲĎYĘ mĂ ’b¿ŇŁ IĎwČ xr¡ČbĘŇ IĂwČ ’rĎŔ IĂwČ ÉChIĎÄrĂC’Ĳ ‘mąČ SĘ IĂwČ otĳŇ ymĂ hĞ ëŇ lĆ U¡Ć hČ
roBË kĘŇ ‘Č=NBĆ NtÌĎŇ nĎlĘ ’Ć tŇ ’ăĄ MyĂrĳĎYĘ mĂ MyS¡Ă nĎ’Ğ MyqËĂyĎohĲ yĘ ëŇ lĆ UÌĆ hČ xlČÂSĘ IĂwČ 22

ÉCh’ĚÄ bĂŇ yĘwČ MyĂrČę YĘ UĂ mĂ ChIĎÁrĂC’Ĳ =tŇ ’Ć C’yYĂÄ oIwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ =l’Ć oê¡’Ă MyS¿Ă nĎ’Ğ wĲČ 23

yr¡ĄbĘŇ qĂ =l’Ć otŔ lĎ bĘŇ nĂ =tŇ ’Ć ÉëlĄ SĘ IČwČ bŇ rĆxĳĎBĆ ChJ¡Ą IČwČ MyqĂŔ yĎohĲ yĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ =l’Ć
yêËĂ lĘ bĂŇ lĘ ChyĳĎmĘ rĘyĂ=tŇ ’ĲĆ hŇ t¡ĎŇ yĘhĲĎ NpĎŔ SĎ =NBĆ MqăĎyxĂ ’Ğ dŇ yČ ť ëŇ ’Čę : M‘ĲĎhĎ yn¿ĄBĘ 24

: otĲŇ ymĂ hĞlĲČ M‘¡ĎhĎ =dŇ yČbĘŇ ot¿Ň ’Ł =tŇ êĄ
rbąĎŇ DĎhČ hŇ yĎÂhĎ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ Chy¡Vř w’yĲ=NBĆ Mq¿Ă yĎohĲ yĘ tŇ kĆŇ lËĆ mĘ mČ tŇ ySĂę ’Ň rĄBĘ zk
hŇ WăĄ ‘Ğ ylČŔ ’Ą ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhyĘ tŇ ’¿Ą mĄ hŇ yĎŔmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ ÉhEĆhČ 2

ëŇ lĆ mĆÄ =l’Ć žMêĎxĘ QČ SĂ wĘ : ìŇ rĲĆ’Ň CĎYČ =l‘Č Mê¡ĎtČŇ nĘ C tŇ oTĳ mŁ C tŇ or¡sĄ omĲř ìŔ lĘ 3

=l’Ć wĘ rY¡Ł ëŇ lĆ m¿Ć =l’Ć wĘ NoUŔ ‘Č ynăĄBĘ ÉëlĆ mĆÄ =l’Ć wĘ bŇ ’Ďę om ëŇ lĆ măĆ =l’Ć wĘ ModÁ ’Ĺ
ëŇ lĆ m¿Ć ChI¡ĎqĂ dĘŇ YĂ =l’Ć MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ My’ăĂ BĎ hČ ÉMykĂŇ ’Ď lĘ mČ dŇ yąČBĘ NodĳŇ yYĂ ëŇ lĆ măĆ
Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhyĘ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ rmĳŁ ’Ň lĄ Mh¡Ć ynĄdĲŇŁ ’Ğ=l’Ć MtĎŔ ’Ł tăĎŇ yCĂYĂ wĘ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ 4

sŘ15 ZrĆ’Ďę hĎ =tŇ ’Ć ytĂŇ yWăĂ ‘Ď ykĂÂ nŁ ’ĲĎ : MkĲĆŇ ynĄdĲŇŁ ’Ğ=l’Ć Cr¡mĘ ’Ň tĲŇŁ hŇ J¿Ł l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ 5

lodŔ GĎhČ ÉyxĂ kŇŁ BĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ ynăĄjĘ =l‘Č ÉrSĆ ’Ğ ÉhmĎ hĄ BĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ MdąĎŇ ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć
ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ êĎę ‘Č wĘ : ynĲĎ y‘ĄBĘ rS¿Č yĎ rS¡Ć ’ĞlĲČ hĎ yêĂě tČŇ nĘ C hŇ yĳĎCTeĘ hČ y‘¡ĂorzĘbĂŇ C 6

lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~¿Č ’Ň nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ dŇ yËČBĘ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ tŇ oYă rĎ’ĞhĲĎ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉyêĂ tČÄ nĎ
ÉotŇ ’Ł CdąŇ bĘŇ ‘ĲĎwĘ : odĲŇ bĘŇ ‘ĎlĘ ol¡ yêĂ t¿ČŇ nĎ hŇ dĆŔ vĎ hČ tŇ IăČxČ =tŇ ’Ć ÉMgČŇ wĘ yDĳĂbĘŇ ‘Č 7

Mywgh=lk
.d"ydw b"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ChIĎSĂ ’yŁ ’"sb ,yrq ChIĎSĂ ’yŁ ,bytk ChIĎSĂ o’yĘ v.1 .zk

.rsx torsĄmŁ ’"s v.2
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’ChŔ =MGČ ÉoYrĘ’Č tŇ ‘ąĄ=’BŁ dŇ ‘ăČ onĳBĘ =NBĆ =tŇ ’ĲĆ wĘ on¡BĘ =tŇ ’Ć wĘ MyĂŔoGhČ =lJĎ
8 hŇ kĎę lĎ mĘ UČ hČ wĘ yoGÁhČ hŇ yĎÄhĎ wĘ : MylĲĂ dŇŁ GĘ Myk¡ĂŇ lĎ mĘ C MyBĂŔ rČ MyăĂoG ÉobŇ CdŇ bĘŇ ‘ąĎwĘ

rSąĆ ’Ğ tŇ ’ĄÄ wĘ lbĆŔ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~ăČ ’Ň nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ =tŇ ’Ć ÉotŇ ’Ł CdąŇ bĘŇ ‘Č yĲČ=âl rSĆÄ ’Ğ
rbĆŇ DĆÁ bČŇ C bŇ ‘ĎÄ rĎbĎŇ C žbrĆxĆ BČ lbĳĆŇ BĎ ëŇ lĆ măĆ l‘¡Ł BĘ orŔ ’Ň CĎYČ =tŇ ’Ć ÉNêĄ yĂ=âlĲ

9 MêĆ’Č wĘţ : odĲŇ yĎBĘ Mt¡ĎŇ ’Ł yU¿Ă êĚ=dŇ ‘Č hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ É’ChhČ yoGąhČ =l‘Č dŇ qÄŁ pĘŇ ’Ć
=l’Ć wĘ MkĆŔ ytĄŇ măŁ ŁlxĞ É l’Ć wĘ MkĆę ymĄ sĘ qĲŁ =l’Ć wĘ MkĆÁ y’Ą ybĂŇ nĘ =l’Ć C‘Ä mĘ SĘ êĂ =l’Č
âl¿ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMkĆŇ ylĄ ’Ğ MyrąĂmĘ ’ĲŁ MhĄÂ=rSĆ ’Ğ MkĳĆŇ ypĄŇ èĎ JČ =l’Ć wĘ Mk¡ĆŇ ynĄnĘ ‘ĲŁ

10 qyxąĂ rĘhČ N‘ČmČÄ lĘ MkĳĆŇ lĎ My’ăĂ BĘ nĂ Mh¡Ą rqĆSĆŔ yJăĂ : lbĲĆŇ BĎ ëŇ lĆ m¿Ć =tŇ ’Ć Cd¡Ň bĘŇ ‘ČtĲČŇ
11 rSĆÄ ’Ğ yoGęhČ wĘ : MêĲĆdĘŇ bČŇ ’Ğ wĲČ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yê¿Ă xĘ DČhĂ wĘ MkĆŔ tĘŇ mČ dĘŇ ’Č l‘ăČmĄ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć

ÉotŇ mĎ dĘŇ ’Č =l‘Č wyêąĂ xĘ eČhĂ wĘ odĳŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ l‘¿Ł BĘ orË’Ň CĎYČ =tŇ ’Ć ’ybÌĂŇ yĎ
12 yêĂ rĘBČŔ DĂ ÉhdĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ hŇ IąĎqĂ dĘŇ YĂ =l’Ć wĘ : HBĲĎ bŇ SČ y¿ĎwĘ Hd¡ĎŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ

=ëŇ lĆ mĲĆ l‘ăŁ BĘ MkĆÁ yrĄ’Ň CĘYČ =tŇ ’Ć C’ybĂÄ hĎ rmĳŁ ’Ň lĄ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myr¿ĂbĎŇ DĘhČ =lkĎŇ JĘ
13 bŇ rĆx¡ĆBČ ìŇ UĆŔ ‘Č wĘ hŇ êăĎ’Č ÉCtŇ CmtĎŇ hŇ UĎ ląĎ : CyĲxĘ wĲĂ oU¡ ‘Č wĘ otËŇ ’Ł Cd¿Ň bĘŇ ‘Ă wĘ lbĆę BĎ

dŇ b¡ŇŁ ‘ĞyĲČ=âl rS¿Ć ’Ğ yoGěhČ =l’Ć hoĎŔhyĘ rBăĆ DĂ ÉrSĆ ’ĞJĲČ ÉrbĆŇ DĳĎbČŇ C bŇ ‘ăĎrĎBĲĎ
14 MyrąĂmĘ ’ĲŁ hĎ My’Ăę bĂŇ eĘ hČ yrăĄbĘŇ DĂ=l’Ć C‘ÂmĘ SĘ êĂ =l’ĲČ wĘ : lbĲĆŇ BĎ ëŇ lĆ m¿Ć =tŇ ’Ć

My’¿Ă BĘ nĂ Mh¡Ą rqĆSĆŔ yJăĂ lbĳĆŇ BĎ ëŇ lĆ măĆ =tŇ ’Ć Cd¡Ň bĘŇ ‘ČtĲČŇ âl¿ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMkĆŇ ylĄ ’Ğ
15 rqĆèĳĎ lČ ym¡Ă SĘ BĂ My’¿Ă BĘ nĂ MhËĄ wĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉMyêĂ xĘ lČ SĘ âlą yJăĂ : MkĲĆŇ lĎ

: MkĲĆŇ lĎ My’¿Ă BĘ eĂ hČ My’¡Ă bĂŇ eĘ hČ wĘ MêĆě ’Č MêĆŔ dĘŇ bČŇ ’Ğ wĲČ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć yxąĂ yDĂhČ N‘ČmČÄ lĘ
16 rmăČ ’Ď ÈhJŁ rmęŁ ’Ň lĄ yêĂ rĘBăČ DĂ hŇ EĆÁhČ M‘ĎÄ hĎ =lJĎ =l’Ć wĘ žMynĂ hĞJĲŁ hČ =l’Ć wĘ

rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMkĆŇ lĎ My’ąĂ BĘ eĂ hĲČ MkĆę y’Ą ybĲĂŇ nĘ yrăĄbĘŇ DĂ=l’Ć C‘ÂmĘ SĘ êĂ =l’ĲČ ůhoĎhyĘ
rqĆSĆŔ yJăĂ hŇ rĳĎhĄ mĘ hŇ êăĎ ‘Č hŇ lĎ b¡ĆŇ BĎ mĂ Myb¿ĂŇ SĎ Cm hoËĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ ylÌĄkĘŇ hŇ eĄÄhĂ

17 lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ =tŇ ’Ć Cd¿Ň bĘŇ ‘Ă MhĆŔ ylĄ ’Ğ C‘ămĘ SĘ êĂ =l’Č : MkĲĆŇ lĎ My’¿Ă BĘ nĂ hŇ UĎ h¡Ą
18 Sy¿Ą=M’Ă wĘ MhĄŔ My’ăĂ bĂŇ nĘ =M’Ă wĘ : hŇ BĲĎ rĘxĎ tŇ ’Ň E¡Ł hČ ry‘¿ĂhĎ hŇ yËĆhĘ tĲĂŇ hŇ UĎ lÌĎ CyĳxĘ wĲĂ

ű MylăĂ JĄ hČ C’bÁŁ =yêĂ lĘ bĂŇ lĘ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyBĲČ É’nĎ=C‘GĘ pĘŇ yĂ MêĳĎ’Ă ho¡ĎhyĘ=rbČŇ DĘ
: hŇ lĎ bĲĆŇ BĎ MĂl¡Č SĎ CrĲybĂŇ C hŇ dËĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ mÌĆ tŇ ybĄÄ C hoĎęhyĘ=tŇ ybĲĄŇ BĘ MyrăĂtĎŇ oeĲ hČ

19 tŇ onĳkŇŁ UĘ hČ =l‘Č wĘ MI¡ĎhČ =l‘Č wĘ MydĂŔ UĚ ‘ČhĲĎ =l’Ć tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ kąŇŁ yJăĂ
20 MxĎę qĎ lĘ =âlĲ rSăĆ ’Ğ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ ry‘¿ĂBĎ Myr¡ĂtĎŇ oeĲ hČ MylĂŔ JĄ hČ rtĆŇ yăĆ É l‘Č wĘ

=ëŇ lĆ mĲĆ MyqÌĂyĎohĲ yĘ=NbĆŇ hŇ yĎÄnĘ wkĎŇ yĘ=tŇ ’Ć otŇ olgĘŇBČ ţ lbĆŔ BĎ ëŇ lĆ măĆ Ér~Č ’Ň nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ
hdwhy
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: MĂlĲĎ SĎ CrĲywĂ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yr¿ĄxŁ =lJĎ tŇ ’ËĄ wĘ hŇ lĎ bĳĆŇ BĎ MĂl¡Č SĎ CrĲymĂ hŇ dËĎŇ ChyĘ
MylĂę JĄ hČ =l‘Č l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ rmËČ ’Ď hŇ k¿ŇŁ yJăĂ 21

C’b¡ĎŇ Cy hŇ lĎ b¿ĆŇ BĎ : MĂlĲĎ SĎ CrĲywĂ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ tŇ yb¿ĄŇ C hoĎŔhyĘ tŇ yBăĄ ÉMyrĂtĎŇ oeĲ hČ 22

MytĂŔ bŇŁ ySăĂ hĞ wĲČ ÉMytĂŇ ylĂ ‘ĞhĲČ wĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉMtĎŇ ’Ł ydąĂŇ qĘ jĎ Moyă dŇ ‘Č ţ CyĳhĘ yĲĂ hŇ UĎ SăĎ wĘ
: hŇ EĲĆhČ Moq¡ UĎ hČ =l’Ć

hŇ dĎŔ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ hŇ IăĎqĂ dĘŇ YĂ ÉtkĆŇ lĆÄmĘ mČ ÉtySĂ ’Ň rĄBĘ ’yhĂę hČ hŇ năĎèĎ BČ ű yhăĂ yĘwČ xk
rCEÄ‘Č=NbĆŇ žhyĎnĘ nČxĞ ylČÃ’Ą rmăČ ’Ď ySĳĂ ymĂ xĞhĲČ SdĆŇ x¡Ł BČ tŇ y‘ĂŔ bĂŇ rĘhĲĎ tŇ nČSĘ BĂ
M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ wĘ MynËĂhĞJĲŁ hČ ynÌĄy‘ĄlĘ hoĎŔhyĘ tŇ ybăĄŇ BĘ ÉNo‘bĘŇ GĂ mĂ rSąĆ ’Ğ ’ybĂÁ eĎhČ
yêĂ rĘbČÂ SĎ rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ tŇ o’Ë bĎŇ YĘ hoÌĎhyĘ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ 2

=l’Ć ÉbySĂ mĄ ynąĂ’Ğ MymĂę yĎ MyĂtăČŇ nĎSĘ ű dŇ o‘ăBĘ : lbĲĆŇ BĎ ëŇ lĆ m¿Ć l‘¡Ł =tŇ ’Ć 3

r~ąČ’Ň nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ xqČÁ lĎ rSĆÄ ’Ğ hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ yl¡Ą JĘ =lJĎ =tŇ ’ĲĆ hŇ EĆŔhČ Moqă UĎ hČ
=NbĆŇ hŇ yăĎnĘ kĎŇ yĘ=tŇ ’Ć wĘ : lbĲĆŇ BĎ M’¡Ą ybĂŇ yĘwČ hŇ EĆŔhČ Moqă UĎ hČ =NmĂ É lbĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ 4

hŇ lĎ bĆę BĎ My’ăĂ BĎ hČ hŇ dĎÁ ChyĘ tŇ ClÄGĎ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ hŇ dĎŇ ChyĘţ=ëŇ lĆ mĲĆ MyqăĂ yĎohĲ yĘ
l‘¡Ł =tŇ ’Ć rBŔŁ SĘ ’Ć yJăĂ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇ E¡ĆhČ Moq¿ UĎ hČ =l’Ć bŇ ySËĂ mĄ yn¿Ă’Ğ
ynąĄy‘ĄlĘ ’ybĳĂŇ eĎhČ hŇ y¡ĎnĘ nČxĞ=l’Ć ’ybĂŔ eĎhČ hŇ yăĎmĘ rĘyĂ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : lbĲĆŇ BĎ ëŇ lĆ m¿Ć 5

hŇ yăĎmĘ rĘyĂ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hoĲĎhyĘ tŇ yb¿ĄŇ BĘ Myd¡ĂŇ mĘ ‘ĲŁ hĎ M‘ĎŔ hĎ =lkĎŇ ynăĄy‘ĄlĘ C ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ 6

rSăĆ ’Ğ ìŇ yrĆŔ bĎŇ DĘ=tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ MqąĄyĎ hoĳĎhyĘ hŇ WăĆ ‘ĞyĲČ NJ¡Ą NmĄě ’Ď ’ybĂŔ eĎhČ
Moq¿ UĎ hČ =l’Ć lb¡ĆŇ BĎ mĂ hŇ lĎŔ oGhČ =lkĎŇ wĘ ÉhoĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ yląĄJĘ bŇ ySĂÂ hĎ lĘ tĎŇ ’Ň BĄę nĂ
ìŇ ynĳĆzĘ’Ď BĘ rbăĄŇ DŁ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ EĆŔhČ rbăĎŇ DĎhČ É’nĎ=‘mĲČ SĘ =ëŇ ’Č : hŇ EĲĆhČ 7

MlĳĎ o‘hĲĎ =NmĂ ìŇ yn¡ĆpĎŇ lĘ C ynËČpĎŇ lĘ CyÌhĎ rSĆÄ ’Ğ My’Ăę ybĂŇ eĘ hČ : M‘ĲĎhĎ =lJĎ yn¡ĄzĘ’Ď bĘŇ C 8

hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ lĘ tŇ olŔ dŇŁ GĘ tŇ okăŇ lĎ mĘ mČ =l‘Č wĘ ÉtoBrČ tŇ oYą rĎ’Ğ=l’Ć C’Á bĘŇ eĎÄ IĂwČ
’ybĂę eĎhČ rbăČŇ DĘ É’bŇŁ BĘ Molĳ SĎ lĘ ’b¡ĄŇ eĎ yĂ rS¿Ć ’Ğ ’ybĂě eĎhČ : rbĆŇ dĲĎŇ lĘ C hŇ ‘¿ĎrĎlĘ C 9

É’ybĂŇ eĎhČ hŇ yąĎnĘ nČxĞ xuČÂ IĂwČ : tŇ mĲĆ ’ĹBĲĆ ho¡ĎhyĘ ox¿ lĎ SĘ =rSĆ ’Ğ ’ybĂŔ eĎhČ É‘dČŇ CĎyĂ 10

rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ChrĲĄBĘ SĘ IĂwĲČ ’ybĳĂŇ eĎhČ hŇ yăĎmĘ rĘyĂ r’Ň C¡ČYČ l‘Čě mĄ hŇ TĎŔ oUhČ =tŇ ’Ć 11

rBÂŁ SĘ ’Ć hŇ kĎŇ JăĎ ůhoĎhyĘ rmăČ ’Ď ÈhJŁ rmęŁ ’Ň lĄ M‘ĎÁ hĎ =lkĎŇ ynĄÄ y‘ĄlĘ žhyĎnĘ nČxĞ
r’Ň C¡ČYČ =l‘Čě mĄ MymĂŔ yĎ MyĂtăČŇ nĎSĘ Édo‘BĘ lbĆę BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~ăČ ’Ň nĆdĘŇ kČŇ bĲĚŇ nĘ ű l‘ăŁ =tŇ ’Ć
yh¿Ă yĘwČ : oJĲ rĘdČŇ lĘ ’yb¡ĂŇ eĎhČ hŇ y¿ĎmĘ rĘyĂ ëŇ lĆ IËĄwČ MyĳĂoGhČ =lJĎ 12

hwhy=rbd
.rpsh yYx N’k rsmn ’"sb v.11 .xk
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hŇ TĎŔ oUhČ =tŇ ’Ć É’ybĂŇ eĎhČ hŇ yąĎnĘ nČxĞ robÂ SĘ yrĄxĞ’ĲČ ţ hŇ yĳĎmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ
13 hŇ yĎÁnĘ nČxĞ=l’Ć ÉêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ žëolhĎ : rmĲŁ ’Ň lĄ ’yb¡ĂŇ eĎhČ hŇ y¿ĎmĘ rĘyĂ r’Ň CËČYČ l‘Čę mĄ

Nh¡Ć yêĄxĘ tČŇ tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ êĎrĘbĳĎŇ SĎ Z‘¡Ą tŇ T¿Ł om hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť rmęŁ ’Ň lĄ
14 l‘ăŁ l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ tŇ o’Á bĎŇ YĘ hoĎÄhyĘ žrmČ ’Ď =hŇ kĲŇŁ yJăĂ : lzĲĆrĘBČ tŇ oT¿ mŁ

r~¿Č ’Ň nĆdĘŇ kČŇ bĲĚŇ nĘ =tŇ ’Ć dŇ bËŇŁ ‘ĞlĲČ hŇ QĆ ’Ąę hĎ MyăĂoGhČ =lJĎ ű r’Ň CăČYČ =l‘Č yêĂ tČÁ nĎ lzĆÃrĘBČ
15 rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : olĲ yêĂ t¿ČŇ nĎ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ tŇ I¿ČxČ =tŇ ’Ć MgËČŇ wĘ ChdĳĚŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ

ìăŇ xĞlĎ SĘ =âlĲ hŇ yĳĎnĘ nČxĞ ’năĎ=‘mĲČ SĘ ’yb¡ĂŇ eĎhČ hŇ y¿ĎnĘ nČxĞ=l’Ć ’ybËĂŇ eĎhČ hŇ yÌĎmĘ rĘyĂ
16 rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť NkĄę lĎ : rqĆSĲĎ =l‘Č hŇ E¡ĆhČ M‘¿ĎhĎ =tŇ ’Ć êĎxĘ TËČ bĘŇ hĂ hŇ êĎę ’Č wĘ hoĎŔhyĘ

hŇ r¿ĎsĎ =yJĲĂ tŇ mĄŔ hŇ êăĎ’Č ÉhnĎèĎ hČ hŇ mĳĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ ynăĄjĘ l‘¡ČmĄ ìŔ xĞQĲĄ SĲČ mĘ ÉynĂ nĘ hĂ hoĎŔhyĘ
17 SdĆŇ x¡Ł BČ ’yhĳĂ hČ hŇ năĎèĎ BČ ’yb¡ĂŇ eĎhČ hŇ y¿ĎnĘ nČxĞ tŇ mĎ IËĎwČ : hoĲĎhyĘ=l’Ć êĎrĘB¡Č dĂŇ

Tk hŇ y¿ĎmĘ rĘyĂ xlËČ SĎ rS¿Ć ’Ğ rpĆŇ iĄŔ hČ yrăĄbĘŇ DĂ ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ : y‘ĲĂ ybĂŇ èĘ hČ
=l’Ć wĘ MynąĂhĞJĲŁ hČ =l’Ć wĘ hŇ lĎę oGhČ ynăĄqĘ zĂ rtĆŇ yĆÁ=l’Ć MĂlĳĎSĎ CrĲymĂ ’yb¡ĂŇ eĎhČ
MĂl¡Č SĎ CrĲymĂ r~ËČ’Ň nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ hŇ lÌĎ gĘŇhĆ rSĆÄ ’Ğ M‘ĎŔ hĎ =lJĎ =l’Ć wĘ ÉMy’Ă ybĂŇ eĘ hČ

2 yrĄÄ WĎ MysĂÁ yrĂiĲĎ hČ wĘ hŇ rĎÄ ybĂŇ GĘ hČ wĘ ëŇ lĆ UĆ hČ ţ=hŇ yĲĎnĘ kĎŇ yĘ tŇ ’Ň YăĄ yrăĄxĞ’ĲČ : hŇ lĎ bĲĆŇ BĎ
3 hŇ WăĎ ‘ĎlĘ ’Ć ÉdyČBĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲymĂ rG¡ĄsĘ UČ hČ wĘ Sr¿ĎxĎ hĲĆ wĘ MĂlËČ SĎ CrĲywĂ hŇ dÌĎŇ ChyĘ

hŇ dĎę ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ hŇ IăĎqĂ dĘŇ YĂ xlČÁSĎ rSĆÄ ’Ğ hŇ IĳĎqĂ lĘ xĂ =NBĆ hŇ y¡ĎrĘmČ gĘŇ C NpĎŔ SĎ =NbĆŇ
4 ho¿ĎhyĘ rmËČ ’Ď hŇ J¿Ł : rmĲŁ ’Ň lĄ hŇ lĎ b¿ĆŇ BĎ lb¡ĆŇ BĎ ëŇ lĆ m¿Ć r~ËČ’Ň nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ =l’Ć

MĂl¡Č SĎ CrĲymĂ ytĂŇ yl¿Ą gĘŇhĂ =rSĆ ’Ğ hŇ lĎŔ oGhČÄ =lkĎŇ lĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ
5, 6 Cxă qĘ : NyĲĎrĘjĂ =tŇ ’Ć Cl¡ kĘŇ ’Ă wĘ tŇ oeŔ gČŇ C‘ăTĘ nĂ wĘ CbŇ SĳĄ wĘ Myê¡Ă bĎŇ Cn¿BĘ : hŇ lĎ bĲĆŇ BĎ

ÉMkĆŇ ytĄŇ onĲ BĘ =tŇ ’Ć wĘ MySĂę nĎ MkĆÁ ynĄbĘŇ lĂ CxÄ qĘ C ůtonbĎŇ C MynăĂBĎ ÈCdŇ ylĂ ohwĘ MySĂę nĎ
: CT‘ĲĎmĘ êĂ =l’Č wĘ MS¡Ď =CbŇ rĘC tŇ onĳbĎŇ C MynăĂBĎ hŇ nĎdĘŇ l¡Č tĄŇ wĘ MySĂŔ nĎ’ĞlĲČ CnăêĘ

7 Cl¿ lĘ jĲČ tĘŇ hĂ wĘ hŇ UĎ SĎŔ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć ytĂŇ yląĄ gĘŇhĂ rSĆÄ ’Ğ ry‘Ăę hĎ Molă SĘ =tŇ ’Ć CSÂ rĘdĂŇ wĘ sŘ16

8 hŇ kÄŁ žyJĂ : MolĲ SĎ Mk¡ĆŇ lĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ HmĎŔ olSĘ bĂŇ yJăĂ hoĳĎhyĘ=l’Ć Hd¡ĎŇ ‘ĞbĲČŇ
Mk¿ĆŇ y’Ą ybĲĂŇ nĘ MkËĆŇ lĎ C’yèÌĂ yČ=l’Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhyĘ rmČÁ ’Ď
rS¿Ć ’Ğ MkĆŔ ytĄŇ măŁ ŁlxĞ=l’Ć ÉC‘mĘ SĘ êĂ =l’ĲČ wĘ MkĳĆŇ ymĄ sĘ qĲŁ wĘ Mk¡ĆŇ BĘ rĘqĂ BĘ =rSĆ ’Ğ

9 Myê¡Ă xĘ lČ SĘ âl¿ ymĳĂ SĘ BĂ Mk¡ĆŇ lĎ My’¿Ă BĘ nĂ MhËĄ rqĆSĆŔ bĘŇ yJăĂ : MymĲĂ lĘ xĘ mČ Mê¡Ć’Č
10 tŇ âŇ lÌ mĘ ypĂÂlĘ yJĂ ţ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď ÉhkŇŁ =yJĲĂ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ

yrăĂbĎŇ DĘ=tŇ ’Ć ÉMkĆŇ ylĄ ‘Ğ ytąĂŇ mŁ qĲĂ hĞ wĲČ MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć dŇ qăŁ pĘŇ ’Ć hŇ n¡ĎSĎ My‘¿ĂbĘŇ SĂ lbËĆŇ bĎŇ lĘ
bwTh
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=tŇ ’Ć yêĂ ‘Ę dČÁ yĎ ykĂÄ nŁ ’ĲĎ žyJĂ : hŇ EĲĆhČ Moq¡ UĎ hČ =l’Ć MkĆŔ tĘŇ ’Ć bŇ ySăĂ hĎ lĘ bŇ oFŔ hČ 11

ÉMolSĎ tŇ obąŇ SĘ xĘ mČ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ Mk¡ĆŇ ylĄ ‘Ğ bŇ S¿Ą xŁ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ rSÌĆ ’Ğ tŇ bęŁ SĎ xĞUĲČ hČ
MêĆŔ kĘŇ lČ hĞ wĲČ ÉytĂŇ ’Ł MtąĆŇ ’Ň rĎqĘ C : hŇ wĲĎqĘ tĂŇ wĘ tŇ yr¿ĂxĞ’ĲČ Mk¡ĆŇ lĎ tŇ t¿ĄŇ lĎ hŇ ‘ĎŔ rĎlĘ âlă wĘ 12

MtĳĆŇ ’Ň YĎ mĘ C yt¡ĂŇ ’Ł Mê¿ĆSĘ uČ bĂŇ C : MkĲĆŇ ylĄ ’Ğ yê¡Ă ‘Ę mČ SĲĎ wĘ ylĳĎ’Ą Mê¡ĆlĘ QČ jČ tĘŇ hĂ wĘ 13

yêăĂ bĘŇ SČ wĘ ůhoĎhyĘ=M’ĚnĘ ÈMkĆŇ lĎ ytĂŇ ’Ň YăĄmĘ nĂ wĘ : MkĲĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ =lkĎŇ BĘ ynĂ S¡Ě rĘdĘŇ tĂŇ yJ¿Ă 14

tŇ omę oqUĘ hČ =lJĎ mĂ C MyĂÂoGhČ =lJĎ mĲĂ MkĆŇ tĘŇ ’Ć ţ yêăĂ YĘ BČ qĂ wĘ MkĆŇ tĘŇ ybĂŇ SĘ =tŇ ’Ć
MoqŔ UĎ hČÄ =l’Ć MkĆŔ tĘŇ ’Ć ytăĂŇ bŇŁ SĲĂ hĞ wĲČ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ MS¡Ď MkËĆŇ tĘŇ ’Ć yêĂ xĘ DÌČhĂ rSĆÄ ’Ğ
My’¡Ă bĂŇ nĘ hoËĎhyĘ CnlÌĎ MyqĂÄ hĄ MêĳĆrĘmČ ’Ğ yJ¡Ă : MèĲĎ mĂ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć ytĂŇ yl¿Ą gĘŇhĂ =rSĆ ’Ğ 15

: hŇ lĎ bĲĆŇ BĎ
=lJĎ =l’Ć wĘ dŇ wĂŔdĎŇ ’iăĄ JĂ =l’Ć ÉbSĄ oIhČ ÉëlĆ UĆÄ hČ =l’Ć hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ kăŇŁ =yJĂ 16

: hŇ lĲĎ oGBČ Mk¡ĆŇ êĘ ’Ă C’¿ YĘ yĲĎ=âl rSËĆ ’Ğ MkĆě yxĄ ’Ğ tŇ ’Ň EĳŁ hČ ry‘ăĂBĎ bŇ S¡Ą oIhČ M‘ĎŔ hĎ
bŇ ‘ăĎrĎhĲĎ =tŇ ’Ć bŇ rĆx¡ĆhČ =tŇ ’Ć MBĎŔ xČ QăĄ SČ mĘ ÉynĂ nĘ hĂ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ 17

hŇ nĎlĘ k¡ČŇ ’Ď tĲĄŇ =âl rS¿Ć ’Ğ MyrĂŔ ‘ĎèăŁ hČ ÉMynĂ ’Ą êĘ JČ MtĎę o’ yêăĂ tČŇ nĲĎ wĘ rbĆŇ DĳĎhČ =tŇ ’Ć wĘ
hŇ ‘Ď wĎzĘlĂ MyêĂÄ tČŇ nĘ C rbĆŇ DĳĎbČŇ C bŇ ‘ăĎrĎBĲĎ bŇ rĆx¡ĆBČ MhĆŔ yrĄxĞ’ĲČ ÉyêĂ pĘŇ dČŇ rĲĎwĘ : ‘ČrĲŁ mĄ 18

=lkĎŇ BĘ hŇ jĎŔ rĘxĆ lĘ C hŇ qăĎrĄSĘ lĂ wĘ ÉhUĎ SČ lĘ C hŇ ląĎ ’Ď lĘ ZrĆ’Ďę hĎ tŇ okăŇ lĘ mĘ mČ ű lkăŇŁ lĘ
yr¡ČbĎŇ DĘ=l’Ć C‘¿mĘ SĲĎ =âl=rSĲĆ ’Ğ tŇ xČ êËČ : MSĲĎ Myê¿Ă xĘ DČhĂ =rSĆ ’Ğ My¡ĂoGhČ 19

MJăĄ SĘ hČ ÉMy’Ă bĂŇ eĘ hČ ydąČŇ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć MhĆÁ ylĄ ’Ğ yêĂ xĘ lČÄSĎ žrSĆ ’Ğ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Mê¡Ć‘Ę mČ SĘ âl¿ wĘ xČŁlŔ SĎ wĘ

MĂl¡Č SĎ CrĲymĂ yêĂ xĘ Q¿Č SĂ =rSĆ ’Ğ hŇ lĎŔ oGhČÄ =lJĎ hoĳĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ C‘ămĘ SĂ Mê¡Ć’Č wĘ 20

: hŇ lĎ bĲĆŇ BĎ
ÉhyĎlĎ oqĲ =NBĆ bŇ ’ąĎ xĘ ’Č =l’Ć l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ tŇ o’Á bĎŇ YĘ hoĎÄhyĘ žrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ 21

NtăĄŇ nŁ ű ynăĂnĘ hĂ rqĆSĳĎ ym¡Ă SĘ BĂ MkËĆŇ lĎ My’¿Ă BĘ eĂ hĲČ hŇ yĎŔWĄ ‘ĞmĲČ =NbĆŇ ChIăĎqĂ dĘŇ YĂ =l’Ć wĘ
ÉMhĆ mĄ xuąČlĚ wĘ : MkĲĆŇ ynĄy‘ĄlĘ MJ¡Ď hĂ wĘ lbĆŔ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~ăČ ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ ÉdyČBĘ MtĎę ’Ł 22

ÉhoĎhyĘ ìąŇ mĘ WĲĂ yĘ rmĳŁ ’Ň lĄ lb¡ĆŇ bĎŇ BĘ rS¿Ć ’Ğ hŇ dĎŔ ChyĘ tŇ Clă GĎ É lkŇŁ lĘ hŇ lĎŔ lĎ qĘ
žrSĆ ’Ğ N‘Č yČÃ : S’ĲĄ BĎ lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ Ml¿Ď qĎ =rSĆ ’Ğ bŇ xĎŔ ’Ć kĘŇ C ChIăĎqĂ dĘŇ YĂ JĘ 23

rbąĎŇ dĎŇ CrÄ BĘ dČŇ yĘwČ MhĆŔ y‘ĄrĲĄ ySăĄ nĘ =tŇ ’Ć ÉCpŇ ’ĞnĲČ yĘwĲČ l’Ąę rĎWĘ yĂBĘ hŇ lĎÁbĎŇ nĘ CWÄ ‘Ď
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ dŇ ‘¡ĄwĎ ‘ČdĄŇ yŁ Ch ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ MtĳĂŇ yCĂYĂ ’olă rS¡Ć ’Ğ rqĆSĆŔ ÉymĂ SĘ BĂ

why‘mV=l’w



29. 24–30. 8 hymry 761

24, 25 tŇ o’Ë bĎŇ YĘ hoÌĎhyĘ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ rm¿Č ’Ň êŁ ym¡Ă lĎ xĹeĲĆhČ Chy¿Ď‘Ę mČ SĘ =l’Ć wĘ
MyrĂę pĎŇ sĘ hŇ kĎÁ mĘ SĂ bĘŇ êĎxĘ lČÄSĎ žhêĎ’Č rSăĆ ’Ğ N‘Č yČÃ rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ
NhĄŔ JŁ hČ ÉhyĎWĄ ‘ĞmĲČ =NbĆŇ hŇ yąĎnĘ pČŇ YĘ =l’Ć wĘ MĂlČŔ SĎ CrĲyBĂ rSăĆ ’Ğ ÉM‘ĎhĎ =lJĎ =l’Ć

26 NhĄŔ JŁ hČ ‘dăĎŇ yĎohĲ yĘ tŇ xČ êČ ť NhĄę kŇŁ ìăŇ nĘ tĎŇ nĘ hoĎÂhyĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ =lJĎ l’¿Ć wĘ
otËŇ ’Ł hŇ ê¿ĎtČŇ nĲĎ wĘ ’BĳĄ nČtĘŇ mĂ C ‘G¡ĎSĚ mĘ Sy’¿Ă =lkĎŇ lĘ hoĎŔhyĘ tŇ yBăĄ ÉMydĂŇ qĂ jĘ tŇ oyąhĘ lĲĂ

27 Chy¡ĎmĘ rĘyĂBĘ êĎrĘ‘ČŔ gĎŇ âlă hŇ UĎ lĎ ť hŇ êĎę ‘Č wĘ : qnĲŁ y~Ă hČ =l’Ć wĘ tŇ kĆŇ j¡Ć hĘ UČ hČ =l’Ć
28 rm¡Ł ’Ň lĄ lb¿ĆŇ BĎ CnylËĄ’Ą xl¿Č SĎ NJĄÂ =l‘Č yJăĂ : MkĲĆŇ lĎ ’B¡Ą nČtĘŇ UĂ hČ ytĳĂŇ tŇŁ eĘ ‘ĞhĲĎ

: NhĲĆ yrĂjĘ =tŇ ’Ć Cl¡ kĘŇ ’Ă wĘ tŇ oeŔ gČŇ C‘ăTĘ nĂ wĘ CbŇ SĄŔ wĘ ÉMyêĂ bĎŇ CnąBĘ ’yhĳĂ hŇ JăĎ rĚ’Ğ
29 : ’ybĲĂŇ eĎhČ Chy¿ĎmĘ rĘyĂ yn¡ĄzĘ’Ď BĘ hŇ EĳĆhČ rpĆŇ iăĄ hČ =tŇ ’Ć Nh¡Ą JŁ hČ hŇ y¿ĎnĘ pČŇ YĘ ’rËĎqĘ IĂwČ

30, 31 ÉhlĎ oGhČ =lJĎ =l‘Č xląČ SĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ÉyhĂ yĘwĲČ
MkĆÁ lĎ ’BĎÄ nĂ žrSĆ ’Ğ N‘Č yČÃ ymĳĂ lĎ xĹeĲĆhČ hŇ y¡Ď‘Ę mČ SĘ =l’Ć hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť rmŔŁ ’Ň lĄ

32 =hŇ JĲŁ NkĄÂ lĎ : rqĆSĲĎ =l‘Č Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć xT¿Č bĘŇ IČwČ wyêĂŔ xĘ lČ SĘ âlă ÉynĂ ’Ğ wĲČ hŇ yĎę‘Ę mČ SĘ
hŇ yĆÄhĘ yĲĂ=âl ůo‘rĘzČ=l‘Č wĘ ÈymĂ lĎ xĹeĲĆhČ hŇ yăĎ‘Ę mČ SĘ =l‘Č dŇ qĄÁ pŇŁ ynĂÄ nĘ hĂ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď
yn¿Ă’Ğ=rSĆ ’Ğ bŇ oFË bČŇ hŇ ’¿Ć rĘyĂ=âlĲ wĘ hŇ EĆęhČ M‘ăĎhĎ =ëŇ otĲŇ BĘ ű bŇ SăĄ oy ű Sy’ăĂ olÁ

: hoĲĎhyĘ=l‘Č rB¡Ć dĂŇ hŇ r¿ĎsĎ =yJĲĂ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ yU¡Ă ‘ČlĘ =hŇ WĲĆ ‘Ł

l, 2 rmÌČ ’Ď =hŇ JĲŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhyĘ tŇ ’¿Ą mĄ ChyĎŔmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ hŇ yăĎhĎ rSăĆ ’Ğ ÉrbĎŇ DĎhČ
=rSĆ ’Ğ MyrËĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’ÌĄ ìę lĘ =bŇ tĎŇ JĘ rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ hoËĎhyĘ

3 hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉMy’Ă BĎ MymąĂ yĎ hŇ eĄÄhĂ yJĂ ţ : rpĆŇ sĲĄ =l’Ć ìŇ yl¡Ć ’Ą yêĂ rĘB¿Č DĂ
MytĂę bŇŁ SĲĂ hĞ wĲČ hoĳĎhyĘ rmăČ ’Ď hŇ d¡ĎŇ ChywĲĂ l’ËĄ rĎWĘ yĂ yUÌĂ ‘Č tŇ CbÄ SĘ =tŇ ’Ć yêĂ bĘŇ SČ wĘţ

: hĎ CSĲ rĄywĲĂ Mt¡ĎŇ obŇ ’ĞlĲČ yêĂ t¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ ZrĆ’ËĎhĎ =l’Ć

4, 5 =yJĂ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ=l’Ć wĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=l’Ć hoËĎhyĘ rBÌĆDĂ rSĆÄ ’Ğ MyrĂę bĎŇ DĘhČ hŇ QĆ ’ăĄ wĘ
6 ’năĎ=Cl’ĞSĲČ : MolĲ SĎ Ny’¿ĄwĘ dŇ xČ j¡Č Cn‘Ę mĳĎ SĎ hŇ d¡ĎŇ rĎxĞ loq¿ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď ÉhkŇŁ

ÉwyYĎ lĎ xĞ=l‘Č wydąĎŇ yĎ rbĆŇ GĆÁ=lkĎŇ ytĂŇ y’ĂÄ rĎ ž‘Č CDmČ rkĳĎŇ zĎ dŇ l¡Ą yŁ =M’Ă C’Ŕ rĘC
7 NyĂ’ăČmĄ ’Ch¡ hČ MoI¿hČ lodËŇ gĎŇ yJ¿Ă yohę : NoqĲ rĎyĄlĘ Myn¡ĂjĎ =lkĎŇ Ck¿Ň pĘŇ hĆ nĲĆ wĘ hŇ dĎŔ lĄ oIăJČ
8 ’ChÁ hČ MoIÄbČŇ žhyĎhĎ wĘ : ‘ČSĲĄ CĎyĂ hŇ eĎU¡Ć mĂ C bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČlĘ É’yhĂ hŇ r¿ĎYĎ =tŇ ‘ĲĄwĘ ChmĳŁ JĎ

M’n
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qêĳĄnČ’Ğ ìŇ yt¡ĆŇ orsĘ omĲ C ìŇ rĆŔ ’Ň CĎYČ l‘ăČmĄ ÉoQ‘Ě rBąŁ SĘ ’Ć tŇ o’ę bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ű M’ăĚ nĘ
sŘ17 dŇ wăĂDĎ Ét’Ą wĘ MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ tŇ ’¡Ą CdŔ bĘŇ ‘ăĎwĘ : MyrĲĂzĎ dŇ o‘¡ ob¿Ň =CdŇ bĘŇ ‘Č yĲČ=âlwĘ 9

: MhĲĆ lĎ Myq¡Ă’Ď rS¿Ć ’Ğ MJĎŔ lĘ mČ
l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ xăČ êĄ=l’Č wĘ ÉhoĎhyĘ=M’ĚnĘ bŇ qąŁ ‘ĞyĲČ yDĂÄ bĘŇ ‘Č ž’rĎyêĂ =l’Č hŇ êĎÃ ’Č wĘ 10

bŇ qËŁ ‘ĞyĲČ bŇ SÌĎ wĘ MyĳĎbĘŇ SĂ ZrĆ’ăĆmĄ ì¡Ň ‘ĞrĘzČ=tŇ ’ĲĆ wĘ qoxŔ rĎmĲĄ Éì‘ĞySĲĂ om ynąĂnĘ hĂ yJĂ ţ
žyJĂ ìŇ ‘ĳĆySĂ ohĲ lĘ ho¡ĎhyĘ=M’ĚnĘ ynËĂ’Ğ ì¿Ň êĘ ’Ă =yJĲĂ : dŇ yrĲĂxĞmĲČ Ny’¿ĄwĘ N¡Čn’ĞSĲČ wĘ Tq¿ČSĎ wĘ 11

=âl ÉìtĘŇ ’ĲŁ ëŇ ’ąČ MèĎę ìŇ ytăĂŇ oYpĂŇ hĞ rSÌĆ ’Ğ ű MyăĂoGhČ =lkĎŇ BĘ hŇ lĎÁkĎŇ hŇ WĆÄ ‘Ĺ’ĲĆ
: OĎ uĲĆnČ’Ğ âl¿ hŇ u¡ĄnČ wĘ TjĎŔ SĘ UĂ lČ ÉìyêĂÄ rĘiČ yĂwĘ hŇ lĎŔ kĎŇ hŇ WăĆ ‘Ĺ’ĲĆ

ëŇ n¡Ą yDĂ ND¿Ď=Ny’ĲĄ : ëŇ tĲĄŇ JĎ mČ hŇ l¡Ď xĘ nČ ëŇ rĳĄbĘŇ SĂ lĘ SCnă’Ď ho¡ĎhyĘ rmËČ ’Ď hŇ k¿ŇŁ yJăĂ 12, 13

ëŇ t¡ĎŇ o’ ëŇ CxŔ kĄŇ SĘ ëŇ yĂbăČŇ hĞ’ĲČ mĘ =lJĎ : ëŇ lĲĎ Ny’¿Ą hŇ l¡Ď ‘ĎêĘ tŇ o’¿ pĚŇ rĘ rozĳmĎ lĘ 14

ëŇ nĄŔ wŁ ‘Ğ bŇ răŁ l‘Č ť yrĂŔ zĎkĘŇ ’Č rsăČ Cm ÉëytĂŇ yJĂ hĂ bŇ yąĄo’ tŇ JČÄ mČ žyJĂ CSrĳŁ dĘŇ yĂ âlă
bŇ răŁ ű l‘ăČ ëŇ bĳĄŇ ’Ł kĘŇ mČ SCn¡’Ď ëŇ rĄŔ bĘŇ SĂ =l‘Č Éq‘Č zĘêĂ =hŇ mČ : ëŇ yĂtĲĎŇ ’Ň FŁ xČ Cm¡ YĘ ‘ĲĎ 15

ClkĄŔ ’Ď yĲĄ ÉëyĂlČÄkĘŇ ’ÄŁ =lJĎ NkĄÂ lĎ : ëŇ lĲĎ hŇ QĆ ’¡Ą ytĂŇ yW¿Ă ‘Ď ëŇ yĂtČŔ ’Ň FŁ xČ ÉCmYĘ ‘ĲĎ ëŇ nĄę wŁ ‘Ğ 16

ëŇ yĂz¡ČzĘBÄŁ =lkĎŇ wĘ hŇ iĎŔ SĂ mĘ lĂ ÉëyĂsČÄ ’Ň SŁ CyąhĎ wĘ CkŇ lĳĄ yĄ ybăĂŇ èĘ BČ MQ¡Ď JĚ ëŇ yĂr¿ČYĎ =lkĎŇ wĘ
hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ ëŇ ’¡Ą jĎ rĘ’Ć ëŇ yĂt¿ČŇ oJUČ mĂ C ëŇ ËĎl hŇ k¿ĎŇ rĚ’Ğ hŇ lĆÄ‘Ğ’ĲČ žyJĂ : zbĲČŇ lĎ Nê¿Ą’Ć 17

: HlĲĎ Ny’¿Ą Sr¡ĄDŁ ’yhĂŔ NoIăYĂ ëŇ lĎŔ C’rĘqăĎ ÉhxĎ DĎnĂ yJąĂ

wyt¡ĎŇ nŁ JĘ SĘ mĂ C bŇ oqŔ ‘ĞyĲČ ylăĄ hĽ’ĲĎ ÉtCbŇ SĘ ÉbSĎ =ynĂ nĘ hĂ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ 18

’Y¿Ď yĎwĘ : bŇ SĲĄ yĄ oT¿ jĎ SĘ mĂ =l‘Č Nom¡ rĘ’Č wĘ HQĎŔ êĂ =l‘Č Éry‘Ă hŇ t¿ĎŇ nĘ bĘŇ nĂ wĘ MxĳĄ rČ’Ğ 19

Myê¡Ă dĘŇ BČ kĘŇ hĂ wĘ CT‘ĎŔ mĘ yĂ âlă wĘ ÉMytĂŇ BĂ rĘhĂ wĘ MyqĳĂxĞWĲČ mĘ loqă wĘ hŇ d¡ĎŇ oê MhËĆ mĄ
l‘¡Č yêĂŔ dĘŇ qČ păĎŇ C NoJĳ êĂ ynăČpĎŇ lĘ ot¡Ň dĎŇ ‘ĞwĲČ MdĆŇ qĆŔ JĘ ÉwynĎbĎŇ CyąhĎ wĘ : Cr‘ĲĎYĘ yĂ âl¿ wĘ 20

wyê¡Ă bĘŇ rČqĘ hĂ wĘ ’YĄŔ yĄ oBă rĘuĂ mĂ ÉolSĘ mĲŁ C CeUĆę mĂ orÁ yDĂ’Č hŇ yĎÄhĎ wĘ : wyYĲĎ xĞŁlĲ =lJĎ 21

: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yl¡Č ’Ą tŇ SĆ g¿ĆŇlĎ oBË lĂ =tŇ ’Ć bŇ rÌČ‘Ď hŇ zĆÁ=’Ch ymĂÄ žyJĂ ylĳĎ’Ą SGăČ nĂ wĘ
: MyhĲĂ Łl’Ň lĲĄ Mk¡ĆŇ lĎ hŇ y¿ĆhĘ ’ĲĆ ykĂŔ nŁ ’ăĎ wĘ M‘ĳĎlĘ yl¡Ă MtĆŇ yy¿ĂhĘ wĲĂ 22

My‘¡ĂSĎ rĘ S’Ň r¿Ł l‘ËČ rrĳĄoGtĘŇ mĂ r‘Čs¡Č hŇ ’ĎŔ YĘ yĲĎ ÉhmĎ xĄ hoĎęhyĘ tŇ răČ‘ĞsĲČ ű hŇ eăĄhĂ 23

tŇ oUă zĂmĘ om¡ yqĂ hĞ =dŇ ‘Č wĘ ot¿Ň ŁW‘Ğ=dŇ ‘Č hoĎŔhyĘ=PŇ ’Č ÉNorxĞ bŇ CSę yĎ âlă : lCxĲ yĎ 24

wbl
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’l hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ É’yhĂ hČ tŇ ‘ąĄBĎ : HbĲĎŇ CnnĘ oB¿ tĘŇ êĂ Mym¡Ă IĎhČ tŇ yr¿ĂxĞ’ĲČ BĘ oBĳ lĂ
: M‘ĲĎlĘ yl¿Ă =CyhĘ yĲĂ hŇ UĎ h¡Ą wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ oxă jĘ SĘ mĂ lk¡ŇŁ lĘ MyhĂŔ Łl’Ň lĲĄ ÉhyĆhĘ ’ĲĆ

2 ydĄŇ yrăĂWĘ M‘¡Č rBĎŔ dĘŇ UĂ BČ ÉNxĄ ’Y¿Ď mĎ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť
3 tŇ bąČŇ hĞ’ĲČ wĘ ylĳĂ hŇ ’ăĎ rĘnĂ ho¡ĎhyĘ qoxě rĎmĲĄ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ o‘¡ yGĂ rĘhČ lĘ ëŇ ol¿ hĎ bŇ rĆxĳĎ
4 tŇ ynĄŔ bĘŇ nĂ wĲĘ ÉënĄbĘŇ ’Ć dŇ o‘ą : dŇ sĆ xĲĎ ëŇ yê¿Ă kĘŇ SČ mĘ NJ¡Ą =l‘Č ëŇ yêĂŔ bĘŇ hČ ’Ğ ÉMlĎ o‘
5 dŇ o‘ť : MyqĲĂ xĞWĲČ mĘ lox¿ mĘ BĂ tŇ ’Ň Y¡Ď yĎwĘ ëŇ yĂjČŔ tĚŇ yDăĂ‘Ę êČ dŇ o‘ť l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ l¡Č CtŇ BĘ
6 MoyŔ=SyĆ yJăĂ : ClQĲĄ xĂ wĘ My‘¡ĂTĘ nĲŁ C‘¿TĘ nĲĎ NorĳmĘ SĲŁ yr¡ĄhĎ BĘ MymĂŔ rĎkĘŇ y‘ăĂFĘ êĂ

: CnyhĲĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=l’Ć NoIŔYĂ hŇ lăĆ ‘ĞnĲČwĘ CmCqť MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć rhăČ BĘ Myr¡ĂYĘ nĲŁ C’¿ rĘqĲĎ
7 Cl¡ hĞYĲČ wĘ hŇ xĎŔ mĘ WĂ ÉbqŁ ‘ĞyĲČlĘ CeąrĎ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ kăŇŁ =yJĂ

tŇ ’¡Ą ìŔ UĘ ‘Č=tŇ ’ĲĆ ÉhoĎhyĘ ‘SąČ oh CrŔ mĘ ’Ă wĘ ÉCllĘ hĲČ C‘ymąĂ SĘ hČ MyĳĂoGhČ S’Ň răŁ BĘ
8 ÈMyêĂ YĘ BČ qĂ wĘ Nopę YĎ ZrĆ’ăĆmĄ MtĎÁ o’ ’ybĂÄ mĄ žynĂ nĘ hĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yr¿Ă’Ą SĘ

lod¡Ň GĎ lh¿Ď qĎ wDĳĎxĘ yČ tŇ dĆŇ l¡Ć yŁ wĘ hŇ r¿ĎhĎ xČ iĄŔ pĂŇ C rCăĄ‘Ă MBĎ ť ůZrĆ’Ď =ytĄŇ JĘ rĘIČmĂ
9 =l’Ć ÉMkĄŇ ylĂ o’Ĳ ůMlĄ ybĂŇ o’Ĳ ÈMynĂ CnxĞtĲČŇ bĘŇ CĲ C’bęŁ yĎ ykăĂŇ bĘŇ BĂ : hŇ eĎhĲĄ CbŇ CS¿ yĎ

bŇ ’ĎŔ lĘ É l’Ą rĎWĘ yĂlĘ ytĂŇ yyąĂhĎ =yJĲĂ HBĳĎ Cl¡ SĘ JĲĎ yĂ âl¿ rSĎŔ yĎ ëŇ rĆdăĆŇ BĘ MyĂmČŔ ylĄ xĞ năČ
: ’ChĲ yrĂk¿ŇŁ BĘ MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć wĘ

10 hŇ rąĄzĎmĘ Crę mĘ ’Ă wĘ qxĳĎ rĘUĆ mĂ MyI¡Ă’Ă bĎŇ CdŇ yG¿ĂhČ wĘ MyĂŔoG ÉhoĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ C‘ąmĘ SĂ
11 bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ=tŇ ’ĲĆ ho¡ĎhyĘ hŇ d¿ĎŇ pĎŇ =yJĲĂ : orĲdĘŇ ‘Ć hŇ ‘¿ĆrŁ JĘ or¡mĎ SĘ C CeYĆŔ BĘ qČ yĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ
12 bŇ CTă =l’Ć CrÂhĞ nĲĎ wĘ ůNoIYĂ =MormĘ bĂŇ Cnă eĘ rĂwĘ ÈC’bĎŇ C : CeUĲĆ mĂ qz¿ĎxĎ dŇ I¡ČmĂ olě’Ď gĘŇ C

hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ wĘ rqĳĎbĎŇ C N’Ň Y¡Ł =ynĄBĘ =l‘Č wĘ rhĎŔ YĘ yĂ=l‘Č wĘ SrăŁ yêĂ =l‘Č wĘ ÉNgĎŇDĎ=l‘Č hoĎęhyĘ
13 ÉhlĎ CtŇ BĘ xmąČ WĘ êĂ z’ăĎ : dŇ o‘Ĳ hŇ b¡ĎŇ ’ĞdĲČŇ lĘ CpŇ ys¿Ă oy=âlĲ wĘ hŇ wĆŔrĎ NgăČŇJĘ ÉMSĎ pĘŇ nČ

MyêĂŔ mĘ xČ năĂ wĘ ÉNoWWĎ lĘ MląĎ bĘŇ ’Ć yêĂÄ kĘŇ pČŇ hĎ wĘ wDĳĎxĘ yČ Myn¡ĂqĄ zĘC Myr¿ĂxĚbČŇ C loxŔ mĎ BĘ
14 yb¿ĂŇ CT=tŇ ’Ć yUËĂ ‘Č wĘ NSĆ DĳĎ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ SpĆŇ n¿Ć ytËĂŇ yCĄrĂwĘ : MnĲĎ ogŇ ymĂ Myê¡Ă xĘ UČ WĂ wĘ

: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ C‘B¡Ď WĘ yĂ
15 lx¡Ą rĎ MyrĂŔ CrmĘ tČŇ ykăĂŇ BĘ ÉyhĂ nĘ É‘mĎ SĘ nĂ hŇ mąĎ rĎBĘ loqă hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ

: CenĲĆ y’Ą yJ¿Ă hĎ yn¡ĆBĎ =l‘Č Mx¿Ą eĎhĂ lĘ hŇ nËĎ’ĞmĲĄ hĎ ynĳĆBĎ =l‘Č hŇ JăĎ bČŇ mĘ

16 rkąĎŇ WĎ SyĄÄ žyJĂ hŇ ‘ĳĎmĘ DĂmĂ ëŇ yĂn¡Čy‘ĄwĘ ykĂŇ BĆŔ mĂ ÉëlĄ oq y‘ąĂnĘ mĂ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ
17 ëŇ t¡ĄŇ yrĂxĞ’ĲČ lĘ hŇ w¿ĎqĘ êĂ =SyĄwĘ : bŇ yĲĄo’ ZrĆ’¿ĆmĄ CbŇ S¡Ď wĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉëtĄŇ QĎ ‘ĚpĘŇ lĂ

hwhy=M’n
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dŇ dĄŔ ontĘŇ mĂ ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć yêĂ ‘Ę mČę SĎ ‘Č omă SĎ : MlĲĎ CbŇ gĘŇlĂ Myn¡ĂbĎŇ CbŇ S¿Ď wĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ 18

ho¿ĎhyĘ hŇ ê¡Ď’Č yJ¿Ă hŇ bĎŇ CSŔ ’Ď wĘ ynĂ băĄŇ ySĂ hĞ dŇ UĳĎ lĚ âlă lgĆŇ‘¡ĄJĘ rsĄŔ CĎ’Ă wĲĎ ÉynĂ êČÄ rĘiČ yĂ
ëŇ rĳĄyĎ=l‘Č yêĂ qĘ p¡ČŇ sĎ y‘ĂŔ dĘŇ CăĎhĂ ÉyrĄxĞ’ĲČ wĘ yêĂ mĘ xČŔ nĂ ÉybĂŇ CS yrąĄxĞ’ĲČ =yJĂ : yhĲĎ Łl’Ĺ 19

ylĂÁ ryuĂÄ yČ žNbĄŇ hĞ : yrĲĎC‘nĘ tŇ j¿Č rĘxĆ ytĂŇ ’Ň W¡Ď nĎ yJ¿Ă yêĂ mĘ lČŔ kĘŇ nĂ =MgČŇ wĘ yêĂ SĘ BŁ ť 20

dŇ o‘ĳ Cer¡ĆJĘ zĘ’Ć rk¿ŇŁ zĎ oBŔ ÉyrĂBĘ dČŇ yDąĄmĂ =yJĲĂ My‘ĂŔ SĚ ‘ĞSĲČ dŇ lĆ yăĆ M’Ă ť MyĂrČę pĘŇ ’Ć
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Cem¡Ć xĞrĲČ’Ğ Mx¿Ą rČ olŔ Éy‘ČmĄ Cmą hĎ NJĄę =l‘Č

ëŇ rĆDăĆ hŇ Q¡Ď sĂ mĘ lĲČ ëŇ BĄŔ lĂ ytĂŇ SăĂ MyrĂŔ CrmĘ êČ ÉëlĎ ymĂ WąĂ MynĂę IĚYĂ ëŇ ăĎl ybĂŇ y~ÌĂhČ 21

ÉytČŇ mĎ =dŇ ‘Č : hŇ QĆ ’ĲĄ ëŇ yĂr¿Č‘Ď=l’Ć ybĂŇ S¡Ě l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ lăČ CtŇ BĘ ybĂŇ CSť yêĂ kĘŇ lĎ hĎ 22

hŇ b¡ĎŇ qĄ nĘ ZrĆ’ĎŔ BĎ ÉhSĎ dĎŇ xĞ hoąĎhyĘ ’rĎÄ bĎŇ =yJĲĂ hŇ bĳĎŇ bĄŇ oèĲ hČ tŇ B¡Č hČ NyqĂŔ UĎ xČ tĘŇ êĂ
yhăĄŁl’Ĺ Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhyĘ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ : rbĆŇ GĲĎ bŇ bĲĄŇ os¿ êĘ 23

wyrĎŔ ‘ĎbĘŇ C ÉhdĎŇ ChyĘ ZrĆ’ąĆBĘ hŇ EĆęhČ rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć CrÂmĘ ’Ň yĲŁ dŇ o‘ă l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
CbŇ SĘ y¿ĎwĘ : SdĆŇ uĲŁ hČ rh¿Č qdĆŇ Y¡Ć=hŇ wĄnĘ hoËĎhyĘ ìÌŇ kĘŇ rĆbĲĎŇ yĘ MtĳĎŇ CbŇ SĘ =tŇ ’Ć yb¡ĂŇ CSBĘ 24

ytĂŇ yw¡ĄrĘhĂ yJ¿Ă : rdĆŇ ‘ĲĄBČ C‘¡sĘ nĲĎ wĘ MyrĂě JĎ ’Ă wDĳĎxĘ yČ wyr¡Ď‘Ď=lkĎŇ wĘ hŇ d¿ĎŇ ChyĘ HbËĎŇ 25

hŇ ’ĳĆ rĘ’Ć wĲĎ ytĂŇ YăŁ yqĂ hĹ tŇ ’Ň z¡Ł =l‘Č : ytĂŇ ’Ň QĲĄ mĂ hŇ b¡ĎŇ ’ĞDĲĎ SpĆŇ n¿Ć=lkĎŇ wĘ hŇ pĳĎŇ yĄ‘Ğ SpĆŇ năĆ 26

hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ My’¡Ă BĎ Mym¿Ă yĎ hŇ eËĄhĂ : yQĲĂ hŇ bĎŇ rĘ‘¿Ď yt¡ĂŇ nĎSĘ C 27

‘rČz¿ĆwĘ Md¡ĎŇ ’Ď ‘rČz¿Ć hŇ dĎŔ ChyĘ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć wĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ tŇ yBąĄ=tŇ ’Ć yêĂę ‘Ę rČzĲĎwĘ
sr¡Ł hĞlĲČ wĘ ZotËŇ nĘ lĂ wĘ SotÌŇ nĘ lĂ MhĆę ylĄ ‘Ğ yêĂ dĘŇ qăČSĎ rSÌĆ ’ĞJĲČ hŇ yĎÂhĎ wĘ : hŇ mĲĎ hĄ BĘ 28

: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ ‘Č oT¡ nĘ lĂ wĘ tŇ on¿bĘŇ lĂ MhËĆ ylĄ ‘Ğ dŇ qÌŁ SĘ ’Ć NJăĄ ‘ČrĳĄhĎ lĘ C dŇ ybăĂŇ ’ĞhĲČ lĘ C
Myn¡ĂbĎŇ ye¿ĄSĂ wĘ rsĆ bĳŇŁ ClkĘŇ ’ăĎ tŇ ob¡Ň ’Ď dŇ o‘Ŕ CrămĘ ’Ň yĲŁ =âl MhĄŔ hĎ MymăĂ IĎBČ 29

rsĆ B¡Ł hČ lk¿ĄŇ ’Ł hĲĎ MdËĎŇ ’Ď hĲĎ =lJĎ tŇ Cmĳ yĎ on¡ wŁ ‘ĞBĲČ Sy’¿Ă =M’Ă yJËĂ : hŇ nĎ yhĲĆ qĘ êĂ 30

: wyeĲĎSĂ hŇ nĎ yh¿Ć qĘ êĂ
tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć wĘ l’ËĄ rĎWĘ yĂ tŇ yBÌĄ=tŇ ’Ć yêĂę rČkĎŇ wĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ My’¡Ă BĎ Mym¿Ă yĎ hŇ eËĄhĂ 31

MtĎŔ obŇ ’Ğ=tŇ ’Ć ÉyêĂ rČÄ JĎ rSąĆ ’Ğ tŇ yrĂę BĘ kČŇ âlă : hŇ SĲĎ dĎŇ xĞ tŇ yr¿ĂBĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ 32

CrpăĄŇ hĄ hŇ UĎ hĄÁ =rSĆ ’Ğ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’¡ĆmĄ M’¡Ď yYĂ ohĲ lĘ MdĎŔ yĎbĘŇ yqăĂ yzĂxĹhĲĆ ÉMoyBĘ
sŘ18 tŇ yrĂÃ BĘ hČ tŇ ’Ň zăŁ yJăĂ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Mb¡ĎŇ yêĂ lĘ ‘¿ČBĎř ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ ytĂę yrĂBĘ =tŇ ’Ć 33

hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉMhĄ hĎ MymąĂ IĎhČ yrĄÄ xĞ’ĲČ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ tŇ yBĄÄ =tŇ ’Ć žtrŁ kĘŇ ’Ć rSăĆ ’Ğ
yttn

.yêĂ lĘ xČBĎ w’ yêĂ lĘ ‘ČGĎ l"n v.32 .’l
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ÉMhĆ lĎ ytĂŇ yyąĂhĎ wĘ hŇ eĎbĳĆŇ êĞkĘŇ ’Ć MB¡Ď lĂ =l‘Č wĘ MBĎŔ rĘqĂ BĘ ÉytĂŇ rĎoêĲ =tŇ ’Ć yêĂ tąČŇ nĎ
34 Ch‘ĄÁ rĄ=tŇ ’Ć Sy’ăĂ dŇ o‘ę CdăŇ UĘ lČ yĘ âlÌ wĘ : M‘ĲĎlĘ yl¿Ă =CyhĘ yĲĂ hŇ UĎ h¡Ą wĘ MyhĂŔ Łl’Ň lĲĄ

ytĂÁ o’ C‘Ä dĘŇ yĲĄ žMQĎ CkŇ =yJĲĂ hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć C‘¡DĘ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉwyxĂ ’Ď =tŇ ’Ć Sy’ąĂ wĘ
Mt¡ĎŇ ’Ň FĎ xČ lĘ C MnĎŔ wŁ ‘ĞlĲČ ÉxlČ sĘ ’Ć yJąĂ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉMlĎ odŇ GĘ =dŇ ‘Č wĘ MeąĎTČ qĘ mĂ lĘ

: dŇ o‘Ĳ =rJĎ zĘ’Ć âl¿
35 Myb¡ĂŇ kĎŇ okĲŇ wĘ xČ r¿ĄyĎ tŇ uËŁ xĚ MmĎŔ oy ro’ă lĘ ÉSmĆ SĆÄ Nt¿ĄŇ nŁ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ
36 CSmĚÁ yĎ=M’Ă : omĲ SĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ wyQĎŔ gČŇ Cmă hĹIĆwČ ÉMIĎhČ ‘gąČŇrŁ hŇ lĎ yĘlĳĎ ro’ă lĘ

tŇ oy¿hĘ mĲĂ Ctę BĘ SĘ yĂ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ ‘rČzĆÄ žMGČ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ yn¡ČpĎŇ QĘ mĂ hŇ QĆ ’ËĄ hĎ Myu¿ĂxĚhĲČ
: MymĲĂ IĎhČ =lJĎ yn¡ČpĎŇ lĘ yoGË

37 ZrĆ’¡Ć=ydĄŇ sĘ omĲ Cr¿qĘ xĲĎ yĄwĘ hŇ lĎ ‘Ę mČŔ lĘ mĂ ÉMyĂmČÄ SĎ CDUąČ yĂ=M’Ă hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ
CW¡ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ=lJĎ =l‘ĲČ l’ËĄ rĎWĘ yĂ ‘rČ zÌĆ=lkĎŇ BĘ s’ČÄ mĘ ’Ć ynĂÂ’Ğ=MGČ hŇ FĎ mĳĎ lĘ

38 Éry‘Ă hĎ hŇ tąĎŇ nĘ bĘŇ nĂ wĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ śMym¿Ă yĎ hŇ eËĄhĂ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ
39 ÉhDĎUĂ hČ hŇ wĄqĘ dŇ o‘Á ’YĎÄ yĎwĘ : hŇ eĲĎjĂ hČ r‘ČS¿Č l’¡Ą nĘ nČxĞ lD¿ČgĘŇUĂ mĂ hoĎŔhylĲČ
40 ű MyrăĂgĎŇjĘ hČ qmĆ ‘ăĄhĎ =lkĎŇ wĘ : hŇ tĎŇ ‘ĲĎGŁ bŇ s¡Č nĎ wĘ bŇ rĳĄGĎ tŇ ‘ăČbĘŇ GĂ l‘¡Č oDŔ gĘŇ nĆ

ÉMysĂ CihČ r‘ČSąČ tŇ eČÄjĂ =dŇ ‘Č NorÁ dĘŇ qĂ lxČ nČÄ=dŇ ‘Č tŇ omrĄèĘ hČ =lkĲĎŇ wĘ NSĆ DĆÃ hČ wĘ
: MlĲĎ o‘lĘ dŇ o‘¡ srËĄhĎ yĲĄ=âlwĲĘ StÌĄŇ eĎ yĂ=âlĲ hoĳĎhylĲČ SdĆŇ q¡Ł hŇ xĎ rĎŔ zĘmĂ

bl tŇ nČSĘ BĂ hoĎŔhyĘ tŇ ’ăĄ mĄ ÉChyĎÄmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ hŇ yąĎhĎ =rSĆ ’Ğ rbĎÂ DĎhČ
hŇ r¿ĄWĘ ‘Ć=hŇ nĲĆmŁ SĘ hŇ nËĎèĎ hČ ’yhÌĂ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ChI¡ĎqĂ dĘŇ YĂ lĘ tŇ yrĂŔ WĂ ‘ĞhĲĎ

2 MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ=l‘Č Myr¡ĂYĎ lbĆŔ BĎ ëŇ lĆ măĆ lyxĄ ť z’Ďę wĘ : r~ĲČ ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ lĂ hŇ n¡ĎSĎ
ëŇ lĆ m¿Ć =tŇ yBĲĄ rS¡Ć ’Ğ hŇ rĎŔ FĎ UČ hČ rYăČ xĞBĲČ É’ClkĎŇ hŇ yąĎhĎ ’ybĂę eĎhČ ChyăĎmĘ rĘyĂwĘ

3 hŇ êĎÄ ’Č ž‘Č CDmČ rmĳŁ ’Ň lĄ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ ChI¿ĎqĂ dĘŇ YĂ o’Ŕ lĎ JĘ rSăĆ ’Ğ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ
dŇ y¿ČBĘ tŇ ’Ň EËŁ hČ ry‘¿ĂhĎ =tŇ ’Ć NtĄÁ nŁ ynĂÄ nĘ hĂ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť rmęŁ ’Ň lĄ ’BĎÁ nĂ

4 dŇ IăČmĂ Tl¡Ą UĎ yĂ âl¿ hŇ dĎŔ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ÉChIĎÄqĂ dĘŇ YĂ wĘ : HdĲĎŇ kĎŇ lĘ C lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ
wyjĂŔ =M‘Ă wyjăĂ =rBĆ dĂŇ wĘ lbĆŔ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ dŇ yăČBĘ ÉNtĄŇ eĎ yĂ NtąŇŁ eĎhĂ yJăĂ MyDĳĂWĘ JČ hČ

5 hŇ yĆŔhĘ yĲĂ MSăĎ wĘ ÉChIĎÄqĂ dĘŇ YĂ =tŇ ’Ć ëŇ ląĂ oy lbĆÂ bĎŇ C : hŇ nĎ y’ĲĆ rĘêĂ ony‘Ą=tŇ ’Ć wyn¡Ďy‘ĄwĘ
: CxylĲĂ YĘ tČŇ âl¿ MyD¡ĂWĘ JČ hČ =tŇ ’Ć CmË xĞQĲĎ tĲĂŇ yJÌĂ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ ot¡Ň ’Ł yd¿ĂŇ qĘ jĎ =dŇ ‘Č

rm’yw
.r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"yd ,w"d ,’"d Nkw yrqw bytk My’Ă BĎ ’"sb ,bytk ’lw yrq My’¡ĂBĎ Mymy v.38
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l’Ąę mĘ nČxĞ hŇ eăĄhĂ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ DĘ hŇ y¿ĎhĎ ChyĳĎmĘ rĘyĂ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ 6, 7

rSăĆ ’Ğ ÉydĂŇ WĎ =tŇ ’Ć ìę lĘ hŇ năĄqĘ rmĳŁ ’Ň lĄ ìŇ yl¡Ć ’Ą ’B¿Ď ìŔ dĘŇ DĲŁ ÉMQĚ SČ =NBĆ
l’ĄÄ mĘ nČxĞ ylČ ’Ą ţ ’băŇŁ IĎwČ : tŇ onĲ qĘ lĂ hŇ Q¡Ď ’ĚGĘ hČ Tj¿Č SĘ mĂ ìËŇ lĘ yJ¿Ă tŇ otŔ nĎ‘ĞBĲČ 8

’nĎ ţ hŇ năĄqĘ ylČÃ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ ůhrĎFĎ UČ hČ rYăČ xĞ=l’Ć ÈhoĎhyĘ rbăČŇ dĘŇ JĂ ydĂÁ DŁ =NBĆ
TjÌČ SĘ mĂ ìÂlĘ =yJĲĂ NymĂę yĎnĘ BĂ ZrĆ’ăĆBĘ ű rSăĆ ’Ğ tŇ otÁ nĎ‘ĞBĲČ =rSĆ ’Ğ ydĂÄ WĎ =tŇ ’Ć
ÉhnĆqĘ ’Ć wĲĎ : ’ChĲ ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yJ¿Ă ‘dČě ’Ą wĲĎ ëŇ ĳĎl=hŇ nĄqĘ hŇ Q¡Ď ’ĚGĘ hČ ì¿Ň lĘ C hŇ èËĎ rĚyĘhČ 9

ÉoQ=hŇ lĎ qĞSĘ ’Ć wĲĎ tŇ otĳŇ nĎ‘ĞBĲČ rSăĆ ’Ğ yd¡ĂŇ DŁ =NBĆ l’¿Ą mĘ nČxĞ tŇ ’ËĄ mĄ hŇ dĆŔ vĎ hČ =tŇ ’Ć
ÉrpĆŇ iĄÄ BČ bŇ êąŁ kĘŇ ’Ć wĲĎ : PŇ sĆ JĲĎ hČ hŇ r¿ĎWĎ ‘ĞwĲČ Myl¡Ă qĎ SĘ hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ PŇ sĆ JĆŔ hČ =tŇ ’Ć 10

rpĆŇ săĄ =tŇ ’Ć xu¡Č’Ć wĲĎ : MyĂnĲĎzĘ’Ň mŁ BĘ PŇ sĆ J¡Ć hČ lq¿Ł SĘ ’Ć wĲĎ MydĳĂŇ ‘Ą dŇ ‘¡Ą’Ď wĲĎ MêŔŁ xĘ ’Ć wĲĎ 11

=tŇ ’Ć NêĄÂ’Ć wĲĎ : yClĲ GĎhČ =tŇ ’Ć wĘ Myu¡ĂxĚhĲČ wĘ hŇ w¿ĎYĘ UĂ hČ MCtËŇ xĎ hĲĆ =tŇ ’Ć hŇ nĳĎqĘ UĂ hČ 12

l’ăĄ mĘ nČxĞ ÉynĄy‘ĄlĘ ůhyĎsĄ xĘ mČ =NBĆ ÈhIĎrĂnĄ=NBĆ ëŇ CrăBĎ =l’Ć hŇ nĎę qĘ UĂ hČ rpĆŇ iăĄ hČ
MydĂŔ ChIĘhČ =lJĎ ÉynĄy‘ĄlĘ hŇ nĳĎqĘ UĂ hČ rpĆŇ săĄ BĘ Myb¡ĂŇ tĘŇ JŁ hČ MydĂŔ ‘ĄhĲĎ ÉynĄy‘ĄlĘ C ydĂŔ DŁ
: rmĲŁ ’Ň lĄ Mh¡Ć ynĄy‘ĲĄlĘ ëŇ CrŔ BĎ =tŇ ’Ć ÉhCĆYČ ’Ğ wĲĎ : hŇ rĲĎFĎ UČ hČ rY¿Č xĞBĲČ Myb¡ĂŇ SĘ IĲŁ hČ 13

MyrăĂpĎŇ iĘ hČ =tŇ ’Ć xČ oqă lĎ l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ tŇ o’Á bĎŇ YĘ hoĎÄhyĘ žrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ 14

hŇ EĆŔhČ ÉyClGĎhČ rpĆŇ sąĄ tŇ ’ĄÄ wĘ MCtę xĎ hĲĆ tŇ ’ăĄ wĘ hŇ EĆÁhČ hŇ nĎÄqĘ UĂ hČ žrpĆŇ sĄ tŇ ’ăĄ hŇ QĆ ’ĄÃ hĎ
: MyBĲĂ rČ Mym¿Ă yĎ Cd¡Ň mĘ ‘Č yĲČ N‘Čm¿Č lĘ WrĆxĳĎ=ylĂ kĘŇ BĂ Mê¡ĎtČŇ nĘ C

tŇ od¿Ň WĎ wĘ MyêËĂ bĎŇ Cn¿uĎ yĂ dŇ o‘ă l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ rmËČ ’Ď hŇ k¿ŇŁ yJăĂ 15

: tŇ ’Ň EĲŁ hČ ZrĆ’¿ĎBĎ Mym¡Ă rĎkĘŇ C
ëŇ Cr¿BĎ =l’Ć hŇ nĎŔ qĘ UĂ hČ rpĆŇ săĄ =tŇ ’Ć ÉyêĂ tĂŇ yrąĄxĞ’ĲČ hoĳĎhyĘ=l’Ć lQ¡Ą jČ tĘŇ ’Ć wĲĎ 16

=tŇ ’Ć tĎŇ yWĂę ‘Ď hŇ êăĎ’Č ű hŇ eăĄhĂ ůhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÈHhĎ ’Ğ : rmĲŁ ’Ň lĄ hŇ I¡ĎrĂnĲĄ=NBĆ 17

’l¿Ą jĎ yĂ=âlĲ hŇ yĳĎCTeĘ hČ ì¡Ň ‘ĞrĲŁ zĘbĂŇ C lodŔ GĎhČ ÉìxĞkĲŇŁ BĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉMyĂmČÄ èĎ hČ
qyx¿Ą =l’Ć tŇ obŔ ’Ď NwăŁ ‘Ğ ÉMQĄ SČ mĘ C MypĂŔ lĎ ’ĞlĲČ ÉdsĆ xĆÄ hŇ WĆ ‘ąŁ : rbĲĎŇ DĎ=lJĎ ì¡Ň UĘ mĂ 18

: omĲ SĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ roBŔ GĂ hČ É lodŇ GĎhČ l’ąĄ hĎ MhĳĆ yrĄxĞ’ĲČ Mh¡Ć ynĄBĘ
ÉykĄŇ rĘDČ=lJĎ =l‘Č tŇ oxę qĚpĘŇ ìŇ ynăĆy‘Ą=rSĆ ’Ğ hŇ IĳĎlĂ ylĲĂ ‘ĞhĲĎ bŇ r¡ČwĘ hŇ YĎŔ ‘ĄhĲĎ É ldŇŁ GĘ 19

êĎmĘ WČ ţ=rSĆ ’Ğ : wylĲĎ lĎ ‘ĞmĲČ yr¡ĂpĘŇ kĂŇ wĘ wykĎŔ rĎdĘŇ JĂ ÉSy’Ă lĘ tŇ tąĄŇ lĎ MdĎŔ ’Ď ynăĄBĘ 20

MdĳĎŇ ’Ď bĲĎŇ C l’¡Ą rĎWĘ yĂbĘŇ C hŇ EĆŔhČ MoIăhČ =dŇ ‘Č ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ =ZrĆ’ĲĆ BĘ MytąĂŇ pĘŇ mĲŁ C tŇ otÄ ’Ł
l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ì¿Ň UĘ ‘Č=tŇ ’Ć ’YËĄêŁ wČ : hŇ EĲĆhČ MoI¿JČ MS¡Ą ì¿Ň QĘ =hŇ WĆ ‘ĞêĲČ wČ 21

Zr’m
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hŇ yĎŔCTnĘ ‘Č orăzĘ’Ć bĘŇ C ÉhqĎ zĎxĞ dŇ yąĎbĘŇ C MytĂę pĘŇ omĲ bĘŇ C tŇ otăŇ ’Ł BĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ
22 êĎ‘Ę B¿Č SĘ nĂ =rSĆ ’Ğ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ZrĆ’ăĎhĎ =tŇ ’Ć ÉMhĆ lĎ NêąĄêĂ wČ : lodĲŇ GĎ ’r¡ĎombĘŇ C sŘ19

23 HtĎę ’Ł CSă rĘIĲĂwČ C’bÁŁ IĎwČ : SbĲĎŇ dĘŇ C bŇ l¡Ď xĎ tŇ b¿ČŇ zĎ ZrĆ’ËĆ MhĳĆ lĎ tŇ tăĄŇ lĎ Mt¡ĎŇ obŇ ’ĞlĲČ
hŇ tĎŇ yCÌĂYĂ rSĆÄ ’Ğ=lJĎ žt’Ą CkŇ lĎŔ hĎ =âlĲ ìŇ tĆŇ ortŇŁ bĘŇ C ÉìlĆÄ oqbĘŇ C‘ąmĘ SĲĎ =âlwĘ
: tŇ ’Ň EĲŁ hČ hŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ =lJĎ tŇ ’¿Ą MtĎŔ ’Ł ’răĄqĘ êČ wČ CWĳ ‘Ď âlă tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ MhËĆ lĎ

24 ÉMyDĂWĘ JČ hČ dŇ yąČBĘ hŇ nĎęêĘ nĂ ry‘ăĂhĎ wĘ ůHdĎŇ kĘŇ lĎ lĘ Èry‘Ă hĎ C’BăĎ tŇ olęlĘ iĲŁ hČ hŇ eăĄhĂ
hŇ y¡ĎhĎ êĎrĘBËČ DĂ rS¿Ć ’Ğ wĲČ rbĆŇ DĳĎhČ wĘ bŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ wĘ bŇ rĆx¿ĆhČ ynËĄjĘ mĂ hĎ ylĆŔ ‘Ď MymăĂ xĎ lĘ eĂ hČ

25 hŇ dËĆŇ vĎ hČ ìÌŇ lĘ =hŇ nĲĄqĘ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉylČ ’Ą êĎrĘmąČ’Ď hŇ êĎÂ’Č wĘ : hŇ ’ĲĆ rŁ ì¿Ň eĘ hĂ wĘ
: MyDĲĂWĘ JČ hČ dŇ y¿ČBĘ hŇ n¡ĎêĘ nĂ ry‘¿ĂhĎ wĘ MydĳĂŇ ‘Ą dŇ ‘ăĄhĎ wĘ PŇ sĆ J¡Ć BČ

26, 27 yh¡ĄŁl’Ĺ hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ ÉheĄhĂ : rmĲŁ ’Ň lĄ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ÉyhĂ yĘwĲČ
28 žNtĄŇ nŁ ynăĂnĘ hĂ hoĳĎhyĘ rmăČ ’Ď hŇ J¡Ł NkĄě lĎ : rbĲĎŇ DĎ=lJĎ ’l¡Ą jĎ yĂ yeĂ UĆŔ mĂ hĲĞ rWĳĎ BĎ =lJĎ

lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~¿Č ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ dŇ yËČbĘŇ C MyDĂę WĘ JČ hČ dŇ yăČBĘ tŇ ’Ň ŁEÁhČ ry‘ĂÄ hĎ =tŇ ’Ć
29 CtŇ y~ĂÁ hĂ wĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ry‘ăĂhĎ =l‘Č ÉMymĂ xĎ lĘ eĂ hČ MyDĂę WĘ JČ hČ C’băĎŇ C : HdĲĎŇ kĎŇ lĘ C

CrÄ FĘ qĂ žrSĆ ’Ğ MyêĂÃ BĎ hČ tŇ ’ăĄ wĘ hĎ CpĳŇ rĎWĘ C S’¡Ą BĎ tŇ ’Ň EËŁ hČ ry‘¿ĂhĎ =tŇ ’Ć
N‘Čm¡Č lĘ MyrĂŔ xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ň lĲĄ ÉMykĂŇ sĎ nĘ CkŇ iąĂ hĂ wĘ l‘ČBČę lČ MhĆÁ ytĄŇ oGĲ GČ=l‘Č

30 yn¡Čy‘ĄBĘ ‘rËČhĎ MyW¿Ă ‘Ł ëŇ ’ăČ hŇ dĎę ChyĘ ynăĄbĘŇ C l’ĄÁ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CyÄhĎ =yJĲĂ : ynĂ sĲĄ ‘Ă kĘŇ hČ
Mh¡Ć ydĄŇ yĘ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ BĘ ytËĂŇ ’Ł Mys¿Ă ‘Ă kĘŇ mČ ëŇ ’ăČ l’Ąę rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ yJăĂ MhĳĆ ytĄŇ rĲŁ ‘ĚeĘ mĂ

31 tŇ ’Ň ŁEŔhČ ry‘ăĂhĎ ÉyQĂ hŇ tĎŇ yĘhąĎ ytĂę mĎ xĞ=l‘Č wĘ yjăĂ ’Č =l‘Č yJÌĂ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ
: ynĲĎjĎ l‘¿ČmĄ Hr¡ĎysĂ hĞlĲČ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ dŇ ‘¡ČwĘ HtĎŔ o’ CnăBĎ rSăĆ ’Ğ ÉMoIhČ =NmĂ lĘ

32 ynĂ sĄŔ ‘Ă kĘŇ hČ lĘ ÉCW‘Ď rSąĆ ’Ğ hŇ dĎę ChyĘ ynăĄbĘŇ C l’ĄÁ rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ ‘ČÄ rĎ=lJĎ ž l‘Č
yb¡ĄŇ SĘ yĲŁ wĘ hŇ dĎŔ ChyĘ Sy’ăĂ wĘ MhĳĆ y’Ą ybĲĂŇ nĘ C Mh¡Ć ynĄhĞJĲŁ MhĆŔ yrĄWĲĎ ÉMhĆ ykĄŇ lĘ mČ hŇ UĎ hąĄ

33 MJăĄ SĘ hČ ÉMtĎŇ ’Ł dŇ UąĄ lČ wĘ MynĳĂpĎŇ âlă wĘ PŇ rĆ‘¡Ł ylËČ ’Ą Cn¿pĘŇ IĂwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ
34 tŇ yĂBËČBČ MhĆę yYĄ CuĲ SĂ CmyWăĂ IĎwČ : rsĲĎ Cm tŇ xČ q¿ČlĎ My‘¡ĂmĘ SĲŁ Mn¿Ď y’Ą wĘ dŇ UĄŔ lČ wĘ
35 ű rSăĆ ’Ğ l‘ČBČÁ hČ tŇ omÄ BĎ =tŇ ’Ć žCnbĘŇ IĂwČ : o’Ĳ UĘ TČ lĘ wyl¡Ď ‘Ď ym¿Ă SĘ =’rĲĎqĘ nĂ =rSĆ ’Ğ

ůëlĆ UŁ lČ ÈMhĆ ytĄŇ onĲ BĘ =tŇ ’Ć wĘ MhăĆ ynĄBĘ =tŇ ’Ć rybĂŇ ‘ĞhĲČ lĘ ţ MŁeęhĂ =NbĆŇ ’ygăĄŇBĘ
tŇ ’Ň EĳŁ hČ hŇ băĎŇ ‘ĄoêĲ hČ tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ yBĂŔ lĂ =l‘Č ÉhtĎŇ lĘ ‘ĲĎ âlą wĘ MytĂę yCĂYĂ =âlĲ rSăĆ ’Ğ

36 rm¿Č ’Ď =hŇ JĲŁ NkËĄŇ lĎ hŇ êĎě ‘Č wĘ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ=tŇ ’Ć yT¿Ăř xĞhĲČ N‘Čm¡Č lĘ
hwhy

.yrq ’yTĂ xĞhČ v.35 .bl
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MyrĂę mĘ ’ĲŁ MêăĆ’Č ű rSăĆ ’Ğ tŇ ’Ň ŁEÁhČ ry‘ĂÄ hĎ =l’Ć l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ
ÉMYĎ BĘ qČ mĘ ynąĂnĘ hĂ : rbĆŇ DĲĎbČŇ C bŇ ‘¿ĎrĎbĎŇ C bŇ rĆx¡ĆBČ lbĆŔ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ dŇ yăČBĘ ÉhnĎêĘ nĂ 37

PŇ YĆqăĆbĘŇ C yt¡ĂŇ mĎ xĞbĲČŇ C yj¿Ă ’Č BĘ MSËĎ Myê¿Ă xĘ DČhĂ rSĆÄ ’Ğ tŇ oYŔ rĎ’ĞhăĎ =lJĎ mĂ
yl¡Ă Cyh¿Ď wĘ : xTČ bĲĆŇ lĎ Myê¡Ă bĘŇ SČ hŁ wĘ hŇ EĆŔhČ Moqă UĎ hČ =l’Ć ÉMytĂŇ bŇŁ SĲĂ hĞ wĲČ lodĳŇ GĎ 38

ëŇ rĆdăĆŇ wĘ ÉdxĎ ’Ć bŇ ląĄ MhĆÁ lĎ yêĂÄ tČŇ nĲĎ wĘ : MyhĲĂ Łl’Ň lĲĄ Mh¡Ć lĎ hŇ y¿ĆhĘ ’ĲĆ ynĂě’Ğ wĲČ M‘ĳĎlĘ 39

: MhĲĆ yrĄxĞ’ĲČ Mh¡Ć ynĄbĘŇ lĂ wĘ MhĆŔ lĎ bŇ oTă lĘ MymĳĂ IĎhČ =lJĎ yt¡ĂŇ o’ hŇ ’¿Ď rĘyĂlĘ dŇ xĎŔ ’Ć
yb¡ĂŇ yTĂ yhĲĄ lĘ MhĆŔ yrĄxĞ’ăČ mĄ ÉbCS’Ď =âlĲ rSąĆ ’Ğ MlĎŔ o‘ tŇ yrăĂBĘ ÉMhĆ lĎ yêąĂ rČkĎŇ wĘ 40

yê¿Ă WĘ WČ wĘ : ylĲĎ ‘ĎmĲĄ rCs¿ yê¡Ă lĘ bĂŇ lĘ MbĎŔ bĎŇ lĘ BĂ NêăĄ’Ć ÉytĂŇ ’Ď rĘyĂ=tŇ ’Ć wĘ MtĳĎŇ o’ 41

yB¡Ă lĂ =lkĎŇ BĘ tŇ mĆŔ ’ĹBĲĆ Ét’Ň EŁ hČ ZrĆ’ąĎBĎ MyêĂÂ‘Ę TČ nĘ C MtĳĎŇ o’ bŇ yTăĂ hĄ lĘ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ
: ySĲĂ pĘŇ nČ=lkĎŇ bĘŇ C

hŇ ‘¿ĎrĎhĲĎ =lJĎ tŇ ’ËĄ hŇ EĆŔhČ M‘ăĎhĎ =l’Ć ÉytĂŇ ’Ň bĄÄ hĄ rSąĆ ’ĞJĲČ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď ÉhkŇŁ =yJĲĂ 42

rS¿Ć ’Ğ hŇ bĎŔ oFhČ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ ’ybąĂŇ mĄ ykĂÂ nŁ ’ĲĎ NJăĄ tŇ ’Ň EĳŁ hČ hŇ l¡Ď odŇ GĘ hČ
MêăĆ’Č ű rSăĆ ’Ğ tŇ ’Ň EĳŁ hČ ZrĆ’ăĎBĎ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ hŇ n¿ĎqĘ nĂ wĘ : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ rb¿ĄŇ DŁ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ 43

: MyDĲĂWĘ JČ hČ dŇ y¿ČBĘ hŇ n¡ĎêĘ nĂ hŇ mĎŔ hĄ bĘŇ C ÉMdĎŇ ’Ď Ny’ąĄmĄ É’yhĂ hŇ m¿Ď mĎ SĘ MyrĂę mĘ ’ĲŁ
ZrĆ’ĆÄ BĘ ůMydĂŇ ‘Ą dŇ ‘ăĄhĎ wĘ ÈMotŇ xĎ wĘ ű rpĆŇ i¿Ą BČ bŇ otÄ kĎŇ wĘ Cnę qĘ yĂ PŇ sĆ JăĆ BČ tŇ odÂWĎ 44

yr¿Ą‘ĎbĘŇ C rhĎŔ hĎ yrăĄ‘ĎbĘŇ C ÉhdĎŇ ChyĘ yrąĄ‘ĎbĘŇ C MĂlČęSĎ CrĲyĘ ybăĄŇ ybĂŇ sĘ bĂŇ C NmĂÁ yĎnĘ BĂ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Mt¡ĎŇ CbŇ SĘ =tŇ ’Ć bŇ yS¿Ă ’Ď =yJĲĂ bŇ gĆŇ eĳĆhČ yrăĄ‘ĎbĘŇ C hŇ l¡Ď pĄŇ èĘ hČ

rY¿Č xĞBĲČ rCYŔ ‘Ď CedăĆŇ o‘ É’ChwĘ tŇ ynĳĂSĄ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ hoËĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yhÌĂ yĘwČ gl

Hn¡Ď ykĂŇ hĞlĲČ HtËĎŇ o’ rY¿Ąoy hoĎęhyĘ HWĳĎ ‘Ł ho¡ĎhyĘ rm¿Č ’Ď =hŇ JĲŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ hŇ r¡ĎFĎ UČ hČ 2

tŇ or¡YĚbĘŇ C tŇ ol¿ dŇŁ GĘ ìËŇ QĘ hŇ dĎŇ yGÌĂ’Č wĘ OĎ ĳĆn‘Ĺ’ĲĆ wĘ yl¡Č ’Ą ’r¿ĎqĘ : omĲ SĘ ho¿ĎhyĘ 3

l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď hŇ kÄŁ žyJĂ : MêĲĎ ‘Ę dČŇ yĘ âl¿ 4

=l’Ć MyYĂě tĚŇ eĘ hČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ykăĄŇ lĘ mČ yê¡ĄBĎ =l‘Č wĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ry‘ăĂhĎ ÉyêĄBĎ =l‘Č
ÉM’Ď lĘ mČ lĘ C MyDĂŔ WĘ JČ hČ =tŇ ’Ć ÉMxĄ QĎ hĂ lĘ My’Ăę BĎ : bŇ rĆxĲĎ hĆ =l’Ć wĘ tŇ ol¡ lĘ iĲŁ hČ 5

yêĂ rĘêąČsĘ hĂ rSĆÄ ’Ğ wĲČ ytĳĂŇ mĎ xĞbĲČŇ C yj¡Ă ’Č bĘŇ ytĂŇ yJ¿ĄhĂ =rSĆ ’Ğ MdĎŔ ’Ď hĲĎ yrăĄgĘŇjĂ =tŇ ’Ć
hŇ k¿ĎŇ rĚ’Ğ HQËĎ =hŇ lĆ ‘ĞmĲČ ynÌĂnĘ hĂ : MtĲĎŇ ‘ĎrĲĎ=lJĎ l‘¡Č tŇ ’Ň ŁEŔhČ ry‘ăĂhĎ mĲĄ ÉynČpĎŇ 6

ÉytĂŇ bŇŁ SĲĂ hĞ wĲČ : tŇ mĲĆ ’ĹwĲĆ Mol¡ SĎ tŇ rĆt¿ĆŇ ‘Ğ MhĆŔ lĎ ytăĂŇ yQĄ gĂŇ wĘ MytĳĂŇ ’Ň pĎŇ rĘC ’j¡Ą rĘmČ C 7

twbV=t’
.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.36
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: hŇ nĲĎSŁ ’Ň rĲĂbĎŇ JĘ Myt¡ĂŇ nĂ bĘŇ C l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ CbăŇ SĘ tŇ ’¡Ą wĘ hŇ dĎŔ ChyĘ tŇ CbăŇ SĘ =tŇ ’Ć
8 ÉMhĆ ytĄŇ onĲ wŁ ‘Ğř =lwkř l yêĂę xĘ lČ sĲĎ wĘ ylĳĂ =C’TĘ xĲĎ rSăĆ ’Ğ Mn¡Ď wŁ ‘Ğ=lJĎ mĂ MyêĂŔ rĘhČ TăĂ wĘ
9 hŇ QăĎ hĂ tĘŇ lĂ ÉNoWWĎ MSąĄ lĘ yQĂę hŇ tĎŇ yĘhăĎwĘ : ybĲĂŇ C‘SĘ j¿Ď rS¡Ć ’Ğ wĲČ ylĂŔ =C’TĘ xĲĎ rSăĆ ’Ğ

rSąĆ ’Ğ hŇ bĎę oFhČ =lJĎ =tŇ ’Ć C‘Á mĘ SĘ yĂ rSĆÄ ’Ğ ZrĆ’ĳĎhĎ yyăĄoG lk¡ŇŁ lĘ tŇ rĆ’ĆŔ pĘŇ tĂŇ lĘ C
MolŔ èĎ hČ =lJĎ l‘ăČwĘ ÉhbĎŇ oFhČ =lJĎ l‘ąČ CzęgĘŇrĲĎwĘ CdăŇ xĞpĎŇ C MtĎŔ o’ř hŇ WăĆ ‘Ł ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ

10 Èdo‘ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ : HQĲĎ hŇ WĆ ‘¿Ł yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ rS¿Ć ’Ğ
Md¡ĎŇ ’Ď Ny’¿ĄmĄ ’ChŔ bŇ răĄxĎ MyrĂŔ mĘ ’ĲŁ MêăĆ’Č ÉrSĆ ’Ğ ůhEĆhČ =MoqUĎ BČ ‘măČ èĎ yĂ
Ny’¿ĄmĄ tŇ oUę SČ nĘ hĲČ MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ tŇ oYă xĚbĘŇ C ÉhdĎŇ ChyĘ yrąĄ‘ĎBĘ hŇ mĳĎ hĄ BĘ Ny’ăĄmĄ C

11 loqă hŇ xĎę mĘ WĂ loqă wĘ NoWÂ WĎ loqă : hŇ mĲĎ hĄ BĘ Ny’¿ĄmĄ C bŇ S¡Ą oy Ny’¿ĄmĄ C MdËĎŇ ’Ď
bŇ oTą =yJĂ tŇ o’Á bĎŇ YĘ hoĎÄhyĘ=tŇ ’Ć žCdŇ oh MyrĂÃ mĘ ’ĲŁ loqă ůhQĎ JČ loqă wĘ ÈNtĎŇ xĎ
bŇ ySÌĂ ’Ď =yJĲĂ hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ hŇ d¡ĎŇ oê My’¿Ă bĂŇ mĘ oDŔ sĘ xČ MlăĎ o‘lĘ =yJĲĂ ÉhoĎhyĘ

12 =hŇ JĲŁ : hoĲĎhyĘ rm¿Č ’Ď hŇ n¡ĎSŁ ’Ň rĲĂbĎŇ JĘ ZrĆ’ËĎhĎ =tŇ CbĲŇ SĘ =tŇ ’Ć
Md¿ĎŇ ’Ď =Ny’ĲĄ mĄ bŇ rËĄxĎ hĲĆ hŇ EĆęhČ Moqă UĎ BČ ű hŇ yăĆhĘ yĲĂ dŇ o‘Â ůto’bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÈrmČ ’Ď

13 rhĎÁ hĎ yrĄÄ ‘ĎBĘ : N’Ň YĲŁ MyY¡Ă BĂ rĘmČ My‘ĂŔ rŁ hŇ wăĄnĘ wyrĳĎ‘Ď=lkĎŇ bĘŇ C hŇ m¡Ď hĄ BĘ =dŇ ‘Č wĘ
MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ yb¿ĄŇ ybĂŇ sĘ bĂŇ C NmËĂ yĎnĘ BĂ ZrĆ’ÌĆbĘŇ C bŇ gĆŇ eĆŔ hČ yrăĄ‘ĎbĘŇ C ÉhlĎ pĄŇ èĘ hČ yrąĄ‘ĎBĘ
: hoĲĎhyĘ rm¿Č ’Ď hŇ n¡Ćom yd¿ĄŇ yĘ=l‘Č N’Ň ~ËŁ hČ hŇ nĎrĘbÌŇŁ ‘ĞêĲČ dŇ ‘ăŁ hŇ dĳĎŇ ChyĘ yrăĄ‘ĎbĘŇ C

14 rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć ÉytĂŇ mŁ qĲĂ hĞ wĲČ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ My’¡Ă BĎ Mym¿Ă yĎ hŇ eËĄhĂ
15 MymąĂ IĎBČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ tŇ yB¿Ą =l‘Č wĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą =l’Ć yêĂ rĘBËČ DĂ rS¿Ć ’Ğ bŇ oFŔ hČ sŘ20

Tj¿Ď SĘ mĂ hŇ WËĎ ‘Ď wĘ hŇ qĳĎdĎŇ YĘ xmČ YăĆ dŇ w¡ĂdĎŇ lĘ xČ ym¿Ă YĘ ’Č ’yřhĂŔ hČ tŇ ‘ăĄbĎŇ C ÉMhĄ hĎ
16 NoJă SĘ êĂ MĂl¡Č SĎ CrĲywĂ hŇ dĎŔ ChyĘ ‘SăČ CĎêĂ ÉMhĄ hĎ MymąĂ IĎBČ : ZrĆ’ĲĎ BĎ hŇ q¡ĎdĎŇ YĘ C

: CnqĲĄdĘŇ YĂ ű ho¿ĎhyĘ Hl¡Ď =’rĎqĘ yĂ=rSĆ ’Ğ hŇ z¿ĆwĘ xTČ bĳĆŇ lĎ
17 ’i¿Ą JĂ =l‘Č bŇ S¡Ą yŁ Sy’Ăě dŇ wĂŔdĎŇ lĘ tŇ răĄJĎ yĂ=âlĲ hoĳĎhyĘ rmăČ ’Ď hŇ k¡ŇŁ =yJĂ
18 hŇ lĆÄ‘ĞmĲČ ynĳĎpĎŇ QĘ mĂ Sy’¡Ă tŇ r¿ĄJĎ yĂ=âlĲ MIĂŔwĂlĘ hĲČ ÉMynĂ hĞJĲŁ lČ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ybĲĄŇ

: MymĲĂ IĎhČ =lJĎ xbČŇ E¡Ć=hŇ WĆ ‘ĲŁ wĘ hŇ xËĎ nĘ mĂ ryT¿Ă qĘ mČ C hŇ lĎÁ o‘
19, 20 hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť : romĲ ’Ň lĄ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ÉyhĂ yĘwĲČ

tŇ oy¿hĹ yêËĂ lĘ bĂŇ lĘ C hŇ lĎ yĘQĳĎhČ yt¡ĂŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć wĘ MoIŔhČ ytăĂŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć ÉCrpĄŇ êĎ =M’Ă
hlylw=Mmwy
Nkw rsx MhĆytĄnŁ wŁ‘Ğ ’"s v.8 .w"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk =lkĎ lĘ ’"sb ,yrq =lkĎ lĘ ,bytk loklĘ v.8 .gl
+y Myrbd Nyy‘ : MêĎ’Ă l"n ,T"dw x"d ,w"d ,d"d ,b"d ,’"d Nkw rsx MtĎ’Ł ’"sb ,HtĎo’ rybs v.9 .w"Tdw d"d

.g"yq Nmys +h tw’ hrsm Nyy‘ : ’whĂ hČ ’"s v.15 .z"k ’"y MyTpV ,’"k
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ol¿ =tŇ oyĲhĘ mĲĂ yDĂŔ bĘŇ ‘Č dŇ wăĂDĎ=tŇ ’Ć ÉrpČŇ tĚŇ ytąĂŇ yrĂBĘ =MGČ : MêĲĎ ‘Ă BĘ hŇ lĎ yĘl¡Č wĎ=MmĎ oyĲ 21

=âlĲ rSąĆ ’Ğ : ytĲĎŇ rĘSĲĎ mĘ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ MI¿ĂwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ o’ĳ sĘ JĂ =l‘Č ëŇ ăĄlmŁ Nb¡ĄŇ 22

dŇ wăĂDĎ É‘rČzĆÄ=tŇ ’Ć hŇ BĆę rĘ’Č NJăĄ MIĳĎhČ loxă dŇ U¡Č yĂ âl¿ wĘ MyĂmČŔ èĎ hČ ’băĎŇ YĘ ÉrpĄŇ iĎ yĂ
hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ÉyhĂ yĘwĲČ : ytĲĂŇ ’Ł yt¿ĄŇ rĘSĲĎ mĘ MI¡ĂwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ yDĂŔ bĘŇ ‘Č 23

rmŔŁ ’Ň lĄ CrăBĘ DĂ ÉhEĆhČ M‘ąĎhĎ =hŇ mĲĎ tĎŇ y’Ăę rĎ ’olă hĞ : rmĲŁ ’Ň lĄ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ 24

ÉyUĂ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ MsĳĄ ’Ď mĘ IĂwČ Mh¡Ć BĎ hoËĎhyĘ rxÌČBĎ rSĆÄ ’Ğ tŇ oxę jĎ SĘ UĂ hČ yêăĄSĘ
hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť : MhĲĆ ynĄpĘŇ lĂ yoG¿ dŇ o‘¡ tŇ oy¿hĘ mĲĂ NCYŔ ’Ď nĘ yĂ 25

: yêĂ mĘ WĲĎ =âl ZrĆ’¡ĎwĎ MyĂm¿ČSĎ tŇ ouËxĚ hŇ lĎ yĘlĳĎ wĎ MmăĎ oy yt¡ĂŇ yrĂbĘŇ âl¿ =M’Ă
=l’Ć MylĂŔ SĘ mĲŁ Éo‘rĘEČmĂ tŇ xČ uąČmĂ s’Čę mĘ ’Ć yDĂÁ bĘŇ ‘Č dŇ wĂÄdĎŇ wĘ žboq‘ĞyĲČ ‘rČzăĆ=MGČ 26

: MyêĲĂ mĘ xČ rĂwĘ Mt¡ĎŇ CbŇ SĘ =tŇ ’Ć bŇ CS’Ď =yJĲĂ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČwĘ qxăĎ WĘ yĂ Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č ‘rČz¿Ć

=ëŇ lĆ mĲĆ r~ăČ ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ C hoĳĎhyĘ tŇ ’ăĄ mĄ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ hŇ y¿ĎhĎ =rSĆ ’Ğ rbËĎŇ DĎhČ dl

MyUĂę ‘ČhĲĎ =lkĎŇ wĘ odÁ yĎ tŇ lĆ SĆÄ mĘ mĆ žZrĆ’Ć tŇ okăŇ lĘ mĘ mČ =lkĎŇ wĘ olÃ yxĄ =lkĎŇ wĘ ű lbăĆŇ BĎ
ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ hĎ yr¡Ć‘Ď=lJĎ =l‘Č wĘ MĂlËČ SĎ CrĲyĘ=l‘Č MymÌĂ xĎ lĘ nĂ 2

êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ChI¡ĎqĂ dĘŇ YĂ =l’Ć êĎŔ rĘmČ ’ăĎ wĘ ÉëŁlhĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ
lbĆŔ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ dŇ yăČBĘ Ét’Ň EŁ hČ ry‘ąĂhĎ =tŇ ’Ć NtĄÁ nŁ ynĂÄ nĘ hĂ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť wylĎę ’Ą
od¡Ň yĎbĘŇ C WpĄŔ êĎêĂ WpăŇŁ êĎ yJĂ ť odŔ IĎmĂ ÉTlĄ UĎ tĂŇ âlť hŇ êĎę ’Č wĘ : S’ĲĄ BĎ Hp¡ĎŇ rĎWĘ C 3

rB¡Ą dČŇ yĘ ìŇ yj¿Ă =tŇ ’Ć ChypËĂŇ C hŇ nĎ y’Ćę rĘêĂ lbĆÁ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ ynĄÄ y‘Ą=tŇ ’Ć ìŇ ynĆy‘ĄwĲĘţ NtĳĄŇ eĎêĂ
=hŇ JĲŁ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ChI¡ĎqĂ dĘŇ YĂ hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ‘măČ SĘ ëŇ ’Č ť : ’obĲŇ êĎ lb¿ĆŇ bĎŇ C 4

tŇ opăŇ rĘWĘ mĂ kĘŇ CĲ tŇ Cmę êĎ Molă SĎ BĘ : bŇ rĆxĲĎ BĆ tŇ Cm¡ tĎŇ âl¿ ìŇ ylĆŔ ‘Ď ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď 5

ëŇ lĎŔ =CpŇ rĘWĘ yĂ NJĄ ť ìŇ ynĆę pĎŇ lĘ CyăhĎ =rSĆ ’Ğ MynĂÁSŁ ’Ň rĲĂhĎ MykĂÄ lĎ UĘ hČ ìŇ ytĆŇ obŇ ’Ğ ţ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yêĂ rĘB¡Č dĂŇ =ynĲĂ ’Ğ rb¿ĎŇ dĎŇ =yJĲĂ ëŇ ĳĎl=CdŇ jĘ sĘ yĂ Nod¡Ň ’Ď yoh¿ wĘ

=lJĎ tŇ ’ËĄ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ChI¡ĎqĂ dĘŇ YĂ =l’Ć ’ybĂŔ eĎhČ ChyăĎmĘ rĘyĂ ÉrBĄ dČŇ yĘwČ 6

=l‘Č ÉMymĂ xĎ lĘ nĂ lbĆę BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ lyxăĄ wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myr¿ĂbĎŇ DĘhČ 7

hŇ qĎŔ zĄ‘Ğ=l’Ć wĘ ÉSykĂŇ lĎ =l’Ć tŇ orĳtĎŇ oeĲ hČ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yr¿Ą‘Ď=lJĎ l‘ËČwĘ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ
: rYĲĎ bĘŇ mĂ yr¿Ą‘Ď hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yr¿Ą‘ĎBĘ CrË’ĞSĘ nĂ hŇ eĎhĄę yJăĂ

rbdh
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8 ëŇ lĆ UĆÄ hČ žtrŁ JĘ yrĄÃ xĞ’ĲČ hoĳĎhyĘ tŇ ’ăĄ mĄ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ hŇ y¿ĎhĎ =rSĆ ’Ğ rbËĎŇ DĎhČ
Mh¡Ć lĎ ’r¿Ł qĘ lĂ MĂlČŔ SĎ CrĲyBĂ rSăĆ ’Ğ ÉM‘ĎhĎ =lJĎ =tŇ ’Ć tŇ yrĂę BĘ ChIĎÁqĂ dĘŇ YĂ

9 yr¿ĂbĘŇ ‘Ă hĲĎ otËŇ xĎ pĘŇ SĂ =tŇ ’Ć Sy’ÌĂ wĘ oDÂbĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć Sy’ăĂ xQČ SČ lĘ ţ : rorĲDĘ
: Sy’ĲĂ Chyx¡Ă ’Ď yd¿ĂŇ ChyBĲĂ MBËĎ =dŇ bĎŇ ‘Ğ yêÌĂ lĘ bĂŇ lĘ MySĳĂ pĘŇ xĎ hŇ I¡ĎrĂbĘŇ ‘Ă hĲĎ wĘ

10 Sy’ăĂ xQČ SČ lĘ ţ tŇ yrĂę BĘ bČŇ C’BăĎ =rSĆ ’Ğ M‘ĎÁ hĎ =lkĎŇ wĘ MyrĂÄ vĎ hČ =lkĎŇ žC‘mĘ SĘ IĂwČ
dŇ o‘ĳ MB¡Ď =dŇ bĎŇ ‘Ğ yê¿Ă lĘ bĂŇ lĘ MySĂŔ pĘŇ xĎ ÉotŇ xĎ pĘŇ SĂ =tŇ ’Ć Sy’ąĂ wĘ oDÂbĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć

11 =tŇ ’Ć wĘ ÉMydĂŇ bĎŇ ‘ĞhĲĎ =tŇ ’Ć CbŇ SĂę IĎwČ NkĄŔ =yrĄxĞ’ĲČ ÉCbŇ CSÄ IĎwČ : CxQĲĄ SČ yĘwČ C‘¡mĘ SĘ IĂwĲČ
: tŇ oxĲ pĎŇ SĘ lĂ wĘ Myd¡ĂŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ MCSyBĂ kĘŇ IČwČ MySĳĂ pĘŇ xĎ Cx¡ QĘ SĂ rS¿Ć ’Ğ tŇ oxŔ pĎŇ èĘ hČ

12, 13 rm¿Č ’Ď =hŇ JĲŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ ho¡ĎhyĘ tŇ ’¿Ą mĄ ChyĎŔmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ ÉhoĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yhąĂ yĘwČ
MoyÄBĘ MkĆŔ ytĄŇ obăŇ ’Ğ=tŇ ’Ć ÉtyrĂbĘŇ yêĂ rąČJĎ ykĂę nŁ ’ĲĎ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ

14 ‘bČŇ SăĆ ZuăĄmĂ : rmĲŁ ’Ň lĄ Myd¡ĂŇ bĎŇ ‘Ğ tŇ yB¿ĄmĂ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉMtĎŇ o’ y’ąĂ YĂ oh
ÉìdĘŇ bĲĎŇ ‘ĞwĲČ ìę lĘ rkăĄŇ UĎ yĂ=rSĲĆ ’Ğ yrĂÁ bĘŇ ‘Ă hĲĎ wyxĂÄ ’Ď =tŇ ’Ć žSy’Ă CxÃ QĘ SČ êĲĘ MynĂÃSĎ
ylČŔ ’Ą ÉMkĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ C‘ąmĘ SĲĎ =âlwĘ ëŇ UĳĎ ‘Ă mĲĄ yS¡Ă pĘŇ xĎ oê¿xĘ QČ SĂ wĘ MynĂŔ SĎ SSăĄ

15 ÉrSĎ IĎhČ =tŇ ’Ć CWą ‘ĞêĲČ wČ MoIęhČ MêĆÁ ’Č CbŇ SĚÄ êĎ wČ : MnĲĎ zĘ’Ď =tŇ ’Ć CF¡ hĂ âl¿ wĘ
tŇ yĂBČě BČ ynČŔ pĎŇ lĘ ÉtyrĂbĘŇ CtąŇ rĘkĘŇ êĂ wČ Ch‘ĳĄrĄlĘ Sy’ăĂ ror¡dĘŇ ’r¿Ł qĘ lĂ ynČŔ y‘ĄBĘ

16 Sy’ąĂ CbŇ SĂę êĎ wČ ymĂŔ SĘ =tŇ ’Ć Clă QĘ xČ êĘ wČ ÉCbŇ SĚÄ êĎ wČ : wylĲĎ ‘Ď ym¡Ă SĘ ’r¿ĎqĘ nĂ =rSĆ ’Ğ
MSĳĎ pĘŇ nČlĘ MyS¡Ă pĘŇ xĎ Mê¿ĆxĘ QČ SĂ =rSĆ ’Ğ otŔ xĎ pĘŇ SĂ =tŇ ’Ć Sy’ăĂ wĘ ÉoDbĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć

: tŇ oxĲ pĎŇ SĘ lĂ wĘ Myd¡ĂŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ MkĆŔ lĎ tŇ oyăhĘ lĲĂ MtĎŔ ’Ł CSă BĘ kĘŇ êĂ wČ
17 rorŔ dĘŇ ’răŁ qĘ lĂ ylČŔ ’Ą MêăĆ‘Ę mČ SĘ =âlĲ ÉMêĆ’Č ůhoĎhyĘ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ ÈNkĄŇ lĎ

hoĎęhyĘ=M’ĚnĘ rorÁ DĘ MkĆÄ lĎ ž’rĄqŁ ynăĂnĘ hĂ Ch‘ĳĄrĄlĘ Sy’ăĂ wĘ wyx¡Ă ’Ď lĘ Sy’¿Ă
lk¡ŇŁ lĘ hŇ ‘Ď wĎzĘlĂ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ bŇ ‘ĎŔ rĎhĲĎ =l’Ć wĘ rbĆŇ DăĆhČ =l’Ć ÉbrĆxĆÄ hČ =l’Ć

18 ytĂŔ rĂBĘ =tŇ ’Ć ÉMyrĂbĘŇ ‘ĲŁ hĎ MySĂę nĎ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć yêăĂ tČŇ nĲĎ wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ tŇ ok¿Ň lĘ mĘ mČ
É lgĆŇ‘ĄÄ hĎ ynĳĎpĎŇ lĘ Ct¡Ň rĘJĲĎ rS¿Ć ’Ğ tŇ yrĂŔ BĘ hČ yrăĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć ÉCmyqĂÄ hĄ =âlĲ rSąĆ ’Ğ

19 yrăĄWĎ wĘ hŇ dĎÁ ChyĘ yrĄÄ WĎ : wyrĲĎtĎŇ BĘ NyB¿Ą Cr¡bĘŇ ‘Č IĲČwČ MyĂnČŔ SĘ lĂ CtăŇ rĘJĲĎ rSăĆ ’Ğ
yr¿ĄtĘŇ BĂ NyB¡Ą MyrĂŔ bĘŇ ‘ăŁ hĎ ZrĆ’ĳĎhĎ M‘ăČ lk¡ŇŁ wĘ MynĂŔ hĞJăŁ hČ wĘ ÉMysĂ rĂiĲĎ hČ MĂlČęSĎ CrĲyĘ

20 hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ wĘ MSĳĎ pĘŇ nČ ySăĄ qĘ bČŇ mĘ dŇ y¡ČbĘŇ C MhĆŔ ybĄŇ yĘ’ĲŁ dŇ yăČBĘ ÉMtĎŇ o’ yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ : lgĆŇ‘ĲĄhĎ
Mtlbn
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ChIĎÄqĂ dĘŇ YĂ =tŇ ’Ć wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ tŇ m¿Č hĹbĲĆŇ lĘ C MyĂm¡ČèĎ hČ PŇ o‘¿lĘ lkĎŔ ’ĞmĲČ lĘ ÉMtĎŇ lĎ bĘŇ nĂ 21

MSĳĎ pĘŇ nČ ySăĄ qĘ bČŇ mĘ dŇ y¡ČbĘŇ C MhĆŔ ybĄŇ yĘ’ĲŁ dŇ yăČBĘ ÉNêĄ’Ć wyrĎę WĎ =tŇ ’Ć wĘ hŇ dĎÁ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ
hoĎęhyĘ=M’ĚnĘ hŇ CĆÁYČ mĘ ynĂÄ nĘ hĂ : MkĲĆŇ ylĄ ‘ĞmĲĄ Myl¡Ă ‘Ł hĲĎ lbĆŔ BĎ ëŇ lĆ măĆ lyxĄ ť dŇ yČbĘŇ C 22

hĎ păĚŇ rĎWĘ C hĎ Cd¡Ň kĎŇ lĘ C hĎ ylĆŔ ‘Ď Cmă xĞlĘ nĂ wĘ Ét’Ň EŁ hČ ry‘ąĂhĎ =l’Ć MytĂÁ bŇŁ SĂÄ hĞ wĲČ
: bŇ SĲĄ yŁ Ny’¿ĄmĄ hŇ m¡Ď mĎ SĘ Nê¿Ą’Ć hŇ dËĎŇ ChyĘ yrÌĄ‘Ď=tŇ ’Ć wĘ S’ĳĄ bĎŇ

=NBĆ MyqÌĂyĎohĲ yĘ ymĄÄ yBĂ hoĳĎhyĘ tŇ ’ăĄ mĄ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ hŇ y¿ĎhĎ =rSĆ ’Ğ rbËĎŇ DĎhČ hl
êăĎrĘBČ dĂŇ wĘ ůMybĂŇ kĎŇ rĲĄhĎ tŇ yBăĄ =l’Ć ÈëolhĎ : rmĲŁ ’Ň lĄ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ m¿Ć ChIËĎSĂ ’Ň yĲŁ 2

Mt¡ĎŇ o’ t¿ĎŇ yqĂ SĘ hĂ wĘ tŇ okĳŇ SĎ QĘ hČ tŇ x¡Č ’Č =l’Ć hoĎŔhyĘ tŇ yBăĄ ÉMtĎŇ o’bĲĂŇ hĞ wĲČ MtĎŔ o’
wyx¡Ď ’Ć =tŇ ’Ć wĘ hŇ yĎŔnĘ ~Ă bČŇ xĞ=NBĆ ÉChyĎÄmĘ rĘyĂ=NbĲĆŇ hŇ yąĎnĘ zČ’Ğ yĲČ=tŇ ’Ć xuČÂ’Ć wĲĎ : NyĂyĲĎ 3

hoĎŔhyĘ tŇ yBăĄ ÉMtĎŇ ’Ł ’bąĂŇ ’Ď wĲĎ : MybĲĂŇ kĎŇ rĲĄhĎ tŇ yB¿Ą =lJĎ tŇ ’¡Ą wĘ wynĳĎBĎ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ 4

É lYĆ’Ą =rSĆ ’Ğ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ Chy¡ĎlĘ DČgĘŇ yĂ=NBĆ N¿ĎnxĎ ynËĄBĘ tŇ JČę SĘ lĂ =l’Ć
rm¿Ą SŁ MQ¡Ě SČ =NbĆŇ Chy¿ĎWĄ ‘ĞmĲČ tŇ JËČ SĘ lĂ lĘ l‘ČUČę mĂ rSăĆ ’Ğ MyrĂŔ vĎ hČ tŇ JăČ SĘ lĂ
tŇ osĳ kŇŁ wĘ NyĂy¡Č My’¿Ă lĄ mĘ My‘ËĂbĂŇ GĘ MybĂę kĎŇ rĲĄhĎ =tŇ ybĲĄŇ ynăĄBĘ ű ynăĄpĘŇ lĂ NêĄÂ’Ć wĲĎ : PŇ iĲČ hČ 5

bŇ dĎÄ nĎ oy žyJĂ NyĂIĳĎ=hŇ êĆSĘ nĂ âlă Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ : NyĂyĲĎ=CtŇ SĘ Mh¡Ć ylĄ ’Ğ rm¿Č ’Ł wĲĎ 6

Mk¡ĆŇ ynĄbĘŇ C Mê¿Ć’Č NyĂyËČ=CêSĘ tĂŇ âlÌ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉCnylĄÄ‘Ď hŇ CąĎYĂ CnybĂę ’Ď bŇ kĎÁ rĄ=NBĆ
C‘FĎŔ tĂŇ =âlĲ MrĆkăĆŇ wĘ ÉC‘rĎzĘtĂŇ =âlĲ ‘rČ ząĆwĘ CnębĘŇ tĂŇ =âlĲ tŇ yĂbăČŇ C : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č 7

MymąĂ yĎ CyÁxĘ êĲĂ N‘ČmČÄ lĘ MkĆŔ ymĄ yĘ=lJĎ ÉCbŇ SĘ êĲĄ MyląĂ hĎ ’ĽBĲĎ yJĂ ţ MkĳĆŇ lĎ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ âl¿ wĘ
loqÄ BĘ ‘mČę SĘ eĂ wČ : MSĲĎ Myr¿ĂGĎ Mê¡Ć’Č rS¿Ć ’Ğ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ ynăĄjĘ =l‘Č ÉMyBĂ rČ 8

=lJĎ ÉNyĂyČÄ=tŇ otĲŇ SĘ yêąĂ lĘ bĂŇ lĘ CnCĳĎYĂ rSăĆ ’Ğ lk¡ŇŁ lĘ CnybĂŔ ’Ď ÉbkĎŇ rĄ=NBĆ bŇ dąĎŇ nĎ ohĲ yĘ
CnêĳĄbĘŇ SĂ lĘ Myê¡Ă BĎ tŇ on¿BĘ yêËĂ lĘ bĂŇ lĘ C : CnytĲĄŇ nŁ bĘŇ C Cnyn¡ĄBĎ CnySĄŔ nĎ CnxĘ năČ’Ğ CnymĄŔ yĎ 9

sŘ21 ‘măČ SĘ eĂ wČ MylĳĂ hĎ ’ĽBĲĎ bŇ SĆ e¡ĄwČ : CnQĲĎ =hŇ yĆhĘ yĲĂ âl¿ ‘rČz¡ĆwĎ hŇ dËĆŇ WĎ wĘ MrĆkÌĆŇ wĘ 10

r~¿Č ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ tŇ olÄ‘ĞBĲČ yhĂę yĘwČ : CnybĲĂŇ ’Ď bŇ d¿ĎŇ nĎ oy CnC¡ĎYĂ =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘ W‘ČeČŔ wČ 11

lyxăĄ ÉynĄjĘ mĂ MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ ’obăŇ nĎ wĘ C’BŁ ť rmĆ ’Ň Łeę wČ ůZrĆ’Ď hĎ =l’Ć È lbĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ
: MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ bŇ SĆ e¡ĄwČ MrĳĎ’Ğ lyxăĄ yn¡ĄjĘ mĂ C MyDĂŔ WĘ JČ hČ

Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhyĘ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ÉyhĂ yĘwĲČ 12, 13

l’
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MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ yb¡ĄŇ SĘ oyĲlĘ C hŇ dĎŔ ChyĘ Sy’ăĂ lĘ ÉêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ ëŇŁlą hĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ
14 =tŇ ’Ć MqČÃ Ch : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yr¡ČbĎŇ DĘ=l’Ć ‘Čm¿Ł SĘ lĂ rsËĎCm Cx¿ qĘ tĂŇ ’olÄhĞ

NyĂyČę =tŇ otĲŇ SĘ yêăĂ lĘ bĂŇ lĘ wynĎÁBĎ =tŇ ’Ć hŇ CĎÄYĂ =rSĆ ’Ğ bŇ kĎŇ rĄţ=NBĆ bŇ dăĎŇ nĎ ohĲ yĘ yrăĄbĘŇ DĂ
ykĂÁ nŁ ’ĎÄ wĘ MhĳĆ ybĂŇ ’Ğ tŇ wăČYĘ mĂ tŇ ’¡Ą C‘Ŕ mĘ SĲĎ yJăĂ hŇ EĆŔhČ MoIăhČ =dŇ ‘Č ÉCtŇ SĎ âlą wĘ

15 xlăČ SĘ ’Ć wĲĎ : ylĲĎ ’Ą Mê¡Ć‘Ę mČ SĘ âl¿ wĘ rBĄŔ dČŇ wĘ MJăĄ SĘ hČ ÉMkĆŇ ylĄ ’Ğ yêĂ rĘBąČ DĂ
=CbŇ SĚ rmÃŁ ’Ň lĄ ű xČŁlă SĎ wĘ MyJăĄSĘ hČ ű My’ăĂ bĂŇ eĘ hČ ydăČŇ bĎŇ ‘Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć MkăĆŇ ylĄ ’Ğ
yrĄÄ xĞ’ĲČ CkÁ lĘ êĄÄ =l’Č wĘ MkĆę ylĄ lĘ ‘ČmĲČ CbŇ yTăĂ yhĄ wĘ hŇ ‘ĎÁ rĎhĲĎ oJÄ rĘDČmĂ žSy’Ă ’nĎÃ
Mk¡ĆŇ lĎ yêĂ t¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhăĎ =l’Ć ÉCbŇ SĘ C MdĎŔ bĘŇ ‘ĎlĘ ÉMyrĂxĄ ’Ğ MyhąĂ Łl’Ĺ

16 yJăĂ : ylĲĎ ’Ą Mê¡Ć‘Ę mČ SĘ âl¿ wĘ MkĆŔ nĘ zĘ’Ď =tŇ ’ĲĆ ÉMtĆŇ yFĂ hĂ âlą wĘ MkĳĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’ĞlĲČ wĘ
M‘ăĎhĎ wĘ MCĳĎYĂ rSăĆ ’Ğ Mh¡Ć ybĂŇ ’Ğ tŇ w¿ČYĘ mĂ =tŇ ’Ć bŇ kĎŔ rĄ=NBĆ bŇ dăĎŇ nĎ ohĲ yĘ ÉynĄBĘ CmyqĂę hĄ

17 yhąĄŁl’Ĺ hoĎÁhyĘ rmČÄ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄŇ lĎ ţ : ylĲĎ ’Ą C‘¡mĘ SĲĎ âl¿ hŇ EĆŔhČ
ÉybĄŇ SĘ oyĲ=lJĎ l’ąĆ wĘ hŇ dĎę ChyĘ=l’Ć ’ybăĂŇ mĄ ynÌĂnĘ hĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ Éto’bĎŇ YĘ
yêĂ rĘBąČ DĂ N‘Č yăČ MhĳĆ ylĄ ‘Ğ yêĂ rĘB¡Č DĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ ‘ĎŔ rĎhăĎ=lJĎ tŇ ’Ą ť MĂlČŔ SĎ CrăyĘ

18 MybĂÁ kĎŇ rĲĄhĎ tŇ ybĄÄ lĘ C : CnĲ ‘Ď âl¿ wĘ Mh¡Ć lĎ ’r¿ĎqĘ ’Ć wĲĎ C‘mĄŔ SĎ âlă wĘ ÉMhĆ ylĄ ’Ğ
rSăĆ ’Ğ N‘Č yČ ť l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhyĘ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ ChyĎęmĘ rĘyĂ rmăČ ’Ď
wytĎŔ wŁ YĘ mĂ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉCrmĘ SĘ êĂ wĲČ MkĳĆŇ ybĂŇ ’Ğ bŇ dăĎŇ nĎ ohĲ yĘ tŇ w¡ČYĘ mĂ =l‘Č MêĆŔ ‘Ę mČ SĘ

19 tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ rmËČ ’Ď hŇ J¿Ł NkĄę lĎ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ C¡ĎYĂ =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘ CWŔ ‘ĞêĲČ wĲČ
yn¡ČpĎŇ lĘ dŇ m¿Ą ‘Ł bŇ kËĎŇ rĄ=NBĆ bŇ dÌĎŇ nĎ oylĘ Sy’ĂÁ tŇ rĄÄ JĎ yĂ=âlĲ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ

wl =NBĆ Myq¿Ă yĎohylĂ tŇ ‘ĂŔ ybĂŇ rĘhĲĎ hŇ năĎèĎ BČ ÉyhĂ yĘwĲČ : MymĲĂ IĎhČ =lJĎ
ho¡ĎhyĘ tŇ ’¿Ą mĄ ChyĎŔmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ ÉhEĆhČ rbąĎŇ DĎhČ hŇ yĎÂhĎ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ChI¡ĎSĂ ’Ň yĲŁ

2 MyrĂÂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’ăĄ hĎ ylĆę ’Ą êăĎbĘŇ tČŇ kĲĎŇ wĘ ůrpĆŇ sĄ =tŇ QČ gĂŇmĘ ÈìlĘ =xqČ : rmĲŁ ’Ň lĄ
MyĳĂoGhČ =lJĎ =l‘Č wĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=l‘Č wĘ l’¿Ą rĎWĘ yĂ=l‘Č ìŇ ylËĆ’Ą yêĂ rĘBÌČDĂ=rSĆ ’Ğ

3 ÉC‘mĘ SĘ yĂ yląČ C’ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡ČwĘ ChIĎŔSĂ ’Ň yĲŁ ymăĄ ymĂ ÉìylĆÄ’Ą yêĂ rĘBąČ DĂ MoIÂmĂ
MhĳĆ lĎ tŇ oWă ‘ĞlĲČ bŇ S¡Ą xŁ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ rSËĆ ’Ğ hŇ ‘ĎŔ rĎhăĎ=lJĎ tŇ ’Ą ť hŇ dĎŔ ChyĘ tŇ yBăĄ
: MtĲĎŇ ’Ň FĎ xČ lĘ C Mn¡Ď wŁ ‘ĞlĲČ yê¿Ă xĘ lČ sĲĎ wĘ hŇ ‘ĎŔ rĎhĲĎ oJă rĘDČmĂ Sy’Ă ť CbŇ CSę yĎ N‘ČmăČ lĘ

4 ChyĎęmĘ rĘyĂ yjăĂ mĂ ëŇ CrÁ BĎ bŇ êÄŁ kĘŇ IĂwČ hŇ IĳĎrĂnĲĄ=NBĆ ëŇ Cr¡BĎ =tŇ ’Ć ChyĎŔmĘ rĘyĂ ’răĎqĘ IĂwČ
5 hŇ CăĆYČ yĘwČ : rpĆŇ sĲĄ =tŇ QČ gĂŇmĘ =l‘Č wyl¡Ď ’Ą rB¿Ć DĂ=rSĆ ’Ğ hoËĎhyĘ yrÌĄbĘŇ DĂ=lJĎ tŇ ’ăĄ

whymry
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: hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą ’ob¡Ň lĎ lkČŔ C’ âlă rCYŔ ‘Ď ynăĂ’Ğ rmĳŁ ’Ň lĄ ëŇ Cr¡BĎ =tŇ ’Ć ChyĎŔmĘ rĘyĂ
hoĎÁhyĘ yrĄÄ bĘŇ DĂ=tŇ ’Ć žyjĂ mĂ =êĎbĘŇ tĲČŇ JĎ =rSĆ ’Ğ hŇ QăĎ gĂŇUĘ bČŇ tĎŇ ’Ň răĎqĎ wĘ hŇ êĎÃ ’Č tăĎŇ ’Ň bĎŇ C 6

My’¿Ă BĎ hČ hŇ dËĎŇ ChyĘ=lkĎŇ ynÌĄzĘ’Ď BĘ MgČÄ wĘ MoYĳ MoyăBĘ ho¡ĎhyĘ tŇ yB¿Ą M‘ËĎhĎ yn¿ĄzĘ’Ď BĘ
CbŇ SĚě yĎwĘ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉMtĎŇ eĎxĂ êĘ ljąŁ êĂ ylČÂC’ : M’ĲĄ rĎqĘ êĂ Mh¡Ć yrĄ‘ĲĎmĄ 7

ho¡ĎhyĘ rB¿Ć DĂ=rSĆ ’Ğ hŇ mĎŔ xĄ hăČ wĘ ÉP’Č hĎ lodąŇ gĎŇ=yJĲĂ hŇ ‘ĳĎrĎhĲĎ oJă rĘDČmĂ Sy’¡Ă
ChyăĎmĘ rĘyĂ ChC¡ĎYĂ =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘ hŇ IĎŔrĂnăĄ=NBĆ ÉëCrBĎ W‘ČIČęwČ : hŇ EĲĆhČ M‘¿ĎhĎ =l’Ć 8

: hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą ho¡ĎhyĘ yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ iËĄ bČŇ ’r¿Ł qĘ lĂ ’ybĳĂŇ eĎhČ

SdĆŇ xăŁ BČ ÉhdĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ ChIąĎSĂ ’Ň yĲŁ =NBĆ MyqĂÄ yĎohylĂ tŇ ySĂ mĂ xĞhĲČ ţ hŇ năĎèĎ bČŇ yhăĂ yĘwČ 9

M‘Ďę hĎ =lkĎŇ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ M‘¡ĎhĎ =lJĎ hoËĎhyĘ ynÌĄpĘŇ lĂ MoYÁ C’Ä rĘqĲĎ y‘ĂŔ SĂ êĘ hČ
=tŇ ’Ć rpĆŇ iËĄ BČ ëŇ Cr¿bĎŇ ’rĎÄ qĘ IĂwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yr¿Ą‘ĎmĲĄ My’ËĂ BĎ hČ 10

rpĄÁ iŁ hČ NpĎÄ SĎ =NbĆŇ žChyĎrĘmČ GĘ tŇ JČÃ SĘ lĂ BĘ hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ yr¿ĄbĘŇ DĂ
: M‘ĲĎhĎ =lJĎ yn¡ĄzĘ’Ď BĘ SdĎŔ xĎ hĲĆ ÉhoĎhyĘ=tŇ yBĲĄ r‘ČSąČ xtČŇ jăĆ NoyęlĘ ‘ĆhĲĎ rYăĄxĎ BĲĆ
l‘¿ČmĄ ho¡ĎhyĘ yr¿ĄbĘŇ DĂ=lJĎ =tŇ ’Ć NpËĎŇ SĎ =NbĆŇ ChyÌĎrĘmČ GĘ =NbĆŇ ChyĘkĎÄ mĂ ‘mČę SĘ IĂwČţ 11

=lJĎ MSĎŔ =hŇ eĄhĂÄ wĘ rpĄŔ iŁ hČ tŇ JăČ SĘ lĂ =l‘Č ÉëlĆ UĆÄ hČ =tŇ yBĲĄ dŇ rĆIąĄwČ : rpĆŇ iĲĄ hČ 12

NtĎÄ nĎlĘ ’Ć wĘ ChyĎ‘Ę mČ SĘ ţ=NbĆŇ ChyăĎlĎ dĘŇ C rpĄÃ iŁ hČ ‘măĎ SĎ ylĲĂ ’Ĺ MybĳĂŇ SĘ oyĲ Myr¡ĂvĎ hČ
: MyrĲĂvĎ hČ =lkĎŇ wĘ Chy¡ĎnĘ nČxĞ=NbĆŇ ChI¿ĎqĂ dĘŇ YĂ wĘ NpËĎŇ SĎ =NbĆŇ ChyÌĎrĘmČ gĘŇ C roBÁ kĘŇ ‘Č=NBĆ
ëŇ CrËbĎŇ ’r¿Ł qĘ BĂ ‘ČmĳĄ SĎ rSăĆ ’Ğ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’¿Ą ChyĘkĎŔ mĂ ÉMhĆ lĎ dŇ GąĄIČwČ 13

ydĂÃ ChyĘ=tŇ ’Ć ëŇ Crę BĎ =l’Ć MyrĂÁ vĎ hČ =lkĎŇ CxÄ lĘ SĘ IĂwČ : M‘ĲĎhĎ yn¿ĄzĘ’Ď BĘ rpĆŇ i¡Ą BČ 14

tĎŇ ’Ň rąĎqĎ rSĆÄ ’Ğ hŇ QĎę gĂŇUĘ hČ ůrmŁ ’Ň lĄ ÈySĂ CJ=NbĆŇ ChyăĎmĘ lĆ SĲĆ =NBĆ ChyĎnĘ tČŇ nĘ ţ=NBĆ
ChIąĎrĂnĄ=NBĆ ëŇ CrÄ BĎ xuČ IĂwČţ ëŇ ĳĄlwĎ ì¡Ň dĘŇ yĲĎbĘŇ hŇ eĎx¿Ć qĎ M‘ĎŔ hĎ ynăĄzĘ’Ď BĘ ÉHBĎ
hŇ eĎ’¡Ć rĎqĘ C ’nĎŔ bŇ SăĄ wylĎŔ ’Ą CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : MhĲĆ ylĄ ’Ğ ’b¡ŇŁ IĎwČ odŔ yĎBĘ ÉhQĎ gĂŇUĘ hČ =tŇ ’Ć 15

MyrĂŔ bĎŇ DĘhČ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉM‘ĎmĘ SĎ JĘ yhĂę yĘwČ : MhĲĆ ynĄzĘ’Ď BĘ ëŇ Cr¡bĎŇ ’r¿ĎqĘ IĂwČ CnynĳĄzĘ’Ď BĘ 16

tŇ ’¿Ą ëŇ lĆ UĆŔ lČ ÉdyGĂ nČ dŇ yGąĄhČ ëŇ CrŔ BĎ =l’Ć ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ Ch‘ĳĄrĄ=l’Ć Sy’ăĂ Cd¡Ň xĞjĲĎ
ëŇ y’Ąę CnlĎŔ ’năĎ=dŇ GĆhČ rmĳŁ ’Ň lĄ Cl¡ ’ĞSĲĎ ëŇ CrŔ BĎ =tŇ ’ĆÄ wĘ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ 17

ÉwyjĂ mĂ ëŇ CrŔ BĎ ÉMhĆ lĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : wyjĲĂ mĂ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myr¿ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ =tŇ ’Ć êĎbĘŇ tËČŇ JĎ 18

: oyĲDĘBČ rpĆŇ i¡Ą hČ =l‘Č bŇ t¿ĄŇ JŁ ynËĂ’Ğ wĲČ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’¿Ą ylČŔ ’Ą ’răĎqĘ yĂ

wrm’yw
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19 Sy’¿Ă wĘ ChyĳĎmĘ rĘyĂwĘ hŇ êăĎ’Č rt¡ĄŇ iĎ hĂ ëŇ ¿Ąl ëŇ CrŔ BĎ =l’Ć ÉMyrĂvĎ hČ CrąmĘ ’Ň IĲŁ wČ
20 hŇ QăĎ gĂŇUĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ rĎYĄŔ xĎ ÉëlĆ UĆÄ hČ =l’Ć C’bąŇŁ IĎwČ : MêĲĆ’Č hŇ p¿ŇŁ y’Ą ‘d¡ČŇ yĄ=l’Č

tŇ ’¡Ą ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĄzĘ’Ď BĘ ÉCdŇ yGĂÄ IČwČ rpĳĄŇ iŁ hČ ‘măĎ SĎ ylĲĂ ’Ĺ tŇ J¡Č SĘ lĂ BĘ CdŇ qĂŔ pĘŇ hĂ
21 hŇ QĎŔ gĂŇUĘ hČ =tŇ ’Ć ÉtxČ qČÄ lĎ ydĂę ChyĘ=tŇ ’Ć ëŇ lĆ UĆÁ hČ xlČÄSĘ IĂwČ : MyrĲĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ

ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĄzĘ’Ď BĘ ÉydĂŇ ChyĘ hĎ ’ąĆ rĎqĘ IĂwČ rpĳĄŇ iŁ hČ ‘măĎ SĎ ylĲĂ ’Ĺ tŇ J¡Č SĘ QĂ mĂ hĎ xĆŔ uĎ IĂÄwČ
22 tŇ yBăĄ ÉbSĄ oy ëŇ lĆ UĆę hČ wĘ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ l‘¿ČmĄ Myd¡ĂŇ mĘ ‘ĲŁ hĎ MyrĂŔ vĎ hČ =lJĎ ÉynĄzĘ’Ď bĘŇ C
23 ’orăqĘ JĂ ű yhăĂ yĘwČ : tŇ rĆ‘ĲĎbŇŁ mĘ wyn¿ĎpĎŇ lĘ x’¡Ď hĎ =tŇ ’Ć wĘ y‘ĳĂySĂ êĘ hČ SdĆŇ x¡Ł BČ PŇ rĆxŔŁ hČ

ëŇ lĄěSĘ hČ wĘ rpĄŔ iŁ hČ r‘ČtăČŇ BĘ ÉhĎ ‘ĆÄ rĎqĘ yĲĂ ůh‘ĎBĎ rĘ’Č wĘ ÈtotŇ lĎ DĘ SŁlă SĎ ydĂę ChyĘ
rS¿Ć ’Ğ S’¡Ą hĎ =l‘Č hŇ QĎŔ gĂŇUĘ hČ =lJĎ ÉMêŁ =dŇ ‘Č x’ĳĎ hĎ =l’Ć rSăĆ ’Ğ S’¡Ą hĎ =l’Ć

24 =lkĎŇ wĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ MhĳĆ ydĄŇ gĘŇBĂ =tŇ ’Ć C‘¡rĘqĲĎ âl¿ wĘ CdŔ xĞpĎŇ âlă wĘ : x’ĲĎ hĎ =l‘Č
25 ChyąĎlĎ dĘŇ C NtĎÄ nĎlĘ ’Ć žMgČŇ wĘ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’¿Ą My‘ĂŔ mĘ èăŁ hČ wydĎŔ bĎŇ ‘Ğ

‘m¡Č SĎ âl¿ wĘ hŇ QĳĎ gĂŇUĘ hČ =tŇ ’Ć PŇ r¡Ł WĘ yê¿Ă lĘ bĂŇ lĘ ëŇ lĆ UĆŔ bČŇ C‘GăĂ pĘŇ hĂ ÉChyĎÄrĘmČ gĘŇ C
26 ChyăĎrĎWĘ =tŇ ’Ć wĘ ëŇ lĆ UĆÁ hČ =NBĆ l’ĄÄ mĘ xĘ rČyĘ=tŇ ’Ć ëŇ lĆ UĆ hČ ţ hŇ CăĆYČ yĘwČ : MhĲĆ ylĄ ’Ğ sŘ22

rpĄŔ iŁ hČ ëŇ CrăBĎ =tŇ ’Ć ÉtxČ qČÄ lĎ l’ĄŔ DĘbĘŇ ‘Č=NBĲĆ ÉChyĎÄmĘ lĆ SĲĆ =tŇ ’Ć wĘ l’Ąę yrĂzĘ‘Č=NbĆŇ
: hoĲĎhyĘ Mr¡ĄêĂ sĘ IČwČ ’ybĳĂŇ eĎhČ ChyăĎmĘ rĘyĂ tŇ ’¡Ą wĘ

27 ÉhQĎ gĂŇUĘ hČ =tŇ ’Ć ëŇ lĆ UĆę hČ PŇ răŁ WĘ ű yrăĄxĞ’ĲČ ChyĳĎmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ
28 =xqČ bŇ CS¿ : rmĲŁ ’Ň lĄ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ yj¿Ă mĂ ëŇ CrËBĎ bŇ t¿ČŇ JĎ rSĆÄ ’Ğ MyrĂŔ bĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć wĘ

rSăĆ ’Ğ MynĂŔ SŁ ’Ň răĂhĎ ÉMyrĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’ąĄ hĎ ylĆę ‘Ď bŇ tăŇŁ kĘŇ C tŇ rĆxĳĆ’Č hŇ QăĎ gĂŇmĘ ì¡Ň lĘ
: hŇ dĲĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ Myq¿Ă yĎohĲ yĘ PŇ r¡ČWĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ nĎŔ SŁ ’Ň răĂhĎ ÉhQĎ gĂŇUĘ hČ =l‘Č CyęhĎ

29 êĎpĘŇ rČÁ WĎ hŇ êĎ’Č ţ hoĳĎhyĘ rmăČ ’Ď hŇ J¡Ł rmČŔ ’Ň tŇŁ ÉhdĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ MyqąĂyĎohĲ yĘ=l‘Č wĘ
=’BĲŁ rmęŁ ’Ň lĄ hĎ ylĆÁ‘Ď êĎbĘŇ tČÄ JĎ ž‘Č CDmČ rmŔŁ ’Ň lĄ Ét’Ň EŁ hČ hŇ QąĎ gĂŇUĘ hČ =tŇ ’Ć
hŇ eĎU¡Ć mĂ tŇ yB¿Ă SĘ hĂ wĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ZrĆ’ăĎhĎ =tŇ ’Ć ÉtyxĂ SĘ hĂ wĘ É lbĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ ’obąŇ yĎ

30 ÉMyqĂ yĎohĲ yĘ=l‘Č hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄÂ lĎ : hŇ mĲĎ hĄ bĘŇ C Md¿ĎŇ ’Ď
hŇ yăĆhĘ êĲĂ ÉotŇ lĎ bĘŇ nĂ wĘ dŇ wĳĂdĎŇ ’iăĄ JĂ =l‘Č bŇ S¡Ą oy oQ¿ =hŇ yĆhĘ yĲĂ=âl hŇ dĎŔ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ

31 o‘ËrĘzČ=l‘Č wĘ wylÌĎ ‘Ď yêĂÄ dĘŇ qČ pĲĎŇ C : hŇ lĎ yĘQĲĎ BČ xrČu¿ĆlČ wĘ MoI¡BČ bŇ rĆx¿Ł lČ tŇ kĆŇ lĆŔ SĘ mĚ
=l’Ć wĘ MĂlČÁSĎ CrĲyĘ ybĄÄ SĘ yĲŁ =l‘Č wĘ MhĆ ylĄ ‘Ğţ ytăĂŇ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ MnĳĎ wŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘Ğ=l‘Č wĘ
: C‘mĲĄ SĎ âl¿ wĘ Mh¡Ć ylĄ ’Ğ yêĂ rĘB¿Č DĂ=rSĆ ’Ğ hŇ ‘ËĎrĎhĲĎ =lJĎ tŇ ’ÌĄ hŇ dĎę ChyĘ Sy’ăĂ
whymryw
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ëŇ CrăBĎ =l’Ć ÈHnĎêĘ IĂwĲČ tŇ rĆxĆę ’Č hŇ QăĎ gĂŇmĘ ű xqăČlĎ ChyĎÁmĘ rĘyĂwĘ 32

yrăĄbĘŇ DĂ=lJĎ tŇ ’Ą ť ChyĎŔmĘ rĘyĂ yjăĂ mĂ ÉhĎ ylĆÄ‘Ď bŇ êąŁ kĘŇ IĂwČ ůrpĄŇ iŁ hČ ÈChIĎrĂnĄ=NBĆ
MhËĆ ylĄ ‘Ğ PŇ sÌČ on dŇ o‘Ä wĘ S’ĳĄ BĎ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ Myq¿Ă yĎohĲ yĘ PŇ rËČWĎ rS¿Ć ’Ğ rpĆŇ iĄŔ hČ

: hŇ UĎ hĲĄ JĎ MyB¡Ă rČ Myr¿ĂbĎŇ DĘ
rS¿Ć ’Ğ MyqĂŔ yĎohă yĘ=NBĆ ÉChyĎÄnĘ JĎ tŇ xČ êČę ChIĳĎSĂ ’Ň yĲŁ =NBĆ ChI¡ĎqĂ dĘŇ YĂ ëŇ lĆ mĆŔ =ëŇ lĎ mĘ IĂÄwČ zl
‘mËČ SĎ âl¿ wĘ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ZrĆ’¿ĆBĘ lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~¿Č ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ ëŇ ylËĂ mĘ hĂ 2

dŇ y¡ČBĘ rBĆŔ DĂ rSăĆ ’Ğ hoĎŔhyĘ yrăĄbĘŇ DĂ=l’Ć ZrĆ’ĳĎhĎ M‘ăČwĘ wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ ’Ch¿
hŇ yĎęmĘ lĆ SĲĆ =NBĆ lkăČŇ ChyĘ=tŇ ’Ć ChIĎÁqĂ dĘŇ YĂ ëŇ lĆ UĆÄ hČ žxlČ SĘ IĂwČ : ’ybĲĂŇ eĎhČ Chy¿ĎmĘ rĘyĂ 3

rmĳŁ ’Ň lĄ ’yb¡ĂŇ eĎhČ Chy¿ĎmĘ rĘyĂ=l’Ć NhĄŔ JŁ hČ ÉhyĎWĄ ‘ĞmĲČ =NbĆŇ ChyąĎnĘ pČŇ YĘ =tŇ ’Ć wĘ
ëŇ otăŇ BĘ ’Y¡Ą yŁ wĘ ’B¿Ď ChyĎěmĘ rĘyĂwĘ : CnyhĲĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=l’Ć CndĄŔ ‘ĞbĲČŇ ’năĎ=lQĆ jČ tĘŇ hĂ 4

MyĂrĳĎYĘ UĂ mĂ ’YăĎ yĎ hŇ ‘¡Ł rĘjČ lyx¿Ą wĘ : ’ylĲřkh tŇ yB¿Ą ot¡Ň ’Ł Cn¿tĘŇ nĲĎ =âlwĘ M‘ĳĎhĎ 5

l‘¡ČmĄ ClŔ ‘Ď IăĄwČ M‘ĎŔ mĘ SĂ =tŇ ’Ć ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ=l‘Č MyrąĂ~Ď hČ MyDĂÁ WĘ JČ hČ C‘Ä mĘ SĘ IĂwČ
: MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ

ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ ’yb¡ĂŇ eĎhČ Chy¿ĎmĘ rĘyĂ=l’Ć hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ÉyhĂ yĘwĲČ 6, 7

yl¡Č ’Ą MkËĆŇ tĘŇ ’Ć xČ lÌĄèŁ hČ hŇ dĎŔ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ =l’Ć ÉCrmĘ ’Ň tĲŇŁ hŇ JŁ ť l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ
oY¡ rĘ’Č lĘ bŇ S¿Ď hŇ rĎŔ zĘ‘ĆlĘ ÉMkĆŇ lĎ ’YąĄ IŁ hČ hŇ ‘ęŁ rĘjČ lyxăĄ ű hŇ eăĄhĂ ynĂ SĳĄ rĘdĎŇ lĘ
hĎ d¡ĚŇ kĎŇ lĘ C tŇ ’Ň EĳŁ hČ ry‘ăĂhĎ =l‘Č Cm¡ xĞlĘ nĂ wĘ MyDĂŔ WĘ JČ hČ ÉCbŇ SĎ wĘ : MyĂrĲĎYĘ mĂ 8

: S’ĲĄ bĎŇ hĎ p¿ĚŇ rĎWĘ C
Cnyl¡Ą ‘ĎmĲĄ Ck¿Ň lĘ yĲĄ ëŇŁlË hĎ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMkĆŇ ytĄŇ SĲŁ pĘŇ nČ C’èąĂ êČ =l’Č hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ 9

ÉMyDĂWĘ JČ lyxąĄ=lJĎ MtĆÂ yJĂ hĂ =M’Ă yJăĂ : CkŇ lĲĄ yĄ âl¡ =yJĂ MyDĳĂWĘ JČ hČ 10

ÉolhĽ’ĲĎ BĘ Sy’ąĂ MyrĳĂuĎ dĚŇ mĘ MyS¡Ă nĎ’Ğ MbĎŔ Cr’ĞSĘ nĂÄ wĘ MkĆŔ êĘ ’Ă MymăĂ xĎ lĘ eĂ hČ
lyxăĄ Étol‘ĎhĲĄ BĘ hŇ yĎęhĎ wĘ : S’ĲĄ BĎ tŇ ’Ň E¡Ł hČ ry‘¿ĂhĎ =tŇ ’Ć CpËŇ rĘWĲĎ wĘ CmCqŔ yĎ 11

: hŇ ‘ĲŁ rĘjČ lyx¿Ą yn¡ĄjĘ mĂ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ l‘¡ČmĄ MyDĂŔ WĘ JČ hČ
Mè¡Ď mĂ ql¿Ă xĞlĲČ NmĳĂ yĎnĘ BĂ ZrĆ’ăĆ tŇ kĆŇ l¡Ć lĎ MĂlČŔ SĎ CrăymĂ ÉChyĎÄmĘ rĘyĂ ’YąĄ IĄwČ 12

ÉomSĘ C tŇ dĚŔ qĂ jĘ l‘ČBăČ ÉMSĎ wĘ NmĂę yĎnĘ BĂ r‘ČSăČ BĘ ’ChÂ=yhĂ yĘwĲČ : M‘ĲĎhĎ ëŇ ot¿Ň BĘ 13

rmŔŁ ’Ň lĄ É’ybĂŇ eĎhČ ChyąĎmĘ rĘyĂ=tŇ ’ĲĆ WjÂŁ tĘŇ IĂwČ hŇ yĳĎnĘ nČxĞ=NBĆ hŇ y¡ĎmĘ lĆ SĲĆ =NBĆ hŇ yIĎŔ’Ă rĘyĂ
É lpĄŇ nŁ yeĂ nąĆy’Ą rqĆSĆę ChyĎÁmĘ rĘyĂ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : lpĲĄŇ nŁ hŇ ê¿Ď’Č MyD¡ĂWĘ JČ hČ =l’Ć 14

MydVkh=l‘
.’"ydw b"d Nkw yrqw bytk ’ClJĘ hČ ’"sb ,yrq ’ClJĘ hČ ,bytk ’ylĂ JĘ hČ v.4 .zl
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Ch’¡Ą bĂŇ yĘwČ ChyĎŔmĘ rĘyĂBĘ ÉhyIĎ’Ă rĘyĂ WjąŁ tĘŇ IĂwČ wylĳĎ’Ą ‘m¡Č SĎ âl¿ wĘ MyDĂŔ WĘ JČ hČ =l‘Č
15 CnÄtĘŇ nĲĎ wĘ otĳŇ ’Ł CJă hĂ wĘ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ=l‘ĲČ MyrËĂvĎ hČ CpÌŇ YĘ qĘ IĂwČ : MyrĲĂvĎ hČ =l’Ć

tŇ yb¿ĄŇ lĘ CW¡ ‘Ď ot¿Ň ’Ł =yJĲĂ rpĄŔ iŁ hČ NtăĎŇ nĎ ohĲ yĘ tŇ yBĄ ť rCsę ’Ą hĎ tŇ yBăĄ otÁ o’
16 MS¿Ď =bŇ SĆ IĲĄwČ tŇ oynĳĚxĞhĲČ =l’Ć wĘ roB¡ hČ tŇ yB¿Ą =l’Ć ChyËĎmĘ rĘyĂ ’bÌĎŇ yJăĂ : ’lĆ JĲĆ hČ
17 ChlĄÄ’Ď SĘ IĂwČ ChxĄę uĎ IĂwČ ChIĎÁqĂ dĘŇ YĂ ëŇ lĆ UĆÄ hČ žxlČ SĘ IĂwČ : MyBĲĂ rČ Mym¿Ă yĎ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ

rmĆ ’Ň IąŁ wČ hoĳĎhyĘ tŇ ’ăĄ mĄ rb¡ĎŇ DĎ Sy¿ĄhĞ rmĆ ’Ň ŁIěwČ rtĆŇ iĄŔ BČ ÉotŇ ybĄŇ BĘ ëŇ lĆ UąĆ hČ
18 ChyĎŔmĘ rĘyĂ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : NtĲĄŇ eĎêĂ lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ dŇ y¿ČBĘ rmĆ ’Ň ŁIěwČ SyĄŔ ÉChyĎÄmĘ rĘyĂ

hŇ EĆŔhČ M‘ăĎlĎ wĘ ÉìydĆÄ bĎŇ ‘ĞlĲČ wĘ ìąŇ lĘ ytĲĂŇ ’Ň TĎÄ xĎ žhmĆ ChIĳĎqĂ dĘŇ YĂ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =l’Ć
19 Mk¡ĆŇ lĎ C’¿ BĘ nĂ =rSĆ ’Ğ MkĆŔ y’Ą ybăĂŇ nĘ Éwy’ř w : ’lĆ JĲĆ hČ tŇ yB¿Ą =l’Ć yt¡ĂŇ o’ Mê¿ĆtČŇ nĘ =yJĲĂ
20 hŇ êĎě ‘Č wĘ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ ZrĆ’¿ĎhĎ l‘¡ČwĘ MkĆŔ ylĄ ‘Ğ É lbĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ ’bąŇŁ yĎ=âlĲ rmĳŁ ’Ň lĄ

ynĂ bĄę SĂ êĘ =l’Č wĘ ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ ÉytĂŇ eĎxĂ tĘŇ ’nąĎ=ljĎ êĂ ëŇ lĆ UĳĆ hČ ynăĂdŇŁ ’Ğ ’n¡Ď=‘mĲČ SĲĘ
21 ChIĎęqĂ dĘŇ YĂ ëŇ lĆ UăĆ hČ hŇ CĆÂYČ yĘwČ : MSĲĎ tŇ Cm¡ ’Ď âl¿ wĘ rpĄŔ iŁ hČ NtăĎŇ nĎ ohĲ yĘ tŇ yBĄ ť

ÉMoIlČ MxĆ ląĆ =rJČ kĂŇ olÄ žNtŇŁ nĎ wĘ ůhrĎFĎ UČ hČ rYăČ xĞBĲČ ÈChyĎmĘ rĘyĂ=tŇ ’ĲĆ CdŇ qăĂpĘŇ IČwČ
rY¡Č xĞBĲČ ChyĎŔmĘ rĘyĂ bŇ SĆ IăĄwČ ry‘ĳĂhĎ =NmĂ MxĆ Q¡Ć hČ =lJĎ Mê¿Ł =dŇ ‘Č MypĂŔ ’Ł hĲĎř ZCxă mĂ

xl É lkČŇ CywĘ rCxŔ SĘ jČ =NBĆ ÉChyĎÄlĘ dČŇ gĘŇ C NêĎę mČ =NbĆŇ hŇ yăĎTĘ pČŇ SĘ ‘mČÂSĘ IĂwČ : hŇ rĲĎFĎ UČ hČ
ChyËĎmĘ rĘyĂ rSÌĆ ’Ğ MyrĂŔ bĎŇ DĘhČ =tŇ ’ĆÄ hŇ IĳĎJĂ lĘ mČ =NBĆ rCx¡ SĘ pČŇ C ChyĎŔmĘ lĆ SăĆ =NBĆ

2 ry‘ăĂBĎ ÉbSĄ IŁ hČ ůhoĎhyĘ rmăČ ’Ď ÈhJŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ M‘¡ĎhĎ =lJĎ =l’Ć rB¿Ą dČŇ mĘ
hŇ yĆxĘ yĲĂ ÉMyDĂWĘ JČ hČ =l’Ć ’YąĄ IŁ hČ wĘ rbĆŇ DĳĎbČŇ C bŇ ‘ăĎrĎBĲĎ bŇ rĆx¡ĆBČ tŇ Cmě yĎ tŇ ’Ň ŁEŔhČ

3 hoĳĎhyĘ rmăČ ’Ď hŇ J¡Ł : yxĲĎ wĎ ll¡Ď SĎ lĘ oSË pĘŇ nČ oQ¿ =hŇ tĎŇ yĘhĲĎ wĘ
4 CrÄ mĘ ’Ň IĲŁ wČ : HdĲĎŇ kĎŇ lĘ C lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ lyx¿Ą dŇ yËČBĘ tŇ ’Ň ŁEęhČ ry‘ăĂhĎ NtĄÁ eĎêĂ NtÄŁ eĎhĂ

=’ChĲ NJĄÃ =l‘Č=yJĲĂ ůhEĆhČ Sy’ăĂ hĎ =tŇ ’Ć È’nĎ tŇ mČ Cyă ëŇ lĆ UĆę hČ =l’Ć MyrĂÁ vĎ hČ
Ét’Ą wĘ tŇ ’Ň ŁEęhČ ry‘ăĂBĎ ű MyrăĂ’Ď SĘ eĂ hĲČ hŇ mĎÁ xĎ lĘ UĂ hČ ySĄÄ nĘ ’Č žydĄŇ yĘ=tŇ ’Ć ’jĄÃ rČmĘ
hŇ EĆęhČ Sy’ăĂ hĎ ű yJăĂ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘJČ MhĆŔ ylĄ ’Ğ rBăĄ dČŇ lĘ M‘ĎŔ hĎ =lkĎŇ ydăĄŇ yĘ

5 ëŇ lĆ UăĆ hČ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ ‘ĲĎrĎlĘ =M’Ă yJ¿Ă hŇ E¡ĆhČ M‘¿ĎlĎ MolË SĎ lĘ SrÌĄdŇŁ CenĆÄ y’Ą
: rbĲĎŇ DĎ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć lk¿ČŇ Cy ëŇ lĆ UĆŔ hČ Ny’ăĄ=yJĂ MkĳĆŇ dĘŇ yĆBĘ ’Ch¡ =hŇ eĄhĂ ChIĎŔ qĂ dĘŇ YĂ

6 ëŇ lĆ UĆę hČ =NbĆŇ ChIăĎJĂ lĘ mČ ű roBă hČ =l’Ć otÁ ’Ł CkŇ lĂÄSĘ IČwČ ChyĎęmĘ rĘyĂ=tŇ ’ĲĆ Cxă qĘ IĂwČ
rV’
.yrq hIĄ’Č wĘ ,bytk yIĄ’Č wĘ ’"sb ,’"ydw w"d ,b"d Nkw yrqw bytk hIĄ’Č wĘ ’"sb ,yrq hIĄ’Č wĘ ,bytk oI’Č wĘ v.19

.’lm MypĂ o’hĎ ’"sb v.21
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roBą bČŇ C MylĳĂ bĎŇ xĞBĲČ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ=tŇ ’ĲĆ Cx¿ QĘ SČ yĘwČ hŇ rĎŔ FĎ UČ hČ rYăČ xĞBĲČ ÉrSĆ ’Ğ
: TyFĲĂ BČ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ ‘B¿Č TĘ IĂwČ TyTĂŔ =M’Ă yJăĂ ÉMyĂmČÄ =Ny’ĲĄ

=yJĂ ëŇ lĆ UĆŔ hČ tŇ ybăĄŇ BĘ É’ChwĘ syrĂę sĎ Sy’ăĂ ySĂÁ CJhČ ëŇ lĆ mĆÄ =dŇ bĆŇ ‘ĲĆ ‘mČÃ SĘ IĂwČ 7

sŘ23 ’Y¿Ą IĄwČ : NmĲĂ yĎnĘ BĂ r‘ČS¿Č BĘ bŇ S¡Ą oy ëŇ lĆ U¿Ć hČ wĘ roBĳ hČ =l’Ć Chy¡ĎmĘ rĘyĂ=tŇ ’ĲĆ Cn¿tĘŇ nĲĎ 8

ëŇ lĆ UĆę hČ ynăĂdŇŁ ’Ğ : rmĲŁ ’Ň lĄ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =l’Ć rB¿Ą dČŇ yĘwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ yBăĄmĂ ëŇ lĆ m¡Ć =dŇ bĆŇ ‘ĲĆ 9

tŇ ’¿Ą ’ybĂŔ eĎhČ ChyăĎmĘ rĘyĂlĘ ÉCW‘Ď rSąĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’ăĄ ÉhQĆ ’ĄÄ hĎ MySąĂ nĎ’ĞhĲĎ C‘rĄÁ hĄ
Ny’¿Ą yJăĂ bŇ ‘ĎŔ rĎhĲĎ ynăĄjĘ mĂ ÉwyêĎxĘ êČ tŇ mĎ IąĎwČ roBĳ hČ =l’Ć CkŇ yl¡Ă SĘ hĂ =rSĆ ’Ğ
rmĳŁ ’Ň lĄ yS¡Ă CJhČ ëŇ lĆ m¿Ć =dŇ bĆŇ ‘ĲĆ tŇ ’ËĄ ëŇ lĆ UĆŔ hČ hŇ CăĆYČ yĘwČ : ry‘ĲĂBĎ dŇ o‘¡ MxĆ QËĆhČ 10

=NmĂ ’ybËĂŇ eĎhČ ChyÌĎmĘ rĘyĂ=tŇ ’ĲĆ tĎŇ ylĂÁ‘ĞhĲČ wĲĘ MySĂŔ nĎ’Ğ MySăĂ ŁlSĘ ÉhEĆmĂ ìąŇ dĘŇ yĲĎBĘ xqăČ
’bąŇŁ IĎwČ odę yĎBĘ MySĂÁ nĎ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć ëŇ lĆ mĆÄ =dŇ bĆŇ ‘ĲĆ ű xuăČIĂwČ : tŇ CmĲ yĎ MrĆT¿ĆBĘ roB¡ hČ 11

y¡ĄolbĘŇ C tŇ obŇ xĎ iĘ hČ yăĄolBĘ ÉMèĎ mĂ xuąČIĂwČ rYĎŔ o’hĎ tŇ xČ êăČ =l’Ć ÉëlĆ UĆÄ hČ =tŇ ybĲĄŇ
=dŇ bĆŇ ‘Ć rmĆ ’Ň ŁIÃwČ : MylĲĂ bĎŇ xĞBĲČ roB¡ hČ =l’Ć ChyËĎmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ MxÌĄ QĘ SČ yĘwČ MyxĳĂ lĎ mĘ 12

ÉMyxĂ lĎ UĘ hČ wĘ tŇ obąŇ xĎ iĘ hČ y’ĄÄ olBĘ ’nĎ ţ MyWăĂ ChyĎęmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ ySĂÁ CJhČ ëŇ lĆ mĆÄ
CkąŇ SĘ mĘ IĂwČ : NJĲĄ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ W‘Č I¿ČwČ MylĳĂ bĎŇ xĞlĲČ tŇ xČ ê¡ČmĂ ìŇ ydĆŔ yĎ tŇ olă ~Ă ’Č tŇ xČ êČ ť 13

rY¡Č xĞBĲČ ChyĎŔmĘ rĘyĂ bŇ SĆ IăĄwČ roBĳ hČ =NmĂ ot¡Ň ’Ł Cl¿ ‘ĞIĲČwČ MylĂŔ bĎŇ xĞBĲČ ÉChyĎÄmĘ rĘyĂ=tŇ ’ĲĆ
: hŇ rĲĎFĎ UČ hČ

É’obŇ mĎ =l’Ć wylĎŔ ’Ą É’ybĂŇ eĎhČ ChyąĎmĘ rĘyĂ=tŇ ’ĲĆ xuČÂ IĂwČ ChIĎęqĂ dĘŇ YĂ ëŇ lĆ UăĆ hČ xlČÂSĘ IĂwČ 14

ynąĂ’Ğ l’ĄÄ SŁ ChyĎęmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ ëŇ lĆ UĆÁ hČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ hoĳĎhyĘ tŇ ybăĄŇ BĘ rS¡Ć ’Ğ ySĂŔ ylĂ èĘ hČ
ChIĎŔ qĂ dĘŇ YĂ =l’Ć ÉChyĎÄmĘ rĘyĂ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : rbĲĎŇ DĎ yeĂ U¡Ć mĂ dŇ x¿Ą kČŇ êĘ =l’Č rbĎŔ DĎ ÉìtĘŇ ’ĲŁ 15

: ylĲĎ ’Ą ‘m¡Č SĘ tĂŇ âl¿ ìŔ YĘ ‘ăĎy’Ă ÉykĂŇ wĘ ynĂ tĳĄŇ ymĂ êĘ tŇ măĄ hĎ ’ol¡ hĞ ìŔ lĘ dŇ yGăĂ’Č yJĂ ť
tŇ ’Ć hoĎÂhyĘ=yxČ rmĳŁ ’Ň lĄ rtĆŇ iăĄ BČ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ ChIËĎqĂ dĘŇ YĂ ëŇ lĆ UÌĆ hČ ‘bČÂ èĎ IĂwČ 16

ÉdyČBĘ ìę nĘ êĆ’Ć =M’Ă wĘ ìŇ tĆŔ ymĂ ’Ğ=M’Ă Ét’Ň EŁ hČ SpĆŇ eąĆhČ =tŇ ’Ć CnlĎÄ=hŇ WĎ ‘ĲĎ žrSĆ ’Ğ
: ìŇ SĲĆ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć MyS¡Ă qĘ bČŇ mĘ rS¿Ć ’Ğ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MySăĂ nĎ’ĞhĲĎ

yhăĄŁl’Ĺ tŇ o’Á bĎŇ YĘ yhĄÄ Łl’Ĺ žhoĎhyĘ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ ChIĎÃqĂ dĘŇ YĂ =l’Ć ChyăĎmĘ rĘyĂ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 17

ry‘ăĂhĎ wĘ ìŇ SĆŔ pĘŇ nČ hŇ tăĎŇ yĘxĎ wĘ É lbĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ yrąĄWĎ =l’Ć ’YĄÁ tĄŇ ’YÄŁ yĎ=M’Ă l’Ąę rĎWĘ yĂ
’YĄę tĄŇ =âlĲ M’ăĂ wĘ : ìŇ tĲĆŇ ybĄŇ C hŇ ê¿Ď’Č hŇ tĎŇ y¡ĂxĎ wĘ S’ĳĄ BĎ PŇ r¡ĄvĎ tĂŇ âl¿ tŇ ’Ň ŁEŔhČ 18

yrV=l’
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hĎ Cp¡Ň rĎWĘ C MyDĂŔ WĘ JČ hČ dŇ yăČBĘ Ét’Ň EŁ hČ ry‘ąĂhĎ hŇ nĎÂêĘ nĂ wĘ lbĆŔ BĎ ëŇ lĆ măĆ ÉyrĄWĎ =l’Ć
: MdĲĎŇ IĎmĂ Tl¿Ą UĎ tĂŇ =âlĲ hŇ ê¡Ď’Č wĘ S’ĳĄ BĎ

19 rSąĆ ’Ğ MydĂę ChIĘhČ =tŇ ’Ć gŇ’ăĄ dŇŁ ynÌĂ’Ğ ChyĳĎmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ ChI¡ĎqĂ dĘŇ YĂ ëŇ lĆ U¿Ć hČ rmĆ ’Ň IËŁ wČ
20 rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : ybĲĂŇ =ClQĘ ‘ČtĘŇ hĂ wĘ Md¡ĎŇ yĎBĘ ytËĂŇ ’Ł Cn¿êĘ yĂ=NjĲĆ MyDĂŔ WĘ JČ hČ =l’Ć ÉClpĘŇ nĲĎ

ìŇ ylĆŔ ’Ą rbăĄŇ DŁ ÉynĂ ’Ğ rSąĆ ’ĞlĲČ hoĎęhyĘ loqă BĘ ű ’năĎ=‘mĲČ SĲĘ CnêĳĄ yĂ âlă Chy¡ĎmĘ rĘyĂ
21 rbĎŔ DĎhČ hŇ zăĆ tŇ ’Ň YĳĄlĎ hŇ ê¡Ď’Č N’¿Ą mĎ =M’Ă wĘ : ìŇ SĲĆ pĘŇ nČ yx¿Ă tĘŇ C ì¡Ň lĘ bŇ TČ yy¿ĂwĘ
22 tŇ ybăĄŇ BĘ ÉCr’ĞSĘ nĂ rSąĆ ’Ğ MySĂę eĎhČ =lkĎŇ hŇ eăĄhĂ wĘ : hoĲĎhyĘ ynĂ ’¡Č rĘhĂ rS¿Ć ’Ğ

ìŇ CtÁ yiĂ hĂ tŇ orę mĘ ’ĲŁ hŇ eĎhăĄ wĘ lbĳĆŇ BĎ ëŇ lĆ măĆ yr¡ĄWĎ =l’Ć tŇ o’ě YĎ Cm hŇ dĎŔ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ
23 =tŇ ’Ć wĘ : roxĲ ’Ď CgŇs¿Ł nĎ ìŇ ¡ĆlgĘŇrČ ZBËŁ bČŇ C‘¿BĘ TĘ hĎ ìŇ mĆŔ ŁlSĘ ySăĄ nĘ ’Č ÉìlĘ Clą kĘŇ yĲĎwĘ

TlăĄ UĎ tĂŇ =âlĲ hŇ ê¡Ď’Č wĘ MyDĂŔ WĘ JČ hČ =l’Ć ÉMy’Ă YĂ omĲ ìŇ ynĆęBĎ =tŇ ’Ć wĘ ìŇ ySăĆ nĎ=lJĎ
PŇ r¿Ł WĘ êĂ tŇ ’Ň E¡Ł hČ ry‘¿ĂhĎ =tŇ ’Ć wĘ WpĄŔ êĎêĂ É lbĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ dŇ yąČbĘŇ yJăĂ MdĳĎŇ IĎmĂ

24 ‘d¿ČŇ yĄ=l’Č Sy’ËĂ ChyĎęmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ ChIĎÁqĂ dĘŇ YĂ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : S’ĲĄ BĎ
25 yêĂ rĘBăČ dĂŇ =yJĲĂ ÈMyrĂvĎ hČ C‘ămĘ SĘ yĂ=ykĲĂŇ wĘ : tŇ CmĲ tĎŇ âl¿ wĘ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ =MyrĂbĲĎŇ DĘBČ

=l’Ć êĎrĘBÌČDĂ=hŇ mČ CnlĎÁ ’eĎÄ=hŇ dĎŇ yGĲĂ hČ ìŇ ylĆł’Ą CrÀmĘ ’ĲĎ wĘ ìŇ ylăĆ ’Ą C’băĎŇ C ůëêĎ’Ă
: ëŇ lĆ UĲĆ hČ ìŇ yl¡Ć ’Ą rB¿Ć DĂ=hŇ mČ C ìŇ tĳĆŇ ymĂ nĘ âlă wĘ CeU¡Ć mĂ dŇ x¿Ą kČŇ êĘ =l’Č ëŇ lĆ UËĆ hČ

26 ynĂ bËĄŇ ySĂ hĞ yêÌĂ lĘ bĂŇ lĘ ëŇ lĆ UĳĆ hČ ynăĄpĘŇ lĂ yt¡ĂŇ eĎxĂ tĘŇ yn¿Ă’Ğ=lyjĂ mČ MhĆŔ ylĄ ’Ğ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ
27 =l’ĲĆ MyrąĂvĎ hČ =lkĎŇ C’bÄŁ IĎwČ : MSĲĎ tŇ Cm¿ lĎ Nt¡ĎŇ nĎ ohĲ yĘ tŇ yB¿Ą

rS¿Ć ’Ğ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ =lkĎŇ JĘ ÉMhĆ lĎ dŇ GąĄIČwČ otŔ ’Ł Clă ’ĞSĘ IĂwČ ÉChyĎÄmĘ rĘyĂ
28 ÉChyĎÄmĘ rĘyĂ bŇ SĆ IąĄwČ : rbĲĎŇ DĎhČ ‘m¡Č SĘ nĂ =âlĲ yJ¿Ă CeUĆŔ mĂ CSrăĂxĞ IĲČwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ hŇ C¡ĎYĂ

MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ hŇ dăĎŇ JĘ lĘ nĂ =rSĆ ’Ğ Moy¡=dŇ ‘Č hŇ rĎŔ FĎ UČ hČ rYăČ xĞBĲČ
Tl ChIĎÄqĂ dĘŇ YĂ lĘ tŇ y‘Ă SĂ êĘ hČ ţ hŇ năĎèĎ BČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ hŇ d¡ĎŇ JĘ lĘ nĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ hŇ yĎěhĎ wĘ

=lkĎŇ wĘ lbąĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~ČÄ ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ ’BĎ ţ yrĂę WĂ ‘ĞhĲĎ SdĆŇ xăŁ BČ hŇ dĎÁ ChyĘ=ëŇ lĆ mĆ
2 ChIĎŔ qĂ dĘŇ YĂ lĘ ÉhnĎSĎ hŇ rąĄWĘ ‘Ć=yêĲĄSĘ ‘ČBĘ : hĎ ylĲĆ ‘Ď CrY¡ĚIĎwČ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ=l’Ć ÉolyxĄ
3 yrăĄWĎ lJŁ ť C’bęŁ IĎwČ : ry‘ĲĂhĎ hŇ ‘¡ĎqĘ bĘŇ hĎ SdĆŇ xĳŁ lČ hŇ ‘ăĎSĘ tĂŇ BĘ y‘¡ĂybĂŇ rĘhĲĎ SdĆŇ x¿Ł BČ

CbÂ nĘ =rGČmĘ sĲČ rYĆ’Ć ţ=rWČ lgăČŇrĘnĄ ëŇ wĆêĳĎhČ r‘ČSăČ BĘ Cb¡Ň SĘ IĲĄwČ lbĆŔ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ
yr¡ĄWĎ tŇ yrĂŔ ’Ą SĘ =lkĎŇ wĘ gŇmĎŔ =bŇ rČ ÉrYĆ’Ć =rWČ lgąČŇrĘnĄ syrĂę sĎ =bŇ rČ MykăĂŇ sĘ =rWČ

4 ű lkăŇŁ wĘ hŇ dĎÁ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ ChIĎÄqĂ dĘŇ YĂ M’Ď rĎţ rSăĆ ’ĞJĲČ yhĂÃ yĘwČ : lbĲĆŇ BĎ ëŇ lĆ m¿Ć
ëŇ lĆ UĆŔ hČ NGăČ ëŇ rĆDĆť Éry‘Ă hĎ =NmĂ hŇ lĎ yĘląČ C’Ä YĘ IĲĄwČ CxrĘbĘŇ IĂwĲČţ hŇ mĎę xĎ lĘ UĂ hČ ySăĄ nĘ ’Č
r‘Vb
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MyDĂÁ WĘ JČ =lyxĄ CpÄ DĘrĘIĂwČ : hŇ bĲĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ ëŇ rĆD¿Ć ’Y¡Ą IĄwČ MyĂtĳĎŇ mŁ xŁ hĲČ NyBăĄ r‘ČS¡Č BĘ 5

ChlĚ ‘ĞIĲČwĲČţ otę ’Ł Cxă qĘ IĂwČ ůoxrĄyĘ tŇ obăŇ rĘ‘ĲČBĘ ÈChIĎqĂ dĘŇ YĂ =tŇ ’Ć CgŇvăĂ IČwČ MhĆę yrĄxĞ’ĲČ
oê¡’Ă rB¿Ą dČŇ yĘwČ tŇ mĳĎ xĞ ZrĆ’ăĆBĘ hŇ tĎŇ l¡Ď bĘŇ rĂ lbËĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~ÌČ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ =l’Ć
hŇ l¡Ď bĘŇ rĂBĘ ChIËĎqĂ dĘŇ YĂ ynÌĄBĘ =tŇ ’Ć lbĆÁ BĎ ëŇ lĆ mĆÄ žTxČ SĘ IĂwČ : MyTĲĂ jĎ SĘ mĂ 6

yn¿Ąy‘Ą=tŇ ’Ć wĘ : lbĲĆŇ BĎ ëŇ lĆ m¿Ć Tx¡Č SĎ hŇ dĎŔ ChyĘ yrăĄxŁ =lJĎ Ét’Ą wĘ wynĳĎy‘ĄlĘ 7

=tŇ ’Ć wĘ : hŇ lĎ bĲĆŇ BĎ ot¡Ň ’Ł ’yb¿ĂŇ lĎ MyĂêČŔ SĘ xĚ nĘ BĲČ ÉChrĄÄ sĘ ’Č IĲČwČ rCĳĄ‘Ă ChI¡ĎqĂ dĘŇ YĂ 8

tŇ om¿ xŁ =tŇ ’Ć wĘ S’ĳĄ BĎ MyD¡ĂWĘ JČ hČ Cp¿Ň rĘWĲĎ M‘ĎŔ hĎ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć wĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ tŇ yBąĄ
ÉMylĂ pĘŇ eĲŁ hČ =tŇ ’Ć wĘ ry‘Ăę BĎ MyrăĂ’Ď SĘ eĂ hČ M‘ĎÁ hĎ rtĆŇ yĆÄ žt’Ą wĘ : CYtĲĎŇ nĎ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ 9

Nd¿ĎŇ ’Ğ=rzČCbĲŇ nĘ hŇ lËĎ gĘŇhĆ MyrĳĂ’Ď SĘ eĂ hČ M‘¡ĎhĎ rtĆŇ y¿Ć tŇ ’ËĄ wĘ wylĎŔ ‘Ď Clă pĘŇ nĲĎ rSăĆ ’Ğ
hŇ mĎ C’Ŕ mĘ ÉMhĆ lĎ =Ny’ĲĄ rSąĆ ’Ğ MyQĂę DČhČ M‘ăĎhĎ =NmĂ C : lbĲĆŇ BĎ Myx¡Ă BĎ TČ =bŇ rČ 10

Mym¿Ă rĎJĘ MhËĆ lĎ Nê¿Ą IĂwČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ZrĆ’ăĆBĘ Myx¡Ă BĎ TČ =bŇ rČ Nd¿ĎŇ ’ĞrĘzČCbĲŇ nĘ ry’ËĂ SĘ hĂ
ChyĳĎmĘ rĘyĂ=l‘ĲČ lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~¿Č ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ wYËČyĘwČ : ’ChĲ hČ MoI¿BČ Myb¡ĂŇ gĄŇ ywĲĂ 11

wylĎŔ ‘Ď MyWăĂ ÉìynĆÄ y‘ĄwĘ CexĆę qĎ : rmĲŁ ’Ň lĄ Myx¡Ă BĎ TČ =bŇ rČ Nd¿ĎŇ ’ĞrĘzČCbĲŇ nĘ dŇ yËČBĘ 12

NJ¡Ą ìŇ ylĆŔ ’Ą rBăĄ dČŇ yĘ ÉrSĆ ’ĞJĲČ M’ř yJĂę ‘ïĳĎř hŇ mĎ C’ă mĘ ol¡ W‘Čê¿Č =l’Č wĘ
syrĂŔ sĎ =bŇ rČ ÉzBĎř zĘSČ CbĲŇ nĘ C MyxĂę BĎ TČ =bŇ rČ NdăĎŇ ’ĞrĘzČCbĲŇ nĘ xlČÂSĘ IĂwČ : oUĲ ‘Ă hŇ W¿Ą ‘Ğ 13

CxÄ qĘ IĂwČ žCxlĘ SĘ IĂwČ : lbĲĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ yB¿ĄrČ lk¡ŇŁ wĘ gŇmĳĎ =bŇ rČ rYĆ’¡Ć =rWČ lg¿ČŇrĘnĄwĘ 14

MqăĎyxĂ ’Ğ=NBĆ ÉChyĎÄlĘ dČŇ GĘ =l’Ć ÉotŇ ’Ł CnąêĘ IĂwČ hŇ rĎę FĎ UČ hČ rYăČ xĞmĲĄ ChyĎÁmĘ rĘyĂ=tŇ ’ĲĆ
: M‘ĲĎhĎ ëŇ ot¿Ň BĘ bŇ SĆ I¡ĄwČ tŇ yĂBĳĎhČ =l’Ć Ch’¡Ą YĂ ohlĘ NpĎŔ SĎ =NBĆ

hŇ r¡ĎFĎ UČ hČ rY¿Č xĞBĲČ rCYŔ ‘Ď otăŇ yŁ hĘ BĲĂ hoĳĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ hŇ yăĎhĎ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ wĘ 15

rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ rmęŁ ’Ň lĄ ySĂÁ CJhČ ëŇ lĆ mĆÄ =dŇ bĆŇ ‘ĆlĘ êĎÃ rĘmČ ’ĲĎ wĘ ëŇ olă hĎ : rmĲŁ ’Ň lĄ 16

ry‘¿ĂhĎ =l’Ć yrČÁ bĎŇ DĘ=tŇ ’Ć yřbĂÄ mĄ žynĂ nĘ hĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhyĘ
ìŇ yê¿Ă lĘ ~Č hĂ wĘ : ’ChĲ hČ MoI¿BČ ìŇ yn¡ĆpĎŇ lĘ Cy¿hĎ wĘ hŇ bĳĎŇ oTlĘ âlă wĘ hŇ ‘¡ĎrĎlĘ tŇ ’Ň EËŁ hČ 17

hŇ ê¿Ď’Č =rSĆ ’Ğ MySĂŔ nĎ’ĞhĲĎ dŇ yăČBĘ ÉNtĄŇ eĎtĂŇ âlą wĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ ’Ch¡ hČ =MoIĲbČŇ
sŘ24 hŇ tĎÄ yĘhĲĎ wĘ ljĳŁ tĂŇ âlă bŇ rĆx¡ĆbČŇ C ìŔ TĘ QĆ mČ ’Ğ ÉTQĄ mČ yJąĂ : MhĲĆ ynĄjĘ mĂ rog¡Ň yĎ 18

: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yB¡Ă êĎxĘ T¿Č bĎŇ =yJĲĂ llĎŔ SĎ lĘ ÉìSĘ pĘŇ nČ ìąŇ lĘ
rbdh
Nyzb zBĎ zĘSČ CbnĘ C v.13 .b"d Nkw M’Ă tlm ’Ymn ’l ’"sb ,yrq ’lw bytk M’Ă v.12 .Vgdb +r v.12 .Tl
b"d Nkw yrqw bytk ’ybĂ mĄ ’"sb ,yrq ’ybĂ mĄ v.16 .’ry‘z Nwn wyl‘ rsmn ’"sb ,yrq Nwnb NBĎ zĘSČ CbnĘ C ,bytk

.g"dw
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m xQăČ SČ ű rxăČ ’Č hoĎŔhyĘ tŇ ’ăĄ mĄ ÉChyĎÄmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ hŇ yąĎhĎ =rSĆ ’Ğ rbĎÂ DĎhČ
rCsą ’Ď =’ChĲ wĘ otę ’Ł oêăxĘ qČ BĘ hŇ mĳĎ rĎhĲĎ =NmĂ Myx¡Ă BĎ TČ =bŇ rČ NdËĎŇ ’ĞrĘzČCbĲŇ nĘ otę ’Ł
: hŇ lĎ bĲĆŇ BĎ Myl¡Ă gĘŇUĚ hČ hŇ dĎŔ ChywĲĂ ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ tŇ Clą GĎ=lJĎ ëŇ otÄ BĘ ÉMyuĂ zĂ’Ň BĲĎ

2 ÉrBĆ DĂ ìŇ yhĆę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ wylĎŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ ChyĳĎmĘ rĘyĂlĘ Myx¡Ă BĎ TČ =bŇ rČ xu¿ČIĂwČ
3 rSăĆ ’ĞJĲČ ho¡ĎhyĘ W‘Č IËČwČ ’b¿ĄŇ IĎwČ : hŇ EĲĆhČ Moq¡ UĎ hČ =l’Ć tŇ ’Ň ŁEŔhČ hŇ ‘ăĎrĎhĲĎ =tŇ ’Ć

rb¿ĎŇ DĎř Mk¡ĆŇ lĎ hŇ y¿ĎhĎ wĘ olŔ oqBĘ MêăĆ‘Ę mČ SĘ =âlĲ wĘ ÉhoĎhylĲČ MtąĆŇ ’Ň TĎ xĞ=yJĲĂ rBĳĄDĂ
4 ůìdĆŇ yĎ=l‘Č rSăĆ ’Ğ ÈMyuĂ zĂ’Ň hĎ =NmĂ MoIęhČ ìŇ yêăĂ xĘ êČpĂŇ hŇ eÌĄhĂ hŇ êĎÂ‘Č wĘ : hŇ EĲĆhČ

ìŇ ylĆŔ ‘Ď ÉynĂ y‘Ą=tŇ ’Ć MyWąĂ ’Ď wĘ ’BŁ ť lbĆę bĎŇ yêăĂ ’Ă ’obÌŇ lĎ ìŇ ynĆÁ y‘ĄBĘ bŇ oTÄ =M’Ă
ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ ZrĆ’ăĎhĎ =lJĎ Éh’Ą rĘ ldĳĎŇ xĞ lb¡ĆŇ bĎŇ yê¿Ă ’Ă =’obĲŇ lĎ ìŇ ynËĆy‘ĄBĘ ‘rÌČ=M’Ă wĘ

5 bŇ CSę yĎ=âlĲ CedăĆŇ o‘wĘ : ëŇ lĲĄ hŇ UĎ S¡Ď tŇ kĆŇ l¿Ć lĎ ìŇ ynËĆy‘ĄBĘ rSÌĎ IĎhČ =l’Ć wĘ bŇ oTÄ =l’Ć
lbĆÁ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ dŇ yqĂÄ pĘŇ hĂ žrSĆ ’Ğ NpĎÃ SĎ =NBĆ MqăĎyxĂ ’Ğ=NbĆŇ hŇ yăĎlĘ dČŇ GĘ =l’Ć hŇ bĎŇ SĚÃ wĘ
ìŇ ynËĆy‘ĄBĘ rSÌĎ IĎhČ =lJĎ =l’Ć o’ţ M‘ĎŔ hĎ ëŇ otăŇ BĘ Éoê’Ă bŇ SąĄ wĘ hŇ dĎę ChyĘ yrăĄ‘ĎBĘ

6 ’bÌŇŁ IĎwČ : ChxĲĄ QĘ SČ yĘwĲČ tŇ ’¡Ą WĘ mČ C hŇ x¿Ď rĚ’Ğ MyxËĂ BĎ TČ =bŇ rČ olÌ =NêĆ IĲĂwČ ëŇ ĳĄl tŇ kĆŇ l¡Ć lĎ
M‘ĎŔ hĎ ëŇ otăŇ BĘ Éoê’Ă bŇ SĆ IąĄwČ hŇ tĎŇ jĳĎ YĘ UĂ hČ Mq¡ĎyxĂ ’Ğ=NbĆŇ hŇ y¿ĎlĘ dČŇ GĘ =l’Ć ChyËĎmĘ rĘyĂ

: ZrĆ’ĲĎ BĎ Myr¡Ă’Ď SĘ eĂ hČ
7 =yJĲĂ MhĆŔ ySĄ nĘ ’Č wĘ hŇ UĎ hĄ ť hŇ dĆę vĎ BČ rSăĆ ’Ğ MylĂÁ yĎxĞhĲČ yrĄÄ WĎ =lkĎŇ žC‘mĘ SĘ IĂwČ

dŇ yqăĂpĘŇ hĂ ű ykăĂŇ wĘ ZrĆ’ĳĎBĎ Mq¡ĎyxĂ ’Ğ=NbĆŇ Chy¿ĎlĘ dČŇ GĘ =tŇ ’Ć lbËĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ dŇ yqÌĂpĘŇ hĂ
Cl¡ gĘŇhĲĎ =âl rS¿Ć ’ĞmĲĄ ZrĆ’ĎŔ hĎ tŇ QăČ DČmĂ C PŇ TĎŔ wĎ ÉMySĂ nĎ wĘ MySąĂ nĎ’Ğ oêę ’Ă

8 ChyĎÃnĘ tČŇ nĘ =NBĆ l’Ň ‘ăĄmĎ SĘ yĂwĘ hŇ tĎŇ jĳĎ YĘ UĂ hČ hŇ y¡ĎlĘ dČŇ GĘ =l’Ć C’b¿ŇŁ IĎwČ : hŇ lĎ bĲĆŇ BĎ
ytĂę pĎŇ TŁ eĘ hČ ypă wř‘ ű ynăĄbĘŇ C tŇ mĆ xĚÁ nĘ êČ =NbĆŇ hŇ yĎÄrĎWĘ C xČ rĄqĎ ţ=ynĲĄBĘ NtăĎŇ nĎ oyĲwĘ NăĎnxĎ oyĲwĘ

9 =NbĆŇ ChyĎÄlĘ dČŇ GĘ MhĆÁ lĎ ‘bČÄ èĎ IĂwČ : MhĲĆ ySĄ nĘ ’Č wĘ hŇ UĎ h¡Ą ytĂŔ kĎŇ ‘ĞUăČhČ =NBĆ ÉChyĎÄnĘ zČywĲĂ
MyDĳĂWĘ JČ hČ dŇ obăŇ ‘ĞmĲĄ C’¡ rĘyêĲĂ =l’Č rmŔŁ ’Ň lĄ MhăĆ ySĄ nĘ ’Č lĘ C ÉNpĎŇ SĎ =NBĆ MqąĎyxĂ ’Ğ

10 ÉbSĄ yŁ ynąĂnĘ hĂ ynĂę ’Ğ wĲČ : MkĲĆŇ lĎ bŇ T¿Č yyĂwĘ lb¡ĆŇ BĎ ëŇ lĆ m¿Ć =tŇ ’Ć CdËŇ bĘŇ ‘Ă wĘ ZrĆ’Ďę bĎŇ CbăŇ SĘ
žCpŇ sĘ ’Ă MêĆÃ ’Č wĘ CnylĳĄ’Ą C’b¡ŇŁ yĎ rS¿Ć ’Ğ MyDĂŔ WĘ JČ hČ ynăĄpĘŇ lĂ ÉdmŁ ‘ĞlĲČ hŇ jĎŔ YĘ UĂ BČ
: MêĲĆWĘ pČŇ êĘ =rSĆ ’Ğ Mk¿ĆŇ yrĄ‘ĲĎBĘ Cb¡Ň SĘ C MkĆŔ ylĄ kĘŇ BĂ ÉCmWĂ wĘ NmĆ SĆę wĘ ZyĂqČÁ wĘ NyĂyČÄ

11 rSąĆ ’Ğ wĲČ ModÁ ’ĹbĲĆŇ C NoUÄ ‘Č=ynĲĄbĘŇ bĂŇ C ű bŇ ’ăĎ omBĘ =rSĆ ’Ğ MydĂÃ ChIĘhČ =lJĲĎ MgăČŇ wĘ
twYr’h=lkb
bytk ypČ y‘Ą ’"sb ,yrq ypČ y‘Ą ,bytk ypČ o‘ v.8 .’"ydw b"d Nkw yrqw bytk rbĎ DĎhČ ’"sb ,yrq rbĎ DĎhČ v.3 .m

.r"tw ‘"t Nkw yrqw bytk ypČ o‘ ’"sb ,s"tw +rt ,w"d ,b"d Nkw yrqw
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ÉykĂŇ wĘ hŇ dĳĎŇ ChylĲĂ tŇ yr¡Ă’Ą SĘ lbËĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ NtÌČŇ nĎ=yJĲĂ C‘Ŕ mĘ SĲĎ ÉtoYrĎ’ĞhĲĎ =lkĎŇ BĘ
=lkĎŇ CbŇ SăĚ IĎwČ : NpĲĎŇ SĎ =NBĆ Mq¿ĎyxĂ ’Ğ=NBĆ Chy¡ĎlĘ dČŇ GĘ =tŇ ’Ć MhĆŔ ylĄ ‘Ğ dŇ yqăĂpĘŇ hĂ 12

hŇ dËĎŇ ChyĘ=ZrĆ’ĲĆ C’bÌŇŁ IĎwČ MSĎŔ =CxDĘnĂ rSăĆ ’Ğ ÉtomqŁ UĘ hČ =lJĎ mĂ MydĂę ChIĘhČ
: dŇ ’ĲŁ mĘ hŇ B¿Ą rĘhČ ZyĂq¡ČwĎ NyĂy¿Č CpËŇ sĘ ’Č IĲČwČ hŇ tĎŇ jĳĎ YĘ UĂ hČ Chy¡ĎlĘ dČŇ GĘ =l’Ć

=l’Ć C’B¿Ď hŇ dĳĆŇ vĎ BČ rSăĆ ’Ğ Myl¡Ă yĎxĞhĲČ yr¿ĄWĎ =lkĎŇ wĘ xČ rĄŔ qĎ =NBĆ ÉNnĎxĎ oyĲwĘ 13

ű sylăĂ ‘ĞBĲČ yJĂÂ É‘dČŇ êĄ ‘ČdąŇŁ yĎhĞ wylĎę ’Ą CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : hŇ tĎŇ jĲĎ YĘ UĂ hČ Chy¡ĎlĘ dČŇ GĘ 14

SpĆŇ nĳĎ ì¡Ň tĘŇ JŁ hČ lĘ hŇ yĎŔnĘ tČŇ nĘ =NBĆ l’Ň ‘ăĄmĎ SĘ yĂ=tŇ ’Ć ÉxlČ SĎ NoUę ‘Č=ynĲĄBĘ ëŇ lĆ măĆ
=l’Ć rmăČ ’Ď xČ rĄÃ qĎ =NBĆ NăĎnxĎ oyĲwĘ : MqĲĎ yxĂ ’Ğ=NBĆ Chy¡ĎlĘ dČŇ GĘ MhĆŔ lĎ NymăĂ ’ĹhĲĆ =âlwĘ 15

l’Ň ‘ăĄmĎ SĘ yĂ=tŇ ’Ć ÉhJĆ ’Č wĘ É’eĎ hŇ kĎŇ lĘ ’ąĄ rmęŁ ’Ň lĄ hŇ jĎÁ YĘ UĂ BČ rtĆŇ iĄÄ bČŇ žChyĎlĘ dČŇ GĘ
hŇ dĎŔ ChyĘ=lJĎ ÉCYpŇŁ nĎ wĘ SpĆŇ eĆę hŇ JĎ JăĆ yČ hŇ UĎ lÌĎ ‘dĳĎŇ yĄ âlă Sy’¡Ă wĘ hŇ yĎŔnĘ tČŇ nĘ =NBĆ
=NbĆŇ ChyąĎlĘ dČŇ GĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ tŇ yr¿Ă’Ą SĘ hŇ d¡ĎŇ bĘŇ ’Ď wĘ ìŇ ylĆŔ ’Ą MyYăĂ BĎ qĘ eĂ hČ 16

rqĆSËĆ =yJĂ hŇ EĳĆhČ rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć W‘ČêĲČ =l’ĲČ xČ rĄŔ qĎ =NBĆ NăĎnxĎ oyĲ=l’Ć ÉMqĎ yxĂ ’Ğ
: l’Ň ‘ĲĄmĎ SĘ yĂ=l’Ć rb¡ĄŇ dŇŁ hŇ ê¿Ď’Č

‘măĎ SĎ ylĲĂ ’Ĺ=NbĆŇ hŇ yăĎnĘ tČŇ nĘ =NBĆ l’Ň ‘ăĄmĎ SĘ yĂ ’BăĎ y‘Ăę ybĂŇ èĘ hČ SdĆŇ xăŁ BČ ű yhăĂ yĘwČ ’m
Chy¿ĎlĘ dČŇ GĘ =l’Ć oêË’Ă MyS¿Ă nĎ’Ğ hŇ rĎÄ WĎ ‘ĞwĲČ ëŇ lĆ UĆÁ hČ yBĄÄ rČwĘ hŇ kĎŇ ClUĘ hČ ţ ‘rČEăĆmĂ
žMqĎ IĎwČ : hŇ jĲĎ YĘ UĂ BČ wD¡ĎxĘ yČ MxĆ lËĆ MS¿Ď ClkĘŇ ’Ň ŁIÄwČ hŇ tĎŇ jĳĎ YĘ UĂ hČ Mq¡ĎyxĂ ’Ğ=NbĆŇ 2

CJIČwČţ oêę ’Ă CyăhĎ =rSĆ ’Ğ ű MySăĂ nĎ’ĞhĲĎ tŇ rĆW¿Ć ‘ĞwĲČ hŇ yĎÁnĘ tČŇ nĘ =NBĆ l’Ň ‘ĄÄ mĎ SĘ yĂ
dŇ yq¿ĂpĘŇ hĂ =rSĆ ’Ğ otĳŇ ’Ł tŇ mĆ IăĎwČ bŇ rĆx¡ĆBČ NpËĎŇ SĎ =NBĆ MqÌĎyxĂ ’Ğ=NbĆŇ ChyĎÄlĘ dČŇ GĘ =tŇ ’Ć
=tŇ ’Ć oêą’Ă CyÄhĎ =rSĆ ’Ğ MydĂę ChIĘhČ =lJĎ tŇ ’ăĄ wĘ : ZrĆ’ĲĎ BĎ lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ 3

ySăĄ nĘ ’Č tŇ ’Ą ť MSĳĎ =C’YĘ mĘ nĂ rSăĆ ’Ğ MyD¡ĂWĘ JČ hČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ jĎŔ YĘ UĂ BČ ÉChyĎÄlĘ dČŇ GĘ
ChyĳĎlĘ dČŇ GĘ =tŇ ’Ć tŇ ymăĂ hĎ lĘ yn¡ĂèĄ hČ MoI¿BČ yhËĂ yĘwČ : l’Ň ‘ĲĄmĎ SĘ yĂ hŇ J¡Ď hĂ hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ hČ 4

MynăĂmŁ SĘ ÉNormĘ èĲŁ mĂ C olą èĂ mĂ MkĆÂ èĘ mĂ MySĂ nĎ’Ğ ţ C’băŇŁ IĎwČ : ‘dĲĎŇ yĎ âl¿ Sy’¡Ă wĘ 5

MdĎŔ yĎBĘ ÉhnĎ obŇ lĘ C hŇ xąĎ nĘ mĂ C MydĳĂŇ dĘŇ GĲŁ tĘŇ mĂ C Myd¡ĂŇ gĎŇbĘŇ y‘¿ĄrĚqĘ C NqËĎzĎ yx¿Ą QĘ gĚŇmĘ Sy’ĂŔ
=NmĂ ÉMtĎŇ ’Ň rĎqĘ lĂ hŇ yąĎnĘ tČŇ nĘ =NBĆ l’Ň ‘ĄÄ mĎ SĘ yĂ ’YĄ IĄwČţ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą ’yb¡ĂŇ hĎ lĘ 6

C’B¡Ł MhĆŔ ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ MtĎŔ ’Ł SgăŇŁ pĘŇ JĂ ÉyhĂ yĘwĲČ hŇ kĳĆŇ bŇŁ C ëŇŁl¡ hĎ ëŇ ¿ĄlhŁ hŇ jĎŔ YĘ UĂ hČ
MTĄÂxĎ SĘ IĂwČ ry‘ĳĂhĎ ëŇ oêă =l’Ć M’¡Ď obŇ JĘ yhĂě yĘwČ : MqĲĎ yxĂ ’Ğ=NbĆŇ Chy¿ĎlĘ dČŇ GĘ =l’Ć 7

: oêĲ ’Ă =rSĆ ’Ğ MyS¿Ă nĎ’ĞhĲĎ wĘ ’Ch¡ roBŔ hČ ëŇ oêă =l’Ć ÉhyĎnĘ tČŇ nĘ =NBĆ l’Ň ‘ąĄmĎ SĘ yĂ
hrV‘w
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8 CntĄŔ mĂ êĘ =l’Č É l’Ň ‘ĄmĎ SĘ yĂ=l’Ć CrąmĘ ’Ň IĲŁ wČ MbĎę =C’YĘ mĘ nĂ MySĂÁ nĎ’Ğ hŇ rĎÄ WĎ ‘ĞwĲČ
lDČě xĘ IĆwČ SbĳĎŇ dĘŇ C NmĆ SăĆ wĘ Myr¡Ă‘Ł WĘ C MyF¿Ă xĂ hŇ dĆŔ vĎ BČ ÉMynĂ mŁ TĘ mČ CnląĎ =SyĆ=yJĲĂ

9 É l’Ň ‘ĄmĎ SĘ yĂ MSąĎ ëŇ ylĂÄSĘ hĂ žrSĆ ’Ğ roBę hČ wĘ : MhĲĆ yxĄ ’Ğ ëŇ ot¿Ň BĘ Mt¡ĎŇ ymĂ hĹ âl¿ wĘ
rSąĆ ’Ğ ’Chę ChyĎŔlĘ dČŇ GĘ =dŇ yČBĘ ÉhJĎ hĂ rSąĆ ’Ğ MySĂę nĎ’ĞhĲĎ yrăĄgĘŇjĂ =lJĎ ű tŇ ’ăĄ
’QËĄ mĂ otę ’Ł l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ ’SăĎ ‘Ę BČ yn¡ĄjĘ mĂ ’sĎŔ ’Ď ëŇ lĆ UăĆ hČ ÉhWĎ ‘Ď

10 tŇ yrĂÄ ’Ą SĘ =lJĎ =tŇ ’Ć l’Ň ‘ĄmĎ SĘ yĂţ ű BĘ SĘ IăĂwČ : MylĲĂ lĎ xĞ Chy¡ĎnĘ tČŇ nĘ =NBĆ l’Ň ‘¿ĄmĎ SĘ yĂ
MyrăĂ’Ď SĘ eĂ hČ ÉM‘ĎhĎ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ tŇ onąBĘ =tŇ ’Ć hŇ jĎę YĘ UĂ BČ rSăĆ ’Ğ M‘ĎÁ hĎ
=NBĆ Chy¡ĎlĘ dČŇ GĘ =tŇ ’Ć MyxĂŔ BĎ TČ =bŇ rČ ÉNdĎŇ ’ĞrĘzČCbĲŇ nĘ dŇ yqĂę pĘŇ hĂ rSăĆ ’Ğ hŇ jĎŔ YĘ UĂ BČ
: NoUĲ ‘Č yn¿ĄBĘ =l’Ć rb¡ŇŁ ‘ĞlĲČ ëŇ lĆ IĄěwČ hŇ yĎŔnĘ tČŇ nĘ =NBĆ l’Ň ‘ăĄmĎ SĘ yĂ ÉMBĄ SĘ IĂwČ MqĳĎyxĂ ’Ğ

11 tŇ ’ąĄ oêĳ’Ă rSăĆ ’Ğ Myl¡Ă yĎxĞhĲČ yr¿ĄWĎ =lkĎŇ wĘ xČ rĄŔ qĎ =NBĆ NăĎnxĎ oyĲ É‘mČ SĘ IĂwČ
12 =lJĎ =tŇ ’Ć ÉCxqĘ IĂwČ : hŇ yĲĎnĘ tČŇ nĘ =NBĆ l’Ň ‘¡ĄmĎ SĘ yĂ hŇ WĎŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ Éh‘ĎrĎhĲĎ =lJĎ

otŔ ’Ł C’ă YĘ mĘ IĂwČ hŇ yĳĎnĘ tČŇ nĘ =NBĆ l’Ň ‘ăĄmĎ SĘ yĂ=M‘Ă Mx¡Ą QĎ hĂ lĘ CkŔ lĘ IăĄwČ MySĂŔ nĎ’ĞhăĎ
13 =tŇ ’Ć rSăĆ ’Ğ ÉM‘ĎhĎ =lJĎ tŇ o’ą rĘJĂ yhĂę yĘwČ : No‘Ĳ bĘŇ gĂŇBĘ rS¿Ć ’Ğ MyB¡Ă rČ MyĂm¿Č=l’Ć

oêĳ’Ă rSăĆ ’Ğ Myl¡Ă yĎxĞhĲČ yr¿ĄWĎ =lJĎ tŇ ’ËĄ wĘ xČ rĄŔ qĎ =NBĆ ÉNnĎxĎ oyĲ=tŇ ’Ć l’Ň ‘ĄŔ mĎ SĘ yĂ
14 hŇ jĳĎ YĘ UĂ hČ =NmĂ l’Ň ‘¡ĄmĎ SĘ yĂ hŇ b¿ĎŇ SĎ =rSĆ ’Ğ M‘ĎŔ hĎ =lJĎ ÉCBsÄŁ IĎwČ : CxmĲĎ WĘ IĂwČ
15 ÉTlČ mĘ nĂ hŇ yĎęnĘ tČŇ nĘ =NBĆ l’Ň ‘ăĄmĎ SĘ yĂwĘ : xČ rĲĄqĎ =NBĆ N¡ĎnxĎ oyĲ=l’Ć CkŔ lĘ IăĄwČ ÉCbŇ SĚÄ IĎwČ

: NoUĲ ‘Č yn¿ĄBĘ =l’Ć ëŇ lĆ I¡ĄwČ NnĳĎxĎ oyĲ yn¡ĄjĘ mĂ MySĂŔ nĎ’Ğ hŇ năĎmŁ SĘ BĂ
16 tŇ ’ăĄ oêę ’Ă =rSĆ ’Ğ MylăĂ yĎxĞhĲČ yrÌĄWĎ =lkĎŇ wĘ xČ rĄÁ qĎ =NBĆ NnĎÄxĎ oyĲ žxuČ IĂwČ

ÉhyĎnĘ tČŇ nĘ =NBĆ l’Ň ‘ąĄmĎ SĘ yĂ tŇ ’ĄÄ mĄ bŇ ySĂ hĄ ţ rSăĆ ’Ğ ÉM‘ĎhĎ tŇ yrąĂ’Ą SĘ =lJĎ
ySăĄ nĘ ’Č MyrĂÂbĎŇ GĘ MqĳĎyxĂ ’Ğ=NBĆ hŇ y¡ĎlĘ dČŇ GĘ =tŇ ’Ć hŇ JĎŔ hĂ rxăČ ’Č hŇ jĎŔ YĘ UĂ hČ =NmĂ

17 Ckę lĘ IĲĄwČ : No‘Ĳ bĘŇ GĂ mĂ bŇ yS¡Ă hĄ rS¿Ć ’Ğ MysĂŔ rĂsăĎwĘ ÉPTČ wĘ MySąĂ nĎ wĘ hŇ mĎę xĎ lĘ UĂ hČ
’ob¿Ň lĎ tŇ kĆŇ l¡Ć lĎ MxĆ lĳĎ tŇ yBăĄ lYĆ’¡Ą =rSĆ ’Ğ MhĆ omkĘŇ tŇ CrăgĄŇBĘ ÉCbŇ SĘ IĲĄwČ

18 l’Ň ‘ăĄmĎ SĘ yĂ hŇ JĎÂ hĂ =yJĲĂ MhĳĆ ynĄjĘ mĂ C’¡ rĘyĲĎ yJ¿Ă MyDĂŔ WĘ JČ hČ ÉynĄjĘ mĂ : MyĂrĲĎYĘ mĂ
lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ dŇ yq¿ĂpĘŇ hĂ =rSĆ ’Ğ MqĎŔ yxĂ ’Ğ=NBĆ ÉChyĎÄlĘ dČŇ GĘ =tŇ ’Ć hŇ yĎęnĘ tČŇ nĘ =NBĆ

: ZrĆ’ĲĎ BĎ

bm hŇ yĳĎ‘Ę SĲČ oh=NBĆ hŇ y¡ĎnĘ zČywĲĂ xČ rĄŔ qĎ =NBĆ ÉNnĎxĎ oyĲwĘ MylĂŔ yĎxĞhĲČ yrăĄWĎ =lJĎ ÉCSGĘ IĂwĲČ
M‘h=lkw
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=ljĎ êĂ ’ybĂę eĎhČ ChyăĎmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ CrÂmĘ ’Ň IĲŁ wČ : lodĲŇ GĎ=dŇ ‘Č wĘ NT¿Ł uĎ mĂ M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ wĘ 2

dŇ ‘¡ČBĘ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ=l’Ć ÉCndĄÄ ‘ĞBĲČ lQąĄ jČ tĘŇ hĂ wĘ ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ ÉCntĄÄ eĎxĂ tĘŇ ’nąĎ
ìŇ yn¡Ćy‘Ą rS¿Ć ’ĞJĲČ hŇ BĄŔ rĘhČ mĲĄ ÉT‘ČmĘ CnrĘ’ąČSĘ nĂ =yJĲĂ tŇ ’Ň EĳŁ hČ tŇ yrăĂ’Ą èĘ hČ =lJĎ
HBĳĎ =ëŇ lĆ nĲĄ rSăĆ ’Ğ ëŇ rĆD¡ĆhČ =tŇ ’Ć ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉCnlĎÄ=dŇ GĆyČwĘ : CntĲĎŇ ’Ł tŇ o’¿ rŁ 3

É’ybĂŇ eĎhČ ChyąĎmĘ rĘyĂ MhĆÁ ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ WĲĆ ‘ĞnĲČ rS¿Ć ’Ğ rb¡ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć wĘ 4

=lJĲĎ hŇ yĎÃhĎ wĲĘ MkĳĆŇ yrĄbĘŇ dĂŇ JĘ Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ=l’Ć lQËĄ jČ tĘŇ mĂ ynÌĂnĘ hĂ yêĂ ‘Ę mČŔ SĎ
MJ¡Ć mĂ ‘n¿ČmĘ ’Ć =âlĲ MkĆŔ lĎ dŇ yGăĂ’Č ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć hoąĎhyĘ hŇ nĆÄ‘ĞyĲČ=rSĆ ’Ğ žrbĎŇ DĎhČ
tŇ măĆ ’Ĺ dŇ ‘¡ĄlĘ CnBĎŔ ÉhoĎhyĘ yhąĂ yĘ ChyĎŔmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ CrămĘ ’ĲĎ ÉhUĎ hĄÄ wĘ : rbĲĎŇ DĎ 5

Cnyl¡Ą ’Ą ìŇ yhËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ ìÁ xĞlĎ SĘ yĲĂ rSĆÄ ’Ğ rbĎŇ DĎhČ ţ=lkĎŇ JĲĘ âlÃ =M’Ă NmĳĎ ’ĹnĲĆ wĘ
wnÁ’ř rSĆÄ ’Ğ CnyhĄę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ű loqă BĘ ‘rĎŔ =M’Ă wĘ bŇ oTă =M’Ă : hŇ WĲĆ ‘ĞnĲČ NJ¿Ą 6

‘mČŔ SĘ nĂ yJăĂ CnlĎŔ =bŇ TČ yyĲĂ rSăĆ ’Ğ ÉN‘ČmČÄ lĘ ‘mĳĎ SĘ nĂ wyl¡Ď ’Ą ìËŇ tĘŇ ’ĲŁ Myx¿Ă lĘ SĲŁ
MymĳĂ yĎ tŇ rĆWăĆ ‘Ğ Zu¡ĄmĂ yhĂě yĘwČ : CnyhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ loq¡ BĘ 7

l’ËĆ wĘ xČ rĄŔ qĎ =NBĆ ÉNnĎxĎ oyĲ=l’Ć ’rĎę qĘ IĂwČ : ChyĲĎmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ 8

: lodĲŇ GĎ=dŇ ‘Č wĘ NT¿Ł uĎ mĂ lĘ M‘ĎŔ hĎ =lkĎÄ lĘ C oêĳ’Ă rSăĆ ’Ğ Myl¡Ă yĎxĞhĲČ yr¿ĄWĎ =lJĎ
MêąĆxĘ lČ SĘ rSĆÄ ’Ğ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ rm¿Č ’Ď =hŇ JĲŁ MhĆŔ ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 9

ZrĆ’ăĎBĎ ÉCbŇ SĘ êĲĄ bŇ oSą =M’Ă : wynĲĎpĎŇ lĘ Mk¡ĆŇ tĘŇ eČxĂ êĘ lyj¿Ă hČ lĘ wylĎŔ ’Ą ÉytĂŇ ’Ł 10

Soêĳ’Ć âlă wĘ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yê¿Ă ‘Ę TČ nĲĎ wĘ srŔŁ hĹ’ĲĆ âlă wĘ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć ytĂŇ ynąĂbĎŇ C tŇ ’Ň ŁEŔhČ
ÉynĄjĘ mĂ C’ę rĘyêĲĂ =l’Č : MkĲĆŇ lĎ ytĂŇ yW¡Ă ‘Ď rS¿Ć ’Ğ hŇ ‘ĎŔ rĎhăĎ=l’Ć ÉyêĂ mĘ xČÄ nĂ yJąĂ 11

hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉCeUĆÄ mĂ C’ą rĘyêĲĂ =l’Č wynĳĎjĎ mĂ My’¡Ă rĄyĘ Mê¿Ć’Č =rSĆ ’Ğ lbĆŔ BĎ ëŇ lĆ măĆ
sŘ25 Nê¿Ą’Ć wĘ : odĲŇ IĎmĂ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć ly~¿Ă hČ lĘ C MkËĆŇ tĘŇ ’Ć ‘Č ySÌĂ ohlĘ ynĂ ’ĎŔ MkăĆŇ êĘ ’Ă =yJĲĂ 12

=M’Ă wĘ : MkĲĆŇ tĘŇ mČ dĘŇ ’Č =l’Ć Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć bŇ yS¿Ă hĄ wĘ MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć MxăČ rĂwĘ Mym¡Ă xĞrĲČ MkËĆŇ lĎ 13

ho¿ĎhyĘ loq¡ BĘ ‘ČmŔŁ SĘ yêăĂ lĘ bĂŇ lĘ tŇ ’Ň EĳŁ hČ ZrĆ’ăĎBĎ bŇ S¡Ą nĄ âl¿ MêĆŔ ’Č MyrăĂmĘ ’ĲŁ
Éh’Ć rĘnĂ =âlĲ rSąĆ ’Ğ ’obŔ nĎ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ ZrĆ’ąĆ yJăĂ âlť rmęŁ ’Ň lĄ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ 14

: bŇ SĲĄ nĄ MS¿Ď wĘ bŇ ‘¡ĎrĘnĂ =âlĲ MxĆ Q¿Ć lČ wĘ ‘mĳĎ SĘ nĂ âlă rp¡ĎŇ oS loq¿ wĘ hŇ mĎŔ xĎ lĘ mĂ
hoĎÄhyĘ žrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ hŇ dĳĎŇ ChyĘ tŇ yrăĂ’Ą SĘ ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ C‘¿mĘ SĂ NkËĄŇ lĎ hŇ êĎě ‘Č wĘ 15

’băŇŁ lĎ ÉMkĆŇ ynĄjĘ NCmą WĂ êĘ MoWă MêĆ’Č ţ=M’Ă l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ tŇ o’Á bĎŇ YĘ
My’ăĂ rĄyĘ ÉMêĆ’Č rSąĆ ’Ğ bŇ rĆxĆę hČ hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ wĘ : MSĲĎ rCg¿ŇlĎ Mt¡ĆŇ ’Ň bĎŇ C MyĂrČŔ YĘ mĂ 16

hnmm
.yrqw bytk Cn’Ğ y’xndml ,yrq CnxĘ nČ’Ğ ,bytk Cn’Ğ y’br‘ml v.6 .bm
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ű MêăĆ’Č =rSĆ ’Ğ bŇ ‘ĎÂrĎhĲĎ wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć gŇ yv¿Ă êČ MSËĎ hŇ eĎUĆŔ mĂ
17 CyăhĘ yĲĂwĘ : CtŇ mĲĚ êĎ MS¿Ď wĘ MyĂr¡ČYĘ mĂ MkËĆŇ yrĄxĞ’ĲČ qBÌČ dĘŇ yĂ MSăĎ CeUĆę mĂ MygăĂŇ’ĞDŁ

MSĎŔ rCgăŇlĎ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ ’obąŇ lĎ MhĆÁ ynĄjĘ =tŇ ’Ć CmWĎÄ =rSĆ ’Ğ MySĂę nĎ’ĞhĲĎ =lkĎŇ
TylĂŔ pĎŇ C dŇ yrăĂWĎ ÉMhĆ lĎ hŇ yąĆhĘ yĲĂ=âlwĘ rbĆŇ DĳĎbČŇ C bŇ ‘ăĎrĎBĲĎ bŇ rĆx¡ĆBČ CtŇ Cmě yĎ

18 hoăĎhyĘ rmČÁ ’Ď hŇ kÄŁ žyJĂ : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ ’yb¿ĂŇ mĄ yn¡Ă’Ğ rS¿Ć ’Ğ hŇ ‘ĎŔ rĎhĲĎ ÉynĄjĘ mĂ
ÉybĄŇ SĘ yĲŁ =l‘Č ytĂę mĎ xĞ wĲČ yjĂÁ ’Č ëŇ êČÄ nĂ žrSĆ ’ĞJĲČ ů l’Ą rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ Èto’bĎŇ YĘ
hŇ ląĎ ’Ď lĘ MtĆÂ yyĂhĘ wĲĂ MyĂrĳĎYĘ mĂ Mk¡ĆŇ ’ĞbĲŇŁ BĘ MkĆŔ ylĄ ‘Ğ ÉytĂŇ mĎ xĞ ëŇ êąČêĂ NJăĄ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ
: hŇ EĲĆhČ Moq¡ UĎ hČ =tŇ ’Ć dŇ o‘Ŕ C’ă rĘtĂŇ =âlĲ wĘ hŇ jĎŔ rĘxĆ lĘ C hŇ lăĎ lĎ qĘ lĂ wĘ ÉhUĎ SČ lĘ C

19 C‘Ŕ dĘŇ êĲĄ É‘ČdÄŁ yĎ MyĂrĳĎYĘ mĂ C’b¡ŇŁ êĎ =l’Č hŇ dĎŔ ChyĘ tŇ yrăĂ’Ą SĘ ÉMkĆŇ ylĄ ‘Ğ hoąĎhyĘ rBĆÄ DĂ
20 MêĆÂ’Č =yJĲĂ ůMkĆŇ ytĄŇ oSĲ pĘŇ nČBĘ MytĆŇ ‘ĄtĘŇ hĂ yJăĂ : MoIĲhČ Mk¡ĆŇ bĎŇ ytĂŇ d¿ŇŁ y‘Ă hĲČ =yJĲĂ

=l’Ć CndĄŔ ‘ĞBĲČ lQăĄ jČ tĘŇ hĂ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMkĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoąĎhyĘ=l’Ć ytĂę ’Ł MêăĆxĘ lČ SĘ
Cnl¡Ď =dŇ GĆhČ NJ¿Ą CnyhËĄŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ rmČÁ ’Ň yŁ rSĆÄ ’Ğ ž lkŇŁ kĘŇ C CnyhĳĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ

21 MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ É loqBĘ MêĆę ‘Ę mČ SĘ âlă wĘ MoIĳhČ Mk¡ĆŇ lĎ dŇ G¿Ă ’Č wĲĎ : CnyWĲĂ ‘Ď wĘ
22 bŇ rĆxËĆBČ yJĂę C‘Ŕ dĘŇ êĲĄ ‘ČdăŇŁ yĎ ÉhêĎ‘Č wĘ : MkĲĆŇ ylĄ ’Ğ ynĂ x¿Č lĎ SĘ =rSĆ ’Ğ lk¡ŇŁ lĘ C

: MSĲĎ rCg¿ŇlĎ ’ob¡Ň lĎ MêĆŔ YĘ pČŇ xĞ rSăĆ ’Ğ ÉMoqUĎ BČ CtŇ Cmĳ êĎ rbĆŇ D¡ĆbČŇ C bŇ ‘¿ĎrĎBĲĎ
gm =tŇ ’Ć M‘Ďę hĎ =lJĎ =l’Ć rBăĄ dČŇ lĘ ChyĎÁmĘ rĘyĂ tŇ oQÄkČŇ JĘ žyhĂ yĘwČ

tŇ ’¿Ą MhĳĆ ylĄ ’Ğ Mh¡Ć yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ oxË lĎ SĘ rSÌĆ ’Ğ MhĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ ÉyrĄbĘŇ DĂ=lJĎ
2 ÉhyĎ‘Ę SĲČ oh=NbĆŇ hŇ yąĎrĘzČ‘Ğ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ

rqĆSĆ ť ChyĎęmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ MyrăĂmĘ ’ĲŁ MydĳĂŇ EĄhČ MyS¡Ă nĎ’ĞhĲĎ =lkĎŇ wĘ xČ rĄŔ qĎ =NBĆ NăĎnxĎ oyĲwĘ
MyĂr¡ČYĘ mĂ C’b¿ŇŁ tĎŇ =âlĲ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉCnyhĄÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ ìÂxĞlĎ SĘ âlă rBĄŔ dČŇ mĘ hŇ êăĎ’Č

3 CntąĎŇ ’Ł tŇ êĄÄ žN‘ČmČ lĘ CnBĳĎ ì¡Ň tĘŇ ’ĲŁ tŇ yi¿Ă mČ hŇ IĎŔrĂnăĄ=NBĆ ÉëCrBĎ yJĂę : MSĲĎ rCg¿ŇlĎ
4 ž‘mČ SĎ =âlĲ wĘ : lbĲĆŇ BĎ Cnt¡ĎŇ ’Ł tŇ ol¿ gĘŇhČ lĘ C CntĎŔ ’Ł tŇ ymăĂ hĎ lĘ ÉMyDĂWĘ JČ hČ =dŇ yĲČbĘŇ

tŇ bĆŇ S¡Ć lĎ hoĳĎhyĘ loqă BĘ M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ wĘ MylËĂ yĎxĞhĲČ yrÌĄWĎ =lkĎŇ wĘ xČ rĄÁ qĎ =NBĆ NnĎÄxĎ oyĲ
5 tŇ ’¡Ą MylĂŔ yĎxĞhĲČ yrăĄWĎ =lkĎŇ wĘ ÉxČ rĄÄ qĎ =NBĆ NąĎnxĎ oyĲ xuČÂ IĂwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ZrĆ’¿ĆBĘ

MSĎŔ =CxDĘnĂ rSăĆ ’Ğ ÉMyĂoGhČ =lJĎ mĂ CbŇ SĎę =rSĆ ’Ğ hŇ dĳĎŇ ChyĘ tŇ yrăĂ’Ą SĘ =lJĎ
6 ÈPFČ hČ =tŇ ’Ć wĘ MySăĂ eĎhČ =tŇ ’Ć wĘ MyrĂbĎŇ GĘ hČ ţ=tŇ ’Ć : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ZrĆ’¿ĆBĘ rCg¡ŇlĎ

=bŇ rČ NdăĎŇ ’ĞrĘzČCbĲŇ nĘ ÉxČ yeĂÄhĂ rSąĆ ’Ğ SpĆŇ eĆęhČ =lJĎ tŇ ’ăĄ wĘ ůëlĆ UĆ hČ tŇ onăBĘ =tŇ ’Ć wĘ
MyxbT
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’ybĂŔ eĎhČ ChyăĎmĘ rĘyĂ Ét’Ą wĘ NpĳĎŇ SĎ =NBĆ MqăĎyxĂ ’Ğ=NBĆ Chy¡ĎlĘ dČŇ GĘ =tŇ ’Ć MyxĂŔ BĎ TČ
loqă BĘ C‘¡mĘ SĲĎ âl¿ yJËĂ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆ ÉC’bÄŁ IĎwČ : ChIĲĎrĂnĄ=NBĆ ëŇ Cr¡BĎ =tŇ ’Ć wĘ 7

=l’ĲĆ ÉhoĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yhąĂ yĘwČ : sxĲĄ nĘ jČ xĘ êČ =dŇ ‘Č C’b¡ŇŁ IĎwČ hoĳĎhyĘ 8

MêąĎ nĘ mČ TĘ C tŇ olę dŇŁ GĘ MynăĂbĎŇ ’Ğ ìÂdĘŇ yĲĎBĘ xqăČ : rmĲŁ ’Ň lĄ sx¡Ą nĘ jČ xĘ tČŇ BĘ ChyĎŔmĘ rĘyĂ 9

yn¡Ąy‘ĄlĘ sxĳĄ nĘ jČ xĘ tČŇ BĘ hŇ ‘¡Ł rĘjČ =tŇ yBĲĄ xtČŇ p¿ĆŇ BĘ rSËĆ ’Ğ NBĄŔ lĘ UČ BČ ÉTlĆ UĆÄ BČ
yhăĄŁl’Ĺ tŇ o’Á bĎŇ YĘ hoĎÄhyĘ žrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ MhĆÃ ylĄ ’Ğ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : MydĲĂŇ ChyĘ MyS¿Ă nĎ’Ğ 10

yDĂŔ bĘŇ ‘Č É lbĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~ąČ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ =tŇ ’Ć yêĂ xĘ qČ lĲĎ wĘţ ÉxČ lĄÄSŁ ynąĂnĘ hĂ l’Ąę rĎWĘ yĂ
=tŇ ’Ć hŇ T¿Ď nĎ wĘ yêĂ nĘ mĳĎ TĎ rSăĆ ’Ğ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myn¿ĂbĎŇ ’ĞlĲĎ l‘ČUËČ mĂ o’Ŕ sĘ kĂŇ yêăĂ mĘ WČ wĘ
tŇ wĆUăĎlČ rSÌĆ ’Ğ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆ=tŇ ’Ć hŇ J¡Ď hĂ wĘ hŇ ’Ď bĎŇ C : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ orCrpĘŇ SČ 11

S’Ąę yêĂ ~ăČ hĂ wĘ : bŇ rĆxĲĎ lĆ bŇ rĆx¡ĆlČ rS¿Ć ’Ğ wĲČ ybĂŇ èĆŔ lČ ÉybĂŇ èĘ lČ rSąĆ ’Ğ wĲČ tŇ wĆUĎę lČ 12

MyĂrČÁ YĘ mĂ ZrĆ’ĆÄ =tŇ ’Ć žhTĎ ‘Ď wĘ MbĳĎŇ SĎ wĘ Mp¡ĎŇ rĎWĘ C MyĂrČŔ YĘ mĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉyêĄbĎŇ BĘ
=tŇ ’ĲĆ rBČę SĂ wĘ : MolĲ SĎ BĘ Mè¡Ď mĂ ’Y¿Ď yĎwĘ odŔ gĘŇBĂ =tŇ ’Ć Éh‘ĆrŁ hĲĎ hŇ TąĆ ‘Ę yČ=rSĆ ’ĞJĲČ 13

MyĂr¡ČYĘ mĂ =yhĲĄŁl’Ĺ yê¿ĄBĎ =tŇ ’Ć wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ rS¡Ć ’Ğ SmĆ SĆŔ tŇ yBăĄ ÉtobŇ ~Ę mČ
: S’ĲĄ BĎ PŇ r¿Ł WĘ yĂ

ZrĆ’ăĆBĘ Myb¡ĂŇ SĘ IĲŁ hČ MydĂŔ ChIĘhČ =lJĎ l’Ć ť ChyĎŔmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ hŇ yăĎhĎ rSăĆ ’Ğ ÉrbĎŇ DĎhČ dm
sor¡tĘŇ jČ ZrĆ’¿ĆbĘŇ C PŇ nŔŁ bĘŇ C sxăĄ nĘ jČ xĘ tČŇ bĘŇ C É lDŁ gĘŇmĂ BĘ MybąĂŇ SĘ IĲŁ hČ MyĂrĳĎYĘ mĂ
MtĆę y’Ă rĘ MêăĆ’Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhyĘ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ 2

hŇ dĳĎŇ ChyĘ yrăĄ‘Ď=lJĎ l‘¡ČwĘ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ=l‘Č ÉytĂŇ ’Ň bĄÄ hĄ rSąĆ ’Ğ Éh‘ĎrĎhĲĎ =lJĎ tŇ ’ąĄ
MtĎę ‘ĎrĲĎ ynăĄjĘ mĂ : bŇ SĲĄ oy Mh¡Ć BĎ Ny’¿ĄwĘ hŇ EĆŔhČ MoIăhČ ÉhBĎ rĘxĎ MeąĎhĂ wĘ 3

MyrĳĂxĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ň lĲĄ dŇ b¡ŇŁ ‘ĞlĲČ rFĄŔ qČ lĘ tŇ kĆŇ lăĆ lĎ ynĂ sĄŔ ‘Ă kĘŇ hČ lĘ ÉCW‘Ď rSąĆ ’Ğ
ÉMkĆŇ ylĄ ’Ğ xląČ SĘ ’Ć wĲĎ : MkĲĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ wĲČ Mê¿Ć’Č hŇ UĎ h¡Ą MC‘Ŕ dĎŇ yĘ âlă ÉrSĆ ’Ğ 4

CWę ‘ĞtĲČŇ ’năĎ=l’Č rmĳŁ ’Ň lĄ xČŁl¡ SĎ wĘ MyJ¿ĄSĘ hČ My’ĂŔ ybĂŇ eĘ hČ ydăČŇ bĎŇ ‘Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć
CFă hĂ =âlĲ wĘ ÉC‘mĘ SĲĎ âlą wĘ : ytĂŇ ’Ň nĲĄWĎ rS¿Ć ’Ğ tŇ ’Ň E¡Ł hČ hŇ b¿ĎŇ ‘ĄêŁ hČ =rbĲČŇ DĘ tŇ ’ËĄ 5

ëŇ êąČêĂ wČ : MyrĲĂxĄ ’Ğ Myh¿Ă Łl’Ň lĲĄ rF¡Ą qČ yê¿Ă lĘ bĂŇ lĘ MtĳĎŇ ‘ĎrĲĎmĄ bŇ CS¡ lĎ MnĎŔ zĘ’Ď =tŇ ’Ć 6

hŇ nĎ yyËĆhĘ êĲĂ wČ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ tŇ oY¡ xĚbĘŇ C hŇ dĎŔ ChyĘ yrăĄ‘ĎBĘ Ér‘ČbĘŇ êĂ wČ yjĂŔ ’Č wĘ ÉytĂŇ mĎ xĞ
rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ hŇ êĎÃ ‘Č wĘ : hŇ EĲĆhČ MoI¿JČ hŇ m¡Ď mĎ SĘ lĂ hŇ B¿Ď rĘxĎ lĘ 7

hŇ ‘ąĎrĎ MyWĂÁ ‘Ł MêĆÄ ’Č žhmĎ lĎ l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ tŇ o’Á bĎŇ YĘ yhĄÄ Łl’Ĺ žhoĎhyĘ
qn¡ĄoywĘ ll¿Ą o‘ hŇ èËĎ ’Ă wĘ=Sy’Ă MkÌĆŇ lĎ tŇ yrĂÄ kĘŇ hČ lĘ MkĆŔ tĄŇ SăŁ pĘŇ nČ=l’Ć ÉhlĎ odŇ gĘŇ
Kwtm
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8 yWăĄ ‘ĞmĲČ BĘ ÉynĂ sĄÄ ‘Ă kĘŇ hČ lĘ : tŇ yrĲĂ’Ą SĘ Mk¡ĆŇ lĎ ryt¿ĂŇ oh yêËĂ lĘ bĂŇ lĘ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ oêămĂ
My’¡Ă BĎ Mê¿Ć’Č =rSĆ ’Ğ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ ÉMyrĂxĄ ’Ğ MyhąĂ Łl’Ň lĲĄ rFĄÂqČ lĘ MkĆŔ ydĄŇ yĘ
hŇ jĎŔ rĘxĆ lĘ C hŇ lăĎ lĎ qĘ lĂ ÉMkĆŇ tĘŇ oyĲhĹ N‘ČmąČ lĘ C MkĆŔ lĎ tŇ yrăĂkĘŇ hČ ÉN‘ČmČÄ lĘ MSĳĎ rCgăŇlĎ

9 ű tŇ o‘ărĎ=tŇ ’Ć wĘ MkĆÁ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ tŇ o‘Ä rĎ=tŇ ’Ć žMêĆxĘ kČŇ SĘ hĲČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ yy¿ĄoG lk¡ŇŁ BĘ
MkĳĆŇ ySĄ nĘ tŇ ‘ăŁ rĎ tŇ ’¡Ą wĘ MkĆŔ tĄŇ ‘ăŁ rĎ Ét’Ą wĘ wySĎŔ nĎ tŇ o‘ărĎ Ét’Ą wĘ hŇ dĎę ChyĘ ykăĄŇ lĘ mČ

10 dŇ ‘¡Č C’Ŕ JĘ dĚŇ âlă : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ tŇ oY¡ xĚbĘŇ C hŇ dĎŔ ChyĘ ZrĆ’ăĆBĘ ÉCW‘Ď rSąĆ ’Ğ
yêĂ t¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ ytČŔ uŁ xĚbĘŇ C ÉytĂŇ rĎotĲŇ bĘŇ CkąŇ lĘ hĲĎ =âlwĘ C’ę rĘyĲĎ âlă wĘ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ

11 hoąĎhyĘ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄę lĎ : MkĲĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ yn¿ĄpĘŇ lĂ wĘ Mk¡ĆŇ ynĄpĘŇ lĂ
tŇ yr¡ĂkĘŇ hČ lĘ C hŇ ‘ĳĎrĎlĘ Mk¡ĆŇ BĎ ynËČjĎ MW¿Ď ynĂÄ nĘ hĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ Éto’bĎŇ YĘ

12 MhĆÁ ynĄpĘŇ CmWĎÄ =rSĆ ’Ğ hŇ dĎę ChyĘ tŇ yrăĂ’Ą SĘ =tŇ ’Ć yêĂÂxĘ qČ lĲĎ wĘ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ=lJĎ =tŇ ’Ć
CljęŁ yĂ MyĂrăČYĘ mĂ ZrĆ’ÌĆBĘ lkÁŁ CUtČÄ wĘ ůMSĎ rCgăŇlĎ ÈMyĂrČYĘ mĂ =ZrĆ’ĲĆ ’obăŇ lĎ
ÉCyhĎ wĘ CtŇ mĳĚ yĎ bŇ ‘¡ĎrĎbĎŇ C bŇ rĆx¿ĆBČ lodŔ GĎ=dŇ ‘Č wĘ ÉNTŁ uĎ mĂ CUêČŔ yĂ Éb‘ĎrĎBĲĎ bŇ rĆxąĆBČ

13 ZrĆ’ăĆBĘ ÉMybĂŇ SĘ oIĲhČ l‘ąČ yêĂę dĘŇ qČ pĲĎŇ C : hŇ jĲĎ rĘxĆ lĘ C hŇ l¡Ď lĎ qĘ lĂ wĘ hŇ UĎŔ SČ lĘ hŇ lăĎ ’Ď lĘ
14 âlÄwĘ : rbĆŇ DĲĎbČŇ C bŇ ‘¡ĎrĎBĲĎ bŇ rĆx¿ĆBČ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ=l‘Č yêĂ dĘŇ q¡ČjĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ MyĂrČŔ YĘ mĂ

ZrĆ’ăĆBĘ MS¡Ď =rCgĲŇlĎ My’¿Ă BĎ hČ hŇ dĎŔ ChyĘ tŇ yrăĂ’Ą SĘ lĂ ÉdyrĂWĎ wĘ TyląĂ jĎ hŇ yĆÁhĘ yĲĂ
ÉMSĎ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć My’ąĂ vĘ nČmĘ hŇ UĎ hĄÁ =rSĆ ’Ğ hŇ dĎę ChyĘ ZrĆ’ăĆ ű bŇ CSă lĎ wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ

: MyTĲĂ lĄ jĘ =M’Ă yJ¿Ă CbŇ CS¡ yĎ=âlĲ yJ¿Ă MSĎŔ tŇ bĆŇ SăĆ lĎ ÉbCSlĎ
15 ÉMhĆ ySĄ nĘ tŇ orąFĘ qČ mĘ =yJĲĂ ÉMy‘Ă dĘŇ IĲŁ hČ MySąĂ nĎ’ĞhĲĎ =lJĎ ChyĎęmĘ rĘyĂ=tŇ ’ĲĆ Cnă‘ĞIĲČwČ

M‘ËĎhĎ =lkĎŇ wĘ lodĳŇ GĎ lhăĎ qĎ tŇ od¡Ň mĘ ‘ĲŁ hĎ MyS¿Ă eĎhČ =lkĎŇ wĘ MyrĂŔ xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ň lĲĄ
16 êĎrĘB¿Č DĂ=rSĆ ’Ğ rbËĎŇ DĎhČ : rmĲŁ ’Ň lĄ sor¿tĘŇ pČŇ BĘ MyĂr¡ČYĘ mĂ =ZrĆ’ĲĆ BĘ Myb¿ĂŇ SĘ IĲŁ hČ
17 =lJĎ =tŇ ’ĲĆ hŇ WĆÁ ‘ĞnĲČ hŇ ŁWÄ ‘Ď yžJĂ : ìŇ ylĲĆ ’Ą My‘¡ĂmĘ SĲŁ Cen¿Ć y’Ą hoĳĎhyĘ MSăĄ BĘ Cnyl¡Ą ’Ą

HlăĎ =ëŇ yiĲĄ hČ wĘ ÈMyĂmČ èĎ hČ tŇ kĆŇ lăĆ mĘ lĂ rFĄÂqČ lĘ CnyjĂę mĂ ’YăĎ yĎ=rSĆ ’Ğ ű rbăĎŇ DĎhČ
yrăĄ‘ĎBĘ CnyrĄŔ WĎ wĘ CnykăĄŇ lĎ mĘ ÉCnytĄÄ bŇŁ ’Ğ wĲČ CnxĘ nąČ’Ğ CnyWĂÁ ‘Ď rSĆÄ ’ĞJĲČ ůMykĂŇ sĎ nĘ
hŇ ‘¡ĎrĎwĘ MybĂŔ oT hŇ yăĆhĘ eĲĂ wČ ÉMxĆ lĆÄ=‘BĲČ WĘ eĲĂ wČ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ tŇ oY¡ xĚbĘŇ C hŇ dĎŔ ChyĘ

18 Hl¿Ď =ëŇ iĲĄ hČ wĘ MyĂmËČèĎ hČ tŇ kĆŇ lÌĆmĘ lĂ rFĄÄ qČ lĘ CnlĘ dČÁ xĎ z’ĎÃ =NmĂ C : Cny’ĲĂ rĎ âl¿
19 ÉMyrĂFĘ qČ mĘ CnxĘ nąČ’Ğ=ykĲĂŇ wĘ : CnmĘ êĲĎ bŇ ‘¡ĎrĎbĎŇ C bŇ rĆx¿ĆbČŇ C lkĳŇŁ CnrĘsăČxĎ Myk¡ĂŇ sĎ nĘ

CnyWĂÄ ‘Ď CnySĄę nĎ’Ğ ydăĄŇ ‘ĞlĘ BČ mĲĂ hĞ MykĳĂŇ sĎ nĘ Hl¡Ď ëŇ i¿Ą hČ lĘ C MyĂmČŔ èĎ hČ tŇ kĆŇ lăĆ mĘ lĂ
20 rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : MykĲĂŇ sĎ nĘ Hl¡Ď ëŇ i¿Ą hČ wĘ hŇ bĎŔ YĂ ‘ĞhăČlĘ ÉMynĂ CĎJČ HląĎ sŘ26
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M‘ĎŔ hĎ =lJĎ =l‘Č wĘ ÉMySĂ eĎhČ =l‘Č wĘ MyrąĂbĎŇ GĘ hČ =l‘Č M‘ĳĎhĎ =lJĎ =l’Ć Chy¡ĎmĘ rĘyĂ
yrąĄ‘ĎBĘ MêĆÁ rĘFČ qĂ rSĆÄ ’Ğ rFĄę uĂ hČ =tŇ ’Ć ’olă hĞ : rmĲŁ ’Ň lĄ rb¡ĎŇ DĎ otËŇ ’Ł Myn¿Ă‘Ł hĲĎ 21

M‘ăČwĘ Mk¡ĆŇ yrĄWĲĎ wĘ Mk¿ĆŇ ykĄŇ lĘ mČ MkËĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ wĲČ MêÌĆ’Č MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ tŇ oYă xĚbĘŇ C ÉhdĎŇ ChyĘ
dŇ o‘Á hoĎÄhyĘ ž lkČŇ Cy=âlĲ wĘ : oBĲ lĂ =l‘Č hŇ l¡Ć ‘ĞêĲČ wĲČ hoĎŔhyĘ rkăČŇ zĎ ÉMtĎŇ ’Ł ZrĆ’ĳĎhĎ 22

yhăĂ êĘ wČ MtĳĆŇ yWĂ ‘Ğ rSăĆ ’Ğ tŇ b¡ŇŁ ‘ĄoêĲ hČ yn¿ĄjĘ mĂ MkĆŔ ylĄ lĘ ‘ČmĲČ ‘ČrăŁ ÉynĄjĘ mĂ tŇ ’Ň WĄę lĎ
: hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ JĘ bŇ S¡Ą oy Ny’¿ĄmĄ hŇ lËĎ lĎ qĘ lĂ wĘ hŇ UÌĎ SČ lĘ C hŇ BĎÄ rĘxĎ lĘ MkĆŇ YĘ rĘ’Č ţ
loqă BĘ ÉMêĆ‘Ę mČ SĘ âlą wĘ hoĎęhylĲČ MtăĆŇ ’Ň TĎ xĞ rSÌĆ ’Ğ wĲČ MêĆÁ rĘFČ qĂ rSĆÄ ’Ğ žynĄjĘ mĂ 23

tŇ ’Ň r¿ĎqĎ NJĄÂ =l‘Č MêĳĆkĘŇ lČ hĞ âlă wyt¡ĎŇ wŁ dĘŇ ‘ĲĄbĘŇ C wytËĎŇ uŁ xĚbĘŇ C otÌŇ rĎtĲŇŁ bĘŇ C hoĎŔhyĘ
: hŇ EĲĆhČ MoI¿JČ tŇ ’Ň E¡Ł hČ hŇ ‘¿ĎrĎhĲĎ MkËĆŇ tĘŇ ’Ć

=rbČŇ DĘ ÉC‘mĘ SĂ MySĳĂ eĎhČ =lJĎ l’¡Ć wĘ M‘ĎŔ hĎ =lJĎ =l’Ć ÉChyĎÄmĘ rĘyĂ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 24

žto’bĎŇ YĘ =hoĲĎhyĘ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆBĘ rS¡Ć ’Ğ hŇ dĎě ChyĘ=lJĎ hoĎŔhyĘ 25

MkăĆŇ ydĄŇ ybĂŇ C ÈMkĆŇ ypĂŇ BĘ hŇ nĎrĘBăĄdČŇ êĘ wČ MkĆÁ ySĄ nĘ C MêĆÄ ’Č rmęŁ ’Ň lĄ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ yhĄÄ Łl’Ĺ
ÉrFĄ qČ lĘ ÉCnrĘdČÄ nĎ rSąĆ ’Ğ CnyrĄę dĎŇ nĘ =tŇ ’Ć hŇ WĆÁ ‘ĞnĲČ hŇ ŁWÄ ‘Ď ůrmŁ ’Ň lĄ ű MtăĆŇ ’Ň QĄ mĂ
MkĆŔ yrĄdĘŇ nĂ =tŇ ’Ć ÉhnĎmĘ yqĂ êĎ MyqąĄhĎ MykĳĂŇ sĎ nĘ Hl¡Ď ëŇ i¿Ą hČ lĘ C MyĂmČŔ èĎ hČ tŇ kĆŇ lăĆ mĘ lĂ
=rbČŇ dĘŇ C‘ămĘ SĂ ÉNkĄŇ lĎ : MkĲĆŇ yrĄdĘŇ nĂ =tŇ ’Ć hŇ nĎ yW¡Ć ‘ĞtĲČŇ hŇ ŁW¿ ‘Ď wĘ 26

ymąĂ SĘ BĂ yêĂ ‘Ę BČÁ SĘ nĂ ynĂÄ nĘ hĂ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ Myb¡ĂŇ SĘ IĲŁ hČ hŇ dĎě ChyĘ=lJĎ hoĎŔhyĘ
=lJĎ ű ypăĂŇ BĘ ű ’răĎqĘ nĂ ymĂÁ SĘ dŇ o‘Ä žhyĆhĘ yĲĂ=M’Ă hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď É lodŇ GĎhČ
ynĂÄ nĘ hĂ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=lkĎŇ BĘ ho¡ĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ=yxČ rmËĄ ’Ł hŇ dĎę ChyĘ Sy’ăĂ 27

rSÌĆ ’Ğ hŇ dĎÁ ChyĘ Sy’ĂÄ =lkĎŇ žCUtČŇ wĘ hŇ bĳĎŇ oTlĘ âlă wĘ hŇ ‘¡ĎrĎlĘ MhËĆ ylĄ ‘Ğ dŇ qÌĄSŁ
NCbÄ SĚ yĘ bŇ rĆxĆÁ yTĄÄ ylĂ pĘŇ C : MtĲĎŇ olJĘ =dŇ ‘Č bŇ ‘¡ĎrĎbĎŇ C bŇ rĆx¿ĆBČ MyĂrËČYĘ mĂ =ZrĆ’ĲĆ BĘ 28

tŇ yrăĂ’Ą SĘ =lJĎ C‘ÂdĘŇ yĲĎwĲĘ rjĳĎsĘ mĂ ytăĄŇ mĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ ZrĆ’¿Ć MyĂrËČYĘ mĂ ZrĆ’ÌĆ=NmĂ
yeĂ U¿Ć mĂ MCq¡ yĎ ym¿Ă =rbČŇ DĘ MSĎŔ rCgăŇlĎ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ =ZrĆ’ĲĆ lĘ My’ąĂ BĎ hČ hŇ dĎę ChyĘ
Moqă UĎ BČ Mk¡ĆŇ ylĄ ‘Ğ ynËĂ’Ğ dŇ q¿ĄpŇŁ =yJĲĂ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ Éto’hĎ MkąĆŇ lĎ =tŇ ’Ň zŁ wĘ : MhĲĆ mĄ C 29

: hŇ ‘ĲĎrĎlĘ Mk¡ĆŇ ylĄ ‘Ğ yrËČbĎŇ dĘŇ CmCqÌ yĎ MoqÄ žyJĂ C‘Ŕ dĘŇ êĲĄ ÉN‘ČmČÄ lĘ hŇ EĳĆhČ
ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ ‘rąČpĘŇ xĎ hŇ ‘ÄŁ rĘjČ =tŇ ’Ć NtĄŇ nŁ ţ ynăĂnĘ hĂ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ 30

ChIăĎqĂ dĘŇ YĂ =tŇ ’Ć yêĂ tČÁ nĎ rSĆÄ ’ĞJĲČ oSĳ pĘŇ nČ ySăĄ qĘ bČŇ mĘ dŇ y¡ČbĘŇ C wybĎŔ yĘ’ĲŁ dŇ yăČBĘ
: oSĲ pĘŇ nČ Su¿ĄbČŇ mĘ C ob¡Ň yĘ’ĲŁ lbËĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~ÌČ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ dŇ yČÄBĘ hŇ dĎę ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ
ëŇ Cr¡BĎ =l’Ć ’ybĂŔ eĎhČ ChyăĎmĘ rĘyĂ ÉrBĆ DĂ rSąĆ ’Ğ rbĎę DĎhČ hm
hyrn=Nb
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ChyĎŔmĘ rĘyĂ yjăĂ mĂ ÉrpĆŇ sĄÄ =l‘Č hŇ QĆ ’ąĄ hĎ MyrĂÄ bĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć žobŇ tĘŇ kĎŇ BĘ hŇ IĳĎrĂnĲĄ=NBĲĆ
: rmĲŁ ’Ň lĄ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ m¿Ć ChIËĎSĂ ’Ň yĲŁ =NBĆ MyqÌĂyĎohylĂ tŇ y‘ĂŔ bĂŇ rĘhĲĎ ÉhnĎèĎ BČ

2, 3 ’năĎ=yo’Ĳ ÉêĎrĘmČÄ ’Ď : ëŇ CrĲBĎ ìŇ yl¡Ć ‘Ď l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ rm¿Č ’Ď =hŇ JĲŁ
âl¿ hŇ x¡Ď CnmĘ C ytĂŔ xĎ nĘ ’Č BĘ ÉyêĂ ‘Ę gČÄ yĎ ybĳĂŇ ’Ł kĘŇ mČ =l‘Č Nog¡Ň yĎ hoËĎhyĘ PŇ sÌČ yĎ=yJĲĂ ylĂŔ

4 ÉytĂŇ ynĂÄBĎ =rSĆ ’Ğ hŇ eąĄhĂ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť wylĎę ’Ą rmăČ ’Ň êŁ ű hŇ JăŁ : ytĂŇ ’Ň YĲĎ mĎ
: ’yhĲĂ ZrĆ’¡ĎhĎ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ StĳĄŇ nŁ ynăĂ’Ğ yêĂ ‘Ę T¡Č nĎ=rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą wĘ srĄŔ hŁ ynăĂ’Ğ

5 hŇ ‘ąĎrĎ ’ybĂÄ mĄ žynĂ nĘ hĂ yJĂÃ SuĳĄbČŇ êĘ =l’Č tŇ ol¡ dŇŁ gĘŇ ì¿Ň lĘ =SuĆbČŇ êĘ hŇ êËĎ’Č wĘ
=lJĎ l‘¿Č llĎŔ SĎ lĘ ÉìSĘ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć ìąŇ lĘ yêĂÄ tČŇ nĲĎ wĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉrWĎ BĎ =lJĎ =l‘Č

wm hoËĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ hŇ yÌĎhĎ rSĆÄ ’Ğ : MSĲĎ =ëŇ lĆ êĲĄ rS¿Ć ’Ğ tŇ om¡ qŁ UĘ hČ
2 ÉokŇ nĘ hŇ ‘ąŁ rĘjČ lyxĄÄ =l‘Č MyĂrČę YĘ mĂ lĘ : MyĲĂoGhČ =l‘Č ’yb¡ĂŇ eĎhČ Chy¿ĎmĘ rĘyĂ=l’Ć

hŇ JĎę hĂ rSăĆ ’Ğ SmĳĂ JĘ rĘkČŇ BĘ tŇ r¡ĎjĘ =rhČ nĘ =l‘Č hŇ y¿ĎhĎ =rSĆ ’Ğ MyĂrČŔ YĘ mĂ ëŇ lĆ măĆ
ChI¡ĎSĂ ’Ň yĲŁ =NBĆ Myq¿Ă yĎohylĂ tŇ y‘ĂŔ ybĂŇ rĘhĲĎ ÉtnČSĘ BĂ lbĆŔ BĎ ëŇ lĆ măĆ Ér~Č ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ

3, 4 MysĂę CihČ CrăsĘ ’Ă : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ lČ CS¡ gĘŇ C hŇ eĎŔ YĂ wĘ ÉNgĄŇmĎ CkąŇ rĘ‘Ă : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ m¿Ć
CS¡ bĘŇ lĂ MyxĂŔ mĎ rĘhĲĎ ÉCqrĘmĂ My‘ĳĂbĎŇ ok¿Ň BĘ Cb¡Ň ~Ę yČtĘŇ hĲĂ wĘ MySĂŔ rĎjăĎhČ ÉCl‘ĞwĲČ

5 MhăĆ yrĄoBgĂŇ wĘ ůrox’Ď MygăĂŇsŁ nĘ ÈMyêĂ xČ hŇ UĎ hăĄ ytĂŇ y’Ăę rĎ ‘Č CDămČ : tŇ nĲŁ yŁ rĘiĂ hČ
6 sCnă yĎ=l’Č : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ bŇ yb¡ĂŇ iĎ mĂ rog¿ŇmĎ CnĳpĘŇ hĂ âlă wĘ Csn¡Ď son¿mĎ C CêJČŔ yĚ

: ClpĲĎŇ nĎ wĘ Cl¡ SĘ JĲĎ tŇ rĎŔ jĘ =rhČ nĘ dŇ yăČ=l‘Č ÉhnĎ opÄ YĎ roBĳ GĂ hČ Tl¡Ą UĎ yĂ=l’Č wĘ luČŔ hČ
7, 8 hŇ lĆŔ ‘ĞyĲČ r’ăŁ yĘJČ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ : wymĲĎ ymĄ CS¡ ‘ĞGĲĎtĘŇ yĲĂ tŇ orě hĎ eĘ JČ hŇ lĳĆ ‘ĞyĲČ r’ăŁ yĘJČ hŇ z¡Ć=ymĂ

ry‘¡Ă hŇ dĎŇ yb¿ĂŇ ’Ł ZrĆ’ĆŔ =hŇ iĆ kČŇ ’Ğ ÉhlĆ ‘Ğ’ĲČ rmĆ ’Ň ŁIęwČ MyĂmĳĎ CS‘ĞGăŁ tĘŇ yĂ tŇ or¡hĎ eĘ kČŇ wĘ
9 MyrĳĂoBGĂ hČ C’¡ YĘ yĲĄwĘ bŇ kĆŇ rĆŔ hĎ Clă lĘ hĲŁ tĘŇ hĂ wĘ ÉMysĂ CihČ Clą ‘Ğ : HbĲĎŇ ybĄŇ SĘ y¿Ł wĘ

10 ’ChÁ hČ MoIÄhČ wĲĘ : tŇ SĆ qĲĎ ykĄŇ rĘD¿Ł yW¡Ą pĘŇ êĲŁ MydĂě ClwĘ NgĄŔ mĎ yWăĄ pĘŇ êĲŁ ÉTCpŇ C SCJą
ÉbrĆxĆÄ hŇ l¿Ď kĘŇ ’ĲĎ wĘ wyrĎŔ ~Ď mĂ MqăĄeĎhĂ lĘ ÉhmĎ qĎ nĘ Moyą tŇ o’ę bĎŇ YĘ hoăĂhyĹ ynÌĎdŇŁ ’Ň lĲČ
Nop¡Ň YĎ ZrĆ’¿ĆBĘ tŇ o’Ë bĎŇ YĘ hoÌĂhyĹ ynĎÄdŇŁ ’Ň lĲČ xbČŇ zĆţ yJăĂ MmĳĎ DĎmĂ hŇ t¡ĎŇ wĘrĲĎwĘ hŇ ‘ĎŔ bĘŇ WăĎ wĘ

11 É’wĘèĎ lČ MyĂrĳĎYĘ mĂ =tŇ BČ tŇ l¡Č CtŇ BĘ yrĂŔ YĽ yxăĂ qĘ C Éd‘ĎlĘ gĂŇ yląĂř ‘Ğ : tŇ rĲĎjĘ =rhČ nĘ =l’Ć
12 ëŇ t¡ĄŇ xĎ wĘYĂ wĘ ëŇ nĄŔ olqĘ ÉMyĂogŇ C‘ąmĘ SĲĎ : ëŇ lĲĎ Ny’¿Ą hŇ l¡Ď ‘ĎêĘ tŇ o’Ŕ pĚŇ rĘ ytř ybă rh

: MhĲĆ ynĄSĘ Cl¿ pĘŇ nĲĎ wyD¡ĎxĘ yČ ClSĎŔ JĎ ÉroBgĂŇBĘ roBą gĂŇ=yJĲĂ ZrĆ’ĳĎhĎ hŇ ’ăĎ lĘ mĲĎ
rbdh
Nkw yrqw bytk ytĂ BĄ rĘhĂ ’"sb ,yrq tyBĄ rĘhĂ ,bytk ytĂ yBĄ rĘhĂ v.11 .yrq ylĂ ‘Ğ ,bytk Cl‘Ğ ’"sb v.11 .wm

.w"dw b"d ,’"d
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’ybĳĂŇ eĎhČ Chy¡ĎmĘ rĘyĂ=l’ĲĆ hoĎŔhyĘ rBăĆ DĂ rSăĆ ’Ğ ÉrbĎŇ DĎhČ 13

CdŇ yGąĂhČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=tŇ ’Ć tŇ oJ¡ hČ lĘ lbĆŔ BĎ ëŇ lĆ măĆ Ér~Č ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ ’obę lĎ 14

Crę mĘ ’Ă sxĳĄ nĘ jČ xĘ tČŇ bĘŇ C PŇ n¡Ł bĘŇ C‘ym¿Ă SĘ hČ wĘ loDŔ gĘŇmĂ bĘŇ C‘ymăĂ SĘ hČ wĘ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ bĘŇ
PŇ ăČxsĘ nĂ ‘Č CD¡mČ : ìŇ ybĲĆŇ ybĂŇ sĘ bŇ rĆx¡Ć hŇ l¿Ď kĘŇ ’Ď =yJĲĂ ëŇ lĎŔ NkăĄŇ hĎ wĘ Éb~Ą yČtĘŇ hĂ 15

lpČÂ nĎ=MGČ lSĳĄ oJ hŇ B¡Ď rĘhĂ : opĲŇ dĎŇ hĞ ho¡ĎhyĘ yJ¿Ă dŇ mČŔ ‘Ď âlă ìŇ yrĳĆyBĂ ’Č 16

ÉZrĆ’ĆÄ =l’Ć wĘ CnUĄę ‘Č=l’Ć hŇ bĎŇ SăĚ nĎ wĘ ű hŇ mĎ Cqă ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ Ch‘Ąę rĄ=l’Ć Sy’ăĂ
ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ hŇ ‘ąŁ rĘjČ MSĳĎ C’¡ rĘqĲĎ : hŇ nĲĎ oIhČ bŇ rĆx¿Ć yn¡ĄjĘ mĂ CnêĄŔ dĘŇ lČ omĲ 17

omĳ SĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =M’ĚnĘ ÉynĂ ’ĎÄ =yxČ : dŇ ‘ĲĄoUhČ ryb¡ĂŇ ‘ĹhĲĆ No’Ŕ SĎ 18

ëŇ lĎŔ yWăĂ ‘Ğ ÉhlĎ ogŇ yląĄJĘ : ’obĲŇ yĎ MI¿ĎBČ lm¡Ć rĘkČŇ kĘŇ C MyrĂŔ hĎ BĲĆ robăŇ tĎŇ JĘ yJĂ ť 19

: bŇ SĲĄ oy Ny’¿ĄmĄ hŇ t¡ĎŇ ~Ę nĂ wĘ hŇ yĆŔhĘ tĲĂŇ hŇ UăĎ SČ lĘ ÉPnŁ =yJĂ MyĂrĳĎYĘ mĂ =tŇ BČ tŇ bĆŇ S¡Ć oy
: ’bĲĎŇ ’B¿Ď Nop¡Ň ~Ď mĂ ZrĆq¿Ć MyĂrĳĎYĘ mĂ hŇ I¡ĎpĂŇ =hŇ pĲĄŇ yĘ hŇ l¿Ď gĘŇ‘Ć 20

Csn¿Ď CnËpĘŇ hĂ hŇ UĎ hÌĄ =MgČŇ=yJĲĂ qBĄŔ rĘmČ ylăĄ gĘŇ‘ĆJĘ ÉHBĎ rĘqĂ bĘŇ hĎ yrąĆkĂŇ WĘ =MGČ 21

Hl¡Ď oq : MtĲĎŇ DĎqĚjĘ tŇ ‘¿Ą Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ ’B¿Ď MdËĎŇ y’Ą Moy¿ yJăĂ CdŇ mĳĎ ‘Ď âlă wyD¡ĎxĘ yČ 22

: MyYĲĂ ‘Ą yb¡ĄŇ TĘ xŁ JĘ HlĎŔ C’BăĎ ÉtoUDĚrĘqČ bĘŇ C CkŇ lĄŔ yĄ lyĂxăČbĘŇ =yJĲĂ ëŇ ĳĄlyĄ SxăĎ eĎJČ
Mh¡Ć lĎ Ny’¿ĄwĘ hŇ BĆŔ rĘ’Č mĲĄ ÉCBrČ yJąĂ rqĳĄxĎ yĲĄ âlă yJ¡Ă hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉHrĎ‘Ę yČ CtąŇ rĘJĲĎ 23

hoĎÄhyĘ žrmČ ’Ď : NopĲŇ YĎ =M‘Č dŇ y¿ČBĘ hŇ n¡ĎêĘ nĂ MyĂrĳĎYĘ mĂ =tŇ BČ hŇ SĎ yb¡ĂŇ hŁ : rjĲĎ sĘ mĂ 24, 25

Éh‘Ł rĘjČ =l‘Č wĘ ’eŔŁ mĂ Nomă ’Ď =l’Ć ÉdqĄ opŇ ynąĂnĘ hĂ l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ tŇ o’Á bĎŇ YĘ
Myx¡Ă TĘ BĲŁ hČ l‘¿ČwĘ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ =l‘ČÄ wĘ hĎ ykĳĆŇ lĎ mĘ =l‘Č wĘ hĎ yh¡ĆŁl’Ĺ=l‘Č wĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ =l‘Č wĘ
lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~¿Č ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ dŇ yËČbĘŇ C MSĎŔ pĘŇ nČ ySăĄ qĘ bČŇ mĘ ÉdyČBĘ MyêĂę tČŇ nĘ C : oBĲ 26

: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ MdĆŇ q¡Ć=ymĄ yJĲĂ NJ¿Ł SĘ êĂ NkËĄŇ =yrĄxĞ’ĲČ wĘ wydĳĎŇ bĎŇ ‘Ğ=dŇ yČbĘŇ C

sŘ27 ynąĂnĘ hĂ yJĂ ţ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ xăČ êĄ=l’Č wĘ ÉbqŁ ‘ĞyĲČ yDąĂbĘŇ ‘Č ’rĎÂ yêĂ =l’Č hŇ êĎ’Č wĘţ 27

Tq¿ČSĎ wĘ bŇ oqË‘ĞyĲČ bŇ SÌĎ wĘ MyĳĎbĘŇ SĂ ZrĆ’ăĆmĄ ì¡Ň ‘ĞrĘzČ=tŇ ’ĲĆ wĘ qoxŔ rĎmĲĄ Éì‘ĞSĲĂ om
hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉbqŁ ‘ĞyĲČ yDąĂbĘŇ ‘Č ’rĎÂ yêĂ =l’Č hŇ êĎ’Č ţ : dŇ yrĲĂxĞmĲČ Ny’¿ĄwĘ N¡Čn’ĞSĲČ wĘ 28

ìŇ yêăĂ xĘ DČhĂ rSÌĆ ’Ğ ű MyăĂoGhČ =lkĎŇ BĘ hŇ lĎÁkĎŇ hŇ WĆÄ ‘Ĺ’ĲĆ žyJĂ ynĂ ’ĳĎ ì¡Ň êĘ ’Ă yJ¿Ă
âl¿ hŇ u¡ĄnČ wĘ TjĎŔ SĘ UĂ lČ ÉìyêĂÄ rĘiČ yĂwĘ hŇ lĎŔ kĎŇ hŇ WăĆ ‘Ĺ’ĲĆ=âl ÉìtĘŇ ’ĲŁ wĘ hŇ UĎ SĎę
’yb¡ĂŇ eĎhČ Chy¿ĎmĘ rĘyĂ=l’Ć hoËĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ hŇ yÌĎhĎ rSĆÄ ’Ğ : OĎ uĲĆnČ’Ğ zm

hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ : hŇ EĲĎ‘Č=tŇ ’Ć hŇ ‘¡Ł rĘpČŇ hŇ J¿Ć yČ MrĆTËĆBĘ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ =l’Ć 2

Mym=hnh
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H’ĎŔ olmĘ C ZrĆ’ăĆ ÉCpŇ TĘ SĘ yĂwĘ PŇ TĄŔ oS lxČ năČlĘ ÉCyhĎ wĘ ÉNopŇ ~Ď mĂ MyląĂ ‘Ł MyĂmČÁ =hŇ eĄhĂ
3 louę mĂ : ZrĆ’ĲĎ hĎ bŇ S¿Ą oy lJ¡Ł llĂě yhĄ wĘ MdĎŔ ’Ď hĲĎ ÉCq‘ĞzĲĎwĘ HbĳĎŇ ybĄŇ SĘ yăŁ wĘ ry‘¡Ă

CnąpĘŇ hĂ =âlĲ wyQĳĎ GĂ lĘ GČ Nom¡ hĞ oBŔ kĘŇ rĂlĘ S‘ČrăČmĄ wyrĎŔ yBĂ ’Č tŇ osă rĘjČ ÉtTČ ‘ĞSĲČ
4 =tŇ ’Ć dŇ odăŇ SĘ lĂ É’BĎ hČ MoIęhČ =l‘Č : MyĂdĲĎŇ yĎ Noy¡pĘŇ rĂmĲĄ MynĂŔ BĎ =l’Ć ÉtobŇ ’Ď

dŇ dąĄŇ SŁ =yJĲĂ rzĳĄ‘Ł dŇ yrăĂWĎ lJ¡Ł NodŔ yYĂ lĘ C ÉrYŁ lĘ tŇ yrąĂkĘŇ hČ lĘ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ =lJĎ
5 hŇ EĎŔ‘Č=l’Ć ÉhxĎ rĘqĎ hŇ ’Ď BąĎ : roêĲ pĘŇ kČŇ y’¿Ă tŇ yr¡Ă’Ą SĘ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ
6 bŇ rĆxĆ ť yohę : ydĂŇ dĲĎŇ oGtĘŇ êĂ yt¡ČŇ mĎ =dŇ ‘Č MqĳĎmĘ ‘Ă tŇ yrăĂ’Ą SĘ Nol¡ qĘ SĘ ’Č hŇ t¿ĎŇ mĘ dĘŇ nĂ

: yUĂ dĲŇŁ wĎ y‘¡ĂgĘŇrĎhĄ ëŇ rĄŔ ‘Ę êČ =l’Č ÉypĂŇ sĘ ’ĲĎ hĄ yTĂ qĳŁ SĘ tĂŇ âlă hŇ nĎ’¡Ď =dŇ ‘Č hoĎŔhylĲČ
7 MS¿Ď MI¡ĎhČ PŇ ox¿ =l’Ć wĘ NolË qĘ SĘ ’Č =l’ĲĆ HlĳĎ =hŇ CĎYĂ ho¡ĎhywĲČ yTĂ qŔŁ SĘ êĂ ëŇ y’ăĄ

xm yhăĄŁl’Ĺ tŇ o’Á bĎŇ YĘ hoĎÄhyĘ žrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ bŇ ’ĎÃ omlĘ : HdĲĎŇ ‘Ď yĘ
hŇ SĎ yb¿ĂŇ hŁ MyĂtĳĎŇ yĎrĘqĂ hŇ d¡ĎŇ JĘ lĘ nĂ hŇ SĎ yb¿ĂŇ hŁ hŇ dĎŇ DĎŔ SĚ yJăĂ ÉobŇ nĘ =l’Ć yohą l’Ąę rĎWĘ yĂ

2 ÉhĎ ylĆÄ‘Ď CbąŇ SĘ xĲĎ NoBę SĘ xĆ BĘ ůb’Ď om tŇ QăČ hĂ êĘ Èdo‘ Ny’ăĄ : hŇ êĎxĲĎ wĎ bŇ G¡ĎWĘ UĂ hČ
: bŇ rĆxĲĎ ëŇ lĆ ê¿Ą ëŇ yĂr¡ČxĞ’ĲČ yUĂ DŔŁ êĂ NmăĄ dĘŇ mČ =MGČ yoGĳmĂ hŇ eĎtăĆŇ yrĂkĘŇ nČ wĘ Ck¡Ň lĘ hŇ ‘ĎŔ rĎ

3, 4 C‘ym¿Ă SĘ hĂ bŇ ’ĳĎ om hŇ r¡ĎBĘ SĘ nĂ : lodĲŇ GĎ rbĆŇ S¿Ć wĎ dŇ S¡Ł MyĂnĳĎorxĲŁ mĄ hŇ q¡Ď‘ĎYĘ loq¿
5 dŇ răČomBĘ yJĂ ť ykĂŇ BĳĆ =hŇ lĆ ‘ĞyĲČ yk¡ĂŇ bĘŇ BĂ tŇ oxQĚ hČ hŇ lăĄ ‘ĞmĲČ yJĂ ť : hyrĲř w‘Y hŇ q¡Ď‘Ď EĘ
6 hŇ nĎ yyĆěhĘ tĲĂŇ wĘ MkĳĆŇ SĘ pĘŇ nČ CTă QĘ mČ Csn¡Ě : C‘mĲĄ SĎ rbĆŇ S¡Ć =tŇ qČ ‘ĞYĲČ yr¿ĄYĎ MyĂnČŔ rŁ ox
7 êĘ ’¡Č =MGČ ëŇ yĂtČŔ orYĘ o’ă bĘŇ C ÉëyĂWČÄ ‘ĞmĲČ BĘ ëŇ xąĄ TĘ BĂ N‘Č yăČ yJĂ ţ : rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ r‘¡Ąor‘ĞJĲČ
8 dŇ dĄÁ SŁ ’bÄŁ yĎwĘ : dĲř xy wyr¡ĎWĎ wĘ wyn¿ĎhĞJĲŁ hŇ lĎŔ oGBČ SymĂ kĘŇ ’YąĎ yĎwĘ ydĂŇ kĳĄŇ QĎ êĂ

rSĳŁ yUĂ hČ dŇ măČ SĘ nĂ wĘ qmĆ ‘¡ĄhĎ dŇ b¿ČŇ ’Ď wĘ TlĄŔ UĎ tĂŇ âlă Éry‘Ă wĘ ry‘Ăę =lJĎ =l’Ć
9 ÉhĎ yrĆÄ ‘Ď wĘ ’YĳĄêĄ ’Y¡Ł nĎ yJ¿Ă bŇ ’ĎŔ omlĘ ZyYăĂ =CnêĘ : hoĲĎhyĘ rm¿Č ’Ď rS¡Ć ’Ğ

10 ho¡ĎhyĘ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ hŇ WËĆ ‘Ł rCrę ’Ď : NhĲĄ BĎ bŇ S¡Ą oy Ny’¿ĄmĄ hŇ nĎ yyĆŔhĘ tĲĂŇ hŇ UăĎ SČ lĘ
11 Tq¿ĄSŁ wĘ wyrĎę C‘eĘ mĂ bŇ ’ĎÁ om NnČÄ’ĞSĲČ : MDĲĎmĂ oB¡ rĘxČ ‘Čn¿ĄmŁ rCrě ’Ď wĘ hŇ IĳĎmĂ rĘ

ëŇ ĳĎlhĎ âlă hŇ l¡Ď oGbČŇ C ylĂ JĆŔ =l’Ć ÉylĂ JĘ mĂ qrąČCh=âlĲ wĘ wyrĎŔ mĎ SĘ =l’Ć É’Ch
12 =hŇ e¡ĄhĂ NkĄÂ lĎ : rmĲĎ nĎ âl¿ ox¡ yrĄwĘ oBŔ Éom‘Ę TČ dŇ mąČ ‘Ď NJĄę =l‘Č sŘ28

CqyrĂŔ yĎ wylăĎ kĄŇ wĘ Ch‘ĳĚYĄ wĘ My‘¡ĂYŁ ol¿ =yêĂ xĘ QČ SĂ wĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉMy’Ă BĎ MymąĂ yĎ
13 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ ÉCSBŁ =rSĆ ’ĞJĲČ Somĳ JĘ mĂ bŇ ’¡Ď om Sb¿ŇŁ C : CYjĲĄ nČ yĘ Mh¡Ć ylĄ bĘŇ nĂ wĘ

tybm
,yrq wDĎxĘ yČ ,bytk dxČ yĎ v.7 .w"dw b"d Nkw yrqw bytk hĎ yrĆy‘ĂYĘ ’"sb ,yrq hĎ yrĆy‘ĂYĘ ,bytk hĎ yrĆo‘YĘ v.4 .xm

.w"dw b"d Nkw ’lm wyDĎxĘ yČ ’"sb ,’"ydw ’"d Nkw yrqw bytk wDĎxĘ yČ ’"sb
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lyĂx¡Č=ySĄ nĘ ’Č wĘ CnxĘ nĳĎ’Ğ Myr¡ĂoBGĂ CrŔ mĘ ’Ň êĲŁ ëŇ y’Ą ť : MxĲĎ TĆ bĘŇ mĂ l’¡Ą tŇ yB¿ĄmĂ 14

CdăŇ rĘyĲĎ wyr¡ĎCxBĲČ rx¿Č bĘŇ mĂ C hŇ lĎŔ ‘Ď hĎ yrăĆ‘Ď wĘ Éb’Ď om dŇ DąČSĚ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ lČ 15

’obĳŇ lĎ bŇ ’¡Ď om=dŇ y’Ą bŇ or¿qĎ : omĲ SĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =M’ĚÄ nĘ xbČŇ FĳĎ lČ 16

Crę mĘ ’Ă omĳ SĘ y‘ăĄdĘŇ yĲŁ lk¡ŇŁ wĘ wybĎŔ ybĂŇ sĘ =lJĎ Éol CdŇ nąĚ : dŇ ’ĲŁ mĘ hŇ r¡ĎhĞmĂ otŔ ‘ĎrăĎwĘ 17

’mĎŔ ~Ď bČŇ ybă Sy ÉdobŇ JĎ mĂ ydąĂŇ rĘ : hŇ rĲĎ’Ď pĘŇ êĂ lu¡ĄmČ z‘ŔŁ =hŇ FĄ mČ ÉrBČ SĘ nĂ hŇ kąĎŇ y’Ą 18

: ëŇ yĂrĲĎYĎ bĘŇ mĂ tŇ x¡Ą SĂ ëŇ bĎŔ hŇ lĎ ‘ăĎ Éb’Ď om dŇ dąĄŇ SŁ =yJĲĂ NobĳŇ yDĂ=tŇ BČ tŇ bĆŇ S¡Ć yŁ
yr¡ĂmĘ ’Ă hŇ TĎ lĎŔ mĘ nĂ wĘ snăĎ=ylĂ ’ĞSĲČ r‘ĳĄor‘Ğ tŇ bĆŇ SăĆ oy yj¡Ă YČ wĘ yd¿ĂŇ mĘ ‘Ă ëŇ rĆDËĆ=l’Ć 19

NonŔ rĘ’Č bĘŇ CdŇ yGăĂhČ yqř ‘ĳzw ű ylř ylă yh hŇ êĎx¡Č =yJĂ bŇ ’ËĎ om Syb¿ĂŇ hŁ : hŇ tĎŇ yĲĎhĘ eĲĂ =hŇ mČ 20

=l’Ć wĘ Nol¿ xŁ =l’Ć rSĳŁ yUĂ hČ ZrĆ’ăĆ=l’Ć ’B¡Ď Tj¿Ď SĘ mĂ C : bŇ ’ĲĎ om dŇ D¡ČSĚ yJ¿Ă 21

: MyĂtĲĎŇ lĎ bĘŇ DĂ tŇ yB¡Ą =l‘Č wĘ obŔ nĘ =l‘Č wĘ NobăŇ yDĂ=l‘Č wĘ : tŇ ‘ČpĎŇ om=l‘Č wĘ hŇ YĎ hĘ y¡Č 22

tŇ oI¡rĂqĘ =l‘Č wĘ : No‘Ĳ mĘ tŇ yB¿Ą =l‘Č wĘ lCm¡ GĎ tŇ yB¿Ą =l‘Č wĘ MyĂtËČŇ yĎrĘqĂ l‘ÌČwĘ 23, 24

: tŇ obĲŇ rŁ uĘ hČ wĘ tŇ oq¡ xŁ rĘhĲĎ bŇ ’ĎŔ om ZrĆ’ăĆ ÉyrĄ‘Ď=lJĎ l‘Čę wĘ hŇ rĳĎYĘ BĎ =l‘Č wĘ
yJ¿Ă ChrĚě yJĂ SĘ hČ : hoĲĎhyĘ M’¡Ě nĘ hŇ rĎBĳĎSĘ nĂ o‘¡rŁ zĘC bŇ ’ĎŔ om NrĆqăĆ Éh‘ĎDĘgĘŇ nĂ 25, 26

: ’ChĲ =MGČ qx¡Ł WĘ lĂ hŇ y¿ĎhĎ wĘ o’Ŕ yqĂ BĘ Éb’Ď om qpąČŇ sĎ wĘ lyDĳĂgĘŇhĂ ho¡ĎhyĘ=l‘Č
yDÌĄmĂ =yJĲĂ hŇ ’Ď YĎ mĘ nĂ Myb¡ĂŇ eĎgČŇBĘ =M’Ă l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉìlĘ hŇ yąĎhĎ qxęŁ vĘ hČ ’olă ű M’ăĂ wĘ 27

bŇ ’ĳĎ om yb¡ĄŇ SĘ yĲŁ ‘lČ iĆŔ BČ CnăkĘŇ SĂ wĘ ÉMyrĂ‘Ď CbąŇ zĘ‘Ă : dŇ dĲĎŇ ontĘŇ êĂ oB¡ ìŇ yr¿ĆbĎŇ dĘŇ 28

hŇ ’ăĆ GĄ bŇ ’¡Ď om=No’gĘŇ Cn‘Ę m¿Č SĎ : tŇ xČ pĲĎŇ =ypĂŇ yr¿ĄbĘŇ ‘ĆBĘ Ne¡ĄqČ êĘ hŇ nĎŔ oykĘŇ CyăhĘ wĲĂ 29

hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ yêĂÄ ‘Ę dČÄ yĎ ynąĂ’Ğ : oBĲ lĂ Mr¿ĚwĘ ot¡Ň wĎ’ĞgĲČŇ wĘ onË o’gĘŇ C ohÌ bĘŇ GĎ dŇ ’ĳŁ mĘ 30

lylĂŔ yĄ’Ğ bŇ ’ăĎ om=l‘Č ÉNJĄ =l‘Č : CWĲ ‘Ď Nk¿ĄŇ =âl wyD¡ĎBČ NkĳĄŇ =âlwĘ ot¡Ň rĎbĘŇ ‘Ć 31

rząĄ‘Ę yČ ykĂÄ BĘ mĂ : hŇ GĲĆhĘ yĆ WrĆx¡Ć=ryqĲĂ yS¿Ą nĘ ’Č =l’Ć q‘ĳĎzĘ’Ć hŇŁQ¡ JĚ bŇ ’¿Ď omlĘ C 32

C‘gĳĎŇ nĎ rz¡Ą‘Ę yČ My¿Ď dŇ ‘ËČ MyĎŔ CrbĘŇ ‘ăĎ ÉëyĂtČÄ SŁ yTĲĂ nĘ hŇ mĎŔ bĘŇ WĂ NpĆŇ GăĆhČ ÉëQĎ =hŇ JĆ bĘŇ ’Ć
lm¡Ć rĘJČ mĂ lygËĂŇ wĎ hŇ x¿Ď mĘ WĂ hŇ pĎÄ sĘ ’Ć nĲĆ wĘ : lpĲĎŇ nĎ dŇ d¡ĄŇ SŁ ëŇ r¡ĄyYĂ BĘ =l‘Č wĘ ëŇ Y¿Ą yqĄ=l‘Č 33

âl¿ dŇ d¡ĎŇ yhĄ dŇ dĎŔ yhĄ ëŇ răŁ dĘŇ yĂ=âlĲ yêĂ BČŔ SĘ hĂ MybăĂŇ qĎ ymĂ ÉNyĂyČÄwĘ bŇ ’ĳĎ om ZrĆ’ăĆmĄ C
Ér‘Č~ÄŁ mĂ MlĎŔ oq CnătĘŇ nĲĎ ÉZhČ yČÄ=dŇ ‘Č hŇ lĄę ‘ĎlĘ ’Ć =dŇ ‘Č NoBÁ SĘ xĆ tŇ qČÄ ‘ĞEĲČmĂ : dŇ dĲĎŇ yhĄ 34

: CyĲhĘ yĲĂ tŇ oU¡ SČ mĘ lĂ MyrĂŔ mĘ nĂ ymăĄ =MGČ yJĂ ť hŇ IĳĎSĂ lĲĂ SĘ tŇ l¡Č gĘŇ‘Ć MyĂnČŔ rŁ xăŁ =dŇ ‘Č
: wyhĲĎ Łl’Ň lĲĄ ryT¡Ă qĘ mČ C hŇ mĎŔ bĎŇ hŇ lăĆ ‘ĞmĲČ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ bŇ ’¡Ď omlĘ yê¿Ă BČ SĘ hĂ wĘ 35

Nk=l‘
,yrq Cq‘ĎzĘC ,bytk yqĂ‘ĎzĘC v.20 .’"ydw w"d ,b"d Nkw yrqw bytk ClylĂ yhĄ ’"sb ,yrq ClylĂ hĄ ,bytk ylĂ ylĂ yhĄ v.20

.’"ydw w"d ,b"d Nkw yrqw bytk Cq‘ĎzĘC ’"sb
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36 WrĆxĆŔ =ryqĲĂ ySăĄ nĘ ’Č =l’Ć ÉyBĂ lĂ wĘ hŇ mĆŔ hĹyĲĆ MylăĂ lĂ xĞJĲČ Éb’Ď omlĘ yBąĂ lĂ NJĄÂ =l‘Č
37 hŇ xĎŔ rĘqĎ ÉS’Ň rŁ =lkĎŇ yJąĂ : CdŇ bĲĎŇ ’Ď hŇ W¡Ď ‘Ď tŇ r¿ČtĘŇ yĂ NJËĄ =l‘Č hŇ mĳĆ hĹyĲĆ Myl¡Ă ylĂ xĞJĲČ
38 l‘ăČ : qWĲĎ MyĂn¡ČtĘŇ mĎ =l‘Č wĘ tŇ dŔŁ dĚŇ GĘ ÉMyĂdČÄ yĎ=lJĎ l‘ąČ hŇ ‘ĳĎrĚGĘ Nq¡ĎzĎ=lkĎŇ wĘ

bŇ ’Ďę om=tŇ ’Ć yêĂ rĘbăČŇ SĎ =yJĲĂ dŇ jĳĄsĘ mĂ hŇŁQă JĚ hĎ yt¡ĆŇ bŇŁ xŁ rĘbĂŇ C bŇ ’ËĎ om tŇ oG¿GČ=lJĎ
39 =hŇ nĎpĘŇ hĂ ëŇ y’ËĄ ClylĂŔ yhĄ ÉhêĎxČ ëŇ y’¿Ą : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ oB¡ ZpĆŇ x¿Ą =Ny’ĲĄ ylËĂ kĘŇ JĂ

: wybĲĎŇ ybĂŇ sĘ =lkĎŇ lĘ hŇ ê¡ĎxĂ mĘ lĂ wĘ qx¿Ł WĘ lĂ bŇ ’ËĎ om hŇ y¿ĎhĎ wĘ SoBĳ bŇ ’¡Ď om PŇ rĆ‘¿Ł
40 Wr¿ČpĎŇ C hŇ ’ĳĆ dĘŇ yĂ rSĆ e¡ĆkČŇ hŇ e¿ĄhĂ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď ÉhkŇŁ =yJĂ
41 hŇ yĎhĎ wĲĘţ hŇ WĎ jĳĎ tĘŇ nĂ tŇ od¡Ň YĎ UĘ hČ wĘ tŇ oIŔrĂuĘ hČ ÉhdĎŇ JĘ lĘ nĂ : bŇ ’ĲĎ om=l’Ć wyp¡ĎŇ nĎJĘ
42 dŇ m¿Č SĘ nĂ wĘ : hŇ rĲĎYĄmĘ hŇ è¿Ď ’Ă bŇ l¡Ą JĘ ’ChŔ hČ MoIăBČ Éb’Ď om yrąĄoBGĂ bŇ lĄÂ
43 bŇ S¿Ą oy ìŇ ylËĆ‘Ď xpĳĎŇ wĎ tŇ xČ p¡ČŇ wĎ dŇ xČ j¿Č : lyDĲĂgĘŇhĂ ho¡ĎhyĘ=l‘Č yJ¿Ă M‘ĳĎmĄ bŇ ’¡Ď om
44 ÉhlĆ ‘Ł hĲĎ wĘ tŇ xČ jČŔ hČ =l’Ć ljăŁ yĂ ÉdxČ jČÄ hČ ynąĄjĘ mĂ syÂnřh : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ bŇ ’¡Ď om

Mt¡ĎŇ DĎqĚjĘ tŇ n¿ČSĘ bŇ ’ËĎ om=l’Ć hĎ ylÌĆ’Ą ’ybĂÄ ’Ď =yJĲĂ xjĳĎ BČ dŇ k¡ĄŇ QĎ yĂ tŇ xČ jČŔ hČ =NmĂ
45 NoBę SĘ xĆ mĲĄ ’YăĎ yĎ S’ĄÂ=yJĂ MysĳĂ nĎ xČ JăŁ mĂ Cd¡Ň mĘ ‘ĲĎ NoBË SĘ xĆ lY¿ĄBĘ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ

: No’Ĳ SĎ yn¿ĄBĘ dŇ q¡Ł dĘŇ qĎ wĘ bŇ ’ĎŔ om tŇ ’ăČ jĘ É lkČŇ ’Ň êÄŁ wČ NoxŔ ysĂ NyBăĄmĂ ÉhbĎŇ hĎ lĲĆ wĘ
46 ìŇ yt¡ĆŇ nŁ bĘŇ C ybĂŇ èĆŔ BČ ÉìynĆÄbĎŇ Cxą uĘ lĚ =yJĲĂ Somĳ JĘ =M‘Č dŇ b¡ČŇ ’Ď bŇ ’ĎŔ om ìăŇ lĘ =yo’Ĳ
47 hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ Mym¡Ă IĎhČ tŇ yr¿ĂxĞ’ĲČ BĘ bŇ ’ËĎ om=tŇ CbŇ SĘ yêÌĂ bĘŇ SČ wĘ : hŇ yĲĎbĘŇ èĂ BČ

: bŇ ’ĲĎ om Tj¿Č SĘ mĂ hŇ eĎh¡Ą =dŇ ‘Č
Tm =M’Ă l’ĄŔ rĎWĘ yĂlĘ ÉNy’Ą Myn¿ĂbĎŇ hĞ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť NoUę ‘Č ynăĄbĘŇ lĂ sŘ29

: bŇ SĲĎ yĎ wyr¿Ď‘ĎBĘ oU¡ ‘Č wĘ dŇ GĎŔ =tŇ ’Ć ÉMJĎ lĘ mČ SrąČyĎ ‘Č CDę mČ olĳ Ny’ăĄ Sr¡Ąoy
2 =ynĲĄBĘ tŇ BČÄ rČ=l’Ć yêĂ ‘Ę mČ SĘ hĂ wĘţ hoĎęhyĘ=M’ĚnĘ My’ĂÁ BĎ MymĂÄ yĎ žheĄhĂ NkĄÃ lĎ

S’ăĄ BĎ hĎ yt¡ĆŇ nŁ bĘŇ C hŇ mĎŔ mĎ SĘ ltăĄŇ lĘ ÉhtĎŇ yĘhĲĎ wĘ hŇ mĎę xĎ lĘ mĂ tŇ ‘ăČCrêĘ NoUÁ ‘Č
3 NoBÁ SĘ xĆ ylĂ ylĂÄ yhĄ : hoĲĎhyĘ rm¿Č ’Ď wyS¡Ď rĘyĲŁ =tŇ ’Ć l’ËĄ rĎWĘ yĂ SrÌČyĎwĘ hŇ nĎtĘŇ ~ĳČ êĂ

hŇ nĎdĘŇ pěŁ sĘ MyuĂŔ WČ hŇ nĎrĘgăŇŁ xĞ ůhBĎ rČ tŇ onăBĘ ÈhnĎqĘ ‘ČYĘ y‘Čę =hŇ dĎŇ DĘSĚ yJăĂ
wyr¡ĎWĎ wĘ wyn¿ĎhĞJĲŁ ëŇ lĄŔ yĄ hŇ lăĎ oGBČ ÉMJĎ lĘ mČ yJąĂ tŇ orĳdĄŇ GĘ BČ hŇ nĎTĘ T¡Č oStĘŇ hĂ wĘ

4 hŇ bĳĎŇ bĄŇ oèĲ hČ tŇ B¡Č hČ ëŇ qĄŔ mĘ ‘Ă bŇ zăĎ MyqĂŔ mĎ ‘ĞBĲĎ ÉylĂ lĘ hĲČ tĘŇ êĂ =hŇ mČ : wyDĲĎxĘ yČ
5 dŇ xČ jČę ëŇ yĂlČÁ‘Ď ’ybĂÄ mĄ žynĂ nĘ hĂ : ylĲĎ ’Ą ’ob¿Ň yĎ ym¡Ă hĎ ytĆŔ rŁ YĘ ’ăŁ BĘ ÉhxĎ TĘ BĲŁ hČ

wynĎŔ pĎŇ lĘ Sy’ăĂ ÉMêĆxĘ DČnĂ wĘ ëŇ yĂbĳĎŇ ybĂŇ sĘ =lJĎ mĂ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ hoËĂhyĹ ynÌĎdŇŁ ’Ğ=M’ĚnĘ
Ny’w

.yrqw bytk seĎhČ T"dw x"d ,w"d ,b"dw y’xndml ,yrq seĎhČ ,bytk syeĂhČ y’br‘ml v.44
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NoU¡ ‘Č=ynĲĄBĘ tŇ Cb¿Ň SĘ =tŇ ’Ć bŇ ySËĂ ’Ď NkĄę =yrĄxĞ’ĲČ wĘ : dŇ dĲĄŇ eŁ lČ ZB¡Ą qČ mĘ Ny’¿ĄwĘ 6

Ny’¿ĄhČ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ Modę ’ĹlĲĆ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ 7

CsnąĚ : MtĲĎŇ mĎ kĘŇ xĎ hŇ x¡Ď rĘsĘ nĂ MynĂŔ BĎ mĂ ÉhYĎ ‘Ą hŇ dąĎŇ bĘŇ ’ĲĎ NmĳĎ ytĄŇ BĘ hŇ m¡Ď kĘŇ xĎ dŇ o‘Ë 8

wyl¡Ď ‘Ď ytĂŇ ’Ň b¿ĄŇ hĄ wWËĎ ‘Ą dŇ y’¿Ą yJăĂ NdĳĎŇ DĘ yb¡ĄŇ SĘ yĲŁ tŇ bĆŇ SĆŔ lĎ CqymăĂ ‘Ę hĆ ÉCnpĘŇ hĲĎ
=M’Ă tŇ olĳ lĄ o‘Ĳ Cr’¡Ă SĘ yČ âl¿ ëŇ lĎŔ C’BăĎ ÉMyrĂYĘ BĲŁ =M’Ă : wyêĲĂ dĘŇ qČ jĘ tŇ ‘¿Ą 9

ÉytĂŇ yQĄ GĂ wWĎę ‘Ą=tŇ ’Ć yêĂ pĘŇ WăČ xĎ ynĂÂ’Ğ=yJĲĂ : MIĲĎdČŇ CtŇ yx¿Ă SĘ hĂ hŇ lĎ yĘQ¡Č BČ Myb¿ĂŇ eĎGČ 10

: CenĲĆ y’Ą wĘ wyn¡ĎkĄŇ SĘ C wyx¿Ď ’Ć wĘ o‘ËrĘzČ dŇ D¿ČSĚ lkĳĎŇ Cy âlă hŇ B¡Ď xĘ nĆwĘ wyrĎŔ êĎsĘ mĂ =tŇ ’Ć
: CxTĲĎ bĘŇ êĂ yl¿Č ‘Ď ìŇ yt¡ĆŇ nŁ mĘ lĘ ’Č wĘ hŇ IĳĆxČ ’Ğ ynăĂ’Ğ ìŇ ym¡Ć tŇŁ yĘ hŇ b¿ĎŇ zĘ‘Ď 11

otăŇ SĎ ÉsoJhČ tŇ oêąSĘ lĂ MTĎÁ jĎ SĘ mĂ Ny’ĄÄ =rSĆ ’Ğ hŇ eĄhĂ ţ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ kăŇŁ =yJĂ 12

ybąĂŇ yJăĂ : hŇ êĲĆSĘ êĂ hŇ t¡ŇŁ SĎ yJ¿Ă hŇ qĆŔ eĎtĂŇ âlă hŇ qĳĆeĎêĂ hŇ q¡Ł nĎ ’ChŔ hŇ êăĎ’Č wĘ CêŔ SĘ yĂ 13

hŇ yăĆhĘ êĲĂ hŇ l¡Ď lĎ qĘ lĂ wĘ bŇ rĆx¿Ł lĘ hŇ jËĎ rĘxĆ lĘ hŇ UÌĎ SČ lĘ =yJĲĂ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉyêĂ ‘Ę BČÄ SĘ nĂ
ÉyêĂ ‘Ę mČÄ SĎ hŇ ‘ąĎCmSĘ : MlĲĎ o‘ tŇ ob¿Ň rĘxĎ lĘ hŇ nĎ yy¡ĆhĘ tĲĂŇ hĎ yr¿Ć‘Ď=lkĎŇ wĘ hŇ rĳĎYĘ bĎŇ 14

CmCq¡ wĘ hĎ ylĆŔ ‘Ď C’băŇŁ C ÉCYBĘ qČ tĘŇ hĲĂ xČ Clĳ SĎ MyăĂoGBČ ryY¡Ă wĘ hoĎŔhyĘ tŇ ’ăĄ mĄ
ìÂêĘ YĘ lČ pĘŇ êĲĂ : MdĲĎŇ ’Ď BĲĎ yCz¡BĎ MyĳĂoGBČ ìŇ yê¡Ă tČŇ nĘ NTËŁ qĎ hŇ e¿ĄhĂ =yJĲĂ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ lČ 15, 16

hŇ ‘ĳĎbĘŇ GĂ MorămĘ yW¡Ă pĘŇ êŁ ‘lČ iĆŔ hČ ywăĄgĘŇxČ BĘ ÉynĂ kĘŇ SĲŁ ìŇ BĆŔ lĂ NodăŇ zĘ ÉëtĎŇ ’Ł ’yèąĂ hĂ
Mod¡Ň ’Ĺ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ wĘ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ ì¡Ň dĘŇ yrĂo’Ĳ Mè¿Ď mĂ ìŇ eĆŔ qĂ ÉrSĆ eĆÄJČ hČ yBąĂ gĘŇtČŇ =yJĲĂ 17

tŇ kČÂ jĄ hĘ mČ JĲĘ : hĎ tĲĆŇ oJmČ =lJĎ =l‘Č qr¡Ł SĘ yĂwĘ Mè¿Ł yĂ hĎ ylĆŔ ‘Ď rbăĄŇ ‘Ł lJŁ ť hŇ UĳĎ SČ lĘ 18

rCg¿Ň yĎ=âlĲ wĘ Sy’ĂŔ ÉMSĎ bŇ S¿Ą yĄ=âlĲ hoĳĎhyĘ rmăČ ’Ď hĎ yn¡ĆkĄŇ SĘ C hŇ rËĎmŁ ‘ĞwĲČ MdÌŇŁ sĘ
ůNtĎŇ y’Ą hŇ wăĄnĘ =l’Ć ÈNDĄrĘIČhČ No’ă GĘ mĂ hŇ lĆÄ‘ĞyĲČ hŇ yĄÂrĘ’Č JĘ hŇ eĄhĂ ţ : MdĲĎŇ ’Ď =NBĆ HB¡Ď 19

ÉynĂ omÄ kĎŇ ymąĂ yJăĂ dŇ qĳŁ pĘŇ ’Ć hĎ ylăĆ ’Ą rCx¡ bĎŇ ym¿Ă C hĎ ylĆŔ ‘ĎmĲĄ ÉCeYĆÄ yrĂ’Ğ hŇ ‘Ď yGąĂrĘ’Č =yJĲĂ
=tŇ YČ ‘Ğ C‘ămĘ SĂ NkĄÂ lĎ : ynĲĎpĎŇ lĘ dŇ m¡Ł ‘ĞyĲČ rS¿Ć ’Ğ hŇ ‘ĆŔ rŁ hŇ zăĆ=ymĂ C yeĂ dĆŔ y‘Ă yĲŁ ymăĂ C 20

ybăĄŇ SĘ yĲŁ =l’Ć bŇ S¡Č xĎ rS¿Ć ’Ğ wytĎŔ obŇ SĘ xĘ mČÄ C ModŔ ’Ĺ=l’Ć ÉZ‘Č yĎ rSąĆ ’Ğ hoĎęhyĘ
: MhĲĆ wĄnĘ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ MyèËĂ yČ âl¿ =M’Ă N’Ň ~ŔŁ hČ yrăĄy‘Ă YĘ ÉMCbŇ xĎ sĘ yĂ âlą =M’Ă NmĳĎ ytĄŇ
: HlĲĎ oq ‘m¿Č SĘ nĂ PŇ Cs¡ =MyČBĘ hŇ qĎě ‘ĎYĘ ZrĆ’ĳĎhĎ hŇ S¡Ď ‘ĞrĲĎ MlĎŔ pĘŇ nĂ louă mĂ 21

bŇ lĄÂ hŇ yĎhĎ wĲĘţ hŇ rĳĎYĘ BĎ =l‘Č wyp¡ĎŇ nĎJĘ Wr¿Ł pĘŇ yĂwĘ hŇ ’ĆŔ dĘŇ yĂwĘ hŇ lăĆ ‘ĞyĲČ ÉrSĆ eĆÄkČŇ hŇ eąĄhĂ 22

: hŇ rĲĎYĄmĘ hŇ è¿Ď ’Ă bŇ l¡Ą JĘ ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉModŇ ’Ĺ yrąĄoBGĂ

qVmdl



49. 23–39 hymry 795

23 MIăĎBČ CgŇmĳŁ nĎ C‘¡mĘ SĲĎ hŇ ‘ËĎrĎ hŇ ‘¿ĎmĚ SĘ =yJĲĂ dŇ jĎŔ rĘ’Č wĘ ÉtmĎ xĞ hŇ SĲĎ oBą qWĆ UĆę dČŇ lĘ
24 ű TTĆ răĆwĘ sCn¡lĎ hŇ t¿ĎŇ nĘ pĘŇ hĂ qWĆ UËĆ dČŇ hŇ t¿ĎŇ pĘŇ rĲĎ : lkĲĎŇ Cy âl¿ Tq¡ĄSĘ hČ hŇ gĎŔ ’Ď DĘ
25 ry‘ăĂ hŇ b¡ĎŇ EĘ‘Ě=âlĲ ëŇ y’¿Ą : hŇ dĲĎŇ lĄ oIJČ hŇ êĎ z¡ČxĎ ’Ğ MylËĂ bĎŇ xĞ wĲČ hŇ rÌĎYĎ hŇ qĎ yzĳĂxĹhĲĆ
26 ySĄÄ nĘ ’Č =lkĎŇ wĘ hĎ ytĳĆŇ bŇŁ xŁ rĘBĂ hĎ yr¡ĆCxbČŇ Cl¿ jĘ yĂ NkËĄŇ lĎ : yWĲĂ oWmĘ tŇ y¡ČrĘqĂ hŇ QĎ hĂ êĘ
27 S’¡Ą yêĂ ~¿Č hĂ wĘ : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ M’¡Ě nĘ ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉCUDČÄ yĂ hŇ mąĎ xĎ lĘ UĂ hČ

: dŇ dĲĎŇ hĞ =NBĆ tŇ on¿mĘ rĘ’Č hŇ l¡Ď kĘŇ ’ĲĎ wĘ qWĆ UĳĎ DČ tŇ măČ oxBĘ
28 lbĆŔ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ ro~’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ ÉhJĎ hĂ rSąĆ ’Ğ roYę xĎ tŇ okăŇ lĘ mĘ mČ lĘ CĲ ű rdăĎŇ qĄlĘ

: MdĆŇ qĲĆ=ynĄBĘ =tŇ ’Ć Cd¡Ň dĘŇ SĲĎ wĘ rdĎŔ qĄ=l’Ć Clă ‘Ğ CmCqť hoĳĎhyĘ rmăČ ’Ď hŇ J¡Ł
29 C’ă WĘ yĂ Mh¡Ć yQĄ mČ gĘŇ C MhËĆ ylĄ JĘ =lkĎŇ wĘ MhÌĆ ytĄŇ o‘yrĂyĘ CxuĎŔ yĂ ÉMnĎ’Ň YŁ wĘ MhąĆ ylĄ hĽ’ĲĎ
30 CqymÌĂ ‘Ę hĆ dŇ ’ÁŁ mĘ CdŇ eĚÄ žCsnĚ : bŇ ybĲĂŇ iĎ mĂ rog¡ŇmĎ MhËĆ ylĄ ‘Ğ C’Ì rĘqĲĎ wĘ MhĳĆ lĎ

r~ąČ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ MkĆÁ ylĄ ‘Ğ Z‘ČÄ yĎ=yJĲĂ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ roY¡ xĎ yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ tŇ bĆŇ SËĆ lĎ
31 yoG¿=l’Ć Clę ‘Ğ CmCqă : hŇ bĲĎŇ SĎ xĞmĲČ M¡ hĆř ylĄ ‘Ğ bŇ S¿Č xĎ wĘ hŇ YĎŔ ‘Ą É lbĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ

dŇ d¿ĎŇ BĎ ol¡ xČ yrËĂbĘŇ =âlĲ wĘ MyĂtÌČŇ lĎ dĘŇ =âl hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ xTČ b¡ĆŇ lĎ bŇ S¿Ą oy wylËĄSĘ
32 =lkĎŇ lĘ Myt¿ĂŇ rĂzĄwĘ llĎŔ SĎ lĘ ÉMhĆ ynĄqĘ mĂ Nomą hĞ wĲČ zbČę lĎ MhĆÁ yQĄ mČ gĘŇ CyÄhĎ wĘ : CnJĲŁ SĘ yĂ

: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Md¡ĎŇ y’Ą =tŇ ’Ć ’yb¿ĂŇ ’Ď wyrËĎbĎŇ ‘Ğ=lJĎ mĂ C hŇ ’ĳĎ pĄŇ yYăĄCYqĘ xČ Cr¡
33 Sy’ĂŔ ÉMSĎ bŇ S¿Ą yĄ=âlĲ MlĳĎ o‘=dŇ ‘Č hŇ m¡Ď mĎ SĘ MyeËĂêČ No‘¿mĘ lĂ roYÁ xĎ hŇ tĎÄ yĘhĲĎ wĘ
34 hoËĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ hŇ yÌĎhĎ rSĆÄ ’Ğ : MdĲĎŇ ’Ď =NBĆ HB¡Ď rCg¿Ň yĎ=âlĲ wĘ

=ëŇ lĆ mĲĆ hŇ I¿ĎqĂ dĘŇ YĂ tŇ CkËŇ lĘ mČ tŇ ySĂę ’Ň rĄBĘ MlĳĎ y‘Ą=l’Ć ’yb¡ĂŇ eĎhČ Chy¿ĎmĘ rĘyĂ=l’Ć
35 tŇ SĆ qăĆ=tŇ ’Ć rb¡ĄŇ SŁ yn¿ĂnĘ hĂ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ
36 tŇ oxę Cr ‘BăČ rĘ’Č MlĎÁ y‘Ą=l’Ć ytĂÄ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ : MtĲĎŇ rĎCbĲŇ GĘ tŇ yS¡Ă ’Ň rĄ MlĳĎ y‘Ą

hŇ yăĆhĘ yĲĂ=âlwĘ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ tŇ oxă rĚhĎ lk¡ŇŁ lĘ MytĂŔ rĂ zăĄwĘ MyĂmČŔ èĎ hČ tŇ oYă qĘ É‘BČ rĘ’Č mĲĄ
37 ynĄÄpĘŇ l MlĎ y‘Ąţ=tŇ ’Ć yêăĂ êČxĘ hČ wĘ : MlĲ w‘ř yx¿Ą DĘnĂ MS¡Ď ’ob¿Ň yĎ=âlĲ rSËĆ ’Ğ yoGŔ hČ

Nor¿xĞ=tŇ ’Ć hŇ ‘ËĎrĎ ű MhÌĆ ylĄ ‘Ğ ytĂÄ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ MSĎę pĘŇ nČ ySăĄ qĘ bČŇ mĘ ű ynăĄpĘŇ lĂ wĘ MhĆÁ ybĄŇ yĘ’ĲŁ
: MtĲĎŇ o’ yt¡ĂŇ oQJČ dŇ ‘¿Č bŇ rĆxĆŔ hČ =tŇ ’Ć ÉMhĆ yrĄxĞ’ĲČ yêąĂ xĘ QČ SĂ wĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ yj¡Ă ’Č

38 : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Myr¡ĂWĎ wĘ ëŇ lĆ m¿Ć MèËĎ mĂ yê¿Ă dĘŇ bČŇ ’ĞhĲČ wĘ MlĳĎ y‘ĄBĘ y’¡Ă sĘ kĂŇ yê¿Ă mĘ WČ wĘ
39 : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Ml¡Ď y‘Ą tŇ ybĂŇ SĘ =tŇ ’Ć bŇ CS’Ď MymĂę IĎhČ tŇ yrăĂxĞ’ĲČ BĘ ű hŇ yăĎhĎ wĘ

rbdh
,yrq MlĎ y‘Ą ,bytk MlĎ o‘ v.36 .w"dw d"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk MkĆylĄ‘Ğ ’"sb ,yrq MkĆylĄ‘Ğ v.30 .Tm

.w"dw b"d Nkw yrqw bytk MlĎ y‘Ą ’"sb
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Chy¿ĎmĘ rĘyĂ dŇ y¡ČBĘ MyDĳĂWĘ JČ ZrĆ’ăĆ=l’Ć lb¡ĆŇ BĎ =l’Ć hoËĎhyĘ rBÌĆDĂ rSĆÄ ’Ğ rbĎę DĎhČ n
CdŇ xĳĄ kČŇ êĘ =l’Č C‘ym¡Ă SĘ hČ snĄŔ =C’WĘ CĲ ÉC‘ymĂÄ SĘ hČ wĘ MyąĂoGbČŇ CdŇ yGĂÄhČ : ’ybĲĂŇ eĎhČ 2

hĎ yBĆŔ YČ ‘Ğ CSybăĂŇ hŁ ëŇ dĎŔ rŁ mĘ tŇ xăČ É lBĄ Syb¿ĂŇ hŁ lbĆÁ bĎŇ hŇ dĎÄ JĘ lĘ nĂ žCrmĘ ’Ă
ÉHYĎ rĘ’Č =tŇ ’Ć tŇ ySąĂ yĎ=’ChĲ Nopę ~Ď mĂ yoGÁ hĎ ylĆÄ‘Ď žhlĎ ‘Ď yJăĂ : hĎ ylĲĆ CQGĂ Cêx¡Č 3

: CkŇ lĲĎ hĎ CdŇ n¿Ď hŇ m¡Ď hĄ BĘ =dŇ ‘Č wĘ Md¿ĎŇ ’Ď mĲĄ HBĳĎ bŇ S¡Ą oy hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=âlwĘ hŇ UĎŔ SČ lĘ
hŇ UĎ h¿Ą l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ C’bÌŇŁ yĎ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ É’yhĂ hČ tŇ ‘ąĄbĎŇ C hŇ UĎ hĄÁ hĎ MymĂÄ IĎBČ 4

: CSuĲĄbČŇ yĘ Mh¡Ć yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ=tŇ ’Ć wĘ CkŇ lĄŔ yĄ ÉokŇ bĎŇ C ëŇ olą hĎ wDĳĎxĘ yČ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=ynĲĄbĘŇ C
sŘ30 Ml¡Ď o‘ tŇ yr¿ĂBĘ hoĎŔhyĘ=l’Ć CwălĘ nĂ wĘ C’BŁ ť MhĳĆ ynĄpĘŇ hŇ eĎhăĄ ëŇ rĆD¡Ć Cl’ĎŔ SĘ yĂ NoIăYĂ 5

Myr¡ĂhĎ MC‘Ŕ tĘŇ hĂ MhăĆ y‘ĄrŁ yUĂŔ ‘Č hŇ yĎhĎ ÉtodŇ bĘŇ ’ĲŁ N’Ň YąŁ : xČ kĲĄŇ èĎ tĂŇ âl¿ 6

MhăĆ y’Ą YĘ omĲ =lJĎ : MYĲĎ bĘŇ rĂ Cx¡ kĘŇ SĲĎ CkŇ lĎŔ hĎ Éh‘ĎbĘŇ GĂ =l’Ć rhąČ mĄ MybĂŇ bĄŇ oS 7

=hŇ wĄnĘ ÉhoĎhylĲČ C’ą TĘ xĲĎ rSĆÄ ’Ğ tŇ xČ êČę MSĳĎ ’Ę nĆ âlă Cr¡mĘ ’ĲĎ Mh¿Ć yrĄYĲĎ wĘ MClŔ kĎŇ ’Ğ
lbĆŔ BĎ ëŇ oêămĂ CdŇ nĚť : hoĲĎhyĘ Mh¡Ć ytĄŇ obĲŇ ’Ğ hŇ w¿ĄqĘ mĂ C qdĆŇ YĆŔ 8

ykĂÃ nŁ ’ĲĎ hŇ eăĄhĂ yJăĂ : N’Ň YĲŁ =ynĄpĘŇ lĂ Myd¡ĂŇ Cê‘ČJĘ CyěhĘ wĲĂ w’ř Yĳ y MyD¡ĂWĘ JČ ZrĆ’¿ĆmĄ C 9

CkŇ rĘ‘ăĎwĘ NopŔ YĎ ZrĆ’ăĆmĄ ÉMylĂ dŇŁ GĘ MyąĂoG=lhČ qĘ lbĆÁ BĎ =l‘Č hŇ lĆÄ‘ĞmĲČ C žry‘Ă mĄ
hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ wĘ : MqĲĎ yrĄ bŇ CS¡ yĎ âl¿ lyJĂŔ SĘ mČ roBă gĂŇJĘ Éwy~Ď xĂ dŇ kĳĄŇ QĎ êĂ Mè¡Ď mĂ HlĎŔ 10

yJăĂ yxĂ mĘ WĘ tĂŇ yJąĂ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ C‘B¡Ď WĘ yĂ hĎ yl¿Ć lĘ SŁ =lJĎ llĳĎ SĎ lĘ MyD¡ĂWĘ kČŇ 11

: MyrĲĂBĂ ’ĞJĲĎ ylĂ hĞYĘ tĂŇ wĘ hŇ SĎŔ dĎŇ hŇ lăĎ gĘŇ‘ĆJĘ ySĂ CpŇ tĎŇ yJĂ ť ytĳĂŇ lĎ xĞ nĲČ ys¡ĄSŁ yzĂlĘ ‘ĞtĲČŇ
rB¡Ď dĘŇ mĂ MyĂŔoG tŇ yrăĂxĞ’ĲČ ÉheĄhĂ MkĳĆŇ êĘ dĘŇ lČ oyĲ hŇ r¡ĎpĘŇ xĎ dŇ ’ŔŁ mĘ ÉMkĆŇ UĘ ’Ă hŇ SĎ oBą 12

lJŁ ť HQĳĎ JĚ hŇ m¡Ď mĎ SĘ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ wĘ bŇ SĄŔ tĄŇ âlă ÉhoĎhyĘ PŇ YĆuąĆmĂ : hŇ bĲĎŇ rĎ‘ĞwĲČ hŇ I¿ĎYĂ 13

ű lbąĆŇ BĎ =l‘Č CkÄ rĘ‘Ă : hĎ ytĲĆŇ oJmČ =lJĎ =l‘Č qr¡Ł SĘ yĂwĘ Mè¿Ł yĂ lbĆŔ BĎ =l‘Č rbăĄŇ ‘Ł 14

ho¡ĎhylĲČ yJ¿Ă ZxĳĄ =l’Ć Cl¡ mĘ xĘ êČ =l’ĲČ hĎ ylĆŔ ’Ą CdăŇ yĘ tŇ SĆ qĆŔ ykĄŇ rĘDăŁ =lJĎ ÉbybĂŇ sĎ
Cs¡ rĘhĆ nĲĆ hĎ ytĆŇ IŁ wĂSĘ ’Č ÉClpĘŇ nĲĎ HdĎŔ yĎ hŇ năĎtĘŇ nĲĎ ÉbybĂŇ sĎ hĎ yląĆ‘Ď C‘yrĂÄ hĎ : hŇ ’Ď TĲĎ xĎ 15

=CW‘Ğ hŇ t¡ĎŇ WĘ ‘ĲĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ HbĎŔ CmqĘ eăĎhĂ É’yhĂ ho¿ĎhyĘ tŇ mČÄ qĘ nĂ žyJĂ hĎ ytĳĆŇ omoxĲ
bŇ rĆxăĆ ÉynĄjĘ mĂ ryYĳĂqĎ tŇ ‘ăĄBĘ lG¡ĎmČ Wp¿ĄŇ tŇŁ wĘ lbĆŔ BĎ mĂ É‘ČrĄÄ oz CtąŇ rĘJĂ : HlĲĎ 16

: CsnĲĚyĎ oY¡ rĘ’Č lĘ Sy’¿Ă wĘ CnŔ pĘŇ yĂ ÉoU‘Č=l’Ć Sy’ąĂ hŇ nĎŔ oIhČ
rCèŔ ’Č ëŇ lĆ măĆ ÉolkĎŇ ’Ğ NoSą ’Ň rĂhĲĎ CxyDĳĂhĂ tŇ oyărĎ’Ğ l’¡Ą rĎWĘ yĂ hŇ rËĎCzpĘŇ hŇ WÌĆ 17

: lbĲĆŇ BĎ ëŇ lĆ m¿Ć r~¡Č ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ omŔ ~Ę ‘Ă ÉNorxĞ’ĲČ hĎ hŇ ząĆwĘ
Nkl

.b"dw ’"d Nkw yrqw bytk C’YĄ ’"sb ,yrq C’YĄ ,bytk C’YĄyĄ v.8 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.8 .n
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18 =l’Ć dŇ qËĄpŇŁ yn¿ĂnĘ hĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhyĘ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄę lĎ
19 yêąĂ bĘŇ bČŇ SŁ wĘ : rCèĲ ’Č ëŇ lĆ m¿Ć =l’Ć yêĂ dĘŇ q¡ČjĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ oYĳrĘ’Č =l’Ć wĘ lb¡ĆŇ BĎ ëŇ lĆ m¿Ć

MyĂrËČpĘŇ ’Ć rh¿Č bĘŇ C NSĳĎ BĎ hČ wĘ lm¡Ć rĘJČ hČ hŇ ‘¿ĎrĎwĘ ChwĄŔ nĎ=l’Ć É l’Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć
20 hoĎęhyĘ=M’ĚnĘ ’yhĂÁ hČ tŇ ‘ĄÄ bĎŇ C žMhĄ hĎ MymăĂ IĎBČ : oSĲ pĘŇ nČ ‘B¿Č WĘ êĂ dŇ ‘¡ĎlĘ GĂ hČ wĘ

hŇ nĎ y’Ň YĳĆUĎ tĂŇ âlă wĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ tŇ ’Ň F¿Ł xČ =tŇ ’Ć wĘ CenĆŔ y’Ą wĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ NwąŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć SuČÂbĚŇ yĘ
21 ÉMyĂtČÄ rĎmĘ ZrĆ’ąĎhĎ =l‘Č : ry’ĲĂ SĘ ’Č rS¿Ć ’ĞlĲČ xl¡Č sĘ ’Ć yJ¿Ă

hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉMhĆ yrĄxĞ’ĲČ MrąĄxĞhĲČ wĘ bŇ rÄŁ xĞ dŇ oqĳjĘ yb¡ĄŇ SĘ oyĲ=l’Ć wĘ hĎ ylĆŔ ‘Ď hŇ lăĄ ‘Ğ
22 ZrĆ’ĳĎBĎ hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ loq¿ : ìŇ ytĲĂŇ yCĂYĂ rS¿Ć ’Ğ lk¡ŇŁ JĘ hŇ WĄě ‘ĞwĲČ
23 hŇ tÌĎŇ yĘhĲĎ ëŇ y’ăĄ ZrĆ’ĳĎhĎ =lJĎ SyF¡Ă jČ rbĄŔ èĎ IĂwČ É‘DČgĘŇ nĂ ëŇ y’ąĄ : lodĲŇ GĎ rbĆŇ S¡Ć wĘ
24 âlă êĘ ’¡Č wĘ lbĆŔ BĎ ÉêĘ dĘŇ JČÄ lĘ nĂ =MgČŇ wĘ ëŇ ląĎ yêĂ SĘ qÄŁ yĎ : MyĲĂoGBČ lb¡ĆŇ BĎ hŇ UËĎ SČ lĘ
25 ÉhoĎhyĘ xtąČŇ jĎ : tŇ yrĲĂGĎtĘŇ hĂ ho¡ĎhybĲČŇ yJ¿Ă êĘ WĘ jČŔ tĘŇ nĂ =MgČŇ wĘ Ét’Ň YĄmĘ nĂ êĘ ‘ČdĳĎŇ yĎ

hoËĂhyĹ ynÌĎdŇŁ ’Ň lĲČ ’yhĂę hŇ kăĎŇ ’Ň lĎ mĘ =yJĲĂ omĳ ‘Ę zČ ylăĄ JĘ =tŇ ’Ć ’Y¡Ą oIwČ orŔ YĎ o’ă =tŇ ’Ć
26 hĎ CQ¿ sĎ hĎ ysĆŔ bĚŇ ’ĞmĲČ Cxă tĘŇ jĂ ÉZuĄmĂ HląĎ =C’BĲŁ : MyDĲĂWĘ JČ ZrĆ’¿ĆBĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ
27 hĎ yrĆŔ jĎ =lJĎ ÉCbŇ rĘxĂ : tŇ yrĲĂ’Ą SĘ Hl¡Ď =yhĂ êĘ =l’Č hĎ Cmĳ yrĂxĞhĲČ wĘ Mym¡Ă rĄ‘Ğ=omkĘŇ
28 MysËĂ nĎ loq¿ : MtĲĎŇ DĎqĚjĘ tŇ ‘¿Ą Mm¡Ď oy ’b¿ĎŇ =yJĂ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ yohă xbČŇ FĳĎ lČ Cd¡Ň rĘyĲĄ

CnyhĄŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉtmČ qĘ nĂ =tŇ ’Ć NoIęYĂ BĘ dŇ yGăĂhČ lĘ lbĳĆŇ BĎ ZrĆ’ăĆmĄ MyT¡Ă lĄ pĘŇ C
29 CnÌxĞ tŇ SĆ qĆÁ ykĄŇ rĘDÄŁ =lJĎ MyBĂ rČţ ű lbăĆŇ BĎ =l’Ć C‘ymăĂ SĘ hČ : olĲ kĎŇ yhĲĄ tŇ m¡Č qĘ nĂ

rS¿Ć ’Ğ lkËŇŁ JĘ HlĎŔ ‘ĽpĲĎŇ JĘ HlăĎ =CmQĘ SČ hŇ TĎŔ lĄ jĘ ÍyhĂ yĘ=l’Č bŇ ybĂę sĎ hĎ ylăĆ ‘Ď
30 NkËĄŇ lĎ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ Sod¿Ň qĘ =l’Ć hŇ dĎŇ z¡Ď hoËĎhyĘ=l’Ć yJÌĂ HlĳĎ =CW‘Ğ hŇ t¡ĎŇ WĘ ‘ĲĎ

’Ch¡ hČ MoI¿BČ CUDËČyĂ Hê¿ĎmĘ xČ lĘ mĂ ySĄÄ nĘ ’Č =lkĎŇ wĘ hĎ ytĳĆŇ bŇŁ xŁ rĘBĂ hĎ yr¡ĆCxbČŇ Cl¿ jĘ yĂ
31 ho¡ĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ=M’ĚnĘ NodŔ zĎ ÉìylĆÄ’Ą ynąĂnĘ hĂ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ
32 ol¡ Ny’¿ĄwĘ lpČŔ nĎ wĘ ÉNodŇ zĎ lSąČ kĎŇ wĘ : ìŇ yêĲĂ dĘŇ qČ jĘ tŇ ‘¿Ą ì¡Ň mĘ oy ’B¿Ď yJËĂ tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ

: wytĲĎŇ bŇŁ ybĲĂŇ sĘ =lJĎ hŇ l¡Ď kĘŇ ’ĲĎ wĘ wyrĎŔ ‘ĎBĘ ÉS’Ą yêĂ ~ąČ hĂ wĘ MyqĳĂmĄ
33 hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=ynĄbĘŇ C l’¿Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ MyqËĂCS‘Ğ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ
34 hoąĎhyĘ qzĎęxĎ ű MlăĎ ’ĞGĲŁ : MxĲĎ QĘ SČ Cn¡’ĞmĲĄ MbĎŔ CqyzăĂxĹhĲĆ ÉMhĆ ybĄŇ SĲŁ =lkĎŇ wĘ wDĳĎxĘ yČ

ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ‘Č yGăĂrĘhĂ ÉN‘ČmČÄ lĘ MbĳĎŇ yrĂ=tŇ ’Ć bŇ yr¡ĂyĎ bŇ yr¿Ă omŔ SĘ Éto’bĎŇ YĘ
35 ybăĄŇ SĘ yĲŁ =l’Ć wĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ MyD¡ĂWĘ JČ =l‘Č bŇ rĆx¿Ć : lbĲĆŇ bĎŇ yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ lĘ zyG¡ĂrĘhĂ wĘ

lbb
.’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk HlĎ =yhy ’"sb ,bytk ’lw yrq ÉHlĎ =yhy v.29
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bŇ rĆx¿Ć Cl’ĳĎ nŁ wĘ MyD¡ĂBČ hČ =l’Ć bŇ rĆx¿Ć : hĎ ymĲĆ kĎŇ xĞ=l’Ć wĘ hĎ yr¡ĆWĎ =l’Ć wĘ lbĆŔ bĎŇ 36

bŇ rĆ‘ËĄhĎ =lJĎ =l’Ć wĘ oBę kĘŇ rĂ=l’Ć wĘ wysăĎ Cs=l’Ć bŇ rĆxĆÁ : CêxĲĎ wĎ hĎ yr¡ĆoBGĂ =l’Ć 37

bŇ rĆx¿Ł : CzEĲĎbĚŇ C hĎ yt¡ĆŇ rŁ YĘ o’=l’Ć bŇ rĆx¿Ć MySĳĂ nĎlĘ CyăhĎ wĘ Hk¡ĎŇ otŇ BĘ rS¿Ć ’Ğ 38

NkĄę lĎ : CllĲĎ hŁ tĘŇ yĂ Mym¡Ă y’Ą bĎŇ C ’yhĂŔ ÉMylĂ sĂ jĘ ZrĆ’ąĆ yJăĂ CSbĳĄŇ yĎwĘ hĎ ym¡Ć ymĄ =l’Ć 39

Édo‘ bŇ S¿Ą tĄŇ =âlĲ wĘ hŇ nĳĎ‘ĞyĲČ tŇ onăBĘ Hb¡ĎŇ CbŇ SĘ y¿ĎwĘ MyIĂŔ’Ă =tŇ ’Ć ÉMyIĂYĂ CbąŇ SĘ yĲĄ
MdÌŇŁ sĘ =tŇ ’Ć MyhĂÁ Łl’Ĺ tŇ kČÄ jĄ hĘ mČ JĘ : rodĲŇ wĎ roD¿=dŇ ‘Č NoJ¡ SĘ tĂŇ âl¿ wĘ xYČ nĆŔ lĎ 40

=âlĲ wĘ Sy’ĂŔ ÉMSĎ bŇ S¿Ą yĄ=âlĲ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ hĎ yn¡ĆkĄŇ SĘ =tŇ ’Ć wĘ hŇ rËĎmŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ
MyBĂŔ rČ MykăĂŇ lĎ mĘ C É lodŇ GĎ yogąŇ wĘ NopĳŇ ~Ď mĂ ’B¡Ď M‘¿Č hŇ eËĄhĂ : MdĲĎŇ ’Ď =NBĆ HB¡Ď rCg¿Ň yĎ 41

CmxĄŔ rČyĘ âlă wĘ ÉhUĎ hĄÄ yr¿ĂzĎkĘŇ ’Č CqyzĂęxĞ yĲČ NdÂŁ ykĂŇ wĘ tŇ SĆ qăĆ : ZrĆ’ĲĎ =ytĄŇ JĘ rĘIČmĂ Cr‘¡Ł yĄ 42

hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ lČ ÉSy’Ă JĘ ëŇ Crę ‘Ď CbŇ JĳĎ rĘyĂ Mys¡Ă Cs=l‘Č wĘ hŇ mĆŔ hĹyĲĆ MIăĎJČ ÉMlĎ oq
ÉhrĎYĎ wydĳĎŇ yĎ CpăŇ rĎwĘ M‘¡ĎmĘ SĂ =tŇ ’Ć lbËĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ ‘mÌČ SĎ : lbĲĆŇ BĎ =tŇ BČ ëŇ yĂl¡Č ‘Ď 43

ÈNDĄrĘIČhČ No’ă GĘ mĂ hŇ lĆÄ‘ĞyĲČ hŇ yĄÂrĘ’Č JĘ hŇ eĄhĂ ţ : hŇ dĲĎŇ lĄ oIJČ lyx¡Ă ChtĘŇ qČŔ yzĂxĹhĲĆ 44

dŇ qĳŁ pĘŇ ’Ć hĎ ylăĆ ’Ą rCx¡ bĎŇ ym¿Ă C hĎ ylĆŔ ‘ĎmĲĄ ÉMYwřr’ hŇ ‘ĎGąĂ rĘ’Č =yJĲĂ ůNtĎŇ y’Ą hŇ wăĄnĘ =l’Ć
NkĄÂ lĎ : ynĲĎpĎŇ lĘ dŇ m¡Ł ‘ĞyĲČ rS¿Ć ’Ğ hŇ ‘ĆŔ rŁ hŇ zăĆ=ymĲĂ C yeĂ dĆŔ ‘Ă oy ymăĂ C ÉynĂ omÄ kĎŇ ymąĂ yJăĂ 45

bŇ S¡Č xĎ rS¿Ć ’Ğ wytĎŔ obŇ SĘ xĘ mČÄ C lbĆŔ BĎ =l’Ć ÉZ‘Č yĎ rSąĆ ’Ğ hoĎęhyĘ=tŇ YČ ‘Ğ C‘ămĘ SĂ
MyèËĂ yČ âl¿ =M’Ă N’Ň ~ŔŁ hČ yrăĄy‘Ă YĘ ÉMCbŇ xĎ sĘ yĂ âlą =M’Ă MyDĳĂWĘ JČ ZrĆ’ăĆ=l’Ć
My¿ĂoGBČ hŇ q¡Ď‘Ď zĘC ZrĆ’ĳĎhĎ hŇ S¡Ď ‘ĞrĘnĂ lbĆŔ bĎŇ hŇ WăĎ jĘ tĘŇ nĂ É loumĂ : hŇ wĲĆnĎ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ 46

: ‘mĲĎ SĘ nĂ
xČ Cr¡ ymĳĎqĎ bŇ lăĄ yb¡ĄŇ SĘ yĲŁ =l’Ć wĘ lbĆŔ BĎ =l‘Č ry‘ăĂmĄ ÉynĂ nĘ hĂ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť ’n
HYĳĎ rĘ’Č =tŇ ’Ć Cq¡ qĘ bĲŇŁ ywĂ hĎ CrŔ zĄwĘ ÉMyrĂzĎ ű lbąĆŇ bĎŇ lĘ yêĂÄ xĘ QČ SĂ wĘ : tŇ yxĲĂ SĘ mČ 2

ÉërĄDŁ hČ ëŇ rŁ dĘŇ yĂ ëŇ rąŁ dĘŇ yĂ=l’ĲĆ : hŇ ‘ĲĎrĎ Moy¿BĘ bŇ yb¡ĂŇ iĎ mĂ hĎ ylËĆ‘Ď Cy¿hĎ =yJĲĂ 3

Cmyr¡ĂxĞhĲČ hĎ yrĆŔ xĚBăČ =l’Ć ÉClmĘ xĘ êČ =l’ĲČ wĘ onĳ yŁ rĘsĂ BĘ l‘¡ČtĘŇ yĂ=l’Ć wĘ oêŔ SĘ qČ
: hĎ ytĲĆŇ oYCxBĘ Myr¡ĂuĎ dĚŇ mĘ C MyDĳĂWĘ JČ ZrĆ’ăĆBĘ Myl¡Ă lĎ xĞ Cl¿ pĘŇ nĲĎ wĘ : H’ĲĎ bĎŇ YĘ =lJĎ 4

ÉMYĎ rĘ’Č yJąĂ tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ ho¡ĎhyĘmĲĄ wyhĎŔ Łl’ĹmĲĄ ÉhdĎŇ ChywĲĂ l’ąĄ rĎWĘ yĂ NmĎÄ lĘ ’Č =âlĲ yJĂ ţ 5

Sy’ăĂ ÉCTQĘ mČ C lbĆę BĎ ëŇ oêămĂ ű CsnăĚ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ Sod¡Ň uĘ mĂ MSĎŔ ’Ď hŇ ’ăĎ lĘ mĲĎ 6

’Ch¿ lCmě GĘ hoĎŔhylĲČ É’yhĂ hŇ m¿Ď qĎ nĘ tŇ ‘ĄÄ žyJĂ HnĳĎ wŁ ‘ĞBĲČ CUD¡ČêĂ =l’Č oSŔ pĘŇ nČ
ZrĆ’ĳĎhĎ =lJĎ tŇ rĆJ¡ĆSČ mĘ hoĎŔhyĘ=dŇ yČBĘ É lbĆŇ BĎ bŇ hąĎ zĎ=soJ : HlĲĎ MQ¡Ą SČ mĘ 7

hnyym
.w"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk MYĄyrĂ’Ğ ’"sb ,yrq MYĄyrĂ’Ğ ,bytk MYĄCr’Ğ v.44
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8 lb¡ĆŇ bĎŇ hŇ l¿Ď pĘŇ nĲĎ M’ËŁ tĘŇ jĂ : MyĲĂogŇ Cl¿ lĘ hŁ tĘŇ yĂ NJ¡Ą =l‘Č MyĂŔogŇ CtăŇ SĎ ÉHnĎ yIĄmĂ
9 Cn’Ň jĂ rĂ : ’pĲĄŇ rĎêĄ yl¡Č C’ HbĎŔ o’kĘŇ mČ lĘ ÉyrĂYĽ Cxą qĘ hĎ ylĆę ‘Ď ClylăĂ yhĄ rbĳĄŇ èĎ êĂ wČ

=l’Ć ‘gąČŇ nĎ=yJĲĂ oYĳrĘ’Č lĘ Sy’ăĂ ëŇ ¡ĄlnĄwĘ hĎ Cbě zĘ‘Ă hŇ tĎŇ jĎŔ rĘnĂ âlă wĘ É lbĆŇ BĎ =tŇ ’Ć
10 CnytĳĄŇ qŁ dĘŇ YĂ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ ’yY¿Ă oh : MyqĲĂ xĎ SĘ =dŇ ‘Č ’v¡Ď nĂ wĘ HTĎŔ jĎ SĘ mĂ ÉMyĂmČÄ èĎ hČ sŘ31

11 ÈMy~Ă xĂ hČ CrbăĄŇ hĎ : CnyhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ hŇ W¡Ą ‘ĞmĲČ =tŇ ’ĲĆ NoIŔYĂ bĘŇ hŇ răĎjĘ sČ nĘ C C’BŁ ť
lb¿ĆŇ BĎ =l‘Č=yJĲĂ ydČŔ mĎ ykăĄŇ lĘ mČ ÉxČ CrÄ =tŇ ’Ć hoĎęhyĘ ry‘ăĂhĄ ůMyTĂ lĎ èĘ hČ C’ă lĘ mĂ

12 =l’Ć : olĲ kĎŇ yhĲĄ tŇ m¡Č qĘ nĂ ’yhĂŔ ÉhoĎhyĘ tŇ mąČ qĘ nĂ =yJĲĂ HtĳĎŇ yxĂ SĘ hČ lĘ ot¡Ň UĎ zĂmĘ
Cnyk¡ĂŇ hĎ MyrĂŔ mĘ SĲŁ ÉCmyqĂÄ hĎ rmĎŔ SĘ UĂ hČ ÉCqyzĂÄxĞhĲČ snĄę =C’WĘ lbĆÁ BĎ tŇ mÄŁ ox
yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ =l’Ć rB¡Ć DĂ=rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą hŇ WĎě ‘Ď=MGČ hoĎŔhyĘ MmăČ zĎ=MGČ yJĂ ť MybĳĂŇ rĘ’ĲŁ hĎ

13 tŇ U¿Č ’Č ëŇ ~¡ĄqĂ ’B¿Ď tŇ rĳŁ YĎ o’Ĳ tŇ B¡Č rČ MyBĂŔ rČ MyĂmăČ=l‘Č yêĂ nĘ kČŇ SŁ : lbĲĆŇ bĎŇ
14 ÉMdĎŇ ’Ď ëŇ ytąĂŇ ’Ň QĄ mĂ =M’Ă yJăĂ oSĳ pĘŇ nČBĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ ‘BËČ SĘ nĂ : ëŇ ‘ĲĄYĘ BĂ
15 Nyk¿ĂŇ mĄ oxŔ kŇŁ BĘ ÉZrĆ’ĆÄ hŇ W¿Ą ‘Ł : dŇ dĲĎŇ yhĄ ëŇ yĂl¡Č ‘Ď Cn¿‘Ď wĘ qlĆ IĆŔJČ
16 Nom¿ hĞ oêÁ êĂ loqÄ lĘ : MyĂmĲĎ SĎ hŇ T¿Ď nĎ ot¡Ň nĎ CbŇ tĘŇ bĂŇ C otĳŇ mĎ kĘŇ xĎ BĘ lb¡ĄŇ êĄ

hŇ WĎŔ ‘Ď ÉrTĎ UĎ lČ MyqąĂrĎBĘ ZrĆ’ĳĎ=hŇ YĄqĘ mĂ My’¡Ă WĂ nĘ l‘Č I¿ČwČ MyĂmČŔ èĎ BČ ÉMyĂmČÄ
17 PŇ r¡ĄYŁ =lJĎ Syb¿ĂŇ hŁ tŇ ‘ČDČŔ mĂ ÉMdĎŇ ’Ď =lJĎ r‘ąČbĘŇ nĂ : wytĲĎŇ rŁ YĘ ’Ł mĄ xČ Cr¡ ’YĄ I¿Ł wČ
18 hŇ W¡Ą ‘ĞmĲČ hŇ UĎ hĄŔ lbĆŇ hăĆ : MBĲĎ xČ Cr¿=âlwĘ oJ¡ sĘ nĂ rqĆS¿Ć yJËĂ lsĆ jĳĎ mĂ
19 rYąĄoy=yJĲĂ bŇ oqę ‘ĞyĲČ qlĆ xăĄ hŇ QĆ ’ĄÁ kĘŇ =âlĲ : CdŇ bĲĄŇ ’Ň yŁ Mt¡ĎŇ DĎqĚjĘ tŇ ‘¿ĄBĘ My‘ĳĂêĚ‘Ę êČ

: omĲ SĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ otĳŇ lĎ xĞ nĲČ TbĆŇ S¡Ą wĘ ’ChŔ É lJŁ hČ
20 ì¡Ň bĘŇ yê¿Ă xČ SĘ hĂ wĘ MyĂŔoG ÉìbĘŇ yêąĂ YĘ jČ nĂ wĘ hŇ mĳĎ xĎ lĘ mĂ yl¡Ą JĘ ylĂŔ hŇ êăĎ’Č =ZjĄ mČ
21 : obĲŇ kĘŇ rŁ wĘ bŇ kĆŇ r¡Ć ìŔ bĘŇ yêăĂ YĘ jČ nĂ wĘ obĳŇ kĘŇ rĲŁ wĘ sCs¡ ìŔ bĘŇ yêăĂ YĘ jČ nĂ wĘ : tŇ okĲŇ lĎ mĘ mČ
22 ìŔ bĘŇ yêăĂ YĘ jČ nĂ wĘ r‘ČnĳĎwĎ NqăĄzĎ ì¡Ň bĘŇ yê¿Ă YĘ jČ nĂ wĘ hŇ èĎŔ ’Ă wĘ Sy’ăĂ ÉìbĘŇ yêąĂ YĘ jČ nĂ wĘ
23 rJăĎ ’Ă ì¡Ň bĘŇ yê¿Ă YĘ jČ nĂ wĘ orŔ dĘŇ ‘ĆwĘ hŇ ‘ăĆrŁ ÉìbĘŇ yêąĂ YĘ jČ nĂ wĘ : hŇ lĲĎ CtŇ bĘŇ C rCx¡ BĎ
24 ybăĄŇ SĘ oyĲ ű lkăŇŁ lĘ C lbĆÁ bĎŇ lĘ yêĂÄ mĘ QČ SĂ wĘ : MynĲĂ gĎŇsĘ C tŇ ox¡ jČ ìŔ bĘŇ yêăĂ YĘ jČ nĂ wĘ oDĳmĘ YĂ wĘ

: hoĲĎhyĘ M’¡Ě nĘ MkĳĆŇ ynĄy‘ĲĄlĘ NoI¡YĂ bĘŇ CW¿ ‘Ď=rSĆ ’Ğ MtËĎŇ ‘ĎrĲĎ=lJĎ tŇ ’ÌĄ MyDĂę WĘ kČŇ
25 tŇ yx¡Ă SĘ UČ hČ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉtyxĂ SĘ UČ hČ rhąČ ìŇ ylĆÁ’Ą ynĂÄ nĘ hĂ

My‘ĂŔ lĎ iĘ hČ =NmĂ ÉìyêĂÄ lĘ GČlĘ gĂŇ wĘ ìŇ ylĆę ‘Ď ydĂÁ yĎ=tŇ ’Ć ytĂŇ yTĂÄ nĎ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ =lJĎ =tŇ ’Ć
26 NbĆŇ ’¡Ć wĘ hŇ eĎŔ pĂŇ lĘ NbĆŇ ’ăĆ ÉìUĘ mĂ Cxą qĘ yĂ=âlĲ wĘ : hŇ pĲĎŇ rĄWĘ rh¿Č lĘ ìŇ yê¡Ă tČŇ nĘ C

twdswml
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ZrĆ’Ďę BĎ snăĄ=C’WĘ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇ y¡ĆhĘ êĲĂ MlËĎ o‘ tŇ om¿ mĘ SĂ =yJĲĂ tŇ odĳŇ sĎ omĲ lĘ 27

tŇ ok¿Ň lĘ mĘ mČ hĎ ylËĆ‘Ď C‘ymÌĂ SĘ hČ MyĂŔoG ÉhĎ ylĆÄ‘Ď CSą DĘqČ ÉMyĂoGBČ rpąĎŇ oS C‘Ä qĘ êĂ
: rmĲĎ sĎ qlĆ y¿ĆJĘ sCs¡ =Cl‘ĞhĲČ rsĎŔ pĘŇ TĂ ÉhĎ ylĆÄ‘Ď CdąŇ qĘ jĂ znĳĎJĘ SĘ ’Č wĘ yeăĂmĂ Tr¡ČrĎ’Ğ
hĎ ynĳĆgĎŇsĘ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ hĎ yt¡ĆŇ oxjČ =tŇ ’Ć ydČŔ mĎ ykăĄŇ lĘ mČ =tŇ ’Ć ÉMyĂogŇ hĎ yląĆ‘Ď CSÄ DĘqČ 28

hŇ mĎ qąĎ yJăĂ lxĳŁ êĎ wČ ZrĆ’¡ĎhĎ S‘¿ČrĘêĂ wČ : oêĲ lĘ SČ mĘ mĆ ZrĆ’¿Ć=lJĎ tŇ ’¡Ą wĘ 29

Ny’¿ĄmĄ hŇ U¡Ď SČ lĘ lbËĆŇ BĎ ZrĆ’ÌĆ=tŇ ’Ć MCWÂ lĎ hoĎŔhyĘ tŇ obăŇ SĘ xĘ mČ É lbĆŇ BĎ =l‘Č
hŇ t¿ĎŇ SĘ nĎ tŇ odŔ YĎ UĘ BČ ÉCbŇ SĘ yĲĎ MxĄę QĎ hĂ lĘ lbĆÁ bĎŇ yrĄÄ oBgĂŇ žCldĘŇ xĲĎ : bŇ SĲĄ oy 30

ZrąĎ : hĎ yxĲĆ yrĂbĘŇ Cr¿BĘ SĘ nĂ hĎ yt¡ĆŇ nŁ JĘ SĘ mĂ CtŇ y~¿Ă hĂ MySĳĂ nĎlĘ CyăhĎ Mt¡ĎŇ rĎCbĲŇ gĘŇ 31

lbĆŔ BĎ ëŇ lĆ măĆ lĘ ÉdyGĂ hČ lĘ dŇ yGĳĂmČ tŇ ’Ň răČqĘ lĂ dŇ yG¡ĂmČ C ZCrŔ yĎ ÉZrĎ=tŇ ’Ň rČqĘ lĂ
MyU¡Ă gČŇ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ CWjĎŔ tĘŇ nĂ tŇ orăBĎ ‘Ę UČ hČ wĘ : hŇ YĲĆ uĎ mĂ or¡y‘Ă hŇ d¿ĎŇ JĘ lĘ nĂ =yJĲĂ 32

hŇ kÄŁ žyJĂ : ClhĲĎ bĘŇ nĂ hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ hČ yS¿Ą nĘ ’Č wĘ S’ĳĄ bĎŇ CpăŇ rĘWĲĎ 33

HkĳĎŇ yrĂdĘŇ hĂ tŇ ‘ăĄ NrĆg¡ŇŁ JĘ lbĆě BĎ =tŇ BČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhyĘ rmČÁ ’Ď
Èr~Č ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ wnřmę mh wnlăřk’ : HlĲĎ ryY¡Ă uĎ hČ =tŇ ‘ĲĄ hŇ ’Ď b¿ĎŇ C T‘ČŔ mĘ dŇ o‘ă 34

ynĳĎdĎŇ ‘ĞmĲĄ oW¡ rĄkĘŇ ’Q¿Ď mĂ NyeĂŔ êČJČ Éwnř‘Ä lb qyrĂŔ ylăĂ JĘ ÉwngÄ yYř h ů lbĆŇ BĎ ëŇ lĆ măĆ
=l’Ć ÉymĂ dĎŇ wĘ NoIĳYĂ tŇ bĆŇ SăĆ yŁ rm¡Č ’Ň êŁ lbĆŔ BĎ =l‘Č ÉyrĂ’Ą SĘ C ysąĂ mĎ xĞ : wnřxĲ ydh 35

rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť NkĄę lĎ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ rm¡Č ’Ň êŁ MyDĂŔ WĘ kČŇ ybăĄŇ SĘ yĲŁ 36

=tŇ ’Ć ÉyêĂ bĘŇ rČÄ xĞhĲČ wĘ ëŇ tĳĄŇ mĎ qĘ nĂ =tŇ ’Ć yê¡Ă mĘ uČ nĂ wĘ ëŇ bĄŔ yrĂ=tŇ ’Ć ÉbrĎ=ynĂ nĘ hĂ hoĎŔhyĘ
MyeËĂêČ =No‘mĘ ű MyQÌĂ gČŇlĘ ű lbĆÄ bĎŇ žhtĎŇ yĘhĲĎ wĘ : HrĲĎoqmĘ =tŇ ’Ć yê¡Ă SĘ bČŇ ohĲ wĘ HUĎŔ yČ 37

yr¿ĄogŇJĘ Cr¡‘ĞnĲĎ CgŇ’ĳĎ SĘ yĂ MyrăĂpĂŇ JĘ JČ wD¡ĎxĘ yČ : bŇ SĲĄ oy Ny’¿ĄmĄ hŇ q¡ĎrĄSĘ C hŇ U¿Ď SČ 38

CzŁlŔ ‘ĞyĲČ N‘ČmăČ lĘ ÉMyêĂ rĘJČ SĘ hĂ wĘ MhĆę yêĄSĘ mĂ =tŇ ’Ć tŇ ySăĂ ’Ď MUĎÂxĚBĘ : tŇ oyĲrĎ’Ğ 39

MyrăĂkĎŇ JĘ Md¡ĄŇ yrĂo’Ĳ : hoĲĎhyĘ M’¡Ě nĘ CYyqĳĂyĎ âlă wĘ Ml¡Ď o‘=tŇ nČSĘ Cn¿SĘ yĲĎwĘ 40

tŇ QăČ hĂ êĘ Wp¡ĄŇ êĎêĂ wČ ëŇ SČŔ SĄ hŇ dăĎŇ JĘ lĘ nĂ ëŇ y’Ą ť : MydĲĂŇ Cê‘Č=M‘Ă Myl¡Ă y’Ą JĘ xČ obĳŇ TĘ lĂ 41

lb¡ĆŇ BĎ =l‘Č hŇ l¿Ď ‘Ď : MyĲĂoGBČ lb¡ĆŇ BĎ hŇ UËĎ SČ lĘ hŇ tÌĎŇ yĘhĲĎ ëŇ y’ăĄ ZrĆ’ĳĎhĎ =lJĎ 42

hŇ IăĎYĂ ZrĆ’¡Ć hŇ UĎŔ SČ lĘ ÉhĎ yrĆÄ ‘Ď CyąhĎ : hŇ tĎŇ sĲĎ kĘŇ nĂ wyQ¡Ď GČ Nom¿ hĞBĲČ MIĳĎhČ 43

: MdĲĎŇ ’Ď =NBĆ Nh¡Ą BĎ rb¿ŇŁ ‘ĞyĲČ=âlwĘ Sy’ĂŔ =lJĎ ÉNhĄ BĎ bŇ SąĄ yĄ=âlĲ ZrĆ’Ćę hŇ bĳĎŇ rĎ‘ĞwĲČ
ytdqpw
ynĂmČmĎhĞ ,bytk CnmĎmĎhĞ v.34 .w"dw b"d Nkw yrqw bytk ynĂlČ kĎ ’Ğ ’"sb ,yrq ynĂlČ kĎ ’Ğ ,bytk CnlĎ kĎ ’Ğ v.34 .’n
Nkw yrqw bytk ynĂ gČy~Ă hĂ ’"sb ,yrq ynĂ gČy~Ă hĂ ,bytk CngĎy~Ă hĂ v.34 .w"dw b"d Nkw yrqw bytk ynĂmČmĎhĞ ’"sb ,yrq
,bytk CnxĎ ydĂhĹ v.34 .w"dw b"d Nkw yrqw bytk ynĂ‘ČlĎ BĘ ’"sb ,yrq ynĂ‘ČlĎ BĘ ,bytk Cn‘ĎlĎ BĘ v.34 .w"dw b"d

.w"dw b"d Nkw yrqw bytk ynĂxĎ ydĂhĹ ’"sb ,yrq ynĂxĎ ydĂhĹ
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44 Cr¿hĞ nĘ yĂ=âlĲ wĘ wyjĂŔ mĂ Éo‘lĘ BĂ =tŇ ’Ć ytąĂŇ ’Ň YĄhŁ wĘ lbĆę bĎŇ BĘ lBĄÁ =l‘Č yêĂÄ dĘŇ qČ pĲĎŇ C
45 CT¡ QĘ mČ C yUĂŔ ‘Č ÉHkĎŇ oêmĂ C’ą YĘ : hŇ lĎ pĲĎŇ nĎ lb¡ĆŇ BĎ tŇ m¿Č ox=MGČ MyĳĂoG dŇ o‘¡ wylËĎ ’Ą
46 C’Ŕ rĘytĲĂŇ wĘ ÉMkĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ ëŇ rąČyĄ=NpĆŇ C : hoĲĎhyĘ=PŇ ’Č Nor¡xĞmĲĄ oSĳ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć Sy’ăĂ

ÉhnĎèĎ BČ wyrąĎxĞ’ĲČ wĘ hŇ ‘Ďę CmèĘ hČ hŇ năĎèĎ bČŇ ’bÌĎŇ C ZrĆ’ĳĎBĎ tŇ ‘ČmăČ SĘ eĂ hČ hŇ ‘¡ĎCmèĘ BČ
47 My’ĂŔ BĎ MymăĂ yĎ hŇ eăĄhĂ ÉNkĄŇ lĎ : lSĲĄ mŁ =l‘Č lS¡Ą mŁ C ZrĆ’ĎŔ BĎ smăĎ xĎ wĘ hŇ ‘ĎŔ CmèĘ hČ

Cl¿ jĘ yĂ hĎ yl¡Ć lĎ xĞ=lkĎŇ wĘ SobĳŇ êĄ HY¡Ď rĘ’Č =lkĎŇ wĘ lbĆŔ bĎŇ ylăĄ ysĂ jĘ =l‘Č ÉyêĂ dĘŇ qČÄ pĎŇ C
48 yJÌĂ MhĳĆ BĎ rSăĆ ’Ğ lk¡ŇŁ wĘ ZrĆ’ĎŔ wĎ MyĂmăČSĎ É lbĆŇ BĎ =l‘Č CnąeĘ rĂwĘ : HkĲĎŇ otŇ bĘŇ
49 ylăĄ lĘ xĲČ lj¡Ł nĘ lĂ lbĆě BĎ =MGČ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Myd¡ĂŇ dĘŇ oèĲ hČ Hl¿Ď =’ř obŇ yĲĎ NopËŇ ~Ď mĂ
50 bŇ rĆxĆŔ mĄ MyTăĂ lĄ jĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lkĎŇ yl¿Ą lĘ xĲČ Cl¡ pĘŇ nĲĎ lb¿ĆŇ bĎŇ lĘ =MGČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ

hŇ l¿Ć ‘ĞêĲČ MĂl¡Č SĎ CrĲywĂ hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć ÉqoxrĎmĲĄ CrąkĘŇ zĂ CdŇ mĳŁ ‘ĞêĲČ =l’ĲČ Ck¡Ň lĘ hĂ
51 yJĂ ť CnynĳĄjĎ hŇ U¡Ď lĂ kĘŇ hŇ t¿ĎŇ iĘ JĂ hŇ jĎŔ rĘxĆ Cn‘Ę măČ SĎ =yJĲĂ CnSĘ BŁ ť : MkĲĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ =l‘Č

: hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą yS¡Ą DĘqĘ mĂ =l‘ĲČ MyrĂŔ zĎ C’BăĎ
52 =lkĎŇ bĘŇ C hĎ ylĳĆ ysĂ jĘ =l‘Č yê¡Ă dĘŇ qČ pĲĎŇ C hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉMy’Ă BĎ MymąĂ yĎ=hŇ eĲĄhĂ NkĄÂ lĎ
53 r~¡ĄbČŇ tĘŇ yk¿ĂŇ wĘ MyĂmČŔ èĎ hČ É lbĆŇ bĎŇ hŇ ląĆ ‘ĞtĲČŇ =yJĂ : llĲĎ xĎ qn¿Ł ’ĹyĲĆ HY¡Ď rĘ’Č
54 hŇ q¡Ď‘Ď zĘ loq¿ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Hl¡Ď MydËĂŇ dĘŇ SĲŁ C’bÌŇŁ yĎ yêĂę ’Ă mĲĄ HEĳĎ‘Ě MorămĘ
55 lbĆŔ BĎ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ dŇ dąĄŇ SŁ =yJĲĂ : MyDĲĂWĘ JČ ZrĆ’¿ĆmĄ lod¡Ň GĎ rbĆŇ S¿Ć wĘ lbĳĆŇ BĎ mĂ

No’¡ SĘ Nê¿Č nĂ MyBĂŔ rČ MyĂmăČJĘ ÉMhĆ yQĄ gČŇ Cmą hĎ wĘ lodĳŇ GĎ loqă hŇ eĎU¡Ć mĂ dŇ B¿Č ’Ă wĘ
56 hŇ t¡ĎŇ êĘ xĂ hĎ yrĆŔ oBGĂ ÉCdŇ JĘ lĘ nĂ wĘ dŇ dĄŔ oS É lbĆŇ BĎ =l‘Č hĎ yląĆ‘Ď ’bĎÄ žyJĂ : MlĲĎ oq
57 hĎ yrĆÄ WĎ yêĂ rĘJČ SĘ hĂ wĘţ : MQĲĄ SČ yĘ MQ¿Ą SČ ho¡ĎhyĘ tŇ olË mĚ GĘ l’ÌĄ yJăĂ MtĳĎŇ otŇ èĘ qČ

CYyqĳĂyĎ âlă wĘ Ml¡Ď o‘=tŇ nČSĘ Cn¿SĘ yĲĎwĘ hĎ yrĆŔ oBgĂŇ wĘ ÉhĎ ynĆÄgĎŇsĘ C hĎ ytąĆŇ oxjČ hĎ ymĆÁ kĎŇ xĞ wĲČ
58 hoăĎhyĘ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ : omĲ SĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =M’ĚÄ nĘ

Myh¡Ă bŇŁ GĘ hČ hĎ yr¿Ć‘ĎSĘ C r‘ĎŔ rĘ‘ČtĘŇ êĂ r‘ăĄrĘ‘Č ÉhbĎŇ xĎ rĘhĲĎ lbąĆŇ BĎ tŇ omxŁ ţ tŇ o’ę bĎŇ YĘ
: CpŇ ‘ĲĄyĎwĘ S’¡Ą =ydĄŇ BĘ MyU¿Ă ’ĚlĘ C qyrËĂ=ydĄŇ BĘ MyUÌĂ ‘Č C‘Ä gĘŇ yĲĂwĘ Cê~ĳČ yĂ S’ăĄ BĎ

59 hŇ yăĎrĎWĘ =tŇ ’Ć ’ybĂę eĎhČ ChyăĎmĘ rĘyĂ ű hŇ CăĎYĂ =rSĆ ’Ğ rbĎÂ DĎhČ sŘ32

lbĆŔ BĎ ÉhdĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ ChIąĎqĂ dĘŇ YĂ =tŇ ’Ć oêÂkĘŇ lĆ BĘ ůhyĎsĄ xĘ mČ =NBĆ ÈhIĎrĂnĄ=NbĆŇ
60 ChyĎęmĘ rĘyĂ bŇ êăŁ kĘŇ IĂwČ : hŇ xĲĎ CnmĘ rW¿Č hŇ y¡ĎrĎWĘ C okĳŇ lĘ mĎ lĘ tŇ y‘¡ĂbĂŇ rĘhĲĎ tŇ n¿ČSĘ BĂ

=lJĎ tŇ ’Ą ť dŇ xĳĎ ’Ć rpĆŇ săĄ =l’Ć lb¡ĆŇ BĎ =l’Ć ’ob¿Ň êĎ =rSĆ ’Ğ hŇ ‘ËĎrĎhĲĎ =lJĎ tŇ ’ÌĄ
Myrbdh

.r"tw s"t ,+rt Nkw yrqw bytk C’obyĎ ’"sb ,g"n qwsp Nyy‘ : C’obyĎ rybs v.48
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hŇ yĳĎrĎWĘ =l’Ć Chy¡ĎmĘ rĘyĂ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : lbĲĆŇ BĎ =l’Ć Myb¡ĂŇ tĚŇ JĘ hČ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ 61

êĎę rĘmČ ’ĲĎ wĘ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ tŇ ’¿Ą tĎŇ ’Ň rĎŔ qĎ wĲĘ tĎŇ y’ĂŔ rĎwĲĘ lbĆŔ bĎŇ ìăŇ ’ĞbĲŇŁ JĘ 62

ÉoB=tŇ oyĲhĹ yêąĂ lĘ bĂŇ lĘ otŔ yrĂkĘŇ hČ lĘ ÉhEĆhČ MoqąUĎ hČ =l’Ć êĎrĘBČÁ dĂŇ hŇ êĎÄ ’Č ÉhoĎhyĘ
ÉhyĎhĎ wĘ : hŇ yĲĆhĘ êĲĂ Ml¡Ď o‘ tŇ om¿ mĘ SĂ =yJĲĂ hŇ mĳĎ hĄ BĘ =dŇ ‘Č wĘ Md¡ĎŇ ’Ď mĲĄ lĘ bŇ SĄŔ oy 63

oê¡kĘŇ lČ SĘ hĂ wĘ NbĆŇ ’ĆŔ ÉwylĎ ‘Ď rSąŁ qĘ êĂ hŇ EĳĆhČ rpĆŇ iăĄ hČ =tŇ ’Ć ’r¡Ł qĘ lĂ ìŔ tĘŇ ŁQă kČŇ JĘ
ynăĄjĘ mĂ ÉMCqtĎŇ =âlĲ wĘ lbąĆŇ BĎ ‘qČÄ SĘ êĂ hŇ kĎŇ JĎ ţ êĎę rĘmČ ’ĲĎ wĘ : tŇ rĲĎjĘ ëŇ oê¿ =l’Ć 64

: ChyĲĎmĘ rĘyĂ yr¿ĄbĘŇ DĂ hŇ eĎh¡Ą =dŇ ‘Č CpŇ ‘ĳĄyĎwĘ hĎ yl¡Ć ‘Ď ’yb¿ĂŇ mĄ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ rSÌĆ ’Ğ hŇ ‘Ďę rĎhĲĎ
tŇ xąČ ’Č wĘ okŔ lĘ mĎ bĘŇ ChIăĎqĂ dĘŇ YĂ ÉhnĎSĎ tŇ xąČ ’Č wĘ MyrĂÄ WĘ ‘Ć=NBĆ bn
Chy¡ĎmĘ rĘyĂ=tŇ BĲČ lT¿ ymř x oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎŔ SĎ ÉhrĄWĘ ‘Ć
: MyqĲĂ yĎohĲ yĘ hŇ W¡Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘Č I¿ČwČ : hŇ nĲĎbĘŇ QĂ mĂ 2

Mt¡ĎŇ o’ ok¿Ň ylĂ SĘ hĂ =dŇ ‘Č hŇ dĎŔ ChywĲĂ MĂlăČ SĎ CrĲyBĂ ÉhtĎŇ yĘhĲĎ hoĎęhyĘ PŇ ’ăČ =l‘Č ű yJăĂ 3

tŇ y‘ĂÁ SĂ êĘ hČ hŇ nĎÄèĎ bČŇ žyhĂ yĘwČ : lbĲĆŇ BĎ ëŇ lĆ m¿Ć BĘ ChI¡ĎqĂ dĘŇ YĂ dŇ r¿Ł mĘ IĂwČ wynĳĎjĎ l‘ăČmĄ 4

r~ČÄ ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ ’BĎ ţ ůSdĆŇ xŁ lČ roWă ‘ĎBĲĆ ÈyrĂyWĂ ‘ĞhĲĎ SdĆŇ xăŁ BČ okę lĘ mĎ lĘ
Cn¿bĘŇ IĂwČ hĎ ylĳĆ‘Ď Cn¡xĞ IĲČwČĲ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ=l‘Č ÉolyxĄ =lkĎŇ wĘ ’Chą lbĆÁ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ
hŇ răĄWĘ ‘Ć yêăĄSĘ ‘Č dŇ ‘Č ť roYĳUĎ BČ ry‘¡ĂhĎ ’b¿ŇŁ êĎ wČ : bŇ ybĲĂŇ sĎ qy¡ĄDĎ hĎ ylËĆ‘Ď 5

qz¿ČxĹIĲĆwČ SdĆŇ xŔŁ lČ hŇ ‘ăĎSĘ tĂŇ BĘ Éy‘Ă ybĂŇ rĘhĲĎ SdĆŇ xąŁ BČ : ChIĲĎqĂ dĘŇ YĂ ëŇ lĆ U¡Ć lČ hŇ nĎŔ SĎ 6

ry‘Ăę hĎ ‘qăČBĎ êĂ wČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ M‘¿ČlĘ MxĆ l¡Ć hŇ y¿ĎhĎ =âlĲ wĘ ry‘ĳĂBĎ bŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ 7

r‘ČSąČ ëŇ rĆDĆÁ hŇ lĎ yĘlČę ry‘ĂÁ hĎ mĲĄ C’Ä YĘ IĲĄwČ žCxrĘbĘŇ yĂ hŇ mĎÃ xĎ lĘ UĂ hČ ySăĄ nĘ ’Č =lkĎŇ wĘ
bŇ ybĳĂŇ sĎ ry‘¡ĂhĎ =l‘Č MyD¿ĂWĘ kČŇ wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ NGăČ=l‘Č ÉrSĆ ’Ğ ÉMyĂtČÄ mŁ xŁ hĲČ =NyBĲĄ
CgŇ yv¿Ă IČwČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ yrăĄxĞ’ĲČ ÉMyDĂWĘ JČ =lyxĄ CpąŇ DĘrĘIĂwČ : hŇ bĲĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ ëŇ rĆD¿Ć Ck¡Ň lĘ IĲĄwČ 8

ÉCWjĘ tĘŇ IĂwĲČ : wylĲĎ ‘ĎmĲĄ CYp¡ŇŁ nĎ olŔ yxĄ =lkĎŇ wĘ oxĳ rĄyĘ tŇ băŇŁ rĘ‘ĲČBĘ ChI¡ĎqĂ dĘŇ YĂ =tŇ ’Ć 9

tŇ mĳĎ xĞ ZrĆ’ăĆBĘ hŇ tĎŇ l¡Ď bĘŇ rĂ lbËĆŇ BĎ ëŇ lĆ mÌĆ =l’Ć otÁ ’Ł ClÄ‘ĞIĲČwČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =tŇ ’Ć
ChI¡ĎqĂ dĘŇ YĂ yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć lbËĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ TxÌČ SĘ IĂwČ : MyTĲĂ jĎ SĘ mĂ oê¡’Ă rB¿Ą dČŇ yĘwČ 10

yn¿Ąy‘Ą=tŇ ’Ć wĘ : hŇ tĎŇ lĲĎ bĘŇ rĂBĘ Tx¿Č SĎ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yr¿ĄWĎ =lJĎ =tŇ ’Ć MgËČŇ wĘ wynĳĎy‘ĄlĘ 11

hŇ lĎ bĆŔ BĎ É lbĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ Ch’ąĄ bĂŇ yĘwČ MyĂêČę SĘ xĚ nĘ bĲČŇ ChrăĄsĘ ’Č IĲČwČ rCĳĄ‘Ă ChI¡ĎqĂ dĘŇ YĂ
SdĆŇ xąŁ bČŇ C : otĲŇ om Moy¿=dŇ ‘Č tŇ D¡Ł qĚjĘ hČ =tybĲ bř Chn¿ĄêĘ IĂwČ 12

yVymxh
tybĄ ,bytk tybĄ bĘ v.11 .’"ydw w"d ,b"d Nkw yrqw bytk lTČ CmxĞ ’"sb ,yrq lTČ CmxĞ ,bytk lTČ ymĂ xĞ v.1 .bn

.w"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk tybĄ bĘ ’"sb ,yrq
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ëŇ lĆ U¡Ć lČ hŇ nĎŔ SĎ hŇ răĄWĘ ‘Ć=‘SĲČ êĘ ÉtnČSĘ ’yhĂę SdĆŇ xŔŁ lČ roWă ‘ĎBĲĆ ÉySĂ ymĂ xĞhĲČ
yn¿ĄpĘŇ lĂ dŇ mËČ ‘Ď MyxĂŔ BĎ TČ =bŇ rČ ÉNdĎŇ ’ĞrĘzČCbĲŇ nĘ ’BĎę lbĳĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~ăČ ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ

13 ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć wĘ ho¡ĎhyĘ=tŇ yBĲĄ =tŇ ’Ć PŇ r¿Ł WĘ IĂwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ
: S’ĲĄ BĎ PŇ r¿ČWĎ lod¡Ň GĎhČ tŇ yB¿Ą =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ MĂlËČ SĎ CrĲyĘ yêÌĄBĎ =lJĎ tŇ ’ĄÄ wĘ

14 rS¡Ć ’Ğ MyDĂŔ WĘ JČ lyxăĄ =lJĎ ÉCYtĘŇ nĲĎ bŇ ybĳĂŇ sĎ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ tŇ om¿ xŁ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ
15 MyrăĂ’Ď SĘ eĂ hČ ű M‘ăĎhĎ rtĆŇ y¿Ć=tŇ ’Ć wĲĘ M‘ĎÁ hĎ tŇ oQÄDČmĂ C : MyxĲĂ BĎ TČ =bŇ rČ=tŇ ’Ć

Nomĳ ’Ď hĲĎ rtĆŇ yăĆ tŇ ’¡Ą wĘ lbĆŔ BĎ ëŇ lĆ măĆ =l’Ć ÉClpĘŇ nĲĎ rSąĆ ’Ğ ÉMylĂ pĘŇ eĲŁ hČ =tŇ ’Ć wĘ ry‘Ăę BĎ
16 Nd¡ĎŇ ’ĞrĘzČCbĲŇ nĘ ry’Ăě SĘ hĂ ZrĆ’ĎŔ hĎ tŇ oQă DČmĂ C : MyxĲĂ BĎ TČ =bŇ rČ Nd¡ĎŇ ’ĞrĘzČCbĲŇ nĘ hŇ lĎěgĘŇhĆ
17 rSăĆ ’Ğ tŇ SĆ xÁŁ eĘ hČ ydĄÄ CU‘Č=tŇ ’Ć wĘ : MybĲĂŇ gĘŇ yĲŁ lĘ C Mym¡Ă rĘkŇŁ lĘ MyxĳĂ BĎ TČ =bŇ rČ

ho¡ĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ BĘ rS¿Ć ’Ğ tŇ SĆ xËŁ eĘ hČ MyÌĎ=tŇ ’Ć wĘ tŇ onÂkŇŁ UĘ hČ =tŇ ’Ć wĲĘ hoĎęhyĘ=tŇ ybĲĄŇ lĘ
18 tŇ oriĂ hČ ţ=tŇ ’Ć wĘ : hŇ lĎ bĲĆŇ BĎ Mê¡ĎSĘ xĚ nĘ =lJĎ =tŇ ’Ć C’¿ WĘ IĂwČ MyDĳĂWĘ kČŇ CrăBĘ SĂ

tŇ ’ĄÄ wĘ tŇ oję JČ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ qăŁ rĎzĘUĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ orÁ UĘ zČmĘ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ My‘ĂÄ IĎhČ =tŇ ’Ć wĘ
19 MyjĂ iĂ hČ ţ=tŇ ’Ć wĘ : CxqĲĎlĎ Mh¡Ć bĎŇ Ct¿Ň rĘSĲĎ yĘ=rSĆ ’Ğ tŇ SĆ xËŁ eĘ hČ ylÌĄJĘ =lJĎ

=tŇ ’Ć wĘ tŇ orę nŁ UĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ orăyiĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ oqÁ rĎzĘUĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ oêÄ xĘ UČ hČ =tŇ ’Ć wĘ
xq¡ČlĎ PŇ sĆ JĳĎ PŇ sĆ J¡Ć =rSĆ ’Ğ wĲČ bŇ hĎŔ zĎ ÉbhĎ zĎ rSąĆ ’Ğ tŇ oyŔqĂ nČUĘ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ ÉtojJČ hČ

20 rWąĎ ‘Ď=MynĲĄSĘ rqĎÂBĎ hČ wĘ ÉdxĎ ’Ć MIąĎhČ MyĂnČęSĘ ű MydăĂŇ CU‘ČhĲĎ : MyxĲĂ BĎ TČ =bŇ rČ
tŇ ybăĄŇ lĘ hŇ m¡Ł ŁlSĘ ëŇ lĆ U¿Ć hČ hŇ WËĎ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ tŇ onŔ kŇŁ UĘ hČ tŇ xČ êăČ =rSĆ ’Ğ ÉtSĆ xÄŁ nĘ

21 MydĂę CU‘ČhĲĎ wĘ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myl¿Ă JĄ hČ =lJĎ Mê¡ĎSĘ xĚ nĘ lĂ lqĎŔ SĘ mĂ hŇ yăĎhĎ =âlĲ hoĳĎhyĘ
hŇ r¿ĄWĘ ‘Ć=MyêĲĄSĘ TCxË wĘ dŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ dŇ UăĚ ‘ČhĲĎ hŇ mĎ oq ÉhUĎ ’Č hŇ rąĄWĘ ‘Ć hŇ nĆÄmŁ SĘ

22 tŇ SĆ xęŁ nĘ wylĎÁ‘Ď tŇ rĆtĆÄ kŇŁ wĘ : bŇ CbĲŇ nĎ tŇ o‘¡BĎ YĘ ’Č ‘B¿Č rĘ’Č oyËbĘŇ ‘Ď wĘ CeBĳĆ sĚ yĘ hŇ U¡Ď ’Č
=l‘ĲČ MynÌĂoUrĂwĘ hŇ kĎÄ bĎŇ WĘ C ůtoU’Č SmăĄ xĎ ÈtxČ ’Č hĲĎ tŇ rĆt¿ĆŇ JŁ hČ tŇ mČÄ oqwĘ
: MynĲĂ oUrĂwĘ yn¡ĂèĄ hČ dŇ CU¿ ‘ČlĲČ hŇ QĆ ’ËĄ kĎŇ wĘ tŇ SĆ xĳŁ nĘ lJăŁ hČ bŇ yb¡ĂŇ sĎ tŇ rĆtËĆŇ oJhČ

23 =l‘Č hŇ ’ËĎ mĄ Myn¿ĂoUrĂhĲĎ =lJĎ hŇ xĎ Crĳ hŇ è¡Ď SĂ wĘ My‘¿ĂSĘ êĂ MynĂŔ UŁ rĂhĲĎ ÉCyhĘ IĲĂwČ
24 S’Ň rŔŁ hĎ NhăĄ JŁ ÉhyĎrĎWĘ =tŇ ’Ć MyxĂę BĎ TČ =bŇ rČ xuăČIĂwČ : bŇ ybĲĂŇ sĎ hŇ k¡ĎŇ bĎŇ vĘ hČ
25 ry‘ĂÃ hĎ =NmĂ C : PŇ iĲČ hČ yr¿ĄmĘ SĲŁ tŇ SĆ Łl¡ SĘ =tŇ ’Ć wĘ hŇ nĳĆSĘ UĂ hČ NhăĄ JŁ hŇ y¡ĎnĘ pČŇ YĘ =tŇ ’Ć wĘ

hŇ ‘ĎÄ bĘŇ SĂ wĘ hŇ mĎę xĎ lĘ UĂ hČ ySăĄ nĘ ’Č =l‘Č ű dŇ yqăĂpĎŇ hŇ y¿ĎhĎ =rSĆ ’Ğ dŇ xĎÁ ’Ć syrĂÄ sĎ žxqČ lĎ
rWăČ ÉrpĄŇ sŁ tŇ ’Ąę wĘ ry‘ĂŔ bĎŇ C’ă YĘ mĘ nĂ rSăĆ ’Ğ ÉëlĆ UĆÄ hČ =ynĄpĘŇ y’ąĄrŁ mĄ MySĂÁ nĎ’Ğ
ZrĆ’ĎŔ hĎ M‘ăČmĄ ÉSy’Ă Myè¿Ă SĂ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ M‘ăČ=tŇ ’Ć ’B¡Ă YĘ UČ hČ ’bĎŔ ~Ď hČ
My’Ymnh
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MyxĳĂ BĎ TČ =bŇ rČ Nd¡ĎŇ ’ĞrĘzČCbĲŇ nĘ MtĎŔ o’ xuăČIĂwČ : ry‘ĲĂhĎ ëŇ ot¿Ň BĘ My’¡Ă YĘ mĘ eĂ hĲČ 26

lbÌĆŇ BĎ ëŇ lĆ mĆÄ žMtĎŇ o’ hŇ JăĆ IČwČ : hŇ tĎŇ lĲĎ bĘŇ rĂ lb¡ĆŇ BĎ ëŇ lĆ m¿Ć =l’Ć MtËĎŇ o’ ëŇ lĆ IÌŁ wČ 27

hŇ zăĆ : otĲŇ mĎ dĘŇ ’Č l‘¿ČmĄ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ lgĆŇ I¿ĂwČ tŇ mĳĎ xĞ ZrĆ’ăĆBĘ hŇ l¡Ď bĘŇ rĂBĘ MtËĄŇ mĂ yĘwČ 28

tŇ SĆ Łl¿ SĘ MydĂě ChyĘ ‘bČŇ SĆě =tŇ nČSĘ BĂ r~ĳČ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ hŇ l¡Ď gĘŇhĆ rS¿Ć ’Ğ M‘ĎŔ hĎ
r~ĳČ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ lĂ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć hŇ n¿ĆomSĘ tŇ nËČSĘ BĂ : hŇ SĲĎ ŁlSĘ C Myr¿ĂWĘ ‘ĆwĘ Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ 29

SŁlă SĎ tŇ nČÄSĘ BĂ : MyĂnĲĎSĘ C MyS¿Ă ŁlSĘ tŇ o’¡ mĄ hŇ n¿ĆmŁ SĘ SpĆŇ nĆě MĂlČŔ SĎ CrăymĂ 30

MydĂě ChyĘ MyxĂŔ BĎ TČ =bŇ rČ ÉNdĎŇ ’ĞrĘzČCbĲŇ nĘ hŇ lĎę gĘŇhĆ ůr~Č ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ lĂ ÈMyrĂWĘ ‘ĆwĘ
Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ ‘ČB¿Č rĘ’Č SpĆŇ nĆě=lJĎ hŇ èĳĎ mĂ xĞ wĲČ My‘ăĂBĎ rĘ’Č tŇ o’¡ mĄ ‘b¿ČŇ SĘ SpĆŇ nĆě

: tŇ o’Ĳ mĄ SS¿Ą wĘ
MyąnĄSĘ BĂ hŇ dĎŔ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ NkăĂŇ yĎohĲ yĘ ÉtClgĎŇlĘ hŇ nĎęSĎ ‘bČŇ SĆÁ wĎ MySĂÄ ŁlSĘ bĂŇ žyhĂ yĘwČ 31

ëŇ lĆ mĆÄ žëdČŇ rŁ mĘ lywăĂ’Ĺ ’WĎÃ nĎ SdĆŇ xĳŁ lČ hŇ è¡Ď mĂ xĞ wĲČ Myr¿ĂWĘ ‘ĆBĘ SdĆŇ xŔŁ ÉrWĎ ‘Ď
ot¡Ň o’ ’Y¿Ą IŁ wČ hŇ dĎŔ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ NykăĂŇ yĎohĲ yĘ ÉS’Ň rŁ =tŇ ’Ć otę kĚŇ lĘ mČ tŇ năČSĘ BĂ lbĆÁ BĎ
’iÌĄ kĂŇ lĘ l‘ČUČę mĂ o’Ŕ sĘ JĂ =tŇ ’Ć ÉNêĄ IĂwČ tŇ obĳŇ TŁ oê¡’Ă rB¿Ą dČŇ yĘwČ : ’ylĲřkh tŇ yB¿ĄmĂ 32

MxĆ lÌĆ lkČÄ ’Ď wĘ o’ĳ lĘ kĂŇ ydăĄŇ gĘŇBĂ tŇ ’¡Ą hŇ eĎěSĂ wĘ : lbĲĆŇ bĎŇ BĘ oê¡’Ă rS¿Ć ’Ğ MykĂŇ lĎ mĘ 33

tŇ ’ÌĄ mĄ oQÁ=hŇ nĎêĘ nĂ dŇ ymĂÄ êĎ žtxČ rĚ’Ğ otę xĎ rĚ’Ğ wĲČ : wIĲĎxČ ym¿Ą yĘ=lJĎ dŇ ym¡Ă êĎ wynËĎpĎŇ lĘ 34

: wyIĲĎxČ ym¿Ą yĘ lJ¡Ł otĳŇ om Moyă=dŇ ‘Č om¡ oyBĘ Moy¿=rbČŇ DĘ lbËĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ

G

+y ‘Vwhy[ Myrbg hyVnâŁ =lkw Nmysw ,Vmxw MyVVw tw’m VlVw Pl’ whymry rpsd yqwsp Mwks
x"k hymry[ hynnx rm’yw wyYxw .dsqttt Nmysw h‘br’w MyVVw tw’m VlVw Pl’ ’"n .]+b
MytVw MyVlV wytwtqspw .]T"y g"k rbdmb[ bzkyw l’ V’ ’l Nmysw MyVlVw dx’ wyrdsw .]’"y
Nwm’ Nk whyV’yl hrV‘ VlV Nm rpsh twnV .]b"y ’"n Mylht[ Myhl’ yl=’rb rwhT bl Nmysw

.Mymy trV‘w MyVdx hVVw hnV tx’w My‘br’ NwV’rh tybh brxV d‘ hdwhy Klm

The number of the verses of the book of Jeremiah is 1365. and the sign is, And
all THE MEN THEREOF were mighty [Joshua 10:2]. Other copies (say) 1364,
and the sign is, dsqttt. And its middle point is, And Hananiah spake [Jer 28:11].
And its sedarim are 31, and the sign is, God is NOT a man that He should lie (l
= 30, ’ = 1; Num 23:19). And its peseqot are 32, and the sign is, Create in me a
clean HEART, O God [Ps 51:12]. The years of the book are from the thirteenth

.b"dw ’"d Nkw yrqw bytk ’lĚJĘ hČ w’ ’ClJĘ hČ ’"sb ,yrq ’ClJĘ hČ ,bytk ’ylĂ JĘ hČ v.31
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year of Josiah son of Amon king of Judah unto the desolation of the first house,
41 years and 6 months and 10 days.



l’qzxy

sŘ1 =ëŇ otĲŇ bĘŇ yn¿Ă’Ğ wĲČ SdĆŇ xŔŁ lČ hŇ èăĎ mĂ xĞBĲČ Éy‘Ă ybĂŇ rĘBĲĎ hŇ nĎęSĎ MySăĂ ŁlSĘ BĂ ű yhăĂ yĘwČ ’
: MyhĲĂ Łl’Ĺ tŇ o’¿ rĘmČ hŇ ’¡Ć rĘ’Ć wĲĎ MyĂmČŔ èĎ hČ ÉCxêĘ pĘŇ nĂ rbĳĎŇ JĘ =rhČ nĘ =l‘ĲČ hŇ l¡Ď oGhČ
: NykĲĂŇ yĎoyĲ ëŇ lĆ U¿Ć hČ tŇ Cl¡ gĎŇlĘ tŇ ySĂŔ ymĂ xĞhĲČ hŇ năĎèĎ hČ ’yhĂ ť SdĆŇ xĳŁ lČ hŇ è¡Ď mĂ xĞBĲČ 2

MyD¡ĂWĘ JČ ZrĆ’¿ĆBĘ NhËĄ JŁ hČ yzÌĂCB=NBĆ l’Ň qĄÄ zĘxĆ yĘ=l’Ć hoĎhyĘţ=rbČŇ dĘŇ hŇ yăĎhĎ hŇ yăŁ hĎ 3

xČ CrÄ žheĄhĂ wĘ ’rĆ’ĄÃ wĎ : hoĲĎhyĘ=dŇ yČ MS¡Ď wylËĎ ‘Ď yh¿Ă êĘ wČ rbĳĎŇ JĘ =rhČ nĘ =l‘ĲČ 4

bŇ ybĳĂŇ sĎ ol¡ HgĲČŇ n¿Ł wĘ tŇ xČ uČŔ lČ tĘŇ mĲĂ S’ăĄ wĘ É lodŇ GĎ NąĎn‘Ď Nopę ~Ď hČ =NmĂ hŇ ’ăĎ BĎ hŇ rĎÁ ‘ĎsĘ
‘BăČ rĘ’Č tŇ Cm¡ DĘ HkĎŔ oêmĂÄ C : S’ĲĄ hĎ ëŇ oê¿mĂ lm¡Č SĘ xČ hĲČ Ny‘¿ĄJĘ HkĎŔ oêmĂÄ C 5

tŇ xĳĎ ’Ć lĘ Myn¡ĂpĎŇ hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č wĘ : hŇ eĎhĲĄ lĎ Md¡ĎŇ ’Ď tŇ Cm¿ DĘ NhĆŔ y’ĲĄ rĘmČ ÉhzĆwĘ tŇ oIĳxČ 6

MhĆę ylĄ gĘŇrČ PŇ kăČŇ wĘ hŇ rĳĎSĎ yĘ lgĆŇrăĆ Mh¡Ć ylĄ gĘŇrČwĘ : MhĲĆ lĎ tŇ x¿Č ’Č lĘ MyĂp¡ČŇ nĎJĘ ‘B¿Č rĘ’Č wĘ 7

ÉtxČ êČÄ mĂ MdĎę ’Ď odŇ yĎwĘ : llĲĎ qĎ tŇ SĆ x¿Ł nĘ Ny‘¡ĄJĘ MyYĂŔ YĘ năŁ wĘ lgĆŇ‘ĄŔ lgĆŇrăĆ ÉPkČŇ JĘ 8

: MêĲĎ ‘Ę BČ rĘ’Č lĘ Mh¡Ć ypĄŇ nĘ kČŇ wĘ Mh¿Ć ynĄpĘŇ C MhĳĆ y‘ĄbĘŇ rĂ tŇ ‘ČBăČ rĘ’Č l‘¡Č MhĆŔ ypĄŇ nĘ JČ
Sy’ËĂ NêĎŔ kĘŇ lĆ bĘŇ CBiăČ yĂ=âlĲ MhĳĆ ypĄŇ nĘ JČ Ht¡ĎŇ ox’Ğ=l’Ć hŇ è¿Ď ’Ă tŇ rËŁ bĘŇ xĲŁ 9

=l’Ć hŇ yąĄrĘ’Č ynĄÄpĘŇ C ůMdĎŇ ’Ď ynăĄjĘ ÈMhĆ ynĄjĘ tŇ Cmă dĘŇ C : CkŇ lĲĄ yĄ wyn¡ĎjĎ rbĆŇ ‘¿Ą=l’Ć 10

rSĆ n¡Ć=ynĄpĘŇ C NêĳĎ ‘Ę BČ rĘ’Č lĘ lw’Ň m¡Ł vĘ hČ mĲĄ roS¿ =ynĄpĘŇ C MêĎŔ ‘Ę BČ rĘ’Č lĘ ÉNymĂ IĎhČ
ÉMyĂêČÄ SĘ Sy’Ăę lĘ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ lĘ mĂ tŇ od¡Ň rĚjĘ Mh¿Ć ypĄŇ nĘ kČŇ wĘ MhĆě ynĄpĘŇ C : NêĲĎ ‘Ę BČ rĘ’Č lĘ 11

rbĆŇ ‘¿Ą=l’Ć Sy’ËĂ wĘ : hŇ nĎhĲĆ ytĄŇ yŁ wĂGĘ tŇ ’¡Ą tŇ oiŔ kČŇ mĘ MyĂêăČSĘ C Sy’ĂŔ tŇ orăbĘŇ xĲŁ 12

CBi¡Č yĂ âl¿ CkŇ lĄŔ yĄ ÉtkĆŇ lĆÄlĎ xČ CrąhĎ hŇ UĎ SĎÄ =hŇ yĆhĘ yĲĂ žrSĆ ’Ğ l’ăĆ CkŇ lĳĄ yĄ wyn¡ĎjĎ
hŇ ’ăĄ rĘmČ JĘ Étor‘ĞBĲŁ S’Ąę =ylĄ xĞgĲČŇJĘ MhăĆ y’Ą rĘmČ tŇ oIÁxČ hĲČ tŇ CmÄ dĘŇ C : NêĲĎ kĘŇ lĆ BĘ 13

’Y¿Ą oy S’¡Ą hĎ =NmĂ C S’ĄŔ lĎ HgČŇ năŁ wĘ tŇ oIĳxČ hĲČ NyBăĄ tŇ kĆŇ Q¡Ć hČ tĘŇ mĂ ’yhĂě MydĂŔ jĂ QČ hČ
žheĄhĂ wĘ tŇ oIĳxČ hĲČ ’rĆ’¡ĄwĎ : qzĲĎBĎ hČ hŇ ’¡Ą rĘmČ JĘ bŇ oSĳ wĎ ’oYă rĎ tŇ oI¡xČ hĲČ wĘ : qrĲĎbĎŇ 14, 15

MyeąĂpČŇ o’hĲĎ hŇ ’ĄÄ rĘmČ : wynĲĎjĎ tŇ ‘ČB¿Č rĘ’Č lĘ tŇ oI¡xČ hĲČ lYĆ’¿Ą ZrĆ’ËĎBĎ dŇ x¿Ď ’Ć NpČÄ o’ 16

ÉMhĆ y’Ą rĘmČ C NêĳĎ ‘Ę BČ rĘ’Č lĘ dŇ x¡Ď ’Ć tŇ Cm¿ dĘŇ C SySĂŔ rĘêČ Ny‘ăĄJĘ ÉMhĆ yWĄ ‘ĞmĲČ C
tŇ ‘ČB¿Č rĘ’Č =l‘Č : NpĲĎŇ o’hĲĎ ëŇ ot¿Ň BĘ Np¡ČŇ o’hĲĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ rSËĆ ’ĞJĲČ MhĆŔ yWĄ ‘ĞmăČC 17

Nhy‘br
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18 Mh¡Ć lĎ HbČŇ g¿ŇŁ wĘ NhĆŔ yBĄ gČÄ wĘ : NêĲĎkĘŇ lĆ BĘ CBi¡Č yĂ âl¿ CkŇ lĳĄ yĄ MêăĎkĘŇ lĆ BĘ Nh¡Ć y‘ĄbĘŇ rĂ
19 ÉtkĆŇ lĆÄbĘŇ C : NêĲĎ ‘Ę BČ rĘ’Č lĘ bŇ yb¡ĂŇ sĎ MyĂnËČy‘Ą tŇ ’¿Ł lĄ mĘ MtĎę BŁ gČŇ wĘ MhĳĆ lĎ hŇ ’ăĎ rĘyĂwĘ

ZrĆ’ĎŔ hĎ l‘ăČmĄ ÉtoIxČ hĲČ ’WąĄ eĎhĂ bĘŇ C MlĳĎ YĘ ’Ć Mye¡ĂpČŇ o’hĲĎ Ck¿Ň lĘ yĲĄ tŇ oIŔxČ hĲČ
20 hŇ UĎ S¿Ď CkŇ lĄŔ yĄ ÉtkĆŇ lĆÄlĎ xČ CrąhĎ MèĎÄ =hŇ yĆhĘ yĲĂ žrSĆ ’Ğ l‘ăČ : MyeĲĂ pČŇ o’hĲĎ C’¡ WĘ eĲĎ yĂ

: MyeĲĂ pČŇ o’BĲĎ hŇ I¡ĎxČ hĲČ xČ Cr¿ yJËĂ MtĎŔ UĎ ‘ĚlĘ ÉC’WĘ eĲĎ yĂ MyeĂę pČŇ o’hĲĎ wĘ tŇ kĆŇ lĳĆlĎ xČ Cr¡hĎ
21 C’ą WĘ eĲĎ yĂ ZrĆ’Ďę hĎ l‘ăČmĄ M’ĎÂWĘ eĲĎhĂ bĘŇ CĲ CdŇ mĳŁ ‘ĞyĲČ Md¡ĎŇ mĘ ‘ĎbĘŇ C CkŇ lĄŔ yĄ MêăĎkĘŇ lĆ BĘ
22 ySąĄ ’Ň rĎ=l‘Č tŇ CmÂdĘŇ C : MyeĲĂ pČŇ o’BĎ hŇ I¡ĎxČ hĲČ xČ Cr¿ yJËĂ MtĎŔ UĎ ‘ĚlĘ ÉMyeĂ pČŇ o’Ĳ hĎ

: hŇ lĎ ‘Ę mĲĎ lĘ mĂ Mh¡Ć ySĄ ’Ň rĲĎ=l‘Č yCT¿ nĎ ’rĳĎoehČ xrČuăĆhČ Ny‘¡ĄJĘ ‘Č yqĂŔ rĎ ÉhIĎxČ hĲČ
23 MyĂêąČSĘ Sy’Ăę lĘ HtĳĎŇ ox’Ğ=l’Ć hŇ è¡Ď ’Ă tŇ orŔ SĎ yĘ MhăĆ ypĄŇ nĘ JČ ‘Č yqĂŔ rĎhĲĎ ÉtxČ tČÄ wĘ

: MhĲĆ ytĄŇ IŁ wĂGĘ tŇ ’¡Ą hŇ eĎhĄŔ lĎ ÉtoikČŇ mĘ MyĂêąČSĘ Sy’Ăę lĘ C hŇ eĎhĄŔ lĎ ÉtoikČŇ mĘ
24 MêĎŔ kĘŇ lĆ BĘ ÉyDČSČ =loqĲ JĘ MyBąĂ rČ MyĂmČÄ ž loqJĘ MhĆÃ ypĄŇ nĘ JČ loqă =tŇ ’Ć ‘măČ SĘ ’Ć wĲĎ
25 loqě =yhĂ yĘwĲČ : NhĲĆ ypĄŇ nĘ kČŇ hŇ nĎ yj¿ĆrČêĘ Md¡ĎŇ mĘ ‘ĎBĘ hŇ nĳĆxĞmĲČ loqă JĘ hŇ Q¡Ď mĚ hĞ loq¿
26 l‘ČUČę mĂ C : NhĲĆ ypĄŇ nĘ kČŇ hŇ nĎ yj¿ĆrČêĘ Md¡ĎŇ mĘ ‘ĎBĘ MSĳĎ ’Ň rŁ =l‘Č rSăĆ ’Ğ ‘Č yq¡ĂrĎlĲĎ l‘Čě mĄ

É l‘Č wĘ ’iĳĄ JĂ tŇ Cmă DĘ ryj¡Ă sČ =NbĆŇ ’ĲĆ hŇ ’¿Ą rĘmČ JĘ MSĎŔ ’Ň rŁ =l‘Č rSăĆ ’Ğ É‘Č yqĂÄ rĎlĲĎ
27 Ny‘ăĄJĘ ű ’rĆ’ăĄwĎ : hŇ lĎ ‘Ę mĲĎ lĘ mĂ wyl¡Ď ‘Ď MdËĎŇ ’Ď hŇ ’¿Ą rĘmČ JĘ tŇ CmÂDĘ ’iĄŔ JĂ hČ tŇ Cmă DĘ

hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ lĘ C wyn¡ĎtĘŇ mĎ hŇ ’¿Ą rĘUČ mĂ bŇ ybĂŔ sĎ ÉHlĎ =tŇ yBĲĄ S’ąĄ =hŇ ’Ą rĘmČ JĘ lmČę SĘ xČ
: bŇ ybĲĂŇ sĎ ol¡ HgĲČŇ n¿Ł wĘ S’ĄŔ =hŇ ’Ą rĘmČ JĘ ÉytĂŇ y’ĂÄ rĎ hŇ FĎ mČŔ lĘ C ÉwynĎtĘŇ mĎ hŇ ’ąĄ rĘUČ mĂ C

28 ÉHgČŇ eŁ hČ hŇ ’ąĄ rĘmČ NJăĄ MSĆ GĆęhČ MoyăBĘ NnĎÁ‘ĎbĲĆŇ hŇ yĆÄhĘ yĲĂ žrSĆ ’Ğ tŇ SĆ uĆÃ hČ hŇ ’ăĄ rĘmČ JĘ
ynČŔ jĎ =l‘Č ljăŁ ’Ć wĲĎ Éh’Ć rĘ’Ć wĲĎ hoĳĎhyĘ=dŇ obĲŇ JĘ tŇ Cmă DĘ hŇ ’¡Ą rĘmČ ’Chě bŇ ybĂŔ sĎ

b dŇ măŁ ‘Ğ ÉMdĎŇ ’Ď =NBĆ ylĳĎ’Ą rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : rBĲĄ dČŇ mĘ loq¿ ‘m¡Č SĘ ’Ć wĲĎ
2 ylČŔ ’Ą rBăĆ DĂ ÉrSĆ ’ĞJĲČ xČ Crę ybăĂŇ ’bŇŁ êÌĎ wČ : ëŇ tĲĎŇ ’Ł rB¡Ą dČŇ ’Ğ wĲČ ìŇ ylĆŔ gĘŇrČ=l‘Č

: ylĲĎ ’Ą rB¿Ą DČmĂ tŇ ’¡Ą ‘mČě SĘ ’Ć wĲĎ ylĳĎ gĘŇrČ=l‘Č ynĂ d¡ĄŇ mĂ ‘ĞêĲČ wČ
3 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =l’Ć ÉìtĘŇ o’Ĳ ynąĂ’Ğ xČ lĄÄ oS ÉMdĎŇ ’Ď =NBĆ ylČę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ

ybĂŔ C‘SĘ jăĎ ÉMtĎŇ obŇ ’Ğ wĲČ hŇ UĎ hąĄ ybĳĂŇ =CdŇ rĘmĲĎ rSăĆ ’Ğ Myd¡ĂŇ rĘoUĲ hČ My¿ĂoG=l’Ć
4 xČ l¿Ą oS ynËĂ’Ğ bŇ lĄŔ =yqĄ zĘxĂ wĘ ÉMynĂ pĎŇ ySąĄ qĘ MynĂęBĎ hČ wĘ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ MYĆ‘¡Ć=dŇ ‘Č
5 ÉhUĎ hĄÄ wĘ : hŇ oĲĂhyĘ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł MhĆŔ ylĄ ’Ğ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ MhĳĆ ylĄ ’Ğ ì¡Ň tĘŇ o’Ĳ

’yb¡ĂŇ nĎ yJ¿Ă C‘Ŕ dĘŇ yăĎwĘ hŇ UĎ hĳĄ yr¡ĂmĘ tŇ yB¿Ą yJËĂ ClDĎŔ xĘ yĆ=M’Ă wĘ C‘ămĘ SĘ yĂ=M’Ă
hyh
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MhĆÁ mĄ ’rĎÄ yêĂ =l’Č MdĎŇ ’Ď ţ=NbĆŇ hŇ êăĎ’Č wĘ : MkĲĎŇ otŇ bĘŇ hŇ y¿ĎhĎ 6

MyB¡Ă rČqĘ ‘Č=l’Ć wĘ ëŇ tĎŔ o’ ÉMynĂ oQsČ wĘ MybąĂŇ rĎsĎ yJăĂ ’rĎę yêĂ =l’Č MhăĆ yrĄbĘŇ DĂmĂ C
tŇ yB¿Ą yJËĂ tŇ xĎŔ êĄ=l’Č MhăĆ ynĄjĘ mĂ C É’rĎyêĂ =l’Č MhąĆ yrĄbĘŇ DĂmĂ bŇ SĳĄ oy hŇ êăĎ’Č
ClDĳĎxĘ yĆ=M’Ă wĘ C‘¡mĘ SĘ yĂ=M’ĲĂ MhĆŔ ylĄ ’Ğ ÉyrČbĎŇ DĘ=tŇ ’Ć êąĎrĘBČ dĂŇ wĘ : hŇ UĎ hĲĄ yr¡ĂmĘ 7

=rSĆ ’Ğ tŇ ’ąĄ É‘mČ SĘ MdĎę ’Ď =NbĆŇ hŇ êăĎ’Č wĘ : hŇ UĎ hĲĄ yr¡ĂmĘ yJ¿Ă 8

lkěŁ ’ĹwĲĆ ìŇ ypĂŔ hŇ YăĄjĘ yrĂUĳĆhČ tŇ ybăĄŇ JĘ yrĂm¡Ć=yhĂ êĘ =l’Č ìŇ ylĆŔ ’Ą rBăĄ dČŇ mĘ ÉynĂ ’Ğ
ylĳĎ’Ą hŇ xăĎ ClSĘ dŇ y¡Ď=hŇ eĄhĂ wĘ hŇ ’Ćě rĘ’Ć wĲĎ : ìŇ ylĲĆ ’Ą Nt¿ĄŇ nŁ yn¡Ă’Ğ=rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą 9

MynăĂjĎ hŇ b¡ĎŇ CtŇ kĘŇ ’yh¿Ă wĘ ynČŔ pĎŇ lĘ ÉHtĎŇ o’ WrąŁ pĘŇ IĂwČ : rpĆŇ sĲĄ =tŇ QČ gĂŇmĘ ob¡Ň =hŇ eĄhĂ wĘ 10

ylČŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : yhĲĂ wĎ hŇ gĆŇh¡Ć wĎ Myn¿ĂqĂ hĎ ylĆŔ ’Ą bŇ CtăŇ kĎŇ wĘ roxĳ ’Ď wĘ g
ëŇ ¿ĄlwĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ hŇ QăĎ gĂŇUĘ hČ =tŇ ’Ć É lokŇ ’Ĺ lokĳŇ ’Ĺ ’Y¡Ď mĘ êĂ =rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą MdĎě ’Ď =NBĆ
hŇ Q¿Ď gĂŇUĘ hČ tŇ ’¡Ą ynĂ lĄŔ kĂŇ ’Ğ IăČwČ yjĳĂ =tŇ ’Ć xê¡ČpĘŇ ’Ć wĲĎ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą =l’Ć rB¡Ą DČ 2

tŇ ’Ą ť ’QĄŔ mČ tĘŇ ìŇ y‘ăĆmĄ C É lkĄŇ ’ĞtĲČŇ ìąŇ nĘ TĘ BĂ ÉMdĎŇ ’Ď =NBĆ ylČę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ 3

Sb¿ČŇ dĘŇ JĂ yp¡ĂŇ BĘ yh¿Ă êĘ wČ hŇ lĎŔ kĘŇ ’ăŁ wĎ ìŇ ylĳĆ’Ą NtăĄŇ nŁ yn¡Ă’Ğ rS¿Ć ’Ğ tŇ ’Ň ŁEŔhČ hŇ QăĎ gĂŇUĘ hČ
tŇ yBăĄ =l’Ć É’BŁ =ëŇ lĆ MdĎę ’Ď =NBĆ ylĳĎ’Ą rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : qotĲŇ mĎ lĘ 4

hŇ pËĎŇ WĎ yq¿ĄmĘ ‘Ă M‘ČÄ =l’Ć žâl yJĂÃ : MhĲĆ ylĄ ’Ğ yr¡ČbĎŇ dĘŇ bĂŇ ê¿ĎrĘBČ dĂŇ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ 5

MyUăĂ ‘Č=l’Ć ű âlă : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yB¡Ą =l’Ć xČ Clĳ SĎ hŇ êăĎ’Č NoS¡ lĎ yd¿ĄŇ bĘŇ kĂŇ wĘ 6

MhĳĆ yrĄbĘŇ DĂ ‘m¡Č SĘ tĂŇ =âlĲ rS¿Ć ’Ğ NoSŔ lĎ ydăĄŇ bĘŇ kĂŇ wĘ ÉhpĎŇ WĎ yqąĄmĘ ‘Ă MyBĂę rČ
l’Ąę rĎWĘ yĂ tŇ ybăĄŇ C : ìŇ ylĲĆ ’Ą C‘¿mĘ SĘ yĂ hŇ UĎ h¡Ą ìŇ yêĂŔ xĘ lČ SĘ ÉMhĆ ylĄ ’Ğ âlą =M’Ă 7

tŇ yBăĄ =lJĎ yJĂ ť ylĳĎ’Ą ‘ČmăŁ SĘ lĂ Myb¡ĂŇ ’Ł Mn¿Ď y’Ą =yJĲĂ ìŇ ylĆŔ ’Ą ‘ČmăŁ SĘ lĂ ÉCbŇ ’Ň yŁ âlą
Myq¡Ă zĎxĞ ìŇ ynËĆjĎ =tŇ ’Ć yêĂ tÌČŇ nĎ hŇ eĄÄhĂ : hŇ UĎ hĲĄ bŇ l¡Ą =ySĄ qĘ C xYČ m¿Ą =yqĄ zĘxĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ 8

r~¡Ł mĂ qz¿ĎxĎ rymËĂ SĎ JĘ : MxĲĎ YĘ mĂ tŇ U¿Č ‘ĚlĘ qz¡ĎxĎ ì¿Ň xĞYĘ mĂ =tŇ ’ĲĆ wĘ MhĳĆ ynĄjĘ tŇ UăČ ‘ĚlĘ 9

yr¡ĂmĘ =tŇ yBĲĄ yJËĂ MhĆŔ ynĄjĘ mĂ tŇ xăČ tĄŇ =âlĲ wĘ ÉMtĎŇ o’ ’rąĎytĂŇ =âlĲ ìŇ xĳĆ YĘ mĂ yêĂ tăČŇ nĎ
rSăĆ ’Ğ ÉyrČbĎŇ DĘ=lJĎ =tŇ ’Ć MdĎě ’Ď =NBĆ ylĳĎ’Ą rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : hŇ UĎ hĲĄ 10

ÉhlĎ oGhČ =l’Ć ’BąŁ ëŇ lĄÄ wĘ : ‘mĲĎ SĘ ìŇ yn¿ĆzĘ’Ď bĘŇ C ì¡Ň bĘŇ bĲĎŇ lĘ BĲĂ xq¿Č ìŇ ylĆŔ ’Ą rBăĄ dČŇ ’Ğ 11

ynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł MhĆŔ ylĄ ’Ğ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ ÉMhĆ ylĄ ’Ğ êąĎrĘBČ dĂŇ wĘ ìŇ UĆŔ ‘Č ynăĄBĘ =l’Ć
sŘ2 yrČŔ xĞ’ĲČ ‘măČ SĘ ’Ć wĲĎ xČ CrŔ ynĂ ’ăĄ vĎ êĂ wČ : ClDĲĎxĘ yĆ=M’Ă wĘ C‘¡mĘ SĘ yĂ=M’ĲĂ hŇ oĳĂhyĘ 12

ypăĄŇ nĘ JČ ű loqă wĘ : omĲ oqUĘ mĂ ho¡ĎhyĘ=dŇ obĲŇ JĘ ëŇ Cr¿BĎ lodĳŇ GĎ S‘ČrăČ loq¡ 13

twyxh
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loq¡ wĘ MtĳĎŇ UĎ ‘ĚlĘ Mye¡ĂpČŇ o’hĲĎ loq¿ wĘ HtĎŔ ox’Ğ=l’Ć hŇ èăĎ ’Ă ÉtoqyèĂ mČ tŇ oIęxČ hĲČ
14 yxĂŔ Cr tŇ măČ xĞBĲČ ÉrmČ ëŇ ¿Ąl’Ą wĲĎ ynĂ xĳĄ uĎ êĂ wČ ynĂ tĘŇ ’¡Č WĎ nĘ xČ Cr¿wĘ : lodĲŇ GĎ S‘Čr¿Č
15 MybąĂŇ SĘ IĲŁ hČ bŇ ybĂŇ ’Ď ţ lêăĄ hŇ lĎÁ oGhČ =l’Ć ’obÄ ’Ď wĲĎ : hŇ qĎ zĲĎxĎ yl¡Č ‘Ď ho¿ĎhyĘ=dŇ yČwĘ

tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ MSËĎ bŇ S¿Ą ’Ą wĲĎ MSĳĎ MybăĂŇ SĘ oyĲ hŇ UĎ h¡Ą rř VŔ ’w ÉrbĎŇ JĘ =rhČ nĘ =l’ĲĆ
16 MymĳĂ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ hŇ Y¡ĄqĘ mĂ yhĂě yĘwČ : MkĲĎŇ otŇ BĘ Mym¿Ă SĘ mČ Mym¡Ă yĎ
17 tŇ ybăĄŇ lĘ ìŇ yê¡Ă tČŇ nĘ hŇ p¿ĆŇ YŁ MdĎě ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ
18 É‘SĎ rĎlĲĎ yrąĂmĘ ’Ď BĘ : yeĂ UĲĆ mĂ Mt¡ĎŇ o’ ê¿ĎrĘhČ zĘhĂ wĘ rbĎŔ DĎ ÉyjĂ mĂ êąĎ ‘Ę mČ SĲĎ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ

oJ¿ rĘDČmĂ ‘SËĎ rĎ ryh¿Ă zĘhČ lĘ êĎrĘBËČ dĂŇ âl¿ wĘ oêę rĘhČ zĘhĂ âlă wĘ tŇ CmŔ êĎ tŇ omă
: SuĲĄbČŇ ’Ğ ì¿Ň dĘŇ IĎmĂ om¡ dĎŇ wĘ tŇ CmŔ yĎ onă wŁ ‘ĞBĲČ É‘SĎ rĎ ’Chą otĳŇ IŁ xČ lĘ hŇ ‘¡ĎSĎ rĘhĲĎ

19 ’Chť hŇ ‘ĳĎSĎ rĘhĲĎ oJ¡ rĘDČmĂ C o‘Ŕ SĘ rĂmĲĄ ÉbSĎ =âlwĘ ‘SĎŔ rĎ êĎrĘhăČzĘhĂ =yJĲĂ ÉhêĎ’Č wĘ
20 bŇ CSÄ bĘŇ C : êĎlĘ ~ĲČ hĂ ì¿Ň SĘ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć hŇ ê¡Ď’Č wĘ tŇ CmŔ yĎ onă wŁ ‘ĞBĲČ

yJăĂ tŇ Cmĳ yĎ ’Chă wyn¡ĎpĎŇ lĘ loSË kĘŇ mĂ yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ lwĆ‘ĎŔ hŇ WĎ ‘ăĎwĘ ÉoqdĘŇ ~Ă mĂ qyDąĂYČ
hŇ WĎŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ÉwtĎŇ qŁ dĘŇ YĂ írĘkČę EĎtĂŇ âlă wĘ tŇ CmŔ yĎ otăŇ ’Ň FĎ xČ BĘ ÉoêrĘhČ zĘhĂ âlą

21 qyD¡ĂYČ ’TËŁ xĞ yê¿Ă lĘ bĂŇ lĘ qyDĂę YČ oêărĘhČ zĘhĂ yJÌĂ hŇ êĎÂ’Č wĘ : SuĲĄbČŇ ’Ğ ì¿Ň dĘŇ IĎmĂ om¡ dĎŇ wĘ
: êĎlĘ ~ĲČ hĂ ì¿Ň SĘ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć hŇ ê¡Ď’Č wĘ rhĎŔ zĘnĂ yJăĂ ÉhyĆxĘ yĲĂ oyąxĎ ’TĳĎ xĎ =âlĲ ’Chă wĘ

22 É’YĄ MCq¿ ylČę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ hoĳĎhyĘ=dŇ yČ MS¡Ď ylËČ ‘Ď yh¿Ă êĘ wČ
23 ůh‘ĎqĘ BĂ hČ =l’Ć ’YăĄ’Ą wĲĎ ÈMCq’Ď wĲĎ : ëŇ tĲĎŇ o’ rB¿Ą dČŇ ’Ğ MS¡Ď wĘ hŇ ‘ĎŔ qĘ BĂ hČ =l’Ć

rbĳĎŇ JĘ =rhČ nĘ =l‘Č ytĂŇ y’¡Ă rĎ rS¿Ć ’Ğ dŇ obě JĎ JČ dŇ mĄŔ ‘Ł ÉhoĎhyĘ=dŇ obĲŇ JĘ MSąĎ =hŇ eĄhĂ wĘ
24 rBąĄdČŇ yĘwČ ylĳĎ gĘŇrČ=l‘Č ynĂ d¡ĄŇ mĂ ‘ĞêĲČ wČ xČ CrŔ ybăĂŇ =’bŇŁ êĎ wČ : ynĲĎjĎ =l‘Č lj¡Ł ’Ć wĲĎ
25 hŇ êăĎ’Č wĘ : ìŇ tĲĆŇ yBĄ ëŇ ot¿Ň BĘ rg¡ĄŇiĎ hĂ ’B¿Ł ylČŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ ÉytĂŇ ’Ł

’Y¡ĄtĄŇ âl¿ wĘ MhĳĆ BĎ ìŇ Cr¡sĎ ’Ğ wĲČ MytĂŔ obŇ ‘Ğ ÉìylĆÄ‘Ď CnątĘŇ nĲĎ hŇ eĄÄhĂ MdĎę ’Ď =NbĆŇ
26 Mh¡Ć lĎ hŇ y¿ĆhĘ tĲĂŇ =âlwĘ êĎmĘ lČŔ ’ĹnĲĆ wĘ ìŇ JĆŔ xĂ =l’Ć qyBăĂ dĘŇ ’Č ÉìnĘ oSĲ lĘ C : MkĲĎŇ otŇ BĘ
27 ìŇ yjĂŔ =tŇ ’Ć xêăČpĘŇ ’Ć ÉìtĘŇ o’Ĳ yrąĂBĘ dČŇ bĘŇ CĲ : hŇ UĎ hĲĄ yr¡ĂmĘ tŇ yB¿Ą yJËĂ xČ ykĳĂŇ om Sy’ăĂ lĘ

ű ldăĄŇ xĎ hĲĆ wĘ É‘mĎ SĘ yĂ ű ‘ČmąĄ èŁ hČ hŇ oĳĂhyĘ ynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł MhĆŔ ylĄ ’Ğ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ
: hŇ UĎ hĲĄ yr¡ĂmĘ tŇ yB¿Ą yJËĂ lDĎŔ xĘ yĆ

d hĎ ylËĆ‘Ď t¿ĎŇ ouxČ wĘ ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ Ht¡ĎŇ o’ hŇ ê¿ĎtČŇ nĲĎ wĘ hŇ nĎŔ bĄŇ lĘ ìăŇ lĘ =xqČ ÉMdĎŇ ’Ď =NbĆŇ hŇ êąĎ’Č wĘ
2 ê¿ĎkĘŇ pČŇ SĲĎ wĘ qyĄŔDĎ ÉhĎ ylĆÄ‘Ď tĎŇ ynąĂbĎŇ C roYę mĎ hĎ ylĆÁ‘Ď hŇ êĎÄ tČŇ nĲĎ wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ=tŇ ’Ć ry‘¡Ă

hyl‘
.’"ydw w"d ,b"d Nkw yrqw bytk bSĄ ’ĄwĎ ’"sb ,yrq bSĄ ’ĄwĎ ,bytk rSĆ ’ĞwČ v.15 .g
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: bŇ ybĲĂŇ sĎ Myr¡ĂJĎ hĎ yl¿Ć ‘Ď=MyWĲĂ wĘ tŇ onËxĞmĲČ hĎ ylÌĆ‘Ď hŇ êĎÄ tČŇ nĲĎ wĘ hŇ lĳĎ lĘ sĲŁ hĎ yl¡Ć ‘Ď
NybăĄŇ C ì¡Ň nĘ yBĲĄ lzĆŔrĘBČ ryqăĂ ÉHtĎŇ o’ hŇ êąĎtČŇ nĲĎ wĘ lzĆŔrĘBČ tŇ băČŇ xĞmĲČ ÉìlĘ =xqČ hŇ êąĎ’Č wĘ 3

hĎ ylĆŔ ‘Ď êăĎrĘYČ wĘ ÉroYUĎ bČŇ hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ wĘ hĎ ylĆÁ’Ą ìŇ ynĆÄjĎ =tŇ ’Ć žhtĎŇ nŁ ykĲĂŇ hĞ wĲČ ry‘ĳĂhĎ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yb¿ĄŇ lĘ ’yh¡Ă tŇ o’¿

l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ yBĲĄ Nw¿Ł ‘Ğ=tŇ ’Ć êËĎmĘ WČ wĘ ylĂŔ ’Ň mĎ vĘ hČ ìăŇ DĘYĂ =l‘Č ÉbkČŇ SĘ hŇ êąĎ’Č wĘ 4

ynĂę ’Ğ wĲČ : MnĲĎ wŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć ’v¡Ď êĂ wylĎŔ ‘Ď bŇ JăČ SĘ êĂ rSăĆ ’Ğ ÉMymĂ IĎhČ rjąČsĘ mĂ wylĳĎ ‘Ď 5

Moyĳ My‘¡ĂSĘ tĂŇ wĘ tŇ o’¿ mĄ =SŁlĲ SĘ MymĂŔ yĎ rjăČ sĘ mĂ lĘ MnĎŔ wŁ ‘Ğ ynăĄSĘ =tŇ ’Ć ÉìlĘ yêĂ tąČŇ nĎ
ìąŇ DĘYĂ =l‘Č êĎÁ bĘŇ kČŇ SĎÄ wĘ hŇ QĆ ’Ąę =tŇ ’Ć tăĎŇ yQĂ kĂŇ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ yBĲĄ Nw¿Ł ‘Ğ tĎŇ ’Ň W¡Ď nĎ wĘ 6

MoyÌ MoyŔ My‘ăĂBĎ rĘ’Č hŇ dĳĎŇ ChyĘ=tŇ yBĲĄ NwăŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć tĎŇ ’Ň W¡Ď nĎ wĘ tŇ ynĂŔ SĄ Éynymř yh
ìŇ ynĆŔ jĎ NykăĂŇ êĎ ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ roYą mĘ =l’Ć wĘ : ëŇ lĲĎ wyê¿Ă tČŇ nĘ hŇ n¡ĎèĎ lČ Moy¿ hŇ nËĎèĎ lČ 7

=âlĲ wĘ MytĳĂŇ obŇ ‘Ğ ìŇ yl¡Ć ‘Ď yêĂ t¿ČŇ nĎ hŇ eËĄhĂ wĘ : hĎ ylĲĆ ‘Ď t¡ĎŇ ’Ň BĄ nĂ wĘ hŇ pĳĎŇ CWxĞ ì¡Ň ‘ĞrŁ zĘCĲ 8

ìÃ lĘ =xqČ hŇ êăĎ’Č wĘ : ìŇ rĲĆCYmĘ ym¿Ą yĘ ì¡Ň tĘŇ oQĲ JČ =dŇ ‘Č ìŇ DĆŔ YĂ =l’Ć ÉìDĘ~Ă mĲĂ ëŇ pąĄŇ hĎ tĄŇ 9

ylăĂ kĘŇ BĂ ÉMtĎŇ o’ hŇ êąĎtČŇ nĲĎ wĘ MymĂę iĘ kĚŇ wĘ NxČ dăŇŁ wĘ MySĂÁ dĎŇ ‘ĞwĲČ lopÄ C MyrĂ‘Ł WĘ Cţ NyFĂÃ xĂ
bŇ kăĄŇ oS ű hŇ êăĎ’Č =rSĆ ’Ğ MymĂÁ IĎhČ rjČÄ sĘ mĂ MxĆ lĳĎlĘ ì¡Ň lĘ MtËĎŇ o’ tĎŇ yWÌĂ ‘Ď wĘ dŇ xĎŔ ’Ć
rSăĆ ’Ğ ÉìlĘ kĲĎŇ ’ĞmĲČ C : CelĲĆ kĘŇ ’Ň êĲŁ Moy¡ My‘ËĂSĘ tĂŇ wĘ tŇ o’Ì mĄ =SŁlĲ SĘ ìę DĘYĂ =l‘ĲČ 10

: CelĲĆ kĘŇ ’Ň êĲŁ tŇ ‘¡Ą=dŇ ‘Č tŇ ‘¿ĄmĄ MoIĳlČ lqĆS¡Ć Myr¿ĂWĘ ‘Ć loqě SĘ mĂ BĘ CelĆŔ kĘŇ ’Ň êĲŁ
tŇ g¿ČŇ‘ĚwĘ : hŇ êĲĆSĘ êĂ tŇ ‘¡Ą=dŇ ‘Č tŇ ‘¿ĄmĄ NyhĳĂ hČ tŇ yèăĂ SĂ hŇ ê¡ĆSĘ tĂŇ hŇ r¿ĎCWmĘ BĂ MyĂmËČC 11, 12

: MhĲĆ ynĄy‘ĲĄlĘ hŇ nĎg¡ĆŇ ‘ĚêĘ MdĎŔ ’Ď hĲĎ tŇ ’ăČ YĄ ÉylĄ lĘ gĲĆŇBĘ ’yhĂę wĘ hŇ eĎlĳĆkĞŇ ’Ň êĲŁ Myr¡Ă‘Ł WĘ

MyĂěoGBČ ’mĳĄ TĎ Mm¡Ď xĘ lČ =tŇ ’Ć l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ ClÌ kĘŇ ’Ň yĲŁ hŇ kĎŇ JăĎ hoĎŔhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 13

âlă yS¡Ă pĘŇ nČ hŇ e¿ĄhĂ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉHhĎ ’Ğ rmČę ’Ł wĲĎ : MSĲĎ Mx¡Ą yDĂ’Č rS¿Ć ’Ğ 14

’b¿ĎŇ =âlwĘ hŇ êĎ‘ČŔ =dŇ ‘Č wĘ yrăČC‘eĘ mĂ ÉyêĂ lĘ kČÄ ’Ď =âlĲ hŇ pąĎŇ rĄTĘ C hŇ lĎÄbĄŇ nĘ C hŇ ’ĳĎ UĎ TĚ mĘ
: lCGĲ jĂ rW¿Č BĘ yp¡ĂŇ BĘ

MdĳĎŇ ’Ď hĲĎ ylăĄ lĘ GĆ tŇ xČ ê¡Č rqĎŔ BĎ hČ y‘ĄCpŇ YĘ =tŇ ’Ć ÉìlĘ yêĂ tąČŇ nĎ hŇ ’Ąę rĘ ylČŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ 15

: MhĲĆ ylĄ ‘Ğ ì¡Ň mĘ xĘ lČ =tŇ ’ĲĆ tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ
=ClkĘŇ ’ĲĎ wĘ MĂlČŔ SĎ CrăyBĂ ÉMxĆ lĆÄ=hŇ FĄ mČ rbąĄŇ SŁ ynĂÄ nĘ hĂ ÉMdĎŇ ’Ď =NBĆ ylČę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ 16

N‘Čm¿Č lĘ : CêĲ SĘ yĂ Nom¡ UĎ SĂ bĘŇ C hŇ r¿ĎCWmĘ BĂ MyĂmČě C hŇ gĳĎŇ’Ď dĘŇ bĂŇ C lq¡ĎSĘ mĂ BĘ MxĆ l¿Ć 17

wrsxy
.b"dw ’"d Nkw yrqw bytk tynĂmĎ yĘhČ ’"sbw ,’"yd yrqw bytk ynĂmĎ yĘhČ ’"sb ,yrq ynĂmĎ yĘhČ ,bytk ynĂ ymĂ yĘhČ v.6 .d
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: MnĲĎ wŁ ‘ĞBĲČ Cum¡Č nĎ wĘ wyxĂŔ ’Ď wĘ Sy’ăĂ ÉCUSČÄ nĎ wĘ MyĂmĳĎwĎ MxĆ lăĆ Cr¡sĘ xĘ yČ

h hŇ eĎxăĆ uĎ êĂ ÉMybĂŇ QĎ GČhČ r‘ČêąČ hŇ DĎę xČ bŇ rĆxăĆ ű ìăŇ lĘ =xqČ MdĎÁ ’Ď =NbĆŇ hŇ êĎÄ ’Č wĘ
lq¡ĎSĘ mĂ yn¿ĄzĘ’Ň mŁ ìËŇ lĘ ê¿ĎxĘ qČ lĲĎ wĘ ìŇ ĳĆnqĎ zĘ=l‘Č wĘ ì¡Ň SĘ ’Ň rĲŁ =l‘Č ê¿ĎrĘbČŇ ‘ĞhĲČ wĘ ëŇ QĎŔ

2 tŇ âŇ l¡ mĘ JĂ ry‘ĂŔ hĎ ëŇ otăŇ BĘ Éry‘Ă bĘŇ êČ rC’ą BĎ tŇ ySĂę lĂ SĘ : MêĲĎqĘ QČ xĂ wĘ
hĎ ytĆŔ obŇ ybăĂŇ sĘ ÉbrĆxĆÄ bČŇ hŇ JąĆ êČ tŇ ySĂę lĂ èĘ hČ =tŇ ’Ć êăĎxĘ qČ lĲĎ wĘ roYĳUĎ hČ ymăĄ yĘ

3 Mè¡Ď mĂ ê¿ĎxĘ qČ lĲĎ wĘ : MhĲĆ yrĄxĞ’ĲČ qyr¿Ă’Ď bŇ rĆx¡ĆwĘ xČ CrŔ lĎ hŇ răĆzĘêĂ ÉtySĂ lĂ èĘ hČ wĘ
4 êąĎkĘŇ lČ SĘ hĂ wĘ xuĎŔ êĂ dŇ o‘ă ÉMhĆ mĄ C : ìŇ ypĲĆŇ nĎkĘŇ BĂ Mt¡ĎŇ o’ ê¿ĎrĘYČ wĘ rjĳĎsĘ mĂ BĘ T‘ăČmĘ

S’¡Ą =’YĄtĄŇ CeU¿Ć mĂ S’ĳĄ BĎ Mt¡ĎŇ ’Ł ê¿ĎpĘŇ rČWĲĎ wĘ S’ĄŔ hĎ ëŇ oêă =l’Ć ÉMtĎŇ o’
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą =lJĎ =l’Ć

5 hĎ yêĳĂ mĘ WČ My¡ĂoGhČ ëŇ ot¿Ň BĘ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ tŇ ’Ň zŁ ť hŇ oĂŔhyĘ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ
6 MyĂŔoGhČ =NmĂ Éh‘ĎSĘ rĂlĘ yTąČ jĎ SĘ mĂ =tŇ ’Ć rmĆ êĆÄ wČ : tŇ oYĲ rĎ’Ğ hĎ yt¡ĆŇ obŇ ybĂŇ sĘ C

Cs’ĎŔ mĎ ÉyTČ jĎ SĘ mĂ bĘŇ yJąĂ hĎ ytĳĆŇ obŇ ybĂŇ sĘ rSăĆ ’Ğ tŇ oY¡ rĎ’ĞhĲĎ =NmĂ ytČŔ ouxĚ=tŇ ’ĆÄ wĘ
7 ynăĎdŇŁ ’Ğ ű rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄÂ lĎ : MhĲĆ bĎŇ Ck¿Ň lĘ hĲĎ =âl yt¡ČŇ ouxĚ wĘ

âlă ÉytČŇ ouxĚBĘ MkĆŔ ytĄŇ obĲŇ ybĂŇ sĘ rSăĆ ’Ğ ÉMyĂoGhČ =NmĂ ÉMkĆŇ nĘ mĎ hĞ N‘Č yąČ hoĂęhyĹ
rS¿Ć ’Ğ MyËĂoGhČ yTÌĄjĘ SĘ mĂ kĘŇ CĲ MtĳĆŇ yWĂ ‘Ğ âlă yT¡Č jĎ SĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ MêĆŔ kĘŇ lČ hĞ

8 ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ NkĄę lĎ : MtĲĆŇ yWĂ ‘Ğ âl¿ Mk¡ĆŇ ytĄŇ obĲŇ ybĂŇ sĘř
: MyĲĂoGhČ yn¿Ąy‘ĄlĘ MyT¡Ă jĎ SĘ mĂ ëŇ kËĄŇ otŇ bĘŇ ytĂŇ yWÌĂ ‘Ď wĘ ynĂ ’ĳĎ =MGČ ëŇ yĂl¡Č ‘Ď yn¿ĂnĘ hĂ hoĂŔhyĹ

9 Chm¡Ł kĎŇ hŇ W¿Ć ‘Ĺ’ĲĆ=âl=rSĆ ’Ğ tŇ ’ËĄ wĘ ytĂŇ yWĂŔ ‘Ď=âlĲ rSăĆ ’Ğ tŇ ’Ą ť ëŇ bĎę ytĂŇ yWăĂ ‘Ď wĘ
: ëŇ yĂtĲĎŇ bŇŁ ‘ĞoêĲ =lJĎ N‘Č y¡Č dŇ o‘ĳ

10 ytĂŇ yWąĂ ‘Ď wĘ MtĳĎŇ obŇ ’Ğ Clă kĘŇ ’Ň yĲŁ Myn¡ĂbĎŇ C ëŇ kĄŔ otŇ BĘ ÉMynĂ bĎŇ Clą kĘŇ ’Ň yĲŁ tŇ obÂ ’Ď NkĄę lĎ
: xČ CrĲ=lkĎŇ lĘ ëŇ t¡ĄŇ yrĂ’Ą SĘ =lJĎ =tŇ ’Ć yt¿ĂŇ yrĂzĄwĘ MyTĂŔ pĎŇ SĘ ÉëbĎŇ

11 tŇ ’Ň UĄŔ TĂ ySăĂ DĎqĘ mĂ =tŇ ’Ć N‘Č yČ ť âlę =M’Ă ůhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÈM’ĚnĘ ynĂ ’Ďę =yxČ NkăĄŇ lĎ
ynĂŔ y‘Ą soxă tĎŇ =âlĲ wĘ É‘rČgĘŇ’Ć ynąĂ’Ğ=MgČŇ wĘ ëŇ yĂtĳĎŇ bŇŁ ‘ĞoêĲ =lkĎŇ bĘŇ C ëŇ yĂY¡ČCuSĂ =lkĎŇ BĘ

12 Clă kĘŇ yĂ Éb‘ĎrĎbĲĎŇ C CtŇ Cmę yĎ rbĆŇ DăĆBČ ëŇ ytĄÂSĂ lĂ SĘ : lomĲ xĘ ’Ć âl¿ yn¡Ă’Ğ=MgČŇ wĘ
=lkĎŇ lĘ ÉtySĂ ylĂ èĘ hČ wĘ ëŇ yĂtĳĎŇ obŇ ybĂŇ sĘ Clă jĘ yĂ bŇ rĆx¡ĆBČ tŇ ySĂŔ lĂ èĘ hČÄ wĘ ëŇ kĄŔ otŇ bĘŇ

13 ytËĂŇ mĎ xĞ ytÌĂŇ oxnĂ hĞ wĲČ yjĂę ’Č hŇ lăĎ kĎŇ wĘ : MhĲĆ yrĄxĞ’ĲČ qyr¿Ă’Ď bŇ rĆx¡ĆwĘ hŇ rĆŔ zĎ’Ĺ xČ Cră
Mb

.rsx MkĆytĄbŁ ybĂ sĘ ’"s v.7 .h
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yt¿ĂŇ oQkČŇ BĘ ytĂŔ ’Ď nĘ qĂ BĘ ÉyêĂ rĘBČÄ DĂ hoĎęhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ C‘ÂdĘŇ yĲĎwĲĘ yêĂ mĘ xĳĎ eĆhĂ wĘ MB¡Ď
ëŇ yĂtĳĎŇ obŇ ybĂŇ sĘ rSăĆ ’Ğ My¡ĂoGBČ hŇ jĎŔ rĘxĆ lĘ C hŇ BăĎ rĘxĎ lĘ ÉënĄêĘ ’Ć wĘ : MBĲĎ yt¡ĂŇ mĎ xĞ 14

My¡ĂoGlČ hŇ UĎŔ SČ mĘ C rsăĎ Cm ÉhpĎŇ CdŇ gĘŇ C hŇ jąĎ rĘxĆ hŇ tĎÁ yĘhĎÄ wĲĘ : rbĲĄŇ o‘=lJĎ yn¡Ąy‘ĄlĘ 15

tŇ oxă kĘŇ tŇŁ bĘŇ C ÉhmĎ xĄ bĘŇ C PŇ ’ąČ BĘ MyTĂÁ pĎŇ SĘ ëŇ bĎÄ žytĂŇ oW‘ĞBĲČ ëŇ yĂtĳĎŇ obŇ ybĂŇ sĘ rSăĆ ’Ğ
ÉMhĆ BĎ My‘ąĂrĎhĲĎ bŇ ‘ĎÄ rĎhĲĎ žy~ĄxĂ =tŇ ’Ć yxĂÃ QĘ SČ BĲĘ : yêĂ rĘBĲČ DĂ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ hŇ mĎŔ xĄ 16

PŇ ăĄs’Ł Éb‘ĎrĎwĘ MkĳĆŇ tĘŇ xĆ SĲČ lĘ Mt¡ĎŇ o’ xQ¿Č SČ ’Ğ=rSĆ ’Ğ tŇ yxĂŔ SĘ mČ lĘ CyăhĎ rSăĆ ’Ğ
hŇ IąĎxČ wĘ bŇ ‘ĎÂrĎ MkĆŇ ylĄ ‘Ğţ yêăĂ xĘ QČ SĂ wĘ : MxĆ lĲĎ =hŇ FĄ mČ Mk¡ĆŇ lĎ yê¿Ă rĘbČŇ SĲĎ wĘ MkĆŔ ylĄ ‘Ğ 17

ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ ëŇ yĂlČŔ ‘Ď ’ybăĂŇ ’Ď ÉbrĆxĆÄ wĘ ëŇ BĳĎ =rbĎŇ ‘ĞyĲČ Md¡ĎŇ wĎ rbĆŇ d¿ĆŇ wĘ ëŇ lĚŔ JĘ SĂ wĘ Éh‘ĎrĎ
: yêĂ rĘBĲČ DĂ

sŘ3 yrăĄhĎ =l’Ć ìŇ yn¡ĆjĎ MyW¿Ă MdĎě ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ w, 2

ynăĎdŇŁ ’Ğ=rbČŇ DĘ C‘¡mĘ SĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉyrĄhĎ êĎŔ rĘmČ ’ăĎ wĘ : MhĲĆ ylĄ ’Ğ ’b¡ĄŇ eĎhĂ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ 3

tŇ w’ř yęglw MyqăĂ ypĂŇ ’ĞlĲĎ tŇ o‘Á bĎŇ GĘ lČ wĘ MyrĂÄ hĎ lĆ hŇ oĂhyĹţ ynăĎdŇŁ ’Ğ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ hoĳĂhyĹ
ÉCUSČÄ nĎ wĘ : MkĲĆŇ ytĄŇ omĲ BĎ yê¡Ă dĘŇ BČ ’Ă wĘ bŇ rĆxĆŔ ÉMkĆŇ ylĄ ‘Ğ ’ybąĂŇ mĄ ynĂÁ’Ğ ynĂÄ nĘ hĂ 4

: MkĲĆŇ ylĄ CQĲ GĂ yn¡ĄpĘŇ lĂ MkĆŔ ylĄ lĘ xČ ÉyêĂ lĘ jČÄ hĂ wĘ MkĳĆŇ ynĄUĲĎ xČ Cr¡BĘ SĘ nĂ wĘ MkĆŔ ytĄŇ oxă BĘ zĘmĂ
=tŇ ’Ć ÉytĂŇ yrĂzĲĄwĘ MhĳĆ ylĄ CQĲ GĂ yn¡ĄpĘŇ lĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉyrĄgĘŇjĂ =tŇ ’Ć yêĂę tČŇ nĲĎ wĘ 5

MyrăĂ‘ĎhĲĆ MkĆŔ ytĄŇ obăŇ SĘ omĲ É lkŇŁ BĘ : MkĲĆŇ ytĄŇ oxBĘ zĘmĂ tŇ ob¡Ň ybĂŇ sĘ MkĆŔ ytĄŇ omă YĘ ‘Č 6

MkĆę ytĄŇ oxĲ BĘ zĘmĂ CmÁ SĘ ’Ę yĆwĘ CbÄ rĘxĆ yĆ žN‘ČmČ lĘ hŇ nĎmĘ SĳĎ yêĂ tŇ om¡ BĎ hČ wĘ hŇ nĎbĘŇ rČŔ xĹêĲĆ
: MkĲĆŇ yWĄ ‘ĞmĲČ Cx¡ mĘ nĂ wĘ MkĆŔ ynĄUăĎ xČ ÉC‘DĘgĘŇ nĂ wĘ MkĆŔ ylĄ CQă GĂ ÉCtŇ BĘ SĘ nĂ wĘ CrąBĘ SĘ nĂ wĘ
tŇ oy¿hĘ BĲĂ yêĂę rĘtČŇ ohwĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ Mê¡Ć‘Ę dČŇ ywĲĂ MkĳĆŇ kĘŇ otĲŇ BĘ ll¡Ď xĎ lp¿ČŇ nĎ wĘ 7, 8

MkĆÁ yTĄ ylĲĂ pĘŇ CrÄ kĘŇ zĲĎwĘ : tŇ oYĲ rĎ’ĞBĲĎ Mk¡ĆŇ ytĄŇ orĲEĎhĂ BĘ MyĳĂoGBČ bŇ rĆx¡Ć yTĄ yl¿Ă jĘ MkËĆŇ lĎ 9

hŇ nĆę oEhČ MBăĎ lĂ =tŇ ’Ć yêĂ rĘBČÁ SĘ nĂ rSĆÄ ’Ğ ůMSĎ =CBSĘ nĂ rSăĆ ’Ğ ÈMyĂoGBČ ytĂę o’
ÉCFqÄŁ nĎ wĘ MhĳĆ ylĄ CQĲ GĂ yr¡ĄxĞ’ĲČ tŇ oně EŁ hČ MhĆŔ ynĄy‘ĲĄ Ét’Ą wĘ ylČŔ ‘ĎmĲĄ ÉrsĎ =rSĆ ’Ğ
=yJĲĂ C‘¡dĘŇ yĲĎwĘ : MhĲĆ ytĄŇ bŇŁ ‘ĞoêĲ lk¡ŇŁ lĘ CWŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ Éto‘rĎhĲĎ =l’Ć MhĆŔ ynĄpĘŇ BĂ 10

: tŇ ’Ň EĲŁ hČ hŇ ‘¿ĎrĎhĲĎ Mh¡Ć lĎ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ yêĂ rĘBČŔ DĂ ÉMeĎxĂ =l’Ć âlą hoĳĎhyĘ ynăĂ’Ğ

l’ËĆ x’ĎŔ =rmĎ ’ĹwĲĆ ÉìlĘ gĘŇrČBĘ ‘qąČrĘC ìÁ jĘ kČŇ bĘŇ hŇ JĄÄ hČ hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ 11

rbĆŇ D¡ĆbČŇ C bŇ ‘¿ĎrĎBĲĎ bŇ rĆxËĆBČ rSĆę ’Ğ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ tŇ o‘¡rĎ tŇ ob¿Ň ‘ĞoêĲ =lJĎ
wlpy
to’GĄlČ wĘ ’"sbw ,’"ydw b"d Nkw yrqw bytk toy’Ď yGĄlČ wĘ w’ toy’Ď GĄlČ wĘ ’"sb ,yrq tyŁ’Ď GĄlČ wĘ ,bytk to’yGĄlČ wĘ v.3 .w

.’"d Nkw yrqw bytk
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12 Ér’Ď SĘ eĂ hČ wĘ lojŔ yĂ bŇ rĆxăĆBČ ÉboruĎ hČ wĘ tŇ Cmę yĎ rbĆŇ DăĆBČ qoxÂrĎhĲĎ : CljĲŁ yĂ
13 ynăĂ’Ğ=yJĲĂ ÉMêĆ‘Ę dČŇ ywĲĂ : MBĲĎ yt¡ĂŇ mĎ xĞ yt¿ĂŇ yQĄ kĂŇ wĘ tŇ Cmĳ yĎ bŇ ‘¡ĎrĎBĲĎ rCYŔ eĎhČ wĘ

MhĳĆ ytĄŇ oxĲ BĘ zĘmĂ tŇ ob¡Ň ybĂŇ sĘ MhĆŔ ylĄ CQă GĂ ÉëotŇ BĘ MhĆę ylĄ lĘ xČ tŇ oyăhĘ BĲĂ hoĎŔhyĘ
ÉNnĎ‘ĞrĲČ Z‘ąĄ=lJĎ tŇ xČ tČÄ wĘ MyrĂę hĎ hĲĆ ySăĄ ’Ň rĎ ű lkăŇŁ BĘ hŇ mĎÁ rĎ hŇ ‘ĎÄ bĘŇ GĂ =lJĎ ž l’Ć
lk¡ŇŁ lĘ xČ xŔŁ ynĂ xČ yrăĄ ÉMSĎ =CntĘŇ nĲĎ rSąĆ ’Ğ Moqę mĘ hŇ êĎŔ bĚŇ ‘Ğ hŇ lăĎ ’Ą =lJĎ ÉtxČ tČÄ wĘ

14 hŇ mąĎ mĎ SĘ ZrĆ’ĎÁ hĎ =tŇ ’Ć yêĂÄ tČŇ nĲĎ wĘ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ ÉydĂŇ yĎ=tŇ ’Ć ytĂŇ yTąĂ nĎ wĘ : MhĲĆ ylĄ CQĲ GĂ
yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ C‘¡dĘŇ yĲĎwĘ MhĳĆ ytĄŇ obĲŇ SĘ omĲ lk¡ŇŁ BĘ hŇ tĎŇ lĎŔ bĘŇ DĂ rBăČ dĘŇ UĂ mĂ ÉhUĎ SČ mĘ C

: hoĲĎhyĘ

z, 2 ynÌĎdŇŁ ’Ğ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ MdĎę ’Ď =NbĆŇ hŇ êăĎ’Č wĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ
: ZrĆ’ĲĎ hĎ tŇ op¿Ň nĘ JČ tŇ ‘ČBČ rĘ’Č =l‘Č ZuĄŔ hČ ’BăĎ ZqĳĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ tŇ m¿Č dĘŇ ’Č lĘ hoËĂhyĹ

3 yêăĂ tČŇ nĲĎ wĘ ëŇ yĂkĳĎŇ rĎdĘŇ JĂ ëŇ yê¡Ă TĘ pČŇ SĘ C ëŇ BĎŔ ÉyjĂ ’Č yêąĂ xĘ QČ SĂ wĘ ëŇ yĂlČŔ ‘Ď ZuăĄhČ ÉhêĎ‘Č
4 lomĳ xĘ ’Ć âlă wĘ ëŇ yĂl¡Č ‘Ď ynËĂy‘Ą sox¿ tĎŇ =âlĲ wĘ : ëŇ yĂtĲĎŇ bŇŁ ‘ĞoêĲ =lJĎ tŇ ’¡Ą ëŇ yĂlČŔ ‘Ď

yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ Mê¡Ć‘Ę dČŇ ywĲĂ íyyĆŔhĘ êĲĂ ëŇ kăĄŇ otŇ BĘ ÉëyĂtČÄ obŇ ‘ĞotĲŇ wĘ NêĄę ’Ć ëŇ yĂlăČ ‘Ď ëŇ yĂkČÁ rĎdĘŇ yJăĂ
5 hŇ e¿ĄhĂ hŇ ‘¡ĎrĎ tŇ x¿Č ’Č hŇ ‘ËĎrĎ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł : hoĲĎhyĘ

6, 7 hŇ rËĎypĂŇ ~Ę hČ hŇ ’Ď BÌĎ : hŇ ’ĲĎ BĎ hŇ e¡ĄhĂ ëŇ yĂlĳĎ’Ą ZyqăĂhĄ Zu¡ĄhČ ’B¿Ď ’BĎŔ ZqăĄ : hŇ ’ĲĎ bĎŇ
dŇ h¿Ą =âlwĘ hŇ m¡Ď ChmĘ MoI¿hČ bŇ orËqĎ tŇ ‘Ąę hĎ ’BăĎ ZrĆ’ĳĎhĎ bŇ SăĄ oy ìŇ yl¡Ć ’Ą

8 ëŇ BĎŔ ÉyjĂ ’Č ytąĂŇ yQĄ kĂŇ wĘ ëŇ yĂlČŔ ‘Ď ÉytĂŇ mĎ xĞ ëŇ oją SĘ ’Ć bŇ orę uĎ mĂ hŇ êăĎ ‘Č : MyrĲĂhĎ
9 sox¿ tĎŇ =âlĲ wĘ : ëŇ yĂtĲĎŇ obŇ ‘ĞoêĲ =lJĎ tŇ ’¡Ą ëŇ yĂlČŔ ‘Ď yêăĂ tČŇ nĲĎ wĘ ëŇ yĂkĳĎŇ rĎdĘŇ JĂ ëŇ yê¡Ă TĘ pČŇ SĘ C

íyyĆŔhĘ êĲĂ ëŇ kăĄŇ otŇ BĘ ÉëyĂtČÄ obŇ ‘ĞotĲŇ wĘ NêĄę ’Ć ëŇ yĂlăČ ‘Ď ëŇ yĂkČÁ rĎdĘŇ JĂ lomĳ xĘ ’Ć âlă wĘ yn¡Ăy‘Ą
10 Éh’Ď YĘ yĲĎ hŇ ’ĳĎ bĎŇ hŇ eăĄhĂ MoI¡hČ hŇ e¿ĄhĂ : hŇ JĲĆ mČ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJËĂ MêĆě ‘Ę dČŇ ywĲĂ
11 ‘SČ rĳĆ=hŇ FĄ mČ lĘ Mq¡Ď ű sm¿Ď xĎ hĲĆ : NodĲŇ EĎhČ xr¡ČjĎ hŇ FĆŔ UČ hČ ZYĎ ť hŇ rĎŔ pĂŇ ~Ę hČ
12 Ét‘ĄhĎ ’BąĎ : MhĲĆ BĎ HČ n¿Ł =âlwĘ Mh¡Ć mĄ hĹmĆ âl¿ wĘ MnËĎ omhĞmĲĄ âlÌ wĘ MhĆÂmĄ =âlĲ

Nor¡xĎ yJ¿Ă lBĳĎ ’Č tĘŇ yĂ=l’Č rk¡ĄŇ oUhČ wĘ xmĎŔ WĘ yĂ=l’Č ÉhnĆouhČ MoIŔhČ ‘Č yGăĂhĂ
13 MyI¡ĂxČ BĲČ dŇ o‘¿ wĘ bŇ CSŔ yĎ âlă ÉrJĎ mĘ UĂ hČ =l’Ć rkĄę oUhČ yJăĂ : HnĲĎ omhĞ=lJĎ =l’Ć

âl¿ ot¡Ň IĎxČ onË wŁ ‘ĞBĲČ Sy’ÌĂ wĘ bŇ CSŔ yĎ âlă ÉHnĎ omhĞ=lJĎ =l’Ć NoząxĎ =yJĲĂ MtĳĎŇ IĎxČ
14 yJ¿Ă hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ lČ ëŇ ¡ĄlhŁ Ny’¿ĄwĘ lJŔŁ hČ NykăĂŇ hĎ wĘ É‘Č oqÄ êĎbČŇ C‘ąqĘ êĲĎ : CqEĲĎxČ tĘŇ yĂ
15 tŇ yĂBĳĎmĂ bŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ wĘ rbĆŇ D¿ĆhČ wĘ ZCxŔ BČ bŇ rĆxăĆhČ : HnĲĎ omhĞ=lJĎ =l’Ć yn¡ĂorxĞ

rV’
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: CelĲĆ kĘŇ ’Ň yĲŁ rbĆŇ d¡ĆŇ wĎ bŇ ‘¿ĎrĎ ry‘ĂŔ BĎ rSăĆ ’Ğ wĲČ tŇ CmŔ yĎ bŇ rĆxăĆBČ ÉhdĆŇ vĎ BČ rSąĆ ’Ğ
tŇ omĳ hŁ MQ¡Ď JĚ tŇ oyË’Ď GĄhČ ynÌĄoyJĘ MyrĂę hĎ hĲĆ =l’Ć CyăhĎ wĘ MhĆŔ yTĄ ylăĂ jĘ ÉCTlĘ pĲĎŇ C 16

: MyĂUĲĎ hŇ nĎkĘŇ ¿ČlêĄ MyĂJ¡ČrĘBĂ =lkĎŇ wĘ hŇ nĎ yjĳĆrĘêĂ MyĂd¡ČŇ IĎhČ =lJĎ : onĲ wŁ ‘ĞBĲČ Sy’¡Ă 17

hŇ SĎŔ CB ÉMynĂ jĎ =lJĎ l’ąĆ wĘ tŇ CYĳQĎ jČ Mt¡ĎŇ o’ hŇ t¿ĎŇ iĘ kĂŇ wĘ MyuĂŔ WČ CrăgĘŇxĲĎ wĘ 18

hŇ DăĎnĂ lĘ ÈMbĎŇ hĎ zĘC CkŇ ylĂęSĘ yČ tŇ oYă CxBĲČ MjĎÂsĘ JČ : hŇ xĲĎ rĘqĎ Mh¡Ć ySĄ ’Ň rĲĎ=lkĎŇ bĘŇ C 19

ÉMSĎ pĘŇ nČ hoĎŔhyĘ tŇ răČbĘŇ ‘Ć ÉMoyBĘ MlĎę y~Ă hČ lĘ lkăČŇ Cy=âlĲ MbĎÁ hĎ zĘC MjĎÄ sĘ JČ ůhyĆhĘ yĲĂ
ybąĂŇ YĘ C : hŇ yĲĎhĎ Mn¡Ď wŁ ‘Ğ loS¿ kĘŇ mĂ =yJĲĂ C’QĳĄ mČ yĘ âlă Mh¡Ć y‘ĄmĲĄ C C‘BĄŔ WČ yĘ âlă 20

NJËĄ =l‘Č obĳŇ CW‘ăĎ Mh¡Ć yYĄ CuSĂ MtËĎŇ bŇŁ ‘ĞotĲŇ ymÌĄlĘ YČ wĘ ChmĎŔ WĎ No’ă gĎŇlĘ ÉoydĘŇ ‘Ć
ZrĆ’¡ĎhĎ y‘¿ĄSĘ rĂlĘ C zbČŔ lĎ ÉMyrĂEĎhČ =dŇ yĲČBĘ wyêąĂ tČŇ nĘ C : hŇ DĲĎnĂ lĘ Mh¡Ć lĎ wyê¿Ă tČŇ nĘ 21

Hb¿ĎŇ =C’bĎŇ C ynĳĂCpŇ YĘ =tŇ ’Ć Cl¡ QĘ xĂ wĘ MhĆŔ mĄ ÉynČpĎŇ ytąĂŇ oBsĂ hĞ wĲČ : hĎ ClĲ QĘ xĂ wĘ llĳĎ SĎ lĘ 22

: hĎ ClĲ QĘ xĂ wĘ MyY¡Ă yrĂjĎ
hŇ ’¿Ď lĘ mĲĎ ry‘¡ĂhĎ wĘ MymĂŔ DĎ TjăČ SĘ mĂ Éh’Ď lĘ mĲĎ ZrĆ’Ďę hĎ yJăĂ qoêĳrČhĲĎ hŇ W¡Ą ‘Ğ 23

No’ă GĘ ÉyêĂ BČ SĘ hĂ wĘ MhĳĆ yêĄBĲĎ =tŇ ’Ć CS¡ rĘyĲĎwĘ MyĂŔogŇ y‘ăĄrĎ ÉytĂŇ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ : smĲĎ xĎ 24

hŇ oąĎh : NyĂ’ĲĎ wĎ Mol¡ SĎ CS¿ qĘ bĂŇ C ’bĳĎŇ =hŇ dĎŇ p¡ĎŇ qĘ : MhĲĆ ySĄ dĘŇ qĲČmĘ Cl¡ xĞ nĂ wĘ MyEĂŔ‘Č 25, 26

’ybĂŔ eĎmĂ ÉNozxĎ CSą qĘ bĂŇ C hŇ yĳĆhĘ êĲĂ hŇ ‘¡ĎCmSĘ =l’Ć hŇ ‘¿ĎmĚ SĘ C ’obŔ êĎ ÉhoĎh=l‘Č
É’yWĂ nĎ wĘ lBĎę ’Č tĘŇ yĂ ëŇ lĆ UăĆ hČ : MynĲĂ qĄ EĘmĂ hŇ Y¡Ď ‘ĄwĘ NhĄŔ JŁ mĂ dŇ băČŇ ’Ň êŁ ÉhrĎotŇ wĘ 27

ÉMtĎŇ o’ hŇ WąĆ ‘Ĺ’ĲĆ MJĎÂ rĘDČmĂ hŇ nĎlĘ hĳČ BĎ êĂ ZrĆ’¡ĎhĎ =M‘Č yd¿ĄŇ ywĂ hŇ mĎŔ mĎ SĘ SBăČ lĘ yĂ
: hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ C‘¡dĘŇ yĲĎwĘ MTĄŔ jĘ SĘ ’Ć MhăĆ yTĄ jĘ SĘ mĂ bĘŇ C

sŘ4 ytĂŔ ybĄŇ BĘ bŇ SăĄ oy ÉynĂ ’Ğ SdĆŇ xŔŁ lČ hŇ èăĎ mĂ xĞBĲČ ÉyèĂ èĂ BČ tŇ yèĂę èĂ hČ hŇ năĎèĎ BČ ű yhăĂ yĘwČ x
: hŇ oĲĂhyĘ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ dŇ y¡Č MSĎŔ ÉylČ ‘Ď ljąŁ êĂ wČ ynĳĎpĎŇ lĘ MybăĂŇ SĘ oyĲ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yn¿ĄqĘ zĂwĘ
S’ĳĄ hŇ FĎ m¡Č lĘ C wynËĎtĘŇ mĎ hŇ ’¿Ą rĘUČ mĂ S’ĄŔ =hŇ ’Ą rĘmČ JĘ ÉtCmdĘŇ hŇ eąĄhĂ wĘ hŇ ’Ćę rĘ’Ć wĲĎ 2

tŇ ynăĂbĘŇ êČ ÉxlČ SĘ IĂwČ : hŇ lĎ mĲČ SĘ xČ hĲČ Ny‘¿ĄJĘ rhČ z¡Ł =hŇ ’Ą rĘmČ JĘ hŇ lĎ ‘Ę mČŔ lĘ C wynăĎtĘŇ UĎ mĂ C 3

NybăĄŇ C ZrĆ’ăĎhĎ =NyBĲĄ ű xČ Cră ytăĂŇ ’Ł ’văĎ êĂ wČ ySĳĂ ’Ň rŁ tŇ YăĂ yYĂ BĘ ynĂ x¡Ą uĎ IĂwČ dŇ yĎŔ
xtČŇ jĆÁ =l’Ć MyhĂę Łl’Ĺ tŇ o’ă rĘmČ BĘ hŇ mĎř ĘlČÁSĎ CrĲyĘ ytĂÄ ’Ł ž’bĄŇ êĎ wČ MyĂmČÃ èĎ hČ
hŇ ’¿Ď nĘ uĂ hČ lmĆ s¡Ą bŇ SČŔ om MSăĎ =rSĆ ’Ğ hŇ nĎ opŔ YĎ hŇ năĆ ojhČ ÉtymĂ ynĂ jĘ hČ r‘ČSąČ
ytĂŇ y’¡Ă rĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ ’Ćě rĘUČ JČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ dŇ ob¡Ň JĘ MSĎŔ =hŇ eĄhĂÄ wĘ : hŇ nĲĆqĘ UČ hČ 4

’vąĎ ’Ć wĲĎ hŇ nĎ opĳŇ YĎ ëŇ rĆDăĆ ìŇ yn¡Ćy‘Ą ’n¿Ď=’WĎ MdĎě ’Ď =NBĆ ylČŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ ‘ĲĎqĘ BĂ BČ 5

yny‘
.w"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk hmĎyĘlČ SĎ CryĘ ’"sb ,yrq hmĎyĘlČ SĎ CryĘ bytk hmĎĘlČ SĎ CryĘ ylbbb v.3 .x
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hŇ ’¿Ď nĘ uĂ hČ lmĆ sËĄ xČ BĄŔ zĘUĂ hČ r‘ČSăČ lĘ ÉNopŇ ~Ď mĂ hŇ eąĄhĂ wĘ hŇ nĎ opŔ YĎ ëŇ rĆDăĆ ÉynČ y‘Ą
6 MyWĳĂ ‘Ł Mhăř mă hŇ ê¡Ď’Č hŇ ’¿Ć rŁ hĞ MdĎě ’Ď =NBĆ ylČŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ ’ĲĎ BĂ BČ hŇ E¡ĆhČ

l‘ăČmĄ ÉhqĎ xĽrĲĎlĘ hŇ jęŁ MyWăĂ ‘Ł ű l’ăĄ rĎWĘ yĂ=tŇ yBĲĄ rS¿Ć ’Ğ tŇ olÁdŇŁ GĘ tŇ obÄ ‘ĄoêĲ
: tŇ olĲ dŇŁ GĘ tŇ ob¡Ň ‘ĄoêĲ hŇ ’ĆŔ rĘêĂ bŇ CSă êĎ Édo‘wĘ ySĂŔ DĎqĘ mĂ

7 : ryuĲĂ BČ dŇ x¡Ď ’Ć =rxŁ hŇ e¿ĄhĂ wĘ hŇ ’Ćě rĘ’Ć wĲĎ rYĳĄxĎ hĲĆ xtČŇ jăĆ =l’Ć yt¡ĂŇ ’Ł ’b¿ĄŇ IĎwČ
8 xtČŇ j¿Ć hŇ e¡ĄhĂ wĘ ryuĂŔ BČ rêăŁ xĘ ’Ć wĲĎ ryuĳĂbČŇ ’năĎ=rtĎŇ xĞ Md¡ĎŇ ’Ď =NBĆ ylČŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ
9 rSËĆ ’Ğ tŇ o‘Ŕ rĎhĲĎ tŇ obăŇ ‘ĄoêĲ hČ =tŇ ’Ć Éh’Ą rĘC ’BąŁ ylĳĎ’Ą rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : dŇ xĲĎ ’Ć

10 WmĆ rąĆ tŇ ynĂÁbĘŇ êČ =lkĎŇ hŇ eĄÄhĂ wĘ ůh’Ć rĘ’Ć wĲĎ È’obŇ ’Ď wĲĎ : hŇ jĲŁ MyW¡Ă ‘Ł Mh¿Ą
ű bŇ yb¿ĂŇ sĎ ryu¡ĂhČ =l‘Č hŇ u¿ĆxĚmĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ yl¡Ą CQGĂ =lkĎŇ wĘ ZqĆSĆŔ ÉhmĎ hĄ bĘŇ C

11 NpĎÁ SĎ =NbĆŇ ChyĎÄnĘ zČ’Ğ yĲČwĘ l’Ą rĎWĘ yĂţ=tŇ ybĲĄŇ ynăĄqĘ EĂmĂ Sy’ăĂ My‘ăĂbĘŇ SĂ wĘ : bŇ ybĲĂŇ sĎ
rt¿ČŇ ‘ĞwĲČ odĳŇ yĎBĘ oê¡rĘTČ qĘ mĂ Sy’¿Ă wĘ MhĆŔ ynĄpĘŇ lĂ MydăĂŇ mĘ ‘ĲŁ ÉMkĎŇ otŇ BĘ dŇ mąĄ ‘Ł

12 ůMdĎŇ ’Ď =NbĆŇ tĎŇ y’ăĂ rĎhĞ ÈylČ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ lĲĆ ‘Ł tŇ rĆT¡Ł uĘ hČ =NnĲČ‘Ğ
yJăĂ otĳŇ yJĂ WĘ mČ yrăĄdĘŇ xČ BĘ Sy’¡Ă ëŇ SĆ xŔŁ BČ MyWăĂ ‘Ł É l’Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ybĲĄŇ ynąĄqĘ zĂ rSĆÄ ’Ğ

13 ylĳĎ’Ą rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ bŇ z¿Č‘Ď CntĎŔ ’Ł hŇ ’ăĆ rŁ ÉhoĎhyĘ Ny’ąĄ MyrĂę mĘ ’ĲŁ
14 ytĂę ’Ł ’băĄŇ IĎwČ : MyWĲĂ ‘Ł hŇ UĎ h¿Ą =rSĆ ’Ğ tŇ ol¡ dŇŁ GĘ tŇ ob¿Ň ‘ĄoêĲ hŇ ’ËĆ rĘêĂ bŇ CS¿ êĎ dŇ o‘ă

MySăĂ eĎhČ ÉMSĎ =hŇ eĄhĂ wĘ hŇ nĎ opĳŇ ~Ď hČ =l’Ć rS¡Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ=tŇ yBĲĄ r‘ČSăČ ÉxtČŇ jĆÄ =l’Ć
15 dŇ o‘ă MdĳĎŇ ’Ď =NbĆŇ tĎŇ y’ăĂ rĎhĞ yl¡Č ’Ą rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : zCUĲ êČhČ =tŇ ’Ć tŇ oJ¡ bČŇ mĘ tŇ obŔ SĘ yĲŁ
16 rYăČ xĞ=l’Ć ytĂę ’Ł ’băĄŇ IĎwČ : hŇ QĆ ’ĲĄ mĄ tŇ ol¡ dŇŁ GĘ tŇ ob¿Ň ‘ĄoêĲ hŇ ’ËĆ rĘêĂ bŇ CS¿ êĎ

ÉMlĎ C’hĲĎ NyBąĄ hoĎęhyĘ lkăČŇ yhĄ xtČŇ pĆÁ =hŇ eĄhĂ wĘ ůtymĂ ynĂ jĘ hČ ÈhoĎhyĘ=tŇ yBĲĄ
ÉhoĎhyĘ lkąČŇ yhĄ =l’Ć MhĆÁ yrĄxÄŁ ’Ğ Sy’ĳĂ hŇ è¡Ď mĂ xĞ wĲČ Myr¿ĂWĘ ‘ĆJĘ xČ BĄŔ zĘUĂ hČ NybăĄŇ C

17 ÈylČ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : SmĆ èĲĎ lČ hŇ mĎ dĘŇ q¡Ą Mt¿ĆŇ ywĂxĞêĲČSĘ mĂ hŇ UĎ hËĄ wĘ hŇ mĎ dĘŇ qĄŔ MhăĆ ynĄpĘŇ C
tŇ ob¡Ň ‘ĄoêĲ hČ =tŇ ’Ć tŇ oWě ‘ĞmĲĄ hŇ dĎŔ ChyĘ tŇ ybăĄŇ lĘ É lqĄ nĎhĞ ůMdĎŇ ’Ď =NbĆŇ tĎŇ y’ăĂ rĎhĞ
ynĂ sĄŔ y‘Ă kĘŇ hČ lĘ ÉCbŇ SĚÄ IĎwČ smĎę xĎ ZrĆ’ĎÁ hĎ =tŇ ’Ć C’Ä lĘ mĲĎ =yJĂ hŇ pĳŇŁ =CW‘ĲĎ rSăĆ ’Ğ

18 hŇ mĎŔ xĄ bĘŇ hŇ WăĆ ‘Ĺ’ĲĆ ÉynĂ ’Ğ=MgČŇ wĘ : MjĲĎř ’Č =l’Ć hŇ r¡ĎomEĘhČ =tŇ ’Ć Myx¿Ă lĘ SĲŁ MeËĎhĂ wĘ
‘m¡Č SĘ ’Ć âl¿ wĘ lodŔ GĎ loqă ÉynČ zĘ’Ď bĘŇ C’ą rĘqĲĎ wĘ lmĳŁ xĘ ’Ć âlă wĘ yn¡Ăy‘Ą sox¿ tĎŇ =âlĲ

T Sy’ËĂ wĘ ry‘ĳĂhĎ tŇ oDăqĚjĘ Cb¡Ň rĘqĲĎ rmŔŁ ’Ň lĄ É lodŇ GĎ loqą ynČę zĘ’Ď bĘŇ ’răĎqĘ IĂwČ : MtĲĎŇ o’
2 r‘ČSČÄ =ëŇ rĆDĆmĂ ű My’ăĂ BĎ MySĂÃ nĎ’Ğ hŇ èăĎ SĂ hŇ eăĄhĂ wĘ : odĲŇ yĎBĘ ot¡Ň xĄ SĘ mČ yl¿Ă JĘ

Nwyl‘h
.bwtkh hnykV ’l’ yjĂ ’Č yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.17 .yrq MhĄ hmĎ ,bytk MhĄmĎ w’ MhĆmĄ v.6
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dŇ xąĎ ’Ć Sy’ĂÄ wĘ odŔ yĎBĘ ÉoYjĎ mČ yląĂ JĘ Sy’ĂÄ wĘ hŇ nĎ opę YĎ hŇ năĆpĘŇ mĎ ű rSăĆ ’Ğ NoyÁlĘ ‘ĆhĲĎ
lYĆ’¡Ą CdŔ mĘ ‘Č IăČwČ ÉC’bÄŁ IĎwČ wynĳĎtĘŇ mĎ BĘ rp¡ĄŇ iŁ hČ tŇ sĆ q¿ĆwĘ MyDĂŔ BČ SbăĚŇ lĎ ÉMkĎŇ otŇ BĘ
ÉbCrJĘ hČ l‘ąČmĄ ÉhlĎ ‘ĞnĲČ l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ű dŇ obăŇ kĘŇ C : tŇ SĆ xĲŁ eĘ hČ xB¿Č zĘmĂ 3

SbăĚŇ QĎ hČ ÉSy’Ă hĎ =l’Ć ’rĎę qĘ IĂwČ tŇ yĂBĳĎhČ NêăČpĘŇ mĂ l’¡Ć wylĎŔ ‘Ď hŇ yăĎhĎ rSăĆ ’Ğ
: wynĲĎtĘŇ mĎ BĘ rp¡ĄŇ iŁ hČ tŇ sĆ q¿Ć rSËĆ ’Ğ MyDĂŔ BČ hČ

tĎŇ ywĂÄtĘŇ hĂ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ ëŇ ot¡Ň BĘ ry‘ĂŔ hĎ ëŇ otăŇ BĘ ÉrbŇŁ ‘Ğ wřlŔ ’ ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 4

tŇ obŔ ‘ĄoêăhČ =lJĎ l‘Č ť MyqĂŔ nĎ’ĹeăĆhČ wĘ ÉMyxĂ nĎ’ĹeĲĆhČ MySĂę nĎ’ĞhĲĎ tŇ oxă YĘ mĂ =l‘Č wêĎÁ
CJĳ hČ wĘ wyr¡ĎxĞ’ĲČ ry‘ËĂbĎŇ Cr¿bĘŇ ‘Ă ynČŔ zĘ’Ď BĘ rmăČ ’Ď ÉhQĆ ’ĄÄ lĘ C : HkĲĎŇ otŇ BĘ tŇ oW¡ ‘ĞeĲČhĲČ 5

MySĂÁ nĎ wĘ PŇ TČÄ wĘ žhlĎ CtŇ bĘŇ C rCxă BĎ NqĄÃ zĎ : ClmĲŁ xĘ êČ =l’Č wĘ Mk¿ř yny‘ sox¡ř êĎ =l‘Čř 6

CSGČŔ êĂ =l’Č ÉwêĎř hČ wyląĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ Sy’ĂÄ =lJĎ =l‘Č wĘ tŇ yxĂę SĘ mČ lĘ CgăŇrĘhČ êČ
: tŇ yĂBĲĎ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ rS¡Ć ’Ğ MynĂŔ qĄ EĘhČ MySăĂ nĎ’ĞBĲĎ ÉCQxĄÄ IĎwČ CQxĳĄ êĎ yS¡Ă DĎqĘ UĂ mĂ C
Myl¡Ă lĎ xĞ tŇ orËYĄxĞhĲČ =tŇ ’Ć C’Ì lĘ mČ C tŇ yĂBČę hČ =tŇ ’Ć C’ă UĘ TČ MhĆÁ ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 7

hŇ lĎÄjĘ ’Ć wĲĎ ynĂ ’ĳĎ r’¡Č SĞ ’Ň nĲĄ wĘ MtĎŔ oJhČ JĘ ÉyhĂ yĘwĲČ : ry‘ĲĂbĎŇ CJ¿ hĂ wĘ C’¡ YĘ yĲĎwĘ C’YĳĄ 8

tŇ ’Ą ť hŇ êĎę ’Č tŇ yxăĂ SĘ mČ hĞ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉHhĎ ’Ğ ÉrmČ ’Ł wĲĎ q‘Čę zĘ’Ć wĲĎ ynČÁjĎ =l‘Č
rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ=l‘Č ì¡Ň tĘŇ mĲĎ xĞ=tŇ ’Ć ì¿Ň JĘ pĘŇ SĎ BĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yrăĂ’Ą SĘ =lJĎ 9

ÉZrĆ’ĎÄ hĎ ’ląĄ UĎ êĂ wČ dŇ ’ŔŁ mĘ dŇ ’ăŁ mĘ BĂ É lodŇ GĎ ÉhdĎŇ ChywĲĂ l’ąĄ rĎWĘ yĂ=tŇ yBĲĄ NwÄŁ ‘Ğ ylČę ’Ą
Ny’¿ĄwĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ bŇ ząČ‘Ď Crę mĘ ’ĲĎ yJăĂ hŇ FĳĆ mĚ hŇ ’ăĎ lĘ mĲĎ ry‘¡ĂhĎ wĘ MymĂŔ DĎ
MS¿Ď ’Ň rŁ BĘ MJ¡Ď rĘDČ lmĳŁ xĘ ’Ć âlă wĘ yn¡Ăy‘Ą sox¿ tĎŇ =âlĲ ynĂŔ ’Ğ=MgČÄ wĘ : hŇ ’ĲĆ rŁ ho¡ĎhyĘ 10

wynĎŔ tĘŇ mĎ BĘ ÉtsĆ uĆÄ hČ rSąĆ ’Ğ MyDĂę BČ hČ SbăĚŇ lĘ ű Sy’ăĂ hĎ hŇ eĄÂhĂ wĘ : yêĂ tĲĎŇ nĎ 11

: ynĂ tĲĎŇ yCĂYĂ rSĆ ’ĞkĲČŇ ytĂŇ yWĂě ‘Ď rmĳŁ ’Ň lĄ rb¡ĎŇ DĎ bŇ yS¿Ă mĄ
NbĆŇ ’ăĆ JĘ MybĂŔ rĚJĘ hČ S’Ň răŁ =l‘Č ÉrSĆ ’Ğ É‘Č yqĂÄ rĎhĲĎ =l’Ć hŇ eąĄhĂ wĘ hŇ ’Ćę rĘ’Ć wĲĎ y
ű Sy’ăĂ hĎ =l’Ć rmĆ ’Ň ŁIÁwČ : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ hŇ ’¡Ď rĘnĂ ’iĳĄ JĂ tŇ Cmă DĘ hŇ ’¡Ą rĘmČ JĘ ryjĂŔ sČ 2

bŇ Crę JĘ lČ tŇ xČ êăČ =l’Ć lGČÁlĘ GČlČ tŇ onÄ yBĄ =l’Ć ž’BŁ rmĆ ’Ň ŁIÃwČ MyDĂę BČ hČ SbăĚŇ lĘ
’b¡ŇŁ IĎwČ ry‘ĳĂhĎ =l‘Č qr¡Ł zĘC MybĂŔ rĚJĘ lČ tŇ onă yBĄ mĂ ÉS’Ą =ylĄ xĞgĲČŇ ìŇ ynąĆpĘŇ xĎ ’QĄÄmČ C
’lĄŔ mĎ NăĎn‘ĎhĲĆ wĘ Sy’ĳĂ hĎ o’ă bŇŁ BĘ tŇ yĂB¡Č lČ Nym¿Ă ymĂ MydËĂŇ mĘ ‘ĲŁ MybĂę rĚJĘ hČ wĘ : ynĲĎ y‘ĄlĘ 3

rYxh=t’
=l’Č ’"sb ,yrq =l’Č ,bytk =l‘Č v.5 .w"dw b"d Nkw yrqw bytk wylĎ ’Ą ’"sb ,yrq wylĎ ’Ą ,bytk ol’Ą v.4 .T
MkĆnĘ y‘Ą ,bytk MkĆynĄy‘Ą v.5 .rsx sxŁ êĎ ’"s v.5 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw yrqw bytk

.yrqw bytk wyêĎhČ ’"sb ,yrq wyêĎhČ ,bytk wêĎhČ v.6 .b"d Nkw yrqw bytk MkĆnĘ y‘Ą ’"sb ,yrq
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4 NêăČpĘŇ mĂ l‘¡Č bŇ CrŔ JĘ hČ l‘ăČmĄ ÉhoĎhyĘ=dŇ obĲŇ JĘ MrĎIąĎwČ : tŇ ymĲĂ ynĂ jĘ hČ rY¡ĄxĎ hĲĆ =tŇ ’Ć
dŇ ob¿Ň JĘ HgČŇ n¡Ł =tŇ ’Ć hŇ ’ĎŔ lĘ mĲĎ ÉrYĄxĎ hĲĆ wĘ NnĎŔ ‘ĎhăĆ =tŇ ’Ć ÉtyĂBČÄ hČ ’ląĄ UĎ IĂwČ tŇ yĂBĳĎhČ

5 loq¿ JĘ hŇ nĳĎYŁ yxĲĂ hČ rY¡ĄxĎ hĲĆ =dŇ ‘Č ‘mČě SĘ nĂ MybĂŔ CrJĘ hČ ypăĄŇ nĘ JČ É loqwĘ : hoĲĎhyĘ
6 rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMyDĂBČ hČ =SbĲĚŇ lĘ Sy’ąĂ hĎ =tŇ ’Ć ÉotŇ CŁ YČ BĘ yhĂę yĘwČ : orĲBĘ dČŇ BĘ yD¡ČSČ =l’Ą

lYĆ’¡Ą dŇ mŔŁ ‘ĞIĲČwĲČ É’bŇŁ IĎwČ MybĳĂŇ CrJĘ lČ tŇ on¡ yBĄ mĂ lGČŔ lĘ GČlČ tŇ onă yBĄ mĂ ÉS’Ą xq¿Č
7 ÉS’Ą hĎ =l’Ć MybĂę CrJĘ lČ tŇ onă yBĄ mĂ odÁ yĎ=tŇ ’Ć bŇ CrÄ JĘ hČ žxlČ SĘ IĂwČ : NpĲĎŇ o’hĲĎ

xu¡ČIĂwČ MyDĳĂBČ hČ SbăĚŇ lĘ yn¡ĄpĘŇ xĎ =l’Ć NêĄŔ IĂwČ É’vĎ IĂwČ MybĂŔ rĚJĘ hČ tŇ onă yBĄ ÉrSĆ ’Ğ
8, 9 hŇ ’Ćę rĘ’Ć wĲĎ : MhĲĆ ypĄŇ nĘ JČ tŇ xČ ê¡Č MdĎŔ ’Ď =dŇ yČ ÉtynĂ bĘŇ êČ MybĳĂŇ rĚJĘ lČ ’r¡ĎIĄwČ : ’YĲĄ IĄwČ sŘ5

bŇ CrăJĘ hČ lYĆ’Ą ť dŇ xĎę ’Ć NpăČŇ o’ ůMybĂŇ CrJĘ hČ lYĆ’ăĄ ÈMyeĂ pČŇ o’ hŇ ‘ăĎBĎ rĘ’Č hŇ eĄÄhĂ wĘ
Ny‘¡ĄJĘ MyeĂŔ pČŇ o’ă hĎ Éh’Ą rĘmČ C dŇ xĳĎ ’Ć bŇ CrăJĘ hČ lYĆ’¡Ą dŇ xĎŔ ’Ć NpăČŇ o’wĘ dŇ xĎŔ ’Ć

10 hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ rSËĆ ’ĞJĲČ MêĳĎ ‘Ę BČ rĘ’Č lĘ dŇ x¡Ď ’Ć tŇ Cm¿ DĘ MhĆŔ y’Ą rĘmČÄ C : SySĲĂ rĘêČ NbĆŇ ’¿Ć
11 âl¿ CkŇ lĄŔ yĄ ÉMhĆ y‘ĄbĘŇ rĂ tŇ ‘ČBąČ rĘ’Č =l’Ć MêĎę kĘŇ lĆ BĘ : NpĲĎŇ o’hĲĎ ëŇ ot¿Ň BĘ Np¡ČŇ o’hĲĎ

âl¿ CkŇ lĄŔ yĄ wyrăĎxĞ’ĲČ ÉS’Ň rŁ hĎ hŇ nąĆpĘŇ yĂ=rSĆ ’Ğ MoqÂUĎ hČ yJăĂ MêĳĎkĘŇ lĆ BĘ CBi¡Č yĂ
12 MyeĂę pČŇ o’Ĳ hĎ wĘ MhĳĆ ypĄŇ nĘ kČŇ wĘ Mh¡Ć ydĄŇ ywĲĂ MhĆŔ BĄ gČŇ wĘ ÉMrĎWĎ BĘ =lkĎŇ wĘ : MêĲĎkĘŇ lĆ BĘ CBi¡Č yĂ
13 MhËĆ lĎ MyeĳĂpČŇ o’¡ lĎ : MhĲĆ yeĄpČŇ o’ Mê¡Ď‘Ę BČ rĘ’Č lĘ bŇ ybĂŔ sĎ ÉMyĂnČÄ y‘Ą My’ąĂ lĄ mĘ
14 ynăĄjĘ dŇ xĎÁ ’Ć hĲĎ ynĄÄjĘ dŇ xĳĎ ’Ć lĘ Myn¡ĂpĎŇ hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č wĘ : ynĲĎ zĘ’Ď BĘ lG¡ČlĘ GČhČ ’r¿Ďoq

=ynĄjĘ y‘¡ĂybĂŇ rĘhĲĎ wĘ hŇ yĄŔrĘ’Č ynăĄjĘ ÉySĂ ylĂ èĘ hČ wĘ MdĎŔ ’Ď ynăĄjĘ ÉynĂ èĄ hČ ynąĄpĘŇ C bŇ Crę JĘ hČ
15 : rbĲĎŇ JĘ =rhČ nĘ BĲĂ ytĂŇ y’¡Ă rĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ IĎŔxČ hĲČ ’yhăĂ MybĳĂŇ CrJĘ hČ CUr¡Ł IĄwČ : rSĆ nĲĎ
16 =tŇ ’Ć MybĂÁ CrJĘ hČ tŇ ’ĄÄ WĘ bĂŇ C MlĳĎ YĘ ’Ć Mye¡ĂpČŇ o’hĲĎ Ck¿Ň lĘ yĲĄ MybĂŔ CrJĘ hČ ÉtkĆŇ lĆÄbĘŇ C

: MlĲĎ YĘ ’Ć mĄ Mh¡Ą =MGČ MyeËĂpČŇ o’hĲĎ CBiÌČ yĂ=âlĲ ZrĆ’ĎŔ hĎ l‘ăČmĄ ÉMCrlĎ MhĆę ypĄŇ nĘ JČ
17 : MhĲĆ BĎ hŇ I¡ĎxČ hĲČ xČ Cr¿ yJËĂ MtĳĎŇ o’ CUorăyĄ Mm¡Ď orbĘŇ C CdŇ mŔŁ ‘ĞyĲČ MdăĎŇ mĘ ‘ĎBĘ
18 : MybĲĂŇ CrJĘ hČ =l‘Č dŇ m¡Ł ‘ĞIĲČwĲČ tŇ yĂBĳĎhČ NêăČpĘŇ mĂ l‘¡ČmĄ hoĎŔhyĘ dŇ obăŇ JĘ É’YĄ IĄwČ
19 MtĎŔ ’Ň YĄBĘ ÉynČ y‘ĄlĘ ZrĆ’ąĎhĎ =NmĂ CUorÄ IĄwČ MhĆ ypĄŇ nĘ JČ ţ=tŇ ’Ć MybăĂŇ CrJĘ hČ C’ă WĘ IĂwČ

dŇ obÌŇ kĘŇ C ynĂŔ omdĘŇ uČ hČ ÉhoĎhyĘ=tŇ yBĲĄ r‘ČSąČ xtČŇ jăĆ dŇ męŁ ‘ĞIĲČwĲČ MtĳĎŇ UĎ ‘ĚlĘ Mye¡ĂpČŇ o’Ĳ hĎ wĘ
20 tŇ xČ ê¿Č ytĂŇ y’ËĂ rĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ IĎęxČ hĲČ ’yhăĂ : hŇ lĎ ‘Ę mĲĎ lĘ mĂ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=yhĲĄŁl’Ĺ
21 hŇ ‘ĎÄ BĎ rĘ’Č : hŇ UĎ hĲĄ Myb¡ĂŇ CrkĘŇ yJ¿Ă ‘dČě ’Ą wĲĎ rbĳĎŇ JĘ =rhČ nĘ BĲĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=yhĲĄŁl’Ĺ

MdĎŔ ’Ď ydăĄŇ yĘ ÉtCmdĘŇ C dŇ xĳĎ ’Ć lĘ MyĂp¡ČŇ nĎJĘ ‘B¿Č rĘ’Č wĘ dŇ xĎŔ ’Ć lĘ ÉMynĂ pĎŇ hŇ ‘ąĎBĎ rĘ’Č
txt
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=l‘Č ÉytĂŇ y’ĂÄ rĎ rSąĆ ’Ğ MynĂę jĎ hČ hŇ UĎ hăĄ MhĆŔ ynĄjĘ tŇ Cmă dĘŇ C : MhĲĆ ypĄŇ nĘ JČ tŇ xČ ê¡Č 22

’vĎÄ êĂ wČ : CkŇ lĲĄ yĄ wyn¡ĎjĎ rbĆŇ ‘¿Ą=l’Ć Sy’ËĂ MtĳĎŇ o’wĘ Mh¡Ć y’Ą rĘmČ rbĎŔ JĘ =rhČ nĘ ’y

hŇ năĆojhČ ÉynĂ omdĘŇ uČ hČ hoąĎhyĘ=tŇ yBĲĄ r‘ČSČÄ =l’Ć ytĂŇ ’Ł ţ ’băĄŇ êĎ wČ xČ Crę ytĂÁ ’Ł
hŇ ’ĆÄ rĘ’Ć wĲĎ Sy’ĳĂ hŇ è¡Ď mĂ xĞ wĲČ Myr¿ĂWĘ ‘Ć r‘ČèČŔ hČ xtČŇ păĆŇ BĘ ÉheĄhĂ wĘ hŇ mĎ ydĂŔ qĎ
: M‘ĲĎhĎ yr¡ĄWĎ Chy¡ĎnĎBĘ =NbĆŇ Chy¿ĎTĘ lČ jĘ =tŇ ’Ć wĘ rEËĚ‘Č=NbĆŇ hŇ yÌĎnĘ zČ’Ğ yĲČ=tŇ ’Ć MkĎÁ otŇ bĘŇ

=tŇ YČ ‘Ğ MyY¿Ă ‘ĞIĲŁ hČ wĘ NwĆ’ËĎ Myb¿ĂŇ SĘ xĲŁ hČ MySĂÂ nĎ’ĞhĲĎ hŇ QĆ ’ăĄ MdĎě ’Ď =NBĆ ylĳĎ’Ą rmĆ ’Ň I¡Ł wČ 2

ryiĂŔ hČ ’yhăĂ MyêĳĂ BĎ tŇ onăBĘ bŇ or¡qĎ bĘŇ âl¿ MyrĂŔ mĘ ’ăŁ hĎ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ ry‘¿ĂBĎ ‘r¡Ď 3

=NBĆ ’b¡ĄŇ eĎhĂ MhĳĆ ylĄ ‘Ğ ’băĄŇ eĎhĂ Nk¡ĄŇ lĎ : rWĲĎ BĎ hČ CnxĘ n¡Č’Ğ wĲČ 4

hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ ÉrmŁ ’Ĺ ylČę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ ůhoĎhyĘ xČ Cră ÈylČ ‘Ď ljăŁ êĂ wČ : MdĲĎŇ ’Ď 5

Mt¿ĆŇ yBĄ rĘhĂ : hĎ yêĲĂ ‘Ę dČŇ yĘ yn¿Ă’Ğ Mk¡ĆŇ xĞ CrĲ tŇ ol¿ ‘ĞmĲČ C l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ Mê¡ĆrĘmČ ’Ğ NJ¿Ą 6

: llĲĎ xĎ hĎ yt¡ĆŇ YŁ Cx Mt¿ĆŇ ’Ň QĄ mĂ C tŇ ’Ň EĳŁ hČ ry‘ăĂBĎ Mk¡ĆŇ ylĄ lĘ xČ
HkĎŔ otŇ BĘ MêăĆmĘ WČ rSăĆ ’Ğ ÉMkĆŇ ylĄ lĘ xČ ůhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÈrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄę lĎ 7

MtĳĆŇ ’Ň rĄyĘ bŇ rĆx¡Ć : HkĲĎŇ oêmĂ ’yY¿Ă oh Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć wĘ ryiĳĂ hČ ’yhăĂ wĘ rW¡Ď BĎ hČ hŇ UĎ h¿Ą 8

HkĎŔ oêmĂ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć ytąĂŇ ’Ň YĄ ohĲ wĘ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ MkĆŔ ylĄ ‘Ğ ’ybăĂŇ ’Ď ÉbrĆxĆÄ wĘ 9

CljŔŁ êĂ bŇ rĆxăĆBČ : MyTĲĂ pĎŇ SĘ Mk¡ĆŇ bĎŇ ytĂŇ yWËĂ ‘Ď wĘ MyrĳĂzĎ=dŇ yČBĘ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ 10

’yhĂę : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ Mê¡Ć‘Ę dČŇ ywĲĂ MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć Tojă SĘ ’Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ lCb¿Ň GĘ =l‘Č 11

lCb¿Ň GĘ =l’Ć rWĳĎ bĎŇ lĘ Hk¡ĎŇ otŇ bĘŇ Cy¿hĘ êĲĂ MêËĆ’Č wĘ rysĂŔ lĘ ÉMkĆŇ lĎ hŇ yąĆhĘ tĲĂŇ =âl
ÉyuČ xĚBĘ rSąĆ ’Ğ hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ ÉMêĆ‘Ę dČŇ ywĲĂ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć Tj¿Ł SĘ ’Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ 12

rS¿Ć ’Ğ MyËĂoGhČ yTÌĄjĘ SĘ mĂ kĘŇ CĲ MtĳĆŇ yWĂ ‘Ğ âlă yT¡Č jĎ SĘ mĂ C MêĆŔ kĘŇ lČ hĞ âlă
tŇ mĳĄ hŇ y¡ĎnĎBĘ =NbĆŇ Chy¿ĎTĘ lČ pĘŇ C y’ĂŔ bĘŇ eăĎhĂ JĘ ÉyhĂ yĘwĲČ : MtĲĆŇ yWĂ ‘Ğ Mk¡ĆŇ ytĄŇ obĲŇ ybĂŇ sĘ 13

ÉhlĎ JĎ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉHhĎ ’Ğ ÉrmČ ’Ł wĲĎ lodę GĎ=loqĲ q‘ăČzĘ’Ć wĲĎ ynČÁjĎ =l‘Č ljÄŁ ’Ć wĲĎ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yr¿Ă’Ą SĘ tŇ ’¡Ą hŇ WĆŔ ‘Ł hŇ êăĎ’Č

ìŇ tĆŔ QĎ ’ĚgĘŇ ySăĄ nĘ ’Č ÉìyxĆÄ ’Č ìŇ yxąĆ’Č MdĎę ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ 14, 15

ÉCqxĞrĲČ MĂlČęSĎ CrĲyĘ ybăĄŇ SĘ yĲŁ MhĆÁ lĎ CrÄ mĘ ’ĲĎ žrSĆ ’Ğ hŇŁQĳ JĚ l’¡Ą rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą =lkĎŇ wĘ
NkăĄŇ lĎ : hŇ SĲĎ rĎomĲ lĘ ZrĆ’¡ĎhĎ hŇ n¿ĎêĘ nĂ ’yhËĂ Cnl¿Ď hoĎŔhyĘ l‘ăČmĄ 16

Myt¡ĂŇ oYypĲĂŇ hĞ yk¿ĂŇ wĘ MyĂŔoGBČ ÉMyêĂ qĘ xČ rĘhĂ yJąĂ ůhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÈrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ rmęŁ ’Ĺ
twYr’b

.b"dw ’"d Nkw rsx MkĆytĄbŁ ybĂ sĘ ’"s v.12 .’y



11. 17–12. 10 l’qzxy 819

: MSĲĎ C’B¿Ď =rSĆ ’Ğ tŇ oY¡ rĎ’ĞBĲĎ T‘ČŔ mĘ SDăĎqĘ mĂ lĘ ÉMhĆ lĎ yhąĂ ’ĹwĲĎ tŇ oYĳrĎ’ĞBĲĎ
17 ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć yêąĂ YĘ BČ qĂ wĘ ůhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÈrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ rmęŁ ’Ĺ NkăĄŇ lĎ

MhĳĆ BĎ Mt¡ĆŇ oYpŇŁ nĘ rS¿Ć ’Ğ tŇ oYŔ rĎ’ĞhăĎ =NmĂ MkĆŔ tĘŇ ’Ć yêăĂ pĘŇ sČ ’ĲĎ wĘ MyUĂŔ ‘ČhăĎ =NmĂ
18 =lJĎ =tŇ ’Ć CrysĂÁ hĄ wĘ hŇ UĎ SĳĎ =C’b¡ĎŇ C : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ m¿Č dĘŇ ’Č =tŇ ’Ć Mk¡ĆŇ lĎ yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ
19 dŇ xĎŔ ’Ć bŇ lăĄ ÉMhĆ lĎ yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ : hŇ eĎUĲĆ mĂ hĎ yt¡ĆŇ obŇ ‘ĞoêĲ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ hĎ yYËĆCuSĂ

yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ MrĎŔ WĎ BĘ mĂ ÉNbĆŇ ’ĆÄ hĎ bŇ ląĄ ytĂÁ rŁ sĂÄ hĞ wĲČ MkĳĆŇ BĘ rĘqĂ BĘ NêăĄ’Ć hŇ S¡Ď dĎŇ xĞ xČ Cr¿wĘ
20 Cr¡mĘ SĘ yĂ yT¿Č jĎ SĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ CkŇ lĄŔ yĄ ytăČŇ uŁ xĚBĘ ÉN‘ČmČÄ lĘ : rWĲĎ BĎ bŇ l¿Ą Mh¡Ć lĎ sŘ6

21 bŇ lÌĄ =l’Ć wĘ : MyhĲĂ Łl’Ň lĲĄ Mh¡Ć lĎ hŇ y¿ĆhĘ ’ĲĆ ynĂě’Ğ wĲČ M‘ĎŔ lĘ ylăĂ =CyhĲĎ wĘ MtĳĎŇ ’Ł CWă ‘Ď wĘ
M’¡Ě nĘ yêĂ tČŔ nĎ MSăĎ ’Ň rŁ BĘ ÉMJĎ rĘDČ ëŇ ĳĄlhŁ MBăĎ lĂ Mh¡Ć ytĄŇ obĲŇ ‘ĞotĲŇ wĘ MhËĆ yYĄ CuSĂ

22 MtĳĎŇ UĎ ‘ĚlĘ Mye¡ĂpČŇ o’Ĳ hĎ wĘ MhĆŔ ypĄŇ nĘ JČ =tŇ ’Ć ÉMybĂŇ CrJĘ hČ C’ą WĘ IĂwČ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ
23 l‘¡ČmĄ hoĎŔhyĘ dŇ obăŇ JĘ É l‘Č IČÄwČ : hŇ lĎ ‘Ę mĲĎ lĘ mĂ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=yhĲĄŁl’Ĺ dŇ obÌŇ kĘŇ C
24 ynĂ tĘŇ ’Čę WĎ nĘ xČ CrăwĘ : ry‘ĲĂlĎ MdĆŇ u¿ĆmĂ rS¡Ć ’Ğ rhĎŔ hĎ =l‘Č ÉdmŁ ‘ĞIĲČwĲČ ry‘ĳĂhĎ ëŇ oêă

É l‘Č IČÄwČ MyhĳĂ Łl’Ĺ xČ CrăBĘ hŇ ’¡Ć rĘUČ BČ hŇ lĎŔ oGhČ =l’Ć ÉhmĎ yDĂÄ WĘ kČŇ ynĂ ’ąĄ ybĂŇ êĘ wČ
25 yr¿ĄbĘŇ DĂ=lJĎ tŇ ’ËĄ hŇ lĳĎ oGhČ =l’Ć rB¡Ą dČŇ ’Ğ wĲĎ : ytĂŇ y’ĲĂ rĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ ’¡Ć rĘUČ hČ ylČŔ ‘ĎmĲĄ
by : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ : ynĂ ’ĲĎ rĘhĆ rS¿Ć ’Ğ ho¡ĎhyĘ

2 tŇ o’Á rĘlĂ MhĆÄ lĎ žMyĂnČ y‘Ą rSăĆ ’Ğ bŇ SĳĄ yŁ hŇ êăĎ’Č yrĂU¡ĆhČ =tŇ yBĲĄ ëŇ ot¿Ň BĘ MdĎě ’Ď =NBĆ
: MhĲĄ yr¡ĂmĘ tŇ yB¿Ą yJËĂ C‘mĄŔ SĎ âlă wĘ É‘ČmÄŁ SĘ lĂ MhąĆ lĎ MyĂnČÄ zĘ’Ď C’ę rĎ âlă wĘ

3 Mm¡Ď oy hŇ l¿Ą gĘŇ C hŇ lĎŔ ogŇ ylăĄ JĘ ÉìlĘ hŇ WąĄ ‘Ğ MdĎę ’Ď =NbĆŇ hŇ êăĎ’Č wĘ
C’Ŕ rĘyĂ ylăČ C’ MhĆŔ ynĄy‘ăĄlĘ ÉrxĄ ’Č MoqąmĎ =l’Ć ìÁ mĘ oqĲ UĘ mĂ tĎŇ ylĂÄgĎŇ wĘ MhĳĆ ynĄy‘ĲĄlĘ

4 MhĳĆ ynĄy‘ĲĄlĘ Mm¡Ď oy hŇ lËĎ ogŇ yl¿Ą kĘŇ JĂ ìŇ ylĆÁkĄŇ ÉtĎ’Ň YĄ ohĲ wĘ : hŇ UĎ hĲĄ yr¡ĂmĘ tŇ yB¿Ą yJËĂ
5 ìăŇ lĘ =rtĎŇ xĞ Mh¡Ć ynĄy‘ĲĄlĘ : hŇ lĲĎ oG y’¡ĄYĎ omJĘ MhĆŔ ynĄy‘ăĄlĘ ÉbrĆ‘ĆÄ bĎŇ ’YąĄêĄ hŇ êĎę ’Č wĘ
6 ’yYĂŔ otŇ hŇ TăĎ lĎ ‘ĞBĲĎ É’vĎ êĂ PŇ tąĄŇ JĎ =l‘Č MhĆÁ ynĄy‘ĄÄ lĘ : oBĲ t¡ĎŇ ’Ň YĄ ohĲ wĘ ryuĳĂbČŇ

tŇ yb¿ĄŇ lĘ ìŇ yê¡Ă tČŇ nĘ tŇ p¿ĄŇ om=yJĲĂ ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć hŇ ’¡Ć rĘtĂŇ âl¿ wĘ hŇ iĆŔ kČŇ tĘŇ ìŇ ynăĆjĎ
7 ÉhlĎ ogŇ yląĄkĘŇ JĂ ytĂŇ ’Ň YĄÁ oh ylČ JĄ ţ ůytĂŇ yCĄYĚ rSăĆ ’ĞJĲČ ÈNJĄ W‘Č’ăČ wĎ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ

PŇ t¿ĄŇ JĎ =l‘Č ytĂŇ ’Ň YËĄ oh hŇ T¿Ď lĎ ‘ĞBĲĎ dŇ yĳĎBĘ ryu¡ĂbČŇ yl¿Ă =yêĂ rĘtĲČŇ xĎ bŇ rĆ‘ËĆbĎŇ C MmĎŔ oy
: MhĲĆ ynĄy‘ĲĄlĘ ytĂŇ ’Ň W¡Ď nĎ

8, 9 Cr¿mĘ ’ĲĎ âlÄhĞ MdĎě ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ rqĆB¿Ł BČ yl¡Č ’Ą hoËĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yhÌĂ yĘwČ
10 MhĆŔ ylĄ ’Ğ rmăŁ ’Ĺ : hŇ WĲĆ ‘Ł hŇ ê¿Ď’Č hŇ m¡Ď yrĂUĳĆhČ tŇ yBăĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą ìŇ ylËĆ’Ą

hk
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tŇ yB¿Ą =lkĎŇ wĘ MĂlČŔ SĎ CrăyBĂ ÉhEĆhČ ’vąĎ UČ hČ ’yWĂÂ eĎhČ hŇ oĳĂhyĘ ynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł
ytĂŇ yWĂę ‘Ď rSăĆ ’ĞJĲČ MkĳĆŇ tĘŇ pĆŇ omĲ ynăĂ’Ğ rm¡Ł ’Ĺ : MkĲĎŇ otŇ bĘŇ hŇ UĎ h¿Ą =rSĆ ’Ğ l’¡Ą rĎWĘ yĂ 11

MkĎÁ otŇ BĘ =rSĆ ’Ğ ’yWĂÄ eĎhČ wĘ : CkŇ lĲĄ yĄ yb¡ĂŇ èĘ bČŇ hŇ l¿Ď oGBČ MhĆŔ lĎ hŇ WăĆ ‘Ď yĲĄ NJĄ ť 12

wynăĎjĎ obĳŇ ’yYĂ ohă lĘ Cr¡êĘ xĘ yČ ryu¿ĂBČ ’YĄŔ yĄwĘ hŇ TăĎ lĎ ‘ĞBĲĎ É’vĎ yĂ PŇ tąĄŇ JĎ =l’Ć
yêąĂ WĘ rČpĲĎŇ C : ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć ’Ch¡ NyĂ‘ăČlČ hŇ ’¿Ć rĘyĂ=âlĲ rSĆÄ ’Ğ N‘Č yČę hŇ iĆŔ kČŇ yĘ 13

ZrĆ’ăĆ ÉhlĎ bĆÄ bĎŇ otąŇ ’Ł ytĂÄ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ ytĳĂŇ dĎŇ CYĲ mĘ BĂ Wj¡Č tĘŇ nĂ wĘ wylĎŔ ‘Ď ÉyêĂ SĘ rĂ=tŇ ’Ć
wyt¿ĎŇ bŇŁ ybĲĂŇ sĘ rSĆÄ ’Ğ ž lkŇŁ wĘ : tŇ CmĲ yĎ MS¿Ď wĘ hŇ ’¡Ć rĘyĂ=âlĲ Ht¿ĎŇ o’wĘ MyDĂŔ WĘ JČ 14

C‘¡dĘŇ yĲĎwĘ : MhĲĆ yrĄxĞ’ĲČ qyr¿Ă’Ď bŇ rĆx¡ĆwĘ xČ Crĳ=lkĎŇ lĘ hŇ răĆzĎ’Ĺ wyj¡ĎgČŇ’Ğ=lkĎŇ wĘ hŇ rËŁ zĘř‘Ć 15

: tŇ oYĲ rĎ’ĞBĲĎ Mt¡ĎŇ o’ yt¿ĂŇ yrĂzĲĄwĘ MyĂŔoGBČ ÉMtĎŇ o’ yYąĂ ypĂŇ hĞBĲČ hoĳĎhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ
CrÁ jĘ sČ yĘ N‘ČmČÄ lĘ rbĆŇ DĳĎmĂ C bŇ ‘ăĎrĎmĲĄ bŇ rĆx¡ĆmĄ rjĎŔ sĘ mĂ ySăĄ nĘ ’Č ÉMhĆ mĄ yêąĂ rĘtČŇ ohwĘ 16

: hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ C‘¡dĘŇ yĲĎwĘ MSĎŔ C’BăĎ =rSĆ ’Ğ ÉMyĂoGBČ MhĆę ytĄŇ obĲŇ ‘ĞoêĲ =lJĎ =tŇ ’Ć
ì¡Ň mĘ xĘ lČ MdĎě ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ 17, 18

=l’Ć êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : hŇ êĲĆSĘ êĂ hŇ g¡ĎŇ’Ď dĘŇ bĂŇ C hŇ z¿ĎgĘŇrĎBĘ ìŇ ymĆě ymĄ C lkĳĄŇ ’Ň êŁ S‘ČrăČBĘ 19

tŇ măČ dĘŇ ’Č =l’Ć ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ ybąĄŇ SĘ oyĲlĘ hoĂÁhyĹ ynĎÄdŇŁ ’Ğ žrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ ZrĆ’ĎÃ hĎ M‘ăČ
N‘ČmČÁ lĘ CêĳSĘ yĂ Nomă UĎ SĂ BĘ Mh¡Ć ymĄ ymĲĄ C ClkĄŔ ’Ň yŁ hŇ găĎŇ’Ď dĘŇ BĂ ÉMmĎ xĘ lČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
MyrąĂ‘ĎhĲĆ wĘ : HBĲĎ Myb¿ĂŇ SĘ IĲŁ hČ =lJĲĎ sm¡Č xĞmĲĄ HâĎŔ lUĘ mĂ ÉHYĎ rĘ’Č MSąČ êĄ 20

yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ Mê¡Ć‘Ę dČŇ ywĲĂ hŇ yĳĆhĘ tĲĂŇ hŇ măĎ mĎ SĘ ZrĆ’¡ĎhĎ wĘ hŇ nĎbĘŇ rČŔ xĹêĲĆ ÉtobŇ SĎ oeĲ hČ
: hoĲĎhyĘ

MkĆŔ lĎ ÉhEĆhČ lSąĎ UĎ hČ =hŇ mĲĎ MdĎę ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ 21, 22

NkĄÂ lĎ : NozĲxĎ =lJĎ dŇ b¡ČŇ ’Ď wĘ MymĂŔ IĎhČ ÉCkŇ rĘ’Č yĲČ rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ tŇ m¿Č dĘŇ ’Č =l‘Č 23

hŇ EĆŔhČ lSăĎ UĎ hČ =tŇ ’Ć ÉyêĂ BČÄ SĘ hĂ ůhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÈrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ MhĆę ylĄ ’Ğ rmăŁ ’Ĺ
ÉCbŇ rĘqĲĎ MhĆŔ ylĄ ’Ğ rBăĄ DČ=M’Ă yJĂ ť l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ dŇ o‘¡ otËŇ ’Ł Cl¿ SĘ mĘ yĂ=âlĲ wĘ
MsăČ qĘ mĂ C ’wĘS¡Ď Noz¿xĞ=lJĎ dŇ o‘Ë hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ âlă yJĂ ţ : NozĲxĎ =lJĎ rb¡ČŇ dĘŇ C MymĂŔ IĎhČ 24

rBąĄdČŇ ’Ğ rSĆÄ ’Ğ žt’Ą ÉrBĄ dČŇ ’Ğ hoĎęhyĘ ynăĂ’Ğ ű yJăĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą ëŇ ot¡Ň BĘ qlĳĎ xĎ 25

ÉrbĎŇ DĎ rBąĄdČŇ ’Ğ yrĂUĆę hČ tŇ yBăĄ MkĆÂ ymĄ ybĲĂŇ yJăĂ dŇ o‘ĳ ëŇ S¡Ą UĎ tĂŇ âl¿ hŇ WĆŔ ‘Ď yăĄwĘ ÉrbĎŇ DĎ
: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ wytĂŔ yWĂ ‘ĞwĲČ

É l’Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ybĲĄŇ hŇ eąĄhĂ MdĎę ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ 26, 27

Myrm’
.yrq orzĘ‘Ć v.14 .by
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tŇ oq¡ oxrĘ Myê¿Ă ‘Ă lĘ C MyBĳĂ rČ MymăĂ yĎlĘ hŇ z¡ĆxŁ ’Ch¿ =rSĆ ’Ğ NozËxĎ hĲĆ MyrĂŔ mĘ ’ĲŁ
28 ëŇ S¿Ą UĎ tĂŇ =âlĲ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ MhĆę ylĄ ’Ğ rmăŁ ’Ĺ NkĄÂ lĎ : ’BĲĎ nĂ ’Ch¿

: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ hŇ WĆŔ ‘Ď yăĄwĘ ÉrbĎŇ DĎ rBąĄdČŇ ’Ğ rSĆÄ ’Ğ yrĳĎbĎŇ DĘ=lJĎ dŇ o‘¡

gy, 2 l’¡Ą rĎWĘ yĂ y’¿ĄybĂŇ nĘ =l’Ć ’bËĄŇ eĎhĂ MdĎě ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ
3 ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ : hoĲĎhyĘ=rbČŇ DĘ C‘¡mĘ SĂ MBĎŔ QĂ mĂ y’ăĄybĂŇ nĘ lĂ ÉêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ My’ĳĂ BĎ eĂ hČ

rx¿Č ’Č MykËĂŇ lĘ hĲŁ rS¿Ć ’Ğ MylĳĂ bĎŇ eĘ hČ My’ăĂ ybĂŇ eĘ hČ =l‘Č yoh¡ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ
4 : CyĲhĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ ìŇ y’¿ĆybĂŇ nĘ tŇ obĳŇ rĎxĽBĲĎ Myl¡Ă ‘ĎSĲĚ JĘ : C’Ĳ rĎ yê¿Ă lĘ bĂŇ lĘ C Mx¡Ď Cr
5 dŇ m¿Ł ‘ĞlĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ =l‘Č rd¡ĄŇ gĎŇ Cr¿DĘgĘŇêĂ wČ tŇ oYŔ rĎjĘ BČ ÉMtĆŇ ylĂ ‘Ğ âlą
6 hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉMyrĂmĘ ’ĲŁ hĎ bŇ zĎŔJĎ MsĆ qăĆwĘ É’wĘSĎ CzxąĎ : hoĲĎhyĘ Moy¿BĘ hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ BČ
7 MtĆŔ yzĂxĞ É’wĘSĎ =hŇ zĄxĞmĲČ ’olą hĞ : rbĲĎŇ DĎ MI¿ĄqČ lĘ Cl¡ xĞ yĲĂwĘ MxĳĎ lĎ SĘ âlă ho¡ĎhywĲČ

: yêĂ rĘBĲČ dĂŇ âl¿ yn¡Ă’Ğ wĲČ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉMyrĂmĘ ’ĲŁ wĘ MêĳĆrĘmČ ’Ğ bŇ z¡ĎJĎ Ms¿Č qĘ mĂ C

8 ÉNkĄŇ lĎ bŇ zĳĎJĎ Mt¡ĆŇ yzĂxĞ wĲČ ’wĘSĎŔ MkăĆŇ rĘBĆ DČ N‘Č yČ ť hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ NkĄę lĎ
9 MyzăĂxŁ hČ My’ĂÂ ybĂŇ eĘ hČ =l’ĲĆ ydĂę yĎ hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ wĘ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ MkĆŔ ylĄ ’Ğ ynăĂnĘ hĂ

É l’Ą rĎWĘ yĂ=tŇ yBĲĄ bŇ tąĎŇ kĘŇ bĂŇ C CyęhĘ yĲĂ=âl yUăĂ ‘Č dŇ osÌ BĘ ůbzĎJĎ MymăĂ sĘ uĲŁ hČ wĘ È’wĘSĎ
yn¿ĎdŇŁ ’Ğ yn¡Ă’Ğ yJ¿Ă MêĆě ‘Ę dČŇ ywĲĂ C’bĳŇŁ yĎ âlă l’¡Ą rĎWĘ yĂ tŇ m¿Č dĘŇ ’Č =l’Ć wĘ CbŇ tĄŔ JĎ yĂ âlă

10 É’ChwĘ Molĳ SĎ Ny’ăĄwĘ Mol¡ SĎ rm¿Ł ’Ň lĄ yUËĂ ‘Č=tŇ ’Ć C‘ÌTĘ hĂ N‘Č yČÁbĘŇ C N‘Č yăČ : hoĲĂhyĹ
11 ljĳŁ yĂwĘ lp¡ĄŇ tĎŇ yx¿Ą TĎ =l’Ć rmËŁ ’Ĺ : lpĲĄŇ êĎ ot¡Ň ’Ł Myx¿Ă TĎ MeËĎhĂ wĘ ZyĂxČŔ hŇ nĆBăŁ

tŇ or¡‘ĎsĘ xČ Cr¿wĘ hŇ nĎlĘ jŔŁ êĂ ÉSybĂŇ GĎlĘ ’Ć ynąĄbĘŇ ’Č hŇ nĎêĄÁ ’Č wĘ PŇ TĄę oS MSĆ GăĆ ű hŇ yăĎhĎ
12 rS¿Ć ’Ğ xČ yF¡Ă hČ hŇ I¿Ą’Č MkĆŔ ylĄ ’Ğ rmăĄ ’Ď yĲĄ É’olhĞ ryuĳĂhČ lpăČŇ nĎ hŇ e¡ĄhĂ wĘ : ‘ČuĲĄbČŇ êĘ

: MêĲĆxĘ TČ
13 MSĆ gąĆŇ wĘ ytĳĂŇ mĎ xĞBĲČ tŇ or¡‘ĎsĘ =xČ CrĲ yê¿Ă ‘Ę uČ bĂŇ C hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ NkĄę lĎ
14 yêĂÁ sĘ rČhĎÄ wĘ : hŇ lĲĎ kĎŇ lĘ hŇ m¿Ď xĄ BĘ Syb¡ĂŇ GĎlĘ ’Ć yn¿ĄbĘŇ ’Č wĘ hŇ yĆŔhĘ yĲĂ yjăĂ ’Č BĘ ÉPTĄ SŁ

odĳŇ sŁ yĘ hŇ lăĎ gĘŇ nĂ wĘ ZrĆ’¡ĎhĎ =l’Ć Chyê¿Ă ‘Ę GČhĂ wĘ lpËĄŇ êĎ Mê¿ĆxĘ TČ =rSĆ ’Ğ ryuĂÄ hČ =tŇ ’Ć
15 =tŇ ’Ć ytąĂŇ yQĄ kĂŇ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ Mê¡Ć‘Ę dČŇ ywĲĂ HkĎŔ otŇ BĘ MtăĆŇ ylĂ kĘŇ C ÉhlĎ pĘŇ nĲĎ wĘ

Ny’¡ĄwĘ ryuĂŔ hČ Ny’ăĄ ÉMkĆŇ lĎ rmąČ ’Ł wĘ lpĳĄŇ êĎ ot¡Ň ’Ł Myx¿Ă FĎ bČŇ C ryuĂŔ BČ ÉytĂŇ mĎ xĞ
16 Myz¿ĂxŁ hČ wĘ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ=l’Ć ÉMy’Ă BĘ nĂ hĲČ l’Ąę rĎWĘ yĂ y’ăĄybĂŇ nĘ : otĲŇ ’Ł Myx¿Ă FĎ hČ

hl
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: hŇ oĲĂhyĘ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ MŁlŔ SĎ Ny’ăĄwĘ MŁlĳ SĎ NozăxĞ Hl¡Ď

NhĳĆ BĘ QĂ mĲĂ tŇ o’¡ BĘ nČtĘŇ UĲĂ hČ ìŔ UĘ ‘Č tŇ onăBĘ =l’Ć ÉìynĆÄjĎ MyWąĂ MdĎę ’Ď =NbĆŇ hŇ êăĎ’Č wĘ 17

tŇ orÄ jĘ tČŇ mĘ lĲĂ žyoh hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ű rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ êĎÂrĘmČ ’ĲĎ wĘ : NhĲĆ ylĄ ‘Ğ ’b¡ĄŇ eĎhĂ wĘ 18

=lJĎ S’Ň r¿Ł =l‘Č tŇ oxË jĎ sĘ UĂ hČ tŇ oWÌ ‘Ł wĘ ydČę yĎ ylăĄ y~Ă ’Č =lJĎ ű l‘ăČ tŇ otÁ sĎ JĘ
hŇ nĎk¿ĆŇ lĎ tŇ oS¡ pĎŇ nĘ C yUĂŔ ‘ČlĘ hŇ nĎdĘŇ dăĄŇ oYêĘ ÉtoSpĎŇ eĘ hČ tŇ oSĳ pĎŇ nĘ dŇ dăĄŇ oYlĘ hŇ m¡Ď oq
ytĄŇ otăŇ pĘŇ bĂŇ C ÈMyrĂ‘Ł WĘ ylăĄ ‘ĞSĲČ BĘ yUĂę ‘Č=l’Ć ytĂÁ ’Ł hŇ nĎlĘ QĆÄxČ êĘ wČ : hŇ nĎ yIĲĆxČ tĘŇ 19

tŇ oS¡ pĎŇ nĘ tŇ oI¿xČ lĘ C hŇ nĎtĆŔ CmtĘŇ =âlĲ rSăĆ ’Ğ ÉtoSpĎŇ nĘ tŇ ymąĂ hĎ lĘ ůMxĆ lĆ
: bŇ zĲĎkĎŇ y‘¿ĄmĘ SĲŁ yU¡Ă ‘ČlĘ MkĆŔ bĘŇ EĆkČÄ BĘ hŇ nĎ yyĳĆxĘ tĲĂŇ =âl rSăĆ ’Ğ

rSăĆ ’Ğ ÉhnĎkĆÄ ytĄŇ otĲŇ iĘ JĂ =l’Ć ynąĂnĘ hĂ hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ű rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄÂ lĎ 20

l‘¡ČmĄ MtĎŔ ’Ł yêăĂ ‘Ę rČqĲĎ wĘ tŇ oxŔ rĘpăŇŁ lĘ ÉtoSpĎŇ eĘ hČ =tŇ ’Ć MSąĎ tŇ odÄ dĘŇ YĲŁ mĘ hŇ nĎêĄ’Č ţ
=tŇ ’Ć tŇ od¿Ň dĘŇ YĲŁ mĘ MêËĆ’Č rS¿Ć ’Ğ tŇ oSŔ pĎŇ eĘ hČ =tŇ ’Ć ÉyêĂ xĘ QČ SĂ wĘ MkĳĆŇ ytĄŇ ‘ĲŁ orzĘ
ÉyUĂ ‘Č=tŇ ’Ć yêąĂ lĘ ~Č hĂ wĘ MkĆę ytĄŇ xĲŁ jĘ sĘ mĂ =tŇ ’Ć yêĂÂ ‘Ę rČqĲĎ wĘ : tŇ xĲŁ rĘpŇŁ lĘ MyS¡Ă pĎŇ nĘ 21

N‘Č yăČ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ Nê¡Ć‘Ę dČŇ ywĲĂ hŇ dĳĎŇ CYmĘ lĂ Nk¡ĆŇ dĘŇ yĆBĘ dŇ o‘Ë Cy¿hĘ yĲĂ=âlwĘ NkĆŔ dĘŇ IĆmĂ 22

‘SĎŔ rĎ ydăĄŇ yĘ ÉqEĄxČ lĘ C wyêĳĂ bĘŇ ’Č kĘŇ hĂ âlă yn¡Ă’Ğ wĲČ rqĆSĆŔ ÉqyDĂYČ =bŇ lĲĄ tŇ o’ą kĘŇ hČ
hŇ nĎ yzĆŔxĹtĲĆŇ âlă ’wĘSĎ ť NkĄę lĎ : otĲŇ yŁ xĞhĲČ lĘ ‘r¡ĎhĎ oJ¿ rĘDČmĂ bŇ CSË =yêĂ lĘ bĂŇ lĘ 23

=yJĲĂ Nê¡Ć‘Ę dČŇ ywĲĂ NkĆŔ dĘŇ IĆmĂ ÉyUĂ ‘Č=tŇ ’Ć yêąĂ lĘ ~Č hĂ wĘ dŇ o‘ĳ hŇ nĎmĘ săČ qĘ tĂŇ =âl MsĆ q¡ĆwĘ
: ynĲĎpĎŇ lĘ Cb¡Ň SĘ IĲĄwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yn¡ĄqĘ EĂmĂ MySĂŔ nĎ’Ğ ÉylČ ’Ą ’obąŇ IĎwČ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ dy

sŘ7 Clą ‘ĹhĲĆ ÉhQĆ ’ĄÄ hĎ MySąĂ nĎ’ĞhĲĎ MdĎę ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ 2, 3

Sr¿Ł DĎ’Ă hČ MhĳĆ ynĄjĘ xkČŇ năŁ Cn¡tĘŇ nĲĎ MnĎŔ wŁ ‘Ğ loSă kĘŇ mĂ C MBĎŔ lĂ =l‘Č ÉMhĆ ylĄ CQĲ gĂŇ
ynăĎdŇŁ ’Ğ ű rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ MhĆÁ ylĄ ’Ğ ÉêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ MtĎŇ o’ţ=rBĄ DČ NkăĄŇ lĎ : MhĲĆ lĎ Sr¡ĄDĎ’Ă 4

oBę lĂ =l’Ć wylĎÁ CQGĂ =tŇ ’Ć hŇ lĆÄ‘ĞyĲČ žrSĆ ’Ğ l’ĄÃ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄmĂ Sy’ăĂ Sy’ăĂ hoĂęhyĹ
ytĂŇ ynÌĄ‘ĞnĲČ hoĎęhyĘ ynăĂ’Ğ ’ybĳĂŇ eĎhČ =l’Ć ’b¡ĎŇ C wynĎŔ jĎ xkČŇ năŁ ÉMyWĂ yĎ ÉonwŁ ‘Ğ loSą kĘŇ mĂ C
rSąĆ ’Ğ MBĳĎ lĂ BĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ yBĲĄ =tŇ ’Ć Wp¿ŇŁ êĘ N‘ČmËČ lĘ : wylĲĎ CQGĂ bŇ r¿Ł BĘ HbĎŇ ol£ 5

: MQĲĎ JĚ Mh¡Ć ylĄ CQĲ gĂŇBĘ ylČŔ ‘ĎmĲĄ ÉCrŁzÄnĎ
CbŇ ySĂŔ hĎ wĘ CbŇ CSă hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ l’Ąę rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ =l’Ć ű rmăŁ ’Ĺ NkĄÂ lĎ 6

Sy’ĂÄ žyJĂ : MkĲĆŇ ynĄpĘŇ CbŇ yS¿Ă hĎ Mk¡ĆŇ ytĄŇ bŇŁ ‘ĞoêĲ =lJĎ l‘¿ČmĄ C MkĳĆŇ ylĄ CQĲ GĂ l‘¡ČmĄ 7

Vy’
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yrČę xĞ’ĲČ mĄ rzăĄeĎ yĂwĘ ů l’Ą rĎWĘ yĂBĘ rCgăŇ yĎ=rSĆ ’Ğ ÈrGĄhČ mĲĄ C l’Ąę rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄmĂ Sy’ĂÁ
=l’Ć ’bąĎŇ C wynĳĎjĎ xkČŇ năŁ MyW¡Ă yĎ onŔ wŁ ‘Ğ loSă kĘŇ mĂ C oBŔ lĂ =l’Ć ÉwylĎ CQGĂ l‘Č yąČwĘ

8 Sy’ăĂ BĎ ynČÁpĎŇ yêĂÄ tČŇ nĲĎ wĘ : yBĲĂ oQ¡ =hŇ nĆ‘ĞnĲČ hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ ybĂŔ olă =SrĎdĘŇ lĂ É’ybĂŇ eĎhČ
Mê¡Ć‘Ę dČŇ ywĲĂ yUĳĂ ‘Č ëŇ oêămĂ wyê¡Ă rČkĘŇ hĂ wĘ MylĂŔ SĎ mĘ lĂ wĘ tŇ o’ă lĘ ÉChytĂÄ mŁ WĲĂ hĞ wĲČ ’Chę hČ

9 ynąĂ’Ğ rbĎŔ DĎ rBăĆ dĂŇ wĘ ÉhêĆpĚŇ yĘ=ykĲĂŇ ’ybąĂŇ eĎhČ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ
wyêĂŔ dĘŇ mČ SĘ hĂÄ wĘ wylĎŔ ‘Ď ÉydĂŇ yĎ=tŇ ’Ć ytĂŇ yTąĂ nĎ wĘ ’Chĳ hČ ’ybăĂŇ eĎhČ tŇ ’¡Ą ytĂŇ yêĄŔ jĂ ÉhoĎhyĘ

10 ’yb¡ĂŇ eĎhČ Nw¿Ł ‘ĞJĲČ SrĄŔ DŁ hČ ÉNwŁ ‘ĞJĲČ MnĳĎ wŁ ‘Ğ C’¡ WĘ nĲĎ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yU¿Ă ‘Č ëŇ oê¡mĂ
11 C’¿ UĘ FČ yĂ=âlĲ wĘ yrČŔ xĞ’ĲČ mĄ É l’Ą rĎWĘ yĂ=tŇ yBĲĄ dŇ o‘ą C‘Ä tĘŇ yĂ=âlĲ N‘ČmČ lĘ ţ : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ

M’¡Ě nĘ MyhĂŔ Łl’Ň lĲĄ ÉMhĆ lĎ hŇ yąĆhĘ ’ĲĆ ÉynĂ ’Ğ wĲČ M‘Ďę lĘ ylăĂ Cyh¿Ď wĘ MhĳĆ y‘ĄSĘ jĂ =lkĎŇ BĘ dŇ o‘¡
: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ

12, 13 =’TĎ xĹtĲĆŇ yJąĂ ZrĆ’Ć ť MdĎę ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ
MxĆ lĳĎ =hŇ FĄ mČ Hl¡Ď yêĂ rĘb¿ČŇ SĲĎ wĘ hĎ ylĆŔ ‘Ď ÉydĂŇ yĎ ytĂŇ yTąĂ nĎ wĘ l‘ČmČŔ =l‘ĎmĘ lĂ ÉylĂ

14 tŇ SĆ ŁlÄSĘ CyhĎ wĘţ : hŇ mĲĎ hĄ bĘŇ C Md¿ĎŇ ’Ď hŇ eĎU¡Ć mĂ yê¿Ă rČkĘŇ hĂ wĘ bŇ ‘ĎŔ rĎ HbăĎŇ =yêĂ xĘ lČ SĘ hĂ wĘ
ÉMtĎŇ qĎ dĘŇ YĂ bĘŇ hŇ UĎ hąĄ bŇ oIĳ’Ă wĘ l’ăř nd xČ n¡Ł HkĎŔ otŇ BĘ ÉhQĆ ’ĄÄ hĎ MySąĂ nĎ’ĞhĲĎ

15 ZrĆ’¡ĎBĎ ryb¿ĂŇ ‘Ğ’ĲČ hŇ ‘ËĎrĎ hŇ I¿ĎxČ =ClĲ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ MSĎŔ pĘŇ nČ Clă ~Ę nČ yĘ
16 tŇ SĆ ŁlÄSĘ : hŇ IĲĎxČ hĲČ yn¡ĄjĘ mĂ rbĄŔ o‘ ylăĂ BĘ mĂ ÉhmĎ mĎ SĘ hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ wĘ hŇ êĎlĳĎJĘ SĂ wĘ

Myn¿ĂBĎ =M’Ă hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉM’ĚnĘ ynĂ ’Ďę =yxČ ůHkĎŇ otŇ BĘ ÈhQĆ ’Ą hĎ MySăĂ nĎ’ĞhĲĎ
: hŇ mĲĎ mĎ SĘ hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ ZrĆ’¡ĎhĎ wĘ ClYĄŔ eĎ yĂ ÉMDĎbČŇ lĘ hŇ UĎ hąĄ Cly~ĳĂyČ tŇ on¡BĎ =M’Ă wĘ

17 ZrĆ’ĎŔ BĎ rbăŇŁ ‘ĞêĲČ bŇ rĆxĆ ť yêĂę rĘmČ ’ĲĎ wĘ ’yhĳĂ hČ ZrĆ’ăĎhĎ =l‘Č ’yb¡ĂŇ ’Ď bŇ rĆx¿Ć o’Ë
18 ůHkĎŇ otŇ BĘ ÈhQĆ ’Ą hĎ MySăĂ nĎ’ĞhĲĎ tŇ SĆ ŁlÄSĘ C : hŇ mĲĎ hĄ bĘŇ C Md¿ĎŇ ’Ď hŇ eĎU¡Ć mĂ yê¿Ă rČkĘŇ hĂ wĘ

MD¡ĎbČŇ lĘ Mh¿Ą yJËĂ tŇ onĳbĎŇ C MynăĂBĎ Cly~¡Ă yČ âl¿ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉM’ĚnĘ ynĂ ’Ďę =yxČ
19 ytąĂŇ mĎ xĞ yêĂÄ kĘŇ pČŇ SĲĎ wĘ ’yhĳĂ hČ ZrĆ’ăĎhĎ =l’Ć xQ¡Č SČ ’Ğ rbĆŇ D¿Ć o’Ë : ClYĲĄ eĎ yĂ
20 ÈboI’Ă wĘ l’ăř nd xČ ŁnÄ wĘ : hŇ mĲĎ hĄ bĘŇ C Md¿ĎŇ ’Ď hŇ eĎU¡Ć mĂ tŇ yr¿ĂkĘŇ hČ lĘ MdĎŔ BĘ ÉhĎ ylĆÄ‘Ď

hŇ UĎ h¿Ą Cly~ĳĂyČ tŇ B¡Č =M’Ă NB¿Ą =M’Ă hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉM’ĚnĘ ynĂ ’Ďę =yxČ ůHkĎŇ otŇ BĘ
21 hŇ oĂęhyĘ ynăĎdŇŁ ’Ğ rmČÁ ’Ď hŇ kÄŁ žyJĂ : MSĲĎ pĘŇ nČ Cly~¿Ă yČ Mt¡ĎŇ qĎ dĘŇ YĂ bĘŇ

rbĆŇ dĆŔ wĎ Éh‘ĎrĎ hŇ IąĎxČ wĘ bŇ ‘ĎÂrĎwĘ bŇ rĆxĆ ţ My‘ĂÃ rĎhĲĎ ű yTăČ pĎŇ SĘ tŇ ‘ČBăČ rĘ’Č =yJĲĂ PŇ ’ăČ
22 hŇ eĄÄhĂ wĘ : hŇ mĲĎ hĄ bĘŇ C Md¿ĎŇ ’Ď hŇ eĎU¡Ć mĂ tŇ yr¿ĂkĘŇ hČ lĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ=l’Ć yêĂ xĘ Q¡Č SĂ

hb=hrtwn
.yrq l’IĄnĂDĎ ,bytk l’ĄnĂDĎ v.20 .yrq l’IĄnĂDĎ ,bytk l’ĄnĂDĎ v.14 .dy
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MkĆŔ ylĄ ’Ğ My’ăĂ YĘ oyĲ ÉMeĎhĂ ůtonbĎŇ C MynăĂBĎ ÈMy’Ă YĎ CUĲ hČ hŇ TĎę lĄ jĘ HBĎÁ =hŇ rĎtĘŇ onĲ
rSąĆ ’Ğ Éh‘ĎrĎhĲĎ =l‘Č MêĆę mĘ xČ nĲĂ wĘ MtĳĎŇ olylĲĂ ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ MJ¡Ď rĘDČ=tŇ ’Ć Mt¿ĆŇ y’Ă rĘC
MkĆŔ tĘŇ ’Ć Cmă xĞ nĂ wĘ : hĎ ylĲĆ ‘Ď ytĂŇ ’Ň b¡ĄŇ hĄ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ=l‘Čř ÉytĂŇ ’Ň bĄÄ hĄ 23

ÉytĂŇ yWĂÄ ‘Ď MeąĎxĂ âlÄ žyJĂ MêĆę ‘Ę dČŇ ywĲĂ MtĳĎŇ olylĲĂ ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ MJ¡Ď rĘDČ=tŇ ’Ć C’¿ rĘtĂŇ =yJĲĂ
: hŇ oĲĂhyĘ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ HbĎŔ ytĂŇ yWăĂ ‘Ď=rSĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’ăĄ

NpĆŇ G¡ĆhČ =Z‘Ą hŇ y¿ĆhĘ IĲĂ=hŇ mČ MdĎě ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ wT, 2

Z‘ĄŔ ÉCeUĆÄ mĂ xuąČyĚhĞ : r‘Č IĲĎhČ yY¿Ą‘ĞBĲČ hŇ y¡ĎhĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ rĎě omEĘhČ Z‘ĳĄ=lJĎ mĂ 3

: ylĂ JĲĆ =lJĎ wyl¡Ď ‘Ď tŇ ol¿ tĘŇ lĂ dŇ tĄŔ yĎ ÉCeUĆÄ mĂ Cxą qĘ yĂ=M’Ă hŇ kĳĎŇ ’Ň lĎ mĘ lĂ tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ
rxĎŔ nĎ okăŇ otŇ wĘ ÉS’Ą hĎ hŇ ląĎ kĘŇ ’ĲĎ wytĎÁ oYqĘ ynĄÄSĘ žt’Ą hŇ lĳĎ kĘŇ ’Ď lĘ NêăČ nĂ S’¡Ą lĎ hŇ e¿ĄhĂ 4

PŇ ’ăČ hŇ kĳĎŇ ’Ň lĎ mĘ lĂ hŇ W¡Ć ‘Ď yĲĄ âl¿ MymĂŔ tĎŇ otăŇ oyhĘ BĲĂ ÉheĄhĂ : hŇ kĲĎŇ ’Ň lĎ mĘ lĂ xl¡Č YĘ yĂhĞ 5

: hŇ kĲĎŇ ’Ň lĎ mĘ lĂ dŇ o‘¡ hŇ W¿Ď ‘ĞnĲČwĘ rxĎŔ IĄwČ ÉChtĘŇ lČÄkĎŇ ’Ğ S’ąĄ =yJĂ

=rSĆ ’Ğ r‘Č IČŔhČ Z‘ăĄBĘ ÉNpĆŇ GĆÄhČ =Z‘Ą rSąĆ ’ĞJĲČ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ NkĄę lĎ 6

yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ yb¡ĄŇ SĘ yĲŁ =tŇ ’Ć yêĂ tČŔ nĎ NJăĄ hŇ lĳĎ kĘŇ ’Ď lĘ S’¡Ą lĎ wyê¿Ă tČŇ nĘ 7

hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ ÉMêĆ‘Ę dČŇ ywĲĂ MlĳĄ kĘŇ ’Ň êĲŁ S’¡Ą hĎ wĘ C’YĎŔ yĎ S’ăĄ hĎ mĲĄ MhĆŔ BĎ ÉynČjĎ =tŇ ’Ć
l‘ČmČŔ Cl‘ĞmăĎ N‘Č yČ ť hŇ mĳĎ mĎ SĘ ZrĆ’¡ĎhĎ =tŇ ’Ć yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ : MhĲĆ BĎ yn¡ČjĎ =tŇ ’Ć ym¿Ă CWBĘ 8

: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ
=tŇ ’Ć MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ=tŇ ’Ć ‘d¿ČŇ oh MdĎě ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ zT, 2

ÉëyĂtČÄ rŁ kŇŁ mĘ MĂlČŔ SĎ CrăylĂ ÉhoĂhyĹ ynąĎdŇŁ ’Ğ rmČÄ ’Ď =hŇ JĲŁ êĎÂrĘmČ ’ĲĎ wĘ : hĎ ytĲĆŇ bŇŁ ‘ĞoêĲ 3

ëŇ yĂtČę odŇ lĘ omĲ C : tŇ yêĲĂ xĂ ëŇ U¿Ą ’Ă wĘ yr¡ĂmŁ ’ĹhĲĎ ëŇ yb¿ĂŇ ’Ď ynĳĂ‘ĞnĲČJĘ hĲČ ZrĆ’¡ĆmĄ ëŇ yĂtČŔ dŇŁ lĘ măŁ C 4

y‘ĳĂSĘ mĂ lĘ êĘ YĘ x¡Č rĚ=âlĲ MyĂm¿ČbĘŇ C ëŇ ïĄŔ SĎ tŇ ïăČkĎŇ =âlĲ ÉëtĎŇ ’Ł tŇ dĆŇ QąĆ Ch MoyÄBĘ
ëŇ yĂlČÁ‘Ď hŇ sĎ xĎÄ =âl : êĘ lĘ êĲĎxĚ âl¿ lê¡ĄxĘ hĎ wĘ êĘ xČ lČŔ mĘ hĚ âlă ÉxČ lĄÄmĘ hĎ wĘ 5

ynąĄjĘ =l’Ć ykĂÂ lĘ SĘ êĚwĲČ ëŇ yĂlĳĎ ‘Ď hŇ lăĎ mĘ xĚlĘ hŇ QĆ ’¡Ą mĄ tŇ x¿Č ’Č ëŇ ËĎl tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ NyĂ‘Čę
ëŇ ’ĄŔ rĘ’Ć wĲĎ ÉëyĂlČÄ‘Ď rbąŇŁ ‘Ĺ’ĲĆ wĎ : ëŇ tĲĎŇ ’Ł tŇ dĆŇ Q¿Ć hĚ Moy¡BĘ ëŇ SĄŔ pĘŇ nČ l‘ČgăŇŁ BĘ ÉhdĆŇ vĎ hČ 6

ëŇ yĂm¿ČdĎŇ BĘ ëŇ ¡Ďl rmČ ’¿Ł wĎ yyĂŔxĞ ëŇ yĂmăČdĎŇ BĘ ÉëlĎ rmČ ’ąŁ wĎ ëŇ yĂmĳĎdĎŇ BĘ tŇ sĆ s¡Ć oBtĘŇ mĂ
ydăĂŇ ‘ĞBĲČ y’Ă b¡ŇŁ êĎ wČ ylĂŔ DĘgĘŇêĂ wĲČ ÉyBĂ rĘêĂ wČ ëŇ yêĂŔ tČŇ nĘ ÉhdĆŇ vĎ hČ xmČ YąĆJĘ hŇ bĎę bĎŇ rĘ : yyĲĂxĞ 7

rbÄŁ ‘Ĺ’ĲĆ wĎ : hŇ yĲĎrĘ‘ĆwĘ Mr¿Ł ‘Ą êĘ ’¡Č wĘ xČ UĄŔ YĂ ëŇ răĄ‘ĎWĘ C ÉCnkÄŁ nĎ MyĂdąČŇ SĎ MyyĳĂdĎŇ ‘Ğ 8

Kyl‘
.=l’Ć y’xndml ,y’br‘ml Nk v.22
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hŇ i¡Ć kČŇ ’Ğ wĲĎ ëŇ yĂlČŔ ‘Ď ÉypĂŇ nĎJĘ WrąŁ pĘŇ ’Ć wĲĎ MydĂŔ DŁ tŇ ‘ăĄ ÉëêĄ‘Ă hŇ eąĄhĂ wĘ ëŇ ’Ąę rĘ’Ć wĲĎ ëŇ yĂlČÁ‘Ď
yyĂhĘ ê¿Ă wČ ho¡ĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’ËĚ nĘ ëŇ tĎę ’Ł tŇ yrĂÁ bĘŇ bĂŇ ’obÄ ’Ď wĲĎ ëŇ lĎ ţ ‘bĲČŇ èăĎ ’Ć wĲĎ ëŇ êĳĄ wĎrĘ‘Ć

9 : NmĆ èĲĎ BČ ëŇ k¡ĄŇ sĚ’Ğ wĲĎ ëŇ yĂlĳĎ ‘ĎmĲĄ ëŇ yĂm¡ČDĎ PŇ T¿Ł SĘ ’Ć wĲĎ MyĂUČŔ BČ ëŇ YăĄxĎ rĘ’Ć wĲĎ : ylĲĂ
10 : ySĂ mĲĆ ëŇ i¡Ą kČŇ ’Ğ wĲČ SèĄŔ BČ ëŇ SăĄ BĘ xĘ ’Ć wĲĎ SxČ êĳĎ ëŇ ¡Ąl‘ĞnĘ ’Ć wĲĎ hŇ mĎŔ qĘ rĂ ëŇ SăĄ yBĂ lĘ ’Č wĲĎ

11, 12 Nê¿Ą’Ć wĲĎ : ëŇ nĲĄ orGĘ =l‘Č dŇ yb¡ĂŇ rĎwĘ ëŇ yĂdČŔ yĎ=l‘Č ÉMydĂŇ ymĂ YĘ hŇ nąĎêĘ ’Ć wĲĎ ydĂŇ ‘ĳĆ ëŇ D¡Ą‘Ę ’Ć wĲĎ
: ëŇ SĲĄ ’Ň rŁ BĘ tŇ rĆ’¡ĆpĘŇ êĂ tŇ rĆT¿Ć‘ĞwĲČ ëŇ yĂnĳĎzĘ’Ď =l‘Č Myl¡Ă ygĂŇ‘ĞwĲČ ëŇ jĄŔ ’Č =l‘Č ÉMzĆnĆÄ

13 SbËČŇ dĘŇ C tŇ lĆ sÌŁ hŇ mĎŔ qĘ rĂwĘ ÉySĂ mĆÄ wĎ yVVąř ÉëSĄ CBlĘ mČ C PŇ sĆ kĆę wĎ bŇ hăĎ zĎ yDĂÂ‘Ę êČ wČ
14 ëŇ ¿Ďl ’YĄ IĄÄwČ : hŇ kĲĎŇ ClmĘ lĂ yx¡Ă lĘ YĘ êĂ wĲČ dŇ ’ŔŁ mĘ dŇ ’ăŁ mĘ BĂ ÉypĂŇ yêĂ wČ yêĂ lĘ kĎŇ ’Ď NmĆ S¡Ć wĎ sŘ8

ëŇ yĂlČŔ ‘Ď yêĂ mĘ WăČ =rSĆ ’Ğ ÉyrĂdĎŇ hĞBĲČ ’Chę lylăĂ JĎ ű yJăĂ ëŇ ĳĄypĘŇ yĎBĘ My¡ĂoGBČ MSËĄ
15 ykÌĂŇ jĘ SĘ êĂ wČ ëŇ mĳĄ SĘ =l‘Č yn¡ĂzĘêĂ wČ ëŇ yĄŔpĘŇ yĎbĘŇ yxăĂ TĘ bĘŇ êĂ wČ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ
16 ÉëlĎ =yWĂ ‘ĞêĲČ wČ ëŇ yĂdČę gĎŇBĘ mĂ yxăĂ qĘ êĂ wČ : yhĂ yĲĆ=ol rb¡ĄŇ o‘=lJĎ =l‘Č ëŇ yĂtËČŇ CnzĘêČ =tŇ ’Ć
17 ylăĄ JĘ yxĂÂqĘ êĂ wČ : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ âl¿ wĘ tŇ o’¡ bĎŇ âl¿ MhĳĆ ylĄ ‘Ğ yn¡ĂzĘêĂ wČ tŇ o’Ŕ lĚ TĘ tŇ omă BĎ

rkĳĎŇ zĎ ymăĄ lĘ YČ ëŇ ¡Ďl=yWĂ ‘ĞêĲČ wČ ëŇ lĎŔ yêĂ tăČŇ nĎ rSăĆ ’Ğ ÉyjĂ sĘ JČ mĂ C ybąĂŇ hĎ EĘmĂ ëŇ êĄę rĘ’Č pĘŇ tĂŇ
18 yêĂŔ rĘTĎ qĘ C ÉynĂ mĘ SČ wĘ MyiĳĂ kČŇ êĘ wČ ëŇ t¡ĄŇ mĎ qĘ rĂ yd¿ĄŇ gĘŇBĂ =tŇ ’Ć yxËĂ qĘ êĂ wČ : MbĲĎŇ =ynĂ zĘêĂ wČ
19 ÉSbČŇ dĘŇ C NmĆ SąĆ wĎ tŇ lĆ săŁ ëŇ lĎÁ yêĂ tČÄ nĎ=rSĆ ’Ğ žymĂ xĘ lČ wĘ : MhĲĆ ynĄpĘŇ lĂ yêĂ tČŇ nĎ

: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ yhĂ IĳĆwČ xČ x¡Ł ynĂ xČ yr¿ĄlĘ MhËĆ ynĄpĘŇ lĂ ChyêÌĂ tČŇ nĘ C ëŇ yêĂŔ lĘ kČŇ ’ĹhĲĆ
20 Mh¡Ć lĎ Myx¿Ă BĎ zĘêĂ wČ ylĂŔ êĘ dĘŇ lăČ yĎ rSăĆ ’Ğ ÉëyĂtČÄ onBĘ =tŇ ’Ć wĘ ëŇ yĂnąČBĎ =tŇ ’Ć yxĂÂqĘ êĂ wČ
21 ryb¿ĂŇ ‘ĞhĲČ BĘ MynĂŔ êĘ êĂ wĲČ ynĳĎBĎ =tŇ ’Ć yT¡Ă xĞSĘ êĂ wĲČ : KtĲ wnzřtm T‘¡ČmĘ hČ lokĳŇ ’ĹlĲĆ
22 ymăĄ yĘ=tŇ ’Ć yêĂ rĘkČŇ zĎ âl¿ ëŇ yĂtČŔ nĚzĘtČŇ wĘ ÉëyĂtČÄ bŇŁ ‘ĞoêĲ =lJĎ tŇ ’ąĄ wĘ : MhĲĆ lĎ Mt¡ĎŇ o’
23 yhĂě yĘwČ : tŇ yyĲĂhĎ ëŇ m¡Ą dĎŇ BĘ tŇ sĆ s¿Ć oBtĘŇ mĂ hŇ yĎŔrĘ‘ĆwĘ MrăŁ ‘Ą ÉëtĄŇ oyhĘ BĲĂ ëŇ yĂrĳĎC‘nĘ
24 ëŇ ¡Ďl=ynĂ bĘŇ êĂ wČ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ ëŇ lĎŔ yo’ă yo’ă ëŇ tĳĄŇ ‘ĎrĲĎ=lJĎ yr¡ĄxĞ’ĲČ
25 ÉtynĂ BĎ ëŇ rĆDĆę S’Ň răŁ =lJĎ =l’Ć : bŇ oxĲ rĘ=lkĎŇ BĘ hŇ m¡Ď rĎ ëŇ ¿Ďl=yWĂ ‘ĞêĲČ wČ bŇ GĳĆ

rbĳĄŇ o‘=lkĎŇ lĘ ëŇ yĂl¡Č gĘŇrČ=tŇ ’Ć yq¿ĂvĘ pČŇ êĘ wČ ëŇ yĄŔpĘŇ yĎ=tŇ ’Ć ÉybĂŇ ‘ĞtĲČŇ êĘ wČ ëŇ tĄŔ mĎ rĲĎ
26 rWĳĎ bĎŇ ylăĄ dĘŇ GĂ ëŇ yĂn¡ČkĄŇ SĘ MyĂrËČYĘ mĂ =ynĲĄBĘ =l’Ć ynÌĂzĘêĂ wČ : ëŇ tĄŇ nĚzĘêČ =tŇ ’Ć yB¡Ă rĘêČ wČ
27 ‘r¡ČgĘŇ’Ć wĲĎ ëŇ yĂlČŔ ‘Ď ÉydĂŇ yĎ ytĂŇ yTąĂ nĎ hŇ eĄÄhĂ wĘ : ynĂ sĲĄ y‘Ă kĘŇ hČ lĘ ëŇ t¡ĄŇ nĚzĘêČ =tŇ ’Ć yB¿Ă rĘêČ wČ

ëŇ J¿Ą rĘDČmĂ tŇ om¡ lĎ kĘŇ eĂ hČ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ tŇ onăBĘ ÉëyĂtČÄ o’nĘŁWĲ SpĆŇ nąĆBĘ ëŇ nĄÂêĘ ’Ć wĲĎ ëŇ uĳĄxĚ
hmz
.w"dw g"d ,b"d Nkw yrqw bytk SSĄ ’"sbw y’xndml ,yrq SSĄ ,bytk ySĂ SĆ y’br‘ml v.13 .zT

.’"ydw w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ëyĂtĲĎ CnzĘêČmĂ ’"sb ,yrq ëyĂtĲĎ CnzĘêČmĂ ,bytk ëtĄCnzĘêČmĂ v.20
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âl¿ Mg¡ČŇ wĘ MynĂě zĘêĂ wČ ëŇ tĳĄŇ ‘ĎbĘŇ WĎ yê¡Ă lĘ BĂ mĂ rCèŔ ’Č ynăĄBĘ =l’Ć ÉynĂ zĘêĂ wČ : hŇ UĲĎ zĂ 28

tŇ ’Ň z¡Ł BĘ =MgČŇ wĘ hŇ mĎ yDĳĂWĘ JČ N‘Čn¡ČJĘ ZrĆ’¿Ć=l’Ć ëŇ tËĄŇ CnzĘêČ =tŇ ’Ć yBÌĂ rĘêČ wČ : êĘ ‘ČbĲĎŇ WĎ 29

ÉëtĄŇ oW‘ĞBĲČ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ ëŇ tĄŔ BĎ lĂ ÉhlĎ mĚ ’Ğ hŇ mąĎ : êĘ ‘ČbĲĎŇ WĎ âl¿ 30

S’Ň răŁ BĘ ÉëBĄ GČ ëŇ yĂtąČŇ onbĘŇ BĂ : tŇ TĆ QĲĎ SČ hŇ n¡Ď oz=hŇ èĲĎ ’Ă hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ hŇ QĆ ’ĄŔ =lJĎ =tŇ ’Ć 31

sQ¿Ą qČ lĘ hŇ n¡Ď oEJČ yřtyy¿h=âlĲ wĘ bŇ oxĳ rĘ=lkĎŇ BĘ ytř yV¡ ‘ ëŇ t¿ĄŇ mĎ rĎwĘ ëŇ rĆDĆŔ =lJĎ
tŇ on¡ zŁ =lkĎŇ lĘ : MyrĲĂzĎ=tŇ ’Ć xu¡ČêĂ HSĎŔ y’Ă tŇ xČ êăČ tŇ pĆŇ ’ĳĎ nĎUĘ hČ hŇ è¡Ď ’Ă hĲĎ : NnĲĎtĘŇ ’Ć 32, 33

MtĎę o’ ydăĂŇ xĽSĘ êĂ wČ ëŇ yĂbČŔ hĞ’ĲČ mĘ =lkĎŇ lĘ ÉëyĂnČÄdĎŇ nĘ =tŇ ’Ć êĘ tąČŇ nĎ êĘ ’ČÄ wĘ hŇ dĆŇ nĳĄ=CnêĘ yĂ
ÉMySĂ eĎhČ =NmĂ ëŇ pĆŇ hąĄ ëŇ bĎÄ =yhĂ yĘwĲČ : ëŇ yĂtĲĎŇ CnzĘtČŇ BĘ bŇ yb¡ĂŇ iĎ mĂ ëŇ yĂlËČ ’Ą ’ob¿Ň lĎ 34

ëŇ ¡Ďl=NêČ nĂ âl¿ NËČntĘŇ ’Ć wĘ NnĎętĘŇ ’Ć ëŇ êăĄtĂŇ bĘŇ C hŇ eĳĎ Cz âlă ëŇ yĂr¡ČxĞ’ĲČ wĘ ëŇ yĂtČŔ CnzĘtČŇ BĘ
: hoĲĎhyĘ=rbČŇ DĘ y‘¡ĂmĘ SĂ hŇ nĎŔ oz NkăĄŇ lĎ : ëŇ pĆŇ hĲĆ lĘ yh¿Ă êĘ wČ 35

ëŇ tĄŔ wĎrĘ‘Ć hŇ lăĆ GĎêĂ wČ ÉëêĄSĘ xĚ nĘ ëŇ pąĄŇ èĎ hĂ N‘Č yăČ hŇ oĂęhyĘ ynăĎdŇŁ ’Ğ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ 36

ëŇ yĂnČŔ bĎŇ ymăĄ dĘŇ kĂŇ wĘ ëŇ yĂtČŔ obŇ ‘ĞotĲŇ ylăĄ CQGĂ =lJĎ É l‘Č wĘ ëŇ yĂbĳĎŇ hĞ’ĲČ mĘ =l‘ĲČ ëŇ yĂt¡ČŇ CnzĘtČŇ BĘ
rSăĆ ’Ğ ÉëyĂbČÄ hĞ’ĲČ mĘ =lJĎ =tŇ ’Ć ZBąĄ qČ mĘ ynĂÄ nĘ hĂ NkĄŇ lĎ ţ : MhĲĆ lĎ êĘ t¡ČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ 37

tŇ ’Ň nĳĄWĎ rSăĆ ’Ğ=lJĎ l‘¡Č êĘ bĘŇ hČŔ ’Ď rSăĆ ’Ğ=lJĎ Ét’Ą wĘ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ êĘ bĘŇ răČ‘Ď
=tŇ ’Ć C’¡ rĎwĘ MhĆŔ lĄ ’Ğ ÉëtĄŇ wĎrĘ‘Ć ytąĂŇ yQĄ gĂŇ wĘ bŇ ybĂę iĎ mĂ ëŇ yĂlČÁ‘Ď MtĎÄ ’Ł žyêĂ YĘ BČ qĂ wĘ
ëŇ yêĂě tČŇ nĘ C MDĳĎ tŇ k¡ŇŁ pĘŇ SĲŁ wĘ tŇ opŔ ’ĞnŁ yTăĄ jĘ SĘ mĂ ÉëyêĂ TĘ pČŇ SĘ C : ëŇ tĲĄŇ wĎrĘ‘Ć=lJĎ 38

CYă êĘ nĂ wĘ ÉëBĄ gČŇ Csą rĘhĲĎ wĘ MdĎę yĎBĘ ëŇ tĎÁ o’ yêĂÄ tČŇ nĲĎ wĘ : hŇ ’ĲĎ nĘ qĂ wĘ hŇ m¡Ď xĄ MD¿Č 39

ëŇ Cx¡ yeĂ hĂ wĘ ëŇ êĳĄrĘ’Č pĘŇ tĂŇ ylăĄ JĘ Cx¡ qĘ lĲĎ wĘ ëŇ yĂdČŔ gĎŇBĘ ÉëtĎŇ o’ CTySąĂ pĘŇ hĂ wĘ ëŇ yĂtČŔ mŁ rĎ
ëŇ Cq¡ êĘ bĂŇ C NbĆŇ ’ĳĎ BĎ ëŇ t¡ĎŇ o’ Cm¿ gĘŇrĲĎwĘ lhĎŔ qĎ ÉëyĂlČÄ‘Ď Clą ‘ĹhĲĆ wĘ : hŇ yĲĎrĘ‘ĆwĘ Mr¿Ł y‘Ą 40

MySăĂ nĎ yn¡Ąy‘ĄlĘ MyTĂŔ pĎŇ SĘ ëŇ băĎŇ =CW‘ĲĎwĘ S’ĄŔ BĎ ÉëyĂêČÄ bĎŇ CpąŇ rĘWĲĎ wĘ : MtĲĎŇ obŇ rĘxČ BĘ 41

ytąĂŇ xŁ nĲĂ hĞ wĲČ : dŇ o‘Ĳ =ynĂ êĘ tĂŇ âl¿ N¡ČntĘŇ ’Ć =MgČŇ wĘ hŇ nĎŔ oEmĂ ÉëyêĂ BČ SĘ hĂ wĘ tŇ oBĳ rČ 42

N‘Č yČę : dŇ o‘Ĳ s‘¡ČkĘŇ ’Ć âl¿ wĘ yêĂŔ TĘ qČ SăĎ wĘ ëŇ UĳĄ mĂ yt¡ĂŇ ’Ď nĘ qĂ hŇ rĎs¿ĎwĘ ëŇ BĎŔ ÉytĂŇ mĎ xĞ 43

ynĂÄ’Ğ=MgČŇ wĘ hŇ QĆ ’ĳĄ =lkĎŇ BĘ yl¡Ă =yzĂGĘ rĘêĂ wČ ëŇ yĂrČŔ C‘nĘ ymăĄ yĘ=tŇ ’Ć yêĂ rĘkČŇ zĎ=âlĲ rSąĆ ’Ğ
hŇ UĎŔ EĂhČ =tŇ ’Ć yřtÄ yV‘ âlą wĘ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉM’ĚnĘ yêĂ tČę nĎ S’Ň răŁ BĘ ű ëŇ JăĄ rĘDČ ’hĄÁ
hŇ U¡Ď ’Ă JĘ rmĳŁ ’Ň lĄ lS¡Ł mĘ yĂ ëŇ yĂl¿Č ‘Ď lSĄŔ UŁ hČ =lJĎ ÉheĄhĂ : ëŇ yĂtĲĎŇ bŇŁ ‘ĞoêĲ =lJĎ l‘¡Č 44

ëŇ tĄÁ ox’Ğ tŇ oxÄ ’Ğ wĲČ hĎ ynĳĆbĎŇ C HS¡Ď y’Ă tŇ lĆ ‘¿ĆGŁ êĘ ’ČŔ ëŇ UăĄ ’Ă =tŇ BČ : HêĲĎBĂ 45

t’
.yrq tyWĂ ‘Ď ,bytk ytĂ yWĂ ‘Ď v.43 .yrq tyyĂhĎ ,bytk tĂ yyĂhĎ v.31 .yrq tyWĂ ‘Ď ,bytk ytĂ yWĂ ‘Ď v.31
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: yrĲĂmŁ ’Ĺ Nk¡ĆŇ ybĂŇ ’Ğ wĲČ tŇ yêĂŔ xĂ NkăĆŇ UĘ ’Ă NhĆŔ ynĄbĘŇ C NhăĆ ySĄ nĘ ’Č ÉCl‘ĞGĲĎ rSąĆ ’Ğ êĘ ’Čę
46 ëŇ ĳĄlw’Ň mŁ WĘ =l‘Č tŇ bĆŇ S¡Ć oIhČ hĎ ytĆŔ onbĘŇ C ’yhăĂ ÉNormĘ SĲŁ hŇ ląĎ odŇ GĘ hČ ëŇ tĄÄ ox’Ğ wĲČ
47 âlą wĘ : hĎ ytĲĆŇ onbĘŇ C Md¡ŇŁ sĘ ëŇ nĄŔ ymĂ ymĲĂ ÉtbĆŇ SĆÄ oIhČ ëŇ UĄę mĂ hŇ eăĎTČ uĘ hČ ëŇ tĄÂ ox’Ğ wĲČ

Nh¡Ćř mĄ ytĂŇ x¿Ăř SĘ êČ wČ TqĎŔ T‘ăČmĘ JĂ ytř yVĳ ‘ Nh¡Ć ytĄŇ obĲŇ ‘ĞotĲŇ kĘŇ Cř êĘř kĘŇ lČŔ hĎ ÉNhĆ ykĄŇ rĘdČŇ bĘŇ
48 ëŇ tĄŔ ox’Ğ MdăŇŁ sĘ ÉhtĎŇ WĘ ‘ĲĎ=M’Ă hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉM’ĚnĘ ynĂ ’Ďę =yxČ : ëŇ yĂkĲĎŇ rĎDĘ=lkĎŇ BĘ
49 MdăŇŁ sĘ Nw¡Ł ‘Ğ hŇ yĎŔhĎ hŇ zăĆ=hŇ eĄhĂ : ëŇ yĂtĲĎŇ onbĘŇ C êĘ ’¡Č tŇ yWĂŔ ‘Ď rSăĆ ’ĞJĲČ hĎ ytĳĆŇ onbĘŇ C ’yh¡Ă

hĎ ytĆŔ onbĘŇ lĂ wĘ ÉHlĎ hŇ yĎhąĎ TqĄę SĘ hČ tŇ wăČlĘ SČ wĘ MxĆ lĆÁ=tŇ ‘ČbĘŇ WĂ No’Ä GĎ ëŇ tĳĄŇ ox’Ğ
50 hŇ b¡ĎŇ ‘ĄotĲŇ hŇ nĎ yW¿Ć ‘ĞêĲČ wČ hŇ nĎ yhĆŔ BĘ gĘŇêĂ wĲČ : hŇ qĎ yzĲĂxĹhĲĆ âl¿ Noy¡bĘŇ ’Ć wĘ yn¿Ă‘Ď=dŇ yČwĘ
51 yY¿Ă xĞJĲČ NorŔ mĘ SăŁ wĘ : ytĂŇ y’ĲĂ rĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ Nh¡Ć tĘŇ ’Ć rys¿Ă ’Ď wĲĎ ynĳĎpĎŇ lĘ

ÉyqĂ DĘYČ êĘ wČ hŇ eĎhĄŔ mĄ ÉëyĂtČÄ obŇ ‘ĞoêĲ =tŇ ’Ć yBąĂ rĘêČ wČ hŇ ’Ď TĳĎ xĎ âlă ëŇ yĂt¡ČŇ ’Ň FŁ xČ
52 y’ăĂ WĘ ű êĘ ’ăČ =MGČ : ytř yVĲ ‘ rS¿Ć ’Ğ ëŇ yĂt¡ČŇ obŇ ‘ĞoêĲ =lkĎŇ BĘ KtŔ wxř ’=tŇ ’Ć

Nh¡Ćř mĄ êĘ bĘŇ ‘¿ČtĘŇ hĂ =rSĆ ’Ğ ëŇ yĂtËČŇ ’Ň FŁ xČ BĘ ëŇ tĄŔ ox’ĞlĲČ ÉêĘ lĘ QČÄjĂ rSąĆ ’Ğ ëŇ tĄę UĎ lĂ kĘŇ
: ëŇ tĲĄŇ oyxĘ ’Č ëŇ ê¡ĄqĘ DĆYČ BĘ ëŇ tĄŔ UĎ lĂ kĘŇ y’ăĂ WĘ C ÉySĂ oBÄ êĘ ’¿Č =MgČŇ wĘ ëŇ UĳĄ mĂ hŇ nĎqĘ DăČYĘ êĂ

53 tŇ ybĂŇ SĘ =tŇ ’Ć wĘ hĎ ytĆŔ onbĘŇ C ÉMdŇŁ sĘ tŇ ybĂŇ SĘ =tŇ ’Ć NhĆŔ tĘŇ ybăĂŇ SĘ =tŇ ’Ć ÉyêĂ bĘŇ SČÄ wĘ
54 y’ăĂ WĘ êĂ ÉN‘ČmČÄ lĘ : hŇ nĎhĘ kĲĎŇ otŇ BĘ ëŇ yĂt¡ČŇ ybĂŇ SĘ tŇ ybĂŇ SĘ C hĎ ytĳĆŇ onbĘŇ C Nor¡mĘ SĲŁ
55 MdąŇŁ sĘ ëŇ yĂtČę ox’Ğ wĲČ : NtĲĎŇ ’Ł ëŇ m¡Ą xĞ nĲČBĘ tŇ yWĳĂ ‘Ď rSăĆ ’Ğ lJ¡Ł mĂ êĘ mĘ lČěkĘŇ nĂ wĘ ëŇ tĄŔ UĎ lĂ kĘŇ

NtĳĎŇ mĎ dĘŇ qČ lĘ íbĘŇ S¡Ł êĎ hĎ ytĆŔ onbĘŇ C ÉNormĘ SĲŁ wĘ NtĎŔ mĎ dĘŇ qČ lĘ íbĘŇ SăŁ êĎ ÉhĎ ytĆÄ onbĘŇ C
56 ëŇ tĄŔ ox’Ğ MdăŇŁ sĘ ÉhtĎŇ yĘhĲĎ ’olą wĘ : NkĲĆŇ tĘŇ mČ dĘŇ qČ lĘ hŇ nĎ yb¡ĆŇ SĚ êĘ ëŇ yĂtČŔ onbĘŇ C ÉêĘ ’Č wĘ
57 tŇ ‘Ąť omę JĘ ůëtĄŇ ‘ĎrĲĎ hŇ lăĆ GĎêĂ ÈMrĆTĆ BĘ : ëŇ yĂnĲĎo’GĘ Moy¡BĘ ëŇ ypĳĂŇ BĘ hŇ ‘¡ĎCmSĘ lĂ

tŇ oT¿ ’Ň èĎ hČ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ tŇ onăBĘ hĎ yt¡ĆŇ obŇ ybĲĂŇ sĘ =lkĎŇ wĘ MrĎŔ ’Ğ=tŇ onĲ BĘ tŇ jăČ rĘxĆ
58 M’¡Ě nĘ MytĳĂŇ ’Ň WĎ nĘ êĘ ’ăČ ëŇ yĂt¡ČŇ obŇ ‘ĞoêĲ =tŇ ’Ć wĘ ëŇ t¿ĄŇ UĎ zĂ=tŇ ’Ć : bŇ ybĲĂŇ iĎ mĂ ëŇ t¡ĎŇ o’
59 ëŇ t¡ĎŇ o’ tŇ yWĂ ‘Ď wĘ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ kąŇŁ yJăĂ : hoĲĎhyĘ sŘ9

60 ynÌĂ’Ğ yêĂÄ rĘkČŇ zĲĎwĘ : tŇ yrĲĂBĘ rp¿ĄŇ hĎ lĘ hŇ l¡Ď ’Ď tŇ yz¿ĂBĎ =rSĆ ’Ğ tŇ yWĳĂ ‘Ď rSăĆ ’ĞJĲČ
: MlĲĎ o‘ tŇ yr¿ĂBĘ ëŇ ¡Ďl yt¿ĂŇ omqĲĂ hĞ wĲČ ëŇ yĂrĳĎC‘nĘ ymăĄ yBĂ ëŇ t¡ĎŇ o’ ytËĂŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć

61 tŇ olă dŇŁ GĘ hČ ÉëyĂtČÄ ox’Ğ=tŇ ’Ć ëŇ êĄę xĘ qČ BĘ ůêĘ mĘ lČ kĘŇ nĂ wĘ ÈëyĂkČŇ rĎDĘ=tŇ ’Ć êĘ rĘkăČŇ zĎwĘ
Kmm
,yrq tyWĂ ‘Ď ,bytk ytĂ yWĂ ‘Ď v.47 .Nh¡ĆytĄob‘ĞotbĘ C l"sb v.47 .yrq êĘ kĘ lČ hĎ ,bytk yêĂ kĘ lČ hĎ ’"sb v.47

,T"d ,x"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm ytĂ yxĂ SĘ êČwČ ’"s v.47 .w"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk tyWĂ ‘Ď ’"sb
Nkw yrqw bytk ëyĂtČox’Ğ ’"sb ,yrq ëyĂtČox’Ğ ,bytk ëtĄox’Ğ v.51 .yrYb NhĄmĄ yllhb v.47 .b"ydw ’"yd

.yrYb NhĄmĄ yllhb v.52 .yrq tyWĂ ‘Ď ,bytk ytĂ yWĂ ‘Ď v.51 .’"ydw w"d ,b"d
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: ëŇ tĲĄŇ yrĂBĘ mĂ âl¿ wĘ tŇ on¡bĎŇ lĘ ëŇ ËĎl Nh¿Ć tĘŇ ’Ć yêĂÄ tČŇ nĲĎ wĘ ëŇ UĳĄ mĂ tŇ oe¡TČ uĘ hČ =l’Ć ëŇ UĄŔ mĂ
N‘ČmąČ lĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ êĘ ‘Čd¡ČŇ yĎwĘ ëŇ êĳĎ’Ă yt¡ĂŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć ynËĂ’Ğ yt¿ĂŇ omyqĂ hĞ wĲČ 62, 63

ëŇ tĳĄŇ UĎ lĂ JĘ yn¡ĄjĘ mĂ hŇ jĆŔ Noxă tĘŇ jĂ Édo‘ ëŇ Q¿Ď =hŇ yĆhĘ yĲĂ âlÄ wĘ êĘ SĘ bŔŁ wĎ ÉyrĂJĘ zĘêĂ
: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ tŇ yWĂŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ lĘ ÉëlĎ =yrĂjĘ kČŇ BĘ

lSăŁ mĘ C hŇ d¡ĎŇ yxĂ dŇ Cx¿ MdĎě ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ zy, 2

rSĆ eąĆhČ hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ű rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ êĎÂrĘmČ ’ĲĎ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yB¡Ą =l’Ć lSĳĎ mĎ 3

ol¡ =rSĆ ’Ğ hŇ YĎŔ oehČ É’lĄ mĎ rbĆŇ ’ĄŔ hĎ ëŇ rĆ’ăĆ ÉMyĂpČÄ nĎJĘ hČ lodąŇ GĘ É lodŇ GĎhČ
S’Ň r¿Ł tŇ ’ËĄ : zrĆ’ĲĎ hĎ tŇ rĆU¿ĆYČ =tŇ ’Ć xu¡ČIĂwČ NonŔ bĎŇ QĘ hČ =l’Ć ’BĎ ť hŇ mĳĎ qĘ rĂhĲĎ 4

ÉxuČ IĂwČ : omĲ WĎ Myl¡Ă kĘŇ rĲŁ ry‘¿ĂBĘ N‘ČnČŔ JĘ ZrĆ’ăĆ=l’Ć ÉCh’ĄÄ ybĂŇ yĘwČ PŇ TĳĎ qĎ wyt¡ĎŇ oqynĲĂ yĘ 5

hŇ p¡ĎŇ YĎ pĘŇ YČ MyBĂŔ rČ MyĂmăČ=l‘Č xqĎ ť ‘rČ zĳĎ=hŇ dĄŇ WĘ BĂ Chn¡ĄêĘ IĂwĲČ ZrĆ’ĎŔ hĎ ‘rČEăĆmĂ
ÉwytĎŇ oIlĂ DĎ tŇ onąpĘŇ lĂ hŇ mĎę oq tŇ lăČ pĘŇ SĂ tŇ xČ rČÁ sŁ NpĆŇ gĆÄlĘ žyhĂ yĘwČ xmČÃ YĘ IĂwČ : omĲ WĎ 6

xQ¡Č SČ êĘ wČ MyDĂŔ BČ W‘ČêăČ wČ NpĆŇ gĆŔ lĘ yhăĂ êĘ wČ CyĳhĘ yĲĂ wyêăĎxĘ êČ wyS¡Ď rĎSĎ wĘ wylĎŔ ’Ą
žheĄhĂ wĘ hŇ YĳĎ on=bŇ rČwĘ MyĂp¡ČŇ nĎJĘ lod¿Ň GĘ lodŔ GĎ ÉdxĎ ’Ć =rSĆ nĲĆ yhąĂ yĘwČ : tŇ orĲ’Ň jŁ 7

tŇ oqă SĘ hČ lĘ oQŔ =hŇ xĎ lĘ SĂ ÉwytĎŇ oIlĂ dĲĎŇ wĘ wylĎę ‘Ď hĎ ySăĆ rĽSĎ hŇ nÌĎpĘŇ JĲĎ tŇ ’Ň ŁEÁhČ NpĆŇ GĆÄhČ
’yhăĂ MyB¡Ă rČ MyĂm¿Č=l’Ć bŇ oFË hŇ dĆŇ W¿Ď =l’Ć : H‘ĲĎFĎ mČ tŇ og¡ŇrĚ‘ĞmĲĄ HtĎŔ o’ 8

rmęŁ ’Ĺ : tŇ rĆDĲĎ’Č NpĆŇ g¿ĆŇlĘ tŇ oy¡hĘ lĲĂ yrĂjĆŔ tŇ ’Ň WăĄ lĎ wĘ ÉPnĎ‘Ď tŇ oWą ‘ĞlĲČ hŇ lĳĎ CtŇ SĘ 9

=tŇ ’Ć wĘ qêĄÁ nČ yĘ hĎ ySĆÄ rĎSĎ =tŇ ’Ć ž’olhĞ xlĳĎ YĘ êĂ hŇ o¡ĂhyĘ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ rmËČ ’Ď hŇ J¿Ł
ÉhlĎ odŇ GĘ ‘ČrąŁ zĘbĂŇ =âlĲ wĘ SbĎŔ yêĂ ÉHxĎ mĘ YĂ yjąĄrĘTČ =lJĎ SbĄę yĎwĘ ssăĄ oqyĘ ű HyăĎrĘjĂ
xlĳĎ YĘ tĂŇ hĞ hŇ l¡Ď CtŇ SĘ hŇ e¿ĄhĂ wĘ : hĎ ySĲĆ rĎèĎ mĂ Ht¡ĎŇ o’ tŇ o’¿ WĘ mČ lĘ bŇ rĎŔ =M‘ČbĘŇ C 10

Hx¡Ď mĘ YĂ tŇ g¿ŇŁ rĚ‘Ğ=l‘Č SbŔŁ yĎ SbăČŇ yêĂ ÉMydĂŇ uĎ hČ xČ Crą HBĎÁ tŇ ‘ČgČÄkĘŇ ž’olhĞ
É’nĎ=rmĎ ’Ĺ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ : SbĲĎŇ yêĂ 11, 12

lbąĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ ’bĎÄ =hŇ eĄhĂ rmęŁ ’Ĺ hŇ QĆ ’ĳĄ =hŇ mĎ Mê¡Ć‘Ę dČŇ yĘ âl¿ hĞ yrĂUĆŔ hČ tŇ ybăĄŇ lĘ
: hŇ lĎ bĲĆŇ BĎ wyl¡Ď ’Ą MtËĎŇ o’ ’b¿ĄŇ IĎwČ hĎ yrĆŔ WĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉHJĎ lĘ mČ =tŇ ’Ć xuąČIĂwČ ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ
hŇ lĎŔ ’Ď BĘ ÉotŇ ’Ł ’bąĄŇ IĎwČ tŇ yrĳĂBĘ oê¡’Ă tŇ r¿Ł kĘŇ IĂwČ hŇ kĎŔ ClUĘ hČ ‘rČEăĆmĂ ÉxuČ IĂwČ 13

’vĳĄ nČtĘŇ hĂ yê¡Ă lĘ bĂŇ lĘ hŇ lĎŔ pĎŇ SĘ hŇ kăĎŇ lĎ mĘ mČ ÉtoyhĘ lĲĂ : xqĲĎlĎ ZrĆ’¡ĎhĎ yl¿Ą y’Ą =tŇ ’Ć wĘ 14

MyĂrČŔ YĘ mĂ ÉwykĎŇ ’Ď lĘ mČ xČŁlą SĘ lĂ oBę =dŇ rĎmĘ IĂwČ : HdĲĎŇ mĘ ‘ĎlĘ ot¡Ň yrĂBĘ =tŇ ’Ć rm¿Ł SĘ lĂ 15

rp¿ĄŇ hĄ wĘ hŇ QĆ ’ĄŔ hŇ WăĄ ‘Ł hĲĎ ÉTlĄ UĎ yĂhĞ xląĎ YĘ yĂhĞ bŇ rĳĎ=M‘Č wĘ Mys¡Ă Cs ol¿ =tŇ tĆŇ lĲĎ
ÉëlĆ UĆÄ hČ ÉMoqmĘ BĂ âlę =M’Ă ůhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÈM’ĚnĘ ynĂ ’Ďę =yxČ : TlĲĎ mĘ nĂ wĘ tŇ yr¡ĂBĘ 16

Kylmmh



17. 17–18. 8 l’qzxy 829

oê¿’Ă otĳŇ yrĂBĘ =tŇ ’Ć rp¡ĄŇ hĄ rS¿Ć ’Ğ wĲČ otŔ lĎ ’ăĎ =tŇ ’Ć ÉhzĎBĎ rSąĆ ’Ğ otŔ ’Ł ëŇ ylăĂ mĘ UČ hČ
17 otąŇ o’ hŇ WĆÄ ‘ĞyĲČ bŇ rĎę lhăĎ qĎ bĘŇ C lodÁ GĎ lyĂxČÄ bĘŇ žâlwĘ : tŇ CmĲ yĎ lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ otĲŇ bĘŇ

tŇ oS¿ pĎŇ nĘ tŇ yr¡ĂkĘŇ hČ lĘ qyĳĄDĎ tŇ onăbĘŇ bĂŇ C hŇ l¡Ď lĘ sĲŁ ëŇ j¿Ł SĘ BĂ hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ BČ Éh‘Ł rĘpČŇ
18 hŇ W¡Ď ‘Ď hŇ QĆ ’¿Ą =lkĎŇ wĘ odËŇ yĎ Nt¿ČŇ nĎ hŇ eĄÄhĂ wĘ tŇ yrĳĂBĘ rpăĄŇ hĎ lĘ hŇ l¡Ď ’Ď hŇ z¿ĎbĎŇ C : tŇ oBĲ rČ
19 ůynĂ ’Ď =yxČ ÈhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rmČÄ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄÂ lĎ : TlĲĄ UĎ yĂ âl¿

: oSĲ ’Ň rŁ BĘ wyê¡Ă tČŇ nĘ C rypĳĂŇ hĄ rSăĆ ’Ğ yt¡ĂŇ yrĂbĘŇ C hŇ zĎŔBĎ rSăĆ ’Ğ ÉytĂŇ lĎ ’ĲĎ âlę =M’Ă
20 hŇ lĎ bĆę bĎŇ ChytăĂŇ o’ybĂŇ hĞ wĲČ ytĳĂŇ dĎŇ CYĲ mĘ BĂ Wj¡Č tĘŇ nĂ wĘ yêĂŔ SĘ rĂ ÉwylĎ ‘Ď yêąĂ WĘ rČpĲĎŇ C
21 oxrĎbĘŇ mĂ =lJĎ tŇ ’ĄÄ wĘ : yBĲĂ =l‘ČmĲĎ rS¿Ć ’Ğ ol¡ ‘ĞmĲČ MSĎŔ Éoê’Ă yêąĂ TĘ jČ SĘ nĂ wĘ

MêĆě ‘Ę dČŇ ywĲĂ CWrĳĄjĎ yĂ xČ Cră=lkĎŇ lĘ Myr¡Ă’Ď SĘ eĂ hČ wĘ CljŔŁ yĂ bŇ rĆxăĆBČ ÉwyjĎ gČŇ’Ğ=lkĎŇ BĘ
: yêĂ rĘBĲČ DĂ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJËĂ

22 yêĂ tĳĎŇ nĲĎ wĘ hŇ m¡Ď rĎhĲĎ zrĆ’ËĆhĎ tŇ rĆUÌĆ~Č mĂ ynĂ ’Ďę yêĂ xĘ qăČlĲĎ wĘ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ
: lClĲ tĎŇ wĘ hČ b¡ŇŁ GĎ=rhČ l‘¿Č ynĂ ’ĎŔ yêĂ lĘ tăČŇ SĲĎ wĘ PŇ TŔŁ qĘ ’Ć ëŇ răČ ÉwytĎŇ oqnĘ yĲŁ S’Ň rąŁ mĄ

23 zrĆ’ăĆlĘ hŇ y¡ĎhĎ wĘ yrĂpĆŔ hŇ WĎ ‘ăĎwĘ ÉPnĎ‘Ď ’WąĎ nĎ wĘ CelĆŔ êĽSĘ ’Ć É l’Ą rĎWĘ yĂ MorąmĘ rhČÄ BĘ
: hŇ eĎJĲŁ SĘ êĂ wyt¡ĎŇ oIlĂ DĎ lY¿ĄBĘ PŇ nĎŔ JĎ =lJĎ rojă YĂ lJŁ ť wyêĎę xĘ tČŇ CnăkĘŇ SĲĎ wĘ ryDĳĂ’Č

24 ÉyêĂ hĘ BČÄ gĘŇhĂ hČ bęŁ GĎ Z‘ăĄ ű yêĂ lĘ jăČ SĘ hĂ ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ yJăĂ hŇ dĆę vĎ hČ yYăĄ‘Ğ=lJĎ C‘ÂdĘŇ yĲĎwĘ
ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ SbĳĄŇ yĎ Z‘ăĄ yêĂ xĘ r¡ČpĘŇ hĂ wĘ xlĎŔ Z‘ăĄ ÉyêĂ SĘ bČÄ oh lpĎŔ SĎ Z‘ăĄ

xy : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ : ytĂŇ yWĲĂ ‘Ď wĘ yêĂ rĘB¿Č DĂ
2 l’¡Ą rĎWĘ yĂ tŇ m¿Č dĘŇ ’Č =l‘Č hŇ EĆŔhČ lSăĎ UĎ hČ =tŇ ’Ć ÉMylĂ SĘ mĲŁ ÉMêĆ’Č MkĆę QĎ =hŇ mČ
3 M’¡Ě nĘ ynĂ ’Ďě =yxČ : hŇ nĎ yhĲĆ qĘ tĂŇ Myn¡ĂBĎ hČ ye¿ĄSĂ wĘ rsĆ bŔŁ ClkĘŇ ’Ň yăŁ ÉtobŇ ’Ď rmĳŁ ’Ň lĄ
4 NhąĄ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ hŇ E¡ĆhČ lS¿Ď UĎ hČ lSËŁ mĘ dŇ o‘ę MkĆÁ lĎ hŇ yĆÄhĘ yĲĂ=M’Ă hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ

SpĆŇ e¿ĆhČ hŇ eĎhĳĄ =ylĂ NB¡Ą hČ SpĆŇ n¿ĆkĘŇ C bŇ ’ËĎ hĎ SpĆŇ nÌĆJĘ hŇ eĎhĄŔ ylăĂ ÉtoSpĎŇ eĘ hČ =lJĎ
5 hŇ W¿Ď ‘Ď wĘ qyDĳĂYČ hŇ yăĆhĘ yĲĂ=yJĂ Sy’¡Ă wĘ : tŇ CmĲ tĎŇ ’yh¿Ă tŇ ’Ň T¡Ą xŁ hĲČ
6 yl¡Ą CQGĂ =l’Ć ’WĎŔ nĎ âlă ÉwynĎ y‘ĄwĘ lkĎŔ ’Ď âlă ÉMyrĂhĎ hĲĆ =l’Ć : hŇ qĲĎ dĎŇ YĘ C Tj¡Ď SĘ mĂ

âl¿ hŇ D¡ĎnĂ hŇ è¿Ď ’Ă =l’Ć wĘ ’UĄŔ TĂ âlă ÉCh‘ĄÄ rĄ tŇ SĆ ’ąĄ =tŇ ’Ć wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ
7 lzĳŁ gĘŇ yĂ âlă hŇ l¡Ď zĄGĘ bŇ ySĂŔ yĎ Ébox ot¿Ň lĎ bŇŁ xĞ hŇ nĆŔ oy âlă ÉSy’Ă wĘ : bŇ rĲĎqĘ yĂ
8 ÉtyBĂ rĘtČŇ wĘ NêĄę yĂ=âlĲ ëŇ SĆ eăĆBČ : dŇ gĆŇBĲĎ =hŇ iĆ kČŇ yĘ Mr¡Ł y‘ĄwĘ NêĄŔ yĂ bŇ ‘ăĄrĎlĘ ÉomxĘ lČ

: Sy’ĲĂ lĘ Sy’¡Ă NyB¿Ą hŇ WĆŔ ‘ĞyĲČ ÉtmĆ ’Ĺ TjąČ SĘ mĂ odĳŇ yĎ bŇ ySăĂ yĎ lwĆ‘¡ĎmĄ xuĎŔ yĂ âlă
ytwqxb
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sŘ10 hŇ yăŁ xĎ É’Ch qyD¿ĂYČ tŇ mĳĆ ’Ĺ tŇ oWă ‘ĞlĲČ rm¡Č SĎ yT¿Č jĎ SĘ mĂ C ëŇ QËĄ hČ yĘ ytÌČŇ ouxĚBĘ 9

x’ĎŔ hŇ WĎ ‘ăĎwĘ MDĳĎ ëŇ păĄŇ SŁ Zyr¡ĂjĎ =NBĲĄ dŇ yl¿Ă ohwĘ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ hŇ yĆŔxĘ yĲĂ 10

ÉMyrĂhĎ hĲĆ =l’Ć MgąČŇ yJăĂ hŇ WĳĎ ‘Ď âlă hŇ QĆ ’¡Ą =lJĎ =tŇ ’Ć ’Chě wĘ : hŇ QĆ ’ĲĄ mĄ dŇ x¡Č ’Č mĲĄ 11

lb¡ŇŁ xĞ lzĎŔGĎ tŇ olă zĄGĘ hŇ nĎŔ oh ÉNoybĘŇ ’Ć wĘ ynąĂ‘Ď : ’UĲĄ TĂ Ch‘¡ĄrĄ tŇ SĆ ’¿Ą =tŇ ’Ć wĘ lkČŔ ’Ď 12

NtËČŇ nĎ ëŇ SĆ eÌĆBČ : hŇ WĲĎ ‘Ď hŇ b¡ĎŇ ‘ĄoêĲ wynĎŔ y‘Ą ’WăĎ nĎ ÉMylĂ CQGĂ hČ =l’Ć wĘ bŇ ySĳĂ yĎ âlă 13

hŇ WĎŔ ‘Ď ÉhQĆ ’ĄÄ hĎ tŇ obąŇ ‘ĄoêĲ hČ =lJĎ tŇ ’ăĄ hŇ yĆęxĘ yĲĂ âlă yxĳĎwĎ xq¡ČlĎ tŇ yB¿Ă rĘtČŇ wĘ
tŇ ’Ň F¿Ł xČ =lJĎ =tŇ ’Ć ’rĘIČěwČ NBĄŔ dŇ ylăĂ oh ÉheĄhĂ wĘ : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ oB¿ wym¡Ď DĎ tŇ mĎŔ Cy tŇ omă 14

âlă ÉMyrĂhĎ hĲĆ =l‘Č : NhĲĄ JĎ hŇ W¡Ć ‘ĞyĲČ âl¿ wĘ hŇ ’Ćě rĘIĂwČ hŇ WĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ wyb¡ĂŇ ’Ď 15

Ch‘¡ĄrĄ tŇ SĆ ’¿Ą =tŇ ’Ć l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ yl¡Ą CQGĂ =l’Ć ’WĎŔ nĎ âlă ÉwynĎ y‘ĄwĘ lkĎŔ ’Ď
lzĳĎgĎŇ âlă hŇ l¡Ď zĄgĘŇ C lbĎŔ xĎ âlă É lbŇŁ xĞ hŇ nĎŔ oh âlă ÉSy’Ă wĘ : ’UĲĄ TĂ âl¿ 16

ëŇ SĆ nąĆ odę yĎ bŇ ySăĂ hĄ ynĂÂ‘ĎmĲĄ : dŇ gĆŇbĲĎŇ =hŇ iĎ JĂ Mor¡‘ĄwĘ NtĎŔ nĎ bŇ ‘ăĄrĎlĘ ÉomxĘ lČ 17

tŇ CmË yĎ âl¿ ’Chę ëŇ ĳĎlhĎ yt¡ČŇ ouxĚBĘ hŇ WĎŔ ‘Ď yTăČ jĎ SĘ mĂ xqĎŔ lĎ âlă ÉtyBĂ rĘtČŇ wĘ
x’ĎŔ lzĆGăĄ É lzČGĎ qSĆ ‘ęŁ qSČ ‘ăĎ=yJĂ wybĂÂ ’Ď : hŇ yĲĆxĘ yĲĂ hŇ y¿Ł xĎ wyb¡ĂŇ ’Ď Nw¿Ł ‘ĞBĲČ 18

MêĆě rĘmČ ’Ğ wĲČ : onĲ wŁ ‘ĞBĲČ tŇ m¡Ą =hŇ eĄhĂ wĘ wyUĳĎ‘Č ëŇ otăŇ BĘ hŇ W¡Ď ‘Ď bŇ oTË =âl rS¿Ć ’Ğ wĲČ 19

tŇ ’ăĄ hŇ WĎę ‘Ď hŇ qăĎdĎŇ YĘ C TjÌĎ SĘ mĂ NBĄÂ hČ wĘ bŇ ’ĳĎ hĎ NwăŁ ‘ĞBĲČ NB¡Ą hČ ’W¿Ď nĎ=âlĲ ‘ČDËĚmČ
’yhăĂ tŇ ’Ň T¡Ą xŁ hĲČ SpĆŇ e¿ĆhČ : hŇ yĲĆxĘ yĲĂ hŇ y¿Ł xĎ Mt¡ĎŇ ’Ł hŇ W¿Ć ‘ĞIĲČwČ rmËČ SĎ yt¿ČŇ ouxĚ=lJĎ 20

tŇ qąČdĘŇ YĂ NBĄŔ hČ NwăŁ ‘ĞBĲČ É’vĎ yĂ âlą Éb’Ď wĘ bŇ ’Ďę hĎ NwăŁ ‘ĞBĲČ ű ’văĎ yĂ=âlĲ NBĄÂ tŇ Cmĳ tĎŇ
: hŇ yĲĆhĘ êĲĂ wyl¿Ď ‘Ď ‘V¡ rř tŇ ‘¿ČSĘ rĂwĘ hŇ yĆŔhĘ êĲĂ wylăĎ ‘Ď ÉqyDĂ~Č hČ

=lJĎ =tŇ ’Ć ÉrmČ SĎ wĘ hŇ WĎŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ otŇ ’Ň FĎ xČ =lJĎ mĂ ÉbCSyĎ yJąĂ ‘SĎę rĎhĲĎ wĘ 21

Éwy‘ĎSĎ jĘ =lJĎ : tŇ CmĲ yĎ âl¿ hŇ y¡ĆxĘ yĲĂ hŇ y¿Ł xĎ hŇ qĳĎdĎŇ YĘ C Tj¡Ď SĘ mĂ hŇ W¿Ď ‘Ď wĘ ytČŔ oqxĚ 22

ZpąŇŁ xĎ hĲĆ : hŇ yĲĆxĘ yĲĂ hŇ W¡Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ ot¿Ň qĎ dĘŇ YĂ BĘ olĳ Cr¡kĘŇ EĲĎyĂ âl¿ hŇ WĎŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ 23

: hŇ yĲĎxĎ wĘ wyk¡ĎŇ rĎDĘmĂ ob¿Ň CSBĘ ’olË hĞ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ ‘SĎŔ rĎ tŇ omă ÉZjŁ xĘ ’Ć

hŇ WÌĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ tŇ obÁ ‘ĄoêĲ hČ lkÄŁ JĘ lwĆ‘ĎŔ hŇ WĎ ‘ăĎwĘ ÉotŇ qĎ dĘŇ ~Ă mĂ qyDąĂYČ bŇ CSÄ bĘŇ C 24

olÌ ‘ĞmĲČ BĘ hŇ nĎrĘkČŔ EĎtĂŇ âlă ÉhWĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ otŇ qĎ dĘŇ YĂ =lJĎ yxĳĎwĎ hŇ W¡Ć ‘ĞyĲČ ‘SËĎ rĎhĲĎ
l‘m=rV’
Nkw yrqw bytk ‘SĎ rĎhĎ ’"sbw ,w"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ‘SĎ rĎ ’"sb ,yrq ‘SĎ rĎhĎ ,bytk ‘SĎ rĎ v.20 .xy

.’"yd
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25 âl¿ MêĆě rĘmČ ’Ğ wĲČ : tŇ CmĲ yĎ MB¿Ď ’T¡Ď xĎ =rSĆ ’Ğ ot¿Ň ’Ň FĎ xČ bĘŇ C l‘ËČmĎ =rSĆ ’Ğ
âl¿ hĞ NkĄŔ êĎ yĂ âlă ÉyJĂ rĘdČŇ hĞ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ É’nĎ=C‘mĘ SĂ ynĳĎdŇŁ ’Ğ ëŇ rĆDăĆ Nk¡ĄŇ êĎ yĂ

26 tŇ măĄ C lwĆ‘¡Ď hŇ WĎ ‘¿ĎwĘ otËŇ qĎ dĘŇ ~Ă mĂ qyDÌĂYČ bŇ CSÄ BĘ : CnkĲĄŇ êĎ yĂ âl¿ Mk¡ĆŇ ykĄŇ rĘdČŇ
: tŇ CmĲ yĎ hŇ W¡Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ ol¿ wĘ‘ČBĘ MhĳĆ ylĄ ‘Ğ

27 ’Ch¡ hŇ qĳĎdĎŇ YĘ C Tj¡Ď SĘ mĂ W‘Č I¿ČwČ hŇ WĎŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ÉotŇ ‘ĎSĘ rĂmĲĄ ‘SĎę rĎ bŇ CSă bĘŇ C
28 oy¿xĎ hŇ WĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ wy‘¡ĎSĎ jĘ =lJĎ mĂ bŇ oSIĎwČ hŇ ’ăĆ rĘIĂwČ : hŇ IĲĆxČ yĘ oS¿ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć
29 ynĳĎdŇŁ ’Ğ ëŇ rĆDăĆ Nk¡ĄŇ êĎ yĂ âl¿ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ ÉCrmĘ ’ĲĎ wĘ : tŇ CmĲ yĎ âl¿ hŇ y¡ĆxĘ yĲĂ
30 žNkĄŇ lĎ : NkĲĄŇ êĎ yĂ âl¿ Mk¡ĆŇ ykĄŇ rĘdČŇ âl¿ hĞ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ ÉCekĘŇ êĲĎ yĂ âlą ykČÂ rĎDĘhČ

CbŇ CSą hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć TjąŁ SĘ ’Ć wykĎÁ rĎdĘŇ JĂ Sy’ĂÄ
31 CkŇ ylăĂ SĘ hČ : NwĲŁ ‘Ď loS¡ kĘŇ mĂ lĘ MkËĆŇ lĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=âlwĘ MkĆŔ y‘ĄSĘ jĂ =lJĎ mĂ ÉCbŇ ySĂÄ hĎ wĘ

bŇ l¿Ą MkËĆŇ lĎ CW¿ ‘ĞwĲČ MBĎŔ MêăĆ‘Ę SČ jĘ rSăĆ ’Ğ ÉMkĆŇ y‘ĄSĘ jĂ =lJĎ =tŇ ’Ć MkĆę ylĄ ‘ĞmĲĄ
32 ÉZjŁ xĘ ’Ć âlą yJăĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą CtŇ m¡Ě tĎŇ hŇ UĎ l¿Ď wĘ hŇ SĳĎ dĎŇ xĞ xČ CrăwĘ Sd¡ĎŇ xĎ

: CyĲxĘ wĲĂ CbŇ yS¡Ă hĎ wĘ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ tŇ UĄŔ hČ tŇ omă BĘ

Ty, 2 ’IĎŔbĂŇ lĘ ÉìUĘ ’Ă hŇ mąĎ êĎę rĘmČ ’ĲĎ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ y’¡ĄyWĂ nĘ =l’Ć hŇ nĎŔ yqĂ ’WăĎ ÉhêĎ’Č wĘ
3 dŇ x¿Ď ’Ć l‘ČêËČ wČ : hĎ yrĲĆCgŇ hŇ t¿ĎŇ BĘ rĂ Myr¡ĂpĂŇ JĘ ëŇ ot¿Ň BĘ hŇ YĎ bĳĎŇ rĎ tŇ oy¡rĎ’Ğ NyB¿Ą
4 C‘¿mĘ SĘ IĂwČ : lkĲĎŇ ’Ď Md¿ĎŇ ’Ď PŇ rĆT¡Ć=PŇ rĎTĘ lĂ dŇ m¿Č lĘ IĂwČ hŇ yĳĎhĎ rypăĂŇ JĘ hĎ yr¡ĆGĚmĂ

: MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=l’Ć Myx¡Ă xČ bĲČŇ Ch’¿ĚbĂŇ yĘwČ WjĳĎ tĘŇ nĂ MêăĎxĘ SČ BĘ My¡ĂoG wylËĎ ’Ą
5 ryp¿ĂŇ JĘ hĎ yr¡ĆGĚmĂ dŇ x¿Ď ’Ć xuËČêĂ wČ HtĳĎŇ wĎqĘ êĂ hŇ d¡ĎŇ bĘŇ ’ĲĎ hŇ lĎŔ xĞ onĲ yJăĂ É’rĆêĄÄ wČ
6 PŇ rĆT¡Ć=PŇ rĎTĘ lĂ dŇ m¿Č lĘ IĂwČ hŇ yĳĎhĎ rypăĂŇ JĘ tŇ oy¡rĎ’Ğ=ëŇ otĲŇ BĘ ëŇ Q¿Ą hČ tĘŇ IĂwČ : ChtĘŇ mĲĎ WĎ
7 ÉZrĆ’ĆÄ MSČ êąĄ wČ bŇ yrĳĂxĹhĲĆ Mh¡Ć yrĄ‘ĲĎwĘ wytĎŔ onmĘ lĘ ’Č É‘dČŇ IĄwČ : lkĲĎŇ ’Ď Md¿ĎŇ ’Ď
8 CW¿ rĘpĘŇ IĂwĲČ tŇ onĳydĂŇ UĘ mĂ bŇ yb¡ĂŇ sĎ MyËĂoG wyl¿Ď ‘Ď CnÄêĘ IĂwČ : otĲŇ gĎŇ’ĞSĲČ lou¡ mĂ HâĎŔ lmĘ C
9 Ch’¡ĚbĂŇ yĘwČ MyxĂŔ xČ BĲČ ÉrgČŇ CibČŇ ChnąĚêĘ IĂwĲČ : WjĲĎ tĘŇ nĂ Mê¿ĎxĘ SČ BĘ Mê¡ĎSĘ rĂ wylËĎ ‘Ď

dŇ o‘¡ olË oq ‘m¿Č èĎ yĂ=âlĲ N‘ČmČę lĘ tŇ odŔ YŁ UĘ BČ ÉCh’ĚÄ bĂŇ yĘ lbĳĆŇ BĎ ëŇ lĆ măĆ =l’Ć
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yr¿ĄhĎ =l’Ć

10 MyĂU¿ČmĂ hŇ t¡ĎŇ yĘhĲĎ hŇ pĎŔ nĄ‘ĞwĲČ ÉhIĎrĂjĲŁ hŇ lĳĎ CtŇ SĘ MyĂmăČ=l‘Č ì¡Ň mĘ dĎŇ BĘ NpĆŇ GËĆkČŇ ì¿Ň UĘ ’Ă
11 ot¡Ň mĎ oqĲ HB¿Č gĘŇêĂ wČ MylĂŔ SĘ mĲŁ ÉyTĄ bĘŇ SĂ =l’Ć z‘ęŁ tŇ oFă mČ HlĎÂ=CyhĘ IĲĂwČ : MyBĲĂ rČ
12 ÉhmĎ xĄ BĘ SêąČêĚwČ : wytĲĎŇ IŁ lĂ DĎ bŇ r¡Ł BĘ ohŔ bĘŇ gĎŇbĘŇ ’răĎIĄwČ MytĳĂŇ bŇŁ ‘Ğ NyBăĄ =l‘Č

Zr’l
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CSbËĄŇ yĎwĘ CqÌrĘjĲĎ tĘŇ hĂ HyĳĎrĘjĂ SybăĂŇ oh Myd¡ĂŇ uĎ hČ xČ Cr¿wĘ hŇ kĎŇ lĎŔ SĘ hĚ ZrĆ’ăĎlĎ
hŇ I¿ĎYĂ ZrĆ’¡ĆBĘ rBĳĎdĘŇ UĂ bČŇ hŇ lăĎ CtŇ SĘ hŇ ê¡Ď ‘Č wĘ : ChtĘŇ lĲĎ kĎŇ ’Ğ S’¿Ą HE¡Ď‘Ě hŇ F¿Ą mČ 13

HbËĎŇ hŇ yĎh¿Ď=âlwĘ hŇ lĎ kĎŔ ’Ď HyăĎrĘjĂ ÉhĎ yDĆÄ bČŇ hŇ FąĄ UČ mĂ S’ĄÁ ’YĄÄ êĄ wČ : ’mĲĎ YĎ wĘ 14

: hŇ nĲĎ yqĂ lĘ yh¿Ă êĘ wČ ’yh¡Ă hŇ nĎ yq¿Ă loSĳ mĘ lĂ TbĆŇ SăĄ z‘¡Ł =hŇ FĄ mČ

sŘ11 MySËĂ nĎ’Ğ C’BÌĎ SdĆŇ xŔŁ lČ roWă ‘ĎBĲĆ ÉySĂ mĂ xĞBĲČ tŇ y‘Ăę ybĂŇ èĘ hČ hŇ năĎèĎ BČ ű yhăĂ yĘwČ k
: ynĲĎpĎŇ lĘ Cb¡Ň SĘ IĲĄwČ hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć SrăŁ dĘŇ lĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄqĘ EĂmĂ

É l’Ą rĎWĘ yĂ ynąĄqĘ zĂ=tŇ ’Ć rBĄÂ DČ MdĎę ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ 2, 3

My’ĳĂ BĎ MêăĆ’Č yt¡ĂŇ ’Ł Sr¿Ł dĘŇ lĂ hĞ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ MhĆŔ lĄ ’Ğ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ
MtĎŔ ’Ł TjăŁ SĘ tĂŇ hĞ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ MkĆŔ lĎ SrăĄDĎ’Ă =M’Ă ÉynĂ ’ĎÄ =yxČ 4

MhĆę ylĄ ’Ğ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : M‘ĲĄydĂŇ ohĲ Mt¡ĎŇ obŇ ’Ğ tŇ b¿ŇŁ ‘ĞoêĲ =tŇ ’Ć MdĳĎŇ ’Ď =NBĆ Toj¡ SĘ tĂŇ hĞ 5

É‘rČzĆÄlĘ ydĂę yĎ ’văĎ ’Ć wĲĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂbĘŇ yrăĂxĽBĲĎ ÉMoyBĘ ůhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÈrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ
rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMhĆ lĎ ydąĂŇ yĎ ’vĎÄ ’Ć wĲĎ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ Mh¡Ć lĎ ‘d¿ČŇ CĎ’Ă wĎ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ tŇ yBăĄ
M’¡Ď yYĂ ohĲ lĘ MhĆŔ lĎ ÉydĂŇ yĎ ytĂŇ ’Ň WąĎ nĎ ’Chę hČ MoIăBČ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡Ă’Ğ 6

yb¿ĂŇ YĘ SbČŔ dĘŇ C ÉblĎ xĎ tŇ bąČŇ zĎ MhĆę lĎ yêĂ rĘêăČ =rSĆ ’Ğ ZrĆ’ĆÁ =l’Ć MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ
CkŇ ylĂŔ SĘ hČ ÉwynĎ y‘Ą yYąĄCuSĂ Sy’ăĂ MhĆę lĄ ’Ğ rmăČ ’Ł wĲĎ : tŇ oYĲ rĎ’ĞhĲĎ =lkĎŇ lĘ ’yh¡Ă 7

ybĂę =CrmĘ IČwČ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡Ă’Ğ C’UĳĎ FČ êĂ =l’Č MyĂr¡ČYĘ mĂ yl¿Ą CQgĂŇbĘŇ C 8

CkŇ ylĂŔ SĘ hĂ âlă ÉMhĆ ynĄy‘ĲĄ yYąĄCuSĂ =tŇ ’Ć Sy’ăĂ ylČŔ ’Ą ‘ČmăŁ SĘ QĂ ÉCbŇ ’Ď âlą wĘ
tŇ oQą kČŇ lĘ MhĆę ylĄ ‘Ğ ytăĂŇ mĎ xĞ ëŇ jÌŁ SĘ lĂ rmČÂ’Ł wĲĎ CbŇ zĳĎ‘Ď âlă MyĂr¡ČYĘ mĂ yl¿Ą CQGĂ =tŇ ’Ć wĘ
yê¿Ă lĘ bĂŇ lĘ ymĂŔ SĘ N‘ČmăČ lĘ ÉW‘Č’ČÄ wĎ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć ëŇ ot¡Ň BĘ MhĆŔ BĎ ÉyjĂ ’Č 9

ÉMhĆ ylĄ ’Ğ yêĂ ‘Ę dąČŇ on rSĆÄ ’Ğ MkĳĎŇ otŇ bĘŇ hŇ UĎ hăĄ =rSĆ ’Ğ My¡ĂoGhČ yn¿Ąy‘ĄlĘ lxËĄ hĄ
MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ M’¡Ą yYĂ o’Ĳ wĎ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ M’¡Ď yYĂ ohĲ lĘ MhĆŔ ynĄy‘ăĄlĘ 10

yT¡Č jĎ SĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ ytČŔ ouxĚ=tŇ ’Ć ÉMhĆ lĎ NêąĄ’Ć wĲĎ : rBĲĎ dĘŇ UĂ hČ =l’Ć M’¡Ą bĂŇ ’Ğ wĲĎ 11

MgąČŇ wĘ : MhĲĆ BĎ yx¿Č wĎ Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ MtËĎŇ o’ hŇ W¿Ć ‘ĞyĲČ rSĆÄ ’Ğ MtĳĎŇ o’ yêĂ ‘Ę dăČŇ oh 12

yJËĂ tŇ ‘ČdČě lĎ MhĳĆ ynĄybĲĄŇ C yn¡ĂyBĄ tŇ o’Ŕ lĘ tŇ oyăhĘ lĲĂ MhĆŔ lĎ yêĂ tăČŇ nĎ ÉytČŇ otŇ BĘ SČ =tŇ ’Ć
ytČÄ ouxĚBĘ rBĎę dĘŇ UĂ BČ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ=tŇ ybĲĄŇ ybĂÄ =CrmĘ IČwČ : MSĲĎ DĘqČ mĘ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ 13

yxăČ wĎ ÉMdĎŇ ’Ď hĲĎ MtąĎŇ ’Ł hŇ WĆÄ ‘ĞyĲČ žrSĆ ’Ğ Cs’Ďę mĎ yTăČ jĎ SĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ CkŇ lĎÁhĎ =âlĲ
Mhb
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MhËĆ ylĄ ‘Ğ ytÌĂŇ mĎ xĞ ëŇ jÄŁ SĘ lĂ rmČÂ’Ł wĲĎ dŇ ’ĳŁ mĘ Clă QĘ xĂ yt¡ČŇ tŇŁ BĘ SČ =tŇ ’Ć wĘ MhĆŔ BĎ
14 ynăĄy‘ĄlĘ É lxĄ hĄ yêąĂ lĘ bĂŇ lĘ ymĳĂ SĘ N‘ČmăČ lĘ hŇ W¡Ć ‘Ĺ’ĲĆ wĎ : MtĲĎŇ oQkČŇ lĘ rB¡Ď dĘŇ UĂ BČ
15 Mh¡Ć lĎ ydËĂŇ yĎ ytĂŇ ’Ň WÌĎ nĎ ynĂę ’Ğ=MgČŇ wĘ : MhĲĆ ynĄy‘ĲĄlĘ Myt¡ĂŇ ’Ň YĄ ohĲ rS¿Ć ’Ğ MyĂŔoGhČ

ÉblĎ xĎ tŇ bąČŇ zĎ yêĂ tČę nĎ=rSĆ ’Ğ ZrĆ’ăĎhĎ =l’Ć MtĎÁ o’ ’ybĂÄ hĎ žyêĂ lĘ bĂŇ lĘ rBĳĎdĘŇ UĂ BČ
16 =tŇ ’Ć wĘ Cs’Ďę mĎ yTăČ jĎ SĘ mĂ BĘ N‘Č yČÁ : tŇ oYĲ rĎ’ĞhĲĎ =lkĎŇ lĘ ’yh¡Ă yb¿ĂŇ YĘ SbČŔ dĘŇ C

Mh¡Ć ylĄ CQgĂŇ yr¿ĄxĞ’ĲČ yJËĂ ClQĳĄ xĂ yt¡ČŇ otŇ BĘ SČ =tŇ ’Ć wĘ MhĆŔ bĎŇ CkăŇ lĘ hĲĎ =âl ÉytČŇ ouxĚ
17 hŇ l¡Ď JĎ MtËĎŇ o’ ytĂŇ yWÌĂ ‘Ď=âlĲ wĘ MtĳĎŇ xĞèĲČ mĲĂ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ ynËĂy‘Ą sxĎ êÌĎ wČ : ëŇ lĲĄ hŁ MB¿Ď lĂ
18 =l’Č ÉMkĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ yuąĄCxBĘ rBĎŔ dĘŇ UĂ BČ ÉMhĆ ynĄBĘ =l’Ć rmąČ ’Ł wĲĎ : rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ

: C’UĲĎ FČ êĂ =l’Č Mh¡Ć ylĄ CQgĂŇbĘŇ C CrmĳŁ SĘ êĂ =l’Č Mh¡Ć yTĄ jĘ SĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ CkŇ lĄŔ êĄ
19 CW¿ ‘ĞwĲČ Cr¡mĘ SĂ yT¿Č jĎ SĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ CkŇ lĳĄ yt¡ČŇ ouxĚBĘ MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ ÉynĂ ’Ğ
20 yJËĂ tŇ ‘ČdČě lĎ MkĆŔ ynĄybĲĄŇ C ynăĂyBĄ Éto’lĘ CyąhĎ wĘ CSDĳĄqČ yt¡ČŇ otŇ BĘ SČ =tŇ ’Ć wĘ : MtĲĎŇ o’
21 =tŇ ’Ć wĘ CkŇ lĎ hĎ ţ=âlĲ ytăČŇ ouxĚBĘ MynĂęBĎ hČ ybăĂŇ =CrmĘ IČwČ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ

yxăČ wĎ ÉMdĎŇ ’Ď hĲĎ MtąĎŇ o’ hŇ WĆÄ ‘ĞyĲČ žrSĆ ’Ğ MtĎę o’ tŇ oWă ‘ĞlĲČ CrÁ mĘ SĲĎ =âl yTČÄ jĎ SĘ mĂ
tŇ oQ¿ kČŇ lĘ MhĆę ylĄ ‘Ğ ytăĂŇ mĎ xĞ ëŇ jÌŁ SĘ lĂ rmČÂ’Ł wĲĎ ClQĳĄ xĂ yt¡ČŇ otŇ BĘ SČ =tŇ ’Ć MhĆŔ BĎ

22 yêąĂ lĘ bĂŇ lĘ ymĳĂ SĘ N‘ČmăČ lĘ W‘Č’¡Č wĎ ydĂŔ yĎ=tŇ ’Ć ÉytĂŇ bŇŁ SĲĂ hĞ wĲČ : rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ MB¡Ď yjËĂ ’Č
23 ynĂę ’Ğ=MGČ : MhĲĆ ynĄy‘ĲĄlĘ Mt¡ĎŇ o’ ytĂŇ ’Ň Y¿Ą oh=rSĆ ’Ğ MyĂŔoGhČ ynăĄy‘ĄlĘ É lxĄ hĄ

Mt¡ĎŇ o’ tŇ or¿zĎlĘ C MyĂŔoGBČ ÉMtĎŇ ’Ł ZypąĂŇ hĎ lĘ rBĳĎdĘŇ UĂ BČ Mh¡Ć lĎ ydËĂŇ yĎ=tŇ ’Ć ytĂŇ ’Ň WÌĎ nĎ
24 yt¡ČŇ otŇ BĘ SČ =tŇ ’Ć wĘ Cs’ĎŔ mĎ ytăČŇ ouxĚ wĘ ÉCW‘Ď=âlĲ yTąČ jĎ SĘ mĂ N‘Č yČÁ : tŇ oYĲ rĎ’ĞBĲĎ
25 MhĆŔ lĎ yêĂ tăČŇ nĎ ÉynĂ ’Ğ=MgČŇ wĘ : MhĲĆ ynĄy‘ĲĄ Cy¡hĎ MtĎŔ obŇ ’Ğ ylăĄ CQGĂ ÉyrĄxĞ’ĲČ wĘ ClQĳĄ xĂ
26 ÉMtĎŇ o’ ’UąĄ TČ ’Ğ wĲĎ : MhĲĆ BĎ Cy¡xĘ yĲĂ âl¿ MyTĂŔ jĎ SĘ mĂÄ C MybĳĂŇ oT âlă Myu¡ĂxĚ

rSăĆ ’Ğ ÉN‘ČmČÄ lĘ MUĄŔ SĂ ’Ğ N‘ČmăČ lĘ MxČ rĳĎ rTĆ jăĆ =lJĎ ryb¡ĂŇ ‘ĞhĲČ BĘ MtĎŔ onêĘ mČ BĘ
: hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ rS¡Ć ’Ğ C‘Ŕ dĘŇ yĲĄ

27 hŇ J¿Ł MhĆŔ ylĄ ’Ğ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ MdĎŔ ’Ď =NBĆ É l’Ą rĎWĘ yĂ tŇ yBąĄ=l’Ć rBĄÄ DČ NkĄÂ lĎ
yB¡Ă Ml¿Ď ‘ĞmĲČ BĘ MkĆŔ ytĄŇ obăŇ ’Ğ ÉytĂŇ o’ CpąŇ DĘGĂ tŇ ’Ň zŁ ť dŇ o‘ę hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď

28 Ht¡ĎŇ o’ tŇ t¿ĄŇ lĎ ydĂŔ yĎ=tŇ ’Ć ÉytĂŇ ’Ň WĎÄ nĎ rSąĆ ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =l’Ć ÉM’Ą ybĂŇ ’Ğ wĲĎ : l‘ČmĲĎ
=tŇ ’Ć MSąĎ =CxBĘ zĘIĂwČ tŇ bęŁ ‘Ď Z‘ăĄ=lkĎŇ wĘ hŇ mĎÁ rĎ hŇ ‘ĎÄ bĘŇ GĂ =lkĎŇ žC’rĘIĂwČ MhĳĆ lĎ
MhĆŔ yxĄ oxă ynĂ xČ yrĄť MSĎę CmyWăĂ IĎwČ MnĎŔ BĎ rĘqĎ s‘ČJăČ ÉMSĎ =CnêĘ IĂwČ ÉMhĆ yxĄ bĘŇ zĂ
wkysyw
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Mê¿Ć’Č =rSĆ ’Ğ hŇ mĎŔ BĎ hČ hŇ măĎ MhĆŔ lĄ ’Ğ rmăČ ’Ł wĲĎ : MhĲĆ yJĄ sĘ nĂ =tŇ ’Ć MS¡Ď CkŇ yi¿Ă IČwČ 29

: hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č hŇ mĎŔ BĎ ÉHmĎ SĘ ’rąĄuĎ IĂwČ MSĳĎ My’¡Ă BĎ hČ
ëŇ rĆd¿ĆŇ BĘ hČ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ l’Ąę rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ =l’Ć ű rmăŁ ’Ĺ NkĄÂ lĎ 30

tŇ ’ăĄ WĘ bĂŇ C : MynĲĂ zŁ Mê¿Ć’Č Mh¡Ć yYĄ CuSĂ yr¿ĄxĞ’ĲČ wĘ My’ĳĂ mĘ TĘ nĂ MêăĆ’Č Mk¡ĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ 31

ÉMkĆŇ ylĄ CQĲ GĂ =lkĎŇ lĘ My’ąĂÄ mĘ TĘ nĂ žMêĆ’Č S’ĄÁ BĎ MkĆÄ ynĄBĘ žrybĂŇ ‘ĞhĲČ BĲĘ MkĆÃ ytĄŇ nĲŁ êĘ mČ
hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉM’ĚnĘ ynĂ ’Ďę =yxČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ Mk¡ĆŇ lĎ Sr¿ĄDĎ’Ă ynËĂ’Ğ wĲČ MoIŔhČ =dŇ ‘Č
ű rSăĆ ’Ğ hŇ yĳĆhĘ tĲĂŇ âlă oy¡hĎ MkĆŔ xĞ Cră=l‘Č ÉhlĎ ‘Ł hĲĎ wĘ : MkĲĆŇ lĎ Sr¡ĄDĎ’Ă =M’Ă 32

Z‘¿Ą tŇ r¡ĄSĎ lĘ tŇ oYŔ rĎ’ĞhĲĎ tŇ oxă jĘ SĘ mĂ JĘ ÉMyĂoGkČŇ hŇ yąĆhĘ nĲĂ MyrĂę mĘ ’ĲŁ MêăĆ’Č
hŇ yËĎCTnĘ ‘Č orÌzĘbĂŇ C hŇ qĎÁ zĎxĞ dŇ yĎÄBĘ âlţ=M’Ă hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ ynĂ ’Ďě =yxČ : NbĆŇ ’ĲĎ wĎ 33

MyUĂŔ ‘ČhăĎ =NmĂ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć ytąĂŇ ’Ň YĄ ohĲ wĘ : MkĲĆŇ ylĄ ‘Ğ ëŇ ol¿ mĘ ’Ć hŇ k¡ĎŇ CpŇ SĘ hŇ m¿Ď xĄ bĘŇ C 34

ÉhqĎ zĎxĞ dŇ yąĎBĘ MBĳĎ Mt¡ĆŇ YŁ opŇ nĘ rS¿Ć ’Ğ tŇ oYŔ rĎ’ĞhăĎ =NmĂ MkĆŔ tĘŇ ’Ć yêăĂ YĘ BČ qĂ wĘ
rB¡Č dĘŇ mĂ =l’Ć MkĆŔ tĘŇ ’Ć ytăĂŇ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ : hŇ kĲĎŇ CpŇ SĘ hŇ m¡Ď xĄ bĘŇ C hŇ yĎŔCTnĘ ‘Č orăzĘbĂŇ C 35

ÉyêĂ TĘ jČÄ SĘ nĂ rSąĆ ’ĞJĲČ : MynĲĂ jĎ =l’Ć Myn¡ĂjĎ MSĎŔ ÉMkĆŇ êĘ ’Ă yêąĂ TĘ jČ SĘ nĂ wĘ MyUĳĂ ‘ČhĲĎ 36

M’¡Ě nĘ MkĆŔ êĘ ’Ă TpăĄŇ èĎ ’Ă NJĄ ť MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆ rB¡Č dĘŇ mĂ BĘ MkĆŔ ytĄŇ obăŇ ’Ğ=tŇ ’Ć
Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yt¿ĂŇ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ TbĆŇ èĳĎ hČ tŇ xČ êăČ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yê¿Ă rĘbČŇ ‘ĞhĲČ wĘ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ 37

ZrĆ’ąĆmĄ yBĂŔ ÉMy‘Ă SĘ ojĲ hČ wĘ MydąĂŇ rĘUĲŁ hČ MJĆę mĂ ytăĂŇ orbĎŇ C : tŇ yrĲĂBĘ hČ tŇ rĆs¿Ł mĎ BĘ 38

Mê¡Ć‘Ę dČŇ ywĲĂ ’obĳŇ yĎ âlă l’¡Ą rĎWĘ yĂ tŇ m¿Č dĘŇ ’Č =l’Ć wĘ MtĎŔ o’ ’yYăĂ o’ ÉMhĆ yrĄCgĲŇmĘ
Sy’ąĂ hŇ oĂęhyĘ ynăĎdŇŁ ’Ğ ű rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ=tŇ yBĲĄ MêĆÄ ’Č wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ 39

ÉySĂ dĘŇ qĎ MSąĄ =tŇ ’Ć wĘ ylĳĎ’Ą My‘ăĂmĘ SĲŁ Mk¡ĆŇ nĘ y’ĲĄ =M’Ă rxČě ’Č wĘ CdŇ bŔŁ ‘Ğ CkăŇ lĘ ÉwylĎ CQGĂ
ySĂÂ dĘŇ qĎ =rhČ bĘŇ yJăĂ : MkĲĆŇ ylĄ CQgĂŇbĘŇ C Mk¡ĆŇ ytĄŇ onĲ êĘ mČ BĘ dŇ o‘Ŕ =ClQĘ xČ tĘŇ âlă 40

tŇ yBÌĄ=lJĎ ynĂ dĚÁ bĘŇ ‘Č yĲČ MSăĎ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉM’ĚnĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ MorămĘ ű rhăČ BĘ
MkĆę ytĄŇ mĲŁ CrêĘ =tŇ ’Ć SorădĘŇ ’Ć MSĎÂ wĘ MYĄŔ rĘ’Ć MSăĎ ZrĆ’ĳĎBĎ hŇŁQ¡ JĚ l’ËĄ rĎWĘ yĂ

sŘ12 hŇ YăĆrĘ’Ć ÈxČ xŁ ynĂ xČ yrăĄBĘ : MkĲĆŇ ySĄ dĘŇ qĎ =lkĎŇ BĘ Mk¡ĆŇ ytĄŇ o’Ĳ WĘ mČ tŇ ySËĂ ’Ň rĄ=tŇ ’Ć wĘ 41

tŇ oYŔ rĎ’ĞhăĎ =NmĂ MkĆŔ tĘŇ ’Ć yêăĂ YĘ BČ qĂ wĘ MyUĂŔ ‘ČhăĎ =NmĂ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć y’ąĂ yYĂ ohĲ BĘ ůMkĆŇ tĘŇ ’Ć
ÉMêĆ‘Ę dČŇ ywĲĂ : MyĲĂoGhČ yn¿Ąy‘ĄlĘ Mk¡ĆŇ bĎŇ yê¿Ă SĘ DČqĘ nĂ wĘ MBĳĎ Mt¡ĆŇ YŁ pŇŁ nĘ rS¿Ć ’Ğ 42

ZrĆ’Ďę hĎ =l’Ć l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ măČ dĘŇ ’Č =l’Ć Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć y’¿Ă ybĂŇ hĞBĲČ hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ
MSĎę =MêĆrĘkČŇ zĘC : MkĲĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’ĞlĲČ Ht¡ĎŇ o’ tŇ t¿ĄŇ lĎ ydĂŔ yĎ=tŇ ’Ć ÉytĂŇ ’Ň WĎÄ nĎ rSąĆ ’Ğ 43

ÉMtĆŇ TŁ qĲŁ nĘ C MBĳĎ Mt¡ĆŇ ’Ň mĄ TĘ nĂ rS¿Ć ’Ğ MkĆŔ ytĄŇ olă ylĂ ‘Ğ=lJĎ Ét’Ą wĘ ÉMkĆŇ ykĄŇ rĘDČ=tŇ ’Ć
Mkynpb
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44 hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ ÉMêĆ‘Ę dČŇ ywĲĂ : MtĲĆŇ yWĂ ‘Ğ rS¿Ć ’Ğ Mk¡ĆŇ ytĄŇ o‘Ĳř rĎ=lkĎŇ BĘ MkĆŔ ynĄpĘŇ BĂ
MkąĆŇ ytĄŇ olĲ ylĲĂ ‘ĞkĲČŇ wĘ My‘ĂÁ rĎhĲĎ MkĆÄ ykĄŇ rĘdČŇ kĘŇ žâl ymĳĂ SĘ N‘ČmăČ lĘ Mk¡ĆŇ êĘ ’Ă yt¿ĂŇ oW‘ĞBĲČ

’k yh¿Ă yĘwČ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ ÉtotŇ xĎ SĘ eĂ hČ
2 hŇ nĎmĎŔ yêĄ ëŇ rĆDăĆ ÉìynĆÄjĎ MyWąĂ MdĎę ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ
3 r‘ČyăČlĘ ÉêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : bŇ gĆŇ nĲĆ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ r‘Č y¿Č=l’Ć ’bËĄŇ eĎhĂ wĘ MorĳDĎ=l’Ć PŇ F¡Ą hČ wĘ

ű ìăŇ BĘ =tŇ y~Ă mĲČ ynăĂnĘ hĂ hoĂÃhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ hoĳĎhyĘ=rbČŇ DĘ ‘m¡Č SĘ bŇ gĆŇ eĆŔ hČ
tŇ bĆŇ hăĆ lČ ÉhBĆ kĘŇ tĂŇ =âlĲ SbąĄŇ yĎ Z‘ĄÄ =lkĎŇ wĘ žxlČ =Z‘ĲĄ=lkĎŇ ìăŇ bĘŇ hŇ lăĎ kĘŇ ’ĲĎ wĘ S’ĄÃ

4 rWĎŔ BĎ =lJĎ ÉC’rĎwĘ : hŇ nĎ opĲŇ YĎ bŇ gĆŇ e¿ĆmĂ Myn¡ĂjĎ =lJĎ Hb¿ĎŇ =CbŇ rĘYĘ nĂ wĘ tŇ bĆŇ hĆŔ lĘ SČ
5 hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ Hh¡Ď ’Ğ rmČě ’Ł wĲĎ : hŇ BĲĆ kĘŇ êĂ âl¡ hĎ yêĳĂ rĘ‘ČBĲĂ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJËĂ

: ’ChĲ Myl¡Ă SĎ mĘ lè¿Ą mČ mĘ âlË hĞ ylĂŔ MyrăĂmĘ ’ĲŁ hŇ UĎ hĄ ť

6, 7 MĂlČŔ SĎ CrăyĘ=l’Ć ÉìynĆÄjĎ MyWąĂ MdĎę ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ
8 êĎÂrĘmČ ’ĲĎ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ m¿Č dĘŇ ’Č =l’Ć ’b¡ĄŇ eĎhĂ wĘ MySĳĂ DĎqĘ mĂ =l’Ć PŇ F¡Ą hČ wĘ

yB¡Ă rĘxČ yt¿ĂŇ ’Ň YĄ ohĲ wĘ ëŇ yĂlČŔ ’Ą ynăĂnĘ hĂ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť l’Ąę rĎWĘ yĂ tŇ măČ dĘŇ ’Č lĘ
9 ëŇ U¡Ą mĂ yêĂ r¿ČkĘŇ hĂ =rSĆ ’Ğ N‘Č yËČ : ‘SĲĎ rĎwĘ qyD¿ĂYČ ëŇ U¡Ą mĂ yê¿Ă rČkĘŇ hĂ wĘ HrĳĎ‘Ę êČmĂ

bŇ gĆŇ e¿ĆmĂ rW¡Ď BĎ =lJĎ =l’Ć HrËĎ‘Ę êČmĂ yBÌĂ rĘxČ ’YĄÄ êĄ NkĄŇ lĎ ţ ‘SĳĎ rĎwĘ qyDăĂYČ
10 âl¿ HrĳĎ‘Ę êČmĂ yB¡Ă rĘxČ ytĂŇ ’Ň Y¿Ą oh hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ yJĂ ť rWĎŔ BĎ =lJĎ ÉC‘dĘŇ yĲĎwĘ : NopĲŇ YĎ

: dŇ o‘Ĳ bŇ CS¡ tĎŇ
11 xn¡Č’Ď êĲĄ tŇ CrŔ yrĂmĘ bĂŇ C ÉMyĂnČÄtĘŇ mĎ NorąbĘŇ SĂ BĘ xnĳČ’Ď hĲĄ Md¡ĎŇ ’Ď =NbĆŇ hŇ ê¿Ď’Č wĘ
12 êĎÃ rĘmČ ’ĲĎ wĘ xnĳĎ’ĹnĲĆ hŇ êăĎ’Č hŇ m¡Ď =l‘Č ìŇ ylĆŔ ’Ą CrămĘ ’Ň yĲŁ =yJĂ ÉhyĎhĎ wĘ : MhĲĆ ynĄy‘ĲĄlĘ

hŇ tăĎŇ hĞkĂŇ wĘ MyĂdČÁ yĎ=lkĎŇ CpÄ rĎwĘ žblĄ =lJĎ smăĄ nĎ wĘ hŇ ’ĎÃ bĎŇ =ykĲĂŇ hŇ ‘ăĎCmSĘ =l’Ć
yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ hŇ tĎŇ yĎŔhĘ nĲĂ wĘ Éh’Ď bĎÄ hŇ eąĄhĂ MyĂUČŔ hŇ nĎkĘŇ ăČlêĄ ÉMyĂJČÄ rĘBĂ =lkĎŇ wĘ xČ Crę =lkĎŇ

: hoĲĂhyĹ
13, 14 rmăČ ’Ď hŇ J¡Ł êĎŔ rĘmČ ’ăĎ wĘ É’bĄŇ eĎhĂ MdĎě ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ

15 ÉxbČŇ TĆÄ xČ bąŇŁ TĘ N‘ČmČÄ lĘ : hŇ TĲĎ CrmĘ =MgČŇ wĘ hŇ DĎx¡ČCh bŇ rĆxËĆ bŇ rĆx¿Ć rměŁ ’Ĺ ynĳĎdŇŁ ’Ğ
tŇ sĆ ’¿Ć mŁ yn¡ĂBĘ TbĆŇ S¿Ą WyWĂŔ nĎ o’ă hŇ FĎ rĳĎmŁ qrĎB¡Ď Hl¿Ď =hŇ yĄhĹ=N‘ČmČ lĘ hŇ DĎxČŔ Ch

16 ÉbrĆxĆÄ hŇ DĎxąČCh=’yhĲĂ PŇ JĳĎ BČ WjăŁ tĘŇ lĂ hŇ T¡Ď rĘmĎ lĘ HtËĎŇ ’Ł Nê¿Ą IĂwČ : Z‘ĲĄ=lJĎ
’yhw

.g"dw b"d ,’"d Nkw rsx MkĆytĄ‘Ł rĎ ’"s v.43 .k



836 l’qzxy 21. 17–32

MdĎŔ ’Ď =NBĆ É llĄ yhĄ wĘ q‘ąČzĘ : gŇrĲĄoh=dŇ yČBĘ Ht¡ĎŇ o’ tŇ t¿ĄŇ lĎ hŇ FĎ rĎŔ mŁ ’yhăĂ wĘ 17

ÉbrĆxĆÄ =l’Ć yrąĄCgŇmĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ y’ăĄyWĂ nĘ =lkĎŇ BĘ ’yh¡Ă yUĂŔ ‘ČbĘŇ hŇ tăĎŇ yhĎ É’yhĂ =yJĂ
TbĆŇ S¿Ą =MGČ=M’Ă hŇ mĎě C NxČ bŔŁ yJăĂ : ëŇ rĲĄyĎ=l’Ć qp¿ŇŁ sĘ Nk¡ĄŇ lĎ yUĂŔ ‘Č=tŇ ’Ć CyăhĎ 18

: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ hŇ yĳĆhĘ yĲĂ âlă tŇ sĆ ’¡Ć mŁ
ÉhtĎŇ SĂ ylĂ SĘ bŇ rĆxąĆ lpĄÂJĎ tĂŇ wĘ PŇ JĳĎ =l’Ć PŇ JăČ ëŇ h¡Č wĘ ’bĄě eĎhĂ MdĎŔ ’Ď =NbĆŇ hŇ êăĎ’Č wĘ 19

ű N‘ČmăČ lĘ : MhĲĆ lĎ tŇ rĆd¡ĆŇ xŁ hĲČ lodŔ GĎhČ llăĎ xĎ bŇ rĆxĆ ť ’yhĂę MylĂŔ lĎ xĞ bŇ rĆxăĆ 20

=tŇ xČ bĘŇ ’Ă yêĂ t¡ČŇ nĎ MhĆŔ yrĄ‘ĞSăČ =lJĎ l‘Č ť MylĂŔ SŁ kĘŇ UĂ hČ ÉhBĄ rĘhČ wĘ bŇ lĄę gŇ Cmă lĎ
ymĂ yWăĂ hĎ ynĂ m¡Ă yhĄ yd¿ĂŇ xĞ’ĲČ tĘŇ hĂ : xbČŇ TĲĎ lĘ hŇ F¿Ď ‘ĚmĘ qr¡ĎbĎŇ lĘ hŇ y¿ĎCW‘Ğ x’ËĎ bŇ rĆxĳĎ 21

yjĂŔ JČ =l’Ć ÉyjĂ kČŇ hŇ JąĆ ’Č ynĂę ’Ğ=MgČŇ wĘ : tŇ odĲŇ ‘ĎmĚ ëŇ yĂn¿ČjĎ hŇ nĎ’¡Ď ylĂ ymĳĂ WĘ hČ 22

=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ : yêĂ rĘBĲČ DĂ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ ytĳĂŇ mĎ xĞ yt¡ĂŇ xŁ nĲĂ hĞ wĲČ 23

É’obŇ lĎ MykĂę rĎDĘ MyĂnăČSĘ ű ìăŇ lĘ =MyWĲĂ MdĎÁ ’Ď =NbĆŇ hŇ êĎÄ ’Č wĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ 24

S’Ň r¿Ł BĘ ’rĄŔ BĎ dŇ yăĎwĘ MhĳĆ ynĄSĘ C’ă YĘ yĲĄ dŇ x¡Ď ’Ć ZrĆ’¿ĆmĄ lbĆŔ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ bŇ rĆxăĆ
NoUĳ ‘Č=ynĲĄBĘ tŇ BăČ rČ tŇ ’¡Ą bŇ rĆxĆŔ ’obăŇ lĎ MyWĂŔ êĎ ëŇ rĆDăĆ : ’rĲĄBĎ ry‘¡Ă=ëŇ rĆDĲĆ 25

M’ăĄ =l’Ć lbĆÁ BĎ =ëŇ lĆ mĆ dŇ mČÄ ‘Ď=yJĲĂ : hŇ rĲĎCYBĘ MĂl¡Č SĎ CrĲybĂŇ hŇ d¿ĎŇ ChyĘ=tŇ ’Ć wĘ 26

l’ăČ SĎ ÉMy~Ă xĂ BĲČ lqąČlĘ qĂ MsĆ qĳĎ=MsĎ qĘ lĂ Myk¡ĂŇ rĎDĘhČ yn¿ĄSĘ S’Ň rËŁ BĘ ëŇ rĆDĆę hČ
MCWą lĎ MĂlČęSĎ CrĲyĘ MsĆ uăĆhČ ű hŇ yăĎhĎ onÂymĂ yBĲĂ : dŇ bĲĄŇ JĎ BČ hŇ ’¡Ď rĎ MypĂŔ rĎêĘ BČ 27

ÉMyrĂJĎ MCWą lĎ hŇ ‘ĳĎCrtĘŇ BĂ loq¡ Myr¿ĂhĎ lĘ xYČ rĆŔ BĘ ÉhjĆ xČ êąŁ pĘŇ lĂ ÉMyrĂJĎ
=Mwsř qk MhąĆ lĎ hŇ yĎÄhĎ wĘ : qyĲĄDĎ tŇ on¿bĘŇ lĂ hŇ l¡Ď lĘ sĲŁ ëŇ j¿Ł SĘ lĂ MyrĂŔ ‘ĎSĘ =l‘Č 28

: WpĲĄŇ êĎhĂ lĘ Nw¡Ł ‘Ď ryJ¿Ă zĘmČ =’ChĲ wĘ MhĳĆ lĎ tŇ o‘¡bĚŇ SĘř y‘¿ĄbĚŇ SĘ MhĆŔ ynĄy‘ăĄBĘ É’wĘSĎ
MkĆŔ nĘ wăŁ ‘Ğ ÉMkĆŇ rĘJČ zĘhČ N‘Č yČę ůhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÈrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄę lĎ 29

N‘Č yČ ť MkĳĆŇ ytĄŇ olĲ ylĂ ‘Ğ lk¡ŇŁ BĘ MkĆŔ ytĄŇ w’Ň FăŁ xČ Éto’rĎhĲĄ lĘ MkĆę y‘ĄSĘ jĂ tŇ olă GĎhĂ BĘ
: CWpĲĄŇ êĎêĂ PŇ J¡Č BČ MkĆŔ rĘkĆŇ EăĎhĂ

: ZqĲĄ Nw¿Ł ‘Ğ tŇ ‘¡ĄBĘ omŔ oy ’BăĎ =rSĆ ’Ğ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ’yW¡Ă nĘ ‘SĎŔ rĎ llăĎ xĎ ÉhêĎ’Č wĘ 30

Myr¡ĂhĎ wĘ tŇ pĆŇ nĆŔ YĘ UĂ hČ ÉrysĂ hĎ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ 31

hŇ C¿Ď‘Č : lyjĲĂ SĘ hČ hČ b¡ŇŁ GĎhČ wĘ hČ BĄŔ gĘŇhČ hŇ lĎ păĎŇ èĎ hČ tŇ ’Ň ŁzŔ=âl tŇ ’Ň zăŁ hŇ rĳĎTĎ ‘ĞhĲĎ 32

Tj¡Ď SĘ UĂ hČ ol¿ =rSĆ ’Ğ ’BËŁ =dŇ ‘Č hŇ yĎŔhĎ âlă Ét’Ň zŁ =MGČ hŇ eĎmĳĆ yWĂ ’Ğ hŇ CăĎ‘Č hŇ C¡Ď‘Č
wyttnw
N’k Ny’ ’"sb v.29 .to‘bĚSĎ l"n v.28 .MsŁ qk n"b ,MsĎqJ ’"b ,yrq MsĎqĘJĂ ,bytk MosqĘJĂ v.28 .’k

.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.31 .’qsp
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: wyêĲĂ tČŇ nĘ C
33 yn¿ĄBĘ =l’Ć hŇ oĂŔhyĘ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ ÉêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ ’bąĄŇ eĎhĂ MdĎę ’Ď =NbĆŇ hŇ êăĎ’Č wĘ

hŇ TĎŔ CrmĘ xbČŇ TăĆ lĘ ÉhxĎ CtŇ jĘ bŇ rĆxąĆ bŇ rĆxăĆ êĎę rĘmČ ’ĲĎ wĘ MtĳĎŇ jĎ rĘxĆ =l’Ć wĘ NoU¡ ‘Č
34 tŇ tăĄŇ lĎ bŇ zĳĎJĎ ëŇ ¡Ďl=MsĎ qĘ BĂ ’wĘSĎŔ ÉëlĎ tŇ oz¿xĞBĲČ : qrĲĎBĎ N‘Čm¿Č lĘ lyk¡ĂŇ hĎ lĘ

Nw¿Ł ‘Ğ tŇ ‘¡ĄBĘ MmĎŔ oy ’BăĎ =rSĆ ’Ğ My‘ĂŔ SĎ rĘ ylăĄ lĘ xĲČ ÉyrĄ’Ň CĘYČ =l’ĲĆ ëŇ tĎę o’
35 ëŇ yĂt¡ČŇ orkĚŇ mĘ ZrĆ’¿ĆBĘ tŇ ’Ň rËĄbĘŇ nĂ =rSĆ ’Ğ MoqÌmĘ BĂ HrĳĎ‘Ę êČ =l’Ć bŇ S¡Č hĎ : ZqĲĄ
36 ëŇ yĂlĳĎ ‘Ď xČ ypăĂŇ ’Ď yt¡ĂŇ rĎbĘŇ ‘Ć S’¿Ą BĘ ymĂŔ ‘Ę zČ ÉëyĂlČÄ‘Ď yêąĂ kĘŇ pČŇ SĲĎ wĘ : ëŇ tĲĎŇ ’Ł Tj¿Ł SĘ ’Ć
37 ÉhyĆhĘ êĲĂ S’ąĄ lĎ : tŇ yxĲĂ SĘ mČ yS¡Ą rĎxĎ MyrĂŔ ‘ĞBĲŁ MySăĂ nĎ’Ğ ÉdyČBĘ ëŇ yêĂę tČŇ nĘ C

ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJËĂ yrĂkĄŔ EĎtĂŇ âlă ZrĆ’ĳĎhĎ ëŇ otăŇ BĘ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ ëŇ m¿Ą DĎ hŇ lĎŔ kĘŇ ’Ď lĘ
: yêĂ rĘBĲČ DĂ

bk, 2 Tj¡Ł SĘ tĂŇ hĞ Tj¿Ł SĘ tĂŇ hĞ MdĎŔ ’Ď =NbĆŇ hŇ êăĎ’Č wĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ
3 hŇ JąŁ êĎę rĘmČ ’ĲĎ wĘ : hĎ ytĲĆŇ obŇ ‘ĞoêĲ =lJĎ tŇ ’¡Ą HêĎŔ ‘Ę dČŇ ohă wĘ MymĳĂ DĎhČ ry‘ăĂ=tŇ ’Ć

hŇ tÌĎŇ WĘ ‘ĲĎwĘ HêĳĎ ‘Ă ’obăŇ lĎ Hk¡ĎŇ otŇ BĘ MDËĎ tŇ kĆŇ p¿ĆŇ SŁ ry‘ăĂ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď
4 ëŇ yĂląČ CQgĂŇbĘŇ C êĘ mĘ SČę ’Ď êĘ kĘŇ pČÁ SĎ =rSĆ ’Ğ ëŇ mĄÄ dĎŇ BĘ : hŇ ’ĲĎ mĘ TĎ lĘ hĎ yl¡Ć ‘Ď MylËĂ CQgĂŇ

=l‘Č ëŇ yĂtĳĎŇ onSĘ =dŇ ‘Č ’ob¡Ň êĎ wČ ëŇ yĂmČŔ yĎ ybĂŇ yrăĂqĘ êČ wČ tŇ ’Ň mĄŔ TĎ ÉtyWĂ ‘Ď=rSĆ ’Ğ
5 tŇ obËŇ rŁ uĘ hČ : tŇ oYĲ rĎ’ĞhĲĎ =lkĎŇ lĘ hŇ s¡Ď QĎ qČ wĘ MyĂŔoGlČ ÉhjĎ rĘxĆ ëŇ yêąĂ tČŇ nĘ NJĄę
6 ÉheĄhĂ : hŇ mĲĎ ChUĘ hČ tŇ B¡Č rČ MèĄŔ hČ tŇ ’ăČ mĄ TĘ ëŇ bĳĎŇ =CsQĘ qČ tĘŇ yĂ ëŇ U¡Ą mĂ tŇ oq¿ xŁ rĘhĲĎ wĘ
7 ÉM’Ą wĎ bŇ ’ąĎ : MDĲĎ=ëŇ pĎŇ SĘ N‘Čm¡Č lĘ ëŇ bĳĎŇ CyhăĎ o‘¡rŁ zĘlĂ Sy’¿Ă l’ĄŔ rĎWĘ yĂ y’ăĄyWĂ nĘ

: ëŇ bĲĎŇ Cnoh¿ hŇ n¡ĎmĎ lĘ ’Č wĘ Mot¿Ň yĎ ëŇ kĳĄŇ otŇ BĘ qSĆ ‘¡Ł bČŇ CW¿ ‘Ď rGËĄlČ ëŇ bĎŔ CQqăČhĄ
8, 9 N‘ČmăČ lĘ ëŇ b¡ĎŇ Cyh¿Ď lykËĂŇ rĎ yS¿Ą nĘ ’Č : êĘ lĘ QĲĎ xĂ yt¡ČŇ tŇŁ BĘ SČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ yzĳĂBĎ yS¡Č dĎŇ qĲĎ

10 bŇ ’¡Ď =tŇ wČrĘ‘Ć : ëŇ kĲĄŇ otŇ bĘŇ CW¿ ‘Ď hŇ U¡Ď zĂ ëŇ bĎŔ ClkĘŇ ’ăĎ ÉMyrĂhĎ hĲĆ =l’Ć wĘ MDĳĎ=ëŇ pĎŇ SĘ
11 ÉhWĎ ‘Ď Ch‘Ąę rĄ tŇ SĆ ’ăĄ =tŇ ’Ć ű Sy’ăĂ wĘ : ëŇ bĲĎŇ =Ce‘Ă hŇ D¡ĎeĂ hČ tŇ ’¿Č mĄ TĘ ëŇ bĳĎŇ =hŇ QĎ GĂ

wyb¡ĂŇ ’Ď =tŇ bČŇ ot¿Ň xŁ ’Ğ=tŇ ’Ć Sy’ËĂ wĘ hŇ UĳĎ zĂbĘŇ ’UăĄ TĂ ot¡Ň QĎ JČ =tŇ ’Ć Sy’¿Ă wĘ hŇ bĎŔ ‘ĄoêĲ
12 êĘ xČ qČę lĎ tŇ yBăĂ rĘtČŇ wĘ ëŇ SĆ nÌĆ MDĳĎ=ëŇ pĎŇ SĘ N‘ČmăČ lĘ ëŇ b¡ĎŇ =CxqĘ lĲĎ dŇ xČ S¿Ł : ëŇ bĲĎŇ =hŇ eĎ‘Ă
13 ÉheĄhĂ wĘ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ êĘ xČ kČŔ SĎ ytăĂŇ ’Ł wĘ qSĆ ‘ŔŁ BČ ÉëyĂ‘ČÄ rĄ y‘ąĂ~Ę bČŇ êĘ wČ

: ëŇ kĲĄŇ otŇ BĘ Cy¡hĎ rS¿Ć ’Ğ ëŇ mĄŔ DĎ=l‘ČÄ wĘ tŇ yWĳĂ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ëŇ ‘¡ĄYĘ BĂ =l’Ć yjĂŔ kČŇ ytĂŇ yJăĄhĂ
14 yn¿Ă’Ğ ëŇ tĳĎŇ o’ hŇ WăĆ ‘Ł yn¡Ă’Ğ rS¿Ć ’Ğ MymĂě IĎlČ ëŇ yĂdČŔ yĎ hŇ nĎqĘ zăČxĹêĲĆ=M’Ă ÉëBĄ lĂ dŇ mąŁ ‘ĞyĲČhĞ
15 tŇ oYĳrĎ’ĞBĲĎ ëŇ yt¡ĂŇ yrĂzĄwĘ MyĂŔoGBČ ÉëtĎŇ o’ ytąĂŇ oYypĂŇ hĞ wĲČ : ytĂŇ yWĲĂ ‘Ď wĘ yêĂ rĘB¿Č DĂ ho¡ĎhyĘ

ytmthw
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sŘ13 yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ êĘ ‘Čd¡ČŇ yĎwĘ MyĳĂogŇ ynăĄy‘ĄlĘ ëŇ B¡Ď êĘ lĘ x¿Č nĂ wĘ : ëŇ UĲĄ mĂ ëŇ t¡ĄŇ ’Ď mĘ TĚ yt¿ĂŇ UŁ tĂŇ hĞ wĲČ 16

MdĎě ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ : hoĲĎhyĘ 17, 18

ÉtrĆpĆÄ o‘wĘ lząĆrĘbČŇ C lydĂÄ bĘŇ C tŇ SĆ xŁ nĘ ţ MQĎÃJĚ gŇ CslĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ybĲĄŇ yl¿Ă =CyhĎ
ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ NkĄę lĎ : CyĲhĎ PŇ sĆ J¡Ć Myg¿ĂŇsĂ rCJŔ ëŇ otăŇ BĘ 19

ëŇ oê¡ =l’Ć MkĆŔ tĘŇ ’Ć ZbăĄŇ qŁ ynăĂnĘ hĂ ÉNkĄŇ lĎ MygĳĂŇsĂ lĘ Mk¡ĆŇ QĘ JĚ tŇ oy¿hĹ N‘Č yËČ hoĂŔhyĹ
ëŇ oêă =l’Ć É lydĂŇ bĘŇ C tŇ rĆpąĆŇ o‘wĘ lzĆÄrĘbČŇ C tŇ SĆ xŁ nĘ Cţ PŇ sĆ JĆÃ tŇ YČ băĚŇ qĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ 20

yê¿Ă xĘ eČhĂ wĘ ytĂŔ mĎ xĞbĲČŇ C yjăĂ ’Č BĘ ÉZBŁ qĘ ’Ć NJąĄ ëŇ yêĳĂ nĘ hČ lĘ S’¡Ą wyl¿Ď ‘Ď=tŇ xČ pĲČŇ lĎ rCJŔ
ytĳĂŇ rĎbĘŇ ‘Ć S’ăĄ BĘ Mk¡ĆŇ ylĄ ‘Ğ yê¿Ă xĘ pČŇ nĲĎ wĘ MkĆŔ tĘŇ ’Ć yêăĂ sĘ eČkĂŇ wĘ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć yê¡Ă kĘŇ êČhĂ wĘ 21

HkĳĎŇ otŇ bĘŇ CkăŇ êĘ êĚ NJ¡Ą rCJŔ ëŇ otăŇ BĘ ÉPsĆ JĆÄ ëŇ Cê¿hĂ JĘ : HkĲĎŇ otŇ BĘ Mê¡ĆkĘŇ êČ nĂ wĘ 22

: MkĲĆŇ ylĄ ‘Ğ yt¡ĂŇ mĎ xĞ yêĂ kĘŇ p¿ČŇ SĎ hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ ÉMêĆ‘Ę dČŇ ywĲĂ

âl¿ ZrĆ’ĆŔ êĘ ’ăČ HlĎě=rmĎ ’Ĺ MdĎě ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ 23, 24

HkĎŔ otŇ BĘ ÉhĎ y’ĆÄ ybĂŇ nĘ rSĆ qąĆ : M‘Č zĲĎ Moy¿BĘ Hm¡Ď SĘ gĚŇ âl¿ ’yhĳĂ hŇ r¡ĎhĎ TŁ mĘ 25

hĎ yt¡ĆŇ onmĘ lĘ ’Č CxuĎŔ yĂ ÉrqĎ ywĂ NsĆ xąŁ ClkĎę ’Ď SpĆŇ năĆ PŇ rĆTĳĎ PŇ rĲĄTăŁ gŇ’¡Ą oS yr¿Ă’ĞJĲČ
SdĆŇ qąŁ =NyBĲĄ ůySČ dĎŇ qĲĎ Clă QĘ xČ yĘwČ ÈytĂŇ rĎotĲŇ Csă mĘ xĲĎ hĎ ynĆÁhĞJĲŁ : HkĲĎŇ otŇ bĘŇ CB¿ rĘhĂ 26

ÉytČŇ otŇ BĘ SČ mĂ C C‘ydĳĂŇ oh âlă roh¡ TĎ lĘ ’m¿Ą FĎ hČ =NybĄŇ C ClyDĂŔ bĘŇ hĂ âlă É lxŁ lĘ
ypĄŇ rĘTăŁ Myb¡ĂŇ ’Ą zĘJĂ HBĎŔ rĘqĂ bĘŇ hĎ yrăĆWĎ : MkĲĎŇ otŇ BĘ lx¡Č ’Ą wĲĎ MhĆŔ ynĄy‘ĲĄ CmylăĂ ‘Ę hĆ 27

Cxą TĎ hĎ y’Ćę ybĂŇ nĘ C : ‘YČ BĲĎ ‘ČY¿Ł BĘ N‘Čm¡Č lĘ tŇ oSŔ pĎŇ nĘ dŇ BăĄ ’Č lĘ ÉMDĎ=ëŇ jĎ SĘ lĂ PŇ rĆTĳĎ 28

ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ MyrĂę mĘ ’ĲŁ bŇ zĳĎJĎ Mh¡Ć lĎ Mym¿Ă sĘ qĲŁ wĘ ’wĘSĎŔ MyzăĂxŁ lpĄŔ êĎ ÉMhĆ lĎ
ynąĂ‘Ď wĘ lzĳĄGĎ Cl¡ zĘgĲĎŇ wĘ qSĆ ‘ŔŁ CqSĘ ‘ăĎ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ M‘ąČ : rBĲĄ dĂŇ âl¿ ho¡ĎhywĲČ hoĂŔhyĹ 29

Sy’ăĂ MhĆÃ mĄ SuăĄbČŇ ’Ğ wĲĎ : TjĲĎ SĘ mĂ âl¿ BĘ Cq¡ SĘ ‘ĲĎ rG¿ĄhČ =tŇ ’Ć wĘ CnŔ oh ÉNoybĘŇ ’Ć wĘ 30

âl¡ wĘ HtĳĎŇ xĞSĲČ yêăĂ lĘ bĂŇ lĘ ZrĆ’¡ĎhĎ dŇ ‘¿ČBĘ ynËČpĎŇ lĘ ZrĆjÌĆBČ dŇ mĄÄ ‘Ł wĘ žrdĄŇ GĎ=rdĄŇ GĲŁ
ÉMJĎ rĘDČ MytĳĂŇ yQĂ JĂ yt¡ĂŇ rĎbĘŇ ‘Ć S’¿Ą BĘ ymĂŔ ‘Ę zČ ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ ëŇ jąŁ SĘ ’Ć wĲĎ : ytĂŇ ’Ň YĲĎ mĎ 31

ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ : hŇ oĲĂhyĘ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ yêĂ tČŔ nĎ MSăĎ ’Ň rŁ BĘ gk
hŇ nĎ ynăĆzĘêĂ wČ : CyĲhĎ tŇ x¡Č ’Č =M’Ą tŇ on¿BĘ MySĂŔ nĎ MyĂêăČSĘ MdĳĎŇ ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą 2, 3

yD¡ĄDČ CvŔ ‘Ă MSăĎ wĘ NhĆŔ ydĄŇ SĘ CkăŇ ‘ĞmĲŁ hŇ UĎ SĎ ť CnĳzĎ Nh¡Ć yrĄC‘Ĳ nĘ BĂ MyĂrČŔ YĘ mĂ bĘŇ
hŇ nĎ yyăĆhĘ êĲĂ wČ HtĎŔ ox’Ğ hŇ băĎŇ ylĂ hĽ’ĲĎ wĘ ÉhlĎ odŇ GĘ hČ hŇ ląĎ hĽ’ĲĎ NtĎę omSĘ C : NhĲĆ ylĄ CtĲŇ BĘ 4

MĂl¡Č SĎ CrĲywĂ hŇ lĎŔ hĽ’ĲĎ NorămĘ SĲŁ NtĎě omSĘ C tŇ onĳbĎŇ C MynăĂBĎ hŇ nĎdĘŇ l¡Č êĄ wČ ylĂŔ
hbylh’
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5 rCè¡ ’Č =l’Ć hĎ ybĆŔ hĞ’ĲČ mĘ =l‘ĲČ ÉbGČ‘Ę êČ wČ yêĳĎxĘ êČ hŇ l¡Ď hĽ’ĲĎ NzĆê¿Ă wČ : hŇ bĲĎŇ ylĂ hĽ’ĲĎ
6 MQĳĎ JĚ dŇ mĆ x¡Ć yrĄCx¿ BČ MynĂŔ gĎŇsĘ C tŇ oxă jČ ÉtlĆ kĄÄ tĘŇ ySąĄ bĚŇ lĘ : MybĲĂŇ orqĘ
7 rCè¡ ’Č =ynĲĄBĘ rx¿Č bĘŇ mĂ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ ÉhĎ ytĆÄ CnzĘêČ NêąĄêĂ wČ : MysĲĂ Cs yb¡ĄŇ kĘŇ rĲŁ MySĂě rĎjĲĎ
8 hĎ ytąĆŇ CnzĘêČ =tŇ ’Ć wĘ : hŇ ’Ď mĲĎ TĘ nĂ Mh¡Ć ylĄ CQĲ GĂ =lkĎŇ BĘ hŇ bËĎŇ gĘŇ‘ĲĎ=rSĆ ’Ğ lkÌŇŁ bĘŇ C MQĳĎ JĚ

yDăĄDČ Cv¡ ‘Ă hŇ UĎ h¿Ą wĘ hĎ yrĆŔ C‘nĘ bĂŇ CbăŇ kĘŇ SĲĎ ÉHtĎŇ o’ yJąĂ hŇ bĎŇ zĎŔ‘Ď âlă ÉMyĂrČÄ YĘ UĂ mĂ
9 hĎ ybĳĆŇ hĞ’ĲČ mĘ =dŇ yČBĘ hĎ yê¡Ă tČŇ nĘ Nk¿ĄŇ lĎ : hĎ ylĲĆ ‘Ď Mt¡ĎŇ CnzĘtČŇ Ck¿Ň jĘ SĘ IĂwČ hĎ ylĳĆ CtŇ bĘŇ

10 ůHtĎŇ wĎrĘ‘Ć CQă GĂ ÈhUĎ hĄ : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ hŇ b¡ĎŇ gĘŇ‘ĲĎ rS¿Ć ’Ğ rCèŔ ’Č ynăĄBĘ ÉdyČBĘ
MySĂŔ eĎlČ ÉMSĄ =yhĂ êĘ wČ CgŇrĳĎhĎ bŇ rĆxăĆBČ Ht¡ĎŇ o’wĘ CxqĎŔ lĎ ÉhĎ ytĆÄ onbĘŇ C hĎ ynąĆBĎ

11 hŇ bĎŔ ylĂ hĽ’ĲĎ HtăĎŇ ox’Ğ É’rĆêĄÄ wČ : HbĲĎŇ CW‘¿Ď MyT¡Ă CpŇ SĘ C
12 žynĄBĘ =l’Ć : HtĲĎŇ ox’Ğ yn¡ĄCnEĘmĂ hĎ ytĆŔ CnzĘêČÄ =tŇ ’Ć wĘ hŇ eĎUĳĆ mĂ Ht¡ĎŇ bĎŇ gĘŇ‘Č tŇ x¿Ą SĘ êČ wČ

MyS¡Ă rĎjĲĎ lolŔ kĘŇ mĂ ySăĄ bĚŇ lĘ ÉMybĂŇ rŁ qĘ MynąĂgĎŇsĘ C tŇ oxÄ jČ hŇ bĎŇ gĎÁ‘Ď rCèÄ ’Č
13 dŇ x¡Ď ’Ć ëŇ rĆD¿Ć hŇ ’Ď mĳĎ TĘ nĂ yJăĂ ’rĆ’¡ĄwĎ : MQĲĎ JĚ dŇ mĆ x¡Ć yrĄCx¿ BČ MysĳĂ Cs ybăĄŇ kĘŇ rĲŁ
14 ryuĂŔ hČ =l‘Č hŇ uăĆxĚmĘ ÉySĄ nĘ ’Č ’rĆêĄę wČ hĎ ytĳĆŇ CnzĘêČ =l’Ć PŇ sĆ oê¡ wČ : NhĲĆ yêĄSĘ lĂ
15 yxąĄCrsĘ MhĆę ynĄtĘŇ mĎ BĘ rozÁ’Ą yrĄÄ ogŇxĞ : rSĲČ èĎ BČ Myq¡ĂqĚxĞ MyIĂDĂWĘ kČŇ ymăĄ lĘ YČ

É lbĆŇ bĎŇ =ynĲĄBĘ tŇ Cmą DĘ MQĳĎ JĚ MyS¡Ă yřlĂ SĲĎ hŇ ’¿Ą rĘmČ MhĆŔ ySĄ ’Ň răĎBĘ ÉMylĂ CbŇ TĘ
16 xlÌČ SĘ êĂ wČ hĎ ynĳĆy‘Ą hŇ ’ăĄ rĘmČ lĘ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ bŇ GČ‘Ę êČ wČ : MêĲĎ dĘŇ lČ omĲ ZrĆ’¡Ć MyDĂŔ WĘ JČ
17 bŇ JăČ SĘ mĂ lĘ É lbĆŇ bĎŇ =ynĲĄbĘŇ hĎ yląĆ’Ą C’bÄŁ IĎwČ : hŇ mĎ yDĲĂWĘ JČ Mh¡Ć ylĄ ’Ğ MykËĂŇ ’Ď lĘ mČ

: MhĲĆ mĄ HS¡Ď pĘŇ nČ ‘qČ ê¿Ą wČ MbĎŔ =’mĎ TĘ êĂÄ wČ MtĳĎŇ CnzĘtČŇ BĘ Ht¡ĎŇ o’ C’¿ UĘ TČ yĘwČ MydĂŔ DŁ
18 rSËĆ ’ĞJĲČ hĎ ylĆŔ ‘ĎmĲĄ ÉySĂ pĘŇ nČ ‘qČ êąĄ wČ HtĳĎŇ wĎrĘ‘Ć=tŇ ’Ć lg¡ČŇêĘ wČ hĎ ytĆŔ CnzĘêČ É lgČŇêĘ wČ
19 ymăĄ yĘ=tŇ ’Ć ÉrJŁ zĘlĂ hĎ ytĳĆŇ CnzĘêČ =tŇ ’Ć hŇ B¡Ć rĘêČ wČ : HtĲĎŇ ox’Ğ l‘¿ČmĄ yS¡Ă pĘŇ nČ hŇ ‘¿ĎqĘ nĲĎ
20 MhĳĆ ySĄ gĘŇlČ jĲĂ l‘¡Č hŇ bĎŔ GĘ ‘Ę êČ wĲČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆBĘ hŇ t¡ĎŇ nĘ zĎ rS¿Ć ’Ğ hĎ yrĆŔ C‘nĘ
21 ydĂŔ qĘ pĘŇ êĂ wĲČ : MtĲĎŇ mĎ rĘzĂ Mys¡Ă Cs tŇ m¿Č rĘzĂwĘ MrĎŔ WĎ BĘ ÉMyrĂomxĞ=rWČ BĘ rSąĆ ’Ğ

: ëŇ yĂrĲĎC‘nĘ yd¿ĄŇ SĘ N‘Čm¡Č lĘ ëŇ yĂDČŔ DČ ÉMyĂrČÄ YĘ UĂ mĂ tŇ oWą ‘Ę BČ ëŇ yĂrĳĎC‘nĘ tŇ UăČ zĂ tŇ ’¡Ą
22 ry‘ąĂmĄ ynĂÄ nĘ hĂ ůhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÈrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ hŇ bĎę ylĂ hĽ’ĲĎ NkăĄŇ lĎ

Myt¿ĂŇ ’Ň bĄŇ hĞ wĲČ MhĳĆ mĄ ëŇ S¡Ą pĘŇ nČ hŇ ‘¿ĎqĘ nĲĎ =rSĆ ’Ğ tŇ ’ËĄ ëŇ yĂlČŔ ‘Ď ÉëyĂbČÄ hĞ’ĲČ mĘ =tŇ ’Ć
23 yn¿ĄBĘ =lJĎ ‘Č oqŔ wĘ É‘Č oSÄ wĘ dŇ oqąjĘ MyDĂę WĘ JČ =lkĎŇ wĘ lbăĆŇ bĎŇ ynÌĄBĘ : bŇ ybĲĂŇ iĎ mĂ ëŇ yĂl¡Č ‘Ď

My’ĂŔ CrqĘ C ÉMySĂ lĂ SĲĎ MQĎŔ JĚ ÉMynĂ gĎŇsĘ C tŇ oxą jČ dŇ mĆ xĆÁ yrĄCxÄ BČ MtĳĎŇ o’ rCè¡ ’Č
ybkr

.g"d Nkw rsx MySĂ lĂ SĎ ’"s v.15 .gk
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lhăČ qĘ bĂŇ C É lGČlĘ gČŇ wĘ bŇ kĆŇ rąĆ NYĆhŁ ţ ëŇ yĂlČÃ ‘Ď C’băĎŇ C : MQĲĎ JĚ Mys¡Ă Cs yb¿ĄŇ kĘŇ rĲŁ 24

ÉMhĆ ynĄpĘŇ lĂ yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ bŇ ybĳĂŇ sĎ ëŇ yĂl¡Č ‘Ď CmyW¿Ă yĎ ‘bČŔ oqwĘ ÉNgĄŇmĎ C hŇ eąĎYĂ MyUĂŔ ‘Č
ÉëtĎŇ o’ CWą ‘Ď wĘ ëŇ BĎę ytĂÁ ’Ď nĘ qĂ yêĂÄ tČŇ nĲĎ wĘ : MhĲĆ yTĄ jĘ SĘ mĂ BĘ ëŇ CT¡ pĎŇ SĘ C TjĎŔ SĘ mĂ 25

ëŇ yĂnąČBĎ hŇ UĎ hĄę lojĳ êĂ bŇ rĆxăĆBČ ëŇ t¡ĄŇ yrĂxĞ’ĲČ wĘ CrysĂŔ yĎ ÉëyĂnČÄ zĘ’Ď wĘ ëŇ jąĄ ’Č hŇ mĎŔ xĄ BĘ
ëŇ yĂdĳĎŇ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć ëŇ CT¡ ySĂ pĘŇ hĂ wĘ : S’ĲĄ BĎ lk¿ĄŇ ’Ď êĲĄ ëŇ t¡ĄŇ yrĂxĞ’ĲČ wĘ CxuĎŔ yĂ ÉëyĂtČÄ onbĘŇ C 26

sŘ14 ZrĆ’ăĆmĄ ëŇ t¡ĄŇ CnzĘ=tŇ ’Ć wĘ ëŇ UĄŔ mĂ ÉëtĄŇ UĎ zĂ yêąĂ BČ SĘ hĂ wĘ : ëŇ êĲĄrĘ’Č pĘŇ tĂŇ yl¿Ą JĘ Cx¡ qĘ lĲĎ wĘ 27

: dŇ o‘Ĳ =yrĂJĘ zĘtĂŇ âl¿ MyĂr¡ČYĘ mĂ C MhĆŔ ylĄ ’Ğ ÉëyĂnČÄ y‘Ą y’ąĂ WĘ tĂŇ =âlĲ wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ

=rSĆ ’Ğ dŇ yËČBĘ tŇ ’Ň nĳĄWĎ rSăĆ ’Ğ dŇ y¡ČBĘ ëŇ nĎŔ tĘŇ nĲŁ ÉynĂ nĘ hĂ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ kąŇŁ yJăĂ 28

ëŇ ‘ĄŔ ygĂŇ yĘ=lJĎ ÉCxqĘ lĲĎ wĘ hŇ ’Ďę nĘ WĂ BĘ ëŇ tĎÁ o’ CWÄ ‘Ď wĘ : MhĲĆ mĄ ëŇ S¡Ą pĘŇ nČ hŇ ‘¿ĎqĘ nĲĎ 29

hŇŁW¿ ‘Ď : ëŇ yĂtĲĎŇ CnzĘtČŇ wĘ ëŇ t¡ĄŇ UĎ zĂwĘ ëŇ yĂnČŔ CnzĘ tŇ wăČrĘ‘Ć ÉhlĎ gĘŇ nĂ wĘ hŇ yĳĎrĘ‘ĆwĘ MrăŁ y‘Ą ëŇ Cb¡Ň zĎ‘ĞwĲČ 30

: MhĲĆ ylĄ CQgĂŇBĘ tŇ ’Ň m¡Ą TĘ nĂ =rSĆ ’Ğ l‘¿Č MyĂŔogŇ yrăĄxĞ’ĲČ ÉëtĄŇ onzĘBĂ ëŇ ĳĎl hŇ QĆ ’¡Ą
hŇ JąŁ : ëŇ dĲĄŇ yĎBĘ Hs¡Ď okŇ yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ êĘ kĘŇ ĳĎlhĎ ëŇ t¡ĄŇ ox’Ğ ëŇ rĆd¿ĆŇ BĘ 31, 32

hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ hŇ bĳĎŇ xĎ rĘhĲĎ wĘ hŇ u¡ĎmĚ ‘ĞhĲĎ yêĂŔ SĘ êĂ ÉëtĄŇ ox’Ğ soJą hŇ oĂŔhyĘ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď
hŇ UăĎ SČ soJť y’Ă lĳĄ UĎ êĂ Nog¡Ň yĎwĘ Nor¿JĎ SĂ : lykĲĂŇ hĎ lĘ hŇ B¿Ď rĘmĂ gŇ‘Čl¡Č lĘ C qxËŁ YĘ lĂ 33

hĎ yWËĆ rĎxĞ=tŇ ’Ć wĘ tŇ yYĂę mĎ C HtĎÁ o’ tŇ ytĂÄ SĎ wĘ : NorĲmĘ SĲŁ ëŇ t¿ĄŇ ox’Ğ soJ¡ hŇ mĎŔ mĎ SĘ C 34

: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ yêĂ rĘBČŔ dĂŇ ynăĂ’Ğ yJĂ ť yqĂ êĳĄ nČêĘ ëŇ yĂdăČŇ SĎ wĘ ymĂ r¡ĄgĎŇêĘ

yt¡ĂŇ o’ ykĂŇ yl¿Ă SĘ êČ wČ ytĂŔ o’ êĘ xČ kăČŇ SĎ N‘Č yČ ť hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ NkĄę lĎ 35

: ëŇ yĂtĲĎŇ CnzĘêČ =tŇ ’Ć wĘ ëŇ t¡ĄŇ UĎ zĂ y’¿Ă WĘ êĘ ’ËČ =MgČŇ wĘ ëŇ CĳĄgČŇ yrăĄxĞ’ĲČ

hŇ bĳĎŇ ylĂ hĽ’ĲĎ =tŇ ’Ć wĘ hŇ l¡Ď hĽ’ĲĎ =tŇ ’ĲĆ Toj¿ SĘ tĂŇ hĞ MdĎě ’Ď =NBĆ ylČŔ ’Ą ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 36

Nh¡Ć ylĄ CQĲ GĂ =tŇ ’Ć wĘ NhĆŔ ydĄŇ yBĲĂ ÉMdĎŇ wĘ CpŇ ’Ąę nĂ yJăĂ : NhĲĆ ytĄŇ obŇ ‘ĞotĲŇ tŇ ’¡Ą NhĆŔ lĎ dŇ GăĄhČ wĘ 37

: hŇ lĲĎ kĘŇ ’Ď lĘ Mh¡Ć lĎ Cryb¿ĂŇ ‘ĹhĲĆ ylĂŔ =CdŇ lĘ yĲĎ rSăĆ ’Ğ ÉNhĆ ynĄBĘ =tŇ ’Ć MgąČŇ wĘ CpŇ ’ĳĄ nĂ
yt¡ČŇ otŇ BĘ SČ =tŇ ’Ć wĘ ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉySĂ DĎqĘ mĂ =tŇ ’Ć C’ą UĘ TĂ ylĳĂ CW‘ăĎ tŇ ’Ň z¡Ł dŇ o‘¿ 38

ySËĂ DĎqĘ mĂ =l’Ć C’bÌŇŁ IĎwČ MhĆŔ ylĄ CQă gĂŇlĘ ÉMhĆ ynĄBĘ =tŇ ’Ć MTąĎ xĞSĲČ bĘŇ CĲ : ClQĲĄ xĂ 39

yJąĂ PŇ ’Čę wĘ : ytĲĂŇ yBĄ ëŇ ot¿Ň BĘ CW¡ ‘Ď hŇ k¿ŇŁ =hŇ eĄhĂ wĘ olĳ QĘ xČ lĘ ’Ch¡ hČ MoI¿BČ 40

ÉMhĆ ylĄ ’Ğ xČ Clą SĎ ëŇ ’ĎÁ lĘ mČ rSĆÄ ’Ğ qxĳĎ rĘUĆ mĂ My’¡Ă BĎ MySĂŔ nĎ’ĞlĲČ ÉhnĎxĘ lČÄSĘ tĂŇ
w’b=hnhw
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41 ÉêĘ bĘŇ SČÄ yĲĎwĘ : ydĂŇ ‘ĲĆ tŇ ydĂŇ ‘¿ĎwĘ ëŇ yĂn¡Čy‘Ą êĘ lĘ x¿Č JĎ êĘ YĘ xËČ rĎ rS¿Ć ’ĞlĲČ C’bĎŔ =hŇ eĄhĂ wĘ
êĘ mĘ W¿Č yn¡ĂmĘ SČ wĘ yê¿Ă rĘTĎ qĘ C hĎ ynĳĆpĎŇ lĘ ëŇ Cr¡‘Ď Nx¿Ď lĘ SĚ wĘ hŇ DĎŔ CbŇ kĘŇ hŇ FăĎ mĂ =l‘Č

42 My’¿Ă bĎŇ Cm MdĎŔ ’Ď bŇ răŁ mĄ ÉMySĂ nĎ’Ğ=l’Ć wĘ ůHbĎŇ wlăĄ SĎ ÈNomhĎ loqă wĘ : hĎ ylĲĆ ‘Ď
tŇ rĆ’¡ĆpĘŇ êĂ tŇ rĆT¿Ć‘ĞwĲČ NhĆŔ ydĄŇ yĘ=l’Ć ÉMydĂŇ ymĂ YĘ CnąêĘ IĂwĲČ rBĳĎdĘŇ UĂ mĂ My’Ă bĎŇ os

43 : ’yhĲĂ wĎ hĎ t¡ĆŇ CnzĘtČŇ hn¿Ěř zy tËř ‘ MypĳĂŇ C’nĲĂ hŇ l¡Ď BĎ lČ rmČě ’Ł wĲĎ : NhĲĆ ySĄ ’Ň rĲĎ=l‘Č
44 =l’Ć wĘ ÉhlĎ hĽ’ĲĎ =l’ĲĆ C’BĎę NJăĄ hŇ nĳĎ oz hŇ èăĎ ’Ă =l’Ć ’ob¡Ň JĘ hĎ ylĆŔ ’Ą ’obăŇ IĎwČ
45 MhĆŔ tĘŇ o’Ĳ CTă jĘ SĘ yĂ hŇ UĎ hĄ ť MqĂę yDĂYČ MySăĂ nĎ’Ğ wĲČ : hŇ UĲĎ EĂhČ tŇ è¡Ł ’Ă hŇ bĎŔ ylĂ hĽ’ăĎ

: NhĲĆ ydĄŇ yBĲĂ Md¡ĎŇ wĘ hŇ eĎhĄŔ ÉtpŇŁ ’ĞnĲŁ yJąĂ MDĳĎ tŇ okăŇ pĘŇ SĲŁ Tj¡Č SĘ mĂ C tŇ opŔ ’ĞnĲŁ ÉTjČ SĘ mĂ

46 Nh¡Ć tĘŇ ’Ć Nt¿ŇŁ nĎ wĘ lhĎŔ qĎ ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ hŇ ląĄ ‘ĞhĲČ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł yJËĂ
47 MtĳĎŇ obŇ rĘxČ BĘ Nh¡Ć tĘŇ o’Ĳ ’r¿ĄbĎŇ C lhĎŔ qĎ ÉNbĆŇ ’ĆÄ Nh¿Ć ylĄ ‘Ğ CmÄ gĘŇrĲĎwĘ : zbĲČŇ lĎ wĘ hŇ w¿Ď‘ĞzĲČlĘ
48 hŇ U¡Ď zĂ yê¿Ă BČ SĘ hĂ wĘ : CpŇ rĲŁ WĘ yĂ S’¿Ą BĎ Nh¡Ć yêĄbĲĎŇ C CgŇrŔŁ hĞ yĲČ ÉMhĆ ytĄŇ onĲ bĘŇ C MhąĆ ynĄBĘ
49 CnątĘŇ nĲĎ wĘ : hŇ nĎkĲĆŇ tĘŇ UČ zĂJĘ hŇ nĎ yW¡Ć ‘ĞtĲČŇ âl¿ wĘ MySĂŔ eĎhČ =lJĎ ÉCriĘ CČnĲĂ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ =NmĂ

yn¿ĎdŇŁ ’Ğ yn¡Ă’Ğ yJ¿Ă MêĆě ‘Ę dČŇ ywĲĂ hŇ nĎ y’Ň vĳĆ êĂ Nk¡ĆŇ ylĄ CQgĂŇ y’¿ĄTĎ xĞ wĲČ NkĆŔ ylĄ ‘Ğ ÉhnĎkĆŇ tĘŇ UČ zĂ
: hoĲĂhyĹ

dk roW¿ ‘ĎBĲĆ yrĂŔ yWĂ ‘ĞhĲĎ SdĆŇ xăŁ BČ Éty‘Ă ySĂ êĘ hČ hŇ nąĎèĎ BČ ylČÁ’Ą hoĎÄhyĘ=rbČŇ dĘŇ žyhĂ yĘwČ
2 MYĆ‘¡Ć=tŇ ’Ć MoIŔhČ MSăĄ =tŇ ’Ć ÉìlĘ =bwtř k MdĎę ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ SdĆŇ x¡Ł lČ

: hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ MYĆ‘¡ĆBĘ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ=l’Ć É lbĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ ëŇ mąČ sĎ hŇ EĳĆhČ MoIăhČ
3 ynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł MhĆŔ ylĄ ’Ğ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ lSĎŔ mĎ ÉyrĂUĆ hČ =tŇ yBĲĄ =l’Ć lSąŁ mĘ C
4 hĎ ylĆŔ ’Ą ÉhĎ yxĆÄ tĎŇ nĘ PŇ sąŁ ’Ĺ : MyĂmĲĎ oB¡ qY¿Ł yĘ=MgČŇ wĘ tŇ pŔŁ SĘ ÉryiĂ hČ tŇ pąŇŁ SĘ hoĳĂhyĹ
5 ÉN’Ň ~Ł hČ rxąČ bĘŇ mĂ : ’QĲĄ mČ Mym¡Ă YĎ ‘Ğ rx¿Č bĘŇ mĂ PŇ tĳĄŇ kĎŇ wĘ ëŇ răĄyĎ bŇ oT¡ xtČŇ n¿Ą=lJĎ

hĎ ym¡Ć YĎ ‘Ğ Cl¿ SĘ BĲĎ =MGČ hĎ yxĆŔ tĎŇ rĘ xêăČrČ hĎ yêĳĆxĘ êČ Mym¡Ă YĎ ‘ĞhĲĎ rCD¿ MgËČŇ wĘ xČ oqŔ lĎ
: HkĲĎŇ otŇ BĘ

6 hŇ tăĎŇ ’Ď lĘ xĆ rSăĆ ’Ğ rysĂ ť ůMymĂ DĎhČ ry‘ăĂ Èyo’ hŇ oĂęhyĘ ynăĎdŇŁ ’Ğ ű rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄÂ lĎ
=âlĲ H’ĎŔ yYĂ ohĲ ÉhĎ yxĆÄ tĎŇ nĘ lĂ hĎ yxąĆtĎŇ nĘ lĂ hŇ eĎUĳĆ mĂ hŇ ’¡Ď YĘ yĲĎ âl¿ HtĎŔ ’Ď lĘ xĆÄ wĘ HbĎŔ

7 ChtĘŇ mĳĎ WĎ ‘lČ s¡Ć xČ yx¿Ă YĘ =l‘Č hŇ yĎŔhĎ HkăĎŇ otŇ BĘ ÉHmĎ dĎŇ yJąĂ : lrĲĎoG hĎ yl¡Ć ‘Ď lp¿ČŇ nĎ
’l
.yrq CnzĘyĂ ,bytk hnĆzĘyĂ v.43 .’"ydw w"d ,b"d Nkw yrqw bytk hêĎ‘Č ’"sb ,yrq hêĎ‘Č ,bytk t‘Ą v.43

.w"dw b"d Nkw yrqw bytk =btĎJĘ ’"sb ,yrq =btĎJĘ ,bytk botJĘ v.2 .dk
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ÉhmĎ xĄ tŇ olą ‘ĞhĲČ lĘ : rpĲĎŇ ‘Ď wyl¡Ď ‘Ď tŇ oi¿ kČŇ lĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ =l‘Č ÉChtĘŇ kČÄ pĎŇ SĘ âlą 8

: tŇ osĲ JĎ hĂ yê¡Ă lĘ bĂŇ lĘ ‘lČ sĳĎ xČ yxăĂ YĘ =l‘Č Hm¡Ď DĎ=tŇ ’Ć yêĂ t¿ČŇ nĎ MqĎŔ nĎ MqăŁ nĘ lĂ

lyD¿ĂgĘŇ’Č yn¡Ă’Ğ=MGČ MymĳĂ DĎhČ ry‘ăĂ yo’¡ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ NkĄę lĎ 9

ÉxqČ rĘhČ wĘ rWĳĎ BĎ hČ Mt¡ĄŇ hĎ S’ĄŔ hĎ qlăĄ dĘŇ hČ ÉMyYĂ ‘ĄhĲĎ hŇ BąĄ rĘhČ : hŇ rĲĎCdŇ UĘ hČ 10

N‘ČmČÄ lĘ hŇ qĳĎrĄ hĎ yl¡Ć xĎ GĲĆ=l‘Č hĎ d¿ĆŇ ymĂ ‘ĞhĲČ wĘ : CrxĲĎ yĄ tŇ om¡ YĎ ‘ĞhĲĎ wĘ hŇ xĎŔ qĎ rĘUĆ hČ 11

: HtĲĎŇ ’Ď lĘ xĆ Mê¡ĚêĂ HtĎŔ ’Ď mĘ TĚ ÉHkĎŇ otŇ bĘŇ hŇ kąĎŇ êĘ nĂ wĘ HêĎę SĘ xĚ nĘ hŇ rĎxăĎwĘ MxČÁ êĄ
: HtĲĎŇ ’Ď lĘ xĆ S’¡Ą BĘ HtĎŔ ’Ď lĘ xĆ tŇ BăČ rČ ÉheĎUĆÄ mĂ ’YąĄtĄŇ =âlĲ wĘ tŇ ’ĳĎ lĘ hĆ Myn¡Ă’ĚêĘ 12

=yrĂhĞTĘ tĂŇ âlă ÉëtĄŇ ’Ď mĘ FĚ mĂ êĘ rĘhČŔ TĎ âlă wĘ ÉëyêĂ rĘhČ TĲĂ N‘Č yąČ hŇ UĳĎ zĂ ëŇ t¡ĄŇ ’Ď mĘ TĚ BĘ 13

ytĂŇ yWĂŔ ‘Ď wĘ hŇ ’ăĎ BĎ ÉyêĂ rĘBČÄ DĂ hoąĎhyĘ ynĂÄ’Ğ : ëŇ BĲĎ yt¡ĂŇ mĎ xĞ=tŇ ’Ć yx¿Ă ynĂ hĞ =dŇ ‘Č dŇ o‘Ŕ 14

ëŇ CTŔ pĎŇ SĘ ÉëyĂtČÄ olylĲĂ ‘ĞkĲČŇ wĘ ëŇ yĂkąČŇ rĎdĘŇ JĂ MxĳĄ eĎ’Ć âlă wĘ sCx¡ ’Ď =âlĲ wĘ ‘r¿ČpĘŇ ’Ć =âlĲ
: hŇ oĲĂhyĘ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ

=tŇ ’Ć ìËŇ UĘ mĂ xČ qÌĄŁl ynĂÄ nĘ hĂ MdĎě ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ 15, 16

’ob¡Ň tĎŇ ’ol¿ wĘ hŇ JĆŔ bĘŇ tĂŇ âlă wĘ ÉdjŁ sĘ tĂŇ âlą wĘ hŇ pĳĎŇ GĄmČ BĘ ìŇ yn¡Ćy‘Ą dŇ m¿Č xĘ mČ
SobăŇ xĞ ÉìrĘ’ĲĄ pĘŇ hŇ WĆŔ ‘ĞtĲČŇ =âl lbĆŇ ’ăĄ ÉMytĂŇ mĄ MDęŁ ű qnăĄ’Ď hĲĄ : ìŇ tĲĆŇ ‘ĎmĘ DĂ 17

MyS¡Ă nĎ’Ğ MxĆ l¿Ć wĘ MpĎŔ WĎ =l‘Č ÉhTĆ ‘Ę tČŇ âlą wĘ ìŇ ylĳĆgĘŇrČBĘ MyWăĂ êĎ ìŇ yl¡Ć ‘ĎnĘ C ìŇ ylĆŔ ‘Ď
bŇ rĆ‘ĳĎBĎ yê¡Ă SĘ ’Ă tŇ mĎ ê¿Ď wČ rqĆBŔŁ BČ ÉM‘ĎhĎ =l’Ć rBąĄdČŇ ’Ğ wĲĎ : lkĲĄŇ ’Ň tŇŁ âl¿ 18

ÉCnlĎÄ dŇ yG¿ĂtČŇ =âlĲ hĞ M‘ĳĎhĎ yl¡Č ’Ą Cr¿mĘ ’Ň IĲŁ wČ : ytĂŇ yCĲĄYĚ rS¿Ć ’ĞJĲČ rqĆB¡Ł BČ W‘Č’¿Č wĎ 19

yl¡Č ’Ą hŇ y¿ĎhĎ hoĎŔhyĘ=rbČÄ DĘ MhĳĆ ylĄ ’Ğ rm¡Č ’Ł wĲĎ : hŇ WĲĆ ‘Ł hŇ ê¡Ď’Č yJ¿Ă CnQĎŔ hŇ QĆ ’ăĄ =hŇ mĎ 20

lQąĄ xČ mĘ ynĂÄ nĘ hĂ ůhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÈrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ l’Ąę rĎWĘ yĂ tŇ ybăĄŇ lĘ ű rmăŁ ’Ĺ : rmĲŁ ’Ň lĄ 21

MkÌĆŇ ynĄbĘŇ C MkĳĆŇ SĘ pĘŇ nČ lmăČ xĘ mČ C Mk¡ĆŇ ynĄy‘ĲĄ dŇ m¿Č xĘ mČ MkĆŔ EĘ‘Ě No’ă GĘ ÉySĂ DĎqĘ mĂ =tŇ ’Ć
ytĂŇ yWĳĂ ‘Ď rSăĆ ’ĞJĲČ Mt¡ĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ : CljĲŁ yĂ bŇ rĆx¿ĆBČ Mê¡ĆbĘŇ zČ‘Ğ rS¿Ć ’Ğ MkËĆŇ ytĄŇ onĲ bĘŇ C 22

=l‘Č MkăĆŇ rĄ’Ą pĘŇ C : ClkĲĄŇ ’Ň tŇŁ âl¿ MyS¡Ă nĎ’Ğ MxĆ l¿Ć wĘ CTŔ ‘Ę tČŇ âlă ÉMpĎŇ WĎ =l‘Č 23

ÉMtĆŇ uŁ mČ nĘ C CJĳ bĘŇ tĂŇ âlă wĘ Cd¡Ň jĘ sĘ tĂŇ âl¿ MkĆŔ ylĄ gĘŇrČBĘ ÉMkĆŇ ylĄ ‘ĞnĲČwĘ MkĆę ySĄ ’Ň rĲĎ
sŘ15 tŇ pĄŔ omlĘ ÉMkĆŇ lĎ l’Ň qąĄzĘxĆ yĘ hŇ yĎÄhĎ wĘ : wyxĲĂ ’Ď =l’Ć Sy’¿Ă Mê¡ĆmĘ hČ nĘ C MkĆŔ ytĄŇ năŁ wŁ ‘ĞBĲČ 24

: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ yn¡Ă’Ğ yJ¿Ă MêĆě ‘Ę dČŇ ywĲĂ H’Ďě bŇŁ BĘ CWĳ ‘ĞêĲČ hŇ W¡Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘ

WoW¡ mĘ MEĎŔC‘măĎ =tŇ ’Ć ÉMhĆ mĄ yêąĂ xĘ qČ MoyÄBĘ ’olęhĞ MdĎŔ ’Ď =NbĆŇ hŇ êăĎ’Č wĘ 25

Mtr’pt
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Mh¡Ć ynĄBĘ MSĎŔ pĘŇ nČ ’văĎ mČ =tŇ ’Ć wĘ ÉMhĆ ynĄy‘ĲĄ dŇ mąČ xĘ mČ =tŇ ’Ć MêĳĎrĘ’Č pĘŇ êĂ
26 tŇ C‘¡mĎ SĘ hČ lĘ ìŇ ylĳĆ’Ą Tyl¡Ă jĎ hČ ’ob¿Ň yĎ ’ChŔ hČ MoIăBČ : MhĲĆ ytĄŇ onbĘŇ C
27 Ml¡Ą ’Ď tĲĄŇ âl¿ wĘ rBĄě dČŇ tĘŇ C TylĂŔ jĎ hČ =tŇ ’Ć ÉìyjĂÄ xtČŇ jąĎ yĂ ’Chę hČ MoIăBČ : MyĂnĲĎzĘ’Ď

: hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ C‘¡dĘŇ yĲĎwĘ tŇ pĄŔ omlĘ ÉMhĆ lĎ tĎŇ yyąĂhĎ wĘ dŇ o‘ĳ
hk, 2 ynăĄBĘ =l’Ć ìŇ yn¡ĆjĎ MyW¿Ă MdĎě ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ

3 ynăĎdŇŁ ’Ğ=rbČŇ DĘ C‘¡mĘ SĂ NoUŔ ‘Č ynăĄbĘŇ lĂ ÉêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ ’b¡ĄŇ eĎhĂ wĘ NoUĳ ‘Č
lxĎę nĂ =ykĲĂŇ ySăĂ DĎqĘ mĂ =l’Ć x’ĎÁ hĆ ëŇ rĄÄ mĘ ’Ď žN‘Č yČ hoĂÃhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ hoĳĂhyĹ
Ck¡Ň lĘ hĲĎ yJ¿Ă hŇ dĎŔ ChyĘ tŇ yBăĄ =l’Ć wĘ hŇ UĎ SČŔ nĎ yJăĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ tŇ mąČ dĘŇ ’Č =l’Ć wĘ

4 ÉMhĆ ytĄŇ orĲyTĂ CbąŇ èĘ yĂwĘ hŇ SĎę rĎomĲ lĘ MdĆŇ qĆÁ =ynĄbĘŇ lĂ ëŇ nĎÄtĘŇ nĲŁ žynĂ nĘ hĂ NkĄÃ lĎ : hŇ lĲĎ oGBČ
: ëŇ bĲĄŇ lĎ xĞ Cê¿SĘ yĂ hŇ UĎ h¡Ą wĘ ëŇ yĄŔrĘpĂŇ Clă kĘŇ ’Ň yĲŁ hŇ UĎ hĄ ť MhĳĆ ynĄJĘ SĘ mĂ ëŇ b¡ĎŇ CntĘŇ n¿Ď wĘ ëŇ BĎŔ

5 N’Ň YĳŁ =ZBČ rĘmĂ lĘ NoU¡ ‘Č yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć wĘ MyQĂŔ mČ gĘŇ hŇ wăĄnĘ lĂ ÉhBĎ rČ=tŇ ’Ć yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ
6 hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ kąŇŁ yJăĂ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ Mê¡Ć‘Ę dČŇ ywĲĂ

=l’Ć SpĆŇ nĆŔ BĘ ÉìTĘ ’Ň SĲĎ =lkĎŇ BĘ xmąČ WĘ êĂ wČ lgĆŇrĳĎBĘ ì¡Ň ‘ĞqĘ rČwĘ dŇ yĎŔ ìăŇ ’ĞxĘ mČ N‘Č yČ ť
7 gŇbČŇ lĘ =ìŇ yêąĂ tČŇ nĘ C ìŇ ylĆę ‘Ď ydĂÁ yĎ=tŇ ’Ć ytĂŇ yTĂÄ nĎ žynĂ nĘ hĂ NkĄÃ lĎ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ m¡Č dĘŇ ’Č

ìŔ dĘŇ ymăĂ SĘ ’Č tŇ oYĳrĎ’ĞhĲĎ =NmĂ ìŇ yê¡Ă dĘŇ bČŇ ’ĞhĲČ wĘ MyUĂŔ ‘ČhăĎ =NmĂ ÉìyêĂÄ rČkĘŇ hĂ wĘ MyĂŔoGlČ
: hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ ê¡Ď ‘Ę dČŇ yĲĎwĘ

8 =lkĎŇ JĘ hŇ e¿ĄhĂ ry‘ĂŔ WĄ wĘ Éb’Ď om rmąŁ ’Ğ N‘Č yČę hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł
9 MyrĂŔ ‘ĎhăĆ mĄ Éb’Ď om PŇ tĆŇ JąĆ=tŇ ’Ć xČ tĄÁ pŇŁ ynĂÄ nĘ hĂ žNkĄŇ lĎ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ tŇ yB¿Ą My¡ĂoGhČ

: hŇ mĎ tĘŇ yĎrĘqĂ wĘ No‘¡mĘ l‘ČB¿Č tŇ mŔŁ ySĂ yĘhČ tŇ yBăĄ ZrĆ’Ć ť ybĂę YĘ ChYĳĄuĎ mĂ wyr¡Ď‘ĎmĲĄ
10 rk¿ĄŇ EĎtĂŇ =âlĲ N‘ČmËČ lĘ hŇ SĳĎ rĎomĲ lĘ hĎ yê¡Ă tČŇ nĘ C NoUŔ ‘Č ynăĄBĘ =l‘Č ÉMdĆŇ qĆÄ =ynĄbĘŇ lĂ
11 : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ C‘¡dĘŇ yĲĎwĘ MyTĳĂ pĎŇ SĘ hŇ WăĆ ‘Ĺ’ĲĆ bŇ ’¡Ď ombĘŇ C : MyĲĂoGBČ NoU¡ ‘Č=ynĲĄBĘ
12 Mq¿Ł nĘ BĂ ModËŇ ’Ĺ tŇ oW¿ ‘Ğ N‘Č yăČ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ
13 ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ NkĄę lĎ : MhĲĆ bĎŇ Cm¿ uĘ nĂ wĘ MoS¡ ’Ď Cm¿ SĘ ’Ę IĆwČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ tŇ ybăĄŇ lĘ Mq¡ĎnĎ

hŇ mĳĎ hĄ bĘŇ C MdăĎŇ ’Ď hŇ eĎU¡Ć mĂ yê¿Ă rČkĘŇ hĂ wĘ ModŔ ’Ĺ=l‘Č ÉydĂŇ yĎ ytĂŇ TąĂ nĎ wĘ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ
14 ytĂÁ mĎ qĘ nĂ =tŇ ’Ć yêĂÄ tČŇ nĲĎ wĘ : CljĲŁ yĂ bŇ rĆx¿ĆBČ hŇ nĆd¡ĎŇ dĘŇ C NmĎŔ yêĄmĂ ÉhBĎ rĘxĎ hĎ yêąĂ tČŇ nĘ C

ÉC‘dĘŇ yĲĎwĘ ytĳĂŇ mĎ xĞkĲČŇ wĘ yj¡Ă ’Č JĘ ModŔ ’ĹbĲĆŇ CWă ‘Ď wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yUăĂ ‘Č ÉdyČBĘ Modę ’ĹBĲĆ
: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ ytĂŔ mĎ qĘ nĂ =tŇ ’Ć

15 ÉMqĎ nĎ Cmą qĘ eĲĎ IĂwČ hŇ mĳĎ qĎ nĘ BĂ Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ tŇ oW¿ ‘Ğ N‘Č yËČ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ
T’Vb
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hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ NkĄę lĎ : MlĲĎ o‘ tŇ b¿ČŇ y’Ą tŇ yx¡Ă SĘ mČ lĘ SpĆŇ nĆŔ BĘ T’ăĎ SĘ BĂ 16

yêĂŔ dĘŇ bČŇ ’ĞhăČ wĘ MytĳĂŇ rĄJĘ =tŇ ’Ć yê¡Ă rČkĘŇ hĂ wĘ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ =l‘Č ÉydĂŇ yĎ hŇ TąĆ on ynĂÄ nĘ hĂ
tŇ ox¡ kĘŇ otŇ BĘ tŇ olŔ dŇŁ GĘ tŇ omă qĎ nĘ ÉMbĎŇ ytĂŇ yWąĂ ‘Ď wĘ : MIĲĎhČ PŇ ox¿ tŇ yr¡Ă’Ą SĘ =tŇ ’Ć 17

: MBĲĎ yt¡ĂŇ mĎ qĘ nĂ =tŇ ’Ć yê¿Ă tĂŇ BĘ hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ ÉC‘dĘŇ yĲĎwĘ hŇ mĳĎ xĄ

yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ hŇ y¿ĎhĎ SdĆŇ xĳŁ lČ dŇ xăĎ ’Ć BĘ hŇ n¡ĎSĎ hŇ r¿ĄWĘ ‘Ć=yêĲĄSĘ ‘ČBĘ yhËĂ yĘwČ wk

x’ĎŔ hĆ ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ=l‘Č r~ąŁ hŇ rĎÄ mĘ ’ĲĎ =rSĆ ’Ğ N‘Č yČţ MdĎę ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ 2

hŇ JąŁ NkĄę lĎ : hŇ bĎŇ rĲĎxĽhĲĎ hŇ ’¡Ď lĘ UĲĎ ’Ă ylĳĎ’Ą hŇ BĎ săĄ nĎ MyU¡Ă ‘ČhĲĎ tŇ ot¿Ň lĘ DČ hŇ rËĎBĘ SĘ nĂ 3

MyBĂŔ rČ MyăĂoG ÉëyĂlČÄ‘Ď ytąĂŇ ylĄ ‘ĞhĲČ wĘ rYĳŁ ëŇ yĂl¡Č ‘Ď yn¿ĂnĘ hĂ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď
yt¿ĂŇ yxĄ sĲĂ wĘ hĎ ylĆŔ DĎgĘŇmĂ ÉCsrĘhĲĎ wĘ rYęŁ tŇ omă xŁ CtÂxĞSĲĂ wĘ : wyQĲĎ gČŇlĘ MI¡ĎhČ tŇ ol¿ ‘ĞhĲČ JĘ 4

ÉhyĆhĘ êĲĂ MymąĂ rĎxĞ xTČÄ SĘ mĂ : ‘lČ sĲĎ xČ yx¿Ă YĘ lĂ Ht¡ĎŇ o’ yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ hŇ eĎUĳĆ mĂ Hr¡ĎpĎŇ ‘Ğ 5

: MyĲĂoGlČ zb¡ČŇ lĘ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ wĘ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ yêĂ rĘBČŔ dĂŇ ynăĂ’Ğ yJĂ ť MIĎŔhČ ëŇ otăŇ BĘ
: hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ C‘¡dĘŇ yĲĎwĘ hŇ nĎgĘŇrĳČhĎ êĄ bŇ rĆx¡ĆBČ hŇ dĆŔ vĎ BČ rSăĆ ’Ğ ÉhĎ ytĆÄ onbĘŇ C 6

r~ÌČ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ rYęŁ =l’Ć ’ybăĂŇ mĄ ynÌĂnĘ hĂ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ kąŇŁ yJăĂ 7

lh¿Ď qĎ wĘ MyS¡Ă rĎpĲĎŇ bĘŇ C bŇ kĆŇ r¿ĆbĘŇ C sCsË BĘ MykĳĂŇ lĎ mĘ ëŇ lĆ măĆ Nop¡Ň ~Ď mĂ lbËĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ
ëŇ pąČŇ SĎ wĘ qyĄęDĎ ëŇ yĂlČÁ‘Ď NtČÄ nĎ wĘ gŇrĳŁ hĞ yĲČ bŇ rĆxăĆBČ hŇ d¡ĆŇ vĎ BČ ëŇ yĂt¿ČŇ onBĘ : bŇ rĲĎ=M‘Č wĘ 8

ëŇ yĂtĳĎŇ omxĲŁ BĘ Nê¡Ą yĂ oQŔ bĎŇ qĲĎ yxăĂ mĘ C : hŇ eĲĎYĂ ëŇ yĂl¡Č ‘Ď Myq¿ĂhĄ wĘ hŇ lĎŔ lĘ sĲŁ ÉëyĂlČÄ‘Ď 9

MqĳĎbĎŇ ’Ğ ëŇ iăĄ kČŇ yĘ wys¡Ď Cs tŇ ‘¿ČpĘŇ èĂ mĂ : wytĲĎŇ obŇ rĘxČ BĘ Zê¡Ł yĂ ëŇ yĂtČŔ ŁlDĘgĘŇmĂÄ C 10

ëŇ yĂrČŔ ‘ĎSĘ BĂ Éo’bŇŁ BĘ ëŇ yĂtČŔ omoxĲ ÉhnĎSĘ ‘ČrĘêĂ bŇ kĆŇ rĆę wĎ lGČÁlĘ gČŇ wĘ SrČÄ jĎ ž loumĂ
ëŇ yĂtĳĎŇ oYCxĲ =lJĎ =tŇ ’Ć sm¡Ł rĘyĂ wysĎŔ Cs tŇ osă rĘpČŇ BĘ : hŇ ‘ĲĎuĎ bĚŇ mĘ ry‘¿Ă y’¡ĄobŇ mĘ JĂ 11

ëŇ lĄę yxĄ Clă lĘ SĲĎ wĘ : dŇ rĲĄêĄ ZrĆ’¿ĎlĎ ëŇ E¡Ą‘Ě tŇ ob¿Ň ~Ę mČ C gŇrŔŁ hĞ yĲČ bŇ rĆxăĆBČ ÉëUĄ ‘Č 12

ëŇ yĂnąČbĎŇ ’Ğ wĲČ CYêĳŁ yĂ ëŇ t¡ĄŇ DĎmĘ xĆ yê¿ĄbĎŇ C ëŇ yĂtČŔ omox ÉCsrĘhĲĎ wĘ ëŇ tĄŔ QĎ kĚŇ rĘ ÉCzzĘbĲĎŇ C
loqă wĘ ëŇ yĂrĳĎySĂ Nomă hĞ yê¡Ă BČ SĘ hĂ wĘ : CmyWĲĂ yĎ MyĂm¡Č ëŇ ot¿Ň BĘ ëŇ rĄŔ pĎŇ ‘ĞwĲČ ÉëyĂYČÄ ‘ĄwĘ 13

ÉMymĂ rĎxĞ xTąČ SĘ mĂ ‘lČ sĆę xČ yxăĂ YĘ lĂ ëŇ yêĂÂtČŇ nĘ C : dŇ o‘Ĳ ‘m¡Č èĎ yĂ âl¿ ëŇ yĂrČŔ oeJĂ 14

: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ yêĂ rĘBČŔ DĂ ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ yJăĂ dŇ o‘ĳ hŇ n¡ĆBĎ tĂŇ âl¿ hŇ yĆŔhĘ êĲĂ

hk
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15 llĎÁxĎ qŁnÄ’ĹBĲĆ ëŇ êĄę lĘ jČ mČ louă mĂ ű âlă hĞ roYĳlĘ ho¡ĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ rmËČ ’Ď hŇ J¿Ł
16 lJŁ ť MtĎę o’sĘ JĂ l‘ăČmĄ CdÂrĘyĲĎwĘ : MyIĲĂ’Ă hĲĎ CS¡ ‘ĞrĘyĂ ëŇ kĄŔ otŇ BĘ ÉgrĆhĆÄ gŇrĲĄhąĎBĄ

CTSĳŁ pĘŇ yĂ Mt¡ĎŇ mĎ qĘ rĂ yd¿ĄŇ gĘŇBĂ =tŇ ’Ć wĘ MhĆŔ ylĄ y‘ăĂmĘ =tŇ ’Ć ÉCrysĂÄ hĄ wĘ MIĎŔhČ y’ăĄyWĂ nĘ
Cm¡ mĘ SĲĎ wĘ My‘ĂŔ gĎŇrĘlĂ ÉCdŇ rĘxĲĎ wĘ CbŇ SĄŔ yĄ ZrĆ’ăĎhĎ =l‘Č ÉCSBĎ lĘ yĂ ű tŇ odąŇ rĎxĞ

17 tŇ bĆŇ S¡Ć on êĘ dĘŇ bČŔ ’Ď ëŇ y’ăĄ ëŇ lĎŔ CrmĘ ’ăĎ wĘ ÉhnĎ yqĂ ëŇ yĂląČ ‘Ď C’Ä WĘ nĲĎ wĘ : ëŇ yĂlĲĎ ‘Ď
hĎ ybĆŔ SĘ yĲŁ wĘ ’yhăĂ ÉMIĎbČŇ hŇ qąĎzĎxĞ hŇ tĎÄ yĘhĲĎ žrSĆ ’Ğ hŇ lĎ QĎęhĚ hĲČ ry‘ăĂhĎ MyUĳĂ IČmĂ

18 Moy¡ NIĂŔ’Ă hĲĎ CdăŇ rĘxĘ yĆ ÉhêĎ‘Č : hĎ ybĲĆŇ SĘ oyĲ=lkĎŇ lĘ Mt¡ĎŇ yêĂ xĂ Cn¿tĘŇ nĲĎ =rSĆ ’Ğ
19 yJăĂ : ëŇ tĲĄŇ ’Ň ~ĄmĂ MI¡ĎBČ =rSĆ ’Ğ MyI¿Ă’Ă hĲĎ ClË hĞbĘŇ nĂ wĘ ëŇ êĳĄlĘ jČ mČ

rSăĆ ’Ğ Myr¡Ă‘ĎJĲĆ tŇ bĆŇ rĆŔ xĹnĲĆ ry‘ăĂ ÉëtĎŇ ’Ł yêąĂ tĂŇ BĘ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ kąŇŁ
: MyBĲĂ rČhĲĎ MyĂU¿ČhČ ëŇ Ci¡ kĂŇ wĘ MohŔ êĘ =tŇ ’Ć ÉëyĂlČÄ‘Ď tŇ olą ‘ĞhĲČ BĘ CbŇ SĳĎ on=âlĲ

20 ZrĆ’ĆÄ BĘ ëŇ yêĂ bĘŇ SČ ohwĘţ MlĎę o‘ M‘ăČ=l’Ć robÁ ydĄŇ rĘoyÄ=tŇ ’Ć žëyêĂ dĘŇ rČohĲ wĘ sŘ16

ybĂŇ SĳĄ tĄŇ âlă N‘Čm¡Č lĘ robŔ ydĄŇ rĘoyă=tŇ ’Ć ÉMlĎ o‘mĲĄ tŇ obąŇ rĎxĽJĲĎ tŇ oIÁêĂ xĘ êČ
21 ySĂę qĘ bĚŇ tĘŇ CĲ ëŇ ĳĄny’Ą wĘ ëŇ n¡ĄêĘ ’Ć tŇ oh¿ QĎ BČ : MyIĲĂxČ ZrĆ’¿ĆBĘ yb¡ĂŇ YĘ yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ

: hŇ oĲĂhyĘ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ MlĎŔ o‘lĘ Édo‘ y’¿Ă YĘ UĎ tĂŇ =âlĲ wĘ
zk, 2 rY¡Ł =l‘Č ’W¿Ď MdĎŔ ’Ď =NbĆŇ hŇ êăĎ’Č wĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ

3 MyUĂŔ ‘ČhĲĎ ÉtlĆ kĆÄ rŁ MyĎŔ tŇ ’ăŁ obŇ mĘ =l‘Č ytÄ bř VÄ yh roYę lĘ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : hŇ nĲĎ yqĂ
êĘ ’ăČ roYě hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ MyBĳĂ rČ MyI¡Ă’Ă =l’Ć

4 Cl¡ lĘ JĲĎ ëŇ yĂnČěBŁ ëŇ yĂlĳĎ CbŇ GĘ MyU¡Ă yČ bŇ l¿Ą BĘ : ypĂŇ yĲŁ tŇ lČ yl¿Ă JĘ yn¡Ă’Ğ êĘ rĘmČŔ ’Ď
5 ÉNonbĎŇ QĘ mĂ zrĆ’ąĆ MyĂtĳĎŇ xŁ lĲĚ =lJĎ tŇ ’¡Ą ëŇ lĎŔ CnBăĎ ÉrynĂ vĘ mĂ MySąĂ orBĘ : ëŇ yĲĄpĘŇ yĎ
6 ëŇ SąĄ rĘqČ ëŇ yĂTĳĎoèmĂ CW¡ ‘Ď NSĎ BĎŔ mĂ ÉMynĂ oQ’Č : ëŇ yĂlĲĎ ‘Ď NrĆê¡Ł tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ CxqĎŔ lĎ
7 hŇ yăĎhĎ ÉMyĂrČÄ YĘ UĂ mĂ hŇ mąĎ qĘ rĂBĘ SSăĄ : MIĲĂřêĂ JĂ yI¡Ą’Ă mĲĄ MyrĂŔ SĚ ’Ğ=tŇ BČ ÉNSĄ =CW‘ĲĎ

hŇ y¿ĎhĎ hŇ S¡Ď ylĂ ’Ĺ yI¿Ą’Ă mĲĄ NmËĎ GĎrĘ’Č wĘ tŇ lĆ kÌĄŇ êĘ snĳĄlĘ ëŇ ¡Ďl tŇ oy¿hĘ lĲĂ ëŇ WĄŔ rĎpĘŇ mĂ
8 CyhăĎ ÉroY ëŇ yĂmąČkĎŇ xĞ ëŇ ĳĎl MyT¡Ă SĎ Cy¿hĎ dŇ wČŔrĘ’Č wĘ ÉNodŇ yYĂ ybąĄŇ SĘ yĲŁ : ëŇ iĲĄ kČŇ mĘ
9 ëŇ qĳĄdĘŇ BĂ yq¡ĄyzĂxĞmĲČ ëŇ bĎŔ CyhăĎ ÉhĎ ymĆÄ kĎŇ xĞ wĲČ lbąČŇ gĘŇ ynĄÄqĘ zĂ : ëŇ yĂlĲĎ bĘŇ xĲŁ hŇ UĎ h¡Ą ëŇ bĎŔ

10 dŇ Clą wĘ srČÄ jĎ : ëŇ bĲĄŇ rĎ‘ĞmĲČ bŇ r¡Ł ‘ĞlĲČ ëŇ bĎŔ CyhăĎ ÉMhĆ yxĄ QĲĎ mČ C MIąĎhČ tŇ oIÄnĂ ’Ľ=lJĎ
hŇ UĎ h¡Ą ëŇ bĎŔ =CQêĂ É‘bČŇ okŇ wĘ NgąĄŇmĎ ëŇ êĳĄmĘ xČ lĘ mĂ yS¡Ą nĘ ’Č ëŇ lĄŔ yxĄ bĘŇ CyăhĎ ÉTCpŇ C
wntn
,x"d ,w"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps Nkw yrqw bytk y’br‘ml Nk v.6 .yrq tbĆ SĆ IŁhČ ,bytk yêĂ bĘ SĄ IŁhČ v.3 .zk

.w"Tdw b"yd Nkw yrq MyIĂêĂ JĂ ,bytk MIĂêĂ JĂ ’"sb ,yrqw bytk MyIĂêĂ JĂ ’"ydw g"d ,y’xndml ,d"ydw T"d
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MydĂŔ UĎ gČÄ wĘ bŇ ybĂŔ sĎ ÉëyĂtČÄ omox=l‘Č ëŇ lĄę yxĄ wĘ dŇ wăČrĘ’Č ynÌĄBĘ : ëŇ rĲĄdĎŇ hĞ Cn¿tĘŇ nĲĎ 11

Cl¿ lĘ JĲĎ hŇ UĎ h¡Ą bŇ ybĂŔ sĎ ÉëyĂtČÄ omox=l‘Č CQą êĂ MhĆÂ yTĄ lĘ SĂ CyĳhĎ ëŇ yĂt¡ČŇ olDĘgĘŇmĂ BĘ
lydăĂŇ BĘ É lzĆrĘBČ PŇ sĆ kąĆŇ BĘ Nohĳ =lJĎ bŇ răŁ mĄ ëŇ ê¡ĄrĘxČ sŁ SyS¿Ă rĘêČ : ëŇ yĲĄpĘŇ yĎ 12

SpĆŇ nąĆBĘ ëŇ yĂlĳĎkĘŇ rĲŁ hŇ UĎ h¡Ą ëŇ SĆ mĆŔ wĎ É lbČŇ êĚ NwąĎyĎ : ëŇ yĂnĲĎobŇ zĘ‘Ă Cn¡tĘŇ nĲĎ tŇ rĆpĆŔ o‘wĘ 13

ÉMySĂ rĎpĲĎŇ C MysąĂ Cs hŇ mĳĎ rĘgČŇ oê tŇ yB¡ĄmĂ : ëŇ bĲĄŇ rĎ‘ĞmĲČ Cn¡tĘŇ nĲĎ tŇ SĆ xŔŁ nĘ ylăĄ kĘŇ C ÉMdĎŇ ’Ď 14

tŇ răČxŁ sĘ MyB¡Ă rČ MyI¿Ă’Ă ëŇ yĂlČŔ kĘŇ rĲŁ ÉNdĎŇ dĘŇ ynąĄBĘ : ëŇ yĂnĲĎobŇ zĘ‘Ă Cn¡tĘŇ nĲĎ MydĂŔ rĎpĘŇ C 15

ëŇ ê¡ĄrĘxČ sŁ Mr¿Ď’Ğ : ëŇ rĲĄJĎ SĘ ’Ć CbŇ yS¡Ă hĄ MynĂ bĘŇ ohwĘ ÉNSĄ tŇ on¿rĘqČ ëŇ dĳĄŇ yĎ 16

Cn¡tĘŇ nĲĎ dŇ JŔŁ dĘŇ kČŇ wĘ tŇ măŁ ’Ň rĎwĘ ÉZCbŇ C hŇ mąĎ qĘ rĂwĘ NmĎÄ GĎrĘ’Č ëŇ pĆŇ nŁ BĘ ţ ëŇ yĂWĳĎ ‘ĞmĲČ bŇ răŁ mĄ
tŇ yeĂ mĂ ţ yFăĄ xĂ BĘ ëŇ yĂlĳĎkĘŇ rĲŁ hŇ UĎ h¡Ą l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ZrĆ’ăĆwĘ ÉhdĎŇ ChyĘ : ëŇ yĂnĲĎobŇ zĘ‘Ă BĘ 17

bŇ r¿Ł BĘ ëŇ êËĄrĘxČ sŁ qWĆ UÌĆ DČ : ëŇ bĲĄŇ rĎ‘ĞmĲČ Cn¡tĘŇ nĲĎ yrĂYŔŁ wĎ ÉNmĆ SĆÄ wĎ SbąČŇ dĘŇ C gŇ eČÄpČŇ C 18

lEĎŔC’mĘ ÉNwĎyĎwĘ NdąĎŇ wĘ : rxČ YĲĎ rmĆ Y¿Ć wĘ NoB¡ lĘ xĆ Nyy¿ĄBĘ Nohĳ =lJĎ bŇ răŁ mĄ ëŇ yĂW¡Č ‘ĞmĲČ 19

ÉNdĎŇ DĘ : hŇ yĲĎhĎ ëŇ b¡ĄŇ rĎ‘ĞmĲČ BĘ hŇ nĆŔ qĎ wĘ hŇ DăĎqĂ ÉtoS‘Ď lząĆrĘBČ CetĳĎŇ nĎ ëŇ yĂn¡ČobŇ zĘ‘Ă BĘ 20

hŇ UĎ h¡Ą rdĎŔ qĄ y’ăĄyWĂ nĘ =lkĎŇ wĘ ÉbrČ‘Ğ : hŇ BĲĎ kĘŇ rĂlĘ SpĆŇ x¡Ł =ydĄŇ gĘŇbĂŇ bĘŇ ëŇ êĄŔ lĘ kČŇ rĲŁ 21

É’bĎŇ SĘ yląĄkĘŇ rĲŁ : ëŇ yĂrĲĎxĞsĲŁ MB¡Ď MydĂŔ Cê‘Č wĘ ÉMylĂ y’Ą wĘ MyrąĂkĎŇ BĘ ëŇ dĳĄŇ yĎ yrăĄxĞsĲŁ 22

bŇ hĎŔ zĎwĘ ÉhrĎqĎ yĘ NbĆŇ ’ąĆ =lkĎŇ bĘŇ C MWĆ BÁŁ =lJĎ S’Ň rÄŁ BĘ ëŇ yĂlĳĎkĘŇ rĲŁ hŇ UĎ h¡Ą hŇ mĎŔ ‘Ę rČwĘ
dŇ m¿Č lĘ JĂ rCè¡ ’Č ’bĳĎŇ SĘ yl¡Ą kĘŇ rĲŁ NdĆŇ ‘ĆŔ wĎ ÉheĄkČŇ wĘ NrąĎxĎ : ëŇ yĂnĲĎobŇ zĘ‘Ă Cn¡tĘŇ nĲĎ 23

hŇ mĎŔ qĘ rĂwĘ tŇ lĆ kăĄŇ êĘ ÉymĄ olgĘŇBĂ MylĂŔ lĚ kĘŇ mČ bĘŇ ÉëyĂlČÄkĘŇ rĲŁ hŇ UĎ hąĄ : ëŇ êĲĄlĘ kČŇ rŁ 24

tŇ oIănĂ ’Ľ : ëŇ êĲĄlĘ kĚŇ rĘmČ BĘ Myz¡ĂrĚ’Ğ wĲČ MySËĂ bĚŇ xĞ MylÌĂ bĎŇ xĞBĲČ MymĳĂ rŁ BĘ yz¡ĄnĘ gĂŇbĘŇ C 25

: MyUĲĂ yČ bŇ l¿Ą BĘ dŇ ’¡Ł mĘ ydËĂŇ BĘ kĘŇ êĂ wĲČ y’ÌĂ lĘ UĎ êĂ wČ ëŇ bĳĄŇ rĎ‘ĞmĲČ ëŇ yĂt¡ČŇ orSĎ SySĂŔ rĘêČ
bŇ l¿Ą BĘ ëŇ r¡ĄbĎŇ SĘ MydĂŔ uĎ hČ xČ Crť ëŇ tĳĎŇ ’Ł MyT¡Ă èĎ hČ ëŇ C’Ŕ ybĂŇ hĹ ÉMyBĂ rČ MyĂmąČBĘ 26

ëŇ qăĄdĘŇ bĂŇ yqăĄyzĂxĞmĲČ ëŇ yĂlĳĎbĘŇ xĲŁ wĘ ëŇ yĂx¡ČQĎ mČ ëŇ bĄě rĎ‘ĞmĲČ ëŇ yĂnČŔ obŇ zĘ‘Ă wĘ ÉënĄoh : MyUĲĂ yČ 27

ÉëlĄ hĎ qĘ =lkĎŇ bĘŇ C ëŇ BĎę =rSĆ ’Ğ ëŇ êĄÁ mĘ xČ lĘ mĂ ySĄÄ nĘ ’Č =lkĎŇ wĘ ëŇ bĄŇ rĎ‘ĞmĲČ ţ ybăĄŇ rĘ‘ĲŁ wĘ
tŇ qăČ‘ĞzĲČ loq¡ lĘ : ëŇ êĲĄlĘ jČ mČ Moy¡BĘ MyUĂŔ yČ bŇ lăĄ BĘ ÉCljĘ yĂ ëŇ kĄŔ otŇ BĘ rSăĆ ’Ğ 28

ToSŔ mĎ yWăĄ pĘŇ êĲŁ lJŁ ť MhĆę ytĄŇ oIĲnĂ ’ĽmĲĄ CdÂrĘyĲĎwĲĘ : tŇ oSĲ rřŁ gĘŇmĂ CS¡ ‘ĞrĘyĂ ëŇ yĂlĳĎbĘŇ xĲŁ 29

ÉëyĂlČÄ‘Ď C‘ymąĂ SĘ hĂ wĘ : CdŇ mĲŁ ‘ĞyĲČ ZrĆ’¡ĎhĎ =l’Ć MIĳĎhČ ylăĄ bĘŇ xĲŁ lJ¡Ł MyxĂě QĎ mČ 30

: CSQĲĎ jČ tĘŇ yĂ rpĆŇ ’¡Ą BĎ MhĆŔ ySĄ ’Ň răĎ=l‘Č ÉrpĎŇ ‘Ď Clą ‘ĞyĲČwĘ hŇ rĳĎmĎ Cq¡ ‘ĞzĘyĂwĘ MlĎŔ oqBĘ
SpĆŇ n¡Ć=rmČ BĘ ëŇ yĂlËČ ’Ą Ck¿Ň bĎŇ C MyuĳĂWČ Cr¡gĘŇxĲĎ wĘ hŇ xĎŔ rĘqĎ ÉëyĂlČÄ’Ą CxyrąĂqĘ hĂ wĘ 31

dpsm
.toSrĎgĘmĂ ’"s v.28
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32 roYŔ kĘŇ ymăĂ ëŇ yĂlĳĎ ‘Ď Cn¡ nĘ oqĲ wĘ hŇ nĎŔ yqĂ ÉMhĆ ynĂ BĘ ëŇ yĂląČ ’Ą C’Ä WĘ nĲĎ wĘ : rmĲĎ dŇ j¿Ą sĘ mĂ
33 MyUăĂ ‘Č êĘ ‘ČB¡Č WĘ hĂ MyUĂŔ IČmĂ ÉëyĂnČÄ obŇ zĘ‘Ă tŇ ’Ň YąĄBĘ : MIĲĎhČ ëŇ ot¿Ň BĘ hŇ m¡Ď dĚŇ JĘ
34 tŇ rĆB¿ĆSĘ nĂ tŇ ‘ËĄ : ZrĆ’ĲĎ =ykĄŇ lĘ mČ êĘ rĘS¡Č ‘ĹhĲĆ ëŇ yĂbČŔ rĎ‘ĞmăČC ÉëyĂnČÄ oh bŇ rąŁ BĘ MyBĳĂ rČ
35 lJŁ ť : ClpĲĎŇ nĎ ëŇ k¿ĄŇ otŇ BĘ ëŇ ¡ĄlhĎ qĘ =lkĎŇ wĘ ëŇ b¿ĄŇ rĎ‘ĞmĲČ MyĂmĳĎ=yuĄmČ ‘ĞmĲČ BĘ MyU¡Ă IČmĂ

: MynĲĂ jĎ Cm¡ ‘ĞrĲĎ r‘ČWČŔ Cr‘ĞWăĎ ÉMhĆ ykĄŇ lĘ mČ C ëŇ yĂlĳĎ ‘Ď Cm¡ mĘ SĲĎ MyIĂŔ’Ă hĲĎ ybăĄŇ SĘ yĲŁ
36 : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č ëŇ n¡Ą y’Ą wĘ tŇ yyĂŔhĎ tŇ ohă QĎ BČ ëŇ yĂlĳĎ ‘Ď Cq¡ rĘSĲĎ MyUĂŔ ‘ČBăĎ ÉMyrĂxĞsĲŁ

xk, 2 žrmŁ ’Ĺ MdĎÃ ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ
l’ăĄ ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ ÉìBĘ lĂ HbąČŇ GĎ N‘Č yăČ hŇ oĂęhyĘ ynăĎdŇŁ ’Ğ ű rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ rYÁŁ dŇ ygĂÄ nĘ lĂ
l’ĄŔ =âlwĲĘ ÉMdĎŇ ’Ď hŇ êąĎ’Č wĘ MyUĳĂ yČ bŇ lăĄ BĘ yêĂ bĘŇ S¡Č yĎ MyhËĂ Łl’Ĺ bŇ SÌČ om ynĂ ’ĎŔ

3 âl¿ MCt¡Ň sĎ =lJĎ l’ĳř ndm hŇ ê¡Ď’Č MkËĎŇ xĎ hŇ e¿ĄhĂ : MyhĲĂ Łl’Ĺ bŇ l¿Ą JĘ ì¡Ň BĘ lĂ Nê¿ĄêĂ wČ
4 PŇ sĆ k¡ĆŇ wĎ bŇ h¿Ď zĎ W‘ČêËČ wČ lyĂxĳĎ ì¡Ň QĘ tĎŇ yW¿Ă ‘Ď ìŔ tĘŇ năĎ CbŇ tĘŇ bĂŇ C ÉìtĘŇ mĲĎ kĘŇ xĎ BĘ : ìŇ CmĲ mĎ ‘Ğ
5 HB¿Č gĘŇ IĂwČ ìŇ ĳĆlyxĄ tĎŇ yBăĂ rĘhĂ ì¡Ň tĘŇ QĲĎ kĚŇ rĘBĂ ìËŇ tĘŇ mĎ kĘŇ xĎ bŇ rÌŁ BĘ : ìŇ ytĲĆŇ orYĘ o’BĘ

: ìŇ lĲĆ yxĄ BĘ ì¡Ň bĘŇ bĲĎŇ lĘ
6 : MyhĲĂ Łl’Ĺ bŇ l¿Ą JĘ ì¡Ň bĘŇ bĲĎŇ lĘ =tŇ ’Ć ì¿Ň êĘ êĂ N‘Č yËČ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł NkĄě lĎ
7 ypăĂŇ yĘ=l‘Č ÉMtĎŇ obŇ rĘxČ CqyrąĂhĄ wĘ MyĳĂoG yY¡ĄyrĂ‘ĲĎ MyrĂŔ zĎ ÉìylĆÄ‘Ď ’ybąĂŇ mĄ ynĂÄ nĘ hĂ NkĄę lĎ
8 ll¡Ď xĎ yt¿ĄŇ ommĘ hŇ êĎmËČ wĎ ìŇ CdĳŇ rĂoyĲ tŇ xČ è¡Č lČ : ìŇ tĲĆŇ ‘ĎpĘŇ yĂ Cl¡ QĘ xĂ wĘ ìŇ tĆŔ mĎ kĘŇ xĎ
9 MdËĎŇ ’Ď hŇ ê¿Ď’Č wĘ ìŇ gĳĆŇrĘhĲŁ yn¡ĄpĘŇ lĂ ynĂ ’ĎŔ MyhăĂ Łl’Ĺ ÉrmČ ’Ň êŁ rmąŁ ’Ď hĲĆ : MyUĲĂ yČ bŇ l¿Ą BĘ

10 ynăĂ’Ğ yJĂ ť MyrĳĂzĎ=dŇ yČBĘ tŇ Cm¡ êĎ MylËĂ rĄ‘Ğ ytÌĄŇ om : ìŇ ylĲĆ lĘ xČ mĘ dŇ y¿ČBĘ l’¡Ą =âlwĘ
11 yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ yêĂ rĘBČŔ dĂŇ
12 ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ oQę êĎrĘmăČ’Ď wĘ roYĳ ëŇ lĆ măĆ =l‘Č hŇ n¡Ď yqĂ ’W¿Ď MdĎě ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ
13 NdĆŇ ‘ĄÄ BĘ : ypĂŇ yĲŁ lyl¿Ă kĘŇ C hŇ m¡Ď kĘŇ xĎ ’l¿Ą mĎ tŇ ynĂŔ kĘŇ êĎ MtăĄŇ ox ÉhêĎ’Č hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ sŘ17

MŁlęhĞ yĲČwĘ hŇ dĎÂTĘ jĂ MdĆŇ ’ăŁ ÉìtĆÄ kĎŇ sĚmĘ hŇ rąĎqĎ yĘ NbĆŇ ’ĆÄ =lJĎ tĎŇ yyĂęhĎ MyhĂÁ Łl’Ĺ=NGČ
ìŇ yjąĆêĚ tŇ kĆŇ ’Ň lĆÄmĘ bŇ hĳĎ zĎwĘ tŇ q¡ČrĘbĎŇ C ëŇ pĆŇ nŔŁ ryjăĂ sČ hŇ pĄŔ SĘ yăĎwĘ ÉMhČ SÄŁ SyS¿Ă rĘêČ

14 ëŇ kĳĄŇ oihČ xS¡Č mĘ mĂ bŇ CrŔ JĘ =êĘ ’ČÄ : CnnĲĎ oJ ì¡Ň ’ĞrĲČBĎ hĂ Moy¿BĘ ëŇ BĎŔ ÉìybĆÄ qĎ nĘ C
: êĎkĘŇ QĲĎ hČ tĘŇ hĂ S’¡Ą =ynĄbĘŇ ’Č ëŇ ot¿Ň BĘ tĎŇ yyĂŔhĎ ÉMyhĂ Łl’Ĺ SdĆŇ qąŁ rhČÄ BĘ ìŇ yêĂę tČŇ nĘ C

15, 16 bŇ răŁ BĘ : ëŇ BĲĎ hŇ tĎŇ l¡Ď wĘ‘Č ’Y¿Ď mĘ nĂ =dŇ ‘Č ëŇ ’ĳĎ rĘBĲĎ hĂ MoI¡mĂ ìŇ ykĆŔ rĎdĘŇ BĂ ÉhêĎ’Č MymąĂ êĎ
ÉìdĘŇ BĆ ’Č wĲĎ MyhąĂ Łl’Ĺ rhČÄ mĄ žìlĘ QĆ xČ ’Ć wĲĎ ’TĳĎ xĹêĲĆ wĲČ sm¡Ď xĎ ìËŇ kĘŇ otŇ ClÌ mĎ ìę tĘŇ QĲĎ kĚŇ rĘ
bwrk

.yrq l’IĄnĂDĎmĂ ,bytk l’ĄnĂDĎmĂ v.3 .xk
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ì¡Ň tĘŇ mĎ kĘŇ xĎ êĎx¿Č SĂ ìŇ yĆŔpĘŇ yĎBĘ ÉìBĘ lĂ HbąČŇ GĎ : S’ĲĄ =ynĄbĘŇ ’Č ëŇ oê¡mĂ ëŇ kĄŔ iŁ hČ bŇ CrăJĘ 17

hŇ wĎ’Ğr¿ČlĘ ìŇ yê¡Ă tČŇ nĘ MykËĂŇ lĎ mĘ ynÌĄpĘŇ lĂ ìŇ yêĂę kĘŇ lČ SĘ hĂ ZrĆ’ăĆ=l‘Č ìŇ tĳĆŇ ‘ĎpĘŇ yĂ=l‘Č
S’ąĄ =’YĂ o’wĲĎ ìŇ ySĳĆ DĎqĘ mĂ êĎlĘ Q¡Č xĂ ìŔ tĘŇ QăĎ kĚŇ rĘ É lwĆ‘ĆÄ BĘ ìŇ ynĆę wŁ ‘Ğ bŇ răŁ mĄ : ëŇ bĲĎŇ 18

: ìŇ y’ĲĆ rŁ =lJĎ yn¡Ąy‘ĄlĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ =l‘Č ÉrpĆŇ ’ĄÄ lĘ ìąŇ nĘ êĆ’Ć wĲĎ ìŇ tĘŇ lČŔ kĎŇ ’Ğ ’yhăĂ ÉìkĘŇ oêĲ mĂ
: MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č ì¡Ň nĘ y’ĲĄ wĘ tĎŇ yyĂŔhĎ tŇ ohă QĎ BČ ìŇ ylĳĆ‘Ď Cm¡ mĘ SĲĎ MyUĂŔ ‘ČBĲĎ Éìy‘ĆÄ dĘŇ oy=lJĎ 19

NodĳŇ yYĂ =l’Ć ìŇ yn¡ĆjĎ MyW¿Ă MdĎě ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ 20, 21

NodŔ yYĂ ÉëyĂlČÄ‘Ď ynąĂnĘ hĂ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ êĎę rĘmČ ’ĲĎ wĘ : hĎ ylĲĆ ‘Ď ’b¡ĄŇ eĎhĂ wĘ 22

MyT¡Ă pĎŇ SĘ HbËĎŇ ytĂŇ oW¿ ‘ĞBĲČ hoĎęhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ C‘ÂdĘŇ yĲĎwĲĘ ëŇ kĳĄŇ otŇ BĘ yê¡Ă dĘŇ BČ kĘŇ nĂ wĘ
É llĎ xĎ lląČ pĘŇ nĂ wĘ hĎ ytĆŔ oYCxă BĘ ÉMdĎŇ wĎ rbĆŇ DąĆ HbĎÂ =yêĂ xĘ QČ SĂ wĘ : HbĲĎŇ yêĂ SĘ D¿ČqĘ nĂ wĘ 23

hŇ yĆÄhĘ yĲĂ=âlwĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ C‘¡dĘŇ yĲĎwĘ bŇ ybĳĂŇ iĎ mĂ hĎ yl¡Ć ‘Ď bŇ rĆx¿ĆBĘ HkĎŔ otŇ BĘ 24

MtĎŔ bŇŁ ybăĂŇ sĘ É lJŁ mĂ bŇ ’ĂŔ kĘŇ mČ Zoqă wĘ Éry’Ă mĘ mČ NoQą sĂ l’Ąę rĎWĘ yĂ tŇ ybăĄŇ lĘ dŇ o‘Á
: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ yn¡Ă’Ğ yJ¿Ă C‘Ŕ dĘŇ yăĎwĘ MtĳĎŇ o’ MyT¡Ă ’Ň èĎ hČ

ÉMyUĂ ‘ČhĲĎ =NmĂ l’Ąę rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć ű yYăĂ BĘ qČ BĘ ůhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÈrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ 25

MtĎŔ mĎ dĘŇ ’Č =l‘Č ÉCbŇ SĘ yĲĎwĘ MyĳĂoGhČ ynăĄy‘ĄlĘ Mb¡ĎŇ yêĂ SĘ D¿ČqĘ nĂ wĘ MbĎŔ CYpăŇŁ nĎ rSăĆ ’Ğ
ÉMyêĂ bĎŇ CnąbĎŇ C ůxTČ bĆŇ lĎ ÈhĎ ylĆ ‘Ď CbăŇ SĘ yĲĎwĘ : bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČlĘ yD¿ĂbĘŇ ‘ČlĘ yêĂ t¡ČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ 26

MyTąĂ ’Ň èĎ hČ lkÄŁ BĘ MyTĂę pĎŇ SĘ ytăĂŇ oW‘ĞBĲČ xTČ bĳĆŇ lĎ Cb¡Ň SĘ yĲĎwĘ MymĂŔ rĎkĘŇ C‘ăTĘ nĲĎ wĘ
: MhĲĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJËĂ C‘Ŕ dĘŇ yăĎwĘ MtĎŔ obŇ ybăĂŇ iĘ mĂ ÉMtĎŇ ’Ł

ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ hŇ y¿ĎhĎ SdĆŇ xĳŁ lČ rW¡Ď ‘Ď Myn¿ĄSĘ BĂ yrĂě WĂ ‘ĞBĲĎ tŇ yrĂŔ yWĂ ‘ĞhĲĎ ÉhnĎèĎ BČ Tk
MyĂrĳĎYĘ mĂ ëŇ lĆ măĆ hŇ ‘¡Ł rĘjČ =l‘Č ìŇ ynĆŔ jĎ MyWăĂ MdĎě ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą 2

ynăĎdŇŁ ’Ğ ű rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ êĎÁ rĘmČ ’ĲĎ wĘ rBĄÄ DČ : HQĲĎ JĚ MyĂr¡ČYĘ mĂ =l‘Č wĘ wylĎŔ ‘Ď ’băĄŇ eĎhĂ wĘ 3

Zb¡ĄŇ rŁ hĲĎ lodŔ GĎhČ ÉMyeĂ êČhČ MyĂrČŔ YĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ hŇ ‘ăŁ rĘjČ ÉìylĆÄ‘Ď ynąĂnĘ hĂ hoĂęhyĹ
ÉMyřyxx yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ : ynĂ tĲĂŇ yWĂ ‘Ğ yn¿Ă’Ğ wĲČ yr¡Ă’Ł yĘ yl¿Ă rmËČ ’Ď rS¿Ć ’Ğ wyrĳĎ’Ł yĘ ëŇ otăŇ BĘ 4

ëŇ oêămĂ ÉìytĂÄ ylĂ ‘ĞhĲČ wĘ ìŇ ytĳĆŇ ŁWqĘ WĘ qČ BĘ ìŇ yr¡Ć’Ł yĘ=tŇ gČŇdĘŇ yê¿Ă qĘ BČ dĘŇ hĂ wĘ ìŇ yyĆŔxĎ lĘ BĂ
ìŇ yêăĂ SĘ TČ nĘ C : qBĲĎ dĘŇ êĂ ìŇ yt¡ĆŇ ŁWqĘ WĘ qČ BĘ ìŇ yrĆŔ ’Ł yĘ tŇ găČŇDĘ=lJĎ Ét’Ą wĘ ìŇ yrĆŔ ’Ł yĘ 5

hrbdmh
Nkw yrqw bytk MyxĂ xČ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx ,T"d ,x"d ,h"dx Nkw yrq MyxĂ xČ ,bytk MyyĂxĎxĞ v.4 .Tk

.’"ydw w"d
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âl¿ lojŔ êĂ ÉhdĆŇ vĎ hČ ynąĄjĘ =l‘Č ìŇ yrĆŔ ’Ł yĘ tŇ găČŇDĘ=lJĎ Ét’Ą wĘ ÉìtĘŇ o’Ĳ hŇ rĎBĎę dĘŇ UĂ hČ
: hŇ lĲĎ kĘŇ ’Ď lĘ ìŇ yê¿Ă tČŇ nĘ MyĂm¡ČèĎ hČ PŇ o‘¿lĘ C ZrĆ’ËĎhĎ tŇ I¿ČxČ lĘ ZbĳĄŇ uĎ tĂŇ âlă wĘ PŇ ¡Ąs’Ď tĲĄŇ

6 tŇ nĆ‘¿ĆSĘ mĂ MtËĎŇ oyhĹ N‘Č yÌČ hoĳĎhyĘ ynăĂ’Ğ yJ¡Ă MyĂrČŔ YĘ mĂ ybăĄŇ SĘ yĲŁ =lJĎ ÉC‘dĘŇ yĲĎwĘ
7 Mh¡Ć lĎ ê¿Ď ‘Ę qČ bĲĎŇ C ZorŔ êĄ KŇ pJČ bČŇ ìąŇ BĘ MWĎÄ pĘŇ tĎŇ BĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yb¿ĄŇ lĘ hŇ n¡ĆqĎ

: MyĂnĲĎtĘŇ mĎ =lJĎ Mh¡Ć lĎ ê¿Ď dĘŇ mČ ‘ĞhĲČ wĘ rbĄŔ èĎ êĂ ÉìylĆÄ‘Ď MnąĎ‘ĞèĲĎ hĲĂ bĘŇ C PŇ tĳĄŇ JĎ =lJĎ
8 ëŇ yĂl¡Č ‘Ď ’yb¿ĂŇ mĄ ynËĂnĘ hĂ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ NkĄę lĎ
9 hŇ măĎ mĎ SĘ lĂ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ =ZrĆ’ĲĆ hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ wĘ : hŇ mĲĎ hĄ bĘŇ C Md¿ĎŇ ’Ď ëŇ U¡Ą mĂ yê¿Ă rČkĘŇ hĂ wĘ bŇ rĆxĳĎ

: ytĂŇ yWĲĂ ‘Ď yn¿Ă’Ğ wĲČ yl¡Ă r’¿Ł yĘ rmËČ ’Ď N‘Č yÌČ hoĳĎhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ C‘¡dĘŇ yĲĎwĘ hŇ BĎŔ rĘxĎ wĘ
10 ÉtobŇ rĘxĎ lĘ MyĂrČę YĘ mĂ ZrĆ’ăĆ=tŇ ’Ć yêĂÂtČŇ nĲĎ wĘ ìŇ yrĳĆ’Ł yĘ=l’Ć wĘ ìŇ yl¡Ć ’Ą yn¿ĂnĘ hĂ NkËĄŇ lĎ
11 ÉHBĎ =rbĎŇ ‘ĞtĲČŇ âlą : SCJĲ lCb¿Ň GĘ =dŇ ‘Č wĘ hŇ n¡Ą wĄsĘ lD¿Ł gĘŇUĂ mĂ hŇ mĎŔ mĎ SĘ bŇ rĆxăŁ

My‘¿ĂBĎ rĘ’Č bŇ S¡Ą tĄŇ âl¿ wĘ HBĳĎ =rbĎŇ ‘ĞtĲČŇ âlă hŇ m¡Ď hĄ BĘ lgĆŇr¿ĆwĘ MdĎŔ ’Ď lgĆŇrăĆ
12 tŇ oUę SČ nĘ tŇ oYă rĎ’Ğ ű ëŇ otăŇ BĘ hŇ mĎÁ mĎ SĘ MyĂrČÄ YĘ mĂ žZrĆ’Ć =tŇ ’Ć yêăĂ tČŇ nĲĎ wĘ : hŇ nĲĎSĎ

hŇ nĳĎSĎ My‘¡ĂBĎ rĘ’Č hŇ mĎŔ mĎ SĘ íyyăĆhĘ êĲĂ ÉtobŇ rĎxĽmĲĎ MyrąĂ‘Ď ëŇ otÄ BĘ ÉhĎ yrĆÄ ‘Ď wĘ
: tŇ oYĲ rĎ’ĞBĲĎ Myt¡ĂŇ yrĂzĄwĲĘ MyĂŔoGBČ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ =tŇ ’Ć ytąĂŇ YŁ pĂŇ hĞ wĲČ

13 =tŇ ’Ć ZBăĄ qČ ’Ğ ÉhnĎSĎ My‘ąĂBĎ rĘ’Č ZuĄÂmĂ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł yJËĂ
14 tŇ CbăŇ SĘ =tŇ ’Ć ÉyêĂ bĘŇ SČÄ wĘ : hŇ UĎ SĲĎ CYp¿ŇŁ nĎ=rSĆ ’Ğ MyU¡Ă ‘ČhĲĎ =NmĂ MyĂrČŔ YĘ mĂ

MS¡Ď Cyh¿Ď wĘ MtĳĎŇ rĎCkĲŇ mĘ ZrĆ’¡Ć=l‘Č sorŔ tĘŇ jČ ZrĆ’ăĆ ÉMtĎŇ ’Ł ytąĂŇ bŇŁ SĲĂ hĞ wĲČ MyĂrČŔ YĘ mĂ
15 dŇ o‘¡ ’v¿Ą nČtĘŇ tĂŇ =âlĲ wĘ hŇ lĎŔ pĎŇ SĘ hŇ yăĆhĘ êĲĂ ÉtokŇ lĎ mĘ UČ hČ =NmĂ : hŇ lĲĎ pĎŇ SĘ hŇ k¿ĎŇ lĎ mĘ mČ
16 ždo‘=hŇ yĆhĘ yĲĂ âlă wĘ : MyĲĂoGBČ tŇ od¿Ň rĘ yê¡Ă lĘ bĂŇ lĘ MyêĂŔ TĘ ‘ČmĘ hĂÄ wĘ MyĳĂoGhČ =l‘Č

yJ¿Ă C‘Ŕ dĘŇ yăĎwĘ MhĳĆ yrĄxĞ’ĲČ Mt¡ĎŇ onpĘŇ BĂ NwŔŁ ‘Ď ryJăĂ zĘmČ ÉxTĎ bĘŇ mĂ lĘ l’ąĄ rĎWĘ yĂ tŇ ybĄÄ lĘ
: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ yn¡Ă’Ğ

17 =rbČŇ dĘŇ hŇ y¿ĎhĎ SdĆŇ xĳŁ lČ dŇ xăĎ ’Ć BĘ NoS¡ ’Ň rĂBĲĎ hŇ nĎŔ SĎ É‘bČŇ SĆÄ wĎ MyrąĂWĘ ‘ĆBĘ yhĂę yĘwČ
18 dŇ ybĂÄ ‘ĹhĲĆ lbĆŇ BĎ ţ=ëŇ lĆ mĲĆ r~ăČ ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ MdĎę ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ

PŇ t¡ĄŇ JĎ =lkĎŇ wĘ xrĎŔ qĘ mĚ S’Ň răŁ =lJĎ rYŔŁ =l’Ć ÉhlĎ dŇŁ gĘŇ hŇ dąĎŇ bŇŁ ‘Ğ olÁ yxĄ =tŇ ’Ć
=rSĆ ’Ğ hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘ĞhĲĎ =l‘Č r~ŔŁ mĂ ÉolyxĄ lĘ C olą hŇ yĎhĎÄ =âl rkĎŇ WĎ wĘţ hŇ TĳĎ CrmĘ

: hĎ ylĲĆ ‘Ď dŇ b¿ČŇ ‘Ď
19 lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~¿Č ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ lĂ NtËĄŇ nŁ yn¿ĂnĘ hĂ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ NkĄę lĎ

Zr’=t’
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hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ wĘ HEĎŔBĂ zzăČbĎŇ C ÉHlĎ lĎ SĘ lląČ SĎ wĘ HnĎÁmŁ hĞ ’WĎÄ nĎ wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆ=tŇ ’Ć
MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆ=tŇ ’Ć ol¡ yêĂ t¿ČŇ nĎ HBĎŔ dŇ bČŇ ‘ăĎ=rSĆ ’Ğ ÉotŇ QĎ ‘ĚjĘ : olĲ yxĄ lĘ rk¡ĎŇ WĎ 20

sŘ18 ’Chę hČ MoIăBČ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ ylĂŔ CW‘ăĎ ÉrSĆ ’Ğ 21

C‘¡dĘŇ yĲĎwĘ MkĳĎŇ otŇ BĘ hŇ j¡Ć =NoxĲ tĘŇ jĂ Nê¿Ą’Ć ìËŇ lĘ C l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ ybăĄŇ lĘ ÉNrĆqĆÄ xČ ymąĂ YĘ ’Č
: hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ

hŇ J¿Ł êĎŔ rĘmČ ’ăĎ wĘ É’bĄŇ eĎhĂ MdĎě ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ l, 2

Moy¡ bŇ or¿qĎ wĘ MoyŔ bŇ orăqĎ =yJĲĂ : MoIĲlČ Hh¿Ď Clyl¡Ă yhĄ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď 3

hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ wĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ BĘ ÉbrĆxĆÄ hŇ ’¿Ď bĎŇ C : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ My¡ĂoG tŇ ‘¿Ą NnĎŔ ‘Ď Moyă hoĳĎhylĲČ 4

Cs¡ rĘhĆ nĲĆ wĘ HnĎŔ omhĞ Cxă qĘ lĲĎ wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ BĘ ll¡Ď xĎ lp¿ŇŁ nĘ BĂ SCkŔ BĘ ÉhlĎ xĎ lĘ xČ
tŇ yrĳĂBĘ hČ ZrĆ’ăĆ yn¡ĄbĘŇ C bŇ CkŔ wĘ bŇ rĆ‘ăĆhĎ =lkĎŇ wĘ ÉdClwĘ TCpąŇ C SCJă : hĎ ytĲĆŇ dŇŁ osyĘ 5

ykăĄŇ mĘ sĲŁ ÉClpĘŇ nĲĎ wĘ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť : CljĲŁ yĂ bŇ rĆx¿ĆBČ Mê¡Ď’Ă 6

M’¡Ě nĘ HbĎŔ =CljĘ yĂ ÉbrĆxĆÄ BČ hŇ nĄę wĄsĘ lDăŁ gĘŇUĂ mĂ HEĳĎ‘Ě No’ă GĘ dŇ r¡ČyĎwĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ
Myr¿Ă‘Ď=ëŇ otĲŇ BĘ wyrĎě ‘Ď wĘ tŇ oUĳ SČ nĘ tŇ oYă rĎ’Ğ ëŇ ot¡Ň BĘ CUSČě nĎ wĘ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ 7

MyĂrČŔ YĘ mĂ BĘ S’ăĄ =yêĂ tĂŇ BĘ hoĳĎhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ C‘¡dĘŇ yĲĎwĘ : hŇ nĎ yyĲĆhĘ êĲĂ tŇ ob¡Ň rĎxĞ nĲČ 8

My~ĂŔ BČ ÉynČpĎŇ QĘ mĂ MykąĂŇ ’Ď lĘ mČ C’Ä YĘ yĲĄ ’Chę hČ MoIăBČ : hĎ yrĲĆzĘ‘Ł =lJĎ Cr¡BĘ SĘ nĂ wĘ 9

yJ¿Ă MyĂrČŔ YĘ mĂ MoyăBĘ ÉMhĆ bĎŇ hŇ ląĎ xĎ lĘ xČ hŇ tĎÄ yĘhĲĎ wĘ xTČ BĳĆ SCJă =tŇ ’Ć dŇ yr¡ĂxĞhĲČ lĘ
: hŇ ’ĲĎ BĎ hŇ e¡ĄhĂ

dŇ y¡ČBĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ Nomă hĞ =tŇ ’Ć ÉyêĂ BČ SĘ hĂ wĘ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł 10

My’¡Ă bĎŇ CmĲ MyĂŔogŇ yYăĄyrĂ‘ĲĎ Éoê’Ă oUą ‘Č wĘ ’Chţ : lbĲĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĆ r~¿Č ’Ň rĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ 11

ZrĆ’¡ĎhĎ =tŇ ’Ć C’¿ lĘ mĲĎ C MyĂrČŔ YĘ mĂ =l‘Č ÉMtĎŇ obŇ rĘxČ CqyrąĂhĄ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ tŇ xăĄ SČ lĘ
My‘ĳĂrĎ=dŇ yČBĘ ZrĆ’¡ĎhĎ =tŇ ’Ć yê¿Ă rĘkČŇ mĎ C hŇ bĎŔ rĎxĲĎ ÉMyrĂ’Ł yĘ yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ : llĲĎ xĎ 12

: yêĂ rĘBĲČ DĂ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ MyrĂŔ zĎ=dŇ yČBĘ ÉHâĎ lmĘ C ZrĆ’ąĆ ytĂÂUŁ SĂ hĞ wĲČ
ÉMylĂ ylĂ ’Ĺ yêąĂ BČ SĘ hĂ wĘ MylĂÁ CQgĂŇ yêĂÄ dĘŇ bČŇ ’ĞhĲČ wĘ hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ 13

ZrĆ’¿ĆBĘ hŇ ’¡Ď rĘyĂ yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ dŇ o‘ĳ=hŇ yĆhĘ yĲĂ âlă MyĂr¡ČYĘ mĂ =ZrĆ’ĲĆ mĄ ’yW¿Ă nĎ wĘ PŇ eŔŁ mĂ
MyT¡Ă pĎŇ SĘ ytĂŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ N‘ČYĳŁ BĘ S’¡Ą yêĂ t¿ČŇ nĲĎ wĘ sorŔ tĘŇ jČ =tŇ ’Ć ÉytĂŇ UŁ SĂ hĞ wĲČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ 14

Nom¿ hĞ=tŇ ’Ć yê¡Ă rČkĘŇ hĂ wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ zo‘ămĎ Nys¡Ă =l‘Č ytĂŔ mĎ xĞ yêăĂ kĘŇ pČŇ SĲĎ wĘ : ’nĲŁ BĘ 15

‘ČqĳĄBĎ hĂ lĘ hŇ yăĆhĘ êĲĂ ’n¡Ł wĘ NysĂŔ É lyxř t lCxą MyĂrČŔ YĘ mĂ BĘ ÉS’Ą yêĂ tąČŇ nĲĎ wĘ : ’nĲŁ 16

Pnw
.’"ydw w"d ,g"d ,b"d Nkw yrqw bytk lCxêĎ ’"s ,yrq lCxêĎ ,bytk lyxĂ êĎ v.16 .l
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17 hŇ eĎh¡Ą wĘ CljĳŁ yĂ bŇ rĆxăĆBČ tŇ sĆ b¡ĆŇ =ypĂŇ C NwĆ’ËĎ yrĄCx¿ BČ : MmĲĎ oy yr¿ĄYĎ PŇ n¡Ł wĘ
18 =tŇ ’Ć ÉMSĎ =yrĂbĘŇ SĂ BĘ MoIŔhČ ëŇ WăČ xĎ ÉsxĄ nĘ pĘŇ xČ tĘŇ bĲĂŇ C : hŇ nĎkĘŇ lĲČ tĄŇ yb¿ĂŇ èĘ BČ

hĎ yt¡ĆŇ onbĘŇ C hŇ eĎiĆŔ kČŇ yĘ NăĎn‘Ď ’yhĂ ť HEĳĎ‘Ě No’ă GĘ HB¡Ď =tŇ BČ SĘ nĂ wĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ tŇ oTă mŁ
19 : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ C‘¡dĘŇ yĲĎwĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ BĘ MyT¡Ă pĎŇ SĘ ytĂŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ : hŇ nĎkĘŇ lĲČ tĄŇ yb¿ĂŇ èĘ BČ

20 =rbČŇ dĘŇ hŇ y¿ĎhĎ SdĆŇ xĳŁ lČ hŇ ‘ăĎbĘŇ SĂ BĘ NoS¡ ’Ň rĂBĲĎ hŇ nĎŔ SĎ ÉhrĄWĘ ‘Ć tŇ xąČ ’Č BĘ yhĂę yĘwČ
21 MyĂr¡ČYĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ hŇ ‘¿Ł rĘjČ ‘Č orËzĘ=tŇ ’Ć MdĎě ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ

HS¿Ď bĘŇ xĎ lĘ lCêËxĂ MCW¿ lĎ tŇ o’Á pĚŇ rĘ tŇ tĄÄ lĎ hŇ SĎ BĘ xĚ ţ=âlĲ hŇ eăĄhĂ wĘ yêĂ rĘbĳĎŇ SĎ
: bŇ rĆxĲĎ BĆ Wj¿Ł tĘŇ lĂ Hq¡ĎzĘxĎ lĘ

22 MyĂrČŔ YĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ hŇ ‘ăŁ rĘjČ =l’Ć ÉynĂ nĘ hĂ hŇ oĂęhyĘ ynăĎdŇŁ ’Ğ ű rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄÂ lĎ
=tŇ ’Ć yê¿Ă lĘ jČ hĂ wĘ tŇ rĆBĳĎSĘ eĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ q¡ĎzĎxĞhĲČ =tŇ ’Ć wytĎŔ ‘Ł răŁ zĘ=tŇ ’Ć ÉyêĂ rĘbČŇ SĲĎ wĘ

23 : tŇ oYĲ rĎ’ĞBĲĎ Mt¡ĂŇ yrĂzĄwĘ MyĳĂoGBČ MyĂr¡ČYĘ mĂ =tŇ ’Ć yt¿ĂŇ oYpĂŇ hĞ wĲČ : odĲŇ IĎmĂ bŇ rĆx¡ĆhČ
24 ÉyêĂ rĘbČŇ SĲĎ wĘ odĳŇ yĎBĘ yB¡Ă rĘxČ =tŇ ’Ć yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ lbĆŔ BĎ ëŇ lĆ măĆ Éto‘rŁ zĘ=tŇ ’Ć yêĂę qĘ EČxĂ wĘ
25 =tŇ ’Ć yêĂę qĘ zČxĞhĲČ wĘ : wynĲĎpĎŇ lĘ ll¡Ď xĎ tŇ oq¿ ’ĞnĲČ q’ËČ nĎ wĘ hŇ ‘ŔŁ rĘjČ tŇ o‘ărŁ zĘ=tŇ ’Ć

hoĎęhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ C‘ÂdĘŇ yĲĎwĲĘ hŇ nĎlĘ jĳŁ êĂ hŇ ‘¡Ł rĘjČ tŇ o‘¿rŁ zĘC lbĆŔ BĎ ëŇ lĆ măĆ Éto‘rŁ zĘ
: MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿Ć=l’Ć Ht¡ĎŇ o’ hŇ T¿Ď nĎ wĘ lbĆŔ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ dŇ yăČBĘ ÉyBĂ rĘxČ yêąĂ tĂŇ BĘ

26 yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ C‘¡dĘŇ yĲĎwĘ tŇ oYĳrĎ’ĞBĲĎ Mt¡ĎŇ o’ yt¿ĂŇ yrĂzĄwĘ MyĂŔoGBČ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ =tŇ ’Ć ytąĂŇ oYpĂŇ hĞ wĲČ
: hoĲĎhyĘ

’l =rbČŇ dĘŇ hŇ y¿ĎhĎ SdĆŇ xĳŁ lČ dŇ xăĎ ’Ć BĘ yS¡Ă ylĂ èĘ BČ hŇ nĎŔ SĎ ÉhrĄWĘ ‘Ć tŇ xąČ ’Č BĘ yhĂę yĘwČ
2 MyĂr¡ČYĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ hŇ ‘¿Ł rĘjČ =l’Ć rmËŁ ’Ĺ MdĎě ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ
3 NonębĎŇ QĘ BČ zrĆ’ăĆ rCèÁ ’Č hŇ eĄÄhĂ : ìŇ lĲĆ dĘŇ gĎŇbĘŇ tĎŇ ym¿Ă DĎ ym¡Ă =l’Ć onĳomhĞ=l’Ć wĘ

: oêĲ rĘUČ YČ hŇ t¡ĎŇ yĘhĲĎ MytĂŔ bŇŁ ‘Ğ NybăĄŇ C hŇ mĳĎ oq HbăČŇ gĘŇ C lY¡Č mĄ SrĆx¿Ł wĘ PŇ nËĎ‘Ď hŇ p¿ĄŇ yĘ
4 H‘ĎŔ FĎ mČ tŇ obăŇ ybĂŇ sĘ ÉëlĄ hŁ hĎ ytĆę rŁ hĞ nĲČ=tŇ ’Ć ChtĘŇ mĳĎ mĘ rĲŁ Moh¡ êĘ ChClŔ DĘGĂ MyĂmăČ
5 ’hăĎ bĘŇ GĎ ÉNJĄ =l‘Č : hŇ dĲĆŇ vĎ hČ yY¿Ą‘Ğ=lJĎ l’¡Ć hŇ xĎŔ lĘ SĂ hĎ ytăĆŇ Łl‘ĎêĘ =tŇ ’Ć wĘ

otŇ rŁ ’Ň pŇŁ hŇ nĎkĘŇ rÌČ’ĹêĲĆ wČ wytĎÁ jŁ ‘ČrĘsĲČ hŇ nĎ yBĆÄ rĘêĂ wČ hŇ dĳĆŇ vĎ hČ yYăĄ‘Ğ lJ¡Ł mĂ otŔ mĎ qĲŁ
6 tŇ xČ tąČŇ wĘ MyĂmČŔ èĎ hČ PŇ o‘ă=lJĎ ÉCnnĘ qĲĂ wytąĎŇ jŁ ‘ČsĘ BĂ : oxĲ QĘ SČ BĘ MyB¡Ă rČ MyĂU¿ČmĂ

: MyBĲĂ rČ My¿ĂoG lJ¡Ł CbŔ SĘ yĲĄ ÉoQYĂ bĘŇ C hŇ dĳĆŇ vĎ hČ tŇ IăČxČ lJ¡Ł CdŔ lĘ yĲĎ ÉwytĎŇ rŁ ’Ň jĲŁ
7 : MyBĲĂ rČ MyĂm¿Č=l’Ć oS¡ rĘSĎ hŇ y¿ĎhĎ =yJĲĂ wytĳĎŇ oIlĂ DĲĎ ëŇ rĆ’¡Ł BĘ olŔ dĘŇ gĎŇBĘ PŇ yăĂIĘwČ

Myzr’
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wytĎŔ jŁ ‘ČsĘ =l’Ć ÉCmdĎŇ âlą MySĂę orBĘ ůMyhĂ Łl’Ĺ=NgČŇBĘ ÈChmĚ mĎ ‘Ğ=âlĲ MyzăĂrĎ’Ğ 8

wyl¡Ď ’Ą hŇ m¿Ď dĎŇ =âl MyhĂŔ Łl’Ĺ=NgČŇBĘ ÉZ‘Ą=lJĎ wytĳĎŇ rŁ ’Ň pĲŇŁ JĘ Cy¡hĎ =âlĲ Myn¿ĂmŁ rĘ‘Č wĘ
NdĆŇ ‘ĄŔ =yYĄ ‘Ğ=lJĎ ÉCh’ĚÄ nĘ qČ yĘwČ wytĳĎŇ oIlĂ DĲĎ bŇ r¡Ł BĘ wytĂŔ yWĂ ‘Ğ hŇ păĆŇ yĎ : oyĲpĘŇ yĎBĘ 9

hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ NkĄę lĎ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ Ng¿ČŇBĘ rS¡Ć ’Ğ 10

Mr¿ĎwĘ MytĂŔ obŇ ‘Ğ NyBăĄ =l’Ć ÉoêrĘUČ YČ NêąĄ IĂwČ hŇ mĳĎ oqBĘ êĎhĘ b¡ČŇ GĎ rS¿Ć ’Ğ N‘Č yČě
o‘¡SĘ rĂJĘ olŔ ÉhWĆ ‘ĞyĲČ oWą ‘Ď MyĳĂoG ly’ăĄ dŇ y¡ČBĘ ChnĄŔ êĘ ’ĆÄ wĘ : ohĲ bĘŇ gĎŇBĘ ob¡Ň bĎŇ lĘ 11

MyrĂhĎ hĲĆ ţ=l’Ć ChSĳĚ FĘ IĂwĲČ My¡ĂogŇ yY¿ĄyrĂ‘ĲĎ MyrËĂzĎ ChtÌĚŇ rĘkĘŇ IĂwČ : ChêĲĂ SĘ rČGĲĄ 12

yqăĄypĂŇ ’Ğ É lkŇŁ BĘ ÉwytĎŇ rŁ ’Ň pĲŇŁ hŇ nĎrĘbąČŇ èĎ êĂ wČ wytĎę oIlĂ dĲĎŇ Clă pĘŇ nĲĎ tŇ oyÁ’Ď GĄÄ=lkĎŇ bĘŇ C
Cn¡JĘ SĘ yĂ oê¿lĘ jČ mČ =l‘Č : ChSĲĚ FĘ IĂwĲČ ZrĆ’¡ĎhĎ yU¿Ą ‘Č=lJĎ oQË ~Ă mĂ CdÌŇ rĘIĲĄwČ ZrĆ’ĎŔ hĎ 13

žrSĆ ’Ğ N‘ČmČÃ lĘ : hŇ dĲĆŇ vĎ hČ tŇ I¿ČxČ lJ¡Ł CyŔhĎ wytăĎŇ rŁ ’Ň jĲŁ =l’Ć wĘ MyĂmĳĎèĎ hČ PŇ o‘ă=lJĎ 14

=l’Ć ÉMêĎrĘUČ YČ =tŇ ’Ć CnąêĘ yĂ=âlĲ wĘ MyĂmČę =yYĄ‘Ğ=lJĎ MtĎÁ mĎ oqĲ bĘŇ ChÄ BĘ gĘŇ yĂ=âlĲ
žMQĎ kĚŇ =yJĲĂ MyĂmĳĎ ytĄŇ SăŁ =lJĎ Mh¡Ď bĘŇ gĎŇBĘ MhËĆ ylĄ ’ĲĄ CdÌŇ mĘ ‘Č yĲČ=âlwĘ MytĂŔ bŇŁ ‘Ğ NyBăĄ
: robĲŇ ydĄŇ rĘoy¿=l’Ć Md¡ĎŇ ’Ď yn¿ĄBĘ ëŇ otËŇ BĘ tŇ yêĂę xĘ êČ ZrĆ’ăĆ=l’Ć tŇ wĆUĎÁ lČ CnÄêĘ nĂ

ytĂŇ iąĄ JĂ yêĂ lĘ bČÁ ’ĹhĲĆ ÉhlĎ ’ÄŁ SĘ oêądĘŇ rĂ MoyÄBĘ hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ 15

rDąĂqĘ ’Č wĲĎ MyBĳĂ rČ MyĂmăČ C’¡ lĘ JĲĎ IĂwČ hĎ ytĆŔ orhĞ nĲČ É‘nČmĘ ’Ć wĲĎ MohŔ êĘ =tŇ ’Ć ÉwylĎ ‘Ď
ÉoêlĘ jČ mČ louąmĂ : hŇ jĲĆ lĘ ‘Ě wyl¿Ď ‘Ď hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ yY¿Ą‘Ğ=lkĎŇ wĘ NonŔ bĎŇ lĘ ÉwylĎ ‘Ď 16

CmÁ xĞ eĎÄ IĂwČ robĳŇ ydĄŇ rĘoyă=tŇ ’Ć hŇ lĎ o’¡ SĘ otËŇ ’Ł yd¿ĂŇ rĂohĲ BĘ MyĂŔogŇ yêĂ SĘ ‘ăČrĘhĂ
: MyĂmĲĎ ytĄŇ S¿Ł =lJĎ Non¡bĎŇ lĘ =bŇ oTĲ wĘ rx¿Č bĘŇ mĂ NdĆŇ ‘ĄŔ =yYĄ‘Ğ=lJĎ ÉtyêĂ xĘ êČ ZrĆ’ąĆBĘ
oQ¡ YĂ bĘŇ Cb¿Ň SĘ yĲĎ o‘ËrŁ zĘC bŇ rĆxĳĎ=ylĄ lĘ xČ =l’Ć hŇ lĎ o’¡ SĘ Cd¿Ň rĘyĲĎ oêË’Ă MhĄę =MGČ 17

NdĆŇ ‘ĳĄ=yYĄ‘ĞBĲČ ldĆŇ g¡ŇŁ bĘŇ C dŇ ob¿Ň kĎŇ BĘ hŇ kĎŇ JËĎ tĎŇ ym¿Ă dĎŇ ymĂÄ =l’Ć : MyĲĂoG ëŇ ot¿Ň BĘ 18

ÉbJČ SĘ êĂ MyląĂ rĄ‘Ğ ëŇ otÄ BĘ tŇ yêĂę xĘ êČ ZrĆ’ăĆ=l’Ć NdĆŇ ‘ĄÁ =yYĄ‘Ğ=tŇ ’Ć ÉêĎdĘŇ rČChwĘ
: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ hŇ nŔŁ omhĞ=lkĎŇ wĘ Éh‘Ł rĘpČŇ ’Chą bŇ rĆxĆŔ =ylĄ lĘ xČ =tŇ ’Ć

sŘ19 hŇ y¿ĎhĎ SdĆŇ xĳŁ lČ dŇ xăĎ ’Ć BĘ SdĆŇ x¡Ł rW¿Ď ‘Ď=ynĲĄSĘ BĂ hŇ nĎŔ SĎ hŇ răĄWĘ ‘Ć yêăĄSĘ BĂ ÉyhĂ yĘwĲČ bl

=ëŇ lĆ mĲĆ hŇ ‘ăŁ rĘjČ =l‘Č ÉhnĎ yqĂ ’WąĎ MdĎę ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ 2

MyUĂŔ IČBČ MyeăĂêČJČ ÉhêĎ’Č wĘ tĎŇ ymĳĄdĘŇ nĂ My¡ĂoG ryp¿ĂŇ JĘ wylĎŔ ’Ą êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ
: MtĲĎŇ orhĞ nĲČ sj¡Ł rĘêĂ wČ ìŇ ylĆŔ gĘŇrČBĘ ÉMyĂmČÄ =xlČ dĘŇ êĂ wČ ìŇ ytĆę orhĞ nĲČBĘ xgČŇêăĎ wČ

hk
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3 MyUăĂ ‘Č lh¡Č qĘ BĂ yêĂŔ SĘ rĂ=tŇ ’Ć ÉìylĆÄ‘Ď yêąĂ WĘ rČpĲĎŇ C hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ
4 hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ yn¿ĄjĘ =l‘Č ZrĆ’ĎŔ bĎŇ ìŇ yêăĂ SĘ TČ nĘ C : ymĲĂ rĘxĆ BĘ ìŇ Cl¡ ‘ĹhĲĆ wĘ MyBĳĂ rČ

tŇ I¿ČxČ ì¡Ň UĘ mĂ yê¿Ă ‘Ę BČ WĘ hĂ wĘ MyĂmČŔ èĎ hČ PŇ o‘ă=lJĎ ÉìylĆÄ‘Ď yêąĂ nĘ JČ SĘ hĂ wĘ ìŇ ĳĆlyTĂ ’Ğ
5 tŇ oy¡’Ď GĄhČ yt¿ĂŇ ’Ň QĄ mĂ C MyrĳĂhĎ hĲĆ =l‘Č ì¡Ň rĘWĲĎ BĘ =tŇ ’Ć yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lJĎ
6 Myq¡ĂpĂŇ ’Ğ wĲČ MyrĳĂhĎ hĲĆ =l’Ć ì¡Ň mĘ DĎmĂ ìËŇ tĘŇ pĲĎŇ YĎ ZrĆ’ÌĆ ytĂÄ yqĄSĘ hĂ wĘ : ìŇ tĲĆŇ CmrĲĎ
7 MhĳĆ ybĄŇ kĘŇ JĲŁ =tŇ ’Ć yê¡Ă rĘDČqĘ hĂ wĘ MyĂmČŔ SĎ ÉìtĘŇ oBĲ kČŇ bĘŇ ytąĂŇ yiĄ kĂŇ wĘ : OĎ UĲĆ mĂ NC’¿ lĘ UĲĎ yĂ
8 Éro’ yrĄo’ą mĘ =lJĎ : orĲo’ ry’¿Ă yĎ=âlĲ xČ r¡ĄyĎwĘ CeiĆŔ kČŇ ’Ğ NăĎn‘ĎBĲĆ SmĆ SĆ ť

: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ ìŔ YĘ rĘ’Č =l‘ĲČ ÉëSĆ xÄŁ yêĂ tąČŇ nĲĎ wĘ ìŇ ylĳĆ‘Ď Mr¡ĄyDĂqĘ ’Č MyĂmČŔ èĎ BČ
9 tŇ oY¡ rĎ’Ğ=l‘Č MyĂŔoGBČ ÉìrĘbĘŇ SĂ y’ąĂ ybĂŇ hĞBĲČ MyBĳĂ rČ MyUăĂ ‘Č bŇ l¡Ą yêĂŔ sĘ ‘ČkĘŇ hĂÄ wĘ

10 ÉMhĆ ykĄŇ lĘ mČ C MyBĂę rČ MyUăĂ ‘Č ìŇ ylĆÁ‘Ď ytĂÄ oUSĂ hĞ wĲČ : MêĲĎ ‘Ę dČŇ yĘ=âlĲ rS¿Ć ’Ğ
ÉMy‘Ă gĎŇrĘlĂ CdąŇ rĘxĲĎ wĘ MhĳĆ ynĄjĘ =l‘Č yB¡Ă rĘxČ yp¿ĂŇ pĘŇ o‘BĘ r‘ČWČŔ ÉìylĆÄ‘Ď Crą‘ĞWĘ yĂ

: ìŇ êĲĆlĘ jČ mČ Moy¡BĘ oSŔ pĘŇ nČlĘ Sy’ăĂ
11, 12 tŇ obąŇ rĘxČ BĘ : ìŇ ’ĲĆ obŇ êĘ lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ bŇ rĆx¿Ć hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł yJËĂ

MyĂrČŔ YĘ mĂ No’ă GĘ =tŇ ’Ć ÉCdŇ dĘŇ SĲĎ wĘ MQĳĎ JĚ My¡ĂogŇ yY¿ĄyrĂ‘ĲĎ ìŇ nĆŔ omhĞ lyjăĂ ’Č ÉMyrĂoBGĂ
13 MyĂmăČ l‘¡ČmĄ HêĎŔ mĘ hĆ BĘ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉyêĂ dĘŇ bČŇ ’ĞhĲČ wĘ : HnĲĎ omhĞ=lJĎ dŇ m¡Č SĘ nĂ wĘ

: MxĲĄ lĎ dĘŇ tĂŇ âl¿ hŇ m¡Ď hĄ BĘ tŇ os¿ rĘpČŇ C dŇ o‘Ŕ ÉMdĎŇ ’Ď =lgĆŇrĲĆ MxąĄ lĎ dĘŇ tĂŇ âlÄ wĘ MyBĳĂ rČ
14 : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ ëŇ ylĳĂ o’ NmĆ èăĆ JČ Mt¡ĎŇ orhĞ nĲČ wĘ MhĆŔ ymĄ ymĲĄ ‘Č yqăĂSĘ ’Č z’Ď ť
15 yt¡ĂŇ oJhČ BĘ HâĎŔ lUĘ mĂ ZrĆ’Ć ť hŇ UĎę SČ nĘ C hŇ măĎ mĎ SĘ MyĂrČÁ YĘ mĂ ZrĆ’ĆÄ =tŇ ’Ć žyêĂ tĂŇ BĘ
16 hĎ CnŔ nĘ oqă wĘ É’yhĂ hŇ n¿Ď yqĂ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ C‘¡dĘŇ yĲĎwĘ HbĳĎŇ ybĄŇ SĘ oyă=lJĎ =tŇ ’Ć

hŇ eĎ năĄoqêĘ ÉHnĎ omhĞ=lJĎ =l‘Č wĘ MyĂrąČYĘ mĂ =l‘Č HtĳĎŇ o’ hŇ eĎ năĄoqêĘ My¡ĂoGhČ tŇ on¿BĘ
: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ HtĎŔ o’

17 =rbČŇ dĘŇ hŇ y¿ĎhĎ SdĆŇ xĳŁ lČ rW¡Ď ‘Ď hŇ è¿Ď mĂ xĞBĲČ hŇ nĎŔ SĎ hŇ răĄWĘ ‘Ć yêăĄSĘ BĂ ÉyhĂ yĘwĲČ
18 ChdĳĄŇ rĂohĲ wĘ MyĂr¡ČYĘ mĂ Nom¿ hĞ=l‘Č hŇ hËĄ nĘ MdĎě ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ

: robĲŇ ydĄŇ rĘoy¿=tŇ ’Ć tŇ oI¡êĂ xĘ êČ ZrĆ’¿Ć=l’Ć MrËĂDĂ’Č MyÌĂoG tŇ onÄbĘŇ C HtĎŇ o’ţ
19, 20 bŇ rĆx¡Ć=ylĄ lĘ xČ ëŇ ot¿Ň BĘ : MylĲĂ rĄ‘Ğ=tŇ ’Ć hŇ b¡ĎŇ JĘ SĘ hĎ wĘ hŇ d¿ĎŇ rĘ êĎmĘ ‘ĳĎnĎ yU¡Ă mĂ

21 ylÌĄ’Ą olÂ=CrBĘ dČŇ yĘ : hĎ ynĲĆomhĞ=lkĎŇ wĘ Ht¡ĎŇ o’ Ck¿Ň SĘ mĲĎ hŇ nĎêĎŔ nĂ bŇ rĆxăĆ CljĳŁ yĂ
=ylĄ lĘ xČ Myl¡Ă rĄ‘ĞhĲĎ Cb¿Ň kĘŇ SĲĎ CdËŇ rĘyĲĎ wyrĳĎzĘ‘ĲŁ =tŇ ’Ć lo’¡ SĘ ëŇ oê¿mĂ MyrËĂoBgĂŇ
brx
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MylĂŔ lĎ xĞ MQăĎ JĚ wytĳĎŇ rŁ bĘŇ qĂ wyt¡ĎŇ obŇ ybĲĂŇ sĘ HlĎŔ hĎ qĘ =lkĎŇ wĘ ÉrCè’Č MSąĎ : bŇ rĆxĲĎ 22

HlĎŔ hĎ qĘ yhăĂ yĘwČ robŔ =ytĄŇ JĘ rĘyČBĘ ÉhĎ ytĆÄ rŁ bĘŇ qĂ CnąêĘ nĂ rSĆÄ ’Ğ : bŇ rĆxĲĎ BĆ Myl¡Ă pĘŇ eŁ hČ 23

tŇ yê¡Ă xĂ Cn¿tĘŇ nĲĎ =rSĆ ’Ğ bŇ rĆxĆŔ BČ MylăĂ pĘŇ nĲŁ ÉMylĂ lĎ xĞ MQąĎ JĚ HtĳĎŇ rĎbĲĚŇ qĘ tŇ ob¡Ň ybĂŇ sĘ
MQăĎ JĚ HtĳĎŇ rĎbĲĚŇ qĘ tŇ ob¡Ň ybĂŇ sĘ HnĎŔ omhĞ=lkĎŇ wĘ ÉMlĎ y‘Ą MSąĎ : MyIĲĂxČ ZrĆ’¿ĆBĘ 24

tŇ oIęêĂ xĘ êČ ZrĆ’ăĆ=l’Ć ű MylăĂ rĄ‘Ğ Cd¿Ň rĘyĲĎ=rSĆ ’Ğ bŇ rĆxĆÁ BČ MylĂÄpĘŇ eŁ hČ žMylĂ lĎ xĞ
ydĄŇ rĘoy¿=tŇ ’Ć Mt¡ĎŇ UĎ lĂ kĘŇ C’¿ WĘ IĂwČ MyIĂŔxČ ZrĆ’ăĆBĘ ÉMtĎŇ yêĂ xĂ CnątĘŇ nĲĎ rSĆÄ ’Ğ
wyt¡ĎŇ obŇ ybĲĂŇ sĘ HnĎŔ omhĞ=lkĎŇ BĘ ÉHlĎ bŇ J¿Ď SĘ mĂ CnÄtĘŇ nĲĎ MylĂ lĎ xĞ ţ ëŇ otăŇ BĘ : robĲŇ 25

MyIĂęxČ ZrĆ’ăĆBĘ MtĎÁ yêĂ xĂ NêČÄ nĂ =yJĲĂ bŇ rĆxĆÃ =ylĄ lĘ xČ MylăĂ rĄ‘Ğ MQăĎ JĚ hĎ tĳĆŇ rŁ bĘŇ qĂ
ëŇ SĆ mąĆ MSăĎ : NêĲĎ nĂ Myl¡Ă lĎ xĞ ëŇ ot¿Ň BĘ robŔ ydĄŇ rĘoyă=tŇ ’Ć ÉMtĎŇ UĎ lĂ kĘŇ C’ą WĘ IĂwČ 26

ylĄ lĘ xăĚmĘ ÉMylĂ rĄ‘Ğ MQąĎ JĚ hĎ ytĳĆŇ orbĘŇ qĂ wyt¡ĎŇ obŇ ybĲĂŇ sĘ HnĎŔ omhĞ=lkĎŇ wĘ É lbČŇ êĚ
MyrĂŔ oBGĂ =tŇ ’Ć ÉCbŇ JĘ SĘ yĂ âlą wĘ : MyIĲĂxČ ZrĆ’¿ĆBĘ Mt¡ĎŇ yêĂ xĂ Cn¿tĘŇ nĲĎ =yJĂ bŇ rĆxĆŔ 27

=tŇ ’Ć CnÄêĘ IĂwČ žMêĎmĘ xČ lĘ mĂ =ylĲĄ kĘŇ BĂ lo’ă SĘ =CdĲŇ rĘyĲĎ rSăĆ ’Ğ MylĳĂ rĄ‘ĞmĲĄ Myl¡Ă pĘŇ nĲŁ
tŇ yê¿Ă xĂ =yJĲĂ MtĎŔ omYĘ ‘Č=l‘Č ÉMtĎŇ nŁ wĲŁ ‘Ğ yhąĂ êĘ wČ MhĆę ySĄ ’Ň rĲĎ tŇ xČ êăČ MtĎÁ obŇ rĘxČ
bŇ J¡Č SĘ tĂŇ wĘ rb¿ČŇ èĎ êĂ MylËĂ rĄ‘Ğ ëŇ otÌŇ BĘ hŇ êĎę ’Č wĘ : MyIĲĂxČ ZrĆ’¿ĆBĘ Myr¡ĂoBGĂ 28

Cn¿êĘ nĂ =rSĆ ’Ğ hĎ y’ĆŔ yWĂ nĘ =lkĎŇ wĘ ÉhĎ ykĆÄ lĎ mĘ Modę ’Ĺ hŇ UĎ SăĎ : bŇ rĆxĲĎ =ylĄ lĘ xČ =tŇ ’Ć 29

ydĄŇ rĘy¿Ł =tŇ ’Ć wĘ CbŇ J¡Ď SĘ yĂ Myl¿Ă rĄ‘Ğ=tŇ ’Ć hŇ UĎ hËĄ bŇ rĆxĳĎ=ylĄ lĘ xČ =tŇ ’Ć Mt¡ĎŇ rĎCbĲŇ gĘŇbĂŇ
MylĂę lĎ xĞ=tŇ ’Ć CdăŇ rĘyĲĎ=rSĆ ’Ğ ynĳĂdŇŁ YĲĂ =lkĎŇ wĘ MQ¡Ď JĚ NopËŇ YĎ yk¿ĄŇ ysĂ nĘ hŇ UĎ SăĎ : robĲŇ 30

bŇ rĆxĆŔ =ylĄ lĘ xČ =tŇ ’Ć ÉMylĂ rĄ‘Ğ CbąŇ JĘ SĘ IĂwČ MySĂŔ oB ÉMtĎŇ rĎCbĲŇ GĘ mĂ MtĳĎŇ yêĂ xĂ BĘ
Mx¡Č nĂ wĘ hŇ ‘ŔŁ rĘpČŇ hŇ ’ăĆ rĘyĂ ÉMtĎŇ o’ : robĲŇ ydĄŇ rĘoy¿=tŇ ’Ć Mt¡ĎŇ UĎ lĂ kĘŇ C’¿ WĘ IĂwČ 31

: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ olŔ yxĄ =lkĎŇ wĘ hŇ ‘ăŁ rĘjČ ÉbrĆxĆÄ =ylĄ lĘ xČ hŇ nŁ omhĞ=lJĎ =l‘Č
=tŇ ’Ć MylĂÁrĄ‘Ğ ëŇ otÄ BĘ žbJČ SĘ hĚ wĘ MyIĳĂxČ ZrĆ’ăĆBĘ otŇ yêĂ xĂ =tŇ ’Ć yêĂ t¿ČŇ nĎ=yJĲĂ 32

: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ hŇ nŔŁ omhĞ=lkĎŇ wĘ Éh‘Ł rĘjČ bŇ rĆxĆę =ylĄ lĘ xČ
ÉìUĘ ‘Č=ynĲĄBĘ =l’Ć rBąĄDČ MdĎę ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ gl, 2

ZrĆ’ĎÁ hĎ =M‘Č CxÄ qĘ lĲĎ wĘ bŇ rĆxĳĎ hĎ yl¡Ć ‘Ď ’yb¿ĂŇ ’Ď =yJĲĂ ZrĆ’Ćě MhĆŔ ylĄ ’Ğ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ
bŇ rĆx¡ĆhČ =tŇ ’Ć hŇ ’¿Ď rĎwĘ : hŇ pĲĆŇ YŁ lĘ Mh¡Ć lĎ otËŇ ’Ł Cn¿tĘŇ nĲĎ wĘ MhĆŔ yYĄqĘ mĂ ÉdxĎ ’Ć Sy’ąĂ 3

‘ČmĄÁ èŁ hČ ‘mČÄ SĎ wĘ : M‘ĲĎhĎ =tŇ ’Ć ryh¿Ă zĘhĂ wĘ rp¡ĎŇ oèBČ ‘q¿ČtĎŇ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č hŇ ’ăĎ BĎ 4

oS¡ ’Ň rŁ bĘŇ om¿ DĎ ChxĳĄ uĎ êĂ wČ bŇ rĆx¡Ć ’obŇ ê¿Ď wČ rhĎŔ zĘnĂ âlă wĘ ÉrpĎŇ oèhČ loqą =tŇ ’Ć
’Ch¿ wĘ hŇ yĳĆhĘ yĲĂ oBă om¡ DĎ rhĎŔ zĘnĂ âlă wĘ É‘mČ SĎ rpąĎŇ oèhČ loqÄ žt’Ą : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ 5

rhzn
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6 ‘qąČtĎŇ =âlĲ wĘ hŇ ’Ďę BĎ bŇ rĆxĆÁ hČ =tŇ ’Ć hŇ ’ĆÄ rĘyĂ=yJĲĂ hŇ pĆŇ ~Ł hČ wĘţ : TQĲĄ mĂ oS¿ pĘŇ nČ rh¡Ď zĘnĂ
’Chť SpĆŇ nĳĎ Mh¡Ć mĄ xu¿ČêĂ wČ bŇ rĆxĆŔ ’obăŇ êĎ wČ rhĎŔ zĘnĂ =âlĲ M‘ăĎhĎ wĘ ÉrpĎŇ oèBČ

: SrĲŁ dĘŇ ’Ć hŇ p¿ĆŇ ~Ł hČ =dŇ IĲČmĂ om¡ dĎŇ wĘ xqĎŔ lĘ nĂ onă wŁ ‘ĞBĲČ
7 rbĎŔ DĎ ÉyjĂ mĂ êąĎ ‘Ę mČ SĲĎ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ ybăĄŇ lĘ ìŇ yê¡Ă tČŇ nĘ hŇ p¿ĆŇ YŁ MdĎŔ ’Ď =NbĆŇ hŇ êăĎ’Č wĘ
8 âlă wĘ tŇ CmŔ êĎ tŇ omă É‘SĎ rĎ ‘SĎę rĎlĲĎ yrăĂmĘ ’Ď BĘ : yeĂ UĲĆ mĂ Mt¡ĎŇ ’Ł ê¿ĎrĘhČ zĘhĂ wĘ

ì¿Ň dĘŇ IĎmĂ om¡ dĎŇ wĘ tŇ CmŔ yĎ onă wŁ ‘ĞbĲČŇ É‘SĎ rĎ ’Chą oJĳ rĘDČmĂ ‘S¡Ď rĎ ryh¿Ă zĘhČ lĘ êĎrĘBČŔ dĂŇ
9 bŇ S¡Ď =âlwĘ hŇ eĎUĆŔ mĂ bŇ CSă lĎ ÉoJrĘDČmĂ ‘SąĎ rĎ êĎrĘhČÄ zĘhĂ =yJĲĂ hŇ êĎ’Č wĘţ : SuĲĄbČŇ ’Ğ

: êĎlĘ ~ĲČ hĂ ì¿Ň SĘ pĘŇ nČ hŇ ê¡Ď’Č wĘ tŇ CmŔ yĎ onă wŁ ‘ĞBĲČ ’Chť oJĳ rĘDČmĂ
10 rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMêĆrĘmČ ’Ğ NJąĄ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ =l’Ć ÉrmŁ ’Ĺ MdĎę ’Ď =NbĆŇ hŇ êăĎ’Č wĘ
11 rmÄŁ ’Ĺ : hŇ yĲĆxĘ nĲĂ ëŇ y’¿ĄwĘ Myu¡ĂmČ nĘ CnxĘ n¿Č’Ğ MbËĎŇ C CnylĳĄ‘Ď Cnyt¡ĄŇ ’Ň FŁ xČ wĘ Cny‘¿ĄSĎ pĘŇ =yJĲĂ

yJăĂ ‘SĎŔ rĎhĲĎ tŇ omă BĘ ÉZjŁ xĘ ’Ć =M’Ă hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ű M’ăĚ nĘ ű ynĂ ’ăĎ =yxČ MhĆÁ ylĄ ’Ğ
My‘ËĂrĎhĲĎ MkÌĆŇ ykĄŇ rĘDČmĂ CbŇ CSÁ CbŇ CSă hŇ yĳĎxĎ wĘ oJ¡ rĘDČmĂ ‘SËĎ rĎ bŇ CS¿ BĘ =M’Ă

12 rmąŁ ’Ĺ MdĎę ’Ď =NbĆŇ hŇ êăĎ’Č wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą CtŇ Cm¡ tĎŇ hŇ UĎ l¿Ď wĘ
tŇ ‘ąČSĘ rĂwĘ o‘Ŕ SĘ jĂ MoyăBĘ ÉCelĆÄ y~Ă tČŇ âlą qyDĂę ~Č hČ tŇ qăČdĘŇ YĂ ÉìUĘ ‘Č=ynĲĄBĘ =l’Ć
lkËČŇ Cy âl¿ qyDĂę YČ wĘ o‘ĳSĘ rĂmĲĄ obăŇ CS Moy¡BĘ HBĎŔ lSĆ JăĎ yĂ=âlĲ É‘SĎ rĎhĲĎ

13 xT¿Č bĎŇ =’ChĲ wĘ hŇ yĆŔxĘ yĲĂ hŇ yăŁ xĎ ÉqyDĂ~Č lČ yrąĂmĘ ’Ď BĘ : otĲŇ ’Ň TŁ xĞ Moy¿BĘ HB¡Ď tŇ oy¿xĘ lĲĂ
=rSĆ ’Ğ ol¿ wĘ‘ČbĘŇ C hŇ nĎrĘkČŔ EĎtĂŇ âlă otŇ qĎ dĘŇ YĂ =lJĎ lwĆ‘ĳĎ hŇ WĎ ‘ăĎwĘ ot¡Ň qĎ dĘŇ YĂ =l‘Č

14 otŔ ’Ň FĎ xČ mĲĄ ÉbSĎ wĘ tŇ Cmĳ êĎ tŇ omă ‘S¡Ď rĎlĲĎ yr¿ĂmĘ ’Ď bĘŇ C : tŇ CmĲ yĎ oB¿ hŇ W¡Ď ‘Ď
15 tŇ ouąxĚBĘ MQĄŔ SČ yĘ hŇ lăĎ zĄGĘ É‘SĎ rĎ bŇ ySąĂ yĎ lbÄŁ xĞ : hŇ qĲĎ dĎŇ YĘ C Tj¡Ď SĘ mĂ hŇ W¿Ď ‘Ď wĘ
16 otŇ ’Ň FĎ xČ =lJĎ : tŇ CmĲ yĎ âl¿ hŇ y¡ĆxĘ yĲĂ oy¿xĎ lwĆ‘ĳĎ tŇ oWă ‘Ğ yê¡Ă lĘ bĂŇ lĘ ëŇ lČŔ hĎ ÉMyIĂxČ hĲČ sŘ20

: hŇ yĲĆxĘ yĲĂ oy¿xĎ hŇ W¡Ď ‘Ď hŇ qËĎdĎŇ YĘ C TjÌĎ SĘ mĂ olĳ hŇ nĎrĘk¡ČŇ EĎtĂŇ âl¿ ’TĎŔ xĎ rSăĆ ’Ğ
17 : NkĲĄŇ êĎ yĂ=âlĲ MJ¿Ď rĘDČ hŇ UĎ h¡Ą wĘ ynĳĎdŇŁ ’Ğ ëŇ rĆDăĆ Nk¡ĄŇ êĎ yĂ âl¿ ìŔ UĘ ‘Č ynăĄBĘ ÉCrmĘ ’ĲĎ wĘ

18, 19 É‘SĎ rĎ bŇ CSą bĘŇ C : MhĲĆ BĎ tŇ m¡Ą C lwĆ‘ĳĎ hŇ WĎ ‘ăĎwĘ ot¡Ň qĎ dĘŇ ~Ă mĂ qyD¿ĂYČ =bŇ CSĲ BĘ
20 MêĆě rĘmČ ’Ğ wĲČ : hŇ yĲĆxĘ yĲĂ ’Ch¿ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ hŇ qĳĎdĎŇ YĘ C Tj¡Ď SĘ mĂ hŇ W¿Ď ‘Ď wĘ otŔ ‘ĎSĘ rĂmĲĄ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć Toj¿ SĘ ’Ć wykËĎŇ rĎdĘŇ JĂ Sy’ÌĂ ynĳĎdŇŁ ’Ğ ëŇ rĆDăĆ Nk¡ĄŇ êĎ yĂ âl¿

21 CntĳĄŇ ClgĎŇlĘ SdĆŇ x¡Ł lČ hŇ è¿Ď mĂ xĞBĲČ yrËĂWĂ ‘ĞBĲĎ hŇ nĎęSĎ hŇ răĄWĘ ‘Ć yêÌĄSĘ BĂ yhĂÂ yĘwČ
22 žhoĎhyĘ=dŇ yČwĘ : ry‘ĲĂhĎ hŇ t¿ĎŇ JĘ hĚ rm¡Ł ’Ň lĄ MĂlËČ SĎ CrĲymĂ TylÌĂ jĎ hČ ylČÄ’Ą =’BĎ

htyh
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’oB¿ =dŇ ‘Č yjĂŔ =tŇ ’Ć xêăČpĘŇ IĂwČ TylĂŔ jĎ hČ ’oBă ÉynĄpĘŇ lĂ bŇ rĆ‘Ćę BĎ ylČÁ’Ą hŇ tĎÄ yĘhĲĎ
: dŇ o‘Ĳ yêĂ mĘ l¡Č ’ĹnĲĆ âl¿ wĘ yjĂŔ xtČŇ jăĎ IĂwČ rqĆBĳŁ BČ yl¡Č ’Ą

hŇ QĆ ’ĄÁ hĎ tŇ obÄ rĎxĽhĲĆ ybĄŇ SĘ yĲŁ ţ MdĎę ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ 23, 24

Sr¡ČyIĂwČ MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č hŇ yăĎhĎ ÉdxĎ ’Ć rmŔŁ ’Ň lĄ MyrăĂmĘ ’ĲŁ É l’Ą rĎWĘ yĂ tŇ mąČ dĘŇ ’Č =l‘Č
: hŇ SĲĎ rĎomĲ lĘ ZrĆ’¡ĎhĎ hŇ n¿ĎêĘ nĂ CnlËĎ MyBĂŔ rČ CnxĘ năČ’Ğ wĲČ ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć

ClkËĄŇ ’Ň êŁ ű MDÌĎhČ =l‘Č hŇ oĂęhyĘ ynăĎdŇŁ ’Ğ ű rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ MhĆÁ ylĄ ’Ğ rmÄŁ ’Ĺ žNkĄŇ lĎ 25

: CSrĲĎyêĂ ZrĆ’¡ĎhĎ wĘ CkŇ jĳŁ SĘ êĂ MdăĎŇ wĘ Mk¡ĆŇ ylĄ CQĲ GĂ =l’Ć C’¿ WĘ êĂ MkËĆŇ nĄy‘ĄwĘ
Ch‘¡ĄrĄ tŇ SĆ ’¿Ą =tŇ ’Ć Sy’ËĂ wĘ hŇ bĎŔ ‘ĄoêĲ NtăĆŇ yWĂ ‘Ğ ÉMkĆŇ BĘ rĘxČ =l‘ĲČ MêąĆdĘŇ mČ ‘Ğ 26

=hŇ JĲŁ MhĆÁ lĄ ’Ğ rmČÄ ’Ň tŇŁ =hŇ JĲŁ : CSrĲĎyêĂ ZrĆ’¡ĎhĎ wĘ MtĳĆŇ ’Ň UĄ TĂ 27

CljŔŁ yĂ bŇ rĆxăĆBČ ÉtobŇ rĎxĽBĲĆ rSąĆ ’Ğ âlÂ=M’Ă ůynĂ ’Ď =yxČ ÈhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rmČÄ ’Ď
tŇ od¿Ň YĎ UĘ BČ rSËĆ ’Ğ wĲČ olĳ kĘŇ ’Ď lĘ wyê¡Ă tČŇ nĘ hŇ I¿ĎxČ lĲČ hŇ dĆŔ vĎ hČ ynăĄjĘ =l‘Č ÉrSĆ ’Ğ wĲČ
hŇ UĎŔ SČ mĘ C hŇ măĎ mĎ SĘ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ =tŇ ’Ć yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ : CtŇ CmĲ yĎ rbĆŇ D¿ĆBČ tŇ or¡‘ĎUĘ bČŇ C 28

=yJĲĂ C‘¡dĘŇ yĲĎwĘ : rbĲĄŇ o‘ Ny’¿ĄmĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yr¿ĄhĎ CmË mĘ SĲĎ wĘ HEĳĎ‘Ě No’ă GĘ tŇ B¡Č SĘ nĂ wĘ 29

Mt¡ĎŇ bŇŁ ‘ĞoêĲ =lJĎ l‘¿Č hŇ UĎŔ SČ mĘ C hŇ măĎ mĎ SĘ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ =tŇ ’Ć yêąĂ tĂŇ BĘ hoĳĎhyĘ ynăĂ’Ğ
MyrąĂBĎ dĘŇ eĂ hČ ìę UĘ ‘Č ynăĄBĘ MdĎŔ ’Ď =NbĆŇ hŇ êăĎ’Č wĘ : CWĲ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ 30

Sy’ąĂ dŇ xČę ’Č =tŇ ’Ć dŇ xăČ =rBĆ dĂŇ wĘ MyêĳĂ BĎ hČ yx¡Ą tĘŇ pĂŇ bĘŇ C tŇ orŔ yuĂ hČ lYĆ’ăĄ ÉìBĘ
: hoĲĎhyĘ tŇ ’¿Ą mĄ ’Y¡Ą oIhČ rbĎŔ DĎhČ hŇ măĎ C‘Ŕ mĘ SĂ wĘ ’năĎ=C’BĲŁ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉwyxĂ ’Ď =tŇ ’Ć
ìŇ yrĆŔ bĎŇ DĘ=tŇ ’Ć ÉC‘mĘ SĲĎ wĘ yUĂŔ ‘Č ÉìynĆÄpĎŇ lĘ CbąŇ SĘ yĲĄwĘ M‘ĎÂ=’obŇ mĘ JĂ ìŇ ylĆ ’Ą ţ C’obăŇ yĎwĘ 31

M‘¡ĎYĘ bĂŇ yr¿ĄxĞ’ĲČ MyWĂŔ ‘Ł hŇ UĎ hăĄ ÉMhĆ ypĂŇ BĘ MybąĂŇ gĎŇ‘Ğ=yJĲĂ CWĳ ‘ĞyĲČ âlă Mt¡ĎŇ o’wĘ
ÉC‘mĘ SĲĎ wĘ NGĳĄnČ bŇ TăĂ mĄ C loq¡ hŇ p¿ĄŇ yĘ MybĂŔ gĎŇ‘Ğ rySăĂ JĘ ÉMhĆ lĎ ìąŇ eĘ hĂ wĘ : ëŇ lĲĄ hŁ MB¿Ď lĂ 32

yJ¿Ă C‘Ŕ dĘŇ yăĎwĘ hŇ ’ĎŔ bĎŇ hŇ eăĄhĂ H’ĳĎ bŇŁ bĘŇ C : MtĲĎŇ o’ Mn¡Ď y’Ą MyW¿Ă ‘Ł wĘ ìŇ yrĆŔ bĎŇ DĘ=tŇ ’Ć 33

: MkĲĎŇ otŇ bĘŇ hŇ y¿ĎhĎ ’yb¡ĂŇ nĎ
l’ĳĄ rĎWĘ yĂ y‘ăĄor=l‘Č ’b¡ĄŇ eĎhĂ MdĎě ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ dl, 2

yohą hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ű rmăČ ’Ď hŇ J¿Ł My‘ĂÁ rŁ lĎ MhĆÄ ylĄ ’Ğ žêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ ’băĄŇ eĎhĂ
: My‘ĲĂrŁ hĲĎ C‘¡rĘyĂ N’Ň ~ŔŁ hČ ’olă hĞ MtĎŔ o’ My‘ăĂrŁ ÉCyhĎ rSąĆ ’Ğ É l’Ą rĎWĘ yĂ=y‘ĲĄrŁ
N’Ň ~¡Ł hČ CxBĳĎ zĘêĂ hŇ ’¡Ď yrĂBĘ hČ CSBĎŔ lĘ êĂ rmĆ ~ăĆhČ =tŇ ’Ć wĘ ÉClkĄÄ ’Ň êŁ bŇ lĆ xąĄ hČ =tŇ ’Ć 3

MtĆę ’Ň jĄ rĂ=âlĲ hŇ lăĎ oxhĲČ =tŇ ’Ć wĘ MêĆÁ qĘ EČxĂ âlÄ žtolxĘ eČhČ =tŇ ’ĲĆ : C‘Ĳ rĘtĂŇ âl¿ 4

=tŇ ’Ć wĘ MtĆŔ bŇŁ SĲĄ hĞ âlă ÉtxČ DČÄ eĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ MêĆŔ SĘ bČŇ xĞ âlă ÉtrĆBĆÄ SĘ eĂ lČ wĘ
tdb’h
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5 hŇ nĎ yY¡ĆCpŇ êĘ wČ : ëŇ rĆpĲĎŇ bĘŇ C Mt¡ĎŇ ’Ł Mt¿ĆŇ ydĂŇ rĘ hŇ qËĎzĘxĎ bĘŇ C MêĳĆSĘ uČ bĂŇ âlă tŇ dĆŇ b¡ĆŇ ’Ł hĲĎ
6 CGąSĘ yĂ : hŇ nĎ yYĲĆ CpŇ êĘ wČ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ tŇ I¿ČxČ =lkĎŇ lĘ hŇ lËĎ kĘŇ ’Ď lĘ hŇ nĎ yyÌĆhĘ êĲĂ wČ hŇ ‘ĳĆrŁ ylăĂ BĘ mĂ

ÉZrĆ’ĎÄ hĎ ynąĄjĘ =lJĎ l‘ČÄ wĘ hŇ mĳĎ rĎ hŇ ‘ăĎbĘŇ GĂ =lJĎ l‘¡ČwĘ MyrĂŔ hĎ hăĆ =lkĎŇ BĘ ÉynĂ ’Ň YŁ
7 rb¿ČŇ DĘ=tŇ ’Ć C‘¡mĘ SĂ My‘ĂŔ rŁ NkăĄŇ lĎ : SuĲĄbČŇ mĘ Ny’¿ĄwĘ Sr¡ĄoD Ny’¿ĄwĘ ynĂŔ ’Ň YŁ CYpăŇŁ nĎ
8 ű ynăĂ’Ň YŁ =tŇ oyĲhĹ N‘Č yăČ âlă =M’Ă hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ű M’ăĚ nĘ ynĂ ’ĎÁ =yxČ : hoĲĎhyĘ

hŇ ‘ĆŔ rŁ Ny’ăĄmĄ ÉhdĆŇ vĎ hČ tŇ IąČxČ =lkĎŇ lĘ hŇ lĎÁkĘŇ ’Ď lĘ ynĂÄ’Ň YŁ žhnĎ yyĆhĘ êĲĂ wČ zbČÃ lĎ
âl¿ yn¡Ă’Ň YŁ =tŇ ’Ć wĘ MtĎŔ o’ ÉMy‘Ă rŁ hĲĎ C‘ąrĘIĂwČ ynĳĂ’Ň YŁ =tŇ ’Ć y‘¡ČrŁ CS¿ rĘdĲĎŇ =âlwĘ

9, 10 rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ : hoĲĎhyĘ=rbČŇ DĘ C‘¡mĘ SĂ My‘ĂŔ rŁ hĲĎ ÉNkĄŇ lĎ : C‘Ĳ rĎ
ÉMyêĂ BČ SĘ hĂ wĘ MdĎę IĎmĂ ynăĂ’Ň YŁ =tŇ ’Ć yêÌĂ SĘ rČdĲĎŇ wĘ My‘ĂÁ rŁ hĲĎ =l’Ć ynĂÄ nĘ hĂ hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ
MhĆŔ yjĂ mĂ ÉynĂ ’Ň YŁ yêąĂ lĘ ~Č hĂ wĘ MtĳĎŇ o’ My‘¡ĂrŁ hĲĎ dŇ o‘Ë C‘¿rĘyĂ=âlĲ wĘ N’Ň YŔŁ tŇ o‘ărĘmĲĄ

: hŇ lĲĎ kĘŇ ’Ď lĘ Mh¡Ć lĎ íyy¿ĆhĘ tĲĂŇ =âlwĘ
11 : MyêĲĂ rĘuČ bĂŇ C yn¡Ă’Ň YŁ =tŇ ’Ć yê¿Ă SĘ rČdĲĎŇ wĘ ynĂ ’Ďě =ynĂ nĘ hĂ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł yJËĂ
12 NJ¡Ą tŇ oSŔ rĎpĘŇ nĂ Éon’Ň YŁ =ëŇ otĲŇ bĘŇ otąŇ oyhĹ=MoyĲBĘ orÁ dĘŇ ‘Ć hŇ ‘ĆÄ rŁ žtrČuĎ bČŇ JĘ

CYpăŇŁ nĎ rSăĆ ’Ğ ÉtmŁ oqUĘ hČ =lJĎ mĂ MhĆę tĘŇ ’Ć yêăĂ lĘ ~Č hĂ wĘ ynĳĂ’Ň YŁ =tŇ ’Ć ruăĄbČŇ ’Ğ
13 =NmĂ ÉMyêĂ YĘ BČ qĂ wĘ MyUĂę ‘ČhĲĎ =NmĂ MytăĂŇ ’Ň YĄ ohĲ wĘ : lpĲĆŇ rĎ‘ĞwĲČ N¡Ďn‘Ď Moy¿BĘ MSĎŔ

l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yrăĄhĎ =l’Ć ÉMytĂŇ y‘Ă rĘC MtĳĎŇ mĎ dĘŇ ’Č =l’Ć Myt¡ĂŇ ’Ł ybĲĂŇ hĞ wČ tŇ oYŔ rĎ’ĞhăĎ
14 MtĎŔ ’Ł hŇ ‘ăĆrĘ’Ć ÉboF=hŇ ‘ĆrĘmĂ BĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ yb¿ĄŇ SĘ omĲ lk¡ŇŁ bĘŇ C MyqĂě ypĂŇ ’ĞBĲĎ

bŇ oFŔ hŇ wĆnăĎBĘ ÉhnĎYĘ BČ rĘêĂ MSąĎ MhĳĆ wĄnĘ hŇ yăĆhĘ yĲĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=MorĲmĘ yr¿ĄhĎ bĘŇ C
15 ynăĂ’Ğ wĲČ ÉynĂ ’Ň YŁ hŇ ‘ąĆrĘ’Ć ynĂÄ’Ğ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yr¿ĄhĎ =l’Ć hŇ nĎ y‘¡ĆrĘêĂ NmËĄ SĎ hŇ ‘¿ĆrĘmĂ C
16 tŇ xČ DăČeĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ ÉSuĄbČŇ ’Ğ tŇ dĆŇ bąĆŇ ’Ł hĲĎ =tŇ ’Ć : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ MYĄŔ yBĂ rĘ’Č

hŇ nÌĎmĄ èĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ qEĳĄxČ ’Ğ hŇ l¡Ď oxhČ =tŇ ’Ć wĘ SbŔŁ xĹ’ĲĆ tŇ rĆBăĆSĘ eĂ lČ wĘ bŇ ySĂŔ ’Ď
17 rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł ynĂŔ ’Ň YŁ hŇ nĎêăĄ’Č wĘ : TjĲĎ SĘ mĂ bĘŇ hŇ eĎ‘¿ĆrĘ’Ć dŇ ym¡Ă SĘ ’Č hŇ qËĎzĎxĞhĲČ =tŇ ’Ć wĘ
18 T‘ăČmĘ hČ : MydĲĂŇ Cê‘ČlĲĎ wĘ Myl¡Ă y’Ą lĲĎ hŇ WĆŔ lĎ hŇ WăĆ =NyBĲĄ ÉTpĄŇ SŁ ynąĂnĘ hĂ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ

MkĳĆŇ ylĄ gĘŇrČBĘ Cs¡ mĘ rĘêĂ MkĆŔ y‘ĄrĘmĂ ÉrtĆŇ yĆÄwĘ C‘Ŕ rĘêĂ ÉboFhČ hŇ ‘ąĆrĘUĂ hČ MJĆę mĂ
19 ynĳĂ’Ň YŁ wĘ : NCWĲ jŁ rĘêĂ Mk¡ĆŇ ylĄ gĘŇrČBĘ MyrĂŔ tĎŇ oeăhČ Ét’Ą wĘ CêŔ SĘ êĂ MyĂmăČ=‘qČ SĘ mĂ C

: hŇ nĎ yêĲĆSĘ êĂ Mk¡ĆŇ ylĄ gĘŇrČ Wj¿Č rĘmĂ C hŇ nĎ y‘ĆŔ rĘêĂ ÉMkĆŇ ylĄ gĘŇrČ smąČ rĘmĂ
20 ÉyêĂ TĘ pČŇ SĲĎ wĘ ynĂ ’Ďě =ynĂ nĘ hĂ MhĳĆ ylĄ ’Ğ ho¡ĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ rmËČ ’Ď hŇ J¿Ł NkĄę lĎ
21 CpŇ DŔŁ hĘ êĆ ÉPtĄŇ kĎŇ bĘŇ C dŇ YąČ BĘ N‘Č yČę : hŇ zĲĎrĎ hŇ W¡Ć Nyb¿ĄŇ C hŇ yĎŔrĘbĂŇ hŇ WăĆ =NyBĲĄ

Mkynrqbw
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=l’Ć hŇ nĎt¡ĎŇ o’ MtËĆŇ oYypĂŇ hĞ rSÌĆ ’Ğ dŇ ‘ăČ tŇ olĳ xĘ eČhČ =lJĎ Cx¡ GĘ nČêĘ Mk¿ĆŇ ynĄrĘqČ bĘŇ C
NyB¿Ą yêĂŔ TĘ pČŇ SăĎ wĘ zbĳČŇ lĎ dŇ o‘¡ hŇ nĎ yy¿ĆhĘ tĲĂŇ =âlwĘ ynĂŔ ’Ň YŁ lĘ yêăĂ ‘Ę SČ ohwĘ : hŇ YĎ CxĲ hČ 22

yDăĂbĘŇ ‘Č tŇ ’¡Ą NhĆŔ tĘŇ ’Ć hŇ ‘ăĎrĎwĘ ÉdxĎ ’Ć hŇ ‘ąĆrŁ MhĆÁ ylĄ ‘Ğ ytĂÄ mŁ qĲĂ hĞ wĲČ : hŇ WĲĆ lĎ hŇ W¡Ć 23

hŇ yąĆhĘ ’ĲĆ hoĎęhyĘ ynăĂ’Ğ wĲČ : hŇ ‘ĲĆrŁ lĘ Nh¡Ć lĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=’ChĲ wĘ MtĎŔ ’Ł hŇ ‘ăĆrĘyĂ ’Chť dŇ ywĳĂdĎŇ 24

: yêĂ rĘBĲČ DĂ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ MkĳĎŇ otŇ bĘŇ ’yWăĂ nĎ dŇ w¡ĂdĎŇ yD¿ĂbĘŇ ‘Č wĘ MyhĂŔ Łl’Ň lĲĄ ÉMhĆ lĎ
CbąŇ SĘ yĲĎwĘ ZrĆ’ĳĎhĎ =NmĂ hŇ ‘¡ĎrĎ=hŇ IĲĎxČ yê¿Ă BČ SĘ hĂ wĘ MolŔ SĎ tŇ yrăĂBĘ ÉMhĆ lĎ yêąĂ rČkĎŇ wĘ 25

sŘ21 yt¡ĂŇ ‘ĎbĘŇ GĂ tŇ ob¿Ň ybĂŇ sĘ C MtËĎŇ o’ yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ : MyrĲĂ‘Ď IĘBČ Cn¡SĘ yĲĎwĘ xTČ bĆŔ lĎ ÉrBĎ dĘŇ UĂ bČŇ 26

Z‘ĄÄ žNtČŇ nĎ wĘ : CyĲhĘ yĲĂ hŇ k¡ĎŇ rĎbĘŇ ym¿Ą SĘ GĂ oêŔ ‘Ă BĘ ÉMSĆ GĆÄhČ yêąĂ dĘŇ rČohĲ wĘ hŇ kĳĎŇ rĎBĘ 27

xTČ bĳĆŇ lĎ Mt¡ĎŇ mĎ dĘŇ ’Č =l‘Č Cy¿hĎ wĘ HlĎŔ CbŇ yĘ NêăĄêĂ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ wĘ oyęrĘjĂ =tŇ ’Ć hŇ dĆÁ vĎ hČ
dŇ I¡ČmĂ MyêĂŔ lĘ ~Č hĂÄ wĘ MQĎŔ ‘Ě tŇ oTă mŁ =tŇ ’Ć ÉyrĂbĘŇ SĂ BĘ hoĎęhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ C‘ÂdĘŇ yĲĎwĲĘ
âlă ZrĆ’¡ĎhĎ tŇ I¿ČxČ wĘ MyĂŔoGlČ ÉzBČ dŇ o‘¿ CyÄhĘ yĲĂ=âlwĘ : MhĲĆ BĎ Myd¿ĂŇ bĘŇ ‘ĲŁ hĎ 28

MSĳĄ lĘ ‘F¡Ď mČ MhËĆ lĎ yt¿ĂŇ mŁ qĲĂ hĞ wĲČ : dŇ yrĲĂxĞmĲČ Ny’¿ĄwĘ xTČ b¡ĆŇ lĎ Cb¿Ň SĘ yĲĎwĘ MlĳĄ kĘŇ ’Ň tĲŇŁ 29

: MyĲĂoGhČ tŇ U¿Č lĂ JĘ dŇ o‘¡ C’¿ WĘ yĂ=âlĲ wĘ ZrĆ’ĎŔ BĎ Éb‘ĎrĎ ypąĄŇ sĚ’Ğ dŇ o‘Á CyÄhĘ yĲĂ=âlwĘ
M’¡Ě nĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ ÉyUĂ ‘Č hŇ UĎ hĄę wĘ MêĳĎ’Ă Mh¡Ć yhĄŁlĲ ’Ĺ hoËĎhyĘ ynÌĂ’Ğ yJăĂ C‘ę dĘŇ yĲĎwĘ 30

MkĆŔ yhĄŁlă ’Ĺ ÉynĂ ’Ğ MêĳĆ’Č MdăĎŇ ’Ď yt¡ĂŇ y‘Ă rĘmČ N’Ň Y¿Ł ynËĂ’Ň YŁ Nê¿Ą’Č wĘ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ 31

: rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ hl

oQę êĎrĘmăČ’Ď wĘ : wylĲĎ ‘Ď ’b¡ĄŇ eĎhĂ wĘ ry‘ĳĂWĄ rhăČ =l‘Č ìŇ yn¡ĆjĎ MyW¿Ă MdĎě ’Ď =NBĆ 2, 3

ìŇ ylĆŔ ‘Ď ÉydĂŇ yĎ ytĂŇ yTąĂ nĎ wĘ ry‘ĳĂWĄ =rhČ ìŇ yl¡Ć ’Ą yn¿ĂnĘ hĂ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ
hŇ măĎ mĎ SĘ hŇ ê¡Ď’Č wĘ MyWĂŔ ’Ď hŇ BăĎ rĘxĎ ÉìyrĆÄ ‘Ď : hŇ UĲĎ SČ mĘ C hŇ m¿Ď mĎ SĘ ìŇ yê¡Ă tČŇ nĘ C 4

rG¿ĄêČ wČ MlĎŔ o‘ tŇ băČŇ y’Ą ÉìlĘ tŇ oyąhĹ N‘Č yČę : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ ê¡Ď ‘Ę dČŇ yĲĎwĘ hŇ yĳĆhĘ tĲĂŇ 5

NkăĄŇ lĎ : ZqĲĄ Nw¿Ł ‘Ğ tŇ ‘¡ĄBĘ MdĎŔ y’Ą tŇ ‘ăĄBĘ bŇ rĆxĳĎ=ydĄŇ yĘ=l‘Č l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ =tŇ ’Ć 6

âl¿ =M’Ă ìŇ pĳĆŇ DĞrĘyĂ MdăĎŇ wĘ ì¡Ň WĘ ‘Ć’ĲĆ Md¿ĎŇ lĘ =yJĲĂ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉM’ĚnĘ ynĂ ’Ďę =yxČ
hŇ mĳĎ mĎ SĘ C hŇ m¡Ď mĘ SĲĂ lĘ ry‘ĂŔ WĄ rhăČ =tŇ ’Ć ÉyêĂ tČŇ nĲĎ wĘ : ìŇ pĲĆŇ DĞrĘyĂ Md¿ĎŇ wĘ tĎŇ ’Ň n¡ĄWĎ MdËĎŇ 7

ìŇ ytąĆŇ o‘bĘŇ GĂ wylĳĎlĎ xĞ wyr¡ĎhĎ =tŇ ’Ć yt¿ĂŇ ’Ň QĄ mĂ C : bŇ SĲĎ wĎ rb¿ĄŇ ‘Ł CeU¡Ć mĂ yê¿Ă rČkĘŇ hĂ wĘ 8

ÉMlĎ o‘ tŇ omą mĘ SĲĂ : MhĲĆ bĎŇ Cl¿ jĘ yĂ bŇ rĆx¡Ć=ylĄ lĘ xČ ìŇ yqĆŔ ypĂŇ ’Ğ=lkĎŇ wĘ ÉìytĆÄ o’gĄŇ wĘ 9

ìŇ rĘmĎ ’Ğ ţ N‘Č yăČ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ Mê¡Ć‘Ę dČŇ ywĲĂ hŇ nĎbĘŇ SČ ytĄŇ âlă ìŇ yr¡Ć‘Ď wĘ ìŔ nĘ êĆ’Ć 10

ho¡ĎhywĲČ hĎ CnĳSĘ rČywĲĂ hŇ nĎ yy¡ĆhĘ tĲĂŇ yl¿Ă tŇ oYË rĎ’ĞhĲĎ yêÌĄSĘ =tŇ ’Ć wĘ MyĂÁoGhČ ynĄÄSĘ =tŇ ’Ć
ÉìjĘ ’Č JĘ ytĂŇ yWĂę ‘Ď wĘ ůhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÈM’ĚnĘ ynĂ ’Ďę =yxČ NkăĄŇ lĎ : hŇ yĲĎhĎ MS¿Ď 11

Kt’nqkw
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rS¿Ć ’ĞJĲČ Mb¡ĎŇ yêĂ ‘Ę d¿ČŇ onwĘ MBĳĎ ìŇ yt¡ĆŇ ’Ď nĘ vĂ mĂ hŇ tĎŇ yWĂŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ìŔ tĘŇ ’ăĎ nĘ qĂ kĘŇ C
12 rS¿Ć ’Ğ ìŇ ytĆę oY’ĲĎ nĎ=lJĎ =tŇ ’Ć ű yêĂ ‘Ę măČ SĎ ůhoĎhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ ÈêĎ‘Ę dČŇ yĎwĲĘ : ìŇ TĲĆ jĘ SĘ ’Ć

: hŇ lĲĎ kĘŇ ’Ď lĘ Cn¡êĘ nĂ Cnl¿Ď hŇ mĎ mĄ SĎ ű rmăŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yr¿ĄhĎ =l‘Č êĎrĘmËČ’Ď
13 : yêĂ ‘Ę mĲĎ SĎ yn¡Ă’Ğ MkĳĆŇ yrĄbĘŇ DĂ yl¡Č ‘Ď Mê¿ĆrĘêČ‘Ę hČ wĘ MkĆŔ ypĂŇ BĘ ÉylČ ‘Ď ClyDąĂgĘŇêČ wČ
14 hŇ m¡Ď mĎ SĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ =lJĎ ÉxČ mÄŁ WĘ JĂ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł
15 hŇ mĎ m¡Ą SĎ =rSĆ ’Ğ l‘¿Č l’ËĄ rĎWĘ yĂ=tŇ yBĲĄ tŇ lÌČ xĘ nČlĘ ìÁ tĘŇ xĎÄ mĘ WĂ JĘ : ëŇ QĲĎ =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ

C‘¡dĘŇ yĲĎwĘ HQĎŔ JĚ ModăŇ ’Ĺ=lkĎŇ wĘ Éry‘Ă WĄ =rhČ hŇ yąĆhĘ tĲĂŇ hŇ mĎÄ mĎ SĘ ëŇ QĳĎ =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ NJăĄ
wl yrăĄhĎ =l’Ć ’b¡ĄŇ eĎhĂ MdĎŔ ’Ď =NbĆŇ hŇ êăĎ’Č wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ

2 ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ : hoĲĎhyĘ=rbČŇ DĘ C‘¡mĘ SĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉyrĄhĎ êĎŔ rĘmČ ’ăĎ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ
hŇ S¡Ď rĎomĲ lĘ MlĎŔ o‘ tŇ omă bĎŇ C x’ĳĎ hĆ Mk¡ĆŇ ylĄ ‘Ğ bŇ yËĄo’hĲĎ rmÌČ ’Ď N‘Č yăČ hoĂŔhyĹ

3 N‘Č yăČ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł êĎŔ rĘmČ ’ĲĎ wĘ ’băĄŇ eĎhĂ ÉNkĄŇ lĎ : CnQĲĎ hŇ tĎŇ yĘh¿Ď
tŇ yrăĂ’Ą SĘ lĂ ÉhSĎ rĎomĲ MkąĆŇ tĘŇ oyhĘ lĲĂ bŇ ybĂę iĎ mĂ MkĆÁ tĘŇ ’Ć PŇ ’ÄŁ SĎ wĘ žtoUSČ N‘Č yČÃBĘ

4 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yrăĄhĎ ÉNkĄŇ lĎ : M‘ĲĎ=tŇ BČ dĂŇ wĘ NoS¡ lĎ tŇ p¿ČŇ WĘ =l‘Č ClË ‘ĞêĲĄ wČ MyĂŔoGhČ
tŇ o‘Á bĎŇ GĘ lČ wĘ MyrĂÄ hĎ lĆ hŇ oĂhyĹţ ynăĎdŇŁ ’Ğ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ=rbČŇ DĘ C‘¡mĘ SĂ
rSĆÄ ’Ğ tŇ obŔ zĎ‘ĹeĆhČ MyrăĂ‘ĎlĲĆ wĘ ÉtommĘ èĲŁ hČ tŇ obąŇ rĎxĽlĲĆ wĘ tŇ oyę’Ď GĄlČ wĘ MyqăĂ ypĂŇ ’ĞlĲĎ

: bŇ ybĲĂŇ iĎ mĂ rS¿Ć ’Ğ My¡ĂoGhČ tŇ yr¿Ă’Ą SĘ lĂ gŇ‘ČlČŔ lĘ C ÉzbČŇ lĘ CyąhĎ

5 yêĂ rĘBËČ dĂŇ yt¿ĂŇ ’Ď nĘ qĂ S’ĄÄ BĘ âlţ=M’Ă ůhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÈrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄę lĎ
MhĆ lĎ ţ ű yYăĂ rĘ’Č =tŇ ’Ć =CnĲ tĘŇ nĲĎ rSăĆ ’Ğ ’QĳĎ JĚ ModăŇ ’Ĺ=l‘Č wĘ My¡ĂoGhČ tŇ yr¿Ă’Ą SĘ =l‘Č
HS¡Ď rĎgĘŇmĂ N‘Čm¿Č lĘ SpĆŇ nĆŔ T’ăĎ SĘ BĂ ÉbbĎŇ lĄ =lJĎ tŇ xąČ mĘ WĂ BĘ hŇ SĎÁ rĎomÄ lĘ

6 tŇ o‘bĎŇ GĘ lČ wĘţ MyrăĂhĎ lĆ êĎÃ rĘmČ ’ĲĎ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ măČ dĘŇ ’Č =l‘Č ’b¡ĄŇ eĎhĂ NkĄě lĎ : zbĲČŇ lĎ
ÉytĂŇ mĎ xĞbĲČŇ C ytąĂŇ ’Ď nĘ qĂ bĘŇ ynĂÄ nĘ hĂ hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ű rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ tŇ oyÁ’Ď GĄlČ wĘ MyqĂÄ ypĂŇ ’ĞlĲĎ

7 hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ NkĄę lĎ : MtĲĆŇ ’Ň WĎ nĘ My¡ĂoG tŇ U¿Č lĂ JĘ N‘Č yËČ yêĂ rĘBČŔ DĂ
hŇ UĎ h¡Ą bŇ ybĂŔ iĎ mĂ MkăĆŇ lĎ rSăĆ ’Ğ ÉMyĂoGhČ âlą =M’Ă ydĳĂŇ yĎ=tŇ ’Ć ytĂŇ ’Ň WăĎ nĎ yn¡Ă’Ğ

8 Mk¿ĆŇ yĘrĘpĆŇ C CnêĄŔ êĂ MkăĆŇ jĘ nĘ ‘Č É l’Ą rĎWĘ yĂ yrąĄhĎ MêĆÂ’Č wĘ : C’vĲĎ yĂ Mt¡ĎŇ UĎ lĂ JĘ
9 ytĂŇ ynăĂpĎŇ C MkĳĆŇ ylĄ ’Ğ ynăĂnĘ hĂ yJ¡Ă : ’obĲŇ lĎ Cb¡Ň rĘqĄ yJ¿Ă l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yUăĂ ‘ČlĘ C’¡ WĘ êĂ

10 tŇ yB¿Ą =lJĎ MdĎŔ ’Ď ÉMkĆŇ ylĄ ‘Ğ ytąĂŇ yBĄ rĘhĂ wĘ : MêĲĆ‘Ę rČzĘnĂ wĘ Mê¡ĆdĘŇ bČŇ ‘ĹnĲĆwĘ MkĆŔ ylĄ ’Ğ
11 ytÌĂŇ yBĄ rĘhĂ wĘ : hŇ nĎ ynĲĆBĎ êĂ tŇ ob¡Ň rĎxĽhĲĆ wĘ MyrĂŔ ‘ĎhĲĆ ÉCbŇ SĘ nĲŁ wĘ hŇ ŁQĳ JĚ l’¡Ą rĎWĘ yĂ

Mkyl‘
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MkĆę ytĄŇ omĲ dĘŇ qČ JĘ MkĆÁ tĘŇ ’Ć yêĂÄ bĘŇ SČ ohwĘ CrĳpĎŇ C CbăŇ rĎwĘ hŇ m¡Ď hĄ bĘŇ C Md¿ĎŇ ’Ď MkËĆŇ ylĄ ‘Ğ
MkĆÄ ylĄ ‘Ğ žyêĂ kĘŇ lČ ohĲ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ Mê¡Ć‘Ę dČŇ ywĲĂ MkĆŔ ytĄŇ SăŁ ’Ň rĂmĲĄ ÉytĂŇ bŇŁ TĲĂ hĄ wĘ 12

PŇ s¿Ă otŇ =âlĲ wĘ hŇ lĳĎ xĞ nĲČlĘ Mh¡Ć lĎ tĎŇ yy¿ĂhĎ wĘ ìŇ CSŔ rĄywĲĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ yUąĂ ‘Č=tŇ ’Ć MdĎÁ ’Ď
: MlĲĎ JĘ SČ lĘ dŇ o‘¡

yřt’ĳ Md¡ĎŇ ’Ď tŇ lĆ k¿ĆŇ ’Ł MkĆŔ lĎ MyrăĂmĘ ’ĲŁ N‘Č yČ ť hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ 13

âlă Ky¡řwgw dŇ o‘Ŕ ylĂ kĘŇ ’Ň tăŇŁ =âl ÉMdĎŇ ’Ď NkĄę lĎ : tŇ yyĲĂhĎ Ky¡řwg tŇ lĆ J¿Ć SČ mĘ C 14

tŇ UăČ lĂ JĘ Édo‘ ëŇ yĂląČ ’Ą ‘Č ymĂÄ SĘ ’Č =âlĲ wĘ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ dŇ o‘ĳ=ylVkř t 15

M’¡Ě nĘ dŇ o‘Ŕ ylĂ SăĂ kĘŇ tČŇ =âlĲ ÉKyřwÄgw dŇ o‘ĳ=y’Ă WĘ tĂŇ âlă MyU¡Ă ‘Č tŇ j¿Č rĘxĆ wĘ MyĂŔoGhČ
: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ

MybăĂŇ SĘ yĲŁ É l’Ą rĎWĘ yĂ tŇ yBąĄ MdĎę ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ 16, 17

hŇ DĎŔ eĂ hČ Ét’Č mĘ TĚ JĘ MtĳĎŇ olylĲĂ ‘ĞbĲČŇ C MJ¡Ď rĘdČŇ BĘ HtĎŔ o’ C’ă UĘ TČ yĘwČ MtĎŔ mĎ dĘŇ ’Č =l‘Č
=rSĆ ’Ğ MD¡ĎhČ =l‘Č MhĆŔ ylĄ ‘Ğ ÉytĂŇ mĎ xĞ ëŇ jąŁ SĘ ’Ć wĲĎ : ynĲĎpĎŇ lĘ MJ¡Ď rĘdČŇ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ 18

MyĂŔoGBČ ÉMtĎŇ ’Ł ZypąĂŇ ’Ď wĲĎ : hĎ C’Ĳ UĘ TĂ Mh¡Ć ylĄ CQgĂŇbĘŇ C ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č CkăŇ pĘŇ SĲĎ 19

ÉMyĂoGhČ =l’Ć ’obę IĎwČ : MyêĲĂ TĘ pČŇ SĘ Mt¡ĎŇ olylĲĂ ‘ĞkĲČŇ wĘ MJ¿Ď rĘdČŇ JĘ tŇ oYĳrĎ’ĞBĲĎ Cr¡EĎIĂwČ 20

hoăĎhyĘ=M‘Č ÉMhĆ lĎ rmąŁ ’ĹBĲĆ ySĳĂ dĘŇ qĎ MSăĄ =tŇ ’Ć Cl¡ QĘ xČ yĘwĲČ MSĎŔ C’BăĎ =rSĆ ’Ğ
ÉChClQĘ xĂ rSąĆ ’Ğ ySĳĂ dĘŇ qĎ MSăĄ =l‘Č lm¡Ł xĘ ’Ć wĲĎ : C’YĲĎ yĎ oY¡ rĘ’Č mĲĄ C hŇ QĆ ’ĄŔ 21

rmăŁ ’Ĺ NkĄÂ lĎ : hŇ UĎ SĲĎ C’B¿Ď =rSĆ ’Ğ My¡ĂoGBČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ 22

tŇ yBăĄ hŇ W¡Ć ‘Ł yn¿Ă’Ğ MkËĆŇ nĘ ‘ČmČ lĘ âlÌ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ l’Ąę rĎWĘ yĂ=tŇ ybĲĄŇ lĘ
MtĆŇ ’Ň B¿Ď =rSĆ ’Ğ My¡ĂoGBČ MêĆŔ lĘ QČ xĂ rSăĆ ’Ğ ÉySĂ dĘŇ qĎ =MSĲĄ lĘ =M’Ă yJąĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ
Mê¡ĆlĘ QČ xĂ rS¿Ć ’Ğ MyĂŔoGBČ É lQĎ xĚmĘ hĲČ lodę GĎhČ ymăĂ SĘ =tŇ ’Ć yêĂÂSĘ DČqĂ wĘ : MSĲĎ 23

yS¿Ă dĘŇ uĲĎhĂ BĘ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉM’ĚnĘ hoĎęhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ MyĂÁoGhČ C‘Ä dĘŇ yĲĎwĘ MkĳĎŇ otŇ BĘ
Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yê¿Ă YĘ BČ qĂ wĘ MyĂŔoGhČ =NmĂ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć yêąĂ xĘ qČ lĲĎ wĘ : MhĲĆ ynĄy‘ĲĄlĘ Mk¡ĆŇ bĎŇ 24

sŘ22 MkËĆŇ ylĄ ‘Ğ yêÌĂ qĘ rČzĲĎwĘ : MkĲĆŇ tĘŇ mČ dĘŇ ’Č =l’Ć Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yt¿ĂŇ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ tŇ oYĳrĎ’ĞhĲĎ =lJĎ mĂ 25

rh¿Ą TČ ’Ğ Mk¡ĆŇ ylĄ CQ¿ GĂ =lJĎ mĂ C MkËĆŇ ytĄŇ o’Ĳ mĘ TĚ lJÌŁ mĂ MêĳĆrĘhČ TĘ C Myr¡ĂohTĘ MyĂm¿Č
MkĳĆŇ BĘ rĘqĂ BĘ NêăĄ’Ć hŇ S¡Ď dĎŇ xĞ xČ Cr¿wĘ SdĎŔ xĎ bŇ lăĄ ÉMkĆŇ lĎ yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć 26

=tŇ ’Ć wĘ : rWĲĎ BĎ bŇ l¿Ą Mk¡ĆŇ lĎ yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ MkĆŔ rĘWČ BĘ mĂ ÉNbĆŇ ’ĆÄ hĎ bŇ ląĄ =tŇ ’Ć ytĂÁ rŁ sĂÄ hĞ wĲČ 27

yxwr
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,w"d ,b"d Nkw yrqw bytk ylĂ JĘ SČ tĘ ’"sb ,yrq ylĂ JĘ SČ tĘ ,bytk ylĂ èĘ kČ tĘ v.14 .yrq ëyĂyČogwĘ ,bytk ëyĄogwĘ v.14

.yrq ëyĂyČogwĘ ,bytk ëyĄogwĘ v.15 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"yd
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yT¿Č jĎ SĘ mĂ C CkŇ lĄŔ êĄ ÉyuČ xĚBĘ =rSĆ ’Ğ tŇ ’ąĄ ytĂŇ yWĂę ‘Ď wĘ MkĳĆŇ BĘ rĘqĂ BĘ NêăĄ’Ć yx¡Ă Cr
28 MkĳĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’ĞlĲČ yêĂ t¡ČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔ BĎ MêăĆbĘŇ SČ ywĲĂ : MtĲĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ Cr¡mĘ SĘ êĂ
29 MkĆŔ tĘŇ ’Ć yêăĂ ‘Ę SČ ohwĘ : MyhĲĂ Łl’Ň lĲĄ Mk¡ĆŇ lĎ hŇ y¿ĆhĘ ’ĲĆ ykĂŔ nŁ ’ăĎ wĘ M‘ĎŔ lĘ ÉylĂ MtĆŇ yyąĂhĘ wĲĂ

Nê¿Ą’Ć =âlĲ wĘ otŔ ’Ł ytăĂŇ yBĄ rĘhĂ wĘ ÉNgĎŇDĎhČ =l’Ć ytĂŇ ’Ň rąĎqĎ wĘ MkĳĆŇ ytĄŇ o’Ĳ mĘ TĚ lJ¡Ł mĂ
30 N‘ČmČę lĘ hŇ dĳĆŇ vĎ hČ tŇ b¡ČŇ CntĘŇ C Z‘ĄŔ hĎ yrăĂjĘ =tŇ ’Ć ÉytĂŇ yBĄ rĘhĂ wĘ : bŇ ‘ĲĎrĎ Mk¡ĆŇ ylĄ ‘Ğ
31 =tŇ ’Ć ÉMêĆrĘkČŇ zĘC : MyĲĂoGBČ bŇ ‘¡ĎrĎ tŇ j¿Č rĘxĆ dŇ o‘Ë Cx¿ qĘ tĂŇ âlă rSĆ ’Ğ ţ

MkĆŔ ynĄpĘŇ BĂ ÉMtĆŇ TŁ qĲŁ nĘ C MybĳĂŇ oT=âlĲ rSăĆ ’Ğ Mk¡ĆŇ ylĄ lĘ ‘ČmČ C My‘ĂŔ rĎhĲĎ MkăĆŇ ykĄŇ rĘDČ
32 ÉM’ĚnĘ hŇ WĆę ‘Ł =ynĲĂ ’Ğ MkăĆŇ nĘ ‘ČmČ lĘ âlÌ : MkĲĆŇ ytĄŇ obĲŇ ‘ĞoêĲ l‘¡ČwĘ MkĆŔ ytĄŇ năŁ wŁ ‘Ğ l‘Č ť

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą Mk¡ĆŇ ykĄŇ rĘDČmĂ CmË lĘ JĲĎ hĂ wĘ CSoBÌ MkĳĆŇ lĎ ‘d¡ČŇ CĎyĂ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ

33 MkĳĆŇ ytĄŇ onĲ wŁ ‘Ğ lJ¡Ł mĂ MkĆŔ tĘŇ ’Ć yrăĂhĞTĲČ ÉMoyBĘ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ
34 dŇ bĳĄŇ ‘ĎêĲĄ hŇ U¡Ď SČ eĘ hČ ZrĆ’¿ĎhĎ wĘ : tŇ obĲŇ rĎxĽhĲĆ Cn¡bĘŇ nĂ wĘ MyrĂŔ ‘ĎhăĆ =tŇ ’Ć ÉyêĂ bĘŇ SČÄ ohĲ wĘ
35 ÉCzQĄ hČ ZrĆ’ąĎhĎ Crę mĘ ’ĲĎ wĘ : rbĲĄŇ o‘=lJĎ yn¡Ąy‘ĄlĘ hŇ mĎŔ mĎ SĘ hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ rSăĆ ’Ğ tŇ xČ êČ ť

tŇ os¡ rĎhĹeĆhČ wĘ tŇ oU¿ SČ nĘ hĲČ wĘ tŇ obËŇ rĄxĽhĲĆ MyrÌĂ‘ĎhĲĆ wĘ NdĆŇ ‘ĳĄ=NgČŇJĘ hŇ t¡ĎŇ yĘhĲĎ hŇ UĎŔ SČ eĘ hČ
36 ű yJăĂ ůMkĆŇ ytĄŇ obĲŇ ybĂŇ sĘ ÈCr’ĞèĲĎ yĲĂ rSăĆ ’Ğ MyĂęoGhČ C‘ădĘŇ yĲĎwĘ : CbŇ SĲĎ yĎ tŇ or¿CYBĘ

yêĂ rĘB¿Č DĂ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ hŇ UĳĎ SČ eĘ hČ yêĂ ‘Ę T¡Č nĎ tŇ osŔ rĎhĹeăĆhČ ÉytĂŇ ynĂÄBĎ hoĎęhyĘ ynăĂ’Ğ
: ytĂŇ yWĲĂ ‘Ď wĘ

37 tŇ oWă ‘ĞlĲČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ybĲĄŇ lĘ Sr¿ĄDĎ’Ă tŇ ’Ň zËŁ dŇ o‘ę hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ
38 ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ N’Ň YąŁ JĘ MySĂę dĎŇ qĲĎ N’Ň YăŁ JĘ : MdĲĎŇ ’Ď N’Ň ~¡Ł JČ MtËĎŇ ’Ł hŇ B¿Ć rĘ’Č MhĳĆ lĎ

C‘¡dĘŇ yĲĎwĘ MdĳĎŇ ’Ď N’Ň YăŁ tŇ o’¡ lĄ mĘ tŇ obŔ rĄxĽhĲĆ MyrăĂ‘ĎhĲĆ ÉhnĎ yyĆÄhĘ êĲĂ NJąĄ hĎ ydĆŔ ‘Ğomă BĘ
: hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ

zl hŇ ‘ĳĎqĘ BĂ hČ ëŇ otăŇ BĘ ynĂ x¡Ą ynĂ yĘwČ hoĎŔhyĘ xČ CrăBĘ ÉynĂ ’ĄÄ YĂ oIĲwČ ůhoĎhyĘ=dŇ yČ ÈylČ ‘Ď hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ
2 hŇ eĄÄhĂ wĘ bŇ ybĳĂŇ sĎ ű bŇ ybăĂŇ sĎ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ ynĂ r¿ČybĂŇ ‘ĹhĲĆ wĘ : tŇ omĲ YĎ ‘Ğ hŇ ’¿Ď lĄ mĘ ’yh¡Ă wĘ
3 ylČŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : dŇ ’ĲŁ mĘ tŇ oS¿ bĄŇ yĘ hŇ e¡ĄhĂ wĘ hŇ ‘ĎŔ qĘ BĂ hČ ynăĄjĘ =l‘Č Éd’Ł mĘ tŇ oBą rČ

hŇ ê¿Ď’Č ho¡ĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ rmČě ’Ł wĲĎ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ tŇ omă YĎ ‘ĞhĲĎ hŇ nĎ yy¡ĆxĘ tĂŇ hĞ MdĎě ’Ď =NBĆ
4 MhĆŔ ylĄ ’Ğ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ tŇ omă YĎ ‘ĞhĲĎ =l‘Č ’b¡ĄŇ eĎhĂ ylČŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : êĎ‘Ę dĲĎŇ yĎ
5 hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ : hoĲĎhyĘ=rbČŇ DĘ C‘¡mĘ SĂ tŇ oSŔ bĄŇ yĘhČ ÉtomYĎ ‘ĞhĲĎ

twmY‘l
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žyêĂ tČŇ nĲĎ wĘ : MtĲĆŇ yyĂxĘ wĂ xČ Cr¡ MkËĆŇ bĎŇ ’yb¿ĂŇ mĄ ynĂÁ’Ğ hŇ eĄÄhĂ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ tŇ om¡ YĎ ‘ĞlĲĎ 6

yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ ro‘Ŕ ÉMkĆŇ ylĄ ‘Ğ yêąĂ mĘ rČqĲĎ wĘ rWĎę BĎ MkăĆŇ ylĄ ‘Ğ ytÌĂŇ lĄ ‘ĞhĲČ wĲĘ MydĂÁ GĂ MkĆÄ ylĄ ‘Ğ
rSăĆ ’ĞJĲČ ytĂŇ ’Ň B¡Ą nĂ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ Mê¡Ć‘Ę dČŇ ywĲĂ MtĳĆŇ yyĂxĘ wĂ xČ Cr¡ MkËĆŇ bĎŇ 7

MYĆ‘¡Ć tŇ omŔ YĎ ‘Ğ CbăŇ rĘqĘ êĂ wČ S‘ČrČŔ =hŇ eĄhĂ wĘ Éy’Ă bĘŇ eĲĎhĂ JĘ loqą =yhĂ yĘwĲČ ytĂŇ yCĳĄYĚ
MrÌČqĘ IĂwČ hŇ lĎŔ ‘Ď rWăĎ bĎŇ C ÉMydĂŇ GĂ MhąĆ ylĄ ‘Ğ=hŇ eĲĄhĂ wĘ ytĂŇ y’ĂÁ rĎwĘ : omĲ YĘ ‘Č=l’Ć 8

’b¡ĄŇ eĎhĂ ylČŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MhĲĆ BĎ Ny’¿Ą xČ Cr¡wĘ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ lĘ mĂ ro‘¡ MhËĆ ylĄ ‘Ğ 9

ynăĎdŇŁ ’Ğ ű rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ xČ CrÁ hĎ =l’Ć ÉêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ MdĎŇ ’Ď ţ=NbĆŇ ’băĄŇ eĎhĂ xČ CrĳhĎ =l’Ć
: CyĲxĘ yĲĂwĘ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myg¿ĂŇ CrhĞBĲČ yxËĂ pĘŇ C xČ CrŔ hĎ y’Ă BăŁ ÉtoxCr ‘BąČ rĘ’Č mĲĄ hoĂęhyĹ
=l‘Č ÉCdŇ mĘ ‘Č IĲČwČ CyęxĘ IĲĂwČ xČ CrÁ hĎ MhĆÄ bĎŇ ž’obŇ êĎ wČ ynĂ CĳĎYĂ rSăĆ ’ĞJĲČ ytĂŇ ’Ň B¡Ą eČhĂ wĘ 10

tŇ omă YĎ ‘ĞhĲĎ MdĎě ’Ď =NBĆ ůylČ ’Ą ÈrmĆ ’Ň IŁ wČ : dŇ ’ĲŁ mĘ =dŇ ’Ł mĘ lod¿Ň GĎ lyĂx¡Č MhĆŔ ylĄ gĘŇrČ 11

CnytËĄŇ omYĘ ‘Č CSÌ bĘŇ yĲĎ MyrĂę mĘ ’ĲŁ hŇ eăĄhĂ hŇ UĎ hĳĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą =lJĎ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ
MhĆę ylĄ ’Ğ êĎÁ rĘmČ ’ĲĎ wĘ ’bĄÄ eĎhĂ žNkĄŇ lĎ : CnlĲĎ CnrĘz¿ČgĘŇ nĂ Cnt¡ĄŇ wĎqĘ tĂŇ hŇ d¿ĎŇ bĘŇ ’Ď wĘ 12

yt¿ĂŇ ylĄ ‘ĞhĲČ wĘ MkĆę ytĄŇ orĲbĘŇ qĂ =tŇ ’Ć xČ tĄÁ pŇŁ ynĂÄ’Ğ žheĄhĂ ůhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÈrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ m¿Č dĘŇ ’Č =l’Ć Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yt¿ĂŇ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ yUĳĂ ‘Č Mk¡ĆŇ ytĄŇ orbĘŇ uĂ mĂ MkËĆŇ tĘŇ ’Ć
MkËĆŇ tĘŇ ’Ć yt¿ĂŇ ol‘ĞhĲČ bĘŇ C MkĆę ytĄŇ orĲbĘŇ qĂ =tŇ ’Ć yxăĂ tĘŇ pĂŇ BĘ hoĳĎhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ Mê¡Ć‘Ę dČŇ ywĲĂ 13

Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yê¿Ă xĘ eČhĂ wĘ MtĆŔ yyĂxĘ wĂ ÉMkĆŇ bĎŇ yxąĂ Cr yêĂÄ tČŇ nĲĎ wĘ : yUĲĂ ‘Č Mk¡ĆŇ ytĄŇ orbĘŇ uĂ mĂ 14

: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ ytĂŇ yW¡Ă ‘Ď wĘ yêĂ rĘB¿Č DĂ hoËĎhyĘ ynÌĂ’Ğ=yJĲĂ MêĆÂ‘Ę dČŇ ywĲĂ MkĳĆŇ tĘŇ mČ dĘŇ ’Č =l‘Č

dŇ xĎŔ ’Ć Z‘ăĄ ÉìlĘ =xqČ MdĎę ’Ď =NbĆŇ hŇ êăĎ’Č wĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ 15, 16

bŇ otăŇ kĘŇ C dŇ xĎŔ ’Ć Z‘ăĄ ÉxqČ lĘ C orbĄŇ xĞ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ wĘ hŇ dĎŔ ChylĲĂ ÉwylĎ ‘Ď bŇ tąŇŁ kĘŇ C
MtĎÁ ’Ł bŇ rČÄ qĎ wĘ : orbĄŇ xĞ l’¡Ą rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą =lkĎŇ wĘ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć Z‘ăĄ ÉPsĄ oylĘ wylĎę ‘Ď 17

ÉrSĆ ’ĞkĲČŇ wĘ : ìŇ dĲĆŇ yĎBĘ Myd¡ĂŇ xĎ ’ĞlĲČ Cy¿hĎ wĘ dŇ xĳĎ ’Ć Z‘ăĄlĘ ì¡Ň lĘ dŇ xËĎ ’Ć =l’Ć dŇ xÌĎ ’Ć 18

: ëŇ QĲĎ hŇ QĆ ’¿Ą =hŇ mĎ Cnl¡Ď dŇ yG¿ĂtČŇ =’olĲ hĞ rmĳŁ ’Ň lĄ ì¡Ň UĘ ‘Č yn¿ĄBĘ ìŇ ylĆŔ ’Ą CrămĘ ’Ň yĲŁ
Z‘ąĄ=tŇ ’Ć xČ qĄÁŁl ynĂÄ’Ğ žheĄhĂ ůhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÈrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ MhĆę lĄ ’Ğ rBăĄ DČ 19

MtĎÄ o’ žyêĂ tČŇ nĲĎ wĘ orbĘŇ xĆ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yT¿Ą bĘŇ SĂ wĘ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć =dŇ yČBĘ rSăĆ ’Ğ ÉPsĄ oy
CyÄhĎ wĘ : ydĲĂŇ yĎBĘ dŇ x¡Ď ’Ć Cy¿hĎ wĘ dŇ xĎŔ ’Ć Z‘ăĄlĘ ÉMtĂŇ yWĂ ‘ĞwĲČ hŇ dĎę ChyĘ Z‘ăĄ=tŇ ’Ć wylĎÁ‘Ď 20

MhĆę ylĄ ’Ğ rBăĄ dČŇ wĘ : MhĲĆ ynĄy‘ĲĄlĘ ì¡Ň dĘŇ yĲĎBĘ MhËĆ ylĄ ‘Ğ bŇ êÌŁ kĘŇ êĂ =rSĆ ’Ğ MyYĂÁ ‘ĄhĲĎ 21

rm’=hk
.Vgyw tVrpl hrTph v.15 .zl
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NyB¿ĄmĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć ÉxČ qĄÄŁl ynąĂ’Ğ hŇ eĄÄhĂ ůhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÈrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ
Mt¡ĎŇ o’ yt¿ĂŇ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ bŇ ybĂŔ iĎ mĂ ÉMtĎŇ ’Ł yêąĂ YĘ BČ qĂ wĘ MSĳĎ =CkŇ lĘ hĲĎ rSăĆ ’Ğ My¡ĂoGhČ

22 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yrăĄhĎř BĘ ÉZrĆ’ĎÄ BĎ dŇ xąĎ ’Ć yogÄlĘ MtĎŇ ’Ł ţ ytĂŇ yWăĂ ‘Ď wĘ : MtĲĎŇ mĎ dĘŇ ’Č =l’Ć
âlÄ wĘ MyĂŔogŇ ynăĄSĘ lĂ Édo‘=hř yhy âlą wĘ ëŇ lĆ mĳĆ lĘ MQ¡Ď kĚŇ lĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ dŇ xËĎ ’Ć ëŇ lĆ mÌĆ C

23 ÉMhĆ ylĄ CQĲ gĂŇBĘ dŇ o‘ę C’ă UĘ TČ yĲĂ âlÌ wĘ : dŇ o‘Ĳ tŇ ok¡Ň lĎ mĘ mČ yê¿ĄSĘ lĂ dŇ o‘Ë CYx¿Ď yĄ
ÉMhĆ ytĄŇ bĲŇŁ SĘ omĲ lJąŁ mĂ MtĎę ’Ł yêăĂ ‘Ę SČ ohwĘ MhĳĆ y‘ĄSĘ jĂ lk¡ŇŁ bĘŇ C MhĆŔ yYĄ Cuă SĂ bĘŇ C
Mh¡Ć lĎ hŇ y¿ĆhĘ ’ĲĆ ynĂě’Ğ wĲČ M‘ĎŔ lĘ ylăĂ =CyhĲĎ wĘ ÉMtĎŇ o’ yêąĂ rĘhČ TĲĂ wĘ MhĆŔ bĎŇ C’ă TĘ xĲĎ rSăĆ ’Ğ

24 MQĳĎ kĚŇ lĘ hŇ yăĆhĘ yĲĂ dŇ x¡Ď ’Ć hŇ ‘¿ĆorwĘ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ ëŇ lĆ măĆ ÉdwĂdĎŇ yDąĂbĘŇ ‘Č wĘ : MyhĲĂ Łl’Ň lĲĄ
25 ZrĆ’Ďę hĎ =l‘Č CbăŇ SĘ yĲĎwĘ : MtĲĎŇ o’ CW¿ ‘Ď wĘ Cr¡mĘ SĘ yĂ yt¿ČŇ uŁ xĚ wĘ CkŇ lĄŔ yĄ yTăČ jĎ SĘ mĂ bĘŇ C

CbăŇ SĘ yĲĎwĘ MkĳĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ Hb¡ĎŇ =CbŇ SĘ yĲĎ rS¿Ć ’Ğ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČlĘ yDăĂbĘŇ ‘ČlĘ ÉyêĂ tČÄ nĎ rSąĆ ’Ğ
’yW¿Ă nĎ yDĂŔ bĘŇ ‘Č dŇ wăĂdĎŇ wĘ MlĎŔ o‘=dŇ ‘Č ÉMhĆ ynĄbĘŇ ynąĄbĘŇ C MhĆÂ ynĄbĘŇ C hŇ UĎ hĄ ţ hĎ ylĆÃ ‘Ď

26 MtĳĎŇ o’ hŇ yăĆhĘ yĲĂ Ml¡Ď o‘ tŇ yr¿ĂBĘ MolŔ SĎ tŇ yrăĂBĘ ÉMhĆ lĎ yêąĂ rČkĎŇ wĘ : MlĲĎ o‘lĘ Mh¡Ć lĎ
: MlĲĎ o‘lĘ Mk¡ĎŇ otŇ BĘ ySËĂ DĎqĘ mĂ =tŇ ’Ć yêÌĂ tČŇ nĲĎ wĘ MtĎŔ o’ ytăĂŇ yBĄ rĘhĂ wĘ ÉMyêĂ tČŇ nĘ C

27 : M‘ĲĎlĘ yl¿Ă =CyhĘ yĲĂ hŇ UĎ h¡Ą wĘ MyhĳĂ Łl’Ň lĲĄ Mh¡Ć lĎ ytĂŇ yy¿ĂhĎ wĘ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ ÉynĂ JĎ SĘ mĂ hŇ yąĎhĎ wĘ
28 ySËĂ DĎqĘ mĂ tŇ oyÌhĘ BĲĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć SD¡ĄqČ mĘ hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ yJĂ ť MyĂŔoGhČ ÉC‘dĘŇ yĲĎwĘ sŘ23

: MlĲĎ o‘lĘ Mk¡ĎŇ otŇ BĘ
xl, 2 ZrĆ’ăĆ ÉgoG=l’Ć ÉìynĆÄjĎ MyWąĂ MdĎę ’Ď =NBĆ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ

3 hŇ J¿Ł êĎŔ rĘmČ ’ăĎ wĘ : wylĲĎ ‘Ď ’b¡ĄŇ eĎhĂ wĘ lbĳĎŇ tĚŇ wĘ ëŇ SĆ măĆ S’Ň r¡Ł ’yWĂě nĘ gŇ ogŔ UĎ hČ
: lbĲĎŇ tĚŇ wĘ ëŇ SĆ m¿Ć S’Ň r¡Ł ’yWĂě nĘ gŇ oGŔ ÉìylĆÄ’Ą ynąĂnĘ hĂ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď

4 ìŇ lĆÁ yxĄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉìtĘŇ o’Ĳ žytĂŇ ’Ň YĄ ohĲ wĘ ìŇ yyĳĆxĎ lĘ BĂ Myx¡Ă xČ yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ ìŇ yêĂŔ bĘŇ bČŇ oSă wĘ
yW¿Ą pĘŇ êĲŁ NgĄŔ mĎ C hŇ eăĎYĂ ÉbrĎ lh¿Ď qĎ MQĎŔ JĚ É lolkĘŇ mĂ ySąĄ bĚŇ lĘ MySĂę rĎpĲĎŇ C MysăĂ Cs

5, 6 rmĆ GŁ ť : ‘bĲĎŇ okŇ wĘ Ng¿ĄŇmĎ MQ¡Ď JĚ MêĳĎ’Ă TCp¡Ň C SCJ¿ srËČjĎ : MQĲĎ JĚ tŇ ob¡Ň rĎxĞ
MyU¿Ă ‘Č wyjĳĎgČŇ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ Nop¡Ň YĎ yt¿ĄŇ JĘ rĘyČ hŇ mĎŔ rĘgČŇ oêĲ tŇ yBĄ ť hĎ yjĆŔ gČŇ’Ğ=lkĎŇ wĘ

7 ìŇ ylĳĆ‘Ď MylăĂ hĎ qĘ eĂ hČ ìŇ ¡ĆlhĎ qĘ =lkĎŇ wĘ hŇ êĎě ’Č ìŔ lĘ NkăĄŇ hĎ wĘ ÉNJŁ hĂ : ëŇ êĲĎ ’Ă MyB¡Ă rČ
8 MynĂÁèĎ hČ tŇ yrĂÄ xĞ’ĲČ BĘ ůdqĄjĎ êĂ ÈMyBĂ rČ MymăĂ IĎmĂ : rmĲĎ SĘ mĂ lĘ Mh¡Ć lĎ tĎŇ yy¿ĂhĎ wĘ

l‘Č ť MyBĂŔ rČ MyUăĂ ‘ČmĲĄ ÉtYĆBĆÄ qĚmĘ bŇ rĆxĆę mĄ tŇ bĆŇ băĆŇ oSmĘ ű ZrĆ’ăĆ=l’Ć ű ’obăŇ êĎ
hŇ ’Ď YĎŔ Ch MyUăĂ ‘ČmĲĄ É’yhĂ wĘ dŇ ymĳĂ êĎ hŇ B¡Ď rĘxĎ lĘ Cy¿hĎ =rSĆ ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yrăĄhĎ
wbVyw

.yrqw bytk CyhĘ yĂ ’"sb ,yrq CyhĘ yĲĂ ,bytk hyĆhĘ yĲĂ v.22 .yrĄ‘ĎBĘ rybs v.22
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ZrĆ’¡ĎhĎ tŇ oi¿ kČŇ lĘ NËĎn‘ĎJĲĆ ’obŔ tĎŇ hŇ ’ăĎ èŁ JČ ÉtĎ ylĂÄ‘Ď wĘ : MQĲĎ JĚ xTČ b¡ĆŇ lĎ Cb¿Ň SĘ yĲĎwĘ 9

: ëŇ tĲĎŇ o’ MyB¡Ă rČ MyU¿Ă ‘Č wĘ ìŇ yjĆŔ gČŇ’Ğ=lkĎŇ wĘ ÉhêĎ’Č hŇ yĳĆhĘ êĲĂ
ÉMyrĂbĎŇ dĘŇ Clą ‘ĞyĲČ ’Chę hČ MoIăBČ ű hŇ yăĎhĎ wĘ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł 10

ZrĆ’ăĆ=l‘Č ÉhlĆ ‘Ĺ’ĲĆ êĎę rĘmČ ’ĲĎ wĘ : hŇ ‘ĲĎrĎ tŇ bĆŇ S¿Ć xĞmĲČ ê¡ĎbĘŇ SČ xĲĎ wĘ ìŇ bĆŔ bĎŇ lĘ =l‘Č 11

hŇ mĎŔ ox Ny’ăĄBĘ ÉMybĂŇ SĘ yĲŁ MQĎęJĚ xTČ bĳĆŇ lĎ yb¡ĄŇ SĘ yĲŁ MyTĂŔ qĘ èăŁ hČ É’obŇ ’Ď tŇ ozŔrĎjĘ
bŇ ySĂÄ hĎ lĘ zBĳČ zbăŇŁ lĎ wĘ ll¡Ď SĎ lŁl¿ SĘ lĂ : MhĲĆ lĎ Ny’¿Ą MyĂt¡ČŇ lĎ dĘŇ C xČ yr¿ĂbĘŇ C 12

hŇ năĆqĘ mĂ ÉhWĆ ‘Ł MyĂŔoGmĂ PŇ iăĎ ’ĚmĘ ÉM‘Č=l’Ć wĘ tŇ bęŁ SĎ on tŇ obăŇ rĎxĽ=l‘Č ìÁ dĘŇ yĲĎ
SySąĂ rĘtČŇ yrĄÄ xĞsĲŁ wĘ NdĎŇ dĘŇ Cţ ’bĎÃ SĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ rCB¿ TČ =l‘Č yb¡ĄŇ SĘ yĲŁ NyĎŔnĘ qĂ wĘ 13

zB¡Č zb¿ŇŁ lĎ hĞ ’bĎŔ hŇ êăĎ’Č É llĎ SĎ lŁlą SĘ lĂ hĞ ìŔ lĘ CrămĘ ’Ň yĲŁ ÉhĎ yrĆÄ pĂŇ JĘ =lkĎŇ wĘ
lŁl¡ SĘ lĂ NyĎŔnĘ qĂ wĘ hŇ năĆqĘ mĂ ÉtxČ qČÄ lĎ bŇ hĎę zĎwĘ PŇ sĆ JăĆ ű tŇ ’Ň WăĄ lĎ ìŇ ĳĆlhĎ qĘ êĎlĘ hăČ qĘ hĂ
gŇ ogŔ lĘ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ MdĎŔ ’Ď =NbĆŇ ’băĄŇ eĎhĂ ÉNkĄŇ lĎ : lodĲŇ GĎ ll¿Ď SĎ 14

l’ËĄ rĎWĘ yĂ yUÌĂ ‘Č tŇ bĆŇ SĆÄ BĘ ’Chę hČ MoIăBČ ű ’olă hĞ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł
MyB¡Ă rČ MyU¿Ă ‘Č wĘ hŇ êĎě ’Č NopŔ YĎ ytăĄŇ JĘ rĘIČmĂ ÉìmĘ oqĲ UĘ mĂ tĎŇ ’Ň bąĎŇ C : ‘dĲĎŇ êĄ xTČ b¡ĆŇ lĎ 15

yUăĂ ‘Č=l‘Č ÉtĎ ylĂÄ‘Ď wĘ : bŇ rĲĎ lyĂx¿ČwĘ lod¡Ň GĎ lh¿Ď qĎ MQĎŔ JĚ ÉMysĂ Cs ybąĄŇ kĘŇ rĲŁ ëŇ êĳĎ’Ă 16

ÉìytĂÄ o’bĂŇ hĞ wĲČ hŇ yĆęhĘ êĲĂ MymĂÁ IĎhČ tŇ yrĂÄ xĞ’ĲČ BĘ ZrĆ’ĳĎhĎ tŇ oiă kČŇ lĘ N¡Ďn‘ĎJĲĆ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
: gŇ oGĲ Mh¡Ć ynĄy‘ĲĄlĘ ìËŇ bĘŇ yS¿Ă dĘŇ uĲĎhĂ BĘ ytĂę ’Ł MyĂÁoGhČ tŇ ‘ČDČÄ žN‘ČmČ lĘ yYĂŔ rĘ’Č =l‘Č
yêĂ rĘBČÁ DĂ=rSĆ ’Ğ ’ChÄ =hŇ êĎ’Č hĲČ hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ 17

Mh¡Ą hĎ Mym¿Ă IĎBČ My’ËĂ BĘ eĂ hĲČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ y’ăĄybĂŇ nĘ ÉydČŇ bĎŇ ‘Ğ ÉdyČBĘ MynĂę omdĘŇ qČ MymăĂ yĎBĘ
’Chę hČ MoIăBČ ű hŇ yăĎhĎ wĘ : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ ì¡Ň tĘŇ ’ĲŁ ’yb¿ĂŇ hĎ lĘ MynĳĂSĎ 18

yt¡ĂŇ mĎ xĞ hŇ l¿Ć ‘ĞêĲČ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ măČ dĘŇ ’Č =l‘Č ÉgogŇ ’oB¿ MoyÄBĘ
’Chę hČ MoIăBČ ű âlă =M’Ă yêĂ rĘBĳČDĂ yt¡ĂŇ rĎbĘŇ ‘Ć=S’ĲĄ bĘŇ yt¿ĂŇ ’Ď nĘ qĂ bĘŇ C : yjĲĂ ’Č BĘ 19

žMIĎhČ ygăĄŇDĘ ynČÃ jĎ mĂ CSă ‘ĞrĲĎwĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ m¿Č dĘŇ ’Č l‘¡Č lodŔ GĎ S‘ČrăČ ÉhyĆhĘ yĲĂ 20

hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ =l‘Č WmăĄ rŁ hĲĎ ÉWmĆ rĆÄ hĎ =lkĎŇ wĘ hŇ dĆę vĎ hČ tŇ IăČxČ wĘ MyĂmČÁ èĎ hČ PŇ o‘Ä wĘ
ÉClpĘŇ nĲĎ wĘ MyrĂę hĎ hĲĆ Csă rĘhĆ nĲĆ wĘ hŇ mĳĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ ynăĄjĘ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ MdĎŔ ’Ď hĲĎ É lkŇŁ wĘ
ÉyrČhĎ =lkĎŇ lĘ wyląĎ ‘Ď ytĂŇ ’Ň rĎÄ qĎ wĘ : lojĲ êĂ ZrĆ’¿ĎlĎ hŇ m¡Ď ox=lkĎŇ wĘ tŇ ogŔ rĄdĘŇ UČ hČ 21

oê¡’Ă yê¿Ă TĘ jČ SĘ nĂ wĘ : hŇ yĲĆhĘ êĲĂ wyx¿Ă ’Ď BĘ Sy’¡Ă bŇ rĆx¿Ć hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ bŇ rĆxĆŔ 22

ryTąĂ mĘ ’Č tŇ yrĂę pĘŇ gĎŇ wĘ S’ăĄ SybĂÁ GĎlĘ ’Ć ynĄÄbĘŇ ’Č wĘ žPTĄ oS MSĆ găĆŇ wĘ MdĳĎŇ bĘŇ C rbĆŇ dăĆŇ BĘ
wyl‘
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23 ÉyêĂ lĘ DĂGČtĘŇ hĂ wĘ : oêĲ ’Ă rS¿Ć ’Ğ MyB¡Ă rČ MyU¿Ă ‘Č=l‘Č wĘ wyjĎŔ gČŇ’Ğ=l‘Č wĘ ÉwylĎ ‘Ď
: hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ C‘¡dĘŇ yĲĎwĘ MyBĳĂ rČ MyăĂoG yn¡Ąy‘ĄlĘ yêĂŔ ‘Ę dČŇ onă wĘ yêĂŔ SĘ DĂqČ tĘŇ hĂ wĘ

Tl rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł êĎŔ rĘmČ ’ăĎ wĘ gŇ oGŔ =l‘Č ’băĄŇ eĎhĂ ÉMdĎŇ ’Ď =NbĆŇ hŇ êąĎ’Č wĘ
2 ÉìyêĂÄ bĘŇ bČŇ SŁ wĘ : lbĲĎŇ tĚŇ wĘ ëŇ SĆ m¿Ć S’Ň r¡Ł ’yWĂě nĘ gŇ oGŔ ÉìylĆÄ’Ą ynąĂnĘ hĂ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yr¿ĄhĎ =l‘Č ìŇ t¡ĂŇ o’bĂŇ hĞ wĲČ NopĳŇ YĎ ytăĄŇ JĘ rĘIČmĂ ìŇ yt¡ĂŇ ylĂ ‘ĞhĲČ wĘ ìŇ ytĂŔ ’Ň èĄ SĂ wĘ
3, 4 yrĄÄ hĎ =l‘Č : lyjĲĂ ’Č ì¡Ň nĘ ymĲĂ yĘ dŇ I¿ČmĂ ìŇ y~Ćě xĂ wĘ ìŇ ĳĆlw’Ň mŁ WĘ dŇ IăČmĂ ì¡Ň êĘ SĘ qČ yt¿ĂŇ yJĄ hĂ wĘ

rojÌ YĂ Ty‘ĄÄ lĘ ëŇ êĳĎ’Ă rSăĆ ’Ğ MyU¡Ă ‘Č wĘ ìŇ yjĆŔ gČŇ’Ğ=lkĎŇ wĘ ÉhêĎ’Č loję êĂ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ
5 lojĳ êĂ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ yn¿ĄjĘ =l‘Č : hŇ lĲĎ kĘŇ ’Ď lĘ ìŇ yê¿Ă tČŇ nĘ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ tŇ I¿ČxČ wĘ PŇ nËĎJĎ =lJĎ
6 yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ bĘŇ C gŇ ogŔ mĎ BĘ S’ăĄ =yêĂ xĘ QČ SĂ wĘ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ yêĂ rĘBČŔ dĂŇ ynăĂ’Ğ yJĂ ť
7 ÉëotŇ BĘ ‘Č ydĂę o’ ySĂÁ dĘŇ qĎ MSĄÄ =tŇ ’Ć wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ C‘¡dĘŇ yĲĎwĘ xTČ bĳĆŇ lĎ MyI¡Ă’Ă hĲĎ

ynăĂ’Ğ=yJĲĂ ÉMyĂoGhČ C‘ądĘŇ yĲĎwĘ dŇ o‘ĳ yS¡Ă dĘŇ qĎ =MSĲĄ =tŇ ’Ć lx¿Ą ’Č =âlĲ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yUăĂ ‘Č
8 hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ hŇ tĎŇ yĎŔhĘ nĲĂ wĘ Éh’Ď bĎÄ hŇ eąĄhĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ Sod¡Ň qĎ hoĎŔhyĘ
9 CrÃ ‘ĞbĲĂŇ C l’Ąę rĎWĘ yĂ yrăĄ‘Ď ű ybăĄŇ SĘ yĲŁ C’ÂYĘ yĲĎwĲĘ : yêĂ rĘBĲČ DĂ rS¿Ć ’Ğ MoI¡hČ ’Ch¿

xmČ rĳŁ bĘŇ C dŇ y¡Ď lu¿ĄmČ bĘŇ C My~ĂŔ xĂ bĘŇ C tŇ SĆ qăĆBĘ ÉheĎYĂ wĘ NgąĄŇmĎ C qSĆ nĆÄBĘ CqyvĂ hĂ wĘţ
10 hŇ dĆę vĎ hČ =NmĂ MyYĂÁ ‘Ą C’Ä WĘ yĂ=âlĲ wĘ : MynĲĂ SĎ ‘bČŇ S¿Ć S’¡Ą MhËĆ bĎŇ Cr¿‘ĞbĲĂŇ C

=tŇ ’Ć Clă lĘ SĲĎ wĘ S’ĳĄ =Cr‘ĞbĲČŇ yĘ qSĆ e¡ĆbČŇ yJ¿Ă MyrĂŔ ‘Ď IĘhČ =NmĂ ÉCbŇ TĘ xĘ yČ âlą wĘ
: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ MhĆŔ yzĄzĘBăŁ =tŇ ’Ć ÉCzzĘbĲĎŇ C MhĆę ylĄ lĘ SĲŁ

11 l’Ąę rĎWĘ yĂBĘ rbĆŇ qĆÁ MSĎÄ =MoqĲ mĘ ű žgogŇlĘ NêăĄ’Ć ’ChÃ hČ MoIăbČŇ hŇ yăĎhĎ wĘ
CrbĘŇ qăĎwĘ MyrĳĂbĘŇ ‘ĲŁ hĎ =tŇ ’Ć ’yh¡Ă tŇ mĆ s¿Ć xŁ wĘ MIĎŔhČ tŇ măČ dĘŇ qĂ ÉMyrĂbĘŇ ‘ĲŁ hĎ yGąĄ

12 ÉMCrbĎŇ qĘ C : gŇ oGĲ Nom¿ hĞ ’yG¡Ą C’Ŕ rĘqăĎwĘ hŇ nŔŁ omhĞ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉgoG=tŇ ’Ć MSĎę
13 ÉCrbĘŇ qĲĎ wĘ : MySĲĂ dĎŇ xĽ hŇ ‘¡ĎbĘŇ SĂ ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć rhăĄ TČ N‘Čm¡Č lĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ

: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ ydĂŔ bĘŇ JăĎ hĂ Moyť MSĳĄ lĘ Mh¡Ć lĎ hŇ y¿ĎhĎ wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ M‘ăČ=lJĎ
14 MyrĂę bĘŇ ‘ĲŁ hĎ =tŇ ’Ć MyrăĂBĘ qČ mĘ ZrĆ’ĎŔ BĎ MyrăĂbĘŇ ‘ĲŁ ÉClyDĂÄ bĘŇ yČ dŇ ymąĂ tĎŇ ySĄÄ nĘ ’Č wĘ

MyS¡Ă dĎŇ xĽ=hŇ ‘ĲĎbĘŇ SĂ hŇ Y¿ĄqĘ mĂ HrĳĎhĞTĲČ lĘ ZrĆ’¡ĎhĎ yn¿ĄjĘ =l‘Č MyrËĂtĎŇ oeĲ hČ =tŇ ’Ć
15 ol¡ YĘ ’Ć hŇ n¿ĎbĎŇ C MdĎŔ ’Ď MYĆ‘ăĆ Éh’Ď rĎwĘ ZrĆ’ĎŔ BĎ ÉMyrĂbĘŇ ‘ĲŁ hĎ CrąbĘŇ ‘ĲĎwĘ : CrqĲŁ xĘ yČ
16 ry‘ËĂ=MSĆ Mg¿ČŇ wĘ : gŇ oGĲ Nom¿ hĞ ’yG¡Ą=l’Ć MyrĂŔ BĘ qČ mĘ hĲČ ÉotŇ ’Ł CrąbĘŇ qĲĎ dŇ ‘ăČ NCIĳYĂ
17 ű rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ MdĎÁ ’Ď =NbĆŇ hŇ êĎÄ ’Č wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ Cr¿hĞTĲĂ wĘ hŇ n¡Ď omhĞ

ynd’
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CYą bĘŇ uĲĎhĂ hŇ dĆę vĎ hČ tŇ IăČxČ ű lkăŇŁ lĘ C PŇ nĎÁJĎ =lJĎ rojÄ YĂ lĘ žrmŁ ’Ĺ hŇ oĂęhyĘ ynăĎdŇŁ ’Ğ
xbČŇ zăĆ ÉMkĆŇ lĎ xČ bąĄŇ zŁ ynĂÁ’Ğ rSĆÄ ’Ğ yxĂę bĘŇ zĂ=l‘Č bŇ ybĂŔ iĎ mĂ CpăŇ sĘ ’ĲĎ hĄ ÉC’bÄŁ wĎ
rWąČ BĘ : MDĲĎ MtĆŇ yt¿ĂŇ SĘ C rW¡Ď BĎ Mê¿ĆlĘ kČŇ ’Ğ wĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yrăĄhĎ l‘¡Č lodŔ GĎ 18

ÉMydĂŇ Cê‘Č wĘ MyrąĂJĎ MylĂÄ y’Ą CêĳSĘ êĂ ZrĆ’¡ĎhĎ y’¿ĄyWĂ nĘ =MdČŇ wĘ ClkĄŔ ’Ň êŁ ÉMyrĂoBGĂ
MtĆŇ yt¿ĂŇ SĘ C hŇ ‘ĎŔ bĘŇ WĎ lĘ bŇ lĆ xăĄ =MêĆlĘ kČŇ ’Ğ wĲČ : MQĲĎ JĚ NS¡Ď bĎŇ y’¿ĄyrĂmĘ MyrĂŔ jĎ 19

ÉynĂ xĎ lĘ SĚ =l‘Č MêąĆ‘Ę bČŇ WĘ C : MkĲĆŇ lĎ yêĂ xĘ b¿ČŇ zĎ=rSĆ ’Ğ yx¡Ă bĘŇ EĂmĂ NorĳJĎ SĂ lĘ MD¡Ď 20

yê¿Ă tČŇ nĲĎ wĘ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ hŇ mĳĎ xĎ lĘ mĂ Sy’ăĂ =lkĎŇ wĘ roB¡ GĂ bŇ kĆŇ rĆŔ wĎ sCsă 21

ytĂŇ yWĂŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ÉyTĂ jĎ SĘ mĂ =tŇ ’Ć MyĂęoGhČ =lkĎŇ C’ă rĎwĘ MyĳĂoGBČ yd¡ĂŇ obŇ JĘ =tŇ ’Ć
sŘ24 ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJËĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ ÉC‘dĘŇ yĲĎwĘ : MhĲĆ bĎŇ yêĂ mĘ W¿Č =rSĆ ’Ğ yd¡ĂŇ yĎ=tŇ ’Ć wĘ 22

Clă GĎ MnĎÂwŁ ‘ĞbĲČŇ yJăĂ MyĂoGhČ ţ C‘ădĘŇ yĲĎwĘ : hŇ ’Ď lĘ hĲĎ wĎ ’Ch¡ hČ MoI¿hČ =NmĂ MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ 23

dŇ yăČBĘ ÉMnĄêĘ ’Ć wĲĎ MhĳĆ mĄ yn¡ČjĎ rê¿Ă sĘ ’Č wĲĎ ybĂŔ =Cl‘ĞmĲĎ rSăĆ ’Ğ l‘Č ť l’Ąę rĎWĘ yĂ=tŇ ybĲĄŇ
MtĳĎŇ ’Ł ytĂŇ yWăĂ ‘Ď Mh¡Ć y‘ĄSĘ pĂŇ kĘŇ C Mt¿ĎŇ ’Ď mĘ TĚ JĘ : MQĲĎ JĚ bŇ rĆx¡ĆbČŇ Cl¿ jĘ IĂwČ MhĆŔ yrĄYĲĎ 24

hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ NkĄę lĎ : MhĲĆ mĄ yn¡ČjĎ rê¿Ă sĘ ’Č wĲĎ 25

yt¡ĂŇ ’Ň eĄqĂ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ =lJĎ yê¡Ă mĘ xČ rĲĂwĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ tŇ ybĂŇ SĘ =tŇ ’Ć ÉbySĂ ’Ď hŇ êĎę ‘Č
ybĳĂŇ =Cl‘ĞmĲĎ rSăĆ ’Ğ Ml¡Ď ‘ĞmĲČ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ MtĎŔ UĎ lĂ JĘ =tŇ ’Ć ÉCWnĎ wĘ : ySĲĂ dĘŇ qĎ MS¿Ą lĘ 26

ÉMtĎŇ o’ ybąĂŇ bĘŇ oSBĘ : dŇ yrĲĂxĞmĲČ Ny’¿ĄwĘ xTČ b¡ĆŇ lĎ MtËĎŇ mĎ dĘŇ ’Č =l‘Č MêÌĎbĘŇ SĂ BĘ 27

yn¡Ąy‘ĄlĘ MbĎŔ yêĂ SĘ DăČqĘ nĂ wĘ MhĳĆ ybĄŇ yĘ’ĲŁ tŇ oY¡ rĘ’Č mĲĄ MtĎŔ ’Ł yêăĂ YĘ BČ qĂ wĘ MyUĂŔ ‘ČhăĎ =NmĂ
ÉMtĎŇ ’Ł ytąĂŇ olgĘŇhČ BĘ MhĆŔ yhĄŁlă ’Ĺ ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ yJăĂ C‘ę dĘŇ yĲĎwĘ : MyBĲĂ rČ My¿ĂoGhČ 28

: MSĲĎ Mh¡Ć mĄ dŇ o‘Ë ryt¿ĂŇ o’=âlĲ wĘ MtĳĎŇ mĎ dĘŇ ’Č =l‘Č Myê¡Ă sĘ eČkĂŇ wĘ MyĂŔoGhČ =l’Ć
tŇ yBăĄ =l‘Č ÉyxĂ Cr=tŇ ’Ć yêĂ kĘŇ pąČŇ SĎ rSĆÄ ’Ğ MhĳĆ mĄ yn¡ČjĎ dŇ o‘Ë ryê¿Ă sĘ ’Č =âlĲ wĘ 29

: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ

SdĆŇ xęŁ lČ roWă ‘ĎBĲĆ hŇ nĎÁèĎ hČ S’Ň rÄŁ BĘ CntĄŇ ClgĎŇlĘ ţ hŇ năĎSĎ SmăĄ xĎ wĘ MyrăĂWĘ ‘ĆBĘ m

hŇ EĆęhČ MoIăhČ ű MYĆ‘ăĆBĘ ry‘ĳĂhĎ hŇ t¡ĎŇ JĘ hĚ rS¿Ć ’Ğ rxČě ’Č hŇ nĎŔ SĎ ÉhrĄWĘ ‘Ć ‘BąČ rĘ’Č BĘ
ynĂ ’¡Č ybĂŇ hĹ MyhĂŔ Łl’Ĺ tŇ o’ă rĘmČ BĘ : hŇ UĎ SĲĎ yt¡ĂŇ ’Ł ’b¿ĄŇ IĎwČ hoĎŔhyĘ=dŇ yČ ÉylČ ‘Ď hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ 2

ry‘¡Ă=hŇ nĄbĘŇ mĂ JĘ wyl¿Ď ‘Ď wĘ dŇ ’ŔŁ mĘ ÉHČ bŇŁ GĎ rhąČ =l’Ć ynĂ xĄę ynĂ yĘwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ZrĆ’ăĆ=l’Ć
tŇ SĆ xŔŁ nĘ hŇ ’ăĄ rĘmČ JĘ ÉCh’ĄÄ rĘmČ ÉSy’Ă =hŇ eĄhĂ wĘ hŇ UĎ SĎę ytĂÁ o’ ’ybĄÄ IĎwČ : bŇ gĆŇ eĲĆmĂ 3

rBĄÄ dČŇ yĘwČ : r‘ČèĲĎ BČ dŇ m¡Ą ‘Ł ’Ch¿ wĘ hŇ DĳĎUĂ hČ hŇ năĄqĘ C od¡Ň yĎBĘ Myê¿Ă SĘ jĂ =lytĂŇ pĘŇ C 4

yl’
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ìę BĘ lĂ MyWăĂ wĘ ‘mĎÁ èĘ ìŇ ynĆÄ zĘ’Ď bĘŇ C žìynĆy‘ĄbĘŇ hŇ ’ăĄ rĘ MdĎÃ ’Ď =NBĆ Sy’Ăę hĎ ylČÁ’Ą
hŇ eĎhĳĄ hŇ tĎŇ ’Ň băĎŇ hĚ hŇ k¡ĎŇ tĘŇ o’Ĳ rĘhČ N‘Čm¿Č lĘ yJËĂ ëŇ tĎŔ o’ hŇ ’ăĆ rĘmČ ÉynĂ ’Ğ=rSĆ ’Ğ lkąŇŁ lĘ

5 hŇ mËĎ ox hŇ e¿ĄhĂ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yb¿ĄŇ lĘ hŇ ’¡Ć rŁ hŇ ê¿Ď’Č =rSĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć dŇ GËĄhČ
tŇ oUą ’Č =SSĲĄ hŇ DĎę UĂ hČ hŇ năĄqĘ Sy’ĂÁ hĎ dŇ yČÄbĘŇ C bŇ ybĳĂŇ sĎ ű bŇ ybăĂŇ sĎ tŇ yĂB¡Č lČ ZCx¿ mĂ
hŇ n¿ĆqĎ hŇ m¡Ď oqwĘ dŇ xĎŔ ’Ć hŇ năĆqĎ ÉNyĎnĘ BĂ hČ bŇ xČ rąŁ =tŇ ’Ć dŇ mĎ IĎÁwČ xpČŇ TŔŁ wĎ ÉhUĎ ’Č BĲĎ

6 otŇ ol‘ĞmĲČ BĘ l‘Č I¡ČwČ hŇ mĎ ydĂŔ uĎ hČ ëŇ rĆDăĆ ÉwynĎjĎ rSąĆ ’Ğ Ér‘ČSČÄ =l’Ć ’obę IĎwČ : dŇ xĲĎ ’Ć
hŇ n¿ĆqĎ dŇ xĎŔ ’Ć PŇ ăČs Ét’Ą wĘ bŇ xČ rŔŁ ÉdxĎ ’Ć hŇ nąĆqĎ r‘ČèČę hČ PŇ ăČs=tŇ ’Ć ű dŇ mĎ IăĎwČ

7 Nyb¿ĄŇ C bŇ xČ rŔŁ ÉdxĎ ’Ć hŇ nąĆqĎ wĘ ÉërĆ’ÄŁ dŇ x¿Ď ’Ć hŇ nĆÄqĎ ’êĎę hČ wĘ : bŇ xČ rĲŁ dŇ x¡Ď ’Ć
tŇ yĂB¡Č hČ mĲĄ r‘ČèËČ hČ Ml¿Ď C’ lYĆ’ĄÄ mĄ r‘ČèČ hČ ţ PŇ ăČswĘ tŇ oUĳ ’Č SmăĄ xĎ My’¡Ă êĎhČ

8, 9 dŇ mĎ IĎÁwČ : dŇ xĲĎ ’Ć hŇ n¿ĆqĎ tŇ yĂB¡Č hČ mĲĄ r‘ČèËČ hČ Ml¿Ď ’Ě=tŇ ’Ć dŇ mĎ IĎÁwČ : dŇ xĲĎ ’Ć hŇ n¿ĆqĎ
r‘Čè¡Č hČ Ml¿Ď ’Ěř wĘ tŇ oUĳ ’Č MyĂêăČSĘ wl¡ř y’w tŇ oUŔ ’Č hŇ năĆmŁ SĘ Ér‘ČèČÄ hČ MląĎ ’Ě=tŇ ’Ć

10 hŇ SăĎ ŁlSĘ C ÉhjřŁ mĂ hŇ SąĎ ŁlSĘ MydĂę uĎ hČ ëŇ rĆDăĆ r‘ČèČÁ hČ y’ĄÄ tĎŇ wĘ : tŇ yĂBĲĎ hČ mĲĄ
: ojĲ mĂ C hŇ j¿Ł mĂ Ml¡Ă y’Ą lĲĎ tŇ xËČ ’Č hŇ D¿ĎmĂ C MêĳĎSĘ lĎ SĘ lĂ tŇ x¡Č ’Č hŇ D¿ĎmĂ hŇ jŔŁ mĂ

11 Sol¿ SĘ r‘ČèČŔ hČ ëŇ rĆ’ăŁ tŇ oUĳ ’Č rWĆ ‘ăĆ r‘Čè¡Č hČ =xtČŇ jĲĆ bŇ xČ r¿Ł =tŇ ’Ć dŇ mĎ IËĎwČ
12 tŇ x¿Č ’Č =hŇ UĎ ’Č wĘ tŇ xĎŔ ’Ć hŇ UăĎ ’Č Éto’êĎhČ ynąĄpĘŇ lĂ lCbÂ gĘŇ C : tŇ oUĲ ’Č hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć
13 dŇ mĎ IăĎwČ : ojĲ mĂ tŇ oU¡ ’Č SS¿Ą wĘ ojŔ mĂ tŇ oUă ’Č =SSĲĄ ’êĎě hČ wĘ hŇ jĳŁ mĂ lCb¡Ň GĘ

xtČŇ j¡Ć tŇ oUĳ ’Č Sm¡Ą xĎ wĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć bŇ xČ rěŁ oGŔ gČŇlĘ É’êĎhČ gŇGąČmĂ r‘ČèČę hČ =tŇ ’Ć
14 rYĄŔ xĎ hĲĆ É ly’Ą =l’Ć wĘ hŇ UĳĎ ’Č MyèăĂ SĂ Myl¡Ă y’Ą =tŇ ’Ć W‘Č I¿ČwČ : xtČŇ jĲĎ dŇ gĆŇ n¿Ć
15 Ml¿Ď ’Ě ynĄěpĘŇ lĂ =l‘Č NotŇ ’Ň IŁ hČ r‘ČèăČ hČ ÉynĄjĘ l‘Čę wĘ : bŇ ybĲĂŇ sĎ ű bŇ yb¿ĂŇ sĎ r‘Čè¡Č hČ
16 ž l’Ć wĘ My’ĂÃ êĎhČ =l’ĲĆ tŇ omă TĚ ’Ğ tŇ onăŁQxČ wĘ : hŇ UĲĎ ’Č Myè¡Ă mĂ xĞ ymĳĂ ynĂ jĘ hČ r‘Čè¡Č hČ

tŇ onÂoQxČ wĘ tŇ oUĳ lČ ’ĲĄ lĎ Nk¡ĄŇ wĘ bŇ ybĂŔ sĎ ű bŇ ybăĂŇ sĎ Ér‘ČèČÄ lČ hŇ mĎ ynąĂpĘŇ lĂ hŇ mĎ hĄÄ ylĄ ’Ą
17 ÉrYĄxĎ hĲĆ =l’Ć ynĂ ’Ąę ybĂŇ yĘwČ : MyrĲĂmŁ êĂ lyĂ’¡Č=l’Ć wĘ hŇ mĎ ynĂŔ pĘŇ lĂ ÉbybĂŇ sĎ ű bŇ ybąĂŇ sĎ

bŇ ybĳĂŇ sĎ ű bŇ ybăĂŇ sĎ rY¡ĄxĎ lĲĆ yCW¿ ‘Ď hŇ pĎŔ YĘ rĲĂwĘ ÉtokŇ SĎ lĘ hŇ eąĄhĂ wĘ hŇ nĎŔ oYyxăĂ hČ
18 MyrĂŔ ‘ĎèĘ hČ PŇ tĆŇ JăĆ =l’Ć ÉhpĎŇ YĘ rĲĂhĎ wĘ : hŇ pĲĎŇ YĘ rĲĂhĎ =l’Ć tŇ ok¡Ň SĎ lĘ MyS¿Ă ŁlSĘ
19 žynĄpĘŇ QĂ mĂ bŇ xČ rÃŁ dŇ mĎ IăĎwČ : hŇ nĲĎ oêxĘ êČhČ hŇ p¡ĎŇ YĘ rĲĂhĎ MyrĳĂ‘ĎèĘ hČ ëŇ rĆ’ăŁ tŇ U¡Č ‘ĚlĘ

Myd¡ĂŇ uĎ hČ hŇ UĳĎ ’Č hŇ ’ăĎ mĄ ZCx¡ mĂ ymËĂ ynĂ jĘ hČ rYÌĄxĎ hĲĆ ynĄÄpĘŇ lĂ hŇ nĎ oêÁ xĘ êČhČ r‘ČèČÄ hČ
NwpYhw
x"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm MlĎ C’wĘ ’"s v.9 .yrqw bytk wylĎ ’ĄwĘ ’"sb ,yrq wylĎ ’ĄwĘ ,bytk ol’ĄwĘ w’ oly’ĄwĘ v.9 .m

.yrqw bytk ojmĂ ’"sb ,yrq ojmĂ v.10 .T"dw
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dŇ d¿ČŇ mĎ hŇ nĳĎ oYyxĲĂ hČ rY¡ĄxĎ lĲĆ NopŔ ~Ď hČ ëŇ rĆDăĆ ÉwynĎjĎ rSąĆ ’Ğ r‘ČèČę hČ wĘ : NopĲŇ ~Ď hČ wĘ 20

Éwmř ly’w wląř y’w ojŔ mĂř hŇ SăĎ ŁlSĘ C Éojř mĂ hŇ SąĎ ŁlSĘř wř’ę tw : oBĲ xĘ rĎwĘ oJ¡ rĘ’Ď 21

Sm¿Ą xĎ bŇ xČ rěŁ wĘ oJŔ rĘ’Ď ÉhUĎ ’Č MyèąĂ mĂ xĞ NoSĳ ’Ň rĂhĲĎ r‘ČèăČ hČ tŇ D¡ČmĂ JĘ hŇ yĎŔhĎ
rS¿Ć ’Ğ r‘ČèČŔ hČ tŇ DăČmĂ JĘ wrŔ mř ytă w Éwmř ly’w wnąř wlxw : hŇ UĲĎ ’Č BĲĎ Myr¡ĂWĘ ‘ĆwĘ 22

: MhĲĆř ynĄpĘŇ lĂ wm¡ř ly’w obŔ =Cl‘ĞyĲČ É‘bČŇ SĆÄ tŇ ol¿ ‘ĞmĲČ bĘŇ C MydĳĂŇ uĎ hČ ëŇ rĆDăĆ wyn¡ĎjĎ
r‘ČèËČ mĂ dŇ mĎ IÌĎwČ MydĳĂŇ uĎ lČ wĘ Nop¡Ň ~Ď lČ r‘ČèČŔ hČ dŇ gĆŇ năĆ ymĂŔ ynĂ jĘ hČ rYăĄxĎ lĲĆ Ér‘ČSČÄ wĘ 23

ëŇ rĆDăĆ r‘ČS¡Č =hŇ eĄhĂ wĘ MorŔ DĎhČ ëŇ rĆDăĆ ÉynĂ kĄÄ lĂ oIĲwČ : hŇ UĲĎ ’Č hŇ ’¿Ď mĄ r‘ČS¡Č =l’Ć 24

Éwmř ly’lw olą MynĂÄ oQxČ wĘ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ tŇ oD¡UĂ JČ wřmŔ ly’ă w Éwlř’ dŇ dąČŇ mĎ C MorĳDĎhČ 25

bŇ xČ rěŁ wĘ ëŇ rĆ’ŔŁ ÉhUĎ ’Č MyèąĂ mĂ xĞ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ tŇ on¡ŁQxĞhĲČ JĘ bŇ ybĂŔ sĎ ű bŇ ybăĂŇ sĎ
MhĳĆř ynĄpĘŇ lĂ wm¡ř ly’w wřtŔ wl‘Ĳ Éh‘ĎbĘŇ SĂ tŇ olą ‘ĞmĲČ C : hŇ UĲĎ ’Čř Myr¡ĂWĘ ‘ĆwĘ Sm¿Ą xĎ 26

rY¿ĄxĎ lĲĆ r‘ČSËČ wĘ : wlĲř y’=l’Ć oj¡ mĂ dŇ x¿Ď ’Ć wĘ ojË mĂ dŇ x¿Ď ’Ć olę MyrăĂmŁ tĂŇ wĘ 27

Mor¡DĎhČ ëŇ rĆD¿Ć r‘ČèËČ hČ =l’Ć r‘ČèÌČ mĂ dŇ mĎ IĎÄwČ MorĳDĎhČ ëŇ rĆDăĆ ym¡Ă ynĂ jĘ hČ
ÉdmĎ IĎwČ MorĳDĎhČ r‘ČSăČ BĘ ym¡Ă ynĂ jĘ hČ rY¿ĄxĎ =l’Ć ynĂ ’ËĄ ybĂŇ yĘwČ : tŇ oUĲ ’Č hŇ ’¿Ď mĄ 28

tŇ oDăUĂ JČ Éwmř l’w wląř’w wř’Âtw : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ tŇ oD¡UĂ JČ MorŔ DĎhČ r‘ČèăČ hČ =tŇ ’Ć 29

ëŇ rĆ’ŔŁ ÉhUĎ ’Č MyèąĂ mĂ xĞ bŇ ybĳĂŇ sĎ ű bŇ ybăĂŇ sĎ wm¡ř l’lw olË tŇ on¿ oQxČ wĘ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ
SmąĄ xĎ ëŇ rĆ’ęŁ bŇ ybĳĂŇ sĎ ű bŇ ybăĂŇ sĎ tŇ oU¡ lČ ’ĲĄ wĘ : tŇ oUĲ ’Č Sm¡Ą xĎ wĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć bŇ xČ rěŁ wĘ 30

hŇ nĎŔ oYxăĂ hČ ÉrYĄxĎ =l’Ć wřmę ly’w : tŇ oUĲ ’Č Sm¿Ą xĎ bŇ xČ r¡Ł wĘ hŇ UĎŔ ’Č ÉMyrĂWĘ ‘ĆwĘ 31

rY¿ĄxĎ hĲĆ =l’Ć ynĂ ’ËĄ ybĂŇ yĘwČ : wlĲř ‘m hŇ n¡Ćomř SĘ tŇ ol¿ ‘ĞmĲČ C wlĳř y’=l’Ć Myr¡ĂmŁ tĂŇ wĘ 32

ymynph
b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb rsx Nk v.21 .yrqw bytk wy’ĎtĎwĘ ’"sb ,yrq wy’ĎtĎwĘ ,bytk o’tĎwĘ v.21

.qwspd ’mdq ’"hb hjŁ mĂ ’"s v.21 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,T"d ,x"d ,g"d Nkw ’lm hSĎ olSĘ ’"sb ,w"dw
’"yd ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nk( bytk P"l’h rx’ d"wyb oly’ĄwĘ v.21 .qwspd ’nynt ’"hb hjŁ mĂ ’"s v.21

.yrqw bytk wylĎ ’ĄwĘ w’ wylĎ y’ĄwĘ ’"sb ,yrq wylĎ ’ĄwĘ w’ wylĎ y’ĄwĘ )w"Tdw T"d ,x"d Nk( bytk d"wy rsx ol’ĄwĘ w’ )d"ydw
,T"d ,x"d Nk( bytk d"wy rsx oUlČ ’ĄwĘ w’ )d"ydw b"yd ,g"d ,b"d Nk( bytk P"l’h rx’ d"wyb oUlČ y’ĄwĘ v.21

,bytk onŁQxČ wĘ w’ onoQxČ wĘ v.22 .w"dw ’"d Nkw yrqw bytk wyUĎlČ ’ĄwĘ w’ wyUĎlČ y’ĄwĘ ’"sb ,yrq wyUĎlČ y’ĄwĘ )w"Tdw ’"yd
wyUĎlČ y’ĄwĘ ’"sb ,yrq wyUĎlČ y’ĄwĘ ,bytk oUlČ ’ĄwĘ w’ oUlČ y’ĄwĘ v.22 .w"d Nkw yrqw bytk wynĎoQxČ wĘ ’"sb ,yrq wynĎoQxČ wĘ
,yrq wyrĎmŁ ytĂ wĘ ,bytk d"wy rsx ormŁ tĂ wĘ w’ ,bytk w"yth rx’ d"wy Nk ormŁ ytĂ wĘ v.22 .w"d Nkw yrqw bytk
bytk wyUĎlČ y’ĄwĘ ’"sb ,yrq wyUĎlČ y’ĄwĘ ,bytk qwsqpd ’nynt oUlČ y’ĄwĘ v.22 .w"d Nkw yrqw bytk wyrĎmŁ ytĂ wĘ ’"sb
wyUĎlČ y’ĄwĘ ,bytk oUlČ y’ĄwĘ v.24 .yrq wylĎ ’Ą ,bytk ol’Ą v.24 .‘"t Nk hmĎynĂpĘ lĂ l"n v.22 .w"d Nkw yrqw
,bytk otol‘Ł v.26 .yrq hUĎ’Č ,bytk hUĎ’ČBĎ ’"sb v.25 .yrq wyUĎlČ y’ĄlĘ C ,bytk oUlČ y’ĄlĘ C v.25 .yrq
wylĎ ’Ą ,bytk ol’Ą v.26 .‘"t Nk ,hmĎ ynĂpĘ lĂ l"Y v.26 .yrq wyUĎlČ y’ĄwĘ ,bytk oUlČ y’ĄwĘ v.26 .yrq wytĎol‘Ł
.yrq wyUĎlČ ’ĄwĘ ,bytk oUlČ ’ĄwĘ v.29 .yrq wylĎ ’ĄwĘ ,bytk ol’ĄwĘ v.29 .yrq wy’ĎtĎwĘ ,bytk o’tĎwĘ v.29 .yrq
.yrq wyUĎlČ y’ĄwĘ ,bytk oUlČ y’ĄwĘ v.31 .qwsph hz ’Ymn ’l ‘"tb v.30 .yrq wyUĎlČ ’ĄlĘ C ,bytk oUlČ ’ĄlĘ C v.29

.yrq wylĎ ‘ĞmČ ,bytk ol‘ĞmČ v.31 .d"ydw b"d ,’"d Nkw rsx hnĆmŁ SĘ ’"s v.31 .yrq wylĎ ’Ą ,bytk ol’Ą v.31



40. 33–47 l’qzxy 869

33 wř’Âtw : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ tŇ oD¡UĂ JČ r‘ČèČŔ hČ =tŇ ’Ć dŇ mĎ IăĎwČ MydĳĂŇ uĎ hČ ëŇ rĆDăĆ ym¡Ă ynĂ jĘ hČ
bŇ ybĳĂŇ sĎ ű bŇ ybăĂŇ sĎ wm¡ř l’lw olË tŇ on¿ oQxČ wĘ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ tŇ oDăUĂ JČ Éwmř l’w wląř’w

34 ÉrYĄxĎ lĲĆ wřmę l’w : hŇ UĲĎ ’Č Myr¡ĂWĘ ‘ĆwĘ Sm¿Ą xĎ bŇ xČ rěŁ wĘ hŇ UĎŔ ’Č MyèăĂ mĂ xĞ ëŇ rĆ’Ł ť
: wlĲř ‘m tŇ ol¡ ‘ĞmĲČ hŇ n¿ĆmŁ SĘ C ojĳ mĂ C ojă mĂ wl¡ř’=l’Ć Myr¿ĂmŁ tĂŇ wĘ hŇ nĎŔ oYyxăĂ hČ

35, 36 wlăř’ Éw’ř t : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ tŇ oD¿UĂ JČ dŇ d¡ČŇ mĎ C NopĳŇ ~Ď hČ r‘ČSăČ =l’Ć ynĂ ’¡Ą ybĂŇ yĘwČ
bŇ xČ rěŁ wĘ hŇ UĎŔ ’Č MyèăĂ mĂ xĞ ëŇ rĆ’Ł ť bŇ ybĳĂŇ sĎ ű bŇ ybăĂŇ sĎ ol¡ tŇ on¿ oQxČ wĘ wřmŔ l’w

37 wl¡ř’=l’Ć Myr¿ĂmŁ tĂŇ wĘ hŇ nĎŔ oYyxăĂ hČ ÉrYĄxĎ lĲĆ wřlę’w : hŇ UĲĎ ’Č Myr¡ĂWĘ ‘ĆwĘ Sm¿Ą xĎ
38 Myl¡Ă y’Ą BĘ HxĎŔ tĘŇ pĂŇ C hŇ JăĎ SĘ lĂ wĘ : wlĲř ‘m tŇ ol¡ ‘ĞmĲČ hŇ n¿ĆmřŁ SĘ C ojĳ mĂ C ojă mĂ
39 ÉtonxĎ lĘ SĚ MyĂnąČSĘ r‘ČèČę hČ MlăĎ ’ĚbĘŇ C : hŇ lĲĎ ‘Ł hĲĎ =tŇ ’Ć Cxyd¿ĂŇ yĎ MS¡Ď MyrĳĂ‘ĎèĘ hČ

tŇ ’Ň F¡Ď xČ hĲČ wĘ hŇ lĎŔ o‘hĲĎ ÉMhĆ ylĄ ’Ğ Toxą SĘ lĂ hŇ jĳŁ mĂ tŇ on¡xĎ lĘ SĚ MyĂn¿ČSĘ C ojŔ mĂ
40 hŇ nĎ opŔ ~Ď hČ r‘ČèăČ hČ ÉxtČŇ pĆŇ lĘ ÉhlĆ o‘lĎ hŇ YĎ Cxę mĂ PŇ tăĄŇ JĎ hČ =l’Ć wĘ : MSĲĎ ’Ď hĲĎ wĘ

MyĂn¡ČSĘ r‘ČèČŔ hČ MlăĎ ’ĚlĘ ÉrSĆ ’Ğ tŇ rĆxĆę ’Č hĲĎ PŇ tăĄŇ JĎ hČ =l’Ć wĘ tŇ onĳxĎ lĘ SĚ MyĂn¡ČSĘ
41 hŇ j¡Ł mĂ tŇ onËxĎ lĘ SĚ hŇ ‘ÌĎBĎ rĘ’Č wĘ hŇ jęŁ mĂ tŇ onÁxĎ lĘ SĚ hŇ ‘ĎÄ BĎ rĘ’Č : tŇ onĲ xĎ lĘ SĚ
42 žh‘ĎBĎ rĘ’Č wĘ : CTxĲĎ SĘ yĂ Mh¿Ć ylĄ ’Ğ tŇ on¡xĎ lĘ SĚ hŇ n¿Ď omSĘ r‘ČèĳĎ hČ PŇ tĆŇ kăĆŇ lĘ

hŇ UąĎ ’Č bŇ xČ rÄŁ wĘ ÉyYĂ xĄÄ wĎ tŇ xąČ ’Č hŇ UĎÄ ’Č žërĆ’Ł tŇ yzĂęgĎŇ ynăĄbĘŇ ’Č hŇ lĎÁ o‘lĎ tŇ onÄxĎ lĘ SĚ
rSĆÄ ’Ğ ÉMylĂ JĄ hČ =tŇ ’Ć CxyeąĂyČwĘ MhĆę ylĄ ’Ğ tŇ xĳĎ ’Ć hŇ UăĎ ’Č HbČŇ g¡ŇŁ wĘ yYĂ xĄŔ wĎ ÉtxČ ’Č

43 Myn¿ĂkĎŇ Cm dŇ xËĎ ’Ć xpČŇ TÌŁ MyĂêČę pČŇ SĘ hĲČ wĘ : xbČŇ EĲĎhČ wĘ MB¡Ď hŇ lËĎ o‘hĲĎ =tŇ ’Ć CTÌ xĞSĘ yĂ
44 žhYĎ CxmĂ C : NbĲĎŇ rĘuĎ hČ rW¿Č BĘ tŇ on¡xĎ lĘ èĚ hČ =l’Ć wĘ bŇ ybĳĂŇ sĎ ű bŇ ybăĂŇ sĎ tŇ yĂB¡Č BČ

ÉPtĆŇ JĆÄ =l’Ć rSĆę ’Ğ ÉymĂ ynĂ jĘ hČ rYąĄxĎ BĲĆ MyrĂę SĎ tŇ okăŇ SĘ lĲĂ ymĂÁ ynĂ jĘ hČ r‘ČèČÄ lČ
MydĂŔ uĎ hČ r‘ČSăČ ÉPtĆŇ JĆÄ =l’Ć dŇ xĎę ’Ć MorĳDĎhČ ëŇ rĆDăĆ Mh¡Ć ynĄpĘŇ C NopŔ ~Ď hČ r‘ČSăČ

45 ëŇ rĆDăĆ ÉhĎ ynĆÄjĎ rSąĆ ’Ğ hŇ JĎę SĘ QĂ hČ hŇ zăŁ ylĳĎ’Ą rB¡Ą dČŇ yĘwČ : NpĲŇŁ ~Ď hČ ëŇ rĆD¿Ć yn¡ĄjĘ sŘ25

46 ÉhĎ ynĆÄjĎ rSąĆ ’Ğ hŇ JĎę SĘ QĂ hČ wĘ : tŇ yĂBĲĎ hČ tŇ rĆm¿ĆSĘ mĂ yr¡ĄmĘ SĲŁ MynĂŔ hĞJăŁ lČ MorŔ DĎhČ
qodę YĎ =ynĲĄbĘŇ hŇ UĎ hăĄ xČ BĳĄ zĘUĂ hČ tŇ rĆmăĆSĘ mĂ yr¡ĄmĘ SĲŁ MynĂŔ hĞJăŁ lČ NopŔ ~Ď hČ ëŇ rĆDăĆ

47 ű ëŇ rĆ’ăŁ rYĄÁ xĎ hĲĆ =tŇ ’Ć dŇ mĎ IĎÄwČ : otĲŇ rĘSĎ lĘ ho¡ĎhyĘ=l’Ć ywËĂlĄ =ynĲĄBĘ mĂ MybÌĂŇ rĄuĘ hČ
h’m
.yrq wyUĎlČ ’ĄwĘ ,bytk oUlČ ’ĄwĘ v.33 .yrq wylĎ ’ĄwĘ ,bytk ol’ĄwĘ v.33 .yrq wy’ĎtĎwĘ ,bytk o’tĎwĘ v.33

.yrq wylĎ ’Ą ,bytk ol’Ą v.34 .yrq wyUĎlČ ’ĄwĘ ,bytk oUlČ ’ĄwĘ v.34 .yrq wyUĎlČ ’ĄlĘ C ,bytk oUlČ ’ĄlĘ C v.33

oUlČ ’ĄwĘ v.36 .yrq wylĎ ’Ą ,bytk ol’Ą v.36 .yrq wy’ĎêĎ ,bytk o’êĎ v.36 .yrq wylĎ ‘ĞmČ ,bytk ol‘ĞmČ v.34

.d"lw ’"l qwsp Nyy‘ : r"tw ‘"t Nk ,oUlČ y’ĄwĘ l"n ,yrq wylĎ ’ĄwĘ ,bytk ol’ĄwĘ v.37 .yrq wyUĎlČ ’ĄwĘ ,bytk
.yrq wylĎ ‘ĞmČ ,bytk ol‘ĞmČ v.37 .’lm hnĆomSĘ C ’"s v.37 .yrq wylĎ ’Ą ,bytk ol’Ą v.37
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: tŇ yĂBĲĎ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ xČ B¡Ą zĘUĂ hČ wĘ tŇ ‘ČBĳĎ rĚmĘ hŇ U¡Ď ’Č hŇ ’¿Ď mĄ bŇ xČ rËŁ wĘ hŇ UĎę ’Č hŇ ’ăĎ mĄ
hŇ jŔŁ mĂ ÉtoU’Č SmąĄ xĎ MlĎŔ ’Ě l’ăĄ ÉdmĎ IĎwČ ůtyĂBČ hČ MlăĎ ’Ě=l’Ć ÈynĂ ’Ą bĂŇ yĘwČ 48

tŇ oU¡ ’Č SŁl¿ SĎ wĘ ojŔ mĂ ÉtoU’Č SŁlą SĎ r‘ČèČŔ hČ bŇ xČ răŁ wĘ hŇ jĳŁ mĂ tŇ oU¡ ’Č Sm¿Ą xĎ wĘ
hŇ UĎŔ ’Č hŇ răĄWĘ ‘Ć yêăĄSĘ ‘Č ÉbxČ rÄŁ wĘ hŇ UĎę ’Č MyrăĂWĘ ‘Ć MlĎÂ’ĚhĲĎ ëŇ rĆ’ăŁ : ojĲ mĂ 49

hŇ j¡Ł mĂ dŇ x¿Ď ’Ć MylĂŔ y’Ą hăĎ =l’Ć ÉMydĂŇ UĚ ‘Č wĘ wylĳĎ’Ą Cl¡ ‘ĞyĲČ rS¿Ć ’Ğ tŇ olŔ ‘ĞUĲČ bĲČŇ C
tŇ oUÄ ’Č =SSĲĄ MylĂę y’Ą hĲĎ =tŇ ’Ć dŇ mĎ IăĎwČ lkĳĎŇ yhĄ hĲČ =l’Ć ynĂ ’¡Ą ybĂŇ yĘwČ : hŇ jĲŁ mĂ dŇ x¿Ď ’Ć wĘ ’m
ÈxtČŇ jĆ hČ bŇ xČ răŁ wĘ : lhĆ ’ĲŁ hĎ bŇ xČ r¿Ł oj¡ mĂ =bŇ xČ rĲŁ tŇ oU¿ ’Č =SSĲĄ wĘ ojË mĂ =bŇ xČ rÌŁ 2

tŇ oU¡ ’Č Sm¿Ą xĎ wĘ ojŔ mĂ ÉtoU’Č SmąĄ xĎ xtČŇ jĆŔ hČ tŇ opăŇ tĘŇ kĂŇ wĘ ůtoU’Č rWĆ ‘ăĆ
’băĎŇ C : hŇ UĲĎ ’Č Myr¿ĂWĘ ‘Ć bŇ xČ r¡Ł wĘ hŇ UĎŔ ’Č My‘ăĂBĎ rĘ’Č ÉoJrĘ’Ď dŇ mĎ IąĎwČ ojĳ mĂ 3

tŇ oUŔ ’Č SSăĄ ÉxtČŇ jĆÄ hČ wĘ tŇ oUĳ ’Č MyĂêăČSĘ xtČŇ j¡Ć hČ =ly’ĲĄ dŇ mĎ I¿ĎwČ hŇ mĎ ynĂŔ pĘŇ lĂ
bŇ xČ rËŁ wĘ hŇ UĎę ’Č MyrăĂWĘ ‘Ć oJÁ rĘ’Ď =tŇ ’Ć dŇ mĎ IĎÄwČ : tŇ oUĲ ’Č ‘bČŇ S¿Ć xtČŇ j¡Ć hČ bŇ xČ r¿Ł wĘ 4

: MySĲĂ dĎŇ uĽhČ SdĆŇ q¿Ł hŇ z¡Ć ylČŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ lkĳĎŇ yhĄ hĲČ ynăĄjĘ =l’Ć hŇ U¡Ď ’Č Myr¿ĂWĘ ‘Ć
ű bŇ ybÌĂŇ sĎ tŇ oUÁ ’Č ‘BČÄ rĘ’Č ž‘lĎ ~ĄhČ bŇ xČ răŁ wĘ tŇ oUĳ ’Č SSăĄ tŇ yĂB¡Č hČ =ryqĲĂ dŇ mĎ I¿ĎwČ 5

MySăĂ ŁlSĘ C SolÌ SĎ ‘lĎÁYĄ =l’Ć ‘lĎÄYĄ žto‘lĎ ~Ę hČ wĘ : bŇ ybĲĂŇ sĎ tŇ yĂB¡Č lČ bŇ ybËĂŇ sĎ 6

tŇ oyăhĘ lĲĂ bŇ yb¡ĂŇ sĎ ű bŇ yb¿ĂŇ sĎ tŇ o‘ËlĎ ~Ę lČ tŇ yĂBÌČlČ =rSĆ ’Ğ ryuĂÄ BČ tŇ o’bĎŇ Cţ MymĂę ‘ĎjĘ
hŇ lĎ ‘Ę mČÄ lĘ žhbĎŇ sĘ nĎ wĲĘ hŇ bĎÃ xĞrĎwĲĘ : tŇ yĂBĲĎ hČ ryq¿ĂBĘ Myz¡ĂCx’Ğ Cy¿hĘ yĲĂ=âlwĘ MyzĳĂCx’Ğ 7

ű bŇ ybąĂŇ sĎ hŇ lĎ ‘Ę mČÁ lĘ hŇ lĎ ‘Ę mČÄ lĘ tŇ yĂBČ hČ ţ=bŇ sČ CmĲ yJăĂ tŇ o‘ę lĎ ~Ę lČ hŇ lĎ ‘Ę mČÁ lĘ
hŇ l¿Ć ‘ĞyĲČ hŇ nËĎ oêxĘ êČhČ NkÌĄŇ wĘ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ lĘ tŇ yĂB¡Č lČ =bŇ xČ rĲŁ NJ¿Ą =l‘Č tŇ yĂBČŔ lČ ÉbybĂŇ sĎ
bŇ ybĳĂŇ sĎ ű bŇ ybăĂŇ sĎ HbČŇ G¡Ł tŇ yĂBËČlČ ytĂŇ y’ÌĂ rĎwĘ : hŇ nĲĎ okŇ yêĂ lČ hŇ n¡Ď oylĘ ‘ĆhĲĎ =l‘Č 8

ryuÌĂhČ bŇ xČ răŁ : hŇ lĎ y~ĲĂ ’Č tŇ oU¡ ’Č SS¿Ą hŇ nĆŔ uĎ hČ olă mĘ Éto‘lĎ ~Ę hČ tŇ odŇ sĎ ymĂ 9

tŇ o‘¡lĎ YĘ tŇ yB¿Ą xeĎŔ mĚ rSăĆ ’Ğ wĲČ tŇ oUĳ ’Č SmăĄ xĎ ZCx¡ hČ =l’Ć ‘lËĎ ~ĄlČ =rSĆ ’Ğ
tŇ yĂB¡Č lČ bŇ yb¿ĂŇ sĎ hŇ UËĎ ’Č Myr¿ĂWĘ ‘Ć bŇ xČ răŁ tŇ okÁ SĎ QĘ hČ NybĄÄ C : tŇ yĂBĲĎ lČ rS¿Ć ’Ğ 10

NopŔ ~Ď hČ ëŇ rĆDăĆ ÉdxĎ ’Ć xtČŇ jąĆ xeĎŔ UĚ lČ É‘lĎ ~ĄhČ xtČŇ pąĆŇ C : bŇ ybĲĂŇ sĎ ű bŇ yb¿ĂŇ sĎ 11

ű bŇ yb¿ĂŇ sĎ tŇ oU¡ ’Č Sm¿Ą xĎ xeĎŔ UĚ hČ Moqă mĘ ÉbxČ rÄŁ wĘ MorĳDĎlČ dŇ x¡Ď ’Ć xtČŇ p¿ĆŇ C
bŇ xČ rŁ ť MIĎęhČ =ëŇ rĆDĲĆ tŇ ’ăČ jĘ hŇ rĎÁ zĘGĂ hČ ynĄÄjĘ =l’Ć žrSĆ ’Ğ NyĎÃnĘ BĂ hČ wĘ : bŇ ybĲĂŇ sĎ 12

bŇ ybĳĂŇ sĎ ű bŇ ybăĂŇ sĎ bŇ xČ r¡Ł tŇ oU¿ ’Č =SmĄ xĲĎ NyËĎnĘ BĂ hČ ryqÌĂwĘ hŇ UĎŔ ’Č My‘ăĂbĘŇ SĂ
hŇ UĳĎ ’Č hŇ ’ăĎ mĄ ëŇ rĆ’¡Ł tŇ yĂBČŔ hČ =tŇ ’Ć dŇ dăČŇ mĎ C : hŇ UĲĎ ’Č My‘¿ĂSĘ êĂ oJ¡ rĘ’Ď wĘ 13

tŇ yĂBÌČhČ ynĄÄjĘ žbxČ rŁ wĘ : hŇ UĲĎ ’Č hŇ ’¿Ď mĄ ëŇ rĆ’¡Ł hĎ ytĆŔ oryqăĂ wĘ ÉhyĎnĘ BĂ hČ wĘ hŇ rąĎzĘGĂ hČ wĘ 14

hrzghw
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15 hŇ rĎÁ zĘGĂ hČ ynĄÄjĘ =l’Ć NyĎnĘ BĂ hČ ţ=ëŇ rĆ’ĲŁ dŇ dăČŇ mĎ C : hŇ UĲĎ ’Č hŇ ’¿Ď mĄ Myd¡ĂŇ uĎ lČ hŇ rËĎzĘGĂ hČ wĘ
É lkĎŇ yhĄ hĲČ wĘ hŇ UĳĎ ’Č hŇ ’ăĎ mĄ oj¡ mĂ C oj¿ mĂ ’hyqË wtř ’w hĎ yrÌĆxĞ’ĲČ =l‘Č rSĆÄ ’Ğ

16 ű MyqąĂyêĂ ’Č hĲĎ wĘ tŇ omTĚ ’ĞhĲĎ ţ MynăĂoQxČ hĲČ wĘ MyjĂÃ iĂ hČ : rYĲĄxĎ hĲĆ yU¡Ą lČ ’ĲĚ wĘ ymĂŔ ynĂ jĘ hČ
ÉZrĆ’ĎÄ hĎ wĘ bŇ ybĳĂŇ sĎ ű bŇ ybăĂŇ sĎ Z‘¡Ą PŇ yx¿Ă WĘ PŇ iËČ hČ dŇ gĆŇ nÌĆ MêĎŔ SĘ lĎ SĘ lĂ ÉbybĂŇ sĎ

17 žtyĂBČ hČ =dŇ ‘Č wĘ xtČŇ jĆÃ hČ l‘ăČmĄ =l‘Č : tŇ oiĲ kĚŇ mĘ tŇ on¡ŁQxČ hĲČ wĘ tŇ onŔŁQxČ hĲČ =dŇ ‘Č
NoY¡ yxĂ bČŇ C ym¿Ă ynĂ jĘ BČ bŇ ybËĂŇ sĎ ű bŇ ybÌĂŇ sĎ ryuĂÄ hČ =lJĎ =l’Ć wĘ ZCxÁ lČ wĘ ymĂÄ ynĂ jĘ hČ

18 bŇ CrŔ kĘŇ lĂ bŇ CrăJĘ =NyBĲĄ ÉhrĎmŁ tĲĂŇ wĘ MyrĳĂmŁ tĲĂŇ wĘ Myb¡ĂŇ CrJĘ yCW¿ ‘Ď wĘ : tŇ oDĲmĂ
19 ryp¿ĂŇ kĘŇ =ynĲĄpĘŇ C ojŔ mĂ ÉhrĎmŁ êĲĂ hČ =l’Ć MdąĎŇ ’Ď ynĄÄpĘŇ C : bŇ CrĲJĘ lČ Myn¡ĂjĎ MyĂn¿ČSĘ C
20 ÉZrĆ’ĎÄ hĎ mĲĄ : bŇ ybĲĂŇ sĎ ű bŇ yb¿ĂŇ sĎ tŇ yĂB¡Č hČ =lJĎ =l’Ć yCW¿ ‘Ď ojĳ mĂ hŇ r¡ĎmŁ êĲĂ hČ =l’Ć

: lŁ kĲĎŁ yŁhĄŁ śhĲČŁ ryq¡Ă wĘ MyĳĂCW‘Ğ Myr¡ĂmŁ êĲĂ hČ wĘ Myb¿ĂŇ CrJĘ hČ xtČŇ jĆŔ hČ l‘ăČmĄ =dŇ ‘Č
21, 22 xČ BĄÃ zĘUĂ hČ : hŇ ’ĲĆ rĘUČ JČ hŇ ’¡Ć rĘUČ hČ SdĆŇ uŔŁ hČ ynăĄpĘŇ C hŇ ‘ĳĎbĚŇ rĘ tŇ zăČCzmĘ lk¡ĎŇ yhĄ hĲČ

olŔ ÉwytĎŇ o‘YĲŁ qĘ mĂ C tŇ oUę ’Č =MyĂêĲČSĘ oJă rĘ’Ď wĘ HČ bÁŁ GĎ tŇ oUÄ ’Č žSolSĎ Z‘ăĄ
: hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ rS¡Ć ’Ğ NxĎŔ lĘ èĚ hČ hŇ zĆť ylČŔ ’Ą rBăĄ dČŇ yĘwČ Z‘ĳĄ wyt¡ĎŇ rŁ yqĲĂ wĘ oJ¿ rĘ’Ď wĘ

23, 24 MyĂêČSĘ ť tŇ otĳŇ lĎ DĘlČ tŇ ot¡Ň lĎ DĘ MyĂê¿ČSĘ C : SdĆŇ uĲŁ lČ wĘ lk¡ĎŇ yhĄ lĲČ tŇ otËŇ lĎ DĘ MyĂêÌČSĘ C
: tŇ rĆxĲĆ ’Č lĎ tŇ ot¡Ň lĎ dĘŇ yê¿ĄSĘ C tŇ xĎŔ ’Ć tŇ lĆ dăĆŇ lĘ MyĂêČSĘ ť tŇ otŔ lĎ DĘ tŇ oBă sČ Cm

25 rS¿Ć ’ĞJĲČ MyrĂŔ mŁ tĲĂŇ wĘ MybăĂŇ CrJĘ É lkĎŇ yhĄ hĲČ tŇ otąŇ lĘ DČ=l’Ć NhĆÁ ylĄ ’Ğ hŇ yĎÄCW‘ĞwĲČ
26 MynĂÄ oQxČ wĘ : ZCxĲ hČ mĲĄ Ml¡Ď C’hĲĎ yn¿ĄjĘ =l’Ć Z‘ËĄ bŇ ‘¿ĎwĘ tŇ orĳyuĂ lČ My¡ĂCW‘Ğ

tŇ yĂB¡Č hČ tŇ o‘¿lĘ YČ wĘ MlĳĎ C’hĲĎ tŇ op¡Ň tĘŇ JĂ =l’Ć ojŔ mĂ C ojă mĂ ÉMyrĂmŁ tĲĂŇ wĘ tŇ omą TĚ ’Ğ
bm NopĳŇ ~Ď hČ ëŇ rĆDăĆ ëŇ rĆD¡ĆhČ hŇ nĎŔ oYyxăĂ hČ ÉrYĄxĎ hĲĆ =l’Ć ynĂ ’Ąę YĂ oIĲwČ : MyBĲĂ ‘ĚhĎ wĘ

Ny¡ĎnĘ BĂ hČ dŇ gĆŇ n¿Ć=rSĲĆ ’Ğ wĲČ hŇ rËĎzĘGĂ hČ dŇ gĆŇ nÌĆ rSĆÄ ’Ğ hŇ JĎę SĘ QĂ hČ =l’Ć ynĂ ’ăĄ bĂŇ yĘwČ
2 bŇ xČ r¡Ł hĎ wĘ NopĳŇ ~Ď hČ xtČŇ j¡Ć hŇ ’ĎŔ UĄ hČ tŇ oUă ’Č ÉërĆ’ÄŁ =ynĄjĘ =l’Ć : NopĲŇ ~Ď hČ =l’Ć
3 hŇ pĎŔ YĘ rĲĂ dŇ gĆŇ năĆwĘ ymĂŔ ynĂ jĘ hČ rYăĄxĎ lĲĆ ÉrSĆ ’Ğ MyrĂę WĘ ‘ĆhĲĎ dŇ gĆŇ năĆ : tŇ oUĲ ’Č Myè¿Ă mĂ xĞ
4 ynĄÄpĘŇ lĂ wĘ : MySĲĂ lĂ èĘ BČ qyê¡Ă ’Č =ynĲĄjĘ =l’Ć qyê¿Ă ’Č hŇ nĳĎ oYyxĲĂ hČ rYăĄxĎ lĲĆ rS¡Ć ’Ğ

hŇ UăĎ ’Č ëŇ rĆD¡Ć tŇ ymĂŔ ynĂ jĘ hČ =l’Ć ÉbxČ rÄŁ tŇ oU¿ ’Č rWĆ ‘ĆÄ žëlČ hĞmĲČ tŇ okÁ SĎ QĘ hČ
5 ClÄkĘŇ oy=yJĲĂ tŇ orĳYĚqĘ tŇ n¡Ł oylĘ ‘ĆhĲĎ tŇ ok¿Ň SĎ QĘ hČ wĘ : NopĲŇ ~Ď lČ Mh¡Ć yxĄ tĘŇ pĂŇ C tŇ xĳĎ ’Ć
6 hŇ eĎhĄŔ ÉtoSQĎ SĚ mĘ yJąĂ : NyĲĎnĘ BĂ tŇ on¡kŇŁ êĲĂ hČ mĲĄ C tŇ onËêŁ xĘ êČhČ mĲĄ hŇ nĎhĄę mĄ MyqĂÁ yêĂ ’Č

tŇ onË oêxĘ êČhČ mĲĄ lYČę ’ĹnĲĆ NJăĄ =l‘Č tŇ orĳYĄxĞhĲČ yd¡ĄŇ CU‘ČJĘ MydĂŔ CU‘Č ÉNhĆ lĎ Ny’ąĄwĘ
twnkythmw
.wyl‘ dwqn v.20 .w"dw b"d Nkw yrqw bytk ’hĎ yqĆyêĂ ’Č wĘ ’"sb ,yrq hĎ yqĆyêĂ ’Č wĘ ,bytk ’hĎ yqĆCê’Č wĘ v.15 .’m
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ëŇ rĆDËĆ tŇ okŔ SĎ QĘ hČ tŇ UăČ ‘ĚlĘ ÉZCxlČ =rSĆ ’Ğ rdąĄŇ gĎŇ wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ mĲĄ tŇ on¡kŇŁ yêĲĂ hČ mĲĄ C 7

ëŇ rĆ’ăŁ =yJĂ : hŇ UĲĎ ’Č Myè¿Ă mĂ xĞ oJ¡ rĘ’Ď tŇ okĳŇ SĎ QĘ hČ ynăĄjĘ =l’Ć hŇ n¡Ď oYxĲĂ hČ rY¿ĄxĎ hĲĆ 8

yn¿ĄjĘ =l‘Č hŇ eËĄhĂ wĘ hŇ UĳĎ ’Č MyèăĂ mĂ xĞ hŇ n¡Ď oYxĲĂ hČ rY¿ĄxĎ lĲĆ rSËĆ ’Ğ tŇ okę SĎ QĘ hČ
MydĂŔ uĎ hČ mĲĄ ’obŇ UĎ hČ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ tŇ okŇ SĎ QĘ hŇ tĎŇ xĞêĲČmĂ C : hŇ UĲĎ ’Č hŇ ’¿Ď mĄ lk¡ĎŇ yhĄ hĲČ 9

ëŇ rĆDÌĆ rYĄę xĎ hĲĆ rdĆŇ GăĆ ű bŇ xČ răŁ BĘ : hŇ nĲĎYŁ xĂ hČ rY¡ĄxĎ hĲĆ mĄ hŇ eĎhĄŔ lĎ o’ă bŇŁ BĘ 10

MhĆŔ ynĄpĘŇ lĂ ÉërĆdĆÄ wĘ : tŇ okĲŇ SĎ lĘ Ny¡ĎnĘ BĂ hČ yn¿ĄjĘ =l’Ć wĘ hŇ rËĎzĘGĂ hČ ynÌĄjĘ =l’Ć MydËĂŇ uĎ hČ 11

É lkŇŁ wĘ NBĳĎ xĘ rĎ NJăĄ NJ¡Ď rĘ’Ď JĘ NopŔ ~Ď hČ ëŇ rĆDăĆ ÉrSĆ ’Ğ tŇ okę SĎ QĘ hČ hŇ ’ăĄ rĘmČ JĘ
ÉrSĆ ’Ğ tŇ okę SĎ QĘ hČ yxăĄ tĘŇ pĂŇ kĘŇ C : NhĲĆ yxĄ tĘŇ pĂŇ kĘŇ C Nh¡Ć yTĄ jĘ SĘ mĂ kĘŇ C NhĆŔ y’Ą YăĎ om 12

hŇ nĎŔ ygĂŇhĞ tŇ rĆdăĆŇ GĘ hČ ÉynĄpĘŇ BĂ ëŇ rĆDĆę ëŇ rĆDĳĎ S’Ň răŁ BĘ xtČŇ j¡Ć MorŔ DĎhČ ëŇ rĆDăĆ
sŘ26 tŇ okăŇ SĘ lĲĂ NopÁ ~Ď hČ tŇ okÄ SĘ lĲĂ ylČę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : N’ĲĎ obŇ BĘ Myd¡ĂŇ uĎ hČ ëŇ rĆD¿Ć 13

rSĆÄ ’Ğ SdĆŇ uęŁ hČ tŇ okăŇ SĘ lĲĂ ű hŇ eĎhăĄ ůhrĎzĘGĂ hČ ynăĄjĘ =l’Ć rSăĆ ’Ğ ÈMorDĎhČ
MSĎÂ MySĳĂ dĎŇ uĽhČ ySăĄ dĘŇ qĎ ho¡ĎhylĲČ Myb¿ĂŇ orqĘ =rSĆ ’Ğ MynËĂhĞJĲŁ hČ MSÌĎ =ClkĘŇ ’Ň yĲŁ
Moq¡ UĎ hČ yJ¿Ă MSĎŔ ’Ď hĲĎ wĘ tŇ ’Ň FăĎ xČ hĲČ wĘ ÉhxĎ nĘ UĂ hČ wĘ MySĂę dĎŇ uĽhČ ySăĄ dĘŇ qĎ ű CxyeăĂyČ
hŇ nĎŔ oYyxĲĂ hČ rYăĄxĎ hĲĆ =l’Ć ÉSdĆŇ uÄŁ hČ mĲĄ C’ą YĘ yĲĄ=âlwĘ MynĂę hĞJĲŁ hČ M’ăĎ bŇŁ BĘ : SdĲŇŁ qĎ 14

ÉwVblyř hŇ eĎhĳĄ SdĆŇ qăŁ =yJĂ Nh¡Ć bĎŇ Ct¿Ň rĘSĲĎ yĘ=rSĆ ’Ğ MhËĆ ydĄŇ gĘŇbĂŇ CxyeÌĂyČ MSĎÂ wĘ
tŇ yĂBăČ hČ ÉtoDmĂ =tŇ ’Ć hŇ QĎę kĂŇ wĘ : M‘ĲĎlĎ rS¿Ć ’Ğ=l’Ć Cb¡Ň rĘqĲĎ wĘ MyrĂŔ xĄ ’Ğ MydăĂŇ gĎŇBĘ 15

od¡Ň dĎŇ mĘ C MydĳĂŇ uĎ hČ ëŇ rĆDăĆ wyn¡ĎjĎ rS¿Ć ’Ğ r‘ČèČŔ hČ ëŇ rĆDăĆ ÉynĂ ’ČÄ yYĂ ohĲ wĘ ymĂŔ ynĂ jĘ hČ
tŇ om’Ą =SmĲĄ xĞ hŇ DĳĎUĂ hČ hŇ năĄqĘ BĂ Myd¡ĂŇ uĎ hČ xČ Cr¿ dŇ dËČŇ mĎ : bŇ ybĲĂŇ sĎ ű bŇ yb¿ĂŇ sĎ 16

MynËĂqĎ tŇ o’¿ mĄ =SmĲĄ xĞ NopĳŇ ~Ď hČ xČ Cră dŇ d¡ČŇ mĎ : bŇ ybĲĂŇ sĎ hŇ D¡ĎUĂ hČ hŇ n¿ĄqĘ BĂ MynËĂqĎ 17

Myn¡ĂqĎ tŇ o’¿ mĄ =SmĲĄ xĞ dŇ dĳĎŇ mĎ Mor¡DĎhČ xČ Cr¿ tŇ ’ËĄ : bŇ ybĲĂŇ sĎ hŇ D¡ĎUĂ hČ hŇ n¿ĄqĘ BĂ 18

Myn¡ĂqĎ tŇ o’¿ mĄ =SmĲĄ xĞ dŇ dËČŇ mĎ MIĳĎhČ xČ Cră=l’Ć bŇ b¡ČŇ sĎ : hŇ DĲĎUĂ hČ hŇ n¿ĄqĘ BĂ 19

bŇ ybĂŔ sĎ ű bŇ ybăĂŇ sĎ Éol hŇ mĎ oxą odę dĎŇ mĘ tŇ oxÁ Cr ‘BČÄ rĘ’Č lĘ : hŇ DĲĎUĂ hČ hŇ n¿ĄqĘ BĂ 20

SdĆŇ u¡Ł hČ NyB¿Ą lyDĂě bĘŇ hČ lĘ tŇ o’ĳ mĄ SmăĄ xĞ bŇ xČ r¡Ł wĘ tŇ o’Ŕ mĄ SmăĄ xĞ ëŇ rĆ’Ł ť
: MydĲĂŇ uĎ hČ ëŇ rĆD¿Ć hŇ n¡ĆjŁ rS¿Ć ’Ğ r‘ČSČě r‘ČèĳĎ hČ =l’Ć ynĂ k¡ĄŇ lĂ oIwČ : lxĲŁ lĘ gm

MyĂmăČ É loqJĘ olę oqwĘ MydĳĂŇ uĎ hČ ëŇ rĆDăĆmĂ ’B¡Ď l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉdobŇ JĘ hŇ eĄęhĂ wĘ 2

ytĂŇ y’Ăę rĎ rSăĆ ’Ğ hŇ ’ĆÁ rĘUČ hČ hŇ ’ĄÄ rĘmČ kĘŇ C : odĲŇ bŇŁ JĘ mĂ hŇ rĎy’¿Ă hĄ ZrĆ’¡ĎhĎ wĘ MyBĂŔ rČ 3

h’rmk
.’"ydw w"d Nkw yrqw bytk CSbĘ lĎ wĘ ’"sb ,yrq CSbĘ lĎ wĘ ,bytk CSBĘ lĘ yĂ v.14 .bm
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hŇ ’Ćě rĘUČ JČ tŇ o’ě rĘmČ C ry‘ĂŔ hĎ =tŇ ’Ć tŇ xăĄ SČ lĘ Éy’Ă bŇŁ BĘ ÉytĂŇ y’ĂÄ rĎ=rSĆ ’Ğ hŇ ’ąĆ rĘUČ JČ
4 ’BăĎ ho¡ĎhyĘ dŇ ob¿Ň kĘŇ C : ynĲĎjĎ =l’Ć lj¡Ł ’Ć wĲĎ rbĳĎŇ JĘ =rhČ nĘ =l’Ć ytĂŇ y’¡Ă rĎ rS¿Ć ’Ğ
5 xČ CrŔ ynĂ ’ăĄ vĎ êĂ wČ : MydĲĂŇ uĎ hČ ëŇ rĆD¿Ć wyn¡ĎjĎ rS¿Ć ’Ğ r‘ČSČŔ ëŇ rĆDăĆ tŇ yĂBĳĎhČ =l’Ć

: tŇ yĂBĲĎ hČ ho¡ĎhyĘ=dŇ obĲŇ kĘŇ ’l¿Ą mĎ hŇ eËĄhĂ wĘ ymĳĂ ynĂ jĘ hČ rY¡ĄxĎ hĲĆ =l’Ć ynĂ ’Ąě ybĂŇ êĘ wČ
6, 7 rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ylĲĂ YĘ ’Ć dŇ m¡Ą ‘Ł hŇ y¿ĎhĎ Sy’Ăě wĘ tŇ yĂBĳĎhČ mĲĄ yl¡Č ’Ą rB¿Ą DČmĂ ‘mËČ SĘ ’Ć wĲĎ

rSÌĆ ’Ğ ylČŔ gĘŇrČ tŇ ojă JČ ÉMoqmĘ =tŇ ’Ć wĘ y’Ăę sĘ JĂ Moqă mĘ =tŇ ’Ć ÉMdĎŇ ’Ď =NBĆ ylČę ’Ą
=tŇ yBĲĄ dŇ o‘ă C’ă UĘ TČ yĘ âlă wĘ MlĳĎ o‘lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ ëŇ ot¿Ň BĘ MSËĎ =NJĎ SĘ ’Ć
Mh¡Ć ykĄŇ lĘ mČ yr¿ĄgĘŇpĂŇ bĘŇ C MtĎŔ CnzĘBĂ ÉMhĆ ykĄŇ lĘ mČ C hŇ UĎ hąĄ ySĂÂ dĘŇ qĎ MSăĄ l’Ą rĎWĘ yĂţ

8 ryu¡ĂhČ wĘ ytĂŔ zĎCzmĘ lYĆ’ăĄ ÉMtĎŇ zĎCzĲmĘ C yjĂę sĂ =tŇ ’Ć MjĎÁ sĂ MêĎÄ tĂŇ BĘ : MtĲĎŇ omBĎ
CWŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ÉMtĎŇ obŇ ‘ĞotĲŇ BĘ ySĂę dĘŇ qĎ MSăĄ =tŇ ’Ć ű C’ă UĘ TĂ wĘ MhĳĆ ynĄybĲĄŇ C ynăĂyBĄ

9 Mh¡Ć ykĄŇ lĘ mČ yr¿ĄgĘŇpĂŇ C MtËĎŇ CnzĘ=tŇ ’Ć CqÌxĞrĲČyĘ hŇ êĎÂ‘Č : yjĲĂ ’Č BĘ Mt¡ĎŇ ’Ł lk¿ČŇ ’Ğ wĲĎ
10 MdĎę ’Ď =NbĆŇ hŇ êăĎ’Č : MlĲĎ o‘lĘ Mk¡ĎŇ otŇ bĘŇ yê¿Ă nĘ kČŇ SĲĎ wĘ yeĂ UĳĆ mĂ

Cd¡Ň dĘŇ mĲĎ C MhĳĆ ytĄŇ onĲ wŁ ‘ĞmĲĄ Cm¡ lĘ JĲĎ yĂwĘ tŇ yĂBČŔ hČ =tŇ ’Ć É l’Ą rĎWĘ yĂ=tŇ yBĲĄ =tŇ ’Ć dŇ GąĄhČ
11 otÃ nĎ CkŇ tĘŇ C tŇ yĂBČÃ hČ tŇ răČCY CWę ‘Ď=rSĆ ’Ğ lJăŁ mĂ CmÂlĘ kĘŇ nĂ =M’ĲĂ wĘ : tŇ ynĲĂ kĘŇ êĎ =tŇ ’Ć

=lkĎŇ wĘ wtąrř wYÄ =lkĎŇ wĘ žwytĎŇ uŁ xĚ =lJĎ tŇ ’ăĄ wĘ wtÃ rř wY=lkĎŇ wĲĘ wy’ăĎ bĎŇ omC wy’ĎÃ YĎ omC
otËŇ rĎCY=lJĎ =tŇ ’Ć CrÂmĘ SĘ yĂwĘ MhĳĆ ynĄy‘ĲĄlĘ bŇ t¡ŇŁ kĘŇ C MtĎŔ o’ ‘dăČŇ oh Éwtrř wt

12 S’Ň răŁ =l‘Č tŇ yĂBĳĎhČ tŇ răČoê tŇ ’Ň z¡Ł : MtĲĎŇ o’ CW¿ ‘Ď wĘ wyt¡ĎŇ uŁ xĚ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ
tŇ r¿Čoê tŇ ’Ň z¡Ł =hŇ eĄhĂ MySĂŔ dĎŇ qĲĎ SdĆŇ qăŁ ÉbybĂŇ sĎ ű bŇ ybąĂŇ sĎ olÂbĚŇ GĘ =lJĎ rhĎ hĎ ţ

13 qyxĄÄ wĘ xpČŇ TĳŁ wĎ hŇ U¡Ď ’Č hŇ U¿Ď ’Č tŇ oUŔ ’Č BĲĎ ÉxČ BĄÄ zĘUĂ hČ tŇ oDąmĂ hŇ QĆ ’ĄÄ wĘ : tŇ yĂBĲĎ hČ
dŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ tŇ rĆzăĆ ÉbybĂŇ sĎ HtąĎŇ pĎŇ WĘ =l’Ć HlĎÄ CbŇ gĘŇ C bŇ xČ ręŁ =hŇ UĎ ’Č wĘ hŇ UĎÁ ’Č hĲĎ

14 MyĂêăČSĘ ÉhnĎ oêxĘ êČhČ hŇ rąĎzĎ‘ĞhĲĎ =dŇ ‘Č ZrĆ’ĎÁ hĎ qyxĄÄ mĄ C : xČ BĲĄ zĘUĂ hČ bŇ G¿Č hŇ z¡ĆwĘ
ÉhlĎ odŇ GĘ hČ hŇ rąĎzĎ‘ĞhĲĎ =dŇ ‘Č hŇ eĎÁTČ uĘ hČ hŇ rĎÄ zĎ‘ĞhĲĽmĲĄ C tŇ xĳĎ ’Ć hŇ UăĎ ’Č bŇ xČ r¡Ł wĘ tŇ oUŔ ’Č

15 ly’ăř r’hmw tŇ oUĳ ’Č ‘BăČ rĘ’Č l’¡Ą rĘhČ hĲČ wĘ : hŇ UĲĎ ’Č hĲĎ bŇ xČ r¡Ł wĘ tŇ oUŔ ’Č ‘BăČ rĘ’Č
16 Myê¿ĄSĘ BĂ ëŇ rĆ’ŔŁ ÉhrĄWĘ ‘Ć MyêąĄSĘ ly’ę rř ’hw : ‘BĲČ rĘ’Č tŇ on¡rĎuĘ hČ hŇ lĎ ‘Ę mČŔ lĘ C
17 hŇ răĄWĘ ‘Ć ‘BÌČ rĘ’Č hŇ rĎÂ zĎ‘ĞhĲĎ wĘ : wy‘ĲĎbĎŇ rĘ tŇ ‘ČB¿Č rĘ’Č l’¡Ć ‘Č Cbě rĎ bŇ xČ rĳŁ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć

bŇ ybĂÄ sĎ lCbŇ GĘ hČ wĘ hĎ y‘ĳĆbĎŇ rĘ tŇ ‘ČBăČ rĘ’Č l’¡Ć bŇ xČ rŔŁ ÉhrĄWĘ ‘Ć ‘BąČ rĘ’Č BĘ ëŇ rĆ’ęŁ
htw’
,bytk otrĎoê v.11 .w"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wytĎrŁ CY ’"sb ,yrq wytĎrŁ CY ,bytk otrĎCY v.11 .gm
.yrq l’ĄyrĂ’ĞhĎmĄC ,bytk ly’ĄrĘ’ČhĎmĄC v.15 .’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wytĎrŁ oê ’"sb ,yrq wytĎrŁ oê

.yrq l’ĄyrĂ’ĞhĎ wĘ ,bytk ly’ĄrĘ’ČhĎ wĘ v.16
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tŇ on¿jĘ Cht¡ĄŇ Łl‘ĞmĲČ C bŇ ybĂŔ sĎ ÉhUĎ ’Č HląĎ =qyxĄ hĲČ wĘ hŇ UĎę ’Č hĲĎ yYăĂ xĞ HtĎÁ o’
tŇ ouă xĚ hŇ QĆ ’Ą ť hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ ÉMdĎŇ ’Ď =NBĆ ylČę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MydĲĂŇ qĎ 18

: MDĲĎ wyl¡Ď ‘Ď qr¿Ł zĘlĂ wĘ hŇ lĎŔ o‘ ÉwylĎ ‘Ď tŇ olą ‘ĞhĲČ lĘ otĳŇ oW‘ĲĎhĄ Moy¡BĘ xČ BĄŔ zĘUĂ hČ
MybăĂŇ rŁ uĘ hČ qodÁ YĎ ‘rČEĆÄmĂ žMhĄ rSăĆ ’Ğ MIĂÃwĂlĘ hĲČ MynăĂhĞJĲŁ hČ =l’Ć hŇ êăĎtČŇ nĲĎ wĘ 19

êăĎxĘ qČ lĲĎ wĘ : tŇ ’Ň FĲĎ xČ lĘ rq¡ĎBĎ =NBĆ rj¿Č ynĂ tĳĄŇ rĘSĲĎ lĘ ho¡ĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’ËĚ nĘ ylČę ’Ą 20

hŇ rĎŔ zĎ‘ĞhĲĎ tŇ oeăjĂ É‘BČ rĘ’Č =l’Ć wĘ ÉwytĎŇ nŁ rĘqČ ‘BąČ rĘ’Č =l‘Č hŇ êĎÁ tČŇ nĎÄ wĘ omę DĎmĂ
rjăĎ hČ tŇ ’¡Ą êĎŔ xĘ qČ lăĎ wĘ : ChêĲĎrĘjČ kĂŇ wĘ ot¡Ň o’ t¿ĎŇ ’Ň FĄ xĂ wĘ bŇ ybĳĂŇ sĎ lCb¡Ň GĘ hČ =l’ĲĆ wĘ 21

ynĂŔ èĄ hČ ÉMoIbČŇ C : SDĲĎqĘ UĂ lČ ZCx¡ mĂ tŇ yĂBČŔ hČ dŇ qăČpĘŇ mĂ BĘ ÉopŇ rĎWĘ C tŇ ’Ň FĳĎ xČ hĲČ 22

rS¿Ć ’ĞJĲČ xČ BĄŔ zĘUĂ hČ =tŇ ’Ć ÉC’FĘ xĂ wĘ tŇ ’Ň FĳĎ xČ lĘ Mym¡Ă êĎ MyE¿Ă‘Ă =ry‘ĲĂWĘ bŇ yrËĂqĘ êČ
MymĂŔ êĎ rqăĎBĎ =NBĆ rjăČ ÉbyrĂqĘ êČ ’FĳĄ xČ mĲĄ ì¡Ň tĘŇ oQĲ kČŇ BĘ : rjĲĎ BČ C’¡ FĘ xĂ 23

MynąĂhĞJĲŁ hČ CkŇ ylĂÄSĘ hĂ wĘ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ Mê¡ĎbĘŇ rČqĘ hĂ wĘ : MymĲĂ êĎ N’Ň ~¡Ł hČ =NmĂ lyĂ’¿ČwĘ 24

hŇ W¿Ć ‘ĞêĲČ MymĂŔ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ : hoĲĎhylĲČ hŇ l¡Ď ‘Ł MtËĎŇ o’ Cl¿ ‘ĹhĲĆ wĘ xlČ mĆŔ ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ 25

: CWĲ ‘ĞyĲČ Mym¿Ă ymĂ êĘ N’Ň ~¡Ł hČ =NmĂ lyĂ’¿ČwĘ rqËĎBĎ =NBĆ rpÌČŇ C MoIĳlČ tŇ ’Ň F¡Ď xČ =ry‘ĲĂWĘ
: odŇ yĎ C’¡ lĘ mĂ C otĳŇ ’Ł Cr¡hĞTĲĂ wĘ xČ BĄŔ zĘUĂ hČ =tŇ ’Ć ÉCrjĘ kČŇ yĘ MymĂę yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ 26

sŘ27 MynąĂhĞJĲŁ hČ CWÄ ‘ĞyĲČ hŇ ’Ď lĘ hĎę wĎ ynĂÁ ymĂ èĘ hČ MoIÄbČŇ žhyĎhĎ wĘ MymĳĂ IĎhČ =tŇ ’Ć CQ¡ kČŇ ywĲĂ 27

M’¡Ě nĘ MkĆŔ tĘŇ ’Ć ytĂŇ ’Ň YăĂ rĎwĘ MkĆŔ ymĄ lĘ SČ =tŇ ’Ć wĘ ÉMkĆŇ ytĄŇ olĲ o‘=tŇ ’Ć ÉxČ BĄÄ zĘUĂ hČ =l‘Č
MydĳĂŇ qĎ hŇ n¡ĆjŁ hČ NoYŔ yxĂ hĲČ ÉSDĎqĘ UĂ hČ r‘ČSąČ ëŇ rĆDăĆ ytĂę ’Ł bŇ SĆ IăĎwČ : hŇ oĲĂhyĘ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ dm

âlă hŇ yĆÁhĘ yĲĂ rCgÄsĎ žhEĆhČ r‘ČèăČ hČ hoĎęhyĘ ylČÁ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : rCgĲŇsĎ ’Ch¡ wĘ 2

hŇ y¡ĎhĎ wĘ obĳŇ ’BăĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=yhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ yJËĂ obŔ ’bŇŁ yăĎ=âlĲ ÉSy’Ă wĘ xČ tĄę jĎ yĂ
hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ MxĆ l¡Ć =lwkř ’l oB¿ =bŇ SĆ yĲĄ ’ChË ’yWĂ n¿Ď ’yWĂę eĎhČ =tŇ ’ĲĆ : rCgĲŇsĎ 3

r‘ČSăČ =ëŇ rĆDĲĆ ynĂ ’ĄÁ ybĂŇ yĘwČ : ’ř YĲĄ yĄ oJ¡ rĘDČmĂ C ’obŔ yĎ Ér‘ČèČÄ hČ MląĎ ’Ě ëŇ rĆDĆÄ mĂ 4

tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ=dŇ obĲŇ kĘŇ ’l¿Ą mĎ hŇ eËĄhĂ wĘ ’rĆ’Ąě wĎ ůtyĂBČ hČ ynăĄjĘ =l’Ć ÈNopŇ ~Ď hČ
žìBĘ lĂ MyWăĂ MdĎÃ ’Ď =NBĆ hoĎęhyĘ ylČÁ’Ą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ynĲĎjĎ =l’Ć lj¡Ł ’Ć wĲĎ hoĳĎhyĘ 5

ëŇ tĎŔ ’Ł rBăĄ dČŇ mĘ ÉynĂ ’Ğ rSąĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’ăĄ ‘mĎę èĘ ìŇ ynăĆzĘ’Ď bĘŇ C ìŇ ynĆÁ y‘ĄbĘŇ hŇ ’ĄÄ rĘC
tŇ yĂBČŔ hČ ’obăŇ mĘ lĂ ÉìBĘ lĂ êąĎmĘ WČ wĘ otŇ rŁ oê=lkĎŇ lĘ C ho¡ĎhyĘ=tŇ yBĲĄ tŇ ou¿ xĚ=lkĎŇ lĘ
hŇ J¿Ł l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ =l’Ć ÉyrĂmĆ =l’Ć êąĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : SDĲĎqĘ UĂ hČ y’¿ĄYĎ om lk¡ŇŁ BĘ 6

rm’
’"sb v.3 .w"dw b"d Nkw yrqw bytk =lkĎ ’ĹlĆ y’xndml ,yrq =lkĎ ’ĹlĆ ,bytk lok’ĹlĆ y’br‘ml v.3 .dm

.yrq ’YĄyĄ ,bytk C’YĄyĄ
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: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą Mk¡ĆŇ ytĄŇ obĲŇ ‘ĞoêĲ =lJĎ mĲĂ MkËĆŇ lĎ =bŇ rČ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď
7 yS¡Ă DĎqĘ mĂ BĘ tŇ oy¿hĘ lĲĂ rWĎŔ bĎŇ ylăĄ rĘ‘Č wĘ ÉblĄ =ylĄ rĘ‘Č rkĎę nĄ=ynĲĄBĘ MkăĆŇ ’Ğ ybĲĂŇ hĞBĲČ

ÉCrpĄÄ IĎwČ MdĎŔ wĎ bŇ lĆ xăĄ ÉymĂ xĘ lČ =tŇ ’Ć MkąĆŇ bĘŇ yrĲĂqĘ hČ BĘ ytĳĂŇ yBĄ =tŇ ’Ć olă QĘ xČ lĘ
8 ySĳĎ dĎŇ qĲĎ tŇ rĆmăĆSĘ mĂ Mê¡ĆrĘmČ SĘ âl¿ wĘ : MkĲĆŇ ytĄŇ obĲŇ ‘ĞoêĲ =lJĎ l’¡Ć ytĂŔ yrĂBĘ =tŇ ’Ć

: MkĲĆŇ lĎ yS¡Ă DĎqĘ mĂ BĘ yêËĂ rĘmČ SĘ mĂ yrÌĄmĘ SĲŁ lĘ NCmę yWĂ êĘ wČ
9 rWĎŔ BĎ lrĆ‘ăĆwĘ ÉblĄ lrĆ‘ąĆ rkĎę nĄ=NBĆ =lJĎ ůhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÈrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ ëŇ ot¡Ň BĘ rSĆě ’Ğ rkĎŔ nĄ=NBĆ =lkĎŇ lĘ ySĳĂ DĎqĘ mĂ =l’Ć ’ob¡Ň yĎ âl¿
10 C‘ăêĎ rSăĆ ’Ğ É l’Ą rĎWĘ yĂ tŇ o‘ątĘŇ BĂ ylČŔ ‘ĎmĲĄ ÉCqxĞrĲĎ rSąĆ ’Ğ MIĂęwĂlĘ hĲČ =M’Ă yJăĂ
11 MytĂŔ rĘSăĎ mĘ ÉySĂ DĎqĘ mĂ bĘŇ CyąhĎ wĘ : MnĲĎ wŁ ‘Ğ C’¡ WĘ nĲĎ wĘ MhĳĆ ylĄ CQĲ GĂ yr¡ĄxĞ’ĲČ ylČŔ ‘ĎmĲĄ

CTÄ xĞSĘ yĂ hŇ UĎ hĄ ţ tŇ yĂBĳĎhČ =tŇ ’Ć Myt¡ĂŇ rĘSĲĎ mĘ CĲ tŇ yĂBČŔ hČ yrăĄ‘ĞSĲČ =l’Ć ÉtoDqĚjĘ
: MtĲĎŇ rĘSĲĎ lĘ Mh¡Ć ynĄpĘŇ lĂ Cd¿Ň mĘ ‘Č yĲČ hŇ UĎ hËĄ wĘ M‘ĎŔ lĎ ÉxbČŇ EĆÄhČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ ląĎ ‘Ł hĲĎ =tŇ ’Ć

12 l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ybĲĄŇ lĘ Cy¿hĎ wĘ MhĆŔ ylĄ CQĲ gĂŇ ynăĄpĘŇ lĂ ÉMtĎŇ o’ CtąŇ rĘSĲĎ yĘ rSĆÄ ’Ğ N‘Č yČę
hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉM’ĚnĘ MhĆę ylĄ ‘Ğ ydĂÁ yĎ ytĂŇ ’Ň WĎÄ nĎ žNJĄ =l‘Č NwĳŁ ‘Ď loSă kĘŇ mĂ lĘ

13 ySČŔ dĎŇ qăĎ=lJĎ =l‘Č ÉtSĆ gĆÄlĎ wĘ ylĂŔ NhăĄ kČŇ lĘ ÉylČ ’Ą CSą GĘ yĂ=âlĲ wĘ : MnĲĎ wŁ ‘Ğ C’¡ WĘ nĲĎ wĘ
: CWĲ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ Mt¡ĎŇ obŇ ‘ĞotĲŇ wĘ MtĎŔ UĎ lĂ JĘ ÉC’WĘ nĲĎ wĘ MySĳĂ dĎŇ uĘ hČ yS¡Ą dĘŇ qĎ =l’Ć

14 rS¿Ć ’Ğ lkËŇŁ lĘ C otŔ dĎŇ băŇŁ ‘Ğ É lkŇŁ lĘ tŇ yĂBĳĎhČ tŇ rĆmăĆSĘ mĂ yr¡ĄmĘ SĲŁ MtĎŔ o’ yêăĂ tČŇ nĲĎ wĘ
: oBĲ hŇ W¡Ć ‘Ď yĲĄ

15 ÉySĂ DĎqĘ mĂ tŇ rĆmąĆSĘ mĂ =tŇ ’Ć CrÁ mĘ SĲĎ rSĆÄ ’Ğ qodę YĎ ynăĄBĘ MIĂÁwĂlĘ hĲČ MynĂÄhĞJĲŁ hČ wĘ
CdăŇ mĘ ‘ĲĎwĘ ynĂ tĳĄŇ rĘSĲĎ lĘ yl¡Č ’Ą Cb¿Ň rĘqĘ yĂ hŇ UĎ hËĄ ylČŔ ‘ĎmĲĄ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ o‘ątĘŇ BĂ

16 C’băŇŁ yĎ hŇ UĎ hĄÁ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ MdĎŔ wĎ bŇ lĆ xăĄ ÉylĂ bŇ yr¿ĂqĘ hČ lĘ ynČę pĎŇ lĘ
=tŇ ’Ć Cr¡mĘ SĲĎ wĘ ynĂ tĳĄŇ rĘSĎ lĘ yn¡ĂxĎ lĘ SĚ =l’Ć Cb¿Ň rĘqĘ yĂ hŇ UĎ hËĄ wĘ ySĂę DĎqĘ mĂ =l’Ć

17 yd¿ĄŇ gĘŇBĂ tŇ ymĂŔ ynĂ jĘ hČ rYăĄxĎ hĲĆ ÉyrĄ‘ĞSĲČ =l’ĲĆ ÉM’Ď obŇ BĘ hŇ yĎęhĎ wĘ : yêĲĂ rĘmČ SĘ mĂ
yrËĄ‘ĞSĲČ BĘ MtĎę rĘSĲĎ BĘ rmĆ YĆŔ ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ hŇ ląĆ ‘ĞyĲČ=âlwĘ CSBĳĎ lĘ yĂ Myê¡Ă SĘ pĂŇ

18 ysăĄnĘ kĘŇ mĂ C MSĎŔ ’Ň rŁ =l‘Č CyăhĘ yĲĂ ÉMyêĂ SĘ pĂŇ yrąĄ’ĞjĲČ : hŇ tĎŇ yĘbĲĎŇ wĎ tŇ ym¡Ă ynĂ jĘ hČ rY¿ĄxĎ hĲĆ
19 rYĄÄ xĎ hĲĆ =l’Ć MtĎŇ ’Ň YĄbĘŇ Cţ : ‘zČIĲĎBČ Cr¡GĘ xĘ yČ âl¿ MhĳĆ ynĄtĘŇ mĎ =l‘Č Cy¡hĘ yĲĂ MyêĂŔ SĘ pĂŇ

MhĆę ydĄŇ gĘŇBĂ =tŇ ’Ć CTă SĘ pĘŇ yĂ ůM‘ĎhĎ =l’Ć ÈhnĎ oYyxĲĂ hČ rYăĄxĎ hĲĆ =l’Ć hŇ nĎÁ oYyxĲĂ hČ
ÉCSbĘŇ lĲĎ wĘ SdĆŇ uĳŁ hČ tŇ kăŇŁ SĘ lĲĂ BĘ Mt¡ĎŇ o’ Cxye¿ĂhĂ wĘ MBĎŔ MtăĂŇ rĘSĲĎ mĘ ÉhUĎ hĄÄ =rSĆ ’Ğ

20 âlă ÉMSĎ ’Ň rŁ wĘ : MhĲĆ ydĄŇ gĘŇbĂŇ BĘ M‘¡ĎhĎ =tŇ ’Ć CS¿ DĘqČ yĘ=âlĲ wĘ MyrĂŔ xĄ ’Ğ MydăĂŇ gĎŇBĘ
wxlgy
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=âlĲ NyĂy¿ČwĘ : MhĲĆ ySĄ ’Ň rĲĎ=tŇ ’Ć Cm¡ sĘ kĘŇ yĂ Mos¿ JĎ CxQĳĄ SČ yĘ âlă ‘rČp¡ĆŇ C CxQĄŔ gČŇ yĘ 21

hŇ SĎŔ CrgĘŇ C ÉhnĎmĎ lĘ ’Č wĘ : tŇ ymĲĂ ynĂ jĘ hČ rY¿ĄxĎ hĲĆ =l’Ć M’¡Ď obŇ BĘ NhĳĄ JŁ =lJĎ Cê¡SĘ yĂ 22

l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ É‘rČEĆÄmĂ tŇ Łlę CtŇ BĘ =M’Ă yJăĂ MySĳĂ nĎlĘ Mh¡Ć lĎ Cx¿ qĘ yĂ=âlĲ
NyB¿Ą CrŔ oy yUăĂ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ : CxuĲĎ yĂ Nh¡Ą JŁ mĂ hŇ nĎŔ mĎ lĘ ’Č hŇ yăĆhĘ êĲĂ rSăĆ ’Ğ ÉhnĎmĎ lĘ ’Č hĲĎ wĘ 23

CdăŇ mĘ ‘Č yĲČ hŇ UĎ hĄ ť bŇ yrĂę =l‘Č wĘ : M‘ĲĚdĂŇ oy roh¡ TĎ lĘ ’m¿Ą TĎ =NybĄŇ C lxĳŁ lĘ SdĆŇ q¡Ł 24

ydăČŇ ‘ĞomĲ =lkĎŇ BĘ ÉytČŇ uŁ xĚ =tŇ ’Ć wĘ ytąČŇ rŁ oê=tŇ ’Ć wĘ whTĳ pVwř yT¡Č jĎ SĘ mĂ BĘ TpŔ Vlř
hŇ ’ĳĎ mĘ TĎ lĘ ’ob¡Ň yĎ âl¿ MdĎŔ ’Ď tŇ măĄ =l’Ć wĘ : CSDĲĄqČ yĘ yt¡ČŇ otŇ BĘ SČ =tŇ ’Ć wĘ CrmŔŁ SĘ yĂ 25

hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ =âl=rSĲĆ ’Ğ tŇ oxË ’Ď lĘ C x’Ďę lĘ tŇ bČÁ lĘ C NbĄÄ lĘ C M’Ą lĘ Cţ bŇ ’ĎÃ lĘ =M’Ă yJăĂ
žMoybĘŇ C : olĲ =CrjĘ sĘ yĂ Mym¡Ă yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ otĳŇ rĎhĽTĲĎ yr¡ĄxĞ’ĲČ wĘ : C’UĲĎ FČ yĂ Sy’¡Ă lĘ 26, 27

bŇ yr¡ĂqĘ yČ SdĆŇ uŔŁ BČ tŇ răĄSĎ lĘ ÉtymĂ ynĂ jĘ hČ rYąĄxĎ hĲĆ =l’Ć SdĆŇ uÁŁ hČ =l’Ć o’Ä BŁ
MtĳĎŇ lĎ xĞ nĲČ yn¡Ă’Ğ hŇ lĎŔ xĞ nĲČlĲĘ ÉMhĆ lĎ hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ wĘ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ otĳŇ ’Ň FĎ xČ 28

tŇ ’Ň FăĎ xČ hĲČ wĘ ÉhxĎ nĘ UĂ hČ : MtĲĎŇ EĎxĚ’Ğ yn¡Ă’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ ÉMhĆ lĎ CnąêĘ tĂŇ =âlĲ hŇ EĎęxĚ’Ğ wĲČ 29

žtySĂ ’Ň rĄwĘ : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ Mh¿Ć lĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂBĘ MrĆx¿Ą=lkĎŇ wĘ MClĳ kĘŇ ’Ň yĲŁ hŇ UĎ h¡Ą MSĎŔ ’Ď hĲĎ wĘ 30

Myn¡ĂhĞJĲŁ lČ MkĆŔ ytĄŇ omă CrêĘ É lJŁ mĂ lJęŁ tŇ mČ CrăêĘ =lkĎŇ wĘ lkÁŁ yrĄCJÄ BĂ =lJĎ
: ìŇ tĲĆŇ yBĄ =l’Ć hŇ k¡ĎŇ rĎBĘ xČ yn¿ĂhĎ lĘ NhĄŔ JŁ lČ CnăêĘ êĂ ÉMkĆŇ ytĄŇ osĲ rĂ‘Ğ tŇ ySąĂ ’Ň rĄwĘ hŇ yĳĆhĘ yĲĂ
: MynĲĂ hĞJĲŁ hČ Cl¡ kĘŇ ’Ň yĲŁ âl¿ hŇ mĳĎ hĄ BĘ hČ =NmĂ C PŇ o‘¡hĎ =NmĂ hŇ pĎŔ rĄTĘ C ÉhlĎ bĄŇ nĘ =lJĎ 31

hŇ mĎÄ CrtĘŇ žCmyrĂêĎ hŇ lĎęxĞ nĲČBĘ ZrĆ’ĎÁ hĎ =tŇ ’Ć MkĆÄ lĘ yjĲĂ hČ bĘŇ C hm

bŇ xČ r¡Ł wĘ ëŇ rĆ’ŔŁ ÉPlĆ ’ĆÄ Myr¿ĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ èĎÄ mĂ xĞ ëŇ rĆ’ęŁ ůZrĆ’Ď hĎ =NmĂ ÈSdĆŇ qŁ ű ho¿ĎhylĲČ
=l’Ć ÉhEĆmĂ hŇ yąĆhĘ yĲĂ : bŇ ybĲĂŇ sĎ Hl¡Ď CbŇ GĘ =lkĎŇ bĘŇ ’Ch¿ =SdĆŇ qŁ PŇ lĆ ’ĳĎ hŇ rĎWăĎ ‘Ğ 2

hŇ UĎŔ ’Č MyèăĂ mĂ xĞ wĲČ bŇ ybĳĂŇ sĎ ‘BăĎ rĚmĘ tŇ o’¡ mĄ Sm¿Ą xĞBĲČ tŇ o’Ë mĄ Sm¿Ą xĞ SdĆŇ uŔŁ hČ
ÉMyrĂWĘ ‘ĆwĘ Vą mř x ëŇ rĆ’ęŁ dŇ omŔ êĎ Ét’Ň EŁ hČ hŇ DąĎUĂ hČ =NmĂ C : bŇ ybĲĂŇ sĎ ol¡ Sr¿ĎgĘŇmĂ 3

: MySĲĂ dĎŇ qĲĎ SdĆŇ q¿Ł SD¡ĎqĘ UĂ hČ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=obĲŇ C MypĳĂŇ lĎ ’Ğ tŇ rĆWăĆ ‘Ğ bŇ xČ r¡Ł wĘ PŇ lĆ ’ĆŔ
Myb¡ĂŇ rĄuĘ hČ hŇ yĆŔhĘ yĲĂ ÉSDĎqĘ UĂ hČ ytąĄŇ rĘSĲĎ mĘ MynĂÁhĞJÄŁ lČ ’Chę ZrĆ’ĎÁ hĎ =NmĂ SdĆŇ qăŁ 4

: SDĲĎqĘ UĂ lČ SD¡ĎqĘ mĂ C MyêĂŔ băĎŇ lĘ ÉMoqmĎ MhąĆ lĎ hŇ yĎÄhĎ wĘ hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć tŇ răĄSĎ lĘ
žMIĂwĂlĘ lĲČ hŇ yĆhĘ yĲĂ bŇ xČ rĳŁ Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ rĆW¿Ć ‘ĞwĲČ ëŇ rĆ’ŔŁ ÉPlĆ ’ĆÄ Myr¿ĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ èĎÄ mĂ xĞ wĲČ 5

CnęêĘ êĂ ry‘ĂÁ hĎ tŇ EČÄxĚ’Ğ wĲČ : tŇ kĲŇŁ SĎ lĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć hŇ E¡ĎxĚ’ĞlĲČ MhËĆ lĎ tŇ yĂBÌČhČ ytĄÄ rĘSĲĎ mĘ 6

tVmx
ChTĚjĘ SĘ yĂ ,bytk ChTĚpĎ SĘ C v.24 .’"ydw w"d Nkw yrqw bytk TjĎ SĘ mĂ lĘ ’"sb ,yrq TjĎ SĘ mĂ lĘ ,bytk TjŁ SĘ lĂ v.24

Nkw yrqw bytk hèĎ mĂ xĞ ’"sb ,yrq hèĎ mĂ xĞ ,bytk SmĄxĎ v.3 .hm .’"yd Nkw yrqw bytk ChTĚjĘ SĘ yĂ ’"sb ,yrq
.w"dw g"d ,b"d
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tŇ măČ CrêĘ tŇ U¡Č ‘ĚlĘ PŇ lĆ ’ĆŔ ÉMyrĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ èąĎ mĂ xĞ ëŇ rĆ’ęŁ wĘ bŇ xČ rŔŁ ÉMypĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ mąĄ xĞ
7 tŇ mČÄ CrtĘŇ lĂ žhEĆmĂ C hŇ EăĆmĂ ’yWĂÃ eĎlČ wĘ : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą =lkĎŇ lĘ SdĆŇ uĳŁ hČ

tŇ EăČxĚ’Ğ ÉynĄjĘ =l’Ć wĘ ÉSdĆŇ uÄŁ hČ =tŇ mČ CrĲtĘŇ ynąĄjĘ =l’Ć ry‘Ăę hĎ tŇ EăČxĚ’ĞlĲČ wĘ SdĆŇ uÁŁ hČ
ÉtoU‘ĚlĘ ëŇ rĆ’ęŁ wĘ hŇ mĎ ydĳĂŇ qĎ hŇ mĎ dĘŇ q¡Ą=tŇ ’Č jĘ mĂ C hŇ UĎ yĎŔ MyăĎ=tŇ ’Č jĘ mĂ ry‘ĂŔ hĎ

8 oQ¿ =hŇ yĆhĘ yĲĂ ZrĆ’ËĎlĎ : hŇ mĎ ydĲĂŇ qĎ lCb¿Ň GĘ =l’Ć My¡Ď lCb¿Ň GĘ mĂ MyqĂŔ lĎ xĞhĲČ dŇ xăČ ’Č
Cn¿êĘ yĂ ZrĆ’ËĎhĎ wĘ yUĂŔ ‘Č=tŇ ’Ć Éy’Č yWĂ nĘ dŇ o‘ą CnÄ oy=âlĲ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ hŇ E¡ĎxĚ’ĞlĲČ

9 hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ : MhĲĆ yTĄ bĘŇ SĂ lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ybĲĄŇ lĘ
hŇ q¡ĎdĎŇ YĘ C Tj¿Ď SĘ mĂ C CrysĂŔ hĎ ÉdSŁ wĎ smąĎ xĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ y’ăĄyWĂ nĘ ÉMkĆŇ lĎ =bŇ rČ

10 qdĆŇ YÌĆ=ynĄzĘ’Ň mĲŁ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ yUĂŔ ‘Č l‘ăČmĄ ÉMkĆŇ ytĄŇ SĲŁ rĚgĘŇ CmyrąĂhĎ CWĳ ‘Ğ
11 hŇ yĆŔhĘ yĲĂ ÉdxĎ ’Ć NkĆŇ êąŁ tŇ BČę hČ wĘ hŇ păĎŇ y’Ą hĲĎ : MkĲĆŇ lĎ yh¿Ă yĘ qdĆŇ Y¡Ć=tŇ bČŇ C qdĆŇ YËĆ=tŇ pČŇ y’ĲĄ wĘ

rmĆ x¡Ł hČ =l’Ć hŇ pĎŔ y’Ą hĲĎ ÉrmĆ xÄŁ hČ tŇ rąĂyWĂ ‘ĞwĲČ tŇ BĳĎ hČ rmĆ x¡Ł hČ rW¿Č ‘Ę mČ tŇ ’Ň WĄě lĎ
12 hŇ èÌĎ mĂ xĞ MylĂÁqĎ SĘ MyrĂÄ WĘ ‘Ć hŇ rĳĎGĄ MyrăĂWĘ ‘Ć lqĆè¡Ć hČ wĘ : oêĲ nĘ JĚ tĘŇ mČ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ

: MkĲĆŇ lĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ hŇ n¡ĆUĎ hČ lqĆSĆŔ ÉhèĎ mĂ xĞ wĲČ hŇ rąĎWĎ ‘Ğ MylĂę qĎ SĘ MyrăĂWĘ ‘ĆwĘ
13 MyFĂŔ xĂ hĲČ rmĆ xăŁ mĄ ÉhpĎŇ y’Ą hĲĎ tŇ yèąĂ SĂ CmyrĳĂêĎ rSăĆ ’Ğ hŇ m¡Ď CrêĘ hČ tŇ ’Ň z¿Ł
14 NmĆ èĆę hČ tŇ BăČ hČ NmĆ èĆÁ hČ qxÄŁ wĘ : MyrĲĂ‘Ł vĘ hČ rmĆ x¡Ł mĄ hŇ pĎŔ y’Ą hĲĎ ÉMtĆŇ yèĂ SĂ wĘ

Myê¡Ă BČ hČ tŇ rĆW¿Ć ‘Ğ=yJĲĂ rmĆ xĳŁ Myê¡Ă BČ hČ tŇ rĆW¿Ć ‘Ğ rJŔŁ hČ =NmĂ ÉtBČ hČ rWąČ ‘Ę mČ
15 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ hŇ qăĄSĘ UČ mĂ ÉMyĂtČÄ ’Ň UĎ hČ =NmĂ N’Ň ~ąŁ hČ =NmĂ tŇ xČÄ ’Č =hŇ WĆ wĘ : rmĆ xĲŁ sŘ28

: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ rjăĄkČŇ lĘ MymĳĂ lĎ SĘ lĂ wĘ hŇ lăĎ o‘lĘ C hŇ x¡Ď nĘ mĂ lĘ

16 : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ ’yW¡Ă eĎlČ tŇ ’Ň EĳŁ hČ hŇ măĎ CrêĘ hČ =l’Ć Cy¡hĘ yĲĂ ZrĆ’ĎŔ hĎ M‘ăĎhĎ lJŁ ť
17 ÉMySĂ dĎŇ xĽbĲĆŇ C MyGąĂxČ BĲČ ůësĆ eĄhČ wĘ ÈhxĎ nĘ UĂ hČ wĘ tŇ olă o‘hĲĎ hŇ yĆęhĘ yĲĂ ’yWăĂ eĎhČ =l‘ĲČwĘ

tŇ ’Ň FăĎ xČ hĲČ =tŇ ’Ć hŇ WĆÂ ‘ĞyĲČ=’ChĲ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ yd¡ĄŇ ‘ĞomĲ =lkĲĎŇ BĘ tŇ otŔ BĎ èČ bČŇ C
=tŇ yBĲĄ dŇ ‘¿ČBĘ rj¡ĄkČŇ lĘ MymĂŔ lĎ èĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ ÉhlĎ o‘hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ hŇ xĎę nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ

18 =NBĆ =rjČ xu¿ČêĂ SdĆŇ xŔŁ lČ dŇ xăĎ ’Ć BĘ ÉNoS’Ň rĂBĲĎ ůhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÈrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ
19 tŇ ’Ň FĎę xČ hĲČ MDăČmĂ NhĄÁ JŁ hČ xqČÄ lĎ wĘ : SDĲĎqĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć t¡ĎŇ ’Ň FĄ xĂ wĘ MymĳĂ êĎ rq¡ĎBĎ

=l‘ČÄ wĘ xČ BĳĄ zĘUĂ lČ hŇ r¡ĎzĎ‘ĞhĲĎ tŇ oe¿jĂ ‘BËČ rĘ’Č =l’Ć wĘ tŇ yĂBČŔ hČ tŇ zăČCzmĘ =l’Ć ÉNtČŇ nĎ wĘ
tzwzm
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SdĆŇ xŔŁ bČŇ hŇ ‘ăĎbĘŇ SĂ BĘ ÉhWĆ ‘ĞêĲČ NkąĄŇ wĘ : tŇ ymĲĂ ynĂ jĘ hČ rY¿ĄxĎ hĲĆ r‘ČS¡Č tŇ zČŔCzmĘ 20

hŇ ‘ĎÄ BĎ rĘ’Č BĘ NoS’Ň rĂBĲĎ ţ : tŇ yĂBĲĎ hČ =tŇ ’Ć Mê¡ĆrĘjČ kĂŇ wĘ ytĂŇ jĳĆ mĂ C hŇ g¡ĆŇSŁ Sy’¿Ă mĄ 21

tŇ o~¡ mČ MymĂŔ yĎ tŇ o‘ăbĚŇ SĘ gŇxĎě xsČ jĳĎ hČ Mk¡ĆŇ lĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ SdĆŇ xŔŁ lČ ÉMoy rW¿Ď ‘Ď
ZrĆ’ĳĎhĎ M‘ăČ=lJĎ dŇ ‘¡ČbĘŇ C odě ‘ĞBĲČ ’ChŔ hČ MoIăBČ É’yWĂ eĎhČ hŇ WąĎ ‘Ď wĘ : lkĲĄŇ ’Ď yĲĄ 22

tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ hoĎęhylĲČ hŇ lăĎ o‘ hŇ WÌĆ ‘ĞyĲČ gŇxĎÁ hĲĆ =ymĲĄ yĘ tŇ ‘ČÄ bĘŇ SĂ wĘ : tŇ ’Ň FĲĎ xČ rj¡Č 23

ry‘¿ĂWĘ tŇ ’Ň FĎě xČ wĘ MymĳĂ IĎhČ tŇ ‘¡ČbĘŇ SĂ MoIŔlČ ÉMmĂ ymĂ êĘ MyląĂ y’Ą tŇ ‘ČÄ bĘŇ SĂ wĘ MyrĂjĎ ţ
Nyh¿Ă NmĆ S¡Ć wĘ hŇ WĳĆ ‘ĞyĲČ lyĂ’¡ČlĎ hŇ p¿ĎŇ y’Ą wĘ rjËĎlČ hŇ p¿ĎŇ y’Ą hŇ xĎę nĘ mĂ C : MoIĲlČ MyE¡Ă‘Ă 24

hŇ QĆ ’¡Ą kĎŇ hŇ W¿Ć ‘ĞyĲČ gŇxĎŔ BĆ ÉSdĆŇ xÄŁ lČ Moyą rWĎÄ ‘Ď žhèĎ mĂ xĞBĲČ y‘ĂÃ ybĂŇ èĘ BČ : hŇ pĲĎŇ y’Ą lĲĎ 25

: NmĆ èĲĎ kČŇ wĘ hŇ x¡Ď nĘ UĂ kČŇ wĘ hŇ lĎŔ ‘Ł JĎ Ét’Ň FĎ xČ JĲČ MymĳĂ IĎhČ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ

hŇ yăĆhĘ yĲĂ MydĂŔ qĎ hŇ năĆjŁ hČ ÉtymĂ ynĂ jĘ hČ rYąĄxĎ hĲĆ r‘ČSČÁ ůhoĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÈrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ wm
SdĆŇ x¡Ł hČ Moy¿bĘŇ C xČ tĄŔ jĎ yĂ ÉtBĎ èČ hČ MoyąbĘŇ C hŇ WĳĆ ‘ĞUĲČ hĲČ ymăĄ yĘ tŇ SĆ S¡Ą rCgŔ sĎ
tŇ zăČCzmĘ =l‘Č ÉdmČ ‘Ď wĘ ZCxę mĂ r‘ČèČÁ hČ MlĎÄ C’ žërĆDĆ ’yWĂÃ eĎhČ ’băĎŇ C : xČ tĲĄŇ jĎ yĂ 2

=l‘Č hŇ wËĎxĞêĲČSĘ hĲĂ wĘ wymĎŔ lĎ SĘ =tŇ ’Ć wĘ ÉotŇ lĎ o‘Ĳ =tŇ ’Ć MynĂę hĞJĲŁ hČ CWă ‘Ď wĘ r‘ČèČŔ hČ
CwăxĞêĲČSĘ hĂ wĘ : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ =dŇ ‘Č rg¡ĄŇiĎ yĂ=âlĲ r‘Čè¿Č hČ wĘ ’YĳĎ yĎwĘ r‘Čè¡Č hČ Nê¿ČpĘŇ mĂ 3

: hoĲĎhyĘ yn¡ĄpĘŇ lĂ MySĳĂ dĎŇ xĽbĲĆŇ C tŇ ot¡Ň BĎ èČ BČ ’ChŔ hČ r‘ČèăČ hČ xtČŇ jĆ ť ZrĆ’Ďę hĎ =M‘Č
MyWËĂ bĎŇ kĘŇ hŇ èÌĎ SĂ tŇ BĎę èČ hČ MoyăBĘ hoĳĎhylĲČ ’yW¡Ă eĎhČ bŇ r¿ĂqĘ yČ=rSĆ ’Ğ hŇ lĎŔ ‘Ł hăĎ wĘ 4

hŇ x¡Ď nĘ mĂ MyW¿Ă bĎŇ JĘ lČ wĘ lyĂ’ČŔ lĎ hŇ păĎŇ y’Ą ÉhxĎ nĘ mĂ C : MymĲĂ êĎ lyĂ’¿ČwĘ Mm¡Ă ymĂ êĘ 5

rj¿Č SdĆŇ xŔŁ hČ MoyăbĘŇ C : hŇ pĲĎŇ y’Ą lĲĎ Nyh¿Ă NmĆ S¡Ć wĘ odĳŇ yĎ tŇ êăČmČ 6

rjĎÁ lČ hŇ pĎÄ y’Ą wĘ : CyĲhĘ yĲĂ Mm¿Ă ymĂ êĘ lyĂ’¡ČwĎ MWËĂ bĎŇ JĘ tŇ SĆ SÌĄ wĘ MmĳĂ ymĂ êĘ rq¡ĎBĎ =NBĆ 7

Nyh¿Ă NmĆ S¡Ć wĘ odĳŇ yĎ gŇ yv¡Ă êČ rS¿Ć ’ĞJĲČ MyWĂŔ bĎŇ JĘ lČÄ wĘ hŇ xĎŔ nĘ mĂ hŇ WăĆ ‘ĞyĲČ É lyĂ’ČÄ lĎ hŇ pąĎŇ y’Ą wĘ
: ’YĲĄ yĄ oJ¡ rĘdČŇ bĘŇ C ’obŔ yĎ Ér‘ČèČÄ hČ MląĎ C’ ëŇ rĆDăĆ ’yWĳĂ eĎhČ ’ob¡Ň bĘŇ C : hŇ pĲĎŇ y’Ą lĲĎ 8

NopÁ YĎ r‘ČSČÄ =ëŇ rĆDĆ ’BĎÃ hČ ůMydĂŇ ‘ĞoUĲ BČ ÈhoĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ZrĆ’ĎÁ hĎ =M‘Č ’obÄ bĘŇ C 9

’Y¡Ą yĄ bŇ gĆŇ nĆŔ r‘ČSăČ =ëŇ rĆDĆ É’BĎ hČ wĘ bŇ gĆŇ nĆŔ r‘ČSăČ =ëŇ rĆDĆ É’YĄ yĄ tŇ węŁ xĞêĲČSĘ hĲĂ lĘ
ox¡ kĘŇ nĂ yJ¿Ă obŔ ’BăĎ =rSĆ ’Ğ Ér‘ČèČÄ hČ ëŇ rĆDąĆ bŇ CSę yĎ âlă hŇ nĎ opĳŇ YĎ r‘ČSăČ =ëŇ rĆDĆ
MyGăĂxČ bČŇ C : C’YĲĄř yĄ Mt¡ĎŇ ’Ň YĄbĘŇ C ’ř obŔ yĎ ÉM’Ď obŇ BĘ MkąĎŇ otŇ BĘ ’yWĳĂ eĎhČ wĲĘ : wř’YĲ y 10, 11

Myd‘wmbw
wyl‘ rsmn ’"sb v.10 .C’obyĎ rybs v.10 .yrqw bytk ’YĄyĄ ’"sb ,yrq ’YĄyĄ ,bytk C’YĄyĄ v.9 .wm

.r"tw s"t ,‘"t Nkw yrqw bytk ’YĄyĄ ’"sbw ,yrq ’YĄyĄ
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MyW¡Ă bĎŇ JĘ lČ wĘ lyĂ’ČŔ lĎ hŇ păĎŇ y’Ą wĘ ÉrjĎ lČ hŇ pąĎŇ y’Ą ÉhxĎ nĘ UĂ hČ hŇ yąĆhĘ êĲĂ MydĂę ‘ĞoUĲ bČŇ C
: hŇ pĲĎŇ y’Ą lĲĎ Nyh¿Ă NmĆ S¡Ć wĘ odĳŇ yĎ tŇ êăČmČ

12 ůhoĎhylĲČ hŇ băĎŇ dĎŇ nĘ ÈMymĂ lĎ SĘ =o’Ĳ hŇ lăĎ o‘ hŇ bĎÁ dĎŇ nĘ ’yWĂÄ eĎhČ žhWĆ ‘ĞyĲČ=ykĲĂŇ wĘ
wymĎŔ lĎ SĘ =tŇ ’Ć wĘ ÉotŇ lĎ ‘ĲŁ =tŇ ’Ć hŇ WąĎ ‘Ď wĘ MydĂŔ qĎ hŇ năĆjŁ hČ Ér‘ČèČÄ hČ =tŇ ’Ć olę xtĲČŇ păĎŇ C
: otĲŇ ’Ň YĄ yr¿ĄxĞ’ĲČ r‘Čè¡Č hČ =tŇ ’Ć rg¿ČŇsĎ wĘ ’YËĎ yĎwĘ tŇ BĳĎ èČ hČ MoyăBĘ hŇ W¡Ć ‘ĞyĲČ rS¿Ć ’ĞJĲČ

13 rqĆB¡Ł BČ rqĆB¿Ł BČ hoĳĎhylĲČ MoI¡lČ hŇ lËĎ o‘ hŇ W¿Ć ‘ĞêĲČ MymĂę êĎ otÁ nĎSĘ =NBĆ WbĆŇ kĆÄ wĘ
14 hŇ pĎŔ y’Ą hĲĎ tŇ yèăĂ SĂ ÉrqĆBÄŁ BČ rqĆBąŁ BČ wylĎÁ‘Ď hŇ WĆÄ ‘ĞtĲČŇ žhxĎ nĘ mĂ C : otĲŇ ’Ł hŇ W¿Ć ‘ĞêĲČ

tŇ ou¿ xĚ hoĎŔhylĲČ ÉhxĎ nĘ mĂ tŇ lĆ iĳŁ hČ =tŇ ’Ć srăŁ lĎ Nyh¡Ă hČ tŇ yS¿Ă ylĂ SĘ NmĆ SËĆ wĘ
15 rqĆBăŁ BČ NmĆ è¡Ć hČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ xËĎ nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ WbĆŇ JÌĆ hČ =tŇ ’Ć wVÄ ‘wř : dŇ ymĲĂ êĎ Ml¡Ď o‘

: dŇ ymĲĂ êĎ tŇ l¡Č o‘ rqĆBĳŁ BČ
16 wynĎŔ BĎ mĂ Sy’ăĂ lĘ ÉhnĎêĎmČ ’yWąĂ eĎhČ NêĄÄ yĂ=yJĲĂ hŇ oĂęhyĘ ynăĎdŇŁ ’Ğ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ
17 NêĄÄ yĂ=ykĲĂŇ wĘ : hŇ lĲĎ xĞ nĲČBĘ ’yh¡Ă Mt¿ĎŇ EĎxĚ’Ğ hŇ yĳĆhĘ êĲĂ wynăĎbĎŇ lĘ ’yh¡Ă ot¿Ň lĎ xĞ nĲČ

rorŔ DĘhČ tŇ năČSĘ =dŇ ‘Č ÉoQ hŇ tĎŇ yĘhąĎwĘ wydĎŔ bĎŇ ‘ĞmĲĄ ÉdxČ ’Č lĘ otę lĎ xĞ eĲČmĂ hŇ nĎÁêĎmČ
18 ’yWĂÁ eĎhČ xuČÄ yĂ=âlĲ wĘ : hŇ yĲĆhĘ êĲĂ Mh¿Ć lĎ wyn¡ĎBĎ otŔ lĎ xĞ nĲČ ëŇ ’Č ť ’yWĳĂ eĎlČ tŇ b¡ČŇ SĎ wĘ

ÉN‘ČmČÄ lĘ wynĳĎBĎ =tŇ ’Ć lxăĂ nĘ yČ ot¡Ň EĎxĚ’ĞmĲĄ MtĎŔ EĎxĚ’ĞmĲĄ ÉMtĎŇ nŁ ohĲ lĘ M‘Ďę hĎ tŇ lăČ xĞ eĲČmĂ
19 rSăĆ ’Ğ È’obŇ UĎ bČŇ ynĂ ’ăĄ ybĂŇ yĘwČ : otĲŇ EĎxĚ’ĞmĲĄ Sy’¡Ă yUĂŔ ‘Č CYpăĚŇ yĎ=âlĲ rSăĆ ’Ğ

tŇ on¡jŁ hČ MynĂŔ hĞJăŁ hČ =l’Ć ÉSdĆŇ uÄŁ hČ tŇ okąŇ SĘ QĂ hČ =l’Ć ůr‘ČèČ hČ PŇ tĆŇ JăĆ =l‘Č
20 Moqę UĎ hČ hŇ zăĆ ylČŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ UĎ yĲĎ MtĂŇ kŇŁ rĘIČBČ MoqŔ mĎ MSăĎ =hŇ eĄhĂ wĘ hŇ nĎ opĳŇ YĎ

rSąĆ ’Ğ tŇ ’Ň FĳĎ xČ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ MS¡Ď ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć MynĂŔ hĞJăŁ hČ ÉMSĎ =ClèĘ bČŇ yĘ rSąĆ ’Ğ
SD¿ĄqČ lĘ hŇ n¡Ď oYyxĲĂ hČ rY¿ĄxĎ hĲĆ =l’Ć ’yYËĂ oh yê¿Ă lĘ bĂŇ lĘ hŇ xĎŔ nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć ÉCpŇ ’Ň yŁ

21 tŇ ‘ČB¡Č rĘ’Č =l’Ć ynĂ rĄŔ ybĂŇ ‘ĞIăČwČ hŇ nĎŔ YŁ yxăĂ hČ ÉrYĄxĎ hĲĆ =l’Ć ynĂ ’Ąę yYĂ oIĲwČ : M‘ĲĎhĎ =tŇ ’Ć
: rYĲĄxĎ hĲĆ ‘ČY¿Ł qĘ mĂ BĘ rY¡ĄxĎ rYĄŔ xĎ hĲĆ ‘ČYăŁ qĘ mĂ BĘ ÉrYĄxĎ hŇ eąĄhĂ wĘ rYĳĄxĎ hĲĆ y‘ăĄoYqĘ mĂ

22 ëŇ rĆ’ŔŁ My‘ăĂBĎ rĘ’Č tŇ orŔ TĚ qĘ tŇ orăYĄxĞ ÉrYĄxĎ hĲĆ tŇ o‘ąYŁ qĘ mĂ tŇ ‘ČBČÁ rĘ’Č BĘ
23 bŇ yb¿ĂŇ sĎ rCTÄ wĘ : tŇ o‘Ĳ YĎ qĘ hĚ mĘ Mê¡Ď ‘Ę BČ rĘ’Č lĘ tŇ xČŔ ’Č hŇ DăĎmĂ bŇ xČ rĳŁ MyS¡Ă ŁlSĘ C

: bŇ ybĲĂŇ sĎ tŇ or¡yFĂ hČ tŇ xČ ê¿ČmĂ yCWŔ ‘Ď tŇ olă èĘ bČŇ mĘ C MêĳĎ‘Ę BČ rĘ’Č lĘ bŇ yb¡ĂŇ sĎ MhËĆ BĎ
24 yt¿ĄŇ rĘSĲĎ mĘ MSËĎ =ClèĘ bČŇ yĘ rSÌĆ ’Ğ MylĂŔ èĘ bČŇ mĘ hĲČ tŇ yBăĄ hŇ QĆ ’Ą ť ylĳĎ’Ą rmĆ ’Ň I¡Ł wČ
zm MyĂmăČ=hŇ eĄhĂ wĘ ůtyĂBČ hČ xtČŇ jăĆ =l’Ć ÈynĂ bĄŇ SĂ yĘwČ : M‘ĲĎhĎ xbČŇ z¿Ć=tŇ ’Ć tŇ yĂB¡Č hČ

My’Yy
.’"yd Nkw yrqw bytk CW‘ĞyČ ’"sbw ,b"dw ’"d Nkw yrqw bytk CW‘ĎwĘ ’"sb ,yrq CW‘ĞyČ ,bytk CW‘ĎwĘ v.15
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MyĂUăČhČ wĘ MydĳĂŇ qĎ tŇ yĂB¡Č hČ yn¿ĄpĘŇ =yJĲĂ hŇ mĎ ydĂŔ qĎ ÉtyĂBČÄ hČ NêąČpĘŇ mĂ tŇ xČ êČÄ mĂ My’Ăę YĘ yĲŁ
ÈynĂ ’Ą YĂ oIĲwČ : xČ BĲĄ zĘUĂ lČ bŇ gĆŇ e¡ĆmĂ tŇ ynĂŔ mĎ yĘhČ ÉtyĂBČÄ hČ PŇ tĆŇ JąĆmĂ tŇ xČ êČÁ mĂ MydĂę rĘyĲŁ 2

ëŇ rĆD¡Ć ZCxŔ hČ r‘ČSăČ =l’Ć ZCxŔ ëŇ rĆDăĆ ÉynĂ BĄÄ sĂ yĘwČ ůhnĎ opŇ YĎ r‘ČSăČ =ëŇ rĆDĲĆ
=tŇ ’Ň YĄBĘ : tŇ ynĲĂ mĎ yĘhČ PŇ t¡ĄŇ JĎ hČ =NmĂ MyJĂŔ pČŇ mĘ MyĂmăČ=hŇ eĄhĂ wĘ MydĳĂŇ qĎ hŇ năĆojhČ 3

ym¿Ą MyĂU¡ČbČŇ ynĂ r¿ĄbĂŇ ‘ĞIĲČwČ hŇ UĎŔ ’Č BĲĎ ÉPlĆ ’ĆÄ dŇ mĎ IąĎwČ odĳŇ yĎBĘ wqăĎwĘ Myd¡ĂŇ qĎ Sy’¿Ă hĎ
PŇ lĆ ’ĆŔ dŇ mĎ IăĎwČ MyĂJĳĎrĘBĂ MyĂmăČ MyĂU¡ČbČŇ ynĂ r¿ĄbĂŇ ‘ĞIĲČwČ PŇ lĆ ’ĆŔ dŇ mĎ IăĎwČ : MyĂsĲĎ pĘŇ ’Ď 4

rbĳŇŁ ‘ĞlĲČ lk¡ČŇ C’=âlĲ rS¿Ć ’Ğ lxČ nČě PŇ lĆ ’ĆŔ dŇ mĎ IăĎwČ : MyĂnĲĎtĘŇ mĎ ym¿Ą ynĂ r¡ĄbĂŇ ‘ĞIĲČwČ 5

yl¡Č ’Ą rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : rbĲĄŇ ‘Ď yĲĄ=âl rS¿Ć ’Ğ lxČ n¡Č CxWĎŔ ymăĄ ÉMyĂUČÄ hČ C’ą gĎŇ=yJĲĂ 6

ÉheĄhĂ wĘ ynĂ bĄě CSBĘ : lxČ eĲĎhČ tŇ p¿ČŇ WĘ ynĂ b¡ĄŇ SĂ yĘwČ ynĂ k¿ĄŇ lĂ oIĲwČ MdĳĎŇ ’Ď =NbĆŇ tĎŇ y’ăĂ rĎhĞ 7

MyĂUąČhČ ylČę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ EĲĆmĂ C hŇ E¡ĆmĂ dŇ ’ĳŁ mĘ bŇ răČ Z‘¡Ą lxČ eČŔ hČ tŇ păČŇ WĘ =l’Ć 8

C’băĎŇ C hŇ bĳĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ =l‘Č Cd¡Ň rĘyĲĎwĘ hŇ nĎŔ omdĘŇ uČ hČ ÉhlĎ ylĂ GĘřhČ =l’Ć My’Ăę YĘ oyĲ ÉhQĆ ’ĄÄ hĎ
SpĆŇ năĆ=lkĎŇ hŇ yăĎhĎ wĘ : MyĂUĲĎ hČ w’p¿ř rnw My’¡Ă YĎ CUĲ hČ hŇ UĎ I¿ĎhČ =l’Ć hŇ UĎ IĎŔhČ 9

hŇ y¿ĎhĎ wĘ hŇ yĆŔxĘ yĲĂ ÉMyĂlČÄxĞ nĲČ MSąĎ ’obÄ yĎ žrSĆ ’Ğ=lJĎ l’ăĆ ZrÃŁ SĘ yĂ=rSĆ ’Ğ ű hŇ IăĎxČ
yxĎŔ wĎ ÉC’pĘŇ rĲĎyĄwĘ hŇ QĆ ’Ąę hĎ MyĂUăČhČ hŇ UĎ SĎÁ C’bĎÄ žyJĂ dŇ ’ĳŁ mĘ hŇ BăĎ rČ hŇ g¡ĎŇDĎhČ
Ny‘¿ĄmĄ MygĂę CĎDČ wylĎÁ‘Ď wdÄ mř ‘y žhyĎhĎ wĘ : lxČ eĲĎhČ hŇ UĎ S¡Ď ’obŇ y¿Ď=rSĆ ’Ğ lJËŁ 10

MtĎŔ gĎŇdĘŇ hŇ yăĆhĘ êĲĂ ÉhnĎ ymĂ lĘ CyĳhĘ yĲĂ Mym¡Ă rĎxĞlĲČ xČ oT¿ SĘ mĂ MyĂlČŔ gĘŇ‘Ć Ny‘ăĄ=dŇ ‘Č wĘ ÉydĂŇ GĆÄ
C’¡ pĘŇ rĲĎyĄ âl¿ wĘ wy’ËĎbĎŇ gĘŇ C otŇ ’Ň ~Ł BĂ : dŇ ’ĲŁ mĘ hŇ B¿Ď rČ lod¡Ň GĎhČ MI¿ĎhČ tŇ gËČŇdĘŇ JĂ 11

sŘ29 =Z‘ĲĄ=lJĎ ű hŇ EăĆmĂ C ű hŇ EăĆmĂ otăŇ pĎŇ WĘ =l‘Č hŇ lăĆ ‘ĞyĲČ lxČ eăČhČ =l‘Č wĘ : CnêĲĎ nĂ xlČ m¿Ć lĘ 12

wymĎŔ ymĄ yJăĂ rJĄŔ bČŇ yĘ ÉwySĎ dĎŇ xĽlĲĎ oyęrĘjĂ MêăŁ yĂ=âlĲ wĘ ChlĄÁ‘Ď loBÄ yĂ=âlĲ lkĎŇ ’ĞmĲČ ţ
: hŇ pĲĎŇ CrtĘŇ lĂ Chl¡Ą ‘Ď wĘ lkĎŔ ’ĞmĲČ lĘ ÉoyrĘpĂŇ wyąřhw My’ĳĂ YĘ oyĲ hŇ UĎ hăĄ SD¡ĎqĘ UĂ hČ =NmĂ

ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć Clă xĞ nĲČtĘŇ êĂ rSăĆ ’Ğ É lCbŇ gĘŇ hŇ GąĄ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ 13

Sy’ăĂ ÉHtĎŇ o’ MêąĆlĘ xČ nĘ C : MylĲĂ bĎŇ xĞ PŇ ¡Ąsoy l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yTăĄ bĘŇ SĂ rW¡Ď ‘Ď yn¿ĄSĘ lĂ 14

ZrĆ’ÌĎhĎ hŇ lĎÁpĘŇ nĎÄ wĘ MkĳĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’ĞlĲČ Hê¡ĎtĂŇ lĘ ydĂŔ yĎ=tŇ ’Ć ÉytĂŇ ’Ň WĎÄ nĎ rSąĆ ’Ğ wyxĂŔ ’Ď JĘ
MIÌĎhČ =NmĂ hŇ nĎ opÁ YĎ tŇ ’ČÄ pĘŇ lĂ ZrĆ’ĳĎhĎ lCbăŇ GĘ hŇ z¡ĆwĘ : hŇ lĲĎ xĞ nĲČBĘ Mk¡ĆŇ lĎ tŇ ’Ň EËŁ hČ 15

MyĂrČŔ bĘŇ sĂ ÉhtĎŇ orÄ BĄ ű tŇ mąĎ xĞ : hŇ dĎŇ dĲĎŇ YĘ ’ob¿Ň lĘ NŁl¡ tĘŇ xĆ ëŇ rĆD¿ĆhČ lodËŇ GĎhČ 16

rV’
.x"y Nmys +’ tw’ hrsm Nyy‘ : yrq CjrĘnĂ wĘ ,bytk C’jĘ rĘnĂ wĘ v.8 .s"tw ‘"t ,+rt Nkw hlĎ ylĂ GĎhČ ’"s v.8 .zm
w"d ,b"d ,’"d Nkw ,yrqw bytk hyĎhĎ wĘ ’"sb ,yrq hyĎhĎ wĘ ,bytk CyhĎ wĘ v.12 .yrq CdmĘ ‘Č ,bytk CdmĘ ‘ČyČ v.10

.’"ydw
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rS¡Ć ’Ğ NokŔ yêĂ hČ ÉrYĄxĎ tŇ mĳĎ xĞ lCbăŇ GĘ Nyb¡ĄŇ C qWĆ UĆŔ DČ lCbăŇ GĘ =NyBĲĄ ÉrSĆ ’Ğ
17 qWĆ UĆŔ DČ lCbăŇ GĘ ÉNony‘Ą rYąČxĞ MIĎęhČ =NmĂ lCbÁ gĘŇ hŇ yĎÄhĎ wĘ : NrĲĎwĘxČ lCb¿Ň GĘ =l’Ć
18 NyBăĄmĂ MydĂÃ qĎ tŇ ’ăČ pĘŇ C : NopĲŇ YĎ tŇ ’¿Č jĘ tŇ ’¡Ą wĘ tŇ mĳĎ xĞ lCbăŇ gĘŇ C hŇ nĎ op¡Ň YĎ ű Nop¿Ň YĎ wĘ

NDĄŔ rĘIČhČ É l’Ą rĎWĘ yĂ ZrĆ’ąĆ NyBĄÄ mĂ C dŇ ‘ĎÁ lĘ GĂ hČ NyBĄÄ mĂ C žqWĆ UĆ DČ NyBăĄmĂ C NrăĎwĘxČ
19 bŇ gĆŇnăĆ Ét’Č pĘŇ C : hŇ mĎ ydĲĂŇ qĎ tŇ ’¿Č jĘ tŇ ’¡Ą wĘ CDmĳŁ êĎ yn¡ĂomdĘŇ uČ hČ MI¿ĎhČ =l‘Č lCbËŇ GĘ mĂ

tŇ ’¿Ą wĘ lodĳŇ GĎhČ MIăĎhČ =l’Ć hŇ l¡Ď xĞ nĲČ SdĄŔ qĎ tŇ obăŇ yrĂmĘ ÉymĄ =dŇ ‘Č rmĎę êĎmĂ hŇ nĎmĎŔ yêĄ
20 xkČŇ n¡Ł =dŇ ‘Č lCbě GĘ mĂ lodŔ GĎhČ MIăĎhČ ÉMyĎ=tŇ ’Č pĘŇ C : hŇ BĎ gĘŇ nĲĆ hŇ nĎm¡Ď yêĄ=tŇ ’Č jĘ
21 Mk¡ĆŇ lĎ tŇ ’Ň EËŁ hČ ZrĆ’ÌĎhĎ =tŇ ’Ć MêĆÂqĘ QČ xĂ wĘ : MyĲĎ=tŇ ’Č jĘ tŇ ’Ň z¡Ł tŇ mĳĎ xĞ ’obăŇ lĘ
22 ÉMyrĂGĄhČ lĘ C MkĆę lĎ ůhlĎ xĞ nĲČBĘ ÈHtĎŇ o’ CljăĂ êČ hŇ yĎęhĎ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yT¿Ą bĘŇ SĂ lĘ

ÉxrĎzĘ’Ć JĘ MkĆę lĎ CyăhĎ wĘ MkĳĆŇ kĘŇ otĲŇ BĘ Myn¡ĂbĎŇ CdŇ l¿Ă oh=rSĆ ’Ğ MkĆŔ kĘŇ otĲŇ BĘ MyrăĂGĎhČ
23 hŇ yăĎhĎ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yT¿Ą bĘŇ SĂ ëŇ ot¡Ň BĘ hŇ lĎŔ xĞ nĲČbĘŇ Clă jĘ yĂ ÉMkĆŇ êĘ ’Ă l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ BĂ

: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ otŔ lĎ xĞ nĲČ CnăêĘ êĂ MSĎ ť oêĳ’Ă rG¡ĄhČ rG¿Ď=rSĆ ’Ğ TbĆŇ èĄŔ bČŇ
xm dŇ yăČ=l’Ć hŇ nĎ opÃ YĎ hŇ YăĄqĘ mĂ MyTĳĂ bĎŇ èĘ hČ tŇ omă SĘ hŇ QĆ ’¡Ą wĘ

dŇ yăČ=l’Ć ÉhnĎ opÄ YĎ qWĆ UąĆ DČ lCbÄ GĘ žNnĎ y‘Ą rYăČ xĞ tŇ mĎÃ xĞ=’obŇ lĲĘ ű NŁlă tĘŇ xĆ =ëŇ rĆDĲĆ
2 tŇ ’¿Č jĘ mĂ NDĎę lCbăŇ GĘ ű l‘ăČwĘ : dŇ xĲĎ ’Ć ND¿Ď MI¡ĎhČ MydËĂŇ qĎ =tŇ ’Č pĘŇ olÌ =CyhĲĎ wĘ tŇ mĎŔ xĞ
3 tŇ ’¿Č jĘ mĂ rSĄę ’Ď lCbăŇ GĘ ű l‘ăČwĘ : dŇ xĲĎ ’Ć rS¿Ą ’Ď hŇ UĎ y¡Ď=tŇ ’Č jĘ =dŇ ‘Č MydËĂŇ qĎ
4 tŇ ’¿Č jĘ mĂ ylĂęêĎpĘŇ nČ lCbăŇ GĘ ű l‘ăČwĘ : dŇ xĲĎ ’Ć yl¿Ă êĎpĘŇ nČ hŇ UĎ y¡Ď=tŇ ’Č jĘ =dŇ ‘Č wĘ hŇ mĎ ydËĂŇ qĎ
5 tŇ ’¿Č jĘ mĂ hŇ èĆę nČmĘ lCbăŇ GĘ ű l‘ăČwĘ : dŇ xĲĎ ’Ć hŇ è¿Ć nČmĘ hŇ UĎ y¡Ď=tŇ ’Č jĘ =dŇ ‘Č hŇ mĎ dËĂŇ qĎ
6 tŇ ’¿Č jĘ mĂ MyĂrČę pĘŇ ’Ć lCbăŇ GĘ ű l‘ăČwĘ : dŇ xĲĎ ’Ć MyĂr¿ČpĘŇ ’Ć hŇ UĎ y¡Ď=tŇ ’Č jĘ =dŇ ‘Č hŇ mĎ dËĂŇ qĎ
7 tŇ ’¿Č jĘ mĂ NbĄę C’rĘ lCbăŇ GĘ ű l‘ăČwĘ : dŇ xĲĎ ’Ć Nb¿ĄŇ C’rĘ hŇ UĎ y¡Ď=tŇ ’Č jĘ =dŇ ‘Č wĘ MydËĂŇ qĎ
8 tŇ ’¿Č jĘ mĂ hŇ dĎŔ ChyĘ lCbăŇ GĘ É l‘Č wĘ : dŇ xĲĎ ’Ć hŇ d¿ĎŇ ChyĘ hŇ UĎ y¡Ď=tŇ ’Č jĘ =dŇ ‘Č MydËĂŇ qĎ

žhèĎ mĂ xĞ CmyrĂÃ êĎ =rSĆ ’Ğ hŇ măĎ CrêĘ hČ hŇ yăĆhĘ êĲĂ hŇ UĎ yĳĎ=tŇ ’Č jĘ =dŇ ‘Č Myd¡ĂŇ qĎ
ÉhmĎ ydĂÄ qĎ tŇ ’ąČ jĘ mĂ ÉMyqĂ lĎ xĞhĲČ dŇ xąČ ’Č JĘ ëŇ rĆ’ÁŁ wĘ bŇ xČ ręŁ PŇ lĆ ’ĆÁ MyrĂÄ WĘ ‘ĆwĘ

9 Cmyr¡ĂêĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ mĎě CrêĘ hČ : okĲŇ otŇ BĘ SD¡ĎqĘ UĂ hČ hŇ y¿ĎhĎ wĘ hŇ UĎ yĎŔ =tŇ ’Č jĘ =dŇ ‘Č
: MypĲĂŇ lĎ ’Ğ tŇ rĆW¿Ć ‘Ğ bŇ xČ r¡Ł wĘ PŇ lĆ ’ĆŔ ÉMyrĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ èąĎ mĂ xĞ ëŇ rĆ’ęŁ hoĳĎhylĲČ

10 MyrăĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ èÌĎ mĂ xĞ hŇ nĎ opÁ YĎ ůMynĂ hĞJĲŁ lČ ÈSdĆŇ uŁ hČ =tŇ mČ CrĲtĘŇ hŇ yăĆhĘ êĲĂ hŇ QĆ ’ĄÁ lĘ Cţ
MypĂŔ lĎ ’Ğ tŇ rĆWăĆ ‘Ğ bŇ xČ rŁ ť hŇ mĎ ydĂę qĎ wĘ MypĂŔ lĎ ’Ğ tŇ rĆWăĆ ‘Ğ bŇ xČ rŁ ť ÉhUĎ yĎÄwĘ PŇ lĆ ’Ćę
hbgnw
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: okĲŇ otŇ BĘ ho¡ĎhyĘ=SDČqĘ mĂ hŇ y¿ĎhĎ wĘ PŇ lĆ ’ĳĎ Myr¡ĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ è¿Ď mĂ xĞ ëŇ rĆ’ěŁ hŇ BĎ gĘŇ nĆě wĘ
rSăĆ ’Ğ yêĳĂ rĘmČ SĘ mĂ Cr¡mĘ SĲĎ rS¿Ć ’Ğ qodŔ YĎ ynăĄBĘ mĂ ÉSDĎqĚmĘ hĲČ MynąĂhĞJĲŁ lČ 11

hŇ tĎÄ yĘhĲĎ wĘ : MIĲĂwĂlĘ hĲČ C‘¡êĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ Éto‘tĘŇ BĂ C‘ę tĎŇ =âlĲ 12

: MIĲĂwĂlĘ hĲČ lCb¡Ň GĘ =l’Ć MySĳĂ dĎŇ qĲĎ SdĆŇ qăŁ ZrĆ’¡ĎhĎ tŇ m¿Č CrêĘ mĂ hŇ IËĎmĂ CrêĘ MhÌĆ lĎ
bŇ xČ r¡Ł wĘ ëŇ rĆ’ŔŁ ÉPlĆ ’ĆÄ Myr¿ĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ èĎÄ mĂ xĞ MynĂŔ hĞJĲŁ hČ lCbăŇ GĘ ÉtUČ ‘ĚlĘ MIĂęwĂlĘ hĲČ wĘ 13

tŇ rĆW¿Ć ‘Ğ bŇ xČ r¡Ł wĘ PŇ lĆ ’ĆŔ ÉMyrĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ èąĎ mĂ xĞ ëŇ rĆ’ęŁ =lJĎ MypĳĂŇ lĎ ’Ğ tŇ rĆWăĆ ‘Ğ
ZrĆ’ĳĎhĎ tŇ ySăĂ ’Ň rĄ rCbŇ ‘ĞyĲČ âl¿ wĘ rmËĄ yĎ âl¿ wĘ CeUĆę mĂ CrăJĘ mĘ yĂ=âlĲ wĘ : MypĲĂŇ lĎ ’Ğ 14

hŇ èąĎ mĂ xĞ ynĄÄjĘ =l‘Č bŇ xČ ręŁ BĎ rtăĎŇ oehČ MypĂÁ lĎ ’Ğ tŇ SĆ mĄÄ xĞ wĲČ : hoĲĎhylĲČ SdĆŇ q¡Ł =yJĂ 15

ry‘¡ĂhĎ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ wĘ SrĳĎgĘŇmĂ lĘ C bŇ S¡Ď omlĘ ry‘ĂŔ lĎ ’Chă =lxĲŁ PŇ lĆ ’ĆŔ ÉMyrĂWĘ ‘ĆwĘ
tŇ ‘ČBăČ rĘ’Č wĘ Éto’mĄ SmąĄ xĞ Nopę YĎ tŇ ’ăČ jĘ ůhĎ ytĆŇ oDmĂ ÈhQĆ ’Ą wĘ : hŇ kŇŁ otŇ BĘ 16

tŇ ’ăČ jĘ mĂ C MypĳĂŇ lĎ ’Ğ tŇ ‘ČBăČ rĘ’Č wĘ tŇ o’¡ mĄ Vmř x Sm¿Ą xĞ bŇ gĆŇ nĆě=tŇ ’Č pĘŇ C MypĂŔ lĎ ’Ğ
tŇ o’¡ mĄ Sm¿Ą xĞ hŇ UĎ yĎě=tŇ ’Č pĘŇ C MypĂŔ lĎ ’Ğ tŇ ‘ČBăČ rĘ’Č wĘ Éto’mĄ SmąĄ xĞ MydĂę qĎ
MyĂtČŔ ’Ň mĎ C MyèăĂ mĂ xĞ ÉhnĎ opÄ YĎ ůry‘Ă lĎ ÈSrĎgĘŇmĂ hŇ yăĎhĎ wĘ : MypĲĂŇ lĎ ’Ğ tŇ ‘ČB¿Č rĘ’Č wĘ 17

Myè¿Ă mĂ xĞ hŇ UĎ y¡ĎwĘ MyĂtČŔ ’Ň mĎ C MyèăĂ mĂ xĞ ÉhmĎ ydĂÄ qĎ wĘ MyĂtĳĎŇ ’Ň mĎ C MyèăĂ mĂ xĞ hŇ BĎ gĘŇ n¡ĆwĘ
MypąĂŇ lĎ ’Ğ tŇ rĆWĆÄ ‘Ğ SdĆŇ uęŁ hČ tŇ măČ CrêĘ ű tŇ UăČ ‘ĚlĘ ëŇ rĆ’ÁŁ BĎ rtĎÄ oehČ wĘ : MyĂtĲĎŇ ’Ň mĎ C 18

hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ wĘ SdĆŇ uĳŁ hČ tŇ măČ CrêĘ tŇ U¡Č ‘ĚlĘ hŇ yĎěhĎ wĘ hŇ UĎ yĎŔ ÉMypĂŇ lĎ ’Ğ tŇ rĆWąĆ ‘ĞwĲČ ÉhmĎ ydĂÄ qĎ
lJ¡Ł mĂ ChCdě bĘŇ ‘Č yĲČ ry‘ĳĂhĎ dŇ b¡ĄŇ ‘Ł hĲĎ wĘ : ry‘ĲĂhĎ yd¡ĄŇ bĘŇ ‘ĲŁ lĘ MxĆ lĆŔ lĘ hŇ tŇŁ ’Ď CbŇ tĘŇ 19

hŇ è¿Ď mĂ xĞBĲČ PŇ lĆ ’ĆŔ ÉMyrĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ èąĎ mĂ xĞ hŇ mĎę CrêĘ hČ =lJĎ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yT¿Ą bĘŇ SĂ 20

tŇ E¡ČxĚ’Ğ=l’Ć SdĆŇ uŔŁ hČ tŇ măČ CrêĘ =tŇ ’Ć ÉCmyrĂÄ êĎ tŇ y‘Ăę ybĂŇ rĘ PŇ lĆ ’ĳĎ Myr¡ĂWĘ ‘ĆwĘ
tŇ EÀČxĚ’ĞlĲČ wĘ SdĆŇ uăŁ hČ =tŇ mČ CrĲtĘŇ lĂ ű hŇ EăĆmĂ C ű hŇ EăĆmĂ ’yWăĂ eĎlČ rtăĎŇ oehČ wĘ : ry‘ĲĂhĎ 21

ůhmĎ ydĂŇ qĎ lCbăŇ GĘ =dŇ ‘Č ÈhmĎ CrêĘ ű PŇ lĆ ’¿Ć MyrĂÄ WĘ ‘ĆwĘ žhèĎ mĂ xĞ ynăĄjĘ =l’Ć ry‘ĂłhĎ
tŇ U¿Č ‘ĚlĘ hŇ UĎ yĎŔ lCbăŇ GĘ =l‘Č ÉPlĆ ’ĆÄ Myr¿ĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ èĎÄ mĂ xĞ ynĄjĘ ţ=l‘Č hŇ UĎ yĎęwĘ
: hŇ kŇŁ otŇ BĘ tŇ yĂB¡Č hČ SD¿ČqĘ mĂ C SdĆŇ uŔŁ hČ tŇ măČ CrêĘ ÉhtĎŇ yĘhĲĎ wĘ ’yWĳĂ eĎlČ Myq¡ĂlĎ xĞ
ű NyBăĄ hŇ yĳĆhĘ yĲĂ ’yW¡Ă eĎlČ rS¿Ć ’Ğ ëŇ otËŇ BĘ ry‘ĂŔ hĎ tŇ EăČxĚ’ĞmĲĄ C ÉMIĂwĂlĘ hĲČ tŇ EąČxĚ’ĞmĲĄ C 22

MyTĳĂ bĎŇ èĘ hČ rtĆŇ y¡ĆwĘ : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ ’yW¡Ă eĎlČ NmĂŔ yĎnĘ BĂ lCbăŇ GĘ ÉNybĄŇ C hŇ dĎę ChyĘ lCbăŇ GĘ 23

NmĂę yĎnĘ BĂ lCbăŇ GĘ ű l‘ăČwĘ : dŇ xĲĎ ’Ć Nm¿Ă yĎnĘ BĂ hŇ UĎ y¡Ď=tŇ ’Č jĘ =dŇ ‘Č hŇ mĎ ydËĂŇ qĎ tŇ ’¿Č jĘ mĂ 24

t’pm
.r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,w"d ,b"d Nkw tynV M‘p SmĄxĞ N’k ’Ymn ’l ’"sb ,yrq ’lw bytk Vmx v.16 .xm
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25 No‘ę mĘ SĂ lCbăŇ GĘ ű l‘ăČwĘ : dŇ xĲĎ ’Ć No‘¿mĘ SĂ hŇ UĎ y¡Ď=tŇ ’Č jĘ =dŇ ‘Č hŇ mĎ ydËĂŇ qĎ tŇ ’¿Č jĘ mĂ
26 lCbăŇ GĘ ű l‘ăČwĘ : dŇ xĲĎ ’Ć rk¿ĎŇ Vř vĎ yĂ hŇ UĎ y¡Ď=tŇ ’Č jĘ =dŇ ‘Č hŇ mĎ ydËĂŇ qĎ tŇ ’¿Č jĘ mĂ
27 lCbăŇ GĘ ű l‘ăČwĘ : dŇ xĲĎ ’Ć N¿ĚlCbŇ zĘ hŇ UĎ y¡Ď=tŇ ’Č jĘ =dŇ ‘Č hŇ mĎ ydËĂŇ qĎ tŇ ’¿Č jĘ mĂ rkĎę Vř vĎ yĂ
28 =l’Ć dŇ GĎŔ lCbăŇ GĘ É l‘Č wĘ : dŇ xĲĎ ’Ć dŇ G¿Ď hŇ UĎ y¡Ď=tŇ ’Č jĘ =dŇ ‘Č hŇ mĎ dËĂŇ qĎ tŇ ’¿Č jĘ mĂ NlĚę CbŇ zĘ

hŇ l¡Ď xĞ nĲČ SdĄŔ qĎ tŇ băČŇ yrĂmĘ ymĄ ť rmĎę êĎmĂ lCbÁ gĘŇ hŇ yĎÄhĎ wĘ hŇ nĎmĳĎ yêĄ bŇ gĆŇ năĆ tŇ ’¡Č jĘ
29 yTăĄ bĘŇ SĂ lĘ hŇ l¡Ď xĞ eĲČmĲĂ Clyj¿Ă êČ =rSĆ ’Ğ ZrĆ’ËĎhĎ tŇ ’Ň z¿Ł : lodĲŇ GĎhČ MI¿ĎhČ =l‘Č
30 hŇ QĆ ’¡Ą wĘ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ MtĎŔ oqlĘ xĘ mČ ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ

: hŇ DĲĎmĂ Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ ‘ČB¿Č rĘ’Č wĘ tŇ o’Ë mĄ Sm¿Ą xĞ NopŔ YĎ tŇ ’ăČ jĘ mĂ ry‘ĳĂhĎ tŇ ’ăŁ YĘ oêĲ
31 hŇ nĎ opĳŇ YĎ hŇ S¡Ď olSĘ Myr¿Ă‘ĎSĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yTăĄ bĘŇ SĂ ÉtomSĘ =l‘Č ry‘Ăę hĎ yrăĄ‘ĞSĲČ wĘ
32 tŇ ’ăČ jĘ =l’Ć wĘ : dŇ xĲĎ ’Ć yw¡ĂlĄ r‘ČS¿Č dŇ xĎŔ ’Ć ÉhdĎŇ ChyĘ r‘ČSąČ dŇ xĎę ’Ć NbĄÂ C’rĘ r‘ČSăČ

r‘ČSČÄ wĘ hŇ SĳĎ ŁlSĘ Myr¡Ă‘ĎSĘ C MypĂŔ lĎ ’Ğ tŇ ‘ČBăČ rĘ’Č wĘ Éto’mĄ SmąĄ xĞ hŇ mĎ ydĂę qĎ
33 SmĄÄ xĞ hŇ BĎ gĘŇ nĆę =tŇ ’Č pĘŇ C : dŇ xĲĎ ’Ć ND¡Ď r‘ČS¿Č dŇ xĎŔ ’Ć ÉNmĂ yĎnĘ BĂ r‘ČSąČ dŇ xĎę ’Ć PŇ sĄÁ oy

dŇ xĎę ’Ć No‘ÂmĘ SĂ r‘ČSăČ hŇ SĳĎ ŁlSĘ Myr¡Ă‘ĎSĘ C hŇ DĎŔ mĂ ÉMypĂŇ lĎ ’Ğ tŇ ‘ČBąČ rĘ’Č wĘ tŇ o’Á mĄ
34 Éto’mĄ SmąĄ xĞ hŇ UĎ yĎę =tŇ ’Č jĘ : dŇ xĲĎ ’Ć N¡ĚlCbŇ zĘ r‘ČS¿Č dŇ xĎŔ ’Ć ÉrkĎŇ Vř vĎ yĂ r‘ČSąČ

ÉrSĄ ’Ď r‘ČSąČ dŇ xĎę ’Ć dŇ GĎÂ r‘ČSăČ hŇ SĳĎ ŁlSĘ Mh¡Ć yrĄ‘ĞSĲČ MypĂŔ lĎ ’Ğ tŇ ‘ČBăČ rĘ’Č wĘ
35 ry‘¿ĂhĎ =MSĲĄ wĘ PŇ lĆ ’ĳĎ rW¡Ď ‘Ď hŇ n¿ĎmŁ SĘ bŇ ybĂě sĎ : dŇ xĲĎ ’Ć yl¡Ă êĎpĘŇ nČ r‘ČS¿Č dŇ xĎŔ ’Ć

: hŇ UĎ SĲĎ ű ho¿ĎhyĘ MoI¡mĂ

G

Myt’mw Pl’ ’"n ,‘grâŁ Nmysw ,hVlVw My‘bVw Myt’mw Pl’ l’qzxy rpsd yqwsp Mwks
h‘Vt wyrdsw .]+’ w"k l’qzxy[ Vdxl dx’b hnV hrV‘=ytV‘b yhyw wyYxw .h‘br’w My‘bVw
rpsh twnV .hVlVw MyrV‘ wytwtqspw .]+b +b twmV[ ’wh bwT=KĂ wt’ ’rtw Nmysw MyrV‘w
.wtwlgl hnV Vmxw MyrV‘ d‘ Nykywy Klmh twlgl tyVymxh hnVh lV y‘ybrh Vdxl hVmx Nm

The number of the verses of the book of Ezekiel is 1273, and the sign is, I
WILL MAKE TO REST [Isa 51:4], other copies (say) 1274. And its middle point
is, And it came to pass in the eleventh year on the first of the month [Ezek 26:1].
And its sedarim are 29, and the sign is, And she saw him that HE WAS GOODLY

.x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.33 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.26 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.25
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[Exod 2:2]. And its peseqot are 23. The years of the book are from the fifth day
of the fourth month which is in the fifth year of the captivity of king Joiakhin
unto the twenty-fifth year of his captivity.



‘Vwh
’ MtËĎŇ oy hŇ I¿ĎEĂ‘Ě ymĄÄ yBĂ yrĂŔ ’Ą BĘ =NBĆ É‘ČSĄÄ oh=l’Ć hŇ yĎęhĎ rSăĆ ’Ğ ű hoăĎhyĘ=rbČŇ DĘ sŘ1

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ m¿Ć S’¡Ď oy=NBĆ M‘¿ĎbĘŇ rĎyĲĎ ymËĄybĂŇ C hŇ dĳĎŇ ChyĘ ykăĄŇ lĘ mČ hŇ I¡ĎqĂ zĘxĂ yĘ zx¿Ď ’Ď
2 =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ ‘ČSĳĄ ohBĘ ho¡ĎhyĘ=rBĆ DĂ tŇ Q¿Č xĂ êĘ

ZrĆ’ĎŔ hĎ ÉhnĆzĘtĂŇ hŇ nąŁ zĎ=yJĲĂ MynĂŔ CnzĘ ydăĄŇ lĘ yČwĘ ÉMynĂ CnzĘ tŇ SĆ ’ąĄ ìÂlĘ =xqČ ëŇ ăĄl ‘ČSĄę oh
3 ol¡ =dŇ lĆ êĲĄ wČ rhČ ê¿Č wČ MyĂlĳĎbĘŇ DĂ=tŇ BČ rmĆ G¡Ł =tŇ ’Ć xuČŔ IĂwČ ÉëlĆ IĄÄwČ : hoĲĎhyĘ yr¡ĄxĞ’ĲČ mĄ
4 T‘Čę mĘ dŇ o‘ă=yJĂ l’Ň ‘ĳĆrĘzĘyĂ om¡ SĘ ’r¿ĎqĘ wylĎŔ ’Ą ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : NBĲĄ

tŇ yB¿Ą tŇ Ck¡Ň lĘ mĘ mČ yêĂŔ BČ SĘ hĂÄ wĘ ’ChŔ yĄ tŇ yBăĄ =l‘Č É l’Ň ‘ĆrĘzĘyĂ ymąĄDĘ=tŇ ’Ć yêĂÁ dĘŇ qČ pĎÄ C
5 qmĆ ‘¡ĄBĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ SĆ qăĆ=tŇ ’Ć ÉyêĂ rĘbČŇ SĲĎ wĘ ’Chĳ hČ MoIăBČ hŇ y¡ĎhĎ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ
6 âlă Hm¡Ď SĘ ’r¿ĎqĘ olŔ rmĆ ’Ň IăŁ wČ tŇ BČŔ dŇ lĆ êăĄ wČ Édo‘ rhČ êąČ wČ : l’Ň ‘ĲĆrĘzĘyĂ

’ŁW¿ nĎ=yJĲĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć ÉMxĄ rČ’Ğ dŇ o‘ę PŇ ysĂÁ o’ âlÄ žyJĂ hŇ mĎ xĳĎ rĚ
7 MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyBĲČ Myê¡Ă ‘Ę SČ ohĲ wĘ MxĄŔ rČ’Ğ ÉhdĎŇ ChyĘ tŇ yBąĄ=tŇ ’Ć wĘ : MhĲĆ lĎ ’v¡Ď ’Ć

: MySĲĂ rĎpĲĎŇ bĘŇ C Mys¡Ă CsBĘ hŇ mĎŔ xĎ lĘ mĂ bĘŇ C ÉbrĆxĆÄ bĘŇ C tŇ SĆ qąĆBĘ M‘Ąę ySĂ o’Ĳ âlă wĘ
8, 9 âlă om¡ SĘ ’r¿ĎqĘ rmĆ ’Ň ŁIěwČ : NBĲĄ dŇ lĆ ê¿Ą wČ rhČ ê¡Č wČ hŇ mĎ xĳĎ rĚ âlă =tŇ ’Ć lm¡Ł gĘŇêĂ wČ

: MkĲĆŇ lĎ hŇ y¿ĆhĘ ’ĲĆ =âl yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ yUĂŔ ‘Č âlă ÉMêĆ’Č yJąĂ yUĳĂ ‘Č
b âlă wĘ dŇ U¡Č yĂ=âlĲ rS¿Ć ’Ğ MIĎŔhČ loxă JĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ rjąČsĘ mĂ hŇ yĎhĎ wĲĘţ

rm¿Ą ’Ď yĲĄ MêĆŔ ’Č yUăĂ ‘Č=âlĲ ÉMhĆ lĎ rmąĄ ’Ď yĲĄ=rSĆ ’Ğ MoqÂmĘ BĂ hŇ yĎhĎ wĲĘţ rpĳĄŇ iĎ yĂ
2 wDĎŔ xĘ yČ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ C hŇ dąĎŇ ChyĘ=ynĲĄBĘ CYBĘ qĘ nĂ wĘţ : yxĲĎ =l’ĲĄ yn¿ĄBĘ Mh¡Ć lĎ

: l’Ň ‘ĲĆrĘzĘyĂ Moy¿ lod¡Ň gĎŇ yJ¿Ă ZrĆ’ĳĎhĎ =NmĂ Clă ‘Ď wĘ dŇ x¡Ď ’Ć S’Ň r¿Ł MhËĆ lĎ Cm¿ WĎ wĘ
3, 4 CbŇ yrĂŔ ÉMkĆŇ UĘ ’Ă bĘŇ CbŇ yrąĂ : hŇ mĎ xĲĎ rĚ Mk¡ĆŇ ytĄŇ oxĲ ’ĞlĲČ wĘ yUĳĂ ‘Č Mk¡ĆŇ yxĄ ’ĞlĲČ Cr¿mĘ ’Ă

hŇ ynĆŔ jĎ mĂ ÉhĎ ynĆÄ CnzĘ rsąĄtĎŇ wĘ HSĳĎ y’Ă âlă yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ yêĂŔ SĘ ’Ă âlă É’yhĂ =yJĲĂ
5 Moy¡JĘ hĎ yêĂŔ gĘŇ~Č hĂÄ wĘ hŇ UĎŔ rĚ‘Ğ hŇ eĎTăĆ ySĂ pĘŇ ’Č =NjĆ : hĎ ydĲĆŇ SĎ NyB¿ĄmĂ hĎ yp¡ĆŇ CpŇ ’ĞnĲČ wĘ

: ’mĲĎ ~Ď BČ hĎ yê¡Ă mĂ hĞ wĲČ hŇ IĎŔYĂ ZrĆ’ăĆJĘ ÉhĎ êĂÄ SČ wĘ rBĎę dĘŇ UĂ kČŇ hĎ yêăĂ mĘ WČ wĘ HdĳĎŇ lĘ CĲĎhĂ
6, 7 MUĎŔ ’Ă ÉhtĎŇ nĘ zĲĎ yJąĂ : hŇ UĎ hĲĄ Myn¡ĂCnzĘ yn¿ĄbĘŇ =yJĲĂ MxĳĄ rČ’Ğ âlă hĎ yn¡ĆBĎ =tŇ ’Ć wĘ

ÉymĂ xĘ lČ ynąĄtĘŇ nĲŁ ÉybČŇ hĞ’ĲČ mĘ yrąĄxĞ’ĲČ hŇ kĎÂ lĘ ’ĲĄ hŇ rĎę mĘ ’ĲĎ yJăĂ MtĳĎŇ rĎohĲ hŇ SĎ yb¡ĂŇ hŁ
ymymw
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ëŇ J¡Ą rĘDČ=tŇ ’Ć ëŇ W¿Ď =ynĂ nĘ hĂ NkËĄŇ lĎ : yyĲĎCuSĂ wĘ yn¡ĂmĘ SČ yêĂŔ SĘ pĂŇ C yrăĂmĘ YČ ymČŔ ymĄ C 8

hŇ pąĎŇ DĘrĂwĘ : ’YĲĎ mĘ tĂŇ âl¿ hĎ yt¡ĆŇ obŇ ytĂŇ nĘ C HrĎŔ dĄŇ GĘ =tŇ ’Ć ÉyêĂ rĘdČŇ gĲĎŇ wĘ MyrĳĂyiĂ BČ 9

hŇ rĎę mĘ ’ĲĎ wĘ ’YĳĎ mĘ tĂŇ âlă wĘ MtČŇ S¡Ď qĘ bĂŇ C MtĎŔ ’Ł gŇ yvăĂ tČŇ =âlĲ wĘ ÉhĎ ybĆÄ hĞ’ĲČ mĘ =tŇ ’Ć
É’yhĂ wĘ : hŇ êĎ‘ĲĎmĄ z’¡Ď ylËĂ bŇ oT¿ yJăĂ NoSŔ ’Ň rĂhĲĎ ySăĂ y’Ă =l’Ć ÉhbĎŇ CSÄ ’Ď wĘ hŇ kąĎŇ lĘ ’ĲĄ 10

PŇ sĆ kĆÄ wĘ rhĳĎYĘ IĂhČ wĘ SorăyêĂ hČ wĘ Ng¡ĎŇDĎhČ HlĎŔ yêĂ tăČŇ nĎ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ yJąĂ hŇ ‘ĎŔ dĘŇ yĲĎ âlă
oêŔ ‘Ă BĘ ÉynĂ gĎŇdĘŇ yêąĂ xĘ qČ lĲĎ wĘ bŇ CSŔ ’Ď NkăĄŇ lĎ : l‘ČBĲĎ lČ CW¿ ‘Ď bŇ h¡Ď zĎwĘ HlËĎ ytĂŇ yB¿ĄrĘhĂ 11

: HtĲĎŇ wĎrĘ‘Ć=tŇ ’Ć tŇ oi¡ kČŇ lĘ yêĂŔ SĘ pĂŇ C yrăĂmĘ YČ ÉyêĂ lĘ ~ČÄ hĂ wĘ odĳŇ ‘ĞomĲ BĘ yS¡Ă orytĂŇ wĘ
hŇ eĎl¿Ć y~Ă yČ=âlĲ Sy’¡Ă wĘ hĎ ybĳĆŇ hĞ’ĲČ mĘ ynăĄy‘ĄlĘ Ht¡ĎŇ lĚ bĘŇ nČ=tŇ ’Ć hŇ Q¿Ć gČŇ’Ğ hŇ êËĎ ‘Č wĘ 12

: HdĲĎŇ ‘ĞomĲ lk¡ŇŁ wĘ HêĳĎBČ SČ wĘ HSăĎ dĘŇ xĎ HG¡ĎxČ HWĎŔ oWmĘ =lJĎ ÉyêĂ BČ SĘ hĂ wĘ : ydĲĂŇ IĎmĂ 13

rS¿Ć ’Ğ ylĂŔ ÉhUĎ hĄÄ hŇ n¿ĎtĘŇ ’Ć hŇ rĎę mĘ ’ĲĎ rSăĆ ’Ğ HtĎŔ nĎ’ăĄ tĘŇ C ÉHnĎpĘŇ GČ ytĂę UŁ SĂ hĞ wĲČ 14

yêăĂ dĘŇ qČ pĲĎŇ C : hŇ dĲĆŇ vĎ hČ tŇ I¿ČxČ MtČŇ l¡Ď kĎŇ ’Ğ wĲČ r‘Č yČŔlĘ MyêăĂ mĘ WČ wĘ ybĳĎŇ hĞ’ĲČ mĘ yl¡Ă =CntĘŇ nĲĎ 15

HtĎŔ yĎlĘ xĆ wĘ ÉHmĎ zĘnĂ dŇ ‘ČêąČ wČ MhĆŔ lĎ ryTăĂ qĘ êČ rSăĆ ’Ğ ÉMylĂ ‘ĎBĘ hČ ymąĄyĘ=tŇ ’Ć hĎ ylĆę ‘Ď
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇ x¡Ď kĘŇ SĲĎ yt¿ĂŇ ’Ł wĘ hĎ ybĳĆŇ hĞ’ĲČ mĘ yrăĄxĞ’ĲČ ëŇ lĆ ê¡Ą wČ

=l‘Č yê¡Ă rĘBČ dĂŇ wĘ rBĳĎdĘŇ UĂ hČ hĎ yê¡Ă kĘŇ lČ hĲŁ wĘ hĎ yêĆŔ pČŇ mĘ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ eąĄhĂ NkĄę lĎ 16

xtČŇ păĆŇ lĘ rok¡Ň ‘Ď qmĆ ‘¿Ą=tŇ ’Ć wĘ MèĎŔ mĂ ÉhĎ ymĆÄ rĎJĘ =tŇ ’Ć HląĎ yêĂ tČÄ nĲĎ wĘ : HBĲĎ lĂ 17

: MyĂrĲĎYĘ mĂ =ZrĆ’ĲĆ mĄ Ht¿ĎŇ Łl‘Ğ Moy¡kĘŇ C hĎ yrĆŔ C‘nĘ ymăĄ yJĂ ÉhUĎ èĎÄ hŇ tĎŇ nĘ ‘ąĎwĘ hŇ wĳĎqĘ êĂ
=âlĲ wĘ ySĳĂ y’Ă y’¡Ă rĘqĘ êĂ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ É’ChhČ =MoIĲbČŇ hŇ yąĎhĎ wĘ 18

hĎ yjĳĂmĂ Myl¡Ă ‘ĎBĘ hČ tŇ om¿ SĘ =tŇ ’Ć ytËĂŇ rŁ sĲĂ hĞ wĲČ : ylĲĂ ‘Ę BČ dŇ o‘¡ yl¿Ă =y’Ă rĘqĘ tĂŇ 19

tŇ IąČxČ =M‘Ă ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉtyrĂBĘ MhąĆ lĎ yêĂÄ rČkĎŇ wĘ : MmĲĎ SĘ BĂ dŇ o‘¡ Cr¿kĘŇ EĲĎyĂ=âlĲ wĘ 20

ÉhmĎ xĎ lĘ mĂ C bŇ rĆxąĆwĘ tŇ SĆ qĆÄ wĘ hŇ mĳĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ WmĆ r¡ĆwĘ MyĂmČŔ èĎ hČ PŇ o‘ă=M‘Ă wĘ ÉhdĆŇ vĎ hČ
MlĳĎ o‘lĘ yl¡Ă ëŇ yê¿Ă WĘ rČ’Ą wĘ : xTČ bĲĆŇ lĎ Myê¡Ă bĘŇ JČ SĘ hĂ wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ =NmĂ roBă SĘ ’Ć 21

ëŇ yê¿Ă WĘ rČ’Ą wĘ : MymĲĂ xĞrĲČbĘŇ CĲ dŇ sĆ x¡Ć bĘŇ C TjĎŔ SĘ mĂ bĘŇ C qdĆŇ YăĆBĘ ÉylĂ ëŇ yê¿Ă WĘ rČ’Ą wĘ 22

’Chę hČ MoIăBČ ű hŇ yăĎhĎ wĘ : hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć êĘ ‘Čd¡ČŇ yĎwĘ hŇ nĳĎ Cm’ĹBĲĆ yl¡Ă 23

: ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć Cn¿‘ĞyĲČ Mh¡Ą wĘ MyĂmĳĎèĎ hČ =tŇ ’Ć hŇ n¡Ć‘Ĺ’ĲĆ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉhnĆ‘Ĺ’ĲĆ
Cn¿‘ĞyĲČ Mh¡Ą wĘ rhĳĎYĘ IĂhČ =tŇ ’Ć wĘ SorăyêĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ Ng¡ĎŇDĎhČ =tŇ ’Ć hŇ nĆŔ ‘ĞêĲČ ZrĆ’ăĎhĎ wĘ 24

hŇ mĎ xĳĎ rĚ âlă =tŇ ’Ć yê¡Ă mĘ xČ rĲĂwĘ ZrĆ’ĎŔ BĎ ÉyQĂ hĎ yêąĂ ‘Ę rČzĘC : l’Ň ‘ĲĆrĘzĘyĂ=tŇ ’ĲĆ 25

: yhĲĎ Łl’Ĺ rm¿Č ’Ň yŁ ’Ch¡ wĘ hŇ êĎ’ČŔ =yUĂ ‘Č ÉyUĂ ‘Č=âlĲ lĘ yêąĂ rĘmČ ’ĲĎ wĘ
yw
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g tŇ pĆŇ ’ĳĎ nĎmĘ C ‘Čr¡Ą tŇ bČŇ h¿Ě ’Ğ hŇ èĎŔ ’Ă =bŇ hČ Ĳ’Ĺ ëŇ ăĄl dŇ o‘ť ylČę ’Ą hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
MyrĂŔ xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ=l’Ć ÉMynĂ jŁ MhĄę wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄřBĘ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ tŇ bąČŇ hĞ’ĲČ JĘ

2 rmĆ x¿Ł wĘ PŇ sĆ JĳĎ rW¡Ď ‘Ď hŇ è¿Ď mĂ xĞBĲČ yQĂŔ hĎ răĆJĘ ’Ć wĲĎ : MybĲĂŇ nĎ‘Ğ yS¿Ą ySĂ ’Ğ yb¡ĄŇ hĞ’ĲŁ wĘ
3 âlă ylĂŔ ybĂŇ SĘ êăĄ ÉMyBĂ rČ MymąĂ yĎ hĎ ylĆę ’Ą rmăČ ’Ł wĲĎ : MyrĲĂ‘Ł WĘ ëŇ tĆŇ l¿Ą wĘ Myr¡Ă‘Ł WĘ
4 ÉCbŇ SĘ yĲĄ MyBĂę rČ MymăĂ yĎ ű yJăĂ : ëŇ yĂlĲĎ ’Ą yn¡Ă’Ğ=MgČŇ wĘ Sy’ĳĂ lĘ yy¡ĂhĘ tĲĂŇ âl¿ wĘ ynĂŔ zĘtĂŇ

dŇ op¡Ň ’Ą Ny’¿ĄwĘ hŇ bĳĎŇ ~ĄmČ Ny’ăĄwĘ xbČŇ z¡Ć Ny’¿ĄwĘ rWĎŔ Ny’ăĄwĘ ÉëlĆ mĆÄ Ny’¿Ą l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ
5 MhĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć ÉCSqĘ bĂŇ C l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉCbŇ SĚÄ yĎ rxČę ’Č : MypĲĂŇ rĎtĘŇ C

: MymĲĂ IĎhČ tŇ yr¿ĂxĞ’ĲČ BĘ ob¡Ň CT=l’Ć wĘ hoËĎhyĘ=l’Ć CdÌŇ xĞpĎŇ C MJĳĎ lĘ mČ dŇ wăĂDĎ tŇ ’¡Ą wĘ
d ÉhoĎhylĲČ bŇ yrąĂ yJăĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ C‘¿mĘ SĂ

Myh¡Ă Łl’Ĺ tŇ ‘ČD¿Č=Ny’ĲĄ wĘ dŇ sĆ xËĆ =Ny’ĲĄ wĘ tŇ mÌĆ ’Ĺ=Ny’ĲĄ yJĂ ţ ZrĆ’ĎŔ hĎ ybăĄŇ SĘ oyĲ=M‘Ă
2 Mym¡Ă dĎŇ BĘ Mym¿Ă dĎŇ wĘ CYrĎě jĎ PŇ ’ĳŁ nĎ wĘ bŇ n¡Ł gĎŇ wĘ xČ Y¿Ł rĎwĘ SxĄŔ kČŇ wĘ hŇ Łlă ’Ď : ZrĆ’ĲĎ BĎ
3 tŇ I¿ČxČ BĘ HBĎŔ bŇ SăĄ oy=lJĎ É llČ mĘ ’Ě wĘ ZrĆ’Ďę hĎ lbăČŇ ’ĹêĲĆ ű NJăĄ =l‘Č : C‘gĲĎŇ nĎ
4 bŇ r¡ĄyĎ=l’Č Sy’ËĂ ëŇ ’¿Č : CpŇ sĲĄ ’Ď yĲĄ MI¡ĎhČ yg¿ĄŇDĘ=MgČŇ wĘ MyĂmĳĎèĎ hČ PŇ o‘ăbĘŇ C hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ
5 lSÌČ kĎŇ wĘ MoIŔhČ êăĎlĘ SČ kĲĎŇ wĘ : NhĲĄ kŇŁ yb¿ĄŇ yrĂmĘ JĂ ì¡Ň UĘ ‘Č wĘ Sy’ĳĂ xkăČŇ oy=l’Č wĘ
6 tŇ ‘ČDĳĎhČ ylăĂ BĘ mĂ yU¡Ă ‘Č Cm¿ dĘŇ nĂ : ìŇ UĲĆ ’Ă ytĂŇ ym¡Ă dĎŇ wĘ hŇ lĎ yĘlĳĎ ì¡Ň UĘ ‘Ă ’ybËĂŇ nĎ=MGČ

tŇ răČoê ÉxJČ SĘ êĂ wČ ylĂŔ NhăĄ JČ mĂ Éì’Ň sĘ ’ĲĎ mĘ ’Ć wĘ êĎsĘ ’Čę mĎ tŇ ‘ČDăČhČ hŇ êĎÂ’Č =yJĲĂ
7 Mř d¡ĎŇ obŇ JĘ ylĳĂ =C’TĘ xĲĎ NJăĄ MB¡Ď rĚJĘ : ynĂ ’ĲĎ =MGČ ìŇ yn¡ĆBĎ xJ¿Č SĘ ’Ć ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ

8, 9 hŇ y¿ĎhĎ wĘ : oSĲ pĘŇ nČ C’¿ WĘ yĂ Mn¡Ď wŁ ‘Ğ=l’Ć wĘ ClkĳĄŇ ’Ň yŁ yU¡Ă ‘Č tŇ ’Ň F¿Č xČ : rymĲĂ ’Ď Nol¿ qĎ BĘ
10 ÉClkĘŇ ’ĲĎ wĘ : olĲ bŇ yS¿Ă ’Ď wyl¡Ď lĎ ‘ĞmĲČ C wykĎŔ rĎDĘ ÉwylĎ ‘Ď yêąĂ dĘŇ qČ pĲĎŇ C NhĳĄ JŁ JČ M‘¡ĎkĎŇ
11 tŇ CnË zĘ : rmĲŁ SĘ lĂ Cb¡Ň zĘ‘ĲĎ ho¿ĎhyĘ=tŇ ’Ć =yJĲĂ CYrĳŁ pĘŇ yĂ âlă wĘ Cn¡ zĘhĂ C‘BĎŔ WĘ yĂ âlă wĘ
12 yJăĂ olĳ dŇ yGăĂyČ ol¡ qĘ mČ C l’ĎŔ SĘ yĂ oYă ‘ĄBĘ ÉyUĂ ‘Č : bŇ lĲĄ =xuČ yĲĂ Sor¡ytĂŇ wĘ NyĂy¿ČwĘ
13 MyrĂÁ hĎ hĲĆ ySĄÄ ’Ň rĎ=l‘Č : MhĲĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ tŇ xČ ê¿ČmĂ Cn¡ zĘIĂwČ hŇ ‘ĎŔ tĘŇ hĂ ÉMynĂ CnzĘ xČ Crą

bŇ oTă yJăĂ hŇ l¡Ď ’Ą wĘ hŇ nËĆbĘŇ lĂ wĘ NoQÌ ’Č tŇ xČ êăČ CrFĄŔ qČ yĘ Éto‘bĎŇ GĘ hČ =l‘Č wĘ CxBĄę zČyĘ
14 dŇ oqÄ pĘŇ ’Ć =âlĲ : hŇ nĎpĘŇ ’ĲČ nĎêĘ Mk¡ĆŇ ytĄŇ oQkČŇ wĘ MkĆŔ ytĄŇ onăBĘ ÉhnĎ ynĆÄ zĘêĂ NJĄę =l‘Č HQĳĎ YĂ

ÉMhĄ =yJĂ hŇ nĎpĘŇ ’ČŔ nĎtĘŇ yJăĂ ÉMkĆŇ ytĄŇ oQĲ JČ =l‘Č wĘ hŇ nĎ ynĆę zĘtĂŇ yJăĂ MkĆÁ ytĄŇ onĲ BĘ =l‘Č
: TbĲĄŇ QĎ yĂ Nyb¡ĂŇ yĎ=âlĲ M‘¿ĎwĘ CxBĳĄ zČyĘ tŇ oS¡ dĄŇ uĘ hČ =M‘Ă wĘ CdŇ rĄŔ pĎŇ yĘ tŇ onă EŁ hČ =M‘Ă
hnz=M’

.bwtkh hnykV ’l’ ydĂobJĘ yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.7 .d .tyBĄ ’"s v.1 .g
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lGĎę lĘ GĂ hČ C’băŇŁ êĎ =l’Č wĘ hŇ dĳĎŇ ChyĘ MS¡Č ’Ę yĆ=l’Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉhêĎ’Č hŇ nąĆzŁ =M’Ă 15

hŇ rĎŔ rĄsĲŁ hŇ răĎpĎŇ JĘ yJĂ ť : hoĲĎhyĘ=yxČ C‘¡bĘŇ èĲĎ êĂ =l’Č wĘ NwĆ’ĎŔ tŇ yBăĄ ÉCl‘ĞêĲČ =l’ĲČ wĘ 16

MyBËĂ YČ ‘Ğ rCbÌŇ xĞ : bŇ xĲĎ rĘUĆ BČ WbĆŇ k¡ĆŇ JĘ hoĎŔhyĘ M‘ăĄrĘyĂ ÉhêĎ‘Č l’ĳĄ rĎWĘ yĂ rr¡ČsĎ 17

: hĎ yeĲĆgĂŇmĎ Nol¡ qĎ CbËŇ hĄ Cb¿Ň hĞ’ĲĎ CnŔ zĘhĂ hŇ năĄ zĘhČ M’ĳĎ bĘŇ sĎ rs¡Ď : olĲ =xeČhĲČ MyĂr¡ĎpĘŇ ’Ć 18

: MtĲĎŇ oxbĘŇ EĂmĂ CSb¡ŇŁ yĄwĘ hĎ ypĳĆŇ nĎkĘŇ BĂ Ht¡ĎŇ o’ xČ CrË rr¿ČYĎ 19

ÉëlĆ UĆÄ hČ tŇ ybąĄŇ C l’Ąę rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ ű CbŇ ySăĂ qĘ hČ wĘ MynĂÁhĞJĲŁ hČ tŇ ’Ň ŁzÄ=C‘mĘ SĂ h
hŇ W¿Ď CrjĘ tŇ SĆ r¡ĆwĘ hŇ jĎŔ YĘ mĂ lĘ MtăĆŇ yyĂhĹ ÉxpČŇ =yJĲĂ TjĳĎ SĘ UĂ hČ Mk¡ĆŇ lĎ yJ¿Ă CnyzĂŔ’ĞhĲČ
ÉynĂ ’Ğ : MQĲĎ kĚŇ lĘ rs¿Ď Cm yn¡Ă’Ğ wĲČ CqymĳĂ ‘Ę hĆ MyT¡Ă WĄ hŇ T¿Ď xĞSĲČ wĘ : robĲŇ êĎ =l‘Č 2, 3

MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć tĎŇ ynăĄzĘhĂ ÉhêĎ‘Č yJąĂ yeĂ UĳĆ mĂ dŇ xăČ kĘŇ nĂ =âlĲ l’¡Ą rĎWĘ yĂwĘ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć yêĂ ‘Ę dăČŇ yĎ
xČ Crą yJăĂ MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ=l’Ć bŇ CS¡ lĎ MhĆŔ ylĄ lĘ ‘ČmăČ ÉCnêĘ yĂ âlą : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ ’m¡Ď TĘ nĂ 4

wynĳĎpĎŇ BĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=No’Ĳ gĘŇ hŇ n¿Ď‘Ď wĘ : C‘dĲĎŇ yĎ âl¿ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć wĘ MBĎŔ rĘqĂ BĘ ÉMynĂ CnzĘ 5

MnăĎ’Ň YŁ BĘ : MUĲĎ ‘Ă hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=MGČ lS¿Č JĎ MnĎŔ wŁ ‘ĞBĲČ ÉClSĘ JĲĎ yĂ MyĂrČę pĘŇ ’Ć wĘ l’ăĄ rĎWĘ yĂwĘ 6

hoăĎhyBĲČ : MhĲĆ mĄ Zl¡Č xĎ C’YĳĎ mĘ yĂ âlă wĘ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć Su¿ĄbČŇ lĘ CkËŇ lĘ yĲĄ MrĎę qĎ bĘŇ bĂŇ C 7

: MhĲĆ yqĄlĘ xĆ =tŇ ’Ć SdĆŇ x¡Ł Ml¿Ą kĘŇ ’Ň yĲŁ hŇ êËĎ ‘Č CdŇ lĳĎ yĎ Myr¡ĂzĎ Myn¿ĂbĎŇ =yJĲĂ CdŇ gĎŔ BĎ

ìŇ yr¡ĆxĞ’ĲČ NwĆ’ĎŔ tŇ yBăĄ ÉC‘yrĂÄ hĎ hŇ mĳĎ rĎBĲĎ hŇ r¡ĎYĘ YĲŁ xĞ hŇ ‘ĎŔ bĘŇ GĂ BČ ÉrpĎŇ oS C‘ąqĘ êĂ 8

l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉyTĄ bĘŇ SĂ BĘ hŇ xĳĎ kĄŇ oêĲ Moy¡BĘ hŇ yĆŔhĘ tĲĂŇ hŇ UăĎ SČ lĘ ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć : NymĲĂ yĎnĘ BĂ 9

ëŇ oj¿ SĘ ’Ć MhĆě ylĄ ‘Ğ lCbĳŇ GĘ yg¡ĄŇ yiĂ mČ JĘ hŇ dĎŔ ChyĘ yrăĄWĎ ÉCyhĎ : hŇ nĲĎmĎ ’ĹnĲĆ yêĂ ‘Ę d¡ČŇ oh 10

ëŇ ¡ČlhĎ ly’ĂŔ oh yJăĂ TjĳĎ SĘ mĂ ZCYă rĘ MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć qCS¿ ‘Ď : ytĲĂŇ rĎbĘŇ ‘Ć MyĂU¡ČJČ 11

’rĘIČÄwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ tŇ yb¿ĄŇ lĘ bŇ q¡ĎrĎkĎŇ wĘ MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć lĘ S‘¡ĎkĎŇ yn¿Ă’Ğ wĲČ : wYĲĎ =yrĄxĞ’ĲČ 12, 13

rCèŔ ’Č =l’Ć ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć ëŇ lĆ IąĄwČ orŔ zŁ mĘ =tŇ ’Ć ÉhdĎŇ ChywĲĂ oyęlĘ xĎ =tŇ ’Ć MyĂrČÁ pĘŇ ’Ć
hŇ h¿Ć gĘŇ yĂ=âlĲ wĘ MkĆŔ lĎ ’jăŁ rĘlĂ É lkČŇ Cy âlą ’Chę wĘ bŇ rĳĄyĎ ëŇ lĆ măĆ =l’Ć xl¡Č SĘ IĂwČ
ynĂÄ’Ğ hŇ dĳĎŇ ChyĘ tŇ ybăĄŇ lĘ ryp¡ĂŇ JĘ kČŇ wĘ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć lĘ É lxČ èČÄ kČŇ ykąĂŇ nŁ ’ĲĎ yJăĂ : rozĲmĎ MJ¡Ć mĂ 14

dŇ ‘¿Č ymĂŔ oqmĘ =l’Ć ÉhbĎŇ CSÄ ’Ď ëŇ ląĄ ’Ą : ly~ĲĂ mČ Ny’¿ĄwĘ ’v¡Ď ’Ć ëŇ lĄŔ ’Ą wĘ ÉPrŁ TĘ ’Ć ynąĂ’Ğ 15

hŇ bĎŇ CSă nĎ wĘ ÉCkŇ lĘ : ynĂ nĘ rĲĚxĞSĲČ yĘ Mh¡Ć lĎ r~¿Č BČ ynĳĎpĎŇ CSă qĘ bĂŇ C Cm¡ SĘ ’Ę yĆ=rSĲĆ ’Ğ w
sŘ2 ÉMoIBČ MyĂmĳĎIŁ mĂ CnI¡ĄxČ yĘ : CnSĲĄ BĘ xĘ yČwĘ ëŇ y¡Č Cn’ĳĄ jĎ rĘyĂwĘ PŇ r¡ĎTĎ ’Ch¿ yJËĂ hoĎŔhyĘ=l’Ć 2

hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć Ét‘ČdČÄ lĎ hŇ pĎę DĘrĘnĂ hŇ ‘ăĎdĘŇ nĲĄwĘ : wynĲĎpĎŇ lĘ hŇ y¿ĆxĘ nĲĂ wĘ Cnm¡Ą qĂ yĘ ySĂŔ ylĂ èĘ hČ 3

rxVk
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: ZrĆ’ĲĎ hŇ rĆoy¿ Soq¡ lĘ mČ JĘ CnlĎŔ ÉMSĆ GĆÄkČŇ ’obąŇ yĎwĘ o’ĳ YĎ omĲ NokăŇ nĎ rxČ S¡Č JĘ
4 =NnČ‘ĞJĲČ ÉMkĆŇ DĘsĘ xČ wĘ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ì¡Ň QĘ =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ hŇ m¿Ď MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć ÉìQĘ =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ hŇ mąĎ
5 Myê¡Ă gĘŇrČhĞ My’ĂŔ ybĂŇ eĘ BČ ÉyêĂ bĘŇ YČÄ xĎ NJĄę =l‘Č : ëŇ lĲĄ hŁ MyJ¿Ă SĘ mČ lF¡Č kČŇ wĘ rqĆBŔŁ
6 xbČŇ zĳĎ=âlwĘ yêĂ YĘ p¡ČŇ xĎ dŇ sĆ x¿Ć yJËĂ : ’YĲĄ yĄ ro’¿ ìŇ yT¡Ć jĎ SĘ mĂ C ypĳĂŇ =yrĄmĘ ’Ă BĘ
7 : ybĲĂŇ CdŇ gĘŇB¿Ď MS¡Ď tŇ yrĳĂbĘŇ CrăbĘŇ ‘ĲĎ Md¡ĎŇ ’Ď JĘ hŇ UĎ hĄě wĘ : tŇ olĲ ‘Ł mĄ Myh¡Ă Łl’Ĺ tŇ ‘Čd¿ČŇ wĘ

8, 9 rbĆŇ xĆ ť MydĂę CdŇ GĘ Sy’ĂÁ yJĄÄ xČ kĘŇ C : MDĲĎmĂ hŇ B¡Ď qĚ‘Ğ NwĆ’ĳĎ ylĄ ‘ĞjăŁ tŇ y¡ČrĘqĂ dŇ ‘Ďě lĘ GĂ
10 ytĂŇ y’¡Ă rĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉtybĄŇ BĘ : CWĲ ‘Ď hŇ U¡Ď zĂ yJ¿Ă hŇ mĎ kĘŇ SĳĆ =Cx~Ę rČyĘ ëŇ rĆD¡Ć MynĂŔ hĞJĲŁ
11 tŇ S¿Ď hŇ dĎě ChyĘ=MGČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ ’m¡Ď TĘ nĂ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć lĘ tŇ Cnă zĘ MSĎ ť hŇ IĎrĂyrĂ‘ĞSĲČ
z l’Ąę rĎWĘ yĂlĘ y’ăĂ pĘŇ rĎJĘ : yUĲĂ ‘Č tŇ Cb¿Ň SĘ yb¡ĂŇ CSBĘ ëŇ ĳĎl ryY¡Ă qĎ

’obŔ yĎ bŇ eăĎgČŇ wĘ rqĆSĳĎ Cl¡ ‘ĞpĲĎŇ yJ¿Ă NorŔ mĘ SĲŁ tŇ o‘ărĎwĘ ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć NwąŁ ‘Ğ hŇ lĎÂgĘŇ nĂ wĘ
2 yêĂ rĘkĳĎŇ zĎ Mt¡ĎŇ ‘ĎrĲĎ=lJĎ MbĎŔ bĎŇ lĘ lĂ ÉCrmĘ ’Ň yĲŁ =lbČŇ C : ZCxĲ BČ dŇ Cd¡Ň GĘ TS¿Č jĎ
3 ëŇ lĆ mĳĆ =CxUĘ WČ yĘ Mt¡ĎŇ ‘ĎrĲĎBĘ : CyĲhĎ yn¡ČjĎ dŇ gĆŇ n¿Ć MhĆŔ ylĄ lĘ ‘ČmĲČ MCbăŇ bĎŇ sĘ ÉhêĎ‘Č
4 hŇ pĳĆŇ ’Ł mĲĄ hŇ rĎ‘¡ĄBŁ rCeŔ tČŇ omă JĘ MypĂŔ ’ĞnăĎmĘ ÉMQĎ JĚ : MyrĲĂWĎ Mh¡Ć ySĄ xĞkĲČŇ bĘŇ C
5 Myr¡ĂWĎ Cl¿ xĹhĲĆ CnJĄŔ lĘ mČ Moyă : otĲŇ YĎ mĘ xĚ =dŇ ‘Č qY¡ĄBĎ SCQ¿ mĂ ry‘ĂŔ mĄ tŇ oBă SĘ yĂ
6 MBĳĎ rĘ’Ď BĘ MB¡Ď lĂ rCeËêČkČŇ CbÌŇ rĘqĄ=yJĲĂ : MyYĲĂ YĘ Łl=tŇ ’Ć od¡Ň yĎ ëŇ S¿Č mĎ NyĂIĳĎmĂ tŇ măČ xĞ
7 MQąĎ JĚ : hŇ bĲĎŇ hĎ lĲĆ S’¿Ą JĘ r‘¡ĄbŇŁ ’Ch¿ rqĆBěŁ MhĆŔ pĄŇ ’ĲŁ NSăĄ yĎ ÉhlĎ yĘQČÄhČ =lJĎ

’r¿ĄqŁ =Ny’ĲĄ ClpĎŔ nĎ MhăĆ ykĄŇ lĘ mČ =lJĎ MhĳĆ yTĄ pĘŇ SĲŁ =tŇ ’Ć Cl¡ kĘŇ ’ĲĎ wĘ rCeŔ êČJČ ÉCUxČÄ yĄ
8 yl¿Ă BĘ hŇ g¡ĎŇ‘Ě hŇ y¿ĎhĎ MyĂrËČpĘŇ ’Ć llĳĎ oBtĘŇ yĂ ’Chă MyU¡Ă ‘ČBĲĎ MyĂrČě pĘŇ ’Ć : ylĲĎ ’Ą Mh¡Ć bĎŇ
9 oBŔ hŇ qĎ rĘzăĎ ÉhbĎŇ yWĄ =MGČ ‘dĳĎŇ yĎ âlă ’Ch¡ wĘ oxŔ JŁ ÉMyrĂzĎ Clą kĘŇ ’ĲĎ : hŇ kĲĎŇ CpŇ hĞ

10 hoăĎhyĘ=l’Ć ÉCbŇ SĎ =âlĲ wĘ wynĳĎpĎŇ BĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=No’Ĳ gĘŇ hŇ n¿Ď‘Ď wĘ : ‘dĲĎŇ yĎ âl¿ ’Ch¡ wĘ
11 hŇ t¡ĎŇ opŇ hŇ n¿Ď oyJĘ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć yhăĂ yĘwČ : tŇ ’Ň zĲŁ =lkĎŇ BĘ ChS¡Ě qĘ bĂŇ âl¿ wĘ MhĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ
12 WorąpĘŇ ’Ć CkŇ lĄę yĄ rSăĆ ’ĞJĲČ : CkŇ lĲĎ hĎ rCè¿ ’Č C’r¡ĎqĎ MyĂr¿ČYĘ mĂ bŇ lĳĄ Ny’ăĄ

: MtĲĎŇ dĎŇ ‘ĞlĲČ ‘mČ S¡Ą JĘ MrĄě sĂ yĘ’Č MdĳĄŇ yrĂo’Ĳ MyĂm¡ČèĎ hČ PŇ o‘¿JĘ yêĂŔ SĘ rĂ ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ
13 ybĳĂŇ C‘SĘ păĎŇ =yJĂ Mh¡Ć lĎ dŇ S¿Ł yeĂ UĆŔ mĂ CdăŇ dĘŇ nĲĎ=yJĂ ÉMhĆ lĎ yo’ą
14 MBĎŔ lĂ BĘ ÉylČ ’Ą Cqą‘ĞzĲĎ=âlwĘ : MybĲĂŇ zĎJĘ yl¡Č ‘Ď Cr¿BĘ DĂ hŇ UĎ hĄě wĘ MDĄŔ pĘŇ ’Ć ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ

: ybĲĂŇ CrCs¿ yĎ Crr¡ĎoGtĘŇ yĂ SorËytĂŇ wĘ NgÌĎŇDĎ=l‘Č MtĳĎŇ obŇ JĘ SĘ mĂ =l‘Č Clyl¡Ă yĄyĘ yJ¿Ă
15, 16 l‘Ďę âlă ű CbŇ CSă yĎ : ‘rĲĎ=CbŇ èĘ xČ yĘ yl¡Č ’Ą wĘ MtĳĎŇ ‘Ł orĲzĘ yêĂ qĘ E¡ČxĂ yêĂ rĘiČŔ yĂ ynăĂ’Ğ wĲČ

wyh
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MG¡Ď‘Ę lČ oz¿ MnĳĎ oSlĘ M‘ČEăČmĂ Mh¡Ć yrĄWĲĎ bŇ rĆxËĆbČŇ Cl¿ jĘ yĂ hŇ IĎŔmĂ rĘ tŇ SĆ qăĆJĘ ÉCyhĎ
CrăbĘŇ ‘ĲĎ N‘Č yČ ť hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ =l‘Č rSĆ e¡ĆJČ rpĎŔ SŁ ìăŇ JĘ xĂ =l’Ć : MyĂrĲĎYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆBĘ x
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ ìŇ Cn¡‘ĞdĲČŇ yĘ yh¿Č Łl’Ĺ Cq‘ĳĎzĘyĂ yl¡Ă : C‘SĲĎ jĎ yt¡ĂŇ rĎoêĲ =l‘Č wĘ ytĂŔ yrĂbĘŇ 2

CryW¡Ă hĄ yeĂ UĆŔ mĂ âlă wĘ ÉCkŇ ylĂÄmĘ hĂ MhąĄ : opŇ DĲĘrĘyĂ bŇ y¡Ąo’ bŇ oTĳ l’¡Ą rĎWĘ yĂ xn¿Č zĎ 3, 4

ÉxnČ zĎ : tŇ rĲĄJĎ yĂ N‘Čm¡Č lĘ MyBĂŔ YČ ‘Ğ ÉMhĆ lĎ CWą ‘Ď MbĎę hĎ zĘC MjăĎ sĘ JČ yêĂ ‘Ę dĳĎŇ yĎ âlă wĘ 5

yJąĂ : NyĲŁ uĎ nĂ Cl¡ kĘŇ CyĲ âl¿ ytČě mĎ =dŇ ‘Č MBĳĎ yj¡Ă ’Č hŇ r¿ĎxĎ NorŔ mĘ SĲŁ ëŇ ăĄlgĘŇ‘Ć 6

hŇ yĆŔhĘ yĲĂ MybăĂŇ bĎŇ SĘ =yJĲĂ ’Chĳ Myh¡Ă Łl’Ĺ âl¿ wĘ ChWĎŔ ‘Ď SrăĎxĎ ’ChŔ wĘ É l’Ą rĎWĘ IĂmĂ
xmČ YĆ ť olę =Ny’ĲĄ hŇ măĎ qĎ CrYĳŁ qĘ yĂ hŇ tĎŇ păĎŇ CswĘ C‘r¡ĎzĘyĂ xČ Cr¿ yJËĂ : NorĲmĘ SĲŁ lgĆŇ‘¡Ą 7

l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ‘l¡Č bĘŇ nĂ : Ch‘ĲĚlĎ bĘŇ yĂ Myr¡ĂzĎ hŇ WĆŔ ‘ĞyĲČ ylăČ C’ xmČ uĆŔ =hŇ WĆ ‘ĞyĲČ ylăĂ BĘ 8

rCèŔ ’Č Clă ‘Ď ÉhUĎ hĄÄ =yJĂ : oBĲ ZpĆŇ x¿Ą =Ny’ĲĄ yl¡Ă kĘŇ JĂ MyĂŔoGbČŇ CyăhĎ ÉhêĎ‘Č 9

hŇ êăĎ ‘Č My¡ĂoGbČŇ Cn¿tĘŇ yĂ=yJĲĂ MGËČ : MybĲĂŇ hĎ ’Ğ Cn¿tĘŇ hĂ MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć olĳ dŇ dăĄŇ oB ’rĆj¡Ć 10

MyĂrËČpĘŇ ’Ć hŇ B¿Ď rĘhĂ =yJĲĂ : MyrĲĂWĎ ëŇ lĆ m¿Ć ’v¡Ď UČ mĂ T‘ĎŔ UĘ CQxăĄ IĎwČ MYĳĄBĘ qČ ’Ğ 11

ytĳĂŇ rĎoêĲ wb¡ř r olŔ =bwtř k’Ä : ’TĲŁ xĞlĲČ tŇ ox¡ BĘ zĘmĂ ol¿ =CyhĎ ’TĳŁ xĞlĲČ tŇ x¡Ł BĘ zĘmĂ 12

âlă ho¡ĎhyĘ ClkĄŔ ’Ň IŁ wČ ÉrWĎ bĎŇ Cxą BĘ zĘyĂ ybČę hĎ bĘŇ hČ yxăĄ bĘŇ zĂ : CbŇ SĲĎ xĘ nĆ rz¡Ď=omJĘ 13

: CbŇ CSĲ yĎ MyĂr¿ČYĘ mĂ hŇ UĎ h¡Ą MtĎŔ w’Ň FŁ xČ dŇ qăŁ pĘŇ yĂwĘ ÉMnĎ wŁ ‘Ğ rJąŁ zĘyĂ hŇ êĎÂ‘Č MYĳĎ rĎ
MyrăĂ‘Ď hŇ B¡Ď rĘhĂ hŇ dĎě ChywĲĂ tŇ olŔ kĎŇ yhĲĄ ÉNbĆŇ IĂÄwČ ChWĄę ‘Ł =tŇ ’Ć l’ĄÁ rĎWĘ yĂ xJČÄ SĘ IĂwČ 14

: hĎ ytĲĆŇ nŁ mĘ rĘ’Č hŇ l¡Ď kĘŇ ’ĲĎ wĘ wyrĎŔ ‘ĎBĘ S’ăĄ =yêĂ xĘ QČ SĂ wĘ tŇ orĳYĚBĘ

ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ l‘ăČmĄ tĎŇ yn¡ĂzĎ yJ¿Ă MyUĂŔ ‘ČJĲĎ É lyGĂ =l’Ć ű l’ąĄ rĎWĘ yĂ xmČÄ WĘ êĂ =l’Č T
Sor¡ytĂŇ wĘ M‘ĳĄrĘyĂ âlă bŇ qĆ y¡ĆwĎ NrĆG¿Ł : NgĲĎŇDĎ tŇ on¿rĘGĎ=lJĎ l‘¡Č NnĎŔ tĘŇ ’Ć êĎbĘŇ hăČ ’Ď 2

rCè¡ ’Č bĘŇ C MyĂrČŔ YĘ mĂ ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć bŇ SąĎ wĘ hoĳĎhyĘ ZrĆ’ăĆBĘ Cb¡Ň SĘ yĲĄ âl¿ : HBĲĎ SxĆ k¿ČŇ yĘ 3

MhĆę yxĄ bĘŇ zĂ ůol=CbŇ rĘ‘ĆyĲĆ âlă wĘ ÈNyĂyČ ű ho¿ĎhylĲČ CkÄ iĘ yĂ=âlĲ : ClkĲĄŇ ’Ň yŁ ’m¿Ą TĎ 4

âl¿ MSĎŔ pĘŇ nČlĘ MmăĎ xĘ lČ =yJĲĂ C’UĳĎ TČ yĂ wyl¡Ď kĘŇ ’Ł =lJĎ MhĆŔ lĎ ÉMynĂ o’ MxĆ ląĆJĘ
=yJĲĂ : hoĲĎhyĘ=gŇxČ Moy¡lĘ C dŇ ‘ĳĄom MoyălĘ CW¡ ‘ĞêĲČ =hŇ mĲČ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą ’ob¡Ň yĎ 5, 6

MjĎę sĘ kČŇ lĘ dŇ măČ xĘ mČ MrĳĄBĘ qČ êĘ PŇ măŁ MY¡ĄBĘ qČ êĘ MyĂr¿ČYĘ mĂ dŇ èŔŁ mĂ ÉCkŇ lĘ hĲĎ hŇ eąĄhĂ
ymăĄ yĘ C’BĎ ť hŇ DĎę qĚjĘ hČ ymăĄ yĘ ű C’BăĎ : MhĲĆ ylĄ hĽ’ĲĎ BĘ xČ ox¡ MSĄŔ rĎyyĲĂ ÉWoUqĂ 7

MlVh
’"sb ,yrq yBĄ rĚ ,bytk oBrĂ v.12 .boêkĘ ’Ć n"b ,=bêĎkĘ ’Ć ’"b ’"n ,yrq =bêĎkĘ ’Ć ,bytk boêkĘ ’Ć v.12 .x

.yrqw bytk yBĄ rĚ
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bŇ răŁ l‘Č ť xČ CrŔ hĎ Sy’ăĂ É‘GĎSĚ mĘ ’ybĂę eĎhČ lywăĂ’Ĺ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ C‘¡dĘŇ yĲĄ MQĚŔ èĂ hČ
8 ÉSoqyĎ xjąČ ’ybĂÂ nĎ yhĳĎŁl’Ĺ=M‘Ă MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć hŇ p¿ĆŇ YŁ : hŇ mĲĎ TĄ WĘ mČ hŇ B¡Ď rČwĘ ìŔ nĘ wŁ ‘Ğ
9 ymăĄ yJĂ CtŇ x¡Ą SĂ =CqymĲĂ ‘Ę hĆ : wyhĲĎ Łl’Ĺ tŇ yb¿ĄŇ BĘ hŇ m¡Ď TĄ WĘ mČ wykĎŔ rĎDĘ=lJĎ =l‘Č

: MtĲĎŇ w’Ň FŁ xČ dŇ oq¡ pĘŇ yĂ MnĎŔ wŁ ‘Ğ roJă zĘyĂ hŇ ‘ĳĎbĘŇ GĂ hČ
10 HtĎŔ ySĂ ’Ň răĄBĘ ÉhnĎ’Ą tĘŇ bĂŇ hŇ rąĎCJbĂŇ JĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉytĂŇ ’Ň YĎÄ mĎ rBĎę dĘŇ UĂ BČ MybăĂŇ nĎ‘ĞJĲČ

Cy¿hĘ IĲĂwČ tŇ SĆ BŔŁ lČ ÉCrzĘeĲĎ IĂwČ ro‘ę jĘ =l‘ČbĲČŇ C’BăĎ hŇ UĎ hĄÁ MkĳĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ ytĂŇ y’¡Ă rĎ
11 NTĆ B¡Ć mĂ C hŇ d¿ĎŇ QĄ mĂ MdĳĎŇ obŇ JĘ PŇ păĄŇ o‘tĘŇ yĂ PŇ o‘¡JĎ MyĂrČě pĘŇ ’Ć : MbĲĎŇ hĽ’Ď JĘ MyY¡Ă CuSĂ
12 yo’¿ =MgČŇ=yJĲĂ MdĳĎŇ ’Ď mĲĄ Myê¡Ă lĘ JČ SĂ wĘ MhĆŔ ynĄBĘ =tŇ ’Ć ÉClDĘgČŇ yĘ=M’Ă yJąĂ : NoyĲrĎhĄ mĄ C
13 hŇ lăĎ CtŇ SĘ roY¡ lĘ ytĂŇ y’¿Ă rĎ=rSĆ ’ĞJĲČ MyĂrËČpĘŇ ’Ć : MhĲĆ mĄ yr¿ĂCWBĘ Mh¡Ć lĎ
14 NêĳĄêĂ =hŇ mČ ho¡ĎhyĘ Mh¿Ć lĎ =NêĄ : wynĲĎBĎ gŇr¡ĄhŁ =l’Ć ’yY¿Ă ohlĘ MyĂrČě pĘŇ ’Ć wĘ hŇ wĳĆnĎbĘŇ
15 É lGĎlĘ GĂ BČ MtąĎŇ ‘ĎrĲĎ=lJĎ : MyqĲĂ mĘ YĲŁ MyĂd¡ČŇ SĎ wĘ lyJĂŔ SĘ mČ MxĆ răĆ ÉMhĆ lĎ =NêĄ

ÉPsĄ o’ âlą MSĳĄ rĘgĲĎŇ’Ğ yt¡ĂŇ yBĄ mĂ MhĆŔ ylĄ lĘ ‘ČmĲČ ‘ČrăŁ l‘Č ť MytĂŔ ’Ň nĄWĘ MSăĎ =yJĂ
16 yrăĂjĘ Sb¡ĄŇ yĎ MS¿Ď rĘSĎ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć hŇ JăĎ hĚ : MyrĲĂrĘsĲŁ Mh¡Ć yrĄWĲĎ =lJĎ MtĎŔ bĎŇ hĞ’ĲČ
17 yhČŔ Łl’Ĺ MsăĄ ’Ď mĘ yĂ : MnĲĎTĘ bĂŇ yD¿ĄmČ xĞmĲČ yê¡Ă mČ hĲĄ wĘ NCdŔ lĄ yĲĄ yJăĂ MGČ ť NCWĳ ‘ĞyĲČ=ylřb
y ÉqqĄ oB NpĆŇ GąĆ : MyĲĂoGBČ Myd¡ĂŇ dĘŇ nĲŁ Cy¿hĘ yĲĂwĘ olĳ C‘¡mĘ SĲĎ âl¿ yJËĂ

bŇ oTă JĘ tŇ oxŔ BĘ zĘUĂ lĲČ ÉhBĎ rĘhĂ oyęrĘpĂŇ lĘ bŇ răŁ JĘ oQĳ =hŇ CĆSČ yĘ yr¡ĂjĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
2 PŇ răŁ ‘ĞyĲČ ’Chť CmSĳĎ ’Ę yĆ hŇ êăĎ ‘Č MB¡Ď lĂ ql¿Č xĎ : tŇ obĲŇ ~ĄmČ CbŇ yT¡Ă yhĄ oYŔ rĘ’Č lĘ
3 âlą yJăĂ CnlĳĎ ëŇ lĆ m¡Ć Ny’¿Ą CrŔ mĘ ’Ň yĲŁ ÉhêĎ‘Č yJąĂ : MtĲĎŇ obŇ ~ĄmČ dŇ d¡ĄŇ SŁ yĘ MtĎŔ oxBĘ zĘmĂ
4 tŇ ol¿ ’Ď MyrĂŔ bĎŇ dĘŇ CrăBĘ DĂ : CnQĲĎ =hŇ WĆ ‘ĞIĲČ=hŇ mČ ëŇ lĆ U¡Ć hČ wĘ hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć ÉCn’Ä rĄyĎ
5 ÉtolgĘŇ‘ĆlĘ : ydĲĎŇ WĎ ym¿Ą lĘ êČ l‘¡Č TjĎŔ SĘ mĂ ÉS’Ň rŁ JĎ xrąČpĎŇ C tŇ yrĳĂBĘ tŇ răŁ JĎ ’wĘS¡Ď

ClygĂŔ yĎ wylăĎ ‘Ď ÉwyrĎmĎ kĘŇ C oUę ‘Č wylĎÁ‘Ď lbČÄ ’Ď =yJĲĂ NorĳmĘ SĲŁ NkăČŇ SĘ CrCg¡Ň yĎ NwĆ’ĎŔ tŇ yBăĄ
6 ëŇ lĆ măĆ lĘ hŇ x¡Ď nĘ mĂ lbĎŔ Cy rCèă ’Č lĘ ÉotŇ o’=MGČ : CeUĲĆ mĂ hŇ l¿Ď gĎŇ=yJĲĂ od¡Ň obŇ JĘ =l‘Č
7 Nor¡mĘ SĲŁ hŇ m¿Ć dĘŇ nĂ : otĲŇ YĎ ‘ĞmĲĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ Sob¿Ň yĄwĘ xuĎŔ yĂ MyĂrăČpĘŇ ’Ć ÉhnĎSĘ BĎ bŇ rĳĄyĎ
8 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ Ét’Ň FČ xČ NwĆ’Ďę tŇ omă BĎ CdÂmĘ SĘ nĂ wĘ : MyĂmĲĎ =ynĄjĘ =l‘Č PŇ YĆq¡ĆJĘ HJĳĎ lĘ mČ

tŇ o‘¡bĎŇ GĘ lČ wĘ CnCiŔ JČ ÉMyrĂhĎ lĲĆ CrąmĘ ’ĲĎ wĘ MtĳĎŇ oxBĘ zĘmĂ =l‘Č hŇ l¡Ć ‘ĞyĲČ rDČŔ rĘdČŇ wĘ Zoqă
: CnylĲĄ ‘Ď Cl¿ pĘŇ nĂ

9 hŇ ‘ËĎbĘŇ GĂ BČ MgÌĄŇ yvĂ tČŇ =âlĲ CdŇ mĎŔ ‘Ď MSăĎ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tĎŇ ’Ň T¡Ď xĎ hŇ ‘ĎŔ bĘŇ GĂ hČ ÉymĄ ymĂ
hmxlm

.d"ydw T"d ,x"d ,w"d ,b"d Nkw yrqw bytk =lbČ ’"sb ,yrq =lbČ ,bytk =ylĂ bĘ v.16 .T



892 ‘Vwh 10. 10–12. 2

MyUĂŔ ‘Č ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ CpąŇ iĘ ’Ě wĘ MrĳĄiĽ’Ć wĘ yt¡ĂŇ CĎ’Č BĘ : hŇ wĲĎlĘ ‘ĲČ yn¿ĄBĘ =l‘Č hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ 10

SCdŔ lĎ yêĂ bĘŇ hăČ ’Ł ÉhdĎŇ UĎ lĚ mĘ hŇ ląĎ gĘŇ‘Ć MyĂrČÁ pĘŇ ’Ć wĘ : MtĲř ny‘Ĳ yê¿ĄSĘ lĂ Mr¡ĎsĘ ’Ď BĘ 11

hŇ dĎŔ ChyĘ SorăxĞ yĲČ ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć bŇ yJąĂ rĘ’Č HrĳĎ’Ň CĎYČ bŇ CT¡ =l‘Č yêĂ rĘbČŔ ‘Ď ynăĂ’Ğ wĲČ
sŘ3 Cryn¿Ă dŇ sĆ xĆŔ =ypĂŇ lĘ CrăYĘ qĂ ÉhqĎ dĎŇ YĘ lĂ MkąĆŇ lĎ C‘Ä rĘzĂ : bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ ol¡ =dŇ DĆWČ yĘ 12

: MkĲĆŇ lĎ qdĆŇ Y¡Ć hŇ r¿ĆyŁ wĘ ’obě yĎ=dŇ ‘Č hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć SorădĘŇ lĂ Ét‘ĄwĘ rynĳĂ Mk¡ĆŇ lĎ
êĎxĘ T¿Č bĎŇ =yJĲĂ SxČ kĳĎŇ =yrĂjĘ MêăĆlĘ kČŇ ’Ğ Mê¡ĆrĘYČ qĘ hŇ tĎŇ l¿Ď wĘ‘Č ‘SČ rËĆ=MêĆSĘ rČxĞ 13

dŇ èČŔ Cy ìŇ yrăĆYĎ bĘŇ mĂ =lkĎŇ wĘ ůìUĆ ‘ČBĘ ÈNo’SĎ M’Ň qăĎwĘ : ìŇ yrĲĆoBGĂ bŇ r¿Ł BĘ ì¡Ň JĘ rĘdČŇ bĘŇ 14

: hŇ SĎ FĲĎ rĚ Myn¡ĂBĎ =l‘Č M’¿Ą hŇ mĳĎ xĎ lĘ mĂ MoyăBĘ l’Ň b¡ĄŇ rĘ’ĲČ tŇ yB¿Ą NmËČ lĘ SĲČ dŇ SÌŁ JĘ
hŇ m¿Ł dĘŇ nĂ rxČ èČě BČ MkĳĆŇ tĘŇ ‘ČrĲĎ tŇ ‘ăČrĎ yn¡ĄjĘ mĂ l’ĄŔ =tŇ yBĲĄ ÉMkĆŇ lĎ hŇ WąĎ ‘Ď hŇ kĎŇ JĎę 15

ytĂŇ ’Ň r¿ĎqĎ MyĂr¡ČYĘ UĂ mĂ C ChbĳĄŇ hĞ’ĲŁ wĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ r‘Čn¿Č yJËĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ m¿Ć hŇ m¡Ď dĘŇ nĂ ’y
Myl¡Ă sĂ jĘ lČ wĘ CxBĄŔ zČyĘ MylăĂ ‘ĎBĘ lČ MhĆŔ ynĄjĘ mĂ CkăŇ lĘ hĲĎ NJĄ ť MhĳĆ lĎ C’¡ rĘqĲĎ : ynĲĂ bĘŇ lĂ 2

C‘¡dĘŇ yĲĎ âl¿ wĘ wytĳĎŇ ‘Ł orĲzĘ=l‘Č Mx¡Ď qĎ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć lĘ ÉyêĂ lĘ GČÄrĘtĂŇ ykąĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ : NCrĲFĄ qČ yĘ 3

hŇ y¿ĆhĘ ’ĲĆ wĎ hŇ bĎŔ hĞ’ĲČ tŇ otăŇ bŇŁ ‘ĞBĲČ ÉMkĄŇ SĘ mĘ ’Ć MdąĎŇ ’Ď ylĄÄbĘŇ xČ BĘ : MytĲĂŇ ’Ň pĎŇ rĘ yJ¿Ă 4

ÉbCSyĎ âlą : lykĲĂŇ o’ wyl¡Ď ’Ą T’¿Č wĘ MhĳĆ yxĄ lĘ l‘ăČ l‘¡Ł ymĄ yr¿ĂmĘ JĂ MhËĆ lĎ 5

hŇ l¿Ď xĎ wĘ : bŇ CSĲ lĎ Cn¡’ĞmĲĄ yJ¿Ă oJĳ lĘ mČ ’Chă rCè¡ ’Č wĘ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆ=l’Ć 6

: MhĲĆ ytĄŇ oY¡ ‘ĞUŁ mĲĂ hŇ lĎ kĳĎŇ ’Ď wĘ wyD¡ĎbČŇ hŇ t¿ĎŇ QĘ kĂŇ wĘ wyrĎŔ ‘ĎBĘ ÉbrĆxĆÄ

: MmĲĄ oryĘ âl¿ dŇ xČ y¡Č Ch’ĚŔ rĎqĘ yĂ É l‘Č=l’Ć wĘ ytĳĂŇ bĎŇ CSĲ mĘ lĂ My’¡Ă CltĘŇ yU¿Ă ‘Č wĘ 7

ì¡Ň mĘ yWĲĂ ’Ğ hŇ mĎŔ dĘŇ ’Č kĘŇ ìăŇ nĘ êĆ’Ć ëŇ y’Ą ť l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉìnĘ GĆmČ ’Ğ MyĂrČę pĘŇ ’Ć ìăŇ nĘ êĆ’Ć ëŇ y’ĄÂ 8

NorăxĞ ÉhWĆ ‘Ĺ’ĲĆ âlą : ymĲĎ CxnĂ Cr¿mĘ kĘŇ nĂ dŇ xČ y¡Č yBĂŔ lĂ ÉylČ ‘Ď ëŇ jąČ hĘ nĆ MyĳĂ’Ň bŇŁ YĘ JĂ 9

ìăŇ BĘ rĘqĂ BĘ Sy’ĂŔ =âlwĘ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ l’ąĄ yJăĂ MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć tŇ xăĄ SČ lĘ bŇ CS¡ ’Ď âl¿ yjĂŔ ’Č
’Chă =yJĂ gŇ’ĳĎ SĘ yĂ hŇ yăĄrĘ’Č JĘ Ck¡Ň lĘ yĲĄ hoËĎhyĘ yrÌĄxĞ’ĲČ : ry‘ĲĂBĘ ’ob¡Ň ’Ď âl¿ wĘ SodŔ qĎ 10

ZrĆ’ăĆmĄ hŇ n¡Ď oykĘŇ C MyĂrČŔ YĘ UĂ mĂ ÉrojYĂ kĘŇ CdąŇ rĘxĆ yĆ : MIĲĎmĂ Myn¡ĂbĎŇ Cd¿Ň rĘxĆ yĆwĘ gŇ’ČŔ SĘ yĂ 11

: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Mh¡Ć yêĄBĲĎ =l‘Č Myê¿Ă bĘŇ SČ ohwĘ rCèĳ ’Č
ÉdrĎ dŇ ‘¿Ł hŇ dĎę ChywĲĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ hŇ m¡Ď rĘmĂ bĘŇ C MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć ÉSxČ kČÄ bĘŇ ynĂ bąĚŇ bĎŇ sĘ by
MydĂŔ qĎ PŇ dăĄŇ rŁ wĘ ÉxČ CrÄ hŇ ‘¿ĆrŁ MyĂrČÁ pĘŇ ’Ć : NmĲĎ ’ĹnĲĆ MyS¡Ă odŇ qĘ =M‘Ă wĘ l’ĄŔ =M‘Ă 2

NmĆ S¡Ć wĘ CtŇ rŔŁ kĘŇ yĂ rCèă ’Č =M‘Ă ÉtyrĂbĘŇ C hŇ BĳĆ rĘyČ dŇ S¡Ł wĎ bŇ z¿ĎJĎ MoIěhČ =lJĎ
MyrYml
tVrpl hrTph v.7 .’y .’"ydw T"d Nkw yrqw bytk MtĎnĎo‘ ’"sb ,yrq MtĎnĎo‘ ,bytk MtĎnŁ y‘Ą v.10 .y
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3 ÉbqŁ ‘ĞyĲČ=l‘ĲČ dŇ qąŁ pĘŇ lĂ wĘ hŇ dĳĎŇ ChyĘ=M‘Ă ho¡ĎhylĲČ bŇ yr¿ĂwĘ : lbĲĎŇ Cy MyĂr¿ČYĘ mĂ lĘ
4 hŇ r¿ĎWĎ on¡ o’bĘŇ C wyxĳĂ ’Ď =tŇ ’Ć bŇ qăČ‘Ď NTĆ B¡Ć BČ : olĲ bŇ yS¿Ă yĎ wyl¡Ď lĎ ‘ĞmĲČ JĘ wykĎŔ rĎdĘŇ JĂ
5 É l’Ą =tŇ yBĲĄ olĳ =NeĆxČ tĘŇ IĂwČ hŇ k¡ĎŇ BĎ lkĎŔ IĚwČ Éë’Ď lĘ mČ =l’Ć rWČ IąĎwĎ : MyhĲĂ Łl’Ĺ=tŇ ’Ć
6 : orĲkĘŇ zĂ ho¡ĎhyĘ tŇ o’ĳ bĎŇ ~Ę hČ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhywĲČ : CnUĲĎ ‘Ă rB¿Ą dČŇ yĘ MS¡Ď wĘ Ce’ĆŔ YĎ mĘ yĂ
7 ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ=l’Ć hŇ C¿ĄqČ wĘ rmŔŁ SĘ ÉTjĎ SĘ mĂ C dŇ sĆ xąĆ bŇ CSĳ tĎŇ ìŇ yhăĆŁl’Ň BĲĄ hŇ ê¡Ď’Č wĘ

8, 9 ëŇ ’ăČ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć rmĆ ’Ň IăŁ wČ : bŇ hĲĄ ’Ď qS¿Ł ‘ĞlĲČ hŇ m¡Ď rĘmĂ yn¿ĄzĘ’Ň mŁ odËŇ yĎBĘ N‘ČnČę JĘ : dŇ ymĲĂ êĎ
: ’TĘ xĲĄ =rSĆ ’Ğ Nw¿Ł ‘Ď yl¡Ă =C’YĘ mĘ yĂ âl¿ y‘Čě ygĂŇ yĘ=lJĎ ylĳĂ No’¡ ytĂŇ ’Ň Y¿Ď mĎ yêĂ rĘSČŔ ‘Ď

10 ym¿Ą yJĂ Myl¡Ă hĎ ’ĽbĲĎŇ ì¿Ň bĘŇ ySĲĂ o’ dŇ ‘ËŁ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ
11 My’¡Ă ybĂŇ eĘ hČ dŇ y¿ČbĘŇ C ytĂŇ yBĳĄrĘhĂ NozăxĎ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ My’ĂŔ ybĂŇ eĘ hČ =l‘Č ÉyêĂ rĘBČÄ dĂŇ wĘ : dŇ ‘ĲĄom
12 MGąČ CxBĳĄ zĂ MyrăĂwĎSĘ lG¡ĎlĘ GĂ BČ CyŔhĎ ’wĘSăĎ =ëŇ ’Č ÉNwĆ’ĎÄ dŇ ‘¿ĎlĘ GĂ =M’Ă : hŇ UĲĆ dČŇ ’Ğ
13 MrĳĎ’Ğ hŇ dăĄŇ WĘ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ xr¿ČbĘŇ IĂwČ : ydĲĎŇ WĎ ym¿Ą lĘ êČ l‘¡Č MyQĂŔ gČŇJĘ ÉMtĎŇ oxBĘ zĘmĂ
14 hoËĎhyĘ hŇ lÌĎ ‘ĹhĲĆ ’ybĂě nĎbĘŇ C : rmĲĎ SĎ hŇ è¡Ď ’Ă bĘŇ C hŇ èĎŔ ’Ă BĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ dŇ bąŇŁ ‘ĞIĲČwČ
15 MyrĳĂCrmĘ êČ MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć sy‘¿ĂkĘŇ hĂ : rmĲĎ SĘ nĂ ’yb¡ĂŇ nĎbĘŇ C MyĂrĳĎYĘ UĂ mĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć
gy ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć rBąĄdČŇ JĘ : wynĲĎdŇŁ ’Ğ ol¡ bŇ yS¿Ă yĎ otŔ jĎ rĘxĆÄ wĘ SoFŔ yĂ wylăĎ ‘Ď ÉwymĎ dĎŇ wĘ

2 CpŇ săĂ oy ű hŇ êăĎ ‘Č wĘ : tŇ mĲŁ IĎwČ l‘ČB¡Č BČ MS¿Č ’Ę IĆwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ ’Ch¡ ’W¿Ď nĎ tŇ tĄŔ rĘ
hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ MyBĂŔ YČ ‘Ğ ÉMnĎ CbŇ tĘŇ JĂ MjąĎ sĘ JČ mĂ hŇ kĎÄ iĄ mČ žMhĆ lĎ CWă ‘Ę IČwČ ’TęŁ xĞlĲČ
: NCqĲ èĎ yĂ Myl¡Ă gĎŇ‘Ğ MdĎŔ ’Ď yxăĄ bĘŇ zĲŁ MyrĂŔ mĘ ’ĲŁ MhăĄ ÉMhĆ lĎ hŇŁQĳ JĚ MyS¡Ă rĎxĎ

3 NrĆGŔŁ mĂ r‘ăĄsŁ yĘ ÉZmŁ JĘ ëŇ ĳĄlhŁ MyJăĂ SĘ mČ lF¡Č kČŇ wĘ rqĆBŔŁ =NnČ‘ĞJĲČ ÉCyhĘ yĲĂ NkĄę lĎ
4 MyhąĂ Łl’Ň wĲĄ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ : hŇ BĲĎ rĚ’ĞmĲĄ NS¡Ď ‘ĎkĘŇ C
5 rBĳĎdĘŇ UĂ BČ ìŇ yê¡Ă ‘Ę dČŇ yĘ yn¿Ă’Ğ : yêĲĂ lĘ BĂ NyĂ’¡Č ‘Č yS¿Ă omC ‘dĎŔ tĄŇ âlă ÉytĂŇ lĎ CzĲ
6 NJ¡Ą =l‘Č MBĳĎ lĂ MrĎIăĎwČ C‘¡bĘŇ WĲĎ C‘BĎŔ WĘ IĂwČ ÉMtĎŇ y‘Ă rĘmČ JĘ : tŇ obĲŇ ’ĚlĘ êČ ZrĆ’¡ĆBĘ

7, 8 ÉMSĄ GĘ pĘŇ ’Ć : rCSĲ ’Ď ëŇ rĆD¿Ć=l‘Č rm¡Ą nĎJĘ lxČ SĳĎ =omJĘ Mh¡Ć lĎ yh¿Ă ’ĹwĲĎ : ynĂ CxĲ kĄŇ SĘ
tŇ I¿ČxČ ’ybĂŔ lĎ JĘ ÉMSĎ Ml¿Ą kĘŇ ’ĲŁ wĘ MBĳĎ lĂ rogăŇsĘ ‘r¡ČqĘ ’Ć wĘ lCJŔ SČ bŇ dăŇŁ JĘ

9, 10 ÉìJĘ lĘ mČ yhąĂ ’Ĺ : ìŇ rĲĆzĘ‘ĆbĘŇ yb¿ĂŇ =yJĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ ì¿Ň tĘŇ xĆ SĲĂ : M‘ĲĄuĘ bČŇ êĘ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ
ëŇ lĆ m¿Ć yQ¡Ă =hŇ nĎêĘ êĎrĘmČŔ ’Ď rSăĆ ’Ğ ìŇ yTĆŔ pĘŇ SăŁ wĘ ìŇ yrĳĆ‘Ď=lkĎŇ BĘ ì¡Ň ‘ĞySĲĂ oywĘ ’opŔ ’Ą

11 : ytĲĂŇ rĎbĘŇ ‘ĆBĘ xu¡Č’Ć wĘ yjĂŔ ’Č BĘ ÉëlĆ mĆÄ ì¿Ň lĘ =NêĆ’ĲĆ : MyrĲĂWĎ wĘ
12, 13 olĳ C’băŇŁ yĎ hŇ d¡ĎŇ lĄ oyĲ yl¿Ą bĘŇ xĆ : otĲŇ ’Ň FĎ xČ hŇ n¡Ď CpŇ YĘ MyĂrĎŔ pĘŇ ’Ć NwăŁ ‘Ğ ÉrCrYĎ

Nb=’wh
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dŇ IąČmĂ : MynĲĂ BĎ rB¿Č SĘ mĂ BĘ dŇ m¡Ł ‘ĞyĲČ=âl tŇ ‘¿Ą=yJĂ MkĎŔ xĎ âlă ÉNbĄŇ =’Ch 14

lo’Ŕ SĘ ÉìbĘŇ TĎ qĲĎ yhąĂ ’Ĺ tŇ wĆmĎę ìÁ yrĆbĎŇ dĘŇ yhĂÄ ’Ĺ MlĳĄ ’Ď gĘŇ’Ć tŇ wĆU¡ĎmĂ MDĄŔ pĘŇ ’Ć É lo’SĘ
xČ CrÄ žMydĂŇ qĎ ’obăŇ yĎ ’yrĳĂpĘŇ yČ Myx¡Ă ’Č NB¿Ą ’ChŔ yJăĂ : ynĲĎ y‘ĄmĲĄ rt¿ĄŇ iĎ yĂ MxČ n¡Ł 15

hŇ sĆŔ SĘ yĂ ’Chă onŔ yĎ‘Ę mČ bŇ răČxĹyĲĆwĘ ÉoroqmĘ SobąŇ yĄwĘ hŇ lĆę ‘Ł rBăĎ dĘŇ UĂ mĂ hoĎÁhyĘ
hĎ yhĳĆŁl’Ň BĲĄ hŇ t¡ĎŇ rĘmĎ yJ¿Ă NorŔ mĘ SĲŁ ÉMSČ ’Ę êĆ : hŇ DĲĎmĘ xĆ yl¿Ă JĘ =lJĎ rY¡Č o’ dy

: C‘uĲĎbĚŇ yĘ wyt¡ĎŇ oIrĂhĎ wĘ CSFĎŔ rĚyĘ MhăĆ ylĄ lĘ ‘ĲŁ CljŔŁ yĂ bŇ rĆxăĆBČ

ÉMkĆŇ UĎ ‘Ă Cxą qĘ : ìŇ nĲĆ wŁ ‘ĞBĲČ êĎlĘ S¡Č kĎŇ yJ¿Ă ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ dŇ ‘¡Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂ hŇ bĎŇ CSť 2, 3

bŇ oTŔ =xqČ wĘ ÉNwŁ ‘Ď ’vąĎ êĂ =lJĎ wylĎę ’Ą CrămĘ ’Ă hoĳĎhyĘ=l’Ć CbŇ CS¡ wĘ MyrĂŔ bĎŇ DĘ
bŇ JĎŔ rĘnĂ âlă ÉsCs=l‘Č Cn‘Ąę ySĂ oyĲ âlă ű rCèă ’Č : CnytĲĄŇ pĎŇ WĘ Myr¡ĂpĎŇ hŇ m¿Ď QĘ SČ nĘ CĲ 4

: MotĲŇ yĎ Mx¿Č rĚyĘ ì¡Ň BĘ =rSĆ ’Ğ CnydĳĄŇ yĎ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ lĘ Cnyh¡ĄŁl’Ĺ dŇ o‘Ë rmČ ’Ň n¿Ł =âlwĘ
sŘ4 É lFČ kČŇ hŇ yąĆhĘ ’ĲĆ : CeUĲĆ mĂ yj¡Ă ’Č bŇ S¿Ď yJËĂ hŇ bĳĎŇ dĎŇ nĘ Mb¡ĄŇ hĞ’ĲŁ MtĎŔ bĎŇ CSă mĘ É’jĎ rĘ’Ć 5, 6

wytĎŔ oqnĘ yĲŁ ÉCkŇ lĘ yĲĄ : NonĲ bĎŇ QĘ JČ wyS¡Ď rĎSĎ ëŇ y¿ČwĘ hŇ eĳĎSČ oèĲ JČ xr¡ČpĘŇ yĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂlĘ 7

Ng¡ĎŇdĎŇ CI¿xČ yĘ oQŔ YĂ bĘŇ ybăĄŇ SĘ yĲŁ ÉCbŇ SĚÄ yĎ : NonĲ bĎŇ QĘ JČ ol¡ xČ yr¿ĄwĘ odĳŇ oh tŇ yĂE¡ČkČŇ yh¿Ă ywĂ 8

ynÌĂ’Ğ MyBĳĂ YČ ‘ĞlĲĎ dŇ o‘¡ yQ¿Ă =hŇ mČ MyĂrČě pĘŇ ’Ć : NonĲ bĎŇ lĘ Nyy¿ĄJĘ or¡kĘŇ zĂ NpĆŇ GĳĎkČŇ Cxă rĘpĘŇ yĂwĘ 9

ÉMkĎŇ xĎ ymąĂ : ’YĲĎ mĘ nĂ ì¿Ň yĘrĘjĆ yeĂ U¡Ć mĂ NnĎŔ ‘ĞrĲČ SorăbĘŇ JĂ ÉynĂ ’Ğ CerĆę CS’Ğ wĲČ ytĂŇ ynăĂ‘Ď 10

MbĎŔ CkŇ lĘ yăĄ ÉMyqĂ DĂYČ wĘ hoĎęhyĘ ykăĄŇ rĘDČ MyrĂÂSĎ yĘ=yJĲĂ M‘ĳĄdĎŇ yĲĄwĘ Nob¡Ň nĎ hŇ QĆ ’ĄŔ NbĲĄŇ yăĎwĘ
: MbĲĎŇ ClSĘ J¿Ď yĂ My‘¡ĂSĘ pŇŁ C

l’wy
MynĂŔ qĄ EĘhČ Ét’Ň zŁ =C‘mĘ SĂ : l’ĲĄ CtŇ jĘ =NBĆ l’¡Ą oy=l’Ć hŇ yĎŔhĎ rSăĆ ’Ğ ÉhoĎhyĘ=rbČŇ DĘ ’, 2

ym¿Ą yBĂ M’¡Ă wĘ MkĆŔ ymĄ yBĲĂ Ét’Ň EŁ hŇ tĎŇ yĘhąĎhĲĆ ZrĆ’ĳĎhĎ ybăĄŇ SĘ oyĲ lJ¡Ł CnyzĂŔ’ĞhĲČ wĘ
rod¿Ň lĘ Mh¡Ć ynĄbĘŇ C MhĆŔ ynĄbĘŇ lĂ ÉMkĆŇ ynĄbĘŇ C CrjĳĄsČ MkăĆŇ ynĄbĘŇ lĂ hĎ yl¡Ć ‘Ď : MkĲĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ 3

rx’
‘Vwh[ Nmm wddn=KĂ Mhl yw’ wyYxw . z"Yq Nmysw h‘bVw My‘Vtw h’m ‘Vwh rpsd yqwsp Mwks v.10 .dy

.rpsw rps lk Nyb NyTV +g xynhl KyrYw .MytV wytwtqspw ,h‘br’ wyrdsw .]g"y +z
The number of the verses of the book of Hosea is 197, and the sign is z"Yq. And its middle
point is, Woe unto them! for they have fled from me [Hos 7:13]. And its sedarim are 4.
And its peseqot are 2. And there should be left [a space of] 3 lines between each book.
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4 rtĆŇ yăĆwĘ qlĆ IĳĎhČ lkăČŇ ’Ď hŇ B¡Ć rĘ’Č hĲĎ rtĆŇ y¿ĆwĘ hŇ BĆŔ rĘ’Č hĲĎ lkăČŇ ’Ď ÉMzĎGĎhČ rtĆŇ yąĆ : rxĲĄ ’Č
5 ytĄŇ SăŁ =lJĎ Cll¡Ă yhĄ wĘ CkŔ bĘŇ C ÉMyrĂoJSĂ CYyqąĂhĎ : lysĲĂ xĎ hĲĆ lk¡ČŇ ’Ď qlĆ IĆŔhČ
6 MCY¡ ‘Ď yYĂŔ rĘ’Č =l‘Č hŇ lăĎ ‘Ď ÉyogŇ=yJĂ : MkĲĆŇ yjĂ mĂ tŇ r¡ČkĘŇ nĂ yJ¿Ă sysĂě ‘Ď=l‘Č NyĂyĳĎ
7 ÉynĂ pĘŇ GČ MWąĎ : olĲ ’yb¡ĂŇ lĎ tŇ o‘¿QĘ tČŇ mĘ CĲ hŇ yĄŔrĘ’Č yeăĄSĂ ÉwyeĎSĂ rjĳĎsĘ mĂ Ny’ăĄwĘ

: hĎ ygĲĆŇ yrĂWĲĎ CnyB¡Ă lĘ hĂ ëŇ ylĂŔ SĘ hĂ wĘ ÉHpĎŇ WĎ xĞ PŇ ŁWą xĎ hŇ pĳĎŇ YĎ qĘ lĂ yt¡ĂŇ nĎ’Ą tĘŇ C hŇ UĎŔ SČ lĘ
8, 9 hŇ xËĎ nĘ mĂ tŇ r¿ČkĘŇ hĎ : hĎ yrĲĆC‘nĘ l‘ČB¿Č =l‘Č qW¡Č =tŇ rČgĲĚŇxĞ hŇ l¿Ď CtŇ bĘŇ JĂ ylĂě’Ĺ

10 hŇ dĆŔ WĎ dŇ DăČSĚ : hoĲĎhyĘ yt¡ĄŇ rĘSĲĎ mĘ MynĂŔ hĞJăŁ hČ ÉClbĘŇ ’ĲĎ hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄmĂ ëŇ sĆ n¡ĆwĎ
: rhĲĎ YĘ yĂ ll¿Č mĘ ’Ě Sor¡yêĂ Syb¿ĂŇ oh NgĎŔ DĎ dŇ DăČSĚ yJĂ ť hŇ mĳĎ dĎŇ ’Ğ hŇ l¡Ď bĘŇ ’ĲĎ

11 dŇ b¡ČŇ ’Ď yJ¿Ă hŇ rĳĎ‘Ł WĘ =l‘Č wĘ hŇ F¡Ď xĂ =l‘Č MymĂŔ rĘJĲŁ ÉClylĂÄ yhĄ MyrĂę JĎ ’Ă CSybăĂŇ hŁ
12 rmăĎ êĎ =MGČ NoUÂrĂ hŇ lĎ lĳĎ mĘ ’Ě hŇ n¡Ď’Ą êĘ hČ wĘ hŇ SĎ ybĂŔ oh NpĆŇ GăĆhČ : hŇ dĲĆŇ WĎ ryY¿Ă qĘ

: MdĲĎŇ ’Ď yn¿ĄBĘ =NmĂ NoW¡ WĎ Syb¿ĂŇ hŁ =yJĲĂ CSbĄŔ yĎ ÉhdĆŇ vĎ hČ yYąĄ‘Ğ=lJĎ xČ Cję tČŇ wĘ
13 xČ BĄŔ zĘmĂ ytăĄŇ rĘSĲĎ mĘ ÉClylĂÄ yhĄ MynĂę hĞJĲŁ hČ CdÁ pĘŇ sĂ wĘ CrÄ gĘŇxĂ

hŇ x¿Ď nĘ mĂ Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ tŇ yB¿ĄmĂ ‘nËČmĘ nĂ yJ¿Ă yhĳĎŁl’Ĺ yt¡ĄŇ rĘSĲĎ mĘ MyuĂŔ vČ bČŇ CnylăĂ C’BŁ ť
14 ZrĆ’ĎŔ hĎ ybăĄŇ SĘ yĲŁ lJŁ ť MynĂę qĄ zĘ CpăŇ sĘ ’Ă hŇ rĎŔ YĎ ‘Ğ C’ă rĘqĂ ÉMoY=CSDĘqČ : ëŇ sĆ nĲĎ wĎ
15 ÉborqĎ yJąĂ MoIĳlČ Hh¡Ď ’Ğ : hoĲĎhyĘ=l’Ć Cq¡ ‘ĞzĲČwĘ MkĳĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ tŇ yB¡Ą
16 tŇ rĳĎkĘŇ nĂ lkĆŇ ’ăŁ Cnyn¡Ąy‘Ą dŇ gĆŇ n¿Ć ’olË hĞ : ’obĲŇ yĎ yD¿ČSČ mĂ dŇ S¡Ł kĘŇ C hoĎŔhyĘ Moyă
17 MhĆŔ ytĄŇ păŇŁ rĘgĘŇmĆ tŇ xČ êČ ť tŇ odę rĚpĘŇ CSă bĘŇ ‘ĲĎ : lygĲĂŇ wĎ hŇ x¿Ď mĘ WĂ Cnyh¡ĄŁl’Ĺ tŇ yB¿ĄmĂ
18 hŇ xăĎ nĘ ’Ć eĲĆ=hŇ mČ : NgĲĎŇDĎ Syb¡ĂŇ hŁ yJ¿Ă tŇ orĳgĚŇUĘ mČ Cs¡ rĘhĆ nĲĆ tŇ orŔ YĎ ’ĲŁ ÉCUSČÄ nĎ

N’Ň ~¡Ł hČ yr¿ĄdĘŇ ‘Ć=MGČ MhĳĆ lĎ hŇ ‘¡ĆrĘmĂ Ny’¿Ą yJËĂ rqĎŔ bĎŇ yrăĄdĘŇ ‘Ć ÉCkŇ bŇŁ nĎ hŇ mĎę hĄ bĘŇ
19 hŇ bĎŔ hĎ lăĆ wĘ rBĎŔ dĘŇ mĂ tŇ o’ă nĘ ÉhlĎ kĘŇ ’ĲĎ S’Ąę yJăĂ ’rĳĎqĘ ’Ć ho¡ĎhyĘ ìŇ yl¿Ć ’Ą : CmSĲĎ ’Ę nĆ
20 yJąĂ ìŇ ylĳĆ’Ą gŇ oră‘ĞêĲČ hŇ d¡ĆŇ WĎ tŇ om¿ hĞBĲČ =MGČ : hŇ dĲĆŇ vĎ hČ yY¿Ą‘Ğ=lJĎ hŇ T¡Ď hĞlĂ

: rBĲĎ dĘŇ UĂ hČ tŇ o’¿ nĘ hŇ l¡Ď kĘŇ ’ĲĎ S’Ąě wĘ MyĂmĎŔ yqĄ ypăĂŇ ’Ğ ÉCSbĘŇ yĲĎ

b ZrĆ’ĳĎhĎ ybăĄŇ SĘ yĲŁ lJ¡Ł CzěGĘ rĘyĂ ySĂŔ dĘŇ qĎ rhăČ BĘ ÉC‘yrĂÄ hĎ wĘ NoIęYĂ BĘ rpĎÁ oS C‘Ä qĘ êĂ
2 lpĆŔ rĎ‘ĞwĲČ ÉNnĎ‘Ď Moyą hŇ lĎę pĄŇ ’Ğ wĲČ ëŇ SĆ xăŁ MoyÌ : bŇ orĲqĎ yJ¿Ă ho¡ĎhyĘ=MoyĲ ’b¿ĎŇ =yJĂ

ÉhyĎhĘ nĲĂ âlą ChmęŁ JĎ MCYŔ ‘Ď wĘ bŇ răČ M‘Č ť MyrĳĂhĎ hĲĆ =l‘Č WrăĚjĎ rxČ S¡Č JĘ
3 hŇ lĎ kĘŇ ’ăĎ ÉwynĎpĎŇ lĘ : rodĲŇ wĎ roD¿ yn¡ĄSĘ =dŇ ‘Č PŇ sĄŔ oy âlă ÉwyrĎxĞ’ĲČ wĘ MlĎŔ o‘hăĎ =NmĂ

V’
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ÉwyrĎxĞ’ĲČ wĘ wynĎę pĎŇ lĘ ZrĆ’ĎÁ hĎ NdĆŇ ‘ĄÄ =NgČŇJĘ hŇ bĳĎŇ hĎ lĲĆ ThăĄ lČ êĘ wyr¡ĎxĞ’ĲČ wĘ S’ĄŔ
Mys¡Ă Cs hŇ ’¿Ą rĘmČ JĘ : oQĲ hŇ tĎŇ yĘh¿Ď=âl hŇ T¡Ď ylĄ jĘ =MgČŇ wĘ hŇ mĎŔ mĎ SĘ rBăČ dĘŇ mĂ 4

ÉMyrĂhĎ hĲĆ ySąĄ ’Ň rĎ=l‘Č tŇ obę JĎ rĘmČ loqă JĘ : NCYĲ CryĘ NJ¿Ą MyS¡Ă rĎpĲĎŇ kĘŇ C Ch’ĳĄ rĘmČ 5

: hŇ mĲĎ xĎ lĘ mĂ ëŇ Cr¡‘Ĺ MCYŔ ‘Ď M‘ăČJĘ SqĳĎ hŇ l¡Ď kĘŇ ’ĲŁ S’ĄŔ bŇ hČ lăČ É loqJĘ NCdŔ uĄrČyĘ
NCYŔ rĚyĘ MyrăĂoBgĂŇJĘ : rCrĲ’Ň pĎŇ CY¿ BĘ qĂ Myn¡ĂjĎ =lJĎ MyUĳĂ ‘Č ClyxăĂ yĎ wyn¡ĎjĎ mĂ 6, 7

NCT¡ BĘ ‘Č yĘ âl¿ wĘ NCkŔ lĄ yĲĄ ÉwykĎŇ rĎdĘŇ BĂ Sy’ąĂ wĘ hŇ mĳĎ ox Clă ‘ĞyĲČ hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ yS¿Ą nĘ ’Č JĘ
dŇ ‘¿ČbĘŇ C NCkĳŇ lĄ yĲĄ ot¡Ň QĎ sĂ mĘ BĂ rbĆŇ G¿Ć NCqŔ xĎ dĘŇ yĂ âlă ÉwyxĂ ’Ď Sy’ąĂ wĘ : MtĲĎŇ oxrĘ’ĲŁ 8

Myê¡Ă BĲĎ BČ NCYŔ rĚyĘ ÉhmĎ oxBĲČ CuSęŁ yĎ ry‘ăĂBĎ : C‘YĲĎ bĘŇ yĂ âl¿ Clj¡Ł yĂ xlČ èËĆ hČ 9

CS¡ ‘ĞrĲĎ ZrĆ’ĆŔ hŇ zĎgĘŇrăĎ ÉwynĎpĎŇ lĘ : bŇ eĲĎ GČJČ C’b¡ŇŁ yĎ MynËĂoQxČ hĲČ dŇ ‘ÌČBĘ Clĳ ‘ĞyĲČ 10

NtąČŇ nĎ hoĎęhywĲČ : MhĲĎ gĘŇ nĎ Cp¿Ň sĘ ’ĲĎ Myb¡ĂŇ kĎŇ okĲŇ wĘ CrdĎŔ qĎ ÉxČ rĄÄ yĎwĘ SmĆ SąĆ MyĂmĳĎSĎ 11

orĳbĎŇ dĘŇ hŇ WăĄ ‘Ł MCY¡ ‘Ď yJ¿Ă ChnĄŔ xĞmĲČ Éd’Ł mĘ bŇ rąČ yJăĂ olŔ yxĄ ynăĄpĘŇ lĂ Éoloq
=M’ĚnĘ ÉhêĎ‘Č=MgČŇ wĘ : CelĲĆ ykĂŇ yĘ ym¿Ă C dŇ ’¡Ł mĘ ’r¿ĎonwĘ hoËĎhyĘ=MoyĲ lodÌŇ gĎŇ=yJĲĂ 12

C‘ąrĘqĂ wĘ : dŇ jĲĄ sĘ mĂ bĘŇ C yk¡ĂŇ bĘŇ bĘŇ C MoY¿ bĘŇ C MkĳĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ =lkĎŇ BĘ yd¡ČŇ ‘Ď CbŇ S¿Ě hoĎŔhyĘ 13

ÉMCxrČwĘ NCeąxČ =yJĲĂ MkĳĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ=l’Ć CbŇ CS¡ wĘ MkĆŔ ydĄŇ gĘŇBĂ =l’Č wĘ ÉMkĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ
bŇ CSă yĎ ‘Čd¡ĄŇ oy ym¿Ă : hŇ ‘ĲĎrĎhĲĎ =l‘Č Mx¡Ď nĂ wĘ dŇ sĆ xĆŔ =bŇ rČwĘ ÉMyĂjČÄ ’Č ëŇ rĆ’ąĆ ’ChŔ 14

: MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhylĲČ ëŇ sĆ nĆŔ wĎ hŇ xăĎ nĘ mĂ hŇ kĎŔ rĎBĘ ÉwyrĎxĞ’ĲČ ry’ąĂ SĘ hĂ wĘ MxĳĎ nĂ wĘ
: hŇ rĲĎYĎ ‘Ğ C’¿ rĘqĂ MoY¡ =CSDĘqČ NoIĳYĂ BĘ rp¡ĎŇ oS C‘¿qĘ êĂ 15

MyĂdĳĎŇ SĎ yq¡ĄnĘ oyĲřwĘ MylĂŔ lĎ o‘Ĳ ÉCpŇ sĘ ’Ă MynĂŔ qĄ zĘ CYă bĘŇ qĂ É lhĎ qĎ CSą DĘqČ M‘ĎÂ=CpŇ sĘ ’Ă 16

ÉCJbĘŇ yĂ xČ BĄŔ zĘUĂ lČ wĘ ÉMlĎ C’hĲĎ NyBąĄ : HtĲĎŇ jĎ xĚmĲĄ hŇ Q¡Ď kČŇ wĘ orŔ dĘŇ xĆ mĲĄ ÉNtĎŇ xĎ ’YąĄ yĄ 17

NêĄÄ êĂ =l’Č wĘ ìŇ UĆę ‘Č=l‘Č hoăĎhyĘ hŇ sĎ CxÌ CrÂmĘ ’Ň yĲŁ wĲĘ hoĳĎhyĘ yt¡ĄŇ rĘSĲĎ mĘ MynĂŔ hĞJăŁ hČ
hŇ I¡Ą’Č MyUĂŔ ‘ČbĲĎŇ CrămĘ ’Ň yĲŁ hŇ UĎ lĎ ť MyĂŔoG MBăĎ =lSĎ mĘ lĂ ÉhjĎ rĘxĆ lĘ ìąŇ tĘŇ lĲĎ xĞ nĲČ
rmĆ ’Ň IăŁ wČ hoĎÁhyĘ N‘Č IČÄwČ : oUĲ ‘Č=l‘Č lm¡Ł xĘ IČwČ oYĳrĘ’Č lĘ ho¡ĎhyĘ ’e¿ĄqČ yĘwČ : MhĲĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ 18, 19

Mê¡Ć‘Ę bČŇ WĘ C rhĎŔ YĘ IĂhČ wĘ SorăyêĂ hČ wĘ ÉNgĎŇDĎhČ =tŇ ’Ć ÉMkĆŇ lĎ xČ ląĄSŁ ynĂÄ nĘ hĂ oUę ‘ČlĘ
qyxăĂ rĘ’Č ynĂÂopŇ ~Ę hČ =tŇ ’Ć wĲĘ : MyĲĂoGBČ hŇ j¡Ď rĘxĆ dŇ o‘Ë Mk¿ĆŇ tĘŇ ’Ć NêĄÄ ’Ć =âlĲ wĘ otĳŇ ’Ł 20

ÉMIĎhČ =l’Ć wynĎę jĎ =tŇ ’Ć ůhmĎ mĎ SĘ C hŇ IăĎYĂ ZrĆ’ăĆ=l’Ć ÈwyêĂ xĘ DČhĂ wĘ MkĆę ylĄ ‘ĞmĲĄ
yJ¿Ă otŔ nĎxĞYĲČ É l‘ČtČÄ wĘ oSę ’Ę bĎŇ hŇ lăĎ ‘Ď wĘ NorĳxĞ’ĲČ hĎ MIăĎhČ =l’Ć op¡Ň sŁ wĘ ynĂŔ mŁ dĘŇ uČ hČ
ho¡ĎhyĘ lyD¿ĂgĘŇhĂ =yJĲĂ yxĂ mĎŔ WĘ C ylĂ yGăĂ hŇ mĳĎ dĎŇ ’Ğ y’¡Ă rĘyêĲĂ =l’Č : tŇ oWĲ ‘ĞlĲČ lyD¡ĂgĘŇhĂ 21
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22 ÉZ‘Ą=yJĂ rBĳĎdĘŇ mĂ tŇ o’ă nĘ C’¡ SĘ dĲĎŇ yJ¿Ă ydČŔ WĎ tŇ omă hĞBĲČ ÉC’rĘyêĲĂ =l’Č : tŇ oWĲ ‘ĞlĲČ
23 ÉCxmĘ WĂ wĘ ClyGąĂ NoIęYĂ ynăĄbĘŇ C : MlĲĎ yxĄ Cn¿tĘŇ nĲĎ NpĆŇ g¡ĆŇ wĎ hŇ n¿Ď’Ą êĘ oyŔrĘpĂŇ ’WăĎ nĎ

MkĆę lĎ dŇ rĆoIăwČ hŇ qĳĎdĎŇ YĘ lĂ hŇ r¡ĆoUhČ =tŇ ’Ć MkËĆŇ lĎ Nt¿ČŇ nĎ=yJĲĂ MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyBĲČ
24 CqyS¿Ă hĄ wĘ rBĳĎ tŇ on¡rĎGĽhČ C’¿ lĘ mĲĎ C : NoSĲ ’Ň rĂBĲĎ Soq¡ lĘ mČ C hŇ r¿Ćom MSĆ GËĆ
25 ÉrSĆ ’Ğ MynĂŔ èĎ hČ =tŇ ’Ć ÉMkĆŇ lĎ yêąĂ mĘ QČ SĂ wĘ : rhĲĎ YĘ yĂwĘ Sor¿yêĂ Myb¡ĂŇ qĎ yĘhČ

yêĂ xĘ Q¡Č SĂ rS¿Ć ’Ğ lodŔ GĎhČ ÉylĂ yxĄ MzĳĎGĎhČ wĘ lysăĂ xĎ hĲĆ wĘ qlĆ I¡ĆhČ hŇ BĆŔ rĘ’Č hĲĎ lkăČŇ ’Ď
26 MkĆŔ yhĄŁlă ’Ĺ ÉhoĎhyĘ MSąĄ =tŇ ’Ć MêĆę lĘ QČ hĂ wĘ ‘Č obŔ WĎ wĘ É lokŇ ’Ď MêąĆlĘ kČŇ ’Ğ wĲČ : MkĲĆŇ BĎ
27 MêĆę ‘Ę dČŇ ywĲĂ : MlĲĎ o‘lĘ yU¡Ă ‘Č CSb¿ŇŁ yĄ=âlĲ wĘ ’ylĳĂ pĘŇ hČ lĘ Mk¡ĆŇ UĎ ‘Ă hŇ W¿Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ sŘ5

CSb¿ŇŁ yĄ=âlĲ wĘ dŇ o‘ĳ Ny’ăĄwĘ Mk¡ĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ ynËĂ’Ğ wĲČ ynĂ ’ĎŔ É l’Ą rĎWĘ yĂ bŇ rĆqąĆbĘŇ yJăĂ
g ÉyxĂ Cr=tŇ ’Ć ëŇ oją SĘ ’Ć NkĄę =yrĄxĞ’ĲČ hŇ yăĎhĎ wĘ : MlĲĎ o‘lĘ yU¡Ă ‘Č

NCmŔ ŁlxĞ yĲČ tŇ omă ŁlxĞ ÉMkĆŇ ynĄqĘ zĂ MkĳĆŇ ytĄŇ onĲ bĘŇ C MkăĆŇ ynĄBĘ C’¡ BĘ nĂ wĘ rWĎŔ BĎ =lJĎ =l‘Č
2 MymăĂ IĎBČ tŇ oxĳ pĎŇ èĘ hČ =l‘Č wĘ Myd¡ĂŇ bĎŇ ‘ĞhĲĎ =l‘Č Mg¿ČŇ wĘ : C’Ĳ rĘyĂ tŇ on¡ yŁ zĘxĆ MkĆŔ yrĄCxă BČ
3 MDăĎ ZrĆ’ĳĎbĎŇ C MyĂm¡ČèĎ BČ MytĂŔ pĘŇ omĲ ÉyêĂ tČŇ nĲĎ wĘ : yxĲĂ Cr=tŇ ’Ć ëŇ oj¡ SĘ ’Ć hŇ UĎ hĄŔ hĎ
4 ynĄę pĘŇ lĂ MdĳĎŇ lĘ xČ r¡ĄIĎhČ wĘ ëŇ SĆ xŔŁ lĘ ëŇ păĄŇ hĎ yĲĄ ÉSmĆ èĆÄ hČ : NSĲĎ ‘Ď tŇ or¡mĞ ytĲĂŇ wĘ S’ĄŔ wĎ
5 MS¿Ą BĘ ’rËĎqĘ yĂ=rSĆ ’Ğ lJÌŁ hŇ yĎęhĎ wĘ : ’rĲĎoehČ wĘ lod¡Ň GĎhČ hoĎŔhyĘ Moyă ’oBť

ÉrSĆ ’ĞJĲČ hŇ TĎę ylĄ pĘŇ hŇ yăĆhĘ êĲĂ MĂlČÁSĎ CrĲybĂŇ C NoIÄYĂ =rhČ BĘ yJĂ ţ TlĳĄ UĎ yĂ ho¡ĎhyĘ
d Mym¿Ă IĎBČ hŇ eËĄhĂ yJĂę : ’rĲĄqŁ ho¡ĎhyĘ rS¿Ć ’Ğ MydĂŔ yrĂvĘ bČÄ C hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď

: MĂlĲĎ SĎ CrĲywĂ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ tŇ Cb¿Ň SĘ =tŇ ’Ć bŇ CS’Ď rS¿Ć ’Ğ ’yhĳĂ hČ tŇ ‘ăĄbĎŇ C hŇ UĎ h¡Ą hĎ
2 yêĂÄ TĘ jČ SĘ nĂ wĘ TpĳĎŇ SĎ ohĲ yĘ qmĆ ‘¡Ą=l’Ć MyêĂŔ dĘŇ rČohă wĘ MyĂŔoGhČ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉyêĂ YĘ BČÄ qĂ wĘ

=tŇ ’Ć wĘ MyĂŔoGbČŇ CrăEĘjĂ rSăĆ ’Ğ É l’Ą rĎWĘ yĂ ytąĂŇ lĎ xĞ nĲČ wĘ yUĂÄ ‘Č=l‘Č MSĎę MUĎÁ ‘Ă
3 hŇ DËĎlĘ IČhČ wĘ hŇ nĎŔ oEBČ ÉdlĆ IĆÄhČ CnąêĘ IĂwČ lrĳĎogŇ CDăyČ yU¡Ă ‘Č=l’Ć wĘ : CqQĲĄ xĂ yY¡Ă rĘ’Č
4 tŇ olă ylĂ GĘ lk¡ŇŁ wĘ NodŔ yYĂ wĘ rYăŁ ÉylĂ Mê¿Ć’Č =hŇ mĎ MgČŇ wĘţ : CêĲ SĘ IĂwČ NyĂI¡ČbČŇ Cr¿kĘŇ mĲĎ

lqăČ ylČŔ ‘Ď ÉMêĆ’Č MyląĂ mĘ GĲŁ =M’Ă wĘ ylĎŔ ‘Ď MymăĂ QĘ SČ mĘ ÉMêĆ’Č lCmę GĘ hČ tŇ SĆ lĳĎ jĘ
5 MêĳĆxĘ qČ lĘ yb¡ĂŇ hĎ zĘC yj¿Ă sĘ JČ =rSĆ ’Ğ : MkĲĆŇ SĘ ’Ň rĲŁ BĘ Mk¡ĆŇ lĘ mĚ GĘ bŇ yS¿Ă ’Ď hŇ rĎŔ hĄ mĘ
6 MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ ynăĄbĘŇ C ÉhdĎŇ ChyĘ ynąĄbĘŇ C : MkĲĆŇ ylĄ kĘŇ yhĄ lĘ Mt¡ĆŇ ’Ň bĄŇ hĞ MybĂŔ FŁ hČ ÉyDČmČ xĞmĲČ C
7 ynăĂnĘ hĂ : MlĲĎ CbŇ GĘ l‘¿ČmĄ Mq¡ĎyxĂ rĘhČ N‘Čm¿Č lĘ MynĳĂwĎIĘhČ ynăĄbĘŇ lĂ Mê¡ĆrĘkČŇ mĘ

Mry‘m
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Mk¡ĆŇ lĘ mĲĚ gĘŇ yt¿ĂŇ bŇŁ SĲĂ hĞ wĲČ hŇ UĎř SĳĎ Mt¡ĎŇ ’Ł Mê¿ĆrĘkČŇ mĘ =rSĆ ’Ğ MoqŔ UĎ hČÄ =NmĂ MrĎŔ y‘Ă mĘ
hŇ dĎŔ ChyĘ ynăĄBĘ ÉdyČBĘ MkĆę ytĄŇ onĲ BĘ =tŇ ’Ć wĘ MkăĆŇ ynĄBĘ =tŇ ’Ć yêĂÂrĘkČŇ mĎ C : MkĲĆŇ SĘ ’Ň rĲŁ BĘ 8

: rBĲĄ DĂ ho¡ĎhyĘ yJ¿Ă qoxĳ rĎ yoGă=l’Ć My¡Ă’Ň bĎŇ SĘ lĂ MCr¿kĎŇ mĘ C

ClŔ ‘ĞyĲČ CSă GĘ yĂ MyrĂŔ oBGĂ hČ ÉCry‘ĂÄ hĎ hŇ mĳĎ xĎ lĘ mĂ CS¡ DĘqČ MyĂŔoGBČ Ét’Ň zŁ =C’rĘqĂ 9

Mk¡ĆŇ ytĄŇ rĲŁ mĘ zĘmČ C tŇ obŔ rĎxĞlĲČ ÉMkĆŇ yêĄ’Ă CêJąŁ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ hČ yS¿Ą nĘ ’Č lJ¡Ł 10

bŇ yb¡ĂŇ iĎ mĂ MyËĂoGhČ =lkĎŇ C’bÌŇŁ wĎ CSC‘ă : ynĂ ’ĲĎ roB¿ GĂ rm¡Č ’Ň yŁ SQĎŔ xČ hĲČ MyxĳĂ mĎ rĘlĂ 11

qmĆ ‘¡Ą=l’Ć MyĂŔoGhČ Clă ‘ĞyĲČwĘ ÉCro‘Ä yĄ : ìŇ yrĲĆoBGĂ ho¡ĎhyĘ tŇ x¿Č nĘ hĲČ hŇ UĎ SĎě CYBĳĎ qĘ nĂ wĘ 12

Cxă lĘ SĂ : bŇ ybĲĂŇ iĎ mĂ My¡ĂoGhČ =lJĎ =tŇ ’Ć Tj¿Ł SĘ lĂ bŇ SËĄ ’Ą MSĎę yJăĂ TpĳĎŇ SĎ ohĲ yĘ 13

MybĂŔ qĎ yĘhČ ÉCqySĂÄ hĄ tŇ GČŔ hŇ ’Ď lĘ măĎ =yJĂ ÉCdŇ rĘ C’BąŁ ryYĳĂqĎ lS¡Č bĎŇ yJ¿Ă lGĎŔ mČ
ÉborqĎ yJąĂ ZCrĳxĎ hĲĆ qmĆ ‘¡ĄBĘ MynĂŔ omhĞ MynăĂomhĞ : MtĲĎŇ ‘ĎrĲĎ hŇ B¡Ď rČ yJ¿Ă 14

Cp¿Ň sĘ ’ĲĎ Myb¡ĂŇ kĎŇ okĲŇ wĘ CrdĳĎŇ qĎ xČ r¡ĄyĎwĘ SmĆ S¿Ć : ZCrĲxĎ hĲĆ qmĆ ‘¡ĄBĘ hoĎŔhyĘ Moyă 15

MyĂmăČSĎ CS¡ ‘ĞrĲĎwĘ olŔ oq NêăĄ yĂ ÉMĂlČÄSĎ CrĲymĂ C gŇ’Ďę SĘ yĂ NoIă~Ă mĂ hoĎÂhywĲČ : MhĲĎ gĘŇ nĎ 16

yJăĂ MêĆę ‘Ę dČŇ ywĲĂ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ zo‘¡mĎ C oUŔ ‘ČlĘ hŇ săĆ xĞmĲČ ÉhoĎhywĲČ ZrĆ’ĳĎwĎ 17

SdĆŇ qŔŁ ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ wĘ ySĳĂ dĘŇ qĎ =rhČ NoIăYĂ BĘ Nk¡ĄŇ SŁ MkĆŔ yhĄŁlă ’Ĺ ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ
’ChÁ hČ MoIÄbČŇ žhyĎhĎ wĘ : dŇ o‘Ĳ Hb¡ĎŇ =CrbĘŇ ‘Č yĲČ=âl Myr¿ĂzĎwĘ 18

hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yq¿ĄypĂŇ ’Ğ=lkĎŇ wĘ bŇ lĎŔ xĎ hŇ nĎkĘŇ ăČlêĄ Éto‘bĎŇ GĘ hČ wĘ sysĂę ‘Ď MyrăĂhĎ hĲĆ CpÌŇ FĘ yĂ
: MyFĲĂ èĂ hČ lxČ n¿Č=tŇ ’Ć hŇ q¡ĎSĘ hĂ wĘ ’YĄŔ yĄ ÉhoĎhyĘ tŇ yBąĄmĂ NyĎę‘Ę mČ C MyĂmĳĎ CkŇ lĘ yăĄ
ÉsmČ xĞmĲĄ hŇ yĳĆhĘ êĲĂ hŇ m¡Ď mĎ SĘ rB¿Č dĘŇ mĂ lĘ Modě ’ĹwĲĆ hŇ yĆŔhĘ tĲĂŇ hŇ măĎ mĎ SĘ lĂ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ 19

MlăĎ o‘lĘ hŇ d¡ĎŇ ChywĲĂ : MYĲĎ rĘ’Č BĘ ’yq¡ĂnĎ=MdĎŇ Ck¿Ň pĘŇ SĲĎ =rSĆ ’Ğ hŇ dĎŔ ChyĘ ynăĄBĘ 20

Nk¿ĄŇ SŁ ho¡ĎhywĲČ ytĂŇ yuĳĄnĂ =âlĲ MmăĎ DĎ ytĂŇ yu¡ĄnĂ wĘ : rodĲŇ wĎ rod¿Ň lĘ MĂl¡Č SĎ CrĲywĂ bŇ SĳĄ êĄ 21

: NoIĲYĂ BĘ

swm‘
yrbd
’"n ,hVlVw My‘bV l’wy rpsd yqwsp Mwks v.21 .yrq MSĎ ,bytk hUĎSĎ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.7 .d
brqb yk Mt‘dyw Nmysw ’dx wyrdsw .]x"y +b l’wy[ wm‘=l‘ lmxyw wYr’l hwhy ’nqyw wyYxw .z"yy Nmysw My‘bV

.]z"k +b l’wy[ yn’ l’rVy
The number of the verses of the book of Joel is 73; other copies [have] 70; and the sign
is, WINE. And its middle point is [Joel 2:18]. And there is one seder, and the sign is,
And ye shall know that I am in the midst of Israel [Joel 2:27].
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’ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ=l‘Č hŇ zĎÄxĎ žrSĆ ’Ğ ‘Č oqĳêĘ mĂ Myd¡ĂŇ qĘ eĲŁ bČŇ hŇ y¿ĎhĎ =rSĆ ’Ğ somŔ ‘Ď yrăĄbĘŇ DĂ
l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ ÉS’Ď oy=NBĆ M‘ąĎbĘŇ rĎyĲĎ ymĄÂ ybĂŇ C hŇ dĎę ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ hŇ IăĎEĂ‘Ě ű ymăĄ yBĂ

2 NêăĄ yĂ MĂl¡Č SĎ CrĲymĂ C gŇ’ĎŔ SĘ yĂ NoIă~Ă mĂ ÉhoĎhyĘ ű rmČő ’Ň IŁ wČ : S‘ČrĲĎhĎ yn¿ĄpĘŇ lĂ MyĂt¡ČŇ nĎSĘ
: lmĲĆ rĘJČ hČ S’Ň r¿Ł Sb¡ĄŇ yĎwĘ My‘ĂŔ rŁ hĲĎ tŇ o’ă nĘ ÉClbĘŇ ’ĲĎ wĘ olĳ oq

3 âlă hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č =l‘Č wĘ qWĆ UĆŔ dČŇ y‘ăĄSĘ jĂ ÉhSĎ ŁlSĘ =l‘Č hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť
4 yêĂ xĘ Q¿Č SĂ wĘ : dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ hČ =tŇ ’Ć lz¡ĆrĘBČ hČ tŇ oY¿ rĚxĞBĲČ MSËĎ CD=l‘Č CebĳĆŇ ySĂ ’Ğ
5 xČ yrăĂBĘ ÉyêĂ rĘbČŇ SĲĎ wĘ : dŇ dĲĎŇ hĞ =NBĆ tŇ on¿mĘ rĘ’Č hŇ l¡Ď kĘŇ ’ĲĎ wĘ l’ĳĄ zĎxĞ tŇ ybăĄŇ BĘ S’¡Ą

NdĆŇ ‘ĳĆ tŇ yBăĄmĂ TbĆŇ S¡Ą ëŇ m¿Ą otŇ wĘ NwĆ’ĎŔ =tŇ ‘ČqĘ BĂ mĂ ÉbSĄ oy yêąĂ rČkĘŇ hĂ wĘ qWĆ UĆŔ DČ
: hoĲĎhyĘ rm¿Č ’Ď hŇ rĎyq¡Ă MrËĎ’Ğ=M‘Č ClÌ gĎŇ wĘ

6 CebĳĆŇ ySĂ ’Ğ âlă hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č =l‘Č wĘ hŇ EĎŔ‘Č y‘ăĄSĘ jĂ ÉhSĎ ŁlSĘ =l‘Č hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť
7 S’¡Ą yêĂ xĘ Q¿Č SĂ wĘ : ModĲŇ ’ĹlĲĆ ryG¿ĂsĘ hČ lĘ hŇ m¡Ď lĄ SĘ tŇ Cl¿ GĎ MtËĎŇ olgĘŇhČ =l‘Č
8 dŇ oDŔ SĘ ’Č mĲĄ ÉbSĄ oy yêąĂ rČkĘŇ hĂ wĘ : hĎ ytĲĆŇ nŁ mĘ rĘ’Č hŇ l¡Ď kĘŇ ’ĲĎ wĘ hŇ EĳĎ‘Č tŇ măČ oxBĘ

tŇ yrăĂ’Ą SĘ ÉCdŇ bĘŇ ’ĲĎ wĘ Norę qĘ ‘Ć=l‘Č ydĂÁ yĎ ytĂŇ obÄ ySĂ hĞ wĲČ Nolĳ qĘ SĘ ’Č mĲĄ TbĆŇ S¡Ą ëŇ m¿Ą otŇ wĘ
: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ

9 CebĳĆŇ ySĂ ’Ğ âlă hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č =l‘Č wĘ rYŔŁ =y‘ĄSĘ jĂ ÉhSĎ ŁlSĘ =l‘Č hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť
: MyxĲĂ ’Č tŇ yr¿ĂBĘ Cr¡kĘŇ zĲĎ âl¿ wĘ ModŔ ’ĹlĲĆ ÉhmĎ lĄ SĘ tŇ Clą GĎ MrĎÂ yGĂ sĘ hČ =l‘ĲČ

10 : hĎ ytĲĆŇ nŁ mĘ rĘ’Č hŇ l¡Ď kĘŇ ’ĲĎ wĘ rYĳŁ tŇ mČ oxă BĘ S’¡Ą yêĂ xĘ Q¿Č SĂ wĘ
11 âlă hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č =l‘Č wĘ ModŔ ’Ĺ y‘ăĄSĘ jĂ ÉhSĎ ŁlSĘ =l‘Č hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť

ojŔ ’Č Éd‘ČlĎ PŇ rąŁ TĘ IĂwČ wymĎŔ xĞrĲČ tŇ xăĄ SĂ wĘ ÉwyxĂ ’Ď bŇ rĆxąĆbČŇ opÄ dĘŇ rĲĎ=l‘Č CebĳĆŇ ySĂ ’Ğ
12 tŇ on¿mĘ rĘ’Č hŇ l¡Ď kĘŇ ’ĲĎ wĘ NmĳĎ ytĄŇ BĘ S’¡Ą yêĂ xĘ Q¿Č SĂ wĘ : xYČ nĲĆ hŇ rĎm¿ĎSĘ ot¡Ň rĎbĘŇ ‘ĆwĘ
13 =ynĲĄbĘŇ y‘ăĄSĘ jĂ ÉhSĎ ŁlSĘ =l‘Č hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť : hŇ rĲĎYĘ BĎ

dŇ ‘ĎŔ lĘ GĂ hČ tŇ orăhĎ ÉM‘ĎqĘ BĂ =l‘Č CebĳĆŇ ySĂ ’Ğ âlă hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č =l‘Č wĘ NoUŔ ‘Č
14 hŇ l¡Ď kĘŇ ’ĲĎ wĘ hŇ BĎŔ rČ tŇ măČ oxBĘ ÉS’Ą yêĂ ~ąČ hĂ wĘ : MlĲĎ CbŇ GĘ =tŇ ’Ć bŇ yx¿Ă rĘhČ N‘Čm¡Č lĘ
15 ëŇ ¿ČlhĎ wĘ : hŇ pĲĎŇ Cs Moy¿BĘ r‘Čs¡Č BĘ hŇ mĎŔ xĎ lĘ mĂ MoyăBĘ Éh‘Ď CrtĘŇ BĂ hĎ ytĳĆŇ onmĘ rĘ’Č

: hoĲĎhyĘ rm¿Č ’Ď wD¡ĎxĘ yČ wyrËĎWĎ wĘ ’ChÌ hŇ lĳĎ oGBČ MJ¡Ď lĘ mČ

hk
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âlă hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č =l‘Č wĘ bŇ ’ĎŔ om y‘ăĄSĘ jĂ ÉhSĎ ŁlSĘ =l‘Č hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť b
S’ăĄ =yêĂ xĘ QČ SĂ wĘ : dŇ yvĲĂ lČ Mod¡Ň ’Ĺ=ëŇ lĆ mĲĆ tŇ om¿ YĘ ‘Č opËŇ rĘWĎ =l‘Č CebĳĆŇ ySĂ ’Ğ 2

hŇ ‘¡ĎCrtĘŇ BĂ bŇ ’ĎŔ om ÉNo’SĎ BĘ tŇ mąĄ C tŇ oIĳrĂuĘ hČ tŇ onămĘ rĘ’Č hŇ l¡Ď kĘŇ ’ĲĎ wĘ bŇ ’ĎŔ omBĘ
gŇ or¿hĹ’ĲĆ hĎ yrËĆWĎ =lkĎŇ wĘ HBĳĎ rĘuĂ mĂ Tp¡ĄŇ oS yê¿Ă rČkĘŇ hĂ wĘ : rpĲĎŇ oS loq¿ BĘ 3

ÉhSĎ ŁlSĘ =l‘Č hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť : hoĲĎhyĘ rm¿Č ’Ď oU¡ ‘Ă 4

tŇ răČoê=tŇ ’Ć MsĎÂ’ĽmĎ =l‘ĲČ CebĳĆŇ ySĂ ’Ğ âlă hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č =l‘Č wĘ hŇ dĎŔ ChyĘ y‘ăĄSĘ jĂ
Mt¡ĎŇ obŇ ’Ğ Ck¿Ň lĘ hĲĎ =rSĆ ’Ğ MhĆŔ ybĄŇ zĘJĂ ÉMC‘tĘŇ IČwČ CrmĎŔ SĎ âlă ÉwyuĎ xĚ wĘ hoĎęhyĘ
: MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ tŇ on¿mĘ rĘ’Č hŇ l¡Ď kĘŇ ’ĲĎ wĘ hŇ dĳĎŇ ChyBĲĂ S’¡Ą yêĂ xĘ Q¿Č SĂ wĘ : MhĲĆ yrĄxĞ’ĲČ 5

=l‘Č wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ y‘ăĄSĘ jĂ ÉhSĎ ŁlSĘ =l‘Č hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť 6

rCb¿Ň ‘ĞBĲČ Noy¡bĘŇ ’Ć wĘ qyDĂŔ YČ ÉPsĆ JĆÄ BČ MrąĎkĘŇ mĂ =l‘Č CebĳĆŇ ySĂ ’Ğ âlă hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č
Myw¡ĂnĎ‘Ğ ëŇ rĆd¿ĆŇ wĘ MyQĂŔ DČ S’Ň răŁ BĘ ÉZrĆ’ĆÄ =rpČŇ ‘Ğ=l‘Č MypąĂŇ ’ĞèĲŁ hČ : MyĂlĲĎ ‘ĞnĲČ 7

: ySĲĂ dĘŇ qĎ MS¿Ą =tŇ ’Ć lQ¡Ą xČ N‘Čm¿Č lĘ hŇ rĎŔ ‘ĞeĲČhĲČ =l’Ć ÉCkŇ lĘ yĲĄ wybĂę ’Ď wĘ Sy’ăĂ wĘ CFĳ yČ
CêŔ SĘ yĂ ÉMySĂ Cn‘Ğ NyyąĄwĘ xČ BĳĄ zĘmĂ =lJĎ lYĆ’¡Ą CFŔ yČ ÉMylĂ bĚŇ xĞ MydąĂŇ gĎŇBĘ =l‘Č wĘ 8

rSĆÄ ’Ğ MhĆŔ ynĄjĘ mĂ ÉyrĂmŁ ’ĹhĲĎ =tŇ ’Ć yêĂ dĘŇ mąČSĘ hĂ ykĂÁ nŁ ’ĎÄ wĘ : MhĲĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ tŇ yB¡Ą 9

l‘ČUČŔ mĂ ÉoyrĘjĂ dŇ ymąĂ SĘ ’Č wĲĎ MynĳĂoQ’Č JĲĎ ’Ch¡ Ns¿Ł xĎ wĘ ohŔ bĘŇ GĎ ÉMyzĂrĎ’Ğ HbČŇ gąŇŁ JĘ
sŘ6 ëŇ lĄÄ o’wĲĎ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć ytĂŇ yl¿Ą ‘ĹhĲĆ ykËĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ : tŇ xČ êĲĎmĂ wyS¡Ď rĎSĎ wĘ 10

MyqąĂ’Ď wĲĎ : yrĲĂmŁ ’ĹhĲĎ ZrĆ’¿Ć=tŇ ’Ć tŇ SĆ r¡ĆlĎ hŇ nĎŔ SĎ My‘ăĂBĎ rĘ’Č ÉrBĎ dĘŇ UĂ BČ MkąĆŇ tĘŇ ’Ć 11

yn¿ĄBĘ tŇ ’Ň zËŁ =Ny’ĲĄ PŇ ’¿Č hČ MyrĳĂzĂnĘ lĂ Mk¡ĆŇ yrĄCxĲ BČ mĂ C My’ĂŔ ybĂŇ nĘ lĂ ÉMkĆŇ ynĄBĘ mĂ
ÉMy’Ă ybĂŇ eĘ hČ =l‘Č wĘ NyĂyĳĎ Myr¡ĂzĂeĘ hČ =tŇ ’Ć Cq¿ SĘ êČ wČ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ 12

rSąĆ ’ĞJĲČ MkĳĆŇ yêĄxĘ êČ qy‘¡ĂmĄ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ eËĄhĂ : C’Ĳ bĘŇ eĲĎêĂ âl¡ rmŔŁ ’Ň lĄ MtăĆŇ yCĂYĂ 13

qz¡ĎxĎ wĘ luĎŔ mĂ ÉsonmĎ dŇ bąČŇ ’Ď wĘ : rymĲĂ ‘Ď Hl¡Ď hŇ ’¿Ď lĄ mĘ hĲČ hŇ lĎŔ gĎŇ‘ĞhĲĎ Éqy‘Ă êĎ 14

âlă ÉtSĆ uĆÄ hČ WpąĄŇ tŇŁ wĘ : oSĲ pĘŇ nČ TQ¿Ą mČ yĘ=âl roB¡ gĂŇ wĘ oxĳ JŁ ZUăĄ ’Č yĘ=âl 15

: oSĲ pĘŇ nČ TQ¡Ą mČ yĘ âl¿ sCiŔ hČ bŇ kăĄŇ rŁ wĘ TQĳĄ mČ yĘ âlă wyl¡Ď gĘŇrČBĘ lq¿ČwĘ dŇ mŔŁ ‘ĞyĲČ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ ’Ch¡ hČ =MoIĲBČ sCn¿ yĎ MorË‘Ď MyrĳĂoBGĂ BČ oB¡ lĂ ZyU¿Ă ’Č wĘ 16

Mk¡ĆŇ ylĄ ‘Ğ hoËĎhyĘ rBÌĆDĂ rSĆÄ ’Ğ hŇ EĆęhČ rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć C‘ÂmĘ SĂ g
MyĂr¡ČYĘ mĂ ZrĆ’¿ĆmĄ ytĂŇ ylËĄ‘ĹhĲĆ rSÌĆ ’Ğ hŇ xĎŔ jĎ SĘ UĂ hČ =lJĎ l‘Č ť l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ
ÉNJĄ =l‘Č hŇ mĳĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ tŇ oxă jĘ SĘ mĂ lJ¡Ł mĂ yêĂ ‘Ę dČŔ yĎ MkăĆŇ tĘŇ ’Ć qrČť : rmĲŁ ’Ň lĄ 2

dqp’
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3 yê¡Ă lĘ BĂ wDĳĎxĘ yČ MyĂn¡ČSĘ Ck¿Ň lĘ yĲĄhĞ : MkĲĆŇ ytĄŇ nĲŁ wŁ ‘Ğ=lJĎ tŇ ’¡Ą MkĆŔ ylĄ ‘Ğ dŇ qăŁ pĘŇ ’Ć
4 rypąĂŇ JĘ NêĄÄ yĂhĞ olĳ Ny’ăĄ PŇ rĆT¡ĆwĘ r‘Č IČŔBČ ÉhyĄrĘ’Č gŇ’ąČ SĘ yĂhĞ : CdŇ ‘ĲĎon=M’Ă
5 ZrĆ’ĎŔ hĎ xjăČ =l‘Č ÉrojYĂ ljąŁ tĂŇ hĞ : dŇ kĲĎŇ lĎ =M’Ă yê¡Ă lĘ BĂ otŔ nĎ‘ăŁ UĘ mĂ Éoloq

: dŇ oJĲ lĘ yĂ âl¿ dŇ ok¡Ň lĎ wĘ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhăĎ =NmĂ ÉxjČ =hŇ lĆ ‘ĞyĲČhĞ HlĳĎ Ny’ăĄ Sq¡ĄomC
6 ry‘ĂŔ BĘ Éh‘ĎrĎ hŇ yąĆhĘ êĲĂ =M’Ă CdŇ rĳĎxĹyĲĆ âlă M‘¡ĎwĘ ry‘ĂŔ BĘ ÉrpĎŇ oS ‘qąČêĎ yĂ=M’Ă
7 hŇ lăĎ GĎ=M’Ă yJĂ ť rbĳĎŇ DĎ ho¡ĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ hŇ WËĆ ‘ĞyĲČ âlÌ yJăĂ : hŇ WĲĎ ‘Ď âl¿ ho¡ĎhywĲČ
8 ynąĎdŇŁ ’Ğ ’rĳĎyyĂ âlă ymăĂ gŇ’¡Ď SĎ hŇ y¿ĄrĘ’Č : My’ĲĂ ybĂŇ eĘ hČ wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘Ğ=l’Ć odŔ os
9 dŇ oDŔ SĘ ’Č BĘ tŇ onămĘ rĘ’Č =l‘Č ÉC‘ymĂÄ SĘ hČ : ’bĲĄŇ eĎ yĂ âl¿ ym¡Ă rBĆŔ DĂ ÉhoĂhyĹ

NorŔ mĘ SĲŁ yrăĄhĎ =l‘Č ÉCpŇ sĘ ’ĲĎ hĄ Crę mĘ ’Ă wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆBĘ tŇ on¡mĘ rĘ’Č =l‘ĲČwĘ
10 C‘¿dĘŇ yĲĎ=âlwĘ : HBĲĎ rĘqĂ BĘ Myq¡Ă CS‘ĞwĲČ HkĎŔ otŇ BĘ ÉtoBrČ tŇ mąŁ ChmĘ C’ÂrĘC

: MhĲĆ ytĄŇ onĲ mĘ rĘ’Č BĘ dŇ S¡Ł wĎ sm¿Ď xĎ MyrËĂYĘ o’Ĳ hĎ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇ x¡Ď kŇŁ nĘ =tŇ oW‘Ğ
11 ZrĆ’ĳĎhĎ bŇ ybăĂŇ sĘ C rY¡Č hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ NkĄę lĎ
12 žrSĆ ’ĞJĲČ ůhoĎhyĘ rmăČ ’Ď ÈhJŁ : ëŇ yĂtĲĎŇ onmĘ rĘ’Č CEb¡ŇŁ nĎ wĘ ëŇ EĄŔ‘Ě ÉëUĄ mĂ dŇ rąĂohwĘ

ClÂYĘ eĲĎ yĂ NJăĄ NzĆ’ĳŁ =ldČŇ bĘŇ o’ă MyĂ‘¡ČrĎkĘŇ yê¿ĄSĘ yrËĂ’ĞhĲĎ yjÌĂmĂ hŇ ‘ĆÁ rŁ hĲĎ ly~ĂÄ yČ
: WrĆ‘ĲĎ qSĆ m¿Ć dĘŇ bĂŇ C hŇ F¡Ď mĂ tŇ ’¿Č pĘŇ BĂ NorŔ mĘ SăŁ BĘ ÉMybĂŇ SĘ IĲŁ hČ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ

13, 14 yJĂę : tŇ o’Ĳ bĎŇ ~Ę hČ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ=M’ĚnĘ bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ tŇ ybăĄŇ BĘ CdŇ y‘¡ĂhĎ wĘ C‘¿mĘ SĂ
l’ĄŔ =tŇ yBĲĄ tŇ oxă BĘ zĘmĂ =l‘Č ÉyêĂ dĘŇ qČÄ pĲĎŇ C wylĳĎ ‘Ď l’¡Ą rĎWĘ yĂ=y‘ĲĄSĘ pĂŇ yd¿ĂŇ qĘ jĎ MoyËBĘ

15 PŇ rĆx¡Ł hČ =tŇ ybĲĄŇ yt¿ĂŇ yJĄ hĂ wĘ : ZrĆ’ĲĎ lĎ Cl¡ pĘŇ nĲĎ wĘ xČ BĄŔ zĘUĂ hČ tŇ onărĘqČ ÉC‘DĘgĘŇ nĂ wĘ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ MyB¡Ă rČ Myê¿Ă BĎ CpËŇ sĎ wĘ NèĄę hČ yêăĄBĎ CdÂbĘŇ ’ĲĎ wĘ ZyĂuĳĎhČ tŇ yBăĄ =l‘Č

d rhăČ BĘ ÉrSĆ ’Ğ ÉNSĎ BĎ hČ tŇ orąjĎ hŇ EĆęhČ rbăĎŇ DĎhČ C‘ÂmĘ SĂ
Mh¡Ć ynĄdĲŇŁ ’ĞlĲČ tŇ r¿Ł mĘ ’Ł hĲĎ MynĳĂoybĘŇ ’Ć tŇ oY¡ YĘ rĲŁ hĎ MyQĂŔ DČ tŇ oqă SĘ ‘ĲŁ hĎ NorŔ mĘ SĲŁ

2 Mym¡Ă yĎ hŇ e¿ĄhĂ yJËĂ oSŔ dĘŇ qĎ BĘ ÉhoĂhyĹ ynąĎdŇŁ ’Ğ ‘BČÄ SĘ nĂ : hŇ êĲĆSĘ nĂ wĘ hŇ ’Ď yb¿ĂŇ hĎ
: hŇ gĲĎŇ CD tŇ or¿ysĂ BĘ Nk¡ĆŇ tĘŇ yrĂxĞ’ĲČ wĘ tŇ oeŔ YĂ BĘ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć ’vąĎ nĂ wĘ MkĳĆŇ ylĄ ‘Ğ My’ăĂ BĎ

3 : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇ nĎ om¡ rĘhČ hČ hŇ nĎê¿ĆkĘŇ lČ SĘ hĂ wĘ HDĳĎgĘŇ nĆ hŇ èăĎ ’Ă hŇ nĎ’Ň Y¡ĆêĄ MyY¿Ă rĎpĘŇ C
4 ÉrqĆBÄŁ lČ C’ybąĂŇ hĎ wĘ ‘ČSĳŁ pĘŇ lĂ CBă rĘhČ lG¡ĎlĘ GĂ hČ C‘Ŕ SĘ pĂŇ C É l’Ą =tŇ ybĲĄŇ C’BąŁ
5 C’¿ rĘqĂ wĘ hŇ dĎŔ oê ÉZmĄ xĎ mĲĄ rFąĄ qČ wĘ : MkĲĆŇ ytĄŇ rĲŁ WĘ ‘Ę mČ Mym¡Ă yĎ tŇ SĆ Łl¿ SĘ lĂ MkĆŔ yxĄ bĘŇ zĂ

: hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉMêĆbĘŇ hČ ’Ğ NkąĄŇ yJăĂ C‘ymĳĂ SĘ hČ tŇ ob¡Ň dĎŇ nĘ
6 lk¡ŇŁ BĘ MxĆ lĆŔ rsĆ xăŁ wĘ MkĆŔ yrĄ‘ăĎ=lkĎŇ BĘ ÉMyĂeČÄSĂ NoyąqĘ nĂ MkĆÁ lĎ yêĂ tČÄ nĎ žynĂ ’Ğ=MgČŇ wĘ

Mkytmwqm
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MJĆÁ mĂ yêĂ ‘Ę nČÄmĎ žykĂŇ nŁ ’ĲĎ MgăČŇ wĘ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yd¡ČŇ ‘Ď Mê¿ĆbĘŇ SČ =âlĲ wĘ MkĳĆŇ ytĄŇ mĲŁ oqmĘ 7

ry‘ăĂ=l‘Č ÉyêĂ rĘTČÄ mĘ hĂ wĘ ryYĂŔ uĎ lČ ÉMySĂ dĎŇ xĽ hŇ SąĎ ŁlSĘ dŇ o‘Ä BĘ MSĆ GĆęhČ =tŇ ’Ć
hŇ qËĎlĘ xĆ wĘ rTĄŔ UĎ êĂ ÉtxČ ’Č hŇ qąĎlĘ xĆ ryTĳĂ mĘ ’Č âlă tŇ x¡Č ’Č ry‘¿Ă=l‘Č wĘ tŇ xĎŔ ’Ć
=l’Ć MyrĂÁ ‘Ď SŁlÄSĎ žMyĂêČSĘ C‘Ã nĎ wĘ : SbĲĎŇ yêĂ hĎ yl¡Ć ‘Ď ryT¿Ă mĘ tČŇ =âlĲ =rSĲĆ ’Ğ 8

: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yd¡ČŇ ‘Ď Mê¿ĆbĘŇ SČ =âlĲ wĘ C‘BĳĎ WĘ yĂ âlă wĘ MyĂm¡Č tŇ oê¿SĘ lĂ tŇ xËČ ’Č ry‘¿Ă
MkËĆŇ ymĄ rĘkČŇ wĘ MkÌĆŇ ytĄŇ oeĲ GČ tŇ oBÄ rĘhČ ůNoqrĎIĲĄbČŇ C NopăŇ DĎèĂ BČ ÈMkĆŇ tĘŇ ’Ć ytĂŇ yJăĄhĂ 9

: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yd¡ČŇ ‘Ď Mê¿ĆbĘŇ SČ =âlĲ wĘ MzĳĎGĎhČ lkăČŇ ’Ň yŁ Mk¡ĆŇ ytĄŇ yzĲĄwĘ Mk¿ĆŇ ynĄ’ĲĄ tĘŇ C
MkĆŔ yrĄCxă BČ ÉbrĆxĆÄ bČŇ yêĂ gĘŇrąČhĎ MyĂrČŔ YĘ mĂ ëŇ rĆdăĆŇ BĘ ÉrbĆŇ DĆÄ Mk¿ĆŇ bĎŇ yêĂ xĘ QČÄSĂ 10

Mê¿ĆbĘŇ SČ =âlĲ wĘ MkĆŔ jĘ ’Č bĘŇ CĲ ÉMkĆŇ ynĄxĞmĲČ S’ąŁ BĘ hŇ lĆÂ‘Ğ’ĲČ wĎ MkĳĆŇ ysĄ CsĲ ybăĂŇ SĘ M‘¡Ă
MdăŇŁ sĘ =tŇ ’Ć ÉMyhĂ Łl’Ĺ tŇ kąČŇ jĄ hĘ mČ JĘ MkĆę bĎŇ yêĂ kĘŇ păČŇ hĎ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yd¡ČŇ ‘Ď 11

=M’ĚnĘ yd¡ČŇ ‘Ď Mê¿ĆbĘŇ SČ =âlĲ wĘ hŇ pĳĎŇ rĄvĘ mĂ l~ăĎ mĚ dŇ C’¡ JĘ CyěhĘ êĲĂ wČ hŇ rĎŔ mŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ
tŇ ’Ň zăŁ =yJĂ bŇ qĆ‘Ąť l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ì¡Ň QĘ =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ hŇ J¿Ł NkĄě lĎ : hoĲĎhyĘ 12

MyrĂÁ hĎ rYĄÄ oy žheĄhĂ yJĂÃ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ=tŇ ’Ň rČqĘ lĂ NoJ¿ hĂ ëŇ QĎŔ =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ 13

ëŇ r¡ĄdŇŁ wĘ hŇ pĎŔ y‘Ą ÉrxČ SČÄ hŇ W¿Ą ‘Ł oxŔ vĄ =hŇ mČ ÉMdĎŇ ’Ď lĘ dŇ yGąĂmČ C xČ Crę ’răĄbŇŁ C
C‘ÂmĘ SĂ : omĲ SĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ =yhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ZrĆ’ĳĎ ytĄŇ mĽBăĎ =l‘Č h

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą hŇ n¡Ď yqĂ MkËĆŇ ylĄ ‘Ğ ’WÌĄ nŁ ykĂÁ nŁ ’ĲĎ rSĆÄ ’Ğ hŇ EĆęhČ rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć
Ht¡ĎŇ mĎ dĘŇ ’Č =l‘Č hŇ S¿Ď FĘ nĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ l¡Č CtŇ BĘ MCqŔ PŇ ysăĂ otŇ =âlĲ ÉhlĎ pĘŇ nĲĎ 2

PŇ lĆ ’¡Ć tŇ ’Ň Y¿Ą IŁ hČ ry‘ËĂhĎ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉrmČ ’Ď hŇ kąŇŁ yJăĂ : HmĲĎ yqĂ mĘ Ny’¿Ą 3

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yb¿ĄŇ lĘ hŇ r¡ĎWĎ ‘Ğ ry’¿Ă SĘ êČ hŇ ’ËĎ mĄ tŇ ’Ň Y¿Ą oIhČ wĘ hŇ ’ĳĎ mĄ ry’ăĂ SĘ êČ
: CyĲxĘ wĲĂ ynĂ CS¡ rĘDĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ ybăĄŇ lĘ ho¡ĎhyĘ rmËČ ’Ď hŇ k¿ŇŁ yJăĂ 4

âlă ‘bČŇ S¡Ć r’¿Ą bĘŇ C C’bŔŁ tĎŇ âlă É lGĎlĘ GĂ hČ wĘ l’ĄŔ =tŇ yBĲĄ ÉCSrĘdĘŇ êĂ =l’ĲČ wĘ 5

CS¿ rĘDĂ : NwĆ’ĲĎ lĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ l’¡Ą =tŇ ybĲĄŇ C hŇ lĆŔ gĘŇ yĂ hŇ Łlă GĎ É lGĎlĘ GĂ hČ yJąĂ CrbĳŇŁ ‘ĞtĲČŇ 6

hŇ B¡Ć kČŇ mĘ =Ny’ĲĄ wĘ hŇ l¿Ď kĘŇ ’ĲĎ wĘ PŇ sĄŔ oy tŇ yBăĄ ÉS’Ą JĎ xląČ YĘ yĂ=NjĆ CyĳxĘ wĲĂ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć
: CxyeĲĂ hĂ ZrĆ’¿ĎlĎ hŇ q¡ĎdĎŇ YĘ C TjĳĎ SĘ mĂ hŇ n¡Ď‘ĞlĲČ lĘ Myk¿ĂŇ pĘŇ hŁ hĲČ : l’ĲĄ =tŇ ybĲĄŇ lĘ 7

ëŇ ySĳĂ xĘ hĆ hŇ lĎ yĘlăČ Moy¡wĘ tŇ wĆmĎŔ lĘ YČ ÉrqĆBÄŁ lČ ëŇ pąĄŇ hŁ wĘ lysĂę kĘŇ C hŇ mĎÁ ykĂŇ hŇ WĄÄ ‘Ł 8

gŇ yl¿Ă bĘŇ UČ hČ : omĲ SĘ ho¿ĎhyĘ ZrĆ’¡ĎhĎ yn¿ĄjĘ =l‘Č MkËĄŇ jĘ SĘ IĂwĲČ MIĎęhČ =ymĲĄ lĘ ’răĄouhČ 9

rb¿ĄŇ dŇŁ wĘ xČ ykĳĂŇ om r‘Čè¡Č bČŇ C’¿ nĘ WĲĎ : ’obĲŇ yĎ rY¿Ď bĘŇ mĂ =l‘Č dŇ S¡Ł wĘ z‘ĳĎ=l‘Č dŇ S¡Ł 10

Cxă qĘ êĂ ÉrBČ =tŇ ’Č WĘ mČ C lDĎę =l‘Č MkĆÂ sĘ SČ oB N‘Č yăČ NkĄŇ lĎ ţ : CbŇ ‘ĲĄtĎŇ yĘ Mym¡Ă êĎ 11
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MêĆŔ ‘Ę TČ nĘ dŇ mĆ xăĆ =ymĄ rĘJČ MbĳĎŇ CbŇ SĘ tăĄŇ =âlwĘ Mt¡ĆŇ ynĂ BĘ tŇ yzËĂgĎŇ yê¿ĄBĎ CeUĆŔ mĂ
12 Mym¡Ă YĚ‘ĞwĲČ MkĆŔ y‘ĄSĘ jĂ MyBăĂ rČ ÉyêĂ ‘Ę dČÄ yĎ yJąĂ : MnĲĎ yyĄ=tŇ ’Ć Cê¡SĘ tĂŇ âl¿ wĘ
13 NkĄę lĎ : CFĲ hĂ r‘Čè¿Č BČ Myn¡ĂoybĘŇ ’Ć wĘ rpĆŇ kŔŁ yxĄ qĘŁlă ÉqyDĂYČ yrąĄrĘYĲŁ MkĳĆŇ ytĄŇ ’Ň FĲŁ xČ
14 bŇ oT¿ =CSrĘDĂ : ’yhĲĂ hŇ ‘¡ĎrĎ tŇ ‘¿Ą yJËĂ MDĳŁ yĂ ’yh¡Ă hČ tŇ ‘¿ĄBĎ lyJËĂ WĘ UČ hČ sŘ7

rS¿Ć ’ĞJĲČ Mk¡ĆŇ êĘ ’Ă tŇ o’Ë bĎŇ YĘ =yhĲĄŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ NkĄÂ =yhĂ ywĂ CyĳxĘ êĲĂ N‘ČmăČ lĘ ‘r¡Ď=l’Č wĘ
15 ylČę C’ TjĳĎ SĘ mĂ r‘Čè¡Č bČŇ CgŇ y~¿Ă hČ wĘ bŇ oTŔ CbŇ hĹ’ăĆ wĘ É‘rĎ=C’nĘ WĂ : MêĲĆrĘmČ ’Ğ
16 NkĄŇ lĎ ţ : PŇ sĲĄ oy tŇ yr¿Ă’Ą SĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ =yhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ NËČnxĹyĲĆ

=lkĎŇ bĘŇ C dŇ jĄŔ sĘ mĂ tŇ obăŇ xŁ rĘ=lkĎŇ BĘ ynĎŔ dŇŁ ’Ğ Éto’bĎŇ YĘ yhąĄŁl’Ĺ hoĎÁhyĘ rmČÄ ’Ď =hŇ JĲŁ
y‘ĄdĘŇ oy¿=l’Ć dŇ j¡Ą sĘ mĂ C lbĆŇ ’ĄŔ =l’Ć ÉrJĎ ’Ă C’ą rĘqĲĎ wĘ ohĳ =oh CrămĘ ’Ň yĲŁ tŇ oY¡ Cx

17 : hoĲĎhyĘ rm¿Č ’Ď ì¡Ň BĘ rĘqĂ BĘ rb¿ŇŁ ‘Ĺ’ĲĆ=yJĂ dŇ jĳĄsĘ mĂ Mym¡Ă rĎJĘ =lkĎŇ bĘŇ C : yhĂ nĲĆ
18 Moy¿ MkËĆŇ lĎ hŇ E¿Ć=hŇ UĎ lĲĎ hoĳĎhyĘ Moyă=tŇ ’Ć MyC¡Ă’Č tĘŇ UĂ hČ yoh¿
19 o‘¡gĎŇpĘŇ C yrĂŔ ’ĞhĲĎ ynăĄjĘ mĂ ÉSy’Ă sCn¿ yĎ rSĆÄ ’ĞJĲČ : ro’Ĳ =âlwĘ ëŇ SĆ x¿Ł =’Ch ho¡ĎhyĘ
20 ëŇ SĆ xËŁ =âlhĞ : SxĲĎ eĎhČ ok¡Ň SĎ nĘ C ryuĂŔ hČ =l‘Č ÉodŇ yĎ ëŇ mąČ sĎ wĘ tŇ yĂBČŔ hČ ’băĎŇ C bŇ DĳŁ hČ
21 MkĳĆŇ yGĄxČ yêĂ sĘ ’¡Č mĎ ytĂŇ ’Ň n¿ĄWĎ : olĲ HgĲČŇ n¿Ł =âlwĘ lp¡ĄŇ ’Ď wĘ ro’ĳ =âlwĘ ho¡ĎhyĘ Moy¿
22 âlă Mk¡ĆŇ ytĄŇ xĲŁ nĘ mĂ C tŇ olË ‘Ł yl¿Ă =Cl‘ĞêĲČ =M’Ă yJăĂ : MkĲĆŇ ytĄŇ rĲŁ ~Ę ‘ČBĘ xČ yr¡Ă’Ď âl¿ wĘ
23 ìŇ yrĳĆSĂ Nomă hĞ yl¡Č ‘ĎmĲĄ rs¿Ą hĎ : TyBĲĂ ’Č âl¿ Mk¡ĆŇ y’Ą yrĲĂmĘ MlĆ S¿Ć wĘ hŇ YĳĆrĘ’Ć
24 lxČ n¿ČJĘ hŇ q¡ĎdĎŇ YĘ C TjĳĎ SĘ mĂ MyĂU¡ČJČ lG¿Č yĂwĘ : ‘mĲĎ SĘ ’Ć âl¿ ìŇ yl¡Ć bĎŇ nĘ tŇ r¿ČmĘ zĂwĘ
25 hŇ n¡ĎSĎ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č rBËĎ dĘŇ UĂ bČŇ ylÌĂ =MêĆSĘ GČhĲĂ hŇ xĎÁ nĘ mĂ C MyxĂÄ bĎŇ EĘhČ : NtĲĎŇ y’Ą
26 MkĳĆŇ ymĄ lĘ YČ NCIăJĂ tŇ ’¡Ą wĘ MkĆŔ JĘ lĘ mČ tŇ CJă sĂ tŇ ’Ą ť MtĆę ’Ň WĎ nĘ C : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą
27 hŇ ’Ď lĘ hăĎ mĄ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yt¿ĂŇ ylĄ gĘŇhĂ wĘ : MkĲĆŇ lĎ Mt¡ĆŇ yWĂ ‘Ğ rS¿Ć ’Ğ MkĆŔ yhĄŁlă ’Ĺ ÉbkČŇ oJ
w yohť : omĲ SĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ =yhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ rmËČ ’Ď qWĆ UĳĎ dČŇ lĘ

MyĂŔoGhČ tŇ ySăĂ ’Ň rĄ ÉybĄŇ qĚnĘ NorĳmĘ SĲŁ rhăČ BĘ Myx¡Ă TĘ BĲŁ hČ wĘ NoIŔYĂ BĘ MyeăĂnČ’ĞèĲČ hČ
2 tŇ măČ xĞ Mè¡Ď mĂ Ck¿Ň lĘ C C’Ŕ rĘC ÉhnĄlĘ kĲČŇ CrąbĘŇ ‘Ă : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ yB¿Ą Mh¡Ć lĎ C’b¿ĎŇ C

bŇ r¿Č=M’Ă hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ tŇ okăŇ lĎ mĘ UČ hČ =NmĂ ÉMybĂŇ oThĞ MyêĂę SĘ lĂ jĘ =tŇ gČŇ CdăŇ rĘC hŇ BĳĎ rČ
3 : smĲĎ xĎ tŇ bĆŇ S¿Ć NCS¡ yGĂ êČ wČ ‘rĳĎ MoyălĘ MyD¡ĂnČmĘ hĲČ : MkĲĆŇ lĘ bĲĚŇ GĘ mĂ Ml¡Ď CbŇ GĘ
4 ÉMyrĂJĎ MyląĂ kĘŇ ’Ł wĘ MtĳĎŇ oWrĘ‘Č=l‘Č Myx¡Ă rĚsĘ C NSĄŔ tŇ oFă mĂ =l‘Č ÉMybĂŇ kĘŇ èĲŁ hČ
5 dŇ ywĂědĎŇ JĘ lbĆŇ eĳĎhČ yjăĂ =l‘Č MyT¡Ă rĘjĲŁ hČ : qBĲĄ rĘmČ ëŇ oê¿mĂ Myl¡Ă gĎŇ‘ĞwĲČ N’Ň ~ŔŁ mĂ
6 Myn¡ĂmĎ SĘ tŇ yS¿Ă ’Ň rĄwĘ NyĂyČŔ ÉyqĄrĘzĘmĂ BĘ MytąĂŇ èŁ hČ : rySĲĂ =ylĄ JĘ Mh¡Ć lĎ Cb¿Ň SĘ xĲĎ
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MylĳĂ GŁ S’Ň răŁ BĘ Cl¡ gĘŇ yĂ hŇ ê¿Ď ‘Č NkËĄŇ lĎ : PŇ sĲĄ oy rbĆŇ S¿Ą =l‘Č Cl¡ xĘ nĆ âl¿ wĘ CxSĳĎ mĘ yĂ 7

ÉhoĎhyĘ=M’ĚnĘ oSę pĘŇ nČBĘ hoĂÁhyĹ ynĎÄdŇŁ ’Ğ ž‘BČ SĘ nĂ : MyxĲĂ CrsĘ xz¿ČrĘmĂ rs¡Ď wĘ 8

ytĂŇ ’Ň nĳĄWĎ wyt¡ĎŇ nŁ mĘ rĘ’Č wĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ No’ă GĘ =tŇ ’Ć ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ bŇ ’ąĄ tĎŇ mĘ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ yhăĄŁl’Ĺ
tŇ yĂb¿ČŇ BĘ MySËĂ nĎ’Ğ hŇ rÌĎWĎ ‘Ğ CrÁ tĘŇ CĎÄyĂ=M’Ă hŇ yĎęhĎ wĘ : HâĲĎ lmĘ C ry‘¿Ă yê¡Ă rĘGČsĘ hĂ wĘ 9

ůtyĂBČ hČ =NmĂ ÈMymĂ YĎ ‘Ğ ’yYăĂ ohlĘ opę rĘsĎ mĘ C odăŇ oD o’ÂWĎ nĘ C : CtŇ mĲĄ wĎ dŇ x¡Ď ’Ć 10

shĎŔ rmăČ ’Ď wĘ spĆŇ ’ĳĎ rmăČ ’Ď wĘ ëŇ U¡Ď ‘Ă dŇ o‘¿hČ tŇ yĂBËČhČ yt¿ĄŇ JĘ rĘyČBĘ rSĆÄ ’ĞlĲČ rmČÂ’Ď wĘ
hŇ CĆŔYČ mĘ ÉhoĎhyĘ hŇ eąĄhĂ =yJĲĂ : hoĲĎhyĘ MS¿Ą BĘ ryJ¡Ă zĘhČ lĘ âl¿ yJËĂ 11

NCYą rĚyĘhČ : My‘ĲĂqĂ BĘ NT¡Ł uĎ hČ tŇ yĂB¿Č hČ wĘ MysĳĂ ysĂ rĘ lod¡Ň GĎhČ tŇ yĂB¿Č hČ hŇ JËĎ hĂ wĘ 12

TjĎŔ SĘ mĂ ÉS’Ň rŁ lĘ MêąĆkĘŇ pČŇ hĞ =yJĲĂ MyrĳĂqĎ BĘ BČ Sor¡xĞ yĲČ=M’ĲĂ MysĂŔ Cs É‘lČ iĆÄ BČ
’olă hĞ MyrĂŔ mĘ ’ăŁ hĎ rbĳĎŇ dĎŇ âlă lĘ Myx¡Ă mĄ vĘ hČ : hŇ nĲĎ‘ĞlĲČ lĘ hŇ q¡ĎdĎŇ YĘ yr¿ĂpĘŇ C 13

l’Ąę rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ MkĆÁ ylĄ ‘Ğ MyqĂÄ mĄ žynĂ nĘ hĂ yJĂÃ : MyĂnĲĎrĘqČ Cnl¡Ď CnxĘ q¿ČlĎ CnqĄŔ zĘxĎ bĘŇ 14

tŇ m¡Ď xĞ ’ob¿Ň QĘ mĂ MkËĆŇ tĘŇ ’Ć CY¿ xĞlĲĎ wĘ yoGĳ tŇ o’¡ bĎŇ ~Ę hČ yh¿ĄŁl’Ĺ hoËĎhyĘ=M’ĚnĘ
: hŇ bĲĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ lxČ n¿Č=dŇ ‘Č

SqĆQĳĎhČ tŇ olă ‘Ğ tŇ Q¡Č xĂ tĘŇ BĂ ybČŔ GŁ rYăĄoy ÉheĄhĂ wĘ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉynĂ ’ČÄ rĘhĂ hŇ JąŁ z

bŇ WĆ ‘ăĄ=tŇ ’Ć É lokŇ ’ĹlĲĆ ÉhQĎ JĂ =M’Ă hŇ yĎęhĎ wĘ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yE¿ĄGĂ rx¡Č ’Č SqĆlĆŔ =hŇ eĄhĂÄ wĘ 2

NT¡Ł qĎ yJ¿Ă bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ MCq¡ yĎ ym¿Ă ’nĎŔ =xlĲČ sĲĘ ÉhoĂhyĹ ynąĎdŇŁ ’Ğ rmČę ’Ł wĲĎ ZrĆ’ĎŔ hĎ
: hoĲĎhyĘ rm¿Č ’Ď hŇ y¡ĆhĘ tĲĂŇ âl¿ tŇ ’Ň zĳŁ =l‘Č ho¡ĎhyĘ Mx¿Č nĂ : ’ChĲ 3

hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ S’¡Ą BĎ bŇ r¿ĂlĎ ’rËĄqŁ hŇ e¿ĄhĂ wĘ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉynĂ ’ČÄ rĘhĂ hŇ JąŁ 4

ÉhoĂhyĹ ynąĎdŇŁ ’Ğ rmČę ’Ł wĲĎ : qlĆ xĲĄ hČ =tŇ ’Ć hŇ l¡Ď kĘŇ ’ĲĎ wĘ hŇ BĎŔ rČ Mohă êĘ =tŇ ’Ć É lkČŇ ’Ň êÄŁ wČ 5

tŇ ’Ň zĳŁ =l‘Č ho¡ĎhyĘ Mx¿Č nĂ : ’ChĲ NT¡Ł qĎ yJ¿Ă bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ MCq¡ yĎ ym¿Ă ’nĎŔ =ldČŇ xĞ 6

ynĂ ’ČŔ rĘhĂ hŇ JăŁ : hoĲĂhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ rm¡Č ’Ď hŇ yĆŔhĘ tĲĂŇ âlă É’yhĂ =MGČ 7

ylČę ’Ą hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ëŇ nĲĎ’Ğ od¡Ň yĎbĘŇ C ëŇ ĳĎn’Ğ tŇ măČ ox=l‘Č bŇ ~¡Ď nĂ ynËĎdŇŁ ’Ğ hŇ eÌĄhĂ wĘ 8

ÉënĎ’Ğ MWąĎ ynĂÄ nĘ hĂ ynĎę dŇŁ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ëŇ ĳĎn’Ğ rm¡Č ’Ł wĲĎ somŔ ‘Ď Éh’Ć rŁ hŇ êąĎ’Č =hŇ mĲĎ
tŇ omă BĎ ÉCUSČÄ nĎ wĘ : olĲ rob¿Ň ‘Ğ dŇ o‘¡ PŇ ys¿Ă o’=âlĲ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yUăĂ ‘Č ÉbrĆqĆÄ BĘ 9

: bŇ rĆxĲĎ BĆ M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎ tŇ yB¿Ą =l‘Č yêËĂ mĘ qČ wĘ CbŇ rĳĎxĹyĲĆ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yS¿Ą DĘqĘ mĂ C qxĎŔ WĘ yĂ
=ëŇ lĆ mĲĆ M‘¿ĎbĘŇ rĎyĲĎ=l’Ć l’ĄŔ =tŇ yBĲĄ NhăĄ JŁ ÉhyĎYĘ mČ ’Ğ xlČęSĘ IĂwČ 10

lkăČŇ CtŇ =âlĲ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ ÉbrĆqĆÄ BĘ somę ‘Ď ìŇ ylĆÁ‘Ď rSČÄ qĎ rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ
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11 bŇ rĆx¡ĆBČ somŔ ‘Ď rmăČ ’Ď ÉhkŇŁ =yJĂ : wyrĲĎbĎŇ DĘ=lJĎ =tŇ ’Ć lyk¡ĂŇ hĎ lĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ
: otĲŇ mĎ dĘŇ ’Č l‘¿ČmĄ hŇ l¡Ć gĘŇ yĂ hŇ Łl¿ GĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂÄwĘ M‘ĳĎbĘŇ rĎyĲĎ tŇ Cmă yĎ

12 hŇ dĳĎŇ ChyĘ ZrĆ’ăĆ=l’Ć ì¡Ň lĘ =xrČBĘ ëŇ ¿Ąl hŇ zĆěxŁ somŔ ‘Ď=l’Ć ÉhyĎYĘ mČ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ
13 ’bĳĄŇ eĎhĂ lĘ dŇ o‘¡ PŇ ys¿Ă otŇ =âlĲ l’ĄŔ =tŇ ybĲĄŇ C : ’bĲĄŇ eĎêĂ MS¡Ď wĘ MxĆ lĆŔ MSăĎ =lkĎŇ ’ĹwĲĆ
14 rmĆ ’Ň IăŁ wČ Ésom‘Ď N‘Č IąČwČ : ’ChĲ hŇ k¡ĎŇ lĎ mĘ mČ tŇ yb¿ĄŇ C ’ChŔ ÉëlĆ mĆÄ =SDČqĘ mĂ yJąĂ

ykĂŇ n¡Ł ’Ď rq¿ĄobŇ =yJĲĂ ykĂŇ nĳŁ ’Ď ’yb¡ĂŇ nĎ=NbĆŇ âl¿ wĘ ykĂŇ nŔŁ ’Ď ’ybăĂŇ nĎ=âlĲ hŇ yĎŔYĘ mČ ’Ğ=l’Ć
15 ëŇ ¿Ąl hoĎŔhyĘ ÉylČ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ N’Ň ~ĳŁ hČ yr¡ĄxĞ’ĲČ mĄ hoĎŔhyĘ ynĂ xăĄ uĎ IĂwČ : MymĲĂ qĘ SĂ sl¿Ą obŇ C sŘ8

16 âlą rmĄę ’Ł hŇ êăĎ’Č hoĳĎhyĘ=rbČŇ DĘ ‘măČ SĘ hŇ ê¡Ď ‘Č wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yU¿Ă ‘Č=l’Ć ’b¡ĄŇ eĎhĂ
17 rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄÂ lĎ : qxĲĎ WĘ yĂ tŇ yB¿Ą =l‘Č PŇ yF¡Ă tČŇ âl¿ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=l‘Č É’bĄŇ eĎtĂŇ

ì¡Ň tĘŇ mĲĎ dĘŇ ’Č wĘ CljŔŁ yĂ bŇ rĆxăĆBČ ÉìytĆÄ nŁ bĘŇ C ìŇ ynąĆbĎŇ C ÉhnĆzĘêĂ ry‘ąĂBĎ ìÂêĘ SĘ ’Ă hoĎęhyĘ
hŇ Łl¿ GĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂÄwĘ tŇ CmŔ êĎ Éh’Ď mĄ TĘ hŇ mąĎ dĎŇ ’Ğ=l‘Č hŇ êĎę ’Č wĘ qQĳĎ xĚêĘ lbĆŇ xăĆ BČ

: otĲŇ mĎ dĘŇ ’Č l‘¿ČmĄ hŇ l¡Ć gĘŇ yĂ
x, 2 Éh’Ć rŁ hŇ êąĎ’Č =hŇ mĲĎ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : ZyĂqĲĎ bŇ Cl¿ JĘ hŇ e¡ĄhĂ wĘ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ynĂ ’¡Č rĘhĂ hŇ J¿Ł

yUăĂ ‘Č=l’Ć ÉZuĄhČ ’BąĎ ylČę ’Ą hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ ZyĂqĳĎ bŇ Clă JĘ rm¡Č ’Ł wĲĎ somŔ ‘Ď
3 MoIăBČ É lkĎŇ yhĄ tŇ orąySĂ ClylĂÁ yhĄ wĘ : olĲ rob¿Ň ‘Ğ dŇ o‘¡ PŇ ys¿Ă o’=âlĲ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ

: shĲĎ ëŇ yl¿Ă SĘ hĂ Moq¡ mĎ =lkĎŇ BĘ rgĆŇjĆŔ hČ bŇ răČ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ M’¡Ě nĘ ’ChŔ hČ
4 : ZrĆ’ĲĎ =ywnř‘ tŇ yB¡Ă SĘ lČř wĘ NoyĳbĘŇ ’Ć Myp¡ĂŇ ’ĞèĲŁ hČ tŇ ’Ň Łzě=C‘mĘ SĂ
5 rBĳĎ=hŇ xĎ êĘ pĘŇ nĂ wĘ tŇ B¡Ď èČ hČ wĘ rbĆŇ èĆŔ hŇ rĎyBăĂ SĘ nČ wĘ ÉSdĆŇ xÄŁ hČ rbąŇŁ ‘ĞyĲČ ytČÂmĎ rmęŁ ’Ň lĄ
6 tŇ onąqĘ lĂ : hŇ mĲĎ rĘmĂ yn¿ĄzĘ’Ň mĲŁ tŇ C¡Ą‘ČlĘ C lqĆSĆŔ lyDăĂgĘŇhČ lĘ C ÉhpĎŇ y’Ą NyTąĂ qĘ hČ lĘ
7 ‘B¿Č SĘ nĂ : ryBĲĂ SĘ nČ rB¡Č lj¿Č mČ C MyĂlĳĎ ‘ĞnĲČ rCbăŇ ‘ĞBĲČ Noy¡bĘŇ ’Ć wĘ MyQĂŔ DČ ÉPsĆ JĆÄ BČ
8 l‘ČhąČ : MhĲĆ yWĄ ‘ĞmĲČ =lJĎ xYČ n¡ĆlĎ xJ¿Č SĘ ’Ć =M’Ă bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ No’ă gĘŇBĂ ho¡ĎhyĘ

HQĎŔ JĚ Ér’Ł kĎŇ hŇ tąĎŇ lĘ ‘ĲĎwĘ HBĳĎ bŇ SăĄ oy=lJĎ lb¡ČŇ ’Ď wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ zGăČrĘtĂŇ =âlĲ Ét’Ň zŁ
9 MoIăBČ ű hŇ yăĎhĎ wĘ : MyĂrĲĎYĘ mĂ ro’¿ yJĂ hŇ qĎ SĘ nĂ wĘ hŇ S¿Ď rĘgĘŇ nĂ wĘ

yê¿Ă kĘŇ SČ xĞhĲČ wĘ MyĂrĳĎhĽ~ĲĎ BČ SmĆ è¡Ć hČ yt¿ĂŇ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉM’ĚnĘ ’Chę hČ
10 hŇ nĎŔ yqĂ lĘ ÉMkĆŇ yrĄySĲĂ =lkĎŇ wĘ lbĆŇ ’Ąę lĘ MkĆÁ yGĄxČ yêĂÄ kĘŇ pČŇ hĎ wĘ : ro’Ĳ Moy¿BĘ ZrĆ’¡ĎlĎ

ÉhĎ yêĂÄ mĘ WČ wĘ hŇ xĳĎ rĘqĎ S’Ň r¡Ł =lJĎ =l‘Č wĘ qWĎŔ ÉMyĂnČÄtĘŇ mĎ =lJĎ =l‘Č ytąĂŇ ylĄ ‘ĞhĲČ wĘ
lb’k
Nkw yrqw bytk ywĄnĘ‘Č ’"sb ,yrq yIĄnĂ‘Ğ ,bytk ywĄnĘ‘Č v.4 .x"k +h tw’ hrsm Nyy‘ : yrq tyBĂ SĘ hČlĘ C v.4 .x

.’"ydw T"d Nkw yrqw bytk yIĄnĂ‘Ğ ’"sbw ,w"dw g"d
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: rmĲĎ Moy¿JĘ Ht¡ĎŇ yrĂxĞ’ĲČ wĘ dŇ yxĂŔ yĎ lbĆŇ ’ăĄ JĘ

ZrĆ’ĳĎBĎ bŇ ‘¡ĎrĎ yê¿Ă xĘ lČ SĘ hĂ wĘ hoĂŔhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ÉM’ĚnĘ My’Ăę BĎ MymăĂ yĎ ű hŇ eăĄhĂ 11

yr¿ĄbĘŇ DĂ tŇ ’¡Ą ‘ČmŔŁ SĘ lĂ =M’Ă yJăĂ MyĂUČŔ lČ ’măĎ YĎ =âlĲ wĘ ÉMxĆ QĆÄlČ bŇ ‘ąĎrĎ=âlĲ
Su¿ĄbČŇ lĘ CTË TĘ oSĲ yĘ xrĳĎzĘmĂ =dŇ ‘Č wĘ Nop¡Ň ~Ď mĂ C MyĎŔ =dŇ ‘Č MIăĎmĂ ÉC‘nĎ wĘ : hoĲĎhyĘ 12

tŇŁlÌ CtŇ BĘ hČ hŇ nĎpĘŇ QČ ‘ČtĘŇ êĂ ţ ’ChÁ hČ MoIÄBČ : C’YĲĎ mĘ yĂ âl¿ wĘ ho¡ĎhyĘ=rbČŇ DĘ=tŇ ’Ć 13

Crę mĘ ’ĲĎ wĘ NorŔ mĘ SĲŁ tŇ măČ SĘ ’Č BĘ ÉMy‘Ă BĎ SĘ eĂ hČ : ’mĲĎ ~Ď BČ Myr¡ĂCxBĲČ hČ wĘ tŇ opËŇ IĎhČ 14

: dŇ o‘Ĳ CmCq¿ yĎ=âlĲ wĘ Cl¡ pĘŇ nĲĎ wĘ ‘bČŇ SĳĎ =r’ĲĄ BĘ ëŇ rĆDăĆ yx¡Ą wĘ NDĎŔ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ yxąĄ

CSă ‘ĞrĘyĂwĘ roêÁ pĘŇ JČ hČ ëŇ hČÄ žrmĆ ’Ň IŁ wČ xČ BĄę zĘUĂ hČ =l‘ĲČ bŇ ~ăĎ nĂ ynĎÁdŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć ytĂŇ y’ĂÄ rĎ T

sCną yĎ=âlĲ gŇrĳŁ hĹ’ĲĆ bŇ rĆxăĆBČ Mt¡ĎŇ yrĂxĞ’ĲČ wĘ MQĎŔ JĚ S’Ň răŁ BĘ ÉM‘ČYČÄ bĘŇ C MyjĂę iĂ hČ
Mè¡Ď mĂ lo’Ŕ SĘ bĂŇ CrăêĘ xĘ yČ=M’Ă : TylĲĂ jĎ Mh¡Ć lĎ Tl¿Ą UĎ yĂ=âlĲ wĘ snĎŔ ÉMhĆ lĎ 2

ÉC’bĘŇ xĲĎ yĄ=M’Ă wĘ : MdĲĄŇ yrĂo’ Mè¡Ď mĂ MyĂmČŔ èĎ hČ ÉCl‘ĞyĲČ=M’ĲĂ wĘ MxĳĄ uĎ tĂŇ ydăĂŇ yĎ 3

ÉynČ y‘Ą dŇ gĆŇ eąĆmĂ CrÁ tĘŇ iĎÄ yĂ=M’Ă wĘ MyêĳĂ xĘ qČ lĘ C Wj¡Ą xČ ’Ğ Mè¿Ď mĂ lmĆŔ rĘJČ hČ S’Ň răŁ BĘ
ÉybĂŇ èĘ bČŇ CkąŇ lĘ yĲĄ=M’Ă wĘ : MkĲĎŇ SĎ nĘ C Sx¡Ď eĎhČ =tŇ ’Ć hŇ C¿ĆYČ ’Ğ MèËĎ mĂ MIĎŔhČ ‘qăČrĘqČ BĘ 4

ynÌĂy‘Ą yêĂÄ mĘ WČ wĘ MtČŇ gĳĎŇrĎhĞ wĲČ bŇ rĆx¡ĆhČ =tŇ ’Ć hŇ C¿ĆYČ ’Ğ MèËĎ mĂ MhĆŔ ybĄŇ y’ĲŁ ynăĄpĘŇ lĂ
‘ČgąĄŇ oehČ tŇ o’ę bĎŇ ~Ę hČ hoĂÁhyĹ ynĎÄdŇŁ ’Ň wĲČ : hŇ bĲĎŇ oTlĘ âl¿ wĘ hŇ ‘¡ĎrĎlĘ MhËĆ ylĄ ‘Ğ 5

hŇ ‘¡ĎqĘ SĎ wĘ HQĎŔ JĚ Ér’Ł yĘkČŇ hŇ tąĎŇ lĘ ‘ĲĎwĘ HbĳĎŇ ybĄŇ SĘ oyă=lJĎ Cl¡ bĘŇ ’ĲĎ wĘ gŇ omŔ êĎ wČ ÉZrĆ’ĎÄ BĎ
ZrĆ’ăĆ=l‘Č ot¡Ň DĎgĚŇ’Ğ wĲČ otŇ ol‘ĞmĲČ ÉMyĂmČÄ èĎ bČŇ hŇ nąĆoBhČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ r’¿Ł yJĂ 6

: omĲ SĘ ho¿ĎhyĘ ZrĆ’¡ĎhĎ yn¿ĄjĘ =l‘Č MkËĄŇ jĘ SĘ IĂwĲČ MIĎęhČ =ymĲĄ lĘ ’răĄuŁ hČ HdĳĎŇ sĎ yĘ
’olă hĞ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ ylËĂ Mê¿Ć’Č MyIĂÄSĂ kĚŇ žynĄbĘŇ kĂŇ ’olă hĞ 7

Mr¿Ď’Ğ wĲČ roê¡pĘŇ JČ mĂ MyI¿ĂêĂ SĘ lĂ pĘŇ C MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉytĂŇ ylĄ ‘ĹhĲĆ l’Ąę rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć
yêăĂ dĘŇ mČ SĘ hĂ wĘ hŇ ’ĎŔ FĎ xČ hĲČ ÉhkĎŇ lĎ mĘ UČ BČ hoĂęhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ ű ynăĄy‘Ą hŇ eĄÂhĂ : ryuĲĂ mĂ 8

tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć dŇ ymËĂ SĘ ’Č dŇ ym¿Ą SĘ hČ âlă yJĂ ţ spĆŇ ’Ćę hŇ mĳĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ ynăĄjĘ l‘¡ČmĄ HtĎŔ ’Ł
My¡ĂoGhČ =lkĎŇ bĘŇ ytĂŇ o‘¿ nĂ hĞ wĲČ hŇ CĆŔYČ mĘ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ eąĄhĂ =yJĲĂ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ 9

: ZrĆ’ĲĎ ror¡YĘ loj¿ yĂ=âlĲ wĘ hŇ rĎŔ bĎŇ JĘ BČ É‘Č oeÄ yĂ rSąĆ ’ĞJĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć
MyDËĂqĘ tČŇ wĘ SyGÌĂtČŇ =âlĲ MyrĂę mĘ ’ĲŁ hĎ yUĳĂ ‘Č y’ăĄFĎ xČ lJ¡Ł CtŇ CmŔ yĎ bŇ rĆxăĆBČ 10

tŇ lĆ pĳĆŇ eŁ hČ dŇ yw¡ĂDĎ tŇ J¿Č sĚ=tŇ ’Ć MyqËĂ’Ď ’ChŔ hČ MoIăBČ : hŇ ‘ĲĎrĎhĲĎ Cnyd¡ĄŇ ‘ĞBĲČ 11

ytrdgw
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12 N‘ČmČÄ lĘ : MlĲĎ o‘ ym¿Ą yJĂ hĎ yt¡ĂŇ ynĂ bĘŇ C MyqĂŔ ’Ď ÉwytĎŇ sŁ rĲĂhĞ wĲČ NhĆę yYĄrĘjĂ =tŇ ’Ć yêăĂ rĘdČŇ gĲĎŇ wĘ
MhĳĆ ylĄ ‘Ğ ym¡Ă SĘ ’r¿ĎqĘ nĂ =rSĆ ’Ğ MyĂŔoGhČ =lkĎŇ wĘ ÉModŇ ’Ĺ tŇ yrąĂ’Ą SĘ =tŇ ’Ć CSÁ rĘyyĲĂ

13 =M’ĚnĘ ÉMy’Ă BĎ MymąĂ yĎ hŇ eĄÄhĂ : tŇ ’Ň EĲŁ hŇ WĆ ‘¿Ł ho¡ĎhyĘ=M’ĚnĘ
CpŇ yFąĂ hĂ wĘ ‘rČEĳĎhČ ëŇ SăĄ mŁ BĘ Myb¡ĂŇ nĎ‘Ğ ëŇ r¿ĄdŇŁ wĘ rYĄŔ uŁ BČ ÉSrĄox SGąČnĂ wĘ hoĎŔhyĘ

14 tŇ CbăŇ SĘ =tŇ ’Ć ÈyêĂ bĘŇ SČ wĘ : hŇ nĎgĘŇgĲČŇ omtĘŇ êĂ tŇ o‘¡bĎŇ GĘ hČ =lkĎŇ wĘ sysĂŔ ‘Ď ÉMyrĂhĎ hĲĆ
Ct¡Ň SĎ wĘ MymĂŔ rĎkĘŇ C‘ăTĘ nĲĎ wĘ CbŇ SĎŔ yĎwĘ ÉtoUSČ nĘ MyrąĂ‘Ď CnÂbĎŇ C ů l’Ą rĎWĘ yĂ yUăĂ ‘Č

15 MtĳĎŇ mĎ dĘŇ ’Č =l‘Č Myê¡Ă ‘Ę TČ nĘ C : MhĲĆ yrĂjĘ =tŇ ’Ć Cl¡ kĘŇ ’ĲĎ wĘ tŇ oeŔ gČŇ CWă ‘Ď wĘ MnĳĎ yyĄ=tŇ ’Ć
ho¿ĎhyĘ rm¡Č ’Ď MhĆŔ lĎ yêĂ tăČŇ nĎ rSăĆ ’Ğ ÉMtĎŇ mĎ dĘŇ ’Č l‘ąČmĄ dŇ o‘ę CSÁ tĘŇ eĲĎ yĂ âlÄ wĘ

: ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ

hydb‘
’ Cn‘Ę mČÁ SĎ hŇ ‘ĎÄ CmSĘ Modę ’ĹlĲĆ hoĂÁhyĹ ynĎÄdŇŁ ’Ğ žrmČ ’Ď =hŇ JĲřŁ hŇ yĳĎdĘŇ bČŇ ‘ĲřŁ Noz¡xĞ

: hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ lČ hĎ yl¡Ć ‘Ď hŇ mĎ Cq¿ nĎ wĘ CmCqË xQĎŔ SĚ MyăĂoGBČ ÉryYĂ wĘ hoĎęhyĘ śtŇ ’ąĄ mĄ
2, 3 ìŇ ’ĆŔ yèĂ hĂ ÉìBĘ lĂ NodąŇ zĘ : dŇ ’ĲŁ mĘ hŇ ê¡Ď’Č yCz¿BĎ MyĳĂoGBČ ìŇ yê¡Ă tČŇ nĘ NTËŁ qĎ hŇ e¿ĄhĂ

: ZrĆ’ĲĎ ynĂ d¡ĄŇ rĂř oyĲ ym¿Ă oBŔ lĂ BĘ rmăĄ ’Ł oêĳbĘŇ SĂ Morăř mĘ ‘lČ s¡Ć =ywĄgĘŇxČ bĘŇ yn¿ĂkĘŇ SĲŁ
4 ì¡Ň dĘŇ yrĲĂo’ Mè¿Ď mĂ ìŇĳĆeqĂ MyWăĂ Myb¡ĂŇ kĎŇ oJĲ NyB¿Ą =M’Ă wĘ rSĆ eĆŔ JČ HČ yBăĂ gĘŇêČ =M’Ă
5 hŇ tĎŇ ymĄŔ dĘŇ nĂ ëŇ y’ăĄ hŇ lĎ yĘlČŔ ydĄŇ dĘŇ oSă =M’Ă ÉìlĘ =C’BĲĎ śMybąĂŇ eĎGČ=M’Ă : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ

: tŇ olĲ lĄ ‘ĲŁ Cry’¿Ă SĘ yČ ś’ol¡ hĞ ëŇ lĎŔ C’BăĎ ÉMyrĂYĘ BĲŁ =M’Ăř MIĳĎDČ Cb¡Ň nĘ gĘŇ yĂ ’ol¿ hĞ
6 lJŁ ť ìŇ Cxę QĘ SĂ lCbăŇ GĘ hČ =dŇ ‘Č : wynĲĎ Cjř YĘ mČ C‘¡bĘŇ nĂ wWĎŔ ‘Ą CWă jĘř xĘ nĆ ëŇ y’Ą ť

yVn’
Nmysw h‘br’w My‘br’w h’m ’"n . w"mq Nmysw hVVw My‘br’w h’m swm‘ rpsd yqwsp Mwks v.15 .T
KyrYw .llk qsp ’d ’rpysb tylw .hVlV wyrdsw .]w"T +h swm‘[ bwT wbh’w ‘r=w’nV wyYxw . d"mq

.rpsw rps lk Nyb qlx twrwW VlV xynhl
The number of the verses of the book of Amos is 146; and the sign is w"mq; other copies
[have] 144; and the sign is d"mq. And its middle point is [Amos 5:15]. And its sedarim
are 3. And there is not in this book an ordinary peseq. And there should be left a space
of 3 lines between each book.
.w"dw b"d ,’"d Nk ,’lm hyĎdĘbČ o‘ ’"s v.1 .’+k qwsp d‘ +’ qwsp Nm xlVyw tVrpl hrTph v.1 .’
Kphm ÉhoĎhyĘ t’ąĄmĄ ’"s ,h"dxw b"d ‘ybr xnwm Nk v.1 .w"dw g"d ,b"d Nk ,Pqm ’lbw xnwm hJăŁ ’"s v.1

.r"tw s"t ,‘"t Nk MyrĂmĄ w’ MormĎ l"n v.3 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx ,T"d ,x"d ,w"d ,g"d Nk ,’TVp
,b"yd ,x"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm ynĂdĄyrĂoy ’"s ,’"ydw T"d Nkw d"wy rsx wyl‘ rsmnw y"k Myrpsb Nk v.3

MybÄ ng=M’ ’"n ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,g"d ,b"d ,y"k Myrpsbw yllhb Ngwnm Nk v.5 .w"Tdw d"yd
wry’¡ Vy ’wl¿ h ’"s ,w"Tdw T"d ,x"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.5 .s"tw ‘"t ,+rt Nkw =M’Ă wĘ ’"s v.5 .w’ąb

.d"ydw b"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw
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7

CmyWąĂ yĎ ìę mĘ xĘ lČ ìŇ mĳĆŁlSĘ ySăĄ nĘ ’Č ì¡Ň lĘ Cl¿řkĘŇ yĲĎ ìŇ C’Ë yèĂ hĂ ìŇ tĆŔ yrĂbĘŇ ySăĄ nĘ ’Č
hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ ’Ch¡ hČ MoI¿BČ ’olË hĞ : oBĲ hŇ n¡Ď CbŇ êĘ Ny’¿Ą ìŇ yêĆŔ xĘ êČ ÉrozmĎ 8

ìŇ yr¡ĆoBgĂŇ Cê¿xČ wĘ : wWĲĎ ‘Ą rh¿Č mĄ hŇ n¡Ď CbŇ tĘŇ C ModŔ ’ĹmĲĄ ÉMymĂ kĎŇ xĞ yêąĂ dĘŇ bČŇ ’ĞhĲČ wĘ 9

bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ ìŇ yx¿Ă ’Ď smËČ xĞmĲĄ : lTĆ uĲĎmĂ wW¡Ď ‘Ą rh¿Č mĄ Sy’ËĂ =tŇ rĆJĲĎ yĂ N‘ČmÌČ lĘ NmĳĎ yêĄ 10

tŇ ob¿Ň SĘ MoyËBĘ dŇ gĆŇ eĆŔ mĂ ìăŇ dĘŇ mĲĎ ‘Ğ ÉMoyBĘ : MlĲĎ o‘lĘ êĎr¡ČkĘŇ nĂ wĘ hŇ SĳĎ CbŇ ìăŇ iĘ kČŇ êĘ 11

hŇ ê¡Ď’Č =MGČ lrĎŔ ogŇ CDăyČ ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ=l‘Č wĘ wřrę ‘V C’BăĎ MyrĂÂkĘŇ nĎ wĘ olĳ yxĄ Myr¡ĂzĎ
xm¿Č WĘ êĂ =l’Č wĘ orŔ kĘŇ nĎ MoyăBĘ ÉìyxĂÄ ’Ď =MoyĲbĘŇ ’rĆêąĄ=l’Č wĘř : MhĲĆ mĄ dŇ x¿Č ’Č JĘ 12

=l’Č : hŇ rĲĎYĎ Moy¿BĘ ìŇ yj¡Ă lD¿ĄgĘŇêČ =l’Č wĘ MdĳĎŇ bĘŇ ’Ď MoyăBĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=ynĲĄbĘŇ lĂ 13

MoyăBĘ ot¡Ň ‘ĎrĲĎBĘ hŇ êËĎ’Č =MgČŇ ’rĆêÌĄ=l’Čř MdĎŔ y’Ą MoyăBĘ ÉyUĂ ‘Č=r‘ČSĲČ bĘŇ ’obąŇ êĎ
qrĆjĆŔ hČ =l‘Č ÉdmŁ ‘ĞêĲČ =l’ĲČ wĘ : odĲŇ y’Ą Moy¿BĘ ol¡ yxĄ bĘŇ hŇ nĎxĘ l¿Č SĘ êĂ =l’Č wĘ odĳŇ y’Ą 14

bŇ or¿qĎ =yJĲĂ : hŇ rĲĎYĎ Moy¿BĘ wyd¡ĎŇ yrĂWĘ rG¿ĄsĘ êČ =l’Č wĘ wyTĳĎylĂ jĘ =tŇ ’Ć tŇ yr¡ĂkĘŇ hČ lĘ 15

bŇ CS¿ yĎ ì¡Ň lĘ mĲĚ GĘ ëŇ QĎŔ hŇ WĆ ‘ăĎyĄ ÉtĎ yWĂÄ ‘Ď rSąĆ ’ĞJĲČ MyĳĂoGhČ =lJĎř =l‘Č ho¡ĎhyĘ=MoyĲ
My¡ĂoGhČ =lkĎŇ Cê¿SĘ yĂ ySĂŔ dĘŇ qĎ rhăČ =l‘Č ÉMtĆŇ ytĂŇ SĘ rSąĆ ’ĞJĲČ yJĂę : ìŇ SĲĆ ’Ň rŁ BĘ 16

hŇ T¡Ď ylĄ pĘŇ hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ NoIËYĂ rh¿Č bĘŇ C : CyĲhĎ ’ol¿ JĘ Cy¡hĎ wĘ C‘Ŕ lĎ wĘ CtăŇ SĎ wĘ dŇ ymĳĂ êĎř 17

bŇ qÄŁ ‘ĞyĲČ=tŇ ybĲĄŇ žhyĎhĎ wĘ : MhĲĆ ySĄ rĲĎom tŇ ’¡Ą bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ tŇ yBăĄ ÉCSrĘyĲĎwĘ SdĆŇ qĳŁ hŇ yĎhăĎwĘ 18

MClĳ kĎŇ ’Ğ wĲČ Mh¡Ć bĎŇ Cq¿ lĘ dĲĎŇ wĘ SqČŔ lĘ ÉwWĎ ‘Ą tŇ ybąĄŇ C hŇ bĎę hĎ lĲĆ PŇ ăĄsoy tŇ ybÌĄŇ C S’ĄÁ
bŇ gĆŇ eĆÁhČ CSÄ rĘyĲĎwĘ : rBĲĄ DĂ ho¡ĎhyĘ yJ¿Ă wWĎŔ ‘Ą tŇ ybăĄŇ lĘ ÉdyrĂWĎ hŇ yąĆhĘ yĲĂ=âlwĘ 19

MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć hŇ dăĄŇ WĘ =tŇ ’Ć ÉCSrĘyĲĎwĘ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ =tŇ ’Ć ÉhlĎ pĄŇ èĘ hČ wĘ wWĎę ‘Ą rhăČ =tŇ ’Ć
ynĄÄbĘŇ lĂ hŇ EĆhČ ţ=lxĲĄ hČř tŇ lăĚ gĎŇ wĘ : dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ hČ =tŇ ’Ć Nm¡Ă yĎnĘ bĂŇ C NorĳmĘ SĲŁ hŇ dăĄŇ WĘ tŇ ’¡Ą wĘ 20

dŇ rĳČpĎŇ sĘ BĂ rSăĆ ’Ğ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ tŇ l¿Ě gĎŇ wĘ tŇ pČŔ rĘYăĎ=dŇ ‘Č ÉMynĂ ‘ĞnĲČJĘ =rSĆ ’Ğř l’ąĄ rĎWĘ yĂ
sŘ9 rhăČ =tŇ ’Ć Tj¡Ł SĘ lĂ NoIŔYĂ rhăČ BĘ ÉMy‘Ă SĂ omĲ Clą ‘Ď wĘ : bŇ gĆŇ eĲĆhČ yr¿Ą‘Ď tŇ ’¡Ą CSě rĘyĲĂ 21

wV‘

b"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.6 .+y T"m hymry Nyy‘ : CpWĘ xĘ nĆ l"n v.6

,bytk or‘ĞSČ v.11 .s"tw ’"yd ,b"d ,’"d Nkw ClkĘ yĎwĘ ’"s v.7 .w"Tdw ’"yd Nkw rsx bynĎjĚYĘ mČ ’"s ,d"ydw
.w"dw g"d ,b"d ,’"d Nkw =l’Č ’"s v.12 .w"dw g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wyrĎ‘ĎSĘ ’"sb ,yrq wyrĎ‘ĎSĘ
’"s v.16 .’y‘gb =lJĲĎ n"b ,’"b Nk v.15 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,g"d ,b"d ,’"d Nkw =l’Č wĘ ’"s v.13

’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx ,g"d ,y"k Myrpsb gtmb Nk v.18 .b"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw bybĂ sĎ
Nk v.20 .g"dw b"d Nkw Pqm ’lbw lxăh ’"s ,=lxhĲČ n"b ,’"b Nk v.20 .b"dw ’"d Nkw gtm ’lb hyĆhĘ yĂ

.’y‘gb =rV’ĲĞ n"b ,’"b



1. 1–10 hnwy 909

: hŇ kĲĎŇ ClUĘ hČ ho¡ĎhylĲČ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ wĘ wWĳĎ ‘Ą

hnwy
’, 2 hŇ wËĄnĘ ynĲĂ =l’Ć ëŇ lÌĄ MCqţ : rmĲŁ ’Ň lĄ yê¡ČmĂ ’Ğ=NbĆŇ hŇ n¿Ď oy=l’Ć hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ÉyhĂ yĘwČĲ

3 MqĎ IąĎwČ : ynĲĎpĎŇ lĘ Mt¡ĎŇ ‘ĎrĲĎ hŇ t¿ĎŇ lĘ ‘ĲĎ=yJĂ hĎ ylĳĆ‘Ď ’răĎqĘ C hŇ l¡Ď odŇ GĘ hČ ry‘¿ĂhĎ
ű hŇ IăĎnĂ ’Ľ ’Y¿Ď mĘ IĂwČ opÁ yĎ dŇ rĆIĄÄwČ hoĳĎhyĘ yn¡ĄpĘŇ QĂ mĂ hŇ SĎ ySĂŔ rĘêČ xČ răřŁ bĘŇ lĂ ÉhnĎ oy
hŇ SĎ ySĂŔ rĘêČ ÉMhĆ UĎ ‘Ă ’obąŇ lĎ ÉHBĎ dŇ rĆIąĄwČ HrĎÁ kĎŇ WĘ NêĄÄ IĂwČ SySĂę rĘtČŇ hŇ ’ăĎ BĎ

4 lod¡Ň GĎ=r‘ČsĲČ yh¿Ă yĘwČ MIĎŔhČ =l’Ć ÉhlĎ odŇ GĘ =xČ CrĲ lyTąĂ hĄ hoĎęhywĲČ : hoĲĎhyĘ yn¡ĄpĘŇ QĂ mĂ
5 Sy’ăĂ ÈCq‘ĞzĘIĂwĲČ MyxĂę QĎ UČ hČ C’ă rĘyIĲĂwČř : rbĲĄŇ èĎ hĂ lĘ hŇ b¡ĎŇ èĘ xĂ hŇ IĎŔnĂ ’ĽhăĎ wĘ MIĳĎBČ

lq¡ĄhĎ lĘ MIĎŔhČ =l’Ć ÉhIĎnĂ ’ĽBĲĎ rSąĆ ’Ğ MylĂÁJĄ hČ =tŇ ’Ć ClTĂÄ IĎwČ ůwyhĎŁl’Ĺ=l’Ć
6 bŇ rąČqĘ IĂwČ : MdĲČŇ rĎIĲĄwČ bŇ J¡Č SĘ IĂwČ hŇ nĎŔ ypĂŇ iĘ hČ ytăĄŇ JĘ rĘyČ=l’Ć ÉdrČyĎ hŇ nĎę oywĘ MhĳĆ ylĄ ‘ĞmĲĄ

ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ=l’Ć ’răĎqĘ MCqť MDĳĎrĘnĂ ìăŇ QĘ =hŇ mČ ol¡ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ lbĄŔ xŁ hĲČ bŇ răČ ÉwylĎ ’Ą
7 Ch‘Ąę rĄ=l’Ć Sy’ăĂ CrÂmĘ ’Ň IĲŁ wČ : dŇ bĲĄŇ ’Ň nŁ âl¿ wĘ Cnl¡Ď MyhËĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ èÌĄ ‘ČtĘŇ yĂ ylČÂC’

ÉCljĂÄ IČwČ CnlĳĎ tŇ ’Ň E¡Ł hČ hŇ ‘¿ĎrĎhĲĎ ymËĂ QĘ SĆ BĘ hŇ ‘ĎŔ dĘŇ năĄwĘ tŇ olŔ rĎř ogĲŇ hŇ lĎ yjăĂ nČ wĘ ÉCkŇ lĘ
8 CnlĎŔ ’eăĎ=hŇ dĎŇ yGĲĂ hČ wylĎŔ ’Ą śCrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : hŇ nĲĎ oy=l‘Č lr¡ĎoGhČ lj¿Ł IĂwČ tŇ olŔ rĎoGĲ

hŇ măĎř ’obŔ êĎ NyĂ’ăČmĄ C ÉìêĘ kĘŇ ’Ň lČ UĘ =hŇ mĲČř CnlĳĎ tŇ ’Ň E¡Ł hČ hŇ ‘¿ĎrĎhĲĎ ymËĂ lĘ śrS¿Ć ’ĞBĲČ
9 hoĎÂhyĘ=tŇ ’Ć wĘ ykĂŇ nĳŁ ’Ď yrăĂbĘŇ ‘Ă Mh¡Ć ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : hŇ êĎ’ĲĎ M‘¡Č hŇ E¿ĆmĂ =y’ĲĄ wĘ ìŇ YĆŔ rĘř ’Č

: hŇ SĲĎ BĎ IČhČ =tŇ ’Ć wĘ MI¡ĎhČ =tŇ ’Ć hŇ W¿Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ ’rĄŔ yĎ ynăĂ’Ğ ÉMyĂmČÄ èĎ hČ yhąĄŁl’Ĺ
10 tĎŇ yWĳĂ ‘Ď tŇ ’Ň EăŁ =hŇ mČ wyl¡Ď ’Ą Cr¿mĘ ’Ň IĲŁ wČ hŇ lĎŔ odŇ gĘŇ hŇ ’ăĎ rĘyĂ ÉMySĂ nĎ’ĞhĲĎ C’ą rĘyIĲĂwČ

w‘dy=yk
hyb tylw .]’"y qwsp[ dgnm Kdm‘ Mwyb wyYxw . K"’ Nmysw MyrV‘w dx’ hydb‘ rpsd yqwsp Mwks v.21

VlV xynhl KyrYw .n ,dy Nk ,]’"k qwsp[ My‘yVwm wl‘w Vy ’"sb .’rds tylw ,Nbtk ’lw Nyyrq tylw .qsp
.twrwV

The number of the verses of the book of Obadiah is 21; and the sign is K"’. And its
middle point is, In the day that thou didst stand on the other side [v. 11]. And there is
not in it a peseq. And there are no qeris or kethibhs, nor a seder. In other copies there
is [a seder], And saviours shall come up [v. 21]. And there should be left [a space of] 3
lines.
,’"d ,y"k Myrpsb rsx Nk v.3 .’"y qwsp +d d‘ +’ qwsp +’ Nm hxnml rwpk Mwyl hrTph v.1 .’
,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.7 .rsx C’rĘyĂwČ ’"s v.5 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,g"d ,b"d
,w"Tdw T"d ,x"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.8 .Vgdb twlroG ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,g"d
,g"d Nkw =yml rVË ’b ’"s ,b"dw y"k Myrpsb Nk v.8 .d"ydw b"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw Éwyl’ wrąm’yw ’"s
.s"tw ‘"t ,b"yd ,b"d ,’"d Nkw hmĎC ’"s v.8 .Zmq =hmĎ ’"s v.8 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,T"d ,x"d ,w"d

.b"yd Nkw KŔ YĘ r’ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.8



910 hnwy 1. 11–3. 3

: MhĲĆ lĎ dŇ yG¡ĂhĂ yJ¿Ă xČ rĄŔ bŇŁ ’Chă ÉhoĎhyĘ ynąĄpĘŇ QĂ mĂ =yJĲĂ MySĂę nĎ’ĞhĲĎ C‘ădĘŇ yĲĎ=yJĂ
ëŇ ¿Ąloh MI¡ĎhČ yJ¿Ă CnylĳĄ‘ĎmĲĄ MI¡ĎhČ qê¿Ł SĘ yĂwĘ ëŇ QĎŔ hŇ WĆ ‘ĞeăČ=hŇ mČ ÉwylĎ ’Ą CrąmĘ ’Ň IĲŁ wČ 11

MI¡ĎhČ qê¿Ł SĘ yĂwĘ MIĎŔhČ =l’Ć ynĂ lăĚ yTĂ hĞ wĲČ ÉynĂ C’Ä WĎ MhĆę ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : r‘ĲĄsŁ wĘ 12

: MkĲĆŇ ylĄ ‘Ğ hŇ E¡ĆhČ lodËŇ GĎhČ r‘ČiÌČ hČ yQĂęSĆř bĘŇ yJăĂ ynĂ ’ĎŔ ‘ČdăĄŇ oy yJĂ ť MkĳĆŇ ylĄ ‘ĞmĲĄ
ëŇ ¿Ąloh MIĎŔhČ yJăĂ ClkĳŇŁ yĎ âlă wĘ hŇ S¡Ď BĎ IČhČ =l’Ć bŇ ySËĂ hĎ lĘ MySĂę nĎ’ĞhĲĎ CrăêĘ xĘ IČwČ 13

’năĎ=l’Č ÉhoĎhyĘ hŇ eąĎř’ĲĎ Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ hoĎÁhyĘ=l’Ć C’Ä rĘqĘ IĂwČ : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ r‘¡ĄsŁ wĘ 14

hŇ êăĎ’Č =yJĲĂř ’ř yqĳĂnĎ MDăĎ Cnyl¡Ą ‘Ď Nê¿ĄêĂ =l’Č wĘ hŇ EĆŔhČ Sy’ăĂ hĎ ÉSpĆŇ nĆÄBĘ hŇ dĎę bĘŇ ’Ň nĲŁ
MIĳĎhČ =l’Ć Chl¡Ě TĂ yĘwČ hŇ nĎŔ oy=tŇ ’Ć ÉC’WĘ IĂwČ : tĎŇ yWĲĂ ‘Ď êĎYĘ p¡ČŇ xĎ rS¿Ć ’ĞJĲČř hoĎŔhyĘ 15

hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć hŇ l¡Ď odŇ gĘŇ hŇ ’¿Ď rĘyĂ MySËĂ nĎ’ĞhĲĎ C’Ì rĘyIĲĂwČ : ojĲ ‘Ę EČmĂ MI¡ĎhČ dŇ m¿Ł ‘ĞIĲČwČ 16

‘ČŁl¡ bĘŇ lĂ lodŔ GĎ gŇDăĎ ÉhoĎhyĘ NmąČ yĘwČ : MyrĲĂdĎŇ nĘ Cr¡DĘIĂwČ hoĎŔhylĲČ ÉxbČŇ zĆÄ=CxBĘ zĘIĂwČ b
: tŇ olĲ ylĄ hŇ S¿Ď ŁlSĘ C Mym¡Ă yĎ hŇ S¿Ď ŁlSĘ gŇDĎŔ hČ y‘ăĄmĘ BĂ ÉhnĎ oy yhąĂ yĘwČ hŇ nĳĎ oy=tŇ ’Ć
ytĂŇ ’Ň rĎqĎ ţ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : hŇ gĲĎŇDĎhČ y‘¡ĄUĘ mĂ wyhĳĎŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=l’Ć hŇ nĎŔ oy lQăĄ jČ tĘŇ IĂwČ 2, 3

: ylĲĂ oq êĎ‘Ę m¿Č SĎ yêĂ ‘Ę C¡ČSĂ lo’Ë SĘ NTĆ BÌĆ mĂ ynĂ nĳĄ‘ĞIĲČwĲČ ho¡ĎhyĘ=l’Ć ylËĂ hŇ rĎ~¿ĎmĂ
ìŇ yr¿ĆBĎ SĘ mĂ =lJĎ ynĂ bĳĄŇ bĘŇ sĲřŁ yĘ rh¡Ď nĎ wĘ MyUĂŔ yČ bŇ băČŇ lĘ BĂ ÉhlĎ CYmĘ ynĂ kąĄŇ ylĂ SĘ êČ wČ 4

ëŇ ’Č ť ìŇ ynĳĆy‘Ą dŇ gĆŇ eăĆmĂ yêĂ SĘ r¡ČgĘŇ nĂ yêĂ rĘmČŔ ’Ď ynăĂ’Ğ wĲČ : CrbĲĎŇ ‘Ď yl¿Č ‘Ď ìŇ yQ¡Ć gČŇ wĘ 5

Moh¡ êĘ SpĆŇ nĆŔ =dŇ ‘Č ÉMyĂmČÄ ynĂ CpąŇ pĎŇ ’Ğ : ìŇ SĲĆ dĘŇ qĎ lk¡ČŇ yhĄ =l’Ć TyBĂŔ hČ lĘ PŇ ysăĂ o’ 6

ZrĆ’ËĎhĎř yêĂ dĘŇ rČŔ yĎ ÉMyrĂhĎ ybąĄŇ YĘ qĂ lĘ : ySĲĂ ’Ň rŁ lĘ SCb¿Ň xĎ PŇ Cs¡ ynĂ bĳĄŇ bĘŇ sĲřŁ yĘ 7

PŇ FąĄ ‘ČtĘŇ hĂ BĘ : yhĲĎ Łl’Ĺ ho¿ĎhyĘ yI¡ČxČ tŇ xČ èËČ mĂ l‘ČêÌČ wČ MlĳĎ o‘lĘ yd¡ĂŇ ‘ĞbĲČŇ hĎ yx¿Ć rĂř BĘ 8

lk¡ČŇ yhĄ =l’Ć ytĂŔ QĎ pĂŇ êĘ ÉìylĆÄ’Ą ’obąŇ êĎ wČ yêĂ rĘkĳĎŇ zĎ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć ySĂŔ pĘŇ nČ ÉylČ ‘Ď
ÉhdĎŇ oê loqąBĘ ynĂę ’Ğ wĲČ : CbŇ zĲŁ ‘ĞyĲČ MD¡ĎsĘ xČ ’wĘSĳĎ =ylĄ bĘŇ hČ Myr¡ĂUĘ SČ mĘ : ìŇ SĲĆ dĘŇ qĎ 9, 10

ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : hoĲĎhylĲČ hŇ tĎŇ ‘¡ĎCSyĘ hŇ mĎ QĳĄSČ ’Ğ yêĂ rĘd¡ČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ ëŇ QĎŔ =hŇ xĎ BĘ zĘ’Ć 11

: hŇ SĲĎ BĎ IČhČ =l’Ć hŇ n¡Ď oy=tŇ ’Ć ’q¿ĄIĎwČ gŇDĳĎlČ
hŇ w¡ĄnĘ ynĲĂ =l’Ć ëŇ ¿Ąl MCqË : rmĲŁ ’Ň lĄ tŇ yn¿ĂSĄ hŇ n¡Ď oy=l’Ć hoËĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yhÌĂ yĘwČ g, 2

rb¿ĄŇ DŁ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ ’ĎŔ yrĂuĘ hČ =tŇ ’Ć ÉhĎ ylĆÄ’Ą ’rąĎqĘ CĂ hŇ lĳĎ odŇ GĘ hČ ry‘ăĂhĎ
hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ hŇ wĄęnĘ ynĲĂ wĘ hoĳĎhyĘ rbăČŇ dĘŇ JĂ hŇ w¡ĄnĘ ynĲĂ =l’Ć ëŇ lĆ IËĄwČ hŇ nĎę oy MqĎ IăĎwČ : ìŇ ylĲĆ ’Ą 3

hlwdg=ry‘
Myrps bwrb Nk v.14 .yrq yqĂnĎ v.14 .g"dw b"d Nkw Pl’b ’eĎ’Ď ’"s v.14 .q"z ylŔVb ’"s v.12
ynĂbĄ bĘ osyĘ ’"s v.4 .b .rSĆ ’Ğ rybs v.14 .d"ydw b"yd ,w"d ,g"d Nkw yJąĂ ’"s ,w"Tdw T"d ,x"d ,b"d ,y"k
’lm hĎ yxĆyrĂBĘ ’"s v.7 .s"tw ’"d Nkw ZrĆ’ĎhĎ wĘ ’"s v.7 .’lm ynĂbĄ bĘ osyĘ ’"s v.6 .b"dw ’"d Nkw ’lm

.T"dw x"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw



3. 4–4. 9 hnwy 911

4 ’obăŇ lĎ ÉhnĎ oy lxĆ IąĎwČ : MymĲĂ yĎ tŇ SĆ Łl¿ SĘ ëŇ ¡ČlhĞmĲČ MyhĂŔ Łl’Ň lĲĄ ÉhlĎ odŇ GĘ =ry‘ĲĂ
hŇ w¡ĄnĘ ynĲĂ wĘ MoyŔ My‘ăĂBĎ rĘ’Č dŇ o‘ť rmČŔ ’Ň IŁ wČ É’rĎqĘ IĂwČ dŇ xĳĎ ’Ć Moyă ëŇ ¡ČlhĞmĲČ ry‘ĂŔ bĎŇ

5 CSă BĘ lĘ IĂwČ ÉMoY=C’rĘqĘ IĂwČ MyhĳĂ Łl’Ň BĲĄ hŇ w¡ĄnĘ ynĲĂ yS¿Ą nĘ ’Č CnymËĂ ’Ğ IĲČwĲČ : tŇ kĆŇ jĲĎ hĘ nĆ
6 ÉMqĎ IĎÄwČ hŇ wĄŔnĘ ynĲĂ ëŇ lĆ măĆ =l’Ć ÉrbĎŇ DĎhČ ‘GąČ IĂwČ : MeĲĎTČ qĘ =dŇ ‘Č wĘ Ml¡Ď odŇ GĘ mĂ MyuĂŔ WČ
7 q‘Ąę zĘIČwČ : rpĆŇ ’ĲĄ hĎ =l‘Č bŇ SĆ I¡ĄwČ qWČŔ skăČŇ yĘwČ wylĳĎ ‘ĎmĲĄ oê¡rĘDČ’Č rb¿ĄŇ ‘ĞIĲČwČ o’Ŕ sĘ JĂ mĂ

hŇ mĎÁ hĄ BĘ hČ wĘ MdĎÄ ’Ď hĲĎ rmĳŁ ’Ň lĄ wyl¡Ď dŇŁ gĘŇ C ëŇ lĆ UËĆ hČ M‘ČFÌČ mĂ hŇ wĄŔnĘ ynĲĂ BĘ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ
: CêĲ SĘ yĂ=l’Č MyĂm¡ČC C‘Ŕ rĘyĂ=l’Čř hŇ mĎ C’Ŕ mĘ ÉCm‘ĞTĘ yĂ=l’ĲČ N’Ň ~ęŁ hČ wĘ rqăĎBĎ hČ

8 hŇ qĳĎzĘxĎ BĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ=l’Ć C’¿ rĘqĘ yĂwĘ hŇ mĎŔ hĄ BĘ hČ wĘ ÉMdĎŇ ’Ď hĲĎ MyuĂę WČ Ciă JČ tĘŇ yĂwĘ
9 ‘ČdăĄŇ oy=ymĲĂ : MhĲĆ yjĄ kČŇ BĘ rS¿Ć ’Ğ sm¡Ď xĎ hĲĆ =NmĂ C hŇ ‘ĎŔ rĎhĲĎ oJă rĘDČmĂ Sy’Ă ť CbŇ SĚę yĎwĘ

10 ’rĘIąČwČ : dŇ bĲĄŇ ’Ň nŁ âl¿ wĘ oj¡ ’Č Nor¿xĞmĲĄ bŇ SËĎ wĘ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ Mx¡Č nĂ wĘ bŇ CSŔ yĎ
MyhĂę Łl’ĹhĲĎ MxĆ eăĎIĂwČ hŇ ‘ĳĎrĎhĲĎ MJăĎ rĘDČmĂ CbŇ S¡Ď =yJĂ MhĆŔ yWĄ ‘ĞmăČ=tŇ ’Ć ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ

d hŇ n¡Ď oy=l’Ć ‘rČI¿ĄwČ : hŇ WĲĎ ‘Ď âl¿ wĘ Mh¡Ć lĎ =tŇ oW‘ĞlĲČ rB¿Ć DĂ=rSĆ ’Ğ hŇ ‘ËĎrĎhĲĎ =l‘Č
2 ÉhoĎhyĘ hŇ eąĎ’ĲĎ rmČę ’Ň IŁ wČ hoĎÁhyĘ=l’Ć lQĄÄjČ tĘŇ IĂwČ : olĲ rxČ I¡ĂwČ hŇ lĳĎ odŇ gĘŇ hŇ ‘ăĎrĎ

xČ răŁ bĘŇ lĂ yêĂ mĘ D¡ČqĂ NJ¿Ą =l‘Č ytĂŔ mĎ dĘŇ ’Č =l‘Č ÉytĂŇ oyhĹ=dŇ ‘Č yrĂę bĎŇ dĘŇ hŇ zăĆ=’olhĞ
ÉMyĂjČÄ ’Č ëŇ rĆ’ąĆ MCxŔ rČwĘ NCeăxČ =l’Ąř ÉhêĎ’Č yJąĂ yêĂ ‘Ę dČę yĎ yJăĂ hŇ SĎ ySĳĂ rĘêČ

3 yS¡Ă pĘŇ nČ=tŇ ’Ć ’n¿Ď=xqČ hoĎŔhyĘ hŇ êăĎ ‘Č wĘ : hŇ ‘ĲĎrĎhĲĎ =l‘Č Mx¡Ď nĂ wĘ dŇ sĆ xĆŔ =bŇ rČwĘ
4 : ëŇ lĲĎ hŇ rĎx¿Ďř bŇ T¡Ą yhĄ hĲČ hoĎŔhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : yIĲĎxČ mĲĄ yt¡ĂŇ om bŇ oT¿ yJËĂ yeĂ UĳĆ mĂ
5 hŇ JĎę sĚ MSĎÁ olÄ žW‘Č IČwČ ry‘ĳĂlĎ MdĆŇ uăĆmĂ bŇ SĆ I¡ĄwČ ry‘ĂŔ hĎ =NmĂ ÉhnĎ oy ’YąĄ IĄwČ
6 śNmăČ yĘwČ : ry‘ĲĂBĎ hŇ y¡ĆhĘ IĲĂ=hŇ mČ hŇ ’ĆŔ rĘyĂ rSăĆ ’Ğ dŇ ‘Č ť l~ĄŔ BČ ÉhĎ yêĆÄ xĘ êČ bŇ SĆ IąĄwČ

oSŔ ’Ň rŁ =l‘Č É lYĄ tŇ oy¿hĘ lĲĂ hŇ nĎę oylĘ l‘ăČmĄ ű l‘Č IăČwČ NoyÂqĎ yqĲĂ MyhĂ Łl’Ĺţ=hoĲĎhyĘ
: hŇ lĲĎ odŇ gĘŇ hŇ x¿Ď mĘ WĂ Noy¡qĎ yuĲĂ hČ =l‘Č hŇ nËĎ oy xm¿Č WĘ IĂwČ otĳŇ ‘ĎrĲĎmĄ ol¡ lř y~¿Ă hČ lĘ

7 Noy¡qĎ yuĲĂ hČ =tŇ ’Ć ëŇ ê¿Č wČ tŇ rĳĎxĽUĲĎ lĲČ rxČ è¡Č hČ tŇ ol¿ ‘ĞBĲČř tŇ ‘ČlČŔ oê ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ NmąČ yĘwČ
8 tŇ ySĂŔ yrĂxĞ ÉMydĂŇ qĎ xČ Crą MyhĂÁ Łl’Ĺ NmČÄ yĘwČ SmĆ èĆę hČ xČ răŁ zĘJĂ ű yhăĂ yĘwČ : SbĲĎŇ yIĂwČ

tŇ CmŔ lĎ ÉoSpĘŇ nČ=tŇ ’Ć l’ąČ SĘ IĂwČ PŇ QĳĎ ‘ČtĘŇ IĂwČ hŇ n¡Ď oy S’Ň r¿Ł =l‘Č SmĆ èËĆ hČ ëŇ ê¿Č wČ
9 bŇ T¿Ą yhĄ hĲČ hŇ nĎŔ oy=l’Ć ÉMyhĂ Łl’Ĺ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : yIĲĎxČ mĲĄ yt¡ĂŇ om bŇ oT¿ rmĆ ’Ň ŁIěwČ

Kl=hrx
,+rt Nkw =l’Č wĘ ’"sw ,d"ydw b"yd Nkw w‘Ŕ ry=l’Ä ’"s ,w"Tdw T"d ,x"d ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.7 .g
.’qsp N’k Vy ’"sb v.4 .l’ăĄ n"b ,=l’ĲĄ ’"b ’"n ,’y‘gb =l’ĲĄ n"b ,’"b Nk v.2 .d .r"tw s"t ,‘"t
.w"dw g"d ,b"d Nkw hnŔ wyl l‘ămÉ lyÄw Nwyęqyq MyÁhl’ hwÄhy žNmyw ’"s v.6 .hrx¿Ď n"b ,hr¿Ďx ’"b ’"n v.4

.’"d Nkw tol‘ĞJČ ’"s v.7 .oly~Ă hČlĘ l"n v.6
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rmĆ ’Ň IăŁ wČ : tŇ wĆmĲĎ =dŇ ‘Č yl¡Ă =hŇ rĎxĲĎ bŇ T¿Ą yhĄ rmĆ ’Ň ŁIěwČ NoyĳqĎ yuĲĂ hČ =l‘Č ì¡Ň lĘ =hŇ rĎxĲĎ 10

oêĳlĘ DČgĂŇ âlă wĘ oB¡ êĎlĘ m¿Č ‘Ď=âlĲ rSËĆ ’Ğ NoyŔqĎ yuăĂhČ =l‘Č ÉêĎsĘ xČÄ hŇ ê¿Ď’Č hoĎęhyĘ
hŇ w¡ĄnĘ ynĲĂř =l‘Čř sCxŔ ’Ď âlă ÉynĂ ’Ğ wĲČ : dŇ bĲĎŇ ’Ď hŇ lĎ yĘl¿Č =NbĂŇ C hŇ y¡ĎhĎ hŇ lĎ yĘl¿Č =NBĂ SĆ 11

MdĎę ’Ď oBÁ rĂ hŇ rĄÄ WĘ ‘Ć=MyêĲĄSĘ mĲĂ žhBĄ rĘhČ HBĎÃ =SyĆ rSăĆ ’Ğ hŇ lĳĎ odŇ GĘ hČ ry‘ăĂhĎ
: hŇ BĲĎ rČ hŇ m¡Ď hĄ bĘŇ C olŔ ’Ň mŁ WĘ lĂ onă ymĂ yĘ=NyBĲĄř É‘dČŇ yĎ=âlĲ rSąĆ ’Ğ

hkym
sŘ10 zx¿Ď ’Ď MtËĎŇ oy ym¿Ą yBĂ yêĂŔ SĘ rČUăŁ hČ ÉhkĎŇ ymĂ =l’Ć hŇ yĎęhĎ rSăĆ ’Ğ ű hoăĎhyĘ=rbČŇ DĘ ’

ÉC‘mĘ SĂ : MĂlĲĎ SĎ CrĲywĂ Nor¡mĘ SĲŁ =l‘Č hŇ z¿ĎxĎ =rSĆ ’Ğ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ykăĄŇ lĘ mČ hŇ I¡ĎqĂ zĘxĂ yĘ 2

dŇ ‘ĄŔ lĘ ÉMkĆŇ BĎ hoąĂhyĹ ynĎÄdŇŁ ’Ğ žyhĂ ywĂ HâĳĎ lmĘ C ZrĆ’ăĆ ybĂŇ yS¡Ă qĘ hČ MQĎŔ JĚ MyUăĂ ‘Č
ëŇ r¡ČdĎŇ wĘ dŇ r¿ČyĎwĘ omĳ oqUĘ mĂ ’YăĄ yŁ ho¡ĎhyĘ hŇ e¿ĄhĂ =yJĲĂ : oSĲ dĘŇ qĎ lk¿ČŇ yhĄ mĄ yn¡ĎdŇŁ ’Ğ 3

C‘uĳĎBČ tĘŇ yĂ Myq¡ĂmĎ ‘ĞhĲĎ wĘ wyêĎŔ xĘ êČ ÉMyrĂhĎ hĲĆ CimąČ nĎ wĘ : ZrĆ’ĲĎ =ytwmř b=l‘Č 4

ÉbqŁ ‘ĞyĲČ ‘SČ pąĆŇ BĘ : dŇ rĲĎomBĘ Myr¿ĂGĎmĚ MyĂm¡ČJĘ S’ĄŔ hĎ ynăĄjĘ mĂ ÉgnČ oDJČ 5

NorŔ mĘ SĲŁ É’olhĞ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČ ‘SČ păĆŇ =ymĲĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ tŇ w’Ň F¡Ł xČ bĘŇ C tŇ ’Ň ŁzŔ=lJĎ
hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ y‘¿ĂlĘ NorËmĘ SĲŁ yê¿Ă mĘ WČ wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ ’ol¡ hĞ hŇ dĎŔ ChyĘ tŇ omă BĎ ÉymĂ C 6

hĎ ylăĆ ysĂ jĘ =lkĎŇ wĘ : hŇ QĲĆ gČŇ’Ğ hĎ yd¡ĆŇ sŁ ywĂ hĎ ynĆŔ bĎŇ ’Ğ ÉyGČlČ yêąĂ rĘGČhĂ wĘ MrĆkĳĎŇ y‘ĄFăĎ mČ lĘ 7

yJĂ ţ hŇ mĳĎ mĎ SĘ MyWăĂ ’Ď hĎ yB¡ĆYČ ‘Ğ=lkĎŇ wĘ S’ĄŔ bĎŇ CpăŇ rĘvĎ yĂ ÉhĎ yeĆÄ nČtĘŇ ’Ć =lkĎŇ wĘ CêJČę yĚ
hŇ dăĎŇ jĘ sĘ ’Ć Ét’Ň zŁ =l‘Č : CbŇ CSĲ yĎ hŇ n¡Ď oz N¿ČntĘŇ ’Ć =dŇ ‘Č wĘ hŇ YĎ BĎŔ qĂ ÉhnĎ oz NąČntĘŇ ’Ć mĄ 8

lbĆŇ ’¡Ą wĘ MyeĂŔ êČJČ ÉdjĄ sĘ mĂ hŇ WąĆ ‘Ĺ’ĲĆ Morĳ‘Ď wĘ ll¡ yVř hŇ k¿ĎŇ lĘ y’Ą hŇ lĎ ylĂŔ y’Ą wĘ
‘gËČŇ nĎ hŇ dĎŔ ChyĘ=dŇ ‘Č Éh’Ď bĎÄ =yJĂ hĎ ytĳĆŇ oJmČ hŇ S¡Ď Cn’Ğ yJ¿Ă : hŇ nĲĎ‘ĞyĲČ tŇ on¿bĘŇ JĂ 9

r‘V=d‘
’lb =NyBĄ n"b ,’"b Nk v.11 .’y‘g ’lb hwnyn n"b ,’"b Nk v.11 .’y‘gb =l‘ĲČ n"b ,’"b Nk v.11

PT‘thb wyYxw . m"x Nmysw hnmVw My‘br’ hnwy rpsd yqwsp Mwks v.11 .Nybă n"b ,NyBĲĄ ’"b ’"n ,’y‘g
Nk ,rpsw rps lk Nyb qlx twrwV VlV xynhl KyrYw .’rds ’lw ’qsp ’l hyb tylw .]+x +b hnwy[ yVpn yl‘

.+’ +g Nyy‘ : ’qsp hnwy rpsb Vy y"k Myrps lkb lb’ : h hrsmb rsmn
The number of the verses of the book of Jonah is 48; and the sign is, m"x. And its middle
point is, When my soul fainted within me [Jonah 2:8]. And there is in it neither peseq
nor seder. And there should be left a space of 3 lines between each book; so according
to the Massorah in Ar. Or. 16; but in all the manuscripts there is a peseq in the book of
Jonah; see [Jonah 3:1].
,yrq llĎ oS ,bytk llĎ ySĄ v.8 .w"dw b"d Nkw yrqw bytk ytĄmĽBĎ ’"sb ,yrq ytĄmĽBĎ bytk ytĄomBĎ v.3 .’

.’"ydw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk llĎ oS ’"sb
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10 CJĳ bĘŇ êĂ =l’Č ok¡Ň BĎ CdŇ yGĂŔ êČ =l’Č ÉtgČŇBĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ=dŇ ‘Č yU¡Ă ‘Č r‘ČS¿Č =dŇ ‘Č
11 ryp¡ĂŇ SĎ tŇ bĆŇ S¿Ć oy MkËĆŇ lĎ yr¿ĂbĘŇ ‘Ă : ytř VlĲ pth rp¡ĎŇ ‘Ď hŇ rĎŔ pĘŇ ‘ČlĘ tŇ ybăĄŇ BĘ

xu¿ČyĂ lYĆ’ĄŔ hĎ tŇ yBăĄ ÉdjČ sĘ mĂ NnĎŔ ’ĞYĲČ tŇ bĆŇ SăĆ oy Éh’Ď YĘ yĲĎ âlą tŇ SĆ bĳŇŁ =hŇ yĎrĘ‘Ć
12 tŇ ’ăĄ mĄ É‘rĎ dŇ rČyąĎ=yJĲĂ tŇ orĳmĎ tŇ bĆŇ SăĆ oy bŇ oT¡ lĘ hŇ lĲĎ x¿Ď =yJĂ : otĲŇ DĎmĘ ‘Ć MJ¡Ć mĂ
13 SykĳĂŇ lĎ tŇ bĆŇ SăĆ oy SkĆŇ r¡ĆlĎ hŇ bËĎŇ JĎ rĘUĆ hČ MtÌŇŁ rĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ r‘ČS¡Č lĘ hoĎŔhyĘ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ y‘¿ĄSĘ jĂ C’¡ YĘ mĘ nĂ ëŇ b¿ĎŇ =yJĂ NoIŔYĂ =tŇ bČŇ lĘ É’yhĂ tŇ ’Ň F¿Ď xČ tŇ ySĂÄ ’Ň rĄ
14 yk¡ĄŇ lĘ mČ lĘ bŇ zĎŔkĘŇ ’Č lĘ ÉbyzĂkĘŇ ’Č yêąĄBĎ tŇ GĳČ tŇ SĆ răĆom l‘¡Č MyxĂŔ CQSĂ ynăĂêĘ êĂ ÉNkĄŇ lĎ
15 ’ob¡Ň yĎ MQ¿Ď dĚŇ ‘Ğ=dŇ ‘Č hŇ SĳĎ rĄmĲĎ tŇ bĆŇ S¡Ć oy ëŇ lĎŔ ybĂŇ ’ăĎ ÉSrĄIŁ hČ dŇ ‘ęŁ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ
16 ÉëtĄŇ xĎ rĘqĎ ybĂŇ xąĂ rĘhČ ëŇ yĂgĳĎŇ Cn‘ĞêĲČ yn¡ĄBĘ =l‘Č yEĂgŔŁ wĎ yxăĂ rĘqĎ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ dŇ ob¿Ň JĘ
b ‘r¡Ď ylĄ ‘Ğp¿ŇŁ C NwĆ’ËĎ=ybĄŇ SĘ xĲŁ yohÌ : ëŇ UĲĄ mĂ Cl¡ gĎŇ yJ¿Ă rSĆ eĆŔ JČ
2 CdąŇ mĘ xĲĎ wĘ : MdĲĎŇ yĎ l’¡Ą lĘ =SyĆ yJ¿Ă hĎ CWŔ ‘ĞyĲČ ÉrqĆBÄŁ hČ ro’ą BĘ MtĳĎŇ obŇ JĘ SĘ mĂ =l‘Č

: otĲŇ lĎ xĞ nĲČ wĘ Sy’¡Ă wĘ otŔ ybĄŇ C rbĆŇ GăĆ ÉCqSĘ ‘ĲĎwĘ C’WĳĎ nĎ wĘ Myê¡Ă bĎŇ C ClzĎŔgĎŇ wĘ ÉtodŇ WĎ
3 hŇ x¿Ď jĎ SĘ UĂ hČ =l‘Č bŇ SËĄ xŁ yn¿ĂnĘ hĂ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť NkĄę lĎ

ÉCkŇ lĘ tĲĄŇ âlą wĘ MkĆę ytĄŇ rĲŁ ’Ň CĘYČ MèĎÁ mĂ CSymĂÄ tĎŇ =âlĲ rSĆ ’Ğ ţ hŇ ‘ĳĎrĎ tŇ ’Ň E¡Ł hČ
4 lSĎę mĎ MkăĆŇ ylĄ ‘Ğ ’vÌĎ yĂ ’ChÁ hČ MoIÄBČ : ’yhĲĂ hŇ ‘¡ĎrĎ tŇ ‘¿Ą yJËĂ hŇ mĎŔ or

SymăĂ yĎ ëŇ y’Ą ť rymĳĂ yĎ yU¡Ă ‘Č qlĆ x¿Ą CnDĚŔ SČ nĘ dŇ odăŇ SĎ ÉrmČ ’Ď ÉhyĎhĘ nĲĂ yhąĂ nĘ hŇ hĎÄ nĎ wĘ
5 lbĆŇ x¡Ć ëŇ yl¿Ă SĘ mČ ìŔ lĘ hŇ yăĆhĘ yĲĂ=âl ÉNkĄŇ lĎ : qQĲĄ xČ yĘ Cnyd¡ĄŇ WĎ bŇ b¿ĄŇ oSlĘ ylĂŔ
6 âl¿ hŇ QĆ ’ĄŔ lĎ CpŇ FăĂ yČ=âlĲ NCpĳŇ yFĂ yČ CpŇ F¡Ă êČ =l’Č : hoĲĎhyĘ lh¡Č qĘ BĂ lrĳĎogŇBĘ
7 hŇ QĆ ’¡Ą =M’Ă hoĎŔhyĘ xČ Cră ÉrYČ qĎ hĞ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČ=tŇ yBĲĄ rCmă ’Ď hĆ : tŇ oUĲ lĂ JĘ gŇi¡Č yĂ
8 ÉyUĂ ‘Č lCmę tĘŇ ’Ć wĘ : ëŇ lĲĄ oh rS¿Ď IĎhČ M‘¡Ă CbŇ yTĂŔ yyĄ yrČÄ bĎŇ dĘŇ ’olą hĞ wylĳĎlĎ ‘ĞmĲČ

yb¡ĄŇ CS xTČ BĆŔ MyrăĂbĘŇ ‘Ł mĄ NCTĳ SĂ pĘŇ êČ rdĆŇ ’¡Ć hŇ mĎŔ lĘ WČ lCUă mĂ MmĄŔ oqyĘ bŇ yăĄo’lĘ
9 Cx¿ qĘ êĂ hĎ ylĆŔ lĎ ‘ĲŁ É l‘ČmĄ hĎ ygĳĆŇ nĚ‘ĞêĲČ tŇ yB¡ĄmĂ NCSŔ rĘgăĎŇêĘ ÉyUĂ ‘Č ySąĄ nĘ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ mĂ

10 hŇ ’ËĎ mĘ TĎ rCb¿Ň ‘ĞBĲČ hŇ xĳĎ CnUĘ hČ tŇ ’Ň z¡Ł =âl yJ¿Ă CkŔ lĘ C CmCqă : MlĲĎ o‘lĘ yr¡ĂdĎŇ hĞ
11 PŇ FăĂ ’Č bŇ EĄŔJĂ rqĆSăĆ wĎ ÉxČ CrÄ ëŇ ¿ĄlhŁ Sy’ĂÂ=Cl : ZrĲĎmĘ nĂ lbĆŇ x¿Ć wĘ lB¡Ą xČ êĘ
12 bŇ qăŁ ‘ĞyĲČ PŇ sÁŁ ’Ĺ’ĲĆ PŇ sÄŁ ’Ď : hŇ EĲĆhČ M‘¿ĎhĎ PŇ yF¡Ă mČ hŇ y¿ĎhĎ wĘ rkĳĎŇ èĄ lČ wĘ NyĂI¡ČlČ ìŔ lĘ

hŇ rĳĎYĘ BĎ N’Ň YăŁ JĘ Cem¡Ć yWĂ ’Ğ dŇ xČ y¿Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yrăĂ’Ą SĘ ÉZBĄ qČ ’Ğ ZBąĄ qČ ëŇ QĎę JĚ
13 MhĆŔ ynĄpĘŇ lĂ ÉZrĄjŁ hČ hŇ ląĎ ‘Ď : MdĲĎŇ ’Ď mĲĄ hŇ nĎm¡Ć yhĂ êĘ orŔ bĘŇ DĲĎhČ ëŇ otăŇ BĘ ÉrdĆŇ ‘ĄÄ JĘ

wYrp
.‘"t Nk CSlĎ jČ tĘ hĂ l"Yw ,yrq ySĂ lĎ jČ tĘ hĂ ,bytk yêĂ SĘ lĎ jČ tĘ hĂ v.10
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ho¡ĎhywĲČ MhĆŔ ynĄpĘŇ lĂ ÉMJĎ lĘ mČ rbąŇŁ ‘ĞIĲČwČ obĳŇ C’YĘ IăĄwČ r‘ČS¡Č CrbŔŁ ‘ĞIĲČwĲČ ÉCYrĘjĲĎ
yn¡ĄyYĂ qĘ C bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ ySăĄ ’Ň rĎ É’nĎ=C‘mĘ SĂ rmČę ’Ł wĲĎ : MSĲĎ ’Ň rŁ BĘ g
bŇ oT¡ y’Ą nĘŁW¿ : TjĲĎ SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć tŇ ‘Čd¡ČŇ lĎ MkĆŔ lĎ ’olă hĞ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ 2

rSăĆ ’Ğ wĲČ : MtĲĎŇ omYĘ ‘Č l‘¿ČmĄ Mr¡Ď’Ą SĘ C MhĆŔ ylĄ ‘ĞmĲĄ ÉMrĎo‘ yląĄ zĘGŁ hŇ ‘ĎrĎ ybĄŇ hĞ’ăŁ wĘ 3

Mh¡Ć ytĄŇ mĲŁ YĘ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ CTySĂŔ pĘŇ hĂ MhăĆ ylĄ ‘ĞmĲĄ ÉMrĎo‘wĘ ůyUĂ ‘Č r’ăĄ SĘ ÈClkĘŇ ’ĲĎ
Cqă ‘ĞzĘyĂ z’Ď ť : tŇ xČ QĲĎ qČ ëŇ ot¿Ň BĘ rW¡Ď bĎŇ kĘŇ C ryiĂŔ BČ rSăĆ ’Ğř JĲČ ÉCWrĘpĲĎŇ C Cx~ĳĄjĂ 4

rS¿Ć ’ĞJĲČ ’yhĂŔ hČ tŇ ‘ăĄBĎ ÉMhĆ mĄ wynąĎjĎ rêĄÄ sĘ yČwĘ MtĳĎŇ o’ hŇ n¡Ć‘ĞyĲČ âl¿ wĘ hoĎŔhyĘ=l’Ć
My’¡Ă ybĂŇ eĘ hČ =l‘Č hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť : MhĲĆ ylĄ lĘ ‘ČmĲČ C‘r¡ĄhĄ 5

ÉrSĆ ’Ğ wĲČ MolŔ SĎ C’ă rĘqĲĎ wĘ ÉMhĆ yeĄSĂ BĘ MykąĂŇ SĘ eĲŁ hČ yUĳĂ ‘Č=tŇ ’Ć My‘ăĂtĘŇ UČ hČ
ÉMkĆŇ lĎ hŇ lĎ yĘląČ NkĄÂ lĎ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ mĂ wyl¡Ď ‘Ď CS¿ DĘqĂ wĘ MhĆŔ yjĂ =l‘Č NêăĄ yĂ=âlĲ 6

rd¿ČŇ qĎ wĘ My’ĂŔ ybĂŇ eĘ hČ =l‘Č ÉSmĆ èĆÄ hČ hŇ ’Ď bąĎŇ C MsĳŁ uĘ mĂ Mk¡ĆŇ lĎ hŇ k¿ĎŇ SĘ xĎ wĘ NozŔxĎ mĲĄ
Mp¡ĎŇ WĎ =l‘Č CT¿ ‘Ď wĘ MymĂŔ sĘ uăŁ hČ ÉCrpĘŇ xĲĎ wĘ MyzĂęxŁ hČ CSbăŇŁ C : MoIĲhČ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ 7

xČ Cră=tŇ ’Ć ÉxČ kÄŁ ytĂŇ ’Ň ląĄ mĎ ykĂÂ nŁ ’ĲĎ MlĎę C’wĘ : MyhĲĂ Łl’Ĺ hŇ n¡Ą‘ĞmĲČ Ny’¿Ą yJËĂ MQĳĎ JĚ 8

: otĲŇ ’Ň FĎ xČ l’¡Ą rĎWĘ yĂlĘ CĲ o‘Ŕ SĘ jĂ ÉbqŁ ‘ĞyĲČlĘ dŇ yGąĂhČ lĘ hŇ rĳĎCbŇ gĘŇ C Tj¡Ď SĘ mĂ C hoĎŔhyĘ
tŇ yBăĄ yn¡ĄyYĂ qĘ C bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ tŇ yBăĄ ÉySĄ ’Ň rĎ tŇ ’Ň Łzę ’năĎ=C‘mĘ SĂ 9

NoI¡YĂ hŇ n¿ĆBŁ : CSuĲĄ‘Č yĘ hŇ r¡ĎSĎ yĘhČ =lJĎ tŇ ’¿Ą wĘ TjĎŔ SĘ mĂ MybăĂŇ ‘ĞtĲČŇ mĞhĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ 10

ÉhĎ ynĆÄhĞkĲŇŁ wĘ CTjęŁ SĘ yĂ dŇ xČ SăŁ BĘ ű hĎ ySăĆ ’Ň rĎ : hŇ lĲĎ wĘ‘ČBĘ MĂl¡Č SĎ CrĲywĂ MymĳĂ dĎŇ BĘ 11

rmŔŁ ’Ň lĄ Cn‘ăĄèĎ yĂ ÉhoĎhyĘ=l‘Č wĘ CmsĳŁ qĘ yĂ PŇ sĆ kăĆŇ BĘ hĎ y’¡ĆybĂŇ nĘ C CrŔ oy ryxăĂ mĘ BĂ
NoI¡YĂ MkĆŔ lĘ lČ gĘŇBĂ ÉNkĄŇ lĎ : hŇ ‘ĲĎrĎ Cnyl¡Ą ‘Ď ’ob¿Ň tĎŇ =âlĲ CnBĄŔ rĘqĂ BĘ ÉhoĎhyĘ ’olą hĞ 12

: r‘Č yĲĎ tŇ om¿ bĎŇ lĘ tŇ yĂB¡Č hČ rh¿Č wĘ hŇ yĆŔhĘ êĲĂ NyIăĂ‘Ă ÉMĂlČÄSĎ CrĲywĂ SrĳĄxĎ tĲĄŇ hŇ dăĆŇ WĎ
hoąĎhyĘ=tŇ yBĲĄ rhăČ hŇ yĆhĘ yĲĂţ MymĂę IĎhČ tŇ yrăĂxĞ’ĲČ BĘ ű hŇ yăĎhĎ wĘ d
: MyUĲĂ ‘Č wyl¡Ď ‘Ď Cr¿hĞ nĲĎ wĘ tŇ o‘ĳbĎŇ GĘ mĂ ’Ch¡ ’v¿Ď nĂ wĘ MyrĂŔ hĎ hĲĆ S’Ň răŁ BĘ ÉNokŇ nĎ
ÉtyBĄ =l’Ć wĘ hoĎęhyĘ=rhČ =l’Ć hŇ lăĆ ‘ĞnĲČwĘ ű CkăŇ lĘ ÉCrmĘ ’ĲĎ wĘ MyBĂę rČ MyăĂoG CkÂ lĘ hĲĎ wĘ 2

’YăĄêĄ ÉNoI~Ă mĂ yJąĂ wytĳĎŇ xŁ rĘ’ĲŁ BĘ hŇ k¡ĎŇ lĘ nĲĄ wĘ wykĎŔ rĎDĘmĂ ÉCnrĄÄ oywĘ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ yhăĄŁl’Ĺ
xČ ykËĂŇ ohwĘ MyBĂŔ rČ MyUăĂ ‘Č NyBĄ ť TpČę SĎ wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲymĂ ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ C hŇ rĎŔ otŇ 3

ÉMhĆ ytĄŇ tĲŇŁ ynĂ xĞ wĲČ MyêĂę ’Ă lĘ MhĆÁ ytĄŇ bĲŇŁ rĘxČ CtÄ êĘ kĂŇ wĘ qoxĳ rĎ=dŇ ‘Č Mym¡Ă YĚ‘Ğ My¿ĂogŇlĘ
: hŇ mĲĎ xĎ lĘ mĂ dŇ o‘¡ NCd¿Ň mĘ lĘ yĂ=âlĲ wĘ bŇ rĆxĆŔ ÉyoG=l’Ć yoGą C’ÂWĘ yĂ=âlĲ tŇ orŔ mĄ zĘmČ lĘ
wbVyw

.‘"t Nkw r’ĄSĘ JĂ l"n v.3 .g
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4 ypËĂŇ =yJĂ dŇ yrĳĂxĞmĲČ Ny’ăĄwĘ ot¡Ň nĎ’Ą êĘ tŇ xČ t¿ČŇ wĘ onËpĘŇ GČ tŇ xČ êÌČ Sy’ăĂ Cbę SĘ yĲĎwĘ
5 wyhĳĎŁl’Ĺ MSăĄ BĘ Sy’¡Ă Ckě lĘ yĲĄ MyUĂŔ ‘ČhăĎ =lJĎ yJĂ ť : rBĲĄ DĂ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ sŘ11

: dŇ ‘ĲĆwĎ Ml¿Ď o‘lĘ Cnyh¡ĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=MSĲĄ BĘ ëŇ ËĄlnĄ CnxĘ nČę ’Ğ wĲČ
6 hŇ YĎ BĳĄ qČ ’Ğ hŇ x¡Ď DĎeĂ hČ wĘ hŇ ‘ĎŔ lĄ ~ăŁ hČ ÉhpĎŇ sĘ ’ĲŁ hoĎęhyĘ=M’ĚnĘ ’ChÁ hČ MoIÄBČ
7 yogăŇlĘ hŇ ’¡Ď lĎ hĞ eĲČhČ wĘ tŇ yrĂŔ ’Ą SĘ lĂ Éh‘ĎlĄ ~ĲŁ hČ =tŇ ’Ć yêąĂ mĘ WČ wĘ : ytĂŇ ‘ĲŁ rĄhĞ rS¡Ć ’Ğ wĲČ

: MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č wĘ hŇ ê¡Ď ‘ČmĲĄ NoIŔYĂ rhăČ BĘ ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ hoąĎhyĘ ëŇ lČÄmĎ C MCYĳ‘Ď
8 hŇ ’Ďę bĎŇ C hŇ tĳĆŇ ’Ň êĄ ìŇ ydăĆŇ ‘Ď NoI¡YĂ =tŇ BČ lpĆŇ ‘ËŁ rdĆŇ ‘Ąę =lDČgĘŇmĂ hŇ êăĎ’Č wĘ
9 y‘Ă yr¡ĂtĎŇ hŇ UĎ l¿Ď hŇ êĎě ‘Č : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ=tŇ b¿ČŇ lĘ tŇ kĆŇ l¡Ć mĘ mČ hŇ nĎŔ SŁ ’Ň răĂhĎ ÉhlĎ SĎ mĘ UĆ hČ

: hŇ dĲĎŇ lĄ oIĲJČ lyx¡Ă ëŇ q¿ĄyzĂxĹhĲĆ =yJĂ dŇ bĎŔ ’Ď ÉëYĄ‘Ğoy=M’ĲĂ ëŇ BĎę =Ny’ĲĄ ëŇ lĆ măĆ hĞ ‘ČrĳĄ
10 êĘ nĘ kăČŇ SĎ wĘ hŇ yĎÁrĘuĂ mĂ y’ĂÄ YĘ tĲĄŇ žhêĎ‘Č yJăĂ hŇ dĳĎŇ lĄ oIĲJČ NoI¡YĂ =tŇ BČ yxĂ gËŇŁ wĎ ylĂ CxÌ

PŇ J¡Č mĂ hoĎŔhyĘ ëŇ ăĄl’Ď gĘŇ yĂ MSĎ ť ylĂ YĄŔ eĎêĂ MSăĎ É lbĆŇ BĎ =dŇ ‘Č tŇ ’Ň bąĎŇ C hŇ dĆę vĎ BČ
11 zxČ t¿ČŇ wĘ PŇ nĎŔ xĹêĲĆ MyrăĂmĘ ’ĲŁ hĎ MyBĳĂ rČ MyăĂoG ëŇ yĂl¡Č ‘Ď Cp¿Ň sĘ ’Ć nĲĆ hŇ êËĎ ‘Č wĘ : ëŇ yĂbĲĎŇ yĘ’ĲŁ
12 otĳŇ YĎ ‘Ğ Cnyb¡ĂŇ hĄ âl¿ wĘ hoĎŔhyĘ tŇ obăŇ SĘ xĘ mČ ÉC‘dĘŇ yĲĎ âlą hŇ UĎ hĄę wĘ : CnynĲĄy‘Ą NoI¡YĂ BĘ
13 MyWąĂ ’Ď ëŇ nĄÂrĘqČ =yJĲĂ NoIęYĂ =tŇ bČŇ ySĂ odăŇ wĎ ymĂ CqÌ : hŇ nĎrĘGĲŁ rym¿Ă ‘ĎJĲĆ MY¡Ď BĘ qĂ yJ¿Ă

yêąĂ mĘ rČxĞhĲČ wĘ MyBĳĂ rČ MyUăĂ ‘Č tŇ ou¡ dĂŇ hĞ wĲČ hŇ SĎŔ CxnĘ MyWăĂ ’Ď ÉëyĂtČÄ sŁ rĘpČŇ C É lzĆrĘBČ
14 =tŇ bČŇ ydăĂŇ dĘŇ GŁ tĘŇ êĂ ÉhêĎ‘Č : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lJĎ Nod¿Ň ’ĞlĲČ Ml¡Ď yxĄ wĘ M‘ĎŔ YĘ BĂ ÉhoĎhylĲČ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ Tp¿ĄŇ SŁ tŇ ’¡Ą yxĂŔ QĘ hČ =l‘ĲČ CJă yČ ÉTbĆŇ èĄÄ BČ CnylĳĄ‘Ď MWăĎ roY¡ mĎ dŇ CdŔ GĘ
h ypăĄŇ lĘ ’Č BĘ ÉtoyhĘ lĲĂ Éry‘Ă YĎ hŇ tĎŇ rĎę pĘŇ ’Ć MxĆ lăĆ =tŇ yBĲĄ hŇ êĎÂ’Č wĘ

MdĆŇ u¡ĆmĂ wyt¿ĎŇ ’Ł YĎ omC l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ lS¡Ą om tŇ oy¿hĘ lĲĂ ’YĄŔ yĄ ylăĂ ÉìUĘ mĂ hŇ dĎŔ ChyĘ
2 NCb¡Ň CSyĘ wyxĎŔ ’Ć rtĆŇ yăĆwĘ hŇ dĎŇ lĳĎ yĎ hŇ d¡ĎŇ lĄ oy tŇ ‘¿Ą=dŇ ‘Č MnĄŔ êĘ yĂ NkăĄŇ lĎ : MlĲĎ o‘ ym¿Ą ymĂ
3 hoăĎhyĘ MS¡Ą No’ě gĘŇBĂ hoĎŔhyĘ z‘ăŁ BĘ Éh‘ĎrĎwĘ dŇ mČę ‘Ď wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =l‘Č
4 Molĳ SĎ hŇ z¡Ć hŇ y¿ĎhĎ wĘ : ZrĆ’ĲĎ =ysĄ pĘŇ ’Č =dŇ ‘Č lD¡ČgĘŇ yĂ hŇ ê¿Ď ‘Č=yJĲĂ CbŇ SĎě yĎwĘ wyhĳĎŁl’Ĺ

ÉwylĎ ‘Ď CnmąŁ qĄhĞ wĲČ CnytĄŔ nŁ mĘ rĘ’Č BĘ ÉërŁ dĘŇ yĂ ykąĂŇ wĘ CnYĄę rĘ’Č bĘŇ ’obăŇ yĎ=yJĲĂ ű rCèă ’Č
5 bŇ rĆxĆŔ BČ ÉrCè’Č ZrĆ’ąĆ=tŇ ’Ć C‘ÂrĎwĘ : MdĲĎŇ ’Ď yk¿ĄŇ ysĂ nĘ hŇ n¡ĎmŁ SĘ C My‘ĂŔ rŁ hŇ ‘ăĎbĘŇ SĂ

yk¿ĂŇ wĘ CnYĄŔ rĘ’Č bĘŇ ’obăŇ yĎ=yJĲĂ rCèŔ ’Č mĲĄ É ly~Ă hĂ wĘ hĎ yxĳĆtĎŇ pĘŇ BĂ dŇ r¡Ł mĘ nĂ ZrĆ’¿Ć=tŇ ’Ć wĘ
: CnlĲĄ CbŇ gĘŇBĂ ëŇ r¡Ł dĘŇ yĂ

6 hoĎŔhyĘ tŇ ’ăĄ mĄ É lTČ JĘ MyBĂŔ rČ MyUăĂ ‘Č ÉbrĆqĆÄ BĘ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČ tŇ yrăĂ’Ą SĘ ű hŇ yăĎhĎ wĘ
Mybybrk
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yn¿ĄbĘŇ lĂ lx¡Ą yČyĘ âl¿ wĘ Sy’ĂŔ lĘ ÉhCĆqČ yĘ=âlĲ rSąĆ ’Ğ bŇ WĆ ‘ĳĄ=ylĄ ‘Ğ Myb¡ĂŇ ybĂŇ rĘJĂ
MyBĂŔ rČ MyUăĂ ‘Č ÉbrĆqĆÄ BĘ MyĂęoGBČ bŇ qÁŁ ‘ĞyĲČ tŇ yrĂÄ ’Ą SĘ žhyĎhĎ wĘ : MdĲĎŇ ’Ď 7

rbËČŇ ‘Ď=M’Ă rSÌĆ ’Ğ N’Ň YĳŁ =yrĄdĘŇ ‘ĆBĘ ryp¡ĂŇ kĘŇ JĂ r‘Č yČŔ tŇ omă hĞbČŇ BĘ ÉhyĄrĘ’Č JĘ
ìŇ yb¡ĆŇ yĘ’ĲŁ =lkĎŇ wĘ ìŇ yrĳĆYĎ =l‘Č ì¡Ň dĘŇ yĲĎ Mr¿Ł êĎ : ly~ĲĂ mČ Ny’¿ĄwĘ PŇ r¡ČTĎ wĘ sm¿Č rĎwĘ 8

yê¿Ă rČkĘŇ hĂ wĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ É’ChhČ =MoIĲbČŇ hŇ yąĎhĎ wĘ : CtŇ rĲĄJĎ yĂ 9

ìŇ YĳĆrĘ’Č yrăĄ‘Ď yê¡Ă rČkĘŇ hĂ wĘ : ìŇ ytĲĆŇ bŇŁ JĘ rĘmČ yê¡Ă dĘŇ bČŇ ’ĞhĲČ wĘ ìŇ BĳĆ rĘuĂ mĂ ìŇ ys¡ĆCs 10

âl¿ Myn¡ĂnĘ o‘Ĳ mĘ CĲ ìŇ dĳĆŇ IĎmĂ Myp¡ĂŇ SĎ kĘŇ yê¿Ă rČkĘŇ hĂ wĘ : ìŇ yrĲĆYĎ bĘŇ mĂ =lJĎ yê¡Ă sĘ rČhĲĎ wĘ 11

hŇ w¿ĆxĞêĲČSĘ tĂŇ =âlĲ wĘ ìŇ BĳĆ rĘuĂ mĂ ìŇ yt¡ĆŇ obŇ ~ĄmČ C ìŇ ylËĆ ysĂ pĘŇ yêÌĂ rČkĘŇ hĂ wĘ : ëŇ lĲĎ =CyhĘ yĲĂ 12

yê¡Ă dĘŇ mČ SĘ hĂ wĘ ìŇ BĳĆ rĘuĂ mĂ ìŇ yr¡ĆySĄ ’Ğ yê¿Ă SĘ tČŇ nĲĎ wĘ : ìŇ ydĲĆŇ yĎ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ lĘ dŇ o‘¡ 13

: C‘mĲĄ SĎ âl¿ rS¡Ć ’Ğ MyĳĂoGhČ =tŇ ’Ć Mq¡ĎnĎ hŇ mËĎ xĄ bĘŇ C PŇ ’ÌČ BĘ ytĂŇ yWĂÁ ‘Ď wĘ : ìŇ yrĲĆ‘Ď 14

=tŇ ’Ć bŇ yrăĂ MCqť rmĳĄ’Ł ho¡ĎhyĘ=rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą ’nĎě=C‘mĘ SĂ w
hoĎŔhyĘ bŇ yrăĂ=tŇ ’Ć ÉMyrĂhĎ C‘ąmĘ SĂ : ìŇ lĲĆ oq tŇ o‘¡bĎŇ GĘ hČ hŇ nĎ‘Ę m¿Č SĘ tĂŇ wĘ MyrĂŔ hĎ hĲĆ 2

l’¡Ą rĎWĘ yĂ=M‘Ă wĘ oUŔ ‘Č=M‘Ă ÉhoĎhylĲČ bŇ yrąĂ yJăĂ ZrĆ’ĳĎ ydĄŇ sĘ măŁ Myn¡ĂtĎŇ ’Ą hĲĎ wĘ
yJąĂ : ybĲĂŇ hŇ n¿Ą‘Ğ ìŇ ytĳĂŇ ’Ą lĘ hĆ hŇ măĎ C ì¡Ň lĘ ytĂŇ yW¿Ă ‘Ď=hŇ mĆ yUËĂ ‘Č : xJĲĎ wČtĘŇ yĂ 3, 4

ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ xlăČ SĘ ’Ć wĲĎ ìŇ ytĳĂŇ ydĂŇ jĘ Myd¡ĂŇ bĎŇ ‘Ğ tŇ yB¿ĄmĂ C MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉìytĂÄ lĂ ‘ĹhĲĆ
ëŇ lĆ măĆ ÉqlĎ BĎ Z‘Čę IĎ=hŇ mČ É’nĎ=rkĎŇ zĘ yUĂę ‘Č : MyĲĎrĘmĂ C Nr¿Ł hĞ’ĲČ hŇ S¡Ć mŁ =tŇ ’Ć 5

lGĎŔ lĘ GĂ hČ =dŇ ‘Č ÉMyFĂ èĂ hČ =NmĂ ro‘ĳBĘ =NBĆ M‘ăĎlĘ BĂ ot¡Ň ’Ł hŇ n¿Ď‘Ď=hŇ mĆ C bŇ ’ĎŔ om
MorĳmĎ yhăĄŁl’Ň lĲĄ PŇ J¡Č ’Ă hoĎŔhyĘ MDăĄqČ ’Ğ ÉhUĎ BČ : hoĲĎhyĘ tŇ oq¿ dĘŇ YĂ tŇ ‘ČD¡Č N‘ČmČě lĘ 6

ypăĄŇ lĘ ’Č BĘ ÉhoĎhyĘ hŇ YąĆrĘyĂhĞ : hŇ nĲĎSĎ yn¿ĄBĘ Myl¡Ă gĎŇ‘ĞBĲČ tŇ olŔ o‘bĘŇ CemăĆ DĘqČ ’ĞhĲČ 7

yn¡ĂTĘ bĂŇ yr¿ĂjĘ y‘ĂŔ SĘ jĂ ÉyrĂokŇ BĘ NêąĄ’Ć hČ NmĆ SĳĎ =ylĄ xĞ nĲČ tŇ ob¡Ň bĘŇ rĲĂBĘ MylĂŔ y’Ą
ìę UĘ mĂ SrăĄoD hoĎÂhyĘ=hŇ mĲĎ C bŇ oFĳ =hŇ mČ Md¡ĎŇ ’Ď ìËŇ lĘ dŇ yG¿ĂhĂ : ySĲĂ pĘŇ nČ tŇ ’Ň F¿Č xČ 8

: ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ=M‘Ă tŇ kĆŇ l¡Ć ‘Čn¿ĄYĘ hČ wĘ dŇ sĆ xĆŔ tŇ bČŇ hĞ’ăČ wĘ ÉTjĎ SĘ mĂ tŇ oWą ‘Ğ=M’Ă yJăĂ
ìŇ mĳĆ SĘ hŇ ’ăĆ rĘyĂ hŇ I¡ĎSĂ CtŇ wĘ ’rĎŔ qĘ yĂ ry‘ăĂlĎ ÉhoĎhyĘ loqą 9

‘SČ rĳĆ tŇ or¡YĘ ’ĲŁ ‘SĎŔ rĎ tŇ yBăĄ ÉS’Ă hČ dŇ o‘ę : HdĲĎŇ ‘Ď yĘ ym¿Ă C hŇ F¡Ć mČ C‘¿mĘ SĂ 10

: hŇ mĲĎ rĘmĂ yn¿ĄbĘŇ ’Č syk¡ĂŇ bĘŇ C ‘SČ rĳĆ ynĄzĘ’Ň măŁ BĘ hŇ J¡Ć zĘ’Ć hČ : hŇ mĲĎ C‘zĘ Noz¡rĎ tŇ p¿ČŇ y’Ą wĘ 11

hŇ I¿ĎmĂ rĘ Mn¡Ď oSlĘ C rqĆSĳĎ =CrBĘ DĂ hĎ yb¡ĆŇ SĘ yĲŁ wĘ smĎŔ xĎ C’ă lĘ mĲĎ ÉhĎ yrĆÄ ySĂ ‘Ğ rSąĆ ’Ğ 12

hŇ êąĎ’Č : ìŇ tĲĆŇ ’Ň FŁ xČ =l‘Č Mm¡Ą SĘ hČ ìŇ tĳĆŇ oJhČ ytĂŇ ylăĄ xĹhĲĆ yn¡Ă’Ğ=MgČŇ wĘ : MhĲĆ ypĂŇ BĘ 13, 14

rS¿Ć ’Ğ wĲČ TylĂŔ pĘŇ tČŇ âlă wĘ ÉgiĄ tČŇ wĘ ìŇ BĳĆ rĘqĂ BĘ ì¡Ň xĞSĘ yĆwĘ ‘BĎŔ WĘ tĂŇ âlă wĘ É lkČŇ ’Ň tŇŁ
Tlpt
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15 ÉtyĂzČÄ=ëŇ rĲŁ dĘŇ tĂŇ hŇ êąĎ’Č roYĳqĘ tĂŇ âlă wĘ ‘r¡ČzĘtĂŇ hŇ ê¿Ď’Č : NêĲĄ’Ć bŇ rĆx¿ĆlČ TQ¡Ą pČŇ êĘ
16 yrĂę mĘ ‘Ď tŇ ouă xĚ rUĄÂêČSĘ yĂwĘ : NyĂIĲĎ=hŇ êĆSĘ tĂŇ âl¿ wĘ Sor¡ytĂŇ wĘ NmĆ SĆŔ ëŇ Csă tĎŇ =âlĲ wĘ

ìÁ tĘŇ ’ĲŁ yêĂÄ êĂ žN‘ČmČ lĘ MtĳĎŇ oY‘ĞmĲŁ BĘ Ck¡Ň lĘ êĲĄ wČ bŇ ’ĎŔ xĘ ’Č =tŇ ybĲĄŇ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ É lkŇŁ wĘ
: C’vĲĎ êĂ yU¡Ă ‘Č tŇ j¿Č rĘxĆ wĘ hŇ qĎŔ rĄSĘ lĂ ÉhĎ ybĆÄ SĘ yĲŁ wĘ hŇ UĎę SČ lĘ

z loJă SĘ ’Ć =Ny’ĲĄ ryYĳĂBĎ tŇ Łl¡ lĘ ‘ĲŁ JĘ ZyĂqČŔ =yjĄ sĘ ’Ď JĘ ÉytĂŇ yyĂÄhĎ yJąĂ ylĂę ylČ lĘ ’ăČ
2 rS¿Ď yĎwĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ =NmĂ ÉdysĂ xĎ dŇ bąČŇ ’Ď : ySĲĂ pĘŇ nČ hŇ t¿ĎŇ CĘ’Ă hŇ r¡ĎCJBĂ lokŔ ’ĹlĲĆ

: MrĆxĲĄ CdŇ CY¿ yĎ Chyx¡Ă ’Ď =tŇ ’Ć Sy’¿Ă CbŇ rŔŁ ’ĹyĲĆ MymăĂ dĎŇ lĘ ÉMQĎ JĚ NyĂ’ĳĎ Md¡ĎŇ ’Ď BĲĎ
3 lodę GĎhČ wĘ MCQĳ èĂ BČ Tp¡ĄŇ èŁ hČ wĘ l’ĄŔ SŁ rvăČ hČ bŇ yTĂŔ yhĄ lĘ ÉMyĂjČÄ JČ ‘rąČhĎ =l‘Č
4 hŇ kĳĎŇ CsUĘ mĂ rS¡Ď yĎ qdĆŇ xĄŔ JĘ MbăĎŇ oT : hĎ CtĲŇ BĘ ‘Č yĘwĲČ ’Ch¡ oSË pĘŇ nČ tŇ C¿ČhČ rbĄÄ DŁ
5 CnymăĂ ’ĞêĲČ =l’Č : MtĲĎŇ kĎŇ CbŇ mĘ hŇ y¡ĆhĘ tĲĂŇ hŇ ê¿Ď ‘Č hŇ ’Ď bĎŔ ìăŇ tĘŇ DĲĎqĚjĘ ÉìyjĆÄ YČ mĘ Moyą

: ìŇ ypĲĂŇ =yxĄ tĘŇ jĂ rm¡Ł SĘ ìŇ qĆŔ yxĄ tŇ bĆŇ kăĆŇ èŁ mĂ PŇ CQĳ ’Č BĘ Cx¡ TĘ bĘŇ êĂ =l’ĲČ ‘ČrĄŔ bĘŇ
6 Sy’¡Ă yb¿ĄŇ yĘ’ĲŁ HtĳĎŇ mŁ xĞBĲČ hŇ Q¡Ď JČ HUĎŔ ’Ă bĘŇ hŇ măĎ qĎ tŇ BČ ť bŇ ’ĎŔ lBăĄ nČmĘ ÉNbĄŇ =yJĲĂ
7 ynĂ ‘¡ĄmĎ SĘ yĂ y‘ĳĂSĘ yĂ yhăĄŁl’Ň lĲĄ hŇ lĎ yx¡Ă o’ hŇ jĆŔ YČ ’Ğ hoăĎhyBĲČ ÉynĂ ’Ğ wĲČ : otĲŇ ybĄŇ yS¿Ą nĘ ’Č
8 ëŇ SĆ xŔŁ BČ bŇ SăĄ ’Ą =yJĲĂ yêĂ mĘ qĳĎ yêĂ lĘ p¡ČŇ nĎ yJ¿Ă ylĂŔ ÉyêĂ bĘŇ yČÄ’Ł yxąĂ mĘ WĘ êĂ =l’ĲČ : yhĲĎ Łl’Ĺ
9 žd‘Č olĳ ytĂŇ ’Ň T¡Ď xĎ yJ¿Ă ’vĎŔ ’Ć ÉhoĎhyĘ PŇ ‘Č ząČ : ylĲĂ ro’¿ ho¡ĎhyĘ

: otĲŇ qĎ dĘŇ YĂ BĘ hŇ ’¡Ć rĘ’Ć ro’Ŕ lĎ ynĂ ’ăĄ yYĂ oyĲ yTĂŔ jĎ SĘ mĂ hŇ WăĎ ‘Ď wĘ ÉybĂŇ yrĂ bŇ yrąĂyĎ rSĆÄ ’Ğ
10 ëŇ yĂhĳĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ oI¡’Č ylČŔ ’Ą hŇ răĎmĘ ’Ł hĲĎ hŇ SĎŔ CbŇ hĎ iăĆ kČŇ tĘŇ C ÉyêĂ bĘŇ yČÄ’Ł ’rąĆtĄŇ wĘ
11 Moy¡ : tŇ oYĲ Cx TyT¿Ă JĘ sm¡Ď rĘmĂ lĘ hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ hŇ êËĎ ‘Č HBĎŔ hŇ eĎ y’ăĆrĘêĂ ÉynČ y‘Ą
12 ’obŔ yĎ ìŇ ydăĆŇ ‘Ď wĘ É’Ch Moy¿ : qxĲŁ =qxČ rĘyĂ ’Ch¡ hČ Moy¿ ëŇ yĂrĳĎdĄŇ GĘ tŇ onăbĘŇ lĂ

rh¿Č wĘ MI¡ĎmĂ My¿ĎwĘ rhĎŔ nĎ=dŇ ‘Č wĘ ÉroYmĎ yeąĂmĂ lĘ C roYĳmĎ yrăĄ‘Ď wĘ rCè¡ ’Č ye¿ĂmĂ lĘ
13 : MhĲĆ ylĄ lĘ ‘ČmĲČ yr¡ĂjĘ mĂ hĎ ybĳĆŇ SĘ yĲŁ =l‘Č hŇ m¡Ď mĎ SĘ lĂ ZrĆ’ËĎhĎ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ wĘ : rhĲĎ hĎ
14 dŇ dĎŔ bĎŇ lĘ ynăĂkĘŇ SĲŁ ìŇ tĆŔ lĎ xĞ nĲČ N’Ň YŁ ť ìŇ TĆę bĘŇ SĂ bĘŇ ìăŇ UĘ ‘Č hŇ ‘ÌĄrĘ
15 ì¡Ň tĘŇ ’Ň YĄ ym¿Ą yJĂ : MlĲĎ o‘ ym¿Ą yJĂ dŇ ‘¡ĎlĘ gĂŇ wĘ NSËĎ bĎŇ C‘¿rĘyĂ lmĳĆ rĘJČ ëŇ otăŇ BĘ r‘Č y¡Č
16 MtĳĎŇ rĎCbĲŇ GĘ lJ¡Ł mĂ CSbŔŁ yĄwĘ ÉMyĂogŇ C’ą rĘyĂ : tŇ o’Ĳ lĎ pĘŇ nĂ Ce’¡Ć rĘ’Č MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ
17 SxĎŔ eĎJČ ÉrpĎŇ ‘Ď CkąŇ xĞlĲČ yĘ : hŇ nĎSĘ rĲČxĹêĲĆ Mh¡Ć ynĄzĘ’Ď hŇ jĆŔ =l‘Č ÉdyĎ CmyWąĂ yĎ

C’¡ rĘyĲĂwĘ CdŇ xĎŔ pĘŇ yĂ ÉCnyhĄÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ=l’Ć MhĳĆ ytĄŇ rĲŁ GĘ sĘ UĂ mĂ Cz¡GĘ rĘyĂ ZrĆ’ĆŔ ylăĄ xĞ zĲŁ JĘ
Kmm



918 Mwxn 7. 18–1. 12

otĳŇ lĎ xĞ nĲČ tŇ yr¡Ă’Ą SĘ lĂ ‘SČ jĆŔ =l‘Č rbăĄŇ ‘Ł wĘ ÉNwŁ ‘Ď ’WąĄ nŁ ìŇ omę JĎ l’ăĄ =ymĂ : OĎ UĲĆ mĂ 18

SoB¡ř kĘŇ yĂ CnmĄŔ xĞrĲČyĘ bŇ CSă yĎ : ’ChĲ dŇ sĆ x¡Ć Zp¿ĄŇ xĎ =yJĲĂ ojŔ ’Č Éd‘ČlĎ qyząĂxĹhĲĆ =âl 19

sŘ12 bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČlĘ ÉtmĆ ’Ĺ NêąĄêĂ : MtĲĎŇ ’Ň FŁ xČř =lJĎ My¡Ď tŇ ol¿ YĚmĘ BĂ ëŇ ylËĂ SĘ tČŇ wĘ CnytĳĄŇ nŁ wĲŁ ‘Ğ 20

: MdĆŇ qĲĆ ymĄ ym¿Ă Cnyt¡ĄŇ bŇŁ ’ĞlĲČ êĎ‘Ę B¿Č SĘ nĂ =rSĆ ’Ğ MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č lĘ dŇ sĆ x¡Ć

Mwxn
Mq¿ĄnŁ hoĎŔhyĘ ÉMqĄ nŁ wĘ ’oeąqČ l’ăĄ : ySĲĂ qŁ lĘř’Ć hĲĎ MCx¡ nČ NozËxĞ rpĆŇ sÌĄ hŇ wĳĄnĘ ynĲĂ ’v¡Ď mČ ’, 2

hoĎęhyĘ : wybĲĎŇ yĘ’ĲŁ lĘ ’Ch¡ rT¿Ą onwĘ wyrĎŔ YĎ lĘ ÉhoĎhyĘ MqąĄnŁ hŇ mĳĎ xĄ l‘ČbăČŇ C ho¡ĎhyĘ 3

ÉhrĎ‘ĎWĘ bĂŇ C hŇ pąĎŇ CsřBĘ hoĎęhyĘ hŇ uĳĆnČ yĘ âlă hŇ u¡ĄnČ wĘ xČ JŔŁ =lwdř gw ÉMyĂjČÄ ’Č ëŇ rĆ’ąĆ
tŇ or¡hĎ eĘ hČ =lkĎŇ wĘ ChSĄŔ BĘ IČwĲČ ÉMIĎBČ r‘ąĄoG : wylĲĎ gĘŇrČ qb¿ČŇ ’Ğ N¡Ďn‘Ď wĘ oJŔ rĘDČ 4

CSă ‘ĞrĲĎ ÉMyrĂhĎ : llĲĎ mĘ ’Ě Non¡bĎŇ lĘ xrČp¿ĆŇ C lmĆŔ rĘkČŇ wĘ ÉNSĎ BĎ lląČ mĘ ’Ě bŇ yrĳĂxĹhĲĆ 5

ybĄŇ SĘ y¿Ł =lkĎŇ wĘ lb¡ĄŇ tĄŇ wĘ wynĎŔ jĎ mĂ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ ’vąĎ êĂ wČ CgŇgĳĎŇmŁ tĘŇ hĂ tŇ o‘¡bĎŇ GĘ hČ wĘ CeUĆŔ mĂ
hŇ kăĎŇ êĘ nĂ ÉotŇ mĎ xĞ ojĳ ’Č NorăxĞBĲČ MCq¡ yĎ ym¿Ă C dŇ omŔ ‘ĞyĲČ ymăĂ Éom‘Ę zČ ynąĄpĘŇ lĂ : HbĲĎŇ 6

‘Čd¡ĄŇ yŁ wĘ hŇ rĳĎYĎ MoyăBĘ zo‘¡mĎ lĘ hoĎŔhyĘ bŇ oTă : CeUĲĆ mĂ CY¿ êĘ nĂ Myr¡Ă~ĚhČ wĘ S’ĄŔ kĎŇ 7

: ëŇ SĆ xĲŁ =PŇ DĆrČyĘ wyb¡ĎŇ yĘ’ĲŁ wĘ HmĳĎ oqmĘ hŇ WăĆ ‘ĞyĲČ hŇ l¡Ď JĎ rbĄŔ ‘Ł PŇ TĆ SăĆ bĘŇ C : obĲŇ ysĄ x¿Ł 8

: hŇ rĲĎYĎ MyĂm¡Č‘ĞjĲČ MCq¿ tĎŇ =âlĲ hŇ WĳĆ ‘Ł ’Chă hŇ l¡Ď JĎ hoĎŔhyĘ=l’Ć ÉNCbŇ èĘ xČ êĘ =hŇ mČ 9

: ’lĲĄ mĎ Sb¡ĄŇ yĎ Sq¿ČJĘ ClŔ JĘ ’ĚÄ My’ĳĂ CbŇ sĘ M’¡Ď bĘŇ sĎ kĘŇ C MykĂŔ bĚŇ sĘ MyrăĂysĂ =dŇ ‘Č yJĂ ť 10

: l‘Č IĲĎlĂ BĘ Z‘¡ĄyŁ hŇ ‘ĳĎrĎ ho¡ĎhyĘ=l‘Č bŇ S¿Ą xŁ ’YĎŔ yĎ ëŇ UăĄ mĂ 11

âl¿ ëŇ tĂŔ eĂ ‘ĂÄ wĘ rbĳĎŇ ‘Ď wĘ CEg¡ŇŁ nĎ Nk¿ĄŇ wĘ MyBĂŔ rČ NkăĄŇ wĘ ÉMymĂ lĄ SĘ =M’Ă hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ 12

Kn‘’
Mwks v.20 .r"tw ‘"t Nkw CnytĄ’FŁ xČ ’"sw ,’"yd Nkw ’lm MtĎw’FŁ xČ ’"s v.19 .rsx SBŁ kĘ yĂ ’"s v.19 .z
.]’"y +b hkym[ Kl PyT’ bzkw rqVw xwr Klh V’=wl wyYxw . q"x Nmysw hWmxw h’m hkym rpsd yqwsp

. h hrsmb rsmn Nk ,My’ybnd rpsw rps lk Nyb NyTV +g xynhl KyrYw qsp hyb tylw hVlV wyrdsw
The number of the verses of the book of Micah is 105; and the sign is q"x. And its middle
point is, If a man walking in wind and falsehood do lie, saying, I will prophesy unto thee
[Mic 2:11]. And its sedarim are 3. And there is not in it a peseq. And there should be
left [a space of] 3 lines between each book of the prophets; so according to the Massorah
in Ar. Or. 16.
b"d ,’"d Nkw ’lm ySĂ oqlĘ ’ĆhĎ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,h"d ,g"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.1 .’
,’"d Nkw yrqw bytk lodgĘC ’"sb ,yrq =ldĎgĘC ,bytk lodgĘC v.3 .Nylm +b ySĂ qŁ =l’ĆhĎ w’ ySĂ oq=l’ĆhĎ ’"sw ,w"dw

.’ry‘z +s v.3 .T"dw x"d ,b"d
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13, 14 hŇ CąĎYĂ wĘ : qêĲĄ nČ’Ğ ëŇ yĂt¡ČŇ rŁ sĘ omĲ C ëŇ yĂlĳĎ ‘ĎmĲĄ ChT¡Ą mŁ rB¿Ł SĘ ’Ć hŇ êĎě ‘Č wĘ : dŇ o‘Ĳ ëŇ e¡Ą‘Č’Ğ
lsĆ jÌĆ tŇ yrĂÄ kĘŇ ’Č ìŇ yhĆÁ Łl’Ĺ tŇ yBĄÄ mĂ dŇ o‘ĳ ì¡Ň mĘ èĂ mĂ ‘r¿ČEĎyĂ=âlĲ hoĎŔhyĘ ÉìylĆÄ‘Ď

: tĎŇ oQĲ qČ yJ¿Ă ìŇ r¡ĆbĘŇ qĂ MyW¿Ă ’Ď hŇ kËĎŇ iĄ mČ C
b hŇ dËĎŇ ChyĘ yGÌĂxĎ MolŔ SĎ ‘Č ymăĂ SĘ mČ ÉrvĄ bČŇ mĘ yląĄ gĘŇrČ MyrĂÁ hĎ hĲĆ =l‘Č hŇ eĄÄhĂ

l‘Č I¡ČlĂ BĘ ëŇ B¿Ď =rwbř ‘l dŇ o‘Ë PŇ ys¿Ă oy âlÄ žyJĂ ëŇ yĂrĳĎdĎŇ nĘ ymăĂ QĘ SČ ëŇ yĂG¡ČxČ
2 ÉërĆdĆÄ =hŇ jĄ YČ hŇ rĳĎYĚmĘ roYă nĎ ëŇ yĂn¡ČjĎ =l‘Č ZypËĂŇ mĄ hŇ l¿Ď ‘Ď : tŇ rĲĎkĘŇ nĂ hŇ řŁQ¿ JĚ
3 bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ No’ă GĘ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ bŇ SąĎ yJăĂ : dŇ ’ĲŁ mĘ xČ J¡Ł ZU¿Ą ’Č MyĂnČŔ tĘŇ mĎ qEăĄxČ
4 NgĄÄmĎ : CtŇ xĲĄ SĂ Mh¡Ć yrĄmŁ zĘC MyqĂŔ qĘ BĲŁ ÉMCqqĎ bĘŇ yJąĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ No’¡ gĘŇJĂ

MoyăBĘ bŇ kĆŇ r¡ĆhĎ tŇ od¿Ň lĎ jĘ =S’ĲĄ BĘ My‘ĂŔ QĎ tĚŇ mĘ É lyĂxČÄ =ySĄ nĘ ’Č MDĎę ’Ď mĘ ChyrĄÁ BŁ GĂ
5 NCq¡ SĘ qĘ êČSĘ yĲĂ bŇ kĆŇ rĆŔ hĎ Clă lĘ ohĲ tĘŇ yĂ ÉtoYCxBĲČ : Cl‘ĲĎrĘhĲĎ MyS¡Ă rŁ BĘ hČ wĘ onĳykĂŇ hĞ
6 wyrĎŔ yDĂ’Č ÉrJŁ zĘyĂ : CYYĲĄ oryĘ Myq¡ĂrĎBĘ JČ MdĂŔ yjĂ QČ JČ ÉNhĆ y’Ą rĘmČ tŇ obĳŇ xŁ rĘBĲĎ
7 tŇ or¡hĎ eĘ hČ yr¿Ą‘ĞSĲČ : ëŇ kĲĄŇ iŁ hČ Nk¡ČŇ hĚ wĘ HtĎŔ mĎ oxĲ ÉCrhĞmĲČ yĘ MtĎŇ okŇ lĂ hĞbČŇ Cl¡ SĘ JĲĎ yĂ
8 ÉtogŇhĞ nĲČmĘ hĎ ytĆę hŁ mĘ ’Č wĘ hŇ tĎŇ lĳĎ ‘ĞhĲŁ hŇ tăĎŇ QĘ GĚ bŇ ~¡Č hĚ wĘ : gŇ omĲ nĎ lk¡ĎŇ yhĄ hĲČ wĘ CxêĳĎpĘŇ nĂ
9 ymĄ yřmăĂ MyĂm¡Č=tŇ kČŇ rĲĄbĘŇ kĂŇ hŇ w¿ĄnĘ ynĲĂ wĘ : NhĲĆ bĄŇ bĘŇ lĂ =l‘Č tŇ p¡ŇŁ pĘŇ tŇŁ mĘ MynĂŔ oy loqă JĘ

10 bŇ hĳĎ zĎ CEBăŁ PŇ sĆ k¡ĆŇ CEB¿Ł : hŇ nĲĆpĘŇ mČ Ny’¿ĄwĘ CdŇ m¡Ł ‘Ğ Cd¿Ň mĘ ‘Ă MysĂŔ nĎ hŇ UĎ hăĄ wĘ ’yhĳĂ
11 hŇ q¡ĎCbŇ mĘ C hŇ q¿ĎCB : hŇ DĲĎmĘ xĆ yl¿Ă JĘ lJ¡Ł mĂ dŇ běŁ JĎ hŇ nĎŔ CkŇ êĘ lČ ÉhYĆqĄ Ny’¿ĄwĘ

yn¿ĄpĘŇ C MyĂnČŔ tĘŇ mĎ =lkĎŇ BĘ ÉhlĎ xĎ lĘ xČ wĘ MyĂJČę rĘBĂ qpăĂŇ C smĄÁ nĎ bŇ lĄÄ wĘ hŇ qĳĎQĎ bĚŇ mĘ C
12 MyrĳĂpĂŇ JĘ lČ ’Ch¡ hŇ ‘¿ĆrĘmĂ C tŇ oyŔrĎ’Ğ No‘ămĘ ÉhIĄ’Č : rCrĲ’Ň pĎŇ CY¿ BĘ qĂ MQ¡Ď kĚŇ
13 hŇ yąĄrĘ’Č : dŇ yrĲĂxĞmĲČ Ny’¿ĄwĘ hŇ y¡ĄrĘ’Č rCG¿ MSËĎ ’yb¿ĂŇ lĎ hŇ yĄÄrĘ’Č žëlČ hĎ rSăĆ ’Ğ

wyt¡ĎŇ nŁ ‘ĲŁ mĘ C wyrĎŔ xŁ PŇ rĆTăĆ=’QĄ mČ yĘwČ wytĳĎŇ ’Ł bĘŇ lĂ lĘ qe¡ĄxČ mĘ C wytĎŔ orgĲŇŁ ydăĄŇ BĘ ÉPrĄTŁ
14 HBĎŔ kĘŇ rĂ ÉNSĎ ‘ĎbĲĆŇ yêąĂ rĘ‘ČbĘŇ hĂ wĘ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉM’ĚnĘ ëŇ yĂlČę ’Ą ynăĂnĘ hĂ : hŇ pĲĎŇ rĄTĘ

dŇ o‘¡ ‘m¿Č èĎ yĂ=âlĲ wĘ ëŇ jĄŔ rĘTČ ÉZrĆ’ĆÄ mĄ yêąĂ rČkĘŇ hĂ wĘ bŇ rĆxĳĎ lkČŇ ’Ň êăŁ ëŇ yĂr¡ČypĂŇ kĘŇ C
: hŇ kĄŇ kĲĄŇ ’Ď lĘ mČ loq¿

g, 2 loqă : PŇ rĆTĲĎ Sym¡Ă yĎ âl¿ hŇ ’ĎŔ lĄ mĘ ÉqrĆjĆÄ SxČ JąČ HQĎęJĚ MymĳĂ DĎ ry‘ăĂ yoh¡
3 SrăĎjĎ : hŇ dĲĎŇ uĄrČmĘ hŇ b¡ĎŇ JĎ rĘmĆ C rhĄŔ DŁ sCsă wĘ NpĳĎŇ o’ S‘ČrăČ loq¡ wĘ ToSŔ

ÉhYĆqĄ Ny’¿ĄwĘ rgĆŇjĳĎ dŇ bĆŇ kăŇŁ wĘ ll¡Ď xĎ bŇ r¿Ł wĘ tŇ ynĂŔ xĞ qrăČbĘŇ C ÉbrĆxĆÄ bŇ hČ ląČ wĘ hŇ lĆę ‘ĞmĲČ
hywgl
yrqw bytk =rbĎ ‘ĞlČ ’"sbw ,T"dw x"d ,b"d Nkw yrqw bytk rbŁ ‘ĞlČ ’"sb ,yrq =rbĎ ‘ĞlČ ,bytk rob‘ĞlČ v.1 .b

.r"tw ‘"t Nk ymĄymĄ l"Y v.9 .yrq oQJĚ v.1 .d"ydw b"yd ,w"d Nkw
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MypĳĂŇ SĎ JĘ tŇ lăČ ‘ĞBĲČ Nx¡Ą tŇ bČŇ oT¿ hŇ nĎŔ oz ynăĄCnzĘ ÉbrŁ mĄ : MtĲĎŇ IĎwĂgĘŇBĂ ClSĘ kĘŇ yĂ hŇ IĎŔwĂGĘ lČ 4

ÉM’ĚnĘ ëŇ yĂlČę ’Ą ynăĂnĘ hĂ : hĎ ypĲĆŇ SĎ kĘŇ BĂ tŇ ox¡ jĎ SĘ mĂ C hĎ ynĆŔ CnzĘBĂ ÉMyĂoG tŇ rĆkąĆŇ UŁ hČ 5

ëŇ rĄŔ ‘Ę mČ ÉMyĂogŇ ytąĂŇ y’Ą rĘhČ wĘ ëŇ yĂ nĳĎjĎ =l‘Č ëŇ yĂl¡Č CS yt¿ĂŇ yQĄ gĂŇ wĘ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ
ëŇ yê¡Ă mĘ WČ wĘ ëŇ yêĳĂ lĘ BČ nĂ wĘ MyY¡Ă uĚSĂ ëŇ yĂlËČ ‘Ď yê¿Ă kĘŇ lČ SĘ hĂ wĘ : ëŇ nĲĄ olqĘ tŇ ok¡Ň lĎ mĘ mČ C 6

dŇ Cnă yĎ ym¡Ă hŇ wĄŔnĘ ynĲĂ hŇ dăĎŇ DĘSĎ ÉrmČ ’Ď wĘ ëŇ UĄŔ mĂ dŇ oDăyĂ ÉëyĂ’ČÄ rŁ =lkĎŇ hŇ yąĎhĎ wĘ : y’Ă rĲŁ JĘ 7

ÉhbĎŇ SĘ IĲŁ hČ NomŔ ’Ď ’eăŁ mĂ ÉybĂŇ TĘ ytĲĄŇ hĞ : ëŇ lĲĎ Mym¡Ă xĞ nĲČmĘ Su¿ĄbČŇ ’Ğ NyĂ’ËČmĄ HlĳĎ 8

SCJ¿ : HtĲĎŇ mĎ ox MI¡ĎmĂ MyĎŔ lyxăĄ =rSĆ ’Ğ HlĳĎ bŇ ybăĂŇ sĎ MyĂm¡Č MyrĂŔ ’Ł yĘBČ 9

’yhĂę =MGČ : ëŇ tĲĄŇ rĎzĘ‘ĆBĘ Cy¡hĎ MybĂŔ ClwĘ TCjă hŇ YĆqĳĄ Ny’ăĄwĘ MyĂr¡ČYĘ mĂ C hŇ mËĎ YĘ ‘Ď 10

tŇ oYĳ Cx=lJĎ S’Ň răŁ BĘ CS¡ FĘ rĚyĘ hĎ ylËĆlĎ ‘Ł MGÌČ ybĂŇ èĆŔ bČŇ hŇ kăĎŇ lĘ hĎ ÉhlĎ GŁ lČ
êĘ ’ăČ =MGČ : MyuĲĂ EĂbČŇ Cq¿ êĘ rĚ hĎ yl¡Ć odŇ GĘ =lkĎŇ wĘ lrĎŔ ogŇ CDăyČ ÉhĎ yDĆÄ BČ kĘŇ nĂ =l‘Č wĘ 11

=lJĎÄ : bŇ yĲĄo’mĲĄ zo‘¡mĎ yS¿Ă qĘ bČŇ êĘ êĘ ’ËČ =MGČ hŇ mĳĎ lĎ ‘ĞnĲČ yh¡Ă êĘ yrĂŔ JĘ SĘ êĂ 12

: lkĲĄŇ o’ yj¿Ă =l‘Č Cl¡ pĘŇ nĲĎ wĘ C‘oeě yĂ=M’Ă MyrĳĂCJBĂ =M‘Ă Myn¡Ă’Ą êĘ ëŇ yĂrČŔ YĎ bĘŇ mĂ
ëŇ YĳĄrĘ’Č yrăĄ‘ĞSĲČ Cx¡ êĘ pĘŇ nĂ xČ ot¿Ň jĎ ëŇ yĂbČŔ yĘ’ăŁ lĘ ëŇ BĄŔ rĘqĂ BĘ ÉMySĂ nĎ ëŇ UąĄ ‘Č hŇ eĄÄhĂ 13

y’Ă BÌŁ ëŇ yĂrĳĎYĎ bĘŇ mĂ yq¡Ă EĘxČ ëŇ lĎŔ =ybĂŇ ’ĞSĲČ ÉroYmĎ ymąĄ : KŇ yĂxĲĎ yrĂBĘ S’¡Ą hŇ l¿Ď kĘŇ ’ĲĎ 14

ëŇ tăĄŇ yrĂkĘŇ êČ S’ĄŔ ëŇ ăĄlkĘŇ ’Ň êĲŁ MSĎ ť : NBĲĄ lĘ mČ yqĂ yz¿ĂxĞhĲČ rmĆ x¡Ł bČŇ ys¿Ă mĘ rĂwĘ TyFËĂ bČŇ 15

ÉtyBĄ rĘhĂ : hŇ BĲĆ rĘ’Č JĲĎ yd¡ĂŇ BĘ JČ tĘŇ hĲĂ qlĆ IĆŔJČ dŇ BăĄ JČ tĘŇ hĂ qlĆ IĳĎJČ ëŇ ¡ĄlkĘŇ ’Ň êĲŁ bŇ rĆxĆŔ 16

hŇ BĆŔ rĘ’Č JĲĎ ÉëyĂrČÄ zĎeĘ mĂ : PŇ ‘ĲŁ IĎwČ TS¡Č jĎ qlĆ y¿Ć MyĂmĳĎèĎ hČ yb¡ĄŇ kĘŇ oJĲ mĂ ëŇ yĂlČŔ kĘŇ rĲŁ 17

ÉhxĎ rĘzĲĎ SmĆ SąĆ hŇ rĎŔ qĎ MoyăBĘ ÉtordĄŇ GĘ BČ MynąĂoxhĲČ ybĳĎŇ GŁ bŇ ogăŇJĘ ëŇ yĂr¡ČsĘ pĘŇ TČ wĘ
Cn¡JĘ SĘ yĂ rCèŔ ’Č ëŇ lĆ măĆ Éìy‘ĆÄ rŁ Cmą nĎ : MIĲĎ’Č om¡ oqmĘ ‘d¿ČŇ on=âlĲ wĘ dŇ dČŔ onwĘ 18

ìŇ rĆŔ bĘŇ SĂ lĘ hŇ hăĎ JĄ =Ny’ĲĄ : ZBĲĄ qČ mĘ Ny’¿ĄwĘ Myr¡ĂhĎ hĲĆ =l‘Č ìËŇ UĘ ‘Č CSpÌŇŁ nĎ ìŇ yrĳĆyDĂ’Č 19

ymËĂ =l‘Č yJĂę ìŇ ylĆŔ ‘Ď ÉPkČŇ C‘qĘ êąĎ ìę ‘ĞmĘ SĂ y‘ăĄmĘ SĲŁ ű lJăŁ ìŇ tĳĆŇ JĎ mČ hŇ l¡Ď xĘ nČ
: dŇ ymĲĂ êĎ ì¡Ň tĘŇ ‘ĎrĲĎ hŇ r¿ĎbĘŇ ‘ĲĎ=âl

qwqbx
’Vmh
tylw .]+y +b Mwxn[ bhz wzb Psk wzb wyYxw . m"z Nmysw My‘br’w h‘bV Mwxn rpsd yqwsp Mwks v.19 .g

.rpsw rps lk Nyb qlx twrwV +g xynhl KyrYw .qspw rds hyb
The number of the verses of the book of Nahum is 47; and the sign is m"z. And its middle
point is, Take ye the spoil of silver, take the spoil of gold [Nah 2:10]. And there is not in
it seder or peseq. And there should be left a space of 3 lines between each book.
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’, 2 âlă wĘ yêĂ ‘Ę C¡ČSĂ hoËĎhyĘ hŇ nĎ’ÌĎ =dŇ ‘Č : ’ybĲĂŇ eĎhČ qCu¡ bČŇ xĞ hŇ zĎŔxĎ rSăĆ ’Ğ É’vĎ UČ hČ sŘ13

3 lmăĎ ‘Ď wĘ ÉNwĆ’ĎÄ ynĂ ’ąĄ rĘtČŇ hŇ UĎ lăĎ : ‘Č ySĲĂ otŇ âl¿ wĘ sm¡Ď xĎ ìŇ ylËĆ’Ą q‘¿ČzĘ’Ć ‘mĳĎ SĘ tĂŇ
4 gŇ CpăŇ êĎ ÉNJĄ =l‘Č : ’vĲĎ yĂ Nod¡Ň mĎ C bŇ yr£Ă yhÌĂ yĘwČ yDĳĂgĘŇ nĆlĘ sm¡Ď xĎ wĘ dŇ S¿Ł wĘ TyBĂŔ êČ

qyDĂŔ ~Č hČ =tŇ ’Ć ryêăĂ kĘŇ mČ É‘SĎ rĎ yJąĂ TjĳĎ SĘ mĂ xYČ n¡ĆlĎ ’Y¿Ą yĄ=âlĲ wĘ hŇ rĎŔ oê
5 ChmĳĎ êĘ Ch¡ UĘ êČhĲĂ wĘ CTyBĂŔ hČ wĲĘ ÉMyĂoGbČŇ C’ą rĘ : luĲĎ ‘ĚmĘ Tj¡Ď SĘ mĂ ’Y¿Ą yĄ NJËĄ =l‘Č
6 ÉMyqĂ mĄ ynąĂnĘ hĂ =yJĲĂ : rjĲĎ sĚ yĘ yJ¿Ă Cnym¡Ă ’ĞtĲČŇ âl¿ MkĆŔ ymĄ yBĲĂ l‘ăĄjŁ É l‘ČpÄŁ =yJĂ

tŇ SĆ r¡ĆlĎ ZrĆ’ĆŔ =ybĄŇ xĞrĘmĆ lĘ ÉëlĄ ohhĲČ rhĳĎmĘ eĂ hČ wĘ rUăČ hČ yoG¡hČ MyDĂŔ WĘ JČ hČ =tŇ ’Ć
7 : ’YĲĄ yĄ ot¡Ň ’Ą WĘ C oT¿ jĎ SĘ mĂ CeUĆě mĂ ’Chĳ ’r¡ĎonwĘ My¿Ł ’Ď : olĲ =âQ tŇ on¿JĎ SĘ mĂ
8 ÉwySĎ rĎpĲĎŇ C wySĳĎ rĎjĲĎ CSp¡ĎŇ C bŇ rĆ‘ĆŔ ybĄŇ ’ăĄ EĘmĂ ÉCDxČ wĘ wysĎę Cs MyrĂÁ mĄ eĘ mĂ CQÄqČ wĘ
9 tŇ U¿Č gČŇmĘ ’obŔ yĎ smăĎ xĎ lĘ ÉhŁQJĚ : lokĲŇ ’ĹlĲĆ Sx¿Ď rSĆ n¡ĆJĘ CpŇ ‘Ěě yĎ C’bŔŁ yĎ qoxă rĎmĲĄ

10 Myn¡ĂzĘrĲŁ wĘ sQĎŔ qČ tĘŇ yĂ MykăĂŇ lĎ UĘ BČ É’ChwĘ : ybĂŇ SĲĆ lox¡ JČ PŇ s¿Ł ’ĹIĲĆwČ hŇ mĎ ydĳĂŇ qĎ Mh¡Ć ynĄjĘ
11 z’ăĎ : HdĲĎŇ JĘ lĘ IĂwĲČ rp¡ĎŇ ‘Ď rB¿Ł YĘ IĂwČ qxĎŔ WĘ yĂ rYăĎ bĘŇ mĂ =lkĎŇ lĘ ’Chť olĳ qxăĎ WĘ mĂ
12 MdĆŇ uĆę mĂ hŇ êăĎ’Č ’olÌ hĞ : ohĲ Łl’Ň lĲĄ ox¡ kŇŁ Cz¿ MSĳĄ ’Ď wĘ rb¡ŇŁ ‘ĞIĲČwĲČ xČ CrË PŇ ¿ČlxĎ

xČ yk¿ĂŇ ohlĘ rCY¡ wĘ oêŔ mĘ WČ TjăĎ SĘ mĂ lĘ ÉhoĎhyĘ tŇ Cmĳ nĎř âlă yS¡Ă dŇŁ qĘ yhËČ Łl’Ĺ hoÌĎhyĘ
13 lkĳĎŇ CtŇ âlă lm¡Ď ‘Ď=l’Ć TyB¿Ă hČ wĘ ‘rĎŔ tŇ o’ă rĘmĲĄ ÉMyĂnČÄ y‘Ą rohą TĘ : oêĲ dĘŇ sČ yĘ
14 hŇ W¿Ć ‘ĞêĲČ wČ : CeUĲĆ mĂ qyD¿ĂYČ ‘S¡Ď rĎ ‘Q¿Č bČŇ BĘ SyrĂě xĞêĲČ MydĂŔ gĘŇ oBĲ ÉTyBĂ tČŇ hŇ UĎ ląĎ
15 hŇ lĎŔ ‘ĞhĲĄ hŇ JăĎ xČ BĘ ÉhŁQJĚ : oBĲ lS¿Ą mŁ =âl WmĆ r¡ĆJĘ MIĳĎhČ ygăĄŇdĘŇ JĂ Md¡ĎŇ ’Ď
16 ÉNJĄ =l‘Č : lygĲĂŇ yĎwĘ xm¿Č WĘ yĂ NJ¡Ą =l‘Č oêĳrĘmČ kĘŇ mĂ BĘ Chp¡ĄŇ sĘ ’Č yČwĘ omŔ rĘxĆ bĘŇ ChrăĄgŇŁ yĘ

ol¡ kĎŇ ’ĞmĲČ C oqŔ lĘ xĆ NmăĄ SĎ ÉhUĎ hĄÄ bĎŇ yJąĂ oêĳrĘmČ kĘŇ mĂ lĘ rF¡Ą qČ ywĲĂ omŔ rĘxĆ lĘ xČ BăĄ zČyĘ
17 : lomĲ xĘ yČ âl¿ My¡ĂoG gŇr¿Ł hĞlĲČ dŇ ymËĂ tĎŇ wĘ omĳ rĘxĆ qyrăĂyĎ NJ¡Ą l‘Čh¿Č : hŇ ’ĲĎ rĂBĘ
b hŇ jĆę YČ ’Ğ wĲČ roYĳmĎ =l‘Č hŇ b¡ĎŇ ~Ę yČtĘŇ ’ĲĆ wĘ hŇ dĎŇ mŔŁ ‘Ĺ’ĲĆ yêăĂ rĘmČ SĘ mĂ =l‘Č
2 ÉhoĎhyĘ ynĂ nąĄ‘ĞIĲČwČ : yêĲĂ xĘ kČŇ oê=l‘Č bŇ yS¡Ă ’Ď hŇ m¿Ď C yBĂŔ =rBĆ dČŇ yĘ=hŇ mČ Éto’rĘlĂ
3 yJăĂ : obĲŇ ’rĄoq¿ ZCr¡yĎ N‘Čm¿Č lĘ tŇ oxĳ QĚ hČ =l‘Č r’¡Ą bĎŇ C NozŔxĎ bŇ otăŇ JĘ rmĆ ’Ň ŁIŔwČ

olŔ =hŇ JĄ xČ ÉHmĎ hĘ mČ tĘŇ yĂ=M’Ă bŇ EĳĄkČŇ yĘ âlă wĘ Zu¡ĄlČ xČ p¿ĄŇ yĎwĘ dŇ ‘ĄŔ oUlČ ÉNozxĎ dŇ o‘ą
4 qyD¡ĂYČ wĘ oBĳ oS¡ pĘŇ nČ hŇ r¿ĎSĘ yĲĎ=âl hŇ lĎŔ jĘ ‘Ě hŇ eăĄhĂ : rxĲĄ ’Č yĘ âl¿ ’b¡ŇŁ yĎ ’b¿ŇŁ =yJĂ
5 žrSĆ ’Ğ hŇ wĳĆnĘ yĂ âlă wĘ ryh¡Ă yĎ rbĆŇ G¿Ć dŇ gĄŔ oB NyĂIăČhČ =yJĲĂ ÉP’Č wĘ : hŇ yĲĆxĘ yĲĂ ot¿Ň nĎ CmĲ ’ĹBĲĆ

byxrh
.bwtkh hnykV ’l’ tCmêĎ yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.12 .’
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=lJĎ ÉwylĎ ’Ą PŇ sąŁ ’ĹIĲĆwČ ‘BĎŔ WĘ yĂ âlă wĘ ÉtwĆUĎÄ kČŇ ’Chą wĘ oSę pĘŇ nČ lo’Á SĘ JĂ bŇ yxĂÄ rĘhĂ
lSăĎ mĎ ÉwylĎ ‘Ď MQĎękĚŇ hŇ QĆ ’ăĄ =’olhĞ : MyUĲĂ ‘ČhĲĎ =lJĎ wyl¡Ď ’Ą ZB¿Ł qĘ IĂwČ MyĂŔoGhČ 6

ytČě mĎ =dŇ ‘Č olŔ =âQ hŇ BăĆ rĘUČ hČ yohť rmČę ’Ň yŁ wĘ olĳ tŇ odăŇ yxĂ hŇ Y¡Ď ylĂ mĘ C C’vĎŔ yĂ
ìŇ y‘ĳĆzĘ‘Ę zČmĘ CY¡ qĘ yĂwĘ ìŇ ykĆŔ SĘ nŁ ÉCmCqÄ yĎ ‘tČŇ pĆę ’olă hĞ : TyTĲĂ bĘŇ ‘Č wyl¡Ď ‘Ď dŇ yB¿Ă kĘŇ mČ C 7

ìŇ CQ¡ SĎ yĘ MyBĂŔ rČ MyăĂoG ÉtĎ oQÄSČ hŇ êąĎ’Č =yJĲĂ : omlĲĎ tŇ oi¡ SĂ mĘ lĂ tĎŇ yy¿ĂhĎ wĘ 8

: HbĲĎŇ ybĄŇ SĘ y¿Ł =lkĎŇ wĘ hŇ y¡ĎrĘqĂ ZrĆ’ĆŔ =smČ xĞ wĲČ ÉMdĎŇ ’Ď ymąĄDĘmĂ MyUĳĂ ‘Č rtĆŇ yăĆ=lJĎ

: ‘rĲĎ=PŇ JČ mĂ lY¡Ą eĎhĂ lĘ oeŔ qĂ ÉMorUĎ BČ MCWą lĎ otĳŇ ybĄŇ lĘ ‘r¡Ď ‘YČ B¿Ć ‘ČYËĄBŁ yohę 9

NbĆŇ ’¡Ć =yJĂ : ìŇ SĲĆ pĘŇ nČ ’T¿Ą oxwĘ MyB¡Ă rČ MyU¿Ă ‘Č=tŇ oYqĘ ìŇ tĳĆŇ ybĄŇ lĘ tŇ SĆ B¡Ł êĎYĘ ‘¿ČyĎ 10, 11

ry‘¡Ă hŇ n¿ĆBŁ yohË : hŇ eĎ nĲĆ‘ĞyĲČ Z‘¿ĄmĄ syp¡ĂŇ kĎŇ wĘ q‘ĳĎzĘêĂ ryuăĂmĂ 12

tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ tŇ ’¡Ą mĄ hŇ eĄŔ hĂ ’olă hĞ : hŇ lĲĎ wĘ‘ČBĘ hŇ y¡ĎrĘqĂ N¿ĄnokŇ wĘ MymĳĂ dĎŇ BĘ 13

ZrĆ’ĎŔ hĎ ’lăĄ UĎ êĂ yJĂ ť : CpŇ ‘ĲĎyĂ qyr¿Ă=ydĄŇ BĘ MyU¡Ă ’ĚlĘ C S’ĄŔ =ydĄŇ BĘ ÉMyUĂ ‘Č C‘ągĘŇ yyĲĂwĘ 14

: MyĲĎ=l‘Č Ci¿ kČŇ yĘ MyĂU¡ČJČ hoĳĎhyĘ dŇ obăŇ JĘ =tŇ ’Ć tŇ ‘Čd¡ČŇ lĎ

=l‘Č TyB¡Ă hČ N‘Čm¿Č lĘ rJĳĄSČ PŇ ’ăČ wĘ ì¡Ň tĘŇ mĎ xĲĞ xČ j¿Ą sČ mĘ Ch‘ĄŔ rĄ hŇ qăĄSĘ mČ yohť 15

bŇ oiă êĂ lrĳĄ‘ĎhĲĄ wĘ hŇ êĎ’¡Č =MgČŇ hŇ t¿ĄŇ SĘ dŇ obŔ JĎ mĂ ÉNolqĎ êĎ‘Ę bąČŇ WĎ : MhĲĆ yrĄo‘mĘ 16

OĎ iĆŔ kČŇ yĘ ÉNonbĎŇ lĘ smąČ xĞ yJăĂ : ìŇ dĲĆŇ obŇ JĘ =l‘Č Nol¡ qĎ yqĂ wĘ hoĎŔhyĘ NymăĂ yĘ soJť ìŇ ylĆę ‘Ď 17

ybĄŇ SĘ y¿Ł =lkĎŇ wĘ hŇ y¡ĎrĘqĂ ZrĆ’ĆŔ =smČ xĞ wĲČ ÉMdĎŇ ’Ď ymąĄDĘmĂ NtĳČŇ yxĂ yĘ tŇ om¡ hĄ BĘ dŇ S¿Ł wĘ
hŇ k¡ĎŇ iĄ mČ orŔ YĘ yĲŁ ÉolsĎ pĘŇ yJąĂ lsĆ jĆę ly‘ăĂoh=hŇ mĲĎ : HbĲĎŇ 18

: MymĲĂ QĘ ’Ă Myl¿Ă ylĂ ’Ĺ tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ wylĎŔ ‘Ď ÉorYĘ yĂ rYąĄyŁ xTČÂbĎŇ yJăĂ rqĆèĳĎ hŇ rĆomă C
’Chă MmĳĎ CD NbĆŇ ’ăĆ lĘ yrĂC‘¡ hŇ YĎ yqĂŔ hĎ ÉZ‘ĄlĎ rmąĄ ’Ł yohă 19

ho¡ĎhywĲČ : oBĲ rĘqĂ BĘ Ny’¿Ą xČ Cr¡=lkĎŇ wĘ PŇ sĆ kĆŔ wĎ bŇ hăĎ zĎ ÉWCpŇ êĎ ’Chę =hŇ eĄhĂ hŇ rĆŔ oy 20

: ZrĆ’ĲĎ hĎ =lJĎ wyn¡ĎjĎ mĂ sh¿Č oSĳ dĘŇ qĎ lkăČŇ yhĄ BĘ
Èì‘ĞmĘ SĂ yêĂ ‘Ę măČ SĎ hoĎęhyĘ : tŇ onĲ yŁ gĘŇSĂ l‘¡Č ’ybĳĂŇ eĎhČ qCuă bČŇ xĞlĲČ hŇ Q¡Ď pĂŇ êĘ g, 2

‘Č ydĳĂŇ oê Myn¡ĂSĎ bŇ rĆq¿ĆBĘ ChyIĄŔxČ ÉMynĂ SĎ bŇ rĆqąĆBĘ ÉìlĘ ‘ĎjĲĎ hoĎęhyĘ ůytĂŇ ’Ň rĄyĎ
hŇ lĎ sĳĆ Nr¡Ď’Ň jĎ =rhČ mĲĄ Sod¿Ň qĎ wĘ ’obŔ yĎ NmăĎ yêĄmĂ ÉhČ olÄ’Ĺ : roJĲ zĘêĂ Mx¿Ą rČ zgĆŇr¡Ł BĘ 3

hŇ yĆŔhĘ êĲĂ ro’ă JĎ ÉHgČŇ nŁ wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ hŇ ’¿Ď lĘ mĲĎ ot¡Ň QĎ hĂ tĘŇ C odŔ oh ÉMyĂmČÄ SĎ hŇ iąĎ JĂ 4

PŇ SĆ r¡Ć ’Y¿Ą yĄwĘ rbĆŇ DĳĎ ëŇ lĆ yăĄ wyn¡ĎpĎŇ lĘ : hŇ EĲŁ ‘Ě Noy¿bĘŇ xĆ MS¡Ď wĘ olĳ od¡Ň IĎmĂ MyĂn¿ČrĘqČ 5

wylgrl
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6 dŇ ‘ČŔ =yrĄrĘhČ ÉCYYĘ jĲŁ tĘŇ IĂwČ MyĂŔoG rêăĄ IČwČ Éh’Ď rĎ ZrĆ’Ćę dŇ dĆŇ măŁ yĘwČ ű dŇ măČ ‘Ď : wylĲĎ gĘŇrČlĘ
7 ylăĄ hĽ’ĲĎ ytĂŇ y’¡Ă rĎ NwĆ’ĎŔ tŇ xČ êăČ : olĲ Ml¡Ď o‘ tŇ ok¿Ň ylĂ hĞ MlĳĎ o‘ tŇ o‘ăbĘŇ GĂ Cx¡ SČ
8 hŇ răĎxĎ ÉMyrĂhĎ nĘ bĂŇ hĞ : NyĲĎdĘŇ mĂ ZrĆ’¿Ć tŇ o‘¡ yrĂyĘ NCzěGĘ rĘyĂ NSĳĎ CkŇ

ìŇ ysĆŔ Cs=l‘Č ÉbJČ rĘtĂŇ yJąĂ ìŇ tĳĆŇ rĎbĘŇ ‘Ć MI¡ĎBČ =M’Ă ìŇ jĆŔ ’Č ÉMyrĂhĎ eĘ BČ M’ąĂ hoĎŔhyĘ
9 rmĆ ’ăŁ tŇ oF¡ mČ tŇ o‘¿bĚŇ SĘ ìŇ êĆŔ SĘ qČ Éro‘tĄŇ hŇ yąĎrĘ‘Ć : hŇ ‘ĲĎCSyĘ ìŇ yt¡ĆŇ bŇŁ JĘ rĘmČ

10 rbĳĎŇ ‘Ď MyĂm¡Č MrĆz¿Ć MyrĂŔ hĎ ÉClyxĂÄ yĎ ìŇ C’ą rĎ : ZrĆ’ĲĎ =‘uČ bČŇ êĘ tŇ or¡hĎ nĘ hŇ lĎ sĳĆ
11 hŇ lĎ bĳĚŇ zĘ dŇ mČ ‘ăĎ xČ r¡ĄyĎ SmĆ S¿Ć : ’WĲĎ nĎ Chyd¿ĄŇ yĎ Mor¡ olŔ oq ÉMohêĘ NtąČŇ nĎ
12 ZrĆ’ĳĎ=dŇ ‘ČYĘ êĂ M‘Č z¡ČBĘ : ìŇ tĲĆŇ ynĂ xĞ qr¿ČBĘ HgČŇ n¡Ł lĘ CkŇ QĄŔ hČ yĘ Éìy~ĆÄ xĂ ro’ą lĘ
13 êĎYĘ xąČ mĎ ìŇ xĳĆ ySĂ mĘ =tŇ ’Ć ‘SČ y¡ĄlĘ ìŇ UĆŔ ‘Č ‘SČ yăĄlĘ ÉtĎ’Ň YĎÄ yĎ : MyĲĂoG SCd¿Ň êĎ PŇ ’¡Č BĘ
14 ÉwyFĎ mČ bĘŇ êĎbĘŇ qąČnĎ : hŇ lĎ sĲĆ r’Ň C¡ĎYČ =dŇ ‘Č dŇ os¿ yĘ tŇ orË‘Ď ‘SĎŔ rĎ tŇ yBăĄmĂ ÉS’Ň ïŁ

: rêĲĎsĘ UĂ BČ yn¡Ă‘Ď lk¿ŇŁ ’ĹlĲĆ =omJĘ MtĎŔ YĚ ylăĂ ‘Ğ ynĂ YĳĄ ypĂŇ hĞlĲČ Cr¡‘ĞsĘ yĂ wzŔrř p S’Ň răŁ
15, 16 ynĂę TĘ BĂ zGăČrĘêĂ wČ ű yêĂ ‘Ę măČ SĎ : MyBĲĂ rČ MyĂm¿Č rmĆ x¡Ł ìŇ ysĳĆCs MI¡ĎbČŇ êĎkĘŇ r¿ČDĎ

ÉxČ CnÄ’Ď rSąĆ ’Ğ zGĳĎrĘ’Ć yêăČxĘ tČŇ wĘ ym¡Č YĎ ‘ĞBĲČ bŇ qËĎrĎ ’ob¿Ň yĎ ytČŔ pĎŇ WĘ Clă lĞ YĲĎ É loqlĘ
17 É lCbŇ yĘ Ny’ąĄwĘ xrĎę pĘŇ tĂŇ =âlĲ hŇ năĎ’Ą tĘŇ =yJĲĂ : CedĲĆŇ CgŇ yĘ M‘¿ČlĘ tŇ ol¡ ‘ĞlĲČ hŇ rĎŔ YĎ MoyălĘ

ÉhlĎ kĘŇ UĂ mĂ rząČGĎ lkĆŇ ’ĳŁ hŇ WĎ ‘ăĎ=âl tŇ om¡ dĄŇ SĘ C tŇ yĂzČŔ=hŇ WĄ ‘ĞmĲČ ÉSxĄ JĂ MynĂŔ pĎŇ GĘ BČ
18 yh¿ĄŁl’Ň BĲĄ hŇ lĎ yg¡ĂŇ’Ď hŇ zĎolĳ ‘Ę ’Ć hoăĎhyBĲČ yn¡Ă’Ğ wĲČ : MytĲĂŇ pĎŇ rĘBĎ rq¡ĎBĎ Ny’¿ĄwĘ N’Ň YŔŁ
19 ynĂ kĳĄŇ rĂdĘŇ yČ yt¡ČŇ omBĎ l‘¿ČwĘ tŇ olŔ IĎ’Č JĲĎ ÉylČ gĘŇrČ MWĆ IąĎwČ ylĂŔ yxĄ ÉynĎdŇŁ ’Ğ hoąĂhyĹ : y‘ĲĂSĘ yĂ

: ytĲĎŇ onygĂŇ nĘ BĂ xČ ~¡Ą nČmĘ lČ

hynpY
’ =NBĆ hŇ yĎŔlĘ dČŇ GĘ =NbĆŇ ySăĂ CJ=NBĆ ÉhyĎnĘ pČŇ YĘ =l’Ć hŇ yĎęhĎ rSăĆ ’Ğ ű hoăĎhyĘ=rbČŇ DĘ sŘ14

2 PŇ sÄŁ ’Ď : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ m¿Ć Nom¡ ’Ď =NbĆŇ ChI¿ĎSĂ ’Ň yĲŁ ymËĄyBĂ hŇ IĳĎqĂ zĘxĂ =NBĆ hŇ y¡ĎrĘmČ ’Ğ
3 hŇ mĎę hĄ bĘŇ C MdĎÁ ’Ď PŇ sĄÄ ’Ď : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇ m¡Ď dĎŇ ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ l‘ËČmĄ lJęŁ PŇ sĄÁ ’Ď

s’
yqwsp Mwks v.19 .T"dw x"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wyzĎrĎjĘ ’"sb ,yrq wyzĎrĎjĘ ,bytk ozrĎjĘ v.14 .g
hlw‘b hyrq Nnwkw Mymdb ry‘ hnwb ywh wyYxw .hVVw MyVmx ’"n . n"z Nmysw MyVmxw h‘bV qwqbx rpsd

.rpsw rps lk Nyb NyTV +g xynhl KyrYw .’dx ’rdysw .]b"y +b qwqbh[
The number of the verses of the book of Habakkuk is 57; and the sign is n"z; other copies
[have] 56. And its middle point is [Hab 2:12]. And there is one seder. And there should
be left [a space of] 3 lines between each book.
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yêăĂ rČkĘŇ hĂ wĘ My‘ĳĂSĎ rĘhĲĎ =tŇ ’Ć tŇ ol¡ SĄ kĘŇ UČ hČ wĘ MIĎŔhČ ygăĄŇdĘŇ C ÉMyĂmČÄ èĎ hČ =PŇ o‘Ĳ PŇ ąĄs’Ď
hŇ dĎŔ ChyĘ=l‘Č ÉydĂŇ yĎ ytĂŇ yTąĂ nĎ wĘ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇ m¡Ď dĎŇ ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ l‘ËČmĄ MdĎę ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć 4

r’ăĎ SĘ =tŇ ’Ć ÉhEĆhČ MoqąUĎ hČ =NmĂ yêĂÂrČkĘŇ hĂ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ ybăĄŇ SĘ oyĲ=lJĎ l‘¡ČwĘ
=l‘Č Myw¿ĂxĞêĲČSĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ : MynĲĂ hĞJĲŁ hČ =M‘Ă Myr¡ĂmĎ JĘ hČ MS¿Ą =tŇ ’Ć l‘ČBČŔ hČ 5

hoĎŔhylĲČ My‘ăĂBĎ SĘ eĂ hČ ÉMywĂxĞêĲČSĘ UĲĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ MyĂmĳĎèĎ hČ ’băĎŇ YĘ lĂ tŇ oG¡GČhČ
=âlĲ rSËĆ ’Ğ wĲČ hoĳĎhyĘ yrăĄxĞ’ĲČ mĄ Myg¡ĂŇ oseĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ : MJĲĎ lĘ mČ BĘ My‘¡ĂBĎ SĘ eĂ hČ wĘ 6

ÉborqĎ yJąĂ hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ yn¡ĄjĘ mĂ shČě : ChSĲĚ rĎdĘŇ âl¿ wĘ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć CS¿ qĘ bĂŇ 7

: wy’ĲĎ rĚqĘ SyD¿ĂqĘ hĂ xbČŇ z¡Ć hoËĎhyĘ NykÌĂŇ hĄ =yJĲĂ hoĎŔhyĘ Moyă
ëŇ lĆ UĳĆ hČ ynăĄBĘ =l‘Č wĘ Myr¡ĂvĎ hČ =l‘Č yê¿Ă dĘŇ qČ pĲĎŇ C hoĎŔhyĘ xbČŇ zăĆ ÉMoyBĘ hŇ yĎęhĎ wĘ 8

gŇlËĄ oDhČ =lJĎ l‘ÌČ yêĂę dĘŇ qČ pĲĎŇ C : yrĲĂkĘŇ nĎ SCB¿ lĘ mČ MyS¡Ă bĘŇ ŁQhČ =lJĎ l‘¿ČwĘ 9

: hŇ mĲĎ rĘmĂ C sm¿Ď xĎ Mh¡Ć ynĄdĲŇŁ ’Ğ tŇ yB¿Ą My’ËĂ lĘ mČ mĘ hĲČ ’Chĳ hČ MoIăBČ Nê¡ĎpĘŇ UĂ hČ =l‘Č
r‘ČèăČ mĂ ÉhqĎ ‘ĎYĘ loqą hoĎęhyĘ=M’ĚnĘ ’ChÁ hČ MoIÄbČŇ žhyĎhĎ wĘ 10

Clyl¡Ă yhĄ : tŇ o‘Ĳ bĎŇ GĘ hČ mĲĄ lod¡Ň GĎ rbĆŇ S¿Ć wĘ hŇ nĳĆSĘ UĂ hČ =NmĂ hŇ l¡Ď lĎ ywĲĂ MygĂŔ DĎhČ 11

: PŇ sĆ kĲĎŇ ylĄ yT¿Ă nĘ =lJĎ Ct¡Ň rĘkĘŇ nĂ N‘ČnČŔ JĘ M‘ăČ=lJĎ ÉhmĎ dĘŇ nĂ yJąĂ SêĳĄkĘŇ UČ hČ ybăĄŇ SĘ yĲŁ
tŇ orĳeĄBČ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ=tŇ ’Ć Wj¿Ą xČ ’Ğ ’yhĂŔ hČ tŇ ‘ăĄBĎ ÉhyĎhĎ wĘ 12

MbĎŔ bĎŇ lĘ BĂ ÉMyrĂmĘ ’ĲŁ hĎ MhĆŔ yrĄmĘ SĂ =l‘Č ÉMy’Ă pĘŇ uĲŁ hČ MySĂę nĎ’ĞhĲĎ =l‘Č yêăĂ dĘŇ qČ pĲĎŇ C
Mh¡Ć yêĄbĲĎŇ C hŇ iĎŔ SĂ mĘ lĂ ÉMlĎ yxĄ hŇ yąĎhĎ wĘ : ‘ČrĲĄyĎ âl¿ wĘ ho¡ĎhyĘ bŇ yT¿Ă yyĄ=âlĲ 13

Cê¡SĘ yĂ âl¿ wĘ MymĂŔ rĎkĘŇ C‘ăTĘ nĲĎ wĘ CbŇ SĄŔ yĄ âlă wĘ ÉMyêĂ bĎŇ CnąbĎŇ C hŇ mĳĎ mĎ SĘ lĂ
loqť dŇ ’ĳŁ mĘ rhăĄ mČ C bŇ or¡qĎ lodŔ GĎhČ ÉhoĎhyĘ=MoyĲ bŇ orąqĎ : MnĲĎ yyĄ=tŇ ’Ć 14

MoyÌ ’Chĳ hČ MoIăhČ hŇ r¡ĎbĘŇ ‘Ć Moy¿ : roBĲ GĂ MS¿Ď xČ r¡ĄYŁ rm¿Č hoĎŔhyĘ Moyă 15

N¡Ďn‘Ď Moy¿ hŇ lĎŔ pĄŇ ’Ğ wĲČ ÉëSĆ xÄŁ Moy¿ hŇ ’ĎŔ oSmĘ C Éh’Ď SŁ Moyą hŇ qĎę CYmĘ C hŇ răĎYĎ
tŇ oe¿jĂ hČ l‘¡ČwĘ tŇ orŔ YĚBĘ hČ MyrăĂ‘ĎhĲĆ l‘Č ť hŇ ‘ĳĎCrtĘŇ C rp¡ĎŇ oS Moy¿ : lpĲĆŇ rĎ‘ĞwĲČ 16

C’TĳĎ xĎ ho¡ĎhylĲČ yJ¿Ă MyrĂŔ wĘ‘Ă JĲČ ÉCkŇ lĘ hĲĎ wĘ MdĎę ’Ď lĎ ytĂŇ răŁ YĄhĞ wĲČ : tŇ ohĲ bŇŁ GĘ hČ 17

MbĎÁ hĎ zĘ=MGČ MjĎÄ sĘ JČ =MGČ : MylĲĂ lĎ GĘ JČ Mm¡Ď xĚlĘ C rpĎŔ ‘ĎJĲĆ ÉMmĎ DĎ ëŇ jąČ SĚ wĘ 18

lk¡ĄŇ ’Ď êĲĄ otŔ ’Ď nĘ qĂ ÉS’Ą bĘŇ C hoĎŔhyĘ tŇ răČbĘŇ ‘Ć ÉMoyBĘ MlĎę y~Ă hČ lĘ lkăČŇ Cy=âlĲ
: ZrĆ’ĲĎ hĎ yb¡ĄŇ SĘ yĲŁ =lJĎ tŇ ’¿Ą hŇ WĆŔ ‘ĞyĲČ ÉhlĎ hĎ bĘŇ nĂ =ëŇ ’Č hŇ ląĎ kĎŇ =yJĲĂ ZrĆ’ĳĎhĎ =lJĎ
ÉMrĆTĆÄ BĘ : PŇ sĲĎ kĘŇ nĂ âl¿ yoG¡hČ Cèoqĳ wĎ CS¡ SĘ oqĲ tĘŇ hĲĂ b, 2

tdl
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ÉNorxĞ MkĆę ylĄ ‘Ğ ’obăŇ yĎ=âlĲ ű MrĆTăĆBĘ Moyĳ rbČŇ ‘ăĎ Zm¡Ł JĘ qxŔŁ tŇ dĆŇ lăĆ
3 =tŇ ’Ć CSą uĘ BČ : hoĲĎhyĘ=PŇ ’Č Moy¡ MkĆŔ ylĄ ‘Ğ ’obăŇ yĎ=âlĲ ÉMrĆTĆÄ BĘ hoĎŔhyĘ=PŇ ’Č

CSă uĘ BČ ÉqdĆŇ YĆÄ =CSuĘ BČ Cl‘ĳĎjĎ oT¡ jĎ SĘ mĂ rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ ywăĄnĘ ‘Č=lJĎ ÉhoĎhyĘ
4 hŇ yĆŔhĘ tĲĂŇ hŇ băĎŇ Cz‘Ğ ÉhEĎ‘Č yJąĂ : hoĲĎhyĘ=PŇ ’Č Moy¡BĘ CrŔ tĘŇ iăĎ êĂ ÉylČ C’ hŇ wĎŔnĎ‘Ğ

: rqĲĄ‘ĎêĲĄ Nor¡qĘ ‘ĆwĘ hĎ CSŔ rĘgăĎŇ yĘ ÉMyĂrČÄ hĽ~ĲĎ BČ dŇ oDę SĘ ’Č hŇ mĳĎ mĎ SĘ lĂ Nol¡ qĘ SĘ ’Č wĘ
5 hoăĎhyĘ=rbČŇ DĘ MytĳĂŇ rĄJĘ yoGă MI¡ĎhČ lbĆŇ x¿Ć ybËĄŇ SĘ yĲŁ yohę
6 hŇ tĎÂ yĘhĲĎ wĲĘ : bŇ SĲĄ oy Ny’¿ĄmĄ ëŇ yê¡Ă dĘŇ bČŇ ’ĞhĲČ wĘ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ ZrĆ’ăĆ ÉN‘ČnČÄJĘ MkĆę ylĄ ‘Ğ
7 tŇ yrËĂ’Ą SĘ lĂ lbĆŇ xĆę hŇ yĎhăĎwĘ : N’Ň YĲŁ tŇ or¿dĘŇ gĂŇ wĘ My‘¡ĂrŁ tŇ r¿Ł JĘ tŇ wËŁ nĘ MIĎęhČ lbĆŇ xăĆ

yJÌĂ NCYŔ BĎ rĘyĂ ÉbrĆ‘ĆÄ BĎ NolęqĘ SĘ ’Č yêăĄbĎŇ BĘ NC‘ĳrĘyĂ MhăĆ ylĄ ‘Ğ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ tŇ yB¿Ą
8 bŇ ’ĎŔ om tŇ jăČ rĘxĆ ÉyêĂ ‘Ę mČÄ SĎ : MtĎŇ CbŇ SĘ bŇ S¿Ď wĘ Mh¡Ć yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ MdËĄŇ qĘ pĘŇ yĂ

: MlĲĎ CbŇ GĘ =l‘Č ClyD¡ĂgĘŇ IČwČ yUĂŔ ‘Č=tŇ ’Ć ÉCpŇ rĘxĲĄ rSąĆ ’Ğ NoUĳ ‘Č ynăĄBĘ yp¡ĄŇ CDgĂŇ wĘ
9 MdąŇŁ sĘ JĂ bŇ ’ĎÂ om=yJĲĂ l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ tŇ o’Á bĎŇ YĘ hoĎÄhyĘ žM’ĚnĘ ynĂ ’ĎÃ =yxČ NkăĄŇ lĎ

hŇ m¡Ď mĎ SĘ C xlČ m¿Ć =hŇ rĄkĘŇ mĂ C lCrËxĎ qS¿Č mĘ mĂ hŇ rĎŔ mŁ ‘ĞJĲČ ÉNoU‘Č ynąĄbĘŇ C ÉhyĆhĘ êĲĂ
10 Mh¡Ć lĎ tŇ ’Ň z¿Ł : MClĲ xĎ nĘ yĂ y¡ĂoGř rtĆŇ y¿ĆwĘ MCEŔbĎŇ yĘ ÉyUĂ ‘Č tŇ yrąĂ’Ą SĘ MlĳĎ o‘=dŇ ‘Č
11 ’rąĎon : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ M‘¡Č=l‘Č ClDĂŔ gĘŇ IČwČ ÉCpŇ rĘxĲĄ yJąĂ MnĳĎ o’GĘ tŇ xČ êăČ

Sy’ăĂ Éol=CwxĞêĲČSĘ yĂwĘ ZrĆ’ĳĎhĎ yhăĄŁl’Ĺ=lJĎ tŇ ’¡Ą hŇ zĎŔrĎ yJăĂ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ ÉhoĎhyĘ
12 : hŇ UĎ hĲĄ yB¡Ă rĘxČ yl¿Ą lĘ xĲČ MySĂŔ CJ MêăĆ’Č =MGČ : MyĲĂoGhČ yI¿Ą’Ă lJ¡Ł omŔ oqUĘ mĂ
13 hŇ mĎŔ mĎ SĘ lĂ ÉhwĄnĘ ynĲĂ =tŇ ’Ć MWąĄ yĎwĘ rCèĳ ’Č =tŇ ’Ć dŇ B¡Ą ’Č ywĲĂ NopŔ YĎ =l‘Č ÉodŇ yĎ TyąĄwĘ
14 Ét’Č qĎ =MGČ yogŔ =otŇ yĘxČ =lJĎ ÉMyrĂdĎŇ ‘Ğ HkąĎŇ otŇ bĘŇ CYÄ bĘŇ rĲĎwĘ : rBĲĎ dĘŇ UĂ JČ hŇ I¡ĎYĂ

yJ¿Ă PŇ iČŔ BČ bŇ rĆxăŁ ÉNoQxČ BĲČ rrąĄoSyĘ loqţ CnylĳĂ yĎ hĎ yr¡ĆêŁ pĘŇ kČŇ BĘ dŇ jŔŁ qĂ =MGČ
15 ÉhrĎmĘ ’ĲŁ hĎ xTČ bĆŔ lĎ tŇ bĆŇ SăĆ oIhČ ÉhzĎyQĂ ‘ČhĲĎ ry‘ąĂhĎ tŇ ’Ň ţŁzÂ : hŇ rĲĎ‘Ą hŇ z¡ĎrĘ’Č

lJŁ ť hŇ IĎŔxČ lĲČ ÉZBĄ rĘmČ hŇ UĎę SČ lĘ hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ ű ëŇ y’ăĄ dŇ o‘ĳ ysăĂ pĘŇ ’Č wĘ yn¡Ă’Ğ HbĎŔ bĎŇ lĘ BĂ
g hŇ lĳĎ ’Ď gĘŇ nĂ wĘ hŇ ’¡Ď rĘmĲŁ yoh¿ : odĲŇ yĎ ‘Č yn¿ĂyĎ qr¡Ł SĘ yĂ hĎ ylĆŔ ‘Ď rbăĄŇ o‘
2 âlă ÉhoĎhyBĲČ rsĳĎCm hŇ x¡Ď qĘ lĲĎ âl¿ loqŔ BĘ Éh‘ĎmĘ SĲĎ âlą : hŇ nĲĎ oIhČ ry‘¡ĂhĎ
3 MygĳĂŇ’ĞSĲŁ tŇ oy¡rĎ’Ğ HBĎŔ rĘqĂ bĘŇ hĎ yrăĆWĎ : hŇ bĎŇ rĲĄqĎ âl¿ hĎ yh¡ĆŁl’Ĺ=l’Ć hŇ xĎ TĎŔ bĎŇ
4 yS¡Ą nĘ ’Č MyzĂŔxĞjĲŁ ÉhĎ y’ĆÄ ybĂŇ nĘ : rqĆBĲŁ lČ Cm¡ rĘgĲĎŇ âl¿ bŇ rĆ‘ĆŔ ybĄŇ ’ăĄ zĘ ÉhĎ yTĆÄ pĘŇ SĲŁ
5 HBĎŔ rĘqĂ BĘ ÉqyDĂYČ hoąĎhyĘ : hŇ rĲĎoê Cs¡ mĘ xĲĎ SdĆŇ qŔŁ =ClQĘ xĂ ÉhĎ ynĆÄhĞJĲŁ tŇ odĳŇ gĘŇBĲŁ

’l
.d"ydw w"d Nkw MyĂoG ’"s v.9 .b
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rDĎŔ ‘Ę nĆ âlă Éro’lĎ NêąĄ yĂ oTÄ jĎ SĘ mĂ rqĆBÁŁ BČ rqĆBÄŁ BČ hŇ lĳĎ wĘ‘Č hŇ W¡Ć ‘ĞyĲČ âl¿
yêĂ bĘŇ r¿ČxĹhĲĆ MtĎŔ oejĂ ÉCUSČÄ nĎ MyĂęogŇ yêĂ răČkĘŇ hĂ : tŇ SĆ BĲŁ lC¡Ď‘Č ‘Čd¿ĄŇ oy=âlĲ wĘ 6

: bŇ SĲĄ oy Ny’¿ĄmĄ Sy’¡Ă =ylĂ BĘ mĂ MhËĆ yrĄ‘ĲĎ CDÌYĘ nĂ rbĳĄŇ o‘ ylăĂ BĘ mĂ Mt¡ĎŇ oYCxĲ
lJ¿Ł HnĎŔ o‘mĘ tŇ răĄJĎ yĂ=âlĲ wĘ rsĎŔ Cm yxăĂ qĘ êĂ ÉytĂŇ o’ y’ąĂ rĘyêĂ =ëŇ ’Č yêĂ rĘmČÁ ’Ď 7

NkąĄŇ lĎ : MtĲĎŇ olylĲĂ ‘Ğ lJ¡Ł CtŇ yxĂŔ SĘ hĂ CmyJăĂ SĘ hĂ ÉNkĄŇ ’Ď hĎ ylĳĆ‘Ď yêĂ dĘŇ q¡ČjĎ =rSĆ ’Ğ 8

MyĂÁoG PŇ sÄŁ ’ĹlĲĆ žyTĂ jĎ SĘ mĂ yJăĂ dŇ ‘ĳČlĘ ymăĂ Cq Moy¡lĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉylĂ =CJxČ
S’ăĄ BĘ yJĂ ť yjĂŔ ’Č NorăxĞ lJŁ ť ÉymĂ ‘Ę zČ MhąĆ ylĄ ‘Ğ ëŇ jÄŁ SĘ lĂ tŇ okę lĎ mĘ mČ yYăĂ bĘŇ qĎ lĘ
hŇ rĳĎCrbĘŇ hŇ păĎŇ WĎ MyU¡Ă ‘Č=l’Ć ëŇ j¿Ł hĘ ’Ć z’ËĎ =yJĂ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lJĎ lk¡ĄŇ ’Ď êĲĄ ytĂŔ ’Ď nĘ qĂ 9

SCkĳŇ =yrĄhĞ nĲČlĘ rbĆŇ ‘¡ĄmĄ : dŇ xĲĎ ’Ć Mk¿ĆŇ SĘ od¡Ň bĘŇ ‘ĎlĘ hoĎŔhyĘ MSăĄ BĘ ÉMQĎ kĚŇ ’rąŁ qĘ lĂ 10

lJăŁ mĂ ÉySĂ obÄ tĄŇ âlą ’Chę hČ MoIăBČ : ytĲĂŇ xĎ nĘ mĂ NCl¡ bĂŇ oy yYČŔ Cj=tŇ BČ ÉyrČtĎŇ ‘Ğ 11

ëŇ tĄŔ wĎ’ĞGĲČ ÉyzĄyQĂ ‘Č ëŇ BĄę rĘuĂ mĂ rysăĂ ’Ď ű z’ăĎ =yJĂ yBĳĂ êĘ ‘ČS¡Č jĎ rS¿Ć ’Ğ ëŇ yĂtČŔ ŁlylĂ ‘Ğ
M‘¿Č ëŇ BĄŔ rĘqĂ bĘŇ yêăĂ rĘ’Č SĘ hĂ wĘ : ySĲĂ dĘŇ qĎ rh¿Č BĘ dŇ o‘¡ hŇ hËĎ bĘŇ gĎŇlĘ ypĂŇ sÌĂ otŇ =âlĲ wĘ 12

ÉhlĎ wĘ‘Č CWą ‘ĞyĲČ=âl l’ĄÁ rĎWĘ yĂ tŇ yrĂÄ ’Ą SĘ : hoĲĎhyĘ MS¿Ą BĘ Cs¡ xĎ wĘ ldĳĎŇ wĎ yn¡Ă‘Ď 13

C‘¿rĘyĂ hŇ UĎ hËĄ =yJĂ tŇ ymĳĂ rĘêČ NoSă lĘ Mh¡Ć ypĂŇ BĘ ’Y¿ĄUĎ yĂ=âlĲ wĘ bŇ zĎŔkĎŇ CrăBĘ dČŇ yĘ=âlĲ wĘ
l’ĳĄ rĎWĘ yĂ C‘yr¡ĂhĎ NoIŔYĂ =tŇ BČ ÉyeĂ rĎ : dŇ yrĲĂxĞmĲČ Ny’¿ĄwĘ CY¡ bĘŇ rĲĎwĘ 14

ëŇ yĂTČŔ jĎ SĘ mĂ ÉhoĎhyĘ rysąĂ hĄ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ tŇ B¡Č bŇ lĄŔ =lkĎŇ BĘ ÉyzĂlĘ ‘Ď wĘ yxąĂ mĘ WĂ 15

: dŇ o‘Ĳ ‘r¡Ď y’¿Ă rĘytĲĂŇ =âl ëŇ BĄŔ rĘqĂ BĘ ÉhoĎhyĘ ű l’ąĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ ëŇ bĳĄŇ yĘ’ĲŁ hŇ e¡ĎjĂ

: ëŇ yĂdĲĎŇ yĎ Cj¿ rĘyĂ=l’Č NoI¡YĂ y’Ă rĳĎyêĂ =l’Č MĂl¡Č SĎ CrĲylĂ rm¿Ą ’Ď yĲĄ ’ChŔ hČ MoIăBČ 16

ÉSyrĂxĞ yĲČ hŇ xĎę mĘ WĂ BĘ ëŇ yĂlČÁ‘Ď WyWĂÄ yĎ ‘Č ySĳĂ oy roBă GĂ KŇ B¡Ą rĘqĂ BĘ ëŇ yĂhËČŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ 17

CyĳhĎ ëŇ UăĄ mĂ yêĂ pĘŇ s¡Č ’Ď dŇ ‘ËĄoUmĂ ygÌĄŇ Cn : hŇ eĲĎrĂBĘ ëŇ yĂl¡Č ‘Ď lyg¿ĂŇ yĎ otŔ bĎŇ hĞ’ăČ BĘ 18

’yhĳĂ hČ tŇ ‘ăĄBĎ ëŇ yĂe¡Č‘ČmĘ =lJĎ =tŇ ’Ć hŇ WËĆ ‘Ł yn¿ĂnĘ hĂ : hŇ jĲĎ rĘxĆ hĎ yl¡Ć ‘Ď tŇ ’¿Ą WĘ mČ 19

MSĄŔ lĘ C hŇ QăĎ hĂ tĘŇ lĂ ÉMyêĂ mĘ WČ wĘ ZBĄŔ qČ ’Ğ ÉhxĎ DĎeĂ hČ wĘ hŇ ‘Ďę lĄ ~Ł hČ =tŇ ’Ć yêăĂ ‘Ę SČ ohwĘ
sŘ15 yYăĂ BĘ qČ tŇ ‘¡ĄbĎŇ C MkĆŔ tĘŇ ’Ć ’ybăĂŇ ’Ď É’yhĂ hČ tŇ ‘ąĄBĎ : MêĲĎSĘ BĎ ZrĆ’¡ĎhĎ =lkĎŇ BĘ 20

ybÌĂŇ CSBĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ yUăĄ ‘Č É lkŇŁ BĘ hŇ QĎęhĂ tĘŇ lĂ wĘ MSăĄ lĘ MkĆÁ tĘŇ ’Ć NêĄÄ ’Ć =yJĲĂ MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć
MkytwbV=t’
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: hoĲĎhyĘ rm¿Č ’Ď Mk¡ĆŇ ynĄy‘ĲĄlĘ MkËĆŇ ytĄŇ CbŇ SĘ =tŇ ’Ć

ygx
’ SdĆŇ xĳŁ lČ dŇ x¡Ď ’Ć Moy¿BĘ yèĂŔ èĂ hČ ÉSdĆŇ xÄŁ BČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ SwĆyăĎrĘř dĲĎŇ lĘ ÉMyĂêČÄ SĘ tŇ nąČSĘ BĂ

É l’Ą yêĂ lĘ ’Č SĘ =NBĆ lbąĆŇ BĎ rĚzĘ=l’Ć ’ybĂę eĎhČ yGăČxČ =dŇ yČBĘ hoĎÁhyĘ=rbČŇ dĘŇ hŇ yĎÄhĎ
2 hŇ J¿Ł : rmĲŁ ’Ň lĄ lod¡Ň GĎhČ Nh¿Ą JŁ hČ qdËĎŇ YĎ ohĲ yĘ=NBĆ ‘ČSÌĚ ohyĘ=l’Ć wĘ hŇ dĎŔ ChyĘ tŇ xăČ jČ

tŇ yB¿Ą =tŇ ‘Ć ’BËŁ =tŇ ‘Ć âl¿ CrŔ mĘ ’ĲĎ ÉhEĆhČ M‘ąĎhĎ rmĳŁ ’Ň lĄ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ rmËČ ’Ď
3 ’yb¡ĂŇ eĎhČ yG¿ČxČ =dŇ yČBĘ hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ÉyhĂ yĘwĲČ : tŇ onĲ BĎ hĂ lĘ ho¡ĎhyĘ
4 tŇ yĂB¿Č hČ wĘ MynĳĂCpŇ sĘ MkăĆŇ yêĄbĲĎŇ BĘ tŇ bĆŇ S¡Ć lĎ MêĆŔ ’Č ÉMkĆŇ lĎ tŇ ‘ąĄhČ : rmĲŁ ’Ň lĄ
5 Mk¡ĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ CmyW¿Ă tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł hŇ êĎě ‘Č wĘ : bŇ rĲĄxĎ hŇ E¡ĆhČ
6 Éh‘ĎbĘŇ WĎ lĘ =Ny’ĲĄ wĘ lokąŇ ’Ď T‘Ďę mĘ ’băĄŇ hĎ wĘ hŇ BĄÁ rĘhČ MêĆÄ ‘Ę rČzĘ : MkĲĆŇ ykĄŇ rĘDČ=l‘Č

rJ¡ĄêČWĘ mĂ rJĄŔ êČWĘ UĂ hČÄ wĘ olĳ MxăŁ lĘ =Ny’ĲĄ wĘ Sob¡Ň lĎ hŇ rĎŔ kĘŇ SĎ lĘ =Ny’ĲĄ wĘ otăŇ SĎ
7 CmyW¿Ă tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł : bŇ CqĲ nĎ ror¿YĘ =l’Ć
8 tŇ yĂBĳĎhČ CnăbĘŇ C Z‘¡Ą Mt¿ĆŇ ’Ň bĄŇ hĞ wĲČ rhËĎ hĎ Cl¿ ‘Ğ : MkĲĆŇ ykĄŇ rĘDČ=l‘Č Mk¡ĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ
9 T‘ĎŔ mĘ lĂ hŇ eăĄhĂ wĘ ÉhBĄ rĘhČ =l’Ć hŇ nąŁ jĎ : hoĲĎhyĘ rm¿Č ’Ď dŇ bĄŇ JĎ ’Ć wĘ oB¿ =hŇ YĆrĘ’Ć wĘ

N‘Č yČę tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉM’ĚnĘ hŇ mĆę N‘Č yăČ obĳŇ yêĂ xĘ păČŇ nĲĎ wĘ tŇ yĂB¡Č hČ Mt¿ĆŇ ’Ň bĄŇ hĞ wĲČ
10 MkĆŔ ylĄ ‘Ğ NJăĄ =l‘Č : otĲŇ ybĄŇ lĘ Sy’¿Ă MyY¡Ă rĎ Mê¿Ć’Č wĘ bŇ rĄŔ xĎ ’Chă =rSĆ ’Ğ ÉytĂŇ yBĄ
11 =l‘Č bŇ rĆxÁŁ ’rĎÄ qĘ ’Ć wĲĎ : HlĲĎ CbŇ yĘ hŇ ’¿Ď lĘ JĲĎ ZrĆ’¡ĎhĎ wĘ lFĳĎ mĂ MyĂm¡ČSĎ C’¿ lĘ JĲĎ

l‘ËČwĘ rhĎŔ YĘ IĂhČ =l‘Č wĘ SorăyêĂ hČ =l‘Č wĘ ÉNgĎŇDĎhČ =l‘Č wĘ MyrĂę hĎ hĲĆ =l‘Č wĘ ZrĆ’ăĎhĎ
‘Č yg¿ĂŇ yĘ=lJĎ l‘¡ČwĘ hŇ mĎŔ hĄ BĘ hČ =l‘Č wĘ ÉMdĎŇ ’Ď hĲĎ =l‘Č wĘ hŇ mĳĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ ’yY¡Ă oêĲ rS¿Ć ’Ğ

12 ‘ČSăĚ ohywĲĂ l’ĄÃ yêĂ lĘ SČ =NBĲĆ ű lbăĆŇ BĎ rĚzĘ ‘măČ SĘ IĂwČ : MyĂjĲĎ JČ
hoăĎhyĘ É loqBĘ M‘Ďę hĎ tŇ yrăĂ’Ą SĘ ű lkăŇŁ wĘ lodÁ GĎhČ NhĄÄ JŁ hČ žqdĎŇ YĎ ohĲ yĘ=NBĆ
MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ ox¡ lĎ SĘ rS¿Ć ’ĞJĲČ ’ybĂŔ eĎhČ yGăČxČ ÉyrĄbĘŇ DĂ=l‘Č wĘ MhĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ
w’ryyw
yhl’ tw’bY hwhy M’n yn’=yx Nkl wyYxw . n"g Nmysw hVlVw MyVmx hynpY rpsd yqwsp Mwks v.20 .g

.rpsw rps lk Nyb twrwV +g xynhl KyrYw .]+T +b hynpY[ l’rVy
The number of the verses of the book of Zephaniah is 53; and the sign is n"g. And its
middle point is, Therefore as I live saith the Lord of Hosts the God of Israel [Zeph 2:9].
And there should be left [a space of] 3 lines between each book.

.+’ +’ hyrkz Nyy‘ : T"d ,x"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw xtpb t"ldh SwĆyĎrĘdČlĘ ’"s v.1 .’
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hoËĎhyĘ ëŇ ’ÌČ lĘ mČ yGČÂxČ rmĆ ’Ň IŁ wČţ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄjĘ mĂ M‘¡ĎhĎ C’¿ rĘyIĲĂwČ 13

hoĎÃhyĘ r‘Č IăĎwČ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Mk¡ĆŇ êĘ ’Ă yn¿Ă’Ğ rmĳŁ ’Ň lĄ M‘ăĎlĎ ho¡ĎhyĘ tŇ Ck¿Ň ’ĞlĘ mČ BĘ 14

‘ČSąĚ ohyĘ ÉxČ CrÄ =tŇ ’Ć wĘ hŇ dĎę ChyĘ tŇ xăČ jČ l’ĄÁ yêĂ lĘ SČ =NBĆ lbĆÄ BĎ rĚzĘ žxČ Cr=tŇ ’Ć
ÉC’bÄŁ IĎwČ M‘ĳĎhĎ tŇ yrăĂ’Ą SĘ lJ¡Ł xČ CrŔ =tŇ ’Ć wĲĘ lodŔ GĎhČ NhăĄ JŁ hČ ÉqdĎŇ YĎ ohĲ yĘ=NBĆ

: MhĲĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ BĘ hŇ kĎŔ ’Ň lĎ mĘ CWă ‘ĞIĲČwČ
SwĆy¿ĎrĘdĲĎŇ lĘ MyĂê¡ČSĘ tŇ n¿ČSĘ BĂ yèĳĂ èĂ BČ SdĆŇ x¡Ł lČ hŇ ‘ËĎBĎ rĘ’Č wĘ MyrÌĂWĘ ‘Ć MoyÄBĘ 15

=dŇ yČBĘ hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ÉhyĎhĎ SdĆŇ xĳŁ lČ dŇ x¡Ď ’Ć wĘ Myr¿ĂWĘ ‘ĆBĘ y‘Ăě ybĂŇ èĘ BČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ b

tŇ xăČ jČ É l’Ą yêĂ lĘ SČ =NBĆ lbąĆŇ BĎ rĚzĘ=l’Ć ’nĎę =rmĎ ’Ĺ : rmĲŁ ’Ň lĄ ’yb¡ĂŇ eĎhČ yG¿ČxČ 2

M‘¡ĎhĎ tŇ yr¿Ă’Ą SĘ =l’Ć wĘ lodĳŇ GĎhČ NhăĄ JŁ hČ qd¡ĎŇ YĎ ohĲ yĘ=NBĆ ‘ČS¿Ě ohyĘ=l’Ć wĘ hŇ dĎŔ ChyĘ
od¡Ň obŇ kĘŇ BĂ hŇ EĆŔhČ tŇ yĂBăČ hČ =tŇ ’Ć Éh’Ď rĎ rSąĆ ’Ğ r’ĎŔ SĘ eĂ hČ ÉMkĆŇ bĎŇ ymąĂ : rmĲŁ ’Ň lĄ 3

: MkĲĆŇ ynĄy‘ĲĄBĘ NyĂ’¡ČJĘ ChmËŁ kĎŇ ’ol¿ hĞ hŇ êĎ‘ČŔ ÉotŇ ’Ł My’ąĂ rŁ MêĆÁ ’Č hŇ mĎÄ C NoSĳ ’Ň rĂhĲĎ
NhĄÄ JŁ hČ žqdĎŇ YĎ ohĲ yĘ=NBĆ ‘ČSăĚ ohyĘ qzăČxĞ wĲČ hoĎÃhyĘ=M’ĚnĘ ű lbăĆŇ BĎ rĚzĘ qzăČxĞ hŇ êăĎ ‘Č wĘ 4

MkĆŔ êĘ ’Ă ynăĂ’Ğ=yJĲĂ CWĳ ‘ĞwĲČ ho¡ĎhyĘ=M’ĚnĘ ZrĆ’ËĎhĎ M‘¿Č=lJĎ qzČÄxĞ wĲČ lodÁ GĎhČ
MkăĆŇ tĘŇ ’Ň YĲĄBĘ ÉMkĆŇ êĘ ’Ă yêĂ rąČJĎ =rSĆ ’Ğ rbĎÂ DĎhČ =tŇ ’ĲĆ : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ M’¡Ě nĘ 5

: C’rĲĎyêĂ =l’Č MkĳĆŇ kĘŇ otĲŇ BĘ tŇ dĆŇ măĆ‘Ł yx¡Ă CrwĘ MyĂrČŔ YĘ UĂ mĂ
ÉSy‘Ă rĘmČ ynĂę ’Ğ wĲČ ’yhĳĂ T‘ăČmĘ tŇ x¡Č ’Č dŇ o‘¿ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ kąŇŁ yJăĂ 6

ÉyêĂ SĘ ‘ČÄ rĘhĂ wĘ : hŇ bĲĎŇ rĎxĎ hĲĆ =tŇ ’Ć wĘ MI¡ĎhČ =tŇ ’Ć wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć wĘ MyĂmăČèĎ hČ =tŇ ’Ć 7

ÉhEĆhČ tŇ yĂBąČhČ =tŇ ’Ć ytĂÂ’Ň QĄ mĂ C MyĳĂoGhČ =lJĎ tŇ DăČmĘ xĆ C’b¡ĎŇ C MyĂŔoGhČ =lJĎ =tŇ ’Ć
ho¿ĎhyĘ M’¡Ě nĘ bŇ hĳĎ EĎhČ ylăĂ wĘ PŇ sĆ J¡Ć hČ yl¿Ă : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ rm¡Č ’Ď dŇ obŔ JĎ 8

NoSŔ ’Ň rĂhăĎ=NmĂ ÉNorxĞ’ĲČ hĎ hŇ EąĆhČ tŇ yĂBČÄ hČ ždobŇ JĘ hŇ yĆÃhĘ yĲĂ lodăŇ GĎ : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ 9

: tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ M’¡Ě nĘ MolŔ SĎ NêăĄ’Ć ÉhEĆhČ MoqąUĎ bČŇ C tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ rm¡Č ’Ď

=rbČŇ DĘ ÉhyĎhĎ SwĆyĳĎrĘdĲĎŇ lĘ MyĂê¡ČSĘ tŇ n¿ČSĘ BĂ y‘ĂŔ ySĂ êĘ lČ Éh‘ĎBĎ rĘ’Č wĘ MyrąĂWĘ ‘ĆBĘ 10

’nÌĎ=l’Č SĘ tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł : rmĲŁ ’Ň lĄ ’yb¡ĂŇ eĎhČ yG¿ČxČ =l’Ć hoĎŔhyĘ 11

PŇ năČkĘŇ BĂ SdĆŇ qÁŁ =rWČ BĘ Sy’ĂÄ =’vĎ yĂ ű NhăĄ : rmĲŁ ’Ň lĄ hŇ r¡Ďoê MynËĂhĞJĲŁ hČ =tŇ ’Ć 12

NmĆ SËĆ =l’Ć wĘ NyĂIÌČhČ =l’Ć wĘ dŇ yzĂÁeĎhČ =l’Ć wĘ MxĆ QĆÄhČ =l’Ć opŇ nĎkĘŇ BĂ ţ ‘găČŇ nĎ wĘ odę gĘŇBĂ
yGČŔ xČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : âlĲ Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ MynËĂhĞJĲŁ hČ CnÌ‘ĞIĲČwČ SDĳĎqĘ yĂhĞ lk¡ĎŇ ’ĞmĲČ =lJĎ =l’Ć wĘ 13

Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ MynËĂhĞJĲŁ hČ CnÌ‘ĞIĲČwČ ’mĳĎ TĘ yĂhĞ hŇ QĆ ’¡Ą =lkĎŇ BĘ SpĆŇ nËĆ=’mĄ TĘ ‘GÌČ yĂ=M’Ă
’mTy
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14 ÉynČpĎŇ lĘ hŇ EąĆhČ yoGÄhČ =NkĲĄŇ wĘ hŇ EĆhČ ţ=M‘ĲĎhĎ NJăĄ rmĆ ’Ň ŁIęwČ yGČÁxČ N‘Č IČÄwČ : ’mĲĎ TĘ yĂ
: ’ChĲ ’m¿Ą TĎ MS¡Ď CbŇ yrËĂqĘ yČ rS¿Ć ’Ğ wĲČ MhĳĆ ydĄŇ yĘ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ =lJĎ Nk¡ĄŇ wĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ

15 NbĆŇ ’ËĆ =MCWĲ MrĆFÌĆmĂ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ wĎ hŇ E¡ĆhČ MoI¿hČ =NmĂ MkĆŔ bĘŇ bČŇ lĘ ’năĎ=CmyWĲĂ ÉhêĎ‘Č wĘ
16 hŇ t¡ĎŇ yĘhĲĎ wĘ MyrĂŔ WĘ ‘Ć tŇ măČ rĄ‘Ğ=l’Ć É’BĎ Mt¿ĎŇ oyhĘ mĲĂ : hoĲĎhyĘ lk¿ČŇ yhĄ BĘ NbĆŇ ’¡Ć =l’Ć

: MyrĲĂWĘ ‘Ć hŇ t¡ĎŇ yĘhĲĎ wĘ hŇ rĎŔ Cj MyèăĂ mĂ xĞ ÉPŁWxĘ lČ bŇ qĆ IĆęhČ =l’Ć ’BăĎ hŇ rĳĎWĎ ‘Ğ
17 MkĳĆŇ ydĄŇ yĘ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ =lJĎ tŇ ’¡Ą dŇ rĎŔ BĎ bČŇ C ÉNoqrĎIĲĄbČŇ C NopąŇ DĎèĂ BČ MkĆÁ tĘŇ ’Ć ytĂŇ yJĄÄ hĂ
18 hŇ E¡ĆhČ MoI¿hČ =NmĂ MkĆŔ bĘŇ bČŇ lĘ ’năĎ=CmyWĂ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yl¡Č ’Ą Mk¿ĆŇ tĘŇ ’Ć =Ny’ĲĄ wĘ

dŇ i¿Č yĚ=rSĆ ’Ğ MoIËhČ =NmĂ lĘ y‘Ăę ySĂ êĘ lČ hŇ ‘ĎÁ BĎ rĘ’Č wĘ MyrĂÄ WĘ ‘Ć žMoImĂ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ wĎ
19 NpĆŇ GĆÄhČ =dŇ ‘Č wĘ hŇ rĎŔ CgŇUĘ BČ É‘rČEĆÄhČ dŇ o‘ąhČ : MkĲĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ CmyW¿Ă ho¡ĎhyĘ=lkČŇ yhĲĄ

: ëŇ rĲĄbĎŇ ’Ğ hŇ E¡ĆhČ MoI¿hČ =NmĂ ’WĳĎ nĎ âlă tŇ yĂE¡ČhČ Z‘¿ĄwĘ NoUË rĂhĲĎ wĘ hŇ nÌĎ’Ą êĘ hČ wĘ
20 hŇ ‘ËĎBĎ rĘ’Č wĘ MyrÌĂWĘ ‘ĆBĘ yGČŔ xČ =l’Ć ÉtynĂ SĄ ű hoąĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yhĂÄ yĘwČ
21 ynăĂ’Ğ rmĳŁ ’Ň lĄ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=tŇ xČ jĲČ lb¿ĆŇ BĎ rĚzĘ=l’Ć rměŁ ’Ĺ : rmĲŁ ’Ň lĄ SdĆŇ x¡Ł lČ
22 tŇ okŔ lĎ mĘ mČ ’iăĄ JĂ ÉyêĂ kĘŇ pČŇ hĲĎ wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć wĘ MyĂm¡ČèĎ hČ =tŇ ’Ć Sy‘ĂŔ rĘmČ

CdąŇ rĘyĲĎwĘ hĎ ybĆŔ kĘŇ răŁ wĘ ÉhbĎŇ JĎ rĘmĆ yêąĂ kĘŇ pČŇ hĎ wĘ MyĳĂoGhČ tŇ okăŇ lĘ mĘ mČ qzĆx¡Ł yêĂŔ dĘŇ mČ SĘ hĂÄ wĘ
23 hoăĎhyĘ=M’ĚnĘ ’Chă hČ MoIăBČ : wyxĲĂ ’Ď bŇ rĆx¿ĆBĘ Sy’¡Ă MhĆŔ ybĄŇ kĘŇ răŁ wĘ ÉMysĂ Cs sŘ16

ìŇ yê¡Ă mĘ WČ wĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉyDĂbĘŇ ‘Č l’ąĄ yêĂ lĘ ’Č SĘ =NBĆ lbĆÄ BĎ rĚzĘ ìŇ xĞuĎ ’Ć ţ tŇ o’Ã bĎŇ YĘ
: tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ M’¡Ě nĘ yêĂ rĘxČŔ bĎŇ ìăŇ bĘŇ =yJĲĂ MtĳĎŇ oxJĲČ

hyrkz
’ =l’Ć hoĎęhyĘ=rbČŇ dĘŇ hŇ yăĎhĎ SwĆyĳĎrĘdĲĎŇ lĘ MyĂê¡ČSĘ tŇ n¿ČSĘ BĂ ynĂŔ ymĂ èĘ hČ ÉSdĆŇ xÄŁ BČ
2 =l‘Č hoËĎhyĘ PŇ YÌČ qĎ : rmĲŁ ’Ň lĄ ’yb¡ĂŇ eĎhČ oD¿‘Ă =NBĆ hŇ yĎŔkĘŇ rĆBăĆ =NBĆ ÉhyĎrĘkČŇ zĘ
3 CbŇ CSă tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ MhĆę lĄ ’Ğ êăĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ : PŇ YĆqĲĎ Mk¡ĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ

yl’
yk wyYxw . z"l Nmysw MyVlVw h‘bV ’"n , h"lg Nmysw hnmVw MyVlV ygx rpsd yqwsp Mwks v.23 .b
twrwV +g xynhl KyrYw .’dx ’rdysw .hVlV wytwtqspw .]+w +b ygx[ ’yh T‘m tx’ dw‘ tw’bY hwhy rm’ hk

.rpsw rps lk Nyb
The number of the verses of the book of Haggai is 38; and the sign is h"lg; other copies
[have] 37, and the sign is z"l. And its middle point is, For thus saith the Lord of Hosts:
Yet once, it is a little while [Hag 2:6]. And its peseqot are 3. And there is 1 seder. And
there should be left [a space of] 3 lines between each book.
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=l’Č : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ rm¡Č ’Ď MkĆŔ ylĄ ’Ğ bŇ CSă ’Ď wĘ tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ M’¡Ě nĘ ylČŔ ’Ą 4

rmęŁ ’Ň lĄ MynĂÁSŁ ’Ň rĲĂhĎ My’ĂÄ ybĂŇ eĘ hČ žMhĆ ylĄ ’Ğ=C’Ĳ rĘqĲĎ rSăĆ ’Ğ MkĆÃ ytĄŇ bĲŇŁ ’ĞkĲČŇ CyăhĘ êĲĂ
Mk¡ ylyřl‘mw My‘ĂŔ rĎhĲĎ MkăĆŇ ykĄŇ rĘDČmĂ É’nĎ CbŇ CSą tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ
Mk¡ĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yl¡Č ’Ą CbŇ yS¿Ă qĘ hĂ =âlĲ wĘ C‘ËmĘ SĲĎ âl¿ wĘ My‘ĳĂrĎhĲĎ 5

ÉytĂŇ yCĂÄYĂ rSąĆ ’Ğ yuČę xĚ wĘ yrăČbĎŇ DĘ ű ëŇ ’ăČ : CyĲxĘ yĲĂ Ml¡Ď o‘lĘ hČ My’ĂŔ bĂŇ eĘ hČÄ wĘ MhĳĄ =hŇ IĄ’Č 6

Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ CbŇ CSă IĎwČ MkĳĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ CgŇ yv¡Ă hĂ ’ol¿ hĞ My’ĂŔ ybĂŇ eĘ hČ ydăČŇ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć
CnylĄŔ lĎ ‘ĞmăČkĘŇ C ÉCnykĄÄ rĎdĘŇ JĂ CnlĎŔ tŇ oWă ‘ĞlĲČ Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhyĘ MmČÁ zĎ rSĆÄ ’ĞJĲČ
=yêĲĄSĘ ‘ČlĘ hŇ ‘ĎÁ BĎ rĘ’Č wĘ MyrĂÄ WĘ ‘Ć žMoyBĘ : CnêĲĎ ’Ă hŇ W¿Ď ‘Ď NJ¡Ą 7

hŇ yăĎhĎ SwĆyĳĎrĘdĲĎŇ lĘ MyĂê¡ČSĘ tŇ n¿ČSĘ BĂ TbĎŔ SĘ SdĆŇ xăŁ =’Ch ÉSdĆŇ xÄŁ rW¿Ď ‘Ď
: rmĲŁ ’Ň lĄ ’yb¡ĂŇ eĎhČ ’oD¿‘Ă =NBĆ ChyĎŔkĘŇ rĆBăĆ =NBĆ ÉhyĎrĘkČŇ zĘ=l’Ć hoĎęhyĘ=rbČŇ dĘŇ
NyB¿Ą dŇ mĄŔ ‘Ł ’Chă wĘ MdŔŁ ’Ď sCsă =l‘Č ÉbkĄŇ rŁ ÉSy’Ă =hŇ eĄhĂ wĘ hŇ lĎ yĘQČęhČ ű ytĂŇ y’ăĂ rĎ 8

: MynĲĂ bĎŇ lĘ C Myu¡ĂrĚWĘ MyUĂŔ dĚŇ ’Ğ MysăĂ Cs ÉwyrĎxĞ’ĲČ wĘ hŇ lĳĎ YĚUĘ BČ rSăĆ ’Ğ Myi¡Ă dČŇ hĞhĲČ
yn¿Ă’Ğ yBĂŔ rbăĄŇ DŁ hČ Éë’Ď lĘ UČ hČ ylČę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ ynĳĂdŇŁ ’Ğ hŇ QĆ ’ăĄ =hŇ mĎ rm¡Č ’Ł wĲĎ 9

rmĳČ ’Ň IŁ wČ Myi¡Ă dČŇ hĞhĲČ =NyBĲĄ dŇ m¿Ą ‘Ł hĲĎ Sy’ËĂ hĎ N‘Č IČęwČ : hŇ QĆ ’ĲĄ hŇ UĎ h¿Ą =hŇ mĎ OĎ ’¡Ć rĘ’Č 10

ëŇ ’ăČ lĘ mČ =tŇ ’Ć CnÂ‘ĞIĲČwĲČ : ZrĆ’ĲĎ BĎ ëŇ Q¡Ą hČ tĘŇ hĂ lĘ hoĎŔhyĘ xlăČ SĎ rSăĆ ’Ğ hŇ QĆ ’Ą ť 11

hŇ e¿ĄhĂ wĘ ZrĆ’ĳĎbĎŇ CnkĘŇ QăČ hČ tĘŇ hĂ Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ MyiĂŔ dČŇ hĞhĲČ NyBăĄ ÉdmĄ ‘Ł hĲĎ hoĎęhyĘ
hoăĎhyĘ ůrmČ ’Ň IŁ wČ ÈhoĎhyĘ=ëŇ ’Č lĘ mČ N‘Č IăČwČ : tŇ TĆ qĲĎSŁ wĘ tŇ bĆŇ S¿Ć yŁ ZrĆ’¡ĎhĎ =lkĎŇ 12

hŇ dĳĎŇ ChyĘ yrăĄ‘Ď tŇ ’¡Ą wĘ MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ=tŇ ’Ć MxăĄ rČtĘŇ =âlĲ ÉhêĎ’Č ytČę mĎ =dŇ ‘Č tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ
rb¿ĄŇ DŁ hČ ëŇ ’ËĎ lĘ UČ hČ =tŇ ’Ć hoĎęhyĘ N‘Č IăČwČ : hŇ nĲĎSĎ My‘¿ĂbĘŇ SĂ hŇ z¡Ć hŇ êĎmĘ ‘ČŔ zĎ rSăĆ ’Ğ 13

rbăĄŇ DŁ hČ Éë’Ď lĘ UČ hČ ylČę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MymĲĂ xĚ nĂ Myr¡ĂbĎŇ DĘ MybĳĂŇ oT MyrăĂbĎŇ DĘ yB¡Ă 14

NoI¡YĂ lĘ C MĂlËČ SĎ CrĲylĂ ytĂŇ ’Ň eÌĄqĂ tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł rmŔŁ ’Ň lĄ ’răĎqĘ yBĂŔ
MyeĳĂnČ’ĞèĲČ hČ My¡ĂoGhČ =l‘Č PŇ YĄŔ qŁ ynăĂ’Ğ É lodŇ GĎ PŇ YĆqąĆwĘ : hŇ lĲĎ odŇ gĘŇ hŇ ’¿Ď nĘ qĂ 15

: hŇ ‘ĲĎrĎlĘ Cr¿zĘ‘ĲĎ hŇ UĎ h¡Ą wĘ T‘ĎŔ UĘ yêĂ pĘŇ YăČ qĎ ÉynĂ ’Ğ rSąĆ ’Ğ
hŇ nĆBăĎ yĂ ÉytĂŇ yBĄ MymĂŔ xĞrĲČBĲĘ ÉMĂlČÄSĎ CrĲylĂ yêĂ bĘŇ SąČ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ NkĄÂ lĎ 16

’răĎqĘ ű dŇ o‘ă : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ=l‘Č hŇ T¡Ć eĎ yĂ hŇ wĎqĎ wĘ tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ M’¡Ě nĘ HBĎŔ 17

MxČÄ nĂ wĘ bŇ oFĳ mĂ yr¡Č‘Ď hŇ nĎ yY¿ĆCpŇ êĘ dŇ o‘Ë tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ rmęŁ ’Ň lĄ
hwhy
MkĆylĄlĘ ‘ČUČmĂ C ’"sbw ,d"ydw w"d Nkw yrqw bytk MkĆylĄlĘ ‘ČmČ C ’"sb ,yrq MkĆylĄlĘ ‘ČmČ C ,bytk MkĆylĄylĂ ‘ĞmČ C v.4 .’

.b"ydw ’"d Nkw yrqw bytk
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b ’v¿Ď ’Ć wĲĎ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ dŇ o‘¡ rx¿Č bĎŇ C NoIŔYĂ =tŇ ’Ć Édo‘ ho¿ĎhyĘ
2 ëŇ ’ËĎ lĘ UČ hČ =l’Ć rmČę ’Ł wĲĎ : tŇ onĲ rĎqĘ ‘B¿Č rĘ’Č hŇ e¡ĄhĂ wĘ ’rĆ’ĳĄwĎ yn¡Čy‘Ą=tŇ ’Ć

CrăzĄ rSăĆ ’Ğ ÉtonrĎuĘ hČ hŇ QĆ ’ąĄ ylČŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ QĆ ’ĳĄ =hŇ mĎ yB¡Ă rb¿ĄŇ DŁ hČ
3 hoĎŔhyĘ ynĂ ’ăĄ rĘIČwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲywĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć hŇ dĎŔ ChyĘ=tŇ ’Ć
4 rmęŁ ’Ň lĄ rmĆ ’Ň IăŁ wČ tŇ oWĳ ‘ĞlĲČ My’¡Ă bĎŇ hŇ QĆ ’¿Ą hŇ mËĎ rmČě ’Ł wĲĎ : MySĲĂ rĎxĎ hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č

oSŔ ’Ň rŁ ’WăĎ nĎ=âlĲ ÉSy’Ă =ypĂŇ JĘ hŇ dĎę ChyĘ=tŇ ’Ć CrzăĄ=rSĆ ’Ğ tŇ onÂrĎuĘ hČ hŇ QĆ ’ăĄ
My’¿Ă WĘ eĲŁ hČ MyĂęoGhČ tŇ onărĘqČ =tŇ ’Ć tŇ oDÂyČlĘ MtĎŔ ’Ł dŇ yrăĂxĞhĲČ lĘ ÉhQĆ ’ĄÄ C’bąŇŁ IĎwČ

5 ’rĆ’¡ĄwĎ ynËČy‘Ą ’v¿Ď ’Ć wĲĎ : HtĲĎŇ orzĎlĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ ZrĆ’¿Ć=l’Ć NrĆqËĆ
6 rmĆ ’Ň IăŁ wČ ëŇ ĳĄlhŁ hŇ êăĎ’Č hŇ nĎ’¡Ď rmČě ’Ł wĲĎ : hŇ DĲĎmĂ lbĆŇ x¿Ć od¡Ň yĎbĘŇ C Sy’ĳĂ =hŇ eĄhĂ wĘ

: HJĲĎ rĘ’Ď hŇ U¿Ď kČŇ wĘ HB¡Ď xĘ rĎ=hŇ UĲĎ JČ tŇ o’¿ rĘlĂ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ=tŇ ’Ć ÉdmŁ lĎ ylČę ’Ą
7 : otĲŇ ’Ň rĎqĘ lĂ ’Y¡Ą yŁ rxĄŔ ’Č ëŇ ’ăĎ lĘ mČ C ’YĳĄ yŁ yB¡Ă rb¿ĄŇ DŁ hČ ëŇ ’ËĎ lĘ UČ hČ hŇ eĄęhĂ wĘ
8 bŇ SăĄ êĄ ÉtozrĎjĘ rmĳŁ ’Ň lĄ zQ¡Ď hČ r‘Če¿ČhČ =l’Ć rBËĄDČ ZrĚę wřlŔ ’ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
9 hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉHQĎ =hŇ yĆhĘ ’ĲĆ ynąĂ’Ğ wĲČ : HkĲĎŇ otŇ BĘ hŇ m¡Ď hĄ bĘŇ C MdËĎŇ ’Ď bŇ r¿Ł mĄ MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ

10 yohă : HkĲĎŇ otŇ bĘŇ hŇ y¿ĆhĘ ’ĲĆ dŇ ob¡Ň kĎŇ lĘ C bŇ ybĳĂŇ sĎ S’¡Ą tŇ mČ ox¿
MyĂmËČèĎ hČ tŇ oxÌ Cr ‘BČÂ rĘ’Č JĘ yJĂ ţ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ Nop¡Ň YĎ ZrĆ’¿ĆmĄ CsnËĚwĘ yohę

11 : lbĲĆŇ BĎ =tŇ BČ tŇ bĆŇ S¡Ć oy yTĳĂ lĘ UĲĎ hĂ NoI¡YĂ yoh¿ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yêĂ WĘ r¿ČjĄ
12 ynĂ xČě lĎ SĘ dŇ obŔ JĎ rxăČ ’Č ůto’bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÈrmČ ’Ď hŇ kăŇŁ yJăĂ

: onĲř y‘Ą tŇ b¿ČŇ bĎŇ BĘ ‘Čg¡ĄŇ nŁ MkĆŔ BĎ ‘ČgăĄŇ eŁ hČ yJĂ ť MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć MylăĂ lĘ èĲŁ hČ My¡ĂoGhČ =l’Ć
13 MêĆě ‘Ę dČŇ ywĲĂ MhĳĆ ydĄŇ bĘŇ ‘ČlĘ ll¡Ď SĎ Cy¿hĎ wĘ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ ÉydĂŇ yĎ=tŇ ’Ć PŇ ynąĂmĄ ynĂÄ nĘ hĂ yJĂ ţ

: ynĂ xĲĎ lĎ SĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ=yJĲĂ
14 : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ ëŇ k¡ĄŇ otŇ bĘŇ yê¿Ă nĘ kČŇ SĲĎ wĘ ’bËĎŇ =ynĂ nĘ hĂ yJÌĂ NoIĳYĂ =tŇ BČ yx¡Ă mĘ WĂ wĘ ye¿ĂrĎ
15 yêăĂ nĘ kČŇ SĲĎ wĘ M‘ĳĎlĘ yl¡Ă Cyh¿Ď wĘ ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉhoĎhyĘ=l’Ć MyBąĂ rČ MyĂÄogŇ žCwlĘ nĂ wĘ
16 hoąĎhyĘ lxČÄ nĎ wĘ : ëŇ yĂlĲĎ ’Ą ynĂ x¿Č lĎ SĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ=yJĲĂ êĘ ‘ČdČě yĎwĘ ëŇ kĄŔ otŇ bĘŇ
17 sh¿Č : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ dŇ o‘¡ rx¿Č bĎŇ C SdĆŇ uĳŁ hČ tŇ măČ dĘŇ ’Č l‘¡Č oqŔ lĘ xĆ ÉhdĎŇ ChyĘ=tŇ ’Ć

: oSĲ dĘŇ qĎ No‘¿UĘ mĂ ro‘¡ nĄ yJ¿Ă hoĳĎhyĘ ynăĄjĘ mĂ rW¡Ď BĎ =lJĎ
g hoĳĎhyĘ ëŇ ’ăČ lĘ mČ yn¡ĄpĘŇ lĂ dŇ mĄě ‘Ł lodŔ GĎhČ NhăĄ JŁ hČ É‘ČSĚÄ ohyĘ=tŇ ’Ć ynĂ ’Ąę rĘIČwČ

NTVhw
yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.12 .w"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wylĎ ’Ą ’"sb ,yrq wylĎ ’Ą ,bytk ol’Ą v.8 .b

.bwtkh hnykV ’l’ ynĂ y‘Ą



932 hyrkz 3. 2–4. 7

r‘ČÄ gĘŇ yĂ NTĎę vĎ hČ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : onĲ TĘ WĂ lĘ on¡ ymĂ yĘ=l‘Č dŇ m¿Ą ‘Ł NTËĎ vĎ hČ wĘ 2

hŇ z£Ć ’olÌ hĞ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ rx¡Ą BŁ hČ ìŔ BĘ ÉhoĎhyĘ r‘ąČgĘŇ yĂwĘ NTĎŔ vĎ hČ ÉìBĘ hoąĎhyĘ
dŇ m¡Ą ‘Ł wĘ My’ĳĂ oY MydăĂŇ gĎŇBĘ Sb¡ĚŇ lĎ hŇ y¿ĎhĎ ‘ČSĚě ohywĲĂ : S’ĲĄ mĄ l~¿Ď mĚ dŇ C’¡ 3

CrysËĂ hĎ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉwynĎpĎŇ lĘ MydąĂŇ mĘ ‘ĲŁ hĎ =l’Ć rmĆ ’Ň ŁIęwČ N‘Č IăČwČ : ëŇ ’ĲĎ lĘ UČ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ 4

ìŇ nĆŔ wŁ ‘Ğ ÉìylĆÄ‘ĎmĲĄ yêĂ rĘbąČŇ ‘ĹhĲĆ hŇ ’ĄÄ rĘ wylĎę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ wylĳĎ ‘ĎmĲĄ My’¡Ă ~Ł hČ Myd¿ĂŇ gĎŇBĘ hČ
oSĳ ’Ň rŁ =l‘Č roh¡ TĎ PŇ yn¿ĂYĎ CmyWËĂ yĎ rmČě ’Ł wĲĎ : tŇ oYĲ lĎ xĞmĲČ ì¡Ň tĘŇ ’ĲŁ SB¿Ą lĘ hČ wĘ 5

ho¡ĎhyĘ ëŇ ’¿Č lĘ mČ C MydĂŔ gĎŇBĘ ÉChSĚÄ BĂ lĘ IČwČ oSę ’Ň rŁ =l‘Č rohÁ FĎ hČ PŇ ynĂÄ~Ď hČ žCmyWĂ IĎwČ
hoăĎhyĘ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ ‘ČS¡Ě ohyBĂ hoĎŔhyĘ ëŇ ’ăČ lĘ mČ Éd‘Č IĎÄwČ : dŇ mĲĄ ‘Ł 6, 7

ÉhêĎ’Č =MgČŇ wĘ rmŔŁ SĘ tĂŇ yêăĂ rĘmČ SĘ mĂ =tŇ ’Ć M’ăĂ wĘ ÉëlĄ êĄ ykąČŇ rĎdĘŇ BĂ =M’Ă tŇ o’ę bĎŇ YĘ
NyB¿Ą MykĂŔ lĘ hĘ mČ ÉìlĘ yêąĂ tČŇ nĲĎ wĘ yrĳĎYĄxĞ=tŇ ’Ć rmăŁ SĘ êĂ Mg¡ČŇ wĘ ytĂŔ yBĄ =tŇ ’Ć NydăĂŇ êĎ
Éìy‘ĆÄ rĄwĘ ÉhêĎ’Č lodę GĎhČ NhăĄ JŁ hČ ű ‘ČSăĚ ohyĘ ’nĎÂ=‘mĲČ SĲĘ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myd¡ĂŇ mĘ ‘ĲŁ hĎ 8

yD¡ĂbĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć ’ybËĂŇ mĄ yn¿ĂnĘ hĂ =yJĲĂ hŇ UĎ hĳĄ tŇ p¡ĄŇ om yS¿Ą nĘ ’Č =yJĲĂ ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ MybăĂŇ SĘ IĲŁ hČ
tŇ x¡Č ’Č NbĆŇ ’¿Ć =l‘Č ‘ČSĚŔ ohyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉyêĂ tČÄ nĎ rSąĆ ’Ğ NbĆŇ ’Ćę hĎ hŇ eăĄhĂ ű yJăĂ : xmČ YĲĆ 9

yêËĂ SĘ mČ C tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉM’ĚnĘ HxĎę êĚjĂ xČ êăĄpČŇ mĘ ynÌĂnĘ hĂ MyĂnĳĎy‘Ą hŇ ‘ăĎbĘŇ SĂ
tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉM’ĚnĘ ’Chę hČ MoIăBČ : dŇ xĲĎ ’Ć Moy¿BĘ ’yh¡Ă hČ =ZrĆ’ĲĎ hĎ Nw¿Ł ‘Ğ=tŇ ’Ć 10

bŇ SĎ IĎěwČ : hŇ nĲĎ’Ą êĘ tŇ xČ ê¿Č =l’Ć wĘ NpĆŇ G¡Ć tŇ xČ ê¿Č =l’Ć Ch‘ĳĄrĄlĘ Sy’ăĂ C’¡ rĘqĘ êĂ d
sŘ17 rmĆ ’Ň IăŁ wČ : otĲŇ nĎèĘ mĂ ro‘¿ yĄ=rSĆ ’Ğ Sy’¡Ă JĘ ynĂ rĄě y‘Ă yĘwČ yBĳĂ rbăĄŇ DŁ hČ ëŇ ’¡Ď lĘ UČ hČ 2

HQĎÁJĚ bŇ hĎÄ zĎ žtrČonmĘ hŇ eăĄhĂ wĘ ű ytĂŇ y’ăĂ rĎ rmĆ ’Ň yŁ wČ hŇ ’ĳĆ rŁ hŇ ê¡Ď’Č hŇ m¿Ď ylČŔ ’Ą
tŇ oqŔ YĎ CmĲ Éh‘ĎbĘŇ SĂ wĘ hŇ ‘ąĎbĘŇ SĂ hĎ ylĆŔ ‘Ď ÉhĎ ytĆÄ rŁ nĲĄ hŇ ‘ąĎbĘŇ SĂ wĘ HSĎę ’Ň rŁ =l‘Č HQăĎ gĚŇ wĘ
NymăĂ ymĂ ÉdxĎ ’Ć hĎ ylĳĆ‘Ď Myt¡ĂŇ yzĄ MyĂn¿ČSĘ C : HSĲĎ ’Ň rŁ =l‘Č rS¿Ć ’Ğ tŇ or¡eĄlČ 3

yB¡Ă rb¿ĄŇ DŁ hČ ëŇ ’ËĎ lĘ UČ hČ =l’Ć rmČŔ ’Ł wĲĎ ÉN‘Č’ČÄ wĎ : HlĲĎ ’Ň mŁ WĘ =l‘Č dŇ x¡Ď ’Ć wĘ hŇ QĎŔ GĚhČ 4

ylČŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ ÉyBĂ rb¿ĄŇ DŁ hČ ëŇ ’ĎÂlĘ UČ hČ N‘Č IČwČţ : ynĲĂ dŇŁ ’Ğ hŇ QĆ ’¡Ą =hŇ mĎ rmĳŁ ’Ň lĄ 5

ÉylČ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ N‘Č IČÁwČ : ynĲĂ dŇŁ ’Ğ âl¿ rm¡Č ’Ł wĲĎ hŇ QĆ ’ĳĄ hŇ UĎ hăĄ =hŇ mĎ êĎ‘Ę d¡ČŇ yĎ ’ol¿ hĞ 6

xČ kŔŁ bĘŇ âlă wĘ É lyĂxČÄ bĘŇ âlą rmĳŁ ’Ň lĄ lb¡ĆŇ BĎ rĚzĘ=l’Ć hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ hŇ zĆť rmŔŁ ’Ň lĄ
yn¿ĄpĘŇ lĂ lodËŇ GĎhČ =rhČ hŇ êÌĎ’Č =ymĲĂ : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ rm¡Č ’Ď yxĂŔ CrBĘ =M’Ă yJăĂ 7

: HlĲĎ Nx¡Ą Nx¿Ą tŇ o’ě SĚ êĘ hŇ SĎŔ ’Ň rŁ hĎ NbĆŇ ’ăĆ hĎ =tŇ ’Ć É’yYĂ ohwĘ rSĳŁ ymĂ lĘ lb¡ĆŇ BĎ rĚzĘ
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8, 9 wydăĎŇ yĎwĘ hŇ E¡ĆhČ tŇ yĂB¿Č hČ CdËŇ iĘ yĂ lbĆę BĎ rĚzĘ ydăĄŇ yĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ
10 MoyălĘ ÈzbČŇ ymăĂ yJăĂ : MkĲĆŇ lĄ ’Ğ ynĂ x¿Č lĎ SĘ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ=yJĲĂ êĎŔ ‘Ę dČŇ yăĎwĘ hŇ nĎ‘Ę ~ĳČ bČŇ êĘ

=hŇ ‘ĎbĘŇ SĂ lb¡ĆŇ BĎ rĚzĘ dŇ y¿ČBĘ lydËĂŇ BĘ hČ NbĆŇ ’ÌĆ hĎ =tŇ ’Ć C’ÂrĎwĘ Cxę mĘ WĲĎ wĘ ůtoeTČ qĘ
11 rmăČ ’Ł wĲĎ N‘Č’¡Č wĎ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lkĎŇ BĘ MyT¡Ă TĘ oSmĘ hŇ UĎ h¿Ą hoĎŔhyĘ ynăĄy‘Ą hŇ QĆ ’ĳĄ

: HlĲĎ w’Ň mŁ WĘ =l‘Č wĘ hŇ r¡ĎonUĘ hČ Nym¿Ă yĘ=l‘Č hŇ lĆ ’ĄŔ hĎ ÉMytĂŇ yEĄhČ ynąĄèĘ =hŇ mČ wylĳĎ’Ą
12 dŇ yČęBĘ ÉrSĆ ’Ğ MytĂę yEĄhČ ylăĄ BĞ SĂ yêĄÂSĘ =hŇ mČ wylĳĎ’Ą rm¡Č ’Ł wĲĎ tŇ ynĂŔ SĄ N‘Č’ăČ wĎ
13 ÉylČ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ : bŇ hĲĎ EĎhČ Mh¡Ć ylĄ ‘ĞmĲĄ Myq¿Ă yrĂmĘ hĲČ bŇ hĎŔ EĎhČ tŇ orăêĘ nĘ YČ ÉynĄSĘ
14 ynăĄSĘ hŇ QĆ ’¡Ą rmĆ ’Ň ŁIěwČ : ynĲĂ dŇŁ ’Ğ âl¿ rm¡Č ’Ł wĲĎ hŇ QĆ ’ĳĄ =hŇ mĎ êĎ‘Ę d¡ČŇ yĎ ’ol¿ hĞ rmŔŁ ’Ň lĄ
h yn¡Čy‘Ą ’v¿Ď ’Ć wĲĎ bŇ CSě ’Ď wĲĎ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lJĎ Nod¿Ň ’Ğ=l‘Č Myd¡ĂŇ mĘ ‘ĲŁ hĎ rhĳĎYĘ IĂhČ =ynĲĄbĘŇ
2 rmČę ’Ł wĲĎ hŇ ’ĳĆ rŁ hŇ ê¡Ď’Č hŇ m¿Ď ylČŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ pĲĎŇ ‘Ď hŇ Q¿Ď gĂŇmĘ hŇ e¡ĄhĂ wĘ hŇ ’ĳĆ rĘ’Ć wĲĎ

rWĆ ‘¿Ć HB¡Ď xĘ rĎwĘ hŇ UĎŔ ’Č BĲĎ MyrăĂWĘ ‘Ć ÉHJĎ rĘ’Ď hŇ pĎŔ ‘Ď hŇ QăĎ gĂŇmĘ Éh’Ć rŁ ynąĂ’Ğ
3 ZrĆ’ĳĎhĎ =lkĎŇ ynăĄjĘ =l‘Č tŇ ’Ň Y¡Ą oIhČ hŇ lĎŔ ’Ď hĲĎ tŇ ’Ň zŁ ť ylČŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ UĲĎ ’Č BĲĎ

: hŇ uĲĎ nĂ hĎ om¿ JĎ hŇ E¡ĆmĂ ‘BĎŔ SĘ eĂÄhČ =lkĎŇ wĘ hŇ uĎŔ nĂ hĎ omă JĎ ÉhEĆmĂ bŇ nĄę GŁ hČ =lkĎŇ yJăĂ
4 tŇ yBËĄ=l’Ć wĘ bŇ eĎŔ GČhČ tŇ yBăĄ =l’Ć Éh’Ď bĎÄ C tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉM’ĚnĘ hĎ ytĂę ’Ň YĄ ohĲ

=tŇ ’Ć wĘ wyY¿Ď ‘Ą=tŇ ’Ć wĘ CêQ¡Č kĂŇ wĘ otŔ yBĄ ëŇ otăŇ BĘ ÉhnĆlĎÄ wĘ rqĆèĳĎ lČ ym¡Ă SĘ BĂ ‘B¿Ď SĘ eĂ hČ
5 hŇ ’ĄŔ rĘC ÉìynĆÄ y‘Ą ’nąĎ ’WăĎ ylČŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ yBĳĂ rbăĄŇ DŁ hČ ëŇ ’¡Ď lĘ UČ hČ ’YĄě IĄwČ : wynĲĎbĎŇ ’Ğ
6 tŇ ’Ň YĄŔ oIhČ ÉhpĎŇ y’Ą hĲĎ tŇ ’Ň ząŁ rmĆ ’Ň ŁIęwČ ’yhĳĂ =hŇ mČ rm¡Č ’Ł wĲĎ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ tŇ ’Ň Y¿Ą oIhČ hŇ m¡Ď
7 Ét’Ň zŁ wĘ tŇ ’Ň vĳĄ nĂ tŇ rĆp¡ĆŇ ‘Ł rJ¿Č JĂ hŇ eËĄhĂ wĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lkĎŇ BĘ Mn¡Ď y‘Ą tŇ ’Ň z¿Ł rmĆ ’Ň ŁIěwČ
8 ëŇ ¿ĄlSĘ IČwČ hŇ ‘ĎŔ SĘ rĂhĎ tŇ ’Ň zăŁ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ pĲĎŇ y’Ą hĲĎ ëŇ ot¿Ň BĘ tŇ bĆŇ S¡Ć oy tŇ xČŔ ’Č hŇ èăĎ ’Ă

: hĎ yjĲĂ =l’Ć tŇ rĆp¡ĆŇ ‘Ł hĎ NbĆŇ ’¿Ć =tŇ ’Ć ëŇ ËĄlSĘ IČwČ hŇ pĳĎŇ y’Ą hĲĎ ëŇ oêă =l’Ć Ht¡ĎŇ ’Ł
9 xČ CrăwĘ Éto’YĘ oyĲ MySąĂ nĎ MyĂêČÄ SĘ žheĄhĂ wĘ ’rĆ’Ąę wĎ ynČÁ y‘Ą ’vĎÄ ’Ć wĲĎ

hŇ pĎŔ y’Ą hăĎ =tŇ ’Ć ÉhnĎ’Ň vĆ êĂ wČ hŇ dĳĎŇ ysĂ xĞhĲČ ypăĄŇ nĘ kČŇ JĘ MyĂp¡ČŇ nĎkĘŇ hŇ eĎh¿Ą lĎ wĘ MhĆŔ ypĄŇ nĘ kČŇ BĘ
10 hŇ nĎ’ËĎ yBĳĂ rbăĄŇ DŁ hČ ëŇ ’¡Ď lĘ UČ hČ =l’Ć rmČě ’Ł wĲĎ : MyĂmĲĎ èĎ hČ Nyb¿ĄŇ C ZrĆ’¡ĎhĎ NyB¿Ą
11 ZrĆ’ăĆBĘ tŇ yĂb¡ČŇ hŇ l¿Ď =tŇ onĲ bĘŇ lĂ ylČŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ pĲĎŇ y’Ą hĲĎ =tŇ ’Ć tŇ ok¡Ň lĂ omĲ hŇ UĎ h¿Ą
w bŇ SĚę ’Ď wĲĎ : HtĲĎŇ nĎkĚŇ mĘ =l‘Č Mè¡Ď hŇ xĎ ye¿ĂhĚ wĘ NkËČŇ ChwĘ r‘ĳĎnĘ SĂ

ynăĄSĘ NyB¡ĄmĂ tŇ o’Ŕ YĘ yĲŁ ÉtobŇ JĎ rĘmČ ‘BąČ rĘ’Č hŇ eĄÄhĂ wĘ hŇ ’ĆŔ rĘ’Ć wĲĎ ÉynČ y‘Ą ’vąĎ ’Ć wĲĎ
2 MyUĳĂ dĚŇ ’Ğ MysăĂ Cs hŇ n¡ĎSŁ ’Ň rĲĂhĎ hŇ b¿ĎŇ JĎ rĘUĆ BČ : tŇ SĆ xĲŁ nĘ yr¿ĄhĎ Myr¡ĂhĎ hĲĆ wĘ MyrĳĂhĎ hĲĆ
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MysăĂ Cs tŇ yS¡Ă lĂ èĘ hČ hŇ b¿ĎŇ JĎ rĘUĆ bČŇ C : MyrĲĂxŁ SĘ Mys¿Ă Cs tŇ yn¡ĂèĄ hČ hŇ b¿ĎŇ JĎ rĘUĆ bČŇ C 3

rmČŔ ’Ł wĲĎ ÉN‘Č’ČÄ wĎ : My~ĲĂ mĚ ’Ğ MyD¡ĂrĚBĘ Mys¿Ă Cs tŇ y‘ĂŔ bĂŇ rĘhĲĎ ÉhbĎŇ JĎ rĘUĆ bČŇ C MynĳĂbĎŇ lĘ 4

rmĆ ’Ň IăŁ wČ ëŇ ’¡Ď lĘ UČ hČ N‘Č I¿ČwČ : ynĲĂ dŇŁ ’Ğ hŇ QĆ ’¡Ą =hŇ mĎ yBĳĂ rbăĄŇ DŁ hČ ëŇ ’¡Ď lĘ UČ hČ =l’Ć 5

Nod¿Ň ’Ğ=l‘Č bŇ ~¡Ą yČtĘŇ hĂ mĲĄ tŇ o’ě YĘ oy MyĂmČŔ èĎ hČ tŇ oxă rĚ É‘BČ rĘ’Č hŇ QĆ ’Ąę ylĳĎ’Ą
NopŔ YĎ ZrĆ’ăĆ=l’Ć ÉMy’Ă YĘ yĲŁ MyrĂę xŁ èĘ hČ MysăĂ CihČ HBĎÂ =rSĆ ’Ğ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lJĎ 6

: NmĲĎ yêĄhČ ZrĆ’¿Ć=l’Ć C’¡ YĘ yĲĎ MyDĂŔ rĚBĘ hČÄ wĘ MhĳĆ yrĄxĞ’ĲČ =l’Ć C’¡ YĘ yĲĎ MynĂŔ bĎŇ QĘ hČ wĘ
Ck¡Ň lĘ rmĆ ’Ň ŁIěwČ ZrĆ’ĎŔ BĎ ëŇ QăĄ hČ tĘŇ hĂ lĘ ÉtkĆŇ lĆÄlĎ ÉCSqĘ bČŇ yĘwČ C’ę YĘ yĲĎ My~ăĂ mĚ ’ĞhĲĎ wĘ 7

yl¡Č ’Ą rB¿Ą dČŇ yĘwČ ytĂŔ ’Ł q‘ăĄzĘIČwČ : ZrĆ’ĲĎ BĎ hŇ nĎkĘŇ Q¡Č hČ tĘŇ êĂ wČ ZrĆ’ĳĎbĎŇ CkăŇ QĘ hČ tĘŇ hĂ 8

ZrĆ’¿ĆBĘ yx¡Ă Cr=tŇ ’Ć Cxyn¿ĂhĄ NopŔ YĎ ZrĆ’ăĆ=l’Ć ÉMy’Ă YĘ oIĲhČ hŇ ’Ąę rĘ rmĳŁ ’Ň lĄ
: NopĲŇ YĎ

yDČě lĘ xĆ mĲĄ hŇ lĎŔ oGhČ tŇ ’ăĄ mĄ ÉxČ oÄqÄ lĎ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yh¿Ă yĘwČ 9, 10

tĎŇ ’Ň bĎę C ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉhêĎ’Č tąĎŇ ’Ň bĎŇ C hŇ yĳĎ‘Ę dĲČŇ yĘ tŇ ’ăĄ mĄ C hŇ I¡ĎbĂŇ oTĲ tŇ ’¿Ą mĄ C
bŇ h¡Ď zĎwĘ=PŇ sĆ kĲĆŇ ê¿ĎxĘ qČ lĲĎ wĘ : lbĲĆŇ BĎ mĂ C’B¡Ď =rSĆ ’Ğ hŇ yĎŔnĘ pČŇ YĘ =NbĆŇ hŇ IăĎSĂ ’Ň yĲŁ tŇ yBĄ ť 11

: lodĲŇ GĎhČ Nh¿Ą JŁ hČ qd¡ĎŇ YĎ ohĲ yĘ=NBĆ ‘ČS¿Ě ohyĘ S’Ň rËŁ BĘ êĎę mĘ WČ wĘ tŇ orĳTĎ ‘Ğ tĎŇ yWăĂ ‘Ď wĘ
Sy’ĂÂ=hŇ eĄhĂ rmĳŁ ’Ň lĄ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ rmËČ ’Ď hŇ J¿Ł rmŔŁ ’Ň lĄ ÉwylĎ ’Ą êąĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ 12

hŇ nĆÂbĘŇ yĂ ’ChwĘţ : hoĲĎhyĘ lk¿ČŇ yhĄ =tŇ ’Ć hŇ n¡ĎbĎŇ C xmĎŔ YĘ yĂ wyêăĎxĘ êČmĂ C ÉomSĘ xmČ YąĆ 13

hŇ yąĎhĎ wĘ o’ĳ sĘ JĂ =l‘Č lS¡Č mĎ C bŇ S¿Č yĎwĘ dŇ ohŔ ’văĎ yĂ=’ChĲ wĘ ÉhoĎhyĘ lkąČŇ yhĄ =tŇ ’Ć
sŘ18 ÉhyĆhĘ êĲĂ tŇ ręŁ TĎ ‘ĞhĲĎ wĘ : MhĲĆ ynĄSĘ NyB¿Ą hŇ y¡ĆhĘ êĲĂ MolŔ SĎ tŇ YăČ ‘ĞwĲČ o’Ŕ sĘ JĂ =l‘Č ÉNhĄ kŇŁ 14

: hoĲĎhyĘ lk¿ČŇ yhĄ BĘ Nor¡JĎ zĂlĘ hŇ yĳĎnĘ pČŇ YĘ =NBĆ Nx¡Ą lĘ C hŇ yĎŔ ‘Ę dĲČŇ ylĂ wĘ hŇ IăĎbĂŇ oTĲ lĘ C ÉMlĆ xĄ lĘ
tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ=yJĲĂ MêĆě ‘Ę dČŇ ywĲĂ hoĎŔhyĘ lkăČŇ yhĄ BĘ ÉCnbĎÄ C C’bęŁ yĎ ű MyqăĂ oxrĘC 15

: MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ loq¡ BĘ NC‘Ŕ mĘ SĘ êĂ ‘Č omă SĎ =M’Ă ÉhyĎhĎ wĘ MkĳĆŇ ylĄ ’Ğ ynĂ xăČ lĎ SĘ
=rbČŇ dĘŇ hŇ yĎÄhĎ ëŇ lĆ UĳĆ hČ SwĆy¡ĎrĘdĲĎŇ lĘ ‘BČŔ rĘ’Č tŇ năČSĘ BĂ ÉyhĂ yĘwĲČ z

ÉxlČ SĘ IĂwČ : wlĲĄ sĘ kĂŇ BĘ y‘¡ĂSĂ êĘ hČ SdĆŇ x¿Ł lČ hŇ ‘ËĎBĎ rĘ’Č BĘ hŇ yĎęrĘkČŇ zĘ=l’Ć hoĎÁhyĘ 2

: hoĲĎhyĘ yn¿ĄjĘ =tŇ ’Ć tŇ oQ¡ xČ lĘ wySĳĎ nĎ’Ğ wĲČ ëŇ lĆ m¡Ć MgĆŇr¿ĆwĘ rYĆ’Ćě =rWČ l’ĄŔ =tŇ yBĲĄ
My’¡Ă ybĂŇ eĘ hČ =l’Ć wĘ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ lĘ ÉrSĆ ’Ğ ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ =l’Ć rmęŁ ’Ň lĄ 3

hŇ U¿Ć JČ hŇ z¡Ć ytĂŇ yWĂŔ ‘Ď rSăĆ ’ĞJĲČ rzĄěeĎhĂ ySĂŔ mĂ xĞhĲČ SdĆŇ xăŁ BČ ÉhJĆ bĘŇ ’Ć hĲČ rmĳŁ ’Ň lĄ
: rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ=rbČŇ DĘ yhËĂ yĘwČ : MynĲĂ SĎ 4
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5 dŇ opÁ sĎ wĘ MêĆÄ mĘ YČ =yJĲĂ rmĳŁ ’Ň lĄ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ =l’Ć wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ M‘ăČ=lJĎ =l’Ć ÉrmŁ ’Ĺ
6 yk¿ĂŇ wĘ : ynĂ ’ĲĎ ynĂ ê¡ĚmĘ YČ MoY¿ hĞ hŇ nĎŔ SĎ My‘ăĂbĘŇ SĂ ÉhzĆwĘ y‘Ăę ybĂŇ èĘ bČŇ C ySăĂ ymĂ xĞBĲČ
7 ’olă hĞ : MytĲĂŇ èŁ hČ Mê¡Ć’Č wĘ MylĂŔ kĘŇ ’ăŁ hĎ ÉMêĆ’Č ’olą hĞ CêĳSĘ tĂŇ ykăĂŇ wĘ Cl¡ kĘŇ ’Ň tĲŇŁ

tŇ oyąhĘ BĲĂ MynĂŔ SŁ ’Ň rĲĂhĎ My’ăĂ ybĂŇ eĘ hČ ÉdyČBĘ ÉhoĎhyĘ ’rąĎqĎ rSĆÄ ’Ğ MyrĂę bĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć
: bŇ SĲĄ yŁ hŇ l¡Ď pĄŇ èĘ hČ wĘ bŇ gĆŇ e¿ĆhČ wĘ hĎ ytĳĆŇ bŇŁ ybĲĂŇ sĘ hĎ yr¡Ć‘Ď wĘ hŇ wĎŔlĄ SĘ C tŇ bĆŇ SăĆ yŁ ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ

8, 9 rmËČ ’Ď hŇ J¿Ł : rmĲŁ ’Ň lĄ hŇ y¡ĎrĘkČŇ zĘ=l’Ć hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ÉyhĂ yĘwĲČ
CW¡ ‘Ğ MymĂŔ xĞrĲČwĘ dŇ sĆ xăĆ wĘ CTpŔŁ SĘ ÉtmĆ ’Ĺ TjąČ SĘ mĂ rmĳŁ ’Ň lĄ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ

10 Ét‘ČrĎwĘ CqSĳŁ ‘ĞêĲČ =l’ĲČ yn¡Ă‘Ď wĘ rG¿Ą MotËŇ yĎwĘ hŇ nÌĎmĎ lĘ ’Č wĘ : wyxĲĂ ’Ď =tŇ ’Ć Sy’¿Ă
11 PŇ t¡ĄŇ kĎŇ Cn¿êĘ IĂwČ bŇ ySĂŔ qĘ hČ lĘ Cnă’ĞmĲĎ yĘwČ : MkĲĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ BĂ Cb¡Ň SĘ xĘ êČ =l’ĲČ wyxĂŔ ’Ď Sy’ăĂ
12 ‘Č omèĘ mĂ ţ rymĂę SĎ CmWăĎ MBĎÂ lĂ wĘ : ‘Č omĲ èĘ mĂ CdŇ yB¿Ă kĘŇ hĂ Mh¡Ć ynĄzĘ’Ď wĘ tŇ rĆrĳĎsŁ

oxŔ CrBĘ Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhyĘ xlČÁSĎ rSĆÄ ’Ğ ÉMyrĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ rąĎoêhČ =tŇ ’Ć
: tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ tŇ ’¡Ą mĄ lodŔ GĎ PŇ YĆqăĆ ÉyhĂ yĘwĲČ MynĳĂSŁ ’Ň rĲĂhĎ My’ăĂ ybĂŇ eĘ hČ dŇ y¡ČBĘ

13 ho¿ĎhyĘ rm¡Č ’Ď ‘mĎŔ SĘ ’Ć âlă wĘ ÉC’rĘqĘ yĂ NJąĄ C‘mĳĄ SĎ âlă wĘ ’r¡ĎqĎ =rSĆ ’ĞkĲČŇ yh¿Ă yĘwČ
14 ÉZrĆ’ĎÄ hĎ wĘ MC‘Ŕ dĎŇ yĘ=âlĲ rSăĆ ’Ğ ÉMyĂoGhČ =lJĎ l‘ąČ MrĄę ‘ĞsĲĎ ’ăĄ wĘ : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ

: hŇ UĲĎ SČ lĘ hŇ D¡ĎmĘ xĆ =ZrĆ’ĲĆ CmyW¿Ă IĎwČ bŇ èĳĎ mĂ C rb¡ĄŇ ‘Ł mĲĄ MhĆŔ yrĄxĞ’ĲČ hŇ UĎ SăČ nĎ

x, 2 ytĂŇ ’Ň e¿ĄqĂ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ=rbČŇ DĘ yhËĂ yĘwČ
: HlĲĎ ytĂŇ ’Ň e¿ĄqĂ hŇ l¡Ď odŇ gĘŇ hŇ m¿Ď xĄ wĘ hŇ lĳĎ odŇ gĘŇ hŇ ’ăĎ nĘ qĂ NoI¡YĂ lĘ

3 MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ ëŇ otăŇ BĘ yê¡Ă nĘ kČŇ SĲĎ wĘ NoIŔYĂ =l’Ć yêĂ bĘŇ SČ ť hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť
: SdĆŇ uĲŁ hČ rh¿Č tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ=rhČ wĘ tŇ mĆŔ ’ĹhĲĎ =ry‘ăĂ ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ hŇ ’ąĎ rĘqĘ nĂ wĘ

4 tŇ onŔ qĄ zĘC MynăĂqĄ zĘ ÉCbŇ SĘ yĲĄ dŇ ‘ąŁ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ
5 tŇ obąŇ xŁ rĘC : MymĲĂ yĎ bŇ r¿Ł mĄ od¡Ň yĎBĘ oêË nĘ ‘ČSĘ mĂ Sy’ÌĂ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ tŇ ob¡Ň xŁ rĘBĂ

: hĎ ytĲĆŇ bŇŁ xĲŁ rĘBĂ Myq¡ĂxĞWĲČ mĘ tŇ odĳŇ lĎ ywĲĂ Myd¡ĂŇ lĎ yĘ C’Ŕ lĘ UăĎ yĂ Éry‘Ă hĎ
6 hŇ EĆŔhČ M‘ăĎhĎ ÉtyrĂ’Ą SĘ ÉynĄy‘ĄBĘ ’lĄęjĎ yĂ yJăĂ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ

: tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ M’¡Ě nĘ ’lĄŔ jĎ yĂ ÉynČ y‘ĄBĘ =MGČ MhĳĄ hĎ Mym¡Ă IĎBČ
7 xrĳĎzĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ yU¡Ă ‘Č=tŇ ’Ć ‘Č ySËĂ om yn¿ĂnĘ hĂ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ
8 MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ ëŇ otăŇ BĘ Cn¡kĘŇ SĲĎ wĘ MtĎŔ ’Ł ytăĂŇ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ : SmĆ èĲĎ hČ ’ob¿Ň mĘ ZrĆ’¡ĆmĄ C

: hŇ qĲĎ dĎŇ YĘ bĂŇ C tŇ m¡Ć ’ĹBĲĆ MyhĂŔ Łl’Ň lĲĄ ÉMhĆ lĎ hŇ yąĆhĘ ’ĲĆ ÉynĂ ’Ğ wĲČ M‘Ďę lĘ ylăĂ =CyhĲĎ wĘ
rm’=hk
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hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MymăĂ IĎBČ ÉMy‘Ă mĘ èĲŁ hČ MkĆŔ ydĄŇ yĘ hŇ nĎqĘ zăČxĹêĲĆ ůto’bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÈrmČ ’Ď =hŇ JĲŁ 9

hoÌĎhyĘ=tŇ yBĲĄ dŇ iČÄ yĚ MoyÂBĘ rSĆ ’Ğ ţ My’ĂŔ ybĂŇ eĘ hČ ÉyjĂ mĂ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ tŇ ’¡Ą
ÉMdĎŇ ’Ď hĲĎ rkąČŇ WĘ MhĄŔ hĎ MymăĂ IĎhČ ÉynĄpĘŇ lĂ yJĂę : tŇ onĲ BĎ hĂ lĘ lk¡ĎŇ yhĄ hĲČ tŇ o’Ë bĎŇ YĘ 10

ÉMolSĎ =Ny’ĲĄ ’BąĎ lČ wĘ ’YĄÄ oIlČ wĘ hŇ eĎ nĳĆy’Ą hŇ m¡Ď hĄ BĘ hČ rk¿ČŇ WĘ C hŇ yĎŔhĘ nĲĂ âlă
MymąĂ IĎkČŇ âlă hŇ êĎę ‘Č wĘ : Ch‘ĲĄrĄBĘ Sy’¿Ă Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ =lJĎ =tŇ ’Ć xQ¿Č SČ ’Ğ wĲČ r~ĎŔ hČ =NmĂ 11

‘rČzăĆ=yJĂ : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ M’¡Ě nĘ hŇ EĳĆhČ M‘ăĎhĎ tŇ yr¡Ă’Ą SĘ lĂ ynĂŔ ’Ğ ÉMynĂ SŁ ’Ň rĲĂhĎ 12

MyĂm¡ČèĎ hČ wĘ HlĎŔ CbŇ yĘ=tŇ ’Ć NêăĄêĂ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ wĘ ÉHyĎrĘjĂ NêąĄêĂ NpĆŇ GĆÁhČ MolęèĎ hČ
: hŇ QĆ ’ĲĄ =lJĎ =tŇ ’Ć hŇ E¡ĆhČ M‘¿ĎhĎ tŇ yrËĂ’Ą SĘ =tŇ ’Ć yêĂę lĘ xČ nĘ hĂ wĘ MQĳĎ TČ CnăêĘ yĂ
l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ ybăĄŇ C ÉhdĎŇ ChyĘ tŇ yBąĄ MyĂęoGBČ hŇ lĎÁlĎ qĘ MtĆÄ yyĂhĹ žrSĆ ’ĞJĲČ hŇ yĎÃhĎ wĘ 13

: MkĲĆŇ ydĄŇ yĘ hŇ nĎqĘ z¿ČxĹêĲĆ C’r¡ĎyêĂ =l’Č hŇ kĳĎŇ rĎBĘ Mt¡ĆŇ yyĂhĘ wĲĂ MkĆŔ tĘŇ ’Ć ‘Č ySăĂ o’ NJĄ ť
yêĂ mĘÁ mČ zĎ rSĆÄ ’ĞJĲČ ůto’bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÈrmČ ’Ď hŇ kăŇŁ yJăĂ 14

âl¡ wĘ tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ rm¡Č ’Ď ytĂŔ ’Ł ÉMkĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ PŇ yYąĂ qĘ hČ BĘ MkĆę lĎ ‘răČhĎ lĘ
MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ=tŇ ’Ć bŇ yT¿Ă yhĄ lĘ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MymăĂ IĎBČ ÉyêĂ mĘ mČÄ zĎ yêĂ bĘŇ SąČ NJăĄ : yêĂ mĘ xĲĎ nĂ 15

CrąBĘ DČ CWĳ ‘ĞêĲČ rSăĆ ’Ğ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ hŇ QĆ ’¿Ą : C’rĲĎyêĂ =l’Č hŇ dĳĎŇ ChyĘ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć wĘ 16

: MkĲĆŇ yrĄ‘ĞSĲČ BĘ CT¡ pĘŇ SĂ MolŔ SĎ TjăČ SĘ mĂ C ÉtmĆ ’Ĺ Ch‘ĄŔ rĄ=tŇ ’Ć Sy’ăĂ ÉtmĆ ’Ĺ
rqĆS¡Ć tŇ ‘Čb¿ĚŇ SĘ C MkĆŔ bĘŇ bČŇ lĘ BĂ ÉCbŇ SĘ xĘ êČ =l’ĲČ Ch‘Ąę rĄ tŇ ‘ăČrĎ=tŇ ’Ć ű Sy’ăĂ wĘ 17

: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ ytĂŇ ’Ň n¡ĄWĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ QĆ ’ËĄ =lJĎ =tŇ ’Ć yJÌĂ CbŇ hĳĎ ’ĹêĲĆ=l’ĲČ

tŇ o’ę bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ yl¿Č ’Ą tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ=rbČŇ DĘ yhËĂ yĘwČ 18, 19

yrĂę yWĂ ‘ĞhĲĎ MoYă wĘ y‘ĂÁ ybĂŇ èĘ hČ MoYÄ wĘ žySĂ ymĂ xĞhĲČ MoYă wĘ y‘ĂÃ ybĂŇ rĘhĲĎ MoYă
tŇ m¿Ć ’ĹhĲĎ wĘ MybĳĂŇ oT Myd¡ĂŇ ‘ĞmŁ lĘ CĲ hŇ xĎŔ mĘ WĂ lĘ C NoWă WĎ lĘ ÉhdĎŇ ChyĘ=tŇ ybĲĄŇ lĘ hŇ yąĆhĘ yĲĂ

: CbŇ hĲĎ ’Ĺ Mol¡ èĎ hČ wĘ
Myr¿Ă‘Ď yb¡ĄŇ SĘ yĲŁ wĘ MyUĂŔ ‘Č C’băŇŁ yĎ rSăĆ ’Ğ dŇ ‘Ł ť tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł 20

ÉtoQxČ lĘ ÉëolhĎ hŇ kąĎŇ lĘ nĲĄ rmęŁ ’Ň lĄ tŇ xČÁ ’Č =l’Ć tŇ xČÄ ’Č žybĄŇ SĘ yĲŁ CkÃ lĘ hĲĎ wĘ : tŇ oBĲ rČ 21

C’bĎÄ C : ynĂ ’ĲĎ =MGČ hŇ k¡ĎŇ lĘ ’ĲĄ tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć Su¡ĄbČŇ lĘ C hoĎŔhyĘ ynăĄjĘ =tŇ ’Ć 22

MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ=tŇ ’Ć SuËĄbČŇ lĘ MymĂŔ CY‘Ğ MyăĂogŇ wĘ ÉMyBĂ rČ MyUąĂ ‘Č
: hoĲĎhyĘ yn¿ĄjĘ =tŇ ’Ć tŇ oQ¡ xČ lĘ C

hk
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23 hŇ răĎWĎ ‘Ğ ÉCqyzĂÄxĞ yĲČ rSąĆ ’Ğ hŇ UĎ hĄŔ hĎ MymăĂ IĎBČ ůto’bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÈrmČ ’Ď hŇ J¿Ł sŘ19

rmęŁ ’Ň lĄ ydĂÁ ChyĘ Sy’ĂÄ žPnČkĘŇ BĂ CqyzĂÃxĹhĲĆ wĲĘ MyĳĂoGhČ tŇ onăSŁ lĘ lJ¡Ł mĂ MySĂŔ nĎ’Ğ
T ’vąĎ mČ : MkĲĆŇ UĎ ‘Ă Myh¿Ă Łl’Ĺ Cn‘Ę m¡Č SĎ yJ¿Ă MkĆŔ UĎ ‘Ă ÉhkĎŇ lĘ nĲĄ

MdĎŔ ’Ď Ny‘ăĄ ÉhoĎhylĲČ yJąĂ otĳŇ xĎ nĲĚmĘ qWĆ U¡Ć dČŇ wĘ ëŇ rĎŔ dĘŇ xČ ZrĆ’ăĆBĘ ÉhoĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ
2 hŇ m¡Ď kĘŇ xĲĎ yJ¿Ă NodŔ yYĂ wĘ rYăŁ HBĳĎ =lBĎ gĘŇêĂ tŇ m¡Ď xĞ=MgČŇ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yT¿Ą bĘŇ SĂ lk¡ŇŁ wĘ
3 TyT¿Ă JĘ ZCr¡xĎ wĘ rpĎŔ ‘ĎJĲĆ ÉPsĆ JĆÄ =rBĎ YĘ êĂ wČ HlĳĎ roY¡ mĎ rYËŁ NbĆŇ ê¿Ă wČ : dŇ ’ĲŁ mĘ
4 : lkĲĄŇ ’Ď êĲĄ S’¿Ą BĎ ’yh¡Ă wĘ HlĳĎ yxĄ MI¡ĎbČŇ hŇ J¿Ď hĂ wĘ hŇ eĎSĆŔ rĂoyĲ ÉynĎdŇŁ ’Ğ hŇ eąĄhĂ : tŇ oYĲ Cx
5 SybăĂŇ hŁ =yJĲĂ Nor¡qĘ ‘ĆwĘ dŇ ’ŔŁ mĘ lyxăĂ tĎŇ wĘ ÉhEĎ‘Č wĘ ’rĎę ytĂŇ wĘ NolÁqĘ SĘ ’Č ’rĆÄ êĄ
6 rz¡ĄmĘ mČ bŇ S¿Č yĎwĘ : bŇ SĲĄ tĄŇ âl¿ Nol¡ qĘ SĘ ’Č wĘ hŇ EĎŔ‘ČmĲĄ ÉëlĆ mĆÄ dŇ bČŇ ’ąĎ wĘ HTĳĎ BĎ mĆ
7 ÉwyYĎ uĚSĂ wĘ wyjĂę mĂ wymĎÁ dĎŇ ytĂÄ rŁ sĲĂ hĞ wĲČ : MyêĲĂ SĘ lĂ jĘ No’¿ GĘ yê¡Ă rČkĘŇ hĂ wĘ dŇ oDĳSĘ ’Č BĘ

hŇ dĎŔ ChyBĲĂ PŇ QăĚ ’Č JĘ ÉhyĎhĎ wĘ CnyhĳĄŁl’Ň lĲĄ ’Ch¡ =MGČ r’¿Č SĘ nĂ wĘ wyeĎŔ SĂ NyBăĄmĂ
8 rbÌŇŁ ‘ĞyĲČ=âlwĘ bŇ èĎŔ mĂ C rbăĄŇ ‘Ł mĄ ÉhbĎŇ ~Ď mĂ ytąĂŇ ybĄŇ lĘ ytĂŇ ynĂÄxĎ wĘ : ysĲĂ CbŇ yJĂ Nor¡qĘ ‘ĆwĘ

: ynĲĎ y‘ĄbĘŇ ytĂŇ y’¿Ă rĎ hŇ ê¡Ď ‘Č yJ¿Ă WgĳĄŇ nŁ dŇ o‘¡ MhËĆ ylĄ ‘Ğ

9 ëŇ lĎŔ ’obŇ yăĎ ÉëJĄ lĘ mČ hŇ eąĄhĂ MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ tŇ BăČ Éy‘Ă yrĂhĎ NoIęYĂ =tŇ BČ dŇ ’ÁŁ mĘ ylĂÄ yGĂ
: tŇ onĲ tŇŁ ’Ğ=NBĆ ryĂ‘¡Č=l‘Č wĘ romŔ xĞ=l‘Č bŇ kăĄŇ rŁ wĘ ÉynĂ ‘Ď ’Chĳ ‘S¡Ď onwĘ qyD¿ĂYČ

10 hŇ mĎŔ xĎ lĘ mĂ tŇ SĆ qăĆ ÉhtĎŇ rĘkĘŇ nĂ wĘ MĂlČŔ SĎ CrăymĂ ÉsCswĘ MyĂrČę pĘŇ ’Ć mĄ bŇ kĆŇ răĆ=yêĂ rČkĘŇ hĂ wĘ
: ZrĆ’ĲĎ =ysĄ pĘŇ ’Č =dŇ ‘Č rh¡Ď eĎmĂ C MyĎŔ =dŇ ‘Č MIăĎmĂ ÉolSĘ mĎ C MyĳĂoGlČ Mol¡ SĎ rB¿Ć dĂŇ wĘ

11 : oBĲ MyĂm¡Č Ny’¿Ą roBŔ mĂ ÉëyĂrČÄ ysĂ ’Ğ yêĂ xĘ QąČ SĂ ëŇ tĄę yrĂBĘ =MdČŇ BĘ êĘ ’ăČ =MGČ
12 : ëŇ lĲĎ bŇ yS¿Ă ’Ď hŇ n¡ĆSĘ mĂ dŇ yG¿ĂmČ MoIěhČ =MGČ hŇ wĳĎqĘ êĂ hČ yr¡ĄysĂ ’Ğ NorŔ ~Ď bĂŇ lĘ CbŇ CSť
13 NoIŔYĂ ÉëyĂnČÄbĎŇ yêąĂ rĘrČo‘wĘ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć ytĂŇ ’Ň QăĄ mĂ tŇ SĆ qĆ ť hŇ dĎę ChyĘ ylĂÁ yêĂ kĘŇ rČÄ dĎŇ =yJĲĂ
14 ’Y¿Ď yĎwĘ hŇ ’ĆŔ rĎyĲĄ MhăĆ ylĄ ‘Ğ ÉhoĎhywĲČ : roBĲ GĂ bŇ rĆx¿ĆJĘ ëŇ yê¡Ă mĘ WČ wĘ NwĳĎyĎ ëŇ yĂn¡ČBĎ =l‘Č

: NmĲĎ yêĄ tŇ or¿‘ĞsĲČ BĘ ëŇ ¡ČlhĎ wĘ ‘qĎŔ tĘŇ yĂ rpăĎŇ oèBČ ÉhoĂhyĘ ynąĎdŇŁ ’Ň wĲČ o~ĳxĂ qr¡ĎBĎ kČŇ
15 Cm¡ hĎ Ct¿Ň SĎ wĘ ‘lČ qĆŔ =ynĄbĘŇ ’Č ÉCSbĘŇ kĲĎŇ wĘ ClękĘŇ ’ĲĎ wĘ ůMhĆ ylĄ ‘Ğ NgăĄŇ yĎ Èto’bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ
16 MhËĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoÌĎhyĘ M‘ĎÂySĂ ohwĲĘ : xČ BĲĄ zĘmĂ tŇ oI¡wĂzĎJĘ qrĎŔ zĘUĂ JČ ÉC’lĘ mĲĎ C NyĂyĳĎ=omJĘ
17 yJ¿Ă : otĲŇ mĎ dĘŇ ’Č =l‘Č tŇ os¡ sĘ ontĘŇ mĲĂ rzĆnĄŔ =ynĄbĘŇ ’Č yJĂ ť oUĳ ‘Č N’Ň YăŁ JĘ ’Ch¡ hČ MoI¿BČ
y ClÄ’ĞSĲČ : tŇ olĲ tĚŇ BĘ bŇ b¿ĄŇ onyĘ Sor¡ytĂŇ wĘ MyrĂŔ CxBĲČ ÉNgĎŇDĎ oyĳpĘŇ yĎ=hŇ mČ C ob¡Ň CF=hŇ mČ

NêăĄ yĂ ÉMSĆ GĆÄ=rTČ mĘ C MyzĳĂyzĂxĞ hŇ WăĆ ‘Ł ho¡ĎhyĘ SoqŔ lĘ mČ tŇ ‘ăĄBĘ ÉrTĎ mĎ hoąĎhyĘmĲĄ
Mhl
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ÉMymĂ sĘ ouĲ hČ wĘ NwĆ’Ďę =CrBĘ DĂ MypăĂŇ rĎêĘ hČ yJÌĂ : hŇ dĲĆŇ vĎ BČ bŇ WĆ ‘¿Ą Sy’¡Ă lĘ MhĆŔ lĎ 2

C‘ăsĘ nĲĎ ÉNJĄ =l‘Č NCmĳ xĄ nĲČ yĘ lbĆŇ h¡Ć CrBĄŔ dČŇ yĘ ’wèăĎ hČ ÉtomŁlxĞ wĲČ rqĆSĆŔ CzxăĎ
: hŇ ‘ĲĆrŁ Ny’¿Ą=yJĂ Cn¡‘ĞyĲČ N’Ň YŔŁ =omkĘŇ

hoĎÄhyĘ ždqČ pĎŇ =yJĲĂ dŇ oqĳpĘŇ ’Ć Myd¡ĂŇ Cê‘ČhĲĎ =l‘Č wĘ yjĂŔ ’Č hŇ răĎxĎ ÉMy‘Ă rŁ hĲĎ =l‘Č 3

od¡Ň oh sCs¿ JĘ MtĎŔ o’ MWăĎ wĘ hŇ dĎŔ ChyĘ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć ÉordĘŇ ‘Ć=tŇ ’Ć tŇ o’ą bĎŇ YĘ
CeUËĆ mĂ hŇ mĳĎ xĎ lĘ mĂ tŇ SĆ qăĆ CeU¡Ć mĂ dŇ tĄŔ yĎ CeUăĆ mĂ ÉheĎpĂŇ CeUąĆ mĂ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ BČ 4

ÉtoYCx TyTąĂ BĘ MysĂÄ oB MyrĂÁ BŁ gĂŇkĘŇ CyÄhĎ wĘ : wDĲĎxĘ yČ Wg¡ĄŇ on=lkĎŇ ’Y¿Ą yĄ 5

ű yêăĂ rĘBČ gĂŇ wĘ : MysĲĂ Cs yb¿ĄŇ kĘŇ rĲŁ CSyb¡ĂŇ hŁ wĘ MUĳĎ ‘Ă ho¡ĎhyĘ yJ¿Ă CmŔ xĞlĘ nĂÄ wĘ hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ BČ 6

MyêĂŔ mĘ xČ rĲĂ yJăĂ ÉMytĂŇ obŇ SĘ ohĲ wĘ ‘Č ySĂŔ o’ ÉPsĄ oy tŇ yBąĄ=tŇ ’Ć wĘ hŇ dĎę ChyĘ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć
CyąhĎ wĘ : MnĲĄ‘Ĺ’ĲĆ wĘ Mh¡Ć yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ ynËĂ’Ğ yJĂę MyêĳĂ xĘ nČ zĘ=âlĲ rSăĆ ’ĞJĲČ Cy¡hĎ wĘ 7

lg¿ĄŇ yĎ CxmĄŔ WĎ wĘ C’ă rĘyĂ ÉMhĆ ynĄbĘŇ C NyĂyĳĎ=omJĘ MB¡Ď lĂ xm¿Č WĎ wĘ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć ÉroBgĂŇkĘŇ
om¿ JĘ Cb¡Ň rĎwĘ MytĳĂŇ ydĂŇ pĘŇ yJăĂ MY¡ĄBĘ qČ ’Ğ wĲČ MhËĆ lĎ hŇ q¿ĎrĘSĘ ’Ć : hoĲĎhyBĲČ MB¡Ď lĂ 8

Mh¡Ć ynĄBĘ =tŇ ’Ć Cy¿xĎ wĘ ynĂ CrĳJĘ zĘyĂ Myu¡ĂxČ rĘUĆ bČŇ C MyUĂŔ ‘ČBĲĎ ÉM‘ĄrĎzĘ’Ć wĘ : CbĲŇ rĎ 9

ZrĆ’ĆÄ =l’Ć wĘ MYĳĄBĘ qČ ’Ğ rCè¡ ’Č mĲĄ C MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉMytĂŇ obŇ ySĲĂ hĞ wĲČ : CbŇ SĲĎ wĎ 10

hŇ JąĎ hĂ wĘ hŇ rĎę YĎ MIĎÁBČ rbČÄ ‘Ď wĘ : MhĲĆ lĎ ’Y¡ĄUĎ yĂ âl¿ wĘ M’ĄŔ ybĂŇ ’Ğ ÉNonbĎŇ lĘ C dŇ ‘ąĎlĘ GĂ 11

TbĆŇ S¿Ą wĘ rCèŔ ’Č No’ă GĘ ÉdrČChwĘ r’ĳŁ yĘ tŇ olă CYmĘ lJ¡Ł CSybĂě hŁ wĘ MyQĂŔ GČ ÉMIĎbČŇ
: hoĲĎhyĘ M’¡Ě nĘ CkŇ QĳĎ hČ tĘŇ yĂ om¡ SĘ bĂŇ C hoĎŔhyBĲČ ÉMyêĂ rĘBČ gĂŇ wĘ : rCsĲ yĎ MyĂr¡ČYĘ mĂ 12

lląĄ yhĄ : ìŇ yzĲĆrĎ’ĞBĲČ S’¡Ą lk¿ČŇ ’Ň tŇŁ wĘ ìŇ ytĳĆŇ lĎ DĘ Non¡bĎŇ lĘ xt¿ČŇ jĘ ’y, 2

NSĎŔ bĎŇ ynăĄoQ’Č ÉClylĂÄ yhĄ CdŇ DĳĎSĚ Myr¡ĂDĂ’Č rS¿Ć ’Ğ zrĆ’ĆŔ lpČŇ năĎ=yJĂ ÉSorBĘ
MêĳĎrĘDČ’Č hŇ d¡ĎŇ DĘSĚ yJ¿Ă My‘ĂŔ rŁ hĲĎ tŇ lăČ lĘ yĲĂ loqť : rwYĲř bh r‘Č y¿Č dŇ r¡ČyĎ yJ¿Ă 3

: NDĲĄrĘIČhČ No’¿ GĘ dŇ D¡ČSĚ yJ¿Ă MyrĂŔ ypĂŇ JĘ tŇ găČŇ’ĞSĲČ loqť

ÉNgĚŇrĘhĞ yĲČ NhąĆ ynĄqŁ rSĆÄ ’Ğ : hŇ gĲĎŇrĄhĞhĲČ N’Ň Y¿Ł =tŇ ’Ć hŇ ‘¡ĄrĘ yhĳĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ rm¡Č ’Ď hŇ J¿Ł 4, 5

âl¿ MhĆŔ y‘ĄrăŁ wĘ rSĳĂ ‘Ę ’wČ ho¡ĎhyĘ ëŇ Cr¿BĎ rmČŔ ’Ň yŁ NhăĆ yrĄkĘŇ mŁ C CmSĎŔ ’Ę yĆ âlă wĘ
hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ ZrĆ’¡ĎhĎ yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ =l‘Č dŇ o‘Ë lom¿ xĘ ’Ć âlă yJĂ ţ : NhĲĆ ylĄ ‘Ğ lom¡ xĘ yČ 6

oJŔ lĘ mČ dŇ yăČbĘŇ C ÉCh‘ĄÄ rĄ=dŇ yČBĘ Sy’ąĂ MdĎę ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć ’yYăĂ mĘ mČ ykĂÁ nŁ ’ĲĎ hŇ eĄÄhĂ wĘ
hŇ gĎŔ rĄhĞhĲČ N’Ň YăŁ =tŇ ’Ć Éh‘ĆrĘ’Ć wĲĎ : MdĲĎŇ IĎmĂ ly~¡Ă ’Č âl¿ wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉCtŇ êĘ kĂŇ wĘ 7

Nkl
.w"dw b"d Nkw yrqw bytk ryYĂ BĎ hČ ’"sb ,yrq ryYĂ BĎ hČ ,bytk rCYBĎ hČ v.2 .’y
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ÉM‘ČnŁ ytĂŇ ’Ň rąĎqĎ dŇ xČÂ’Č lĘ tŇ olęqĘ mČ ynăĄSĘ ylĂÂ=xuĲČ’Ć wĲĎ N’Ň ~ĳŁ hČ yIăĄnĂ ‘Ğ Nk¡ĄŇ lĎ
8 tŇ SĆ Łl¿ SĘ =tŇ ’Ć dŇ xËĂ kĘŇ ’Č wĲĎ : N’Ň ~ĲŁ hČ =tŇ ’Ć hŇ ‘¡ĆrĘ’Ć wĲĎ MylĂŔ bĘŇ xĲŁ ytĂŇ ’Ň răĎqĎ ÉdxČ ’Č lĘ C

hŇ l¿Ď xĞBĲĎ MS¡Ď pĘŇ nČ=MgČŇ wĘ MhĆŔ BĎ ÉySĂ pĘŇ nČ rYąČqĘ êĂ wČ dŇ xĳĎ ’Ć xrČyăĆBĘ My‘¡ĂrŁ hĲĎ
9 dŇ xĄŔ JĎ êĂ ÉtdĆŇ xĆÄ kĘŇ eĂ hČ wĘ tŇ Cmę tĎŇ hŇ tăĎŇ UĄ hČ MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ ‘¡ĆrĘ’Ć âl¿ rmČě ’Ł wĲĎ : ybĲĂŇ

10 ÉylĂ qĘ mČ =tŇ ’Ć xuąČ’Ć wĲĎ : HtĲĎŇ C‘rĘ rW¿Č BĘ =tŇ ’Ć hŇ è¡Ď ’Ă hŇ nĎlĘ kČě ’Ň êŁ tŇ orŔ ’Ď SĘ eĂ hČÄ wĘ
=lJĎ =tŇ ’Ć yêĂ r¡ČJĎ rS¿Ć ’Ğ ytĂŔ yrĂBĘ =tŇ ’Ć ÉrypĄŇ hĎ lĘ otĳŇ ’Ł ‘D¡ČgĘŇ’Ć wĲĎ M‘ČnŔŁ =tŇ ’Ć

11 ytĂŔ ’Ł MyrăĂmĘ èĲŁ hČ ÉN’Ň ~Ł hČ yIąĄnĂ ‘Ğ NkĄÁ C‘Ä dĘŇ IĲĄwČ ’Chĳ hČ MoIăBČ rp¡ČŇ êĚwČ : MyUĲĂ ‘ČhĲĎ
12 yr¡ĂkĎŇ WĘ Cb¿Ň hĎ MkËĆŇ ynĄy‘ĲĄBĘ bŇ oTÌ =M’Ă MhĆę ylĄ ’Ğ rmăČ ’Ł wĲĎ : ’ChĲ ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ yJ¿Ă
13 hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : PŇ sĆ JĲĎ MyS¿Ă ŁlSĘ yr¡ĂkĎŇ WĘ =tŇ ’Ć Cl¿ qĘ SĘ IĂwČ CldĳĎŇ xĞ ű âlă =M’Ă wĘ

MhĳĆ ylĄ ‘ĞmĲĄ yêĂ rĘq¡ČyĎ rS¿Ć ’Ğ rqĎŔ yĘhČ rdĆŇ ’ăĆ rYĄŔ oIhČ =l’Ć ÉChkĄÄ ylĂ SĘ hČ ylČę ’Ą
: rYĲĄ oIhČ =l’Ć ho¡ĎhyĘ tŇ yB¿Ą otËŇ ’Ł ëŇ yl¿Ă SĘ ’Č wĲĎ PŇ sĆ JĆŔ hČ MySăĂ ŁlSĘ ÉhxĎ qĘ ’Ć wĲĎ

14 NyB¿Ą hŇ wĎŔxĞ’ĲČ hĲĎ =tŇ ’Ć ÉrpĄŇ hĎ lĘ MylĳĂ bĘŇ xĲŁ hČ tŇ ’¡Ą ynĂŔ èĄ hČ ylăĂ qĘ mČ =tŇ ’Ć É‘DČgĘŇ’Ć wĲĎ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ Nyb¿ĄŇ C hŇ d¡ĎŇ ChyĘ

15, 16 =hŇ eĲĄhĂ yJăĂ : ylĲĂ wĂ’Ĺ hŇ ‘¿ĆrŁ yl¡Ă JĘ ìŔ lĘ =xqČ dŇ o‘ă ylĳĎ’Ą ho¡ĎhyĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ
SuĄŔ bČŇ yĘ=âlĲ r‘ČeăČhČ ÉdqŁ pĘŇ yĂ=âlĲ tŇ odąŇ xĎ kĘŇ eĂ hČ ZrĆ’Ďę BĎ hŇ ‘ĆÁ rŁ MyqĂÄ mĄ žykĂŇ nŁ ’ĲĎ
lkČŔ ’Ň yŁ Éh’Ď yrĂBĘ hČ rWąČ bĘŇ C lJĄŔ lĘ kČŇ yĘ âlă ÉhbĎŇ ~Ď eĂ hČ ’jĳĄ rČyĘ âlă tŇ rĆB¡ĆSĘ eĂ hČ wĘ

17 o‘¡ orzĘ=l‘Č bŇ rĆx¿Ć N’Ň ~ŔŁ hČ ybăĂŇ zĘ‘ĲŁ É lylĂ ’ĹhĲĎ y‘ąĂrŁ yohă : qrĲĄpĎŇ yĘ Nh¡Ć ysĄ rĘpČŇ C
: hŇ hĲĆ kĘŇ tĂŇ hŇ h¿Ł JĎ on¡ ymĂ yĘ Ny‘¿ĄwĘ SbĎŔ yêĂ SobăŇ yĎ Éo‘rŁ zĘ onĳymĂ yĘ Ny‘ăĄ=l‘Č wĘ

by dŇ săĄ yŁ wĘ ÉMyĂmČÄ SĎ hŇ TąĆ nŁ hoĎęhyĘ=M’ĚnĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ ’v¿Ď mČ sŘ20

2 MĂlÌČSĎ CrĲyĘ=tŇ ’Ć MWăĎ ykĂŇ nŁ ’ĲĎ ţ hŇ eăĄhĂ : oBĲ rĘqĂ BĘ Md¡ĎŇ ’Ď =xČ CrĲ rY¿ĄyŁ wĘ ZrĆ’ĎŔ
=l‘Č roY¡ UĎ bČŇ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ hŇ dËĎŇ ChyĘ=l‘Č MgÌČŇ wĘ bŇ ybĳĂŇ sĎ MyU¡Ă ‘ČhĲĎ =lkĎŇ lĘ l‘ČrËČ=PŇ sČ

3 ÉhsĎ mĎ ‘ĞmĲČ NbĆŇ ’ąĆ MĂlČÁSĎ CrĲyĘ=tŇ ’Ć MyWĂÄ ’Ď ’ChhČ ţ=MoIĲbČŇ hŇ yăĎhĎ wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ
yy¿ĄoG lJ¡Ł hĎ ylĆŔ ‘Ď CpăŇ sĘ ’Ć nĲĆ wĘ CTrĳĄvĎ yĂ TorăWĎ hĎ ys¡ĆmĘ ‘Ł =lJĎ MyUĂŔ ‘ČhăĎ =lkĎŇ lĘ

4 ob¡Ň kĘŇ rŁ wĘ NohŔ UĎ êĂ BČ ÉsCs=lkĎŇ hŇ JąĆ ’Č hoĎęhyĘ=M’ĚnĘ ’ChÁ hČ MoIÄBČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ
hŇ J¡Ć ’Č MyUĂŔ ‘ČhĲĎ sCsă É lkŇŁ wĘ ynČŔ y‘Ą=tŇ ’Ć xqăČpĘŇ ’Ć ÉhdĎŇ ChyĘ tŇ yBąĄ=l‘Č wĘ No‘ĳGĎèĂ BČ

5 MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ ybăĄŇ SĘ yĲŁ ÉylĂ hŇ Y¿Ď mĘ ’Č MBĳĎ lĂ BĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yp¿ĄŇ QĚ ’Č CrËmĘ ’ĲĎ wĘ : NorĲCĎ‘Ă BĲČ
6 hŇ dĎÁ ChyĘ ypĄÄ QĚ ’Č =tŇ ’Ć žMyWĂ ’Ď ’ChÃ hČ MoIăBČ : MhĲĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyBĲČ

rwykk
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=l‘Č wĘ NymÌĂ yĎ=l‘Č ClÁkĘŇ ’ĎÄ wĘ rymĂŔ ‘ĎBĘ ÉS’Ą dŇ yj¿Ă lČ kĘŇ C MyYĂę ‘ĄBĘ S’ăĄ roIÌkĂŇ JĲĘ
hĎ yê¡ĆxĘ êČ dŇ o‘Ë MĂl¿Č SĎ CrĲyĘ hŇ bĎÄ SĘ yĲĎwĘ bŇ ybĳĂŇ sĎ MyU¡Ă ‘ČhĲĎ =lJĎ =tŇ ’Ć lw’Ň mËŁ WĘ
=âlĲ N‘ČmČÄ lĘ hŇ nĳĎSŁ ’Ň rĲĂBĎ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yl¿Ą hĽ’ĲĎ =tŇ ’Ć hoËĎhyĘ ‘Č ySÌĂ ohwĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ 7

: hŇ dĲĎŇ ChyĘ=l‘Č MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ bŇ S¿Ą yŁ tŇ rĆ’ËĆpĘŇ tĂŇ wĘ dŇ ywĂęDĎ=tŇ yBĲĄ tŇ rĆ’ăĆpĘŇ êĂ lDČÁ gĘŇtĂŇ
MhËĆ BĎ lS¿Ď kĘŇ eĂ hČ hŇ yĎÂhĎ wĘ MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ bŇ SăĄ oy Éd‘ČBĘ ÉhoĎhyĘ NgąĄŇ yĎ ’Chę hČ MoIăBČ 8

: MhĲĆ ynĄpĘŇ lĂ ho¡ĎhyĘ ëŇ ’¿Č lĘ mČ JĘ MyhĂŔ Łl’Ň JĲĄ ÉdywĂDĎ tŇ ybąĄŇ C dŇ ywĳĂdĎŇ JĘ ’Ch¡ hČ MoI¿BČ
My’¡Ă BĎ hČ MyĂŔoGhČ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉdymĂ SĘ hČ lĘ SuĄę bČŇ ’Ğ ’Chĳ hČ MoIăBČ hŇ y¡ĎhĎ wĘ 9

MĂlČęSĎ CrĲyĘ bŇ SăĄ oy ű l‘ăČwĘ dŇ ywĂÁDĎ tŇ yBĄÄ =l‘Č žyêĂ kĘŇ pČŇ SĲĎ wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ=l‘Č 10

wylĎę ‘Ď CdăŇ pĘŇ sĲĎ wĘ CrqĳĎDĎ=rSĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ yl¡Č ’Ą CTyB¿Ă hĂ wĘ MynĂŔ CnxĞtăČŇ wĘ ÉNxĄ xČ Crą
’Chę hČ MoIăBČ : rokĲŇ BĘ hČ =l‘ĲČ rm¿Ą hĎ JĘ wyl¡Ď ‘Ď rm¿Ą hĎ wĘ dŇ yxĂŔ IĎhČ =l‘Č ÉdjĄ sĘ mĂ JĘ 11

: NoDĲgĂŇmĘ tŇ ‘¿ČqĘ bĂŇ BĘ NoU¡ rĂ=dĘŇ dČŇ hĞ dŇ j¿Č sĘ mĂ JĘ MĂlČŔ SĎ CrăyBĂ ÉdjĄ sĘ UĂ hČ lDąČgĘŇ yĂ
dŇ ywąĂDĎ=tŇ yBĲĄ tŇ xČ jČÄ SĘ mĂ dŇ bĳĎŇ lĘ tŇ ox¡ jĎ SĘ mĂ tŇ ox¿ jĎ SĘ mĂ ZrĆ’ĎŔ hĎ hŇ dăĎŇ pĘŇ sĎ wĘ 12

: dŇ bĲĎŇ lĘ Mh¡Ć ySĄ nĘ C dŇ bĎŔ lĘ ÉNtĎŇ nĎ=tŇ yBĲĄ tŇ xČ jąČ SĘ mĂ dŇ bĎŔ lĘ MhăĆ ySĄ nĘ C ÉdbĎŇ lĘ
dŇ bĎŔ lĘ Éy‘Ă mĘ èĂ hČ tŇ xČ jąČ SĘ mĂ dŇ bĳĎŇ lĘ Mh¡Ć ySĄ nĘ C dŇ bĎŔ lĘ ÉywĂlĄ =tŇ yBĲĄ tŇ xČ jąČ SĘ mĂ 13

tŇ x¡Ł jĎ SĘ mĂ tŇ x¿Ł jĎ SĘ mĂ tŇ orŔ ’Ď SĘ eĂ hČ ÉtoxjĎ SĘ UĂ hČ lJęŁ : dŇ bĲĎŇ lĘ Mh¡Ć ySĄ nĘ C 14

tŇ yb¿ĄŇ lĘ xêĎŔ pĘŇ nĂ roqă mĎ ÉhyĆhĘ yĲĂ ’Chę hČ MoIăBČ : dŇ bĲĎŇ lĘ Mh¡Ć ySĄ nĘ C dŇ bĳĎŇ lĘ gy
ű M’ăĚ nĘ ’ChÁ hČ MoIÄbČŇ žhyĎhĎ wĘ : hŇ DĲĎnĂ lĘ C tŇ ’Ň F¡Č xČ lĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ ybăĄŇ SĘ yĲŁ lĘ C dŇ yw¡ĂDĎ 2

Cr¡kĘŇ EĲĎyĂ âl¿ wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ =NmĂ ÉMyBĂ YČ ‘ĞhĲĎ tŇ omą SĘ =tŇ ’Ć tŇ yrĂÂkĘŇ ’Č tŇ o’ę bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ
: ZrĆ’ĲĎ hĎ =NmĂ ryb¿ĂŇ ‘Ğ’ĲČ hŇ ’¡Ď mĘ FĚ hČ xČ Cr¿=tŇ ’Ć wĘ My’ËĂ ybĂŇ eĘ hČ =tŇ ’Ć MgÌČŇ wĘ dŇ o‘ĳ
âlă ÉwydĎŇ lĘ yĲŁ oUą ’Ă wĘ wybĂÄ ’Ď wylĎ ’Ą ţ CrămĘ ’ĲĎ wĘ ůdo‘ ÈSy’Ă ’băĄŇ eĎ yĂ=yJĲĂ hŇ yĎęhĎ wĘ 3

wyd¡ĎŇ lĘ yĲŁ oUË ’Ă wĘ ChybÌĂŇ ’Ď ChrĚÁ qĎ dĘŇ C hoĳĎhyĘ MSăĄ BĘ êĎrĘB¡Č DĂ rqĆS¿Ć yJËĂ hŇ yĆŔxĘ tĲĂŇ
on¡ yŁ zĘxĆ mĲĄ Sy’¿Ă My’ËĂ ybĂŇ eĘ hČ CSbÌŇŁ yĄ ’Chę hČ MoIăBČ ű hŇ yăĎhĎ wĘ : o’Ĳ bĘŇ eĲĎhĂ BĘ 4

âl¿ rmČě ’Ď wĘ : SxĲĄ JČ N‘Čm¿Č lĘ r‘¡ĎWĄ tŇ rĆD¿Ć’Č CSË BĘ lĘ yĂ âlÌ wĘ otĳŇ ’Ł bĘŇ eĲĎhĂ BĘ 5

: yrĲĎC‘eĘ mĂ ynĂ n¿ČqĘ hĂ Md¡ĎŇ ’Ď yJ¿Ă ykĂŇ nŔŁ ’Ď ÉhmĎ dĎŇ ’Ğ dŇ bąĄŇ ‘Ł =Sy’Ă ykĂŇ nĳŁ ’Ď ’yb¡ĂŇ nĎ
tŇ yB¿Ą ytĂŇ yJ¡ĄhĚ rS¿Ć ’Ğ rmČě ’Ď wĘ ìŇ ydĳĆŇ yĎ NyBăĄ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ tŇ oJË UČ hČ hŇ mÌĎ wylĎŔ ’Ą rmăČ ’Ď wĘ 6

ytĂŔ ymĂ ‘Ğ rbĆŇ GăĆ=l‘Č wĘ Éy‘Ă rŁ =l‘Č yrąĂC‘ bŇ rĆxĆę : ybĲĎŇ hĞ’ĲČ mĘ 7

yt¿ĂŇ bŇŁ SĲĂ hĞ wĲČ N’Ň ~ŔŁ hČ íyYăĆCpŇ tĘŇ C Éh‘ĆrŁ hĲĎ =tŇ ’Ć ëŇ hąČ tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ M’¡Ě nĘ
ydy
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8 HBĎŔ MyĂnăČSĘ =yjĲĂ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ =lkĎŇ bĘŇ hŇ yąĎhĎ wĘ : MyrĲĂ‘Ğ~Ł hČ =l‘Č yd¡ĂŇ yĎ
9 S’ĄŔ BĎ ÉtySĂ lĂ èĘ hČ =tŇ ’Ć ytąĂŇ ’Ň bĄŇ hĲĄ wĘ : HBĲĎ rtĆŇ C¿ĎyĂ tŇ yS¡Ă lĂ èĘ hČ wĘ C‘wĳĎgĘŇ yĂ Ct¡Ň rĘJĲĎ yĂ

ű ’Chă bŇ hĳĎ EĎhČ =tŇ ’Ć NxăŁ bĘŇ JĂ Myê¡Ă nĘ xČ bĘŇ C PŇ sĆ JĆŔ hČ =tŇ ’Ć PŇ răŁ YĘ JĂ ÉMyêĂ pĘŇ rČYĘ C
rm¡Č ’Ň yŁ ’Ch¿ wĘ ’ChŔ yUăĂ ‘Č ÉyêĂ rĘmČÄ ’Ď otŔ ’Ł hŇ năĆ‘Ĺ’ĲĆ ÉynĂ ’Ğ wĲČ ymĂę SĘ bĂŇ ’răĎqĘ yĂ

dy ëŇ ¡ĄllĎ SĘ qQ¿Č xĚ wĘ hoĳĎhylĲČ ’B¡Ď =MoyĲ hŇ e¿ĄhĂ : yhĲĎ Łl’Ĺ ho¿ĎhyĘ
2 ůhmĎ xĎ lĘ UĂ lČ ÈMĂlČ SĎ CrĲyĘ=l’ĲĆ ű My¿ĂoGhČ =lJĎ =tŇ ’Ć yêĂÄ pĘŇ sČ ’ĲĎ wĘ : ëŇ BĲĄ rĘqĂ BĘ

yYąĂ xĞ ’YĎÂyĎwĘ hŇ nĎlĘ gČŇèĎ êĂ MyS¡Ă eĎhČ wĘ MyêĂŔ BăĎ hČ ÉCiSČÄ nĎ wĘ ry‘Ăę hĎ hŇ dăĎŇ JĘ lĘ nĂ wĘ
3 hoĎŔhyĘ ’YăĎ yĎwĘ : ry‘ĲĂhĎ =NmĂ tŇ r¡ĄJĎ yĂ âl¿ M‘ĎŔ hĎ rtĆŇ yăĆwĘ hŇ lĎŔ oGBČ Éry‘Ă hĎ
4 wylăĎ gĘŇrČ CdăŇ mĘ ‘ĲĎwĘ : bŇ rĲĎqĘ Moy¿BĘ om¡ xĞQĲĎ hĲĂ Moy¿JĘ MhĳĄ hĎ MyăĂoGBČ Mx¡Č lĘ nĂ wĘ

ůMdĆŇ uĆmĂ ÈMĂlČ SĎ CrĲyĘ yn¿ĄjĘ =l‘Č rSĆÄ ’Ğ MytĂÁ EĄhČ rhČÄ =l‘Č ’ChhČ ţ=MoIĲBČ
SmĎÄ C dŇ ’ĳŁ mĘ hŇ lăĎ odŇ GĘ ’yG¡Ą hŇ UĎ yĎŔwĎ hŇ xĎ răĎzĘmĂ ÉoyYĘ xĆ mĲĄ MytąĂŇ yEĄhČ rhČÄ ž‘qČ bĘŇ nĂ wĘ

5 =yGĄ ‘Č yGăĂyČ=yJĲĂ yrČę hĎ =’yGĲĄ MêăĆsĘ nČ wĘ : hŇ BĎ gĘŇ nĲĆ=oyYĘ xĆ wĘ hŇ nĎ op¡Ň YĎ rhËĎ hĎ yY¿Ă xĞ
hŇ IăĎEĂ‘Ě ym¡Ą yBĂ S‘ČrČŔ hĎ ynăĄjĘ mĂ ÉMêĆsĘ nČ rSąĆ ’ĞJĲČ MêĆę sĘ nČ wĘ ů lYČ ’Ď =l’Ć ÈMyrĂhĎ

: ëŇ UĲĎ ‘Ă MyS¡Ă dŇŁ qĘ =lJĎ yhČŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ É’bĎŇ C hŇ dĳĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ
6, 7 hŇ yăĎhĎ wĘ : Nw’Ĳ př qy tŇ or¡qĎ yĘ ro’Ŕ hŇ yăĆhĘ yĲĂ=âl ’Chĳ hČ MoIăBČ hŇ y¡ĎhĎ wĘ

bŇ rĆ‘¡Ć=tŇ ‘ĲĄlĘ hŇ y¿ĎhĎ wĘ hŇ lĎ yĘlĳĎ =âlwĘ Moyă=âl ho¡ĎhylĲČ ‘d¿ČŇ CĎyĂ ’ChË dŇ xĎę ’Ć =MoyĲ
8 MĂlČŔ SĎ CrăymĂ ÉMyIĂxČ =MyĂmĲČ C’ą YĘ yĲĄ ’Chę hČ MoIăBČ ű hŇ yăĎhĎ wĘ : ro’Ĳ =hŇ yĆhĘ yĲĂ

PŇ rĆx¡Ł bĎŇ C ZyĂu¿ČBČ NorĳxĞ’ĲČ hĎ MIăĎhČ =l’Ć My¡ĎYĘ xĆ wĘ ynĂŔ omdĘŇ uČ hČ ÉMIĎhČ =l’Ć MyĎęYĘ xĆ
9 hŇ yÌĆhĘ yĲĂ ’Chę hČ MoIăBČ ZrĆ’ĳĎhĎ =lJĎ =l‘Č ëŇ lĆ m¡Ć lĘ hoËĎhyĘ hŇ yÌĎhĎ wĘ : hŇ yĲĆhĘ yĲĂ

10 ‘bČŇ GăĆmĂ ÉhbĎŇ rĎ‘ĞJĲĎ ZrĆ’ąĎhĎ =lJĎ bŇ oiÄ yĂ : dŇ xĲĎ ’Ć om¿ SĘ C dŇ x¡Ď ’Ć hoËĎhyĘ
NmĂę yĎnĘ BĂ r‘ČèăČ mĂ lĘ hĎ yêĆÁ xĘ tČŇ hŇ bĎÄ SĘ yĲĎwĘ žhmĎ ’ĞrĲĎwĲĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ bŇ gĆŇ n¡Ć NoUŔ rĂlĘ
dŇ ‘¡Č l’ĄŔ nĘ nČxĞ lDăČgĘŇmĂ C MyeĂŔ jĂ hČ r‘ČSăČ =dŇ ‘Č ÉNoS’Ň rĂhĲĎ r‘ČSąČ MoqÂmĘ =dŇ ‘Č

11 MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ hŇ b¿ĎŇ SĘ yĲĎwĘ dŇ o‘ĳ=hŇ yĆhĘ yĲĂ âlă MrĆx¡ĄwĘ HbĎŔ CbŇ SĘ yăĎwĘ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yb¿ĄŇ qĘ yĂ
12 MyUĂŔ ‘ČhăĎ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ PŇ GąŁ yĂ rSĆÄ ’Ğ hŇ pĎę GĄUČ hČ hŇ yăĆhĘ êĲĂ ű tŇ ’Ň zăŁ wĘ : xTČ bĲĆŇ lĎ

wylĎŔ gĘŇrČ=l‘Č dŇ măĄ ‘Ł É’ChwĘ orę WĎ BĘ ű qmăĄ hĎ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ=l‘Č C’¡ bĘŇ YĲĎ rS¿Ć ’Ğ
13 ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉhyĎhĎ wĘ : MhĲĆ ypĂŇ BĘ qU¿Č êĂ on¡ oSlĘ C NhĆŔ yrĄxĲŁ bĘŇ hŇ nĎqĘ UăČ êĂ ÉwynĎ y‘ĄwĘ

hyht
.’"ydw w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk No’jĎ qĂwĘ ’"sb ,yrq No’jĎ qĂwĘ ,bytk NC’jĎ qĘyĂ w’ NC’pĄuĎyĂ v.6 .dy
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hŇ t¿ĎŇ lĘ ‘ĲĎwĘ Ch‘ĄŔ rĄ dŇ yăČ Sy’Ă ť CqyzĂęxĹhĲĆ wĘ MhĳĆ BĎ hŇ B¡Ď rČ hoËĎhyĘ=tŇ mČ ChĲ mĘ hŇ yÌĆhĘ êĲĂ
lyxĄÄ žPiČ ’Ě wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ Mx¡Ą QĎ êĂ hŇ dĎŔ ChyĘ=MgČÄ wĘ : Ch‘ĲĄrĄ dŇ y¿Č=l‘Č od¡Ň yĎ 14

hŇ yĆÁhĘ êĲĂ NkĄÄ wĘ : dŇ ’ĲŁ mĘ bŇ r¿Ł lĎ Myd¡ĂŇ gĎŇbĘŇ C PŇ sĆ kËĆŇ wĎ bŇ h¿Ď zĎ bŇ ybĂę sĎ MyĂÁoGhČ =lJĎ 15

hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ mĎŔ hĄ BĘ hČ =lkĎÄ wĘ romŔ xĞhĲČ wĘ lmăĎ GĎhČ ÉdrĆjĆÄ hČ sCię hČ tŇ păČŇ GĄmČ
MyĂŔoGhČ =lJĎ mĂ ÉrtĎŇ oehČ =lJĎ hŇ yĎęhĎ wĘ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ hŇ p¡ĎŇ GĄUČ JČ hŇ UĎ hĳĄ hĎ tŇ onăxĞUĲČ BČ 16

ÉëlĆ mĆÄ lĘ ÉtwŁ xĞêĲČSĘ hĲĂ lĘ hŇ nĎęSĎ bĘŇ hŇ năĎSĎ yDÌĄmĂ ClÂ‘Ď wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ=l‘Č My’¡Ă BĎ hČ
tŇ ’ĄÄ mĄ hŇ lĆÁ‘ĞyĲČ=âl rSĆÄ ’Ğ hŇ yĎhĎ wĘţ : tŇ oJĲ iĚhČ gŇx¿Č =tŇ ’Ć gŇx¡Ł lĎ wĘ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ 17

tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ëŇ lĆ m¡Ć lĘ tŇ wŔŁ xĞêĲČSĘ hĲĂ lĘ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ=l’Ć ÉZrĆ’ĎÄ hĎ tŇ oxą jĘ SĘ mĂ
âl¿ wĘ hŇ lËĆ ‘ĞtĲČŇ =âl MyĂrÌČYĘ mĂ tŇ xČ jČÄ SĘ mĂ =M’Ă wĘ : MSĆ GĲĎhČ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ âl¿ wĘ 18

MyĂŔoGhČ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ PŇ GąŁ yĂ rSĆÄ ’Ğ hŇ pĎę GĄUČ hČ hŇ yăĆhĘ êĲĂ MhĳĆ ylĄ ‘Ğ âlă wĘ hŇ ’¡Ď bĎŇ
tŇ ’Ň FăČ xČ hŇ y¡ĆhĘ êĲĂ tŇ ’Ň z¿Ł : tŇ oJĲ iĚhČ gŇx¿Č =tŇ ’Ć gŇx¡Ł lĎ ClŔ ‘ĞyĲČ âlă ÉrSĆ ’Ğ 19

: tŇ oJĲ iĚhČ gŇx¿Č =tŇ ’Ć gŇx¡Ł lĎ ClŔ ‘ĞyĲČ âlă ÉrSĆ ’Ğ MyĂŔoGhČ =lJĎ Ét’Ň FČ xČ wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ
ÉtoryiĂ hČ hŇ yąĎhĎ wĘ hoĳĎhylĲČ SdĆŇ q¡Ł sCiŔ hČ tŇ oQă YĂ mĘ =l‘Č ÉhyĆhĘ yĲĂ ’Chę hČ MoIăBČ 20

sŘ21 MĂlČÁSĎ CrĲyBĂ rysĂÄ =lJĎ hŇ yĎhĎ wĘţ : xČ BĲĄ zĘUĂ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ Myq¡ĂrĎzĘUĂ JČ hoĎŔhyĘ tŇ ybăĄŇ BĘ 21

Mh¡Ć mĄ Cx¿ qĘ lĲĎ wĘ MyxĂŔ bĘŇ EăŁ hČ =lJĎ ÉC’bĎÄ C tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhylĲČ SdĆŇ qŁ ť hŇ dĎę ChybĲĂŇ C
MoI¿BČ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ BĘ dŇ o‘Ë yn¿Ă‘ĞnĲČkĘŇ hŇ yĆÄhĘ yĲĂ=âlwĘ MhĳĆ bĎŇ Clă èĘ bĂŇ C

: ’ChĲ hČ

yk’lm
ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć yêĂ bĘŇ hąČ ’Ď : ykĲĂŇ ’Ď lĘ mČ dŇ y¡ČBĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l’Ć ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ ’v¿Ď mČ ’, 2

ÉbqŁ ‘ĞyĲČlĘ wWąĎ ‘Ą x’ĎÄ =’olhĞ CnêĳĎbĘŇ hČ ’Ğ hŇ UăĎ BČ Mê¡ĆrĘmČ ’Ğ wĲČ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď
=tŇ ’Ć MyWąĂ ’Ď wĲĎ ytĂŇ ’Ň nĳĄWĎ wW¡Ď ‘Ą=tŇ ’Ć wĘ : bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ=tŇ ’ĲĆ bŇ h¡Č ’Ł wĎ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ 3

ModÁ ’Ĺ rmČÄ ’Ň tŇŁ =yJĲĂ : rBĲĎ dĘŇ mĂ tŇ oe¿tČŇ lĘ ot¡Ň lĎ xĞ nĲČ=tŇ ’Ć wĘ hŇ mĎŔ mĎ SĘ ÉwyrĎhĎ 4

wnVVr
tVq wnmm dty ynmm hnp wnmm wyYxw . y"’r Nmysw rV‘ dx’w Myt’m hyrkz rpsd yqwsp Mwks v.21

.rpsw rps Nyb qlx twrwV VlV xynhl KyrYw .h‘br’ wyrdsw .]+d +y hyrkz[ hmxlm
The number of the verses of the book of Zechariah is 211; and the sign is y"’r. And its
middle point is, From him the corner stone, from him the nail, from him the battle bow
[Zec 10:4]. And its sedarim are 4. And there should be left a space of 3 lines between
each book.

.qxYy tdlwt tVrpl hrTph v.1 .’
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Cn¡bĘŇ yĂ hŇ UĎ h¿Ą tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ tŇ obŔ rĎxĽ hŇ năĆbĘŇ nĂ wĘ ÉbCSnĎ wĘ CnSĘ èČę rĚ
ho¡ĎhyĘ M‘¿ČzĎ=rSĆ ’Ğ M‘ËĎhĎ wĘ hŇ ‘ĎŔ SĘ rĂ lCbăŇ GĘ ÉMhĆ lĎ C’ą rĘqĲĎ wĘ sorĳhĹ’ĲĆ ynăĂ’Ğ wĲČ

5 l‘¡ČmĄ hoĎŔhyĘ lDăČgĘŇ yĂ ÉCrmĘ ’Ň êĲŁ MêąĆ’Č wĘ hŇ nĎ y’ĳĆrĘêĂ Mk¡ĆŇ ynĄy‘ĲĄwĘ : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č
6 hŇ IăĄ’Č ynĂ ’ăĎ bŇ ’ăĎ =M’Ă wĘ wynĳĎdŇŁ ’Ğ dŇ bĆŇ ‘ăĆwĘ bŇ ’¡Ď dŇ B¿Ą kČŇ yĘ NBËĄ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ lCb¿Ň gĘŇlĂ

ÉMkĆŇ lĎ tŇ o’ę bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ű rmăČ ’Ď y’ĂÁ rĎomĲ hŇ IĄÄ’Č žynĂ ’Ď MynăĂodŇ ’Ğ=M’Ă wĘ ydĂÃ obŇ kĘŇ
7 MySąĂ yGĂ mČ : ìŇ mĲĆ SĘ =tŇ ’Ć Cnyz¡ĂbĎŇ hŇ U¿Ć BČ MêĆě rĘmČ ’Ğ wĲČ ymĂŔ SĘ yzăĄoB ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ

Nx¿Č lĘ SĚ MkĆě rĘmĎ ’ĹBĲĆ ìŇ CnĳlĘ ’Č gĲĄŇ hŇ UăĆ BČ Mê¡ĆrĘmČ ’Ğ wĲČ l’ĎŔ gŇŁ mĘ MxĆ lăĆ ÉyxĂ BĘ zĘmĂ =l‘Č
8 CSyGËĂtČŇ yk¿ĂŇ wĘ ‘rĎŔ Ny’ăĄ ÉxČ BÄŁ zĘlĂ rCąĄ‘Ă NCSÄ GĂ tČŇ =ykĲĂŇ wĘ : ’ChĲ hŇ z¿ĆbĘŇ nĂ ho¡ĎhyĘ

’văĎ yĂhĞ o’ť ÉìYĘ rĘyĂhĞ ìŇ tĆę xĎ pĆŇ lĘ ’nĎÁ ChbĄÄ yrĂqĘ hČ ‘rĳĎ Ny’ăĄ hŇ l¡Ć xŁ wĘ xČ i¿Ą jĂ
9 ÉMkĆŇ dĘŇ IĆmĂ CnnĳĄxĎ ywĲĂ l’¡Ą =ynĄpĘŇ ’n¿Ď=CQxČ hŇ êËĎ ‘Č wĘ : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ rm¡Č ’Ď ìŇ ynĆŔ pĎŇ

10 ÉMkĆŇ BĎ =MgČŇ ymąĂ : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ rm¡Č ’Ď MynĂŔ jĎ ÉMJĆ mĂ ’vąĎ yĂhĞ tŇ ’Ň ŁEŔ hŇ tĎŇ yĘhăĎ
ÉrmČ ’Ď MkĆę BĎ ZpĆŇ xĄÁ ylĂÄ=Ny’ĲĄ MeĳĎxĂ yx¡Ă BĘ zĘmĂ Cry’¿Ă tĎŇ =âlĲ wĘ MyĂtČŔ lĎ DĘ rGăŁ sĘ yĂwĘ

11 SmĆ SĆÁ =xrČzĘUĂ mĂ yJăĂ : MkĲĆŇ dĘŇ IĆmĂ hŇ Y¿ĆrĘ’Ć =âlĲ hŇ x¡Ď nĘ mĂ C tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ
ym¡Ă SĘ lĂ SGËĎmĚ rT¿Ď qĘ mĚ Moqę mĎ =lkĎŇ bĘŇ C MyĂŔoGBČ ÉymĂ SĘ lodąŇ GĎ o’ę obŇ mĘ =dŇ ‘Č wĘ
: tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ rm¡Č ’Ď MyĂŔoGBČ ÉymĂ SĘ lodąŇ gĎŇ=yJĲĂ hŇ rĳĎohTĘ hŇ xăĎ nĘ mĂ C

12 ob¡Ň ynĂ wĘ ’ChŔ l’ăĎ gŇŁ mĘ ÉynĎdŇŁ ’Ğ NxąČ lĘ SĚ MkĆę rĘmĎ ’ĹBĲĆ otĳŇ o’ MylăĂ QĘ xČ mĘ Mê¡Ć’Č wĘ
13 ÉrmČ ’Ď otę o’ř MêăĆxĘ jČ hĂ wĘ hŇ ’ĎÁ lĎ êĘ mČ hŇ eĄÄhĂ žMêĆrĘmČ ’Ğ wĲČ : CŁ lĲ kĘŇ ’ĲĎ hŇ z¿ĆbĘŇ nĂ

Mt¡ĆŇ ’Ň bĄŇ hĞ wĲČ hŇ lĆŔ oxhăČ =tŇ ’Ć wĘ ÉxČ iĄÄ jĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ lCzęGĎ MtăĆŇ ’Ň bĄŇ hĞ wĲČ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ
14 lkĄę on rCră’Ď wĘ : hoĲĎhyĘ rm¿Č ’Ď Mk¡ĆŇ dĘŇ IĆmĂ HtËĎŇ o’ hŇ Y¿ĆrĘ’Ć hČ hŇ xĳĎ nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć

ynĂ ’Ďę lodÁ GĎ ëŇ lĆ mĆÄ žyJĂ ynĳĎdŇŁ ’Ň lĲČ tŇ x¡Ď SĘ mĎ xČ b¿ĄŇ zŁ wĘ rdËĄŇ nŁ wĘ rkĎŔ zĎ ÉordĘŇ ‘ĆBĘ SyąĄwĘ
b hŇ w¿ĎYĘ UĂ hČ MkËĆŇ ylĄ ’Ğ hŇ êĎę ‘Č wĘ : MyĲĂoGbČŇ ’r¿Ďon ym¡Ă SĘ C tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď
2 tŇ tÌĄŇ lĎ bŇ lĄÁ=l‘Č CmyWĂÄ tĎŇ žâl=M’Ă wĘ C‘Ã mĘ SĘ tĂŇ âlă =M’Ă : MynĲĂ hĞJĲŁ hČ tŇ ’Ň E¡Ł hČ

hŇ rĎŔ ’Ą UĘ hČ =tŇ ’Ć ÉMkĆŇ bĎŇ yêąĂ xĘ QČ SĂ wĘ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď ymĂę SĘ lĂ dŇ obăŇ JĎ
: bŇ lĲĄ =l‘Č Mym¿Ă WĎ Mk¡ĆŇ nĘ y’ĲĄ yJ¿Ă hĎ ytĂŔ or’ĲĎ ÉMgČŇ wĘ MkĳĆŇ ytĄŇ okĲŇ rĘBĂ =tŇ ’Ć yt¡ĂŇ or’ĲĎ wĘ

3 MkĳĆŇ yGĄxČ SrĆj¡Ć MkĆŔ ynĄjĘ =l‘Č ÉSrĆpĆÄ ytĂŇ yrąĂzĄwĘ ‘rČEĆŔhČ =tŇ ’Ć ÉMkĆŇ lĎ r‘ąĄgŇŁ ynĂÄ nĘ hĂ
4 hŇ wăĎYĘ UĂ hČ tŇ ’¡Ą MkĆŔ ylĄ ’Ğ yêĂ xĘ QăČ SĂ yJĂ ť MêĆě ‘Ę dČŇ ywĲĂ : wylĲĎ ’Ą Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć ’W¿Ď nĎ wĘ
5 ű ytăĂŇ yrĂBĘ : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ rm¡Č ’Ď ywĂŔlĄ =tŇ ’Ć ÉytĂŇ yrĂBĘ tŇ oyąhĘ lĲĂ tŇ ’Ň EĳŁ hČ

htyh
.bwtkh hnykV ’l’ ytĂ ’Ł yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.13
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yn¿ĄjĘ mĂ C ynĂ ’ĳĄ rĎyIĲĂwČ ’r¡Ďom ol¿ =MnĲĄêĘ ’Ć wĲĎ MolŔ èĎ hČÄ wĘ ÉMyIĂxČ hĲČ oêę ’Ă hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ
’YăĎ mĘ nĂ =âlĲ hŇ l¡Ď wĘ‘Č wĘ ChypĂŔ BĘ hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ ÉtmĆ ’Ĺ tŇ rąČoê : ’ChĲ tŇ x¿Č nĂ ym¡Ă SĘ 6

: NwĲŁ ‘ĎmĲĄ bŇ yS¿Ă hĄ MyB¡Ă rČwĘ yêĂŔ ’Ă ëŇ ăČlhĎ ÉroSymĂ bĘŇ C Molą SĎ BĘ wytĳĎŇ pĎŇ WĘ bĂŇ
ëŇ ’¿Č lĘ mČ yJËĂ ChyjĳĂmĂ CSă qĘ bČŇ yĘ hŇ r¡ĎotŇ wĘ tŇ ‘ČdČŔ =CrmĘ SĘ yĂ ÉNhĄ kŇŁ ytąĄŇ pĘŇ WĂ =yJĲĂ 7

MyB¡Ă rČ Mê¿ĆlĘ SČ kĘŇ hĂ ëŇ rĆDĆŔ hČ =NmĂ MêăĆrĘsČ ÉMêĆ’Č wĘ : ’ChĲ tŇ o’¡ bĎŇ YĘ =hoĲĎhyĘ 8

yêĂ tÌČŇ nĎ ynĂÂ’Ğ=MgČŇ wĘ : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ rm¡Č ’Ď ywĂŔQĄ hČ tŇ yrăĂBĘ ÉMêĆxČ SĲĂ hŇ rĳĎoêBČ 9

MyrăĂmĘ SĲŁ ÉMkĆŇ nĘ y’ĲĄ rSąĆ ’Ğ ypĂę JĘ M‘ĳĎhĎ =lkĎŇ lĘ Myl¡Ă pĎŇ SĘ C Myz¿ĂbĘŇ nĂ MkËĆŇ tĘŇ ’Ć
: hŇ rĲĎoêBČ Myn¡ĂjĎ My’¿Ă WĘ nĲŁ wĘ ykČŔ rĎDĘ=tŇ ’Ć

Sy’ăĂ ÉdGČbĘŇ nĂ ‘Č CDę mČ Cn’ĳĎ rĎBĘ dŇ x¡Ď ’ĲĆ l’¿Ą ’olË hĞ CnQĎŔ kĚŇ lĘ ÉdxĎ ’Ć bŇ ’ąĎ ’olÄhĞ 10

hŇ t¿ĎŇ WĘ ‘ĆnĲĆ hŇ bËĎŇ ‘ĄotĲŇ wĘ hŇ dĎŔ ChyĘ hŇ dăĎŇ gĘŇBĲĎ : CnytĲĄŇ bŇŁ ’Ğ tŇ yr¿ĂBĘ lQ¡Ą xČ lĘ wyxĂŔ ’Ď BĘ 11

bŇ hĄŔ ’Ď rSăĆ ’Ğ ÉhoĎhyĘ SdĆŇ qąŁ hŇ dĎę ChyĘ lQăĄ xĂ ű yJăĂ MĂlĳĎSĎ CrĲybĂŇ C l’¡Ą rĎWĘ yĂbĘŇ
hŇ nĆŔ ‘Ł wĘ r‘ăĄ ÉheĎWĆÄ ‘ĞyĲČ rSąĆ ’Ğ Sy’ĂÄ lĎ hoĎÁhyĘ tŇ rĄÄ kĘŇ yČ : rkĲĎŇ nĄ l’¿Ą =tŇ BČ l‘¡ČbĎŇ C 12

: tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¡ĎhylĲČ hŇ xĎŔ nĘ mĂ SyGăĂmČ C bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ yl¡Ą hĽ’ĲĎ mĄ
hŇ qĳĎnĎ’Ğ wĲČ yk¡ĂŇ BĘ hoĎŔhyĘ xBăČ zĘmĂ =tŇ ’Ć Éh‘ĎmĘ DĂ tŇ oią JČ CWŔ ‘ĞêĲČ tŇ ynăĂSĄ Ét’Ň zŁ wĘ 13

Mê¡ĆrĘmČ ’Ğ wĲČ : MkĲĆŇ dĘŇ IĆmĂ NoY¡ rĎ tŇ xČ q¿ČlĎ wĘ hŇ xĎŔ nĘ UĂ hČ =l’Ć ÉtonjĘ dŇ o‘ę Ny’ăĄmĄ 14

ÉhêĎ’Č rSąĆ ’Ğ ìŇ yrĆę C‘nĘ tŇ SĆ ’ăĄ ű NybăĄŇ C ìÁ nĘ yBĲĄ dŇ y‘ĂÄ hĄ žhoĎhyĘ=yJĲĂ l‘ČÃ hŇ mĳĎ =l‘Č
hŇ WĎę ‘Ď dŇ xăĎ ’Ć =âlĲ wĘ : ìŇ tĲĆŇ yrĂBĘ tŇ SĆ ’¿Ą wĘ ì¡Ň êĘ rĘbĆŇ xĞ ’yh¿Ă wĘ HBĎŔ hŇ êĎdĘŇ găČŇBĎ 15

ÉMêĆrĘmČ SĘ nĂ wĘ MyhĳĂ Łl’Ĺ ‘rČzăĆ Su¡ĄbČŇ mĘ dŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ ÉhmĎ C olŔ ÉxČ CrÄ r’¿Ď SĘ C
rmąČ ’Ď xQČęSČ ’năĄWĎ =yJĲĂ : dŇ GĲŁ bĘŇ yĂ=l’Č ìŇ yr¡ĆC‘nĘ tŇ SĆ ’¿Ą bĘŇ C MkĆŔ xĞ CrăBĘ 16

tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ rm¡Č ’Ď oSŔ CbŇ lĘ =l‘Č ÉsmĎ xĎ hŇ iąĎ kĂŇ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ
: CdŇ GĲŁ bĘŇ tĂŇ âl¿ wĘ Mk¡ĆŇ xĞ CrĲBĘ Mê¿ĆrĘmČ SĘ nĂ wĘ

MkĆę rĘmĎ ’ĹBĲĆ Cn‘Ę gĳĎŇ oh hŇ UăĎ BČ Mê¡ĆrĘmČ ’Ğ wĲČ MkĆŔ yrĄbĘŇ dĂŇ BĘ ÉhoĎhyĘ MêąĆ‘Ę gČŇ oh 17

yh¿ĄŁl’Ĺ hŇ I¡Ą’Č o’¿ ZpĄŔ xĎ ’Chă ÉMhĆ bĎŇ C hoĎęhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ű bŇ oTă ‘rĎÁ hŇ WĄ ‘ÄŁ =lJĎ
’obÄ yĎ žM’Ł tĘŇ pĂŇ C ynĳĎpĎŇ lĘ ëŇ rĆd¡ĆŇ =hŇ eĎpĂŇ C ykĂŔ ’Ď lĘ mČ ÉxČ lĄÄSŁ ynąĂnĘ hĂ : TjĲĎ SĘ UĂ hČ g

=rSĆ ’Ğ tŇ yrĂÁ BĘ hČ ëŇ ’ČÄ lĘ mČ C MySĂę qĘ bČŇ mĘ MêăĆ’Č =rSĆ ’Ğ ű NodăŇ ’Ď hĲĎ olÁkĎŇ yhĲĄ =l’Ć
Moyă=tŇ ’Ć É lJĄ lĘ kČŇ mĘ ymąĂ C : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ rm¡Č ’Ď ’bĎŔ =hŇ eĄhĂ ÉMyYĂ pĄŇ xĞ MêąĆ’Č 2

tŇ yr¡ĂbŇŁ kĘŇ C PŇ rĄŔ YĎ mĘ S’ăĄ JĘ É’Ch=yJĂ otĳŇ o’rĲĎhĄ BĘ dŇ m¡Ą ‘Ł hĲĎ ym¿Ă C o’Ŕ oB
Mysbkm
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3 quăČzĂwĘ ÉywĂlĄ =ynĲĄBĘ =tŇ ’Ć rhąČ TĂ wĘ PŇ sĆ JĆŔ ÉrhĄ TČ mĘ C PŇ rąĄYĎ mĘ bŇ SČÄ yĎwĘ : MysĲĂ BĘ kČŇ mĘ
4 ÉhbĎŇ rĘ‘ĲĎwĘ : hŇ qĲĎ dĎŇ YĘ BĂ hŇ x¡Ď nĘ mĂ yS¿Ą yGĂ mČ hoĎŔhylĲČ ÉCyhĎ wĘ PŇ sĆ JĳĎ kČŇ wĘ bŇ h¡Ď EĎJČ MtĎŔ ’Ł

: tŇ oIĲnĂ mŁ dĘŇ qČ Myn¡ĂSĎ kĘŇ C MlĎŔ o‘ ymăĄ yJĂ MĂlĳĎSĎ CrĲywĂ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ tŇ x¿Č nĘ mĂ hoĎŔhylĲČ
5 ÉMypĂŇ èĘ kČŇ mĘ BĲČ rhĄę mČ mĘ dŇ ‘ăĄ ű ytĂŇ yyăĂhĎ wĘ ůTjĎ SĘ UĂ lČ ÈMkĆŇ ylĄ ’Ğ yêăĂ bĘŇ rČqĲĎ wĘ

hŇ nĎÄmĎ lĘ ’Č rykĂŇ WĎ ţ=rkČŇ WĘ yqăĄSĘ ‘ĲŁ bĘŇ C rqĆèĳĎ lČ My‘¡ĂBĎ SĘ eĂ bČŇ C MypĂŔ ’ĞnăĎmĘ bČŇ C
6 ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJËĂ : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ rm¡Č ’Ď ynĂ C’Ŕ rĄyĘ âlă wĘ ÉrgĄŇ=yFĄ mČ C MotąŇ yĎwĘ
7 MkĆÁ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ ymĄÄ ymĂ lĘ : MtĲĆŇ ylĂ kĘŇ âl¿ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ=ynĲĄBĘ Mê¿Ć’Č wĘ ytĂŇ ynĳĂSĎ âlă

rm¡Č ’Ď MkĆŔ ylĄ ’Ğ hŇ bĎŇ CSă ’Ď wĘ ÉylČ ’Ą CbŇ CSą MêĆŔ rĘmČ SĘ âlă wĘ ÉyuČ xĚmĲĄ MêąĆrĘsČ
8 yJąĂ MyhĂę Łl’Ĺ MdĎÁ ’Ď ‘BČÄ qĘ yĂhĞ : bŇ CSĲ nĎ hŇ U¿Ć BČ Mê¡ĆrĘmČ ’Ğ wĲČ tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ

: hŇ mĲĎ CrêĘ hČ wĘ rW¡Ą ‘ĞUĲČ hĲČ ìŇ Cnĳ‘ĞbĲČŇ qĘ hŇ UăĆ BČ Mê¡ĆrĘmČ ’Ğ wĲČ ytĂŔ ’Ł My‘ăĂbĘŇ qĲŁ ÉMêĆ’Č
9, 10 C’ybĂÄ hĎ : oQĲ JĚ yoG¡hČ My‘ĳĂbĘŇ qĲŁ MêăĆ’Č yt¡ĂŇ ’Ł wĘ MyrĂŔ ’Ď nĲĄ MêăĆ’Č ÉhrĎ’Ą UĘ BČ

ynĂ CnąxĎ bĘŇ C ytĂŔ ybĄŇ BĘ ÉPrĆTĆÄ yh¿Ă ywĂ rYĎę o’hĎ tŇ yBăĄ =l’Ć rWĄÁ ‘ĞUĲČ hĲČ =lJĎ =tŇ ’Ć
tŇ oBă rĚ’Ğ tŇ ’Ą ť MkĆę lĎ xêăČpĘŇ ’Ć âlÌ =M’Ă tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ rm¡Č ’Ď tŇ ’Ň ŁzŔBĎ É’nĎ

11 ÉMkĆŇ lĎ yêąĂ rĘ‘ČgĲĎŇ wĘ : ydĲĎŇ =ylĂ BĘ =dŇ ‘Č hŇ k¡ĎŇ rĎBĘ MkËĆŇ lĎ yt¿ĂŇ qŁ yrĲĂř hĞ wĲČ MyĂmČŔ èĎ hČ
MkąĆŇ lĎ lJĄÄ SČ tĘŇ =âlwĘ hŇ mĳĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ yrăĂjĘ =tŇ ’Ć Mk¡ĆŇ lĎ tŇ x¿Ă SĘ yČ=âlĲ wĘ lkĄŔ ’Ł BĲĎ

12 MyĳĂoGhČ =lJĎ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć Cr¿èĘ ’Ă wĘ : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ rm¡Č ’Ď hŇ dĆŔ vĎ BČ ÉNpĆŇ GĆÄhČ
: tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ rm¡Č ’Ď ZpĆŇ xĄŔ ZrĆ’ăĆ ÉMêĆ’Č CyąhĘ tĂŇ =yJĲĂ

13 : ìŇ ylĲĆ ‘Ď CnrĘB¡Č dĘŇ eĂ =hŇ mČ MêĆě rĘmČ ’Ğ wĲČ hoĳĎhyĘ rmăČ ’Ď Mk¡ĆŇ yrĄbĘŇ DĂ ylËČ ‘Ď Cq¿ zĘxĲĎ
14 ykąĂŇ wĘ oêŔ rĘmČ SĘ mĂ ÉCnrĘmČÄ SĎ yJąĂ ‘YČ BĆę =hŇ mČ C MyhĳĂ Łl’Ĺ dŇ băŇŁ ‘Ğ ’wĘS¡Ď MêĆě rĘmČ ’Ğ
15 MydĳĂŇ zĄ MyrăĂèĘ ’Č mĘ CnxĘ n¡Č’Ğ hŇ êĎě ‘Č wĘ : tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ yn¡ĄjĘ mĂ tŇ yeĂŔ rČdăŇŁ qĘ ÉCnkĘŇ lČÄhĎ
16 y’¿ĄrĘyĂ CrËBĘ dĘŇ nĂ z’ÌĎ : CTlĲĄ UĎ IĂwČ Myh¡Ă Łl’Ĺ CnËxĞBĲĎ MGÌČ hŇ ‘ĎŔ SĘ rĂ yWăĄ ‘Ł ÉCnbĘŇ nĂ =MGČ

NorąJĎ zĂ rpĆŇ săĄ bŇ tĄŇ JĎ IĂwČţ ‘mĎŔ SĘ IĂwČ ÉhoĎhyĘ bŇ SąĄ qĘ IČwČ Ch‘ĳĄrĄ=tŇ ’Ć Sy’ăĂ ho¡ĎhyĘ
17 tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď ylĂę CyhăĎ wĘ : omĲ SĘ yb¡ĄŇ SĘ xĲŁ lĘ C hoĎŔhyĘ y’ăĄrĘyĂlĘ ÉwynĎpĎŇ lĘ

Sy’ĂŔ lmăŁ xĘ yČ ÉrSĆ ’ĞJĲČ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ yêăĂ lĘ mČ xĲĎ wĘ hŇ QĳĎ gĚŇsĘ hŇ WăĆ ‘Ł yn¡Ă’Ğ rS¿Ć ’Ğ MoIělČ
18 NyBĄ ť ‘SĳĎ rĎlĘ qyD¡ĂYČ NyB¿Ą MtĆŔ y’Ă rĘC ÉMêĆbĘŇ SČ wĘ : otĲŇ ’Ł dŇ b¿ĄŇ ‘Ł hĲĎ on¡BĘ =l‘Č
19 ÉMoIhČ hŇ eąĄhĂ =yJĲĂ : odĲŇ bĎŇ ‘Ğ âl¿ rS¡Ć ’ĞlĲČ MyhĂŔ Łl’Ĺ dŇ băĄŇ ‘Ł

ThČÄ lĂ wĘ SqČŔ Éh‘ĎSĘ rĂ hŇ WąĄ ‘Ł =lkĎŇ wĘ MydĂÁ zĄ=lkĎŇ CyÄhĎ wĘ rCeĳêČJČ r‘¡ĄBŁ ’BĎŔ
Mt’

.w"dw ’"d Nkw ’lm ytĂ oqyrĂhĞwČ ’"s v.10 .g



946 yk’lm 3. 20–24

SrĆS¿Ł Mh¡Ć lĎ bŇ z¿Ł ‘ĞyĲČ=âl rSËĆ ’Ğ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď ’BĎę hČ MoIăhČ MtĎÁ ’Ł
hĎ ypĳĆŇ nĎkĘŇ BĂ ’j¡Ą rĘmČ C hŇ qĎŔ dĎŇ YĘ SmĆ SăĆ ÉymĂ SĘ y’ąĄrĘyĂ MkĆÁ lĎ hŇ xĎÄ rĘzĲĎwĘ : PŇ nĲĎ‘Ď wĘ 20

rpĆŇ ’ĄŔ CyăhĘ yĲĂ=yJĂ My‘ĂŔ SĎ rĘ MtăĆŇ oi‘Č wĘ : qBĲĄ rĘmČ yl¿Ą gĘŇ‘ĆJĘ Mê¡ĆSĘ pĂŇ C Mt¿ĆŇ ’Ň YĎ ywĲĂ 21

: tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ rm¡Č ’Ď hŇ WĆŔ ‘Ł ynăĂ’Ğ rSăĆ ’Ğ ÉMoIBČ MkĳĆŇ ylĄ gĘŇrČ tŇ ojă JČ tŇ xČ ê¡Č
otąŇ o’ ytĂŇ yCĂÄYĂ žrSĆ ’Ğ yDĳĂbĘŇ ‘Č hŇ SăĆ mŁ tŇ r¡Čoê Crě kĘŇ zĂř 22

MkĆŔ lĎ xČ lăĄ SŁ ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ eąĄhĂ : MyTĲĂ jĎ SĘ mĂ C Myu¡ĂxĚ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lJĎ =l‘Č ÉbrĄxŁ bĘŇ 23

bŇ ySąĂ hĄ wĘ : ’rĲĎoehČ wĘ lod¡Ň GĎhČ hoĎŔhyĘ Moyă ’oBť ynĄę pĘŇ lĂ ’ybĳĂŇ eĎhČř hŇ IăĎlĂ ’ĲĄ tŇ ’¡Ą 24

yt¿ĂŇ yJĄ hĂ wĘ ’obě ’Ď =NjĆ MtĳĎŇ obŇ ’Ğ=l‘Č Myn¡ĂBĎ bŇ l¿Ą wĘ MynĂŔ BĎ =l‘Č ÉtobŇ ’Ď =bŇ lĲĄ
: MrĆxĲĄ ZrĆ’¡ĎhĎ =tŇ ’Ć

G

+wgw xČ lĄ SŁ ykĂ nŁ ’Ď heĄhĂ
Nms ’Ł qŁ tŁ yŁ w’ qŁ qŁ tŁ yŁ

Mtrm’w wyYxw .hVmxw MyVmx ’"n ,n"d Nmysw MyVmxw h‘br’ yk’lm rpsd yqwsp Mwks
.]d"y +b yk’lm[ Knyb dy‘h hwhy=yk l‘ hm=l‘

+g hkym[ NwyY Mkllgb Nkl wyYxw .n"trt Nmysw MyVmxw Pl’ rV‘ yrt lV yqwsp Mwks
’"n ,hnwmV wytwtqspw .]+T +b hyrkz[ hkwtb hyh’ dwbklw Nmysw MyrV‘w dx’ wyrdsw .]b"y
’bV hnVh d‘ Klmh whyz‘ Nm MynV ‘bVw MyrV‘w tw’m VlV rpsh twnV .rV‘ wytwtqspw
My‘bVw tw’m ‘Vtw Mypl’ t‘br’ Mynwrx’h Myrpsh t‘br’ lV Myqwsph lk .rdnskl’
yYx .]g"k h"s hy‘Vy[ qyrl w‘gy ’l Mynwrx’h Myrps ‘br’ lV hnwV’r ty‘ybr .h‘Vtw
lV hnwrx’ ty‘ybr .]+h hydb‘[ hlyl yddV=M’ Kl=w’b Mybng=M’ Mynwrx’h Myrpsh t‘br’

.]+z ’"m l’qzxy[ hl‘ml hbgnw gbhrw Mynwrx’h Myrpsh t‘br’

The number of the verses of the book of Malachi is 54; and the sign is, n"d;
other copies [have] 55. And its middle point is, And ye say, wherefore? Because
the Lord hath been witness between thee [Mal 2.14].

The number of the verses of The Twelve is 1050; and the sign is n"trt. And
its middle point is, Therefore shall Zion for your sake [Mic 3.12]. And its sedarim
are 21; and the sign is, And I WILL BE the glory in the midst of her [Zec 2.9].
And its peseqot are 8; other copies [have], And its peseqot are 10. The years of
the book are 327 years from Uzziah the king unto the year in which Alexander
came. All the verses of the four Latter Books are 4979. The first quarter of the
four Latter Books is, They shall not labour in vain [Isa 65.23]. The middle point
of the four Latter Books is, If thieves come to thee, if robbers by night [Oba 1.5].

.yBĂ SĘ êĂ hČ ‘"tb v.23 .ytbr +z v.22
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The last quarter of the four Latter Books is, And there was an enlarging and a
winding about upward [Eze 41.7].



Mylht

NV’r rps

sŘ1 My‘¿ĂSĎň rĘ tŇ YÀČ ‘ĞBĲČ ÈëlČ hĎ âl¿ Ó rSąĆ ’Ğ Sy’Ăę hĎ yr¿ĄSĲĘ ’ĲČ ’
dŇ mĳĎ ‘Ď âl¿ My’Ă FĎ xČ Æ ëŇ rĆdăĆŇ bĘŇ C

: bŇ SĲĎ yĎ âlă MyYĂę lĄ Ç bŇ S¿Č ombĘŇ C
oY¿ pĘŇ xĆň hoĎęhyĘ tŇ r¿ČotŇ BĘ M’¿Ă yJąĂ 2

: hŇ lĎ yĘlĲĎ wĎ Mm¿Ď oy hŇ GĆęhĘ yĆ ot¿Ň rĎotĲŇ bĘŇ C
MyĂm¿Ď ygĄňlĘ jČ =l‘ĲČ lCtÀŇ SĎ ÈZ‘ĄJĘ hŇ yĎęhĎ wĲĘ 3

oêę ‘Ă BĘ NêĄŋ yĂ ű oyÄrĘjĂ rSąĆ ’Ğ
loBĳ yĂ=âlĲ śChl¿Ą ‘Ď wĘ

: xČ ylĲĂ YĘ yČ hŇ WăĆ ‘ĞyĲČ=rSĆ ’Ğ lk¡ŇŁ wĘ
My‘ĳĂSĎ rĘhĲĎ Nk¿ĄŇ =âl 4

: xČ CrĲ Cep¿ĆŇ DĘêĂ =rSĆ ’ĲĞ ZUęŁ JČ Ç=M’Ă yJ¿Ă
TjĳĎ SĘ UĂ BČ My‘Ă SĎ rĘÆ CmqăĚyĎ=âlĲ ű NJąĄ =l‘Č 5

: MyqĲĂ yDĂYČ tŇ d¿ČŇ ‘ĞBĲČ My’Ăę FĎ xČ wĘÇ
MyqĳĂyDĂYČ ëŇ rĆDăĆ hoĎhyĘÆ ‘ČdăĄŇ oy=yJĲĂ 6

: dŇ bĲĄŇ ’Ň êŁ My‘ăĂSĎ rĘ ëŇ rĆd¡ĆŇ wĘ
MyĳĂogŇ CSă gĘŇrĲĎ hŇ UĎ lĎ Æ b

: qyrĲĂ=CGhĘ yĆ MyUĂę ’ĚlĘ CÇ
ZrĆ’Ćę =ykĄŇ lĘ mČ ű CbÄ ~Ę yČtĘŇ yĲĂ 2

Mynzwrw
.Mydwm‘ ynVb ’"s : Mylht rps lk Nkw ,y"k Myrps bwrb dx’ dwm‘b Nk +w qwsp d‘ +’ qwsp v.1 .’
b"yd Nkw hymrgl ’lb rVą ’ ’"s ,w"Tdw T"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw hymrgl wyl‘ rsmnw y"k Myrps bwrb Nk v.1
b"yd ,T"d ,g"d Nkw ’lă whl‘w¡ ’"sw ,w"dw b"d Nkw ’lă whl¿ ‘w ’"s ,w"Tdw y"k Myrps bwrb Nk v.3 .d"ydw

.’tVrp ’dx Nwhywrt +b rwmzmw +’ rwmzm y"k Myrps bwrb v.1 .b .d"ydw
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dŇ xČ yĳĎ=CdŇ sĘř onĲ Myn¿ĂzĘorĲwĘ
: oxĲ ySĂ mĘ =l‘Č wĘ hoĎęhyĘÇ=l‘Č

3 omytĳĄŇ orsĘ omĲ =tŇ ’Ć hŇ qĎ êĘ nČ nĲĘ Æ
: omytĲĄŇ bŇŁ ‘Ğ CeřUăĆ mĂ hŇ kĎŇ yl¡Ă SĘ nČ wĘ

4 qxĳĎ WĘ yĂ MyĂmăČèĎ BČ bŇ SăĄ oy
: omlĲĎ =gŇ‘ČlĘ yĂ ynĎę dŇŁ ’Ğř Ç

5 ojĳ ’Č bĘŇ omylăĄ ’Ą rBăĄ dČŇ yĘ z’ąĎ
: omlĲĄ hĞbĲČŇ yĘ on¿ orxĞř bĲČŇ CĲ

6 yJĳĂlĘ mČ yêĂ kĘŇ săČ nĎ ynĂ ’Ğ wĲČÆ
: ySĲĂ dĘŇ qĎ =rhČ NoIęYĂ Ç=l‘Č

7 qx¿Ł l’Ćň hŇ rĎę jĘ sČ ’Ğ
hŇ êĎ’ĳČ ynăĂBĘ yl¿Č ’Ą rmČÅ’Ď hŇ oĎęhyĲĘ

: ìŇ yêĲĂ dĘŇ lĂ yĘ MoI¿hČ ynĂę ’Ğ Ç
8 ìŇ tĳĆŇ lĎ xĞ nĲČ MyĂogŇ Æ hŇ năĎêĘ ’Ć wĘ yeĂ UĆę mĂ l’ąČ SĘ

: ZrĆ’ĲĎ =ysĄ pĘŇ ’Č ìę tĘŇ EĲĎxĚ’Ğ wĲČÇ
9 lzĳĆrĘBČ TbĆŇ SăĄ BĘ M‘ĲĄrŁ êĘř Æ

: MYĲĄ jĘ nČêĘ rYăĄoy yl¡Ă kĘŇ JĂ
10 ClyJĳĂWĘ hČ MykăĂŇ lĎ mĘ hŇ êĎř ‘Č wĘÆ

: ZrĆ’ĲĎ yTĄ pĘŇ SăŁ Crę sĘ CĲĎhĂ Ç
11 hŇ ’ĳĎ rĘyĂBĘř hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć CdăŇ bĘŇ ‘Ă

: hŇ dĲĎŇ ‘ĎrĘBĂ ClygĂę wĘÇ
12 ëŇ rĆdĆę CdŇ bĘŇ ’Ň tŋŁ wĘ ű PŇ nąČ’ĹyĲĆ=NjĆ rbČÃ =CqèĘ nČ

ojĳ ’Č T‘ăČmĘ JĂ r‘ăČbĘŇ yĂ=yJĲĂ
: obĲŇ ysĄ ox¿ =lJĎ yrĄę SĘ ’Č Ç

g : onĲ BĘ MolŋSĎ bĘŇ ’Č ű ynąĄjĘ mĂ oxę rĘbĎŇ BĘ Ç dŇ wĳĂdĎŇ lĘ rom¿ zĘmĂ
2 yrĳĎYĎ CBă rČ=hŇ mĲĎ hoĎhyĘÆ

Mybr
hoĎhyĘ ’"s v.4 .ypr CnŇUĄmĂ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.3 .+h x"m Nmql Nyy‘ : ‘"tw +rt Nk Cd‘Ğon l"Y v.2

Nk v.10 .r"tw s"t ,‘"t Nk M‘ĄrĘêĂ l"Y v.9 .’y‘g ’lb wnwrxbC n"b ,’"b Nk v.5 .’"dw ’"dt Nkw
.h’rĘyBĲĂ n"b ,’"b Nk v.11 .htă‘w ’"s ,w"Tdw ,d"yd ,b"yd ,y"d ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb
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: ylĲĎ ‘Ď Mym¿Ă qĎ MyBĂę rČÇ
yS¿Ă pĘŇ nČňlĘ MyrÀĂmĘ ’ĲŁ ÈMyBĂ rČ 3

: hŇ lĎ sĲĆ MyhĂŋ Łl’Ň bĲĄŇ oQŋ hŇ tĎŇ ‘Ďő CSyĲĘ Ny’ąĄ
ydĳĂŇ ‘ĞBĲČ NgăĄŇmĎ hoĎhyĘÆ hŇ êăĎ’Č wĘ 4

: ySĲĂ ’Ň rŁ Myr¿ĂmĄ C ydĂę obŇ JĘ Ç
’rĳĎqĘ ’Ć hoăĎhyĘ=l’Ć ylĂ oqÆ 5

: hŇ lĎ sĲĆ oSă dĘŇ qĎ rh¡Č mĄ ynĂ nĄÄ‘ĞIĲČwČ
hŇ nĎS¿Ď y’Ăň wĲĎ yêĂ bĘŇ kČę SĎ yn¿Ă’Ğ 6

: ynĂ kĲĄŇ mĘ sĘ yĂ hoăĎhyĘ yJ¡Ă ytĂŇ oYĳ yqĂ hĹ
M‘ĳĎ tŇ ob¿Ň bĘŇ rĲĂmĄ ’rĎy’Ă Æ=âlĲ 7

: ylĲĎ ‘Ď CtŇ SăĎ bŇ ybĂę sĎ Ç rS¿Ć ’Ğ
yhČę Łl’Ĺ ynĂ ‘ąĄySĂÅ ohĲ ű hoĎÄhyĘ hŇ mąĎ CqÅ 8

yxĂ lĳĆ ybăČŇ yĘ’ĲŁ =lJĎ =tŇ ’Ć tĎŇ yJăĂ hĂ =yJĲĂ
: êĎrĘBĲČ SĂ My‘ăĂSĎ rĘ ye¡ĄSĂ

hŇ ‘ĳĎCSyĘhĲČ ho¿ĎhylĲČ 9

: hŇ lĎ iĲĆř ìŇ tăĆŇ kĎŇ rĘbĂŇ ì¡Ň UĘ ‘Č=l‘ĲČř
: dŇ wĲĂdĎŇ lĘ rom¿ zĘmĂ tŇ onę ygĂŇ nĘ BĂř xČ ~¿Ą nČmĘ lĲČ d

yqĂę dĘŇ YĂ yhąĄŁlÅ’Ĺ ű ynĂ nąĄ‘Ğ y’ĂÃ rĘqĎ BĘ 2

yQĳĂ êĎbĘŇ xăČ rĘhĂ r~Ď BČ Æ
: ytĲĂŇ QĎ pĂŇ êĘ ‘m¿Č SĘ C ynĂ eĄę xĎ Ç

hŇ UĎ lĂ kĘŇ lĂ Æ ydăĂŇ obŇ kĘŇ hŇ mĆŋ =dŇ ‘Č Sy’ĂÃ =ynĄBĘ 3

: hŇ lĎ sĲĆ bŇ zăĎkĎŇ CS¡ qĘ bČŇ êĘ qyrĳĂ NCbăŇ hĎ ’ĹêĲĆ
olĳ dŇ ysăĂ xĎ hoĎhyĘÆ hŇ lăĎřpĘŇ hĂ =yJĲĂ C‘ę dĘŇ C 4

: wylĲĎ ’Ą y’¿Ă rĘqĎ BĘ ‘mČę SĘ yĂÇ ho¿ĎhyĘ
MkĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ bĂŇ Æ CrămĘ ’Ă C’T¿Ď xĹêĆň =l’Č wĲĘ CzęgĘŇrĂ 5

: hŇ lĎ sĲĆ CUdăŇŁ wĘ MkĆę bĘŇ JČ SĘ mĂ =l‘ĲČ
wxbz
Nk v.1 .d .d"ydw b"yd ,y"d ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw Vgd ’lb K"msh hlĎ sĆŇ ’"s v.9 .=l‘ČwĘ ’"s v.9 .g
Nkw ’lĎ pĘ hĂ ’"s v.4 .Vrgm ‘ybr twnęygnbÇ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,y"d ,T"d ,w"d g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb

.r"tw ‘"t



4. 6–5. 10 NV’r rps 951

6 qdĆŇ YĳĆ=yxĄ bĘŇ zĂ Cx¿ bĘŇ zĂ
: hoĲĎhyĘ=l’Ć Cxę TĘ bĂŇ CÇ

7 bŇ oT¿ Cňn’ÀĄ rĘyČ=ymĲĂ ÈMyrĂmĘ ’ĲŁ MyB¿Ă rČ
: hoĲĎhyĘ ìŇ ynĆŋjĎ rř o’Ä CnylĄ ‘Ď Æ=hŇ sĎř nĲĘ

8 yBĳĂ lĂ bĘŇ hŇ xăĎ mĘ WĂ hŇ êĎř tăČŇ nĎ
: CBrĲĎ MSăĎ orytĲĂŇ wĘ Mn¡ĎgĎŇDĘ tŇ ‘Ąŋ mĄ

9 NS¿Ď y’Ăň wĘ hŇ bÀĎŇ JĘ SĘ ’Ć ÈwDĎxĘ yČ Molă SĎ BĘ
: ynĂ bĲĄŇ ySĂ oêĲ xTČ bĆę lĎ Ç dŇ dĳĎŇ bĎŇ lĘ hoăĎhyĘ hŇ êăĎ’Č =yJĲĂ

h : dŇ wĲĂdĎŇ lĘ rom¿ zĘmĂ tŇ olę yxĂ eĘ hČ =l’ĲĆ xČ ~¿Ą nČmĘ lĲČ
2 hoĎęhyĘ ű hŇ nĎ yz¿Ă’ĞhĲČ yr¡ČmĎ ’Ğ

: ygĲĂŇ ygĂŇhĞ hŇ nĎ yBăĂ
3 yhĳĎŁl’Ň wĲĄ yJ¿Ă lĘ mČ y‘Ăę wĘSČ loqŋ lĘ ű hŇ bĎŇ ySąĂ qĘ hČ

: lQĲĎ jČ tĘŇ ’Ć ìŇ ylĆę ’Ą Ç=yJĲĂ
4 ylĳĂ oq ‘măČ SĘ êĂ rqĆB¡Ł hŇ oĎęhyĲĘ

: hŇ jĲĆ YČ ’Ğ wĲČ ìę lĘ Ç=ëŇ rĎ‘Ĺ’ĲĆ rqĆB¿Ł
5 hŇ êĎ’ĳĎ ű ‘SČ r¿Ć ZpĄÅxĎ =l’ĲĄ âlą ű yJąĂ

: ‘rĲĎ ìăŇ rĘgĲĚŇ yĘ âl¡
6 ìŇ ynĳĆy‘Ą dŇ gĆŇ năĆlĘ MylĂ lĘ ohĲ Æ CbăŇ ~Ę yČtĘŇ yĂ=âlĲ

: NwĆ’ĲĎ ylĄ ‘Ğj¿Ł =lJĎ tĎŇ ’Ň nĄęWĎ Ç
7 bŇ z¿ĎkĎň yrÀĄbĘŇ DĲŁ ÈdBĄ ’Č êĘ

: hoĲĎhyĘ ű bŇ ‘¿ĄtĎÅ yĘ hŇ mĎę rĘmĂ CÇ Mym¿Ă DĎ=Sy’ĲĂ
8 ìŇ tĳĆŇ ybĄŇ ’obăŇ ’Ď ìŇ DĘsĘ xČ Æ bŇ răŁ BĘ ynĂę ’Ğ wĲČ

: ìŇ tĲĆŇ ’Ď rĘyĂBĘ ìę SĘ dĘŇ qĎ Ç=lkČŇ yhĲĄ =l’Ć hŇ w¿ĆxĲĞêĲČSĘ ’Ć
9 yrĳĎrĘoSĲ N‘Čm¿Č lĘ ìŇ tĆę qĎ dĘŇ YĂ bĘŇ ynĂ xĄŋ nĘ ű hoąĎhyĘ

: ìŇ JĲĆ rĘDČ ynăČpĎŇ lĘ rS¡ř wh
10 tŇ oC¿hČň MBÀĎ rĘqĂ ÈhnĎ okŇ nĲĘ ChypĂÃ BĘ Ny’ąĄ yJąĂ

xwtp=rbq
.rw’¿ n"b ,’"b Nkw w"Tdw y"k Myrps bwrb Nk v.7 .hsnĲĘ n"b ,hsăn ’"b ’"n ,hsăn n"b ,’"b Nk v.7

.’"ydw ’"d Nkw yrqw bytk rSČ yĘhČ ’"sb ,yrq rSČ yĘhČ ,bytk rSČ oh v.9 .h .y"dw w"d Nkw êĎtČnĎ ’"s v.8
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: NCqĲ ylĂ xĞ yĲČ MnĎę oSlĘ Ç MnĳĎ orř GĘ xČ Ct¿Ň jĎ =rbĆŇ qĲĆ
Mh¿Ć ytĄň oYÀ ‘ĞUĲŁ mĂ ÈCljĘ yĂ MyhĂę Łl’ĲĹ ű MmĄÄ ySĂ ’ĞhĲČ 11

: ëŇ bĲĎŇ Crm¿Ď =yJĂ omxĳĄ yDĂhČ MhĆ y‘ĄSĘ jĂ Æ bŇ răŁ BĘ
CneĄrČyĘÆ MlăĎ o‘lĘ ëŇ bĎÃ ysĄ oxÀ =lkĎŇ CxÄ mĘ WĘ yĂwĘ 12

: ìŇ mĲĆ SĘ yb¿ĄŇ hĞ’ĲŁ ìę bĘŇ Ç CY¿ lĘ ‘Ę yČwĲĘ omylĳĄ‘Ď ëŇ săĄ tĎŇ wĘ
hoĳĎhyĘ qyD¿ĂYČň ëŇ rÀĄbĎŇ êĘ ÈhêĎ’Č =yJĲĂ 13

: CerĲĆTĘ ‘Ę êČř NoY¿ rĎ hŇ eĎę ~Ă JČ Ç
: dŇ wĲĂdĎŇ lĘ rom¿ zĘmĂ tŇ ynĂę ymĂ èĘ hČ Ç=l‘ĲČ tŇ onygĂŇ nĘ BĂ Æ xČ ~ăĄ nČmĘ lĲČ w

ynĂ xĳĄ ykĂŇ otĲŇ ì¿Ň jĘ ’Č BĘ =l’Č hŇ oĎęhyĲĘÆ 2

: ynĂ rĲĄiĘ yČtĘŇ ì¿Ň tĘŇ mĲĎ xĞBĲČ =l’Č wĲĘ
ynĂ ’¿Ď llČňmĘ ’Ě yJąĂ ÈhoĎhyĘ ynĂ e¿ĄxĎ 3

: ymĲĎ YĎ ‘Ğ Clă hĞbĘŇ nĂ yJ¡Ă hoĳĎhyĘ ynĂ ’¿Ą pĎŇ rĘ
dŇ ’ĳŁ mĘ hŇ lăĎ hĞbĘŇ nĂ ySĂ pĘŇ nČ wĘÆ 4

: ytĲĎŇ mĎ =dŇ ‘Č hoĎęhyĘÇ t¿’ř w
ySĳĂ pĘŇ nČ hŇ YăĎ QĘ xČ hoĎhyĘÆ hŇ băĎŇ CS 5

: ìŇ DĲĆsĘ xČ N‘ČmăČ lĘ ynĂ ‘Ąę ySĂ ohĲ Ç
ìŇ rĳĆkĘŇ zĂ tŇ wĆUăĎBČ Ny’ăĄ yJąĂ 6

: ëŇ QĲĎ =hŇ dĆŇ oyĲ ymăĂ lo’ę SĘ BĂ Ç
ytĂę xĎ nĘ ’Č BĲĘ ű yêĂ ‘Ę gąČŇ yĎ 7

ytĳĂŇ FĎ mĂ hŇ lĎ yĘlČ Æ=lkĎŇ bĘŇ hŇ xăĆ WĘ ’Č
: hŇ sĲĆ mĘ ’Č yW¿Ă rĘ‘Č ytĂę ‘ĎmĘ dĂŇ BĘ Ç

ynĳĂy‘Ą s‘ČJăČ mĂ hŇ SăĎ SĘ ‘ĲĎ 8

: yrĲĎrĘoYĲ =lkĎŇ BĘ hŇ qĎę tĘŇ ‘ĲĎÇ
NwĆ’ĳĎ ylĄ ‘ĞjăŁ =lJĎ yeĂ UĆ mĂ Æ CrCsă 9

: yyĲĂkĘŇ BĂ loqă hoĎęhyĘÇ ‘m¿Č SĎ =yJĲĂ
ytĳĂŇ eĎxĂ êĘ hoĎhyĘÆ ‘măČ SĎ 10

hwhy
d"yd ,b"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw rsx MnĎrŁ GĘ ’"s : ’"ydw y"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb ’lm MnĎorGĘ Nk v.10

Nkw yrqw bytk hêĎ’Č wĘ ’"sb ,yrq hêĎ’Č wĘ ,bytk êĘ ’Č wĘ v.4 .w .b"ydw T"d Nkw CerĆFĘ ‘ČêĘ ’"s v.13 .w"Tdw
.’"ydw y"d ,w"d ,b"d ,’"d ,’"dt
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: xuĲĎ yĂ yt¿ĂŇ QĎ pĂŇ êĲĘ hoĎęhyĘÇ
11 ybĳĎŇ yĘ’ĲŁ =lJĎ dŇ ’Ł mĘ Æ Clă hĞBĲĎ yĂwĘ ű CSbąŇŁ yĄ

: ‘gČŇrĲĎ CSb¿ŇŁ yĄ CbŇ SĚę yĎÇ
z : ynĲĂ ymĂ yĘ=NBĆ SCkÇ=yrĄbĘŇ DĂ=l‘Č hoĳĎhylĲČ rS¿Ď =rSĆ ’Ğ dŇ w¿ĂdĎň lĘ NoyęGĎSĂ
2 ytĂŇ ysĳĂ xĎ ìăŇ BĘ yhČŁl’ĹÆ hoăĎhyĘ

: ynĂ lĲĄ y~Ă hČ wĘ ypČę dĘŇ rĲŁ Ç=lJĎ mĂ ynĂ ‘¿ĄySĂ ohĲ
3 ySĳĂ pĘŇ nČ hŇ yăĄrĘ’Č JĘ PŇ răŁ TĘ yĂ=NjĆ

: ly~ĲĂ mČ Ny’ăĄwĘ qř rĄę jŁ Ç
4 tŇ ’Ň zĳŁ ytĂŇ yWăĂ ‘Ď=M’Ă yhČŁl’ĹÆ hoăĎhyĘ

: yjĲĎ kČŇ BĘ lwĆ‘¿Ď=SyĆ=M’ĲĂ
5 ‘rĳĎ ymĂ lĘřSăŁ yêĂ lĘ mČ GĎ Æ=M’Ă

: MqĲĎ yrĄ yrăĂrĘoYĲ hŇ Y¡Ď QĘ xČř ’Ğ wĲĎ
6 yIĳĎxČ ZrĆ’ăĎlĎ smăŁ rĘyĂwĘ gŇvĄę yČwĘ ySĂÃ pĘŇ nČ ű bŇ yĄÄo’ PŇ D¿Ł rČř yĲĂ

: hŇ lĎ sĲĆ NJăĄ SĘ yČ rp¡ĎŇ ‘ĎlĲĆ ű ydĂő obŇ kĘŇ C
7 ìŇ jĆę ’Č BĘ ű hoĎÄhyĘ hŇ mąĎ CqÅ

yrĳĎrĘoYĲ tŇ orăbĘŇ ‘ČBĘ ’WĄ eĎhĂ Æ
: tĎŇ yCĲĂYĂ Tj¿Ď SĘ mĂ ylČę ’Ą Ç hŇ rĎC‘¿ wĘ

8 OĎ bĳĆŇ bĘŇ osĲ êĘ MyUĂ ’ĚlĘ Æ tŇ dăČŇ ‘ĞwĲČ
: hŇ bĎŇ CSĲ Mor¿UĎ lČ hĎ ylĆę ‘Ď wĘÇ

9 hoĳĎhyĘ ynĂ T¿Ą pĘŇ SĎ MyU¿Ă ‘Čň NydÀĂŇ yĎ ÈhoĎhyĘ
: ylĲĎ ‘Ď yUăĂ tĚŇ kĘŇ C yq¡ĂdĘŇ YĂ JĘ

10 qyD¿ĂYČň NnÀĄokŇ tĘŇ C ÈMy‘Ă SĎ rĘ ű ‘rČÄ ’nĎŋ =rmĎ gĘŇ yĂ
: qyDĲĂYČ Myh¿Ă Łl’Ĺ tŇ oyęlĎ kĘŇ C tŇ oBlĂ Æ NxăĄ bŇŁ C

11 MyhĳĂ Łl’Ĺ=l‘Č ye¿ĂgĂŇmĲĎ
: bŇ lĲĄ =yrĄSĘ yĂ ‘Č ySĂę omÇ

12 qyDĳĂYČ TpăĄŇ oS MyhĂ Łl’ĹÆ
l’w
’"s ,w"Tdw y"k Myrpsb Nkw ym¿ĂlĘ SŁ ’"s v.5 .+x +h hky’ Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t Nk ,qrp Ny’Ą l"Y v.3 .z
Nkw PDŁ rĞyĲĂ ’"s ,w"Tdw ’"yd ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.6 .s"tw +rt Nk hYĎxĞlĘ ’ĆwĎ l"Y v.5 .’lm ymĂ lĘ oS

.’"d Nkw PDŁ rĘyĂ ’"sw ,d"ydw b"yd ,y"d ,T"d ,w"d ,g"d
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: MoyĲ=lkĎŇ BĘ M‘¿ĄzŁ l’Ąę wĘÇ
SoTĳ lĘ yĂ oBă rĘxČ bŇ CSyĎÆ âlă =M’Ă 13

: hĎ nĲĆnĘ okĲŇ yĘwĲČ ëŇ rČę dĎÇ oê¿SĘ qČ
tŇ wĆmĳĎ=ylĄ JĘ NykăĂŇ hĄ olwĘÆ 14

: l‘ĲĎpĘŇ yĂ Myq¿ĂlĘ dĲŇŁ lĘ wy~Ďę xĂ Ç
NwĆ’ĳĎ=lBĆ xČ yĘ hŇ e¿ĄhĂ 15

: rqĆSĲĎ dŇ lČ yăĎwĘ lmĎę ‘Ď Ç hŇ r¿ĎhĎ wĘ
ChrĳĄjĘ xĘ IČwĲČ hŇ rĎJĎ Æ roBă 16

: l‘ĲĎpĘŇ yĂ tŇ xČ SăČ BĘ ljęŁ IĂwČÇ
oSĳ ’Ň rŁ bĘŇ olă mĎ ‘Ğ bŇ CSă yĎ 17

: dŇ rĲĄyĄ os¿ mĎ xĞ odę qĽř dĘŇ qĎ Ç l‘¿ČwĘ
oqĳdĘŇ YĂ JĘ hoăĎhyĘ hŇ dăĆŇ o’ 18

: NoyĲlĘ ‘Ć ho¿ĎhyĘ=MSĲĄ hŇ rĎę UĘ zČ’Ğ wĲČÇ
: dŇ wĲĂdĎŇ lĘ rom¿ zĘmĂ tŇ yêĂę GĂ hČ =l‘Č xČ ~¿Ą nČmĘ lĲČ x

CnynĄę dŇŁ ’Ğ hoąĎhyĘ 2

ZrĆ’ĳĎhĎ =lkĎŇ BĘ ìŇ mĘ SĂ Æ ryDăĂ’Č =hŇ mĲĎ
: MyĂmĲĎ èĎ hČ =l‘Č ìę dĘŇ ohĲ Ç hŇ n¿ĎřêĘ rS¿Ć ’Ğ
z‘¿Ł êĎň dĘŇ iÀČyĂ ÈMyqĂ nĘ yĲŁ wĘ ű MylĂÄlĘ o‘Ĳ yjąĂ mĂ 3

ìŇ yrĳĆrĘoYĲ N‘Čm¿Č lĘ
: MuĲĄnČtĘŇ mĂ C bŇ yĄęo’Ç tŇ yB¿Ă SĘ hČ lĘ

ìŇ ytĳĆŇ ‘Ł BĘ YĘ ’Ć hŇ WăĄř ‘ĞmĲČ ìŇ ymĆ SĎ Æ hŇ ’ăĆ rĘ’Ć =yJĲĂ 4

: hŇ êĎ nĘ nĲĎ oJ rSăĆ ’Ğ MybĂę kĎŇ okĲŇ wĘÇ xČ r¿ĄyĎ
CerĳĆJĘ zĘtĂŇ =yJĲĂ Son¿’Ĺ=hŇ mĲĎ 5

: CedĲĆŇ qĘ pĘŇ tĂŇ yJăĂ MdĎę ’Ď Ç=NbĆŇ C
MyhĳĂ Łl’ĹmĲĄ T‘ČUĘ Æ ChrăĄiĘ xČ êĘ wČ 6

: ChrĲĄFĘ ‘Čř êĘ rdăĎŇ hĎ wĘ dŇ ob¡Ň kĎŇ wĘ
whlyVmt
.+k z"k rbdmb NyyY : s"tw +rt Nk êĎtČnĎ l"Y v.2 .x .h"k d"y +b l’wmV Nyy‘ : w"Td Nkw odqĘdĘqĎ ’"s v.17

.ytlbq Kk wyl‘ rsmn ChrĄTĘ ‘ĘêČ ’"sb v.6 .r"tw ‘"t ,+rt Nkw yWĄ ‘ĞmČ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.4
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7 ìŇ ydĳĆŇ yĎ yWăĄř ‘ĞmĲČ BĘ ChlĲĄ ySĂ mĘ êČ Æ
: wylĲĎ gĘŇrČ=tŇ xČ tĲČŇ hŇ êĎSăČ lJęŁ Ç

8 MQĳĎ JĚ MypăĂŇ lĎ ’Ğ wĲČ hŇ năĆYŁ
: ydĲĎŇ WĎ tŇ om¿ hĞBĲČ MgČę wĘÇ

9 MIĳĎhČ ygăĄŇdĘŇ C MyĂmČ SĎ Æ rojă YĂ
: MyUĲĂ yČ tŇ ox¿ rĘ’Ď rbĄę ‘Ł Ç

10 CnynĳĄdŇŁ ’Ğ ho¿ĎhyĘ
: ZrĆ’ĲĎ hĎ =lkĎŇ BĘ ìę mĘ SĂ Ç ryD¿Ă’Č =hŇ mĲĎ

T : dŇ wĲĂdĎŇ lĘ rom¿ zĘmĂ NBĄę lČ tŇ Cm¿ Íl‘Č xČ ~Ą nČmĘ lĲČ Æ
2 yBĳĂ lĂ =lkĎŇ BĘ hoĎhyĘÆ hŇ dăĆŇ o’

: ìŇ ytĲĆŇ o’lĘ pĘŇ nĂ =lJĎ hŇ rĎę jĘ sČ ’Ğ Ç
3 ëŇ bĳĎŇ hŇ YăĎ lĘ ‘Ć’ĲĆ wĘ hŇ xăĎ mĘ WĘ ’Ć

: NoyĲlĘ ‘Ć ìăŇ mĘ SĂ hŇ r¡ĎUĘ zČ’Ğ
4 roxĳ ’Ď yb¿ČŇ yĘo’Ĳř =bŇ CSĲ BĘ

: ìŇ ynĲĆjĎ mĂ Cdę bĘŇ ’Ň yĲŁ wĘÇ Cl¿ SĘ JĲĎ yĂ
5 ynĳĂydĂŇ wĘ yTăĂ jĎ SĘ mĂ tĎŇ yWĂ ‘Ď Æ=yJĲĂ

: qdĆŇ YĲĆ Tp¿ĄŇ oS ’iĄę kĂŇ lĘ Ç êĎbĘŇ S¿Č yĎ
6 ‘SĳĎ rĎ êĎdĘŇ BăČ ’Ă MyĂogŇ Æ êĎrĘ‘ăČGĎ

: dŇ ‘ĲĆwĎ Ml¿Ď o‘lĘ tĎŇ yxĂę mĎ Ç Mm¿Ď SĘ
7 xYČ n¿ĆlĎň tŇ obę rĎxĽř CUê¿Č ű bŇ yĄÄo’hĲĎ

: hŇ UĎ hĲĄ MrăĎkĘŇ zĂ dŇ b¡ČŇ ’Ď êĎSĘ tĳČŇ nĎř Myr¿Ă‘Ď wĘ
8 bŇ SĳĄ yĄ MlăĎ o‘lĘ hoĎhywĲČÆ

: o’Ĳ sĘ JĂ TjăĎ SĘ UĂ lČ N¡ĄnoJ
9 qdĆŇ YĳĆBĘ lb¿ĄŇ êĄ=TjĲŁ SĘ yĂ ’Chę wĘ

: MyrĲĂSĎ ymĲĄ BĘ MyUĂę ’ĚlĘ Ç Nyd¿ĂŇ yĎ
10 ëŇ DĳĎlČ bŇ GăĎřWĘ mĂ hoăĎhyĘ yhąĂ ywĂÅ

bgVm
’dx hlm Nkw Nylm Nyrt ’"n wyl‘ rsmnw tCmlĘ ‘Č ’"s v.1 .T .s"tw y"d ,w"d ,’"dt Nkw hWĄ ‘ĞmČBĘ ’"s v.7

.d"ydw b"yd ,T"d ,w"d ,y"k Myrps tYqmb Nk ,rsx ybČ yĘ’Ł ’"s v.4 .d"ydw b"yd ,w"d ,g"d ,b"d ,’"dtb
.’"d Nkw êĎSĘ TČnĎ ’"s v.7 .r"tw s"t ,‘"t ,w"d ,’"d Nkw tobrĎxĞ ’"s v.7
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: hŇ rĲĎ~Ď BČ tŇ oê¿ ‘Ă lĘ bŇ GĎęWĘř mĂ Ç
ìŇ mĳĆ SĘ y‘ăĄdĘŇ oyĲ ìŇ bĘŇ Æ Cxă TĘ bĘŇ yĂwĘ 11

: hoĲĎhyĘ ìŇ ySăĆ rĘdĲŇŁ êĎbĘŇ z¡Č‘Ď=âlĲ yJąĂ
NoIĳYĂ bŇ SăĄ yŁ hoĎhylĲČ Æ Crę UĘ zČ 12

: wytĲĎŇ olylĲĂ ‘Ğ MyUĂę ‘ČbĎ Ç CdŇ yG¿ĂřhČ
rkĳĎŇ zĎ MtăĎŇ o’ MymĂ DĎÆ SrăĄdŇŁ =yJĲĂ 13

: MyyĲnř ‘ tŇ q¿Č‘ĞYĲČ xkČę SĎ Ç=âlĲ
y’ĳĎnĘŁvmĂ yyĂnĘ ‘Ď Æ hŇ ’ăĄ rĘ hoĎęhyĘ ynĂ nĄŋ nĘ xĲĎ 14

: tŇ wĆmĲĎ =yrĄ‘ĞèĲČ mĂ ymĂę mĘ ormĘ Ç
ìŇ yřt¿ĆŇ QĎňhĂ êĘ =lJĲĎ hŇ rĎę jĘ sČ ’Ğ N‘Čm¿Č lĘ 15

: ìŇ tĲĆŇ ‘Ď CSĲ yBĂ hŇ lĎ ygĂę ’Ď Ç NoIĳYĂ =tŇ bČŇ yr¿Ą‘ĞSĲČ BĘ
CWĳ ‘Ď tŇ xČ SăČ BĘ MyĂogŇ Æ C‘ăbĘŇ TĲĎ 16

: MlĲĎ gĘŇrČ hŇ d¿ĎŇ JĘ lĘ nĂ CnmĎę TĎ Ç Cz¿=tŇ SĆ rĲĆBĘ
hŇ W¿Ď ‘Ďň TjÀĎ SĘ mĂ ÈhoĎhyĘ ű ‘ř dČÄ oną 17

: hŇ lĎ sĲĆ Noy¿GĎhĂ ‘SĳĎ rĎ SqăĄon wyjĎ JČ Æ l‘ČpăŇŁ BĘ
hŇ lĎ o’ĳ SĘ lĂ My‘ăĂSĎ rĘ CbŇ CSă yĎ 18

: MyhĲĂ Łl’Ĺ yx¿Ą kĄŇ SĘ MyĂęoGÇ=lJĎ
NoyĳbĘŇ ’Ć xkăČŇ èĎ yĂ xYČ nĆlĎ Æ âlă yJąĂ 19

: dŇ ‘ĲČlĎ dŇ b¿ČŇ ’Ň êŁ Mywęnř‘Ç tŇ w¿ČqĘ êĂ
Sonĳ’Ĺ z‘ăŁ yĎ=l’Č hoĎhyĘÆ hŇ măĎ Cq 20

: ìŇ ynĲĆjĎ =l‘Č MyĂęogÇ CT¿ pĘŇ èĲĎ yĂ
MyĳĂogŇ C‘¿dĘŇ yĲĄ Mh¿Ć lĎň hŇ rĎę omř ű hoĎÄhyĘ hŇ tąĎŇ ySĂÅ 21

: hŇ lĎ iĲĆ hŇ UĎ hăĄ Son¡’Ĺ
qoxĳ rĎBĘ dŇ măŁ ‘ĞêĲČ hoĎhyĘÆ hŇ măĎ lĎ y

Myl‘t
.xtp bGČWĘ mĂ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,y"d ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.10

Nkw yrqw bytk MywĂnĎ‘Ğ ’"sb ,yrq MywĂnĎ‘Ğ ,bytk MyIĂnĂ‘Ğ v.13 .w"Td Nkw rsx wyl‘ rsmnw CdGĂhČ ’"s v.12

,b"d ,y"k Myrps bwrb Nkw ,’"b Nk v.17 .b"ydw y"d ,T"d ,g"d ,’"d Nkw ìtĆQĎ hĂ êĘ ’"s v.15 .’"ydw ’"d
MyIĂnĂ‘Ğ ’"sb ,yrq MyIĂnĂ‘Ğ ,bytk MywĂnĎ‘Ğ v.19 .d"ydw b"yd Nkw ’dÄwną ’"s T"d Nkw ’d¿Ďwną n"b ,w"Tdw w"d ,g"d

.+rtw y"d Nkw ’rĎom ’"s v.21 .r"tw s"t ,‘"t ,’"yd Nkw yrqw bytk
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: hŇ rĲĎ~Ď BČ tŇ oê¿ ‘Ă lĘ MylĂę ‘Ę êČ Ç
2 ynĳĂ‘Ď qlăČ dĘŇ yĂ ‘SĎ rĎÆ tŇ wăČ’ĞgĲČŇBĘ

: CbŇ SĲĎ xĎ Cză tŇ oU¡ zĂmĘ BĂ ű CWő pĘŇ êĲĎ yĂ
3 oSĳ pĘŇ nČ tŇ wăČ’ĞêĲČ =l‘Č ‘SĎ rĎÆ lQăĄ hĂ =yJĲĂ

: hoĲĎhyĘ ű Z’¿Ą nĂÅ ëŇ rĄę BĄ Ç ‘ČY¿ĄbŇŁ C
4 SrĳŁ dĘŇ yĂ=lBČ oj’Č Æ HbČŇ găŇŁ JĘř ‘SĎę rĎ

: wytĲĎŇ oUzĂmĘ =lJĎ MyhĂę Łl’ĹÇ Ny’¿Ą
5 tŇ ‘Ąę =lkĎŇ BĘ ű wkÄ rř d ClyxąĂ yĎÅ

oDĳgĘŇ eĆmĂ ìŇ yTĆ jĎ SĘ mĂ Æ MorămĎ
: MhĲĆ BĎ xČ yp¿ĂŇ yĎÅ wyrĎę rĘoYĲ Ç=lJĎ

6 ToUĳ ’Ć =lBČ oBlĂ BĘ Æ rmăČ ’Ď
: ‘rĲĎbĘŇ =âlĲ rSăĆ ’Ğ rdęŁ wĎÇ rd¿ŇŁ lĘ

7 ëŇ tĳŇŁ wĎř tŇ omă rĘmĂ C ’lĄ mĎ Æ ChyjăĂ Ó hŇ ląĎ ’Ď
: NwĆ’ĲĎ wĎ lm¿Ď ‘Ď onę oSlĘ Ç tŇ xČ ê¿Č

8 MyrĂę YĄxĞ bŇ rČŋ ’Ğř mČ BĘ ű bŇ SąĄ yĄ
yqĳĂnĎ gŇrăŁ hĞ yĲČ MyrĂêĎsĘ UĂ BČ Æ
: CnjĲŁ YĘ yĂ hŇ k¿ĎŇ lĘ xĄ lĲĘ wynĎę y‘ĄÇ

9 hŇ JęŁ sĚř bĘŇ hŇ yĄŋrĘ’Č JĘ ű rêĎÄ sĘ UĂ BČ bŇ rŋŁ ’ĹyĲĆ
ynĳĂ‘Ď PŇ oTă xĞlĲČ bŇ rŁ ’ĹyĲĆÆ

: oêĲ SĘ rĂbĘŇ ok¿Ň SĘ mĎ BĘ ynĂę ‘Ď Ç PŇ T¿Ł xĘ yČ
10 xČ SĳŁ yĎ hk¿ dř w

: My’Ĳ kř lxă wymĎę CY‘ĞBĲČ Ç lp¿ČŇ nĎ wĘ
11 l’ĳĄ xkČŇ SăĎ oBlĂ BĘ Æ rmăČ ’Ď

: xYČ nĲĆlĎ hŇ ’¿Ď rĎ=lBČ wynĎę jĎ Ç ryê¿Ă sĘ hĂ
hmwq
wykĎ rĎdĘ ’"sb ,yrq wykĎ rĎdĘ ,bytk oJrĘdČ v.5 .s"tw +rt ,d"yd ,b"yd ,T"d ,w"d ,’"d Nkw HbČ gŁ BĘ ’"s v.4 .y
d"yd ,b"yd ,’"yd ,y"k Myrps bwrb Nk v.7 .qsp N’k Ny’ ’"sb v.7 .’"ydw y"d ,’"d Nkw yrqw bytk
l"n ,yrq oJsĚbĘ v.9 .w"Td Nkw brČ’Ę mČBĘ ’"s v.8 .y"dw T"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm ëotwĎ ’"s ,w"Tdw
.’"yd ’"d Nkw yrqw bytk hJĆdĘyĂ ’"sb ,yrq hJĆdĘyĂ ,bytk hJĄdČwĘ w’ hkĎ dĎwĘ v.10 .+z +d hymry Nyy‘ : hkŁ BĘ sĚbĘ

.yrq My’Ă JĎ lxĄ ,bytk My’Ă JĎ lĘ xĄ v.10
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ìŇ dĳĆŇ yĎ ’WăĎ nĘ śl’Ą Æ hoĎęhyĘ hŇ mąĎ Cq 12

: MyyĲnř ‘ xJ¿Č SĘ êĂ =l’Č
MyhĳĂ Łl’Ĺ ű ‘S¿Ď rĎ Z’¡Ą nĂ ű hŇ mąĆ =l‘Č 13

: SrĲŁ dĘŇ êĂ âlă oBę lĂ BĘ Ç rm¿Č ’Ď
ű s‘ČkČÄ wĎ lmąĎ ‘ĎÅ ű hŇ êĎÄ ’Č =yJĲĂ hŇ tĎŇ ’ĂÃ rĎ 14

ìŇ d¿ĆŇ yĎňBĘř tŇ tÀĄŇ lĎ ÈTyBĂ êČ
hŇ kĎŇ ĳĆlxĄ bŇ zăŁ ‘ĞyĲČ ìŇ ylĆ ‘Ď Æ

: rzĲĄo‘ tĎŇ yyĂŋhĎ ű hŇ êąĎ’Č Motę yĎÇ
‘SĳĎ rĎ ‘Č orăzĘ rbŇŁ SĘ Æ 15

: ’YĲĎ mĘ êĂ =lbČŇ o‘¿SĘ rĂ=SorĲř dĘŇ êĲĂ ‘rĎę wĎÇ
dŇ ‘ĳĆwĎ MlăĎ o‘ř ëŇ lĆ mĆ Æ hoăĎhyĘ 16

: oYĲ rĘ’Č mĲĄ MyĂęogÇ Cd¿Ň bĘŇ ’ĲĎ
hoĳĎhyĘ êĎ‘Ę măČ SĎ MywăĂnĎř ‘Ğ tŇ wČŋ’ĞêČ 17

: ìŇ nĲĆ zĘ’Ď bŇ yS¿Ă qĘ êČ MBĎę lĂ Ç Nyk¿ĂŇ êĎ
dŇ o‘ĳ PŇ ys¿Ă oy=lBČ ëŇ d¿ĎŇ wĎň Motę yĎ Tj¿Ł SĘ lĂ 18

: ZrĆ’ĲĎ hĎ =NmĂ Sonę ’ĹÇ Zr¿Ł ‘ĞlĲČ
dŇ w¿ĂdĎň lĘ śxČ ~Ąę nČmĘ lĲČ ’y

ySĳĂ pĘŇ nČlĘ CrămĘ ’Ň êĲŁ ëŇ y’Ą Æ ytĂŇ ysĂę xĎ ű hoĎÄhyBĲČ
: rojĲ YĂ Mk¿ĆŇ rĘř hČ wdř wnę Ç

tŇ SĆ qĆę NCkŋ rĘdĘŇ yĂ My‘ĂÃ SĎ rĘhĲĎ hŇ eÀĄhĂ yJąĂ 2

rtĆŇ yĳĆ=l‘Č M~ăĎ xĂ Cnă nĘ oJĲ
: bŇ lĲĄ =yrĄSĘ yĂlĘ lpĆŇ ’ęŁ Ç=omBĘ tŇ or¿ylĂ

NCsĳ rĄhĎ yĄ tŇ otŇ èĎ hČ Æ yJăĂ 3

: l‘ĲĎjĎ =hŇ mČ qyDĂę YČ Ç
hwhy
.+rtw ’"yd ,’"d Nkw yrqw bytk MywĂnĎ‘Ğ ’"sb ,yrq MywĂnĎ‘Ğ ,bytk MyIĂnĂ‘Ğ v.12 .ëdĎ ’èĆ êĂ =l’Č l"n v.12

=SrĎdĘêĂ ’"sbw ,b"d Nkw yrq SrĎdĘêĂ ,bytk SordĘêĂ ’"sb v.15 .r"tw s"t ,‘"t ,d"yd Nkw ìydĆyĎBĘ ’"s v.14

,r"tw s"t ,‘"t Nkw MyIĂnĂ‘Ğ ’"s v.17 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw MlĎ o‘lĘ ’"s v.16 .y"d Nkw yrqw bytk
,yrq ydĂCn ,bytk CdCn v.1 .r"tw ‘"t Nk romzĘmĂ xYnml ’"s v.1 .’y .yrq MywĂnĎ‘Ğ ,bytk MyIĂnĂ‘Ğ ’"sbw
.r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nk ,=omJĘ rhČ l"Y v.1 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"yd ,w"d ,’"d Nkw yrqw bytk ydĂCn ’"sb
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4 oSę dĘŇ qĎ lkąČŇ yhĄÅBĲĘ ű hoąĎhyĘ
o’¿ sĘ JĂň MyĂmÀČèĎ BČ ÈhoĎhyĘ

: MdĲĎŇ ’Ď ynăĄBĘ Cnę xĞbĘŇ yĂÇ wyj¿Ď‘ČpĘŇ ‘Č CzĳxĹyĲĆ wyn¿Ďy‘Ą
5 Nx¿Ď bĘŇ yĂň qyDÀĂYČ ÈhoĎhyĘ

: oSĲ pĘŇ nČ hŇ ’¿Ď nĘ WĲĎ smĳĎ xĎ bŇ hăĄ ’Ł wĘ ‘SĎ rĎwĘÆ
6 Myx¿Ăř jČň My‘Ăę SĎ rĘ=l‘Č rT¿Ą mĘ yČ

: MsĲĎ oJ tŇ năĎmĘ tŇ opę ‘ĎlĘ zĂ Ç xČ Cr¿wĘ tŇ yrĂpĘŇ gĎŇ wĘÆ S’ăĄ
7 bŇ hĳĄ ’Ď tŇ oqă dĎŇ YĘ hoĎhyĘÆ qyDăĂYČ =yJĲĂ sŘ2

: omynĲĄpĎŇ Cz¿xĹyĲĆ rSĎę yĎÇ
by : dŇ wĲĂdĎŇ lĘ rom¿ zĘmĂ tŇ ynĂę ymĂ èĘ hČ =l‘Č xČ ~¿Ą nČmĘ lĲČ

2 dŇ ysĳĂ xĎ rmăČ gĎŇ=yJĲĂ hoĎhyĘÆ hŇ ‘Ď ySăĂ oh
: MdĲĎŇ ’Ď yn¿ĄBĘ mĂ MynĂę Cm’ĹÇ Cip¿ČŇ =yJĂ

3 tŇ oqĳlĎ xĞ tŇ p¿ČŇ WĘ Ch‘¿ĄrĄň =tŇ ’Ćř Sy’ÀĂ ÈCrBĘ dČŇ yĲĘ ű ’wĘSąĎ
: CrBĲĄ dČŇ yĘ bŇ lăĄ wĎ bŇ l¡Ą BĘ

4 tŇ oqĳlĎ xĞ ytăĄŇ pĘŇ WĂ =lJĎ hoĎhyĘÆ tŇ răĄkĘŇ yČ
: tŇ olĲ dŇŁ GĘ tŇ rĆB¿ĆdČŇ mĘ NoSę lĎ Ç

5 ryBĂ gĘŇ nČ Æ CnnăĄSŁ lĘ lĂř ű CrÄ mĘ ’ĲĎ rSąĆ ’Ğ
: CnlĲĎ NodăŇ ’Ď ym¡Ă CnêĳĎ’Ă CnytăĄŇ pĎŇ WĘ

6 Myn¿ĂoyňbĘŇ ’Ć tŇ qÀČnĘ ’Ć mĄ ÈMyIĂnĂ ‘Ğ dŇ è¿Ł mĂ
hoĳĎhyĘ rmăČř ’Ň yŁ MCq’Ď Æ hŇ êăĎ ‘Č
: olĲ xČ yp¿ĂŇ yĎ ‘SČ yĄęBĘ Ç tŇ yS¿Ă ’Ď

7 tŇ or¿hňŁ TĘ tŇ orÀmĎ ’Ğ ÈhoĎhyĘ tŇ orămĞř ’ĲĂ
ZrĆ’ĳĎlĎ lylăĂ ‘ĞBĲČ PŇ CrYĎ Æ PŇ sĆ JăĆ

: MyĂtĲĎŇ ‘ĎbĘŇ SĂ quĎę zĚmĘ Ç
8 Mř rĳĄmĘ SĘ êĂ ho¿ĎhyĘ=hŇ êĲĎ’Č

: MlĲĎ o‘lĘ Cză roD¡hČ =NmĂ ű CeřrĆő ~Ę êĂ
bybs
.rmČ’Ď rybs v.6 .+rt Nkw CnnĄSŁ lĘ BĂ ’"s v.5 .r"tw ‘"t ,T"d Nkw =l’Ć ’"s v.3 .by .MxĎjĆ l"n v.6

.r"tw ‘"t Nkw CnrĄ~Ę êĂ ’"s v.8 .r"tw ‘"t Nkw CnrĄmĘ SĘ êĂ ’"s v.8 .twrmĘ ’ĲĂ ’"s v.7
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NCkĳŇ QĎ hČ tĘŇ yĲĂ My‘¿ĂSĎ rĘ bŇ ybĂę sĎ 9

: MdĲĎŇ ’Ď yn¿ĄbĘŇ lĂ tŇ CřQę zĚÇ Mr¿ĚJĘ
: dŇ wĲĂdĎŇ lĘ rom¿ zĘmĂ xČ ~Ąę nČmĘ lĲČ gy

xYČ nĳĆ ynĂ xăĄ JĎ SĘ êĂ hoĎhyĘÆ hŇ nĎ’ăĎ =dŇ ‘Č 2

: yeĂ UĲĆ mĂ ìŇ ynăĆjĎ =tŇ ’Ć ryê¡Ă sĘ êČ ű hŇ nĎ’Ďő =dŇ ‘Č
ySĂę pĘŇ nČBĘ tŇ oYÃ ‘Ą tŇ ySÀĂ ’Ď hŇ nĎ’ĎÄ =dŇ ‘Č 3

MmĳĎ oy ybăĂŇ bĎŇ lĘ BĂ NogăŇ yĎ
: ylĲĎ ‘Ď ybăĂŇ yĘ’ĲŁ MCr¡yĎ ű hŇ nĎ’Ďő =dŇ ‘Č

yhĳĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ynĂ nĄ‘ĞÆ hŇ TĲĎ yBăĂ hČ 4

: tŇ wĆUĲĎ hČ NS¿Č y’Ă =NjĆ ynČę y‘ĄÇ hŇ rĎy’¿Ă hĎ
wyêĳĂ lĘ kĎŇ yĘ ybăĂŇ yĘ’ĲŁ rmăČ ’Ň yŁ =NjĆ 5

: ToUĲ ’Ć yJăĂ ClygĂę yĎÇ yr¿ČYĎ
ÈyêĂ xĘ TČ bĎŇ ìăŇ DĘsĘ xČ BĘ ű ynąĂ’Ğ wĲČ 6

ìŇ t¿ĆŇ ‘Ďň CSĲ yBĲĂ yBĂę lĂ lg¿ĄŇ yąĎ
: ylĲĎ ‘Ď lmăČ gĎŇ yJ¡Ă hoĳĎhylĲČ hŇ rĎyS¿Ă ’Ď

dŇ w¿ĂdĎň lĘ xČ ~Ąę nČmĘ lĲČ dy
MyhĳĂ Łl’Ĺ Ny’ăĄ oBlĂ BĘ Æ lbăĎŇ nĎ rmąČ ’ĎÅ

hŇ lĎę ylĂ ‘Ğ CbŇ y‘¿ĂtĘŇ hĲĂ CtŇ yxĂę SĘ hĲĂ
: bŇ oTĲ =hŇ WĄ ‘ĲŁ Ny’ăĄ

Md¿ĎŇ ’Ďň =ynĄBĘ =l‘ĲČ PŇ yqÀĂSĘ hĂ ÈMyĂmČ èĎ mĂ hŇ oĎęhyĲĘ 2

lyJĳĂWĘ mČ SyăĄhĞ tŇ o’rĘlĂ Æ
: MyhĲĂ Łl’Ĺ=tŇ ’Ć SrĄDŁ Ç

Cxl¿Ď ’ĹnĲĆň wDÀĎxĘ yČ ÈrsĎ lJ¿Ł hČ 3

bŇ oTĳ =hŇ WĄ ‘ĲŁ Ny’ąĄ
: dŇ xĲĎ ’Ć =MGČ Ny’Ąę Ç

NwĆ’¿Ď ylĄň‘ĞjÀŁ =lJĎ ÈC‘dĘŇ yĲĎ âl¿ hĞ 4

MxĆ lĳĆ ClkĘŇ ’ăĎ yUĂ ‘Č Æ ylăĄ kĘŇ ’ĲŁ
hwhy
Nkw tQĚzĚ ’"sw ,d"ydw b"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw toQzĚ ’"s ,w"Tdw ’"yd ,’"d ,y"k Myrps bwrb tCQzĚ Nk v.9

.y"d
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: C’rĲĎqĎ âlă hoĎęhyĘÇ
5 dŇ xČ pĳĎŇ CdŇ xĞjăĎ ű MSąĎ

: qyDĲĂYČ rodăŇ BĘ MyhĂę Łl’ĹÇ=yJĲĂ
6 CSybĳĂŇ tĎŇ yn¿Ă‘Ď=tŇ YČ ‘Ğ

: ChsĲĄ xĘ mČ hoăĎhyĘ yJ¡Ă
7 l’¿Ą rĎň WĘ yĂ tŇ ‘ÀČCSyĘ ÈNoI~Ă mĂ Nê¿Ą yĂ=ymĲĂ

oUĳ ‘Č tŇ CbăŇ SĘ hoĎhyĘÆ bŇ CSă BĘ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ xm¿Č WĘ yĂ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČÇ lg¿ĄŇ yĎ

wT dŇ w¿ĂdĎň lĘ romę zĘmĂ
ìŇ ĳĆlhĽ’ĲĎ BĘ rCgăŇ yĎ=ymĲĂ hoĎhyĘÆ
: ìŇ SĲĆ dĘŇ qĎ rhăČ BĘ NJęŁ SĘ yĂÇ=ymĲĂ

2 qdĆŇ YĳĆ l‘¿ĄpŇŁ C MymĂ êĎ Æ ëŇ ăĄloh
: obĲŇ bĎŇ lĘ BĂ tŇ mĆę ’ĹÇ rb¿ĄŇ dŇŁ wĘ

3 onęSŁ lĘ =l‘Č ű lgČÄrĎ=âlĲ
hŇ ‘ĳĎrĎ Ch‘ăĄrĄlĘ hŇ WăĎ ‘Ď=âlĲ

: obŇ rĲŁ qĘ =l‘Č ’W¿Ď nĎ=âlĲ hŇ jĎę rĘxĆ wĘÇ
4 s’Ďę mĘ nĂ wynąĎy‘ĄÅBĲĘ ű hŇ ząĆbĘŇ nĂ

dŇ BĳĄkČŇ yĘ hoăĎhyĘ y’ăĄrĘyĂ=tŇ ’Ć wĘ
: rmĲĂ yĎ âlă wĘ ‘rČę hĎ lĘ Ç ‘B¿Č SĘ nĂ

5 ÈëSĆ nĆBĘ NtăČŇ nĎ=âlĲ ű oją sĘ JČ
xq¿ĎlĎň=âlĲ yqĂę nĎ=l‘Č dŇ xČ S¿Ł wĘ

: MlĲĎ o‘lĘ ToUă yĂ âl¡ hŇ QĆ ’ĳĄ =hŇ WĄ ‘ĲŁ
zT dŇ wĳĂdĎŇ lĘ Mê¿ĎkĘŇ mĂ

: ëŇ bĲĎŇ ytĂŇ ys¿Ă xĎ =yJĲĂ l’Ąę Ç ynĂ r¿ĄmĘ SĲĎ
2 hŇ êĎ’ĳĎ ynăĎdŇŁ ’Ğ hoĎhylĲČ Æ êĘ rĘmăČ’Ď

: ìŇ ylĲĆ ‘Ď=lBČ ytĂę bĎŇ oTĲ Ç
3 hŇ UĎ hĳĄ ZrĆ’ăĎBĎ =rSĆ ’Ğ MySĂ odŇ qĘ lĂ Æ

: MbĲĎŇ =yYĂ pĘŇ xĆ =lJĎ yrĄę yDĂ’Č wĘÇ
wbry
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Crh¿Ď mĎň rxÀĄ’Č ÈMtĎŇ obŇ ~Ę ‘Č CB¿ rĘyĂ 4

MDĳĎmĂ MhăĆ yJĄ sĘ nĂ ëŇ yiăĂ ’Č =lBČ
: ytĲĎŇ pĎŇ WĘ =l‘Č MtĎę omSĘ Ç=tŇ ’Ć ’v¿Ď ’Ć =lbČŇ CĲ

ysĳĂ okŇ wĘ yq¿ĂlĘ xĆ =tŇ nĎmĘ hŇ oĎęhyĲĘ 5

: ylĲĂ rĎoGĲ ëŇ ym¿Ă oê hŇ êĎę ’Č Ç
MymĳĂ ‘Ă eĘ BČ ylĂ Æ=ClpĘŇ nĲĎ MylăĂ bĎŇ xĞ 6

: ylĲĎ ‘Ď hŇ r¿ĎpĘŇ SĲĎ tŇ lĎęxĞ nĲČ Ç=PŇ ’Č
ynĂ YĳĎ ‘Ď yĘ rSăĆ ’Ğ hoĎhyĘÆ=tŇ ’Ć ëŇ rĄę bĎŇ ’Ğ 7

: ytĲĎŇ oylĘ kĂŇ ynĂ Cr¿iĘ yĂ tŇ olę ylĄ Ç=PŇ ’Č
dŇ ymĳĂ tĎŇ yDăĂgĘŇ nĆlĘ hoăĎhyĘ ytĂŇ yCĂŋSĂ 8

: ToUĲ ’Ć =lBČ ynĂę ymĂ ymĲĂ Ç yJ¿Ă
ydĳĂŇ obŇ JĘ lgĆŇ IăĎwČ yBĂ lĂ Æ xmăČ WĎ ű NkąĄŇ lĎ 9

: xTČ bĲĆŇ lĎ NJ¿Ł SĘ yĂ yrĂę WĎ BĘ Ç=PŇ ’Č
lo’ĳ SĘ lĂ ySăĂ pĘŇ nČ bŇ zăŁ ‘ĞtĲČŇ =âl ű yJąĂ 10

: tŇ xČ SĲĎ tŇ o’¿ rĘlĂ Kę yřdysxÇ Nê¿ĄtĂŇ =âlĲ
MyI¿ĂxČň xrČ’ąŁ ÈynĂ ‘ĄydĂŇ oêĲ 11

ìŇ ynĳĆjĎ =tŇ ’Ć tŇ oxmĎ WĘ Æ ‘bČŇ ŁWă
: xYČ nĲĆ ìăŇ nĘ ymĲĂ yBĲĂ tŇ om¡ ‘Ă nĘ

dŇ w¿ĂdĎň lĘ hŇ QĎę pĂŇ êĘ zy

ytĂę eĎrĂ hŇ bĎŇ yS¿Ă qĘ hČ qdĆŇ YĆę ű hoĎÄhyĘ hŇ ‘ąĎmĘ SĂ
: hŇ mĲĎ rĘmĂ yt¿ĄŇ pĘŇ WĂ âlęBĘ Ç ytĳĂŇ QĎ pĂŇ tĘŇ hŇ nĎ yz¿Ă’ĞhĲČ

’YĳĄ yĄ yTăĂ jĎ SĘ mĂ ìŇ ynĆpĎŇ QĘ mĂ Æ 2

: MyrĲĂSĎ ymĲĄ hŇ nĎ yz¿ĆxĹêĲĆ ìŇ ynĆę y‘ĄÇ
hŇ lĎ yĘQČę êĎdĘŇ qąČjĎÅ ű yBĂÄ lĂ êĎ nĘ xąČ BĎÅ 3

’YĳĎ mĘ êĂ =lbČŇ ynĂ ê¿ČpĘŇ rČYĘ
: yjĲĂ =rbĎŇ ‘ĞyĲČ=lBČ ytĂę UŁ zČÇ

twl‘pl
.d"ydw b"yd ,’"yd ,T"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ìdĘysĂ xĞ ’"sb ,yrq ìdĘysĂ xĞ ,bytk ìydĆysĂ xĞ v.10 .zT
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4 ìŇ ytĳĆŇ pĎŇ WĘ rbăČŇ dĘŇ BĂ MdĎŇ ’Ď Æ tŇ oQă ‘ĚpĘŇ lĂ
: ZyrĲĂjĎ tŇ ox¿ rĘ’Ď yêĂ rĘmČę SĎ Ç yn¿Ă’Ğ

5 ìŇ ytĳĆŇ olGĘ ‘Ę mČ BĘ yrČSĚ ’Ğ Æ ëŇ măŁ êĎ
: ymĲĎ ‘ĎpĘŇ CFom¿ nĎ=lBČ

6 l’ĳĄ ynĂ năĄ‘ĞtĲČŇ =ykĲĂŇ ìŇ ytăĂŇ ’Ň rĎqĘ =ynĲĂ ’Ğ
: ytĲĂŇ rĎmĘ ’Ă ‘măČ SĘ ylĂę Ç ì¿Ň nĘ zĘ’Ď =ThĲČ

7 MysĳĂ ox ‘Č ySăĂ om ìŇ ydĆŇ sĎ xĞ Æ hŇ lăĄ pĘŇ hČ
: ìŇ nĲĆ ymĂ yBĲĂ MymĂę mĘ oqĲ tĘŇ UĂ mĂ Ç

8 NyĂ‘ĳĎ=tŇ BČ NoSă y’Ă JĘ ynĂ rĄmĘ SĎ Æ
: ynĂ rĲĄyêĂ sĘ êČ ìŇ ypĆę nĎJĘ Ç lY¿ĄBĘ

9 ynĂ CDĳSČ Cză My‘Ă SĎ rĘÆ ynăĄjĘ mĂ
: ylĲĎ ‘Ď CpŇ yu¿Ă yČ SpĆŇ nĆęBĘ Ç yb¿ČŇ yĘ’ĲŁ

10 CrĳgĘŇsĲĎ omB¿Ď lĘ xĆ
: tŇ C’Ĳ gĄŇbĘŇ Cr¿BĘ DĂ omyjĂę Ç

11 yřnwbĳ bs hŇ êăĎ ‘Č CnyrĄèĚ ’Č Æ
: ZrĆ’ĲĎ BĎ tŇ oT¿ nĘ lĂ CtŇ ySĂę yĎÇ Mh¿Ć ynĄy‘ĲĄ

12 PŇ orĳTĘ lĂ PŇ osă kĘŇ yĂ hŇ yĄrĘ’Č JĘ Æ onę yŁ mĘ DĂ
: MyrĲĂêĎsĘ mĂ BĘ bŇ S¿Ą yŁ rypĂę kĘŇ kĂŇ wĘÇ

13 Ch‘ĳĄyrĂkĘŇ hČ wynĎpĎŇ Æ hŇ măĎ DĘqČ hoĎęhyĘ hŇ mąĎ Cq
: ìŇ BĲĆ rĘxČ ‘S¿Ď rĎmĲĄ ySĂę pĘŇ nČ Ç hŇ T¿Ď QĘ jČ

14 dŇ lĆ xĆę mĄ MytĂŋ mĘ mĲĂ hoĎÃhyĘ ű ìÄ dĘŇ yĲĎ Myt¿ĂŇ mĘ mĲĂ
Mn¿ĎTĘ bĂň ’QÀĄ mČ êĘ ÈKnypĲ Yw ÈMyIĂxČ BĲČ Mq¿ĎlĘ xĆ

: MhĆ ylĄ lĘ ‘ĲŁ lĘ MrĎę tĘŇ yĂÇ Cxye¿ĂhĂ wĘ MynĳĂbĎŇ C‘¿BĘ WĘ yĂ
15 ìŇ ynĳĆpĎŇ hŇ zăĆxĹ’ĲĆ qdĆŇ YĆBĘ Æ ynĂę ’Ğ

: ìŇ tĲĆŇ nĎ CmĲ êĘ ZyqĂę hĎ bĘŇ Ç hŇ ‘¿ĎBĘ WĘ ’Ć
xy yrĄbĘŇ DĂÆ=tŇ ’Ć hoĎęhylĲČ ű rBĆÄ DĂ rSąĆ ’Ğ dŇ w¿ĂdĎň lĘ hoĎęhyĘ dŇ bĆŇ ‘¿ĆlĘ ű xČ ~ąĄ nČmĘ lĲČ

dŇ I¿ČmĂř C wybĎę yĘ’ĲŁ Ç=lJĎ PŇ J¿Č mĂ ot¿Ň o’ hoĎÅhyĘ=ly~ĲĂ hĂ MoyąBĘ tŇ ’Ň EĳŁ hČ hŇ răĎyèĂ hČ
lw’V

.+’ b"k +b l’wmV Nyy‘ : PJČ mĂ C ’"s v.1 .xy
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: lC’Ĳ SĎ
ytĂę dĎŇ CYĲ mĘ C y‘¿ĂlĘ sĲČ ű hoąĎhyĘ : yqĲĂ zĘxĂ hoăĎhyĘ ì¡Ň mĘ xĲĎ rĘ’Ć rmČÃ ’Ň IŁ wČ 2, 3

y‘Ăę SĘ yĂÇ=NrĆqĲĆ wĘ ye¿ĂgĂŇmĲĎ oBĳ =hŇ sĆ xĹ’ĲĆ yrĂCYÆ ylăĂ ’Ą yT¿Ă lĘ pČň mĘ C
: ‘ČSĲĄ CĎ’Ă ybČę yĘ’ĲŁ Ç=NmĂ C hoĳĎhyĘ ’răĎqĘ ’Ć lQĎ hĚ mĘ Æ : yBĲĂ GČWĘ mĂ 4

ylăĄ bĘŇ xĆ : ynĂ CtĲŇ ‘ĞbĲČŇ yĘ l‘Č IăČlĂ bĘŇ yl¡Ą xĞ nĲČ wĘ tŇ wĆmĳĎ=ylĄ bĘŇ xĆ ynĂ Cp¿Ň pĎŇ ’Ğ 5, 6

ű yląĂ =r~Č BČ : tŇ wĆmĲĎ ySĄ qĘ omă ynĂ Cmę DĘqĂ Ç ynĂ CbĳŇ bĎŇ sĘ lo’ă SĘ 7

olă kĎŇ yhĲĄ mĄ ‘măČ SĘ yĂ ‘Č C¿ĄSČň ’Ğ yhÀČŁl’Ĺ=l’Ć wĘ ÈhoĎhyĘ ’răĎqĘ ’ĲĆ
S‘Čŋ gĘŇêĂ wČ : wynĲĎ zĘ’Ď bĘŇ ’obŋ êĎ ű wynąĎpĎŇ lĘ ytĂę ‘Ď wĘSČ wĘÇ ylĳĂ oq 8

CSę ‘ĞGĲĎtĘŇ IĲĂwČÇ CzGĳĎrĘyĂ MyrăĂhĎ ydăĄŇ sĘ omĲ C ZrĆ’Ďę hĎ ű S‘ČÄ rĘêĂ wČ
wyj¿Ă mĂ S’Ą wĘÆ oję ’Č BĘ ű NSĎÄ ‘Ď hŇ ląĎ ‘ĎÅ : olĲ hŇ rĎx¿Ď=yJĂ 9

dŇ rĳČIĄwČ MyĂmČ SĎ Æ TIăĄwČ : CeUĲĆ mĂ Cr¿‘ĞBĲĎ MylĂę xĎ GĲĆ Ç lkĳĄŇ ’Ň êŁ 10

’dĆŇ IĄęwČÇ PŇ ‘ĳŁ IĎwČ bŇ CrJĘ Æ=l‘Č bŇ JăČ rĘIĂwČ : wylĎ gĘŇrČ tŇ xČ êăČ lpĆę rĎ‘ĞwĲČÇ 11

otĳŇ JĎ sĚ wyt¿ĎŇ obŇ ybĲĂŇ sĘ orę tĘŇ sĂ ű ëŇ SĆ xÄŁ tŇ SĆ yąĎ : xČ CrĲ=ypĄŇ nĘ JČ =l‘Č 12

CrĳbĘŇ ‘ĲĎ wyb¿ĎŇ ‘Ď oD¿gĘŇ nĆň HgČŇŁeęmĂ : MyqĲĂ xĎ SĘ yb¿ĄŇ ‘Ď MyĂmČę Ç=tŇ kČŇ SĘ xĲĆ 13

NoylĘ ‘ĆwĘÆ hŇ oĎęhyĲĘ ű MyĂmČÄ èĎ BČ M‘Ąŋ rĘIČwČ : S’ĲĄ =ylĄ xĞgĲČŇ wĘ dŇ rĎę BĎ Ç 14

MYĳĄ ypĂŇ yĘwČ wy~Ď xĂ Æ xlăČ SĘ IĂwČ : S’ĲĄ =ylĄ xĞgĲČŇ wĘ dŇ rĎę BĎ Ç olĳ qŁ NêăĄ yĂ 15

ÈClGĎ IĂwČĲ MyĂmČę yqĄ yp¿ĂŇ ’Ğ ű C’Ä rĎIąĄwČ : MUĲĄ hĚ yĘwČ bŇ rĎÇ Myq¿ĂrĎbĘŇ C 16

: ìŇ jĲĆ ’Č xČ Cră tŇ mČę SĘ eĂ mĂ Ç hoĳĎhyĘ ìăŇ tĘŇ răĎ‘ĞGĲČmĂ lb¿ĄŇ êĄň tŇ odÀŇ sĘ omĲ
ynĂ lĄę y~Ă yČ : MyBĲĂ rČ MyĂU¿ČmĂ ynĂ SĄę mĘ yĲČÇ ynĂ xĳĄ uĎ yĂ MorUĎ mĂ Æ xlăČ SĘ yĂ 17, 18

MoyăBĘ ynĂ CmĲ DĘqČ yĘÆ : yeĂ UĲĆ mĂ CY¿ mĘ ’ĲĎ =yJĂ y’Čę nĘŁvĲ mĂ CÇ z‘ĳĎ yb¿ĂŇ yĘ’ĲŁ mĄ 19

bŇ xĳĎ rĘUĆ lČ ynĂ ’¿Ą yYĂ oIĲwČ : ylĲĂ N‘ăĎSĘ mĂ lĘ ho¡ĎhyĘ=yhĂ yĘwĲČ ydĳĂŇ y’Ą 20

yqĳĂdĘŇ YĂ JĘ hoăĎhyĘ ynĂ lăĄ mĘ gĘŇ yĂ : yBĲĂ ZpĲĄŇ x¿Ď yJĂÅ ynĂ YĄę QĘ xČ yĘÇ 21

=âlĲ wĘ hoĳĎhyĘ ykăĄŇ rĘDČ yêĂ rĘmČ SĎ Æ=yJĲĂ : ylĲĂ bŇ yS¿Ă yĎ ydČę yĎÇ rb¿ŇŁ JĘ 22

wytĎę uŁ xĚ wĘÇ yDĳĂgĘŇ nĆlĘ wyTăĎ jĎ SĘ mĂ =lkĎŇ yJăĂ : yhĲĎ Łl’ĹmĲĄ yêĂ ‘Ę SČę rĎÇ 23

: ynĲĂ wŁ ‘ĞmĲĄ rUĄę êČSĘ ’Ć wĲĎÇ oUĳ ‘Ă MymăĂ tĎŇ yhăĂ ’ĹwĲĎ : yeĂ mĲĆ rys¿Ă ’Ď =âlĲ 24

=M‘Ă : wynĲĎ y‘Ą dŇ gĆŇ năĆlĘ ydČę yĎÇ rb¿ŇŁ JĘ yqĳĂdĘŇ YĂ kĘŇ ylăĂ hoăĎhyĘ=bŇ SĆ IĲĎwČ 25, 26

rb¿ĎŇ nĎ=M‘Ă : MUĲĎ êČêĲĂ MymĂę êĎ Ç rb¿ČŇ GĘ =M‘Ă dŇ iĳĎ xČ tĘŇ êĲĂ dŇ ys¿Ă xĎ 27

rrbtt
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28 ynăĂ‘Ď=M‘Č hŇ êĲĎ’Č Æ=yJĲĂ : lêĲĎjČ tĘŇ êĲĂ SuĄę ‘Ă Ç=M‘Ă wĘ rrĳĎBĎ tĘŇ êĂ
29 ry’ăĂ êĎ hŇ êĲĎ ’Č Æ=yJĲĂ : lyjĲĂ SĘ êČ tŇ omă rĎ MyĂn¡Čy‘ĄwĘ ‘Č ySĳĂ otŇ
30 dŇ CdĳŇ GĘ ZrăĚ’Ď ìŇ bĘŇ Æ=yJĲĂ : yJĲĂ SĘ xĎ HČ yG¿ĂyČ yhČę Łl’ĹÇ ho¿ĎhyĘ yrĳĂnĄ
31 =tŇ rĲČmĘ ’Ă oJ¿ rĘDČň MymÀĂ êĎ È l’Ą hĎ : rCSĲ =gŇQĆ dČŇ ’Ğ yhČę Łl’Ň bĲĄŇ CÇ
32 ymăĂ yJąĂ : oBĲ MysĂŋ xŁ hĲČ ű lkąŇŁ lĘ ’Chę Ç Ng¿ĄŇmĎ hŇ pĳĎŇ CrYĘ ho¿ĎhyĘ
33 l’ĲĄ hĎ Æ : CnyhĲĄŁl’Ĺ yt¿ĂŇ lĎ CzĲ rCYę Ç ym¿Ă C hoĳĎhyĘ ydăĄŇ ‘ĞlĘ BČ mĂ HČ ol’ĹÆ
34 ylČ gĘŇrČÆ hŇ CăĆSČ mĘ : yJĲĂ rĘDČ MymăĂ êĎ Nê¡Ą IĂwČ lyĂxĳĎ ynĂ răĄEĘ’Č mĘ hĲČ
35 hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ lČ ydČŇ yĎÆ dŇ UăĄ lČ mĘ : ynĂ dĲĄŇ ymĂ ‘ĞyĲČ ytČę mŁ BĲĎ Ç l‘¿ČwĘ tŇ olĳ IĎ’Č JĲĎ
36 ìŇ ‘¿ĆSĘ yĂň NgÀĄŇmĎ ÈylĂ =NêĆêĲĂ wČ : ytĲĎŇ ‘Ł orĲzĘ hŇ SĎę CxnĘ Ç=tŇ SĆ qĲĆ hŇ t¿ĎŇ xĞ nĲĂ wĘĲ
37 yêĳĎxĘ tČŇ ydăĂŇ ‘ĞYĲČ bŇ yxăĂ rĘêČ : ynĂ BĲĄ rĘtČŇ ì¿Ň tĘŇ wĲČnĘ ‘Č wĲĘ ynĂ dĳĄŇ ‘ĎsĘ tĂŇ ì¿Ň nĘ ymĲĂ ywĂ
38 =âlĲ wĘ MgĳĄŇ yvĂ ’Č wĘ ybČŇ yĘo’Ĳ Æ PŇ oDărĘ’Ć : yQĲĎ sĚrĘqČ Cdę ‘ĞmĲĎ Ç âl¿ wĘ
39 ClęjĘ yĂÇ MCqĳ ClkĘŇ yăĚ=âlwĘ MYĄxĎ mĘ ’Ć Æ : MtĲĎŇ oQJČ =dŇ ‘Č bŇ CS’Ď Ç
40 ‘Č yr¡ĂkĘŇ êČ hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ lČ lyĂxČ Æ ynĂ răĄEĘ’Č êĘ wČ : ylĲĎ gĘŇrČ tŇ xČ êăČ
41 y’Čę nĘ WČ mĘ CÇ PŇ rĆ‘ĳŁ yQăĂ hŇ êĎtăČŇ nĎ ybČę yĘ’ĲŁ wĘĲ : yêĲĎxĘ êČ ymăČ qĎ
42 âlă wĘ hoĎęhyĘÇ=l‘Č ‘Č ySĳĂ om Ny’ăĄwĘ C‘¡ CĘSČ yĘ : MtĲĄŇ ymĂ YĘ ’Č
43 tŇ oYă Cx TyT¡Ă JĘ xČ Crĳ=ynĄjĘ =l‘Č rp¿ĎŇ ‘ĎJĘ MqĄę xĎ SĘ ’Ć wĲĘ : MnĲĎ‘Ď
44 S’Ň răŁ lĘ ynĂ mĲĄ yWĂ êĘ Æ M‘¿Ď ybĄň yrÀĂmĄ ÈynĂ TĄ QĘ pČŇ êĘ : MqĲĄ yrĂ’Ğ
45 C‘mĘ èăĎ yĂ NzĆ’Ł Æ ‘mĲČ SăĄ lĘ : ynĂ CdĲŇ bĘŇ ‘Č yĲČ yêĂ ‘Ę dăČŇ yĎ=âlĲ M‘¡Č MyĳĂoG
46 CgęrĘxĘ yČwĘÇ ClBĳŁ yĂ rk¿ĎŇ nĄ=ynĲĄBĘ : ylĲĂ =CSxĞkĲČŇ yĲĘ rkĎę nĄ Ç=ynĲĄBĘ ylĳĂ
47 yh¿Ą ol’Ĺ MCrę yĎwĘÇ yrĳĂCY ëŇ CrăbĎŇ C hoĎhyĘÆ=yxČ : MhĲĆ ytĄŇ orĲGĘ sĘ UĂ mĲĂ
48 : yêĲĎxĘ êČ MyUăĂ ‘Č rB¡Ą dĘŇ IČwČ ylĳĂ tŇ omă qĎ nĘ NtăĄŇ oehČ l’Ąę hĎ : y‘ĲĂSĘ yĂ
49 smĎę xĎ Ç Sy’¿Ă mĄ ynĂ mĳĄ mĘ orĲêĘ ymČ qĎ Æ=NmĂ PŇ ’ăČ yb¿ĎŇ yĘ’ĲňŁ mĄ yTĂę QĘ pČŇ mĘ
50 ì¿Ň mĘ SĂ lĘ C hoĳĎhyĘ ű My¿ĂoGbČŇ ì¡Ň dĘŇ o’Ĳ ű NJąĄ =l‘Čř : ynĂ lĲĄ y~Ă êČ
51 ű dŇ sĆ xĆÄ hŇ WĆ ‘ąŁ wĘ oJ¿ lĘ mČň tŇ o‘ÀCSyĘ È lDĂgĘŇmČ : hŇ rĎUĲĄ zČ’Ğ

: MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č o‘ę rĘzČlĘ C dŇ w¿ĂdĎŇ lĘ oxę ySĂ mĘ lĂ
Ty : dŇ wĲĂdĎŇ lĘ rom¿ zĘmĂ xČ ~Ąę nČmĘ lĲČ

MymVh
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l’ĳĄ =dŇ obĲŇ JĘ Myr¿ĂjĘ sČ mĲĘ MyĂmČę èĎ hČ 2

: ‘Č yqĲĂ rĎhĲĎ dŇ yG¿ĂmČ wydĎę yĎÇ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ C
rmĆ ’ĳŁ ‘Č yBăĂ yČ MoylĘ Æ Moyă 3

: tŇ ‘ČDĲĎ=hŇ CĆxČ yĘ hŇ lĎ yĘlČę QĘ Ç hŇ lĎ yĘl¿Č wĘ
MyrĳĂbĎŇ DĘ Ny’ăĄwĘ rmĆ ’Ł Æ=Ny’ĲĄ 4

: MlĲĎ oq ‘m¿Ď SĘ nĂ ylĂęBĘ Ç
MCĎęqČ ’YąĎ yĎÅ ű ZrĆ’ĎÄ hĎ =lkĎŇ BĘ 5

MhĳĆ yQĄ mĂ lbĄŇ tĄŇ Æ hŇ YăĄqĘ bĂŇ C
: MhĲĆ BĎ lhĆ ’¿Ł =MWĲĎ SmĆ èĆę lČ Ç
otĳŇ jĎ xĚmĲĄ ’YăĄ yŁ NtĎŇ xĎ JĘ Æ ’Chę wĘ 6

: xrČ’ĲŁ ZCr¿lĎ roBę gĂŇJĘ Ç WyW¿Ă yĎ
o’ę YĎ omĲ ű MyĂmČÄ èĎ hČ hŇ YąĄqĘ mĂ 7

MtĳĎŇ oYqĘ =l‘Č ot¿Ň pĎŇ CqĲ tĘŇ C
: otŇ UĎ xČ mĲĄ rêĎę sĘ nĂ Ç Ny’¿ĄwĘ

SpĆŇ nĳĎ tŇ bČŇ ySăĂ mĘ hŇ mĎ ymĂ êĘ Æ hoăĎhyĘ tŇ rąČoêÅ 8

: ytĂŇ jĲĆ tŇ mČ yJ¿Ă xĘ mČ hŇ nĎęmĎ ’ĹnĲĆ Ç ho¿ĎhyĘ tŇ Cd¿Ň ‘Ą
bŇ lĳĄ =yxĄ UĘ WČ mĘ MyrĂSĎ yĘÆ hoăĎhyĘ ydąĄŇ CuÅjĂ 9

: MyĂnĲĎy‘Ą tŇ r¿Čy’Ă mĘ hŇ rĎę BĎ Ç ho¿ĎhyĘ tŇ w¿ČYĘ mĂ
dŇ ‘¿ČlĎň tŇ dĆŇ mÀĆo‘ ÈhrĎohTĘ ű hoĎÄhyĘ tŇ ’ąČ rĘyĂ 10

: wDĲĎxĘ yČ Cq¿ dĘŇ YĲĎ tŇ mĳĆ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ=yTĲĄ jĘ SĘ mĲĂ
bŇ rĳĎ zjăČ mĂ C bŇ hĎ EĎmĂ Æ MydĂę mĎ xĹeĲĆhČ Ĳ 11

: MypĲĂŇ CY tŇ pĆŇ năŁ wĘ SbČę DĘmĂ Ç Myq¿Ă CtŇ mĘ C
MhĳĆ BĎ rhăĎ zĘnĂ ìŇ DĘbĘŇ ‘Č Æ=MGĲČ 12

: bŇ rĲĎ bŇ qĆ‘ăĄ MrĎę mĘ SĎ BĘ Ç
NybĳĂŇ yĎ=ymĲĂ tŇ o’¿ ygĂŇSĘ 13

: ynĂ uĲĄnČ tŇ or¿êĎsĘ eĂ mĲĂ
ybăĂŇ =ClSĘ mĘ yĂ=l’ĲČ ìŇ DĆę bĘŇ ‘Č ëŇŁWŋ xĞ ű MydĂÄ EĄmĂ MGąČ 14

z’
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: bŇ rĲĎ ‘SĲČ j¿Ć mĂ ytĂŇ yuĄę nĂ wĘÇ MtĳĎŇ y’Ą z’ăĎ
15 ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ yBăĂ lĂ NoyăgĘŇhĆ wĘ ypĂÃ =yrĄmĘ ’Ă ű NoYÄ rĎlĘ Cy¿hĘ yĲĂ

: ylĲĂ ’ĞgĲŇŁ wĘ yr¿ĂCY hoĎęhyĘÇ
k : dŇ wĲĂdĎŇ lĘ rom¿ zĘmĂ xČ ~Ąę nČmĘ lĲČ
2 hŇ rĳĎYĎ MoyăBĘ hoĎhyĘÆ ìăŇ nĘ ‘Č yĲČ

: bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ yhĄŋ Łl’Ĺ ű MSąĄ ìę bĘŇ GĆWČ yĘÇ
3 SdĆŇ uĳŁ mĂ ì¿Ň rĘzĘ‘Ć=xlĲČ SĘ yĂ

: OĎ dĲĆŇ ‘ĎsĘ yĂ NoIę~Ă mĂ CÇ
4 ìŇ tĳĆŇ xŁ nĘ mĂ =lJĎ rJ¿Ł zĘyĂ

: hŇ lĎ sĲĆ hŇ năĆèĘ dČŇ yĘ ìę tĘŇ lĲĎ o‘wĘÇ
5 ìŇ bĳĆŇ bĎŇ lĘ kĂŇ ì¿Ň lĘ =NêĆ yĲĂ

: ’QĲĄ mČ yĘ ì¿Ň tĘŇ YĲĎ ‘Ğ=lkĎŇ wĲĘ
6 ìŇ tĆę ‘Ď CSą yBĂÅ ű hŇ nąĎ nĘ rČnĘ

lGĳŁ dĘŇ nĂ Cnyh¿ĄŁl’Ĺ=MSĲĄ bĘŇ C
: ìŇ ytĲĆŇ ol’ĞSĘ mĂ =lJĎ hoĎęhyĘÇ ’Q¿Ą mČ yĘ

7 ox¿ ySĂň mĘ hoĎęhyĘ ű ‘Č yS¿Ă oh yJąĂ yêĂ ‘Ę dČę yĎ hŇ êąĎ ‘Č
oSĳ dĘŇ qĎ ymăĄ èĘ mĂ ChnĲĄ‘ĞyĲČÆ

: onĲ ymĂ yĘ ‘SČ yăĄ tŇ orę bĚŇ gĘŇBĂ Ç
8 MysĳĂ CibČŇ hŇ QĆ ’ăĄ wĘ bŇ kĆŇ rĆbĎŇ Æ hŇ QĆ ’ăĄ

: ryJĲĂ zĘnČ CnyhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=MSĲĄ BĘ ű CnxĘ nČő’Ğ wĲČ
9 ClpĳĎŇ nĎ wĘ C‘ărĘJĲĎ hŇ UĎ hĄ Æ

: dŇ dĲĎŇ o‘tĘŇ eĂ wČ CnmĘ uČę Ç CnxĘ n¿Č’Ğ wĲČ
10 hŇ ‘Ď ySĳĂ oh ho¿ĎhyĘ sŘ3

: Cn’ĲĄ rĘqĎ =MoyĲbĘŇ Cnn¿Ą‘ĞyĲČ ëŇ lĆ UĆę hČ Ç
’k : dŇ wĲĂdĎŇ lĘ rom¿ zĘmĂ xČ ~Ąę nČmĘ lĲČ

2 ëŇ lĆ mĳĆ =xmČ WĘ yĲĂ ì¿Ň EĘ‘ĎBĘ hŇ oĎęhyĲĘ
: dŇ ’ĲŁ mĘ lygĆŇ I¿Ď=hŇ mČ ìę tĘŇ ‘ĲĎCS¿ ybĲĂŇ CÇ

tw’t
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oQĳ hŇ êĎtăČŇ nĎ oBlĂ Æ tŇ wăČ’ĞêĲČ 3

: hŇ lĎ iĲĆ êĎ‘Ę n¿ČmĎ =lBČ wytĎę pĎŇ WĘ Ç tŇ SĆ r¿Ć’Ğ wĲČ
bŇ oTĳ tŇ okăŇ rĘBĂ CemĆ DĘqČ tĘŇ Æ=yJĲĂ 4

: zjĲĎ tŇ rĆTăĆ‘Ğ oSę ’Ň rŁ lĘ Ç tŇ yS¿Ă êĎ
oQĳ hŇ êĎtăČŇ nĎ ìŇ UĘ mĂ Æ l’ăČ SĎ ű MyIąĂxČ 5

: dŇ ‘ĲĆwĎ Ml¿Ď o‘ MymĂę yĎÇ ëŇ rĆ’¿Ł
ìŇ tĳĆŇ ‘Ď CSĲ yBĂ odŇ obŇ JĘ Æ lodăŇ GĎ 6

: wylĲĎ ‘Ď hŇ C¿ĆSČ êĘ rdĎŇ hĎ wĘÇ dŇ oh¿
dŇ ‘ĳČlĎ tŇ okăŇ rĎbĘŇ ChtăĄŇ ySĂ tĘŇ =yJĲĂ 7

: ìŇ ynĲĆjĎ =tŇ ’Ć hŇ xĎę mĘ WĂ bĘŇ Ç ChD¿ĄxČ êĘ
hoĳĎhyBĲČ xČ TăĄ BŁ ëŇ lĆ UĆ hČ Æ=yJĲĂ 8

: ToUĲ yĂ=lBČ NoyęlĘ ‘ĆÇ dŇ sĆ x¿Ć bĘŇ C
ìŇ ybĳĆŇ yĘ’ĲŁ =lkĎŇ lĘ ìŇ dĘŇ yĲĎÆ ’YăĎ mĘ êĂ 9

: ìŇ y’ĲĆ nĘŁWĲ ’Y¿Ď mĘ êĂ ìŇ nĘ ymĲĂ yĘÇ
ìŇ yn¿ĆjĎň tŇ ‘ÀĄlĘ ÈS’Ą rCe¿tČŇ JĘ ű omtąĄŇ ySĂ êĘ 10

: S’ĲĄ Ml¿Ą kĘŇ ’Ň tŇŁ wĘĲ M‘ĳĄQĘ bČŇ yĘ ojă ’Č BĘ hoĎhyĘÆ
dŇ BĳĄ’Č êĘ ZrĆ’ăĆmĄ omyĲĎrĘjĂ Æ 11

: MdĲĎŇ ’Ď yn¿ĄBĘ mĂ M‘Ďę rĘzČwĘÇ
hŇ ‘ĳĎrĎ ìŇ ylăĆ ‘Ď CTă nĎ=yJĲĂ 12

: ClkĲĎŇ Cy=lBČ hŇ UĎę zĂmĘ Ç Cb¿Ň SĘ xĲĎ
MkĆŇ SĳĆ omtăĄŇ ySĂ êĘ yJĂ Æ 13

: MhĲĆ ynĄjĘ =l‘Č N¿ĄnokŇ êĘ ìŇ yrĆę tĎŇ ymĲĄ BĘ Ç
ìŇ EĳĆ‘ĚbĘŇ hoăĎhyĘ hŇ mĎ Cră 14

: ìŇ tĲĆŇ rĎCbĲŇ GĘ hŇ rĎUĘ zČnĘ CĲÇ hŇ rĎyS¿Ă nĎ
: dŇ wĲĂdĎŇ lĘ rom¿ zĘmĂ rxČ èČę hČ tŇ lĆ I¿Ć’Č =l‘Č xČ ~Ą nČmĘ lĲČ Æ bk

ynĂ êĳĎbĘŇ zČ‘Ğ hŇ măĎ lĎ ylĂ ’Ą Æ ylăĂ ’Ą 2

: ytĲĂŇ gĎŇ’ĞSĲČ yr¿ĄbĘŇ DĂ ytĂę ‘Ď CSĲ ymĂ Ç qox¿ rĎ
hŇ nĳĆ‘ĞtĲČŇ âlă wĘ MmĎ oy¡ ’răĎqĘ ’Ć yhČę Łl’ĲĹ 3

hlylw
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: ylĲĂ hŇ I¿ĎmĂ CdĲŇ =âlwĘĲ hŇ lĎ yĘlČę wĘÇ
4 SodĳŇ qĎ hŇ ê¿Ď’Č wĘ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ oQ¿ hĂ êĘ bŇ SĄę oyÇ
5 CnytĳĄŇ bŇŁ ’Ğ Cxă TĘ BĲĎ ìŇ BĘ Æ

: omTĲĄ QĘ pČŇ êĘ wĲČ Cxę TĘ BĲĎ Ç
6 CTlĳĎ mĘ nĂ wĘ Cqă ‘ĞzĲĎ ìŇ ylăĆ ’Ą

: CSobĲŇ =âlwĘ Cxă TĘ bĲĎŇ ì¡Ň BĘ
7 Sy’ĳĂ =âlwĘ tŇ ‘ČlăČ otŇ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ

: M‘ĲĎ yCz¿bĘŇ C MdĎę ’Ď Ç tŇ j¿Č rĘxĆ
8 ylĳĂ CgŇ‘ăĂlĘ yČ y’Č rŁ Æ=lJĎ

: S’Ň rĲŁ C‘yn¿ĂyĎ hŇ pĎę WĎ bĘŇ Ç CryT¿Ă pĘŇ yČ
9 ChTĳĄ QĘ pČŇ yĘ hoăĎhyĘ=l’Ć lGăŁ

: oBĲ ZpĲĄŇ x¿Ď yJĂÅ ChlĄę y~Ă yČÇ
10 NTĆ BĳĎ mĂ yxăĂ gŇŁ hŇ êăĎ’Č =yJĲĂ

: yUĲĂ ’Ă yd¿ĄŇ SĘ =l‘Č yxĂę yTĂ bĘŇ mČ Ç
11 MxĆ rĳĎmĄ yêĂ kĘŇ ăČlSĘ hĎ ìŇ ylĆ ‘Ď Æ

: hŇ êĎ’ĲĎ ylĂ ’ăĄ yUĂę ’Ă Ç NTĆ B¿Ć mĂ
12 hŇ bĳĎŇ orqĘ hŇ răĎYĎ =yJĲĂ yeĂ UĆ mĂ Æ qxăČ rĘêĂ =l’Č

: rzĲĄo‘ Ny’¿Ą=yJĂ
13 MyBĳĂ rČ MyrăĂjĎ ynĂ CbŇ bĎŇ sĘ Æ

: ynĂ CrĲêĘ JĂ NSăĎ bĎŇ yr¡ĄyBĂ ’Č
14 MhĳĆ yjĂ ylăČ ‘Ď CYă jĎ

: gŇ’ĲĄ SŁ wĘ PŇ r¿ĄTŁ hŇ yĄęrĘ’Č Ç
15 ÈyêĂ kĘŇ jČ SĘ nĂ MyĂU¿ČJČ

yt¿ĎŇ omň YĘ ‘Č=lJĲĎ Cdę rĘjĲĎ tĘŇ hĂ wĘ
gŇ nĳĎoDJČ yBĂ lĂ Æ hŇ yăĎhĎ

: y‘ĲĎmĄ ëŇ otăŇ BĘ smĄę nĎ Ç
16 yxĂę JŁ ű WrĆxĆÄ JČ SbąĄŇ yĎÅ

ynwVlw
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yxĳĎoqlĘ mČ qBăĎ dĘŇ mĚ ynĂ oSlĘ CÆ
: ynĂ tĲĄŇ jĘ SĘ êĂ tŇ wĆm¿Ď=rpČŇ ‘ĞlĲČ wĘĲ

Myb¿ĂŇ lĎňJĘ ynĂ Cbę bĎŇ sĘ yJ¿Ă 17

ynĂ CpĳŇ yuĂ hĂ My‘Ă rĄmĘ Æ tŇ dăČŇ ‘Ğ
: ylĲĎ gĘŇrČwĘ yd¿ČŇ yĎ yrĂę ’ĞJĲĎ Ç

ytĳĎŇ omYĘ ‘Č=lJĎ rj¿ĄsČ ’Ğ 18

: ybĲĂŇ =C’rĘyĂ CTyBĂę yČÇ hŇ UĎ h¿Ą
MhĳĆ lĎ ydăČŇ gĎŇbĘŇ Cqă QĘ xČ yĘ 19

: lrĲĎogŇ Clyj¿Ă yČ ySĂę CbŇ lĘ Ç=l‘Č wĘ
qxĳĎ rĘêĂ =l’Č hoĎhyĲĘÆ hŇ êăĎ’Č wĘ 20

: hŇ SĎ CxĲ ytĂŇ r¿ĎzĘ‘ĆlĘ ytĂę ClyĲĎ’ĹÇ
ySĳĂ pĘŇ nČ bŇ rĆxăĆmĄ hŇ lĎ y~ăĂ hČ 21

: ytĲĂŇ dĎŇ yxĲĂ yĘ bŇ lĆ JĆę Ç=dŇ IČmĂ
hŇ yĳĄrĘ’Č yjăĂ mĂ ynĂ ‘ĲĄySĂ ohĲ Æ 22

: ynĂ tĲĎŇ ynĂ ‘Ğ MymăĂ rĄ yn¡ĄrĘuČ mĂ C
yxĳĎ’Ć lĘ ìăŇ mĘ SĂ hŇ răĎjĘ sČ ’Ğ 23

: OĎ lĲĆ lĘ hČ ’ĲĞ lhăĎ qĎ ëŇ ot¡Ň BĘ
ChClęlĘ hĲČ ű hoĎÄhyĘ y’ąĄrĘyĂ 24

ChCdĳŇ BĘ JČ bŇ qăŁ ‘ĞyĲČ ‘rČzăĆ=lJĎ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ ‘rČz¿Ć=lJĎ CeUĆę mĂ Ç CrCg¿Ň wĘ

ynĂę ‘Ď tŇ Cnŋ‘Ĺ ZuČÃ SĂ âlÀ wĘ hŇ zĎÄbĎŇ =âlĲ yJąĂ 25

CeUĳĆ mĂ wynăĎjĎ ryêăĂ sĘ hĂ =âlĲ wĘ
: ‘ČmĲĄ SĎ wylăĎ ’Ą o‘¡ CĘSČ bĘŇ CĲ

bŇ rĳĎ lh¿Ď qĎ BĘ yt¿ĂŇ QĎňhĂ tĲĘŇ ìę êĘ ’Ă mĲĄ 26

: wy’ĲĎ rĄyĘ dŇ gĆŇ năĆ MQĄęSČ ’Ğ Ç yr¿ČdĎŇ nĘ
C‘BĎę WĘ yĂwĘ ű MywĂÄnĎ‘Ğ ClŋkĘŇ ’Ň yĲŁ 27

wySĳĎ rĘDĲŁ hoĎhyĘÆ Clă lĘ hĲČ yĘ
: dŇ ‘ĲČlĎ MkăĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ yx¡Ă yĘ

wrkzy



22. 28–24. 2 NV’r rps 971

28 ZrĆ’ĳĎ=ysĄ pĘŇ ’Č =lJĎ hoĎhyĘÆ=l’Ć CbŇ SăĚ yĎwĘ ű CrąJĘ zĘyĂ
: MyĲĂoG tŇ ox¿ jĘ SĘ mĂ =lJĲĎ ìŇ ynĆę pĎŇ lĘ Ç Cw¿xĞêĲČSĘ yĲĂwĘ

29 hŇ kĳĎŇ ClUĘ hČ hoĎhylĲČ Æ yJăĂ
: MyĲĂoGBČ lSĄę mŁ CÇ

30 ZrĆ’Ćę =ynĄSĘ DĂ=lJĲĎ ű CwÄxĞêĲČSĘ IĲĂwČ ClŋkĘŇ ’ĲĎ
rpĳĎŇ ‘Ď ydăĄŇ rĘoyĲ=lJĲĎ C‘rĘkĘŇ yĂÆ wynăĎpĎŇ lĘ

: hŇ IĲĎxĂ âlă oSę pĘŇ nČ wĘÇ
31 CedĳĆŇ bĘŇ ‘Č yĲČ ‘rČz¿Ć

: roDĲlČ ynăĎdŇŁ ’Ň lĲČ rj¡Č sĚ yĘ
32 otĳŇ qĎ dĘŇ YĂ CdŇ yGăĂyČwĘ C’bŇŁ yĎÆ

: hŇ WĲĎ ‘Ď yJăĂ dŇ lĎę onÇ M‘¿ČlĘ
gk dŇ wĳĂdĎŇ lĘ rom¿ zĘmĂ

: rsĲĎ xĘ ’Ć âlă y‘Ăę rŁ Ç ho¿ĎhyĘ
2 ynĂ YĳĄ yBĂ rĘyČ ’SĆ DĆÆ tŇ o’ă nĘ BĂ

: ynĂ lĲĄ hĞ nĲČ yĘ tŇ oxă nĚmĘ ym¡Ą =l‘Č
3 bŇ bĳĄŇ oSyĘ yS¿Ă pĘŇ nČ

: omĲ SĘ N‘ČmăČ lĘ qdĆŇ YĆę Ç=ylĄ GĘ ‘Ę mČ bĘŇ ynĂ x¿Ą nĘ yĲČ
4 tŇ wĆmĎÃ lĘ YČ ’ygÀĄŇBĘ ëŇ lĄÄ’Ą =yJĲĂ MGąČ

ydĳĂŇ UĎ ‘Ă hŇ ê¿Ď’Č =yJĲĂ ‘rĎę ’rąĎy’ĂÅ=âlĲ
: ynĂ mĲĚ xĞ nĲČ yĘ hŇ UĎ hăĄ ìŇ êĆę nĘ ‘ČSĘ mĂ CÇ ì¿Ň TĘ bĘŇ SĂ

5 yrĳĎrĘYĲŁ dŇ gĆŇ n¿Ć NxĎę lĘ SĚ ű ynČÄpĎŇ lĘ ëŇ rŋŁ ‘ĞêĲČ
: hŇ yĲĎwĎrĘ ys¿Ă oJ ySĂę ’Ň rŁ Ç NmĆ è¿Ć bČŇ êĎ nĘ è¡Č DĂ

6 yIĳĎxČ ymăĄ yĘ=lJĎ ynĂ CpŇ DĘrĘyĂÆ dŇ sĆ xăĆ wĎ bŇ oTą ű ëŇ ’ąČ
: MymĲĂ yĎ ëŇ rĆ’ăŁ lĘ hoĎęhyĘÇ=tŇ ybĲĄŇ BĘ yê¿Ă bĘŇ SČ wĘ

dk rom¿ zĘmĂň dŇ wĂędĎŇ lĘ
H’ĳĎ olmĘ C ZrĆ’ăĎhĎ hoĎhylĲČ Æ

: HbĲĎŇ ybĄŇ SĘ yăŁ wĘ lbĄę êĄ Ç
2 HdĳĎŇ sĎ yĘ MyUăĂ yČ=l‘Č ’Ch¡ =yJĂ

twrhn=l‘w
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: hĎ nĲĆnĘ okĲŇ yĘ tŇ orę hĎ nĘ Ç=l‘Č wĘ
hoĳĎhyĘ=rhČ bĘŇ hŇ l¿Ć ‘ĞyĲČ=ymĲĂ 3

: oSĲ dĘŇ qĎ Moq¿ mĘ BĂ MCqyĎÇ=ymĲĂ C
bŇ b¿ĎŇ lĄň=rbČŇ CĲ MyĂjČę kČŇ yq¿ĂnĘ 4

wVř pn ’wĘřèăĎ lČ ’WăĎ nĎ=âlĲ ű rSąĆ ’Ğ
: hŇ mĲĎ rĘmĂ lĘ ‘BăČ SĘ nĂ âl¡ wĘ

hoĳĎhyĘ tŇ ’ăĄ mĄ hŇ kĎŇ rĎbĘŇ Æ ’văĎ yĂ 5

: o‘Ĳ SĘ yĂ yh¿ĄŁl’ĹmĲĄ hŇ qĎę dĎŇ YĘ CÇ
wVĳř rř d roDă hŇ zĆÆ 6

: hŇ lĎ sĲĆ bŇ qăŁ ‘ĞyĲČ ìŇ yn¡ĆpĎŇ ySĄÄ qĘ bČŇ mĘ
MkĆę ySĄ ’Ň rĲĎ ű MyrĂÄ ‘ĎSĘ C’ą WĘ 7

MlĳĎ o‘ yxăĄ tĘŇ jĂ C’WĘ eĲĎhĂ wĲĘÆ
: dŇ obĲŇ JĎ hČ ëŇ lĆ măĆ ’obę yĎwĘÇ
dŇ ob¿Ň JĎň hČ ëŇ lĆ mąĆ ÈhzĆ ym¿Ă 8

roBĳ gĂŇ wĘ zCEă‘Ă hoĎhyĲĘÆ
: hŇ mĲĎ xĎ lĘ mĂ roB¿ GĂ hoĎęhyĘÇ

MkĆę ySĄ ’Ň rĲĎ ű MyrĂÄ ‘ĎSĘ C’ą WĘ 9

MlĳĎ o‘ yxăĄ tĘŇ jĂ C’WĘ CÆ
: dŇ obĲŇ JĎ hČ ëŇ lĆ măĆ ’bŇŁ yĎwĘÇ

dŇ ob¿Ň JĎň hČ ëŇ lĆ mąĆ ÈhzĆ ’Chă ymąĂ 10

tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ
: hŇ lĎ sĲĆ dŇ obăŇ JĎ hČ ëŇ lĆ m¡Ć ’Chą

dŇ wĂÃdĎŇ lĘ hk

: ’vĲĎ ’Ć yS¿Ă pĘŇ nČ hoĎęhyĘÇ ìŇ yl¿Ć ’Ą
hŇ SĎ obĳŇ ’Ą =l’Č yêĂ xĘ TČ bĎŇ Æ ìăŇ BĘ yhČę Łl’ĲĹ 2

: ylĲĂ ybăČŇ yĘ’ĲŁ CY¡ lĘ ‘Č yĲČ=l’Č
CSbĳŇŁ yĄ âlă ìŇ yoĆqÆ=lJĎ MGăČ 3

wVby
’"sbw ,r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw yrqw bytk oSpĘ nČ ’"sb ,yrq ySĂ pĘ nČ ,bytk oSpĘ nČ v.4 .’ry‘z +w v.4 .dk
,+rt Nkw yrqw bytk wySĎ rĘDŁ ’"sb ,yrq wySĎ rĘDŁ ,bytk oSrĘDŁ v.6 .’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ySĂ pĘ nČ

.r"tw ‘"t
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: MqĲĎ yrĄ Myd¿ĂŇ gĘŇ oBĲ hČ CSbęŁ yĄÇ
4 ynĂ ‘ĳĄydĂŇ ohĲ hoĎhyĘÆ ìŇ ykăĆŇ rĎDĘ

: ynĂ dĲĄŇ UĘ lČ ìŇ ytăĆŇ oxrĘ’¡Ł
5 ynĂ dĄę UĘ lČ wĲĘ ű ìêĆÄ mĂ ’ĞbĲČŇ ynĂ kąĄŇ yrĂÅdĘŇ hĲČ

y‘ĳĂSĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ hŇ êĎ’Č Æ=yJĲĂ
: MoIĲhČ =lJĎ ytĂŇ yCĂęqĂ Ç ì¿Ň tĘŇ o’Ĳ

6 ìŇ ydĳĆŇ sĎ xĞ wĲČ hoĎhyĘÆ ìŇ ymăĆ xĞrĲČ=rkŇŁ zĘ
: hŇ UĎ hĲĄ MlăĎ o‘mĲĄ yJ¡Ă

7 rJ¿Ł zĘêĂň =l’Č y‘Čę SĎ pĘŇ C ű yrČÄ C‘nĘ tŇ wř’Ň FąŁ xČ
hŇ êĎ’ĳČ =ylĂ =rkĎŇ zĘ ì¿Ň DĘsĘ xČ JĲĘ

: hoĲĎhyĘ ìăŇ bĘŇ CTĲ N‘Čm¡Č lĘ
8 hoĳĎhyĘ rS¿Ď yĎwĘ=bŇ oT

: ëŇ rĆDĲĎBČ My’ăĂ FĎ xČ hŇ r¡Ćoy NJąĄ =l‘Č
9 TjĳĎ SĘ UĂ BČ MywĂnĎ‘ĞÆ ëŇ răĄdĘŇ yČ

: oJĲ rĘDČ MywăĂnĎ‘Ğ dŇ U¡Ą lČ ywĲĂ
10 tŇ mĳĆ ’ĹwĲĆ dŇ sĆ xăĆ hoĎhyĘÆ tŇ oxă rĘ’Ď =lJĎ

: wytĲĎŇ dŇŁ ‘ĲĄwĘ otę yrĂbĘŇ Ç yr¿ĄYĘ nĲŁ lĘ
11 hoĳĎhyĘ ì¿Ň mĘ SĂ =N‘ČmĲČ lĘ

: ’ChĲ =bŇ rČ yJăĂ ynĂę wŁ ‘ĞlĲČ Ç ê¿ĎxĘ lČ sĎ wĲĘ
12 hoĳĎhyĘ ’răĄyĘ Sy’Ă hĎ Æ hŇ zăĆ=ymĂ

: rxĲĎ bĘŇ yĂ ëŇ rĆdăĆŇ BĘ CerĆę oyÇ
13 NylĳĂ êĎ bŇ oTă BĘ oSpĘŇ nČ Æ

: ZrĆ’ĲĎ SrČyyăĂ o‘ę rĘzČwĘÇ
14 wy’ĳĎrĄylĲĂ hoĎhyĘÆ dŇ osă

: M‘ĲĎydĂŇ ohĲ lĘ otę yrĂbĘŇ CÇ
15 hoĳĎhyĘ=l’Ć dŇ ymĂ êĎ Æ ynăČy‘Ą

: ylĲĎ gĘŇrČ tŇ SĆ răĆmĄ ’yY¡Ă oy=’ChĲ yJĂÅ
yl’=hnp

.b"ydw ’"yd ,T"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw rsx t’FŁ xČ ’"s v.7 .hk
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ynĂ eĳĄxĎ wĘ yl¿Č ’Ą =hŇ nĲĄjĘ 16

: ynĂ ’ĲĎ ynăĂ‘Ď wĘ dŇ yx¡Ă yĎ=yJĲĂ
CbŇ yxĳĂ rĘhĂ ybăĂŇ bĎŇ lĘ tŇ orăYĎ 17

: ynĂ ’ĲĄ yYĂ ohĲ ytČę oqCYĲ UĘ mĂ Ç
ylĳĂ mĎ ‘ĞwĲČ yyĂnĘ ‘Ď Æ hŇ ’ăĄ rĘ 18

: ytĲĎŇ wř’Ň FŁ xČ =lkĎŇ lĘ ’WĎę wĘÇ
CBrĳĎ=yJĂ yb¿ČŇ yĘo’Ĳ =hŇ ’ĲĄ rĘ 19

: ynĂ C’Ĳ nĄWĘ smăĎ xĎ tŇ ’¡Č nĘ WĂ wĘ
ynĂ lĳĄ y~Ă hČ wĘ ySĂ pĘŇ nČ Æ hŇ răĎmĘ SĎ 20

: ëŇ bĲĎŇ ytĂŇ ys¿Ă xĎ =yJĲĂ Sobę ’Ą Ç=l’Č
ynĂ Crĳ~Ę yĂ rSĆ y¿Ł wĎ=MêĲŁ 21

: ìŇ ytĲĂŇ yCĂqĂ yJĂę Ç
l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć MyhĂ Łl’ĹÆ hŇ dăĄŇ jĘ 22

: wytĎŇ orYĲĎ lJęŁ mĂ Ç
ű dŇ wĂÄdĎŇ lĘ wk

yêĂ kĘŇ ĳČlhĎ yUăĂ tĚŇ BĘ ynĂ ’Ğ Æ=yJĲĂ hoĎęhyĘ ynĂ TąĄ pĘŇ SĎ
: dŇ ‘ĲĎmĘ ’Ć âlă yêĂ xĘ TČę BĎ Ç ho¿ĎhybĲČŇ C

ynĂ iĳĄ nČ wĘ hoăĎhyĘ ynĂ năĄxĎ BĘ 2

: yBĲĂ lĂ wĘ ytăČŇ oylĘ kĂŇ hŇ pĎŇ orYĘ
ynĳĎy‘Ą dŇ gĆŇ năĆlĘ ìŇ DĘsĘ xČ Æ=yJĲĂ 3

: ìŇ êĲĆmĂ ’ĞBĲČ yêĂ kĘŇ QČęhČ tĘŇ hĲĂ wĘÇ
’wĘSĳĎ =ytĄŇ mĘ =M‘Ă yêĂ bĘŇ SČ yĎÆ=âlĲ 4

: ’obĲŇ ’Ď âlă MymĂę lĎ ‘ĞnĲČ Ç M‘¿ĂwĘ
My‘ĳĂrĄmĘ lhăČ qĘ ytĂŇ ’Ň nĲĄWĎ Æ 5

: bŇ SĲĄ ’Ą âlă My‘Ăę SĎ rĘÇ=M‘Ă wĘ
yjĳĎJČ NoyăuĎ nĂ BĘ ZxăČ rĘ’Ć 6

: hoĲĎhyĘ ìăŇ xĞBĲČ zĘmĂ =tŇ ’Ć hŇ b¡ĎŇ bĘŇ sĲŁ ’Ğ wĲČ
‘mVl

.d"ydw b"yd ,’"yd ,y"d ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw rsx ytĎ’FŁ xČ ’"s v.18
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7 hŇ dĳĎŇ oê loqă BĘ ‘ČmĂ SĘ lČ Æ
: ìŇ ytĲĆŇ o’lĘ pĘŇ nĂ =lJĎ rjĄę sČ lĘ CÇ

8 ìŇ tĳĆŇ yBĄ No‘ămĘ yêĂ bĘŇ hČ ’Ď Æ hŇ oĎęhyĲĘ
: ìŇ dĲĆŇ obŇ JĘ NJ¿Č SĘ mĂ Moqę mĘ CÇ

9 ySĳĂ pĘŇ nČ My’ăĂ FĎ xČ =M‘Ă PŇ săŁ ’ĹêĲĆ=l’Č
: yIĲĎxČ MymăĂ dĎŇ yS¡Ą nĘ ’Č =M‘Ă wĘ

10 hŇ UĳĎ zĂ Mh¿Ć ydĄŇ yBĲĂ =rSĆ ’Ğ
: dŇ xČ èĲŁ hŇ ’Ď lĘ măĎ MnĎę ymĂ ywĲĂÇ

11 ëŇ lĄę ’Ą yU¿Ă tĚŇ BĘ ynĂ ’Ğ wĲČÆ
: ynĂ eĲĄxĎ wĘ ynĂ dăĄŇ jĘ

12 roSĳ ymĂ bĘŇ hŇ dăĎŇ mĘ ‘ĲĎ ylĂ gĘŇrČÆ
: hoĲĎhyĘ ëŇ r¿ĄbĎŇ ’Ğ MylĂęhĄ qĘ mČ BĘ Ç

zk ű dŇ wĂÄdĎŇ lĘ
’rĳĎy’Ă yUăĂ mĂ y‘Ă SĘ yĂwĘÆ yrăĂo’ ű hoąĎhyĘ
: dŇ xĲĎ pĘŇ ’Ć yU¿Ă mĂ yIČęxČ Ç=zo‘mĲĎ ho¿ĎhyĘ

2 yr¿ĂWĎň BĘ =tŇ ’Ć lkÀŇŁ ’ĹlĲĆ ÈMy‘Ă rĄmĘ ű ylČÄ‘Ď bŇ rąŁ qĘ BĂ
: ClpĲĎŇ nĎ wĘ Clă SĘ JĲĎ hŇ UĎ h¡Ą ylĳĂ ybăČŇ yĘ’ĲŁ wĘ yrăČYĎ

3 yB¿Ă lĂň ’rÀĎyyĂ=âlĲ ÈhnĆxĞmĲČ ű ylČÄ‘Ď hŇ nĆŋxĞêĲČ =M’Ă
: xČ TĲĄ obŇ ynăĂ’Ğ tŇ ’Ň ŁzęBĘ Ç hŇ mĳĎ xĎ lĘ mĂ ylČ ‘Ď Æ MCqă êĎ =M’Ă

4 Su¿ĄbČň ’Ğ HtÀĎŇ o’ ÈhoĎhyĘ=tŇ ’Ą mĲĄ yêĂ lĘ ’ăČ SĎ ű tŇ xąČ ’Č
yIĳČxČ ymăĄ yĘ=lJĎ hoĎhyĘÆ=tŇ ybĲĄŇ BĘ yêăĂ bĘŇ SĂ

: olĲ kĎŇ yhĲĄ BĘ ru¿ĄbČŇ lĘ C hoĎęhyĘÇ=M‘ČnĲŁ BĘ tŇ oz¿xĞlĲČ
5 hŇ ‘¿ĎrĎň MoyÀBĘ ÈhJŁ sĚBĘ ű ynĂ nĄÄjĘ YĘ yĂ yJąĂ

olĳ hĽ’ĲĎ rtĆŇ săĄ BĘ ynĂ rĄêĂ sĘ yČÆ
: ynĂ mĲĄ mĘ orĲyĘ rCYę BĘ Ç

6 ytČę obŇ ybĂŇ sĲĘ ybČŋ yĘ’ĲŁ l‘ąČ ySĂÃ ’Ň rŁ MCrÀyĎ hŇ êĎÄ ‘Č wĘ
hŇ ‘ĳĎCrtĘŇ yxăĄ bĘŇ zĂ olhĽ’ĲĎ bĘŇ Æ hŇ xăĎ BĘ zĘ’Ć wĘ

hryV’
.’ry‘z +m v.5 .’ry‘z +s v.5 .zk
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: hoĲĎhylĲČ hŇ rĎę UĘ zČ’Ğ wĲČÇ hŇ rĎyS¿Ă ’Ď
’rĎę qĘ ’Ć yl¿Ă oq ho¡ĎhyĘ=‘mČ SĘ 7

: ynĂ nĲĄ‘ĞwĲČ ynĂ e¿ĄxĎ wĘ
ynĳĎpĎŇ CSă uĘ BČ yBĂ lĂ Æ rmăČ ’Ď ű ìąŇ lĘ 8

: SuĲĄbČŇ ’Ğ hoăĎhyĘ ìŇ yn¡ĆjĎ =tŇ ’Ć
ÈyeĂ UĆ mĂ ű ìynĆÄjĎ rêĄŋ sĘ êČ =l’Č 9

tĎŇ yyĳĂhĎ yt¿ĂŇ rĎzĘ‘Ć ìŇ D¿ĆbĘŇ ‘Čň PŇ ’Čę BĘ =TêČ=l’ĲČ
: y‘ĲĂSĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ ynĂ bĄę zĘ‘ČêĲČ Ç=l’Č wĘ ynĂ S¿Ą FĘ êĂ =l’ĲČ

ynĂ CbĳŇ zĎ‘Ğ yUăĂ ’Ă wĘ ybăĂŇ ’Ď =yJĲĂ 10

: ynĂ pĲĄŇ sĘ ’Č yĲČ hoăĎhywĲČ
ìŇ J¿Ć rĘDČň hoĎęhyĘ ynĂ r¿Ąohą 11

: yrĲĎrĘoSĲ N‘ČmČę lĘ Ç roSĳ ymĂ xrČ’ăŁ BĘ ynĂ xĄ nĘ CÆ
yrĳĎYĎ SpĆŇ năĆBĘ ynĂ nĄêĘ êĂ Æ=l’ĲČ 12

: smĲĎ xĎ xČ p¿ĄŇ ywĂ rqĆSĆę Ç=ydĄŇ ‘ĲĄ yb¿ĂŇ =CmqĲĎ yJ¿Ă
tŇ o’¿ rĘlĂ yêĂ nĘ mČ ’ĹhĲĆ Æ ś’Ăę lĄę CĂęlĂę 13

: MyIĲĂxČ ZrĆ’ăĆBĘ hoĎęhyĘ=bŇ CTBĲĘ
hŇ w¿Ďhň yĘ=l’Ć hŇ CĄę qČ 14

ìŇ BĳĆ lĂ ZmăĄ ’Ğ yĲČwĘ qzČxĞ Æ
: hoĲĎhyĘ=l’Ć hŇ CĄę qČ wĘÇ

dŇ wĂÃdĎŇ lĘ xk

’rĎę qĘ ’Ć ű hoĎÄhyĘ ìŇ yląĆ’ĄÅ
yeĂ U¿Ć mĂň SrÀČxĹêĲĆ=l’ĲČ ÈyrĂCY

: robĲŇ ydĄŇ rĘoy¿=M‘Ă yêĂ lĘ SČę mĘ nĂ wĘÇ yeĂ UĳĆ mĂ hŇ S¿Ć xĹêĲĆ=NjĆ
ìŇ ylĳĆ’Ą y‘ăĂCĘSČ BĘ ynČ CnxĞêĲČ Æ loqă ‘mąČ SĘ 2

: ìŇ SĲĆ dĘŇ qĎ ryb¿ĂŇ DĘ=l’Ć ydČę yĎÇ y’¿Ă WĘ nĎBĘ
NwĆ’¿Ď ylĄň‘ĞjÀŁ =M‘Ă wĘ ÈMy‘Ă SĎ rĘ=M‘Ă ynĂ kăĄŇ SĘ mĘ êĂ =l’Č 3

yrbd
+d Nm rb y"k Myrps lkb ‘ybrb ’lĄęCl Nkw ,w"Tdb hrsm Nyy‘ : y"k Myrpsb Nkw ‘rlmw ly‘lm dwqn v.13

+w tw’ hrsm Nyy‘ : w"Tdw d"yd ,b"yd ,y"d ,T"d ,w"d ,g"d Nkw dbl hl‘mlm twdwqnh ’ę lĄęCęlę ’"sbw ,xnwm ’lăĄCl
.r"tw s"t ,‘"t ,rd"nq y"k +h Nkw ’lĄCl tlm ’Ymn ’l ’"sbw ,’k"qt Nmys
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MhĳĆ y‘ĄrĲĄ=M‘Ă MolSĎ Æ yrăĄbĘŇ DĲŁ
: MbĲĎŇ bĎŇ lĘ BĂ hŇ ‘Ďę rĎwĘÇ

4 Mh¿Ć ylĄňlĘ ‘ČmĲČ ‘ČrÀŁ kĘŇ C ÈMlĎ ‘ĽpĲĎŇ JĘ MhăĆ lĎ =NêĆ
MhĳĆ lĎ NêăĄ MhĆ ydĄŇ yĘÆ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ JĘ

: MhĲĆ lĎ MlăĎ CmGĘ bŇ S¡Ą hĎ
5 hoĎhyĘÆ tŇ ŁQă ‘ĚjĘ =l’Ć CnybĂÃ yĎ âlą yJąĂ

wydĳĎŇ yĎ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ =l’Ć wĘ
: MnĲĄbĘŇ yĂ âlă wĘ MsĄę rĘhĆ yĲĆÇ

6 hoĳĎhyĘ ëŇ Cr¿BĎ
: ynĲĎ CnxĞêĲČ loqă ‘mČ SĎ Ç=yJĂ

7 ÈyeĂ gĂŇmĲĎ C yE¿Ă‘Ě ű hoąĎhyĘ
yêĂ rĘz¿Ď‘ĹnĲĆň wĘĲ yBĂę lĂ xT¿Č bĎŇ oBą

: CedĲĆŇ oh’Ğ yr¿ĂyèĂ mĂ CĲ yBĳĂ lĂ zŁl¿ ‘ĞIĲČwČ
8 omlĳĎ =z‘ĲŁ ho¿ĎhyĘ

: ’ChĲ oxă ySĂ mĘ tŇ o‘¡ CSyĘ zo‘ąmĎÅ C
9 ìŇ UĆę ‘Č=tŇ ’Ć ű hŇ ‘Ď ySąĂ oh

ìŇ tĳĆŇ lĎ xĞ nĲČ=tŇ ’Ć ëŇ r¿ĄbĎŇ C
: MlĲĎ o‘hĲĎ =dŇ ‘Č M’Ąę vĘ nČ wĘÇ M‘¿ĄrĘCĲ

Tk dŇ w¿ĂdĎň lĘ romę zĘmĂ
MylĳĂ ’Ą ynăĄBĘ hoĎhylĲČ Æ CbăŇ hĎ

: z‘ĲŁ wĎ dŇ ob¿Ň JĎ hoĎęhylĲČ Ç Cb¿Ň hĎ
2 omĳ SĘ dŇ obăŇ JĘ hoĎhylĲČ Æ CbăŇ hĎ

: SdĆŇ qĲŁ =tŇ rČdĘŇ hČ BĘ hoĎęhylĲČ Ç Cw¿xĞêĲČSĘ hĲĂ
3 MyĂU¿ĎhČň =l‘Č hoĎęhyĘ loq¿

My‘ĳĂrĘhĂ dŇ ob¿Ň JĎ hČ =l’ĲĄ
: MyBĲĂ rČ MyĂm¿Č=l‘Č hoĎęhyĘÇ

4 xČ JĳŁ BČ ho¿ĎhyĘ=loqĲ
: rdĲĎŇ hĎ BĲĆ hoĎęhyĘÇ loq¿

lwq
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MyzĳĂrĎ’Ğ rbăĄŇ SŁ hoĎhyĘÆ loqă 5

: NonĲ bĎŇ QĘ hČ yz¿ĄrĘ’Č =tŇ ’Ć hoĎęhyĘÇ rB¿Ą SČ yĘwČ
lgĆŇ‘ĳĄ=omJĘ Md¿ĄŇ yqĂ rĘIČwČ 6

: MymĲĂ ’Ą rĘ=NbĆŇ omă JĘ NŁyęrĘWĂ wĘÇ Non¿bĎŇ lĘ
: S’ĲĄ tŇ ob¿Ň hĞlĲČ bŇ YĄę xŁ ho¿ĎhyĘ=loqĲ 7

rBĳĎdĘŇ mĂ lyxăĂ yĎ hoĎhyĘÆ loqă 8

: SdĲĄŇ qĎ rB¿Č dĘŇ mĂ hoĎęhyĘÇ lyx¿Ă yĎ
ÈtolIĎ’Č llăĄ oxyĘ ű hoĎÄhyĘ loqą 9

tŇ or¿‘Ďň yĘ PŇ ŁWÀ xĹIĲĆwČĲ
: dŇ obĲŇ JĎ rm¿Ą ’Ł oQęJĚ Ç olĳ kĎŇ yhĲĄ bĘŇ C

bŇ SĳĎ yĎ lCBă UČ lČ hoĎhyĘÆ 10

: MlĲĎ o‘lĘ ëŇ lĆ măĆ hoĎęhyĘÇ bŇ SĆ I¿ĄwČ
sŘ4 NêĳĄ yĂ oUă ‘ČlĘ z‘¡Ł hŇ oĎęhyĲĘ 11

: MolĲ èĎ bČŇ oUă ‘Č=tŇ ’Ć ëŇ r¡ĄbĎŇ yĘ ű hoĎőhyĘ
: dŇ wĲĂdĎŇ lĘ tŇ yĂBăČ hČ tŇ J¡Č nĚxĞ=rySĂ romÃ zĘmĂ l

ynĂ tĳĎŇ yQĂ dĂŇ yJăĂ hoĎhyĘÆ ìăŇ mĘ mĂ orĲ’Ğ 2

: ylĲĂ ybăČŇ yĘ’ĲŁ êĎxĘ U¡Č WĂ =âlĲ wĘ
yhĳĎŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ 3

: ynĂ ’ĲĄ jĎ rĘêĂ wČ ìŇ ylĆę ’Ą Ç yêĂ ‘Ę C¿ČSĂ
ySĳĂ pĘŇ nČ lo’ă SĘ =NmĂ tĎŇ ylăĂ ‘ĹhĲĆ hŇ oĎęhyĲĘ 4

: robĲŇ yd¿rwyřm ynĂ tČę yIĂxĂ Ç
wydĳĎŇ ysĂ xĞ hoăĎhylĲČ CrăUĘ zČ 5

: oSĲ dĘŇ qĎ rkĆŇ zăĄlĘ Cdę ohwĘÇ
on¿ oYň rĘBĂ MyIÀĂxČ Èoj’Č BĘ ű ‘gČŇrĆÄ yJąĂ 6

ykĂŇ BĆę Nyl¿Ă yĎ bŇ rĆ‘ĆBĎ Æ
: hŇ eĲĎrĂ rqĆB¿Ł lČ wĘ

yn’w
Nkw yrqw bytk ydĄrĘIĎmĂ ’"sbw ,r"tw s"t ,‘"t Nkw yrqw bytk ydĄrĘoImĂ ’"sb ,yrq ydĂrĘIĎmĂ ,bytk ydĄrĘoImĂ v.4 .l

.’"d
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7 ywĳĂlĘ SČ bĘŇ yêĂ rĘmăČ’Ď ynĂ ’Ğ wĲČÆ
: MlĲĎ o‘lĘ ToU¿ ’Ć =lBČ

8 z‘¿Ł yrĂň rĘhČ lĲĘ hŇ êĎdĘŇ mÀČ‘ĹhĲĆ ÈìnĘ oYĲ rĘBĲĂ hŇ oĎęhyĲĘ
: lhĲĎ bĘŇ nĂ ytĂŇ yy¿ĂhĎ ìŇ ynĆę pĎŇ êĎrĘê¿ČsĘ hĂ

9 ’rĳĎqĘ ’Ć hoăĎhyĘ ìŇ ylăĆ ’Ą
: NeĲĎxČ tĘŇ ’Ć ynĎę dŇŁ ’Ğ Ç=l’Ć wĘ

10 tŇ xČ S¿Ď =l’Ćň yêÀĂ dĘŇ rĂBĘ ÈymĂ dĎŇ BĘ ‘YČ B¿Ć =hŇ mČ
: ìŇ êĲĆmĂ ’Ğ dŇ yG¿ĂyČhĞ rpĳĎŇ ‘Ď ì¿Ň dĘŇ oyĲhĞ

11 ynĂ eĳĄxĎ wĘ ho¿ĎhyĘ=‘mČ SĘ
: ylĲĂ rz¿Ą‘Ł =hŇ yĄhĹ hoĎęhyĘÇ

12 yl¿Ă loxÀ mĎ lĘ ÈydĂŇ jĘ sĘ mĂ êĎkĘŇ păČŇ hĎ
: hŇ xĲĎ mĘ WĂ ynĂ r¿ĄEĘ’Č êĘ wĲČ yuĳĂWČ êĎxĘ ê¿ČjĂ

13 MDĳŁ yĂ âlă wĘ dŇ obŇ kĎŇ Æ ìăŇ rĘUĆ zČyĘ ű N‘ČmąČ lĘ
: OĎ dĲĆŇ o’ Ml¿Ď o‘lĘ yhČę Łl’ĹÇ ho¿ĎhyĘ

’l : dŇ wĲĂdĎŇ lĘ rom¿ zĘmĂ xČ ~Ąę nČmĘ lĲČ
2 ytĂŇ ysĂ xĎ Æ hoăĎhyĘ ì¡Ň BĘ

MlĳĎ o‘lĘ hŇ SĎ obăŇ ’Ą =l’Č
: ynĂ TĲĄ QĘ pČŇ ì¿Ň tĘŇ qĲĎ dĘŇ YĂ BĘ

3 ynĂ l¿Ą y~Ăň hČ hŇ rÀĎhĄ mĘ ÈìnĘ zĘ’Ď ű ylČÄ’Ą hŇ FąĄ hČ
zo‘mĎ Æ=rCYĲ lĘ Ĳ ű ylĂÄ hŇ yąĄhĹ

: ynĂ ‘ĲĄySĂ ohĲ lĘ tŇ odę CYmĘ tŇ yb¿ĄŇ lĘ
4 hŇ êĎ’ĳĎ ytăĂŇ dĎŇ CYĲ mĘ C y‘ăĂlĘ sČ =yJĲĂ

: ynĂ lĲĄ hĞ nĲČtĘŇ CĲ ynĂ x¿Ą nĘ êĲČ ìę mĘ SĂ Ç N‘Čm¿Č lĘ C
5 ylĳĂ CnmĘ TăĎ CzÆ tŇ SĆ răĆmĄ ynĂ ’Ąę yYĂ oêĲ

: yEĲĂC‘mĲĎ hŇ êĎ’Č Ç=yJĲĂ
6 yx¿Ă Crň dŇ yqÀĂpĘŇ ’Č ÈìdĘŇ yĲĎBĘ

: tŇ mĲĆ ’Ĺ l’ăĄ hoĎęhyĘ yt¿ĂŇ o’ hŇ tĎŇ yd¡ĂŇ jĎ
7 ’wĘSĳĎ =ylĄ bĘŇ hČ Myr¿ĂmĘ èĲŁ hČ ytĂŇ ’Ň nĄęWĎ

yn’w
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: yêĂ xĘ TĲĎ BĎ ho¿ĎhyĘ=l’Ć ynĂę ’Ğ wĲČÇ
ìŇ D¿ĆsĘ xČň BĘ hŇ xĎę mĘ WĘ ’Ć wĘ hŇ lĎ yg¿ĂŇ’Ď 8

yyĳĂnĘ ‘Ď=tŇ ’Ć tĎŇ y’Ă rĎÆ rSăĆ ’Ğ
: ySĲĂ pĘŇ nČ tŇ or¿YĎ BĘ êĎ‘Ę dČę yĎÇ

bŇ yĳĄo’=dŇ yČBĘ ynĂ êČrĘGČsĘ hĂ Æ âlă wĘ 9

: ylĲĎ gĘŇrČ bŇ xăĎ rĘUĆ bČŇ êĎdĘŇ m¡Č ‘ĹhĲĆ
yl¿Ă rYČň yJąĂ ÈhoĎhyĘ ynĂ e¿ĄxĎ 10

: ynĲĂ TĘ bĂŇ C yS¿Ă pĘŇ nČ ynĂę y‘Ą s‘Čk¿ČŇ bĘŇ hŇ S¡Ď SĘ ‘ĲĎ
ÈyIČxČ NogÃ yĎbĘŇ ClÀ kĎŇ yJąĂ 11

hŇ x¿Ď nĎň’ĞBĲČ ytÀČŇ onSĘ C
yxĳĂ kŇŁ ynăĂwŁ ‘ĞBĲČ lSăČ JĎ

: CSSĲĄ ‘Ď ym¿Č YĎ ‘ĞwĲČ
hŇ jĎÃ rĘxĆ ytĂŇ yyÀĂhĎ yrČÄ rĘYĲŁ =lJĎ mĂ 12

y‘¿ĎDĎň yĚmĘ lĲĂ dŇ xČ pÀČŇ C Èd’Ł mĘ ű ynČÄkĄŇ SĞ lĲĂ wĘ
: yeĂ UĲĆ mĂ Cd¿Ň dĘŇ nĲĎ ZCxĳ BČ y’¿Č rŁ

bŇ QĳĄ mĂ tŇ măĄ JĘ yêĂ xĘ JČ SĘ nĂ Æ 13

: dŇ bĲĄŇ ’Ł yl¿Ă kĘŇ JĂ ytĂŇ yyĂęhĎ Ç
bŇ yb¿ĂŇ iĎň mĂ rogÀŇmĎ ÈMyBĂ rČ tŇ B¿Č DĂ ű yêĂ ‘Ę mČÄ SĎ yJąĂ 14

ylĳČ ‘Ď dŇ xČ yăČ MdăĎŇ sĘ CĲĎhĂ BĘ
: CmmĲĎ zĎ ySăĂ pĘŇ nČ tŇ xČ q¡ČlĎ

hoĳĎhyĘ yêĂ xĘ TăČ bĎŇ ìŇ ylăĆ ‘Ď ű ynąĂ’Ğ wĲČ 15

: hŇ êĎ’ĲĎ yh¿Č Łl’Ĺ yêĂ rĘmČę ’Ď Ç
ytĳĎŇ êŁ ‘Ă ì¿Ň dĘŇ yĲĎBĘ 16

: ypĲĎŇ dĘŇ rĲŁ mĄ C ybČę yĘo’Ĳ Ç=dŇ IČmĂ ynĂ ląĄ y~ĂÅhČ
ìŇ DĳĆbĘŇ ‘Č=l‘Č ìŇ ynĆpĎŇ Æ hŇ rĎy’ăĂ hĎ 17

: ìŇ DĲĆsĘ xČ bĘŇ ynĂ ‘ăĄySĂ oh¡
ìŇ ytĳĂŇ ’Ň rĎqĘ yJăĂ hŇ SĎ obĲŇ ’Ą Æ=l’Č hŇ oĎęhyĲĘ 18

: lo’Ĳ SĘ lĂ Cm¿ DĘyĂ My‘Ăę SĎ rĘÇ CSb¿ŇŁ yĄ
hnml’t
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19 rqĆS¿Ď ytĄň pĘŇ WĂ hŇ nĎmĘ lČę ’Ď êĲĄ
qtĎę ‘Ď qyD¿ĂYČ =l‘Č tŇ or¡bĘŇ DĲŁ hČ

: zCbĲŇ wĎ hŇ w¿Ď’ĞgĲČŇBĘ
20 ìŇ y’¿ĆrĄň yQĲĂ êĎ nĘ pÀČŇ YĎ =rSĆ ’Ğ ÈìbĘŇ CTĲ =bŇ rĲČ hŇ mąĎ

: MdĎŇ ’Ď ynăĄBĘ dŇ gĆŇ nĆę Ç ëŇ BĳĎ MysăĂ xŁ lĲČ êĎlĘ ‘ČjĎ Æ
21 Sy’¿Ă ysĄň kĘŇ rĚmĲĄ ÈìynĆjĎ rtĆŇ s¿Ą BĘ ű MrąĄyêĂ sĘ êČ

: tŇ onĲ SŁ lĘ bŇ yr¿ĂmĄ hŇ JĎę sĚBĘ Mn¿ĄjĘ YĘ êĂ
22 hoĳĎhyĘ ëŇ Cr¿BĎ

: roYĲ mĎ ry‘ăĂBĘ ylĂę Ç oD¿sĘ xČ ’ylĂÅpĘŇ hĂ yJ¿Ă
23 yzĂępĘŇ xĎ bĘŇ yêĂ rĘmąČ’ĎÅ ű ynąĂ’Ğ wĲČ

ìŇ yn¿Ćy‘Ąň dŇ gĆŇ eÀĆmĂ ÈyêĂ zĘrČgĘŇ nĂ
: ìŇ ylĲĆ ’Ą y‘¿ĂCĘSČ BĘ ynČę CnxĞêĲČ loq¿ êĎ‘Ę mČ SĎ Æ NkĄę ’Ď

24 wyd¿ĎŇ ysĂň xĞ=lJĲĎ hoĎęhyĘ=tŇ ’Ć Cb¿Ň hĹ’ĲĆ
hoĳĎhyĘ rYăĄnŁ MynĂ Cm’ĹÆ

: hŇ wĲĎ’ĞgĲČŇ hŇ W¿Ą ‘Ł rtĆŇ yĆęÇ=l‘Č MQ¿Ą SČ mĘ C
25 MkĳĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ ZmăĄ ’Ğ yĲČwĘ CqzĘxĂ Æ

: hoĲĎhylĲČ MylĂę xĞ yĲČmĘ hĲČ Ç=lJĎ
bl lyJ¿Ă WĘ mČň dŇ wĂędĎŇ lĘ

: hŇ ’ĲĎ TĎ xĞ yCsă JĘ ‘SČ jĆę =yCWnĲĘ yr¿ĄSĘ ’Č
2 NwĳŁ ‘Ď olă hoăĎhyĘ bŇ SŋŁ xĘ yČ=âlĲ MdĎę ’Ď =yrĄSĲĘ ’ĲČ

: hŇ IĲĎmĂ rĘ oxă CrBĘ Ny’¡ĄwĘ
3 ymĳĎYĎ ‘Ğ Clă BĎ yêĂ SĘ rČxĹhĲĆ Æ=yJĲĂ

: MoIĲhČ =lJĎ ytĂę gĎŇ’ĞSĲČ BĘ Ç
4 ìŇ d¿ĆŇ yĎň ylČę ‘Ď dŇ B¿Č kĘŇ êĂ ÈhlĎ yĘlČ wĎ MmăĎ oy ű yJąĂ

: hŇ lĎ sĲĆ ZyĂqăČ ynĄb¡ŇŁ rĘxČ BĘ yDĳĂSČ lĘ ëŇ j¿Č hĘ nĆ
5 ytĂŇ yiĂę kĂŇ =âlĲ ynąĂwÅŁ ‘ĞwĲČ ìÃ ‘ĞydÀĂŇ o’ ytĂÄ ’Ň FĎ xČ

hoĳĎhylĲČ y‘ČSĎ pĘŇ Æ ylăĄ ‘Ğ hŇ dąĆŇ o’ yêĂ rĘmČę ’Ď
: hŇ lĎ sĲĆ ytăĂŇ ’Ň FĎ xČ Nw¡Ł ‘Ğ tĎŇ ’Ň WąĎ nĎÅ hŇ êĎÄ ’Č wĘ

z=l‘
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’Y¿Ł mĘň tŇ ‘ÀĄlĘ ÈìylĆ ’Ą ű dŇ ysĂÄ xĎ =lJĎ lQĄŋjČ tĘŇ yĂ tŇ ’Ň ŁzÃ=l‘Č 6

MyBĳĂ rČ MyĂmăČ PŇ TĆ SĄ lĘ Æ qrČę
: C‘yGĲĂ yČ âlă wylĎę ’Ą Ç

ynĂ r¿Ą~Ę êĂň r~ÀČmĂ ÈylĂ rtĆŇ s¿Ą ű hŇ êąĎ’Č 7

: hŇ lĎ sĲĆ ynĂ băĄŇ bĘŇ os¡ êĘ TQĳĄ pČŇ ye¿ĄrĽ
ëŇ ĳĄltĄŇ Cz¿=ëŇ rĆdĲĆŇ BĘ ìę rĘo’wĲĘ ű ìÄ lĘ yJĲĂ WĘ ’Č 8

: ynĲĂ y‘Ą ìŇ ylăĆ ‘Ď hŇ Y¡Ď ‘Ğy’ĲĂ
Nyb¿ĂŇ hĎň Ny’ąĄ ÈdrĆpĆŇ JĘ sCs¿ JĘ ű CyąhĘ êĲĂ =l’Č 9

Molĳ bĘŇ lĂ oyădĘŇ ‘Ć NsĆ răĆwĎ=gŇtĆŇ mĲĆ BĘ
: ìŇ ylĲĆ ’Ą bŇ răŁ qĘ lBČę Ç

‘S¿Ď rĎň lĲĎ MybĂę o’kĘŇ mČ MyB¿Ă rČ 10

: CebĲĆŇ bĘŇ osĲ yĘ dŇ sĆ xĆę Ç hoĳĎhyBĲČ xČ T¿Ą oBhČ wĘ
MyqĳĂyDĂYČ ClygĂŇ wĘÆ hoăĎhybĲČŇ Cxŋ mĘ WĂ 11

: bŇ lĲĄ =yrĄSĘ yĂ=lJĎ CnynĂę rĘhČ wĘÇ
hoĳĎhyBĲČ MyqĂ yDĂYČ Æ Cnă eĘ rĲČ gl

: hŇ QĲĎ hĂ tĘŇ hŇ w¿Ď’Ň nĎ MyrĂę SĎ yĘlČ Ç
roeĳkĂŇ BĘ hoăĎhylĲČ CdăŇ oh 2

: olĲ =CrUĘ zČ roWę ‘Ď Ç lbĆŇ n¿ĄBĘ
SdĳĎŇ xĎ rySăĂ ol¡ =CrySĲĂ 3

: hŇ ‘ĲĎCrtĘŇ BĂ NGĄę nČ Ç CbŇ yT¿Ă yhĄ
hoĳĎhyĘ=rbČŇ DĘ rS¿Ď yĎ=yJĲĂ 4

: hŇ nĲĎ Cm’ĹBĲĆ ChWĄę ‘ĞmĲČ Ç=lkĎŇ wĘ
TjĳĎ SĘ mĂ C hŇ qăĎdĎŇ YĘ bŇ hĲĄ ’Ł Æ 5

: ZrĆ’ĲĎ hĎ hŇ ’¿Ď lĘ mĲĎ hoĎęhyĘÇ dŇ sĆ x¿Ć
CWĳ ‘ĞnĲČ MyĂmăČSĎ hoĎhyĘÆ rbăČŇ dĘŇ BĂ 6

: M’ĲĎ bĎŇ YĘ =lJĎ wyjĂę Ç xČ Cr¿bĘŇ C
MIĳĎhČ ymăĄ dŇ eĄJČ Æ snăĄJŁ 7

: tŇ omĲ ohêĘ tŇ orăYĎ o’Ĳ BĘ Nt¡ĄŇ nŁ
w’ryy
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8 ZrĆ’ĳĎhĎ =lJĎ hoĎhyĘmĲĄ Æ C’ă rĘyyĲĂ
: lbĲĄŇ tĄŇ yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ =lJĎ CrCgę yĎÇ CeU¿Ć mĂ

9 yhĂ IĳĆwČ rmăČ ’Ď ’Chă yJąĂ
: dŇ mĲŁ ‘ĞIĲČwČĲ hŇ CĎęYĂ Ç=’ChĲ

10 MyĳĂoG tŇ YăČ ‘Ğ ryp¿ĂŇ hĄ hŇ oĎęhyĲĘ
: MyUĲĂ ‘Č tŇ ob¿Ň SĘ xĘ mČ ’ynĂę hĄ Ç

11 dŇ mĳŁ ‘ĞêĲČ MlăĎ o‘lĘ hoĎhyĘÆ tŇ YăČ ‘Ğ
: rdĲŇŁ wĎ rdăŇŁ lĘ oBę lĂ Ç tŇ ob¿Ň SĘ xĘ mČ

12 wyhĳĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=rSĆ ’Ğ yoGhČ Æ yrăĄSĘ ’Č
: olĲ hŇ lăĎ xĞ nĲČlĘ rx¡Č BĎ ű M‘Ďő hĎ

13 hoĳĎhyĘ TyBăĂ hĂ MyĂmČ èĎ mĂ Æ
: MdĲĎŇ ’Ď hĲĎ yn¿ĄBĘ =lJĎ =tŇ ’ĲĆ hŇ ’Ďę rĎÇ

14 xČ yGĳĂSĘ hĂ oê¿bĘŇ SĂ =NokĲŇ UĘ mĲĂ
: ZrĆ’ĲĎ hĎ ybăĄŇ SĘ yĲŁ =lJĎ l’¡Ć

15 MBĳĎ lĂ dŇ xČ yăČ rYăĄIŁ hČ
: MhĲĆ yWĄ ‘ĞmĲČ =lJĎ =l’Ć NybĂę UĄ hČ Ç

16 lyĂxĳĎ=bŇ rĎBĘ ‘SăĎ on ëŇ lĆ UĆ hČ Æ=Ny’ĲĄ
: xČ JĲŁ =bŇ rĎBĘ lY¿Ą eĎ yĂ=âlĲ roBę GĂ Ç

17 hŇ ‘ĳĎCStĘŇ lĂ sCihČ Æ rqĆSăĆ
: TQĲĄ mČ yĘ âlă olę yxĄ Ç bŇ r¿Ł bĘŇ C

18 wy’ĳĎrĄyĘ=l’Ć hoĎhyĘÆ Ny‘ăĄ hŇ eąĄhĂ
: oDĲsĘ xČ lĘ Myl¿Ă xĞ yĲČmĘ lĲČ

19 MSĳĎ pĘŇ nČ tŇ wĆUăĎmĂ ly~ăĂ hČ lĘ
: bŇ ‘ĲĎrĎBĲĎ MtĎę oIxČ lĘ CÇ

20 hoĳĎhylĲČ hŇ tăĎŇ JĘ xĂ CnSĄ pĘŇ nČ Æ
: ’ChĲ CneăĄgĂŇmĎ C Cnr¡ĄzĘ‘Ć

21 CnBĳĄ lĂ xmăČ WĘ yĂ obŇ Æ=yJĲĂ
: CnxĘ TĲĎ bĎŇ oSă dĘŇ qĎ MS¡Ą bĘŇ yJąĂ

Kdsx=yhy
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CnylĳĄ‘Ď hoăĎhyĘ ìăŇ DĘsĘ xČ =yhĲĂ yĘ 22

: ëŇ lĲĎ CnlĘ x¿Č yĂ rSĆę ’ĞJĲČ Ç
dŇ wĂędĎŇ lĘ dl

: ëŇ lĲČ IĄwČ ChSĄę rĘgĲĎŇ yĘwČÇ ëŇ lĆ mĳĆ ybĂŇ ’Ğ ynăĄpĘŇ lĂ om‘Ę TČ Æ=tŇ ’Ć otăŇ oeSČ BĘ
tŇ ‘ĳĄ=lkĎŇ BĘ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć hŇ kăĎŇ rĞbĲĎŇ ’Ğ 2

: ypĲĂŇ BĘ ot¿Ň QĎ hĂ êĲĘ dŇ ymĂę êĎ Ç
ySĳĂ pĘŇ nČ lQăĄ hČ tĘŇ êĂ hoĎhyBĲČ Æ 3

: CxmĲĎ WĘ yĂwĘ MywăĂnĎ‘Ğ C‘¡mĘ SĘ yĂ
yêĳĂ ’Ă hoăĎhylĲČ Clă DĘGČ 4

: wDĲĎxĘ yČ omă SĘ hŇ m¡Ď mĘ orĲnĘ C
ynĂ nĳĎ‘Ď wĘ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć yêĂ SĘ răČDĎ 5

: ynĂ lĲĎ y~Ă hĂ ytČę orCgĲŇmĘ Ç=lJĎ mĂ C
CrhĳĎnĎ wĘ wylăĎ ’Ą CTyBăĂ hĂ 6

: CrjĲĎ xĘ yĆ=l’Č MhĆę ynĄpĘŇ CÇ
‘ČmĳĄ SĎ hoăĎhywĲČ ’rĎqĎ Æ ynăĂ‘Ď hŇ ząĆ 7

: o‘Ĳ ySĂ ohĲ wytĎę orYĲĎ Ç=lJĎ mĂ C
hoĎőhyĘ=ëŇ ’Č lĘ mČ hŇ nąĆxŁ 8

: MYĲĄ QĘ xČ yĘwČĲ wy’Ďę rĄylĲĂ bŇ ybąĂŇ sĎÅ
hoĳĎhyĘ bŇ oTă =yJĂ C’rĘCÆ Cmă ‘ĞTĲČ 9

: oBĲ =hŇ sĆ xĘ yĆ rbĆŇ GĆęhČ Ç yr¿ĄSĘ ’ĲČ
wySĳĎ dŇŁ qĘ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć C’răyĘ 10

: wy’ĲĎ rĄylĲĂ rosę xĘ mČ Ç Ny’¿Ą=yJĂ
CbŇ ‘ĳĄrĎwĘ CSă rĎ MyrĂypĂŇ JĘ Æ 11

: bŇ oTĲ =lkĎŇ Cr¿sĘ xĘ yČ=âlĲ hoĎęhyĘÇ yS¿Ą rĘdĲŇŁ wĘ
ylĳĂ =C‘mĘ SĂ MynĂ bĎŇ Æ=CkŇ lĲĘ 12

: MkĲĆŇ dĘŇ UĆ lČ ’Ğ hoĎęhyĘÇ tŇ ’¿Č rĘyĲĂ
MyIĳĂxČ ZpăĄŇ xĎ hĲĆ Sy’Ă hĎ Æ=ymĲĂ 13

bh’
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: bŇ oTĲ tŇ o’¿ rĘlĂ MymĂę yĎÇ bŇ h¿Ą ’Ł
14 ‘rĳĎmĄ ìăŇ nĘ oSĲ lĘ rYăŁ nĘ

: hŇ mĲĎ rĘmĂ rB¿Ą DČmĂ ìŇ ytĆę pĎŇ WĘ CÇ
15 bŇ oTĳ =hŇ WĄ ‘ĞwĲČ ‘rĎmĄ Æ rCsă

: ChpĲĄŇ dĘŇ rĲĎwĘ Molă SĎ Su¡ĄBČ
16 MyqĳĂyDĂYČ =l’Ć hoĎhyĘÆ ynăĄy‘Ą

: MtĲĎŇ ‘Ď wĘSČ =l’Ć wynĎę zĘ’Ď wĘÇ
17 ‘rĳĎ yWĄ ‘ăŁ BĘ hoĎhyĘÆ ynăĄjĘ

: MrĲĎkĘŇ zĂ ZrĆ’ăĆmĄ tŇ yr¡ĂkĘŇ hČ lĘ
18 ‘ČmĳĄ SĎ hoăĎhywĲČ Cqă ‘ĞYĲĎ

: MlĲĎ y~Ă hĂ MtĎę orYĲĎ Ç=lJĎ mĂ C
19 bŇ lĳĄ =yrĄBĘ SĘ nĂ lĘ hoĎhyĘÆ bŇ orăqĎ

: ‘Č ySĲĂ oy xČ Cr¿=y’Ą JĘ DČ=tŇ ’Ć wĲĘ
20 qyDĳĂYČ tŇ o‘ărĎ tŇ oBrČÆ

: hoĲĎhyĘ Cel¿Ć y~Ă yČ MQĎę JĚ mĂ CÇ
21 wytĳĎŇ omYĘ ‘Č=lJĎ rm¿Ą SŁ

: hŇ rĎBĲĎ SĘ nĂ âlă hŇ eĎhĄę mĄ Ç tŇ x¿Č ’Č
22 hŇ ‘ĳĎrĎ ‘SăĎ rĎ tŇ tăĄŇ omêĘ

: CmSĲĎ ’Ę yĆ qyDăĂYČ y’¡ĄnĘŁWĲ wĘ
23 wydĳĎŇ bĎŇ ‘Ğ SpĆŇ năĆ hoĎhyĘÆ hŇ dăĆŇ oj

: oBĲ Mys¿Ă xŁ hĲČ =lJĲĎ Cmę SĘ ’Ę yĆÇ âl¿ wĘ
hl ű dŇ wĂÄdĎŇ lĘ

ybĳČŇ yrĂyĘ=tŇ ’Ć hoĎhyĘÆ hŇ băĎŇ yrĂ
: ymĲĎ xĞŁlĲ =tŇ ’Ć MxČę lĘ Ç

2 hŇ eĳĎYĂ wĘ NgăĄŇmĎ qzăĄxĞhĲČ
: ytĲĂŇ rĎzĘ‘ĆBĘ hŇ mĎ Cqę wĘÇ

3 ypĳĎŇ dĘŇ rĲŁ tŇ ’Ň răČqĘ lĂ rgŇŁ sĘ CÆ tŇ ynăĂxĞ qrąĄhĎÅ wĘ
: ynĂ ’ĲĎ ëŇ t¿ĄŇ ‘ĎSĚ yĲĘ ySĂę pĘŇ nČlĘ Ç rm¿Ł ’Ĺ

wVby
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yS¿Ă pĘŇ nČň ySÀĄ qĘ bČŇ mĘ ÈCmlĘ JĲĎ yĂwĘ CSbăŇŁ yĄ 4

: ytĲĂŇ ‘ĎrĲĎ ybĄę SĘ xĲŁ Ç CrĳjĘ xĘ yČwĘ roxă ’Ď CgŇiăŁ yĂ
xČ Crĳ=ynĄpĘŇ lĂ Zm¿Ł JĘ CyęhĘ yĲĂ 5

: hŇ xĲĆ oD hoăĎhyĘ ëŇ ’¡Č lĘ mČ C
tŇ ouĳlČ qĘ lČ xĞ wĲČ ëŇ SĆ x¿Ł MJĎę rĘdČŇ =yhĂ yĲĘ 6

: MpĲĎŇ dĘŇ rĲŁ hoĎęhyĘÇ ëŇ ’¿Č lĘ mČ C
MêĳĎSĘ rĂ tŇ xČ SăČ ylĂ Æ=CnmĘ TĲĎ MeăĎxĂ =yJĲĂ 7

: ySĲĂ pĘŇ nČlĘ Cr¿pĘŇ xĲĎ MeĎę xĂ Ç
‘d¿ĎŇ yĄň=âlĲ Èh’Ď oS Ch’ăĄ obŇ êĘ 8

odĳŇ JĘ lĘ êĂ NmăČ TĎ =rSĆ ’Ğ oêăSĘ rĂwĘ
: HBĲĎ =ljĎ yĲĂ hŇ ’Ďę oSBĘ Ç

hoĳĎhyBĲČ lygăĂŇêĎ ySĂ pĘŇ nČ wĘÆ 9

: otĲŇ ‘Ď CSĲ yBĂ WyWĂ êĎ Ç
ìŇ om¿ kĎň ym¿Ă hoĎęhyĘ ÈhnĎrĘmČ ’Ň êŁ ű ytČÄ omYĘ ‘Č lJ¿Ď 10

CeUĳĆ mĂ qzăĎxĎ mĲĄ ynĂ ‘Ď Æ ly~ăĂ mČ
: olĲ zĘGĲŁ mĂ NoyębĘŇ ’Ć wĘÇ yn¿Ă‘Ď wĘ

smĳĎ xĎ ydăĄŇ ‘Ą NCmĲ CqyĘÆ 11

: ynĂ ClĲ ’Ď SĘ yĂ yêĂ ‘Ę dČę yĎÇ=âlĲ rS¿Ć ’Ğ
hŇ bĎę oT tŇ xČ ê¿Č hŇ ‘ĎrĎÆ ynĂ Cmă QĘ SČ yĘ 12

: ySĲĂ pĘŇ nČlĘ lokăŇ SĘ
qWĎę ySĂ Cbŋ lĘ MtĎÃ olxĞBĲČ ű ynąĂ’Ğ wĲČ 13

ySĳĂ pĘŇ nČ Mo~ă bČŇ ytĂŇ yeăĄ‘Ă
: bŇ CSĲ tĎŇ yq¿Ă yxĄ =l‘Č ytĂę QĎ pĂŇ tĘŇ CÇ

yêĂ kĘŇ QĳĎ hČ tĘŇ hĂ ylĂ Æ x’ăĎ JĘ ‘ČrăĄJĘ 14

: ytĂŇ oxĲ SČ rd¿ĄŇ qŁ M’Ąę Ç=lbĆŇ ’ĞJĲČ
CpŇ s¿Ď ’Ĺň nĲĆ wĘ CxÀ mĘ WĲĎ Èy‘Ă lĘ YČ bĘŇ C 15

yêĂ ‘Ę dĳČŇ yĎ âlă wĘ MykĂŇ nĄ Æ ylăČ ‘Ď Cpŋ sĘ ’Ć nĲĆ
: CUdĲĎŇ =âlwĘ C‘¿rĘqĲĎ

ypnxb
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16 gŇ o‘ĳmĎ ygăĄŇ ‘ĞlĲČ ypĄŇ nĘ xČ BĘ Æ
: omyeĲĄSĂ ylăČ ‘Ď qr¡Ł xĎ

17 hŇ ’¿Ć rĘêĂň hŇ UÀĎ JČ ÈynĎdŇŁ ’Ğ
MhĳĆ y’Ą èĲŁ mĂ ySĂ pĘŇ nČ Æ hŇ bĎŇ ySăĂ hĎ

: ytĲĂŇ dĎŇ yxĲĂ yĘ MyrĂę ypĂŇ JĘ mĂ Ç
18 bŇ rĳĎ lhăĎ qĎ BĘ ìŇ dĘŇ o’Æ

: OĎ lĲĆ lĘ hĲČ ’Ğ MCYă ‘Ď M‘¡ČBĘ
19 rqĆSĳĆ ybăČŇ yĘ’ĲŁ ylăĂ =CxmĘ WĘ yĂ=l’ĲČ

: NyĂ‘ĲĎ=CYrĘqĘ yĂ MeĎę xĂ Ç y’¿Č nĘŁWĲ
20 CrB¿Ą dČň yĘ MolęSĎ âl¿ yJąĂ

: NCbĲŇ SŁ xĞ yĲČ tŇ omrĘmĂ Ç yr¿ĄbĘŇ DĂ ZrĆ’ĳĆ=y‘ĄgĘŇrĂ l‘¿ČwĘ
21 Mh¿Ć yjĂň ylČę ‘Ď CbŇ yx¿Ă rĘIČwČ

: CnynĲĄy‘Ą hŇ t¿ĎŇ ’ĞrĲĎ x’ĳĎ hĆ ű x’ăĎ hĆ CrmĘ ’ĲĎ Æ
22 SrĳČxĹêĲĆ=l’ĲČ hoĎhyĘÆ hŇ tĎŇ y’ăĂ rĎ

: yeĂ UĲĆ mĂ qx¿Č rĘêĂ =l’Ğ ynĎę dŇŁ ’Ğ Ç
23 yTĳĂ jĎ SĘ mĂ lĘ hŇ YĎ yqĂ hĎ wĘÆ hŇ rĎy‘ăĂhĎ

: ybĲĂŇ yrĂlĘ ynăĎdŇŁ ’Ň wĲČ yh¡Č Łl’Ĺ
24 yhĎę Łl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ìŇ qĘ dĘŇ YĂ kĘŇ Æ ynĂ TăĄ pĘŇ SĎ

: ylĲĂ =CxmĘ WĘ yĂ=l’Č wĘ
25 CnSĳĄ pĘŇ nČ x’ăĎ hĆ MBĎ lĂ bĘŇ Æ CrămĘ ’Ň yĲŁ =l’Č

: ChCnĲ ‘ĞQĲČ BĲĂ Crę mĘ ’Ň yĲŁ Ç=l’Č
26 ÈwDĎxĘ yČ ű CrÄ jĘ xĘ yČwĘ CSbąŇŁ yĄÅ

yt¿ĂŇ ‘Ďň rĲĎ yxÀĄmĄ WĘ
hŇ UĳĎ lĂ kĘŇ C tŇ SĆ b¿ŇŁ =CSBĘ lĘ yĲĂ

: ylĲĎ ‘Ď Myl¿Ă yDĂgĘŇUČ hČ
27 yq¿ĂdĘŇ YĂň yYÀĄpĄŇ xĞ ÈCxmĘ WĘ yĂwĘ CerăŁ yĎ

hoĳĎhyĘ lDăČgĘŇ yĂ dŇ ymĂ tĎŇ Æ CrămĘ ’Ň yĲŁ wĘ
: oDĲbĘŇ ‘Č Molă SĘ ZpĄę xĎ hĲĆ Ç

ynwVlw
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sŘ5 ìŇ qĳĆdĘŇ YĂ hŇ GăĆhĘ êĆ ynĂ oSlĘ CÆ 28

: ìŇ tĲĆŇ QĎ hĂ êĘ MoIhČ Ç=lJĎ
: dŇ wĲĂdĎŇ lĘ hoĎŋhyĘ=dŇ bĆŇ ‘ĲĆlĘ ű xČ ~Ąŋ nČmĘ lĲČ wl

yBĳĂ lĂ bŇ rĆqăĆBĘ ‘SĎ rĎlĲĎ Æ ‘SČ jăĆ =M’ĲĚ nĘ 2

: wynĲĎ y‘Ą dŇ gĆŇ năĆlĘ MyhĂę Łl’ĹÇ dŇ xČ j¿Č =Ny’ĲĄ
wynĳĎy‘ĄBĘ wylăĎ ’Ą qylăĂ xĹhĲĆ =yJĂ 3

: ’nĲŁ WĘ lĂ onă wŁ ‘Ğ ’Y¡Ł mĘ lĂ
hŇ mĳĎ rĘmĂ C NwĆ’ăĎ wypĂŇ Æ=yrĄbĘŇ DĂ 4

: bŇ yTĲĂ yhĄ lĘ lyJăĂ WĘ hČ lĘ ld¡ČŇ xĎ
ob¿Ň JĎň SĘ mĂ =l‘ĲČ bŇ SęŁ xĘ yČ ű NwĆ’ąĎ 5

bŇ oTĳ =âl ëŇ rĆDăĆ=l‘Č bŇ ~Ą yČtĘŇ yĂÆ
: s’ĲĎ mĘ yĂ âlă ‘rĎę Ç

ìŇ DĳĆsĘ xČ MyĂmăČèĎ hČ BĘ hoĎhyĘÆ 6

: MyqĲĂ xĎ SĘ =dŇ ‘Č ìę tĘŇ nĲĎ Cm’ĹÇ
l’Ąę =yrĄrĘhĲČ JĲĘ ű ìÄ tĘŇ qĲĎ dĘŇ YĂ 7

hŇ BĳĎ rČ Mohă êĘ ìŇ TĆ jĎ SĘ mĂ Æ
: hoĲĎhyĘ ‘Č ySăĂ otŇ hŇ m¡Ď hĄ bĘŇ C=MdĲĎŇ ’ąĎ

Myh¿Ă Łlň’Ĺ ìę DĘsĘ xČ rq¿ĎIĎ=hŇ mČ 8

: NCyĲsĎ xĹyĲĆ ìŇ ypĆę nĎJĘ Ç lY¿ĄBĘ MdĳĎŇ ’Ď yn¿ĄbĘŇ C
ìŇ tĳĆŇ yBĄ NSĆ DăĆmĂ NyĚwĘrĘyĂÆ 9

: MqĲĄSĘ tČŇ ìŇ ynăĆdĎŇ ‘Ğ lxČ n¡Č wĘ
MyIĳĂxČ roqă mĘ ìŇ UĘ ‘Ă Æ=yJĲĂ 10

: ro’Ĳ =hŇ ’Ć rĘnĂ ìę rĘo’Ĳ BĘ Ç
ìŇ y‘ĳĆdĘŇ yĲŁ lĘ ìŇ DĘsĘ xČ Æ ëŇ SăŁ mĘ 11

: bŇ lĲĄ =yrĄSĘ yĂlĘ ìę tĘŇ qĲĎ dĘŇ YĂ wĘÇ
hŇ wĳĎ’ĞGĲČ lgĆŇrăĆ ynĂ ’Ą obŇ êĘ Æ=l’Č 12

: ynĂ dĲĄŇ nĂ êĘ =l’Č My‘Ăę SĎ rĘÇ=dŇ yČwĘ
NwĆ’ĳĎ ylĄ ‘ĞjăŁ ClpĘŇ nĲĎ Æ MSăĎ 13

wxd



37. 1–13 NV’r rps 989

: MCqĲ ClkĘŇ y¿Ď=âlwĘ Cxę DŁ Ç
zl ű dŇ wĂÄdĎŇ lĘ

My‘ĳĂrĄUĘ BČ rx¿Č tĘŇ êĂ =l’Č
: hŇ lĲĎ wĘ‘Č yW¿Ą ‘Ł BĘ ’eĄę qČ êĘ Ç=l’Č

2 ClUĳĎ yĂ hŇ răĎhĄ mĘ ryYĂ xĎ kĲĆŇ Æ yJăĂ
: NClĲ oByĂ ’SĆ DĆę Ç qrĆy¿ĆkĘŇ C

3 bŇ oTĳ =hŇ WĄ ‘ĞwĲČ hoĎhyBĲČ Æ xTăČ BĘ
: hŇ nĲĎ Cm’Ĺ hŇ ‘¿ĄrĘC ZrĆ’Ćę Ç=NkĎŇ SĘ

4 hoĳĎhyĘ=l‘Č gŇe¿Č‘ČtĘŇ hĂ wĘ
: ìŇ BĲĆ lĂ tŇ Łl¿ ’ĞSĘ mĂ ìę lĘ Ç=NêĆ yĲĂwĘ

5 ìŇ JĳĆ rĘDČ hoăĎhyĘ=l‘Č loGă
: hŇ WĲĆ ‘ĞyĲČ ’Chă wĘ wylĎę ‘Ď Ç xT¿Č bĘŇ C

6 ìŇ qĳĆdĘŇ YĂ ro’ă kĎŇ ’yYăĂ ohwĘ
: MyĂrĲĎhĽ~ĲĎ JČ ìŇ TĆę jĎ SĘ mĂ CÇ

7 llĄň oxÀ tĘŇ hĂ wĘ ÈhoĎhylĲČ ű MoDą
oJĳ rĘDČ xČ ylăĂ YĘ mČ BĘ rxČ tĘŇ êĂ Æ=l’Č ol¿

: tŇ oUĲ zĂmĘ hŇ W¿Ć ‘Ł Sy’Ăę BĘ Ç
8 hŇ mĳĎ xĄ bŇ zăŁ ‘ĞwĲČ PŇ ’ĲČ mĄ Æ PŇ rĆhăĆ

: ‘ČrĲĄhĎ lĘ =ëŇ ’Č rxČę tĘŇ êĂ Ç=l’Č
9 NCtĳŇ rĄJĎ yĂ My‘Ă rĄmĘ Æ=yJĲĂ

: ZrĆ’ĲĎ =CSrĘyyĲĂ hŇ UĎ hăĄ hoĎęhyĘÇ yo¿ĄqwĘ
10 ‘SĳĎ rĎ Ny’ăĄwĘ T‘ČmĘ Æ dŇ o‘ă wĘ

: CenĲĆ y’Ą wĘ omă oqmĘ =l‘Č êĎ nĘ n¡ČoBtĘŇ hĂ wĘ
11 ZrĆ’ĳĎ=CSrĘyyĲĂ Myw¿ĂnĎ‘ĞwĲČ

: MolĲ SĎ bŇ r¿Ł =l‘Č Cgę eĘ ‘ČtĘŇ hĂ wĘÇ
12 qyDĳĂ~Č lČ ‘SĎ rĎÆ MmăĄ zŁ

: wyeĲĎSĂ wylăĎ ‘Ď qr¡ĄxŁ wĘ
13 olĳ =qxČ WĘ yĂ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ

h’r=yk
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: omĲ oy ’b¿ŇŁ yĎ=yJĲĂ hŇ ’Ďę rĎÇ=yJĲĂ
Mê¿ĎSĘ qČň CkÀŇ rĘdĲĎŇ wĘ ÈMy‘Ă SĎ rĘ Cxă tĘŇ jĲĎ ű bŇ rĆxąĆ 14

NoyĳbĘŇ ’Ć wĘ ynăĂ‘Ď lyjĂ hČ lĘ Æ
: ëŇ rĆdĲĎŇ =yrĄSĘ yĂ xČ obę TĘ lĲĂ Ç
MBĳĎ lĂ bĘŇ ’obăŇ êĎ MBĎ rĘxČ Æ 15

: hŇ nĎrĘbĲČŇ èĎ êĂ MtĎę otŇ èĘ qČ wĘÇ
qyDĳĂ~Č lČ T‘ČmĘ Æ=bŇ oT 16

: MyBĲĂ rČ My‘¿ĂSĎ rĘ Nomę hĞmĲĄ Ç
hŇ nĎrĘbĳČŇ èĎ êĂ My‘Ă SĎ rĘÆ tŇ o‘ă orzĘ yJąĂ 17

: hoĲĎhyĘ MyqăĂ yDĂYČ ëŇ m¡Ą oswĘ
MmĳĂ ymĂ tĘŇ ymăĄ yĘ hoĎhyĘÆ ‘ČdăĄŇ oy 18

: hŇ yĲĆhĘ êĲĂ Ml¿Ď o‘lĘ MtĎę lĎ xĞ nĲČ wĘÇ
hŇ ‘ĳĎrĎ tŇ ‘ăĄBĘ CSbŇŁ yĄÆ=âlĲ 19

: C‘BĲĎ WĘ yĂ NobăŇ ‘ĎrĘ ym¡Ą ybĂŇ C
CdŇ bĄę ’Ň yŁ ű My‘ĂÄ SĎ rĘ yJąĂ 20

MyrĳĂJĎ rqăČyJĂ hoĎhyĘÆ ybăĄŇ yĘ’ĲŁ wĘ
: ClJĲĎ NSăĎ ‘ĎbĲĆŇ Cl¡ JĎ

MQĳĄ SČ yĘ âlă wĘ ‘SĎ rĎÆ hŇ oăĆl 21

: NtĲĄŇ onwĘ N¿Ąnox qyDĂę YČ wĘÇ
ZrĆ’ĳĎ CSrĘyyăĂ wykĎŇ rĎbĲŇŁ mĘ Æ yJăĂ 22

: CtŇ rĲĄJĎ yĂ wylĎę QĎ qĚmĘ CÇ
CnnĎę oJ rbĆŇ g¿ĆŇ=ydĄŇ ‘ĞYĘ mĲĂ hoĎhyĘmĲĄ Æ 23

: ZjĲĎ xĘ yĆ oJ¿ rĘdČŇ wĘ
lTĳĎ Cy=âlĲ lj¿Ł yĂ=yJĲĂ 24

: odĲŇ yĎ ëŇ m¿Ą os hoĎęhyĘÇ=yJĲĂ
yêĂ nĘ q¿ČzĎň=MGČ ytĂŇ yyĂęhĎ ű r‘ČnąČ 25

bŇ zĳĎ‘ĹnĲĆ qyDăĂYČ ytĂŇ y’Ă rĎÆ=âlwĲĘ
: MxĆ lĲĎ =SuĆbČŇ mĘ o‘ę rĘzČwĘÇ

Mwyh=lk



37. 26–38 NV’r rps 991

26 hŇ wĳĆlĘ mČ C NăĄnox MoIhČ Æ=lJĎ
: hŇ kĲĎŇ rĎbĘŇ lĂ o‘ę rĘzČwĘÇ

27 bŇ oTę =hŇ WĄ ‘ĞwĲČ ‘rĎmĄ Æ rCsă
: MlĲĎ o‘lĘ Nk¿ŇŁ SĘ C

28 TjĎę SĘ mĂ bŇ hąĄ ’ÅŁ ű hoĎÄhyĘ yJąĂ
wydĎŇ ysĂ xĞ Æ=tŇ ’Ć bŇ zăŁ ‘ĞyĲČ=âlwĘ

CrmĳĎ SĘ nĂ MlăĎ o‘lĘ
: tŇ rĲĎkĘŇ nĂ My‘ăĂSĎ rĘ ‘rČz¡ĆwĘ

29 ZrĆ’ĳĎ=CSrĘyyĲĂ Myq¿Ă yDĂYČ
: hĎ ylĲĆ ‘Ď dŇ ‘ăČlĎ Cn¡JĘ SĘ yĂwĘ

30 hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ hŇ GăĆhĘ yĆ qyDĂYČ Æ=yjĲĂ
: TjĲĎ SĘ mĂ rB¿Ą dČŇ êĘ onę oSlĘ CÇ

31 oBĳ lĂ BĘ wyhăĎ Łl’Ĺ tŇ răČoê
: wyrĲĎSĚ ’Ğ dŇ ‘ăČmĘ tĂŇ âl¡

32 qyDĳĂ~Č lČ ‘SĎ rĎÆ hŇ păĆŇ oY
: otŇ ymĂ hĞlĲČ SuĄę bČŇ mĘ CÇ

33 odĳŇ yĎbĘŇ CebăĆŇ zĘ‘Č yĲČ=âl hoĎhyĘÆ
: oTĲ pĘŇ èĲĎ hĂ BĘ Ce‘Ćę ySĂ rĘyČÇ âl¿ wĘ

34 oJę rĘDČ rmŋŁ SĘ C ű hoĎÄhyĘ=l’Ć hŇ CąĄqČ
ZrĆ’ĳĎ tŇ SĆ răĆlĎ ìŇ mĘ mĂ orĲywĂÆ

: hŇ ’ĲĆ rĘêĂ My‘ăĂSĎ rĘ tŇ r¡ĄJĎ hĂ BĘ
35 ZyrĳĂ‘Ď ‘SăĎ rĎ ytĂŇ y’Ă rĎÆ

: NnĲĎ‘ĞrĲČ xr¿ĎzĘ’Ć JĘ hŇ rĆę ‘ĎtĘŇ mĂ CÇ
36 CenĳĆy’Ą hŇ eăĄhĂ wĘ rbŇŁ ‘ĞIĲČwĲČÆ

: ’YĲĎ mĘ nĂ âlă wĘ ChSĄę qĘ bČŇ ’Ğ wĲĎÇ
37 rSĳĎ yĎ hŇ ’ăĄ rĘC MêĎ Æ=rmĎ SĘ

: MolĲ SĎ Sy’ăĂ lĘ tŇ yr¡ĂxĞ’ĲČ =yJĂ
38 wDĳĎxĘ yČ CdăŇ mĘ SĘ nĂ My‘Ă SĘ pŇŁ CÆ

tyrx’
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: hŇ tĎŇ rĲĎkĘŇ nĂ My‘ăĂSĎ rĘ tŇ yr¡ĂxĞ’ĲČ
hoĳĎhyĘmĲĄ MyqĂ yDĂYČ Æ tŇ ‘ăČCStĘŇ C 39

: hŇ rĲĎYĎ tŇ ‘ăĄBĘ MEĎęC‘mĲĎ Ç
MT¿Ą QĘ pČň yĘwĲČ hoĎęhyĘ Mr¿ĄzĘ‘Ę IČwČĲ 40

M‘ĳĄySĂ oyĲwĘ My‘Ă SĎ rĘmĲĄ Æ MTăĄ QĘ pČŇ yĘ
: obĲŇ Csx¿Ď =yJĂ

: ryJĲĂ zĘhČ lĘ dŇ wăĂdĎŇ lĘ rom¡ zĘmĂ xl

ynĂ xĳĄ ykĂŇ otĲŇ ì¿Ň jĘ YĘ qĆBĘ =l’Č hŇ oĎęhyĲĘ 2

: ynĂ rĲĄiĘ yČtĘŇ ì¿Ň tĘŇ mĲĎ xĞbĲČŇ C
ybĳĂŇ CtŇ xĞ năĂ ìŇ y~ĆxĂ Æ yJăĂ 3

: ìŇ dĲĆŇ yĎ ylăČ ‘Ď tŇ x¡Č nĘ êĂ wČ
ìŇ mĳĆ ‘Ę zČ ynăĄjĘ mĂ yrĂWĎ bĘŇ BĂ Æ MtăŇŁ mĘ =Ny’ĲĄ 4

: ytĲĂŇ ’Ň FĎ xČ yn¿ĄjĘ mĂ ymČę YĎ ‘ĞBĲČ Ç Mol¿ SĎ =Ny’ĲĄ
ySĳĂ ’Ň rŁ CrăbĘŇ ‘ĲĎ ytČŇ nŁ wĲŁ ‘ĞÆ yJăĂ 5

: yeĂ UĲĆ mĂ Cd¿Ň BĘ kĘŇ yĂ dŇ bĄę kĎ Ç ’v¿Ď mČ JĘ
ytĳĎŇ rŁ CBĲ xČ CumČ nĎ Æ CSy’ăĂ bĘŇ hĂ 6

: yêĲĂ lĘ CČ’Ă ynĄę jĘ mĂ Ç
dŇ ’ĳŁ mĘ =dŇ ‘Č ytĂŇ xăŁ SČ ytĂŇ ywăĄ‘ĞnĲČ 7

: yêĂ kĘŇ QĲĎ hĂ rd¿ĄŇ qŁ MoIęhČ Ç=lJĎ
hŇ lĳĆ qĘ nĂ C’ă lĘ mĲĎ ylČ sĎ kĘŇ Æ=yJĲĂ 8

: yrĲĂWĎ bĘŇ BĂ MtęŁ mĘ Ç Ny’¿ĄwĘ
dŇ ’ĳŁ mĘ =dŇ ‘Č ytĂŇ yJăĄdĘŇ nĂ wĘ ytĂŇ ogăŇ CpŇ nĘ 9

: yBĲĂ lĂ tŇ m¿Č hĞ eĲČmĂ yêĂ gĘŇ’Čę SĎ Ç
ytĳĂŇ wĎ’ĞêĲČ =lkĎŇ ì¿Ň DĘgĘŇ nĆ ynĎdŇŁ ’ĲĞ 10

: hŇ rĎêĲĎ sĘ nĂ =âlĲ ì¿Ň UĘ mĂ ytĂę xĎ nĘ ’Č wĘÇ
yxĳĂ kŇŁ ynĂ băČŇ zĎ‘Ğ rxČ rĘxČ sĘ Æ yBăĂ lĂ 11

: yêĲĂ ’Ă Ny’ăĄ MhĄę Ç=MGČ yn¿Čy‘Ą=ro’wĲĘ
CdŇ mĳŁ ‘ĞyĲČ y‘ăĂgĘŇ nĂ dŇ gĆŇ eăĆmĂ y‘Čę rĄwĘ ű ybČÄ hĞ’ĲŁ 12

ybwrqw
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: CdŇ mĲĎ ‘Ď qx¿Ł rĎmĲĄ ybČę orqĘ CÇ
13 ySĂę pĘŇ nČ ySĄŋ qĘ bČŇ mĘ ű CSą qĘ nČ yĘwĲČ

tŇ oCĳhČ CrăBĘ DĂ ytĂŇ ‘ĎrĲĎÆ ySăĄ rĘdĲŇŁ wĘ
: CGĲ hĘ yĆ MoI¿hČ =lJĎ tŇ omę rĘmĂ CÇ

14 : wyjĲĂ =xêČpĘŇ yĂ âlă MQĄę’Ă kĘŇ CÇ ‘mĳĎ SĘ ’Ć âl¿ SrĲĄxĄ kĘŇ Æ ynăĂ’Ğ wĲČ
15 ‘ČmĳĄ SŁ =âlĲ rSăĆ ’Ğ Sy’Ă JĘ Æ yhĂę ’ĹwĲĎ

: tŇ oxĲ kĎŇ oêĲ wypĂę BĘ Ç Ny’¿ĄwĘ
16 yêĂ lĘ xĳĎ oh hoăĎhyĘ ìăŇ lĘ =yJĲĂ

: yhĲĎ Łl’Ĺ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ hŇ nĆę ‘ĞtĲČŇ Ç hŇ ê¿Ď’Č
17 ylĳĂ =CxmĘ WĘ yĂ=NjĆ yêĂ rĘmČ ’Ď Æ=yJĲĂ

: ClyDĲĂgĘŇhĂ yl¿Č ‘Ď ylĂę gĘŇrČÇ Tom¿ BĘ
18 NokĳŇ nĎ ‘lČ YăĆ lĘ ynĂ ’Ğ Æ=yJĲĂ

: dŇ ymĲĂ tĎŇ yDăĂgĘŇ nĆ yb¡ĂŇ o’kĘŇ mČ C
19 dŇ yGĳĂ’Č yn¿ĂwŁ ‘Ğ=yJĲĂ

: ytĲĂŇ ’Ň FĎ xČ mĲĄ gŇ’Čę dĘŇ ’Ć Ç
20 CmYĳĄ ‘Ď MyIăĂxČ ybČŇ yĘ’Ł wĲĘÆ

: rqĆSĲĎ y’ăČ nĘŁWĲ CB¡ rČwĘ
21 hŇ bĳĎŇ oT tŇ xČ êăČ hŇ ‘ĎrĎÆ ymăĄ QĘ SČ mĘ C

: bŇ oTĲ =ypwdř r tŇ xČ êăČ ynĂ CnęTĘ WĘ yĂÇ
22 hoĳĎhyĘ ynĂ b¿ĄŇ zĘ‘ČêĲČ =l’Č

: yeĂ UĲĆ mĂ qx¿Č rĘêĂ =l’Č yhČę Łl’ĹÇ
23 ytĳĂŇ rĎzĘ‘ĆlĘ hŇ SĎ Cx¿

: ytĲĂŇ ‘Ď CSĲ êĘ ynĎę dŇŁ ’Ğ Ç
Tl : dŇ wĲĂdĎŇ lĘ rom¿ zĘmĂ Nwtę ydyl xČ ~¿Ą nČmĘ lĲČ

2 yn¿ĂoSň lĘ bĂŇ ’oTÀ xĞmĲĄ ÈykČŇ rĎdĘŇ hŇ răĎmĘ SĘ ’ĲĆ yêĂ rĘmČę ’Ď
Mosĳ xĘ mČ yp¿ĂŇ lĘ =hŇ rĲĎmĘ SĘ ’Ć

: yDĲĂgĘŇ nĆlĘ ‘SăĎ rĎ dŇ ‘¡Ł BĘ
ytml’n

.yrq =ypĂ dĘrĎ ,bytk =ypĂ odrĘ v.21 .xl
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hŇ IĎmĂ CdŇ Æ yêĂ mĘ lăČ ’ĹnĲĆ 3

bŇ oFĳ mĂ ytĂŇ ySăĄ xĹhĲĆ
: rJĲĎ ‘Ę nĆ yb¿ĂŇ ’Ą kĘŇ C

yBĂę rĘqĂ BĘ ű yBĂÄ lĂ =MxČ 4

S’ĳĄ =r‘ČbĘŇ tĂŇ yg¿ĂŇ ygĂŇhĞBĲČ
: ynĂ oSĲ lĘ BĂ yêĂ rĘBČę DĂÇ

y~Ăę qĂ ű hoĎÄhyĘ ynĂ ‘ąĄydĂÅohĲ 5

’yhĳĂ =hŇ mČ ymăČ yĎ tŇ DăČmĂ C
: ynĂ ’ĲĎ ld¿ĄŇ xĎ =hŇ mĆ hŇ ‘Ďę dĘŇ ’ĲĄ Ç

ymČę yĎ hŇ êĎtąČŇ nĎÅ ű tŇ oxÄ pĎŇ TĘ hŇ eąĄhĂ 6

ìŇ DĳĆgĘŇ nĆ NyĂ’ăČkĘŇ yDăĂlĘ xĆ wĘ
: hŇ lĎ sĲĆ bŇ ~¿Ď nĂ MdĎę ’Ď Ç=lJĎ lbĆŇ h¿Ć =lJĲĎ ëŇ ’¿Č

Sy’Ăę =ëŇ QĆ hČ tĘŇ yĲĂ ű MlĆ YąĆBĘ =ëŇ ’Č 7

NCyĳmĎ hĹyĲĆ lbĆŇ h¿Ć =ëŇ ’Č
: MpĲĎŇ sĘ ’ĲŁ =ymĂ ‘d¿ČŇ yĄ=âlwĘĲ rBęŁ YĘ yĂÇ

ynĳĎdŇŁ ’Ğ ytĂŇ yCăĂuĂ =hŇ mČ hŇ êăĎ ‘Č wĘ 8

: ’yhĲĂ ìăŇ lĘ yêĂę lĘ xČ oêĲ Ç
ynĂ lĳĄ y~Ă hČ y‘¿ČSĎ jĘ =lJĎ mĂ 9

: ynĂ mĲĄ yWĂ êĘ =l’Č lbĎę nĎ Ç tŇ j¿Č rĘxĆ
yjĳĂ =xêČpĘŇ ’Ć âlă yêĂ mĘ lČ ’ĹnĲĆ Æ 10

: tĎŇ yWĲĂ ‘Ď hŇ êăĎ’Č yJ¡Ă
ìŇ ‘ĳĆgĘŇ nĂ ylăČ ‘ĎmĲĄ rsăĄ hĎ 11

: ytĂŇ ylĲĂ kĎŇ ynăĂ’Ğ ìę dĘŇ yĲĎÇ tŇ r¿ČgĘŇêĂ mĂ
Sy’Ăę êĎrĘiČŋ yĂ ű NwÄŁ ‘Ď=l‘Č tŇ oxą kĎÅ otŇ BĘ Ĳ 12

odĳŇ CmxĞ S‘ăĎJĎ smĆ êăĆ wČ
: hŇ lĎ sĲĆ MdăĎŇ ’Ď =lJĎ lbĆŇ h¡Ć ëŇ ’ąČ

hoĎÃhyĘ ű ytĂÄ QĎ pĂŇ tĘŇ hŇ ‘¿ĎmĘ SĲĂ 13

ÈhnĎ yzĂ’ĞhĲČ ű ytĂÄ ‘Ď wĘSČ wĘ
yt‘md=l’
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Sr¿ČxĹêĲĆň =l’ĲČ ytĂę ‘ĎmĘ DĂ=l’ĲĆ
ëŇ UĳĎ ‘Ă ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ rgăĄŇ yJąĂ

: ytĲĎŇ obŇ ’Ğ=lkĎŇ JĘ bŇ SĎę oêÇ
14 hŇ gĎŇ ylĳĂ bĘŇ ’Č wĘ yeĂ UăĆ mĂ ‘SăČ hĎ

: yeĂ nĲĆ y’Ą wĘ ëŇ ăĄl’Ą MrĆT¡ĆBĘ
m : romĲ zĘmĂ dŇ w¿ĂdĎŇ lĘ xČ ~Ąę nČmĘ lĲČ Ç
2 hoĳĎhyĘ ytĂŇ yCăĂqĂ hŇ CăŁ qČ

: ytĲĂŇ ‘Ď wĘSČ ‘m¿Č SĘ IĂwČ ylČę ’Ą Ç TI¿ĄwČ
3 Nw¿ĄIĎňhČ TyFÀĂ mĂ ÈNo’SĎ roB¿ mĂ ű ynĂ ląĄ‘ĞIĲČwČ

: yrĲĎSĚ ’Ğ N¿ĄnoJ ylČę gĘŇrČ ‘lČ s¿Ć =l‘Č MqĆ I¡ĎwČ
4 Cnyh¿ĄŁlň’Ň lĲĄ hŇ QÀĎ hĂ êĘ ÈSdĎŇ xĎ ryS¿Ă ű ypĂÄ BĘ NêĄŋ IĂwČ

: hoĲĎhyBĲČ Cxę TĘ bĘŇ yĂwĘÇ C’rĳĎyyĂwĘ MyBăĂ rČ C’ă rĘyĂ
5 oxĳ TČ bĘŇ mĂ hoĎhyĘÆ MWăĎ =rSĆ ’Ğ rbĆŇ GĆęhČ yrĄSĲĘ ’¿Č

: bŇ zĲĎkĎŇ yT¿Ą WĎ wĘ MybĂę hĎ rĘÇ=l’Ć hŇ n¿ĎpĎŇ =âlwĲĘ
6 ÈyhČŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ű hŇ êąĎ’Č ű tĎ yWĂÄ ‘Ď tŇ oBą rČ

Cnyl¿Ą ’Ąň ìŇ ytĆę bŇŁ SĘ xĘ mČ C ìŇ yt¿ĆŇ ’Ł lĘ pĘŇ nĂ
hŇ rĎBĳĄdČŇ ’Ğ wĲČ hŇ dĎŇ yG¿Ă’Č ìŇ ylĆę ’Ą ëŇ rŋŁ ‘Ğ ű Ny’ąĄ

: rjĲĄ iČ mĂ Cmę YĘ ‘ĲĎÇ
7 êĎYĘ pČę xĎ =âlĲ ű hŇ xĎÄ nĘ mĂ C xbČŇ ząĆ

yQĳĂ tĎŇ yrăĂJĎ MyĂnČ zĘ’Ď Æ
: êĎlĘ ’ĲĎ SĎ âlă hŇ ’Ďę TĎ xĞ wĲČÇ hŇ l¿Ď o‘

8 ytĂŇ ’Ň bĳĎŇ =hŇ eĄhĂ yêĂ rĘmČ ’Ď Æ z’ăĎ
: ylĲĎ ‘Ď bŇ Ct¿Ň JĎ rpĆŇ sĄę Ç=tŇ QČ gĂŇmĘ BĂ

9 yêĂ YĘ pĳĎŇ xĎ yhăČ Łl’Ĺ ìăŇ nĘ oYĲ rĘ=tŇ oWĲ ‘ĞlĲČ
: y‘ĲĎmĄ ëŇ otăŇ BĘ ìę tĘŇ rĲĎotŇ wĘÇ

10 bŇ rĎę lhąĎ qĎÅBĘ ű qdĆŇ YĆÄ yêĂ rĘvąČ BĂ
’lĳĎ kĘŇ ’Ć âlă ytČŇ pĎŇ WĘ Æ hŇ eăĄhĂ

: êĎ‘Ę dĲĎŇ yĎ hŇ ê¿Ď’Č hoĎęhyĘÇ
KtqdY
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yBĂę lĂ ëŇ otŋ BĘ ű ytĂŇ yiĂÄ kĂŇ =âlĲ ìŋ tĘŇ qĲĎ dĘŇ YĂ 11

yêĂ rĘmĳĎ’Ď ìăŇ tĘŇ ‘ĲĎCStĘŇ C ìăŇ tĘŇ nĲĎ Cm’Ĺ
: bŇ rĲĎ lh¿Ď qĎ lĘ ìę êĘ mĂ ’Ğ wĲČÇ ì¿Ň DĘsĘ xČ yêĂ dĘŇ x¿Č kĂŇ =âlĲ

yeĂ UĳĆ mĂ ìŇ ymăĆ xĞrĲČ ’lăĎ kĘŇ tĂŇ =âlĲ hoĎęhyĘ hŇ êąĎ’Č 12

: ynĂ CrĲ~Ę yĂ dŇ ym¿Ă êĎ ìę êĘ mĂ ’Ğ wĲČÇ ì¿Ň DĘsĘ xČ
rjĎę sĘ mĂ Ny’Ąŋ =dŇ ‘Č tŇ o‘Ã rĎ ű ylČÄ‘Ď=Cp¿Ň pĘŇ ’ĲĎ yJąĂ 13

tŇ o’ĳ rĘlĂ yêĂ lĘ kăŇŁ yĎ=âlĲ wĘ ytČŇ nŁ wĲŁ ‘ĞÆ ynĂ CgăŇ yvĂ hĂ
ySĂę ’Ň rŁ Ç tŇ or¿‘ĞvĲČ mĂ Cm¿ YĘ ‘ĲĎ

: ynĂ bĲĎŇ zĎ‘Ğ yB¿Ă lĂ wĘ
ynĂ lĳĄ y~Ă hČ lĘ hoĎhyĘÆ hŇ YăĄrĘ 14

: hŇ SĎ CxĲ ytĂŇ r¿ĎzĘ‘ĆlĘ hoĎęhyĘÇ
Ht¿ĎŇ ojň sĘ lĂ ySĂę pĘŇ nČ yS¿Ą qĘ bČŇ mĘ ÈdxČ yČ ű CrÄ jĘ xĘ yČwĘ CSbąŇŁ yĄÅ 15

: ytĲĂŇ ‘ĎrĲĎ yYĄę pĄŇ xĞ Ç Cmĳ lĘ JĲĎ yĂwĘ rox’Ď Æ CgŇiăŁ yĂ
MêĳĎSĘ BĎ bŇ qĆ‘ăĄ=l‘Č CUSĲŁ yĎÆ 16

: x’ĲĎ hĆ ű x’¿Ď hĆ ylĂę Ç Myr¿ĂmĘ ’ĲŁ hĎ
ìŇ yS¿Ć qĘ bČň mĘ =lJĲĎ ìę BĘ ű CxÄ mĘ WĘ yĂwĘ CWyWąĂ yĎÅ 17

: ìŇ tĲĆŇ ‘Ď CSĲ êĘ ybĄę hĞ’ĲŁ Ç hoĳĎhyĘ lDăČgĘŇ yĂ dŇ ymĂ tĎŇ Æ CrămĘ ’Ň yĲŁ
ÈNoybĘŇ ’Ć wĘ ynăĂ‘Ď ű ynąĂ’Ğ wĲČ 18

yl¿Ă bŇ SĎň xĞ yĲČ ynÀĎdŇŁ ’Ğ
hŇ êĎ’ĳČ yTăĂ lĘ pČŇ mĘ C ytăĂŇ rĎzĘ‘Ć

: rxĲČ ’Č êĘ =l’Č yhČę Łl’ĹÇ
: dŇ wĲĂdĎŇ lĘ rom¿ zĘmĂ xČ ~Ąę nČmĘ lĲČ ’m

lDĳĎ=l’Ć lyJăĂ WĘ mČ yrĄSĘ ’Č Æ 2

: hoĲĎhyĘ ChT¿Ą QĘ mČ yĲĘ hŇ ‘Ďę rĎÇ Moy¿BĘ
ChIĄxČ ywĲĂÆ ChrăĄmĘ SĘ yĂ ű hoąĎhyĘ 3

ZrĆ’ĳĎBĎ rVă ’ř y
: wybĲĎŇ yĘ’ĲŁ SpĆŇ năĆBĘ ChnĄęêĘ êĂ Ç=l’ĲČ wĘ

hwhy
yrqw bytk rèČ ’ĚwĘ ’"sbw ,T"dw w"d ,g"d ,b"d Nkw yrqw bytk rèČ ’ĚyĘ ’"sb ,yrq rèČ ’ĚwĘ ,bytk rèČ ’ĚyĘ v.3 .’m

.’"yd Nkw
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4 ywĳĎDĘ WrĆ‘ăĆ=l‘Č CedĆŇ ‘ĎsĘ yĂÆ hŇ oĎęhyĲĘ
: oyĲlĘ xĎ bĘŇ êĎkĘŇ p¿ČŇ hĎ obę JĎ SĘ mĂ Ç=lJĎ

5 ynĂ eĳĄxĎ hoăĎhyĘ yêĂ rĘmČ ’Ď Æ=ynĂ ’ĲĞ
: ëŇ lĲĎ ytĂŇ ’Ň T¿Ď xĎ =yJĲĂ ySĂę pĘŇ nČ Ç hŇ ’¿Ď pĎŇ rĘ

6 ylĳĂ ‘răČ CrămĘ ’Ň yĲŁ ybČę yĘo’Ĳ
: omĲ SĘ dŇ b¿ČŇ ’Ď wĘ tŇ Cmę yĎÇ yt¿ČŇ mĎ

7 rBĄę dČŇ yĘ ’wĘSąĎ ű tŇ o’Ä rĘlĂ ’BąĎ =M’Ă wĘ
olĳ NwĆ’¿Ď=ZBĎ qĘ yĲĂ oBę lĂ
: rBĲĄ dČŇ yĘ ZCxă lČ ’Y¡Ą yĄ

8 y’ĳĎnĘŁWĲ =lJĎ CSxĞlĲČ tĘŇ yĲĂÆ ylăČ ‘Ď dŇ xČ yČę
: ylĲĂ hŇ ‘ăĎrĎ Cb¡Ň SĘ xĘ yČ ű ylČő‘Ď

9 oBĳ qCYă yĎ l‘Č IČlĂ BĘ Æ=rbČŇ DĲĘ
: MCqĲ lĎ PŇ ys¿Ă oy=âlĲ bŇ kČę SĎ Ç rS¿Ć ’Ğ wĲČ

10 ob¡Ň yêĂ xĘ TăČ BĎ =rSĆ ’Ğ ű ymĂÄ olSĘ Sy’ąĂ =MGČ
: bŇ qĲĄ‘Ď ylăČ ‘Ď lyD¡ĂgĘŇhĂ ymĳĂ xĘ lČ lkăĄŇ o’

11 ynĂ mĳĄ yqĂ hĞ wĲČ ynĂ e¿ĄxĎ hoĎęhyĘ hŇ êąĎ’Č wĘ
: MhĲĆ lĎ hŇ m¿Ď QĘ SČ ’Ğ wĲČ

12 yBĳĂ êĎYĘ păČŇ xĎ =yJĲĂ yêĂ ‘Ę dČŇ yĎÆ tŇ ’Ň zăŁ BĘ
: ylĲĎ ‘Ď ybăĂŇ yĘ’ĲŁ ‘Č yr¡ĂyĎ=âlĲ yJąĂ

13 yBĳĂ êĎkĘŇ măČ êĎ yUĂ tĚŇ BĘ Æ ynĂę ’Ğ wĲČ
: MlĲĎ o‘lĘ ìŇ ynăĆpĎŇ lĘ ynĂ b¡ĄŇ y~Ă êČ wČ

14 l’Ąę rĎWĘ yĂ yhąĄŁlÅ’Ĺ ű hoĎÄhyĘ ëŇ CrąBĎÅ sŘ6

MlĎę o‘hĲĎ dŇ ‘¿ČwĘ MlĎ o‘hĲĎ mĲĄ Æ
: NmĲĄ ’Ď wĘ ű Nm¿Ą ’ĎÅ

ynV rps
xYnml
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: xrČqĲŁ =ynĄbĘŇ lĂ lyJ¿Ă WĘ mČ xČ ~Ąę nČmĘ lĲČ bm

MyĂmĳĎ=yqĄ ypĲĂŇ ’Ğ=l‘Č gŇr¿Ł ‘ĞêĲČ lIĎę’Č JĘ 2

: MyhĲĂ Łl’Ĺ ìŇ ylăĆ ’Ą gŇr¡Ł ‘ĞtĲČŇ ySĂÄ pĘŇ nČ NJąĄ
yx¿Ď l’ÀĄ lĘ ÈMyhĂ Łl’Ň lĲĄ ű ySĂÄ pĘŇ nČ hŇ ’Ďŋ mĘ YĲĎ 3

: MyhĲĂ Łl’Ĺ ynăĄjĘ hŇ ’Ćę rĎ’ĲĄ wĘÇ ’obĳŇ ’Ď yt¿ČŇ mĎ
hŇ lĎ yĘlĳĎ wĎ MmăĎ oy MxĆ lĆ Æ ytăĂŇ ‘ĎmĘ dĂŇ yQĂŋ =hŇ tĎŇ yĘhĲĎ 4

: ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ hŇ I¿Ą’Č MoIęhČ Ç=lJĎ yl¿Č ’Ą rm¿Ł ’ĹBĲĆ
ySĂę pĘŇ nČ ű ylČÄ‘Ď hŇ kĎŋ jĘ SĘ ’Ć wĘ ű hŇ rĎÄ JĘ zĘ’Ć hŇ QĆ ’ąĄ 5

Myh¿Ă Łlň’Ĺ tŇ yB¿Ą =dŇ ‘Č MDĄę DČ’Ć ÈëiĎ BČ ű rbÄŁ ‘Ĺ’ĲĆ yJąĂ
: gŇgĲĄŇ ox Nom¿ hĎ hŇ dĎę otŇ wĘ hŇ e¿ĎrĂ=loqĲ BĘ

yl¿Ď ‘Ďň ymÀĂ hĹêĲĆ wČ ÈySĂ pĘŇ nČ ű yxĂÄ xĞ oêŋ SĘ êĂ =hŇ mČ 6

: wynĲĎjĎ tŇ o‘¿ CSyĘ CedĆę o’ dŇ o‘¿=yJĂ MyhĂ Łl’Ň lĲĄ Æ ylĂ yxăĂ oh
xx¿Ď oêň SĘ tĂŇ ySÀĂ pĘŇ nČ ÈylČ ‘Ď yhČę Łl’ĲĹ 7

NDĳĄrĘyČ ZrĆ’ăĆmĄ ìŇ rĘJĎ zĘ’Ć Æ NJĄę =l‘Č
: r‘ĲĎYĘ mĂ rh¿Č mĄ MynĂę omrĘxĆ wĘÇ

ìŇ yrĳĆoeYĂ loqă lĘ ’rĄoqÆ Mohă êĘ =l’Ć =MohĲ êĘ 8

: CrbĲĎŇ ‘Ď yl¿Č ‘Ď ìŇ yQĆę gČŇ wĘÇ ìŇ yr¿ĆBĎ SĘ mĂ =lJĲĎ
oDę sĘ xČ ű hoĎÄhyĘ hŇ CĆŋYČ yĘ ű MmąĎ oy 9

yUĳĂ ‘Ă hŇ răŁ ySĂ hŇ lĎ yĘQČ bČŇ CÆ
: yIĲĎxČ l’ăĄ lĘ hŇ QĎę pĂŇ êĘ Ç

ynĂ ê¿ĎxĘ kČň SĘ hŇ mÀĎ lĎ Èy‘Ă lĘ sČ l’¿Ą lĘ ű hŇ rąĎmĘ o’Ĳ 10

: bŇ yĲĄo’ ZxČ lăČ BĘ ëŇ lĄę ’Ą rd¿ĄŇ qŁ =hŇ UĎ lĲĎ
yrĳĎrĘoYĲ ynĂ Cp¿Ň rĘxĲĄ ytČę omYĘ ‘ČBĲĘ ű xYČ rąĆBĘ 11

: ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ hŇ I¿Ą’Č MoIęhČ Ç=lJĎ yl¿Č ’Ą Mr¿ĎmĘ ’Ď BĘ
yl¿Ď ‘Ďň ymÀĂ hĹêĲĆ=hŇ mČ CĲ ÈySĂ pĘŇ nČ ű yxĂÄ xĞ oêŋ SĘ êĂ =hŇ mČ 12

CedĳĆŇ o’ dŇ o‘ă=yJĂ MyhĂ Łl’Ň lĲĄ Æ ylĂ yxăĂ oh
: yhĲĎ Łl’Ň wĲĄ ynČę jĎ Ç tŇ ‘¿Ł CSyĘ

ynTpV
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gm dŇ ysĳĂ xĎ =âlĲ yoG¿mĂ ybĂę yrĂ hŇ bąĎŇ yrĂÅ wĘ ű MyhĂÄ Łl’Ĺ ynĂ TąĄ pĘŇ SĎ
: ynĂ TĲĄ QĘ pČŇ tĘŇ hŇ lăĎ wĘ‘Č wĘ hŇ m¡Ď rĘmĂ =Sy’Ă mąĄ

2 ynĂ ê¿ĎxĘ nČň zĘ hŇ mÀĎ lĎ ÈyEĂC‘mĲĎ yhăĄŁl’Ĺ ű hŇ êąĎ’Č =yJĲĂ
: bŇ yĲĄo’ ZxČ lăČ BĘ ëŇ QĄęhČ tĘŇ ’Ć rd¿ĄŇ qŁ =hŇ UĎ lĲĎ

3 ynĂ Cxĳ nĘ yČ hŇ UĎ hăĄ ìŇ êĘ mĂ ’Ğ wĲČÆ ìăŇ rĘo’Ĳ =xlČ SĘ
: ìŇ ytĲĆŇ onJĘ SĘ mĲĂ =l’Ć wĘ ìę SĘ dĘŇ qĎ Ç=rhĲČ =l’Ć ynĂ C’¿ ybĂŇ yĘ

4 MyhĂę Łl’Ĺ xBČŋ zĘmĂ =l’Ć ű hŇ ’Ď obąŇ ’Ď wĘ
yl¿Ă yGĂň tŇ xÀČ mĘ WĂ È l’Ą =l’Ć

: yhĲĎ Łl’Ĺ Myh¿Ă Łl’Ĺ roeękĂŇ bĘŇ ì¿Ň dĘŇ o’Ĳ wĘ
5 yl¿Ď ‘Ďň ymÀĂ hĹêĲĆ=hŇ mČ CĲ ÈySĂ pĘŇ nČ ű yxĂÄ xĞ oêŋ SĘ êĂ =hŇ mČ

CedĳĆŇ o’ dŇ o‘ă=yJĂ MyhĂ Łl’Ň lĲĄ Æ ylĂ yxăĂ oh
: yhĲĎ Łl’Ň wĲĄ ynČę jĎ Ç tŇ ‘¿Ł CSyĘ

dm : lyJĲĂ WĘ mČ xrČqŋŁ =ynĄbĘŇ lĂ xČ ~Ąŋ nČmĘ lĲČ
2 Cn‘Ę mČę SĎ CnynĄŋ zĘ’Ď BĘ ű MyhąĂ Łl’Ĺ

CnlĳĎ =CrjĘ sĂ Cnyt¿ĄŇ obŇ ’Ğ
: MdĆŇ qĲĆ ymĄ yBăĂ MhĆę ymĄ ybĲĂŇ Ç êĎlĘ ‘¿ČjĎ l‘Čj¿Ł

3 M‘ĳĄFĎ êĂ wČ êĎSĘ rČohÆ MyăĂoG ìÃ dĘŇ yĲĎ ű hŇ êąĎ’Č
: MxĲĄ QĘ SČ êĘ wĲČ MyUĂę ’ĚlĘ Ç ‘r¿ČêĎ

4 ZrĆ’Ďę =CSrĘyĲĎ MBĎÃ rĘxČ bĘŇ âlÀ yJąĂ
omQ¿Ď hŇ ‘Ďň ySÀĂ oh=âlĲ ÈM‘Ď orzĘC

: MtĲĎŇ yYĂ rĘ yJăĂ ìŇ ynĆę jĎ ro’¿ wĘ ìŇ ‘ĞorĲzĘCÆ ìăŇ nĘ ymĲĂ yĘ=yJĲĂ
5 MyhĳĂ Łl’Ĺ yJăĂ lĘ mČ ’Chă =hŇ êĎ’Č

: bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ tŇ o‘¿ CSyĘ hŇ CĄęYČ Ç
6 xČ GĳĄnČ nĘ CnyrăĄYĎ ìŇ BĘ Æ

: CnymĲĄ qĎ sCb¿Ň nĎ ìę mĘ SĂ BĘ Ç
7 xTĳĎ bĘŇ ’Ć yêăĂ SĘ qČ bĘŇ âlă yJąĂ

: ynĂ ‘ĲĄySĂ otĲŇ âlă yBĂę rĘxČ wĘÇ
8 CnyrĳĄ~Ď mĂ CnêĎ‘Ę SČ ohĲ Æ yJăĂ

wny’nVmw



1000 Mylht 44. 9–22

: tĎŇ oSĲ ybĂŇ hĹ Cny’¿ĄnĘ WČ mĘ C
MoIĳhČ =lkĎŇ CnlăĘ QČ hĂ MyhĂ Łl’Ň BĲĄ Æ 9

: hŇ lĎ sĲĆ hŇ dăĆŇ on Ml¡Ď o‘lĘ ű ìő mĘ SĂ wĘ
CnmĳĄ ylĂ kĘŇ êČ wČ êĎxĘ nČ zĎÆ=PŇ ’Č 10

: CnytĲĄŇ o’bĘŇ YĂ BĘ ’YĄę tĄ Ç=âlĲ wĘ
rYĳĎ=yeĂ mĂ rox’Ď Æ CnbăĄŇ ySĂ êĘ 11

: omlĲĎ CsSăĎ Cny’Ąę nĘ WČ mĘ CÇ
lkĳĎŇ ’ĞmĲČ N’Ň YăŁ JĘ CnnĄêĘ êĂ Æ 12

: CntĲĎŇ yrĂzĲĄ MyĂęoGbČŇ CÇ
Nohĳ =âlĲ bĘŇ ì¿Ň UĘ ‘Č=rJĲŁ mĘ êĂ 13

: MhĲĆ yrĄyxĲĂ mĘ BĂ tĎŇ yBĂę rĂÇ=âlĲ wĘ
CnynĳĄkĄŇ SĘ lĂ hŇ jĎ rĘxĆ Æ CnmăĄ yWĂ êĘ 14

: CnytĲĄŇ obŇ ybĲĂŇ sĘ lĂ slĆ qĆę wĎÇ gŇ‘Čl¿Č
MyĳĂoGBČ lSĎ mĎ Æ CnmăĄ yWĂ êĘ 15

: MyUĲĂ ’ĚlĘ BĲČ S’Ň ręŁ Ç=dŇ onĲ mĘ
yDĳĂgĘŇ nĆ ytăĂŇ UĎ lĂ JĘ MoIhČ Æ=lJĎ 16

: ynĂ tĘŇ iĲĎ JĂ ynăČjĎ tŇ SĆ b¡ŇŁ C
PŇ DĳĄgČŇmĘ C PŇ răĄxĎ mĘ loumĂ Æ 17

: MuĲĄnČtĘŇ mĂ C bŇ yĄęo’Ç yn¿ĄjĘ mĂ
ìŇ CnĳxĞkĲČŇ SĘ âlă wĘ CntĘŇ ’Č BĎ Æ tŇ ’Ň zăŁ =lJĎ 18

: ìŇ tĲĆŇ yrĂbĘŇ BĂ CnrĘuČę SĂ Ç=âlĲ wĘ
CnBĳĄ lĂ roxă ’Ď gŇ osă nĎ=âlĲ 19

: ìŇ xĲĆ rĘ’Ď ye¿ĂmĂ CnyrĄę SĚ ’Ğ Tê¿Ą wČ
MyeĳĂêČ Moqă mĘ BĂ CntĎŇ yJĂ dĂŇ Æ yJăĂ 20

: tŇ wĆmĲĎ lĘ YČ bĘŇ CnylăĄ ‘Ď sk¡ČŇ êĘ wČ
CnyhĳĄŁl’Ĺ MSăĄ CnxĘ kČŇ SĎ Æ=M’Ă 21

: rzĲĎ l’ăĄ lĘ CnyjĄę JČ Ç Wr¿Ł pĘŇ eĂ wČ
tŇ ’Ň zĳŁ =rqĎ xĞ yĲČ MyhĂ Łl’ĹÆ âlă hĞ 22

’wh=yk
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: bŇ lĲĄ tŇ om¿ lĚ ‘ĞêĲČ ‘ČdĄę yŁ Ç ’Ch¿ =yJĂ
23 MoIĳhČ =lkĎŇ CngĘŇrăČhŁ ìŇ ylĆ ‘Ď Æ=yJĲĂ

: hŇ xĲĎ bĘŇ TĂ N’Ň YăŁ JĘ CnbĘŇ SČę xĘ nĆ Ç
24 ynĳĎdŇŁ ’Ğ ű NS¿Č ytĂŇ hŇ UĎ l¡Ď ű hŇ rĎC‘ą

: xYČ nĲĆlĎ xn¿Č zĘêĂ =l’Č hŇ YĎ yqĂę hĎ Ç
25 ryêĳĂ sĘ tČŇ ìŇ yn¿ĆpĎŇ =hŇ UĎ lĲĎ

: CnYĲĄxĞlĲČ wĲĘ CnyăĄnĘ ‘Ď xJ¡Č SĘ êĂ
26 CnSĳĄ pĘŇ nČ rpăĎŇ ‘ĎlĲĆ hŇ xĎ SăĎ yJąĂ

: CnnĲĄTĘ BĂ ZrĆ’ăĎlĎ hŇ q¡ĎbĘŇ DĲĎ
27 CnQĳĎ hŇ tĎŇ răĎzĘ‘Ć hŇ mĲĎ CqÆ

: ìŇ DĲĆsĘ xČ N‘ČmăČ lĘ CndĄę pĘŇ CÇ
hm : tŇ dĲŇŁ ydĂŇ yĘ rySăĂ lyJĂę WĘ mČ Ç xrČqĳŁ =ynĄbĘŇ lĂ MyeĂ SČ SĲŁ Æ=l‘Č xČ ~ăĄ nČmĘ lĲČ

2 bŇ oTę rbąĎŇ DĎÅ ű yBĂÄ lĂ SxąČ rĎÅ
ëŇ lĆ mĳĆ lĘ yWăČ ‘ĞmĲČ ynĂ ’Ď Æ rmăĄ ’Ł

: ryhĲĂ mĎ rpĄŋ os ű T‘ąĄ ynĂę oSlĘ Ç
3 MdĎę ’Ď ynĄŋBĘ mĂ tĎŇ ypĂÃ yĎpĘŇ yĎ

ìŇ ytĳĆŇ otŇ pĘŇ WĘ BĘ NxĄ Æ qYČ Chă
: MlĲĎ o‘lĘ MyhăĂ Łl’Ĺ ì¡Ň kĘŇ rČBĲĄ NJąĄ =l‘Č

4 roBĳ GĂ ëŇ răĄyĎ=l‘Č ìăŇ BĘ rĘxČ =rogĲŇxĞ
: ìŇ rĲĆdĎŇ hĞ wĲČ ìę dĘŇ ohĲ Ç

5 bŇ kČę rĘ xlČŋYĘ ű ìÄ rĘdĎŋ hĞ wĲČ
qdĆŇ YĳĆ=hŇ wĎnĘ ‘Č wĘ tŇ mĆ ’ĹÆ=rbČŇ DĘ=l‘ĲČ

: ìŇ nĲĆ ymĂ yĘ tŇ o’ă rĎonĲ ì¡Ň rĘotĲŇ wĘ
6 Clĳ jĘ yĂ ìŇ yêăĆxĘ êČ MyUĂ ‘Č Æ Myn¿ĂCnňSĘ ìŇ y~Ćę xĂ

: ëŇ lĆ UĲĆ hČ yb¿ĄŇ yĘo’Ĳ bŇ lĄęBĘ Ç
7 dŇ ‘ĳĆwĎ MlăĎ o‘ MyhĂ Łl’ĹÆ ìăŇ ’ĞsĘ JĂ

: ìŇ tĲĆŇ CkŇ lĘ mČ TbĆŇ SăĄ rSęŁ ymĂ Ç TbĆŇ S¿Ą
8 ‘SČ r¿Ć ’nĎňWĘ êĂ wČ ÈqdĆŇ ~Ć êĎbĘŇ hăČ ’Ď

Nk=l‘
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ìŇ yhĆŁl’ĹÆ MyhăĂ Łl’Ĺ ìÃ xĞSĲĎ mĘ ű NJąĄ =l‘Č
: ìŇ yrĲĆbĄŇ xĞmĲĄ NoWę WĎ NmĆ S¿Ć

ìŇ ytĳĆŇ dŇŁ gĘŇBĂ =lJĎ tŇ o‘yYĂ qĘ Æ tŇ olă hĎ ’Ğ wĲČ=rmŁ 9

: ìŇ CxĲ UĘ WĂ ye¿ĂmĂ NSĄę Ç ylĄ kĘŇ yh¿Ą =NmĂ
ìŇ ytĳĆŇ oruĘ yĂBĘ MykĂŇ lĎ mĘ Æ tŇ onăBĘ 10

: rypĲĂŇ o’ MtĆŇ kăĆŇ BĘ ìę nĘ ymĲĂ ylĂ Ç lg¿ČŇSĄ hŇ b¿ĎŇ ~Ę nĂ
ëŇ ĳĄnzĘ’Ď yFăĂ hČ wĘ y’Ă rĘCÆ tŇ băČŇ =y‘Ă mĘ SĂ 11

: ëŇ ybĲĂŇ ’Ď tŇ yb¿ĄŇ C ëŇ UĄę ‘Č Ç yx¿Ă kĘŇ SĂ wĘ
ëŇ ĳĄypĘŇ yĎ ëŇ lĆ UăĆ hČ w’ăĎ tĘŇ yĂwĘ 12

: olĲ =ywĂxĞêĲČSĘ hĂ wĘ ëŇ yĂnČę dŇŁ ’Ğ Ç ’Ch¿ =yJĂ
hŇ xĎ nĘ mĂ BĘ Æ ű rYÄŁ =tŇ bĲČŇ C 13

: M‘ĲĎ yrĄySăĂ ‘Ğ CQęxČ yĘ ëŇ yĂn¿ČjĎ
hŇ mĎ ynĳĂjĘ ëŇ lĆ măĆ =tŇ bČŇ hŇ DăĎCbŇ JĘ =lJĎ 14

: HSĲĎ CbŇ lĘ bŇ hăĎ zĎ tŇ oY¡ BĘ SĘ UĂ mĲĂ
ëŇ lĆ U¿Ć lČň lbÀČŇ Cê ÈtomqĎ rĘlĂ 15

: ëŇ lĲĎ tŇ o’ă bĎŇ Cm¡ hĎ ytĳĆŇ o‘rĲĄ hĎ yrĆxĞ’ĲČ Æ tŇ olă CtŇ BĘ
lygĳĂŇ wĎ tŇ xăŁ mĎ WĘ BĂ hŇ nĎlĘ bČŇ Cê¡ 16

: ëŇ lĆ mĲĆ lkČŇ yhăĄ BĘ hŇ nĎ y’Ćę bŇŁ êĘ Ç
ìŇ ynĳĆbĎŇ CyăhĘ yĲĂ ìŇ ytĆŇ bŇŁ ’Ğ Æ tŇ xČ êăČ 17

: ZrĆ’ĲĎ hĎ =lkĎŇ BĘ MyrĂę WĎ lĘ Ç omt¿ĄŇ ySĂ êĘ
rdĳŇŁ wĎ rDăŁ =lkĎŇ BĘ ìŇ mĘ SĂ Æ hŇ rĎyJăĂ zĘ’Č 18

: dŇ ‘ĲĆwĎ Ml¿Ď ‘Ł lĘ ìŇ dĚę ohyĘÇ MyU¿Ă ‘Č NJ¿Ą =l‘Č
: rySĲĂ tŇ om¿ lĎ ‘Ğ=l‘ĲČ xrČqĳŁ =ynĄbĘŇ lĂ xČ ~¿Ą nČmĘ lĲČ wm

z‘ĳŁ wĎ hŇ săĆ xĞmĲČ CnlĎ Æ MyhăĂ Łl’Ĺ 2

: dŇ ’ĲŁ mĘ ’Y¿Ď mĘ nĂ tŇ orę YĎ bĘŇ Ç hŇ r¿ĎzĘ‘Ć
ZrĆ’ĳĎ rymăĂ hĎ BĘ ’rĎynĂ Æ=âl NJăĄ =l‘Č 3

: MyUĲĂ yČ bŇ lăĄ BĘ MyrĂę hĎ Ç Tom¿ bĘŇ C
wymĳĎymĄ CrămĘ xĘ yĆ Cmă hĹyĲĆ 4

Myrh=wV‘ry
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: hŇ lĎ sĲĆ otăŇ wĎ’ĞgĲČŇBĘ Myr¡ĂhĎ =CSĲ ‘ĞrĘyĲĂ
5 MyhĳĂ Łl’Ĺ=ry‘ĲĂ Cx¿ UĘ WČ yĘ wygĎę lĎ jĘ rhĎę nĎ

: NoyĲlĘ ‘Ć yn¿ĄJĘ SĘ mĂ SdęŁ qĘ Ç
6 ToUĳ êĂ =lBČ HBĎ rĘqĂ BĘ Æ MyhăĂ Łl’Ĺ

: rqĆBĲŁ tŇ on¿pĘŇ lĂ MyhĂę Łl’ĹÇ hĎ r¿ĆzĘ‘Ę yČ
7 tŇ okĳŇ lĎ mĘ mČ CTmăĎ MyĂog¡Ň Cmă hĎ

: ZrĆ’ĲĎ gŇ Cm¿ êĎ olę oqBĘ Ç Nt¿ČŇ nĎ
8 CnUĳĎ ‘Ă tŇ o’ă bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ

: hŇ lĎ sĲĆ bŇ qăŁ ‘ĞyĲČ yh¡ĄŁl’Ĺ CnlĎ Ç=bŇ GĲĎWĘ mĂ
9 hoĳĎhyĘ tŇ olă ‘ĞpĘŇ mĂ CzxĞ Æ=CkŇ lĲĘ

: ZrĆ’ĲĎ BĎ tŇ oUă SČ MW¡Ď =rSĆ ’Ğ
10 ZrĆ’¿ĎhĎň hŇ YÀĄqĘ =dŇ ‘Č ÈtomxĎ lĘ mĂ tŇ yB¿Ă SĘ mČ

tŇ ynĳĂxĞ Z~ăĄqĂ wĘ rBĄ SČ yĘÆ tŇ SĆ qăĆ
: S’ĲĄ BĎ PŇ r¿Ł WĘ yĂ tŇ olę gĎŇ‘ĞÇ

11 MyhĳĂ Łl’Ĺ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ =yJĂ C‘dĘŇ CÆ Cjă rĘhČ
: ZrĆ’ĲĎ BĎ MCr¿’Ď MyĂęoGBČ Ç MCr¿’Ď

12 CnUĳĎ ‘Ă tŇ o’ă bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ
: hŇ lĎ sĲĆ bŇ qăŁ ‘ĞyĲČ yh¡ĄŁl’Ĺ CnlĎ Ç=bŇ GĲĎWĘ mĂ

zm : romĲ zĘmĂ xrČqŋŁ =ynĄbĘŇ lĂ ű xČ ~Ąŋ nČmĘ lĲČ
2 PŇ kĳĎŇ =C‘qĘ êĂ MyUĂ ‘ČhĲĎ Æ=lJĲĎ

: hŇ eĲĎrĂ loqă BĘ MyhĂę Łl’Ň lĲĄ Ç C‘yr¿ĂhĎ
3 ’rĳĎon NoyălĘ ‘Ć hoăĎhyĘ=yJĲĂ

: ZrĆ’ĲĎ hĎ =lJĎ =l‘Č lodŇ GĎ Ç ëŇ lĆ m¿Ć
4 CnyêĳĄxĘ êČ MyUăĂ ‘Č rBăĄ dĘŇ yČ

: CnylĲĄ gĘŇrČ tŇ xČ êăČ MyUĂę ’ĚlĘ CÇ
5 CntĳĄŇ lĎ xĞ nĲČ=tŇ ’Ć Cnl¿Ď =rxČ bĘŇ yĂ

: hŇ lĎ sĲĆ bŇ hăĄ ’Ď =rSĆ ’Ğ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ No’Ä GĘ tŇ ’¿Ć
6 hŇ ‘ĳĎCrtĘŇ BĂ MyhĂ Łl’ĹÆ hŇ lăĎ ‘Ď

hwhy
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: rpĲĎŇ oS loqă BĘ hoĎęhyĘÇ
CrUĳĄzČ MyhăĂ Łl’Ĺ CrăUĘ zČ 7

: CrUĲĄ zČ CnJăĄ lĘ mČ lĘ Cr¡UĘ zČ
MyhĂę Łl’Ĺ ZrĆ’¿ĎhĎ =lJĎ ëŇ lĆ m¡Ć yJąĂ 8

: lyJĲĂ WĘ mČ Cr¿UĘ zČ
MyĳĂoG=l‘Č MyhĂ Łl’ĹÆ ëŇ ăČlmĎ 9

: oSĲ dĘŇ qĎ ’iĄŋ JĂ =l‘Č ű bŇ SąČ yĎ MyhĂę Łl’ĹÇ
CpŇ sĎę ’ĹnĲĆ ű MyUĂÄ ‘Č ybąĄŇ ydĂÅnĘ 10

Mh¿Ď rĎň bĘŇ ’Č yhÀĄŁl’Ĺ ÈM‘Č
ZrĆ’Ćę =yeĄgĂŇmĲĎ MyhĂ Łl’Ň lĲĄ Æ yJăĂ

: hŇ lĲĎ ‘ĞnĲČ dŇ ’ăŁ mĘ
: xrČqĲŁ =ynĄbĘŇ lĂ romzĘmĂ Ç ryS¿Ă xm

dŇ ’ĳŁ mĘ lQăĎ hĚ mĘ C hoăĎhyĘ lodąŇ GĎÅ 2

: oSĲ dĘŇ qĎ =rhČ CnyhĄę Łl’ĹÇ ry‘¿ĂBĘ
ZrĆ’¿ĎhĎň =lJĎ WoWÀ mĘ ÈPon hŇ p¿ĄŇ yĘ 3

NopĳŇ YĎ ytăĄŇ JĘ rĘyČ NoIYĂ Æ=rhČ
: bŇ rĲĎ ëŇ lĆ măĆ tŇ yČęrĘqĂ Ç

hĎ ytĆę onmĘ rĘ’Č BĘ Myh¿Ă Łl’Ĺ 4

: bŇ GĲĎWĘ mĂ lĘ ‘d¿ČŇ on
CdĳŇ ‘ĞonĲ MykĂŇ lĎ UĘ hČ Æ hŇ eăĄhĂ =yJĲĂ 5

: wDĲĎxĘ yČ Cr¿bĘŇ ‘ĲĎ
ChmĳĎ êĎ NJăĄ C’rĎÆ hŇ UĎ hăĄ 6

: CzjĲĎ xĘ nĆ Cl¿ hĞbĘŇ nĂ
MSĳĎ MtČŇ zăĎxĎ ’Ğ hŇ dĎŇ ‘ĎrĘÆ 7

: hŇ dĎŇ lĲĄ oIJČ lyxĂę Ç
MydĳĂŇ qĎ xČ Cr¿BĘ 8

: SySĲĂ rĘêČ tŇ oI¿nĂ ’Ľ rBĄę SČ êĘ Ç
Cny’Ăę rĎ NJąĄ ű Cn‘Ę mČÄ SĎ rSąĆ ’ĞJĲČ 9

ry‘b
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CnyhĳĄŁl’Ĺ ry‘ăĂBĘ tŇ o’bĎŇ YĘ Æ=hoĲĎhyĘ ry‘ăĂBĘ
: hŇ lĎ sĲĆ MlăĎ o‘=dŇ ‘Č hĎ n¡ĆnĘ okĲŇ yĘ MyhąĂ ŁlÅ’Ĺ

10 ìŇ DĳĆsĘ xČ MyhăĂ Łl’Ĺ CnyUăĂ DĂ
: ìŇ lĲĆ kĎŇ yhĲĄ bŇ rĆqĆę BĘ Ç

11 ìŇ tĘŇ QĲĎ hĂ êĘ Æ NJăĄ MyhĂę Łl’Ĺ ìąŇ mĘ SĂ JĘ
ZrĆ’ĳĆ=ywĄYĘ qČ =l‘Č

: ìŇ nĲĆ ymĂ yĘ hŇ ’¿Ď lĘ mĲĎ qdĆŇ YĆę Ç
12 NoIęYĂ =rhČ ű xmąČ WĘ yĂ

hŇ dĳĎŇ ChyĘ tŇ onăBĘ hŇ nĎlĘ gĄŇêĎ Æ
: ìŇ yTĲĆ jĎ SĘ mĂ N‘ČmČę lĘ Ç

13 hĎ CpĳŇ yuĂ hČ wĘ NoIYĂ Æ CBsăŁ
: hĎ ylĲĆ DĎgĘŇmĂ Crę pĘŇ sĂ Ç

14 hŇ lĎę yxĄ lĲĘ ű MkĆÄ BĘ lĂ CtŇ ySąĂ
hĎ ytĳĆŇ onmĘ rĘ’Č Cg¿ŇiĘ jČ

: NorĲxĞ’ĲČ rodăŇ lĘ Crę jĘ sČ êĘ Ç N‘Čm¿Č lĘ
15 dŇ ‘ĳĆwĎ MlăĎ o‘ CnyhĄŁl’ĹÆ MyhăĂ Łl’Ĺ ű hŇ zĆÄ yJąĂ

: tŇ CmĲ =l‘Č CngăĄŇhĞ nĲČ yĘ ’Ch¡
Tm : romĲ zĘmĂ xrČqŋŁ =ynĄbĘŇ lĂ ű xČ ~Ąŋ nČmĘ lĲČ

2 MyUĳĂ ‘ČhĲĎ =lJĎ tŇ ’Ň zŁ Æ=C‘mĘ SĂ
: dŇ lĆ xĲĎ ybĄŇ SĘ y¿Ł =lJĎ CnyzĂę’ĞhĲČ Ç

3 Sy’ĳĂ =ynĄBĘ =MGČ MdĎŇ ’Ď Æ ynăĄBĘ =MGČ
: NoyĲbĘŇ ’Ć wĘ ryS¿Ă ‘Ď dŇ xČ yČęÇ

4 tŇ omĳ kĘŇ xĎ rBăĄ dČŇ yĘ yjĂ Æ
: tŇ onĲ CbŇ tĘŇ yBăĂ lĂ tŇ Cg¡ŇhĎ wĘ

5 ynĳĂzĘ’Ď lSăĎ mĎ lĘ hŇ FăĆ ’Č
: ytĂŇ dĎŇ yxĲĂ roeę kĂŇ BĘ Ç xê¿ČpĘŇ ’Ć

6 ‘rĳĎ ymĄ yBăĂ ’rĎy’Ă Æ hŇ UĎ lăĎ
: ynĂ BĲĄ CsyĘ ybăČŇ qĄ‘Ğ Nw¡Ł ‘Ğ

MyxTbh
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MlĳĎ yxĄ =l‘Č Myx¿Ă TĘ BĲŁ hČ 7

: ClQĲĎ hČ tĘŇ yĂ MrĎę SĘ ‘Ď Ç bŇ r¿Ł bĘŇ C
Sy’ĳĂ hŇ DăĆpĘŇ yĂ hŇ dăŇŁ pĎŇ =âlĲ x’Ďę 8

: orĲpĘŇ JĎ MyhăĂ Łl’Ň lĲĄ Nê¡Ą yĂ=âlĲ
MSĎę pĘŇ nČ Noy¿dĘŇ jĂ rqČ yĄwĘÆ 9

: MlĲĎ o‘lĘ ld¿ČŇ xĎ wĘ
xYČ nĳĆlĎ dŇ o‘¿=yxĂ ywĲĂ 10

: tŇ xČ èĲĎ hČ hŇ ’ăĆ rĘyĂ âl¡
CtŇ Cmę yĎ MymąĂ kĎÅ xĞ ű hŇ ’ĆÄ rĘyĂ yJąĂ 11

CdŇ bĳĄŇ ’Ň yŁ r‘ČbăČŇ wĎ lysăĂ JĘ dŇ xČ yąČ
: MlĲĎ yxĄ MyrăĂxĄ ’ĞlĲČ Cb¡Ň zĘ‘ĲĎwĘ
MlĎę o‘lĲĘ ű omyêĄÄ BĎ MBąĎ rĘqĂ 12

rdĳŇŁ wĎ rdăŇŁ lĘ MtĎŇ nŁ JĘ SĘ mĂ Æ
: tŇ omĲ dĎŇ ’Ğ ylăĄ ‘Ğ MtĎę omSĘ bĂ Ç C’¿ rĘqĲĎ

NylĳĂ yĎ=lBČ rqĎ yBĂ Æ MdăĎŇ ’Ď wĘ 13

: CmĲ dĘŇ nĂ tŇ omă hĄ BĘ JČ lS¡Č mĘ nĂ
omlĳĎ lsĆ JăĄ MJĎ rĘdČŇ Æ hŇ zăĆ 14

: hŇ lĎ sĲĆ CYă rĘyĂ Mh¡Ć ypĂŇ BĘ ű MhĆő yrĄxĞ’ĲČ wĘ
M‘¿ĄrĘyĂň tŇ wĆmąĎ ÈCêSČ lo’ă SĘ lĲĂ ű N’Ň ~ąŁ JČ 15

rqĆBęŁ lČ ű MyrĂÄ SĎ yĘ MbąĎŇ CDÅrĘIĂwČ
: olĲ lb¿ĚŇ EĘmĂ lo’ę SĘ tŇ oQ¿ bČŇ lĘ MryYř wÆ

lo’ĳ SĘ =dŇ IČmĲĂ ySĂ pĘŇ nČ Æ hŇ DăĆpĘŇ yĂ MyhĂę Łl’Ĺ=ëŇ ’Č 16

: hŇ lĎ sĲĆ ynĂ xăĄ uĎ yĂ yJ¡Ă
Sy’ĳĂ rSăĂ ‘ĞyĲČ=yJĂ ’rĎyêĂ Æ=l’Č 17

: otĲŇ yBĄ dŇ obăŇ JĘ hŇ BĆ rĘyĂÇ=yJĲĂ
lJĳŁ hČ xuăČyĂ otŇ ombĘŇ Æ âlă yJąĂ 18

: odĲŇ obŇ JĘ wyrăĎxĞ’ĲČ dŇ r¡ĄyĄ=âlĲ
wVpn=yk

.r"tw ‘"t ,’"yd ,w"d Nkw yrqw bytk MrĎCYwĘ ’"sb ,yrq MrĎCYwĘ ,bytk MrĎyYĂ wĘ v.15 .Tm



49. 19–50. 10 ynV rps 1007

19 ëŇ rĳĄbĎŇ yĘ wyIăĎxČ BĘ oSpĘŇ nČ Æ=yJĲĂ sŘ7

: ëŇ lĲĎ bŇ yT¿Ă ytĄŇ =yJĲĂ ìŇ dĚę oywĘÇ
20 wytĳĎŇ obŇ ’Ğ roDă=dŇ ‘Č ’obŇ êĎ Æ

: ro’Ĳ =C’rĘyĂ âlă xYČ nĄę Ç=dŇ ‘Č
21 NybĳĂŇ yĎ âlă wĘ rqĎ yBĂ Æ MdăĎŇ ’Ď

: CmĲ dĘŇ nĂ tŇ omă hĄ BĘ JČ lS¡Č mĘ nĂ
n PŇ ¿Ďs’Ďň lĘ romę zĘmĂ

ZrĆ’ĳĎ=’rĎqĘ IĂwČ rB¿Ć DĂ hŇ oĎęhyĲĘ MyhĂÃ Łl’Ĺ ű l’ąĄ
: o’Ĳ bŇŁ mĘ =dŇ ‘Č SmĆ SĆę Ç=xrČzĘUĂ mĂ

2 : ‘Č ypĲĂŇ oh Myh¿Ă Łl’Ĺ ypĂŇ Łyę=llČ kĘŇ mĂ NoI¿~Ă mĂ
3 Sr¿ČxĹyĲĆň=l’Č wĲĘ CnyhĄę Łl’Ĺ ’b¿ŇŁ yąĎ

lkĳĄŇ ’Ň êŁ wyn¿ĎpĎŇ lĘ =S’ĲĄ
: dŇ ’ĲŁ mĘ hŇ r¿Ď‘ĞWĘ nĂ wybĎę ybĂŇ sĘ CÇ

4 l‘ĳĎmĄ MyĂmăČèĎ hČ =l’Ć ’răĎqĘ yĂ
: oUĲ ‘Č Nyd¿ĂŇ lĎ ZrĆ’Ďę hĎ Ç=l’Ć wĘ

5 ydĳĎŇ ysĂ xĞ yl¿Ă =CpŇ sĘ ’Ă
: xbČŇ zĲĎ=ylĄ ‘Ğ ytăĂŇ yrĂbĘŇ yt¡ĄŇ rĘJĲŁ

6 oqĳdĘŇ YĂ MyĂmăČSĎ CdŇ yGăĂIČwČ
: hŇ lĎ sĲĆ ’Chă Tp¡ĄŇ SŁ ű MyhĂő Łl’Ĺ=yJĲĂ

7 hŇ rĎBĄę dČŇ ’Ğ wĲČ ű yUĂÄ ‘Č hŇ ‘ąĎmĘ SĂ
ëŇ BĳĎ hŇ dĎŇ y‘ăĂ’Ď wĘ l’Ą rĎWĘ yĂÆ

: ykĂŇ nĲŁ ’Ď ìŇ yhăĆŁl’Ĺ Myh¡Ă Łl’Ĺ
8 ìŇ xĳĆ ykĂŇ o’Ĳ ìŇ yxĆ bĎŇ zĘ Æ=l‘Č âlă

: dŇ ymĲĂ tĎŇ yDăĂgĘŇ nĆlĘ ìŇ yt¡ĆŇ Łlo‘Ĳ wĘ
9 rpĳĎŇ ìăŇ tĘŇ yBĲĄ mĂ xuăČ’Ć =âlĲ

: MydĲĂŇ Cê‘Č ìŇ ytĆę ’Ł lĘ kĘŇ UĂ mĂ Ç
10 r‘ČyĳĎ=otŇ yĘxĲČ =lkĎŇ yl¿Ă =yJĂ

: PŇ lĆ ’ĲĎ =yrĄrĘhĲČ BĘ tŇ omę hĄ BĘ Ç
yt‘dy
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MyrĳĂhĎ PŇ o‘ă=lJĎ yêĂ ‘Ę dČŇ yĎÆ 11

: ydĲĂŇ UĎ ‘Ă ydČę WĎ Ç zyz¿ĂwĘ
ëŇ ĳĎl rmČ ’ăŁ =âl bŇ ‘ČrĘ’Ć Æ=M’Ă 12

: HâĲĎ lmĘ C lbĄę tĄ Ç yl¿Ă =yJĂ
MyrĳĂyBĂ ’Č rWăČ BĘ lkČŇ o’hĲČ Æ 13

: hŇ êĲĆSĘ ’Ć MydăĂŇ Cê‘Č Md¡ČŇ wĘ
hŇ dĳĎŇ oê MyhăĂ Łl’Ň lĲĄ xbăČŇ zĘ 14

: ìŇ yrĲĆdĎŇ nĘ NoyălĘ ‘ĆlĘ MQ¡Ą SČ wĘ
hŇ rĳĎYĎ MoyăBĘ ynĂ ’Ą rĎqĘ CÆ 15

: ynĂ dĲĄŇ BĘ kČŇ tĘŇ C ìę YĘ QĆ xČ ’Ğ Ç
MyhĂę Łl’Ĺ rmąČ ’ĎÅ ű ‘SĎÄ rĎląĎ wĘ 16

yuĳĎxĚ rjăĄsČ lĘ ìŇ QĘ Æ=hŇ mČ
: ìŇ ypĲĂŇ =ylĄ ‘Ğ ytăĂŇ yrĂbĘŇ ’v¡Ď êĂ wČ

rsĳĎCm tĎŇ ’Ň năĄWĎ hŇ êĎ’Č wĘÆ 17

: ìŇ yrĲĆxĞ’ĲČ yrăČbĎŇ DĘ ëŇ ¡ĄlSĘ êČ wČ
oUĳ ‘Ă ZrĆêăĂ wČ bŇ eĎgČŇ Æ tĎŇ y’ăĂ rĎ=M’Ă 18

: ìŇ qĲĆlĘ xĆ MypăĂŇ ’ĞnĲĎmĘ M‘¡ĂwĘ
hŇ ‘ĳĎrĎbĘŇ êĎxĘ lăČ SĎ ìŇ yjĂ Æ 19

: hŇ mĲĎ rĘmĂ dŇ ym¿Ă YĘ êČ ìę nĘ oSĲ lĘ CÇ
rBĳĄdČŇ tĘŇ ìŇ yxăĂ ’Ď BĘ bŇ SĄ êĄ Æ 20

: ypĂŇ DĲŁ =NêĆêĲĂ ìę UĘ ’Ă Ç=NbĲĆŇ BĘ
yêĂ SĘ rČę xĹhĲĆ wĘĲ ű tĎ yWĂÄ ‘Ď hŇ QĆ ’ąĄ 21

ìŇ omĳ kĎŇ hŇ y¿ĆhĘ ’ĲĆ =tŇ oyhĲĹ tĎŇ yUĂę DĂ
: ìŇ ynĲĆy‘ĄlĘ hŇ kăĎŇ rĘ‘Ć’ĲĆ wĘ ì¡Ň xĞ ykĲĂŇ o’
HČ olĳ ’Ĺ yxăĄ kĘŇ SĲŁ tŇ ’Ň zŁ Æ ’năĎ=CnyBĲĂ 22

: ly~ĲĂ mČ Ny’ăĄwĘ PŇ ręŁ TĘ ’Ć Ç=NjĆ
ynĂ nĘ d¿ĎŇ BĘ kČň yĲĘ hŇ dĎę oê xČ b¿ĄŇ zŁ 23

: MyhĲĂ Łl’Ĺ ‘SČ yăĄBĘ Ce’Ćę rĘ’Č Ç ëŇ rĆDĳĆ MW¿Ď wĘ
xYnml
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’n, 2 ’ybĳĂŇ eĎhČ NtăĎŇ nĎ wylĎ ’Ą Æ=’obŇ BĲĘ : dŇ wĲĂdĎŇ lĘ rom¿ zĘmĂ xČ ~Ąę nČmĘ lĲČ
: ‘bČŇ SĲĎ =tŇ BČ =l’Ć ’BĎę Ç=rSĆ ’ĞJĲČ

3 ìŇ DĳĆsĘ xČ JĘ MyhăĂ Łl’Ĺ ynĂ eăĄxĎ
: y‘ĲĎSĎ pĘŇ hŇ xăĄ mĘ ìŇ ymĆę xĞrĲČÇ bŇ r¿Ł JĘ

4 ynĳĂwŁ ‘ĞmĲĄ ynĂ săĄ BĘ JČ hŇ BĄ rĘhČ
: ynĂ rĲĄhĞTĲČ yt¿ĂŇ ’Ň FĎ xČ mĲĄ C

5 ‘dĳĎŇ ’Ą ynăĂ’Ğ y‘ČSĎ pĘŇ Æ=yJĲĂ
: dŇ ymĲĂ tĎŇ yDăĂgĘŇ nĆ yt¡ĂŇ ’Ň FĎ xČ wĘ

6 ÈytĂŇ ’Ň TĎ xĎ ű ìÄ DĘbČŇ lĘ ìąŇ lĘ
ytĂŇ yW¿Ă ‘Ďň ìŇ ynĆę y‘ĄBĘ ‘r¿ČhĎ wĘ
ìŇ rĆę bĘŇ dĎŇ BĘ qD¿ČYĘ êĂ N‘ČmĲČ lĘ Æ

: ìŇ TĲĆ pĘŇ SĎ bĘŇ hŇ J¿Ć zĘêĂ
7 yêĂ lĘ lĳĎ ox Now¿‘ĎBĘ =NhĄ

: yUĲĂ ’Ă ynĂ tĘŇ m¿Č xĹyĲĆ ’TĘ xĄę bĘŇ CÇ
8 tŇ oxĳ FĚ bČŇ êĎYĘ păČŇ xĎ tŇ mĆ ’ĹÆ=NhĄ

: ynĂ ‘ĲĄydĂŇ otŇ hŇ m¿Ď kĘŇ xĎ MtĚę sĎ bĘŇ CÇ
9 rhĳĎTĘ ’Ć wĘ bŇ oză’Ą bĘŇ ynĂ ’ăĄ FĘ xČ êĘ

: NyBĲĂ lĘ ’Č gŇlĆ è¿Ć mĂ C ynĂ sĄę BĘ kČŇ êĘ Ç
10 hŇ xĳĎ mĘ WĂ wĘ NoWă WĎ ynĂ ‘ĄymĂ SĘ êČ Æ

: tĎŇ yJĲĂ DĂ tŇ om¿ YĎ ‘Ğ hŇ nĎlĘ gĄęêĎ Ç
11 y’ĳĎTĎ xĞmĲĄ ìŇ ynĆjĎ Æ rêăĄsĘ hČ

: hŇ xĲĄ mĘ ytăČŇ nŁ w¡Ł ‘Ğ=lkĎŇ wĲĘ
12 MyhĳĂ Łl’Ĺ ylăĂ =’rĎBĘ rohTĎ Æ bŇ lăĄ

: yBĲĂ rĘqĂ BĘ SD¿ĄxČ Nokę nĎ Ç xČ Cr¿wĘ
13 ìŇ ynĳĆpĎŇ QĘ mĂ ynĂ k¿ĄŇ ylĂ SĘ êČ =l’Č

: yeĂ UĲĆ mĂ xu¿ČêĂ =l’Č ìę SĘ dĘŇ qĎ Ç xČ Cr¿wĘ
14 ìŇ ‘ĳĆSĘ yĂ NoWă WĘ yQĂ Æ hŇ bĎŇ ySăĂ hĎ

: ynĂ kĲĄŇ mĘ sĘ tĂŇ hŇ băĎŇ ydĂŇ nĘ xČ Cr¡wĘ
hdml’
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ìŇ ykĳĆŇ rĎDĘ My‘ăĂSĘ pŇŁ hŇ dăĎŇ UĘ lČ ’Ğ 15

: CbŇ CSĲ yĎ ìŇ yl¿Ć ’Ą My’Ăę FĎ xČ wĘÇ
ytĳĂŇ ‘Ď CSĲ êĘ yh¿ĄŁl’Ĺ MyhĂę Łl’ĲĹ ű MymĂÄ DĎmĂ ynĂ ląĄ y~ĂÅhČ 16

: ìŇ tĲĆŇ qĎ dĘŇ YĂ ynĂę oSlĘ Ne¿ĄrČêĘ
xêĳĎpĘŇ êĂ ytăČŇ pĎŇ WĘ ynĎdŇŁ ’Ğ Æ 17

: ìŇ tĲĆŇ QĎ hĂ êĘ dŇ yG¿ĂyČ ypĂę CÇ
hŇ nĎêĳĄ’Ć wĘ xbČŇ zăĆ ZjăŁ xĘ tČŇ =âlĲ ű yJąĂ 18

: hŇ YĲĆ rĘtĂŇ âlă hŇ lĎę o‘Ç
hŇ r¿ĎBĎň SĘ nĂ xČ CrÀ ÈMyhĂ Łl’Ĺ yxăĄ bĘŇ zĲĂ 19

: hŇ zĲĆbĘŇ tĂŇ âlă MyhĂę Łl’ĹÇ hŇ JĳĆ dĘŇ nĂ wĘ rB¿Ď SĘ nĂ =bŇ lĲĄ
NoIĳYĂ =tŇ ’Ć ìŇ nĘ oYĲ rĘbĲĂŇ Æ hŇ bĎŇ yTăĂ yhĄ 20

: MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ tŇ om¿ ox hŇ nĆębĘŇ êĂ Ç
lylĳĂ kĎŇ wĘ hŇ lăĎ o‘ qdĆŇ YĆ Æ=yxĄ bĘŇ zĂ ZjăŁ xĘ êČ z’ąĎ 21

: MyrĲĂpĎŇ ìăŇ xĞBĲČ zĘmĂ =l‘Č Cl¡ ‘ĞyĲČ z’ąĎ
ÈymĂ dŇŁ ’ĞhĲĎ gŇ’ăĄ oD ű ’obąŇ BĘ : dŇ wĲĂdĎŇ lĘ lyJ¿Ă WĘ mČ xČ ~Ąę nČmĘ lĲČ bn, 2

: ëŇ lĆ mĲĆ yxĂ ’Ğ tŇ yB¿Ą =l’Ć dŇ wĂędĎÇ ’B¿Ď olĳ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ lC’¿ SĎň lĘ dŇ GÀĄIČwČ
roBĳ GĂ hČ hŇ ‘ĎrĎBĘ Æ lQăĄ hČ tĘŇ êĂ =hŇ mČ 3

: MoIĲhČ =lJĎ l’Ąę Ç dŇ sĆ x¿Ć
ìŇ ĳĆnoSlĘ bŇ SăŁ xĘ êČ tŇ oChČ Æ 4

: hŇ IĲĎmĂ rĘ hŇ W¿Ą ‘Ł SFĎę lĚ mĘ Ç r‘Čt¿ČŇ JĘ
bŇ oFĳ mĂ ‘ïăĎ êĎbĘŇ hăČ ’Ď 5

: hŇ lĎ sĲĆ qdĆŇ YăĆ rB¡Ą DČmĂ ű rqĆSĆő
: hŇ mĲĎ rĘmĂ NoSă lĘ ‘lČ bĎę =yrĄbĘŇ DĂ=lkĲĎŇ êĎbĘŇ h¿Č ’Ď 6

xYČ n¿ĆlĎň ìÀŇ YĘ êĎ yĂ È l’Ą =MGČ 7

lhĆ ’ĳŁ mĄ ìăŇ xĞiĲĎ yĂwĘ ìăŇ êĘ xĘ yČ
: hŇ lĎ sĲĆ MyIăĂxČ ZrĆ’¡ĆmĄ ÉìSĘ rĆSĲĄ wĘ

C’rĎę yyĂwĘ Myq¿Ă yDĂYČ C’¡ rĘyĂwĘ 8

wyl‘w



52. 9–54. 2 ynV rps 1011

: CqxĲĎ WĘ yĂ wyl¿Ď ‘Ď wĘ
9 oE¿C‘ň mĲĎ MyhĂę Łl’Ĺ MyW¿Ă yĎ âlą rbĆŇ GĆęhČ hŇ eąĄhĂ

: otĲŇ CĎhČ BĘ z‘ęŁ yĎÇ orĳSĘ ‘Ď bŇ răŁ BĘ xTČ bĘŇ IĂwČÆ
10 MyhĳĂ Łl’Ĺ tŇ ybăĄŇ BĘ NnĎ‘ĞrĲČÆ tŇ yĂzăČJĘ ű ynąĂ’Ğ wĲČ

: dŇ ‘ĲĆwĎ Ml¿Ď o‘ MyhĂę Łl’ĹÇ=dŇ sĆ xĲĆ bĘŇ yêĂ xĘ T¿Č BĎ
11 tĎŇ yWĳĂ ‘Ď yJăĂ MlĎ o‘lĘ Æ ìăŇ dĘŇ o’Ĳ

: ìŇ ydĲĆŇ ysĂ xĞ dŇ gĆŇ năĆ bŇ oTę Ç=ykĲĂŇ ì¿Ň mĘ SĂ hŇ C¡ĆqČ ’Ğ wĲČ
gn : dŇ wĲĂdĎŇ lĘ lyJ¿Ă WĘ mČ tŇ lČęxĞmĲĎ =l‘ĲČ xČ ~¿Ą nČmĘ lĲČ

2 MyhĳĂ Łl’Ĺ Ny’ăĄ oBlĂ BĘ Æ lbăĎŇ nĎ rmąČ ’ĎÅ
lwĆ‘Ďę Ç CbŇ y‘¿ĂtĘŇ hĲĂ wĘ CtŇ yxĂę SĘ hĲĂ Ç

: bŇ oTĲ =hŇ WĄ ‘ĲŁ Ny’ăĄ
3 Md¿ĎŇ ’Ď =ynĲĄBĘ =l‘ĲČ PŇ yqÀĂSĘ hĂ ÈMyĂmČ èĎ mĂ MyhĂę Łl’ĲĹ

lyJĳĂWĘ mČ SyăĄhĞ tŇ o’rĘlĂ Æ
: MyhĲĂ Łl’Ĺ=tŇ ’Ć SrĄę DŁ Ç

4 Cxl¿Ď ’ĹnĲĆň wDÀĎxĘ yČ ÈgsĎ oQ¿ JĚ
bŇ oTĳ =hŇ WĄ ‘ĲŁ Ny’ąĄ
: dŇ xĲĎ ’Ć =MGČ Ny’Ąę Ç

5 NwĆ’¿Ď ylĄň‘ĞjąŁ ÈC‘dĘŇ yĲĎ âl¿ hĞ
MxĆ lĳĆ ClkĘŇ ’ăĎ yUĂ ‘Č Æ ylăĄ kĘŇ ’ĲŁ

: C’rĲĎqĎ âlă MyhĂę Łl’ĹÇ
6 dŇ xČ p¿ĎŇ hň yĎhÀĎ=âl ÈdxČ pČŇ =CdŇ xĞjĲĎ ű MSąĎ

ëŇ ĳĎnxŁ tŇ omă YĘ ‘Č rEČjĂ Æ MyhĂę Łl’Ĺ=yJĲĂ
: MsĲĎ ’Ď mĘ Myh¿Ă Łl’Ĺ=yJĲĂ hŇ tĎŇ SęŁ bĂŇ hĹ Ç

7 l’¿Ą rĎň WĘ yĂ tŇ o‘ÀSĚ yĘ ÈNoI~Ă mĂ NêăĄ yĂ=ymĲĂ
oUĳ ‘Č tŇ CbăŇ SĘ MyhĂ Łl’ĹÆ bŇ CSă BĘ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ xm¿Č WĘ yĂ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČÇ lg¿ĄŇ yĎ
dn, 2 CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ MypĂŇ yEĂhČ Æ ’obăŇ BĘ : dŇ wĲĂdĎŇ lĘ lyJ¿Ă WĘ mČ tŇ Łnę ygĂŇ nĘ BĂ xČ ~¿Ą nČmĘ lĲČ

: CnUĲĎ ‘Ă rê¿ĄêČsĘ mĂ dŇ wĂędĎÇ âl¿ hĞ lC’ĳ SĎ lĘ
l’
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ynĂ ‘ĳĄySĂ ohĲ ìăŇ mĘ SĂ BĘ MyhĂ Łl’ĹÆ 3

: ynĂ nĲĄ ydĂŇ tĘŇ ì¿Ň tĘŇ rĎCbĲŇ gĘŇbĂŇ C
ytĳĂŇ QĎ pĂŇ êĘ ‘măČ SĘ MyhĂ Łl’ĹÆ 4

: ypĲĂŇ =yrĄmĘ ’Ă lĘ hŇ nĎ yzĂę’ĞhĲČ Ç
ylČę ‘Ď CmqąĎ ű MyrĂÄ zĎ yJąĂ 5

ySĳĂ pĘŇ nČ CSă qĘ BĂ MyYĂ yrĂ‘ĲĎwĘÆ
: hŇ lĎ sĲĆ MDăĎgĘŇ nĆlĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ CmWĎÄ âlą

ylĳĂ rzăĄ‘Ł MyhĂ Łl’ĹÆ hŇ eăĄhĂ 6

: ySĲĂ pĘŇ nČ yk¿ĄŇ mĘ sĲŁ BĘ ynĎę dŇŁ ’Ğ Ç
yrĳĎrĘSĲŁ lĘ ‘rČhĎ Æ bwSă y 7

: MtĲĄŇ ymĂ YĘ hČ ìę êĘ mĂ ’ĞBĲČ Ç
ëŇ QĳĎ =hŇ xĎ BĘ zĘ’Ć hŇ b¿ĎŇ dĎŇ nĘ BĂ 8

: bŇ oTĲ =yJĂ hoăĎhyĘ ì¡Ň mĘ èĂ hŇ dĆŇ o’ą
ynĂ lĳĎ y~Ă hĂ hŇ rĎYĎ Æ=lJĎ mĂ yJăĂ 9

: ynĲĂ y‘Ą hŇ t¿ĎŇ ’ĞrĲĎ ybČę yĘ’ĲŁ bĘŇ CÇ
: dŇ wĲĂdĎŇ lĘ lyJ¿Ă WĘ mČ tŇ Łnę ygĂŇ nĘ BĂ xČ ~¿Ą nČmĘ lĲČ hn

ytĳĂŇ QĎ pĂŇ êĘ MyhĂ Łl’ĹÆ hŇ nĎ yzăĂ’ĞhĲČ 2

: ytĲĂŇ eĎxĂ êĘ mĂ MQČę ‘ČtĘŇ êĂ Ç=l’Č wĘ
ynĂ nĳĄ‘ĞwĲČ yQăĂ hŇ bĎŇ ySăĂ qĘ hČ 3

: hŇ mĎ yhĲĂ ’Ď wĘ yxăĂ yWĂ BĘ dŇ yr¡Ă’Ď
‘SĳĎ rĎ tŇ qăČ‘Ď ynăĄjĘ mĂ bŇ yĄęo’ louąmĂ 4

NwĆ’Ďę Ç yl¿Č ‘Ď CTym¿Ă yĎ=yJĲĂ
: ynĂ CmĲ TĘ WĘ yĂ PŇ ’¿Č bĘŇ C

yBĳĂ rĘqĂ BĘ lyxăĂ yĎ yBĂ lĂ Æ 5

: ylĲĎ ‘Ď Cl¿ pĘŇ nĲĎ tŇ wĆmĎę Ç tŇ om¿ y’Ą wĘ
ybĳĂŇ ’bŇŁ yăĎ dŇ ‘ČrČwĎÆ hŇ ’ăĎ rĘyĂ 6

: tŇ CYĲ QĎ jČ ynĂ iĄę kČŇ êĘ wČÇ
hŇ nĎę oIJČ rbĆŇ ’Ą Æ yQăĂ =NêĆ yĲĂ=ymĲĂ rmČę ’Ł wĲĎ 7

hpw‘’
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: hŇ nĎJĲŁ SĘ ’Ć wĘ hŇ pĎŇ C‘¿’Ď
8 dŇ dĳŇŁ nĘ qyxăĂ rĘ’Č hŇ eĄhĂ Æ

: hŇ lĎ sĲĆ rBăĎ dĘŇ UĂ BČ Nyl¡Ă ’Ď
9 ylĳĂ TlăĎ pĘŇ mĂ hŇ SĎ yxăĂ ’Ď

: r‘ČiĲĎ mĂ hŇ ‘ăĎsŁ xČ Cr¡mĄ
10 MnĳĎ oSlĘ gŇQăČ jČ ynĎdŇŁ ’Ğ Æ ‘QăČ BČ

: ry‘ĲĂBĎ bŇ yrăĂwĘ sm¡Ď xĎ ytĂŇ y’ĂÄ rĎ=yJĲĂ
11 hĎ ytĳĆŇ mŁ oxĲ =l‘Č hĎ b¿ĚŇ bĘŇ osĲ yĘ hŇ lĎ yĘlČę wĎ MmąĎ oy

: HBĲĎ rĘqĂ BĘ lmăĎ ‘Ď wĘ NwĆ’¡ĎwĘ
12 HBĳĎ rĘqĂ BĘ tŇ oC¿hČ

: hŇ mĲĎ rĘmĂ C ëŇ êăŁ HbĎę xŁ rĘmĲĄ Ç Sym¿Ă yĎ=âlĲ wĘĲ
13 ’v¿Ď ’Ćň wĘ ynĂ pĄę rĘxĲĎ yĘ bŇ y¿Ąo’=âlĲ yJąĂ

lyDĳĂgĘŇhĂ ylăČ ‘Ď y’Ă nĘ WČ mĘ Æ=âlĲ
: CeUĲĆ mĂ rt¿ĄŇ iĎ ’Ć wĘ

14 yJĳĂrĘ‘ĆJĘ Sonă’Ĺ hŇ êăĎ’Č wĘ
: y‘Ă DĲĎyĚmĘ C ypĂę CQ’Č Ç

15 dŇ osĳ qyêăĂ mĘ nČ wDĎxĘ yČÆ rSăĆ ’Ğ
: SgĆŇrĲĎBĘ ëŇ Q¿Ą hČ nĘ MyhĂę Łl’ĹÇ tŇ yb¿ĄŇ BĘ

16 omylĄę ‘Ď ű twmÄ yèy
MyIĳĂxČ lo’ă SĘ CdăŇ rĘyĲĄ

: MBĲĎ rĘqĂ BĘ MrăĎCgŇmĘ BĂ tŇ o‘¡rĎ=yJĲĂ
17 ’rĳĎqĘ ’Ć MyhăĂ Łl’Ĺ=l’Ć ynĂ ’Ğ Æ

: ynĂ ‘ĲĄySĂ oyĲ hoĎęhywĲČÇ
18 hŇ mĳĆ hĹ’ĲĆ wĘ hŇ xĎ yWăĂ ’Ď MyĂrČhĽYĲĎ wĘÆ rqĆbăŇŁ wĎ bŇ rĆ‘ąĆ

: ylĲĂ oq ‘m¿Č SĘ IĂwČ
19 ylĳĂ =bŇ rĎuĞmĂ ySĂ pĘŇ nČ Æ Molă SĎ bĘŇ hŇ dąĎŇ jĎÅ

: ydĲĂŇ UĎ ‘Ă Cy¿hĎ MyBĂę rČbĘŇ Ç=yJĲĂ
20 ÈMnĄř‘ĞyČwĘĲ ű l’ĄÄ ű ‘mąČ SĘ yĂ

bVyw
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hŇ lĎ s¿Ć MdĆŇ qĆę bŇ S¿Ą yąwĘ
omlĳĎ tŇ opăŇ ylĂ xĞ Ny’ăĄ rSąĆ ’Ğ

: MyhĲĂ Łl’Ĺ C’ă rĘyĲĎ âl¡ wĘ
wymĎę ŁlSĘ BĂ wydĎŇ yĎÆ xlăČ SĎ 21

: otĲŇ yrĂBĘ lQ¿Ą xĂ
oB¿ lĂň=bŇ rĎqĞCĲ ÈwyjĂ tŇ ’ăŁ mĎ xĞmĲČ ű CqąlĘ xĲĎ 22

: tŇ oxĲ tĂŇ pĘŇ hŇ UĎ hăĄ wĘ NmĆ èĆę mĂ wyr¿ĎbĎŇ dĘŇ CJ¡ rČ
ÈìbĘŇ hĲĎ yĘ ű hoĎÄhyĘ=l‘Č ëŇ ląĄ SĘ hČ 23

ìŇ ¿ĆlJĘ lĘ kČň yĘ ’ChÀ wĘ
: qyDĲĂ~Č lČ Tomę Ml¿Ď o‘lĘ Nê¡Ą yĂ=âlĲ

tŇ xČ SČę r’Ąŋ bĘŇ lĂ ű MdĄŋ rĂoêĲ ű MyhĂÄ Łl’Ĺ hŇ êąĎ’Č wĘ 24

MhĳĆ ymĄ yĘ CYă xĹyĲĆ=âl hŇ mĎ rĘmĂ CÆ MymăĂ dĎŇ ySąĄ nĘ ’Č
: ëŇ BĲĎ =xTČ bĘŇ ’Ć ynĂę ’Ğ wĲČÇ

ot¡Ň ’Ł zxÄŁ ’ĹBĲĆ MêĳĎkĘŇ mĂ dŇ wăĂdĎŇ lĘ MyqĂ xŁ rĘÆ MlĆ ’ăĄ tŇ nČ oyŋ=l‘Č ű xČ ~ąĄ nČmĘ lĲČ wn
: tŇ gĲČŇBĘ MyêăĂ SĘ lĂ pĘŇ

Sonĳ’Ĺ ynĂ păČŇ ’Ď SĘ =yJĲĂ MyhĂ Łl’ĹÆ ynĂ eăĄxĎ 2

: ynĂ YĲĄ xĎ lĘ yĂ Mx¿ĄŁl MoIęhČ Ç=lJĎ
MoIĳhČ =lJĎ yrČrĘoSÆ CpăŇ ’ĞSĲĎ 3

: MorĲmĎ ylăĂ Mym¡Ă xĞŁlĲ MyBĂÄ rČ=yJĲĂ
: xTĲĎ bĘŇ ’Ć ìŇ yl¿Ć ’Ą ynĂę ’Ğ Ç ’rĳĎy’Ă Moy¿ 4

or¿bĎň DĘ lQÀĄ hČ ’Ğ ÈMyhĂ Łl’Ň BĲĄ 5

’rĳĎy’Ă âlă yêĂ xĘ TČ BĎ Æ MyhăĂ Łl’Ň BĲĄ
: ylĲĂ rWăĎ bĎŇ hŇ W¡Ć ‘ĞIĲČ=hŇ mČ

CbŇ ~ĳĄ ‘Č yĘ yrăČbĎŇ DĘ MoIhČ Æ=lJĎ 6

: ‘rĲĎlĎ MtăĎŇ bŇŁ SĘ xĘ mČ =lJĎ yl¡Č ‘Ď
CrmĳŁ SĘ yĂ ybăČŇ qĄ‘Ğ hŇ UĎ hĄ Æ wnypę Yy ű CrCgąŇ yĎ 7

: ySĲĂ pĘŇ nČ CC¿qĂ rSĆę ’ĞJĲČ Ç
Nw’=l‘

.s"tw ‘"t Nk ,bSĄ yŁ omeĄ‘ČywĂ = bVywmn‘yw l"Y v.20 .hn
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8 omlĳĎ =TQĆ jČ NwĆ’¿Ď=l‘Č
: MyhĲĂ Łl’Ĺ dŇ rĄŋ oh ű MyUąĂ ‘Č PŇ ’Čę BĘ Ç

9 hŇ êĎ’¿Ď hŇ êĎň rĘpÀČŇ sĎ ÈydĂŇ nŁ
ìŇ dĳĆŇ ’Ň nŁ bĘŇ ytăĂŇ ‘ĎmĘ dĂŇ hŇ mĎ yWăĂ

: ìŇ tĲĆŇ rĎpĘŇ sĂ BĘ âlęhĞ Ç
10 ’rĳĎqĘ ’Ć MoyăBĘ rox’Ď Æ ybăČŇ yĘo’Ĳ CbŇ CSą yĎÅ z’¿ĎÄ

: ylĲĂ Myh¿Ă Łl’Ĺ=yJĲĂ yêĂ ‘Ę dČę yĎÇ h¿ zĆ
11 rbĳĎŇ DĎ lQăĄ hČ ’Ğ MyhĂ Łl’Ň BĲĄ Æ

: rbĲĎŇ DĎ lQ¿Ą hČ ’Ğ hoĎęhyBĲČ Ç
12 ’rĳĎy’Ă âlă yêĂ xĘ TČ BĎ Æ MyhăĂ Łl’Ň BĲĄ

: ylĲĂ MdăĎŇ ’Ď hŇ W¡Ć ‘ĞIĲČ=hŇ mČ
13 ìŇ yrĳĆdĎŇ nĘ MyhăĂ Łl’Ĺ ylăČ ‘Ď

: ëŇ lĲĎ tŇ dăŇŁ oê MQ¡Ą SČ ’Ğ
14 ÈtwĆUĎ mĂ ySĂÃ pĘŇ nČ êĎlĘ ~ÀČ hĂ yJąĂ

yxĂ D¿ĆmĂň ylČę gĘŇrČ âl¿ hĞ
: MyIĲĂxČ hĲČ ro’ę BĘ Ç MyhĳĂ Łl’Ĺ ynăĄpĘŇ lĂ ëŇ QĄ hČ tĘŇ hĲĂ lĘ Æ

zn lC’ę SĎ Ç=ynĄjĘ mĂ ox¿ rĘbĎŇ BĘ MêĳĎkĘŇ mĂ dŇ wăĂdĎŇ lĘ tŇ xĄ SĘ êČ Æ=l’Č xČ ~ăĄ nČmĘ lĲČ
: hŇ rĲĎ‘ĎUĘ BČ

2 ynĂ eĄę xĎ ű MyhĂÄ Łl’Ĺ ynĂ eąĄxĎ
yS¿Ă pĘŇ nČň hŇ yĎsÀĎxĎ ÈìbĘŇ yJ¿Ă

hŇ sĳĆ xĹ’ĲĆ ìŇ yp¿ĆŇ nĎJĘ =lYĲĄbĘŇ C
: tŇ oCĲhČ rb¿ŇŁ ‘ĞyĲČ dŇ ‘Čę Ç

3 NoyĳlĘ ‘Ć MyhăĂ Łl’Ň lĲĄ ’rĎqĘ ’Ć Æ
: ylĲĎ ‘Ď rm¿Ą GŁ l’Ąę lĎ Ç

4 ynĂ ‘Ąę ySĂ oyĲwĘ ű MyĂmČÄ èĎ mĂ xląČ SĘ yĂ
hŇ lĎ sĳĆ ypăĂŇ ’ĞSĲŁ PŇ răĄxĄ

: oêĲ mĂ ’Ğ wĲČ oD¿sĘ xČ MyhĂę Łl’ĹÇ xl¿Č SĘ yĂ
5 MyT¿Ă hĞŁlň hŇ bÀĎŇ JĘ SĘ ’Ć ÈM’Ă bĎŇ lĘ ëŇ ot¿Ň BĘ ű ySąĂ pĘŇ nČ

Md’=ynb
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My~ĳĂxĂ wĘ tŇ ynăĂxĞ MhĆ yeĄSĂ Æ MdĎę ’Ď =ynĄBĲĘ
: hŇ DĲĎxČ bŇ rĆxăĆ MnĎę oSlĘ CÇ

MyhĳĂ Łl’Ĺ MyĂmăČèĎ hČ =l‘Č hŇ mĎ Cră 6

: ìŇ dĲĆŇ obŇ JĘ ZrĆ’ăĎhĎ =lJĎ l‘¡Č
ÈymČ ‘ĎpĘŇ lĂ CnykăĂŇ hĄ ű tŇ SĆ rąĆ 7

yS¿Ă pĘŇ nČň PŇ pÀČŇ JĎ
hŇ xĳĎ ySĂ ynăČpĎŇ lĘ CrăJĎ

: hŇ lĎ sĲĆ HkăĎŇ otŇ bĘŇ Cl¡ pĘŇ nĲĎ
yBăĂ lĂ NokąŇ nĎÅ 8

: hŇ rĎUĲĄ zČ’Ğ wĲČ hŇ rĎySĂę ’Ď Ç yBĳĂ lĂ NokăŇ nĎ MyhĂ Łl’ĹÆ
ydĂę obŇ kĘŇ hŇ rĎC‘ą 9

roeękĂŇ wĘ lbĆŇ e¿ĄhČ hŇ rĲĎC‘Æ
: rxČ èĲĎ hŇ rĎy‘¿Ă’Ď

ynĳĎdŇŁ ’Ğ ű MyU¿Ă ‘ČbĎŇ ì¡Ň dĘŇ o’Ĳ 10

: MyUĲĂ ’Ě=lBČ ìę rĘUĆ zČ’Ğ Ç
ìŇ DĳĆsĘ xČ MyĂmăČSĎ =dŇ ‘Č ldăŇŁ gĎŇ=yJĲĂ 11

: ìŇ êĲĆmĂ ’Ğ Myq¿ĂxĎ SĘ =dŇ ‘Č wĲĘ
sŘ8 MyhĳĂ Łl’Ĺ MyĂmăČSĎ =l‘Č hŇ mĎ Cră 12

: ìŇ dĲĆŇ obŇ JĘ ZrĆ’ăĎhĎ =lJĎ l‘¡Č
: MêĲĎkĘŇ mĂ dŇ w¿ĂdĎŇ lĘ tŇ xĄę SĘ êČ =l’Č xČ ~¿Ą nČmĘ lĲČ xn

NCrĳBĄ dČŇ êĘ qdĆŇ YĆ Æ MlĆ ’ăĄ MnĎęmĘ ’ĚhĲČ 2

: MdĲĎŇ ’Ď ynăĄBĘ CTę jĘ SĘ êĂ Ç Myr¿ĂSĎ ymĲĄ
NCl¿ ‘Ďň pĘŇ êĂ tŇ ŁlÀ o‘ ÈblĄ BĘ =PŇ ’Č 3

: NCsĲ QĲĄ pČŇ êĘ MkĆę ydĄŇ yĘÇ sm¿Č xĞ ZrĆ’ĎÃ BĎ
MxĆ rĳĎmĄ My‘ăĂSĎ rĘ CrzăŁ 4

: bŇ zĲĎkĎŇ yr¿ĄbĘŇ DĲŁ NTĆ BĆę mĂ Ç C‘¿êĎ
SxĳĎ nĎ=tŇ mČ xĞ tŇ Cm¿ dĘŇ JĂ omlĎę =tŇ mČ xĞ 5

: onĲ zĘ’Ď MT¿Ą ’Ę yČ SrĄę xĄ Ç NtĆŇ p¿ĆŇ =omJĘ
rV’
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6 MySĳĂ xĞlĲČ mĘ loqă lĘ ‘mČ SĘ yĂÆ=âl rSăĆ ’Ğ
: MJĲĎ xĚmĘ MyrăĂbĎŇ xĞ rb¡ĄŇ ox

7 omypĳĂŇ BĘ omye¿ĄSĂ =srĎhĞ MyhĂę Łl’ĲĹ
: hoĲĎhyĘ ű ZtăŇŁ nĘ MyrĂę ypĂŇ JĘ Ç tŇ o‘¿êĘ lĘ mČ

8 omlĳĎ =CkŇ QĘ hČ tĘŇ yĂ MyĂmČ Æ=omkĘŇ Csă ’ĞUĲĎ yĂ
: CllĲĎ mŁ tĘŇ yĂ omă JĘ wřYę xÇ ëŇ r¿Ł dĘŇ yĂ

9 ëŇŁlĳ hĞ yĲČ smĆ êăĆ lClBĘ SČ Æ omă JĘ
: SmĆ SĲĎ Czx¿Ď =lBČ tŇ SĆ ’Ąę Ç lpĆŇ n¿Ą

10 dŇ TĳĎ ’Ď MkăĆŇ ytĄŇ rŁ yiĲĂ CnybăĂŇ yĎ MrĆTąĆBĘ
: CerĲĆ‘ĎWĘ yĂ Norę xĎ Ç=omJĘ yx¿Č =omJĘ

11 MqĳĎnĎ hŇ zăĎxĎ =yJĲĂ qyDĂYČ Æ xmăČ WĘ yĂ
: ‘SĲĎ rĎhĲĎ MdăČŇ BĘ ZxČę rĘyĂÇ wym¿Ď ‘ĎjĘ

12 qyDĳĂ~Č lČ yrăĂjĘ =ëŇ ’Č MdĎŇ ’Ď Æ rmăČ ’Ň yŁ wĘ
: ZrĆ’ĲĎ BĎ MyT¿Ă pĘŇ SĲŁ MyhĂę Łl’ĹÇ=SyĄ ëŇ ’¿Č

Tn Cr¿mĘ SĘ IĂwĲČ lC’ĳ SĎ xČŁl¿ SĘ BĂ Mê¿ĎkĘŇ mĂň dŇ wÀĂdĎŇ lĘ ÈtxĄ SĘ êČ =l’Č xČ ~ăĄ nČmĘ lĲČ
: otĲŇ ymĂ hĞlĲČ tŇ yĂBČę hČ Ç=tŇ ’Ć

2 yhĳĎŁl’Ĺ ű yb¿ČŇ yĘ’ĲŁ mĄ ynĂ l¡Ą y~Ă hČ
: ynĂ bĲĄŇ GĘ WČ êĘ ym¿Č mĘ oqĲ tĘŇ mĂ UĲĂ

3 NwĆ’ĳĎ ylĄ ‘ĞjăŁ mĂ ynĂ lĄ y~Ă hČ Æ
: ynĂ ‘ĲĄySĂ ohĲ MymĂę dĎÇ yS¿Ą nĘ ’Č mĲĄ C

4 ySĂę pĘŇ nČlĘ CbÃ rĘ’ĲĎ hŇ eÀĄhĂ yJąĂ
MyzĳĂ‘Č ylăČ ‘Ď CrCgăŇ yĎ

: hoĲĎhyĘ ytăĂŇ ’Ň FĎ xČ =âlĲ wĘ y‘¡ĂSĘ pĂŇ =âlĲ
5 CnnĳĎoJyĂwĘ NCYă CryĘ NwŁ ‘Ď Æ=ylĂ BĲĘ

: hŇ ’ĲĄ rĘC ytăĂŇ ’Ň rĎqĘ lĂ hŇ rĎC‘¡
6 l’Ąę rĎWĘ yĂ yhąĄŁlÅ’Ĺ tŇ o’Ã bĎŇ YĘ ű Myh¿Ă Łl’Ĺ=hoĲĎhyĘ hŇ êąĎ’Č wĘ

hYyqh
’"sbw ,s"tw +rt ,d"yd ,b"yd ,T"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wy~ĎxĂ ’"sb ,yrq wy~ĎxĂ ,bytk o~xĂ v.8 .xn

.r"tw ‘"t Nkw yrqw bytk o~xĂ
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MyĳĂoGhČ =lJĲĎ dŇ q¿Ł pĘŇ lĂ hŇ YĎ yqĂę hĎ
: hŇ lĎ sĲĆ NwĆ’ăĎ ydĄŇ gĘŇB¡Ł =lJĎ NxÄŁ êĎ =l’Č

bŇ lĆ JĎę kČŇ Cm¿ hĹyĲĆ bŇ rĆ‘ĆlĎ Æ CbŇ CSă yĎ 7

: ry‘ĲĂ CbŇ bĘŇ os¿ ywĂ
MhĆę ypĂŇ BĘ NC‘ąyBĂÅ yČ ű hŇ eąĄhĂ 8

MhĳĆ ytĄŇ otĲŇ pĘŇ WĂ BĘ tŇ obŇ rĎxĞ Æ
: ‘ČmĲĄ SŁ ym¿Ă =yJĂ

omlĳĎ =qxČ WĘ êĂ hoĎhyĘÆ hŇ êăĎ’Č wĘ 9

: MyĲĂoG=lkĎŇ lĘ gŇ‘Čę lĘ êĂ Ç
hŇ rĎmĳŁ SĘ ’Ć ìŇ ylăĆ ’Ą oE‘ĚÆ 10

: yBĲĂ GČWĘ mĂ MyhĂę Łl’ĹÇ=yJĲĂ
ynĂ mĳĄ DĘqČ yĘ wdăsx yhăĄŁl’Ĺ 11

: yrĲĎrĘSĲŁ bĘŇ ynĂ ’¿Ą rĘyČ MyhĂę Łl’ĹÇ
yUĂę ‘Č Cxŋ JĘ SĘ yĂ=NjĲĆ ű MgąĄŇrĘhČ êČ =l’Č 12

omdĳĄŇ yrĂohĲ wĘ ìŇ lĘ yxĄ bĘŇ Æ om‘ăĄynĂ hĞ
: ynĲĎdŇŁ ’Ğ CneăĄgĂŇmĲĎ

omyt¿ĄŇ pĎň WĘ =rbČŇ DĲĘ omyjĂę =tŇ ’Ň FČ xČ 13

MnĳĎ o’gĘŇbĂŇ Cd¿Ň kĘŇ QĎ yĂwĘ
: CrjĲĄ sČ yĘ SxČ JăČ mĂ C hŇ l¡Ď ’Ď mĲĄ C

omn¿Ąy’Ąň wĲĘ hŇ QÀĄ JČ ÈhmĎ xĄ bĘŇ hŇ Q¿Ą JČ 14

bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČBĘ lSăĄ mŁ MyhĂ Łl’ĹÆ=yJĲĂ C‘ę dĘŇ yĲĄwĘ
: hŇ lĎ sĲĆ ZrĆ’ăĎhĎ ys¡ĄpĘŇ ’Č lĘ

bŇ lĆ JĎę kČŇ Cm¿ hĹyĲĆ bŇ rĆ‘ĆlĎ Æ CbŇ CSă yĎwĘ 15

: ry‘ĲĂ CbŇ bĘŇ os¿ ywĂ
lkĳŇŁ ’ĹlĲĆ Nw‘ă wnř y hŇ UĎ hĄ Æ 16

: CnylĲĂ IĎwČř C‘ę BĘ WĘ yĂÇ âl¿ =M’Ă
ÈìEĆ‘Ě rySăĂ ’Ď ű ynąĂ’Ğ wĲČ 17

Nnr’w
.r"tw ‘"t Nk CnyQĂ yČwĘ l"Y v.16 .’"d Nkw yrqw bytk NC‘ynĂ yĘ ’"sb ,yrq NC‘ynĂ yĘ ,bytk NC‘CnyĘ v.16 .Tn
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ìŇ D¿ĆsĘ xČň rqĆBęŁ lČ Ne¿ĄrČ’Ğ wĲČ
ylĳĂ bŇ GăĎWĘ mĂ tĎŇ yyăĂhĎ =yJĲĂ

: ylĲĂ =rYČ MoyăBĘ sonęmĎ CÇ
18 hŇ rĎUĳĄzČ’Ğ ìŇ ylăĆ ’Ą yEĂ‘ĚÆ

: yDĲĂsĘ xČ yh¿ĄŁl’Ĺ yBĂę GČWĘ mĂ Ç Myh¿Ă Łl’Ĺ=yJĲĂ
s, 2 ű otÄ o~hČ BĘ : dŇ UĲĄ lČ lĘ dŇ wăĂdĎŇ lĘ Mê¡ĎkĘŇ mĂ tŇ CdĳŇ ‘Ą NSăČ CS=l‘Č xČ ~Ą nČmĘ lĲČ Æ

ModăŇ ’Ĺ=tŇ ’Ć ëŇ IăČwČ bŇ ’Ďę oy bŇ SĎ IąĎwČ hŇ b¿ĎŇ oYň MrÀČ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ ÈMyĂrČhĞ nĲČ MrăČ’Ğ tŇ ’¿Ć
: PŇ lĆ ’ĲĎ rWăĎ ‘Ď Myn¡ĄSĘ xlČ mĳĆ =’ygĄŇBĘ

3 CnêĳĎYĘ rČpĘŇ CnêăĎxĘ nČ zĘ MyhĂ Łl’ĹÆ
: CnlĲĎ bŇ b¿ĄŇ oSă êĘ êĎpĘŇ nČę ’Ď Ç

4 HêĳĎmĘ YČ jĘ ZrĆ’ăĆ hŇ êĎSĘ ‘ăČrĘhĂ
: hŇ TĎ mĲĎ =ykĂŇ hĎ yrăĆbĎŇ SĘ hŇ p¡ĎŇ rĘ

5 hŇ SĳĎ qĎ ìăŇ UĘ ‘Č hŇ tĎŇ y’ăĂ rĘhĂ
: hŇ lĲĎ ‘ĄrĘêČ NyĂyăČ CntĎę yqĂ SĘ hĂ Ç

6 ssĳĄ ontĘŇ hĂ lĘ seĄ Æ ìŇ y’ăĆrĄyQĂ hŇ êĎtąČŇ nĎÅ
: hŇ lĎ sĲĆ TSĆ qăŁ ynĄę jĘ mĂ Ç

7 ìŇ ydĳĆŇ ydĂŇ yĘ NCYă lĘ xĲĎ yĄ N‘ČmČ lĘ Æ
: wnnĲ ‘w ìăŇ nĘ ymĲĂ yĘ hŇ ‘Ď yS¡Ă oh

8 hŇ zĎŁl¿ ‘Ę ’ĲĆň oSę dĘŇ qĎ BĘ rB¿Ć DĂ ű MyhąĂ Łl’Ĺ
: dŇ DĲĄmČ ’Ğ tŇ oJă sĚ qmĆ ‘¡ĄwĘ MkĳĆŇ SĘ hŇ q¿ĎQĘ xČ ’Ğ

9 hŇ èĆę nČmĘ ylĂŋ wĘ ű dŇ ‘ĎÄ lĘ gĂŇ yląĂ
ySĳĂ ’Ň rŁ zo‘ămĎ MyĂrČpĘŇ ’Ć wĘÆ

: yqĂ qĘ xĲŁ mĘ hŇ dĎę ChyĘÇ
10 yYĂę xĘ rČ rysĂŋ ű bŇ ’ąĎ om

ylĳĂ ‘ĞnĲČ ëŇ ylăĂ SĘ ’Č ModŇ ’ĹÆ=l‘Č
: y‘ĲĂ ‘ĲĎrŁ tĘŇ hĂ tŇ SĆ lăĆ jĘ ylČę ‘Ď Ç

11 roYĳmĎ ry‘ăĂ ynĂ lĄ bĂŇ yĲŁ Æ ymăĂ
: ModĲŇ ’Ĺ=dŇ ‘Č ynĂ xăČ nĎ ym¡Ă

ht’=’lh
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CnêĳĎxĘ nČ zĘ MyhăĂ Łl’Ĺ hŇ êăĎ’Č =âlĲ hĞ 12

: CnytĲĄŇ o’bĘŇ YĂ BĘ MyhĂę Łl’ĹÇ ’Y¿ĄtĄŇ =âlĲ wĘ
r~ĳĎmĂ tŇ răĎzĘ‘Ć CnQăĎ =hŇ bĎŇ hĲĎ 13

: MdĎŇ ’Ď tŇ ‘¿ČCSêĘ ’wĘSĎę wĘÇ
lyĂxĳĎ=hŇ WĆ ‘ĞnĲČ Myh¿Ă Łl’Ň BĲĄ 14

: CnyrĲĄYĎ sCb¿Ň yĎ ’Chę wĘÇ
: dŇ wĲĂdĎŇ lĘ tŇ nČŋ ygĂŇ nĘ =l‘ĲČ ű xČ ~Ąŋ nČmĘ lĲČ ’s

ytĳĂŇ eĎrĂ MyhĂ Łl’ĹÆ hŇ ‘ăĎmĘ SĂ 2

: ytĲĂŇ QĎ pĂŇ êĘ hŇ bĎŇ ySĂę qĘ hČ Ç
yBĳĂ lĂ PŇ TăŁ ‘ĞBĲČ ’rĎqĘ ’Ć Æ ìŇ ylăĆ ’Ą ű ZrĆ’ĎÄ hĎ hŇ YąĄqĘ mĂ 3

: ynĂ xĲĄ nĘ tČŇ yeĂ UăĆ mĂ MCr¡yĎ=rCYĲ BĘ
ylĳĂ hŇ săĆ xĘ mČ tĎŇ yyăĂhĎ =yJĲĂ 4

: bŇ yĲĄo’ yn¿ĄjĘ mĂ z‘ęŁ Ç=lDČgĘŇmĂ
MymĳĂ lĎ o‘Ĳ ìŇ lĘ hĎ ’Ď bĘŇ Æ hŇ rĎCgăŇ’Ď 5

: hŇ lĎ iĲĆ ìŇ ypăĆŇ nĎJĘ rtĆŇ s¡Ą bĘŇ hŇ sĆÄ xĹ’ĲĆ
yrĳĎdĎŇ nĘ lĂ êĎ‘Ę măČ SĎ MyhĂ Łl’ĹÆ hŇ êăĎ’Č =yJĲĂ 6

: ìŇ mĲĆ SĘ y’¿ĄrĘyĂ tŇ èČę rĚyĘÇ êĎt¿ČŇ nĎ
PŇ ysĳĂ oê ëŇ lĆ măĆ =ymĄ yĘ=l‘Č MymăĂ yĎ 7

: rdĲŇŁ wĎ rd¿ŇŁ =omJĘ wytĎę onSĘ Ç
MyhĳĂ Łl’Ĺ ynăĄpĘŇ lĂ MlĎ o‘Æ bŇ SăĄ yĄ 8

: ChrĲĚYĘ nĘ yĂ NmăČ tŇ mĆę ’ĹwĲĆÇ dŇ sĆ x¿Ć
dŇ ‘ĳČlĎ ìăŇ mĘ SĂ hŇ răĎUĘ zČ’Ğ NJąĄ 9

: MoyĲ ű Moyă yrČę dĎŇ nĘ ym¿Ă QĘ SČ lĲĘ
: dŇ wĲĂdĎŇ lĘ rom¿ zĘmĂ NCtę CdŇ yĘ=l‘ĲČ xČ ~¿Ą nČmĘ lĲČ bs

ySĳĂ pĘŇ nČ hŇ IăĎmĂ CDĲ MyhĂ Łl’ĹÆ=l’Ć ëŇ ’ăČ 2

: ytĲĂŇ ‘Ď CSĲ yĘ CeUĆę mĂ Ç
ytĳĂŇ ‘Ď CSĲ ywĂ yrĂCYÆ ’Chă =ëŇ ’Č 3

: hŇ BĲĎ rČ ToU¿ ’Ć =âlĲ yBĂę GČWĘ mĂ Ç
hn’=d‘
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4 Mk¿ĆŇ QĘ kĚň CxÀ ~Ę rĎêĘ ÈSy’Ă =l‘Č CtăŇ tĘŇ ohĲ êĘ ű hŇ nĎ’ąĎ =dŇ ‘Č
: hŇ yĲĎCxDĘhČ rdĄę GĎ Ç yCTĳ nĎ ryq¿ĂJĘ

5 ÈxČ yDĂhČ lĘ CYă ‘ĞyĲĎ ű otÄ ’Ą vĘ mĂ ëŇ ’ąČ
bŇ z¿ĎkĎň CYÀrĘyĂ

CkŇ rĳĄbĎŇ yĘ wyp¿ĂŇ BĘ
: hŇ lĎ sĲĆ =CllĘ qČ yĘ MBĎę rĘqĂ bĘŇ CÇ

6 ySĳĂ pĘŇ nČ yUĂ oDă MyhĂ Łl’Ň lĲĄ Æ ëŇ ’ăČ
: ytĲĂŇ wĎqĘ êĂ CeUĆę mĂ Ç=yJĲĂ

7 ytĳĂŇ ‘Ď CSĲ ywĂ yrĂCYÆ ’Chă =ëŇ ’Č
: ToUĲ ’Ć âlă yBĂę GČWĘ mĂ Ç

8 ydĳĂŇ obŇ kĘŇ C y‘ăĂSĘ yĂ MyhĂ Łl’ĹÆ=l‘Č
: MyhĲĂ Łl’Ň BĲĄ ysĂę xĘ mČ Ç yE¿Ă‘Ě=rCYĲ

9 M‘Ďę ű tŇ ‘ĄÄ =lkĎŇ bĘŇ obąŇ CxÅTĘ BĂ
MkĳĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ wyn¿ĎpĎŇ lĘ =CkĲŇ pĘŇ SĂ

: hŇ lĎ sĲĆ CnQăĎ =hŇ sĆ xĞmĲČ Myh¡Ă Łl’Ĺ
10 Sy’¿Ă ynĄňBĘ bŇ zÀĎJĎ ÈMdĎŇ ’Ď =ynĲĄBĘ lbĆŇ h¿Ć ű ëŇ ’ąČ

tŇ olĳ ‘ĞlĲČ MyĂn¿ČzĘ’Ň mŁ BĘ
: dŇ xČ yĲĎ lbĆŇ h¿Ć mĄ hŇ UĎ hĄę Ç

11 ÈqSĆ ‘Ł bĘŇ Cxă TĘ bĘŇ êĂ =l’Č
ClB¿Ď hĘ êĆň =l’Č lzÀĄgĎŇbĘŇ C

: bŇ lĲĄ CtŇ yS¿Ă êĎ =l’Č bŇ CnĳyĎ=yJĲĂ ű lyĂxąČ
12 MyhĂę Łl’Ĺ rBĆŋ DĂ ű tŇ xąČ ’Č

yêĂ ‘Ę mĳĎ SĎ Cz¿=MyĂêĲČSĘ
: MyhĲĂ Łl’Ň lĲĄ z‘ęŁ Ç yJ¿Ă

13 dŇ sĆ xĳĎ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ=ìĲŇ lĘ C
: ChWĲĄ ‘ĞmĲČ JĲĘ Sy’ăĂ lĘ MQ¡Ą SČ tĘŇ hŇ êĎÄ ’Č =yJĲĂ

gs : hŇ dĲĎŇ ChyĘ rB¿Č dĘŇ mĂ BĘ otę oyhĘ BĂ Ç dŇ wĳĂdĎŇ lĘ rom¿ zĘmĂ
2 OĎ r¿ĆxĞň SĲČ ’ĲĞ hŇ êĎę ’Č yl¿Ă ’Ą ű MyhąĂ Łl’Ĺ

h’mY
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yrĳĂWĎ bĘŇ ìăŇ lĘ HmăČ JĎ ySĂę pĘŇ nČ ű ìÄ lĘ hŇ ’Ďŋ mĘ YĲĎ
: MyĂmĲĎ =ylĂ BĘ PŇ yăĄ‘Ď wĘ hŇ I¡ĎYĂ =ZrĆ’ĲĆ BĘ

ìŇ ytĳĂŇ yzĂxĞ SdĆŇ uăŁ BČ NJĄ Æ 3

: ìŇ dĲĆŇ obŇ kĘŇ C ìę EĘ‘ĚÇ tŇ o’¿ rĘlĂ
MyIĂęxČ mĲĄ ìŇ DĘsĘ xČ Æ bŇ oTă =yJĂ 4

: ìŇ nĘ CxĲ BĘ SČ yĘ yt¿ČŇ pĎŇ WĘ
yIĳĎxČ bĘŇ ìăŇ kĘŇ rĆbĲĎŇ ’Ğ NJăĄ 5

: yjĲĎ kČŇ ’v¿Ď ’Ć ìŇ mĘ SĂ BĘ Ç
ySĳĂ pĘŇ nČ ‘BăČ WĘ êĂ NSĆ dĆŇ wĎÆ bŇ lĆ xăĄ omą JĘ 6

: yjĲĂ =lQĆ hČ yĘ tŇ onę nĎrĘÇ yt¿ĄŇ pĘŇ WĂ wĘ
y‘ĳĎCYyĘ=l‘Č ìŇ yê¿Ă rĘkČŇ zĘ=M’Ă 7

: ëŇ BĲĎ =hŇ GĆhĘ ’Ć tŇ orę mĚ SĘ ’Č BĘ Ç
yQĳĂ hŇ tĎŇ răĎzĘ‘Ć tĎŇ yyăĂhĎ =yJĲĂ 8

: NeĲĄrČ’Ğř ìŇ ypăĆŇ nĎJĘ lY¡ĄbĘŇ C
ìŇ yrĳĆxĞ’ĲČ ySăĂ pĘŇ nČ hŇ qăĎbĘŇ DĲĎ 9

: ìŇ nĲĆ ymĂ yĘ hŇ k¿ĎŇ mĘ êĲĎ yBĂę Ç
ySĳĂ pĘŇ nČ CSă qĘ bČŇ yĘ hŇ ’Ď oSlĘ Æ hŇ UĎ hĄę wĘ 10

: ZrĆ’ĲĎ hĎ tŇ oI¿êĂ xĘ tČŇ BĲĘ C’bęŁ yĎÇ
bŇ rĆxĳĎ=ydĄŇ yĘ=l‘Č Chr¿ĚyGĂ yČ 11

: CyĲhĘ yĲĂ MylăĂ ‘ĎSĲĚ tŇ n¡ĎmĘ
Myh¿Ă Łlň’Ň BĲĄ xmÀČ WĘ yĂ ÈëlĆ UĆ hČ wĘ 12

oBĳ ‘BăĎ SĘ eĂ hČ =lJĎ lQĄ hČ tĘŇ yĂÆ
: rqĆSĲĎ =yrĄbĘŇ odĲŇ yjăĂ rkĄę iĎ yĂÇ yJ¿Ă
: dŇ wĲĂdĎŇ lĘ rom¿ zĘmĂ xČ ~Ąę nČmĘ lĲČ ds
yxĳĂ yWĂ bĘŇ ylăĂ oq MyhăĂ Łl’Ĺ=‘mČ SĘ 2

: yIĲĎxČ r~¿Ł êĂ bŇ yĄęo’Ç dŇ xČ j¿Č mĂ
My‘ĳĂrĄmĘ dŇ oiă mĂ ynĂ rĄyêĂ sĘ êČ Æ 3

tVgrm
.+’ ’"Y Mylht Nyy‘ : NnĎoltĘ ’Ć l"n v.8 .gs
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: NwĆ’ĲĎ ylĄ ‘ĞjăŁ tŇ SČę gĘŇrĂmĲĄ Ç
4 MnĳĎ oSlĘ bŇ rĆxăĆkČŇ Cnă nĘ SĲĎ rSąĆ ’Ğ

: rmĲĎ rb¿ĎŇ DĎ M~Ďę xĂ Ç Ck¿Ň rĘDĲĎ
5 MêĳĎ MyrăĂêĎsĘ UĂ BČ tŇ orăylĂ

: C’rĲĎyyĂ âlă wĘ ChrĚę yŁ Ç M’¿Ł tĘŇ jĂ
6 ‘rĎę rbąĎŇ DĎÅ ű omlĎÄ=CqEĘxČ yĘ

MySĳĂ qĘ omĲ Nomă TĘ lĂ CrjĘ sČ yĲĘÆ
: omQĲĎ =hŇ ’Ć rĘyĲĂ ymăĂ Crę mĘ ’ĲĎ Ç

7 tŇŁlę o‘ CWă jĲĘ xĘ yĲČ
WjĳĎ xĚmĘ WpĆŇ xăĄ CnmĘ êČ Æ

: qmĲŁ ‘Ď bŇ lăĄ wĘ Sy’Ăę Ç bŇ rĆq¿ĆwĘ
8 Zx¿Ą Myh¿Ă Łlň’Ĺ MrĄę IŁ wČ

: MtĲĎŇ oJmČ CyęhĎ Ç Mo’ĳ tĘŇ jĂ
9 MnĳĎ oSlĘ omylăĄ ‘Ď ChClă ySĂ kĘŇ IČwČ

: MbĲĎŇ hŇ ’Ą r¿Ł =lJĎ Cdę dĞŇ nŁ tĘŇ yĂÇ
10 Md¿ĎŇ ’Ďň =lJĎ C’ę rĘyIĲĂwČ

MyhĂę Łl’Ĺ l‘Čj¿Ł CdŇ yGĂ IČwČÆ
: ClyJĲĂ WĘ hĂ ChW¿Ą ‘ĞmĲČ CĲ

11 obĳŇ hŇ sĎ xăĎ wĘ hoĎhyBĲČ Æ qyDăĂYČ xmČŋ WĘ yĂ
: bŇ lĲĄ =yrĄSĘ yĂ=lJĎ ClęlĘ hĲČ tĘŇ yĂwĘÇ

hs : rySĲĂ dŇ w¿ĂdĎŇ lĘ romę zĘmĂ xČ ~¿Ą nČmĘ lĲČ
2 NoIĳYĂ BĘ Myh¿Ă ŁlÅ’Ĺ hŇ QĎőhĂ tĘŇ hŇ IĎŋmĂ dĲĚŇ ìąŇ lĘ

: rdĆŇ nĲĆ=MQČ SĚ yĘ ìę lĘ CÇ
3 hŇ QĳĎ pĂŇ êĘ ‘Čm¿Ą SŁ

: C’bĲŇŁ yĎ rW¿Ď BĎ =lJĎ ìŇ ydĆę ‘Ď Ç
4 yeĂ mĳĆ CrbĘŇ GăĎ tŇ nŁ wŁ ‘ĞÆ yrăĄbĘŇ DĂ

: MrĲĄjĘ kČŇ tĘŇ hŇ ê¿Ď’Č Cny‘Ąę SĎ jĘ Ç
5 ìŇ yr¿ĆYĄň xĞ NJÀŁ SĘ yĂ ÈbrĄqĎ tĘŇ C rxăČ bĘŇ êĲĂ ű yrąĄSĘ ’Č

h‘bVn
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: ìŇ lĲĆ kĎŇ yhĲĄ SdęŁ qĘ Ç ìŇ tĳĆŇ yBĄ bŇ CTă BĘ hŇ ‘ĎBĘ WĘ nĂ Æ
Cn‘ĳĄSĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ CnnĄ‘ĞêĲČ Æ qdĆŇ YăĆBĘ ű tŇ o’Ä rĎoną 6

: MyqĲĂ xŁ rĘ MyăĎwĘ ZrĆ’Ćę Ç=ywĄYĘ qČ =lJĎ xT¿Ď bĘŇ mĂ
oxĳ kŇŁ BĘ MyrăĂhĎ NykăĂŇ mĄ 7

: hŇ rĲĎCbŇ gĘŇBĂ rzĎę’Ę nĆ Ç
MyUĂ yČÆ No’ă SĘ ű xČ yBąĂ SĘ mČ 8

: MyUĲĂ ’ĚlĘ Nom¿ hĞ wĲČ MhĆę yQĄ GČ No’¿ SĘ
ìŇ ytĳĆŇ tŇŁ o’Ĳ mĄ tŇ wŁ YĎ qĘ Æ ybăĄŇ SĘ yĲŁ ű C’Ä rĘyIąĂwČ 9

: NynĲĂ rĘêČ bŇ rĆ‘ăĆwĎ rqĆb¡ŇŁ =y’Ą YĲĎ omą
hĎ qĆÃ qĘ SÀŁ êĘ wĲČ ű ZrĆ’ĎÄ hĎ êĎdĘŇ q¿ČjĎ 10

hŇ eĎrĆę SĘ ‘Ę êČ tŇ BČŋ rČ
MyĂmĳĎ ’lĄ măĎ MyhĂ Łl’ĹÆ gŇlĆ jăĆ

: hĎ nĲĆ ykĂŇ êĘ Nk¿ĄŇ =yJĂ MnĎę gĎŇDĘÇ Nyk¿ĂŇ êĎ
hĎ ydĳĆŇ CdŇ GĘ tŇ xăĄ nČ hŇ CĄrČÆ hĎ ymăĆ lĎ êĘ 11

hŇ eĎgĆę gĘŇmĲŁ êĘ Ç Myb¿ĂŇ ybĂŇ rĘBĂ
: ëŇ rĲĄbĎŇ êĘ Hx¿Ď mĘ YĂ

: NSĆ DĲĎ NCp¿Ň ‘ĞrĘyĂ ìŇ ylĆę GĎ‘Ę mČ CÇ ìŇ tĳĆŇ bĎŇ oT tŇ năČSĘ êĎrĘFČ ‘Ă Æ 12

rBĳĎdĘŇ mĂ tŇ o’ă nĘ CpŇ ‘ĞrĘyĂÆ 13

: hŇ nĎrĘGĲŁ xĘ êČ tŇ o‘¿bĎŇ GĘ lygĂę wĘÇ
N’Ň ~ęŁ hČ ű MyrĂÄ kĎŇ CSŋ bĘŇ lĲĎ 14

rbĳĎŇ =CpŇ TĘ ‘Č yĲČ Myq¿ĂmĎ ‘ĞwĲČ
: CrySĲĂ yĎ=PŇ ’Č C‘ę ‘ĞorĲtĘŇ yĲĂÇ

romĳ zĘmĂ rySăĂ xČ ~Ą nČmĘ lĲČ Æ ws
: ZrĆ’ĲĎ hĎ =lJĎ MyhĂ Łl’Ň lĲĄ Ç C‘yr¿ĂhĎ

omĳ SĘ =dŇ obĲŇ kĘŇ Cr¿UĘ zČ 2

: otĲŇ QĎ hĂ êĘ dŇ obę kĎ Ç CmyW¿Ă
ìŇ yWĳĆ ‘ĞmĲČ ’răĎoe=hŇ mČ MyhĂ Łl’Ň lĲĄ Æ CrămĘ ’Ă 3

: ìŇ ybĲĆŇ yĘ’ĲŁ ìăŇ lĘ CS¡ xĞkĲČŇ yĲĘ ìę EĘ‘ĚÇ bŇ r¿Ł BĘ
Zr’h=lk
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4 ëŇ ĳĎl=CrUĘ zČywĲĂ ìŇ lĘ Æ CwăxĞêĲČSĘ yĂ ű ZrĆ’ąĎhĎ =lJĎ
: hŇ lĎ sĲĆ ìăŇ mĘ SĂ Cr¡UĘ zČyĘ

5 MyhĳĂ Łl’Ĺ tŇ olă ‘ĞpĘŇ mĂ C’rĘCÆ CkăŇ lĘ
: MdĲĎŇ ’Ď yn¿ĄBĘ =l‘Č hŇ lĎę ylĂ ‘ĞÇ ’r¿Ďon

6 hŇ SĎę BĎ yČlĲĘ ű MyĎÄ ëŇ pČŇ hąĎ
lgĆŇrĳĎbĘŇ CrăbĘŇ ‘Č yĲČ rhĎ eĎBČ Æ

: oBĲ =hŇ xĎ mĘ WĘ nĂ MSĎę Ç
7 MlĎę o‘ ű otÄ rĎCbĲŇ gĘŇBĂ lSąĄ mÅŁ

hŇ nĎ yjĳĆYĘ êĂ MyăĂoGBČ wynĎ y‘ĄÆ
: hŇ lĎ sĲĆ omlăĎ wmyřr¡y=l’Č ű MyrĂő rĘoiĲ hČ

8 CnyhĳĄŁl’Ĺ ű MyU¿Ă ‘Č Ck¡Ň rĘBĲĎ
: otĲŇ QĎ hĂ êĘ loqă C‘ymĂę SĘ hČ wĘÇ

9 MyIĳĂxČ BĲČ CnSĄ pĘŇ nČ Æ MvăĎ hČ
: CnlĲĄ gĘŇrČ ToUă lČ Nt¡ČŇ nĎ=âlĲ wĘ

10 MyhĳĂ Łl’Ĺ Cnê¿Ď nĘ xČ bĘŇ =yJĲĂ
: PŇ sĆ JĲĎ =PŇ rĎYĘ JĂ CnêĎę pĘŇ rČYĘ Ç

11 hŇ dĳĎŇ CYUĘ bČŇ Cnt¿ĎŇ ’Ň bĄŇ hĞ
: CnynĲĄtĘŇ mĎ bĘŇ hŇ qăĎ‘Ď CmĲ êĎmĘ W¡Č

12 CnS¿Ą ’Ň rňŁ lĘ Sonę ’Ĺ êĎbĘŇ J¿Č rĘhĂ
MyĂUĳČbČŇ C S’¿Ą bĎŇ =Cn’Ň BĲĎ
: hŇ yĲĎwĎrĘlĲĎ Cn’Ąę yYĂ oêĲ wČÇ

13 tŇ olĳ o‘bĘŇ ìăŇ tĘŇ ybĲĄŇ ’obăŇ ’Ď
: yrĲĎdĎŇ nĘ ìăŇ lĘ MQ¡Ą SČ ’Ğ

14 ytĳĎŇ pĎŇ WĘ CY¿ jĎ =rSĆ ’Ğ
: ylĲĂ =r~Č BČ yjĂę Ç=rBĆ dĂŇ wĘ

15 ëŇ QĎ Æ=hŇ lĆ ‘Ğ’ĲČ MyxăĂ mĄ tŇ olą ‘ÅŁ
MylĳĂ y’Ą tŇ rĆTăŁ qĘ =M‘Ă

hV‘’
’"d Nkw yrqw bytk CmCryĎ ’"sbw ,y"dw w"d Nkw yrqw bytk CmyrĂyĎ ’"sb ,yrq CmCryĎ ,bytk CmyrĂyĎ v.7 .ws
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: hŇ lĎ sĲĆ MydăĂŇ Cê‘Č=M‘Ă rq¡ĎbĎŇ hŇ W¿Ć ‘Ĺ’ĲĆ
MyhĳĂ Łl’Ĺ y’ăĄrĘyĂ=lJĎ hŇ rĎjĘ sČ ’Ğ wĲČÆ C‘ămĘ SĂ =CkĲŇ lĘ 16

: ySĲĂ pĘŇ nČlĘ hŇ WăĎ ‘Ď rS¡Ć ’Ğ
ytĂŇ ’Ň rĳĎqĎ =yjĲĂ wyl¿Ď ’Ą 17

: ynĲĂ oSlĘ tŇ xČ êăČ MmČę orwĘÇ
yBĳĂ lĂ bĘŇ ytĂŇ y’ăĂ rĎ=M’Ă NwĆ’Ď Æ 18

: ynĲĎdŇŁ ’Ğ ű ‘măČ SĘ yĂ âl¡
MyhĳĂ Łl’Ĺ ‘măČ SĎ NkĲĄŇ ’Ď Æ 19

: ytĲĂŇ QĎ pĂŇ êĘ loqă BĘ bŇ ySĂę qĘ hĂ Ç
MyhĳĂ Łl’Ĺ ëŇ Cr¿BĎ 20

yt¿ĂŇ QĎ pĂŇ êĘ rysĂÅhĄ =âlĲ rS¿Ć ’Ğ
: yêĲĂ ’Ă mĲĄ oDę sĘ xČ wĘÇ

: rySĲĂ rom¿ zĘmĂ tŇ Łnę ygĂŇ nĘ BĂ x~¿Ą nČmĘ lĲČ zs

CnkĳĄŇ rĘbĲĎŇ ywĲĂ Cne¿ĄxĎ yĘ MyhĂę Łl’Ĺ 2

: hŇ lĎ sĲĆ CnêăĎ’Ă wyn¡ĎjĎ r’¿Ą yąĎ
ìŇ JĳĆ rĘDČ ZrĆ’ăĎBĎ tŇ ‘ČdăČŇ lĎ 3

: ìŇ tĲĆŇ ‘Ď CSĲ yĘ MyĂęoGÇ=lkĎŇ BĘ
MyhĳĂ Łl’Ĺ ű MyU¿Ă ‘Č ìŇ Cd¡Ň oy 4

: MQĲĎ JĚ MyU¿Ă ‘Č ìŇ Cdę oyÇ
MyU¿Ă ’Ěň lĘ Cnę eĘ rČywĲĂ Cx¿ mĘ WĘ yĲĂ 5

roSĳ ymĂ MyUăĂ ‘Č TjăŁ SĘ tĂŇ =yJĲĂ
: hŇ lĎ sĲĆ MxăĄ nĘ êČ ZrĆ’¡ĎBĎ ű MyUĂő ’ĚlĘ C

MyhĳĂ Łl’Ĺ ű MyU¿Ă ‘Č ìŇ Cd¡Ň oy 6

: MQĲĎ JĚ MyU¿Ă ‘Č ìŇ Cdę oyÇ
HlĳĎ CbŇ yĘ hŇ năĎtĘŇ nĲĎ ZrĆ’Ć Æ 7

: CnyhĲĄŁl’Ĺ Myh¿Ă Łl’Ĺ CnkĄę rĘbĲĎŇ yĘÇ
MyhĳĂ Łl’Ĺ Cnk¿ĄŇ rĘbĲĎŇ yĘ 8

: ZrĆ’ĲĎ =ysĄ pĘŇ ’Č =lJĎ otę ’Ł Ç C’¿ rĘyyĲĂwĘ
xYnml
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xs : rySĲĂ rom¿ zĘmĂ dŇ wĂędĎŇ lĘ xČ ~¿Ą nČmĘ lĲČ sŘ9

2 wybĳĎŇ yĘo’Ĳ CYCpăŇ yĎ MyhĂ Łl’ĹÆ MCqă yĎ
: wynĲĎjĎ mĂ wy’Ďę nĘ WČ mĘ Ç CsCn¿ yĎwĘ

3 PŇ D¿Ł nĘ êĂň NSĎę ‘Ď PŇ D¿Ł nĘ hĂ JĘ
S’ĳĄ =ynĄjĘ mĂ gŇnČ oDÆ sUăĄ hĂ JĘ

: MyhĲĂ Łl’Ĺ yn¿ĄjĘ mĂ My‘Ăę SĎ rĘÇ Cd¿Ň bĘŇ ’Ň yĲŁ
4 MyhĂę Łl’Ĺ yn¿ĄpĘŇ lĂ CYlĘ ‘Č yĲČÆ Cxă mĘ WĘ yĂ MyqĂę yDĂYČ wĲĘ

: hŇ xĲĎ mĘ WĂ bĘŇ CWyW¿Ă yĎwĘ
5 om¿ SĘň CrÀUĘ zČ ÈMyhĂ Łl’Ň lĲĄ ű CrySąĂ

tŇ obŇ rĎ‘ĞBĲĎ Æ bŇ kăĄŇ rŁ lĲĎ CQsÃŁ
: wynĲĎpĎŇ lĘ Cz¿lĘ ‘Ă wĘ omę SĘ Hy¿ĎBĘ

6 tŇ onĳmĎ lĘ ’Č NIăČdČŇ wĘ MymĂ otŇ yĘÆ ybăĂŇ ’Ğ
: oSĲ dĘŇ qĎ No‘¿mĘ BĂ MyhĂę Łl’ĹÇ

7 hŇ tĎŇ yĘBČę ű MydĂÄ yxĂ yĘ bŇ ySąĂ omÅ ű MyhąĂ Łl’Ĺ
tŇ orĳSĎ oJĲ BČ MyrĂysĂ ’Ğ Æ ’yYăĂ om

: hŇ xĲĎ yxĂ YĘ Cn¿kĘŇ SĲĎ MyrĂę rĞosĲ Ç=ëŇ ’ĲČ
8 ìŇ UĳĆ ‘Č ynăĄpĘŇ lĂ ìŇ tĘŇ ’Ň YĲĄBĘ Æ MyhĂę Łl’Ĺ

: hŇ lĎ sĲĆ Nomă ySĂ ybĲĂŇ ì¡Ň DĘ‘Ę YČ BĘ
9 Myh¿Ă Łlň’Ĺ ynÀĄjĘ mĂ ÈCpŇ TĘ nĲĎ MyĂmăČSĎ =PŇ ’Č ű hŇ SĎ ‘ĎÄ rĎ ZrĆ’ąĆ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ MyhĂę Łl’ĹÇ yn¿ĄjĘ mĂ ynĳČysĂ hŇ z¿Ć
10 MyhĳĂ Łl’Ĺ PŇ ynăĂêĎ tŇ obŇ dĎŇ nĘ Æ MSĆ GăĆ

: HêĎ nĘ nČ okĲŇ hŇ ê¿Ď’Č hŇ ’Ďę lĘ nĂ wĘÇ ì¿Ň tĘŇ lĲĎ xĞ nĲČ
11 HbĳĎŇ =CbŇ SĘ yĲĎ ì¿Ň tĘŇ IĲĎxČ

: MyhĲĂ Łl’Ĺ ynăĂ‘ĎlĲĆ ì¡Ň tĘŇ bĲĎŇ oTBĘ Nyk¿ĂŇ êąĎ
12 rmĆ ’ĳŁ =NêĆ yĲĂ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ

: bŇ rĲĎ ’b¿ĎŇ YĎ tŇ orę vĘ bČŇ mĘ hĲČ Ç
13 NCdĳŇ DŁ yĂ NCdăŇ DŁ yĂ tŇ o’bĎŇ YĘ Æ ykăĄŇ lĘ mČ

: llĲĎ SĎ qQ¿Ą xČ êĘ tŇ yĂBČę Ç tŇ wČnĘ C
NwbkVt=M’
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MyĂê¿ĎpČň SĘ NyBÀĄ ÈNCbŇ JĘ SĘ êĂ =M’ĲĂ 14

PŇ sĆ JĳĆ bČŇ hŇ jăĎ xĘ nĆ hŇ nĎ oyÆ ypăĄŇ nĘ JČ
: ZCrĲxĎ qr¿ČqĘ rČyBĲĂ hĎ ytĆę orbĘŇ ’Ć wĘÇ

HBĎę MykąĂŇ lĎÅmĘ yDČő SČ WrąĄpĎÅBĘ 15

: NomĲ lĘ YČ BĘ gŇl¿Ą SĘ êČ
NSĳĎ BĎ =rhČ MyhĂ Łl’ĹÆ=rhČ 16

: NSĲĎ BĎ =rhČ MyeĂę nĚbĘŇ GČ Ç rh¿Č
Mye¿ĂnĚňbĘŇ GČ MyrÀĂhĎ ÈNCdŇ ~Ę rČêĲĘ ű hŇ UĎ ląĎ 17

oêĳbĘŇ SĂ lĘ MyhăĂ Łl’Ĺ dŇ măČ xĎ rhĎę hĎ
: xYČ nĲĆlĎ NJ¿Ł SĘ yĂ hoĎęhyĘÇ=PŇ ’Č

N’ĳĎ nĘ SĂ ypăĄŇ lĘ ’Č MyĂtăČŇ BŁ rĂ MyhĂę Łl’Ĺ bŇ kĆŇ rąĆ 18

: SdĆŇ uĲŁ BČ yn¿ČysĂ MbĎę Ç yn¿ĎdŇŁ ’Ğ
ybĂŇ èĆę tĎŇ ybąĂŇ SĎÅ ű MorÄ UĎ lČ tĎŇ yląĂ ‘ĎÅ 19

MdĳĎŇ ’Ď BĲĎ tŇ onêĎmČ Æ êĎxĘ qăČlĎ
: MyhĲĂ Łl’Ĺ HyĎŋ ű NJąŁ SĘ lĂ MyrĂę rĘosĲ Ç=PŇ ’ĲČ wĘ

CnlĎę =smĎ ‘ĞyĲČ Moy¿ ű Moyą ÈynĎdŇŁ ’Ğ ëŇ CrăBąĎ 20

: hŇ lĎ sĲĆ CntĄŋ ‘Ď CSyĲĘ l’ąĄ hĎÅ
tŇ o‘¿SĎň omlĲĘ l’ąĄ ÈCnlĎ ű l’ăĄ hąĎ 21

: tŇ o’Ĳ YĎ oêĲ tŇ wĆUĎę lČ Ç ynĳĎdŇŁ ’Ğ hŇ o¿ĂhylĲĄ wĘ
wyb¿ĎŇ yĘ’ĲňŁ S’Ň rąŁ ÈZxČ mĘ yĂ MyhĂę Łl’Ĺ=ëŇ ’Č 22

: wymĲĎ SĎ ’ĞBĲČ ëŇ QĄęhČ tĘŇ mĲĂ Ç r‘ĳĎWĄ dŇ q¿Ł dĘŇ qĎ
bŇ ySĳĂ ’Ď NSăĎ BĎ mĂ ynĎdŇŁ ’Ğ Æ rmăČ ’Ď 23

: MyĲĎ tŇ ol¿ YĚUĘ mĲĂ bŇ ySĂę ’Ď Ç
Md¿ĎŇ BĘň ìę lĘ gĘŇrČ Zx¿Č mĘ êĲĂ ű N‘ČmąČ lĘ 24

: CheĲĄmĂ Myb¿ĂŇ yĘ’ĲŁ mĄ ìŇ ybĳĆŇ lĎ JĘ NoS¿ lĘ
MyhĳĂ Łl’Ĺ ìŇ ytăĆŇ okŇ ylĲĂ hĞ C’ă rĎ 25

: SdĆŇ uĲŁ bČŇ yJăĂ lĘ mČ yl¡Ă ’Ą tŇ okąŇ ylĂÅhĞ
MynĳĂgĘŇ nĲŁ rxăČ ’Č MyrĂSĎ Æ Cmă DĘqĂ 26

Kwtb
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: tŇ opĲŇ pĄŇ oê tŇ omę lĎ ‘ĞÇ ëŇ ot¿Ň BĘ
27 MyhĳĂ Łl’Ĺ CkăŇ rĘBĲĎ tŇ olhĄ qĘ mČ BĲĘ Æ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ roq¿ UĘ mĂ ynĎę dŇŁ ’Ğř Ç
28 MdĄę rŁ ry‘ĂÃ YĎ ű NmĂÄ yĎnĘ BĂ MSąĎ

MtĳĎŇ mĎ gĘŇrĂ hŇ dĎŇ ChyĘÆ yrăĄWĎ
: ylĲĂ êĎpĘŇ nČ yr¿ĄWĎ NClębĚŇ zĘ Ç yr¿ĄWĎ

29 ìŇ E¿Ć‘Ěň ìŇ yhĆę Łl’Ĺ hŇ C¿ĎYĂ
: CnQĲĎ êĎlĘ ‘¿ČjĎ CzęÇ MyhĳĂ Łl’Ĺ hŇ E¿ĎC‘

30 MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ=l‘Č ìŇ lĆ kĎŇ yhĲĄ mĄ Æ
: ySĲĎ MykăĂŇ lĎ mĘ Clyb¡ĂŇ oy ìąŇ lĘ

31 hŇ nĆÃqĎ tŇ IÀČxČ r‘ČÄ GĘ
MyUĂę ‘Č ylĄŋgĘŇ‘ĆBĘ ű MyrĂÄ yBĂ ’Č tŇ dąČŇ ‘Ğ

PŇ sĆ kĳĎŇ =y~ĄrČBĘ sj¿Ą rČtĘŇ mĂ
: CYjĲĎ xĘ yĆ tŇ ob¿Ň rĎqĘ MyUĂę ‘Č Ç rE¿ČBĂ

32 MyĂrĳĎYĘ mĂ yeăĂmĂ MyeĂ mČ SĘ xČ Æ CytăĎŇ ’ĹyĲĆ
: MyhĲĂ Łl’Ň lĲĄ wydĎę yĎÇ Zyr¿ĂêĎ SCJ¿

33 MyhĳĂ Łl’Ň lĲĄ CrySăĂ ZrĆ’Ď hĎ Æ tŇ okăŇ lĘ mĘ mČ
: hŇ lĎ sĲĆ ynăĎdŇŁ ’Ğ Cr¡UĘ zČ

34 MdĆŇ qĳĆ=ymĄ SĘ ymăĄ SĘ BĂ bŇ kĄŇ rŁ lĲĎ Æ
: z‘ĲŁ loqă oloqBĘ Ç Nê¿Ą yĂ Nh¿Ą

35 Myh¿Ă Łlň’Ň lĲĄ z‘ęŁ Cn¿êĘ
otĳŇ wĎ’ĞGĲČ l’¿Ą rĎWĘ yĂ=l‘ĲČ

: MyqĲĂ xĎ èĘ BČ oEę‘ĚwĘÇ
36 ìŇ yS¿Ć DĎň qĘ UĂ mĲĂ MyhĂę Łl’Ĺ ’r¿Ďoną

M‘Ďę lĎ tŇ om¿ YĚ‘ĞtĲČŇ wĘ z‘¡Ł ű NtĄÄ nŁ ’Chą l’Ąę rĎWĘ yĂ l’ąĄ
: MyhĲĂ Łl’Ĺ ëŇ Cr¿BĎ

Ts : dŇ wĲĂdĎŇ lĘ MyeĂŋSČ oS=l‘ĲČ xČ ~Ąŋ nČmĘ lĲČ
yn‘yVwh

.’"d Nkw hoĎhyĘ ’"s v.27 .xs
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MyhĳĂ Łl’Ĺ ynĂ ‘¿ĄySĂ ohĲ 2

: SpĆŇ nĲĎ=dŇ ‘Č MyĂmăČ C’b¡ĎŇ yJąĂ
dŇ mĳĎ ‘ĽmĲĎ Ny’ăĄwĘ hŇ lĎ CYmĘ Æ NwăĄyBĂ ű yêĂ ‘Ę bąČŇ TĎ 3

: ynĂ tĘŇ pĲĎŇ TĎ SĘ tŇ lĆ B¿Ł SĂ wĘ MyĂmČę Ç=yuĄmČ ‘ĞmĲČ bĘŇ ytĂŇ ’Ň B¿Ď
yn¿Ăorň GĘ rxÀČnĂ Èy’Ă rĘqĎ bĘŇ yêĂ ‘Ę găČŇ yĎ 4

: yhĲĎ Łl’Ň lĲĄ lxĄę yČmĘ Ç ynĳČy‘Ą Cl¿ JĎ
Me¿ĎxĂň y’ÀČnĘŁWĲ ÈySĂ ’Ň rŁ tŇ oră‘ĞvĲČ mĂ ű CBą rČ 5

rqĆSĳĆ ybăČŇ yĘ’ĲŁ ytČŇ ymĂ YĘ mČ Æ Cmă YĘ ‘ĲĎ
: bŇ ySĲĂ ’Ď z’ăĎ yêĂ lĘ zČęgĎ Ç=âlĲ rS¿Ć ’Ğ
yêĳĂ lĘ CČ’Ă lĘ êĎ‘Ę dČŇ yĎÆ hŇ êăĎ’Č MyhĂę Łl’Ĺ 6

: CdŇ xĲĎ kĘŇ nĂ =âlĲ ì¿Ň UĘ mĂ ytČę omSĘ ’Č wĘÇ
tŇ o’¿ bĎň YĘ hoĂęhyĹ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ ÈìyoĆq ű ybĂÄ CSbąŇŁ yĄÅ=l’Č 7

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yhĄę Łl’ĹÇ ìŇ ySĳĆ qĘ bČŇ mĘ ybăĂŇ CmlĘ JăĎ yĂ=l’Č
hŇ jĳĎ rĘxĆ ytĂŇ ’Ň WăĎ nĎ ìŇ ylĆ ‘Ď Æ=yJĲĂ 8

: ynĲĎpĎŇ hŇ UăĎ lĂ kĘŇ hŇ t¡ĎŇ iĘ JĂ
yxĳĎ’Ć lĘ ytĂŇ yyăĂhĎ rzĎCmÆ 9

: yUĲĂ ’Ă yn¿ĄbĘŇ lĂ yrĂę kĘŇ nĎ wĘÇ
ynĂ tĘŇ lĳĎkĎŇ ’Ğ ìăŇ tĘŇ yBĲĄ tŇ ’ăČ nĘ qĂ =yJĲĂ 10

: ylĲĎ ‘Ď Cl¿ pĘŇ nĲĎ ìŇ ypĆę rĘoxÇ tŇ oj¿ rĘxĆ wĘ
ySĳĂ pĘŇ nČ Mo~ă bČŇ hŇ JăĆ bĘŇ ’Ć wĲĎ 11

: ylĲĂ tŇ opăŇ rĎxĞlĲČ yh¡Ă êĘ wČ
qWĳĎ ySăĂ CbŇ lĘ hŇ năĎêĘ ’Ć wĲĎ 12

: lSĲĎ mĎ lĘ MhăĆ lĎ yh¡Ă ’ĹwĲĎ
r‘ČSĳĎ ybĄŇ SĘ yăŁ ybĂŇ Æ CxyWăĂ yĎ 13

: rkĲĎŇ SĄ yt¿ĄŇ oS tŇ onę ygĂŇ nĘ CÇ
NoYę rĎ tŇ ‘ąĄ hoĎÃhyĘ ű ìÄ lĘ =ytĲĂŇ QĎ pĂŇ tĘŇ ynąĂ’Ğ wĲČ 14

: ìŇ ‘ĲĆSĘ yĂ tŇ m¿Ć ’ĹBĲĆ ynĂ nĄę ‘ĞÇ ìŇ DĳĆsĘ xČ =bŇ rĎBĘ Myh¿Ă Łl’Ĺ
hŇ ‘ĎBĳĎ TĘ ’Ć =l’Č wĘ TyFĂ mĂ Æ ynĂ lăĄ y~Ă hČ 15

hlYn’



69. 16–28 ynV rps 1031

: MyĂmĲĎ =yuĄmČ ‘ĞUĲČ mĂ C y’Čę nĘŁvĲ mĂ Ç hŇ l¿Ď YĘ eĲĎ’Ă
16 MyĂmČ Æ tŇ lĆ BăŁ SĂ ű ynĂ pąĄŇ TĘ SĘ êĂ =l’ĲČ

hŇ lĳĎ CYmĘ ynĂ ‘ăĄlĎ bĘŇ êĂ =l’Č wĘ
: hĎ yjĲĂ r’ăĄ BĘ yl¡Č ‘Ď=rTČ ’Ę êĆ=l’Č wĘ

17 ìŇ DĳĆsĘ xČ bŇ oTă =yJĂ hoĎhyĘÆ ynĂ năĄ‘Ğ
: ylĲĎ ’Ą hŇ năĄjĘ ìŇ ymĆę xĞrĲČÇ bŇ r¿Ł JĘ

18 ìŇ DĳĆbĘŇ ‘ČmĲĄ ìŇ ynĆjĎ Æ rêăĄsĘ êČ =l’Č wĘ
: ynĂ nĲĄ‘Ğ rh¿Ą mČ ylĂę Ç=rYČ =yJĲĂ

19 HlĳĎ ’Ď gĘŇ ySăĂ pĘŇ nČ=l’Ć hŇ băĎŇ rĘqĎ
: ynĂ dĲĄŇ jĘ ybăČŇ yĘ’ĲŁ N‘Čm¡Č lĘ

20 ytĳĂŇ UĎ lĂ kĘŇ C yêĂ SĘ bĎŇ CÆ ytăĂŇ jĎ rĘxĆ êĎ‘Ę dČę yĎ hŇ êąĎ’Č
: yrĲĎrĘoYĲ =lJĎ ìę DĘgĘŇ nĆ Ç

21 hŇ SĎ Cn¿’Ďň wĲĎ yBĂę lĂ hŇ r¿ĎbĘŇ SĲĎ ű hŇ jąĎ rĘxĆ
NyĂ’ĳČwĎ dŇ CnălĎ hŇ CăĆqČ ’Ğ wĲĎ

: ytĂŇ ’Ň YĲĎ mĎ âlă wĘ MymĂę xĞ nĲČmĘ lČ wĘÇ
22 S’Ň rĳŁ ytăĂŇ CrbĎŇ BĘ CnăêĘ IĂwČ

: ZmĆ xĲŁ ynĂ Cq¿ SĘ yČ y’Ăę mĎ YĘ lĂ wĘÇ
23 xpĳĎŇ lĘ MhăĆ ynĄpĘŇ lĂ MnăĎxĎ lĘ SĚ =yhĲĂ yĘ

: SqĲĄomlĘ Mym¿Ă olSĘ lĂ wĘĲ
24 tŇ o’ĳ rĘmĲĄ MhĆ ynĄy‘ĲĄÆ hŇ nĎkĘŇ SăČ xĘ êĆ

: dŇ ‘ĲČmĘ hČ dŇ ym¿Ă êĎ MhĆ ynĄętĘŇ mĎ CÇ
25 ìŇ mĳĆ ‘Ę zČ Mh¿Ć ylĄ ‘Ğ=ëŇ pĎŇ SĘ

: MgĲĄŇ yvĂ yČ ìę jĘ ’Č Ç Nor¿xĞ wĲČ
26 hŇ UĳĎ SČ nĘ Mt¿ĎŇ rĎyTĲĂ =yhĂ êĘ

: bŇ SĲĄ yŁ yh¿Ă yĘ=l’Č MhĆę ylĄ hĽ’ĲĎ BĘ Ç
27 CpŇ dĳĎŇ rĎ tĎŇ yJăĂ hĂ =rSĆ ’Ğ hŇ êăĎ’Č =yJĲĂ

: CrjĲĄ sČ yĘ ìŇ ylăĆ lĎ xĞ bŇ o’¡ kĘŇ mČ =l’Ć wĘ
28 MnĳĎ wŁ ‘Ğ=l‘Č NwŁ ‘Ď Æ=hŇ nĎêĲĘ

w’by=l’w
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: ìŇ tĲĆŇ qĎ dĘŇ YĂ BĘ C’bęŁ yĎÇ=l’Č wĘ
MyIĳĂxČ rpĆŇ iăĄ mĂ CxĲ UĎ yĂÆ 29

: CbŇ tĲĄŇ JĎ yĂ=l’Č MyqĂę yDĂYČ Ç M‘¿ĂwĘ
bŇ ’ĳĄ okŇ wĘ ynăĂ‘Ď ynĂ ’Ğ wĲČÆ 30

: ynĂ bĲĄŇ GĘ WČ êĘ MyhăĂ Łl’Ĺ ì¡Ň tĘŇ ‘ĲĎCSyĘ
rySĳĂ BĘ MyhăĂ Łl’Ĺ=MSĲĄ hŇ lăĎ lĘ hĲČ ’Ğ 31

: hŇ dĲĎŇ otŇ bĘŇ Cel¿Ć DĘgČŇ’Ğ wĲČ
rjĎę roè¿ mĂ hoĎhylĲČ Æ bŇ TăČ ytĂŇ wĘ 32

: syrĲĂpĘŇ mČ Nr¿ĂqĘ mČ
CxmĳĎ WĘ yĂ MywăĂnĎ‘Ğ C’ă rĎ 33

: MkĲĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ yx¿Ă ywĂ MyhĂę Łl’ĹÇ yS¿Ą rĘDŁ
hoĳĎhyĘ MynăĂoybĘŇ ’Ć =l’Ć ‘ČmăĄ SŁ =yJĲĂ 34

: hŇ zĲĎbĎŇ âlă wyrĎę ysĂ ’Ğ Ç=tŇ ’Ć wĘ
ZrĆ’ĳĎwĎ MyĂmăČSĎ ChCllĘ hČ yĲĘÆ 35

: MBĲĎ Wm¿Ą rŁ =lkĎŇ wĲĘ MyUĂę yČÇ
NoIęYĂ ‘Č ySąĂ oyÅ ű MyhĂÄ Łl’Ĺ yJąĂ 36

hŇ dĳĎŇ ChyĘ yrăĄ‘Ď hŇ nĆbĘŇ yĂwĘÆ
: hĎ CSĲ rĄywĂ MSĎę Ç CbŇ SĘ y¿ĎwĘ
hĎ Clĳ xĎ nĘ yĂ wydĎŇ bĎŇ ‘ĞÆ ‘rČzăĆwĘ 37

: HbĲĎŇ =CnJĘ SĘ yĂ omę SĘ Ç yb¿ĄŇ hĞ’ĲŁ wĘ
: ryJĲĂ zĘhČ lĘ dŇ w¿ĂdĎŇ lĘ xČ ~Ąę nČmĘ lĲČ Ç ‘

ynĂ lĳĄ y~Ă hČ lĘ Myh¿Ă Łl’Ĺ 2

: hŇ SĲĎ CxĲ ytĂŇ r¿ĎzĘ‘ĆlĘ hoĎęhyĘÇ
yS¿Ă pĘŇ nČň ySÀĄ qĘ bČŇ mĘ ÈCrjĘ xĘ yČwĘ CSbăŇŁ yĄ 3

: ytĲĂŇ ‘ĎrĲĎ yYĄę pĄŇ xĞ Ç Cmĳ lĘ JĲĎ yĂwĘ rox’Ď Æ CgŇiăŁ yĂ
MêĳĎSĘ BĎ bŇ qĆ‘ăĄ=l‘Č CbŇ CSyĎÆ 4

: x’ĲĎ hĆ ű x’¿Ď hĆÅ MyrĂę mĘ ’ĲŁ hĎ Ç
ìŇ yS¿Ć qĘ bČň mĘ =lJĲĎ ìę BĘ ű CxÄ mĘ WĘ yĂwĘ CWyWąĂ yĎÅ 5

wrm’yw



70. 6–71. 11 ynV rps 1033

: ìŇ tĲĆŇ ‘Ď CSĲ yĘ ybĄę hĞ’Ł Ç MyhĳĂ Łl’Ĺ lDăČgĘŇ yĂ dŇ ymĂ tĎŇ Æ CrămĘ ’Ň yĲŁ wĘ
6 ÈNoybĘŇ ’Ć wĘ ynăĂ‘Ď ű ynąĂ’Ğ wĲČ

yQ¿Ă hŇ SĎň CxĲ MyhÀĂ Łl’Ĺ
hŇ êĎ’ĳČ yTăĂ lĘ pČŇ mĘ C yrăĂzĘ‘Ć
: rxĲČ ’Č êĘ =l’Č hoĎęhyĘÇ

’‘ ytĂŇ ysĳĂ xĎ ho¿ĎhyĘ=ìĲŇ BĘ
: MlĲĎ o‘lĘ hŇ SĎ ob¿Ň ’Ą =l’Č

2 ynĂ TĳĄ QĘ pČŇ tĘŇ CĲ ynĂ l¿Ą y~Ă êČ ìę tĘŇ qĲĎ dĘŇ YĂ BĘ
: ynĂ ‘ĲĄySĂ ohĲ wĘ ìę nĘ zĘ’Ď Ç yl¿Č ’Ą =hŇ FĲĄ hČ

3 No‘Ã mĎ rCY¿ lĘ ű ylĂÄ hŇ yąĄhĹ
ynĂ ‘ĳĄySĂ ohĲ lĘ tĎŇ yC¿ĂYĂ dŇ ymĂę êĎ ’obę lĎ

: hŇ êĎ’ĲĎ ytăĂŇ dĎŇ CYĲ mĘ C y‘¡ĂlĘ sČ =yJĲĂ
4 ‘SĳĎ rĎ dŇ IăČmĂ ynĂ TĄ QĘ jČ Æ yhČę Łl’Ĺ

: ZmĲĄ oxwĘ lCăĄ‘ČmĘ PŇ J¡Č mĂ
5 ytĳĂŇ wĎqĘ tĂŇ hŇ ê¿Ď’Č =yJĲĂ

: yrĲĎC‘eĘ mĂ yx¿Ă TČ bĘŇ mĂ hoĂęhyĹÇ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ
6 NTĆ BĆę mĂ yêĂ kĘŇ mČŋ sĘ nĂ ű ìyląĆ‘Ď

yzĳĂogŇ hŇ êăĎ’Č yUĂ ’Ă Æ y‘ăĄUĘ mĂ
: dŇ ymĲĂ tĎŇ ytăĂŇ QĎ hĂ tĘŇ ì¡Ň BĘ

7 MyBĳĂ rČlĘ ytĂŇ yyăĂhĎ tŇ pĲĄŇ omJĘ Æ
: z‘ĲŁ =ysĂ xĞmĲČ hŇ êĎę ’Č wĘÇ

8 ìŇ tĳĆŇ QĎ hĂ êĘ ypĂŇ Æ ’lĄ UăĎ yĂ
: ìŇ êĲĆrĘ’Č pĘŇ êĂ MoIęhČ Ç=lJĎ

9 hŇ nĳĎqĘ zĂ tŇ ‘ăĄlĘ ynĂ kĄŇ ylĂ SĘ êČ Æ=l’ĲČ
: ynĂ bĲĄŇ zĘ‘ČêĲČ =l’Č yxĂę JŁ Ç tŇ ol¿ kĘŇ JĂ

10 ylĳĂ ybăČŇ yĘo’Ĳ CrămĘ ’ĲĎ =yJĂ
: wDĲĎxĘ yČ CY¿ ‘ĞonĲ ySĂę pĘŇ nČ Ç yr¿ĄmĘ SĲŁ wĘ

11 obĳŇ zĎ‘Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ rmŁ ’Ň lĄ Æ
wpdr
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: ly~ĲĂ mČ Ny’¿Ą=yJĂ ChCWę pĘŇ tĂŇ wĘÇ Cp¿Ň dĘŇ rĲĂ
yeĂ UĳĆ mĂ qxăČ rĘêĂ =l’Č MyhĂ Łl’ĹÆ 12

: hSyxĲř ytĂŇ r¿ĎzĘ‘ĆlĘ yhČę Łl’ĹÇ
yS¿Ă pĘŇ nČň ynÀĄTĘ ŁWĲ ÈClkĘŇ yĂ CSbăŇŁ yĄ 13

: ytĲĂŇ ‘ĎrĲĎ ySĄę qĘ bČŇ mĘ Ç hŇ UĳĎ lĂ kĘŇ C hŇ jĎ rĘxĆ Æ CTă ‘ĞyĲČ
lxĳĄ yČ’Ğ dŇ ymăĂ êĎ ynĂ ’Ğ wĲČÆ 14

: ìŇ tĲĆŇ QĎ hĂ êĘ =lJĎ =l‘Č yêĂę pĘŇ sČ ohĲ wĘÇ
ìŇ tĆę qĎ dĘŇ YĂ rjĄŋ sČ yĘ ű yjąĂ 15

ìŇ tĳĆŇ ‘Ď CSĲ êĘ MoI¿hČ =lJĎ
: tŇ orĲpŇŁ sĘ yêĂ ‘Ę dăČŇ yĎ âl¡ yJąĂ

hoĳĂhyĹ ynăĎdŇŁ ’Ğ tŇ orbĚŇ gĘŇBĂ Æ ’obę ’Ď 16

: ìŇ DĲĆbČŇ lĘ ìăŇ tĘŇ qĲĎ dĘŇ YĂ ryJ¡Ă zĘ’Č
yrĳĎC‘eĘ mĂ ynĂ ê¿Č dĘŇ UČ lĂ MyhĂę Łl’Ĺ 17

: ìŇ ytĲĆŇ o’lĘ pĘŇ nĂ dŇ yG¿Ă’Č hŇ eĎhĄę Ç=dŇ ‘Č wĘ
ynĂ b¿ĄŇ zĘ‘Čň êĲČ =l’Č MyhÀĂ Łl’Ĺ ÈhbĎŇ yWĄ wĘ ű hŇ nĎÄqĘ zĂ=dŇ ‘Č MgąČŇ wĘ 18

rodĳŇ lĘ ìăŇ ‘ĞorĲzĘ dŇ yGăĂ’Č =dŇ ‘Č
: ìŇ tĲĆŇ rĎCbĲŇ GĘ ’obę yĎÇ=lkĎŇ lĘ

Mor¿mĎň =dŇ ‘Č MyhĂę Łl’Ĺ ì¿Ň tĘŇ qĲĎ dĘŇ YĂ wĘ 19

: ìŇ omĲ kĎŇ ymăĂ MyhĂę Łl’ĹÇ tŇ olĳ dŇŁ gĘŇ tĎŇ yW¿Ă ‘Ď=rSĆ ’Ğ
tŇ o‘¿rĎň wĘ tŇ oBę rČ tŇ or¿YĎ ű wntÄ y’ř rh rSąĆ ’Ğ 20

wnyĳyxt bŇ CS¿ êĎ
: ynĂ lĲĄ ‘ĞêĲČ bŇ CS¿ êĎ ZrĆ’Ďę hĎ Ç tŇ om¿ hŁ êĘ mĂ C

ytĂę QĎ dĚŇ GĲĘ ű bŇ rĆêąĆ 21

: ynĂ mĲĄ xĞ nĲČêĘ bŇ i¿Ł tĂŇ wĘ
yh¿Ď Łlň’Ĺ ìÀŇ êĘ mĂ ’Ğ È lbĆŇ nĆ=ylĂ kĘŇ bĂŇ ìăŇ dĘŇ o’Ĳ ű ynąĂ’Ğ=MGČ 22

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ Sodę qĘ Ç roeĳkĂŇ bĘŇ ìăŇ lĘ hŇ răĎUĘ zČ’Ğ
hnnrt
CntĎy’Ă rĘhĂ v.20 .’"ydw T"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw yrqw bytk hSĎ Cx ’"sb ,yrq hSĎ Cx ,bytk hSĎ yxĂ v.12 .’‘

.r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"yd Nkw yrqw bytk ynĂtČy’Ă rĘhĂ ’"sb ,yrq ynĂtČ’Ă rĘhĂ ,bytk
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23 ëŇ QĳĎ =hŇ rĎUĘ zČ’Ğ yJăĂ ytČŇ pĎŇ WĘ Æ hŇ eăĎ eăĄrČêĘ
: tĎŇ ydĲĂŇ jĎ rSăĆ ’Ğ ySĂę pĘŇ nČ wĘÇ

24 ìŇ tĳĆŇ qĎ dĘŇ YĂ hŇ GăĆhĘ êĆ MoIhČ Æ=lJĎ ynĂę oSlĘ =MGČ
: ytĲĂŇ ‘ĎrĲĎ yS¿Ą qĘ bČŇ mĘ Crę pĘŇ xĲĎ Ç=ykĲĂŇ CSb¿ŇŁ =yJĂ

b‘ ű hŇ mÄŁ ŁlSĘ lĂ
NêĳĄ ëŇ lĆ măĆ lĘ ìŇ yTĆ jĎ SĘ mĂ Æ MyhĂę Łl’ĲĹ

: ëŇ lĆ mĲĆ =NbĆŇ lĘ ì¿Ň tĘŇ qĲĎ dĘŇ YĂ wĘ
2 qdĆŇ YĳĆbĘŇ ìăŇ UĘ ‘Č NydăĂŇ yĎ

: TjĲĎ SĘ mĂ bĘŇ ìŇ yI¿ĆnĂ ‘ĞwĲČ
3 M‘ĳĎlĎ Mol¿ SĎÅ MyrĂő hĎ C’ą WĘ yĂ

: hŇ qĲĎ dĎŇ YĘ BĂ tŇ o‘ę bĎŇ gĘŇ CÇ
4 M‘Ďę =yIĄnĂ ‘ĞĲ ű TjąŁ SĘ yĂ

NoyĳbĘŇ ’Ć ynăĄbĘŇ lĂ ‘Č ySĂ oyÆ
: qSĲĄ o‘ ’JăĄ dČŇ ywĲĂ

5 SmĆ SĳĎ =M‘Ă ìŇ C’¿ rĎyyĲĂ
: MyrĲĂoD roDă xČ rĄę yĎÇ yn¿ĄpĘŇ lĂ wĘ

6 zGĳĄ=l‘Č rTăĎ mĎ JĘ dŇ rĄyĄÆ
: ZrĆ’ĲĎ PŇ yz¿ĂrĘzČ MybĂę ybĂŇ rĘJĂ Ç

7 qyDĳĂYČ wym¿Ď yĎBĘ =xrČpĘŇ yĲĂ
: xČ rĲĄyĎ yl¿Ă BĘ =dŇ ‘Č MolęSĎ Ç bŇ r¿Ł wĘ

8 MyĳĎ=dŇ ‘Č MIăĎmĂ DĘrĘyĲĄwĘÆ
: ZrĆ’ĲĎ =ysĄ pĘŇ ’Č =dŇ ‘Č rhĎę eĎmĂ CÇ

9 MyIĳĂYĂ C‘ărĘkĘŇ yĂ wynĎpĎŇ lĘ Æ
: CkŇ xĲĄ lČ yĘ rp¿ĎŇ ‘Ď wybĎę yĘ’ĲŁ wĘÇ

10 CbŇ ySĳĂ yĎ hŇ xăĎ nĘ mĂ MyIĂ’Ă wĘÆ SySăĂ rĘtČŇ ykĄŋ lĘ mČ
: CbŇ yrĲĂqĘ yČ rJ¿Ď SĘ ’Ć ’bĎę sĘ CÇ ’b¿ĎŇ SĘ yk¿ĄŇ lĘ mČ

11 MykĳĂŇ lĎ mĘ =lkĎŇ ol¿ =CwxĞêĲČSĘ yĂwĘ
: ChCdĲŇ bĘŇ ‘Č yĲČ My¿ĂoG=lJĎ

lyYy=yk
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‘Č CĳĄSČ mĘ NoyăbĘŇ ’Ć ly~Ă yČÆ=yJĲĂ 12

: olĲ rz¿Ą‘Ł =Ny’ĲĄ wĘ ynĂę ‘Ď wĘÇ
NoyĳbĘŇ ’Ć wĘ lDăČ=l‘Č sxŁ yĎÆ 13

: ‘Č ySĲĂ oy MynăĂoybĘŇ ’Ć tŇ oS¡ pĘŇ nČ wĘ
MSĳĎ pĘŇ nČ l’ăČ gĘŇ yĂ smĎ xĎ mĲĄ CÆ ëŇ oêămĂ 14

: wynĲĎ y‘ĄBĘ MmăĎ DĎ rq¡ČyyĄwĘ
’b¿ĎŇ SĘň bŇ hÀČ EĘmĂ Èol=NêĆ yĂwĘ yxĂę ywĂ 15

dŇ ymĳĂ tĎŇ odăŇ ‘ĞBĲČ lQăĄ jČ tĘŇ yĂwĘ
: ChĲ nĘ kĲĆŇ rĘbĲĎŇ yĘ MoIęhČ Ç=lJĎ

Myr¿ĂhĎň S’Ň rÀŁ BĘ ÈZrĆ’Ď BĎ ű rBČÄ =tŇ iČ pĂŇ yhąĂ yĘ 16

oyĳrĘjĂ NonăbĎŇ QĘ JČ S‘ăČrĘyĂ
: ZrĆ’ĲĎ hĎ bŇ WĆ ‘ăĄJĘ ry‘Ăę mĄ Ç CYyY¿Ă yĎwĘ

MlĎę o‘lĲĘ omÄ SĘ yhąĂ yĘ 17

om¿ SĘň NynÀy ÈSmĆ SĆ =ynĄpĘŇ lĂ
: ChCrĲèĘ ’Č yĘ My¿ĂoG=lJĎ obĳŇ CkŇ rĘB¿Ď tĘŇ yĂwĘ

l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ MyhĂ Łl’ĹÆ hoăĎhyĘ ű ëŇ CrąBĎ 18

: oDĲbČŇ lĘ tŇ o’ă lĎ pĘŇ nĂ hŇ W¡Ą ‘Ł
Ml¿Ď o‘ň lĘ odę obŇ JĘ MS¿Ą ű ëŇ CrąbĎŇ C 19

ZrĆ’Ďę hĎ Ç=lJĎ =tŇ ’Ć odŇ obŇ kĘŇ Æ ’lăĄ UĎ yĂwĘ
: NmĲĄ ’Ď wĘ ű Nm¿Ą ’ĎÅ

sŘ10 : ySĲĎ yĂ=NBĆ dŇ wĂęDĎÇ tŇ oQĳ pĂŇ tĘŇ CQ¿ JĎ 20

yVylV rps

PŇ ¿Ďs’Ďň lĘ romę zĘmĂ g‘

MyhĂę Łl’Ĺ l’¿Ą rĎWĘ yĂlĘ bŇ oTÆ ëŇ ’ąČ
: bŇ bĲĎŇ lĄ yr¿ĄbĎŇ lĘ

yn’w
.hnynt ’rps qyls N’k rsmnw ,s"tb Nkw +k qwsp ’Ymn ’l ’"sb v.20 .b‘
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2 ylĳĎ gĘŇrČ ywTă n T‘ČmĘ JĂ Æ ynĂę ’Ğ wĲČ
: yrĲĎSĚ ’Ğ hŇ kĎŇ jĘ SĚ NyĂ’Čę JĘ Ç

3 MylĳĂ lĘ ohĲ BČ ytĂŇ ’Ň eĄqĂ Æ=yJĲĂ
: hŇ ’ĲĆ rĘ’Ć My‘ăĂSĎ rĘ Mol¡ SĘ

4 MtĎę omlĘ tŇ oB¿ YĚrĘxČ Ny’¡Ą yJąĂ
: MlĲĎ C’ ’yr¿ĂbĎŇ C

5 omnĳĄy’Ą Sonă’Ĺ lmăČ ‘ĞBĲČ
: C‘GĲĎ nĚyĘ âlă MdĎę ’Ď Ç=M‘Ă wĘ

6 hŇ wĳĎ’ĞgĲČŇ omtĘŇ qăČnĎ‘Ğ NkĄŇ lĎ Æ
: omlĲĎ sm¿Ď xĎ tŇ ySĂę Ç=PŇ TĎ ‘ĞyĲČ

7 omnĳĄy‘Ą bŇ lĆ xăĄ mĄ ’YĎ yĎÆ
: bŇ bĲĎŇ lĄ tŇ oI¿JĂ WĘ mČ Crę bĘŇ ‘ĲĎÇ

8 qSĆ ‘ĳŁ ‘răĎbĘŇ CrăBĘ dČŇ ywĂ ű CqymąĂ yĎ
: CrBĲĄ dČŇ yĘ Mor¿UĎ mĂ

9 MhĳĆ yjĂ MyĂmăČèĎ bČŇ CêăSČ
: ZrĆ’ĲĎ BĎ ëŇ ¿ČlhĞêĲĂ MnĎę oSlĘ CÇ

10 MŁlĳ hĞ oUă ‘Č bŇ ySĂ yĎ ű NkąĄŇ lĎ
: omlĲĎ CYU¿Ď yĂ ’lĄęmĎ Ç ym¿Ą C

11 l’ĳĄ =‘dĲČŇ yĎ hŇ k¿ĎŇ y’Ą Crę mĘ ’ĲĎ wĲĘ
: NoyĲlĘ ‘ĆbĘŇ hŇ ‘ăĎDĄ Sy¡ĄwĘ

12 My‘ĳĂSĎ rĘ hŇ QĆ ’¿Ą =hŇ eĄhĂ
: lyĂxĲĎ =CGWĘ hĂ MlĎę o‘Ç yw¿ĄlĘ SČ wĘ

13 ybĳĂŇ bĎŇ lĘ ytĂŇ yJăĂ zĂ qyrĂÆ=ëŇ ’Č
: yjĲĎ JČ NoyăuĎ nĂ BĘ Zx¡Č rĘ’Ć wĲĎ

14 MoIĳhČ =lJĎ ‘Č CgŇnĎ Æ yhăĂ ’ĹwĲĎ
: MyrĲĂqĎ BĘ lČ yêĂę xĘ kČŇ otŇ wĘÇ

15 omĳ kĘŇ hŇ r¿ĎjĘ sČ ’Ğ yêĂ rĘmČ ’Ď Æ=M’Ă
: yêĂ dĘŇ gĲĎŇbĎŇ ìŇ ynăĆBĎ rodŇ Æ hŇ eąĄhĂ

hbVx’w
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tŇ ’Ň zĳŁ tŇ ‘ČdăČŇ lĎ hŇ bĎŇ èĘ xČ ’Ğ wĲĎÆ 16

: ynĲĎ y‘ĄbĘŇ ’yhă lm¡Ď ‘Ď
l’ĳĄ =ySĄ DĘqĘ mĂ =l’Ć ’obŇ ’Ď Æ=dŇ ‘Č 17

: MtĲĎŇ yrĂxĞ’ĲČ lĘ hŇ nĎ ybĂę ’Ď Ç
omlĳĎ tŇ ySăĂ êĎ tŇ oqlĎ xĞBĲČ Æ ëŇ ’ăČ 18

: tŇ o’Ĳ CèmČ lĘ MêĎę lĘ jČ hĂ Ç
‘gČŇrĳĎkĘŇ hŇ UăĎ SČ lĘ CyăhĎ ëŇ y’ąĄ 19

: tŇ ohĲ QĎ BČ =NmĂ CUtČę Ç CpŇ s¿Ď
ZyqĳĂhĎ mĲĄ Mol¿ xĞJĲČ 20

: hŇ zĲĆbĘŇ êĂ MmĎŋ lĘ YČ ű ry‘ąĂBĎ ynĎdŇŁ ’Ğ Ç
ybĳĂŇ bĎŇ lĘ ZUăĄ xČ tĘŇ yĂ yJĂ Æ 21

: NnĲĎ oêSĘ ’Ć ytČę oylĘ kĂŇ wĘÇ
‘dĳĎŇ ’Ą âlă wĘ r‘ČbČŇ Æ=ynĂ ’Ğ wĲČ 22

: ëŇ UĲĎ ‘Ă ytĂŇ yy¿ĂhĎ tŇ omę hĄ BĘ Ç
ëŇ UĳĎ ‘Ă dŇ ymăĂ tĎŇ ynăĂ’Ğ wĲČ 23

: ynĲĂ ymĂ yĘ=dŇ yČBĘ êĎ zĘxČę ’Ď Ç
ynĂ xĳĄ nĘ tČŇ ì¿Ň tĘŇ YĲĎ ‘ĞBĲČ 24

: ynĂ xĲĄ uĎ êĂ dŇ ob¿Ň JĎ rxČę ’Č wĘÇ
MyĂmĳĎèĎ bČŇ yl¿Ă =ymĂ 25

: ZrĆ’ĲĎ bĎŇ yêĂ YĘ p¿ČŇ xĎ =âlĲ ìę UĘ ‘Ă wĘÇ
yb¿ĂŇ bĎň lĘ C yrĂę ’Ą SĘ hŇ l¿Ď JĎ 26

: MlĲĎ o‘lĘ Myh¿Ă Łl’Ĺ yqĂę lĘ xĆ wĘ yb¿ĂŇ bĎŇ lĘ =rCYĲ
CdŇ bĳĄŇ ’Ň yŁ ìŇ yqăĆxĄ rĘ hŇ eăĄhĂ =yJĲĂ 27

: OĎ UĲĆ mĂ hŇ n¿Ćoz=lJĎ hŇ êĎmČę YĘ hĂ Ç
bŇ oT¿ =ylĂň MyhĂę Łl’Ĺ tŇ b¿ČŇ rĞqĲĂ ű ynąĂ’Ğ wĲČ 28

ysĳĂ xĘ mČ hŇ oăĂhyĘ ynăĎdŇŁ ’Ň BĲČ ű yêąĂ SČ
: ìŇ ytĲĆŇ okŇ ’ĞlĘ mČ =lJĎ rjĄę sČ lĘ Ç

lykVm
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d‘ PŇ ¿Ďs’Ďň lĘ lyJĂę WĘ mČ
xYČ nĳĆlĎ êĎxĘ năČ zĎ MyhĂ Łl’ĹÆ hŇ măĎ lĎ

: ìŇ tĲĆŇ y‘Ă rĘmČ N’Ň YăŁ BĘ ìę jĘ ’Č Ç NS¿Č ‘Ę yĆ
2 MdĆŇ uĆę tĎŇ ynąĂqĎÅ ű ìÄ tĘŇ dĲĎŇ ‘Ğ rkąŇŁ zĘ

ìŇ tĳĆŇ lĎ xĞ nĲČ TbĆŇ SăĄ êĎlĘ ’Č GĎ Æ
: oBĲ êĎ nĘ kČŋ SĎ ű hŇ ząĆ NoIęYĂ Ç=rhČ

3 xYČ nĳĆ tŇ o’ă èĚ mČ lĘ ìŇ ymĆ ‘ĎpĘŇ Æ hŇ mĎ yrăĂhĎ
: SdĆŇ uĲŁ BČ bŇ yăĄo’ ‘r¡ČhĄ =lJĎ

4 ìŇ dĳĆŇ ‘ĞomĲ bŇ rĆqăĆBĘ ìŇ yrĆrĘYĲŁ Æ CgăŇ’ĞSĲĎ
: tŇ otĲŇ ’Ł MtăĎŇ tŇŁ o’Ĳ CmW¡Ď

5 hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ lĘ ’ybăĂŇ mĄ JĘ ‘dČŇ CĎyĂÆ
: tŇ oUĲ DĚrĘqČ Z‘Ąę Ç=ëŇ bĎŇ sĞBĲĂ

6 dŇ xČ IĳĎ hĎ yxăĆ CêjĂ tŇ ‘ĄwĘ
: NCmĲ ŁlhĞ yĲČ tŇ jęŁ lČ ykĲĄŇ wĘÇ lyè¿Ă kČŇ BĘ

7 ìŇ SĳĆ DĎqĘ mĂ S’Ą bĎŇ Æ Cxă lĘ SĂ
: ìŇ mĲĆ SĘ =NJČ SĘ mĲĂ Cl¿ QĘ xĂ ZrĆ’Ďę lĎ Ç

8 dŇ xČ yĳĎ MnăĎ ynĂ MBĎ lĂ bĘŇ Æ CrămĘ ’ĲĎ
: ZrĆ’ĲĎ BĎ l’ăĄ =ydĄŇ ‘ĞomĲ =lkĎŇ Cp¡Ň rĘWĲĎ

9 Cny’¿Ă rĎň =âlĲ CnytĄę tŇŁ o’Ĳ
’ybĳĂŇ nĎ dŇ o‘¿=Ny’ĲĄ

: hŇ mĲĎ =dŇ ‘Č ‘Čd¿ĄŇ yŁ CnêĎę ’Ă Ç=âlĲ wĘ
10 rYĳĎ PŇ rĲĆxăĎyĘ MyhĂ Łl’ĹÆ ytăČŇ mĎ =dŇ ‘Č

: xYČ nĲĆlĎ ìăŇ mĘ SĂ bŇ y¡Ąo’ Z’ąĄ nĎÅyĘ
11 ìŇ ĳĆnymĂ ywĲĂ ìŇ dĘŇ yĲĎÆ bŇ ySăĂ tĎŇ hŇ UĎ ląĎ

: hŇ QĲĄ kČŇ ìŇ qĘ ox bŇ rĆu¡ĆmĂ
12 MdĆŇ uĳĆmĂ yJăĂ lĘ mČ MyhĂ Łl’Ň wĲĄÆ

: ZrĆ’ĲĎ hĎ bŇ rĆqăĆBĘ tŇ o‘ę CSyĘÇ l‘¿ĄjŁ
13 MyĳĎ ìăŇ EĘ‘ĎbĘŇ êĎrĘrăČopŇ hŇ êąĎ’Č

trbV
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: MyĂUĲĎ hČ =l‘Č MynĂę yeĂ tČ Ç yS¿Ą ’Ň rĎ êĎrĘB¡Č SĂ
NtĳĎŇ yĎwĘlĂ ySăĄ ’Ň rĎ êĎYĘ ~Č rĂÆ hŇ êăĎ’Č 14

: MyIĲĂYĂ lĘ M‘ăĎlĘ lkĎę ’ĞmĲČ Ç Cen¿ĆêĘ êĂ
lxČ nĳĎwĎ NyăĎ‘Ę mČ êĎ‘Ę qČ bĎŇ Æ hŇ êăĎ’Č 15

: NtĲĎŇ y’Ą tŇ or¿hĞ nĲČ êĎSĘ bČę ohÇ hŇ ê¿Ď’Č
hŇ lĎ yĘlĳĎ ì¿Ň lĘ =PŇ ’Č MoyÆ ìăŇ lĘ 16

: SmĆ SĲĎ wĎ ro’¿ mĎ tĎŇ onę ykĂŇ hĞ Ç hŇ ê¿Ď’Č
ZrĆ’ĳĎ tŇ olă CbŇ GĘ =lJĎ êĎbĘŇ ~Č hĂ Æ hŇ êăĎ’Č 17

: MêĲĎrĘYČ yĘ hŇ ê¿Ď’Č PŇ rĆxęŁ wĎÇ ZyĂq¿Č
hoĳĎhyĘ ű PŇ răĄxĄ bŇ yĄo’Æ tŇ ’Ň Łzę=rkĎŇ zĘ 18

: ìŇ mĲĆ SĘ CY¿ ’ĞnĲĂ lbĎę nĎ Ç M‘¿ČwĘ
ìŇ rĳĆoê SpĆŇ năĆ tŇ IČxČ lĘ Æ NêăĄêĂ =l’Č 19

: xYČ nĲĆlĎ xJ¿Č SĘ êĂ =l’Č ìŇ yIĆęnĂ ‘ĞÇ tŇ I¿ČxČ
tŇ yrĳĂBĘ lČ TB¿Ą hČ 20

: smĲĎ xĎ tŇ o’ă nĘ ZrĆ’Ćę Ç=yJĄ SČ xĞmĲČ C’¿ lĘ mĲĎ yJ¿Ă
MlĳĎ kĘŇ nĂ ëŇ DăČ bŇ SăŁ yĎ=l’Č 21

: ìŇ mĲĆ SĘ Cl¿ lĘ hČ yĲĘ NoyębĘŇ ’Ć wĘÇ yn¿Ă‘Ď
ìŇ bĳĆŇ yrĂ hŇ băĎŇ yrĂ MyhĂ Łl’ĹÆ hŇ măĎ Cq 22

: MoIĲhČ =lJĎ lbĎę nĎ Ç=yeĲĂ mĂ ì¿Ň tĘŇ jĲĎ rĘxĆ rk¿ŇŁ zĘ
ìŇ yrĳĆrĘYĲŁ loqă xJČ SĘ êĂ Æ=l’Č 23

: dŇ ymĲĂ tĎŇ hŇ l¿Ć ‘Ł ìŇ ymĆę qĎ Ç No’¿ SĘ
: rySĲĂ PŇ ăĎs’Ď lĘ rom¡ zĘmĂ tŇ xĳĄ SĘ êČ =l’Č xČ ~¿Ą nČmĘ lĲČ h‘

CnydĂŇ ohÆ MyhĂę Łl’ĲĹ ű ìÄ QĘ CnydąĂŇ ohÅ 2

: ìŇ ytĲĆŇ o’lĘ pĘŇ nĂ Crę jĘ sĂ Ç ìŇ mĳĆ SĘ bŇ orăqĎ wĘ
dŇ ‘ĳĄom xuăČ’Ć yJĂ Æ 3

: TjĲŁ SĘ ’Ć Myr¿ĂSĎ ymĲĄ ynĂę ’Ğ Ç
hĎ ybĳĆŇ SĘ yĲŁ =lkĎŇ wĘ ZrĆ’¿Ć MygĂęmŁ nĲĘ 4

ykn’
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: hŇ lĎ iĲĆ hĎ ydăĆŇ CU‘Č yêĂ nĘ J¡Č tĂŇ ykĂÄ nŁ ’ĲĎ
5 CQhĳŁ êĎ =l’Č MylĂ lĘ ohĲ lČ Æ yêĂ rĘmăČ’Ď

: NrĆqĲĎ Cmyr¿ĂêĎ =l’Č My‘Ăę SĎ rĘlĲĎ wĘÇ
6 MkĳĆŇ nĘ rĘqČ MorăUĎ lČ CmyrăĂêĎ =l’Č

: qtĲĎŇ ‘Ď r’Ň CăĎYČ bĘŇ Cr¡BĘ dČŇ êĘ
7 bŇ rĳĎ‘ĞUĲČ mĲĂ C ’YĲĎ oUmĂ Æ âlă yJąĂ

: MyrĲĂhĎ rB¿Č dĘŇ UĂ mĂ âlę wĘÇ
8 TpĳĄŇ SŁ Myh¿Ă Łl’Ĺ=yJĲĂ

: MyrĲĂyĎ hŇ zăĆwĘ lyjĂę SĘ yČÇ hŇ z¿Ć
9 hŇ E¿ĆmĂň rGÀĄIČwČ ÈësĆ mĆ ’lĄ m¿Ď ű rmČÄ xĎ NyĂyąČwĘ hoĎÃhyĘ=dŇ yČBĲĘ sokÀŇ yJąĂ

: ZrĆ’ĲĎ =y‘ĄSĘ rĂ lJęŁ Ç CêĳSĘ yĂ CYă mĘ yĂ hĎ yrĆmĎ SĘ Æ=ëŇ ’Č
10 MlĳĎ ‘Ł lĘ dŇ yGăĂ’Č ynĂ ’Ğ wĲČÆ

: bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ yh¿ĄŁl’Ň lĲĄ hŇ rĎę UĘ zČ’Ğ Ç
11 ‘ČDĳĄgČŇ’Ğ My‘ăĂSĎ rĘ ynăĄrĘqČ =lkĎŇ wĘ

: qyDĲĂYČ tŇ on¿rĘqĲČ hŇ nĎmĘ mČę orêĘ Ç
w‘ : rySĲĂ PŇ ăĎs’Ď lĘ rom¡ zĘmĂ tŇ nĳŁ ygĂŇ nĘ BĂ xČ ~¿Ą nČmĘ lĲČ

2 MyhĳĂ Łl’Ĺ hŇ dăĎŇ ChyBĲĂ ‘dăĎŇ on
: omĲ SĘ lod¿Ň GĎ l’Ąę rĎWĘ yĂBĘ Ç

3 oJĳ sĚ MlăĄ SĎ bĘŇ yhăĂ yĘwČ
: NoIĲYĂ bĘŇ otăŇ nĎ o‘¡mĘ C

4 tŇ SĆ qĳĎ=ypĄŇ SĘ rĂ rBăČ SĂ hŇ UĎ SĎ Æ
: hŇ lĎ sĲĆ hŇ măĎ xĎ lĘ mĂ C bŇ rĆx¡ĆwĘ NgĄŋmĎ

5 : PŇ rĆTĲĎ =yrĄrĘhČ mĲĄ ryDĂę ’Č hŇ ê¿Ď’Č ro’nĎ Æ
6 MtĳĎŇ nĎSĘ Cmă nĎ bŇ lĄ Æ yrĄyBăĂ ’Č ű ClÄlĘ oêąSĘ ’ĲĆ

: MhĲĆ ydĄŇ yĘ lyĂxăČ=ySĄ nĘ ’Č =lkĎŇ C’¡ YĘ mĲĎ =âlwĘ
7 bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ yhăĄŁl’Ĺ ìŇ tĘŇ răĎ‘ĞGĲČmĂ Æ

: sCsĲ wĎ bŇ kĆŇ răĆwĘ MDĎę rĘnĂ Ç
8 hŇ êĎ’Čę ’rĎon¿ ű hŇ êąĎ’Č

dm‘y=ymw
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: ìŇ jĲĆ ’Č z’¿Ď mĄ ìŇ ynĆę pĎŇ lĘ dŇ m¿Ł ‘ĞyĲČ=ymĲĂ C
NyDĳĂ êĎ‘Ę măČ SĘ hĂ MyĂmČ èĎ mĂ Æ 9

: hŇ TĎ qĲĎSĎ wĘ hŇ ’ăĎ rĘyĲĎ ZrĆ’¡Ć
MyhĳĂ Łl’Ĺ Tj¿Ď SĘ UĂ lČ =MCqBĘ 10

: hŇ lĎ sĲĆ ZrĆ’ăĆ=ywĄnĘ ‘Č=lJĎ ‘Č yS¡Ă ohlĘ
OĎ dĳĆŇ oê MdăĎŇ ’Ď tŇ măČ xĞ=yJĲĂ 11

: rGĲŁ xĘ êČ tŇ măŁ xĄ tŇ yr¡Ă’Ą SĘ
Mk¿ĆŇ yhĄňŁlĲ ’Ĺ hoÀĎhylĲČ ÈCmQĘ SČ wĘ CrădĘŇ nĲĂ 12

: ’rĲĎoUlČ ySČę Ç Clyb¿ĂŇ oy wybĳĎŇ ybĂŇ sĘ =lJĎ
MydĳĂŇ ygĂŇ nĘ xČ Cră rYŁ bĘŇ yĂÆ 13

: ZrĆ’ĲĎ =ykĄŇ lĘ mČ lĘ ’rĎę onÇ
: romĲ zĘmĂ PŇ ¿Ďs’Ď lĘ NCtŇ ydĂŇ yĘ=l‘ĲČ xČ ~¿Ą nČmĘ lĲČ z‘

hŇ qĎ ‘ĳĎYĘ ’Ć wĘ MyhăĂ Łl’Ĺ=l’Ć ylăĂ oq 2

: ylĲĎ ’Ą Nyz¿Ă’ĞhĲČ wĘ MyhĂę Łl’ĹÇ=l’Ć yl¿Ă oq
yêĂ SĘ r¿ĎDĎň ynÀĎdŇŁ ’Ğ ÈytĂŇ rĎYĲĎ Moy¿BĘ 3

gŇ CpĳŇ tĎŇ âlă wĘ hŇ rĎGĘ nĂ Æ hŇ lĎ yĘlăČ ű ydąĂŇ yĎ
: ySĲĂ pĘŇ nČ MxăĄ eĎhĂ hŇ n¡Ď’ĞmĲĄ

hŇ yĳĎmĎ hĹ’ĲĆ wĘ MyhăĂ Łl’Ĺ hŇ răĎJĘ zĘ’Ć 4

: hŇ lĎ sĲĆ yxăĂ Cr PŇ F¡Ą ‘ČtĘŇ tĂŇ wĘ ű hŇ xĎ yWĂő ’Ď
ynĳĎy‘Ą tŇ orămĚ SĘ êĎ zĘxČ ’Ď Æ 5

: rBĲĄ dČŇ ’Ğ âlă wĘ yêĂ mĘ ‘Čę pĘŇ nĂ Ç
MdĆŇ uĳĆmĂ MymăĂ yĎ yêĂ bĘŇ èăČ xĂ 6

: MymĲĂ lĎ o‘Ĳ tŇ onęSĘ Ç
hŇ lĎ yĘQ¿Ď BČň ytĂę nĎ ygĂŇ nĘ hŇ r¿ĎJĘ zĘ’ĲĆ 7

: yxĲĂ Cr Wj¿Ą xČ yĘwĲČ hŇ xĎ yWĳĂ ’Ď yb¿ĂŇ bĎŇ lĘ =M‘Ă
ynĳĎdŇŁ ’Ğ ű xn¿Č zĘyĂ MymĂ lĎ o‘Ĳ lĘ hČř Æ 8

: dŇ o‘Ĳ tŇ oYă rĘlĂ PŇ ys¡Ă yŁ =âlĲ wĘ
oDĳsĘ xČ xYČ năĆlĎ spăĄŇ ’Ď hĲĆ 9

rmg
.ytbr +h v.8 .z‘
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: rdĲŇŁ wĎ rdăŇŁ lĘ rmĆ ’ęŁ Ç rmČ G¿Ď
10 l’ĳĄ tŇ oeăxČ xkăČŇ SĎ hĞ

: hŇ lĎ sĲĆ wym¿Ď xĞrĲČ PŇ ’Čę BĘ Ç Zp¿ČŇ qĎ =M’Ă
11 ’yhĳĂ ytĂŇ oQă xČ rmČ ’Ł wĲĎÆ

: NoyĲlĘ ‘Ć NymăĂ yĘ tŇ onęSĘ Ç
12 HyĳĎ=ylĄ lĘ ‘ČmĲČ ryk¿ř z’

: ìŇ ’ĲĆ lĘ jĂ MdĆŇ uăĆmĂ hŇ r¡ĎJĘ zĘ’Ć =yJĲĂ
13 ìŇ ĳĆl‘ĽjĲĎ =lkĎŇ bĘŇ ytĂŇ yg¿ĂŇhĎ wĘ

: hŇ xĎ yWĲĂ ’Ď ìŇ ytăĆŇ olyl¡Ă ‘ĞbĲČŇ C
14 ìŇ JĳĆ rĘDČ SdĆŇ uăŁ BČ MyhĂ Łl’ĹÆ

: MyhĲĂ Łl’Ň JĲĄ lodę GĎ Ç l’¿Ą =ymĂ
15 ’lĆ pĳĆŇ hŇ WĄ ‘ăŁ l’ĲĄ hĎ Æ hŇ êăĎ’Č

: ìŇ EĲĆ‘Ě MyUăĂ ‘ČbĎŇ êĎ‘Ę d¡ČŇ oh
16 ìŇ UĳĆ ‘Č ‘Č orăzĘBĂ êĎlĘ ’ăČ GĎ

: hŇ lĎ sĲĆ PŇ ăĄsoywĘ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ=ynĄBĘ
17 MyhĂę Łl’ĲĹ ű MyĂUČÄ ìŇ C’ą rĎÅ

ClyxĳĂ yĎ MyĂUăČ ìŇ C’ă rĎ
: tŇ omĲ hŁ tĘŇ Cz¿GĘ rĘyĂ PŇ ’Čę Ç

18 tŇ obę ‘Ď ű MyĂmČÄ CmrĘząŁ
MyqĳĂxĎ SĘ CnătĘŇ nĲĎ loq¡

: CkŇ QĲĎ hČ tĘŇ yĲĂ ìŇ yYĆę YĎ xĞ Ç=PŇ ’Č
19 lGČę lĘ GČBČ ű ìÄ mĘ ‘ČrĲČ loqą

lbĳĄŇ êĄ MyqăĂrĎbĘŇ Cry’ăĂ hĄ
: ZrĆ’ĲĎ hĎ S‘ăČrĘêĂ wČ hŇ z¡ĎgĘŇrĲĎ

20 MyBĳĂ rČ MyĂmăČBĘ ìŇ ylĆ ybĂŇ SĘ C ìŇ JĆę rĘDČ MIąĎBČ
: C‘dĲĎŇ nŁ âlă ìŇ ytĆę obŇ uĘ ‘Ă wĘÇ

21 ìŇ UĳĆ ‘Č N’Ň ~ăŁ kČŇ tĎŇ yxăĂ nĎ
hVm=dyb

.’"yd Nkw yrqw bytk roJzĘ’Ć ’"sbw ,’"d Nkw yrqw bytk ryJĂ zĘ’Č ’"sb ,yrq roJzĘ’Ć ,bytk ryJĂ zĘ’Č v.12
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: NrĲŁ hĞ’ĲČ wĘ hŇ S¿Ć mŁ =dŇ yČBĲĘ
PŇ ¿Ďs’Ďň lĘ lyJĂę WĘ mČ x‘
ytĳĂŇ rĎoêĲ yUĂ ‘Č Æ hŇ nĎ yzăĂ’ĞhĲČ

: ypĲĂŇ =yrĄmĘ ’Ă lĘ MkĆę nĘ zĘ’Ď Ç CF¿ hČ
yjĳĂ lSăĎ mĎ bĘŇ hŇ xăĎ êĘ pĘŇ ’Ć 2

: MdĆŇ qĲĆ=yeĂ mĂ tŇ odę yxĂ Ç hŇ ‘Ď yB¿Ă ’Č
M‘ĳĄdĎŇ eĲĄwČ Cn‘Ę mČ SĎ Æ rSăĆ ’Ğ 3

: CnlĲĎ =CrjĘ sĂ CnytĄę obŇ ’Ğ wĲČÇ
Norę xĞ’ĲČ rod¿Ň lĘ MhĆę ynĄBĘ mĂ ű dŇ xĄÄ kČŇ nĘ âlą 4

hoĳĎhyĘ tŇ oQă hĂ êĘ MyrĂjĘ sČ mĲĘ Æ
: hŇ WĲĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ wytĎę o’lĘ pĘŇ nĂ wĘÇ oz¿Cz‘ĹwĲĆ

bŇ qęŁ ‘ĞyĲČBĲĘ ű tŇ CdÄ ‘Ą MqĆ IąĎwČ 5

l’¿Ą rĎň WĘ yĂBĘ MWąĎ ÈhrĎotŇ wĘ
CnytĳĄŇ obŇ ’Ğ=tŇ ’Ć hŇ CĎYĂ Æ rSăĆ ’Ğ

: MhĲĆ ynĄbĘŇ lĂ M‘Ďę ydĂŇ ohlĘ Ç
CdŇ lĳĄ CĎyĂ MynăĂBĎ NorxĞ’ĲČ Æ roDă ű C‘Ä dĘŇ yĄ N‘ČmąČ lĘ 6

: MhĲĆ ynĄbĘŇ lĂ Cr¿jĘ sČ ywĲĂ CmqĚę yĎÇ
Ml¿Ď sĘ JĂň MyhĂę Łl’Ň bĲĄŇ CmyW¿Ă yĎwĘ 7

l’ĳĄ =ylĄ lĘ ‘ČmĲČ CxJĘ SĘ yĂÆ âlă wĘ
: CrYĲŁ nĘ yĂ wyt¿ĎŇ wŁ YĘ mĂ C

hŇ r¿ĆmňŁ C rrÀĄos ÈroD MtĎę obŇ ’ĞJĲČ ű CyÄhĘ yĲĂ âlą wĘ 8

oBĳ lĂ NykăĂŇ hĄ =âlĲ roDÆ
: oxĲ Cr l’ăĄ =tŇ ’Ć hŇ n¡ĎmĘ ’Ć nĲĆ=âlwĘ

tŇ SĆ qĳĎ=ymĄ orĲ yq¿ĄSĘ onĲ MyĂrČę pĘŇ ’Ć =ynĄBĲĘ 9

: bŇ rĲĎqĘ MoyăBĘ Ckę pĘŇ hĲĎ Ç
MyhĳĂ Łl’Ĺ tŇ yrăĂBĘ CrmĘ SĲĎ Æ âlă 10

: tŇ kĆŇ lĲĆ lĎ Cn¿’ĞmĲĄ otę rĎotĲŇ bĘŇ CÇ
wytĳĎŇ olylĲĂ ‘Ğ Cx¿ JĘ SĘ IĂwČ 11

wytw’lpnw
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: M’ĲĎ rĘhĆ rSăĆ ’Ğ wytĎę o’lĘ pĘŇ nĂ wĘÇ
12 ’lĆ pĳĆŇ hŇ WĎ ‘ăĎ MtĎŇ obŇ ’Ğ Æ dŇ gĆŇ năĆ

: N‘ČYĲŁ =hŇ dĄŇ WĘ MyĂrăČYĘ mĂ ZrĆ’¡ĆBĘ
13 MrĳĄybĂŇ ‘ĞIĲČwČ MyĎÆ ‘qČ BăĎ

: dŇ nĲĄ=omJĘ MyĂm¿Č=bŇ ~Ć IČwĲČ
14 MmĳĎ oy NăĎn‘ĎBĲĆ MxăĄ nĘ IČwČ

: S’ĲĄ ro’ă BĘ hŇ lĎ yĘQČęhČ Ç=lkĎŇ wĘ
15 rBĳĎdĘŇ UĂ BČ MyrĂYĚ Æ ‘uăČbČŇ yĘ

: hŇ BĲĎ rČ tŇ om¿ hŁ tĘŇ JĂ qĘ SĘ IČęwČÇ
16 ‘lČ iĳĎ mĂ MylăĂ zĘon ’YăĂ oIwČ

: MyĂmĲĎ tŇ orăhĎ eĘ JČ dŇ rĆoI¡wČ
17 olĳ =’TŁ xĞlĲČ dŇ o‘¡ CpŇ ysăĂ oIwČ

: hŇ IĲĎ~Ă BČ NoyęlĘ ‘ĆÇ tŇ or¿mĘ lĲČ
18 MbĳĎŇ bĎŇ lĘ BĂ l’¿Ą =CinČ yĘwČ

: MSĲĎ pĘŇ nČlĘ lkĆŇ ’¿Ł =l’Ď SĘ lĲĂ
19 CrmĘ ’ĲĎ Æ Myh¿Ă Łlň’Ň BĲĄ Crę BĘ dČŇ yĘwĲČ

: rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ NxĎę lĘ SĚ Ç ëŇ r¿Ł ‘ĞlĲČ l’ĳĄ lkČŇ CyăhĞ
20 ÈMyĂmČ CbŇ CzăIĎwČ ű rCYÄ =hŇ JĎ hĂ NhąĄ

CpŇ T¿Ł SĘ yĂň MylÀĂ xĎ nĘ C
tŇ êĳĄ lkČŇ Cyă MxĆ lĆ Æ=MgČŇhĞ

: oUĲ ‘ČlĘ r’ăĄ SĘ Nyk¡ĂŇ yĎ=M’Ă
21 rB¿Ď ‘ČtĘŇ IĂwĲČ hoĎęhyĘ ‘m¿Č SĎ ű NkąĄŇ lĎ

bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČbĘŇ hŇ qăĎvĘ nĂ S’Ą wĘÆ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂbĘŇ hŇ l¿Ď ‘Ď PŇ ’Čę Ç=MgČŇ wĘ

22 MyhĳĂ Łl’Ň BĲĄ CnymĂ ’ĹhĲĆ Æ âlă yJąĂ
: otĲŇ ‘Ď CSyBĲĂ Cxę TĘ bĲĎŇ Ç âl¿ wĘ

23 l‘ČUĳĎ mĂ MyqăĂxĎ SĘ wYăČ yĘwČ
: xtĲĎŇ jĎ MyĂmăČSĎ yt¡ĄŇ lĘ dČŇ wĘ

rTmyw
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lkĳŇŁ ’ĹlĲĆ NmăĎ MhăĆ ylĄ ‘Ğ rTĄŋ mĘ IČwČ 24

: omlĲĎ NtČŇ năĎ MyĂmČę SĎ Ç=NgČŇdĘŇ C
Sy’ĳĂ lkČŇ ’ăĎ MyrĂyBĂ ’Č Æ MxĆ lăĆ 25

: ‘bČŇ ŁWĲ lĎ MhăĆ lĎ xl¡Č SĎ hŇ dĎŋ yYĄ
MyĂmĳĎèĎ BČ MydĂŇ qĎ Æ ‘iăČ yČ 26

: NmĲĎ ytĄŇ oEă‘ĚBĘ gŇh¡Ą nČ yĘwČ
r’ĳĄSĘ rpăĎŇ ‘ĎJĲĆ MhăĆ ylĄ ‘Ğ rTĄŋ mĘ IČwČ 27

: PŇ nĲĎJĎ PŇ o‘ă MyUĂę yČÇ lox¿ kĘŇ C
ChnĳĄxĞmĲČ bŇ rĆqăĆBĘ ljĄ IČwČÆ 28

: wytĲĎŇ nŁ JĘ SĘ mĂ lĘ bŇ ybĂę sĎ Ç
dŇ ’ĳŁ mĘ C‘ăBĘ WĘ IĂwČ Clă kĘŇ ’Ň IĲŁ wČ 29

: MhĲĆ lĎ ’b¿ĂŇ yĎ MtĎę wĎ’ĞtĲČŇ wĘÇ
MtĳĎŇ wĎ’ĞêĲČmĂ Cr¿zĎ=âl 30

: MhĲĆ ypĂŇ BĘ Ml¿Ď kĘŇ ’Ď dŇ o‘ę Ç
MhĆę bĎŇ hŇ ląĎ ‘ĎÅ ű MyhĂÄ Łl’Ĺ PŇ ’ąČ wĘ 31

MhĳĆ yeĄmČ SĘ mĂ BĘ gŇrŁ hĞ IĲČwČÆ
: ‘Č yrĲĂkĘŇ hĂ l’ăĄ rĎWĘ yĂ yr¡ĄCxbČŇ C

dŇ o‘ĳ=C’TĘ xĲĎ tŇ ’Ň zŁ Æ=lkĎŇ BĘ 32

: wytĲĎŇ o’lĘ pĘŇ nĂ BĘ CnymĂę ’ĹhĲĆ Ç âl¿ wĘ
MhĳĆ ymĄ yĘ lbĆŇ h¿Ć BČ =lkČŇ yĘwČ 33

: hŇ lĲĎ hĎ BĲĆ BČ MtĎę onSĘ CÇ
ChCSĳ rĎdĘŇ C Mg¿ĎŇrĎhĞ=M’Ă 34

: l’ĲĄ =CrxĞSĲĂ wĘ CbŇ SĎę wĘÇ
MrĳĎCY MyhăĂ Łl’Ĺ=yJĲĂ CrJĘ zĘIĂwĲČÆ 35

: MlĲĎ ’ĞGĲŁ NoylĘ ‘ĆÇ l’¿Ą wĘ
MhĳĆ ypĂŇ BĘ ChCê¿pČŇ yĘwČ 36

: olĲ =CbŇ EĘkČŇ yĘ MnĎę oSlĘ bĂŇ CÇ
Mblw
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37 oUĳ ‘Ă NokăŇ nĎ=âlĲ MBĎ lĂ wĘÆ
: otĲŇ yrĂbĘŇ BĂ CnęmĘ ’Ć nĲĆ Ç âl¿ wĘ

38 ű MCxÄ rČ ’Chą wĘ sŘ11

tŇ yx¿Ă SĘ yČň=âlwĲĘ ÈNwŁ ‘Ď rj¿ĄkČŇ yĘ
ojĳ ’Č bŇ ySăĂ hĎ lĘ hŇ BĎ rĘhĂ wĘÆ

: otĲŇ mĎ xĞ=lJĎ ry‘Ă yĎÇ=âlĲ wĘ
39 hŇ UĎ hĳĄ rWăĎ bĎŇ =yJĲĂ rJŁ zĘIĂwČÆ

: bŇ CSĲ yĎ âlă wĘ ëŇ lĄę ohÇ xČ Cr¿
40 rBĳĎdĘŇ UĂ bČŇ ChCrămĘ yČ hŇ UĎ JČ Æ

: NomĲ ySĂ yBĲĂ ChCbę yYĂ ‘ĞyĲČÇ
41 l’ĳĄ Ciă nČ yĘwČ CbŇ CSă IĎwČ

: CwtĘŇ hĂ l’ăĄ rĎWĘ yĂ Sod¡Ň qĘ C
42 odĳŇ yĎ=tŇ ’Ć Cr¿kĘŇ zĲĎ=âl

: rYĲĎ =yeĂ mĂ Md¿ĎŇ jĎ =rSĆ ’ĲĞ MoyęÇ
43 : N‘ČYĲŁ =hŇ dĄŇ WĘ BĂ wytĎę pĘŇ omĲ CÇ wytĳĎŇ otŇ ’ĲŁ MyĂrČYĘ mĂ BĘ Æ MWăĎ =rSĆ ’Ğ
44 MhĳĆ yrĄ’ĲŁ yĘ MdĎŇ lĘ Æ ëŇ păŇŁ hĞ IĲČwČ

: NCyĲêĎSĘ yĂ=lBČ MhĆę ylĄ zĘnĲŁ wĘÇ
45 MlĳĄ kĘŇ ’Ň IĲŁ wČ bŇ rŁ ‘Ď Æ MhăĆ BĎ xQČŋSČ yĘ

: MtĲĄŇ yxĂ SĘ êČ wČ ‘ČDĄę rĘpČŇ YĘ CÇ
46 MlĳĎ CbŇ yĘ lysăĂ xĎ lĲĆ NêăĄ IĂwČ

: hŇ BĲĆ rĘ’Č lĎ M‘Ďę ygĂŇ ywĲĂÇ
47 MnĳĎpĘŇ GČ dŇ răĎBĎ BČ gŇrăŁ hĞ yĲČ

: lmĲČ nĎxĞBĲČ MtĎę omqĘ SĂ wĘÇ
48 MrĳĎy‘Ă BĘ dŇ răĎBĎ lČ rGăĄsĘ IČwČ

: MypĲĂŇ SĎ rĘlĎ MhĆę ynĄqĘ mĂ CÇ
49 oję ’Č Norŋ xĞ ű MBĎÄ =xQČ SČ yĘ

hŇ rĳĎYĎ wĘ M‘Č zăČwĎ hŇ răĎbĘŇ ‘Ć
: My‘ĲĂrĎ yk¿ĄŇ ’ĞlĘ mČ tŇ xČ lČęSĘ mĂ Ç

slpy
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oj¿ ’Čň lĘ bŇ ytĂę nĎ sQ¿Ą pČŇ yĘ 50

MSĳĎ pĘŇ nČ tŇ wĆUăĎmĂ ëŇ WăČ xĎ =âlĲ
: ryGĲĂ sĘ hĂ rbĆŇ D¿ĆlČ MtĎę IĎxČ wĘÇ

MyĂrĳĎYĘ mĂ BĘ rokăŇ BĘ =lJĎ ëŇ IăČwČ 51

: MxĲĎ =ylĄ hĽ’ĲĎ BĘ MynĂę o’Ç tŇ yS¿Ă ’Ň rĄ
oUĳ ‘Č N’Ň ~ăŁ JČ ‘iăČ IČwČ 52

: rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ rdĆŇ ‘Ąę JČ Ç Mg¿ĄŇhĞ nĲČ yĘwĲČ
CdŇ xĳĎ pĎŇ âlă wĘ xTČ bĆŇ lĎ Æ MxăĄ nĘ IČwČ 53

: MIĲĎhČ hŇ i¿Ď JĂ MhĆę ybĄŇ yĘo’Ĳ Ç=tŇ ’Ć wĘ
oSĳ dĘŇ qĎ lCbăŇ GĘ =l’Ć M’Ą ybĂŇ yĘwČÆ 54

: onĲ ymĂ yĘ hŇ t¿ĎŇ nĘ qĎ hŇ zĆęÇ=rhČ
MyĂęoG ű MhĆÄ ynĄjĘ mĂ SrĆgąĎŇ yĘwČ 55

hŇ lĳĎ xĞ nĲČ lbĆŇ xăĆ BĘ MlĄ yjĂ IČwĲČÆ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yT¿Ą bĘŇ SĂ MhĆę ylĄ hĽ’ĲĎ BĘ Ç NJ¿Ą SĘ IČwČ

NoyĳlĘ ‘Ć MyhăĂ Łl’Ĺ=tŇ ’Ć CrmĘ IČwČÆ Ciă nČ yĘwČ 56

: CrmĲĎ SĎ âlă wytĎę odŇ ‘ĄwĘÇ
MtĳĎŇ obŇ ’ĞJĲČ CdŇ GĘ bĘŇ IĂwĲČÆ CgŇiăŁ IĂwČ 57

: hŇ IĲĎmĂ rĘ tŇ SĆ qăĆJĘ Ckę jĘ hĘ nĆ Ç
MtĳĎŇ ombĲĎŇ BĘ ChCs¿ y‘Ă kĘŇ IČwČ 58

: ChC’Ĳ ynĂ qĘ yČ MhĆę ylĄ ysĲĂ pĘŇ bĂŇ CÇ
rBĳĎ‘ČtĘŇ IĂwĲČ MyhĂ Łl’ĹÆ ‘măČ SĎ 59

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ dŇ ’ęŁ mĘ Ç s’¿Č mĘ IĂwČ
olĳ SĂ NJăČ SĘ mĂ SFŁ IĂwČÆ 60

: MdĲĎŇ ’Ď BĲĎ NJ¿Ą SĂ lhĆ ’ęŁ Ç
oEĳ‘Ě ybăĂŇ èĘ lČ NêăĄ IĂwČ 61

: rYĲĎ =dŇ yČbĘŇ oê¿rĘ’Č pĘŇ tĂŇ wĲĘ
oUĳ ‘Č bŇ rĆxăĆlČ rGăĄsĘ IČwČ 62

wtlxnbw



78. 63–79. 2 yVylV rps 1049

: rBĲĎ ‘ČtĘŇ hĂ otę lĎ xĞ nĲČbĘŇ CÇ
63 S’ĳĄ =hŇ lĎ kĘŇ ’ĲĎ wyr¿ĎCxBĲČ

: ClQĲĎ Ch âlă wytĎę ŁlCtŇ bĘŇ CÇ
64 ClpĳĎŇ nĎ bŇ rĆxăĆBČ wynĎhĞJŁ Æ

: hŇ nĎ yJĲĆ bĘŇ tĂŇ âlă wytĎę nŁ mĘ lĘ ’Č wĘÇ
65 ynĳĎdŇŁ ’Ğ ű NS¿Ą yĎJĘ Zq¡ČIĂwČ

: NyĂIĲĎmĂ N¿ĄnortĘŇ mĂ roBę gĂŇJĘ Ç
66 roxĳ ’Ď wyr¿ĎYĎ =ëŇ IČwČ

: omlĲĎ NtČŇ năĎ MlĎę o‘Ç tŇ j¿Č rĘxĆ
67 PŇ ĳĄsoy lhĆ ’ăŁ BĘ s’Č mĘ IĂwČÆ

: rxĲĎ bĎŇ âlă MyĂrČę pĘŇ ’Ć Ç TbĆŇ S¿Ą bĘŇ C
68 hŇ dĳĎŇ ChyĘ TbĆŇ SăĄ =tŇ ’Ć rxČ bĘŇ IĂwČÆ

: bŇ hĲĄ ’Ď rSăĆ ’Ğ NoIęYĂ Ç rh¿Č =tŇ ’ĲĆ
69 oSĳ DĎqĘ mĂ MymĂ rĎÆ=omĲ JĘ NbĆŇ IăĂwČ

: MlĲĎ o‘lĘ Hd¿ĎŇ sĎ yĘ ZrĆ’Ćę JĘ Ç
70 oDĳbĘŇ ‘Č dŇ wăĂdĎŇ BĘ rxČ bĘŇ IĂwČÆ

: N’Ň YĲŁ tŇ ’¿Ł lĘ kĘŇ UĂ mĲĂ ChxĄę uĎ IĂwČÇ
71 o’¿ ybĂŇ hĹň tŇ olę ‘Ď rx¿Č ’Č mĲĄ

oUĳ ‘Č bŇ qăŁ ‘ĞyĲČBĘ tŇ o‘rĘlĂ Æ
: otĲŇ lĎ xĞ nĲČ l’Ąę rĎWĘ yĂbĘŇ CÇ

72 obĳŇ bĎŇ lĘ MtăŇŁ JĘ M‘ĄrĘIĂwČÆ
: MxĲĄ nĘ yČ wyjăĎJČ tŇ on¡ CbŇ tĘŇ bĂŇ C

T‘ PŇ ¿Ďs’Ďň lĘ romę zĘmĂ
ìŇ tĆę lĎ xĞ nĲČBĲĘ ű MyĂÄogŇ C’BąĎ MyhĂÃ Łl’Ĺ

ìŇ SĳĆ dĘŇ qĎ lkăČŇ yhĄ =tŇ ’Ć C’UĘ TĂ Æ
: MyIĲĂ‘Ă lĘ MĂlăČ SĎ CrĲyĘ=tŇ ’Ć CmW¡Ď

2 MyĂmĳĎèĎ hČ PŇ o‘ălĘ lkĎŇ ’ĞmĲČ Æ ìŇ ydĆę bĎŇ ‘Ğ tŇ lČŋbĘŇ nĂ =tŇ ’Ć CnÃtĘŇ nĲĎ
rVb
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: ZrĆ’ĲĎ =otŇ yĘxČ lĘ ìŇ ydĆę ysĂ xĞ Ç rW¿Č BĘ
MyĂUČę JČ ű MmĎÄ dĎŇ Ckŋ pĘŇ SĲĎ 3

: rbĲĄŇ oq Ny’ăĄwĘ MĂlĎęSĎ CrĲyĘ tŇ obąŇ ybĂÅsĲĘ
CnynĳĄkĄŇ SĘ lĂ hŇ jĎ rĘxĆ Æ CnyyăĂhĎ 4

: CnytĲĄŇ obŇ ybĲĂŇ sĘ lĂ slĆ qĆę wĎÇ gŇ‘Čl¿Č
xYČ nĳĆlĎ PŇ năČ’ĹêĲĆ hoĎhyĘÆ hŇ măĎ =dŇ ‘Č 5

: ìŇ tĲĆŇ ’Ď nĘ qĂ S’Ąę Ç=omJĘ r‘¿ČbĘŇ êĲĂ
ìŇ C‘¿dĎň yĘ=âlĲ rSÀĆ ’Ğ ÈMyĂoGhČ =l’ĲĆ ÉìtĘŇ mĲĎ xĞ ëŇ pąŇŁ SĘ 6

: C’rĲĎqĎ âlă ìę mĘ SĂ BĘ Ç rS¿Ć ’Ğ tŇ okĳŇ lĎ mĘ mČ =l‘ĲČwĘ
bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČ=tŇ ’ĲĆ lkăČŇ ’Ď yJĂ Æ 7

: CUSĲČ hĄ Chw¿ĄnĎ=tŇ ’Ć wĲĘ
Myn¿ĂSňŁ ’Ň rĲĂ tŇ nÀŁ wŁ ‘Ğ ÈCnlĎ =rJĎ zĘêĂ =l’ĲČ 8

ìŇ ymĳĆxĞrĲČ CnCmă DĘqČ yĘ rhĄ mČ Æ
: dŇ ’ĲŁ mĘ CnoQă dČŇ yJ¡Ă

ìŇ mĳĆ SĘ =dŇ obĲŇ JĘ rb¿ČŇ DĘ=l‘Č Cn‘Ąę SĘ yĂ yhąĄŁlÅ’Ĺ ű CnrąĄzĘ‘Ď 9

: ìŇ mĲĆ SĘ N‘ČmăČ lĘ CnytĄę ’Ň FŁ xČ Ç=l‘Č rj¿ĄkČŇ wĘ Cnl¿Ą y~Ă hČ wĘ
Mh¿Ć yhĄňŁlĲ ’Ĺ hŇ IÀĄ’Č ÈMyĂoGhČ CrămĘ ’Ň yĲŁ ű hŇ UĎ ląĎ 10

CnynĳĄy‘ĄlĘ Myăygřb ‘dăČŇ CĎyĂ
: ëŇ CpĲŇ èĎ hČ ìŇ yd¿ĆŇ bĎŇ ‘Ğ=MDĲČ tŇ mČę qĘ nĂ Ç
rys¿Ă ’Ďň tŇ qÀČnĘ ’Ć ÈìynĆpĎŇ lĘ ’obăŇ êąĎ 11

: hŇ tĲĎŇ CmtĘŇ ynăĄBĘ rtĄę ohÇ ìĳŇ ‘ĞorĲzĘ ldĆŇ g¿ŇŁ JĘ
MqĳĎyxĄ =l’Ć MyĂtČŇ ‘ĎbĘŇ SĂ Æ CnynăĄkĄŇ SĘ lĂ bŇ SąĄ hĎÅ wĘ 12

: ynĎdŇŁ ’Ğ ìŇ CpăŇ rĘxĲĄ rS¡Ć ’Ğ MtąĎŇ jĎÅrĘxĆ
ÈìtĆŇ y‘Ă rĘmČ N’Ň Y¿Ł wĘ ű ìÄ UĘ ‘Č CnxĘ nąČ’Ğ wĲČ 13

Ml¿Ď o‘ň lĘ ìę QĘ hŇ d¿ĆŇ oną
: ìŇ tĲĆŇ QĎ hĂ êĘ rjĄę sČ nĘ Ç rdĳŇŁ wĎ rd¿ŇŁ lĘ

: romĲ zĘmĂ PŇ ăĎs’Ď lĘ tŇ Cd¡Ň ‘Ą MyeĳĂSČ SĲ =l’Ć xČ ~¿Ą nČmĘ lĲČ p
h‘r

.’"ydw w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk MyyĂGŁ BČ y’xndml ,yrq MyĂoGBČ ,bytk MyyĂGŁ BČ y’br‘ml v.10 .T‘
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2 hŇ nĎ yzĂę’ĞhĲČ ű l’ĄÄ rĎWĘ yĂ hŇ ‘ąĄrÅŁ
PŇ ĳĄsoy N’Ň ~ăŁ JČ gŇhăĄ nŁ

: hŇ ‘Ď ypĲĂŇ oh MybăĂŇ CrJĘ hČ bŇ S¡Ą yŁ
3 hŇ èĆę nČmĘ C NmąĂ yĎÅnĘ bĂŇ C ű MyĂrČÄ pĘŇ ’Ć ynąĄpĘŇ lĂ

ìŇ tĳĆŇ rĎCbĲŇ GĘ =tŇ ’Ć hŇ r¿ĎrĘo‘Ĳ
: CnQĲĎ hŇ tĎŇ ‘ăĎSĚ ylĲĂ hŇ k¡ĎŇ lĘ C

4 CnbĳĄŇ ySĂ hĞ Myh¿Ă Łl’Ĺ
: hŇ ‘ĎSĲĄ CĎnĂ wĘ ìŇ ynĆę jĎ Ç r’¿Ą hĎ wĘ

5 tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ MyhăĂ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ
: ìŇ UĲĆ ‘Č tŇ Q¿Č pĂŇ tĘŇ BĂ êĎ nĘ SČę ‘Ď Ç yt¿ČŇ mĎ =dŇ ‘Č

6 hŇ ‘ĳĎmĘ DĂ MxĆ lăĆ MêĎlĘ kČŇ ’ĹhĲĆ Æ
: SylĲĂ SĎ tŇ o‘¿mĎ dĘŇ BĂ omqĄę SĘ êČ wČÇ

7 CnynĳĄkĄŇ SĘ lĂ NodŇ mĎ Æ CnmăĄ yWĂ êĘ
: omlĲĎ =CgŇ‘ĞlĘ yĂ CnybĄę yĘ’ĲŁ wĘÇ

8 CnbĳĄŇ ySĂ hĞ tŇ o’ă bĎŇ YĘ MyhăĂ Łl’Ĺ
: hŇ ‘ĎSĲĄ CĎnĂ wĘ ìŇ ynĆę jĎ Ç r’¿Ą hĎ wĘ

9 ‘Č yiĳĂ êČ MyĂrăČYĘ UĂ mĂ NpĆŇ GĆ Æ
: hĎ ‘ĲĆFĎ êĂ wČ MyĂęoGÇ Sr¿ĄgĎŇêĘ

10 hĎ ynĳĆpĎŇ lĘ tĎŇ ye¿ĂjĂ
: ZrĆ’ĲĎ =’QĄ mČ êĘ wČ hĎ ySĆę rĎSĎ Ç Sr¿ĄSĘ êČ wČ

11 HQĳĎ YĂ MyrăĂhĎ Ciă JĎ
: l’ĲĄ =yzĄrĘ’ĲČ hĎ ypĆę nĎ‘ĞwĲČÇ

12 MyĳĎ=dŇ ‘Č hĎ răĆyYĂ qĘ xQăČ SČ êĘ
: hĎ ytĲĆŇ oqnĘ oyĲ rhĎę nĎ Ç=l’Ć wĘ

13 hĎ yrĳĆdĄŇ gĘŇ êĎYĘ răČjĎ hŇ UĎ lĎ Æ
: ëŇ rĆdĲĎŇ yrĄbĘŇ ‘¿Ł =lJĎ hĎ Crę ’Ď wĘÇ

14 rř ÛIĳĎmĂ ryzăĂxĞ hŇ eĲĎmăĆ sĘ rĘkČŇ yĘ
zyzw
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: hŇ eĎ‘ĲĆrĘyĂ ydăČŇ WĎ zyz¡ĂwĘ
’n¿Ď bŇ CSň Èto’bĎŇ YĘ MyhăĂ Łl’Ĺ 15

hŇ ’ĳĄ rĘC MyĂmăČèĎ mĂ TBăĄ hČ
: tŇ ’Ň zĲŁ NpĆŇ GăĆ dŇ qęŁ pĘŇ CÇ

ìŇ ĳĆnymĂ yĘ hŇ ‘ăĎTĘ nĲĎ =rSĆ ’Ğ hŇ eĎřkČŇ wĘÆ 16

: ëŇ QĲĎ hŇ êĎYĘ U¿Č ’Ă NBĄę Ç=l‘Č wĘ
hŇ xĳĎ CsJĘ S’ăĄ bĎŇ hŇ păĎŇ rĚWĘ 17

: CdŇ bĲĄŇ ’Ň yŁ ìŇ ynăĆjĎ tŇ r¡Č‘ĞGĲČmĂ
ìŇ ĳĆnymĂ yĘ Sy’ăĂ =l‘Č ìŇ dĘŇ yĲĎÆ=yhĂ êĲĘ 18

: ëŇ QĲĎ êĎYĘ U¿Č ’Ă MdĎę ’Ď Ç=NBĆ =l‘Č
OĎ UĳĆ mĂ gŇ os¿ nĎ=âlĲ wĘ 19

: ’rĲĎqĘ nĂ ì¿Ň mĘ SĂ bĘŇ C CnIĄęxČ êĘ Ç
CnbĳĄŇ ySĂ hĞ tŇ o’ă bĎŇ YĘ MyhăĂ Łl’Ĺ hŇ wąĎhÅ yĘ 20

: hŇ ‘ĎSĲĄ CĎnĂ wĘ ìŇ ynĆę jĎ Ç r’¿Ą hĎ
: PŇ sĲĎ ’Ď lĘ tŇ yêĂŋ GĂ hČ =l‘ĲČ ű xČ ~Ąŋ nČmĘ lĲČ ’p

CnEĳĄC‘ MyhăĂ Łl’Ň lĲĄ CnynĂ rĘhČ Æ 2

: bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ yh¿ĄŁl’Ň lĲĄ C‘yrĂę hĎ Ç
PŇ tĳŇŁ =CntĘŇ C hŇ rĎmĘ zĂ Æ=C’WĲĘ 3

: lbĆŇ nĲĎ=M‘Ă My‘ăĂnĎ roe¡JĂ
rpĳĎŇ oS SdĆŇ xăŁ bČŇ C‘ăqĘ êĂ 4

: CnGĲĄxČ MoyălĘ hŇ sĆ JĄę BČ Ç
’Chĳ l’ăĄ rĎWĘ yĂlĘ qxăŁ yJąĂ 5

: bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ yh¿ĄŁl’Ň lĲĄ TjĎę SĘ mĂ Ç
omę WĎ PŇ ąĄsohÅ yBĲĂ ű tŇ CdŇ ‘ąĄ 6

MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆ=l‘Č otŇ ’Ň YĄBĘ Æ
: ‘mĲĎ SĘ ’Ć yêĂ ‘Ę dăČŇ yĎ=âlĲ tŇ p¡ČŇ WĘ

omĳ kĘŇ SĂ lbĆŇ iăĄ mĂ ytĂŇ orăysĂ hĞ 7

wypk
.ytbr +k v.16
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: hŇ nĎrĘbĲŇŁ ‘ĞêĲČ dŇ CD¿mĂ wyjĎę JČ Ç
8 OĎ Y¿Ć QĘ xČň ’Ğ wĲĎ tĎŇ ’Ň rĎę qĎ hŇ r¿Ď~Ď BČ

M‘ČrĳČ rtĆŇ săĄ BĘ ìŇ nĘ ‘Ć’ĲĆ Æ
: hŇ lĎ sĲĆ hŇ băĎŇ yrĂmĘ ym¡Ą =l‘Č ÉìnĘ xĎ bĘŇ ’Ć

9 ëŇ BĳĎ hŇ dĎŇ y‘ăĂ’Ď wĘ yUĂ ‘Č Æ ‘măČ SĘ
: ylĲĂ =‘mĲČ SĘ êĲĂ =M’Ă l’Ąę rĎWĘ yĂÇ

10 rzĳĎ l’ăĄ ìŇ bĘŇ Æ hŇ yăĆhĘ yĲĂ=âl
: rkĲĎŇ nĄ l’ăĄ lĘ hŇ wĆęxĞêĲČSĘ tĲĂŇ Ç âl¿ wĘ

11 ìŇ yhĆę Łl’Ĺ hŇ wąĎhÅ yĘ ű ykĂÄ nŁ ’ĲĎ
MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ ìŇ lĘ ‘ČUĲČ hČ Æ

: Ch’ĲĄ lĘ mČ ’Ğ wĲČ ìŇ yjĂę Ç=bŇ xĆ rĘhČ
12 ylĳĂ oqlĘ yUăĂ ‘Č ‘măČ SĎ =âlĲ wĘ

: ylĲĂ hŇ bĎŇ ’¿Ď =âl l’Ąę rĎWĘ yĂwĘÇ
13 MBĳĎ lĂ tŇ CrăyrĂSĘ BĂ ChxĄ QĘ SČ ’Ğ wĲĎÆ

: MhĲĆ ytĄŇ oYĲ ‘ĞomĲ BĲĘ Ckę lĘ yĲĄÇ
14 ylĳĂ ‘ČmăĄ SŁ yUĂ ‘Č Æ Clę

: CkŇ QĲĄ hČ yĘ yk¿ČŇ rĎdĘŇ BĂ l’Ąę rĎWĘ yĂÇ
15 ‘Č ynĳĂkĘŇ ’Č MhăĆ ybĄŇ yĘo’Ĳ T‘ČmĘ JĂ Æ

: ydĲĂŇ yĎ bŇ yS¿Ă ’Ď MhĆę yrĄYĲĎ Ç l‘¿ČwĘ
16 olĳ =CSxĞkĲČŇ yĘ hoĎhyĘÆ y’ăĄnĘ WČ mĘ

: MlĲĎ o‘lĘ MêăĎ ‘Ă yh¡Ă ywĂ
17 hŇ FĳĎ xĂ bŇ lĆ xăĄ mĄ ChlĄ ykĂŇ ’Ğ IĲČwČÆ

: ìŇ ‘ĲĆyBĂ WĘ ’Č SbăČŇ DĘ rC~ę mĂ CÇ
bp PŇ ¿Ďs’Ďň lĘ romę zĘmĂ

l’ĳĄ =tŇ dČŇ ‘ĞBĲČ bŇ ~¿Ď nĂ MyhĂę Łl’ĹÆ
: TjĲŁ SĘ yĂ MyhăĂ Łl’Ĺ bŇ rĆq¡ĆBĘ

2 lwĆ‘ĳĎ=CTjĘ SĘ êĂ yt¿ČŇ mĎ =dŇ ‘Č
: hŇ lĎ sĲĆ =C’WĘ êĂ My‘Ăę SĎ rĘÇ yn¿ĄpĘŇ C

ld=wTpV
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MotĳŇ yĎwĘ ld¿ČŇ =CTpĘŇ SĂ 3

: CqyDĲĂYĘ hČ SrăĎwĎ yn¡Ă‘Ď
NoyĳbĘŇ ’Ć wĘ ld¿ČŇ =CTQĘ jČ 4

: Cly~ĲĂ hČ My‘ăĂSĎ rĘ dŇ I¡ČmĂ
CnybĂę yĎ âl¿ wĘ ű C‘Ä dĘŇ yĲĎ âlą 5

CkŇ QĳĎ hČ tĘŇ yĂ hŇ k¿ĎŇ SĄ xĞBĲČ
: ZrĆ’ĲĎ ydĄŇ sĘ om¿ =lJĎ CToUę yĂÇ

MêĳĆ’Č MyhăĂ Łl’Ĺ yêĂ rĘmČ ’Ď Æ ynăĂ’ĲĞ 6

: MkĲĆŇ QĘ JĚ NoyălĘ ‘Ć yn¡ĄbĘŇ C
NCtĳŇ CmêĘ MdăĎŇ ’Ď JĘ NkĄŇ ’Ď Æ 7

: CljĲŁ êĂ MyrăĂvĎ hČ dŇ x¡Č ’Č kĘŇ C
ZrĆ’ĳĎhĎ hŇ TăĎ pĘŇ SĎ MyhĂ Łl’ĹÆ hŇ măĎ Cq 8

: MyĲĂoGhČ =lkĎŇ BĘ lxČę nĘ tĂ Ç hŇ ê¿Ď’Č =yJĲĂ
: PŇ sĲĎ ’Ď lĘ romă zĘmĂ ryS¡Ă gp

ëŇ ĳĎl=ymĂ DĽ=l’Č Myh¿Ă Łl’Ĺ 2

: l’ĲĄ TqăŁ SĘ êĂ =l’Č wĘ Sr¡ČxĹêĲĆ=l’Č
NCyĳmĎ hĹyĲĆ ìŇ ybĆŇ yĘo’Ĳ Æ hŇ eăĄhĂ =yJĲĂ 3

: S’Ň rĲŁ C’WĘ năĎ ìŇ y’Ćę nĘ WČ mĘ CÇ
dŇ osĳ CmyrăĂ‘ĞyĲČ ìŇ UĘ ‘Č Æ=l‘ĲČ 4

: ìŇ ynĲĆCpŇ YĘ =l‘Č CYę ‘ĞyĲĎtĘŇ yĂwĘÇ
yoGĳmĂ MdăĄŇ yxĂ kĘŇ nČ wĘ CkŇ lĘ Æ Crę mĘ ’ĲĎ 5

: dŇ o‘Ĳ l’ăĄ rĎWĘ yĂ=MSĲĄ rk¡ĄŇ EĎyĂ=âlĲ wĘ
wDĳĎxĘ yČ bŇ lăĄ CYă ‘ĞonĲ yJąĂ 6

: CtŇ rĲŁ kĘŇ yĂ tŇ yrăĂBĘ ìŇ ylĆę ‘Ď Ç
MylĂę ’Ň ‘ĄmĘ SĘ yĂwĘ ModŇ ’ĹÆ ylăĄ hĽ’ĲĎ 7

: MyrĂgĘŇhČ wĘ bŇ ’¿Ď om
qlĳĄ mĎ ‘ĞwĲČ NoU‘Č wĘÆ lbăĎŇ GĘ 8

: roYĲ ybĄŇ SĘ y¿Ł =M‘Ă tŇ SĆ lĆęjĘ Ç
rwV’=Mg
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9 MUĳĎ ‘Ă hŇ wăĎlĘ nĂ rCè’Č Æ=MGČ
: hŇ lĎ sĲĆ Tolă =ynĄbĘŇ lĂ ‘Č or¡zĘ Cy¿hąĎ

10 NyĳĎdĘŇ mĂ JĘ Mh¿Ć lĎ =hŇ WĲĄ ‘Ğ
: NoSĲ yqĂ lxČ năČBĘ NybĂę yĎkĘŇ Ç ’r¿ĎsĘ ysĲĂ JĲĘ

11 r’Ň DĳŁ =Ny‘ĄbĘŇ Ĳ Cd¿Ň mĘ SĘ nĂ
: hŇ mĲĎ dĎŇ ’ĞlĲĎ NmĆ DęŁ Ç Cyh¿Ď

12 bŇ ’ĳĄ zĘkĂŇ wĘ bŇ răĄ‘Ł JĘ ombĄŇ ydĂŇ nĘ Æ omtăĄŇ ySĂ
: omkĲĄŇ ysĂ nĘ =lJĎ ‘eĎęmĚ lĘ YČ kĘŇ CÇ xbČŇ z¿ĆkĘŇ C

13 CnQĳĎ hŇ SĎ rĞynăĂ CrmĘ ’ĲĎ Æ rSăĆ ’Ğ
: MyhĲĂ Łl’Ĺ tŇ o’ă nĘ tŇ ’Ąę Ç

14 lGĳČlĘ GČkČŇ omt¿ĄŇ ySĂ yhČę Łl’ĲĹ
: xČ CrĲ=ynĄpĘŇ lĂ SqČę JĘ Ç

15 r‘ČyĳĎ=r‘ČbĘŇ êĂ S’¿Ą JĘ
: MyrĲĂhĎ Th¿Ą lČ êĘ hŇ bĎę hĎ lĲĆ kĘŇ CÇ

16 ìŇ rĳĆ‘ĞsĲČ BĘ MpăĄŇ DĘrĘêĂ NJĄ Æ
: MlĲĄ hĞbĲČŇ tĘŇ ì¿Ň tĘŇ pĎŇ CsbĘŇ C

17 Nolĳ qĎ MhăĆ ynĄpĘŇ ’QăĄ mČ
: hoĲĎhyĘ ìăŇ mĘ SĂ CS¡ qĘ bČŇ ywĲĂ

18 dŇ ‘Čę =ydĄŇ ‘Ğ Cl¿ hĞBĲĎ yĂwĘ CSb¡ŇŁ yĄ
: CdŇ bĲĄŇ ’Ň yŁ wĘ Cr¿jĘ xĘ yČwĲĘ

19 ìŇ DĳĆbČŇ lĘ hoăĎhyĘ ìăŇ mĘ SĂ hŇ êĎŋ ’Č =yJĲĂ C‘ę dĘŇ yĲĄwĘ
: ZrĆ’ĲĎ hĎ =lJĎ =l‘Č NoyęlĘ ‘ĆÇ

dp : romĲ zĘmĂ xrČq¿Ł =ynĄbĘŇ lĂ tŇ yêĳĂ GĂ hČ =l‘ĲČ xČ ~¿Ą nČmĘ lĲČ
2 ìŇ ytĆę onJĘ SĘ mĂ Ç tŇ od¿Ň ydĂŇ IĘ=hŇ mČ

: tŇ o’Ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ
3 hŇ w¿Ďhň yĘ tŇ orÀYĘ xČ lĘ ÈySĂ pĘŇ nČ ű hŇ tĎÄ lĘ JĲĎ =MgČŇ wĘ hŇ pĎŋ sĘ kĘŇ nĂ

: yxĲĎ =l’ĲĄ l’ăĆ Cnę eĘ rČyĘÇ yrĳĂWĎ bĘŇ C yB¿Ă lĂ
4 tŇ yĂbČÃ hŇ ’Ď YĘ mÀĎ ű rojÄ YĂ =MGČ

rwrdw
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ÈHlĎ Nq¿Ą ű rorądĘŇ C
hĎ yx¿Ć rňŁ pĘŇ ’Ć hŇ tĎŇ SÀĎ =rSĆ ’Ğ

tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ hoăĎhyĘ ìŇ ytĆŇ oxBĘ zĘmĂ Æ=tŇ ’ĲĆ
: yhĲĎ Łl’Ň wĲĄ yJĂę lĘ mČ Ç

ìŇ tĳĆŇ ybĄŇ ybăĄŇ SĘ oyĲ yrĄSĘ ’Č Æ 5

: hŇ lĎ iĲĆ ìŇ Cl¿ lĘ hČ yĲĘ dŇ o‘ę Ç
ëŇ bĳĎŇ ol¿ =zo‘Ĳ MdĎŇ ’Ď Æ yrăĄSĘ ’Č 6

: MbĲĎŇ bĎŇ lĘ BĂ tŇ oQęsĂ mĘ Ç
’kĎŇ BĎ hČ Æ qmĆ ‘ăĄBĘ ű yrąĄbĘŇ ‘ĲŁ 7

ChCtĳŇ ySĂ yĘ NyăĎ‘Ę mČ
: hŇ rĲĆom hŇ T¿Ć ‘Ę yČ tŇ okę rĎBĘ Ç=MGČ

lyĂxĳĎ=l’Ć lyĂxăČmĄ CkŇ lĘ yĲĄÆ 8

: NoIĲYĂ BĘ MyhăĂ Łl’Ĺ=l’Ć hŇ ’¡Ć rĎyĲĄ
ytĳĂŇ QĎ pĂŇ tĘŇ hŇ ‘ăĎmĘ SĂ tŇ o’bĎŇ YĘ Æ MyhăĂ Łl’Ĺ hŇ wąĎhÅ yĘ 9

: hŇ lĎ sĲĆ bŇ qăŁ ‘ĞyĲČ yh¡ĄŁl’Ĺ hŇ nĎ yzĂÄ’ĞhĲČ
MyhĳĂ Łl’Ĺ hŇ ’ăĄ rĘ CneĄgĂŇmĲĎ Æ 10

: ìŇ xĲĆ ySĂ mĘ ynăĄjĘ TBĄę hČ wĘÇ
PŇ lĆ ’¿Ď mĄň ìŇ yrĆę YĄxĞBĲČ Moy¿=bŇ oTĲ yJąĂ 11

yhĳČŁl’Ĺ tŇ ybăĄŇ BĘ PŇ pĄŇ oêsĘ hĂ Æ yêĂ rĘxČę BĎ
: ‘SČ rĲĆ=ylĄ hĽ’ĲĎ BĘ rCDę mĂ Ç

Myh¿Ă Łlň’Ĺ hoÀĎhyĘ ÈNgĄŇmĎ C ű SmĆ SĆÄ yJąĂ 12

hoĳĎhyĘ NêăĄ yĂ dŇ obŇ kĎŇ wĘÆ NxăĄ
: MymĲĂ tĎŇ BĘ Myk¿ĂŇ lĘ hĲŁ lČ bŇ oTę Ç=‘nČmĘ yĂ âl¿

sŘ12 tŇ o’ĳ bĎŇ YĘ ho¿ĎhyĘ 13

: ëŇ BĲĎ xČ T¿Ą BŁ MdĎę ’Ď Ç yr¿ĄSĘ ’ĲČ
: romĲ zĘmĂ xrČqŋŁ =ynĄbĘŇ lĂ ű xČ ~Ąŋ nČmĘ lĲČ hp

ìŇ YĳĆrĘ’Č hoăĎhyĘ tĎŇ yYăĂ rĎ 2

: bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ tŇ CbŇ SĘ êĎbĘŇ SČę Ç
t’Vn
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3 ìŇ UĳĆ ‘Č NwăŁ ‘Ğ tĎŇ ’Ň WĎ nĎ Æ
: hŇ lĎ sĲĆ MtăĎŇ ’Ň FĎ xČ =lkĎŇ tĎŇ yi¡Ă JĂ

4 ìŇ tĳĆŇ rĎbĘŇ ‘Ć=lkĎŇ êĎpĘŇ s¿Č ’Ď
: ìŇ jĲĆ ’Č Nor¿xĞmĲĄ tĎŇ obę ySĂ hĹ Ç

5 Cn‘ĳĄSĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ CnbĄŇ CSÆ
: CnUĲĎ ‘Ă ìăŇ sĘ ‘ČJĲČ rp¡ĄŇ hĎ wĘ

6 CnBĳĎ =PŇ nČ’ĹêĲĆ Ml¿Ď o‘lĘ hČ
: rdĲŇŁ wĎ rdăŇŁ lĘ ìę jĘ ’Č Ç ëŇ S¿Ł mĘ êĂ

7 CnIĳĄxČ êĘ bŇ CSă êĎ hŇ êĎ’Č Æ=âlhĞ
: ëŇ bĲĎŇ =CxmĘ WĘ yĂ ìę UĘ ‘Č wĘÇ

8 ìŇ DĳĆsĘ xČ hoăĎhyĘ Cn’ăĄ rĘhČ
: CnlĲĎ =NêĆêĲĂ ìę ‘ĞSĘ yĆwĘÇ

9 hŇ w¿Ďhň yĘ ű l’ÀĄ hĎ ÈrBĄ dČŇ yĘ=hŇ mČ hŇ ‘Ďę mĘ SĘ ’Ć
wydĳĎŇ ysĂ xĞ=l’Ć wĘ oU¿ ‘Č=l’Ć MolęSĎ rBĄŋ dČŇ yĘ ű yJąĂ

: hŇ lĲĎ sĘ kĂŇ lĘ CbŇ CS¿ yĎ=l’Č wĲĘ
10 o‘ĳSĘ yĂ wy’ăĎ rĄylĲĂ bŇ orăqĎ ű ëŇ ’ąČ

: CnYĲĄ rĘ’Č BĘ dŇ obăŇ JĎ NJ¡Ł SĘ lĂ
11 CSGĳĎpĘŇ nĂ tŇ m¿Ć ’ĹwĲĆ=dŇ sĆ xĲĆ

: CqSĲĎ nĎ Molă SĎ wĘ qdĆŇ Y¡Ć
12 xmĳĎ YĘ êĂ ZrĆ’ăĆmĄ tŇ mĆ ’ĹÆ

: PŇ qĲĎSĘ nĂ MyĂm¿ČèĎ mĂ qdĆŇ YĆę wĘÇ
13 bŇ oFĳ hČ NêăĄ yĂ hoĎhyĘÆ=MGČ

: HlĲĎ CbŇ yĘ Nê¿ĄêĂ CnYĄę rĘ’Č wĘÇ
14 ëŇ QĳĄ hČ yĘ wynăĎpĎŇ lĘ qdĆŇ YĆ Æ

: wymĲĎ ‘ĎjĘ ëŇ rĆdăĆŇ lĘ MW¡Ą yĎwĘ
wp dŇ w¿ĂdĎň lĘ hŇ QĎę pĂŇ êĘ

ynĂ nĳĄ‘Ğ ìăŇ nĘ zĘ’Ď hoăĎhyĘ=hŇ FĲĄ hČ
: ynĂ ’ĲĎ NoyăbĘŇ ’Ć wĘ yn¡Ă‘Ď=yJĲĂ

hrmV
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ynĂ ’¿Ď dŇ ysÀĂ xĎ =yJĲĂ ÈySĂ pĘŇ nČ hŇ răĎmĘ SĲĎ 2

yhĳČŁl’Ĺ hŇ êăĎ’Č ìŇ DĘbĘŇ ‘Č Æ ‘SăČ oh
: ìŇ ylĲĆ ’Ą xČ T¿Ą oBhČ

ynĳĎdŇŁ ’Ğ ynĂ e¿ĄxĎ 3

: MoIĲhČ =lJĎ ’rĎę qĘ ’Ć Ç ìŇ yl¿Ć ’Ą =yJĲĂ
ìŇ DĳĆbĘŇ ‘Č SpĆŇ năĆ xČ UĄ WČ Æ 4

: ’vĲĎ ’Ć yS¿Ă pĘŇ nČ ynĎę dŇŁ ’Ğ Ç ìŇ yl¿Ć ’Ą =yJĲĂ
xQĳĎ sČ wĘ bŇ oTă ynĎdŇŁ ’Ğ Æ hŇ êăĎ’Č =yJĲĂ 5

: ìŇ y’ĲĆ rĘqĲŁ =lkĎŇ lĘ dŇ sĆ xĆę Ç=bŇ rČwĘ
ytĳĂŇ QĎ pĂŇ êĘ hoĎhyĘÆ hŇ nĎ yzăĂ’ĞhĲČ 6

: ytĲĎŇ onCnĲ xĞêĲČ loqă BĘ hŇ bĎŇ ySĂę qĘ hČ wĘÇ
OĎ ’Ćę rĎqĘ ’Ć yt¿ĂŇ rĎYĲĎ Æ MoyăBĘ 7

: ynĂ nĲĄ‘ĞtĲČŇ yJăĂ
ynĎę dŇŁ ’Ğ ű Myh¿Ă Łl’ĹbĲĎŇ ìŇ om¡ JĎ =Ny’ĲĄ 8

: ìŇ yWĲĆ ‘ĞmĲČ JĲĘ Ny’ăĄwĘ
tĎŇ yWĂę ‘Ď rS¿Ć ’Ğ ű MyąĂoG=lJĎ 9

ynĳĎdŇŁ ’Ğ ìŇ ynăĆpĎŇ lĘ CwăxĞêĲČSĘ yĂwĘ ű C’obąŇ yĎ
: ìŇ mĲĆ SĘ lĂ CdăŇ BĘ kČŇ ywĲĂ

tŇ o’ĳ lĎ pĘŇ nĂ hŇ WăĄ ‘Ł wĘ hŇ êĎ’Č Æ lodăŇ gĎŇ=yJĲĂ 10

: ìŇ DĲĆbČŇ lĘ MyhăĂ Łl’Ĺ hŇ ê¡Ď’Č
ìŇ êĳĆmĂ ’ĞBĲČ ëŇ Q¿Ą hČ ’Ğ ìŇ JĆę rĘDČ ű hoĎÄhyĘ ynĂ rąĄohÅ 11

: ìŇ mĲĆ SĘ hŇ ’¿Ď rĘyĂlĘ ybĂę bĎŇ lĘ Ç dŇ x¿Ą yČ
ybĳĂŇ bĎŇ lĘ =lkĎŇ BĘ yhČŁl’ĹÆ ynăĎdŇŁ ’Ğ ű ìąŇ dĘŇ o’Ĳ 12

: MlĲĎ o‘lĘ ìăŇ mĘ SĂ hŇ d¡ĎŇ BĘ kČŇ ’Ğ wĲČ
ylĳĎ ‘Ď lodăŇ GĎ ìŇ DĘsĘ xČ Æ=yJĲĂ 13

: hŇ IĲĎêĂ xĘ êČ lo’¿ èĘ mĂ ySĂę pĘŇ nČ Ç êĎlĘ ~¿Č hĂ wĘ
ylČę ‘Ď Cmq¿Ď MydąĂŇ zĄÅ ű MyhąĂ Łl’Ĺ 14

ySĳĂ pĘŇ nČ CSă qĘ BĂ MyYĂ yrĂ‘ĲĎÆ tŇ dăČŇ ‘ĞwĲČ
’lw
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: MDĲĎgĘŇ nĆlĘ ìŇ Cmă WĎ âl¡ wĘ
15 NCeĳxČ wĘ MCxă rČ=l’Ą ynĎdŇŁ ’Ğ Æ hŇ êăĎ’Č wĘ

: tŇ mĲĆ ’ĹwĲĆ dŇ sĆ x¿Ć =bŇ rČwĘ MyĂjČę ’Č Ç ëŇ rĆ’¿Ć
16 ynĂ e¿ĄxĎň wĘ ylČę ’Ą hŇ n¿ĄjĘ

ìŇ DĳĆbĘŇ ‘ČlĘ ì¿Ň EĘ‘Ě=hŇ nĲĎêĘ
: ìŇ tĲĆŇ mĎ ’Ğ=NbĆŇ lĘ hŇ ‘Ď ySĂę ohwĘÇ

17 hŇ b¿ĎŇ oTň lĘ tŇ o’ę yU¿Ă ‘Ă =hŇ WĲĄ ‘Ğ
CSbĳŇŁ yĄwĘ y’ăČ nĘŁWĲ C’ă rĘyĂwĘ

: ynĂ êĲĎmĘ xČ nĲĂ wĘ ynĂ ê¿ČrĘzČ‘Ğ hoĎęhyĘÇ hŇ ê¿Ď’Č =yJĲĂ
zp : SdĆŇ qĲŁ =yrĄrĘhĲČ BĘ otę dĎŇ CsĲ yĘÇ rySĳĂ romă zĘmĂ xrČq¡Ł =ynĄbĘŇ lĂ

2 NoIĳYĂ yrăĄ‘ĞSĲČ hoĎhyĘÆ bŇ hăĄ ’Ł
: bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ tŇ on¿JĘ SĘ mĂ lJęŁ mĂ Ç

3 ëŇ BĳĎ rBăĎ dĚŇ mĘ tŇ odŇ BĎ kĘŇ nĂ Æ
: hŇ lĎ sĲĆ MyhăĂ Łl’ĹhĲĎ ry‘¡Ă

4 y‘¿ĎdĘŇ ŁyňlĲĘ lbĆę bĎŇ C bŇ hČ r¿Č ű ryJąĂ zĘ’Č
SCJĳ =M‘Ă roYă wĘ tŇ SĆ lăĆ pĘŇ hŇ eąĄhĂ

: MSĲĎ =dŇ QČ yĚ hŇ zĆęÇ
5 rmČę ’Ď yĲĄ ű NoIÄYĂ lĞ CĲ

HBĳĎ =dŇ QČ yĚ Sy’Ă wĘÆ Sy’ăĂ
: NoyĲlĘ ‘Ć hĎ năĆnĘ okĲŇ yĘ ’Ch¡ wĘ

6 MyUĳĂ ‘Č bŇ otăŇ kĘŇ BĂ rjŁ sĘ yĂÆ hŇ oĎęhyĲĘ
: hŇ lĎ sĲĆ MSăĎ =dŇ QČ yĚ hŇ z¡Ć

7 MylĳĂ lĘ xĲŁ JĘ Myr¿ĂSĎ wĘ
: ëŇ BĲĎ yn¿ČyĎ‘Ę mČ =lJĲĎ

xp lyJĂę WĘ mČ Ç tŇ oeĳ‘ČlĘ tŇ lăČ xĞmĲĎ =l‘Č xČ ~ăĄ nČmĘ lĲČ xrČq¿Ł ynĄňbĘŇ lĂ romę zĘmĂ ryS¿Ă
: yxĲĂ rĎzĘ’Ć hĲĎ Nm¿Ď yhĄ lĘ

2 ytĳĂŇ ‘Ď CSĲ yĘ yhăĄŁl’Ĺ hoĎhyĘÆ
: ìŇ DĲĆgĘŇ nĆ hŇ lĎ yĘQăČ bČŇ yêĂ qĘ ‘¡ČYĎ =MoyĲ

’wbt
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ytĳĂŇ QĎ pĂŇ êĘ ìŇ ynĆpĎŇ lĘ Æ ’obăŇ êĎ 3

: ytĲĂŇ eĎrĂlĘ ìę nĘ zĘ’Ď Ç=hŇ FĲĄ hČ
ySĳĂ pĘŇ nČ tŇ o‘ărĎbĘŇ hŇ ‘ăĎbĘŇ WĲĎ =yJĂ 4

: C‘yGĲĂ hĂ lo’¿ SĘ lĂ yIČęxČ wĘ
robĳŇ ydĄŇ rĘoyă=M‘Ă yêĂ bĘŇ SČ xĘ nĆ Æ 5

: lyĲĎ’Ĺ=Ny’ĲĄ rbĆŇ găĆŇJĘ ytĂŇ yyĂęhĎ Ç
yS¿Ă pĘŇ xĎň MytĂę UĄ BČ 6

rbĆŇ qĆę ybĄŇ kĘŇ S¿Ł ű MylĂÄlĎ xĞ omą JĘ
dŇ o‘ĳ MêăĎrĘkČŇ zĘ âlă rSąĆ ’Ğ

: CrzĲĎgĘŇ nĂ ì¿Ň dĘŇ IĎmĂ hŇ UĎ hĄę wĘÇ
tŇ oIĳêĂ xĘ êČ robăŇ BĘ ynĂ êČSČ Æ 7

: tŇ olĲ YŁ mĘ BĂ MyJĂę SČ xĞmĲČ BĘ Ç
ìŇ tĳĆŇ mĎ xĞ hŇ kăĎŇ mĘ sĲĎ ylČ ‘Ď Æ 8

: hŇ lĎ iĲĆ tĎŇ ye¿Ă‘Ă ìŇ yrĆę BĎ SĘ mĂ Ç=lkĎŇ wĘ
yeĂ U¿Ć mĂň y‘Čę DĎyĚmĘ êĎqĘ x¿Č rĘhĂ 9

omlĳĎ tŇ obăŇ ‘ĄotŇ ynĂ êăČSČ
: ’YĲĄ ’Ą âlă wĘ ’lĚęJĎ Ç

ynĂ ‘¿Ł =yeĂňmĂ hŇ bĎę ’ĞdĎŇ yn¿Ăy‘Ą 10

Moyĳ=lkĎŇ BĘ hoăĎhyĘ ìŇ ytăĂŇ ’Ň rĎqĘ
: yjĲĎ kČŇ ìŇ ylăĆ ’Ą yêĂ xĘ F¡Č SĂ

’lĆ jĳĆ =hŇ WĆ ‘ĞêĲČ Myt¿ĂŇ UĄ lČ hĞ 11

: hŇ lĎ iĲĆ ìŇ Cdŋ oy ű CmCqą yĎ My’Ăę pĎŇ rĘÇ=M’Ă
ìŇ DĳĆsĘ xČ rbĆŇ uăĆBČ rjăČ sĚ yĘhČ 12

: NoDĲbČŇ ’ĞBĲĎ ìę tĘŇ nĲĎ Cm’ĹÇ
ìŇ ’ĳĆ lĘ jĂ ëŇ SĆ xăŁ BČ ‘dăČŇ CĎyĂhĞ 13

: hŇ IĲĎSĂ nĘ ZrĆ’ăĆBĘ ìę tĘŇ qĲĎ dĘŇ YĂ wĘÇ
yêĂ ‘Ę CĳČSĂ hoăĎhyĘ ìŇ ylăĆ ’Ą ű ynąĂ’Ğ wĲČ 14

rqbbw
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: OĎ mĲĆ DĘqČ tĘŇ yt¿ĂŇ QĎ pĂŇ êĲĘ rqĆBęŁ bČŇ CÇ
15 ySĳĂ pĘŇ nČ xnăČ zĘêĂ hoĎhyĘÆ hŇ măĎ lĎ

: yeĂ UĲĆ mĂ ìŇ ynăĆjĎ ryê¡Ă sĘ êČ
16 r‘ČeĳŁ mĂ ‘Č oăĄgŇ wĘ ynăĂ’Ğ ynąĂ‘ĎÅ

: hŇ nĎ CpĲŇ ’Ď ìŇ ymăĆ ’Ą ytĂŇ ’Ň W¡Ď nĎ
17 ìŇ ynĳĆorxĞ CrăbĘŇ ‘ĲĎ ylČ ‘Ď Æ

: ynĂ tĲĚŇ CtŇ UĘ YĂ ìŇ ytĆę C‘BĲĂ Ç
18 MoIĳhČ =lJĎ MyĂUČ kČŇ Æ ynĂ CBă sČ

: dŇ xČ yĲĎ ylăČ ‘Ď CpŇ yu¡ĂhĂ
19 ‘ČrĳĄwĎ bŇ hăĄ ’Ł yeĂ UĆ mĂ Æ êĎqĘ xăČ rĘhĂ

: ëŇ SĲĎ xĘ mČ y‘¿ČDĎyĚmĲĘ
Tp : yxĲĂ rĎzĘ’Ć hĲĎ Nt¿ĎŇ y’Ą lĘ lyJĂę WĘ mČ Ç

2 hŇ rĎySĳĂ ’Ď MlăĎ o‘ hoĎhyĘÆ ydăĄŇ sĘ xĲČ
: ypĲĂŇ BĘ ìăŇ tĘŇ nĲĎ Cm’Ĺ ‘Č yd¡ĂŇ o’ ű rdőŁ wĎ rd¿ŇŁ lĘ

3 hŇ nĳĆBĎ yĂ dŇ sĆ xăĆ MlĎ o‘Æ yêĂ rĘmČę ’Ď =yJĲĂ
: MhĲĆ bĎŇ ìăŇ tĘŇ nĲĎ Cm’Ĺ Nk¡ĂŇ êĎ ű MyĂmČő SĎ

4 yrĳĂyxĂ bĘŇ lĂ tŇ yrĂbĘŇ Æ yêĂ răČJĎ
: yDĲĂbĘŇ ‘Č dŇ w¿ĂdĎŇ lĘ yêĂ ‘Ę BČę SĘ nĂ Ç

5 ìŇ ‘ĳĆrĘzČ NykăĂŇ ’Ď MlĎ o‘Æ=dŇ ‘Č
: hŇ lĎ sĲĆ ìăŇ ’ĞsĘ JĂ rod¡Ň wĎ=rdŇŁ lĘ ytĂŇ ynĂÄbĎŇ C

6 hoĳĎhyĘ ìăŇ ’ĞlĘ jĂ MyĂmăČSĎ CdąŇ oyÅwĘ
: MySĲĂ dŇŁ qĘ lh¿Č qĘ BĂ ìę tĘŇ nĲĎ Cm’ĹÇ=PŇ ’Č

7 hoĳĎhylĲČ ëŇ răŁ ‘ĞyĲČ qxČ èČ bČŇ Æ ymăĂ yJąĂ
: MylĲĂ ’Ą yn¿ĄbĘŇ BĂ hoĎęhylĲČ Ç hŇ m¿Ć dĘŇ yĂ

8 hŇ BĳĎ rČ MySăĂ dŇŁ qĘ =dŇ osĲ BĘ ZrĎ‘ĞnĲČ Æ l’ăĄ
: wybĲĎŇ ybĂŇ sĘ =lJĎ =l‘Č ’rĎę onwĘÇ

9 tŇ o’ę bĎŇ YĘ yhąĄŁlÅ’Ĺ ű hoąĎhyĘ
HyĳĎ ű Nys¿Ă xĞ ìŇ om¡ kĲĎŇ =ymĲĂ

Ktnwm’w
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: ìŇ ytĲĆŇ obŇ ybĲĂŇ sĘ ìę tĘŇ nĲĎ Cm’ĹwĲĆÇ
MIĳĎhČ tŇ C’ă gĄŇBĘ lSĄ omÆ hŇ êăĎ’Č 10

: MxĲĄ BĘ SČ tĘŇ hŇ ê¿Ď’Č wyQĎę gČ Ç ’oW¿ BĘ
bŇ hČ rĳĎ llăĎ xĎ kĲĆŇ tĎŇ ’Ň JăĂ dĂŇ hŇ êąĎ’Č 11

: ìŇ ybĲĆŇ yĘo’Ĳ êĎrĘE¿ČjĂ ìę EĘ‘ĚÇ ‘Č or¿zĘBĂ
ZrĆ’ĳĎ ì¿Ň lĘ =PŇ ’Č MyĂmČ SĎ Æ ìăŇ lĘ 12

: MêĲĎ dĘŇ sČ yĘ hŇ ê¿Ď’Č HâĎę lmĘ CÇ lb¿ĄŇ êĄ
MtĳĎŇ ’Ň rĎbĘŇ hŇ êăĎ’Č NymĂ yĎwĘÆ NopăŇ YĎ 13

: CneĲĄrČyĘ ì¿Ň mĘ SĂ BĘ Nomę rĘxĆ wĘÇ rob¿Ň êĎ
hŇ rĳĎCbŇ GĘ =M‘Ă ‘Č orzĘ Æ ìăŇ lĘ 14

: ìŇ nĲĆ ymĂ yĘ MCr¿êĎ ìę dĘŇ yĲĎÇ z‘¿Ł êĎ
ìŇ ’ĳĆ sĘ JĂ NokăŇ mĘ TjĎ SĘ mĂ CÆ qdĆŇ YăĆ 15

: ìŇ ynĲĆpĎŇ Cm¿ DĘqČ yĲĘ tŇ mĆę ’ĹwĲĆÇ dŇ sĆ x¿Ć
hŇ ‘ĳĎCrtĘŇ y‘ăĄdĘŇ oyĲ M‘ĎhĎ Æ yrăĄSĘ ’Č 16

: NCkĲŇ QĄ hČ yĘ ìŇ yn¿ĆjĎ =ro’BĲĘ hoĎęhyĘÇ
MoIĳhČ =lJĎ NClă ygĂŇ yĘ ìŇ mĘ SĂ BĘ Æ 17

: CmCrĲyĎ ì¿Ň tĘŇ qĲĎ dĘŇ YĂ bĘŇ C
hŇ êĎ’ĳĎ omEăĎ‘Ě tŇ rĆ’ăĆpĘŇ tĂŇ =yJĲĂ 18

: CnnĲĄrĘqČ Myr¿ř t ìę nĘ oYĲ rĘbĂŇ CÇ
CneĳĄgĂŇmĲĎ hoĎhylĲČ Æ yJăĂ 19

: CnJĲĄ lĘ mČ l’ăĄ rĎWĘ yĂ Sod¡Ň qĘ lĂ wĘ
rmĆ ’Ň êęŁ wČ ìŇ ydĆę ysĂ xĞlĲČ NozxĎÃ bĘŇ =êĲĎrĘB¿Č DĂ z’ąĎ 20

roBĳ GĂ =l‘Č rzĆ‘ĄÆ ytĂŇ yCăĂSĂ
: M‘ĲĎmĄ rCxă bĎŇ ytĂŇ om¡ yrĂhĞ

yDĳĂbĘŇ ‘Č dŇ wăĂDĎ ytĂŇ ’Ň YĎ mĎ Æ 21

: wyêĲĂ xĘ SČ mĘ ySăĂ dĘŇ qĎ NmĆ S¡Ć BĘ
oUĳ ‘Ă NoJă êĂ ydĂŇ yĎÆ rSăĆ ’Ğ 22

y‘wrz=P’
.r"tw s"t ,‘"t ,’"yd ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk MCrêĎ ’"sb ,yrq MCrêĎ ,bytk MyrĂêĎ v.18 .Tp
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: CeYĲĆUĘ ’Č tĘŇ y‘¿ĂorzĘ=PŇ ’Č
23 oBĳ bŇ yăĄo’ ’èăĂ yČ=âlĲ

: CeeĲĆ‘Č yĘ âlă hŇ lĎę wĘ‘Č Ç=NbĆŇ C
24 wyrĳĎYĎ wynăĎjĎ mĂ ytăĂŇ oêkČŇ wĘ

: PŇ oGĲ ’Ć wy’¿Ď nĘ WČ mĘ C
25 oUĳ ‘Ă yDăĂsĘ xČ wĘ ytăĂŇ nĎ CmĲ ’Ć wĲĆ

: onĲ rĘqČ MCr¿êĎ ymĂę SĘ bĂŇ CÇ
26 odĳŇ yĎ MIăĎbČŇ yêăĂ mĘ WČ wĘ

: onĲ ymĂ yĘ tŇ or¿hĎ eĘ bČŇ C
27 hŇ êĎ’ĳĎ ybĂŇ ’ăĎ ynĂ ’Ą rĎqĘ yĂÆ ’Chă

: ytĲĂŇ ‘Ď CSĲ yĘ rCYă wĘ ylĂę ’Ą Ç
28 ChnĳĄêĘ ’Ć rokăŇ BĘ ynĂ ’Ď Æ=PŇ ’Č

: ZrĆ’ĲĎ =ykĄŇ lĘ mČ lĘ NoyęlĘ ‘ĆÇ
29 yDĳĂsĘ xČ olă =rwmř S’ MlĎę o‘lĘ Æ

: olĲ tŇ nĆm¿Ć ’ĹnĲĆ ytĂę yrĂbĘŇ CÇ
30 o‘ĳrĘzČ dŇ ‘ăČlĎ yêăĂ mĘ WČ wĘ

: MyĂmĲĎ SĎ ym¿Ą yJĂ o’ę sĘ kĂŇ wĘÇ
31 ytĳĂŇ rĎoêĲ wynĎbĎŇ Æ CbăŇ zĘ‘Č yĲČ=M’Ă

: NCkĲŇ lĄ yĲĄ âlă yTČę jĎ SĘ mĂ bĘŇ CÇ
32 ClQĳĄ xČ yĘ yt¿ČŇ uŁ xĚ =M’Ă

: CrmĲŁ SĘ yĂ âlă ytČę wŁ YĘ mĂ CÇ
33 M‘ĳĎSĘ jĂ TbĆŇ SăĄ bĘŇ yêăĂ dĘŇ qČ pĲĎŇ C

: MnĲĎ wŁ ‘Ğ My‘¿ĂgĎŇ nĘ bĂŇ C
34 oUĳ ‘Ă mĲĄ rypăĂŇ ’Ď =âlĲ yDĂsĘ xČ wĘÆ

: ytĲĂŇ nĎ CmĲ ’ĹBĲĆ ruĄę SČ ’Ğ Ç âl¿ wĘ
35 ytĳĂŇ yrĂBĘ lQ¿Ą xČ ’Ğ=âlĲ

: hŇ eĲĆSČ ’Ğ âlă ytČę pĎŇ WĘ Ç ’Y¿Ď omC
tx’

.b"d Nkw yrqw bytk =rmĎSĘ ’Ć ’"sbw ,’"d Nkw yrqw bytk =romSĘ ’Ć ’"sb ,yrq =rmĎSĘ ’Ć ,bytk =romSĘ ’Ć v.29
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ySĳĂ dĘŇ qĎ bĘŇ yêĂ ‘Ę BăČ SĘ nĂ tŇ xČ ’Č Æ 36

: bŇ EĲĄkČŇ ’Ğ dŇ w¿ĂdĎŇ lĘ =M’ĲĂ
hŇ yĳĆhĘ yĲĂ MlăĎ o‘lĘ o‘rĘzČÆ 37

: yDĲĂgĘŇ nĆ SmĆ èăĆ kČŇ o’¡ sĘ kĂŇ wĘ
MlĳĎ o‘ NoJă yĂ xČ rĄyĎJĘ Æ 38

: hŇ lĎ sĲĆ Nm¿Ď ’ĹnĲĆ qxČ èČę BČ Ç dŇ ‘¿ĄwĘ
s’ĳĎ mĘ êĂ wČ êĎxĘ nČ zĎÆ hŇ êăĎ’Č wĘ 39

: ìŇ xĲĆ ySĂ mĘ =M‘Ă êĎrĘBČę ‘ČtĘŇ hĂ Ç
ìŇ DĳĆbĘŇ ‘Č tŇ yrăĂBĘ hŇ êĎrĘ’Č nĄ Æ 40

: orĲzĘnĂ ZrĆ’ăĎlĎ êĎlĘ Q¡Č xĂ
wytĳĎŇ rŁ dĲĄŇ GĘ =lkĎŇ êĎYĘ r¿ČjĎ 41

: hŇ êĲĎxĂ mĘ wyrăĎYĎ bĘŇ mĂ êĎmĘ W¡Č
ëŇ rĆdĳĎŇ yrĄbĘŇ ‘ăŁ =lJĎ ChiĚSČ Æ 42

: wynĎkĄŇ SĘ lĂ hŇ jĎę rĘxĆ Ç hŇ y¿ĎhĎ
wyrĳĎYĎ NymăĂ yĘ tĎŇ omyrĂhĞ Æ 43

: wybĲĎŇ yĘo’Ĳ =lJĎ êĎxĘ mČę WĘ hĂ Ç
oBĳ rĘxČ rCYă bŇ ySĂ êĎ Æ=PŇ ’Č 44

: hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ BČ otę mŁ yqĲĄhĞ Ç âl¿ wĘ
orĳhĎ FĘ mĂ êĎB¿Č SĘ hĂ 45

: hŇ êĎrĘGĲČmĂ ZrĆ’¿ĎlĎ o’ę sĘ kĂŇ wĘÇ
wymĳĎCl‘Ğ ymăĄ yĘ êĎrĘYČ qĘ hĂ Æ 46

: hŇ lĎ sĲĆ hŇ SăĎ CB wyl¡Ď ‘Ď tĎŇ yTĂÄ ‘ĹhĲĆ
xYČ nĳĆlĎ rtăĄŇ iĎ êĂ hoĎhyĘÆ hŇ măĎ =dŇ ‘Č 47

: ìŇ tĲĆŇ mĎ xĞ S’ăĄ =omJĘ r‘¡ČbĘŇ êĂ
dŇ lĆ xĳĎ =hŇ mĆ yn¿Ă’Ğ=rkĎŇ zĘ 48

: MdĲĎŇ ’Ď =ynĲĄBĘ =lkĎŇ tĎŇ ’Ň r¿ĎBĎ ’wĘèĎę Ç=hŇ mČ =l‘Č
tŇ wĆUĳĎ=hŇ ’Ć rĘyĲĂ âlă wĘ hŇ yĆxĘ yĲĂÆ rbĆŇ găĆŇ ymąĂ 49

: hŇ lĎ sĲĆ lo’ă SĘ =dŇ IČmĂ oS¡ pĘŇ nČ TQĄÄmČ yĘ
hy’
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50 ynĳĎdŇŁ ’Ğ ű Myn¿ĂSŁ ’Ň rĲĂhĎ ìŇ yd¡ĆŇ sĎ xĞ ű hŇ IąĄ’Č
: ìŇ tĲĆŇ nĎ CmĲ ’ĹBĲĆ dŇ wĂędĎŇ lĘ Ç êĎ‘Ę B¿Č SĘ nĂ

51 ìŇ ydĳĆŇ bĎŇ ‘Ğ tŇ jăČ rĘxĆ ynĎdŇŁ ’Ğ Æ rkăŇŁ zĘ
: MyUĲĂ ‘Č MyB¿Ă rČ=lJĎ yqĂę yxĄ bĘŇ Ç yt¿ĂŇ ’Ą WĘ

52 hoĳĎhyĘ ű ìyb¿ĆŇ yĘo’Ĳ Cp¡Ň rĘxĲĄ rSąĆ ’Ğ
: ìŇ xĲĆ ySĂ mĘ tŇ ob¿Ň uĘ ‘Ă Cpę rĘxĄ Ç rS¿Ć ’Ğ

53 MlĎę o‘lĘ Ç ho¿ĎhyĘ ëŇ Cr¡BĎ
: NmĲĄ ’Ď wĘ ű Nm¿Ą ’ĎÅ

y‘ybr rps

Y Myh¿Ă Łlň’ĹhĲĎ =Sy’ĲĂ hŇ SÀĆ mŁ lĘ ÈhQĎ pĂŇ êĘ
: rdĲŇŁ wĎ rdăŇŁ BĘ CnQĎę tĎŇ yy¿ĂhĎ hŇ êĎ’Č Æ No‘ămĎ ynĎę dŇŁ ’Ğ

2 CdŇ QĎę yĚ MyrąĂhĎÅ ű MrĆTąĆBĘ
lbĳĄŇ tĄŇ wĘ ZrĆ’ăĆ llĲĄ oxă êĘ wČ

: l’ĲĄ hŇ ê¿Ď’Č MlĎę o‘Ç=dŇ ‘Č Ml¿Ď o‘mĲĄ C
3 ’JĳĎ DČ=dŇ ‘Č Son’ĹÆ bŇ SăĄ êĎ

: MdĲĎŇ ’Ď =ynĲĄbĘŇ CbŇ CSă rmĆ ’Ň êęŁ wČÇ
4 ìŇ ynĆę y‘ĄBĲĘ MynĂÃSĎ PŇ lĆ ’ÀĆ yJąĂ

rbĳŇŁ ‘ĞyĲČ yJăĂ lomtĘŇ ’Ć Æ MoyăJĘ
: hŇ lĎ yĘQĲĎ bČŇ hŇ r¿ĎCmSĘ ’Č wĘ

5 CyĳhĘ yĲĂ hŇ năĎSĄ MêĎmĘ rČzĘ Æ
: PŇ ŁlĲ xĞ yĲČ ryY¿Ă xĎ JĲĆ rqĆBęŁ BČ Ç

6 PŇ ĳĎlxĎ wĘ ZyYăĂ yĎ rqĆBŁ BČ Æ
: SbĲĄŇ yĎwĘ ll¿Ą omyĘ bŇ rĆ‘Ćę lĎ Ç

7 ìŇ jĳĆ ’Č bĘŇ Cnyl¿Ă kĎŇ =yJĲĂ
: CnlĘ hĲĎ bĘŇ nĂ ì¿Ň tĘŇ mĲĎ xĞbĲČŇ C

tV
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ìŇ DĳĆgĘŇ nĆlĘ CnytăĄŇ nŁ wĲŁ ‘Ğ êăĎSČ 8

: ìŇ ynĲĆjĎ ro’¿ mĘ lĂ CnmĄę lĚ ‘ĞÇ
ìŇ tĳĆŇ rĎbĘŇ ‘ĆbĘŇ CnăjĎ CnymĄ yĎÆ=lkĎŇ yJăĂ 9

: hŇ gĆŇhĲĆ =omkĘŇ CnynăĄSĎ CnyQ¡Ă JĂ
hŇ nĎÃSĎ My‘ÀĂbĘŇ SĂ Mh¿Ć bĎŇ CnytĄÄ onSĘ =ymĲĄ yĘ 10

hŇ nĎęSĎ MynąĂomÅSĘ ű tŇ rÄŁ CbŇ gĘŇBĂ M’ąĂ wĘ
NwĆ’ĳĎwĎ lmăĎ ‘Ď MBĎ hĘ rĎwĘÆ

: hŇ pĎŇ ‘ĲĚeĎ wČ SyxĂę Ç zg¿ĎŇ=yJĂ
ìŇ jĳĆ ’Č z‘ăŁ ‘ČdĄŇ oyÆ=ymĲĂ 11

: ìŇ tĲĆŇ rĎbĘŇ ‘Ć ìę tĘŇ ’ĲĎ rĘyĂkĘŇ CÇ
‘dĳČŇ oh NJăĄ CnymĄ yĎÆ tŇ onămĘ lĂ 12

: hŇ mĲĎ kĘŇ xĎ bŇ băČŇ lĘ ’bĂę nĎ wĘÇ
ytĳĎŇ mĎ =dŇ ‘Č hoĎhyĘÆ hŇ băĎŇ CS 13

: ìŇ ydĲĆŇ bĎŇ ‘Ğ=l‘Č MxĄę eĎhĂ wĘÇ
ìŇ DĳĆsĘ xČ rqĆBăŁ bČŇ Cn‘ăĄBĘ WČ 14

: CnymĲĄ yĎ=lkĎŇ BĘ hŇ xĎę mĘ WĘ nĂ wĘÇ hŇ n¿Ď eĘ rČnĘ C
CntĳĎŇ yeĂ ‘Ă tŇ omă yJĂ CnxĄ UĘ WČ Æ 15

: hŇ ‘ĲĎrĎ Cny’¿Ă rĎ tŇ onęSĘ Ç
ìŇ ĳĆl‘ĽpĲĎŇ ìŇ ydăĆŇ bĎŇ ‘Ğ=l’Ć hŇ ’ăĆ rĎyĲĄ 16

: MhĲĆ ynĄBĘ =l‘Č ìę rĘdĲĎŇ hĞ wĲČÇ
sŘ13 Cnyl¿Ą ‘Ďň CnyhĄę Łl’Ĺ yn¿ĎdŇŁ ’Ğ M‘ČnąŁ ű yhąĂ ywĂ 17

CnylĳĄ‘Ď hŇ n¿Ď nĘ oJĲ CnydĄŇ yĎÆ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ C
: ChnĲĄnĘ oJĲ CnydĄę yĎÇ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ C

NoyĳlĘ ‘Ć rtĆŇ săĄ BĘ bŇ SĄ yŁ Æ ’Y

: NnĲĎ oltĘŇ yĂ yDČę SČ Ç lY¿ĄBĘ
ytĳĂŇ dĎŇ CYĲ mĘ C ysăĂ xĘ mČ hoĎhylĲČ Æ rmČę ’Ł 2

: oBĲ =xTČ bĘŇ ’Ć yhČę Łl’ĹÇ
yk
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3 SCqę yĎ xj¿Č mĂ ìŇ lĘ y~ĲĂ yČÆ ’Chă yJąĂ
: tŇ oCĲhČ rbĆŇ D¿ĆmĂ

4 ëŇ lĎ Æ ëŇ sĆ yăĎ ű otÄ rĎbĘŇ ’Ć BĘ
hŇ sĳĆ xĘ êĆ wypăĎŇ nĎJĘ =tŇ xČ tĲČŇ wĘ
: oêĲ mĂ ’Ğ hŇ răĎxĄ sĲŁ wĘ hŇ e¡ĎYĂ

5 hŇ lĎ yĘlĳĎ dŇ xČ jăČ mĂ ’rĎytĂŇ Æ=âlĲ
: MmĲĎ oy PŇ C‘¿ yĎ ZxĄę mĄ Ç

6 ëŇŁlĳ hĞ yĲČ lpĆŇ ’ăŁ BĎ rbĆŇ DĆmĂ Æ
: MyĂrĲĎhĽYĲĎ dŇ CS¿ yĎ bŇ TĆ uĆę mĂ Ç

7 PŇ lĆ ’Ćę ű ìÄ DĘ~Ă mĂ ljąŁ yĂ
ìŇ ĳĆnymĂ ymĲĂ hŇ b¿ĎŇ bĎŇ rĘC
: SGĲĎ yĂ âlă ìŇ ylĆę ’Ą Ç

8 TyBĳĂ tČŇ ìŇ ynăĆy‘ĄBĘ qrČÆ
: hŇ ’ĲĆ rĘêĂ My‘ăĂSĎ rĘ tŇ m¡Č QĚ SĂ wĘ

9 ysĳĂ xĘ mČ hoăĎhyĘ hŇ êăĎ’Č =yJĲĂ
: ìŇ nĲĆ o‘mĘ êĎmĘ WăČ NoyęlĘ ‘ĆÇ

10 hŇ ‘ĳĎrĎ ìŇ ylăĆ ’Ą hŇ eăĆ’ĚtĘŇ =âlĲ
: ìŇ lĲĆ hĽ’ĲĎ BĘ bŇ r¿ČqĘ yĂ=âlĲ ‘gČŇ nĆę wĘÇ

11 ëŇ QĳĎ =hŇ CĆYČ yĘ wykĎŇ ’Ď lĘ mČ Æ yJăĂ
: ìŇ ykĲĆŇ rĎDĘ=lkĎŇ BĘ ìę rĘmĎ SĘ lĂ Ç

12 ìŇ nĘ C’ĳ vĎ yĂ MyĂj¿ČJČ =l‘Č
: ìŇ lĲĆ gĘŇrČ NbĆŇ ’ăĆ BĎ PŇ G¡Ł êĂ =NjĆ

13 ëŇ rĳŁ dĘŇ êĂ NtĆŇ păĆŇ wĎ lxČ SăČ =l‘Č
: NyeĲĂ tČŇ wĘ rypăĂŇ JĘ sm¡Ł rĘêĂ

14 ChTĳĄ QĘ pČŇ ’Ğ wĲČ qSČ xĎ Æ ybăĂŇ yJąĂ
: ymĲĂ SĘ ‘d¿ČŇ yĎ=yJĲĂ ChbĄę GĘ WČ ’Ğ Ç

15 ChnĄę ‘Ĺ’ĲĆ wĲĘ ű ynĂ ’ĄÄ rĎqĘ yĂ
hŇ rĳĎYĎ bĘŇ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ =oUĲ ‘Ă

whYlx’
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: ChdĲĄŇ BĘ kČŇ ’Ğ wĲČ ChYĄę QĘ xČ ’Ğ Ç
Ch‘ĳĄyBĂ WĘ ’Č MymĂ yĎÆ ëŇ rĆ’ăŁ 16

: ytĲĂŇ ‘Ď CSĲ yBĂ Ch’Ąę rĘ’Č wĘÇ
: tŇ BĲĎ èČ hČ MoyălĘ rySĂę rom¿ zĘmĂ bY

hoĳĎhylĲČ tŇ od¿Ň hŁ lĘ bŇ oTę 2

: NoyĲlĘ ‘Ć ìăŇ mĘ SĂ lĘ rU¡Ą zČlĘ C
ìŇ DĳĆsĲĘ xČ rqĆBăŁ BČ dŇ yGăĂhČ lĘ 3

: tŇ olĲ yQĄ BČ ìę tĘŇ nĲĎ Cm’ĹwĲĆÇ
lbĆŇ nĳĎ=ylĄ ‘ĞwĲČ roW‘Ď Æ=ylĄ ‘ĞĲ 4

: roeĲ kĂŇ BĘ NoyăGĎhĂ yl¡Ą ‘Ğ
ìŇ ĳĆl‘ĽpĲĎŇ BĘ hoăĎhyĘ ynĂ êăČxĘ UČ WĂ yJąĂ 5

: NeĲĄrČ’Ğ ìŇ ydăĆŇ yĎ yW¡Ą ‘ĞmĲČ BĲĘ
hoĳĎhyĘ ìŇ yWăĆ ‘ĞmĲČ Clă dĘŇ GĲĎ=hŇ mČ 6

: ìŇ ytĲĆŇ bŇŁ SĘ xĘ mČ Cq¿ mĘ ‘ĲĎ dŇ ’ęŁ mĘ Ç
‘dĳĎŇ yĄ âlă r‘ČBČ Æ=Sy’ĲĂ 7

: tŇ ’Ň zĲŁ =tŇ ’Ć Nyb¿ĂŇ yĎ=âlĲ lysĂę kĘŇ CÇ
bŇ WĆ ‘Ąę =omJĲĘ ű My‘ĂÄ SĎ rĘ xČ rąŁ pĘŇ BĂ 8

NwĆ’ĳĎ ylĄ ‘ĞjăŁ =lJĎ CYyYĂ IĎwČÆ
: dŇ ‘ĲČ=ydĄŇ ‘Ğ Md¿ĎŇ mĘ èĲĎ hĂ lĘ

: hoĲĎhyĘ Ml¿Ď ‘Ł lĘ Morę mĎ hŇ ê¿Ď’Č wĘ 9

hŇ oĎęhyĲĘ ű ìybĆÃ yĘ’ĲŁ hŇ eÀĄhĂ yJąĂ 10

CdŇ bĳĄŇ ’Ň yŁ ìŇ ybăĆŇ yĘ’ĲŁ hŇ eăĄhĂ =yJĲĂ
: NwĆ’ĲĎ ylĄ ‘Ğj¿Ł =lJĎ Cdę rĘjĲĎ tĘŇ yĂÇ

ynĳĂrĘqČ My’ăĄrĘJĂ MrĆêăĎwČ 11

: NnĲĎ‘ĞrĲČ NmĆ SăĆ BĘ ytĂę ŁQBČ Ç
yr¿ĎCSň BĘ ynĂę y‘Ą TB¿Ą êČ wČ 12

: ynĲĎ zĘ’Ď hŇ nĎ‘Ę m¿Č SĘ êĂ My‘Ăę rĄmĘ yl¿Č ‘Ď Mym¡Ă uĎ BČ
xrĳĎpĘŇ yĂ rmăĎ êĎJČ qyDĂYČ Æ 13

zr’k
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: hŇ GĲĆWĘ yĂ NonăbĎŇ QĘ BČ zrĆ’¡ĆJĘ
14 hoĳĎhyĘ tŇ ybăĄŇ BĘ MylĂ CtŇ SĘ Æ

: CxyrĲĂpĘŇ yČ CnyhăĄŁl’Ĺ tŇ or¡YĘ xČ BĘ
15 hŇ bĳĎŇ yWĄ BĘ NCbăŇ CnyĘ dŇ o‘¡

: CyĲhĘ yĲĂ MyeăĂnČ‘ĞrĲČwĘ Myn¡ĂSĄ DĘ
16 hoĳĎhyĘ rSăĎ yĎ=yJĲĂ dŇ yGĂ hČ lĘ Æ

: oBĲ htl¿ ‘ř =âlĲ wĘ yrĂę CYÇ
gY Sb¿ĄŇ lĎň tŇ C’À GĄ ÈëlĎ mĎ hoăĎhyĘ

rEĳĎ’Č tĘŇ hĂ z‘ăŁ hoĎhyĘÆ SbăĄŇ lĎ
: ToUĲ êĂ =lBČ lbĄę êĄ Ç NoJ¿ êĂ =PŇ ’Č

2 z’ĳĎ mĄ ìăŇ ’ĞsĘ JĂ NokăŇ nĎ
: hŇ êĎ’ĲĎ MlăĎ o‘mĲĄ

3 hŇ oĎęhyĲĘ ű tŇ orÄ hĎ nĘ C’ą WĘ nĲĎ
MlĳĎ oq tŇ orăhĎ nĘ C’ă WĘ nĲĎ

: MyĲĎkĘŇ DĎ tŇ orăhĎ nĘ C’¡ WĘ yĂ
4 MyBĂę rČ MyĂmąČ ű tŇ olÄuŁ mĂ

MyĳĎ=yrĄBĘ SĘ mĂ MyrăĂyDĂ’Č
: hoĲĎhyĘ MorăUĎ BČ ryD¡Ă’Č

5 dŇ ’ęŁ mĘ CnŋmĘ ’Ć nĲĆ ű ìytĆÄ dŇŁ ‘ĲĄ
SdĆŇ qĳŁ =hŇ wĎ’ĞnĲČ ì¿Ň tĘŇ ybĲĄŇ lĘ
: MymĲĂ yĎ ëŇ rĆ’ăŁ lĘ hoĎęhyĘÇ

dY hoĳĎhyĘ tŇ om¿ qĎ nĘ =l’ĲĄ
: ‘yČpĲĂŇ oh tŇ omă qĎ nĘ l’¡Ą

2 ZrĆ’ĳĎhĎ TpăĄŇ SŁ ’WĄ eĎhĂ Æ
: My’ĲĂ GĄ=l‘Č lCmę GĘ Ç bŇ S¿Ą hĎ

3 hoĳĎhyĘ ű My‘¿ĂSĎ rĘ yt¡ČŇ mĎ =dŇ ‘Č
: CzŁlĲ ‘ĞyĲČ My‘¿ĂSĎ rĘ ytČę mĎ Ç=dŇ ‘Č

w‘yby
.d"ydw ’"yd ,y"d ,T"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk htĎlĎ wĘ‘Č ’"sb ,yrq htĎlĎ wĘ‘Č ,bytk htĎlĎ ‘Ł v.16 .bY
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qtĳĎŇ ‘Ď CrăBĘ dČŇ yĘ C‘yBăĂ yČ 4

: NwĆ’ĲĎ ylĄ ‘Ğj¿Ł =lJĎ Crę UĘ ’Č tĘŇ yĲĂÇ
C’ĳ JĘ dČŇ yĘ hoăĎhyĘ ìăŇ UĘ ‘Č 5

: CeĲ ‘Č yĘ ì¿Ň tĘŇ lĲĎ xĞ nĲČ wĲĘ
CgŇrĳŁ hĞ yĲČ rgăĄŇ wĘ hŇ nĎmĎ lĘ ’Č Æ 6

: Cx~ĲĄ rČyĘ MymăĂ otŇ ywĲĂ
HIĳĎ=hŇ ’Ć rĘyĲĂ âlă CrmĘ ’Ň IăŁ wČÆ 7

: bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ yh¿ĄŁl’Ĺ NybĂę yĎÇ=âlĲ wĘ
M‘ĳĎBĎ MyrăĂ‘ĞBĲŁ CnyBĂ Æ 8

: ClyJĲĂ WĘ êČ yt¿ČŇ mĎ MylĂę ysĂ kĘŇ CÇ
‘mĳĎ SĘ yĂ âlă hĞ NzĆ’¡Ł ‘TĲČ năŁ hĞ 9

: TyBĲĂ yČ âlă hĞ NyĂ‘Čę Ç rY¿ĄyĲŁ =M’Ă
xČ ykĳĂŇ oy âlă hĞ MyĂoGÆ rsăĄ yŁ hĞ 10

: tŇ ‘ČDĲĎ MdăĎŇ ’Ď dŇ U¡Ą lČ mĘ hĲČ
MdĳĎŇ ’Ď tŇ obăŇ SĘ xĘ mČ ‘ČdĄŇ yŁ Æ hŇ oĎęhyĲĘ 11

: lbĆŇ hĲĎ hŇ UĎ h¿Ą =yJĂ
HIĳĎ CerăĆiĘ yČêĘ =rSĆ ’Ğ rbĆŇ GăĆhČ ű yrąĄSĘ ’Č 12

: CedĲĆŇ UĘ lČ tĘŇ ì¿Ň tĘŇ rĲĎoêmĂ CĲ
‘rĳĎ ymĄ ymăĂ ol¡ TyqăĂSĘ hČ lĘ 13

: tŇ xČ SĲĎ ‘SăĎ rĎlĲĎ hŇ r¡ĆJĎ yĂ dŇ ‘ąČ
oUĳ ‘Č hoăĎhyĘ SFăŁ yĂ=âlĲ ű yJąĂ 14

: bŇ zĲŁ ‘ĞyĲČ âlă otę lĎ xĞ nĲČ wĘÇ
TjĳĎ SĘ mĂ bŇ CSă yĎ qdĆŇ YĆ Æ=dŇ ‘Č=yJĲĂ 15

: bŇ lĲĄ =yrĄSĘ yĂ=lJĎ wyrĎę xĞ’ĲČ wĘÇ
My‘ĳĂrĄmĘ =M‘Ă ylĂ Æ MCqă yĎ=ymĲĂ 16

: NwĆ’ĲĎ ylĄ ‘Ğj¿Ł =M‘Ă ylĂ Ç bŇ ~¿Ą yČtĘŇ yĂ=ymĲĂ
yQĳĂ hŇ tĎŇ răĎzĘ‘Ć hoĎhyĘÆ ylăĄ Cl 17

: ySĲĂ pĘŇ nČ hŇ măĎ CdŇ hŇ n¡ĎkĘŇ SĲĎ ű T‘Čő mĘ JĂ
ytrm’=M’
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18 ylĳĂ gĘŇrČ hŇ TĎ măĎ yêĂ rĘmČ ’Ď Æ=M’Ă
: ynĂ dĲĄŇ ‘ĎsĘ yĂ hoĎęhyĘÇ ì¿Ň DĘsĘ xČ

19 yBĳĂ rĘqĂ BĘ yjăČ‘ČrĘWČ bŇ răŁ BĘ
: ySĲĂ pĘŇ nČ C‘¿SĘ ‘ČSČ yĲĘ ìŇ ymĆę CxnĘ êČ Ç

20 tŇ oCĳhČ ’iăĄ JĂ ìŇ rĘbĘŇ xĎ yĘhĲČ Æ
: qxĲŁ =ylĄ ‘Ğ lmăĎ ‘Ď rY¡ĄyŁ

21 qyDĳĂYČ SpĆŇ năĆ=l‘Č CDogŇ yĎÆ
: C‘ySĲĂ rĘyČ yqăĂnĎ Md¡ĎŇ wĘ

22 bŇ GĳĎWĘ mĂ lĘ ylăĂ hoăĎhyĘ yhĂŋ yĘwČ
: ysĲĂ xĘ mČ rCYă lĘ yhČę Łl’Ň wĲĄÇ

23 MnĎę o’=tŇ ’Ć ű MhĆÄ ylĄ ‘Ğ bŇ SĆ IąĎwČ
MtĳĄŇ ymĂ YĘ yČ Mt¿ĎŇ ‘ĎrĲĎbĘŇ C

: CnyhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ MtĄę ymĂ YĘ yČÇ
hY hoĳĎhylĲČ hŇ năĎ eĘ rČnĘ CkŇ lĘ Æ

: Cn‘ĲĄSĘ yĂ rCYă lĘ hŇ ‘Ď yrĂę nĎ Ç
2 hŇ dĳĎŇ otŇ BĘ wynăĎpĎŇ hŇ măĎ DĘqČ nĘ

: olĲ ‘Č yr¿ĂnĎ tŇ orę mĂ zĘBĂ Ç
3 hoĳĎhyĘ lodăŇ GĎ l’ăĄ yJąĂ

: MyhĲĂ Łl’Ĺ=lJĎ =l‘Č lodę GĎ Ç ëŇ lĆ m¿Ć C
4 ZrĆ’ĳĎ=yrĄqĘ xĘ mĆ odŇ yĎBĘ Æ rSăĆ ’Ğ

: olĲ MyrăĂhĎ tŇ op¡Ň ‘ĞotĲŇ wĘ
5 ChWĳĎ ‘Ď ’Chă wĘ MIĎhČ Æ olă =rSĆ ’Ğ

: CrYĲĎ yĎ wyd¿ĎŇ yĎ tŇ SĆ BĆę yČwĘÇ
6 hŇ ‘ĎrĳĎkĘŇ nĂ wĘ hŇ wăĆxĞêĲČSĘ nĂ C’BŁ Æ

: CnWĲĄ ‘Ł ho¿ĎhyĘ=ynĄpĘŇ lĲĂ hŇ kĎę rĘbĘŇ nĂ Ç
7 CnyhĄę Łl’Ĺ ’Chą yJĂÅ

odĳŇ yĎ N’Ň YăŁ wĘ otŇ y‘Ă rĘmČ Æ M‘ăČ CnxĘ nąČ’Ğ wĲČ
: C‘mĲĎ SĘ tĂŇ ol¿ qŁ BĘ =M’ĲĂ MoIęhČ Ç

wVqt=l’
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hŇ bĳĎŇ yrĂmĘ JĂ MkĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ Æ CSă qĘ êČ =l’Č 8

: rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ hŇ iĎę mČ Ç Moy¿JĘ
MkĳĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ ynĂ CinĂ Æ rSăĆ ’Ğ 9

: ylĂ ‘ĽpĲĎŇ C’¿ rĎ=MGČ ynĂ Cnę xĎ BĘ Ç
rodę BĘ TCqą’ĎÅ ű hŇ nĎÄSĎ My‘ąĂBĎÅ rĘ’Č 10

MhĳĄ bŇ băĎŇ lĄ y‘ăĄêŁ M‘ąČ rmČę ’Ł wĲĎ
: ykĲĎŇ rĎdĘŇ C‘¿dĘŇ yĲĎ=âl MhĄę wĘÇ
yjĳĂ’Č bĘŇ yêĂ ‘Ę B¿Č SĘ nĂ =rSĆ ’Ğ 11

: ytĲĂŇ xĎ CnĲ mĘ =l’Ć NC’ę bŇŁ yĘÇ=M’Ă
SdĳĎŇ xĎ rySăĂ hoĎhylĲČ Æ CrySăĂ wY

: ZrĆ’ĲĎ hĎ =lJĎ hoĎęhylĲČ Ç CryS¿Ă
omĳ SĘ CkăŇ rĘBĲĎ hoĎhylĲČ Æ CrySăĂ 2

: otĲŇ ‘Ď CSĲ yĘ MoyęlĘ Ç=MoIĲmĂ Cr¿vĘ BČ
odĳŇ obŇ JĘ MyăĂoGbČŇ CrăjĘ sČ 3

: wytĲĎŇ o’lĘ pĘŇ nĂ MyUĂę ‘ČhĲĎ Ç=lkĎŇ BĘ
dŇ ’ĳŁ mĘ lQăĎ hĚ mĘ C hoăĎhyĘ lodąŇ gĎÅ yJ¿Ă 4

: MyhĲĂ Łl’Ĺ=lJĎ =l‘Č ’Chę Ç ’r¿Ďon
MylĳĂ ylĂ ’Ĺ MyUăĂ ‘ČhĲĎ yhăĄŁl’Ĺ=lJĎ ű yJąĂ 5

: hŇ WĲĎ ‘Ď MyĂm¿ČSĎ hoĎęhywĲČÇ
wynĳĎpĎŇ lĘ rd¿ĎŇ hĎ wĘ=dŇ oh 6

: oSĲ DĎqĘ mĂ BĘ tŇ rĆ’Ćę pĘŇ tĂŇ wĘÇ z‘¿Ł
MyUĳĂ ‘Č tŇ oxă jĘ SĘ mĂ hoĎhylĲČ Æ CbăŇ hĎ 7

: z‘ĲŁ wĎ dŇ ob¿Ň JĎ hoĎęhylĲČ Ç Cb¿Ň hĎ
omĳ SĘ dŇ obăŇ JĘ hoĎhylĲČ Æ CbăŇ hĎ 8

: wytĲĎŇ orYĘ xČ lĘ C’b¿ŇŁ C hŇ xĎę nĘ mĂ Ç=C’Ĳ WĘ
SdĆŇ qĳŁ =tŇ rČdĘŇ hČ BĘ hoĎhylĲČ Æ CwăxĞêĲČSĘ hĂ 9

: ZrĆ’ĲĎ hĎ =lJĎ wynĎę jĎ mĂ Ç Clyx¿Ă
wrm’
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10 ëŇ lĎęmĎ hŇ wąĎhÅ yĘ ű MyĂÄoGbČŇ CrąmĘ ’Ă
ToUĳ êĂ =lBČ lbĲĄŇ êĄ Æ NoJă êĂ =PŇ ’Č

: MyrĲĂSĎ ymĲĄ BĘ MyUĂę ‘Č Ç Nyd¿ĂŇ yĎ
11 ZrĆ’ĳĎhĎ lgăĄŇtĎŇ wĘ MyĂmČ èĎ hČ Æ Cxă mĘ WĘ yĂ

: oâĲ lmĘ C MIĎęhČ Ç M‘¿ČrĘyĲĂ
12 oBĳ =rSĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ ydČŇ WĎ Æ zŁlă ‘ĞyĲČ

: r‘Č yĲĎ=yYĄ ‘Ğ=lJĎ Cnę eĘ rČyĘÇ z’¿Ď
13 ’bĎę yJĂŋ ű hoĎÄhyĘ ynąĄpĘŇ lĂ

ZrĆ’¿ĎhĎň TjÀŁ SĘ lĂ È’bĎŇ yJ¿Ă
qdĆŇ YĳĆBĘ lb¿ĄŇ êĄ=TjĲŁ SĘ yĂ

: otĲŇ nĎ CmĲ ’ĹBĲĆ MyUĂę ‘Č wĘÇ
zY ZrĆ’ĳĎhĎ lgăĄŇêĎ ëŇ lĎ mĎ Æ hoăĎhyĘ

: MyBĲĂ rČ MyI¿Ă’Ă Cxę mĘ WĘ yĂÇ
2 wybĳĎŇ ybĂŇ sĘ lpăĆŇ rĎ‘ĞwĲČ NăĎn‘Ď

: o’Ĳ sĘ JĂ NokăŇ mĘ TjĎę SĘ mĂ CÇ qdĆŇ Y¿Ć
3 ëŇ ĳĄlêĄ wynăĎpĎŇ lĘ S’Ą Æ

: wyrĲĎYĎ bŇ ybăĂŇ sĎ Th¡Ą lČ tĘŇ C
4 lbĳĄŇ êĄ wyqăĎrĎbĘŇ Cry’ăĂ hĄ

: ZrĆ’ĲĎ hĎ lxăĄ êĎ wČ hŇ t¡ĎŇ ’ĞrĲĎ
5 hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ QĂ mĂ CimČ nĎ Æ gŇ nČę oDJČ MyrĂę hĎ

: ZrĆ’ĲĎ hĎ =lJĎ NodăŇ ’Ğ ynĄę pĘŇ QĂ mĂ Ç
6 oqĳdĘŇ YĂ MyĂmăČèĎ hČ CdŇ yGăĂhĂ

: odĲŇ obŇ JĘ MyUăĂ ‘ČhĲĎ =lkĎŇ C’¡ rĎwĘ
7 lsĆ pĆę ydĄŇ bĘŇ ‘ŋŁ =lJĎ ű CSbąŇŁ yĄ

MylĳĂ ylĂ ’ĹBĲĎ Myl¿Ă lĘ hČ tĘŇ UĲĂ hČ
: MyhĲĂ Łl’Ĺ=lJĎ olÇ=CwxĞêĲČSĘ hĂ

8 NoIęYĂ ű xmČÄ WĘ êĂ wČ hŇ ‘Ďŋ mĘ SĲĎ
hŇ dĳĎŇ ChyĘ tŇ onăBĘ hŇ nĎlĘ gĄŇêĎ wČÆ

N‘ml
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: hoĲĎhyĘ ìŇ yTăĆ jĎ SĘ mĂ N‘Čm¡Č lĘ
ZrĆ’ĳĎhĎ =lJĎ =l‘Č Noy¿lĘ ‘Ć hoĎęhyĘ hŇ êąĎ’Č =yJĲĂ 9

: MyhĲĂ Łl’Ĺ=lJĎ =l‘Č tĎŇ ylĄę ‘ĞnĲČ Ç dŇ ’¿Ł mĘ
‘r¿Ď C’ň nĘ WĂ hoĎęhyĘ yb¿ĄŇ hĞ’ĲŁ 10

wydĳĎŇ ysĂ xĞ tŇ oSă pĘŇ nČ rmĲĄ SŁ Æ
: MlĲĄ y~Ă yČ My‘Ăę SĎ rĘÇ dŇ I¿ČmĂ

qyDĳĂ~Č lČ ‘ČrăĚzĎ ro’¡ 11

: hŇ xĲĎ mĘ WĂ bŇ l¿Ą =yrĄSĘ yĂlĘ CĲ
hoĳĎhyBĲČ MyqĂ yDĂYČ Æ Cxă mĘ WĂ 12

: oSĲ dĘŇ qĎ rkĆŇ zăĄlĘ Cdę ohwĘÇ
romÃ zĘmĂ xY

SdĎŇ xĎ Æ rySăĂ ű hoĎÄhylĲČ CrySąĂ
hŇ WĳĎ ‘Ď tŇ o’ă lĎ pĘŇ nĂ =yJĲĂ

: oSĲ dĘŇ qĎ ‘Č or¿zĘC onę ymĂ yĘÇ oQ¿ =hŇ ‘Ď ySĲĂ oh
otĳŇ ‘Ď CSĲ yĘ hoĎhyĘÆ ‘Č ydăĂŇ oh 2

: otĲŇ qĎ dĘŇ YĂ hŇ Q¿Ď GĂ MyĂęoGhČ Ç yn¿Ąy‘ĄlĘ
l’¿Ą rĎň WĘ yĂ tŇ ybÀĄŇ lĘ ÈotŇ nĎ CmĲ ’ĹwĲĆ ű oDÄ sĘ xČ rkąČŇ zĎÅ 3

: CnyhĲĄŁl’Ĺ tŇ ‘¿ČCSyĘ tŇ ’Ąę Ç ZrĆ’ĳĎ=ysĄ pĘŇ ’Č =lkĎŇ C’¿ rĎ
ZrĆ’ĳĎhĎ =lJĎ hoĎhylĲČ Æ C‘yrăĂhĎ 4

: CrUĲĄ zČwĘ Cnă eĘ rČwĘ Cx¡ YĘ jĂ
roeĳkĂŇ BĘ hoăĎhylĲČ CrăUĘ zČ 5

: hŇ rĲĎmĘ zĂ loqă wĘ roeę kĂŇ BĘ Ç
rpĳĎŇ oS loqă wĘ tŇ orYĘ YăŁ xĞBĲČ Æ 6

: hoĲĎhyĘ ëŇ lĆ UĆŋ hČ ű ynąĄpĘŇ lĂ C‘yrĂę hĎ Ç
oâĳ lmĘ C MIĎhČ Æ M‘ăČrĘyĂ 7

: HbĲĎŇ ybĄŇ SĘ yăŁ wĘ lbĄę êĄ Ç
PŇ kĳĎŇ =C’xĞmĘ yĂ tŇ or¿hĎ nĘ 8

: CneĲĄrČyĘ Myr¿ĂhĎ dŇ xČ yČęÇ
hwhy=ynpl
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9 ZrĆ’¿ĎhĎň TjÀŁ SĘ lĂ È’bĎŇ yJ¿Ă hoĎęhyĘ=ynĄpĲĘŇ lĲĂ
qdĆŇ YĳĆBĘ lb¿ĄŇ êĄ=TjĲŁ SĘ yĂ
: MyrĲĂSĎ ymĲĄ BĘ MyUĂę ‘Č wĘÇ

TY MyUĳĂ ‘Č CzăGĘ rĘyĂ ëŇ lĎ mĎ Æ hoăĎhyĘ
: ZrĆ’ĲĎ hĎ TCn¿êĎ MybĂę CrJĘ Ç bŇ S¿Ą yŁ

2 lodĳŇ GĎ NoIăYĂ BĘ hoĎhyĘÆ
: MyUĲĂ ‘ČhĲĎ =lJĎ =l‘Č ’Chę Ç Mr¿ĎwĘ

3 ’rĎę onwĘ lod¿Ň GĎ ìŇ mĘ SĂ Æ CdăŇ oy
: ’ChĲ Sod¿Ň qĎ

4 bŇ h¿Ą ’Ďň TjÀĎ SĘ mĂ ÈëlĆ mĆ z‘¿Ł wĘ
MyrĳĂSĎ ymĲĄ êĎ nĘ năČoJ hŇ êĎ’Č Æ

: tĎŇ yWĲĂ ‘Ď hŇ êĎŋ ’Č ű bŇ qąŁ ‘ĞyĲČBĘ hŇ qĎę dĎŇ YĘ CÇ Tj¿Ď SĘ mĂ
5 CnyhĄę Łl’Ĺ hŇ wąĎhÅ yĘ CmÃ mĘ orĲ

wylĎę gĘŇrČ Md¿ŇŁ hĞlĲČ CwxĞêĲČSĘ hĂ wĲĘÆ
: ’ChĲ Sod¿Ň qĎ

6 omĳ SĘ y’ăĄrĘqĲŁ BĘ l’Ą CmSĘ CÆ wynĎę hĞkĲŇŁ BĘ Ĳ ű NrÄŁ hĞ’ĲČ wĘ hŇ SąĆ mÅŁ
: MnĲĄ‘ĞyĲČ ’Chă wĘ hoĎęhyĘÇ=l’Ć My’Ň r¿ĂqŁ

7 MhĳĆ ylĄ ’Ğ rBăĄ dČŇ yĘ NnĎ‘Ď Æ dŇ CUă ‘ČBĘ
: omlĲĎ =NtČŇ nĲĎ qxăŁ wĘ wytĎę dŇŁ ‘ĲĄÇ Cr¿mĘ SĲĎ

8 Mt¿ĎŇ ynĂň‘Ğ hŇ êÀĎ’Č ÈCnyhĄŁl’Ĺ hoăĎhyĘ
MhĳĆ lĎ tĎŇ yyăĂhĎ ’WĄ nŁ Æ l’ăĄ

: MtĲĎŇ olylĲĂ ‘Ğ=l‘Č MqĄę nŁ wĘÇ
9 CnyhĄę Łl’Ĺ hŇ wąĎhÅ yĘ CmÃ mĘ orĲ

oSĳ dĘŇ qĎ rhăČ lĘ CwxĞêĲČSĘ hĂ wĲĘÆ
: CnyhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ Sodę qĎ Ç=yJĲĂ

q hŇ dĳĎŇ otŇ lĘ rom¿ zĘmĂ
: ZrĆ’ĲĎ hĎ =lJĎ hoĎęhylĲČ Ç C‘yr¿ĂhĎ

2 hŇ xĳĎ mĘ WĂ BĘ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć CdăŇ bĘŇ ‘Ă
w’b
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: hŇ nĲĎ nĎrĘBĂ wynĎę pĎŇ lĘ Ç C’B¿Ł
Myh¿Ă Łlň’Ĺ ’Chą ÈhoĎhyĘ=yJĲĂ C‘ę DĘ 3

CnxĘ nĳČ’Ğ âlăř wĘ CnWĎ ‘Ď Æ=’ChĲ
: otĲŇ y‘Ă rĘmČ N’Ň YăŁ wĘ oUę ‘Č Ç

hŇ dĎę otŇ BĲĘ ű wyrĎÄ ‘ĎSĘ C’BąŁ 4

hŇ QĳĎ hĂ tĘŇ BĂ wyt¿ĎŇ rŁ YĲĄ xĞ
: omĲ SĘ Ck¿Ň rĘBĲĎ olę Ç=CdŇ ohĲ

sŘ14 oDĳsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ hoĎhyĘÆ bŇ oTă =yJĂ 5

: otĲŇ nĎ CmĲ ’Ĺ rdęŁ wĎÇ rD¿Ł =dŇ ‘Č wĘ
rom¿ zĘmĂň dŇ wĂędĎŇ lĘ ’q

hŇ rĎySĳĂ ’Ď Tj¿Ď SĘ mĂ C=dŇ sĆ xĲĆ
: hŇ rĎUĲĄ zČ’Ğ hoăĎhyĘ ì¡Ň lĘ

MymĂę êĎ ëŇ rĆdĆŋ BĘ ű hŇ lĎ yJąĂ WĘ ’Č 2

ylĳĎ’Ą ’obăŇ êĎ ytČŇ mĎ Æ
ybĂę bĎŇ lĘ Ç=MtĎŇ BĘ ëŇ Q¿Ą hČ tĘŇ ’Ć

: ytĲĂŇ yBĄ bŇ rĆqăĆBĘ
l‘Č I¿ĎlĂňBĘ =rbČŇ DĲĘ ynČę y‘Ą dŇ gĆŇ n¿ĆlĘ ű tŇ ySĂÄ ’Ď =âlĲ 3

ytĂŇ ’Ň nĳĄWĎ MyT¿Ă sĄ =hŇŁWĲ ‘Ğ
: yBĲĂ qBăČ dĘŇ yĂ âl¡

yeĂ UĳĆ mĂ rCsă yĎ SuĄ‘Ă Æ bŇ băĎŇ lĄ 4

: ‘dĲĎŇ ’Ą âlă ‘rĎę Ç
ÈCh‘ĄrĄ ű rtĆŇ iĄÄ bČŇ ynŋVwlřm 5

tŇ ym¿Ă YĘ ’Čň otÀŇ o’
bŇ bĳĎŇ lĄ bŇ xăČ rĘC MyĂnČ y‘ĄÆ=HbČŇ GĲĘ

: lkĲĎŇ C’ âlă otę ’Ł Ç
ÈZrĆ’Ć =ynĄmĘ ’Ć nĲĆBĘ ű ynąČy‘Ą 6

yd¿ĂŇ UĎň ‘Ă tŇ bĆŇ SÀĆ lĎ
Klh
yrqw bytk olwĘ ’"sbw ,s"tw ‘"t ,d"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk âlwĘ ’"sb ,yrq olwĘ v.3 .q
.’"d Nkw yrqw bytk ynĂSĘ lĎ mĘ y’xndml ,yrq ynĂSĘ lĎ mĘ ,bytk ynĂSĘ olmĘ y’br‘ml v.5 .’q .r"tw +rt ,’"yd Nkw
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MymĳĂ êĎ ëŇ rĆdăĆŇ BĘ ëŇ lĄ hŁ Æ
: ynĂ tĲĄŇ rĘSĲĎ yĘ ’Chę Ç

7 hŇ I¿ĎmĂň rĘ hŇ WÀĄ ‘Ł ÈytĂŇ yBĄ bŇ rĆq¿ĆBĘ ű bŇ SĄÄ yĄ=âlĲ
: ynĲĎ y‘Ą dŇ gĆŇ năĆlĘ NoJę yĂÇ=âlĲ MyrĳĂqĎ SĘ rb¿ĄŇ DŁ

8 ZrĆ’ĳĎ=y‘ĄSĘ rĂ=lJĎ tŇ ym¿Ă YĘ ’Č MyrĂę qĎ BĘ lČ
: NwĆ’ĲĎ ylĄ ‘Ğj¿Ł =lJĎ hoĎęhyĘÇ=ry‘ĲĂmĄ tŇ yr¿ĂkĘŇ hČ lĘ

bq : oxĲ yWĂ ëŇ j¿Ł SĘ yĂ hoĎęhyĘÇ yn¿ĄpĘŇ lĂ wĘ PŇ TĳŁ ‘ĞyĲČ=ykĲĂŇ ynăĂ‘ĎlĘ hŇ QĎ pĂŇ êĘ Æ
2 ytĳĂŇ QĎ pĂŇ tĘŇ hŇ ‘ăĎmĘ SĂ hoĎhyĘÆ

: ’obĲŇ tĎŇ ìŇ yl¿Ć ’Ą ytĂę ‘Ď wĘSČ wĘÇ
3 yl¿Ă rYČň MoyÀBĘ ÈyeĂ UĆ mĂ ű ìynĆÄjĎ rêĄŋ sĘ êČ =l’Č

ìŇ ĳĆnzĘ’Ď yl¿Č ’Ą =hŇ FĲĄ hČ
: ynĂ nĲĄ‘Ğ rh¿Ą mČ ’rĎę qĘ ’Ć Ç Moy¿BĘ

4 ymĳĎyĎ NSăĎ ‘ĎbĘŇ Clă kĎŇ =yJĲĂ
: CrxĲĎ nĂ dŇ q¿Ą=omJĘ ytČę omYĘ ‘Č wĘÇ

5 yBĳĂ lĂ SbăČŇ IĂwČ bŇ WĆ ‘ĄkĎŇ Æ=hŇ JĲĎ Ch
: ymĲĂ xĘ lČ lk¿ŇŁ ’ĞmĲĄ yêĂ xĘ kČę SĎ Ç=yJĲĂ

6 ytĳĂŇ xĎ nĘ ’Č lou¿ mĂ
: yrĲĂWĎ bĘŇ lĂ ymĂę YĘ ‘Č Ç hŇ q¿ĎbĘŇ DĲĎ

7 rBĳĎdĘŇ mĂ tŇ ’ăČ qĘ lĂ ytĂŇ ymĂ DĎÆ
: tŇ obĲŇ rĎxĽ sokăŇ JĘ ytĂŇ yyĂęhĎ Ç

8 hŇ yĳĆhĘ ’ĲĆ wĎ yêĂ dĘŇ q¿ČSĎ
: gŇGĲĎ=l‘Č dŇ d¿ĄŇ oB roję YĂ JĘ Ç

9 ybĳĎŇ yĘo’Ĳ ynĂ CpăŇ rĘxĲĄ MoIhČ Æ=lJĎ
: C‘BĲĎ SĘ nĂ yBăĂ ylČę lĎ ohĲ mĘ Ç

10 yêĂ lĘ kĳĎŇ ’Ď MxĆ QăĆ JČ rpĆŇ ’Ą Æ=yJĂ
: yêĂ kĘŇ sĲĎ mĎ yk¿ĂŇ bĘŇ BĂ ywČęuĚSĂ wĘÇ

11 ìŇ jĳĆ YĘ qĂ wĘ ì¿Ň mĘ ‘Č zĲČ=ynĲĄjĘ mĂ
yk
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: ynĂ kĲĄŇ ylĂ SĘ êČ wČ ynĂ tČę ’Ň WĎ nĘ Ç yJ¿Ă
yCTĳ nĎ lYăĄJĘ ymČ yĎÆ 12

: SbĲĎŇ y’Ă bŇ WĆ ‘¿ĄJĎ ynĂę ’Ğ wĲČÇ
bŇ SĳĄ êĄ MlăĎ o‘lĘ hoĎhyĘÆ hŇ êăĎ’Č wĘ 13

: rdĲŇŁ wĎ rdăŇŁ lĘ ìę rĘkĘŇ zĂwĘÇ
NoIĳYĂ MxăĄ rČêĘ MCqtĎŇ Æ hŇ êăĎ’Č 14

: dŇ ‘ĲĄom ’b¿ĎŇ =yJĂ HnĎę nĘ xĲĆ lĘ Ç tŇ ‘¿Ą=yJĂ
hĎ ynĳĆbĎŇ ’Ğ=tŇ ’Ć ìŇ ydĆŇ bĎŇ ‘ĞÆ CYă rĎ=yJĲĂ 15

: CnnĲĄxŁ yĘ Hr¿ĎpĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć wĲĘ
hoĳĎhyĘ MSăĄ =tŇ ’Ć MyĂogŇ Æ C’ă rĘyyĲĂwĘ 16

: ìŇ dĲĆŇ obŇ JĘ =tŇ ’Ć ZrĆ’Ďę hĎ Ç yk¿ĄŇ lĘ mČ =lkĎŇ wĲĘ
NoIĳYĂ hoăĎhyĘ hŇ năĎbĎŇ =yJĲĂ 17

: odĲŇ obŇ kĘŇ BĂ hŇ ’Ďę rĘnĂ Ç
r‘ĳĎrĘ‘ČhĲĎ tŇ QăČ pĂŇ êĘ =l’Ć hŇ nĎjĎ Æ 18

: MtĲĎŇ QĎ pĂŇ êĘ =tŇ ’Ć hŇ zĎębĎ Ç=âlĲ wĘ
NorĳxĞ’ĲČ rodăŇ lĘ tŇ ’Ň zŁ Æ bŇ tĆŇ JăĎ êĂ 19

: HyĲĎ=lQĆ hČ yĘ ’rĎę bĘŇ nĂ Ç M‘¿ČwĘ
oSĳ dĘŇ qĎ MorăUĘ mĂ PŇ yqĂ SĘ hĂ Æ=yJĲĂ 20

: TyBĲĂ hĂ ZrĆ’Ćŋ =l’Ć ű MyĂmąČèĎ mĂ hoĎęhyĘÇ
rysĳĂ ’Ď tŇ qăČnĘ ’Ć ‘ČmŁ SĘ lĂ Æ 21

: hŇ tĲĎŇ CmtĘŇ ynăĄBĘ xČ êĄę pČŇ lĘ Ç
hoĳĎhyĘ MSăĄ NoIYĂ BĘ Æ rjăĄsČ lĘ 22

: MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ otę QĎ hĂ tĘŇ CÇ
wDĳĎxĘ yČ MyUăĂ ‘Č ZbăĄŇ uĎ hĂ BĘ 23

: hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć dŇ b¿ŇŁ ‘ĞlĲČ tŇ okę lĎ mĘ mČ CÇ
wxę k ëŇ rĆD¿ĆbČŇ hŇ e¡Ď‘Ă 24

: ymĲĎ yĎ r~¿Č qĂ
rm’
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25 ymĳĎyĎ yYăĂ xĞBĲČ ynĂ lĄ ‘ĞêĲČ Æ=l’ĲČ ylĂę ’Ą rmČę ’Ł
: ìŇ ytĲĆŇ onSĘ MyrăĂoD rod¡Ň BĘ

26 êĎdĘŇ sĳČyĎ ZrĆ’ăĎhĎ MynĂ pĎŇ lĘ Æ
: MyĂmĲĎ SĎ ìŇ ydăĆŇ yĎ hŇ W¡Ą ‘ĞmĲČ C

27 dŇ m¿Ł ‘ĞtĲČň hŇ êÀĎ’Č wĘ ÈCdŇ bĄŇ ’Ň yŁ ű hŇ UĎ hąĄ
Clĳ bĘŇ yĂ dŇ gĆŇBăĆ JČ MQĎ kĚŇ wĘÆ

: CpŇ ŁlĲ xĞ yĲČwĘ MpăĄŇ ylĂ xĞêĲČ SCb¡Ň QĘ JČ
28 ’Chĳ =hŇ êĎ’Č wĘ

: CUêĲĎ yĂ âlă ìŇ ytĆę onSĘ CÇ
29 CnoJĳ SĘ yĂ ìŇ yd¿ĆŇ bĎŇ ‘Ğ=ynĲĄBĘ

: NoJĲ yĂ ìŇ yn¿ĆpĎŇ lĘ M‘Ďę rĘzČwĘÇ
gq ű dŇ wĂdĎŇ lĘ

hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć ySĂ pĘŇ nČ Æ ykăĂŇ rĘBĲĎ
: oSĲ dĘŇ qĎ MS¿Ą =tŇ ’Ć ybČę rĎqĘ Ç=lkĎŇ wĘ

2 hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć ySĂ pĘŇ nČ Æ ykăĂŇ rĘBĲĎ
: wylĲĎ CmGĘ =lJĎ yxĂę JĘ SĘ êĂ Ç=l’ĲČ wĘ

3 ykĂŇ ĳĄnwŁ ‘Ğ=lkĎŇ lĘ xČ l¿Ą iŁ hČ
: ykĂŇ yĘ’ĲĎ lĚ xĞêĲČ =lkĎŇ lĘ ’pĄę rŁ hĎ Ç

4 ykĂŇ yĘIĳĎxČ tŇ xČ èăČ mĂ l’ăĄ oGhČ
: MymĲĂ xĞrĲČwĘ dŇ sĆ xăĆ ykĂŇ rĄę FĘ ‘ČmĘ hĲČ Ç

5 ëŇ ĳĄydĘŇ ‘Ć bŇ oFă BČ ‘Č yBăĂ WĘ UČ hČ
: ykĂŇ yĘrĲĎC‘nĘ rSĆ eăĆJČ SD¡ĄxČ tĘŇ êĂ

6 hoĳĎhyĘ tŇ oqă dĎŇ YĘ hŇ WăĄ ‘Ł
: MyqĲĂ CS‘Ğ=lkĎŇ lĘ MyTĂę jĎ SĘ mĂ CÇ

7 hŇ SĳĆ mŁ lĘ wykăĎŇ rĎDĘ ‘Č ydăĂŇ oy
: wytĎŇ olĲ ylĂ ‘Ğ l’Ąę rĎWĘ yĂÇ yn¿ĄbĘŇ lĂ

8 hoĳĎhyĘ NCeăxČ wĘ MCxă rČ
: dŇ sĆ xĲĎ =bŇ rČwĘ MyĂjăČ’Č ëŇ rĆ’¡Ć

xYnl=’l
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bŇ yrĳĂyĎ xYČ n¿ĆlĎ =âlĲ 9

: roFĲ yĂ MlăĎ o‘lĘ âl¡ wĘ
CnlĳĎ hŇ WĎ ‘ăĎ Cny’Ą TĎ xĞkĲČŇ Æ âlă 10

: CnylĲĄ ‘Ď lm¿Č GĎ CnytĄę nŁ wŁ ‘ĲĞkĲČŇ Ç âl¿ wĘ
ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č MyĂmČ SĎ Æ HČ băŇŁ gĘŇkĂŇ yJąĂ 11

: wy’ĲĎ rĄyĘ=l‘Č oDę sĘ xČ Ç rb¿ČŇ GĎ
bŇ rĳĎ‘ĞUĲČ mĲĂ xrĎzĘmĂ Æ qxăŁ rĘJĂ 12

: Cny‘ĲĄSĎ jĘ =tŇ ’Ć CeUĆę mĂ Ç qyx¿Ă rĘhĲĂ
MynĳĂBĎ =l‘Č bŇ ’Ď Æ MxăĄ rČJĘ 13

: wy’ĲĎ rĄyĘ=l‘Č hoĎęhyĘÇ Mx¿Č rĂ
CnrĳĄYĘ yĂ ‘dăČŇ yĎ ’Ch¡ =yJĂ 14

: CnxĘ nĲĎ’Ğ rp¿ĎŇ ‘Ď=yJĲĂ rCkę zĎÇ
wymĳĎyĎ ryYăĂ xĎ JĲĆ Son’ĹÆ 15

: ZyYĲĂ yĎ NJăĄ hŇ dĆę vĎ hČ Ç ZyY¿Ă JĘ
CenĳĆy’Ą wĘ oBă =hŇ rĎbĘŇ ‘ĲĎ xČ Cră yJąĂ 16

: omĲ oqmĘ dŇ o‘ă Cer¡ĆyJĂ yČ=âlĲ wĘ
wy’ĳĎrĄyĘ=l‘Č MlĎ o‘Æ=dŇ ‘Č wĘ MlăĎ o‘mĲĄ ű hoĎhyĘ dŇ sĆ xąĆ wĘ 17

: MynĲĂ bĎŇ yn¿ĄbĘŇ lĂ otę qĎ dĘŇ YĂ wĘÇ
otĳŇ yrĂbĘŇ yr¿ĄmĘ SĲŁ lĘ 18

: MtĲĎŇ oW‘ĞlĲČ wydĎę uĚpĂ Ç yr¿ĄkĘŇ zŁ lĘ C
o’ĳ sĘ JĂ NykăĂŇ hĄ MyĂmČ èĎ BČ Æ hŇ oĎęhyĲĘ 19

: hŇ lĎ SĲĎ mĎ lJ¿Ł BČ otę CkŇ lĘ mČ CÇ
wyk¿ĎŇ ’Ďň lĘ mČ hoĎęhyĘ Ck¿Ň rĘBĲĎ 20

orĳbĎŇ dĘŇ yWăĄ ‘Ł xČ kŇŁ Æ yrĄBăŁ GĂ
: orĲbĎŇ DĘ loqă BĘ ‘ČmęŁ SĘ lĂ Ç

wy’ĳĎbĎŇ YĘ =lJĎ hoĎhyĘÆ CkăŇ rĘBĲĎ 21

: onĲ oYrĘ yW¿Ą ‘Ł wytĎę rĘSĲĎ mĘ Ç
wyWĎę ‘ĞmĲČ =lJĲĎ ű hoĎhyĘ CkąŇ rĘBĲĎ 22

twmqm=lkb
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oêĳlĘ SČ mĘ mĆ tŇ om¿ qŁ mĘ =lkĎŇ BĘ
: hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć ySĂę pĘŇ nČ Ç yk¿ĂŇ rĘBĲĎ

dq hŇ w¿Ďhň yĘ=tŇ ’Ć ySĂę pĘŇ nČ yk¿ĂŇ rĘBĲĎ
dŇ ’ĳŁ UĘ êĎlĘ dăČŇ GĎ yhČŁl’ĹÆ hoăĎhyĘ

: êĎSĘ bĲĎŇ lĎ rdăĎŇ hĎ wĘ dŇ ohÆ
2 hŇ mĳĎ lĘ vČ JČ ro’Æ=hŇ TĆ ‘ĲŁ

: hŇ ‘ĲĎyrĂyĘJČ MyĂmČę SĎ Ç hŇ T¿Ć on
3 wyt¿ĎŇ oIňlĂ ‘ĞĲ MyĂUČę bČŇ hŇ r¿ĆqĎ mĘ hĲČ

obĳŇ CkŇ rĘ Myb¿ĂŇ ‘Ď=MvĲĎ hČ
: xČ CrĲ=ypĄŇ nĘ JČ =l‘Č ëŇ QĄęhČ mĘ hĲČ Ç

4 tŇ oxĳ Cr wykăĎŇ ’Ď lĘ mČ hŇ WăĆ ‘Ł
: ThĲĄŁl S’ăĄ wytĎę rĘSĲĎ mĘ Ç

5 hĎ ynĳĆokŇ mĘ =l‘Č ZrĆ’Ć Æ=dŇ sČ yĲĎ
: dŇ ‘ĲĆwĎ Ml¿Ď o‘ ToUę êĂ Ç=lBČ

6 otĳŇ yiĂ JĂ SCbăŇ QĘ JČ MohêĘ Æ
: MyĂmĲĎ =CdŇ mĘ ‘Č yĲČ MyrĂę hĎ Ç=l‘Č

7 NCsĳ CnyĘ ì¿Ň tĘŇ rĲĎ‘ĞGĲČ=NmĂ
: NCzĲpĄŇ xĲĎ yĄ ìę mĘ ‘ČrĲČÇ loq¿ =NmĂ

8 tŇ o‘ĳqĎ bĘŇ CdăŇ rĘyĲĄ MyrĂhĎ Æ Clă ‘ĞyĲČ
: MhĲĆ lĎ êĎdĘŇ sČŋ yĎ ű hŇ ząĆ Moqę mĘ Ç=l’Ć

9 NCrĳbŇŁ ‘ĞyĲČ=lBČ êĎmĘ WČ Æ=lCbŇ GĲĘ
: ZrĆ’ĲĎ hĎ tŇ oi¿ kČŇ lĘ NCbę CSyĘÇ=lBČ

10 MylĳĂ xĎ eĘ BČ MynĂ yĎ‘Ę mČ Æ xČ QăĄ SČ mĘ hĲČ
: NCkĲŇ QĄ hČ yĘ MyrĂę hĎ Ç NyB¿Ą

11 ydĳĎŇ WĎ otăŇ yĘxČ =lJĎ CqSĘ yČÆ
: M’ĲĎ mĎ YĘ My’ăĂ rĎpĘŇ Cr¡BĘ SĘ yĂ

12 NoJĳ SĘ yĂ MyĂmăČèĎ hČ =PŇ o‘Ĳ MhĆ ylĄ ‘ĞÆ
: loqĲ =CnêĘ yĂ MyĂę’Ň pĎŇ ‘ĽÇ NyB¿ĄmĂ

hqVm
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wytĳĎŇ oIlĂ ‘ĞmĲĄ MyrĂhĎ Æ hŇ qăĆSĘ mČ 13

: ZrĆ’ĲĎ hĎ ‘B¿Č WĘ êĂ ìŇ yWĆę ‘ĞmĲČ Ç yr¿ĂjĘ mĂ
hŇ mĎę hĄ BĘ lČ ű ryYĂÄ xĎ xČ ymąĂ YĘ mČ 14

MdĳĎŇ ’Ď hĲĎ tŇ dăČŇ bŇŁ ‘ĞlĲČ bŇ WĆ ‘ĄwĘÆ
: ZrĆ’ĲĎ hĎ =NmĂ MxĆ lĆę Ç ’yYĂ oh¿ lĘ

Sonę ’Ĺ=bŇ bČŇ lĲĘ xUČŋ WČ yĘ ű NyĂyąČwĘ 15

NmĆ èĳĎ mĂ MynăĂjĎ lyhăĂ YĘ hČ lĘ
: dŇ ‘ĲĎsĘ yĂ Son¿’Ĺ=bŇ bČŇ lĲĘ MxĆ lĆę wĘÇ

hoĳĎhyĘ yYăĄ‘Ğ C‘BĘ WĘ yĂÆ 16

: ‘TĲĎ nĎ rSăĆ ’Ğ NonębĎŇ lĘ Ç yz¿ĄrĘ’ĲČ
CneĳĄqČ yĘ MyrăĂjĽ YĂ MSĎ Æ=rSĆ ’Ğ 17

: HtĲĎŇ yBĄ MyS¿Ă orBĘ hŇ dĎę ysĂ xĞ Ç
MylĳĂ ‘ĄIĘlČ MyhĂ bŇŁ GĘ hČ Æ MyrăĂhĎ 18

: MyeĲĂ pČŇ SĘ lĲČ hŇ s¿Ć xĘ mČ My‘Ăę lĎ sĘ Ç
MydĳĂŇ ‘ĞomĲ lĘ xČ rĄyĎÆ hŇ WăĎ ‘Ď 19

: o’Ĳ obŇ mĘ ‘d¿ČŇ yĎ SmĆ SĆę Ç
hŇ lĎ yĘlĳĎ yhĂ ywăĂ ëŇ SĆ xŁ Æ=tŇ SĆ êĲĎ 20

: r‘Č yĲĎ=otŇ yĘxČ =lJĎ WmęŁ rĘtĂ Ç=oBĲ
PŇ rĆFĳĎlČ MygăĂŇ’ĞSĲŁ MyrĂypĂŇ JĘ hČ Æ 21

: MlĲĎ kĘŇ ’Ď l’ăĄ mĄ Su¡ĄbČŇ lĘ C
NCpĳŇ sĄ ’Ď yĲĄ SmĆ èĆ hČ Æ xrăČzĘêĂ 22

: NCYĲ BĎ rĘyĂ MtĎę nŁ o‘Ĳ mĘ Ç=l’Ć wĘ
olĳ ‘ĽpĲĎŇ lĘ MdăĎŇ ’Ď ’YăĄ yĄ 23

: bŇ rĆ‘ĲĎ=ydĄŇ ‘Ğ otăŇ dĎŇ b¡ŇŁ ‘ĞlĲČ wĲĘ
hŇ oĎęhyĲĘ ű ìyWĆÄ ‘ĞmĲČ CBŋ rČ=hŇ mĲĎ 24

tĎŇ yWĳĂ ‘Ď hŇ măĎ kĘŇ xĎ BĘ MQĎ JĚ Æ
: ìŇ nĲĆ yĎnĘ qĂ ZrĆ’Ďę hĎ Ç hŇ ’¿Ď lĘ mĲĎ

MyĂd¿ĎŇ yĎň bŇ xÀČ rĘC È lodŇ GĎ MI¿ĎhČ ű hŇ ząĆ 25

Vmr=MV
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rjĳĎsĘ mĂ Ny’ăĄwĘ WmĆ rĆÆ=MSĲĎ
: tŇ olĲ dŇŁ GĘ =M‘Ă tŇ oeęTČ qĘ Ç tŇ oI¿xČ

26 NCkĳŇ QĄ hČ yĘ tŇ oIănĂ ’Ľ MSĎ Æ
: oBĲ =qxĆ WĲČ lĘ êĎrĘY¿ČyĎ=hŇ zĲĆ NtĎę yĎwĘlĂ Ç

27 NCrĳBĄ WČ yĘ ìŇ ylăĆ ’Ą MQĎ JĚ Æ
: oêĲ ‘Ă BĘ MlăĎ kĘŇ ’Ď tŇ t¡ĄŇ lĎ

28 NCTĳ qŁ lĘ yĂ MhĆ lĎ Æ NêăĄêĂ
: bŇ oTĲ NC‘¿BĘ WĘ yĂ ìę dĘŇ yĲĎÇ xê¿ČpĘŇ êĂ

29 NCl¿ hĄň BĎ yĲĂ ÈìynĆjĎ ryê¿Ă sĘ êČ
NC‘ĳwĎgĘŇ yĂ MxĎ CrÆ PŇ ăĄsêŁ

: NCbĲŇ CSyĘ Mr¿ĎpĎŇ ‘Ğ=l’Ć wĲĘ
30 NC’ĳ rĄBĲĎ yĂ ìŇ xĞ CrĲÆ xQăČ SČ êĘ

: hŇ mĲĎ dĎŇ ’Ğ ynăĄjĘ SDĄę xČ tĘŇ CÇ
31 MlĳĎ o‘lĘ hoăĎhyĘ dŇ obăŇ kĘŇ yhąĂ yĘ

: wyWĲĎ ‘ĞmĲČ BĘ hoăĎhyĘ xm¡Č WĘ yĂ
32 dŇ ‘ĳĎrĘêĂ wČ ZrĆ’Ď lĎ Æ TyBăĂ UČ hČ

: CnSĲĎ ‘ĹyĲĆwĘ MyrăĂhĎ BĆ ‘G¡Č yĂ
33 yIĳĎxČ BĘ hoăĎhylĲČ hŇ rĎySăĂ ’Ď

: ydĲĂŇ o‘BĘ yhăČ Łl’Ň lĲĄ hŇ r¡ĎUĘ zČ’Ğ
34 yxĳĂ yWĂ wylăĎ ‘Ď bŇ răČ‘ĹyĲĆ

: hoĲĎhyBĲČ xm¿Č WĘ ’Ć ykĂę nŁ ’ĲĎ Ç
35 ZrĆ’ĎÃ hĎ =NmĂ ű My’ĂÄ FĎ xČ CUêąČ yĂ

MnĎę y’Ą dŇ o‘ą ű My‘ąĂSĎ rĘC
hoĎęhyĘ=tŇ ’Ć ySĂ pĘŇ nČ Æ ykăĂŇ rĘBĲĎ

: HyĲĎCllĘ hĲČ
hq omĳ SĘ BĂ C’ă rĘqĂ hoĎhylĲČ Æ CdăŇ oh

: wytĲĎŇ olylĲĂ ‘Ğ MyUĂę ‘ČbĎ Ç C‘yd¿ĂŇ oh
2 olĳ =CrUĘ zČ ol¡ =CrySĲĂ

wxyV
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: wytĲĎŇ o’lĘ pĘŇ nĂ =lkĎŇ BĘ CxyWĂę Ç
oSĳ dĘŇ qĎ MSăĄ BĘ CllĘ hĲČ tĘŇ hĲĂ Æ 3

: hoĲĎhyĘ ySĄŋ qĘ bČŇ mĘ ű bŇ ląĄ xmČę WĘ yĂÇ
oEĳ‘ĚwĘ hoăĎhyĘ CSă rĘDĂ 4

: dŇ ymĲĂ êĎ wynăĎpĎŇ CS¡ uĘ BČ
hŇ WĳĎ ‘Ď=rSĲĆ ’Ğ wyt¿ĎŇ o’lĘ pĘŇ nĂ Crę kĘŇ zĂ 5

: wypĲĂŇ =yTĄ jĘ SĘ mĂ C wytĎę pĘŇ mĲŁ Ç
oDĳbĘŇ ‘Č MhăĎ rĎbĘŇ ’Č ‘rČzĆÆ 6

: wyrĲĎyxĂ BĘ bŇ qăŁ ‘ĞyĲČ yn¡ĄBĘ
CnyhĳĄŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ’ChÆ 7

: wyTĲĎ jĎ SĘ mĂ ZrĆ’Ďę hĎ Ç=lkĎŇ BĘ
otĳŇ yrĂBĘ MlăĎ o‘lĘ rkăČŇ zĎ 8

: roDĲ PŇ lĆ ’ăĆ lĘ hŇ CĎęYĂ Ç rb¿ĎŇ DĎ
MhĳĎ rĎbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć tŇ rČJĎ Æ rSăĆ ’Ğ 9

: qxĲĎ WĘ yĂlĘ otăŇ ‘Ď Cb¡Ň SĘ C
qxĳŁ lĘ bŇ qăŁ ‘ĞyĲČlĘ hĎ dăĆŇ ymĂ ‘ĞIĲČwČ 10

: MlĲĎ o‘ tŇ yrăĂBĘ l’Ąę rĎWĘ yĂlĘ Ç
N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĆ=tŇ ’Ć Nê¿Ą’Ć ìę lĘ rmęŁ ’Ň lĄ 11

: MkĲĆŇ tĘŇ lČ xĞ nĲČ lbĆŇ xĆę Ç
rjĳĎsĘ mĂ ytăĄŇ mĘ MtĎŇ oyhĘ BĲĂ Æ 12

: HBĲĎ Myr¿ĂgĎŇ wĘ T‘Čę mĘ JĂ Ç
yoGĳ=l’Ć yoGămĂ CkŇ QĘ hČ tĘŇ IĂwĲČÆ 13

: rxĲĄ ’Č M‘¿Č=l’Ć hŇ kĎę lĎ mĘ UČ mĂ Ç
MqĳĎSĘ ‘ĎlĘ MdăĎŇ ’Ď xČ yeăĂhĂ =âlĲ 14

: MykĲĂŇ lĎ mĘ MhăĆ ylĄ ‘Ğ xkČŇ oI¡wČ
yxĳĎySĂ mĘ bĂŇ C‘¿GĘ êĂ =l’ĲČ 15

: C‘rĲĄêĎ =l’Č y’Č ybĂŇ nĘ lĂ wĘÇ
ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č bŇ ‘ĎrĎÆ ’răĎqĘ IĂwČ 16

Mxl=hTm=lk
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: rbĲĎŇ SĎ MxĆ l¿Ć =hŇ FĄ mČ =lJĲĎ
17 Sy’ĳĂ MhăĆ ynĄpĘŇ lĂ xlăČ SĎ

: PŇ sĲĄ oy rJ¿Č mĘ nĂ dŇ bĆŇ ‘Ćę lĘ Ç
18 wylĳ gr lbĆŇ JăĆ bČŇ Ceă‘Ă

: oSĲ pĘŇ nČ hŇ ’Ď BăĎ lzĆęrĘBČ Ç
19 orĳbĎŇ dĘŇ =’BĲŁ tŇ ‘¿Ą=dŇ ‘Č

: ChtĘŇ pĲĎŇ rĎYĘ hoăĎhyĘ tŇ r¡ČmĘ ’Ă
20 ChrĳĄyêĂ yČwČ ëŇ lĆ mĆ Æ xlČ SăĎ

: ChxĲĄ êĘ pČŇ yĘwĲČ MyUĂę ‘Č Ç lS¿Ą mŁ
21 otĳŇ ybĄŇ lĘ NodăŇ ’Ď omă WĎ

: onĲ yĎnĘ qĂ =lkĎŇ BĘ lSĄę mŁ CÇ
22 oSĳ pĘŇ nČBĘ wyrăĎWĎ rsăŁ ’Ę lĆ

: MJĲĄ xČ yĘ wyn¿ĎqĄ zĘC
23 MyĂrĳĎYĘ mĂ l’ăĄ rĎWĘ yĂ ’băŇŁ IĎwČ

: MxĲĎ =ZrĆ’ĲĆ BĘ rGăĎ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČwĘÇ
24 dŇ ’ĳŁ mĘ oUă ‘Č=tŇ ’Ć rpĆŇ IăĆwČ

: wyrĲĎ~Ď mĂ ChmĄ YĂ ‘ĞIĲČwČÇ
25 oUĳ ‘Č ’năŁ WĘ lĂ MBĎ lĂ Æ ëŇ păČŇ hĎ

: wydĲĎŇ bĎŇ ‘ĞBĲČ lJĄę nČtĘŇ hĂ lĘ Ç
26 oDĳbĘŇ ‘Č hŇ SăĆ mŁ xlČ SĎ Æ

: oBĲ =rxČ BĲĎ rSăĆ ’Ğ NręŁ hĞ’ĲČ Ç
27 wytĳĎŇ otŇ ’ĲŁ yrăĄbĘŇ DĂ MbĎŇ Æ=CmWĲĎ

: MxĲĎ ZrĆ’ăĆBĘ MytĂę pĘŇ mĲŁ CÇ
28 ëŇ SĳĂ xĘ IČwČ ëŇ SĆ xŁ Æ xlĲČ SăĎ

: wyřrĲbd=tŇ ’Ć Crę mĎ Ç=âlĲ wĘ
29 MdĳĎŇ lĘ MhăĆ ymĄ ymĲĄ =tŇ ’Ć ëŇ păČŇ hĎ

: MtĲĎŇ gĎŇDĘ=tŇ ’Ć tŇ mĆ IĎęwČÇ
ZrV
Nkw yrqw bytk orbĎ DĘ ’"sbw ,r"tw ‘"t Nkw yrqw bytk wyrĎbĎ DĘ ’"sb ,yrq orbĎ DĘ ,bytk wyrĎbĎ DĘ v.28 .hq

.s"tw +rt ,b"d ,’"d
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My‘ĳĂDĘrĘpČŇ YĘ MYăĎ rĘ’Č ZrăČSĎ 30

: MhĲĆ ykĄŇ lĘ mČ yrĄę dĘŇ xČ BĘ Ç
bŇ rĳŁ ‘Ď ’băŇŁ IĎwČ rmČ ’Ď Æ 31

: MlĲĎ CbŇ GĘ =lkĎŇ BĘ MyeĂę JĂ Ç
dŇ rĳĎBĎ MhăĆ ymĄ SĘ GĂ NtăČŇ nĎ 32

: MYĲĎ rĘ’Č BĘ tŇ obăŇ hĎ lĆ S’¡Ą
MtĳĎŇ nĎ’ĲĄ tĘŇ C MnĎpĘŇ GČ Æ ëŇ IăČwČ 33

: MlĲĎ CbŇ GĘ Z‘ăĄ rBĄę SČ yĘwČÇ
hŇ BĳĆ rĘ’Č ’băŇŁ IĎwČ rmČ ’Ď Æ 34

: rjĲĎ sĘ mĂ Ny’ăĄwĘ qlĆ yĆęwĘÇ
MYĳĎ rĘ’Č BĘ bŇ WĆ ‘ăĄ=lJĎ lkČŇ ’Ň IăŁ wČ 35

: MtĲĎŇ mĎ dĘŇ ’Č yrăĂjĘ lkČŇ ’Ň ŁIęwČÇ
MYĳĎ rĘ’Č BĘ rokăŇ BĘ =lJĎ ëŇ IăČwČ 36

: MnĲĎ o’=lkĎŇ lĘ tŇ ySĂę ’Ň rĄÇ
bŇ hĳĎ zĎwĘ PŇ sĆ kăĆŇ BĘ M’Ą yYĂ oIĲwČÆ 37

: lSĲĄ oJ wyTăĎ bĎŇ SĘ BĂ Ny’¡ĄwĘ
MtĳĎŇ ’Ň YĄBĘ MyĂrăČYĘ mĂ xmăČ WĎ 38

: MhĲĆ ylĄ ‘Ğ MDăĎxĘ jČ lp¡ČŇ nĎ=yJĲĂ
ëŇ sĳĎ mĎ lĘ NăĎn‘Ď WrăČjĎ 39

: hŇ lĎ yĘlĲĎ ry’¿Ă hĎ lĘ S’Ąę wĘÇ
wlĳĎWĘ ’băĄŇ IĎwČ l’ăČ SĎ 40

: M‘ĲĄyBĂ WĘ yČ MyĂmČę SĎ Ç MxĆ l¿Ć wĘ
MyĂmĳĎ CbŇ CzăIĎwČ rCYÆ xtČŇ jăĎ 41

: rhĲĎ nĎ tŇ oI¿~Ă BČ Ckę lĘ hĲĎ Ç
oSĳ dĘŇ qĎ rbăČŇ DĘ=tŇ ’Ć rkČŇ zĎÆ=yJĲĂ 42

: oDĲbĘŇ ‘Č Mh¿Ď rĎbĘŇ ’Č =tŇ ’ĲĆ
NoWĳ WĎ bĘŇ oUă ‘Č ’YăĂ oIwČ 43

: wyrĲĎyxĂ BĘ =tŇ ’Ć hŇ eĎę rĂBĘ Ç
Ntyw
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44 MyĳĂoG tŇ oYă rĘ’Č MhĆ lĎ Æ NêăĄ IĂwČ
: CSrĲĎyyĂ MyUăĂ ’ĚlĘ lm¡Č ‘ĞwĲČ

45 wyuĎ xĚ Æ CrămĘ SĘ yĂ ű rCbąŇ ‘ĞBĲČ sŘ15

CrYęŁ nĘ yĂ wyt¿ĎŇ rŁ otĲŇ wĘ
: HyĲĎCllĘ hĲČ

wq ű HyĎÄCllĘ hĲČ
bŇ oTĳ =yJĂ hoăĎhylĲČ CdăŇ oh

: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
2 hoĳĎhyĘ tŇ orăCbŇ GĘ lQĄ mČ yĘÆ ymĂę

: otĲŇ QĎ hĂ êĘ =lJĎ ‘Č ymĂę SĘ yČÇ
3 TjĳĎ SĘ mĂ yrăĄmĘ SĲŁ yrĄSĘ ’Č Æ

: tŇ ‘ĲĄ=lkĎŇ bĘŇ hŇ qăĎdĎŇ YĘ hŇ W¡Ą ‘Ł
4 ìŇ UĳĆ ‘Č NoYă rĘBĂ hoĎhyĘÆ ynĂ răĄkĘŇ zĎ

: ìŇ tĲĆŇ ‘Ď CSĲ yBĂ ynĂ dĄę qĘ jĎ Ç
5 ìŇ yrĆę yxĂ BĘ tŇ bąČŇ oTÅBĘ ű tŇ o’ą rĘlĂ

ìŇ ĳĆyoG tŇ xăČ mĘ WĂ BĘ xČ mŁ WĘ lĂ Æ
: ìŇ tĲĆŇ lĎ xĞ nĲČ=M‘Ă lQĄęhČ tĘŇ hĂ lĘ Ç

6 CnytĄę obŇ ’Ğ=M‘Ă Cn’Ň T¿Ď xĎ
: Cn‘Ę SĲĎ rĘhĂ Cnyw¿Ă‘ĹhĲĆ

7 ìŇ ytĆę o’lĘ pĘŇ nĂ ClyJĂŋ WĘ hĂ =âlĲ ű MyĂrČÄ YĘ mĂ bĘŇ CnytąĄŇ obÅ’Ğ
ìŇ ydĳĆŇ sĎ xĞ bŇ răŁ =tŇ ’Ć CrkĘŇ zĲĎÆ âlă
: PŇ CsĲ =MyČBĘ MyăĎ=l‘Č Cr¡mĘ IČwČ

8 omĳ SĘ N‘ČmăČ lĘ M‘ĄySĂ oIĲwČÆ
: otĲŇ rĎCbĲŇ GĘ =tŇ ’Ć ‘Č ydĂę ohlĘ Ç

9 bŇ rĳĎxĹIĲĆwĲČ PŇ CsÆ=MyČBĘ r‘ăČgĘŇ IĂwČ
: rBĲĎ dĘŇ UĂ JČ tŇ omę hŁ êĘ BČ Ç Mk¿ĄŇ ylĂ oIĲwČ

10 ’nĳĄoW dŇ IăČmĂ M‘ĄySĂ oIĲwČÆ
: bŇ yĲĄo’ dŇ I¿ČmĂ MlĄę ’Ď gĘŇ IĂwČÇ

Mym=wskyw
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MhĳĆ yrĄYĲĎ MyĂm¿Č=CikČŇ yĘwČ 11

: rtĲĎŇ on âlă MhĆę mĄ Ç dŇ x¿Ď ’Ć
wyrĳĎbĎŇ dĘŇ bĂŇ Cnym¿Ă ’Ğ IĲČwČ 12

: otĲŇ QĎ hĂ êĘ CrySĂę yĎÇ
wyWĳĎ ‘ĞmĲČ Cxă kĘŇ SĲĎ CrhĞmĲĂ Æ 13

: otĲŇ YĎ ‘ĞlĲČ CJę xĂ Ç=âlĲ
rBĳĎdĘŇ UĂ BČ hŇ wĎ’ĞtĲČŇ Æ CCă’Č tĘŇ IĂwČ 14

: NomĲ ySĂ yBĲĂ l’Ąę Ç=CinČ yĘwČ
MtĳĎŇ lĎ ’ĹSĲĆ MhĆ lĎ Æ NêăĄ IĂwČ 15

: MSĲĎ pĘŇ nČBĘ NozărĎ xQ¡Č SČ yĘwČ
hŇ nĳĆxĞUĲČ BĲČ hŇ SĆ mŁ lĘ Æ C’ă nĘ qČ yĘwČ 16

: hoĲĎhyĘ SodăŇ qĘ NręŁ hĞ’ĲČ lĘ Ç
NtĳĎŇ DĎ ‘lăČ bĘŇ êĂ wČ ZrĆ’Ć Æ=xêČpĘŇ êĲĂ 17

: MrĲĎybĂŇ ’Ğ tŇ d¿ČŇ ‘Ğ=l‘Č skČę êĘ wČÇ
MtĳĎŇ dĎŇ ‘ĞBĲČ S’¿Ą =r‘ČbĘŇ êĂ wČ 18

: My‘ĲĂSĎ rĘ Th¿Ą lČ êĘ hŇ bĎę hĎ lĆ Ç
bŇ rĳĄxŁ BĘ lgĆŇ‘¿Ą=CW‘ĞyĲČ 19

: hŇ kĲĎŇ iĄ mČ lĘ CwęxĞêĲČSĘ IĲĂwČÇ
Mř dĳĎŇ obŇ JĘ =tŇ ’Ć Crym¿Ă IĎwČ 20

: bŇ WĆ ‘ĲĄ lk¿ĄŇ ’Ł roSę Ç tŇ yn¿ĂbĘŇ tČŇ BĘ
M‘ĳĎySĂ omĲ l’ăĄ CxkĘŇ SĲĎ Æ 21

: MyĂrĲĎYĘ mĂ BĘ tŇ olă dŇŁ gĘŇ hŇ W¡Ć ‘Ł
MxĳĎ ZrĆ’ăĆBĘ tŇ o’lĎ pĘŇ nĂ Æ 22

: PŇ CsĲ =MyČ=l‘Č tŇ o’ę rĎonÇ
Md¿ĎŇ ymĂň SĘ hČ lĘ Ĳ rmĆ ’Ň ŁIęwČ 23

orę yxĂ bĘŇ hŇ SąĆ mÅŁ ylĄÃ Cl
wynĳĎpĎŇ lĘ ZrĆjăĆBČ dŇ măČ ‘Ď

byVhl
.bwtkh hnykV ’l’ ydĂobJĘ yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.20 .wq
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: tŇ yxĲĂ SĘ hČ mĲĄ otę mĎ xĞ Ç bŇ yS¿Ă hĎ lĘ
24 hŇ DĳĎmĘ xĆ ZrĆ’ăĆBĘ Cs’ĞmĘ IĂwĲČÆ

: orĲbĎŇ dĘŇ lĂ CnymĂę ’ĹhĲĆ Ç=âlĲ
25 MhĳĆ ylĄ hĽ’ĲĎ bĘŇ Cn¿ gĘŇrĲĎIĄwČ

: hoĲĎhyĘ loqă BĘ C‘ę mĘ SĲĎ Ç âl¿
26 MhĳĆ lĎ odăŇ yĎ ’văĎ IĂwČ

: rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ MtĎę o’Ç lyj¿Ă hČ lĘ
27 MyĳĂoGBČ M‘ĎrĘzČÆ lyjăĂ hČ lĘ C

: tŇ oYĲ rĎ’ĞBĲĎ MtĎę orzĎlĘ CÇ
28 ro‘ĳjĘ l‘ČbăČŇ lĘ CdŇ mĘ ~ăĎ IĂwČÆ

: MytĲĂŇ mĄ yx¿Ą bĘŇ zĂ ClękĘŇ ’Ň IĲŁ wČÇ
29 MhĳĆ ylĄ lĘ ‘ČmĲČ BĘ Csy‘Ă kĘŇ IČwČÆ

: hŇ pĲĎŇ GĄmČ MBĎę Ç=ZrĎpĘŇ êĂ wČ
30 lQĳĄ pČŇ yĘwČ sxĎ nĘ yjĲĂ Æ dŇ măŁ ‘ĞIĲČwČ

: hŇ pĲĎŇ GĄUČ hČ rYČę ‘ĎêĲĄ wČÇ
31 hŇ qĳĎdĎŇ YĘ lĂ olÆ bŇ SĆ xăĎ êĄ wČ

: MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č rdęŁ wĎÇ rd¿ŇŁ lĘ
32 hŇ bĳĎŇ yrĂmĘ ym¿Ą =l‘Č CpŇ yYĂ qĘ IČwČÆ

: MrĲĎCbŇ ‘ĞBĲČ hŇ SĆę mŁ lĘ Ç ‘rČI¿ĄwČ
33 oxĳ Cr=tŇ ’Ć Cr¿mĘ hĂ =yJĲĂ

: wytĲĎŇ pĎŇ WĘ BĂ ’FĄę bČŇ yĘwČÇ
34 MyUĳĂ ‘ČhĲĎ =tŇ ’Ć CdŇ ymĂ SĘ hĂ Æ=âlĲ

: MhĲĆ lĎ hoăĎhyĘ rm¡Č ’Ď rSąĆ ’Ğ
35 MyĳĂoGbČŇ Cb¿Ň rĘ‘ĲĎtĘŇ IĂwČ

: MhĲĆ yWĄ ‘ĞmĲČ Cdę mĘ lĘ IĂwĲČÇ
36 MhĳĆ yBĄ YČ ‘Ğ=tŇ ’Ć Cd¿Ň bĘŇ ‘Č IĲČwČ

: SqĲĄomlĘ MhăĆ lĎ Cy¡hĘ IĲĂwČ
wxbzyw
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MhĆ ynĄBĘ Æ=tŇ ’Ć Cxă BĘ zĘIĂwČ 37

: MydĂŇ èĲĄ lČ MhĆę ytĄŇ onĲ BĘ =tŇ ’Ć wĘ
yqĂÃ nĎ MdÀĎŇ CkÄ jĘ SĘ IĲĂwČ 38

MhĆę ytĄŇ onbĘŇ C MhąĆ ynĄÅBĘ =MDČ
N‘ČnĳĎkĘŇ yBăĄYČ ‘ĞlĲČ CxBĘ zĂ Æ rSăĆ ’Ğ
: MymĲĂ DĎBČ ZrĆ’Ďę hĎ Ç PŇ n¿ČxĹêĲĆ wČ

MhĳĆ yWĄ ‘ĞmĲČ bĘŇ C’¿ mĘ TĘ IĂwČ 39

: MhĲĆ ylĄ lĘ ‘ČmĲČ BĘ CnzĘęIĂwČÇ
oUĳ ‘ČBĘ hoăĎhyĘ PŇ ’ăČ =rxČ IĲĂwČ 40

: otĲŇ lĎ xĞ nĲČ=tŇ ’Ć bŇ ‘Ąę tĎŇ yĘwČÇ
MyĳĂoG=dŇ yČBĘ Mn¿ĄêĘ IĂwČ 41

: MhĲĆ y’Ą nĘŁWĲ MhĆę bĎ Ç Cl¿ SĘ mĘ IĂwČ
MhĳĆ ybĄŇ yĘo’Ĳ MCY¿ xĎ lĘ IĂwČ 42

: MdĲĎŇ yĎ tŇ xČ êăČ C‘ę nĘ JĲĎ IĂwČÇ
Ml¿Ą y~Ăň yČ tŇ oBę rČ Mym¿Ă ‘ĎjĘ 43

MtĳĎŇ YĎ ‘ĞbĲČŇ CrămĘ yČ hŇ UĎ hĲĄ wĘÆ
: MnĲĎ wŁ ‘ĞBĲČ CJmęŁ IĎwČÇ

MhĳĆ lĎ r~ăČ BČ ’rĘIČwČÆ 44

: MtĲĎŇ eĎrĂ=tŇ ’Ć o‘ę mĘ SĎ BĘ Ç
otĳŇ yrĂBĘ MhăĆ lĎ rJăŁ zĘIĂwČ 45

: wdĲsx bŇ răŁ JĘ MxĄę eĎ IĂwČÇ
MymĳĂ xĞrĲČlĘ MtăĎŇ o’ NêăĄ IĂwČ 46

: MhĲĆ ybĄŇ oS=lJĎ ynËĄpĘŇ lĂ Ç
CnyhĄę Łl’Ĺ hŇ wąĎhÅ yĘ ű Cn‘ĄÄ ySĂ ohĲ 47

My¿ĂoGňhČ =NmĂ ÈCnYĄBĘ qČ wĲĘ
ìŇ SĳĆ dĘŇ qĎ MSăĄ lĘ tŇ odŇ hŁ lĘ Æ

: ìŇ tĲĆŇ QĎ hĂ tĘŇ BĂ xČ BĄę êČSĘ hĂ lĘ Ç
l’ĄÃ rĎWĘ yĂ yhÀĄŁl’Ĺ hoĎÄhyĘ=ëŇ CrąBĎ 48

Mlw‘h=Nm
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MlĎę o‘hĲĎ dŇ ‘Čŋ wĘ ű MlĎÄ o‘hąĎ =NmĂ
NmĄę ’Ď M‘¿ĎhĎ =lJĎ rm¡Č ’Ď wĘ

: HyĲĎCllĘ hĲČ

yVymx rps

zq bŇ oTĳ =yJĂ hoăĎhylĲČ CdăŇ hŁ
: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă

2 hoĳĎhyĘ ylăĄ C’GĘ CrmĘ ’Ň yĲŁ Æ
: rYĲĎ =dŇ IČmĂ MlĎę ’Ď GĘ Ç rS¿Ć ’Ğ

3 MY¿Ď BĘ qĂň tŇ oYę rĎ’ĞmĲĄ CĲ
bŇ rĳĎ‘ĞUĲČ mĲĂ C xr¿ĎzĘUĂ mĂ

: MIĲĎmĂ C Nop¿Ň ~Ď mĂ
4 ëŇ rĆDĳĎ Nomă ySĂ yBĂ rBĎ dĘŇ UĂ bČŇ Æ C‘ăêĎ

: C’YĲĎ mĎ âlă bŇ SĎę omÇ ry‘¿Ă
5 My’ĳĂ mĄ YĘ =MGČ Myb¿ĂŇ ‘ĄrĘ

: PŇ FĲĎ ‘ČtĘŇ êĂ Mh¿Ć BĎ MSĎę pĘŇ nČ Ç
6 MhĳĆ lĎ r~ăČ BČ hoĎhyĘÆ=l’Ć Cqă ‘ĞYĘ IĂwČ

: MlĲĄ y~Ă yČ MhĆę ytĄŇ oqCYĲ UĘ mĂ Ç
7 hŇ rĳĎSĎ yĘ ëŇ rĆdăĆŇ BĘ MkĄŇ yrĂdĘŇ IČwČÆ

: bŇ SĲĎ om ry‘¿Ă=l’Ć tŇ kĆŇ lĆę lĎ Ç
8 oDĳsĘ xČ hoăĎhylĲČ CdăŇ oy

: MdĲĎŇ ’Ď yn¿ĄbĘŇ lĂ wytĎę o’lĘ pĘŇ nĂ wĘÇ
9 hŇ qĳĎqĄSĲŁ SpĆŇ năĆ ‘Č yBĂ WĘ hĂ Æ=yJĂ

: bŇ oTĲ =’QĄ mĂ hŇ bĎŇ ‘ĄrĘÇ SpĆŇ n¿ĆwĘ
10 tŇ wĆmĳĎlĘ YČ wĘ ëŇ SĆ xăŁ ybĄŇ SĘ yĲŁ Æ

: lzĲĆrĘbČŇ C ynăĂ‘Ľ yr¡ĄysĂ ’Ğ
wrmh=yk
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l’ĳĄ =yrĄmĘ ’Ă Cr¿mĘ hĂ =yJĲĂ 11

: CY’ĲĎ nĎ NoyălĘ ‘Ć tŇ Y¡Č ‘ĞwĲČ
MBĳĎ lĂ lmăĎ ‘ĎBĲĆ ‘năČkĘŇ IČwČ 12

: rzĲĄ‘Ł Ny’ăĄwĘ ClęSĘ JĲĎ Ç
MhĳĆ lĎ r~ăČ BČ hoĎhyĘÆ=l’Ć Cqă ‘ĞzĘIĂwČ 13

: M‘ĲĄySĂ oyĲ MhĆę ytĄŇ oqYĲĚUĘ mĂ Ç
tŇ wĆmĳĎlĘ YČ wĘ ëŇ SĆ xăŁ mĄ M’Ą yYĂ oyĲÆ 14

: qêĲĄ nČ yĘ MhăĆ ytĄŇ or¡sĘ omĲ C
oDĳsĘ xČ hoăĎhylĲČ CdăŇ oy 15

: MdĲĎŇ ’Ď yn¿ĄbĘŇ lĂ wytĎę o’lĘ pĘŇ nĂ wĘÇ
tŇ SĆ xĳŁ nĘ tŇ otăŇ lĘ DČ rBČ SĂ Æ=yJĲĂ 16

: ‘ČDĲĄGĂ lzăĆrĘbČŇ yx¡Ą yrĂbĘŇ C
M‘ĳĎSĘ jĂ ëŇ rĆDăĆmĂ MylĂ wĂ’ĹÆ 17

: CeĲ ‘ČtĘŇ yĂ MhĆę ytĄŇ nŁ wŁ ‘ĞmĲĄ CÇ
MSĳĎ pĘŇ nČ bŇ ‘ăĄtČŇ êĘ lkĆŇ ’Ł Æ=lJĎ 18

: tŇ wĆmĲĎ yrĄ‘ĞS¿Č =dŇ ‘Č C‘yGĂę IČwČÇ
MhĳĆ lĎ r~ăČ BČ hoĎhyĘÆ=l’Ć Cqă ‘ĞzĘIĂwČ 19

: M‘ĲĄySĂ oyĲ MhĆę ytĄŇ oqYĲĚUĘ mĂ Ç
M’ĳĄ jĎ rĘyĂwĘ orbĎŇ DĘÆ xlăČ SĘ yĂ 20

: MtĲĎŇ otŇ yxĂ èĘ mĂ TQĄęmČ ywĲĂÇ
oDĳsĘ xČ hoăĎhylĲČ CdăŇ oy 21

: MdĲĎŇ ’Ď yn¿ĄbĘŇ lĂ wytĎę o’lĘ pĘŇ nĂ wĘÇ
hŇ dĳĎŇ otŇ yxăĄ bĘŇ zĂ CxBĘ zĘyĂwĘÆ 22

: hŇ eĲĎrĂBĘ wyWăĎ ‘ĞmĲČ Cr¡jĘ sČ ywĲĂ
ß tŇ oIĳnĂ ’ĽBĲĎ MIĎhČ Æ ydăĄŇ rĘoyĲ 23

: MyBĲĂ rČ MyĂmăČBĘ hŇ kĎę ’Ň lĎ mĘ Ç yW¿Ą ‘Ł
ß hoĳĎhyĘ yWăĄ ‘ĞmĲČ C’rĎÆ hŇ UĎ hăĄ 24

: hŇ lĲĎ CYmĘ BĂ wytĎę o’lĘ pĘŇ nĂ wĘÇ
yw
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25 ß hŇ rĳĎ‘ĎsĘ xČ Cră dŇ mĄ ‘ĞIĲČwĲČÆ rmĆ ’Ň ŁIęwČ
: wyQĲĎ GČ Mm¿Ą orêĘ wČ

26 ß tŇ omĳ ohtĘŇ CdăŇ rĘyĲĄ MyĂmČ SĎ Æ Clă ‘ĞyĲČ
: gŇgĲĎŇ omtĘŇ tĂŇ hŇ ‘¿ĎrĎBĘ MSĎę pĘŇ nČ Ç

27 ß roJĳ èĂ JČ C‘CnyĎwĘÆ CGoxă yĎ
: ‘QĲĎ BČ tĘŇ êĲĂ MtĎę mĎ kĘŇ xĎ Ç=lkĎŇ wĘ

28 ß MhĳĆ lĎ r~ăČ BČ hoĎhyĘÆ=l’Ć Cqă ‘ĞYĘ IĂwČ
: M’ĲĄ yYĂ oyĲ MhĆę ytĄŇ qĲŁ CYĲ UĘ mĂ CÇ

29 hŇ mĳĎ mĎ dĘŇ lĂ hŇ rĎ‘ĎsĘ Æ MqăĄyĎ
: MhĲĆ yQĄ GČ CSę xĹIĲĆwČÇ

30 CqêĳŁ SĘ yĂ=ykĲĂŇ Cx¿ mĘ WĘ IĂwČ
: MYĲĎ pĘŇ xĆ zox¿ mĘ =l’Ć MxĄę nĘ IČwČÇ

31 oDĳsĘ xČ hoăĎhylĲČ CdăŇ oy
: MdĲĎŇ ’Ď yn¿ĄbĘŇ lĂ wytĎę o’lĘ pĘŇ nĂ wĘÇ

32 M‘ĳĎ=lhČ qĘ BĂ ChCmmĘ rĲŁ ywĲĂÆ
: ChClĲ lĘ hČ yĘ MynăĂqĄ zĘ bŇ S¡Č ombĘŇ C

33 rBĳĎdĘŇ mĂ lĘ tŇ orăhĎ nĘ MWăĄ yĎ
: No’Ĳ UĎ YĂ lĘ MyĂmČę Ç y’Ą Y¿Ď mŁ C

34 hŇ xĳĎ lĄ mĘ lĂ yrĂjĘ Æ ZrĆ’ăĆ
: HbĲĎŇ ybĄŇ SĘ yăŁ tŇ ‘Čę rĎmĲĄ Ç

35 MyĂmĳČ=MgČŇ’ĞlĲČ rBĎ dĘŇ mĂ Æ MWăĄ yĎ
: MyĂmĲĎ y’Ą Y¿Ď mŁ lĘ hŇ IĎęYĂ Ç ZrĆ’¿ĆwĘ

36 MybĳĂŇ ‘ĄrĘ MSăĎ bŇ SĆ oIăwČ
: bŇ SĲĎ om ry‘ăĂ Cnę nĘ okŇ yĘwČÇ

37 MymĳĂ rĎkĘŇ C‘ăFĘ IĂwČ tŇ odŇ WĎ Æ C‘ărĘzĘIĂwČ
: hŇ ’Ď CbĲŇ tĘŇ yrăĂjĘ CWę ‘ĞIĲČwČÇ

38 dŇ ’ĳŁ mĘ CBă rĘIĂwČ MkăĄŇ rĘbĲĎŇ yĘwČ
Mtmhbw
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: Ty‘ĲĂmĘ yČ âlă MêĎę mĘ hĆ bĘŇ CÇ
CxSĳŁ IĎwČ CT¿ ‘ĞmĘ IĂwČ 39

ß : NogĲŇ yĎwĘ hŇ ‘ăĎrĎ rYĆ‘¡Ł mĄ
MybĳĂŇ ydĂŇ nĘ =l‘Č zCBÆ ëŇ păĄŇ SŁ 40

: ëŇ rĆdĲĎŇ =âl ChtăŇŁ BĘ M‘Ąę tĘŇ IČwČÇ
ynĂ o‘ĳmĄ NoyăbĘŇ ’Ć bŇ GăĄWČ yĘwČ 41

: tŇ oxĲ jĎ SĘ mĂ N’Ň ~ęŁ JČ Ç MWĆ I¿ĎwČ
CxmĳĎ WĘ yĂwĘ MyrăĂSĎ yĘ C’ă rĘyĂ 42

: hĎ yjĲĂ hŇ YĎ pĘŇ qăĎ hŇ lĎę wĘ‘Č Ç=lkĎŇ wĘ
hŇ QĆ ’ĳĄ =rmĎ SĘ yĂwĘ Mk¿ĎŇ xĎ =ymĂ 43

: hoĲĎhyĘ yd¿ĄŇ sĘ xĲČ Cnę nĘ oBĲ tĘŇ yĂwĘÇ
: dŇ wĲĂdĎŇ lĘ romă zĘmĂ ryS¡Ă xq

MyhĳĂ Łl’Ĺ yBăĂ lĂ NokăŇ nĎ 2

: ydĲĂŇ obŇ JĘ =PŇ ’Č hŇ rĎę UĘ zČ’Ğ wĲČÇ hŇ rĎyS¿Ă ’Ď
roeękĂŇ wĘ lbĆŇ e¿ĄhČ hŇ rĲĎC‘Æ 3

: rxČ èĲĎ hŇ rĎy‘¿Ă’Ď
hoĳĎhyĘ ű MyU¿Ă ‘ČbĲĎŇ ì¡Ň dĘŇ o’Ĳ 4

: MyUĲĂ ’ĚlĘ BĲČ ìę rĘUĆ zČ’Ğ wĲČÇ
ìŇ DĳĆsĘ xČ MyĂmăČSĎ =l‘ČmĲĄ lodăŇ gĎŇ=yJĲĂ 5

: ìŇ êĲĆmĂ ’Ğ Myq¿ĂxĎ SĘ =dŇ ‘Č wĲĘ
MyhĳĂ Łl’Ĺ MyĂmăČSĎ =l‘Č hŇ mĎ Cră 6

: ìŇ dĲĆŇ obŇ JĘ ZrĆ’ăĎhĎ =lJĎ l‘¡ČwĘ
ìŇ ydĳĆŇ ydĂŇ yĘ NCYă lĘ xĲĎ yĄ N‘ČmČ lĘ Æ 7

: ynĂ nĲĄ‘ĞwĲČ ìăŇ nĘ ymĲĂ yĘ hŇ ‘Ď yS¡Ă oh
oSę dĘŇ qĎ BĘ rB¿Ć DĂ ű MyhąĂ Łl’Ĺ 8

MkĳĆŇ SĘ hŇ q¿ĎQĘ xČ ’Ğ hŇ zĎŁl¿ ‘Ĺ’ĲĆň
: dŇ DĲĄmČ ’Ğ tŇ oJă sĚ qmĆ ‘¡ĄwĘ
hŇ èĆę nČmĘ yląĂ ű dŇ ‘ĎÄ lĘ gĂŇ yląĂ 9

Myrp’w
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ySĳĂ ’Ň rŁ zo‘ămĎ MyĂrČpĘŇ ’Ć wĘÆ
: yqĲĂ qĘ xĲŁ mĘ hŇ dĎę ChyĘÇ

10 yYĂę xĘ rČ rysĂŋ ű bŇ ’ąĎ om
ylĳĂ ‘ĞnĲČ ëŇ ylăĂ SĘ ’Č ModŇ ’ĹÆ=l‘Č
: ‘‘ĲĎortĘŇ ’Ć tŇ SĆ lĆępĘŇ Ç=ylĲĄ ‘Ğ

11 rYĳĎbĘŇ mĂ ry‘ăĂ ynĂ lĄ bĂŇ yĲŁ Æ ymăĂ
: ModĲŇ ’Ĺ=dŇ ‘Č ynĂ xăČ nĎ ym¡Ă

12 CnêĳĎxĘ nČ zĘ Myh¿Ă Łl’Ĺ=âlĲ hĞ
: CnytĲĄŇ ’Ł bĘŇ YĂ BĘ MyhĂę Łl’ĹÇ ’Y¿ĄtĄŇ =âlwĘĲ

13 r~ĳĎmĂ tŇ răĎzĘ‘Ć CnQăĎ =hŇ bĎŇ hĲĎ
: MdĲĎŇ ’Ď tŇ ‘¿ČCSêĘ ’wĘSĎę wĘÇ

14 lyĂxĳĎ=hŇ WĆ ‘ĞnĲČ Myh¿Ă Łl’Ň BĲĄ
: CnyrĲĄYĎ sCb¿Ň yĎ ’Chę wĘÇ

Tq romĳ zĘmĂ dŇ wăĂdĎŇ lĘ xČ ~Ą nČmĘ lĲČ Æ
: SrĲČxĹêĲĆ=l’ĲČ ytĂę QĎ hĂ tĘŇ Ç yh¿ĄŁl’Ĺ

2 CxtĳĎŇ jĎ ylăČ ‘Ď hŇ mĎ rĘmĂ Æ=ypĂŇ C ‘SĎÃ rĎ ypÀĂŇ yJąĂ
: rqĆSĲĎ NoSă lĘ yêĂę ’Ă Ç Cr¿BĘ DĂ

3 ynĂ CbĳŇ bĎŇ sĘ hŇ ’ăĎ nĘ WĂ yrăĄbĘŇ dĂŇ wĘ
: MeĲĎxĂ ynĂ Cm¿ xĞQĲĎ IĂwČ

4 ynĂ CnęTĘ WĘ yĂ yt¿ĂŇ bĎŇ hĞ’ĲČ =tŇ xČ êĲČ
: hŇ QĲĎ pĂŇ tĘŇ yn¿Ă’Ğ wĲČ

5 hŇ bĳĎŇ oT tŇ xČ êăČ hŇ ‘ĎrĎÆ ylăČ ‘Ď CmyWąĂ IĎÅwČ
: ytĲĂŇ bĎŇ hĞ’ĲČ tŇ xČ êăČ hŇ ’Ďę nĘ WĂ wĘÇ

6 ‘SĳĎ rĎ wylăĎ ‘Ď dŇ qăĄpĘŇ hČ
: onĲ ymĂ yĘ=l‘Č dŇ m¿Ł ‘ĞyĲČ NTĎę WĎ wĘÇ

7 ‘SĳĎ rĎ ’YăĄ yĄ oTpĘŇ èăĎ hĂ BĘ Æ
: hŇ ’ĲĎ TĎ xĞlĲČ hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ otę QĎ pĂŇ tĘŇ CÇ

8 MyFĳĂ ‘ČmĘ wym¿Ď yĎ=CyĲhĘ yĲĂ
wtdqp
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: rxĲĄ ’Č xu¿ČyĂ otę DĎqĚjĘ Ç
MymĳĂ otŇ yĘ wyn¿ĎbĎŇ =CyhĘ yĲĂ 9

: hŇ nĲĎmĎ lĘ ’Č oêSĘ ’Ă wĘÇ
Cl’ĳĄ SĂ wĘ wynăĎbĎŇ C‘Cnă yĎ ‘Č oną wĘ 10

: MhĲĆ ytĄŇ obŇ rĘxĎ mĲĄ CSę rĘdĲĎŇ wĘÇ
olĳ =rSĆ ’Ğ=lkĎŇ lĘ hŇ SĆ onÆ SuăĄnČ yĘ 11

: o‘Ĳ ygĂŇ yĘ MyrăĂzĎ CEb¡ŇŁ yĎwĘ
dŇ sĆ xĳĎ ëŇ SăĄ mŁ ol¡ =yhĂ yĘ=l’Č 12

: wymĲĎ otŇ ylĲĂ NnĄę oxÇ yh¿Ă yĘ=l’Č wĲĘ
tŇ yrĳĂkĘŇ hČ lĘ ot¿Ň yrĂxĞ’ĲČ =yhĲĂ yĘ 13

: MmĲĎ SĘ xU¿Č yĂ rxĄę ’Č Ç rod¿Ň BĘ
hoĳĎhyĘ=l’Ć wytĎŇ bŇŁ ’Ğ Æ NwăŁ ‘Ğ ű rkąĄŇ EĎyĂ 14

: xUĲĎ êĂ =l’Č oUę ’Ă Ç tŇ ’Ň F¿Č xČ wĘ
dŇ ymĳĂ êĎ hoăĎhyĘ=dŇ gĆŇ nĲĆ CyăhĘ yĲĂ 15

: MrĲĎkĘŇ zĂ ZrĆ’ăĆmĄ tŇ r¡ĄkĘŇ yČwĘ
dŇ sĆ x¿Ď tŇ oWÀ ‘Ğ ÈrkČŇ zĎ âl¿ ű rSąĆ ’Ğ N‘Č yČę 16

NoybĘŇ ’Ć wĘÆ ynăĂ‘Ď=Sy’Ă PŇ DÃŁ rĘIĂwČ
: tŇ tĲĄŇ omlĘ bŇ bĎŋ lĄ hŇ ’ĄÄ kĘŇ nĂ wĘ

Ch’ĳĄ obŇ êĘ wČ hŇ lĎ lĎ qĘ Æ bŇ hăČ ’ĹIĲĆwČ 17

: CeUĲĆ mĂ qx¿Č rĘêĂ wČ hŇ kĎę rĎbĘŇ BĂ Ç Zp¿ĄŇ xĎ =âlwĘĲ
oD¿mČň JĘ hŇ lĎę lĎ qĘ SB¿Č lĘ IĂwČ 18

oBĳ rĘqĂ BĘ MyĂUăČkČŇ ’băŇŁ êĎ wČ
: wytĲĎŇ omYĘ ‘ČBĘ NmĆ èĆę kČŇ wĘÇ

hŇ TĳĆ ‘Ę yČ dŇ gĆŇbăĆŇ JĘ ol¡ =yhĂ êĘ 19

: hĎ rĲĆGĘ xĘ yČ dŇ ym¿Ă êĎ xzČmĄę lĘ CÇ
hoĳĎhyĘ tŇ ’ăĄ mĄ ynČTĘ ŁWÆ tŇ QăČ ‘ĚjĘ tŇ ’Ň ząŁ 20

: ySĲĂ pĘŇ nČ=l‘Č ‘rĎę Ç Myr¿ĂbĘŇ DĲŁ hČ wĘ
ìŇ mĳĆ SĘ N‘ČmăČ lĘ yêĂ ’Ă Æ=hŇ WĄ ‘ĞĲ ynĎę dŇŁ ’Ğ hŇ wąĂhÅ yĘ ű hŇ êąĎ’Č wĘ 21

bwT=yk
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: ynĂ lĲĄ y~Ă hČ ìę DĘsĘ xČ Ç bŇ oT¿ =yJĂ
22 ykĂŇ nĳŁ ’Ď NoyăbĘŇ ’Ć wĘ ynăĂ‘Ď=yJĲĂ

: yBĲĂ rĘqĂ BĘ ll¿Č xĎ yBĂę lĂ wĘÇ
23 yêĂ kĘŇ ĳĎlhĹnĲĆ otăŇ oTnĘ JĂ lYăĄJĘ

: hŇ BĲĆ rĘ’Č JĲĎ yêĂ rĘ‘Čę nĘ nĂ Ç
24 Mo~ĳmĂ Clă SĘ JĲĎ yJČ rĘBĂ Æ

: NmĆ èĲĎ mĂ Sx¿Č JĎ yrĂę WĎ bĘŇ CÇ
25 MhĳĆ lĎ hŇ jăĎ rĘxĆ ytĂŇ yyăĂhĎ ű ynąĂ’Ğ wĲČ

: MSĲĎ ’Ň rŁ NC‘¿ ynĂ yĘ ynĂ C’ę rĘyĂÇ
26 yhĳĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ynĂ rĄzĘ‘Ď Æ

: ìŇ DĲĆsĘ xČ kĘŇ ynĂ ‘ăĄySĂ ohĲ Æ
27 tŇ ’Ň EĳŁ ìŇ dĘŇ yăĎ=yJĂ C‘dĘŇ yĲĄwĲĘÆ

: HtĲĎŇ yWĂ ‘Ğ hoăĎhyĘ hŇ ê¡Ď’Č
28 ëŇ r¿ĄbĎň tĘŇ hŇ êÀĎ’Č wĘ ÈhUĎ hĄ =CllĘ qĲČ yĘ

: xmĲĎ WĘ yĂ ì¿Ň DĘbĘŇ ‘Č wĲĘ CSbęŁ IĄwČ ű CmqąĎ
29 hŇ UĳĎ lĂ JĘ ynăČTĘ oW CSă BĘ lĘ yĂ

: MêĲĎSĘ BĎ ly‘ăĂmĘ kČŇ CT¡ ‘ĞyĲČwĘ
30 ypĳĂŇ BĘ dŇ ’ăŁ mĘ hoăĎhyĘ hŇ dąĆŇ o’Å

: CelĲĆ lĘ hĲČ ’Ğ MyBăĂ rČ ëŇ ot¡Ň bĘŇ C
31 NoyĳbĘŇ ’Ć NymăĂ ylĂ dŇ mŁ ‘ĞyĲČÆ=yJĲĂ

: oSĲ pĘŇ nČ yT¿Ą pĘŇ èŁ mĂ ‘Č ySĂę ohlĘ Ç
yq rom¿ zĘmĂň dŇ wĂędĎŇ lĘ

ynĂę dŇŁ ’Ň lĲČ ű hoĎÄhyĘ M’ąĚ nĘ
ynĳĂymĂ ylĲĂ bŇ S¿Ą

: ìŇ ylĲĆ gĘŇrČlĘ MdăŇŁ hĞ ìŇ ybĆę yĘ’ĲŁ Ç tŇ yS¿Ă ’Ď =dŇ ‘Č
2 NoIĳ~Ă mĂ hoĎhyĘÆ xlăČ SĘ yĂ ìę EĘ‘Ě=hŇ FĲĄ mČ

: ìŇ ybĲĆŇ yĘ’ĲŁ bŇ rĆqăĆBĘ hŇ dĄę rĘÇ
3 ìŇ ¿ĆlyxĄň MoyÀBĘ ÈtbŇŁ dĎŇ nĘ ìăŇ UĘ ‘Č

Vdq=yrdhb
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rxĳĎSĘ mĂ MxĆ răĆmĄ SdĆŇ q¡Ł =yrĄdĘŇ hČ BĲĘ
: ìŇ ytĲĆŇ dĚŇ lĘ yČ lTăČ ìę lĘ Ç

MxĄę eĎ yĂ âl¿ wĘ ű hoĎÄhyĘ ‘BąČ SĘ nĂ 4

MlĳĎ o‘lĘ Nh¿Ą kŇŁ =hŇ êĲĎ’Č
: qdĆŇ YĲĆ =yJĂ lĘ mČ ytĂę rĎř bĘŇ DĂÇ=l‘Č

ìĳŇ nĘ ymĲĂ yĘ=l‘Č yn¿ĎdŇŁ ’Ğř 5

: MykĲĂŇ lĎ mĘ ojă ’Č =MoyĲBĘ Zx¡Č mĎ
tŇ oIĳwĂgĘŇ ’lăĄ mĎ MyĂoGBČ Æ NydăĂŇ yĎ 6

: hŇ BĲĎ rČ ZrĆ’¿Ć=l‘Č S’Ň ręŁ Ç ZxČ m¿Ď
hŇ êĳĆSĘ yĂ ëŇ rĆDăĆBČ lxČ eČmĂ Æ 7

: S’Ň rĲŁ Myr¿ĂyĎ NJĄę Ç=l‘Č
ű HyĎÄCllĘ h¿Č ’yq

bŇ bĳĎŇ lĄ =lkĎŇ BĘ hoĎhyĘÆ hŇ dăĆŇ o’
: hŇ dĲĎŇ ‘ĄwĘ MyrăĂSĎ yĘ dŇ os¡ BĘ
hoĳĎhyĘ yWăĄ ‘ĞmĲČ MylĂ dŇŁ GĘ Æ 2

: MhĲĆ yYĄpĘŇ xĆ =lkĎŇ lĘ MySĂę CrDĘÇ
olĳ ‘ĽjĲĎ rd¿ĎŇ hĎ wĘ=dŇ oh 3

: dŇ ‘ĲČlĎ tŇ dĆŇ m¿Ć‘Ł otę qĎ dĘŇ YĂ wĘÇ
wytĳĎŇ ’Ł lĘ pĘŇ nĂ lĘ hŇ WĎ ‘Ď Æ rkĆŇ zăĄ 4

: hoĲĎhyĘ MCxă rČwĘ NCe¡xČ
wy’ĳĎrĄylĲĂ NtăČŇ nĎ PŇ rĆTĆ Æ 5

: otĲŇ yrĂBĘ MlăĎ o‘lĘ rJ¡Ł zĘyĂ
oUĳ ‘ČlĘ dŇ yGăĂhĂ wyWĎ ‘ĞmĲČ Æ xČ JăŁ 6

: MyĲĂoG tŇ l¿Č xĞ nĲČ MhĆę lĎ Ç tŇ t¿ĄŇ lĎ
TjĳĎ SĘ mĂ C tŇ măĆ ’Ĺ wydĎŇ yĎÆ yWăĄ ‘ĞmĲČ 7

: wydĲĎŇ CujĂ =lJĎ MynĂę mĎ ’ĹnĲĆ Ç
MlĳĎ o‘lĘ dŇ ‘ăČlĎ MykăĂŇ CmsĘ 8

MywV‘
.hoĎhyĘ ’"s v.5 .yrq ytĂ rĎbĘ DĂ ,bytk otrĎbĘ DĂ ’"s v.4 .yq
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: rSĲĎ yĎwĘ tŇ m¿Ć ’ĹBĲĆ MyĂęCW‘ĞÇ
9 oUę ‘ČlĘ xląČ SĎÅ ű tŇ CdąŇ jĘ

otĳŇ yrĂBĘ Ml¿Ď o‘lĘ =hŇ CĲĎYĂ
: omĲ SĘ ’răĎonwĘ Sod¡Ň qĎ

10 hoĎęhyĘ tŇ ’Čŋ rĘyĂ ű hŇ mĎÄ kĘŇ xĎ tŇ ySąĂ ’Ň rĄÅ sŘ16

MhĳĆ yWĄ ‘ĲŁ =lkĎŇ lĘ bŇ oT¡ lkĆŇ WăĄ
: dŇ ‘ĲČlĎ tŇ dĆŇ m¿Ć‘Ł otę QĎ hĂ êĘ Ç

byq ű HyĎÄCllĘ h¿Č
hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć ’răĄyĎ Sy’Ă Æ=yrĄSĘ ’Č

: dŇ ’ĲŁ mĘ Zp¿ĄŇ xĎ wytĎę wŁ YĘ mĂ BĘ Ç
2 o‘ĳrĘzČ hŇ yăĆhĘ yĲĂ ZrĆ’Ď BĎ Æ roBă GĂ

: ëŇ rĲĎbŇŁ yĘ MyrăĂSĎ yĘ roDÆ
3 otĳŇ ybĄŇ BĘ rSĆ ‘¿Ł wĎ=NohĲ

: dŇ ‘ĲČlĎ tŇ dĆŇ m¿Ć‘Ł otę qĎ dĘŇ YĂ wĘÇ
4 MyrĳĂSĎ yĘlČ ro’¡ ëŇ SĆ xăŁ BČ xrąČzĎÅ

: qyDĲĂYČ wĘ MCxă rČwĘ NCe¡xČ
5 hŇ wĳĆlĘ mČ C NăĄnox Sy’Ă Æ=bŇ oTĲ

: TjĲĎ SĘ mĂ BĘ wyrăĎbĎŇ DĘ lJ¡Ą lĘ kČŇ yĘ
6 ToUĳ yĂ=âlĲ Ml¿Ď o‘lĘ =yJĲĂ

: qyDĲĂYČ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ MlĎę o‘Ç rkĆŇ z¿ĄlĘ
7 ’rĳĎyyĂ âlă hŇ ‘ĎrĎÆ hŇ ‘ăĎCmèĘ mĂ

: hoĲĎhyBĲČ xČ T¿Ě BĎ oBę lĂ Ç Nok¿Ň nĎ
8 ’rĳĎyyĂ âlă oBlĂ Æ ëŇ Cmă sĎ

: wyrĲĎYĎ bĘŇ hŇ ’ăĆ rĘyĂ=rSĆ ’Ğ dŇ ‘¡Č
9 MynĂę oybĘŇ ’Ć lĲĎ NtąČŇ nĎÅ ű rEąČjĂ

dŇ ‘ĳČlĎ tŇ dĆŇ măĆ‘Ł otŇ qĎ dĘŇ YĂ Æ
: dŇ obĲŇ kĎŇ BĘ MCr¿êĎ onę rĘqČ Ç

10 s‘Ďę kĎŇ wĘ ű hŇ ’ĆÄ rĘyĂ ‘SąĎ rĎÅ
wynV
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smĳĎ nĎ wĘ qrăŁ xĞ yĲČ wyeăĎSĂ
: dŇ bĲĄŇ ’Ň êŁ My‘ăĂSĎ rĘ tŇ w¡Č’ĞêĲČ

ű HyĎÄCllĘ hĲČ gyq
hoĳĎhyĘ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č CllĘ hČ Æ

: hoĲĎhyĘ MS¿Ą =tŇ ’Ć CllĘ hČ Ç
ëŇ rĳĎbŇŁ mĘ hoăĎhyĘ MSăĄ yhąĂ yĘ 2

: MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č wĘ hŇ êĎę ‘ČmĲĄ Ç
o’ĳ obŇ mĘ =dŇ ‘Č SmĆ S¿Ć =xrČzĘUĂ mĂ 3

: hoĲĎhyĘ MSăĄ lQĎęhĚ mĘ Ç
hoĳĎhyĘ ű My¿ĂoG=lJĎ =l‘Č Mr¡Ď 4

: odĲŇ obŇ JĘ MyĂmăČèĎ hČ l‘¡Č
CnyhĳĄŁl’Ĺ hoăĎhyJĲČ ymĂ Æ 5

: tŇ bĆŇ SĲĎ lĎ yh¿Ă yBĂ gĘŇUČ hĲČ
tŇ o’ĳ rĘlĂ yl¿Ă yjĂ SĘ UČ hĲČ 6

: ZrĆ’ĲĎ bĎŇ C MyĂm¿ČèĎ BČ
lDĳĎ rpăĎŇ ‘ĎmĲĄ ymăĂ yqĲĂ mĘ 7

: NoyĲbĘŇ ’Ć Myr¿ĂyĎ tŇ jęŁ SĘ ’Č mĲĄ Ç
MybĳĂŇ ydĂŇ nĘ =M‘Ă yb¿ĂŇ ySĂ ohĲ lĘ 8

: oUĲ ‘Č yb¿ĄŇ ydĂŇ nĘ M‘Ăę Ç
tŇ yĂBČę hČ tŇ rĆqĆŋ ‘Ğ ű ybĂÄ ySĂ omĲ 9

hŇ xĎę mĲĄ WĘ Myn¿ĂBĎ hČ =M’ĲĄ
: HyĲĎCllĘ hĲČ

MyĂrĳĎYĘ UĂ mĂ l’Ą rĎWĘ yĂÆ tŇ ’Ň YăĄBĘ dyq

: z‘ĲĄŁl M‘¿ČmĄ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČÇ tŇ yB¿Ą
oSĳ dĘŇ qĎ lĘ hŇ dăĎŇ ChyĘ hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ 2

: wytĲĎŇ olSĘ mĘ mČ l’Ąę rĎWĘ yĂÇ
snĳŁ IĎwČ hŇ ’Ď rĎÆ MIăĎhČ 3

: roxĲ ’Ď lĘ bŇ i¿Ł yĂ NDĄę rĘIČhČ Ç
Myrhh
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4 MylĳĂ y’Ą kĘŇ CdăŇ qĘ rĲĎ MyrĂhĎ hĲĆ Æ
: N’Ň YĲŁ =ynĄbĘŇ JĂ tŇ o‘ę bĎŇ GĘ Ç

5 sCnĳtĎŇ yJăĂ MIĎhČ Æ ìăŇ QĘ =hŇ mČ
: roxĲ ’Ď lĘ bŇ i¿Ł êĂ NDĄę rĘIČhČ Ç

6 MylĳĂ y’Ą kĘŇ CdăŇ qĘ rĘêĂ MyrĂhĎ hĲĆ Æ
: N’Ň YĲŁ =ynĄbĘŇ JĂ tŇ o‘ę bĎŇ GĘ Ç

7 ZrĆ’ĳĎ ylĂ Cxă NodŇ ’Ď Æ ynăĄpĘŇ QĂ mĂ
: bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ HČ olă ’Ĺ ynĄę pĘŇ QĂ mĂ Ç

8 MyĂmĳĎ=MgČŇ’Ğ rC~ă hČ ykăĂŇ pĘŇ hŁ hĲČ
: MyĂmĲĎ =onyĘ‘Ę mČ lĘ SymĂę QĎ xČ Ç

wTq Cnl¿Ď âlň hoĎęhyĘ Cnl¿Ď âlą
dŇ obĳŇ JĎ NêăĄ ìŇ mĘ SĂ lĘ Æ=yJĲĂ

: ìŇ êĲĆmĂ ’Ğ=l‘Č ìę DĘsĘ xČ Ç=l‘Č
2 MyĳĂoGhČ CrămĘ ’Ň yĲŁ hŇ UĎ lĎ Æ

: MhĲĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ ’nĎę Ç=hŇ IĄ’Č
3 MyĂmĳĎèĎ bČŇ Cnyh¿ĄŁl’Ň wĲĄ

: hŇ WĲĎ ‘Ď ZpăĄŇ xĎ =rSĆ ’Ğ lJŁ Æ
4 bŇ hĳĎ zĎwĘ PŇ sĆ JăĆ MhĆ yBĄ YČ ‘ĞÆ

: MdĲĎŇ ’Ď ydăĄŇ yĘ hŇ WĄę ‘ĞmĲČ Ç
5 CrBĳĄdČŇ yĘ âlă wĘ MhĆ lĎ Æ=hŇ jĲĆ

: C’Ĳ rĘyĂ âlă wĘ MhĆę lĎ Ç MyĂn¿Čy‘Ą
6 C‘mĳĎ SĘ yĂ âlă wĘ MhĆ lĎ Æ MyĂnăČzĘ’Ď

: NCxĲ yrĂyĘ âlă wĘ MhĆę lĎ Ç PŇ ’¿Č
7 NCSę ymĂ yĘ âlŋ wĘ ű MhąĆ ydĄŇ yĘ

CkŇ QĳĄ hČ yĘ âlă wĘ MhĆ ylĄ gĘŇrČÆ
: MnĲĎ orgĘŇBĂ CGęhĘ yĆÇ=âlĲ

8 MhĳĆ yWĄ ‘ĲŁ CyăhĘ yĲĂ MhĆ omJĘ Æ
: MhĲĆ BĎ xČ TăĄ BŁ =rSĆ ’Ğ lJŁ Æ

l’rVy
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hoĳĎhyBĲČ xTăČ BĘ l’Ą rĎWĘ yĂÆ 9

: ’ChĲ MeăĎgĂŇmĎ C Mr¡ĎzĘ‘Ć
hoĳĎhybĲČŇ Cxă TĘ BĂ NrŁ hĞ’ĲČ Æ tŇ yBăĄ 10

: ’ChĲ MeăĎgĂŇmĎ C Mr¡ĎzĘ‘Ć
hoĳĎhybĲČŇ Cxă TĘ BĂ hoĎhyĘÆ y’ăĄrĘyĂ 11

: ’ChĲ MeăĎgĂŇmĎ C Mr¡ĎzĘ‘Ć
ëŇ r¿ĄbĎň yĘ CnrÀĎkĎŇ zĘ ÈhoĎhyĘ 12

l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć ëŇ rĄbĎŇ yĘÆ
: NrĲŁ hĞ’ĲČ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć ëŇ rĄę bĎŇ yĘÇ

hoĳĎhyĘ y’ăĄrĘyĂ ëŇ rĄbĎŇ yĘÆ 13

: MylĲĂ dŇŁ GĘ hČ =M‘Ă MyeĂę TČ uĘ hČ Ç
MkĳĆŇ ylĄ ‘Ğ hoăĎhyĘ PŇ ăĄsyŁ 14

: MkĲĆŇ ynĄBĘ =l‘Č wĘ MkĆę ylĄ ‘ĞÇ
hoĳĎhylĲČ MêĆ’Č Æ MykăĂŇ CrBĘ 15

: ZrĆ’ĲĎ wĎ MyĂm¿ČSĎ hŇ WĄę ‘Ł Ç
hoĳĎhylĲČ MyĂmČ SĎ Æ MyĂmăČèĎ hČ 16

: MdĲĎŇ ’Ď =ynĄbĘŇ lĂ Nt¿ČŇ nĎ ZrĆ’Ďę hĎ wĘÇ
HyĳĎ=CllĘ hĲČ yĘ MytĂŇ UĄ hČ Æ âlă 17

: hŇ mĲĎ CdŇ yd¿ĄŇ rĘyĲŁ =lJĎ âlę wĘÇ
HyĎę ëŇ rąĄbĎÅ nĘ ű CnxĘ nąČ’Ğ wĲČ 18

MlĎę o‘=dŇ ‘Č wĘ hŇ ê¿Ď ‘ČmĲĄ
: HyĲĎCllĘ hĲČ

hoĳĎhyĘ ű ‘m¿Č SĘ yĂ=yJĲĂ yêĂ bĘŇ hČ ’Ď Æ zTq

: ynĲĎ CnxĞêĲČ ylĂę oqÇ=tŇ ’Ć
ylĳĂ onă zĘ’Ď hŇ FăĎ hĂ =yJĲĂ 2

: ’rĲĎqĘ ’Ć ym¿Č yĎbĘŇ C
tŇ wĆmĎę =ylĄ bĘŇ xĆ ű ynĂ CpąŇ pĎŇ ’Ğ 3

ynĂ C’ĳ YĎ mĘ lo’ă SĘ yrăĄYĎ mĘ C
hrY
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: ’YĲĎ mĘ ’Ć NogăŇ yĎwĘ hŇ r¡ĎYĎ
4 ’rĳĎqĘ ’Ć ho¿ĎhyĘ=MSĲĄ bĘŇ C

: ySĲĂ pĘŇ nČ hŇ T¿Ď QĘ mČ hoĎęhyĘÇ hŇ e¿Ďř’Ď
5 qyDĳĂYČ wĘ hoăĎhyĘ NCeăxČ

: MxĲĄ rČmĘ CnyhăĄŁl’Ň w¡Ą
6 hoĳĎhyĘ MyăĂ’Ň tĎŇ jĘ rmăĄ SŁ

: ‘Č ySĲĂ ohyĘ ylăĂ wĘ ytĂę oQDČÇ
7 ykĂŇ yĘxĳĎCnmĘ lĂ ySĂ pĘŇ nČ Æ ybăĂŇ CS

: ykĂŇ yĘlĲĎ ‘Ď lm¿Č GĎ hoĎęhyĘÇ=yJĲĂ
8 tŇ wĆU¿ĎmĂň ySĂę pĘŇ nČ êĎYĘ Q¿Č xĂ yJąĂ

hŇ ‘ĳĎmĘ DĂ=NmĂ yn¿Ăy‘Ą=tŇ ’Ć
: yxĂ DĲĆmĂ yl¿Ă gĘŇrČ=tŇ ’Ć

9 hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ëŇ QĄ hČ tĘŇ ’Ć Æ
: MyIĲĂxČ hĲČ tŇ oYę rĘ’Č BĘ Ç

10 rBĳĄdČŇ ’Ğ yJăĂ yêĂ nĘ mČ ’ĹhĲĆ Æ
: dŇ ’ĲŁ mĘ ytĂŇ yn¿Ă‘Ď ynĂę ’Ğ Ç

11 yzĳĂpĘŇ xĎ bĘŇ yêĂ rĘmăČ’Ď ynĂ ’Ğ Æ
: bŇ zĲĄJŁ Md¿ĎŇ ’Ď hĲĎ =lJĲĎ

12 hoĳĎhylĲČ bŇ yS¿Ă ’Ď =hŇ mĲĎ
: ylĲĎ ‘Ď yhĂ ol¿ CmgĘŇêČ =lJĲĎ

13 ’vĳĎ ’Ć tŇ o‘¿ CSyĘ=soJ
: ’rĲĎqĘ ’Ć hoăĎhyĘ MS¡Ą bĘŇ C

14 MQĳĄ SČ ’Ğ hoăĎhylĲČ yrČdĎŇ nĘ Æ
: oUĲ ‘Č=lkĎŇ lĘ ’eĎę Ç=hŇ dĎŇ gĘŇ nĆ

15 hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ rqĎ yĎÆ
: wydĲĎŇ ysĂ xĞlĲČ hŇ tĎŇ wĘUĎę hČ Ç

16 ìŇ D¿ĆbĘŇ ‘Čň ynÀĂ’Ğ=yJĲĂ ÈhoĎhyĘ hŇ eăĎ’¿Ď
yn’

.he¿Ď’¿Ď ’"sbw ,’"d Nkw ’eĎ’Ď ’"s v.4 .zTq
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ìŇ tĳĆŇ mĎ ’Ğ=NBĆ ìŇ DĘbĘŇ ‘Č Æ ynăĂ’ĲĞ
: yrĲĎsĄ omĲ lĘ êĎxĘ êČę jĂ Ç

hŇ dĳĎŇ oê xbČŇ zăĆ xBČ zĘ’Ć Æ=ìŇ lĲĘ 17

: ’rĲĎqĘ ’Ć hoăĎhyĘ MS¡Ą bĘŇ C
MQĳĄ SČ ’Ğ hoăĎhylĲČ yrČdĎŇ nĘ Æ 18

: oUĲ ‘Č=lkĎŇ lĘ ’eĎę Ç=hŇ dĎŇ gĘŇ nĆ
hoĎęhyĘ tŇ yBąĄ ű tŇ orąYĘ xČ BĘ 19

MĂlĎęSĎ CryĲĘ ykĂŇ kąĄŇ otÅBĲĘ
: HyĲĎCllĘ hĲČ

MyĳĂoG=lJĎ hoĎhyĘÆ=tŇ ’Ć Clă lĘ hĲČ zyq

: MyUĲĂ ’ĚhĲĎ =lJĎ ChCxę BĘ SČ Ç
oDę sĘ xČ ű CnylĄÄ‘Ď rbąČŇ gĎÅ yJ¿Ă 2

MlĎę o‘lĘ ho¿ĎhyĘ=tŇ mĆ ’ĹwĲĆ
: HyĲĎCllĘ hĲČ

bŇ oTĳ =yJĂ hoăĎhylĲČ CdăŇ oh xyq
: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ’n¿Ď=rmČ ’Ň yĲŁ 2

: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
NrĳŁ hĞ’ĲČ =tŇ ybĲĄŇ ’n¿Ď=CrmĘ ’Ň yĲŁ 3

: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
hoĳĎhyĘ y’ăĄrĘyĂ ’nĎ Æ=CrmĘ ’Ň yĲŁ 4

: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
HIĳĎ ytĂŇ ’Ň răĎqĎ rY¿Č UĄ hČ Æ=NmĂ 5

: HyĲĎ bŇ xăĎ rĘUĆ bČŇ ynĂ n¡Ď‘Ď
’rĳĎy’Ă âlă ylĂ Æ hoăĎhyĘ 6

: MdĲĎŇ ’Ď ylăĂ hŇ W¡Ć ‘ĞIĲČ=hŇ mČ
yrĳĎzĘ‘ÄŁ BĘ ylĂ Æ hoăĎhyĘ 7

: y’ĲĎ nĘŁWĲ bĘŇ hŇ ’¿Ć rĘ’Ć ynĂę ’Ğ wĲČÇ
bwT
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8 hoĳĎhyBĲČ tŇ os¿ xĞlĲČ bŇ oTę
: MdĲĎŇ ’Ď BĲĎ xČ TęŁ BĘ mĂ Ç

9 hoĳĎhyBĲČ tŇ os¿ xĞlĲČ bŇ oTę
: MybĲĂŇ ydĂŇ nĘ BĂ xČ TęŁ BĘ mĂ Ç

10 ynĂ CbĳŇ bĎŇ sĘ My¿ĂoG=lJĎ
: MlĲČ ymĂ ’Ğ yJăĂ hoĎęhyĘÇ MS¿Ą BĘ

11 ynĂ CbĳŇ bĎŇ sĘ =MgČŇ ynĂ CB¿ sČ
: MlĲČ ymĂ ’Ğ yJăĂ hoĎęhyĘÇ MS¿Ą BĘ

12 MyrĂę obŇ dĘŇ kĂŇ ynĂ CBą sČ
MyYĳĂoq S’ăĄ JĘ CkŇ ‘ĞDŁ Æ

: MlĲČ ymĂ ’Ğ yJăĂ hoĎęhyĘÇ MS¿Ą BĘ
13 ljĳŁ nĘ lĂ ynĂ tăČŇ yxĂ dĘŇ hŇ xăŁ DČ

: ynĂ rĲĎzĎ‘Ğ hoăĎhyw¡Č
14 HyĳĎ tŇ răĎmĘ zĂwĘ yEăĂ‘Ď

: hŇ ‘ĲĎCSylĲĂ ylĂę Ç=yhĂ yĘwĲČ
15 MyqĳĂyDĂYČ yl¿Ą hĽ’ĲĎ BĘ hŇ ‘Ďę CSywĲĂ hŇ eĎŋrĂ ű loqą

: lyĂxĲĎ hŇ WĎ ‘ăŁ hoĎęhyĘÇ Nym¿Ă yĘ
16 hŇ mĳĎ mĄ orĲ hoĎhyĘÆ NymăĂ yĘ

: lyĂxĲĎ hŇ WĎ ‘ăŁ hoĎęhyĘÇ Nym¿Ă yĘ
17 hŇ yĳĆxĘ ’ĲĆ =yJĂ tŇ Cm¿ ’Ď =âlĲ

: HyĲĎ yW¿Ą ‘ĞmĲČ rjĄę sČ ’Ğ wĲČÇ
18 HIĳĎ yeĂ răČiĘ yĂ riăŁ yČ

: ynĂ nĲĎtĎŇ nĘ âlă tŇ wĆUĎę lČ wĘÇ
19 qdĆŇ YĳĆ=yrĄ‘ĞSĲČ yl¿Ă =CxtĘŇ jĂ

: HyĲĎ hŇ d¿ĆŇ o’ MbĎ Ç=’bŇŁ ’ĲĎ
20 hoĳĎhylĲČ r‘Čè¿Č hČ =hŇ zĲĆ

: obĲŇ C’b¿ŇŁ yĎ MyqĂę yDĂYČ Ç
21 ynĂ tĳĎŇ ynĂ ‘Ğ yJăĂ ìŇ dĘŇ o’Ĳ Æ

yl=yhtw
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: hŇ ‘ĲĎCSylĲĂ ylĂę Ç=yhĂ êĘ wČ
MynĳĂoBhČ Csă ’ĞmĲĎ NbĆŇ ’Ć Æ 22

: hŇ eĲĎjĂ S’Ň răŁ lĘ hŇ tĎę yĘhĲĎ Ç
tŇ ’Ň EĳŁ hŇ tĎŇ yĘhăĎ hoĎhyĘÆ tŇ ’ăĄ mĄ 23

: CnynĲĄy‘ĄBĘ tŇ ’Ň lăĎ pĘŇ nĂ ’yh¡Ă
hoĳĎhyĘ hŇ WăĎ ‘Ď MoIhČ Æ=hŇ zĆ 24

: obĲŇ hŇ xăĎ mĘ WĘ nĂ wĘ hŇ lĎ yg¡ĂŇ nĎ
’eĳĎ hŇ ‘¿ĎySĂÅ ohĲ hoĎhyĘÆ ’eăĎ’ĲĎ 25

: ’eĲĎ hŇ x¿Ď ylĂÅYĘ hČ hoĎęhyĘÇ ’e¿Ď’ĲĎ
hoĳĎhyĘ MSăĄ BĘ ’BĎ hČ Æ ëŇ CrăBĎ 26

: hoĲĎhyĘ tŇ yB¿ĄmĂ MkĆę CnkĘŇ rĲČBĄ Ç
Cnl¿Ď r’Ć IÀĎwČ ÈhoĎhyĘ ű l’ąĄ 27

MytĳĂŇ bŇŁ ‘ĞBĲČ gŇx¿Č =CrsĘ ’Ă
: xČ BĲĄ zĘUĂ hČ tŇ onę rĘqČ Ç=dŇ ‘Č

OĎ dĳĆŇ o’wĘ hŇ êăĎ’Č ylăĂ ’Ą 28

: OĎ mĲĆ mĘ orĲ’Ğ yhČę Łl’ĹÇ
bŇ oTĳ =yJĂ hoăĎhylĲČ CdăŇ oh 29

: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă

ëŇ rĆdĳĎŇ =ymĄ ymĲĂ tĘŇ yr¿ĄSĘ ’Č Tyq

: hoĲĎhyĘ tŇ r¿ČotŇ BĘ MykĂę lĘ hĲŁ hČ Ç
wytĎę dŇŁ ‘ĲĄ yr¿ĄYĘ nĲŁ yrĄSĘ ’Č Æ 2

: ChCSĲ rĘdĘŇ yĂ bŇ l¿Ą =lkĎŇ BĘ
hŇ lĳĎ wĘ‘Č Clă ‘ĞpĲĎŇ =âl PŇ ’Č Æ 3

: CkŇ lĲĎ hĎ wyk¿ĎŇ rĎdĘŇ BĂ
ìŇ ydĆę uĚpĂŇ hŇ tĎŇ yC¿ĂYĂ hŇ êĎ’Č Æ 4

: dŇ ’ĲŁ mĘ rm¿Ł SĘ lĂ
ykĎę rĎdĘŇ CnJ¿Ł yĂ ylČ xĞ’ĲČ Æ 5

rmVl
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: ìŇ yuĲĆxĚ rm¿Ł SĘ lĂ
6 SobĳŇ ’Ą =âlĲ z’¿Ď

: ìŇ ytĲĆŇ wŁ YĘ mĂ =lJĎ =l’Ć yTĂę yBĂ hČ BĘ Ç
7 bŇ bĳĎŇ lĄ rSĆ yăŁ BĘ ìŇ dĘŇ o’Ĳ Æ

: ìŇ qĲĆdĘŇ YĂ yT¿Ą jĘ SĘ mĂ ydĂę mĘ lĎ BĘ Ç
8 rmĳŁ SĘ ’Ć ìŇ yu¿ĆxĚ =tŇ ’Ć

: dŇ ’ĲŁ mĘ =dŇ ‘Č ynĂ b¿ĄŇ zĘ‘ČêĲČ =l’ĲČ

9 oxĳ rĘ’Ď =tŇ ’Ć r‘ČeČ Æ=hŇ JĆ zČyĘ hŇ UăĆ BČ
: ìŇ rĲĆbĎŇ dĘŇ JĂ rmęŁ SĘ lĂ Ç

10 ìŇ yêĳĂ SĘ rČdĘŇ yB¿Ă lĂ =lkĎŇ BĘ
: ìŇ ytĲĆŇ wŁ YĘ UĂ mĂ ynĂ GĄęSĘ êČ Ç=l’Č

11 ìŇ tĳĆŇ rĎmĘ ’Ă yêĂ nĘ păČŇ YĎ yBĂ lĂ BĘ Æ
: ëŇ lĲĎ =’TĎ xĹ’ĲĆ âlă N‘ČmČę lĘ Ç

12 hoĎęhyĘ hŇ ê¿Ď’Č ëŇ Cr¡BĎ
: ìŇ yuĲĆxĚ ynĂ d¿ĄŇ UĘ lČ

13 yêĂ rĘjĳČsĂ yt¿ČŇ pĎŇ WĘ BĂ
: ìŇ ypĲĂŇ =yTĄ jĘ SĘ mĂ lJęŁ Ç

14 yêĂ WĘ WČę ìŇ yt¿ĆŇ wŁ dĘŇ ‘ĲĄ ëŇ rĆd¡ĆŇ BĘ
: NohĲ =lJĎ l‘ăČJĘ

15 hŇ xĎ yWĳĂ ’Ď ìŇ yd¿ĆŇ uĚpĂŇ BĘ
: ìŇ ytĲĆŇ xŁ rĘ’ĲŁ hŇ TĎ yBĂę ’Č wĘÇ

16 ‘SĳĎ ‘ĞêĲČSĘ ’ĲĆ ìŇ yt¿ĆŇ uŁ xĚBĘ
: ìŇ rĲĆbĎŇ DĘ xJăČ SĘ ’Ć âlÆ

17 hŇ yĆęxĘ ’ĲĆ ì¿Ň DĘbĘŇ ‘Č=l‘ĲČ lm¡Ł GĘ
: ìŇ rĲĆbĎŇ dĘŇ hŇ r¿ĎmĘ SĘ ’Ć wĘ

18 hŇ TĎ yBĳĂ ’Č wĘ yn¿Čy‘Ą=lGČ
tw’lpn
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: ìŇ tĲĆŇ rĎoêmĂ tŇ o’ę lĎ pĘŇ nĂ Ç
ZrĆ’ĳĎbĎŇ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ rGăĄ 19

: ìŇ ytĲĆŇ wŁ YĘ mĂ yeĂ UĆę mĂ Ç rê¿ĄsĘ êČ =l’Č
hŇ bĳĎŇ ’ĞtĲČŇ lĘ ySăĂ pĘŇ nČ hŇ săĎ rĘGĲĎ 20

: tŇ ‘ĲĄ=lkĎŇ bĘŇ ìŇ yT¿Ć jĎ SĘ mĂ =l’ĲĆ
MyrĳĂCr’Ğ MydăĂŇ zĄ êĎrĘ‘ČGĎ Æ 21

: ìŇ ytĲĆŇ wŁ YĘ UĂ mĂ MygĂŇèŁ hČ Ç
zCbĳŇ wĎ hŇ jăĎ rĘxĆ ylČ ‘ĎmĲĄ Æ lGăČ 22

: yêĂ rĘYĲĎ nĎ ìŇ ytăĆŇ dŇŁ ‘ĲĄ yJ¡Ă
CrBĳĎdĘŇ nĂ yBăĂ MyrĂWĎ Æ CbăŇ SĘ yĲĎ MGąČ 23

: ìŇ yuĲĆxĚBĘ xČ yW¿Ă yĎ ìę DĘbĘŇ ‘Č Ç
y‘Ďę SĚ ‘ĞSĲČ ìŇ ytĆŇ dŇŁ ‘ĲĄÆ=MGĲČ 24

: ytĲĂŇ YĎ ‘Ğ yS¿Ą nĘ ’Č

ySĳĂ pĘŇ nČ rpăĎŇ ‘ĎlĲĆ hŇ qăĎbĘŇ DĲĎ 25

: ìŇ rĲĆbĎŇ dĘŇ JĂ ynĂ IĄęxČ Ç
ynĂ nĄę ‘ĞêĲČ wČĲ yêĂ rĘjČ sĂ Æ ykăČŇ rĎDĘ 26

: ìŇ yuĲĆxĚ ynĂ d¿ĄŇ UĘ lČ
ynĂ nĳĄybĂŇ hĞ ìŇ yd¿ĆŇ CujĂ =ëŇ rĆDĲĆ 27

: ìŇ ytĲĆŇ o’lĘ pĘŇ nĂ BĘ hŇ xĎ yWĂę ’Ď wĘÇ
hŇ gĳĎŇ CêmĂ ySĂ pĘŇ nČ Æ hŇ păĎŇ lĘ DĲĎ 28

: ìŇ rĲĆbĎŇ dĘŇ JĂ ynĂ mĄę IĘqČ Ç
yeĂ UĳĆ mĂ rsăĄ hĎ rqĆSĆ Æ=ëŇ rĆDĲĆ 29

: ynĂ eĲĄxĎ ì¿Ň tĘŇ rĎotĲŇ wĲĘ
yêĂ rĘxĳĎbĎŇ hŇ n¿Ď Cm’Ĺ=ëŇ rĆDĲĆ 30

: ytĂŇ yCĲĂSĂ ìŇ yT¿Ć jĎ SĘ mĂ
ìŇ ytĳĆŇ wŁ dĘŇ ‘ĲĄbĘŇ yêĂ qĘ b¿ČŇ DĎ 31

: ynĂ SĲĄ ybĂŇ êĘ =l’Č hoĎęhyĘÇ
KytwYm=Krd
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32 ZCrĳ’Ď ìŇ yt¿ĆŇ wŁ YĘ mĂ =ëŇ rĆDĲĆ
: yBĲĂ lĂ bŇ yxăĂ rĘtČŇ yJ¡Ă

33 ìŇ yuĆę xĚ ëŇ rĆD¿Ć hoĎhyĘÆ ynĂ răĄoh
: bŇ qĆ‘ĲĄ hŇ eĎr¿Ć~Ę ’Ć wĘ

34 ìŇ tĆę rĎotĲŇ hŇ r¿Ď~Ę ’Ć wĘ ynĂ nĄybĂŇ hĞ Æ
: bŇ lĲĄ =lkĎŇ bĘŇ hŇ eĎr¿ĆmĘ SĘ ’Ć wĘ

35 ìŇ ytĳĆŇ wŁ YĘ mĂ bŇ ytăĂŇ nĘ BĂ ynĂ kĄŇ yrĂdĘŇ hČ Æ
: yêĂ YĘ pĲĎŇ xĎ ob¿Ň =yJĂ

36 ìŇ ytĆę wŁ dĘŇ ‘ĲĄ=l’Ć yBĂ lĂ Æ=ThČ
: ‘YČ BĲĎ =l’Ć l’ăČ wĘ

37 ’wĘSĳĎ tŇ o’ă rĘmĲĄ ynČ y‘ĄÆ rbăĄŇ ‘ĞhĲČ
: ynĂ IĲĄxČ ìŇ k¿ĆŇ rĎdĘŇ BĂ

38 ìŇ tĳĆŇ rĎmĘ ’Ă ìŇ DĘbĘŇ ‘ČlĘ Æ MqăĄhĎ
: ìŇ tĲĆŇ ’Ď rĘyĂlĘ rSĆę ’Ğ Ç

39 yêĂ rĘgĳŇŁ yĎ rSăĆ ’Ğ ytĂŇ jĎ rĘxĆ Æ rbăĄŇ ‘ĞhĲČ
: MybĲĂŇ oT ìŇ yTăĆ jĎ SĘ mĂ yJ¡Ă

40 ìŇ ydĳĆŇ uĚpĂŇ lĘ yêĂ bĘŇ ’ăČ êĎ hŇ eĄhĂ Æ
: ynĂ IĲĄxČ ì¿Ň tĘŇ qĲĎ dĘŇ YĂ BĘ

41 hoĳĎhyĘ ìŇ dăĆŇ sĎ xĞ ynĂ ’ăĚbŇŁ ywĲĂ
: ìŇ tĲĆŇ rĎmĘ ’Ă JĘ ìę tĘŇ ‘Ď CSĲ êĘ Ç

42 rbĳĎŇ dĎŇ ypăĂŇ rĘxĲŁ hŇ năĆ‘Ĺ’ĲĆ wĘ
: ìŇ rĲĆbĎŇ dĘŇ BĂ yêĂ xĘ TČ bĎ Ç=yJĲĂ

43 dŇ ’ĳŁ mĘ =dŇ ‘Č tŇ măĆ ’Ĺ=rbČŇ dĘŇ yjăĂ mĂ l~Ąŋ êČ =l’Č wĲĘ
: yêĂ lĘ xĲĎ yĂ ìŇ TăĆ jĎ SĘ mĂ lĘ yJ¡Ă

44 dŇ ymĂę tĎŇ ì¿Ň tĘŇ rĎotĲŇ hŇ r¡ĎmĘ SĘ ’Ć wĘ
: dŇ ‘ĲĆwĎ Ml¿Ď o‘lĘ

hklht’w
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hŇ bĳĎŇ xĎ rĘbĲĎŇ hŇ k¿ĎŇ QĘ hČ tĘŇ ’Ć wĘ 45

: yêĂ SĘ rĲĎdĎŇ ìŇ ydăĆŇ uĚpĂŇ yJ¡Ă
MykĂę lĎ mĘ dŇ gĆŇ n¿Ć ìŇ ytĆŇ dŇŁ ‘ĲĄbĘŇ Æ hŇ răĎBĘ dČŇ ’Ğ wĲČ 46

: SobĲŇ ’Ą âlă wĘ
ìŇ ytĆę wŁ YĘ mĂ BĘ ‘S¿Č ‘ĞêĲČSĘ ’Ć wĘ 47

: yêĂ bĘŇ hĲĎ ’Ď rSăĆ ’Ğ
yêĂ bĘŇ hĎę ’Ď rS¿Ć ’Ğ ìŇ ytĆŇ wŁ YĘ mĂ Æ=l’ĲĆ yjČę kČŇ =’vĲĎ ’Ć wĘ 48

: ìŇ yuĲĆxĚbĘŇ hŇ xĎ yW¿Ă ’Ď wĘ

ìŇ DĳĆbĘŇ ‘ČlĘ rb¿ĎŇ DĎ=rkŇŁ zĘ 49

: ynĂ êĲĎ lĘ xČ yĲĂ rSăĆ ’Ğ l‘Čę Ç
yyĳĂnĘ ‘ĎbĘŇ ytăĂŇ mĎ xĎ nĲĆ tŇ ’Ň zăŁ 50

: ynĂ tĘŇ IĲĎxĂ ìăŇ tĘŇ rĲĎmĘ ’Ă yJ¡Ă
dŇ ’ĳŁ mĘ =dŇ ‘Č ynĂ YăĚ ylĂ hĹ MydĂŇ zĄÆ 51

: ytĂŇ yTĲĂ nĎ âlă ìę tĘŇ rĲĎoêmĂ Ç
hoĎęhyĘ ű Ml¿Ď o‘mĲĄ ìŇ yT¡Ć jĎ SĘ mĂ yêĂ rĘkąČŇ zĎÅ 52

: MxĲĎ nĆtĘŇ ’Ć wĲĎ
My‘ĳĂSĎ rĘmĲĄ ynĂ tĘŇ zČxĎ ’Ğ Æ hŇ păĎŇ ‘ĎlĘ zČ 53

: ìŇ tĲĆŇ rĎoêĲ ybĄę zĘ‘ĲŁ Ç
ìŇ yuĆę xĚ yl¿Ă =CyhĲĎ tŇ ormĂ zĘ Æ 54

: yrĲĎCgŇmĘ tŇ ybăĄŇ BĘ
hoĳĎhyĘ ìăŇ mĘ SĂ hŇ lĎ yĘQăČ bČŇ yêĂ rĘkąČŇ zĎÅ 55

: ìŇ tĲĆŇ rĎoêĲ hŇ rĎę mĘ SĘ ’Ć wĲĎÇ
yQĳĂ =hŇ tĎŇ yĘhĲĎ tŇ ’Ň z¿Ł 56

: yêĂ rĘYĲĎ nĎ ìŇ ydăĆŇ uĚpĂŇ yJ¡Ă

ho¿ĎhyĘ yq¡ĂlĘ xĆ 57

: ìŇ yrĲĆbĎŇ DĘ rm¿Ł SĘ lĂ yêĂ rĘmČę ’Ď
ytylx
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58 bŇ lĳĄ =lkĎŇ bĘŇ ìŇ ynăĆpĎŇ ytĂŇ yQăĂ xĂ
: ìŇ tĲĆŇ rĎmĘ ’Ă JĘ ynĂ eĄę xĎ Ç

59 ykĳĎŇ rĎdĘŇ yêĂ bĘŇ è¿Č xĂ
: ìŇ ytĲĆŇ dŇŁ ‘ĲĄ=l’Ć ylČę gĘŇrČÇ hŇ bĎŇ yS¿Ă ’Ď wĲĎ

60 yêĂ hĘ mĳĎ hĘ mČ tĘŇ hĲĂ âlă wĘ yêĂ SĘ xČ Æ
: ìŇ ytĲĆŇ wŁ YĘ mĂ rmęŁ SĘ lĂ Ç

61 ynĂ dĳĚŇ CĘ‘Ă My‘ăĂSĎ rĘ ylăĄ bĘŇ xĆ
: yêĂ xĘ kĲĎŇ SĎ âlă ìę tĘŇ rĎoêĲ Ç

62 ëŇ ĳĎl tŇ odăŇ ohlĘ MCq’Ď Æ hŇ lĎ yĘlČę =tŇ oYĲ xĞ
: ìŇ qĲĆdĘŇ YĂ yT¿Ą jĘ SĘ mĂ l‘Čę Ç

63 ìŇ C’ĳ rĄyĘ rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ lĘ ynĂ ’Ď Æ rbăĄŇ xĎ
: ìŇ ydĲĆŇ CujĂ yrĄę mĘ SĲŁ lĘ CÇ

64 ZrĆ’Ďę hĎ hŇ ’¿Ď lĘ mĲĎ hoĎhyĘÆ ìăŇ DĘsĘ xČ
: ynĂ dĲĄŇ UĘ lČ ìŇ yu¿ĆxĚ

65 ìĳŇ DĘbĘŇ ‘Č=M‘ĲĂ tĎŇ yWăĂ ‘Ď bŇ oTÆ
: ìŇ rĲĆbĎŇ dĘŇ JĂ hoĎęhyĘÇ

66 ynĂ dĳĄŇ UĘ lČ tŇ ‘ČdăČŇ wĎ M‘ČTăČ bŇ CTą
: yêĂ nĘ mĲĎ ’ĹhĲĆ ìŇ ytăĆŇ wŁ YĘ mĂ bĘŇ yJ¡Ă

67 gŇgĳĄŇSŁ ynăĂ’Ğ hŇ nĆ‘Ĺ’ĲĆ Æ MrĆTăĆ
: yêĂ rĘmĲĎ SĎ ì¿Ň tĘŇ rĎmĘ ’Ă hŇ êĎę ‘Č wĘÇ

68 bŇ yTĂę mĄ C hŇ ê¿Ď’Č =bŇ oTĲ
: ìŇ yuĲĆxĚ ynĂ d¿ĄŇ UĘ lČ

69 MydĳĂŇ zĄ rqĆSăĆ ylăČ ‘Ď ClŋpĘŇ TĲĎ
: ìŇ ydĲĆŇ CujĂ r~ŋŁ ’Ĺ ű bŇ ląĄ =lkĎŇ BĘ ynĂę ’Ğ Ç

70 MBĳĎ lĂ bŇ lĆ xăĄ JČ SpăČŇ TĎ
: yêĂ ‘Ę SĲĎ ‘ĞSĲĂ ì¿Ň tĘŇ rĎoê ynĂę ’Ğ Ç

yl=bwT
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ytĂŇ yeĳĄ‘Ě=ykĲĂŇ yl¿Ă =bŇ oTĲ 71

: ìŇ yuĲĆxĚ dŇ m¿Č lĘ ’Ć N‘ČmČę lĘ Ç
sŘ17 ìŇ yjĳĂ =tŇ rČotĲŇ yl¿Ă =bŇ oTĲ 72

: PŇ sĆ kĲĎŇ wĎ bŇ h¿Ď zĎ ypĄę lĘ ’Č mĲĄ Ç

ynĂ CnĳnĘ okĲŇ yĘwĲČ ynĂ CW‘Ď Æ ìŇ ydăĆŇ yĎ 73

: ìŇ ytĲĆŇ wŁ YĘ mĂ hŇ d¿ĎŇ mĘ lĘ ’Ć wĘ ynĂ nĄę ybĂŇ hĞ Ç
CxmĳĎ WĘ yĂwĘ ynĂ C’ă rĘyĂ ìŇ y’Ć rĄyĘÆ 74

: yêĂ lĘ xĲĎ yĂ ìăŇ rĘbĲĎŇ dĘŇ lĂ yJ¡Ă
ìŇ yTĳĆjĎ SĘ mĂ qdĆŇ YăĆ=yJĂ hoĎhyĘÆ yêĂ ‘Ę dăČŇ yĎ 75

: ynĂ tĲĎŇ yeĂ ‘Ă hŇ nĎę Cm’ĹwĲĆÇ
ynĂ mĳĄ xĞ nĲČlĘ ìăŇ DĘsĘ xČ ’năĎ=yhĂ yĘ 76

: ìŇ DĲĆbĘŇ ‘ČlĘ ì¿Ň tĘŇ rĎmĘ ’Ă JĘ
hŇ yĳĆxĘ ’ĲĆ wĘ ìŇ ymăĆ xĞrĲČ ynĂ C’ă bŇŁ yĘ 77

: y‘ĲĎSĚ ‘ĞSĲČ ìę tĘŇ rĲĎotÇ=yJĲĂ
ynĂ CtĳŇ CĘ‘Ă rqĆSăĆ =yJĂ MydĂŇ zĄÆ CSbăŇŁ yĄ 78

: ìŇ ydĲĆŇ CupĂŇ BĘ xČ yW¿Ă ’Ď ynĂę ’Ğ Ç
ìŇ y’ĳĆrĄyĘ ylăĂ CbŇ CSă yĎ 79

: ìŇ ytĲĆŇ dŇŁ ‘ĲĄ w‘ę dyĲwÇ
ìŇ yuĳĆxĚBĘ MymăĂ tĎŇ yBăĂ lĂ =yhĲĂ yĘ 80

: SobĲŇ ’Ą âlă N‘ČmČę lĘ Ç

ySĳĂ pĘŇ nČ ìăŇ tĘŇ ‘ĲĎCStĘŇ lĂ hŇ tăĎŇ lĘ JĲĎ 81

: yêĂ lĘ xĲĎ yĂ ì¿Ň rĘbĲĎŇ dĘŇ lĂ
ìŇ tĳĆŇ rĎmĘ ’Ă lĘ ynČ y‘ĄÆ Clă JĎ 82

: ynĂ mĲĄ xĞ nĲČêĲĘ yt¿ČŇ mĎ rmęŁ ’Ň lĄ Ç
roTĳ yqĂ BĘ dŇ ’Ň năŁ JĘ ytĂŇ yyĂhĎ Æ=yJĲĂ 83

: yêĂ xĘ kĲĎŇ SĎ âlă ìŇ yuĆę xĚ Ç
hmk
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84 ìŇ DĳĆbĘŇ ‘Č=ymĲĄ yĘ hŇ U¿Ď JČ
: TjĲĎ SĘ mĂ ypăČŇ dĘŇ rĲŁ bĘŇ hŇ W¡Ć ‘ĞêĲČ ytČŋ mĎ

85 tŇ oxĳ ySĂ MydăĂŇ zĄ ylăĂ =CrJĲĎ
: ìŇ tĲĆŇ rĎotĲŇ kĘŇ âlă rSĆę ’Ğ Ç

86 hŇ nĳĎ Cm’Ĺ ìŇ yt¿ĆŇ wŁ YĘ mĂ =lJĎ
: ynĂ rĲĄzĘ‘Ď ynĂ CpăŇ dĎŇ rĘ rqĆS¡Ć

87 ZrĆ’ĳĎbĎŇ ynĂ CQă JĂ T‘ČmĘ JĂ Æ
: ìŇ ydĲĆŇ wuĚpĂŇ yêĂ bĘŇ z¿Č‘Ď=âlĲ ynĂę ’Ğ wĲČÇ

88 ynĂ IĳĄxČ ì¿Ň DĘsĘ xČ JĘ
: ìŇ yjĲĂ tŇ Cd¿Ň ‘Ą hŇ rĎę mĘ SĘ ’Ć wĘÇ

89 hoĳĎhyĘ Ml¿Ď o‘lĘ
: MyĂmĲĎ èĎ BČ bŇ ~¿Ď nĂ ìę rĘbĲĎŇ DĘÇ

90 ìŇ tĳĆŇ nĎ CmĲ ’Ĺ rdŇŁ wĎÆ rdăŇŁ lĘ
: dŇ mĲŁ ‘ĞêĲČ wĲČ ZrĆ’Ćę Ç êĎ nĘ n¿ČoJ

91 MoIĳhČ CdăŇ mĘ ‘ĲĎ ìŇ yTĆ jĎ SĘ mĂ lĲĘ Æ
: ìŇ ydĲĆŇ bĎŇ ‘Ğ lJăŁ hČ yJ¡Ă

92 y‘ĳĎSĚ ‘ĞSĲČ ìŇ tĘŇ rĲĎotŇ Æ ylăĄ Cl
: yyĲĂnĘ ‘ĎbĘŇ yêĂ dĘŇ b¿ČŇ ’Ď z’Ďę Ç

93 ìŇ ydĳĆŇ CujĂ xJăČ SĘ ’Ć =âlĲ MlĎ o‘lĘ Æ
: ynĂ tĲĎŇ yIĂxĂ MbĎę Ç yJ¿Ă

94 ynĂ ‘ĳĄySĂ ohĲ ynĂ ’Ğ Æ=ìŇ lĲĘ
: yêĂ SĘ rĲĎdĎŇ ìŇ ydăĆŇ CupĂŇ yJ¡Ă

95 ynĂ dĳĄŇ BĘ ’Č lĘ My‘ăĂSĎ rĘ CCăqĂ yląĂ
: NnĲĎ oBtĘŇ ’Ć ìŇ ytĆę dŇŁ ‘ĲĄÇ

96 ZqĳĄ ytĂŇ y’ăĂ rĎ hŇ lĎ kĘŇ êĂ Æ lkĎŇ lĲĘ
: dŇ ’ĲŁ mĘ ìăŇ tĘŇ wĲĎYĘ mĂ hŇ b¡ĎŇ xĎ rĘ

ytbh’=hm
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ìŇ tĳĆŇ rĎotĲŇ yêĂ bĘŇ h¿Č ’Ď =hŇ mĲĎ 97

: ytĲĂŇ xĎ yWĲĂ ’yhăĂ MoIęhČ Ç=lJĎ
ìŇ tĳĆŇ wŁ YĘ mĂ ynĂ măĄ JĘ xČ êĘ ybČŇ yĘ’ăŁ mĄ Æ 98

: ylĲĂ =’yhĂ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
yêĂ lĘ JĳČ WĘ hĂ yd¿ČŇ UĘ lČ mĘ =lJĎ mĂ 99

: ylĲĂŇ hŇ xĎ yWăĂ ìŇ ytĆę wŁ dĘŇ ‘ĲĄÇ yJ¿Ă
NnĳĎoBtĘŇ ’Ć Myn¿ĂqĄ EĘmĂ 100

: yêĂ rĘYĲĎ nĎ ìŇ ydăĆŇ CupĂŇ yJ¡Ă
ylĳĎ gĘŇrČ ytĂŇ ’Ň lăĂ JĎ ‘rĎÆ xrČ’ăŁ =lJĎ mĂ 101

: ìŇ rĲĆbĎŇ DĘ rm¿Ł SĘ ’Ć N‘ČmČę lĘ Ç
yêĂ rĘsĳĎ=âl ìŇ yT¿Ć jĎ SĘ UĂ mĂ 102

: ynĂ tĲĎŇ rĄohĲ hŇ êĎę ’Č Ç=yJĲĂ
ìŇ tĆę rĎmĘ ’Ă yJĂ xĂ lĘ Æ CYă lĘ mĘ eĂ =hŇ mČ 103

: ypĲĂŇ lĘ Sb¿ČŇ DĘmĂ
NnĳĎoBtĘŇ ’Ć ìŇ yd¿ĆŇ CujĂ mĂ 104

: rqĆSĲĎ xrČ’ŋŁ =lJĎ ű ytĂŇ ’Ň nąĄWĎ NJĄę Ç=l‘Č

ìŇ rĳĆbĎŇ dĘŇ yl¿Ă gĘŇrČlĘ =rnĲĄ 105

: ytĲĂŇ bĎŇ ytĂŇ nĘ lĂ ro’ę wĘÇ
hŇ mĎ IĳĄqČ ’Ğ wĲĎ yêĂ ‘Ę B¿Č SĘ nĂ 106

: ìŇ qĲĆdĘŇ YĂ yT¿Ą jĘ SĘ mĂ rmęŁ SĘ lĂ Ç
dŇ ’ĳŁ mĘ =dŇ ‘Č ytĂŇ yn¿Ą‘ĞnĲČ 107

: ìŇ rĲĆbĎŇ dĘŇ kĂŇ ynĂ I¿ĄxČ hoĎęhyĘÇ
hoĳĎhyĘ ’năĎ=hŇ YĄrĘ yjĂ Æ tŇ obăŇ dĘŇ nĂ 108

: ynĂ dĲĄŇ UĘ lČ ìŇ yT¿Ć jĎ SĘ mĂ C
dŇ ymĳĂ tĎŇ yjăĂ kČŇ bĘŇ ySăĂ pĘŇ nČ 109

: yêĂ xĘ kĲĎŇ SĎ âlă ìę tĘŇ rĎotĲŇ wĘÇ
ylĳĂ xjăČ My‘ăĂSĎ rĘ CnŋtĘŇ nĲĎ 110

Kydwqpmw
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: ytĂŇ y‘ĲĂtĎŇ âlă ìŇ ydĆę CujĂ mĂ CÇ
111 MlĳĎ o‘lĘ ìŇ ytăĆŇ wŁ dĘŇ ‘ĲĄ yêĂ lĘ xăČ nĎ

: hŇ UĎ hĲĄ yBăĂ lĂ NoW¡ WĘ =yJĲĂ
112 ìŇ yuĆę xĚ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ yBĂ lĂ Æ ytĂŇ yTăĂ nĎ

: bŇ qĆ‘ĲĄ Ml¿Ď o‘lĘ

113 ytĂŇ ’Ň nĳĄWĎ Myp¿ĂŇ ‘ĞsĲĄ
: yêĂ bĘŇ hĲĎ ’Ď ì¿Ň tĘŇ rĲĎotŇ wĲĘ

114 hŇ êĎ’ĳĎ yeăĂgĂŇmĲĎ C yrăĂtĘŇ sĂ
: yêĂ lĘ xĲĎ yĂ ì¿Ň rĘbĲĎŇ dĘŇ lĂ

115 My‘ĳĂrĄmĘ yeĂ U¿Ć mĂ =CrCsĲ
: yhĲĎ Łl’Ĺ tŇ w¿Ł YĘ mĂ hŇ rĎę ~Ę ’Ć wĘÇ

116 hŇ yĳĆxĘ ’ĲĆ wĘ ìăŇ tĘŇ rĎmĘ ’Ă kĘŇ ynĂ kăĄŇ mĘ sĎ
: yrĲĂbĘŇ vĂ mĂ ynĂ SĄę ybĂŇ êĘ Ç=l’Č wĘ

117 hŇ ‘ĎSĳĄ CĎ’Ă wĘ ynĂ d¿ĄŇ ‘ĎsĘ
: dŇ ymĲĂ tĎŇ ìŇ yuăĆxĚbĘŇ hŇ ‘¡ĎSĘ ’Ć wĘ

118 ìŇ yuĳĆxĚmĲĄ MygăĂŇ oS=lJĎ tĎŇ ylĂ sĎ Æ
: MtĲĎŇ ymĂ rĘêČ rqĆSĆę Ç=yJĂ

119 ZrĆ’ĳĎ=y‘ĄSĘ rĂ=lkĎŇ êĎB¿Č SĘ hĂ MygĂę sĂ
: ìŇ ytĲĆŇ dŇŁ ‘ĲĄ yêĂ bĘŇ h¿Č ’Ď NkĄę lĎ Ç

120 yrĳĂWĎ bĘŇ ìăŇ DĘxĘ jČ mĂ rmăČ sĎ
: ytĂŇ ’Ň rĲĄyĎ ìŇ yT¿Ć jĎ SĘ UĂ mĂ C

121 qdĆŇ YĳĆwĎ TjăĎ SĘ mĂ ytĂŇ yWĂ ‘Ď Æ
: yqĲĎSĘ ‘ĲŁ lĘ ynĂ xĄę yeĂ êČ Ç=lBČ

122 bŇ oTĳ lĘ ìăŇ DĘbĘŇ ‘Č bŇ răŁ ‘Ğ
: MydĲĂŇ zĄ ynĂ q¿ĚSĘ ‘Č yĲČ=l’ĲČ

123 ìŇ tĳĆŇ ‘Ď CSĲ ylĂ Clă JĎ ynČ y‘ĄÆ
trm’lw
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: ìŇ qĲĆdĘŇ YĂ tŇ r¿ČmĘ ’Ă lĘ C
ìŇ DĆę sĘ xČ kĲĘŇ ì¿Ň DĘbĘŇ ‘Č=M‘Ă hŇ W¡Ą ‘Ğ 124

: ynĂ dĲĄŇ UĘ lČ ìŇ yu¿ĆxĚ wĘ
ynĂ nĳĄybĂŇ hĞ ynĂ ’¿Ď =ìŇ DĘbĘŇ ‘Č 125

: ìŇ ytĲĆŇ dŇŁ ‘ĲĄ hŇ ‘Ďę dĘŇ ’ĲĄ wĘÇ
hoĳĎhylĲČ tŇ oWă ‘ĞlĲČ tŇ ‘ĄÆ 126

: ìŇ tĲĆŇ rĎoêĲ CrpĄę hĄ Ç
ìŇ ytĳĆŇ wŁ YĘ mĂ yêĂ bĘŇ hăČ ’Ď NJĄ Æ=l‘Č 127

: zjĲĎ mĂ C bŇ h¿Ď EĎmĂ
yêĂ rĘèĳĎ yĂ lkăŇŁ ydĄŇ Cuă jĂ =lJĎ ű NJąĄ =l‘Č 128

: ytĂŇ ’Ň nĲĄWĎ rqĆSăĆ xrČ’¡Ł =lJĎ

ìŇ ytĳĆŇ wŁ dĘŇ ‘ĲĄ tŇ o’¿ lĎ jĘ 129

: ySĲĂ pĘŇ nČ MtČŇ r¿ĎYĎ nĘ NJĄę Ç=l‘Č
ry’Ăę yĎ ìŇ yr¿ĆbĎŇ DĘ xtČŇ j¡Ą 130

: MyyĲĂtĎŇ jĘ Nyb¿ĂŇ mĄ
hŇ pĎŇ ’ĳĎ SĘ ’Ć wĲĎ yêĂ rĘ‘ČpĎŇ Æ=yjĲĂ 131

: yêĂ bĘŇ ’ĲĎ yĎ ìŇ ytăĆŇ wŁ YĘ mĂ lĘ yJ¡Ă
ynĂ eĳĄxĎ wĘ yl¿Č ’Ą =hŇ nĲĄjĘ 132

: ìŇ mĲĆ SĘ yb¿ĄŇ hĞ’ĲŁ lĘ TjĎę SĘ mĂ JĘ Ç
ìŇ tĳĆŇ rĎmĘ ’Ă BĘ NkăĄŇ hĎ ymČ ‘ĎjĘ Æ 133

: NwĆ’ĲĎ =lkĎŇ yB¿Ă =TlĆ SĘ êČ =l’Č wĲĘ
MdĳĎŇ ’Ď qSĆ ‘ăŁ mĄ ynĂ dĄŇ jĘ Æ 134

: ìŇ ydĲĆŇ CujĂ hŇ rĎę mĘ SĘ ’Ć wĘÇ
ìŇ DĳĆbĘŇ ‘ČBĘ r’ăĄ hĎ ìŇ ynĆjĎ Æ 135

: ìŇ yuĲĆxĚ =tŇ ’Ć ynĂ dĄę UĘ lČ wĘÇ
ynĳĎy‘Ą CdăŇ rĘyĲĎ MyĂmČ Æ=ygĄŇlĘ jČ 136

: ìŇ tĲĆŇ rĎotĲŇ Cr¿mĘ SĲĎ =âl l‘Čę Ç
qydY
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137 hoĳĎhyĘ hŇ êăĎ’Č qyDăĂYČ
: ìŇ yTĲĆ jĎ SĘ mĂ rSĎę yĎwĘÇ

138 ìŇ ytĳĆŇ dŇŁ ‘ĲĄ qdĆŇ YăĆ tĎŇ yCĂYĂ Æ
: dŇ ’ĲŁ mĘ hŇ n¿Ď Cm’ĹwĲĆ

139 ytĳĂŇ ’Ď nĘ qĂ ynĂ tĘŇ t¿ČŇ UĘ YĂ
: yrĲĎYĎ ìŇ yrăĆbĎŇ dĘŇ Cx¡ kĘŇ SĲĎ =yJĂ

140 dŇ ’ęŁ mĘ ì¿Ň tĘŇ rĲĎmĘ ’Ă hŇ p¡ĎŇ CrYĘ
: HbĲĎŇ hĄ ’Ğ ì¿Ň DĘbĘŇ ‘Č wĘĲ

141 hŇ zĳĆbĘŇ nĂ wĘ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ ry‘ăĂYĎ
: yêĂ xĘ kĲĎŇ SĎ âlă ìŇ ydĆę uĚjĂ Ç

142 MlĳĎ o‘lĘ qdĆŇ YăĆ ìăŇ tĘŇ qĲĎ dĘŇ YĂ
: tŇ mĲĆ ’Ĺ ì¿Ň tĘŇ rĲĎotŇ wĲĘ

143 ynĂ C’ĳ YĎ mĘ qoY¿ mĎ C=rYČ
: y‘ĲĎSĚ ‘ĞSĲČ ìŇ ytĆę wŁ YĘ mĂ Ç

144 MlĎę o‘lĘ ìŇ yt¿ĆŇ wŁ dĘŇ ‘ĲĄ qdĆŇ Y¡Ć
: hŇ yĲĆxĘ ’Ć wĘ ynĂ n¿ĄybĂŇ hĞ

145 hoĎęhyĘ ynĂ n¿Ą‘Ğ bŇ lĄ Æ=lkĎŇ bĘŇ ytĂŇ ’Ň răĎqĎ
: hŇ rĎ~ĲŁ ’Ć ìŇ yu¿ĆxĚ

146 ynĂ ‘ĳĄySĂ ohĲ ìŇ yt¿ĂŇ ’Ň rĎqĘ
: ìŇ ytĲĆŇ dŇŁ ‘ĲĄ hŇ rĎę mĘ SĘ ’Ć wĘÇ

147 hŇ ‘Ď CĳĄSČ ’Ğ wĲĎ PŇ SĆ eĆbČŇ Æ yêĂ mĘ DăČqĂ
: yêĂ lĘ xĲĎ yĂ ì¿ yrbř dl

148 tŇ orĳmĚ SĘ ’Č ynČ y‘ĄÆ Cmă DĘqĂ
: ìŇ tĲĆŇ rĎmĘ ’Ă BĘ xČ yWĂę lĎ Ç

149 ìŇ DĳĆsĘ xČ kĘŇ hŇ ‘ăĎmĘ SĂ ylĂ oqÆ
hwhy
bytk ìrĘbĎ dĘlĂ ’"sbw ,r"tw ‘"t Nkw yrqw bytk ìyrĆbĎ dĘlĂ ’"sb ,yrq ìrĘbĎ dĘlĂ ,bytk ìyrĆbĎ dĘlĂ v.147 .Tyq

.s"tw +rt ,’"yd ,b"d ,’"d Nkw yrqw
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: ynĂ IĲĄxČ ìŇ T¿Ć jĎ SĘ mĂ JĲĘ hoĎęhyĘÇ
hŇ UĳĎ zĂ ypăĄŇ dĘŇ rĲŁ CbŇ rĘqĲĎ Æ 150

: CqxĲĎ rĎ ì¿Ň tĘŇ rĲĎoêmĂ
hoĳĎhyĘ hŇ êăĎ’Č bŇ orăqĎ 151

: tŇ mĲĆ ’Ĺ ìŇ yt¿ĆŇ wŁ YĘ mĂ =lkĎŇ wĲĘ
ìŇ ytĳĆŇ dŇŁ ‘ĲĄmĄ yêĂ ‘Ę dČŇ yĎÆ MdĆŇ qăĆ 152

: MêĲĎ dĘŇ sČ yĘ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă

ynĂ YĳĄ QĘ xČ wĘ yy¿ĂnĘ ‘Ď=hŇ ’ĲĄ rĘ 153

: yêĂ xĘ kĲĎŇ SĎ âlă ìę tĘŇ rĲĎotÇ=yJĲĂ
ynĂ lĳĄ’Ď gĘŇ C ybĂŇ yrĂÆ hŇ băĎŇ yrĂ 154

: ynĂ IĲĄxČ ì¿Ň tĘŇ rĲĎmĘ ’Ă lĘ
hŇ ‘ĳĎCSyĘ My‘ăĂSĎ rĘmĲĄ qoxă rĎ 155

: CSrĲĎdĎŇ âlă ìŇ yuĆxĚ Ç=yJĲĂ
hoĳĎhyĘ ű MyB¿Ă rČ ìŇ ym¡Ć xĞrĲČ 156

: ynĂ IĲĄxČ ìŇ yT¿Ć jĎ SĘ mĂ JĲĘ
yrĳĎYĎ wĘ ypăČŇ dĘŇ rĲŁ MyBĂ rČÆ 157

: ytĂŇ yTĲĂ nĎ âlă ìŇ ytĆę wŁ dĘŇ ‘ĲĄmĄ Ç
hŇ TĎ TĳĎ oqtĘŇ ’Ć wĲĎ MydĂŇ gĘŇbŇŁ Æ ytĂŇ y’ăĂ rĎ 158

: CrmĲĎ SĎ âlă ìę tĘŇ rĲĎmĘ ’Ă Ç rS¿Ć ’Ğ
yêĂ bĘŇ hĳĎ ’Ď ìŇ ydăĆŇ CupĂŇ =yJĲĂ hŇ ’Ą rĘÆ 159

: ynĂ IĲĄxČ ì¿Ň DĘsĘ xČ JĲĘ hoĎęhyĘÇ
tŇ mĳĆ ’Ĺ ì¿Ň rĘbĲĎŇ DĘ=S’Ň rĲřŁ 160

: ìŇ qĲĆdĘŇ YĂ Tj¿Č SĘ mĂ =lJĎ MlĎę o‘lĘ CÇ

MeĳĎxĂ ynĂ CpăŇ dĎŇ rĘ MyrĂWĎ Æ 161

: yBĲĂ lĂ dŇ x¿Č jĎ Kę yrbĲ dmwÇ
ìŇ tĳĆŇ rĎmĘ ’Ă =l‘Č ykĲĂŇ nŁ ’ĲĎ Æ WWăĎ 162

’Ywmk
.’ry‘z +r v.160
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: bŇ rĲĎ ll¿Ď SĎ ’YĄę omJĘ Ç
163 hŇ bĎŇ ‘ĳĄtČŇ ’Ğ wĲČ ytĂŇ ’Ň nĄWĎ Æ rqĆSăĆ

: yêĂ bĘŇ hĲĎ ’Ď ì¿Ň tĘŇ rĎoê
164 ìŇ yêĳĂ lĘ QČ hĂ MoIBČ Æ ‘bČŇ SăĆ

: ìŇ qĲĆdĘŇ YĂ yT¿Ą jĘ SĘ mĂ l‘Čę Ç
165 ìŇ tĳĆŇ rĎotĲŇ ybăĄŇ hĞ’ĲŁ lĘ bŇ rĎÆ Molă SĎ

: loSĲ kĘŇ mĂ oml¿Ď =Ny’ĲĄ wĘ
166 hoĳĎhyĘ ìăŇ tĘŇ ‘ĲĎCSylĲĂ yêĂ rĘBăČ WĂ

: ytĂŇ yWĲĂ ‘Ď ìŇ yt¿ĆŇ wŁ YĘ mĂ C
167 ìŇ ytĳĆŇ dŇŁ ‘ĲĄ ySĂ pĘŇ nČ Æ hŇ răĎmĘ SĲĎ

: dŇ ’ĲŁ mĘ Mb¿ĄŇ hĞ’ĲŁ wĎ
168 ìŇ ytĳĆŇ dŇŁ ‘ĲĄwĘ ìŇ ydĆŇ CupĂŇ Æ yêĂ rĘmăČSĎ

: ìŇ DĲĆgĘŇ nĆ ykăČŇ rĎDĘ=lkĎŇ yJ¡Ă

169 hoĳĎhyĘ ìŇ ynăĆpĎŇ lĘ ytăĂŇ eĎrĂ bŇ rąČqĘ êĂ
: ynĂ nĲĄ ybĂŇ hĞ ì¿Ň rĘbĲĎŇ dĘŇ JĂ

170 ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ ytăĂŇ eĎxĂ êĘ ’obăŇ êĎ
: ynĂ lĲĄ y~Ă hČ ìę tĘŇ rĲĎmĘ ’Ă JĘ Ç

171 hŇ QĳĎ hĂ êĘ ytăČŇ pĎŇ WĘ hŇ nĎ‘Ę BăČ êČ
: ìŇ yuĲĆxĚ ynĂ dăĄŇ UĘ lČ tĘŇ yJ¡Ă

172 ìŇ tĳĆŇ rĎmĘ ’Ă ynĂ oSlĘ Æ N‘ČêăČ
: qdĆŇ ~ĲĆ ìŇ ytăĆŇ wŁ YĘ mĂ =lkĎŇ yJ¡Ă

173 ynĂ rĳĄzĘ‘ĎlĘ ì¿Ň dĘŇ yĲĎ=yhĂ êĲĘ
: yêĂ rĘxĲĎ bĎŇ ìŇ ydăĆŇ CupĂŇ yJ¡Ă

174 hoĳĎhyĘ ìăŇ tĘŇ ‘ĲĎCSylĲĂ yêĂ bĘŇ ’ăČ êĎ
: y‘ĲĎSĚ ‘ĞSĲČ ìę tĘŇ rĲĎotŇ wĘÇ

175 OĎ ĳĆllĘ hĲČ tĘŇ CĲ ySĂ pĘŇ nČ Æ=yxĲĂ êĘ Ĳ
: ynĂ rĲĚzĘ‘ĞyĲČ ìŇ T¿Ć jĎ SĘ mĂ CĲ

yty‘t
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ìŇ DĳĆbĘŇ ‘Č SuăĄBČ dŇ bĄŇ ’Ł Æ hŇ WăĆ JĘ ytĂŇ y‘Ăę êĎ 176

: yêĂ xĘ kĲĎŇ SĎ âlă ìŇ ytĆę wŁ YĘ mĂ Ç yJ¿Ă
tŇ ol¿ ‘ĞUĲČň hČ rySĂę kq

yQĳĂ hŇ tĎŇ răĎ~Ď BČ hoĎhyĘÆ=l’Ć
: ynĂ nĲĄ‘ĞIĲČwĲČ ytĂŇ ’Ň rĎę qĎ Ç

rqĆSĳĆ =tŇ pČŇ vĘ mĂ ySĂ pĘŇ nČ Æ hŇ lĎ y~ăĂ hČ hŇ oĎęhyĲĘ 2

: hŇ IĲĎmĂ rĘ NoS¿ QĎ mĂ
ëŇ lĎę PŇ ys¿Ă IŁ =hŇ mČ C ìŇ lĘ Æ NêăĄ IĂ=hŇ mČ 3

: hŇ IĲĎmĂ rĘ NoS¿ lĎ
MynĳĂCnSĘ roBă gĂŇ y~ăĄxĂ 4

: MymĲĂ tĎŇ rĘ yl¿Ą xĞGĲČ M‘Ăę Ç
ëŇ SĆ mĳĆ yêĂ rĘgăČŇ =yJĂ ylĂ Æ=hŇ yĎo’Ĳ 5

: rdĲĎŇ qĄ yl¿Ą hĽ’ĲĎ =M‘ĲĂ yêĂ nĘ kČę SĎ Ç
ySĳĂ pĘŇ nČ HQăĎ =hŇ nĎkĘŇ SĲĎ tŇ BČ rČÆ 6

: MolĲ SĎ ’n¿ĄoW M‘Ăę Ç
rBĳĄdČŇ ’Ğ ykăĂŇ wĘ MolSĎ Æ=ynĂ ’ĲĞ 7

: hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ lČ hŇ UĎ hĄę Ç
tŇ ol¿ ‘ĞUĲČň lĲČ rySĂę ’kq

MyrĳĂhĎ hĲĆ =l’Ć ynČ y‘ĄÆ ’văĎ ’Ć
: yrĲĂzĘ‘Ć ’b¿ŇŁ yĎ NyĂ’Čę mĄ Ç
hoĳĎhyĘ M‘ăĂmĄ yrĂzĘ‘ĆÆ 2

: ZrĆ’ĲĎ wĎ MyĂm¿ČSĎ hŇ WĄę ‘Ł Ç
ìŇ ĳĆlgĘŇrČ ToUă lČ NêăĄ yĂ=l’Č 3

: ìŇ rĲĆmĘ SĲŁ MCnę yĎÇ=l’Č
NSĳĎ yyĂ âlă wĘ MCnyĎÆ=âlĲ hŇ eăĄhĂ 4

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ rmĄę oSÇ
ìŇ rĳĆmĘ SĲŁ ho¿ĎhyĘ 5

hwhy
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: ìŇ nĲĆ ymĂ yĘ dŇ y¿Č=l‘Č ìę QĘ YĂ Ç ho¿ĎhyĘ
6 hŇ JĎ JĆę yČ=âlĲ SmĆ è¿Ć hČ MmĎę oy

: hŇ lĎ yĘQĲĎ BČ xČ r¿ĄyĎwĘ
7 ‘rĳĎ=lJĎ mĂ ì¿Ň rĘmĎ SĘ yĂ hŇ oĎęhyĲĘ

: ìŇ SĲĆ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć rmęŁ SĘ yĂÇ
8 ìŇ ’ĳĆ obŇ C ì¿Ň tĘŇ ’Ň YĄ =rmĎ SĘ yĂ hŇ oĎęhyĲĘ

: MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č wĘ hŇ êĎę ‘ČmĲĄ Ç
bkq dŇ w¿ĂdĎň lĘ tŇ olę ‘ĞUĲČ hĲČ ryS¿Ă

ylĳĂ MyrăĂmĘ ’ĲŁ BĘ yêĂ xĘ mČ WĎ Æ
: ëŇ lĲĄ nĄ hoăĎhyĘ tŇ yB¡Ą

2 CnylĳĄgĘŇrČ CyăhĎ tŇ odŇ mĘ ‘ĲŁ Æ
: MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ ëŇ yĂrČę ‘ĎSĘ BĂ Ç

3 hŇ yĳĎCnBĘ hČ MĂl¿Č SĎ CrĲyĘ
: wDĲĎxĘ yČ HQ¿Ď =hŇ rĎBĘ xĚSĲĆ ry‘Ăę JĘ Ç

4 MyTĂÃ bĎŇ SĘ ClÀ ‘Ď MèĎÄ SĆ
l’ĳĄ rĎWĘ yĂlĘ tŇ CdăŇ ‘Ą HyĎÆ=yTĄ bĘŇ SĂ

: hoĲĎhyĘ MSăĄ lĘ tŇ odę hŁ lĘ Ç
5 TjĳĎ SĘ mĂ lĘ tŇ o’ă sĘ kĂŇ CbăŇ SĘ yĲĎ ű hŇ UĎ SĎÄ yJąĂ

: dŇ ywĲĂDĎ tŇ ybăĄŇ lĘ tŇ o’ę sĘ JĂ Ç
6 MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ Molă SĘ Cl’ĞSĲČ Æ

: ëŇ yĂbĲĎŇ hĞ’ĲŁ CylĎęSĘ yĂÇ
7 ëŇ ĳĄlyxĄ BĘ Mol¿ SĎ =yhĲĂ yĘ

: ëŇ yĂtĲĎŇ onmĘ rĘ’Č BĘ hŇ wĎęlĘ SČ Ç
8 y‘ĳĎrĄwĘ yxăČ ’Č N‘ČmČ lĘ Æ

: ëŇ BĲĎ Molă SĎ ’e¡Ď=hŇ rĎBĘ dČŇ ’Ğ
9 CnyhĳĄŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ yBĲĄ N‘ČmČ lĘ Æ

: ëŇ lĲĎ bŇ oTă hŇ S¡Ď qĘ bČŇ ’Ğ
gkq tŇ ol¿ ‘ĞUČň hĲČ rySĂę

Kyl’
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ynĳČy‘Ą=tŇ ’Ć ytĂŇ ’Ň WăĎ nĎ ìŇ ylĆ ’Ą Æ
: MyĂmĲĎ èĎ BČ ybĂę SĘ IĲŁ hČ Ç

MhĆę ynĄodŇ ’ĲĞ dŇ yąČ=l’Ć MydĂÃ bĎŇ ‘Ğ ynÀĄy‘ĄkĘŇ hŇ eĄÄhĂ 2

Hê¿ĎrĘbĂň GĘ dŇ yÀČ=l’Ć ÈhxĎ pĘŇ SĂ ynăĄy‘ĄJĘ
CnyhĳĄŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=l’Ć CnynĄy‘ĄÆ NJăĄ

: CneĲĄxĎ IĘSĆ dŇ ‘Čę Ç
CneĳĄxĎ hoăĎhyĘ CneăĄxĎ 3

: zCbĲŇ Cn‘Ę b¿ČŇ WĎ bŇ rČę Ç=yJĲĂ
CnS¿Ą pĘŇ nČň HQÀĎ =hŇ ‘ĎbĘŇ WĲĎ ÈtBČ rČ 4

MyeĳĂnČ’ĞèĲČ hČ gŇ‘ČQ¿Č hČ
: MynĲ wy’gl zCBę hČ Ç

dŇ w¿ĂdĎň lĘ tŇ olę ‘ĞUĲČ hĲČ ryS¿Ă dkq
CnlĳĎ hŇ yĎhăĎSĆ hoĎhyĘÆ ylăĄ Cl

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ ’nĎ Ç=rmČ ’Ň yĲŁ
CnlĳĎ hŇ yĎhăĎSĆ hoĎhyĘÆ ylăĄ Cl 2

: MdĲĎŇ ’Ď CnylăĄ ‘Ď MCq¡ BĘ
CnC‘ĳlĎ BĘ MyIăĂxČ yzČ’Ğ Æ 3

: CnBĲĎ MjăĎ ’Č tŇ or¡xĞBĲČ
CnCpĳŇ TĎ SĘ MyĂUăČhČ yzČ’Ğ Æ 4

: CnSĲĄ pĘŇ nČ=l‘Č rb¿ČŇ ‘Ď hŇ lĎ xĘ nČę Ç
CnSĳĄ pĘŇ nČ=l‘Č rbăČŇ ‘Ď yzČ’Ğ Æ 5

: MynĲĂ odŇ yEĲĄhČ MyĂUČę hČ Ç
hoĳĎhyĘ ëŇ Cr¿BĎ 6

: MhĲĆ yeĄSĂ lĘ PŇ rĆTĆę Ç Cnn¿ĎtĎŇ nĘ âQ¿ SĆ
MyS¿Ă qĘ oyň xjÀČ mĂ ÈhTĎ lĘ mĘ nĂ roj¿ YĂ JĘ CnSĄę pĘŇ nČ 7

: CnTĘ lĲĎ mĘ nĂ CnxĘ n¿Č’Ğ wĲČ rBĎę SĘ nĂ xj¿Č hČ
hoĳĎhyĘ MSăĄ BĘ CnrĄzĘ‘ĆÆ 8

: ZrĆ’ĲĎ wĎ MyĂm¿ČSĎ hŇ WĄę ‘Ł Ç
ryV
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hkq tŇ ol¿ ‘ĞUČň hĲČ rySĂę
hoĳĎhyBĲČ Myx¿Ă TĘ BĲŁ hČ

ToUę yĂÇ=âlĲ NoI¿YĂ =rhČ JĲĘ
: bŇ SĲĄ yĄ Ml¿Ď o‘lĘ

2 Hl¿Ď bŇ ybÀĂŇ sĎ ÈMyrĂhĎ MĂlČęSĎ CryĘĲ
oUĳ ‘ČlĘ bŇ ybăĂŇ sĎ hoĎhywĲČÆ
: MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č wĘ hŇ êĎę ‘ČmĲĄ Ç

3 Myq¿Ă yDĂň ~Č hČ lrÀČoG È l‘Č ‘SČ rĆę hĎ TbĆŇ SąĄ xČ CnÃ yĎ âlÀ yJąĂ
: MhĲĆ ydĄŇ yĘ hŇ tĎŇ lĎŋ wĘ‘ČBĘ MyqĂÄ yDĂ~Č hČ Cx¡ lĘ SĘ yĂ=âlĲ N‘ČmČÃ lĘ

4 MybĳĂŇ oFlČ hoĎhyĘÆ hŇ bĎŇ yTăĂ yhĄ
: MtĲĎŇ oBlĂ BĘ MyrĂę SĎ ylĲĂ wĘÇ

5 MtĎę oQqČ lĘ qČ ‘Č MyFąĂ UČ hČ wĘ
NwĆ’ĳĎhĎ ylăĄ ‘ĞjĲŁ =tŇ ’Ć hoĎhyĘÆ MkăĄŇ ylĂ oyĲ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č MolęSĎ Ç
wkq tŇ ol¿ ‘ĞUČň hĲČ rySĂę

NoIĳYĂ tŇ băČŇ ySĂ =tŇ ’Ć hoĎhyĘÆ bŇ CSă BĘ
: MymĲĂ lĘ xĲŁ JĘ CnyyĂęhĎ Ç

2 ÈCnyjĂ qoxÃ WĘ ’lÀĄ UĎ yĂ z’ąĎ
hŇ e¿ĎrĂň CnnÀĄoSlĘ C

MyĳĂoGbČŇ CrămĘ ’Ň yĲŁ z’Ď Æ
: hŇ QĆ ’ĲĄ =M‘Ă tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ hoĎęhyĘÇ lyD¿ĂgĘŇhĂ

3 CnUĎę ‘Ă tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ hoĎhyĘÆ lyDăĂgĘŇhĂ
: MyxĲĂ mĄ WĘ Cnyy¿ĂhĎ

4 wntĳ wbS=tŇ ’Ć hoĎhyĘÆ hŇ băĎŇ CS
: bŇ gĆŇ eĲĆBČ Myq¿Ă ypĂŇ ’ĞJĲČ

5 hŇ ‘Ďę mĘ dĂŇ BĘ My‘¿ĂrĘEĲŁ hČ
: CrYĲŁ qĘ yĂ hŇ e¿ĎrĂBĘ

6 ‘rČE¿ĎhČň =ëŇ SĆ mĲĆ ’WÀĄ nŁ ÈhkŇŁ bĎŇ C ű ëŇ lĄÄ yĄ ëŇ olą hĎÅ
’wby=’b
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: wytĲĎŇ UŁ lĚ ’Ğ ’WĄę nŁ Ç hŇ eĳĎrĂbĘŇ ’ob¿Ň yĎ=’BĲŁ
hŇ m¿Ł ŁlňSĘ lĂ tŇ olę ‘ĞUĲČ hĲČ ryS¿Ă zkq

tŇ yĂbČę hŇ nĆŋbĘŇ yĂ=âlĲ ű hoąĎhyĘ=M’Ă
oBĳ wynăĎobŇ Clă mĘ ‘ĲĎ ű ’wĘSąĎ

ry‘Ăę Ç=rmĎ SĘ yĂ=âlĲ ho¿ĎhyĘ=M’Ă
: rmĲĄ oS dŇ qČŋ SĎ ű ’wĘSąĎ

MCqÃ ymĄ yJÀĂSĘ mČ ű MkĆÄ lĎ ’wĘSąĎ 2

tŇ bĆŇ SĆę =yrĄxĞ’ĲČ mĘ
MybĳĂŇ YĎ ‘ĞhĲĎ MxĆ lăĆ ylĄ kĘŇ ’ĲŁ Æ
: ’nĲĎSĄ odăŇ ydĂŇ ylĲĂ Nê¡Ą yĂ NJąĄ

MynĳĂBĎ hoăĎhyĘ tŇ lăČ xĞ nĲČ hŇ eąĄhĂ 3

: NTĆ BĲĎ hČ yrăĂjĘ rkĎę WĎ Ç
roBĳ GĂ =dŇ yČBĘ My~¿Ă xĂ JĘ 4

: MyrĲĂC‘eĘ hČ ynăĄBĘ NJĄę Ç
Mh¿Ć mĄň otę jĎ SĘ ’Č =tŇ ’Ć ’Q¿Ą mĂ rSąĆ ’Ğ rbĆŇ GĆęhČ yrąĄSĘ ’Č 5

CSbĳŇŁ yĄ=âlĲ
: r‘ČèĲĎ BČ MybăĂŇ yĘo’Ĳ =tŇ ’Ć Cr¡BĘ dČŇ yĘ=yJĲĂ

tŇ ol¿ ‘ĞUČň hĲČ rySĂę xkq
hoĳĎhyĘ ’răĄyĘ=lJĎ yrĄSĘ ’Č Æ

: wykĲĎŇ rĎdĘŇ BĂ ëŇ lĄęhŁ hĲČ Ç
lkĳĄŇ ’Ň tŇŁ yJăĂ ìŇ yjĆ JČ Æ ‘Č ygăĂŇ yĘ 2

: ëŇ lĲĎ bŇ oTă wĘ ìŇ yrĆę SĘ ’Č Ç
ÈhIĎrĂjĲŁ NpĆŇ g¿ĆŇJĘ ű ìąŇ êĘ SĘ ’Ć 3

ìŇ t¿ĆŇ ybĄň ytÀĄŇ JĘ rĘyČBĘ
MytĳĂŇ yzĄ ylăĄ tĂŇ SĘ JĂ ìŇ ynĆBĎ Æ

: ìŇ nĲĆxĎ lĘ SĚ lĘ bŇ ybĂę sĎ Ç
rbĆŇ GĎę ëŇ rČb¿ŇŁ yĘ NkĄŇ Æ=ykĂŇ hŇ eăĄhĂ 4

: hoĲĎhyĘ ’răĄyĘ
Kkrby
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5 NoI¿~Ăň mĂ hoĎęhyĘ ì¿Ň kĘŇ rĆbĲĎŇ yĘ
MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ bŇ CTă BĘ hŇ ’Ą rĘCÆ

: ìŇ yIĲĆxČ ymăĄ yĘ lJęŁ Ç
6 ìŇ ynĳĆbĎŇ lĘ Myn¿ĂbĎŇ =hŇ ’ĲĄ rĘC

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č MolęSĎ Ç
Tkq tŇ ol¿ ‘ĞUČň hĲČ rySĂę sŘ18

yrĳČC‘eĘ mĂ ynĂ CrărĎYĘ tŇ BČ rČÆ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ ’nĎ Ç=rmČ ’Ň yĲŁ

2 yrĳĎC‘eĘ mĂ ynĂ CrărĎYĘ tŇ BČ rČÆ
: ylĲĂ ClkĘŇ y¿Ď=âl MGČ Ç

3 MySĳĂ rĘxĲŁ CSă rĘxĲĎ yBĂ GČ Æ=l‘Č
: MtĲ wn‘ml CkŇ yrĂę ’ĹhĲĆ Ç

4 qyDĳĂYČ ho¿ĎhyĘ
: My‘ĲĂSĎ rĘ tŇ obăŇ ‘Ğ Z~Ąę qĂ Ç

5 roxĳ ’Ď CgŇiăŁ yĂwĘ CSbŇŁ yĄÆ
: NoIĲYĂ y’¿ĄnĘŁWĲ lJęŁ Ç

6 tŇ oGĳGČ ryYăĂ xĞJĲČ CyhĘ yĲĂÆ
: SbĲĄŇ yĎ PŇ ăČlSĎ tŇ m¡Č dĘŇ uČ SĆ

7 rYĄę oq oj¿ kČŇ ’Q¡Ą mĂ âQą SĆ
: rUĲĄ ‘ČmĘ on¿YĘ xĂ wĘ

8 MyrĂę bĘŇ ‘ĲŁ hĎ ű CrÄ mĘ ’ĲĎ âlą wĘ
MkĳĆŇ ylĄ ’Ğ ho¿ĎhyĘ=tŇ JĲČ rĘBĂ

: hoĲĎhyĘ MSăĄ BĘ MkĆę tĘŇ ’Ć Ç CnkĘŇ r¿ČBĄ
lq tŇ olĳ ‘ĞUĲČ hĲČ ryS¿Ă

: hoĲĎhyĘ ìŇ ytăĂŇ ’Ň rĎqĘ Myu¡ĂmČ ‘ĞUĲČ mĂ
2 yl¿Ă oqň bĘŇ hŇ ‘ÀĎmĘ SĂ ÈynĎdŇŁ ’Ğ

tŇ obĳŇ èĚ qČ ìŇ ynĆzĘ’Ď Æ hŇ nĎ yyăĆhĘ êĲĂ
: ynĲĎ CnxĞêĲČ loqę lĘ Ç

twnw‘=M’
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HyĳĎ=rmĎ SĘ êĲĂ tŇ on¿ wŁ ‘Ğ=M’Ă 3

: dŇ mĲŁ ‘ĞyĲČ ymăĂ ynĎę dŇŁ ś’Ğ Ç
hŇ xĳĎ ylĂ iĘ hČ ì¿Ň UĘ ‘Ă =yJĲĂ 4

: ’rĲĄCĎêĂ N‘ČmČę lĘ Ç
ySĳĂ pĘŇ nČ hŇ tăĎŇ CĘqĂ hoĎhyĘÆ ytĂŇ yCăĂqĂ 5

: yêĂ lĘ xĲĎ oh or¿bĎŇ dĘŇ lĂ wĘĲ
ynĳĎdŇŁ ’Ň lĲČř yS¿Ă pĘŇ nČ 6

rqĆBęŁ lČ Ç Myr¿ĂmĘ èĲŁ mĂ
: rqĆBĲŁ lČ Myr¿ĂmĘ SĲŁ

hŇ wĎhň yĘ=l’Ć l’Ąę rĎWĘ yĂ lx¿Ą yČ 7

dŇ sĆ xĳĆ hČ ho¿ĎhyĘ=M‘Ă =yJĲĂ
: tŇ CdĲŇ pĘŇ oUă ‘Ă hŇ B¡Ą rĘhČ wĘ

l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć hŇ DăĆpĘŇ yĂ ’ChwĘÆ 8

: wytĲĎŇ nŁ wĲŁ ‘Ğ lJęŁ mĂ Ç
dŇ w¿ĂdĎň lĘ tŇ olę ‘ĞUĲČ hĲČ ryS¿Ă ’lq

yBĂ lĂ Æ HbăČŇ gĎŇ=âlĲ ű hoąĎhyĘ
ynĳČy‘Ą Cmă rĎ=âlĲ wĘ

tŇ ol¡ dŇŁ gĘŇBĂ ű yêĂ kĘŇ QČőhĂ =âlĲ wĘ
: yeĂ UĲĆ mĂ tŇ o’ă lĎ pĘŇ nĂ bĘŇ C

yS¿Ă pĘŇ nČň yêĂ mĘ mČę odŇ wĘ ű ytĂŇ yCĂÄSĂ âlą =M’Ă 2

oUĳ ’Ă ylăĄ ‘Ğ lmĚ gĎŇJĘ Æ
: ySĲĂ pĘŇ nČ ylăČ ‘Ď lm¡Ě GĎJČ

hoĳĎhyĘ=l’Ć l’Ą rĎWĘ yĂÇ lxăĄ yČ 3

: MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č wĘ hŇ êĎę ‘ČmĲĄ Æ
tŇ ol¿ ‘ĞUČň hĲČ rySĂę blq

dŇ wĳĂdĎŇ lĘ ho¿ĎhyĘ=rokĲŇ zĘ
: otĲŇ oe‘Ě=lJĎ tŇ ’Ą Ç

rV’
.’"d Nkw hoĎhylČ ’"s v.6 .y"dw b"d Nkw hoĎhyĘ ’"s v.3 .Myqwspb Mybwtkh yYx v.3 .lq
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2 hoĳĎhylĲČ ‘BČ SĘ nĂ Æ rSăĆ ’Ğ
: bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ ryb¿ĂŇ ’ĞlĲČ rdČę nĎ Ç

3 ytĳĂŇ yBĄ lhĆ ’ăŁ BĘ ’bŇŁ ’Ď Æ=M’Ă
: y‘ĲĎCYyĘ WrĆ‘¿Ć=l‘Č hŇ lĆę ‘Ĺ’ĲĆ Ç=M’ĲĂ

4 ynĳĎy‘ĄlĘ tŇ năČSĘ NêăĄ’Ć =M’Ă
: hŇ mĲĎ CnêĘ yj¿Č‘ČpĘŇ ‘ČlĘ Ĳ

5 hoĳĎhylĲČ MoqmĎ Æ ’YăĎ mĘ ’Ć =dŇ ‘Č
: bŇ qĲŁ ‘ĞyĲČ ryb¿ĂŇ ’ĞlĲČ tŇ onę JĎ SĘ mĂ Ç

6 hŇ tĎŇ rĳĎpĘŇ ’Ć bĘŇ hĎ Cn¿‘ĞmĲČ SĘ =hŇ eĲĄhĂ
: r‘Č yĲĎ=ydĄŇ WĘ BĂ hĎ Cnę ’Ň YĎ mĘ Ç

7 wytĳĎŇ onJĘ SĘ mĂ lĘ hŇ ’Ď ob¿Ň nĎ
: wylĲĎ gĘŇrČ Md¿ŇŁ hĞlĲČ hŇ wĆęxĞêĲČSĘ nĲĂ Ç

8 ìŇ tĳĆŇ xĎ CnĲ mĘ lĂ hoĎhyĘÆ hŇ măĎ Cq
: ìŇ EĲĆ‘Ě Nor¿’Ğ wĲČ hŇ êĎę ’Č Ç

9 qdĆŇ YĳĆ=CSBĘ lĘ yĂ ìŇ yn¿ĆhĞJĲŁ
: CneĲĄrČyĘ ìŇ yd¿ĆŇ ysĂ xĞ wĲČ

10 ìŇ DĳĆbĘŇ ‘Č dŇ wăĂDĎ rCbŇ ‘ĞBĲČ Æ
: ìŇ xĲĆ ySĂ mĘ ynăĄjĘ bŇ SĄę êĎ Ç=l’Č

11 dŇ wĂÃdĎŇ lĘ ű hoĎÄhyĘ=‘BĲČ SĘ nĂ
hŇ eĎU¿Ć mĂň bŇ CSÀ yĎ=âlĲ ÈtmĆ ’Ĺ

ìĳŇ nĘ TĘ bĂŇ yr¿ĂjĘ mĂ
: ëŇ lĲĎ =’iĄ kĂŇ lĘ tŇ ySĂę ’Ď Ç

12 ÈytĂŇ yrĂBĘ ű ìynĆÄbĎŇ Crŋ mĘ SĘ yĂ=M’ĲĂ
Md¿ĄŇ UĘ lČň’Ğ ozę yt¿ĂŇ dŇŁ ‘ĲĄwĘ

dŇ ‘ĳČ=ydĄŇ ‘Ğ Mh¿Ć ynĄBĘ =MGČ
: ëŇ lĲĎ =’iĄ kĂŇ lĘ Cbę SĘ yĲĄÇ

13 NoIĳYĂ BĘ hoăĎhyĘ rxăČ bĎŇ =yJĲĂ
: olĲ bŇ S¿Ď omlĘ HCĎę’Ă Ç

ytxwnm=t’z
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dŇ ‘ĳČ=ydĄŇ ‘Ğ yt¿ĂŇ xĎ CnĲ mĘ =tŇ ’Ň zŁ 14

: hĎ ytĲĂŇ CĂ’Ă yJăĂ bŇ SĄę ’Ą Ç=hŇ jĲŁ
ëŇ rĳĄbĎŇ ’Ğ ëŇ răĄBĎ HdĎŇ yYĄ Æ 15

: MxĆ lĲĎ ‘Č yB¿Ă WĘ ’Č hĎ ynĆę oybĘŇ ’Ć Ç
‘SČ yĳĆ SyBăĂ lĘ ’Č hĎ ynĆhĞkĲŇŁ wĘÆ 16

: CneĲĄrČyĘ Ne¿ĄrČ hĎ ydĆę ysĂ xĞ wĲČÇ
dŇ wĳĂdĎŇ lĘ NrĆqăĆ xČ ymăĂ YĘ ’Č MSąĎ 17

: yxĲĂ ySĂ mĘ lĂ rnĄę Ç yêĂ kĘŇ r¿Č‘Ď
tŇ SĆ BĳŁ SyBăĂ lĘ ’Č wybĎŇ yĘo’Ĳ Æ 18

: orĲzĘnĂ ZyY¿Ă yĎ wylĎę ‘Ď wĘÇ
dŇ w¿ĂdĎň lĘ tŇ olę ‘ĞUĲČ hĲČ ryS¿Ă glq

My‘ĳĂeĎ=hŇ mČ C bŇ oFÆ=hŇ mČ hŇ eăĄhĂ
: dŇ xČ yĲĎ=MGČ MyxăĂ ’Č tŇ bĆŇ S¡Ć

S’Ň ręŁ hĎ =l‘Č ű bŇ oFÄ hČ NmĆ èąĆ JČ 2

NrĳŁ hĞ’ĲČ =NqĲČ zĘ Nq¿ĎEĎhČ =l‘ĲČ dŇ rĄę yŁ
: wytĲĎŇ oDmĂ yj¿Ă =l‘Č dŇ rĄę IŁ SĆ Ç

NoI¿YĂň yrÀĄrĘhĲČ =l‘Č ÈdrĄIŁ SĆ Nomę rĘxĆ =lTĲČ JĘ 3

hŇ kĳĎŇ rĎBĘ hČ =tŇ ’Ć hoĎhyĘÆ hŇ CăĎYĂ ű MSĎÄ yJąĂ
: MlĲĎ o‘hĲĎ =dŇ ‘Č MyIĂęxČ Ç

tŇ ol¿ ‘ĞUČň hĲČ rySĂę dlq
hoĳĎhyĘ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č=lJĎ hoĎhyĘÆ=tŇ ’Ć CkăŇ rĘBĲĎ ű hŇ eąĄhĂ

: tŇ olĲ yQĄ BČ hoĎęhyĘÇ=tŇ ybĲĄŇ BĘ Myd¿ĂŇ mĘ ‘ĲŁ hĎ
SdĆŇ qĳŁ Mk¿ĆŇ dĄŇ yĘ=C’Ĳ WĘ 2

: hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć CkŇ rĘbĲĎŇ CÇ
NoIĳ~Ă mĂ hoĎhyĘÆ ìăŇ kĘŇ rĆbĲĎŇ yĘ 3

: ZrĆ’ĲĎ wĎ MyĂm¿ČSĎ hŇ WĄę ‘Ł Ç
ű HyĎÄCllĘ hĲČ hlq

wllh
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hoĳĎhyĘ MSăĄ =tŇ ’Ć CllĘ hĲČ Æ
: hoĲĎhyĘ yd¿ĄŇ bĘŇ ‘Č CllĘ hĲČ Ç

2 hoĳĎhyĘ tŇ ybăĄŇ BĘ MydĂŇ mĘ ‘ĲŁ SăĆ Æ
: CnyhĲĄŁl’Ĺ tŇ yBăĄ tŇ orę YĘ xČ BĘ Ç

3 hoĳĎhyĘ bŇ oTă =yJĂ HyĎ=CllĘ hĲČ Æ
: My‘ĲĂ nĎ yJăĂ omę SĘ lĂ Ç Cr¿UĘ zČ

4 HyĳĎ olă rxăČ BĎ bŇ qęŁ ‘ĞyĲČ=yJĂ
: otĲŇ QĎ gĚŇsĘ lĂ l’Ąę rĎWĘ yĂÇ

5 hoĳĎhyĘ lodăŇ gĎŇ=yJĂ yêĂ ‘Ę dČŇ yĎÆ ynăĂ’Ğ yJąĂ
: MyhĲĂ Łl’Ĺ=lJĎ mĂ CnynĄę dŇŁ ’Ğ wĲČÇ

6 hŇ W¿Ď ‘Ďň hoĎęhyĘ Zp¿ĄŇ xĎ =rSĆ ’Ğ lJąŁ
ZrĆ’ĳĎbĎŇ C MyĂm¿ČèĎ BČ

: tŇ omĲ ohêĘ =lkĎŇ wĘ MyUĂę IČBČ Ç
7 ZrĆ’¿ĎhĎň hŇ YÀĄqĘ mĂ ÈMy’Ă WĂ nĘ hŇ lăĆ ‘ĞmĲČ

hŇ WĳĎ ‘Ď rTăĎ UĎ lČ MyqăĂrĎBĘ
: wytĲĎŇ orYĘ o’Ĳ mĄ xČ CrÇ=’YĄ omĲ

8 MyĂrĳĎYĘ mĂ yrăĄokŇ BĘ hŇ JĎ hĂ SĲĆ Æ
: hŇ mĲĎ hĄ BĘ =dŇ ‘Č MdĎę ’Ď mĄ Ç

9 MytĂŇ pĘŇ mĲŁ CÆ tŇ otăŇ ’Ł ű xląČ SĎ
MyĂrĳĎYĘ mĂ ykĂŇ kăĄŇ otŇ BĘ

: wydĲĎŇ bĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ bĘŇ C hŇ ‘ęŁ rĘpČŇ BĘ Ç
10 MyBĳĂ rČ MyăĂoG hŇ JĎ hĂ SĲĆ Æ

: MymĲĂ CY‘Ğ Myk¿ĂŇ lĎ mĘ gŇrČę hĎ wĘÇ
11 yrĂę mŁ ’ĹhĲĎ ëŇ lĆ mąĆ ű Noxą ysĂ lĘ

NSĳĎ BĎ hČ ëŇ lĆ măĆ gŇ o‘lĘ CÆ
: N‘ČnĲĎJĘ tŇ ok¿Ň lĘ mĘ mČ lkęŁ lĘ CÇ

12 hŇ lĳĎ xĞ nĲČ MYăĎ rĘ’Č NtăČŇ nĎ wĘ
: oUĲ ‘Č l’¿Ą rĎWĘ yĂlĘ hŇ lĎęxĞ nĲČ Ç

hwhy
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MlĳĎ o‘lĘ ìăŇ mĘ SĂ hoĎhyĘÆ 13

: rdĲŇŁ wĎ=rdĲŇŁ lĘ ì¿Ň rĘkĘŇ zĂ hoĎęhyĘÇ
oUĳ ‘Č hoăĎhyĘ NydăĂŇ yĎ=yJĲĂ 14

: MxĲĎ nĆtĘŇ yĂ wydĎę bĎŇ ‘ĞÇ=l‘Č wĘ
bŇ hĳĎ zĎwĘ PŇ sĆ JăĆ MyĂoGhČ Æ yBăĄYČ ‘Ğ 15

: MdĲĎŇ ’Ď ydăĄŇ yĘ hŇ WĄę ‘ĞmĲČ Ç
CrBĳĄdČŇ yĘ âlă wĘ MhĆ lĎ Æ=hŇ jĲĆ 16

: C’Ĳ rĘyĂ âlă wĘ MhĆę lĎ Ç MyĂn¿Čy‘Ą
CnyzĳĂ’Ğ yĲČ âlă wĘ MhĆ lĎ Æ MyĂnăČzĘ’Ď 17

: MhĲĆ ypĂŇ BĘ xČ Cr¿=SyĆ=Ny’ĲĄ PŇ ’Čę Ç
MhĳĆ yWĄ ‘ĲŁ CyăhĘ yĲĂ MhĆ omJĘ Æ 18

: MhĲĆ BĎ xČ TăĄ BŁ =rSĆ ’Ğ lJŁ Æ
hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć CkăŇ rĘBĲĎ l’Ą rĎWĘ yĂÆ tŇ yBăĄ 19

: hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć Ck¿Ň rĘBĲĎ NręŁ hĞ’ĲČ Ç tŇ yB¿Ą
hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć CkăŇ rĘBĲĎ ywĂQĄ hČ Æ tŇ yBăĄ 20

: hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć Ck¿Ň rĘBĲĎ hoĎęhyĘÇ y’¿ĄrĘyĲĂ
NoIę~Ă mĂ ű hoĎÄhyĘ ëŇ CrąBĎÅ 21

MĂlĎęSĎ CryĘĲ NkąĄŇ SÅŁ
: HyĲĎCllĘ hĲČ

bŇ oTĳ =yJĂ hoăĎhylĲČ CdăŇ oh wlq
: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă

MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ yhăĄŁl’Ň lĲĄ CdŇ ohÆ 2

: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
MynĳĂdŇŁ ’ĞhĲĎ ynăĄdŇŁ ’ĞlĲČ CdŇ ohÆ 3

: oDĲsĘ xČ MlăĎ ‘Ł lĘ yJ¡Ă
oDĳbČŇ lĘ tŇ olă dŇŁ GĘ tŇ o’ă lĎ pĘŇ nĂ hŇ WąĄ ‘ÅŁ lĘ 4

: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
hŇ nĳĎ CbŇ tĘŇ BĂ MyĂmČ èĎ hČ Æ hŇ WăĄ ‘Ł lĘ 5

yk
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: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
6 MyĂUĳĎhČ =l‘Č ZrĆ’Ď hĎ Æ ‘qăČrŁ lĘ

: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
7 MylĳĂ dŇŁ GĘ MyrăĂo’ hŇ WĄ ‘Ł lĘ Æ

: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
8 MoIĳBČ tŇ lĆ SăĆ mĘ mĆ lĘ SmĆ èĆ hČ Æ=tŇ ’Ć

: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
9 hŇ lĎ yĘQĳĎBČ tŇ olă SĘ mĘ mĆ lĘ MybĂŇ kĎŇ okĲŇ wĘÆ xČ răĄIĎhČ =tŇ ’Ć

: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
10 MhĳĆ yrĄokŇ bĘŇ BĂ MyĂrČYĘ mĂ Æ hŇ JăĄ mČ lĘ

: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
11 MkĳĎŇ oêmĂ l’Ą rĎWĘ yĂÆ ’YăĄ oIwČ

: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
12 hŇ yĳĎCTnĘ ‘Č orăzĘbĂŇ C hŇ qĎ zĎxĞ Æ dŇ yăĎBĘ

: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
13 MyrĳĂzĎgĘŇlĂ PŇ CsÆ=MyČ rzăĄgŇŁ lĘ

: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
14 okĳŇ otŇ BĘ l’ăĄ rĎWĘ yĂ rybăĂŇ ‘ĹhĲĆ wĘ

: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
15 PŇ Csĳ =MyČbĘŇ olă yxĄ wĘ hŇ ‘ăŁ rĘjČ r‘ąĄnĂÅwĘ

: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
16 rBĳĎdĘŇ UĂ BČ oU‘Č Æ ëŇ ylăĂ omlĘ

: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
17 MylĳĂ dŇŁ GĘ MykăĂŇ lĎ mĘ hŇ JĄ mČ lĘ Æ

: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
18 MyrĳĂyDĂ’Č MykăĂŇ lĎ mĘ gŇrŁ hĞ IĲČwĲČÆ

: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
19 yrĳĂmŁ ’ĹhĲĎ ëŇ lĆ măĆ NoxysĂ lĘ Æ

: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
gw‘lw
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NSĳĎ BĎ hČ ëŇ lĆ măĆ gŇ o‘lĘ CÆ 20

: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
hŇ lĳĎ xĞ nĲČlĘ MYăĎ rĘ’Č NtăČŇ nĎ wĘ 21

: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
oDĳbĘŇ ‘Č l’ăĄ rĎWĘ yĂlĘ hŇ lĎ xĞ nĲČ Æ 22

: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
CnlĳĎ rkČŇ zăĎ CnlĄ pĘŇ SĂ BĘ SĆ Æ 23

: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
CnyrĳĄ~Ď mĂ Cnq¿ĄrĘpĘŇ IĂwČ 24

: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
rWĳĎ BĎ =lkĎŇ lĘ MxĆ lĆ Æ NtăĄŇ nŁ 25

: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
MyĂmĳĎèĎ hČ l’ăĄ lĘ CdŇ ohÆ 26

: oDĲsĘ xČ MlăĎ o‘lĘ yJ¡Ă
CnykĳĂŇ BĎ =MGČ CnbĘŇ SČ yĎÆ MSăĎ lbĆę BĎ ű tŇ orÄ hĞ nĲČ l‘¿Č zlq

: NoIĲYĂ =tŇ ’Ć CnrĄę kĘŇ zĎBĘ Ç
HkĳĎŇ otŇ BĘ Myb¿ĂŇ rĎ‘Ğ=l‘ĲČ 2

: CnytĲĄŇ oreĲŁ JĂ CnylĂęêĎ Ç
rySĂ Æ=yrĄbĘŇ DĂ CnybĄÃ oS CnClÀ ’Ą SĲĘ MSĎÄ yJąĂ 3

hŇ xĳĎ mĘ WĂ CnylăĄ lĎ otĲŇ wĘ
: NoIĲYĂ ryè¿Ă mĂ CnlĎę Ç CryS¿Ă

hoĳĎhyĘ=rySĲĂ =tŇ ’Ć ryS¿Ă nĎ ëŇ y’Ąę 4

: rkĲĎŇ nĄ tŇ m¿Č dĘŇ ’Č l‘Čę Ç
MĂlĎęSĎ CryĘĲ ëŇ x¿Ą JĎ SĘ ’Ć =M’ĲĂ 5

: ynĲĂ ymĂ yĘ xJ¿Č SĘ êĂ
ÈyJĂ xĂ lĘ ű ynĂÄ oSlĘ =qB¿Č dĘŇ êĂ 6

ykĂŇ r¿ĄJĘ zĘ’Ćň âlÀ =M’Ă
MĂlĳČSĎ CryĘĲ=tŇ ’Ć hŇ lĆ ‘Ğ’ĲČ Æ âlă =M’Ă

l‘
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: ytĂŇ xĎ mĘ WĂ S’Ň răŁ l‘Čę Ç
7 Modę ’Ĺ ynĄŋbĘŇ lĂ ű hoĎÄhyĘ rkąŇŁ zĘ

MĂl¿Ď SĎň CryĘĲ Moyą Èt’Ą
Cr‘ĳĎ ű Cr‘ąĎ MyrĂmĘ ’ăŁ hĎ Æ

: HBĲĎ dŇ os¿ yĘhČ dŇ ‘Čę Ç
8 hŇ d¿ĎŇ Cdň èĘ hČ lbĆę BĎ =tŇ BČ

ëŇ ĳĎl=MQĆ SČ yĘSĆ yr¿ĄSĘ ’Č
: CnlĲĎ êĘ lĘ m¿Č GĎSĆ ëŇ lĄę CmGĘ Ç=tŇ ’Ć

9 ëŇ yĂlČę lĎ ‘ĲŁ Ç=tŇ ’ĲĆ ZjĄŋ nĂ wĘ zxĄő ’Ň IŁ SĆ ű yrąĄSĘ ’Č
: ‘lČ iĲĎ hČ =l’Ć

xlq ű dŇ wĂÄdĎŇ lĘ
yBĳĂ lĂ =lkĎŇ bĘŇ ì¿Ň dĘŇ o’Ĳ

: OĎ rĲĆUĘ zČ’Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ dŇ gĆŇ n¡Ć
2 ìÃ SĘ dĘŇ qĎ lkÀČŇ yhĄ =l’Ć hŇ wĆÄxĞêĲČSĘ ’Ć

ìŇ êĳĆmĂ ’Ğ=l‘Č wĘ ì¿Ň DĘsĘ xČ =l‘Č ìŇ mĆę SĘ =tŇ ’Ć hŇ dąĆŇ o’ÅwĘ
: ìŇ tĲĆŇ rĎmĘ ’Ă ìę mĘ SĂ Ç=lJĲĎ =l‘Č êĎlĘ D¿ČgĘŇhĂ =yJĲĂ

3 ynĂ nĳĄ‘ĞêĲČ wČĲ ytĂŇ ’Ň rĎqĎ Æ MoyăBĘ
: z‘ĲŁ ySăĂ pĘŇ nČbĘŇ ynĂ b¡ĄŇ hĂ rĘêČ

4 ZrĆ’ĳĎ=ykĄŇ lĘ mČ =lJĎ hoĎhyĘÆ ìŇ CdăŇ oy
: ìŇ ypĲĂŇ =yrĄmĘ ’Ă C‘ę mĘ SĲĎ Ç yJ¿Ă

5 hoĳĎhyĘ ykăĄŇ rĘdČŇ BĘ CrySĂ yĎwĘÆ
: hoĲĎhyĘ dŇ obăŇ JĘ lodę gĎ Ç yJ¿Ă

6 hŇ ’ĳĆ rĘyĂ lpăĎŇ SĎ wĘ hoĎhyĘÆ MrăĎ=yJĂ
: ‘dĲĎŇ yĄyĘ qx¿Ď rĘUĆ mĂ HČ bęŁ gĎŇ wĘÇ

7 ynĂ I¿ĄxČň êĘ hŇ rĎę YĎ bŇ rĆq¿ĆBĘ ű ëŇ ląĄ ’Ą =M’Ă
ìŇ dĳĆŇ yĎ xlăČ SĘ êĂ ybČŇ yĘ’ĲŁ Æ PŇ ’ăČ l‘ąČ

: ìŇ nĲĆ ymĂ yĘ ynĂ ‘ăĄySĂ ot¡Ň wĘ
8 yd¿ĂŇ ‘ĞBĲČň rmÀŁ gĘŇ yĂ ÈhoĎhyĘ

hwhy
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MlĳĎ o‘lĘ ìăŇ DĘsĘ xČ hoĎhyĘÆ
: PŇ rĆêĲĆ=l’Č ìŇ ydăĆŇ yĎ yW¡Ą ‘ĞmĲČ

romĳ zĘmĂ dŇ wăĂdĎŇ lĘ xČ ~Ą nČmĘ lĲČ Æ Tlq

: ‘dĲĎŇ êĄ wČ ynĂ êČę rĘqČ xĞ Ç ho¿ĎhyĘ
ymĳĂ CqwĘ yêăĂ bĘŇ SĂ êĎ‘Ę dČŇ yĎÆ hŇ êăĎ’Č 2

: qoxĲ rĎmĲĄ y‘Ăę rĄlĘ Ç hŇ êĎ nĘ B¿Č
tĎŇ yrĳĂzĄ y‘ăĂbĘŇ rĂwĘ yxăĂ rĘ’Ď 3

: hŇ êĎ nĘ JĲČ sĘ hĂ yk¿ČŇ rĎDĘ=lkĎŇ wĘĲ
ynĳĂoSlĘ BĂ hŇ QĎ mĂ Æ Ny’ăĄ yJąĂ 4

: HQĲĎ kĚŇ êĎ‘Ę d¿ČŇ yĎ hoĎęhyĘÇ Nh¿Ą
ynĂ êĳĎrĘYČ MdĆŇ qăĆwĎ roxă ’Ď 5

: hŇ kĎŇ jĲĆ JČ ylăČ ‘Ď tŇ SĆ ê¡Ď wČ
yeĂ UĳĆ mĂ tŇ ‘ČdăČŇ hy’lă p 6

: HlĲĎ lkĲČŇ C’¿ =âlĲ hŇ bĎę GĘ WĘ nĂ Ç
ìŇ xĳĆ CrmĲĄ ëŇ ăĄl’Ą hŇ n¿Ď’Ď Æ 7

: xrĲĎbĘŇ ’Ć ìŇ yn¿ĆjĎ mĂ hŇ nĎ’Ďę wĘÇ
hŇ êĎ’ĳĎ MSăĎ MyĂmČ SĎ Æ qiăČ ’Ć =M’Ă 8

: OĎ eĲĆhĂ lo’ă èĘ hŇ ‘Ď y~¡Ă ’Č wĘ
rxČ SĳĎ =ypĄŇ nĘ kČŇ ’v¿Ď ’Ć 9

: MyĲĎ tŇ yr¿ĂxĞ’ĲČ BĘ hŇ nĎę JĘ SĘ ’Ć Ç
ynĂ xĳĄ nĘ tČŇ ìăŇ dĘŇ yĲĎ MSĎ Æ=MGČ 10

: ìŇ nĲĆ ymĂ yĘ ynĂ z¿ĄxĞ’Ň tŇŁ wĲĘ
ynĂ pĳĄŇ CSyĘ ëŇ SĆ xăŁ =ëŇ ’Č rmČ ’Ł wĲĎÆ 11

: ynĂ dĲĄŇ ‘ĞBĲČ ro’ă hŇ lĎ yĘlČę wĘÇ
ìŇ U¿Ć mĂň ëŇ ySÀĂ xĘ yČ=âlĲ ÈëSĆ xŁ =MGČ 12

ry’ĳĂ yĎ MoIăJČ hŇ lĎ yĘlČ wĘÆ
: hŇ rĲĎo’JĎ hŇ kĎę ySĄ xĞJĲČ Ç

ytĳĎŇ yŁ lĘ kĂŇ tĎŇ ynăĂqĎ hŇ êĎ’Č Æ=yJĲĂ 13

ynkst
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: yUĲĂ ’Ă NTĆ băĆŇ BĘ ynĂ JĄę sĚêĘ Ç
14 ytĂŇ yl¿Ą pĘŇ nĂň tŇ o’ę rĎonĲ yJ¿Ă l‘ąČ ìę dĘŇ o’Ĳ

ìŇ yWĳĆ ‘ĞmĲČ My’¿Ă lĎ pĘŇ nĂ
: dŇ ’ĲŁ mĘ tŇ ‘Čd¿ČŇ yŁ ySĂę pĘŇ nČ wĘÇ

15 OĎ U¿Ć mĂň ymĂę YĘ ‘Ď dŇ x¿Č kĘŇ nĂ =âlĲ
rtĆŇ iĳĄbČŇ ytĂŇ yv¿Ą ‘Ě=rSĆ ’Ğ

: ZrĆ’ĲĎ tŇ oI¿êĂ xĘ tČŇ BĲĘ yêĂ mĘ uČę rĚÇ
16 ìŇ ynĆę y‘Ą C’ą rĎÅ ű ymąĂ lĘ GĎ

CbŇ t¿ĄŇ JĎň yĂ MQÀĎ JĚ ÈìrĘpĘŇ sĂ =l‘ĲČwĘ
Cr~ĳĎyĚ Mym¿Ă yĎ

: MhĲĆ BĎ dŇ xăĎ ’Ć âl¡ř wĘ
17 l’ĳĄ ìŇ y‘ăĆrĄ CrăqĘ IĲĎ=hŇ mČ ylĂę wĘ

: MhĲĆ ySĄ ’Ň rĲĎ CmYĘ ‘ĲĎÇ hŇ m¿Ć
18 NCBĳ rĘyĂ loxă mĄ MrĄjĘ sĘ ’Ć Æ

: ëŇ UĲĎ ‘Ă yd¿ĂŇ o‘wĘ ytĂŇ YęŁ yqĂ hĹ Ç
19 ‘SĳĎ rĎ ű HČ ol¿ ’Ĺ lT¡Ł qĘ êĂ =M’Ă

: yeĂ mĲĆ CrCsă MymĂę dĎÇ yS¿Ą nĘ ’Č wĘ
20 hŇ UĳĎ zĂmĘ lĂ ìŇ rĚmĘ ’Ň yĲŁ Æ rSăĆ ’Ğ

: ìŇ yrĲĆ‘Ď ’wĘèăĎ lČ ’W¡Ě nĎ
21 ’nĳĎWĘ ’Ć ű ho¿ĎhyĘ ìŇ y’¡ĆnĘ WČ mĘ =’olĲ hĞ

: TTĲĎ oqtĘŇ ’Ć ìŇ ymĆę mĘ oqĲ tĘŇ bĲĂŇ CÇ
22 MytĳĂŇ ’Ň nĄWĘ hŇ ’ăĎ nĘ WĂ tŇ ylăĂ kĘŇ êČ

: ylĲĂ CyhăĎ MybĂę yĘo’Ĳ lĘ Ç
23 ybĳĂŇ bĎŇ lĘ ‘dăČŇ wĘ l’Ą Æ ynĂ răĄqĘ xĎ

: yjĲĎ ‘ČrĘWČ ‘dăČŇ wĘ ynĂ nĄę xĎ BĘ Ç
24 yBĳĂ bŇ YĆ‘¿Ł =ëŇ rĆDĲĆ=M’Ă hŇ ’Ąę rĘC

: MlĲĎ o‘ ëŇ rĆdăĆŇ BĘ ynĂ xĄę nĘ CÇ
xYnml

.r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw yrqw bytk âlwĘ y’xndml ,yrq olwĘ ,bytk âlwĘ y’br‘ml v.16 .Tlq
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: dŇ wĲĂdĎŇ lĘ rom¿ zĘmĂ xČ ~Ąę nČmĘ lĲČ mq
‘rĳĎ MdăĎŇ ’Ď mĲĄ hoĎhyĘÆ ynĂ YăĄ QĘ xČ 2

: ynĂ rĲĄYĘ nĘ êĂ MysăĂ mĎ xĞ Sy’¡Ă mĄ
bŇ lĳĄ BĘ tŇ o‘ărĎ CbăŇ SĘ xĲĎ rSąĆ ’Ğ 3

: tŇ omĲ xĎ lĘ mĂ CrCg¿Ň yĎ MoyęÇ=lJĎ
Sx¿Ď nĎň=omJĲĘ ÈMnĎ oSlĘ Cnă nĞSĲĎ 4

: hŇ lĎ sĲĆ omytăĄŇ pĎŇ WĘ tŇ xČ ê¡Č bŇ CSĳ kĘŇ ‘Č tŇ m¿Č xĞ
‘SĎę rĎ ydąĄŇ ymĂÅ ű hoĎÄhyĘ ynĂ rąĄmĘ SĎ 5

ynĂ rĳĄYĘ nĘ êĂ MysăĂ mĎ xĞ Sy’ăĂ mĄ
: ymĲĎ ‘ĎjĘ tŇ ox¿ dĘŇ lĂ Cbę SĘ xĲĎ Ç rS¿Ć ’Ğ

ylĂę xjČÃ ű My’ĂÄ gĄŇ=CnĲ mĘ TĲĎ 6

lGĳĎ‘Ę mČ =dŇ yČlĘ tŇ SĆ rĆÆ CWrĘjăĎ MylĂębĎŇ xĞ wĲČ
: hŇ lĎ sĲĆ ylăĂ =CtŇ SĲĎ MyS¡Ă qĘ mĲŁ

hŇ êĎ’ĳĎ ylĂ ’ăĄ hoĎhylĲČ Æ yêĂ rĘmăČ’Ď 7

: ynĲĎ CnxĞêĲČ loqă hoĎęhyĘÇ hŇ nĎ yz¿Ă’ĞhĲČ
ytĳĂŇ ‘Ď CSyĘ z‘ăŁ ynĎdŇŁ ’Ğ Æ hŇ oăĂhyĘ 8

: qSĆ nĲĎ MoyăBĘ ySĂę ’Ň rŁ lĘ Ç hŇ tĎŇ J¿Ł sČ
‘SĳĎ rĎ yIăĄwČ’ĞmĲČ hoĎhyĘÆ NêăĄêĂ =l’Č 9

: hŇ lĎ sĲĆ CmCr¿yĎ qpĄę êĎ Ç=l’Č om¿ mĎ zĘ
yBĳĎsĂ mĘ S’Ň r¿Ł 10

Myl¿Ă xĎň GĲĆ MhĆę ylĄ ‘Ğ wTym¿ř y : omCikČŇ yĘ omytăĄŇ pĎŇ WĘ lm¡Č ‘Ğ 11

MlĳĄ jĂ yČ S’¿Ą BĎ
: CmCqĲ yĎ=lBĲČ tŇ orę mŁ hĞmĲČ BĘ Ç

ZrĆ’¿ĎBĎň NoJÀ yĂ=lBČ ÈNoSlĎ Sy’¿Ă 12

: tŇ pĲŇŁ xĄ dĘŇ mČ lĘ CedĆę CYyĘÇ ‘rĳĎ sm¿Ď xĎ =Sy’ĲĂ
ynĳĂ‘Ď NyDăĂ hoĎhyĘÆ hŇ WăĆ ‘ĞyĲČ=yJĂ tř ‘dę y 13

: MynĲĂ yŁ bĘŇ ’Ć TjČę SĘ mĂ Ç
K’

.yrq yêĂ ‘ĘdČyĎ ,bytk êĎ‘ĘdČyĎ v.13 .+w ’"y ly‘l Nyy‘ : ryTĂ mĘ yČ l"n ,yrq CToUyĂ ,bytk CTymĂ yĎ v.11 .mq
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14 ìŇ mĳĆ SĘ lĂ CdăŇ oy MyqĂ yDĂYČ Æ ëŇ ’ăČ
: ìŇ ynĲĆjĎ =tŇ ’Ć MyrĂę SĎ yĘÇ Cb¿Ň SĘ yĲĄ

’mq dŇ w¿ĂdĎň lĘ romę zĘmĂ sŘ19

yQĳĂ hŇ SĎ Cxă ìŇ ytĂŇ ’Ň rĎqĘ Æ hoăĎhyĘ
: ëŇ lĲĎ =y’Ă rĘqĎ BĘ ylĂę oqÇ hŇ nĎ yz¿Ă’ĞhĲČ

2 ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ tŇ rĆTăŁ qĘ ytăĂŇ QĎ pĂŇ êĘ NoJą êĂ
: bŇ rĆ‘ĲĎ=tŇ xČř nĘ mĂ yjČę JČ Ç tŇ ’¿Č WĘ mĲČ

3 ypĳĂŇ lĘ hŇ răĎmĘ SĎ hoĎhyĘÆ hŇ tăĎŇ ySĂ
: ytĲĎŇ pĎŇ WĘ lD¿Č=l‘Č hŇ rĎę ~Ę nĂ Ç

4 ‘rĎÃ ű rbÀĎŇ dĎŇ lĘ yBĂÄ lĂ =TêČ=l’Č
NwĆ’ĳĎ=ylĄ ‘ĞjĲŁ MyS¿Ă y’Ă =tŇ ’Ć ‘SČ rĆę BĘ ű tŇ olÄlĂ ‘Ğ lląĄ o‘ÅtĘŇ hĂ lĘ

: MhĲĆ yUĄ ‘ČnĘ mČ BĘ MxČę lĘ ’Ć Ç=lbČŇ C
5 ynĂ xĄę ykĂŇ oywĘĲ dŇ sĆ xĆÃ ű qyDĂÄ YČ =ynĂ mĲĄ lĘ hĆ yĲĆ

ySĳĂ ’Ň rŁ ynăĂyĎ=l’Č S’Ň rŁ Æ NmĆ SăĆ
: MhĲĆ ytĄŇ o‘Ĳ rĎBĘ ytĂę QĎ pĂŇ tĘŇ CÇ dŇ o‘¿=yJĂ

6 MhĳĆ yTĄ pĘŇ SĲŁ ‘lČ sĆ Æ=ydĄŇ ybĲĂŇ CTă mĘ SĘ nĂ
: Cm‘ĲĄnĎ yJăĂ yrČę mĎ ’Ğ Ç C‘¿mĘ SĲĎ wĘ

7 ZrĆ’ĳĎBĎ ‘ČqăĄbŇŁ C xČ lăĄ pŇŁ omą JĘ
: lo’Ĳ SĘ ypăĂŇ lĘ CnymĄę YĎ ‘ĞÇ Cr¿zĘpĘŇ nĂ

8 ynĳĎy‘Ą ynăĎdŇŁ ’Ğ hoăĂhyĹ ű ìylĆÄ’Ą yJąĂ
: ySĲĂ pĘŇ nČ r‘¿ČêĘ =l’Č ytĂŇ ysĂę xĎ Ç hŇ k¿ĎŇ BĘ

9 ylĳĂ CSqĘ yăĎ xpČŇ Æ ydĄŇ ymăĂ ynĂ rĄę mĘ SĎ
: NwĆ’ĲĎ ylĄ ‘ĞjăŁ tŇ oSę qĘ mĲŁ CÇ

10 My‘ĳĂSĎ rĘ wyrăĎmŁ kĘŇ mČ bĘŇ Clă jĘ yĂ
: robĲŇ ‘Ĺ’ĲĆ=dŇ ‘ĲČ ykĂę nŁ ’ĲĎ Ç dŇ xČ y¿Č

bmq : hŇ QĲĎ pĂŇ tĘŇ hŇ răĎ‘ĎUĘ bČŇ ot¡Ň oyhĘ BĲĂ dŇ wĳĂdĎŇ lĘ lyJ¿Ă WĘ mČ
2 q‘ĳĎzĘ’Ć hoăĎhyĘ=l’Ć ylĂ oqÆ

ylwq
.b"d Nkw Pqm ’lbw ’krm tx¿Č nĘmĂ ’"s v.2 .’mq
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: NeĲĎxČ tĘŇ ’Ć ho¿ĎhyĘ=l’Ć ylĂę oqÇ
yxĳĂ yWĂ wynăĎpĎŇ lĘ ëŇ jăŁ SĘ ’Ć 3

: dŇ yGĲĂ ’Č wyn¿ĎpĎŇ lĘ ytĂę rĎYĲĎ Ç
yxĂę Cr ű ylČÄ‘Ď PŇ FĄŋ ‘ČtĘŇ hĂ BĘ 4

yt¿ĂŇ bĎň ytĂŇ nĲĘ êĎ‘Ę dÀČŇ yĎ ÈhêĎ’Č wĘ
ëŇ QĳĄ hČ ’Ğ Cz¿=xrČ’ĲŁ BĘ

: ylĲĂ xpăČŇ Cn¡mĘ TĲĎ
Èh’Ą rĘC ű NymĂÄ yĎ TyBąĄhČ 5

ryJ¿Ă mČň ylÀĂ =Ny’ĲĄ wĘ
yeĂ UĳĆ mĂ sonămĎ dŇ băČŇ ’Ď

: ySĲĂ pĘŇ nČlĘ SrăĄoD Ny’¡Ą
hŇ w¿Ďhň yĘ ìŇ ylĆę ’Ą yêĂ qĘ ‘¿ČzĎ 6

ysĳĂ xĘ mČ hŇ êăĎ’Č yêĂ rĘmČ ’Ď Æ
: MyIĂxČ hĲČ ZrĆ’ăĆBĘ yqĂę lĘ xĆ Ç
ÈytĂŇ eĎrĂ=l’ĲĆ ű hŇ bĎŇ ySąĂ qĘ hČ 7

dŇ ’¿Ł mĘ ytĂň oQÀ dČŇ =yJĲĂ
ypĳČŇ dĘŇ rĲŁ mĄ ynĂ l¿Ą y~Ă hČ

: yeĂ UĲĆ mĂ CYă mĘ ’ĲĎ yJ¡Ă
ÈySĂ pĘŇ nČ ű rGĄÄsĘ UČ mĂ hŇ ’Ď yYąĂ ohÅ 8

ìŇ m¿Ć SĘň =tŇ ’Ć tŇ odÀŇ ohlĘ
MyqĳĂyDĂYČ CrêăĂ kĘŇ yČ yBĂ Æ

: ylĲĎ ‘Ď lmăŁ gĘŇtĂŇ yJ¡Ă
dŇ w¿ĂdĎň lĘ romę zĘmĂ gmq

ytĂę QĎ pĂŇ êĘ ‘mČŋ SĘ ű hoąĎhyĘ
ynĳČCnxĞêĲČ =l’Ć hŇ nĎ yz¿Ă’ĞhĲČ

: ìŇ tĲĆŇ qĎ dĘŇ YĂ BĘ ynĂ nĄę ‘ĞÇ ì¿Ň tĘŇ nĎmĚ ’ĹBĲĆ
ìŇ DĳĆbĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć TjĎ SĘ mĂ bĘŇ Æ ’obăŇ êĎ =l’Č wĘ 2

: yxĲĎ =lkĎŇ ìŇ ynăĆpĎŇ lĘ qD¡ČYĘ yĂ=âlĲ yJąĂ
yk
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3 ySĂę pĘŇ nČ ű bŇ yĄÄo’ PŇ dąČŇ rĎÅ yJ¿Ă
ytĳĂŇ IĎxČ ZrĆ’Ď lĎ Æ ’JăĎ DĂ

: MlĲĎ o‘ yt¿ĄŇ mĄ JĘ MyJĂę SČ xĞmĲČ bĘŇ Ç ynĂ b¿ČŇ ySĂ ohĲ
4 yxĳĂ Cr ylăČ ‘Ď PŇ FăĄ ‘ČtĘŇ êĂ wČ

: yBĲĂ lĂ Mm¿Ą oêSĘ yĂ ykĂę otŇ BĘ Ç
5 MdĆŇ uĆę mĂ ű MymĂÄ yĎ yêĂ rĘkąČŇ zĎÅ

ìŇ ĳĆl‘ĽjĲĎ =lkĎŇ bĘŇ ytĂŇ yg¿ĂŇhĎ
: xČ xĲĄ oW’Ğ ìŇ ydăĆŇ yĎ hŇ W¡Ą ‘ĞmĲČ BĘ Ĳ

6 ìŇ ylĳĆ’Ą ydăČŇ yĎ yêĂ WĘ răČjĄ
: hŇ lĎ sĲĆ ìăŇ lĘ hŇ p¡ĎŇ yĄ‘Ğ=ZrĆ’ĲĆ JĘ ű ySĂő pĘŇ nČ

7 yx¿Ă Crň hŇ tÀĎŇ lĘ JĲĎ ÈhoĎhyĘ ű ynĂ nĄÄ‘Ğ rhąĄ mČÅ
yeĂ UĳĆ mĂ ìŇ ynăĆjĎ rêăĄsĘ êČ =l’Č

: robĲŇ ydĄŇ rĘy¿Ł =M‘Ă yêĂ lĘ SČę mĘ nĂ wĘÇ
8 ÈìDĆsĘ xČ ű rqĆBÄŁ bČŇ ynĂ ‘ąĄymĂÅSĘ hČ

yêĂ xĘ T¿Ď bĎň ìÀŇ bĘŇ =yJĲĂ
ëŇ ĳĄl’Ą Cz¿=ëŇ rĆDĲĆ ynĂ ‘Ąę ydĂŇ ohĲ

: ySĲĂ pĘŇ nČ ytĂŇ ’Ň W¿Ď nĎ ìŇ ylĆ ’Ą Ç=yJĲĂ
9 hoĎęhyĘ ű yb¿ČŇ yĘ’ĲŁ mĄ ynĂ l¡Ą y~Ă hČ

: ytĂŇ iĲĂ kĂŇ ìŇ yl¿Ć ’Ą
10 ÈìnĆoYrĘ tŇ oWă ‘ĞlĲČ ű ynĂ dąĄŇ UĘ lČ

yh¿Ď olň’Ĺ hŇ êÀĎ’Č =yJĲĂ
: roSĲ ymĂ ZrĆ’ăĆBĘ ynĂ xĄę nĘ êČ Ç hŇ bĳĎŇ oT ì¿Ň xĞ CrĲ

11 ynĂ IĳĄxČ êĘ hoăĎhyĘ ìăŇ mĘ SĂ =N‘ČmĲČ lĘ
: ySĲĂ pĘŇ nČ hŇ răĎ~Ď mĂ ’yY¡Ă otŇ ű ìő tĘŇ qĲĎ dĘŇ YĂ BĘ

12 yb¿ĎŇ yĘ’ĲňŁ tŇ ymÀĂ YĘ êČ ÈìDĘsĘ xČ bĘŇ C
ySĳĂ pĘŇ nČ yrăĄrĞYĲŁ =lJĎ êĎdĘŇ bČŇ ’ĞhĲČ wĲĘÆ

: ìŇ DĲĆbĘŇ ‘Č ynăĂ’Ğ yJĂę Ç
dmq ű dŇ wĂÄdĎŇ lĘ

Kwrb



1140 Mylht 144. 2–12

yrĂę CY ű hoĎÄhyĘ ëŇ CrąBĎÅ
bŇ rĳĎqĘ lČ ydăČŇ yĎ dŇ UăĄ lČ mĘ hĲČ

: hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ lČ ytČę o‘BĘ YĘ ’Ć Ç
ÈytĂŇ dĎŇ CYĲ mĘ C yD¿ĂsĘ xČ 2

yl¿Ă yTĂň lĘ pČŇ mĘ C yBÀĂ GČWĘ mĂ
ytĂŇ ysĳĂ xĎ obăŇ C yeĂ gĂŇmĲĎ Æ

: yêĲĎxĘ tČŇ yUăĂ ‘Č dŇ d¡ĄŇ orhĲĎ
Ch‘ĳĄdĎŇ êĲĄ wČ MdĎŇ ’Ď Æ=hŇ mĎ hŇ oĎęhyĲĘ 3

: ChbĲĄŇ èĘ xČ êĘ wĲČ Sonę ’ĹÇ=NBĆ
hŇ mĳĎ DĎ lbĆŇ hăĆ lČ MdĎŇ ’Ď Æ 4

: rbĲĄŇ o‘ lYăĄJĘ wymĎę yĎÇ
dŇ rĳĄtĄŇ wĘ ìŇ ymăĆ SĎ =ThČ hoĎhyĘÆ 5

: CnSĲĎ ‘ĹyĲĆwĘ MyrăĂhĎ BĆ ‘G¡Č
MYĳĄ ypĂŇ tĘŇ C qrĎBĎ Æ qorăBĘ 6

: MUĲĄ hĚ tĘŇ C ìŇ y~Ćę xĂ Ç xl¿Č SĘ
Mor¿UĎň mĂ ìŇ ydĆę yĎ xl¿Č SĘ 7

MyBĳĂ rČ MyĂUăČmĂ ynĂ lĄ y~Ă hČ wĘÆ ynĂ YăĄ jĘ
: rkĲĎŇ nĄ ynăĄBĘ Ĳ dŇ IČęmĂ Ç

’wĘSĳĎ =rBĆ DĂ MhĆ yjĂ Æ rSăĆ ’Ğ 8

: rqĆSĲĎ NymăĂ yĘ MnĎę ymĂ ywĲĂÇ
ëŇ QĳĎ hŇ rĎySăĂ ’Ď SdĎŇ xĎ Æ rySăĂ MyhĂę Łl’ĲĹ 9

: ëŇ QĲĎ =hŇ rĎUĘ zČ’Ğ roWę ‘Ď Ç lbĆŇ n¿ĄBĘ
Myk¿ĂŇ lĎňUĘ lČ hŇ ‘Ďę CSêĘ Nt¿ĄŇ oehČ 10

: hŇ ‘ĲĎrĎ bŇ rĆx¿ĆmĄ oDę bĘŇ ‘Č dŇ w¿ĂDĎ=tŇ ’Ć hŇ YĆ ojhČ Æ
rk¿ĎŇ nĄň=ynĄBĘ Ĳ dŇ IÀČmĂ ÈynĂ lĄ y~Ă hČ wĘ ynĂ Y¿Ą jĘ 11

’wĘSĳĎ =rBĆ DĲĂ MhĆ yjĂ Æ rSăĆ ’Ğ
: rqĆSĲĎ NymăĂ yĘ MnĎę ymĂ ywĲĂÇ

Mh¿Ć yrĄň C‘Ĳ nĘ BĂ MylÀĂ DĎgĚŇmĘ ÈMy‘Ă TĂ nĘ JĂ ű CnynĄÄBĎ rSąĆ ’Ğ 12

wnytwnb
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: lkĲĎŇ yhĄ tŇ yn¿ĂbĘŇ êČ tŇ obę FĎ xĚmĘ Ç tŇ IĳŁ wĂzĎkĘŇ Cnyt¿ĄŇ onBĘ
13 Nz¿Č=l’Ćň NEČęmĂ Myq¿Ă ypĂŇ mĘ ÈMy’Ă lĄ mĘ CnywăĄzĎmĘ

: CnytĲĄŇ oYCxĲ BĘ tŇ obę BĎ rĚmĘ tŇ opŇ ylĂ ’ĞmĲČ Æ CnnăĄ w’YŁ
14 Myl¿Ă BĎň sĚmĲĘ CnypĄę CQ’Č

tŇ ’Ň YĳĄ oy Ny’ăĄwĘ ZrĆjĆ Æ Ny’ăĄ
: CnytĲĄŇ bŇŁ xĲŁ rĘBĂ hŇ xĎę wĎYĘ Ç Ny’¿ĄwĘ

15 oQĳ hŇ kĎŇ JăĎ SĆ M‘ĎhĎ Æ yrăĄSĘ ’Č
: wyhĲĎ Łl’Ĺ hŇ o¿ĎhyĘSĲĆ M‘Ďę hĎ Ç yr¿ĄSĘ ’ĲČ

hmq dŇ w¿ĂdĎň lĘ hŇ QĎęhĂ êĘ
ëŇ lĆ UĳĆ hČ yhăČ ol’Ĺ ìăŇ mĘ mĂ orĲ’Ğ

: dŇ ‘ĲĆwĎ Ml¿Ď o‘lĘ ìę mĘ SĂ Ç hŇ k¿ĎŇ rĘbĲĎŇ ’Ğ wĲČ
2 OĎ kĳĆŇ rĘbĲĎŇ ’Ğ Moy¿=lkĎŇ BĘ

: dŇ ‘ĲĆwĎ Ml¿Ď o‘lĘ ìę mĘ SĂ Ç hŇ l¿Ď lĘ hĲČ ’Ğ wĲČ
3 dŇ ’ĳŁ mĘ lQăĎ hĚ mĘ C hoăĎhyĘ lodąŇ GĎÅ

: rqĆxĲĄ Ny’ăĄ otę QĎ dĚŇ gĘŇlĂ wĘÇ
4 ìŇ yWĳĆ ‘ĞmĲČ xBăČ SČ yĘ rodŇ lĘ Æ roDă

: CdŇ yGĲĂ yČ ìŇ ytăĆŇ rŁ Cb¡Ň gĘŇ C
5 ìŇ dĳĆŇ oh dŇ obăŇ JĘ rdČŇ hĞ Æ

: hŇ xĎ yWĲĂ ’Ď ìŇ ytăĆŇ o’lĘ pĘŇ nĂ yr¡ĄbĘŇ dĂŇ wĘ
6 CrmĳĄ’Ň yŁ ìŇ ytăĆŇ ’Ł rĘonĲ zCză‘ĹwĲĆ

: hŇ eĎrĲĆjĘ sČ ’Ğ ìŇ ytĆŇ ŁQCdŇ gĘŇ C
7 C‘yBĳĂ yČ ìăŇ bĘŇ CT=bŇ rČ rkĆŇ zăĄ

: CneĲĄrČyĘ ì¿Ň tĘŇ qĲĎ dĘŇ YĂ wĘ
8 hoĳĎhyĘ MCxă rČwĘ NCeăxČ

: dŇ sĆ xĲĎ =ldĎŇ gĘŇ C MyĂjČę ’Č Ç ëŇ rĆ’¿Ć
9 lJĳŁ lČ ho¿ĎhyĘ=bŇ oTĲ

: wyWĲĎ ‘ĞmĲČ =lJĎ =l‘Č wymĎę xĞrĲČwĘÇ
10 ìŇ yWĳĆ ‘ĞmĲČ =lJĎ hoĎhyĘÆ ìŇ CdăŇ oy

Kydysxw
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: hŇ kĎŇ CkĲŇ rĘbĲĎŇ yĘ ìŇ ydĆę ysĂ xĞ wĲČÇ
CrmĳĄ’Ň yŁ ìăŇ tĘŇ CkŇ lĘ mČ dŇ obăŇ JĘ 11

: CrBĲĄ dČŇ yĘ ì¿Ň tĘŇ rĲĎCbŇ gĘŇ C
wytĳĎŇ rŁ CbĲŇ GĘ MdĎŇ ’Ď hĲĎ Æ ynăĄbĘŇ lĂ ű ‘Č ydąĂŇ ohlĘ 12

: otĲŇ CkŇ lĘ mČ rdăČŇ hĞ dŇ obę kĘŇ CÇ
MymĳĂ lĎ ‘ĲŁ =lJĎ tŇ Ck¿Ň lĘ mČ ìę tĘŇ CkĲŇ lĘ mĲČ 13

: rodĲŇ wĎ roD¿=lkĎŇ BĘ ìę êĘ lĘ SĆ mĘ mĲĆ CÇ
MylĳĂ pĘŇ eĲŁ hČ =lkĎŇ lĘ hoĎhyĘÆ ëŇ măĄ os 14

: MypĲĂŇ CpŇ JĘ hČ =lkĎŇ lĘ PŇ qĄę ozwĘÇ
CrBĳĄWČ yĘ ìŇ ylăĆ ’Ą lkŇŁ Æ=ynĄy‘ĲĄ 15

: oêĲ ‘Ă BĘ MlăĎ kĘŇ ’Ď =tŇ ’Ć Mh¡Ć lĎ =NtĲĄŇ on hŇ êąĎ’Č wĘ
ìŇ dĳĆŇ yĎ=tŇ ’Ć xČ t¿ĄŇ oj 16

: NoYĲ rĎ yxăČ =lkĎŇ lĘ ‘Č yB¡Ă WĘ mČ C
wykĳĎŇ rĎDĘ=lkĎŇ BĘ hoĎhyĘÆ qyDăĂYČ 17

: wyWĲĎ ‘ĞmĲČ =lkĎŇ BĘ dŇ ysĂę xĎ wĘÇ
wy’ĳĎrĘqĲŁ =lkĎŇ lĘ hoĎhyĘÆ bŇ orăqĎ 18

: tŇ mĲĆ ’ĹbĲĆŇ Ch’ăĚrĎqĘ yĂ rS¡Ć ’Ğ lkąŇŁ lĘ
hŇ WĳĆ ‘ĞyĲČ wy’¿Ď rĄyĘ=NoYĲ rĘ 19

: M‘ĲĄySĂ oyĲwĘ ‘mČę SĘ yĂÇ Mt¿ĎŇ ‘Ď wĘSČ =tŇ ’Ć wĲĘ
wybĳĎŇ hĞ’ĲŁ =lJĎ =tŇ ’Ć hoĎhyĘÆ rmăĄ oS 20

: dŇ ymĲĂ SĘ yČ My‘ăĂSĎ rĘhĲĎ =lJĎ tŇ ’¡Ą wĘ
yj¿Ă =rBĆň dČŇ yĲĘ hoĎęhyĘ tŇ Q¿Č hĂ êĘ 21

oSę dĘŇ qĎ MS¿Ą rWĎ BĎ Æ=lJĎ ëŇ răĄbĎŇ ywĲĂ
: dŇ ‘ĲĆwĎ Ml¿Ď o‘lĘ
HyĎÃCllĘ hĲČ wmq

: hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć ySĂę pĘŇ nČ Ç yl¿Ă lĘ hĲČ
yIĳĎxČ BĘ hoăĎhyĘ hŇ lăĎ lĘ hĲČ ’Ğ 2

: ydĲĂŇ o‘BĘ yhăČ Łl’Ň lĲĄ hŇ r¡ĎUĘ zČ’Ğ
wxTbt=l’
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3 MybĳĂŇ ydĂŇ nĘ bĂŇ Cx¿ TĘ bĘŇ êĂ =l’Č
: hŇ ‘ĲĎCStĘŇ ol¿ Ny’¡ĄSąĆ ű MdĎő ’Ď =NbĆŇ BĘ

4 otĳŇ mĎ dĘŇ ’Č lĘ bŇ SăĚ yĎ oxCrÆ ’YăĄêĄ
: wytĲĎŇ nŁ êĲŁ SĘ ‘Ć Cd¿Ň bĘŇ ’ĲĎ ’Chę hČ Ç MoI¿BČ

5 orĳzĘ‘ĆBĘ bŇ qăŁ ‘ĞyĲČ l’ăĄ SąĆ yrĄę SĘ ’Č
: wyhĲĎ Łl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=l‘Č orę bĘŇ WĂ Ç

6 ZrĆ’Ďę wĎ MyĂmąČSĎÅ ű hŇ WąĆ ‘Ł
MBĳĎ =rSĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ MI¿ĎhČ =tŇ ’Ć

: MlĲĎ o‘lĘ tŇ măĆ ’Ĺ rm¡Ą èŁ hČ
7 MyqĂę CS‘ĞlĲĎ ű TjĎÄ SĘ mĂ hŇ WąĆ ‘Ł

MybĳĂŇ ‘ĄrĘlĲĎ MxĆ lĆ Æ NtăĄŇ nŁ
: MyrĲĂCs’Ğ ryê¿Ă mČ hoĎęhyĘÇ

8 MyrĂę wĘ‘Ă xČ qąĄjÅŁ ű hoąĎhyĘ
MypĳĂŇ CpŇ JĘ PŇ qăĄzŁ hoĎhyĘÆ

: MyqĲĂ yDĂYČ bŇ h¿Ą ’Ł hoĎęhyĘÇ
9 MyrĂę GĄ=tŇ ’Ć rmąĄ SÅŁ ű hoąĎhyĘ

dŇ dĳĄŇ o‘yĘ hŇ năĎmĎ lĘ ’Č wĘ MotăŇ yĎ
: tŇ CĲĄ‘Č yĘ My‘ăĂSĎ rĘ ëŇ rĆd¡ĆŇ wĘ

10 MlĎę o‘lĘ Ĳ ű hoĎÄhyĘ ëŇŁlą mĘ yĂ
rdęŁ wĎ rd¿ŇŁ lĘ NoIYĂ Æ ëŇ yĂhăČŁl’Ĺ

: HyĲĎ=CllĘ hĲČ
zmq ű HyĎÄCllĘ hĲČ

CnyhĳĄŁl’Ĺ hŇ răĎUĘ zČ bŇ oT¡ =yJĂ
: hŇ QĲĎ hĂ tĘŇ hŇ w¿Ď’Ň nĎ My‘Ă nĎ Ç=yJĲĂ

2 hoĳĎhyĘ MĂlăČ SĎ CrĲyĘ hŇ năĄ oB
: seĲĄkČŇ yĘ l’ăĄ rĎWĘ yĂ yx¡Ą dĘŇ nĂ

3 bŇ lĳĄ yrĄCbăŇ SĘ lĂ ’pĄŇ rŁ hĲĎ Æ
: MtĲĎŇ obŇ ~Ę ‘ČlĘ SBĄę xČ mĘ CÇ

hnwm
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MybĳĂŇ kĎŇ oJĲ lČ rjĎ sĘ mĂ Æ hŇ năĆ om 4

: ’rĲĎqĘ yĂ tŇ om¿ SĄ MQĎękĚŇ lĘ Ç
xČ JĳŁ =bŇ rČwĘ CnynăĄodŇ ’Ğ lodăŇ GĎ 5

: rjĲĎ sĘ mĂ Ny’ăĄ otę nĎ CbĲŇ tĘŇ lĂ Ç
hoĳĎhyĘ MywăĂnĎ‘Ğ dŇ dăĄŇ o‘mĘ 6

: ZrĆ’ĲĎ =ydĄŇ ‘Ğ My‘ăĂSĎ rĘ lyj¡Ă SĘ mČ
hŇ dĳĎŇ otŇ BĘ hoăĎhylĲČ Cnă‘Ĺ 7

: roeĲ kĂŇ bĘŇ CnyhăĄŁl’Ň lĲĄ Cr¡UĘ zČ
MybĂę ‘ĎBĘ ű MyĂmČÄ SĎ hŇ iĆŋ kČŇ mĘ hĲČ 8

rTĳĎ mĎ ZrĆ’ăĎlĎ NykăĂŇ UĄ hČ
: ryYĲĂ xĎ MyrăĂhĎ xČ ym¡Ă YĘ UČ hČ

HmĳĎ xĘ lČ hŇ măĎ hĄ bĘŇ lĂ NtăĄŇ on 9

: C’rĲĎqĘ yĂ rSăĆ ’Ğ bŇ rĄę ‘Ł Ç yn¿ĄbĘŇ lĂ
ZjĳĎ xĘ yĆ sCiă hČ tŇ răČCbŇ gĘŇbĂŇ âlą 10

: hŇ YĲĆ rĘyĂ Sy’ăĂ hĎ yq¡ĄoSbĘŇ =âlĲ
wy’ĳĎrĄyĘ=tŇ ’Ć hoĎhyĘÆ hŇ YăĆ or 11

: oDĲsĘ xČ lĘ Myl¿Ă xĞ yĲČmĘ hĲČ =tŇ ’Ć
hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć MĂlČ SĎ CrĲyĘÆ yxăĂ BĘ SČ 12

: NoIĲYĂ ëŇ yĂhăČŁl’Ĺ yl¡Ă lĘ hĲČ
ëŇ yĂrĳĎ‘ĎSĘ yxăĄ yrĂBĘ qEČxĂ Æ=yJĲĂ 13

: ëŇ BĲĄ rĘqĂ BĘ ëŇ yĂnăČBĎ ëŇ r¡ČBĄ
Molĳ SĎ ëŇ ¿ĄlCbŇ GĘ =MvĎ hČ 14

: ëŇ ‘ĲĄyBĂ WĘ yČ MyFĂę xĂ Ç bŇ lĆ x¿Ą
ZrĆ’ĳĎ otăŇ rĎmĘ ’Ă xČ lăĄ èŁ hČ 15

: orĲbĎŇ DĘ ZCr¿yĎ hŇ rĎę hĄ mĘ Ç=dŇ ‘Č
rmĆ ~ĳĎ JČ gŇlĆ SăĆ NtăĄŇ eŁ hČ 16

: rEĲĄpČŇ yĘ rpĆŇ ’¿Ą JĎ ropę JĘ Ç
MyêĳĂ pĂŇ kĘŇ oxă rĘqĲČ ëŇ ylăĂ SĘ mČ 17

ynpl
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: dŇ mĲŁ ‘ĞyĲČ ymăĂ otę rĎqĲĎ Ç yn¿ĄpĘŇ lĂ
18 MsĳĄ mĘ yČwĘ orăbĎŇ DĘ xlăČ SĘ yĂ

: MyĂmĲĎ =ClEĘyĂ oxę CrÇ bŇ è¿Ą yČ
19 bŇ qĳŁ ‘ĞyĲČlĘ wrăbř d dŇ yGăĂmČ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂlĘ wyTĎę jĎ SĘ mĂ CÇ wyu¿ĎxĚ
20 yoGę =lkĎŇ lĘ ű NkĄÄ hŇ WĎ ‘ąĎ âlÅ

MC‘ę dĎŇ yĘ=lBČ MyT¿Ă jĎ SĘ mĂ C
: HyĲĎCllĘ hĲČ

xmq ű HyĎÄCllĘ h¿Č
MyĂmĳČèĎ hČ =NmĂ hoĎhyĘÆ=tŇ ’Ć Clă lĘ hĲČ

: MymĲĂ orUĘ BČ ChClęlĘ hĲČ Ç
2 wykĳĎŇ ’Ď lĘ mČ =lkĎŇ ChCl¿ lĘ hČ

: w’bĲ Y=lJĎ ChClęlĘ hĲČ Ç
3 xČ rĳĄyĎwĘ SmĆ SăĆ ChCllĘ hĲČ Æ

: ro’Ĳ ybĄŇ kĘŇ oJ¿ =lJĎ ChClęlĘ hĲČ Ç
4 MyĂmĳĎèĎ hČ ymăĄ SĘ ChCllĘ hĲČ Æ

: MyĂmĲĎ èĎ hČ l‘Čŋ mĄ ű rSąĆ ’Ğ MyĂUČę hČ wĘÇ
5 hoĳĎhyĘ MSăĄ =tŇ ’Ć CllĘ hĲČ yĲĘÆ

: C’rĲĎbĘŇ nĂ wĘ hŇ CăĎYĂ ’ChÆ yJąĂ
6 MlĳĎ o‘lĘ dŇ ‘ăČlĎ MdăĄŇ ymĂ ‘ĞIĲČwČ

: robĲŇ ‘ĞyĲČ âlă wĘ NtČę nĎ Ç=qxĎ
7 ZrĆ’ĳĎhĎ =NmĂ hoĎhyĘÆ=tŇ ’Ć Clă lĘ hĲČ

: tŇ omĲ hŁ êĘ =lkĎŇ wĘ MynĂę yeĂ êČ Ç
8 roTĳ yqĂ wĘ gŇlĆ SăĆ dŇ rĎbĎŇ CÆ S’ăĄ

: orĲbĎŇ dĘŇ hŇ W¿Ď ‘Ł hŇ rĎę ‘ĎsĘ Ç xČ Cr¿
9 tŇ o‘ĳbĎŇ GĘ =lkĎŇ wĘ Myr¿ĂhĎ hĲĆ

Z‘
yrqw bytk wyrĎbĎ DĘ ’"sbw ,r"tw s"t ,‘"t Nkw yrqw bytk orbĎ DĘ ’"sb ,yrq wyrĎbĎ DĘ ,bytk orbĎ DĘ v.19 .zmq

.’"d Nkw
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: MyzĲĂrĎ’Ğ=lkĎŇ wĘ yrĂę jĘ Ç Z‘¿Ą
hŇ mĳĎ hĄ BĘ =lkĎŇ wĘ hŇ I¿ĎxČ hĲČ 10

: PŇ nĲĎJĎ roj¿ YĂ wĘ WmĆ rĆę Ç
MyUĳĂ ’ĚlĘ =lkĎŇ wĘ ZrĆ’Ć Æ=ykĄŇ lĘ mČ 11

: ZrĆ’ĲĎ yTĄ pĘŇ S¿Ł =lkĎŇ wĘ MyrĂę WĎ Ç
tŇ olĳ CtŇ BĘ =MgČŇ wĘ Myr¿ĂCxBĲČ 12

: MyrĲĂ‘ĎnĘ =M‘Ă MynĂę qĄ zĘ Ç
hoĎęhyĘ MSĄŋ =tŇ ’Ć ű Clą lĘ hČ yĘ 13

oDĳbČŇ lĘ omă SĘ bŇ GăĎWĘ nĂ =yJĲĂ
: MyĂmĲĎ SĎ wĘ ZrĆ’¿Ć=l‘Č odę ohÇ

oUÃ ‘ČlĘ ű NrĆqĆÄ MrĆIąĎwČ 14

wydĎę ysĂ xĞ=lkĎŇ lĲĘ hŇ QąĎ hĂ êĘ
obę rŁ qĘ =M‘ĲČ l’Ą rĎWĘ yĂÆ ynăĄbĘŇ lĂ

: HyĲĎ=CllĘ hĲČ
ű HyĎÄCllĘ hĲČ Tmq

SdĳĎŇ xĎ rySăĂ hoĎhylĲČ Æ CrySăĂ
: MydĲĂŇ ysĂ xĞ lh¿Č qĘ BĂ otę QĎ hĂ êĘ Ç

wyWĳĎ ‘Ł BĘ l’ăĄ rĎWĘ yĂ xmăČ WĘ yĂ 2

: MJĲĎ lĘ mČ bĘŇ Clyg¿ĂŇ yĎ NoIęYĂ Ç=ynĲĄBĘ
loxĳ mĎ bĘŇ omă SĘ Clă lĘ hĲČ yĘ 3

: olĲ =CrUĘ zČyĘ roeę kĂŇ wĘÇ PŇ t¿ŇŁ BĘ
oUĳ ‘ČBĘ hoăĎhyĘ hŇ YăĆ or=yJĲĂ 4

: hŇ ‘ĲĎCSyBĂ MywĂęnĎ‘ĞÇ r’¿Ą pĎŇ yĘ
dŇ obĳŇ kĎŇ BĘ MydăĂŇ ysĂ xĞ CzălĘ ‘Ę yČ 5

: MtĲĎŇ obŇ JĘ SĘ mĂ =l‘Č Cnę eĘ rČyĘÇ
MnĳĎ orgĘŇBĂ l’Ą Æ tŇ omă mĘ orĲ 6

: MdĲĎŇ yĎBĘ tŇ oIăpĂŇ yjĲĂ bŇ rĆx¡ĆwĘ
MyĳĂoGBČ hŇ mĎ qĎ nĘ Æ tŇ oWă ‘ĞlĲČ 7

txkwt
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: MyUĲĂ ’Ě=lBČ tŇ xęŁ kĄŇ oêĲ Ç
8 MyuĳĂzĂBĘ MhăĆ ykĄŇ lĘ mČ rsăŁ ’Ę lĆ

: lzĲĆrĘbČŇ yl¿Ą bĘŇ kČŇ BĘ MhĆę ydĄŇ BĘ kĘŇ nĂ wĘÇ
9 bŇ Ctę JĎ TjĎŋ SĘ mĂ ű MhĆÄ BĎ tŇ oWą ‘ĞlĲČ

wydĎę ysĂ xĞ=lkĎŇ lĘ ’ChÆ rdăĎŇ hĎ
: HyĲĎCllĘ hĲČ

nq ű HyĎÄCllĘ hĲČ
oSĳ dĘŇ qĎ BĘ l’¿Ą =CllĘ hĲČ

: oEĲ‘Ě ‘Č yq¿ĂrĘBĂ ChClęlĘ hĲČ Ç
2 wytĳĎŇ rŁ CbĲŇ gĘŇbĂŇ ChCl¿ lĘ hĲČ

: olĲ dĘŇ GĚ bŇ răŁ JĘ ChClęlĘ hĲČ Ç
3 rpĳĎŇ oS ‘qČ tăĄŇ BĘ ChCllĘ hĲČ Æ

: roeĲ kĂŇ wĘ lbĆŇ năĄBĘ ChClęlĘ hĲČ Ç
4 loxĳ mĎ C PŇ tăŇŁ bĘŇ ChCllĘ hĲČ Æ

: bŇ gĲĎŇ C‘wĘ Mye¿ĂmĂ BĘ ChClęlĘ hĲČ Ç
5 ‘mČ SĳĎ =ylĄ YĘ lĘ YĲĂ bĘŇ ChCl¿ lĘ hĲČ

: hŇ ‘ĲĎCrtĘŇ yl¿Ą YĘ lĘ YĂ BĘ Ĳ ChClęlĘ hĲČ Ç
6 HyĎę lQ¿Ą hČ êĘ hŇ mĎ SĎ eĘ hČ Æ lJăŁ

: HyĲĎCllĘ hĲČ

G

whwpyw wyYxw .KzkâŁ âŁ Nmysw h‘bVw MyrV‘w tw’m Vmxw Mypl’ Mylht rpsd yqwsp Mwks
h’m ’"n :n"q Nmysw MyVmxw h’m wyrwmzmw .rV‘ h‘Vt wyrdsw ]z"l x"‘ Mylht[ Mhypb
’"n ,VlVw MyVmx wytwqspw .]x"k z"m tyV’rb[ wnyb’ bq‘y lV wytwnV Nmysw h‘bVw My‘br’w

.rpsw rps lk Nyb qlx twrwV VlV xynhl KyrYw .+m wytwqspw

The number of the verses of the book of Psalms is 2527, and the sign is, KzkâŁ âŁ .
And its middle point is, And they flattered him with their mouth [Psa 78.36]. And
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its sedarim are 19. And its psalms are 150, and the sign is n"q; other copies (say)
147, and the sign is, The years of Jacob our father [Gen 47.28]. And its peseqot
are 40. And there should be an interval of 3 lines between each book.



ylVm
’ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ mĆę Ç dŇ wĳĂDĎ=NbĆŇ hŇ măŁ ŁlSĘ ylĄ SĘ mĂř Æ sŘ1

2 rsĳĎCmC hŇ măĎ kĘŇ xĎ tŇ ‘ČdăČŇ lĎ
: hŇ nĲĎ ybĂŇ yr¿ĄmĘ ’Ă NybĂę hĎ lĘ Ç

3 lJĳĄ WĘ hČ rsăČ Cm tŇ xČ qČ lĎ Æ
: MyrĲĂSĎ mĲĄ C TjĎę SĘ mĂ CÇ qdĆŇ Y¿Ć

4 hŇ mĳĎ rĘ‘Ď MyăĂ’Ň tĎŇ pĘŇ lĂ tŇ tăĄŇ lĎ
: hŇ UĲĎ zĂmĘ C tŇ ‘ČDăČ r‘ČnČę lĘ Ç

5 xqČ lĳĆ PŇ sĆ oyăwĘ MkĎŇ xĎ Æ ‘măČ SĘ yĂ
: hŇ nĲĆqĘ yĂ tŇ ol¿ BĚ xĘ êČ Nobę nĎ wĘÇ

6 hŇ YĳĎ ylĂ mĘ C lSĎ mĎ Æ NybăĂŇ hĎ lĘ
: MtĲĎŇ dŇŁ yxĂ wĘ MymĂę kĎŇ xĞ Ç yr¿ĄbĘŇ DĂ

7 tŇ ‘ČDĳĎ tŇ ySăĂ ’Ň rĄ hoĎhyĘÆ tŇ ’ăČ rĘyĂ
: CzBĲĎ Myl¿Ă ywĂ’Ĺ rsĎę CmCÇ hŇ m¿Ď kĘŇ xĎ

8 ìŇ ybĳĂŇ ’Ď rsăČ Cm ynĂ BĘ Æ ‘măČ SĘ
: ìŇ UĲĆ ’Ă tŇ r¿Čoê SFęŁ êĂ Ç=l’Č wĘ

9 ìŇ SĳĆ ’Ň rŁ lĘ MhĄŋ NxĄő tŇ yąČwĘlĂ ű yJąĂ
: ìŇ ytĲĆŇ rŁ GĘ rĘgČŇlĘ MyqĂę nĎ‘ĞwĲČÇ

10 : ’bĲĄŇ êŁ =l’Č My’Ăę FĎ xČ Ç ìŇ Cê¿pČŇ yĘ=M’Ă ynĂÃBĘ
11 Cnê¿Ď’Ăň hŇ kÀĎŇ lĘ ÈCrmĘ ’Ň yĲŁ =M’Ă

: MeĲĎxĂ yqăĂnĎlĘ hŇ n¡ĎjĘ YĘ nĂ MdĳĎŇ lĘ hŇ b¿ĎŇ rĘ’Ć nĲĆ
12 MyIĳĂxČ lo’ă SĘ JĂ M‘ĄlĎ bĘŇ nĂ Æ

: robĲŇ ydĄŇ rĘoyăJĘ MymĂę ymĂ tĘŇ CÇ
Nwh=lk

.ytbr +m v.1 .’
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’YĳĎ mĘ nĂ rqăĎyĎ Nohă =lJĎ 13

: llĲĎ SĎ CnyêăĄbĎŇ ’Q¡Ą mČ nĘ
CnkĳĄŇ otŇ BĘ lyjăĂ êČ ìŇ lĘ răĎoGÆ 14

: CnQĲĎ kĚŇ lĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ dŇ xĎę ’Ć Ç syJ¿Ă
MêĳĎ’Ă ëŇ rĆdăĆŇ BĘ ëŇ ăĄlêĄ=l’Č ynĂęBĘ 15

: MtĲĎŇ bĎŇ ytĂŇ eĘ mĂ ìę lĘ gĘŇrČÇ ‘n¿ČmĘ
CYCrĳyĎ ‘răČlĎ MhĆ ylĄ gĘŇrČÆ yJăĂ 16

: MDĲĎ=ëŇ jĎ SĘ lĂ Crę hĞmĲČ ywĂÇ
tŇ SĆ rĳĎhĎ hŇ răĎzŁ mĘ MeĎxĂ Æ=yJĲĂ 17

: PŇ nĲĎJĎ l‘ČB¿Č =lkĎŇ ynĄę y‘ĄBĘ Ç
CbŇ rĳŁ ’ĹyĲĆ MmăĎ dĎŇ lĘ MhĄ wĘÆ 18

: MtĲĎŇ SŁ pĘŇ nČlĘ Cnę jĘ YĘ yĂÇ
‘YČ BĳĎ ‘ČYĲĄBăŁ =lJĎ tŇ oxrĘ’Ď Æ NJĄę 19

: xuĲĎ yĂ wylăĎ ‘ĎBĘ SpĆŇ n¡Ć=tŇ ’Ć

hŇ eĎrĳŁ êĎ ZCxă BČ tŇ omkĘŇ xĎ Æ 20

: HlĲĎ oq Nê¿ĄêĂ tŇ obę xŁ rĘBĲĎ Ç
’r¿ĎqĘ êĂň tŇ oIęmĂ hŁ S’Ň r¿Ł BĘ 21

: rmĲĄ ’Ň tŇŁ hĎ yr¿ĆmĎ ’Ğ ry‘Ăę BĎ Myr¿Ă‘ĎSĘ yx¡Ą tĘŇ pĂŇ BĘ
ytĂŇ p¿ĆŇ Cbň hĞ’Ą êĲĘ ÈMyĂtĎŇ jĘ ű ytăČŇ mĎ =dŇ ‘Č 22

MhĳĆ lĎ CdăŇ mĘ xĲĎ NoYlĎ Æ MyYĂę lĄ wĘ
: tŇ ‘ČdĲĎŇ =C’nĘ WĘ yĂ MylĂę ysĂ kĘŇ CÇ

yê¿Ă xĘ kČŇ otň lĲĘ CbŇ CSę êĎ 23

yxĳĂ Cr MkăĆŇ lĎ hŇ ‘Ď yBăĂ ’Č hŇ eąĄhĂ
: MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć yrăČbĎŇ dĘŇ hŇ ‘Ď yd¡ĂŇ o’

Cn’ĳĄ mĎ êĘ wČ ytĂŇ ’Ň rĎqĎ Æ N‘Č yăČ 24

: bŇ ySĲĂ qĘ mČ Ny’ăĄwĘ ydĂę yĎÇ ytĂŇ yT¿Ă nĎ
ytĳĂŇ YĎ ‘Ğ=lkĎŇ C‘¿rĘpĘŇ êĂ wČ 25

ytxkwtw
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: MtĲĆŇ ybĂŇ ’Ğ âlă yêĂę xĘ kČŇ otŇ wĘÇ
26 qxĳĎ WĘ ’Ć MkăĆŇ dĘŇ y’Ą BĘ ynĂ ’Ğ Æ=MGČ

: MkĲĆŇ DĘxĘ pČŇ ’băŇŁ BĘ gŇ‘Čę lĘ ’Ć Ç
27 MkĆę DĘxĘ jČ hŇ wĎ’ĞSĲČ kĘŇ ’bąŇŁ BĘ

hŇ tĳĆŇ ’ĹyĲĆ hŇ păĎŇ CsJĘ MkĆŇ dĘŇ y’Ą wĲĘÆ
: hŇ qĲĎ CYwĘ hŇ r¿ĎYĎ MkĆę ylĄ ‘ĞÇ ’b¿ŇŁ BĘ

28 hŇ nĳĆ‘Ĺ’ĲĆ âlă wĘ ynĂ nĘ ’ĚrĎqĘ yĂÆ z’ăĎ
: ynĂ nĘ ’ĲĚYĎ mĘ yĂ âlă wĘ ynĂ nĘ rĚę xĞSĲČ yĘÇ

29 tŇ ‘ČdĳĎŇ C’nĘ WăĎ =yJĂ tŇ xČ êČ Æ
: CrxĲĎ bĎŇ âlă hoĎęhyĘÇ tŇ ’¿Č rĘyĂwĘ

30 ytĳĂŇ YĎ ‘ĞlĲČ Cb¿Ň ’Ď =âlĲ
: yêĲĂ xĘ kČŇ oê=lJĎ CYę ’ĞnĲĎ Ç

31 MJĳĎ rĘdČŇ yrăĂjĘ mĂ ClkĘŇ ’Ň yĲŁ wĲĘÆ
: C‘BĲĎ WĘ yĂ MhăĆ ytĄŇ Y¡Ł ‘ĞUĲŁ mĂ C

32 MgĳĄŇrĘhČ êĲČ MyăĂtĎŇ jĘ tŇ băČŇ CSmĘ yJąĂ
: MdĲĄŇ BĘ ’Č êĘ MylăĂ ysĂ JĘ tŇ w¡ČlĘ SČ wĘ

33 xTČ BĳĆ =NJĎ SĘ yĂ ylĂ Æ ‘ČmăĄ SŁ wĘ
: hŇ ‘ĲĎrĎ dŇ xČ j¿Č mĂ NnČę ’ĞSĲČ wĘÇ

b yrĳĎmĎ ’Ğ xuăČêĂ =M’Ă ynĂ BĘ Æ
: ëŇ êĲĎ ’Ă Nj¿Ł YĘ êĂ ytČę wŁ YĘ mĂ CÇ

2 ìŇ ĳĆnzĘ’Ď hŇ măĎ kĘŇ xĎ lĲČ bŇ ySăĂ qĘ hČ lĘ
: hŇ nĲĎ CbŇ êĘ lČ ìę BĘ lĂ Ç hŇ F¿Ć êČ

3 ’rĳĎqĘ tĂŇ hŇ năĎ yBĂ lČ M’ăĂř yJąĂ
: ìŇ lĲĆ oq Nê¿ĄêĂ hŇ nĎę CbŇ êĘ lČ Ç

4 PŇ sĆ JĳĎ kČŇ hŇ eĎS¿Ć qĘ bČŇ êĘ =M’Ă
: hŇ eĎWĲĆ jĘ xĘ êČ Myn¿ĂomTĘ UČ kČŇ wĲĘ

z’
.+rt Nkw M’Ą ’"s v.3 .b
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hoĳĎhyĘ tŇ ’ăČ rĘyĂ NybĂŇ êĎ Æ z’Ďę 5

: ’YĲĎ mĘ êĂ MyhăĂ Łl’Ĺ tŇ ‘Čd¡ČŇ wĘ
hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ NêăĄ yĂ hoĎhyĘÆ=yJĲĂ 6

: hŇ nĲĎ CbŇ tĘŇ C tŇ ‘ČDăČ wyjĂę mĂ Ç
hŇ IĳĎSĂ Cê MyrĂSĎ yĘlČ Æ Npă Ywř 7

: MtĲŇŁ ykĄŇ lĘ hăŁ lĘ NgĄęmĎ Ç
TjĳĎ SĘ mĂ tŇ oxă rĘ’Ď rYŁ nĘ lĂ Æ 8

: rmĲŁ SĘ yĂ odŇ ysĂ xĞ ëŇ rĆd¡ĆŇ wĘ
TjĳĎ SĘ mĂ C qdĆŇ YăĆ NybĂŇ êĎ Æ z’Ďę 9

: bŇ oTĲ =lGČ‘Ę mČ =lJĎ MyrĂę SĎ ymĲĄ CÇ
ìŇ BĳĆ lĂ bĘŇ hŇ măĎ kĘŇ xĎ ’obăŇ tĎŇ =yJĲĂ 10

: M‘ĲĎnĘ yĂ ì¿Ň SĘ pĘŇ nČlĲĘ tŇ ‘ČdČę wĘÇ
ìŇ ylĆę ‘Ď rm¿Ł SĘ êĂ hŇ UĎ zĂmĘ Æ 11

: hŇ JĎ rĲĆYĘ nĘ tĂŇ hŇ n¿Ď CbŇ êĘ
‘rĳĎ ëŇ rĆDăĆmĂ ìŇ lĘ y~ăĂ hČ lĘ Æ 12

: tŇ okĲŇ jĚ hĘ êČ rB¿Ą dČŇ mĘ Sy’Ăę mĄ Ç
rSĆ yĳŁ tŇ oxă rĘ’Ď MybĂŇ zĘ‘ăŁ hČ Æ 13

: ëŇ SĆ xĲŁ =ykĄŇ rĘdČŇ BĘ tŇ kĆŇ lĆę lĎ Ç
‘rĳĎ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ MyxĂ mĄ vĘ hČ Æ 14

: ‘rĲĎ tŇ ok¿Ň jĚ hĘ tČŇ BĲĘ ClygĂę yĎÇ
MySĳĂ uĘ ‘Ă MhăĆ ytĄŇ xĲŁ rĘ’Ď rSăĆ ’Ğ 15

: MtĲĎŇ olGĘ ‘Ę mČ BĘ MyzĂęolnĘ CÇ
hŇ rĳĎzĎ hŇ èăĎ ’Ă mĲĄ ìŇ lĘ y~ăĂ hČ lĘ Æ 16

: hŇ qĎ ylĲĂ xĹhĲĆ hĎ yr¿ĆmĎ ’Ğ hŇ IĎęrĂkĘŇ eĎmĂ Ç
hĎ yrĳĆC‘nĘ PŇ CQă ’Č tŇ bĆŇ zĆ‘Ł hČ Æ 17

: hŇ xĎ kĲĄŇ SĎ hĎ yhăĆŁl’Ĺ tŇ yr¡ĂBĘ =tŇ ’Ć wĘ
HtĳĎŇ yBĄ tŇ wĆmăĎ=l’Ć hŇ xĎ SăĎ yJąĂ 18

My’pr=l’w
.r"tw +rt ,’"yd Nkw yrqw bytk NjŁ YĘ yĂ ’"sbw ,s"tw ‘"t Nkw yrqw bytk NpČ YĎwĘ ’"sb ,yrq NjŁ YĘ yĂ ,bytk NpČ YĎwĘ v.7
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: hĎ ytĲĆŇ ŁlGĘ ‘Ę mČ My’Ăę pĎŇ rĘÇ=l’Ć wĘ
19 NCbĳŇ CSyĘ âlă hĎ y’Ć BĎ Æ=lJĎ

: MyIĲĂxČ tŇ ox¿ rĘ’Ď CgŇ yvĂę yČÇ=âlĲ wĘ
20 MybĳĂŇ oT ëŇ rĆdăĆŇ BĘ ëŇ lĄ êĄ Æ N‘ČmČę lĘ

: rmĲŁ SĘ êĂ MyqăĂ yDĂYČ tŇ ox¡ rĘ’Ď wĘ
21 ZrĆ’ĳĎ=CnJĘ SĘ yĂ Myr¿ĂSĎ yĘ=yJĲĂ

: HbĲĎŇ CrtĘŇ C¿ĎyĂ MymĂę ymĂ tĘŇ CÇ
22 CtŇ rĳĄJĎ yĂ ZrĆ’ăĆmĄ My‘Ă SĎ rĘCÆ

: hŇ eĎUĲĆ mĂ Cx¿ iĘ yĂ MydĂę gĘŇ obŇ CÇ

g xJĳĎ SĘ êĂ =l’Č ytăĂŇ rĎoêĲ ynĂ BĘ Æ
: ìŇ BĲĆ lĂ r~¿Ł yĂ ytČę wŁ YĘ mĂ CÇ

2 MyIĳĂxČ tŇ onăSĘ C MymĂ yĎÆ ëŇ rĆ’ăŁ yJąĂ
: ëŇ lĲĎ CpŇ ys¿Ă oy MolęSĎ wĘÇ

3 ìŇ b¿ĚŇ zĘ‘Čň yČ=l’ĲČ tŇ mĆę ’ĹwĲĆ dŇ sĆ x¿Ć
ìŇ ytĳĆŇ orGĘ rĘGČ=l‘Č Mr¿ĄSĘ qĎ
: ìŇ BĲĆ lĂ xČ Cl¿ =l‘Č MbĄę tĘŇ JĎ Ç

4 bŇ oTĳ lkĆŇ WăĄ wĘ Nx¡Ą =’YĎ mĘ C
: MdĲĎŇ ’Ď wĘ MyhăĂ Łl’Ĺ yn¡Ąy‘ĄBĘ

5 ìŇ BĳĆ lĂ =lkĎŇ BĘ hoĎhyĘÆ=l’Ć xTăČ BĘ
: N‘ĲĄèĎ êĂ =l’Č ìę tĘŇ nĎ yBĲĂ Ç=l’Ć wĘ

6 Ch‘ĳĄdĎŇ ìŇ yk¿ĆŇ rĎDĘ=lkĎŇ BĘ
: ìŇ ytĲĆŇ xŁ rĘ’ĲŁ rè¿Ą yČyĘ ’Chę wĘÇ

7 ìŇ ynĳĆy‘ĄBĘ MkăĎŇ xĎ yhăĂ êĘ =l’Č
: ‘rĲĎmĄ rCsă wĘ hoĎęhyĘÇ=tŇ ’Ć ’r¿ĎyĘ

8 ìŇ ïĳĆSĎ lĘ yhăĂ êĘ tŇ C’pĘŇ rĂÆ
: ìŇ ytĲĆŇ omYĘ ‘ČlĘ yCuę SĂ wĘÇ

dbk
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ìŇ ĳĆnohmĄ hoĎhyĘÆ=tŇ ’Ć dŇ BăĄ JČ 9

: ìŇ tĲĆŇ ’Ď CbĲŇ êĘ =lJĎ tŇ ySĂę ’Ň rĄmĲĄ CÇ
‘bĳĎŇ WĎ ìŇ ymăĆ sĎ ’Ğ C’ă lĘ UĲĎ yĂwĘ 10

: CYrĲŁ pĘŇ yĂ ìŇ yb¿ĆŇ qĎ yĘ Sorę ytĂŇ wĘÇ

s’ĳĎ mĘ êĂ =l’Č ynăĂBĘ hoĎhyĘÆ rsăČ Cm 11

: oêĲ xĘ kČŇ otŇ BĘ ZqęŁ êĎ Ç=l’Č wĘ
xČ ykĳĂŇ oy hoăĎhyĘ bŇ hăČ ’ĹyĲĆ rSăĆ ’Ğ tŇ ’¿Ć yJąĂ 12

: hŇ YĲĆ rĘyĂ NB¿Ą =tŇ ’Ć bŇ ’Ďę kĘŇ CÇ
hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ ’YăĎ mĎ MdĎŇ ’Ď Æ yrăĄSĘ ’Č 13

: hŇ nĲĎ CbŇ êĘ qyp¿ĂŇ yĎ MdĎę ’Ď wĘÇ
PŇ sĆ JĳĎ =rxČ iĘ mĂ HrĎxĘ sČ Æ bŇ oTă yJąĂ 14

: HtĲĎŇ ’Ď CbĲŇ êĘ ZCrę xĎ mĲĄ CÇ
śMyřyĳnpm ’yhĂ Æ hŇ rĎqăĎyĘ 15

: HbĲĎŇ =CwSĘ yĲĂ âlă ìŇ yYĆę pĎŇ xĞ Ç=lkĎŇ wĘ
HnĳĎ ymĂ yBĲĂ MymĂ yĎÆ ëŇ rĆ’ăŁ 16

: dŇ obĲŇ kĎŇ wĘ rSĆ ‘ăŁ HlĎę w’Ň mŁ WĘ BĂ Ç
M‘ČnĳŁ =ykĄŇ rĘdČŇ hĎ yk¿ĆŇ rĎDĘ 17

: MolĲ SĎ hĎ ytăĆŇ obŇ yt¡ĂŇ nĘ =lkĎŇ wĲĘ
HBĳĎ MyqăĂ yzĂxĞUĲČ lČ ’yhĂ Æ MyIăĂxČ =Z‘Ą 18

: rèĲĎ ’ĚmĘ hĎ yk¿ĆŇ mĘ tŇŁ wĲĘ

ZrĆ’ĳĎ=dŇ sČ yĲĎ hŇ m¿Ď kĘŇ xĎ BĘ hŇ wĎęhyĲĘ 19

: hŇ nĲĎ CbŇ tĘŇ BĂ MyĂmČę SĎ Ç N¿ĄnoJ
C‘qĳĎbĘŇ nĂ tŇ omă ohêĘ oê‘Ę dČŇ BĘ Æ 20

: lTĲĎ =CpŇ ‘ĞrĘyĂ MyqĂę xĎ SĘ CÇ
ynb
‘"tb v.15 .’"ydw T"d ,w"d ,’"d Nkw yrqw bytk MynĂ ynĂjĘ mĂ ’"sb ,yrq MynĂ ynĂjĘ mĂ ,bytk MyIĂnĂjĘ mĂ v.15 .g

.=lkĎ wĘ hĎ ylĆ’Ą MybĂ rĄuĘhČ=lkĎ lĘ ’yhĂ t‘ČdČCm ,‘rĎ=lJĎ HlĎ ërŁ ‘ĞyČ âl ,Mynynpm N’k ’Ymn
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21 ìŇ ynĳĆy‘ĄmĲĄ CzlăĚ yĎ=l’Č ynĂ BĘ Æ
: hŇ UĲĎ zĂmĘ C hŇ IĎęSĂ êĚÇ rY¿Ł nĘ

22 ìŇ SĳĆ pĘŇ nČlĘ MyIăĂxČ CyăhĘ yĲĂwĘ
: ìŇ ytĲĆŇ rŁ GĘ rĘgČŇlĘ NxĄę wĘÇ

23 ìŇ JĳĆ rĘDČ xTČ băĆŇ lĎ ëŇ ăĄlêĄ z’ąĎ
: PŇ oGĲ tĂŇ âlă ìę lĘ gĘŇrČwĘÇ

24 dŇ xĳĎ pĘŇ tĂŇ =âlĲ bŇ J¿Č SĘ êĂ =M’Ă
: ìŇ tĲĆŇ nĎSĘ hŇ b¿ĎŇ rĘ‘Ď wĲĘ êĎę bĘŇ kČŇ SĎ wĘÇ

25 M’ĳŁ tĘŇ jĂ dŇ xČ jăČ mĂ ’rĎyêĂ Æ=l’Č
: ’bĲŇŁ tĎŇ yJăĂ My‘Ăę SĎ rĘÇ tŇ ’¿Č èŁ mĂ C

26 ìŇ ĳĆlsĘ kĂŇ bĘŇ hŇ yăĆhĘ yĲĂ hoĎhyĘÆ=yJĲĂ
: dŇ kĆŇ QĲĎ mĂ ìăŇ lĘ gĘŇrČ rm¡Č SĎ wĘ

27 wylĳĎ ‘ĎBĘ mĂ bŇ oT¿ =‘nČmĘ êĂ =l’Č
: tŇ oWĲ ‘ĞlĲČ ìŇ ydĆŇ yĎ l’¡Ą lĘ tŇ oyÄhĘ BĲĂ

28 bŇ CSwĎÆ ëŇ ăĄl ìŇ y‘ĆrĄlĘ rmąČ ’Ň êÅŁ =l’Č
: ëŇ êĲĎ ’Ă SyăĄwĘ NêĄę ’Ć rx¿Ď mĎ C

29 hŇ ‘ĳĎrĎ ìăŇ ‘ĞrĲĄ=l‘Č SrăŁ xĞêĲČ =l’Č
: ëŇ êĲĎ ’Ă xTČ băĆŇ lĎ bŇ S¡Ą oy=’ChĲ wĘ

30 MeĳĎxĂ MdăĎŇ ’Ď =M‘Ă bŇ orêĎ=l’Č
: hŇ ‘ĲĎrĎ ìăŇ lĘ mĎ gĘŇ âl¡ =M’Ă

31 smĳĎ xĎ Sy’ăĂ BĘ ’eĄqČ êĘ Æ=l’Č
: wykĲĎŇ rĎDĘ=lkĎŇ BĘ rxČę bĘŇ êĂ Ç=l’Č wĘ

32 zolĳ nĎ hoăĎhyĘ tŇ băČŇ ‘ĞotĲŇ yJąĂ
: odĲŇ os Myr¿ĂSĎ yĘ=tŇ ’Ć wĲĘ

33 ‘SĳĎ rĎ tŇ ybăĄŇ BĘ hoĎhyĘÆ tŇ răČ’Ą mĘ
: ëŇ rĲĄbĎŇ yĘ MyqăĂ yDĂYČ hŇ w¡ĄnĘ C

34 ZylĳĂ yĎ=’ChĲ MyY¿Ă QĄ lČ =M’Ăř
Myyn‘lw

.=M’Ă tlm ’Ymn ’l r"tw s"t ,‘"t ,+rtb v.34
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: NxĲĄ =NêĆ yĲĂ Myyęn‘ř lĲ wÆ
ClxĳĎ nĘ yĂ MymăĂ kĎŇ xĞ dŇ obŇ JĎ Æ 35

: NolĲ qĎ Myr¿ĂmĄ MylĂę ysĂ kĘŇ CÇ

bŇ ’ĳĎ rsČ Cmă MynĂ bĎŇ Æ C‘ămĘ SĂ d

: hŇ nĲĎ yBĂ tŇ ‘Čd¿ČŇ lĎ CbŇ ySĂę qĘ hČ wĘÇ
MkĳĆŇ lĎ yêĂ tăČŇ nĎ bŇ oTÆ xqČ lăĆ yJąĂ 2

: CbŇ zĲŁ ‘ĞêĲČ =l’ĲČ ytĂę rĎoêĲ Ç
ybĳĂŇ ’Ď lĘ ytĂŇ yyăĂhĎ NbĄŇ Æ=yJĂ 3

: yUĲĂ ’Ă yn¿ĄpĘŇ lĂ dŇ yxĂę yĎwĘÇ ëŇ r¿Č
ylĂę rmĆ ’Ň I¿Ł wČ ynĂ rĄę IŁ wČ 4

ìŇ BĳĆ lĂ yr¿ČbĎŇ DĘ=ëŇ mĎ tĘŇ yĲĂ
: hŇ yĲĄxĘ wĆ ytăČŇ wŁ YĘ mĂ rm¡Ł SĘ

hŇ nĳĎ ybĂŇ hŇ năĄqĘ hŇ mĎ kĘŇ xĎ Æ hŇ năĄqĘ 5

: ypĲĂŇ =yrĄmĘ ’Ă mĲĄ TêĄę Ç=l’Č wĘ xJ¿Č SĘ êĂ =l’Č
OĎ rĳĆmĘ SĘ tĂŇ wĘ hĎ b¿ĆŇ zĘ‘ČêĲČ =l’Č 6

: OĎ rĲĆ~Ę tĂŇ wĘ hĎ b¿ĆŇ hĎ ’Ĺ
hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ hŇ năĄqĘ hŇ mĎ kĘŇ xĎ Æ tŇ ySăĂ ’Ň rĄ 7

: hŇ nĲĎ ybĂŇ hŇ năĄqĘ ìę nĘ yĎnĘ qĂ Ç=lkĎŇ bĘŇ C
OĎ mĳĆ mĘ ortĘŇ C hĎ l¿Ć sĘ lĘ sČ 8

: hŇ eĎqĲĆBĘ xČ tĘŇ yJăĂ ìŇ dĘŇ BĄę kČŇ êĘ Ç
NxĳĄ =tŇ yČwĘlĂ ìŇ SĘ ’Ň rĲŁ lĘ Æ NêăĄêĂ 9

: OĎ nĲĆGĘ mČ êĘ tŇ rĆ’ăĆpĘŇ êĂ tŇ rĆT¡Ć‘Ğ
yrĳĎmĎ ’Ğ xqăČwĘ ynĂ BĘ Æ ‘măČ SĘ 10

: MyIĲĂxČ tŇ onăSĘ ìę lĘ Ç CB¿ rĘyĂwĘ
ìŇ ytĳĂŇ rĄhŁ hŇ mĎ kĘŇ xĎ Æ ëŇ rĆdăĆŇ BĘ 11

: rSĆ yĲŁ =ylĄ GĘ ‘Ę mČ BĘ ìŇ yêĂę kĘŇ rČdĘŇ hĂ Ç
Ktklb

.’"yd Nkw yrqw bytk MywĂnĎ‘ĞlČ wĘ ’"sb ,yrq MywĂnĎ‘ĞlČ wĘ ,bytk MyIĂnĂ‘ĞlČ wĘ v.34
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12 ìŇ dĳĆŇ ‘ĞYĲČ rYăČ yĄ=âlĲ ìŇ êĘ kĘŇ lĆ BĲĘ Æ
: lSĲĄ JĎ tĂŇ âlă ZCrę êĎ Ç=M’Ă wĘ

13 PŇ rĆêĳĆ=l’Č rsăĎ CUBČ qzăĄxĞhĲČ
: ìŇ yIĲĆxČ ’yh¿Ă =yJĂ hĎ rĆę ~Ę nĂ Ç

14 ’bĳŇŁ êĎ =l’Č My‘Ă SĎ rĘÆ xrČ’ăŁ BĘ
: My‘ĲĂrĎ ëŇ rĆdăĆŇ BĘ rèĄę ’Č êĘ Ç=l’Č wĘ

15 oBĳ =rbĎŇ ‘ĞêĲČ =l’Č Ch‘¿ĄrĎjĘ
: robĲŇ ‘ĞwĲČ wylăĎ ‘ĎmĲĄ hŇ T¡Ą WĘ

16 C‘rĳĄyĎ âlă =M’Ă CnSĘ yĲĂÆ âlă yJąĂ
: CloSĲ kĘŇ yĂ âl¿ =M’Ă MtĎę nĎSĘ Ç hŇ l¿Ď zĘgĘŇ nĂ wĲĘ

17 ‘SČ rĳĆ MxĆ lăĆ CmxĞlĲĎ Æ yJăĂ
: CêĲ SĘ yĂ MysăĂ mĎ xĞ Nyy¡ĄwĘ

18 HgČŇnĳŁ ro’ă JĘ MyqĂ yDĂYČ Æ xrČ’ăŁ wĘ
: MoIĲhČ Nok¿Ň nĘ =dŇ ‘Č ro’ę wĎÇ ëŇ ¿Ąloh

19 hŇ lĳĎ pĄŇ ’ĞJĲĎ My‘Ă SĎ rĘÆ ëŇ rĆDăĆ
: ClSĲĄ JĎ yĂ hŇ U¿Ć BČ C‘ę dĘŇ yĲĎÇ âl¿

20 hŇ bĎŇ ySĳĂ qĘ hČ yrăČbĎŇ dĘŇ lĂ ynĂ BĘ Æ
: ìŇ nĲĆ zĘ’Ď =ThĲČ yrČę mĎ ’ĞlĲČ Ç

21 ìŇ ynĳĆy‘ĄmĲĄ CzyQ¿Ă yČ=l’Č
: ìŇ bĲĆŇ bĎŇ lĘ ëŇ otăŇ BĘ MrĄę mĘ SĎ Ç

22 MhĳĆ y’Ą YĘ mĲŁ lĘ MhĄ Æ MyIăĂxČ =yJĲĂ
: ’jĲĄ rĘmČ or¿WĎ BĘ =lkĎŇ lĘ C

23 ìŇ BĳĆ lĂ rYăŁ nĘ rmĎ SĘ mĂ Æ=lJĎ mĲĂ
: MyIĲĂxČ tŇ o’¿ YĘ oêĲ CeUĆę mĂ Ç=yJĲĂ

24 hŇ jĳĆ tŇ CSă uĘ ‘Ă ìŇ UĘ mĂ Æ rsăĄ hĎ
: OĎ UĲĆ mĂ qx¿Ą rĘhČ MyĂtČę pĎŇ WĘ Ç tŇ Cz¿lĘ C

25 CTyBĳĂ yČ xkČŇ năŁ lĘ ìŇ ynĆy‘ĄÆ
Kyp‘p‘w
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: ìŇ DĲĆgĘŇ nĆ CrS¿Ă yĘyČ ìŇ yjĆę ‘ČpĘŇ ‘Č wĘÇ
ìŇ ĳĆlgĘŇrČ lGăČ‘Ę mČ sQĄ jČ Æ 26

: CnJĲŁ yĂ ìŇ yk¿ĆŇ rĎDĘ=lkĎŇ wĲĘ
lw’Ň mĳŁ WĘ C Nym¿Ă yĎ=TêĄ=l’ĲČ 27

: ‘rĲĎmĄ ìăŇ lĘ gĘŇrČ rs¡Ą hĎ

hŇ bĎŇ ySĳĂ qĘ hČ ytăĂŇ mĎ kĘŇ xĎ lĘ ynĂ BĘ Æ h

: ìŇ nĲĆ zĘ’Ď =ThČ ytĂę nĎ CbŇ tĘŇ lĂ Ç
tŇ oUĳ zĂmĘ rm¿Ł SĘ lĂ 2

: CrYĲŁ nĘ yĂ ìŇ yt¿ĆŇ pĎŇ WĘ tŇ ‘ČdČę wĘÇ
hŇ rĳĎzĎ ytăĄŇ pĘŇ WĂ hŇ nĎpĘŇ FŁ êĂ Æ tŇ pĆŇ năŁ yJąĂ 3

: HJĲĎ xĂ NmĆ èăĆ mĂ ql¡Ď xĎ wĘ
hŇ nĳĎ‘ĞQĲČ kĲČŇ hŇ răĎmĎ HtĎŇ yrĂxĞ’ĲČ wĲĘÆ 4

: tŇ oIĲjĂ bŇ rĆxăĆJĘ hŇ DĎę xČ Ç
tŇ wĆmĳĎ tŇ odăŇ rĘyĲŁ hĎ ylĆ gĘŇrČÆ 5

: CkŇ mĲŁ tĘŇ yĂ hĎ yd¿ĆŇ ‘ĎYĘ lo’ę SĘ Ç
sQĳĄ pČŇ êĘ =NjĆ MyIĂxČ Æ xrČ’ăŁ 6

: ‘dĎŇ tĄŇ âlă hĎ ytĆę ŁlGĘ ‘Ę mČ Ç C‘¿ nĎ

ylĳĂ =C‘mĘ SĂ MynĂ bĎŇ Æ hŇ êăĎ ‘Č wĘ 7

: ypĲĂŇ =yrĄmĘ ’Ă mĄ CrCsę êĎ Ç=l’Č wĘ
ìŇ JĳĆ rĘdČŇ hĎ ylăĆ ‘ĎmĲĄ qxăĄ rĘhČ 8

: HtĲĎŇ yBĄ xtČŇ j¿Ć =l’Ć bŇ rČę qĘ êĂ Ç=l’Č wĘ
ìŇ dĳĆŇ oh MyrăĂxĄ ’ĞlĲČ NêăĄêĂ =NjĆ 9

: yrĲĂzĎkĘŇ ’Č lĘ ìŇ ytĆę nŁ SĘ CÇ
ìŇ xĳĆ JŁ MyrăĂzĎ C‘ăBĘ WĘ yĂ=NjĲĆ 10

: yrĂkĘŇ nĎ tŇ ybăĄŇ BĘ ìŇ ybĆę YĎ ‘ĞwĲČÇ
ìŇ tĳĆŇ yrĂxĞ’ĲČ bĘŇ ê¿ĎmĘ hČ nĲĎ wĘ 11

twlkb
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: ìŇ rĲĆ’Ą SĘ C ìę rĘWĲĎ BĘ Ç tŇ ol¿ kĘŇ BĂ
12 rsĳĎCm ytĂŇ ’Ň năĄWĎ ëŇ y’Ą Æ êĎę rĘmČ ’Ď wĲĘ

: yBĲĂ lĂ Z’¿Č nĎ tŇ xČ kČę otŇ wĘÇ
13 yrĳĎom loqă BĘ yêĂ ‘Ę mČ SĎ Æ=âlwĲĘ

: ynĲĂ zĘ’Ď ytĂŇ yF¿Ă hĂ =âlĲ ydČę UĘ lČ mĘ lĲĂ wĘÇ
14 ‘rĳĎ=lkĎŇ bĘŇ ytĂŇ yyăĂhĎ T‘ČmĘ JĂ Æ

: hŇ dĲĎŇ ‘ĄwĘ lhăĎ qĎ ëŇ ot¡Ň BĘ
15 ìŇ rĳĆoBmĂ MyĂm¿Č=hŇ tĄŇ SĘ

: ìŇ rĲĆ’Ą BĘ ëŇ oê¿mĂ MylĂę zĘnŁ wĘÇ
16 hŇ YĎ Cxĳ ìŇ ytăĆŇ nŁ yĘ‘Ę mČ CYCpăŇ yĎ

: MyĂmĲĎ =ygĄŇlĘ jČ tŇ obę xŁ rĘBĲĎ Ç
17 ìŇ DĳĆbČŇ lĘ ì¿Ň lĘ =CyhĘ yĲĂ

: ëŇ êĲĎ ’Ă MyrăĂzĎlĘ Ny’¡ĄwĘ
18 ëŇ CrĳbĎŇ ì¿Ň rĘoqĲ mĘ =yhĲĂ yĘ sŘ2

: ìŇ rĲĆC‘nĘ tŇ SĆ ’¿Ą mĄ xmČę WĘ CÇ
19 Nx¿Ą =tŇ lČň‘ĞyĲČwĲĘ MybĂę hĎ ’Ğ tŇ lĆ I¿Ć’Č

tŇ ‘ĳĄ=lkĎŇ bĘŇ ìŇ CăĚrČyĘ hĎ yDĆDČÆ
: dŇ ymĲĂ tĎŇ hŇ G¿ĆSĘ êĂ HtĎę bĎŇ hĞ’ĲČ BĘ Ç

20 hŇ rĳĎzĎbĘŇ ynăĂbĘŇ hŇ GăĆSĘ tĂŇ hŇ UĎ ląĎ wĘ
: hŇ IĲĎrĂkĘŇ nĎ qxăĄ qBĄę xČ tĘŇ CÇ

21 Sy’ĳĂ =ykĄŇ rĘDČ hoĎhyĘÆ ynăĄy‘Ą ű xkČŇ ŁnÄ yJąĂ
: sQĲĄ pČŇ mĘ wyt¿ĎŇ ŁlGĘ ‘Ę mČ =lkĎŇ wĲĘ

22 ‘SĳĎ rĎhĲĎ =tŇ ’Ć on¿dĚŇ JĘ lĘ yĂ wytĎę onow‘ĲČ
: ëŇ mĲĄ êĎ yĂ otę ’Ň FĎ xČ Ç yl¿Ą bĘŇ xČ bĘŇ C

23 rsĳĎCm Ny’ăĄBĘ tŇ CmyĎÆ ’Chę
: hŇ GĲĆSĘ yĂ oêălĘ CČ’Ă bŇ r¡Ł bĘŇ C

w ìŇ ‘ĳĆrĄlĘ êĎbĘŇ răČ‘Ď=M’Ă ynĂ BĘ Æ
t‘qt
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: ìŇ yjĲĆ JČ rEăĎlČ êĎ‘Ę q¡ČêĎ
ìŇ ypĳĂŇ =yrĄmĘ ’Ă bĘŇ êĎSĘ q¿Čon 2

: ìŇ ypĲĂŇ =yrĄmĘ ’Ă BĘ êĎdĘŇ JČę lĘ nĂ Ç
lYĄę eĎhĂ wĲĘ ynĂÃBĘ ű ’opÀŇ ’Ą tŇ ’Ň z¿Ł hŇ WĄÄ ‘Ğ 3

ìŇ ‘ĳĆrĄ=PŇ kČŇ bĘŇ tĎŇ ’Ň bąĎŇ yJĂÅ
: ìŇ y‘ĲĆrĄ bŇ h¿Č rĘC sjĄę rČtĘŇ hĂ Ç ëŇ ¿Ąl

ìŇ ynĳĆy‘ĄlĘ hŇ năĎSĄ NêăĄêĂ =l’Č 4

: ìŇ yjĲĆ ‘ČpĘŇ ‘ČlĘ hŇ mĎę CntĘŇ CÇ
dŇ IĳĎmĂ ybăĂŇ YĘ JĂ lYĄ eĎhĂ Æ 5

: SCqĲ yĎ dŇ I¿ČmĂ roję YĂ kĘŇ CÇ

lYĳĄ ‘Ď hŇ l¿Ď mĎ nĘ =l’Ć =ëŇ lĲĄ 6

: MkĲĎŇ xĞ wĲČ hĎ ykăĆŇ rĎdĘŇ hŇ ’¡Ą rĘ
: lSĲĄ mŁ C rT¿Ą SŁ NyYĂę qĎ Hl¿Ď =Ny’ĲĄ rS¡Ć ’Ğ 7

HmĳĎ xĘ lČ ZyĂuăČBČ NykăĂŇ êĎ 8

: HlĲĎ kĎŇ ’ĞmĲČ ryYĂę uĎ bČ Ç hŇ r¿ĎgĘŇ’ĲĎ
bŇ JĳĎ SĘ êĂ ű lY¿Ą ‘Ď yt¡ČŇ mĎ =dŇ ‘Č 9

: ìŇ tĲĆŇ nĎèĘ mĂ MCq¿ êĎ ytČę mĎ Ç
tŇ omĳ CnêĘ T‘ăČmĘ tŇ onSĄ Æ T‘ăČmĘ 10

: bŇ JĲĎ SĘ lĂ MyĂdăČŇ yĎ qB¡Ě xĂ ű T‘Čő mĘ
ìŇ SĳĆ ’Ň rĄ ëŇ Q¿Ą hČ mĘ kĂŇ =’bĲĎŇ C 11

: NgĲĄŇmĎ Sy’ăĂ JĘ ìę rĘsĲŁ xĘ mČ CÇ

NwĆ’ĳĎ Sy’ăĂ l‘Č IČlĂ BĘ Æ MdăĎŇ ’Ď 12

: hŇ jĲĆ tŇ CS¿ uĘ ‘Ă ëŇ lĄę ohÇ
wlĳř grb llăĄ mŁ wny‘ř bÆ ZrăĄqŁ 13

: wytĲĎŇ ‘Ł BĘ YĘ ’Ć BĘ hŇ rĆę mŁ Ç
twkpht

.yrq wylĎ gĘrČBĘ ,bytk olgĘrČBĘ v.13 .yrq wynĎy‘ĄBĘ ,bytk ony‘ĄBĘ v.13 .w
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14 oBę lĂ BĘ ű tŇ okÄ jĚ hĘ êĲČ
tŇ ‘ĳĄ=lkĎŇ BĘ ‘răĎ SrăĄxŁ

: xČ QĲĄ SČ yĘ MynĂ dĎŇ mĘ
15 odĳŇ y’Ą ’obăŇ yĎ M’Ł tĘŇ jĂ Æ NJĄę =l‘Č

: ’jĲĄ rĘmČ Ny’ăĄwĘ rbĄę èĎ yĂÇ ‘tČŇ j¿Ć

16 hoĳĎhyĘ ’năĄWĎ hŇ eĎhĄ Æ=SSĆ
: oSĲ pĘŇ nČ tŇ obŇ ‘ĞoêĲ ‘bČŇ SĆę wĘÇ

17 rqĆSĳĎ NoSă lĘ tŇ omrĎÆ MyĂnăČy‘Ą
: yqĲĂ nĎ=MDĎ tŇ ok¿Ň pĘŇ SĲŁ MyĂdČę yĎwĘÇ

18 NwĆ’ĳĎ tŇ obăŇ SĘ xĘ mČ SrĄxŁ Æ bŇ lĄę
: hŇ ‘ĎrĎlĲĎ ZCr¿lĎ tŇ orę hĞmĲČ mĘ Ç MyĂl¿Č gĘŇrČ

19 rqĆSĳĎ dŇ ‘ăĄ MybĂŇ zĎJĘ Æ xČ ypăĂŇ yĎ
: MyxĲĂ ’Č NyBăĄ MynĂę dĎŇ mĘ Ç xČ Q¿Ą SČ mĘ C

20 ìŇ ybĳĂŇ ’Ď tŇ wăČYĘ mĂ ynĂ BĘ Æ rYăŁ nĘ
: ìŇ UĲĆ ’Ă tŇ r¿Čoê SFęŁ êĂ Ç=l’Č wĘ

21 dŇ ymĳĂ tĎŇ ìăŇ BĘ lĂ =l‘Č MrăĄSĘ qĎ
: ìŇ tĲĆŇ rŁ GĘ rĘGČ=l‘Č MdĄę nĘ ‘Ď Ç

22 ëŇ tĎę ’Ł hŇ xĆŋ nĘ êČ ű ìÄ kĘŇ QĆ hČ tĘŇ hĂ BĘ
ìŇ ylĳĆ‘Ď rmăŁ SĘ êĂ ìŇ BĘ kĘŇ SĎ BĲĘ Æ

: ìŇ xĲĆ yWĂ tĘŇ ’yhăĂ tĎŇ oYę yqĂ hĞ wĲČÇ
23 ro’ĳ hŇ rĎotăŇ wĘ hŇ wĎYĘ mĂ Æ rnăĄ yJąĂ

: rsĲĎ Cm tŇ ox¿ kĘŇ oêĲ MyIĂęxČ Ç ëŇ rĆd¿ĆŇ wĘ
24 ‘rĳĎ tŇ SĆ ’ăĄ mĄ ìŇ rĘmĎ SĘ lĂ Æ

: hŇ IĲĎrĂkĘŇ nĎ NoS¿ lĎ tŇ qČę lĘ xĆ mĲĄ Ç
25 ìŇ bĳĆŇ bĎŇ lĘ BĂ HyĎpĘŇ yĎÆ dŇ măŁ xĘ êČ =l’Č

Kxqt=l’w
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: hĎ yjĲĆ ‘ČpĘŇ ‘ČBĘ ìę xĞuĲĎêĂ Ç=l’Č wĘ
MxĆ l¿Ď rJČň JĂ =dŇ ‘ĲČ hŇ nĎę oz hŇ è¿Ď ’Ă =dŇ ‘ČbĘŇ yJąĂ 26

: dŇ CYĲ tĎŇ hŇ răĎqĎ yĘ SpĆŇ n¡Ć Sy’ĳĂ tŇ SĆ ’¿Ą wĘ
oqĳ yxĄ BĘ S’Ąŋ Sy’Ăő hŇ êąĆxĘ yČhĞ 27

: hŇ nĎpĘŇ rĲČvĎ tĂŇ âlă wydĎę gĎŇbĘŇ CÇ
MylĳĂ xĎ GĲĆhČ =l‘Č Sy’Ă Æ ëŇ QăĄ hČ yĘ=M’Ă 28

: hŇ nĎ ywĲĆJĎ tĂŇ âlă wylĎę gĘŇrČwĘÇ
Ch‘ĳĄrĄ tŇ SĆ ’ăĄ =l’Ć ’BĎ hČ Æ NJĄę 29

: HBĲĎ ‘Čg¿ĄŇ eŁ hČ =lJĲĎ hŇ qĆę eĎ yĂÇ âl¿
bŇ onĳgĘŇ yĂ yJăĂ bŇ eĎGČlČ Æ CzCbăŇ yĎ=âlĲ 30

: bŇ ‘ĲĎrĘyĂ yJăĂ oSę pĘŇ nČ Ç ’Q¿Ą mČ lĘ
MyĂtĳĎŇ ‘ĎbĘŇ SĂ MQăĄ SČ yĘ ’YĎ mĘ nĂ wĘÆ 31

: NêĲĄ yĂ otăŇ yBĄ Noh¡ =lJĎ =tŇ ’Ć
bŇ lĳĄ =rsČ xĞ hŇ èăĎ ’Ă PŇ ’ăĄ nŁ 32

: hŇ eĎWĲĆ ‘ĞyĲČ ’Chă oSę pĘŇ nČ Ç tŇ yx¿Ă SĘ mĲČ
’YĳĎ mĘ yĂ Nol¿ qĎ wĘ=‘gČŇ nĲĆ 33

: hŇ xĲĆ UĎ tĂŇ âlă otę jĎ rĘxĆ wĘÇ
rbĆŇ GĳĎ=tŇ mČ xĞ hŇ ’¿Ď nĘ qĂ =yJĲĂ 34

: MqĲĎ nĎ MoyăBĘ lomę xĘ yČÇ=âlĲ wĘ
rpĆŇ JĳŁ =lkĎŇ ynăĄjĘ ’vĎ yĂÆ=âl 35

: dŇ xČ SĲŁ =hŇ BĆ rĘtČŇ yJăĂ hŇ bĆę ’Ň yŁ Ç=âlĲ wĘ

yrĳĎmĎ ’Ğ rmăŁ SĘ ynĂ BĘ Æ z

: ëŇ êĲĎ ’Ă Nj¿Ł YĘ êĂ ytČę wŁ YĘ mĂ CÇ
hŇ yĳĄxĘ wĆ ytăČŇ wŁ YĘ mĂ rmăŁ SĘ 2

: ìŇ ynĲĆy‘Ą NoS¿ y’Ă JĘ ytĂę rĎotĲŇ wĘÇ
ìŇ ytĳĆŇ ‘Ł BĘ YĘ ’Ć =l‘Č Mr¿ĄSĘ qĎ 3

Mbtk
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: ìŇ BĲĆ lĂ xČ Cl¿ =l‘Č MbĄę tĘŇ JĎ Ç
4 êĘ ’ĳĎ ytĂŇ xăŁ ’Ğ hŇ mĎ kĘŇ xĎ lĲČ Æ rmăŁ ’Ĺ

: ’rĲĎqĘ tĂŇ hŇ n¿Ď yBĂ lČ ‘dĎę mŁ CÇ
5 hŇ rĳĎzĎ hŇ èăĎ ’Ă mĲĄ ìŇ rĘmĎ SĘ lĂ Æ

: hŇ qĎ ylĲĂ xĹhĲĆ hĎ yr¿ĆmĎ ’Ğ hŇ IĎęrĂkĘŇ eĎmĂ Ç
6 ytĳĂŇ yBĄ NoQă xČ BĘ yJĂ Æ

: yêĂ pĘŇ qĲĎSĘ nĂ yBăĂ nČSĘ ’Ć dŇ ‘¡ČBĘ
7 MyĂę’Ň tĎŇ jĘ bČŇ ’rĆ’ąĄwĎ

: bŇ lĲĄ =rsČ xĞ r‘ČnăČ MynĂęBĎ bČŇ hŇ nĎ ybąĂŇ ’ĎÅ
8 HeĳĎjĂ lYĆ’ăĄ qCèBČ Æ rbăĄŇ ‘Ł

: dŇ ‘ĲĎYĘ yĂ HtăĎŇ yBĄ ëŇ rĆd¡ĆŇ wĘ
9 Moyĳ bŇ rĆ‘¿ĆBĘ =PŇ SĆ nĲĆBĘ

: hŇ lĲĎ pĄŇ ’Ğ wĲČ hŇ lĎ yĘlČę Ç NoS¿ y’Ă BĘ
10 otĳŇ ’Ň rĎqĘ lĂ hŇ èĎ ’Ă Æ hŇ eăĄhĂ wĘ

: bŇ lĲĄ tŇ rČY¿ĚnĘ C hŇ nĎę ozÇ tŇ yS¿Ă
11 tŇ rĆrĳĎsŁ wĘ ’yhăĂ hŇ IăĎmĂ hĲŁ

: hĎ ylĲĆ gĘŇrČ Cn¿JĘ SĘ yĂ=âlĲ HtĎę ybĄŇ BĘ Ç
12 tŇ obĳŇ xŁ rĘBĲĎ M‘Čj¿Č ZCxę BČ ű M‘ČjąČ

: bŇ rĲŁ ’ĹtĲĆŇ hŇ eăĎjĂ =lJĎ lYĆ’¡Ą wĘ
13 oQĳ =hŇ qĎ SĘ năĎ wĘ oB¡ hŇ qĎ yzăĂxĹhĲĆ wĘ

: olĲ rmČ ’Ň êăŁ wČ hĎ ynĆę pĎ Ç hŇ zĎ‘¿ĄhĄ
14 ylĳĎ ‘Ď MymăĂ lĎ SĘ yxăĄ bĘŇ zĂ

: yrĲĎdĎŇ nĘ yêĂ mĘ Q¿Č SĂ MoIęhČ Ç
15 ìŇ tĳĆŇ ’Ň rĎqĘ lĂ ytĂŇ ’Ň YăĎ yĎ NJĄ Æ=l‘Č

: OĎ ’ĲĆ YĎ mĘ ’Ć wĲĎ ìŇ ynĆę jĎ Ç rx¿Ą SČ lĘ
16 yWĳĂ rĘ‘Č yêĂ dĘŇ băČŇ rĎ MyDĂbČŇ rĘmČ Æ

: MyĂrĲĎYĘ mĂ NCT¿ ’Ą tŇ obę TĚ xĞ Ç
17 ybĳĂŇ JĎ SĘ mĂ yêĂ pĘŇ n¿Č

rm
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: NomĲ eĎqĂ wĘ MylĂęhĎ ’Ğ Ç rm¿Ł
rqĆBĳŁ hČ =dŇ ‘Č MydĂŇ dŇŁ Æ hŇ wăĆrĘnĂ hŇ kąĎŇ lĘ 18

: MybĲĂŇ hĎ ’ĽBĲĎ hŇ sĎę QĘ ‘ČtĘŇ nĂ Ç
otĳŇ ybĄŇ BĘ Sy’ăĂ hĎ Ny’ăĄ yJąĂ 19

: qoxĲ rĎmĲĄ ëŇ rĆdăĆŇ BĘ ëŇ lČęhĎ Ç
odĳŇ yĎBĘ xqăČlĎ PŇ sĆ JĆ hČ Æ=rorYĲĘ 20

: otĲŇ ybĄŇ ’b¿ŇŁ yĎ ’sĆ JĄę hČ Ç Moy¿lĘ
HxĳĎ qĘ lĂ bŇ răŁ BĘ CêFČ hĂ Æ 21

: CexĲĆ yDĂêČ hĎ ytĆę pĎŇ WĘ Ç qlĆ x¿Ą BĘ
M’¿Ł tĘŇ jĂň hĎ yrĆę xĞ’ĲČ ëŇ ¿Ąlohą 22

’obĳŇ yĎ xbČŇ TăĎ =l’Ć roSJĘ Æ
: lywĲĂ’Ĺ rs¿Č Cm=l’Ć skĆŇ ‘Ćę kĘŇ CÇ

odę bĄŇ JĲĘ ZxĄÃ xQÀČ pČŇ yĘ dŇ ‘ąČ 23

xjĳĎ =l’Ć rojă YĂ rhăĄ mČ JĘ
: ’ChĲ oS¿ pĘŇ nČbĘŇ =yJĲĂ ‘dČę yĎÇ=âlĲ wĘ

ylĳĂ =C‘mĘ SĂ MynĂ bĎŇ Æ hŇ êăĎ ‘Č wĘ 24

: ypĲĂŇ =yrĄmĘ ’Ă lĘ CbŇ ySĂę qĘ hČ wĘÇ
ìŇ BĳĆ lĂ hĎ ykăĆŇ rĎDĘ=l’Ć TĘ WĘ yăĄ=l’Č 25

: hĎ ytĲĆŇ obŇ ytĂŇ nĘ BĂ ‘tČŇ êĄ Ç=l’Č
hŇ lĎ yjĳĂhĂ MylăĂ lĎ xĞ MyBăĂ rČ=yJĲĂ 26

: hĎ ygĲĆŇrĚhĞ=lJĎ MymĂę YĚ‘ĞwĲČÇ
HtĳĎŇ yBĄ lo’ă SĘ ykăĄŇ rĘDČ 27

: tŇ wĆmĲĎ =yrĄdĘŇ xČ =l’Ć tŇ odę rĘyĲŁ Ç
’rĳĎqĘ tĂŇ hŇ m¿Ď kĘŇ xĎ =âlĲ hĞ x

: HlĲĎ oq Nê¿ĄêĂ hŇ nĎę CbŇ tĘŇ CÇ
ëŇ rĆdĳĎŇ =ylĄ ‘Ğ Mym¿Ă ormĘ =S’Ň rĲŁ BĘ 2

: hŇ bĎŇ ~ĲĎ nĂ tŇ obăŇ ytĂŇ nĘ tŇ yB¡Ą
Myr‘V=dyl
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3 tŇ rĆqĳĎ=ypĂŇ lĘ Myr¿Ă‘ĎSĘ =dŇ yČlĘ
: hŇ eĎrĲŁ êĎ MyxăĂ tĎŇ pĘŇ ’ob¡Ň mĘ

4 ’rĳĎqĘ ’Ć MySăĂ y’Ă MkăĆŇ ylĄ ’Ğ
: MdĲĎŇ ’Ď yn¿ĄBĘ =l’Ć ylĂę oqwĘÇ

5 hŇ mĳĎ rĘ‘Ď MyăĂ’Ň tĎŇ pĘŇ CnybăĂŇ hĎ
: bŇ lĲĄ Cnyb¿ĂŇ hĎ MylĂę ysĂ kĘŇ CÇ

6 rBĳĄdČŇ ’Ğ MydăĂŇ ygĂŇ nĘ =yJĲĂ C‘mĘ SĂ Æ
: MyrĲĂSĎ ymĲĄ ytČę pĎŇ WĘ Ç xê¿ČpĘŇ mĂ C

7 yJĳĂxĂ hŇ GăĆhĘ yĆ tŇ mĆ ’ĹÆ=yJĲĂ
: ‘SČ rĲĆ ytăČŇ pĎŇ WĘ tŇ b¡ČŇ ‘ĞotĲŇ wĘ

8 ypĳĂŇ =yrĄmĘ ’Ă =lJĎ qdĆŇ Y¿ĆBĘ
: SuĲĄ‘Ă wĘ lê¿ĎpĘŇ nĂ MhĆę BĎ Ç Ny’¿Ą

9 NybĳĂŇ UĄ lČ MyxĂ kŇŁ nĘ Æ MQăĎ JĚ
: tŇ ‘ČdĲĎŇ y’Ą YĘ măŁ lĘ MyrĂę SĎ ywĲĂÇ

10 PŇ sĆ JĳĎ =l’Č wĘ yr¿ĂsĎ Cm=CxĲ qĘ
: rxĲĎ bĘŇ nĂ ZCr¿xĎ mĲĄ tŇ ‘ČdČę wĘÇ

11 MynĳĂynĂ jĘ mĂ hŇ mĎ kĘŇ xĎ Æ hŇ băĎŇ oT=yJĲĂ
: HbĲĎŇ =CwSĘ yĲĂ âlă MyYĂę pĎŇ xĞ Ç=lkĎŇ wĘ

12 hŇ mĳĎ rĘ‘Ď yêĂ nĘ kăČŇ SĎ hŇ mĎ kĘŇ xĎ Æ=ynĂ Ĳ’Ğ
: ’YĲĎ mĘ ’Ć tŇ oUă zĂmĘ tŇ ‘Čd¡ČŇ wĘ

13 ‘r¿Ď tŇ ’Ň ŁnňWĲĘ ÈhoĎhyĘ tŇ ’ăČ rĘyĲĂ
‘rĎÆ ëŇ rĆdăĆŇ wĘ ű No’Ä gĎŇ wĘ hŇ ’ąĎ GĄÅ
: ytĂŇ ’Ň nĲĄWĎ tŇ okŋ jĚ hĘ tČŇ ypĂÄ C

14 hŇ IĳĎSĂ CtŇ wĘ hŇ YĎ ‘ĄÆ=ylĲĂ
: hŇ rĲĎCbŇ gĘŇ ylăĂ hŇ nĎę ybĂ Ç yn¿Ă’Ğ

15 CkŇ Łlĳ mĘ yĂ MykăĂŇ lĎ mĘ yBĂ Æ
: qdĆŇ YĲĆ CqqĘ xăŁ yĘ MynĂę zĘrĲŁ wĘÇ

16 CrŁWĳ yĎ MyrăĂWĎ yBĂ Æ
Mybydnw
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: qdĆŇ YĲĆ yTĄ pĘŇ S¿Ł =lJĎ MybĂę ydĂŇ nĘ CÇ
bŇ hĳĎ ’Ą hĎ ybĆŇ hĞ’ĲŁ ynĂ ’Ğ Æ 17

: ynĂ nĘ ’ĲĚYĎ mĘ yĂ yrČę xĞSĲČ mĘ CÇ
yêĳĂ ’Ă dŇ ob¿Ň kĎŇ wĘ=rSĆ ‘ĲŁ 18

: hŇ qĲĎ dĎŇ YĘ C qtĄę ‘Ď Ç Noh¿
zjĳĎ mĂ C ZCrăxĎ mĲĄ yyĂrĘjĂ Æ bŇ oTă 19

: rxĲĎ bĘŇ nĂ PŇ sĆ J¿Ć mĂ ytĂę ’Ď CbŇ tĘŇ CÇ
KŇ QĳĄ hČ ’Ğ hŇ q¿ĎdĎŇ YĘ =xrČ’ĲŁ BĘ 20

: TjĲĎ SĘ mĂ tŇ ob¿Ň ytĂŇ nĘ ëŇ otę BĘ Ç
SyĳĄ ű yb¿ČŇ hĞ’Ł lyx¡Ă nĘ hČ lĘ 21

: ’QĲĄ mČ ’Ğ MhăĆ ytĄŇ r¡Ł YĘ ’Ł wĘ

oJĳ rĘDČ tŇ ySăĂ ’Ň rĄ ynĂ nĎqĎ Æ hŇ wĎęhyĲĘ 22

: z’ĲĎ mĄ wylăĎ ‘ĎpĘŇ mĂ MdĆŇ q¡Ć
yêĂ kĘŇ i¿Č nĂ MlĎ o‘mĲĄ Æ 23

: ZrĆ’ĲĎ =ymĄ dĘŇ uČ mĂ S’Ň ręŁ mĄ
yêĂ lĘ lĳĎ ox tŇ om¿ hŁ êĘ =Ny’ĲĄ BĘ 24

: MyĂmĲĎ =yDĄBČ kĘŇ nĂ tŇ onę yĎ‘Ę mČ Ç Ny’¿ĄBĘ
C‘BĳĎ TĘ hĎ MyrăĂhĎ MrĆTăĆBĘ 25

: yêĂ lĘ lĲĎ ox tŇ o‘ăbĎŇ gĘŇ yn¡ĄpĘŇ lĂ
tŇ oYĳ CxwĘ ZrĆ’ăĆ hŇ WĎ ‘Ď Æ âlă =dŇ ‘Č 26

: lbĲĄŇ êĄ tŇ or¿pĘŇ ‘Ď S’Ň ręŁ wĘÇ
ynĂ ’ĳĎ MSăĎ MyĂmČ SĎ Æ onă ykĂŇ hĞBĲČ 27

: MohĲ tĘŇ yn¿ĄjĘ =l‘Č gŇ Cxę Ç oqCx¿ BĘ
l‘ČUĳĎ mĂ MyqăĂxĎ SĘ oYă UĘ ’Č BĘ 28

: MohĲ êĘ tŇ on¿ y‘Ă zozę‘ĞBĲČ Ç
ouę xĚ ű MIĎÄlČ omą CWÅ BĘ 29

wypĳĂŇ =CrbĘŇ ‘Č yĲČ âlă MyĂmČ CÆ
wqwxb
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: ZrĆ’ĲĎ ydĄŇ sĘ omă oqę CxBĘ Ç
30 Nom¿ ’Ďň olęYĘ ’Ć hŇ y¿ĆhĘ ’ĲĆ wĎ

Moyĳ ű Moyą My‘Ă SĚ ‘ĞSĲČ Æ hŇ yăĆhĘ ’ĲĆ wĎ
: tŇ ‘ĲĄ=lkĎŇ BĘ wynăĎpĎŇ lĘ tŇ qĆx¡Ć WČ mĘ

31 oYĳrĘ’Č lbăĄŇ tĄŇ BĘ tŇ qĆxĆ WČ mĘ Æ
: MdĲĎŇ ’Ď yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć y‘Čę SĚ ‘ĞSĲČ wĘÇ

32 ylĳĂ =C‘mĘ SĂ MynĂ bĎŇ Æ hŇ êăĎ ‘Č wĘ
: CrmĲŁ SĘ yĂ yk¿ČŇ rĎDĘ yrĄę SĘ ’Č wĘÇ

33 CmkĎę xĞ wĲČ rs¿Ď Cm C‘¡mĘ SĂ
: C‘rĲĎpĘŇ êĂ =l’Č wĘ

34 yl¿Ă ‘ĲČň mÀĄSŁ ÈMdĎŇ ’Ď yrĄSĲĘ ’¿Č
Moyĳ ű Moyą ytČŇ tŇŁ lĘ DČÆ=l‘Č dŇ qăŁ SĘ lĂ

: yxĲĎ tĎŇ jĘ tŇ z¿Ł CzmĘ rmęŁ SĘ lĂ Ç
35 MyIĳĂxČ yř’Yř m y’Ă YĘ mĲŁ Æ yJăĂ

: hoĲĎhyĘmĲĄ NoYę rĎÇ qpĆŇ I¿ĎwČ
36 oSĳ pĘŇ nČ smăĄ xŁ y’Ă TĘ xŁ wĲĘÆ

: tŇ wĆmĲĎ CbŇ hĞ’ăĎ y’Čę nĘ WČ mĘ Ç=lJĎ

T HtĳĎŇ ybĄŇ hŇ tăĎŇ nĘ BĲĎ tŇ omkĘŇ xĎ Æ
: hŇ ‘ĲĎbĘŇ SĂ hĎ ydăĆŇ CU‘Č hŇ b¡ĎŇ YĘ xĲĎ

2 HnĳĎ yyĄ hŇ kăĎŇ sĘ mĲĎ HxĎ bĘŇ TĂ Æ hŇ xăĎ bĘŇ TĲĎ
: HnĲĎxĎ lĘ SĚ hŇ k¿ĎŇ rĘ‘ĲĎ PŇ ’Čę Ç

3 ’rĳĎqĘ tĂŇ hĎ ytăĆŇ rŁ ‘ĞnĲČ hŇ xăĎ lĘ SĲĎ
: tŇ rĆqĲĎ ymĄ răŁ mĘ yjĄę GČ Ç=l‘Č

4 hŇ eĎhĳĄ rsăĚyĎ ytĂŇ pĆŇ Æ=ymĂ
: oQĲ hŇ rĎmĘ ’ăĎ bŇ lĄę Ç=rsČ xĞ

wkl
.T"dw w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ’YĎmĎ ’"sb ,yrq ’YĎmĎ ,bytk y’ĄYĘ mŁ v.35 .x
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ymĳĂ xĞlĲČ bĲĘŇ Cmă xĞlĲČ CkŇ lĘ Æ 5

: yêĂ kĘŇ sĲĎ mĎ NyĂyăČBĘ Ctę SĘ CÇ
CyĳxĘ wĲĂ MyăĂ’Ň tĎŇ pĘŇ CbăŇ zĘ‘Ă 6

: hŇ nĲĎ yBĂ ëŇ rĆdăĆŇ BĘ Crę SĘ ’Ă wĘÇ
Nolĳ qĎ olă xČ qăĄŁl ZlĄę ű rsĄÄ yąŁ 7

: omĲ Cm ‘SăĎ rĎlĘ xČ yk¡ĂŇ omC
OĎ ’ĳĆ nĎWĘ yĂ=NjĆ ZlĄ Æ xkČŇ oêă =l’Č 8

: OĎ bĲĆŇ hĎ ’ĹyĲĆwĘ MkĎę xĎ lĘ Ç xk¿ČŇ oh
dŇ o‘ĳ=MJČ xĘ yĆwĘ MkĎŇ xĎ lĘ Æ NêăĄ 9

: xqČ lĲĆ PŇ sĆ oyăwĘ qyDĂę YČ lĘ Ç ‘d¿ČŇ oh
hoĳĎhyĘ tŇ ’ăČ rĘyĂ hŇ mĎ kĘŇ xĎ Æ tŇ QăČ xĂ êĘ 10

: hŇ nĲĎ yBĂ MySăĂ dŇŁ qĘ tŇ ‘Čd¡ČŇ wĘ
sŘ3 ìŇ ymĳĆyĎ CBă rĘyĂ ybĂŇ Æ=yJĂ 11

: MyIĲĂxČ tŇ onăSĘ ìę QĘ Ç CpŇ ys¿Ă oywĘ
ëŇ QĳĎ êĎmĘ kăČŇ xĎ êĎmĘ kČŇ xĎ Æ=M’Ă 12

: ’vĲĎ tĂŇ ì¿Ň DĘbČŇ lĲĘ êĎYĘ lČę wĘÇ
hŇ IĳĎmĂ hĲŁ tŇ ClysĂ JĘ Æ tŇ SĆ ’ăĄ 13

: hŇ UĲĎ hŇ ‘ĎdĘŇ y¿Ď=lbČŇ C tŇ CIętČŇ jĘ Ç
HtĳĎŇ yBĄ xtČŇ păĆŇ lĘ hŇ bĎŇ SĘ yĲĎwĲĘÆ 14

: tŇ rĆqĲĎ ymĄ răŁ mĘ ’iĄę JĂ Ç=l‘Č
ëŇ rĆdĳĎŇ =yrĄbĘŇ ‘ĲŁ lĘ ’r¿Ł qĘ lĂ 15

: MtĲĎŇ oxrĘ’ĲŁ MyrĂę èĘ yČmĘ hĲČ Ç
hŇ eĎhĳĄ rsăĚyĎ ytĂŇ pĆŇ Æ=ymĂ 16

: oQĲ hŇ rĎmĘ ’ăĎ wĘ bŇ lĄę Ç=rsČ xĞ wĲČ
CqêĳĎmĘ yĂ Myb¿ĂŇ CnGĘ =MyĂmĲČ 17

: M‘ĲĎnĘ yĂ MyrăĂtĎŇ sĘ MxĆ l¡Ć wĘ
MSĳĎ My’ăĂ pĎŇ rĘ=yJĲĂ ‘dČŇ yĎÆ=âlwĲĘ 18

: hĎ y’ĲĆ rĚqĘ lo’ă SĘ yq¡ĄmĘ ‘Ă BĘ
ylVm
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y hŇ m¿Ł ŁlňSĘ ylĄęSĘ mĂ
bŇ ’ĳĎ =xUČ WČ yĘ MkĎŇ xĎ Æ NBăĄ Ù

: oUĲ ’Ă tŇ g¿ČŇ Cê lysĂę JĘ Ç Nb¿ĄŇ C
2 ‘SČ rĳĆ tŇ orăYĘ o’ Cly‘Ă oyÆ=âl

: tŇ wĆUĲĎ mĂ ly~¿Ă êČ hŇ qĎę dĎŇ YĘ CÇ
3 qyDĳĂYČ SpĆŇ năĆ hoĎhyĘÆ bŇ y‘ăĂrĘyČ=âlĲ

: PŇ DĲŁ hĘ yĆ My‘ăĂSĎ rĘ tŇ C¡ČhČ wĘ
4 hŇ IĳĎmĂ rĘ=PŇ kČŇ hŇ W¿Ć ‘Ł S’Ň rĎę

: rySĲĂ ‘ĞêĲČ MyYăĂ CrxĎ dŇ y¡ČwĘ
5 lyJĳĂWĘ mČ NBăĄ ZyĂuČ BČ Æ rgăĄŇ’Ł

: SybĲĂŇ mĄ NBăĄ ryYĂę uĎ BČ Ç MD¿ĎrĘnĂ
6 qyDĳĂYČ S’Ň răŁ lĘ tŇ okŇ rĎBĘ Æ

: smĲĎ xĎ hŇ i¿Ć kČŇ yĘ My‘Ăę SĎ rĘÇ yp¿ĂŇ C
7 hŇ kĳĎŇ rĎbĘŇ lĂ qyDĂYČ Æ rkĆŇ zăĄ

: bŇ qĲĎrĘyĂ My‘ăĂSĎ rĘ MS¡Ą wĘ
8 tŇ wĳŁ YĘ mĂ xuăČyĂ bŇ lĄ Æ=MkČŇ xĞ

: TbĲĄŇ QĎ yĂ MyĂtČę pĎŇ WĘ Ç lyw¿Ă’ĹwĲĆ
9 xTČ BĳĆ ëŇ lĆ yăĄ MêŁ BČ Æ ëŇ ăĄloh

: ‘ČdĲĄŇ CĎyĂ wykĎę rĎDĘÇ Su¿Ą‘ČmĘ C
10 tŇ bĆŇ ~ĳĎ ‘Č NêăĄ yĂ NyĂ‘Č Æ ZrĲĄqăŁ

: TbĲĄŇ QĎ yĂ MyĂtČę pĎŇ WĘ Ç lyw¿Ă’ĹwĲĆ
11 qyDĳĂYČ yjăĂ MyIĂxČ Æ roqă mĘ

: smĲĎ xĎ hŇ i¿Ć kČŇ yĘ My‘Ăę SĎ rĘÇ yp¿ĂŇ C
12 MynĳĂdĎŇ mĘ rrăĄo‘êĘ hŇ ’Ď nĘ WĂ Æ

: hŇ bĲĎŇ hĞ’ĲČ hŇ i¿Ć kČŇ êĘ My‘Ăę SĎ jĘ Ç=lJĎ l‘¿ČwĘ
13 hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ ’YăĄUĎ êĂ NobŇ nĎ Æ ytăĄŇ pĘŇ WĂ BĘ

: bŇ lĲĄ =rsČ xĞ wgăĄŇlĘ TbĆŇ SĄę wĘÇ
Mymkx
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tŇ ‘ČdĳĎŇ =CnjĘ YĘ yĂ Mym¿Ă kĎŇ xĞ 14

: hŇ bĲĎŇ rŁ qĘ hŇ ê¿ĎxĂ mĘ lywĂ’ĹÇ=ypĲĂŇ C
oEĳ‘Ě tŇ yăČrĘqĂ rySĂ ‘Ď Æ Nohă 15

: MSĲĎ yrĄ MyQăĂ DČ tŇ ê¡ČxĂ mĘ
MyIĳĂxČ lĘ qyDăĂYČ tŇ QăČ ‘ĚjĘ 16

: tŇ ’Ň FĲĎ xČ lĘ ‘SăĎ rĎ tŇ ’¡Č CbŇ êĘ
rsĳĎCm rmăĄ oS MyIĂxČ lĘ Æ xrČ’ăŁ 17

: hŇ ‘ĲĆtĘŇ mČ tŇ xČ kăČŇ oê bŇ z¡Ąo‘wĘ
rqĆSĳĎ =ytĄŇ pĘŇ WĂ hŇ ’Ď nĘ WĂ Æ hŇ iăĆ kČŇ mĘ 18

: lysĲĂ kĘŇ ’Chă hŇ BĎę dĂÇ ’Y¿Ă omC
‘SČ jĳĎ =lDČxĘ yĆ âlă MyrĂbĎŇ DĘÆ bŇ răŁ BĘ 19

: lyJĲĂ WĘ mČ wytăĎŇ pĎŇ WĘ ëŇ W¡Ą xŁ wĘ
qyDĳĂYČ NoSă lĘ rxĎ bĘŇ nĂ Æ PŇ sĆ JăĆ 20

: T‘ĲĎmĘ JĂ My‘ăĂSĎ rĘ bŇ l¡Ą
MyBĳĂ rČ C‘ărĘyĂ qyDĂYČ Æ ytăĄŇ pĘŇ WĂ 21

: CtŇ CmĲ yĎ bŇ l¿Ą =rsČ xĞBĲČ MylĂę ywĂ’ĹwĲĆÇ
rySĳĂ ‘ĞtĲČŇ ’yhăĂ hoĎhyĘÆ tŇ JăČ rĘBĂ 22

: HUĲĎ ‘Ă bŇ YĆ‘ăĆ PŇ s¡Ă oy=âlĲ wĘ
hŇ UĳĎ zĂ tŇ oWă ‘Ğ lysĂ kĘŇ lĂ Æ qoxă WĘ JĂ 23

: hŇ nĲĎ CbŇ êĘ Sy’ăĂ lĘ hŇ mĎę kĘŇ xĎ wĘÇ
Ce’ĳĆ obŇ tĘŇ ’yhăĂ ‘SĎ rĎÆ tŇ răČogŇmĘ 24

: NêĲĄ yĂ MyqăĂ yDĂYČ tŇ w¡Č’ĞtĲČŇ wĘ
‘SĳĎ rĎ Ny’ăĄwĘ hŇ pĎŇ CsÆ robăŇ ‘ĞJĲČ 25

: MlĲĎ o‘ dŇ osă yĘ qyDĂę YČ wĘÇ
MyĂnĳĎy‘ĄlĲĎ NS¿Ď ‘ĎkĲĆŇ wĘ MyĂeČęèĂ lČ ű ZmĆ xąŁ JČ 26

: wyxĲĎ lĘ SĲŁ lĘ lYĄę ‘ĎhĲĆ Ç NJ¿Ą
MymĳĂ yĎ PŇ ysăĂ oê hoĎhyĘÆ tŇ ’ăČ rĘyĂ 27

: hŇ nĎrĘYĲŁ qĘ êĂ My‘ăĂSĎ rĘ tŇ on¡SĘ C
tlxwt
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28 hŇ xĳĎ mĘ WĂ MyqăĂ yDĂYČ tŇ lĆ xăĆ oê
: dŇ bĲĄŇ ’Ň êŁ My‘ăĂSĎ rĘ tŇ w¡ČqĘ tĂŇ wĘ

29 hoĳĎhyĘ ëŇ rĆDăĆ MêŁ lČ Æ zo‘ămĎ
: NwĆ’ĲĎ ylĄ ‘ĞpăŇŁ lĘ hŇ êĎę xĂ mĘ CÇ

30 ToUĳ yĂ=lBČ MlăĎ o‘lĘ qyDăĂYČ
: ZrĆ’ĲĎ =CnJĘ SĘ yĂ âlă My‘Ăę SĎ rĘCÇ

31 hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ bŇ Cnă yĎ qyDĂYČ Æ=yjĲĂ
: tŇ rĲĄJĎ êĂ tŇ okę jĚ hĘ êČ Ç NoS¿ lĘ C

32 NoYĳrĎ NC‘ădĘŇ yĄ qyDĂYČ Æ ytăĄŇ pĘŇ WĂ
: tŇ okĲŇ jĚ hĘ êČ My‘Ăę SĎ rĘÇ yp¿ĂŇ C

’y hoĳĎhyĘ tŇ băČŇ ‘ĞoêĲ hŇ mĎ rĘmĂ Æ ynăĄzĘ’Ň mŁ
: onĲ oYrĘ hŇ măĎ lĄ SĘ NbĆŇ ’¡Ć wĘ

2 Nolĳ qĎ ’băŇŁ IĎwČ NodŇ zĎÆ=’BĲĎ
: hŇ mĲĎ kĘŇ xĎ My‘¿ĂCnYĘ =tŇ ’Ć wĲĘ

3 MxĳĄ nĘ êČ MyrăĂSĎ yĘ tŇ UăČ êĚ
: MdĲVwř MydăĂŇ gĘŇBĲŁ PŇ lĆ s¡Ć wĘ

4 hŇ rĳĎbĘŇ ‘Ć MoyăBĘ NohÆ ly‘ăĂoy=âlĲ
: tŇ wĆUĲĎ mĂ ly~¿Ă êČ hŇ qĎę dĎŇ YĘ CÇ

5 oJĳ rĘDČ rèăĄ yČêĘ MymĂ êĎ Æ tŇ qăČdĘŇ YĂ
: ‘SĲĎ rĎ lj¿Ł yĂ otę ‘ĎSĘ rĂbĘŇ CÇ

6 MlĳĄ y~Ă êČ MyrĂSĎ yĘÆ tŇ qăČdĘŇ YĂ
: CdŇ kĲĄŇ QĎ yĂ Myd¿ĂŇ gĘŇBŁ tŇ CČęhČ bĘŇ CÇ

7 hŇ wĳĎqĘ êĂ dŇ băČŇ ’Ň êŁ ‘SĎ rĎÆ MdăĎŇ ’Ď tŇ omą BĘ
: hŇ dĎŇ bĲĎŇ ’Ď MynăĂo’ tŇ lĆ x¡Ć otŇ wĘ

8 ZlĳĎ xĹnĲĆ hŇ răĎ~Ď mĂ qyDĂYČ Æ
: wyêĲĎxĘ êČ ‘SăĎ rĎ ’b¡ŇŁ IĎwČ

9 Ch‘ĳĄrĄ tŇ xăĂ SĘ yČ PŇ nĄxĎ Æ hŇ pĆę BĘ
t‘dbw

.’"ydw T"d ,w"d ,g"d ,’"d Nkw yrqw bytk MDĄSĎ yĘ ’"sb ,yrq MDĄSĎ yĂ ,bytk MDĄSĎ wĘ w’ MDĎSČ wĘ v.3 .’y
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: CYlĲĄ xĎ yĲĄ Myq¿Ă yDĂYČ tŇ ‘ČdČę bĘŇ CÇ
hŇ yĳĎrĘqĂ ZŁlă ‘ĞêĲČ MyqĂ yDĂYČ Æ bŇ CTă BĘ 10

: hŇ eĲĎrĂ My‘ăĂSĎ rĘ dŇ b¡ŇŁ ’ĞbĲČŇ C
tŇ rĆqĳĎ MCrăêĎ MyrĂSĎ yĘÆ tŇ JăČ rĘbĂŇ BĘ 11

: srĲĄhĎ êĄ My‘Ăę SĎ rĘÇ yp¿ĂŇ bĘŇ C
bŇ lĳĄ =rsČ xĞ Ch‘¿ĄrĄlĘ =zBĎ 12

: SyrĲĂxĞ yĲČ tŇ onă CbŇ êĘ Sy’¡Ă wĘ
dŇ oiĳ =hŇ QĆ gČŇmĘ lykĂŇ rĎÆ ëŇ ăĄloh 13

: rbĲĎŇ dĎŇ hŇ i¿Ć kČŇ mĘ xČ Crę Ç=NmČ ’ĹnĲĆ wĘ
M‘ĳĎ=ljĎ yĂ tŇ olBĚ xĘ êČ Æ Ny’ăĄBĘ 14

: Z‘ĲĄoy bŇ răŁ BĘ hŇ ‘Ďę CStĘŇ CÇ
rzĳĎ bŇ rČ‘ăĎ=yJĂ ‘Č oryĄÆ=‘rČ 15

: xČ TĲĄ oB My‘ăĂqĘ tŇŁ ’n¡ĄŁWwĘ
dŇ obĳŇ JĎ ëŇ măŁ tĘŇ êĂ NxĄ Æ=tŇ SĆ ’ĲĄ 16

: rSĆ ‘ĲŁ =CkŇ mĘ tĘŇ yĂ MyYĂę yrĂ‘ĲĎwĘÇ
dŇ sĆ xĳĎ Sy’ăĂ oSpĘŇ nČ Æ lmăĄ GŁ 17

: yrĲĂzĎkĘŇ ’Č orę ’Ą SĘ Ç rk¿ĄŇ ‘Ł wĘ
rqĆSĳĎ =tŇ QČ ‘ĚpĘŇ hŇ W¿Ć ‘Ł ‘SĎę rĎ 18

: tŇ mĲĆ ’Ĺ rkĆŇ WăĆ hŇ qĎę dĎŇ YĘ Ç ‘Čr¿ĄzŁ wĘ
MyIĳĂxČ lĘ hŇ q¿ĎdĎŇ YĘ =NJĄ 19

: otĲŇ omlĘ hŇ ‘ăĎrĎ PŇ D¡ĄrČmĘ C
bŇ lĳĄ =ySĄ uĘ ‘Ă hoĎhyĘÆ tŇ băČŇ ‘ĞoêĲ 20

: ëŇ rĆdĲĎŇ ymĄ ymăĂ êĘ onę oYrĘCÇ
‘ïĳĎ hŇ qĆ eăĎyĂ=âlĲ dŇ yĎlĘ Æ dŇ yăĎ 21

: TlĲĎ mĘ nĂ MyqăĂ yDĂYČ ‘rČz¡ĆwĘ
ryzĳĂxĞ PŇ ’ăČ BĘ bŇ hĎ zĎÆ MzĆnăĆ 22

: M‘ČTĲĎ tŇ rČsăĎwĘ hŇ pĎę yĎÇ hŇ è¿Ď ’Ă
bŇ oTĳ =ëŇ ’Č MyqăĂ yDĂYČ tŇ wăČ’ĞêĲČ 23

twqt
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: hŇ rĲĎbĘŇ ‘Ć My‘ăĂSĎ rĘ tŇ w¡ČqĘ êĂ
24 dŇ o‘ĳ PŇ ¿ĎsonwĘ rEĄpČŇ mĘ Æ SyăĄ

: rosĲ xĘ mČ lĘ =ëŇ ’Č rSĆ ŁIęmĂ Ç ëŇ W¿Ą oxwĘ
25 NèĳĎ dĚŇ tĘŇ hŇ k¿ĎŇ rĎBĘ =SpĆŇ nĲĆ

: ’rĲĆoy ’Ch¿ =MGČ hŇ wĆęrĘmČ CÇ
26 Mo’ĳ lĘ ChbăĚŇ uĘ yĂ rBĎ Æ ‘ČnĲĄmăŁ

: ryBĲĂ SĘ mČ S’Ň răŁ lĘ hŇ kĎę rĎbĘŇ CÇ
27 NoYĳrĎ SuăĄbČŇ yĘ bŇ oTÆ rxĲĄ SăŁ

: Ce’ĲĆ obŇ tĘŇ hŇ ‘ăĎrĎ Sr¡ĄdŇŁ wĘ
28 ljĳŁ yĂ ’Chă orSĘ ‘ĎBĘ Æ xČ TăĄ oB

: CxrĲĎpĘŇ yĂ Myq¿Ă yDĂYČ hŇ lĆę ‘ĎkĆŇ wĘÇ
29 xČ Crĳ=lxČ nĘ yĂ otŇ yBĄ Æ rkăĄŇ o‘

: bŇ lĲĄ =MkČŇ xĞlĲČ lywĂę’ĹÇ dŇ bĆŇ ‘¿ĆwĘ
30 MyIĳĂxČ Z‘ăĄ qyDĂYČ Æ=yrĂjĲĘ

: MkĲĎŇ xĎ tŇ oWă pĎŇ nĘ xČ q¡ĄŁlwĘ
31 MQĳĎ SĚ yĘ ZrĆ’ăĎBĎ qyDĂYČ Æ NhăĄ

: ’TĲĄ oxwĘ ‘S¿Ď rĎ=yJĲĂ PŇ ’Čę Ç
by tŇ ‘ČDĳĎ bŇ hĲĄ ’ăŁ rsĎ CmÆ bŇ hăĄ ’Ł

: r‘ČBĲĎ tŇ xČ kăČŇ otŇ ’n¡ĄŁWwĘ
2 hoĳĎhyĘmĲĄ NoYrĎÆ qypăĂŇ yĎ bŇ oTę

: ‘Č ySĲĂ rĘyČ tŇ oUă zĂmĘ Sy’¡Ă wĘ
3 ‘SČ rĳĆBĘ MdăĎŇ ’Ď NoJă yĂ=âlĲ

: ToUĲ yĂ=lBČ MyqĂę yDĂYČ Ç SrĆS¿Ł wĘ
4 HlĳĎ ‘Ę BČ tŇ rĆTăĆ‘Ğ lyĂxČ Æ=tŇ SĆ ’ĲĄ

: hŇ SĲĎ ybĂŇ mĘ wytăĎŇ omYĘ ‘ČBĘ bŇ q¡ĎrĎkĘŇ C
5 TjĳĎ SĘ mĂ MyqăĂ yDĂYČ tŇ obăŇ SĘ xĘ mČ

: hŇ mĲĎ rĘmĂ My‘ăĂSĎ rĘ tŇ ol¡ BĚ xĘ êČ
6 MDĳĎ=bŇ rĎ’Ĺ My‘ăĂSĎ rĘ yrăĄbĘŇ DĂ

ypw
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: MlĲĄ y~Ă yČ MyrĂę SĎ yĘÇ yp¿ĂŇ C
MnĳĎ y’Ą wĘ My‘ăĂSĎ rĘ ëŇ opăŇ hĎ 7

: dŇ mĲŁ ‘ĞyĲČ MyqăĂ yDĂYČ tŇ yb¡ĄŇ C
Sy’ĳĂ =lQČ hĚ yĘ olkĘŇ WĂ Æ=ypĂŇ lĲĘ 8

: zCbĲŇ lĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ bŇ lĄę Ç=hŇ wĄ‘ĞnĲČwĘ
olĳ dŇ bĆŇ ‘ăĆwĘ hŇ lĆ qĘ nĂ Æ bŇ oTă 9

: MxĆ lĲĎ =rsČ xĞ wĲČ dŇ BĄę JČ tČŇ UĘ mĂ Ç
oêĳmĘ hĆ BĘ SpĆŇ năĆ qyDĂYČ Æ ‘ČdăĄŇ oy 10

: yrĲĂzĎkĘŇ ’Č My‘Ăę SĎ rĘÇ ym¿Ą xĞrĲČwĲĘ
MxĆ lĳĎ =‘BĲČ WĘ yĲĂ otŇ mĎ dĘŇ ’Č Æ dŇ băĄŇ ‘Ł 11

: bŇ lĲĄ =rsČ xĞ MyqăĂ yrĄ PŇ D¡ĄrČmĘ C
My‘ĳĂrĎ dŇ oYă mĘ ‘SĎ rĎÆ dŇ măČ xĎ 12

: NêĲĄ yĂ MyqăĂ yDĂYČ SrĆS¡Ł wĘ
‘rĳĎ SqăĄom MyĂtČŇ pĎŇ WĘ Æ ‘SČ păĆŇ BĘ 13

: qyDĲĂYČ hŇ răĎ~Ď mĂ ’Y¡Ą IĄwČ
bŇ oTĳ =‘BČ WĘ yĂ Sy’Ă Æ=ypĂŇ yrăĂjĘ mĂ 14

: olĲ bŇ CSyĎ MdĎę ’Ď Ç=ydĄŇ yĘ lCm¿ gĘŇ C
wynĳĎy‘ĄBĘ rSăĎ yĎ lywĂ’ĹÆ ëŇ rĆDăĆ 15

: MkĲĎŇ xĎ hŇ YăĎ ‘ĄlĘ ‘Čm¡Ą SŁ wĘ
osĳ ‘Ę JČ ‘dăČŇ CĎyĂ MoIBČ Æ lywĂę’Ĺ 16

: MCrĲ‘Ď Nolă qĎ hŇ s¡Ć kŇŁ wĘ
qdĆŇ YĳĆ dŇ yGăĂyČ hŇ nĎ Cm’ĹÆ xČ ypăĂŇ yĎ 17

: hŇ mĲĎ rĘmĂ MyrăĂqĎ SĘ dŇ ‘¡ĄwĘ
bŇ rĆxĳĎ tŇ orăqĘ dĘŇ mČ JĘ hŇ TĆ oB¡ SyăĄ 18

: ’jĲĄ rĘmČ MymăĂ kĎŇ xĞ NoS¡ lĘ C
dŇ ‘ĳČlĎ NoJă êĂ tŇ mĆ ’ĹÆ=tŇ pČŇ WĲĘ 19

: rqĆSĲĎ NoSă lĘ hŇ ‘Ď yGĂę rĘ’Č Ç=dŇ ‘Č wĘ
‘rĳĎ ySĄ rĘxăŁ =bŇ lĆ BĘ hŇ mĎ rĘmĂ Æ 20

yY‘ylw
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: hŇ xĲĎ mĘ WĂ Molă SĎ yY¡Ą‘ĞyĲŁ lĘ C
21 NwĆ’ĳĎ=lJĎ qyDăĂ~Č lČ hŇ eăĆ’Ě yĘ=âl

: ‘rĲĎ C’lĘ măĎ My‘Ăę SĎ rĘCÇ
22 rqĆSĳĎ =ytĄŇ pĘŇ WĂ hoĎhyĘÆ tŇ băČŇ ‘ĞoêĲ

: onĲ oYrĘ hŇ năĎ Cm’Ĺ yW¡Ą ‘Ł wĘ
23 tŇ ‘ČDĳĎ hŇ sĆ JăŁ MCr‘Ď Æ MdăĎŇ ’Ď

: tŇ lĆ CĲĆ’Ă ’r¿ĎqĘ yĂ MylĂę ysĂ JĘ Ç bŇ l¿Ą wĘ
24 loSĳ mĘ êĂ MyY¿Ă CrxĎ =dŇ yČ

: smĲČ lĎ hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ hŇ IĎęmĂ rĘCÇ
25 hŇ eĎxĳĆ SĘ yČ Sy’ăĂ =bŇ lĆ bĘŇ hŇ găĎŇ’Ď DĘ

: hŇ eĎxĲĆ UĘ WČ yĘ bŇ oTă rb¡ĎŇ dĎŇ wĘ
26 qyDĳĂYČ Ch‘ăĄrĄmĲĄ rtăĄŇ yĎ

: M‘ĲĄtĘŇ êČ My‘ăĂSĎ rĘ ëŇ rĆd¡ĆŇ wĘ
27 odĳŇ yYĄ hŇ IăĎmĂ rĘ ëŇ răŁ xĞ yĲČ=âl

: ZCrĲxĎ rqăĎyĎ Md¡ĎŇ ’Ď =NohwĘ
28 MyIĳĂxČ hŇ q¿ĎdĎŇ YĘ =xrČ’ĲŁ BĘ

: tŇ wĆmĲĎ =l’Č hŇ băĎŇ ytĂŇ nĘ ëŇ rĆd¡ĆŇ wĘ

gy bŇ ’ĳĎ rsČ Cmă MkĎŇ xĎ Æ NBăĄ
: hŇ rĲĎ‘ĎGĘ ‘m¿Č SĎ =âlĲ ZlĄę wĘÇ

2 bŇ oTĳ lkČŇ ’Ň yăŁ Sy’Ă Æ=ypĂŇ yrăĂjĘ mĂ
: smĲĎ xĎ MydăĂŇ gĘŇBŁ SpĆŇ n¡ĆwĘ

3 oSĳ pĘŇ nČ rmăĄ SŁ wyjĂ Æ rYăĄnŁ
: olĲ =hŇ êĎxĂ mĘ wytĎę pĎŇ WĘ Ç qW¿Ą jŁ

4 lYĳĄ ‘Ď oSă pĘŇ nČ NyĂ’Č wĎÆ hŇ CăĎ’Č tĘŇ mĂ
: NèĲĎ dĚŇ êĘ MyYăĂ rĚxĎ SpĆŇ n¡ĆwĘ

5 qyDĳĂYČ ’năĎWĘ yĂ rqĆSĆ Æ=rbČŇ DĘ
: ryjĲĂ xĘ yČwĘ Sy’¿Ă bĘŇ yČ ‘SĎę rĎwĘÇ

hqdY
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ëŇ rĆDĳĎ=MêĎ r~ăŁ êĂ hŇ qĎ dĎŇ YĘ Æ 6

: tŇ ’Ň FĲĎ xČ PŇ Q¿Ą sČ êĘ hŇ ‘Ďę SĘ rĂwĘÇ
lJĳŁ Ny’ăĄwĘ rèĄ ‘ČtĘŇ mĂ Æ SyăĄ 7

: bŇ rĲĎ Nohă wĘ SSĄę ortĘŇ mĂ Ç
orĳSĘ ‘Ď Sy’ăĂ =SpĆŇ nĲĆ rpĆŇ JăŁ 8

: hŇ rĲĎ‘ĎGĘ ‘m¿Č SĎ =âlĲ SrĎę wĘÇ
xmĳĎ WĘ yĂ Myq¿Ă yDĂYČ =ro’ 9

: ëŇ ‘ĲĎdĘŇ yĂ My‘ăĂSĎ rĘ rn¡ĄwĘ
hŇ ~ĳĎ mČ NêăĄ yĂ NodŇ zĎBĘ Æ=qrČ 10

: hŇ mĲĎ kĘŇ xĎ MyYăĂ ‘Ď on¡=tŇ ’Ć wĘ
T‘ĳĎmĘ yĂ lbĆŇ hăĆ mĄ NohÆ 11

: hŇ BĲĆ rĘyČ dŇ yăĎ=l‘Č Zb¡ĄŇ qŁ wĘ
bŇ lĳĄ =hŇ lĎ xĞmĲČ hŇ kĎŇ èĎ mĚ mĘ Æ tŇ lĆ xăĆ oê 12

: hŇ ’ĲĎ bĎŇ hŇ w¿Ď’ĞêĲČ MyIĂęxČ Ç Z‘¿ĄwĘ
olĳ lbĆŇ xăĎ yĄ rbĎŇ dĎŇ lĘ Æ zBăĎ 13

: MQĲĎ SĚ yĘ ’Chă hŇ wĎęYĘ mĂ Ç ’r¿ĄywĂ
MyIĳĂxČ roqă mĘ MkĎŇ xĎ Æ tŇ răČoê 14

: tŇ wĆmĲĎ ySĄ qĘ U¿Ł mĂ rCsę lĎ Ç
NxĳĄ =NêĆ yĲĂ bŇ oTÆ=lkĆŇ WĲĄ 15

: NtĲĎŇ y’Ą MydăĂŇ gĘŇBŁ ëŇ rĆd¡ĆŇ wĘ
tŇ ‘ČdĳĎŇ bĘŇ hŇ WăĆ ‘ĞyĲČ MCr‘Ď Æ=lJĎ 16

: tŇ lĆ CĲĆ’Ă Wr¿Ł pĘŇ yĂ lysĂę kĘŇ CÇ
‘rĳĎBĘ ljăŁ yĂ ‘SĎ rĎÆ ëŇ ’ăĎ lĘ mČ 17

: ’jĲĄ rĘmČ MynăĂCm’Ĺ ryY¡Ă wĘ
rsĳĎCm ‘ČrăĄoj NolqĎ wĘÆ SyrăĄ 18

: dŇ BĲĎ kĚŇ yĘ tŇ xČ kăČŇ oê rm¡Ą oSwĘ
SpĆŇ nĳĎlĘ bŇ răČ‘ĹêĲĆ hŇ yĎhĘ nĲĂ Æ hŇ wăĎ’ĞêĲČ 19

: ‘rĲĎmĄ rCsă MylĂę ysĂ JĘ Ç tŇ b¿ČŇ ‘ĞotĲŇ wĘ
Kwlh
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20 MkĎŇ xĞ wĲČ MymăĂ kĎŇ xĞ=tŇ ’Ć ëŇ olhĎ
: ‘Č orĲyĄ MylăĂ ysĂ kĘŇ hŇ ‘¡ĆrŁ wĘ

21 hŇ ‘ĳĎrĎ PŇ DăĄrČêĘ My’Ă FĎ xČ Æ
: bŇ oTĲ =MQĆ SČ yĘ MyqĂę yDĂYČ Ç=tŇ ’Ć wĘ

22 MynĳĂbĎŇ =ynĲĄBĘ lyx¿Ă nĘ yČ bŇ oTę
: ’TĲĄ ox lyxăĄ qyDĂę ~Č lČ Ç NCp¿Ň YĎ wĘ

23 MySĳĂ ’Ň rĎ rynăĂ lkĆŇ ’Ł Æ=bŇ rĎ
: TjĲĎ SĘ mĂ âlă BĘ hŇ jĆę sĘ nĂ Ç Sy¿ĄwĘ

24 onĳbĘŇ ’năĄoW oTbĘŇ SĂ Æ ëŇ WăĄ ox
: rsĲĎ Cm or¿xĞSĲĂ obę hĞ’Ł wĘÇ

25 oSĳ pĘŇ nČ ‘bČŇ ŁWă lĘ lkĄŇ ’Ł Æ qyDĂę YČ
: rsĲĎ xĘ êĆ My‘ăĂSĎ rĘ NTĆ b¡ĆŇ C

dy HtĳĎŇ ybĄŇ hŇ tăĎŇ nĘ BĲĎ MySĂ nĎ Æ tŇ omă kĘŇ xČ
: CesĲĆ rĘhĆ tĆŇ hĎ yd¿ĆŇ yĎBĘ tŇ lĆ CĆę’Ă wĘÇ

2 hoĳĎhyĘ ’răĄyĘ orSĘ yĎBĘ Æ ëŇ ăĄloh
: ChzĲĄoB wykăĎŇ rĎDĘ zol¡ nĘ C

3 hŇ wĳĎ’ĞGĲČ rTĆ xăŁ lywĂ’ĹÆ=ypĂŇ BĲĘ
: MrĲĄCmSĘ êĂ MymĂę kĎŇ xĞ Ç yt¿ĄŇ pĘŇ WĂ wĘ

4 rBĳĎ sCbăŇ ’Ą MypĂŇ lĎ ’Ğ Æ Ny’ăĄBĘ sŘ4

: roSĲ xČ kăŇŁ BĘ tŇ o’ę CbŇ êĘ Ç=bŇ rĎwĘ
5 bŇ EĳĄkČŇ yĘ âlă MynĂ Cm’ĹÆ dŇ ‘ăĄ

: rqĆSĲĎ dŇ ‘ăĄ MybĂę zĎJĘ Ç xČ yp¿ĂŇ yĎwĘ
6 NyĂ’ĳĎwĎ hŇ măĎ kĘŇ xĎ ZlăĄ =SuĆBĂ

: lqĲĎ nĎ NobăŇ nĎlĘ tŇ ‘Čd¡ČŇ wĘ
7 lysĳĂ JĘ Sy’ăĂ lĘ dŇ gĆŇ eĆmĂ Æ ëŇ ăĄl

: tŇ ‘ČdĲĎŇ =ytĄŇ pĘŇ WĂ êĎ‘Ę dČę yĎÇ=lbČŇ C
8 oJĳ rĘDČ NybăĂŇ hĎ MCr‘Ď Æ tŇ măČ kĘŇ xĎ

tlw’w
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: hŇ mĲĎ rĘmĂ MylăĂ ysĂ JĘ tŇ lĆ C¡Ć’Ă wĘ
MSĳĎ ’Ď ZylăĂ yĎ MylĂ wĂ’ĹÆ 9

: NoYĲ rĎ MyrăĂSĎ yĘ Nyb¡ĄŇ C
oSĳ pĘŇ nČ tŇ ïăČř mĎ ‘ČdĄŇ oyÆ bŇ lĄę 10

: rzĲĎ bŇ rČ‘¿ĎtĘŇ yĂ=âlĲ otę xĎ mĘ WĂ bĘŇ CÇ
dŇ mĳĄ èĎ yĂ My‘Ă SĎ rĘÆ tŇ yBăĄ 11

: xČ yrĲĂpĘŇ yČ MyrăĂSĎ yĘ lhĆ ’¡Ł wĘ
Sy’ĳĂ =ynĄpĘŇ lĂ rSĎ yĎÆ ëŇ rĆDăĆ SyąĄ 12

: tŇ wĆmĲĎ =ykĄŇ rĘDČ HtĎę yrĂxĞ’ĲČ wĘÇ
bŇ lĳĄ =bŇ ’Č kĘŇ yĂ qox¿ WĘ BĂ =MGČ 13

: hŇ gĲĎŇ CtŇ hŇ xăĎ mĘ WĂ Ht¡ĎŇ yrĂxĞ’ĲČ wĘ
bŇ lĳĄ gŇ Csă ‘BČ WĘ yĂÆ wykăĎŇ rĎDĘmĂ 14

: bŇ oTĲ Sy’ăĂ wylĎę ‘ĎmĲĄ CÇ
rbĳĎŇ DĎ=lkĎŇ lĘ NymăĂ ’Ğ yĲČ ytĂŇ jĆ Æ 15

: orĲSĚ ’ĞlĲČ Nyb¿ĂŇ yĎ MCrę ‘Ď wĘÇ
‘rĳĎmĄ rsăĎ wĘ ’rĄyĎÆ MkăĎŇ xĎ 16

: xČ TĲĄ obŇ C rB¿Ą ‘ČtĘŇ mĂ lysĂę kĘŇ CÇ
tŇ lĆ CĳĆ’Ă hŇ WăĆ ‘ĞyĲČ MyĂjČ ’Č Æ=rYČ qĲĘ 17

: ’nĲĄvĎ yĂ tŇ oUę zĂmĘ Ç Sy’¿Ă wĘ
tŇ lĆ CĳĆ’Ă MyăĂ’Ň tĎŇ pĘŇ Clă xĞ nĲĎ 18

: tŇ ‘ČdĲĎŇ Crê¿Ă kĘŇ yČ MymĂę Cr‘ĞwĲČÇ
MybĳĂŇ oT ynăĄpĘŇ lĂ My‘Ă rĎÆ Cxă SČ 19

: qyDĲĂYČ yr¿Ą‘ĞSĲČ =l‘ĲČ My‘Ăę SĎ rĘCÇ
SrĳĎ ’nĄvăĎ yĂ Ch‘ĄrĄlĘ Æ=MGČ 20

: MyBĲĂ rČ rySăĂ ‘Ď yb¡ĄŇ hĞ’ĲŁ wĘ
’TĳĄ ox Ch‘¿ĄrĄlĘ =zBĎ 21

: wyrĲĎSĘ ’Č Myyăřn‘ N¡ĄnoxmĘ C
w‘ty=’wlh
,r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw yrqw bytk MyIĂnĂ‘Ğ ’"sb ,yrq MywĂnĎ‘Ğ ,bytk MyIĂnĂ‘Ğ v.21 .Vgdb +r v.10 .dy

.’"ydw w"d ,g"d ,’"d Nkw yrqw bytk MywĂnĎ‘Ğ ’"sbw
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22 ‘rĳĎ ySĄ rĘxăŁ C‘tĘŇ yĂÆ=’olĲhĞ
: bŇ oTĲ ySĄ rĘxăŁ tŇ mĆę ’ĹwĲĆÇ dŇ sĆ x¿Ć wĘ

23 rtĳĎŇ om hŇ yăĆhĘ yĲĂ bŇ YĆ‘ĆÆ=lkĎŇ BĘ
: rosĲ xĘ mČ lĘ =ëŇ ’Č MyĂtČę pĎŇ WĘ Ç=rbČŇ dĘŇ C

24 MrĳĎSĘ ‘Ď MymăĂ kĎŇ xĞ tŇ rĆTăĆ‘Ğ
: tŇ lĆ CĲĆ’Ă MylăĂ ysĂ JĘ tŇ lĆ C¡Ć’Ă

25 tŇ mĳĆ ’Ĺ dŇ ‘ăĄ tŇ oSpĎŇ nĘ Æ ly~ăĂ mČ
: hŇ mĲĎ rĘmĂ MybăĂŇ zĎJĘ xČ p¡ĂŇ yĎwĘ

26 z‘ĳŁ =xTČ bĘŇ mĂ hoĎhyĘÆ tŇ ’ăČ rĘyĂBĘ
: hŇ sĲĆ xĘ mČ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ wynĎębĎŇ lĘ CÇ

27 MyIĳĂxČ roqă mĘ hoĎhyĘÆ tŇ ’ăČ rĘyĂ
: tŇ wĆmĲĎ ySĄ qĘ U¿Ł mĂ rCsę lĎ Ç

28 ëŇ lĆ mĳĆ =tŇ rČdĘŇ hČ M‘¿Ď=bŇ rĎBĘ
: NozĲrĎ tŇ ê¿ČxĂ mĘ M’ęŁ lĘ Ç spĆŇ ’¿Ć bĘŇ C

29 hŇ nĳĎ CbŇ êĘ =bŇ rČ MyĂjČ ’Č Æ ëŇ rĆ’ăĆ
: tŇ lĆ CĲĆ’Ă Myr¿ĂmĄ xČ Crę Ç=rYČ qĘ C

30 ’jĳĄ rĘmČ bŇ lăĄ MyrĂWĎ bĘŇ Æ yIăĄxČ
: hŇ ’ĲĎ nĘ qĂ tŇ omă YĎ ‘Ğ bŇ q¡ČrĘC

31 ChWĳĄ ‘Ł PŇ răĄxĄ lDĎÆ=qSĲĄ ‘ăŁ
: NoyĲbĘŇ ’Ć N¿ĄnxŁ odę BĘ kČŇ mĘ CÇ

32 ‘SĳĎ rĎ hŇ xăĆ DĎyĂ otŇ ‘ĎrĲĎBĲĘ Æ
: qyDĲĂYČ otăŇ ombĘŇ hŇ s¡Ć xŁ wĘ

33 hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ xČ CnăêĎ NobŇ nĎ Æ bŇ lăĄ BĘ
: ‘ČdĲĄŇ CĎêĂ MylĂę ysĂ JĘ Ç bŇ rĆq¿ĆbĘŇ C

34 yoGĳ=MmĲĄ orĲtĘŇ hŇ q¿ĎdĎŇ YĘ
: tŇ ’Ň FĲĎ xČ MyUăĂ ’ĚlĘ dŇ sĆ x¡Ć wĘ

35 lyJĳĂWĘ mČ dŇ bĆŇ ‘ăĆlĘ ëŇ lĆ mĆ Æ=NoYrĲĘ
: SybĲĂŇ mĄ hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ otę rĎbĘŇ ‘ĆwĘÇ

Kr=hn‘m
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hŇ mĳĎ xĄ bŇ ySăĂ yĎ ëŇ ïČÆ=hŇ nĆ‘ĞmĲČ wT

: PŇ ’ĲĎ =hŇ lĆ ‘ĞyĲČ bŇ YĆ‘Ćę Ç=rbČŇ dĘŇ C
tŇ ‘ČDĳĎ bŇ yTăĂ yêĄ MymĂ kĎŇ xĞ Æ NoSă lĘ 2

: tŇ lĆ CĲĆ’Ă ‘Č yB¿Ă yČ MylĂę ysĂ kĘŇ Ç yp¿ĂŇ C
hoĳĎhyĘ ynăĄy‘Ą MoqmĎ Æ=lkĎŇ BĲĘ 3

: MybĲĂŇ oTwĘ My‘¿ĂrĎ tŇ opę YŁ Ç
MyIĳĂxČ Z‘ăĄ NoSlĎ Æ ’jăĄ rĘmČ 4

: xČ CrĲBĘ rbĆŇ SăĆ HBĎę Ç PŇ lĆ s¿Ć wĘ
wybĳĂŇ ’Ď rsăČ Cm Z’Č nĘ yĂÆ lywĂę’Ĺ 5

: MrĲĂ‘Ę yČ tŇ xČ kăČŇ oê rm¡Ą SŁ wĘ
bŇ rĳĎ NsĆ xăŁ qyDĂYČ Æ tŇ yBăĄ 6

: tŇ rĆJĲĎ ‘Ę nĆ ‘SăĎ rĎ tŇ ’¡Č CbŇ tĘŇ bĂŇ C
tŇ ‘ČdĳĎŇ CrzăĎyĘ MymĂ kĎŇ xĞ Æ ytăĄŇ pĘŇ WĂ 7

: NkĲĄŇ =âl MylăĂ ysĂ JĘ bŇ l¡Ą wĘ
hoĳĎhyĘ tŇ băČŇ ‘ĞoêĲ My‘Ă SĎ rĘÆ xbČŇ zăĆ 8

: onĲ oYrĘ MyrăĂSĎ yĘ tŇ Q¡Č pĂŇ tĘŇ C
‘SĳĎ rĎ ëŇ rĆDăĆ hoĎhyĘÆ tŇ băČŇ ‘ĞoêĲ 9

: bŇ hĲĎ ’ĹyĲĆ hŇ qăĎdĎŇ YĘ PŇ D¡ĄrČmĘ C
xrČ’ĳŁ bŇ zăĄ‘Ł lĘ ‘rĎÆ rsăĎ Cm 10

: tŇ CmĲ yĎ tŇ xČ kăČŇ otŇ ’n¡ĄoW
hoĳĎhyĘ dŇ gĆŇ năĆ NoDbČŇ ’Ğ wĲČÆ lo’ă SĘ 11

: MdĲĎŇ ’Ď =ynĄBĲĘ tŇ oB¿ lĂ =yJĲĂ PŇ ’Čę Ç
olĳ xČ kăĄŇ oh ZlĄ Æ=bŇ hČ ’ĹyĲĆ âlă 12

: ëŇ lĲĄ yĄ âlă MymĂę kĎŇ xĞ Ç=l’Ć
MynĳĂjĎ bŇ TăĂ yyĄ xČ mĄ WĎ Æ bŇ lăĄ 13

: hŇ ’ĲĎ kĄŇ nĘ xČ Cră bŇ lĄ Ç=tŇ bČŇ ~Ę ‘ČbĘŇ C
tŇ ‘ČDĳĎ=SuĆbČŇ yĘ NobŇ nĎ Æ bŇ lăĄ 14

: tŇ lĆ CĲĆ’Ă hŇ ‘¿ĆrĘyĂ MylĂę ysĂ kĘŇ Ç ynĄpĘŇ C
ymy=lk
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15 My‘ĳĂrĎ ynăĂ‘Ď ymăĄ yĘ=lJĎ
: dŇ ymĲĂ tĎŇ hŇ ê¿ĆSĘ mĂ bŇ lĄę Ç=bŇ oTĲ wĘ

16 hoĳĎhyĘ tŇ ’ăČ rĘyĂBĘ T‘ČmĘ Æ=bŇ oT
: obĲŇ hŇ mĎ Ch¿ mĘ C bŇ rĎę Ç rY¿Ď o’mĲĄ

17 MSĳĎ =hŇ bĎŇ hĞ’ĲČ wĘ qrĎyĎÆ tŇ xăČ rĚ’Ğ bŇ oTą
: obĲŇ =hŇ ’Ď nĘ WĂ wĘ sCbę ’Ď Ç roè¿ mĂ

18 NodĳŇ mĎ hŇ răĆgĎŇ yĘ hŇ mĎ xĄ Æ Sy’ăĂ
: bŇ yrĲĂ Tyq¿ĂSĘ yČ MyĂjČę ’Č Ç KŇ rĆ’¿ĆwĘ

19 qdĆŇ xĳĎ tŇ kČŇ WăĚ mĘ JĂ lYĄ‘Ď Æ ëŇ rĆDăĆ
: hŇ lĲĎ lĚ sĘ MyrăĂSĎ yĘ xrČ’¡Ł wĘ

20 bŇ ’ĳĎ =xUČ WČ yĘ MkĎŇ xĎ Æ NBăĄ
: oUĲ ’Ă hŇ z¿ĆoB MdĎę ’Ď Ç lys¿Ă kĘŇ C

21 bŇ lĳĄ =rsČ xĞlĲČ hŇ xăĎ mĘ WĂ tŇ lĆ CĆ’Ă Æ
: tŇ kĆŇ lĲĎ =rèĆ yČyĘ hŇ nĎę CbŇ êĘ Ç Sy’¿Ă wĘ

22 dŇ osĳ Ny’ăĄBĘ tŇ obŇ SĎ xĞmĲČ Æ rpăĄŇ hĎ
: MCqĲ êĎ MyYăĂ ‘ĞoyĲ bŇ r¡Ł bĘŇ C

23 wypĳĂŇ =hŇ nĄ‘ĞmĲČ BĘ Sy’Ă lĎ Æ hŇ xăĎ mĘ WĂ
: bŇ oFĲ =hŇ mČ oêă ‘Ă BĘ rb¡ĎŇ dĎŇ wĘ

24 lyJĳĂWĘ mČ lĘ hŇ lĎ ‘Ę măČ lĘ MyIĂxČ Æ xrČ’ăŁ
: hŇ FĎ mĲĎ lo’¿ èĘ mĂ rCsę Ç N‘Čm¿Č lĘ

25 hoĳĎhyĘ ű xi¿Č yĂ My’Ă GĄ Æ tŇ yBăĄ
: hŇ nĲĎmĎ lĘ ’Č lCbăŇ GĘ bŇ ~Ąę yČwĘÇ

26 ‘rĳĎ tŇ obăŇ SĘ xĘ mČ hoĎhyĘÆ tŇ băČŇ ‘ĞoêĲ
: M‘ČnĲŁ =yrĄmĘ ’Ă MyrĂę hŁ TĘ CÇ

27 ‘YČ BĳĎ ‘ČYăĄ oB otŇ yBĄ Æ rkăĄŇ ‘Ł
: hŇ yĲĆxĘ yĲĂ tŇ năŁ êĎmČ ’n¡ĄoWwĘ

28 tŇ onĳ‘ĞlĲČ hŇ GăĆhĘ yĆ qyDĂYČ Æ bŇ lăĄ
ypw



1182 ylVm 15. 29–16. 9

: tŇ o‘Ĳ rĎ ‘Č yB¿Ă yČ My‘Ăę SĎ rĘÇ yp¿ĂŇ C
My‘ĳĂSĎ rĘmĲĄ hoĎhyĘÆ qoxă rĎ 29

: ‘mĲĎ SĘ yĂ MyqăĂ yDĂYČ tŇ Q¡Č pĂŇ tĘŇ C
bŇ lĳĄ =xUĲČ WČ yĘ MyĂnČ y‘ĄÆ=ro’mĲĘ 30

: MYĆ‘ĲĎ=NèĆ dČŇ êĘ hŇ bĎę oTÇ hŇ ‘¿ĎCmSĘ
MyIĳĂxČ tŇ xČ kăČŇ oê tŇ ‘ČmČ SŁ Æ NzĆ’ęŁ 31

: NylĲĂ êĎ MymăĂ kĎŇ xĞ bŇ rĆq¡ĆBĘ
oSĳ pĘŇ nČ s’ăĄ om rsĎ CmÆ ‘ČrăĄoj 32

: bŇ QĲĄ hŇ nĆoqă tŇ xČ kČę oêÇ ‘Čm¿Ą oSwĘ
hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ rsăČ Cm hoĎhyĘÆ tŇ ’ăČ rĘyĂ 33

: hŇ wĲĎnĎ‘Ğ dŇ obăŇ kĎŇ yn¡ĄpĘŇ lĂ wĘ
bŇ lĳĄ =ykĄŇ rĘ‘ČmĲČ Md¿ĎŇ ’Ď lĘ zT

: NoSĲ lĎ hŇ n¿Ą‘ĞmĲČ hoĎęhyĘmĲĄ CÇ
wynĳĎy‘ĄBĘ ëŇ zăČ Sy’Ă Æ=ykĄŇ rĘDČ=lJĲĎ 2

: hoĲĎhyĘ tŇ oxă Cr Nk¡ĄŇ tŇŁ wĘ
ìŇ yWĳĆ ‘ĞmĲČ hoăĎhyĘ=l’Ć lGăŁ 3

: ìŇ ytĲĆŇ bŇŁ SĘ xĘ mČ CnJęŁ yĂwĘÇ
ChnĳĄ‘ĞUĲČ lĲČ hoĎhyĘÆ l‘ăČjĎ lJąŁ 4

: hŇ ‘ĲĎrĎ MoyălĘ ‘SĎę rĎÇ=MgČŇ wĘ
bŇ lĳĄ =HbČŇ GĘ =lJĎ hoĎhyĘÆ tŇ băČŇ ‘ĞoêĲ 5

: hŇ qĲĆeĎ yĂ âlă dŇ yĎęlĘ Ç dŇ y¿Ď
NwĳŁ ‘Ď rjăČ kĚŇ yĘ tŇ mĆ ’ĹwĲĆÆ dŇ sĆ xăĆ BĘ 6

: ‘rĲĎmĄ rCsă hoĎęhyĘÇ tŇ ’¿Č rĘyĂbĘŇ C
Sy’ĳĂ =ykĄŇ rĘDČ hoĎhyĘÆ tŇ oYă rĘBĂ 7

: oêĲ ’Ă Ml¿Ă SĘ yČ wybĎę yĘo’Ĳ Ç=MGČ
hŇ qĳĎdĎŇ YĘ BĂ T‘ČmĘ Æ=bŇ oT 8

: TjĲĎ SĘ mĂ âlă BĘ tŇ o’ę CbŇ êĘ Ç bŇ r¿Ł mĄ
oJĳ rĘDČ bŇ èăĄ xČ yĘ MdĎŇ ’Ď Æ bŇ lăĄ 9

hwhyw
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: odĲŇ ‘ĞYĲČ Nyk¿ĂŇ yĎ hoĎęhywĲČÇ
10 ëŇ lĆ mĳĆ =ytĄŇ pĘŇ WĂ =l‘ĲČ ű MsĆ qąĆ

: wyjĲĂ =l‘ČmĘ yĂ âlă TjĎę SĘ mĂ BĘ Ç
11 hoĳĎhylĲČ TjĎ SĘ mĂ Æ ynăĄzĘ’Ň mŁ C ű slĆ jąĆ

: sykĲĂŇ =ynĄbĘŇ ’Č =lJĎ ChWĄę ‘ĞmĲČ Ç
12 ‘SČ rĳĆ tŇ oWă ‘Ğ MykĂŇ lĎ mĘ Æ tŇ băČŇ ‘ĞoêĲ

: ’iĲĄ JĂ NoJ¿ yĂ hŇ qĎę dĎŇ YĘ bĂ Ç yJ¿Ă
13 qdĆŇ YĳĆ=ytĄŇ pĘŇ WĂ MykĂŇ lĎ mĘ Æ NoYă rĘ

: bŇ hĲĎ ’ĹyĲĆ MyrăĂSĎ yĘ rb¡ĄŇ dŇŁ wĘ
14 tŇ wĆmĳĎ=ykĄŇ ’ĞlĘ mČ ëŇ lĆ m¿Ć =tŇ mČ xĞ

: hŇ eĎrĲĆjĘ kČŇ yĘ MkăĎŇ xĎ Sy’¡Ă wĘ
15 MyIĳĂxČ ëŇ lĆ m¿Ć =ynĄjĘ =ro’BĘ

: SoqĲ lĘ mČ bŇ ‘ăĎJĘ onę oYrĘCÇ
16 ZCrĳxĎ mĲĄ bŇ oF¿ =hŇ mČ hŇ mĎę kĘŇ xĎ =hŇ nŁ qĲĘ

: PŇ sĆ JĲĎ mĂ rx¿Ď bĘŇ nĂ hŇ nĎę yBĂ Ç tŇ on¿qĘ C
17 ‘rĳĎmĄ rCsă MyrĂSĎ yĘÆ tŇ QăČ sĂ mĘ

: oJĲ rĘDČ rY¿ĄnŁ oSę pĘŇ nČ Ç rm¿Ą SŁ
18 No’ĳ GĎ rbĆŇ S¿Ć =ynĄpĘŇ lĂ

: xČ CrĲ HbČŇ GăŁ NolęèĎ kĂ Ç yn¿ĄpĘŇ lĂ wĘ
19 MyIĂnĂ ‘Ğ=tŇ ’Ć xČ CrÆ=lpČŇ SĘ bŇ oTă

: My’ĲĂ GĄ=tŇ ’Ć llĎęSĎ Ç qQ¿Ą xČ mĲĄ
20 bŇ oTĳ =’YĎ mĘ yĂ rbĎŇ DĎÆ=l‘Č lyJăĂ WĘ mČ

: wyrĲĎSĘ ’Č hoăĎhyBĲČ xČ T¡Ą obŇ C
21 NobĳŇ nĎ ’răĄuĎ yĂ bŇ lĄ Æ=MkČŇ xĞlĲČ

: xqČ lĲĆ PŇ ys¿Ă yŁ MyĂtČę pĎŇ WĘ Ç qtĆŇ m¿Ć C
22 wylĳĎ ‘ĎBĘ lkĆŇ WăĄ MyIĂxČ Æ roqă mĘ

: tŇ lĆ CĲĆ’Ă MylăĂ wĂ’Ĺ rs¡Č CmC
bl

.Myqwspb rpsh yYx v.18 .zT
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ChyjĳĂ lyJăĂ WĘ yČ MkĎŇ xĎ Æ bŇ lăĄ 23

: xqČ lĲĆ PŇ ys¿Ă yŁ wytĎę pĎŇ WĘ Ç=l‘Č wĘ
M‘ČnĳŁ =yrĄmĘ ’Ă SbČŇ DĘÆ=PŇ CY 24

: MYĆ‘ĲĎlĎ ’j¿Ą rĘmČ C SpĆŇ eĆlČ Ç qot¿Ň mĎ
Sy’ĳĂ =ynĄpĘŇ lĂ rSĎ yĎÆ ëŇ rĆDăĆ SyąĄ 25

: tŇ wĆmĲĎ =ykĄŇ rĘDČ HtĎę yrĂxĞ’ĲČ wĘÇ
oQĳ hŇ lĎ mĘ ‘ăĎ lmĄ ‘Ď Æ SpĆŇ năĆ 26

: ChyjĲĂ wylăĎ ‘Ď PŇ k¡ČŇ ’Ď =yJĲĂ
hŇ ‘ĳĎrĎ hŇ răĆJŁ l‘Č IČlĂ BĘ Æ Sy’ăĂ 27

: tŇ bĆŇ rĲĎYĎ S’ăĄ JĘ wytĎŇ pĎŇ WĘ =l‘Č wĘ
NodĳŇ mĎ xQăČ SČ yĘ tŇ okŇ jĚ hĘ êČ Æ Sy’ăĂ 28

: PŇ CQĲ ’Č dŇ yr¿ĂpĘŇ mČ NřGĎę rĘnĂ wĘÇ
Ch‘ĳĄrĄ hŇ êăĆpČŇ yĘ smĎ xĎ Æ Sy’ăĂ 29

: bŇ oTĲ =âl ëŇ rĆdăĆŇ BĘ okę ylĂ ohwĘÇ
tŇ okĳŇ jĚ hĘ êČ bŇ SăŁ xĘ lČ wynĎ y‘ĄÆ hŇ YăĆ ‘Ł 30

: hŇ ‘ĲĎrĎ hŇ Q¿Ď JĂ wytĎę pĎŇ WĘ Ç Zr¿ĄqŁ
hŇ bĳĎŇ yWĄ tŇ rĆ’ăĆpĘŇ êĂ tŇ rĆTăĆ‘Ğ 31

: ’YĲĄUĎ êĂ hŇ qĎę dĎŇ YĘ Ç ëŇ rĆd¿ĆŇ BĘ
roBĳ GĂ mĂ MyĂjČ ’Č Æ ëŇ rĆ’ăĆ bŇ oTą 32

: ry‘ĲĂ dŇ k¿ĄŇ ŁQmĂ oxę CrBĘ Ç lS¿Ą mŁ C
lrĳĎoGhČ =tŇ ’Ć lTăČ Cy qyxĄ BČ Æ 33

: oTĲ jĎ SĘ mĂ =lJĎ hoĎęhyĘmĲĄ CÇ
HbĳĎŇ =hŇ wĎlĘ SČ wĘ hŇ bĎŇ rĄxĞ Æ tŇ jăČ bŇ oTą zy

: bŇ yrĲĂ=yxĄ bĘŇ zĂ ’l¿Ą mĎ tŇ yĂBČę mĂ Ç
SybĳĂŇ mĄ NbăĄŇ BĘ lSŁ mĘ yĂÆ lyJĂę WĘ mČ =dŇ bĆŇ ‘ĲĆ 2

: hŇ lĲĎ xĞ nĲČ qŁl¿ xĞ yĲČ MyxĂę ’Č Ç ëŇ ot¿Ň bĘŇ C
bŇ hĳĎ EĎlČ rCkăŇ wĘ PŇ sĆ JĆ lČ Æ PŇ răĄYĘ mČ 3

Nxbw
.yrq N"wnb NGĎrĘnĂ wĘ ,bytk N"yzb zGĎrĘnĂ wĘ ’"sb ,’ry‘z +N v.28
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: hoĲĎhyĘ tŇ oBă lĂ Nx¡Ą bŇŁ C
4 NwĆ’ĳĎ=tŇ pČŇ WĘ =l‘Č bŇ ySăĂ qĘ mČ ‘rČmĄ Æ

: tŇ CĲŁ hČ NoS¿ lĘ =l‘Č NyzĂmĄ Ç rqĆS¿Ć
5 ChWĳĄ ‘Ł PŇ răĄxĄ SrĎlĎ Æ gŇ‘ăĄŁl

: hŇ qĲĆeĎ yĂ âlă dŇ y’Ąę lĘ Ç xČ m¿Ą WĎ
6 MynĳĂbĎŇ ynăĄBĘ MynĂ qĄ zĘ Æ tŇ rĆTăĆ‘Ğ

: MtĲĎŇ obŇ ’Ğ MynăĂBĎ tŇ rĆ’¡ĆpĘŇ tĂŇ wĘ
7 rtĆŇ yĳĆ=tŇ pČŇ WĘ lbăĎŇ nĎlĘ hŇ wăĎ’Ň nĎ=âlĲ

: rqĆSĲĎ =tŇ pČŇ WĘ bŇ yd¿ĂŇ nĎlĘ =yJĲĂ PŇ ’Čę Ç
8 wylĳĎ ‘ĎbĘŇ ynăĄy‘ĄBĘ dŇ xČ èŁ hČ Æ NxăĄ =NbĆŇ ’ĲĆ

: lyJĲĂ WĘ yČ hŇ năĆpĘŇ yĂ rS¡Ć ’Ğ=lJĎ =l’ĲĆ
9 hŇ bĳĎŇ hĞ’ĲČ SuăĄbČŇ mĘ ‘SČ jĆ Æ=hŇ iĆ kČŇ mĲĘ

: PŇ CQĲ ’Č dŇ yr¿ĂpĘŇ mČ rbĎę dĎŇ bĘŇ Ç hŇ n¿ĆSŁ wĘ
10 NybĳĂŇ mĄ bĘŇ hŇ răĎ‘ĎGĘ tŇ xČ êăĄ

: hŇ ’ĲĎ mĄ lysăĂ JĘ tŇ oJ¡ hČ mĲĄ
11 ‘rĳĎ=SuĆbČŇ yĘ yr¿ĂmĘ =ëŇ ’Č

: oBĲ =xQČ SĚ yĘ yrĂę zĎkĘŇ ’Č Ç ëŇ ’¿Ď lĘ mČ C
12 Sy’ĳĂ BĘ lCJă SČ bŇ DăŁ SogŋjĎ

: oêĲ lĘ CČ’Ă BĘ lysĂę JĘ Ç=l’Č wĘ
13 hŇ bĳĎŇ oT tŇ xČ êăČ hŇ ‘ĎrĎÆ bŇ ySăĂ mĄ

: otĲŇ yBĄ mĂ hŇ ‘Ďę rĎÇ SymĂ tĎŇ =âlĲ
14 NodĳŇ mĎ tŇ ySăĂ ’Ň rĄ MyĂmČ Æ rTĲĄ ojă

: SoTĲ nĘ bŇ yr¿ĂhĎ ‘QČę GČtĘŇ hĂ Ç yn¿ĄpĘŇ lĂ wĘ
15 qyDĳĂYČ ‘Č ySăĂ rĘmČ C ‘SĎ rĎÆ qyDăĂYĘ mČ

: MhĲĆ ynĄSĘ =MGČ hoĎęhyĘÇ tŇ b¿ČŇ ‘ĞoêĲ
16 lysĳĂ JĘ =dŇ yČBĘ ryxăĂ mĘ hŇ EăĆ=hŇ UĎ lĲĎ

: NyĂ’ĲĎ =bŇ lĆ wĘ hŇ măĎ kĘŇ xĎ tŇ on¡qĘ lĂ
17 ‘ČrĳĄhĎ bŇ hăĄ ’Ł tŇ ‘ĄÆ=lkĎŇ BĘ

x’w
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: dŇ lĲĄ CĎyĂ hŇ rĎę YĎ lĘ Ç x’¿Ď wĘ
PŇ JĳĎ ‘ČqăĄoê bŇ lĄ Æ=rsČ xĞ MdăĎŇ ’Ď 18

: Ch‘ĲĄrĄ yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ BĎę rĚ‘ĞÇ bŇ r¿Ą‘Ł
hŇ ~ĳĎ mČ bŇ hăĄ ’Ł ‘SČ jĆ Æ bŇ hĲĄ ’ăŁ 19

: rbĆŇ SĲĎ =SuĆbČŇ mĘ oxę tĘŇ jĂ Ç HČ yB¿Ă gĘŇmČ
bŇ oTĳ =’YĎ mĘ yĂ âlă bŇ lĄ Æ=SuĆ‘Ă 20

: hŇ ‘ĲĎrĎBĘ loj¿ yĂ onę oSlĘ BĂ Ç ëŇ j¿Ď hĘ nĆwĘ
olĳ hŇ gĎŇ CtăŇ lĘ lysĂ JĘ Æ dŇ lăĄ yŁ 21

: lbĲĎŇ nĎ ybăĂŇ ’Ğ xmČę WĘ yĂÇ=âlĲ wĘ
hŇ hĳĎ GĄ bŇ TăĂ yyĄ xČ mĄ WĎ Æ bŇ lăĄ 22

: MrĆGĲĎ=SBĆ yČêĘ hŇ ’Ďę kĄŇ nĘ Ç xČ Cr¿wĘ
xuĳĎyĂ ‘SăĎ rĎ qyxĄ mĄ Æ dŇ xČ SăŁ 23

: TjĲĎ SĘ mĂ tŇ ox¿ rĘ’Ď tŇ oFę hČ lĘ Ç
hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ NybăĂŇ mĄ ynăĄjĘ =tŇ ’Ć 24

: ZrĆ’ĲĎř =hŇ YĄqĘ BĂ lysĂę kĘŇ Ç yn¿Ąy‘ĄwĘ
lysĳĂ JĘ NBăĄ wybĂŇ ’Ď lĘ Æ s‘ČJăČ 25

: oêĲ dĘŇ lČ oylĘ rmĆ mĆę CÇ
bŇ oTĳ =âl qyDăĂ~Č lČ Sonă‘Ğ MGąČ 26

: rSĆ yĲŁ =l‘Č MybăĂŇ ydĂŇ nĘ tŇ oJ¡ hČ lĘ
tŇ ‘ČDĳĎ ‘ČdăĄŇ oy wyrĎmĎ ’Ğ Æ ëŇ WăĄ ox 27

: hŇ nĲĎ CbŇ êĘ Sy’ăĂ xČ Crę Ç=rqČ wĘř
bŇ SĳĄ xĎ yĲĄ MkăĎŇ xĎ SyrĂxĞmĲČ Æ lywăĂ’Ĺ MGąČ 28

: NobĲŇ nĎ wytăĎŇ pĎŇ WĘ MT¡Ą ’Ł
dŇ rĳĎpĘŇ nĂ SuăĄbČŇ yĘ hŇ wĎ’ĞtĲČŇ lĲĘ Æ xy

: ‘QĲĎ GČtĘŇ yĂ hŇ IĎęSĂ CêÇ=lkĎŇ BĘ
hŇ nĳĎ CbŇ tĘŇ BĂ lysĂ JĘ Æ ZjăŁ xĘ yČ=âlĲ 2

: oBĲ lĂ tŇ oQ¿ GČtĘŇ hĂ BĘ =M’ĲĂ yJĂę Ç
‘Vr=’wbb

.yrq =rqČyĘ v.27 .’"d Nkw ZrĆ’ĎhĎ ’"s v.24 .zy
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3 zCBĳ =MgČŇ ’BăĎ ‘SĎ rĎÆ=’obŇ BĲĘ
: hŇ jĲĎ rĘxĆ Nol¿ qĎ =M‘Ă wĲĘ

4 Sy’ĳĂ =ypĂŇ yrăĄbĘŇ DĂ MyuĂ mĚ ‘ĞÆ MyĂmăČ
: hŇ mĲĎ kĘŇ xĎ roqă mĘ ‘ČbĄę nŁ Ç lxČ n¿Č

5 bŇ oTĳ =âl ‘SăĎ rĎ=ynĄjĘ tŇ ’ăĄ WĘ
: TjĲĎ SĘ UĂ BČ qyDĂę YČ Ç tŇ oF¿ hČ lĘ

6 bŇ yrĳĂbĘŇ C’băŇŁ yĎ lysĂ kĘŇ Æ ytăĄŇ pĘŇ WĂ
: ’rĲĎqĘ yĂ tŇ om¿ lĚ hĞmĲČ lĘ Ĳ wypĂę CÇ

7 olĳ =hŇ êĎxĂ mĘ lysĂ kĘŇ Æ=yjĲĂ
: oSĲ pĘŇ nČ Sq¿Ąom wytĎę pĎŇ WĘ CÇ

8 MymĳĂ hĞlĲČ tĘŇ mĲĂ JĘ NGĎrĘnĂ Æ yrăĄbĘŇ DĂ
: NTĆ bĲĎŇ =yrĄdĘŇ xČ Cd¿Ň rĘyĲĎ MhĄę wĘÇ

9 oêĳkĘŇ ’Ň lČ mĘ bĂŇ hŇ jăĆ rČtĘŇ mĂ MGČ Æ
: tŇ yxĲĂ SĘ mČ l‘ČbăČŇ lĘ ’Chę Ç x’¿Ď

10 hoĳĎhyĘ MSăĄ z‘Ł Æ=lDČgĘŇmĂ sŘ5

: bŇ GĲĎWĘ nĂ wĘ qyDăĂYČ ZCr¡yĎ=oBĲ
11 oEĳ‘Ě tŇ yăČrĘqĂ rySĂ ‘Ď Æ Nohă

: otĲŇ yJĂ WĘ mČ BĘ hŇ bĎę GĎWĘ nĂ Ç hŇ m¿Ď oxkĘŇ C
12 Sy’ĳĂ =bŇ lĲĄ HBăČ gĘŇ yĂ rbĆŇ SĆ Æ=ynĄpĘŇ lĂ

: hŇ wĲĎnĎ‘Ğ dŇ obăŇ kĎŇ yn¡ĄpĘŇ lĂ wĘ
13 ‘mĳĎ SĘ yĂ MrĆTăĆBĘ rbĎŇ DĎÆ bŇ ySăĂ mĄ

: hŇ UĲĎ lĂ kĘŇ C olę Ç=’yhĂ tŇ lĆ C¿Ć’Ă
14 ChlĳĄ xĞmĲČ lJăĄ lĘ kČŇ yĘ Sy’Ă Æ=xČ CrĲ

: hŇ eĎ’ĲĆ vĎ yĂ ymăĂ hŇ ’Ďę kĄŇ nĘ Ç xČ Cr¿wĘ
15 tŇ ‘ČDĳĎ=hŇ nĆqĘ yĂ NobŇ nĎ Æ bŇ lăĄ

: tŇ ‘ČDĲĎ=SuĆbČŇ êĘ MymĂę kĎŇ xĞ Ç NzĆ’¿Ł wĘ
16 olĳ bŇ yxăĂ rĘyČ MdĎŇ ’Ď Æ NêăĎmČ

ynplw
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: CexĲĆ nĘ yČ MylăĂ dŇŁ gĘŇ yn¡ĄpĘŇ lĂ wĘ
obĳŇ yrĂBĘ NoSă ’Ň rĂhĲĎ qyDăĂYČ 17

: orĲqĎ xĞ wĲČ Ch‘Ąę rĄÇ ’b¿ř y
lrĳĎoGhČ tŇ yBăĂ SĘ yČ MynĂ yĎdĘŇ mĂ Æ 18

: dŇ yrĲĂpĘŇ yČ MymăĂ CY‘Ğ Nyb¡ĄŇ C
z‘ĳŁ =tŇ yČrĘuĂ mĂ ‘S¿Ď pĘŇ nĂ x’Ďę 19

: NomĲ rĘ’Č xČ yr¿ĂbĘŇ JĂ MynĂ odŇ mĘ C
onĳTĘ BĂ ‘BăČ WĘ êĂ Sy’Ă Æ=ypĂŇ yrăĂjĘ mĂ 20

: ‘BĲĎ WĘ yĂ wytăĎŇ pĎŇ WĘ tŇ ’¡Č CbŇ êĘ
NoSĳ lĎ =dŇ yČBĘ MyIĂxČ wĘÆ tŇ wĆmăĎ 21

: HyĲĎrĘjĂ lk¿ČŇ ’Ň yŁ hĎ ybĆę hĞ’ĲŁ wĘÇ
bŇ oTĳ ’YĎ măĎ hŇ èĎ ’Ă Æ ’YăĎ mĎ 22

: hoĲĎhyĘmĲĄ NoYę rĎÇ qpĆŇ I¿ĎwČ
SrĳĎ=rBĆ dČŇ yĘ Myn¿ĂCnxĞêĲČ 23

: tŇ oEĲ‘Č hŇ n¿Ć‘ĞyĲČ rySĂę ‘Ď wĘÇ
‘Č‘ĳĄrŁ tĘŇ hĂ lĘ My‘Ă rĄÆ Sy’ăĂ 24

: x’ĲĎ mĄ qb¿ĄŇ DĎ bŇ hĄę ’Ł Ç Sy¿ĄwĘ
oUĳ tĚŇ BĘ ëŇ ăĄloh SrĎÆ=bŇ oTĲ Ty

: lysĲĂ kĘŇ ’Chă wĘ wytĎę pĎŇ WĘ Ç Su¿Ą‘Ă mĄ
bŇ oTĳ =âl SpĆŇ năĆ tŇ ‘ČdăČŇ =âlBĘ MGąČ 2

: ’TĲĄ ox MyĂlăČ gĘŇrČBĘ Z’¡Ď wĘ
oJĳ rĘDČ PŇ QăĄ sČ êĘ MdĎŇ ’Ď Æ tŇ lĆ CăĆ’Ă 3

: oBĲ lĂ PŇ ‘¿ČzĘyĂ hoĎęhyĘÇ=l‘Č wĘ
MyBĳĂ rČ My‘ăĂrĄ PŇ ysĂ yŁ Æ Nohę 4

: dŇ rĲĄjĎ yĂ Ch‘r¿ĄmĲĄ ldĎę wĘÇ
hŇ qĳĆeĎ yĂ âlă MyrĂqĎ SĘ Æ dŇ ‘ăĄ 5

: TlĲĄ UĎ yĂ âlă MybĂę zĎJĘ Ç xČ yp¿ĂŇ yĎwĘ
Mybr

.w"Td Nkw Pqmb =’bĲĎ C ’"sbw ,’"ydw ’"d Nkw yrqw bytk ’bĎ C ’"sb ,yrq ’bĎ C ,bytk ’bŁ yĎ v.17 .xy
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6 bŇ ydĳĂŇ nĎ=ynĲĄpĘŇ CQă xČ yĘ MyBĂ rČÆ
: NêĲĎmČ Sy’ăĂ lĘ ‘ČrĄę hĎ Ç=lkĎŇ wĘ

7 Ch’Ěę nĄWĲĘ ű SrĎÄ =yxĄ ’Ğ lJ¿Ď
śCeUĳĆ mĂ Cqă xĞrĲĎ Ch‘ĄrĄmĘ Æ yJăĂ PŇ ’ąČ

: hŇ UĎ hĲĄ =âř l MyrăĂmĎ ’Ğ PŇ D¡ĄrČmĘ
8 oSĳ pĘŇ nČ bŇ hăĄ ’Ł bŇ QĄ Æ=hŇ nĆqĲŁ

: bŇ oTĲ =’YŁ mĘ lĂ hŇ nĎę CbŇ êĘ Ç rm¿Ą SŁ
9 hŇ qĳĆeĎ yĂ âlă MyrĂqĎ SĘ Æ dŇ ‘ăĄ

: dŇ bĲĄŇ ’Ň yŁ MybăĂŇ zĎJĘ xČ yp¡ĂŇ yĎwĘ

10 gŇ Cnĳ‘ĞêĲČ lysăĂ kĘŇ lĂ hŇ wăĆ’Ň nĎ=âlĲ
: MyrĲĂWĎ BĘ lSŋŁ mĘ ű dŇ bĆŇ ‘ąĆlĘ =yJĲĂ PŇ ’Čę Ç

11 ojĳ ’Č ëŇ yrăĂ’ĹhĲĆ MdĎŇ ’Ď Æ lkĆŇ WăĄ
: ‘SČ jĲĎ =l‘Č rbăŇŁ ‘Ğ oêę rĘ’Č pŇ tĂŇ wĘÇ

12 ëŇ lĆ mĳĆ PŇ ‘Č zăČ rypĂŇ JĘ JČ Æ MhČ năČ
: onĲ oYrĘ bŇ WĆ ‘ăĄ=l‘Č lT¡Č kĘŇ C

13 lysĳĂ JĘ NBăĄ wybĂŇ ’Ď lĘ Æ tŇ CăŁ hČ
: hŇ èĲĎ ’Ă yn¿ĄyĘdĘŇ mĂ dŇ rĄę TŁ Ç PŇ lĆ d¿ĆŇ wĘ

14 tŇ obĳŇ ’Ď tŇ lăČ xĞ nĲČ NohwĎÆ tŇ yĂBăČ
: tŇ lĆ JĲĎ WĘ mČ hŇ è¿Ď ’Ă hoĎęhyĘmĲĄ CÇ

15 hŇ mĳĎ DĄrĘêČ lyjăĂ êČ hŇ lĎ YĘ ‘Č Æ
: bŇ ‘ĲĎrĘtĂŇ hŇ IăĎmĂ rĘ SpĆŇ n¡ĆwĘ

16 oSĳ pĘŇ nČ rmăĄ SŁ hŇ wĎYĘ mĂ Æ rmăĄ SŁ
: tŇ mĎ Cy wykăĎŇ rĎdĘŇ hŇ z¡ĄoB

17 lDĳĎ NnĲĄ oxă hoĎhyĘÆ hŇ wăĄlĘ mČ
: olĲ =MQĆ SČ yĘ olęmĚ gĘŇ CÇ

18 hŇ wĳĎqĘ êĂ SyăĄ=yJĂ ìŇ nĘ BĂ Æ riăĄ yČ
wtymh=l’w
.h‘ĎrĎ MylĂ SĘ yČ ‘rČhĎlĘ hBĆ rĘmČ : heĎ’ĆYĎmĘ yĂ MkĎ xĎ Sy’Ă wĘ brČqĘtĂ hĎ y‘ĆdĘyŁlĘ hbĎ oT hbĎ SĎ xĘ mČ N’k ’Ymn ‘"tb v.7 .Ty

.r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw yrqw bytk =âl ’"sb ,yrq ol v.7



1190 ylVm 19. 19–20. 2

: ìŇ SĲĆ pĘŇ nČ ’v¿Ď êĂ =l’Č otę ymĂ hĞ Ç=l’Ć wĘ
SnĆ‘ĳŁ ’WĄ năŁ hŇ mĎ xĄ Æ=lrř g 19

: PŇ sĲĂ oê dŇ o‘ă wĘ ly~Ăę êČ Ç=M’Ă yJ¿Ă
rsĳĎCm lBăĄ qČ wĘ hŇ YĎ ‘ĄÆ ‘măČ SĘ 20

: ìŇ tĲĆŇ yrĂxĞ’ĲČ BĘ MJ¿Č xĘ êĆ N‘ČmČę lĘ Ç
Sy’ĳĂ =bŇ lĆ BĘ tŇ obăŇ SĎ xĞmĲČ tŇ oBă rČ 21

: MCqĲ tĎŇ ’yhăĂ hoĎęhyĘÇ tŇ Y¿Č ‘ĞwĲČ
oDĳsĘ xČ MdăĎŇ ’Ď tŇ wăČ’ĞêĲČ 22

: bŇ zĲĎJĎ Sy’¿Ă mĄ SrĎÇ=bŇ oTĲ wĘ
MyIĳĂxČ lĘ hoăĎhyĘ tŇ ’ăČ rĘyĂ 23

: ‘rĲĎ dŇ qĆj¿Ď yĂ=lBČ NylĂę yĎÇ ‘Čb¿ĄŇ WĎ wĘ
tŇ xČ QĳĎ ~Č BČ odŇ yĎÆ lYăĄ ‘Ď NmąČ TĎÅ 24

: hŇ eĎbĲĆŇ ySĂ yĘ âlă ChyjĂę Ç=l’Ć =MGČ
MrĳĂ‘Ę yČ ytĂŇ păĆŇ C hŇ JĆ êČ Æ ZlăĄ 25

: tŇ ‘ČDĲĎ Nyb¿ĂŇ yĎ Nobę nĎlĘ Ç xČ yk¿ĂŇ ohwĘ
M’ĳĄ xČ yrăĂbĘŇ yČ bŇ ’Ď Æ=dŇ DĆSČ mĲĘ 26

: ryjĲĂ xĘ mČ C Syb¿ĂŇ mĄ NBĄę Ç
rsĳĎCm ‘ČmăŁ SĘ lĂ ynĂ BĘ Æ=ldČŇ xĲČ 27

: tŇ ‘ČdĲĎŇ =yrĄmĘ ’Ă mĲĄ tŇ ogęSĘ lĂ Ç
TjĳĎ SĘ mĂ ZylăĂ yĎ l‘Č IČlĂ BĘ Æ dŇ ‘ăĄ 28

: NwĆ’ĲĎ =‘QČ bČŇ yĘ My‘Ăę SĎ rĘÇ yp¿ĂŇ C
MyTĳĂ pĎŇ SĘ MyYăĂ QĄ lČ CnokăŇ nĎ 29

: MylĲĂ ysĂ JĘ wgăĄŇlĘ tŇ omę lĚ hĞmĲČ CÇ
rkĳĎŇ SĄ hŇ măĆ hŁ NyĂIČhČ Æ ZlăĄ k

: MJĲĎ xĘ yĆ âlă oBę Ç hŇ gĆŇS¿Ł =lkĎŇ wĘ
ëŇ lĆ mĳĆ tŇ mČ y’ăĄ rypĂŇ JĘ JČ Æ MhČ năČ 2

: oSĲ pĘŇ nČ ’T¿Ą ox orę BĘ ‘ČtĘŇ mĂ Ç
dwbk

.s"tw ‘"t ,+rt Nk rbČ GĘ l"Yw ,yrq =ldĎGĲĘ ,bytk lrĎGŁ v.19



20. 3–16 ylVm 1191

3 bŇ yrĳĂmĄ tŇ bĆŇ SăĆ Sy’Ă lĎ Æ dŇ obăŇ JĎ
: ‘QĲĎ GČtĘŇ yĂ lywĂę’ĹÇ=lkĎŇ wĘ

4 SrĳŁ xĞ yĲČ=âl lYăĄ ‘Ď PŇ rĆxŁ mĄ Æ
: NyĂ’ĲĎ wĎ ryYăĂ uĎ BČ l’¡ Vyř

5 Sy’ĳĂ =bŇ lĆ bĘŇ hŇ YăĎ ‘Ą MyuĂ mĚ ‘ĞÆ MyĂmăČ
: hŇ eĎlĲĆ dĘŇ yĂ hŇ năĎ CbŇ êĘ Sy’¡Ă wĘ

6 oDĳsĘ xČ Sy’ăĂ ’rĎqĘ yĂÆ MdĎę ’Ď =bŇ rĎ
: ’YĲĎ mĘ yĂ ymăĂ MynĂę Cm’ĹÇ Sy’¿Ă wĘ

7 qyDĳĂYČ oUă tĚŇ BĘ ëŇ QăĄ hČ tĘŇ mĂ
: wyrĲĎxĞ’ĲČ wynăĎbĎŇ yr¡ĄSĘ ’Č

8 NydĳĂŇ =’iĄ JĂ =l‘Č bŇ S¿Ą oy ëŇ lĆ mĆę
: ‘rĲĎ=lJĎ wynăĎy‘ĄbĘŇ hŇ r¡ĆzĎmĘ

9 yBĳĂ lĂ ytĂŇ yJăĂ zĂ rmČ ’Ň yŁ Æ=ymĲĂ
: ytĲĂŇ ’Ň FĎ xČ mĲĄ yêĂ rĘhČę TĎ Ç

10 hŇ pĳĎŇ y’Ą wĘ hŇ păĎŇ y’Ą NbĆŇ ’Ć wĲĎÆ NbĆŇ ’ăĆ
: MhĲĆ ynĄSĘ =MGČ hoĎęhyĘÇ tŇ b¿ČŇ ‘ĞoêĲ

11 r‘ČnĳĎ=rJĆ nČtĘŇ yĂ wylĎ lĎ ‘ĞmĲČ BĘ Æ MGăČ
: olĲ ‘ĽjĲĎ rSăĎ yĎ=M’Ă wĘ ëŇ z¡Č=M’Ă

12 hŇ ’ĳĎ rŁ NyĂ‘ăČwĘ tŇ ‘ČmČ SŁ Æ NzĆ’ăŁ
: MhĲĆ ynĄSĘ =MgČŇ hŇ W¿Ď ‘Ď hoĎęhyĘÇ

13 SrĳĄCĎêĂ =NjĆ hŇ nĎSĄ Æ bŇ hăČ ’ĹêĲĆ=l’Č
: MxĆ lĲĎ =‘bĲČŇ WĲĘ ìŇ ynăĆy‘Ą xq¡ČjĘ

14 hŇ nĳĆouhČ rmăČ ’Ň yŁ ‘rČÆ ‘răČ
: lQĲĎ hČ tĘŇ yĂ z’ăĎ olę Ç lz¿Ą’Ł wĘ

15 MynĳĂynĂ jĘ =bŇ rĎwĘ bŇ hĎ zĎÆ SyăĄ
: tŇ ‘ČdĲĎŇ =ytĄŇ pĘŇ WĂ rqĎę yĘÇ yl¿Ă kĘŇ C

16 rzĳĎ bŇ rČ‘ăĎ=yJĂ odŇ gĘŇBĂ Æ=xqČ lĲĘ
d‘bw

.’"ydw T"d ,w"d ,g"d ,’"d Nkw yrqw bytk l’ČSĎ wĘ ’"sb ,yrq l’ČSĎ wĘ ,bytk l’ČSĘ yĂ v.4 .k



1192 ylVm 20. 17–29

: ChlĲĄ bĘŇ xČ MyrĂkĘŇ nĎ dŇ ‘¡ČbĘŇ C
rqĆSĳĎ MxĆ lăĆ Sy’Ă lĎ Æ bŇ răĄ‘Ď 17

: ZYĲĎ xĎ Chyp¿ĂŇ =’lĄ UĲĎ yĂ rxČę ’Č wĘÇ
NoJĳ tĂŇ hŇ YăĎ ‘ĄBĘ tŇ obŇ SĎ xĞmĲČ Æ 18

: hŇ mĲĎ xĎ lĘ mĂ hŇ WăĄ ‘Ğ tŇ olęBĚ xĘ tČŇ bĘŇ CÇ
lykĳĂŇ rĎ ëŇ ăĄloh dŇ oiÆ=hŇ lĆ oGĲ 19

: bŇ rĲĎ‘ĎtĘŇ tĂŇ âlă wytĎę pĎŇ WĘ Ç hŇ t¿ĆŇ pŇŁ lĘ C
oUĳ ’Ă wĘ wybăĂŇ ’Ď lQĄ qČ mĘ Æ 20

: ëŇ SĆ xĲŁ NwV¿ yř’b orę nĄ Ç ëŇ ‘¿ČdĘŇ yĲĂ
hŇ nĳĎSŁ ’Ň rĲĂBĎ tŇ lĆ xĆ bĚŇ mĘ hŇ lĎ xĞ nĲČ Æ 21

: ëŇ rĲĎbŇŁ tĘŇ âlă HtĎę yrĂxĞ’ĲČ wĘÇ
‘rĳĎ=hŇ mĎ QĘ SČ ’Ğ rm¿Č ’Ň êŁ =l’Č 22

: ëŇ lĲĎ ‘SĲČ yăwĘ hoĎęhylĲČ Ç hŇ C¿ĄqČ
NbĆŇ ’ĳĎ wĎ NbĆŇ ’ăĆ hoĎhyĘÆ tŇ băČŇ ‘ĞoêĲ 23

: bŇ oTĲ =âl hŇ măĎ rĘmĂ yn¡ĄzĘ’Ň mŁ C
rbĆŇ gĳĎŇ=ydĄŇ ‘ĞYĘ mĂ ho¿ĎhyĘmĲĄ 24

: oJĲ rĘDČ Nyb¿ĂŇ IĎ=hŇ mČ MdĎę ’Ď wĘÇ
SdĆŇ qĳŁ ‘lČ yăĎ MdĎŇ ’Ď Æ SqăĄom 25

: ruĲĄbČŇ lĘ MyrăĂdĎŇ nĘ rx¡Č ’Č wĘ
MkĳĎŇ xĎ ëŇ lĆ măĆ My‘Ă SĎ rĘÆ hŇ răĆzĎmĘ 26

: NpĲĎŇ o’ MhăĆ ylĄ ‘Ğ bŇ SĆ I¡ĎwČ
MdĳĎŇ ’Ď tŇ măČ SĘ nĂ hoĎhyĘÆ rnăĄ 27

: NTĆ bĲĎŇ =yrĄdĘŇ xČ =lJĎ WpĄę xŁ Ç
ëŇ lĆ mĳĆ =Cr~Ę yĂ tŇ mĆ ’ĹwĲĆÆ dŇ sĆ xăĆ 28

: o’Ĳ sĘ JĂ dŇ sĆ xăĆ BČ dŇ ‘¡ČsĎ wĘ
MxĳĎ JŁ MyrăĂCxBĲČ tŇ rĆ’ăĆpĘŇ êĂ 29

: hŇ bĲĎŇ yWĄ MynăĂqĄ zĘ rd¡ČŇ hĞ wĲČ
twrbx

.yrq NCS’ĹBĆ ,bytk NoSy’Ă BĘ v.20



20. 30–21. 13 ylVm 1193

30 ‘rĳĎBĘ qyřrămt ‘YČ jĆ Æ tŇ orăBĚ xČ
: NTĆ bĲĎŇ =yrĄdĘŇ xČ tŇ oJę mČ CÇ

’k hoĳĎhyĘ=dŇ yČBĘ ëŇ lĆ mĆ Æ=bŇ lĆ MyĂmăČ=ygĄŇlĘ jČ
: CeFĲĆ yČ ZjăŁ xĘ yČ rS¡Ć ’Ğ=lJĎ =l‘ĲČ

2 wynĳĎy‘ĄBĘ rSăĎ yĎ Sy’Ă Æ=ëŇ rĆDĆ=lJĲĎ
: hoĲĎhyĘ tŇ oBă lĂ Nk¡ĄŇ tŇŁ wĘ

3 TjĳĎ SĘ mĂ C hŇ qăĎdĎŇ YĘ hŇŁW‘ĞÆ
: xbČŇ EĲĎmĂ hoăĎhylĲČ rx¡Ď bĘŇ nĂ

4 bŇ lĳĄ =bŇ xČ rĘC MyĂnČ y‘ĄÆ=MCrĲ
: tŇ ’Ň FĲĎ xČ My‘ăĂSĎ rĘ rn¡Ă

5 rtĳĎŇ omlĘ =ëŇ ’Č ZCrxĎ Æ tŇ obăŇ SĘ xĘ mČ
: rosĲ xĘ mČ lĘ =ëŇ ’Č Z’Ďę Ç=lkĎŇ wĘ

6 rqĆSĳĎ NoSă lĘ BĂ tŇ orYĎ o’Ĳ Æ l‘ČjăŁ
: tŇ wĆmĲĎ =ySĄ qĘ bČŇ mĘ PŇ DĎę nĂ Ç lbĆŇ h¿Ć

7 MrĳĄogŇ yĘ My‘¿ĂSĎ rĘ=dŇ SŁ
: TjĲĎ SĘ mĂ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ Cnę ’ĞmĲĄ Ç yJ¿Ă

8 rzĳĎwĎ Sy’ăĂ ëŇ rĆDăĆ ëŇ jČŋ kĘŇ pČŇ hĞ
: olĲ ‘ĽjĲĎ rS¿Ď yĎ ëŇ zČęwĘÇ

9 gŇGĳĎ=tŇ eČjĂ =l‘Č tŇ bĆŇ S¿Ć lĎ bŇ oTę
: rbĆŇ xĲĎ tŇ yb¿ĄŇ C MynĂę yĎdĘŇ mĂ Ç tŇ SĆ ’¿Ą mĄ

10 ‘rĳĎ=hŇ tĎŇ CĘ’Ă ‘SĎ rĎÆ SpĆŇ năĆ
: Ch‘ĲĄrĄ wynăĎy‘ĄBĘ Nx¡Č yĚ=âlĲ

11 ytĂŇ jĳĆ =MJČ xĘ yĆ ZlĄ Æ=SnĎ‘Ę BČ
: tŇ ‘ČDĲĎ=xuČ yĂ MkĎę xĎ lĘ Ç lyJ¿Ă WĘ hČ bĘŇ C

12 ‘SĳĎ rĎ tŇ ybăĄŇ lĘ qyDĂYČ Æ lyJăĂ WĘ mČ
: ‘rĲĎlĎ My‘ăĂSĎ rĘ PŇ Q¡Ą sČ mĘ

13 lDĳĎ=tŇ qČ ‘ĞEĲČmĂ onzĘ’Ď Æ MTăĄ ’Ł
’wh=Mg

.yrq qCrmĘ êČ ,bytk qyrĂmĘ êČ v.30



1194 ylVm 21. 14–27

: hŇ nĲĆ‘Ď yĲĄ âlă wĘ ’rĎę qĘ yĂÇ ’Ch¿ =MGĲČ
PŇ ’ĳĎ =hŇ jĆ kĘŇ yĂ rtĆŇ iĄ BČ Æ NêăĎmČ 14

: hŇ EĲĎ‘Č hŇ m¿Ď xĄ qxĄę BČ Ç dŇ xČ S¿Ł wĘ
TjĳĎ SĘ mĂ tŇ oWă ‘Ğ qyDĂ~Č lČ Æ hŇ xăĎ mĘ WĂ 15

: NwĆ’ĲĎ ylĄ ‘ĞpăŇŁ lĘ hŇ êĎę xĂ mĘ CÇ
lJĳĄ WĘ hČ ëŇ rĆDăĆmĂ hŇ ‘ĆoêÆ MdĎę ’Ď 16

: xČ CnĲ yĎ My’ăĂ pĎŇ rĘ lh¡Č qĘ BĂ
hŇ xĳĎ mĘ WĂ bŇ hăĄ ’Ł rosxĘ mČ Æ Sy’ăĂ 17

: rySĲĂ ‘ĞyĲČ âlă NmĆ SĆę wĎÇ=NyĂyĲČ bŇ h¿Ą ’Ł
‘SĳĎ rĎ qyDăĂ~Č lČ rpĆŇ JăŁ 18

: dŇ gĲĄŇ oB MyrăĂSĎ yĘ tŇ xČ t¡ČŇ wĘ
rBĳĎdĘŇ mĂ =ZrĆ’ĲĆ BĘ tŇ bĆŇ S¿Ć bŇ oTę 19

: s‘ČkĲĎŇ wĎ MynĂ odŇ mĘ tŇ SĆ ’¡Ą mĄ
MkĳĎŇ xĎ hŇ wăĄnĘ BĂ NmĆ SĆ wĎÆ dŇ măĎ xĘ nĆ ű rYąĎo’ 20

: Ce‘ĲĆQĘ bČŇ yĘ MdăĎŇ ’Ď lys¡Ă kĘŇ C
dŇ sĆ xĳĎ wĎ hŇ qăĎdĎŇ YĘ PŇ dĄŇ rŁ Æ 21

: dŇ obĲŇ kĎŇ wĘ hŇ q¿ĎdĎŇ YĘ MyIĂęxČ Ç ’Y¿Ď mĘ yĂ
MkĳĎŇ xĎ hŇ lăĎ ‘Ď MyrĂBŁ GĂ Æ ry‘ăĂ 22

: hŇ xĲĎ TĆ bĘŇ mĂ z‘ăŁ dŇ rĆŁIęwČÇ
onĳoSlĘ C wyjĂ Æ rmăĄ SŁ 23

: oSĲ pĘŇ nČ tŇ oră~Ď mĂ rm¡Ą SŁ
omĳ SĘ ZlăĄ ryhĂ yĎÆ dŇ zăĄ 24

: NodĲŇ zĎ tŇ r¿ČbĘŇ ‘ĆBĘ hŇ WĆę o‘Ç
CetĳĆŇ ymĂ êĘ lYăĄ ‘Ď tŇ wăČ’ĞêĲČ 25

: tŇ oWĲ ‘ĞlĲČ wydăĎŇ yĎ Cn¡’ĞmĲĄ =yJĂ
hŇ wĳĎ’ĞtĲČŇ hŇ CăĎ’Č tĘŇ hĂ MoIhČ Æ=lJĎ 26

: ëŇŁWĲ xĘ yČ âlă wĘ NêĄę yĂÇ qyD¿ĂYČ wĘ
hŇ bĳĎŇ ‘ĄoêĲ My‘Ă SĎ rĘÆ xbČŇ zăĆ 27

P’



21. 28–22. 9 ylVm 1195

: Ce’ĲĆ ybĂŇ yĘ hŇ U¿Ď zĂbĘŇ =yJĲĂ PŇ ’Čę Ç
28 dŇ bĳĄŇ ’Ň yŁ Myb¿ĂŇ zĎJĘ =dŇ ‘ĲĄ

: rBĲĄ dČŇ yĘ xYČ n¿ĆlĎ ‘ČmĄę oSÇ Sy’¿Ă wĘ
29 wynĳĎpĎŇ BĘ ‘SăĎ rĎ Sy’ăĂ z‘Ąŋ hĄ
30 hŇ nĳĎ CbŇ êĘ Ny’ăĄwĘ hŇ mĎ kĘŇ xĎ Æ Ny’ăĄ : wykĎŇ rĎDĘ NykĂŇ yĎ ű ’Chą rSĎę yĎwĘÇ

: hoĲĎhyĘ dŇ gĆŇ năĆlĘ hŇ YĎę ‘ĄÇ Ny’¿ĄwĘ
31 hŇ mĳĎ xĎ lĘ mĂ MoyălĘ NkĎŇ CmÆ sCsę

: hŇ ‘ĲĎCSêĘ hČ hoĎęhylĲČ wĘÇ
bk bŇ rĳĎ rSĆ ‘ăŁ mĄ MSĄ Æ rxăĎ bĘŇ nĂ

: bŇ oTĲ NxăĄ bŇ hĎę EĎmĂ CÇ PŇ sĆ J¿Ć mĂ
2 CSGĳĎpĘŇ nĂ SrăĎwĎ rySăĂ ‘Ď

: hoĲĎhyĘ MQăĎ kĚŇ hŇ W¡Ą ‘Ł
3 rtĳsyřw hŇ ‘ăĎrĎ hŇ ’ăĎ rĎ ű MCrą‘Ď

: CSnĲĎ‘ĹnĲĆwĲĘ Cr¿bĘŇ ‘ĲĎ MyyĂętĎŇ pĘŇ CÇ
4 hoĳĎhyĘ tŇ ’ăČ rĘyĂ hŇ wĎnĎ‘ĞÆ bŇ qĆ‘ăĄ

: MyIĲĂxČ wĘ dŇ obăŇ kĎŇ wĘ rSĆ ‘¡Ł
5 SuĳĄ‘Ă ëŇ rĆdăĆŇ BĘ MyxĂ jČ Æ MyeăĂYĂ

: MhĲĆ mĄ qx¿Č rĘyĂ oSę pĘŇ nČ Ç rm¿Ą oS
6 oJĳ rĘdČŇ yjăĂ =l‘Č r‘ČeČlČ Æ ëŇ năŁ xĞ

: hŇ eĎUĲĆ mĂ rCs¿ yĎ=âlĲ NyqĂę zĘyČÇ=yJĲĂ MG¿Č
7 loSĳ mĘ yĂ MySăĂ rĎBĘ rySĂ ‘Ď Æ

: hŇ wĲĆlĘ mČ Sy’ăĂ lĘ hŇ oĆęlÇ dŇ bĆŇ ‘¿ĆwĘ
8 NwĆ’ĳĎ=rwYř qy hŇ lĎ wĘ‘Č Æ ‘ČrăĄoz

: śhŇ lĲĆ kĘŇ yĂ otăŇ rĎbĘŇ ‘Ć TbĆŇ S¡Ą wĘ
9 ëŇ rĳĎbŇŁ yĘ ’Chă NyĂ‘Č Æ=bŇ oTĲ

: lDĲĎlČ omă xĘ QČ mĂ Nt¡ČŇ nĎ=yJĲĂ
Vrg
NnĄox Sy’Ă N’k ’Ymn ‘"tb v.8 .yrq rYĎqĘyĂ ,bytk roYqĘyĂ v.8 .yrq rêĎsĘ nĂ wĘ ,bytk rtĄiĎIĂwČ v.3 .bk

.hQĆkĎ yĘ wyWĎ ‘ĞmČ ylĄbĘ hČ wĘ MyhĂŁl’Ĺ ërĄbĎ yĘ NtĄonwĘ



1196 ylVm 22. 10–21

NodĳŇ mĎ ’YăĄ yĄwĘ ZlĄ Æ SrĲĄGăĎ 10

: NolĲ qĎ wĘ NyDăĂ tŇ BęŁ SĘ yĂwĘÇ
śbŇ lĳĄ =rwhř T śbŇ h¿Ą ’Ł 11

: ëŇ lĆ mĲĆ Ch‘¿ĄrĄ wytĎę pĎŇ WĘ Ç Nx¿Ą
tŇ ‘ČdĳĎŇ CrYĘ năĎ hoĎhyĘÆ ynăĄy‘Ą 12

: dŇ gĲĄŇbŇŁ yr¿ĄbĘŇ DĂ PŇ QĄę sČ yĘwČÇ
ZCxĳ bČŇ yrăĂ’Ğ lYĄ‘Ď Æ rmăČ ’Ď 13

: xČ YĲĄ rĎ’ĲĄ tŇ obę xŁ rĘÇ ëŇ ot¿Ň BĘ
tŇ orĳř zĎ yjăĂ hŇ uĎ mĚ ‘ĞÆ hŇ xăĎ CS 14

: śMSĲĎ =lwpř y hoĎęhyĘÇ MC‘¿ zĘ
r‘ČnĳĎ=bŇ lĆ bĘŇ hŇ răĎCSqĘ tŇ lĆ CĆ’Ă Æ 15

: CeUĲĆ mĂ hŇ eĎq¿ĆyxĂ rĘyČ rsĎę CmÇ TbĆŇ S¿Ą
olĳ tŇ oBă rĘhČ lĘ lDĎÆ qSĲĄ ‘ăŁ 16

: rosĲ xĘ mČ lĘ =ëŇ ’Č rySĂę ‘ĎlĘ Ç Nt¿ĄŇ nŁ
MymĳĂ kĎŇ xĞ yrăĄbĘŇ DĂ ‘mČ SĘ CÆ ìę nĘ zĘ’Ď Th¿Č 17

: yêĲĂ ‘Ę dČŇ lĘ tŇ yS¿Ă êĎ ìę BĘ lĂ wĘÇ
ìŇ ĳĆnTĘ bĂŇ BĘ MrăĄmĘ SĘ tĂŇ =yJĲĂ My‘Ă nĎ Æ=yJĲĂ 18

: ìŇ ytĲĆŇ pĎŇ WĘ =l‘Č wDĎę xĘ yČÇ CnJ¿Ł yĂ
ìŇ xĳĆ TČ bĘŇ mĂ hoĎhyBĲČ Æ tŇ oyăhĘ lĲĂ 19

: hŇ êĎ’ĲĎ =PŇ ’Č MoIăhČ ìŇ yê¡Ă ‘Ę dČŇ ohĲ
MwVĳř lVĲ ìŇ lĘ Æ yêĂ bĘŇ tăČŇ kĎŇ âlą hĞ 20

: tŇ ‘ČdĲĎŇ wĎ tŇ YăŁ ‘Ąom¡ BĘ
sŘ6 tŇ mĳĆ ’Ĺ yrăĄmĘ ’Ă TĘ SĘ qŁ Æ ìę ‘ĞydĲĂŇ ohlĘ 21

: ìŇ yxĲĆ lĘ SĲŁ lĘ tŇ mĆę ’ĹÇ Myr¿ĂmĎ ’Ğ bŇ yS¿Ă hĎ lĘ

ld=lzgt=l’
,’"d Nkw yrqw bytk =rhĎTĘ ’"sb ,yrq =rhĎTĘ ,bytk rohTĘ v.11 .s"tw ‘"t ,+rt Nk hoĎhyĘ bh’ l"Y v.11

T"d ,w"d ,b"d Nkw tCrzĎ ’"s v.14 .MymĂ ymĂ êĘ =lJĎ onoYrĘC N’k ’Ymn ‘"tb v.11 .y"dw T"d ,w"d ,g"d ,b"d
rCslĎ bhČ’ĹyĆ=âlwĘ Sy’Ă ynĄpĘ lĂ My‘ĂrĎ MykĂ rĎDĘ SyĄ N’k ’Ymn ‘"tb v.14 .yrq =ljĎ yĂ ,bytk lojyĂ v.14 .b"ydw

.yrq MySĂ lĂ SĎ ,bytk MoSlĘ SĂ v.20 .‘rĎwĎ SuĄ‘Ă ërĆDĆmĂ bCSlĎ hwĆ’nĎwĘ MhĆmĄ
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22 ’Chĳ =ldČŇ yJăĂ lDĎÆ=lzĎgĘŇêĂ =l’ĲČ
: r‘ČèĲĎ bČŇ ynăĂ‘Ď ’J¡Ą dČŇ êĘ =l’Č wĘ

23 MbĳĎŇ yrĂ bŇ yrăĂyĎ hoĎhyĘÆ=yJĲĂ
: SpĆŇ nĲĎ MhăĆ y‘ĄbĘŇ qĲŁ =tŇ ’Ć ‘b¡ČŇ qĎ wĘ

24 PŇ ’ĳĎ l‘ČBăČ =tŇ ’Ć ‘rČtĘŇ êĂ Æ=l’Č
: ’obĲŇ tĎŇ âlă tŇ omxĄ Ç Sy’¿Ă =tŇ ’Ć wĘ

25 otŇ xĎ rĘ’Ď PŇ ¿Čl’ĹêĲĆ=NjĆ
: ìŇ SĲĆ pĘŇ nČlĘ SqăĄom ê¡ĎxĘ qČ lĲĎ wĘ

26 PŇ kĳĎŇ =y‘ĄqĘ tĲŇŁ bĘŇ yh¿Ă êĘ =l’Č
: tŇ o’Ĳ èĎ mČ MybĂę rĘ‘Ł BČ Ç

27 MQĳĄ SČ lĘ ì¿Ň lĘ =Ny’ĲĄ =M’Ă
: ìŇ yêĲĆxĘ êČmĂ ìę bĘŇ JĲĎ SĘ mĂ Ç xu¿ČyĂ hŇ UĎ l¿Ď

28 MlĳĎ o‘ lCbăŇ GĘ gŇiĄ êČ Æ=l’Č
: ìŇ ytĲĆŇ obŇ ’Ğ CWă ‘Ď rS¡Ć ’Ğ

29 oêę kĘŇ ’Ň lČ mĘ BĂ ryhąĂ mĎÅ ű Sy’ąĂ tĎŇ yzĂÃxĎ
bŇ ~ĳĎ yČtĘŇ yĂ Myk¿ĂŇ lĎ mĘ =ynĲĄpĘŇ lĲĂ

: MyJĲĂ SĚ xĞ yn¿ĄpĘŇ lĂ bŇ ~Ą yČtĘŇ yĂÇ=lBČ
gk lSĳĄ om=tŇ ’Ć Moxă lĘ lĂ bŇ SĄ tĄŇ Æ=yJĲĂ

: ìŇ ynĲĆpĎŇ lĘ rS¿Ć ’Ğ=tŇ ’Ć NybĂę êĎ Ç NyB¿Ă
2 ìŇ ‘ĳĆŁlBĘ NyJăĂ WČ êăĎmĘ WČ wĘ

: hŇ êĎ’ĲĎ SpĆŇ năĆ l‘ČB¡Č =M’Ă
3 wytĳĎŇ oU‘ČTĘ mČ lĘ w’Čř tĘŇ êĂ Æ=l’Č

: MybĲĂŇ zĎJĘ MxĆ lăĆ ’Chę wĘÇ
4 rySĳĂ ‘ĞhĲČ lĲĘ ‘g¿ČŇ yêĂ =l’Č

: ldĲĎŇ xĞ ì¿Ň tĘŇ nĎ yBĂ mĲĂ
5 Cen¿Ć y’Ąň wĘĲ oBę ìŇ yn¿Ćy‘Ą PŇ C‘tĎŇ hĞ

MyĂpĳČŇ nĎkĘŇ oQă =hŇ WĆ ‘ĞyĲČ hŇ ŁWă ‘Ď yJąĂ
rVnk

.w"Tdw d"yd ,b"yd ,y"d Nkw Zmq w’ĎtĘ êĂ ’"s v.3 .gk
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: MyĂmĲĎ èĎ hČ PŇ yĄ‘Ď wĘ rSĆ nĆę JĘ Ç
NyĂ‘ĳĎ ‘răČ MxĆ lĆ Æ=tŇ ’Ć MxČę lĘ êĂ =l’Č 6

: wytĲĎŇ UŁ ‘ČTĘ mČ lĘ w’Ď tĘŇ êĂ =l’Č wĘ
’Ch¿ =NJĆň oSę pĘŇ nČBĘ r‘¿ČSĎ =omJĘ ű yJąĂ 7

ëŇ ĳĎl rmČ ’Ň yăŁ hŇ tĄŇ SĘ CÆ lkăŇŁ ’Ĺ
: ëŇ UĲĎ ‘Ă =lBČ oBę lĂ wĘÇ

hŇ eĎ’ĳĆyqĂ tĘŇ êĎlĘ k¿ČŇ ’Ď =ìŇ êĘ jĲĂ 8

: MymĲĂ y‘Ă eĘ hČ ìŇ yr¿ĆbĎŇ DĘ êĎxČę SĂ wĘÇ
rBĳĄdČŇ êĘ =l’Č lysĂ kĘŇ Æ ynăĄzĘ’Ď BĘ 9

: ìŇ yQĲĆ mĂ lkĆŇ WăĄ lĘ zCbę yĎÇ=yJĲĂ
MlĳĎ o‘ lCbăŇ GĘ gŇiĄ êČ Æ=l’Č 10

: ’bĲŇŁ êĎ =l’Č MymĂę otŇ yĘÇ yd¿ĄŇ WĘ bĂŇ C
qzĳĎxĎ Ml¿Ď ’ĞgŇŁ =yJĲĂ 11

: ëŇ êĲĎ ’Ă MbăĎŇ yrĂ=tŇ ’Ć bŇ yr¡ĂyĎ=’ChĲ
ìŇ BĳĆ lĂ rsăĎ CUlČ hŇ ’Ď ybăĂŇ hĎ 12

: tŇ ‘ČdĲĎŇ =yrĄmĘ ’Ă lĘ ìŇ nĆę zĘ’Ď wĘÇ
rsĳĎCm r‘ČeăČmĂ ‘năČmĘ êĂ =l’Č 13

: tŇ CmĲ yĎ âlă TbĆŇ èĄę bČ Ç CeJ¿Ć tČŇ =yJĲĂ
CeJĳĆ êČ TbĆŇ èăĄ BČ hŇ êĎ’Č Æ 14

: ly~ĲĂ êČ lo’¿ èĘ mĂ oSę pĘŇ nČ wĘÇ
ìŇ BĳĆ lĂ MkăČŇ xĎ =M’Ă ynĂ BĘ Æ 15

: ynĂ ’ĲĎ =MgČŇ yBăĂ lĂ xm¡Č WĘ yĂ
ytĳĎŇ oylĘ kĂŇ hŇ nĎ zĘŁl¿ ‘Ę tČŇ wĘ 16

: MyrĲĂSĎ ymĲĄ ìŇ ytĆę pĎŇ WĘ Ç rB¿Ą dČŇ BĘ
My’ĳĂ FĎ xČ BĲČ ìŇ BĘ lĂ Æ ’eăĄqČ yĘ=l’Č 17

: MoIĲhČ =lJĎ hoĎęhyĘÇ=tŇ ’Č rĘyĂBĘ =M’Ă yJ¿Ă
tŇ yrĳĂxĞ’ĲČ SyăĄ=M’Ă yJĂ Æ 18

: tŇ rĲĄJĎ tĂŇ âlă ìę tĘŇ wĎqĘ tĂŇ wĘÇ
ht’=‘mV
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19 MkĳĎŇ xĞ wĲČ ynăĂbĘŇ hŇ êăĎ’Č =‘mČ SĘ
: ìŇ BĲĆ lĂ ëŇ rĆDăĆBČ rè¡Ą ’Č wĘ

20 NyĂyĳĎ=y’Ą bĘŇ sĲŁ bĘŇ yh¿Ă êĘ =l’Č
: omlĲĎ rWăĎ bĎŇ yl¡Ą lĞ zŁ BĘ

21 SrĳĄCĎyĂ llĄ ozwĘÆ ’băĄŇ sŁ =yJĲĂ
: hŇ mĲĎ Cn SyB¿Ă lĘ êČ My‘Ăę rĎqĘ CÇ

22 ìŇ dĳĆŇ lĎ yĘ hŇ zăĆ ìŇ ybĂŇ ’Ď lĘ Æ ‘măČ SĘ
: ìŇ UĲĆ ’Ă hŇ n¿ĎqĘ zĎ=yJĲĂ zCbę êĎ Ç=l’Č wĘ

23 rJĳŁ mĘ êĂ =l’Č wĘ hŇ nĄqĘ Æ tŇ măĆ ’Ĺ
: hŇ nĲĎ ybĂŇ C rsăĎ CmC hŇ m¡Ď kĘŇ xĎ

24 qyDĳĂYČ ybăĂŇ ’Ğ lwgy¡ ślwgă
: oBĲ xm¿ Vyw MkĎę xĎ Ç dŇ l¿ř wy

25 ìŇ UĳĆ ’Ă wĘ ìŇ yb¿ĂŇ ’Ď =xmČ WĘ yĲĂ
: ìŇ êĲĆdĘŇ lČ oyĲ lgĄętĎŇ wĘÇ

26 ylĳĂ ìăŇ BĘ lĂ ynăĂbĘŇ =hŇ nĲĎêĘ
: hnYř rĲt yk¿ČŇ rĎDĘ ìŇ ynĆę y‘ĄwĘÇ

27 hŇ nĳĎ oz hŇ uăĎmĚ ‘Ğ hŇ xăĎ CS=yJĲĂ
: hŇ IĲĎrĂkĘŇ nĎ hŇ rĎę YĎ Ç r’¿Ą bĘŇ C

28 bŇ rĳŁ ’ĹêĲĆ PŇ tĆŇ xăĆ JĘ ’yhĂ Æ=PŇ ’Č
: PŇ sĲĂ oê Md¿ĎŇ ’Ď BĘ MydĂę gĘŇ obŇ CÇ

29 MynĂ odŇ mĂ ymąĂ lĘ yobÃ ’Ğ ymÀĂ lĘ yo’¿ ymĂÄ lĘ
MeĳĎxĂ My‘ăĂYĎ jĘ ymĂ lĘ Æ xČ yWĂę ym¿Ă lĘ

: MyĂnĲĎy‘Ą tŇ Cl¿ lĂ kĘŇ xČ ymĂę lĘ Ç
30 NyĂIĳĎhČ =l‘Č Myr¿ĂxĞ’ĲČ mĘ lĲČ

: ëŇ sĲĎ mĘ mĂ rq¿Ł xĘ lČ My’Ăę BĎ lČ Ç
31 MD¿Ď’Čň tĘŇ yĂ yJÀĂ ÈNyĂyČ ’rĆê¿Ą=l’Č

Nty=yk
.’"ydw ’"d Nkw yrqw bytk dlĄoywĘ ’"sb ,yrq dlĄoywĘ ,bytk dlĄoy v.24 .yrq lygĂyĎ lyGĂ ,bytk lCgyĎ loG v.24

,bytk hnĎyĆrĘêĂ v.26 .’"ydw T"d ,w"d ,g"d ,’"d Nkw yrqw bytk xmČWĘ yĂ ’"sb ,yrq xmČWĘ yĂ ,bytk xmČWĘ yĂwĘ v.24

.r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"yd ,’"d Nkw yrqw bytk hnĎrĘ~Ł êĂ ’"sb ,yrq hnĎrĘ~Ł êĂ
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onĳy‘Ą sykăř b NêăĄ yĂ=yJĲĂ
: MyrĲĂSĎ ymĲĄ BĘ ëŇ QĄęhČ tĘŇ yĂÇ

ëŇ èĳĎ yĂ SxăĎ nĎJĘ otŇ yrĂxĞ’ĲČ Æ 32

: SrĲĂpĘŇ yČ yn¿Ă‘Ł pĘŇ YĂ kĘŇ C
tŇ orĳzĎ C’ă rĘyĂ ìŇ ynĆy‘ĄÆ 33

: tŇ okĲŇ jĚ hĘ êČ rB¿Ą dČŇ yĘ ìę BĘ lĂ wĘÇ
MyĳĎ=bŇ lĆ BĘ bŇ kăĄŇ SŁ JĘ tĎŇ yyĂhĎ wĘÆ 34

: lBĲĄ xĂ S’Ň răŁ BĘ bŇ kĄę SŁ kĘŇ CÇ
ÈytĂŇ ylĂ xĎ =lbČŇ ynĂ CJ¿ hĂ 35

yêĂ ‘Ę d¿ĎŇ yĎň=lBČ ynĂ Cmę lĎ hĞ
: dŇ o‘Ĳ CeS¿Ć qĘ bČŇ ’Ğ PŇ ysĂę o’Ç ZyqĳĂ’Ď yt¿ČŇ mĎ

hŇ ‘ĳĎrĎ ySăĄ nĘ ’Č BĘ ’eĄqČ êĘ Æ=l’Č dk
: MêĲĎ’Ă tŇ oy¿hĘ lĲĂ w’Ď tĘŇ êĂ =l’Č wĘ

MBĳĎ lĂ hŇ GăĆhĘ yĆ dŇ S¡Ł =yJĂ 2

: hŇ nĎrĘBĲĄ dČŇ êĘ Mh¿Ć ytĄŇ pĘŇ WĂ lmĎę ‘Ď wĘÇ
tŇ yĂBĳĎ hŇ nĆBăĎ yĂ hŇ mĎ kĘŇ xĎ BĘ Æ 3

: NnĲĎ oJtĘŇ yĂ hŇ nĎę CbŇ tĘŇ bĂŇ CÇ
C’ĳ lĘ UĲĎ yĂ MyrăĂdĎŇ xĞ tŇ ‘ČdČŇ bĘŇ CÆ 4

: My‘ĲĂ nĎ wĘ rqăĎyĎ Noh¡ =lJĎ
zo‘ĳBČ Mk¿ĎŇ xĎ =rbĆŇ GĲĆ 5

: xČ JĲŁ =ZUĆ ’Č mĘ tŇ ‘ČDČę Ç=Sy’ĲĂ wĘ
hŇ mĳĎ xĎ lĘ mĂ ìăŇ QĘ =hŇ WĆ ‘ĞêĲČ tŇ olBĚ xĘ tČŇ bĘŇ Æ yJăĂ 6

: Z‘ĲĄoy bŇ răŁ BĘ hŇ ‘Ďę CStĘŇ CÇ
tŇ omĳ kĘŇ xĎ lywăĂ’ĹlĲĆ tŇ omă ’Ň rĎ 7

: ChyjĲĂ =xêČpĘŇ yĂ âlă r‘ČèČę BČ Ç
‘ČrĳĄhĎ lĘ bŇ è¿Ą xČ mĘ 8

: C’rĲĎqĘ yĂ tŇ oU¿ zĂmĘ =l‘ČBĲČ olę Ç
tmz

.’"d Nkw yrqw bytk soJBČ y’xndml ,yrq soJBČ ,bytk syJĂ BČ y’br‘ml v.31
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9 tŇ ’Ň FĳĎ xČ tŇ lĆ CăĆ’Ă tŇ UăČ zĂ
: ZlĲĄ MdăĎŇ ’Ď lĘ tŇ b¡ČŇ ‘ĞotĲŇ wĘ

10 hŇ rĎę YĎ Moy¿BĘ tĎŇ yjĂ rČtĘŇ hĂ Æ
: hŇ kĎŇ xĲĆ JŁ rYăČ

11 tŇ wĆUĳĎlČ MyxăĂ qĚlĘ l~ĄhČ Æ
: ëŇ oWĲ xĘ êČ =M’Ă gŇrĆhĆę lČ Ç MyT¿Ă mĎ C

12 hŇ z¿Ć Cnň‘Ę dÀČŇ yĎ=âlĲ ÈNhĄ rmČę ’Ň tŇŁ =yJĲĂ
NybĂę yĎ=’ChĲ ű tŇ oBÄ lĂ NkąĄŇ tÅŁ =âlĲhĞ

‘dĳĎŇ yĄ ’Chă ìŇ SĘ pĘŇ nČ Æ rYăĄnŁ wĘ
: olĲ ‘ĽpĲĎŇ JĘ MdăĎŇ ’Ď lĘ bŇ yS¡Ă hĄ wĘ

13 bŇ oTĳ =yJĂ SbăČŇ dĘŇ ynăĂBĘ =lkĎŇ ’Ĺ
: ìŇ JĲĆ xĂ =l‘Č qotę mĎ Ç tŇ pĆŇ n¿Ł wĘ

14 ìŇ S¿Ć pĘŇ nČňlĘ hŇ mĎę kĘŇ xĎ hŇ ‘¿ĆDĘ ű NJąĄ
tŇ yrĳĂxĞ’ĲČ SyăĄwĘ tĎŇ ’Ň YĎ mĎ Æ=M’Ă

: tŇ rĲĄJĎ tĂŇ âlă ìę tĘŇ wĎqĘ tĂŇ wĘÇ
15 qyDĳĂYČ hŇ wăĄnĘ lĂ ‘SĎ rĎÆ bŇ răŁ ’ĹêĲĆ=l’Č

: oYĲ bĘŇ rĂ dŇ D¿ĄSČ êĘ =l’ĲČ
16 MqĳĎwĎ qyDăĂYČ lojă yĂ ű ‘bČŇ SĆÄ yJąĂ

: hŇ ‘ĲĎrĎbĘŇ Cl¿ SĘ JĲĎ yĂ My‘Ăę SĎ rĘCÇ
17 xmĳĎ WĘ êĂ =l’Č ìŇ ybĆŇ yĘo’Ĳ lpăŇŁ nĘ BĂ

: ìŇ BĲĆ lĂ lg¿ĄŇ yĎ=l’Č olęSĘ JĎ bĂŇ CÇ
18 wynĳĎy‘ĄBĘ ‘răČwĘ hoĎhyĘÆ hŇ ’ăĆ rĘyĂ=NjĆ

: ojĲ ’Č wylăĎ ‘ĎmĲĄ bŇ yS¡Ă hĄ wĘ

19 My‘ĳĂrĄUĘ BČ rx¿Č tĘŇ êĂ =l’Č
: My‘ĲĂSĎ rĘBĲĎ ’eĄę qČ êĘ Ç=l’Č

20 ‘rĳĎlĎ tŇ yrăĂxĞ’ĲČ hŇ yăĆhĘ tĲĂŇ =âl ű yJąĂ
: ëŇ ‘ĲĎdĘŇ yĂ My‘ăĂSĎ rĘ rn¡Ą

hwhy=t’=’ry



1202 ylVm 24. 21–32

ëŇ lĆ mĳĆ wĎ ynăĂBĘ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć =’rĲĎyĘ 21

: bŇ rĲĎ‘ĎtĘŇ êĂ =l’Č MynĂę oSÇ=M‘Ă
MdĳĎŇ y’Ą MCqă yĎ M’Ł tĘŇ pĂŇ Æ=yJĲĂ 22

: ‘ČdĲĄŇ oy ymăĂ MhĆę ynĄSĘ Ç dŇ yp¿ĂŇ C

MymĳĂ kĎŇ xĞlĲČ hŇ QĆ ’¿Ą =MGČ 23

: bŇ oTĲ =lBČ TjăĎ SĘ mĂ BĘ Myn¡ĂjĎ =rJĄ hĲČ
hŇ êĎ’¿Ď qyDÀĂYČ È‘SĎ rĎlĘ ű rmĄÄ ’ąŁ 24

: MyUĲĂ ’ĚlĘ ChCm¿ ‘Ď zĘyĂ MyUĳĂ ‘Č Chb¿ĚŇ uĘ yĂ
M‘ĳĎnĘ yĂ Myx¿Ă ykĂŇ oUlČ wĘ 25

: bŇ oTĲ =tŇ JČ rĘbĂŇ ’ob¿Ň êĎ MhĆę ylĄ ‘ĞwĲČÇ
qèĳĎ yĂ MyĂt¿ČŇ pĎŇ WĘ 26

: MyxĲĂ kŇŁ nĘ Myr¿ĂbĎŇ DĘ bŇ ySĂę mĄ Ç
ìŇ êĆę kĘŇ ’Ň lČ mĘ ű ZCxÄ BČ NkąĄŇ hĎÅ 27

ëŇ ĳĎl hŇ dăĆŇ vĎ BČ HdăĎŇ êĘ ‘Č wĘ
: ìŇ tĲĆŇ ybĄŇ tĎŇ yn¿ĂbĎŇ C rxČę ’Č Ç

ìŇ ‘ĳĆrĄBĘ MeăĎxĂ =dŇ ‘ĲĄ yhăĂ êĘ =l’Č 28

: ìŇ ytĲĆŇ pĎŇ WĘ BĂ tĎŇ yêĂę pĂŇ hĞ wĲČÇ
oQĳ =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ NJąĄ ylĂ Æ=hŇ WĎ ‘ĲĎ rSăĆ ’ĞJĲČ rmČę ’Ň êŁ =l’Č 29

: olĲ ‘ĽpĲĎŇ JĘ Sy’ăĂ lĎ bŇ yS¡Ă ’Ď

yêĂ rĘbĳČŇ ‘Ď lYăĄ ‘Ď=Sy’Ă hŇ dăĄŇ WĘ =l‘Č 30

: bŇ lĲĄ =rsČ xĞ Md¿ĎŇ ’Ď MrĆJĆę Ç=l‘Č wĘ
MynĂęŁWUĘ qĂ ű oQÄkĚŇ hŇ ląĎ ‘ĎÅ hŇ eĄÄhĂ wĘ 31

MyQĳĂ rĚxĞ wynăĎpĎŇ Ciă JĎ
: hŇ sĎ rĲĎhĹnĲĆ wynăĎbĎŇ ’Ğ rdĆŇ g¡ĆŇ wĘ

yBĳĂ lĂ tŇ ySăĂ ’Ď ykĲĂŇ nŁ ’ĲĎ Æ hŇ zăĆxĹ’ĲĆ wĎ 32

yty’r
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: rsĲĎ Cm yêĂ xĘ q¿ČlĎ ytĂŇ y’Ăę rĎÇ
33 tŇ omĳ CnêĘ T‘ăČmĘ tŇ onSĄ Æ T‘ăČmĘ

: bŇ JĲĎ SĘ lĂ MyĂdăČŇ yĎ qB¡Ě xĂ ű T‘Čő mĘ
34 ìŇ SĳĆ yrĄ ëŇ Q¿Ą hČ tĘŇ mĂ =’bĲĎŇ C

: NgĲĄŇmĎ Sy’ăĂ JĘ ìŇ yrĆę sŁ xĘ mČ CÇ

hk hŇ mĳŁ ŁlSĘ ylăĄ SĘ mĂ hŇ QĆ ’Ą Æ=MGČ
: hŇ dĲĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ hŇ IĎŋqĂ zĘxĂ ű ySąĄ nĘ ’Č CqyêĂę ‘Ę hĆ Ç rS¿Ć ’Ğ

2 rbĳĎŇ DĎ rêăĄsĘ hČ MyhĂ Łl’ĹÆ dŇ băŇŁ JĘ
: rbĲĎŇ DĎ rqăŁ xĞ MykĂę lĎ mĘ Ç dŇ b¿ŇŁ kĘŇ C

3 qmĆ ‘ĳŁ lĎ ZrĆ’ăĎwĎ MCrlĎ Æ MyĂmăČSĎ
: rqĆxĲĄ Ny’ăĄ MykĂę lĎ mĘ Ç bŇ l¿Ą wĘ

4 PŇ sĆ JĳĎ mĂ MygăĂŇ ysĂ ogăŇhĎ
: ylĂ JĲĆ PŇ răĄ~Ł lČ ’Y¡Ą IĄwČ

5 ëŇ lĆ mĳĆ =ynĄpĘŇ lĂ ‘SĎ rĎÆ ogăŇhĎ
: o’Ĳ sĘ JĂ qdĆŇ ~ăĆBČ NoJ¡ yĂwĘ

6 ëŇ lĆ mĳĆ =ynĄpĘŇ lĂ rD¿ČhČ tĘŇ êĂ =l’Č
: dŇ mĲŁ ‘ĞêĲČ =l’ĲČ MylĂę dŇŁ GĘ Ç Moq¿ mĘ bĂŇ C

7 hŇ eĎh¿Ą hŇ lĄňĲ‘Ğ ìę lĘ =rmĎ ’Ğ bŇ oT¿ yJąĂ
bŇ ydĳĂŇ nĎ ynăĄpĘŇ lĂ ìŇ lĘ yjăĂ SĘ hČ mĲĄ Æ

: ìŇ ynĲĆy‘Ą C’ă rĎ rS¡Ć ’Ğ
8 rh¿Ą mČň bŇ rĂę lĎ ’Y¿ĄêĄ=l’Č

HtĳĎŇ yrĂxĞ’ĲČ BĘ hŇ WĆ ‘ĞêĲČ Æ=hŇ mČ NjăĆ
: ìŇ ‘ĲĆrĄ ìăŇ tĘŇ ’ĲŁ Myl¡Ă kĘŇ hČ BĘ

9 ìŇ ‘ĳĆrĄ=tŇ ’Ć bŇ yrăĂ ìŇ bĘŇ yrĲĂÆ
: lgĲĎŇêĘ =l’Č rxăĄ ’Č dŇ os¡ wĘ

10 ‘ČmĳĄ SŁ ì¿Ň dĘŇ iĆ xČ yĘ=NjĲĆ
: bŇ CSĲ tĎŇ âlă ìę tĘŇ BĲĎ dĂŇ wĘÇ

yxwpt
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PŇ sĆ JĳĎ tŇ oI¿JĂ WĘ mČ BĘ bŇ hĎ zĎÆ yxăĄ CjêČ 11

: wynĲĎpĘŇ ’Ď =l‘Č rb¿ĚŇ DĎ rbĎę DĎÇ
MtĆŇ kĳĎŇ =ylĂ xĞ wĲČ bŇ hĎ zĎÆ MzĆnăĆ 12

: tŇ ‘ČmĲĎ SŁ NzĆ’¿Ł =l‘Č MkĎę xĎ Ç xČ yk¿ĂŇ om
sŘ7 ryYĂę qĎ MoyŋBĘ ű gŇlĆ SĆÄ =tŇ eČYĂ JĘ 13

wyxĳĎlĘ SĲŁ lĘ NmĎ ’ĹnĲĆ Æ ryYăĂ
: bŇ ySĲĂ yĎ wynăĎdŇŁ ’Ğ SpĆŇ n¡ĆwĘ

NyĂ’ĳĎ MSĆ găĆŇ wĘ xČ CrwĘÆ My’ăĂ yWĂ nĘ 14

: rqĆSĲĎ =tŇ êČmČ BĘ lQĄęhČ tĘŇ mĂ Ç Sy’¿Ă
NyYĳĂqĎ hŇ êăĆpĚŇ yĘ MyĂjČ ’Č Æ ëŇ rĆ’ăŁ BĘ 15

: MrĆGĲĎ=rBĎ SĘ êĂ hŇ JĎę rČÇ NoS¿ lĎ wĘ
OĎ IĳĆDČ lkăŇŁ ’Ĺ tĎŇ ’Ň YĎ mĎ Æ SbăČŇ DĘ 16

: otĲŇ ’Ň qĲĄhĞ wĲČ Ce‘Ćę BĎ WĘ êĂ Ç=NjĆ
ìŇ ‘ĳĆrĄ tŇ yBăĄmĂ ìŇ lĘ gĘŇrČÆ rqăČhŁ 17

: ìŇ ’ĲĆ nĄWĘ C ìę ‘ĞBĲĎ WĘ yĂÇ=NjĆ
NCnĳSĎ ZxăĄ wĘ bŇ rĆxĆ wĘÆ ZypăĂŇ mĄ 18

: rqĆSĲĎ dŇ ‘ăĄ Ch‘Ąę rĄbĘŇ Ç hŇ n¿Ć‘Ł Sy’¿Ă
tŇ dĆŇ ‘ĳĎCm lgĆŇrăĆwĘ hŇ ‘ĎrŁ Æ NSăĄ 19

: hŇ rĲĎYĎ MoyăBĘ dŇ gĄę oBÇ xT¿Ď bĘŇ mĂ
rtĆŇ nĳĎ=l‘Č ZmĆ xăŁ hŇ rĎqĎ Æ MoyăBĘ ű dŇ gĆŇBĆÄ hŇ dĆŇ ‘Ğm¿Č 20

: ‘rĲĎ=bŇ lĆ l‘ăČ MyrĂę èĂ BČ Ç rS¿Ď wĘ

MxĆ lĳĎ ChlăĄ kĂŇ ’ĞhĲČ ìŇ ’ĞnĲČŁWÆ bŇ ‘ăĄrĎ=M’Ă 21

: MyĂmĲĎ Chq¿ĄSĘ hČ ’mĄę YĎ Ç=M’Ă wĘ
oSĳ ’Ň rŁ =l‘Č hŇ tăĆŇ xŁ hŇ êĎ’Č Æ MylĂę xĎ gĲĆŇ yJąĂ 22

: ëŇ lĲĎ =MQĆ SČ yĘ hoĎęhywĲČÇ
xwr
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23 MSĆ GĳĎ llĲĄ oxă êĘ NopŇ YĎ Æ xČ Cră
: rtĆŇ sĲĎ NoSă lĘ MymĂę ‘Ď zĘnĂ Ç Myn¿ĂpĎŇ C

24 gŇGĳĎ=tŇ eČjĂ =l‘Č tŇ bĆŇ S¿Ć bŇ oTę
: rbĆŇ xĲĎ tŇ yb¿ĄŇ C MynĂ odŇ mĂ tŇ SĆ ’¿Ą mĄ

25 hŇ pĳĎŇ yĄ‘Ğ SpĆŇ năĆ=l‘Č MyrĂqĎ Æ MyĂmăČ
: qxĲĎ rĘmĆ ZrĆ’¿ĆmĄ hŇ bĎę oTÇ hŇ ‘¿ĎCmSĘ C

26 tŇ xĳĎ SĘ mĎ roqă mĎ C WjĎ rĘnĂ Æ NyăĎ‘Ę mČ
: ‘SĲĎ rĎ=ynĲĄpĘŇ lĂ TmăĎ qyDĂę YČ Ç

27 bŇ oTĳ =âl tŇ oBă rĘhČ SbăČŇ DĘ lkąŇŁ ’ĎÅ
: dŇ obĲŇ JĎ MdăĎŇ bŇŁ JĘ rqĆx¡Ą wĘ

28 hŇ mĳĎ ox Ny’ăĄ hŇ YĎ CrjĘ Æ ry‘ăĂ
: oxĲ CrlĘ rYăĎ ‘Ę mČ Ny’¡Ą rSąĆ ’Ğ Sy’Ăę Ç

wk ryYĳĂuĎ BČ rT¿Ď UĎ kČŇ wĘ ZyĂuČę BČ ű gŇlĆ èąĆ JČ
: dŇ obĲŇ JĎ lysăĂ kĘŇ lĂ hŇ w¡Ć’Ň nĎ=âlĲ NJąĄ

2 PŇ C‘ĳlĎ rorăDĘJČ dŇ CnlĎ Æ rojă ~Ă JČ
: ’bĲŇŁ tĎŇ âlăř MeĎę xĂ Ç tŇ l¿Č lĘ qĲĂ NJ¿Ą

3 romĳ xĞlĲČ gŇtĆŇ măĆ sCilČ Æ ToSă
: MylĲĂ ysĂ JĘ wgăĄŇlĘ TbĆŇ SĄę wĘÇ

4 oêĳlĘ CČ’Ă JĘ lysĂ JĘ Æ N‘ČêăČ =l’Č
: hŇ êĎ’ĲĎ =MgČŇ oQ¿ =hŇ wĆSĘ êĂ =NjĲĆ

5 oêĳlĘ CČ’Ă JĘ lysĂ kĘŇ Æ hŇ năĄ‘Ğ
: wynĲĎ y‘ĄBĘ MkăĎŇ xĎ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ=NjĆ

6 hŇ tĳĆŇ SŁ smăĎ xĎ MyĂlČ gĘŇrČÆ hŇ ~ăĆqČ mĘ
: lysĲĂ JĘ =dŇ yČBĘ MyrăĂbĎŇ DĘ xČ l¡Ą SŁ

7 xČ iĳĄ jĂ mĂ MyĂqČ SŁ Æ CyălĘ DČ
: MylĲĂ ysĂ kĘŇ ypăĂŇ BĘ lSĎę mĎ CÇ

8 hŇ mĳĎ GĄrĘmČ BĘ NbĆŇ ’Ć Æ rorăYĘ JĂ
Ntwn=Nk
,b"yd ,y"d ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk âl ’"sbw ,’"yd Nkw yrqw bytk ol ’"sb ,yrq ol v.2 .wk

.‘"tw +rt ,d"yd
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: dŇ obĲŇ JĎ lysăĂ kĘŇ lĂ Nt¡ĄŇ on=NJĄ
roJĳ SĂ =dŇ yČbĘŇ hŇ lăĎ ‘Ď xČ oxÆ 9

: MylĲĂ ysĂ kĘŇ ypăĂŇ BĘ lSĎę mĎ CÇ
lJĳŁ =llĲĄ oxĲ mĘ bŇ r¿Č 10

: MyrĲĂbĘŇ ‘ĲŁ rk¿ĄŇ ŁWwĘ lysĂę JĘ Ç rk¿ĄŇ ŁWwĘ
o’ĳ qĄ=l‘Č bŇ SăĎ bŇ lĆ kĆŇ JĘ Æ 11

: oêĲ lĘ CČ’Ă bĘŇ hŇ n¿ĆoS lysĂę JĘ Ç
wynĳĎy‘ĄBĘ MkăĎŇ xĎ Sy’Ă Æ tĎŇ y’Ăę rĎ 12

: CeUĲĆ mĂ lysăĂ kĘŇ lĂ hŇ w¡ĎqĘ êĂ
ëŇ rĆDĳĎBČ lxČ SăČ lYĄ‘Ď Æ rmăČ ’Ď 13

: tŇ obĲŇ xŁ rĘhĲĎ NyBăĄ yrĂę ’Ğ Ç
HrĳĎyYĂ =l‘Č bŇ oiă êĂ tŇ lĆ DĆhČ Æ 14

: otĲŇ FĎ mĂ =l‘Č lYĄę ‘Ď wĘÇ
tŇ xČ QĳĎ ~Č BČ odŇ yĎÆ lYăĄ ‘Ď NmąČ TĎÅ 15

: wyjĲĂ =l’Ć Hb¿ĎŇ ySĂ hĞlĲČ hŇ ’Ďę lĘ nĂ Ç
wynĳĎy‘ĄBĘ lYăĄ ‘Ď MkăĎŇ xĎ 16

: M‘ČTĲĎ ybĄŇ ySăĂ mĘ hŇ ‘Ďę bĘŇ èĂ mĂ Ç
bŇ lĆ kĳĎŇ =ynĄzĘ’Ď BĘ qyz¿ĂxĞmĲČ 17

: olĲ =âQĲ bŇ yr¿Ă=l‘Č rBĄę ‘ČtĘŇ mĂ Ç rb¿ĄŇ ‘Ł
: tŇ wĆmĲĎ wĎ My~¿Ă xĂ MyuĂę zĂ hŇ r¿ĆIŁ hČ HČ lĄ hĘ lČ tĘŇ mĂ JĲĘ Æ 18

Ch‘ĳĄrĄ=tŇ ’Ć hŇ UăĎ rĂ Sy’Ă Æ=NJĲĄ 19

: ynĂ ’ĲĎ qx¿Ą WČ mĘ =âlĲhĞ rmČę ’Ď wĘÇ
S’ĳĄ =hŇ BĆ kĘŇ êĂ MyYĂ ‘ĄÆ spĆŇ ’ăĆ BĘ 20

: NodĲŇ mĎ qê¿Ł SĘ yĂ NGĎę rĘnĂ Ç Ny’¿ĄbĘŇ C
S’ĳĄ lĘ MyYăĂ ‘ĄwĘ MylĂ xĎ gĆŇlĘ Æ MxăĎ jĆ 21

: bŇ yrĲĂ=rxČ rĘxČ lĘ MynĂ odŇ mĂ Sy’¿Ă wĘ

MymĳĂ hĞlĲČ tĘŇ mĲĂ JĘ NGĎrĘnĂ Æ yrăĄbĘŇ DĂ 22

Mhw
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: NTĆ bĲĎŇ =yrĄdĘŇ xČ Cd¿Ň rĘyĲĎ MhĄę wĘÇ
23 WrĆxĳĎ=l‘Č hŇ jăĆ YĚmĘ MygĂŇ ysĂ Æ PŇ sĆ JăĆ

: ‘rĲĎ=bŇ lĆ wĘ MyqăĂlĘ DĲŁ MyĂt¡ČŇ pĎŇ WĘ
24 ’nĳĄoW rkăĄŇ eĎ yĂ otŇ pĎŇ WĘ BĂ

: hŇ mĲĎ rĘmĂ tŇ yS¿Ă yĎ oBę rĘqĂ bĘŇ CÇ
25 oBĳ =NmĆ ’ĞêĲČ =l’Č oloqÆ NeăĄxČ yĘ=yJĲĂ

: oBĲ lĂ BĘ tŇ obăŇ ‘ĄoêĲ ‘bČŇ S¡Ć yJąĂ
26 No’ĳ èĎ mČ BĘ hŇ ’Ď nĘ WĂ Æ hŇ iăĆ JČ êĂ

: lhĲĎ qĎ bĘŇ otăŇ ‘ĎrĲĎ hŇ l¡Ć GĎêĂ
27 ljĳŁ yĂ HBăĎ tŇ xČ èČ Æ=hŇ rĆJĲŁ

: bŇ CSĲ êĎ wyl¿Ď ’Ą NbĆŇ ’Ć Ç ll¿Ą g¿ŇŁ wĘ
28 wyJĳĎdČŇ ’năĎWĘ yĂ rqĆSĆ Æ=NoSlĲĘ

: hŇ xĲĆ dĘŇ mĂ hŇ W¿Ć ‘ĞyĲČ qlĎęxĎ Ç hŇ p¿ĆŇ C
zk rxĳĎmĎ MoyăBĘ lQĄ hČ tĘŇ êĂ Æ=l’ĲČ

: MoyĲ dŇ lĆ I¿Ą=hŇ mČ ‘dČę tĄ Ç=âl yJąĂ
2 ìŇ ypĳĂŇ =âlwĘ rzăĎ ìăŇ lĘ QĆ hČ yĘ

: ìŇ ytĲĆŇ pĎŇ WĘ =l’Č wĘ yrĂę kĘŇ nĎ Ç
3 loxĳ hČ lTĆ năĄwĘ NbĆŇ ’Ć Æ=dŇ bĆŇ JĲŁ

: MhĲĆ ynĄèĘ mĂ dŇ b¿ĄŇ JĎ lywĂę’ĹÇ s‘Čk¿ČŇ wĘ
4 PŇ ’ĳĎ PŇ TĆ SăĆ wĘ hŇ mĎ xĄ Æ tŇ CIărĂzĘkĘŇ ’Č

: hŇ ’ĲĎ nĘ qĂ yn¿ĄpĘŇ lĂ dŇ mŁ ‘ĞyĲČÇ ym¿Ă C
5 hŇ QĳĎ gĚŇmĘ tŇ xČ kăČŇ oê hŇ bĎŇ oTÆ

: tŇ rĆêĲĎ sĚmĘ hŇ b¿ĎŇ hĞ’ĲČ mĲĄ
6 bŇ hĳĄ o’ y‘ăĄYĘ jĂ MynĂ mĎ ’ĹnĲĆ Æ

: ’nĲĄ oW tŇ oq¿ ySĂ nĘ tŇ orę êĎ‘Ę nČ wĘÇ
7 tŇ pĆŇ nĳŁ sCbăŇ êĎ hŇ ‘ĎbĄŇ WĘ Æ SpĆŇ năĆ

: qotĲŇ mĎ rm¿Č =lJĎ hŇ bĎę ‘ĄrĘÇ SpĆŇ n¿ĆwĘ
8 HeĳĎqĂ =NmĂ tŇ dĆŇ dăĆŇ on rojYĂ JĘ Æ

Vy’=Nk
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: omĲ oqUĘ mĂ dŇ d¿ĄŇ on Sy’Ăę Ç=NJĲĄ
bŇ lĳĄ =xUĲČ WČ yĘ tŇ rĆTŁ qĘ CÆ NmĆ SăĆ 9

: SpĆŇ nĲĎ=tŇ YČ ‘ĞmĲĄ Ch‘Ąę rĄÇ qtĆŇ m¿Ć C
bŇ Łzę‘ĞêĲČ =l’ĲČ ìŇ ybĂÃ ’Ď hŇ ‘ĆrĄwĘ Éì‘ĞrĲĄ 10

ìŇ dĳĆŇ y’Ą MoyăBĘ ’obŇ êĎ Æ=l’Č ìŇ yxĂę ’Ď tŇ yb¿ĄŇ C
: qoxĲ rĎ x’¿Ď mĄ bŇ orę qĎ Ç Nk¿ĄŇ SĎ bŇ oT¿

yBĳĂ lĂ xUăČ WČ wĘ ynĂ BĘ Æ MkăČŇ xĞ 11

: rbĲĎŇ dĎŇ ypăĂŇ rĘxĲŁ hŇ bĎŇ yS¡Ă ’Ď wĘ
rêĳĎsĘ nĂ hŇ ‘ăĎrĎ hŇ ’ăĎ rĎ MCrą‘Ď 12

: CSnĲĎ‘ĹnĲĆ Cr¿bĘŇ ‘ĲĎ MyĂę’Ň tĎŇ jĘ Ç
rzĳĎ bŇ rČ‘ăĎ=yJĂ odŇ gĘŇBĂ Æ=xqČ 13

: ChlĲĄ bĘŇ xČ hŇ IăĎrĂkĘŇ nĎ dŇ ‘¡ČbĘŇ C
MyJĳĄSĘ hČ rqĆBăŁ BČ lodŇ GĎ Æ loqă BĘ ű Ch‘ĄÄ rĄ ëŇ rąĄbĎÅ mĘ 14

: olĲ bŇ SĆ x¿Ď êĄ hŇ lĎę lĎ qĘ Ç
ryrĳĂgĘŇsČ MoyăBĘ dŇ rĄoTÆ PŇ lĆ DăĆ 15

: hŇ wĲĎêĎSĘ nĂ MynĂ odŇ mĂ tŇ SĆ ’¿Ą wĘ
xČ Crĳ=NpČŇ YĲĎ hĎ yn¿ĆpĘŇ YĲŁ 16

: ’rĲĎqĘ yĂ onă ymĂ yĘ NmĆ S¡Ć wĘ
dŇ xČ yĳĎ lzăĆrĘbČŇ BĘ lzăĆrĘBČ 17

: Ch‘ĲĄrĄ=ynĲĄjĘ dŇ xČ yăČ Sy’Ăę wĘÇ
HyĳĎrĘjĂ lkăČŇ ’Ň yŁ hŇ nĎ’Ą êĘ Æ rYăĄnŁ 18

: dŇ BĲĎ kĚŇ yĘ wynăĎdŇŁ ’Ğ rm¡Ą SŁ wĘ
MynĳĂjĎ lČ MynăĂjĎ hČ MyĂUČ JČ Æ 19

: MdĲĎŇ ’Ď lĎ MdĎę ’Ď hĲĎ Ç=bŇ lĲĄ NJąĄ
hŇ nĎ‘Ę BĳČ WĘ tĂŇ âlă hŇ DŁ bČŇ ’Ğ wĲČ lo’ă SĘ 20

: hŇ nĎ‘Ę BĲČ WĘ tĂŇ âlă MdĎę ’Ď hĲĎ Ç yn¿Ąy‘ĄwĘ
bŇ hĳĎ EĎlČ rCkăŇ wĘ PŇ sĆ JĆ lČ Æ PŇ răĄYĘ mČ 21

: olĲ lĎ hĞmĲČ ypăĂŇ lĘ Sy’Ăę wĘÇ
Vwtkt=M’
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22 SêĄÃ kĘŇ UČ BĲČ ű lywĂÄ’ĹhĲĎ =tŇ ’Ć Soê¿kĘŇ êĂ =M’ĲĂ
ylĳĂ ‘ĹBĲČ tŇ opŇ yrĂhĎ Æ ëŇ otăŇ BĘ

: oêĲ lĘ CČ’Ă wylĎę ‘ĎmĲĄ Ç rCs¿ tĎŇ =âlĲ

23 ìŇ ĳĆn’Ň YŁ ynăĄjĘ ‘dČŇ êĄ Æ ‘ČdăŇŁ yĎ
: MyrĲĂdĎŇ ‘ĞlĲČ ìę BĘ lĂ Ç tŇ yS¿Ă

24 NsĆ xĳŁ MlăĎ o‘lĘ âlă yJąĂ
: rodŇ rodăŇ lĘ rzĆnĄę Ç=M’Ă wĘ

25 ’SĆ dĳĆŇ =hŇ ’Ď rĘnĂ wĘ ryYĂ xĎ Æ hŇ lăĎ GĎ
: MyrĲĂhĎ tŇ ob¿Ň vĘ ‘Ă Cpę sĘ ’Ć nĲĆ wĘÇ

26 ìŇ SĳĆ CbŇ lĘ lĂ MyW¿Ă bĎŇ JĘ
: MydĲĂŇ Cê‘Č hŇ dĆę WĎ Ç ryx¿Ă mĘ C

27 ìŇ tĳĆŇ yBĄ MxĆ lăĆ lĘ ìŇ mĘ xĘ lČ lĲĘ Æ MyEĂę‘Ă bŇ lĄŋxĞ ű ydąĄŇ wĘ
: ìŇ ytĲĆŇ or‘ĞnĲČlĘ MyIĂęxČ wĘÇ

xk ‘SĳĎ rĎ PŇ dăĄŇ rŁ =Ny’ĲĄ wĘ CsnăĎ
: xTĲĎ bĘŇ yĂ ryp¿ĂŇ kĘŇ JĂ MyqĂę yDĂYČ wĘÇ

2 hĎ yrĳĆWĎ MyBăĂ rČ ZrĆ’Ć Æ ‘SĲČ păĆŇ BĘ
: ëŇ yrĲĂ’Ğ yĲČ NJăĄ ‘ČdĄę yŁ Ç Nyb¿ĂŇ mĄ Md¿ĎŇ ’Ď bĘŇ C

3 MyQĳĂ DČ qSăĄ ‘Ł wĘ SrĎÆ rbĆŇ GăĆ
: MxĆ lĲĎ Ny’ăĄwĘ PŇ xĄę sŁ Ç rT¿Ď mĎ

4 ‘SĳĎ rĎ Clă lĘ hĲČ yĘ hŇ rĎotŇ Æ ybăĄŇ zĘ‘ĲŁ
: MbĲĎŇ CrG¿ĎtĘŇ yĂ hŇ rĎę otÇ yr¿ĄmĘ SĲŁ wĘ

5 TjĳĎ SĘ mĂ CnybăĂŇ yĎ=âlĲ ‘rĎÆ=ySĄ nĘ ’Č
: lkĲŇŁ Cnyb¿ĂŇ yĎ hoĎęhyĘÇ yS¿Ą qĘ bČŇ mĘ C

6 oUĳ tĚŇ BĘ ëŇ ăĄloh SrĎÆ=bŇ oTĲ
: rySĲĂ ‘Ď ’Chă wĘ MyĂkČę rĎDĘÇ Su¿Ą‘Ă mĄ

7 NybĳĂŇ mĄ NBăĄ hŇ rĎoêÆ rYăĄon
h‘rw
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: wybĲĂŇ ’Ď Myl¿Ă kĘŇ yČ MylĂę lĘ ozĲ Ç hŇ ‘ĆrŁ wĘ
tŇ yBĂ rĘtČŇ bĘŇ C ëŇ SĆ năĆBĘ onohÆ hŇ BăĆ rĘmČ 8

: CeYĲĆBĘ qĘ yĂ MyQăĂ DČ N¡ĄnoxlĘ
hŇ rĳĎoê ‘ČmăŁ èĘ mĂ onzĘ’Ď Æ rysăĂ mĄ 9

: hŇ bĲĎŇ ‘ĄoêĲ otę QĎ pĂŇ êĘ Ç=MGĲČ
‘rĎę ëŇ rĆd¿ĆŇ BĘ ű MyrĂÄ SĎ yĘ hŇ GąĆSĘ mČ 10

lojĳ yĂ=’ChĲ ot¿Ň CxSĘ BĂ
: bŇ oTĲ =ClxĞ nĘ yĂ MymĂę ymĂ tĘŇ CÇ

rySĳĂ ‘Ď Sy’ăĂ wynĎ y‘ĄBĘ Æ MkăĎŇ xĎ 11

: CerĲĆqĘ xĘ yČ NybăĂŇ mĄ ld¡ČŇ wĘ
tŇ rĆ’ĳĎpĘŇ tĂŇ hŇ BăĎ rČ MyqĂ yDĂYČ Æ ZŁlă ‘ĞBĲČ 12

: MdĲĎŇ ’Ď Wj¿Č xĚ yĘ My‘Ăę SĎ rĘÇ MCq¿ bĘŇ C
xČ ylĳĂ YĘ yČ âlă wy‘ĎSĎ pĘŇ Æ hŇ iăĆ kČŇ mĘ 13

: MxĲĎ rĚyĘ bŇ zăĄ‘Ł wĘ hŇ d¡ĆŇ omC
dŇ ymĳĂ êĎ dŇ xăĄ pČŇ mĘ MdĎŇ ’Ď Æ yrăĄSĘ ’Č 14

: hŇ ‘ĲĎrĎBĘ loj¿ yĂ oBę lĂ Ç hŇ S¿Ć qĘ mČ C
qqĳĄoS bŇ dăŇŁ wĘ MhĄ nŁ Æ=yrĂ’Ğ 15

: lDĲĎ=M‘Č l‘ăČ ‘SĎę rĎÇ lS¿Ą mŁ
sŘ8 tŇ ouĳSČ ‘ĞmĲČ bŇ r¿ČwĘ tŇ onCbŇ êĘ Æ rsăČ xĞ dŇ ygĂę nĎ 16

: MymĲĂ yĎ ëŇ yr¿Ă’Ğ yĲČ ‘YČ bĆę Ç y’nřW¿

SpĆŇ nĳĎ=MdČŇ BĘ qSăĚ ‘Ď MdĎŇ’Ďř Æ 17

: obĲŇ =CkŇ mĘ tĘŇ yĂ=l’Č sCnę yĎÇ roB¿ =dŇ ‘Č
‘ČSĳĄ CĎyĂ MymĂ êĎ Æ ëŇ ăĄloh 18

: tŇ xĲĎ ’Ć BĘ loj¿ yĂ MyĂkČę rĎDĘÇ Sq¿Č‘Ę nĆwĘ
MxĆ lĳĎ =‘BĲČ WĘ yĲĂ otŇ mĎ dĘŇ ’Č Æ dŇ băĄŇ ‘Ł 19

: SyrĲĂ=‘BĲČ WĘ yĲĂ MyqĂę rĄÇ PŇ D¿ĄrČmĘ C
Vy’

.’ry‘z +d v.17 .yrq ’nĄŁW ,bytk y’ĄnĘŁW v.16 .xk
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20 tŇ okĳŇ rĎBĘ =bŇ rČ tŇ onCm’ĹÆ Sy’ăĂ
: hŇ qĲĆeĎ yĂ âlă rySĂę ‘ĞhĲČ lĘ Ç Z’¿Ď wĘ

21 bŇ oTĳ =âl Myn¿ĂjĎ =rJĄ hĲČ
: rbĆŇ GĲĎ=‘SČ pĘŇ yĂ MxĆ lĆę Ç=tŇ jČ =l‘Č wĘ

22 NyĂ‘ĳĎ ‘răČ Sy’Ă Æ Nohę lČ lh¿Ď bĽŇ nĲĂ
: Ce’ĲĆ bŇŁ yĘ rsĆ x¿Ć =yJĂ ‘dČŇ yĄÇ=âlĲ wĘ

23 ’YĳĎ mĘ yĂ NxăĄ yrČxĞ’ĲČ Æ MdăĎŇ ’Ď xČ ykąĂŇ omÅ
: NoSĲ lĎ qyl¿Ă xĞUĲČ mĲĂ

24 ‘SČ jĳĎ =Ny’ĲĄ rm¿Ą ’Ł wĘ oUę ’Ă wĘ wybąĂŇ ’ĎÅ ű lząĄoG
: tŇ yxĲĂ SĘ mČ Sy’ăĂ lĘ ’Chę Ç rb¿ĄŇ xĎ

25 NodĳŇ mĎ hŇ răĆgĎŇ yĘ SpĆŇ nĆ Æ=bŇ xČ rĘ
: NèĲĎ dĚŇ yĘ hoăĎhyĘ=l‘Č xČ T¡Ą obŇ C

26 lysĳĂ kĘŇ ’Chă oBlĂ BĘ Æ xČ TăĄ oB
: TlĲĄ UĎ yĂ ’Chă hŇ mĎę kĘŇ xĎ BĘ Ç ëŇ ¿ĄlohwĘ

27 rosĳ xĘ mČ Ny’ăĄ SrĎlĎ Æ NtăĄŇ on
: tŇ orĲ’Ą mĘ =bŇ rČ wynĎę y‘ĄÇ Myl¿Ă ‘Ę mČ C

28 MdĳĎŇ ’Ď rtăĄŇ iĎ yĂ My‘Ă SĎ rĘÆ MCqă BĘ
: MyqĲĂ yDĂYČ CB¿ rĘyĂ MdĎę bĘŇ ’Ď bĘŇ CÇ

Tk PŇ rĆ‘ĳŁ =hŇ SĆ qĘ mČ tŇ oxkĎŇ oêĲ Æ Sy’ăĂ
: ’jĲĄ rĘmČ Ny’ăĄwĘ rbĄę èĎ yĂÇ ‘tČŇ j¿Ć

2 M‘ĳĎhĎ xmăČ WĘ yĂ MyqĂ yDĂYČ Æ tŇ obăŇ rĘBĂ
: M‘ĲĎ xnĲČ’¿Ď yĄ ‘SĎę rĎÇ lS¿Ł mĘ bĂŇ C

3 wybĳĂŇ ’Ď xUăČ WČ yĘ hŇ mĎ kĘŇ xĎ Æ bŇ hăĄ ’Ł =Sy’ĲĂ
: NohĲ =dŇ BĆ ’Č yĘ tŇ onę ozÇ hŇ ‘¿ĆrŁ wĘ

4 ZrĆ’ĳĎ dŇ ymăĂ ‘ĞyĲČ TjĎ SĘ mĂ BĘ Æ ëŇ lĆ mĆę
: hŇ eĎsĲĆ rĘhĆ yĲĆ tŇ omă CrêĘ Sy’¡Ă wĘ

5 Ch‘ĳĄrĄ=l‘Č qylăĂ xĞmĲČ rbĆŇ GĆ Æ
tVr
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: wymĲĎ ‘ĎjĘ =l‘Č Wr¿Ąoj tŇ SĆ rĆę Ç
SqĳĄom ‘răĎ Sy’ăĂ ‘SĲČ pąĆŇ BĘ 6

: xČ mĲĄ WĎ wĘ NCr¿yĎ qyDĂę YČ wĘÇ
MyQĳĂ DČ NyDăĂ qyDĂYČ Æ ‘ČdăĄŇ yŁ 7

: tŇ ‘ČDĲĎ Nyb¿ĂŇ yĎ=âlĲ ‘SĎę rĎÇ
hŇ yĳĎrĘqĂ CxypăĂŇ yĎ NoYlĎ Æ ySăĄ nĘ ’Č 8

: PŇ ’ĲĎ CbŇ yS¿Ă yĎ MymĂę kĎŇ xĞ wĲČÇ
lywĳĂ’Ĺ Sy’ăĂ =tŇ ’Ć TjĎ SĘ nĂ Æ MkĎę xĎ =Sy’ĲĂ 9

: tŇ xČ nĲĎ Ny’ăĄwĘ qxČę WĎ wĘÇ zg¿ČŇrĎwĘ
MtĳĎŇ =C’nĘ WĘ yĂ MymĂ dĎŇ Æ ySăĄ nĘ ’Č 10

: oSĲ pĘŇ nČ CS¿ qĘ bČŇ yĘ MyrĂę SĎ ywĲĂÇ
lysĳĂ kĘŇ ’yYăĂ oy oxCrÆ=lJĎ 11

: hŇ eĎxĲĆ BĘ SČ yĘ rox¿ ’Ď BĘ MkĎę xĎ wĘÇ
rqĆSĳĎ =rbČŇ DĘ=l‘Č bŇ ySăĂ qĘ mČ lSĄ mŁ Æ 12

: My‘ĲĂSĎ rĘ wyt¿ĎŇ rĘSĲĎ mĘ =lJĲĎ
CSGĳĎpĘŇ nĂ MykăĂŇ kĎŇ êĘ Sy’ăĂ wĘ SrąĎ 13

: hoĲĎhyĘ MhăĆ ynĄSĘ yn¡Ąy‘Ą=ry’Ă mąĄ
MyQĳĂ DČ tŇ măĆ ’ĹBĲĆ TpăĄŇ oS ëŇ lĆ mąĆ 14

: NoJĲ yĂ dŇ ‘¿ČlĎ o’ę sĘ JĂ Ç
hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ NêăĄ yĂ tŇ xČ kČŇ otŇ wĘÆ TbĆŇ SăĄ 15

: oUĲ ’Ă Syb¿ĂŇ mĄ xQĎęSĚ mĘ Ç r‘Čn¿ČwĘ
‘SČ jĳĎ =hŇ BĆ rĘyĂ My‘Ă SĎ rĘÆ tŇ obăŇ rĘBĂ 16

: C’Ĳ rĘyĂ Mê¿ĎlĘ jČ mČ BĲĘ MyqĂę yDĂYČ wĘÇ
ìŇ xĳĆ ynĂ ywĲĂ ìŇ nĘ BĂ Æ riăĄ yČ 17

: ìŇ SĲĆ pĘŇ nČlĘ MyeăĂdČŇ ‘ĞmĲČ Nê¡Ą yĂwĘ

M‘ĳĎ ‘rĲČjăĎ yĂ NozxĎ Æ Ny’ăĄBĘ 18

: ChrĲĄSĘ ’Č hŇ răĎoê rm¡Ą SŁ wĘ
Myrbdb
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19 dŇ bĆŇ ‘ĳĎ rsĆ CăĎyĂ=âlĲ MyrĂbĎŇ dĘŇ BĂ Æ
: hŇ nĲĆ‘ĞmĲČ Ny’ăĄwĘ NybĂę yĎÇ=yJĲĂ

20 wyrĳĎbĎŇ dĘŇ BĂ Z’ăĎ Sy’Ă Æ tĎŇ yzĂęxĎ
: CeUĲĆ mĂ lysăĂ kĘŇ lĂ hŇ w¡ĎqĘ êĂ

21 oDĳbĘŇ ‘Č r‘ČeăŁ mĂ qeăĄpČŇ mĘ
: NonĲ mĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ otę yrĂxĞ’ĲČ wĘÇ

22 NodĳŇ mĎ hŇ răĆgĎŇ yĘ PŇ ’Č Æ=Sy’ĲĂ
: ‘SČ jĲĎ =bŇ rČ hŇ măĎ xĄ l‘Čb¡ČŇ C

23 CelĳĆ yjĂ SĘ êČ MdĎŇ ’Ď Æ tŇ wăČ’ĞGĲČ
: dŇ obĲŇ JĎ ëŇ m¿Ł tĘŇ yĂ xČ Crę Ç=lpČŇ SĘ C

24 oSĳ pĘŇ nČ ’năĄoW bŇ eĎGČ Æ=M‘Ă qlăĄ ox
: dŇ yGĲĂ yČ âlă wĘ ‘mČę SĘ yĂÇ hŇ l¿Ď ’Ď

25 SqĳĄom NêăĄ yĂ MdĎŇ ’Ď Æ tŇ DăČrĘxĆ
: bŇ GĲĎWĚ yĘ hoăĎhyBĲČ xČ T¡Ą obŇ C

26 lSĳĄ om=ynĄjĘ MySăĂ qĘ bČŇ mĘ MyBĂ rČÆ
: Sy’ĲĂ =TjČ SĘ mĂ hoĎęhyĘmĲĄ CÇ

27 lwĆ‘ĳĎ Sy’ăĂ MyqĂ yDĂYČ Æ tŇ băČŇ ‘ĞoêĲ
: ëŇ rĆDĲĎ=rSČ yĘ ‘SăĎ rĎ tŇ b¡ČŇ ‘ĞotĲŇ wĘ

l hŇ qĆę yĎ=NBĂ rCg¿Ň’Ď ű yrąĄbĘŇ DĂ
rbĆŇ GĆhČ Æ M’ăĚ nĘ ’v¿Ď UČň hČ

: lkĲĎŇ ’Ě wĘ l’ăĄ ytĂŇ y’¡Ă lĘ l’ĳĄ ytĂŇ y’ĲĂ lĘ
2 Sy’ĳĂ mĄ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ r‘ČbăČŇ yJąĂ

: ylĲĂ MdăĎŇ ’Ď tŇ n¡Č ybĂŇ =âlĲ wĘ
3 hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ yêĂ dĘŇ m¿Č lĎ =âlĲ wĘ

: ‘dĲĎŇ ’Ą MySăĂ dŇŁ qĘ tŇ ‘Čd¡ČŇ wĘ
4 dŇ rČÃ IĄwČ ű MyĂmČÄ SĎ =hŇ lĲĎ ‘Ď ymąĂ

wynĎÃpĘŇ xĎ BĘ ű xČ CrÄ =PŇ sČ ’ĲĎ ymąĂ
ym
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hŇ lĎęmĘ vĂ BČ ű MyĂmČÄ =rrČYĲĎ ymąĂ
ZrĆ’ĳĎ=ysĄ pĘŇ ’Č =lJĎ MyqăĂhĄ ymĂ Æ

: ‘dĲĎŇ tĄŇ yJăĂ onęBĘ Ç=MèĆ =hŇ mĲČ C om¿ èĘ =hŇ mČ
hŇ pĳĎŇ CrYĘ HČ olă ’Ĺ tŇ răČmĘ ’Ă =lJĎ 5

: oBĲ Mys¿Ă xŁ lĲČ ’Chę Ç Ng¿ĄŇmĎ
wyrĳĎbĎŇ DĘ=l‘Č PĘ sĘ oê¿ =l’Č 6

: êĎbĘŇ zĲĎkĘŇ nĂ wĘ ìăŇ BĘ xČ yk¡ĂŇ oy=NjĆ

ëŇ êĳĎ’Ă mĲĄ yêĂ lĘ ’ăČ SĎ MyĂêČSĘ Æ 7

: tŇ CmĲ ’Ď MrĆTăĆBĘ yeĂ UĆę mĂ Ç ‘n¿ČmĘ êĂ =l’Č
yeĂ UĆę mĂ qxĄŋ rĘhČ bŇ zĎÃJĎ =rbČŇ dĘŇ C ű ’wĘSąĎ 8

ylĳĂ =NêĆêĲĂ =l’Č rSĆ ‘Ł wĎÆ S’Ň răĄ
: yuĲĂ xĚ MxĆ lăĆ ynĂ pĄę yrĂTĘ hČ Ç
ÈyêĂ SĘ xČ kĂŇ wĘ ű ‘BČÄ WĘ ’Ć Nj¿Ć 9

hŇ w¿Ďhň yĘ ym¿Ă yêĂ rĘmČę ’ĲĎ wĘ
yêĂ bĘŇ nĳČgĲĎŇ wĘ Sr¿ĄCĎ’Ă =NpĲĆŇ C

: yhĲĎ Łl’Ĺ MSăĄ yêĂ WĘ pČę tĲĎŇ wĘÇ

ondŇŁ ’Ğ=l’Ć dŇ bĆŇ ‘ĆÆ NSăĄ lĘ êČ =l’Č 10

: êĎmĘ SĲĎ ’Ď wĘ ì¿Ň lĘ QĆ qČ yĘ=NjĲĆ
lQĳĄ qČ yĘ wybăĂŇ ’Ď roDÆ 11

: ëŇ rĲĄbĎŇ yĘ âlă oUę ’Ă Ç=tŇ ’Ć wĘ
wynĳĎy‘ĄBĘ rohă TĎ roDÆ 12

: ZxĲĎ rĚ âlă otę ’Ď ~Ł mĂ CÇ
wynĳĎy‘Ą Cmă rĎ=hŇ mĎ roDÆ 13

: C’WĲĄ eĎ yĂ wyjĎę ‘ČpĘŇ ‘Č wĘÇ
ÈwyeĎSĂ tŇ obăŇ rĎxĞ ű roDą 14

wyt¿ĎŇ ‘ňŁ QĘ tČŇ mĲĘ tŇ olÀ kĎŇ ’ĞmĲČ C
lk’l
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ZrĆ’ĳĆmĄ MyIăĂnĂ ‘Ğ lkăŇŁ ’ĹlĲĆ
: Mř dĲĎŇ ’Ď mĲĄ MynĂę oybĘŇ ’Ć wĘÇ

15 bŇ h¿Č Ó bŇhąČř ÈtonřbĎŇ yê¿ĄSĘ ű hŇ qĎÄ Cl‘ĞlĲČ
hŇ nĎ‘Ę BĳČ WĘ tĂŇ âlă hŇ eĎhĄ Æ Solă SĎ

: NohĲ CrmĘ ’¿Ď =âl ‘BČę rĘ’Č Ç
16 MxČ r¿Ď rYĆň ‘ÀŁ wĘ È lo’SĘ

MyĂUĳČ hŇ ‘ĎbĘŇ WăĎ =âl ZrĆ’Ć Æ
: NohĲ hŇ rĎmĘ ’¿Ď =âl S’Ąę wĘÇ

17 Èb’Ď lĘ gŇ‘ăČlĘ êĲĂ ű NyĂ‘ąČ
M’¿Ą =tŇ hČň uĞylĲĂ zCbÀŇ tĎŇ wĘ
lxČ nĳČ=ybĄŇ rĘ‘ĲŁ hĎ Cr¿uĘ yĂ

: rSĆ nĲĎ=ynĄbĘŇ hĎ Cl¿ kĘŇ ’Ň yĲŁ wĲĘ

18 yeĂ UĳĆ mĂ C’ă lĘ pĘŇ nĂ hŇ UĎ hĄ Æ hŇ SăĎ ŁlSĘ
: MyêĲĂ ‘Ę dČŇ yĘ âlă ‘ę brř ’wÇ

19 ÈMyĂmČ èĎ BČ ű rSĆ eĆÄhČ ëŇ rĆDąĆ
rCY¿ ylĄň‘Ğ SxĎę nĎ ëŇ rĆD¿Ć

MyĳĎ=bŇ lĆ bĘŇ hŇ I¿ĎnĂ ’Ľ=ëŇ rĆDĲĆ
: hŇ mĲĎ lĘ ‘ČBĘ rbĆŇ GăĆ ëŇ rĆd¡ĆŇ wĘ

20 tŇ pĆŇ ’¿Ď nĎňmĘ hŇ èĎę ’Ă ëŇ rĆD¿Ć ű NJąĄ
hĎ ypĳĂŇ hŇ tĎŇ xĞmăĎ C hŇ lĎ kĲĘŇ ’Ď Æ

: NwĆ’ĲĎ yêĂ lĘ ‘¿ČpĎŇ =âlĲ hŇ rĎę mĘ ’ĲĎ wĘÇ

21 ZrĆ’ĳĆ hŇ zĎgĘŇrăĎ SolSĎ Æ tŇ xČ êăČ
: tŇ ’ĲĄ WĘ lk¿ČŇ CtŇ =âlĲ ‘BČę rĘ’Č Ç tŇ xČ t¿ČŇ wĘ

db‘=txt
y"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.15 .’ry‘z +b v.15 .’ry‘z +b tonbĎ ’"sb v.15 .hmĎdĎ’ĎmĄ l"n v.14 .l
h‘ĎBĎ rĘ‘ČwĘ ,bytk ‘BČ rĘ‘ČwĘ v.18 .b"d Nkw bhă ű bhă ’"sw ,d"ydw b"yd ,T"d ,w"d ,g"d Nkw bh¿ ű bhÀ ’"s ,w"Tdw

.y"dw T"d ,w"d ,g"d ,’"d Nkw yrqw bytk h‘ĎBĎ rĘ‘ČwĘ ’"sb ,yrq
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ëŇ olĳ mĘ yĂ yJăĂ dŇ bĆŇ ‘ĆÆ=tŇ xČ êĲČ 22

: MxĆ lĲĎ =‘BĲČ WĘ yĲĂ yJăĂ lbĎę nĎ wĘÇ
l‘ĳĄBĎ tĂŇ yJăĂ hŇ ’Ď CnWĘ Æ tŇ xČ êăČ 23

: HêĲĎrĘbĂŇ GĘ Sr¿ČytĂŇ =yJĲĂ hŇ xĎę pĘŇ SĂ wĘÇ

ZrĆ’ĳĎ=yeĄTČ qĘ MhĄ Æ hŇ ‘ĎBăĎ rĘ’Č 24

: MymĲĂ JĎ xĚmĘ Mym¿Ă kĎŇ xĞ hŇ UĎ hĄę wĘÇ
z‘ĳĎ=âl M‘ăČ MylĂ mĎ eĘ hČ Æ 25

: MmĲĎ xĘ lČ ZyĂuăČbČŇ Cnyk¡ĂŇ IĎwČ
MCYĳ‘Ď=âlĲ M‘ăČ MyeĂ pČŇ SĘ Æ 26

: MtĲĎŇ yBĄ ‘lČ iăĆ bČŇ CmyW¡Ă IĎwČ
hŇ BĳĆ rĘ’Č lĎ Ny’ăĄ ëŇ lĆ mĆ Æ 27

: oQĲ JĚ ZYăĄxŁ ’Y¡Ą IĄwČ
WjĳĄ tČŇ êĘ MyĂdăČŇ yĎBĘ tŇ ymĂ mĎ WĘ Æ 28

: ëŇ lĆ mĲĆ ylĄ kĘŇ yhăĄ BĘ ’yhĂę wĘÇ

dŇ ‘ČYĳĎ ybĄŇ yTăĂ ymĄ hŇ UĎ hĄ Æ hŇ SăĎ ŁlSĘ 29

: tŇ kĆŇ lĲĎ ybĄŇ T¿Ă ymĄ hŇ ‘Ďę BĎ rĘ’Č wĘÇ
hŇ mĳĎ hĄ BĘ BČ roBă GĂ SyĂlČ Æ 30

: lkĲŇŁ =ynĄjĘ mĂ bŇ CSę yĎÇ=âlwĘ
SyĂtĳĎŇ =o’ MyĂnăČtĘŇ mĎ ryzăĂrĘzČ 31

: oUĲ ‘Ă MCq¿ lĘ ’Č ëŇ lĆ mĆę CÇ
’vĳĄ nČtĘŇ hĂ bĘŇ êĎlĘ b¿ČŇ nĎ=M’Ă 32

: hŇ pĲĆŇ lĘ dŇ yăĎ tĎŇ oUę zČÇ=M’Ă wĘ
hŇ ’Ďę mĘ xĆ ’yYąĂ oyÅ bŇ lĎÃxĎ ZymÀĂ yJąĂ 33

MdĳĎŇ ’yYĂ oyă PŇ ’Č Æ=ZymĂ C
: bŇ yrĲĂ ’yYĂ oyă MyĂjČę ’Č Ç Zym¿Ă C

yrbd
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’l : oUĲ ’Ă Cêr¿ČiĘ yĂ=rSĆ ’ĲĞ ’vĎę mČ Ç ëŇ lĆ mĳĆ l’ăĄ CmlĘ yrĄbĘŇ DĂÆ
2 ynĳĂTĘ BĂ =rBČ =hŇ mĲČ C yrĂBĘ Æ=hŇ mČ

: yrĲĎdĎŇ nĘ =rBČ hŇ mĆ CÇ
3 ìŇ ĳĆlyxĄ MySăĂ eĎlČ NêăĄêĂ =l’Č

: NykĲĂŇ lĎ mĘ tŇ ox¿ mĘ lĲČ ìŇ ykĆę rĎdĘŇ CÇ
4 l’Ąę omlĲĘ ű MykĂÄ lĎ mĘ lĲČ l’ąČ

NyĂyĳĎ=otŇ SĘ MykăĂŇ lĎ mĘ lĲČ l’ăČ
: rkĲĎŇ SĄ w’ăř MynĂę zĘorĲlĘ CÇ

5 quĳĎxĚmĘ xJăČ SĘ yĂwĘ hŇ êĆSĘ yĂÆ=NjĆ
: ynĂ ‘ĲŁ =ynĄBĘ =lJĎ NyDăĂ hŇ eĆSČ ywĲĂÇ

6 dŇ bĳĄŇ o’lĘ rkăĎŇ SĄ =CnêĘ
: SpĆŇ nĲĎ yrĄmăĎlĘ NyĂyČwĘÇ

7 oSĳ yrĂ xJăČ SĘ yĂwĘ hŇ êĆSĘ yĂÆ
: dŇ o‘Ĳ =rJĎ zĘyĂ âlă olęmĎ ‘ĞwĲČÇ

8 MQĳĄ ’Ă lĘ ìŇ yj¿Ă =xtČŇ jĘ
: PŇ olĲ xĞ yn¿ĄBĘ =lJĎ NyDĂę Ç=l’Ć

9 qdĆŇ YĳĆ=TpĎŇ SĘ ìŇ yj¿Ă =xtČŇ jĘ
: NoyĲbĘŇ ’Ć wĘ yn¿Ă‘Ď NydĂę wĘÇ

10 ’YĳĎ mĘ yĂ ymăĂ lyĂxČ Æ=tŇ SĆ ’ĲĄ
: HrĲĎkĘŇ mĂ MynăĂynĂ jĘ mĂ qx¡Ł rĎwĘ

11 HlĳĎ ‘Ę BČ bŇ lăĄ HBĎ Æ xTČ BăĎ
: rsĲĎ xĘ yĆ âlă llĎęSĎ wĘÇ

12 ‘rĳĎ=âlwĘ bŇ oTă ChtĘŇ lăČ mĎ GĘ
: hŇ yIĲĆxČ ymăĄ yĘ lJęŁ Ç

13 MyêĳĂ SĘ pĂŇ C rmĆ YăĆ hŇ SĎ rĘDĲĎÆ
: hĎ yjĲĆ JČ ZpĆŇ xăĄ BĘ W‘ČêČę wČÇ

htyh
.’"d Nkw yrqw bytk y’Ą ’"sb ,yrq y’Ą ,bytk o’ v.4 .’l
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rxĳĄos tŇ oIănĂ ’ĽJĲĎ hŇ tĎŇ yĘhĲĎ Æ 14

: HmĲĎ xĘ lČ ’yb¿ĂŇ êĎ qxĎę rĘUĆ mĂ Ç
hŇ lĎ yĘlČę dŇ o‘ŋ BĘ ű MqĎ êąĎ wČ 15

HtĳĎŇ ybĄŇ lĘ PŇ rĆTăĆ NêăĄêĂ wČ
: hĎ ytĲĆŇ rŁ ‘ĞnĲČlĘ qxęŁ wĘÇ

ChxĳĄ uĎ êĂ wČ hŇ dĆŇ WĎ Æ hŇ măĎ mĘ zĲĎ 16

: MrĆJĲĎ ‘Tř nă hĎ yjĆę kČ Ç yr¿ĂjĘ mĂ
hĎ ynĳĆtĘŇ mĎ zo‘ăbĘŇ hŇ răĎgĘŇxĲĎ 17

: hĎ ytĲĆŇ o‘rŁ zĘ ZUĄę ’Č êĘ wČÇ
HrĳĎxĘ sČ bŇ oTă =yJĂ hŇ mĎ ‘ĞTĲĎ Æ 18

: HrĲĎnĄ lyĂQČ bČŇ hŇ B¡Ć kĘŇ yĂ=âlĲ
roSĳ yJĂ bČŇ hŇ xăĎ QĘ SĂ hĎ ydĆŇ yĎÆ 19

: ëŇ lĆ pĲĎŇ CkŇ mĘ êăĎ hĎ yjĆę kČŇ wĘÇ
ynĳĂ‘ĎlĲĆ hŇ WăĎ rĘjĲĎ HjĎ JČ Æ 20

: NoyĲbĘŇ ’Ć lĲĎ hŇ x¿Ď QĘ SĂ hĎ ydĆę yĎwĘÇ
gŇlĆ èĳĎ mĂ HtăĎŇ ybĄŇ lĘ ’răĎytĂŇ =âl 21

: MynĲĂ SĎ Sb¿ĚŇ lĎ HtĎę yBĄ Ç=lkĎŇ yJ¿Ă
HQĳĎ =hŇ tĎŇ WĘ ‘ĲĎ MyD¿ĂbČŇ rĘmČ 22

: HSĲĎ CbŇ lĘ NmăĎ GĎrĘ’Č wĘ SS¡Ą
HlĳĎ ‘Ę BČ MyrăĂ‘ĎèĘ BČ ‘dăĎŇ on 23

: ZrĆ’ĲĎ =ynĄqĘ zĂ=M‘Ă oêę bĘŇ SĂ BĘ Ç
rJĳŁ mĘ êĂ wČ hŇ tĎŇ WĘ ‘ĲĎÆ NydăĂŇ sĎ 24

: ynĲĂ ‘ĞnĲČJĘ lĲČ hŇ n¿ĎtĘŇ nĲĎ rogęxĞ wĲČÇ
HSĳĎ CbŇ lĘ rd¿ĎŇ hĎ wĘ=z‘Ł 25

: NorĲxĞ’ĲČ MoyălĘ qxČę WĘ êĂ wČÇ
hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ bĘŇ hŇ xăĎ tĘŇ jĎ hĎ yjĂ Æ 26

: HnĲĎ oSlĘ =l‘Č dŇ sĆ xĆę Ç=tŇ rČotĲŇ wĘ
hypwY

.’"d Nkw yrqw bytk h‘ĎTĘ nĎ ’"sb ,yrq h‘ĎTĘ nĎ ,bytk ‘TČnĘ v.16
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27 HtĳĎŇ yBĄ tŇ okăŇ ylĂ hĞ hŇ IĎpĂŇ oYÆ
: lkĲĄŇ ’Ň tŇŁ âlă tŇ ClęYĘ ‘Č Ç MxĆ l¿Ć wĘ

28 hĎ CrĳèĘ ’Č yĘwĲČ hĎ ynĆbĎŇ Æ CmqăĎ
: HlĲĎ lĘ hĲČ yĘwĲČ HlĎę ‘Ę BČ Ç

29 lyĂxĳĎ CW‘ăĎ tŇ onBĎ Æ tŇ oBă rČ
: hŇ nĎQĲĎ JĚ =l‘Č tŇ yl¿Ă ‘Ď êĘ ’Čę wĘÇ

30 ypĂŇ IĳŁ hČ lbĆŇ hăĆ wĘ NxĄ hČ Æ rqĆSăĆ
: lQĲĎ hČ tĘŇ tĂŇ ’yhăĂ hoĎęhyĘÇ=tŇ ’Č rĘyĂ hŇ è¿Ď ’Ă

31 hĎ ydĳĆŇ yĎ yrăĂjĘ mĂ HlĎ Æ=CnêĘ
: hĎ yWĲĆ ‘ĞmĲČ MyrăĂ‘ĎèĘ bČŇ hĎ Cl¡ lĘ hČ ywĲĂ

G

rbV ynpl wyYxw .]+d w"T hy‘Vy[ Zhy Nmysw rV‘ hVmxw tw’m ‘Vt ylVm rpsd yqwsp Mwks
.hnmV ’"n ,rV‘ hVlV wytwqspw .hnmV wyrdsw .]x"y z"T ylVm[ Nw’g

The number of the verses of the book of Proverbs is 915. and the sign is, Zhy
[Isa 15.4]. And its middle point is, Pride goeth before destruction [Pro 16.18].
And its sedarim are 8. And its peseqot are 13, other copies (say) 8.



bwy’
sŘ1 rSËĎ yĎwĘ MêÌĎ ’Chę hČ Sy’ăĂ hĎ ű hŇ yăĎhĎ wĘ omĳ SĘ bŇ oIă’Ă ZC‘¡=ZrĆ’ĲĆ bĘŇ hŇ y¿ĎhĎ Sy’ËĂ ’

: tŇ onĲ BĎ Sol¿ SĎ wĘ Myn¡ĂbĎŇ hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ olË CdŇ lĘ C¿ĎIĂwČ : ‘rĲĎmĄ rs¿Ď wĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ ’r¿ĄywĂ 2

SmĄÄ xĞ wĲČ MyQĂęmČ gĘŇ ypăĄŇ lĘ ’Č tŇ SĆ ŁlÌ SĘ C N’Ň YÁŁ =ypĄŇ lĘ ’Č tŇ ‘ČÄ bĘŇ SĲĂ ChnĄqĘ mĂ ţ yhăĂ yĘwČ 3

dŇ ’ĳŁ mĘ hŇ BăĎ rČ hŇ D¡ĎbĚŇ ‘ĞwĲČ tŇ onŔ otŇ ’Ğ tŇ o’ă mĄ SmăĄ xĞ wĲČ ÉrqĎ BĎ =dŇ mĆ YĲĆ tŇ o’ą mĄ
CWă ‘Ď wĘ ÉwynĎbĎŇ CkąŇ lĘ hĲĎ wĘ : MdĆŇ qĲĆ=ynĄBĘ =lJĎ mĂ lod¡Ň GĎ ’ChŔ hČ Sy’ăĂ hĎ ÉyhĂ yĘwĲČ 4

lk¿ŇŁ ’ĹlĲĆ MhĆ ytĄŇ yĲŁ xĘ ’Č tŇ SĆ Łlă SĘ lĂ ÉC’rĘqĲĎ wĘ Cxę lĘ SĲĎ wĘ omĳ oy Sy’ăĂ tŇ yB¡Ą hŇ êĆŔ SĘ mĂ
bŇ oIă’Ă xlÌČ SĘ IĂwČ hŇ êĆÁ SĘ UĂ hČ ymĄÄ yĘ žCpĲŇ yuĂ hĂ yJăĂ yhĂÃ yĘwĲČ : MhĲĆ UĎ ‘Ă tŇ oê¡SĘ lĂ wĘ 5

rmăČ ’Ď yJĂ ť ůMQĎ JĚ rjăČ sĘ mĂ Ètol‘Ł hŇ lăĎ ‘ĹhĲĆ wĘ ÈrqĆBŁ BČ MyJăĂ SĘ hĂ wĘ MSĄę DĘqČ yĘwĲČ
bŇ oI¡’Ă hŇ W¿Ć ‘ĞyĲČ hŇ kĎŇ JËĎ MbĳĎŇ bĎŇ lĘ BĂ Myh¡Ă Łl’Ĺ Ck¿Ň rĞbĄŇ C ynČŔ bĎŇ C’ă TĘ xĲĎ ÉylČ C’ bŇ oIŔ’Ă

: MymĲĂ IĎhČ =lJĎ
’ob¿Ň IĎwČ hoĳĎhyĘ=l‘Č bŇ ~¡Ą yČtĘŇ hĂ lĘ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ ynăĄBĘ ÉC’bÄŁ IĎwČ MoIŔhČ yhăĂ yĘwČ 6

N‘Č IČÄwČ ’bĳŇŁ êĎ NyĂ’ăČmĄ NT¡Ď vĎ hČ =l’Ć hoËĎhyĘ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : MkĲĎŇ otŇ BĘ NT¡Ď vĎ hČ =MgĲČŇ 7

rmĆ ’Ň IąŁ wČ : HBĲĎ ëŇ Q¡Ą hČ tĘŇ hĂ mĲĄ C ZrĆ’ĎŔ BĎ TCèă mĂ rmČŔ ’Ň IŁ wČ ÉhoĎhyĘ=tŇ ’Ć NTąĎ vĎ hČ 8

ÉChmÄŁ JĎ Ny’ąĄ yJăĂ bŇ oIĳ’Ă yDăĂbĘŇ ‘Č=l‘Č ì¡Ň BĘ lĂ êĎmĘ W¿Č hĞ NTĎŔ vĎ hČ =l’Ć ÉhoĎhyĘ
NTËĎ vĎ hČ N‘Č IÌČwČ : ‘rĲĎmĄ rs¿Ď wĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ ’r¿ĄyĘ rSËĎ yĎwĘ MêÌĎ Sy’ăĂ ZrĆ’ĎŔ BĎ 9

odÌŇ ‘ĞbĲČŇ êĎkĘŇ WăČ t’ř ž âlă hĞ : MyhĲĂ Łl’Ĺ bŇ oI¡’Ă ’r¿ĄyĎ MeĎŔ xĂ hĲČ rmĳČ ’Ň IŁ wČ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć 10

êĎkĘŇ rČŔ BĄ ÉwydĎŇ yĎ hŇ WąĄ ‘ĞmĲČ bŇ ybĳĂŇ iĎ mĂ ol¡ =rSĆ ’Ğ=lJĎ dŇ ‘¿ČbĘŇ C otËŇ yBĄ =dŇ ‘ČbĘŇ C
=rSĆ ’Ğ=lkĎŇ BĘ ‘g¡ČŇ wĘ ìŔ dĘŇ yĲĎ ’năĎ=xlĲČ SĲĘ ÉMlĎ C’wĘ : ZrĆ’ĲĎ BĎ Zr¿ČjĎ Chn¡ĄqĘ mĂ C 11

hŇ eąĄhĂ NTĎę vĎ hČ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : OĎ kĲĆŇ rĘbĲĎŇ yĘ ìŇ yn¡ĆjĎ =l‘Č âl¿ =M’Ă olĳ 12

NTĎŔ vĎ hČ É’YĄ IĄwČ ìŇ dĳĆŇ yĎ xl¡Č SĘ êĂ =l’Č wylĎŔ ’Ą qrăČ ìŇ dĆŔ yĎBĘ Éol=rSĆ ’Ğ=lkĎŇ
NyĂyČŔ MytăĂŇ SŁ wĘ ÉMylĂ kĘŇ ’ĲŁ wytąĎŇ nŁ bĘŇ C wynĎÄbĎŇ C MoIĳhČ yh¡Ă yĘwČ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄjĘ M‘¡ĂmĄ 13

ÉrqĎ BĎ hČ rmĳČ ’Ň IŁ wČ bŇ oI¡’Ă =l’Ć ’B¿Ď ëŇ ’ËĎ lĘ mČ C : rokĲŇ BĘ hČ Mh¿Ć yxĂ ’Ğ tŇ yb¡ĄŇ BĘ 14

MxĄŔ uĎ êĂ wČ É’bĎŇ SĘ ljąŁ êĂ wČ : MhĲĆ ydĄŇ yĘ=l‘Č tŇ o‘¿rŁ tŇ on¡tŇŁ ’ĞhĲĎ wĘ tŇ oSŔ rĘxĲŁ CyăhĎ 15

Myr‘nh=t’w
.’"d Nkw yrqw bytk hêĎ’Č ’"sb ,yrq hêĎ’Č ,bytk êĘ ’Č v.10 .’
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dŇ yG¿ĂhČ lĘ yD¡ĂbČŇ lĘ ynËĂ’Ğ=qrČ hŇ TÌĎ lĘ UĎÄ ’Ă wĲĎ bŇ rĆxĳĎ=ypĂŇ lĘ CJă hĂ Myr¡Ă‘ĎeĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ
16 ÉhlĎ pĘŇ nĲĎ MyhĂę Łl’Ĺ S’ăĄ ůrmČ ’Ň IŁ wČ ’BăĎ ÈhzĆwĘ rBĄę dČŇ mĘ hŇ zăĆ ű dŇ o‘ă : ëŇ lĲĎ

ynËĂ’Ğ=qrČ hŇ TÌĎ lĘ UĎÄ ’Ă wĎ MlĳĄ kĘŇ ’Ň êĲŁ wČ Myr¡Ă‘ĎeĘ bČŇ C N’Ň ~ËŁ BČ r‘¿ČbĘŇ êĂ wČ MyĂmČŔ èĎ hČ =NmĂ
17 ű CmWăĎ MyDĂÂWĘ JČ ůrmČ ’Ň IŁ wČ ’BăĎ ÈhzĆwĘ rBĄę dČŇ mĘ hŇ zăĆ ű dŇ o‘ă : ëŇ lĲĎ dŇ yG¿ĂhČ lĘ yD¡ĂbČŇ lĘ

CJă hĂ Myr¡Ă‘ĎeĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ MCxŔ uĎ IĂwČ ÉMyQĂ mČ GĘ hČ =l‘Č CTą SĘ pĘŇ IĂwĲČ MySĂę ’Ň rĎ hŇ SăĎ ŁlSĘ
18 rBĄŔ dČŇ mĘ hŇ zăĆ dŇ ‘Č ť : ëŇ lĲĎ dŇ yG¿ĂhČ lĘ yD¡ĂbČŇ lĘ ynËĂ’Ğ=qrČ hŇ TÌĎ lĘ UĎÄ ’Ă wĎ bŇ rĆxĳĎ=ypĂŇ lĘ

Mh¿Ć yxĂ ’Ğ tŇ yb¡ĄŇ BĘ NyĂyČŔ MytăĂŇ SŁ wĘ ÉMylĂ kĘŇ ’ĲŁ ìŇ ytąĆŇ onbĘŇ C ìŇ ynĆÄBĎ rmĳČ ’Ň IŁ wČ ’BăĎ hŇ z¡ĆwĘ
19 É‘BČ rĘ’Č BĘ É‘GČ IĂwČ rBĎę dĘŇ UĂ hČ rbĆŇ ‘ăĄmĄ ű hŇ ’Ď BăĎ hŇ lĎÁ odŇ GĘ xČ CrÄ žheĄhĂ wĘ : rokĲŇ BĘ hČ

yD¡ĂbČŇ lĘ ynËĂ’Ğ=qrČ hŇ TÌĎ lĘ UĎÄ ’Ă wĎ CtŇ Cmĳ IĎwČ Myr¡Ă‘ĎeĘ hČ =l‘Č lj¿Ł IĂwČ tŇ yĂBČŔ hČ tŇ oeăjĂ
20 lj¿Ł IĂwČ oSĳ ’Ň rŁ =tŇ ’Ć zgĎŇ I¡ĎwČ olŔ ‘Ă mĘ =tŇ ’Ć ‘răČqĘ IĂwČ ÉboI’Ă MqĎ IąĎwČ : ëŇ lĲĎ dŇ yG¿ĂhČ lĘ
21 bŇ CSă ’Ď ÉMrŁ ‘Ď wĘ yUĂę ’Ă NTĆ BăĆ mĂ ytĂŇ YĎÁ yĎř MrÄŁ ‘Ď žrmĆ ’Ň IŁ wČ : CxêĲĎSĘ IĂwČ hŇ YĎ rĘ’¡Č
22 tŇ ’Ň z¡Ł =lkĎŇ BĘ : ëŇ rĲĎbŇŁ mĘ ho¡ĎhyĘ MS¿Ą yhËĂ yĘ xqĳĎlĎ ho¡ĎhywĲČ NtČŔ nĎ hoăĎhyĘ hŇ mĎ SĎŔ

: MyhĲĂ Łl’Ň lĲĄ hŇ l¡Ď pĘŇ êĂ Nt¿ČŇ nĎ=âlĲ wĘ śbŇ oIĳ’Ă ’TăĎ xĎ =âlĲ
b =MgĲČŇ ’obąŇ IĎwČ hoĳĎhyĘ=l‘Č bŇ ~¡Ą yČtĘŇ hĂ lĘ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ ynăĄBĘ ÉC’bÄŁ IĎwČ MoIŔhČ yhăĂ yĘwČ
2 y’¿Ą NTĎŔ vĎ hČ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hoĲĎhyĘ=l‘Č bŇ ~¡Ą yČtĘŇ hĂ lĘ MkĎŔ tŇŁ BĘ ÉNTĎ vĎ hČ

ëŇ Q¡Ą hČ tĘŇ hĂ mĲĄ C ZrĆ’ĎŔ BĎ TèăĚ mĂ rmČŔ ’Ň IŁ wČ ÉhoĎhyĘ=tŇ ’Ć NTąĎ vĎ hČ N‘Č IČÄwČ ’bĳŇŁ êĎ hŇ E¡ĆmĂ
3 žyJĂ ůboI’Ă yDăĂbĘŇ ‘Č=l’Ć ÈìBĘ lĂ êĎmĘ WăČ hĞ NTĎę vĎ hČ =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : HBĲĎ

ÉCedĆÄ ‘Ł wĘ ‘rĳĎmĄ rsăĎ wĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ ’r¿ĄyĘ rSËĎ yĎwĘ MêÌĎ Sy’ăĂ ZrĆ’Ďę BĎ ChmÁŁ JĎ Ny’ĄÄ
4 ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć NTËĎ vĎ hČ N‘Č IÌČwČ : MeĲĎxĂ o‘¿QĘ bČŇ lĘ ob¡Ň ynĂ t¿ĄŇ ysĂ êĘ wČ otŔ UĎ tĚŇ BĘ qyzăĂxĞmĲČ
5 ÉMlĎ C’ : oSĲ pĘŇ nČ dŇ ‘¿ČBĘ Nê¡Ą yĂ Sy’ĂŔ lĎ rSăĆ ’Ğ É lkŇŁ wĘ ro‘ę =dŇ ‘ČBĘ ro‘ă rmĳČ ’Ň IŁ wČ

ìŇ yn¡ĆjĎ =l’Ć âl¿ =M’Ă orĳWĎ BĘ =l’Ć wĘ om¡ YĘ ‘Č=l’Ć ‘g¿ČŇ wĘ ìŔ dĘŇ yĲĎ ’năĎ=xlĲČ SĲĘ
6 : rmĲŁ SĘ oS¿ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć ëŇ ’¡Č ìŇ dĳĆŇ yĎbĘŇ oeăhĂ NT¡Ď vĎ hČ =l’Ć hoËĎhyĘ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : OĎ kĲĆŇ rĘbĲĎŇ yĘ
7 PŇ J¿Č mĂ ‘rĎŔ NyxăĂ SĘ BĂ ÉboI’Ă =tŇ ’Ć ëŇ IąČwČ hoĳĎhyĘ ynăĄjĘ tŇ ’¡Ą mĄ NTĎŔ vĎ hČ É’YĄ IĄwČ
8 bŇ S¿Ą yŁ ’Ch¡ wĘ oBĳ dŇ r¡ĄGĎtĘŇ hĂ lĘ WrĆxĆŔ olă =xuČ IĲĂwČ : odĲŇ qĽdĘŇ qĎ dŇ ‘Č ol¡ gĘŇrČ
9 ëŇ r¿ĄBĎ ìŇ tĳĆŇ UĎ tĚŇ BĘ qyzăĂxĞmĲČ ì¡Ň dĘŇ ‘ĲŁ oêŔ SĘ ’Ă Éol rmĆ ’Ň êąŁ wČ : rpĆŇ ’ĲĄ hĎ =ëŇ otĲŇ BĘ

10 MGăČ yrĂBĄŔ dČŇ êĘ ÉtolbĎŇ eĘ hČ tŇ xąČ ’Č rBĄÂ dČŇ JĘ hĎ ylĆę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : tŇ mĲĚ wĎ Myh¡Ă Łl’Ĺ
bwTh=t’
‘"t Nkw wytĎpĎ WĘ BĂ bwy’ ’Tx=’l ’"s v.22 .T"dw ’"d Nkw yrqw bytk ytĂ ’YĎyĎ ’"sb ,yrq ytĂ ’YĎyĎ v.21

.+y +b Nmql Nyy‘ : r"tw
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tŇ ’Ň zËŁ =lkĎŇ BĘ lBĳĄ qČ nĘ âlă ‘r¡ĎhĎ =tŇ ’Ć wĘ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ tŇ ’ăĄ mĄ É lBĄ qČ nĘ bŇ oFę hČ =tŇ ’Ć
: wytĲĎŇ pĎŇ WĘ BĂ bŇ oI¡’Ă ’T¿Ď xĎ =âlĲ

hŇ ’Ď BăĎ hČ Èt’Ň EŁ hČ hŇ ‘ăĎrĎhĲĎ =lJĎ tŇ ’ăĄ bŇ oIę’Ă y‘ăĄrĄ ű tŇ SĆ Łlă SĘ C‘ÂmĘ SĘ IĂwĲČ 11

rp¡ČŇ oYwĘ yxĂŔ CèhČ dŇ DăČlĘ bĂŇ C ÉynĂ mĎ yêĲĄhČ zpąČŇ ylĂ ’Ĺ omŔ qŁ UĘ mĂ Sy’ăĂ ÉC’bÄŁ IĎwČ ůwylĎ ‘Ď
MhąĆ ynĄy‘ĲĄ=tŇ ’Ć C’Ä WĘ IĂwČ : omĲ xĞ nĲČlĘ C ol¡ =dŇ CnĲ lĎ ’ob¿Ň lĎ wDĎŔ xĘ yČ CdăŇ ‘ĞCĲĎIĂwČ ytĳĂŇ mĎ ‘ĞeĲČhČ 12

olŔ ‘Ă mĘ Sy’ăĂ ÉC‘rĘqĘ IĂwĲČ CJĳ bĘŇ IĂwČ Ml¡Ď oq C’¿ WĘ IĂwČ ChrĚŔ yJĂ hĂ âlă wĘ ÉqoxrĎmĲĄ
tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ ZrĆ’ĎŔ lĎ Éoê’Ă CbąŇ SĘ IĲĄwČ : hŇ mĎ yĘmĲĎ èĎ hČ Mh¡Ć ySĄ ’Ň rĲĎ=l‘Č rpËĎŇ ‘Ď Cq¿ rĘzĘIĂwČ 13

ld¿ČŇ gĎŇ=yJĲĂ C’Ŕ rĎ yJăĂ rbĎŔ DĎ ÉwylĎ ’Ą rbąĄŇ DŁ =Ny’ĲĄ wĘ tŇ olĳ ylĄ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ wĘ Mym¡Ă yĎ
: omĲ oy=tŇ ’Ć lQ¡Ą qČ yĘwČ ChyjĂŔ =tŇ ’Ć ÉboI’Ă xtąČŇ jĎ NkĄę =yrĄxĞ’ĲČ : dŇ ’ĲŁ mĘ bŇ ’¡Ą JĘ hČ g

: rmĲČ ’Ň IŁ wČ bŇ oIę’Ă N‘Č I¿ČwČ 2

oBĳ dŇ lĆ CăĎ’Ă Moy¡ dŇ bČŇ ’Ň yăŁ 3

: rbĆŇ gĲĎŇ hŇ rĎhăŁ rmČę ’Ď Ç hŇ lĎ yĘQ¿Č hČ wĘ
ëŇ SĆ x¿Ł yhĂň yĲĘ ’Chę hČ MoI¿hČ 4

l‘ČUĳĎ mĂ HČ olă ’Ĺ ChSăĄ rĘdĘŇ yĂ=l’ĲČ
: hŇ rĲĎhĎ nĘ wylăĎ ‘Ď ‘p¡ČŇ oê=l’Č wĘ
tŇ wĆmĎ lĘ YČ wĘÆ ëŇ SĆ xăŁ ChlĚÃ’Ď gĘŇ yĂ 5

hŇ nĳĎ nĎ‘Ğ wylăĎ ‘Ď=NJĎ SĘ êĲĂ
: MoyĲ yrĄyr¿ĂmĘ JĲĂ ChtĚę ‘ĞbĲČŇ yĘÇ

lpĆŇ ’¿Ł Chň xÀĄ uĎ yĂ È’ChhČ hŇ lĎ yĘQ¿Č hČ 6

hŇ nĳĎSĎ ymăĄ yBĂ DĘxČ yĂÆ=l’Č
: ’bĲŇŁ yĎ=l’Č MyxĂę rĎyĘÇ rj¿Č sĘ mĂ BĘ

dŇ Cmĳ lĘ gČŇ yhăĂ yĘ ’ChhČ Æ hŇ lĎ yĘQăČ hČ hŇ eąĄhĂ 7

: obĲŇ hŇ năĎ nĎrĘ ’b¡ŇŁ êĎ =l’Č
Moyĳ=yrĄrĘ’ĲŁ Chb¿ĚŇ uĘ yĂ 8

: NtĲĎŇ yĎwĘlĂ rr¿Ą‘Ł MydĂę ytĂŇ ‘ĞhĲĎ Ç
oj¿ SĘ nĂň ybÀĄŇ kĘŇ oJĲ ÈCkŇ SĘ xĘ yĆ 9

NyĂ’ĳČwĎ ro’¿ lĘ =wqČ yĘ
h’ry=l’w
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: rxČ SĲĎ =yjĄ ‘ČpĘŇ ‘ČBĘ hŇ ’Ćę rĘyĂÇ=l’Č wĘ
10 ynĳĂTĘ bĂŇ ytăĄŇ lĘ DČ rgČŇsĎ Æ âlă yJąĂ

: ynĲĎ y‘ĄmĲĄ lmĎę ‘Ď Ç rê¿ĄsĘ IČwČ
11 tŇ Cmĳ ’Ď MxĆ răĆmĄ âQă hŇ UĎ ląĎ

: ‘wĲĎgĘŇ’Ć wĘ ytĂŇ ’Ň YăĎ yĎ NTĆ B¡Ć mĂ
12 MyĂJĳĎrĘbĂŇ ynĂ Cmă DĘqĂ ‘Č CDmČ Æ

: qnĲĎ y’Ă yJăĂ MyĂdČę èĎ Ç=hŇ mČ C
13 ToqĳSĘ ’Ć wĘ yêĂ bĘŇ kăČŇ SĎ hŇ êĎ‘Č Æ=yJĲĂ

: ylĲĂ xČ Cnŋ yĎ ű z’ąĎ yêĂ nĘ SČę yĎÇ
14 ZrĆ’ĳĎ yYĄ ‘ĞyăŁ wĘ MykĂŇ lĎ mĘ Æ=M‘Ă

: omlĲĎ tŇ obăŇ rĎxĽ Myn¡ĂBŁ hČ
15 MhĳĆ lĎ bŇ hăĎ zĎ MyrĂWĎ Æ=M‘Ă o’ă

: PŇ sĆ JĲĎ MhăĆ yêĄBĲĎ My’¡Ă lĘ mČ mĘ hĲČ
16 hŇ yĳĆhĘ ’ĲĆ âlă NCmTĎ Æ lpĆŇ năĄkĘŇ o’ť

: ro’Ĳ C’r¿Ď=âl MylĂę lĘ ‘ĲŁ JĘ Ç
17 zgĆŇrĳŁ CldĘŇ xăĎ My‘Ă SĎ rĘÆ MSăĎ

: xČ kĲŇŁ y‘ĄygăĂŇ yĘ CxCnę yĎÇ MS¿Ď wĘ
18 CnnĳĎ’ĞSĲČ MyrăĂysĂ ’Ğ dŇ xČ yČÆ

: WgĲĄŇ nŁ loqă C‘ę mĘ SĲĎ Ç âl¿
19 ’Chĳ MSăĎ lodŇ gĎŇ wĘÆ NTăŁ qĎ

: wynĲĎdŇŁ ’ĞmĲĄ yS¿Ă pĘŇ xĎ dŇ bĆŇ ‘Ćę wĘÇ
20 ro’ĳ lmăĄ ‘ĎlĘ NêăĄ yĂ hŇ UĎ ląĎ

: SpĆŇ nĲĎ yrĄmăĎlĘ MyIĂęxČ wĘÇ
21 CenĳĆy’Ą wĘ tŇ wĆUăĎlČ MyJăĂ xČ mĘ hĲČ

: MynĲĂ omTĘ UČ mĂ ChrĚę jĘ xĘ IČwĲČÇ
22 lygĳĂŇ=ylĄ ’Ĺ Myx¿Ă mĄ vĘ hČ

: rbĆŇ qĲĎ =C’YĘ mĘ yĂ yJăĂ CWyWĂę yĎÇ
23 hŇ rĎêĳĎsĘ nĂ oJă rĘDČ=rSĆ ’Ğ rbĆŇ gĆŇlĘ Æ

Ksyw
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: odĲŇ ‘ĞBĲČ HČ olă ’Ĺ ëŇ sĆ I¡ĎwČ
’bĳŇŁ tĎŇ ytăĂŇ xĎ nĘ ’Č ymĂ xĘ lČ Æ ynăĄpĘŇ lĂ =yJĲĂ 24

: ytĲĎŇ gŇŁ ’ĞSĲČ MyĂUČę kČ Ç Ck¿Ň êĘ IĂwĲČ
ynĂ yĳĄtĎŇ ’ĹIĲĆwČ yêĂ dĘŇ xČ jĎ Æ dŇ xČ păČŇ yJąĂ 25

: ylĲĂ ’bŇŁ yăĎ yêĂ rĘgęŁ yĎÇ rS¿Ć ’Ğ wĲČ
yêĂ TĘ q¿ČSĎ =âl¡ wĘ ű yêĂ wĘlČÄSĎ âlą 26

: zgĆŇrĲŁ ’bŇŁ I¿ĎwČ yêĂ xĘ nĎę =âlwĲĘ

: rmĲČ ’Ň IŁ wČ ynĂę mĎ yêĲĄhĲČ zp¿ČŇ ylĂ ’Ĺ N‘Č IČwČÆ d
hŇ ’ĳĆ lĘ êĂ ìŇ ylăĆ ’Ą rbăĎŇ dĎŇ hŇ iĎŋ nĂ hĞ 2

: lkĲĎŇ Cy ymăĂ NyQĂęmĂ BĘ Ç rY¿Ł ‘Ę wČ
MyBĳĂ rČ êĎrĘiăČyĂ hŇ eĄhĂ Æ 3

: qEĲĄxČ êĘ tŇ opăŇ rĎ MyĂd¡ČŇ yĎwĘ
ìŇ yQĳĆmĂ NCmă yqĂ yĘ lSĄ oJ¡ 4

: ZUĲĄ ’Č êĘ tŇ o‘ărĘJŁ MyĂJ¡ČrĘbĂŇ C
’lĆ êĳĄ wČ ìŇ ylăĆ ’Ą ’obăŇ êĎ ű hŇ êĎÄ ‘Č yJąĂ 5

: lhĲĄ BĎ êĂ wČ ìŇ ydĆę ‘Ď Ç ‘G¿ČêĂ
ìŇ tĳĆŇ lĎ sĘ JĂ ìŇ tĘŇ ’Ď rĘyĂÆ âlă hĞ 6

: ìŇ ykĲĆŇ rĎDĘ MtăŇŁ wĘ ìę tĘŇ wĎqĘ êĂ Ç
dŇ bĳĎŇ ’Ď yqăĂnĎ ’Chă ymąĂ ’nĎę =rkĎŇ zĘ 7

: CdŇ xĲĎ kĘŇ nĂ Myr¿ĂSĎ yĘ hŇ pęŁ y’Ą wĘÇ
NwĆ’ĳĎ ySĄ rĘxăŁ ytĂŇ y’Ă rĎÆ rSăĆ ’ĞJĲČ 8

: ChrĲĚYĘ qĘ yĂ lmăĎ ‘Ď y‘¡ĄrĘzŁ wĘ
CdŇ bĳĄŇ ’Ň yŁ hČ olă ’Ĺ tŇ măČ SĘ eĂ mĂ 9

: ClĲ kĘŇ yĂ ojă ’Č xČ Cr¡mĄ C
lxČ SĳĎ loqă wĘ hŇ yĄrĘ’Č Æ tŇ găČŇ’ĞSĲČ 10

: C‘êĲĎ nĂ MyrăĂypĂŇ kĘŇ ye¡ĄSĂ wĘ
PŇ rĆTĳĎ=ylĂ BĘ mĂ dŇ băĄŇ ’Ł SyĂlČ Æ 11

ynbw
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: CdŇ rĲĎjĎ tĘŇ yĂ ’ybĂę lĎ Ç yn¿ĄbĘŇ C
12 bŇ eĳĎgĚŇ yĘ rbăĎŇ DĎ ylČ ’Ą wĘÆ

: ChĲ nĘ mĆ ZmĆ SăĄ ynĂę zĘ’Ď Ç xu¿ČêĂ wČ
13 hŇ lĎ yĘlĳĎ tŇ onă yŁ zĘxĆ mĲĄ MyjĂ ‘Ă WĘ BĂ Æ

: MySĲĂ nĎ’Ğ=l‘Č hŇ mĎę DĄrĘêČ Ç lp¿ŇŁ nĘ BĂ
14 hŇ dĳĎŇ ‘ĎrĘC ynĂ ’Č rĎqĘ Æ dŇ xČ jăČ

: dŇ yxĲĂ pĘŇ hĂ ytăČŇ omYĘ ‘Č bŇ r¡Ł wĘ
15 PŇŁlĳ xĞ yĲČ ynăČjĎ =l‘Č xČ CrwĘÆ

: yrĲĂWĎ BĘ tŇ r¿Č‘ĞWĲČ rUĄę sČ êĘ Ç
16 Ch’Ąę rĘmČ ryJĂŋ ’Č =âlwĲĘ ű dŇ mąŁ ‘ĞyĲČ

ynĳĎy‘Ą dŇ gĆŇ năĆlĘ hŇ nĎ CmêĘ Æ
: ‘mĲĎ SĘ ’Ć loqă wĎ hŇ m¡Ď mĎ DĘ

17 qDĳĎYĘ yĂ hČ olă ’ĹmĲĄ Son’ĹhĲČ Æ
: rbĆŇ GĲĎ=rhČ TĘ yĲĂ ChWĄę ‘Ł mĲĄ Ç=M’Ă

18 NymĳĂ ’Ğ yĲČ âlă wydĎŇ bĎŇ ‘ĞBĲČ Æ NhăĄ
: hŇ lĲĎ hĽêĲĎ MyW¿Ă yĎ wykĎę ’Ď lĘ mČ bĘŇ CÇ

19 rmĆ xęŁ =yêĄbĲĎŇ ynĄŋkĘŇ SĲŁ ű PŇ ’ąČ
MdĳĎŇ osyĘ rp¿ĎŇ ‘ĎBĲĆ =rSĆ ’Ğ
: S‘ĲĎ=ynĄpĘŇ lĂ MC’ę JĘ dČŇ yĘÇ

20 CêJĳČ yĚ bŇ rĆ‘ăĆlĎ rqĆBăŁ mĂ
: CdŇ bĲĄŇ ’Ň yŁ xYČ n¿ĆlĎ MyWĂę mĄ Ç yl¿Ă BĘ mĂ

21 MBĳĎ MrăĎtĘŇ yĂ ‘iăČ nĂ =âlĲ hĞ
: hŇ mĲĎ kĘŇ xĎ bĘŇ âlă wĘ CtŇ Cmę yĎÇ

h OĎ ĳĆno‘ SyăĄhĞ ’nĎ Æ=’rĎqĲĘ
: hŇ nĲĆpĘŇ êĂ MySăĂ dŇŁ uĘ mĂ ym¡Ă =l’Ć wĘ

2 W‘ČJĳĎ=gŇrĎhĞ yĲČ lywĂ’ĹlĲĆ Æ=yJĲĂ
: hŇ ’ĲĎ nĘ qĂ tŇ ym¿Ă êĎ hŇ tĆę pŇŁ CÇ

3 SyrĳĂSĘ mČ lywăĂ’Ĺ ytĂŇ y’Ă rĎÆ ynăĂĲ’Ğ
bwq’w
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: M’ĲŁ tĘŇ pĂŇ ChwăĄnĎ bŇ ou¡ ’Ć wĲĎ
‘SČ IĳĆmĂ wynăĎbĎŇ Cqă xĞrĘyĂ 4

: ly~ĲĂ mČ Ny’ăĄwĘ r‘ČèČę bČ Ç C’¿ JĘ DČyĲĂwĘ
lkĄę ’Ň yŁ bŇ ‘ąĄrĎÅ ű orÄ yYĂ qĘ rSąĆ ’Ğ 5

ChxĳĄ uĎ yĂ Mye¿Ă~Ă mĂ =l’ĲĆ wĘ
: MlĲĎ yxĄ MyUăĂ YČ PŇ ’¡Č SĎ wĘ

NwĆ’ĳĎ rpăĎŇ ‘ĎmĲĄ ’YăĄ yĄ=âlĲ ű yJąĂ 6

: lmĲĎ ‘Ď xm¿Č YĘ yĂ=âlĲ hŇ mĎę dĎŇ ’ĞmĲĄ CÇ
dŇ QĳĎ Cy lmăĎ ‘ĎlĘ MdĎŇ ’Ď Æ=yJĲĂ 7

: PŇ C‘Ĳ ChyB¿Ă gĘŇ yČ PŇ SĆ rĆę Ç=ynĄbĘŇ C
l’ĳĄ =l’Ć SrăŁ dĘŇ ’Ć ynĂ ’Ğ Æ MlĎę C’ 8

: ytĲĂŇ rĎbĘŇ DĂ MyW¿Ă ’Ď MyhĂę Łl’ĹÇ=l’Ć wĘ
rqĆxĳĄ Ny’ăĄwĘ tŇ oldŇŁ gĘŇ Æ hŇ WăĆ ‘Ł 9

: rjĲĎ sĘ mĂ Ny’¿Ą=dŇ ‘Č tŇ o’ę lĎ pĘŇ nĂ Ç
ZrĆ’ĳĎ ynăĄjĘ =l‘Č rTĎ mĎ Æ NtăĄŇ eŁ hČ 10

: tŇ oYĲ Cx yn¿ĄjĘ =l‘Č MyĂmČ Ç xČ l¿Ą S¿Ł wĘ
MorĳmĎ lĘ MylăĂ pĎŇ SĘ MCWă lĎ 11

: ‘SČ yĲĆ CbŇ gĘŇWăĎ MyrĂę dĘŇ qĲŁ wĘÇ
MymĳĂ Cr‘Ğ tŇ obăŇ SĘ xĘ mČ rpĄŇ mĄ Æ 12

: hŇ IĲĎSĂ Cê MhĆę ydĄŇ yĘÇ hŇ nĎ yW¿Ć ‘ĞtĲČŇ =âlwĲĘ
MmĳĎ rĘ‘ĎBĘ MymăĂ kĎŇ xĞ dŇ kăĄŇ Łl 13

: hŇ rĎhĲĎ mĘ nĂ MylăĂ êĎpĘŇ nĂ tŇ Y¡Č ‘ĞwĲČ
ëŇ SĆ xĳŁ =CSGĘ pČŇ yĘ Mm¿Ď oy 14

: MyĂrĲĎhĽ~ĲĎ bČŇ CS¿ SĘ mČ yĲĘ hŇ lĎ yĘQČę kČŇ wĘÇ
MhĳĆ yjĂ mĂ bŇ rĆxĆ mĄ Æ ‘SČ IăŁ wČ 15

: NoyĲbĘŇ ’Ć qzăĎxĎ dŇ I¡ČmĂ C
hŇ wĳĎqĘ êĂ lDăČlČ yhăĂ êĘ wČ 16

: hĎ yjĲĂ hŇ YĎ pĘŇ qăĎ hŇ tĎŇ lĎę ‘Ł wĘÇ
hnh



5. 17–6. 3 bwy’ 1227

17 HČ olĳ ’Ĺ CexăĆ kĂŇ oyĲ Son’ĹÆ yrăĄSĘ ’Č hŇ eąĄhĂ
: s’ĲĎ mĘ êĂ =l’Č yDČę SČ Ç rs¿Č CmC

18 SBĳĎ xĘ yĆwĘ bŇ y’ăĂ kĘŇ yČ ’Chă yJąĂ
: hŇ nĎ yjĲĆ rĘêĂ odŇ yĎwĘ ZxČę mĘ yĂÇ

19 OĎ ĳĆly~Ă yČ tŇ orYĎ Æ SSăĄ BĘ
: ‘rĲĎ ìăŇ BĘ ‘G¡Č yĂ=âlĲ ű ‘bČŇ SĆő bĘŇ C

20 tŇ wĆUĳĎmĂ ìăŇ dĘŇ jĲĎ bŇ ‘ĎrĎBĘ Æ
: bŇ rĆxĲĎ ydĄŇ ymăĂ hŇ mĎę xĎ lĘ mĂ bĘŇ CÇ

21 ’bĳĄŇ xĎ êĲĄ NoSlĎ Æ ToSă BĘ
: ’obĲŇ yĎ yJăĂ dŇ èęŁ mĂ Ç ’r¿ĎytĂŇ =âlwĲĘ

22 qxĳĎ WĘ êĂ NpăĎŇ kĎŇ lĘ C dŇ SăŁ lĘ
: ’rĲĎyêĂ =l’Č ZrĆ’Ďę hĎ Ç tŇ I¿ČxČ mĲĄ C

23 ìŇ tĳĆŇ yrĂbĘŇ hŇ dăĆŇ vĎ hČ ynăĄbĘŇ ’Č =M‘Ă yJąĂ
: ëŇ lĲĎ =hŇ mĎ lĘ SĘ hĎ hŇ dĆę vĎ hČ Ç tŇ I¿ČxČ wĘ

24 ìŇ ĳĆlhĽ’ĲĎ Molă SĎ =yJĲĂ êĎ‘Ę dČŇ yĲĎwĘÆ
: ’TĲĎ xĹtĲĆŇ âlă wĘ ìŇ wĘnĲĎ Ç ê¿Ď dĘŇ qČ pĲĎŇ C

25 ìŇ ‘ĳĆrĘzČ bŇ răČ=yJĂ êĎ‘Ę dČŇ yĎwĲĘÆ
: ZrĆ’ĲĎ hĎ bŇ WĆ ‘ăĄJĘ ìŇ y’Ćę YĎ ’ĹYĲĆ wĘÇ

26 rbĆŇ qĳĎ=ylĄ ’Ĺ xlČ kăĆŇ bĘŇ ’obăŇ êĎ
: oêĲ ‘Ă BĘ SydăĂŇ GĎ tŇ ol¡ ‘ĞJĲČ

27 ’yhĳĂ =NJĲĆ hĎ Cn¿rĘqČ xĞ tŇ ’Ň zŁ Æ=hŇ eĄhĂ sŘ2

: ëŇ lĲĎ =‘dĲČŇ hŇ ê¿Ď’Č wĘ hŇ eĎ‘Ćę mĎ SĘ Ç

w : rmĲČ ’Ň IŁ wČ bŇ oIę’Ă N‘Č I¿ČwČ
2 yWĳĂ ‘Ę JČ lqăĄèĎ yĂ loqă SĎ Clę

: dŇ xČ yĲĎ=C’WĘ yĂ MyĂn¿ČzĘ’Ň mĲŁ BĲĘ ytĂę IĎřhČ wĘÇ
3 dŇ BĳĎ kĘŇ yĂ MyUăĂ yČ loxă mĄ hŇ êĎę ‘Č=yJĲĂ

Nk=l‘
’"ydw ’"d Nkw yrqw bytk ytĂ CĎhČ wĘ ’"sb ,yrq ytĂ CĎhČ wĘ v.2 .w
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: C‘lĲĎ yr¿ČbĎŇ DĘ NJĄę Ç=l‘Č
ydĂę UĎ ‘Ă yDČÃ SČ y~ÀĄxĂ yJąĂ 4

yxĳĂ Cr hŇ tăĎŇ SŁ MtĎŇ mĎ xĞ Æ rSăĆ ’Ğ
: ynĂ CkĲŇ rĘ‘Č yĲČ HČ olă ’Ĺ yt¡ĄŇ C‘BĂ

’SĆ dĳĆŇ =ylĄ ‘Ğ ’rĆj¿Ć=qhČ nĘ yĲĂhĞ 5

: olĲ ylĂ BĘ =l‘Č roèę Ç=hŇ ‘ĆgĘŇ yĂ M’¿Ă
xlČ mĳĆ =ylĂ BĘ mĂ lpĄŇ êĎ Æ lkăĄŇ ’Ď yĲĄhĞ 6

: tŇ CmĲ QĎ xČ ryrăĂBĘ M‘ČTČę Ç=SyĆ=M’Ă
ySĳĂ pĘŇ nČ ‘Č oGă nĘ lĂ hŇ năĎ’ĞmĲĄ 7

: ymĲĂ xĘ lČ yw¿ĄdĘŇ JĂ hŇ UĎ hĄę Ç
ytĳĂŇ lĎ ’ĹSĲĆ ’obăŇ êĎ NêĄ yĂÆ=ymĲĂ 8

: HČ olĲ ’Ĺ Nê¿Ą yĂ ytĂę wĎqĘ tĂŇ wĘÇ
ynĂ ’ĳĄ JĘ dČŇ ywĲĂ HČ ol’ĹÆ l’ăĄ yŁ wĘ 9

: ynĂ ‘ĲĄ~Ę bČŇ ywĲĂ odę yĎÇ rê¿Ą yČ
ytĂę mĎ xąĎ nĆÅ ű dŇ o‘Ä yhĂ tĘŇ C¿ 10

lomĳ xĘ yČ âlă hŇ lĎ yxĂ bĘŇ Æ hŇ dăĎŇ QĘ sČ ’Ğ wĲČ
: SodĲŇ qĎ yr¿ĄmĘ ’Ă yêĂ dĘŇ xČę kĂ Ç âl¿ =yJĲĂ

lxĳĄ yČ’Ğ=ykĲĂŇ yx¿Ă JŁ =hŇ mČ 11

: ySĲĂ pĘŇ nČ ëŇ yr¿Ă’Ğ’ĲČ =yJĂ y~Ăę uĂ Ç=hŇ mČ C
yxĳĂ JŁ MynăĂbĎŇ ’Ğ xČ JăŁ =M’Ă 12

: SCxĲ nĎ yr¿ĂWĎ BĘ =M’ĲĂ
ybĳĂŇ ytăĂŇ rĎzĘ‘Ć Ny’ăĄ M’Ăŋ hČ 13

: yeĂ UĲĆ mĂ hŇ x¿Ď DĘnĂ hŇ IĎęSĂ tĚŇ wĘÇ
dŇ sĆ xĳĎ Ch‘ăĄrĄmĲĄ sUăĎ lČ 14

: bŇ ozĲ‘ĞyĲČ yDăČSČ tŇ ’¡Č rĘyĂwĘ
lxČ nĳĎ=omkĘŇ CdăŇ gĘŇBĲĎ yxČ ’Č Æ 15

: CrbĲŇŁ ‘ĞyĲČ MylăĂ xĎ nĘ qyp¡ĂŇ ’ĞJĲČ
xrČqĳĎ=yeĂ mĂ Myr¿ĂdĘŇ uŁ hČ 16

wmyl‘
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: gŇlĆ SĲĎ =MQĆ ‘ČtĘŇ yĂ omylĄę ‘Ď Ç
17 CtŇ mĳĎ YĘ nĂ CbăŇ rĘzŁ yĘ tŇ ‘ĄBĘ Æ

: MmĲĎ oqUĘ mĂ Ck¿Ň ‘ĞdĘŇ nĂ oUę xĚBĘ Ç
18 MJĳĎ rĘDČ tŇ oxă rĘ’Ď CtŇ pĘŇ QăĎ yĂÆ

: CdŇ bĲĄŇ ’Ň yŁ wĘ ChêăŁ bČŇ Cl¡ ‘ĞyĲČ
19 ’mĳĎ êĄ tŇ oxă rĘ’Ď CTyBĂ hĂ Æ

: omlĲĎ =CCqĂ ’bĎę SĘ Ç tŇ k¿ŇŁ ylĂ hĞ
20 xTĳĎ bĎŇ =yJĲĂ CSB¿Ł

: CrjĲĎ xĘ IĆwČ hĎ ydĆę ‘Ď Ç C’B¿Ď
21 olĳř MtĆŇ yyăĂhĹ hŇ êĎ‘Č Æ=yJĲĂ

: C’rĲĎyêĂ wČ tŇ tČę xĞ Ç C’¿ rĘêĲĂ
22 ylĳĂ CbŇ hăĎ yêĂ rĘmČ ’Ď Æ=ykĂŇ ĲhĞ

: ydĲĂŇ ‘ĞbĲČŇ Cd¿Ň xĞSĲĂ MkĆę xĞJĲŁ mĂ CÇ
23 rYĳĎ=dŇ IČmĂ ynĂ CT¿ QĘ mČ C

: ynĂ CDpĘŇ êĂ MyYăĂ yrĂ‘ĲĎ dŇ I¡ČmĂ C
24 SyrĳĂxĞ’ĲČ ynăĂ’Ğ wĲČ ynĂ CrohÆ

: ylĲĂ Cnyb¿ĂŇ hĎ ytĂŇ ygĂęèĎ Ç=hŇ mČ C
25 rSĆ yĳŁ =yrĄmĘ ’Ă CY¿ rĘmĘ eĂ =hŇ mČ

: MJĲĆ mĂ xČ kăĄŇ oh xČ yk¡ĂŇ oI=hŇ mČ C
26 CbŇ SĳŁ xĘ êČ MyQăĂ mĂ xkăČŇ ohlĘ hČ

: S’ĲĎ nŁ yr¿ĄmĘ ’Ă xČ Crę lĘ CÇ
27 ClyjĳĂêČ Mot¿Ň yĎ=l‘Č=PŇ ’Č

: MkĲĆŇ ‘ĞyrĲĄ=l‘Č Crę kĘŇ tĂŇ wĘÇ
28 ybĳĂŇ =CnpĘŇ Cly’ăĂ oh hŇ êĎ‘Č wĘÆ

: bŇ EĲĄkČŇ ’Ğ=M’Ă MkĆę ynĄjĘ Ç=l‘Č wĘ
29 hŇ lĳĎ wĘ‘Č yhăĂ êĘ =l’Č ’nĎ Æ=CbŇ SĲĚ

ybVw
’"sb Nkw yrq ol ,bytk âl y’xndml ,d"ydw b"yd ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nkw y’br‘ml Nk v.21

.s"tw ‘"t Nkw yrqw bytk ylĂ ’"sbw ,’"ydw y"d ,T"d ,w"d ,g"d Nkw yrqw bytk âl ’"sbw ,w"Tdbw
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: HbĲĎŇ =yqĂ dĘŇ YĂ dŇ o‘Ç ybř V¿ w
hŇ lĳĎ wĘ‘Č yn¿ĂoSlĘ BĂ =SyĄhĞ 30

: tŇ oCĲhČ Nyb¿ĂŇ yĎ=âlĲ yJĂę xĂ Ç=M’Ă
ZrĆ’ĳĎ=l‘ř Sonă’ĹlĲĆ ’băĎŇ YĎ =âlĲ hĞ z

: wymĲĎř yĎ rykăĂŇ WĎ ym¡Ą ykĂŇ wĘ
lYĳĄ =PŇ ’Č SĘ yĲĂ dŇ bĆŇ ‘¿ĆJĘ 2

: olĲ ‘ĽpĲĎŇ hŇ C¿ĆqČ yĘ rykĂę WĎ kĘŇ CÇ
’wĘSĳĎ =yxĄ rĘyČ ylĂ Æ yêĂ lĘ xăČ nĘ hĎ NJąĄ 3

: ylĲĂ =CemĂ lmĎę ‘Ď Ç tŇ ol¿ ylĄ wĘ
bŇ rĆ‘ĳĎ=dŇ DČmĂ C MCq’Ď Æ ytăČŇ mĎ yêĂ rĘmČę ’ĲĎ wĘ yêĂ bĘŇ kČę SĎ =M’Ă 4

: PŇ SĆ nĲĎ=ydĄŇ ‘Ğ MydăĂŇ dĚŇ nĘ yêĂ ‘Ę b¡ČŇ WĲĎ wĘ
rpĳĎŇ ‘Ď SygĂŇ wĘ hŇ UĎ rĂÆ yrăĂWĎ BĘ SbąČŇ lĎÅ 5

: s’ĲĄ UĎ IĂwČ ‘gČę rĎÇ yr¿Ăo‘
gŇrĆ’ĳĎ=yeĂ mĂ CQqČ Æ ymăČ yĎ 6

: hŇ wĲĎqĘ êĂ spĆŇ ’ăĆ BĘ ClękĘŇ IĂwČÇ
yIĳĎxČ xČ Cră=yJĂ rkŇŁ zĘ Æ 7

: bŇ oTĲ tŇ o’¿ rĘlĂ ynĂę y‘ĄÇ bŇ CS¿ tĎŇ =âlĲ
y’Ă rĳŁ Ny‘ăĄ ynĂ rĄCStĘŇ Æ=âlĲ 8

: yeĂ nĲĆ y’Ą wĘ yBăĂ ìŇ yn¡Ćy‘Ą
ëŇ ĳČlIĄwČ NnĎ‘Ď Æ hŇ lăĎ JĎ 9

: hŇ lĆ ‘ĞyĲČ âlă lo’ę SĘ Ç dŇ r¿Ąoy NJ¿Ą
otĳŇ ybĄŇ lĘ dŇ o‘ă bŇ CSă yĎ=âlĲ 10

: omĲ qŁ mĘ dŇ o‘ă Cer¡ĆyJĂ yČ=âlwĘ
yj¿Ă ëŇ WĎň xĹ’ĲĆ âlą ÈynĂ ’Ğ=MGČ 11

yxĳĂ Cr rYăČ BĘ hŇ rĎBĘ dČŇ Č’ĲĘ Æ
: ySĲĂ pĘŇ nČ rmăČ BĘ hŇ xĎ yWĂę ’Ď Ç

yn’=Myh
.s"tw ‘"t ,+rt ,’"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,’"d Nkw yrqw bytk CbSĚ wĘ ’"sb ,yrq CbSĚ wĘ ,bytk ybĂ SĚ wĘ v.29

,bytk omyŁ ’"sb v.1 .’"ydw T"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk =ylĄ‘Ğ ’"sb ,yrq =ylĄ‘Ğ ,bytk =l‘Č v.1 .z
.yrq wymĎ yĎ
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12 NyeĳĂêČ =M’Ă ynĂ ’Ď Æ=MyĎhĲĞ
: rmĲĎ SĘ mĂ ylăČ ‘Ď MyW¡Ă tĎŇ =yJĲĂ

13 yWĳĂ rĘ‘Č ynĂ măĄ xĞ nĲČêĘ yêĂ rĘmČ ’Ď Æ=yJĲĂ
: ybĲĂŇ JĎ SĘ mĂ yxĂę yWĂ bĘŇ Ç ’v¿Ď yĂ

14 tŇ omĳŁlxĞbĲČŇ ynĂ ê¿ČêČxĂ wĘ
: yeĂ tĲČŇ ‘ĞbĲČŇ êĘ tŇ on¿ yŁ zĘxĆ mĄ CĲ

15 ySĳĂ pĘŇ nČ qnăĎxĞmĲČ rxăČ bĘŇ êĂ wČ
: ytĲĎŇ omYĘ ‘ČmĲĄ tŇ wĆmĎę Ç

16 hŇ yĳĆxĘ ’ĲĆ MlăĎ ‘Ł lĘ =âlĲ yêĂ sĘ ’Č mĎ Æ
: ymĲĎ yĎ lbĆŇ h¿Ć =yJĂ yeĂ UĆę mĂ Ç ld¿ČŇ xĞ

17 CelĳĆ DĘgČŇtĘŇ yJăĂ Son’ĹÆ=hŇ mĲĎ
: ìŇ BĲĆ lĂ wylăĎ ’Ą tŇ yS¡Ă tĎŇ =ykĲĂŇ wĘ

18 MyrĳĂqĎ bĘŇ lĂ Ced¿ĆŇ qĘ pĘŇ êĂ wČ
: CenĲĆxĎ bĘŇ êĂ My‘Ăę gĎŇrĘlĂ Ç

19 yeĂ UĳĆ mĂ hŇ ‘ăĆSĘ tĂŇ =âlĲ hŇ UĎ JČ Æ
: yuĲĂ rĚ y‘¿ĂlĘ BĂ =dŇ ‘Č ynĂ jĄę rĘtČ Ç=âlĲ

20 Md¿ĎŇ ’Ďň hĎ rYÀĄnŁ ÈëlĎ ű l‘ČÄ pĘŇ ’Ć hŇ mąĎ ytĂŇ ’Ň TĎÃ xĎ
ëŇ ĳĎl ‘GăĎpĘŇ mĂ lĘ ynĂ êăČmĘ WČ hŇ mĎ ląĎ

: ’vĲĎ mČ lĘ ylăČř ‘Ď hŇ y¡ĆhĘ ’ĲĆ wĎ
21 Èy‘Ă SĘ pĂŇ ’văĎ tĂŇ =âlĲ ű hŇ mąĆ C

yn¿ĂwňŁ ‘Ğ=tŇ ’Ć rybÀĂŇ ‘ĞtĲČŇ wĘĲ
bŇ JĳĎ SĘ ’Ć rpăĎŇ ‘ĎlĲĆ hŇ êĎ‘Č Æ=yJĲĂ

: yeĂ nĲĆ y’Ą wĘ ynĂ êăČrĘxĞS¡Ă wĘ

x : rmĲČ ’Ň yŁ wČ yxĂę CèhČ dŇ D¿ČlĘ BĂ N‘Č IČwČÆ
2 hŇ QĆ ’ĳĄ =lQĆ mČ êĘ N’¿Ď =dŇ ‘Č

: ìŇ ypĲĂŇ =yrĄmĘ ’Ă ryBĂ JČ Ç xČ Cr¿wĘ
l’h

.ìylĆ‘Ď ’Ymn ‘"tb ,bwtkh hnykV ’l’ ìylĆ‘Ď yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.20
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TjĳĎ SĘ mĂ tŇ CăĄ‘Č yĘ l’Ą hČ Æ 3

: qdĆŇ YĲĆ =tŇ CĲĄ‘Č yĘ yDČę SČ Ç=M’Ă wĘ
olĳ =C’TĘ xĲĎ ìŇ yn¿ĆBĎ =M’Ă 4

: M‘ĲĎSĘ jĂ =dŇ yČBĘ MxĄę QĘ SČ yĘwĲČÇ
l’ĳĄ =l’Ć rxăĄ SČ êĘ hŇ êĎ’Č Æ=M’Ă 5

: NeĲĎxČ tĘŇ êĂ yDČę SČ Ç=l’Ć wĘ
hŇ êĎ’¿Ď rSĎę yĎwĘ ëŇ z¿Č=M’Ă 6

ìŇ ylĳĆ‘Ď ry‘ăĂyĎ hŇ êĎ‘Č Æ=yJĂ
: ìŇ qĲĆdĘŇ YĂ tŇ wăČnĘ MQČęSĂ wĘÇ

r‘ĳĎYĘ mĂ ìăŇ tĘŇ ySĲĂ ’Ň rĄ hŇ yăĎhĎ wĘ 7

: dŇ ’ĲŁ mĘ hŇ G¿ĆWĘ yĂ ìę tĘŇ yrĲĂxĞ’ĲČ wĘÇ
NoSĳ yrĂ rdăŇŁ lĘ ’nĎ Æ=l’Č SĘ =yJĲĂ 8

: MtĲĎŇ obŇ ’Ğ rqĆxăĄ lĘ NnĄę okŇ wĘÇ
‘dĳĎŇ nĄ âlă wĘ CnxĘ nČ’Ğ Æ lomă tĘŇ =yJĲĂ 9

: ZrĆ’ĲĎ =ylĄ ‘Ğ CnymăĄ yĎ lY¡Ą yJąĂ
ëŇ ĳĎl CrmĘ ’Ň yăŁ ìŇ CroyÆ MhăĄ =âlhĞ 10

: MyQĲĂ mĂ C’Y¿Ă oy MBĎę QĂ mĂ CÇ
hŇ ~ĳĎ bĂŇ âlă BĘ ’mĆ GŁ Æ=hŇ ’Ć gĘŇ yĲĂhĞ 11

: MyĂmĲĎ =ylĂ bĘŇ Cx’¿Ď =hŇ GĆWĘ yĂ
PŇ TĳĄ uĎ yĂ âlă oB’Ă bĘŇ Æ CedăĆŇ ‘Ł 12

: SbĲĎŇ yyĂ ryYăĂ xĎ =lkĎŇ yn¡ĄpĘŇ lĂ wĘ
l’ĳĄ yxĄ kĘŇ SăŁ =lJĎ tŇ oxrĘ’Ď Æ NJĄę 13

: dŇ bĲĄŇ ’Ň êŁ PŇ năĄxĎ tŇ w¡ČqĘ tĂŇ wĘ
olĳ sĘ JĂ Toq¿ yĎ=rSĆ ’Ğ 14

: oxĲ TČ bĘŇ mĂ SybĂę JĎ ‘Č Ç tŇ yb¿ĄŇ C
dŇ mĳŁ ‘ĞyĲČ âlă wĘ otŇ yBĄ Æ=l‘Č N‘ăĄèĎ yĂ 15

: MCqĲ yĎ âlă wĘ oBę Ç qyz¿ĂxĞ yĲČ
SmĆ SĳĎ =ynĄpĘŇ lĂ ’Ch¡ bŇ TăŁ rĎ 16

l‘w



8. 17–9. 8 bwy’ 1233

: ’YĲĄtĄŇ oê¿qĘ nČ yĲŁ otę eĎGČ Ç l‘¿ČwĘ
17 CkŇ BĳĎ sĚ yĘ wySăĎ rĎSĲĎ lGČ Æ=l‘Č

: hŇ zĲĆxĹyĲĆ MynăĂbĎŇ ’Ğ tŇ yB¡Ą
18 omĳ oqUĘ mĂ Ce‘¿ĆQĘ bČŇ yĘ=M’Ă

: ìŇ ytĲĂŇ y’Ă rĘ âlă oBę Ç SxĆ k¿ĂŇ wĘ
19 oJĳ rĘDČ WoWă mĘ ’ChÆ=NhĆ

: CxmĲĎ YĘ yĂ rx¿Ą ’Č rpĎę ‘ĎmĲĄ CÇ
20 MêĳĎ =s’Č mĘ yĲĂ âlă l’Ą Æ=NhĆ

: My‘ĲĂrĄmĘ =dŇ yČBĘ qyzĂęxĞ yĲČÇ âl¿ wĘ
21 ìŇ yjĳĂ qoxă WĘ hŇ QăĄ mČ yĘ=dŇ ‘Č

: hŇ ‘ĲĎCrtĘŇ ìŇ yt¿ĆŇ pĎŇ WĘ C
22 tŇ SĆ bĳŇŁ =CSBĘ lĘ yĂ ìŇ y’¿ĆnĘŁWĲ

: CenĲĆ y’Ą My‘ăĂSĎ rĘ lhĆ ’¡Ł wĘ

T : rmĲČ ’Ň IŁ wČ bŇ oIę’Ă N‘Č I¿ČwČ
2 NkĳĄŇ =ykĂŇ yêĂ ‘Ę dăČŇ yĎ MnĎmĘ ’Ď Æ

: l’ĲĄ =M‘Ă Sonă’Ĺ qD¡ČYĘ IĂ=hŇ mČ C
3 oUĳ ‘Ă bŇ yrăĂlĎ ZjŁ xĘ yČÆ=M’Ă

: PŇ lĆ ’ĲĎ =yeĂ mĂ tŇ x¿Č ’Č CenĆę ‘ĞyĲČÇ âl¿
4 xČ JĳŁ ZyUăĂ ’Č wĘ bŇ bĎŇ lĄ Æ MkăČŇ xĞ

: MlĲĎ SĘ IĂwČ wylĎę ’Ą Ç hŇ S¿Ď qĘ hĂ =ymĲĂ
5 C‘dĳĎŇ yĎ âlă wĘ MyrĂhĎ Æ qyêăĂ ‘Ę UČ hČ

: ojĲ ’Č BĘ MkăĎŇ pĎŇ hĞ rS¡Ć ’Ğ
6 HmĳĎ oqUĘ mĂ ZrĆ’Ć Æ zyGăĂrĘUČ hČ

: NCYĲ QĎ pČŇ tĘŇ yĂ hĎ ydĆę CU‘Č wĘÇ
7 xrĳĎzĘyĂ âlă wĘ srĆxĆ lČ Æ rmăĄ ’Ł hĲĎ

: MêĲŁ xĘ yČ MybăĂŇ kĎŇ oJĲ dŇ ‘¡ČbĘŇ C
8 oDĳbČŇ lĘ MyĂmăČSĎ hŇ TăĆ nŁ

Krwdw
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: MyĲĎ ytĄŇ mĽB¿Ď =l‘Č ëŇ rĄę odŇ wĘÇ
lys¿Ă JĘ S‘Ď Æ=hŇ WĆ ‘ĲŁ 9

: NmĲĎ tĄŇ yr¿ĄdĘŇ xČ wĘ hŇ mĎę ykĂŇ wĘ
rqĆxĳĄ Ny’ăĄ=dŇ ‘Č tŇ oldŇŁ gĘŇ Æ hŇ WăĆ ‘Ł 10

: rjĲĎ sĘ mĂ Ny’¿Ą=dŇ ‘Č tŇ o’ę lĎ pĘŇ nĂ wĘ
hŇ ’ĳĆ rĘ’Ć âlă wĘ ylČ ‘Ď Æ rbăŇŁ ‘ĞyĲČ NhąĄ 11

: olĲ Nyb¿ĂŇ ’Ď =âlwĲĘ PŇ ŁlęxĞ yĲČwĘÇ
CebĳĆŇ ySĂ yĘ ymăĂ PŇ êŁ xĘ yČÆ NhăĄ 12

: hŇ WĲĆ ‘ĞêĲČ =hŇ mĲČ wylĎę ’Ą Ç rm¿Č ’Ň yŁ =ymĲĂ
ojĳ ’Č bŇ ySăĂ yĎ=âlĲ HČ ol’ĹÆ 13

: bŇ hČ rĲĎ yrĄzĘ‘ăŁ Cxę xĞSĲĎ Ç otŇ xČ êČ
CenĳĆ‘Ĺ’ĲĆ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ =yJĂ PŇ ’Č Æ 14

: oUĲ ‘Ă yrăČbĎŇ dĘŇ hŇ r¡ĎxĞbĘŇ ’Ć
hŇ nĳĆ‘Ĺ’ĲĆ âlă yêĂ qĘ dČŇ YĎ Æ=M’Ă rSăĆ ’Ğ 15

: NeĲĎxČ tĘŇ ’Ć yTĂę pĘŇ SĲŁ mĘ lĂ Ç
ynĂ nĳĄ‘ĞIĲČwĲČ ytĂŇ ’Ň r¿ĎqĎ =M’Ă 16

: ylĲĂ oq Nyz¿Ă’Ğ yĲČ=yJĂ NymĂę ’Ğ’ĲČ Ç=âlĲ
ynĂ pĳĄŇ CSyĘ hŇ r¿Ď‘ĎWĘ BĂ =rSĆ ’Ğ 17

: MeĲĎxĂ y‘ăČYĎ pĘŇ hŇ B¡Ď rĘhĂ wĘ
yxĳĂ Cr bŇ SăĄ hĎ ynĂ nĄêĘ yĂÆ=âlĲ 18

: MyrĲĂrŁ UĘ mČ ynĂ ‘Čę BĂ WĘ yČÇ yJ¿Ă
hŇ eĳĄhĂ ZyUăĂ ’Č xČ kăŇŁ lĘ =M’Ă 19

: ynĂ dĲĄŇ y‘Ă oyĲ ymăĂ TjĎę SĘ mĂ lĘ Ç=M’Ă wĘ
ynĂ ‘ĳĄySĂ rĘyČ yjăĂ qDĎYĘ ’Ć Æ=M’Ă 20

: ynĂ SĲĄ qĘ ‘Ę IČwĲČ ynĂ ’Ďę Ç=MêĲĎ
: yIĲĎxČ s’¿Č mĘ ’Ć ySĂę pĘŇ nČ ‘d¿ČŇ ’Ą =âlĲ ynĂ ’Ď Æ=MêĲĎ 21

yêĂ rĘmĳČ’Ď NJ¿Ą =l‘Č ’yh¿Ă tŇ xČę ’Č 22

Mt
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: hŇ QĲĆ kČŇ mĘ ’Chă ‘SĎę rĎwĘÇ Mê¿Ď
23 M’ĳŁ tĘŇ jĂ tŇ ymăĂ yĎ ToSÆ=M’Ă

: gŇ‘ĲĎlĘ yĂ MIăĂqĂ nĘ tŇ i¡Č mČ lĘ
24 ‘SĎę rĎ=dŇ yČbĲĘŇ hŇ nĎŋêĘ nĂ ű ZrĆ’ąĆ

hŇ iĳĆ kČŇ yĘ hĎ yT¿Ć pĘŇ SĲŁ =ynĲĄjĘ
: ’ChĲ =ymĂ ’opăŇ ’Ą âl¡ =M’Ă

25 ZrĳĎ=yeĂ mĂ CQqČ Æ ymăČ yĎwĘ
: hŇ bĲĎŇ oT C’¿ rĎ=âlĲ Cxę rĘBĲĎ Ç

26 hŇ bĳĆŇ ’Ą tŇ oIănĂ ’Ľ=M‘Ă CpŇ lĘ xĲĎ Æ
: lkĆŇ ’ĲŁ =ylĄ ‘Ğ WCT¿ yĎ rSĆ nĆę JĘ Ç

27 yxĳĂ yWĂ hŇ xăĎ JĘ SĘ ’Ć yrĂmĘ ’Ď Æ=M’Ă
: hŇ gĎŇ ylĲĂ bĘŇ ’Č wĘ ynăČpĎŇ hŇ b¡ĎŇ zĘ‘Ć’ĲĆ

28 ytĳĎŇ bŇŁ ~Ę ‘Č=lkĎŇ yêĂ rĘg¿ŇŁ yĎ
: ynĂ uĲĄnČtĘŇ âl¿ =yJĂ yêĂ ‘Ę dČę yĎÇ

29 ‘SĳĎ rĘ’Ć yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ
: ‘gĲĎŇ y’Ă lbĆŇ hăĆ hŇ EĆęÇ=hŇ UĎ lĲĎ

30 gŇlĆ SĳĎ =wmř b yêĂ YĘ x¿Č rĎtĘŇ hĂ =M’Ă
: yjĲĎ JČ rbăŇŁ BĘ ytĂŇ oJę zĂhĞ wĲČÇ

31 ynĂ lĳĄBĘ TĘ êĂ tŇ xČ èăČ BČ z’Ď Æ
: ytĲĎŇ omlĘ WČ ynĂ Cbę ‘ĞtĲĂŇ wĘÇ

32 CenĳĆ‘Ĺ’ĲĆ ynĂ măŁ JĎ Sy’ăĂ =âl=yJĲĂ
: TjĲĎ SĘ UĂ BČ wDĎę xĘ yČÇ ’ob¿Ň nĎ

33 xČ ykĳĂŇ om CnynăĄyBĄ =SyĄ âlă
: CnynĲĄSĘ =l‘Č odăŇ yĎ tŇ S¡Ą yĎ

34 oTĳř bĘŇ SĂ ylăČ ‘ĎmĲĄ rsăĄ yĎ
: yeĂ tĲČŇ ‘ĞbĲČŇ êĘ =l’ĲČ otę mĎ ’ĲĄ wĘÇ

35 Ce’ĳĆ rĎy’ĲĂ âlă wĘ hŇ rĎBĘ dČŇ ’ĲČ Æ
Nk=’l=yk

.ytbr +T v.34 .r"tw s"t ,+rt ,T"d ,’"d Nkw yrqw bytk ymĄBĘ ’"sb ,yrq =ymĄBĘ ,bytk =omBĘ v.30 .T
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: ydĲĂŇ UĎ ‘Ă ykĂę nŁ ’ĲĎ Ç Nk¿ĄŇ =âl=yJĲĂ
yI¿ĎxČň BĘ ySĂę pĘŇ nČ hŇ T¿Ď qĘ nĲĎ y
yxĳĂ yWĂ ylăČ ‘Ď hŇ băĎŇ zĘ‘Ć’ĲĆ

: ySĲĂ pĘŇ nČ rmăČ BĘ hę rĎBĘ dČŇ ’Ğ Ç
ynĂ ‘ĳĄySĂ rĘêČ =l’Č HČ ol’ĹÆ=l’Ć rmăČ ’Ł 2

: ynĂ bĲĄŇ yrĂêĘ =hŇ mČ l‘ăČ ynĂ ‘Ąę ydĂŇ ohĲ Ç
qSęŁ ‘ĞtĲČŇ =yJĂ ű ìÄ lĘ bŇ oTą hĞ 3

ìŇ yjĳĆJČ ‘Č ygăĂŇ yĘ s’Č mĘ tĂŇ Æ=yJĲĂ
: êĎ‘Ę pĲĎŇ oh My‘ăĂSĎ rĘ tŇ Y¡Č ‘Ğ=l‘Č wĘ

ëŇ ĳĎl rWăĎ bĎŇ ynăĄy‘ĄhĲČ 4

: hŇ ’ĲĆ rĘêĂ Sonă’Ĺ tŇ o’¡ rĘJĂ =M’Ă
ìŇ ymĳĆyĎ Sonă’Ĺ ymăĄ ykĂŇ hĞ 5

: rbĆŇ gĲĎŇ ymĄ yJăĂ ìŇ ytĆę onSĘ Ç=M’Ă
ynĳĂwŁ ‘ĞlĲČ Su¿ĄbČŇ tĘŇ =yJĲĂ 6

: SorĲdĘŇ tĂŇ yt¿ĂŇ ’Ň FĎ xČ lĘ CÆ
‘SĳĎ rĘ’Ć âlă =yJĂ ìŇ êĘ ‘Ę DČÆ=l‘ĲČ 7

: ly~ĲĂ mČ ìăŇ dĘŇ IĎmĂ Ny’¡ĄwĘ
ynĂ CWĳ ‘ĞIĲČwĲČ ynĂ CbŇ ~Ę ‘Ă Æ ìŇ ydăĆŇ yĎ 8

: ynĂ ‘ĲĄQĘ bČŇ êĘ wĲČ bŇ ybĂę sĎ Ç dŇ xČ y¿Č
ynĂ tĳĎŇ yWĂ ‘Ğ rmĆ xăŁ kČŇ =yJĲĂ ’nĎ Æ=rkĎŇ zĘ 9

: ynĂ bĲĄŇ ySĂ êĘ rp¿ĎŇ ‘Ď=l’Ć wĲĘ
ynĂ kĳĄŇ yêĂ êČ bŇ lĎ xĎ kĲĆŇ Æ âlă hĞ 10

: ynĂ ’ĲĄ yjĂ qĘ êČ hŇ eĎębĂŇ GĘ kČŇ wĘÇ
ynĂ SĳĄ yBĂ lĘ êČ rWĎ bĎŇ CÆ ro‘ă 11

: ynĂ kĲĄŇ kĘŇ sŁ êĘ MydĂę ygĂŇ wĘÇ tŇ om¿ YĎ ‘ĞbĲČŇ CĲ
ydĳĂŇ UĎ ‘Ă tĎŇ yWăĂ ‘Ď dŇ sĆ xĆ wĎÆ MyIăĂxČ 12

: yxĲĂ Cr hŇ r¿ĎmĘ SĲĎ ìę tĘŇ DĲĎqĚpĘŇ CÇ
ìŇ bĳĆŇ bĎŇ lĘ bĂŇ êĎ nĘ păČŇ YĎ hŇ QĆ ’Ą wĘÆ 13

yt‘dy
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: ëŇ UĲĎ ‘Ă tŇ ’Ň z¿Ł =yJĂ yêĂ ‘Ę dČę yĎÇ
14 ynĂ êĳĎrĘmČ SĘ C ytĂŇ ’Ň T¿Ď xĎ =M’Ă

: ynĂ uĲĄnČtĘŇ âlă ynĂę wŁ ‘ĞmĲĄ CÇ
15 ylĂę ylČŋlĘ ’Č yêĂ ‘Ę SČÃ rĎ=M’Ă

ySĳĂ ’Ň rŁ ’văĎ ’Ć =âlĲ yêĂ qĘ dČŇ YĲĎ wĘÆ
: yyĲĂnĘ ‘Ď hŇ ’¿Ą rĘC NolęqĎ Ç ‘b¿ČŇ WĘ

16 ynĂ dĳĄŇ CYêĘ lxČ èăČ JČ hŇ ’Ć gĘŇ yĂwĘÆ
: ybĲĂŇ =’QĎ jČ tĘŇ êĂ bŇ SęŁ tĎŇ wĘÇ

17 yDĂę gĘŇ nĆ ű ìydĆÄ ‘Ą SDĄŋ xČ êĘ
ydĳĂŇ UĎ ‘Ă ìŇ WĘ ‘ČJĲČ Æ bŇ rĆtăĆŇ wĘ

: yUĲĂ ‘Ă ’băĎŇ YĎ wĘ tŇ op¡Ň ylĂ xĞ
18 ynĂ tĳĎŇ ’Ň YĄhĲŁ MxĆ rĆmĄ Æ hŇ UĎ lăĎ wĘ

: ynĂ ’ĲĄ rĘtĂŇ =âlĲ NyĂ‘ăČwĘ ‘wČęgĘŇ’Ć Ç
19 hŇ yĳĆhĘ ’ĲĆ ytĂŇ yyăĂhĎ =âlĲ rSăĆ ’ĞJĲČ

: lbĲĎŇ C’ rbĆŇ u¿ĆlČ NTĆ BĆę mĂ Ç
20 ldĳxy ymăČ yĎ T‘ăČmĘ =âlhĞ

: T‘ĲĎUĘ hŇ gĎŇ yl¿Ă bĘŇ ’Č wĘ yeĂ UĆę mĂ Ç tŇ ySĂ yĎ
21 bŇ CSĳ ’Ď âlă wĘ ëŇ lĄ ’Ą Æ MrĆTăĆBĘ

: tŇ wĆmĲĎ lĘ YČ wĘ ëŇ SĆ xăŁ ZrĆ’¡Ć=l’Ć
22 lpĆŇ ’ęŁ om¿ JĘ ű hŇ tĎŇ pĎÄ y‘Ą ZrĆ’ąĆ

MyrĂę dĎŇ sĘ âl¿ wĘ tŇ wĆmĎ lĘ YČ Æ
: lpĆŇ ’ĲŁ =omJĘ ‘pČŇ ê¿Ł wČ

’y : rmĲČ ’Ň IŁ wČ ytĂę mĎ ‘ĞeĲČhĲČ rp¿ČŇ YŁ N‘Č IČwČÆ
2 hŇ nĳĆ‘Ď yĲĄ âlă MyrĂbĎŇ DĘÆ bŇ răŁ hĞ

: qDĲĎYĘ yĂ MyĂtăČŇ pĎŇ WĘ Sy’¡Ă =M’Ă wĘ
3 wSyrĳĂxĞ yĲČ MytăĂŇ mĘ ìŇ yDĆBČ Æ

: MlĲĂ kĘŇ mČ Ny’ăĄwĘ gŇ‘Čę lĘ êĂ wČÇ
rm’tw
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yxĳĂ qĘ lĂ ëŇ zăČ rmĆ ’Ň êŁ wČÆ 4

: ìŇ ynĲĆy‘ĄbĘŇ ytĂŇ yy¿ĂhĎ rbČę CÇ
rBĳĄDČ HČ olă ’Ĺ NêăĄ yĂ=ymĲĂ MlĎę C’wĲĘ 5

: ëŇ UĲĎ ‘Ă wytăĎŇ pĎŇ WĘ xê¡ČpĘŇ yĂwĘ
ÈhmĎ kĘŇ xĎ tŇ omă lĚ ‘ĞêĲČ ű ìÄ lĘ =dŇ GĆyČwĘ 6

hŇ I¿ĎSĂ Ctň lĲĘ MyĂlÀČpĘŇ kĂŇ =yJĲĂ
: ìŇ nĲĆ wŁ ‘ĞmĲĄ hČ olę’ĹÇ ì¿Ň lĘ hŇ è¿Ć yČ=yJĲĂ ‘dČÃ wĘ

’YĳĎ mĘ êĂ hČ olă ’Ĺ rqĆxăĄ hČ 7

: ’YĲĎ mĘ êĂ yDăČSČ tŇ yl¡Ă kĘŇ êČ =dŇ ‘Č M’ąĂ
l‘ĳĎpĘŇ êĂ =hŇ mČ MyĂmČ SĎ Æ yhăĄ bĘŇ GĎ 8

: ‘dĲĎŇ êĄ=hŇ mČ lo’ę èĘ mĂ Ç hŇ u¿ĎmĚ ‘Ğ
HDĳĎmĂ ZrĆ’ăĆmĄ hŇ JăĎ rĚ’Ğ 9

: MyĲĎ=yeĂ mĂ hŇ bĎę xĎ rĘCÇ
ryGĳĂsĘ yČwĘ PŇ Łl¿ xĞ yĲČ=M’Ă 10

: CebĲĆŇ ySĂ yĘ ymăĂ C lyhĂę qĘ yČwĘÇ
’wĘSĳĎ =ytĄŇ mĘ ‘dăČŇ yĎ ’ChÆ=yJĂ 11

: NnĲĎ oBtĘŇ yĂ âlă wĘ NwĆ’Ďę Ç=’rĘIČwČ
bŇ bĳĄŇ QĎ yĂ bŇ CbŇ nĎ Æ Sy’ăĂ wĘ 12

: dŇ lĲĄ CĎyĂ Md¿ĎŇ ’Ď ’rĆjĆę Ç ryĂ‘¿ČwĘ
ìŇ BĳĆ lĂ tĎŇ onă ykĂŇ hĞ hŇ êĲĎ’Č Æ=M’Ă 13

: ìŇ jĲĆ JČ wylăĎ ’Ą ê¡ĎWĘ rČpĲĎŇ C
ChqĳĄyxĂ rĘhČ ìŇ dĘŇ yĲĎBĘ Æ NwĆ’ăĎ=M’Ă 14

: hŇ lĲĎ wĘ‘Č ìŇ yřlăĆ hĎ ’ĲŁ BĘ NJ¡Ą SĘ êČ =l’Č wĘ
MCUĳ mĂ ìŇ ynăĆpĎŇ ’văĎ êĂ ű z’ąĎ =yJĂ 15

: ’rĲĎytĂŇ âlă wĘ qYĎę mĚ Ç tĎŇ yy¿ĂhĎ wĘ
xJĳĎ SĘ êĂ lmăĎ ‘Ď hŇ êĎ’Č Æ=yJĲĂ 16

: rJĲŁ zĘtĂŇ CrăbĘŇ ‘ĲĎ MyĂm¡ČJĘ
MyrhYmw

.r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"d Nkw ìlĘ hĎ’Ł BĘ ’"s v.14 .’y
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17 dŇ lĆ xĳĎ MCqă yĎ MyĂrČhĽ~ĲĎ mĂ CĲÆ
: hŇ yĲĆhĘ êĲĂ rqĆB¿Ł JČ hŇ pĎŇ ‘Ěę êĎ Ç

18 hŇ wĳĎqĘ êĂ SyăĄ=yJĂ êĎxĘ TČ bĲĎŇ CÆ
: bŇ JĲĎ SĘ êĂ xTČ b¿ĆŇ lĎ êĎę rĘpČŇ xĲĎ wĘÇ

19 dŇ yrĳĂxĞmĲČ Ny’ăĄwĘ êĎYĘ bČŇ rĎwĲĘÆ sŘ3

: MyBĲĂ rČ ìŇ ynăĆpĎŇ CQ¡ xĂ wĘ
20 hŇ nĎ yl¿Ć kĘŇ êĂň My‘Ăę SĎ rĘ yn¿Ąy‘ĄwĘ

MhĳĆ nĘ mĂ dŇ băČŇ ’Ď sonmĎ CÆ
: SpĆŇ nĲĎ=xjČ mĲČ MtĎę wĎqĘ tĂŇ wĘÇ

by : rmĲČ ’Ň IŁ wČ bŇ oIę’Ă N‘Č I¿ČwČ
2 M‘ĳĎ=MêĆ’Č yJăĂ MnĎmĘ ’Ď Æ

: hŇ mĲĎ kĘŇ xĎ tŇ Cm¿ êĎ MkĆę UĎ ‘Ă wĘÇ
3 MkĆę omJĲĘ ű bŇ bĎÄ lĄ yląĂ =MGČ

: hŇ QĆ ’ĲĄ =omJĘ Ny’¿Ą=ymĂ =tŇ ’Ć wĘ MJĳĆ mĂ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ lpăĄŇ nŁ =âlĲ
4 hŇ yĆęhĘ ’ĲĆ ű Ch‘ĄÄ rĄlĘ qxąŁ WĘ

ChnĳĄ‘ĞIĲČwČĲ HČ ol’ĹlĲĆ Æ ’răĄqŁ
: MymĲĂ êĎ qyD¿ĂYČ qoxę WĘ Ç

5 NnĳĎ’ĞSĲČ tŇ CêăSĘ ‘ČlĘ zCBÆ dŇ yjăĂ lČ
: lgĆŇrĲĎ ydĄŇ ‘Ğomă lĘ Nokę nĎ Ç

6 MydĂę dĘŇ SĲŁ lĘ Ĳ ű MylĂÄhĎ ’ĲŁ CyląĎ SĘ yĂ
l’ĳĄ yzĄyGăĂrĘmČ lĘ tŇ oxFĚ bČŇ CÆ

: odĲŇ yĎBĘ HČ olă ’Ĺ ’yb¡ĂŇ hĄ rSąĆ ’ĞlĲČ
7 OĎ rĳĆtŇŁ wĘ tŇ omă hĄ bĘŇ ’năĎ=l’Č SĘ MlĎę C’wĲĘ

: ëŇ lĲĎ =dŇ GĆyČwĘ MyĂmČę èĎ hČ Ç PŇ o‘¿ wĘ
8 OĎ rĳĆtŇŁ wĘ ZrĆ’ăĎlĎ xČ yWăĂ o’ą

: MIĲĎhČ ygăĄŇDĘ ìę lĘ Ç Cr¿jĘ sČ ywĲĂ
9 hŇ QĆ ’ĳĄ =lkĎŇ BĘ ‘dăČŇ yĎ=âlĲ ymĂ Æ

yk
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: tŇ ’Ň EĲŁ hŇ tĎŇ WĘ ‘ăĎ hoĎęhyĘÇ=dŇ yČ yJ¿Ă
yxĳĎ=lJĎ SpĆŇ năĆ odŇ yĎBĘ Æ rSăĆ ’Ğ 10

: Sy’ĲĂ =rWČ BĘ =lJĎ xČ Crę wĘÇ
NxĳĎ bĘŇ êĂ NyQăĂ mĂ NzĆ’Ł Æ=âlhĞ 11

: olĲ =M‘ČTĘ yĂ lkĆŇ ’ăŁ ëŇ xĄę wĘÇ
hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ MyS¿Ă ySĂ yBĲĂ 12

: hŇ nĲĎ CbŇ êĘ MymăĂ yĎ ëŇ rĆ’¡Ł wĘ
hŇ rĳĎCbŇ gĘŇ C hŇ măĎ kĘŇ xĎ oU‘Ă Æ 13

: hŇ nĲĎ CbŇ tĘŇ C hŇ Y¿Ď ‘Ą olę Ç
hŇ nĳĆBĎ yĂ âlă wĘ sorhĞ yĲČÆ NhăĄ 14

: xČ tĲĄŇ jĎ yĂ âlă wĘ Sy’Ăę Ç=l‘Č rG¿Ł sĘ yĂ
CSbĳĎŇ yĂwĘ MyĂUăČBČ rYăŁ ‘Ę yČ NhąĄ 15

: ZrĆ’ĲĎ =CkŇ pĘŇ hČ yĲČwĘ MxĄę QĘ SČ ywĲĂÇ
hŇ IĳĎSĂ CtĲŇ wĘ z‘ăŁ oU‘Ă Æ 16

: hŇ GĲĆSĘ mČ C gŇg¿ĄŇSŁ olę Ç
llĳĎ oS MyYăĂ ‘ĞoyÄ ëŇ ylăĂ om 17

: llĲĄ ohyĘ MyT¿Ă pĘŇ SĲŁ wĲĘ
xČ êĳĄjĂ MykăĂŇ lĎ mĘ rsăČ Cm 18

: MhĲĆ ynĄtĘŇ mĎ BĘ rozę’Ą Ç rs¿Ł ’Ę IĆwČ
llĳĎ oS MynăĂhĞJĲŁ ëŇ ylăĂ om 19

: PŇ QĲĄ sČ yĘ MynăĂtĎŇ ’ĲĄ wĘ
MynĳĂmĎ ’ĹnĲĆlĘ hŇ pĎŇ WĎ Æ rysăĂ mĄ 20

: xuĲĎ yĂ MynăĂqĄ zĘ M‘ČT¡Č wĘ
MybĳĂŇ ydĂŇ nĘ =l‘Č zCBÆ ëŇ păĄŇ oS 21

: hŇ jĲĎ rĂ MyqăĂ ypĂŇ ’Ğ xČ yz¡ĂmĘ C
ëŇ SĆ xĳŁ =yeĂ mĂ tŇ oqmĚ ‘ĞÆ hŇ QăĆ gČŇmĘ 22

: tŇ wĆmĲĎ lĘ YČ ro’ă lĎ ’Y¡Ą IŁ wČ
MdĳĄŇ BĘ ’Č yĘwĲČ MyĂoGlČ Æ ’yGăĂWĘ mČ 23

xTV
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: MxĲĄ nĘ IČwČ MyĂęoGlČ Ç xČ T¿Ą SŁ
24 ZrĆ’ĳĎhĎ =M‘Č ySăĄ ’Ň rĎ bŇ lĄ Æ rysĂę mĄ

: ëŇ rĆdĲĎŇ =âl ChtăŇŁ BĘ M‘Ąę tĘŇ IČwČÇ
25 ro’ĳ =âlwĘ ëŇ SĆ x¿Ł =CSSĘ mĲČ yĘ

: roJĲ èĂ JČ M‘Ąę tĘŇ IČwČÇ
gy ynĳĂy‘Ą hŇ tăĎŇ ’ĞrĲĎ lJ¡Ł =NhĆ

: HlĲĎ NbĆŇ ê¿Ď wČ ynĂę zĘ’Ď Ç hŇ ‘¿ĎmĘ SĲĎ
2 ynĂ ’ĳĎ =MgČŇ yêĂ ‘Ę dăČŇ yĎ MkĆŇ êĘ ‘Ę dČŇ JĲĘ Æ

: MJĲĆ mĂ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ lp¡ĄŇ nŁ =âlĲ
3 rBĳĄdČŇ ’Ğ yDăČSČ =l’Ć ynĂ ’Ğ Æ MlĎę C’

: ZjĲĎ xĘ ’Ć l’ăĄ =l’Ć xČ k¡ĄŇ ohwĘ
4 rqĆSĳĎ =ylĄ pĘŇ TĲŁ Mê¿Ć’Č MlĎę C’wĲĘ

: MkĲĆŇ QĘ JĚ llăĂ ’Ĺ y’¡ĄpĘŇ rĲŁ
5 NCSĳ yrĂxĞêĲČ SrăĄxĞhĲČ NêĄ yĂÆ=ymĲĂ

: hŇ mĲĎ kĘŇ xĎ lĘ MkăĆŇ lĎ yh¡Ă tĘŇ C
6 yêĳĂ xĘ kČŇ otĲŇ ’n¿Ď=C‘mĘ SĂ

: CbŇ ySĲĂ qĘ hČ ytăČŇ pĎŇ WĘ tŇ ob¡Ň rĂwĘ
7 hŇ lĳĎ wĘ‘Č CrăBĘ dČŇ êĘ l’Ą lĘ hČ Æ

: hŇ IĲĎmĂ rĘ Cr¿BĘ dČŇ êĲĘ olę wĘÇ
8 NC’ĳ vĎ êĂ wyn¿ĎpĎŇ hĞ

: NCbĲŇ yrĂêĘ l’¿Ą lĎ =M’Ă
9 MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć rqăŁ xĘ yČ=yJĲĂ bŇ oThĞ Æ

: obĲŇ CQt¿ĄŇ hĎ êĘ Sonę ’ĹBĲĆ Ç lt¿ĄŇ hĎ JĘ =M’Ă
10 MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć xČ ykăĂŇ oy xČ kăĄŇ oh

: NC’Ĳ vĎ êĂ Myn¿ĂjĎ rtĆŇ iĄę BČ Ç=M’Ă
11 MkĳĆŇ tĘŇ ’Ć tŇ ‘ăĄbČŇ êĘ otŇ ’Ą WĘ Æ âlă hĞ

: MkĲĆŇ ylĄ ‘Ğ lj¿Ł yĂ oDę xĘ pČŇ CÇ
12 rpĆŇ ’ĳĄ =ylĄ SĘ mĂ MkĆŇ ynĄrŁ kĘŇ zĲĂ Æ

rmx=ybgl



1242 bwy’ 13. 13–25

: MkĲĆŇ yBĄ GČ rmĆ xęŁ Ç=yBĄ gČŇlĘ
ynĂ ’ĳĎ =hŇ rĎBĘ dČŇ ’Ğ wĲČ yeĂ UĆ mĂ Æ CSyrăĂxĞhĲČ 13

: hŇ mĲĎ ylăČ ‘Ď rb¡ŇŁ ‘ĞyĲČwĘ
yeĳĎSĂ bĘŇ yrăĂWĎ bĘŇ ’văĎ ’Ć ű hŇ mąĎ =l‘Č 14

: yjĲĂ kČŇ BĘ MyW¿Ă ’Ď ySĂę pĘŇ nČ wĘÇ
lxĳĄ yČ’Ğ âř lăř ynĂ lĄ TĘ qĘ yĂÆ NhăĄ 15

: xČ ykĲĂŇ o’ wyn¿ĎjĎ =l’Ć ykČę rĎDĘÇ=ëŇ ’Č
hŇ ‘ĳĎCSylĲĂ yl¿Ă =’Ch=MGČ 16

: ’obĲŇ yĎ PŇ n¿ĄxĎ wynĎę pĎŇ lĘ Ç âl¿ =yJĂ
ytĳĂŇ QĎ mĂ ‘Č omSĎ Æ C‘ămĘ SĂ 17

: MkĲĆŇ ynĄzĘ’Ď BĘ ytĂę wĎxĞ’ĲČ wĘÇ
TjĳĎ SĘ mĂ yêĂ kĘŇ răČ‘Ď ’nĎ Æ=hŇ eĄhĂ 18

: qDĲĎYĘ ’Ć yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ yêĂ ‘Ę dČę yĎÇ
ydĳĂŇ UĎ ‘Ă bŇ yrăĂyĎ ’ChÆ=ymĂ 19

: ‘wĲĎgĘŇ’Ć wĘ SyrăĂxĞ’ĲČ hŇ ê¡Ď ‘Č=yJĲĂ
ydĳĂŇ UĎ ‘Ă W‘ČêăČ =l’Č MyĂêČSĘ Æ=ëŇ ’Č 20

: rtĲĄŇ iĎ ’Ć âlă ìŇ ynĆę jĎ mĂ Ç z’¿Ď
qxĳČ rĘhČ ylăČ ‘ĎmĲĄ ìŇ jĘ JČ Æ 21

: yeĂ tĲČŇ ‘ĞbĲČŇ êĘ =l’ĲČ ìę tĘŇ mĎ ’ĲĄ wĘÇ
hŇ nĳĆ‘Ĺ’ĲĆ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ ’rĎqĘ CÆ 22

: ynĂ bĲĄŇ ySĂ hĞ wĲČ rBĄę dČŇ ’Ğ Ç=o’Ĳ
tŇ o’ĳ FĎ xČ wĘ tŇ onă wŁ ‘Ğ ylĂ Æ hŇ UăĎ JČ 23

: ynĂ ‘ĲĄydĂŇ hŁ ytĂę ’Ň FĎ xČ wĘÇ y‘¿ĂSĘ jĲĂ
ryêĳĂ sĘ tČŇ ìŇ yn¿ĆpĎŇ =hŇ UĎ lĲĎ 24

: ëŇ lĲĎ bŇ yăĄo’lĘ ynĂ b¡ĄŇ SĘ xĘ tČŇ wĘ
Zorĳ‘ĞêĲČ PŇ DăĎnĂ hŇ lăĆ ‘ĎhĲĆ 25

: PŇ DĲŁ rĘêĂ SbăĄŇ yĎ Sq¡Č=tŇ ’Ć wĘ
btkt=yk

.r"tw s"t ,+rt ,’"yd Nkw yrqw bytk ol ’"sb ,yrq ol v.15 .gy
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26 tŇ orĳrŁ mĘ ylăČ ‘Ď bŇ êăŁ kĘŇ tĂŇ =yJĲĂ
: yrĲĎC‘nĘ tŇ on¿ wŁ ‘Ğ ynĂ SĄę yrĂotĲŇ wĘÇ

27 ylČę gĘŇrČ ű dŇ iČÄ BČ MWąĄ tĎÅ wĘ
ytĳĎŇ oxrĘ’Ď =lJĎ rom¿ SĘ tĂŇ wĘ

: hŇ uĲĆxČ tĘŇ êĂ ylČę gĘŇrČÇ yS¿Ą rĘSĎ =l‘Č
28 hŇ lĳĆ bĘŇ yĂ bŇ qăĎrĎJĘ ’ChwĘÆ

: S‘ĲĎ olkăĎŇ ’Ğ dŇ gĆŇbĆę JĘ Ç
dy hŇ èĳĎ ’Ă dŇ Clă yĘ MdĎŇ ’Ď Æ

: zgĆŇrĲŁ =‘bĲČŇ WĘ CĲ MymĂę yĎÇ rY¿Č qĘ
2 lUĳĎ IĂwČ ’YĎ yĎÆ ZyYăĂ JĘ

: dŇ omĲ ‘ĞyĲČ âlă wĘ l~Ąę JČ Ç xr¿ČbĘŇ IĂwČ
3 ìŇ ĳĆny‘Ą êĎxĘ qăČjĎ hŇ zĆÆ=l‘Č=PŇ ’Č

: ëŇ UĲĎ ‘Ă TjăĎ SĘ mĂ bĘŇ ’yb¡ĂŇ tĎŇ ytąĂŇ ’ÅŁ wĘ
4 ’mĄę FĎ mĂ rohTĎ Æ NêăĄ yĂ=ymĲĂ

: dŇ xĲĎ ’Ć âlă
5 ëŇ êĳĎ’Ă wyS¿Ď dĎŇ xĽ=rjČ sĘ mĲĂ wymĎę yĎ ű MyYĂÄ CrxĞ M’¿Ă

: robĲŇ ‘ĞyĲČ âlă wĘ tĎŇ yWĂę ‘Ď Ç wq¿ř x
6 lDĳĎxĘ yĆwĘ wylăĎ ‘ĎmĲĄ hŇ ‘ăĄSĘ

: omĲ oy ryk¿ĂŇ WĎ JĘ hŇ YĆę rĘyĂÇ=dŇ ‘Č
7 hŇ w¿ĎqĘ êĂň Z‘Ąę lĎ Sy¿Ą yJąĂ

PŇ ylĳĂ xĞ yĲČ dŇ o‘ă wĘ tŇ rĄJĎ yĂÆ=M’ĲĂ
: lDĲĎxĘ tĆŇ âlă oêę qĘ nČ yĲŁ wĘÇ

8 oSĳ rĘSĎ ZrĆ’ăĎBĎ NyqăĂ zĘyČ=M’Ă
: o‘Ĳ zĘGĂ tŇ Cm¿ yĎ rpĎę ‘ĎbĲĆŇ CÇ

9 xČ rĳĂpĘŇ yČ MyĂmăČ xČ yrăĄmĄ
: ‘TČ nĲĎ=omJĘ ryYăĂ qĎ hŇ W¡Ď ‘Ď wĘ

10 SlĳĎ xĹIĲĆwĲČ tŇ CmyĎÆ rbĆŇ găĆŇ wĘ
‘wgyw

.y"dw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wyuĎxĚ ’"sb ,yrq wyuĎxĚ ,bytk ouxĚ v.5 .dy
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: oIĲ’Č wĘ MdăĎŇ ’Ď ‘w¡ČgĘŇ IĂwČ
MyĳĎ=yeĂ mĂ MyĂmČ Æ=ClzĘ’ĲĎ 11

: SbĲĄŇ yĎwĘ bŇ r¿ČxĹyĲĆ rhĎę nĎ wĘÇ
MCq¿ yĎň=âlwĘĲ bŇ kČę SĎ Sy’¿Ă wĘ 12

CYyqĳĂyĎ âlă MyĂmČ SĎ Æ yêăĂ lĘ BĂ =dŇ ‘Č
: MtĲĎŇ nĎèĘ mĂ Cr‘ęŁ yĄÇ=âlĲ wĘ

ynĂ nĄę jĂ YĘ êČ lo’ŋ SĘ BĂ ű NêĄÄ yĂ ymąĂ 13

ìŇ jĳĆ ’Č bŇ CSă =dŇ ‘Č ynĂ rĄyêĂ sĘ êČ Æ
: ynĂ rĲĄJĘ zĘtĂŇ wĘ qxăŁ yl¡Ă tŇ yS¿Ă êąĎ

hŇ y¿ĆxĘ yĲĂňhĞ rbĆŇ GĆę tŇ Cm¿ yĎ=M’Ă 14

lxĳĄ yČ’Ğ y’ăĂ bĎŇ YĘ ymăĄ yĘ=lJĎ
: ytĲĂŇ pĎŇ ylĂ xĞ ’oBę Ç=dŇ ‘Č

OĎ ĳĆn‘Ĺ’ĲĆ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ ’rĎqĘ êĂ Æ 15

: PŇ sĲŁ kĘŇ tĂŇ ìŇ ydăĆŇ yĎ hŇ W¡Ą ‘ĞmĲČ lĲĘ
rojĳ sĘ êĂ ydăČŇ ‘ĎYĘ hŇ êĎ‘Č Æ=yJĲĂ 16

: ytĲĂŇ ’Ň FĎ xČ =l‘Č romę SĘ tĂ Ç=âlĲ
y‘ĳĂSĘ jĂ rorăYĘ BĂ MtăĚŇ xĎ 17

: ynĲĂ wŁ ‘Ğ=l‘Č ljęŁ TĘ êĂ wČÇ
loBĳ yĂ lpăĄŇ on=rhČ MlĎ C’wĘÆ 18

: omĲ qŁ UĘ mĂ qê¿Č ‘Ę yĆ rCYę wĘÇ
MyĂmČę CqxĞS¿Ď ű MynąĂbĎŇ ’Ğ 19

ZrĆ’ĳĎ=rpČŇ ‘Ğ hĎ yx¿Ć ypĂŇ sĘ =PŇ TĲŁ SĘ êĂ
: êĎdĘŇ bĲČŇ ’ĹhĲĆ Sonă’Ĺ tŇ w¡ČqĘ tĂŇ wĘ
ëŇŁlĳ hĞ IĲČwČĲ xYČ nĆlĎ Æ ChpăĄŇ qĘ tĘŇ êĂ 20

: ChxĲĄ QĘ SČ êĘ wĲČ wynĎę pĎ Ç hŇ e¿ĆSČ mĘ
‘dĳĎŇ yĄ âlă wĘ wynĎbĎŇ Æ CdăŇ BĘ kĘŇ yĂ 21

: omlĲĎ Nyb¿ĂŇ yĎ=âlĲ wĘ Crę ‘ĞYĘ yĂwĘÇ
bŇ ’ĳĎ kĘŇ yĂ wylăĎ ‘Ď orWĎ BĘ Æ=ëŇ ’Č 22

wVpnw
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: lbĲĎŇ ’ĹêĲĆ wyl¿Ď ‘Ď oSę pĘŇ nČ wĘÇ

wT : rmĲČ ’Ň IŁ wČ ynĂę mĎ yêĲĄhĲČ zp¿ČŇ ylĂ ’Ĺ N‘Č IČwČÆ
2 xČ Crĳ=tŇ ‘ČdĲČŇ hŇ n¿Ć‘ĞyĲČ MkĎę xĎ hĲĆ

: onĲ TĘ BĂ MydăĂŇ qĎ ’Q¡Ą mČ ywĲĂ
3 NoJĳ sĘ yĂ âlă rbĎŇ dĎŇ BĘ Æ xČ kăĄŇ oh

: MBĲĎ ly‘¿Ăoy=âlĲ MyQĂęmĂ CÇ
4 hŇ ’ĳĎ rĘyĂ rpăĄŇ êĎ hŇ êĎ’Č Æ=PŇ ’Č

: l’ĲĄ =ynĄpĘŇ lĂ hŇ xĎę yWĂ Ç ‘r¿ČgĘŇtĂŇ wĘ
5 ìŇ ypĳĂŇ ìăŇ nĘ wĲŁ ‘Ğ PŇ QăĄ ’Č yĘ yJąĂ

: MymĲĂ Cr‘Ğ NoSă lĘ rxČę bĘŇ tĂŇ wĘÇ
6 ynĂ ’ĳĎ =âlwĘ ìŇ ypăĂŇ ìăŇ ‘ĞySĲĂ rĘyČ

: ëŇ bĲĎŇ =Cn‘ĞyĲČ ìŇ ytĆę pĎŇ WĘ CÇ
7 dŇ lĳĄ CĎêĂ MdĎŇ ’Ď Æ NoSă y’Ň rĂhĞ

: êĎlĘ lĲĎ ox tŇ o‘ăbĎŇ gĘŇ yn¡ĄpĘŇ lĂ wĘ
8 ‘mĳĎ SĘ êĂ hČ olă ’Ĺ dŇ osă bĘŇ hČ

: hŇ mĲĎ kĘŇ xĎ ìŇ ylăĆ ’Ą ‘r¡ČgĘŇtĂŇ wĘ
9 ‘dĳĎŇ nĄ âlă wĘ êĎ‘Ę dČŇ IĎÆ=hŇ mČ

: ’ChĲ CnU¿Ď ‘Ă =âlwĲĘ NybĂę êĎ Ç
10 CnBĳĎ SySăĂ yĎ=MGČ bŇ WăĎ =MGČ

: MymĲĂ yĎ ìŇ ybăĂŇ ’Ď mĄ ryB¡Ă JČ
11 l’ĳĄ tŇ omă xĚ nĘ êČ ìŇ UĘ mĂ Æ T‘ăČmĘ hČ

: ëŇ UĲĎ ‘Ă T’¿Č lĎ rbĎę dĎŇ wĘÇ
12 ìŇ BĳĆ lĂ ì¿Ň xĞuĎ IĂ=hŇ mČ

: ìŇ ynĲĆy‘Ą NCm¿ zĘrĘIĂ=hŇ mČ C
13 ìŇ xĳĆ Cr l’ăĄ =l’Ć bŇ ySăĂ tĎŇ =yJĲĂ

: NyQĲĂ mĂ ìŇ yjăĂ mĂ tĎŇ ’Ň Y¡ĄhŁ wĘ
14 hŇ JĳĆ zĘyĂ=yJĲĂ Son¿’Ĺ=hŇ mĲĎ

qdYy=ykw
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: hŇ èĲĎ ’Ă dŇ Clă yĘ qDČę YĘ yĂÇ=ykĲĂŇ wĘ
NymĳĂ ’Ğ yĲČ âlă oSdŇŁ qĘ BĂ NhăĄ 15

: wynĲĎ y‘ĄbĘŇ CJ¿ zČ=âlĲ MyĂmČę SĎ wĘÇ
xlĳĎ ’ĹnĲĆ wĘ bŇ ‘¿ĎtĘŇ nĂ =yJĲĂ PŇ ’Č Æ 16

: hŇ lĲĎ wĘ‘Č MyĂUăČkČŇ hŇ t¡ĆŇ SŁ =Sy’ĲĂ
ylĳĂ =‘mČ SĲĘ ì¿Ň wĘxČ ’Ğ 17

: hŇ rĎjĲĄ sČ ’Ğ wĲČ ytĂŇ yzĂęxĎ Ç=hŇ zĲĆwĘ
CdŇ yGĳĂyČ Mym¿Ă kĎŇ xĞ=rSĆ ’Ğ 18

: MtĲĎŇ obŇ ’ĞmĲĄ Cdę xĞkĲĂŇ Ç âl¿ wĘ
ZrĆ’ĳĎhĎ hŇ năĎêĘ nĂ MDĎbČŇ lĘ Æ MhăĆ lĎ 19

: MkĲĎŇ otŇ BĘ rzăĎ rbČŇ ‘¡Ď=âlwĘ
llĳĄ oxtĘŇ mĂ ’Chă ‘SĎ rĎÆ ymăĄ yĘ=lJĎ 20

: ZyrĲĂ‘ĎlĲĆ Cn¿jĘ YĘ nĂ MynĂęSĎ Ç rj¿Č sĘ mĂ C
wynĳĎzĘ’Ď BĘ Myd¿ĂŇ xĎ jĘ =loqĲ 21

: Ce’ĲĆ obŇ yĘ dŇ d¿ĄŇ oS MolęèĎ BČ Ç
ëŇ SĆ xĳŁ =yeĂ mĂ bŇ CSÆ NymăĂ ’Ğ yĲČ=âlĲ 22

: bŇ rĆxĲĎ =ylĄ ’Ĺ ’Chă CpŇ YĎ wĘ
hŇ IĳĄ’Č MxĆ QăĆ lČ ’Chă dŇ dąĄŇ ŁnÅ 23

: ëŇ SĆ xĲŁ =MoyĲ odăŇ yĎBĘ Nok¡Ň nĎ=yJĲĂ ű ‘dČő yĎ
hŇ qĳĎCYmĘ C rYăČ ChtĚŇ ‘ĞbĲČŇ yĲĘÆ 24

: rodĲŇ yJĂ lČ dŇ ytĂŋ ‘Ď ű ëŇ lĆ mąĆ JĘ ChpĄę qĘ tĘŇ êĂ Ç
odĳŇ yĎ l’ăĄ =l’Ć hŇ TăĎ nĎ=yJĲĂ 25

: rBĲĎ GČtĘŇ yĂ yDČę SČ Ç=l’Ć wĘ
r’Ň CĳĎYČ BĘ wylăĎ ’Ą ZCrăyĎ 26

: wyeĲĎ gĂŇmĲĎ yB¿Ą GČ ybĂę ‘ĞBĲČ Ç
oBĳ lĘ xĆ BĘ wynăĎpĎŇ hŇ iăĎ kĂŇ =yJĲĂ 27

: lsĆ kĲĎŇ =ylĄ ‘Ğ hŇ măĎ yjĂ W‘Č I¡ČwČ
tŇ odę xĎ kĘŇ nĂ MyrąĂ‘ĎÅ ű NoJą SĘ IĂwČ 28

Mytb
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omlĳĎ CbŇ SĘ yăĄ=âl MyêĂ BĎ Æ
: MyQĲĂ gČŇlĘ CdăŇ êĘ ‘ČtĘŇ hĂ rS¡Ć ’Ğ

29 olĳ yxĄ MCqă yĎ=âlĲ wĘ rSČ ‘Ę y¡Ć=âlĲ
: MlĲĎ nĘ mĂ ZrĆ’ăĎlĎ hŇ F¡Ć yĂ=âlĲ wĘ

30 ëŇ SĆ xęŁ =yeĂ mĂ ű rCsÄ yĎ=âlĲ
tŇ bĆŇ hĳĎ lĘ SČ SBăĄ yČêĘ oêqĘ nČ yĲŁ Æ

: wyjĲĂ xČ CrăBĘ rCsę yĎwĘÇ
31 hŇ ‘ĳĎtĘŇ nĂ wVăř b NmăĄ ’Ğ yĲČ=l’Č

: otĲŇ rĎCmĲ tĘŇ hŇ y¿ĆhĘ êĲĂ ’wĘSĎę Ç=yJĂ
32 ’lĳĄ UĎ êĂ omoyÆ=âlBĲĘ

: hŇ nĎ nĲĎ‘ĞrĲČ âlă otę jĎ kĂŇ wĘÇ
33 orĳsĘ BĂ NpĆŇ GăĆJČ smăŁ xĘ yČ

: otĲŇ ~Ď nĂ tŇ yĂEČęJČ Ç ëŇ ¿ĄlSĘ yČwĘ
34 dŇ Cmĳ lĘ GČ PŇ năĄxĎ tŇ dăČŇ ‘Ğ=yJĲĂ

: dŇ xČ SĲŁ =ylĄ hĽ’ĲĎ hŇ l¿Ď kĘŇ ’ĲĎ S’Ąę wĘÇ
35 NwĆ’ĳĎ dŇŁlyăĎwĘ lmĎ ‘Ď Æ hŇ răŁ hĎ

: hŇ mĲĎ rĘmĂ Nyk¿ĂŇ êĎ MnĎęTĘ bĂŇ CÇ

zT : rmĲČ ’Ň IŁ wČ bŇ oIę’Ă N‘Č I¿ČwČ
2 tŇ oBĳ rČ hŇ QĆ ’ăĄ kĘŇ yêĂ ‘Ę măČ SĎ

: MkĲĆŇ QĘ JĚ lmăĎ ‘Ď ym¡Ą xĞ nĲČmĘ
3 xČ Crĳ=yrĄbĘŇ dĂŇ lĘ Zq¿ĄhĞ

: hŇ nĲĆ‘ĞtĲČŇ yJăĂ ìę YĘ yrĲĂmĘ IČÇ=hŇ mČ o’¿
4 hŇ rĎB¿ĄdČň ’Ğ MkÀĆŇ JĎ ÈykĂŇ nŁ ’ĲĎ ű MGąČ

ySĂę pĘŇ nČ tŇ xČ êąČ MkĆÃ SĘ pĘŇ nČ SyÀĄ Clą
MyQĳĂ mĂ BĘ MkăĆŇ ylĄ ‘Ğ hŇ rĎyBăĂ xĘ ’Č

: ySĲĂ ’Ň rŁ omă BĘ MkĆę ylĄ ‘ĞÇ hŇ ‘Ď yn¿Ă’Ď wĘ
MkYm’’
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ypĳĂŇ =omBĘ Mk¿ĆŇ YĘ UĂ ’Č ’Ğ 5

: ëŇŁWĲ xĘ yČ ytăČŇ pĎŇ WĘ dŇ yn¡ĂwĘ
ybĳĂŇ ’Ą JĘ ëŇ WăĄ xĎ yĲĄ=âlĲ hŇ rĎBĘ dČŇ ’Ğ Æ=M’ĲĂ 6

: ëŇŁlĲ hĞ yĲČ ye¿ĂmĂ =hŇ mČ hŇ lĎę DĘxĘ ’Č wĘÇ
ynĂ ’ĳĎ lĘ hĆ hŇ ê¿Ď ‘Č=ëŇ ’Č 7

: ytĲĂŇ dĎŇ ‘Ğ=lJĎ tĎŇ oUę SĂ hĞ Ç
hŇ yĳĎhĎ dŇ ‘ăĄlĘ ynĂ TĄ mĘ qĘ êĂ wĲČÆ 8

: hŇ nĲĆ‘ĞyĲČ yn¿ČpĎŇ BĘ ySĂę xĞkĲČŇ Ç yB¿Ă MqĎ I¿ĎwČ
ynĂ mĄę TĘ WĘ IĂwĲČ ű PŇ rČÄ TĎ oją ’Č 9

wyeĳĎSĂ BĘ ylăČ ‘Ď qrăČxĎ
: ylĲĂ wynăĎy‘Ą SoT¡ lĘ yĂ ű yrĂő YĎ

MhĆę ypĂŇ BĘ ű ylČÄ‘Ď Crŋ ‘ĞjĲĎ 10

yyĳĎxĎ lĘ CJă hĂ hŇ jĎ rĘxĆ BĘ Æ
: NC’Ĳ QĎ mČ tĘŇ yĂ yl¿Č ‘Ď dŇ xČ yČęÇ

lywĳĂ‘Ğ l’ăĆ l’Ą Æ ynĂ răĄyGĂ sĘ yČ 11

: ynĂ TĲĄ rĘyĂ My‘ăĂSĎ rĘ yd¡ĄŇ yĘ=l‘Č wĘ
ynĂ rĄę jĘ rĘpČŇ yĘwĲČ ű ytĂŇ yyĂÄhĎ wląĄSĎÅ 12

ynĂ YĳĄjĘ YĘ pČŇ yĘwĲČ yjĂ rĘ‘ĎBĘ Æ zxăČ ’Ď wĘ
: hŇ rĲĎFĎ mČ lĘ olę Ç ynĂ m¿Ą yqĂ yĘwČ

wyBĎę rČ ű ylČÄ‘Ď CBsąŁ yĎÅ 13

lomĳ xĘ yČ âlă wĘ ytČŇ oylĘ JĂ Æ xQăČ pČŇ yĘ
: ytĂŇ rĲĎrĄmĘ ZrĆ’Ďę lĎ Ç ëŇ j¿Ł SĘ yĂ

ZřrĆpĳĎŇ =ynĄjĘ =l‘Č ZrĆpĆŇ Æ ynĂ YăĄrĘpĘŇ yĂ 14

: roBĲ gĂŇJĘ ylăČ ‘Ď Zr¡ĚyĎ
yDĳĂlĘ gĂŇ ylăĄ ‘Ğ yêĂ rĘpČŇ êĎ Æ qWăČ 15

: ynĲĂ rĘqČ rpăĎŇ ‘ĎbĲĆŇ yêĂ lĘ l¡Č ‘Ł wĘ
ykĂŇ bĳĆŇ =yeĂ mĂ hrř mrmxÆ ynăČjĎ 16

: tŇ wĆmĲĎ lĘ YČ yjăČ‘ČpĘŇ ‘Č l‘¡ČwĘ
l‘
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17 yjĳĎkČŇ BĘ smăĎ xĎ =âlĲ l‘Č Æ
: hŇ JĲĎ zČ yt¿ĂŇ QĎ pĂŇ tĘŇ C

18 ymĳĂ dĎŇ yiăĂ kČŇ êĘ =l’Č ZrĆ’Ć Æ
: ytĲĂŇ qĎ ‘ĞzĲČlĘ Moqę mĎ Ç yh¿Ă yĘ=l’Č wĲĘ

19 ydĳĂŇ ‘Ą MyĂmăČèĎ bČŇ =hŇ eĲĄhĂ hŇ êĎ‘Č Æ=MGČ
: MymĲĂ orUĘ BČ ydĂę hĞWĲĎ wĘÇ

20 y‘ĳĎrĄ yY¿Č ylĂ mĘ
: ynĲĂ y‘Ą hŇ p¿ĎŇ lĘ DĲĎ hČ olę’ĹÇ=l’Ć

21 HČ olĳ ’Ĺ=M‘Ă rbĆŇ găĆŇlĘ xkăČŇ oywĘ
: Ch‘ĲĄrĄlĘ Md¿ĎŇ ’Ď =NbĆŇ C

22 CytĳĎŇ ’ĹyĲĆ rjăĎ sĘ mĂ tŇ onăSĘ =yJĲĂ
: ëŇŁlĲ hĹ’ĲĆ bŇ CSă ’Ď =âlĲ xrČ’¡Ł wĘ

zy CkŇ ‘Ďę zĘnĂ ym¿Č yĎ hŇ lĎ BĲĎ xĚ Æ yxăĂ Cr
: ylĲĂ Myr¿ĂbĎŇ qĘ

2 ydĳĂŇ UĎ ‘Ă MylĂ tĚŇ hĞ Æ âlă =M’Ă
: ynĲĂ y‘Ą N¿ČlêĎ MtĎę orUĘ hČ bĘŇ CÇ

3 ëŇ UĳĎ ‘Ă ynĂ băĄŇ rĘ‘Ď ’eĎ Æ=hŇ mĎ yWĲĂ
: ‘ČqĲĄêĎ yĂ yd¿ĂŇ yĎlĘ ’Chę Ç=ymĲĂ

4 lkĆŇ vĳĎ UĂ êĎ nĘ păČŇ YĎ MBĎ lĂ Æ=yJĲĂ
: MmĲĄ rŁ tĘŇ âlă NJĄę Ç=l‘Č

5 My‘ĳĂrĄ dŇ yGăĂyČ qlĆ xĄ lĘ Æ
: hŇ nĎlĲĆ kĘŇ êĂ wynăĎbĎŇ yn¡Ąy‘ĄwĘ

6 MyUĳĂ ‘Č lSăŁ mĘ lĂ ynĂ gČŇ~Ă hĂ wĲĘÆ
: hŇ yĲĆhĘ ’ĲĆ MynăĂpĎŇ lĘ tŇ pĆŇ t¡ŇŁ wĘ

7 ynĳĂy‘Ą W‘ČJăČ mĂ HkČŇ êăĄ wČ
: MQĲĎ JĚ l~ăĄJČ yr¡ČYĚ ywĲĂ

8 tŇ ’Ň zĳŁ =l‘Č MyrăĂSĎ yĘ CUSăŁ yĎ
: rrĲĎ‘Ł tĘŇ yĂ PŇ n¿ĄxĎ =l‘Č yqĂę nĎ wĘÇ

zx’yw
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sŘ4 oJĳ rĘDČ qyDăĂYČ zxăĄ ’Ň yŁ wĘ 9

: ZmĆ ’ĲŁ PŇ ys¿Ă yŁ MyĂdČę yĎÇ=rhĎ TĽ CĲ
’nĳĎ C’băŇŁ C CbŇ SĚ êĎ Æ MQăĎ JĚ MlĎę ’Ě wĲĘ 10

: MkĲĎŇ xĎ MkăĆŇ bĎŇ ’Y¡Ď mĘ ’Ć =âlĲ wĘ
CqĳêĘ nĂ ytăČŇ UŁ zĂ CrbĘŇ ‘ĲĎÆ ymăČ yĎ 11

: ybĲĂŇ bĎŇ lĘ ySăĄ rĎom¡
CmyWĳĂ yĎ MoyălĘ hŇ lĎ yĘlČ Æ 12

: ëŇ SĆ xĲŁ =ynĄjĘ mĂ bŇ or¿qĎ ro’ę Ç
ytĳĂŇ yBĄ lo’ă SĘ hŇ CĆqČ ’Ğ Æ=M’Ă 13

: y‘ĲĎCYyĘ yêĂ dĘŇ j¿ČrĂ ëŇ SĆ xęŁ BČ Ç
hŇ êĎ’ĳĎ ybĂŇ ’ăĎ ytĂŇ ’Ň rĎqĎ Æ tŇ xČ èăČ lČ 14

: hŇ UĲĎ rĂlĲĎ ytĂę xŁ ’Ğ wĲČÇ yU¿Ă ’Ă
ytĳĂŇ wĎqĘ tĂŇ opăŇ ’Ą hŇ IĄ’Č wĘÆ 15

: hŇ eĎrĲĆCSyĘ ymăĂ ytĂę wĎqĘ tĂŇ wĘÇ
hŇ nĎdĘŇ rĳČêĄ l’ăŁ SĘ yDăĄBČ 16

: tŇ xČ nĲĎ rpăĎŇ ‘Ď=l‘Č dŇ xČ y¡Č=M’Ă

: rmĲČ ’Ň IŁ wČ yxĂę èĚ hČ dŇ D¿ČlĘ BĂ N‘Č IČwČÆ xy
NyQĳĂ mĂ lĘ yYăĄnĘ qĂ NCmă yWĂ êĘ ű hŇ nĎ’ąĎ =dŇ ‘Č 2

: rBĲĄ dČŇ nĘ rx¿Č ’Č wĘ CnybĂę êĎ Ç
hŇ mĳĎ hĄ BĘ kČŇ CnbĘŇ SăČ xĘ nĆ ‘Č CDmČ Æ 3

: MkĲĆŇ ynĄy‘ĲĄBĘ CnymĂę TĘ nĂ Ç
oj¿ ’Čň BĘ oSę pĘŇ nČ PŇ r¿ĄTĲŁ 4

ZrĆ’ĳĎ bŇ zČ‘ăĎêĄ ìŇ nĘ ‘ČmČ lĘ hČ Æ
: omĲ qŁ UĘ mĂ rCYę Ç=qêČ‘Ę yĆwĘ
ëŇ ‘ĳĎdĘŇ yĂ My‘ăĂSĎ rĘ ro’ă MGąČ 5

: oèĲ ’Ă bŇ ybăĂŇ SĘ HGČę yĂÇ=âlĲ wĘ
olĳ hĽ’ĲĎ BĘ ëŇ SăČ xĎ ro’Æ 6

wrnw
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: ëŇ ‘ĲĎdĘŇ yĂ wyl¿Ď ‘Ď orę nĄwĘÇ
7 onĳo’ ydăĄŇ ‘ĞYĲČ CrYĘ yĲĄÆ

: otĲŇ YĎ ‘Ğ Chk¿ĄŇ ylĂ SĘ tČŇ wĲĘ
8 wylĳĎ gĘŇrČBĘ tŇ SĆ răĆBĘ xQăČ SĚ =yJĲĂ

: ëŇ QĲĎ hČ tĘŇ yĂ hŇ kĎę bĎŇ WĘ Ç=l‘Č wĘ
9 xjĳĎ bŇ qăĄ‘ĎBĘ zxăĄ ’Ň yŁ

: MyUĲĂ YČ wylăĎ ‘Ď qz¡ĄxĞ yĲČ
10 olĳ bĘŇ xČ ZrĆ’ăĎBĎ NCmă TĎ

: bŇ ytĲĂŇ nĎ ylăĄ ‘Ğ oêę dĘŇ JĚ lĘ mČ CÇ
11 tŇ ohĳ QĎ bČŇ ChtăĚŇ ‘ĞBĲĂ bŇ ybĂŇ sĎ Æ

: wylĲĎ gĘŇrČlĘ ChY¿Ě ypĂŇ hĹwĲĆ
12 onĳ’Ł bŇ ‘¿ĄrĎ=yhĲĂ yĘ

: o‘Ĳ lĘ YČ lĘ Nok¿Ň nĎ dŇ y’Ąę wĘÇ
13 orĳo‘ yDăĄBČ lkČŇ ’Ň yŁ Æ

: tŇ wĆmĲĎ rokăŇ BĘ wyDĎę BČ Ç lk¿ČŇ ’Ň yŁ
14 oxĳ TČ bĘŇ mĂ olhĽ’ĲĎ mĄ Æ qtăĄŇ eĎ yĂ

: tŇ ohĲ QĎ BČ ëŇ lĆ măĆ lĘ ChdĄę ‘Ă YĘ tČŇ wĘÇ
15 olĳ =ylĂ BĘ mĂ olhĽ’ĲĎ BĘ Æ NoJă SĘ êĂ

: tŇ yrĲĂpĘŇ gĎŇ ChwăĄnĎ=l‘Č hŇ r¡ĆzŁ yĘ
16 CSbĳĎŇ yĂ wySăĎ rĎSĲĎ tŇ xČ êČmĂ Æ

: orĲyYĂ qĘ lU¿Č yĂ l‘ČUČę mĂ CÇ
17 ZrĆ’ĳĎ=yeĂ mĂ dŇ bČŇ ’Ď Æ=orkĘŇ zĲĂ

: ZCxĲ =ynĄjĘ =l‘Č olę Ç MS¿Ą =âlwĘ
18 ëŇ SĆ xĳŁ =l’Ć ro’ă mĄ ChpĚŇ DĘhĘ yĆÆ

: ChDĲĚnĂ yĘ lb¿ĄŇ êĄmĂ C
19 oUĳ ‘ČBĘ dŇ kĆŇ năĆ=âlwĘ olă NynąĂ âlÅ

: wyrĲĎCgŇmĘ BĂ dŇ yrĂę WĎ Ç Ny’¿ĄwĘ
20 MynĳĂrŁ xĞ’ĲČ CUSăČ nĎ omoy¡=l‘Č

Mynmdqw
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: r‘ČWĲĎ CzxĞ’ăĎ MynĂę mŁ dĘŇ qČ wĘÇ
lCĳĎ‘Č tŇ onăJĘ SĘ mĂ hŇ QĆ ’Ą Æ=ëŇ ’Č 21

: l’ĲĄ ‘dČŇ y¿Ď=âl Moqă mĘ hŇ zĆęwĘÇ

: rmĲČ ’Ň IŁ wČ bŇ oIę’Ă N‘Č I¿ČwČ Ty
ySĳĂ pĘŇ nČ NCyăgĘŇ oêĲ hŇ nĎ’Ď Æ=dŇ ‘Č 2

: MyQĲĂ mĂ bĘŇ ynĂ n¿ČC’JĘ dČŇ tĘŇ C
ynĂ Cmĳ ylĂ kĘŇ êČ MymĂ ‘ĎjĘ Æ rWĆ ‘ăĆ hŇ ząĆ 3

: ylĲĂ =CrJĘ hĘ êČ CSbęŁ tĄ Ç=âlĲ
ytĂŇ ygĳĂŇSĎ Mn¿ĎmĘ ’Ď =PŇ ’Č wĘ 4

: ytĲĂŇ gĎŇ CSmĘ Nyl¿Ă êĎ yêĂę ’Ă Ç
ClyDĳĂgĘŇêČ ylăČ ‘Ď MnĎmĘ ’Ď Æ=M’Ă 5

: yêĲĂ jĎ rĘxĆ ylČę ‘Ď Ç Cxyk¿ĂŇ otŇ wĘ
ynĂ tĳĎŇ CĘ‘Ă HČ olă ’Ĺ=yJĲĂ opŇ ’Ą Æ=C‘DĲĘ 6

: PŇ yuĲĂ hĂ yl¿Č ‘Ď odę CYmĘ CÇ
hŇ nĳĆ‘Ď’Ą âlă wĘ smĎ xĎ Æ q‘ăČYĘ ’Ć NhąĄ 7

: TjĲĎ SĘ mĂ Ny’ăĄwĘ ‘CČęSČ ’Ğ Ç
robĳŇ ‘Ĺ’ĲĆ âlă wĘ rdČŇ gĎŇ Æ yxăĂ rĘ’Ď 8

: MyWĲĂ yĎ ëŇ SĆ xăŁ ytČę obŇ ytĂŇ nĘ Ç l‘¿ČwĘ
TySĳĂ pĘŇ hĂ ylăČ ‘ĎmĲĄ ydĂŇ obŇ JĘ Æ 9

: ySĲĂ ’Ň rŁ tŇ rĆTăĆ‘Ğ rsČ IĎęwČÇ
ëŇ ĳČl’Ą wĲĎ bŇ ybĂŇ sĎ Æ ynĂ YăĄêĘ yĂ 10

: ytĲĂŇ wĎqĘ êĂ Z‘Ąę JĎ Ç ‘i¿Č IČwČ
ojĳ ’Č ylăČ ‘Ď rxČ IăČwČ 11

: wyrĲĎYĎ kĘŇ olă ynĂ b¡ĄŇ SĘ xĘ IČwČ
wydĎę CdŇ gĘŇ C’bąŇŁ yĎÅ ű dŇ xČ yąČ 12

MJĳĎ rĘDČ ylăČ ‘Ď CQsăŁ IĎwČ
: ylĲĂ hĽ’ĲĎ lĘ bŇ ybăĂŇ sĎ Cn¡xĞ IĲČwČ

yx’
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13 qyxĳĂ rĘhĂ ylăČ ‘ĎmĲĄ yxČ ’Č Æ
: yeĂ UĲĆ mĂ Crz¿Ď=ëŇ ’Č y‘Čę dĘŇ yĲŁ wĘÇ

14 ybĳĎŇ orqĘ Cl¿ dĘŇ xĲĎ
: ynĂ CxĲ kĄŇ SĘ y‘¿ČDĎyĚmĘ CĲ

15 ynĂ bĳĚŇ SĘ xĘ êČ rzăĎlĘ ytČŇ hŁ mĘ ’Č wĘÆ ytăĂŇ ybĄŇ yrąĄGĎÅ
: MhĲĆ ynĄy‘ĲĄbĘŇ ytĂŇ yy¿ĂhĎ yrĂę kĘŇ nĎ Ç

16 hŇ nĳĆ‘ĞyĲČ âlă wĘ ytĂŇ ’Ň rĎqĎ Æ yDăĂbĘŇ ‘ČlĘ
: olĲ =NeĆxČ tĘŇ ’Ć ypĂę Ç=omBĘ

17 yêĳĂ SĘ ’Ă lĘ hŇ rĎzăĎ yxĂ CrÆ
: ynĲĂ TĘ bĂŇ yn¿ĄbĘŇ lĂ ytĂę eŁ xČ wĘÇ

18 ybĳĂŇ Cs’ĞmăĎ MylĂ ywĂ‘ĞÆ=MGČ
: ybĲĂŇ =CrBĘ dČŇ yĘwČ hŇ mĎ Cqę ’Ď Ç

19 ydĳĂŇ os ytăĄŇ mĘ =lJĎ ynĂ CbŇ ‘ĞêĲĂ Æ
: ybĲĂŇ =CkŇ jĘ hĘ nĆ yêĂ bĘŇ hČę ’Ď Ç=hŇ zĲĆwĘ

20 ymĳĂ YĘ ‘Č hŇ qăĎbĘŇ DĲĎ yrĂWĎ bĘŇ bĂŇ CÆ yrăĂo‘BĘ
: yeĲĎSĂ ro‘ăBĘ hŇ TĎę QĘ mČ tĘŇ ’Ć wĲĎÇ

21 y‘ĳĎrĄ MêăĆ’Č ynĂ eăĚxĎ ynĂ eĚŋxĎ
: yBĲĂ hŇ ‘ĎgĘŇ năĎ HČ olę’ĹÇ=dŇ yČ yJ¿Ă

22 l’ĳĄ =omkĘŇ ynĂ păĚŇ DĘrĘêĂ hŇ UĎ lĎ Æ
: C‘BĲĎ WĘ tĂŇ âlă yrĂę WĎ BĘ mĂ CÇ

23 yQĳĎmĂ NCbăŇ tĘŇ JĲĎ yĂwĘ opŇ ’Ą Æ NêăĄ yĂ=ymĲĂ
: CqxĲĎ yĚwĘ rpĆŇ iăĄ BČ Nê¡Ą yĂ=ymĲĂ

24 tŇ rĆpĳĎŇ ‘Ł wĘ lz¿ĆrĘBČ =T‘ĄBĘ
: NCbĲŇ YĘ xĲĎ yĄ rC~¿ BČ dŇ ‘Čę lĎ Ç

25 yxĳĎ ylĂ ’ĞGăŁ yêĂ ‘Ę dČŇ yĎÆ ynăĂ’Ğ wĲČ
: MCqĲ yĎ rp¿ĎŇ ‘Ď=l‘Č Norę xĞ’ĲČ wĘÇ

26 tŇ ’Ň zĳŁ =CpŇ uĘ nĂ yrĂo‘¡ rxăČ ’Č wĘ
yrVbmw
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: HČ olĲ ’Ĺ hŇ z¿ĆxĹ’ĲĆ yrĂę WĎ BĘ mĂ CÇ
yQĂę =hŇ zĆxĹ’ĲĆ ű ynĂÄ’Ğ rSąĆ ’Ğ 27

rzĳĎ=âlwĘ C’ă rĎ ynăČy‘ĄwĘ
: yqĲĂ xĄ BĘ ytăČŇ yŁ lĘ kĂŇ Cl¡ JĎ

olĳ =PŇ DĎrĘeĂ =hŇ mČ CrmĘ ’Ň t¡ŇŁ yJăĂ 28

: yřbĲĂŇ =’YĎ mĘ nĂ rbĎę DĎÇ SrĆS¿Ł wĘ
bŇ rĆxĆę =ynĄjĘ mĂ ű MkĆÄ lĎ CrCGą 29

bŇ rĆxĳĎ tŇ onă wŁ ‘Ğ hŇ mĎ xĄ Æ=yJĲĂ
: NydĲř V NC‘ădĘŇ êĄ N‘Čm¡Č lĘ

: rmĲČ ’Ň IŁ wČ ytĂę mĎ ‘ĞeĲČhČ rp¿ČŇ YřŁ N‘Č IČwČÆ k
ynĂ CbĳŇ ySĂ yĘ yjăČ‘Ă WĘ NkĄŇ lĎ Æ 2

: ybĲĂŇ ySĂ Cxă rCbę ‘ĞbĲČŇ CÇ
‘mĳĎ SĘ ’Ć ytăĂŇ UĎ lĂ JĘ rsăČ Cm 3

: ynĂ nĲĄ‘ĞyĲČ yt¿ĂŇ nĎ yBĂ mĲĂ xČ Crę wĘÇ
dŇ ‘ĳČ=yeĂ mĂ êĎ‘Ę dČŇ yĎÆ tŇ ’Ň zăŁ hĞ 4

: ZrĆ’ĲĎ =ylĄ ‘Ğ MdăĎŇ ’Ď MyW¡Ă yeąĂmĂ
bŇ orĳuĎ mĂ My‘Ă SĎ rĘÆ tŇ năČ nĘ rĂ yJąĂ 5

: ‘gČŇrĲĎ=ydĄŇ ‘Ğ PŇ năĄxĎ tŇ x¡Č mĘ WĂ wĘ
o’ĳ yWĂ MyĂmăČèĎ lČ hŇ lăĆ ‘ĞyĲČ=M’Ă 6

: ‘Č yGĲĂ yČ bŇ ‘¿ĎlĎ oSę ’Ň rŁ wĘÇ
dŇ bĳĄŇ ’Ň yŁ xYČ năĆlĎ ollĞ gĆŇJĲĘ Æ 7

: oIĲ’Č Cr¿mĘ ’Ň yĲŁ wy’Ďę rŁ Ç
ChC’ĳ YĎ mĘ yĂ âlă wĘ PŇ C‘yĎÆ Molă xĞJĲČ 8

: hŇ lĎ yĘlĲĎ Noy¿zĘxĆ JĘ dŇ DČę yĚwĘÇ
PŇ ysĳĂ otŇ âlă wĘ CêpČŇ zĎSĘ Æ NyĂ‘ăČ 9

dw‘=’lw
.’"ydw ’"d Nkw yrqw bytk NCDSČ ’"sb ,yrq NCDSČ ,bytk NyDĂSĆ v.29 .+rt Nkw ob ’"s v.28 .Ty

.w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,g"d ,b"d Nkw ’lm rpČ oY ’"s ,’"dw y"k Myrps bwrb Nk v.1 .k



20. 10–22 bwy’ 1255

: omĲ oqmĘ Cer¿ĆCSêĘ dŇ o‘ę Ç=âlwĘ
10 MyQĳĂ dČŇ C~ă rČyĘ wynĎBĎ Æ

: onĲ o’ hŇ nĎbĘŇ S¿Ą êĎ wydĎę yĎwĘÇ
11 wmĳ wl‘ C’ă lĘ mĲĎ wytĎŇ omYĘ ‘Č Æ

: bŇ JĲĎ SĘ êĂ rp¿ĎŇ ‘Ď=l‘Č oUę ‘Ă wĘÇ
12 hŇ ‘ĳĎrĎ wypăĂŇ BĘ qyêăĂ mĘ êČ =M’Ă

: onĲ oSlĘ tŇ xČ êăČ hŇ eĎdĆę yxĂ kĘŇ yČÇ
13 hŇ eĎbĳĆŇ zĘ‘Č yĲČ âlă wĘ hĎ ylĆ ‘Ď Æ lmăŁ xĘ yČ

: oJĲ xĂ ëŇ otăŇ BĘ hŇ eĎ‘Ćę nĎmĘ yĂwĘÇ
14 ëŇ jĳĎ hĘ nĆ wy‘ăĎmĄ BĘ omxĘ lČ Æ

: oBĲ rĘqĂ BĘ MynăĂtĎŇ jĘ tŇ r¡ČormĘ
15 Ce’ĳĆ qĂ yĘwČ ‘lČ BĎ Æ lyĂxăČ

: l’ĲĄ CeS¿Ć rĂoyĲ onęTĘ BĂ mĂ Ç
16 qnĳĎ yyĂ Myn¿ĂtĎŇ jĘ =S’Ň rĲŁ

: hŇ ‘ĲĆpĘŇ ’Ć NoSă lĘ ChgĄęrĘhČ êĲČ Ç
17 tŇ oGĳlČ pĘŇ bĂŇ ’rĆy¿Ą=l’Č

: hŇ ’ĲĎ mĘ xĆ wĘ SbăČŇ DĘ ylĄęxĞ nĲČ Ç yr¿ĄhĞ nĲČ
18 ‘lĳĎ bĘŇ yĂ âlă wĘ ‘gĎŇ yĎÆ bŇ ySăĂ mĄ

: sŁlĲ ‘ĞyĲČ âlă wĘ otę rĎCmĲ êĘ Ç lyx¿Ą JĘ
19 MyQĳĂ DČ bŇ zăČ‘Ď Z~Č rĂÆ=yJĲĂ

: ChnĲĄbĆŇ yĂ âlă wĘ lzČęGĎ Ç tŇ yĂB¿Č
20 onĳTĘ bĂŇ BĘ wlăĄ SĎ ‘dăČŇ yĎ=âlĲ ű yJąĂ

: TQĲĄ mČ yĘ âlă odę CmxĞBĲČ Ç
21 olĳ kĘŇ ’Ď lĘ dŇ yr¿ĂWĎ =Ny’ĲĄ

: obĲŇ CT lyx¿Ă yĎ=âlĲ NJĄę Ç=l‘Č
22 olĳ rYĆ yăĄ oqpĘŇ WĂ Æ tw’ř lă mb

dy=lk
.w"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk tâlmĘ BĂ ’"sb ,yrq tâlmĘ BĂ ,bytk to’QĘ mČBĘ v.22



1256 bwy’ 20. 23–21. 5

: Ce’ĲĆ obŇ êĘ lmăĄř ‘Ď dŇ y¡Č=lJĎ
onęTĘ bĂŇ ’QĄŋmČ lĘ ű yhąĂ yĘ 23

ojĳ ’Č NorăxĞ oB¡ =xQČ SČ yĲĘ
: omĲ CxlĘ BĂ omylĄę ‘Ď Ç rT¿Ą mĘ yČwĘ

lzĳĆrĘBČ qSĆ eăĄmĂ xrČbĘŇ yĂÆ 24

: hŇ SĲĎ CxnĘ tŇ SĆ qăĆ ChpĄę lĘ xĘ êČ Ç
hŇ w¿ĎGĄňmĂ ’YÀĄ IĄwČ ÈPlČ SĎ 25

ot¿Ň rĎrĲŁ UĘ mĂ qrĎbĎŇ CÆ
: MymĲĂ ’Ą wyl¿Ď ‘Ď ëŇŁlęhĞ yĲČ

wyn¿ĎCjň YĘ lĂ NCmÀ TĎ ÈëSĆ xŁ =lJĎ 26

xjĳĎ nĚ=âlĲ S’ăĄ ChlĄ kĘŇ ’Ď êĘ Æ
: olĲ hĽ’ĲĎ BĘ dŇ yrăĂWĎ ‘rČy¡Ą

onĳwŁ ‘Ğ MyĂmăČSĎ CQă gČŇ yĘ 27

: olĲ hŇ m¿Ď mĎÅ oqtĘŇ mĂ ZrĆ’Ćę wĘÇ
otĳŇ yBĄ lCbăŇ yĘ lgĆŇ yĂÆ 28

: ojĲ ’Č MoyăBĘ tŇ orę GĎnĂ Ç
MyhĳĂ Łl’ĹmĲĄ ‘SĎ rĎÆ MdăĎŇ ’Ď =qlĆ xĲĄ ű hŇ ząĆ 29

: l’ĲĄ mĄ orămĘ ’Ă tŇ l¡Č xĞ nĲČ wĘ

: rmĲČ ’Ň IŁ wČ bŇ oIę’Ă N‘Č I¿ČwČ ’k
ytĳĂŇ QĎ mĂ ‘Č omSĎ Æ C‘ămĘ SĂ 2

: MkĲĆŇ ytĄŇ mĲŁ Cx¿ nĘ êČ tŇ ’Ň ŁzęÇ=yhĂ tĘŇ C
rBĳĄdČŇ ’Ğ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ ynĂ C’WĎ Æ 3

: gŇ y‘ĲĂlĘ tČŇ yrăĂBĘ DČ rx¡Č ’Č wĘ
yxĳĂ yWĂ MdăĎŇ ’Ď lĘ ykĂŇ nŁ ’ĲĎ hĆ Æ 4

: yxĲĂ Cr rY¿Č qĘ tĂŇ =âl ‘Č CDę mČ Ç=M’Ă wĘ
CUSĳČ hĎ wĘ yl¿Č ’Ą =CnjĘ 5

wmyVw
.r"tw ‘"t Nk lmĎ‘Ď l"Y v.22



21. 6–18 bwy’ 1257

: hŇ jĲĆ =l‘Č dŇ yăĎ CmyW¡Ă wĘ
6 yêĂ lĘ hĳĎ bĘŇ nĂ wĘ yêĂ rĘk¿ČŇ zĎ=M’Ă wĘ

: tŇ CYĲ QĎ jČ yrĂę WĎ BĘ Ç zx¿Č ’Ď wĘ
7 CyĳxĘ yĲĂ My‘ăĂSĎ rĘ ‘Č CDămČ

: lyĂxĲĎ CrbĘŇ G¿Ď=MGČ Cqę tĘŇ ‘ĲĎÇ
8 MUĳĎ ‘Ă MhăĆ ynĄpĘŇ lĂ NokăŇ nĎ M‘ąĎrĘzČ

: MhĲĆ ynĄy‘ĲĄlĘ MhĆę y’Ą YĎ ’ĹYĲĆ wĘÇ
9 dŇ xČ jĳĎ mĂ Molă SĎ MhăĆ yêĄBĲĎ

: MhĲĆ ylĄ ‘Ğ HČ olă ’Ĺ TbĆŇ S¡Ą âlą wĘ
10 l‘ĳĂgĘŇ yČ âlă wĘ rBČ ‘Ă Æ orăoS

: lJĲĄ SČ tĘŇ âlă wĘ otę rĎjĎ Ç TQ¿Ą pČŇ êĘ
11 MhĳĆ ylĄ ywĲĂ‘Ğ N’Ň ~Ł kČŇ Æ Cxă QĘ SČ yĘ

: NCdĲŇ uĄrČyĘ MhĆę ydĄŇ lĘ yČwĘÇ
12 roeĳkĂŇ wĘ PŇ tăŇŁ JĘ C’WĘ yĂÆ

: bŇ gĲĎŇ C‘ loqă lĘ Cxę mĘ WĘ yĂwĘÇ
13 MhĳĆ ymĄ yĘ bŇ oFă bČŇ CQbČŇ yĘ

: CêxĲĎ yĄ lo’ă SĘ ‘gČŇrĆę bĘŇ CÇ
14 CeUĳĆ mĂ rCsă l’Ą lĎ Æ CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ

: CnYĘ pĲĎŇ xĎ âlă ìŇ ykĆę rĎDĘÇ tŇ ‘Čd¿ČŇ wĘ
15 CedĳĆŇ bĘŇ ‘ČnĲČ=yJĂ yD¿ČSČ =hŇ mČ

: oBĲ =‘GČpĘŇ nĂ yJăĂ ly‘Ăę oeÇ=hŇ mČ C
16 MbĳĎŇ CT MdăĎŇ yĎbĘŇ âlă NhąĄ

: yeĂ mĲĆ hŇ qĎ xĞrăĎ My‘Ăę SĎ rĘÇ tŇ Y¿Č ‘Ğ
17 ëŇ ‘Ďę dĘŇ yĂ My‘ąĂSĎÅ rĘ=rnĲĄ ű hŇ UąĎ JČ

MdĳĎŇ y’Ą omylăĄ ‘Ď ’băŇŁ yĎwĘ
: ojĲ ’Č BĘ qQ¿Ą xČ yĘ MylĂębĎŇ xĞ Ç

18 xČ Crĳ=ynĄpĘŇ lĂ NbĆŇ t¿ĆŇ JĘ CyęhĘ yĲĂ
Zmkw



1258 bwy’ 21. 19–31

: hŇ pĲĎŇ Cs Cêb¿ČŇ nĎGĘ ZmęŁ kĘŇ CÇ
onĳo’ wyn¿ĎbĎŇ lĘ =NjŁ YĘ yĂ HČ olę’Ĺ 19

: ‘dĲĎŇ yĄwĘ wylăĎ ’Ą MQ¡Ą SČ yĘ
odĳŇ yJĂ wnăř y‘ C’ă rĘyĂ 20

: hŇ êĲĆSĘ yĂ yDăČSČ tŇ m¡Č xĞmĲĄ C
wyrĳĎxĞ’ĲČ otăŇ ybĄŇ BĘ oYă pĘŇ xĆ =hŇ mČ yJąĂ 21

: CY~ĲĎ xĚ wySăĎ dĎŇ xĽ rj¡Č sĘ mĂ C
tŇ ‘ČDĳĎ=dŇ UĆ lČ yĘ l’¿Ą lĘ hČ 22

: TojĲ SĘ yĂ Mym¿Ă rĎ ’Chę wĘÇ
oUĳ êĚ MYĆ‘ăĆBĘ tŇ CmyĎÆ hŇ zĆę 23

: wylĲĄ SĎ wĘ N¿Čn’ĞlĘ SČ oQęJĚ Ç
bŇ lĳĎ xĎ C’ă lĘ mĲĎ wynĎ yTĂ ‘ĞÆ 24

: hŇ uĲĆSĚ yĘ wytăĎŇ omYĘ ‘Č xČ m¡Ł C
hŇ rĳĎmĎ SpĆŇ năĆBĘ tŇ CmyĎÆ hŇ zĆęwĘ 25

: hŇ bĲĎŇ oFBČ lkČę ’Ď Ç=âlĲ wĘ
CbŇ JĳĎ SĘ yĂ rpăĎŇ ‘Ď=l‘Č dŇ xČ yČÆ 26

: MhĲĆ ylĄ ‘Ğ hŇ i¿Ć kČŇ êĘ hŇ UĎę rĂwĘÇ
MkĳĆŇ ytĄŇ obĲŇ SĘ xĘ mČ yêĂ ‘Ę dČŇ yĎÆ NhăĄ 27

: CsmĲŁ xĘ êČ yl¿Č ‘Ď tŇ oUę zĂmĘ CÇ
bŇ ydĳĂŇ nĎ=tŇ ybĲĄŇ hŇ I¿Ą’Č Crę mĘ ’Ň tĲŇŁ yJąĂ 28

: My‘ĲĂSĎ rĘ tŇ onŋJĘ SĘ mĂ ű lhĆ ’ąŁ hŇ IĄę’Č wĘÇ
ëŇ rĆdĳĎŇ yrĄbĘŇ o‘ă MêĆlĘ ’Ć SĘ Æ âlă hĞ 29

: CrJĲĄ nČtĘŇ âlă MtĎę tŇŁ ’Ł wĘÇ
‘rĳĎ ëŇ WĆ xăĎ yĄ dŇ y’Ą Æ MoyălĘ yJąĂ 30

: ClbĲĎŇ Cy tŇ orăbĎŇ ‘Ğ Moy¡lĘ
oJĳ rĘDČ wynăĎjĎ =l‘Č dŇ yGăĂyČ=ymĲĂ 31

: olĲ =MQĆ SČ yĘ ymăĂ hŇ WĎę ‘Ď Ç=’ChĲ wĘ
’whw

.r"tw s"t ,‘"t ,r"t ,’"yd ,’"d Nkw yrqw bytk wynĎy‘Ą ’"sb ,yrq wynĎy‘Ą ,bytk ony‘Ą v.20 .’k



21. 32–22. 11 bwy’ 1259

32 lbĳĎŇ Cy tŇ orăbĎŇ qĘ lĂ ’ChwĘÆ
: dŇ oqĲ SĘ yĂ Syd¿ĂŇ GĎ=l‘Č wĲĘ

33 lxČ n¿Ď ybĄň gĘŇrĂ olę =CqtĘŇ mĲĎ
ëŇ oSĳ mĘ yĂ MdăĎŇ ’Ď =lJĎ wyrĎxĞ’ĲČ wĘÆ

: rjĲĎ sĘ mĂ Ny’ăĄ wynĎę pĎŇ lĘ CÇ
34 lbĆŇ hĳĎ ynĂ Cmă xĞ nĲČêĘ ëŇ y’Ą wĘÆ

: l‘ČmĲĎ =r’Č SĘ nĂ MkĆę ytĄŇ bŇŁ CSĲ tĘŇ CÇ

bk : rmĲČ ’Ň IŁ wČ ynĂę mĎ êĲĄhĲČ zp¿ČŇ ylĂ ’Ĺ N‘Č IČwČÆ
2 rbĆŇ GĳĎ=NJĎ sĘ yĂ l’¿Ą lĘ hČ

: lyJĲĂ WĘ mČ omylăĄ ‘Ď NJ¡Ł sĘ yĂ=yJĲĂ
3 qDĳĎYĘ tĂŇ yJăĂ yDČSČ lĘ Æ ZpĆŇ xăĄ hČ

: ìŇ ykĲĆŇ rĎDĘ Mê¿ĄtČŇ =yJĲĂ ‘YČ BĆę Ç=M’Ă wĘ
4 ìŇ xĳĆ ykĂŇ yŁ ìŇ tĘŇ ’ăĎ rĘIĂmĂ hĲĞ Æ

: TjĲĎ SĘ UĂ BČ ìę UĘ ‘Ă Ç ’ob¿Ň yĎ
5 hŇ BĳĎ rČ ìăŇ tĘŇ ‘ĲĎrĎ âlă hĞ

: ìŇ ytĲĆŇ nŁ wŁ ‘ĞlĲČ ZqĄę Ç=Ny’ĲĄ wĘ
6 MeĳĎxĂ ìŇ yxăĆ ’Č lBăŁ xĘ tČŇ =yJĲĂ

: TySĲĂ pĘŇ êČ MyUăĂ Cr‘Ğ yd¡ĄŇ gĘŇbĂŇ C
7 hŇ qĳĆSĘ êČ PŇ yăĄ‘Ď MyĂmČ Æ=âl

: MxĆ lĲĎ =‘nĲČmĘ êĲĂ bŇ ‘Ąę rĎmĲĄ CÇ
8 ZrĆ’ĳĎhĎ olă ‘Č orzĘ Æ Sy’ăĂ wĘ

: HBĲĎ bŇ SĆ yăĄ MynĂę pĎ Ç ’CW¿ nĘ C
9 MqĳĎyrĄ êĎxĘ QăČ SĂ tŇ onmĎ lĘ ’Č Æ

: ’JĲĎ dĚŇ yĘ MymăĂ tŇŁ yĘ tŇ o‘¡rŁ zĘC
10 MyxĳĂ pČŇ ìŇ ytăĆŇ obŇ ybĲĂŇ sĘ NJĄ Æ=l‘Č

: M’ĲŁ tĘŇ jĂ dŇ xČ jăČ ìę lĘ hĆ bĲČŇ ywĂÇ
11 hŇ ’ĳĆ rĘtĂŇ =âlĲ ëŇ SĆ x¿Ł =o’

Mym=t‘pVw



1260 bwy’ 22. 12–24

: OĎ iĲĆ kČŇ êĘ MyĂm¿Č=tŇ ‘ČpĘŇ SĂ wĲĘ
MyĂmĳĎSĎ HbČŇ GăŁ HČ ol’ĹÆ=âlĲhĞ 12

: CUrĲĎ=yJĂ MybăĂŇ kĎŇ oJ S’Ň r¡Ł hŇ ’ąĄ rĘC
l’ĳĄ ‘dĲČŇ IăĎ=hŇ mČ êĎrĘmČ ’Ď wĲĘÆ 13

: TojĲ SĘ yĂ lpăĆŇ rĎ‘Ğ dŇ ‘¡ČbĘŇ hČ
hŇ ’ĳĆ rĘyĂ âlă wĘ ol¡ =rtĆŇ sĲĄ MybăĂŇ ‘Ď 14

: ëŇ QĲĎ hČ tĘŇ yĂ MyĂmČę SĎ Ç gŇ Cx¿ wĘ
rmĳŁ SĘ êĂ MlăĎ o‘ xrČ’ăŁ hČ 15

: NwĆ’ĲĎ =ytĄŇ mĘ CkăŇ rĘDĲĎ rS¡Ć ’Ğ
tŇ ‘ĳĄ=âlwĘ CT¿ UĘ qĚ=rSĲĆ ’Ğ 16

: MdĲĎŇ osyĘ qY¿Č Cy rhĎę nĎ Ç
CeUĳĆ mĂ rCsă l’Ą lĎ Æ MyrăĂmĘ ’ĲŁ hĎ 17

: omlĲĎ yDăČSČ l‘¡ČpĘŇ IĂ=hŇ mČ C
bŇ oTĳ MhăĆ yêĄbĲĎŇ ’QăĄ mĂ ’Chą wĘ 18

: yeĂ mĲĆ hŇ qĎ xĞrăĎ My‘Ăę SĎ rĘÇ tŇ Y¿Č ‘ĞwĲČ
CxmĳĎ WĘ yĂwĘ MyqăĂ yDĂYČ C’ă rĘyĂ 19

: omlĲĎ =gŇ‘ČlĘ yĂ yqĂę nĎ wĘÇ
CnmĳĎ yqĂ dŇ xăČ kĘŇ nĂ âlă =M’Ă 20

: S’ĲĄ hŇ lĎ kĘŇ ’ăĎ MrĎę tĘŇ yĂwĘÇ
oUĳ ‘Ă ’năĎ=NJĆ sĘ hČ 21

: hŇ bĲĎŇ oT ì¿Ň tĘŇ ’Č obŇ êĲĘ MhĆę BĎ Ç MlĳĎ SĘ C
hŇ rĳĎoê wyjăĂ mĂ ’năĎ=xqČ 22

: ìŇ bĲĆŇ bĎŇ lĘ BĂ wyrĎę mĎ ’Ğ Ç MyW¿Ă wĘ
hŇ nĳĆBĎ êĂ yDČSČ Æ=dŇ ‘Č bŇ CSă êĎ =M’Ă 23

: ìŇ lĲĆ hĽ’ĲĎ mĄ hŇ lĎę wĘ‘Č Ç qyx¿Ă rĘêČ
rYĆBĳĎ rp¿ĎŇ ‘Ď=l‘Č=tŇ ySĂ wĘ 24

: rypĲĂŇ o’ MylăĂ xĎ nĘ rCY¡ bĘŇ C
hyhw

.rpsh yYx v.16 .bk
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25 ìŇ yrĳĆYĎ BĘ yDăČSČ hŇ yăĎhĎ wĘ
: ëŇ lĲĎ tŇ opăŇ ‘Ď oêĲ PŇ sĆ k¡ĆŇ wĘ

26 gŇeĳĎ‘ČtĘŇ êĂ yDăČSČ =l‘Č z’Ď Æ=yJĂ
: ìŇ ynĲĆjĎ HČ olă ’Ĺ=l’Ć ’v¡Ď tĂŇ wĘ

27 OĎ ‘ĳĆmĎ SĘ yĂwĘ wylĎ ’Ą Æ ryêăĂ ‘Ę êČ
: MQĲĄ SČ tĘŇ ìŇ yr¿ĆdĎŇ nĘ C

28 ëŇ ĳĎl MqĎ yăĎwĘ rmĆ o’¡ =rzČgĘŇtĂŇ wĲĘ
: ro’Ĳ HgĲČŇ năĎ ìŇ ykĆę rĎDĘÇ=l‘Č wĘ

29 hŇ wĳĎGĄ rmĆ ’Ň êăŁ wČ ClyjĂ SĘ hĂ Æ=yJĲĂ
: ‘ČSĲĂ oy MyĂnăČy‘Ą xS¡Č wĘ

30 yqĳĂnĎ=y’ĲĂ TQ¿Ą mČ yĘ sŘ5

: ìŇ yjĲĆ JČ rbăŇŁ BĘ TlČęmĘ nĂ wĘÇ

gk : rmĲČ ’Ň IŁ wČ bŇ oIę’Ă N‘Č I¿ČwČ
2 yxĳĂ WĂ yrăĂmĘ MoIhČ Æ=MGČ

: ytĲĂŇ xĎ nĘ ’Č =l‘Č hŇ d¿ĎŇ bĘŇ JĲĎ ydĂę yĎÇ
3 Ch’ĳĄ YĎ mĘ ’Ć wĘ yêĂ ‘Ę dČŇ yĎÆ NêăĄ yĂ=ymĲĂ

: otĲŇ nĎ CkŇ êĘ =dŇ ‘Č ’obę ’Ď Ç
4 TjĳĎ SĘ mĂ wynăĎpĎŇ lĘ hŇ kăĎŇ rĘ‘Ć’ĲĆ

: tŇ oxĲ kĎŇ otŇ ’Q¿Ą mČ ’Ğ ypĂę CÇ
5 ynĂ nĳĄ‘ĞyĲČ MyQăĂ mĂ hŇ ‘ĎdĘŇ ’ĲĄ Æ

: ylĲĂ rmČ ’Ň I¿Ł =hŇ mČ hŇ nĎ ybĂę ’Ď wĘÇ
6 ydĳĂŇ UĎ ‘Ă bŇ yrăĂyĎ xČ J¡Ł =bŇ rĎBĘ hČ

: yBĲĂ MW¿Ă yĎ ’Chę Ç=ëŇ ’Č âl¿
7 oUĳ ‘Ă xkăĎŇ on rSĎ yĎÆ MSĎę

: yTĲĂ pĘŇ èŁ mĂ xYČ nĆę lĎ Ç hŇ T¿Ď QĘ pČŇ ’Ğ wĲČ
8 CenĳĆy’Ą wĘ ëŇŁlă hĹ’ĲĆ MdĆŇ qăĆ NhąĄ

: olĲ Nyb¿ĂŇ ’Ď =âlwĲĘ roxę ’Ď wĘÇ
lw’mV
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zxČ ’ĳĎ =âlwĘ otăŇ ŁW‘ĞBĲČ lw’Ň măŁ WĘ 9

: hŇ ’ĲĆ rĘ’Ć âlă wĘ NymĂę yĎÇ PŇ T¿Ł ‘Ę yČ
ydĳĂŇ UĎ ‘Ă ëŇ rĆDăĆ ‘dČŇ yĎÆ=yJĲĂ 10

: ’YĲĄ ’Ą bŇ h¿Ď EĎJČ ynĂ nČę xĎ BĘ Ç
ylĳĂ gĘŇrČ hŇ zăĎxĞ’ĲĎ orSĚ ’ĞBĲČ Æ 11

: T’ĲĎ =âlwĘ yêĂ rĘmăČSĎ oJ¡ rĘDČ
SymĳĂ ’Ď âlă wĘ wytĎŇ pĎŇ WĘ Æ tŇ wăČYĘ mĂ 12

: wypĲĂŇ =yrĄmĘ ’Ă yêĂ nĘ p¿ČŇ YĎ yuĂę xĚmĄ Ç
CebĳĆŇ ySĂ yĘ ymăĂ C dŇ xĎ ’Ć bĘŇ Æ ’Chă wĘ 13

: W‘Č IĲĎwČ hŇ tăĎŇ CĘ’Ă oS¡ pĘŇ nČ wĘ
yuĳĂxĚ MylăĂ SĘ yČ yJĂ Æ 14

: oUĲ ‘Ă tŇ oBă rČ hŇ eĎh¡Ą kĎŇ wĘ
lhĳĄ BĎ ’Ć wynăĎjĎ mĂ NJĄ Æ=l‘Č 15

: CeUĲĆ mĂ dŇ x¿Č pĘŇ ’Ć wĘ NnĄę oBtĘŇ ’Ć Ç
yBĳĂ lĂ ëŇ răČhĄ l’Ą wĘÆ 16

: ynĂ lĲĎ yhĂ bĘŇ hĂ yDČę SČ wĘÇ
ëŇ SĆ xĳŁ =ynĄjĘ mĂ yêĂ mČ YĘ nĂ Æ âlă =yJĂ 17

: lpĆŇ ’ĲŁ =hŇ iĎ JĂ ynČę jĎ mĂ CÇ
MyêĳĂ ‘Ă CnăjĘ YĘ nĂ =âlĲ yDČèČ mĂ Æ ‘Č CDę mČ dk

: wymĲĎ yĎ Czx¿Ď =âlĲ C‘dĘŇ yĲĎwĘ
CgŇ yvĳĂ yČ tŇ ol¿ bĚŇ GĘ 2

: C‘Ĳ rĘIĂwČ Clę zĘGĲĎ Ç rdĆŇ ‘¿Ą
CgŇhĳĎ nĘ yĂ MymăĂ otŇ yĘ romă xĞ 3

: hŇ nĲĎmĎ lĘ ’Č roSă ClęBĘ xĘ yČÇ
ëŇ rĆDĳĎmĂ MynăĂoybĘŇ ’Ć CFă yČ 4

: ZrĆ’ĲĎ =yIĄnĂ ‘Ğ C’ę BĘ xĚ Ç dŇ xČ y¿Č
MlĎ ‘ĽpĲĎŇ BĘ Æ C’ă YĘ yĲĎ rBĎę dĘŇ UĂ BĲČ ű My’ĂÄ rĎjĘ NhąĄ 5

PŇ rĆFĳĎlČ yrăĄxĞSĲČ mĘ
hbr‘



24. 6–16 bwy’ 1263

: MyrĲĂ‘ĎeĘ lČ MxĆ lĆę Ç ol¿ hŇ b¿ĎŇ rĎ‘Ğ
6 wryYĳqy olă ylĂ BĘ hŇ dĆŇ vĎ BČ Æ

: CSuĲĄlČ yĘ ‘SăĎ rĎ MrĆk¡ĆŇ wĘ
7 SCbĳŇ lĘ ylăĂ BĘ mĂ CnylĂ yĎÆ Moră‘Ď

: hŇ rĲĎuĎ BČ tŇ Csę JĘ Ç Ny’¿ĄwĘ
8 CbŇ TĳĎ rĘyĂ MyrăĂhĎ MrĆEăĆmĂ

: rCYĲ =CqBĘ xĂ hŇ sĆę xĘ mČ Ç yl¿Ă BĘ mĂ C
9 MotĳŇ yĎ dŇ èăŁ mĂ ClzĘgĘŇ yĂÆ

: ClBĲŁ xĘ yČ yn¿Ă‘Ď=l‘Č wĲĘ
10 SCbĳŇ lĘ ylăĂ BĘ CkŇ QĘ hĂ Æ Moră‘Ď

: rmĆ ‘ĲŁ C’WĘ năĎ MybĂę ‘ĄrĘCÇ
11 CryhĳĂ YĘ yČ Mt¿ĎŇ rŁ CSĲ =NyBĲĄ

: C’mĲĎ YĘ IĂwČ Ckę rĘDĲĎÇ Myb¿ĂŇ qĎ yĘ
12 Cq’Ďę nĘ yĂ ű MytĂÄ mĘ ry‘ąĂmĄÅ

‘Č CĳĄSČ êĘ Myl¿Ă lĎ xĞ=SpĆŇ nĲĆ wĘ
: hŇ lĲĎ pĘŇ êĂ MyW¿Ă yĎ=âlĲ HČ olę’ĹwĲĆÇ

13 ro’¿ ydĄň rĘmŁ BĲĘ ÈCyhĎ ű hŇ UĎ hąĄ
wykĳĎŇ rĎdĘŇ CryJ¿Ă hĂ =âlĲ

: wytĲĎŇ bŇŁ ytĂŇ nĘ BĂ Cbę SĘ yĲĎÇ âl¿ wĘ
14 xČ YĄę or MCqą yĎÅ ro’Ã lĎ

NoyĳbĘŇ ’Ć wĘ yn¿Ă‘Ď=lTĎ qĘ yĲĂ
: bŇ eĲĎ GČkČŇ yhăĂ yĘ hŇ lĎ yĘQČębČŇ CÇ

15 PŇ SĆ năĆ hŇ rĲĎmĘ SąĎ ű PŇ ’ĄÄ nŁ Ny‘ąĄwĘ
NyĂ‘ĳĎ ynĂ răĄCStĘŇ =âlĲ rmŁ ’Ň lĄ Æ

: MyWĲĂ yĎ MynăĂjĎ rtĆŇ s¡Ą wĘ
16 Myê¿Ă BĲĎň ëŇ SĆ xęŁ BČ rt¿ČŇ xĎ

omlĎę =CmêĘ xĂ Mm¿Ď oy
: ro’Ĳ C‘dĘŇ y¿Ď=âl

yk
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tŇ wĆmĳĎlĘ YČ omlăĎ rqĆBăŁ ű wDĎÄ xĘ yČ yJąĂ 17

: tŇ wĆmĲĎ lĘ YČ tŇ oh¿ lĘ BČ ryJĂę yČÇ=yJĲĂ
MyĂmČę =ynĄjĘ =l‘Č ű ’Chą =lqĲČ 18

ZrĆ’ĳĎBĎ MtăĎŇ qĎ lĘ xĆ lQăČ qĚêĘ
: MymĲĂ rĎJĘ ëŇ rĆDăĆ hŇ nĆpĘŇ yĂÇ=âlĲ

gŇlĆ SĆę =ymĄ ymĲĄ Cl¿ zĘgĘŇ yĂ MxęŁ =MgČŇ hŇ IąĎYĂ 19

: C’TĲĎ xĎ lo’ă SĘ
hŇ UĎę rĂ oqątĎÅmĘ ű MxĆ rĆÄ ChxąĄ JĎÅ SĘ yĂ 20

rkĳĄŇ EĎyĂ=âlĲ dŇ o‘¿
: hŇ lĲĎ wĘ‘Č Z‘ăĄJĎ rb¡ĄŇ èĎ êĂ wČ

dŇ lĳĄtĄŇ âlă hŇ rĎqĎ ‘ĞÆ hŇ ‘ăĆrŁ 21

: bŇ yTĲĂ yĄyĘ âlă hŇ nĎęmĎ lĘ ’Č wĘÇ
oxĳ kŇŁ BĘ MyrăĂyBĂ ’Č ëŇ SăČ mĎ C 22

: NyIĲĂxČ BĲČ Nym¿Ă ’Ğ yĲČ=âlĲ wĘ MCqę yĎÇ
N‘ĳĄèĎ yĂwĘ xTČ bĆŇ lĎ Æ olă =NêĆ yĲĂ 23

: MhĲĆ ykĄŇ rĘDČ=l‘Č ChynĄę y‘ĄwĘÇ
CenĆę y’Ą wĲĘ ű T‘ČÄ UĘ CUorą 24

NCYĳpĘŇ uĲĎ yĂ lJ¿Ł JČ Ckę UĘ hĚ wĲĘ
: ClUĲĎ yĂ tŇ lĆ BăŁ SĂ S’Ň r¡Ł kĘŇ C

ynĂ bĳĄŇ yzĂkĘŇ yČ ymăĂ opŇ ’Ą Æ âlă =M’Ă wĘ 25

: ytĲĂŇ QĎ mĂ l’Čę lĘ Ç MW¿Ą yĎwĘ

: rmĲČ ’Ň IŁ wČ yxĂę èĚ hČ dŇ D¿ČlĘ BĂ N‘Č IČwČÆ hk
oUĳ ‘Ă dŇ xČ păČŇ wĎ lSăĄ mĘ hČ 2

: wymĲĎ ormĘ BĂ MolęSĎ Ç hŇ W¿Ć ‘Ł
wydĳĎŇ CdŇ gĘŇlĂ rjĎ sĘ mĂ Æ SyăĄhĞ 3

: ChrĲĄo’ MCq¿ yĎ=âlĲ ymĂę Ç=l‘Č wĘ
l’ĳĄ =M‘Ă Sonă’Ĺ qDăČYĘ IĂ=hŇ mČ C 4

hkzy=hmw
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: hŇ èĲĎ ’Ă dŇ Clă yĘ hŇ JĆę zĘIĂÇ=hŇ mČ C
5 lyhĳĂ ’Ğ yĲČ âlă wĘ xČ rĄyĎÆ=dŇ ‘Č NhăĄ

: wynĲĎ y‘ĄbĘŇ CJ¿ zČ=âlĲ MybĂę kĎŇ okĲŇ wĘÇ
6 hŇ UĳĎ rĂ Sonă’Ĺ=yJĲĂ PŇ ’Č Æ

: hŇ ‘ĲĎlĄ oêĲ MdĎę ’Ď Ç=NbĆŇ C

wk : rmĲČ ’Ň IŁ wČ bŇ oIę’Ă N‘Č I¿ČwČ
2 xČ kĳŇŁ =âllĘ êĎrĘz¿Č‘Ď=hŇ mĆ

: z‘ĲŁ =âl ‘Č orăzĘ êĎ‘Ę SČę ohÇ
3 hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ âlă lĘ êĎYĘ ‘Č IĎÆ=hŇ mČ

: êĎ‘Ę dĲĎŇ oh bŇ r¿Ł lĎ hŇ IĎęSĂ CtŇ wĘÇ
4 NyQĳĂ mĂ êĎdĘŇ GăČhĂ ymĂ Æ=tŇ ’Ć

: OĎ UĲĆ mĂ hŇ ’¿Ď YĘ yĲĎ ymĂ Ç=tŇ mČ SĘ nĲĂ wĘ
5 CllĳĎ oxyĘ My’¿Ă pĎŇ rĘhĲĎ

: MhĲĆ ynĄkĘŇ SĲŁ wĘ MyĂmČę Ç tŇ xČ ê¿ČmĂ
6 oDĳgĘŇ nĆ lo’ă SĘ Moră‘Ď

: NoDĲbČŇ ’ĞlĲĎ tŇ Csę JĘ Ç Ny’¿ĄwĘ
7 ChêĳŁ =l‘Č NopăŇ YĎ hŇ TăĆ nŁ

: hŇ mĲĎ =ylĂ BĘ =l‘Č ZrĆ’Ćę Ç hŇ lĆ ê¿Ł
8 wybĳĎŇ ‘ĎBĘ MyĂmăČ rrĲĄYăŁ

: MêĲĎxĘ êČ NăĎn‘Ď ‘q¡ČbĘŇ nĂ =âlĲ wĘ
9 hŇ iĳĄ kĂŇ =ynĄjĘ zx¿Ą ’Č mĘ

: onĲ nĎ‘Ğ wylăĎ ‘Ď zS¡Ą rĘjČ
10 MyĂmĳĎ=ynĄjĘ =l‘Č gŇxĎ Æ=qxĲŁ

: ëŇ SĆ xĲŁ =M‘Ă ro’ă tŇ yl¡Ă kĘŇ êČ =dŇ ‘Č
11 CpŇ pĳĎŇ oryĘ MyĂmăČSĎ ydăĄŇ CU‘Č

: otĲŇ rĎ‘ĞGĲČmĂ Chę mĘ tĘŇ yĂwĘÇ
12 MIĳĎhČ ‘găČŇrĎ oxkŇŁ BĘ Æ

wtnbwtbw
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: bŇ hČ rĲĎ ZxČ măĎ otŇ nĎbĘŇ CtŇ bĂŇ C
hŇ rĳĎpĘŇ SĂ MyĂmăČSĎ oxCrBĘ Æ 13

: xČ yrĲĂBĎ Sx¿Ď nĎ odę yĎÇ hŇ l¿Ď lĞ xĲŁ
wkę rř d tŇ oYŋ qĘ ű hŇ QĆ ’ąĄ =NhĆ 14

oBĳ =‘mČ SĘ nĲĂ rbĎŇ DĎÆ ZmĆ èăĄ =hŇ mČ C
: NnĲĎ oBtĘŇ yĂ ymăĂ wtę rwbĲ gÇ M‘Čr¿ČwĘ

: rmĲČ ’Ň IŁ wČ olęSĎ mĘ tŇ ’¿Ą WĘ bŇ oI’Ă Æ PŇ sĆ IăŁ wČ zk
yTĳĂ jĎ SĘ mĂ rysăĂ hĄ l’Ą Æ=yxČ 2

: ySĲĂ pĘŇ nČ rm¿Č hĄ yDČę SČ wĘÇ
ybĳĂŇ ytăĂŇ mĎ SĘ nĂ dŇ o‘ă=lkĎŇ =yJĲĂ 3

: yjĲĂ ’Č BĘ HČ olă ’Ĺ xČ Cr¡wĘ
hŇ lĳĎ wĘ‘Č ytăČŇ pĎŇ WĘ hŇ nĎrĘBăĄdČŇ êĘ =M’Ă 4

: hŇ IĲĎmĂ rĘ hŇ G¿ĆhĘ yĆ=M’Ă ynĂę oSlĘ CÇ
Mk¿ĆŇ tĘŇ ’Ćň qyDÀĂYĘ ’Č =M’Ă ÈyQĂ hŇ lĎ ylăĂ xĎ 5

: yeĂ UĲĆ mĂ ytăĂŇ UĎ êĚ rys¡Ă ’Ď =âlĲ ‘wĳĎgĘŇ’Ć =dŇ ‘Č
hĎ jĳĆ rĘ’Č âlă wĘ yêĂ qĘ zČxĹhĲĆ Æ ytăĂŇ qĎ dĘŇ YĂ BĘ 6

: ymĲĎ IĎmĂ ybĂę bĎŇ lĘ Ç PŇ r¿ČxĹyĲĆ=âl
ybĳĂŇ yĘ’ăŁ ‘SĎ rĎkĘŇ Æ yhăĂ yĘ 7

: lCĲĎ‘ČkĘŇ ym¿Ă mĘ oqĲ tĘŇ mĂ C
‘YĳĎ bĘŇ yĂ yJăĂ PŇ nĄxĎ Æ tŇ wăČqĘ êĂ =hŇ mČ yJąĂ 8

: oSĲ pĘŇ nČ HČ olă ’Ĺ lSĆ y¡Ą yJąĂ
l’ĳĄ ű ‘m¿Č SĘ yĂ otŇ qĎ ‘ĞYĲČ hĲČ Æ 9

: hŇ rĲĎYĎ wylăĎ ‘Ď ’ob¡Ň tĎŇ =yJĲĂ
gŇ eĳĎ‘ČtĘŇ yĂ yD¿ČSČ =l‘Č=M’Ă 10

: tŇ ‘ĲĄ=lkĎŇ BĘ HČ olă ’Ĺ ’r¡ĎqĘ yĂ
l’ĳĄ =dŇ yČBĘ MkăĆŇ tĘŇ ’Ć hŇ răĆo’ 11

rV’
,g"d ,b"d Nkw yrqw bytk wykĎ rĎDĘ ’"sbw ,‘"d Nkw yrqw bytk oJrĘDČ ’"sb ,yrq wykĎ rĎDĘ ,bytk oJrĘDČ v.14 .wk
,‘"t ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk otrĎCbGĘ ’"sb ,yrq wytĎrŁ CbG ,bytk otrĎCbGĘ v.14 .s"tw r"t ,d"yd ,T"d ,w"d

.r"tw s"t
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: dŇ xĲĄ kČŇ ’Ğ âlă yDČę SČ Ç=M‘Ă rS¿Ć ’Ğ
12 MtĳĆŇ yzĂxĞ MkăĆŇ QĘ JĚ MêăĆ’Č =NhĄ

: ClBĲĎ hĘ êĆ lbĆŇ hăĆ hŇ EĆęÇ=hŇ UĎ lĲĎ wĘ
13 l’ĳĄ =M‘Ă ű ‘S¿Ď rĎ Md¡ĎŇ ’Ď =qlĆ xĲĄ ű hŇ ząĆ

: CxuĲĎ yĂ yD¿ČèČ mĂ MyYĂę yrĂ‘ĲĎÇ tŇ l¿Č xĞ nĲČ wĲĘ
14 bŇ rĆxĳĎ=omlĘ wynăĎbĎŇ CBă rĘyĂ=M’Ă

: MxĆ lĲĎ =C‘BĘ WĘ yĂ âlă wy’Ďę YĎ ’ĹYĲĆ wĘÇ
15 CrbĳĄŇ uĎ yĂ tŇ wĆUăĎBČ odŇ yrĂWĘ

: hŇ nĎ yJĲĆ bĘŇ tĂŇ âlă wytĎę nŁ mĘ lĘ ’Č wĘÇ
16 PŇ sĆ JĳĎ rpăĎŇ ‘ĎJĲĆ rBăŁ YĘ yĂ=M’Ă

: SCBĲ lĘ mČ Nyk¿ĂŇ yĎ rmĆ xęŁ kČŇ wĘÇ
17 SBĳĎ lĘ yĂ qyDăĂYČ wĘ NykĂŇ yĎÆ

: qŁlĲ xĞ yĲČ yq¿ĂnĎ PŇ sĆ kĆę wĘÇ
18 otĳŇ yBĄ S‘ăĎkĎŇ hŇ năĎBĎ

: rYĲĄ nŁ hŇ W¿Ď ‘Ď hŇ JĎę sĚkĘŇ CÇ
19 PŇ ĳĄs’Ď yĲĄ âlă wĘ bŇ JČ SĘ yĂÆ rySăĂ ‘Ď

: CenĲĆ y’Ą wĘ xqăČjĎ wyn¡Ďy‘Ą
20 tŇ ohĳ QĎ BČ MyĂUČ kČŇ Æ ChgăĄŇ yvĂ êČ

: hŇ pĲĎŇ Cs Cêb¿ČŇ nĎGĘ hŇ lĎ yĘlČę Ç
21 ëŇ ĳČlyĄwĘ MydăĂŇ qĎ Ch’ăĄ vĎ yĂ

: omĲ qŁ UĘ mĂ ChrĄę ‘ĞWĲĎ ywĲĂÇ
22 lmĳŁ xĘ yČ âlă wĘ wylĎ ‘Ď Æ ëŇ ăĄlSĘ yČwĘ

: xrĲĎbĘŇ yĂ xČ or¿BĎ odę IĎmĂ Ç
23 omyjĳĄkČŇ omylăĄ ‘Ď qjăŁ WĘ yĂ

: omĲ qŁ UĘ mĂ wylĎę ‘Ď Ç qr¿Ł SĘ yĂwĘ
xk ’YĳĎ om PŇ sĆ JăĆ lČ SyăĄ yJąĂ

: CuzĲŁ yĎ bŇ h¿Ď EĎlČ Moqę mĎ CÇ
lzrb
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xuĳĎyĚ rpăĎŇ ‘ĎmĲĄ lzĆrĘBČ Æ 2

: hŇ SĲĎ CxnĘ qCY¿ yĎ NbĆŇ ’Ćę wĘÇ
ëŇ SĆ xęŁ lČ MWąĎ ű ZqąĄ 3

rqĳĄox ’Chă tŇ ylĂ kĘŇ êČ Æ=lkĎŇ lĘ C
: tŇ wĆmĲĎ lĘ YČ wĘ lpĆŇ ’ăŁ NbĆŇ ’¡Ć
rGĎę =M‘Ă mĲĄ ű lxČ nČÄ ZrČjąĎ 4

lgĆŇrĳĎ=yeĂ mĂ Myx¿Ă JĎ SĘ eĂ hĲČ
: C‘nĲĎ Sonă’ĹmĲĄ CQD¡Č

MxĆ lĳĎ =’YĄ yĲĄ hŇ eĎU¿Ć mĂ ZrĆ’Ćę 5

: S’ĲĄ =omJĘ ëŇ j¿Č hĘ nĆ hĎ yêĆę xĘ tČŇ wĘÇ
hĎ ynĳĆbĎŇ ’Ğ ryj¿Ă sČ =MoqmĘ 6

: olĲ bŇ hăĎ zĎ tŇ r¡Ł pĘŇ ‘Č wĘ
TyĂ‘ĳĎ o‘dăĎŇ yĘ=âlĲ bŇ ytĂŇ nĎ Æ 7

: hŇ IĲĎ’Č Ny‘ăĄ CêpČę zĎSĘ Ç âl¿ wĘ
ZxČ SĳĎ =ynĄbĘŇ Chk¿ĚŇ yrĂdĘŇ hĂ =âlĲ 8

: lxČ SĲĎ wylăĎ ‘Ď hŇ d¡ĎŇ ‘Ď=âlĲ
odĳŇ yĎ xlăČ SĎ SymĂ QĎ xČ BĲČ Æ 9

: MyrĲĂhĎ SrĆèăŁ mĂ ëŇ p¡ČŇ hĎ
‘ČuĳĄBĂ MyrăĂ’Ł yĘ tŇ orC~BČ Æ 10

: onĲ y‘Ą hŇ t¿ĎŇ ’ĞrĲĎ rqĎę yĘÇ=lkĎŇ wĘ
SBĳĄ xĂ tŇ orăhĎ nĘ ykĂŇ BĘ mĂ Æ 11

: ro’Ĳ ’YĂ yăŁ HmĎę lĚ ‘ĞtĲČŇ wĘÇ

’YĳĄUĎ êĂ NyĂ’ăČmĄ hŇ mĎ kĘŇ xĎ hČ wĲĘÆ 12

: hŇ nĲĎ yBĂ Moqă mĘ hŇ zĆÇ y’¿ĄwĘ
HJĳĎ rĘ‘Ć Sonă’Ĺ ‘dăČŇ yĎ=âlĲ 13

: MyIĲĂxČ hĲČ ZrĆ’ăĆBĘ ’YĄę UĎ tĂ Ç âl¿ wĘ
’yhĳĂ =ybĂŇ âlă rmČ ’Ď Æ Mohă êĘ 14

Myw
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: ydĲĂŇ UĎ ‘Ă Ny’ăĄ rmČę ’Ď Ç My¿ĎwĘ
15 hĎ yêĳĆxĘ êČ rogăŇsĘ NêăČ yĚ=âlĲ

: HrĲĎyxĂ mĘ PŇ sĆ JăĆ lqĄę èĎ yĂÇ âl¿ wĘ
16 rypĳĂŇ o’ MtĆŇ kăĆŇ BĘ hŇ QĆ sĚtĘŇ Æ=âlĲ

: ryjĲĂ sČ wĘ rqăĎyĎ MhČ S¡Ł BĘ
17 tŇ ykĳĂŇ okŇ zĘC bŇ hĎ zĎÆ hŇ eĎkăĆŇ rĘ‘Č yĲČ=âlĲ

: zpĲĎŇ =ylĂ JĘ HtăĎŇ rĎCm¡ tĘŇ C
18 rkĳĄŇ EĎyĂ âlă SybĂŇ gĎŇ wĘÆ tŇ omă ’Ň rĎ

: MynĲĂ ynĂ jĘ mĂ hŇ mĎę kĘŇ xĎ Ç ëŇ SĆ m¿Ć C
19 SCJĳ =tŇ dČŇ TĘ jĲĂ hŇ eĎkĆŇ rĘ‘Č yĲČÆ=âl

: hŇ QĲĆ sĚtĘŇ âlă rohę TĎ Ç MtĆŇ k¿ĆŇ BĘ

20 ’obĳŇ êĎ NyĂ’ăČmĄ hŇ mĎ kĘŇ xĎ hČ wĲĘÆ
: hŇ nĲĎ yBĂ Moqă mĘ hŇ zĆęÇ y’¿ĄwĘ

21 yxĳĎ=lkĎŇ ynăĄy‘ĄmĲĄ hŇ mĎ lĘ ‘ĆnĲĆ wĘÆ
: hŇ rĎêĲĎ sĘ nĂ MyĂmăČèĎ hČ PŇ o‘¡mĄ C

22 CrĳmĘ ’ăĎ tŇ wĆmĎ wĎÆ NoDăbČŇ ’Ğ
: H‘ĲĎmĘ SĂ Cn‘Ę m¿Č SĎ CnynĄę zĘ’Ď BĘ Ç

23 HJĳĎ rĘDČ NybăĂŇ hĄ MyhĂ Łl’ĹÆ
: HmĲĎ oqmĘ =tŇ ’Ć ‘d¿ČŇ yĎ ’Chę wĘÇ

24 TyBĳĂ yČ ZrĆ’ăĎhĎ =tŇ oYqĘ lĂ ’Ch¡ =yJĂ
: hŇ ’ĲĆ rĘyĂ MyĂmăČèĎ hČ =lJĎ tŇ xČ ê¡Č

25 lqĳĎSĘ mĂ xČ CrălĎ tŇ oWă ‘ĞlĲČ
: hŇ DĲĎmĂ BĘ NJ¿Ą êĂ MyĂmČę CÇ

26 qxĳŁ rTăĎ UĎ lČ otăŇ W‘ĞBĲČ
: tŇ olĲ qŁ zyz¿ĂxĞlĲČ ëŇ rĆdĆę wĘÇ

27 HrĳĎjĘ sČ yĘwĲČ H’Ď rĎÆ z’ăĎ
: HrĲĎqĎ xĞ=MgČŇ wĘ HnĎę ykĂŇ hĹ Ç

rm’yw
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hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ ’yhăĂ ynĎdŇŁ ’Ğ Æ tŇ ’ăČ rĘyĂ NhąĄ MdĎę ’Ď lĲĎ ű rmĆ ’Ň IąŁ wČ 28

: hŇ nĲĎ yBĂ ‘răĎmĄ rCs¡ wĘ

: rmĲČ ’Ň IŁ wČ olęSĎ mĘ tŇ ’¿Ą WĘ bŇ oI’Ă Æ PŇ sĆ IăŁ wČ Tk
MdĆŇ qĳĆ=yxĄ rĘyČkĘŇ ynĂ n¿ĄêĘ yĂ=ymĲĂ 2

: ynĂ rĲĄmĘ SĘ yĂ HČ olă ’Ĺ ymĄę yJĂ Ç
ySĳĂ ’Ň rŁ ylăĄ ‘Ğ ornĄ Æ oQă hĂ BĘ 3

: ëŇ SĆ xĲŁ ëŇ lĆ ’ăĄ oro’lĘ Ç
yjĳĂrĘxĎ ymăĄ yBĂ ytĂŇ yyĂhĎ Æ rSăĆ ’ĞJĲČ 4

: ylĲĂ hĽ’ĲĎ ylăĄ ‘Ğ HČ olę’ĹÇ dŇ os¿ BĘ
ydĳĂŇ UĎ ‘Ă yDČSČ Æ dŇ o‘ăBĘ 5

: yrĲĎ‘ĎnĘ ytăČŇ obŇ yb¡ĂŇ sĘ
hŇ mĳĎ xĄ BĘ ykăČŇ ylĂ hĞ ZxăŁ rĘBĂ 6

: NmĆ SĲĎ =ygĄŇlĘ jČ ydĂę UĎ ‘Ă Ç qCY¿ yĎ rCY¿ wĘ
tŇ rĆqĳĎ=ylĄ ‘Ğ r‘ČSăČ ytĂŇ ’Ň YăĄBĘ 7

: ybĲĂŇ SĎ omĲ Nyk¿ĂŇ ’Ď bŇ oxę rĘBĎ Ç
C’BĳĎ xĘ nĆwĘ MyrăĂ‘ĎnĘ ynĂ C’ă rĎ 8

: CdŇ mĲĎ ‘Ď CmqăĎ MySĂ ySĂ ywĲĂÇ
MyQĳĂ mĂ bĘŇ CrăYĘ ‘ĲĎ MyrĂWĎ Æ 9

: MhĲĆ ypĂŇ lĘ CmyW¿Ă yĎ PŇ kČę wĘÇ
C’BĳĎ xĘ nĆ Myd¿ĂŇ ygĂŇ nĘ =loqĲ 10

: hŇ qĎ bĲĄŇ DĎ MJ¿Ď xĂ lĘ MnĎę oSlĘ CÇ
ynĂ rĳĄèĘ ’Č êĘ wĲČ hŇ ‘ĎmĘ SĎ Æ NzĆ’ăŁ yJąĂ 11

: ynĂ dĲĄŇ y‘Ă êĘ wČ hŇ tĎę ’ĞrĲĎÇ NyĂ‘¿ČwĘ
‘Č CĳĄSČ mĘ ynăĂ‘Ď TQĄ mČ ’Ğ Æ=yJĲĂ 12

: olĲ rz¿Ą‘Ł =âlwĘĲ Motę yĎwĘÇ
’bĳŇŁ êĎ ylăČ ‘Ď dŇ bĄŇ ’Ł Æ tŇ JăČ rĘBĂ 13

: NnĲĂ rĘ’Č hŇ năĎmĎ lĘ ’Č bŇ l¡Ą wĘ
qdY
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14 ynĂ SĳĄ BĎ lĘ IĂwČ yêĂ SĘ bČŇ lĎ Æ qdĆŇ YăĆ sŘ6

: yTĲĂ jĎ SĘ mĂ PŇ ynĂę YĎ wĘÇ ly‘¿ĂmĘ JĂ
15 rCĳĄ‘Ă lĲČ ytĂŇ yyĂhĎ Æ MyĂnăČy‘Ą

: ynĂ ’ĲĎ xČ iăĄ jĂ lČ MyĂl¡Č gĘŇrČwĘ
16 MynĳĂoybĘŇ ’Ć lĲĎ ykĲĂŇ nŁ ’ĲĎ Æ bŇ ’ăĎ

: ChrĲĄqĘ xĘ ’Ć yêĂ ‘Ę dăČŇ yĎ=âlĲ bŇ r¡ĂwĘ
17 lCĳĎ‘Č tŇ o‘ăQĘ tČŇ mĘ hŇ rĎBĘ SČ ’Ğ wĲĎÆ

: PŇ rĆTĲĎ ëŇ yl¿Ă SĘ ’Č wyeĎęèĂ mĂ CÇ
18 ‘wĳĎgĘŇ’Ć yeăĂqĂ =M‘Ă rmČ ’Ł wĲĎÆ

: MymĲĂ yĎ hŇ B¿Ć rĘ’Č loxę kČŇ wĘÇ
19 MyĂmĳĎ=ylĄ ’Ĺ xČ CtăŇ pĎŇ ySăĂ rĘSĎ

: yrĲĂyYĂ qĘ BĂ Nyl¿Ă yĎ lTČę wĘÇ
20 ydĳĂŇ UĎ ‘Ă SdăĎŇ xĎ ydĂŇ obŇ JĘ Æ

: PŇ ylĲĂ xĞtĲČŇ yd¿ĂŇ yĎBĘ yêĂę SĘ qČ wĘÇ
21 CQxĳĄ yĂwĘ C‘¿mĘ SĲĎ =ylĲĂ

: ytĲĂŇ YĎ ‘Ğ omă lĘ Cmę DĘyĂwĘÇ
22 CnĳSĘ yĂ âlă yrĂbĎŇ dĘŇ Æ yrăĄxĞ’ĲČ

: ytĲĂŇ QĎ mĂ PŇ F¿Ł êĂ omylĄę ‘Ď wĘÇ
23 ylĳĂ rTăĎ UĎ kČŇ Clă xĞ yĲĂwĘ

: SoqĲ lĘ mČ lĘ Cr¿‘ĞjĲĎ MhĆę ypĂŇ CÇ
24 CnymĳĂ ’Ğ yĲČ âlă MhĆ lĄ ’Ğ Æ qxăČ WĘ ’Ć

: NClĲ yjĂ yČ âlă ynČę jĎ Ç ro’¿ wĘ
25 S’Ň r¿Ł bŇ SÀĄ ’Ą wĘ ÈMJĎ rĘDČ rxăČ bĞŇ ’ĲĆ

dŇ CdĳŇ GĘ BČ ëŇ lĆ măĆ JĘ NoJSĘ ’Ć wĘÆ
: MxĲĄ nČ yĘ MylăĂ bĄŇ ’Ğ rS¡Ć ’ĞJĲČ

l Mym¿Ă yĎňlĘ yeĂ UĆę mĂ Myr¿Ăy‘Ă YĘ ÈylČ ‘Ď Cqă xĞWĲĎ ű hŇ êąĎ ‘Č wĘ
MtĳĎŇ obŇ ’Ğ yêĂ sĘ ’¿Č mĎ =rSĆ ’Ğ

: ynĲĂ ’Ň YŁ yb¿ĄŇ lĘ JČ =M‘Ă tŇ ySĂę lĎ Ç
xk=Mg
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yQĳĂ hŇ UĎ lăĎ MhĆ ydĄŇ yĘÆ xČ JăŁ =MGČ 2

: xlČ JĲĎ dŇ bČŇ ’ăĎ omylĄę ‘Ď Ç
dŇ Cm¿ lĘ GČň NpĎę kĎŇ bĘŇ C rsĆ x¿Ć BĘ 3

hŇ IĳĎYĂ Myq¿ĂrĘ‘ĲŁ hČ
: hŇ ’ĲĎ SŁ mĘ C hŇ ’¿Ď oS SmĆ ’Ćę Ç

xČ yWĳĂ =ylĄ ‘Ğ xČ CQă mČ MypăĂŇ TĘ uĲŁ hČ 4

: MmĲĎ xĘ lČ MymăĂ tĎŇ rĘ SrĆS¡Ł wĘ
CSrĳĎgŇŁ yĘ wG¿Ą=NmĂ 5

: bŇ eĲĎ GČJČ omylĄę ‘Ď Ç C‘yr¿ĂyĎ
NJĳŁ SĘ lĂ MylăĂ xĎ nĘ ZCră‘ĞBĲČ 6

: MypĲĂŇ kĄŇ wĘ rpăĎŇ ‘Ď yr¡ĄxŁ
CqhĳĎ nĘ yĂ Myx¿Ă yWĂ =NyBĲĄ 7

: CxjĲĎ sĚ yĘ lCrăxĎ tŇ xČ ê¡Č
MSĳĄ =ylĂ bĘŇ ynăĄBĘ =MGČ lbĎŇ nĎ Æ=ynĄBĲĘ 8

: ZrĆ’ĲĎ hĎ =NmĂ C’ę JĘ nĂ Ç
ytĂŇ yyĳĂhĎ MtăĎŇ nĎ ygĂŇ nĘ hŇ êĎ‘Č wĘÆ 9

: hŇ QĲĎ mĂ lĘ MhăĆ lĎ yh¡Ă ’ĹwĲĎ
yeĂ mĳĆ CqxĞrăĎ ynĂ CbŇ ‘ĞêĲĂ Æ 10

: qrĲŁ CkŇ WĘ x¿Ď =âl ynČę jĎ mĂ CÇ
ynĂ eĳĄ‘Č yĘwČ xêČpĂŇ Æ ortĘŇ yĂ=yJĲĂ 11

: CxQĲĄ SĂ yn¿ČjĎ mĂ NsĆ rĆę wĘÇ
CmCq¿ yĎň xxÀČ rĘjĂ ÈNymĂ yĎ=l‘Č 12

: MdĲĎŇ y’Ą tŇ ox¿ rĘ’Ď ylČę ‘Ď Ç CQs¿Ł IĎwČ CxQĳĄ SĂ yl¿Č gĘŇrČ
yt¿ĂŇ bĎň ytĂŇ nĲĘ Csę tĘŇ nĲĎ 13

: omlĲĎ rzăĄ‘Ł âl¡ Cly‘ĳĂyŁ ytĲĂŇ CĎhČ lĘ
CytĳĎŇ ’ĹyĲĆ bŇ xăĎ rĎ ZrĆpăĆŇ JĘ 14

: ClGĲĎlĘ GČtĘŇ hĂ hŇ ’Ďę SŁ Ç tŇ xČ ê¿Č
tŇ oh¿ QĎňBČ ylČę ‘Ď ëŇ j¿Č hĘ hĎ 15

Pdrt
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ytĳĂŇ bĎŇ dĲĂŇ nĘ xČ CrJĎ Æ PŇ DăŁ rĘêĂ
: ytĲĂŇ ‘ĎSĲĚ yĘ hŇ r¿ĎbĘŇ ‘ĲĎ bŇ ‘Ďę kĘŇ CÇ

16 ySĳĂ pĘŇ nČ ëŇ jăĄ êČSĘ êĂ ylČ ‘Ď Æ hŇ êĎę ‘Č wĘ
: ynĂ ‘ĲŁ =ymĄ yĘ ynĂ CzăxĞ’Ň y¡Ł

17 ylĳĎ ‘ĎmĲĄ ruăČnĂ ymČ YĎ ‘ĞÆ hŇ lĎ yĘlČę
: NCbĲŇ JĎ SĘ yĂ âlă yqČę rĘ‘Ł wĘÇ

18 ySĳĂ CbŇ lĘ WjăĄ xČ tĘŇ yĂ xČ J¡Ł =bŇ rĎBĘ
: ynĂ rĲĄzĘ’Č yĲČ yêăĂ nĘ êĎkĚŇ yp¡ĂŇ JĘ

19 rmĆ xĳŁ lČ ynĂ r¿ĎhŁ
: rpĆŇ ’ĲĄ wĎ rp¿ĎŇ ‘ĎJĲĆ lèĄę mČ tĘŇ ’Ć wĲĎÇ

20 ynĂ nĳĄ‘ĞtĲČŇ âlă wĘ ìŇ ylĆ ’Ą Æ ‘CăČSČ ’Ğ
: yBĲĂ NnĆB¿Ł tĘŇ êĂ wČ yêĂ dĘŇ mČę ‘Ď Ç

21 ylĳĂ rzăĎkĘŇ ’Č lĘ ëŇ păĄŇ hĎ êĄ
: ynĂ mĲĄ TĘ WĘ tĂŇ ìăŇ dĘŇ yĲĎ MYĆ‘¡Ł BĘ

22 ynĂ bĳĄŇ yJĂ rĘêČ xČ Cr¡=l’Ć ynĂ ’ăĄ vĎ êĂ
: hwSĲ tĲŁ ynĂ gĄę gĘŇmŁ tĘŇ CÇ

23 ynĂ bĳĄŇ ySĂ êĘ tŇ wĆmăĎ yêĂ ‘Ę dČŇ yĎÆ=yJĲĂ
: yxĲĎ =lkĎŇ lĘ dŇ ‘ăĄom tŇ yb¡ĄŇ C

24 dŇ yĳĎ=xlČ SĘ yĂ y‘Ă bĘŇ Æ=âl ëŇ ’ăČ
: ‘Č CSĲ Nh¿Ć lĎ odę ypĂŇ BĘ Ç=M’Ă

25 Moyĳ=hŇ SĄ qĘ lĂ ytĂŇ ykĂŇ bĎŇ Æ âlă =M’Ă
: NoyĲbĘŇ ’Ć lĲĎ ySĂę pĘŇ nČ Ç hŇ m¿Ď gĘŇ‘ĲĎ

26 ‘rĳĎ ’bŇŁ IăĎwČ ytĂŇ yCĂqĂ Æ bŇ oTă yJąĂ
: lpĆŇ ’ĲŁ ’bŇŁ I¿ĎwČ ro’ę lĘ Ç hŇ l¿Ď xĞ yĲČ’Ğ wĲČ

27 CUdĎę =âlwĘ Cx¿ êĘ rĚ y‘¡ČmĄ
: ynĂ ‘ĲŁ =ymĄ yĘ ynĂ m¿Ě DĘqĂ

28 hŇ UĳĎ xČ âlă BĘ yêĂ kĘŇ QČ hĂ Æ rdăĄŇ qŁ
: ‘Č CĲĄSČ ’Ğ lhăĎ uĎ bČŇ yêĂ mĘ q¡Č

x’
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MyeĳĂtČŇ lĘ ytĂŇ yyăĂhĎ x’Ď Æ 29

: hŇ nĲĎ‘ĞyĲČ tŇ on¿bĘŇ lĂ ‘ČrĄę wĘÇ
ylĳĎ ‘ĎmĲĄ rxăČ SĎ yrĂo‘¡ 30

: bŇ rĆxĲŁ =yeĂ mĂ hŇ rĎxĎę Ç=ymĂ YĘ ‘Č wĘ
yrĳĂeŁ JĂ lbĆŇ ’Ą lĘ Æ yhăĂ yĘwČ 31

: MykĲĂŇ BŁ loqă lĘ ybĂę gĎŇ‘ĚwĘÇ
ynĳĎy‘ĄlĘ yêĂ răČJĎ tŇ yrĂBĘ Æ ’l

: hŇ lĲĎ CtŇ BĘ =l‘Č NnĄę oBtĘŇ ’Ć Ç hŇ m¿Ď C
l‘ČUĳĎ mĂ HČ olă ’Ĺ qlĆ xăĄ ű hŇ mąĆ C 2

: MymĲĂ rŁ UĘ mĂ yDČę SČ Ç tŇ l¿Č xĞ nĲČ wĲĘ
lCĳĎ‘ČlĘ dŇ y’¿Ą=âlhĞ 3

: NwĆ’ĲĎ ylĄ ‘ĞpăŇŁ lĘ rkĆŇ nĄę wĘÇ
ykĳĎŇ rĎdĘŇ hŇ ’ăĆ rĘyĂ ’Ch¡ =âlhĞ 4

: rojĲ sĘ yĂ yd¿ČŇ ‘ĎYĘ =lkĎŇ wĲĘ
’wĘSĳĎ =M‘Ă yêĂ kĘŇ ¿ČlhĎ =M’Ă 5

: ylĲĂ gĘŇrČ hŇ măĎ rĘmĂ =l‘Č SxČ ê¡Č wČ
qdĆŇ YĳĆ=ynĄzĘ’Ň mŁ bĘŇ ynĂ l¿Ą qĘ SĘ yĂ 6

: ytĲĂŇ UĎ êĚ HČ olę’ĹÇ ‘d¿ČŇ yĄwĘ
ëŇ rĆD¿ĎhČň yeÀĂmĂ ÈyrĂèĚ ’Č hŇ FăĆ êĂ M’¿Ă 7

yBĳĂ lĂ ëŇ ăČlhĎ ynČ y‘ĄÆ rxăČ ’Č wĘ
: MC’Ĳ mĚ qbČŇ DăĎ yjČę kČŇ bĘŇ CÇ

lkĳĄŇ ’Ň yŁ rxăĄ ’Č wĘ hŇ ‘ĎrĘzĘ’Ć Æ 8

: CSrĲĎSŁ yĘ y’¿Č YĎ ’ĹYĲĆ wĲĘ
hŇ èĳĎ ’Ă =l‘Č yBĂ lĂ Æ hŇ êăĎpĘŇ nĂ =M’Ă 9

: yêĂ bĘŇ rĲĎ’Ď y‘ăĂrĄ xtČŇ j¡Ć =l‘Č wĘ
yêĳĂ SĘ ’Ă rxăĄ ’Č lĘ NxăČ TĘ êĂ 10

: NyrĲĂxĄ ’Ğ NC‘¿rĘkĘŇ yĂ hĎ ylĆę ‘Ď wĘÇ
’wh=yk
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11 hŇ UĳĎ zĂ ’wh¿ř =yJĂ
: MylĲĂ ylĂ jĘ Nw¿Ł ‘Ď ’yřhę wÁ

12 lkĳĄŇ ’Ň êŁ NoDăbČŇ ’Ğ=dŇ ‘Č ’yhĂ Æ S’ăĄ yJąĂ
: SrĲĄSĎ tĘŇ ytăĂŇ ’Ď Cb¡Ň êĘ =lkĎŇ bĘŇ C

13 ytĳĂŇ mĎ ’Ğ wĲČ yDĂbĘŇ ‘Č Æ TjăČ SĘ mĂ s’Čę mĘ ’Ć =M’Ă
: ydĲĂŇ UĎ ‘Ă MbĎę rĂBĘ Ç

14 l’ĳĄ MCqă yĎ=yJĲĂ hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ Æ hŇ măĎ C
: CebĲĆŇ ySĂ ’Ğ hŇ măĎ dŇ qęŁ pĘŇ yĂÇ=ykĲĂŇ wĘ

15 ChWĳĎ ‘Ď ynĂ WăĄ ‘Ł NTĆ BĆ bČŇ Æ=âlĲhĞ Ç
: dŇ xĲĎ ’Ć MxĆ r¿ĆBĎ CenĆę kĚŇ yĘwČÇ

16 MyQĳĂ DČ ZpĆŇ xăĄ mĄ ‘nČmĘ ’Ć Æ=M’Ă
: hŇ QĲĆ kČŇ ’Ğ hŇ năĎmĎ lĘ ’Č yn¡Ąy‘ĄwĘ

17 yDĳĂbČŇ lĘ yêăĂ jĂ lkăČŇ ’Ł wĘ
: hŇ eĎUĲĆ mĂ MotăŇ yĎ lk¡ČŇ ’Ď =âlĲ wĘ

18 bŇ ’ĳĎ kĘŇ ynĂ lăČ dĄŇ GĘ yrČC‘eĘ mĂ Æ yJăĂ
: hŇ eĎxĲĆ nĘ ’Č yUăĂ ’Ă NTĆ B¡Ć mĂ C

19 SCbĳŇ lĘ ylăĂ BĘ mĂ dŇ bĄŇ o’¡ hŇ ’ăĆ rĘ’Ć =M’Ă
: NoyĲbĘŇ ’Ć lĲĎ tŇ Csę JĘ Ç Ny’¿ĄwĘ

20 wYĳlx ynĂ CkăŇ rĘbĲĄŇ âlă =M’Ă
: MUĲĎ xČ tĘŇ yĂ yWČ bĎŇ JĘ Ç zG¿ĄmĂ C

21 ydĳĂŇ yĎ MotăŇ yĎ=l‘Č ytĂŇ opăŇ ynĂ hĞ =M’Ă
: ytĲĂŇ rĎzĘ‘Ć r‘ČèČę bČ Ç hŇ ’¿Ć rĘ’Ć =yJĲĂ

22 lojĳ tĂŇ hŇ măĎ kĘŇ èĂ mĂ ypĂŇ tĄŇ JĘ Æ
: rbĲĄŇ èĎ tĂŇ hŇ n¿ĎuĎ mĂ y‘Ăę rŁ zĘ’Ć wĘÇ

23 l’ĳĄ dŇ y’ăĄ ylČ ’Ą Æ dŇ xČ păČŇ yJąĂ
: lkĲĎŇ C’ âlă otę ’Ą vĘ mĂ CÇ

24 ylĳĂ sĘ JĂ bŇ hăĎ zĎ yêĂ mĘ WăČ =M’Ă
Mtklw

.yrq ’ChwĘ ,bytk ’yhĂ wĘ v.11 .yrq ’yhĂ ,bytk ’Ch v.11 .’l
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: yxĲĂ TČ bĘŇ mĂ yêĂ rĘm¿Č’Ď MtĆŇ JĆę lČ wĘÇ
ylĳĂ yxĄ bŇ răČ=yJĂ xmČ WĘ ’Ć Æ=M’Ă 25

: ydĲĂŇ yĎ hŇ ’¿Ď YĘ mĲĎ ryBĂę kČ Ç=ykĲĂŇ wĘ
lhĳĄ yĎ yJăĂ ro’¡ hŇ ’ăĆ rĘ’Ć =M’Ă 26

: ëŇ lĲĄ hŁ rq¿ĎyĎ xČ rĄę yĎwĘÇ
yBĳĂ lĂ rtĆŇ iăĄ BČ êĘ pĘŇ IăĂwČ 27

: ypĲĂŇ lĘ ydăĂŇ yĎ qè¡Č êĂ wČ
ylĳĂ ylĂ jĘ NwăŁ ‘Ď ’Ch¡ =MGČ 28

: l‘ČUĲĎ mĂ l’ăĄ lĎ yêĂ SĘ x¡Č kĂŇ =yJĲĂ
y’ĳĂ nĘ WČ mĘ dŇ ypăĂŇ BĘ xmČ WĘ ’Ć Æ=M’Ă 29

: ‘rĲĎ o’Y¿Ď mĘ =yJĲĂ yêĂ rĘrČę ‘Ł tĘŇ hĂ wĘÇ
yJĳĂxĂ ’TăŁ xĞlĲČ yêĂ tăČŇ nĎ=âlĲ wĘ 30

: oSĲ pĘŇ nČ hŇ lăĎ ’Ď BĘ l’¡Ł SĘ lĂ
ylĳĂ hĽ’ĲĎ ytăĄŇ mĘ CrmĘ ’ĲĎ Æ âlă =M’Ă 31

: ‘BĲĎ WĘ nĂ âlă orę WĎ BĘ mĂ Ç Nê¿Ą yĂ=ymĲĂ
rGĳĄ NylăĂ yĎ=âlĲ ZCxBČ Æ 32

: xêĲĎpĘŇ ’Ć xrČ’¿Ł lĎ ytČę lĎ DĘÇ
y‘ĳĎSĎ jĘ MdăĎŇ ’Ď kĘŇ ytĂŇ yiăĂ JĂ =M’Ă 33

: ynĂ wĲŁ ‘Ğ yBăĂ xĚBĘ Nom¡ TĘ lĂ
hŇ BĎę rČ Nomą hĎÅ ű ZorÄ ‘Ĺ’ĲĆ yJąĂ 34

ynĂ êĳĄxĂ yĘ tŇ ox¿ jĎ SĘ mĂ =zCbŇ C
: xtČŇ pĲĎŇ ’YĄ’¿Ą =âl MDęŁ ’Ć wĲĎÇ

ű ylĂÄ=NêĆ yĲĂ ymąĂ 35

ynĂ nĳĄ‘ĞyĲČ yDăČSČ ywĂêĎ Æ=NhĆ ylĂę ‘ČmąĄ SÅŁ
: ybĲĂŇ yrĂ Sy’ăĂ bŇ tČę JĎ Ç rpĆŇ s¿Ą wĘ

Ce’ĳĆ vĎ ’Ć ymĂ kĘŇ SĂ Æ=l‘Č âlă =M’Ă 36

: ylĲĂ tŇ orăTĎ ‘Ğ Ced¡ĆŇ nĘ ‘Ć’ĲĆ
CedĳĆŇ yGĂ ’Č ydČŇ ‘ĎYĘ Æ rjăČ sĘ mĂ 37

dygn=wmk
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: CebĲĆŇ rĘqĲĎ’Ğ dŇ ygĂę nĎ Ç=omJĘ
38 q‘ĳĎzĘtĂŇ ytăĂŇ mĎ dĘŇ ’Č ylČ ‘Ď Æ=M’Ă

: NCyĲJĎ bĘŇ yĂ hĎ ym¿Ć lĎ êĘ dŇ xČ yČęwĘÇ
39 PŇ sĆ kĳĎŇ =ylĂ bĘŇ yêĂ lĘ kăČŇ ’Ď HxĎ J¡Ł =M’Ă

: yêĂ xĘ jĲĎ hĂ hĎ ylăĆ ‘ĎBĘ SpĆŇ n¡ĆwĘ
40 xČ oxę ’YĄ y¿Ą ű hŇ FĎÄ xĂ tŇ xČ êąČ

hŇ SĳĎ ’Ę bĎŇ hŇ r¿Ď‘Ł WĘ =tŇ xČ tĲČŇ wĘ
: bŇ oIĲ’Ă yr¿ĄbĘŇ DĂ CUêČę Ç

bl ’Ch¡ yJąĂ bŇ oIĳ’Ă =tŇ ’Ć tŇ onă‘ĞmĲĄ hŇ QĆ ’Ą hĎ Æ MySăĂ nĎ’ĞhĲĎ tŇ SĆ Łlą SĘ CtÃ BĘ SĘ IĂwĲČ
2 tŇ xČň jÀČ SĘ UĂ mĂ ÈyzĂCBhČ l’ăĄ kĘŇ rČBČ =NbĆŇ ’Chă ylĂ ’Ĺ ű PŇ ’ČÄ rxČ IąĂwČ : wynĲĎ y‘ĄBĘ qyDăĂYČ
3 tŇ SĆ Łlă SĘ bĂŇ C : MyhĲĂ Łl’ĹmĲĄ oSę pĘŇ nČ Ç oq¿ DĘYČ =l‘ĲČ ojĳ ’Č hŇ răĎxĎ bŇ oI’Ă BĘ Æ Mr¿Ď

: bŇ oIĲ’Ă =tŇ ’Ć C‘ySĂę rĘIČwČÇ hŇ nĳĆ‘ĞmĲČ C’ă YĘ mĲĎ =âl rSăĆ ’Ğ l‘ąČ oj¿ ’Čň hŇ rÀĎxĎ Èwy‘ĎrĄ
4 : MymĲĂ yĎlĘ CeUăĆ mĂ hŇ UĎ h¡Ą =MynĲĂ qĄ zĘ yJąĂ MyrĳĂbĎŇ dĘŇ BĂ bŇ oI’Ă Æ=tŇ ’Ć hŇ JăĎ xĂ Chę ylĂ ’ĹwĲĆ
5 : ojĲ ’Č rxČ I¿ĂwČ MySĂę nĎ’ĞhĲĎ tŇ SĆ Łl¿ SĘ ypĂŇ BĘ Æ hŇ nĆę ‘ĞmĲČ Ny’ąĄ yJĂÅ ’Chę ylĂ ’Ĺ ’rĘIąČwČ

6 : rm¿Č ’Ň ŁIňwČ yzĂęCBhČ l’¿Ą kĘŇ rČBĲČ =NbĆŇ ’Ch¡ ylĂ ’Ĺ ű N‘Č IąČwČ
7 MySĳĂ ySĂ yĘ MêăĆ’Č wĘ MymĂ yĎlĘ Æ ynăĂ’Ğ ry‘ąĂYĎÅ

ű ’rĎő y’Ă wĲĎ yêĂ lĘ x¿Č zĎ NJ¡Ą =l‘Č
: MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć y‘ăĂDĄ tŇ C¡Ł xČ mĲĄ

8 CrBĳĄdČŇ yĘ MymăĂ yĎ yêĂ rĘmČ ’Ď Æ
: hŇ mĲĎ kĘŇ xĎ C‘yd¿ĂŇ yŁ MynĂęSĎ Ç bŇ r¿Ł wĘ

9 Sonĳ’ĹbĲĆŇ ’yhăĂ =xČ CrĲ NkĲĄŇ ’Ď Æ
: MnĲĄ ybĂŇ êĘ yDăČSČ tŇ m¡Č SĘ nĂ wĘ

10 CmJĳĎ xĘ yĆ MyB¿Ă rČ=âlĲ
: TjĲĎ SĘ mĂ Cnyb¿ĂŇ yĎ MynĂę qĄ zĘCÇ

11 yQĳĂ =hŇ ‘ĎmĘ SĂ yêĂ rĘmČ ’Ď Æ NkăĄŇ lĎ
hwx’

.bwtkh hnykV ’l’ MyhĂŁl’ĹhĎ = NyDĂhČ yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.3 .bl
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: ynĂ ’ĲĎ =PŇ ’Č y‘ăĂDĄ hŇ C¡ĆxČ ’Ğ
MkĆę yrĄbĘŇ dĂŇ lĲĘ yêĂ lĘ xČÄ oh NhąĄ 12

MkĳĆŇ ytĄŇ nĲŁ Cb¿Ň êĘ =dŇ ‘Č NyzĂ’Ď Æ
: NyQĲĂ mĂ NCr¿qĘ xĘ êČ =dŇ ‘ĲČ

N¿ĎnoBň tĘŇ ’Ć MkĆę ydĄŇ ‘ĲĎwĘ 13

xČ ykĳĂŇ om bŇ oIă’Ă lĘ Ny’ăĄ hŇ eąĄhĂ wĘ
: MJĲĆ mĂ wyrăĎmĎ ’Ğ hŇ n¡Ć o‘

hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ Cn’Ň YăĎ mĎ CrmĘ ’Ň êăŁ Æ=NjĆ 14

: Sy’ĲĂ =âl CepăĆŇ DĘyĂ l’¡Ą
NyQĳĂ mĂ ylăČ ’Ą ëŇ răČ‘Ď=âlĲ wĘ 15

: CebĲĆŇ ySĂ ’Ğ âlă MkĆę yrĄmĘ ’Ă bĘŇ CÇ
dŇ o‘ĳ Cn‘ăĎ=âl CêĲ xČ Æ 16

: MyQĲĂ mĂ MhăĆ mĄ Cqyê¡Ă ‘Ę hĆ
CrBĳĄdČŇ yĘ âlă =yJĂ yêĂ lĘ xČ ohwĲĘÆ 17

: dŇ o‘Ĳ Cn‘¿Ď=âl Cdę mĘ ‘ĲĎÇ yJ¿Ă
yqĳĂlĘ xĆ ynăĂ’Ğ=PŇ ’Č hŇ năĆ‘Ğ’ĲČ 18

: ynĂ ’ĲĎ =PŇ ’Č y‘ăĂdĄŇ hŇ C¡ĆxČ ’Ğ
MyQĳĂ mĂ ytĂŇ lăĄ mĎ yJĂ Æ 19

: ynĲĂ TĘ BĂ xČ Cră ynĂ tĘŇ qČę yYĂ hĹ Ç
xČ tĳĄŇ jĎ yĂ=âlĲ NyĂy¿ČJĘ ynĂę TĘ bĂŇ =hŇ eĲĄhĂ 20

: ‘ČqĲĄBĎ yĂ MySĂę dĎŇ xĞ Ç tŇ ob¿Ň ’Ł JĘ
ylĳĂ =xwĲČrĘyĲĂwĘ hŇ r¿ĎBĘ dČŇ ’Ğ 21

: hŇ nĲĆ‘Ĺ’ĲĆ wĘ ytăČŇ pĎŇ WĘ xê¡ČpĘŇ ’Ć
Sy’ĳĂ =ynĄpĘŇ ’văĎ ’Ć ’nĎ Æ=l’Č 22

: hŇ eĲĆkČŇ ’Ğ âlă MdĎę ’Ď Ç=l’Ć wĘ
hŇ eĳĆkČŇ ’Ğ yêĂ ‘Ę dăČŇ yĎ âlă yJąĂ 23

: ynĂ WĲĄ ‘Ł ynĂ ’¿Ą vĎ yĂ T‘Čę mĘ JĂ Ç
yQĳĎmĂ bŇ oIă’Ă ’năĎ=‘mĲČ SĘ MlĎę C’wĲĘ gl

yrbd=lkw
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: hŇ nĎ yzĲĂ’ĞhĲČ yr¿ČbĎŇ DĘ=lkĎŇ wĲĘ
2 ypĳĂŇ yêĂ xĘ tăČŇ jĎ ’nĎ Æ=hŇ eĄhĂ

: yJĲĂ xĂ bĘŇ ynăĂoSlĘ hŇ r¡ĎBĘ DĂ
3 yrĳĎmĎ ’Ğ yB¿Ă lĂ =rSĆ yĲŁ

: ClQĲĄ mĂ rCr¿BĎ ytČę pĎŇ WĘ Ç tŇ ‘Čd¿ČŇ wĘ
4 ynĂ tĘŇ WĳĎ ‘Ď l’¿Ą =xČ CrĲ

: ynĂ IĲĄxČ êĘ yDăČSČ tŇ m¡Č SĘ nĂ wĘ
5 ynĂ bĳĄŇ ySĂ hĞ lk¿ČŇ Cê=M’Ă

: hŇ bĎŇ ~ĲĎ yČtĘŇ hĂ ynČę pĎŇ lĘ Ç hŇ k¿ĎŇ rĘ‘Ć
6 l’ĳĄ lĎ ìŇ ypăĂŇ kĘŇ ynăĂ’Ğ=NhĄ

: ynĂ ’ĲĎ =MgČŇ yêĂ YĘ r¿ČqŁ rmĆ xęŁ mĄ Ç
7 OĎ tĳĆŇ ‘ĞbĲČŇ tĘŇ âlă ytĂŇ mĎ ’ĲĄ Æ hŇ eăĄhĂ

: dŇ BĲĎ kĘŇ yĂ=âlĲ ìŇ yl¿Ć ‘Ď yjĂę kĘŇ ’Č wĘÇ
8 ynĳĎzĘ’Ď bĘŇ êĎrĘmăČ’Ď ëŇ ’Č Æ

: ‘mĲĎ SĘ ’Ć NyQăĂ mĂ loq¡ wĘ
9 ‘SČ p¿ĎŇ ylĂňBĲĘ ynĂę ’Ğ ëŇ z¿Č

: ylĲĂ NwăŁ ‘Ď âl¡ wĘ ykĳĂŇ nŁ ’ĲĎ PŇ ¿Čřx

10 ’YĳĎ mĘ yĂ ylăČ ‘Ď tŇ o’CnêĘ Æ NhăĄ
: olĲ bŇ yăĄo’lĘ ynĂ b¡ĄŇ SĘ xĘ yČ

11 ylĳĎ gĘŇrČ dŇ iăČ BČ MWăĄ yĎ
: ytĲĎŇ xŁ rĘ’Ď =lJĎ rmęŁ SĘ yĂÇ

12 OĎ ĳĆn‘Ĺ’ĲĆ êĎqĘ dăČŇ YĎ =âlĲ tŇ ’Ň zăŁ =NhĆ
: SonĲ ’ĹmĲĄ hČ olę’ĹÇ hŇ B¿Ć rĘyĂ=yJĲĂ

13 tĎŇ obĳŇ yrĂ wylăĎ ’Ą ‘Č CDmČ Æ
: hŇ nĲĆ‘ĞyĲČ=âlă wyrĎę bĎŇ DĘÇ=lkĎŇ yJ¿Ă

14 l’ĳĄ =rBĆ dČŇ yĘ tŇ x¿Č ’Č bĘŇ =yJĲĂ
: hŇ eĎrĲĆCSyĘ âlă MyĂêČę SĘ bĂŇ CÇ

Mwlxb
.’ry‘z +x v.9 .gl
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hŇ lĎ yĘlČę NoyŋzĘxĆ ű Molą xĞBĲČ 15

MySĳĂ nĎ’Ğ=l‘Č hŇ mĎ DĄrĘêČ Æ lpăŇŁ nĘ BĂ
: bŇ JĲĎ SĘ mĂ ylăĄ ‘Ğ tŇ omę CntĘŇ BĂ Ç

MySĳĂ nĎ’Ğ NzĆ’ăŁ hŇ lĆ gĘŇ yĂÆ z’ăĎ 16

: MêĲŁ xĘ yČ MrăĎsĎ m¡Ł bĘŇ C
hŇ WĳĆ ‘ĞmĲČ MdăĎŇ ’Ď rysĂ hĎ lĘ Æ 17

: hŇ iĲĆ kČŇ yĘ rbĆŇ GăĆmĂ hŇ w¡ĎgĄŇ wĘ
tŇ xČ SĳĎ =yeĂ mĂ oSpĘŇ nČ Æ ëŇŁWă xĘ yČ 18

: xlČ èĲĎ BČ rb¿ŇŁ ‘ĞmĲĄ otę IĎxČ wĘÇ
obĳŇ JĎ SĘ mĂ =l‘Č bŇ o’kĘŇ mČ BĘ Æ xkăČŇ ChwĘ 19

: NtĲĎŇ ’Ą wymăĎ YĎ ‘Ğ bŇ yrĂwĘ
MxĆ lĳĎ otăŇ IĎxČ CêmăČ hĞ zĲĂwĘ 20

: hŇ wĲĎ’ĞêĲČ lk¿ČŇ ’ĞmĲČ oSę pĘŇ nČ wĘÇ
y’Ă rĳŁ mĄ orăWĎ BĘ lkĆŇ yăĂ 21

: CîĲř rĚ âlă wytĎę omYĘ ‘Č Ç yp¿ř Vw
oSĳ pĘŇ nČ tŇ xČ èăČ lČ bŇ răČqĘ êĂ wČ 22

: MytĲĂŇ mĂ mĘ lĲČ otę IĎxČ wĘÇ
ZylĂęmĄ ëŇ ’Ďę lĘ mČ ű wylĎÄ‘Ď SyąĄ=M’Ă 23

PŇ lĆ ’ĳĎ =yeĂ mĂ dŇ x¿Ď ’Ć
: orĲSĘ yĎ MdăĎŇ ’Ď lĘ dŇ yG¡ĂhČ lĘ

rmĆ ’Ň ŁIęwČ CeeĆę xĚ yĘwĲČ 24

tŇ xČ SĎę tŇ dĆŇ r¿ĆmĄ Ch‘ĄdĎŇ jĘ Æ
: rpĆŇ kĲŇŁ ytĂŇ ’Ň Y¿Ď mĎ

r‘ČeĳŁ mĂ orăWĎ BĘ SpăČŇ TĞ rĲĚ 25

: wymĲĎ Cl‘Ğ ym¿Ą ylĂ bŇ CSę yĎÇ
ChYĄę rĘIĂwČ ű HČ olÄ’Ĺ=l’Ć rêąČ‘Ę yĆ 26

hŇ ‘ĳĎCrtĘŇ BĂ wynĎjĎ Æ ’rĘIăČwČ
bVyw

.Vgdb +’ v.21 .yrq CjSĚ wĘ ,bytk ypĂ SĘ C v.21
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: otĲŇ qĎ dĘŇ YĂ Sonę ’ĹlĲĆ Ç bŇ SĆ I¿ĎwČ
27 rmĆ ’Ň ŁIęwČ MySĂę nĎ’Ğ=l‘Č ű rSąŁ yĎ

ytĂŇ ywĄę ‘ĹhĲĆ rS¿Ď yĎwĘ ytĂŇ ’Ň TĎ xĎ Æ
: ylĲĂ hŇ wĎS¿Ď =âlwĘ

28 tŇ xČ èĳĎ BČ rbăŇŁ ‘ĞmĲĄ ySĂ pĘŇ nČ hŇ dăĎŇ jĎ
: hŇ ’ĲĆ rĘêĂ ro’¿ BĎ ytę yřxwÁ

29 l’ĳĄ =l‘ČpĘŇ yĂ hŇ QĆ ’Ą Æ=lJĎ =NhĆ
: rbĆŇ GĲĎ=M‘Ă Solă SĎ MyĂm¡Č‘ĞjĲČ

30 tŇ xČ SĳĎ =yeĂ mĂ oSpĘŇ nČ Æ bŇ ySăĂ hĎ lĘ
: MyIĂxČ hĲČ ro’ă BĘ ro’ę lĄ Ç

31 ylĳĂ =‘mĲČ SĲĘ bŇ oI¿’Ă bŇ S¡Ą qĘ hČ
: rBĲĄ dČŇ ’Ğ yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ SrĄę xĞhĲČ Ç

32 ynĂ bĳĄŇ ySĂ hĞ NyQ¿Ă mĂ =SyĄ=M’Ă
: OĎ qĲĆDĘYČ yêĂ YĘ p¿ČŇ xĎ =yJĲĂ rBĄę DČÇ

33 ylĳĂ =‘mĲČ SĲĘ hŇ ê¿Ď’Č NyĂ’Č Æ=M’Ă sŘ7

: hŇ mĲĎ kĘŇ xĎ ì¿Ň pĘŇ QĆ ’Č ’Ğ wĲČ SrĄę xĞhĲČ Ç

dl : rmĲČ ’Ň IŁ wČ ’Chę ylĂ ’Ĺ N‘Č I¿ČwČ
2 yQĳĎmĂ MymăĂ kĎŇ xĞ C‘ămĘ SĂ

: ylĲĂ Cnyz¿Ă’ĞhĲČ My‘Ăę dĘŇ yĲŁ wĘÇ
3 NxĳĎ bĘŇ êĂ NyQăĂ mĂ NzĆ’Ł Æ=yJĂ

: lkĲŇŁ ’ĹlĲĆ M‘¿ČTĘ yĂ ëŇ xĄę wĘÇ
4 CnQĳĎ =hŇ rĎxĞbĘŇ nĂ Tj¿Ď SĘ mĂ

: bŇ oFĲ =hŇ mČ CnynăĄybĄŇ hŇ ‘¡ĎdĘŇ nĄ
5 yêĂ qĘ dĳČŇ YĎ bŇ oIă’Ă rmČ ’Ď Æ=yJĲĂ

: yTĲĂ jĎ SĘ mĂ rys¿Ă hĄ l’Ąę wĘÇ
yTpVm=l‘
,g"d ,b"d Nkw yrqw bytk otIĎxČ wĘ ’"sbw ,‘"tw ’"d Nkw yrqw bytk ytĂ IĎxČ wĘ ’"sb ,yrq otIĎxČ wĘ ,bytk ytĂ IĎxČ wĘ v.28

.rtw ’"yd ,T"d ,w"d
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bŇ EĳĄkČŇ ’Ğ yT¿Ă jĎ SĘ mĂ =l‘Č 6

: ‘SČ pĲĎŇ =ylĂ bĘŇ y~ăĂ xĂ SCn¡’Ď
bŇ oIĳ’Ă JĘ rbĆŇ g¿ĆŇ=ymĂ 7

: MyĂUĲĎ JČ gŇ‘ČQ¿Č =hŇ êĆSĘ yĲĂ
NwĆ’ĳĎ ylĄ ‘ĞjăŁ =M‘Ă hŇ rĎbĘŇ xĆ lĘ Æ xrăČ’Ď wĘ 8

: ‘SČ rĲĆ=ySĄ nĘ ’Č =M‘Ă tŇ kĆŇ lĆę lĎ wĘÇ
rbĆŇ GĳĎ=NJĎ sĘ yĂ âlă rmČ ’Ď Æ=yJĲĂ 9

: MyhĲĂ Łl’Ĺ=M‘Ă otę YŁ rĘBĂ Ç
yl¿Ă C‘ň mĘ SĂ bŇ bĎę lĄ yS¿Ą nĞ’¿Č ű NkąĄŇ lĎ 10

: lwĆ‘ĲĎmĄ yD¿ČSČ wĘ ‘SČ rĆę mĄ l’¿Ą lĎ hŇ lĎ l¡Ă xĎ
olĳ =MQĆ SČ yĘ MdĎŇ ’Ď Æ l‘ČpăŇŁ yJąĂ 11

: Ce’ĲĆ YĂ mĘ yČ Sy’Ăę Ç xrČ’¿Ł kĘŇ C
‘Č ySĳĂ rĘyČ=âlĲ l’¿Ą MnĎęmĘ ’Ď =PŇ ’Č 12

: TjĲĎ SĘ mĂ tŇ C¿Ą‘Č yĘ=âlĲ yDČę SČ wĘÇ
hŇ YĎ rĘ’ĳĎ wylăĎ ‘Ď dŇ qăČpĎŇ =ymĲĂ 13

: HQĲĎ JĚ lb¿ĄŇ êĄ MWĎę Ç ym¿Ă C
oBĳ lĂ wylăĎ ’Ą MyWăĂ yĎ=M’Ă 14

: PŇ sĲŁ ’ĹyĲĆ wyl¿Ď ’Ą otę mĎ SĘ nĂ wĘÇ ox¿ Cr
dŇ xČ yĳĎ rWăĎ BĎ =lJĎ ‘wăČgĘŇ yĂ 15

: bŇ CSĲ yĎ rp¿ĎŇ ‘Ď=l‘Č MdĎę ’Ď wĘÇ
tŇ ’Ň EĳŁ =hŇ ‘ĎmĘ SĂ hŇ nĎ yB¿Ă =M’Ă wĘ 16

: yQĲĎ mĂ loqă lĘ hŇ nĎ yzĂę’ĞhĲČ Ç
SobĳŇ xĞ yĲČ TjăĎ SĘ mĂ ’năĄoW PŇ ’Čŋ hČ 17

: ‘Č ySĲĂ rĘêČ ryBăĂ JČ qyD¡ĂYČ =M’Ă wĘ
l‘Č IĳĎlĂ BĘ ëŇ lĆ măĆ lĘ rmăŁ ’ĞhĲČ 18

: MybĲĂŇ ydĂŇ nĘ =l’Ć ‘SĎę rĎÇ
MyrĂę WĎ yn¿ĄjĘ ű ’WĎÄ nĎ=âlĲ rSąĆ ’Ğ 19

ldĳĎŇ =ynĄpĘŇ lĂ ‘Č oS¡ =rJČ nĲĂ âlă wĘ
hV‘m=yk
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: MQĲĎ JĚ wydăĎŇ yĎ hŇ W¡Ą ‘ĞmĲČ =yJĂ
20 hŇ lĎ yĘl¿Ď tŇ oYÀxĞ wĲČ ÈCtŇ mĚ yĎ ű ‘gČŇrąĆ

CrbĳŇŁ ‘ĞyĲČwĘ M‘ăĎ CSă ‘ĞgĲŇŁ yĘ
: dŇ yĲĎbĘŇ âlă ryBĂę ’Č Ç Crys¿Ă yĎwĘ

21 Sy’ĳĂ =ykĄŇ rĘDČ=l‘Č wynĎ y‘ĄÆ=yJĂ
: hŇ ’ĲĆ rĘyĂ wyd¿ĎŇ ‘ĎYĘ =lkĎŇ wĲĘ

22 tŇ wĆmĳĎlĘ YČ Ny’ăĄwĘ ëŇ SĆ x¡Ł =Ny’ĲĄ
: NwĆ’ĲĎ ylĄ ‘ĞjăŁ MSĎę Ç rtĆŇ i¿Ď hĂ lĘ

23 dŇ o‘ĳ MyWăĂ yĎ Sy’Ă Æ=l‘Č âlă yJąĂ
: TjĲĎ SĘ UĂ BČ l’Ąę Ç=l’Ć ëŇŁl¿ hĞlĲČ

24 rqĆxĳĄ =âl MyrăĂyBĂ JČ ‘ČrăŁ yĎ
: MêĲĎxĘ êČ MyrăĂxĄ ’Ğ dŇ m¡Ą ‘ĞIĲČwČ

25 MhĳĆ ydĄŇ BĲĎ ‘Ę mČ ryJĂ yČÆ NkĄę lĎ
: C’JĲĎ DČyĂwĘ hŇ lĎ yĘlČę Ç ëŇ pČŇ h¿Ď wĘ

26 MqĎę pĎŇ sĘ My‘¿ĂSĎ rĘ=tŇ xČ êĲČ
: My’ĲĂ rŁ Moq¿ mĘ BĂ

27 wyrĳĎxĞ’ĲČ mĲĄ CrsăĎ NJĄ Æ=l‘Č rSăĆ ’Ğ
: ClyJĲĂ WĘ hĂ âlă wykĎę rĎDĘÇ=lkĎŇ wĘ

28 lDĳĎ=tŇ qČ ‘ĞYĲČ wylĎ ‘Ď Æ ’ybăĂŇ hĎ lĘ
: ‘mĲĎ SĘ yĂ MyIăĂnĂ ‘Ğ tŇ q¡Č‘ĞYĲČ wĘ

29 ‘ČSĂę rĘyČ ym¿Ă C ű TqĂÄ SĘ yČ ’Chą wĘ
CerĳĆCSyĘ ymăĂ C MynĂ jĎ Æ rêăĄsĘ yČwĘ
: dŇ xČ yĲĎ MdăĎŇ ’Ď =l‘Č wĘ yoG¡=l‘Č wĘ

30 PŇ nĄęxĎ Md¿ĎŇ ’Ď ëŇŁlUĘ mĂ Æ
: M‘ĲĎ ySĄ qĘ U¿Ł mĂ

31 ytĂŇ ’Ň WĎę nĎ rm¿Č ’Ď hĲĆ l’Ą Æ=l’Ć =yJĲĂ
: lBĲŁ xĘ ’Ć âlă

32 ynĂ rĳĄhŁ hŇ êăĎ’Č hŇ zĆxĹ’ĲĆ Æ ydăĄŇ ‘ĞlĘ BĂ
lw‘=M’
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: PŇ ysĲĂ ’Ł âlă yêĂ lĘ ‘Čę jĎ Ç lwĆ‘¿Ď=M’ĲĂ
êĎsĘ ’Čę mĎ =yJĲĂ hŇ eĎmĆÄ lĘ SČ yĘ ìŋ UĘ ‘Ă mĲĄ hĲČ 33

ynĂ ’ĳĎ =âlwĘ rxăČ bĘŇ tĂŇ hŇ êăĎ’Č =yJĲĂ
: rBĲĄ dČŇ êĎ‘Ę d¿ČŇ yĎ=hŇ mČ C

ylĳĂ CrmĘ ’Ň yăŁ bŇ bĎŇ lĄ Æ ySăĄ nĘ ’Č 34

: ylĲĂ ‘Čm¿Ą SŁ MkĎę xĎ Ç rbĆŇ g¿ĆŇ wĘ
rBĳĄdČŇ yĘ tŇ ‘ČdăČŇ bĘŇ =âl bŇ oI’Ă Æ 35

: lyJĲĄ WĘ hČ bĘŇ âlă wyrĎę bĎŇ dĘŇ CÇ
xYČ nĳĆ=dŇ ‘Č bŇ oIă’Ă NxăĄ BĎ yĂ ybĂę ’Ď 36

: NwĆ’ĲĎ =ySĄ nĘ ’Č BĘ tŇ bęŁ SĚ êĘ Ç=l‘Č
‘SČ pĆŇ Æ otăŇ ’Ň FĎ xČ =l‘ĲČ PŇ ysąĂ ŁyÅ yJ¿Ă 37

qojĳ sĘ yĂ CnynăĄyBĄ
: l’ĲĄ lĎ wyrăĎmĎ ’Ğ bŇ rĆy¡ĆwĘ

: rmĲČ ’Ň IŁ wČ Chę ylĂ ’Ĺ N‘Č I¿ČwČ hl
TjĳĎ SĘ mĂ lĘ êĎbĘŇ SăČ xĎ tŇ ’Ň zŁ hĞ Æ 2

: l’ĲĄ mĄ yq¿ĂdĘŇ YĂ êĎrĘmČę ’Ď Ç
ëŇ ĳĎl=NJĎ sĘ IĂ=hŇ mČ rmČ ’Ň tŇŁ Æ=yJĲĂ 3

: ytĲĂŇ ’Ň FĎ xČ mĲĄ ly‘Ăę ’Ł Ç=hŇ mĲĎ
NyQĳĂ mĂ ìăŇ bĘŇ ySĲĂ ’Ğ ynĂ ’Ğ Æ 4

: ëŇ UĲĎ ‘Ă ìŇ y‘¿ĆrĄ=tŇ ’Ć wĲĘ
hŇ ’ĳĄ rĘC MyĂmăČSĎ TBăĄ hČ 5

: OĎ UĲĆ mĂ Ch¿ bĘŇ GĲĎ MyqĂę xĎ SĘ Ç rCS¿ wĘ
oBĳ =l‘ĎpĘŇ êĂ =hŇ mČ tĎŇ ’Ň TĎ xĎ Æ=M’Ă 6

: oQĲ =hŇ WĆ ‘ĞêĲČ =hŇ mČ ìŇ y‘Ćę SĎ pĘŇ Ç CB¿ rČwĘ
olĳ =NêĆêĲĂ =hŇ mČ êĎqĘ dČŇ YĎ Æ=M’Ă 7

: xuĲĎ yĂ ì¿Ň dĘŇ IĎmĂ =hŇ mČ o’¿
ìŇ ‘ĳĆSĘ rĂ ìŇ om¿ JĎ =Sy’Ă lĘ 8

Md’=Nblw
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: ìŇ tĲĆŇ qĎ dĘŇ YĂ MdĎę ’Ď Ç=NbĆŇ lĘ C
9 Cqy‘ĳĂzĘyČ MyqăĂ CS‘Ğ bŇ rŁ mĄ Æ

: MyBĲĂ rČ ‘Č orăEĘmĂ C‘¡ CĘSČ yĘ
10 yWĳĎ ‘Ł HČ olă ’Ĺ hŇ IĄ’Č Æ rmČę ’Ď =âlwĲĘ

: hŇ lĎ yĘQĲĎ BČ tŇ orămĂ zĘ Nt¡ĄŇ nŁ
11 ZrĆ’ĳĎ tŇ omă hĞBĲČ mĂ CnpĄŇ QĘ mČ Æ

: CnmĲĄ JĘ xČ yĘ MyĂmăČèĎ hČ PŇ o‘¡mĄ C
12 hŇ nĳĆ‘ĞyĲČ âlă wĘ Cq‘ĞYĘ yĂÆ MSăĎ

: My‘ĲĂrĎ No’ă GĘ ynĄę jĘ mĂ Ç
13 l’ĳĄ ű ‘m¿Č SĘ yĂ=âlĲ ’wĘSĎ Æ=ëŇ ’Č

: hŇ eĎrĲĆCSyĘ âlă yDČę SČ wĘÇ
14 CerĳĆCStĘŇ âlă rmČ ’Ň t¡ŇŁ =yJĂ PŇ ’ăČ

: olĲ llĲĄ ox¿ tĘŇ C wynĎę pĎŇ lĘ Ç NyD¿Ă
15 ojĳ ’Č dŇ qăČjĎ NyĂ’Č Æ=yJĂ hŇ êĎę ‘Č wĘ

: dŇ ’ĲŁ mĘ SjăČ BČ ‘d¡ČŇ yĎ=âlĲ wĘ
16 ChyjĳĂ =hŇ YĆpĘŇ yĲĂ lbĆŇ hăĆ bŇ oI’Ă wĘÆ

: rBĲĂ kĘŇ yČ NyQ¿Ă mĂ tŇ ‘ČdČę Ç=ylĂ bĘŇ BĂ

wl : rmĲČ ’Ň IŁ wČ ’Chę ylĂ ’Ĺ PŇ sĆ I¿Ł wČ
2 OĎ CĳĆxČ ’Ğ wĲČ ry‘ĄzĘ Æ ylăĂ =rêČJČ

: MyQĲĂ mĂ HČ olă ’ĹlĲĆ dŇ o‘¡ yJąĂ
3 qoxĳ rĎmĲĄ lĘ y‘Ă dĄŇ Æ ’văĎ ’Ć

: qdĆŇ YĲĆ =NêĄ’ĲĆ ylĂę ‘ĞpĲŇŁ lĘ wĘÇ
4 yQĳĎmĂ rqĆSăĆ =âl MnĎmĘ ’Ď Æ=yJĲĂ

: ëŇ UĲĎ ‘Ă tŇ o‘ăDĄ Mym¡Ă êĘ
5 s’ĳĎ mĘ yĂ âlă wĘ ryBĂ JČ Æ l’ăĄ =NhĆ

: bŇ lĲĄ xČ JăŁ ryBĂę JČ Ç
6 ‘SĳĎ rĎ hŇ I¿ĆxČ yĘ=âl

TpVmw
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: NêĲĄ yĂ MyIăĂnĂ ‘Ğ Tj¡Č SĘ mĂ C
wyn¿Ďy‘Ąň qyDĂę ~Č mĂ ‘r¿ČgĘŇ yĂ=âlĲ 7

’iĳĄ JĂ lČ Myk¿ĂŇ lĎ mĘ =tŇ ’Ć wĘ
: ChBĲĎ gĘŇ IĂwČ xYČ nĆę lĎ Ç Mb¿ĄŇ ySĂ IĲŁ wČ

MyuĳĂEĂBČ Myr¿ĂCs’Ğ=M’Ă wĘ 8

: ynĂ ‘ĲŁ =ylĄ bĘŇ xČ BĘ NCdę kĘŇ QĲĎ yĂÇ
MlĳĎ ‘ĽjĲĎ MhăĆ lĎ dŇ GăĄIČwČ 9

: CrBĲĎ GČtĘŇ yĂ yJăĂ MhĆę y‘ĄSĘ pĂŇ CÇ
rsĳĎCUlČ MnĎ zĘ’Ď Æ lgĆŇ IăĂwČ 10

: NwĆ’ĲĎ mĄ NCb¿Ň SĚ yĘ=yJĲĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČÇ
CdŇ b¿ŇŁ ‘ĞyČňwĲĘ C‘ę mĘ SĘ yĂ=M’ĲĂ 11

: MymĲĂ y‘Ă eĘ BČ MhĆę ynĄSĘ CÇ bŇ oFĳ BČ MhăĆ ymĄ yĘ CQă kČŇ yĘ
CrbĳŇŁ ‘ĞyĲČ xlČ SăĆ BĘ C‘mĘ SĘ yĂÆ âlă =M’Ă wĘ 12

: tŇ ‘ČdĲĎŇ yl¿Ă bĘŇ BĂ C‘ę wĘgĘŇ yĂwĘÇ
PŇ ’ĳĎ CmyWăĂ yĎ bŇ lĄ Æ=ypĄŇ nĘ xČ wĲĘ 13

: MrĲĎsĎ ’Ğ yJăĂ C‘ę CĘSČ yĘÇ âl¿
MSĳĎ pĘŇ nČ r‘ČeăŁ BČ tŇ măŁ êĎ 14

: MySĲĂ dĄŇ uĘ BČ MtĎę IĎxČ wĘÇ
oyĳnĘ ‘ĎbĘŇ ynăĂ‘Ď ZQăĄ xČ yĘ 15

: MnĲĎ zĘ’Ď ZxČ QăČ BČ lgĆŇ y¡ĂwĘ
rYĎę =yjĂ mĂ ű ìÄ tĘŇ ysĂ hĞ PŇ ’ąČ wĘ 16

hĎ yêĳĆxĘ êČ qYăĎ Cm=âlĲ bŇ xČ rČÆ
: NSĆ dĲĎŇ ’lĄ măĎ ìę nĘ xĎ lĘ SĚ Ç tŇ xČ n¿Č wĘ

tĎŇ ’Ň lĳĄ mĎ ‘S¿Ď rĎ=NydĂŇ wĘ 17

: CkŇ mĲŁ tĘŇ yĂ TjăĎ SĘ mĂ C NyD¡Ă
qpĆŇ sĳĎ bĘŇ ìăŇ tĘŇ ysĲĂ yĘ=NjĆ hŇ mĎ xĄ Æ=yJĲĂ 18

: OĎ FĲĆ yČ=l’Č rpĆŇ JęŁ Ç=bŇ rĎwĘ
rYĳĎbĘŇ âlă ìŇ ‘ĞCS¡ ëŇ răŁ ‘ĞyĲČhĞ 19

lkw
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: xČ kĲŇŁ =y~ĄmČ ’ĞmĲČ lkęŁ wĘÇ
20 hŇ lĎ yĘQĳĎhČ PŇ ’¿Č SĘ êĂ =l’Č

: MêĲĎxĘ êČ MyUăĂ ‘Č tŇ ol¡ ‘ĞlĲČ
21 NwĆ’ĳĎ=l’Ć NpĆŇ êăĄ=l’Č rmĆ èĎ hĂ Æ

: ynĂ ‘ĲŁ mĄ êĎrĘx¿ČBĎ hŇ zĆęÇ=l‘Č=yJĲĂ
22 oxĳ kŇŁ BĘ bŇ yGăĂWĘ yČ l’Ą Æ=NhĆ

: hŇ rĲĆom ChmăŁ kĎŇ ym¡Ă
23 oJĳ rĘDČ wylăĎ ‘Ď dŇ qăČpĎŇ =ymĲĂ

: hŇ lĲĎ wĘ‘Č êĎlĘ ‘¿ČjĎ rmČę ’Ď Ç=ymĲĂ C
24 olĳ ‘ĽpĲĎŇ ’yGăĂWĘ tČŇ =yJĲĂ rkŇŁ zĘ Æ

: MySĲĂ nĎ’Ğ CrărĘSĲŁ rS¡Ć ’Ğ
25 obĳŇ =CzxĲĎ Md¿ĎŇ ’Ď =lJĎ

: qoxĲ rĎmĲĄ TyB¿Ă yČ Sonę ’ĹÇ
26 ‘dĳĎŇ nĄ âlă wĘ ’yGĂ WČ Æ l’ăĄ =NhĆ

: rqĆxĲĄ =âlwĘ wynăĎSĎ rj¡Č sĘ mĂ
27 MyĂmĳĎ=ypĄŇ TĘ nĂ ‘răČgĎŇ yĘ yJĂ Æ

: odĲŇ ’Ą lĘ rTăĎ mĎ Cuz¡Ł yĎ
28 MyqĳĂxĎ SĘ Cl¿ EĘyĂ=rSĲĆ ’Ğ

: bŇ rĲĎ MdĎŋ ’Ď ű yląĄ‘Ğ Cpę ‘ĞrĘyĂÇ
29 bŇ ‘ĳĎ=yWĄ rĘpĘŇ mĂ NybĂŇ yĎÆ=M’Ă PŇ ’ăČ

: otĲŇ JĎ sĚ tŇ o’ę SĚ êĘ Ç
30 orĳo’ wylăĎ ‘Ď WrăČjĎ =NhĄ

: hŇ iĲĎ JĂ MIăĎhČ yS¡Ą rĘSĎ wĘ
31 MyUĳĂ ‘Č NydăĂŇ yĎ MbĎŇ Æ=yJĂ

: ryBĲĂ kĘŇ mČ lĘ lkĆŇ ’¿Ł =NêĆ yĲĂ
32 ro’ĳ =hŇ iĎ JĂ MyĂj¿ČJČ =l‘Č

: ‘Č yGĲĂ pĘŇ mČ bĘŇ hĎ ylăĆ ‘Ď wY¡Č yĘwČ
33 o‘ĳrĄ wylăĎ ‘Ď dŇ yGăĂyČ

hnqm



1288 bwy’ 37. 1–13

: hŇ lĲĆ o‘=l‘Č PŇ ’ăČ hŇ nĆę qĘ mĂ Ç
yBĳĂ lĂ dŇ răČxĹyĲĆ tŇ ’Ň zŁ lĘ Æ=PŇ ’Č zl

: omĲ oqUĘ mĂ rêČę yĂwĘÇ
olĳ qŁ zgĆŇrăŁ BĘ ‘Č omă SĎ C‘ąmĘ SĂ 2

: ’YĲĄ yĄ wyj¿Ă mĂ hŇ gĆŇhĆę wĘÇ
ChrĳĄSĘ yĂ MyĂm¿ČèĎ hČ =lJĎ =tŇ xČ êĲČ 3

: ZrĆ’ĲĎ hĎ tŇ op¿Ň nĘ JČ =l‘Č orę o’wĘÇ
loqę =gŇ’Č SĘ yĂ ű wyrąĎxĞ’ĲČ 4

onĳo’GĘ loqă BĘ M‘ĄrĘyČÆ
: olĲ oq ‘m¿Č èĎ yĂ=yJĲĂ MbĄę uĘ ‘Č yĘÇ âl¿ wĘ

tŇ o’ĳ lĎ pĘŇ nĂ oloqBĘ Æ l’ăĄ M‘ąĄrĘyČ 5

: ‘dĲĎŇ nĄ âlă wĘ tŇ olę dŇŁ gĘŇ Ç hŇ W¿Ć ‘Ł
ZrĆ’¿Ď ’wĄňhĹ rmČę ’Ň yŁ ű gŇlČ èĆÄ lČ yJąĂ 6

: oEĲ‘Ě tŇ or¿TĘ mĂ MSĆ gĆę wĘÇ rTĳĎ mĎ MSĆ g¿ĆŇ wĘ
MoêĳxĘ yČ Md¿ĎŇ ’Ď =lJĎ =dŇ yČBĘ 7

: ChWĲĄ ‘ĞmĲČ yS¿Ą nĘ ’Č =lJĎ tŇ ‘ČdČę lĎ Ç
bŇ rĆ’ĳĎ=ombĘŇ hŇ IăĎxČ ’băŇŁ êĎ wČ 8

: NJĲŁ SĘ tĂŇ hĎ ytăĆŇ nŁ o‘¡mĘ bĂŇ C
hŇ pĳĎŇ Cs ’obăŇ êĎ rdĆŇ xĆ hČ Æ=NmĂ 9

: hŇ rĲĎqĎ Myr¿ĂzĎUĘ mĂ C
xrČqĳĎ=NêĆ yĲĂ l’¿Ą =tŇ mČ SĘ eĂ mĂ 10

: qYĲĎ CmBĘ MyĂmăČ bŇ xČ r¡Ł wĘ
bŇ ‘ĳĎ xČ yrăĂTĘ yČ yrĂBĘ Æ=PŇ ’Č 11

: orĲo’ NăČn‘Ğ ZypĂę yĎÇ
MlĳĎ ‘ĽpĲĎŇ lĘ otŇ lĎ CBxĘ tČŇ BĘ ëŇ jăĄ hČ tĘŇ mĂ ű tŇ oBÄ sĂ mĘ ’Chą wĘ 12

: hŇ YĎ rĘ’ĲĎ lbăĄŇ tĄŇ yn¡ĄjĘ =l‘Č ű MCĄőYČ yĘ rS¿Ć ’Ğ lJ¡Ł
oYĳrĘ’Č lĘ =M’Ă TbĆŇ S¿Ą lĘ =M’Ă 13

: Ch’ĲĄ YĂ mĘ yČ dŇ sĆ xĆę lĘ Ç=M’Ă
hnyz’h
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14 bŇ oIĳ’Ă tŇ ’Ň EăŁ hŇ nĎ yzăĂ’ĞhĲČ
: l’ĲĄ tŇ o’ŋ lĘ pĘŇ nĂ ű NąĄnoBtĘŇ hĂ wĘ dŇ męŁ ‘ĞÇ

15 MhĳĆ ylĄ ‘Ğ HČ olă ’Ĺ=MCWBĘ ‘dČŇ tĄŇ hĞ Æ
: onĲ nĎ‘Ğ ro’ă ‘Č ypĂę ohwĘÇ

16 bŇ ‘ĳĎ=yWĄ lĘ pĘŇ mĂ =l‘Č ‘dČŇ tĄŇ hĞ Æ
: My‘ĲĂDĄ MymăĂ êĘ tŇ o’ę lĘ pĘŇ mĂ Ç

17 MyUĳĂ xČ ìŇ yd¿ĆŇ gĎŇBĘ =rSĆ ’Ğ
: MorĲDĎmĂ ZrĆ’Ćę Ç Tq¿ĂSĘ hČ BĘ

18 MyqĳĂxĎ SĘ lĂ oU‘Ă Æ ‘Č yqăĂrĘêČ
: qYĲĎ Cm y’¿Ă rĘJĂ MyqĂę zĎxĞ Ç

19 olĳ rmČ ’Ň eăŁ =hŇ mČ Cn‘ĄydĂŇ oh¡
: ëŇ SĆ xĲŁ =ynĄjĘ mĂ ëŇ ręŁ ‘ĞnĲČ Ç=âl¿

20 rBĳĄdČŇ ’Ğ yJăĂ ol¡ =rjČ sĚ yĘhČ
: ‘QĲĎ bĚŇ yĘ yJăĂ Sy’Ăę Ç rmČ ’¿Ď =M’ĲĂ

21 ro’ę C’rąĎ âlÅ ű hŇ êąĎ ‘Č wĘ
MyqĳĂxĎ èĘ BČ ’ChÆ ryhăĂ BĎ

: MrĲĄhĞTĲČ êĘ wĲČ hŇ rĎę bĘŇ ‘ĲĎÇ xČ Cr¿wĘ
22 hŇ tĳĆŇ ’ĹyĲĆ bŇ hăĎ zĎ NopŇ ~Ď mĂ Æ

: dŇ ohĲ ’rĎonă HČ olę’ĹÇ=l‘Č
23 xČ kĳŇŁ =’yGĂ WČ ChnĚ’Ň YĎ mĘ Æ=âlĲ yDăČSČ

: hŇ eĲĆ‘Č yĘ âlă hŇ qĎę dĎŇ YĘ Ç=bŇ rŁ wĘ Tj¿Ď SĘ mĂ C
24 MySĳĂ nĎ’Ğ ChC’ă rĄyĘ NkĄŇ lĎ Æ

: bŇ lĲĄ =ymĄ kĘŇ xČ =lJĎ hŇ ’Ćę rĘyĂÇ=âlĲ

xl : rmĲČ ’Ň IŁ wČ hrę ‘ř sh śNm¿ bŇ oI’Ă Æ=tŇ ’Ć hoăĎhyĘ=N‘Č IĲČwČ
2 hŇ Y¿Ď ‘Ą ëŇ yS¡Ă xĘ mČ ű hŇ zĆÄ ymąĂ

Nylmb
,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb ‘ybrb Nk v.1 .yeĂmĂ =nm l"nw ,yrq hrĎ‘ĎiĘ hČ ű NmĂ ,bytk hrĎ‘ĎiĘ hČ eĘmĂ v.1 .xl

.Vrgm ‘ybr hrę‘shÇ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,y"d ,T"d ,w"d
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: tŇ ‘ČdĲĎŇ =ylĂ BĲĘ NyQĂęmĂ bĘŇ
ìŇ yYĳĆlĎ xĞ rbĆŇ găĆŇkĘŇ ’năĎ=rzĎ’Ĺ 3

: ynĂ ‘ĲĄydĂŇ ohĲ wĘ ìę lĘ ’ĲĎ SĘ ’Ć wĘÇ
ZrĆ’ĳĎ=ydĂŇ sĘ yĎBĘ tĎŇ yyĂhĎ Æ hŇ păŇŁ y’Ą 4

: hŇ nĲĎ ybĂŇ êĎ‘Ę d¿ČŇ yĎ=M’Ă dŇ GĄęhČ Ç
‘dĳĎŇ tĄŇ yJăĂ hĎ yDĆmČ mĘ Æ MWăĎ =ymĂ 5

: wuĲĎ hĎ ylăĆ ‘Ď hŇ T¡Ď nĎ=ymĲĂ o’ą
C‘BĳĎ TĘ hĎ hĎ ynăĆdĎŇ ’Ğ hŇ mĎ Æ=l‘Č 6

: HtĲĎŇ eĎjĂ NbĆŇ ’ăĆ hŇ rĎę yĎÇ=ymĲĂ o’¿
rqĆbĳŇŁ ybĄŇ kĘŇ oJă dŇ xČ yČÆ=NrĎBĘ 7

: MyhĲĂ Łl’Ĺ yn¿ĄBĘ =lJĎ C‘yrĂę IĎwČÇ
MyĳĎ MyĂtăČŇ lĎ dĘŇ BĂ ëŇ sĆ IăĎwČ 8

: ’YĲĄ yĄ MxĆ r¿ĆmĄ oxę ygĂŇBĘ Ç
oSĳ bĚŇ lĘ NăĎn‘Ď ymăĂ CWBĘ 9

: otĲŇ QĎ tĚŇ xĞ lpĆę rĎ‘ĞwĲČÇ
yuĳĂxĚ wylăĎ ‘Ď rBăŁ SĘ ’Ć wĲĎ 10

: MyĂtĲĎŇ lĎ dĘŇ C xČ yrăĂBĘ MyWĂę ’Ď wĲĎÇ
PŇ ysĳĂ tŇŁ âlă wĘ ’obŇ tĎŇ Æ hŇ jăŁ =dŇ ‘Č rmČę ’Ł wĲĎ 11

: ìŇ yQĲĆ GČ No’¿ gĘŇBĂ tŇ ySĂę yĎÇ=’p¿ŇŁ C
rqĆBĳŁ tĎŇ yCăĂYĂ ìŇ ymĆ IĎmĂ hĲĞ Æ 12

: omĲ qŁ mĘ rxVă śht‘d¡y
ZrĆ’ĳĎhĎ tŇ opăŇ nĘ kČŇ BĘ zxŁ ’ĹlĲĆ Æ 13

: hŇ eĎUĲĆ mĂ MyÜăĂSĎř rĘ Cr¡‘ĞeĲĎyĂwĘ
MtĳĎŇ ox rmĆ xăŁ JĘ ëŇ jĄ hČ tĘŇ êĂ Æ 14

: SCbĲŇ lĘ omă JĘ Cbę ~Ę yČtĘŇ yĲĂwĘÇ
MrĳĎo’ MyÜăĂSĎř rĘř mĲĄ ‘năČUĎ yĂwĘ 15

: rbĲĄŇ èĎ êĂ hŇ mĎę rĎÇ ‘Č or¿zĘC
t’bh
+‘ v.15 .hywlt +‘ v.13 .yrqw bytk rxČèČ hČ êĎ‘ĘDČyĎ ’"sb ,yrq rxČèČ hČ êĎ‘ĘDČyĎ ,bytk rxĄSČ hêĎ‘ĘdČyĎ v.12

.hywlt
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16 MyĳĎ=ykĄŇ bĘŇ nĂ =dŇ ‘Č tĎŇ ’Ň bĎŇ hĞ Æ
: êĎkĘŇ QĲĎ hČ tĘŇ hĂ Mohę êĘ Ç rqĆx¿Ą bĘŇ C

17 tŇ wĆmĳĎ=yrĄ‘ĞSĲČ ìŇ lĘ Æ Clă gĘŇ nĂ hĞ
: hŇ ’ĲĆ rĘêĂ tŇ wĆmăĎlĘ YČ yr¡Ą‘ĞSĲČ wĘ

18 ZrĆ’ĳĎ=ybĄŇ xĞrĲČ=dŇ ‘Č êĎ nĘ nČBŁ tĘŇ hĂ Æ
: HQĲĎ kĚŇ êĎ‘Ę d¿ČŇ yĎ=M’Ă dŇ GĄęhČ Ç

19 ro’ĳ =NJĎ SĘ yĲĂ ëŇ rĆDĆhČ Æ hŇ zăĆ=y’Ą
: omĲ qŁ mĘ hŇ z¿Ć=y’Ą ëŇ SĆ xęŁ wĘÇ

20 olĳ CbŇ GĘ =l’Ć CexĆ uĎ tĂŇ Æ yJăĂ
: otĲŇ yBĄ tŇ ob¿Ň ytĂŇ nĘ NybĂę tĎ Ç=ykĲĂŇ wĘ

21 dŇ lĳĄ CĎêĂ z’ăĎ =yJĂ êĎ‘Ę dČŇ yĎÆ
: MyBĲĂ rČ ìŇ ymăĆ yĎ rj¡Č sĘ mĂ C

22 gŇlĆ SĳĎ tŇ orăYĘ ’Ł =l’Ć tĎŇ ’Ň bĎŇ hĞ Æ
: hŇ ’ĲĆ rĘêĂ dŇ răĎBĎ tŇ or¡YĘ ’Ł wĘ

23 rYĳĎ=tŇ ‘ĆlĘ yêĂ kĘŇ W¿Č xĎ =rSĆ ’Ğ
: hŇ mĲĎ xĎ lĘ mĂ C bŇ rĎę qĘ Ç Moy¿lĘ

24 ro’ĳ qlĆ xăĎ yĄ ëŇ rĆDĆhČ Æ hŇ zăĆ=y’Ą
: ZrĆ’ĲĎ =ylĄ ‘Ğ MydăĂŇ qĎ Zp¡ĄŇ yĎ

25 hŇ lĳĎ ‘ĎêĘ PŇ TĆ èăĆ lČ gŇQăČ pĂŇ =ymĲĂ
: tŇ olĲ qŁ zyz¿ĂxĞlĲČ ëŇ rĆdĆę wĘÇ

26 Sy’ĳĂ =âl ZrĆ’ăĆ=l‘Č ryTĂ mĘ hČ lĘ Æ
: oBĲ Md¿ĎŇ ’Ď =âlĲ rBĎę dĘŇ mĂ Ç

27 hŇ ’ĳĎ SŁ mĘ C hŇ ’Ď S¡Ł ‘Č yBăĂ WĘ hČ lĘ
: ’SĆ dĲĆŇ ’YĎ măŁ xČ ymĂę YĘ hČ lĘ CÇ

28 bŇ ’ĳĎ rT¿Ď UĎ lČ =SyĄhĞ
: lTĲĎ =ylĄ gĘŇ’Ć dŇ ylĂę ohÇ=ymĂ o’¿

29 xrČuĳĎhČ ’YăĎ yĎ ymĂ Æ NTĆ BăĆ mĂ
: odĲŇ lĎ yĘ ymăĂ MyĂmČ SĎ Ç rp¿ŇŁ kĘŇ C

Nb’k
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C’BĳĎ xČ tĘŇ yĂ MyĂmăČ NbĆŇ ’Ć JĎ Æ 30

: CdŇ JĲĎ lČ tĘŇ yĂ Mohę tĘŇ Ç yn¿ĄpĘŇ C
hŇ mĳĎ yJĂ tŇ oeădČŇ ‘ĞmĲČ rèĄ qČ tĘŇ hĲČ Æ 31

: xČ êĲĄpČŇ êĘ lysăĂ JĘ tŇ ok¡Ň SĘ mŁ =o’Ĳ
oêĳ‘Ă BĘ tŇ orăEĎmČ ’yYăĂ tŇŁ hĞ 32

: MxĲĄ nĘ tČŇ hĎ yn¿ĆBĎ =l‘Č SyĂ‘Čę wĘÇ
MyĂmĳĎSĎ tŇ ouă xĚ êĎ‘Ę dČŇ yĎhĞ Æ 33

: ZrĆ’ĲĎ bĎŇ orăTĎ SĘ mĂ MyW¡Ă êĎ =M’Ă
ìŇ ĳĆloq bŇ ‘ăĎlĎ MyrăĂtĎŇ hĞ 34

: OĎ iĲĆ kČŇ êĘ MyĂm¿Č=tŇ ‘ČpĘŇ SĂ wĲĘ
sŘ8 CkŇ lĳĄ yĄwĘ MyqăĂrĎBĘ xQăČ SČ tĘŇ hĲČ 35

: CneĲĄhĂ ìăŇ lĘ Cr¡mĘ ’Ň yĲŁ wĘ
hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ tŇ oxă FĚ BČ tŇ SĎ Æ=ymĂ 36

: hŇ nĲĎ ybĂŇ ywĂkĘŇ văĆ lČ Nt¡ČŇ nĎ=ymĲĂ o’ą
hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ BĘ MyqăĂxĎ SĘ rjăĄsČ yĘ=ymĲĂ 37

: bŇ yJĲĂ SĘ yČ ymăĂ MyĂmČę SĎ Ç yl¿Ą bĘŇ nĂ wĘ
qYĳĎ CUlČ rpĎŇ ‘Ď Æ tŇ qĆYăĆBĘ 38

: CqBĲĎ dĚŇ yĘ Myb¿ĂŇ gĎŇrĘC
PŇ rĆTĳĎ ’ybăĂŇ lĎ lĘ dŇ CYă tĎŇ hĞ 39

: ’QĲĄ mČ êĘ MyrăĂypĂŇ JĘ tŇ I¡ČxČ wĘ
tŇ onĳo‘UĘ bČŇ CxS¿Ł yĎ=yJĲĂ 40

: bŇ rĆ’ĲĎ =omlĘ hŇ JăĎ iĚbČŇ Cb¡Ň SĘ yĲĄ
od¿Ň yYĄň bŇ rĄę ‘Ł lĲĎ Nyk¿ĂŇ yĎ ymąĂ 41

C‘CĳĄSČ yĘ l’ăĄ =l’Ć wdlyÆ=yJĲĂ
: lkĆŇ ’ĲŁ =ylĂ bĘŇ lĂ C‘ę tĘŇ yĂÇ

‘lČ sĳĎ =ylĄ ‘ĞyĲČ tŇ dĆŇ lăĆ tŇ ‘ĄÆ êĎ‘Ę dČę yĎhĞ Tl
: rmĲŁ SĘ êĂ tŇ olă IĎ’Č ll¡Ą xŁ

hŇ nĎ’Ň QĳĆ mČ êĘ MyxăĂ rĎyĘ rjăŁ sĘ êĂ 2

t‘dyw
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: hŇ nĎêĲĎ dĘŇ lĂ tŇ ‘ăĄ êĎ‘Ę dČę yĎwĘÇ
3 hŇ nĎxĘ QĳČ pČŇ êĘ NhăĆ ydĄŇ lĘ yČ hŇ nĎ‘Ę rČkĘŇ êĂ Æ

: hŇ nĎxĘ QĲČ SČ êĘ Mh¿Ć ylĄ bĘŇ xĆ
4 rBĳĎbČŇ CBă rĘyĂ MhĆ ynĄbĘŇ Æ Cmă lĘ xĘ yČ

: omlĲĎ CbŇ S¿Ď =âlwĘ C’ę YĘ yĲĎÇ
5 ySĳĂ pĘŇ xĎ ’rĆjăĆ xQăČ SĂ =ymĲĂ

: xČ êĲĄpĂŇ ymăĂ dŇ orę ‘Ď Ç tŇ or¿sĘ mŁ C
6 otĳŇ ybĄŇ hŇ băĎŇ rĎ‘Ğ yêĂ mĘ WăČ =rSĆ ’Ğ

: hŇ xĎ lĲĄ mĘ wyt¿ĎŇ onJĘ SĘ mĂ C
7 hŇ yĳĎrĘqĂ Nomă hĞlĲČ qxČ WĘ yĂÆ

: ‘mĲĎ SĘ yĂ âlă WgĄę onÇ tŇ o’¿ SĚ êĘ
8 Ch‘ĳĄrĘmĂ MyrăĂhĎ rCtăŇ yĘ

: SorĲdĘŇ yĂ qorăyĎ=lJĎ rx¡Č ’Č wĘ
9 ìŇ dĳĆŇ bĘŇ ‘Ď MyïăĄ hŇ bĆŇ ’Ň yăŁ hĞ

: ìŇ sĲĆ CbŇ ’Ğ=l‘Č NylĂę yĎÇ=M’Ă
10 otĳŇ bŇŁ ‘Ğ MlĆ tăĆŇ BĘ MyrĄÆ=rSĎ qĘ tĲĂŇ hĞ

: ìŇ yrĲĆxĞ’ĲČ MyqăĂmĎ ‘Ğ dŇ D¡ĄWČ yĘ=M’Ă
11 oxĳ JŁ bŇ răČ=yJĂ oB¡ =xTČ bĘŇ tĂŇ hĲĞ

: ìŇ ‘ĲĆygĂŇ yĘ wylăĎ ’Ą bŇ z¡Ł ‘ĞtĲČŇ wĘ
12 ìŇ ‘ĳĆrĘzČ bŇ CSyĎ=yJĂ oB¡ NymăĂ ’ĞtĲČŇ hĞ

: PŇ sĲŁ ’ĹyĲĆ ì¿Ň nĘ rĘgĎŇ wĲĘ
13 hŇ sĎ lĳĎ ‘ĹnĲĆ Myn¿ĂnĎrĘ=PŇ nČJĘ

: hŇ YĲĎ nŁ wĘ hŇ d¿ĎŇ ysĂ xĞ hŇ rĎę bĘŇ ’Ć Ç=M’Ă
14 hĎ yYĳĆBĄ ZrĆ’ăĎlĎ bŇ zăŁ ‘ĞtĲČŇ =yJĂ

: MUĲĄ xČ êĘ rp¿ĎŇ ‘Ď=l‘Č wĲĘ
15 hĎ rĳĆCzêĘ lgĆŇrăĆ=yJĂ xJČ SĘ êĂ wČÆ

: hĎ SĲĆ CdŇ êĘ hŇ dăĆŇ vĎ hČ tŇ I¡ČxČ wĘ
16 HlĳĎ =âlQĘ hĎ ynăĆBĎ xČ ySăĂ qĘ hĂ

qyrl



1294 bwy’ 39. 17–29

: dŇ xČ pĲĎŇ =ylĂ BĘ H‘ăĎygĂŇ yĘ qyr¡ĂlĘ
hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ HČ olă ’Ĺ HèăĎ hĂ =yJĲĂ 17

: hŇ nĲĎ yBĂ BČ HlĎę Ç qlČ x¿Ď =âlwĘ
’yrĳĂmĘ êČ MorăUĎ BČ tŇ ‘ĄJĎ Æ 18

: obĲŇ kĘŇ rĲŁ lĘ C sCię lČ Ç qx¿Č WĘ êĲĂ
hŇ rĳĎCbŇ GĘ sCiă lČ NêăĄtĂŇ hĞ 19

: hŇ mĲĎ ‘Ę rČ oră’Ň CĎYČ SyB¡Ă lĘ tČŇ hĞ
hŇ BĳĆ rĘ’Č JĲĎ CeSĆ y‘Ă rĘtČŇ hĲĞ Æ 20

: hŇ mĲĎ y’Ą orăxĘ nČ dŇ oh¡
xČ kĳŇŁ BĘ WyWăĂ yĎwĘ qmĆ ‘ĄbĎŇ Æ CrăjĘ xĘ yČ 21

: qSĆ nĲĎ=tŇ ’Ň rČqĘ lĂ ’YĄę yĄÇ
tŇ xĳĎ yĄ âlă wĘ dŇ xČ pČŇ lĘ Æ qxăČ WĘ yĂ 22

: bŇ rĆxĲĎ =ynĄjĘ mĂ bŇ CSę yĎÇ=âlĲ wĘ
hŇ jĳĎ SĘ ’Č hŇ năĆrĘêĂ wylĎ ‘Ď Æ 23

: NodĲŇ ykĂŇ wĘ tŇ ynăĂxĞ bŇ hČ l¡Č
ZrĆ’ĳĎ=’UĆ gČŇ yĘ zgĆŇrŁ wĘÆ S‘ČrăČBĘ 24

: rpĲĎŇ oS loq¿ =yJĂ NymĂę ’Ğ yĲČÇ=âlĲ wĘ
x’Ďę hĆ rmąČ ’Ň ŁyÅ ű rpĎÄ SŁ ydąĄŇ BĘ 25

hŇ mĳĎ xĎ lĘ mĂ xČ yrăĂyĎ qoxrĎmĲĄ CÆ
: hŇ ‘ĲĎCrtĘŇ C MyrĂWĎ Ç M‘Čr¿Č
ZnĳĄ=rbĆŇ ’Ğ yĲČ ìŇ tĘŇ năĎ yBĂ mĂ ĲhĞ Æ 26

: NmĲĎ ytĄŇ lĘ opŇ nĎJĘ Wr¡Ł pĘŇ yĂ
rSĆ nĳĎ HČ yBăĂ gĘŇ yČ ìŇ yjĂ Æ=l‘Č=M’Ă 27

: oeĲ qĂ Myr¿ĂyĎ ykĂę wĘÇ
NnĳĎŁltĘŇ yĂwĘ NJŁ SĘ yĂÆ ‘lČ săĆ 28

: hŇ dĲĎŇ CYmĘ C ‘lČ sĆę Ç=NSĆ =l‘ĲČ
lkĆŇ ’ĳŁ =rpČŇ xĲĎ Mè¿Ď mĂ 29

: CTyBĲĂ yČ wyn¿Ďy‘Ą qoxę rĎmĲĄ lĘ Ç
wxrp’w
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30 MdĳĎŇ =C‘lĘ ‘Č yĘ oxrŁ pĘŇ ’Ć wĘ
: ’ChĲ MSăĎ MylĂę lĎ xĞ Ç rS¿Ć ’ĞbĲČŇ C

m : rmĲČ ’Ň IŁ wČ bŇ oIę’Ă =tŇ ’Ć ho¿ĎhyĘ N‘Č I¡ČwČ
2 roiĳ yĂ yDăČSČ =M‘Ă bŇ rŁ hĞ Æ

: hŇ eĎ nĲĆ‘ĞyĲČ HČ olă ’Ĺ xČ yk¡ĂŇ om

3 : rmĲČ ’Ň IŁ wČ hoĎęhyĘ=tŇ ’Ć bŇ oI¿’Ă N‘Č I¡ČwČ
4 OĎ bĳĆŇ ySĂ ’Ğ hŇ măĎ ytĂŇ ŁQqČ Æ NhăĄ

: ypĲĂŇ =omlĘ yêĂ mĘ WăČ ydĂę yĎÇ
5 hŇ nĳĆ‘Ĺ’ĲĆ âlă wĘ yêĂ rĘBČ DĂÆ tŇ xăČ ’Č

: PŇ ysĲĂ o’ âlă wĘ MyĂêČę SĘ CÇ

6 : rmĲČ ’Ň IŁ wČ hrę ‘s Ó Nm¿ bŇ oI’Ă Æ=tŇ ’Ć hoăĎhyĘ=N‘Č IĲČwČ
7 ìŇ yYĳĆlĎ xĞ rbĆŇ găĆŇkĘŇ ’năĎ=rzĎ’Ĺ

: ynĂ ‘ĲĄydĂŇ ohĲ wĘ ìę lĘ ’ĲĎ SĘ ’Ć Ç
8 yTĳĂ jĎ SĘ mĂ rpăĄŇ êĎ PŇ ’Č hČ Æ

: qDĲĎYĘ êĂ N‘ČmăČ lĘ ynĂ ‘Ąę ySĂ rĘêČ Ç
9 ëŇ ĳĎl ű l’¿Ą JĎ ‘Č or¡zĘ=M’Ă wĘ

: M‘ĲĄrĘtČŇ Chm¿Ł JĎ loqę bĘŇ CÇ
10 HbČŇ gĳŇŁ wĎ No’ă gĲĎŇ ’năĎ hŇ d¿ĄŇ ‘Ğ

: SBĲĎ lĘ êĂ rdăĎŇ hĎ wĘ dŇ oh¡ wĘ
11 ìŇ jĳĆ ’Č tŇ orăbĘŇ ‘Ć ZpĄŇ hĎ Æ

: ChlĲĄ yjĂ SĘ hČ wĘ hŇ ’Ćę GĄ Ç=lkĎŇ hŇ ’¿Ą rĘC
12 Ch‘ĳĄynĂ kĘŇ hČ hŇ ’Ć GĄ Æ=lkĎŇ hŇ ’ăĄ rĘ

: MêĲĎxĘ êČ My‘ăĂSĎ rĘ ëŇ d¡ŇŁ hĞ wĲČ
13 dŇ xČ yĳĎ rpăĎŇ ‘ĎBĲĆ MnăĄmĘ TĎ

Mhynp
.yeĂmĂ l"nw ,yrq hrĎ‘ĎsĘ NmĂ ,bytk hrĎ‘ĎsĘ nĘmĂ v.6 .m
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: NCmĲ FĎ BČ SbăŇŁ xĞ MhĆę ynĄjĘ Ç
OĎ dĳĆŇ o’ yn¿Ă’Ğ=MgČŇ wĘ 14

: ìŇ nĲĆ ymĂ yĘ ìăŇ lĘ ‘ČS¡Ă otŇ =yJĲĂ
ëŇ UĳĎ ‘Ă ytĂŇ yWăĂ ‘Ď=rSĆ ’Ğ tŇ omhĄ bĘŇ Æ ’năĎ=hŇ eĄhĂ 15

: lkĲĄŇ ’Ň yŁ rq¿ĎBĎ JČ ryYĂę xĎ Ç
wynĳĎtĘŇ mĎ bĘŇ oxă kŇŁ ’năĎ=hŇ eĄhĂ 16

: onĲ TĘ bĂŇ yr¿ĄyrĂSĘ BĂ onę ’Ł wĘÇ
zrĆ’ĳĎ=omkĘŇ obăŇ nĎ zĘ ZjăŁ xĘ yČ 17

: CgŇrĲĎŁWyĘ odŇ xĞpĲČŇ yd¡ĄŇ yGĂ
hŇ SĳĎ CxnĘ yqăĄypĂŇ ’Ğ wymĎ YĎ ‘ĞÆ 18

: lzĲĆrĘBČ lyT¿Ă mĘ JĂ wymĎę rĎGĘ Ç
l’ĳĄ =ykĄŇ rĘDČ tŇ ySăĂ ’Ň rĄ ’Ch¡ 19

: oBĲ rĘxČ SG¿ĄyČ oW‘Ł hĲĎ Ç
olĳ =C’WĘ yĂ MyrăĂhĎ lCbŇ Æ=yJĲĂ 20

: MSĲĎ =CqxĞWĲČ yĘ hŇ dĆę vĎ hČ Ç tŇ I¿ČxČ =lkĎŇ wĲĘ
bŇ JĳĎ SĘ yĂ Myl¿Ă ’ĹYĲĆ =tŇ xČ êĲČ 21

: hŇ ~ĲĎ bĂŇ C hŇ năĆqĎ rtĆŇ s¡Ą BĘ
olĳ lĞ YĲĂ MylăĂ ’ĹYĲĆ ChJăĚ sĚ yĘ 22

: lxČ nĲĎ=ybĄŇ rĘ‘Č ChCBę sĚ yĘÇ
zojĳ xĘ yČ âlă rhĎ nĎ Æ qSăŁ ‘ĞyĲČ NhąĄ 23

: ChyjĲĂ =l’Ć NDăĄrĘyČ xČ yg¡ĂŇ yĎ=yJĲĂ ű xTČő bĘŇ yĂ
CexĳĆ uĎ yĂ wyn¿Ďy‘ĄBĘ 24

: PŇ ’ĲĎ =bŇ qĎ nĘ yĂ MySĂę qĘ omĲ BĘ Ç
hŇ JĳĎ xČ BĘ NtăĎŇ yĎwĘlĂ ëŇ SăŁ mĘ êĂ 25

: onĲ SŁ lĘ ‘Č yq¿ĂSĘ êČ lbĆŇ xĆę bĘŇ CÇ
ojĳ ’Č BĘ Nomă gĘŇ’Č MyWăĂ tĎŇ hĞ 26

: oyxĹlĲĆ bŇ ou¿ êĂ xČ oxę bĘŇ CÇ
MynĳĂCnxĞêĲČ ìŇ ylĆ ’Ą Æ hŇ BăĆ rĘyČhĞ 27

rbdy=M’
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: tŇ oJĲ rČ ìŇ ylăĆ ’Ą rB¡Ą dČŇ yĘ=M’Ă
28 ëŇ UĳĎ ‘Ă tŇ yrăĂBĘ tŇ răŁ kĘŇ yĂhĞ

: MlĲĎ o‘ dŇ bĆŇ ‘ăĆlĘ CexĆę uĎ êĂ Ç
29 rojĳ ~Ă JČ oB¡ =qxĆ WČ tĘŇ hČ

: ìŇ ytĲĆŇ or‘ĞnĲČlĘ CerĆę SĘ qĘ tĂŇ wĘÇ
30 MyrĳĂBĎ xČ wylĎ ‘Ď Æ CrăkĘŇ yĂ

: MynĲĂ ‘ĞnĲČJĲĘ NyBăĄ ChCYę xĹyĲĆÇ
31 orĳo‘ tŇ oJă WĚ bĘŇ ’QăĄ mČ tĘŇ hĲČ

: oSĲ ’Ň rŁ MygăĂŇDĎ lY¡Č lĘ YĂ bĘŇ C
32 ìŇ jĳĆ JČ wyl¿Ď ‘Ď=MyWĲĂ

: PŇ sĲČ oê=l’Č hŇ mĎę xĎ lĘ mĂ Ç rk¿ŇŁ zĘ
’m hŇ bĎŇ zĳĎkĘŇ nĂ oê¿lĘ xČ êŁ =NhĄ

: lTĲĎ yĚ wy’ăĎ rĘmČ =l’Ć Mg¡ČŇhĞ
2 CerĳĆC‘yĘ yJăĂ rzĎkĘŇ ’Č Æ=âlĲ

: bŇ ~ĲĎ yČtĘŇ yĂ yn¿ČpĎŇ lĘ ’Chę Ç ym¿Ă C
3 MQĳĄ SČ ’Ğ wĲČ ynĂ mČ yDĂqĘ hĂ Æ ymăĂ

: ’ChĲ =ylĂ MyĂmăČèĎ hČ =lJĎ tŇ xČ ê¡Č
4 wyDĳĎBČ Syr¿ĂxĞ’ĲČ =âlĲř

: oJĲ rĘ‘Ć NyxăĂ wĘ tŇ orę CbŇ GĘ Ç=rbČŇ dĘŇ C
5 oSĳ CbŇ lĘ ynăĄjĘ hŇ QĎ gĂŇ Æ=ymĲĂ

: ’obĲŇ yĎ ymăĂ onę sĘ rĂÇ lpĆŇ k¿ĆŇ BĘ
6 xČ êĳĄpĂŇ ymăĂ wynĎpĎŇ Æ ytăĄŇ lĘ DČ

: hŇ mĲĎ y’Ą wyeăĎSĂ tŇ ob¡Ň ybĂŇ sĘ
7 MyeĳĂgĂŇmĲĎ yqăĄypĂŇ ’Ğ hŇ wĎ’ĞGĲČ Æ

: rYĲĎ Mt¿ĎŇ ox rCgęsĎ Ç
8 CSGĳČ yĂ dŇ xăĎ ’Ć BĘ dŇ xăĎ ’Ć

: MhĲĆ ynĄybĲĄŇ ’ob¿Ň yĎ=âlĲ xČ Crę wĘÇ
whyx’b=Vy’

.yrqw bytk âl y’xndml ,yrq ol ,bytk âl y’br‘ml v.4 .’m
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CqBĳĎ dĚŇ yĘ Chyx¿Ă ’Ď BĘ =Sy’ĲĂ 9

: CdŇ rĲĎjĎ tĘŇ yĂ âlă wĘ Cdę JĘ lČ tĘŇ yĂÇ
ro’ĳ lhĆ êăĎ wytĎŇ SŁ yTĂ Ĳ‘ĞÆ 10

: rxČ SĲĎ =yjĄ ‘ČpĘŇ ‘ČJĘ wynĎę y‘ĄwĘÇ
CkŇ Łlĳ hĞ yĲČ MydăĂŇ yjĂ lČ wyjĂ mĂ Æ 11

: CTQĲĎ mČ tĘŇ yĂ S’Ąę Ç ydĄŇ od¿Ň yJĂ
NSĳĎ ‘Ď ’YăĄ yĄ wyrĎyxĂ eĘ mĂ Æ 12

: NmĲŁ gĘŇ’Č wĘ xČ CpăŇ nĎ dŇ Cd¡Ň JĘ
ThĳĄ lČ êĘ MylăĂ xĎ GĲĆ oSpĘŇ nČ Æ 13

: ’YĲĄ yĄ wyj¿Ă mĂ bŇ hČ lČę wĘÇ
z‘ĳŁ NylăĂ yĎ or’Ň CĎYČ BĲĘ Æ 14

: hŇ bĲĎŇ ’Ď DĘ ZCd¿Ň êĎ wynĎę pĎŇ lĘ CÇ
CqbĳĄŇ dĎŇ orăWĎ bĘŇ ylăĄ jĘ mČ 15

: ToUĲ yĂ=lBČ wylĎę ‘Ď Ç qCY¿ yĎ
NbĆŇ ’ĳĎ =omJĘ qCYă yĎ oBlĂ Æ 16

: tŇ yêĲĂ xĘ êČ xlČ păĆŇ JĘ qCYę yĎwĘÇ
MylĳĂ ’Ą CrCgăŇ yĎ otŇ vĄ mĂ Æ 17

: C’FĲĎ xČ tĘŇ yĂ MyrĂę bĎŇ èĘ mĂ Ç
MCqĳtĎŇ ylăĂ BĘ bŇ rĆxĆ Æ ChgăĄŇ yvĂ mČ 18

: hŇ yĲĎrĘSĂ wĘ ‘iăĎ mČ tŇ yn¡ĂxĞ
lzĳĆrĘBČ NbĆŇ tăĆŇ lĘ bŇ SăŁ xĘ yČ 19

: hŇ SĲĎ CxnĘ NobăŇ uĎ rĂ Z‘¡ĄlĘ
tŇ SĆ qĳĎ=NbĆŇ Cex¿Ć yrĂbĘŇ yČ=âlĲ 20

: ‘lČ qĲĎ =ynĄbĘŇ ’Č ol¿ =CkŇ jĘ hĘ nĆ SqČę lĘ Ç
xtĳĎŇ otŇ CbăŇ SĘ xĘ nĆ SqČ JĘ Æ 21

: NodĲŇ yJĂ S‘ČrăČlĘ qxČę WĘ yĂwĘÇ
WrĆxĳĎ ydĄŇ CDăxČ wyêĎxĘ êČ Æ 22

: TyTĲĂ =ylĄ ‘Ğ ZCrăxĎ dŇ j¡Č rĘyĂ
xytry
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23 hŇ lĳĎ CYmĘ ryiăĂ JČ xČ yêăĂ rĘyČ
: hŇ xĲĎ qĎ rĘUĆ JČ MyW¿Ă yĎ MyĎęÇ

24 bŇ ytĳĂŇ nĎ ry’ăĂ yĎ wyrĎxĞ’ĲČ Æ
: hŇ bĲĎŇ yWĄ lĘ Mohă êĘ bŇ S¡Ł xĘ yČ

25 olĳ SĘ mĎ rp¿ĎŇ ‘Ď=l‘Č=Ny’ĲĄ
: tŇ xĲĎ =ylĂ bĘŇ lĂ CWę ‘ĎhĲĆ Ç

26 hŇ ’ĳĆ rĘyĂ HČ b¿ŇŁ GĎ=lJĎ =tŇ ’ĲĄ
: ZxČ SĲĎ =ynĄBĘ =lJĎ =l‘Č ëŇ lĆ măĆ ’Chę Ç

bm : rmĲČ ’Ň IŁ wČ hoĎęhyĘ=tŇ ’Ć bŇ oI¿’Ă N‘Č I¡ČwČ
2 lkĳĎŇ Cê lkăŇŁ =yJĂ êĎ‘Ę dČŇ yĎ

: hŇ UĲĎ zĂmĘ ìăŇ UĘ mĂ rY¡ĄBĎ yĂ=âlĲ wĘ
3 tŇ ‘Čd¿ĎŇ =ylĂňBĲĘ hŇ YĎę ‘Ą Myl¿Ă ‘Ę mČ ű hŇ zĆÄ ymąĂ

NybĳĂŇ ’Ď âlă wĘ yêĂ dĘŇ GČhĂ Æ NkăĄŇ lĎ
: ‘dĲĎŇ ’Ą âlă wĘ yeĂ UĆę mĂ Ç tŇ o’¿ lĎ pĘŇ nĂ

4 rBĳĄdČŇ ’Ğ ykăĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ ’nĎ Æ=‘mČ SĲĘ
: ynĂ ‘ĲĄydĂŇ ohĲ wĘ ìę lĘ ’ĲĎ SĘ ’Ć Ç

5 ìŇ yêĳĂ ‘Ę mČ SĘ NzĆ’¿Ł =‘mČ SĲĄ lĘ
: ìŇ tĘŇ ’ĲĎ rĎ yn¿Ăy‘Ą hŇ êĎę ‘Č wĘÇ

6 yêĂ mĘ xĳČ nĂ wĘ s’ăČ mĘ ’Ć NJĄ Æ=l‘Č
: rpĆŇ ’ĲĄ wĎ rp¿ĎŇ ‘Ď=l‘Č

7 hoĎÁhyĘ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ bŇ oIĳ’Ă =l’Ć hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myr¿ĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć hoËĎhyĘ rBÌĆDĂ rxČÄ ’Č yhĂę yĘwČ
Mê¿ĆrĘBČ dĂŇ âlă yJĂ ţ ìŇ y‘ĆŔ rĄ ynăĄSĘ bĂŇ C ÉìbĘŇ yjąĂ ’Č hŇ rĎÄ xĎ ynĂę mĎ yêĲĄhČ zpăČŇ ylĂ ’Ĺ=l’Ć

8 žMyrĂpĎŇ =hŇ ‘ĲĎbĘŇ SĂ MkăĆŇ lĎ =CxĲ qĘ hŇ êĎÃ ‘Č wĘ : bŇ oIĲ’Ă yD¿ĂbĘŇ ‘ČJĘ hŇ n¡Ď okŇ nĘ ylËČ ’Ą
MkĆŔ dĘŇ ‘ČBĲČ ÉhlĎ o‘ MtąĆŇ ylĂ ‘ĞhĲČ wĘ bŇ oIę’Ă yDăĂbĘŇ ‘Č=l’Ć ű CkăŇ lĘ C MylĂÁ y’Ą hŇ ‘ĎÄ bĘŇ SĂ wĘ
tŇ oWą ‘Ğ yêĂÂlĘ bĂŇ lĘ ’vĎę ’Ć wynăĎjĎ =M’Ă yJÌĂ MkĳĆŇ ylĄ ‘Ğ lQ¡Ą jČ tĘŇ yĂ yDĂŔ bĘŇ ‘Č bŇ oIă’Ă wĘ

9 žCkŇ lĘ IĲĄwČ : bŇ oIĲ’Ă yD¿ĂbĘŇ ‘ČJĘ hŇ n¡Ď okŇ nĘ ylËČ ’Ą Mê¿ĆrĘBČ dĂŇ âlă yJĂ ţ hŇ lĎŔ bĎŇ nĘ ÉMkĆŇ UĎ ‘Ă
zpyl’
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rB¿Ć DĂ rSËĆ ’ĞJĲČ CWŔ ‘ĞIĲČwĲČ ytĂŔ mĎ ‘ĞeăČhČ ÉrpČŇ YřŁ yxĂę CèhČ dŇ DăČlĘ bĂŇ C ynĂÁmĎ yêĲĄhČ zpČÄ ylĂ ’Ĺ
tyřbă V=tŇ ’Ć bŇ SĎ ť hoĎęhywĲČ : bŇ oIĲ’Ă yn¿ĄjĘ =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ ’v¿Ď IĂwČ hoĳĎhyĘ Mh¡Ć ylĄ ’Ğ 10

bŇ oI¡’Ă lĘ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć hoËĎhyĘ PŇ sĆ IŁ wÌČ Ch‘ĳĄrĄ dŇ ‘ăČBĘ ol¡ lĘ jĲČ tĘŇ hĲĂ BĘ bŇ oIŔ’Ă
MynĂę pĎŇ lĘ wy‘ăĎdĘŇ yĲŁ =lkĎŇ wĘ wytĎŇ yŁ xĘ ’Č =lkĎŇ wĘ wyxĎÄ ’Ć =lJĎ wylĎ ’Ą ţ C’băŇŁ IĎwČ : hŇ nĲĆSĘ mĂ lĘ 11

hŇ ‘ĎŔ rĎhăĎ=lJĎ l‘Č ť otŔ ’Ł Cmă xĞ nĲČ yĘwČ Éol CdŇ nąĚIĎwČ ůotŇ ybĄŇ BĘ ÈMxĆ lĆ oUă ‘Ă ClÄkĘŇ ’Ň IĲŁ wČ
MzĆn¿Ć Sy’Ăě wĘ tŇ xĎŔ ’Ć hŇ TăĎ yWĂ qĘ Sy’Ă ť olę =CnêĘ IĂwČ wylĳĎ ‘Ď ho¡ĎhyĘ ’yb¿ĂŇ hĄ =rSĆ ’Ğ
olÃ =yhĂ yĘwĲČ otĳŇ SĂ ’ĲŇ rĄmĄ bŇ oI¡’Ă tŇ yr¿ĂxĞ’ĲČ =tŇ ’Ć ëŇ rËČBĄ hoĎęhywĲČ : dŇ xĲĎ ’Ć bŇ h¡Ď zĎ 12

rq¡ĎBĎ dŇ mĆ Y¿Ć =PŇ lĆ ’ĲĆ wĘ MyQĂŔ mČ GĘ ÉMypĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ SąĄ wĘ N’Ň YęŁ PŇ lĆ ’ĆÁ rWĎÄ ‘Ď žh‘ĎBĎ rĘ’Č
’rąĎqĘ IĂwČ : tŇ onĲ BĎ Sol¿ SĎ wĘ Myn¡ĂbĎŇ hŇ nĎ‘¿ĎbĘŇ SĂ olË =yhĂ yĘwĲČ : tŇ onĲ otŇ ’Ğ PŇ lĆ ’¿Ć wĘ 13, 14

NrĆq¿Ć tŇ yS¡Ă ylĂ èĘ hČ MS¿Ą wĘ hŇ ‘ĳĎyYĂ qĘ tŇ yn¡ĂèĄ hČ MS¿Ą wĘ hŇ mĎŔ ymĂ yĘ ÉtxČ ’Č hĲĎ =MSĲĄ
NêĄÄ IĂwČ ZrĆ’ĳĎhĎ =lkĎŇ BĘ bŇ oI¡’Ă tŇ on¿bĘŇ JĂ tŇ opËŇ yĎ MyS¿Ă nĎ ’YĎÁ mĘ nĂ âlÄ wĘ : ëŇ CjĲ hČ 15

hŇ ’¿Ď mĄ tŇ ’Ň ŁzŔ=yrĄxĞ’ĲČ ÉboI’Ă yxąĂ yĘwČ : MhĲĆ yxĄ ’Ğ ëŇ ot¿Ň BĘ hŇ l¡Ď xĞ nĲČ MhËĆ ybĂŇ ’Ğ MhÌĆ lĎ 16

: tŇ orĲDŁ hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č wynĎŔ bĎŇ ynăĄBĘ =tŇ ’Ć wĘ ÉwynĎBĎ =tŇ ’Ć ’ą rř yw śhŇ nĳĎSĎ My‘¡ĂBĎ rĘ’Č wĘ
: MymĲĂ yĎ ‘b¿ČŇ WĘ C Nq¡ĄzĎ bŇ oIŔ’Ă tŇ mĎ IăĎwČ 17

G

hVmxw My‘bVw Pl’ ’"n .]+y d"l +d +w ’rz‘[ ZâŁ Nmysw My‘bVw Pl’ bwy’ rpsd yqwsp Mwks

NwyY yr‘V +h bh’ Nmysw hnmV wyrdsw .]z"T b"k bwy’[ t‘=’lw wTmq=rV’ wyYxw .h‘âŁ Nmysw
.‘bV wytwqspw .]+b z"p Mylht[

The number of the verses of the book of Job is 1070, and the sign is, ZâŁ
[Ezr 6.4]; other copies (say) 1075, and the sign is, h‘âŁ . And its middle point is,
Who were snatched away before their time [Job 22.16]. And its sedarim are 8;
and the sign is, The Lord LOVETH the gates of Zion [Psa 87.2]. And its peseqot
are 7.

hnV N’k ’Ymn ‘"tb v.16 .yrq tCbSĘ ,bytk tybĂ SĘ v.10 .r"tw s"t ,‘"t Nkw rpČ YŁ wĘ ’"s v.9 .bm
.yrq h’ĆrĘIĂwČ ,’ytk ’rĘIČwČ v.16 .hnĎSĎ My‘ĂBĎ rĘ’Č wĘ MyĂtČ’mĎ boI’Ă ymĄyĘ=lkĎ wĘ



MyryVh ryV
’, 2 Myb¿ĂŇ oT=yJĲĂ ChyjĂŔ tŇ oqă ySĂ eĘ mĂ ÉynĂ qĄÄ èĎ yĂ : hŇ mĲŁ ŁlSĘ lĂ rS¿Ć ’Ğ Myr¡ĂyèĂ hČ ryS¿Ăř

3 NJ¡Ą =l‘Č ìŇ mĳĆ SĘ qrăČCê NmĆ S¡Ć MybĂŔ oT ìŇ ynăĆmĎ SĘ ÉxČ yrĄÄ lĘ : NyĂIĲĎmĂ ìŇ yd¡ĆŇ DŁ
4 wyrĎę dĎŇ xĞ ëŇ lĆ UĆÁ hČ ynĂ ’ČÄ ybĂŇ hĹ hŇ YĎ CrĳnĎ ìŇ yrăĆxĞ’ĲČ ynĂ k¡ĄŇ SĘ mĎ : ìŇ CbĲŇ hĄ ’Ğ tŇ om¿ lĎ ‘Ğ

: ìŇ CbĲŇ hĄ ’Ğ Myr¡ĂSĎ ymĲĄ NyĂIČŔmĂ ÉìydĆÄ dŇŁ hŇ rĎyJąĂ zĘnČ ëŇ BĎŔ ÉhxĎ mĘ WĘ nĂ wĘ hŇ lĎ ygąĂŇ nĎ
5 ylăĄ hĽ’ĲĎ JĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ tŇ on¡BĘ hŇ wĎŔ’Ň nĎ wĘř Ĳ ÉynĂ ’Ğ hŇ rąĎoxSĘ
6 ynĂ tĘŇ p¡ČŇ zĎèĘ SĆ tŇ rĆxŔŁ rĘxČ SĘ ynăĂ’ĞSĲĆ ÉynĂ ’ĚÄ rĘêĂ =l’Č : hŇ mĲŁ ŁlSĘ tŇ o‘¡ yrĂyJĲĂ rdĎŔ qĄ

ym¿Ă rĘJČ MymĂŔ rĎJĘ hČ =tŇ ’Ć hŇ răĎTĄ nĲŁ ÉynĂ mĚÄ WĎ ybĂę =CrxĞ nĲĂ yUăĂ ’Ă ynÌĄBĘ SmĆ èĳĎ hČ
7 hŇ ‘ĆŔ rĘtĂŇ hŇ kăĎŇ y’Ą ySĂŔ pĘŇ nČ ÉhbĎŇ hĞ’ĲĎ SąĆ yQĂę hŇ dĎŇ yGăĂhČ : yêĂ rĘTĲĎ nĎ âl¿ yQ¡Ă SĆ

yr¿ĄdĘŇ ‘Ć l‘¡Č hŇ yĎŔTĘ ‘ăŁ JĘ ÉhyĆhĘ ’ĲĆ hŇ mąĎ QĎ SČř MyĂrĳĎhĽ~ĲĎ BČ ZyBăĂ rĘêČ hŇ k¡ĎŇ y’Ą
8 ybăĄŇ qĘ ‘Ă BĘ ëŇ lĎÂ=y’Ă YĲĘř MySĳĂ eĎBČ hŇ p¡ĎŇ IĎhČ ëŇ lĎŔ Éy‘Ă dĘŇ tĲĄŇ âlą =M’Ă : ìŇ yrĲĆbĄŇ xĞ

: My‘ĲĂrŁ hĲĎ tŇ on¿JĘ SĘ mĂ l‘¡Č ëŇ yĂtČŔ IŁ dĂŇ GĘ =tŇ ’Ć Éy‘Ă rĘC N’Ň ~ęŁ hČ
9, 10 MyrĂŔ êřŁ BČ ÉëyĂyČÄxĎ lĘ Cwą’Ň nĎ : ytĲĂŇ yĎ‘Ę rČ ëŇ yt¡ĂŇ yUĂ DĂ hŇ ‘ŔŁ rĘpČŇ ybăĄŇ kĘŇ rĂBĘ ÉytĂŇ sĎ sĲĚř lĘ

11, 12 =dŇ ‘Č : PŇ sĆ JĲĎ hČ tŇ oD¿qĚnĘ M‘¡Ă ëŇ QĎŔ =hŇ WĆ ‘ĞnĲČ ÉbhĎ zĎ yrąĄoê : MyzĲĂCrxĞBĲČ ëŇ r¡Ą’Ň CĎYČ
13 yd¡ČŇ SĎ NyB¿Ą ylĂŔ ÉydĂŇ oD ű rUąŁ hČ rorÄ YĘ : oxĲ yrĄ Nt¿ČŇ nĎ yD¡ĂrĘnĂ oBŔ sĂ mĘ BĂ ÉëlĆ UĆÄ hČ SąĆ
14 : ydĂŇ GĲĆ Ny‘¿Ą ym¡Ą rĘkČŇ BĘ ylĂŔ ÉydĂŇ oD ű rpĆŇ JąŁ hČ lJÄŁ SĘ ’Ć : NylĲĂ yĎ

15, 16 ÉydĂŇ odŇ hŇ pąĆŇ yĎ ÉìeĘ hĂř : MynĲĂ oy ëŇ yĂn¿Čy‘Ą hŇ p¡ĎŇ yĎ ëŇ e¿ĎhĂ ytĂŔ yĎ‘Ę rČ ÉhpĎŇ yĎ ëŇ eąĎhĂ
17 CnT¡Ą yxĂ rĲĎř MyzĂŔrĎ’Ğ ÉCnyêĄÄ BĲĎ tŇ orąqŁ : hŇ nĲĎ nĎ‘ĞrĲČ CnW¡Ą rĘ‘Č=PŇ ’Č My‘ĂŔ nĎ=PŇ ’Čř

b, 2 NyBăĄ ÉheĎSČ oSĲ JĘ : MyqĲĂ mĎ ‘ĞhĲĎ tŇ e¡ČSČ oSĲ NorŔ èĎ hČ tŇ lĆ ~ăĆbČŇ xĞ ÉynĂ ’Ğ : MytĲĂŇ orBĘ
3 yd¡ĂŇ oD NJ¿Ą r‘Č IČŔhČ yYăĄ‘ĞBĲČ ÉxČ CjÄ tČŇ JĘ : tŇ onĲ BĎ hČ NyB¿Ą yt¡ĂŇ yĎ‘Ę rČ NJ¿Ą MyxĂŔ oxhĲČ
4 ÉynĂ ’ČÄ ybĂŇ hĹ : yJĲĂ xĂ lĘ qot¿Ň mĎ oy¡rĘpĂŇ C yêĂ bĘŇ SČŔ yĲĎwĘ yêĂ dĘŇ UăČ xĂř ÉoQYĂ BĘ MynĳĂBĎ hČ NyBăĄ

tyb=l’
’"s v.7 .d"ydw b"yd ,h"dx ,g"d Nkw ’y‘g wyl‘ rsmnw y"k Myrps bwrb Nk v.5 .ytbr +V v.1 .’
Nk v.9 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d Nkw ’y‘g wyl‘ rsmnw y"k Myrps bwrb Nk v.8 .’"d Nkw hmĎQĎ SĆ
,g"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm MyrĂoêBČ ’"s ,h"dxw y"k Myrps bwrb Nk v.10 .’lm ytĂ sĎCslĘ y’xndml ,y’br‘ml
,b"d ,y"k Myrpsb Nk v.16 .’"ydw g"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm roUhČ ’"s v.13 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd
wnTyxrČ ’"sb ,yrq CnTĄyhĂ rĎ v.17 .w"Td Nkw Pqm ’lbw P’ăČ ’"s v.16 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d

.’"d Nkw yêĂ dĘmČxĎ ’"s v.3 .b .w"Tdw h"dx ,’"d Nkw xtp
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ynĂ Cd¡Ň jĘ rČ tŇ oSŔ ySĂ ’ĞBĲČř ÉynĂ CkÄ UĘ sČ : hŇ bĲĎŇ hĞ’ĲČ yl¿Č ‘Ď ol¡ř gĘŇdĂŇ wĘ NyĂIĎŔhČ tŇ yBăĄ =l’Ć 5

on¡ ymĂ ywĲĂ ySĂŔ ’Ň rŁ lĘ tŇ xČ êăČ Éol’Ň mŁ WĘ : ynĂ ’ĲĎ hŇ b¡ĎŇ hĞ’ĲČ tŇ l¿Č ox=yJĲĂ MyxĳĂ CjêČBČ 6

tŇ olă yĘ’Č BĘ o’¡ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ BĂ ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ tŇ onąBĘ MkĆÁ tĘŇ ’Ć yêĂ ‘Ę BČÄ SĘ hĂ : ynĂ qĲĄBĘ xČ êĘ 7

: ZjĲĎ xĘ êĆSĆ dŇ ‘¿Č hŇ b¡ĎŇ hĞ’ĲČ hĲĎ =tŇ ’Ć CrËrĘo‘Ĳ êĘ =M’Ă wĲĘ ű Cry‘ÌĂêĎ =M’Ă hŇ dĳĆŇ vĎ hČ
Zj¡Ą qČ mĘ MyrĂŔ hĎ hăĆ =l‘Č ÉgQĄ dČŇ mĘ ’BĳĎ hŇ z¡Ć hŇ e¿ĄhĂř ydĂŔ oD loqă 8

hŇ ząĆ=hŇ eĄřhĂ MylĳĂ IĎ’Č hĲĎ rpĆŇ ‘ăŁ lĘ o’¡ ybĂŔ YĘ lĂ ÉydĂŇ odŇ hŇ mąĆ oD : tŇ o‘Ĳ bĎŇ GĘ hČ =l‘Č 9

: MyJĲĂ rČxĞhĲČ =NmĂ ZyY¡Ă mĄ tŇ onŔŁQxČ hăČ =NmĂ ÉxČ yGĂÄSĘ mČ CnlĄŔ tĘŇ JĎ rxăČ ’Č ÉdmĄ o‘ř
hŇ e¿ĄhĂ =yJĲĂ : ëŇ lĲĎ =ykĂŇ lĘ C yt¡ĂŇ pĎŇ yĲĎ yt¿ĂŇ yĎ‘Ę rČ ëŇ ËĎl ymĂ Cq¿ ylĳĂ rmČ ’ăĎ wĘ yd¡ĂŇ odŇ hŇ n¿Ď‘Ď 10, 11

tŇ ‘¿Ą ZrĆ’ĎŔ bĎŇ C’ă rĘnĂ ÉMynĂ ~Ď eĂ hČ : olĲ ëŇ lČřh¿Ď PŇ ¡ČlxĎ MSĆ GĆěhČ rbĳĎŇ ‘Ď wt¡ĎŇ iĘř hČ 12

hĎ yGĆŔ pČŇ hŇ TăĎ nĘ xĲĎ ÉhnĎ’Ą êĘ hČ : CnYĲĄ rĘ’Č BĘ ‘m¿Č SĘ nĂ roê¡hČ loq¿ wĘ ‘Č yGĳĂhĂ rym¡Ă EĎhČ 13

: ëŇ lĲĎ =ykĂŇ lĘ C yt¡ĂŇ pĎŇ yĲĎ yt¿ĂŇ yĎ‘Ę rČ ykř lË ymĂ Cq¿ xČ yrĳĄ CntĘŇ năĎ rd¡ČŇ mĎ sĘ ű Myn¿ĂpĎŇ GĘ hČ wĘ
ÉynĂ y’ĂÄ rĘhČ hŇ gĎŔ rĄdĘŇ UČ hČ ÉrtĆŇ sĄÄ BĘ ‘lČ iĆę hČ ywăĄgĘŇxČ BĘ ytĂÂ nĎ oyĲ 14

: hŇ wĲĆ’Ň nĎ Ky’ř rmw bŇ r¡Ą‘Ď ëŇ ¿Ąloq=yJĲĂ ëŇ ĳĄloq=tŇ ’Ć ynĂ y‘¡ĂymĂř SĘ hČ ëŇ yĂ’ČŔ rĘmČ =tŇ ’Ć
MylăĂ BĘ xČ mĘ Mye¡ĂTČ qĘ Myl¿Ă ‘ĎSĲĚ MylĂŔ ‘Ď CSĲ ÉCnlĎÄ=CzxĹ’ĲĆ 15

: MyeĲĂ SČ oèĲ BČ hŇ ‘¡ĆrŁ hĲĎ olŔ ynăĂ’Ğ wĲČ ÉylĂ yd¿ĂŇ oD : rdĲČŇ mĎ sĘ Cnym¡Ą rĎkĘŇ C MymĳĂ rĎJĘ 16

ybĂę YĘ lĂ ydĂÁ odŇ ÉìlĘ =hŇ mĲĄ DĘ žbsŁ MylĳĂ lĎ ~Ę hČ Csn¡Ď wĘ MoIŔhČ ÉxČ CpÄ IĎSĆ dŇ ‘ąČ 17

ÉybĂŇ JĎ SĘ mĂ =l‘Č : rtĆŇ bĲĎŇ yrĄh¿Ď=l‘Čř Myl¡Ă IĎ’Č hĲĎ rpĆŇ ‘¿Ł lĘ o’Ë g
: wytĲĂŇ ’Ň YĎ mĘ âl¿ wĘ wyê¡Ă SĘ uČ BĂ ySĳĂ pĘŇ nČ hŇ b¡ĎŇ hĞ’ĲĎ SĆ śtŇ ’¿Ą yêĂ SĘ uČě BĂ tŇ olŔ yQĄ BČ
śtŇ ’¿Ą hŇ SĎě qĘ bČŇ ’Ğ tŇ obŔ xŁ rĘbăĎŇ C ÉMyqĂ wĎèĘ BČ ry‘Ăę bĎŇ hŇ băĎŇ bĘŇ osĲř ’Ğ wĲČ ’eĎÁ hŇ mĎ CqÄ ’Ď 2

MyrĂŔ mĘ èăŁ hČ ÉynĂ C’Ä YĎ mĘ : wytĲĂŇ ’Ň YĎ mĘ âl¿ wĘ wyê¡Ă SĘ uČ BĂ ySĳĂ pĘŇ nČ hŇ b¡ĎŇ hĞ’ĲĎ SĆ 3

yêĂ rĘbăČŇ ‘ĎSĲĆ ÉT‘ČmĘ JĂ : MtĲĆŇ y’Ă rĘ yS¡Ă pĘŇ nČ hŇ b¿ĎŇ hĞ’ĲĎ SĆ tŇ ’ËĄ ry‘ĳĂBĎ Myb¡ĂŇ bĘŇ iĲŁ hČ 4

CejĆŔ rĘ’Č âlă wĘ ÉwyêĂ zĘxČ ’Ğ ySĳĂ pĘŇ nČ hŇ b¡ĎŇ hĞ’ĲĎ SĆ śtŇ ’¿Ą ytĂŇ ’Ň YĎŔ UĎ SĆ dŇ ‘ăČ MhĆŔ mĄ
wyt’ybhV=d‘
’lbw Pqmb =heĄhĂ ’"s v.8 .w"Tdw ’"yd Nkw Zmq toSySĂ ’ĞBĲĎ ’"s v.5 .w"Td Nkw yl¡ ‘ wl¿ gdw ’"s v.4

.w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb hnygn ’lbw Pqmb Nk v.9 .w"Td Nkw hnygn
,y"k Myrps bwrb ly‘lm Nk v.11 .yrq wytĎiĘ hČ v.11 .b"dw ’"d Nkw rsx dmĄ‘Ł y‘drhnl ’tgwlp v.9

,bytk ykĂ lĄ v.13 .r"tw s"t ,+rt Nkw ëlČ hĎ wĘ ’"sw ,w"Td Nkw ‘rlm Kl¿ h ’"s ,d"ydw b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d
.’"d Nkw rsxd rsx ynĂ‘ĂmĂ SĘ hČ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.14 .yrq ëlĎ
,b"d Nkw yrqw bytk ë’ĄrĘmČ C ’"sbw ,’"d Nkw yrqw bytk ëyĂ’ČrĘmČ C ’"sb ,yrq ë’ĄrĘmČ C ,bytk ëyĂ’ČrĘmČ C v.14

,y"k Myrpsb Nk v.1 .g .yrq =l‘Č ,bytk =l’Ć y’xndml ,y’br‘ml Nk v.17 .d"ydw b"yd ,’"yd ,h"dx
,b"d ,y"k Myrpsb Nk v.2 .rsx hbĎ bĘ sŁ ’ĞwĲČ y’xndml ,y’br‘ml v.2 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d

.w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrpsb Nk v.4 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d
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5 yêĂ ‘Ę BČÄ SĘ hĂ : ytĲĂŇ rĎohĲ rdĆŇ x¡Ć=l’Ć wĘ yUĂŔ ’Ă tŇ yBăĄ =l’Ć ÉwytĂŇ ’Ň ybĲĄŇ hĞSąĆ =dŇ ‘Č
ű Cry‘ÌĂêĎ =M’Ă hŇ dĳĆŇ vĎ hČ tŇ olă yĘ’Č BĘ o’¡ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ BĂ ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ tŇ onąBĘ MkĆÁ tĘŇ ’Ć

6 tŇ ’Ň Łzę ymăĂ : ZjĲĎ xĘ êĆSĆ dŇ ‘¿Č hŇ b¡ĎŇ hĞ’ĲČ hĎ =tŇ ’Ć CrËrĘo‘Ĳ êĘ =M’Ă wĲĘ
lJ¡Ł mĂ hŇ nĎŔ obŇ lĘ C ÉrmŁ tŇ rĆFąĆqĚmĘ NSĳĎ ‘Ď tŇ or¡mĘř ytĲĂŇ JĘ rBĎŔ dĘŇ UĂ hČ =NmĂ ÉhlĎ ‘Ł

7 bŇ ybăĂŇ sĎ Myr¡ĂBŁ GĂ Myè¿Ă SĂ hŇ mŔŁ ŁlSĘ QĂ SĆ ÉotŇ FĎ mĂ hŇ eĄęhĂ : lkĲĄŇ or tŇ q¿ČbĘŇ ’Č
8 śSy’ąĂ hŇ mĳĎ xĎ lĘ mĂ yd¡ĄŇ UĘ lĚ mĘ bŇ rĆxĆŔ yzĄxăĚ’Ğ ÉMQĎ JĚ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yr¡ĄBŁ GĂ mĂ HlĳĎ
9 hŇ WĎ ‘ąĎ NoyęrĘjĂ ’Č : tŇ olĲ yQĄ BČ dŇ xČ j¡Č mĂ okŔ rĄyĘ=l‘Č ÉoBrĘxČ

10 otăŇ dĎŇ ypĲĂŇ rĘ PŇ sĆ kĆŔ hŇ WĎ ‘ăĎ ÉwydĎŇ CU‘Č : NonĲ bĎŇ QĘ hČ yY¡Ą‘ĞmĲĄ hŇ mŔŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ Éol
11 hŇ nĎ’ÌĆř YĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ tŇ on¡BĘ mĂ hŇ bĎŔ hĞ’ĲČ PŇ CYă rĎ ÉokŇ oê NmĳĎ GĎrĘ’Č ob¡Ň JĎ rĘmĆ bŇ hĎŔ zĎ

MoyăBĘ ÉoU’Ă oQą =hŇ rĎFĘ ‘Ăř SĲĆ hŇ rĎę TĎ ‘ĞBĲĎ hŇ mĳŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UăĆ BČ NoI¡YĂ tŇ on¿BĘ hŇ nĎ y’ËĆrĘCř
d ëŇ eăĎhĂ ÉytĂŇ yĎ‘Ę rČ hŇ pąĎŇ yĎ ëŇ eĎÄhĂ : oBĲ lĂ tŇ x¿Č mĘ WĂ Moy¡bĘŇ C otŔ eĎtĚŇ xĞ

CS¡ lĘ GĲĎSĆ MyEĂŔ‘Ă hĲĎ rdĆŇ ‘ăĄJĘ ÉërĄ‘Ęř WČ ëŇ tĳĄŇ UĎ YČ lĘ dŇ ‘ČB¡Č mĂ MynĂŔ oy ëŇ yĂnăČy‘Ą hŇ pĎŔ yĎ
2 ÉMQĎ JĚ SĆ hŇ YĳĎ xĘ rČř hĲĎ =NmĂ Cl¡ ‘ĎSĲĆ tŇ obŔ CYuĘ hČ rdĆŇ ‘ăĄJĘ ÉëyĂeČÄSĂ : dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ rh¿Č mĄ
3 ëŇ r¡Ąř BĎ dĘŇ mĂ C ëŇ yĂtČŔ otŇ pĘŇ WĂ ÉynĂ èĎ hČ TCxą JĘ : MhĲĆ BĎ Ny’¿Ą hŇ l¡Ď JĚ SČ wĘ tŇ omŔ y’Ă tĘŇ mČ
4 ëŇ rĄŔ ’Ň CĎYČ ÉdywĂDĎ lDąČgĘŇmĂ JĘ : ëŇ tĲĄŇ UĎ YČ lĘ dŇ ‘ČB¡Č mĂ ëŇ tĄŔ uĎ rČ ÉNoUrĂhĲĎ xlČ pąĆŇ JĘ hŇ wĳĆ’Ň nĎ
5 yn¿ĄSĘ : MyrĲĂBŁ GĂ hČ yT¿Ą lĘ SĂ lJ¡Ł wylĎŔ ‘Ď yClă êĎ ÉNgĄŇUĎ hČ PŇ lĆ ’ąĆ tŇ oIĳjĂ lĘ tČŇ lĘ yCn¡BĎ
6 ÉxČ CpÄ IĎSĆ dŇ ‘ąČ : MyeĲĂ SČ oèĲ BČ My‘¡ĂrŁ hĲĎ hŇ IĳĎbĂŇ YĘ ymăĄ o’êĘ Myr¡ĂpĎŇ ‘Ľř yn¿ĄSĘ JĂ ëŇ yĂdËČŇ SĎ

: hŇ nĲĎ obŇ QĘ hČ tŇ ‘¡ČbĘŇ GĂ =l’Ć wĘř roUŔ hČ rhăČ =l’Ć ÉylĂ ëŇ lĆ ’ąĄ MylĳĂ lĎ ~Ę hČ Csn¡Ď wĘ MoIŔhČ
7, 8 ÉNonbĎŇ QĘ mĂ yêąĂ ’Ă : ëŇ BĲĎ Ny’¿Ą MCm¡ C ytĂŔ yĎ‘Ę rČ ÉhpĎŇ yĎ ëŇ QąĎ JĚ

ÉrynĂ WĘř S’Ň rąŁ mĄ hŇ nĎęmĎ ’Ğ S’Ň răŁ mĄ ű yrĂCSă êĎ y’Ă obĳŇ êĎ NonăbĎŇ QĘ mĂ yê¡Ă ’Ă hŇ QĎŔ JČ
9 hŇ QĳĎ kČŇ ytăĂŇ xŁ ’Ğ ynĂ ê¡Ă bĘŇ BČ lĂ : MyrĲĂmĄ nĘ yr¡ĄrĘhĲČ mĄ tŇ oyŔrĎ’Ğ tŇ onă‘Ł UĘ mĂ NomŔ rĘxĆ wĘ

10 ëŇ yĂd¡ČŇ dŇŁ Cp¿Ň IĎ=hŇ mČ : ëŇ yĂnĲĎrŁ CĘ~Č mĂ qn¡Ď‘Ğ dŇ x¿Č ’Č BĘ ëŇ yĂnČŔ y‘ĄmĲĄ dŇ xăČř ’Č BĘ ÉynĂ êĂÄ bĘŇ BČř lĂ
: MymĲĂ WĎ BĘ =lJĎ mĂ ëŇ yĂn¡ČmĎ SĘ xČ yr¿ĄwĘ NyĂIČŔmĂ ÉëyĂdČÄ dŇŁ CbŇ FąŁ =hŇ mČ hŇ QĳĎ kČŇ ytăĂŇ xŁ ’Ğ
tpn
Myrps bwrb Nk v.8 .d"ydw b"yd ,’"yd ,b"d Nkw tormĞytĂ JĘ ’"s ,w"Tdw h"dx ,g"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.6

b"yd ,h"dx ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.11 .wbă rx Sy’Ă ť ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k
,’y‘g hny’rCĲ ’"b ’"n ,’y‘g hny’rĘCĲ n"b ,’"b Nk v.11 .w"Tdw ’"yd ,g"d ,b"d Nkw ’lm hnĎy’ĆYĘ ’"s ,d"ydw
,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.1 .d .’y‘g ’lb =hrT‘SĆ n"b ,’"b Nk v.11 .’y‘g ’lb hny’rC n"b
bwrb Nk v.3 .Zmq hYxrĎhĎ n"b ,’"b Nk v.2 .d"ydw b"yd ,h"dx ,g"d Nkw Kr‘ĞWĲČ ’"s ,w"Tdw ’"yd ,b"d
Nk v.5 .ërĄBĎ dĘmĂ C ,bytk ëyĂrČBĎ dĘmĂ C ’"sb ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps
.w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,b"d Nkw Nymyb rynĂSĘ ’"s v.8 .’"d Nkw =l’Ć ’"s v.6 .MyrĂpĎ ‘Ğ yllhb ,hgwmb

.yrq txČ’ČBĘ v.9 .b"dw ’"d Nkw ’lm ynĂ yêĂ bĘ BČ lĂ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.9
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xČ yr¿ĄwĘ ëŇ nĄŔ oSlĘ tŇ xČ êăČ ÉblĎ xĎ wĘ SbąČŇ DĘ hŇ QĳĎ JČ ëŇ yĂt¡ČŇ otŇ pĘŇ WĂ hŇ nĎpĘŇ F¿Ł êĂ tŇ pĆŇ nËŁ 11

lřG¿Č hŇ QĳĎ kČŇ ytăĂŇ xŁ ’Ğ lC‘¡ nĎ ű NG¿Čř : NonĲ bĎŇ lĘ xČ yr¿ĄJĘ ëŇ yĂt¡ČŇ mŁ lĘ WČ 12

Myr¡ĂpĎŇ JĘ MydĳĂŇ gĎŇmĘ yrăĂjĘ M‘¡Ă MynĂŔ oUrĂ sDăĄrĘjČ ÉëyĂxČÄ lĎ SĘ : MCtĲŇ xĎ Ny¿Ď‘Ę mČ lC‘¡ nĎ 13

hŇ nĳĎ obŇ lĘ yYăĄ‘Ğ=lJĎ M‘¡Ă NomŔ eĎqĂ wĘ ÉhnĆqĎ MJęŁ rĘkČŇ wĘ ű DĘrĘnăĄ : MydĲĂŇ rĎnĘ =M‘Ă 14

MyĂmăČ r’¡Ą BĘ MyeĂŔ GČ NyăČ‘Ę mČ : MymĲĂ WĎ bĘŇ yS¿Ą ’Ň rĎ=lJĎ M‘¡Ă tŇ olŔ hĎ ’Ğ wĲČ rmŁ ť 15

Clă EĘyĂ ye¡ĂgČŇ yxĂ yp¿ĂŇ hĎ NmĎŔ ytĄŇ y’Ă obăŇ C ÉNopŇ YĎ yrĂC‘ą : NonĲ bĎŇ lĘ =NmĂ Myl¡Ă zĘřnĲŁ wĘ MyIĳĂxČ 16

ytăĂŇ xŁ ’Ğ ÈyeĂ gČŇlĘ ytĂŇ ’Ň BăĎ : wydĲĎŇ gĎŇmĘ yr¿ĂjĘ lk¡ČŇ ’Ň yŁ wĘ oeŔ gČŇlĘ ÉydĂŇ odŇ ’bąŇŁ yĎ wymĳĎWĎ bĘŇ h
ytĂŇ yt¿ĂŇ SĎ ySĂŔ bĘŇ DĂ=M‘Ă ÉyrĂ‘Ę yČ yêĂ lĘ kąČŇ ’Ď ymĂŔ WĎ BĘ =M‘Ă ÉyrĂom ytĂŇ yrąĂ’Ď ůhQĎ kČŇ

: MydĲĂŇ oD Cr¡kĘŇ SĂ wĘ Ct¿Ň SĘ My‘ĂŔ rĄ Clă kĘŇ ’Ă ybĳĂŇ lĎ xĞ=M‘Ă yn¡ĂyyĄ

ytąĂŇ xŁ ’Ğ ylĂÂ=yxĂ tĘŇ jĂ qpĄę odŇ ydăĂŇ oD ű loqă r‘ĳĄ yBăĂ lĂ wĘ hŇ n¡ĎSĄř yĘ yn¿Ă’Ğ 2

: hŇ lĎ yĘlĲĎ ysĄ ys¿Ă rĘ yt¡ČŇ o~wĚqĘ lTĎŔ =’lĎ mĘ nĂ ÉySĂ ’Ň ïřŁ SĆ ytĂŔ UĎ tČŇ ytăĂŇ nĎ oyĲ ÉytĂŇ yĎ‘Ę rČ
hŇ kĎŇ k¿ĎŇ y’Ą yl¡Č gĘŇrČ=tŇ ’Ć yêĂ YĘ x¿Č rĎ hŇ eĎSĳĆ BĎ lĘ ’Ć hŇ kĎŇ k¡ĎŇ y’Ą yêĂŔ nĘ êĎJĚ =tŇ ’Ć ÉyêĂ TĘ SČÄ jĎ 3

yn¡Ă’Ğ yêĂ mĘ q¿Č : wřylĲĎ ‘Ď Cm¿ hĎ y‘¡ČmĄ C roxŔ hČ =NmĂ ÉodŇ yĎ xląČ SĎ ydĂę oD : MpĲĄŇ eĘ TČ ’Ğ 4, 5

tŇ oj¿ JČ l‘¡Č rbĄŔ ‘Ł romă ÉytČŇ ‘Ł BĘ YĘ ’Ć wĘ romę =CpŇ TĘ nĲĎ śydăČŇ yĎwĘ ydĳĂŇ odŇ lĘ xČ êăŁ pĘŇ lĂ
hŇ ’ăĎ YĘ yĲĎ ÉySĂ pĘŇ nČ rbĳĎŇ ‘Ď qmăČ xĎ yd¡ĂŇ odŇ wĘ ydĂŔ odŇ lĘ ÉynĂ ’Ğ yêĂ xĘ tąČŇ jĎ : lC‘Ĳ nĘ UČ hČ 6

ynĂ ’ÌĚYĎ mĘ : ynĂ nĲĎ‘Ď âl¿ wĘ wyt¡ĂŇ ’Ň rĎqĘ ChytĂŔ ’Ň YĎ mĘ âlă wĘ ÉChyêĂÄ SĘ uČ BĂ orŔ BĘ dČŇ bĘŇ 7

ylČŔ ‘ĎmĲĄ ÉydĂŇ ydĂŇ rĘ=tŇ ’Ć C’ą WĘ nĲĎ ynĂ C‘ĳYĎ pĘŇ ynĂ CJă hĂ ry‘¡ĂBĎ Myb¿ĂŇ bĘŇ iĲŁ hČ MyrËĂmĘ èĲŁ hČ
ÉC’YĘ mĘ êĂ =M’ĲĂ śMĂlĳĎSĎ CrĲyĘ tŇ onăBĘ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yêĂ ‘Ę B¿Č SĘ hĂ : tŇ omĲ xŁ hĲČ yr¡ĄmĘ SĲŁ 8

dŇ oDŔ mĂ ëŇ dăĄŇ oD=hŇ mČ : ynĂ ’ĲĎ hŇ b¡ĎŇ hĞ’ĲČ tŇ l¿Č oxSĲĆ olŔ CdŇ yGăĂêČ =hŇ mČ ydĂŔ oD=tŇ ’Ć 9

ÉxYČ śyd¿ĂŇ oD : CnêĲĎ ‘Ę BČ SĘ hĂ hŇ kĎŇ J¡Ď SĆ dŇ oDŔ mĂ ëŇ dăĄŇ oD=hŇ mČ MySĳĂ eĎBČ hŇ p¡ĎŇ IĎhČ 10

tŇ or¡xŁ SĘ MyQĂŔ êČlĘ êČ ÉwytĎŇ o~wĚqĘ zjĳĎ MtĆŇ JăĆ oS¡ ’Ň rŁ : hŇ bĲĎŇ bĎŇ rĘmĲĄ lCg¡ŇDĎ ModŔ ’Ď wĘ 11

tŇ ob¡Ň SĘ yĲŁ bŇ lĎŔ xĎ BĲĆ ÉtoYxĞrĲŁ MyĂmĳĎ yqĄ ypăĂŇ ’Ğ=l‘Č Myn¡ĂoyJĘ wynĎě y‘Ą : bŇ rĲĄo‘JĲĎ 12

ÉwytĎŇ otŇ pĘŇ WĂ MyxĳĂ qĎ rĘmĆ tŇ ol¡ DĘř gĘŇmĂ MWĆ BŔŁ hČ tŇ găČŇ Crř ‘ĞJĲČ ÉwyyĎřxĎ lĘ : tŇ ’Ň QĲĄ mĂ =l‘Č 13

MynVwV
,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.15 .rpsh yYx v.14 .r"tw s"t ,‘"t Nkw NGČ ’"s v.12 .ytbr +g v.12
,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.2 .h .’"ydw g"d ,b"d Nkw ’lm MylĂ zĘonwĘ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx
Nkw ylĎ ‘Ď ’"s ,yllhb Nk v.4 .Vgdb +r v.2 .h"dx Nkw ’lm hnĎySĄ yĘ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,g"d
‘"tb v.8 .d"ydw b"yd Nkw wpTnă ű ydăyw ’"s ,w"Tdw y"k Myrps bwrb Nk v.5 .d"ydw b"yd ,h"dx ,g"d ,’"d
,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.10 .+h +gw +z +b ly‘l Nyy‘ : hdĆvĎ hČ tolyĘ’ČBĘ o’ to’bĎ YĘ BĂ MlVwry N’k ’Ymn

.xYă Éydwd ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx
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14 SySĳĂ rĘêČBČ My’¡Ă QĎ mĚ mĘ bŇ hĎŔ zĎ ylăĄ ylĂ GĘ ÉwydĎŇ yĎ : rbĲĄŇ ‘Ł rom¿ tŇ op¡Ň TĘ nĲŁ MyeĂŔ SČ oSĲ
15 Myd¡ĂŇ iĎ yĚmĘ SSĄŔ ydĄŇ CUă ‘Č ÉwyqĎ oS : MyrĲĂyjĂ sČ tŇ pĆŇ Q¡Ć ‘ĚmĘ NSĄŔ tŇ SĆ ‘ăĆ Éwy‘ĎmĲĄ
16 MyuĂŔ tČŇ mĘ mĲČ ÉoJxĂ : MyzĲĂrĎ’ĞJĲĎ rCx¡ BĎ NonŔ bĎŇ QĘ JČ ÉCh’ĄÄ rĘmČ zpĳĎŇ =ynĄdĘŇ ’Č =l‘Č
w ëŇ dĄŔ oD ëŇ ăČlhĎ hŇ nĎ’Ď ť : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ tŇ on¡BĘ y‘ĂŔ rĄ hŇ zăĆwĘ ÉydĂŇ odŇ hŇ ząĆ MyDĳĂmČ xĞmĲČ oQ¡ kĚŇ wĘ
2 oeŔ gČŇlĘ dŇ răČyĎ ÉydĂŇ oD : ëŇ UĲĎ ‘Ă CeS¡Ć qĘ bČŇ nĘ C ëŇ dĄŔ odŇ hŇ năĎjĎ hŇ nĎ’Ď ť MySĳĂ eĎBČ hŇ p¡ĎŇ IĎhČ
3 ÉydĂŇ odŇ lĘ ynąĂ’Ğ : MyeĲĂ SČ oSĲ Tq¡Ł lĘ lĂ wĘ MyeĂŔ GČBČ Éto‘rĘlĂ MWĆ BĳŁ hČ tŇ og¡ŇrĚř ‘ĞlĲČ

: MyeĲĂ SČ oèĲ BČ hŇ ‘¡ĆorhĲĎ ylĂŔ ydăĂŇ odŇ wĘ
4 : tŇ olĲ GĎdĘŇ eĂ JČ hŇ U¡Ď yĚ’Ğ MĂlĳĎSĎ CrĲyJĂ hŇ w¡Ď’Ň nĎ hŇ YĎŔ rĘtĂŇ JĘ ÉytĂŇ yĎ‘Ę rČ êĘ ’ąČ hŇ pĎÄ yĎ
5 CS¡ lĘ GĲĎSĆ MyEĂŔ‘Ă hĲĎ rdĆŇ ‘ăĄJĘ ÉërĄ‘Ę WČ ynĂ bĳĚŇ yhĂ rĘhĂ Mh¡Ą S¿Ć yDĂŔ gĘŇ eĆmĂ ÉëyĂnČÄ y‘Ą yBĂ sąĄř hĎ
6 ÉMQĎ JĚ SĆ hŇ YĳĎ xĘ rČhĲĎ =NmĂ Cl¡ ‘ĎSĲĆ MylĂŔ xĄ rĘhĲĎ rdĆŇ ‘ăĄJĘ ÉëyĂeČÄSĂ : dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ hČ =NmĂ
7 dŇ ‘ČB¡Č mĂ ëŇ tĄŔ uĎ rČ ÉNoUrĂhĲĎ xlČ pąĆŇ JĘ : MhĲĆ BĎ Ny’¿Ą hŇ l¡Ď JĚ SČ wĘ tŇ omŔ y’Ă tĘŇ mČ
8 Ny’¿Ą tŇ om¡ lĎ ‘ĞwĲČ MySĳĂ gĘŇlČ yjĲĂ Myn¡ĂmŁ SĘ C tŇ okŔ lĎ mĘ ÉhUĎ hĄÄ Myè¿Ă SĂ : ëŇ tĲĄŇ mĎ YČ lĘ
9 ’yh¡Ă hŇ r¿ĎBĎ HUĎŔ ’Ă lĘ É’yhĂ tŇ x¿Č ’Č ytĂŔ UĎ tČŇ ytăĂŇ nĎ oyĲ É’yhĂ tŇ x¿Č ’Č : rjĲĎ sĘ mĂ

: hĎ ClĲ lĘ hČ yĘwĲČ MyS¡Ă gĘŇlČ ypĲĂŇ C tŇ ok¿Ň lĎ mĘ hĎ CrŔ èĘ ’Č yĘwĲČ ÉtonbĎŇ hĎ C’ą rĎ HêĳĎdĘŇ lČ oyĲlĘ
10 ÉhrĎBĎ hŇ nĎębĎŇ QĘ kČŇ hŇ păĎŇ yĎ rxČ SĳĎ =omJĘ hŇ p¡ĎŇ qĎ SĘ eĂ hČ tŇ ’Ň z¿Ł =ymĂ
11 yBăĄ’Ă BĘ tŇ o’¡ rĘlĂ yêĂ dĘŇ rČŔ yĎ ÉzogŇ’Ĺ tŇ eąČGĂ =l’Ć : tŇ olĲ GĎdĘŇ eĂ JČ hŇ U¡Ď yĚ’Ğ hŇ UĎŔ xČ JĲČ
12 ySăĂ pĘŇ nČ yêĂ ‘Ę dČŔ yĎ âlă : MynĲĂ UŁ rĂhĲĎ CYn¡ĄhĄ NpĆŇ GĆŔ hČ hŇ xăĎ rĘpĲĎŇ hĞ Éto’rĘlĂ lxČ eĳĎhČ
z ybĂŇ CS¡ ybĂŇ CS¿ tŇ yUĂŔ lČ Cèă hČ ÉybĂŇ CSÄ ybĂŇ CSą : bŇ ydĲĂŇ nĎ śyUĂ ‘Č tŇ ob¡Ň JĘ rĘmČ ynĂ tĘŇ mČŔ WĎ
2 CpÌŇ IĎ=hŇ mČ : MyĂnĲĎxĞUĲČ hĲČ tŇ l¡Č xŁ mĘ JĂ tŇ yUĂŔ lČ Cèă BČ ÉCzxĹêĲĆ=hŇ mČ ëŇ BĳĎ =hŇ zĆxĹnĲĆ wĘ

yd¿ĄŇ yĘ hŇ W¡Ą ‘Ğř mĲČ My’ĂŔ lĎ xĞ omă JĘ ëŇ yĂkČŔ rĄyĘ śyqăĄCUxČ bŇ ydĳĂŇ nĎ=tŇ BČ Myl¡Ă ‘ĎeĘ BČ ëŇ yĂmËČ‘ĎpĘŇ
3 MyFĂŔ xĂ tŇ măČ rĄ‘Ğ ÉënĄTĘ BĂ gŇ zĆUĳĎhČ rs¡Č xĘ yĆ=l’Č rhČ iČŔ hČ NGăČ’Č ÉërĄrĘSĎ : NUĲĎ ’Ď

4, 5 ëŇ r¡Ą’Ň CĎYČ : hŇ IĲĎbĂŇ YĘ ym¿Ą ’ĽêĲĎ Myr¡ĂpĎŇ ‘Ľř yn¿ĄSĘ JĂ ëŇ yĂdËČŇ SĎ yn¿ĄSĘ : MyeĲĂ SČ oèĲ BČ hŇ g¡ĎŇ Cs
ÉëjĄ ’Č MyBĂŔ rČ=tŇ BČ Ér‘ČSČÄ =l‘Č NoBę SĘ xĆ BĘ tŇ okăŇ rĄBĘ ëŇ yĂnČÁ y‘Ą NèĳĄ hČ lDăČgĘŇmĂ JĘ
ldgmk
’"s v.13 .w"Td Nkw rsx wyĎxĎlĘ ’"s ,d"ydw b"yd ,’"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.13

’"s v.2 .w .‘"tw +rt Nk tolDĘgČmĘ l"Y v.13 .+b +w Nmql Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t Nkw togCr‘ĞJĲČ w’ tgŁ Cr‘ĞJĲČ
Nk v.12 .’qsp N’k Vy ’"sb v.11 .yBĂ sĄhĎ ’"s wyl‘ rsmnw yBĂ iĄhČ ’"sb v.5 .’"d Nkw tgČCr‘ĞlĲČ
’"sbw ,b"d Nkw Pqmb =yUĂ ‘Č ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,g"d Nkw Nylm Nytrt wyl‘ rsmnw y"k Myrps bwrb
Myrps bwrb Nk v.2 .z .r"tw ‘"t Nkw bdĎnĎyUĂ ‘Č ’"sbw ’"ydw h"dxb Nkw hlm ’dx wyl‘ rsmnw bdĂnĎyUĂ ‘Č
.d"wyb yWĄ ‘ĞmĲČ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.2 .g"dw b"d Nkw ÉKykÄ ry yqąwmx ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,y"k

.MyrĂpĎ ‘Ğ yllhb ,hgwmb Nk v.4
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lmĆŔ rĘJČ JČ ÉëyĂlČÄ‘Ď ëŇ SąĄ ’Ň rŁ : qWĆ UĲĎ dČŇ yn¿ĄjĘ hŇ p¡ĆŇ oY NonŔ bĎŇ QĘ hČ lDăČgĘŇmĂ JĘ 6

=hŇ mČ C ÉtypĂŇ IĎ=hŇ mČ : MyTĲĂ hĎ rĘBĲĎ rCs¿ ’Ď ëŇ lĆ m¡Ć NmĳĎ GĎrĘ’Č JĲĎ ëŇ S¡Ą ’Ň rŁ tŇ Q¿Č dČŇ wĘ 7

ëŇ yĂd¡ČŇ SĎ wĘ rmĎŔ tĎŇ lĘ hŇ tăĎŇ mĘ DĲĎ ÉëtĄŇ mĎ oqĲ tŇ ’Ň ząŁ : MygĲĂŇ Cn‘ĞêĲČBČ hŇ b¡ĎŇ hĞ’ĲČ êĘ mĘ ‘ČŔ eĎ 8

’nąĎ=CyhĘ yĲĂwĘ wyeĳĎsĂ nĘ sČ BĘ hŇ z¡ĎxĞ’ĲŁ rmĎŔ tĎŇ bĘŇ hŇ lăĆ ‘Ĺ’ĲĆ ÉyêĂ rĘmČÄ ’Ď : tŇ olĲ JŁ SĘ ’Č lĘ 9

Nyy¿ĄJĘ ëŇ JĄě xĂ wĘ : MyxĲĂ CjêČJČ ëŇ j¡Ą ’Č xČ yr¿ĄwĘ NpĆŇ GĆŔ hČ tŇ olă JĘ SĘ ’Ćř JĘ ÉëyĂdČÄ SĎ 10

ydĂŔ odŇ lĘ ynăĂ’Ğ : MynĲĂ SĄ yĘ yt¿ĄŇ pĘŇ WĂ bŇ b¡ĄŇ oD MyrĳĂSĎ ymĲĄ lĘ yd¡ĂŇ odŇ lĘ ëŇ ¿Ąloh bŇ oFË hČ 11

hŇ nĎ yl¡Ă nĎ hŇ dĆŔ vĎ hČ ’YăĄ nĄ ÉydĂŇ odŇ hŇ kąĎŇ lĘ : otĲŇ qĎ CSĲ êĘ yl¡Č ‘Ď wĘ 12

xêăČjĂ ÉNpĆŇ GĆÄhČ hŇ xąĎ rĘjĲĎ =M’Ă hŇ ’ĆÂrĘř nĂ MymĂŔ rĎJĘ lČ ÉhmĎ yJĂÄ SĘ nČ : MyrĲĂpĎŇ JĘ BČ 13

=CntĘŇ nĲĎ śMy’ăĂ dĎŇ CDĲhČ : ëŇ lĲĎ yd¡ČŇ DřŁ =tŇ ’Ć Nê¿Ą’Ć MSËĎ MynĳĂoUrĂhĲĎ CYn¡ĄhĄ rdČŔ mĎ iĘ hČ 14

yêĂ nĘ p¿ČŇ YĎ yd¡ĂŇ oD MynĳĂSĎ yĘ=MGČ MyS¡Ă dĎŇ xĞ MydĂŔ gĎŇmĘ =lJĎ ÉCnyxĄÄ tĎŇ jĘ =l‘Č wĘ śxČ yrĄę
ìŔ qĘ èăĎ ’Ć ÉZCxbČŇ ìąŇ ’ĞYĲĎ mĘ ’Ć yUĳĂ ’Ă ydăĄŇ SĘ qn¡Ąoy ylĂŔ x’ăĎ JĘ ÉìnĘ êĆ yĂ ymąĂ : ëŇ lĲĎ x

ÉìqĘ SĘ ’Č ynĂ dĳĄŇ UĘ lČ êĘ yU¡Ă ’Ă tŇ yB¿Ą =l’Ć ìËŇ ’Ğ ybĲĂŇ ’Ğ ìę gĘŇhĲĎř nĘ ’Ć : ylĲĂ Czb¿ĚŇ yĎ=âlĲ MG¡Č 2

: ynĂ qĲĄBĘ xČ êĘ on¡ ymĂ ywĲĂ ySĂŔ ’Ň rřŁ tŇ xČ êăČ Éol’Ň mŁ WĘ : yřnĲĂ UŁ rĂ sys¡Ă ‘ĞmĲĄ xqČ rĆŔ hĎ NyĂIăČmĂ 3

=tŇ ’Ć CrËrĘ‘ĲŁ êĘ =hŇ mČ C ű Cry‘ÌĂêĎ =hŇ mĲČ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ tŇ onăBĘ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yêĂ ‘Ę B¿Č SĘ hĂ 4

rBĎŔ dĘŇ UĂ hČ =NmĂ ÉhlĎ ‘Ł tŇ ’Ň Łzę ymăĂ : ZjĲĎ xĘ êĆSĆ dŇ ‘¿Č hŇ b¡ĎŇ hĞ’ĲČ hĲĎ 5

ìŇ tĘŇ lăČřBĘ xĂ hŇ UĎ SĎ ť ìŇ yêĂŔ rĘrČo‘Ĳ ÉxČ CjÄ êČhČ tŇ xČ êąČ HdĳĎŇ oD=l‘Č tŇ qĆj¡Ć rČtĘŇ mĂ
ÉMtĎŇ oxJĲČ ìŇ BĆę lĂ =l‘Č MtĎÁ oxkĲČŇ ynĂ mĄÄ yWĂ : ìŇ tĘŇ dĲĎŇ lĎ yĘ hŇ l¿Ď BĘ xĂ hŇ UĎ S¡Ď ìŇ UĆŔ ’Ă 6

hĎ ypĆě SĎ rĘ hŇ ’ĳĎ nĘ qĂ lo’¡ SĘ kĂŇ hŇ S¿Ď qĎ hŇ bĎŔ hĞ’ĲČ ÉtwĆUĎÄ kČŇ hŇ EąĎ‘Č=yJĲĂ ìŇ ‘ĆŔ orzĘ=l‘Č
=tŇ ’Ć tŇ oBă kČŇ lĘ ÉClkĘŇ CyĲ âlą MyBĂę rČ MyĂmăČ : hŇ yĲĎřtĘŇ bĆŇ hĲĆ lĘ SČ S’¡Ą yjĄě SĘ rĂ 7

ÉotŇ yBĄ Nohą =lJĎ =tŇ ’Ć Sy’ĂÁ śNêĄÄ yĂ=M’Ă hĎ CpĳŇ TĘ SĘ yĂ âlă tŇ or¡hĎ nĘ C hŇ bĎŔ hĞ’ĲČ hĲĎ
MyĂd¡ČŇ SĎ wĘ hŇ eĎŔ TČ qĘ ÉCnlĎÄ tŇ ox¿ ’Ď : olĲ CzCb¿Ň yĎ zoB¡ hŇ bĎŔ hĞ’ĲČ BĲĎ 8

’yhĂŔ hŇ măĎ ox=M’Ă : HBĲĎ =rBČ dĲĚŇ IĘSĆ MoI¡BČř CntĄŔ xřŁ ’ĞlĲČ ÉhWĆ ‘ĞeĲČ=hŇ mČ HlĳĎ Ny’ăĄ 9

: zrĆ’ĲĎ xČ Cl¿ hĎ yl¡Ć ‘Ď rCY¿ nĎ ’yhĂŔ tŇ lĆ DăĆ=M’Ă wĘ PŇ sĆ JĳĎ tŇ rČyTăĂ hĎ yl¡Ć ‘Ď hŇ n¿ĆbĘŇ nĂ
yn’
,g"d ,b"d ,y"k MyrĂps bwrb Nk v.13 .d"ydw b"yd ,’"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,’"d Nkw twlkSĘ ’ČJĘ ’"s v.9

’"s v.14 .’"ydw b"d ,’"d Nkw ’lm ydČoD ’"s v.13 .‘ybr h’ę rn ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx
.Kęghă n’ n"b ,’"b Nk v.2 .x .g"dw b"d Nkw MynŔVy=Mg ÉMyVdx Mydĳgm=lk wnyx¡tp=l‘w xyrŔ wntnă ÉMy’dwdh
.d"ydw b"yd ,h"dx ,b"d Nkw ìă tĘ lĎ BĘ xĂ ’"s v.5 .ySĂ ’rŁ lĘ ’"s v.3 .yrq MynĂUŁ rĂ wyl‘ rsmn ’"sb v.2

.d"ydw b"yd ,h"dx ,b"d ,’"d ,yllhb Nkw Nylm Nyrt HyĎ=tbĆ hĆlĘ SČ n"bw y’xndml ,’"b Nkw y’br‘ml Nk v.6

’"d Nkw ’lm CntĄox’ĞlĲČ ’"s v.8 .Vy’ę Ntăy=M’ ’"s ,w"Tdw b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.7

.’"d Nkw yrqw bytk MoyBĘ ’"sb ,MoyBĘ rybs v.8 .w"Tdw
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10 : MolĲ SĎ tŇ ’¿Ąř YĘ omĲ JĘ wyn¡Ďy‘ĄbĘŇ ytĂŇ yy¿ĂhĎ z’ËĎ tŇ olĳ DĎgĘŇUĂ JČ yd¡ČŇ SĎ wĘ hŇ mĎŔ ox ynăĂ’Ğ
11 MrĆJ¡ĆhČ =tŇ ’Ć Nt¿ČŇ nĎ NomŔ hĎ l‘ČbăČŇ BĘ ÉhmŁ ŁlSĘ lĂ hŇ yąĎhĎ MrĆJăĆ
12 PŇ lĆ ’ąĆ hĎ ynĳĎpĎŇ lĘ yQ¡Ă SĆ ym¿Ă rĘJČ : PŇ sĆ JĲĎ PŇ lĆ ’¿Ć oy¡rĘpĂŇ BĘ ’ř b¿ĂŇ yĎ Sy’ËĂ MyrĳĂTĘ eĲŁ lČ
13 MyrËĂbĄŇ xĞ MyeĂę GČBČ tŇ bĆŇ SăĆ oIhČ : oyĲrĘjĂ =tŇ ’Ć Myr¿ĂTĘ nĲŁ lĘ MyĂt¡ČŇ ’Ň mĎ C hŇ mŔŁ ŁlSĘ ÉìlĘ
14 o’ť ÉybĂŇ YĘ lĂ śìąŇ lĘ =hŇ mĄř dĘŇ CĲ ydĂę oD ű xrăČBĘř : ynĂ ‘ĲĂ ymĂ SĘ hČ ëŇ ¡ĄloqlĘ Myb¿ĂŇ ySĂ qĘ mČ

: MymĲĂ WĎ bĘŇ yr¿ĄhĎ l‘¡Č MylĂŔ IĎ’Č hĲĎ rpĆŇ ‘ăŁ lĘ

G

wyYxw .]+T +z rts’[ Klmh=l‘ bwT Nmsw rV‘ h‘bVw h’m MyryVh ryVd yqwsp Mwks
.]d"y +d MyryVh ryV[ Mkrkw=drn

The number of the verses of the Song of Songs is 117; and the sign is, GOOD
FOR the king (T = 9, w = 6, b = 2, ‘ = 70, l = 30; [Est 7.9]). And its middle
point is, Spikenard and saffron [Sol 4.14].

Nk v.14 .ytbr +b v.14 .b"dw ’"d Nkw ’lm ’ybĂ yĎ ’"s v.11 .h"dxw ’"d Nkw t’YĄomJĘ ’"s v.10

Kă l=hmdw w’ ,Mylĳ y’h rp‘ăl w’¡ ybŔ Yl ÉKl hmądw ’"s v.14 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,y"k Myrps bwrb
.b"d Nkw Mylĳ y’h rp‘ăl w’¡ ybŔ Yl



twr
tŇ yBÌĄmĂ Sy’ĂÁ ëŇ lĆ IĄÄwČ ZrĆ’ĳĎBĎ bŇ ‘¡ĎrĎ yh¿Ă yĘwČ MyTĂŔ pĘŇ èĲŁ hČ TpăŇŁ SĘ ÉymĄ yBĂ yhĂę yĘwČ ’

MSăĄ wĘ : wynĲĎbĎŇ yn¿ĄSĘ C oê¡SĘ ’Ă wĘ ’Ch¿ bŇ ’ĎŔ om yřdăĄŇ WĘ BĂ ÉrCgŇlĎ hŇ dĎę ChyĘ MxĆ lăĆ 2

ÉNoylĘ kĂŇ wĘ Nolą xĘ mČ ű wynăĎbĎŇ =ynĲĄSĘ MS¿Ą wĘ ymĂÁ ‘ĽnĲĎ oêÄ SĘ ’Ă žMSĄ wĘ ëŇ lĆ mĆÃ ylĂ ’Ĺ Sy’ăĂ hĎ
tŇ mĎ I¿ĎwČ : MSĲĎ =CyhĘ IĲĂwČ bŇ ’¡Ď om=yřdĄŇ WĘ C’b¿ŇŁ IĎwČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ MxĆ l¡Ć tŇ yB¿ĄmĂ MytĂŔ rĎpĘŇ ’Ć 3

MhĆę lĎ C’ă WĘ IĂwČ : hĎ ynĲĆbĎŇ yn¿ĄSĘ C ’yh¡Ă r’¿Ą èĎ êĂ wČ ymĳĂ ‘ĽnĲĎ Sy’ăĂ ëŇ lĆ m¡Ć ylĂ ’Ĺ 4

CbŇ SĘ I¿ĄwČ tŇ Crĳ tŇ yn¡ĂèĄ hČ MS¿Ą wĘ hŇ jĎŔ rĘ‘Ď ÉtxČ ’Č hĲĎ MSąĄ tŇ oIŔbĂŇ ’ĞmĲŁ ÉMySĂ nĎ
Ér’Ą èĎ êĂ wČ NoyĳlĘ kĂŇ wĘ Nolă xĘ mČ Mh¡Ć ynĄSĘ =MgČŇ CtŇ m¿Ě IĎwČ : MynĲĂ SĎ rWĆ ‘¿ĆJĘ MS¡Ď 5

bŇ SĎ ê¡Ď wČ hĎ ytĆŔ ŁQkČŇ wĘ É’yhĂ śMqĎ êąĎ wČ : HSĲĎ y’Ă mĲĄ C hĎ yd¡ĆŇ lĎ yĘ yn¿ĄèĘ mĂ hŇ èĎŔ ’Ă hĲĎ 6

oUŔ ‘Č=tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ dŇ qąČpĎŇ =yJĲĂ bŇ ’ĎŔ om hŇ dăĄŇ WĘ BĂ Éh‘ĎmĘ SĲĎ yJąĂ bŇ ’ĳĎ om yřdăĄŇ vĘ mĂ
yê¿ĄSĘ C hŇ UĎ SĎŔ =hŇ tĎŇ yĘhĲĎ rSăĆ ’Ğ ÉMoqUĎ hČ =NmĂ ’YĄę êĄ wČ : MxĆ lĲĎ Mh¡Ć lĎ tŇ t¿ĄŇ lĎ 7

rmĆ ’Ň êąŁ wČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ZrĆ’¿Ć=l’Ć bŇ CS¡ lĎ ëŇ rĆDĆŔ bČŇ hŇ nĎkĘŇ ăČlêĄ wČ HUĳĎ ‘Ă hĎ yt¡ĆŇ oQřkČŇ 8

hř W‘yă HUĳĎ ’Ă tŇ ybăĄŇ lĘ hŇ è¡Ď ’Ă hŇ nĎbĘŇ èŔŁ hŇ nĎkĘŇ ăĄl hĎ ytĆŔ ŁQkČŇ yêăĄSĘ lĂ ÉymĂ ‘ĽnĲĎ
ÉhoĎhyĘ NêąĄ yĂ : ydĲĂŇ UĎ ‘Ă wĘ Myt¡ĂŇ UĄ hČ =M‘Ă MtËĆŇ yWĂ ‘Ğ rSÌĆ ’ĞJĲČ dŇ sĆ xĆŔ ÉMkĆŇ UĎ ‘Ă hoąĎhyĘ 9

N¡Ďloq hŇ nĎ’Ň v¿Ć êĂ wČ NhĆŔ lĎ qèăČ êĂ wČ HSĳĎ y’Ă tŇ yBăĄ hŇ è¡Ď ’Ă hŇ xĎŔ CnmĘ í’Ň YăĆř mĘ C MkĆŔ lĎ
ÉymĂ ‘ĽnĲĎ rmĆ ’Ň êąŁ wČ : ëŇ UĲĄ ‘ČlĘ bŇ CS¡ nĎ ëŇ ê¿Ď’Ă =yJĲĂ HQĳĎ ÍhŇ nĎrĘm¡Č’Ň êŁ wČ : hŇ nĎ yJĲĆ bĘŇ êĂ wČ 10, 11

Mk¡ĆŇ lĎ Cy¿hĎ wĘ y‘ČŔ mĄ BĲĘř ÉMynĂ bĎŇ yląĂ =dŇ o‘ř hĲČ yUĳĂ ‘Ă hŇ nĎkĘŇ ¡ČltĄŇ hŇ UĎ l¿Ď ytČŔ nŁ bĘŇ hŇ nĎbĘŇ SăŁ
ÉyêĂ rĘmČÄ ’Ď yJąĂ Sy’ĳĂ lĘ tŇ oyăhĘ mĲĂ yêĂ nĘ q¡ČzĎ yJ¿Ă ířkĘŇ lĄŔ ÉytČŇ nŁ bĘŇ hŇ nĎbĘŇ SąŁ : MySĲĂ nĎ’ĞlĲČ 12

ű NhăĄ lĎ hĞ : MynĲĂ bĎŇ yêĂ dĘŇ l¿Č yĎ Mg¡ČŇ wĘ Sy’ĂŔ lĘ ÉhlĎ yĘQČÄhČ ytĂŇ yyąĂhĎ MGăČ hŇ wĎŔ qĘ tĂŇ ylăĂ =SyĆ 13

Sy’ĳĂ lĘ tŇ oyăhĹ yê¡Ă lĘ bĂŇ lĘ hŇ nĎgĄŔ ‘Ďř êĲĄ ÉNhĄ lĎ hĞ ClDĎŔ gĘŇ yĂ rSăĆ ’Ğ dŇ ‘Č ť hŇ nĎrĘBĄę WČ êĘ
l’
.r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw hdĄWĘ ’"s v.2 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,b"d ,’"d Nkw hdĄWĘ BĂ ’"s v.1 .’
s"t ,‘"t ,+rt Nkw hdĄvĘ mĂ ’"s v.6 .yrq ’yhĂ MqĎêĎwČ ,bytk ’whĂ MoqêĎwČ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.6

.yrq W‘ĞyČ ,bytk hWĆ ‘ĞyČ v.8 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,h"dx ,b"d ,’"d Nkw rsx hĎ ytĆŁQkČ ’"s v.7 .r"tw
Nk v.10 .’"d Nkw yrY í’YĄmĘ C ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.9

bwrb Nk v.11 .d"ydw b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d Nkw yprw Pqm ’lb ’"s ,y"k Myrps bwrb d"mlh Vgdw Pqmb
rsmnw y"k Myrps bwrb Nk v.11 .Pqm ’lbw dw‘Äh ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,y"d ,y"k Myrps
.yrqw bytk hnĎkĘ lĄ ’"sbw ,yrq hnĎkĘ lĄ wyl‘ rsmn ’"sb v.12 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d Nkw ’y‘g wyl‘

.hnĎygĆ‘ĎêĄ ’"s v.13
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14 hŇ nĎvăĆ êĂř wČ : hoĲĎhyĘ=dŇ yČ yb¡ĂŇ hŇ ’¿Ď YĘ yĲĎ=yJĂ MJĆŔ mĂ Éd’Ł mĘ yląĂ =rmČ =yJĲĂř ytČę nŁ BĘ l’ăČ
: HBĲĎ hŇ qĎ bĘŇ D¿Ďř tŇ Cr¡wĘ HtĎŔ omxĞlĲČ ÉhjĎ rĘ‘Ď qèąČ êĂ wČ dŇ o‘ĳ hŇ nĎ yJ¡ĆbĘŇ êĂ wČ NlĎŔ oq

15 yr¿ĄxĞ’ĲČ ybĂŇ CS¡ hĎ yhĳĆŁl’Ĺ=l’Ć wĘ HU¡Ď ‘Č=l’Ć ëŇ êĄŔ mĘ bĂŇ yĘ hŇ bĎŇ SăĎ ÉheĄhĂ rmĆ ’Ň êęŁ wČ
16 ëŇ yĂrĳĎxĞ’ĲČ mĄ bŇ CSă lĎ ëŇ b¡ĄŇ zĘ‘ĎlĘ ybĂŔ =y‘Ă GĘ pĘŇ êĂ =l’Č ÉtCr rmĆ ’Ň êąŁ wČ : ëŇ êĲĄmĘ bĂŇ yĘ

ëŇ yĂh¡ČŁl’Ň wĲĄ yUĂŔ ‘Č ëŇ UăĄ ‘Č NylĂŔ ’Ď ÉynĂ ylĂ êĎ rSąĆ ’ĞbĲČŇ C ëŇ lĄę ’Ą ykĂÁ lĘ êĲĄ rSĆÄ ’Ğ=l’Ć žyJĂř
17 ÉylĂ ho¿ĎhyĘ hŇ WĆÄ ‘ĞyĲČ žhJřŁ rbĳĄŇ uĎ ’Ć MS¡Ď wĘ tŇ CmŔ ’Ď ÉytĂŇ CmÄ êĎ rSąĆ ’ĞBĲČ : yhĲĎ Łl’Ĺ
18 tŇ YĆU¿Ć ’Č tĘŇ mĂ =yJĲĂ ’rĆêĄě wČ : ëŇ nĲĄ ybĄŇ C yn¿ĂyBĄ dŇ yr¡ĂpĘŇ yČ tŇ wĆUĎŔ hČ yJăĂ PŇ ysĂŔ oyř hŇ kăŇŁ wĘ
19 Mř hĆŔ yêĄSĘ hŇ nĎkĘŇ ăČlêĄ wČ : hĎ ylĲĆ ’Ą rB¿Ą dČŇ lĘ lD¡ČxĘ êĆ wČ HêĳĎ’Ă tŇ kĆŇ lăĆ lĎ ’yh¡Ă

Éry‘Ă hĎ =lJĎ MhąŁ êĄ wČ MxĆ lĆŔ tŇ yBăĄ ÉhnĎř’ĎÄ obŇ JĘ yhĂę yĘwČ MxĆ lĳĎ tŇ yBăĄ hŇ nĎ’¡Ď oB=dŇ ‘Č
20 hŇ nĎ’Ň r¿ĆqĘ êĂ =l’Č NhĆŔ ylĄ ’Ğ rmĆ ’Ň êăŁ wČ : ymĲĂ ‘ĽnĲĎ tŇ ’Ň z¿Ł hĞ hŇ nĎrĘm¡Č’Ň êŁ wČ NhĆŔ ylĄ ‘Ğ
21 hŇ ’ăĎ lĄ mĘ ÉynĂ ’Ğ : dŇ ’ĲŁ mĘ yl¡Ă yDËČSČ rm¿Č hĄ =yJĲĂ ’ř rĎŔ mĎ ÉylĂ í’Ň rąĆqĘ ymĳĂ ‘ĽnĲĎ yl¡Ă

ÉhoĎhywĲČ ymĂŔ ‘ĽnĲĎ ÉylĂ hŇ nĎ’Ň rąĆqĘ tĂŇ hŇ UĎ lăĎ hoĳĎhyĘ ynĂ băČŇ ySĂ hĹ Mq¡ĎyrĄwĘ yêĂ kĘŇ lČŔ hĎ
22 ÉHtĎŇ QĎ kČŇ hŇ IąĎbĂŇ ’Ğ oUĲ hČ tŇ CrÄ wĘ ymĂę ‘ĽnĲĎ bŇ SĎ êăĎ wČ : ylĲĂ ‘rĲČh¿Ąř yD¡ČSČ wĘ ybĂŔ hŇ nĎ‘ăĎ

ryY¿Ă qĘ tŇ Q¡Č xĂ tĘŇ BĂ MxĆ lĆŔ tŇ yBăĄ C’BĎ ť hŇ UĎ hĄę wĘ bŇ ’ĳĎ om yřdăĄŇ vĘ mĂ hŇ bĎŇ è¡Ď hČ HUĎŔ ‘Ă
b tŇ xČ j¡Č SĘ UĂ mĂ lyĂxČŔ roBă GĂ Sy’Ă ť HSĎę y’Ă lĘ ‘dăyřm ymĂÂ‘ĽnĲĎlĘ CĲ : MyrĲĂ‘Ł WĘ
2 =hŇ kĎŇ lĘ ’ĲĄ ymĂę ‘ĽnĲĎ=l’ĲĆ hŇ IĎÁbĂŇ ’Ğ oUĲ hČ tŇ CrÄ žrmĆ ’Ň êŁ wČ : z‘ČBĲŁ om¡ SĘ C ëŇ lĆ mĳĆ ylĂ ’Ĺ

wynĳĎy‘ĄBĘ Nx¡Ą =’YĎ mĘ ’Ć rS¿Ć ’Ğ rxČě ’Č MylĂŔ BĽ èĂ bĲČŇ hŇ TăĎ uĘř lČ ’Ğ wĲČ ÉhdĆŇ vĎ hČ ’eąĎ
3 yr¡ĄxĞ’ĲČ hŇ dĆŔ vĎ BČ TuăĄlČ êĘ wČ É’obŇ êĎ wČ ëŇ lĆ êąĄř wČ : yêĲĂ bĂŇ yk¿ĂŇ lĘ Hl¡Ď rmĆ ’Ň ê¿Ł wČ

tŇ xČ j¿Č SĘ UĂ mĂ rS¡Ć ’Ğ z‘ČbŔŁ lĘ ÉhdĆŇ vĎ hČ tŇ qąČlĘ xĆ hĎ rĆŔ qĘ mĂ rqĆ IăĂwČ MyrĳĂYĘ uĲŁ hČ
4 hoăĎhyĘ Myr¡ĂYĘ ouĲ lČ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ MxĆ lĆŔ tŇ yBăĄmĂ ’BĎ ť z‘ČbęŁ =hŇ eĄřhĂ wĘ : ëŇ lĆ mĲĆ ylĂ ’Ĺ

Mkm‘

y’br‘ml v.14 .g"dw b"d Nkw Pqm ’lbw ykă ’"s ,w"Tdw ,d"yd ,b"yd ,h"dx ,y"k Myrps bwrb Nk v.13
’lbw Pqmb =hqbDĲĎ ’"s v.14 .b"d Nkw yrqw bytk hnĎ’vĆ êĂ wČ y’xndml ,yrq hnĎ’vĆ êĂ wČ ,bytk hnĎvĆ êĂ wČ
hkţ ’"s ,w"Tdw y"k Myrps bwrb Nk v.17 .w"Tdw g"d Nkw ykţ ’"s v.16 .d"ydw b"yd ,g"d Nkw hnygn
.w"Td Nkw rsx PysĂ yŁ ’"s v.17 .d"ydw b"yd Nkw hnygn ’lbw Pqmb =hk ’"sw ,h"dxw ,g"d ,b"d Nkw
.’"d Nkw hrĎmĎ ’"s v.20 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,’"d Nkw rsx hnĎ’ĎbŁ JĘ ’"s v.19 .NhĆyêĄSĘ ’"s v.19
,d"ydw b"yd Nkw ‘rlm ‘r¿ČhĄ ’"sw ,g"dw b"d Nkw gtm ’lb ‘rČh¿Ą ’"s ,h"dxw y"k Myrps bwrb Nk v.21
.r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,d"yd ,b"yd ,h"dx ,b"d ,’"d Nkw hdĄvĘ mĂ ’"s v.22 .w"Td Nkw Pqmb =‘rČhĲĄ ’"sbw
P"wqh hTĎuĘlČ ’ĞwČ Nk v.2 .’"ydw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ‘dČom ’"sb ,yrq ‘dČom ,bytk ‘DĎyĚmĘ v.1 .b
Nkw Zmq PTxb P"wqh hTĎuĽlČ ’ĞwČ MynVy Myswpdw y"k Myrps hbrhb lb’ ,w"Tdw w"d ,g"d ,b"d ,’"d dbl ’wVb
b"yd Nkw ‘ybr Kltę w ’"s ,w"Tdw h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.3 .d"ydw b"yd ,w"dx ,’"yd ,h"dx

.h"dxw g"d ,b"d Nkw Pqm ’lbw hnăhw ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,y"k Myrps bwrb Nk v.4 .d"ydw
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=l‘Č bŇ ~¡Ď eĂ hČ orŔ ‘ĞnĲČlĘ Éz‘ČBÄŁ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hoĲĎhyĘ ì¿Ň kĘŇ rĆbĲĎŇ yĘ ol¡ CrmĘ ’Ň I¿Ł wČ MkĳĆŇ UĎ ‘Ă 5

Myr¡ĂYĘ ouĲ hČ =l‘Č bŇ ~¿Ď eĂ hČ r‘ČeËČhČ N‘Č IČęwČ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ hŇ r¿Ď‘ĞeĲČhČř ym¡Ă lĘ MyrĳĂYĘ ouĲ hČ 6

: bŇ ’ĲĎ om hŇ d¿ĄŇ vĘ mĂ ym¡Ă ‘ĽnĲĎ=M‘ĲĂ hŇ bĎŇ è¿Ď hČ ’yhĂŔ ÉhIĎbĂŇ ’Ğ omĲ hŇ rąĎ‘ĞnĲČ rmĳČ ’Ň IŁ wČ
’obăŇ êĎř wČ MyrĳĂYĘ ouĲř hČ yr¡ĄxĞ’ĲČ MyrĂŔ mĎ ‘ĽbĲĎŇ yêăĂ pĘŇ sČ ’ĲĎ wĘ É’eĎ=hŇ TĎ uĘ lČ ’Ğ rmĆ ’Ň êęŁ wČ 7

žrmĆ ’Ň IŁ wČ : T‘ĲĎmĘ tŇ yĂB¡Č hČ Hê¿ĎbĘŇ SĂ śhŇ zËĆ hŇ êĎ‘ČŔ =dŇ ‘Č wĘ ÉrqĆBÄŁ hČ zř’ąĎ mĄ dŇ omę ‘ĞêĲČř wĲČ 8

hŇ dăĆŇ WĎ BĘ ÉTqŁ lĘ lĂ ÉykĂŇ lĘřêĲĄ=l’Č yêĂę BĂ êĘ ‘ČmăČ SĎ ’olÌřhĞ tŇ CrÁ =l’Ć z‘ČBÄŁ
ëŇ yĂnČÁ y‘Ą : ytĲĎŇ rŁ ‘ĞnĲČ=M‘Ă Nyq¡ĂBĎ dĘŇ tĂŇ hŇ k¿ŇŁ wĘ hŇ EĳĆmĂ yr¡ĂCbŇ ‘Ğř tĲČŇ âl¿ śMgËČŇ wĘ rxĄŔ ’Č 9

Myr¡Ă‘ĎeĘ hČ =tŇ ’Ć ytĂŇ yCËĂYĂ ’ol¿řhĞ NhĆŔ yrĄxĞ’ĲČ êĘ kĘŇ ăČlhĎ wĘ ÉNCrYŁ qĘ yĂ=rSĆ ’Ğ hŇ dąĆŇ vĎ BČ
NCb¡Ň ’ĞSĘ yĂ rS¿Ć ’ĞmĲĄ tŇ ytĂě SĎ wĘ MylĂŔ JĄ hČ =l’Ć ÉêĘ kĘŇ lČÄhĎ wĘ tŇ mĂę YĎř wĘ ëŇ ‘ĳĄgĘŇ nĎ yêăĂ lĘ bĂŇ lĘ
ž‘Č CDmČř wylĎę ’Ą rmĆ ’Ň êăŁ wČ hŇ YĎ rĘ’ĳĎ Cxê¡ČSĘ êĂ wČ hĎ ynĆŔ jĎ =l‘Č É ljŁ êĂ wČ : MyrĲĂ‘ĎeĘ hČ 10

rmĆ ’Ň IăŁ wČ Éz‘ČBÄŁ N‘Č IąČwČ : hŇ IĲĎrĂkĘŇ nĎ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ ynĂ rĄŔ yJĂ hČ lĘ ÉìynĆÄ y‘ĄBĘ NxąĄ ytĂŇ ’Ň YĎÄ mĎ 11

tŇ omă yr¡ĄxĞ’ĲČ ëŇ tĄŔ omxĞ=tŇ ’Ć ÉtyWĂ ‘Ď=rSĆ ’Ğ lJąřŁ ylĂę dŇ GČÁhĚ dŇ GĄÄhĚ HlĎŔ
rS¿Ć ’Ğ M‘Čě =l’Ć ykĂŔ lĘ êăĄ wČ ëŇ êĄŔ dĘŇ lČ omĲ ÉZrĆ’ĆÄ wĘ ëŇ UĄę ’Ă wĘ ëŇ ybăĂŇ ’Ď ybĂÂ zĘ‘ČêĲČ wČ ëŇ SĳĄ y’Ă
ëŇ êĄÁ rĘJĚ WĘ mČ yhĂÄ tĘŇ C ëŇ ĳĄl‘ĽjĲĎ ho¡ĎhyĘ MQ¿Ą SČ yĘ : MSĲŁ lĘřSĂ lom¿ êĘ êĘ ‘Čd¡ČŇ yĎ=âlĲ 12

=tŇ xČ êĲČ tŇ os¿ xĞlĲČ śtŇ ’Ň B¡Ď =rSĆ ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ M‘ąĂmĄ hŇ mĎę lĄ SĘ
êĎrĘB¡Č dĂŇ yk¿ĂŇ wĘ ynĂ êĎŔ mĘ xČ nĲĂ yJăĂ ÉynĂ dŇŁ ’Ğ ìŇ ynąĆy‘ĄBĘ NxĄÄ =’YĎ mĘ ’Ć rmĆ ’Ň êŁ wČţ : wypĲĎŇ nĎJĘ 13

žrmĆ ’Ň IŁ wČ : ìŇ tĲĆŇ xřŁ pĘŇ SĂ tŇ x¡Č ’Č JĘ hŇ yĆŔhĘ ’ĲĆ âlăř ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ ìŇ tĳĆŇ xĎ pĘŇ SĂ bŇ lăĄ =l‘Č 14

êĘ lĘ b¿ČŇ TĎ wĘ MxĆ QĆŔ hČ =NmĂ êĘ lĘ kăČŇ ’Ď wĘ ÉMŁlhĞ yS¿Ă GąŁ lkĆŇ ’ęŁ hĎ tŇ ‘ăĄlĘ z‘ČbÁŁ śhŇ lĎÄ
lkČŇ ’Ň ê¿Ł wČ ylĂŔ qĎ HlăĎ =TBĎ YĘ IĂwČ MyrĂŔ YĘ uĲŁ hČ dŇ ~ăČ mĂ ÉbSĆ êĄÄ wČ ZmĆ xĳŁ BČ ëŇ ê¡ĄjĂ
‘bVtw
Nk v.7 .b"dw ’"d Nkw rsx MyrYĘ uŁ hČ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.7 .’y‘g hr‘nhĲČ N"b ,’"b Nk v.5

,’"d Nkw rsx dmŁ ‘ĞêČwČ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.7 .’"ydw b"d ,’"d Nkw rsx ’bŁ êĎwČ y’xndml ,y’br‘ml
b"d Nkw rsx âlhĞ ’"s v.8 .‘"t Nk htĎbĘ SĎ =âlwĘ l"n v.7 .ro’mĄ = r’Ł mĄ = z’ĎmĄ l"n v.7 .’"ydw b"d
hnygn ’lbw Pqm =âl ’krm Mg¿ČwĘ ’"s v.8 .d"ydw w"dx ,w"d ,h"dx ,b"d Nkw Kphm ykąĂlĘ êĄ ’"s v.8 .’"ydw
,b"d Nkw ly‘lm yrĂCb¡ ‘ĞtČ ’"s v.8 .w"dw h"dx ,b"d Nkw Pqm rybt =âl MgËČwĘ ’"sbw ,d"ydw b"yd ,w"dx Nkw
,y"k Myrps bwrb Nk v.9 .g"dw b"d ,’"d Nkw rsx âlhĞ ’"s v.9 .d"ydw b"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx ,g"d
,y"k Myrps bwrb Nk v.10 .g"dw b"d Nkw ’lm tymĂ YĎwĘ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,’"yd ,h"dx ,g"d ,b"d
,bytk lJŁ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.11 .d"ydw b"yd ,h"dx ,b"d Nkw hlwdg ’Vylt ‘wdmţ ’"s ,w"Tdw g"d
,g"d Nkw ’lm MoSlĘ SĂ ’"s v.11 .lJŁ tlm ’lb rSĆ ’Ğ=t’Ć ’"sbw ,yrqw bytk lJŁ =t’Ć ’"sb ,yrq lJŁ =t’Ć
,g"d ,b"d Nkw txt¿ tws¡xl t’b¿ ’"s ,w"Tdw y"k Myrps bwrb Nk v.12 .d"ydw b"yd ,w"dx ,’"yd ,w"d ,h"dx
,’"yd rsxd rsx ìtĆxŁ pĘ SĂ Nkw ,+sxw +l hyl‘ rsmn w"Td hrsmb v.13 .Cl l"n v.13 .d"ydw b"yd ,h"dx
h"dx ,g"d ,b"d ,’"d Nkw d"wy ’lm ìytĆxŁ pĘ SĂ ’"s ,d"wy rsxw w"w ’lm ìtĆoxpĘ SĂ y"k dxw ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx
.’"y qwsp Nyy‘ : d"ydw b"yd ,w"dx ,b"d Nkw Vgdb ’"hh HlĎ ’"s v.14 .’lmd ’lm ìytĆoxpĘ SĂ y"k dxw ,w"dw
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15 rmęŁ ’Ň lĄ wyrĎÁ ‘ĎnĘ =tŇ ’Ć z‘ČBÄŁ žwYČ yĘwČ TuĳĄlČ lĘ MqĎ ê¡Ď wČ : rtĲČŇ êŁ wČ ‘B¡Č WĘ êĂ wČ
16 Hl¡Ď CQS¿Ł êĎ =lSŁ MgËČŇ wĘ : hĎ CmĲ ylĂ kĘŇ tČŇ âl¿ wĘ Tu¡ĄlČ êĘ MyrËĂmĎ ‘ĽhĲĎ NyBÌĄ MGăČ
17 hŇ d¡ĆŇ vĎ BČ Tu¿ĄlČ êĘ wČ : HbĲĎŇ =Cr‘ĞgĘŇtĂŇ âl¿ wĘ hŇ T¡Ď uĘ lĂ wĘ Mê¿ĆbĘŇ zČ‘ĞwĲČ MytĳĂŇ bĎŇ ~Ę hČ =NmĂ

: MyrĲĂ‘Ł WĘ hŇ p¿ĎŇ y’Ą JĘ yh¡Ă yĘwČ hŇ TĎ uĄŔ lĂ =rSĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ ÉTBŁ xĘ êČ wČ bŇ rĆ‘ĳĎhĎ =dŇ ‘Č
18 É’YĄ oêwČ hŇ TĎ uĳĄlĂ =rSĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ Ht¡ĎŇ omxĞ ’rĆê¿ĄwČ ry‘ĂŔ hĎ ’obăŇ êĎ wČ É’vĎ êĂ wČ
19 HtĎÁ omxĞ HlĎÄ žrmĆ ’Ň êŁ wČ : H‘ĲĎbĘŇ vĎ mĂ hŇ rĎt¡ĂŇ oh=rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą HlĎŔ =NêĆêĲĂ wČ

HtĎę omxĞlĲČ dŇ GăĄêČ wČ ëŇ CrĳBĎ ëŇ r¡ĄyJĂ mČ yh¿Ă yĘ tŇ yWĂŔ ‘Ď hŇ nĎ’ăĎ wĘ ÉMoIhČ êĘ TĘ uąČlĂ hŇ pÄŁ y’Ą
oUË ‘Ă ytĂŇ yWÌĂ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ ÉSy’Ă hĎ MSąĄ rmĆ ’Ň êęŁ wČ oUŔ ‘Ă ÉhtĎŇ WĘ ‘ĲĎ=rSĆ ’Ğ tŇ ’ąĄ

20 ÉrSĆ ’Ğ hoĎŔhylĲČ É’Ch ëŇ Cr¿BĎ HtĎę QĎ kČŇ lĘ ymĂÁ ‘ĽnĲĎ rmĆ ’Ň êÄŁ wČ : z‘ČBĲŁ MoI¡hČ
bŇ or¿ř qĎ ymĂę ‘ĽnĲĎ HlăĎ rmĆ ’Ň êÌŁ wČ MytĳĂŇ UĄ hČ =tŇ ’Ć wĘ MyI¡ĂxČ hĲČ =tŇ ’Ć oDŔ sĘ xČ bŇ zăČ‘Ď=âlĲ

21 rmăČ ’Ď =yJĲĂ ű MGăČ hŇ IĳĎbĂŇ ’Ğ oUĲ hČ tŇ Cră rmĆ ’Ň ê¡Ł wČ : ’ChĲ Cnl¡Ąř’ĞGĲŁ mĂ Sy’ĂŔ hĎ ÉCnlĎÄ
ryY¡Ă uĎ hČ =lJĎ tŇ ’¿Ą CQŔ JĂ =M’Ă dŇ ‘ăČ NyqĂŔ BĎ dĘŇ êĂ ÉylĂ =rSĆ ’Ğ MyrąĂ‘ĎeĘ hČ =M‘Ă ylČę ’Ą

22 Éy’Ă YĘ tĲĄŇ yJąĂ yêĂę BĂ bŇ oTă HtĳĎŇ QĎ JČ tŇ Cră=l’Ć ym¡Ă ‘ĽnĲĎ rmĆ ’Ň ê¿Ł wČ : ylĲĂ =rSĆ ’Ğ
23 tŇ or¿‘ĞnĲČBĘ qBČÂ dĘŇ êĂ wČ : rxĲĄ ’Č hŇ d¿ĆŇ WĎ BĘ ëŇ b¡ĎŇ =C‘GĘ pĘŇ yĂ âl¿ wĘ wytĎŔ or‘ĞnăČ=M‘Ă

śbŇ SĆ ê¡Ą wČ MyFĳĂ xĂ hĲČ ryYăĂ qĘ C Myr¡Ă‘Ł vĘ hČ =ryYĲĂ qĘ tŇ ol¿ JĘ =dŇ ‘Č TuĄŔ lČ lĘ Éz‘ČBÄŁ
g ëŇ ËĎl=SuĆbČŇ ’Ğ âlÌ hĞ yêĂě BĂř HtĳĎŇ omxĞ ymăĂ ‘ĽnĲĎ Hl¡Ď rmĆ ’Ň ê¿Ł wČ : HtĲĎŇ omxĞ=tŇ ’Ć
2 tŇ yy¡ĂhĎ rS¿Ć ’Ğ CnêĎŔ ‘Ę dČŇ mĲŁ Éz‘ČbŇŁ âl¿řhĞ hŇ êĎę ‘Č wĘ : ëŇ lĲĎ =bŇ TČ yyĲĂ rS¿Ć ’Ğ xČ on¡mĎ
3 ű êĘ YĘ xăČ rĎwĘ : hŇ lĎ yĘQĲĎ hČ Myr¡Ă‘Ł vĘ hČ NrĆG¿Ł =tŇ ’Ć hŇ rËĆzŁ ’Chę =hŇ eĄřhĂ wytĳĎŇ or‘ĞnĲČ=tŇ ’Ć

dŇ ‘¿Č Sy’ĂŔ lĎ y‘ăĂdĘŇ CĎêĂ =l’Č NrĆGĳŁ hČ ytdř răyw ëŇ yĂl¡Č ‘Ď KtËlmř V êĘ mĘř WÌČ wĘ êĘ kĘŇ sČę wĎ
4 rSăĆ ’Ğ ÉMoqUĎ hČ =tŇ ’Ć ÉêĘ ‘ČdČÄ yĎwĘ obę kĘŇ SĎ bĘŇ yhăĂ ywĂ : tŇ oêĲ SĘ lĂ wĘ lk¿ŇŁ ’ĹlĲĆ ot¡Ň ŁQJČ

tŇ ’¡Ą ëŇ lĎŔ dŇ yGăĂyČ É’ChwĘ ytbkĳř Vw wyt¡ĎŇ ŁlGĘ rĘmČ tŇ yQ¿Ă gĂŇ wĘ tŇ ’Ň bËĎŇ C MSĎŔ =bŇ JČ SĘ yĂ
5, 6 dŇ rĆê¡ĄwČ : hŇ WĲĆ ‘Ĺ’ĲĆ śyr¿ĂmĘ ’Ň êĲŁ =rSĆ ’Ğ lřJËŁ hĎ ylĳĆ’Ą rmĆ ’Ň ê¡Ł wČ : NyWĲĂ ‘ĞêĲČ rS¿Ć ’Ğ

Nrgh
’"s ,w"Tdw b"yd ,’"yd ,h"dx ,g"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.20 .rsx brŁ qĎ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.20

rd"nq y"k +b Nkw =l’Ć bSĎ êĎwČ ’"s v.23 .Myqwspb rpsh yYx v.21 .d"ydw b"d ,’"d Nkw ’lm CnylĄ’ĞGŁ mĂ
d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.2 .g"dw b"d Nkw ‘ybr yêĂę BĂ ’"s v.1 .g .r"tw
’lbw hn¿h ’"s ,w"Tdw d"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.2 .hnygn ’lbw Pqmb =’lh N"b ,’"b Nkw w"Tdw
ëyĂtČŁlmĘ WĂ ,bytk ëtĄlĎ mĘ WĂ v.3 .yrq êĘ mĘ WČ wĘ ,bytk yêĂ mĘ WČ wĘ wyl‘ rsmn ’"sb v.3 .h"dxw g"d ,b"d Nkw Pqm
’"sb ,yrq êĘ dĘrČyĎwĘ ,bytk yêĂ dĘrČyĎwĘ v.3 .d"ydw b"yd ,’"yd ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ëyĂtČŁlmĘ WĂ ’"sb ,yrq
yrqw bytk bytk êĘ bĘ kĎ SĎ wĘ ’"sb ,yrq êĘ bĘ kĎ SĎ wĘ ,bytk yêĂ bĘ kĎ SĎ wĘ v.4 .d"ydw b"yd ,’"d Nkw yrqw bytk êĘ dĘrČyĎwĘ
,yrq y¡lČ ’Ą yr¿m’t ,bytk yr¡m’t v.5 .yrq lJŁ ,bytk lkŁ =t’Ą y’xndml ,y’br‘ml Nk v.5 .g"dw ’"d Nkw
yrqw bytk ylČ ’Ą tlm ’lb yrm’t ’"sbw ,s"tw +rt ,’"yd ,h"dx ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ylČ ’Ą yrm’t ’"sb

.r"tw ‘"t Nkw
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ÉêĘ SĘ IĄÄwČ z‘ČBąŁ lkČŇ ’Ň ŁIÄwČ : HtĲĎŇ omxĞ hŇ êĎ C¡ČYĂ =rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘ W‘ČêČě wČ NrĆGĳŁ hČ 7

lg¿ČŇêĘ wČ TQĎŔ bČŇ ’băŇŁ êĎ wČ hŇ mĳĎ rĄ‘ĞhĲĎ hŇ YăĄqĘ BĂ bŇ J¡Č SĘ lĂ ’běŁ IĎwČ oBŔ lĂ bŇ TăČ yIĂwČ
tŇ pĳĄŇ QĎ IĂwČ Sy’¡Ă hĎ dŇ r¿ČxĹř IĲĆwČ hŇ lĎ yĘQČŔ hČ yYăĂ xĞBĲČ ÉyhĂ yĘwĲČ : bŇ JĲĎ SĘ êĂ wČ wyt¡ĎŇ ŁlGĘ rĘmČ 8

ÉykĂŇ nŁ ’ĲĎ rmĆ ’Ň êęŁ wČ ê’ĳĎ =ymĂř rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : wytĲĎŇ ŁlGĘ rĘmČ tŇ bĆŇ k¡ĆŇ SŁ hŇ èĎŔ ’Ă hŇ eăĄhĂ wĘ 9

rmĆ ’Ň ŁIęwČ : hŇ êĎ’ĲĎ l’¡Ą gŇŁ yJ¿Ă ìŔ tĘŇ măĎř ’Ğ=l‘Č ÉìpĆÄ nĎřkĘŇ êąĎWĘ rČpĲĎŇ C ìŇ tĆŔ mĎ ’Ğ tŇ Cră 10

NoSĳ ’Ň rĂhĲĎ =NmĂ Nor¡xĞ’ĲČ hĲĎ ëŇ D¿ĄsĘ xČ êĘ bĘŇ TËČ yhĄ yêĂŔ BĂ ÉhoĎhylĲČ êĘ ’ąČ hŇ kĎÄ CrBĘ
ÉyêĂ BĂ hŇ êĎę ‘Č wĘ : rySĲĂ ‘Ď=M’Ă wĘ lD¡Č=M’Ă MyrĂŔ CxBăČ hČ ÉyrĄxĞ’ĲČ tŇ kĆŇ lĆę =yêĂ lĘ bĂŇ lĘ 11

yUĂŔ ‘Č r‘ČSăČ =lJĎ É‘ČdĄÄ oy yJąĂ ëŇ QĳĎ =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ śyr¡ĂmĘ ’Ň êĲŁ =rSĆ ’Ğ lJ¿Ł y’ĂŔ rĘyêăĂ =l’Č
MgËČŇ wĘ ykĂŇ nĳŁ ’Ď l’¡Ą gŇŁ M’ř yJ¿Ă MnĎŔ mĘ ’Ď yJăĂ ÉhêĎ‘Č wĘ : êĘ ’ĲĎ lyĂx¡Č tŇ SĆ ’¿Ą yJËĂ 12

ëŇ ¿Ąl’Ď gĘŇ yĂ=M’Ă ÉrqĆBÄŁ bČŇ hŇ yąĎhĎ wĘ hŇ lĎ yĘQČęhČ ű ynĂř ylăĂ : yeĂ UĲĆ mĂ bŇ or¿qĎ l’¡Ą GŁ Sy¿Ą 13

hoĳĎhyĘ=yxČ ykĂŇ n¡Ł ’Ď ëŇ yê¿Ă lĘ ’Č gĘŇ C ëŇ ËĄl’ĽgĲĎŇlĘ ZjÌŁ xĘ yČ âlÄ=M’Ă wĘ l’ĎŔ gĘŇ yĂ ÉboT
Mwrř TË b MqĎ êĎě wČ rqĆBŔŁ hČ =dŇ ‘Č Éwtlřgrm bŇ JąČ SĘ êĂ wČ : rqĆBĲŁ hČ =dŇ ‘Č yb¡ĂŇ kĘŇ SĂ 14

: NrĆGĲŁ hČ hŇ è¡Ď ’Ă hĲĎ hŇ ’Ď b¿ĎŇ =yJĂ ‘dČŔ CĎyĂ=l’Č ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ Ch‘ĳĄrĄ=tŇ ’Ć Sy’¡Ă ryJ¿Ă yČ
dŇ mĎ IąĎwČ HBĳĎ zxĆ ’Ň êăŁ wČ Hb¡ĎŇ =yzĂxĽř ’ĲĆ wĘ ëŇ yĂlËČ ‘Ď=rSĆ ’Ğ tŇ xČ jÌČ TĘ UĂ hČ yřbĂŇ hĎ ţ rmĆ ’Ň ŁIęwČ 15

HtĎŔ omxĞ=l’Ć É’obŇ êĎ wČ : ry‘ĲĂhĎ ’b¡ŇŁ IĎřwČ hĎ ylĆŔ ‘Ď tŇ SĆ IăĎwČ ÉMyrĂ‘Ł WĘ =SSĲĄ 16

: Sy’ĲĂ hĎ Hl¡Ď =hŇ WĎ ‘ĲĎ śrS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ HlĎŔ =dŇ GĆêČÄ wČ yêĳĂ BĂ êĘ ’ăČ =ymĂ rmĆ ’Ň ê¡Ł wČ
Mq¡ĎyrĄ y’Ă ob¿Ň êĎ =l’Č śrmăČ ’Ď yJĂ ť ylĳĂ NtČŇ năĎ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myr¿Ă‘Ł vĘ hČ =SSĲĄ rmĆ ’Ň êěŁ wČ 17

ljăŁ yĂ ëŇ y’¡Ą Ny‘ĂŔ dĘŇ êĲĄ rSăĆ ’Ğ dŇ ‘Č ť yêĂŔ bĂŇ ybăĂŇ SĘ ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ : ëŇ tĲĄŇ omxĞ=l’Ć 18

z‘ČbÄŁ C : MoIĲhČ rb¡ĎŇ DĎhČ hŇ Q¿Ď JĂ =M’Ă śyJËĂ Sy’ĂŔ hĎ ÉTqŁ SĘ yĂ âlą yJăĂ rbĳĎŇ DĎ d
hl‘

Nk v.9 .drČxĘ IĆwČ yllhb v.8 .d"ydw b"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw rpsh yYx N’k rsmn Myrps tYqmb v.8

,‘"t Nkw y’br‘ml Nk v.9 .Pqm ’lbw ymă ’"s ,w"Tdw ,d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb
ìtĆŔ mĎ’Ľ ’"s ,w"Tdw h"dx ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.9 .’"ydw ’"d Nkw ’lm ìypĆnĎkĘ y’xndml ,r"tw s"t
.bytk ’lw yrq ylČ ’Ą wyl‘ rsmn ’"sbw ,r"tw s"t ,+rt Nkw ylČ ’Ą yrm’t ’"s v.11 .d"ydw b"yd ,g"d Nkw
+n y’br‘ml Nk v.13 .+T qwsp ly‘l Nyy‘ : ’"yd Nkw yrqw bytk l’ĄgŁ yJĂ ’"sb ,yrq ’lw bytk M’Ă v.12
,’ry‘z +n T"kr Nmys +’ tw’ +d qlx hrsm yp l‘ lb’ ,z"kr Nmys +’ tw’ +d qlx hrsm yp l‘ Nkw ytbr
Nkw yrqw bytk wytĎŁlGĘrĘmČ ’"sb ,yrq wytĎŁlGĘrĘmČ ,bytk otŁlGĘrĘmČ v.14 .ytbr +l ynĂ ylĂ y’xndml w"Td hrsmb
bytk MrĆTĆBĘ ’"sb ,yrq MrĆTĆBĘ ,bytk MorTĘ BĂ v.14 .w"Tdw h"dx Nkw ’lm wytĎolGĘrĘmČ ’"sbw ,’"ydw b"d ,’"d
,h"dx ,g"d Nkw ly‘lm ybhţ y’xndml ,yrq ’ybĂ hĎ = +’ rsx wyl‘ rsmnw y’br‘ml Nk v.15 .’"d Nkw yrqw
=hWĎ ‘ĲĎ rS¿Ć’Ğ Nk v.16 .r"tw s"t Nkw ’bŁ êĎwČ ’"s v.15 .’"d Nkw =yzĂxĹ’ĆwĘ ’"s v.15 .w"Tdw d"yd ,b"yd
Pqm ’lbw ’krm hWĎ ‘¿Ď hnygn ’lbw Pqm =rSĆ ’Ğ ’"sbw ,’krmb Nwhywrt hWĎ ‘¿Ď rS¿Ć’Ğ ’"s ,w"Tdb Pqm ’krm
Nkw yrqw bytk ylČ ’Ą rm’ ’"sb ,bytk ’lw yrq ylČ ’Ą rm’ v.17 .d"ydw b"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx ,g"d ,b"d Nkw

.w"Tdw h"dx Nkw Pqmb =yJĲĂ ’"s v.18 .s"tw ‘"t ,yrt ,’"yd h"dx ,’"d
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z‘ČBŔŁ =rBĆ DĂ rSăĆ ’Ğ ÉrbĄŇ ‘Ł l’ąĄ GŁ hČř hŇ eĄÄhĂ wĘ ůMSĎ bŇ SĆ IăĄwČ Èr‘ČèČ hČ hŇ lăĎ ‘Ď
2 hŇ rÌĎWĎ ‘Ğ xuČÂ IĂwČ : bŇ SĲĄ IĄwČ rsČř I¡ĎwČ ynĳĂmŁ lĘ ’Č ynăĂŁljĘ hŇ j¡Ł =hŇ bĎŇ SĘ hŇ rĎCs¿ rmĆ ’Ň IËŁ wČ
3 l’ĄŔ GŁ lČ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : CbŇ SĲĄ IĄwČ hŇ pĳŇŁ =CbŇ SĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ry‘¡ĂhĎ yn¿ĄqĘ EĂmĂ MySËĂ nĎ’Ğ

hŇ bĎŇ è¡Ď hČ ymĂŔ ‘ĽnĲĎ hŇ răĎř kĘŇ mĲĎ ëŇ lĆ mĳĆ ylĂ ’ĹlĲĆ Cnyx¡Ă ’Ď lĘ rS¿Ć ’Ğ hŇ dĆŔ vĎ hČ ÉtqČ lĘ xĆ
4 dŇ gĆŇ n¿Ćř hŇ nĄqĘ ţ rmęŁ ’Ň lĄ ìăŇ nĘ zĘ’Ď hŇ lÌĆ gĘŇ’Ć yêĂ rĘmČÁ ’Ď ynĂÄ’Ğ wĲČ : bŇ ’ĲĎ om hŇ d¿ĄŇ vĘ mĂ

hŇ dĎŇ yGăĂhČ l’ČÁ gĘŇ yĂř âlÄ=M’Ă wĘ l’ĎŔ GĘ É l’Č gĘŇêĂ =M’Ă ůyUĂ ‘Č ynăĄř qĘ zĂ dŇ gĆŇ năĆwĘ ÈMybĂŇ SĘ IĲŁ hČ
yk¿ĂŇ nŁ ’ĲĎ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ ìŇ yrĳĆxĞ’ĲČ yk¡ĂŇ nŁ ’ĲĎ wĘ lo’Ŕ gĘŇlĂ ÉìtĘŇ lĲĎ Cz Ny’ąĄ yJăĂ É‘d’ř w yQĂę

5 tŇ Cră tŇ ’Ą mĄř Cţ ymĳĂ ‘ĽnĲĎ dŇ IăČmĂ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ ì¿Ň tĘŇ onĲ qĘ =MoyĲřBĘ z‘ČBŔŁ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : l’ĲĎ gĘŇ’Ć
: otĲŇ lĎ xĞ nĲČ=l‘Č tŇ U¡Ą hČ =MSĲĄ Myq¿ĂhĎ lĘ ytyřnŔ q ÉtUĄ hČ =tŇ SĆ ’ĲĄ hŇ IąĎbĂŇ ’Ğ oUĲ hČ

6 ytĳĂŇ lĎ xĞ nĲČ=tŇ ’Ć tŇ yx¡Ă SĘ ’Č =NjĆ ylĂŔ =lw’ř gl É lkČŇ C’ âlą l’Ąę GŁ hČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
7 MynĂÄpĎŇ lĘ žt’Ň zŁ wĘ : l’ĲŁ gĘŇlĂ lk¡ČŇ C’=âlĲ śyJ¿Ă ytĂŔ QĎ ’ĚGĘ =tŇ ’Ć ÉhêĎ’Č ìąŇ lĘ =l’Č GĘ

Sy’ËĂ PŇ ¿ČlSĎ rbĎŔ DĎ=lJĎ MIăĄqČ lĘ ÉhrĎCmêĘ hČ =l‘Č wĘ hŇ QąĎ ’Ěř GĘ hČ =l‘Č l’ĄÁ rĎWĘ yĂBĘ
8 z‘Čb¡ŇŁ lĘ l’ËĄ GŁ hČ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ hŇ d¡ĎŇ C‘êĘ hČ tŇ ’Ň z¿Ł wĘ Ch‘ĳĄrĄlĘ NtăČŇ nĎ wĘ ol¡ ‘ĞnĲČ
9 MydąĂŇ ‘Ą M‘Ďę hĎ =lkĎŇ wĘ MynĂÁqĄ EĘlČ z‘ČBÄŁ žrmĆ ’Ň IŁ wČ : olĲ ‘ĞnĲČ PŇ Łl¡ SĘ IĂwČ ëŇ ĳĎl=hŇ nĄqĘ

rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ wĘ ëŇ lĆ mĆŔ ylĂ ’ĹlĲĆ rSăĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć ÉytĂŇ ynĂÄqĎ yJąĂ MoIŔhČ ÉMêĆ’Č
10 NolÁxĘ mČ tŇ SĆ ’ĄÄ žhIĎbĂŇ ’ĞUŁ hČ tŇ Cră=tŇ ’Ć MgăČŇ wĘ : ymĲĂ ‘ĽnĲĎ dŇ I¡ČmĂ Nolĳ xĘ mČ C Noy¡lĘ kĂŇ lĘ

tŇ rÌĄJĎ yĂ=âlĲ wĘ otŔ lĎ xĞ năČ=l‘Č ÉtUĄ hČ =MSĲĄ MyqąĂhĎ lĘ hŇ èĎę ’Ă lĘ ylăĂ ytĂŇ ynÌĂqĎ
11 CrÁ mĘ ’Ň ŁIÄwČ : MoIĲhČ Mê¡Ć’Č Myd¿ĂŇ ‘Ą omĳ oqmĘ r‘ČèăČ mĂ C wyx¡Ď ’Ć M‘¿ĂmĄ tŇ UËĄ hČ =MSĲĄ

hŇ èĎÁ ’Ă hĲĎ =tŇ ’ĲĆř hoĎÄhyĘ žNêĄ yĂ MydĳĂŇ ‘Ą Myn¡ĂqĄ EĘhČ wĘ r‘ČèËČ BČ =rSĆ ’Ğ M‘ÌĎhĎ =lJĎ
tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć ÉMhĆ yêĄř SĘ CnąBĎ rSĆÄ ’Ğ Éh’Ď lĄ kĘŇ C ű lxąĄ rĎJĘ ìŇ tĆę yBĄ =l’Ć hŇ ’ăĎ BĎ hČ

12 yhąĂ ywĂ : MxĆ lĲĎ tŇ yb¿ĄŇ BĘ MS¡Ą =’rĎqĘ C hŇ tĎŇ rĎŔ pĘŇ ’Ć BĘ lyĂxăČ=hŇ WĄ ‘ĞwĲČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
rSĆÄ ’Ğ ‘rČEĆęhČ =NmĂ hŇ dĳĎŇ ChylĲĂ rm¡Ď tĎŇ hŇ d¿ĎŇ lĘ yĲĎ=rSĆ ’Ğ ZrĆjĆŔ tŇ ybăĄŇ JĘ ÉìtĘŇ ybĲĄŇ
Nty

Nk v.3 .d"ydw b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,’"d Nkw rsĎIĎwČ ’"s v.1 .w"Tdw ’"d Nkw ’lm l’ĄoGhČ ’"s v.1 .d
,g"d ,b"d Nkw xnwm dgnă ’"s v.4 .d"ydw b"yd Nkw Éhrkm ’"s ,w"Tdw h"dx ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb
Nkw hnygn ’lbw Pqmb =ynqz ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.4 .w"Tdw d"yd ,b"yd
.yrq h‘ĎdĘ’ĄwĘ ,bytk ‘dČ’ĄwĘ v.4 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw yrqw bytk l’ČgĘêĂ ’"sb ,l’Č gĘêĂ rybs v.4 .b"d
Nyy‘ : t’Ą=MGČ l"n v.5 .Pqm ’lbw MwyËb ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.5
lo’gĘlĂ y’xndml ,yrq =l’Ď gĘlĂ ,bytk lo’gĘlĂ y’br‘ml v.6 .yrq tĎynĂqĎ ,bytk ytĂ ynĂqĎ v.5 .+y qwsp Nmql
hQĎ C’GĘhČ ’"s v.7 .’l¿ ykË ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.6 .yrqw bytk

.’"d Nkw NhĆyêĄSĘ ’"s v.11 .’y‘g ’lb =t’Ć N"b ,’"b Nk v.11 .’"d Nkw ’lm
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olă =yhĂ êĘ wČ ÉtCr=tŇ ’Ć z‘ČBąŁ xuČÄ IĂwČ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ hŇ r¡Ď‘ĞeĲČhĲČ =NmĂ ìŔ lĘ ÉhoĎhyĘ NêąĄ yĂ 13

hŇ nĎrĘmąČ’Ň êŁ wČ : NBĲĄ dŇ lĆ ê¿Ą wČ Noy¡rĎhĄ HlËĎ ho¿ĎhyĘ NêĄÄ IĂwČ hĎ ylĳĆ’Ą ’b¡ŇŁ IĎwČ hŇ èĎŔ ’Ă lĘ 14

l’¡Ą GŁ ëŇ ËĎl tŇ yB¿Ă SĘ hĂ âlă rSĆ ’Ğ ţ hoĎŔhyĘ ëŇ CrăBĎ ymĂŔ ‘ĽnĲĎ=l’ĲĆ ÉMySĂ eĎhČ
lJ¡Ą lĘ kČŇ lĘ C SpĆŇ nĆŔ bŇ ySăĂ mĄ lĘ ÉëlĎ hŇ yĎhąĎwĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ om¡ SĘ ’r¿ĄuĎ yĂwĘ MoIĳhČ 15

hŇ bĎŇ oTă É’yhĂ =rSĆ ’Ğ CêdČŔ lĎ yĘ ÉëtĆŇ bĎÄ hĄř ’Ğ=rSĆ ’Ğ ëŇ tąĄŇ QĎ kČŇ yJăĂ ëŇ tĳĄŇ bĎŇ yWĲĄ =tŇ ’Ć
HqĎŔ yxĄ bĘŇ ChtăĄŇ SĂ êĘ wČ ÉdlĆ IĆÄhČ =tŇ ’Ć ymąĂ ‘ĽnĲĎ xuČÄ êĂ wČ : MynĲĂ BĎ hŇ ‘¡ĎbĘŇ èĂ mĂ ëŇ lĎŔ 16

=dŇ QČ yĚ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMSĄ tŇ on¿kĄŇ èĘ hČ olÄ žhnĎ’Ň rĆqĘ êĂ wČ : tŇ nĆmĲĆ ’Ł lĘ ol¡ =yhĂ êĘ wČ 17

: dŇ wĲĂdĎŇ yb¿ĂŇ ’Ğ yS¡Č yĂ=ybĂŇ ’Ğ ’Ch¿ dŇ bĄŔ o‘ ÉomSĘ hŇ nĲĎ’Ň rąĆqĘ êĂ wČ ymĳĂ ‘ĽnĲĎlĘ NB¡Ą

dŇ ylăĂ oh ÉNorYĘ xĆ wĘ : NorĲYĘ xĆ =tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh ZrĆj¡Ć ZrĆjĎŔ tŇ odăŇ lĘ oêĲř ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ 18, 19

NoSŔ xĘ nČ=tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh ÉbdĎŇ nĎ yUĲĂ ‘Č wĘ : bŇ dĲĎŇ nĎ yUĲĂ ‘Č=tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh Mr¡ĎwĘ MrĎŔ =tŇ ’Ć 20

dŇ yl¿Ă oh z‘Čb¡ŇŁ C z‘ČBŔŁ =tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh ÉNomlĘ WČ wĘ : hŇ mĲĎř lĘ WČ =tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh NoS¡ xĘ nČ wĘ 21

: dŇ wĲĂDĎ=tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh yS¡Č yĂwĘ ySĎŔ yĂ=tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh ÉdbĄŇ ‘Ł wĘř : dŇ bĲĄŇ o‘=tŇ ’Ć 22

G

.]’"k +b twr[ tyb’wmh twr rm’tw wyYxw .z‘wb Nmysw hVmxw MynwmV twr rpsd yqwsp Mwks
Nwhlwkw .llk ’rds hyb tylw .]’"y +d twr[ h’bh hV’h=t’ +h Nty Nmysw hdx wytwqspw

.rpsw rps lk Nyb qlx twrwV VlV xynhl KyrYw .x"mb w"’wb Nylyhtm hyqwsp

The number of the verses of the book of Ruth is 85, and the sign is, z‘wb.
And its middle point is, And Ruth the Moabitess said [Rut 2.21]. And there is 1
peseqah, and the sign is, The Lord make the woman that is come [Rut 4.11]. And
there is not in it a complete seder. And all the verses begin with w except 8. And
there should be left a space of three lines between each book.

tdŁ lĘ oê y’xndml ,y’br‘ml Nk v.18 .d"ydw b"yd ,’"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrY ëtĄbĎ hĄ’Ğ ’"s v.15

.w"Tdw d"yd ,b"yd ,b"d Nkw ’lm dbĄ o‘wĘ ’"s v.22 .r"tw ‘"t Nkw NomlĘ WČ ’"s v.20 .’rtb +w rsx



hky’
’ ytĂŇ BăĎ rČ hŇ nĳĎmĎ lĘ ’Č JĘ hŇ t¡ĎŇ yĘhĲĎ M‘ĎŔ ytĂŇ BăĎ rČ Éry‘Ă hĎ dŇ dĎę bĎŇ hŇ băĎŇ SĘ yĲĎ ű hŇ kăĎŇ y’Ą
2 hŇ lĎ yĘQČęBČ hŇ JĆÁ bĘŇ tĂŇ okÄ BĎ : smĲČ lĎ hŇ t¡ĎŇ yĘhĲĎ tŇ onŔ ydĂŇ UĘ BČ ÉytĂŇ rĎÄ WĎ MyĂęoGbČŇ

ÉhĎ y‘ĆÄ rĄ=lJĎ hĎ ybĳĆŇ hĞ’ĲŁ =lJĎ mĂ Mx¡Ą nČmĘ Hl¿Ď =Ny’ĲĄ HyĎŔxĹlĲĆ =l‘Č ÉHtĎŇ ‘ĎmĘ dĂŇ wĘ
3 ÉynĂ ‘ÄŁ mĄ hŇ dąĎŇ ChyĘ hŇ tĎÄ lĘ GĲĎ : MybĲĂŇ yĘ’ĲŁ lĘ Hl¡Ď Cyh¿Ď HbĎŔ CdŇ gĘŇBăĎ

hĎ yp¿ĆŇ dĘŇ rĲŁ =lJĎ xČ onĳmĎ hŇ ’¡Ď YĘ mĲĎ âl¿ MyĂŔoGbČŇ hŇ băĎŇ SĘ yĲĎ ’yhĂ ť hŇ dĎŔ bŇŁ ‘Ğ bŇ răŁ mĄ C
4 y’ăĄBĎ ÉylĂ BĘ mĂ tŇ olębĄŇ ’Ğ NoIÁYĂ ykĄÄ rĘDČ : MyrĲĂYĎ UĘ hČ NyB¿Ą hĎ Cg¡Ň yvĂ hĂ

’yh¿Ă wĘ tŇ og¡Ň Ce hĎ yt¿ĆŇ ŁlCtĲŇ BĘ MyxĳĂ nĎ’ĹnĲĆ hĎ yn¡ĆhĞJĲŁ NymĂŔ mĄ oSĲ ÉhĎ yrĆÄ ‘ĎSĘ =lJĎ dŇ ‘ĄŔ om
5 ho¿ĎhyĘ=yJĲĂ ClŔ SĎ hĎ ybăĆŇ yĘ’ĲŁ ÉS’Ň rŁ lĘ hĎ yrąĆYĎ CyÄhĎ : HlĲĎ =rmČ

: rYĲĎ =ynĄpĘŇ lĂ yb¡ĂŇ SĘ Ck¿Ň lĘ hĲĎ hĎ ylËĆlĎ o‘Ĳ hĎ y‘ĳĆSĎ jĘ bŇ răŁ =l‘Č Hg¡ĎŇ oh
6 C’ă YĘ mĲĎ =âlĲ ÉMylĂ IĎ’Čř JĘ hĎ yrĆę WĎ CyăhĎ HrĳĎdĎŇ hĞ =lJĎ NoI¡YĂ =tŇ BČ =NřmĂ ’Y¿Ą IĄwČ
7 ymąĄyĘ MĂlČęSĎ CrĲyĘ hŇ răĎkĘŇ zĲĎ : PŇ dĲĄŇ or yn¿ĄpĘŇ lĂ xČ k¡ŇŁ =âlbĘŇ Ck¿Ň lĘ IĲĄwČ hŇ ‘ĆŔ rĘmĂ

HUăĎ ‘Č lpÌŇŁ nĘ BĂ MdĆŇ qĳĆ ymĄ ymăĂ Cy¡hĎ rS¿Ć ’Ğ hĎ ydĆŔ mĚ xĞmĲČ lJŁ ť hĎ ydĆŔ CrmĘ C ÉHyĎnĘ ‘Ď
: hĎ êĲĆBČ SĘ mĂ l‘¿Č Cq¡ xĞWĲĎ MyrĂŔ YĎ hĎ C’ă rĎ HlĎŔ ÉrzĄo‘ Ny’ąĄwĘ rYĎę =dŇ yČBĘ

8 hĎ ydąĆŇ BĘ kČŇ mĘ =lJĲĎ hŇ tĎŇ yĳĎhĎ hŇ dăĎŇ ynĂ lĘ NJ¡Ą =l‘Č MĂlČŔ SĎ CrăyĘ Éh’Ď TĘ xĲĎ ’TĘ xąĄ
: roxĲ ’Ď bŇ SĎ ê¿Ď wČ hŇ x¡Ď nĘ ’Ć nĲĆ ’yh¿Ă =MGČ HtĎŔ wĎrĘ‘Ć C’ă rĎ=yJĲĂ ÉhĎ ClÄ yEĂhĂ

9 Mx¡Ą nČmĘ Ny’¿Ą My’ĂŔ lĎ jĘ dŇ rĆêăĄwČ HtĎŔ yrĂxĞ’ĲČ ÉhrĎkĘŇ zĲĎ âlą hĎ ylĆę CSBĘ HtăĎŇ ’Ď mĘ TĚ
10 WrČjăĎ ÉodŇ yĎ : bŇ yĲĄo’ lyD¡ĂgĘŇhĂ yJ¿Ă yyĂŔnĘ ‘Ď=tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ hŇ ’ąĄ rĘ HlĳĎ

hŇ tĎŇ yCĂŔYĂ rSăĆ ’Ğ HSĎŔ DĎqĘ mĂ C’BăĎ ÉMyĂogŇ hŇ tąĎŇ ’ĞrĲĎ=yJĂ hĎ yDĳĆmČ xĞmĲČ =lJĎ l‘¡Č rYĎŔ
11 MxĆ lĆŔ MySăĂ uĘ bČŇ mĘ ÉMyxĂ nĎ’ĹnĲĆ HUąĎ ‘Č=lJĎ : ëŇ lĲĎ lh¡Ď uĎ bČŇ C’b¿ŇŁ yĎ=âlĲ

yJ¿Ă hŇ TĎ yBĂŔ hČ wĲĘ ÉhoĎhyĘ hŇ ’ąĄ rĘ SpĆŇ nĳĎ bŇ ySăĂ hĎ lĘ lkĆŇ ’¡Ł BĘ Mhydř wmxm CnÌtĘŇ nĲĎ
12 C’ę rĘC CTyBăĂ hČ ůërĆdĆŇ yrĄbĘŇ ‘ăŁ =lJĎ ÈMkĆŇ ylĄ ’Ğ ’olăř : hŇ lĲĎ lĄ oz ytĂŇ yy¡ĂhĎ

Moy¡BĘ hoĎŔhyĘ hŇ găĎŇ oh ÉrSĆ ’Ğ ylĳĂ ll¡Č o‘ rS¿Ć ’Ğ ybĂŔ ’Ł kĘŇ mČ JĘ Ébo’kĘŇ mČ SyąĄ=M’Ă
Nwrx
l"Y v.6 .d"ydw b"yd ,’"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk =tBČ =NmĂ ’"sb ,yrq =tBČ mĂ v.6 .’

.’ry‘z +l v.12 .MhËĆyDĄmČxĞmĲČ yrq v.11 .r"tw ‘"t Nk MylĂ y’ĄJĘ



1316 hky’ 1. 13–2. 5

WrČÄ jĎ hŇ eĎDĳĆrĘIĂwČ yt¡ČŇ mŁ YĘ ‘ČBĘ S’¿Ą =xlČ SĲĎ MorËUĎ mĂ : ojĲ ’Č Nor¿xĞ 13

: hŇ wĲĎDĎ MoI¡hČ =lJĎ hŇ mĎŔ mĄ SĲŁ ÉynĂ nČÄtĎŇ nĘ roxŔ ’Ď ynĂ băČŇ ySĂ hĹ ÉylČ gĘŇrČlĘ tŇ SĆ rąĆ
lySăĂ kĘŇ hĂ yr¡Ă’Ň CĎYČ =l‘Č Cl¿ ‘Ď CgËŇrĘê¿ĎWĘ yĂ odę yĎBĘ y‘ČÁ SĎ jĘ l‘ÄŁ ždqČ WĘ nĂ 14

ű yrąČyBĂ ’Č =lkĎŇ hŇ QĎÄsĂ : MCqĲ lk¿ČŇ C’=âlĲ yd¡ĄŇ yBĂ ynĎŔ dŇŁ ’Ğ ynĂ năČtĎŇ nĘ yxĳĂ JŁ 15

ynĎŔ dŇŁ ’Ğ ëŇ răČDĎ tŇ GČ ť yrĳĎCxBĲČ rBăŁ SĘ lĂ dŇ ‘¡Ąom ylËČ ‘Ď ’r¿ĎqĎ yBĂŔ rĘqĂ BĘ ÉynĎdŇŁ ’Ğ
ÉynĂ y‘Ą ű ynąĂy‘Ą hŇ IĎękĂŇ obŇ ynăĂ’Ğ ű hŇ QĆ ’ăĄ =l‘Č : hŇ dĲĎŇ ChyĘ=tŇ BČ tŇ l¡Č CtŇ bĘŇ lĂ 16

MymĂŔ mĄ oSĲ ÉynČbĎŇ CyąhĎ ySĳĂ pĘŇ nČ bŇ ySăĂ mĄ Mx¡Ą nČmĘ yeĂ UËĆ mĂ qx¿Č rĎ=yJĲĂ MyĂUČŔ hŇ dĎŇ rĘyăŁ
hŇ CÌĎYĂ HlĎŔ ÉMxĄ nČmĘ Ny’ąĄ hĎ ydĆę yĎBĘ NoIÁYĂ hŇ WĎÄ rĘjĲĄ : bŇ yĲĄo’ rb¡ČŇ gĎŇ yJ¿Ă 17

: MhĲĆ ynĄyBĲĄ hŇ D¡ĎnĂ lĘ MĂlËČ SĎ CrĲyĘ hŇ tÌĎŇ yĘhĲĎ wyrĳĎYĎ wybăĎŇ ybĂŇ sĘ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČlĘ hoËĎhyĘ
ÉC’rĘC MyUĂę ‘Čř =lkĎŇ ’năĎ=C‘mĘ SĂ ytĂŇ yrĳĂmĎ ChypăĂŇ yJăĂ ho¡ĎhyĘ ’ChË qyD¿ĂYČ 18

ÉybČŇ hĞ’ĲČ mĘ lĲČ ytĂŇ ’Ň rąĎqĎ : ybĂŇ èĲĆ bČŇ Ck¿Ň lĘ hĲĎ yr¡ČCxbČŇ C yt¿ČŇ ŁlCtŇ BĘ ybĂŔ ’Ł kĘŇ mČ 19

CbŇ yS¡Ă yĎwĘ omlĎŔ É lkĆŇ ’ÄŁ CS¿ qĘ bĂŇ =yJĲĂ C‘wĳĎGĎ ry‘ăĂBĎ yn¡ČqĄ zĘC yn¿ČhĞJĲŁ ynĂ CUŔ rĂ hŇ UĎ hăĄ
ëŇ jąČ hĘ nĆ CrmĎŔ rĘmČ xĽ y‘ăČmĄ ÉylĂ =rYČ =yJĲĂ hoąĎhyĘ hŇ ’ĄÄ rĘ : MSĲĎ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć 20

: tŇ wĆUĲĎ JČ tŇ yĂB¿Č BČ bŇ rĆx¡Ć=hŇ lĎ JĘ SĂ ZCx¿ mĂ ytĂŇ yrĳĂmĎ or¡mĎ yJ¿Ă yBĂŔ rĘqĂ BĘ ÉyBĂ lĂ
C‘ąmĘ SĲĎ ybČÁ yĘ’ÄŁ =lJĎ ylĂŔ ÉMxĄ nČmĘ Ny’ąĄ ynĂ ’Ďę hŇ xăĎ nĎ’ĹnĲĆ yJÌĂ C‘ÂmĘ SĲĎ 21

: ynĂ omĲ kĎŇ Cy¿hĘ yĲĂwĘ tĎŇ ’Ň r¡ĎqĎ =MoyĲ tĎŇ ’Ň b¿ĄŇ hĄ tĎŇ yWĳĂ ‘Ď hŇ ê¡Ď’Č yJ¿Ă CWWĎŔ ÉytĂŇ ‘ĎrĲĎ
êĎlĘ lËČ o‘ rS¿Ć ’ĞJĲČ omlĎŔ llăĄ o‘wĘ ÉìynĆÄpĎŇ lĘ MtąĎŇ ‘ĎrĲĎ=lkĎŇ ’bÄŁ êĎ 22

: yCĲĎdČŇ yB¿Ă lĂ wĘ yt¡ČŇ xŁ nĘ ’Č tŇ oB¿ rČ=yJĲĂ y‘ĳĎSĎ jĘ =lJĎ l‘ăČ yl¡Ă

ZrĆ’ĆŔ ÉMyĂmČÄ èĎ mĂ ëŇ yląĂ SĘ hĂ NoIŔYĂ =tŇ BČ =tŇ ’Ć ÉynĎdŇŁ ’Ğ ű oją ’Č BĘ bŇ y‘ĂÄ yĎ žhkĎŇ y’Ą b
: ojĲ ’Č Moy¿BĘ wyl¡Ď gĘŇrČ=MdŇŁ hĞ rk¿ČŇ zĎ=âlĲ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ tŇ rĆ’¡ĆpĘŇ êĂ

yr¿ĄYĘ bĘŇ mĂ otËŇ rĎbĘŇ ‘ĆBĘ srÌČhĎ bŇ qŔŁ ‘ĞyĲČ tŇ o’ă nĘ =lJĎ tŇ ’Ą ť lmČę xĎ âlăř ynĎÁdŇŁ ’Ğ ‘QČÄBĂ 2

‘dăČŇ GĎ : hĎ yrĲĆWĎ wĘ hŇ k¡ĎŇ lĎ mĘ mČ lQ¿Ą xĂ ZrĆ’ĳĎlĎ ‘Č yGăĂhĂ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=tŇ bČŇ 3

bŇ yĳĄo’ ynăĄjĘ mĂ on¡ ymĂ yĘ roxË ’Ď bŇ yS¿Ă hĄ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ NrĆqăĆ lJŁ ť PŇ ’Čę =yrĂxĽBĲĎ
oêÁ SĘ qČ ëŇ rČÄ DĎ : bŇ ybĲĂŇ sĎ hŇ l¡Ď kĘŇ ’ĲĎ hŇ bĎŔ hĎ lĲĆ S’ăĄ JĘ ÉbqŁ ‘ĞyĲČBĘ r‘ąČbĘŇ IĂwČ 4

NoIŔYĂ =tŇ BČ É lhĆ ’ÄŁ BĘ NyĂ‘ĳĎ=yDĄmČ xĞmĲČ lJ¡Ł gŇrŔŁ hĞ IČwĲČ rYĎŔ JĘ ÉonymĂ yĘ bŇ ~ąĎ nĂ bŇ yĄęo’JĘ
l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ‘QăČ BĂ ÉbyĄo’JĘ ű ynąĎdŇŁ ’Ğ hŇ yĎÄhĎ : otĲŇ mĎ xĞ S’¡Ą JĎ ëŇ p¿ČŇ SĎ 5

‘lb
bytk âlwĘ ’"sb ,yrq âlwĘ v.2 .b .’"ydw g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk MyUĂ ‘ČhĎ ’"sb ,yrq MyUĂ ‘ČhĎ v.18

.’"ydw g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw
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hŇ I¡ĎnĂ ’ĞêĲČ hŇ dĎŔ ChyĘ=tŇ bČŇ BĘ ÉbrĆIĆÄwČ wyrĳĎYĎ bĘŇ mĂ tŇ x¡Ą SĂ hĎ ytĆŔ onmĘ rĘ’Č =lJĎ É‘QČ BĂ
6 ÉNoIYĂ BĘ ű hoąĎhyĘ xJČÄ SĂ odĳŇ ‘ĞomĲ tŇ x¡Ą SĂ oJŔ WĚ ÉNGČJČ smąŁ xĘ IČwČ : hŇ IĲĎnĂ ’Ğ wĲČ
7 ű ynąĎdŇŁ ’Ğ xnČÄ zĎ : NhĲĄ kŇŁ wĘ ëŇ lĆ m¿Ć oj¡ ’Č =M‘Č zĲČBĘ Z’¿Č nĘ IĂwČ tŇ BĎŔ SČ wĘ dŇ ‘ăĄom

loqË hĎ ytĳĆŇ onmĘ rĘ’Č tŇ m¡Ł ox bŇ yĄŔo’=dŇ yČBĘ ÉryGĂ sĘ hĂ oSŔ DĎqĘ mĂ r’ăĄ nĂ ÉoxBĘ zĘmĂ
8 ÉtyxĂ SĘ hČ lĘ ű hoąĎhyĘ bŇ SČÄ xĎ : dŇ ‘ĲĄom Moy¿JĘ ho¡ĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ BĘ Cn¿tĘŇ nĲĎ

hŇ m¡Ď oxwĘ lx¿Ą =lbĆŇ ’Ğ IĲČwČ ‘ČQĳĄBČ mĂ od¡Ň yĎ bŇ yS¿Ă hĄ =âlĲ wqĎŔ hŇ TĎ năĎ NoIŔYĂ =tŇ BČ tŇ măČ ox
9 rB¡Č SĂ wĘ dŇ B¿Č ’Ă hĎ yrĆŔ ‘ĎSĘ ÉZrĆ’ĎÄ bĎŇ C‘ąbĘŇ TĲĎř : CllĲĎ mĘ ’Ě wD¿ĎxĘ yČ

C’¿ YĘ mĲĎ =âl hĎ y’Ćě ybĂŇ nĘ =MGČ hŇ rĎŔ oê Ny’ăĄ ÉMyĂoGbČŇ hĎ yrąĆWĎ wĘ HJĎÄ lĘ mČ hĎ yxĳĆyrĂBĘ
10 ÉrpĎŇ ‘Ď Clą ‘ĹhĲĆ NoIŔYĂ =tŇ bČŇ ynăĄqĘ zĂ ÉCmDĘyĂ ZrĆ’ąĎlĎ CbÄ SĘ yĲĄ : hoĲĎhyĘmĲĄ Noz¡xĎ

: MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ tŇ Łl¡ CtŇ BĘ NSĎŔ ’Ň rŁ ÉZrĆ’ĎÄ lĎ CdŇ yrąĂoh MyuĳĂWČ Cr¡gĘŇxĲĎ MSĎŔ ’Ň rŁ =l‘Č
11 ydĂŔ bĄŇ JĘ ÉZrĆ’ĎÄ lĎ ëŇ jąČ SĘ nĂ y‘ČŔ mĄ CrămĘ rĘmČ xĽ ÉynČ y‘Ą tŇ o‘ąmĎ DĘbČŇ ClÄJĎ

: hŇ yĲĎrĘqĂ tŇ ob¡Ň xŁ rĘBĂ qnĄŔ oywĘ É llĄ o‘ PŇ TąĄ ‘ĎBĲĄ yUĳĂ ‘Č=tŇ BČ rbĆŇ S¡Ć =l‘Č
12 tŇ obăŇ xŁ rĘBĂ É llĎ xĎ JĲĆ MpąĎŇ FĘ ‘ČtĘŇ hĲĂ BĘ NyĂyĳĎwĎ NgăĎŇDĎ hŇ I¡Ą’Č CrŔ mĘ ’Ň yĲŁ ÉMtĎŇ UŁ ’Ă lĘ
13 ëŇ dĄÂy‘Ă ’Ğ=hŇ mĲĎ : MtĲĎŇ UŁ ’Ă qyx¡Ą =l’Ć MSĎŔ pĘŇ nČ ëŇ jăĄ êČSĘ hĂ BĘ ry‘ĂŔ

tŇ l¡Č CtŇ BĘ ëŇ mĄŔ xĞ nĲČ’Ğ wĲČ ÉëQĎ =hŇ wĆSĘ ’Č hŇ mąĎ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ ÉtBČ hČ ëŇ QĎę =hŇ UĆ dČŇ ’Ğ hŇ măĎ
14 ëŇ yĂ’Čę ybĂŇ nĘ : ëŇ lĲĎ =’jĎ rĘyĂ ym¿Ă ëŇ r¡ĄbĘŇ SĂ MIËĎJČ lod¿Ň gĎŇ=yJĲĂ NoIĳYĂ =tŇ BČ

ëŇ lĎŔ CzxĹIăĆwČ ëŇ tĄŇ ybĂŇ SĘ bŇ ySăĂ hĎ lĘ ëŇ n¡Ą wŁ ‘Ğ=l‘Č CQ¿ gĂŇ=âlĲ wĘ lpĄŔ tĎŇ wĘ ’wĘSăĎ ÉëlĎ CzxąĎ
15 yrĄbĘŇ ‘ăŁ =lJĎ ÉMyĂjČÄ JČ ëŇ yĂląČ ‘Ď CqÄ pĘŇ sĲĎ : MyxĲĂ CDmČ C ’wĘS¡Ď tŇ o’¿ WĘ mČ

ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ SĆ ry‘Ăę hĎ tŇ ’Ň zăŁ hĞ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ tŇ B¡Č =l‘Č MSĎŔ ’Ň rŁ C‘năĂ IĎwČ ÉCqrĘSĲĎ ëŇ rĆdĆŔ
16 =lJĎ ÉMhĆ yjĂ ëŇ yĂląČ ‘Ď CYÄ jĎ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =lkĎŇ lĘ WoW¡ mĎ ypĂŇ ŁyŔ tŇ lČ ylăĂ JĘ

Chn¡ĚyCĂuĂ SĆ MoIËhČ hŇ z¿Ć ëŇ ’ăČ Cn‘Ę QĳĎBĂ Cr¡mĘ ’ĲĎ NSĄŔ =CqrĘxČ IĲČwČ ÉCqrĘSĲĎ ëŇ yĂbČŔ yĘo’ă
17 rSăĆ ’Ğ ÉotŇ rĎmĘ ’Ć ‘~ąČ BĂ MmĎę zĎ rSăĆ ’Ğ hoĎÁhyĘ hŇ WĎÄ ‘Ď : Cny’ĲĂ rĎ Cn’Ň Y¿Ď mĎ

NrĆq¿Ć Myr¡ĂhĄ bŇ yĄŔo’ ÉëyĂlČÄ‘Ď xUąČ WČ yĘwČ lmĳĎ xĎ âlă wĘ sr¡ČhĎ MdĆŇ qĆŔ =ymĄ ymĲĂ hŇ CăĎYĂ
18 lxČ eąČkČŇ ydĂŇ yrĂÄ oh NoIYĂ ţ=tŇ BČ tŇ măČ ox ynĳĎdŇŁ ’Ğ=l’Ć MB¡Ď lĂ q‘¿ČYĎ : ëŇ yĂrĲĎYĎ

: ëŇ nĲĄ y‘Ą=tŇ BČ MD¡Ł êĂ =l’Č ëŇ lĎŔ ÉtgČŇ CpŇ ynąĂêĘ êĂ =l’ĲČ hŇ lĎ yĘlČŔ wĎ MmăĎ oy Éh‘ĎmĘ DĂ
19 xkČŇ n¡Ł ëŇ BĄŔ lĂ ÉMyĂUČÄ kČŇ ykąĂŇ pĘŇ SĂ tŇ orŔ mĚ SĘ ’Č ÉS’Ň rŁ lĘ lylębř yeĂ răŁ ű ymĂ Cqă

bŇ ‘¡ĎrĎBĘ Myp¿ĂŇ CT‘ĞhĲĎ ëŇ yĂlČŔ lĎ o‘Ĳ ÉSpĆŇ nĆÄ=l‘Č ëŇ yĂjČę JČ wylăĎ ’Ą y’ÌĂ WĘ ynĳĎdŇŁ ’Ğ ynăĄjĘ
V’rb

.yrq hlĎ yĘQČ bČ ,bytk lyQĄbČ v.19 .’ry‘z +V v.9
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êĎlĘ lăČ o‘ ym¡Ă lĘ hŇ TĎ yBĂŔ hČ wĲĘ ÉhoĎhyĘ hŇ ’ąĄ rĘ : tŇ oYĲ Cx=lJĎ S’Ň r¿Ł BĘ 20

SD¿ČqĘ mĂ BĘ gŇrËĄhĎ yĲĄ=M’Ă MyxĂŔ jĚ TĂ ylăĄ lĘ ‘ĲŁ ÉMyĎrĘjĂ MySąĂ nĎ hŇ nĎlĘ kČÄ ’Ň êŁ =M’Ă hŇ JĳŁ
yt¿ČŇ ŁlCtŇ BĘ NqĄŔ zĎwĘ r‘ČnăČ ÉtoYCx ZrĆ’ąĎlĎ CbÄ kĘŇ SĲĎ : ’ybĲĂŇ nĎ wĘ Nh¿Ą JŁ yn¡ĎdŇŁ ’Ğ 21

: êĎlĘ mĲĎ xĎ âl¿ êĎxĘ b¡ČŇ TĎ ìŇ jĆŔ ’Č MoyăBĘ ÉêĎ gĘŇrČÄ hĎ bŇ rĆxĳĎbĆŇ Clă pĘŇ nĲĎ yr¡ČCxbČŇ C
ho¡ĎhyĘ=PŇ ’Č Moy¿BĘ hŇ yËĎhĎ âl¿ wĘ bŇ ybĂŔ iĎ mĂ ÉyrČCgŇmĘ dŇ ‘ąĄom MoyÄkĘŇ ž’rĎqĘ êĂ 22

: MQĲĎ kĂŇ yb¿ĂŇ yĘ’ĲŁ ytĂŇ yB¡Ă rĂwĘ yêĂ xĘ j¿Č TĂ =rSĆ ’Ğ dŇ yrĳĂWĎ wĘ TylăĂ jĎ

ëŇ SĆ x¿Ł ëŇ ¡ČlIŁ wČ gŇhËČ nĎ yt¿ĂŇ o’ : otĲŇ rĎbĘŇ ‘Ć TbĆŇ S¡Ą BĘ ynĂŔ ‘Ľ hŇ ’ăĎ rĎ ÉrbĆŇ GĆÄhČ ynąĂ’Ğ g, 2

ÉyrĂWĎ bĘŇ hŇ QąĎ BĂ : MoIĲhČ =lJĎ od¡Ň yĎ ëŇ p¿ŇŁ hĞ yĲČ bŇ SËĚ yĎ yB¿Ă ëŇ ’ăČ : ro’Ĳ =âlwĘ 3, 4

MyJ¿Ă SČ xĞmĲČ BĘ : hŇ ’ĲĎ lĎ tĘŇ C S’Ň r¿Ł PŇ u¡ČIČwČ ylËČ ‘Ď hŇ n¿ĎBĎ : ytĲĎŇ omYĘ ‘Č rB¡Č SĂ yrĂŔ o‘wĘ 5, 6

dŇ yB¿Ă kĘŇ hĂ ’Y¡Ą’Ą âl¿ wĘ ydËĂŇ ‘ĞBĲČ rdÌČŇ GĎ : MlĲĎ o‘ yt¿ĄŇ mĄ JĘ ynĂ b¡ČŇ ySĂ ohĲ 7

tŇ yzĂŔgĎŇBĘ ÉykČŇ rĎDĘ rdąČŇ GĎ : ytĲĂŇ QĎ pĂŇ êĘ Mt¡ČŇ WĎ ‘Č CĄŔSČ ’Ğ wĲČ Éq‘Č zĘ’Ć yJąĂ MGăČ : yêĲĂ SĘ xĎ nĘ 8, 9

yk¿ČŇ rĎDĘ : MyrĲĂêĎsĘ mĂ BĘ hŇ yĄrĘ’Č ylĂŔ É’Ch bŇ r¿Ą’Ł bŇ DăŁ : hŇ CĲĎ‘Ă yt¡ČŇ bŇŁ ytĂŇ nĘ 10, 11

: ZxĲĄ lČ ’r¡ĎFĎ UČ JČ ynĂ bĄŔ y~Ă IČwČ ÉoêSĘ qČ ëŇ rąČDĎ : MmĲĄ SŁ ynĂ m¿Č WĎ ynĂ x¡Ą èĘ pČŇ yĘwĲČ rrËĄos 12

yUĂŔ ‘Č=lkĎŇ lĘ ÉqxŁ vĘ ytĂŇ yyąĂhĎ : otĲŇ jĎ SĘ ’Č yn¡ĄBĘ ytĎŔ oylĘ kĂŇ BĘ É’ybĂŇ hĄ 13, 14

: hŇ nĲĎ‘ĞlĲČ ynĂ w¿ČrĘhĂ Myr¡ĂorUĘ bČŇ ynĂ ‘¿ČyBĂ WĘ hĂ : MoIĲhČ =lJĎ Mt¡ĎŇ nĎ ygĂŇ nĘ 15

ytĂŇ yS¿Ă nĎ yS¡Ă pĘŇ nČ MolË èĎ mĂ xnÌČ zĘêĂ wČ : rpĆŇ ’ĲĄ BĎ ynĂ S¡Č yjĂ kĘŇ hĂ yeĎŔ SĂ ÉZYĎ xĎ BĲĆ srąĄgĘŇ IČwČ 16, 17

yy¿ĂnĘ ‘Ď=rkĎŇ zĘ : hoĲĎhyĘmĲĄ yê¡Ă lĘ xČ otŇ wĘ yxĂŔ YĘ nĂ dŇ băČŇ ’Ď ÉrmČ ’Ł wĲĎ : hŇ bĲĎŇ oT 18, 19

tŇ ’Ň zËŁ : ySĲĂ pĘŇ nČ yl¡Č ‘Ď xyV¿ tř w roJŔ zĘêĂ rokăŇ zĎ : S’Ň rĲŁ wĎ hŇ n¿Ď‘ĞlĲČ yd¡ĂŇ CrmĘ C 20, 21

CnmĘ tĎŔ =âl yJăĂ ÉhoĎhyĘ ydąĄŇ sĘ xĲČ : lyxĲĂ o’ NJ¿Ą =l‘Č yB¡Ă lĂ =l’Ć bŇ yS¿Ă ’Ď 22

yqąĂlĘ xĆ : ìŇ tĲĆŇ nĎ CmĲ ’Ĺ hŇ B¡Ď rČ MyrĂŔ qĎ BĘ lČ ÉMySĂ dĎŇ xĞ : wymĲĎ xĞrĲČ Cl¡ kĎŇ =âl yJ¿Ă 23, 24

wwŔqř l ÉhoĎhyĘ bŇ oTą : olĲ lyx¿Ă o’ NJ¡Ą =l‘Č ySĂŔ pĘŇ nČ hŇ răĎmĘ ’ĲĎ ÉhoĎhyĘ 25

rbĆŇ GĆŔ lČ bŇ oTă : hoĲĎhyĘ tŇ ‘¡ČCStĘŇ lĂ MmĎŔ CdŇ wĘ É lyxĂ yĎwĘ bŇ oTą : CeSĲĆ rĘdĘŇ êĂ SpĆŇ n¡ĆlĘ 26, 27

NêąĄ yĂ : wylĲĎ ‘Ď lT¡Č nĎ yJ¿Ă MDŔŁ yĂwĘ ÉddĎŇ BĎ bŇ SąĄ yĄ : wyrĲĎC‘nĘ BĂ l‘¡Ł ’v¿Ď yĂ=yJĲĂ 28, 29

: hŇ jĲĎ rĘxĆ BĘ ‘B¿Č WĘ yĂ yxĂ l¡Ć ChJËĄ mČ lĘ NêÌĄ yĂ : hŇ wĲĎqĘ êĂ Sy¿Ą yl¡Č C’ ChyjĂŔ ÉrpĎŇ ‘ĎBĲĆ 30

bŇ r¿Ł JĘ Mx¡Č rĂwĘ hŇ gĎŔ oh=M’Ă yJăĂ : ynĲĎdŇŁ ’Ğ Ml¡Ď o‘lĘ xnËČ zĘyĂ âl¿ yJăĂ 31, 32

wydsx
wywĎqŁ l ,bytk owqŁ l v.25 .’"ydw g"d ,’"d Nkw yrqw bytk xČ oStĎwĘ ’"sb ,yrq xČ oStĎwĘ ,bytk xČSĂ tĎwĘ v.20 .g

.’"d Nkw yrqw bytk wywĎqŁ l ’"sb ,yrq
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33, 34 tŇ xČ êăČ É’JĄ dČŇ lĘř : Sy’ĲĂ =ynĄBĘ hŇ G¡ĆIČwČ oBŔ QĂ mĂ ÉheĎ‘Ă âlą yJăĂ : wydĲĎŇ sĎř xĞ
35 : NoyĲlĘ ‘Ć yn¿ĄjĘ dŇ gĆŇ n¡Ć rbĆŇ GĎŔ =TjČ SĘ mĂ ÉtoFhČ lĘ : ZrĆ’ĲĎ yrĄys¿Ă ’Ğ lJ¡Ł wylĎŔ gĘŇrČ

36, 37 yhĂ êĆŔ wČ ÉrmČ ’Ď hŇ ząĆ ymăĂ : hŇ ’ĲĎ rĎ âl¿ yn¡ĎdŇŁ ’Ğ obŔ yrĂBĘ ÉMdĎŇ ’Ď tŇ CąĄ‘ČlĘ
38, 39 ÉNnĄ o’tĘŇ IĂ=hŇ mČ : bŇ oFĲ hČ wĘ tŇ o‘¡rĎhĲĎ ’YĄŔ tĄŇ âlă ÉNoylĘ ‘Ć yjąĂ mĂ : hŇ CĲĎYĂ âl¿ yn¡ĎdŇŁ ’Ğ

40 hŇ rĎqŔŁ xĘ nČ wĲĘ ÉCnykĄÄ rĎdĘŇ hŇ WąĎ jĘ xĘ nČ : w’Ĳ Tř x=l‘Č rbĆŇ G¡Ć yxĎŔ MdăĎŇ ’Ď
41 : MyĂmĲĎ èĎ BČ l’¡Ą =l’Ć MyĂjĎŔ JČ =l’Ć ÉCnbĄÄ bĎŇ lĘ ’vąĎ nĂ : hoĲĎhyĘ=dŇ ‘Č hŇ bĎŇ CS¡ nĎ wĘ

42, 43 ÉP’Č bĎŇ hŇ tĎŇ JąŁ sČ : êĎxĘ lĲĎ sĎ âl¿ hŇ ê¡Ď’Č CnyrĂŔ mĎ C ÉCn‘Ę SČÄ pĎŇ CnxĘ nąČ
44 : hŇ QĲĎ pĂŇ êĘ rob¡Ň ‘ĞmĲĄ ëŇ lĎŔ ÉNnĎ‘ĎbĲĆŇ hŇ tĎŇ oJą sČ : êĎlĘ mĲĎ xĎ âl¿ êĎ gĘŇr¡ČhĎ CnpĄŔ DĘrĘêĂ wĲČ

45, 46 Mh¡Ć yjĂ CnylËĄ‘Ď CY¿ jĎ : MyUĲĂ ‘ČhĲĎ bŇ rĆq¿ĆBĘ Cnm¡Ą yWĂ êĘ so’Ë mĎ C yxÌĂ sĘ
47, 48 ÉMyĂmČÄ =ygĄŇlĘ jČ : rbĆŇ èĲĎ hČ wĘ tŇ ’Ň è¿Ą hČ Cnl¡Ď hŇ yĎh¿Ď tŇ xČ pËČŇ wĎ dŇ xČ jÌČ : CnybĲĄŇ yĘ’ĲŁ =lJĎ

49 Ny’¿ĄmĄ hŇ m¡Ć dĘŇ tĂŇ âl¿ wĘ hŇ rËĎGĘ nĂ ynÌĂy‘Ą : yUĲĂ ‘Č=tŇ BČ rbĆŇ S¡Ć =l‘Č ynĂŔ y‘Ą dŇ răČêĄ
50, 51 ySĂŔ pĘŇ nČlĘ hŇ lăĎ lĘ o‘Ĳ ÉynĂ y‘Ą : MyĂmĲĎ èĎ mĂ ho¡ĎhyĘ ’rĆyĄŔwĘ PŇ yqăĂSĘ yČ=dŇ ‘Č : tŇ ogĲŇpĚŇ hĞ
52, 53 CtąŇ mĘ YĲĎ : MeĲĎxĂ yb¿ČŇ yĘ’ĲŁ roj¡ ~Ă JČ ynĂ CdËŇ YĎ dŇ oY¿ : yrĲĂy‘Ă tŇ on¿BĘ lJ¡Ł mĂ

54 : yêĂ rĘzĲĎgĘŇ nĂ yêĂ rĘm¿Č’Ď yS¡Ă ’Ň rŁ =l‘Č MyĂm¿Č=CpŇ YĲĎ : yBĲĂ NbĆŇ ’¡Ć =CDIČwČ yIĎŔxČ ÉroBbČŇ
55, 56 MlÌĄ ‘Ę êČ =l’Č êĎ‘Ę mĳĎ SĎ yl¡Ă oq : tŇ oIĲêĂ xĘ êČ roB¡ mĂ hoĎŔhyĘ ÉìmĘ SĂ ytĂŇ ’Ň rąĎqĎ

57 : ’rĲĎyêĂ =l’Č êĎrĘm¡Č’Ď OĎ ’ĆŔ rĎqĘ ’Ć MoyăBĘ ÉêĎbĘŇ rČÄ qĎ : ytĲĂŇ ‘Ď wĘSČ lĘ yt¡ĂŇ xĎ wĘrČlĘ ìËŇ nĘ zĘ’Ď
58, 59 ytĂŔ tĎŇ CăĎ‘Č ÉhoĎhyĘ hŇ tĎŇ y’ąĂ rĎ : yIĲĎxČ êĎlĘ ’¿Č GĎ yS¡Ă pĘŇ nČ yb¿ĄŇ yrĂ ynËĎdŇŁ ’Ğ êĎbĘŇ rÌČ

60 : ylĲĂ Mt¡ĎŇ bŇŁ SĘ xĘ mČ =lJĎ MtĎŔ mĎ qĘ nĂ =lJĎ ÉhtĎŇ y’ĂÄ rĎ : yTĲĂ jĎ SĘ mĂ hŇ T¡Ď pĘŇ SĎ
61, 62 MnĎŔ oygĘŇhĆ wĘ ÉymČ qĎ ytąĄŇ pĘŇ WĂ : ylĲĎ ‘Ď Mt¡ĎŇ bŇŁ SĘ xĘ mČ =lJĎ hoĎŔhyĘ ÉMtĎŇ jĎ rĘxĆ êĎ‘Ę mąČ SĎ

63 : MtĲĎŇ nĎ yGĂ nĘ mČ yn¡Ă’Ğ hŇ TĎ yBĂŔ hČ ÉMtĎŇ mĎ yqĲĂ wĘ MêąĎbĘŇ SĂ : MoIĲhČ =lJĎ yl¡Č ‘Ď
64, 65 bŇ lĄŔ =tŇ eČgĂŇmĘ ÉMhĆ lĎ NêąĄêĂ : MhĲĆ ydĄŇ yĘ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ JĘ ho¡ĎhyĘ lCmË GĘ Mh¿Ć lĎ bŇ ySĂÄ êĎ

66 : hoĲĎhyĘ ym¿Ą SĘ tŇ xČ ê¡ČmĂ MdĄŔ ymĂ SĘ tČŇ wĘ ÉP’Č BĘ PŇ DąŁ rĘêĂ : MhĲĆ lĎ ì¡Ň tĘŇ lĲĎ ’ĞêĲČ

d SdĆŇ qŔŁ =ynĄbĘŇ ’Č ÉhnĎkĘŇ jĄ êČSĘ êĂ bŇ oFĳ hČ MtĆŇ JăĆ hČ ’n¡ĆSĘ yĂ bŇ hĎŔ zĎ M‘ăČCy ÉhkĎŇ y’Ą
2 zjĳĎ BČ My’¡Ă QĎ sĚmĘ hČ MyrĂŔ qĎ yĘhČ ÉNoIYĂ ynąĄBĘ : tŇ oYĲ Cx=lJĎ S’Ň r¡Ł BĘ
3 ÉNyeĂ êČ =MGČ : rYĲĄ oy yd¿ĄŇ yĘ hŇ W¡Ą ‘ĞmĲČ WrĆxĆŔ =ylĄ bĘŇ nĂ lĘ ÉCbŇ SĘ xĘ nĆ hŇ kąĎŇ y’Ą

wYlx
’"sb .Myqwspb rpsh yYx v.34 .w"Tdw g"d Nkw yrq wydĎsĎxĞ ,bytk oDsĘ xČ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.32

.’"ydw ’"d Nkw yrqw bytk wy’ĎTĎxĞ ’"sb ,yrq wy’ĎTĎxĞ ,bytk o’TĘ xĆ v.39 .’ry‘z +d wyl‘ rsmn
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: rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ My¡n‘ śyk rzĎŔkĘŇ ’Č lĘ yUăĂ ‘Č=tŇ BČ NhĳĆ yrĄCG Cqyn¡ĂyhĄ dŇ SČŔ CYlĘ xăĎ
MxĆ lĆŔ Cl’ĞSăĎ ÉMylĂ lĎ o‘Ĳ ’mĳĎ ~Ď BČ oJ¡ xĂ =l’Ć qnËĄoy NoS¿ lĘ qbČÄ DĎ 4

tŇ oYĳ CxBĲČ CUS¡Č nĎ MyeĂŔ dČŇ ‘ĞmăČlĘ ÉMylĂ kĘŇ ’ĲŁ hĎ : MhĲĆ lĎ Ny’¿Ą Wr¡ĄjŁ 5

yUĂŔ ‘Č=tŇ BČ NwăŁ ‘Ğ É lDČgĘŇ IĂwČ : tŇ oêĲ jČ SĘ ’Č Cq¡ BĘ xĂ ‘lĎŔ otŇ ylăĄ ‘Ğ ÉMynĂ mĚ ’ĹhĲĎ 6

CJą zČ : MyĂdĲĎŇ yĎ Hb¡ĎŇ Clx¿Ď =âlwĘ ‘gČŇrĎŔ =omkĘŇ hŇ kăĎŇ CpŇ hĞhĲČ MdĳŇŁ sĘ tŇ ’Ň F¡Č xČ mĲĄ 7

: MtĲĎŇ rĎzĘGĂ ryj¡Ă sČ MynĂŔ ynĂ jĘ mĂ ÉMYĆ‘ĆÄ CmdĘŇ ’ąĎ bŇ lĳĎ xĎ mĲĄ Cx¡ YČ gŇlĆ èĆŔ mĂ ÉhĎ yrĆÄ yzĂnĘ
ÉMrĎo‘ dŇ pąČŇ YĎ tŇ oYĳ CxBČ Cr¡JĘ nĂ âl¿ MrĎŔ ’ĽêĲĎ ÉroxèĘ mĂ ëŇ SąČ xĎ 8

yl¡Ą lĘ xČ mĲĄ bŇ rĆxĆŔ =ylĄ lĘ xČ ÉCyhĎ MybąĂŇ oT : Z‘ĲĄkĎŇ hŇ y¿ĎhĎ Sb¡ĄŇ yĎ MmĎŔ YĘ ‘Č=l‘Č 9

ÉMySĂ nĎ ydĄę yĘ : ydĲĎŇ WĎ tŇ b¡ŇŁ CnêĘ mĂ MyrĂŔ uĎ dĚŇ mĘ ÉCbŇ zĚÄyĎ MhąĄ SăĆ bŇ ‘ĳĎrĎ 10

: yUĲĂ ‘Č=tŇ BČ rbĆŇ S¡Ć BĘ omlĎŔ ÉtorbĎŇ lĘ CyąhĎ NhĳĆ ydĄŇ lĘ yČ Cl¡ èĘ BĂ tŇ oIŔnĂ măĎ xĞrĲČ
NoIŔYĂ BĘ S’ăĄ =tŇ ~Ć IČwČ ojĳ ’Č NorăxĞ ëŇ p¡ČŇ SĎ otŔ mĎ xĞ=tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ hŇ QąĎ JĂ 11

ybăĄŇ SĘ yĲŁ lk¡ŇŁ wĘ ZrĆ’ĆŔ =ykĄŇ lĘ mČ ÉCnymĂÄ ’ĹhĲĆ âlą : hĎ ytĲĆŇ dŇŁ osyĘ lkČŇ ’Ň ê¡Ł wČ 12

tŇ ’Ň FăŁ xČ mĲĄ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ yr¡Ą‘ĞSĲČ BĘ bŇ yĄŔo’wĘ rYăČ É’bŇŁ yĎ yJąĂ lbĳĄŇ tĄŇ 13

: MyqĲĂ yDĂYČ MD¿Č HB¡Ď rĘqĂ BĘ Myk¿ĂŇ pĘŇ èĲŁ hČ hĎ ynĳĆhĞJĲŁ tŇ on¡ wŁ ‘Ğ hĎ y’ĆŔ ybĂŇ nĘ
: MhĲĆ ySĄ bĚŇ lĘ BĂ C‘¡GĘ yĂ ClŔ kĘŇ CyĲ âlă BĘ MDĳĎBČ Cl¡ ’ĞgĲŇŁ nĘ tŇ oYŔ CxBĲČ ÉMyrĂwĘ‘Ă C‘ą nĎř 14

C‘nĳĎ=MGČ CY¡ nĎ yJ¿Ă C‘GĎŔ êĂ =l’Č ÉCrCsÄ CrCsą omlĎę C’rĘqăĎ ’mĄÂTĎ CrCsă 15

âl¿ MqĎŔ QĘ xĂ ÉhoĎhyĘ ynąĄjĘ : rCgĲŇlĎ CpŇ ys¡Ă oy âl¿ MyĂŔoGBČ ÉCrmĘ ’ĲĎ 16

: CnnĲĎxĎ âl¿ Myn¡ĂqĄř zĘ C’WĎŔ nĎ âlă ÉMynĂ hĞkĲŇŁ ynąĄjĘ MTĳĎ yBĂ hČ lĘ PŇ ys¡Ă oy
yoG¡=l’Ć CnyjĂŔ YĂ CntăĄŇ IĎjĂ YĂ BĘ lbĆŇ hĳĎ Cnt¡ĄŇ rĎzĘ‘Ć=l’Ć CnynĄŔ y‘Ą hŇ nĎ ylăĆ kĘŇ êĂ hŇ nĎ ydĄÄ o‘ 17

Cny~ËĄqĂ bŇ r¿ČqĎ CnytĳĄŇ bŇŁ xŁ rĘBĂ tŇ kĆŇ Q¡Ć mĂ CnydĄŔ ‘ĎYĘ CdăŇ YĎ : ‘ČSĲĂ oy âl¿ 18

yr¡ĄSĘ eĂ mĂ CnypĄŔ dĘŇ rĲŁ ÉCyhĎ MyQąĂ qČ : Cny~ĲĄ qĂ ’b¿ĎŇ =yJĂ Cnym¡Ą yĎ C’¿ lĘ mĲĎ 19

xČ Crą : CnlĲĎ CbŇ rĘ’¿Ď rB¡Ď dĘŇ UĂ BČ CnqĚŔ lĎ DĘ MyrăĂhĎ hĲĆ =l‘Č MyĂmĳĎSĎ 20

hŇ y¿ĆxĘ nĲĂ oQ¡ YĂ BĘ CnrĘmČŔ ’Ď rSăĆ ’Ğ MtĳĎŇ otŇ yxĂ SĘ BĂ dŇ J¡Č lĘ nĂ hoĎŔhyĘ xČ ySăĂ mĘ ÉCnyjĄÄ ’Č
ZC‘ĳ ZrĆ’ăĆBĘ ytbř Vwy ModŔ ’Ĺ=tŇ BČ ÉyxĂ mĘ WĂ wĘ yWĂ yWąĂ : MyĲĂoGbČŇ 21

NoIŔYĂ =tŇ BČ ÉënĄwŁ ‘Ğ=MêČ : yrĲĂ‘ĎtĘŇ tĂŇ wĘ yr¡ĂJĘ SĘ êĂ soJŔ =rbĎŇ ‘ĞêĲČ ÉëyĂlČÄ‘Ď=MGČ 22

’l
,d"yd ,b"yd ,’"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk MynĂ‘ĄyĘJČ ’"sb ,yrq MynĂ‘ĄyĘJČ ,bytk MynĂ‘Ł yJĂ v.3 .d
.’"ydw g"d ,’"d Nkw yrqw bytk MynĂqĄzĘC ’"sb ,yrq MynĂqĄzĘC v.16 .’ry‘z +n v.14 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt

.rsx yêĂ bĘ SČ yŁ ’"sbw ,b"dw ’"d Nkw yrqw bytk tbĆ SĆ oy ’"sb ,yrq tbĆ SĆ oy ,bytk yêĂ bĘ SČ oy v.21
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: ëŇ yĂtĲĎŇ ’Ň FŁ xČ =l‘Č hŇ Q¡Ď GĂ ModŔ ’Ĺ=tŇ BČ ÉënĄwŁ ‘Ğ dŇ qąČjĎ ëŇ tĳĄŇ olgĘŇhČ lĘ PŇ ys¡Ă oy âl¿

h, 2 ÉCntĄÄ lĎ xĞ nĲČ : CntĲĄŇ jĎ rĘxĆ =tŇ ’Ć hŇ ’¿Ą rĘC Tyb¡ř h CnlĎŔ hŇ yĎhăĎ=hŇ mĲĆ ÉhoĎhyĘ rkąŇŁ zĘ
3 Cnyt¡ĄŇ UŁ ’Ă bŇ ’ĎŔ Ny’ăĄř ÉCnyyĂÄhĎ MymąĂ otŇ yĘ : MyrĲĂkĘŇ nĎlĘ Cnyê¡ĄBĎ MyrĂŔ zĎlĘ hŇ kăĎŇ pĘŇ hĆ nĲĆ

4, 5 l‘ąČ : C’bĲŇŁ yĎ ryx¿Ă mĘ BĂ CnyY¡Ą‘Ą CnytĂŔ SĎ PŇ sĆ kăĆŇ BĘ ÉCnymĄÄ ymĄ : tŇ onĲ mĎ lĘ ’Č JĘ
6 rCè¡ ’Č dŇ yĎŔ CetăČŇ nĎ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ : CnlĲĎ =xnĲČ ChĲ âl¿ř Cn‘Ę g¡ČŇ yĎ CnpĘŇ DĎŔ rĘnĂ ÉCnrĄÄ ’Ň CĎYČ
7 : CnlĘ bĲĎŇ sĎ Mh¿Ć ytĄŇ nŁ wŁ ‘Ğ CnxĘ n¡Č’Ğř MnĎŔ y’Ąř ÉC’TĘ xĲĎ CnytąĄŇ bŇŁ ’Ğ : MxĆ lĲĎ ‘ČB¿Ł WĘ lĂ

8, 9 yn¡ĄjĘ mĂ CnmĄŔ xĘ lČ ’ybăĂŇ nĎ ÉCnSĄÄ pĘŇ nČBĘ : MdĲĎŇ IĎmĂ Ny’¿Ą qr¡ĄjŁ CnbĎŔ ClSĘ măĎ ÉMydĂŇ bĎŇ ‘Ğ
10, 11 ÉMySĂ nĎ : bŇ ‘ĲĎrĎ tŇ op¿Ň ‘ĞlĘ zČ yn¡ĄjĘ mĂ CrmĎŔ kĘŇ nĂ rCeătČŇ JĘ ÉCnrĄÄ o‘ : rBĲĎ dĘŇ UĂ hČ bŇ rĆx¿Ć

12 Myn¡ĂqĄ zĘ yn¿ĄjĘ ClŔ tĘŇ nĂ MdăĎŇ yĎBĘ ÉMyrĂWĎ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ yr¿Ą‘ĎBĘ tŇ Łl¡ tĚŇ BĘ CeŔ ‘Ă NoIăYĂ BĘ
13, 14 ÉMynĂ qĄ zĘ : ClSĲĎ JĎ Z‘¿ĄBĎ Myr¡Ă‘ĎnĘ C C’WĎŔ nĎ Noxă TĘ ÉMyrĂCxBĲČ : CrDĲĎhĘ nĆ âl¿

15 ëŇ j¿Č hĘ nĆ CnBĄŔ lĂ WoWă mĘ ÉtbČŇ SĎ : MtĲĎŇ nĎ ygĂŇ eĘ mĂ Myr¡ĂCxBĲČ CtŇ bĎŔ SĎ r‘ČèăČ mĂ
16 : Cn’Ň TĲĎ xĎ yJ¿Ă Cnl¡Ď ’n¿Ď=yo’Ĳ CnSĄŔ ’Ň rŁ tŇ rĆTăĆ‘Ğ ÉhlĎ pĘŇ nĲĎ : CnlĲĄ xŁ mĘ lbĆŇ ’¡Ą lĘ

17, 18 ÉNoIYĂ =rhČ l‘ąČ : CnynĲĄy‘Ą Ck¿Ň SĘ xĲĎ hŇ QĆ ’¡Ą =l‘Č CnBĄŔ lĂ ÉhwĆdĎŇ hŇ yąĎhĎ hŇ zĆę=l‘Č
19 ì¡Ň ’ĞsĘ JĂ bŇ SĄŔ êĄ MlăĎ o‘lĘ ÉhoĎhyĘ hŇ êąĎ’Č : obĲŇ =CkŇ QĘ hĂ Myl¡Ă ‘Ď CSĲ MmĄŔ èĎ SĆ

20, 21 CnbĄÄ ySĂ hĞ : MymĲĂ yĎ ëŇ rĆ’¿Ł lĘ Cnb¡ĄŇ zĘ‘ČêĲČ CnxĄŔ JĎ SĘ êĂ ÉxYČ nĆÄlĎ hŇ UĎ ląĎ : rodĲŇ wĎ rd¿ŇŁ lĘ
22 CnêĎŔ sĘ ’Č mĘ s’ăŁ mĎ =M’Ă yJĂ ť : MdĆŇ qĲĆJĘ Cnym¡Ą yĎ SD¿ĄxČ bŇ CSnĎ wĘ ÉìylĆÄ’Ą ű hoąĎhyĘ

: dŇ ’ĲŁ mĘ =dŇ ‘Č Cnyl¡Ą ‘Ď êĎpĘŇ Y¿Č qĎ

G

: MdĆqĆJĘ CnymĄ yĎ SDĄxČ hbĎ CSnĎ wĘ ìylĆ ’Ą hoĎhyĘ CnbĄ ySĂ ’Ğh
’Ł qŁ tŁ yŁ w’ qŁ qŁ tŁ yŁ Nms

hky’[ wylgr txt ’kdl wyYxw .Ps’yb’ Nmysw h‘br’w MyVmxw h’m hky’ rpsd yqwsp Mwks
.’rdys hyb tylw .h‘bV wytwqspw .]K"l +g

bytk Ny’ĄwĘ ’"sb ,yrq Ny’ĄwĘ v.3 .’"d Nkw yrqw bytk hTĎ yBĂ hČ ’"sb ,yrq hTĎ yBĂ hČ ,bytk TyBĄ hČ v.1 .h
MnĎy’ĄwĘ ’"sb ,yrq MnĎy’ĄwĘ v.7 .s"tw ’"yd ,’"d Nkw yrqw bytk âlwĘ ’"sb ,yrq âlwĘ v.5 .’"d Nkw yrqw
,+rt ,’"yd ,’"d Nkw yrqw bytk CnxĘ nČ’ĞwČ ’"sb ,yrq CnxĘ nČ’ĞwČ v.7 .r"tw s"t ,+rt ,’"yd ,’"d Nkw yrqw bytk

.r"tw s"t
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The number of the verses of the book of Lamentations is 154; and the sign is,
Ps’yb’. And its middle point is, To crush under foot [Lam 3.34]. And its peseqot
are 7. And there is not in it a seder.



tlhq
’, 2 rmăČ ’Ď ÉMylĂ bĎŇ hĞ lbąĄŇ hĞ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ ëŇ lĆ m¡Ć dŇ wĂŔDĎ=NBĆ tŇ lĆ hăĆ qŁ ÉyrĄbĘŇ DĂř sŘ1

3 olŔ mĎ ‘Ğ=lkĎŇ BĘ MdĳĎŇ ’Ď lĲĎ śNor¡tĘŇ IĂ=hŇ mČ : lbĆŇ hĲĎ lJ¿Ł hČ Myl¡Ă bĎŇ hĞ lb¿ĄŇ hĞ tŇ lĆ hĆŔ qŁ
4 Ml¿Ď o‘lĘ ZrĆ’¡ĎhĎ wĘ ’BĎŔ rodăŇ wĘř ÉëlĄ hŁ roDą : SmĆ èĲĎ hČ tŇ xČ ê¿Č lm¡Ł ‘ĞIĲČSĆ
5 ’Ch¡ xČ r¿Ąoz PŇ ’ËĄ oS omŔ oqmĘ =l’ĆÄ wĘ SmĆ èĳĎ hČ ’băĎŇ C SmĆ è¡Ć hČ xr¿ČzĎwĘ : tŇ dĆŇ mĲĎ ‘Ł
6 ëŇ ăĄloh ÉbbĄŇ sŁ ű bŇ bąĄŇ os NopĳŇ YĎ =l’Ć bŇ b¡ĄŇ oswĘ MorŔ DĎ=l’Ć ÉëlĄ oh : MSĲĎ
7 MIĎŔhČ =l’Ć MykăĂŇ lĘ hĲŁ ÉMylĂ xĎ eĘ hČ =lJĎ : xČ CrĲhĎ bŇ S¿Ď wyt¡ĎŇ bŇŁ ybĲĂŇ sĘ =l‘Č wĘ xČ CrŔ hĎ

Myb¡ĂŇ SĎ Mh¿Ą MSËĎ MykĂŔ lĘ hĲŁ ÉMylĂ xĎ eĘ hČ SąĆ Moqę mĘ =l’Ć ’lĳĄ mĎ CenăĆ y’Ą MI¡ĎhČ wĘ
8 ‘B¿Č WĘ tĂŇ =âlĲř rBĳĄdČŇ lĘ Sy’¡Ă lk¿ČŇ Cy=âlĲ My‘ĂŔ gĄŇ yĘ MyrăĂbĎŇ DĘhČ =lJĎ : tŇ kĆŇ lĲĎ lĎ
9 hŇ yĆŔhĘ IĲĂSĆ ’Chă ÉhyĎhĎ èĲĆ =hŇ mČ : ‘ČmĲŁ èĘ mĂ NzĆ’¡Ł ’l¿Ą UĎ tĂŇ =âlĲ wĘ tŇ o’Ŕ rĘlĂ ÉNyĂ‘ČÄ

10 Sy¿Ą : SmĆ èĲĎ hČ tŇ xČ ê¿Č Sd¡ĎŇ xĎ =lJĎ Ny’¿ĄwĘ hŇ WĳĆ ‘Ď IĲĄSĆ ’Ch¡ śhŇ WĎŔ ‘ĞeĲČèĆ =hŇ mČÄ C
rS¿Ć ’Ğ MymĂŔ lĎ ‘ĲŁ lĘ hŇ yăĎhĎ ÉrbĎŇ JĘ ’Chĳ SdăĎŇ xĎ hŇ z¡Ć=hŇ ’Ą rĘ rm¿Č ’Ň IŁ SĆ rbËĎŇ DĎ

11 CyęhĘ IĲĂSĆ MynĂÁrŁ xĞ’ĲČ lĲĎ MgČÄ wĘ MynĳĂSŁ ’Ň rĲĂlĎ Nor¡kĘŇ zĂ Ny’¿Ą : CnyřnĲĄpĎŇ QĘ mĂ hŇ y¡ĎhĎ
12 ynăĂ’Ğ : hŇ nĲĎrŁ xĞ’ĲČ lĲĎ Cy¡hĘ IĲĂSĆ M‘¿Ă NorŔ JĎ zĂ ÉMhĆ lĎ hŇ yąĆhĘ yĲĂ=âl
13 yBĂę lĂ =tŇ ’Ć yêĂ tăČŇ nĲĎ wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=l‘Č ëŇ lĆ mËĆ ytĂŇ yy¿ĂhĎ tŇ lĆ hĆę qŁ

MyĂmĳĎř èĎ hČ tŇ xČ êăČ hŇ W¡Ď ‘ĞnĲČ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ l‘ËČř hŇ mĎŔ kĘŇ xĎ BĲČ ÉrCtŇ lĎ wĘ SorądĘŇ lĂ
14 ÉytĂŇ y’ĂÄ rĎ : oBĲ tŇ on¿‘ĞlĲČ Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ yn¿ĄbĘŇ lĂ MyhËĂ Łl’Ĺ NtÌČŇ nĎ ‘rĎę NyăĎnĘř ‘Ă ű ’Chă

tŇ C‘¿rĘC lbĆŇ h¡Ć lJËŁ hČ hŇ e¿ĄhĂ wĘ SmĆ èĳĎ hČ tŇ xČ êăČ CW¡ ‘ĞeĲČSĆ MyWĂŔ ‘ĞUĲČ hĲČ =lJĎ =tŇ ’Ć
15, 16 yêĂ rĘBČÄ DĂ : tŇ onĲ UĎ hĂ lĘ lk¿ČŇ Cy=âlĲ Nor¡sĘ xĆ wĘ NqĳŁ tĘŇ lĂ lkăČŇ Cy=âlĲ tŇ C¡Ď‘ĚmĘ : xČ CrĲ

l‘ËČ hŇ mĎŔ kĘŇ xĎ ÉyêĂ pĘŇ sČÄ ohwĘ yêĂ lĘ DąČgĘŇhĂ hŇ eĄÄhĂ ynĂę ’Ğ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉyBĂ lĂ =M‘Ăř ynąĂ’Ğ
hŇ m¿Ď kĘŇ xĎ hŇ B¡Ą rĘhČ hŇ ’¿Ď rĎ yBËĂ lĂ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ=l‘Čř yn¡ČpĎŇ lĘ hŇ y¿ĎhĎ =rSĆ ’Ğ=lJĎ
t‘dw
.MdŔ ’l ÉNwrty=hm ,’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.3 .ytbr +d v.1 .’
’"s ,w"Tdw y"k Myrps bwrb Nk v.9 .s"tw ‘"t ,+rt Nkw =âlwĘ ’"s v.8 .’ry‘z +d ’"sb v.4

Nkw rsx CnnĄpĎ QĘ mĂ ’"s v.10 .h"dx Nkw ’wh¡ hV‘n¿V=hmw ’"sw ,d"ydw b"yd ,g"d ,b"d Nkw ’whă hV¡ ‘nV=hmw
: r"t w s"t ,+rt ,’"d Nkw SmĆèĎ hČ ’"s v.13 .l’Ć y’xndml ,y’br‘ml Nk v.13 .w"Tdw ’"yd ,h"dx ,’"d
+b Nmql Nyy‘ : r"tw ‘"t ,+rt Nk yBĂ lĂ BĘ l"Y v.16 .w"Tdw ’"d Nkw xtp NyČnĘ‘Ă ’"s v.13 .d"y qwsp Nyy‘

.+z +b Nmql Nyy‘ : s"tw ‘"t ,d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d Nkw MĂlĎ SĎ CryBĂ ’"s v.16 .w"T +’
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yêĂ ‘Ę dČě yĎ tŇ Clĳ kĘŇ WĂ wĘ tŇ ol¡ lĄřhĲŁ tŇ ‘Čd¿ČŇ wĘ hŇ mĎŔ kĘŇ xĎ tŇ ‘ČdăČŇ lĎ ÉyBĂ lĂ hŇ nąĎêĘ ’Ć wĲĎ : tŇ ‘ČdĲĎŇ wĎ 17

tŇ ‘ČD¡Č PŇ ys¿Ă oywĘ s‘ČJĳĎ=bŇ rĎ hŇ m¡Ď kĘŇ xĎ bŇ r¿Ł BĘ yJËĂ : xČ CrĲ Noy¿‘Ę rČ ’Ch¡ hŇ z¿Ć=MGČSĆ 18

hŇ x¡Ď mĘ WĂ bĘŇ hŇ k¿ĎŇ iĘ nČ’Ğ ’eËĎ=hŇ kĎŇ lĘ yBĂŔ lĂ BĘ ÉynĂ ’Ğ yêĂ rĘmąČ’Ď : bŇ o’Ĳ kĘŇ mČ PŇ ys¿Ă oy b
llĳĎ ohmĘ yêĂ rĘmăČ’Ď qox¡ WĘ lĂ : lbĆŇ hĲĎ ’Ch¡ =MgČŇ hŇ e¿ĄhĂ wĘ bŇ oTĳ bĘŇ hŇ ’ăĄ rĘC 2

yrĳĂWĎ BĘ =tŇ ’Ć NyĂI¡ČBČ ëŇ oS¿ mĘ lĂ yBĂŔ lĂ bĘŇ yêĂ rĘêăČ : hŇ WĲĎ ‘Ł hŇ E¿řŁ =hŇ mČ hŇ x¡Ď mĘ WĂ lĘ C 3

hŇ zĆÄ=y’Ą hŇ ’Ćę rĘ’Ć =rSĆ ’Ğ śdŇ ‘ăČ tŇ ClŔ kĘŇ sĂ BĘ zxăŁ ’ĹlĲĆ wĘ ÉhmĎ kĘŇ xĎ BĲČ gŇhąĄ nŁ yBĂÂ lĂ wĘ
: MhĲĆ yIĄxČ ym¿Ą yĘ rj¡Č sĘ mĂ MyĂmČŔ èĎř hČ tŇ xČ êăČ ÉCW‘ĞyĲČ rSąĆ ’Ğ ÉMdĎŇ ’Ď hĲĎ ynąĄbĘŇ lĂ bŇ oTÁ
ylĂŔ ytĂŇ yWăĂ ‘Ď : MymĲĂ rĎJĘ yl¡Ă yêĂ ‘Ę T¿Č nĎ MyêĂŔ BĲĎ ÉylĂ ytĂŇ ynąĂBĎ yWĳĎ ‘ĞmĲČ yêĂ lĘ D¡ČgĘŇhĂ 4, 5

tŇ okăŇ rĄBĘ yl¡Ă ytĂŇ yW¿Ă ‘Ď : yrĂjĲĆ =lJĎ Z‘¿Ą Mh¡Ć bĎŇ yêĂ ‘Ę T¿Č nĎ wĘ MysĳĂ DĄrĘpČŇ C tŇ oe¡ GČ 6

tŇ oxŔ pĎŇ SĘ C MydăĂŇ bĎŇ ‘Ğ ÉytĂŇ ynĂÄqĎ : MyYĲĂ ‘Ą xČ m¿Ą oY r‘Č y¡Č MhĆŔ mĄ tŇ oqă SĘ hČ lĘ MyĂmĳĎ 7

lJËŁ mĂ ylĂŔ hŇ yĎhăĎ ÉhBĄ rĘhČ N’Ň YąŁ wĎ rqĎÄ bĎŇ žhnĄřqĘ mĂ MGăČ ylĳĂ hŇ yĎhăĎ tŇ yĂb¡ČŇ =ynĄbĘŇ C
Myk¡ĂŇ lĎ mĘ tŇ Q¿Č gĚŇsĘ C bŇ hĎŔ zĎwĘ PŇ sĆ JăĆ =MGČ ÉylĂ yêĂ sĘ nąČJĎ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ yn¡ČpĎŇ lĘ Cy¿hĎ SĲĆ 8

hŇ D¿ĎSĂ Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ yn¿ĄBĘ tŇ ogËŇ nĚ‘ĞtĲČŇ wĘ tŇ orę SĎ wĘ MyrăĂSĎ ylĂÁ ytĂŇ yWĂÄ ‘Ď tŇ onĳydĂŇ UĘ hČ wĘ
PŇ ’¿Č MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ yn¡ČpĎŇ lĘ hŇ y¿ĎhĎ SĲĆ lJËŁ mĂ yêĂ pĘŇ sČŔ ohwĘ yêĂ lĘ dăČŇ gĲĎŇ wĘ : tŇ oDĲSĂ wĘ 9

MhĳĆ mĄ yêĂ lĘ Y¡Č ’Ď âl¿ ynČŔ y‘Ą Clă ’ĞSĲĎ rSăĆ ’Ğ É lkŇŁ wĘ : yQĲĂ hŇ dĎŇ mĘř ‘¿Ď yt¡ĂŇ mĎ kĘŇ xĎ 10

ylĂŔ mĎ ‘Ğ=lJĎ mĂ ÉxČ mĄÄ WĎ yBąĂ lĂ =yJĲĂ hŇ xĎę mĘ WĂ =lJĎ mĂ yBĂÁ lĂ =tŇ ’Ć yêĂ ‘Ę nČÄmĎ =âlĲ
CWă ‘ĎSĲĆ ÉyWČ ‘ĞmĲČ =lkĎŇ BĘř ynĂę ’Ğ ytĂŇ ynăĂpĎŇ C : ylĲĂ mĎ ‘Ğ=lJĎ mĂ yq¡ĂlĘ xĆ hŇ y¿ĎhĎ =hŇ zĲĆwĘ 11

xČ CrŔ tŇ C‘ărĘC É lbĆŇ hĆÄ lJ¿Ł hČ hŇ eĄÄhĂ wĘ tŇ oWĳ ‘ĞlĲČ yêĂ lĘ măČ ‘ĎSĆ lm¡Ď ‘ĎbĲĆŇ C ydČŔ yĎ
tŇ ol¡ lĄ ohĲ wĘ hŇ mĎŔ kĘŇ xĎ tŇ o’ă rĘlĂ ÉynĂ ’Ğ ytĂŇ ynąĂpĎŇ C : SmĆ èĲĎ hČ tŇ xČ ê¿Č Nor¡tĘŇ yĂ Ny’¿ĄwĘ 12

rb¡ĎŇ JĘ =rSĆř ’Ğ tŇ ’¿Ą ëŇ lĆ UĆŔ hČ yrăĄxĞ’ĲČ É’obŇ IĎSĆ MdĎę ’Ď hĲĎ hŇ măĆ ű yJăĂ tŇ Clĳ kĘŇ sĂ wĘ
Nor¿tĘŇ yĂJĘř tŇ Clĳ kĘŇ iĂ hČ =NmĂ hŇ m¡Ď kĘŇ xĎ lĲČ NorËtĘŇ yĂ SI¿ĄSĆ ynĂ ’ĎŔ ytĂŇ y’ăĂ rĎwĘ : ChCWĲř ‘Ď 13

ëŇ ĳĄloh ëŇ SĆ xăŁ BČ lys¡Ă JĘ hČ wĘ oSŔ ’Ň rŁ BĘ wynăĎy‘Ą ÉMkĎŇ xĎ hĲĆ : ëŇ SĆ xĲŁ hČ =NmĂ ro’¡ hĎ 14

ynĂÁ’Ğ yêĂ rĘmČÄ ’Ď wĘ : MQĲĎ JĚ =tŇ ’Ć hŇ r¿ĆqĘ yĂ dŇ x¡Ď ’Ć hŇ r¿ĆqĘ UĂ SĆ ynĂ ’ĎŔ =MgČŇ yêĂ ‘Ę dăČŇ yĲĎwĘ 15

yblb

Nkw rVă ’ ű d‘ă ’"s v.3 .’"d Nkw t’EŁ ’"s ,yrq oE v.2 .b .s"tw ‘"t Nk MylĂ SĎ mĘ w’ tonCbêĘ l"n v.17

’"s ,d"ydw b"yd ,h"dx ,g"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.7 .r"tw s"t ,‘"t Nkw SmĆèĆ hČ ’"s v.3 .d"ydw b"yd
’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.9 .w"Tdw ’"yd ,b"d ,’"d Nkw lwgs hnĆqĘmĂ
d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrpsb Ngwnm Nk v.12 .’y‘g =lkĲĎ BĘ n"b ,’"b Nk v.11 .Pqmb =hdm‘
,h"dx ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.13 .s"t Nkw ChWĎ ‘Ď ’"sw ,b"d Nkw rsx ChWĚ ‘Ď ’"s v.12 .w"Tdw

.’"ydw b"d Nkw NortĞyJĲĂ ’"sw ,w"Tdw ,g"d Nkw NortĘ yJĲĂ ’"s ,d"ydw b"yd
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śz’ăĎ yn¡Ă’Ğ yêĂ mĘ kËČŇ xĎ hŇ UĎ lÌĎ wĘ ynĂ rĄŔ qĘ yĂ ynăĂ’Ğ=MGČ É lysĂ JĘ hČ hŇ rąĄř qĘ mĂ JĘ yBĂę lĂ BĘ
16 =M‘ĲĂ MkËĎŇ xĎ lĲĆ NorÌkĘŇ zĂ Ny’ĄÄ žyJĂ : lřbĆŇ hĲĎ hŇ z¡Ć=MGČSĆ yBĂŔ lĂ bĘŇ yêĂ rĘBăČ dĂŇ wĘ rtĳĄŇ oy

tŇ Cm¿ yĎ ëŇ y’ËĄwĘ xJĎŔ SĘ nĂ lJăŁ hČ ÉMy’Ă BĎ hČ MymąĂ IĎhČ rbĎÂ JĘ SĆ BĘ MlĳĎ o‘lĘ lys¡Ă JĘ hČ
17 hŇ WĆŔ ‘ĞUĲČ hĲČ ÉylČ ‘Ď ‘rąČ yJăĂ MyIĂŔxČ hăČ =tŇ ’Ć ÉytĂŇ ’Ň nĄÄWĎ wĘ : lysĲĂ JĘ hČ =M‘ĲĂ Mk¡ĎŇ xĎ hĲĆ
18 ÉynĂ ’Ğ ytĲĂŇ ’Ň nąĄWĎ wĘ : xČ CrĲ tŇ C‘¿rĘC lbĆŇ h¡Ć lJ¿Ł hČ =yJĲĂ SmĆ èĳĎ hČ tŇ xČ êăČ hŇ W¡Ď ‘ĞeĲČSĆ

hŇ y¿ĆhĘ IĲĂSĆ Md¡ĎŇ ’Ď lĎ CexĆŔ yeĂ ’Č SăĆř SmĆ èĳĎ hČ tŇ xČ êăČ lm¡Ą ‘Ď yn¿Ă’ĞSĲĆ ylĂŔ mĎ ‘Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć
19 ylĂŔ mĎ ‘Ğ=lkĎŇ BĘ ÉTlČ SĘ yĂwĘ lkĎŔ sĎ o’ă ÉhyĆhĘ yĲĂ MkąĎŇ xĎ hĲĆ ‘ČdĄę oy ymăĂ C : yrĲĎxĞ’ĲČ
20 yn¡Ă’Ğ ytĲĂŇ oB¿ sČ wĘ : lbĆŇ hĲĎ hŇ z¡Ć=MGČ SmĆ èĳĎ hČ tŇ xČ êăČ yêĂ mĘ k¡ČŇ xĎ SĆ wĘ yêĂ lĘ m¿Č ‘ĎSĲĆ
21 SyăĄÍyJĂ : SmĆ èĲĎ hČ tŇ xČ ê¿Č yêĂ lĘ m¡Č ‘ĎSĲĆř lmĎŔ ‘ĎhăĆ =lJĎ l‘Č ť yBĳĂ lĂ =tŇ ’Ć S’ăĄ yČřlĘ

ÉoB=lmČ ‘ĲĎ âQą SĆ MdĎÂ’Ď lĘ C NorĳSĘ kĂŇ bĘŇ C tŇ ‘Čd¡ČŇ bĘŇ C hŇ m¿Ď kĘŇ xĎ BĘ olË mĎ ‘ĞSĲĆř MdĎę ’Ď
22 ÉMdĎŇ ’Ď lĲĎ hŇ oąĆh=hŇ mĲĆ yJĂ ţ : hŇ BĲĎ rČ hŇ ‘¿ĎrĎwĘ lbĆŇ h¡Ć hŇ z¿Ć=MGČ oqŔ lĘ xĆ CenăĆêĘ yĂ
23 wymăĎ yĎ=lkĎŇ yJÌĂ : SmĆ èĲĎ hČ tŇ xČ ê¿Č lm¡Ą ‘Ď ’Ch¿ SĘř oBĳ lĂ Noy¡‘Ę rČbĘŇ C olŔ mĎ ‘Ğ=lkĎŇ BĘ

lbĆŇ h¿Ć hŇ z¡Ć=MGČ oBĳ lĂ bŇ kăČŇ SĎ =âlĲ hŇ lĎ yĘQ¡Č BČ =MGČ onŔ yĎnĘ ‘Ă És‘ČkČÄ wĎ MybĂę ’řŁ kĘŇ mČ
24 bŇ oT¡ oSË pĘŇ nČ=tŇ ’Ć hŇ ’ÌĎ rĘhĆ wĘ hŇ tĎŔ SĎ wĘ lkăČŇ ’Ň IŁ SĆř ÉMdĎŇ ’Ď BĲĎ bŇ oTą =Ny’ĲĄ : ’ChĲ
25 lkËČŇ ’Ň yŁ ym¿Ă yJăĂ : ’yřhĲĂ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ dŇ I¿ČmĂ yJËĂ ynĂ ’ĎŔ ytĂŇ y’ăĂ rĎ ÉhzřŁ =MGČ olĳ mĎ ‘ĞBĲČ
26 tŇ ‘Čd¡ČŇ wĘ hŇ m¿Ď kĘŇ xĎ NtËČŇ nĎ wynĎŔ pĎŇ lĘ bŇ oFă SĆ ÉMdĎŇ ’Ď lĘ yJąĂ : yřeĂ UĲĆ mĂ ZCx¿ SCx¡ř yĎ ym¿Ă C

ynăĄpĘŇ lĂ ÉboTlĘ ÉttĄŇ lĎ sonę kĘŇ lĂ wĘ PŇ osă ’ĹlĲĆ NyĎÁnĘ ‘Ă NtČÄ nĎ ž’TĆř oxlĲČ wĘ hŇ xĳĎ mĘ WĂ wĘ
g ZpĆŇ x¡Ą =lkĎŇ lĘ tŇ ‘¿ĄwĘ NmĳĎ zĘ lJ¡Ł lČ : xČ CrĲ tŇ C‘¿rĘC lbĆŇ h¡Ć hŇ z¿Ć=MGČ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ

: MyĂmĲĎ èĎ hČ tŇ xČ ê¿Č
2 tŇ Cmĳ lĎ tŇ ‘ăĄwĘ tŇ dĆŇ l¡Ć lĎ tŇ ‘¿Ą

: ‘Č CTĲ nĎ roq¿ ‘ĞlĲČ tŇ ‘¡ĄwĘ tŇ ‘ČTČŔ lĎ tŇ ‘ăĄ
t‘
Nkw lwgs hrĆqĘmĂ JĘ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,h"dx ,g"d ,b"d Nkw +lĄ wyl‘ rsmnw y"k Myrps bwrb Nk v.15

yJĂ lbĆ hĆ N’k ’Ymn s"tbw ‘"tb v.15 .r"tw s"t ,‘"t Nkw z’Ď tlm ’lb rtĄyŁ ynĂ’Ğ ’"s v.15 .’"d
.g"dw b"d Nkw wnxŔ yn’V ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,y"k Myrps bwrb Nk v.18 .rBĄ dČyĘ NortĘ IĂmĂ lysĂ JĘ hČ
b"yd ,’"yd ,’"d Nkw Zmq S’ĄyĎlĘ ’"s ,w"Tdw h"dx ,g"d ,b"d Nkw +lĄ wyl‘ rsmnw y"k Myrps bwrb Nk v.20

,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.21 .T"y qwsp Nyy‘ : d"ydw b"yd Nkw yêĂ mĘ k¡ČxĎSĆ wĘ ytlm¿‘V ’"s v.20 .d"ydw
Myrps bwrb Nk v.22 .’y‘g ’lb wlm‘VĆ n"b ,’"b Nk v.21 .Vyă ykă ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d
,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.23 .d"ydw b"yd ,’"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,’"d Nkw lwgs ’ChSĆ ’"s ,w"Tdw y"k
+g Nmql Nyy‘ : lkĄ’IŁèĆ mĂ l"n v.24 .g"d Nkw ’lm MybĂ o’kĘ mČ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,h"dx ,b"d
.d"wyb wm‘T SCx¡ yĎ yllhb v.25 .d"ydw b"yd ,g"d ,b"d ,’"d Nkw ’Ch ’"s v.24 .yrq oz v.24 .b"y
,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrY ’TĄoxlČ wĘ ’"s ,w"Tdw y"k Myrps bwrb Nk v.26 .s"tw ‘"t Nkw CeUĆmĂ ’"s v.25

.d"ydw ’"yd ,h"dx
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’ojŔ rĘlĂ tŇ ‘ăĄwĘ ÉgorhĞlĲČ tŇ ‘ąĄ 3

: tŇ onĲ bĘŇ lĂ tŇ ‘¿ĄwĘ Zor¡pĘŇ lĂ tŇ ‘¿Ą
qoxŔ WĘ lĂ tŇ ‘ăĄwĘ ÉtoJbĘŇ lĂ tŇ ‘ąĄ 4

: dŇ oqĲ rĘ tŇ ‘¿ĄwĘ dŇ op¡Ň sĘ tŇ ‘¿Ą
MynĳĂbĎŇ ’Ğ sonăJĘ tŇ ‘¡ĄwĘ MynĂŔ bĎŇ ’Ğ ëŇ ylăĂ SĘ hČ lĘ tŇ ‘Ąť 5

: qBĲĄ xČ mĲĄ qx¿Ł rĘlĂ tŇ ‘¡ĄwĘ qobŔ xĞlĲČ tŇ ‘ăĄ
dŇ BĄŔ ’Č lĘ tŇ ‘ăĄwĘ ÉSuĄbČŇ lĘ tŇ ‘ąĄ 6

: ëŇ ylĲĂ SĘ hČ lĘ tŇ ‘¿ĄwĘ rom¡ SĘ lĂ tŇ ‘¿Ą
rojŔ tĘŇ lĂ tŇ ‘ăĄwĘ É‘Č orÄ qĘ lĂ tŇ ‘ąĄ 7

: rBĲĄ dČŇ lĘ tŇ ‘¿ĄwĘ tŇ oS¡ xĞlĲČ tŇ ‘¿Ą
’nŔŁ WĘ lĂ tŇ ‘ăĄwĘ ÉbhŁ ’ĹlĲĆ tŇ ‘ąĄ 8

: MolĲ SĎ tŇ ‘¿ĄwĘ hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ tŇ ‘¿Ą
ytĂŇ y’ăĂ rĎ : lmĲĄ ‘Ď ’Ch¿ rS¡Ć ’ĞBĲČ hŇ WĆŔ ‘Ł hĲĎř ÉNortĘŇ IĂ=hŇ mČ 9, 10

lJ¿Ł hČ =tŇ ’Ć : oBĲ tŇ on¿‘ĞlĲČ Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ yn¿ĄbĘŇ lĂ MyhËĂ Łl’Ĺ NtÌČŇ nĎ rSĆÄ ’Ğ NyĎęnĘ ‘Ă hĲĎ =tŇ ’Ć 11

rSÌĆ ’Ğ ylĂÂBĘ mĂ MBĎŔ lĂ BĘ NtăČŇ nĎ ÉMlĎ ‘Ł hĲĎ =tŇ ’Ć MGąČ oêĳ‘Ă bĘŇ hŇ păĆŇ yĎ hŇ W¡Ď ‘Ď
S’Ň r¿Ł mĄ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ hŇ W¿Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ hŇ WËĆ ‘ĞUĲČ hĲČ =tŇ ’Ć MdĎę ’Ď hĲĎ ’YăĎ mĘ yĂ=âlĲ
bŇ oT¡ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ wĘ xČ omŔ WĘ lĂ =M’Ă yJăĂ MBĳĎ bŇ oT¡ Ny’¿Ą yJËĂ yêĂ ‘Ę dČě yĎ : PŇ osĲ =dŇ ‘Č wĘ 12

sŘ2 olĳ mĎ ‘Ğ=lkĎŇ BĘ bŇ oT¡ hŇ ’¿Ď rĎwĘ hŇ tĎŔ SĎ wĘ lkăČŇ ’Ň IŁ SĆ ÉMdĎŇ ’Ď hĲĎ =lJĎ MgąČŇ wĘ : wyIĲĎxČ BĘ 13

’Chť ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ hŇ WąĆ ‘ĞyĲČ rSĆÄ ’Ğ=lJĎ yJĂ ţ yêĂ ‘Ę dČę yĎ : ’yhĲĂ Myh¡Ă Łl’Ĺ tŇ ê¿ČmČ 14

hŇ WĎŔ ‘Ď MyhăĂ Łl’ĹhĲĎ wĘ ‘ČrĳŁ gĘŇlĂ Ny’ăĄ CeU¡Ć mĂ C PŇ ysĂŔ ohlĘ Ny’ăĄ ÉwylĎ ‘Ď MlĎŔ o‘lĘ hŇ yăĆhĘ yĲĂ
hŇ yĳĎhĎ rbăĎŇ JĘ tŇ oy¡hĘ lĲĂ rS¿Ć ’Ğ wĲČ ’ChŔ rbăĎŇ JĘ ÉhyĎhĎ èĲĆ =hŇ mČ : wynĲĎpĎŇ QĘ mĂ C’¡ rĘIĲĂSĆ 15

MoqąmĘ SmĆ èĳĎ hČ tŇ xČ êăČ ytĂŇ y’¡Ă rĎ dŇ o‘¿ wĘ : PŇ DĲĎrĘnĂ =tŇ ’Ć Su¿ĄbČŇ yĘ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ wĘ 16

ÉynĂ ’Ğ yêĂ rĘmąČ’Ď : ‘SČ rĲĎhĎ hŇ UĎ S¿Ď qdĆŇ ~¡ĆhČ Moq¿ mĘ C ‘SČ rĆŔ hĎ hŇ UĎ SăĎ ÉTjĎ SĘ UĂ hČ 17

=lkĎŇ lĘ tŇ ‘ăĄ=yJĂ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ Tj¡Ł SĘ yĂ ‘SĎŔ rĎhăĎ=tŇ ’Ć wĘ ÉqyDĂ~Č hČ =tŇ ’Ć yBĂŔ lĂ BĘ
ynăĄBĘ ÉtrČbĘŇ DĂ=l‘Č yBĂŔ lĂ BĘ ÉynĂ ’Ğ yêĂ rĘmąČ’Ď : MSĲĎ hŇ W¡Ć ‘ĞUĲČ hĲČ =lJĎ l‘¿ČwĘ ZpĆŇ xĄŔ 18

žyJĂ : MhĲĆ lĎ hŇ UĎ h¡Ą hŇ m¿Ď hĄ BĘ =MhĆ SĘ tŇ o’ě rĘlĂ wĘ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ Mr¡ĎbĎŇ lĘ MdĎŔ ’Ď hĲĎ 19

tŇ om¿ JĘ MhĆŔ lĎ ÉdxĎ ’Ć hŇ rąĆqĘ mĂ C hŇ mĎę hĄ BĘ hČ hŇ răĆqĘ mĂ C MdĎÁ ’Ď hĲĎ =ynĄbĲĘŇ hŇ rĆÄ qĘ mĂ
hz

.w"Tdw ’"yd ,g"d ,’"d Nkw ’lm hWĆ o‘hĎ y’xndml ,d"ydw b"yd ,h"dx ,b"d Nkw y’br‘ml Nk v.9 .g
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ÉhmĎ hĄ BĘ hČ =NmĂ MdąĎŇ ’Ď hĲĎ rtČÄ omC lJĳŁ lČ dŇ x¡Ď ’Ć xČ Cr¿wĘ hŇ zĆŔ tŇ omă NJăĄ ÉhzĆ
20 hŇ yăĎhĎ É lJŁ hČ dŇ xĳĎ ’Ć Moqă mĎ =l’Ć ëŇ ¡Ąloh lJ¿Ł hČ : lbĆŇ hĲĎ lJ¡Ł hČ yJ¿Ă NyĂ’ĎŔ
21 MdĎŔ ’Ď hĲĎ ynăĄBĘ xČ Crť ‘ČdĄę oy ymăĂ : rpĲĎŇ ‘ĎhĲĆ =l’Ć bŇ S¿Ď lJ¡Ł hČ wĘ rpĎŔ ‘ĎhĲĆ =NmĂ

: ZrĆ’ĲĎ lĎ hŇ FĎ m¿Č lĘ ’yh¡Ă tŇ dĆŇ r¿ĆIŁ hČ hŇ mĎŔ hĄ BĘ hČ ÉxČ CrÄ wĘ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ lĘ ’yh¡Ă hŇ l¿Ď ‘Ł hĲĎ
22 ’Ch¡ =yJĂ wyWĎŔ ‘ĞmĲČ BĲĘ ÉMdĎŇ ’Ď hĲĎ xmąČ WĘ yĂ rSĆÄ ’ĞmĲĄ ÉboT Ny’¿Ą yJăĂ ytĂŇ y’Ăę rĎwĘ
d ynĂę ’Ğ yêĂ bĘŇ SăČ wĘ : wyrĲĎxĞ’ĲČ hŇ y¿ĆhĘ IĲĂSĆ hŇ m¡Ć BĘ tŇ o’Ŕ rĘlĂ ÉCe’ĆÄ ybĂŇ yĘ ymąĂ yJăĂ oqĳlĘ xĆ

ű hŇ eăĄhĂ wĘ SmĆ èĳĎ hČ tŇ xČ êăČ MyW¡Ă ‘ĞnĲČ rS¿Ć ’Ğ MyqĂŔ SĚ ‘ĞhăĎ=lJĎ =tŇ ’Ć Éh’Ć rĘ’Ć wĲĎ
Mh¡Ć lĎ Ny’¿ĄwĘ xČ JŔŁ ÉMhĆ yqĄSĘ ‘ĲŁ dŇ IąČmĂ C MxĄŔ nČmĘ ÉMhĆ lĎ Ny’ąĄwĘ MyqĂę SĚ ‘ĞhĲĎ tŇ ‘ăČmĘ DĂ

2 rSËĆ ’Ğ MyIĂŔxČ hăČ =NmĂ CtŇ mĳĄ rbăĎŇ JĘ SĆ Myt¡ĂŇ UĄ hČ =tŇ ’Ć ynËĂ’Ğ xČ BÌĄ SČ wĘ : MxĲĄ nČmĘ
3 rSąĆ ’Ğ hŇ yĳĎhĎ âlă Nd¡ĆŇ ‘Ğ=rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą MhĆŔ ynĄèĘ mĂ ÉboTwĘ : hŇ nĎdĲĆŇ ‘Ğ MyI¡ĂxČ hŇ UĎ h¿Ą
4 ytĂŇ y’ĂÄ rĎwĘ : SmĆ èĲĎ hČ tŇ xČ ê¿Č hŇ W¡Ď ‘ĞnĲČ rS¿Ć ’Ğ ‘rĎŔ hĎ hŇ WăĆ ‘ĞUĲČ hČ =tŇ ’Ć Éh’Ď rĎ=âlĲ

Sy’¡Ă =tŇ ’Č nĘ qĂ ’yh¿Ă yJËĂ hŇ WĆŔ ‘ĞUĲČ hĲČ NorăSĘ JĂ =lJĎ Ét’Ą wĘ lmĎę ‘Ď=lJĎ =tŇ ’Ć ynĂÁ’Ğ
5 lk¡ĄŇ ’Ł wĘ wydĎŔ yĎ=tŇ ’Ć qbăĄŇ xŁ É lysĂ JĘ hČ : xČ CrĲ tŇ C‘¿rĘC lbĆŇ h¡Ć hŇ z¿Ć=MGČ Ch‘ĳĄrĄmĲĄ
6 tŇ C‘¿rĘC lm¡Ď ‘Ď MyĂnËČpĘŇ xĎ âl¿ UĘ mĂ tŇ xČ nĳĎ PŇ k¡ČŇ âl¿ mĘ bŇ oTě : orĲWĎ BĘ =tŇ ’Ć

7, 8 Ny’ĄÄ wĘ ždxĎ ’Ć SyăĄ : SmĆ èĲĎ hČ tŇ xČ ê¿Č lbĆŇ h¡Ć hŇ ’¿Ć rĘ’Ć wĲĎ ynËĂ’Ğ yêĂ bĘŇ SÌČ wĘ : xČ CrĲ
‘BăČ WĘ tĂŇ =âl wyřn¡ y‘=MGČ olŔ mĎ ‘Ğ=lkĎŇ lĘ ÉZqĄ Ny’¿ĄwĘ olę =Ny’ĲĄ x’ăĎ wĎ NBÌĄ MGăČ ynĂÁSĄ
lbĆŇ hËĆ hŇ z¿Ć=MGČ hŇ bĎŔ oFmĂ ÉySĂ pĘŇ nČ=tŇ ’Ć riąĄxČ mĘ C lmĄę ‘Ď ynăĂ’Ğ ű ymăĂ lĘ C rSĆ ‘ĳŁ

9 rk¿ĎŇ WĎ MhËĆ lĎ =SyĄ rSÌĆ ’Ğ dŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ =NmĂ MyĂn¡ČèĘ hČ Myb¿ĂŇ oT : ’ChĲ ‘r¡Ď Ny¿ČnĘ ‘Ă wĘ
10 ÉdxĎ ’Ć hĲĎ olę y’ăĂ wĘ orĳbĄŇ xĞ=tŇ ’Ć MyqăĂ yĎ dŇ x¡Ď ’Ć hĲĎ CljŔŁ yĂ=M’Ă yJăĂ : MlĲĎ mĎ ‘ĞBĲČ bŇ oT¡
11 MhĳĆ lĎ MxăČ wĘ MyĂn¡ČSĘ Cb¿Ň JĘ SĘ yĂ=M’Ă MGËČ : omĲ yqĂ hĞlĲČ yn¡ĂSĄ Ny’¿ĄwĘ lojŔ IĂSĆ
12 oDĳgĘŇ nĆ CdăŇ mĘ ‘Č yĲČ MyĂn¡ČèĘ hČ dŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ ÉopŇ qĘ tĘŇ yĂ=M’ĲĂ wĘ : MxĲĎ yĄ ëŇ y’¿Ą dŇ x¡Ď ’Ć lĘ C
13 MkĳĎŇ xĎ wĘ NJ¡Ą sĘ mĂ dŇ lĆ y¿Ć bŇ oTË : qtĲĄŇ eĎ yĂ hŇ r¡ĎhĄ mĘ bĂŇ âl¿ SQĎŔ SĚ mĘ hĲČ ÉTCxhČ wĘ
14 Myr¡ĂCshĎ tŇ yB¿ĄmĂ =yJĲĂ : dŇ o‘Ĳ rh¡Ą EĎhĂ lĘ ‘d¿ČŇ yĎ=âlĲ rSËĆ ’Ğ lysĂŔ kĘŇ C ÉNqĄ zĎ ëŇ lĆ UąĆ mĂ
15 MyIĂŔxČ hăČ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉytĂŇ y’ĂÄ rĎ : SrĲĎ dŇ l¿Č on ot¡Ň CkŇ lĘ mČ BĘ MG¿Č yJËĂ ëŇŁlĳ mĘ lĂ ’YăĎ yĎ

: wyêĲĎxĘ êČ dŇ m¡Ł ‘ĞyĲČ rS¿Ć ’Ğ ynĂŔ èĄ hČ dŇ lĆ IăĆhČ M‘Ă ť SmĆ èĳĎ hČ tŇ xČ êăČ Myk¡ĂŇ QĘ hČ mĘ hĲČ
16 Myn¡ĂorxĞ’ĲČ hĎ MG¿Č MhĆŔ ynĄpĘŇ lĂ ÉhyĎhĎ =rSĆ ’Ğ lkąŇŁ lĘ M‘Ďę hĎ =lkĎŇ lĘ ZqăĄ=Ny’ĲĄ

’l
.s"tw ‘"t ,+rt ,g"d ,’"d Nkw yrqw bytk ony‘Ą ’"sb ,yrq ony‘Ą ,bytk wynĎy‘Ą v.8 .d
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ìŇ ylĆ gĘŇrČ rmăŁ SĘ : xČ CrĲ Noy¿‘Ę rČwĘ lbĆŇ h¡Ć hŇ z¿Ć=MgČŇ=yJĲĂ obĳŇ =CxmĘ WĘ yĂ âlă 17

Myl¡Ă ysĂ JĘ hČ tŇ ê¿ĄmĂ ‘ČmŔŁ SĘ lĂ bŇ orăqĎ wĘ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ tŇ yBăĄ =l’Ć ÉëlĄ êĄ rSąĆ ’ĞJĲČ
ìÌŇ BĘ lĂ wĘ ìŇ yjĂÁ =l‘Č lhĄÄ bČŇ êĘ =l’Č : ‘rĲĎ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ My‘¡ĂdĘŇ oy Mn¿Ď y’Ą =yJĲĂ xbČŇ zĳĎ h
ÉMyĂmČÄ èĎ BČ MyhąĂ Łl’ĹhĲĎ yJăĂ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ ynăĄpĘŇ lĂ rb¡ĎŇ dĎŇ ’yY¿Ă ohlĘ rhËĄ mČ yĘ=l’Č
Mol¡ xĞhĲČ ’B¿Ď yJËĂ : MyFĲĂ ‘ČmĘ ìŇ yr¡ĆbĎŇ dĘŇ Cy¿hĘ yĲĂ NJËĄ =l‘ĲČ ZrĆ’ĎŔ hĎ =l‘Č hŇ êăĎ’Č wĘ 2

MyhĂę Łl’Ň lĲĄ rdĆŇ nĆÁ rDÄŁ êĂ žrSĆ ’ĞJĲČ : MyrĲĂbĎŇ DĘ bŇ r¿Ł BĘ lys¡Ă JĘ loq¿ wĘ NyĳĎnĘ ‘Ă bŇ răŁ BĘ 3

: MQĲĄ SČ rD¡Ł êĂ =rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą MylĳĂ ysĂ JĘ BČ ZpĆŇ x¡Ą Ny’¿Ą yJËĂ omŔ QĘ SČ lĘ ÉrxĄ ’Č êĘ =l’Č
ÉìyjĂÄ =tŇ ’Ć NêąĄêĂ =l’Č : MQĲĄ SČ tĘŇ âl¿ wĘ roD¡êĂ èĆ mĂ rDĳŁ tĂŇ =âlĲ rSăĆ ’Ğ bŇ oT¡ 4, 5

’yhĳĂ hŇ g¡ĎŇgĎŇSĘ yJ¿Ă ëŇ ’ĎŔ lĘ UČ hČ ynăĄpĘŇ lĂ ÉrmČ ’Ň êŁ =l’Č wĘ ìŇ rĆŔ WĎ BĘ =tŇ ’Ć ’yTăĂ xĞlĲČ
yJăĂ : ìŇ ydĲĆŇ yĎ hŇ W¿Ą ‘Ğř mĲČ =tŇ ’Ć lB¡Ą xĂ wĘ ìŇ lĆŔ oq=l‘Č ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ PŇ YąŁ qĘ yĂ hŇ UĎ lăĎ 6

: ’rĲĎyĘ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ =tŇ ’Ć yJ¿Ă hŇ BĳĄ rĘhČ Myr¡ĂbĎŇ dĘŇ C MylĂŔ bĎŇ hĞ wĲČ ÉtomŁlxĞ bŇ rąŁ bĘŇ
Hm¡Č tĘŇ êĂ =l’Č hŇ nĎŔ ydĂŇ UĘ bČŇ hŇ ’ăĆ rĘêĂ ÉqdĆŇ YĆÄ wĎ TjąĎ SĘ mĂ lzĆgĄÄ wĘ SrĎţ qSĆ ‘ăŁ =M’Ă 7

Nor¿tĘŇ yĂwĘ : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ Myh¡Ă bŇŁ gĘŇ C rmĄŔ SŁ ÉHČ bŇŁ GĎ l‘ąČmĄ HČ bÁŁ gĎŇ yJăĂ ZpĆŇ xĳĄ hČ =l‘Č 8

PŇ sĆ JĆŔ ‘BăČ WĘ yĂ=âlĲ ÉPsĆ JĆÄ bŇ h¿Ą ’Ł : dŇ bĲĎŇ ‘ĹnĲĆ hŇ d¡ĆŇ WĎ lĘ ëŇ lĆ m¿Ć ’yhĳř lJăŁ BČ ZrĆ’¡Ć 9

CB¡ rČ hŇ bĎŔ oFhČ ÉtobŇ rĘBĂ : lbĆŇ hĲĎ hŇ z¡Ć=MGČ hŇ ’ĳĎ CbŇ tĘŇ âlă Nom¡ hĎ BĲĆ bŇ h¿Ą ’Ł =ymĲĂ C 10

tŇ năČSĘ ÉhqĎ CtŇ mĘ : wynĲĎ y‘Ą tŇ IČ’Ă rĘ=M’Ă yJ¡Ă hĎ ylĆŔ ‘ĎbĘŇ lĂ ÉNorSĘ JĂ =hŇ mČ C hĎ ylĳĆkĘŇ o’Ĳ 11

xČ ye¿ĂmČ CenËĆ y’Ą rySĂŔ ‘ĎlĲĆ É‘bĎŇ vĎ hČ wĘ lkĳĄŇ ’Ň yŁ hŇ B¡Ą rĘhČ =M’Ă wĘ T‘¿ČmĘ =M’Ă dŇ bĄŔ ‘Ł hĲĎ
rCm¿ SĎ rSĆ ‘ËŁ SmĆ èĳĎ hČ tŇ xČ êăČ ytĂŇ y’¡Ă rĎ hŇ lĎŔ ox hŇ ‘ăĎrĎ SyĄť : NoSĲ ylĂ ol¡ 12

NBĄŔ dŇ ylăĂ ohwĘ ‘rĳĎ NyăČnĘ ‘Ă BĘ ’Ch¡ hČ rSĆ ‘¿Ł hĎ dŇ bËČŇ ’Ď wĘ : otĲŇ ‘ĎrĲĎlĘ wyl¡Ď ‘ĎbĘŇ lĂ 13

tŇ kĆŇ l¡Ć lĎ bŇ CS¿ yĎ MorË‘Ď oUŔ ’Ă NTĆ BăĆ mĂ É’YĎ yĎ rSąĆ ’ĞJĲČ : hŇ mĎ C’Ĳ mĘ od¡Ň yĎBĘ Ny’¿ĄwĘ 14

hŇ ‘ăĎrĎ ÉhzŁ =MgČŇ wĘ : odĲŇ yĎBĘ ëŇ ¡ĄlIŁ SĆ olŔ mĎ ‘ĞbĲČŇ ’văĎ yĂ=âlĲ ÉhmĎ C’Ä mĘ C ’BĳĎ SĆ JĘ 15

MG¿Č : xČ CrĲlĎ lm¡Ł ‘ĞIĲČSĆ olŔ NorătĘŇ IĂ=hŇ mČ C ëŇ ĳĄlyĄ NJăĄ ’B¡Ď SĆ tŇ U¿Č ‘Ě=lJĎ hŇ lĎŔ ox 16

=rSĆ ’Ğ hŇ eĄÂhĂ : PŇ YĆqĲĎ wĎ oy¿lĘ xĎ wĘ hŇ B¡Ą rĘhČ s‘¿ČkĎŇ wĘ lkĳĄŇ ’Ň yŁ ëŇ SĆ xăŁ BČ wym¡Ď yĎ=lJĎ 17

hŇ bĎÁ oT tŇ o’Ä rĘlĂ wĘ tŇ oêSĘ lĂ wĘţ=lokŇ ’Ć lĲĆ hŇ păĆŇ yĎ=rSĆ ’Ğ bŇ oTă ynĂ ’Ďę ytĂŇ y’ăĂ rĎ
ol¿ =NtČŇ nĲĎ =rSĆ ’Ğ wIËĎxČ =ymĄ yĘ rjÌČsĘ mĂ SmĆ èĆę hČ =tŇ xČ êĲČ lmăŁ ‘ĞIĲČSĆ ű olă mĎ ‘Ğ=lkĎŇ BĘ
žMyhĂ Łl’ĹhĲĎ olă =NtČŇ nĲĎ rSăĆ ’Ğ MdĎÃ ’Ď hĲĎ =lJĲĎ MGăČ : oqĲ lĘ xĆ ’Ch¿ =yJĂ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ 18

rV‘
’"sb ,yrq ’Ch ,bytk ’yhĂ v.8 .r"tw ‘"t ,+rt ,rd"nq y"k +x Nkw yWĄ ‘ĞmČ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.5 .h

.’"yd Nkw yrqw bytk ’Ch ’"sbw ,g"dw ’"d Nkw yrqw bytk ’yhĂ
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xČ m¡Ł WĘ lĂ wĘ oqŔ lĘ xĆ =tŇ ’Ć tŇ ’Ň WăĄ lĎ wĘ ÉCeUĆÄ mĂ lkąŇŁ ’ĹlĲĆ oTÄ ylĂ SĘ hĂ wĘ MysĂÁ kĎŇ nĘ C rSĆ ‘ÄŁ
19 wyIĳĎxČ ymăĄ yĘ=tŇ ’Ć rJ¡Ł zĘyĂ hŇ BĄŔ rĘhČ âlă yJĂ ť : ’yhĲĂ Myh¡Ă Łl’Ĺ tŇ ê¿ČmČ hŇ Łzě olĳ mĎ ‘ĞBĲČ
w tŇ xČ êăČ ytĂŇ y’¡Ă rĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ ‘ĎŔ rĎ SyăĄ : oBĲ lĂ tŇ x¿Č mĘ WĂ BĘ hŇ n¡Ć‘ĞmĲČ MyhËĂ Łl’ĹhĲĎ yJÌĂ
2 MyhĂÃ Łl’ĹhĲĎ olă =NêĆ yĲĂ rSăĆ ’Ğ Sy’ăĂ : MdĲĎŇ ’Ď hĲĎ =l‘Č ’yh¡Ă hŇ B¿Ď rČwĘ SmĆ èĳĎ hČ

hŇ CĆę’Č tĘŇ yĲĂ=rSĆ ’Ğ lJăŁ mĂ ű oSă pĘŇ nČlĘ rs¿Ą xĎ CenĆÄ y’Ą wĲĘ dŇ obÁ kĎŇ wĘ MysĂÄ kĎŇ nĘ C žrSĆ ‘Ł
CelĳĆ kĘŇ ’Ň yĲŁ yr¡ĂkĘŇ nĎ Sy’¿Ă yJËĂ CeUĆŔ mĂ lkăŇŁ ’ĹlĲĆ ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ CeTąĆ ylĂ SĘ yČ=âlĲ wĘ

3 tŇ oBÄ rČ žMynĂ SĎ wĘ hŇ ’ĎÃ mĄ Sy’ăĂ dŇ ylăĂ oy=M’Ă : ’ChĲ ‘r¡Ď yl¿Ă xĽ wĲĎ lbĆŇ hËĆ hŇ z¿Ć
=MgČŇ wĘ hŇ bĎŔ oFhČ =NmĂ ‘BăČ WĘ tĂŇ =âl ÉoSpĘŇ nČ wĘ wynĎęSĎ =ymĲĄ yĘ CyăhĘ IĲĂSĆ ű bŇ răČwĘ hŇ yĆÁxĘ yĲĂ

4 ’B¡Ď lbĆŇ h¿Ć bČŇ =yJĲĂ : lpĆŇ eĲĎhČ CeU¡Ć mĂ bŇ oT¿ yêĂ rĘmČě ’Ď oQĳ hŇ tĎŇ yĘhăĎ=âl hŇ r¡ĎCbŇ qĘ
5 ‘dĳĎŇ yĎ âlă wĘ hŇ ’¡Ď rĎ=âlĲ SmĆ S¿Ć =MGČ : hŇ iĲĆ kĚŇ yĘ om¿ SĘ ëŇ SĆ x¡Ł bČŇ C ëŇ ĳĄlyĄ ëŇ SĆ xăŁ bČŇ C
6 hŇ ’ĳĎ rĎ âlă hŇ b¡ĎŇ oTwĘ MyĂmČŔ ‘ĞjĲČ ÉMynĂ SĎ PŇ lĆ ’ąĆ hŇ yĎęxĎ CQă ’Ă wĘ : hŇ EĲĆmĂ hŇ z¡ĆlĎ tŇ xČ n¿Č
7 =MgČŇ wĘ ChypĳĂŇ lĘ Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ lm¿Č ‘Ğ=lJĎ : ëŇ lĲĄ oh lJ¿Ł hČ dŇ x¡Ď ’Ć Moq¿ mĎ =l’Ć âlË hĞ
8 ynăĂ‘ĎQĆ =hŇ mČ lysĳĂ JĘ hČ =NmĂ Mk¡ĎŇ xĎ lĲĆ rt¿ĄŇ oI=hŇ mČ yJËĂ : ’lĲĄ UĎ tĂŇ âl¿ SpĆŇ e¡ĆhČ
9 hŇ z¿Ć=MGČ SpĆŇ nĳĎ=ëŇ lĎ hĞmĲĄ MyĂn¡Čy‘Ą hŇ ’¿Ą rĘmČ bŇ oTË : MyIĲĂxČ hĲČ dŇ gĆŇ n¿Ć ëŇŁl¡ hĞlĲČ ‘ČdĄŔ oy

10 ’Chă =rSĆ ’Ğ ‘d¡ĎŇ onwĘ omŔ SĘ ’răĎqĘ nĂ ÉrbĎŇ JĘ hŇ yĎęhĎ èĲĆ =hŇ mČ : xČ CrĲ tŇ C‘¿rĘC lbĆŇ h¡Ć
11 hŇ B¡Ą rĘhČ Myr¿ĂbĎŇ DĘ=SyĄ yJËĂ : CeUĲĆ mĂ PŇ yuĂ êČhČ SĆ M‘¿Ă NydĂŔ lĎ lkăČŇ Cy=âlĲ wĘ MdĳĎŇ ’Ď
12 MdĎÁ ’Ď lĲĎ bŇ oFÄ =hŇ mČ ž‘ČdĄŇ oy=ymĲĂ yJăĂ : MdĲĎŇ ’Ď lĎ rt¡ĄŇ IŁ =hŇ mČ lbĆŇ hĳĎ MyBăĂ rĘmČ

MdĎŔ ’Ď lĲĎ dŇ yGăĂyČ=ymĲĂ ÉrSĆ ’Ğ l~ĳĄJČ MWăĄ ‘ĞyĲČwĘ ol¡ bĘŇ hĆ yI¿ĄxČ =ymĄ yĘ rjËČsĘ mĂ MyIĂęxČ BĲČ
z NmĆ èăĆ mĂ MS¡Ą bŇ oT¿ř : SmĆ èĲĎ hČ tŇ xČ ê¿Č wyr¡ĎxĞ’ĲČ hŇ y¿ĆhĘ IĲĂ=hŇ mČ sŘ3

2 ÉtkĆŇ QĆÄmĂ lbĆŇ ’Ąę =tŇ yBĲĄ =l’Ć tŇ kĆŇ lăĆ lĎ bŇ oTÂ : odĲŇ lĘ CĲĎhĂ MoI¡mĂ tŇ wĆUĎŔ hČ MoyăwĘ bŇ oTĳ
: oBĲ lĂ =l’Ć Nê¿Ą yĂ yx¡Č hČ wĘ MdĳĎŇ ’Ď hĲĎ =lJĎ PŇ osă ’Ch¡ rSĆě ’ĞBĲČ hŇ êĆŔ SĘ mĂ tŇ yBăĄ =l’Ć

3, 4 tŇ ybăĄŇ BĘ ÉMymĂ kĎŇ xĞ bŇ ląĄ : bŇ lĲĄ bŇ TČ yy¿Ă Myn¡ĂjĎ ‘Čr¿Ł bĘŇ =yJĲĂ qxĳŁ vĘ mĂ s‘ČJ¡Č bŇ oT¿
5 MkĳĎŇ xĎ tŇ răČ‘ĞGĲČ ‘Čm¡Ł SĘ lĂ bŇ oTě : hŇ xĲĎ mĘ WĂ tŇ yb¿ĄŇ BĘ Myl¡Ă ysĂ JĘ bŇ l¿Ą wĘ lbĆŇ ’ĄŔ
6 NJ¡Ą ryiĂŔ hČ tŇ xČ êăČ ÉMyrĂyiĂ hČ loqąkĘŇ yJăĂ : MylĲĂ ysĂ JĘ ryS¿Ă ‘Čm¡Ą SŁ Sy’Ăě mĄ
7 dŇ B¿Ą ’Č ywĲĂ MkĳĎŇ xĎ llăĄ ohyĘ qSĆ ‘¡Ł hĎ yJ¿Ă : lbĆŇ hĲĎ hŇ z¡Ć=MgČŇ wĘ lysĳĂ JĘ hČ qxăŁ WĘ
8 xČ Cr¡=ëŇ rĆ’ĲĆ bŇ oT¿ otĳŇ ySĂ ’Ň rĄmĲĄ rb¡ĎŇ DĎ tŇ yr¿ĂxĞ’ĲČ bŇ oTË : hŇ nĲĎêĎmČ bŇ l¡Ą =tŇ ’Ć
9 Myl¡Ă ysĂ JĘ qyx¿Ą BĘ s‘ČkČŔ yJăĂ so‘ĳkĘŇ lĂ ì¡Ň xĞ CrĲBĘ lh¿Ą bČŇ êĘ =l’Č : xČ CrĲ=HbČŇ GĘ mĂ

xwny
.ytbr +T v.1 .Myqwspb rpsh yYx v.1 .z .rpsh yYx v.10 .w
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Myb¡ĂŇ oT Cy¿hĎ MynĂŔ SŁ ’Ň răĂhĎ ÉMymĂ IĎhČ SąĆ hŇ yĎŔhĎ hŇ măĆ ÉrmČ ’Ň êŁ =l’Č : xČ CnĲ yĎ 10

hŇ lĳĎ xĞ nĲČ=M‘ĲĂ hŇ m¡Ď kĘŇ xĎ hŇ b¿ĎŇ oT : hŇ zĲĆ=l‘Č êĎlĘ ’¿Č SĎ hŇ m¡Ď kĘŇ xĎ mĲĄ âl¿ yJËĂ hŇ QĆ ’ĳĄ mĄ 11

NorătĘŇ yĂwĘ PŇ sĆ JĳĎ hČ lYăĄBĘ hŇ m¡Ď kĘŇ xĎ hĲČ lY¿ĄBĘ yJËĂ : SmĆ èĲĎ hČ y’¿ĄrŁ lĘ rt¡ĄŇ yŁ wĘ 12

ymąĂ yJăĂ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ =tŇ ’Ć hŇ ’¡Ą rĘ : hĎ ylĲĆ ‘ĎbĘŇ hŇ I¿ĆxČ êĘ hŇ m¡Ď kĘŇ xĎ hĲČ tŇ ‘ČDČŔ 13

Moy¿bĘŇ C bŇ oTŔ bĘŇ hŇ yăĄhĹ ÉhbĎŇ oT MoyąBĘ : otĲŇ CĘ‘Ă rS¿Ć ’Ğ tŇ ’¡Ą NuĄŔ tČŇ lĘ É lkČŇ Cy 14

tŇ rČę bĘŇ DĂ=l‘Č MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ hŇ WăĎ ‘Ď ÉhzĆ=tŇ UČ ‘ĚlĘ hŇ ząĆ=tŇ ’Ć MGăČ hŇ ’ĳĄ rĘ hŇ ‘¡ĎrĎ
ylĳĂ bĘŇ hĆ ymăĄ yBĂ ytĂŇ y’¡Ă rĎ lJ¿Ł hČ =tŇ ’Ć : hŇ mĎ C’Ĳ mĘ wyr¡ĎxĞ’ĲČ MdËĎŇ ’Ď hĲĎ ’YÌĎ mĘ yĂ âQÄSĆ 15

yhąĂ êĘ =l’Č : otĲŇ ‘ĎrĲĎBĘ ëŇ yr¡Ă’ĞmĲČ ‘SĎŔ rĎ SyăĄwĘ oqŔ dĘŇ YĂ BĘ dŇ băĄŇ ’Ł ÉqyDĂYČ SyąĄ 16

‘S¿Č rĘêĂ =l’Č : MmĲĄ oèêĂ hŇ UĎ l¡Ď rtĳĄŇ oy MJ¡Č xČ tĘŇ êĂ =l’Č wĘ hŇ BĄŔ rĘhČ ÉqyDĂYČ 17

rSăĆ ’Ğ bŇ oTť : ìŇ êĲĆ‘Ă âl¿ BĘ tŇ Cm¡ tĎŇ hŇ UĎ l¿Ď lkĳĎŇ sĎ yhăĂ êĘ =l’Č wĘ hŇ B¡Ą rĘhČ 18

’Y¿Ą yĄ Myh¡Ă Łl’Ĺ ’r¿ĄyĘ=yJĲĂ ìŇ dĳĆŇ yĎ=tŇ ’Ć xeăČêČ =l’Č hŇ E¡ĆmĂ =MgČŇ wĘ hŇ zĆŔBĎ zxăŁ ’ĹêĲĆ
Cy¡hĎ rS¿Ć ’Ğ MyTĂŔ yQĂ SČ ÉhrĎWĎ ‘ĞmĲĄ MkĳĎŇ xĎ lĲĆ z‘ăŁ êĎ hŇ m¡Ď kĘŇ xĎ hĲČ : MQĲĎ JĚ =tŇ ’Ć 19

âl¿ wĘ bŇ oF¡ =hŇ WĆ ‘ĞyĲČ rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĳĎBĎ qyD¡ĂYČ Ny’¿Ą MdĎŔ ’Ď yJăĂ : ry‘ĲĂBĎ 20

rS¿Ć ’Ğ ìŇ BĳĆ lĂ Nê¡ĄêĂ =l’Č CrBĄŔ dČŇ yĘ rSăĆ ’Ğ ÉMyrĂbĎŇ DĘhČ =lkĎŇ lĘ MGąČ : ’TĲĎ xĹyĲĆ 21

ìŇ BĳĆ lĂ ‘dăČŇ yĎ tŇ oB¡ rČ Mym¿Ă ‘ĎjĘ =MGČ yJËĂ : ìŇ lĲĆ lĘ qČ mĘ ì¡Ň DĘbĘŇ ‘Č=tŇ ’ĲĆ ‘m¿Č SĘ tĂŇ =âlĲ 22

yêĂ rĘmăČ’Ď hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ bĲČŇ ytĂŇ yiăĂ nĂ hŇ z¡Ł =lJĎ : MyrĲĂxĄ ’Ğ êĎlĘ Q¿Č qĂ tř ’¡ =MGČ rS¿Ć ’Ğ 23

ym¿Ă qm¡Ł ‘Ď ű qm¿Ł ‘Ď wĘ hŇ yĳĎhĎ èĲĆ =hŇ mČř qox¡ rĎ : yeĂ UĲĆ mĂ hŇ q¿ĎoxrĘ ’yh¡Ă wĘ hŇ mĎ JĎŔ xĘ ’Ć 24

NoBĳ SĘ xĆ wĘ hŇ m¡Ď kĘŇ xĎ Su¿ĄbČŇ C rCtŔ lĎ wĘ tŇ ‘ČdăČŇ lĎ ÉyBĂ lĂ wĘ ynąĂ’Ğ ytĲĂŇ oBÄ sČ : Ce’ĲĆ YĎ mĘ yĂ 25

tŇ wĆUĎę mĂ rmăČ ynĂÁ’Ğ ’YĆÄ omC : tŇ olĲ lĄ ohĲ tŇ Cl¡ kĘŇ iĂ hČ wĘ lsĆ JĆŔ ‘SČ răĆ Ét‘ČdČÄ lĎ wĘ 26

bŇ oTÂ hĎ ydĳĆŇ yĎ MyrăĂCs’Ğ HB¡Ď lĂ MymËĂ rĎxĞ wĲČ MydÌĂŇ oYmĘ ’yhĂÄ =rSĆ ’Ğ ÉhèĎ ’Ă hĲĎ =tŇ ’Ć
ytĂŇ ’Ň YĎŔ mĎ hŇ zăĆ Éh’Ą rĘ : HBĲĎ dŇ kĆŇ Q¿Ď yĂ ’T¡Ą oxwĘ hŇ eĎUĆŔ mĂ TlăĄ UĎ yĂ ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ ynąĄpĘŇ lĂ 27

hŇ S¿Ď qĘ BĂ =dŇ o‘Ĳ rSËĆ ’Ğ : NoBĲ SĘ xĆ ’Y¿Ł mĘ lĂ tŇ x¡Č ’Č lĘ tŇ x¿Č ’Č tŇ lĆ hĳĆ qŁ hŇ r¡ĎmĘ ’ĲĎ 28

hŇ QĆ ’¡Ą =lkĎŇ bĘŇ hŇ è¿Ď ’Ă wĘ ytĂŇ ’Ň YĎŔ mĎ ÉPlĆ ’ĆÄ mĄ dŇ xąĎ ’Ć MdĎÂ’Ď ytĂŇ ’Ň YĳĎ mĎ âlă wĘ yS¡Ă pĘŇ nČ
MyhËĂ Łl’ĹhĲĎ hŇ WÌĎ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ ytĂŇ ’Ň YĎŔ mĎ hŇ zăĆ=hŇ ’Ą rĘ ÉdbČŇ lĘ : ytĂŇ ’Ň YĲĎ mĎ âl¿ 29

ym¿Ă C MkĎŔ xĎ hăĆ JĘ ymĂ ť : MyBĲĂ rČ tŇ on¿bŇŁ èĘ xĂ CS¡ qĘ bĂŇ hŇ UĎ h¿Ą wĘ rSĳĎ yĎ Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć x
ÉynĂ ’Ğ : ’eĲĆSĚ yĘ wyn¡ĎjĎ z‘¿Ł wĘ wynĎŔ jĎ ry’ăĂ êĎ ÉMdĎŇ ’Ď tŇ mąČ kĘŇ xĎ rbĳĎŇ DĎ rSĆ jăĄ ‘Čd¡ĄŇ oy 2

ÉwynĎjĎ mĂ lhąĄ BĎ êĂ =l’Č : MyhĲĂ Łl’Ĺ tŇ ‘¿ČCbŇ SĘ tŇ r¡ČbĘŇ DĂ l‘Čě wĘ romŔ SĘ ëŇ lĆ măĆ =yjĂ 3

Klt
.lwgsb =hmĆ yllhb v.24 .yrq hêĎ’Č ,bytk êĘ ’Č v.22
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4 rS¿Ć ’ĞBĲČ : hŇ WĲĆ ‘ĞyĲČ Zj¡Ł xĘ yČ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ yJËĂ ‘rĳĎ rbăĎŇ dĎŇ BĘ dŇ m¡Ł ‘ĞêĲČ =l’ĲČ ëŇ lĄŔ êĄ
5 âl¿ hŇ wĎŔYĘ mĂ rmăĄ oS : hŇ WĲĆ ‘ĞêĲČ =hŇ mĲČ ol¡ =rmČ ’Ň yĲŁ ym¿Ă C NoTĳ lĘ SĂ ëŇ lĆ m¡Ć =rbČŇ DĘ
6 tŇ ‘ăĄ Sy¡Ą ZpĆŇ xĄŔ =lkĎŇ lĘ yJăĂ : MkĲĎŇ xĎ bŇ l¿Ą ‘d¡ČŇ yĄ TjĎŔ SĘ mĂ C tŇ ‘ăĄwĘ ‘rĳĎ rbăĎŇ DĎ ‘d¡ČŇ yĄ
7 hŇ yĳĆhĘ IĲĂèĆ =hŇ mČ ‘Čd¡ĄŇ yŁ Cen¿Ć y’Ą =yJĲĂ : wylĲĎ ‘Ď hŇ B¿Ď rČ Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ tŇ ‘¿ČrĎ=yJĲĂ TjĳĎ SĘ mĂ C
8 ’olă kĘŇ lĂ ÉxČ CrÄ BĎ TyQąĂ SČ MdĎÂ’Ď Ny’ăĄ : olĲ dŇ yG¿ĂyČ ym¡Ă hŇ yĆŔhĘ yĲĂ rSăĆ ’ĞJĲČ yJĂ ť

hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ BČ tŇ xČ l¡Č SĘ mĂ Ny’¿ĄwĘ tŇ wĆUĎŔ hČ MoyăBĘ ÉNoTlĘ SĂ Ny’ąĄwĘ xČ CrŔ hĎ =tŇ ’Ć
9 yBĂŔ lĂ =tŇ ’Ć NotăŇ nĎ wĘ ÉytĂŇ y’ĂÄ rĎ hŇ ząĆ=lJĎ =tŇ ’Ć : wylĲĎ ‘ĎBĘ =tŇ ’Ć ‘SČ r¡Ć TQ¿Ą mČ yĘ=âlĲ wĘ

MdËĎŇ ’Ď hĲĎ TlÌČ SĎ rSĆÄ ’Ğ tŇ ‘Ąę SmĆ èĳĎ hČ tŇ xČ êăČ hŇ W¡Ď ‘ĞnĲČ rS¿Ć ’Ğ hŇ WĆŔ ‘ĞmĲČ =lkĲĎŇ lĘ
10 MoqąUĘ mĂ C C’bĎę wĎ MyrĂÁ bĚŇ qĘ My‘ĂÄ SĎ rĘ žytĂŇ y’Ă rĎ NkĄÃ bĘŇ C : olĲ ‘r¿ČlĘ Md¡ĎŇ ’Ď BĘ

: lbĆŇ hĲĎ hŇ z¡Ć=MGČ CWĳ ‘Ď=NJĄ rSăĆ ’Ğ ry‘¡ĂbĎŇ Cx¿ JĘ êČSĘ yĲĂwĘ CkŇ QĄŔ hČ yĘ ÉSodŇ qĎ
11 bŇ lÌĄ ’lĄÂmĎ NJĄÃ =l‘Č hŇ rĳĎhĄ mĘ hŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ MgĎŔ tĘŇ pĂŇ hŇ WăĎ ‘ĞnĲČ=Ny’ĲĄ ÉrSĆ ’Ğ
12 tŇ ’¡Č mĘ ‘rËĎ hŇ W¿Ć ‘Ł ’TĆę xŁ rSăĆ ’Ğ : ‘rĲĎ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ Mh¡Ć BĎ MdËĎŇ ’Ď hĲĎ =ynĄBĲĘ

MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ y’ăĄrĘyĂlĘ ÉboF=hŇ yĆhĘ yĲĂ rSąĆ ’Ğ ynĂ ’ĎŔ ‘ČdăĄŇ oy=MGČ yJĂ ť olĳ ëŇ yrăĂ’ĞmĲČ C
13 Mym¡Ă yĎ ëŇ yr¿Ă’Ğ yĲČ=âlĲ wĘ ‘SĎŔ rĎlĲĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ=âl ÉboTwĘ : wynĲĎpĎŇ QĘ mĂ C’¡ rĘyyĲĂ rS¿Ć ’Ğ
14 hŇ WăĎ ‘ĞnĲČ rSăĆ ’Ğ È lbĆŇ hĆ =SyĆ : MyhĲĂ Łl’Ĺ yn¿ĄpĘŇ QĂ mĂ ’r¡ĄyĎ Cen¿Ć y’Ą rSËĆ ’Ğ l~ĳĄJČ

hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ JĘ ÉMhĆ lĄ ’Ğ ‘Č yGąĂmČ rSĆÄ ’Ğ MyqĂę yDĂYČ SyăĄ ű rSăĆ ’Ğ ůZrĆ’Ď hĎ =l‘Č
yêĂ rĘmČě ’Ď MyqĳĂyDĂ~Č hČ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ JĘ Mh¡Ć lĄ ’Ğ ‘Č yG¿ĂUČ SĆ My‘ĂŔ SĎ rĘ SyăĄwĘ My‘ĂŔ SĎ rĘhĲĎ

15 bŇ oTą =Ny’ĲĄ rSĆÄ ’Ğ hŇ xĎŔ mĘ vĂ hČ =tŇ ’Ć ÉynĂ ’Ğ yêĂ xĘ BąČ SĂ wĘ : lbĆŇ hĲĎ hŇ z¡Ć=MGČSĆ
’ChÂ wĘ xČ omĳ WĘ lĂ wĘ tŇ oê¡SĘ lĂ wĘ lok¿Ň ’ĹlĲĆ =M’Ă yJËĂ SmĆ èĆŔ hČ tŇ xČ êăČ ÉMdĎŇ ’Ď lĲĎ
: SmĆ èĲĎ hČ tŇ xČ ê¿Č Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ ol¿ =NtČŇ nĲĎ =rSĆ ’Ğ wyIËĎxČ ym¿Ą yĘ olęmĎ ‘ĞbĲČŇ CewăĆlĘ yĂ

16 rS¿Ć ’Ğ NyĎŔnĘ ‘Ă hăĎ =tŇ ’Ć Éto’rĘlĂ wĘ hŇ mĎŔ kĘŇ xĎ tŇ ‘ČdăČŇ lĎ ÉyBĂ lĂ =tŇ ’Ć yêĂ tąČŇ nĎ rSĆÄ ’ĞJĲČ
: hŇ ’ĲĆ rŁ Cen¿Ć y’Ą wyn¡Ďy‘ĄBĘ hŇ nĎěSĄ hŇ lĎ yĘQČŔ bČŇ C ÉMoIBČ MgąČŇ yJăĂ ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č hŇ W¡Ď ‘ĞnĲČ

17 É’oYmĘ lĂ MdĎę ’Ď hĲĎ lkČÁ Cy âlÄ žyJĂ ůMyhĂ Łl’ĹhĲĎ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ =lJĎ =tŇ ’Ć ÈytĂŇ y’Ă rĎwĘ
lmÌŁ ‘ĞyĲČ rSĆÄ ’Ğ lSĆ BĘ ţ SmĆ èĆŔ hČ =tŇ xČ tĲČŇ hŇ WăĎ ‘ĞnĲČ rSăĆ ’Ğ ÉhWĆ ‘ĞUĲČ hĲČ =tŇ ’Ć
lk¡ČŇ Cy âl¿ tŇ ‘ČdČŔ lĎ ÉMkĎŇ xĎ hĲĆ rmąČ ’Ň yŁ =M’Ă MgČÄ wĘ ’YĳĎ mĘ yĂ âlă wĘ Su¡ĄbČŇ lĘ MdËĎŇ ’Ď hĲĎ

T rSĆÄ ’Ğ hŇ zĆŔ=lJĎ =tŇ ’Ć rCbăŇ lĎ wĘ ÉyBĂ lĂ =l’Ć yêĂ tąČŇ nĎ hŇ zĆÂ=lJĎ =tŇ ’Ć yJăĂ : ’YĲŁ mĘ lĂ
=MgČŇ hŇ băĎŇ hĞ’ĲČ =MGĲČ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ dŇ yăČBĘ Mh¡Ć ydĄŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ MymËĂ kĎŇ xĞhĲČ wĘ MyqÌĂyDĂ~Č hČ

2 hŇ rĆÄ qĘ mĂ lJęŁ lČ rSăĆ ’ĞJĲČ lJÂŁ hČ : MhĲĆ ynĄpĘŇ lĂ lJ¡Ł hČ MdĎŔ ’Ď hĲĎ É‘ČdĄÄ oy Ny’ąĄ hŇ ’Ďę nĘ WĂ
dx’
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rS¡Ć ’ĞlĲČ wĘ xČ bĄŔ EŁ lČÄ wĘ ’mĄŔ FĎ lČ wĘ rohă FĎ lČ wĘ ÉboFlČ É‘SĎ rĎlĲĎ wĘ qyDąĂ~Č lČ dŇ xĎÁ ’Ć
ű hŇ zăĆ : ’rĲĄyĎ hŇ ‘¿ĎCbŇ SĘ rS¡Ć ’ĞJĲČ ‘BĎě SĘ eĂ hČ ’TĆŔ xŁ JĲČ ÉboFJČ xČ bĳĄŇ zŁ CenăĆ y’Ą 3

MgăČŇ wĘ lJĳŁ lČ dŇ x¡Ď ’Ć hŇ r¿ĆqĘ mĂ =yJĲĂ SmĆ èĆŔ hČ tŇ xČ êăČ ÉhWĎ ‘ĞnĲČ=rSĲĆ ’Ğ lkąŇŁ BĘ ‘rĎę
wyr¡ĎxĞ’ĲČ wĘ MhĆŔ yIĄxČ BĘ ÉMbĎŇ bĎŇ lĘ BĂ tŇ olą lĄ ohĲ wĘ ‘rĎÄ =’lĄ mĎ MdĎŇ ’Ď hĲĎ ţ=ynĄBĲĘ bŇ lăĄ
Noxĳ FĎ BĂ SyăĄ MyI¡ĂxČ hĲČ =lJĎ l’¿Ć rxŔ bř y rSăĆ ’Ğ ÉymĂ =yJĂ : MytĲĂŇ UĄ hČ =l’Ć 4

My‘¡ĂdĘŇ oy MyIËĂxČ hĲČ yJÌĂ : tŇ UĲĄ hČ hŇ y¡ĄrĘ’Č hĲĎ =NmĂ bŇ oTŔ ’Chă ÉyxČ bŇ lĆ kąĆŇ lĘ =yJĲĂ 5

yJ¿Ă rkĎŔ WĎ ÉMhĆ lĎ dŇ o‘ą=Ny’ĲĄ wĘ hŇ mĎ C’ę mĘ My‘ăĂdĘŇ oy MnÌĎ y’Ą MytĂÂUĄ hČ wĘ CtŇ mĳĚ IĎSĆ
hŇ dĎŇ bĳĎŇ ’Ď rbăĎŇ JĘ Mt¡ĎŇ ’Ď nĘ qĂ =MGČ MtËĎŇ ’Ď nĘ WĂ =MGČ MtÌĎŇ bĎŇ hĞ’ĲČ MGăČ : MrĲĎkĘŇ zĂ xJ¡Č SĘ nĂ 6

: SmĆ èĲĎ hČ tŇ xČ ê¿Č hŇ W¡Ď ‘ĞnĲČ=rSĲĆ ’Ğ lk¿ŇŁ BĘ MlĎŔ o‘lĘ Édo‘ Mh¿Ć lĎ =Ny’ĲĄ qlĆ xĄÄ wĘ
sŘ4 ìŇ ĳĆnyyĄ bŇ oT¡ =bŇ lĆ bĘŇ hŇ t¿ĄŇ SĞ C ìŇ mĆŔ xĘ lČ ÉhxĎ mĘ WĂ BĘ lkąŇŁ ’Ĺ ëŇ ăĄl 7

ìŇ yd¡ĆŇ gĎŇbĘŇ Cy¿hĘ yĲĂ tŇ ‘Ąě =lkĎŇ BĘ : ìŇ yWĲĆ ‘ĞmĲČ =tŇ ’ĲĆ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ hŇ Y¿Ď rĎ rbĎŔ kĘŇ yJăĂ 8

hŇ èăĎ ’Ă =M‘Ă MyIĂÁxČ hŇ ’ĄÄ rĘ : rsĲĎ xĘ yĆ=l’Č ì¿Ň SĘ ’Ň rĲŁ =l‘Č NmĆ S¡Ć wĘ MynĳĂbĎŇ lĘ 9

SmĆ èĆŔ hČ tŇ xČ êăČ ÉìlĘ =NtČŇ nĲĎ rSąĆ ’Ğ ìŇ lĆŔ bĘŇ hĆ yIăĄxČ ÉymĄ yĘ=lJĎ êĎbĘŇ hČę ’Ď =rSĆ ’Ğ
lm¡Ą ‘Ď hŇ ê¿Ď’Č =rSĆ ’Ğ ìŔ lĘ măĎ ‘ĞbĲČŇ C MyIĂŔxČ BĲČ ÉìqĘ lĘ xĆ ’Chą yJăĂ ìŇ ĳĆlbĘŇ hĆ ymăĄ yĘ lJ¡Ł
žyJĂ hŇ WĳĄ ‘Ğ ì¡Ň xĞkĲŇŁ BĘ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ ìËŇ dĘŇ yĲĎ ’YÌĎ mĘ êĂ rSĆÄ ’Ğ lJŁ ţ : SmĆ èĲĎ hČ tŇ xČ ê¿Č 10

ëŇ ¿ĄlhŁ hŇ ê¡Ď’Č rS¿Ć ’Ğ lo’ě SĘ BĂ hŇ mĎŔ kĘŇ xĎ wĘ tŇ ‘ČdăČŇ wĘ ÉNoBSĘ xĆ wĘ hŇ WąĆ ‘ĞmĲČ Ny’ĄÄ
âlÌ wĘ ZorÁ UĄ hČ MyQĂÄuČ lČ žâl yJăĂ SmĆ èĆę hČ =tŇ xČ tĲČŇ hŇ ’ăŁ rĎwĘ yêĂ bĘŇ SČÁ : hŇ UĎ SĲĎ 11

ÉMynĂ bŇŁ eĘ lČ âlą MgČÄ wĘ ÉMxĆ lĆÄ Mym¿Ă kĎŇ xĞlĲČ âlă MgČŇ wĘţ hŇ mĎę xĎ lĘ UĂ hČ MyrăĂoBGĂ lČ
yJĂÃ : MQĲĎ JĚ =tŇ ’Ć hŇ r¿ĆqĘ yĂ ‘gČŇp¡ĆŇ wĎ tŇ ‘¿Ą=yJĂ NxĳĄ My‘¡ĂdĘŇ IŁ lČ âl¿ MgËČŇ wĘ rSĆ ‘ŔŁ 12

hŇ ‘ĎŔ rĎ hŇ dăĎŇ oYmĘ BĂ ÉMyzĂxĎ ’ĹeĲĆSĆ ÉMygĂŇDĎJČ oêę ‘Ă =tŇ ’Ć MdĎÁ ’Ď hĲĎ ‘dČÄ yĄ=âlĲ žMGČ
hŇ ‘ĎŔ rĎ tŇ ‘ăĄlĘ MdĎŔ ’Ď hĲĎ ynăĄBĘ ÉMySĂ qĎ CyĲ MhĄę JĎ xjĳĎ BČ tŇ oz¡xĚ’ĞhĲĎ MyrĂŔ jĽ ~Ă kČÄ wĘ
SmĆ èĳĎ hČ tŇ xČ êăČ hŇ m¡Ď kĘŇ xĎ ytĂŇ y’¿Ă rĎ hŇ zËŁ =MGČ : M’ĲŁ tĘŇ jĂ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ loj¿ êĂ SĆ JĘ 13

hĎ ylĆÁ’Ą =’bĲĎŇ C T‘ĳĎmĘ HB¡Ď MyS¿Ă nĎ’Ğ wĲČ hŇ eĎŔ TČ qĘ ry‘ăĂ : ylĲĎ ’Ą ’yh¡Ă hŇ l¿Ď odŇ gĘŇ C 14

HbĎę ’YĎ măĎ C : MylĲĂ dŇŁ GĘ Myd¿ĂŇ oYmĘ hĎ yl¡Ć ‘Ď hŇ n¿ĎbĎŇ C HtĎŔ ’Ł bŇ băČŇ sĎ wĘ É lodŇ GĎ ëŇ lĆ mąĆ 15

rkČŔ zĎ âlă ÉMdĎŇ ’Ď wĘ otĳŇ mĎ kĘŇ xĎ BĘ ry‘¡ĂhĎ =tŇ ’Ć ’Ch¿ =TQČ mĂ C MkĎŔ xĎ ÉNJĄ sĘ mĂ Sy’ąĂ
hŇ rĳĎCbŇ GĘ mĂ hŇ m¡Ď kĘŇ xĎ hŇ b¿ĎŇ oT ynĂ ’ĎŔ yêĂ rĘmăČ’ĲĎ wĘ : ’ChĲ hČ NJ¡Ą sĘ UĂ hČ Sy’¿Ă hĎ =tŇ ’Ć 16

MymĂŔ kĎŇ xĞ yrăĄbĘŇ DĂ : My‘ĲĂmĎ SĘ nĂ Mn¿Ď y’Ą wyr¡ĎbĎŇ dĘŇ C hŇ yĎŔCzBĘ ÉNJĄ sĘ UĂ hČ tŇ mąČ kĘŇ xĎ wĘ 17

txnb
.s"tw ‘"t ,+rt Nkw yrkw bytk rBČ xĚyĘ ’"sb ,yrq rBČ xĚyĘ ,bytk rxČbĚyĘ w’ rxĄBĎ yĂ v.4 .T
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18 ylăĄ JĘ mĂ hŇ m¡Ď kĘŇ xĎ hŇ b¿ĎŇ oT : MylĲĂ ysĂ JĘ BČ lS¡Ą om tŇ q¿Č‘ĞEĲČmĂ My‘ĳĂmĎ SĘ nĂ tŇ xČ n¡ČBĘ
y ‘Č yB¡Ă yČ Sy’¿Ă bĘŇ yČ tŇ wĆmĎŔ ybĄŇ CbăŇ zĘ : hŇ BĲĄ rĘhČ hŇ b¿ĎŇ oT dŇ B¿Ą ’Č yĘ dŇ xĎŔ ’Ć ’TăĆ oxwĘ bŇ rĳĎqĘ
2 onŔ ymĂ ylĲĂ ÉMkĎŇ xĎ bŇ ląĄ : T‘ĲĎmĘ tŇ Cl¿ kĘŇ sĂ dŇ ob¡Ň JĎ mĂ hŇ m¿Ď kĘŇ xĎ mĲĄ rqËĎyĎ xČ qĳĄor NmĆ SăĆ
3 rsĳĄxĎ oBă lĂ ëŇ ¡ĄlhŁ lk¿ shř Vk ëŇ rĆDËĆBČ =MgČŇ wĘ : olĲ ’Ň mŁ WĘ lĂ lys¡Ă JĘ bŇ l¿Ą wĘ
4 ì¡Ň mĘ oqĲ mĘ ìŇ ylĆŔ ‘Ď hŇ lăĆ ‘ĞêĲČ É lSĄ oUhČ xČ Crą=M’Ă : ’ChĲ lk¿ĎŇ sĎ lJ¡Ł lČ rm¿Č ’Ď wĘ
5 tŇ xČ êăČ ytĂŇ y’¡Ă rĎ hŇ ‘ĎŔ rĎ SyăĄ : MylĲĂ odŇ GĘ My’¿Ă TĎ xĞ xČ ye¡ĂyČ ’jĄŔ rĘmČ yJăĂ xeĳČêČ =l’Č
6 Mym¡Ă orUĘ BČ lkĆŇ iĆŔ hČ NêăČ nĂ : TyQĲĂ èČ hČ yn¿ĄpĘŇ QĂ mĂ ’Y¡Ď IŁ SĆ hŇ gĎěgĎŇSĘ JĂ SmĆ èĳĎ hČ
7 MyrËĂWĎ wĘ MysĳĂ Cs=l‘Č Myd¡ĂŇ bĎŇ ‘Ğ ytĂŇ y’¿Ă rĎ : CbŇ SĲĄ yĄ lpĆŇ è¿Ą BČ Myr¡ĂySĂ ‘ĞwĲČ MyBĳĂ rČ
8 rd¡ĄŇ GĎ Zr¿ĄpŇŁ C lojĳ yĂ oBă ZU¡Ď CG rp¿ĄŇ xŁ : ZrĆ’ĲĎ hĎ =l‘Č Myd¡ĂŇ bĎŇ ‘ĞJĲČ Myk¿ĂŇ lĘ hĲŁ
9 : MBĲĎ NkĆŇ i¿Ď yĂ MyY¡Ă ‘Ą ‘Čq¿ĄoB MhĳĆ BĎ bŇ Y¡Ą ‘Ď yĲĄ MynĂŔ bĎŇ ’Ğ ‘Č yiăĂ mČ : SxĲĎ nĎ Cek¿ĆŇ èĘ yĂ

10 Nor¿tĘŇ yĂwĘ rBĳĄgČŇ yĘ Myl¡Ă yĎxĞ wĲČ lqČŔ lĘ qĂ MynăĂpĎŇ =âl É’ChwĘ lzĆęrĘBČ hČ hŇ hăĎ qĄ=M’Ă
11 l‘Čb¡ČŇ lĘ NorŔ tĘŇ yĂ Ny’ăĄwĘ SxČ lĳĎ =’olBĘ Sx¡Ď eĎhČ ëŇ è¿Ł yĂ=M’Ă : hŇ mĲĎ kĘŇ xĎ ryS¡Ą kĘŇ hČ

12, 13 tŇ Q¿Č xĂ êĘ : Ce‘ĲĆQĘ bČŇ êĘ lys¡Ă JĘ tŇ ot¿Ň pĘŇ WĂ wĘ NxĳĄ Mk¡ĎŇ xĎ =ypĂŇ yr¿ĄbĘŇ DĂ : NoSĲ QĎ hČ
14 hŇ BăĆ rĘyČ lk¡ĎŇ iĎ hČ wĘ : hŇ ‘ĲĎrĎ tŇ Cl¡ lĄ ohĲ ChyjĂŔ tŇ yrăĂxĞ’ĲČ wĘ tŇ Clĳ kĘŇ sĂ Chyp¡ĂŇ =yrĄbĘŇ DĂ

ym¡Ă wyrĎŔ xĞ’ĲČ mĄ ÉhyĆhĘ yĲĂ rSąĆ ’Ğ wĲČ hŇ yĆŔhĘ IĲĂSĆ =hŇ mČ ÉMdĎŇ ’Ď hĲĎ ‘dąČŇ yĄ=âlĲ MyrĳĂbĎŇ dĘŇ
15 : ry‘ĲĂ =l’Ć tŇ kĆŇ l¿Ć lĎ ‘d¡ČŇ yĎ=âlĲ rS¿Ć ’Ğ Ce‘ĳĆGĘ yČêĘ Myl¡Ă ysĂ JĘ hČ lm¿Č ‘Ğ : olĲ dŇ yG¿ĂyČ

16, 17 ZrĆ’ĆŔ ëŇ yrăĄSĘ ’Č : ClkĲĄŇ ’Ň yŁ rqĆB¿Ł BČ ëŇ yĂr¡ČWĎ wĘ r‘ČnĳĎ ëŇ J¡Ą lĘ UČ SĆ ZrĆ’ĆŔ ëŇ ăĎl=y’ĲĂ
: ytĲĂŇ èĘ bČŇ âl¿ wĘ hŇ r¡ĎCbŇ gĘŇBĂ ClkĄŔ ’Ň yŁ tŇ ‘ăĄBĎ ÉëyĂrČÄ WĎ wĘ MyrĳĂox=NBĆ ëŇ J¡Ą lĘ UČ SĆ

18, 19 ÉqoxWĘ lĂ : tŇ yĂBĲĎ hČ PŇ Łl¿ dĘŇ yĂ MyĂd¡ČŇ yĎ tŇ Cl¿ pĘŇ SĂ bĘŇ C hŇ rĳĆqĎ UĘ hČ ëŇ UăČ yĂ MyĂê¡ČlĘ YČ ‘ĞBĲČ
20 MGăČ : lJĲŁ hČ =tŇ ’Ć hŇ n¿Ć‘ĞyĲČ PŇ sĆ J¡Ć hČ wĘ MyIĳĂxČ xUăČ WČ yĘ NyĂy¡ČwĘ MxĆ lĆŔ MyWăĂ ‘Ł

rySĳĂ ‘Ď lQ¡Ą qČ êĘ =l’Č ìŔ bĘŇ JăĎ SĘ mĂ ÉyrĄdĘŇ xČ bĘŇ C lQĄŔ qČ êĘ =l’Č ëŇ lĆ mĆ ť ìę ‘ĞDĲĎmČ BĘ
: rbĲĎŇ DĎ dyg¿ř y My¡pnkhř l‘Čb¿ČŇ C louŔ hČ =tŇ ’Ć ëŇ ylăĂ oy ÉMyĂmČÄ èĎ hČ PŇ o‘ą yJăĂ

’y, 2 qlĆ x¿Ą =NêĆ : Ce’ĲĆ YĎ mĘ êĂ Mym¡Ă IĎhČ bŇ r¿Ł bĘŇ =yJĲĂ MyĂUĳĎhČ ynăĄjĘ =l‘Č ì¡Ň mĘ xĘ lČ xQ¿Č SČ
: ZrĆ’ĲĎ hĎ =l‘Č hŇ ‘¡ĎrĎ hŇ y¿ĆhĘ IĲĂ=hŇ mČ ‘dČŔ tĄŇ âlă yJĂ ť hŇ nĳĎ omSĘ lĂ MgăČŇ wĘ hŇ ‘¡ĎbĘŇ SĂ lĘ

3 Mor¡DĎBČ Z‘ËĄ loj¿ yĂ=M’Ă wĘ CqyrĂŔ yĎ ZrĆ’ăĎhĎ =l‘Č ÉMSĆ GĆÄ Myb¿ĂŇ ‘ĎhĲĆ C’Ä lĘ UĲĎ yĂ=M’Ă
4 ‘rĳĎzĘyĂ âlă xČ Cr¡ rm¿Ą SŁ : ’ChĲ yĘ MS¿Ď Z‘¡ĄhĎ loj¿ IĂSĆ MoqËmĘ NopĳŇ ~Ď BČ M’ăĂ wĘ

h’rw
lkĎ iĎSĆ JĘ ’"sw ,’"ydw h"dx ,g"d ,’"d Nkw yrqw bytk lkĎ iĎhČSĆ JĘ ’"sb ,yrq lkĎ iĎSĆ JĘ ,bytk lkĎ iĎhČSĆ JĘ v.3 .y
’"sbw ,b"yd ,’"yd Nkw yrqw bytk MyĂpČ nĎJĘ hČ ’"sb ,yrq MyĂpČ nĎJĘ ,bytk MyĂpČ nĎJĘ hČ v.20 .b"d Nkw yrqw bytk

.yrq dGĄyČ ,bytk dyGĂyČ v.20 .’"d Nkw yrqw bytk MyĂpČ nĎJĘ
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xČ CrŔ hĎ ëŇ rĆDăĆ=hŇ mČ É‘ČdĄÄ oy ìąŇ nĘ y’ĲĄ rSĆÄ ’ĞJĲČ : roYĲ qĘ yĂ âl¿ Myb¡ĂŇ ‘ĎbĲĆŇ hŇ ’¿Ć rŁ wĘ 5

MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ =tŇ ’Ć É‘dČŇ tĄŇ âlą hŇ kĎŇ JĎę hŇ ’ĳĎ lĄ UĘ hČ NTĆ băĆŇ BĘ Mym¡Ă YĎ ‘ĞJĲČ
xeăČêČ =l’Č bŇ rĆ‘¡ĆlĎ wĘ ìŇ ‘ĆŔ rĘzČ=tŇ ’Ć ‘răČzĘ ÉrqĆBÄŁ BČ : lJĲŁ hČ =tŇ ’Ć hŇ W¡Ć ‘ĞyĲČ rS¿Ć ’Ğ 6

dŇ x¡Ď ’Ć JĘ Mh¿Ć ynĄSĘ =M’Ă wĘ hŇ zĆŔ=o’ hŇ zăĆhĞ ÉrSĎ kĘŇ yĂ hŇ ząĆ y’ăĄ ‘dĄÁ oy ÉìnĘ y’ĲĄ žyJĂ ìŇ dĳĆŇ yĎ
yJăĂ : SmĆ èĲĎ hČ =tŇ ’Ć tŇ o’¿ rĘlĂ MyĂn¡Čy‘ĄlĲČ bŇ oT¿ wĘ ro’ĳ hĎ qot¡Ň mĎ C : MybĲĂŇ oT 7, 8

ymăĄ yĘ=tŇ ’Ć ÉrJŁ zĘyĂwĘ xmĳĎ WĘ yĂ MQăĎ kĚŇ BĘ Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ hŇ y¿ĆxĘ yĲĂ hŇ BËĄ rĘhČ Myn¿ĂSĎ =M’Ă
xmÌČ WĘ : lbĆŇ hĲĎ ’B¿Ď SĆ =lJĎ Cy¡hĘ yĲĂ hŇ B¿Ą rĘhČ =yJĲĂ ëŇ SĆ xŔŁ hČ 9

ykăĄŇ rĘdČŇ BĘ ÉëQĄ hČ wĘ ìŇ tĆŔ orCxbĘŇ ymăĄ yBĂ ÉìBĘ lĂ ìąŇ bĘŇ yTĲĂ ywĲĂ ìŇ ytĆę CdŇ lĘ yČBĘ rCxă BĎ
Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ ì¿Ň ’Ğ ybĲĂŇ yĘ hŇ QĆ ’ËĄ =lJĎ =l‘Č yJÌĂ ‘dĎě wĘ ìŇ ynĳĆy‘Ą y’¡ĄrĘmČ bĘŇ C ìŔ BĘ lĂ
tŇ Cd¿Ň lĘ IČhČ =yJĲĂ ìŇ rĳĆWĎ BĘ mĂ hŇ ‘¡ĎrĎ rb¿ĄŇ ‘ĞhĲČ wĘ ìŇ BĆŔ QĂ mĂ És‘ČJČÄ rs¿Ą hĎ wĘ : TjĲĎ SĘ UĂ BČ 10

rSąĆ ’Ğ dŇ ‘ăČ ìŇ ytĳĆŇ rŁ CxBĘ ym¡Ą yBĂ ìŇ y’ĆŔ rĘoBă =tŇ ’Ć ÉrkŇŁ zĘC : lbĆŇ hĲĎ tŇ Cr¡xĞèĲČ hĲČ wĘ by
Mh¡Ć bĎŇ yl¿Ă =Ny’ĲĄ rmČŔ ’Ň êŁ rSăĆ ’Ğ MynĂŔ SĎ C‘yGăĂhĂ wĘ hŇ ‘ĎŔ rĎhĲĎ ymăĄ yĘ ÉC’bÄŁ yĎ=âlĲ
MybĳĂŇ kĎŇ oJhČ wĘ xČ r¡ĄIĎhČ wĘ ro’Ŕ hĎ wĘ ÉSmĆ èĆÄ hČ ëŇ SąČ xĘ tĆŇ =âlĲ rSĆÄ ’Ğ dŇ ‘Č ţ : ZpĆŇ xĲĄ 2

Ct¡Ň CĘ‘ČtĘŇ hĲĂ wĘ tŇ yĂBČŔ hČ yrăĄmĘ SĲŁ ÉC‘zĚÄIĎSĆ MoIęBČ : MSĆ GĲĎhČ rx¿Č ’Č Myb¡ĂŇ ‘ĎhĲĆ CbŇ S¿Ď wĘ 3

: tŇ oBĲ rĚ’ĞBĲĎ tŇ o’¡ rŁ hĲĎ Ck¿Ň SĘ xĲĎ wĘ CT‘ĄŔ mĂ yJăĂ ÉtonxĞFĲŁ hČ Clą TĘ bĲĎŇ C lyĂxĳĎhĆ ySăĄ nĘ ’Č
rojŔ ~Ă hČ loqă lĘ ÉMCqyĎwĘ hŇ nĳĎxĞFĲČ hĲČ loqă lp¡ČŇ SĘ BĂ qCèŔ BČ ÉMyĂtČÄ lĎ dĘŇ CrąGĘ sĚ wĘ 4

ëŇ rĆDĆŔ BČ MyêăĂ xČ tĘŇ xČ wĘ ÉC’rĎyĂ HČ bąŇŁ GĎmĂ MGăČ : ryèĲĂ hČ tŇ on¿BĘ =lJĎ Cxè¡Č yĂwĘ 5

ÉMdĎŇ ’Ď hĲĎ ëŇ ląĄ hŁ =yJĲĂ hŇ nĳĎ oIbĂŇ ’ĞhĲĎ rp¡ĄŇ tĎŇ wĘ bŇ gĎŔ xĎ hĲĆ lBăĄ êČsĘ yĂwĘ ÉdqĄèĎ hČ Z’Ň nąĄyĎwĘ
Éqxrř y=âlĲ rSąĆ ’Ğ dŇ ‘ăČ : MydĲĂŇ pĘŇ iŁ hČ qCè¡ bČŇ Cb¿Ň bĘŇ sĲĎ wĘ omŔ lĎ o‘ tŇ yBăĄ =l’Ć 6

Zr¿Ł nĎ wĘ ‘Č CBŔ UČ hČ =l‘Č ÉdJČ rbĆŇ èąĎ tĂŇ wĘ bŇ hĳĎ EĎhČ tŇ QăČ GĚ Zr¡ĚtĎŇ wĘ PŇ sĆ JĆŔ hČ lbĆŇ xăĆ
xČ CrăhĎ wĘ hŇ yĳĎhĎ SĲĆ JĘ ZrĆ’¡ĎhĎ =l‘Č rpËĎŇ ‘ĎhĲĆ bŇ SÌŁ yĎwĘ : roBĲ hČ =l’Ć lG¡ČlĘ GČhČ 7

tŇ lĆ h¡Ć ouhČ rm¿Č ’Ď MylËĂ bĎŇ hĞ lbÌĄŇ hĞ : HnĲĎtĎŇ nĘ rS¿Ć ’Ğ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ =l’Ć bŇ CSŔ êĎ 8

M‘ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć Ét‘ČDČÄ =dŇ UČ lĂ dŇ o‘ę MkĳĎŇ xĎ tŇ lĆ h¡Ć qŁ hŇ y¿ĎhĎ SĲĆ rtĄě yŁ wĘ : lbĆŇ hĲĎ lJ¿Ł hČ 9

ZpĆŇ xĳĄ =yrĄbĘŇ DĂ ’Y¡Ł mĘ lĂ tŇ lĆ hĆŔ qŁ SuăĄBĂ : hŇ BĲĄ rĘhČ Myl¿Ă SĎ mĘ Nu¡ĄêĂ ruĄŔ xĂ wĘ NEăĄ’Ă wĘ 10

tŇ or¿mĘ WĘ mČ kĘŇ C tŇ onŔ bŇŁ rĘDăĎJČ ÉMymĂ kĎŇ xĞ yrąĄbĘŇ DĂ : tŇ mĲĆ ’Ĺ yr¿ĄbĘŇ DĂ rSĆ y¡Ł bŇ Ct¿Ň kĎŇ wĘ 11

rhĳĄEĎhĂ ynăĂBĘ hŇ UĎ h¡Ą mĄ rt¿ĄŇ yŁ wĘ : dŇ xĲĎ ’Ć hŇ ‘¿ĆrŁ mĄ Cn¡êĘ nĂ tŇ ojĳ sĚ’Ğ ylăĄ ‘ĞBĲČ My‘¡ĂCTnĘ 12

twV‘
’"sw ,d"ydw b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d Nkw yrqw bytk qxĄrĎyĄ ’"sb ,yrq qtĄrĎyĄ ,bytk qxĄrĎyĄ w’ qxČrĘyĂ v.6 .by

.’"ydw ’"d Nkw yrqw bytk qtĄrĎyĄ
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13 PŇ os¿ř : rWĲĎ BĎ tŇ ‘¿ČgĂŇ yĘ hŇ B¡Ą rĘhČ gŇhČ l¿Č wĘ ZqĄŔ Ny’ăĄ ÉhBĄ rĘhČ MyrąĂpĎŇ sĘ tŇ oWÄ ‘Ğ
hŇ z¡Ć=yJĂ romŔ SĘ wytăĎŇ wŁ YĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ É’rĎyĘ MyhąĂ Łl’ĹhĲĎ =tŇ ’Ć ‘mĳĎ SĘ nĂ lJăŁ hČ rb¡ĎŇ DĎ

14 l‘ăČ Tj¡Ď SĘ mĂ bĘŇ ’b¿ĂŇ yĎ MyhËĂ Łl’ĹhĲĎ hŇ WĆŔ ‘ĞmĲČ =lJĎ =tŇ ’Ć yJąĂ : MdĲĎŇ ’Ď hĲĎ =lJĎ
: ‘rĲĎ=M’Ă wĘ bŇ oT¡ =M’Ă MlĳĎ ‘Ę nĆ=lJĎ

G

MĎ SĘ nĂ lJŁ hČ rbĎ DĎ PwŁ s
Nmys ’Ł qŁ tŁ yŁ w’ qŁ qŁ tŁ yŁ

wmV ’rqn rbk hyhV=hm wyYxw .hyrw’ Nmysw MynVw MyrV‘w Myt’m tlhq rpsd yqwsp Mwks
.hVwlV wytwqspw .h‘br’ wyrdsw .]+y +w tlhq[

The number of the verses of the book of Ecclesiastes is 222; and the sign is,
hyrw’. And its middle point is, That which hath been is named already [Ecc 6.10].
And its sedarim are 4. And its peseqot are 3.

.ytbr +s v.13



rts’
sŘ1 SCJŔ =dŇ ‘Č wĘ CDhăŁ mĄ ÉëlĄ UŁ hČ Sorę wĄSĘ xČ ’Ğ ’Chă SorĳwĄSĘ xČ ’Ğ ymăĄ yBĂ yh¡Ă yĘwČ ’

ëŇ lĆ UăĆ hČ ű tŇ bĆŇ SăĆ JĘ MhĳĄ hĎ Mym¡Ă IĎBČ : hŇ nĲĎ ydĂŇ mĘ hŇ ’¡Ď mĄ C Myr¿ĂWĘ ‘ĆwĘ ‘bČŇ SËĆ 2

tŇ nąČSĘ BĂ : hŇ rĲĎyBĂ hČ NS¿Č CSBĘ rS¡Ć ’Ğ otŔ CkŇ lĘ mČ ’iăĄ JĂ l‘Č ť Sorę wĄSĘ xČ ’Ğ 3

srăČjĎ ű lyxăĄ wydĳĎŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ wyr¡ĎWĎ =lkĎŇ lĘ hŇ êĆŔ SĘ mĂ hŇ WăĎ ‘Ď okŔ lĘ mĎ lĘ ÉSolSĎ
ÉrSĆ ‘Ł =tŇ ’Ć otę ’Ł rĘhČ BĘ : wynĲĎpĎŇ lĘ tŇ on¡ ydĂŇ UĘ hČ yr¿ĄWĎ wĘ MymËĂ êĘ rĘjČ hĲČ ydČę mĎ C 4

Myn¿ĂomSĘ MyBĂŔ rČ MymăĂ yĎ otĳŇ QĎ CdŇ GĘ tŇ rĆ’¡ĆpĘŇ êĂ rqĎŔ yĘ=tŇ ’ĆÄ wĘ otŔ CkŇ lĘ mČ dŇ obăŇ JĘ
M‘ăĎhĎ =lkĎŇ lĘ ëŇ lĆ UĆÃ hČ hŇ WăĎ ‘Ď hŇ QĆ ’Ąę hĎ MymăĂ IĎhČ ű tŇ ’Ň olă mĘ bĂŇ C : MoyĲ tŇ ’¡Č mĘ C 5

tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ hŇ ê¡ĆSĘ mĂ NTËĎ qĎ =dŇ ‘Č wĘ lodŇ GÌĎmĂ lĘ hŇ rĎÁ yBĂ hČ NSČÄ CSBĘ žMy’Ă YĘ mĘ eĂ hČ
ÉzCx’Ď tŇ lĆ kĄę tĘŇ C sjăČ rĘJČ ű rCxăř : ëŇ lĆ UĲĆ hČ Nt¡ČŇ yBĂ tŇ e¿ČGĂ rYČě xĞBĲČ MymĳĂ yĎ 6

bŇ hăĎ zĎ ű tŇ oFă mĂ SSĳĄ ydĄŇ CUă ‘Č wĘ PŇ sĆ k¡ĆŇ ylĄ yl¿Ă GĘ =l‘Č NmĎŔ GĎrĘ’Č wĘ ZCbăŇ =ylĄ bĘŇ xČ BĘ
bŇ hĎŔ zĎ ylăĄ kĘŇ BĂ ÉtoqSĘ hČ wĘ : tŇ rĆxĲĎ sŁ wĘ rd¿ČŇ wĘ SS¡Ą wĎ=ThČ BČ tŇ p¿ČŇ YĘ rĲĂ l‘ËČ PŇ sĆ kĆę wĎ 7

tŇ D¡ĎkČŇ hŇ I¿ĎtĂŇ èĘ hČ wĘ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ dŇ y¿ČJĘ bŇ r¡Ď tŇ CkËŇ lĘ mČ Nyy¿ĄwĘ MynĳĂoS MylăĂ JĄ mĂ Myl¡Ă kĄŇ wĘ 8

NoY¿ rĘJĂ tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ otŔ yBĄ bŇ răČ=lJĎ l‘Č ť ëŇ lĆ UĆę hČ dŇ iăČ yĂ ű NkăĄŇ =yJĂ snĳĄ’Ł Ny’ăĄ
hŇ êăĄSĘ mĂ hŇ t¡ĎŇ WĘ ‘ĲĎ hŇ JĎŔ lĘ UČ hČ yêăĂ SĘ wČ MGČ ť : Sy’ĲĂ wĎ=Sy’Ă 9

y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ ÉMoIBČ : SorĲwĄSĘ xČ ’Ğ ëŇ lĆ U¿Ć lČ rS¡Ć ’Ğ tŇ CkŔ lĘ UČ hČ tŇ yBĄ ť MySĳĂ nĎ 10

’tąĎŇ gĘŇBĂ ’nĎÁ obŇ rĘxČ ’tĎÄ EĘBĂ NmĎ ChmĘ lĂ ţ rmČÃ ’Ď NyĂIĳĎBČ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =bŇ lĲĄ bŇ oT¿ JĘ
yn¡ĄjĘ =tŇ ’Ć MytĂŔ rĘSăĎ mĘ hČ MysĂŔ yrĂiăĎhČ Ét‘ČbĘŇ SĂ sJČŔ rĘkČŇ wĘ rtăČŇ zĄ É’tĎŇ gĘŇbČŇ ’Ğ wĲČ
ëŇ lĆ U¡Ć hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ JËĎ lĘ UČ hČ yêÌĂ SĘ wČ=tŇ ’Ć ’ybĂŇ hĎ lĘ ţ : SorĲwĄSĘ xČ ’Ğ ëŇ lĆ U¿Ć hČ 11

tŇ b¿ČŇ oT=yJĲĂ HyĎŔpĘŇ yĎ=tŇ ’Ć ÉMyrĂvĎ hČ wĘ MyUąĂ ‘ČhĲĎ tŇ o’Ä rĘhČ lĘ tŇ CkĳŇ lĘ mČ rtĆŇ kăĆŇ BĘ
rS¡Ć ’Ğ ëŇ lĆ UĆŔ hČ rbăČŇ dĘŇ BĂ É’obŇ lĎ yêĂę SĘ wČ hŇ JăĎ lĘ UČ hČ N’ĄÂmĎ êĘ wČ : ’yhĲĂ hŇ ’¡Ć rĘmČ 12

: obĲŇ hŇ r¿Ď‘ĞBĲĎ ot¡Ň mĎ xĞ wĲČ dŇ ’ŔŁ mĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ PŇ YąŁ qĘ IĂwČ MysĳĂ yrĂiĲĎ hČ dŇ yăČBĘ
ëŇ lĆ UĆŔ hČ rbăČŇ DĘ ÉNkĄŇ =yJĂ MyêĳĂ ‘Ă hĎ y‘ăĄdĘŇ yĲŁ Mym¡Ă kĎŇ xĞlĲČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 13

’tĎŇ măĎ dĘŇ ’Č ÉrtĎŇ SĄ ’nąĎSĘ rĘJČ wylĎę ’Ą bŇ răŁ uĎ hČ wĘ : NydĲĂŇ wĎ tŇ D¿Ď y‘¡ĄdĘŇ yĲŁ =lJĎ ynĄěpĘŇ lĂ 14

VyVrt
.ytbr +x v.6 .’
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ynăĄjĘ Éy’Ą rŁ ydČę mĎ C srăČjĎ ű yrăĄWĎ tŇ ‘ČÂbĘŇ SĂ NkĳĎŇ CmmĘ ’n¡ĎsĘ rĘmČ srĆm¿Ć SySĂŔ rĘtČŇ
15 hŇ J¡Ď lĘ UČ BČ tŇ oWŔ ‘ĞQĲČ =hŇ mĲČ ÉtdĎŇ JĘ : tŇ CkĲŇ lĘ UČ BČ hŇ n¡ĎSŁ ’Ň rĲĂ Myb¿ĂŇ SĘ IĲŁ hČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ

dŇ y¡ČBĘ SorŔ wĄSĘ xČ ’Ğ ëŇ lĆ UăĆ hČ ÉrmČ ’ĞmĲČ =tŇ ’ĲĆ hŇ tĎę WĘ ‘ĲĎ=âl rSăĆ ’Ğ ű l‘ăČ yêĳĂ SĘ wČ
16 MyrĂŔ vĎ hČ wĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ ynąĄpĘŇ lĂ Nkę mwmř rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MysĲĂ yrĂiĲĎ hČ

ÉMyrĂvĎ hČ =lJĎ =l‘Č yJąĂ hŇ JĳĎ lĘ UČ hČ yêăĂ SĘ wČ hŇ t¡ĎŇ wĘ‘Ď oDŔ bČŇ lĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ =l‘Č âlą
17 =yJĲĂ : SorĲwĄSĘ xČ ’Ğ ëŇ lĆ U¿Ć hČ tŇ on¡ ydĂŇ mĘ =lkĎŇ BĘ rSĆě ’Ğ MyUĂŔ ‘ČhăĎ =lJĎ =l‘Č wĘ

NhĳĆ ynĄy‘ĲĄBĘ Nh¡Ć ylĄ ‘Ę BČ tŇ oz¿bĘŇ hČ lĘ MySĂŔ eĎhČ =lJĎ =l‘Č ÉhJĎ lĘ UČ hČ =rbČŇ dĘŇ ’YąĄ yĄ
hŇ JËĎ lĘ UČ hČ yêÌĂ SĘ wČ=tŇ ’Ć ’ybĂÄ hĎ lĘ rmČÂ’Ď SorÃ wĄSĘ xČ ’Ğ ëŇ lĆ UăĆ hČ MrĎę mĘ ’Ď BĘ

18 rSąĆ ’Ğ ydČę mĎ C=srČjĲĎ tŇ orăWĎ ű hŇ nĎrĘmăČ’Ň êŁ hŇ EĆÁhČ MoIÄhČ wĲĘ : hŇ ’Ď bĲĎŇ =âlwĘ wyn¡ĎpĎŇ lĘ
: PŇ YĆqĲĎ wĎ Noy¿EĎBĂ yd¡ČŇ kĘŇ C ëŇ lĆ UĳĆ hČ yrăĄWĎ lk¡ŇŁ lĘ hŇ JĎŔ lĘ UČ hČ rbăČŇ DĘ=tŇ ’Ć ÉC‘mĘ SĲĎ

19 yt¿ĄŇ dĎŇ BĘ bŇ tËĄŇ JĎ yĂwĘ wynĎŔ pĎŇ QĘ mĂ ÉtCkŇ lĘ mČ =rbČŇ dĘŇ ’YąĄ yĄ bŇ oTę ëŇ lĆ UăĆ hČ =l‘Č=M’Ă
ëŇ lĆ UăĆ hČ ÉynĄpĘŇ lĂ yêĂę SĘ wČ ’obÁ tĎŇ =âlĲ rSĆÄ ’Ğ robĳŇ ‘ĞyĲČ âlă wĘ yd¡ČŇ mĎ C=srČpĲĎŇ
: hŇ eĎUĲĆ mĂ hŇ b¿ĎŇ oFhČ Ht¡ĎŇ C‘rĘlĂ ëŇ lĆ UĆŔ hČ NêăĄ yĂ ÉHtĎŇ CkŇ lĘ mČ C SorŔ wĄSĘ xČ ’Ğ

20 ’yhĳĂ hŇ B¡Ď rČ yJ¿Ă otŔ CkŇ lĘ mČ =lkĎŇ BĘ ÉhWĆ ‘ĞyĲČ=rSĲĆ ’Ğ ëŇ lĆ UąĆ hČ MgĎÄtĘŇ jĂ ž‘mČ SĘ nĂ wĘ
21 ÉbTČ yIĂwČ : NTĲĎ qĎ =dŇ ‘Č wĘ lod¡Ň GĎmĂ lĘ NhĆŔ ylĄ ‘Ę bČŇ lĘ ÉrqĎ yĘ CnąêĘ yĂ MySĂę eĎhČ =lkĎŇ wĘ

: NkĲĎŇ CmmĘ rb¿ČŇ dĘŇ JĂ ëŇ lĆ U¡Ć hČ W‘Č I¿ČwČ MyrĳĂvĎ hČ wĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ yn¿Ąy‘ĄBĘ rbĎŔ DĎhČ
22 ÉhnĎ ydĂŇ mĘ C hŇ nąĎ ydĂŇ mĘ =l’Ć ëŇ lĆ UĆŔ hČ tŇ onă ydĂŇ mĘ =lJĎ =l’Ć ÉMyrĂpĎŇ sĘ xląČ SĘ IĂwČ

otŔ ybĄŇ BĘ rrăĄŁW ÉSy’Ă =lJĎ tŇ oyąhĘ lĲĂ onĳoSlĘ JĂ M‘¡ĎwĎ M‘¿Č=l’Ć wĘ HbĎŔ tĎŇ kĘŇ JĂ
b ëŇ SěŁ JĘ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ ÉrxČ ’Č : oUĲ ‘Č NoS¿ lĘ JĂ rB¡Ą dČŇ mĘ C

tŇ ’¿Ą wĘ hŇ tĎŇ WĎŔ ‘Ď=rSĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ wĘ ÉyêĂ SĘ wČÄ=tŇ ’Ć rkąČŇ zĎ SorĳwĄSĘ xČ ’Ğ ëŇ lĆ UăĆ hČ tŇ m¡Č xĞ
2 ëŇ lĆ UËĆ lČ CS¿ qĘ bČŇ yĘ wytĳĎŇ rĘSĲĎ mĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =yrĲĄ‘ĞnĲČ Cr¿mĘ ’Ň IĲŁ wČ : hĎ ylĲĆ ‘Ď rz¡ČgĘŇ nĂ =rSĆ ’Ğ
3 =lkĎŇ BĘ ÈMydĂŇ yqĂ jĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ dŇ qĄÄ pĘŇ yČwĘ : hŇ ’ĲĆ rĘmČ tŇ ob¿Ň oT tŇ ol¡ CtŇ BĘ tŇ or¿‘ĎnĘ

hŇ ’ĆÁ rĘmČ tŇ bČÄ oT hŇ lĎ CtŇ bĘŇ ţ=hŇ rĲĎ‘ĞnĲČ=lJĎ =tŇ ’Ć CYă BĘ qĘ yĂwĘ ůotŇ CkŇ lĘ mČ tŇ onă ydĂŇ mĘ
ëŇ lĆ U¡Ć hČ syr¿ĂsĘ ’gËĆŇhĄ dŇ y¿Č=l’Ć MySĂŔ eĎhČ tŇ yBăĄ =l’Ć ÉhrĎyBĂ hČ NSąČ CS=l’Ć

4 ynăĄy‘ĄBĘ ÉbTČ yêĂ rSąĆ ’Ğ hŇ rĎę ‘ĞeĲČhĲČ wĘ : NhĲĆ yqĄ CrmĘ êČ Not¡Ň nĎ wĘ MySĳĂ eĎhČ rmăĄ SŁ
: NJĲĄ W‘Č I¿ČwČ ëŇ lĆ U¡Ć hČ yn¿Ąy‘ĄBĘ rbËĎŇ DĎhČ bŇ TÌČ yIĂwČ yêĳĂ SĘ wČ tŇ xČ êăČ ëŇŁl¡ mĘ êĂ ëŇ lĆ UĆŔ hČ

5 NBăĆ ykČę DĽrĘmĎ omă SĘ C hŇ rĳĎyBĂ hČ NSăČ CSBĘ hŇ y¡ĎhĎ ydĂŔ ChyĘ Sy’ăĂ sŘ2

ry’y
.yrq NkĎ CmmĘ ,bytk NkĎ mĘ Cm v.16
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MyĂlČŔ SĎ CrăymĂ ÉhlĎ gĘŇhĎ rSąĆ ’Ğ : ynĲĂ ymĂ yĘ Sy’¿Ă Syq¡Ă=NBĆ y‘ËĂmĘ SĂ =NBĆ ry’ÌĂ yĎ 6

hŇ lĎŔ gĘŇhĆ rSăĆ ’Ğ hŇ dĳĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ hŇ yăĎnĘ kĎŇ yĘ M‘¡Ă hŇ tĎŔ lĘ gĘŇhĎ rSăĆ ’Ğ ÉhlĎ GŁ hČ =M‘Ă
ÉrêĄsĘ ’Ć ’yhąĂ hŇ iĎę dČŇ hĞ =tŇ ’Ć NmĄÁ ’Ł yhĂÄ yĘwČ : lbĲĆŇ BĎ ëŇ lĆ m¿Ć r~¡Č nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ 7

tŇ băČŇ oTwĘ Ér’Č êÄŁ =tŇ pČŇ yĘ hŇ rąĎ‘ĞeĲČhČ wĘ M’ĳĄ wĎ bŇ ’ăĎ Hl¡Ď Ny’¿Ą yJËĂ odŔ DŁ =tŇ BČ
yhĂę yĘwČ : tŇ bĲČŇ lĘ ol¡ ykËČŇ DĽrĘmĎ HxÌĎ qĎ lĘ HUĎŔ ’Ă wĘ ÉhĎ ybĂÄ ’Ď tŇ omą bĘŇ C hŇ ’ĆŔ rĘmČ 8

NS¿Č CS=l’Ć tŇ oBË rČ tŇ or¿‘ĎnĘ ZbĄÂ uĎ hĂ bĘŇ C otŔ dĎŇ wĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ =rbČŇ DĘ ‘mąČ èĎ hĂ BĘ
dŇ y¿Č=l’Ć ëŇ lĆ UĆŔ hČ tŇ yBăĄ =l’Ć ÉrêĄsĘ ’Ć xqąČQĎ êĂ wČ ygĳĎŇhĄ dŇ yăČ=l’Ć hŇ r¡ĎyBĂ hČ
ůwynĎpĎŇ lĘ dŇ sĆ xăĆ ’văĎ êĂ wČ ÈwynĎ y‘ĄbĘŇ hŇ răĎ‘ĞeĲČhČ bŇ TČÄ yêĂ wČ : MySĲĂ eĎhČ rm¿Ą SŁ yg¡ČŇhĄ 9

tŇ orŔ ‘ĎeĘ hČ ‘bČŇ SăĆ Ét’Ą wĘ HlĎŔ tŇ tăĄŇ lĎ ÉhĎ tĆÄ onmĲĎ =tŇ ’Ć wĘ hĎ yqąĆCrmĘ êČ =tŇ ’Ć lhĄ bČŇ yĘwČţ
bŇ oT¡ lĘ hĎ ytËĆŇ or‘ĞnĲČ=tŇ ’Ć wĘ hĎ eÌĆSČ yĘwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ yBăĄmĂ Hl¡Ď =tŇ tĆŇ lĲĎ tŇ oy¿’ĚrĘhĲĎ
yJÌĂ HêĳĎdĘŇ lČ omĲ =tŇ ’Ć wĘ HU¡Ď ‘Č=tŇ ’Ć rêĄŔ sĘ ’Ć hŇ dĎŇ yGăĂhĂ =âlĲ : MySĲĂ eĎhČ tŇ yB¿Ą 10

ÉykČŇ DĽrĘmĎ MoyŔwĎ Moyă=lkĎŇ bĘŇ C : dŇ yGĲĂ tČŇ =âlĲ rS¿Ć ’Ğ hĎ yl¡Ć ‘Ď hŇ C¿ĎYĂ ykËČŇ DĽrĘmĎ 11

rêĄŔ sĘ ’Ć Molă SĘ =tŇ ’Ć Ét‘ČdČÄ lĎ MySĳĂ eĎhČ =tŇ yBĲĄ rYăČ xĞ yn¡ĄpĘŇ lĂ ëŇ QĄŔ hČ tĘŇ mĲĂ
ëŇ lĆ UăĆ hČ =l’Ć ű ’obăŇ lĎ hŇ rĎÁ ‘ĞnĲČwĘ hŇ rĎÄ ‘ĞnĲČ žrêŁ ‘Č yGĂÃhČ bĘŇ C : HBĲĎ hŇ W¡Ć ‘Ď IĲĄ=hŇ mČ C 12

NJ¿Ą yJËĂ SdĆŇ xŔŁ rWăĎ ‘Ď MynăĄSĘ ÉMySĂ eĎhČ tŇ dąĎŇ JĘ HlĎÁ tŇ oyÄhĹ žZuĄmĂ Sorę wĄSĘ xČ ’Ğ
ÉMySĂ dĎŇ xĽ hŇ èąĎ SĂ wĘ rUŔŁ hČ NmĆ SăĆ BĘ ÉMySĂ dĎŇ xĽ hŇ èąĎ SĂ NhĳĆ yqĄ CrmĘ ymăĄ yĘ C’¡ lĘ mĘ yĂ
ëŇ lĆ UĳĆ hČ =l’Ć hŇ ’ăĎ BĎ hŇ r¡Ď‘ĞeĲČhĲČ hŇ zĆěbĎŇ C : MySĲĂ eĎhČ yq¡ĄCrmĘ tČŇ bĘŇ C MymĂŔ WĎ BĘ BČ 13

MyS¡Ă eĎhČ tŇ yB¿ĄmĂ HUĎŔ ‘Ă ’obăŇ lĎ ÉHlĎ NtĲĄŇ eąĎyĂ rmČÁ ’Ň êŁ rSĆÄ ’Ğ=lJĎ žt’Ą
tŇ yBąĄ=l’Ć hŇ bĎÂ SĎ ’yhăĂ rqĆBŁ bČŇ Cţ hŇ ’Ďę bĎŇ ’yhăĂ ű bŇ rĆ‘ăĆBĎ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ tŇ yB¿Ą =dŇ ‘Č 14

MySĳĂ gĘŇlČ yjĲĂ hČ rmăĄ SŁ ëŇ lĆ U¡Ć hČ syr¿ĂsĘ zgËČŇSĘ ‘ĞSĲČ dŇ yÌČ=l’Ć ynĂŔ SĄ ÉMySĂ eĎhČ
hŇ ’¿Ď rĘqĘ nĂ wĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ HBËĎ Zp¿ĄŇ xĎ =M’Ă yJăĂ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć Édo‘ ’ob¿Ň tĎŇ =âlĲ
žrSĆ ’Ğ ykČÃ DĽrĘmĎ dŇ DăŁ lyĂxăČybĂŇ ’Ğ=tŇ BČ rêăĄsĘ ’Ć =rêĲŁ ‘Č yGăĂhČ bĘŇ C : MSĲĄ bĘŇ 15

=tŇ ’Ć M’ăĂ yJĂ ţ rbĎŔ DĎ ÉhSĎ qĘ bĂŇ âlą ëŇ lĆ UĆę hČ =l’Ć ’obăŇ lĎ tŇ bČÁ lĘ olÄ=xqČ lĲĎ
tŇ ’Ň WăĄ nŁ ÉrêĄsĘ ’Ć yhąĂ êĘ wČ MySĳĂ eĎhČ rmăĄ SŁ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =syrĲĂsĘ yg¿ČŇhĄ rmËČ ’Ň yŁ rS¿Ć ’Ğ
ÉSorwĄSĘ xČ ’Ğ ëŇ lĆ UąĆ hČ =l’Ć rêĄÁ sĘ ’Ć xqČÄ QĎ êĂ wČ : hĎ y’ĲĆ rŁ =lJĎ yn¡Ąy‘ĄBĘ NxĄŔ 16

‘bČŇ S¡Ć =tŇ nČSĘ BĂ tŇ bĳĄŇ TĄ SdĆŇ xăŁ =’Ch yr¡ĂyWĂ ‘ĞhĲĎ SdĆŇ x¿Ł BČ otŔ CkŇ lĘ mČ tŇ yBăĄ =l’Ć
=’vĎ êĂ wČ MySĂŔ eĎhČ =lJĎ mĂ ÉrêĄsĘ ’Ć =tŇ ’Ć ëŇ lĆ UąĆ hČ bŇ hČÄ ’ĹIĲĆwČ : otĲŇ CkŇ lĘ mČ lĘ 17

HSĎŔ ’Ň rŁ BĘ ÉtCkŇ lĘ mČ =rtĆŇ JĲĆ MWĆ IąĎwČ tŇ Łlĳ CtŇ BĘ hČ =lJĎ mĂ wyn¡ĎpĎŇ lĘ dŇ sĆ xËĆ wĎ Nx¿Ą
hkylmyw
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18 ÉwyrĎWĎ =lkĎŇ lĘ lodę gĎŇ hŇ êăĆSĘ mĂ ëŇ lĆ UĆÁ hČ W‘Č IČÄwČ : yêĲĂ SĘ wČ tŇ xČ ê¿Č hĎ k¡ĆŇ ylĂ mĘ IČwČ
tŇ ’¡Ą WĘ mČ Nê¿Ą IĂwČ hŇ WĎŔ ‘Ď ÉtonydĂŇ UĘ lČ hŇ xąĎ nĎhĞ wĲČ rêĳĄsĘ ’Ć hŇ êăĄSĘ mĂ tŇ ’¡Ą wydĎŔ bĎŇ ‘ĞwĲČ

19 =r‘ČSĲČ BĘ bŇ S¿Ą yŁ yk¡ČŇ DĽrĘmĎ C tŇ ynĳĂSĄ tŇ ol¡ CtŇ BĘ Zb¿ĄŇ uĎ hĂ bĘŇ C : ëŇ lĆ UĲĆ hČ dŇ y¿ČJĘ
20 hĎ yl¡Ć ‘Ď hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ HUĎŔ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ ÉHêĎdĘŇ lČ omĲ tŇ dĆŇ GąĆmČ rêĄę sĘ ’Ć Ny’ăĄ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ

hŇ n¡ĎmĘ ’Ď bĘŇ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ rSËĆ ’ĞJĲČ hŇ WĎŔ ‘Ł rêăĄsĘ ’Ć ÉykČŇ DĽrĘmĎ rmąČ ’ĞmĲČ =tŇ ’Ć wĘ ykĳĎŇ DĽrĘmĎ
21 ëŇ lĆ UĳĆ hČ =r‘ČSĲČ BĘ bŇ SăĄ yŁ yk¡ČŇ DĽrĘmĎ C MhĄŔ hĎ MymăĂ IĎBČ : oêĲ ’Ă

ÉCSqĘ bČŇ yĘwČ PŇ iČŔ hČ yrăĄmĘ èĲŁ mĂ ÉëlĆ UĆÄ hČ ysąĄyrĂsĲĎ =ynĲĄSĘ SrĆtĆÁ wĎ NtĎÄ gĘŇBĂ žPYČ qĎ
22 dŇ G¡ĄIČwČ ykČŔ DĽrĘmĎ lĘ ÉrbĎŇ DĎhČ ‘dąČŇ CĎIĂwČ : SrŁ wĲĄSĘ xČ ’Ğ ëŇ lĆ U¡Ć BČ dŇ yĎŔ xČŁlă SĘ lĂ
23 SuąČbĚŇ yĘwČ : ykĲĎŇ DĽrĘmĎ MS¿Ą BĘ ëŇ lĆ U¡Ć lČ rêËĄsĘ ’Ć rmĆ ’Ň êÌŁ wČ hŇ JĳĎ lĘ UČ hČ rêăĄsĘ ’Ć lĘ

yr¿ĄbĘŇ DĂ rpĆŇ sËĄ BĘ bŇ tĄę JĎ IĂwČ Z‘ĳĄ=l‘Č Mh¡Ć ynĄSĘ Cl¿ êĎ IĂwČ ’YĄŔ UĎ IĂwČ ÉrbĎŇ DĎhČ
g ž lDČGĂ hŇ QĆ ’Ąę hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ ű rxăČ ’Č : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ Mym¡Ă IĎhČ

ÉMWĆ IĎÄwČ Ch’ĳĄ vĘ nČ yĘwĲČ yg¡ĂŇ gĎŇ’ĞhĲĎ ’tĎŇ dËĎŇ UĘ hČ =NBĲĆ NmÌĎ hĎ =tŇ ’Ć SorÁ wĄSĘ xČ ’Ğ ëŇ lĆ UĆÄ hČ
2 ëŇ lĆ UĆÁ hČ ydĄÄ bĘŇ ‘Č=lkĎŇ wĘ : oêĲ ’Ă rS¿Ć ’Ğ Myr¡ĂvĎ hČ =lJĎ l‘Čě mĄ o’Ŕ sĘ JĂ =tŇ ’Ć

olă =hŇ CĎYĂ Nk¡ĄŇ =yJĂ NmĎŔ hĎ lĘ ÉMywĂxĞêĲČSĘ mĲĂ C My‘ąĂrĘJĲŁ ëŇ lĆ UĆę hČ r‘ČSăČ BĘ =rSĆ ’Ğ
3 ëŇ lĆ UËĆ hČ yd¿ĄŇ bĘŇ ‘Č CrÁ mĘ ’Ň ŁIÄwČ : hŇ wĲĆxĞêĲČSĘ yĲĂ âl¿ wĘ ‘r¡ČkĘŇ yĂ âl¿ ykČŔ DĽrĘmĎÄ C ëŇ lĆ UĳĆ hČ

tŇ w¿ČYĘ mĂ tŇ ’¡Ą rbĄŔ o‘ hŇ êăĎ’Č É‘Č CDÄ mČ ykĳĎŇ DĽrĘmĎ lĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ r‘ČS¿Č BĘ =rSĆ ’Ğ
4 CdŇ yGăĂIČwČ MhĳĆ ylĄ ’Ğ ‘m¡Č SĎ âl¿ wĘ MoyŔwĎ Moyă ÉwylĎ ’Ą MrąĎmĘ ’Ď BĘř yhĂę yĘwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ

’Ch¿ =rSĆ ’Ğ Mh¡Ć lĎ dŇ yG¿ĂhĂ =yJĲĂ ykČŔ DĽrĘmĎ yrăĄbĘŇ DĂ ÉCdŇ mĘ ‘Č yĲČhĞ Éto’rĘlĂ NmĎę hĎ lĘ
5 ’l¿Ą UĎ IĂwČ olĳ hŇ w¡ĆxĞêĲČSĘ mĲĂ C ‘Čr¿ĄJŁ ykČŔ DĽrĘmĎ Ny’ăĄ=yJĂ NmĎŔ hĎ ’rĘIăČwČ : ydĲĂŇ ChyĘ
6 ol¡ CdŇ yG¿ĂhĂ =yJĲĂ oDŔ bČŇ lĘ ykăČŇ DĽrĘmĎ BĘ ÉdyĎ xŁlą SĘ lĂ wynĎę y‘ĄBĘ zbĆŇ IăĂwČ : hŇ mĲĎ xĄ Nm¡Ď hĎ

rSËĆ ’Ğ MydËĂŇ ChIĘhČ =lJĎ =tŇ ’Ć dŇ ymÌĂ SĘ hČ lĘ NmĎę hĎ SuăĄbČŇ yĘwČ ykĳĎŇ DĽrĘmĎ M‘ăČ=tŇ ’Ć
7 =’Ch ÉNoS’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ xąŁ BČ : ykĲĎŇ DĽrĘmĎ M‘¿Č Sor¡wĄSĘ xČ ’Ğ tŇ Ck¿Ň lĘ mČ =lkĎŇ BĘ

žrCj lyjăĂ hĂ SorĳwĄSĘ xČ ’Ğ ëŇ lĆ U¡Ć lČ hŇ rĄŔ WĘ ‘Ć MyêăĄSĘ ÉtnČSĘ BĂ NsĎŔ ynĂ SdĆŇ xăŁ
rW¡Ď ‘Ď=MynĲĄSĘ SdĆŇ x¿Ł lĘ SdĆŇ xËŁ mĄ C MoyËlĘ ű MoIÌmĂ NmĎę hĎ ynăĄpĘŇ lĂ lrĎÁ oGhČ ’ChÄ

8 SorŔ wĄSĘ xČ ’Ğ ëŇ lĆ UăĆ lČ ÉNmĎ hĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : rdĲĎŇ ’Ğ SdĆŇ x¿Ł =’Ch sŘ3

ìŇ tĳĆŇ CkŇ lĘ mČ tŇ onă ydĂŇ mĘ lk¡ŇŁ BĘ MyUĂŔ ‘ČhĲĎ NyBăĄ ÉdrĎpŇŁ mĘ C rEąĎpĚŇ mĘ dŇ xĎę ’Ć =M‘Č onăSĘ yĆ
ëŇ lĆ U¿Ć lČ wĘ MyWĂŔ ‘Ł MnăĎ y’Ą ÉëlĆ UĆÄ hČ ytąĄŇ DĎ=tŇ ’Ć wĘ M‘Ďę =lJĎ mĂ tŇ onăSŁ MhĆÂ ytĄŇ dĎŇ wĘ
hwV=Ny’

.yrq MrĎmĘ ’ĎJĘ v.4 .g
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tŇ rĆWĆÄ ‘ĞwĲČ MdĳĎŇ BĘ ’Č lĘ bŇ t¡ĄŇ JĎ yĂ bŇ oTŔ ëŇ lĆ UăĆ hČ =l‘Č=M’Ă : MxĲĎ yeĂ hČ lĘ hŇ o¡ĆS=Ny’ĲĄ 9

’yb¡ĂŇ hĎ lĘ hŇ kĎŔ ’Ň lĎ UĘ hČ yWăĄ ‘Ł ÉydĄŇ yĘ=l‘Č É loqSĘ ’Ć PŇ sĆ JĆę =rJČ JĂ MypĂÁ lĎ ’Ğ
NmÌĎ hĎ lĘ HnĎęêĘ IĂwĲČ odĳŇ yĎ l‘ăČmĄ oê¡ ‘Ę BČ TČ =tŇ ’Ć ëŇ lĆ UËĆ hČ rsČ IÌĎwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yz¿ĄnĘ GĂ =l’Ć 10

PŇ sĆ J¡Ć hČ NmĎŔ hĎ lĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : MydĲĂŇ ChIĘhČ rr¿ĄYŁ yg¡ĂŇgĎŇ’ĞhĲĎ ’tĎŇ dËĎŇ UĘ hČ =NBĲĆ 11

ëŇ lĆ UĆÁ hČ yrĄÄ pĘŇ sĲŁ žC’rĘuĲĎ IĂwČ : ìŇ ynĲĆy‘ĄBĘ bŇ oF¿ JČ oB¡ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ M‘Ďě hĎ wĘ ëŇ ĳĎl NCtăŇ nĎ 12

=rSĆ ’Ğ=lkĎŇ JĲĘ bŇ tăĄŇ JĎ IĂwČ ůoB ÈMoy rWăĎ ‘Ď hŇ SĎÄ olSĘ BĂ NoSę ’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ xăŁ BČ
hŇ năĎ ydĂŇ mĘ =l‘Č ű rSăĆ ’Ğ tŇ oxÂjČ hČ =l’Ć wĲĘ ëŇ lĆ UĆ hČ ţ=ynĲĄjĘ rĘDČSĘ xČ ’Ğ l’ăĆ NmĎÃ hĎ hŇ CăĎYĂ
M‘¡ĎwĎ M‘¿ČwĘ HbĎŔ tĎŇ kĘŇ JĂ ÉhnĎ ydĂŇ mĘ C hŇ nąĎ ydĂŇ mĘ M‘ĎŔ wĎ ÉM‘Č yrĄWąĎ =l’Ć wĘ hŇ nĎę ydĂŇ mĘ C
: ëŇ lĆ UĲĆ hČ tŇ ‘ČB¿Č TČ BĘ Mê¡ĎxĘ nĆwĘ bŇ êĎŔ kĘŇ nĂ ÉSrŁ wĄSĘ xČ ’Ğ ëŇ lĆ UąĆ hČ MSĄÄ BĘ onĳoSlĘ JĂ
dŇ ymĂÃ SĘ hČ lĘ ůëlĆ UĆ hČ tŇ onă ydĂŇ mĘ =lJĎ =l’Ć ÈMyYĂ rĎhĲĎ dŇ yăČBĘ MyrĂÁ pĎŇ sĘ xČ olÄSĘ nĂ wĘ 13

ÉMySĂ nĎ wĘ PŇ TąČ NqĄÄ zĎ=dŇ ‘Č wĘ r‘ČeČÄmĂ MydĂŇ ChIĘhČ ţ=lJĎ =tŇ ’Ć dŇ BăĄ ’Č lĘ C gŇrăŁ hĞlĲČ
rdĳĎŇ ’Ğ SdĆŇ xăŁ =’Ch rW¡Ď ‘Ď=MynĲĄSĘ SdĆŇ x¿Ł lĘ rWËĎ ‘Ď hŇ S¿Ď olSĘ BĂ dŇ xĎŔ ’Ć MoyăBĘ
hŇ nĎŔ ydĂŇ mĘ C hŇ năĎ ydĂŇ mĘ =lkĎŇ BĘ ÉtDĎ NtĲĄŇ eąĎhĂ lĘ bŇ tĎę JĘ hČ NgĆŇSăĆ tĘŇ jČ : zobĲŇ lĎ Ml¡Ď lĎ SĘ C 14

C’ą YĘ yĲĎ MyYĂÂrĎhĲĎ : hŇ EĲĆhČ MoI¿lČ Myd¡ĂŇ tĂŇ ‘Ğ tŇ oy¿hĘ lĲĂ MyUĳĂ ‘ČhĲĎ =lkĎŇ lĘ yCl¡ GĎ 15

ëŇ lĆ UąĆ hČ wĘ hŇ rĳĎyBĂ hČ NSăČ CSBĘ hŇ n¡ĎêĘ nĂ tŇ D¿ĎhČ wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ rbăČŇ dĘŇ BĂ ÉMypĂŇ CxdĘŇ
: hŇ kĎŇ obĲŇ nĎ NS¡Ď CS ry‘¿ĂhĎ wĘ tŇ oêŔ SĘ lĂ CbăŇ SĘ yĲĎ ÉNmĎ hĎ wĘ

wydĎŔ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć ÉykČŇ DĽrĘmĎ ‘rąČqĘ IĂwČ hŇ WĎŔ ‘ĞnĲČ rSăĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć É‘dČŇ yĎ ykČę DĽrĘmĎ C d
: hŇ rĲĎmĎ C hŇ l¡Ď dŇŁ gĘŇ hŇ q¿Ď‘Ď zĘ q‘ËČzĘIĂwČ ry‘ĂŔ hĎ ëŇ otăŇ BĘ É’YĄ IĄwČ rpĆŇ ’ĳĄ wĎ qW¡Č SB¿Č lĘ IĂwČ
ëŇ lĆ U¡Ć hČ r‘ČS¿Č =l’Ć ’obËŇ lĎ Ny’¿Ą yJăĂ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =r‘ČSĲČ ynăĄpĘŇ lĂ dŇ ‘¡Č ’obě IĎwČ 2

ëŇ lĆ UąĆ hČ =rbČŇ DĘ rSĆÄ ’Ğ ÉMoqmĘ hŇ nĎę ydĂŇ mĘ C hŇ năĎ ydĂŇ mĘ =lkĎŇ bĘŇ C : qWĲĎ SCb¿Ň lĘ BĂ 3

rpĆŇ ’ĄŔ wĎ qWăČ dŇ jĳĄsĘ mĂ C yk¡ĂŇ bĘŇ C MoY¿ wĘ MydĂŔ ChIĘlČ É lodŇ GĎ lbĆŇ ’ąĄ ‘Č yGĂŔ mČ ÉotŇ dĎŇ wĘ
HlĎŔ CdŇ yGăĂIČwČ ÉhĎ ysĆÄ yrĂsĲĎ wĘ rêąĄsĘ ’Ć tŇ orÄ ‘ĞnĲČ hŇ nĎ y’Ć obŇ êĘ wČ : MyBĲĂ rČlĲĎ ‘~¡Č yĚ 4

ykČę DĽrĘmĎ =tŇ ’ĲĆ SyBăĂ lĘ hČ lĘ MydĂÁ gĎŇBĘ xlČÄSĘ êĂ wČ dŇ ’ĳŁ mĘ hŇ J¡Ď lĘ UČ hČ lx¿Č lĘ xČ tĘŇ êĂ wČ
ysąĄyrĂiĎ mĂ ëŇ tĎÁ hĞlĲČ rêĄÄ sĘ ’Ć ž’rĎqĘ êĂ wČ : lBĲĄ qĂ âl¿ wĘ wyl¡Ď ‘ĎmĲĄ ouËWČ rys¿Ă hĎ lĘ C 5

hŇ E¡Ć=hŇ mČ tŇ ‘Čd¿ČŇ lĎ ykĳĎŇ DĽrĘmĎ =l‘ĲČ ChC¡ĄYČ êĘ wČ hĎ ynĆŔ pĎŇ lĘ dŇ ymăĂ ‘ĹhĲĆ rSăĆ ’Ğ ÉëlĆ UĆÄ hČ
rS¡Ć ’Ğ ry‘ĂŔ hĎ bŇ oxă rĘ=l’Ć ykĳĎŇ DĽrĘmĎ =l’ĲĆ ëŇ t¡ĎŇ hĞ ’Y¿Ą IĄwČ : hŇ EĲĆ=hŇ mČ =l‘Č wĘ 6

ChrĳĎqĎ rSăĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’¡Ą ykČŔ DĽrĘmĎ olă =dŇ GĆIČwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ =r‘ČSĲČ yn¿ĄpĘŇ lĂ 7

ëŇ lĆ UËĆ hČ yz¿ĄnĘ GĂ =l‘Č loqSĘ lĂ ţ ÉNmĎ hĎ rmąČ ’Ď rSĆÄ ’Ğ PŇ sĆ JĆę hČ tŇ SăČ rĎjĲĎ ű tŇ ’ăĄ wĘ
Myydwhyb
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8 NSąĎ CSBĘ NêČÄ nĂ =rSĆ ’Ğ tŇ DĎhČ ţ=bŇ tĲĎŇ JĘ NgĆŇSăĆ tĘŇ jČ =tŇ ’Ć wĘ : MdĲĎŇ BĘ ’Č lĘ MyIĂdĂŇ ChIĘBČ
tŇ oCăYČ lĘ C HlĳĎ dŇ yGăĂhČ lĘ C rê¡ĄsĘ ’Ć =tŇ ’Ć tŇ o’¿ rĘhČ lĘ olŔ NtČŇ năĎ ÉMdĎŇ ymĂ SĘ hČ lĘ
: HUĲĎ ‘Č=l‘Č wyn¡ĎpĎŇ QĘ mĂ Su¿ĄbČŇ lĘ C olË =NeĆxČ tĘŇ hĲĂ lĘ ëŇ lĆ UÌĆ hČ =l’Ć ’obÄ lĎ hĎ ylĆę ‘Ď

9, 10 ÉrêĄsĘ ’Ć rmĆ ’Ň êąŁ wČ : ykĲĎŇ DĽrĘmĎ yr¿ĄbĘŇ DĂ tŇ ’¡Ą rêĄŔ sĘ ’Ć lĘ dŇ GăĄIČwČ ëŇ tĳĎŇ hĞ ’ob¡Ň IĎwČ
11 tŇ onÄ ydĂŇ mĘ =M‘Č wĘ ëŇ lĆ UĆÃ hČ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č=lJĎ : ykĲĎŇ DĽrĘmĎ =l’ĲĆ ChC¡ĄYČ êĘ wČ ëŇ tĎŔ hĞlĲČ

žëlĆ UĆ hČ =l’Ć =’obĲŇ yĎ rSăĆ ’Ğ hŇ èĎÃ ’Ă wĘ Sy’ăĂ =lJĎ rSăĆ ’Ğ My‘Ăę dĘŇ oyĲ ëŇ lĆ UĆÁ hČ
dŇ bČŇ lĘ ţ tŇ ymĂŔ hĎ lĘ ÉotŇ DĎ tŇ xąČ ’Č ’rĄę uĎ yĂ=âlĲ rSăĆ ’Ğ tŇ ymĂÁ ynĂ jĘ hČ rYĄÄ xĎ hĲĆ =l’Ć
âlą ynĂę ’Ğ wĲČ hŇ yĳĎxĎ wĘ bŇ h¡Ď EĎhČ Tyb¿ĂŇ rĘSČ =tŇ ’Ć ëŇ lĆ UËĆ hČ ol¿ =TySĂ oyĲ rSĆÄ ’ĞmĲĄ

12 ykĎŔ DĽrĘmĎ lĘ CdŇ yGăĂIČwČ : MoyĲ MyS¿Ă olSĘ hŇ z¡Ć ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ’obăŇ lĎ ÉytĂŇ ’Ň rĄÄ qĘ nĂ
13 yUăĂ dČŇ êĘ =l’Č rêĳĄsĘ ’Ć =l’Ć bŇ ySăĂ hĎ lĘ yk¡ČŇ DĽrĘmĎ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : rêĲĄsĘ ’Ć yr¿ĄbĘŇ DĂ tŇ ’¡Ą
14 SrăĄxĞhĲČ =M’Ă yJăĂ : MydĲĂŇ ChIĘhČ =lJĎ mĂ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =tŇ yBĲĄ Tl¿Ą UĎ hĂ lĘ ëŇ SĄŔ pĘŇ nČbĘŇ

Moqă UĎ mĂ ÉMydĂŇ ChIĘlČ dŇ omą ‘ĞyĲČ hŇ lĎÂ~Ď hČ wĘ xwČrăĆ ůt’Ň EŁ hČ tŇ ‘ăĄBĎ ÈySĂ yrĂxĞêĲČ
êĘ ‘ČG¡ČhĂ tŇ ’Ň ŁzŔJĎ tŇ ‘ăĄlĘ =M’Ă ‘ČdĄŔ oy ymăĂ C CdŇ bĳĄŇ ’Ň êŁ ëŇ yb¡ĂŇ ’Ď =tŇ ybĲĄŇ C êĘ ’¿Č wĘ rxĄŔ ’Č

15, 16 sonÄJĘ žëlĄ : ykĲĎŇ DĽrĘmĎ =l’ĲĆ bŇ yS¿Ă hĎ lĘ rê¡ĄsĘ ’Ć rmĆ ’Ň ê¿Ł wČ : tŇ CkĲŇ lĘ UČ lČ
ClÄkĘŇ ’Ň êĲŁ =l’Č wĘ ylČ ‘Ď ţ CmCYă wĘ NSĎę CSBĘ My’ăĂ YĘ mĘ eĂ hĲČ MydĂÁ ChIĘhČ =lJĎ =tŇ ’Ć
NJĳĄ MCYă ’Ď yt¡ČŇ rŁ ‘ĞnĲČwĘ yn¿Ă’Ğ=MGČ MoyŔwĎ hŇ lĎ yĘlăČ ÉMymĂ yĎ tŇ SĆ Łlą SĘ CêÁ SĘ êĂ =l’Č wĘ
: yêĂ dĘŇ bĲĎŇ ’Ď yêĂ dĘŇ b¡ČŇ ’Ď rS¿Ć ’ĞkĲČŇ wĘ tŇ DĎŔ kČŇ =âlĲ rSăĆ ’Ğ ÉëlĆ UĆÄ hČ =l’Ć ’obąŇ ’Ď NkĄÂ bĘŇ C

17, h MoIăBČ ű yhăĂ yĘwČ : rêĲĄsĘ ’Ć wyl¡Ď ‘Ď hŇ t¿ĎŇ CĘYĂ =rSĆ ’Ğ lkËŇŁ JĘ W‘Č IČěwČ ykĳĎŇ DĽrĘmĎ rb¡ŇŁ ‘ĞIĲČwĲČ
ÉëlĆ UĆÄ hČ =tŇ yBĲĄ rYąČxĞBĲČ dŇ mÂŁ ‘ĞêĲČ wĲČ tŇ CkŔ lĘ mČ ÉrêĄsĘ ’Ć SBąČ lĘ êĂ wČ ySĂę ylĂ èĘ hČ
ÉotŇ CkŇ lĘ mČ ’iąĄ JĂ =l‘Č bŇ SĄÂ oy ëŇ lĆ UĆ hČ wĘţ ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ yBăĄ xkČŇ n¡Ł tŇ ymĂŔ ynĂ jĘ hČ

2 =tŇ ’Ć ëŇ lĆ UĆÁ hČ tŇ o’Ä rĘkĂŇ žyhĂ yĘwČ : tŇ yĂBĲĎ hČ xtČŇ j¿Ć xkČŇ n¡Ł tŇ CkŔ lĘ UČ hČ tŇ ybăĄŇ BĘ
ëŇ lĆ UĆÁ hČ TSĆ oIÄwČ wynĳĎy‘ĄBĘ Nx¡Ą hŇ ’¿Ď WĘ nĎ rYĄŔ xĎ BĲĆ ÉtdĆŇ mĆÄ ‘Ł hŇ JĎę lĘ UČ hČ rêăĄsĘ ’Ć
‘G¡ČêĂ wČ rêĄŔ sĘ ’Ć bŇ răČqĘ êĂ wČ odŔ yĎBĘ rSăĆ ’Ğ ÉbhĎ EĎhČ TybąĂŇ rĘSČ =tŇ ’Ć rêĄę sĘ ’Ć lĘ

3 hŇ JĳĎ lĘ UČ hČ rêăĄsĘ ’Ć ëŇ Q¡Ď =hŇ mČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ÉHlĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : TybĲĂŇ rĘèČ hČ S’Ň r¿Ł BĘ
4 rêĄŔ sĘ ’Ć rmĆ ’Ň êăŁ wČ : ëŇ lĲĎ NtĲĄŇ e¿ĎyĂwĘ tŇ Ck¡Ň lĘ UČ hČ yY¿Ă xĞ=dŇ ‘Č ëŇ tËĄŇ SĎ uĎ BČ =hŇ mČ C

hŇ ê¡ĆSĘ UĂ hČ =l’Ć MoIŔhČ ÉNmĎ hĎ wĘ ëŇ lĆ UąĆ hČ ’obÄ yĎ bŇ oTĳ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =l‘Č=M’Ă
5 =tŇ ’Ć tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ NmĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉCrhĞmĲČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : olĲ ytĂŇ yW¿Ă ‘Ď=rSĆ ’Ğ

hŇ t¿ĎŇ WĘ ‘ĲĎ=rSĆ ’Ğ hŇ ê¡ĆSĘ UĂ hČ =l’Ć NmĎŔ hĎ wĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ ’bąŇŁ IĎwČ rêĳĄsĘ ’Ć rbăČŇ DĘ
rts’
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NtĲĄŇ eăĎyĂwĘ ëŇ t¡ĄŇ lĎ ’Ą èĘ =hŇ mČ NyĂIČŔhČ hŇ êăĄSĘ mĂ BĘ ÉrêĄsĘ ’Ć lĘ ëŇ lĆ UąĆ hČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : rêĲĄsĘ ’Ć 6

rmĳČ ’Ň êŁ wČ rê¡ĄsĘ ’Ć N‘Čê¿Č wČ : W‘ĲĎtĄŇ wĘ tŇ Ck¡Ň lĘ UČ hČ yY¿Ă xĞ=dŇ ‘Č ëŇ tËĄŇ SĎ uĎ BČ =hŇ mČ C ëŇ ĳĎl 7

ÉëlĆ UĆÄ hČ =l‘Č=M’Ă wĘ ëŇ lĆ UĆę hČ ynăĄy‘ĄBĘ NxĄÁ ytĂŇ ’Ň YĎÄ mĎ =M’Ă : ytĲĂŇ SĎ uĎ bČŇ C yt¡ĂŇ lĎ ’Ą SĘ 8

NmĎę hĎ wĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ ’obÌŇ yĎ ytĳĂŇ SĎ uĎ BČ =tŇ ’Ć tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ wĘ ytĂŔ lĎ ’ăĄ SĘ =tŇ ’Ć ÉttĄŇ lĎ bŇ oTŔ
: ëŇ lĆ UĲĆ hČ rb¿ČŇ dĘŇ JĂ hŇ W¡Ć ‘Ĺ’ĲĆ rx¿Ď mĎ C MhĆŔ lĎ hŇ WăĆ ‘Ĺ’ĲĆ rSăĆ ’Ğ ÉhêĆSĘ UĂ hČ =l’Ć
ykČÁ DĽrĘmĎ =tŇ ’ĲĆ NmĎÄ hĎ žto’rĘkĂŇ wĘ bŇ lĳĄ bŇ oTă wĘ xČ m¡Ą WĎ ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉNmĎ hĎ ’YąĄ IĄwČ 9

yk¡ČŇ DĽrĘmĎ =l‘ĲČ NmËĎ hĎ ’l¿Ą UĎ IĂwČ CeUĆŔ mĂ ‘zăĎ=âlwĘ ÉMqĎ =âlwĘ ëŇ lĆ UĆę hČ r‘ČSăČ BĘ
wyb¡ĎŇ hĞ’ĲŁ =tŇ ’Ć ’b¿ĄŇ IĎwČ xlËČ SĘ IĂwČ otĳŇ yBĄ =l’Ć ’ob¡Ň IĎwČ NmĎŔ hĎ qjăČ ’Č tĘŇ IĂwČ : hŇ mĲĎ xĄ 10

bŇ răŁ wĘ or¡SĘ ‘Ď dŇ ob¿Ň JĘ =tŇ ’Ć NmËĎ hĎ Mh¿Ć lĎ rjĄÄ sČ yĘwČ : oêĲ SĘ ’Ă SrĆz¿Ć=tŇ ’Ć wĘ 11

Myr¡ĂvĎ hČ =l‘Č o’Ŕ vĘ nĂ rSăĆ ’Ğ tŇ ’ăĄ wĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ olą DĘGĂ rSĆÄ ’Ğ=lJĎ žt’Ą wĘ wynĳĎBĎ
hŇ JÌĎ lĘ UČ hČ rêĄÄ sĘ ’Ć žh’Ď ybĂŇ hĄ =âlĲ PŇ ’ăČ ůNmĎ hĎ ÈrmĆ ’Ň IŁ wČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yd¿ĄŇ bĘŇ ‘Č wĘ 12

rxËĎ mĎ lĘ =MgČŇ wĘ ytĳĂŇ o’=M’Ă yJăĂ hŇ tĎŇ W¡Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ hŇ ê¿ĆSĘ UĂ hČ =l’Ć ëŇ lĆ UËĆ hČ =M‘Ă
tŇ ‘Ąę =lkĎŇ BĘ ylĳĂ hŇ o¡ĆS Cen¿Ćy’Ą hŇ zĆě=lkĎŇ wĘ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ =M‘Ă Hl¡Ď =’CrqĲĎ yn¿Ă’Ğ 13

: ëŇ lĆ UĲĆ hČ r‘ČS¿Č BĘ bŇ S¡Ą oy ydĂŔ ChIĘhČ ykăČŇ DĽrĘmĎ =tŇ ’Ć Éh’Ć rŁ ynąĂ’Ğ rSĆÄ ’Ğ
MyèăĂ mĂ xĞ HČ băŇŁ GĎ ÈZ‘Ą=CW‘ĞyĲČ wybĎę hĞ’ĲŁ =lkĎŇ wĘ oêÁ SĘ ’Ă SrĆzĆÄ žol rmĆ ’Ň êăŁ wČ 14

=M‘Ă =’bĲŇŁ C wylĎŔ ‘Ď ÉykČŇ DĽrĘmĎ =tŇ ’ĲĆ Clą tĘŇ yĂwĘ ëŇ lĆ UĆę lČ rmăŁ ’Ĺ ű rqĆBăŁ bČŇ C ůhUĎ ’Č
: Z‘ĲĄhĎ W‘Č I¿ČwČ Nm¡Ď hĎ yn¿ĄpĘŇ lĂ rbËĎŇ DĎhČ bŇ TÌČ yIĂwČ xČ mĳĄ WĎ hŇ ê¡ĆSĘ UĂ hČ =l’Ć ëŇ lĆ U¿Ć hČ
’ybĂÂ hĎ lĘ rmĆ ’Ň IŁ wČţ ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ năČSĘ hŇ d¡ĎŇ dĘŇ nĲĎ ’ChŔ hČ hŇ lĎ yĘQăČ BČ w
: ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ My’¡Ă rĎqĘ nĂ Cy¿hĘ IĲĂwČ MymĂŔ IĎhČ yrăĄbĘŇ DĂ ÉtonrŁ kĘŇ EĂhČ rpĆŇ sąĄ =tŇ ’Ć
ysăĄyrĂsĲĎ ÉynĄSĘ SrĆtĆę wĎ ’nĎtăĎŇ gĘŇBĂ =l‘Č ykČÁ DĽrĘmĎ dŇ yGĂÄhĂ žrSĆ ’Ğ bŇ Ctę kĎŇ ’YăĄUĎ IĂwČ 2

: SorĲwĄSĘ xČ ’Ğ ëŇ lĆ U¡Ć BČ dŇ yĎŔ xČŁlă SĘ lĂ ÉCSqĘ BĂ rSąĆ ’Ğ PŇ iĳČ hČ yr¡ĄmĘ èĲŁ mĂ ëŇ lĆ UĆŔ hČ
CrÁ mĘ ’Ň ŁIÄwČ hŇ zĳĆ=l‘Č yk¡ČŇ DĽrĘmĎ lĘ hŇ QËĎ CdŇ gĘŇ C rqÌĎyĘ hŇ WĎÂ ‘ĞeĲČ=hŇ mĲČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 3

ymăĂ ëŇ lĆ U¡Ć hČ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : rbĲĎŇ DĎ oU¡ ‘Ă hŇ W¿Ď ‘ĞnĲČ=âl wytĎŔ rĘSăĎ mĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ yrąĄ‘ĞnĲČ 4

ëŇ lĆ UĆŔ lČ rmăŁ ’Ň lĄ hŇ nĎŔ oYyxăĂ hČ ÉëlĆ UĆÄ hČ =tŇ yBĲĄ rYąČxĞlĲČ ’BĎę NmăĎ hĎ wĘ rYĳĄxĎ bĆŇ
yrąĄ‘ĞnĲČ CrÁ mĘ ’Ň ŁIÄwČ : olĲ Nyk¿ĂŇ hĄ =rSĆ ’Ğ Z‘¡ĄhĎ =l‘Č ykČŔ DĽrĘmĎ =tŇ ’ĲĆ ÉtoltĘŇ lĂ 5

È’obŇ IĎwČ : ’obĲŇ yĎ ëŇ lĆ U¡Ć hČ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ rYĳĄxĎ BĲĆ dŇ măĄ ‘Ł Nm¡Ď hĎ hŇ e¿ĄhĂ wylĎŔ ’Ą ÉëlĆ UĆÄ hČ 6

ZpăĄŇ xĎ ëŇ lĆ U¡Ć hČ rS¿Ć ’Ğ Sy’Ăě BĎ tŇ oWě ‘ĞlĲČ =hŇ mČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ ůNmĎ hĎ
wrqyb

.g"d Nkw rpsh yYx N’k rsmn ’"sb v.1 .w .rpsh yYx v.7 .h
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rq¡ĎyĘ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ ëŇ lĆ UËĆ hČ Zj¿Ł xĘ yČ ymĂÂlĘ oBŔ lĂ BĘ ÉNmĎ hĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ orĳqĎ yBĂ
7 Zp¿ĄŇ xĎ ëŇ lĆ U¡Ć hČ rS¿Ć ’Ğ Sy’Ăě ëŇ lĆ UĳĆ hČ =l’Ć Nm¡Ď hĎ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : yeĂ UĲĆ mĂ rt¿ĄŇ oy
8 rSĆÄ ’Ğ sCsę wĘ ëŇ lĆ UĳĆ hČ oB¡ =SbČŇ lĲĎ rS¿Ć ’Ğ tŇ CkŔ lĘ mČ SCbăŇ lĘ ÉC’ybĂÄ yĎ : orĲqĎ yBĂ
9 NotÄ nĎ wĘ : oSĲ ’Ň rŁ BĘ tŇ Ck¡Ň lĘ mČ rtĆŇ J¿Ć NêËČ nĂ rS¿Ć ’Ğ wĲČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ÉwylĎ ‘Ď bŇ kąČŇ rĎ

ÉCSyBĂÄ lĘ hĂ wĘ MymĂŔ êĘ rĘjČ hĲČ ÉëlĆ UĆÄ hČ yrąĄvĎ mĂ Sy’ĂÂ=dŇ yČ=l‘Č sCię hČ wĘ SCbÁ QĘ hČ
ÉsCihČ =l‘Č ChbąĚŇ yJĂ rĘhĂ wĘ orĳqĎ yBĲĂ ZpăĄŇ xĎ ëŇ lĆ U¡Ć hČ rS¿Ć ’Ğ Sy’ĂŔ hĎ =tŇ ’Ć
Zp¿ĄŇ xĎ ëŇ lĆ U¡Ć hČ rS¿Ć ’Ğ Sy’ĂŔ lĎ hŇ WăĆ ‘Ď yĲĄ hŇ kĎŇ JĎ ť wynĎŔ pĎŇ lĘ C’ă rĘqĲĎ wĘ ry‘ĂŔ hĎ bŇ oxă rĘBĂ

10 ÉsCihČ =tŇ ’Ć wĘ SCbąŇ QĘ hČ =tŇ ’Ć xqăČ rhĄ mČ ţ NmĎę hĎ lĘ ëŇ lĆ UĆÁ hČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : orĲqĎ yBĂ
ëŇ lĆ UĳĆ hČ r‘ČSăČ BĘ bŇ S¡Ą oIhČ ydĂŔ ChIĘhČ ykăČŇ DĽrĘmĎ lĘ ÉNkĄŇ =hŇ WĄ ‘ĞwĲČ êĎrĘBČŔ DĂ rSăĆ ’ĞJĲČ

11 =tŇ ’Ć wĘ SCbăŇ QĘ hČ =tŇ ’Ć ÉNmĎ hĎ xuąČIĂwČ : êĎrĘBĲČ DĂ rS¿Ć ’Ğ lJ¡Ł mĂ rbĎŔ DĎ ljăĄ êČ =l’Č sŘ4

wynĎŔ pĎŇ lĘ ’răĎqĘ IĂwČ ry‘ĂŔ hĎ bŇ oxă rĘBĂ ÉChbĄÄ yJĂ rĘIČwČ ykĳĎŇ DĽrĘmĎ =tŇ ’ĲĆ SB¡Ą lĘ IČwČ sCiŔ hČ
12 yk¡ČŇ DĽrĘmĎ bŇ SĎ I¿ĎwČ : orĲqĎ yBĂ Zp¿ĄŇ xĎ ëŇ lĆ U¡Ć hČ rS¿Ć ’Ğ Sy’ĂŔ lĎ hŇ WăĆ ‘Ď yĲĄ hŇ kĎŇ JĎ ť

: S’Ň rĲŁ yCp¿Ň xĞ wĲČ lb¡ĄŇ ’Ď otŔ yBĄ =l’Ć PŇ ăČxdĘŇ nĂ ÉNmĎ hĎ wĘ ëŇ lĆ UĳĆ hČ r‘ČSăČ =l’Ć
13 ChrĳĎqĎ rSăĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’¡Ą wybĎŔ hĞ’ăŁ =lkĎŇ lĘ C ÉoêSĘ ’Ă SrĆ ząĆlĘ NmĎÁ hĎ rjĄÄ sČ yĘwČ

ykČÂ DĽrĘmĎ MydĂÃ ChIĘhČ ‘rČEăĆmĂ M’ăĂ oêę SĘ ’Ă SrĆzăĆwĘ wymĎÁ kĎŇ xĞ olÄ žCrmĘ ’Ň žIŁ wČ
: wynĲĎpĎŇ lĘ loj¡ êĂ lop¿Ň nĎ=yJĲĂ olŔ lkăČŇ CtŇ =âlĲ ÉwynĎpĎŇ lĘ ljąŁ nĘ lĂ tĎŇ oQÄxĂ hČ žrSĆ ’Ğ

14 ’ybăĂŇ hĎ lĘ ÉClhĂÄ bĘŇ IČwČ C‘yGĳĂhĂ ëŇ lĆ U¡Ć hČ ys¿ĄyrĂsĲĎ wĘ oUŔ ‘Ă MyrăĂBĘ dČŇ mĘ ÉMdĎŇ o‘
z NmĎŔ hĎ wĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ ’bąŇŁ IĎwČ : rêĲĄsĘ ’Ć hŇ t¿ĎŇ WĘ ‘ĲĎ=rSĆ ’Ğ hŇ ê¡ĆSĘ UĂ hČ =l’Ć NmĎŔ hĎ =tŇ ’Ć
2 MoIąBČ MGăČ rêĄÁ sĘ ’Ć lĘ ëŇ lĆ UĆÄ hČ žrmĆ ’Ň IŁ wČ : hŇ JĲĎ lĘ UČ hČ rê¿ĄsĘ ’Ć =M‘Ă tŇ oê¡SĘ lĂ

ëŇ ĳĎl NtĲĄŇ eăĎtĂŇ wĘ hŇ J¡Ď lĘ UČ hČ rê¿ĄsĘ ’Ć ëŇ tËĄŇ lĎ ’Ą èĘ =hŇ mČ NyĂIČŔhČ hŇ êăĄSĘ mĂ BĘ ÉynĂ èĄ hČ
3 ÉhJĎ lĘ UČ hČ rêąĄsĘ ’Ć N‘ČêČÄ wČ : W‘ĲĎtĄŇ wĘ tŇ Ck¡Ň lĘ UČ hČ yY¿Ă xĞ=dŇ ‘Č ëŇ tËĄŇ SĎ uĎ BČ =hŇ mČ C

bŇ oTĳ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =l‘Č=M’Ă wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ÉìynĆÄ y‘ĄBĘ NxąĄ ytĂŇ ’Ň YĎÄ mĎ =M’Ă rmČŔ ’Ň êŁ wČ
4 ynăĂ’Ğ ÉCnrĘJČÄ mĘ nĂ yJąĂ : ytĲĂŇ SĎ uĲĎbČŇ BĘ yU¡Ă ‘Č wĘ ytĂŔ lĎ ’ăĄ SĘ BĂ ÉySĂ pĘŇ nČ yląĂ =NtĆŇ eĲĎêĂ

ÉCnrĘJČÄ mĘ nĂ tŇ oxą pĎŇ SĘ lĂ wĘ MydĂÄ bĎŇ ‘ĞlĲČ CQ’Ă wĘţ dŇ BĳĄ’Č lĘ C gŇ orăhĞlĲČ dŇ ym¡Ă SĘ hČ lĘ yUĂŔ ‘Č wĘ
5 ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ qzĆn¿ĄBĘ hŇ o¡ĆS r~ËĎhČ Ny’¿Ą yJăĂ yêĂ SĘ rČŔ xĹhĲĆ

hŇ zăĆ=y’ĲĄ wĘ ÉhzĆ ’Ch¿ ymăĂ hŇ JĳĎ lĘ UČ hČ rêăĄsĘ ’Ć lĘ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ SorŔ wĄSĘ xČ ’Ğ ëŇ lĆ UăĆ hČ
6 rYăČ Sy’Ă ť rêĄŔ sĘ ’Ć =rmĆ ’Ň êăŁ wČ : NJĲĄ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ oB¡ lĂ o’¿ lĎ mĘ =rSĆ ’Ğ ’ChŔ

: hŇ JĲĎ lĘ UČ hČ wĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ yn¿ĄpĘŇ QĂ mĂ tŇ ‘ČŔ bĘŇ nĂ NmăĎ hĎ wĘ hŇ EĳĆhČ ‘r¡ĎhĎ Nm¿Ď hĎ bŇ yĄŔo’wĘ
Klmhw
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dŇ mČę ‘Ď NmăĎ hĎ wĘ NtĳĎŇ yBĂ hČ tŇ e¡ČGĂ =l’Ć NyĂIČŔhČ hŇ êăĄSĘ UĂ mĂ ÉotŇ mĎ xĞBĲČ MqąĎ ëŇ lĆ UĆÁ hČ wĘ 7

wylËĎ ’Ą hŇ t¿ĎŇ lĘ kĎŇ =yJĲĂ hŇ ’ĎŔ rĎ yJăĂ hŇ JĎŔ lĘ UČ hČ rêăĄsĘ ’Ć mĲĄ ÉoSpĘŇ nČ=l‘Č SuąĄbČŇ lĘ
ű tŇ yBăĄ =l’Ć NtĎÁ yBĂ hČ tŇ eČÄGĂ mĂ žbSĎ ëŇ lĆ UĆÃ hČ wĘ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ tŇ ’¿Ą mĄ hŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ 8

rmĆ ’Ň IăŁ wČ hĎ ylĆŔ ‘Ď rêăĄsĘ ’Ć rSăĆ ’Ğ ÉhFĎ UĂ hČ =l‘Č lpĄŔ nŁ ÉNmĎ hĎ wĘ NyĂIČęhČ hŇ êăĄSĘ mĂ
yjăĂ mĂ É’YĎ yĎ rbĎę DĎhČ tŇ yĂBĳĎBČ yU¡Ă ‘Ă hŇ JËĎ lĘ UČ hČ =tŇ ’Ć SoBÌ kĘŇ lĂ MgČŇhĞ ţ ëŇ lĆ UĆŔ hČ
ynăĄpĘŇ lĂ MysĂÁ yrĂiĲĎ hČ =NmĂ dŇ xĎÄ ’Ć hŇ nĎ obŇ rĘxČ ţ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : CpĲŇ xĎ Nm¡Ď hĎ yn¿ĄpĘŇ C ëŇ lĆ UĆŔ hČ 9

bŇ oTă =rBĆ DĂ rSÌĆ ’Ğ ykČÂ DĽrĘmĎ lĲĘ NmĎłhĎ hŇ WÀĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ Z‘ăĄhĎ =hŇ eĄhĂ MGăČ ëŇ lĆ UĆę hČ
ëŇ lĆ U¡Ć hČ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ hŇ UĳĎ ’Č MyèăĂ mĂ xĞ HČ b¡ŇŁ GĎ NmĎŔ hĎ tŇ ybăĄŇ BĘ ÉdmĄ ‘Ł ëŇ lĆ UĆę hČ =l‘Č
ykĳĎŇ DĽrĘmĎ lĘ NykăĂŇ hĄ =rSĆ ’Ğ Z‘¡ĄhĎ =l‘Č NmĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉCltĘŇ IĂwČ : wylĲĎ ‘Ď Chl¿Ě êĘ 10

ëŇ lĆ UąĆ hČ NtČÂ nĎ ’Chę hČ MoIăBČ : hŇ kĎŇ kĲĎŇ SĎ ëŇ lĆ U¡Ć hČ tŇ m¿Č xĞ wĲČ x
MyIĂdĂŇ ChIĘhČ rrăĄYŁ Nm¡Ď hĎ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć hŇ JĎŔ lĘ UČ hČ rêăĄsĘ ’Ć lĘ ÉSorwĄSĘ xČ ’Ğ
rsČ IĎÄwČ : HlĲĎ =’Ch hŇ m¿Č rê¡ĄsĘ ’Ć hŇ dĎŇ yG¿ĂhĂ =yJĲĂ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĄpĘŇ lĂ ’BĎ ť ykČę DĽrĘmĎ C 2

MWĆ êÌĎ wČ ykĳĎŇ DĽrĘmĎ lĘ Hn¡ĎêĘ IĂwĲČ NmĎŔ hĎ mĲĄ ÉrybĂŇ ‘ĹhĲĆ rSąĆ ’Ğ oêę ‘Ę BČ TČ =tŇ ’Ć ëŇ lĆ UĆÁ hČ
rêĄę sĘ ’Ć PŇ sĆ oêă wČ : NmĲĎ hĎ tŇ yB¿Ą =l‘Č yk¡ČŇ DĽrĘmĎ =tŇ ’ĲĆ rêËĄsĘ ’Ć 3

olę =NeĆxČ tĘŇ êĂ wČ OĘ bĘŇ êăĄ wČ wylĳĎ gĘŇrČ ynăĄpĘŇ lĂ lj¡Ł êĂ wČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĄpĘŇ lĂ ÉrBĄ dČŇ êĘ wČ
bŇ S¡Č xĎ rS¿Ć ’Ğ oêŔ bĘŇ SČ xĞmĲČ Ét’Ą wĘ ygĂŔ gĎŇ’ĞhĲĎ NmăĎ hĎ Ét‘ČrĎ=tŇ ’Ć ÉrybĂŇ ‘ĞhĲČ lĘ
MqĎ êăĎ wČ bŇ hĳĎ EĎhČ TbăĂŇ rĘSČ tŇ ’¡Ą rêĄŔ sĘ ’Ć lĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ TSĆ oIąwČ : MydĲĂŇ ChIĘhČ =l‘Č 4

bŇ oTÁ ëŇ lĆ UĆÄ hČ =l‘Č=M’Ă rmĆ ’Ň êŁ wČţ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ dŇ m¡Ł ‘ĞêĲČ wĲČ rêĄŔ sĘ ’Ć 5

yn¡Ă’Ğ hŇ b¿ĎŇ oTwĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĄpĘŇ lĂ ÉrbĎŇ DĎhČ rSąĄ kĎŇ wĘ wynĎę pĎŇ lĘ NxăĄ ytĂŇ ’Ň YÌĎ mĎ =M’Ă wĘ
É’tĎŇ dĎÄ UĘ hČ =NBĲĆ NmąĎ hĎ tŇ bĆŇ SĆÁ xĞmĲČ MyrĂę pĎŇ iĘ hČ =tŇ ’Ć bŇ ySăĂ hĎ lĘ bŇ tĄÂJĎ yĂ wynĳĎy‘ĄBĘ
tŇ on¿ ydĂŇ mĘ =lkĎŇ BĘ rS¡Ć ’Ğ MydĂŔ ChIĘhČ =tŇ ’Ć ÉdBĄ ’Č lĘ bŇ tČę JĎ rSăĆ ’Ğ ygĂŔ gĎŇ’ĞhĲĎ
yUĳĂ ‘Č=tŇ ’Ć ’YăĎ mĘ yĂ=rSĆ ’Ğ hŇ ‘¡ĎrĎBĲĎ ytĂŇ y’ĂŔ rĎwĲĘ É lkČŇ C’ hŇ kąĎŇ kĎŇ y’ĲĄ yJĂ ţ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ 6

rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : yêĲĂ dĘŇ lČ omĲ Nd¡ČŇ bĘŇ ’Ď BĘ ytĂŇ y’ĂŔ rĎwĲĘ É lkČŇ C’ hŇ kąĎŇ kĎŇ y’ĲĄ wĘ 7

=tŇ ybĲĄŇ hŇ eĄÄhĂ ydĳĂŇ ChIĘhČ yk¡ČŇ DĽrĘmĎ lĘ CĲ hŇ JĎŔ lĘ UČ hČ rêăĄsĘ ’Ć lĘ ÉSrŁ wĄSĘ xČ ’Ğ ëŇ lĆ UąĆ hČ
od¡Ň yĎ xl¿Č SĎ =rSĆ ’Ğ l‘ËČ Z‘ĄŔ hĎ =l‘Č Clă êĎ ÉotŇ ’Ł wĘ rêĄę sĘ ’Ć lĘ yêĂ tăČŇ nĎ NmĎÁ hĎ
MSăĄ BĘ ÉMkĆŇ ynĄy‘ĲĄBĘ bŇ oFą JČ MydĂÁ ChIĘhČ =l‘Č CbÄ tĘŇ JĂ MêĆ’Č wĘţ : MyřydĲwhyb 8

Klmh
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=MSĲĄ BĘ bŇ êăĎkĘŇ nĂ =rSĆ ’Ğ bŇ tĎÂkĘŇ =yJĲĂ ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ ‘ČBăČ TČ BĘ Cm¡ tĘŇ xĂ wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ
9 =yrĲĄpĘŇ sĲŁ C’ă rĘuĲĎ IĂwČ : bŇ ySĲĂ hĎ lĘ Ny’¿Ą ëŇ lĆ U¡Ć hČ tŇ ‘ČB¿Č TČ BĘ MoêËxĘ nČ wĘ ëŇ lĆ UĆę hČ

hŇ SăĎ olSĘ BĂ NwĎęysĂ SdĆŇ xăŁ =’Ch ySĂÁ ylĂ èĘ hČ SdĆŇ xÄŁ BČ ’yhĂ hČ ţ=tŇ ‘ĄBĲĎ ëŇ lĆ UăĆ hČ
l’ăĆ wĘ MydĂÃ ChIĘhČ =l’Ć ykăČŇ DĽrĘmĎ hŇ CăĎYĂ =rSĆ ’Ğ=lkĎŇ JĲĘ bŇ tăĄŇ JĎ IĂwČ ůoB ÈMyrĂWĘ ‘ĆwĘ
SCJę =dŇ ‘Č wĘ CDhăŁ mĄ ű rSăĆ ’Ğ tŇ onÁ ydĂŇ UĘ hČ yrĄÄ WĎ wĘ žtoxjČ hČ wĘ=MynĲĂ jĘ rĘDČSĘ xČ ’ĞhĲĎ
M‘¡ĎwĎ M‘¿ČwĘ HbĎŔ tĎŇ kĘŇ JĂ ÉhnĎ ydĂŇ mĘ C hŇ nąĎ ydĂŇ mĘ hŇ nĎŔ ydĂŇ mĘ Éh’Ď mĄ C MyrąĂWĘ ‘ĆwĘ ‘bČŇ SăĆ

10 ëŇ lĆ UăĆ hČ ÉMSĄ BĘ bŇ êęŁ kĘŇ IĂwČ : MnĲĎ oSlĘ kĂŇ wĘ Mb¡ĎŇ tĎŇ kĘŇ JĂ MydĂŔ ChIĘhČ =l’ĆÄ wĘ onĳSŁ lĘ JĂ
MyYĂÄ rĎhĲĎ ždyČBĘ MyrĂÃ pĎŇ sĘ xlăČ SĘ IĂwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ ‘ČBăČ TČ BĘ Mê¡Ł xĘ IČwČ SrŔŁ wĄSĘ xČ ’Ğ

11 žrSĆ ’Ğ : MykĲĂŇ UĎ rČhĲĎ yn¡ĄBĘ MynĂŔ rĎêĘ SĘ xČ ’ĞhĲĎ ÉSkĆŇ rĆÄ hĎ ybąĄŇ kĘŇ rĲŁ MysĂÁ CiBČ
dŇ măŁ ‘ĞlĲČ wĘ È lhĄ uĎ hĂ lĲĘ ry‘Ăę wĎ=ry‘ĲĂ =lkĎŇ BĘ rSăĆ ’Ğ ű MydăĂŇ ChIĘlČ ëŇ lĆ UĆÁ hČ NtČÄ nĎ
hŇ nËĎ ydĂŇ mĘ C M‘ÌČ lyxĄÄ =lJĎ =tŇ ’Ć dŇ BĄÁ ’Č lĘ C gŇrÄŁ hĞlĲČ wĘ ždymĂ SĘ hČ lĘ ůMSĎ pĘŇ nČ=l‘Č

12 =lkĎŇ BĘ dŇ xĎŔ ’Ć MoyăBĘ : zobĲŇ lĎ Ml¡Ď lĎ SĘ C MySĳĂ nĎ wĘ PŇ TăČ Mt¡ĎŇ ’Ł Myr¿Ă~Ď hČ
rW¡Ď ‘Ď=MynĲĄSĘ SdĆŇ x¿Ł lĘ rWËĎ ‘Ď hŇ S¿Ď olSĘ BĂ SorĳwĄSĘ xČ ’Ğ ëŇ lĆ UăĆ hČ tŇ on¡ ydĂŇ mĘ

13 hŇ năĎ ydĂŇ mĘ =lkĎŇ BĘ ÉtDĎ NtĲĄŇ eąĎhĂ lĘ bŇ tĎę JĘ hČ NgĆŇSăĆ tĘŇ jČ : rdĲĎŇ ’Ğ SdĆŇ x¿Ł =’Ch
hŇ EĆŔhČ MoIălČ MydĂŇ CtŇ ‘Ğ MyIĂdĂŇ ChIĘhČ tŇ oyÄhĘ lĲĂ wĘ MyUĳĂ ‘ČhĲĎ =lkĎŇ lĘ yCl¡ GĎ hŇ nĎŔ ydĂŇ mĘ C

14 C’Ë YĘ yĲĎ MynĂŔ rĎêĘ SĘ xČ ’ĞhĲĎ ÉSkĆŇ rĆÄ hĎ ybąĄŇ kĘŇ rĲŁ MyYĂÂrĎhĲĎ : MhĲĆ ybĄŇ yĘ’ĲŁ mĄ Mq¡ĄeĎhĂ lĘ
: hŇ rĲĎyBĂ hČ NS¿Č CSBĘ hŇ n¡ĎêĘ nĂ tŇ D¿ĎhČ wĘ ëŇ lĆ UĳĆ hČ rbăČŇ dĘŇ BĂ Myp¡ĂŇ CxdĘŇ C Myl¿Ă hĎ bŇŁ mĘ

15 ÉtCkŇ lĘ mČ SCbąŇ lĘ BĂ ëŇ lĆ UĆę hČ ynăĄpĘŇ QĂ mĂ ű ’YăĎ yĎ ykČÂ DĽrĘmĎ C
ry‘ăĂhĎ wĘ NmĳĎ GĎrĘ’Č wĘ ZCB¡ ëŇ yr¿ĂkĘŇ tČŇ wĘ hŇ lĎŔ odŇ GĘ ÉbhĎ zĎ tŇ rĆTąĆ‘ĞwĲČ rCxŔ wĎ tŇ lĆ kăĄŇ êĘ

16 NŁW¡ WĎ wĘ hŇ xĳĎ mĘ WĂ wĘ hŇ r¡Ďo’ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ MydĂě ChIĘlČ : hŇ xĎ mĲĄ WĎ wĘ hŇ l¡Ď hĞYĲĎ NSĎŔ CS sŘ5

17 rSĆÄ ’Ğ ÉMoqmĘ ry‘Ăę wĎ ry‘ăĂ=lkĎŇ bĘŇ C hŇ nĎÁ ydĂŇ mĘ C hŇ nĎÄ ydĂŇ mĘ =lkĎŇ bĘŇ C : rqĲĎ ywĂ
MoyăwĘ hŇ ê¡ĆSĘ mĂ MydĂŔ ChIĘlČ ÉNoWWĎ wĘ hŇ xąĎ mĘ WĂ ‘Č yGĂŔ mČ ÉotŇ dĎŇ wĘ ëŇ lĆ UąĆ hČ =rbČŇ DĘ
Myd¡ĂŇ ChIĘhČ =dŇ xČ jĲČ lp¿ČŇ nĎ=yJĲĂ MydĂŔ hĞ yĲČtĘŇ mĲĂ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ yUąĄ‘ČmĲĄ MyBĂÂ rČwĘ bŇ oTĳ

T rW¿Ď ‘Ď hŇ SĎÄ olSĘ BĂ rdĎę ’Ğ SdĆŇ xăŁ =’Ch SdĆŇ xÁŁ rWĎÄ ‘Ď žMynĄSĘ bĂŇ C : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ
rSĆÄ ’Ğ MoIęBČ tŇ oWĳ ‘ĎhĄ lĘ ot¡Ň dĎŇ wĘ ëŇ lĆ UËĆ hČ =rbČŇ DĘ ‘Č yGÌĂhĂ rSĆÄ ’Ğ oBŔ ÉMoy
CTÌ lĘ SĘ yĂ rSĆÄ ’Ğ ’ChŔ ëŇ opăŇ hĞ nĲČ wĘ MhĆŔ BĎ Tolă SĘ lĂ ÉMydĂŇ ChIĘhČ ybąĄŇ yĘ’ĲŁ CrÁ BĘ WĂ

2 =lkĎŇ BĘ MhĆę yrĄ‘ĲĎBĘ MydĂÁ ChIĘhČ ClÄhĞqĘ nĂ : MhĲĆ y’Ą nĘŁWĲ BĘ hŇ UĎ h¡Ą MydËĂŇ ChIĘhČ
ÉSy’Ă wĘ MtĳĎŇ ‘ĎrĲĎ yS¡Ą qĘ bČŇ mĘ BĂ dŇ yĎŔ xČŁlă SĘ lĂ SorŔ wĄSĘ xČ ’Ľ ëŇ lĆ UăĆ hČ ÉtonydĂŇ mĘ
dm‘=’l
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yrĄÄ WĎ =lkĎŇ wĘ : MyUĲĂ ‘ČhĲĎ =lJĎ =l‘Č MD¡ĎxĘ jČ lp¿ČŇ nĎ=yJĲĂ MhĆŔ ynĄpĘŇ lĂ dŇ măČ ‘Ď=âlĲ 3

ëŇ lĆ UĆŔ lČ rSăĆ ’Ğ ÉhkĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ yWąĄ ‘Ł wĘ tŇ oxę jČ hČ wĘ MynăĂjĘ rĘDČSĘ xČ ’ĞhĲĎ wĘ tŇ onÁ ydĂŇ UĘ hČ
lodŇ gąĎŇ =yJĂ : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ yk¡ČŇ DĽrĘmĎ =dŇ xČ jĲČ lp¿ČŇ nĎ=yJĲĂ MydĳĂŇ ChIĘhČ =tŇ ’Ć My’¡Ă vĘ nČmĘ 4

Sy’¿Ă hĎ =yJĲĂ tŇ onĳydĂŇ UĘ hČ =lkĎŇ BĘ ëŇ ăĄloh o‘¡mĘ SĎ wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ tŇ ybăĄŇ BĘ ÉykČŇ DĽrĘmĎ
bŇ rĆx¿Ć=tŇ JČ mČ MhĆŔ ybĄŇ yĘ’ăŁ =lkĎŇ BĘ ÉMydĂŇ ChIĘhČ CJą IČwČ : lodĲŇ gĎŇ wĘ ëŇ ¿Ąloh yk¡ČŇ DĽrĘmĎ 5

CgąŇrĘhĲĎ hŇ rĎę yBĂ hČ NSăČ CSbĘŇ C : MnĲĎ oYrĘJĂ Mh¡Ć y’Ą nĘŁWĲ bĘŇ CW¿ ‘ĞIĲČwČ NdĳĎŇ bĘŇ ’Č wĘ gŇrĆh¡ĆwĘ 6

tŇ o’¡ mĄ Sm¿Ą xĞ dŇ BĄŔ ’Č wĘ ÉMydĂŇ ChIĘhČ
ű tŇ ’ÌĄ wĘ : Sy’ĲĂ 7

ű tŇ ’¿Ą wĘ ’ř tĎŇDËĎnĘ SČ rĘjČ
ű tŇ ’¿Ą wĘ Nop¡Ň lĘ DĲČ
ű tŇ ’ÌĄ wĘ : ’tĎŇ jĲĎ sĘ ’Č 8

ű tŇ ’¿Ą wĘ ’tĎŇ rËĎoj
ű tŇ ’¿Ą wĘ ’y¡ĎlĘ dČŇ ’Ğ
ű tŇ ’ąĄ wĘ : ’tĎŇ dĲĎŇ yrĂ’Ğ 9

ű tŇ ’ăĄ wĘ É’êĎř SĘ mČÄ rĘjČ
ű tŇ ’¿Ą wĘ ysČŔ yrĂ’Ğ
ű tŇ ’¿Ą wĘ yd¡ČŇ rĂ’Ğ
tŇ rĆWĆ ‘Ğţ : ’tĎŇ zĲĎřyĘwČ 10

Cx¡ lĘ SĲĎ âl¿ hŇ EĎŔBĂ bČÄ C CgŇrĳĎhĎ Myd¡ĂŇ ChIĘhČ rr¿ĄYŁ ’tĎŇ dËĎŇ UĘ hČ =NBĲĆ NmÌĎ hĎ ynĄÄBĘ
hŇ r¡ĎyBĂ hČ NS¿Č CSBĘ MygËĂŇ CrhĞhĲČ rjÌČsĘ mĂ ’BăĎ ’Chę hČ MoIăBČ : MdĲĎŇ yĎ=tŇ ’Ć 11

hŇ rĎÃ yBĂ hČ NSăČ CSBĘ hŇ JĎę lĘ UČ hČ rêăĄsĘ ’Ć lĘ ëŇ lĆ UĆÁ hČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ 12

=ynĲĄBĘ tŇ rĆWăĆ ‘Ğ Ét’Ą wĘ Sy’Ăę tŇ o’ă mĄ SmÌĄ xĞ dŇ BĄÁ ’Č wĘ MydĂÄ ChIĘhČ žCgŇrĘhĲĎ
ëŇ lĎŔ NtĲĄŇ eăĎyĂwĘ ÉëtĄŇ lĎ ’ĲĄ èĘ =hŇ mČ C CWĳ ‘Ď hŇ măĆ ëŇ lĆ U¡Ć hČ tŇ on¿ ydĂŇ mĘ r’ËĎ SĘ BĂ NmĎŔ hĎ
bŇ oTŔ ëŇ lĆ UăĆ hČ =l‘Č=M’Ă ÉrêĄsĘ ’Ć rmĆ ’Ň êąŁ wČ : W‘ĲĎtĄŇ wĘ dŇ o‘¡ ëŇ t¿ĄŇ SĎ uĎ BČ =hŇ mČ C 13

tŇ ’ËĄ wĘ MoIĳhČ tŇ dăĎŇ JĘ tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ NSĎŔ CSBĘ rSăĆ ’Ğ ÉMydĂŇ ChIĘlČ rxĎę mĎ =MGČ NtăĄŇ eĎ yĂ
tŇ oWă ‘ĎhĲĄ lĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : Z‘ĲĄhĎ =l‘Č Cl¿ tĘŇ yĂ Nm¡Ď hĎ =ynĲĄBĘ tŇ rĆW¿Ć ‘Ğ 14

ClÂhĞuĲĎ IĲĂwČ : ClĲ êĎ Nm¡Ď hĎ =ynĲĄBĘ tŇ rĆW¿Ć ‘Ğ tŇ ’ËĄ wĘ NSĳĎ CSBĘ tŇ D¡Ď Nt¿ĄŇ eĎêĂ wČ NJĄŔ 15

Myydwhyh
.’ry‘z +zw ’kyr’ +w v.9 .’ry‘z +tw +V v.9 .’ry‘z +t v.7 .T
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rdĎŔ ’Ğ SdĆŇ xăŁ lĘ ÉrWĎ ‘Ď hŇ ‘ąĎBĎ rĘ’Č MoyăBĘ MGČ ţ NSĎę CSBĘ =rSĆ ’Ğ MyIĂdĂŇ ChIĘhČ
: MdĲĎŇ yĎ=tŇ ’Ć Cx¡ lĘ SĲĎ âl¿ hŇ EĎŔBĂ bČÄ C Sy’ĳĂ tŇ o’¡ mĄ SŁl¿ SĘ NSĎŔ CSbĘŇ CgăŇrĘhČ IĲČwČ

16 MSĎę pĘŇ nČ=l‘Č dŇ măŁ ‘Ď wĘ ű Clă hĞqĘ nĂ ëŇ lĆ UĆÁ hČ tŇ onÄ ydĂŇ mĘ BĂ žrSĆ ’Ğ MydĂÃ ChIĘhČ r’ăĎ SĘ C
hŇ EĎŔBĂ bČÄ C PŇ lĆ ’ĳĎ My‘¡ĂbĘŇ SĂ wĘ hŇ è¿Ď mĂ xĞ MhĆŔ y’Ą nĘŁWă BĘ ÉgrŁ hĎ wĘ MhĆŔ ybĄŇ yĘ’ăŁ mĄ ÉxČ oÄnÄ wĘ

17 xČ onę wĘ rdĳĎŇ ’Ğ SdĆŇ xăŁ lĘ rW¡Ď ‘Ď hŇ S¿Ď ŁlSĘ =MoyĲBĘ : MdĲĎŇ yĎ=tŇ ’Ć Cx¡ lĘ SĲĎ âl¿
18 MyIĂdĂŇ ChIĘhČ wĘ : hŇ xĲĎ mĘ WĂ wĘ hŇ ê¿ĆSĘ mĂ Moy¡ otŔ ’Ł hŇŁWă ‘Ď wĘ oBŔ ÉrWĎ ‘Ď hŇ ‘ąĎBĎ rĘ’Č BĘ

oBĳ rW¡Ď ‘Ď hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č bĘŇ C oBŔ ÉrWĎ ‘Ď hŇ SąĎ ŁlSĘ BĂ ÉClhĞqĘ nĂ NSĎę CSBĘ =rSĆ ’Ğ
: hŇ xĲĎ mĘ WĂ wĘ hŇ ê¿ĆSĘ mĂ Moy¡ otŔ ’Ł hŇŁWă ‘Ď wĘ oBŔ ÉrWĎ ‘Ď hŇ èąĎ mĂ xĞBĲČ xČ onę wĘ

19 tŇ ’Ą ţ MyWĂę ‘Ł ůtozrĎjĘ hČ yrăĄ‘ĎBĘ ÈMybĂŇ SĘ IĲŁ hČ Myzęwrř ph MydăĂŇ ChIĘhČ NJĄÂ =l‘Č
bŇ oTĳ MoyăwĘ hŇ ê¡ĆSĘ mĂ C hŇ x¿Ď mĘ WĂ rdĎŔ ’Ğ SdĆŇ xăŁ lĘ ÉrWĎ ‘Ď hŇ ‘ąĎBĎ rĘ’Č Moyă

20 hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć ykČŔ DĽrĘmĎ bŇ êăŁ kĘŇ IĂwČ : Ch‘ĲĄrĄlĘ Sy’¿Ă tŇ on¡mĎ xČ ol¿ SĘ mĂ C
ëŇ lĆ UăĆ hČ ÉtonydĂŇ mĘ =lkĎŇ BĘ ÉrSĆ ’Ğ MydĂę ChIĘhČ =lJĎ =l’Ć MyrĂÁ pĎŇ sĘ xlČÄSĘ IĂwČ

21 MyWĂę ‘Ł tŇ oyăhĘ lĲĂ ůMhĆ ylĄ ‘Ğ ÈMIĄqČ lĘ : MyqĲĂ oxrĘhĲĎ wĘ Myb¡ĂŇ oruĘ hČ SorŔ wĄSĘ xČ ’Ğ
oBĳ rW¡Ď ‘Ď hŇ è¿Ď mĂ xĞ=MoyĲ tŇ ’ËĄ wĘ rdĎŔ ’Ğ SdĆŇ xăŁ lĘ ÉrWĎ ‘Ď hŇ ‘ąĎBĎ rĘ’Č Moyă tŇ ’Ą ţ

22 MhĆŔ ybĄŇ yĘo’ă mĄ ÉMydĂŇ ChIĘhČ MhąĆ bĎŇ CxnĎÄ=rSĆ ’Ğ MymĂę IĎJČ : hŇ nĲĎSĎ wĘ hŇ n¡ĎSĎ =lkĎŇ BĘ
bŇ oTĳ MoyălĘ lbĆŇ ’¡Ą mĄ C hŇ xĎŔ mĘ WĂ lĘ ÉNogŇ IĎmĂ MhąĆ lĎ ëŇ jČÄ hĘ nĆ žrSĆ ’Ğ SdĆŇ xęŁ hČ wĘ
Ch‘ĄŔ rĄlĘ Sy’ăĂ ÉtonmĎ xČ olą SĘ mĂ C hŇ xĎŔ mĘ WĂ wĘ hŇ êăĆSĘ mĂ ÉymĄ yĘ MtĎę o’ tŇ oWă ‘ĞlĲČ

23 tŇ oWĳ ‘ĞlĲČ CQx¡Ą hĄ =rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą MydĂŔ ChIĘhČ É lBĄ qĂ wĘ : MynĲĂ oybĘŇ ’Ć lĲĎ tŇ on¡êĎmČ C
24 ygĂę gĎŇ’ĞhĲĎ ’tĎŇ dĎÁ UĘ hČ =NBĲĆ NmĎÄ hĎ žyJĂ : MhĲĆ ylĄ ’Ğ yk¡ČŇ DĽrĘmĎ bŇ t¿ČŇ JĎ =rSĆ ’Ğ tŇ ’ËĄ wĘ

’Chă ÉrCj lyj¿Ă hĂ wĘ MdĳĎŇ BĘ ’Č lĘ Myd¡ĂŇ ChIĘhČ =l‘Č bŇ S¿Č xĎ MydĂŔ ChIĘhČ =lJĎ ÉrrĄYŁ
25 rpĆŇ iĄŔ hČ =M‘Ă rmăČ ’Ď ůëlĆ UĆ hČ ynăĄpĘŇ lĂ ÈH’Ď bŇŁ bĘŇ C : MdĲĎŇ BĘ ’Č lĘ C MU¡Ď hĚ lĘ lrĎŔ oGhČ

oSĳ ’Ň rŁ =l‘Č Myd¡ĂŇ ChIĘhČ =l‘Č bŇ S¿Č xĎ =rSĆ ’Ğ hŇ ‘ËĎrĎhĲĎ oêÌbĘŇ SČ xĞmĲČ bŇ CSÂ yĎ
26 hŇ QĆ ’ąĄ hĎ MymĂÄ IĎlČ žC’rĘqĲĎ NJĄÃ =l‘Č : Z‘ĲĄhĎ =l‘Č wyn¡ĎBĎ =tŇ ’Ć wĘ otËŇ ’Ł Cl¿ tĎŇ wĘ

tŇ ’Ň EĳŁ hČ tŇ rĆGăĆ’Ă hĎ yr¡ĄbĘŇ DĂ=lJĎ =l‘Č NJĄě =l‘Č rCjŔ hČ MSăĄ =l‘Č ÉMyrĂCpŇ
27 ű žMydĂŇ ChIĘhČ lă bř qw Cmă IĘqĂ : MhĲĆ ylĄ ’Ğ ‘Č yG¡ĂhĂ hŇ m¿Ď C hŇ kĎŇ JĎŔ =l‘Č C’ă rĎ=hŇ mĲĎ C

tŇ oyăhĘ lĲĂ robŔ ‘ĞyĲČ âlă wĘ ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ MywąĂlĘ eĂ hČ =lJĎ l‘ČÄ wĘ M‘ĎÁ rĘzČ=l‘Č wĘ ű MhĆÄ ylĄ ‘Ğ
MyV‘
Nkw yrqw bytk ClBĘ qĂwĘ ’"sb ,yrq ClBĘ qĂwĘ ,bytk lBĄ qĂwĘ v.27 .yrq MyzĂrĎjĘ hČ ,bytk MyzĂorjĘ hČ w’ MyzĂCrjĘ hČ v.19

.r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"d
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hŇ n¡ĎSĎ =lkĎŇ BĘ MeĳĎmČ zĘkĂŇ wĘ Mb¡ĎŇ tĎŇ kĘŇ JĂ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ ÉMymĂ IĎhČ ynąĄSĘ tŇ ’ăĄ MyWĂę ‘Ł
ÉhxĎ jĎ SĘ mĂ rodę wĎ roDă=lkĎŇ BĘ MyWĂÁ ‘ĞnĲČwĘ MyrĂÄ JĎ zĘnĂ hŇ QĆ ’Ą hĎ ţ MymăĂ IĎhČ wĘ : hŇ nĲĎSĎ wĘ 28

âlą hŇ QĆ ’Ąę hĎ MyrăĂCjhČ ymĄÂ ywĂ ry‘ĳĂwĎ ry‘ăĂwĘ hŇ n¡Ď ydĂŇ mĘ C hŇ n¿Ď ydĂŇ mĘ hŇ xĎŔ jĎ SĘ mĂ C
: M‘ĲĎrĘEČmĂ PŇ Cs¿ yĎ=âlĲ Mr¡ĎkĘŇ zĂwĘ MydĂŔ ChIĘhČ ëŇ oêămĂ ÉCrbĘŇ ‘Č yĲČ

=lJĎ =tŇ ’Ć yd¡ĂŇ ChIĘhČ yk¿ČŇ DĽrĘmĎ C lyĂxËČybĂŇ ’Ğ=tŇ bČŇ hŇ JÌĎ lĘ UČ hČ rêĄÄ sĘ ’Ć bŇ êŁ kĘŇ êĂř wČţ 29

MyrĂÁ pĎŇ sĘ xlČÄSĘ IĂwČ : tŇ ynĲĂ èĄ hČ tŇ ’Ň E¡Ł hČ MyrËĂCjhČ tŇ rĆGÌĆ’Ă tŇ ’ăĄ MIĄę qČ lĘ PŇ qĆêĳŁ 30

tŇ Ck¡Ň lĘ mČ hŇ nĎŔ ydĂŇ mĘ Éh’Ď mĄ C MyrąĂWĘ ‘ĆwĘ ‘bČŇ SĆÄ =l’Ć MydĂę ChIĘhČ =lJĎ =l’Ć
hŇ QĆ ’ĄÁ hĎ MyrĂÄ jĚ hČ žymĄ yĘ=tŇ ’Ą MIĄÃqČ lĘ : tŇ mĲĆ ’ĹwĲĆ Mol¡ SĎ yr¿ĄbĘŇ DĂ SorĳwĄSĘ xČ ’Ğ 31

hŇ JĎŔ lĘ UČ hČ rêăĄsĘ ’Ć wĘ ÉydĂŇ ChIĘhČ ykąČŇ DĽrĘmĎ MhĆÁ ylĄ ‘Ğ MIČÄqĂ žrSĆ ’ĞJĲČ MhĆę yeĄmČ zĘBĂ
: MtĲĎŇ qĎ ‘ĞzĲČwĘ tŇ om¡ ~Ł hČ yr¿ĄbĘŇ DĂ M‘ĳĎrĘzČ=l‘Č wĘ MS¡Ď pĘŇ nČ=l‘Č Cm¿ IĘqĂ rSËĆ ’ĞkĲČŇ wĘ
: rpĆŇ iĲĄ BČ bŇ ê¡ĎkĘŇ nĂ wĘ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ Myr¡ĂjĚ hČ yr¿ĄbĘŇ DĂ MIČěqĂ rêĄŔ sĘ ’Ć rmăČ ’ĞmĲČ C 32

: MIĲĎhČ yI¿Ą’Ă wĘ ZrĆ’¡ĎhĎ =l‘Č smËČ SrÌŁ SxŁ ’ ëŇ lĆ UĆÄ hČ žMWĆ IĎwČ y
ol¡ DĘGĂ rS¿Ć ’Ğ ykČŔ DĽrĘmĎ tŇ QăČ dĚŇ GĘ ÉtSČ rĎpĲĎŇ C otŔ rĎCbăŇ gĘŇ C ÉojqĘ tĎŇ hŇ WąĄ ‘ĞmĲČ =lkĎŇ wĘ 2

yd¿ČŇ mĎ yk¡ĄŇ lĘ mČ lĘ MymĂŔ IĎhČ yrăĄbĘŇ DĂ ÉrpĆŇ sĄÄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =’olĲ hĞ ëŇ lĆ UĳĆ hČ
É lodŇ gĎŇ wĘ SorŔ wĄSĘ xČ ’Ğ ëŇ lĆ UăĆ lČ ÉhnĆSĘ mĂ ydĂę ChIĘhČ ykăČŇ DĽrĘmĎ ű yJăĂ : srĲĎpĎŇ C 3

Mol¡ SĎ rb¿ĄŇ dŇŁ wĘ oUŔ ‘ČlĘ ÉboT Sr¿ĄDŁ wyxĳĎ’Ć bŇ răřŁ lĘ yCY¡ rĎwĘ MydĂŔ ChIĘlČ
: o‘Ĳ rĘzČ=lkĎŇ lĘ

G

rts’[ rm’tw rts’ N‘tw wyYxw .l’wnp Nmysw ,h‘bVw MyVVw h’m rts’ tlgmd yqwsp Mwks
.rV‘ hVmx wytwqspw .hVmx wyrdsw .]+z +h

The number of the verses of the roll of Esther is 167; and the sign is, l’wnp.
And its middle point is, Then answered Esther, and said [Est 5.7]. And its sedarim
are 5. And its peseqot are 15.

bytk SorwĄSĘ xČ’Ğ y’xndml ,yrq SorwĄSĘ xČ’Ğ bytk SrŁ SĘ xČ’Ğ y’br‘ml v.1 .y .’ry‘z +t ’"s ,ytbr +t v.29

.w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx Nkw ’lm borlĘ ’"s v.3 .’"ydw b"d ,’"d Nkw yrqw



l’ynd
’ r~ÌČ’Ň nĆřdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ ’BăĎ hŇ dĳĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ MyqăĂ yĎohĲ yĘ tŇ Ck¡Ň lĘ mČ lĘ SolŔ SĎ tŇ năČSĘ BĂ sŘ1

2 MyqăĂ yĎohĲ yĘ=tŇ ’Ć odÁ yĎBĘ ynĎÄdŇŁ ’Ğ žNêĄ IĂwČ : hĎ ylĲĆ ‘Ď rYČ I¿ĎwČ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ lbËĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ
r‘¡ĎnĘ SĂ =ZrĆ’ĲĆ M’¿Ą ybĂŇ yĘwČ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ =tŇ ybĲĄŇ ylăĄ JĘ ÉtYĎř qĘ mĂ C hŇ dĎę ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ

3 ëŇ lĆ UĆŔ hČ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : wyhĲĎ Łl’Ĺ rY¿Č o’ tŇ yB¡Ą ’ybĂŔ hĄ MylăĂ JĄ hČ =tŇ ’Ć wĘ wyhĳĎŁl’Ĺ tŇ yBăĄ
hŇ k¡ĎŇ ClUĘ hČ ‘rČE¿ĆmĂ Cř l’ËĄ rĎWĘ yĂ ynÌĄBĘ mĂ ’ybĂÂ hĎ lĘ wysĳĎyrĂsĲĎ bŇ răČ zn¡ČjĘ SĘ ’Č lĘ

4 hŇ ’ĆÁ rĘmČ ybĄÄ oTwĘ žMw’ř m=lJĎ MhăĆ BĎ =Ny’ĲĄ rSăĆ ’Ğ MydăĂŇ lĎ yĘ : MymĲĂ êĘ rĘjČ hĲČ =NmĂ C
xČ JăŁ ÉrSĆ ’Ğ wĲČ ‘DĎŔ mČ ynăĄybĂŇ mĘ C Ét‘ČdČÄ y‘ĄdĘŇ yąŁ wĘ hŇ mĎę kĘŇ xĎ =lkĎŇ BĘ MylăĂ JĂř WĘ mČ C

5 žNmČ yĘwČ : MyDĲĂWĘ JČ NoS¿ lĘ C rpĆŇ s¡Ą Md¿ĎŇ UĘ lČ lĘ CĲ ëŇ lĆ UĳĆ hČ lkăČŇ yhĄ BĘ dŇ m¡Ł ‘ĞlĲČ MhĆŔ BĎ
wyêĎŔ SĘ mĂ NyIăĄmĂ C ÉëlĆ UĆÄ hČ gŇBąČ ÍtŇ jČ mĂ omę oyBĘ Moyă=rbČŇ DĘ ëŇ lĆ UĆÁ hČ MhĆÄ lĎ

6 Mh¡Ć bĎŇ yh¿Ăř yĘwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ Cd¡Ň mĘ ‘Č yĲČ MtĎŔ YĎ qĘ mĂÄ C Solĳ SĎ MynăĂSĎ Ml¡Ď DĘgČŇlĘ CĲ
7 rW¿Č MhËĆ lĎ MWĆ IÌĎwČ : hŇ yĲĎrĘzČ‘ĞwĲČ l’¡Ą SĎ ymĲĂ hŇ yĎŔnĘ nČxĞ l’Ň IăĄnĂ DĲĎ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ynăĄBĘ mĂ

ëŇ rČŔ dĘŇ SČ ÉhyĎnĘ nČxĞlĲČ wĘ r~Čę ’Ň SČ TĘ lĘ BăĄ l’Ň IĄÁnĂ dĲĎŇ lĘ MWĆ IĎÄwČ tŇ omĳ SĄ Mys¡Ă yrĂiĲĎ hČ
8 rSÌĆ ’Ğ oBŔ lĂ =l‘Č É l’Ň IĄnĂ DĲĎ MWĆ IąĎwČ : ogĲŇ nĘ dŇ b¿ĄŇ ‘Ğ hŇ y¡ĎrĘzČ‘ĞlĲČ wĘ ëŇ SČŔ ymĄ l’ăĄ SĎ ymĲĂ lĘ C

MysĂŔ yrĂiĲĎ hČ rvăČ mĂ ÉSuĄbČŇ yĘwČ wyêĳĎSĘ mĂ NyyăĄbĘŇ C ëŇ lĆ U¡Ć hČ gŇB¿Č tĘŇ pČŇ BĘ l’ËČ GĎtĘŇ yĂ=âlĲ
9 MymĳĂ xĞrĲČlĘ C dŇ sĆ x¡Ć lĘ l’Ň IĄŔnĂ DăĎ=tŇ ’Ć ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ NêąĄ IĂwČ : l’ĲĎ GĎtĘŇ yĂ âl¿ rS¡Ć ’Ğ

10 ’rąĄyĎ l’Ň IĄŔnĂ dăĎŇ lĘ ÉMysĂ yrĂiĲĎ hČ rWąČ rmĆ ’Ň ŁIÁwČ : MysĲĂ yrĂiĲĎ hČ rW¿Č yn¡ĄpĘŇ lĂ
MkĳĆŇ yêĄSĘ mĂ =tŇ ’Ć wĘ Mk¡ĆŇ lĘ kČŇ ’ĞmĲČ =tŇ ’Ć hŇ eĎŔ mĂ rSăĆ ’Ğ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĂdŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć ÉynĂ ’Ğ
MkĆŔ lĘ ygĲĂŇJĘ rSăĆ ’Ğ ÉMydĂŇ lĎ yĘhČ =NmĂ MypĂę ‘ĞzĲŁ MkĆÁ ynĄjĘ =tŇ ’Ć hŇ ’ĆÄ rĘyĂ žhUĎ lĎ rSĆÃ ’Ğ

11 rSąĆ ’Ğ rYĳČlĘ UĆ hČ =l’Ć l’Ň I¡ĄnĂ DĲĎ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : ëŇ lĆ UĲĆ lČ yS¡Ă ’Ň rŁ =tŇ ’Ć Mê¿ĆbĘŇ IČxĂ wĘ
12 ’n¿Ď=snČ : hŇ yĲĎrĘzČ‘ĞwĲČ l’¡Ą SĎ ymĲĂ hŇ yĎŔnĘ nČxĞ l’Ň IăĄnĂ DĲĎ=l‘Č MysĂŔ yrĂiĲĎ hČ rWăČ ÉheĎmĂ

MyĂm¿ČC hŇ l¡Ď kĘŇ ’Ň nŁ wĘ My‘ËĂrŁ EĄhČ =NmĂ CnlĎÁ=CnêĘ yĂwĘ hŇ rĳĎWĎ ‘Ğ MymăĂ yĎ ìŇ yd¡ĆŇ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć
htVnw
’"s v.2 .r~ČrĆ=dkČ CbnĘ ’"sbw ,d"ydw b"yd ,y"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw Nylm +b r~Č’nĆ=dkČ CbnĘ ’"s v.1 .’
MC’mĘ v.4 .d"ydw b"yd ,y"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw ‘rČEĆmĂ ’"s v.3 .d"ydw b"yd ,y"d ,w"d Nkw xtp tYČqĘmĂ C
MylĂ yJĂ WĘ mČ C ’"s v.4 .yrqw bytk MCm ’"sbw ,y"dw g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk MC’mĘ ’"sb ,yrq MCm ,bytk

.CyhĘ IĂwČ rybs v.6 .w"Td Nkw gBČ tĘ jČ mĂ ’"s v.5 .d"ydw b"yd ,y"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm



1350 l’ynd 1. 13–2. 9

tŇ ’¡Ą MylĂŔ kĘŇ ’ăŁ hĎ MydĂŔ lĎ yĘhČ Éh’Ą rĘmČ C Cny’ĄŔ rĘmČ ÉìynĆÄpĎŇ lĘ C’ą rĎyĄwĘ : hŇ êĲĆSĘ nĂ wĘ 13

Mh¡Ć lĎ ‘m¿Č SĘ IĂwČ : ìŇ ydĲĆŇ bĎŇ ‘Ğ=M‘Ă hŇ W¡Ą ‘Ğ hŇ ’ĄŔ rĘêĂ rSăĆ ’ĞkĲČŇ wĘ ëŇ lĆ UĳĆ hČ gŇBăČ tĘŇ jČ 14

hŇ ’ąĎ rĘnĂ hŇ rĎŔ WĎ ‘Ğ MymăĂ yĎ ÉtYĎ qĘ mĂ C : hŇ rĲĎWĎ ‘Ğ Mym¿Ă yĎ Mi¡Ą nČ yĘwČ hŇ EĳĆhČ rbăĎŇ DĎlČ 15

gŇB¿Č tĘŇ jČ tŇ ’¡Ą MylĂŔ kĘŇ ’ăŁ hĎ MydĂŔ lĎ yĘhČ =lJĎ =NmĂ rWĳĎ BĎ y’¡ĄyrĂbĘŇ C bŇ oTŔ ÉMhĆ y’Ą rĘmČ
Mh¡Ć lĎ Nt¿ĄŇ nŁ wĘ MhĳĆ yêĄSĘ mĂ Nyy¡ĄwĘ MgĎŔ BĎ tĘŇ jČ =tŇ ’Ć É’WĄ nŁ rYČę lĘ UĆ hČ yhăĂ yĘwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ 16

‘D¿ĎmČ MyhËĂ Łl’ĹhĲĎ MhÌĆ lĎ NtČÄ nĎ MêĎŔ ‘Ę BČ rĘ’Č ÉhQĆ ’ĄÄ hĎ MydąĂŇ lĎ yĘhČ wĘ : MynĲĂ ‘Ł rĘzĄ 17

: tŇ omĲ ŁlxĞ wĲČ Noz¡xĎ =lkĎŇ BĘ NybĂŔ hĄ l’Ň IăĄnĂ dĎŇ wĘ hŇ mĳĎ kĘŇ xĎ wĘ rpĆŇ săĄ =lkĎŇ BĘ lJ¡Ą WĘ hČ wĘ
rWăČ ÉM’Ą ybĂŇ yĘwČ M’ĳĎ ybĂŇ hĞlĲČ ëŇ lĆ U¡Ć hČ rm¿Č ’Ď =rSĆ ’Ğ MymĂŔ IĎhČ ÉtYĎ qĘ mĂ lĘ C 18

É’YĎ mĘ nĂ âlą wĘ ůëlĆ UĆ hČ ÈMêĎ’Ă rBăĄ dČŇ yĘwČ : r~ĲČ nĆdĘŇ kČŇ bĚŇ nĘ yn¡ĄpĘŇ lĂ MysĂŔ yrĂiĲĎ hČ 19

lkęŁ wĘ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ Cd¡Ň mĘ ‘Č IĲČwČ hŇ yĳĎrĘzČ‘ĞwĲČ l’¡Ą SĎ ymĲĂ hŇ yĎŔnĘ nČxĞ l’Ň IăĄnĂ dĎŇ JĘ MQĎŔ JĚ mĂ 20

tŇ odę yĎ rWĆ ‘ăĆ M’ĄÂYĎ mĘ IĂwĲČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ Mh¡Ć mĄ Su¿ĄBĂ =rSĆ ’Ğ hŇ nĎŔ yBĂ tŇ măČ kĘŇ xĎ ÉrbČŇ DĘ
l’Ň IĄŔnĂ DĲĎ ÉyhĂ yĘwĲČ : otĲŇ CkŇ lĘ mČ =lkĎŇ BĘ rS¡Ć ’Ğ MypĂŔ èĎ ’Č hĲĎ ÉMyUĂ TĚ rĘxČ hĲČ =lJĎ l‘ąČ 21

MyĂêČę SĘ tŇ năČSĘ bĂŇ C : ëŇ lĆ UĲĆ hČ SrĆok¿Ň lĘ tŇ x¡Č ’Č tŇ n¿ČSĘ =dŇ ‘Č b
oxŔ Cr M‘ĆjăĎ tĘŇ êĂ wČ tŇ omĳŁlxĞ r~¡Č nĆdĘŇ kČŇ bĲĚŇ nĘ Ml¿Č xĎ r~ČŔ nĆdĘŇ kČŇ bĲĚŇ nĘ ÉtCkŇ lĘ mČ lĘ
MypĂę èĎ ’Č lĲĎ wĘ MyUĂÁ TĚ rĘxČ lĲČ ’rÄŁ qĘ lĂ ëŇ lĆ UĆ hČ ţ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : wylĲĎ ‘Ď hŇ t¿ĎŇ yĘhĘ nĲĂ ot¡Ň nĎSĘ C 2

Cd¡Ň mĘ ‘Č IĲČwČ C’běŁ IĎwČ wytĳĎŇ mŁ ŁlĲ xĞ ëŇ lĆ U¡Ć lČ dŇ yG¿ĂhČ lĘ MyDĂŔ WĘ JČ lČ wĘ ÉMypĂŇ èĘ kČŇ mĘ lĲČ wĘ
yxĂŔ Cr M‘ĆjăĎ êĂ wČ yêĂ mĘ lĳĎ xĎ Molă xĞ ëŇ lĆ U¡Ć hČ MhËĆ lĎ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ 3

É’JĎ lĘ mČ tŇ ymĳĂ rĎ’Ğ ëŇ lĆ U¡Ć lČ MyDËĂWĘ JČ hČ CrÌBĘ dČŇ yĘwĲČ : MolĲ xĞhĲČ =tŇ ’Ć tŇ ‘Čd¡ČŇ lĎ 4

É’JĎ lĘ mČ hŇ nąĄ‘Ď : ’CĲĄxČ nĘ ’r¿ĎSĘ pĂŇ C ëŇ yĂDČbĘŇ ‘ČlĘ ’mËĎ lĘ xĆ rm¿Č ’Ĺ yyĂŔxĹ NymăĂ lĘ ‘ĲĎlĘ 5

’măĎ lĘ xĆ ÉynĂ eČÄ C‘dĘŇ ohĲ tĘŇ ’ląĎ NhăĄ ’DĳĎzĘ’Č yeăĂmĂ ’t¡ĎŇ QĘ mĂ ’Ŕ ydř Vkl rmăČ ’Ď wĘ
’mąĎ lĘ xĆ NhĄÄ wĘ : NCmĲ WĎ êĘ yĂ yl¿Ă wĎnĘ Nok¡Ň yêĄbĲĎŇ C NCdŔ bĘŇ ‘ČtĘŇ êĂ ÉNymĂ DĎhČ HrĄŔ SĘ pĂŇ C 6

ymĳĎdĎŇ qĽ=NmĂ NCl¡ BĘ qČ êĘ ’yGĂŔ WČ rqăĎywĂ ÉhBĎ zĘbĂŇ nĘ C NąĎnêĘ mČ NwŔŁ xĞhĲČ êĲĘ ÉHrĄSĘ pĂŇ C
’mËĎ lĘ xĆ ’JĎě lĘ mČ NyrĳĂmĘ ’ĲĎ wĘ tŇ Cn¡ yĎnĘ tĂŇ on¿‘Ğ : ynĂ wĲŁ xĞhĲČ Hr¡ĄSĘ pĂŇ C ’m¿Ď lĘ xĆ NhĄě lĎ 7

Éby~Ă yČ=NmĂ rmČŔ ’Ď wĘ É’JĎ lĘ mČ hŇ nąĄ‘Ď : hŇ wĲĄxĞhĲČ nĘ hŇ r¿ĎSĘ pĂŇ C yhĂ od¡Ň bĘŇ ‘ČlĘ rm¿Č ’Ň yĄ 8

’D¡ĎzĘ’Č yD¿Ă NotŔ yzĄxĞ yDăĂ É lbĄŇ qĽ=lJĎ NynĳĂbĘŇ zĲĎ NCêă nĘ ’Č ’n¡ĎDĎ‘Ă yD¿Ă hŇ nĎŔ ’Ğ ‘dăČŇ yĎ
Nokę tĘŇ dĲĎŇ ’yhăĂ =hŇ dĎŇ xĞ ynĂ eČÁ‘ĚdĘŇ ohĲ tĘŇ ’lĎÄ ž’mĎ lĘ xĆ =NhĄ yDăĂ : ’tĲĎŇ QĘ mĂ ye¿ĂmĂ 9

hlmw
.yrq y’ĄDĎWĘ kČ lĘ ,bytk ’yĄDĎWĘ kČ lĘ v.5 .b
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’n¡ĎDĎ‘Ă yD¿Ă dŇ ‘ËČ ymČŔ dĎŇ qĲĎ rmăČ ’Ň mĄ lĘ ÉNwtnmř zh ÉhtĎŇ yxĂ SĘ C hŇ bąĎŇ dĘŇ kĂŇ hŇ QĎÄmĂ C
10 onÄ‘Ğ : ynĂ eĲČ wĚxĞhĲČ êĘ Hr¡ĄSĘ pĂŇ yD¿Ă ‘DČě nĘ ’Ă wĘ ylĂŔ CrmăČ ’Ĺ É’mĎ lĘ xĆ NhĄę lĎ ’eĳĄêČSĘ yĂ

yDĂť ’êĎŔ SĘ BĆ yČ=l‘Č ÉSnĎ’Ğ ytąČŇ y’Ă =’lĲĎ NyrĂŔ mĘ ’ăĎ wĘ É’JĎ lĘ mČ =MdĎŇ qĽ ’yĄDĎWĘ kČŇ
TyQĂŔ SČ wĘ bŇ răČ ÉëlĆ mĆÄ =lJĎ yDĂť lbĄę qĽ=lJĎ hŇ yĳĎwĎxĞhĲČ lĘ lk¡ČŇ Cy ’JĎŔ lĘ mČ tŇ QăČ mĂ

11 ’tĎÄ QĘ mĂ C : yDĲĎWĘ kČŇ wĘ PŇ S¿Č ’Ď wĘ MF¡Ł rĘxČ =lkĎŇ lĘ l’ĄŔ SĘ ’lăĎ ÉhnĎdĘŇ kĂŇ hŇ QąĎ mĂ
’JĳĎ lĘ mČ MdăĎŇ qĽ He¡Č CĂxČ yĘ yD¿Ă ytČŔ y’Ă ’lăĎ ÉNrĎxĽ’ĲĎ wĘ hŇ rĎŔ yuĂ yČ É l’Ą SĎ hŇ JąĎ lĘ mČ =ydĲĂŇ

12 lbăĄŇ qĽ=lJĎ : yhĂ otĲŇ y’Ă ’l¿Ď ’r¡ĎWĘ BĂ =M‘Ă NohŔ rĘdăĎŇ mĘ yDĂť NyhĂŔ lĎ ’Ĺ NhăĄ lĎ
ym¿Ą yJĂ xČ lk¡ŇŁ lĘ hŇ dĎŔ bĎŇ ohă lĘ ÉrmČ ’Ğ wĲČ ’yGĳĂWČ PŇ YăČ qĘ C sn¡ČBĘ ’JĎě lĘ mČ hŇ nĎŔ DĘ

13 yhĂ or¡bĘŇ xČ wĘ l’Ň I¿ĄnĂ DĲĎ o‘ËbĘŇ C NylĳĂ FĘ qČ tĘŇ mĲĂ ’I¡ĎmČ yJĲĂ xČ wĘ tŇ qČŔ pĘŇ nĆ ’tăĎŇ dĎŇ wĘ : lbĲĆŇ bĎŇ
14 M‘ĄŔ TĘ C ’TăĎ ‘Ą ÉbytĂŇ hĞ l’Ň IĄęnĂ DĲĎ NyĂdăČŇ ’Ň BĄ : hŇ lĲĎ TĎ qĘ tĘŇ hĂ lĘ

: lbĲĆŇ BĎ ym¡Ą yJĂ xČ lĘ hŇ lĎŔ FĎ qČ lĘ qpăČŇ nĘ yDĂť ’JĳĎ lĘ mČ yDăĂ ’I¡ĎxČ BĎ TČ =bŇ rČ ëŇ oyěrĘ’Č lĘ
15 hŇ p¡ĎŇ YĘ xĘ hČ mĘ ’tËĎŇ dĎŇ hŇ m¿Ď =l‘Č ’JĎŔ lĘ mČ =ydĲĂŇ ’TăĎ yQĂ SČ ÉëoyrĘ’Č lĘ rmČę ’Ď wĘ hŇ năĄ‘Ď
16 l‘¡Č l’Ň IĄŔnĂ dăĎŇ wĘ : l’Ň IĲĄnĂ dĎŇ lĘ ëŇ oy¡rĘ’Č ‘d¿ČŇ oh ’tĎŔ QĘ mĂ NyĂdăČŇ ’Ĺ ’JĳĎ lĘ mČ MdăĎŇ qĽ=NmĂ

: ’JĲĎ lĘ mČ lĘ hŇ y¿ĎwĎxĞhĲČ lĘ ’r¡ĎSĘ pĂŇ C HlĄŔ =NêĄnĘ yĂ NmăĎ zĘ yDĂť ’JĳĎ lĘ mČ =NmĂ hŇ ‘ăĎbĘŇ C
17 l’ÌĄ SĎ ymĲĂ hŇ yĎnĘ nČxĞlĲČ wĘţ lzĳČ’Ğ HtăĄŇ yĘbČŇ lĘ l’Ň I¡ĄnĂ DĲĎ NyĂd¿ČŇ ’Ĺ
18 HlăĎ ’Ĺ ÉMdĎŇ qĽ=NmĂ É’‘ĄbĘŇ mĂ lĘ NymĂę xĞrĲČwĘ : ‘dĲČŇ oh ’t¿ĎŇ QĘ mĂ yhĂ or¡bĘŇ xČ hŇ yËĎrĘzČ‘ĞwĲČ

r’¡Ď SĘ =M‘Ă yhĂ orŔ bĘŇ xČ wĘ l’Ň IăĄnĂ DĲĎ ÉNCdŇ bĘŇ hĲŁ yĘ ’ląĎ yDăĂ hŇ nĳĎDĘ hŇ z¡ĎrĎ=l‘Č ’IĎŔmČ SĘ
19 ÉNyĂdČÄ ’Ĺ ylĳĂ gĞŇ hŇ zăĎrĎ ’y¡ĎlĘ ylĄ =ydĲĂŇ ’w¿ĎzĘxĆ BĘ l’Ň IËĄnĂ dĎŇ lĘ NyĂdČę ’Ĺ : lbĲĆŇ bĎŇ ym¿Ą yJĂ xČ
20 HmąĄ SĘ ’wĄÄhĹlĆ rmČŔ ’Ď wĘ É l’Ň IĄnĂ dĲĎŇ hŇ nąĄ‘Ď : ’IĲĎmČ SĘ Hl¿Ď ’ĹlĲĆ ëŇ r¡ĂBĎ l’Ň IĄŔnĂ DĲĎ

’t¡ĎŇ rĘCbĲŇ gĘŇ C ’tËĎŇ mĘ kĘŇ xĎ yDÌĂ ’mĳĎ lĘ ‘ĲĎ=dŇ ‘ăČwĘ ’m¡Ď lĘ ‘ĲĎ=NmĂ ëŇ rČŔ bĎŇ mĘ É’hĎ lĎ ’Ĺ=yDĲĂ
21 Nyk¡ĂŇ lĘ mČ hŇ D¿Ą‘Ę hČ mĘ ’IĎŔnČmĘ zĂwĘ É’IĎnČDĲĎ‘Ă ’nąĄSĘ hČ mĘ ’ChwĘţ : ’yhĲĂ =HlĲĄ yD¿Ă

: hŇ nĲĎ ybĂŇ y‘¿ĄdĘŇ yĲĎlĘ ’‘¡ĎDĘnĘ mČ C NymĂŔ yJĂ xČ lĘ É’tĎŇ mĘ kĘŇ xĎ bŇ hąĄ yĎ NykĳĂŇ lĘ mČ MyqăĄhĎ mĘ C
22 HU¿Ą ‘Ă ’r¡yhř nw ’kĎŔ oSxĞbĲČŇ hŇ măĎ É‘dČŇ yĎ ’tĳĎŇ rĎêĘ sČ mĘ C ’t¡ĎŇ qĎ yUĂ ‘Č ’l¿Ą GĎ ’ChË
23 ’tËĎŇ mĘ kĘŇ xĎ yDÌĂ hŇ nĎŔ ’Ğ ÉxBČ SČ mĘ C ’dąĄŇ ohmĘ ytĂę hĎ bĎŇ ’Ğ HlăĎ ’Ĺ ű ëŇ ăĎl : ’rĲĄSĘ

tŇ Q¿Č mĂ =yDĲĂ ëŇ eĎŔ mĂ ’nĎ y‘ăĄbĘŇ =yDĲĂ ÉynĂ êČÄ ‘Ę dČŇ ohĲ N‘ąČkĘŇ C ylĳĂ êĘ bĘŇ hăČ yĘ ’t¡ĎŇ rĘCbŇ gĘŇ C
24 yDĂť ëŇ oyŔrĘ’Č =l‘Č l‘ăČ É l’Ň IĄnĂ DĲĎ hŇ nĎę DĘ lbăĄŇ qĽ=lJĎ : ’nĎêĲĆ‘Ę dČŇ oh ’J¡Ď lĘ mČ

ynm
.’"ydw ’"d Nkw yrqw bytk NCênĘUĂ DČzĘhĂ ’"sb ,yrq NCênĘmĄDĘzĘhĂ w’ NCênĘUĂ DČzĘhĂ ,bytk NCênĘmĄzĘhČ w’ NCênĘUĄEČhČ v.9

.d"ydw b"yd ,’"yd y"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ’rĎohnĘ C ’"sb ,yrq ’rĎohnĘ C ,bytk ’rĎyhĂ nĘ C v.22
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ymąĄyJĂ xČ lĘ HlĄę =rmČ ’Ğ NkăĄŇ wĘ ű lzăČ’Ğ lbĳĆŇ bĎŇ ymăĄ yJĂ xČ lĘ hŇ d¡ĎŇ bĎŇ ohlĘ ’JĎŔ lĘ mČ yeăĂmČ
: ’CĲĄxČ ’Ğ ’J¿Ď lĘ mČ lĘ ’r¡ĎSĘ pĂŇ C ’JĎŔ lĘ mČ MdăĎŇ qĽ ÉynĂ lĘ ‘ĄÄ hČ dŇ bĄŔ ohêĘ =l’Č É lbĆŇ bĎŇ
MdăĎŇ qĽ l’Ň I¡ĄnĂ dĎŇ lĘ l‘¿ĄnĘ hČ hŇ lĎŔ hĎ BĘ tĘŇ hĂ BĘ ÉëoyrĘ’Č NyĂdąČŇ ’Ĺ 25

dŇ ChŔ yĘ yDăĂ É’tĎŇ ClgĲĎŇ ynąĄBĘ =NmĂ ÉrbČŇ GĘ tŇ xČ JąČ SĘ hČ =yDĲĂ HlĄę =rmČ ’Ğ NkăĄŇ wĘ ’JĳĎ lĘ mČ
Hm¡Ą SĘ yD¿Ă l’Ň IĄŔnĂ dĎŇ lĘ rmăČ ’Ď wĘ É’JĎ lĘ mČ hŇ nąĄ‘Ď : ‘dĲČŇ ohyĘ ’J¿Ď lĘ mČ lĘ ’r¡ĎSĘ pĂŇ yD¿Ă 26

: HrĲĄSĘ pĂŇ C tŇ yz¡ĄxĞ=ydĲĂŇ ’m¿Ď lĘ xĆ ynĂ tËČŇ ‘ĚdĎŇ ohlĘ lhĄę JĎ ëŇ yĂtČŇ y’Ă hČ r~ĳČ’Ň SČ TĘ lĘ BĲĄ
NymăĂ yJĂ xČ ’lÌĎ l’ĄŔ SĎ ’JăĎ lĘ mČ =yDĲĂ ÉhzĎrĎ rmĳČ ’Ď wĘ ’J¡Ď lĘ mČ Md¿ĎŇ qĽ l’Ň IËĄnĂ dĎŇ hŇ nÌĄ‘Ď 27

HląĎ ’Ĺ ytČÂ y’Ă MrČÃ BĘ : ’JĲĎ lĘ mČ lĘ hŇ y¿ĎwĎxĞhĲČ lĘ Nyl¡Ă kĘŇ yĎ NyrĂŔ zĘGĎ ÉNyUĂ TĚ rĘxČ NypĂę SĘ ’ĲĎ 28

’w¡ĄhĹlĆ yD¿Ă hŇ mËĎ r~ČŔ nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ É’JĎ lĘ mČ lĘ ‘dČę ohwĘ NyzĂŔrĎ ’lăĄ GĎ É’IĎmČ SĘ BĂ
: ’ChĲ hŇ n¿ĎDĘ ëŇ b¡ĎŇ JĘ SĘ mĂ =l‘ĲČ ëŇ SËĎ ’Ň rĄ yw¿ĄzĘxĆ wĘ ëŇ mĎÄ lĘ xĆ ’IĳĎmČ oy tŇ yrăĂxĞ’ĲČ BĘ
hŇ mËĎ CqlĂŔ sĘ ëŇ băĎŇ JĘ SĘ mĂ =l‘Č ÉënĎ oy‘Ę rČ ’JĎę lĘ mČ hŇ êĎ nĘ ’Č 29

hŇ nĎę ’Ğ wĲČ : ’wĲĄhĹlĆ yd¿ĂŇ =hŇ mĎ ëŇ ‘¡ĎdĘŇ ohĲ ’IËĎzČrĎ ’lÌĄ gĎŇ wĘ hŇ nĳĎdĘŇ yrăĄxĞ’ĲČ ’w¡ĄhĹlĆ yD¿Ă 30

NhĄę lĎ ylĳĂ ylăĂ GĹ hŇ n¡ĎdĘŇ ’z¿ĎrĎ ’IĎŔIČxČ =lJĎ =NmĂ ÉyBĂ yt¿ČŇ y’Ă =yDĲĂ ÉhmĎ kĘŇ xĎ bĘŇ ’ląĎ
: ‘DĲČnĘ êĂ ëŇ b¡ĎŇ bĘŇ lĂ yn¿Ąoy‘Ę rČwĘ NC‘Ŕ dĘŇ ohĲ yĘ ’JăĎ lĘ mČ lĘ É’rĎSĘ pĂŇ yDąĂ ÉtrČbĘŇ DĂ=l‘Č
’yGĂŔ WČ ÉdxČ Ml¿Ą YĘ ClÄ’Ğ wĲČ ÉtĎ yĘwČhĞ hŇ ząĄxĎ ’JĎę lĘ mČ hŇ êĎ nĘ ’Č 31

’mĎę lĘ YČ ’Chă : lyxĲĂ DĘ Hw¡ĄrĄwĘ ëŇ ĳĎlbĘŇ qĎ lĘ M’ăĄ qĎ ryê¡Ă yČ Hw¿ĄyzĂwĘ bŇ rËČ NJ¿Ą DĂ ’mĎÄ lĘ YČ 32

yD¿Ă Ht¡ĄŇ kĎŇ rĘyČwĘ yhĂ o‘¿mĘ PŇ ĳČskĘŇ yDăĂ yhĂ o‘¡rĎdĘŇ C yhĂ od¿Ň xĞ bŇ TĎŔ bŇ hăČ dĘŇ =yDĲĂ ÉHSĄ ’Ň rĄ
: PŇ sĲČ xĞ yD¿Ă Nwh¡ř nmw lzĆŔrĘpČŇ yDăĂ ÉNwhř nm yhĂ olěgĘŇrČ lzĳĆrĘpČŇ yDăĂ yhĂ oq¡ SĎ : SxĲĎ nĘ 33

É’mĎ lĘ YČ lĘ tŇ xąĎ mĘ C NyĂdČŔ ybĂŇ ’lăĎ =yDĂ ÉNbĆŇ ’ĆÄ tŇ rĆ ząĆGĘ tĘŇ hĂ yDăĂ dŇ ‘Č ţ tĎŇ yĘwČęhĞ hŇ zăĄxĎ 34

sŘ2 hŇ dĎÃ xĞkĲČŇ CqDăĎ NyĂdăČŇ ’Ň BĄ : NoUĲ hĂ tŇ qĆD¡ĄhČ wĘ ’jĳĎ sĘ xČ wĘ ’l¡Ď zĘrĘpČŇ yD¿Ă yhĂ olŔ gĘŇrČ=l‘Č 35

TyĂqČŔ =yrĄDĘ’Ă =NmĂ rC‘ăJĘ ÉowhĞ wĲČ ’bĎę hĞdĲČŇ wĘ ’jăĎ sĘ JČ ’SĎÁ xĎ nĘ ’jĎÄ sĘ xČ ž’lĎ zĘrĘjČ
=yDĲĂ ű ’năĎbĘŇ ’Č wĘ Nohĳ lĘ xkăČŇ êĞSĘ hĂ =’lĎ rt¡ČŇ ’Ğ=lkĎŇ wĘ ’xĎŔ Cr ÉNoUhĂ ’WąĎ nĘ C
’mĎŔ lĘ xĆ hŇ năĎDĘ : ’‘ĲĎrĘ’Č =lJĎ tŇ l¿Ď mĘ C bŇ r¡Č rCT¿ lĘ tŇ wËĎhĞ ’mĎę lĘ YČ lĘ tŇ xăĎ mĘ 36

ëŇ lĆ m¡Ć ’JĎŔ lĘ mČ hř tn’ă : ’JĲĎ lĘ mČ =MdĎŇ qĽ rm¿Č ’Ň nĄ Hr¡ĄSĘ pĂŇ C 37

: ëŇ lĲĎ =bŇ hČ yĘ ’r¡ĎqĎ ywĲĂ ’j¿Ď qĘ tĎŇ wĘ ’nËĎsĘ xĂ ’t¿ĎŇ CkŇ lĘ mČ ’IĎŔmČ SĘ HlăĎ ’Ĺ yDĂť ’IĳĎkČŇ lĘ mČ
ëŇ dĎŔ yBĂ bŇ hăČ yĘ É’IĎmČ SĘ =PŇ o‘Ĳ wĘ ’rąĎBĎ tŇ wČÄyxĄ ’SĎ nĎ’Ğ ţ=ynĄBĲĘ Nyră’ř dĲ yDăĂ=lkĎŇ bĘŇ C 38

KTlVhw
yllhb ,yrq NyhĄeĘmĂ C ,bytk NoheĘmĂ C v.33 .’"d Nkw yrqw bytk NhĄeĘmĂ yllhb ,yrq NyhĄeĘmĂ ,bytk NoheĘmĂ v.33

NyrĂyĘdĎ ,bytk NyrĂ’ĞdĎ v.38 .yrq tyl yllhb ,yrq êĘ nĘ’Č ,bytk hêĎnĘ’Č v.37 .’"d Nkw yrqw bytk NhĄeĘmĂ C
.yrq
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39 MCqËêĘ ëŇ rĎę tĘŇ bĲĎŇ C : ’bĲĎŇ hĞdĲČŇ yD¿Ă hŇ S¡Ď ’Ň rĄ ’ChŔ hř tn’ă Nohĳ QĘ kĎŇ BĘ ëŇ T¡Ď lĘ SĘ hČ wĘ
yD¿Ă ’SĎŔ xĎ nĘ yDăĂ ÉyrĂxĽ’ĲĎ ’yątř ylt CkÄ lĘ mČ C ëŇ ĳĎemĂ ’ř ‘ră’ yr¡ĂxĽ’ĲĎ Ck¿Ň lĘ mČ

40 ’lĳĎ zĘrĘpČŇ JĘ hŇ p¡ĎŇ yuĂ tČŇ ’w¿ĄhĹêĲĆ hŇ yĎ‘Ď ybĂŇ rĘ ÉCkŇ lĘ mČ C : ’‘ĲĎrĘ’Č =lkĎŇ BĘ Tl¡Č SĘ tĂŇ
‘‘¿ČrĎmĘ =yDĲĂ ’lËĎ zĘrĘpČŇ kĘŇ C ’QĎ JŔŁ É lSĄ xĎ wĘ qDąĄhČ mĘ É’lĎ zĘrĘpČŇ yDąĂ lbĄę qĽ=lJĎ

41 NwhÂ nmř ’tĎę ‘ĎBĘ YĘ ’Ć wĘ ’IăĎlČ gĘŇrČ hŇ tĎŇ yĘzČÁxĞ=ydĲĂŇ wĘ : ‘ČrĲŁ tĄŇ wĘ qD¿ĂêČ NyQ¡Ą ’Ă =lJĎ
’t¿ĎŇ BĘ YĘ nĂ =NmĂ C hŇ wĄŔhĹêĲĆ ÉhgĎŇ ylĂ pĘŇ CkąŇ lĘ mČ lzĆŔrĘjČ Nwhăř nmw ÉrxĎ pĆŇ =yDĲĂ PŇ ąČsxĞ
bŇ r¡Č‘ĎmĘ ’lĎŔ zĘrĘjČÄ hŇ tĎŇ yĘzČŔxĞ yDăĂ É lbĄŇ qĽ=lJĎ HbĳČŇ =’wĄhĹlĲĆ ’l¡Ď zĘrĘpČŇ yd¿ĂŇ

42 PŇ ĳČsxĞ Nwhăř nmw lz¡ĆrĘjČ Nwh¿ř nm ’IĎŔlČ gĘŇrČ Ét‘ĎBĘ YĘ ’Ć wĘ : ’nĲĎ yTĂ PŇ ¿ČsxĞBĲČ
43 yDăĂř : hŇ rĲĎybĂŇ tĘŇ hŇ w¿ĄhĹêĲĆ He¡ČmĂ C hŇ pĎŔ yuĂ tČŇ hŇ wăĄhĹêĲĆ É’tĎŇ CkŇ lĘ mČ tŇ YąĎ qĘ =NmĂ

’SĎŔ nĎ’Ğ ‘răČzĘBĂ ÉNwŁ hĹlĆ NybąĂŇ rĘ‘ĎtĘŇ mĂ ’nĎŔ yTĂ PŇ ăČsxĞBĲČ ÉbrČ‘ĎmĘ É’lĎ zĘrĘjČ tĎŇ yĘzČęxĞ
bŇ r¡Č‘ĎtĘŇ mĂ ’l¿Ď ’lĎŔ zĘrĘpČŇ ydăĂŇ kĘŇ =’hĲĄ hŇ nĳĎDĘ=M‘Ă hŇ năĎDĘ Nyq¡ĂbĘŇ DĎ Nw¿Ł hĹlĆ =’lĲĎ wĘ

44 ÉCkŇ lĘ mČ ’IąĎmČ SĘ HlĎÄ’Ĺ žMyqĂ yĘ NCeę ’Ă ’IăĎkČŇ lĘ mČ yDÌĂ NohÂ ymĄ oybĘŇ C : ’jĲĎ sĘ xČ =M‘Ă
qbĳĂŇ êĘ SĘ tĂŇ ’lăĎ Nr¡ĎxĽ’ĲĎ M‘¿ČlĘ hŇ tĎŔ CkŇ lĘ mČÄ C lBČŔ xČ tĘŇ tĂŇ ’lăĎ ÉNymĂ lĘ ‘ĲĎlĘ yDąĂ

45 lbăĄŇ qĽ=lJĎ : ’IĲĎmČ lĘ ‘ĲĎlĘ MCq¿ êĘ ’yh¡Ă wĘ ’tĎŔ wĎkĘŇ lĘ mČ NyQăĄ ’Ă =lJĎ ÉPysĄ tĎŇ wĘ qDąĂêČ
’lĎÄ zĘrĘjČ tŇ qĆDĆhČ wĘţ NyĂdČę ybĂŇ ’lăĎ =yDĂ NbĆŇ ’ĆÁ tŇ rĆzĆÄGĘ tĘŇ ’Ă ž’rĎCFmĂ yDăĂ tĎŇ yĘzČÃxĞ=yDĲĂ
yD¿Ă hŇ mËĎ ’JĎŔ lĘ mČ lĘ ‘dăČŇ oh ÉbrČ Hl¿Ď ’Ĺ ’bĎŔ hĞdĲČŇ wĘ ’jăĎ sĘ JČ É’jĎ sĘ xČ ’SąĎ xĎ nĘ

: HrĲĄSĘ jĂ Nm¿Č yhĄ mĘ C ’m¡Ď lĘ xĆ bŇ y~¿Ă yČwĘ hŇ nĳĎdĘŇ yrăĄxĞ’ĲČ ’w¡ĄhĹlĆ
46 dŇ gĳĂŇsĘ l’Ň I¡ĄnĂ dĎŇ lĘ C yhĂ ojŔ nĘ ’Č =l‘Č lpăČŇ nĘ Ér~Č nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ ’JąĎ lĘ mČ NyĂdČŇ ’Ň BĄ ţ
47 rmČę ’Ď wĘ l’Ň IĄÁnĂ dĎŇ lĘ ’JĎÄ lĘ mČ žhnĄ‘Ď : HlĲĄ hŇ kĎŇ i¿Ď nČlĘ rm¡Č ’Ğ NyxĂŔ xŁ ynăĂwĘ ÉhxĎ nĘ mĂ C

hŇ lăĄ gĎŇ wĘ Nyk¡ĂŇ lĘ mČ ’r¿ĄmĎ C NyhËĂ lĎ ’Ĺ HlÌĎ ’Ĺ ’Chă Nokę hĞlĎ ’Ĺ yDăĂ ÉTSŁ qĘ =NmĂ
48 yBĂę rČ l’Ň IăĄnĂ dĎŇ lĘ ’JĎÁ lĘ mČ NyĂdČÄ ’Ĺ : hŇ nĲĎdĘŇ hŇ z¿ĎrĎ ’l¡Ą gĘŇmĂ lĘ êĎlĘ kĄŔ yĘ yDăĂ NyzĳĂrĎ

lbĳĆŇ BĎ tŇ năČ ydĂŇ mĘ =lJĎ l‘¡Č HTĄŔ lĘ SĘ hČÄ wĘ HlĄŔ =bŇ hČ yĘ ÉN’Ď yGĂ WČ NbąĎŇ rĘbĘŇ rČ NnĎÄêĘ mČ C
49 ’JĎŔ lĘ mČ =NmĂ ’‘ăĎBĘ É l’Ň IĄnĂ dĎŇ wĘ : lbĲĆŇ bĎŇ ym¿Ą yJĂ xČ =lJĎ l‘¡Č NynĂŔ gĘŇsĂ =bŇ rČwĘ

ogĳŇ nĘ dŇ băĄŇ ‘ĞwĲČ ëŇ S¡Č ymĄ ëŇ r¿ČdĘŇ SČ lĘ lbĆŔ BĎ tŇ năČ ydĂŇ mĘ yDĂť É’êĎdĘŇ ybĲĂŇ ‘Ğ l‘ąČ yeĂę mČ C
l’yndw
,bytk ’yĎtĎylĂ tĘ v.39 .yrq ‘rČ’Ğ ,bytk ’‘ĎrĘ’Č v.39 .yrq tyl yllhb ,yrq êĘ nĘ’Č ,bytk hêĎnĘ’Č v.38

,bytk NoheĘmĂ C v.41 .’"d Nkw yrqw bytk NhĄeĘmĂ yllhb ,yrq NyhĄeĘmĂ ,bytk NoheĘmĂ v.41 .yrq h’ĎtĎylĂ tĘ
Nkw yrqw bytk NhĄeĘmĂ yllhb ,yrq NyhĄeĘmĂ ,bytk NoheĘmĂ v.42 .’"d Nkw yrqw bytk NhĄeĘmĂ C yllhb ,yrq NyhĄeĘmĂ C
’"sb ,yrq ydĂwĘ ,bytk yDĂ v.43 .’"d Nkw yrqw bytk NhĄeĘmĂ C yllhb ,yrq NyhĄeĘmĂ C ,bytk NoheĘmĂ C v.42 .’"d

.r"tw s"t ,’"yd ,’"d Nkw yrqw bytk ydĂwĘ
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ÉdbČŇ ‘Ğ ’JĎę lĘ mČ r~ăČ nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ : ’JĲĎ lĘ mČ ‘r¿ČtĘŇ BĂ l’Ň I¡ĄnĂ dĎŇ wĘ g
ÉHmĄ yqĂ ’Ğ tŇ SĳĂ NyUăĂ ’Č Hy¡ĄtĎŇ jĘ NyêĂŔ SĂ NyUăĂ ’Č ÉHmĄ Cr bŇ hČŔ dĘŇ =yDĲĂ MlăĄ YĘ
xlČÃSĘ ’JĎÃ lĘ mČ r~ăČ nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ C : lbĲĆŇ BĎ tŇ n¡Č ydĂŇ mĘ BĂ ’rĎŔ CD tŇ ‘ăČqĘ bĂŇ BĘ 2

’IąĎrČbĘŇ dĎÄ gĘŇ ž’IĎrČzĘGĎrĘdČŇ ’Ğ ’tĎÃ wĎxĞpĲČŇ C ’IăĎnČgĘŇsĂ ’IĎÃnČjĘ rĘDČSĘ xČ ’ĞlĲČ ű SnăČkĘŇ mĂ lĘ
yD¿Ă ’mĎŔ lĘ YČ tŇ JăČ nĚxĞlĲČ É’tĄŇ mĄ lĘ ’tĳĎŇ nĎ ydĲĂŇ mĘ ynăĄTŁ lĘ SĂ lk¡ŇŁ wĘ ’yĄŔêĎpĘŇ êĂ É’IĎrČbĘŇ tĎŇ DĘ
’IăĎnČgĘŇsĂ ’IĎÃnČjĘ rĘDČSĘ xČ ’Ğ NySĂÃ eĘ JČ tĘŇ mĲĂ NyĂdČÃ ’Ň BĄ : ’JĲĎ lĘ mČ r~¿Č nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ Myq¡ĄhĞ 3

ynăĄTŁ lĘ SĂ É lkŇŁ wĘ ’yĄęêĎpĘŇ êĂ ’IĎÁrČbĘŇ tĎÄ DĘ ž’IĎrČbĘŇ dĎŇ gĘŇ ’IăĎrČzĘGĎrĘdČŇ ’Ğ ’tĎÃ wĎxĞpĲČŇ C
ÉNym’ř qw ’JĳĎ lĘ mČ r~ăČ nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ Myq¡ĄhĞ yD¿Ă ’mĎŔ lĘ YČ tŇ JăČ nĚxĞlĲČ ’tĎŔ nĎ ydĲĂŇ mĘ
NokąŇ lĘ lyĂxĳĎbĘŇ ’răĄqĎ ’z¡ĎorkĎŇ wĘ : r~ĲČ nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ Myq¡ĄhĞ yD¿Ă ’mĎŔ lĘ YČ lbăĄŇ qĽlĲĎ 4

’năĎrĘqČ lqăĎ NC‘Ã mĘ SĘ tĂŇ =yDĲĂ ’nĎÃ DĎ‘Ă BĘ : ’IĲĎnČèĎ lĂ wĘ ’I¡ĎUČ ’Ě ’IĎŔmČ mĘ ‘ĲČ ÉNyrĂmĘ ’ĲĎ 5

’rĳĎmĎ zĘ ynăĄzĘ lk¡ŇŁ wĘ hŇ yĎŔnĘ jăŁ mĘ Cs ÉNyrĂêĄnĘ sČ jĘ ’kąĎŇ BĘ sČ sortĎŇ yqĂ ’tĎŇ yqĂ orSĘ mČ ţ
=NmČ C : ’JĲĎ lĘ mČ r~¿Č nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ Myq¡ĄhĞ yD¿Ă ’bĎŔ hĞDĲČ MlĆ YăĆlĘ ÉNCdŇ GĘ sĘ tĂŇ wĘ NClą jĘ êĂ 6

: ’êĲĎ dĘŇ qĲĂ yĎ ’r¡ĎCn NCê¿’Č =’ogĲŇlĘ ’mĄŔ rĘtĘŇ yĂ ’tăĎŇ ‘ĞSĲČ =HBČ dŇ GĳĚsĘ yĂwĘ lj¡Ą yĂ ’l¿Ď =yDĂ
ž’nĎrĘqČ lqăĎ ’IĎÃmČ mĘ ‘Č=lJĲĎ Ny‘ăĂmĘ SĲĎ ydăĂŇ JĘ ’nĎÃmĘ zĂ=HBĄ hŇ nĎÃ DĘ lbăĄŇ qĽ=lJĎ 7

=lJĲĎ NylĂÄpĘŇ nĲĎ ’rĳĎmĎ zĘ ynăĄzĘ lk¡ŇŁ wĘ NyrĂŔ TĄ nĘ sČ jĘ É’kĎŇ BĘ WČ srŁ tĎŇ yqĂ ’tĎÁ yqĂ orÄ SĘ mČ
r~¿Č nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ Myq¡ĄhĞ yD¿Ă ’bĎŔ hĞDĲČ MlĆ YăĆlĘ ÉNydĂŇ gĘŇsĲĎ ’IĎęnČèĎ lĂ wĘ ’IăĎmČ ’Ě ’IĎÁmČ mĘ ‘ĲČ
Clk¿ČŇ ’Ğ wĲČ Ny’ĳĂ DĎWĘ JČ NyrăĂbĘŇ GĚ CbŇ r¡ĂqĘ ’nĎŔ mĘ zĂ=HBĄ ÉhnĎDĘ lbąĄŇ qĽ=lJĎ : ’JĲĎ lĘ mČ 8

’J¡Ď lĘ mČ ’JĳĎ lĘ mČ r~¡Č nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ lĂ NyrĂŔ mĘ ’ăĎ wĘ Éon‘Ğ : ’yĲĄdĎŇ ChyĘ yD¿Ă Noh¡ yYĄrĘqČ 9

‘mČÃ SĘ yĂ=yDĲĂ SnĎÃ’Ĺ=lkĎŇ yDăĂ ůM‘ĄFĘ êĎmĘ WăĎ È’JĎ lĘ mČ hŇ êĎ nĘ ’Č : yyĲĂxĹ Nym¿Ă lĘ ‘ĲĎlĘ 10

ynăĄzĘ lk¡ŇŁ wĘ hŇ yĎnĘ jŁ ysĂ wĘ ÉNyrĂêĄnĘ sČ pĘŇ ’kąĎŇ BĘ WČ srŁ tĎŇ yqĂ ’tĎŇ yqĂ rŁ SĘ mČ ţ ’năĎrĘqČ lqăĎ
’mĄě rĘtĘŇ yĂ dŇ GĳĚsĘ yĂwĘ lj¡Ą yĂ ’l¿Ď =yDĂ=NmČ C : ’bĲĎŇ hĞDĲČ MlĆ Y¿ĆlĘ dŇ G¡ĚsĘ yĂwĘ lj¿Ą yĂ ’rĳĎmĎ zĘ 11

ÉNohtĘŇ yĎ tĎŇ yeąĂmČ =yDĲĂ NyĂę’Ň dĎŇ ChyĘ NyrăĂbĘŇ GĚ ytČÂ y’Ă : ’êĲĎ dĘŇ qĲĂ yĎ ’r¡ĎCn NCê¿’Č =’ogĲŇlĘ 12

ëŇ QĄę ’Ă ’IăĎrČbĘŇ GĚ ogĳŇ nĘ dŇ băĄŇ ‘ĞwĲČ ëŇ S¡Č ymĄ ëŇ r¿ČdĘŇ SČ lbĆŔ BĎ tŇ năČ ydĂŇ mĘ ÉtdČŇ ybĂŇ ‘Ğ=l‘Č
’bËĎŇ hĞDĲČ MlĆ YÌĆlĘ C NyxĂŔ lĘ pĎŇ ’lăĎ ëŇ yĂhČ lĎ ’Ň lĄ M‘ĄŔ TĘ É’JĎ lĘ mČ ëŇ yĂlČ ‘Ğ CmWĎÄ =’lĎ
zgăČŇrĘBĂ Ér~Č nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ NyĂdąČŇ ’Ň BĄ : NydĲĂŇ gĘŇsĎ ’l¿Ď êĎmĘ yq¡ĄhĞ yD¿Ă 13

’IăĎrČbĘŇ GĚ ÉNyĂdČÄ ’Ň BĄ ogĳŇ nĘ dŇ băĄŇ ‘ĞwĲČ ëŇ S¡Č ymĄ ëŇ r¿ČdĘŇ SČ lĘ hŇ yĎŔtĎŇ yĘhČ lĘ ÉrmČ ’Ğ hŇ mĎŔ xĞ wĲČ
’DĎě YĘ hČ NohŔ lĘ rmăČ ’Ď wĘ Ér~Č nĆdĘŇ kČŇ bĲĚŇ nĘ hŇ nąĄ‘Ď : ’JĲĎ lĘ mČ Md¿ĎŇ qĽ Cyt¡ĎŇ yhĄ ëŇ QĄŔ ’Ă 14

KrdV
.yrq NymĂ yĘqĎwĘ ,bytk NymĂ ’ĞqĎwĘ v.3 .g
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MlĆ YÌĆlĘ C NyxĂŔ lĘ jĲĎ ÉNokŇ ytĄŇ y’ĲĂ ’ląĎ yhČę lĎ ’Ň lĲĄ ogĳŇ nĘ dŇ băĄŇ ‘ĞwĲČ ëŇ S¡Č ymĄ ëŇ r¿ČdĘŇ SČ
15 ’nĎÃ DĎ‘Ă bĘŇ yDăĂ NydĂę ytĂŇ ‘Ğ NokăŇ ytĄŇ y’ĲĂ NhÌĄ N‘ČÂJĘ : NydĲĂŇ gĘŇsĲĎ ’l¿Ď tŇ mĆ yq¡ĄhĞ yD¿Ă ’bËĎŇ hĞDĲČ

žNyrĂêĄnĘ sČ jĘ ’kĎÃ BĘ WČ srŁ tĎŇ yqĂ ’tăĎŇ yqĂ orSĘ mČ ’năĎrĘqČ lqăĎ NC‘Ã mĘ SĘ tĂŇ =yDĲĂ
ůtdĄŇ bĘŇ ‘Č=ydĲĂŇ ’măĎ lĘ YČ lĘ ÈNCdŇ GĘ sĘ tĂŇ wĘ NClă jĘ êĂ ’rĎę mĎ zĘ ynăĄzĘ ű lkăŇŁ wĘ hŇ yĎÁnĘ jÄŁ mĘ CswĘ
’êĳĎdĘŇ qĲĂ yĎ ’r¡ĎCn NCê¿’Č =’ogĲŇlĘ NomŔ rĘtĘŇ tĂŇ hŇ tăĎŇ ‘ĞSĲČ =HBČ NCdŔ GĘ sĘ tĂŇ ’lăĎ ÉNhĄ wĘ

16 ogŔ nĘ dŇ băĄŇ ‘ĞwĲČ ÉëSČ ymĄ ëŇ rąČdĘŇ SČ onę ‘Ğ : ydĲĎŇ yĘ=NmĂ Nok¡Ň nĘ bĂŇ zĘySĲĄ yĘ yD¿Ą HlĎŔ ’Ĺ ’Chă =NmČ C
Mg¡ĎŇtĘŇ jĂ hŇ nËĎDĘ=l‘Č hŇ nĎxĘ nÌČ’Ğ NyxĂÄ SĘ xČ =’lĲĎ r~ČŔ nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ ’JĳĎ lĘ mČ lĘ Nyr¡ĂmĘ ’ĲĎ wĘ

17 ’nĎtĳČŇ CbŇ zĎySĄ lĘ lk¡ĂŇ yĎ NyxĂŔ lĘ pĲĎŇ ’nĎxĘ năČ’Ğ=yDĲĂ É’nĎhČ lĎ ’Ĺ ytČę y’Ă NhăĄ : ëŇ tĲĎŇ CbŇ tĎŇ hĞlĲČ
18 ‘Č yd¿ĂŇ yĘ ’lĎŔ NhăĄ wĘ : bŇ zĲĂySĄ yĘ ’J¡Ď lĘ mČ ëŇ d¿ĎŇ yĘ=NmĂ C ’êËĎ dĘŇ qĲĂ yĎ ’rÌĎCn NCêÄ ’Č =NmĂ

’bËĎŇ hĞDĲČ MlĆ YÌĆlĘ C NyxĂŔ lĘ pĲĎŇ ’nĎ yĘtČŇ y’Ă =’lĎ ÉëyĂhĎ lĎ ’Ň lĲĄ yDąĂ ’JĳĎ lĘ mČ ëŇ ¡Ďl=’wĄhĹlĲĆ
19 ylăĂ mĘ tĘŇ hĂ r~ČÁ nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ NyĂdČÄ ’Ň BĄ : dŇ GĲĚsĘ nĂ ’l¿Ď êĎmĘ yq¡ĄhĞ yD¿Ă

hŇ nąĄ‘Ď ogĳŇ nĘ dŇ băĄŇ ‘ĞwĲČ ëŇ S¡Č ymĄ ëŇ r¿ČdĘŇ SČ =l‘Č wnŔ tř V’ ÉyhĂ ojÄ nĘ ’Č MląĄ YĘ C ’mĎę xĹ
20 NyrąĂbĘŇ gĚŇlĘ C : HyĲĄzĘmĄ lĘ hŇ z¡ĄxĞ yD¿Ă l‘ËČ hŇ ‘ĎŔ bĘŇ SĂ =dŇ xČÄ ’nĎŔ Cê’Č lĘ ’zăĄmĄ lĘ ÉrmČ ’Ď wĘ

dŇ băĄŇ ‘ĞwĲČ ëŇ S¡Č ymĄ ëŇ r¿ČdĘŇ SČ lĘ hŇ tĎŔ jĎ kČŇ lĘ ÉrmČ ’Ğ HlĄŔ yĘxČ bĘŇ yDăĂ É lyĂxČÄ =yrĄBĲĎ GĂ
21 ÉCtŇ pĂŇ JĘ ëŇ QĄę ’Ă ’IăĎrČbĘŇ GĚ NyĂdČÁ ’Ň BĄ : ’êĲĎ dĘŇ qĲĂ yĎ ’r¡ĎCn NCê¿’Č lĘ ’mĄě rĘmĂ lĘ ogĳŇ nĘ

NCê¿’Č =’ogĲŇlĘ wymĂě rĘC Nohĳ ySĄ bĚŇ lĘ C Noh¡ tĘŇ lĎ BĘ rĘkČŇ wĘ NwhŔ yVyTř p ÉNohylĄ BĎ rĘsČ BĘ
22 hŇ pĎŔ YĘ xĘ mČ É’JĎ lĘ mČ tŇ QąČ mĂ yDĂÂ=NmĂ hŇ nĎę DĘ lbăĄŇ qĽ=lJĎ : ’êĲĎ dĘŇ qĲĂ yĎ ’r¡ĎCn

ÉëSČ ymĄ ëŇ rąČdĘŇ SČ lĘ ÉCqiĂ hČ yDąĂ ëŇ QĄę ’Ă ’IăĎrČbĘŇ GĚ ’rĎyêĳĂ yČ hŇ zăĄ’Ą ’n¡Ď Cê’Č wĘ
23 NohŔ êĄlăĎ êĘ ÉëQĄ ’Ă ’IąĎrČbĘŇ gĚŇ wĘ : ’rĲĎCn yD¿Ă ’b¡ĎŇ ybĂŇ SĘ NoUŔ hĂ lFăĂ qČ ogŔ nĘ dŇ băĄŇ ‘ĞwĲČ

: NytĲĂŇ jĘ kČŇ mĘ ’ê¡ĎdĘŇ qĂ yĲĎ ’r¿ĎCn=NCê’Č =’ogĲŇlĘ ClpËČŇ nĘ ogĳŇ nĘ dŇ băĄŇ ‘ĞwĲČ ëŇ S¡Č ymĄ ëŇ r¿ČdĘŇ SČ
24 hŇ lĳĎ hĎ BĘ tĘŇ hĂ BĘ MqăĎwĘ Hw¡ČêĘ ’JĎŔ lĘ mČ r~ăČ nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ ÉNyĂdČÄ ’Ĺ

É’rĎCn=’ogŇlĘ ’nĎ ymąĄrĘ ’tĎÁ lĎ êĘ NyrĂÄ bĘŇ gĚŇ ž’lĎ hĞ yhĂ orę bĘŇ DĲĎhČ lĘ rmČÁ ’Ď wĘ hŇ nĄÄ‘Ď
25 rmČę ’Ď wĘ hŇ năĄ‘Ď : ’JĲĎ lĘ mČ ’b¡ĎŇ y~Ă yČ ’JĎŔ lĘ mČ lĘ ÉNyrĂmĘ ’ĲĎ wĘ NyĂnąČ‘Ď NytĂŔ jĘ kČŇ mĘ

lb¡ĎŇ xĞ wĲČ ’rĎŔ Cn=’ogĲŇBĘ NykăĂŇ lĘ hĘ mČ ÉNyĂrČÄ SĘ hŇ ‘Ďę BĘ rĘ’Č NyrăĂbĘŇ GĚ hŇ zĄÁxĎ hŇ nĎÄ’Ğ=’hĲĎ
: NyhĲĂ lĎ ’Ĺ=rbČŇ lĘ hŇ m¡Ą DĎ ’yĎ‘Ď ybĂŇ rĘ yDăĂ ÉHwĄrĄwĘ Nohĳ BĘ ytăČŇ y’Ă =’lĎ

26 hŇ năĄ‘Ď ů’êĎdĘŇ qĲĂ yĎ ’răĎCn NCêă’Č È‘rČtĘŇ lĂ r~Čę nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ bŇ răĄqĘ NyĂdČÁ ’Ň BĄ
rm’w
.w"Tdw d"yd ,b"yd ,y"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw lwgs wntSĘ ’Ć ’"s ,yrq yeĂêČSĘ ’Ă ,bytk CeêČSĘ ’Ă v.19

.yrqw bytk NohySĄ FĘ jČ y’xndml ,yrq NohySĄ FĘ jČ ,bytk NohySĄ yTĂ jĘ w’ NohySĄ FĂ jČ y’br‘ml v.21
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CqjăĚ ’¡ ylř‘ ’h¿Ď lĎ ’Ĺ=yDĲĂ yhĂ odËŇ bĘŇ ‘Č ogËŇ nĘ =dŇ bĄŇ ‘ĞwĲČ ëŇ SÌČ ymĄ ëŇ rČÄ dĘŇ SČ rmČę ’Ď wĘ
: ’rĲĎCn ’oG¿=NmĂ og¡Ň nĘ dŇ b¿ĄŇ ‘ĞwĲČ ëŇ SËČ ymĄ ëŇ r¿ČdĘŇ SČ NyqĂę pĘŇ nĲĎ NyĂdăČŇ ’Ň BĄ otĳŇ ’ĹwĲĆ
NyĂ zăČxĎ ů’JĎ lĘ mČ yrăĄbĘŇ DĎhČ wĘ È’tĎŇ wĎxĞpĲČŇ C ’IăĎnČgĘŇsĂ ’IĎÂnČjĘ rĘDČSĘ xČ ’Ğ NySĂ eĘ JČ tĘŇ mĲĂ Cţ 27

’lăĎ ÉNohSĘ ’Ň rĲĄ r‘ąČWĘ C Nohę mĘ SĘ gĆŇBĘ ’rĎÁ Cn TlĄÄSĘ =’lĲĎ žyDĂ ëŇ QĄÃ’Ă ’IăĎrČbĘŇ gĚŇlĘ
hŇ nĄÄ‘Ď : NohĲ BĘ tŇ d¡ĎŇ ‘Ğ ’l¿Ď rCnŔ xČ yrăĄwĘ onĳSĘ ’lăĎ Noh¡ ylĄ BĎ rĘsĎ wĘ ëŇ rČŔ xĎ tĘŇ hĂ 28

=yDĲĂ ogŔ nĘ dŇ băĄŇ ‘ĞwĲČ ÉëSČ ymĄ ëŇ rąČdĘŇ SČ =yDĲĂ ÉNohhĞlĎ ’Ĺ ëŇ yrąĂBĘ rmČę ’Ď wĘ r~ČÁ nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ
É’JĎ lĘ mČ tŇ QąČ mĂ C yhĂ olĳ ‘Ğ CYx¡Ă rĘtĘŇ hĂ yD¿Ă yhĂ odŔ bĘŇ ‘ČlĘ bŇ zăĂySĄ wĘ ÉHkĄŇ ’ĞlĘ mČ xląČ SĘ
Nh¡Ą lĎ HlĎŔ ’Ĺ=lkĎŇ lĘ ÉNCdŇ GĘ sĘ yĂ=’lĲĎ wĘ NCxą lĘ pĘŇ yĂ=’lĲĎ yDĂţ NohymĄ SĘ gĆŇ CbŇ hăČ ywĂ wyeĂŔ SČ
rmąČ ’Ň yĄ=yDĲĂ NèĎę lĂ wĘ hŇ UĎÁ ’Ě M‘ČÄ =lkĎŇ žyDĂ ůM‘ĄTĘ MyWăĂ ÈyeĂ mĂ C : NohĲ hĞlĲĎ ’Ň lĄ 29

dŇ bĄŔ ‘ĞtĘŇ yĂ NymăĂ DĎhČ ’ogŔ nĘ dŇ băĄŇ ‘ĞwĲČ ÉëSČ ymĄ ëŇ rąČdĘŇ SČ =yDĲĂ Nohę hĞlĎ ’Ĺ l‘ăČ hŇ lĎ SĄ
lJ¿Ě yĂ=yDĲĂ NrĎŔ xĽ’ĲĎ hŇ lăĎ ’Ĺ ÉytČŇ y’Ă ’ląĎ yDăĂ lbĄę qĽ=lJĎ hŇ CĳĄêČSĘ yĂ ylăĂ wĎnĘ Ht¡ĄŇ yĘbČŇ C

sŘ3 og¡Ň nĘ dŇ b¿ĄŇ ‘ĞwĲČ ëŇ SËČ ymĄ ëŇ r¿ČdĘŇ SČ lĘ xlËČ YĘ hČ ’JĎę lĘ mČ NyĂdăČŇ ’Ň BĄ : hŇ nĲĎdĘŇ JĂ hŇ l¡Ď ~Ď hČ lĘ 30

’IĎÂmČ mĘ ‘ĲČ=lkĎŇ lĲĘ ’JĎę lĘ mČ r~ăČ nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ : lbĲĆŇ BĎ tŇ n¿Č ydĂŇ mĘ BĂ 31

É’IĎtČŇ ’ĲĎ : ’GĲĄWĘ yĂ Nok¿Ň mĘ lĎ SĘ ’‘¡ĎrĘ’Č =lkĎŇ BĘ NyrĂ’ĞdĎŇ =yDĲĂ ’IËĎnČèĎ lĂ wĘ ’IÌĎmČ ’Ě 32

ÉyhĂ otÄ ’Ď : hŇ yĲĎwĎxĞhĲČ lĘ ym¡Č dĎŇ qĎ rp¿ČŇ SĘ ’yĳlř‘ ’h¡Ď lĎ ’Ĺ yUĂŔ ‘Ă dŇ băČŇ ‘Ğ yDĂť ’IĎŔhČ mĘ tĂŇ wĘ 33

MlČŔ ‘Ď tŇ CkăŇ lĘ mČ ÉHtĄŇ CkŇ lĘ mČ NypĳĂŇ yuĂ tČŇ hŇ măĎ JĘ yhĂ oh¡ mĘ tĂŇ wĘ NybĂŔ rĘbĘŇ rČ hŇ măĎ JĘ
ytĂŔ ybĄŇ BĘ ÉtywĄhĞ hŇ ląĄ SĘ r~Čę nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ hŇ năĎ’Ğ : rdĲĎŇ wĘ rD¿Ď=M‘Ă Hn¡ĄTĎ lĘ SĎ wĘ d
ybĂŔ JĘ SĘ mĂ =l‘ĲČ ÉNyrĂhŁ rĘhČ wĘ ynĂ eĳČlĂ xĞdĲČŇ ywĲĂ tŇ yz¡ĄxĞ MlĆ x¿Ą : ylĲĂ kĘŇ yhĄ BĘ N¡Čn‘Ę rČwĘ 2

lk¡ŇŁ lĘ ymČŔ dĎŇ qĲĎ hŇ lăĎ ‘ĎnĘ hČ lĘ M‘ĄŔ TĘ MyWăĂ ÉyeĂ mĂ C : ynĂ eĲČlĚ hĞbĲČŇ yĘ yS¡Ă ’Ň rĄ yw¿ĄzĘxĆ wĘ 3

É’IĎmČ TĚ rĘxČ Nylřlę ‘ NyĂdăČŇ ’Ň BĄ : ynĂ eĲČ‘ĚdĘŇ ohĲ yĘ ’m¡Ď lĘ xĆ rS¿Č pĘŇ =yDĲĂ lbĳĆŇ bĎŇ ymăĄ yJĂ xČ 4

Hr¡ĄSĘ pĂŇ C NohŔ ymĄ dăĎŇ qĽ ÉhnĎ’Ğ rmąČ ’Ď ’mĎę lĘ xĆ wĘ ’IĳĎrČzĘgĎŇ wĘ ’¡ř ydVk ’IĎŔpČŇ SĘ ’ĲĎ
HmąĄ SĘ =yDĲĂ l’Ň IĄÁnĂ DĲĎ ymČÄ dĎŇ qĲĎ ž l‘Č NyrÃ xř ’ dŇ ‘ăČwĘ : ylĲĂ Ny‘¿ĂdĘŇ ohĲ mĘ =’lĎ 5

’m¡Ď lĘ xĆ wĘ HBĳĄ NyS¡Ă yDĂqČ Nyh¿Ă lĎ ’Ĺ=xČ CrĲ ydËĂŇ wĘ yhĂŔ lĎ ’Ĺ MSăĚ JĘ Ér~Č ’Ň SČ TĘ lĘ BĲĄ
tŇ ‘Ąę dĘŇ yĂ hŇ năĎ’Ğ ű yDăĂ ů’IĎmČ TĚ rĘxČ bŇ răČ Èr~Č ’Ň SČ TĘ lĘ BĲĄ : tŇ rĲĄmĘ ’Č yhĂ om¿ dĎŇ qĲĎ 6

ymÌĂ lĘ xĆ ywĄÄzĘxĆ ëŇ ĳĎl snăĄ’Ď =’lĎ zr¡Ď=lkĎŇ wĘ ëŇ BĎŔ ÉNySĂ yDĂqČ NyhąĂ lĎ ’Ĺ xČ Cră yDĂţ
tyzx=yd
NylĂ lĘ ‘ĲĎ v.4 .d .yrqw bytk h’ĎQĎ ‘Ă yllhb ,yrq h’ĎQĎ ‘Ă ,bytk ’yĎQĎ ‘Ă v.32 .yrq h’ĎQĎ ‘Ă ,bytk ’yĎQĎ ‘Ă v.26

yrqw bytk NrĄxĽ’Ď ’"sb ,yrq NrĄxĽ’Ď ,bytk NyrĂxĽ’Ď v.5 .yrq y’ĄDĎWĘ JČ ,bytk ’yĄDĎWĘ JČ v.4 .yrq NyQĂ ‘Ď ,bytk
.yrq NrĎxĽ’Ď ’"sbw ,w"dw b"d ,’"d Nkw
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7 tŇ ywĄŔhĞ hŇ zăĄxĎ ybĳĂŇ JĘ SĘ mĂ =l‘ĲČ yS¡Ă ’Ň rĄ yw¿ĄzĘxĆ wĘ : rmĲČ ’Ĺ Hr¡ĄSĘ pĂŇ C tŇ yzËĄxĞ=ydĲĂŇ
8 ÉHmĄ CrwĘ PŇ qĳĂtĘŇ C ’n¡ĎlĎ y’ĲĂ hŇ b¿ĎŇ rĘ : ’yGĲĂ WČ Hm¿Ą CrwĘ ’‘¡ĎrĘ’Č ’og¿ŇBĘ NËĎly’Ă Cl¿ ’Ğ wĲČ
9 HBăĄ nĘ ’Ă wĘ ÉryjĂ SČ HyąĄpĘŇ ‘Ď : ’‘ĲĎrĘ’Č =lJĎ PŇ os¿ lĘ Ht¡ĄŇ ozxĞ wĲČ ’IĎŔmČ SĘ lĂ ’TăĄ mĘ yĂ

ÉyhĂ opÄ nĘ ‘ČbĘŇ C ’rĎę BĎ tŇ wăČyxĄ ű llăĄ TĘ êČ yhĂ otÁ xŁ êĘ HbĳĄŇ =’QĎ k¡ŇŁ lĘ NozÄmĎ C ’yGĂŔ WČ
10 yw¿ĄzĘxĆ BĘ tŇ ywËĄhĞ hŇ z¿ĄxĎ : ’rĲĎWĘ BĂ =lJĎ Nyz¿ĂêĘ yĂ He¡ĄmĂ C ’IĎŔmČ SĘ yrăĄjĞ YĂ NCrdĚŇ yĘ
11 ’rĄÄ qĎ : tŇ xĲĂ nĎ ’I¡ĎmČ SĘ =NmĂ SyDĂŔ qČ wĘ ry‘ăĂ ÉCl’Ğ wĲČ ybĳĂŇ JĘ SĘ mĂ =l‘ĲČ yS¡Ă ’Ň rĄ

CrDăČbČŇ C Hy¡ĄpĘŇ ‘Ď Crê¿Č’Č yhĂ opŔ nĘ ‘Č CY~ăĂ qČ wĘ É’nĎlĎ y’ĲĂ CDGąŁ rmČę ’Ď NkăĄŇ wĘ lyĂxČÁ bĘŇ
12 ruąČ‘Ă MrČÄ BĘ : yhĂ opĲŇ nĘ ‘Č=NmĂ ’I¡ĎrČjĘ YĂ wĘ yhĂ oêŔ xĘ êČ =NmĂ É’tĎŇ wĘyxĲĄ dŇ nąĚêĘ HBĳĄ nĘ ’Ă

yDăĂ ’’¡Ď tĘŇ dĂŇ BĘ SxĎŔ nĘ C lzăĆrĘpČŇ =yDĲĂ ÉrCs’ĹbĲĆŇ C CqbĚŔ SĘ ’‘ăĎrĘ’Č BĘ ÉyhĂ oSÄ rĘSĎ
: ’‘ĲĎrĘ’Č bŇ W¿Č ‘ĞBĲČ Hq¡ĄlĎ xĞ ’t¿ĎŇ wĘyxĄ =M‘Ă wĘ ‘BČŔ TČ YĘ yĂ É’IĎmČ SĘ lTąČ bĘŇ C ’rĳĎbĎŇ

13 Nyn¡ĂDĎ‘Ă hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ wĘ HlĳĄ bŇ hăĂ yĘtĘŇ yĂ hŇ w¡ĎyxĄ bŇ b¿ČŇ lĘ C NoeŔ SČ yĘ ’Vă wn’ř =NmĂ ÉHbĄŇ bĘŇ lĂ
14 ’tĳĎŇ lĘ ’ĲĄ SĘ NyS¡Ă yDĂqČ rm¿Č ’Ň mĄ C ’mĎŔ gĎŇtĘŇ jĂ ÉNyrĂy‘Ă tŇ rąČzĄgĘŇBĂ : yhĂ olĲ ‘Ğ NCp¿Ň lĘ xĘ yČ

’Vę wn’ř tŇ CkăŇ lĘ mČ BĘ ’Á ylř‘ TyQĂÄSČ =yDĲĂ ’IĎIČxČ ţ NC‘ăDĘnĘ yĂ yDăĂ tŇ rČÃ bĘŇ DĂ=dŇ ‘Č
15 ’măĎ lĘ xĆ ÉhnĎDĘ : hyřlĲ ‘ Myq¿Ă yĘ MyS¡Ă nĎ’Ğ lp¿ČŇ SĘ C HeČŔ nĂ êĘ yĂ É’BĄ YĘ yĂ yDąĂ=NmČ lĘ C

rmČę ’Ĺ ű ’răĄSĘ jĂ r~ČÁ ’Ň SČ TĘ lĘ BĲĄ hŇ êĎ nĘ ’Č wĘ r~ĳČnĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ ’JăĎ lĘ mČ hŇ n¡Ď’Ğ tŇ yzĄŔxĞ
ynĂ tČŔ ‘ĚdăĎŇ ohlĘ É’rĎSĘ jĂ NyląĂ kĘŇ yĎ=’lĲĎ ytĂę CkŇ lĘ mČ ymăĄ yJĂ xČ =lJĎ ű yDăĂ É lbĄŇ qĽ=lJĎ

16 HmăĄ SĘ =yDĲĂ l’Ň IĄÁnĂ DĲĎ NyĂdČÄ ’Ĺ : ëŇ BĲĎ NyS¡Ă yDĂqČ Nyh¿Ă lĎ ’Ĺ=xČ CrĲ yDËĂ lhĄŔ JĎ hŇ êĎ nĘ ’Č wĘ
’JĎÁ lĘ mČ hŇ nĄÄ‘Ď HeĳĄlĚ hĞbĲČŇ yĘ yhĂ n¡Ł yŁ ‘Ę rČwĘ hŇ dĎŔ xĞ hŇ ‘ăĎSĎ JĘ ÉMmČ oêSĘ ’Ć r~Čę ’Ň SČ TĘ lĘ BĲĄ
Ér~Č ’Ň SČ TĘ lĘ bĄŇ hŇ nąĄ‘Ď ëŇ lĎŔ hĞbĲČŇ yĘ=l’ĲČ É’rĄSĘ pĂŇ C ’mąĎ lĘ xĆ Ér~Č ’Ň SČ TĘ lĘ BĲĄ rmČę ’Ď wĘ

17 tĎŇ yĘzČŔxĞ yDăĂ É’nĎlĎ y’ĲĂ : KyřrĲ‘l Hr¿ĄSĘ pĂŇ C ëŇ yĂ’Č nĘ WĎ lĘ ’m¿Ď lĘ xĆ y’ř rě m rmČŔ ’Ď wĘ
: ’‘ĲĎrĘ’Č =lkĎŇ lĘ Ht¡ĄŇ ozxĞ wĲČ ’IĎŔmČ SĘ lĂ ’TăĄ mĘ yĂ ÉHmĄ CrwĘ PŇ qĳĂtĘŇ C hŇ b¡ĎŇ rĘ yD¿Ă

18 ÉrCdŇ êĘ yhĂ otę xŁ êĘ HbĳĄŇ =’QĎ k¡ŇŁ lĘ NozÄmĎ C ’yGĂŔ WČ HBăĄ nĘ ’Ă wĘ ÉryjĂ SČ HyąĄpĘŇ ‘Ď wĘ
19 ’JĎŔ lĘ mČ ’Chă =hř tn’ : ’IĲĎmČ SĘ yr¿ĄjĞ YĂ N¡ĎnJĘ SĘ yĂ yhĂ opě nĘ ‘ČbĘŇ C ’rĎŔ BĎ tŇ wăČyxĄ

PŇ os¿ lĘ ëŇ n¡ĎTĎ lĘ SĎ wĘ ’IĎŔmČ SĘ lĂ tŇ TăĎ mĘ C ÉtbĎŇ rĘ ëŇ tąĎŇ CbŇ rĘC êĘ pĘŇ qĳĄtĘŇ C tyb¡ř r yD¿Ă
20 CDGÄŁ žrmČ ’Ď wĘ ’IĎÃmČ SĘ =NmĂ ű tŇ xăĂ nĎ SyDăĂqČ wĘ ry‘ăĂ ’JĎÃ lĘ mČ hŇ zăĎxĞ ydăĂŇ wĘ : ’‘ĲĎrĘ’Čř

’nly’
.yrq ’SĎ nĎ’Ğ ,bytk ’SĎ on’Ĺ v.14 .yrq h’ĎQĎ ‘Ă ,bytk ’yĎQĎ ‘Ă v.14 .yrq ’SĎ nĎ’Ğ ,bytk ’SĎ on’Ĺ v.13

.yrq ërĎ‘ĎlĘ ,bytk ëyĂrČ‘ĎlĘ v.16 .yrq yrĂmĎ ,bytk y’Ă rĘmĎ v.16 .yrq HlČ ‘Ğ ,bytk HylĄ‘Ğ w’ HIČlČ ‘Ğ v.14

.r"t Nkw ’‘r’=lJĎ ’"s v.19 .yrq tbČ rĘ ,bytk tĎyĘbČ rĘ w’ tĎybĄ rĘ v.19 .yrq êĘ nĘ’Č ,bytk hêĎnĘ’Č v.19
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ÉrCs’ĹbĲĆŇ C CqbĚŔ SĘ ’‘ăĎrĘ’Č BĘ ÉyhĂ oSÄ rĘSĎ ruąČ‘Ă MrČÄ BĘ yhĂ ClęBĘ xČ wĘ ’nĎÁlĎ y’ĲĂ
tŇ wąČyxĄ =M‘Ă wĘ ‘BČę TČ YĘ yĂ ’IăĎmČ SĘ lTÌČ bĘŇ C ’rĳĎbĎŇ yDăĂ ’’¡Ď tĘŇ dĂŇ BĘ SxĎŔ nĘ C lzăĆrĘpČŇ =yDĲĂ
’r¡ĎSĘ pĂŇ hŇ n¿ĎDĘ : yhĂ olĲ ‘Ğ NCp¿Ň lĘ xĘ yČ Nyn¡ĂDĎ‘Ă hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ =yDĲĂ dŇ ‘ËČ HqĄŔ lĎ xĞ É’rĎBĎ 21

ëŇ ăĎlwĘ : ’JĲĎ lĘ mČ y’ř r¿m=l‘Č tŇ T¡Ďř mĘ yD¿Ă ’yhĂŔ É’ylř‘ tŇ rąČzĄgĘŇ C ’JĳĎ lĘ mČ 22

ű NyrăĂotŇ kĘŇ ’B¿Ď WĘ ‘Ă wĘ ëŇ rĎÁ dŇŁ mĘ hŇ wĄÄhĹlĆ ž’rĎBĎ tŇ wăČyxĄ =M‘Ă wĘ ’SĎÃ nĎ’Ğ=NmĂ NydăĂŇ rĘTĲĎ
NCpăŇ lĘ xĘ yČ Nyn¡ĂDĎ‘Ă hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ wĘ Ny‘ĂŔ BĘ YČ mĘ ëŇ ăĎl É’IĎmČ SĘ lFąČ mĂ C NCmę ‘ĞTĲČ yĘ ëŇ ăĎl
yD¿Ă=NmČ lĘ C ’SĎŔ nĎ’Ğ tŇ CkăŇ lĘ mČ BĘ É’ylř‘ TyQąĂ SČ =yDĲĂ ‘DČę nĘ tĂŇ =yDĲĂ dŇ ‘ăČ ëŇ yĂlČ ‘Ğ
’nĎŔ lĎ y’ĲĂ yDăĂ ÉyhĂ oSÄ rĘSĎ ruąČ‘Ă qBČÂ SĘ mĂ lĘ CrmČę ’Ğ ydăĂŇ wĘ : HeĲČ nĂ êĘ yĂ ’B¡Ą YĘ yĂ 23

’JĎę lĘ mČ NhăĄ lĎ : ’IĲĎmČ SĘ NT¡Ă QĂ SČ yD¿Ă ‘DČŔ nĘ tĂŇ yDăĂ=NmĂ hŇ mĳĎ IĎqČ ëŇ ăĎl ëŇ t¡ĎŇ CkŇ lĘ mČ 24

NyĂ nĳĎ‘Ğ NxăČ mĂ BĘ ëŇ t¡ĎŇ yĎwĎ‘ĞwĲČ qrĚŔ pĘŇ hŇ qăĎdĘŇ YĂ BĘ ëŇ yĎTĎ xĞ wĲČ ëŇ yĂlČ ‘Ğ rjăČ SĘ yĂ ÉyJĂ lĘ mĂ
: ’JĲĎ lĘ mČ r~¡Č nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ =l‘Č ’TĎŔ UĘ ’QĎ JăŁ : ëŇ tĲĎŇ wĘlĄ SĘ lĂ hŇ k¡ĎŇ rĘ’Č ’w¿ĄhĹêĲĆ NhËĄ 25

ëŇ Q¿Ą hČ mĘ lb¡ĆŇ bĎŇ yD¿Ă ’tËĎŇ CkŇ lĘ mČ lkÌČŇ yhĄ =l‘Č rWĳČ ‘Ğ=yrĲĄêĘ Nyx¡Ă rĘyČ tŇ Y¿Ď qĘ lĂ 26

hŇ nąĎ’Ğ=yDĲĂ ’tĳĎŇ BĘ rČ lbăĆŇ BĎ ’yh¡Ă =’dĎŇ ’l¿Ď hĞ rmČŔ ’Ď wĘ É’JĎ lĘ mČ hŇ nąĄ‘Ď : hŇ wĲĎhĞ 27

É’tĎŇ QĘ mĂ dŇ o‘ę : yrĲĂdĘŇ hČ rq¿ĎylĂ wĘ yn¡ĂsĘ xĂ PŇ q¿ČtĘŇ BĂ CkŔ lĘ mČ tŇ ybăĄŇ lĘ ÉHtČŇ yĘnČbĹŇ 28

’JĎŔ lĘ mČ r~ăČ nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ ÉNyrĂmĘ ’ĲĎ ëŇ ląĎ lpĳČŇ nĘ ’IăĎmČ SĘ =NmĂ lq¡Ď ’JĎŔ lĘ mČ MpăĚŇ BĘ
’răĎBĎ tŇ wÌČyxĄ =M‘Ă wĲĘ NydĂÁ rĘTĲĎ ëŇ lĎÄ ž’SĎ nĎ’Ğ=NmĂ C : ëŇ eĲĎmĂ tŇ d¿ĎŇ ‘Ğ hŇ t¡ĎŇ CkŇ lĘ mČ 29

ëŇ yĂlČ ‘Ğ NCpăŇ lĘ xĘ yČ Nyn¡ĂDĎ‘Ă hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ wĘ NCmŔ ‘ĞTĲČ yĘ ëŇ ăĎl ÉNyrĂotŇ kĘŇ ’BąĎ WĘ ‘Ă ëŇ rĎę dŇŁ mĘ
’B¡Ą YĘ yĂ yD¿Ă=NmČ lĘ C ’SĎŔ nĎ’Ğ tŇ CkăŇ lĘ mČ BĘ É’ylř‘ TyQąĂ SČ =yDĲĂ ‘DČę nĘ tĂŇ =yDĲĂ dŇ ‘ăČ
’SăĎ nĎ’Ğ=NmĂ C ůr~Č nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ =l‘Č tŇ pČŇ săĎ È’tĎŇ QĘ mĂ ’tĎę ‘ĞSĲČ =HBČ : HeĲČ nĂ êĘ yĂ 30

dŇ ‘ăČ ‘BĳČ TČ YĘ yĂ HmăĄ SĘ GĂ ’I¡ĎmČ SĘ lF¿Č mĂ C lkĚŔ ’Ň yĄ ÉNyrĂotŇ kĘŇ ’BąĎ WĘ ‘Ă wĘ dŇ yrĂŔ TĘ
: NyrĲĂjĘ YĂ kĘŇ yhĂ or¿pĘŇ TĂ wĘ hŇ b¡ĎŇ rĘ Nyr¿ĂSĘ nĂ JĘ HrËĄ‘Ę WČ yD¿Ă

Éy‘Ă DĘnĘ mČ C tŇ lĄęTĘ nĂ ’IăĎmČ SĘ lĂ ű ynăČyĘ‘Č r~ČÁ nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ hŇ nĎÄ’Ğ žhIĎmČ oyĲ tŇ YăĎ qĘ lĂ wĘ 31

yDąĂ tŇ rĳĄDĘhČ wĘ tŇ xăĄ BĘ SČ ’m¡Ď lĘ ‘ĲĎ yx¿Č lĘ C tŇ kĄŔ rĘBĎ É’ylř‘lw bŇ CtŔ yĘ ylăČ ‘Ğ
É’‘ĎrĘ’Č yrĄ’ĞDĲĎ=lkĎŇ wĘ : rdĲĎŇ wĘ rD¿Ď=M‘Ă Ht¡ĄŇ CkŇ lĘ mČ C MlČŔ ‘Ď NTăĎ lĘ SĎ ÉHnĄTĎ lĘ SĎ 32

’ląĎ wĘ ’‘ĳĎrĘ’Č yrĄ’ĞdĎŇ wĘ ’IĎŔmČ SĘ lyxăĄ BĘ ÉdbĄŇ ‘Ď HyĄęBĘ YĘ mĂ kĘŇ C NybĂŔ ySĂ xĞ hŇ lăĎ JĘ
yty’
: yrq yrĂmĎ ,bytk y’Ă rĘmĎ v.21 .yrq tTĎmĘ ,bytk tyČTĎmĘ ’"sb v.21 .yrq h’ĎQĎ ‘Ă ,bytk ’yĎQĎ ‘Ă v.21

,bytk lyĎQĎ ‘ĂlĘ C v.31 .yrq h’ĎQĎ ‘Ă ,bytk ’yĎQĎ ‘Ă v.29 .yrq h’ĎQĎ ‘Ă ,bytk ’yĎQĎ ‘Ă v.22 .z"T qwsp Nyy‘
.yrq h’ĎQĎ ‘ĂlĘ C
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33 ű y‘ăĂDĘnĘ mČ ’nĎÂmĘ zĂ=HBĄ : êĘ dĘŇ bĲČŇ ‘Ğ hŇ m¿Ď Hl¡Ą rmČ ’Ň y¿ĄwĘ HdĄŔ ybĂŇ ’xăĄ mČ yĘ=yDĲĂ ÉytČŇ y’Ă
yr¿ČbĘŇ DĲĎhČ ylĂě wĘ ylČŔ ‘Ğ bŇ CtăŇ yĘ ÉywĂzĂwĘ yrąĂdĘŇ hČ ytĂÁ CkŇ lĘ mČ rqČÄ ylĂ wĘ ylČę ‘Ğ bŇ CtăŇ yĘ
: ylĲĂ tŇ pČŇ sĘ Ch¿ hŇ r¡ĎyêĂ yČ Cb¿Ň rĘC tŇ nČŔ qĘ tĘŇ hĎ ytăĂŇ CkŇ lĘ mČ =l‘Č wĘ No‘ĳbČŇ yĘ yn¡ČbĎŇ rĘbĘŇ rČwĘ

34 ’IĎŔmČ SĘ ëŇ lĆ măĆ lĘ ÉrDČhČ mĘ C MmąĄ ormĘ C xBČÄ SČ mĘ r~Čę nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ hŇ năĎ’Ğ N‘ČÂJĘ
lk¡ĂŇ yĎ hŇ wĎŔgĄŇBĘ NykăĂŇ lĘ hĘ mČ ÉydĂŇ wĘ NyDĳĂ Ht¡ĄŇ xĎ rĘ’Ł wĘ TSŔŁ qĘ ÉyhĂ odÄ bĎŇ ‘ĞmĲČ =lkĎŇ yDąĂ

: hŇ lĲĎ jĎ SĘ hČ lĘ
h lb¿ĄŇ qĽlĲĎ wĘ PŇ ĳČl’Ğ yhĂ on¡bĎŇ rĘbĘŇ rČlĘ bŇ rČŔ MxăĆ lĘ ÉdbČŇ ‘Ğ ’JĎę lĘ mČ r~ăČ ’Ň SČ lĘ BĲĄ
2 ÉhyĎtĎŇ yĘhČ lĘ ’rĎę mĘ xČ M‘ăĄTĘ BĂ ű rmăČ ’Ğ r~ČÂ’Ň SČ lĘ BĲĄ : hŇ tĲĄŇ SĎ ’r¿ĎmĘ xČ ’j¡Ď lĘ ’Č

yDăĂ ’l¡Ď kĘŇ yhĄ =NmĂ yhĂ CbŔ ’Ğ r~ăČ nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ ÉqjĄ nĘ hČ yDąĂ ’jĎŔ sĘ kČŇ wĘ ’băĎŇ hĞDĲČ ÉynĄ’Ň mĎ lĘ
: HtĲĄŇ nĎxĄ lĘ C Ht¡ĄŇ lĎ gĘŇSĄ yhĂ onŔ bĎŇ rĘbĘŇ rČwĘ É’JĎ lĘ mČ Nohę BĘ NoêăSĘ yĂwĘ MlĳĆ SĘ CrybĂŇ

3 tŇ yb¿ĄŇ =yDĲĂ ’lËĎ kĘŇ yhĲĄ =NmĂ CqjĂę nĘ hČ yDăĂ ’bĎŔ hĞdĲČŇ ynăĄ’Ň mĎ ÉwytĂŇ yĘhČ NyĂdČę ’Ň BĄ
Ht¡ĄŇ lĎ gĘŇSĄ yhĂ onŔ bĎŇ rĘbĘŇ rČwĘ É’JĎ lĘ mČ Nohę BĘ wyêăĂ SĘ ’Ă wĘ MlĳĆ SĘ CrybĂŇ yDăĂ ’h¡Ď lĎ ’Ĺ

4 ’S¿Ď xĎ nĘ ’jËĎ sĘ kČŇ wĘ ’bÌĎŇ hĞDĲČ yhĄÂlĎ ’Ň lĲĄ CxBČ SČ wĘţ ’rĳĎmĘ xČ wyê¡Ă SĘ ’Ă : HtĲĄŇ nĎxĄ lĘ C
5 SnĎŔ ’Ĺ=dŇ yČ yDăĂ ÉN‘ĎBĘ YĘ ’Ć CqpČŇ nĘ hŇ tĎę ‘ĞSĲČ =HBČ : ’nĲĎbĘŇ ’Č wĘ ’‘¿Ď’Ď ’l¡Ď zĘrĘpČŇ

’JĳĎ lĘ mČ yDăĂ ’l¡Ď kĘŇ yhĄ lt¿ČŇ kĘŇ =yDĲĂ ’rĎě yGĂ =l‘Č ’êĎŔ SĘ rČbĘŇ nĆ lbăĄŇ qĽlĲĎ ÉNbĎŇ tĘŇ kĲĎŇ wĘ
6 yhĂ onŔ SĘ yhĂ wăŁ yzĂ É’JĎ lĘ mČ NyĂdąČŇ ’Ĺ : hŇ bĲĎŇ tĘŇ kĎŇ yD¿Ă hŇ d¡ĎŇ yĘ sj¿Č hŇ zĄŔxĎ ’JăĎ lĘ mČ C

’d¡ĎŇ lĘ ’D¿Ď HtĄŔ BĎ kĚŇ rĘ’ČÄ wĘ NyĂrČŔ êĎSĘ mĂ ÉHYĄrĘxČ yrąĄTĘ qĂ wĘ HeĳĄClhĞbĲČŇ yĘ yhĂ n¡Ł yŁ ‘rČwĘ
7 ’IĳĎrČzĘgĎŇ wĘ ’ř y¡dVk ’IĎŔpČŇ SĘ ’ăĎ lĘ ÉhlĎ ‘ĎhĲĆ lĘ lyĂxČŔ BĘ É’JĎ lĘ mČ ’rąĄqĎ : NSĲĎ qĘ nĲĎ

hŇ băĎŇ tĎŇ JĘ hŇ rĄÂ qĘ yĂ=yDĲĂ SnĎ’Ĺţ=lkĎŇ yDăĂ lbĆę bĎŇ ymăĄ yJĂ xČ lĘ ű rmăČ ’Ď wĘ ’JĎÁ lĘ mČ hŇ nĄÄ‘Ď
=l‘ĲČ É’bĎŇ hĞdĲČŇ =ydĂŇ ’ką yřnwmhw SBČę lĘ yĂ ’năĎ wĎGĘ rĘ’Č ynĂ eČŔ CĂxČ yĘ ÉHrĄSĘ pĂŇ C hŇ nĎę dĘŇ

8 NylřlŔ ‘ ÉNyĂdČÄ ’Ĺ : TlĲČ SĘ yĂ ’t¡ĎŇ CkŇ lĘ mČ bĘŇ yê¿Ă lĘ tČŇ wĘ HrĄŔ ’Ň CĘYČ
hŇ ‘¿ĎdĎŇ ohlĘ ’rĎSĘ pĂŇ C ’rĄŔ qĘ mĂ lĘ É’bĎŇ tĎŇ JĘ NyląĂ hĞkĲĎŇ =’lĎ wĘ ’JĳĎ lĘ mČ ymăĄ yJĂ xČ lJ¡Ł

9 NyĂnăČSĎ yhĂ w¡Ł yzĂwĘ lhČŔ BĎ tĘŇ mĂ ’yGăĂWČ Ér~Č ’Ň SČ lĘ bĄŇ ’JąĎ lĘ mČ NyĂdČŇ ’Ĺţ : ’JĲĎ lĘ mČ lĘ
10 É’JĎ lĘ mČ yQąĄmĂ lbĄÄ qĽlĲĎ ’tĎě JĘ lĘ mČ : NySĲĂ BĘ êČSĘ mĲĂ yhĂ on¡bĎŇ rĘbĘŇ rČwĘ yhĂ olĳ ‘Ğ

É’JĎ lĘ mČ tŇ rĆmĆę ’Ğ wĲČ ’tĎÁ JĘ lĘ mČ tŇ nĎÄ‘Ğ tŇ lČ lĞ ‘Č ’y¡ĎêĘ SĘ mĂ tŇ yb¿ĄŇ lĘ yhĂ onŔ bĎŇ rĘbĘŇ rČwĘ
11 ytČÄ y’Ă : oeĲ êČSĘ yĂ=l’Č ëŇ yw¡ĎyzĂwĘ ëŇ nĎŔ oy‘Ę rČ ÉëClhĞbĲČŇ yĘ=l’ĲČ yyĂŔxĹ NymăĂ lĘ ‘ĲĎlĘ

rbg
’kĎ onmĘ hČ wĘ ’"sb ,yrq ’kĎ ynĂmĘ hČ wĘ ,bytk ’kĎ nĘ omhČ wĘ w’ ’kĎ ynĂ omhČ wĘ v.7 .yrq y’ĄDĎWĘ JČ ,bytk ’yĄDĎWĘ JČ v.7 .h

.yrq NyQĂ ‘Ď ,bytk NylĂ lĘ ‘ĲĎ v.8 .bytk
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ëŇ Cbę ’Ğ ymăĄ oybĘŇ C ůHBĄ ÈNySĂ yDĂqČ NyhăĂ lĎ ’Ĺ xČ Cră yDĂţ ëŇ tĎę CkŇ lĘ mČ BĘ rbČÁ GĘ
’JąĎ lĘ mČ C HBĳĄ tŇ xČ kăČŇ êĘ SĘ hĂ Nyh¡Ă lĎ ’Ĺ=tŇ mČ kĘŇ xĎ JĘ hŇ m¿Ď kĘŇ xĎ wĘ CnËtĎŇ lĘ kĘŇ WĎ wĘ CrÌyhĂ nČ
Hm¡Ą yqĂ hĞ NyrĂŔ zĘGĎ ÉNy’Ă DĎWĘ JČ NypĂę SĘ ’ĲĎ NyUăĂ TĚ rĘxČ bŇ rÌČ ëŇ CbŔ ’Ğ Ér~Č nĆdĘŇ kČŇ bĲĚŇ nĘ

sŘ4 CnÃtĎŇ lĘ kĘŇ WĎ wĘ ‘DČÃ nĘ mČ C hŇ rĎÃ yêĂ yČ ű xČ Cră yDăĂ lbĄÃ qĽ=lJĎ : ’JĲĎ lĘ mČ ëŇ Cb¿Ň ’Ğ 12

ÉHBĄ tŇ xČ kąČŇ êĘ SĘ hĂ NyrĂę TĘ qĂ ’răĄSĎ mĘ C NdĎÁ yxĲĂ ’Ğ tŇ yČÄwĎxĞ’ĲČ wĘ žNymĂ lĘ xĆ rèăČ pČŇ mĘ
yr¡ĄqĘ tĘŇ yĂ l’Ň I¿ĄnĂ DĲĎ N‘ËČJĘ r~ĳČ’Ň SČ TĘ lĘ BĲĄ Hm¡Ą SĘ =MWĎ ’J¿Ď lĘ mČ =yDĲĂ l’Ň IĄŔnĂ dăĎŇ BĘ
’JĳĎ lĘ mČ MdăĎŇ qĽ l‘¡ČhĚ l’Ň IĄŔnĂ DĲĎ ÉNyĂdČÄ ’Ň BĄ : hŇ wĲĄxĞhĲČ yĘ hŇ r¿ĎSĘ pĂŇ C 13

É’tĎŇ ClgĲĎŇ ynąĄBĘ =NmĂ =yDĲĂ É l’Ň IĄnĂ dĎŇ ’Chą =hř tn’ l’Ň IĄęnĂ dĲĎŇ lĘ rmăČ ’Ď wĘ ’JĎÁ lĘ mČ hŇ nĄÄ‘Ď
xČ Cr¿ yDËĂ KyřlŔ ‘ tŇ ‘ăĄmĘ SĂ wĘ : dŇ ChĲ yĘ=NmĂ ybĂŇ ’¡Č ’J¿Ď lĘ mČ ytËĂŇ yĘhČ yD¿Ă dŇ ChŔ yĘ yDăĂ 14

: ëŇ BĲĎ tŇ xČ k¿ČŇ êĘ SĘ hĂ hŇ r¡ĎyêĂ yČ hŇ m¿Ď kĘŇ xĎ wĘ CnËtĎŇ lĘ kĘŇ WĎ wĘ CrÌyhĂ nČ wĘ ëŇ BĳĎ Nyh¡Ă lĎ ’Ĺ
Hr¡ĄSĘ pĂŇ C NorŔ qĘ yĂ ÉhnĎdĘŇ hŇ bąĎŇ tĎŇ kĘŇ =yDĲĂ ’IĎŔpČŇ SĘ ’ĲĎ É’IĎmČ yJĲĂ xČ ymČę dĎŇ qĲĎ CQ‘ăČhĚ N‘ČÂkĘŇ C 15

tŇ ‘ăĄmĘ SĂ ÉhnĎ’Ğ wĲČ : hŇ yĲĎwĎxĞhĲČ lĘ ’t¡ĎŇ QĘ mĂ =rSČ jĘ Nyl¿Ă hĞkĲĎŇ =’lĎ wĘ ynĂ tĳČŇ ‘ĚdĎŇ ohlĘ 16

lkÄ wtř žNhĄ N‘ČÃ JĘ ’rĳĄSĘ mĂ lĘ NyrăĂTĘ qĂ wĘ rS¡Č pĘŇ mĂ lĘ NyrËĂSĘ jĂ lk¿ wtÍyDĲĂ KyřlŔ ‘
’ką yřnwmhw SBČę lĘ tĂŇ ’năĎ wĎGĘ rĘ’Č ynĂ tČŔ ‘ĚdăĎŇ ohlĘ ÉHrĄSĘ pĂŇ C ’rĄę qĘ mĂ lĘ ’bĎÁ tĎŇ JĘ

: TlĲČ SĘ êĂ ’t¡ĎŇ CkŇ lĘ mČ bĘŇ ’ê¿ĎlĘ tČŇ wĘ ëŇ rĎŔ ’Ň CĘYČ =l‘ĲČ É’bĎŇ hĞdĲČŇ =ydĂŇ
NyĎŔwĘhĆ lĲĆ ëŇ ăĎl ÉëtĎŇ nĎêĘ mČ ’JĎŔ lĘ mČ MdăĎŇ qĽ ÉrmČ ’Ď wĘ l’Ň IĄęnĂ dĎŇ hŇ năĄ‘Ď NyĂdČÁ ’Ň BĄ 17

’r¡ĎSĘ pĂŇ C ’JĎŔ lĘ mČ lĘ ’răĄqĘ ’Ć É’bĎŇ tĎŇ JĘ MrČę BĘ bŇ hĳČ NrăĎxĽ’ĲĎ lĘ ëŇ t¡ĎŇ yĎBĘ zĘb¿ĎŇ nĘ C
’răĎqĎ ywĂ É’tĎŇ CbŇ rĘC ’tąĎŇ CkŇ lĘ mČ ’Ŕ ylř‘ É’hĎ lĎ ’Ĺ ’JĳĎ lĘ mČ hř tn’¡ : HeĲĄ‘Ă dĘŇ ohĲ ’Ğ 18

lJăŁ HlĄŔ =bŇ hČ yĘ yDăĂ É’tĎŇ CbŇ rĘ=NmĂ C : ëŇ CbĲŇ ’Ğ r~¿Č nĆdĘŇ kČŇ bĚŇ nĘ lĂ bŇ h¡Č yĘ hŇ rĎŔ dĘŇ hČ wĘ 19

hŇ wĎÄhĞ =yDĲĂ yhĂ omĳ dĎŇ qĽ=NmĂ Nyl¡Ă xĞdĎŇ wĘ Ny¿‘’ř z owËhĞ ’IĎŔnČèăĎ lĂ wĘ É’IĎmČ ’Ě ’IĎęmČ mĘ ‘ĲČ
hŇ wăĎhĞ É’bĄŇ YĎ hŇ wąĎhĞ =ydĲĂŇ wĘ ’xĄŔ mČ hŇ wăĎhĞ É’bĄŇ YĎ hŇ wąĎhĞ =ydĲĂŇ wĘ lTĄę qĎ ’wăĎhĞ ’bĄÁ YĎ
Hx¡Ą CrwĘ HbĄŔ bĘŇ lĂ MrăĂ ÉydĂŇ kĘŇ C : lyjĲĂ SĘ mČ hŇ w¿ĎhĞ ’b¡ĄŇ YĎ hŇ w¿ĎhĞ =ydĲĂŇ wĘ MyrĂŔ mĎ 20

: HeĲĄmĂ CyD¿Ă‘Ę hĆ hŇ r¡ĎqĎ ywĲĂ HtĄŔ CkŇ lĘ mČ ’săĄ rĘJĎ =NmĂ ÉtxČ nĘ hĎ hŇ dĳĎŇ zĎhĞlĲČ tŇ păČŇ qĘ êĲĂ
É’IĎdČŇ rĲĎ‘Ğ=M‘Ă wĘ ywęVř ’tăĎŇ wĘyxĄ =M‘Ă ű HbăĄŇ bĘŇ lĂ wĘ dŇ yrĂÁ TĘ ’SĎÄ nĎ’Ğ žynĄBĘ =NmĂ C 21

‘BĳČ TČ YĘ yĂ HmăĄ SĘ GĂ ’I¡ĎmČ SĘ lF¿Č mĂ C HeĄŔ Cm‘ĞTăČyĘ ÉNyrĂotŇ kĘŇ ’BąĎ WĘ ‘Ă HrĄŔ odŇ mĘ
d‘
Nk v.16 .yrq ëlĎ ‘Ğ ,bytk ëyĂlĎ ‘Ğ v.16 .yrq ëlĎ ‘Ğ ,bytk ëyĂlĎ ‘Ğ v.14 .yrq êĘ nĘ’Č ,bytk hêĎnĘ’Č v.13

,yrq lCJêĂ ,bytk lkČ Cê v.16 .d"ydw b"yd Nkw Nyr¿Vp lkË wt=yd ’"s ,w"Tdw w"d ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb
hêĎnĘ’Č v.18 .bytk ’kĎ onmĘ hČ wĘ ’"sb ,yrq ’kĎ ynĂmĘ hČ wĘ ,bytk ’kĎ nĘ omhČ wĘ w’ ’kĎ ynĂ omhČ wĘ v.16 .yrq tyl yllhb
ywĂSĹ w’ ywĂSĘ v.21 .yrq Ny‘ĂyĘzĎ ,bytk Ny‘Ă’ĞzĎ v.19 .yrq h’ĎQĎ ‘Ă ,bytk ’yĎQĎ ‘Ă v.18 .yrq êĘ nĘ’Č ,bytk

.yrq wyCĂSČ ,bytk
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yD¿Ă=NmČ lĘ C ’SĎŔ nĎ’Ğ tŇ CkăŇ lĘ mČ BĘ É’ylř‘ ’hąĎ lĎ ’Ĺ TyQĂÂSČ =yDĲĂ ‘dČę yĘ=yDĲĂ dŇ ‘ăČ
22 ëŇ bĳĎŇ bĘŇ lĂ êĘ lĘ j¡Ą SĘ hČ ’l¿Ď r~ČŔ ’Ň SČ lĘ BĲĄ ÉHrĄBĘ hŇ êĎ nĘ ’Č wĘ : hyřlĲ ‘ Myq¿ĄhĎ yĘ hŇ B¡Ą YĘ yĂ
23 êĎmĘ mČÃ ortĘŇ hĂ ű ’IăĎmČ SĘ =’rĲĄmĎ l‘ăČwĘ : êĎ‘Ę dĲČŇ yĘ hŇ n¡ĎDĘ=lkĎŇ yD¿Ă lbĄě qĽ=lJĎ

ëŇ tăĎŇ lĎ gĘŇSĲĄ ëŇ yĂnČbĎŇ rĘbĘŇ rČwĘ hŇ êĎ nĘ ’Č wĘ ëŇ yĂmČ dĎŇ qĎ wytăĂŇ yĘhČ HtĄÁ yĘbČŇ =ydĲĂŇ ’IĎÄnČ’Ň mĲĎ lĘ C
’SĎÄ xĎ nĘ ’bĎŇ hĞdĲČŇ wĘţ ’jăĎ sĘ kČŇ yhăĄ lĎ ’Ň lĲĄ wĘ ůNohBĘ NyĂtăČŇ SĎ È’rĎmĘ xČ ÈëtĎŇ nĎxĄ lĘ C
êĎxĘ BĳČ SČ Ny‘¡ĂdĘŇ yĲĎ ’l¿Ď wĘ Ny‘ËĂmĘ SĎ =’lĎ wĘ NyĂ zÌČxĎ =’lĲĎ yDĂţ ’nĎębĘŇ ’Č wĘ ’‘ăĎ’Ď ’lĎÁ zĘrĘpČŇ

24 ÉNyĂdČÄ ’Ň BĄ : êĎrĘDĲČhČ ’l¿Ď Hl¡Ą ëŇ t¿ĎŇ xĎ rĘ’Ł =lkĎŇ wĘ HdËĄŇ yBĂ ëŇ t¿ĎŇ mĘ SĘ nĂ =yDĲĂ ’hĎÂlĎ ’Ň lĲĄ wĘ
25 hŇ n¿ĎdĘŇ C : MySĲĂ rĘ hŇ n¡ĎdĘŇ ’b¿ĎŇ tĎŇ kĘŇ C ’dĳĎŇ yĘ=ydĲĂŇ ’iăĎ jČ xČ yČl¡Ă SĘ yhĂ omŔ dĎŇ qĽ=NmĂ
26 ’tĳĎŇ QĘ mĂ =rSĲČ jĘ hŇ n¡ĎDĘ : NysĲĂ rĘpČŇ C lq¿ĄêĘ ’n¡ĄmĘ ’n¿ĄmĘ MySĳĂ rĘ yDăĂ ’b¡ĎŇ tĎŇ kĘŇ
27 ’y¡ĎnĘ zČ’Ň mĲŁ bĘŇ hŇ êĎlĘ yq¿ĂêĘ lqĳĄêĘ : HmĲČ lĘ SĘ hČ wĘ ëŇ t¡ĎŇ CkŇ lĘ mČ ’h¿Ď lĎ ’Ĺ=hŇ nĲĎmĘ ’nĄěmĘ
28 : srĲĎpĎŇ C yd¿ČŇ mĎ lĘ tŇ b¡ČŇ yhĂ ywĂ ëŇ tĎŔ CkŇ lĘ mČ ÉtsČ yrĂjĘ srĳĄjĘ : ryiĲĂ xČ êĘ xČ k¿ČŇ êĘ SĘ hĂ wĘ
29 ’kyřnwmhw ’nĎŔ wĎGĘ rĘ’Č É l’Ň IĄnĂ dĲĎŇ lĘ CSyBąĂ lĘ hČ wĘ r~Čę ’Ň SČ lĘ BĲĄ rmăČ ’Ğ ű NyĂdăČŇ ’Ň BĄ

’ê¡ĎlĘ êČ TyQËĂ SČ ’w¿ĄhĹlĆ =yDĲĂ yhĂ olŔ ‘Ğ CzrăĂkĘŇ hČ wĘ HrĳĄ’Ň CĘYČ =l‘ĲČ ’b¡ĎŇ hĞdĲČŇ =ydĂŇ
30 : ’yĲdř Vk ’J¿Ď lĘ mČ r~¡Č SČ ’Ň lĘ BĲĄ lyTĂě qĘ ’yĎŔlĘ ylăĄ BĘ HBĄ ť : ’tĲĎŇ CkŇ lĘ mČ BĘ
w Nyê¿Ă SĂ Nyn¡ĂSĘ rb¿ČŇ JĘ ’tĳĎŇ CkŇ lĘ mČ lB¡Ą qČ ’yĎdĎŇ mĎ ÉSwĆyĎÄrĘdĲĎŇ wĘ
2 ’I¡ĎnČjĘ rĘDČSĘ xČ ’ĞlĲČ ’tĎŔ CkŇ lĘ mČ =l‘Č ÉMyqĂ hĞ wĲČ SwĆyĎŔrĘDĲĎ MdăĎŇ qĽ ÉrpČŇ SĘ : NyêĲĄrĘtČŇ wĘ
3 NykăĂŇ rĘsĎ ÉNoheĘ mĂ ’QĎ ‘ąĄwĘ : ’tĲĎŇ CkŇ lĘ mČ =lkĎŇ BĘ Nw¡Ł hĹlĆ yD¿Ă NyrĳĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ ’ăĎ mĘ

NybąĂŇ hĞ yĎ NyQĄę ’Ă ’IăĎnČjĘ rĘDČSĘ xČ ’Ğ NwÂŁ hĹlĆ =yDĲĂ Nohĳ eĘ mĂ =dŇ xĲČ l’Ň I¡ĄnĂ dĎŇ yD¿Ă ’tĎŔ lĎ êĘ
4 ’wăĎhĞ hŇ nĎŔ DĘ l’Ň IăĄnĂ DĲĎ ÉNyĂdČÄ ’Ĺ : qzĲĂnĎ ’w¿ĄhĹlĆ =’lĲĎ ’J¡Ď lĘ mČ C ’mĎŔ ‘Ę TČ ÉNohlĘ

É’rĎyêĂ yČ xČ Crą yDăĂ lbĄę qĽ=lJĎ ’IĳĎnČjĘ rĘDČSĘ xČ ’Ğ wĲČ ’I¡ĎkČŇ rĘsĎ =l‘Č x~ČŔ nČtĘŇ mĂ
5 ’IĎÁkČŇ rĘsĲĎ NyĂdČÄ ’Ĺ : ’tĲĎŇ CkŇ lĘ mČ =lJĎ =l‘Č Ht¡ĄŇ CmqĎ hĞlĲČ tŇ ySĂŔ ‘Ğ ’JăĎ lĘ mČ C HBĄŔ

’tĳĎŇ CkŇ lĘ mČ dŇ ~ăČ mĂ l’Ň I¡ĄnĂ dĎŇ lĘ hŇ x¿Ď JĎ SĘ hČ lĘ hŇ QËĎ ‘Ă NyĂ‘ÌČbĎŇ owÄhĞ ’IĎęnČjĘ rĘDČSĘ xČ ’Ğ wĲČ
NmăČ yhĄ mĘ =yDĲĂ É lbĄŇ qĽ=lJĎ hŇ xĎę JĎ SĘ hČ lĘ NylăĂ kĘŇ yĎ=’lĎ hŇ tĎÁ yxĂ SĘ C hŇ QĎÄ‘Ă =lkĎŇ wĘ

6 ’IąĎrČbĘŇ GĚ NyĂdČŇ ’Ĺţ : yhĂ olĲ ‘Ğ tŇ xČ k¡ČŇ êĘ SĘ hĂ ’l¿Ď hŇ tĎŔ yxĂ SĘ C ÉClSĎ =lkĎŇ wĘ ’ChŔ
NhĄě lĎ ’QĳĎ ‘Ă =lJĎ hŇ n¡ĎDĘ l’Ň I¿ĄnĂ dĎŇ lĘ xJËČ SĘ hČ nĘ ’lÌĎ yDăĂ NyrĂŔ mĘ ’ĲĎ ÉëQĄ ’Ă

7 ’IąĎkČŇ rĘsĲĎ NyĂdČŇ ’Ĺţ : HhĲĄ lĎ ’Ĺ tŇ d¿ĎŇ BĘ yhĂ ol¡ ‘Ğ hŇ nĲĎxĘ J¿Č SĘ hČ
’ynprdVx’w
,bytk ’kĎ nĘ omhČ wĘ w’ ’kĎ ynĂ omhČ wĘ v.29 .yrq HlČ ‘Ğ ,bytk HIlĄ‘Ğ v.21 .yrq h’ĎQĎ ‘Ă ,bytk ’yĎQĎ ‘Ă v.21

.yrq h’ĎDĎWĘ kČ ,bytk ’IĎdĎWĘ kČ v.30 .bytk ’kĎ onmĘ hČ wĘ ’"sb ,yrq ’kĎ ynĂmĘ hČ wĘ
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SwĆy¿ĎrĘDĲĎ HlĄŔ NyrăĂmĘ ’ĲĎ ÉNkĄŇ wĘ ’JĳĎ lĘ mČ =l‘Č CSG¡Ă rĘhČ NQĄŔ ’Ă É’IĎnČjĘ rĘDČSĘ xČ ’Ğ wĲČ
’IąĎnČgĘŇsĂ ’tĎę CkŇ lĘ mČ ykăĄŇ rĘsĲĎ ű lJăŁ CT‘ČÁ yĎtĘŇ ’Ă : yyĲĂxĹ Nym¿Ă lĘ ‘ĲĎlĘ ’J¡Ď lĘ mČ 8

hŇ p¡ĎŇ uĎ tČŇ lĘ C ’JĎŔ lĘ mČ ÉMyĎqĘ hŇ mąĎ IĎqČ lĘ ’tĎŔ wĎxĞpĲČŇ C ’IăĎrČbĘŇ DĲĎhČ É’IĎnČjĘ rĘDČSĘ xČ ’Ğ wĲČ
NytĂę lĎ êĘ NymăĂ oy=dŇ ‘Č SnĎÁ’ĹwĲĆ HlĎÄ’Ĺ=lJĎ =NmĂ C‘bĎ ţ hŇ ‘ăĄbĘŇ yĂ=yDĲĂ=lkĎŇ yDăĂ rsĳĎ’Ĺ
’r¡ĎsĎ ’Ĺ Myq¿ĂêĘ ’JĎŔ lĘ mČ N‘ăČJĘ : ’tĲĎŇ wĎyĎrĘ’Č bŇ g¡ŇŁ lĘ ’mĄě rĘtĘŇ yĂ ’JĎŔ lĘ mČ ëŇ eăĎmĂ ÉNhĄ lĎ 9

: ’DĲĄ‘Ę tĆŇ ’l¿Ď =yDĂ sr¡ČpĎŇ C yd¿ČŇ mĎ =tŇ dĎŇ JĘ hŇ yËĎnĎSĘ hČ lĘ ’lÌĎ yDăĂ ’bĳĎŇ tĎŇ JĘ MSăĚ rĘtĂŇ wĘ
ydĂÄ JĘ l’Ň IĄnĂ dĎŇ wĘţ : ’rĲĎsĎ ’ĹwĲĆ ’b¡ĎŇ tĎŇ JĘ MS¿Č rĘ SwĆyĎŔrĘDĲĎ É’JĎ lĘ mČ hŇ nĳĎDĘ lb¡ĄŇ qĽ=lJĎ 10, 11

dŇ gĆŇ n¡Ć HtĄŔ yQĂ ‘Ă BĘ ÉHlĄ Nx¿Ď ytĂŇ jĘ NyCĂÄkČŇ wĘ HtĄŔ yĘbČŇ lĘ l‘ăČ É’bĎŇ tĎŇ JĘ MySąĂ rĘ=yDĲĂ ‘dČÁ yĘ
’QąĄ YČ mĘ C yhĂ okę rĘBĂ =l‘Č ëŇ răĄBĎ ű ’Chă ’mĎÁ oybĘŇ hŇ tĎÄ lĎ êĘ žNynĂ mĘ zĂwĘ MlĳĆ SĘ CryĘ
: hŇ nĲĎDĘ tŇ m¡Č dĘŇ qČ =NmĂ dŇ bĄŔ ‘Ď ’wăĎhĞ =yDĲĂ É lbĄŇ qĽ=lJĎ HhĄŔ lĎ ’Ĺ MdăĎŇ qĽ É’dĄŇ omC
Md¿ĎŇ qĽ Ne¡ČxČ tĘŇ mĂ C ’‘¿ĄBĎ l’Ň IĳĄnĂ dĎŇ lĘ CxJ¡Č SĘ hČ wĘ CSGĂŔ rĘhČ ÉëQĄ ’Ă ’IąĎrČbĘŇ GĚ NyĂdČŇ ’Ĺţ 12

ů’JĎ lĘ mČ rsăĎ ’Ĺ=l‘Č È’JĎ lĘ mČ =MdĲĎŇ qĽ Nyr¿ĂmĘ ’ĲĎ wĘ CbŇ yrĂÄ qĘ NyĂdČŇ ’Ň BĄ ţ : HhĲĄ lĎ ’Ĺ 13

SnĎÁ’ĹwĲĆ HlĎÄ’Ĺ=lJĎ =NmĂ žh‘ĄbĘŇ yĂ=yDĲĂ SnĎÃ’Ĺ=lkĎŇ yDăĂ êĎmĘ SČę rĘ rsăĎ ’Ĺ ’lÌĎ hĞ
hŇ nĄÄ‘Ď ’tĳĎŇ wyĎrĘ’Č bŇ og¡ŇlĘ ’mĄě rĘtĘŇ yĂ ’JĎŔ lĘ mČ ëŇ eăĎmĂ ÉNhĄ lĎ NytĂę lĎ êĘ NymăĂ oy=dŇ ‘Č
: ’DĲĄ‘Ę tĆŇ ’l¿Ď =yDĂ sr¡ČpĎŇ C yd¿ČŇ mĎ =tŇ dĲĎŇ JĘ ’tËĎŇ QĘ mĂ ’bÌĎŇ y~Ă yČ rmČę ’Ď wĘ ’JĎÁ lĘ mČ
yDăĂ ’tĎÁ ClgĎŇ ynĄÄBĘ =NmĂ žyDĂ l’Ň IĄÃnĂ dĎŇ yDăĂ ů’JĎ lĘ mČ MdăĎŇ qĽ ÈNyrĂmĘ ’ĲĎ wĘ onă‘Ğ NyĂdČŇ ’Ň BĄ ţ 14

NynąĂmĘ zĂwĘ êĎmĘ SĳČ rĘ yDăĂ ’r¡ĎsĎ ’Ĺ=l‘Č wĘ M‘ĄŔ TĘ É’JĎ lĘ mČ ëŇ yĂlČ ‘Ğ MWĎÄ =’lĎ dŇ Chę yĘ
‘mČę SĘ ’tăĎŇ QĘ mĂ ydÌĂŇ JĘ ’JĎÁ lĘ mČ NyĂdČÄ ’Ĺ : HtĲĄŇ C‘BĎ ’‘¡ĄBĎ ’mĎŔ oyBĘ ÉhtĎŇ lĎ êĘ 15

ylăĄ ‘ĎmĲĆ Éd‘Č wĘ HtĳĄŇ CbŇ zĎySĄ lĘ lB¡Ď MW¿Ď l’Ň IËĄnĂ DĲĎ l‘ÌČwĘ yhĂ olŔ ‘Ğ S’ăĄ BĘ É’yGĂ WČ
CSG¡Ă rĘhČ ëŇ QĄŔ ’Ă ’IăĎrČbĘŇ GĚ ÉNyĂdČÄ ’Ň BĄ : HtĲĄŇ Cl~Ď hČ lĘ rD¡ČêČSĘ mĂ ’w¿ĎhĞ ’SĎŔ mĘ SĂ 16

srČŔ pĎŇ C ydăČŇ mĎ lĘ ÉtdĎŇ =yDĲĂ É’JĎ lĘ mČ ‘DąČ ’JĎę lĘ mČ lĘ NyrăĂmĘ ’ĲĎ wĘ ’JĳĎ lĘ mČ =l‘Č
’JăĎ lĘ mČ NyĂdČÁ ’Ň BĄ : hŇ yĲĎnĎSĘ hČ lĘ ’l¿Ď Myq¡ĄhĎ yĘ ’J¿Ď lĘ mČ =yDĲĂ MyËĎqĘ C rs¿Ď ’Ĺ=lkĎŇ =yDĲĂ 17

rmăČ ’Ď wĘ É’JĎ lĘ mČ hŇ nąĄ‘Ď ’tĳĎŇ wĎyĎrĘ’Č yDăĂ ’B¡Ď gĚŇlĘ omě rĘC l’Ň IĄŔnĂ dăĎŇ lĘ ÉwytĂŇ yĘhČ wĘ rmČę ’Ğ
: ëŇ eĲĎbĂŇ zĘySĄ yĘ ’Ch¡ ’rĎŔ ydĂŇ tĘŇ BĂ ÉHlĄ =xlĲČ jĲĎ hŇ êĎ nĘ ’Č yDăĂ ëŇ hĎę lĎ ’Ĺ l’Ň IĄŔnĂ dĎŇ lĘ
HtĄę qĘ zĘ‘Ă BĘ ’JĎÁ lĘ mČ HmČÄ tĘŇ xČ wĘ ’BĳĎ GĚ MjăĚ =l‘Č tŇ m¡Č WĚ wĘ hŇ dĎŔ xĞ NbĆŇ ’ăĆ ÉtyĂtĎÄ yhĄ wĘ 18

lzČÄ’Ğ NyĂdČŇ ’Ĺţ : l’Ň IĲĄnĂ dĎŇ BĘ Cb¡Ň YĘ ’n¿ĄSĘ tĂŇ =’lĎ yDËĂ yhĂ onŔ bĎŇ rĘbĘŇ rČ ÉtqĎ zĘ‘Ă bĘŇ C 19

tŇ D¿ČnČ Hê¡Ą nĘ SĂ wĘ yhĂ omĳ dĎŇ qĲĎ l‘ăĄnĘ hČ =’lĎ Nw¡ĎxĞdĲČŇ wĘ tŇ wĎŔTĘ tŇ băĎŇ C ÉHlĄ kĘŇ yhĲĄ lĘ ’JąĎ lĘ mČ
yhwl‘

.rpsh yYx N’k rsmn ’"sb v.12 .w
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20 hŇ lĎŔ hĎ BĘ tĘŇ hĂÄ bĘŇ C ’hĳĎ gĘŇ nĎBĘ MCqă yĘ ’r¡ĎjĎ rĘř pČŇSĘ BĂ ’JĎŔ lĘ mČ NyĂdăČŇ ’Ň BĄ : yhĂ olĲ ‘Ğ
21 bŇ yY¡Ă ‘Ğ lq¿ĎBĘ l’Ň IĄŔnĂ dăĎŇ lĘ ’BĎŔ gĚŇlĘ HbăĄŇ rĘqĘ mĂ kĘŇ C : lzĲČ’Ğ ’t¡ĎŇ wĎyĎrĘ’Č =ydĲĂŇ ’B¿Ď gĚŇlĘ

ëŇ hĎę lĎ ’Ĺ ’IĎŔxČ ’hăĎ lĎ ’Ĺ ÉdbĄŇ ‘Ğ É l’Ň IĄnĂ DĲĎ l’Ň IĄęnĂ dĎŇ lĘ rmăČ ’Ď wĘ ’JĎÁ lĘ mČ hŇ nĄÄ‘Ď q‘ĳĂzĘ
: ’tĲĎŇ wĎyĎrĘ’Č =NmĂ ëŇ t¡ĎŇ CbŇ zĎySĄ lĘ lk¿ĂŇ yĘhČ ’rĎŔ ydĂŇ tĘŇ BĂ ÉHlĄ =xlĲČ jĲĎ hŇ êĎ nĘ ’Č yDăĂ

22, 23 xlăČ SĘ yhĂÂlĎ ’Ĺ : yyĲĂxĹ Nym¿Ă lĘ ‘ĲĎlĘ ’J¡Ď lĘ mČ lQĳĂ mČ ’J¡Ď lĘ mČ =M‘Ă l’Ň IĆŔnĂ DĎ ÉNyĂdČÄ ’Ĺ
ÉyhĂ omÄ dĎŇ qĲĎ yDąĂ lbĄę qĽ=lJĎ ynĂ Clĳ BĘ xČ ’lăĎ wĘ ’t¡ĎŇ wĎyĎrĘ’Č Mj¿Ě rgËČŇsĞ C HkĄę ’ĞlĘ mČ
: tŇ dĲĄŇ bĘŇ ‘Č ’l¿Ď hŇ l¡Ď CbŇ xĞ ’JĎŔ lĘ mČ ëŇ yĂmČ dĎŇ qĎ PŇ ’ąČ wĘ ylĂŔ tŇ xČ kăČŇ êĘ SĘ hĂ ÉCkŇ zĎ

24 hŇ qăĎsĎ nĘ hČ lĘ rm¡Č ’Ğ l’Ň IĄŔnĂ dăĎŇ lĘ C yhĂ olŔ ‘Ğ bŇ ’ăĄ TĘ É’yGĂ WČ ’JĎę lĘ mČ NyĂdăČŇ ’Ň BĄ
yD¡Ă HBĄŔ xkăČŇ êĘ SĘ hĂ =’lĎ É lbĎŇ xĞ=lkĎŇ wĘ ’BĎę GĚ=NmĂ l’Ň IĄÁnĂ DĲĎ qiČÄ hĚ wĘ ’BĳĎ GĚ=NmĂ

25 ClkąČŇ ’Ğ=yDĲĂ ÉëQĄ ’Ă ’IąĎrČbĘŇ GĚ wytĂÂ yĘhČ wĘ ’JĎę lĘ mČ rmăČ ’Ğ wĲČ : HhĲĄ lĎ ’Ň BĲĄ Nm¿Ă yhĄ
Nohĳ ySĄ nĘ C Nohă ynĄBĘ NCe¡’Ă omŔ rĘ É’tĎŇ wĎyĎrĘ’Č bŇ gąŇŁ lĘ C l’Ň IĄŔnĂ dĲĎŇ yDăĂ ÉyhĂ oYÄ rĘqČ
=lkĎŇ wĘ ’tĎŔ wĎyăĎrĘ’Č ÉNohbĘŇ CTląĂ SĘ =yDĲĂ dŇ ‘Č ţ ’BĎę GĚ tŇ y‘ăĂrĘ’Č lĘ oTÂmĘ =’lĲĎ wĘ

26 ’IÌĎmČ ’Ě ’IĎÂmČ mĘ ‘ĲČ=lkĎŇ lĲĘ bŇ tČŇ JĘ ţ ’JĎę lĘ mČ SwĆyăĎrĘDĲĎ NyĂdČÁ ’Ň BĄ : CqDĲĂhČ Noh¡ ymĄ rĘGČ
27 MyWăĂ ÈymČ dĎŇ qĽ=NmĂ : ’GĲĄWĘ yĂ Nok¿Ň mĘ lĎ SĘ ’‘¡ĎrĘ’Č =lkĎŇ BĘ NyrĂ’ĞdĎŇ =yDĲĂ ’IËĎnČèĎ lĂ wĘ

Md¡ĎŇ qĽ=NmĂ NylĂŔ xĞdăĎŇ wĘ ÉNy‘’ř z NwąŁ hĹlĆ ytĂę CkŇ lĘ mČ NTăĎ lĘ SĎ =lkĎŇ BĘ ű yDăĂ ůM‘ĄTĘ
ÉHtĄŇ CkŇ lĘ mČ C NymĂŔ lĘ ‘ăĎlĘ ÉMIĎqČ wĘ ’IĎęxČ ’hăĎ lĎ ’Ĺ ű ’Chă =yDĂ l’Ň IĳĄnĂ dĲĎŇ =yDĂ HhăĄ lĎ ’Ĺ

28 NytăĂŇ ’Ď ÉdbĄŇ ‘Ď wĘ l~Ăę mČ C bŇ zăĂySĄ mĘ : ’pĲĎŇ os=dŇ ‘Č Hn¡ĄTĎ lĘ SĎ wĘ lBČŔ xČ tĘŇ tĂŇ ’lăĎ =yDĲĂ
: ’tĲĎŇ wĎyĎrĘ’Č dŇ y¡Č=NmĂ l’Ň IĄŔnĂ dĲĎŇ lĘ bŇ yzăĂySĄ yDĂť ’‘ĳĎrĘ’Č bĘŇ C ’I¡ĎmČ SĘ BĂ NyhĂŔ mĘ tĂŇ wĘ

29 : ’yĲsř rp SrĆoJ¿ tŇ Ck¡Ň lĘ mČ bĘŇ C SwĆyĳĎrĘDĲĎ tŇ CkăŇ lĘ mČ BĘ xl¡Č YĘ hČ hŇ nĎŔ DĘ l’Ň IăĄnĂ dĎŇ wĘ sŘ5

z yw¿ĄzĘxĆ wĘ hŇ zĎŔxĞ MlĆ xăĄ É l’Ň IĄnĂ DĲĎ lbĆŔ BĎ ëŇ lĆ măĆ Ér~Č SČ ’Ň lĘ bĄŇ lĘ hŇ dĎę xĞ tŇ năČSĘ BĂ
: rmĲČ ’Ğ NyQ¡Ă mĂ S’Ň r¿Ą bŇ tČŔ kĘŇ ’măĎ lĘ xĆ ÉNyĂdČÄ ’Ň BĄ HbĳĄŇ JĘ SĘ mĂ =l‘ĲČ HS¡Ą ’Ň rĄ

2 É‘BČ rĘ’Č Crę ’Ğ wĲČ ’yĳĎlĘ ylĲĄ =M‘Ă yw¡ĂzĘxĆ BĘ tŇ ywËĄhĞ hŇ z¿ĄxĎ rmČŔ ’Ď wĘ É l’Ň IĄnĂ dĎŇ hŇ nąĄ‘Ď
3 Nq¡ĎlĘ sĎ NbĎŔ rĘbĘŇ rČ ÉNwĎyxĄ ‘BąČ rĘ’Č wĘ : ’BĲĎ rČ ’U¿Ď yČlĘ Nx¡Ď ygĂŇmĘ ’IĎŔmČ SĘ yxăĄ Cr
4 HlĳČ rS¡Č nĘ =yDĲĂ Nyj¿Ă gČŇ wĘ hŇ yĄŔrĘ’Č kĘŇ ’tăĎŇ yĘmĎ dĘŇ qČ : ’DĲĎ=NmĂ ’D¿Ď Ny¡ĎnĘ SĎ ’UĳĎ yČ=NmĂ

ÉNyĂlČÄgĘŇrČ=l‘Č wĘ ’‘Ďę rĘ’Č =NmĂ tŇ lČ yTăĂ nĘ C HyjČÁ gČŇ CTyrĂÄ UĘ =yDĂ žd‘Č tŇ ywĄÃhĞ hŇ zăĄxĎ
Vn’k
Ny‘ĂyĘzĎ ,bytk Ny‘Ă’ĞzĎ y’br‘ml v.27 .Nylm +b ’rĎjĎ rpČ SĘ BĂ y’xndml ,ytbr ’nynt +pw ’ry‘z ’mdq +p v.20

.yrq h’ĎsĎrĘjČ ,bytk ’yĎsĎrĘjČ v.29 .yrq
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yrĂÄ xĽ’ĲĎ žhwĎyxĄ Cră’Ğ wĲČ : HlĲČ bŇ yh¿Ă yĘ Sn¡Ď’Ĺ bŇ b¿ČŇ lĘ C tŇ mČŔ yqĂ hĽ SnăĎ’ĹJĲĆ 5

HU¡Č pĚŇ BĘ Ny‘ËĂlĘ ‘Ă tŇ l¿Ď tĘŇ C tŇ mČŔ qĂ hĽ ÉdxČ =rTČ WĘ lĂ wĘ bŇ dęŁ lĘ hŇ yăĎmĘ DĲĎ hŇ nĎÁ yĎnĘ tĂŇ
rtČÄ ’Ň BĎ : ’yGĲĂ WČ rW¿Č BĘ ylĂ k¡ĚŇ ’Ğ ymĂ Cq¿ HlČŔ NyrăĂmĘ ’ĲĎ ÉNkĄŇ wĘ hyĳnřV NyBăĄ 6

PŇ o‘¡=yDĂ ‘BËČ rĘ’Č Nyj¿Ă GČ HlČÄ wĘ rmČŔ nĘ JĂ ÉyrĂxĽ’ĲĎ Crą’Ğ wĲČ tŇ ywĄęhĞ hŇ zăĄxĎ hŇ nĎÁDĘ
rtăČŇ ’Ň BĎ : HlĲČ bŇ yh¿Ă yĘ NT¡Ď lĘ SĎ wĘ ’tĎŔ wĘyxăĄ lĘ ÉNySĂ ’Ň rĄ hŇ ‘ąĎBĘ rĘ’Č wĘ hybĳř g=l‘Č 7

žhlĎ yxĂ DĘ hŇ yĎ‘Ď ybĂŇ rĘ hŇ wăĎyxĄ Cră’Ğ wĲČ ’yĎęlĘ ylĲĄ ywăĄzĘxĆ BĘ tŇ ywĄÁhĞ hŇ zĄÄxĎ žhnĎDĘ
hŇ lăĎ kĘŇ ’ĲĎ NbĎŔ rĘbĘŇ rČ ÉHlČ lz¿ĆrĘpČŇ =yDĲĂ NyĂeČÄSĂ wĘ ’rĎyêĂę yČ ’pĎÁ yuĂ tČŇ wĘ ynĂÄtĎŇ mĘ y’ĲĄ wĘ
É’tĎŇ wĎyxĲĄ =lJĎ =NmĂ hŇ yĎęeĘ SČ mĘ ’yhăĂ wĘ hŇ sĳĎ pĘŇ rĎ HIČlČ gĘŇrČBĘ ’r¡Ď’Ď SĘ C hŇ qĎŔ DĹmČ C
Cl’Ğ wĲČţ ’IĎęnČrĘqČ BĘ tŇ ywĄÁhĞ lJČÄ êČWĘ mĂ : HlĲČ rW¡Č ‘Ğ NyĂn¿ČrĘqČ wĘ HymČŔ dĎŇ qĎ yDăĂ 8

’tĎŔ yĎmăĎdĘŇ qČ É’IĎnČrĘqČ =NmĂ tŇ lĎętĘŇ C NwřhŔ ynyb tŇ qăĎlĘ sĂ ÉhrĎy‘ĄzĘ yrąĂxĽ’ĲĎ NrĆqăĆ
Mp¡ĚŇ C ’dĎŔ =’nĎrĘqČ BĘ É’SĎ nĎ’Ğ ynąĄyĘ‘ČJĘ NynĂÁ yĘ‘Č ClÄ’Ğ wĲČ HIČmČ dĎŇ qĽ=NmĂ CrqČ ‘ĞtĘŇ ’Ć
bŇ tĳĂŇ yĘ Nym¡Ă oy qyê¿Ă ‘Č wĘ wymĂŔ rĘ ÉNwĎsĎ rĘkĎŇ yDąĂ dŇ ‘ăČ tŇ ywĄęhĞ hŇ zăĄxĎ : NbĲĎŇ rĘbĘŇ rČ lQ¿Ă mČ mĘ 9

NybăĂŇ ybĂŇ SĘ ÉHyĄsĘ rĘJĎ ’qĄŔ nĘ rmăČ ‘ĞJĲČ ÉHSĄ ’Ň rĄ r‘ąČWĘ C rCĎęxĂ gŇlăČ tĘŇ JĂ ű HSăĄ CbŇ lĘ
yhĂ omŔ dĎŇ qĽ=NmĂ ÉqpĄŇ nĎ wĘ dŇ gąĄŇ nĎ rCnę =yDĂ rhăČ nĘ : qlĲĂ DĎ rCn¿ yhĂ oQ¡ GĂ lĘ GČ rCnŔ =yDĂ 10

bŇ t¡ĂŇ yĘ ’n¿Ď yDĂ NCmĳ CqyĘ yhĂ omă dĎŇ qĎ Nw¡bř r oB¿ rĂwĘ HeĄŔ CSUĘ SČ yĘ MyĂpČŇ lĘ ’Č PŇ lĆ ’ąĆ
yD¿Ă ’tĎŔ bĎŇ rĘbĘŇ rČ ’IăĎQČ mĂ É lqĎ =NmĂ NyĂdČę ’Ň BĄ tŇ ywĄŔhĞ hŇ zăĄxĎ : CxytĲĂŇ jĘ Nyr¿ĂpĘŇ sĂ wĘ 11

HmČŔ SĘ GĂ dŇ băČŇ ChwĘ É’tĎŇ wĘyxĲĄ tŇ ląČ yTĂ qĘ yDĂÄ žd‘Č tŇ ywĄÃhĞ hŇ zăĄxĎ hŇ lĳĎ QĹ mČ mĘ ’n¡ĎrĘqČ
hŇ kÌĎŇ rĘ’Č wĘ Nohĳ nĘ TĎ lĘ SĎ wyD¡Ă‘Ę hĆ ’tĎŔ wĎyxĲĄ Ér’Ď SĘ C : ’èĲĎ ’Ć tŇ d¿ČŇ qĄ ylĂ tŇ b¡ČŇ yhĂ ywĂ 12

’yĎŔlĘ ylĲĄ ywăĄzĘxĆ BĘ ÉtywĄhĞ hŇ ząĄxĎ : NDĲĎ‘Ă wĘ Nm¿Č zĘ=dŇ ‘Č Noh¡ lĘ tŇ bČŇ yh¿Ă yĘ NyIËĂxČ bĘŇ 13

É’IĎmČ oyĲ qyêąĂ ‘Č=dŇ ‘Č wĘ hŇ wĳĎhĞ hŇ tăĄŇ ’Ď Sn¡Ď’Ĺ rb¿ČŇ JĘ ’IĎŔmČ SĘ ynăĄnĎ‘Ğ=M‘Ă ÉCr’Ğ wĲČ
lkăŇŁ wĘ CkŔ lĘ mČ C rqăĎywĂ ÉNTĎ lĘ SĎ bŇ yhąĂ yĘ HlĄÄ wĘ : yhĂ CbĲŇ rĘqĘ hČ yhĂ om¡ dĎŇ qĘ C hŇ TĎŔ mĘ 14

’lăĎ =yDĲĂ ÉMlČ ‘Ď NTąĎ lĘ SĎ HnĄÂTĎ lĘ SĎ NCxĳ lĘ pĘŇ yĂ HlăĄ ’I¡ĎnČèĎ lĂ wĘ ’IËĎmČ ’Ě ’IĎęmČ mĘ ‘ĲČ
yxËĂ Cr tŇ I¿ČrĂJĘ tĘŇ ’Ć : lBĲČ xČ tĘŇ tĂŇ ’l¿Ď =yDĂ Ht¡ĄŇ CkŇ lĘ mČ C hŇ DĄŔ ‘Ę yĆ 15

ÉdxČ =l‘Č tŇ bĄę rĘqĂ : ynĂ eĲČlĚ hĞbĲČŇ yĘ yS¡Ă ’Ň rĄ yw¿ĄzĘxĆ wĘ hŇ nĳĆdĘŇ nĂ ’ogăŇBĘ l’Ň I¡ĄnĂ dĎŇ hŇ n¿Ď’Ğ 16

rS¿Č pĘŇ C ylĂě=rmČ ’Ğ wĲČ hŇ nĳĎDĘ=lJĎ =l‘ĲČ He¡ĄmĂ =’‘ĲĄbĘŇ ’Ć ’b¿ĎŇ y~Ă yČwĘ ’IĎŔmČ ’ĞqăĎ=NmĂ
hŇ ‘¿ĎBĘ rĘ’Č ‘BĳČ rĘ’Č Nye¡Ă’Ă yD¿Ă ’tĎŔ bĎŇ rĘbĘŇ rČ ’tăĎŇ wĎyxĄ ÉNyQĄ ’Ă : ynĂ eĲČ‘Ă dĘŇ ohĲ yĘ ’I¡ĎQČ mĂ 17

Nyklm
,bytk NohynĄyBĄ v.8 .yrq HBČ GČ ,bytk HyBĄ GČ w’ HyČBČ GČ v.6 .yrq HeĎSĂ ,bytk HynĄSĂ w’ HyČeČSĂ v.5 .z

.yrq NbĎ bĘ rĂ ,bytk NwĎBĘ rĂ v.10 .yrq NyhĄynĄyBĄ
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18 NynĳĂoylĘ ‘Ć yS¡Ą yDĂqČ ’tĎŔ CkŇ lĘ mČ ÉNClBĘ qČ ywĲĂ : ’‘ĲĎrĘ’Č =NmĂ NCm¿ CqyĘ Nyk¡ĂŇ lĘ mČ
19 ÉtybĂŇ YĘ NyĂdČę ’Ĺ : ’IĲĎmČ lĘ ‘ĲĎ Ml¿Č ‘Ď dŇ ‘¡ČwĘ ’mĎŔ lĘ ‘ăĎ=dŇ ‘Č É’tĎŇ CkŇ lĘ mČ NCnąsĘ xĘ yČwĘ

hŇ lăĎ yxĂ DĘ Nwhĳř lk=NmĂ hŇ y¡ĎnĘ SĲĎ tŇ w¿ĎhĞ =yDĲĂ ’tĎŔ yĘ‘ăĎybĂŇ rĘ É’tĎŇ wĘyxĲĄ =l‘Č ’bĎŔ ~Ď yČlĘ
’r¡Ď’Ď SĘ C hŇ qĎŔ DĞmČ hŇ lăĎ kĘŇ ’ĲĎ SxĎŔ nĘ =yDĲĂ HyrăČpĘŇ TĂ wĘ É lzĆrĘpČŇ =yDĲĂ hynąřV hŇ rĎyêĂę yČ

20 yDăĂ ÉyrĂxĽ’ĲĎ wĘ HSČŔ ’Ň rĄbĘŇ yDăĂ ÉrWČ ‘Ğ ’IąĎnČrĘqČ =l‘Č wĘ : hŇ sĲĎ pĘŇ rĲĎ Hyl¿Č gĘŇrČBĘ
lQăĂ mČ mĘ ÉMpĚŇ wĘ HlČę NynăĂyĘ‘Č wĘ NJĄÁ dĂŇ ’nĎÄrĘqČ wĘ tŇ lĳĎ êĘ HIČmČ dĎŇ qĽ=NmĂ ClpČŇ nĘ C tŇ qČŔ lĘ sĂ

21 hŇ d¿ĎŇ bĘŇ ‘ĲĎ NJĄŔ dĂŇ ’năĎrĘqČ wĘ tŇ ywĄŔhĞ hŇ zăĄxĎ : HtĲČŇ rĎbĘŇ xČ =NmĂ bŇ r¿Č Hw¡ČzĘxĆ wĘ NbĎŔ rĘbĘŇ rČ
22 ’năĎ ydĂŇ wĘ ’IĎŔmČ oyĲ ÉqyêĂ ‘Č hŇ tĎę ’Ğ=yDĲĂ dŇ ‘ăČ : NohĲ lĘ hŇ l¡Ď kĘŇ yĲĎwĘ NySĳĂ yDĂqČ =M‘Ă bŇ r¡ĎqĘ

: NySĲĂ yDĂqČ Cns¿Ă xĹhĲĆ ’t¡ĎŇ CkŇ lĘ mČ C hŇ TĎŔ mĘ ’năĎmĘ zĂwĘ NynĳĂoylĘ ‘Ć yS¡Ą yDĂqČ lĘ bŇ hĂŔ yĘ
23 yD¿Ă ’‘ĎŔ rĘ’Č bĘŇ ’wăĄhĹêĲĆ ’yĎ‘Ď ybĂŇ rĘ CkąŇ lĘ mČ ’tĎŔ yĘ‘ăĎybĂŇ rĘ É’tĎŇ wĘyxĲĄ ůrmČ ’Ğ ÈNJĄ

: HeĲČqĂ DĘtČŇ wĘ He¡ČSĂ CdŇ tĘŇ C ’‘ĎŔ rĘ’Č =lJĎ É lkĚŇ ’Ň tĄŇ wĘ ’tĳĎŇ wĎkĘŇ lĘ mČ =lJĎ =NmĂ ’n¡ĄSĘ tĂŇ
24 MCqă yĘ NrĎÂxĽ’ĲĎ wĘ NCmĳ qĚyĘ Nyk¡ĂŇ lĘ mČ hŇ r¿ĎWĘ ‘Č hŇ tĎŔ CkŇ lĘ mČ ÉHeČmĂ rWČŔ ‘Ğ ’IăĎnČrĘqČ wĘ
25 NyQĂę mĂ C : ljĲĂ SĘ hČ yĘ Nyk¡ĂŇ lĘ mČ hŇ t¿ĎŇ lĎ tĘŇ C ’yĄŔmĎ dĘŇ qČ =NmĂ É’nĄSĘ yĂ ’Chą wĘ Nohę yrĄxĞ’ĲČ

NynăĂmĘ zĂ ÉhyĎnĎSĘ hČ lĘ rBČę sĘ yĂwĘ ’QĳĄ bČŇ yĘ Nyn¡ĂoylĘ ‘Ć yS¿Ą yDĂqČ lĘ C lQĂŔ mČ yĘ É’ylř‘ dŇ YąČ lĘ
26 bŇ êĳĂ yĂ ’n¡Ď ydĂŇ wĘ : NDĲĎ‘Ă gŇl¿Č pĘŇ C Nyn¡ĂDĎ‘Ă wĘ ND¿Ď‘Ă =dŇ ‘Č HdĄŔ yBĂ NCbăŇ hĞ yĲČtĘŇ yĂwĘ tŇ dĎŔ wĘ
27 hŇ tĎÄ CkŇ lĘ mČ C : ’pĲĎŇ os=dŇ ‘Č hŇ d¡ĎŇ bĎŇ ohlĘ C hŇ d¿ĎŇ mĎ SĘ hČ lĘ NoDŔ ‘Ę hČ yĘ HnăĄTĎ lĘ SĎ wĘ

M‘¡ČlĘ tŇ bČě yhĂ yĘ ’IĎŔmČ SĘ =lJĎ tŇ oxă êĘ ÉtwĎkĘŇ lĘ mČ yDĂť ’tĎę CbŇ rĘC ’nĎÁTĎ lĘ SĎ wĘ
NCx¡ lĘ pĘŇ yĂ Hl¿Ą ’IĎŔnČTăĎ lĘ SĎ É lkŇŁ wĘ MlČŔ ‘Ď tŇ CkăŇ lĘ mČ ÉHtĄŇ CkŇ lĘ mČ NynĳĂoylĘ ‘Ć ySăĄ yDĂqČ

28 ynăČoy‘Ę rČ ű ’yGăĂWČ l’Ň IĄÁnĂ dĲĎŇ hŇ nĎÄ’Ğ ’tĳĎŇ QĘ mĂ =ydĲĂŇ ’păĎŇ os hŇ J¡Ď =dŇ ‘Č : NC‘Ĳ UĘ êČSĘ yĲĂwĘ
: tŇ rĲĄTĘ nĂ yB¿Ă lĂ BĘ ’t¡ĎŇ QĘ mĂ C ylČŔ ‘Ğ NoeăêČSĘ yĂ ÉywČyzĂwĘ ynĂ eČę lĚ hĞbĲČŇ yĘ

x ynăĂ’Ğ ÉylČ ’Ą hŇ ’ąĎ rĘnĂ NozÂxĎ ëŇ lĆ UĳĆ hČ r~ăČ SČ ’Ň lĘ BĲĄ tŇ Ck¡Ň lĘ mČ lĘ SolŔ SĎ tŇ năČSĘ BĂ
2 ytĂŔ ’Ł rĘBĂ ÉyhĂ yĘwĲČ ůNozxĎ BĲĆ Èh’Ć rĘ’Ć wĲĎ : hŇ QĲĎ xĂ êĘ BČ yl¡Č ’Ą hŇ ’¿Ď rĘeĂ hČ yrËĄxĞ’ĲČ l’Ň IĄŔnĂ dĎŇ

yn¿Ă’Ğ wĲČ NozŔxĎ BĲĆ Éh’Ć rĘ’Ć wĲĎ hŇ nĳĎ ydĂŇ UĘ hČ MlăĎ y‘ĄBĘ rS¡Ć ’Ğ hŇ rĎŔ yBĂ hČ NSăČ CSBĘ ÉynĂ ’Ğ wĲČ
3 dŇ xĎę ’Ć lyĂ’ăČ ű hŇ eăĄhĂ wĘ hŇ ’ĆŔ rĘ’Ć wĲĎ ÉynČ y‘Ą ’vąĎ ’Ć wĲĎ : ylĲĎ C’ lb¿ČŇ C’=l‘Č ytĂŇ yy¡ĂhĎ

hŇ hăĎ bŇŁ GĘ ÉtxČ ’Č hĲĎ wĘ tŇ ohę bŇŁ GĘ MyĂnăČrĎuĘ hČ wĘ MyĂnĳĎrĎqĘ olă wĘ lb¡ĎŇ ’ĚhĲĎ yn¿ĄpĘŇ lĂ dŇ mËĄ ‘Ł
tynVh=Nm

.yrq h’ĎQĎ ‘Ă ,bytk ’yĎQĎ ‘Ă v.25 .yrq HeČSĂ ,bytk HyeĄSĂ w’ HyČeČSĂ v.19 .yrq NyhĄQĘ JĎ ,bytk NohQĘ JĎ v.19
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žxČ GĄnČmĘ lyĂ’ČÃ hĎ =tŇ ’Ć ytĂŇ y’ăĂ rĎ : hŇ nĲĎrŁ xĞ’ĲČ BĎ hŇ l¡Ď ‘Ł hŇ hĎŔ bŇŁ GĘ hČÄ wĘ tŇ ynĂŔ èĄ hČ =NmĂ 4

odĳŇ IĎmĂ ly~¡Ă mČ Ny’¿ĄwĘ wynĎŔ pĎŇ lĘ CdăŇ mĘ ‘Č yĲČ=âl ÉtoIxČ =lkĎŇ wĘ hŇ BĎ gĘŇ nĆę wĎ hŇ nĎ opÁ YĎ wĘ hŇ UĎ yĎÄ
’BąĎ ÉMyEĂ‘Ă hĲĎ =rypĂŇ YĘ hŇ eąĄhĂ wĘ NybĂę mĄ ytĂŇ yyăĂhĎ ű ynăĂ’Ğ wĲČ : lyDĲĂgĘŇhĂ wĘ on¡YŁ rĘkĂŇ hŇ W¿Ď ‘Ď wĘ 5

NrĆq¿Ć rypĂŔ ~Ď hČÄ wĘ ZrĆ’ĳĎBĎ ‘Čg¡ĄŇ on Ny’¿ĄwĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ =lkĎŇ ynăĄjĘ =l‘Č ÉbrĎ‘ĞUĲČ hĲČ =NmĂ
ytĂŇ y’ĂŔ rĎ rSăĆ ’Ğ MyĂnČŔ rĎuĘ hČ l‘ČBăČ É lyĂ’ČÄ hĎ =dŇ ‘Č ’bęŁ IĎwČ : wynĲĎ y‘Ą NyB¿Ą tŇ Cz¡xĎ 6

ű ‘Č yGăĂmČ wytĂÂ y’Ă rĘC : oxĲ JŁ tŇ m¿Č xĞBĲČ wyl¡Ď ’Ą ZrĎI¿ĎwČ lbĳĎŇ ’ĚhĲĎ ynăĄpĘŇ lĂ dŇ m¡Ą ‘Ł 7

yêăĄSĘ =tŇ ’Ć ÉrBĄ SČ yĘwČ lyĂ’ČŔ hĎ =tŇ ’Ć ëŇ IăČwČ ÉwylĎ ’Ą rmąČ rĘmČ tĘŇ IĂwČ lyĂ’Čę hĎ lYĆ’ăĄ
ÉhYĎ rĘ’ČÄ ChkąĄŇ ylĂ SĘ IČwČ wynĳĎpĎŇ lĘ dŇ măŁ ‘ĞlĲČ lyĂ’¡ČBĎ xČ kËŇŁ hŇ yĎh¿Ď=âlwĘ wynĎŔ rĎqĘ
lyDăĂgĘŇhĂ MyE¡Ă‘Ă hĲĎ ryp¿ĂŇ YĘ C : odĲŇ IĎmĂ lyĂ’¡ČlĎ ly~ËĂ mČ hŇ y¿ĎhĎ =âlĲ wĘ ChsĄŔ mĘ rĘIĂwĲČ 8

É‘BČ rĘ’Č tŇ CząxĎ hŇ nĎlĆÁ‘ĞêĲČ wĲČ hŇ lĎŔ odŇ GĘ hČ NrĆuăĆhČ ÉhrĎBĘ SĘ nĂ omę YĘ ‘ĎkĘŇ C dŇ ’ĳŁ mĘ =dŇ ‘Č
=NrĆqĲĆ ’Y¿Ď yĎ MhĆŔ mĄ tŇ xăČ ’Č hĲĎ =NmĂ C : MyĂmĲĎ èĎ hČ tŇ ox¿ Cr ‘B¡Č rĘ’Č lĘ hĎ yêĆŔ xĘ êČ 9

: ybĂŇ ~ĲĆhČ =l’Ć wĘ xr¡ĎzĘUĂ hČ =l’Ć wĘ bŇ gĆŇ e¿ĆhČ =l’Ć rtĆŇ yËĆ=lDČgĘŇêĂ wČ hŇ rĳĎy‘Ă ~Ę mĂ tŇ x¡Č ’Č
Myb¡ĂŇ kĎŇ oJhČ =NmĂ C ’b¿ĎŇ ~Ď hČ =NmĂ hŇ YĎ rĘ’ËČ lj¿Ą êČ wČ MyĂmĳĎèĎ hČ ’băĎŇ YĘ =dŇ ‘Č lD¡ČgĘŇêĂ wČ 10

ëŇ ¡ČlSĘ hĚ wĘ dŇ ymĂŔ êĎhČ Myrăř h ÉCeUĆÄ mĂ C lyDĳĂgĘŇhĂ ’b¡ĎŇ ~Ď hČ =rWĲČ dŇ ‘¿ČwĘ : MsĲĄ mĘ rĘêĂ wĲČ 11

ÉtmĆ ’Ĺ ëŇ ląĄ SĘ tČŇ wĘ ‘SČ pĳĎŇ BĘ dŇ ym¡Ă êĎhČ =l‘Č Nt¿ĄŇ eĎêĂ ’bËĎŇ YĎ wĘ : oSĲ DĎqĘ mĂ Nok¿Ň mĘ 12

žrmĆ ’Ň IŁ wČ rBĳĄdČŇ mĘ Sod¡Ň qĎ =dŇ xĎ ’ĲĆ hŇ ‘¿ĎmĘ SĘ ’Ć wĲĎ : hŇ xĎ ylĲĂ YĘ hĂ wĘ hŇ t¡ĎŇ WĘ ‘ĲĎwĘ hŇ YĎ rĘ’ČŔ 13

‘SČ jăĆ hČ wĘ ÉdymĂ êĎhČ NoząxĎ hĲĆ ytČÂmĎ =dŇ ‘Č rBĄę dČŇ mĘ hĲČ ynăĂomlĘ jĲČ lČ SodÁ qĎ dŇ xĎÄ ’Ć
rqĆBŔŁ bŇ rĆ‘ăĆ dŇ ‘Č ť ylČŔ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : smĲĎ rĘmĂ ’b¡ĎŇ YĎ wĘ SdĆŇ q¿Ł wĘ tŇ êËĄ MmĄŔ SŁ 14

l’Ň I¡ĄnĂ dĎŇ yn¿Ă’Ğ ytËĂŇ ’Ł rĘBĂ yhĂę yĘwČ : SdĆŇ qĲŁ qD¡ČYĘ nĂ wĘ tŇ o’ĳ mĄ SŁlă SĘ C MyĂj¡ČlĘ ’Č 15

: rbĆŇ gĲĎŇ=hŇ ’Ą rĘmČ JĘ yD¡ĂgĘŇ nĆlĘ dŇ m¿Ą ‘Ł hŇ eËĄhĂ wĘ hŇ nĎŔ ybĂŇ hŇ SăĎ qĘ bČŇ ’Ğ wĲĎ NozĳxĎ hĲĆ =tŇ ’Ć
zQ¡Ď hČ lĘ Nb¿ĄŇ hĎ l’Ąě yrĂbĘŇ GČ rmČŔ ’Ň IŁ wČ É’rĎqĘ IĂwČ ylĳĎ C’ NyBăĄ Md¡ĎŇ ’Ď =loqĲ ‘m¿Č SĘ ’Ć wĲĎ 16

ynĳĎjĎ =l‘Č hŇ l¡Ď jĘ ’Ć wĲĎ yêĂ ‘ČŔ bĘŇ nĂ o’ă bŇŁ bĘŇ C ydĂŔ mĘ ‘Ď lYĆ’ăĄ É’bŇŁ IĎwČ : hŇ ’ĲĆ rĘUČ hČ =tŇ ’Ć 17

yUĂŔ ‘Ă orăBĘ dČŇ bĘŇ C : NozĲxĎ hĲĆ Zq¿Ą=tŇ ‘ĆlĘ yJ¡Ă MdĎŔ ’Ď =NBĆ NbăĄŇ hĎ ÉylČ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ 18

ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ydĲĂŇ mĘ ‘Ď=l‘Č ynĂ d¡ĄŇ ymĂ ‘ĞIĲČwČ yBĂŔ =‘GČ IĂÄwČ hŇ YĎ rĘ’ĳĎ yn¡ČjĎ =l‘Č yêĂ mĘ D¿ČrĘnĂ 19

: ZqĲĄ dŇ ‘¿ĄomlĘ yJ¡Ă M‘ČEĳĎhČ tŇ yrăĂxĞ’ĲČ BĘ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ=rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą ìŔ ‘ĞydĲĂŇ om ynăĂnĘ hĂ
ryp¿ĂŇ ~Ď hČ wĘ : srĲĎpĎŇ C yd¿ČŇ mĎ yk¡ĄŇ lĘ mČ MyĂnĳĎrĎuĘ hČ l‘ČBăČ tĎŇ y’¡Ă rĎ=rSĆ ’Ğ lyĂ’¿ČhĎ 20, 21

ëŇ lĆ U¿Ć hČ ’Ch¡ wynĎŔ y‘Ą=NyBĲĄ rSăĆ ’Ğ ÉhlĎ odŇ GĘ hČ NrĆuąĆhČ wĘ NwĳĎyĎ ëŇ lĆ măĆ ry‘¡ĂvĎ hČ
NwV’rh

.yrq MrČhĚ ,bytk MyrĂhĄ v.11 .x
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22 tŇ oyËkĚŇ lĘ mČ ‘BÌČ rĘ’Č hĎ yêĳĆxĘ êČ ‘B¡Č rĘ’Č hŇ nĎdĘŇ m¿Ł ‘ĞêĲČ wČ tŇ rĆBĆŔ SĘ eĂ hČÄ wĘ : NoSĲ ’Ň rĂhĲĎ
23 My‘ĳĂSĘ jĲŁ hČ Mt¡ĄŇ hĎ JĘ MtĎŔ CkŇ lĘ mČ ÉtyrĂxĞ’ĲČ bĘŇ CĲ : oxĲ kŇŁ bĘŇ âl¿ wĘ hŇ nĎdĘŇ m¡Ł ‘ĞyĲČ yoG¿mĂ
24 oxŔ kŇŁ bĘŇ âlă wĘ ÉoxJŁ MYąČ ‘Ď wĘ : tŇ odĲŇ yxĂ Nyb¿ĂŇ mĄ C Myn¡ĂjĎ =z‘Č ëŇ lĆ m¿Ć dŇ mËŁ ‘ĞyĲČ

: MySĲĂ dŇŁ qĘ =M‘Č wĘ Mym¡Ă CY‘Ğ tŇ yx¿Ă SĘ hĂ wĘ hŇ WĳĎ ‘Ď wĘ xČ ylăĂ YĘ hĂ wĘ tŇ yx¡Ă SĘ yČ tŇ o’¿ lĎ pĘŇ nĂ wĘ
25 hŇ w¡ĎlĘ SČ bĘŇ C lyDĂŔ gĘŇ yČ obăŇ bĎŇ lĘ bĂŇ C odŔ yĎBĘ ÉhmĎ rĘmĂ xČ yląĂ YĘ hĂ wĘ olękĘŇ WĂ =l‘Č wĘ
26 hŇ ’ĄÄ rĘmČ C : rbĲĄŇ èĎ yĂ dŇ y¡Ď spĆŇ ’¿Ć bĘŇ C dŇ mŔŁ ‘ĞyĲČ ÉMyrĂWĎ =rWČ =l‘ąČwĘ MyBĳĂ rČ tŇ yxăĂ SĘ yČ

yJ¡Ă NozŔxĎ hĲĆ MtăŇŁ sĘ ÉhêĎ’Č wĘ ’Chĳ tŇ măĆ ’Ĺ rm¡Č ’ĹnĲĆ rS¿Ć ’Ğ rqĆBËŁ hČ wĘ bŇ rĆ‘ÌĆhĎ
27 hŇ W¡Ć ‘Ĺ’ĲĆ wĎ MCqě ’Ď wĲĎ MymĂŔ yĎ ÉytĂŇ ylĄÄxĹnĲĆ wĘ ytĂŇ yyąĄhĘ nĲĂ l’Ň IĄęnĂ dĎŇ ynăĂ’Ğ wĲČ : MyBĲĂ rČ Mym¿Ă yĎlĘ

: NybĲĂŇ mĄ Ny’¿ĄwĘ hŇ ’¡Ć rĘUČ hČ =l‘Č Mm¿Ą oêSĘ ’Ć wĲĎ ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ kĆŇ ’Ň lăĆ mĘ =tŇ ’Ć
T rSăĆ ’Ğ ydĳĎŇ mĎ ‘rČEăĆmĂ Sor¡wĄSĘ xČ ’Ğ=NBĆ SwĆyËĎrĘdĲĎŇ lĘ tŇ xČę ’Č tŇ năČSĘ BĂ
2 l’Ň IĄŔnĂ DĲĎ ÉynĂ ’Ğ okŔ lĘ mĎ lĘ ÉtxČ ’Č tŇ nąČSĘ BĂ : MyDĲĂWĘ JČ tŇ Ck¿Ň lĘ mČ l‘¡Č ëŇ lČŔ mĘ hĎ

hŇ yăĎmĂ rĘyĂ=l’Ć ÉhoĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ hŇ yąĎhĎ rSĆÄ ’Ğ MynĂęèĎ hČ rjăČ sĘ mĂ MyrĳĂpĎŇ iĘ BČ ytĂŇ n¡Ł yBĂ
3 hŇ năĎêĘ ’Ć wĲĎ : hŇ nĲĎSĎ My‘¿ĂbĘŇ SĂ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ tŇ ob¿Ň rĘxĎ lĘ tŇ wâQË mČ lĘ ’ybĂŔ eĎhČ

qW¿Č wĘ MoY¡ BĘ MynĳĂCnxĞtĲČŇ wĘ hŇ Q¡Ď pĂŇ êĘ Su¿ĄbČŇ lĘ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ ÉynĎdŇŁ ’Ğ=l’Ć ynČę jĎ =tŇ ’Ć
4 l’ąĄ hĎ ÉynĎdŇŁ ’Ğ ’eąĎ’ĲĎ hŇ rĎę mĘ ’ĲŁ wĎ hŇ DĳĆwČtĘŇ ’Ć wĲĎ yh¡Č Łl’Ĺ ho¿ĎhylĲČ hŇ lËĎ lĘ jĲČ tĘŇ ’Ć wĲĎ : rpĆŇ ’ĲĄ wĎ sŘ6

: wytĲĎŇ wŁ YĘ mĂ yr¿ĄmĘ SĲŁ lĘ C wyb¡ĎŇ hĞ’ĲŁ lĘ dŇ sĆ xĆŔ hČ wĲĘ ÉtyrĂBĘ hČ rmąĄ SŁ ’rĎŔ oehČ wĘ É lodŇ GĎhČ
5, 6 âlą wĘ : ìŇ yTĲĆ jĎ SĘ UĂ mĂ C ìŇ t¡ĆŇ wŁ YĘ UĂ mĂ ros¿ wĘ CndĘŇ rĳĎmĎ C wn‘Vă rhř w Cnyw¡Ă‘Ď wĘ Cn’Ň T¿Ď xĎ

Cnyk¿ĄŇ lĎ mĘ =l’Ć ìŔ mĘ SĂ BĘ ÉCrBĘ DĂ rSąĆ ’Ğ My’ĂŔ ybĂŇ eĘ hČ ìŇ ydăĆŇ bĎŇ ‘Ğ=l’Ć ÉCn‘Ę mČÄ SĎ
7 CnlËĎ wĘ hŇ qĎŔ dĎŇ ~Ę hČ ÉynĎdŇŁ ’Ğ ìąŇ lĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ M‘¿Č=lJĎ l’¡Ć wĘ CnytĳĄŇ bŇŁ ’Ğ wĲČ Cnyr¡ĄWĎ

=lkĎŇ lĘ C MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ ybăĄŇ SĘ oyĲlĘ C ÉhdĎŇ ChyĘ Sy’ąĂ lĘ hŇ EĳĆhČ MoIăJČ Myn¡ĂjĎ hČ tŇ SĆ B¿Ł
MSĎŔ MêăĎxĘ DČhĂ rSăĆ ’Ğ ÉtoYrĎ’ĞhĲĎ =lkĎŇ BĘ MyqĂę xŁ rĘhĲĎ wĘ MybăĂŇ rŁ uĘ hČ l’ĄÂrĎWĘ yĂ

8 Cnyk¿ĄŇ lĎ mĘ lĂ MynĂŔ jĎ hČ tŇ SĆ BăŁ CnlĎ ť hoĎęhyĘ : ëŇ bĲĎŇ =Cl‘ĞmĲĎ rS¿Ć ’Ğ Ml¡Ď ‘ĞmĲČ BĘ
9 Mym¡Ă xĞrĲČhĎ CnyhĄŔ Łl’Ĺ ynăĎdŇŁ ’Ň lĲČ : ëŇ lĲĎ Cn’Ň T¡Ď xĎ rS¿Ć ’Ğ CnytĳĄŇ bŇŁ ’ĞlĲČ wĘ Cnyr¡ĄWĎ lĘ

10 tŇ kĆŇ ląĆ lĎ CnyhĳĄŁl’Ĺ hoăĎhyĘ loq¡ BĘ Cn‘Ę mČŔ SĎ âlă wĘ : oBĲ CndĘŇ r¡ČmĎ yJ¿Ă tŇ oxĳ lĂ iĘ hČ wĘ
11 l’Ąę rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ : My’ĲĂ ybĂŇ eĘ hČ wyd¿ĎŇ bĎŇ ‘Ğ dŇ y¡ČBĘ CnynĄŔ pĎŇ lĘ NtăČŇ nĎ rSăĆ ’Ğ ÉwytĎŇ rŁ otĲŇ BĘ

CnylĄÁ‘Ď ëŇ êČÄ êĂ wČ ìŇ ĳĆlqŁ BĘ ‘Č omă SĘ yê¡Ă lĘ bĂŇ lĘ rosě wĘ ìŇ tĆŔ rĎoêă =tŇ ’Ć ÉCrbĘŇ ‘ĲĎ
hl’h
’"sb ,yrq Cn‘ĘSČ rĘhĂ ,bytk Cn‘ĘSČ rĘhĂ wĘ v.5 .T .d"k +T Nmql Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t Nk My‘ĂSĎ jĘ hČ l"Y v.23

.r"tw ‘"t ,’"d Nkw yrqw bytk Cn‘ĘSČ rĘhĂ ’"sbw ,s"tw d"yd ,y"d ,w"d ,g"d ,’"d Nkw yrqw bytk Cn‘ĘSČ rĘhĂ wĘ
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MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ =dŇ bĆŇ ‘ĲĆ hŇ SăĆ mŁ ÉtrČotŇ BĘ ÉhbĎŇ CtŇ JĘ rSąĆ ’Ğ hŇ ‘Ďę bĚŇ èĘ hČ wĘ hŇ lăĎ ’Ď hĲĎ
ÉCnyTĄÄ pĘŇ SĲŁ l‘ąČwĘ CnylĄę ‘Ď rBăĆ DĂ=rSĆ ’Ğ wyrĎbĎŇ DĘ=tŇ ’Ć MqĆ IĎÁwČ : olĲ Cn’Ň T¡Ď xĎ yJ¿Ă 12

hŇ tĎę WĘ ‘ĆnĲĆ=âl rSăĆ ’Ğ hŇ lĳĎ dŇŁ gĘŇ hŇ ‘ăĎrĎ Cnyl¡Ą ‘Ď ’yb¿ĂŇ hĎ lĘ CnCTŔ pĎŇ SĘ rSăĆ ’Ğ
ÉbCtŇ JĎ rSąĆ ’ĞJĲČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ hŇ t¡ĎŇ WĘ ‘ĆnĲĆ rS¿Ć ’ĞJĲČ MyĂmČŔ èĎ hČ =lJĎ tŇ xČ êČ ť 13

=tŇ ’Ć CnyQĂÁxĂ =âlĲ wĘ CnylĳĄ‘Ď hŇ ’Ď BăĎ tŇ ’Ň E¡Ł hČ hŇ ‘¿ĎrĎhĲĎ =lJĎ tŇ ’ËĄ hŇ SĆŔ mŁ tŇ răČotŇ BĘ
dŇ qąŁ SĘ IĂwČ : ìŇ êĲĆmĂ ’ĞBĲČ lyJ¡Ă WĘ hČ lĘ C CnnĄŔ wŁ ‘ĞmĲĄ ÉbCSlĎ CnyhĄę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ű ynăĄjĘ 14

=lJĎ =l‘Č CnyhĄę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ qyDĂÂYČ =yJĲĂ CnylĳĄ‘Ď hĎ ’¡Ć ybĂŇ yĘwČ hŇ ‘ĎŔ rĎhăĎ=l‘Č ÉhoĎhyĘ
CnyhĄę Łl’Ĺ ynăĎdŇŁ ’Ğ ű hŇ êăĎ ‘Č wĘ : olĲ qŁ BĘ Cn‘Ę m¡Č SĎ âl¿ wĘ hŇ WĎŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ÉwyWĎ ‘ĞmĲČ 15

ì¿Ň lĘ =W‘ČêĲČ wČ hŇ qĎŔ zĎxĞ dŇ yăĎBĘ ÉMyĂrČÄ YĘ mĂ ZrĆ’ąĆmĄ ìÁ UĘ ‘Č=tŇ ’ĲĆ tĎŇ ’Ň YĄÄ oh žrSĆ ’Ğ
’nąĎ=bŇ SĎ yĲĎ ÉìtĆÄ qŁ dĘŇ YĂ =lkĎŇ JĘ ynĎę dŇŁ ’Ğ : Cn‘Ę SĲĎ rĎ Cn’Ň T¡Ď xĎ hŇ EĳĆhČ MoIăJČ MS¡Ą 16

tŇ onă wŁ ‘ĞbĲČŇ C ÉCny’ĄÄ TĎ xĞbĲČŇ yJąĂ ìŇ SĳĆ dĘŇ qĎ =rhČ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ ì¿Ň rĘy‘ĲĂmĄ ìŔ tĘŇ măĎ xĞ wĲČ ÉìjĘ ’Č
‘măČ SĘ ű hŇ êăĎ ‘Č wĘ : CnytĲĄŇ bŇŁ ybĲĂŇ sĘ =lkĎŇ lĘ hŇ j¡Ď rĘxĆ lĘ ìËŇ UĘ ‘Č wĘ MĂlÌČSĎ CrĲyĘ CnytĄŔ bŇŁ ’Ğ 17

ì¡Ň SĘ DĎqĘ mĂ =l‘Č ìŇ ynĆŔ jĎ r’ăĄ hĎ wĘ wynĎŔ CnxĞêăČ =l’Ć wĘ ÉìDĘbĘŇ ‘Č tŇ QąČ pĂŇ êĘ =l’Ć CnyhĄę Łl’Ĺ
ìŇ ynĆę y‘Ą hŇ xĎ qĘ jĂ ů‘mĎ SĞ C ÈìnĘ zĘ’Ď ű yh¿Č Łl’Ĺ hŇ FĄÄ hČ : ynĲĎdŇŁ ’Ğ N‘Čm¡Č lĘ MmĳĄ èĎ hČ 18

âlă ű yJăĂ hĎ ylĳĆ‘Ď ì¡Ň mĘ SĂ ’r¿ĎqĘ nĂ =rSĆ ’Ğ ry‘Ăě hĎ wĘ CnytĄŔ mŁ mĘ SĲŁ Éh’Ą rĘC
ìŇ ym¿Ć xĞrĲČ=l‘Č yJ¡Ă ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ ÉCnynĄÄ CnxĞêĲČ MyląĂ yjĂ mČ CnxĘ nČÄ’Ğ CnytĄę qŁ dĘŇ YĂ =l‘Č
hŇ W¡Ą ‘ĞwĲČ hŇ bĎŇ yS¿Ă qĞhĲČ ynËĎdŇŁ ’Ğ hŇ xĎ lĎŔ sĘ ű ynăĎdŇŁ ’Ğ Éh‘ĎmĎ SĘ ű ynąĎdŇŁ ’Ğ : MyBĲĂ rČhĲĎ 19

: ìŇ UĲĆ ‘Č=l‘Č wĘ ì¡Ň rĘy‘Ă =l‘Č ’rĎŔ qĘ nĂ ìăŇ mĘ SĂ =yJĲĂ yhČŔ Łl’Ĺ ìăŇ nĘ ‘ĞmĲČ lĘ rxĳČ’Č êĘ =l’Č
l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yUăĂ ‘Č tŇ ’Ň F¡Č xČ wĘ ytĂŔ ’Ň FĎ xČ ÉhDĆwČtĘŇ mĂ C lQĄŔ jČ tĘŇ mĂ C ÉrBĄ dČŇ mĘ ynąĂ’Ğ dŇ o‘Ä wĘ 20

yn¿Ă’Ğ dŇ o‘ËwĘ : yhĲĎ Łl’Ĺ SdĆŇ q¿Ł =rhČ l‘¡Č yhČŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉynĄpĘŇ lĂ ytĂę eĎxĂ êĘ lyjăĂ mČ C 21

ÉhQĎ xĂ êĘ BČ NoząxĎ bĆŇ ytĂŇ y’ĂÄ rĎ žrSĆ ’Ğ l’ĄÃ yrĂbĘŇ GČ Sy’ăĂ hĎ wĘ hŇ QĳĎ pĂŇ êĘ BČ rB¡Ą dČŇ mĘ
yUĳĂ ‘Ă rBăĄ dČŇ yĘwČ NbĆŇ I¡ĎwČ : bŇ rĆ‘ĲĎ=tŇ xČ nĘ mĲĂ tŇ ‘¡ĄJĘ ylČŔ ’Ą ‘ČgăĄŇ nŁ PŇ ‘ĎŔ yBĂ PŇ ‘ăĎmĚ 22

ìŇ ynĆÁ CnxĞêĲČ tŇ QČÄxĂ tĘŇ BĂ : hŇ nĲĎ ybĂŇ ì¿Ň lĘ yJĂ WĘ hČ lĘ ytĂŇ ’Ň Y¡Ď yĎ hŇ ê¿Ď ‘Č l’Ň IĄěnĂ DĲĎ rmČě ’Ň IŁ wČ 23

rbĎŔ DĎBČ ÉNybĂŇ C hŇ êĎ’ĳĎ tŇ od¡Ň CmxĞ yJ¿Ă dŇ yGĂŔ hČ lĘ ytĂŇ ’Ň BăĎ ÉynĂ ’Ğ wĲČ rbĎę dĎŇ ’YăĎ yĎ
ry‘ăĂ=l‘Č wĘ ű ìăŇ UĘ ‘Č=l‘ĲČ ëŇ ê¿ČxĘ nĆ My‘ĂÁ bĘŇ SĂ My‘ĂÄ bĚŇ SĲĎ : hŇ ’ĲĆ rĘUČ BČ Nb¡ĄŇ hĎ wĘ 24

qdĆŇ YăĆ ’yb¡ĂŇ hĎ lĘ C NwŔŁ ‘Ď rjăĄkČŇ lĘ C tŇ o’FĎ xČ Mtąxř lw ‘SČ jĆÁ hČ ’QĄÄkČŇ lĘ ìŇ SĆę dĘŇ qĎ
‘dČÄ tĄŇ wĘ : MySĲĂ dĎŇ qĲĎ SdĆŇ q¿Ł xČ S¡Ł mĘ lĂ wĘ ’ybĂŔ nĎ wĘ NozăxĎ ÉMêŁ xĘ lČ wĘ MymĳĂ lĎ ‘ĲŁ 25

lkVtw
.yrq MtĄhĎlĘ C ,bytk MêŁ xĘ lČ wĘ v.24
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xČ ySăĂ mĎ =dŇ ‘Č ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ tŇ onąbĘŇ lĂ wĘ ÉbySĂ hĎ lĘ rbĎę dĎŇ ’YăĎ mŁ =NmĂ lJĄÁ WĘ tČŇ wĘ
ÉhtĎŇ nĘ bĘŇ nĂ wĘ ÉbCSêĎ MyĂnČęSĘ C MyèăĂ SĂ My‘ĂÂbĚŇ SĲĎ wĘ hŇ ‘ĳĎbĘŇ SĂ My‘¡ĂbĚŇ SĲĎ dŇ ygĂŔ nĎ

26 MyĂnČŔ SĘ C MyèăĂ SĂ ÉMy‘Ă bĚŇ èĲĎ hČ yrąĄxĞ’ĲČ wĘ : MyêĲĂ ‘Ă hĎ qoY¡ bĘŇ C ZCrŔ xĎ wĘ bŇ oxă rĘ
É’BĎ hČ dŇ ygąĂŇ nĎ M‘ăČ tŇ yxĂ SĘ yČţ SdĆŇ uÁŁ hČ wĘ ry‘ĂÄ hĎ wĘ olĳ Ny’ăĄwĘ xČ yS¡Ă mĎ tŇ r¿ĄJĎ yĂ

27 ryB¿Ă gĘŇhĂ wĘ : tŇ omĲ mĄ SŁ tŇ YĆr¡ĆxĹnĲĆ hŇ mĎŔ xĎ lĘ mĂ ZqăĄ Éd‘Č wĘ PŇ TĆ èĆŔ bČŇ o~ă qĂ wĘ
hŇ xĎę nĘ mĂ C xbČŇ zăĆ ű tŇ yBăĂ SĘ yČ ‘Č CbÁ èĎ hČ yYĂÄ xĞ wĲČ dŇ xĳĎ ’Ć ‘Č CbăŇ SĎ MyB¡Ă rČlĎ tŇ yrËĂBĘ
: MmĲĄ SŁ =l‘Č ëŇ ê¡ČêĂ hŇ YĎŔ rĎxĹnăĆwĘ ÉhlĎ JĎ =dŇ ‘Č wĘ MmĄŔ SŁ mĘ ÉMyYĂ CuSĂ PŇ nąČJĘ l‘ČÄ wĘ

y hŇ lăĎ gĘŇ nĂ ÉrbĎŇ DĎ srČŔ jĎ ëŇ lĆ măĆ ÉSrĆokÄ lĘ SolęSĎ tŇ năČSĘ BĂ
’băĎŇ YĎ wĘ ÉrbĎŇ DĎhČ tŇ mąĆ ’ĹwĲĆ r~ĳČ’Ň SČ TĘ lĘ BĲĄ om¡ SĘ ’r¿ĎqĘ nĂ =rSĆ ’Ğ l’Ň IĄŔnĂ dĲĎŇ lĘ

2 ynąĂ’Ğ MhĳĄ hĎ Mym¡Ă IĎBČ : hŇ ’ĲĆ rĘUČ BČ ol¡ hŇ nĎ yb¿ĂŇ C rbĎŔ DĎhČ =tŇ ’Ć ÉNybĂŇ C lodŔ gĎŇ
3 âlă tŇ odÂmĚ xĞ MxĆ lăĆ : MymĲĂ yĎ My‘¡ĂbĚŇ SĲĎ hŇ S¿Ď ŁlSĘ lBĄŔ ’Č tĘŇ mĂ ytĂŇ yyăĂhĎ É l’Ň IĄnĂ dĲĎŇ

tŇ âŇ lěmĘ =dŇ ‘Č yêĂ kĘŇ sĳĎ =âl ëŇ osă wĘ yj¡Ă =l’Ć ’b¿ĎŇ =âl NyĂyËČwĎ rW¿Ď bĎŇ C yêĂ lĘ kČę ’Ď
4 hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č wĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć MoyËbĘŇ C : MymĲĂ yĎ My‘¡ĂbĚŇ SĲĎ tŇ SĆ Łl¿ SĘ

: lqĆDĲĎxĂ ’Ch¿ lod¡Ň GĎhČ rhËĎ eĎhČ dŇ yÌČ l‘ăČ ytĂŇ yyËĂhĎ ynĂę ’Ğ wĲČ NoSĳ ’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ xăŁ lČ
5 wyn¿ĎtĘŇ mĎ C MyDĳĂBČ SCbăŇ lĎ dŇ x¡Ď ’Ć =Sy’ĲĂ hŇ e¿ĄhĂ wĘ ’rĆ’ĄŔ wĎ ÉynČ y‘Ą=tŇ ’Ć ’vąĎ ’Ć wĲĎ
6 ÉqrĎbĎŇ hŇ ’ąĄ rĘmČ JĘ wynĎÂpĎŇ C SySĂę rĘtČŇ kĘŇ otăŇ IĎwĂgĘŇ C : zpĲĎŇ C’ MtĆŇ k¿ĆŇ BĘ Myr¡ĂgĚŇxĞ

loq¿ wĘ llĳĎ qĎ tŇ SĆ xăŁ nĘ Ny‘¡ĄJĘ wytĎŔ ŁlGĘ rĘmČ C ÉwytĎŇ ‘Ł rĲŁ zĘC S’ĄŔ ydĄŇ yjăĂ lČ JĘ ÉwynĎ y‘ĄwĘ
7 hŇ ’ĎŔ rĘUČ hČ =tŇ ’Ć ÉyDĂbČŇ lĘ l’Ň IąĄnĂ dĎŇ ynĂÄ’Ğ žytĂŇ y’Ă rĎwĘ : NomĲ hĎ loq¿ JĘ wyr¡ĎbĎŇ DĘ

hŇ dąĎŇ rĎxĞ lbĎę ’Ğ hŇ ’ĳĎ rĘUČ hČ =tŇ ’Ć C’¡ rĎ âl¿ yUĂŔ ‘Ă CyăhĎ rSăĆ ’Ğ ÉMySĂ nĎ’ĞhĲĎ wĘ
8 yDĂŔ bČŇ lĘ yêĂ rĘ’ăČSĘ nĂ ÉynĂ ’Ğ wĲČ : ’bĲĄŇ xĎ hĄ BĘ Cx¡ rĘbĘŇ IĂwĲČ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ hŇ lăĎ pĘŇ nĲĎ ÉhlĎ dŇŁ gĘŇ

ydĂę ohwĘ xJĳŁ yB¡Ă =r’Č SĘ nĂ âl¿ wĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ÉhlĎ dŇŁ GĘ hČ hŇ ’ąĎ rĘUČ hČ =tŇ ’Ć hŇ ’Ćę rĘ’Ć wĲĎ
9 wyrĳĎbĎŇ DĘ loqă =tŇ ’Ć ‘m¡Č SĘ ’Ć wĲĎ : xČ JĲŁ yêĂ rĘY¡Č‘Ď âl¿ wĘ tŇ yxĂŔ SĘ mČ lĘ ÉylČ ‘Ď ëŇ jąČ hĘ nĆ

: hŇ YĎ rĘ’ĲĎ yn¿ČpĎŇ C yn¡ČjĎ =l‘Č MD¿ĎrĘnĂ ytĂŇ yyËĂhĎ ynĂę ’Ğ wĲČ wyrĎŔ bĎŇ DĘ loqă =tŇ ’Ć Éy‘Ă mĘ SĎ kĘŇ CĲ
10, 11 ylČÃ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ydĲĎŇ yĎ tŇ oj¿ kČŇ wĘ yJ¡ČrĘBĂ =l‘Č ynĂ ‘¿ĄynĂ êĘ wČ yBĳĂ hŇ ‘ĎgĘŇ năĎ dŇ y¡Ď=hŇ eĄhĂ wĘ

dŇ măŁ ‘ĞwĲČ ÉìylĆÄ’Ą rbąĄŇ dŇŁ ykĂÄ nŁ ’ĲĎ žrSĆ ’Ğ MyrĂÁ bĎŇ DĘBČ NbĄÄ hĎ tŇ odŇ mĚ xĞ ţ=Sy’Ă l’Ň IăĄnĂ DĲĎ
hŇ E¡ĆhČ rb¿ĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć yUËĂ ‘Ă or¿BĘ dČŇ bĘŇ C ìŇ ylĳĆ’Ą yêĂ xĘ QăČ SĚ hŇ ê¡Ď ‘Č yJ¿Ă ìŇ dĆŔ mĘ ‘Ď=l‘Č

12 MoIăhČ =NmĂ ű yJăĂ ů l’Ň IĄnĂ dĎŇ ’răĎyêĂ =l’Č ÈylČ ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : dŇ y‘ĲĂrĘmČ yêĂ dĘŇ m¿Č ‘Ď
NwV’rh
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ìŇ yh¡ĆŁl’Ĺ yn¿ĄpĘŇ lĂ tŇ oeË‘ČtĘŇ hĂ lĘ C NybÌĂŇ hĎ lĘ ìËŇ BĘ lĂ =tŇ ’ĲĆ êĎtÌČŇ nĎ rSĆÄ ’Ğ NoSę ’Ň rĂhĲĎ
dŇ mąĄ ‘Ł srČę jĎ tŇ CkăŇ lĘ mČ ű rWăČ wĘ : ìŇ yrĲĆbĎŇ dĘŇ BĂ ytĂŇ ’Ň b¡ĎŇ =ynĂ ’Ğ wĲČ ìŇ yrĳĆbĎŇ dĘŇ C‘ămĘ SĘ nĂ 13

Myn¡ĂSŁ ’Ň rĲĂhĎ Myr¿ĂvĎ hČ dŇ xËČ ’Č l’Ąę kĎŇ ymĲĂ hŇ eăĄhĂ wĘ MoyŔ dŇ xăĎ ’Ć wĘ MyrăĂWĘ ‘Ć ÉyDĂgĘŇ nĆlĘ
ìŔ nĘ ybăĂŇ hĞlĲČ ÉytĂŇ ’Ň bĎÄ C : srĲĎpĎŇ yk¿ĄŇ lĘ mČ lYĆ’¡Ą MSĎŔ yêĂ rĘtăČŇ on ÉynĂ ’Ğ wĲČ ynĂ rĳĄzĘ‘ĎlĘ ’BăĎ 14

: MymĲĂ IĎlČ Noz¡xĎ dŇ o‘¿=yJĂ MymĳĂ IĎhČ tŇ yrăĂxĞ’ĲČ BĘ ì¡Ň UĘ ‘ČlĘ hŇ r¿ĎqĘ yĂ=rSĆ ’Ğ tŇ ’ËĄ
hŇ eĄęhĂ wĘ : yêĂ mĘ lĲĎ ’ĹnĲĆ wĘ hŇ YĎ rĘ’¡Č ynËČpĎŇ yêĂ tÌČŇ nĎ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘJČ yUĂŔ ‘Ă orăBĘ dČŇ bĘŇ C 15, 16

ÉhrĎmĘ ’ĲŁ wĎ ÉhrĎBĘ dČŇ ’Ğ wĲĎ yjĂę =xêČpĘŇ ’Ć wĲĎ ytĳĎŇ pĎŇ WĘ =l‘Č ‘Čg¡ĄŇ nŁ MdĎŔ ’Ď ynăĄBĘ ÉtCmdĘŇ JĂ
yêĂ rĘY¡Č‘Ď âl¿ wĘ ylČŔ ‘Ď ÉyrČyYĂ CkąŇ pĘŇ hĆ nĲĆ Éh’Ď rĘUČ BČ ynĂę dŇŁ ’Ğ yDĂŔ gĘŇ nĆlĘ dŇ măĄ ‘Ł hĲĎ =l’Ć
ynąĂ’Ğ wĲČ hŇ zĳĆ ynĂ dăŇŁ ’Ğ=M‘Ă rB¡Ą dČŇ lĘ hŇ zĆŔ ÉynĂ dŇŁ ’Ğ dŇ bĆŇ ‘ąĆ lkČę Cy ëŇ yhăĄ wĘ : xČ JĲŁ 17

yBËĂ =‘GČ IĂwČ PŇ sĆ IÌŁ wČ : ybĲĂŇ =hŇ rĎ’ĞSĘ nĂ âl¿ hŇ m¡Ď SĎ nĘ C xČ kŔŁ yBăĂ =dŇ mĎ ‘ĞyĲČ=âl ÉhêĎ‘ČmĲĄ 18

Mol¿ SĎ tŇ odËŇ mĚ xĞ=Sy’ĲĂ ’rÌĎyêĂ =l’Č rmĆ ’Ň ŁIÁwČ : ynĂ qĲĄEĘxČ yĘwĲČ Md¡ĎŇ ’Ď hŇ ’¿Ą rĘmČ JĘ 19

yJ¿Ă yn¡ĂdŇŁ ’Ğ rB¿Ą dČŇ yĘ hŇ rËĎmĘ ’Ł wĲĎ yêĂ qĘ EČŔxČ tĘŇ hĲĂ ÉyUĂ ‘Ă orąBĘ dČŇ kĘŇ C qzĳĎxĞ wĲČ qzăČxĞ ëŇ ¡Ďl
Mx¡Ą QĎ hĂ lĘ bŇ CSŔ ’Ď hŇ êăĎ ‘Č wĘ ìŇ ylĆŔ ’Ą ytĂŇ ’Ň BăĎ =hŇ UĎ lĲĎ ÉêĎ‘Ę dČÄ yĎhĞ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : ynĂ êĲĎ qĘ EČxĂ 20

sŘ7 ìŔ lĘ dŇ yGăĂ’Č É lbĎŇ ’Ğ : ’BĲĎ Nw¡ĎyĎ=rWČ hŇ e¿ĄhĂ wĘ ’YĄŔ oy ynăĂ’Ğ wĲČ srĳĎjĎ rWăČ =M‘Ă 21

yJ¿Ă hŇ QĆ ’ĄŔ =l‘Č ÉyUĂ ‘Ă qEąĄxČ tĘŇ mĂ dŇ xĎÁ ’Ć Ny’ĄÄ wĘ tŇ mĳĆ ’Ĺ bŇ t¡ĎŇ kĘŇ BĂ MCS¿ rĎhĲĎ =tŇ ’Ć
SwĆy¡ĎrĘdĲĎŇ lĘ tŇ xČŔ ’Č tŇ năČSĘ BĂ ÉynĂ ’Ğ wĲČ : MkĲĆŇ rĘWČ l’¡Ą kĎŇ ymĲĂ =M’Ă ’y
ždo‘=hŇ eĄhĂ ëŇ ĳĎl dŇ yGăĂ’Č tŇ m¡Ć ’Ĺ hŇ êĎě ‘Č wĘ : olĲ zo‘¡mĎ lĘ C qyz¿ĂxĞmĲČ lĘ ydËĂŇ mĘ ‘Ď ydĳĂŇ UĎ hČ 2

lJŔŁ mĂ É lodŇ GĎ=rSĆ ‘ĲŁ rySąĂ ‘ĞyĲČ Éy‘Ă ybĂŇ rĘhĲĎ wĘ srČę pĎŇ lĘ MydăĂŇ mĘ ‘ĲŁ MykĂÁ lĎ mĘ hŇ SĎÄ ŁlSĘ
roBĳ GĂ ëŇ lĆ măĆ dŇ m¡Č ‘Ď wĘ : NwĲĎyĎ tŇ Ck¿Ň lĘ mČ tŇ ’¡Ą lJŔŁ hČ ry‘ăĂyĎ orŔ SĘ ‘ĎbĘŇ otăŇ qĎ zĘxĆ kĘŇ C 3

otŔ CkŇ lĘ mČ rbăĄŇ èĎ êĂ ÉodŇ mĘ ‘ĎkĘŇ C : onĲ oYrĘJĂ hŇ W¡Ď ‘Ď wĘ bŇ rČŔ lSăĎ mĘ mĂ É lSČ mĎ C 4

ÉolSĘ mĎ kĘŇ âlą wĘ otę yrĂxĞ’ĲČ lĘ âlă wĘ MyĂmĳĎèĎ hČ tŇ oxă Cr ‘B¡Č rĘ’Č lĘ ZxĎě tĄŇ wĘ
qz¿ČxĹyĲĆwĘ : hŇ QĆ ’ĲĄ =dŇ bČŇ QĘ mĂ Myr¡ĂxĄ ’ĞlĲČ wĘ otŔ CkŇ lĘ mČ ÉStĄŇ eĎtĂŇ yJąĂ lSĎŔ mĎ rSăĆ ’Ğ 5

: oêĲ lĘ SČ mĘ mĆ bŇ r¡Č lS¿Ď mĘ mĂ lSĎŔ mĎ C ÉwylĎ ‘Ď qząČxĹyĲĆwĘ wyrĳĎWĎ =NmĂ C bŇ gĆŇ e¡ĆhČ =ëŇ lĆ mĲĆ
NopŔ ~Ď hČ ëŇ lĆ măĆ =l’Ć É’obŇ êĎ bŇ gĆŇ eĆę hČ =ëŇ lĆ mĲĆ tŇ băČŇ C CrBĎŔ xČ tĘŇ yĂ ÉMynĂ SĎ ZqąĄlĘ C 6

NtĄÄ eĎtĂŇ wĘ o‘Ŕ rŁ zĘC ÉdmŁ ‘ĞyĲČ âlą wĘ ‘Č orę EĘhČ xČ oJă rYÂŁ ‘Ę tČŇ =âlĲ wĘ MyrĳĂSĎ ymĲĄ tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ
hĎ yS¡Ć rĎSĎ rYĆ e¿ĄmĂ dŇ mËČ ‘Ď wĘ : MyêĲĂ ‘Ă BĎ Hq¡ĎzĂxĞmĲČ C HdĎŔ lĘ IăŁ hČ wĘ ÉhĎ y’ĆÄ ybĂŇ mĘ C ’yhąĂ 7

Mh¡Ć bĎŇ hŇ W¿Ď ‘Ď wĘ NopŔ ~Ď hČ ëŇ lĆ măĆ Ézo‘mĎ BĘ É’bŇŁ yĎwĘ lyĂxČę hČ =l’Ć ’băŇŁ yĎwĘ oeĳJČ
qyzxhw
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8 PŇ sĆ JÌĆ MtĎÁ DĎmĘ xĆ ylĄÄJĘ =M‘Ă žMhĆ ykĄŇ sĲĂ nĘ =M‘Ă MhĆÃ yhĄŁl’Ĺ MgăČŇ wĘ : qyzĲĂxĹhĲĆ wĘ
: NopĲŇ ~Ď hČ ëŇ lĆ U¡Ć mĂ dŇ mŔŁ ‘ĞyĲČ MynăĂSĎ É’ChwĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ ’băĂŇ yĎ yb¡ĂŇ èĘ BČ bŇ hËĎ zĎwĘ

9, 10 Crę GĎtĘŇ yĂ onbĘŇ C : otĲŇ mĎ dĘŇ ’Č =l’Ć bŇ S¡Ď wĘ bŇ gĆŇ eĆŔ hČ ëŇ lĆ măĆ ÉtCkŇ lĘ mČ BĘ ’bĎę C
wr¡ř gtyw bŇ S¿Ł yĎwĘ rbĳĎŇ ‘Ď wĘ PŇ TăČ SĎ wĘ ’ob¡Ň ’b¿ĎŇ C MyBĂŔ rČ MylăĂ yĎxĞ ÉNomhĞ ÉCpŇ sĘ ’ĲĎ wĘ

11 ëŇ lĆ măĆ =M‘Ă oU¡ ‘Ă Mx¿Č lĘ nĂ wĘ ’YĎě yĎwĘ bŇ gĆŇ eĆŔ hČ ëŇ lĆ măĆ ÉrmČ rĘmČ tĘŇ yĲĂwĘ : hŇ EĲŁ ‘Ěř mĲĎ =dŇ ‘Č
12 Mwrăř y Nom¡ hĎ hĲĆ ’v¿Ď nĂ wĘ : odĲŇ yĎBĘ Nom¡ hĎ hĲĆ Nê¿Č nĂ wĘ bŇ rĎŔ Nomă hĎ ÉdymĂ ‘ĹhĲĆ wĘ NopĳŇ ~Ď hČ
13 dŇ ymăĂ ‘ĹhĲĆ wĘ NopŔ ~Ď hČ ëŇ lĆ măĆ ÉbSĎ wĘ : zo‘Ĳ yĎ âl¿ wĘ tŇ o’¡ BŁ rĂ lyjËĂ hĂ wĘ obĳŇ bĎŇ lĘ

lyĂx¿ČBĘ ’obŔ ’obŇ yăĎ ÉMynĂ SĎ MyêąĂ ‘Ă hĲĎ ZqĄÄ lĘ C NoSĳ ’Ň rĂhĲĎ =NmĂ bŇ r¡Č NomŔ hĎ
14 bŇ gĆŇ eĳĆhČ ëŇ lĆ măĆ =l‘Č Cd¡Ň mĘ ‘Č yĲČ MyB¿Ă rČ MhĄŔ hĎ MyêăĂ ‘Ă bĎŇ C : bŇ rĲĎ SCk¿Ň rĘbĂŇ C lod¡Ň GĎ
15 ëŇ lĆ măĆ É’bŇŁ yĎwĘ : ClSĲĎ kĘŇ nĂ wĘ Noz¡xĎ dŇ ym¿Ă ‘ĞhĲČ lĘ C’Ë vĘ eČ yĲĂ ìę UĘ ‘Č yYăĄyrĂjĎ ű ynăĄbĘŇ C

âlă ÉbgĆŇ eĆÄhČ tŇ o‘ąrŁ zĘC tŇ orĳYĎ bĘŇ mĂ ry‘ăĂ dŇ k¡ČŇ lĎ wĘ hŇ lĎŔ lĞ osĲ ÉëjŁ SĘ yĂwĘ NopŔ ~Ď hČ
16 onŔ oYrĘJĂ ÉwylĎ ’Ą ’BąĎ hČ W‘Č yČÄwĘ : dŇ mĲŁ ‘ĞlĲČ xČ J¡Ł Ny’¿ĄwĘ wyrĎŔ xĎ bĘŇ mĂ ÉM‘Č wĘ CdŇ mŔŁ ‘ĞyĲČ
17 wynĎjĎ ţ ű MWăĄ yĎwĘ : odĲŇ yĎbĘŇ hŇ l¿Ď kĎŇ wĘ yb¡ĂŇ ~Ę hČ =ZrĆ’ĲĆ BĘ dŇ m¿Ł ‘ĞyĲČwĘ wynĳĎpĎŇ lĘ dŇ m¡Ą o‘ Ny’¿ĄwĘ

ÉMySĂ eĎhČ tŇ bąČŇ C hŇ WĳĎ ‘Ď wĘ oU¡ ‘Ă Myr¿ĂSĎ ywĲĂ otËŇ CkŇ lĘ mČ =lJĎ PŇ qĆtÌŇŁ BĘ ’obÂ lĎ
18 MyI¡Ă’Ă lĘ wynËĎjĎ bŇ SĄ yĎwĘ : hŇ yĲĆhĘ tĲĂŇ ol¿ =âlwĘ dŇ m¡Ł ‘ĞtĲČŇ âl¿ wĘ HtĎŔ yxĂ SĘ hČ lĘ olă =NêĆ yĲĂ

bŇ yS¿Ă yĎ ot¡Ň jĎ rĘxĆ yê¿Ă lĘ BĂ olŔ ÉotŇ jĎ rĘxĆ NyYąĂ qĎ tŇ yBĂÄ SĘ hĂ wĘ MyBĳĂ rČ dŇ kăČŇ lĎ wĘ
19, 20 dŇ mÌČ ‘Ď wĘ : ’YĲĄUĎ yĂ âl¿ wĘ lp¡ČŇ nĎ wĘ lS¿Č kĘŇ nĂ wĘ oYĳrĘ’Č yE¡ĄC‘mĎ lĘ wynĎŔ jĎ bŇ SăĄ yĎwĘ : olĲ

âl¿ wĘ rbĄŔ èĎ yĂ ÉMydĂŇ xĎ ’Ğ MymąĂ yĎbĘŇ C tŇ CkĳŇ lĘ mČ rdĆŇ hăĆ Wg¡ĄŇ on ryb¿ĂŇ ‘ĞmĲČ oeËJČ =l‘Č
21 wyl¡Ď ‘Ď Cn¿tĘŇ nĲĎ =âlwĘ hŇ zĆŔbĘŇ nĂ ÉoeJČ =l‘Č dŇ mąČ ‘Ď wĘ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ mĂ bĘŇ âl¿ wĘ MyĂj¡Č’Č bĘŇ
22 tŇ o‘¿rŁ zĘC : tŇ ouĲ lČ qĘ lČ xĞBĲČ tŇ Ck¡Ň lĘ mČ qyz¿ĂxĹhĲĆ wĘ hŇ wĎŔlĘ SČ bĘŇ ’băĎŇ C tŇ CkĳŇ lĘ mČ dŇ ohă
23 tŇ Cr¿BĘ xČ tĘŇ hĲĂ =NmĂ C : tŇ yrĲĂBĘ dŇ yg¿ĂŇ nĘ Mg¡ČŇ wĘ CrbĳĄŇ èĎ yĂwĘ wyn¡ĎpĎŇ QĘ mĂ Cp¿Ň TĘ èĎ yĂ PŇ TĆ èËĆ hČ
24 yeăĄmČ SĘ mĂ bĘŇ C hŇ wĎÂlĘ SČ BĘ : yoGĲ =T‘ČmĘ BĂ MY¡Č ‘Ď wĘ hŇ l¿Ď ‘Ď wĘ hŇ mĳĎ rĘmĂ hŇ WăĆ ‘ĞyĲČ wyl¡Ď ’Ą

hŇ EÌĎBĂ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ tŇ obăŇ ’Ğ wĲČ ÉwytĎŇ bŇŁ ’Ğ CWą ‘Ď=âlĲ rSĆÄ ’Ğ hŇ WĎę ‘Ď wĘ ů’obŇ yĎ ÈhnĎ ydĂŇ mĘ
=dŇ ‘Č wĘ wyt¡ĎŇ bŇŁ SĘ xĘ mČ bŇ è¿Ą xČ yĘ MyrËĂYĎ bĘŇ mĂ l‘ÌČwĘ rozĳbĘŇ yĂ MhăĆ lĎ SCk¡Ň rĘC llËĎ SĎ wĘ

25 bŇ gĆŇeĆę hČ ëŇ lĆ măĆ C ů lodŇ GĎ lyĂxăČBĘ ÈbgĆŇeĆhČ ëŇ lĆ măĆ =l‘Č obÁ bĎŇ lĘ C oxÄ JŁ žr‘ĄyĎwĘ : tŇ ‘ĲĄ
=yJĲĂ dŇ mŔŁ ‘ĞyĲČ âlă wĘ dŇ ’ĳŁ mĘ =dŇ ‘Č MCY¡ ‘Ď wĘ lod¿Ň GĎ=lyĂxĲČ BĘ hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ lČ ÉhrĆGĎtĘŇ yĂ

26 PŇ oTĳ SĘ yĂ olă yxĄ wĘ ChCr¡BĘ SĘ yĂ ogËŇBĎ =tŇ pČŇ ylÌĄkĘŇ ’ĲŁ wĘ : tŇ obĲŇ SĎ xĞmĲČ wyl¡Ď ‘Ď Cb¿Ň SĘ xĘ yČ
wlpnw
.yrq oE‘ĚmĎ v.10 .’"ydw ’"d Nkw yrqw bytk hrĆGĎtĘ yĂwĘ ’"sb ,yrq hrĆGĎtĘ yĂwĘ ,bytk CrGĎtĘ yĂwĘ v.10 .’y

.yrq MrĎwĘ ,bytk MCryĎ v.12
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=l‘Č wĘ ‘rĎŔ mĄ lĘ MbăĎŇ bĎŇ lĘ ÉMykĂŇ lĎ UĘ hČ MhąĆ ynĄSĘ C : MyBĲĂ rČ Myl¿Ă lĎ xĞ Cl¡ pĘŇ nĲĎ wĘ 27

bŇ SąŁ yĎwĘ : dŇ ‘ĲĄoUlČ Zq¡Ą dŇ o‘¿=yJĂ xlĎŔ YĘ tĂŇ âlă wĘ CrBĳĄdČŇ yĘ bŇ zăĎJĎ dŇ x¡Ď ’Ć Nx¿Ď lĘ SĚ 28

: oYĲ rĘ’Č lĘ bŇ S¿Ď wĘ hŇ W¡Ď ‘Ď wĘ SdĆŇ qĳŁ tŇ yrăĂBĘ =l‘Č ob¡Ň bĎŇ lĘ C lodŔ GĎ SCkăŇ rĘBĂ ÉoYrĘ’Č
C’bĎÄ C : hŇ nĲĎrŁ xĞ’ĲČ kĎŇ wĘ hŇ n¡ĎSŁ ’Ň rĲĂkĎŇ hŇ y¿ĆhĘ tĲĂŇ =âlwĘ bŇ gĆŇ eĳĆbČŇ ’băĎŇ C bŇ CS¡ yĎ dŇ ‘¿ĄoUlČ 29, 30

bŇ SăĎ wĘ hŇ WĳĎ ‘Ď wĘ SdĆŇ oq¡ =tŇ yrĲĂBĘ =l‘Č M‘¿ČzĎwĘ bŇ SËĎ wĘ hŇ ’ĎŔ kĘŇ nĂ wĘ ÉMyêĂ JĂ MyIąĂYĂ obÁ
SDąĎqĘ UĂ hČ ClÂQĘ xĂ wĘ CdŇ mĳŁ ‘ĞyĲČ CeUăĆ mĂ My‘¡ĂrŁ zĘC : SdĆŇ qĲŁ tŇ yr¿ĂBĘ yb¡ĄŇ zĘ‘ĲŁ =l‘Č NbĄŔ yĎwĘ 31

tŇ yrĂŔ bĘŇ y‘ăĄySĂ rĘmČ C : MmĲĄ oSmĘ ZCu¿ èĂ hČ Cn¡tĘŇ nĲĎ wĘ dŇ ymĂŔ êĎhČ CrysăĂ hĄ wĘ Ézo‘UĎ hČ 32

M‘ĎŔ ylĄ yJăĂ WĘ mČ C : CWĲ ‘Ď wĘ Cqz¿ĂxĞ yĲČ wyh¡Ď Łl’Ĺ y‘¿ĄdĘŇ yĲŁ M‘ËČwĘ tŇ ouĳlČ xĞBĲČ PŇ yn¡ĂxĞ yĲČ 33

: MymĲĂ yĎ hŇ E¡ĎbĂŇ bĘŇ C yb¿ĂŇ SĘ BĂ hŇ bËĎŇ hĎ lĲĆ bĘŇ C bŇ rĆxÌĆBĘ ClÂSĘ kĘŇ nĂ wĘ MyBĳĂ rČlĲĎ Cnyb¡ĂŇ yĎ
: tŇ ouĲ lČ qĘ lČ xĞBĲČ MyB¡Ă rČ MhËĆ ylĄ ‘Ğ CwÌlĘ nĂ wĘ T‘ĳĎmĘ rzĆ‘ăĄ Cr¡zĘ‘ĲĎyĄ MlĎŔ SĘ JăĎ hĂ bĘŇ C 34

tŇ ‘ăĄ=dŇ ‘Č NB¡Ą lĘ lČ wĘ rr¿ĄbĎŇ lĘ C MhËĆ BĎ PŇ or¿YĘ lĂ ClęSĘ JĲĎ yĂ MylăĂ yJĂ WĘ UČ hČ =NmĂ C 35

É lDĄGČtĘŇ yĂwĘ MmąĄ ortĘŇ yĂwĘ ëŇ lĆ UĆę hČ onÁ oYrĘkĂŇ hŇ WĎÄ ‘Ď wĘ : dŇ ‘ĲĄoUlČ dŇ o‘¡=yJĂ ZqĳĄ 36

M‘ČzČŔ hŇ lĎ JăĎ =dŇ ‘Č ÉxČ ylĂÄYĘ hĂ wĘ tŇ o’ĳ lĎ pĘŇ nĂ rB¡Ą dČŇ yĘ MylĂŔ ’Ą l’ăĄ É l‘Č wĘ l’ĄŔ =lJĎ =l‘Č
tŇ D¿ČmĘ xĆ =l‘Č wĘ NybĂŔ yĎ âlă ÉwytĎŇ bŇŁ ’Ğ yhąĄŁl’Ĺ=l‘Č wĘ : hŇ tĎŇ WĲĎ ‘ĹnĲĆ hŇ Y¡Ď rĎxĹnĲĆ yJ¿Ă 37

ÉHČ ŁlÄ’ĹlĲĆ wĘ : lDĲĎGČtĘŇ yĂ lJ¡Ł =l‘Č yJ¿Ă NybĳĂŇ yĎ âlă HČ ol¡ ’Ĺ=lJĎ =l‘ĲČwĘ MySËĂ nĎ 38

dŇ BËĄ kČŇ yĘ wytĎę bŇŁ ’Ğ Ch‘ăĚdĎŇ yĘ=âlĲ rSÌĆ ’Ğ HČ olÁ’ĹlĲĆ wĘ dŇ BĳĄkČŇ yĘ oe¡JČ =l‘Č MyEĂŔ‘ĚmĲĎ
ÉMyEĂ‘ĚmĲĎ yrąĄYĘ bĘŇ mĂ lĘ hŇ WĎÂ ‘Ď wĘ : tŇ odĲŇ mĚ xĞbĲČŇ C hŇ r¡ĎqĎ yĘ NbĆŇ ’¿Ć bĘŇ C PŇ sĆ kËĆŇ bĘŇ C bŇ h¿Ď zĎBĘ 39

MyBĂŔ rČBĲĎ ÉMlĎ ySĂ mĘ hĂ wĘ dŇ obĳŇ kĎŇ hŇ BăĆ rĘyČ ryk¡ hř rS¿Ć ’Ğ rkĎŔ nĄ HČ olă ’Ĺ=M‘Ă
bŇ gĆŇ eĆŔ hČ ëŇ lĆ măĆ ÉoU‘Ă xGąČ nČtĘŇ yĂ ZqĄę tŇ ‘ăĄbĘŇ C : ryxĲĂ mĘ BĂ qQ¿Ą xČ yĘ hŇ m¡Ď dĎŇ ’Ğ wĲČ 40

tŇ oBĳ rČ tŇ oI¡nĂ ’ĽbĲĎŇ C MySĂŔ rĎpăĎŇ bĘŇ C ÉbkĆŇ rĆÄ BĘ Nopę ~Ď hČ ëŇ lĆ măĆ wylĎÁ‘Ď r‘ĄÄ êĎWĘ yĂwĘ
ClSĳĄ JĎ yĂ tŇ oB¡ rČwĘ ybĂŔ ~Ę hČ ZrĆ’ăĆBĘ É’bĎŇ C : rbĲĎŇ ‘Ď wĘ PŇ T¿Č SĎ wĘ tŇ oY¡ rĎ’ĞbĲČŇ ’b¿ĎŇ C 41

od¡Ň yĎ xl¿Č SĘ yĂwĘ : NoUĲ ‘Č yn¿ĄBĘ tŇ yS¡Ă ’Ň rĄwĘ bŇ ’ĎŔ omC ModăŇ ’Ĺ odŔ IĎmĂ CTă lĘ UĲĎ yĂ ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ 42

ÉyeĄmČ kĘŇ mĂ BĘ lSČę mĎ C : hŇ TĲĎ ylĄ pĘŇ lĂ hŇ y¡ĆhĘ tĲĂŇ âl¿ MyĂrČŔ YĘ mĂ ZrĆ’ăĆwĘ tŇ oYĳrĎ’ĞBĲČ 43

: wydĲĎŇ ‘ĎYĘ mĂ BĘ MyS¡Ă kĚŇ wĘ Myb¿ĂŇ lĚ wĘ MyĂrĳĎYĘ mĂ tŇ odăŇ mĚ xĞ lk¡ŇŁ bĘŇ C PŇ sĆ JĆŔ hČ wĘ bŇ hăĎ EĎhČ
dŇ ym¿Ă SĘ hČ lĘ hŇ lĎŔ dŇŁ gĘŇ ’măĎ xĄ BĘ É’YĎ yĎwĘ NopĳŇ ~Ď mĂ C xr¡ĎzĘUĂ mĂ ChlĚŔ hĞbĲČŇ yĘ tŇ o‘ămĚ SĘ C 44

SdĆŇ qĳŁ =ybĂŇ YĘ =rhČ lĘ MyU¡Ă yČ NyB¿Ą onŔ dĘŇ jČ ’Č ylăĆ hĽ’ĲĎ É‘FČ yĂwĘ : MyBĲĂ rČ Myr¡ĂxĞhĲČ lĘ C 45

rvăČ hČ l’ĄÁ kĎŇ ymĲĂ dŇ mÄŁ ‘ĞyĲČ ž’yhĂ hČ tŇ ‘ăĄbĎŇ C : olĲ rz¡Ąo‘ Ny’¿ĄwĘ o~Ŕ qĂ =dŇ ‘Č É’bĎŇ C by
lwdgh

.’"ydw ’"d Nkw yrkw bytk ryJĂ yČ ’"sb ,yrq ryJĂ yČ ,bytk ryJĂ hĂ v.39
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ÉhtĎŇ yĘhĘ nĲĂ =âl rSąĆ ’Ğ hŇ rĎŔ YĎ tŇ ‘ăĄ ÉhtĎŇ yĘhĲĎ wĘ ůìUĆ ‘Č ynăĄBĘ =l‘Č ÈdmĄ ‘Ł hĲĎ lodę GĎhČ
’Y¡Ď mĘ eĂ hČ =lJĎ ìŔ UĘ ‘Č TlăĄ UĎ yĂ É’yhĂ hČ tŇ ‘ąĄbĎŇ C ’yhĳĂ hČ tŇ ‘ăĄhĎ dŇ ‘¡Č yoGŔ tŇ oyăhĘ mĲĂ

2 yIăĄxČ lĘ hŇ QĆ ’Ą ť CYyqĳĂyĎ rp¡ĎŇ ‘Ď=tŇ mČ dĘŇ ’Č yn¿ĄSĄ IĘmĂ MyBĂě rČwĘ : rpĆŇ iĲĄ BČ bŇ Ct¿Ň JĎ
3 rhČ zăŁ JĘ Crh¡Ă zĘyČ MylĂŔ JĂ WĘ UČ hČÄ wĘ : MlĲĎ o‘ No’¿ rĘdĂŇ lĘ tŇ op¡Ň rĎxĞlĲČ hŇ QĆ ’¿Ą wĘ MlĎŔ o‘

: dŇ ‘ĲĆwĎ Ml¿Ď o‘lĘ Myb¡ĂŇ kĎŇ oJJČ MyBĂŔ rČhĲĎ ÉyqĄ yDĂYĘ mČ C ‘Č yqĳĂrĎhĲĎ
4 ZqĳĄ tŇ ‘ăĄ=dŇ ‘Č rpĆŇ i¡Ą hČ Mt¿ŇŁ xĞ wĲČ MyrËĂbĎŇ DĘhČ MtÌŇŁ sĘ l’Ň IĄęnĂ dĲĎŇ hŇ êăĎ’Č wĘ
5 MyĂn¿ČSĘ hŇ eËĄhĂ wĘ l’Ň IĄŔnĂ dĎŇ ynăĂ’Ğ ÉytĂŇ y’ĂÄ rĎwĘ : tŇ ‘ČDĲĎhČ hŇ B¿Ć rĘtĂŇ wĘ MyB¡Ă rČ CT¿ TĘ SŁ yĘ

tŇ p¿ČŇ WĘ lĂ hŇ eĎh¡Ą dŇ x¿Ď ’Ć wĘ r’ŔŁ yĘhČ tŇ păČŇ WĘ lĂ ÉheĎhĄ dŇ x¿Ď ’Ć MydĳĂŇ mĘ ‘ĲŁ Myr¡ĂxĄ ’Ğ
6 r’ĳŁ yĘhČ ymăĄ ymĄ lĘ l‘ČU¡Č mĂ rS¿Ć ’Ğ MyDĂŔ BČ hČ SCbăŇ lĘ ÉSy’Ă lĎ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : r’ĲŁ yĘhČ
7 rSăĆ ’Ğ MyDĂę BČ hČ SCbăŇ lĘ ű Sy’ăĂ hĎ =tŇ ’Ć ‘mČÂSĘ ’Ć wĲĎ : tŇ o’Ĳ lĎ jĘ hČ Zq¿Ą yt¡ČŇ mĎ =dŇ ‘Č

‘b¡ČŇ èĎ IĂwČ MyĂmČŔ èĎ hČ =l’Ć Éol’Ň mŁ WĘ C oną ymĂ yĘ MrĆIĎÄwČ ůr’Ł yĘhČ ymăĄ ymĄ lĘ È l‘ČUČ mĂ
SdĆŇ q¡Ł =M‘Č=dŇ yČ Zj¿Ą nČ tŇ oQË kČŇ kĘŇ C yYĂ xĄę wĎ MydĂÁ ‘ĞomĲ dŇ ‘ĄÄ omlĘ žyJĂ MlĳĎ o‘hĲĎ yxăĄ BĘ

8 hŇ m¿Ď ynĂědŇŁ ’Ğ hŇ rĎŔ mĘ ’ăŁ wĎ NybĳĂŇ ’Ď âlă wĘ yêĂ ‘Ę m¡Č SĎ yn¿Ă’Ğ wĲČ : hŇ QĆ ’ĲĄ =lkĎŇ hŇ nĎ yl¿Ć kĘŇ êĂ
9 Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ MymËĂ tĚŇ xĞ wĲČ MymÌĂ tĚŇ sĘ =yJĲĂ l’Ň IĳĄnĂ DĲĎ ëŇ ăĄl rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : hŇ QĆ ’ĲĄ tŇ yr¡ĂxĞ’ĲČ

10 My‘ĂŔ SĎ rĘ C‘ySăĂ rĘhĂ wĘ MyBĂŔ rČ ÉCpŇ rĘ~ĲĎ yĂwĘ CnąBĘ lČ tĘŇ yĲĂwĘ CrrĞBĲĎ tĘŇ yĂţ : ZqĲĄ tŇ ‘¿Ą=dŇ ‘Č
11 dŇ ymĂŔ êĎhČ rsăČ Ch Ét‘ĄmĄ C : CnybĲĂŇ yĎ Myl¡Ă JĂ WĘ UČ hČ wĘ My‘ĳĂSĎ rĘ=lJĎ Cnyb¡ĂŇ yĎ âl¿ wĘ
12 hŇ J¡Ć xČ mĘ hĲČ yr¿ĄSĘ ’Č : My‘ĲĂSĘ tĂŇ wĘ MyĂt¿ČŇ ’Ň mĎ PŇ lĆ ’¡Ć MymĂě yĎ MmĳĄ SŁ ZCuă SĂ tŇ t¡ĄŇ lĎ wĘ
13 ZuĳĄlČ ëŇ ăĄl hŇ ê¡Ď’Č wĘ : hŇ èĲĎ mĂ xĞ wĲČ MyS¿Ă ŁlSĘ tŇ o’¡ mĄ SŁl¿ SĘ PŇ lĆ ’Ćě MymĂě yĎlĘ ‘Č yGĳĂyČwĘ

: NymĲĂ IĎhČ Zq¿ĄlĘ ì¡Ň lĘ rĲĎgŇŁ lĘ dŇ m¿Ł ‘ĞtĲČŇ wĘ xČ CnËtĎŇ wĘ

G

wVgrh Kl’ ’yrbg Nyd’ wyYxw .znV Nmysw ,h‘bVw MyVmxw tw’m VlV l’ynd rpsd yqwsp Mwks
.rV‘ wytwqspw .h‘bV wyrdsw .]b"y +w l’ynd[ wxkVhw

The number of the verses of the book of Daniel is 357; and the sign is, znV. And
its middle point is, Then they came near, and spake before the king [Dan 6.12].
And its sedarim are 7.
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sŘ1 yjăĂ mĂ ho¡ĎhyĘ=rbČŇ DĘ tŇ ol¿ kĘŇ lĂ srČŔ jĎ ëŇ lĆ măĆ ÉSrĆokÄ lĘ tŇ xČę ’Č tŇ năČSĘ bĂŇ C ’

=lkĎŇ BĘ É loq=rbĆŇ ‘ĞIĲČwČ srČŔ jĎ =ëŇ lĆ mĲĆ SrĆJăŁ ÉxČ CrÄ =tŇ ’Ć hoĎęhyĘ ry‘ăĂhĄ hŇ yĳĎmĘ rĘyĂ
lJŁ ť srČŔ jĎ ëŇ lĆ măĆ SrĆJŁ ť rmČę ’Ď hŇ JăŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ bŇ ê¡ĎkĘŇ mĂ BĘ =MgČŇ wĘ otŔ CkŇ lĘ mČ 2

ÉylČ ‘Ď dŇ qąČpĎŇ =’ChĲ wĘ MyĂmĳĎèĎ hČ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ ylĂŔ NtČŇ năĎ ZrĆ’ĎŔ hĎ tŇ okăŇ lĘ mĘ mČ
oUę ‘Č=lJĎ mĂ MkăĆŇ bĎŇ =ymĲĂ : hŇ dĲĎŇ ChyBĲĂ rS¿Ć ’Ğ MĂl¡Č SĎ CrĲyBĂ tŇ yĂbČŔ olă =tŇ onĲ bĘŇ lĂ 3

tŇ yBąĄ=tŇ ’Ć NbĆŇ yĂęwĘ hŇ dĳĎŇ ChyBĲĂ rSăĆ ’Ğ MĂl¡Č SĎ CrĲylĂ l‘Č yČěwĘ oUŔ ‘Ă ÉwyhĎŁl’Ĺ yhąĂ yĘ
=lkĎŇ wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ rS¿Ć ’Ğ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ ’Ch¿ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ 4

ySăĄ nĘ ’Č ÉChC’vĘ nČ yĘ ůMSĎ =rgĲĎŇ ’Chă rSăĆ ’Ğ ÈtomqŁ UĘ hČ =lJĎ mĲĂ r’Ďę SĘ eĂ hČ
tŇ yb¿ĄŇ lĘ hŇ bĎŔ dĎŇ eĘ hČÄ =M‘Ă hŇ mĳĎ hĄ bĘŇ bĂŇ C SCkăŇ rĘbĂŇ C bŇ h¡Ď zĎbĘŇ C PŇ sĆ k¿ĆŇ BĘ omŔ qŁ mĘ
ÉhdĎŇ ChylĲĂ tŇ obę ’Ď hĲĎ ySăĄ ’Ň rĎ CmCqÁ IĎwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ rS¿Ć ’Ğ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ 5

tŇ olă ‘ĞlĲČ oxŔ Cr=tŇ ’Ć ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ ry‘ąĂhĄ lkÄŁ lĘ MIĳĂwĂlĘ hĲČ wĘ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ wĘ NmĂŔ yĎnĘ bĂŇ C
Cqă EĘxĂ ÉMhĆ ytĄŇ bĲŇŁ ybĂŇ sĘ =lkĎŇ wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ rS¿Ć ’Ğ ho¡ĎhyĘ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć tŇ onŔ bĘŇ lĂ 6

dŇ b¡ČŇ lĘ tŇ onĳDĎgĘŇUĂ bČŇ C hŇ m¡Ď hĄ BĘ bČŇ C SCk¿Ň rĘBĲĎ bŇ hËĎ EĎBČ PŇ sĆ kÌĆŇ =ylĄ kĘŇ BĂ MhĆŔ ydĄŇ ybĲĂŇ
ylăĄ JĘ =tŇ ’Ć ’yY¡Ă oh SrĆoJŔ ëŇ lĆ UăĆ hČ wĘ : bŇ DĲĄnČtĘŇ hĲĂ =lJĎ =l‘Č 7

tŇ yb¿ĄŇ BĘ Mn¡ĄêĘ IĂwĲČ MĂlČŔ SĎ CrăymĂ Ér~Č nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ ’yYąĂ oh rSĆÄ ’Ğ hoĳĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ
rBĳĎ zĘGĂ hČ tŇ dăĎŇ rĘtĘŇ mĂ dŇ y¡Č=l‘Č srČŔ jĎ ëŇ lĆ măĆ SrĆoJť M’Ąę yYĂ oIĲwČ : wyhĲĎ Łl’Ĺ 8

ylĄÄTĘ rĘgČŇ’Ğ MrĳĎjĎ sĘ mĂ hŇ QĆ ’¡Ą wĘ : hŇ dĲĎŇ ChylĲĂ ’yW¡Ă eĎhČ r~ČŔ BČ SĘ SĄ lĘ ÉMrĄjĘ sĘ IĂwĲČ 9

: MyrĲĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ ‘¿ĎSĘ êĂ Myp¡ĂŇ lĎ xĞmĲČ PŇ lĆ ’ĎŔ ÉPsĆ kĆÄ =ylĄ TĘ rĘgČŇ’Ğ MySĂę ŁlSĘ bŇ hĎÁ zĎ
hŇ rĳĎWĎ ‘ĞwĲČ tŇ o’¡ mĄ ‘B¿Č rĘ’Č MynĂŔ SĘ mĂ ÉPsĆ kĆÄ yrĄopąŇ JĘ MySĂŔ ŁlSĘ ÉbhĎ zĎ yrąĄopŇ JĘ 10

Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ m¿Ą xĞ PŇ sĆ JĆŔ lČ wĘ bŇ hăĎ EĎlČ ÉMylĂ JĄ =lJĎ : PŇ lĆ ’ĲĎ Myr¡ĂxĄ ’Ğ Myl¿Ă JĄ 11

lb¡ĆŇ BĎ mĂ hŇ lĎŔ oGhČ tŇ olă ‘ĎhĲĄ M‘Ă ť r~Čę BČ SĘ SĄ hŇ lăĎ ‘ĹhĲĆ lJÂŁ hČ tŇ o’ĳ mĄ ‘BăČ rĘ’Č wĘ
ybăĂŇ èĘ mĂ ÉMylĂ ‘Ł hĲĎ hŇ nĎę ydĂŇ UĘ hČ ynăĄBĘ ű hŇ QĆ ’ăĄ wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲylĂ b
CbŇ CSË IĎwČ lbĳĆŇ bĎŇ lĘ lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ ro~nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ hŇ lËĎ gĘŇhĆ rS¿Ć ’Ğ hŇ lĎŔ oGhČ
MlVwryl



2. 2–35 ’rz‘ 1375

2 ‘Č CSÃ yĄ lbĆę BĎ rĚzĘ=M‘Ă C’BăĎ =rSĆ ’Ğ : orĲy‘Ă lĘ Sy’¿Ă hŇ d¡ĎŇ ChywĲĂ MĂl¿Č SĎ CrĲylĂ
hŇ nĳĎ‘ĞBĲČ MCxă rĘ yw¡ČgĘŇBĂ rj¿Ď sĘ mĂ NSËĎ lĘ BĂ yk¿ČŇ DĽrĘmĎ hŇ yĎÁlĎ ‘ĄrĲĘ hŇ yĎÄrĎWĘ hŇ yĎmĘ xĆ nĘ ţ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ M‘¿Č yS¡Ą nĘ ’Č rjČě sĘ mĂ

3, 4 hŇ yĎŔTĘ pČŇ SĘ ynăĄBĘ : MyĂnĲĎSĘ C My‘¿ĂbĘŇ SĂ hŇ ’¡Ď mĄ MyĂjČě lĘ ’Č S‘ŔŁ rĘpČŇ ynăĄBĘ
5 hŇ è¿Ď mĂ xĞ tŇ o’¡ mĄ ‘b¿ČŇ SĘ xrČŔ ’Ď ynăĄBĘ : MyĂnĲĎSĘ C My‘¿ĂbĘŇ SĂ tŇ o’¡ mĄ SŁl¿ SĘ
6 hŇ n¿ĆmŁ SĘ MyĂjČě lĘ ’Č bŇ ’ĳĎ oy ‘Č CS¡ yĄ yn¿ĄbĘŇ lĂ bŇ ’ËĎ om tŇ x¿Č pČŇ =ynĲĄBĘ : My‘ĲĂbĘŇ SĂ wĘ
7 Myè¿Ă mĂ xĞ MyĂt¡ČŇ ’Ň mĎ PŇ lĆ ’Ćě MlĎŔ y‘Ą ynăĄBĘ : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ C tŇ o’¡ mĄ
8 : hŇ èĲĎ mĂ xĞ wĲČ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č wĘ tŇ o’¡ mĄ ‘S¿Č êĘ ’CêŔ zČ ynăĄBĘ : hŇ ‘ĲĎBĎ rĘ’Č wĘ

9, 10 My‘¿ĂBĎ rĘ’Č tŇ o’¡ mĄ SS¿Ą ynĂŔ bĎŇ ynăĄBĘ : MyèĲĂ SĂ wĘ tŇ o’¡ mĄ ‘b¿ČŇ SĘ yJĎŔ zČ ynăĄBĘ
11, 12 ynăĄBĘ : hŇ SĲĎ ŁlSĘ C Myr¿ĂWĘ ‘Ć tŇ o’¡ mĄ SS¿Ą ybĎŔ bĄŇ ynăĄBĘ : MyĂnĲĎSĘ C

13 tŇ o’¡ mĄ SS¿Ą MqĎŔ ynĂ dăŇŁ ’Ğ ÉynĄBĘ : MyĂnĲĎSĘ C Myr¿ĂWĘ ‘Ć MyĂt¡ČŇ ’Ň mĎ PŇ lĆ ’Ćě dŇ GĎŔ zĘ‘Č
14, 15 ynăĄBĘ : hŇ èĲĎ SĂ wĘ Myè¿Ă mĂ xĞ MyĂj¡ČlĘ ’Č ywĎŔgĘŇbĂŇ ynăĄBĘ : hŇ èĲĎ SĂ wĘ Myè¿Ă SĂ

16 hŇ I¡ĎqĂ zĘxĂ ylĲĂ rT¿Ą ’Ď =ynĲĄBĘ : hŇ ‘ĲĎBĎ rĘ’Č wĘ Myè¿Ă mĂ xĞ tŇ o’¡ mĄ ‘B¿Č rĘ’Č NydĂŔ ‘Ď
17 : hŇ SĲĎ ŁlSĘ C Myr¿ĂWĘ ‘Ć tŇ o’¡ mĄ SŁl¿ SĘ yYĎŔ bĄŇ ynăĄBĘ : hŇ nĲĎmŁ SĘ C My‘¿ĂSĘ êĂ

18, 19 MyĂt¡ČŇ ’Ň mĎ MSĚŔ xĎ ynăĄBĘ : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ C hŇ ’¡Ď mĄ hŇ rĎŔ oy ynăĄBĘ
20, 21 ynăĄBĘ : hŇ èĲĎ mĂ xĞ wĲČ My‘¿ĂSĘ êĂ rB¡Ď gĂŇ yn¿ĄBĘ : hŇ SĲĎ ŁlSĘ C Myr¿ĂWĘ ‘Ć

22 Myè¿Ă mĂ xĞ hŇ p¡ĎŇ TŁ nĘ yS¿Ą nĘ ’Č : hŇ SĲĎ ŁlSĘ C Myr¿ĂWĘ ‘Ć hŇ ’¡Ď mĄ MxĆ lĎŔ =tŇ ybĲĄŇ
23, 24 tŇ wĆm¡ĎzĘ‘Č yn¿ĄBĘ : hŇ nĲĎmŁ SĘ C Myr¿ĂWĘ ‘Ć hŇ ’¡Ď mĄ tŇ otŔ nĎ‘Ğ ySăĄ nĘ ’Č : hŇ èĲĎ SĂ wĘ

25 ‘b¿ČŇ SĘ tŇ orŔ ’Ą bĘŇ C hŇ răĎypĂŇ JĘ ÉMyrĂ‘Ď tŇ yąČrĘqĂ ynĄÄBĘ : MyĂnĲĎSĘ C My‘¿ĂBĎ rĘ’Č
26 tŇ o’¡ mĄ SS¿Ą ‘bČŇ gĎŔ wĎ ÉhmĎ rĎhĲĎ ynąĄBĘ : hŇ SĲĎ ŁlSĘ C My‘¿ĂBĎ rĘ’Č wĘ tŇ o’¡ mĄ
27 : MyĂnĲĎSĘ C Myr¿ĂWĘ ‘Ć hŇ ’¡Ď mĄ smĎŔ kĘŇ mĂ ySăĄ nĘ ’Č : dŇ xĲĎ ’Ć wĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć

28, 29 ob¡Ň nĘ yn¿ĄBĘ : hŇ SĲĎ ŁlSĘ C Myr¿ĂWĘ ‘Ć MyĂt¡ČŇ ’Ň mĎ y‘ĎŔ hĎ wĘ É l’Ą =tŇ ybĲĄŇ ySąĄ nĘ ’Č
30 : hŇ èĲĎ SĂ wĘ Myè¿Ă mĂ xĞ hŇ ’¡Ď mĄ SyBĂŔ gĘŇmČ ynăĄBĘ : MyĂnĲĎSĘ C Myè¿Ă mĂ xĞ

31, 32 MrĂŔ xĎ ynăĄBĘ : hŇ ‘ĲĎBĎ rĘ’Č wĘ Myè¿Ă mĂ xĞ MyĂt¡ČŇ ’Ň mĎ PŇ lĆ ’Ćě rxĄŔ ’Č MlăĎ y‘Ą ÉynĄBĘ
33 tŇ o’¡ mĄ ‘b¿ČŇ SĘ onŔ o’wĘ dŇ ydăĂŇ xĎ ÉdŁl=ynĄBĘ : MyrĲĂWĘ ‘ĆwĘ tŇ o’¡ mĄ SŁl¿ SĘ
34 : hŇ èĲĎ mĂ xĞ wĲČ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č tŇ o’¡ mĄ SŁl¿ SĘ oxŔ rĄyĘ ynăĄBĘ : hŇ èĲĎ mĂ xĞ wĲČ Myr¿ĂWĘ ‘Ć
35 : MySĲĂ ŁlSĘ C tŇ o’¡ mĄ SS¿Ą wĘ MypĂŔ lĎ ’Ğ tŇ SĆ Łlă SĘ hŇ ’ĎŔ nĎsĘ ynăĄBĘ

Mynhkh
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: hŇ SĲĎ ŁlSĘ C My‘¿ĂbĘŇ SĂ tŇ o’¡ mĄ ‘S¿Č êĘ ‘Č CSŔ yĄ tŇ ybăĄŇ lĘ ÉhyĎ‘Ę dĲČŇ yĘ ynąĄBĘ MynĳĂhĞJĲŁ hČ 36

PŇ lĆ ’Ćě rCxŔ SĘ pČŇ ynăĄBĘ : MyĂnĲĎSĘ C Myè¿Ă mĂ xĞ PŇ lĆ ’¡Ć rUĄŔ ’Ă ynăĄBĘ 37, 38

: rWĲĎ ‘Ď hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ wĘ PŇ lĆ ’¡Ć MrĂŔ xĎ ynăĄBĘ : hŇ ‘ĲĎbĘŇ SĂ wĘ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č MyĂt¡ČŇ ’Ň mĎ 39

: hŇ ‘ĲĎBĎ rĘ’Č wĘ My‘¿ĂbĘŇ SĂ hŇ y¡ĎwĘdČŇ oh yn¿ĄbĘŇ lĂ l’ËĄ ymĂ dĘŇ qČ wĘ ‘Č CSÌ yĄ=ynĲĄBĘ MIĳĂwĂlĘ hĲČ 40

: hŇ nĲĎmŁ SĘ C Myr¿ĂWĘ ‘Ć hŇ ’¡Ď mĄ PŇ sĎŔ ’Ď ynăĄBĘ MyrĳĂrĘSĲŁ mĘ hĲČ 41

yn¿ĄBĘ bŇ CuŔ ‘Č=ynĲĄBĘ Nomă lĘ TČ =ynĲĄBĘ ÉrTĄ ’Ď =ynĲĄBĘ MCQą SČ =ynĲĄBĘ MyrĂę ‘ĞèĲŁ hČ ynăĄBĘ 42

: hŇ ‘ĲĎSĘ tĂŇ wĘ MyS¿Ă ŁlSĘ hŇ ’¡Ď mĄ lJěŁ hČ ybĳĎŇ SŁ ynăĄBĘ ’T¡Ď yTĂ xĞ
sr¿Ł qĄ=ynĲĄBĘ : tŇ o‘Ĳ BĎ TČ yn¿ĄBĘ ’p¡ĎŇ CWxĞ=ynĲĄbĘŇ ’x¿Ď yYĂ =ynĲĄBĘ MynĳĂytĂŇ eĘ hČ 43, 44

: bŇ CuĲ ‘Č yn¿ĄBĘ hŇ b¡ĎŇ gĎŇxĞ=ynĲĄbĘŇ hŇ n¿ĎbĎŇ lĘ =ynĲĄBĘ : NodĲŇ pĎŇ yn¿ĄBĘ ’h¡Ď ‘ĞysĂ =ynĲĄBĘ 45

rxČ g¡ČŇ=ynĲĄBĘ lD¿ĄgĂŇ=ynĲĄBĘ : NnĲĎxĎ yn¿ĄBĘ yl¡Č mĘř SČ =ynĲĄBĘ bŇ g¿ĎŇxĎ =ynĲĄBĘ 46, 47

’E¿Ď‘Ě=ynĲĄBĘ : MEĲĎgČŇ yn¿ĄBĘ ’d¡ĎŇ oqnĘ =ynĲĄBĘ NyY¿Ă rĘ=ynĲĄBĘ : hŇ yĲĎ’Ď rĘ yn¿ĄBĘ 48, 49

: MysĂ ypĂŇ nĘ yn¿ĄBĘ MynĂ y‘Ă mĘ =ynĲĄbĘŇ hŇ n¿ĎsĘ ’Č =ynĲĄBĘ : ysĲĎ bĄŇ yn¿ĄBĘ xČ s¡Ą pĎŇ =ynĲĄbĘŇ 50

tŇ Cl¿ YĘ bČŇ =ynĲĄBĘ : rCxĲ rĘxČ yn¿ĄBĘ ’p¡ĎŇ CqxĞ=ynĲĄBĘ qCB¿ qĘ bČŇ =ynĲĄBĘ 51, 52

’r¡ĎsĘ ysĲĂ =ynĲĄBĘ soq¿ rĘbČŇ =ynĲĄBĘ : ’SĲĎ rĘxČ yn¿ĄBĘ ’d¡ĎŇ yxĲĂ mĘ =ynĲĄBĘ 53

hŇ mĳŁ ŁlSĘ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č yn¡ĄBĘ : ’pĲĎŇ yTĂ xĞ yn¿ĄBĘ xČ yY¡Ă nĘ yn¿ĄBĘ : xmČ tĲĎŇ =ynĲĄBĘ 54, 55

Noq¡ rĘdČŇ =ynĲĄbĘŇ hŇ l¿Ď ‘Ę yĲČ=ynĲĄBĘ : ’dĲĎŇ CrpĘŇ yn¿ĄBĘ tŇ rĆp¡ĆŇ iŁ hČ =ynĲĄBĘ yT¿Č sŁ =ynĲĄBĘ 56

yn¿ĄBĘ Myy¡ĂbĎŇ ~Ę hČ tŇ rĆk¿ĆŇ jŁ ynËĄBĘ lyFĂę xČ =ynĲĄbĘŇ hŇ yăĎTĘ pČŇ SĘ ynÌĄBĘ : lDĲĄgĂŇ yn¿ĄBĘ 57

My‘¿ĂSĘ êĂ tŇ o’¡ mĄ SŁl¿ SĘ hŇ mĳŁ ŁlSĘ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č yn¡ĄbĘŇ C MynĂŔ ytĂŇ eĘ hČ =lJĎÄ : ymĲĂ ’Ď 58

’SĎŔ rĘxČ lêăĄ ÉxlČ mĆÄ lê¿ĄmĂ ÉMylĂ ‘Ł hĲĎ hŇ QĆ ’Ąę wĘ : MyĂnĲĎSĘ C 59

M’¿Ă M‘ĎŔ rĘzČwĘ ÉMtĎŇ obŇ ’Ğ=tŇ yBĲĄ dŇ yGąĂhČ lĘ ClękĘŇ yĲĎ âlă wĘ rUĳĄ’Ă ND¡Ď’Č bŇ Cr¿JĘ
’dĳĎŇ oqnĘ ynăĄBĘ hŇ I¡ĎbĂŇ oTĲ =ynĄbĘŇ hŇ y¿ĎlĎ dĘŇ =ynĲĄBĘ : MhĲĄ l’¡Ą rĎWĘ IĂmĂ 60

yn¿ĄBĘ MynĂŔ hĞJăŁ hČ ÉynĄBĘ mĂ C : MyĂnĲĎSĘ C Myè¿Ă mĂ xĞ tŇ o’¡ mĄ SS¿Ą 61

ÉydĂŇ ‘ĎlĘ GĂ hČ yQąČ zĂrĘBČ tŇ onÂBĘ mĂ xqČ lĎ ţ rSăĆ ’Ğ yQČę zĂrĘbČŇ ynăĄBĘ ZouĳhČ ynăĄBĘ hŇ I¡ĎbČŇ xĽ
MbËĎŇ tĎŇ kĘŇ CSÌ qĘ BĂ hŇ QĆ ’Ąę : MmĲĎ SĘ =l‘Č ’r¡ĄuĎ IĂwČ hŇ èĎŔ ’Ă 62

É’tĎŇ SĎÄ rĘêĂ hČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ eĲĎhĚ JĘ hČ =NmĂ Cl¡ ’ĞgŇŁ yĘwĲČ C’YĳĎ mĘ nĂ âlă wĘ MyW¡Ă xĘ yČtĘŇ UĂ hČ 63

Myr¿ĂC’lĘ Nh¡Ą JŁ dŇ m¿Ł ‘Ğ dŇ ‘ËČ MySĳĂ dĎŇ uĽhČ SdĆŇ uăŁ mĂ Cl¡ kĘŇ ’Ň yĲŁ =âl rS¿Ć ’Ğ MhĆŔ lĎ
Mymtlw

.s"tw ‘"t ,’"d Nkw yrqw bytk ymČlĘ WČ ’"sb ,yrq ymČlĘ WČ v.46 .b
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64 tŇ o’¿ mĄ =SŁlĲ SĘ MyĂj¡ČlĘ ’Č ’oBŔ rĂ ‘BăČ rĘ’Č dŇ xĳĎ ’Ć JĘ lh¡Ď uĎ hČ =lJĎ : MyUĲĂ tĚŇ lĘ C
65 SŁl¿ SĘ MypĂŔ lĎ ’Ğ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ hŇ QĆ ’ĄŔ ÉMhĆ ytĄŇ hĲŁ mĘ ’Č wĘ MhąĆ ydĄŇ bĘŇ ‘Č dŇ bČŇ QĘ mĂ ţ : MyèĲĂ SĂ

: MyĂtĲĎŇ ’Ň mĎ tŇ or¡rĘSĲŁ mĘ CĲ Myr¿ĂrĘSĲŁ mĘ MhËĆ lĎ wĘ hŇ ‘ĳĎbĘŇ SĂ wĘ MySăĂ ŁlSĘ tŇ o’¡ mĄ
66 My‘¿ĂBĎ rĘ’Č MyĂt¡ČŇ ’Ň mĎ MhĆě ydĄŇ rĘjĂ hŇ èĳĎ SĂ wĘ MySăĂ ŁlSĘ tŇ o’¡ mĄ ‘b¿ČŇ SĘ MhĆě ysĄ CsĲ
67 MyrĂě mŁ xĞ hŇ èĳĎ mĂ xĞ wĲČ MySăĂ ŁlSĘ tŇ o’¡ mĄ ‘B¿Č rĘ’Č MhĆŔ yQĄ mČÄ GĘ : hŇ èĲĎ mĂ xĞ wĲČ
68 ÉySĄ ’Ň rĎmĲĄ C : MyrĲĂWĘ ‘ĆwĘ tŇ o’¡ mĄ ‘b¿ČŇ SĘ MypĂŔ lĎ ’Ğ tŇ SĆ SăĄ

tŇ ybăĄŇ lĘ ÉCbŇ DĘnČtĘŇ hĲĂ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ rSăĆ ’Ğ ho¡ĎhyĘ tŇ yb¿ĄŇ lĘ M’Ďě obŇ BĘ tŇ obŔ ’Ď hĲĎ
69 ůhkĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ rYăČ o’lĘ ÈCntĘŇ nĲĎ MxĎę kŇŁ JĘ : onĲ okŇ mĘ =l‘Č od¡Ň ymĂ ‘ĞhĲČ lĘ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ

MypĳĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ măĄ xĞ Myn¡ĂmĎ PŇ sĆ kĆě wĘ PŇ lĆ ’ĆŔ wĎ tŇ o’BăŁ rĂ=SSĲĄ ÉMynĂ omJĘ rĘDČ bŇ hĎę zĎ
70 MIĂwĂlĘ hĲČ wĘţ MynăĂhĞJĲŁ hČ CbăŇ SĘ IĲĄwČ : hŇ ’ĲĎ mĄ Myn¡ĂhĞJĲŁ tŇ n¿Ł tĘŇ kĎŇ wĘ

=lkĎŇ wĘ MhĳĆ yrĄ‘ĲĎBĘ Myn¡ĂytĂŇ eĘ hČ wĘ MyrËĂ‘ĞoèĲ hČ wĘ MyrÌĂrĘSĲŁ mĘ hĲČ wĘ M‘ĎÂhĎ =NmĂ C
g yn¿ĄbĘŇ C y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ SdĆŇ xăŁ hČ É‘GČ IĂwČ : MhĲĆ yrĄ‘ĲĎBĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ
2 žMqĎ IĎwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ=l’Ć dŇ x¡Ď ’Ć Sy’¿Ă JĘ M‘ËĎhĎ Cp¿Ň sĘ ’ĲĎ IĄwČ MyrĳĂ‘ĎBĲĆ l’¡Ą rĎWĘ yĂ

wyxĎŔ ’Ć wĘ É l’Ą yêĂ lĘ ’Č SĘ =NBĆ lbąĆŇ BĎ rĚzĘC MynĂę hĞJĲŁ hČ wyxăĎ ’Ć wĘ qdĎÁ YĎ oyĲ=NBĆ ‘Č CSÄ yĄ
bŇ Ctě JĎ JČ tŇ olŔ ‘Ł ÉwylĎ ‘Ď tŇ olą ‘ĞhĲČ lĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ xB¡Č zĘmĂ =tŇ ’Ć CněbĘŇ IĂwČ

3 yJĂ ť wytĎŔ nŁ okăŇ mĘ =l‘Č ÉxČ BĄÄ zĘUĂ hČ CnykąĂŇ IĎwČ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ =Sy’Ă hŇ S¿Ć mŁ tŇ r¡ČotŇ BĘ
tŇ ol¡ ‘Ł hoĎŔhylĲČ Étol‘Ł wyląĎ ‘Ď É l‘ř yw tŇ oYĳrĎ’ĞhĲĎ yU¡Ą ‘ČmĲĄ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ hŇ măĎ y’Ą BĘ

4 Moyą tŇ lČÄ‘Ł wĘ bŇ CtĳŇ JĎ JČ tŇ oJ¡ iĚhČ gŇx¿Č =tŇ ’Ć CWË ‘ĞIĲČwČ : bŇ rĆ‘ĲĎlĎ wĘ rqĆB¿Ł lČ
5 ÉdymĂ êĎ tŇ ląČ ‘Ł NkĄÂ =yrĄxĞ’ĲČ wĘ : omĲ oyBĘ Moy¿=rbČŇ DĘ Tj¡Č SĘ mĂ JĘ rjĎŔ sĘ mĂ BĘ ÉMoyBĘ

hŇ b¡ĎŇ dĎŇ nĘ bŇ D¿ĄnČtĘŇ mĂ lkËŇŁ lĘ C MySĳĂ DĎqĚmĘ hĲČ ho¡ĎhyĘ yd¿ĄŇ ‘ĞomĲ =lkĎŇ lĘ C MySĂŔ dĎŇ xĽlăĆ wĘ
6 hoĳĎhylĲČ tŇ ol¡ ‘Ł tŇ ol¿ ‘ĞhĲČ lĘ CQxĄě hĄ y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ SdĆŇ xăŁ lČ ÉdxĎ ’Ć MoIąmĂ : hoĲĎhylĲČ
7 lkĎÄ ’ĞmĲČ C MySĳĂ rĎxĲĎ lĆ wĘ Myb¡ĂŇ YĘ xĲŁ lČ PŇ sĆ kĆŔ =CnêĘ IĂÄwČ : dŇ iĲĎ yĚ âl¿ ho¡ĎhyĘ lk¿ČŇ yhĄ wĘ

ÉNonbĎŇ QĘ hČ =NmĂ MyząĂrĎ’Ğ yYĄÄ ‘Ğ ž’ybĂŇ hĎ lĘ MyrĂŔ ~Ł lČ wĘ ÉMynĂ dŇŁ ~ĲĂ lČ NmĆ SĆę wĎ hŇ êĆÁ SĘ mĂ C
: MhĲĆ ylĄ ‘Ğ sr¡ČjĎ =ëŇ lĆ mĲĆ SrĆoJ¿ NoyËSĘ rĂJĘ ’opŔ yĎ MyăĎ=l’Ć

8 SdĆŇ x¡Ł BČ MĂlČŔ SĎ CrăylĂ ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ yBąĄ=l’Ć M’ĎÂ obŇ lĘ tŇ ynĂęèĄ hČ hŇ năĎèĎ bČŇ C
r’¿Ď SĘ C qdĎÁ YĎ oyĲ=NBĆ ‘Č CSÄ yĄwĘ l’Ą yêĂ lĘ ’Č SĘ ţ=NBĆ lbăĆŇ BĎ rĚzĘ CQxĄÃ hĄ ynĳĂèĄ hČ
CdŇ ymăĂ ‘ĞIĲČwČ MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ ybăĂŇ èĘ hČ mĲĄ ÉMy’Ă BĎ hČ =lkĎŇ wĘ MIĂęwĂlĘ hĲČ wĘ MynăĂhĞJĲŁ hČ ű MhăĆ yxĄ ’Ğ
Mywlh=t’

.yrq Cl‘ĞIČwČ ,bytk l‘ČIČwČ v.3 .g
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=tŇ yBĲĄ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ =l‘Č xČ ~¡Ą nČlĘ hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhnĎSĎ MyrąĂWĘ ‘Ć NBĆÄ mĂ MIĂęwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć
ÉhdĎŇ ChyĘ=ynĲĄBĘ wynąĎbĎŇ C l’ĄÄ ymĂ dĘŇ qČ wyxĎ ’Ć wĘţ wynăĎBĎ ‘Č CSÃ yĄ dŇ măŁ ‘ĞIĲČwČ : hoĲĎhyĘ 9

dŇ dĎŔ nĎxĲĄ ÉynĄBĘ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ ybăĄŇ BĘ hŇ k¡ĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ hŇ W¿Ą ‘Ł =l‘Č xČ ~ËĄ nČlĘ dŇ xĎŔ ’Ć JĘ
žCdŇ ymĂ ‘ĞIĲČwČ hoĳĎhyĘ lkăČŇ yhĄ =tŇ ’Ć Myn¡ĂBŁ hČ Cd¿Ň iĘ yĂwĘ : MIĲĂwĂlĘ hĲČ Mh¡Ć yxĄ ’Ğ wĲČ Mh¿Ć ynĄBĘ 10

MyĂêČŔ lĘ YĂ mĘ BĲČ ÉPsĎ ’Ď =ynĲĄBĘ MIąĂwĂlĘ hĲČ wĘ tŇ orę YĘ YĲŁ xĞBĲČ MySĂÁ BĎ lĚ mĘ MynĂÄhĞJĲŁ hČ
lQĄÄhČ BĘ Cn‘ĞIĲČwČţ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ dŇ yw¿ĂDĎ yd¡ĄŇ yĘ=l‘Č hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć É lQĄ hČ lĘ 11

M‘ĎÃ hĎ =lkĎŇ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č oD¡sĘ xČ Ml¿Ď o‘lĘ =yJĲĂ bŇ oTŔ yJăĂ ÉhoĎhylĲČ tŇ dąŇŁ ohbĘŇ C
: hoĲĎhyĘ=tŇ yBĲĄ dŇ s¿Č Ch l‘¡Č hoĎŔhylĲČ É lQĄ hČ bĘŇ hŇ ląĎ odŇ gĘŇ hŇ ‘ĎÄ CrtĘŇ žC‘yrĂhĄ
C’Á rĎ rSĆÄ ’Ğ MynĂę qĄ EĘhČ tŇ obÁ ’Ď hĲĎ ySĄÄ ’Ň rĎwĘ žMIĂwĂlĘ hĲČ wĘ MynăĂhĞJĲŁ hČ mĲĄ MyBĂÃ rČwĘ 12

loqă BĘ Myk¡ĂŇ BŁ MhĆŔ ynĄy‘ăĄBĘ ÉtyĂBČÄ hČ hŇ ząĆ odŔ sĘ yĎBĘ ÉNoS’Ň rĂhĲĎ tŇ yĂBąČhČ =tŇ ’Ć
sŘ2 ÉMyrĂyJĂ mČ M‘Ďę hĎ Ny’ăĄwĘ : loqĲ Myr¿ĂhĎ lĘ hŇ x¡Ď mĘ WĂ bĘŇ hŇ ‘¿ĎCrtĘŇ BĂ MyBËĂ rČwĘ lodĳŇ GĎ 13

hŇ ‘ăĎCrêĘ ÉMy‘Ă yrĂmĘ M‘Ďę hĎ yJăĂ M‘ĳĎhĎ ykăĂŇ BĘ loq¡ lĘ hŇ xĎŔ mĘ vĂ hČ tŇ ‘ăČCrêĘ loqť
: qoxĲ rĎmĲĄ lĘ =dŇ ‘Č ‘m¡Č SĘ nĂ lou¿ hČ wĘ hŇ lĎŔ odŇ gĘŇ

ho¡ĎhylĲČ lkĎŔ yhĄ MynăĂoB ÉhlĎ oGhČ ynąĄbĘŇ =yJĲĂ NmĳĂ yĎnĘ bĂŇ C hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yr¿ĄYĎ C‘Ŕ mĘ SĘ IĂwĲČ d

CrąmĘ ’Ň IĲŁ wČ tŇ obę ’Ď hĲĎ ySăĄ ’Ň rĎ=l’Ć wĘ lbĆÁ BĎ rĚzĘ=l’Ć CSÄ GĘ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ 2

CnxĘ năČ’Ğ ű âlăř wĘ MkĳĆŇ yhĄŁlĲ ’Ň lĲĄ Sor¡dĘŇ nĂ MkĆŔ kĎŇ yJăĂ MkĆŔ UĎ ‘Ă hŇ năĆbĘŇ nĂ ÉMhĆ lĎ
žrmĆ ’Ň IŁ wČ : hŇ jĲŁ Cnt¡ĎŇ ’Ł hŇ l¿Ć ‘ĞUĲČ hČ rCèŔ ’Č ëŇ lĆ măĆ ÉNDŁ xČ rsąČ’Ą ÉymĄ ymĂ MyxĂę bĘŇ zĲŁ 3

MkĆŇ lăĎ =âlĲ l’ĄŔ rĎWĘ yĂlĘ ÉtobŇ ’Ď hĲĎ ySąĄ ’Ň rĎ r’ĎÄ SĘ C ‘Č CSę yĄwĘ lbĆÁ BĎ rĚzĘ MhĆÄ lĎ
ÉhoĎhylĲČ hŇ nĆębĘŇ nĂ dŇ xČ yČÁ CnxĘ nČÄ’Ğ žyJĂ CnyhĳĄŁl’Ň lĲĄ tŇ yĂB¡Č tŇ on¿bĘŇ lĂ CnlĎŔ wĎ
ÉyhĂ yĘwĲČ : srĲĎjĎ =ëŇ lĆ mĲĆ SrĆoJ¿ ëŇ lĆ U¡Ć hČ CnCĎŔYĂ rSăĆ ’ĞJĲČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ 4

: tŇ onĲ bĘŇ lĂ Mt¡ĎŇ o’ MyhĂ lČ bČŇ mĘ C hŇ dĳĎŇ ChyĘ=M‘Č ydăĄŇ yĘ Myj¡Ă rČmĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ =M‘Č
ëŇ lĆ măĆ SrĆoJť ymĄę yĘ=lJĎ MtĳĎŇ YĎ ‘Ğ rpăĄŇ hĎ lĘ MyY¡Ă ‘ĞoyĲ MhËĆ ylĄ ‘Ğ MyrÌĂkĘŇ sĲŁ wĘ 5

SorŔ wĄSĘ xČ ’Ğ ÉtCkŇ lĘ mČ bĘŇ C : srĲĎjĎ =ëŇ lĆ mĲĆ SwĆy¿ĎrĘDĲĎ tŇ Ck¡Ň lĘ mČ =dŇ ‘Č wĘ srČŔ jĎ 6

: MĂlĲĎ SĎ CrĲywĂ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ =l‘Č hŇ nĎŔ TĘ WĂ CbăŇ tĘŇ JĲĎ otĳŇ CkŇ lĘ mČ tŇ Q¡Č xĂ tĘŇ BĂ
tŇ dąĎŇ rĘtĘŇ mĂ MlĎÁSĘ BĂ bŇ tČÄ JĎ ’êĎWĘ SČę xĘ êČrĘ’Č ymăĄ ybĂŇ C 7

ÉbtĎŇ kĘŇ C srĳĎjĎ ëŇ lĆ măĆ ’êĘ WĘ S¡Č xĘ êČrĘ’Č =l‘Č otŇ wŁ nĎJĘ r’ăĎ SĘ C É l’Ą bĘŇ TĲĎ
MCxă rĘ : tŇ ymĲĂ rĎ’Ğ MG¿ĎrĘtĚŇ mĘ C tŇ ym¡Ă rĎ’Ğ bŇ Ct¿Ň JĎ NwĎŔêĘ SĘ eĂ hĲČ 8

M‘T=l‘b
.s"tw ‘"t ,’"yd ,’"d Nkw yrqw bytk olwĘ ’"sb ,yrq olwĘ v.2 .d
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MlĳĆ SĘ CryĘ=l‘Č hŇ d¡ĎŇ xĞ hŇ r¿ĎGĘ ’Ă CbŇ tËČŇ JĘ ’rĎŔ pĘŇ sĲĎ ÉySČ mĘ SĂ wĘ M‘Ąę TĘ =l‘ĄBĘ
9 ÉySČ mĘ SĂ wĘ M‘Ąę TĘ =l‘ĲĄBĘ MCxă rĘ NyĂdČÁ ’Ĺ : ’mĎ nĲĄJĘ ’J¡Ď lĘ mČ ’êĘ WĘ S¿Č xĘ êČrĘ’Č lĘ

’yĄęsĎ rĘpĲĎŇ ’Ğ ’yăĄlĎ jĘ rĘTČ ’yĄÂkĎŇ tĘŇ sČ rĘpČŇ ’Ğ wĲČ ’yĄnĎ yDĲĂţ Nohĳ tĘŇ wĲĎnĎJĘ r’¡Ď SĘ C ’rĎŔ pĘŇ sĲĎ
10 ÉylĂ gĘŇhČ yDąĂ ’IĎęUČ ’Ě r’ăĎ SĘ C : ’yĲĄmĎ lĘ ‘Ą ’w¡ĄhĎř DĲĄ ’yĄŔkĎŇ nĘ SČ CSĲ É’yĄlĎ bĘŇ bĎŇ yąwkř r’

r’¿Ď SĘ C NyĂrĳĎmĘ SĲĎ yDăĂ hŇ y¡ĎrĘqĂ BĘ oUŔ hĂ bŇ tăĄŇ ohwĘ ’rĎŔ yuĂ yČwĘ ’BăĎ rČ ÉrjČ nČsĘ ’ĲĎ
11 yDĂť ’êĎŔ rĘGČ’Ă NgĆŇSăĆ rĘjČ ÉhnĎDĘ : tŇ nĆ‘ĲĆkĘŇ C hŇ r¡ĎhĞ nĲČ=rbĲČŇ ‘Ğ

hŇ r¡ĎhĞ nĲČ=rbĲČŇ ‘Ğ Sn¿Ď’Ĺ ëŇ yĂdËĎŇ bĘŇ ‘Č ’JĳĎ lĘ mČ ’êĘ WĘ S¡Č xĘ êČrĘ’Č =l‘Č yhĂ olŔ ‘Ğ CxlăČ SĘ
12 ÉCqlĂ sĘ yDąĂ ’yĄędĎŇ ChyĘ yDăĂ ’JĎŔ lĘ mČ lĘ ’wăĄhĹlĲĆ É‘Č ydĂÄ yĘ : tŇ nĆ‘ĲĆkĘŇ C

É’tVy’ř bĲ w ’êąĎdĘŇ rĎmĲĎ ’tĎÄ yĘrĘqĂ MlĳĆ SĘ CrylĂ ot¡Ň ’Ğ ’nĎ yl¿Ć ‘Ğ ëŇ tĎŔ wĎlĘ =NmĂ
13 ’JĎŔ lĘ mČ lĘ ’wăĄhĹlĆ É‘Č ydĂÄ yĘ N‘Čę JĘ : CTyxĲĂ yČ ’I¡ĎèČ ’Ě wĘ wllŔ kV’ śyărwVĲ w NyĂnČŔ BĎ

olą bĘŇ =hŇ DĲĎnĘ mĂ NClĳ lĘ kĘŇ êČSĘ yĲĂ hŇ I¡ĎrČCSwĘ ’nĄŔ BĘ tĘŇ êĂ ÉëdĎŇ ’t¿ĎŇ yĘrĘqĂ NhăĄ yDĂţ
14 É lbĄŇ qĽ=lJĎ N‘Čę JĘ : qzĲĂnĘ hČ êĘ Myk¡ĂŇ lĘ mČ Mt¿ŇŁ jĘ ’Č wĘ NCnŔ êĘ nĘ yĂ ’lăĎ ÉëlĎ hĞ wĲČ

’zĳĄxĹmĲĆ lĘ ’nĎl¡Č =ëŇ yrĲĂĲ’Ğ ’l¿Ď ’JĎŔ lĘ mČ tŇ wăČrĘ‘Č wĘ ’nĎxĘ lČŔ mĘ É’lĎ kĘŇ yhĲĄ xląČ mĘ =yDĲĂ
15 ’IĎÁnČrĎÄ kĘŇ DĎ=rpČŇ sĘ BĲĂ žruČ bČŇ yĘ yDĂÃ : ’JĲĎ lĘ mČ lĘ ’nĎ‘Ę d¿ČŇ ohĲ wĘ ’nĎxĘ l¡Č SĘ hŇ nĎŔ DĘ=l‘ČÄ

’tĎÄ yĘrĘqĂ žyDĂ ů‘DČnĘ tĂŇ wĘ È’IĎnČrĎkĘŇ DĎ rpăČŇ sĘ BĂ xJČ SĘ hČ tĘŇ Cţ ëŇ tĎę hĎ bĎŇ ’Ğ yDăĂ
NydăĂŇ bĘŇ ‘ĲĎ ÉrCDêČSĘ ’Ć wĘ NnĎŔ dĂŇ mĘ C ÉNykĂŇ lĘ mČ tŇ qąČzĘnĘ hČ mĘ C ’dĎę rĎmĲĎ ’yăĎrĘqĂ ëŇ dĎÁ

16 Ny‘ąĂdĘŇ ohĲ mĘ : tŇ bĲČŇ rĘxĎ hĲĎ ëŇ d¡ĎŇ ’t¿ĎŇ yĘrĘqĂ hŇ nĎŔ DĘ=l‘ČÄ ’mĳĎ lĘ ‘ĲĎ tŇ m¡Ď oy=NmĂ HCČŔgČŇBĘ
NClĳ lĘ kĘŇ êČSĘ yĲĂ hŇ I¡ĎrČCSwĘ ’nĄŔ BĘ tĘŇ êĂ ÉëdĎŇ ’t¿ĎŇ yĘrĘqĂ NhăĄ yDĂţ ’JĎŔ lĘ mČ lĘ ÉhnĎxĘ nČÄ’Ğ

: ëŇ lĲĎ yt¡ČŇ y’Ă ’l¿Ď ’rĎŔ hĞ nĲČ rbăČŇ ‘ĞBĲČ ÉqlĎ xĞ hŇ nĎŔ DĘ lbăĄŇ qĽlĲĎ
17 ’rĎŔ pĘŇ sĲĎ ySăČ mĘ SĂ wĘ ÉM‘ĄTĘ =l‘ĄBĘ MCxą rĘ=l‘Č ’JĎę lĘ mČ xlăČ SĘ ’mĎÂgĎŇtĘŇ jĂ

Ml¡Ď SĘ hŇ rËĎhĞ nĲČ=rbĲČŇ ‘Ğ r’ÌĎSĘ C NyĂrĳĎmĘ SĲĎ BĘ Nyb¡ĂŇ tĘŇ yĎ yD¿Ă NohŔ tĘŇ wăĎnĎJĘ Ér’Ď SĘ C
18, 19 ÈyeĂ mĂ C : ymĲĎ dĎŇ qĎ yr¡ĂqĹ Sr¿ČpĎŇ mĘ ’nĎ ylĳĆ‘Ğ NCê¡xĘ lČ SĘ yD¿Ă ’nĎě wĎêĘ SĘ nĂ : tŇ ‘ĲĆkĘŇ C

’mĎŔ lĘ ‘ĲĎ ÉtmĎ oy=NmĂ ëŇ dĎŔ ’tăĎŇ yĘrĘqĂ yDĂť CxJČŔ SĘ hČ wĘ CruăČbČŇ C ůM‘ĄTĘ MyWăĂ
20 NykăĂŇ lĘ mČ C : HBĲČ =dŇ bĆŇ ‘ĞtĘŇ mĂ rCD¡êČSĘ ’Ć wĘ dŇ r¿ČmĘ C hŇ ’ĳĎ vĘ nČtĘŇ mĲĂ Nyk¡ĂŇ lĘ mČ =l‘Č

olË bĘŇ hŇ D¿ĎmĂ C hŇ rĳĎhĞ nĲČ rbăČŇ ‘Ğ lk¡ŇŁ BĘ NyTĂŔ yQĂ SČÄ wĘ MlĆŔ SĘ CrăyĘ=l‘Č ÉowhĞ NypĂę yuĂ êČ
21 ëŇ QĳĄ ’Ă ’IăĎrČbĘŇ GĚ ’l¡Ď FĎ bČŇ lĘ M‘ĄŔ FĘ CmyWăĂ ÉN‘ČJĘ : NohĲ lĘ bŇ h¿Ą yĘtĘŇ mĂ ëŇ ¡ĎlhĞ wĲČ

’tyrqw
yrĄCSwĘ v.12 .yrq ’êĎSĘ bĂ C ,bytk ’êĎSĘ y’Ă bĘ C v.12 .yrq ’yĄhĎDĄ v.9 .yrq ’yĄwĎJĘ rĘ’Č ,bytk ywČJĘ rĘ’Č v.9

.yrq CllĂ kĘ SČ ’IĎrČCSwĘ ,bytk CllĂ JĘ SĘ ’Č
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owËhĹ Nyr¿ĂyhĂ zĘC : MWĲĎ êĘ yĂ ’m¿Ď ‘Ę TČ ye¡ĂmĂ =dŇ ‘Č ’nĄŔ BĘ tĘŇ tĂŇ ’lăĎ ÉëdĎŇ ’t¿ĎŇ yĘrĘqĂ wĘ 22

: NykĲĂŇ lĘ mČ tŇ q¡ČzĎnĘ hČ lĘ ’lĎŔ bĎŇ xĞ ’GăĄWĘ yĂ ÉhmĎ lĘ hŇ nĳĎDĘ=l‘Č dŇ BăČ ‘Ę mĆ lĘ Cl¡ SĎ
’êĘ WĘ SăČ xĘ êČrĘ’Č yDĂť É’nĎ wĎêĘ SĘ nĂ NgĆŇSąĆ rĘjČ yDĂÂ=NmĂ NyĂdČę ’Ĺ 23

Clą yhĂ bĘŇ bĂŇ ClzČÄ’Ğ Nohĳ tĘŇ wĎnĎkĘŇ C ’r¡ĎpĘŇ sĎ yS¿Č mĘ SĂ wĘ MCxË rĘ=MdĎŇ qĽ yrÌĂqĹ ’JĎŔ lĘ mČ
: lyĂxĲĎ wĘ ‘r¿ĎdĘŇ ’Ć BĘ oU¡ hĂ ClF¿Ă bČŇ C ’yĄŔdĎŇ Chă yĘ=l‘Č ÉMlĆ SĘ CrĲylĂ

’lĎŔ TĘ BĲĎ ÉtwĎhĞ wĲČ MlĳĆ SĘ CryBĂ yD¡Ă ’hĎŔ lĎ ’Ĺ=tŇ yBĲĄ tŇ dăČŇ ybĂŇ ‘Ğ ÉtlČ TĄ BĘ NyĂdČę ’Ň BĄ 24

: srĲĎjĎ =ëŇ lĆ mĲĆ SwĆy¿ĎrĘDĲĎ tŇ Ck¡Ň lĘ mČ lĘ NyêĄŔ rĘêČ tŇ năČSĘ dŇ ‘Č ť

yD¿Ă ’yĄŔdĎŇ Chă yĘ=l‘Č ’IĎ’Č ybĂŇ nĘ É’oD‘Ă =rbČŇ hŇ yąĎrĘkČŇ zĘC hŇ ’Ď ybĂŇ nĘ yGăČxČ yBĂÂ nČtĘŇ hĂ wĘ h
CmqĎ ţ NyĂdČÃ ’Ň BĄ : NohĲ ylĄ ‘Ğ l’¡Ą rĎWĘ yĂ Hl¿Ď ’Ĺ MSËĚ BĘ MlĳĆ SĘ CrybĂŇ C dŇ Ch¡ ybĂŇ 2

tŇ yB¿Ą ’nĄŔ bĘŇ mĂ lĘ wyrăĂSĎ wĘ qdĎŔ YĎ oyĲ=rBČ ‘Č CSă yĄwĘ É l’Ą yêĂ lĘ ’Č SĘ =rBČ lbąĆŇ BĎ rĚzĘ
: NohĲ lĘ Nyd¿ĂŇ ‘ĞsĲĎ mĘ ’h¡Ď lĎ ’Ĺ=ydĲĂŇ ’IĎ’Č ybĂŇ nĘ NohË UĘ ‘Ă wĘ MlĳĆ SĘ CrĲybĂŇ yDăĂ ’h¡Ď lĎ ’Ĺ
hŇ rËĎhĞ nĲČ=rbĲČŇ ‘Ğ tŇ xÌČ jČ ynČêĘ êČ ţ NohÁ ylĄ ‘Ğ ’tĎÄ ’Ğ ž’nĎmĘ zĂ=HBĄ 3

’tąĎŇ yĘBČ M‘Ąę TĘ MkÁŁ lĘ MWĎÄ =NmČ MhŔŁ lĘ NyrăĂmĘ ’Ď ÉNkĄŇ wĘ Nohĳ tĘŇ wĎnĎkĘŇ C yn¡ČzĘoBĲ rt¿ČŇ SĘ C
MhĳŁ QĘ ’nĎrĘmăČ’Ğ ’mĎ n¡ĄJĘ NyĂd¿ČŇ ’Ĺ : hŇ lĲĎ lĎ kĘŇ SČ lĘ hŇ n¡ĎdĘŇ ’n¿ĎrĘèČ ’Ě wĘ ’nĄŔ BĘ lĂ ÉhnĎdĘŇ 4

ÉtwĎhĞ MhęŁ hĞlĎ ’Ĺ Ny‘ăĄwĘ : NyĂnĲČBĎ ’n¡Ď yĎnĘ bĂŇ hŇ n¿ĎdĘŇ =yDĲĂ ’IĎŔrČbĘŇ GĚ tŇ hăĎ mĎ SĘ ÉNCe’Ă =NmČ 5

NyĂdËČŇ ’ĹwĲĆ ëŇ hĳĎ yĘ SwĆyăĎrĘdĲĎŇ lĘ ’m¡Ď ‘Ę TČ =dŇ ‘Č oUŔ hĂ ClFăĂ bČŇ =’lĎ wĘ ’yĄŔdĎŇ ChyĘ ybăĄŇ WĎ =l‘Č
=yDĲĂ ’êĎrĘGČ’Ă ţ NgĆŇSăĆ rĘjČ : hŇ nĲĎDĘ=l‘Č ’n¡Ď wĎêĘ SĘ nĂ NCb¿Ň ytĂŇ yĘ 6

’yĄŔkĎŇ sĘ rĘpČÄ ’Ğ HtĄŔ wĎnăĎkĘŇ C ÉynČ zĘoBĲ rtąČŇ SĘ C hŇ rĎę hĞ nĲČ=rbĲČŇ ‘Ğ tŇ xăČ jČ ű ynăČêĘ êČ xlČÂSĘ
yhĂ olĳ ‘Ğ CxlăČ SĘ ’m¡Ď gĎŇtĘŇ jĂ : ’JĲĎ lĘ mČ SwĆy¡ĎrĘDĲĎ=l‘Č hŇ rĳĎhĞ nĲČ rbăČŇ ‘ĞBĲČ yD¡Ă 7

’wăĄhĹlĆ ű ‘Č ydăĂŇ yĘ : ’QĎ kĲŇŁ ’m¿Ď lĎ SĘ ’J¡Ď lĘ mČ SwĆy¿ĎrĘdĲĎŇ lĘ HCĄŔgČŇBĘ bŇ ytăĂŇ JĘ ÉhnĎdĘŇ kĂŇ wĘ 8

’Chą wĘ ’BĎŔ rČ ’hăĎ lĎ ’Ĺ ÉtybĄŇ lĘ É’êĎ nĘ ydĲĂŇ mĘ dŇ Chą ylĂ ’nĎlĘ zČÁ’Ğ=yDĲĂ ’JĎę lĘ mČ lĘ
’nĎrĘj¿ČsĘ ’Ď ëŇ dËĎŇ ’êĎdĘŇ yb¿ĂŇ ‘ĞwĲČ ’IĳĎlČ tĘŇ kĚŇ BĘ MWăĎ êĘ mĂ ‘’¡Ď wĘ llĎŔ GĘ NbĆŇ ’ăĆ É’nĄBĘ tĘŇ mĂ
’mĎ n¡ĄJĘ ëŇ QĄŔ ’Ă ’IăĎbČŇ WĲĎ lĘ É’nĎlĘ ’ĄÄ SĘ NyĂdČę ’Ĺ : MhĲŁ dĘŇ yĆBĘ xl¿Č YĘ mČ C ’d¡ĎŇ bĘŇ ‘ČtĘŇ mĂ 9

’n¿ĎrĘèČ ’Ě wĘ hŇ yĎŔnĘ bĘŇ mĂ lĘ ÉhnĎdĘŇ ’tąĎŇ yĘBČ M‘Ąę TĘ MkÁŁ lĘ MWĎÄ =NmČ MhĳŁ lĘ ’nĎrĘmăČ’Ğ
yDËĂ ëŇ tĳĎŇ C‘dĎŇ ohlĘ Mh¡Ł lĘ ’nĎlĘ ’¿Ą SĘ MhËŁ tĘŇ hĲĎ mĎ SĘ PŇ ’ÌČ wĘ : hŇ lĲĎ lĎ kĘŇ SČ lĘ hŇ n¡ĎdĘŇ 10

’nĎ CbăŇ ytĂŇ hĞ ’m¡Ď gĎŇtĘŇ pĂŇ ’mĎ n¿ĄkĘŇ C : MhĲŁ ySĄ ’Ň rĲĎbĘŇ yD¿Ă ’I¡ĎrČbĘŇ GĚ=MSĚ bŇ ê¿ĚkĘŇ nĂ 11

É’tĎŇ yĘBČ NyĂnąČbĎŇ C ’‘Ďę rĘ’Č wĘ ’IĎÁmČ SĘ HlĎÄ’Ĺ=ydĲĂŇ žyhĂ odŇ bĘŇ ‘Č oUÃ hĂ ’nĎxĘ năČ’Ğ rmĳČ mĄ lĘ
’wh=yd
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bŇ rČŔ É l’Ą rĎWĘ yĂlĘ ëŇ lĆ mąĆ C N’ĎŔ yGĂ WČ NynăĂSĘ ÉhnĎDĘ tŇ mąČ dĘŇ uČ mĂ hŇ nĄÁbĘŇ ’wĎÄhĞ =yDĲĂ
12 bŇ hăČ yĘ ’IĎŔmČ SĘ HlăĎ ’ĹlĲĆ É’nĎtČÄ hĽbĲĎŇ ’Ğ CzGąĂ rĘhČ yDĂÄ =NmĂ NhĄę lĎ : HlĲĄ lĘ kĘŇ SČ wĘ yhĂ n¡ĎBĘ

HrĄŔ tĘŇ sČ ÉhnĎdĘŇ hŇ tąĎŇ yĘbČŇ C ’ř yĳdsk lb¡ĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ r~¿Č nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ dŇ yËČBĘ oUŔ hĂ
13 SrĆok¿Ň lĘ hŇ dĎŔ xĞ tŇ năČSĘ BĂ ÉMrČBĘ : lbĲĆŇ bĎŇ lĘ yl¿Ă gĘŇhČ hŇ U¡Ď ‘Č wĘ

: ’nĲĄBĘ lĂ hŇ n¡ĎdĘŇ ’h¿Ď lĎ ’Ĺ=tŇ yBĲĄ M‘ĄŔ TĘ MWăĎ É’JĎ lĘ mČ SrĆoJą lbĳĆŇ bĎŇ yDăĂ ’J¡Ď lĘ mČ
14 r~Čę nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ yDăĂ ů’jĎ sĘ kČŇ wĘ hŇ băĎŇ hĞdĲČŇ yDăĂ È’hĎ lĎ ’Ĺ=tŇ ybĲĄŇ =ydĂŇ ’IăĎnČ’Ň mĲĎ PŇ ’Č wĘţ

lbĳĆŇ bĎŇ yDăĂ ’l¡Ď kĘŇ yhĲĄ lĘ oUŔ hĂ lbăĄŇ yhĄ wĘ MlĆŔ SĘ CrĲybĂŇ yDăĂ É’lĎ kĘŇ yhĲĄ =NmĂ ÉqjĄ nĘ hČ
r~ăČ BČ SĘ SĄ lĘ ÉCbŇ yhĂÄ ywĂ lbĆŔ bĎŇ yDăĂ É’lĎ kĘŇ yhĲĄ =NmĂ ’JĎę lĘ mČ SrĆoJă oUÁ hĂ qjĄÄ nĘ hČ

15 tŇ xăĄ ’Ğ=lzĆ’ĲĄ ’WĄ ť ’IĎŔnČ’Ň mĲĎ hŇ QĆ ’Ą ť ű HlĄő=rmČ ’Ğ wĲČ : HmĲĄ WĎ hŇ x¡Ď pĆŇ yD¿Ă HmĄŔ SĘ
: HrĲĄtĘŇ ’Č =l‘Č ’n¿ĄBĘ tĘŇ yĂ ’h¡Ď lĎ ’Ĺ tŇ yb¿ĄŇ C MlĳĆ SĘ CrĲybĂŇ yDăĂ ’l¡Ď kĘŇ yhĄ BĘ oUŔ hĂ

16 ’h¡Ď lĎ ’Ĺ tŇ yb¿ĄŇ =yDĂ ’IËĎèČ ’Ě bŇ hÌČ yĘ ’tĎę ’Ğ ëŇ DĄŔ r~ăČ BČ SĘ SĄ ÉNyĂdČÄ ’Ĺ
17 NhÌĄ N‘ČÂkĘŇ C : MlĲĂ SĘ ’l¿Ď wĘ ’n¡ĄBĘ tĘŇ mĂ N‘ËČJĘ =dŇ ‘Č wĘ NyĂdÌČŇ ’Ĺ=NmĂ C MlĳĆ SĘ CrybĂŇ yDăĂ

ů lbĆŇ bĎŇ BĘ yDăĂ ÈhUĎ tČŇ ’JăĎ lĘ mČ =yDĂ ’IĎÁzČnĘ GĂ tŇ ybĄÄ BĘ ruČ BČ tĘŇ yĂţ bŇ TĎę ’JăĎ lĘ mČ =l‘Č
ëŇ d¡ĄŇ ’h¿Ď lĎ ’Ĺ=tŇ yBĲĄ ’nËĄbĘŇ mĂ lĘ M‘ĄŔ TĘ MyWăĂ É’JĎ lĘ mČ SrĆoJą =NmĂ =yDĲĂ ytČę y’Ă NhăĄ

: ’nĎ ylĲĆ ‘Ğ xl¿Č SĘ yĂ hŇ n¡ĎDĘ=l‘Č ’JËĎ lĘ mČ tŇ C‘¿rĘC MlĳĆ SĘ CryBĂ
w yDÌĂ ’IĎęrČpĘŇ sĂ tŇ ybăĄŇ BĘ ű CruăČbČŇ C M‘ĳĄTĘ MWăĎ ’J¡Ď lĘ mČ SwĆy¿ĎrĘDĲĎ NyĂdËČŇ ’Ň BĄ
2 ’tËĎŇ rĘybĲĂŇ BĘ ’tĎę mĘ xĘ ’Č BĘ xkăČŇ êĘ SĘ hĂ wĘ : lbĲĆŇ bĎŇ BĘ hŇ U¡Ď êČ Nyt¿ĂŇ xĞhĲČ mĘ ’IËĎzČnĘ gĂŇ

: hŇ nĲĎ orkĘŇ DĂ HC¡ČgČŇBĘ bŇ yt¿ĂŇ JĘ =NkĄŇ wĘ hŇ dĳĎŇ xĞ hŇ QăĎ gĂŇmĘ hŇ ê¡Ď nĘ ydĂŇ mĘ yd¿ČŇ mĎ BĘ yDËĂ
3 MWăĎ È’JĎ lĘ mČ SrĆoJă ’JĎę lĘ mČ SrĆokăŇ lĘ hŇ dĎÁ xĞ tŇ nČÄSĘ BĂ

NyxăĂ bĘŇ dĎŇ =yDĲĂ ÉrtČŇ ’Ğ ’nĄŔ BĘ tĘŇ yĂ ’tăĎŇ yĘBČ ÉMlĆ SĘ CrybĲĂŇ ’hąĎ lĎ ’Ĺ=tŇ yBĲĄ ůM‘ĄTĘ
: NyêĲĂ SĂ NyU¿Ă ’Č Hy¡ĄtĎŇ jĘ NyêĂŔ SĂ NyUăĂ ’Č ÉHmĄ Cr NylĳĂ bĘŇ osĲ mĘ yhĂ oè¡ ’Ě wĘ NyxĂŔ bĘŇ DĂ

4 =NmĂ ’tĎŔ qĘ pĘŇ nĂÄ wĘ tŇ dĳČŇ xĞ ‘’ăĎ =yDĂ ëŇ B¡Ď dĘŇ nĂ wĘ ’tĎŔ lĎ êĘ É llĎ GĘ NbĆŇ ’ąĆ =yDĂ NykĂÂ BĎ dĘŇ nĂ
5 ů’jĎ sĘ kČŇ wĘ hŇ băĎŇ hĞdČŇ yDăĂ È’hĎ lĎ ’Ĺ=tŇ ybĲĄŇ ynăĄ’Ň mĎ PŇ ’Č wĘţ : bŇ hĲĂ yĘtĘŇ êĂ ’J¡Ď lĘ mČ tŇ yB¿Ą

lbĳĆŇ bĎŇ lĘ lbăĄŇ yhĄ wĘ Ml¡Ć SĘ CrybĂŇ =ydĂŇ ’l¿Ď kĘŇ yhĄ =NmĂ qjËĄ nĘ hČ r~Čę nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ yDăĂ
tŇ yb¿ĄŇ BĘ tŇ x¡Ą tČŇ wĘ HrĄŔ tĘŇ ’Č lĘ ÉMlĆ SĘ CrĲybĂŇ =ydĂŇ ’ląĎ kĘŇ yhĄ lĘ ëŇ hĎ ywĂţ NCbę ytĂŇ hĞ yĲČ

6 ÉynČ zĘoBĲ rtąČŇ SĘ hŇ rĎÁ hĞ nĲČ=rbĲČŇ ‘Ğ tŇ xČÄ jČ ynČêĘ êČ ţ N‘ČÃ JĘ : ’hĲĎ lĎ ’Ĺ
: hŇ UĲĎ êČ =NmĂ ow¡hĞ Nyq¿Ă yxĂ rČ hŇ rĳĎhĞ nĲČ rbăČŇ ‘ĞBĲČ yD¡Ă ’yĄŔkĎŇ sĘ rĘpČŇ ’Ğ NohŔ tĘŇ wăĎnĎkĘŇ C
wqbV

.yrq h’ĎDĎsĘ JČ ,bytk ’yĎDĎsĘ JČ v.12 .h
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’yĄŔdĎŇ ChyĘ ybăĄŇ WĎ lĘ C É’yĄdĎŇ ChyĘ tŇ xąČ jČ ëŇ dĳĄŇ ’hăĎ lĎ ’Ĺ=tŇ yBĲĄ tŇ d¡ČŇ ybĂŇ ‘ĞlĲČ CqbĚě SĘ 7

’măĎ lĘ ůM‘ĄTĘ MyWăĂ ÈyeĂ mĂ C : HrĲĄtĘŇ ’Č =l‘Č Non¿bĘŇ yĂ ëŇ d¡ĄŇ ’h¿Ď lĎ ’Ĺ=tŇ yBĲĄ 8

ëŇ dĳĄŇ ’hăĎ lĎ ’Ĺ=tŇ yBĲĄ ’n¡ĄbĘŇ mĂ lĘ ëŇ QĄŔ ’Ă É’yĄdĎŇ ChyĘ ybąĄŇ WĎ =M‘Ă NCdę bĘŇ ‘ČtĲČŇ =ydĂŇ
’wÌĄhĹêĲĆ ’tËĎŇ qĘ pĘŇ nĂ ’nĎrĘjČę sĘ ’Ď hŇ rĎŔ hĞ nĲČ rbăČŇ ‘Ğ ÉtDČmĂ yDĂť ’JĎę lĘ mČ ysăĄkĘŇ eĂ mĂ C
ynăĄbĘŇ C NxĎÃ SĘ xČ hŇ măĎ C : ’lĲĎ FĎ bČŇ lĘ ’l¿Ď =yDĂ ëŇ Q¡Ą ’Ă ’I¿ĎrČbĘŇ gĚŇlĘ ’bËĎŇ hĞ yĲČtĘŇ mĲĂ 9

rmăČ xĞ ű xlăČ mĘ NyTĂÂ nĘ xĂ ’IĎłmČ SĘ HlÀĎ ’ĹlĲĆ ű NwăĎlĎ ‘ĞlĲČ ű NyrăĂUĘ ’Ă wĘ NyrăĂkĘŇ dĂŇ wĘ NyrăĂotŇ
ű Moy¿ MhËŁ lĘ bŇ h¿Ą yĘtĘŇ mĂ ’wĄÄhĹlĆ ÉMlĆ SĘ CrĲybĂŇ =ydĂŇ ’IąĎnČhĞJĎ rmČÄ ’Ň mĄ JĘ xSČę mĘ C
’IĳĎmČ SĘ HlăĎ ’ĹlĲĆ Nyx¡Ă oxynĂ NybËĂŇ rĘqĘ hČ mĘ NwÌŁ hĹlĆ =yDĲĂ : ClĲ SĎ ’l¿Ď =yDĂ Moy¡BĘ 10

SnĎę ’Ĺ=lkĎŇ yDăĂ ůM‘ĄTĘ MyWăĂ ÈyeĂ mĂ C : yhĂ onĲ bĘŇ C ’J¡Ď lĘ mČ yI¿ĄxČ lĘ NyĂQČěYČ mĘ C 11

’xăĄ mĘ tĘŇ yĂ PŇ yq¡Ă zĘC HtĄŔ yĘBČ =NmĂ É‘’Ď xs¿Č nĘ tĘŇ yĂ hŇ nĎŔ dĘŇ ’măĎ gĎŇtĘŇ jĂ É’nĄSĘ hČ yĘ yDąĂ
HmăĄ SĘ NJÌĂ SČ yDăĂ ’hĎÂlĎ ’Ň wĲĄ : hŇ nĲĎDĘ=l‘Č dŇ b¡ĄŇ ‘ĞtĘŇ yĂ Cl¿ wĎnĘ HtËĄŇ yĘbČŇ C yhĂ Łlĳ ‘Ğ 12

hŇ lËĎ BĎ xČ lĘ hŇ yËĎnĎSĘ hČ lĘ HdĄę yĘ xlăČ SĘ yĂ ű yDăĂ ÉM‘Č wĘ ëŇ lĆ mąĆ =lJĎ rGČÂmČ yĘ hŇ UĎę êČ
’nĎrĘj¡ČsĘ ’Ď M‘ĄŔ TĘ tŇ mĆ WăĎ ÉSwĆyĎÄrĘdĲĎŇ hŇ nąĎ’Ğ MlĳĆ SĘ CrybĂŇ yDăĂ ëŇ d¡ĄŇ ’h¿Ď lĎ ’Ĺ=tŇ yBĲĄ
rt¿ČŇ SĘ hŇ rËĎhĞ nĲČ=rbĲČŇ ‘Ğ tŇ xÌČ jČ ynČÂêĘ êČ NyĂdČŇ ’Ĺţ : dŇ bĲĂŇ ‘ĞtĘŇ yĂ 13

’nĎrĘj¿ČsĘ ’Ď ’mĎ n¡ĄJĘ ’JËĎ lĘ mČ SwĆyÌĎrĘDĲĎ xlČÂSĘ =yDĲĂ lbĄę qĽlĲĎ Nohĳ tĘŇ wĲĎnĎkĘŇ C yn¡ČzĘoBĲ
hŇ y¡ĎrĘkČŇ zĘC hŇ ’Ď ybĂŇ nĘ yGăČxČ Ét’Č CbŇ nĘ BĂ NyxĂŔ lĘ YĘ mČ C NyĂnăČBĎ É’yĄdĎŇ ChyĘ ybąĄŇ WĎ wĘ : CdŇ bĲČŇ ‘Ğ 14

SrĆoJă ÉM‘ĄFĘ mĂ C l’ĄŔ rĎWĘ yĂ HlăĎ ’Ĺ ÉM‘ČTČÄ =NmĂ CllĂę kĘŇ SČ wĘ onăbĘŇ C ’oDĳ‘Ă =rBČ
Moy¿ dŇ ‘ËČ hŇ nĎŔ dĘŇ hŇ tăĎŇ yĘBČ É’yYĂ ySĄ wĘ : srĲĎjĎ ëŇ lĆ m¿Ć ’êĘ WĘ S¡Č xĘ êČrĘ’Č wĘ SwĆyĎŔrĘdĲĎŇ wĘ 15

: ’JĲĎ lĘ mČ SwĆy¿ĎrĘDĲĎ tŇ Ck¡Ň lĘ mČ lĘ tŇ SĄŔ =tŇ nČSĘ ’yhăĂ =yDĂ rdĳĎŇ ’Ğ xrăČylĂ hŇ t¡ĎŇ lĎ êĘ
=ynĄBĘ r’ăĎ SĘ C ’yĄÁwĎlĲĄ wĘ ’IĎÄnČhĞJĲĎ l’Ą rĎWĘ yĂţ=ynĲĄbĘŇ CdŇ băČŇ ‘ĞwĲČ 16

ÈtJČ nĚxĞlĲČ CbŇ rĂę qĘ hČ wĘ : hŇ wĲĎdĘŇ xĆ BĘ hŇ n¡ĎdĘŇ ’h¿Ď lĎ ’Ĺ=tŇ yBĲĄ tŇ JËČ nĚxĞ ’tĎę ClgĲĎŇ 17

‘BăČ rĘ’Č Nyr¡ĂUĘ ’Ă NyĂtČŔ ’Ň mĎ NyrăĂkĘŇ DĂ hŇ ’ĎŔ mĘ NyrăĂoê ůhnĎdĘŇ ’hăĎ lĎ ’Ĺ=tŇ yBĲĄ
Ny¡ĎnĘ mĂ lĘ rWČŔ ‘Ğ=yrĲĄêĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ =l‘Č ’yąĎFĎř xČ lĘ NyEĂÁ‘Ă yrĄÄ ypĂŇ YĘ C hŇ ’ĳĎ mĘ

sŘ3 NohŔ tĘŇ qăĎlĘ xĘ mČ BĘ É’yĄwĎlĲĄ wĘ Nohę tĘŇ GĲĎlĚ pĘŇ BĂ ’IĎÁnČhĞkĲĎŇ CmyqĂÄ hĞ wĲČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yT¿Ą bĘŇ SĂ 18

: hŇ SĲĆ mŁ rp¿ČŇ sĘ bŇ t¡ĎŇ kĘŇ JĂ MlĳĆ SĘ CrĲybĂŇ yDăĂ ’h¡Ď lĎ ’Ĺ tŇ d¿ČŇ ybĂŇ ‘Ğ=l‘Č
SdĆŇ x¿Ł lČ rW¡Ď ‘Ď hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č BĘ xsČ jĳĎ hČ =tŇ ’Ć hŇ l¡Ď oGhČ =ynĲĄbĘŇ CW¿ ‘ĞIĲČwČ 19

MyrĳĂohTĘ MQăĎ JĚ dŇ x¡Ď ’Ć JĘ MIËĂwĂlĘ hĲČ wĘ MynÌĂhĞJĲŁ hČ CrÂhĞFĲČ hĲĂ yJăĂ : NoSĲ ’Ň rĂhĲĎ 20

wTxVyw
.d"ydw b"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw ’yFĂ xĞlČ ’"sb ,yrq h’ĎFĎxČlĘ v.17 .w
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: MhĲĆ lĎ wĘ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ Mh¿Ć yxĄ ’ĞlĲČ wĘ hŇ lĎŔ oGhČ ynăĄBĘ =lkĎŇ lĘ ÉxsČ jĆÄ hČ CTą xĞSĘ IĂwČ
21 tŇ ’¿Č mĘ FĚ mĂ lDËĎbĘŇ eĂ hČ lkęŁ wĘ hŇ lĎŔ oGhČ mĲĄ ÉMybĂŇ èĎ hČ l’Ąę rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ Clă kĘŇ ’Ň IĲŁ wČ
22 tŇ o~Ë mČ =gŇxČ CWÌ ‘ĞIĲČwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhylĲČ SrěŁ dĘŇ lĂ MhĳĆ lĄ ’Ğ ZrĆ’¡ĎhĎ =yĲĄoG

ÉrCè’Č =ëŇ lĆ mĲĆ bŇ ląĄ bŇ sĄÂhĄ wĲĘ hoĎęhyĘ MxăĎ UĘ WĂ ű yJăĂ hŇ xĳĎ mĘ WĂ BĘ Mym¡Ă yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ =tŇ yBĲĄ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ BĂ MhĆŔ ydĄŇ yĘ qEăĄxČ lĘ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ

z É’rĎzĘ‘Ć srĳĎjĎ =ëŇ lĆ mĲĆ ’êĘ sĘ SăČ xĘ êČrĘ’Č tŇ Ck¡Ň lĘ mČ BĘ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ ÉrxČ ’Č wĘ
2 =NBĆ qod¡Ň YĎ =NBĆ MCQ¿ SČ =NBĆ : hŇ IĲĎqĂ lĘ xĂ =NBĆ hŇ y¡ĎrĘzČ‘Ğ=NBĆ hŇ yĎŔrĎWĘ =NBĆ

3, 4 yE¡Ă‘Ě=NbĆŇ hŇ y¿ĎxĘ rĲČzĘ=NBĆ : tŇ oyĲrĎmĘ =NBĆ hŇ y¡ĎrĘzČ‘Ğ=NbĆŇ hŇ y¿ĎrĘmČ ’Ğ=NBĆ : bŇ CTĲ yxĂ ’Ğ
5 Nh¡Ą JŁ hČ Nr¿Ł hĞ’ĲČ =NBĲĆ rzĎŔ‘ĎlĘ ’Ć =NBĆ ÉsxĎ nĘ yjĲĂ =NBĆ ‘Č CSę ybĂŇ ’Ğ=NBĆ : yuĲĂ BĚ =NBĆ
6 hŇ SĆŔ mŁ tŇ răČotŇ BĘ ÉryhĂ mĎ rpąĄŇ sŁ =’ChĲ wĘ lbĆŔ BĎ mĂ hŇ lăĎ ‘Ď É’rĎzĘ‘Ć ’Chą : S’Ň rĲŁ hĎ

ÉwyhĎŁl’Ĺ hoąĎhyĘ=dŇ yČJĘ ëŇ lĆ UĆę hČ olă =NêĆ IĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ Nt¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ
7 =NmĂ C l’Ą rĎWĘ yĂţ=ynĲĄBĘ mĂ Clă ‘ĞIĲČwČ : otĲŇ SĎ uĎ BČ lJ¡Ł wylĎŔ ‘Ď

MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ=l’Ć Myn¡ĂytĂŇ eĘ hČ wĘ MyrËĂ‘ĞèĲŁ hČ wĘ MyrÌĂrĘSĲŁ mĘ hĲČ wĘ MIĂÁwĂlĘ hĲČ wĘ MynĂÄhĞJĲŁ hČ
8 SdĆŇ xăŁ BČ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ ’b¿ŇŁ IĎwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ ’êĘ sĘ S¿Č xĘ êČrĘ’Č lĘ ‘bČŇ S¡Ć =tŇ nČSĘ BĂ
9 NoSŔ ’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ xăŁ lČ ÉdxĎ ’Ć BĘ yJĂę : ëŇ lĆ UĲĆ lČ tŇ y‘¡ĂybĂŇ èĘ hČ tŇ n¿ČSĘ ’yhËĂ ySĳĂ ymĂ xĞhĲČ

=l’Ć ’BĎ ť ySĂę ymĂ xĞhĲČ SdĆŇ xăŁ lČ dŇ xĎÂ’Ć bĘŇ C lbĳĆŇ BĎ mĂ hŇ l¡Ď ‘ĞUĲČ hĲČ dŇ sĚŔ yĘ ’Chă
10 SorËdĘŇ lĂ obŔ bĎŇ lĘ NykăĂŇ hĄ É’rĎzĘ‘Ć yJąĂ : wylĲĎ ‘Ď hŇ b¿ĎŇ oFhČ wyh¡Ď Łl’Ĺ=dŇ yČJĘ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ

: TjĲĎ SĘ mĂ C qx¿Ł l’¡Ą rĎWĘ yĂBĘ dŇ U¿Ą lČ lĘ C tŇ ŁWĳ ‘ĞlĲČ wĘ ho¡ĎhyĘ tŇ r¿Čoê=tŇ ’Ć
11 ’êĘ sĘ SČŔ xĘ êČrĘ’Č ëŇ lĆ UăĆ hČ ÉNtČŇ nĎ rSąĆ ’Ğ NwĎęêĘ SĘ eĂ hĲČ NgĆŇSăĆ rĘjČ ű hŇ zăĆwĘ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č wyu¡ĎxĚ wĘ hoËĎhyĘ=tŇ wĲŁ YĘ mĂ yrÌĄbĘŇ DĂ rpĄÂsŁ rpĳĄŇ iŁ hČ Nh¡Ą JŁ hČ ’r¿ĎzĘ‘ĆlĘ
12 rpČÄ sĎ ’nĎhĞkĲĎ ţ ’răĎzĘ‘ĆlĘ ’IĳĎkČŇ lĘ mČ ëŇ lĆ m¡Ć ’êĘ sĘ SČŔ xĘ êČrĘ’ČÄ
13 yDăĂ ůM‘ĄTĘ MyWăĂ ÈyeĂ mĂ : tŇ nĆ‘ĲĆkĘŇ C rym¡Ă GĘ ’IËĎmČ SĘ HlÌĎ ’Ĺ=yDĲĂ ’tĎÁ DĎ

ëŇ hÌĎ mĘ lĂ ’yĄęwĎlĲĄ wĘ yhĂ onăhĞkĲĎŇ wĘ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ hŇ UĎÄ ‘Č=NmĂ žytĂŇ CkŇ lĘ mČ BĘ bŇ DăČnČtĘŇ mĂ =lkĎŇ
14 tŇ ‘ąČbĘŇ SĂ wĘ ’JĎÁ lĘ mČ MdĎÄ qĽ=NmĂ žyDĂ lbĄę qĽ=lJĎ : ëŇ hĲĎ yĘ ëŇ U¡Ď ‘Ă MlËĆ SĘ CrylĲĂ

yD¿Ă ëŇ h¡Ď lĎ ’Ĺ tŇ d¿ĎŇ BĘ MlĳĆ SĘ CrylĲĂ wĘ dŇ Ch¡ yĘ=l‘Č ’r¿ĎuĎ bČŇ lĘ xČ ylĂŔ SĘ ÉyhĂ TŁ ‘ĞyĲĎ
15 HlăĎ ’ĹlĲĆ ÉCbŇ DČÄ nČtĘŇ hĲĂ yhĂ oTę ‘ĞyĲĎwĘ ’JăĎ lĘ mČ =yDĲĂ bŇ hĳČ dĘŇ C PŇ ăČsJĘ hŇ l¡Ď bĎŇ yhĄ lĘ C : ëŇ dĲĎŇ ybĂŇ
16 xJČŔ SĘ hČ tĘŇ yDăĂ bŇ hČŔ dĘŇ C PŇ ăČsJĘ É lkŇŁ wĘ : HnĲĄJĘ SĘ mĂ Ml¡Ć SĘ CrybĲĂŇ yD¿Ă l’ĄŔ rĎWĘ yĂ

lkb
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tŇ yb¿ĄŇ lĘ NybĂŔ DĘnČtĘŇ mĲĂ É’IĎnČhĞkĲĎŇ wĘ ’UąĎ ‘Č tŇ CbÄ DĎnČtĘŇ hĂ žM‘Ă lbĳĆŇ BĎ tŇ năČ ydĂŇ mĘ lk¡ŇŁ BĘ
’jăĎ sĘ kČŇ BĘ ’nĄÁqĘ tĂŇ ’nĎrĘjČÄ sĘ ’Ď žhnĎDĘ lbăĄŇ qĽ=lJĎ : MlĲĆ SĘ CrybĂŇ yD¿Ă Mh¡Ł hĞlĎ ’Ĺ 17

=l‘ĲČ oUŔ hĂ bŇ răĄqĎ tĘŇ C Nohĳ yJĄ sĘ nĂ wĘ Noh¡ tĘŇ xĎ nĘ mĂ C NyrĂŔ UĘ ’Ă ÉNyrĂkĘŇ DĂ ű NyrąĂoê hŇ nĎę dĘŇ
ëŇ yĂxČ ’Ć =l‘Č wĘ ëŇ yĂlČ ‘Ğ žydĂŇ hŇ măĎ C : MlĲĆ SĘ CrybĂŇ yD¿Ă Mk¡ŇŁ hĞlĎ ’Ĺ tŇ yB¿Ą yDËĂ hŇ xĎŔ BĘ dĘŇ mČ 18

: NCdĲŇ bĘŇ ‘ČêĲČ Mk¡ŇŁ hĞlĎ ’Ĺ tŇ C‘¿rĘJĂ dŇ BĳČ ‘Ę mĆ lĘ hŇ b¡ĎŇ hĞdČŇ wĘ ’j¿Ď sĘ JČ r’ËĎ SĘ BĂ bŇ TČę yyĂ
Hl¿Ď ’Ĺ Md¡ĎŇ qĽ MlĄěSĘ hČ ëŇ hĳĎ lĎ ’Ĺ tŇ yBăĄ Nx¡Ď lĘ pĎŇ lĘ ëŇ lĎŔ NybăĂŇ hĞ yĲČtĘŇ mĂ =yDĲĂ É’IĎnČ’Ň mĲĎ C 19

NêĄě nĘ êĂ NêĳČ nĘ mĂ lĘ ëŇ ¡Ďl=ljĆ yĂ yD¿Ă ëŇ hĎŔ lĎ ’Ĺ tŇ yBăĄ ÉtCxSĘ xČ r’Ďę SĘ C : MlĲĆ SĘ CryĘ 20

MyWăĂ É’JĎ lĘ mČ ’êĘ sĘ SąČ xĘ êČrĘ’Č hŇ nĎÂ’Ğ yeĂ mĂ Cţ : ’JĲĎ lĘ mČ yz¿ĄnĘ GĂ tŇ yB¡Ą =NmĂ 21

’rĎÄ zĘ‘Ć NokŇ nĘ lĆ ’ĞSĘ yĂţ yDăĂ=lkĎŇ yDăĂ hŇ rĳĎhĞ nĲČ rbăČŇ ‘ĞBĲČ yD¡Ă ’IĎŔrČbĘŇ EĲČGĂ É lkŇŁ lĘ M‘ĄŔ TĘ
ÈPsČ JĘ =dŇ ‘Č : dŇ bĲĂŇ ‘ĞtĘŇ yĂ ’nĎrĘj¡ČsĘ ’Ď ’IĎŔmČ SĘ HlăĎ ’Ĺ=yDĲĂ É’tĎŇ DĎ rpąČŇ sĎ hŇ nĎÁhĞkĲĎŇ 22

hŇ ’ĎŔ mĘ NyêăĂ BČ ÉrmČ xĞ=dŇ ‘Č wĘ hŇ ’ĎŔ mĘ NyrăĂJŁ ÉNyTĂ nĘ xĂ =dŇ ‘Č wĘ ůh’Ď mĘ NyrăĂJĘ JČ
ÉM‘ČTČÄ =NmĂ yDĂę =lJĎ : bŇ tĲĎŇ kĘŇ ’l¿Ď =yDĂ xl¡Č mĘ C hŇ ’ĳĎ mĘ xS¡Č mĘ Nyê¿Ă BČ =dŇ ‘Č wĘ 23

hŇ mąĎ lĘ =yDĲĂ ’IĳĎmČ SĘ HlăĎ ’Ĺ tŇ yb¡ĄŇ lĘ ’DĎŔ zĘrČdĘŇ ’Č ÉdbĄŇ ‘ĞtĘŇ yĂ ’IĎŔmČ SĘ HlăĎ ’Ĺ
yDăĂ Ny‘Ăę dĘŇ ohĲ mĘ MkăŇŁ lĘ C : yhĂ onĲ bĘŇ C ’J¡Ď lĘ mČ tŇ Ck¿Ň lĘ mČ =l‘Č PŇ YČŔ qĘ É’wĄhĹlĲĆ 24

hŇ nĳĎdĘŇ ’hăĎ lĎ ’Ĺ tŇ yB¡Ą yxĄŔ lĘ păĎŇ C ’IĎŔnČ ytăĂŇ nĘ É’IĎ‘ČrĲĎtĎŇ ’IąĎrČUĎÄ zČ ’yĄwĎlĄ wĘţ ’IăĎnČhĞJĎ =lkĎŇ
: MhĲŁ ylĄ ‘Ğ ’m¿Ą rĘmĂ lĘ TyQ¡Ă SČ ’l¿Ď ëŇ lĎŔ hĞ wĲČ ÉolbĘŇ hŇ DąĎnĘ mĂ

NynĂę IĎdČŇ wĘ NyTĂÂpĘŇ SĎ yeĂ măĆ ÉëdĎŇ ybĂŇ =yDĲĂ ëŇ hąĎ lĎ ’Ĺ tŇ mČÄ kĘŇ xĎ JĘ ’rĎę zĘ‘Ć hř tn’ă w 25

ytăĄŇ DĎ y‘¡ĄdĘŇ yĲĎ=lkĎŇ lĘ hŇ rĎŔ hĞ nĲČ rbăČŇ ‘ĞBĲČ yDĂť ÉhUĎ ‘Č=lkĎŇ lĘ ÉNyn’ř dĲ NwąŁ hĹlĆ =yDĂ
’tăĎŇ DĎ dŇ bĄÁ ‘Ď ’wĄÄhĹlĆ ž’lĎ =yDĂ=lkĎŇ wĘ : NC‘Ĳ dĘŇ ohĲ êĘ ‘d¡ČŇ yĎ ’l£Ď ydÌĂŇ wĘ ëŇ hĳĎ lĎ ’Ĺ 26

NhąĄ HeĳĄmĂ dŇ b¡ĄŇ ‘ĞtĘŇ mĂ ’w¿ĄhĹlĆ hŇ nĎě yDĂ ’nĎrĘjČě sĘ ’Ď ’JĎŔ lĘ mČ yDăĂ É’tĎŇ dĎŇ wĘ ëŇ hĎę lĎ ’Ĺ=ydĲĂŇ
: NyrĲĂCs’ĹlĲĆ wĘ Nys¡Ă kĘŇ nĂ Sn¿Ď‘ĞlĲČ =NhĄ wVŔ rř Vl NhăĄ ÉtomlĘ

ëŇ lĆ UĆŔ hČ bŇ lăĄ BĘ Ét’Ň zŁ JĎ NtąČŇ nĎ rSĆÄ ’Ğ CnytĳĄŇ obŇ ’Ğ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ ëŇ Cr¿BĎ 27

ynąĄpĘŇ lĂ dŇ sĆ xĆę =hŇ FĎ hĂ ylăČ ‘Ď wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ rS¿Ć ’Ğ ho¡ĎhyĘ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć r’Ąě pĎŇ lĘ 28

yêĂ qĘ EČęxČ tĘŇ hĂ ynăĂ’Ğ wĲČ MyrĳĂBŁ GĂ hČ ëŇ lĆ U¡Ć hČ yr¿ĄWĎ =lkĎŇ lĘ C wyYĎŔ ‘ĞoyĲwĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ
: yUĲĂ ‘Ă tŇ ol¿ ‘ĞlĲČ MyS¡Ă ’Ň rĎ l’ËĄ rĎWĘ IĂmĂ hŇ YÌĎ BĘ qĘ ’Ć wĲĎ ylČŔ ‘Ď ÉyhČŁl’Ĺ hoąĎhyĘ=dŇ yČJĘ
yUĂę ‘Ă MylăĂ ‘Ł hĲĎ MWĳĎ xĘ yČtĘŇ hĂ wĘ Mh¡Ć ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ yS¿Ą ’Ň rĎ hŇ QĆ ’ËĄ wĘ x
twklmb
bytk êĘ nĘ’Č wĘ ’"sb ,d"ydw b"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nkw yrq êĘ nĘ’Č wĘ ,bytk hêĎnĘ’Č wĘ v.25 .z

.yrq ySĂ rŁ SĘ lĂ ,bytk CSrŁ SĘ lĂ v.26 .yrq NynĂ yĘdĎ ,bytk NynĂ’ĞdĎ v.25 .w"Tdw ’"yd ,’"d Nkw yrqw
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2 MSŔŁ rĘGĲĄ ÉsxĎ nĘ ypĲĂŇ ynąĄBĘ mĂ : lbĲĆŇ BĎ mĂ ëŇ lĆ U¡Ć hČ ’êĘ sĘ S¿Č xĘ êČrĘ’Č tŇ CkËŇ lĘ mČ BĘ
3 hŇ yĎŔnĘ kČŇ SĘ ynăĄBĘ mĂ : SCFĲ xČ dŇ yw¡ĂdĎŇ yn¿ĄBĘ mĂ l’Ň IĳĄnĂ DĲĎ rm¡Ď tĎŇ y’ĲĂ yn¿ĄBĘ mĂ

: MyèĲĂ mĂ xĞ wĲČ hŇ ’¿Ď mĄ Myr¡ĂkĎŇ zĘlĂ Wx¿Ą yČtĘŇ hĂ oUË ‘Ă wĘ hŇ yĳĎrĘkČŇ zĘ S‘¡Ł rĘpČŇ yn¿ĄBĘ mĂ
4 : MyrĲĂkĎŇ EĘhČ MyĂt¿ČŇ ’Ň mĎ oU¡ ‘Ă wĘ hŇ yĳĎxĘ rĲČzĘ=NBĆ yn¡Čy‘ĄohĲ yĘlĘ ’Ć bŇ ’ĎŔ om tŇ xăČ jČ ÉynĄBĘ mĂ
5 : MyrĲĂkĎŇ EĘhČ tŇ o’¡ mĄ SŁl¿ SĘ oUě ‘Ă wĘ l’ĳĄ yzĂxĞ yĲČ=NBĆ hŇ y¡ĎnĘ kČŇ SĘ yn¿ĄBĘ mĂ

6, 7 ynăĄBĘ mĂ C : MyrĲĂkĎŇ EĘhČ Myè¿Ă mĂ xĞ oU¡ ‘Ă wĘ NtĳĎŇ nĎ oyĲ=NBĆ dŇ bĆŇ ‘¡Ć NydĂŔ ‘Ď ynăĄBĘ mĂ C
8 ynăĄBĘ mĂ C : MyrĲĂkĎŇ EĘhČ My‘¿ĂbĘŇ SĂ oU¡ ‘Ă wĘ hŇ yĳĎlĘ tČŇ ‘Ğ=NBĆ hŇ y¡Ď‘Ę SČ yĘ MlĎŔ y‘Ą
9 ynăĄBĘ mĂ : MyrĲĂkĎŇ EĘhČ Myn¿ĂmŁ SĘ oU¡ ‘Ă wĘ l’ĳĄ kĎŇ ymĲĂ =NBĆ hŇ y¡ĎdĘŇ bČŇ zĘ hŇ yĎŔTĘ pČŇ SĘ

: MyrĲĂkĎŇ EĘhČ rW¡Ď ‘Ď hŇ n¿ĎmŁ SĘ C MyĂtËČŇ ’Ň mĎ oUě ‘Ă wĘ l’ĳĄ yxĂ yĘ=NBĆ hŇ y¡ĎdĘŇ bČŇ ‘Ł bŇ ’ĎŔ oy

10 : MyrĲĂkĎŇ EĘhČ Myè¡Ă SĂ wĘ hŇ ’¿Ď mĄ oUě ‘Ă wĘ hŇ yĳĎpĘŇ sĂ oy=NBĆ tŇ ym¡Ă olSĘ yn¿ĄBĘ mĂ C
11 : MyrĲĂkĎŇ EĘhČ hŇ n¡ĎmŁ SĘ C Myr¿ĂWĘ ‘Ć oUě ‘Ă wĘ ybĳĎŇ BĄ =NBĆ hŇ y¡ĎrĘkČŇ zĘ ybČŔ bĄŇ ynăĄBĘ mĂ C
12 hŇ r¡ĎWĎ ‘ĞwĲČ hŇ ’¿Ď mĄ oUě ‘Ă wĘ NTĳĎ uĎ hČ =NBĆ N¡ĎnxĎ oyĲ dŇ GĎŔ zĘ‘Č ynăĄBĘ mĂ C
13 MtĎŔ omSĘ hŇ QĆ ’ăĄ wĘ ůMynĂ rŁ xĞ’ĲČ ÈMqĎ ynĂ dĲŇŁ ’Ğ ynăĄBĘ mĂ C : MyrĲĂkĎŇ EĘhČ

: MyrĲĂkĎŇ EĘhČ Myè¿Ă SĂ Mh¡Ć UĎ ‘Ă wĘ hŇ yĳĎ‘Ę mČ SĘ C l’ăĄ y‘Ă yĘ TlĆ p¡ĆŇ ylĂ ’Ĺ
14 : MyrĲĂkĎŇ EĘhČ My‘¿ĂbĘŇ SĂ oU¡ ‘Ă wĘ dŇ CbŇ zĎwĘ ytăČŇ C‘ yw¡ČgĘŇbĂŇ yn¿ĄBĘ mĂ C

15 hŇ SĳĎ ŁlSĘ MymăĂ yĎ MS¡Ď hŇ n¿ĆxĞ eĲČ wČ ’wĎŔhĞ’ĲČ =l’Ć ’BăĎ hČ ÉrhĎ eĎhČ =l’Ć MYĄę BĘ qĘ ’Ć wĲĎ
16 hŇ xĎÃ lĘ SĘ ’Ć wĲĎ : MSĲĎ ytĂŇ ’Ň Y¿Ď mĎ =âlĲ yw¡ĂlĄ yn¿ĄBĘ mĂ C MynĂŔ hĞJăŁ bČŇ C ÉM‘ĎbĎŇ hŇ nĎ ybąĂŇ ’Ď wĲĎ

NtËĎŇ nĎlĘ C NtÌĎŇ nĎlĘ ’Ć lĘ C bŇ yrĂÁ yĎlĘ C NtĎÄ nĎlĘ ’Ć lĘ C hŇ yĎ‘Ę mČ SĘ lĲĂ ţ l’ĄÃ yrĂ’ĞlĲČ rzĆ‘ĆÃ ylĂ ’ĹlĲĆ
17 hŇ ’Ď YĂ o’wĲĎ : MynĲĂ ybĂŇ mĘ Nt¡ĎŇ nĎlĘ ’Ć lĘ C bŇ yr¿ĂyĎoylĘ C MySĳĂ ’Ň rĎ MQ¡Ď SĚ mĘ lĂ wĘ hŇ y¿ĎrĘkČŇ zĘlĂ wĘ

MhĆÄ ypĂŇ BĘ žhmĎ yWĂ ’Ď wĲĎ MoqĳUĎ hČ ’y¡ĎpĘŇ sĂ kĎŇ BĘ S’Ň rŔŁ hĎ oDă’Ă =l‘Č ÉMtĎŇ o’
=’ybĂŇ hĲĎ lĘ MoqŔ UĎ hČ ’yăĎpĘŇ sĂ kĎŇ BĘ MynĂ CtŇ eĘ hČ wyxąĂ ’Ď oDÄ ’Ă =l’Ć rBĄ dČŇ lĘ ţ MyrĂÁ bĎŇ DĘ

18 hŇ bąĎŇ oFhČ CnyhĄÄ Łl’Ĺ=dŇ yČJĘ CnlĎÁ Cîř ybĂÄ IĎwČ : CnyhĲĄŁl’Ĺ tŇ yb¿ĄŇ lĘ Myt¡ĂŇ rĘSĲĎ mĘ Cnl¿Ď
hŇ yËĎbĘŇ rĲĄSĄ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=NBĆ yw¡ĂlĄ =NBĆ ylĂŔ xĘ mČ ynăĄBĘ mĂ lkĆŇ WĆŔ Sy’ăĂ ÉCnylĄÄ‘Ď

19 ynăĄBĘ mĂ hŇ y¡Ď‘Ę SČ yĘ oê¿’Ă wĘ hŇ yĎŔbĘŇ SČ xĞ=tŇ ’Ć wĘ : rWĲĎ ‘Ď hŇ n¿ĎmŁ SĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎbĎŇ C
20 NtČÄ eĎSĆ MynĂę ytĂŇ eĘ hČ =NmĂ C : MyrĲĂWĘ ‘Ć Mh¡Ć ynĄbĘŇ C wyx¿Ď ’Ć yrĳĂrĎmĘ

dywd
.Vgdb +’ v.18 .x
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MQ¡Ď JĚ MyrĳĂWĘ ‘ĆwĘ MyĂtăČŇ ’Ň mĎ Myn¡ĂytĂŇ nĘ MIĂŔwĂlĘ hĲČ tŇ dăČŇ bŇŁ ‘ĞlĲČ ÉMyrĂvĎ hČ wĘ dŇ ywąĂDĎ
tŇ oe¡‘ČtĘŇ hĂ lĘ ’wĎŔhĞ’ĲČ rhăĎ eĎhČ =l‘Č ÉMoY MS¿Ď ’rĎÄ qĘ ’Ć wĲĎ : tŇ omĲ SĄ bĘŇ Cb¿Ň uĘ nĂ 21

=lkĎŇ lĘ C Cnj¡Ą TČ lĘ C Cnl¿Ď hŇ rĎŔ SĎ yĘ ëŇ rĆDăĆ ÉCeUĆÄ mĂ SuąĄbČŇ lĘ CnyhĳĄŁl’Ĺ ynăĄpĘŇ lĂ
Cnr¿ĄzĘ‘ĎlĘ MySĂŔ rĎpĲĎŇ C lyĂxăČ ÉëlĆ UĆÄ hČ =NmĂ lo’ą SĘ lĂ yêĂ SĘ bęŁ yJăĂ : CnSĲĄ CkŇ rĘ 22

=lJĎ =l‘Č CnyhąĄŁl’Ĺ=dŇ yČ rmęŁ ’Ň lĄ ëŇ lĆ UĆÁ lČ CnrĘmČÄ ’Ď =yJĲĂ ëŇ rĆDĳĎBČ bŇ y¡Ąo’mĲĄ
hŇ S¿Ď qĘ bČŇ eĘ wČ hŇ mĎ CYË eĎ wČ : wybĲĎŇ zĘ‘Ł =lJĎ l‘¡Č ojŔ ’Č wĘ oEă‘ĚwĘ hŇ bĎŔ oTlĘ ÉwySĎ qĘ bČŇ mĘ 23

MynăĄSĘ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ yr¿ĄvĎ mĂ hŇ lĎ yDËĂbĘŇ ’Č wĲĎ : CnlĲĎ rt¡ĄŇ ‘Ď IĲĄwČ tŇ ’Ň zĳŁ =l‘Č Cnyh¡ĄŁl’ĹmĲĄ 24

hŇ lĎ oqSĘ ’Ć wĲĎ : hŇ rĲĎWĎ ‘Ğ Mh¡Ć yxĄ ’ĞmĲĄ Mh¿Ć UĎ ‘Ă wĘ hŇ yĎŔbĘŇ SČ xĞ hŇ yăĎbĘŇ rĲĄSĄ lĘ rWĳĎ ‘Ď 25

CnyhĄę Łl’Ĺ=tŇ yBĲĄ tŇ măČ CrêĘ MylĳĂ JĄ hČ =tŇ ’Ć wĘ bŇ h¡Ď EĎhČ =tŇ ’Ć wĘ PŇ sĆ J¿Ć hČ =tŇ ’Ć MhĆŔ lĎ
hŇ lĎÄqĞSĘ ’Ć wĲĎ : My’ĲĂ YĎ mĘ eĂ hČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ wyrĎŔ WĎ wĘ wyYăĎ ‘ĞyĲŁ wĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ ÉCmyrĂÄ hĄ hĲČ 26

hŇ ’¡Ď mĄ PŇ sĆ k¿ĆŇ =ylĄ kĘŇ C MyèĂŔ mĂ xĞ wĲČ tŇ o’ă mĄ =SSĲĄ ÉMyrĂJĎ JĂ PŇ sĆ JĆę MdĎÁ yĎ=l‘Č
Myn¡ĂkŇŁ rĘdČŇ ’ĞlĲČ MyrĂŔ WĘ ‘Ć ÉbhĎ zĎ yrąĄpŇŁ kĘŇ C : rJĲĎ kĂŇ hŇ ’¿Ď mĄ bŇ h¡Ď zĎ MyrĳĂJĎ kĂŇ lĘ 27

hŇ răĎmĘ ’ĲŁ wĎ : bŇ hĲĎ EĎJČ tŇ d¡ŇŁ CmxĞ MyĂnČŔ SĘ ÉhbĎŇ oT bŇ hąĎ YĘ mĚ tŇ SĆ xÁŁ nĘ ylĄÄkĘŇ C PŇ lĆ ’ĳĎ 28

hŇ bĎŔ dĎŇ nĘ ÉbhĎ EĎhČ wĘ PŇ sĆ JąĆ hČ wĘ SdĆŇ qĳŁ Myl¡Ă JĄ hČ wĘ hoĎŔhylĲČ ÉSdĆŇ qÄŁ Mê¿Ć’Č MhĆę lĄ ’Ğ
yrĄÄ WĎ žynĄpĘŇ lĂ ClÃqĘ SĘ êĂ =dŇ ‘ĲČ Crę mĘ SĂ wĘ CdăŇ qĘ SĂ : MkĲĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhylĲČ 29

tŇ ok¡Ň SĘ QĂ hČ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂlĘ tŇ ob¿Ň ’Ď hĲĎ =yrĄWĲĎ wĘ MIËĂwĂlĘ hĲČ wĘ MynÌĂhĞJĲŁ hČ
bŇ h¡Ď EĎhČ wĘ PŇ sĆ J¿Ć hČ lqËČSĘ mĂ MIĂŔwĂlĘ hĲČ wĘ MynăĂhĞJĲŁ hČ ÉClBĘ qĂ wĘ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą 30

: CnyhĲĄŁl’Ĺ tŇ yb¿ĄŇ lĘ MĂl¡Č SĎ CrĲylĂ ’yb¿ĂŇ hĎ lĘ MylĳĂ JĄ hČ wĘ
tŇ kĆŇ l¡Ć lĎ NoSŔ ’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ xăŁ lČ ÉrWĎ ‘Ď MynąĄSĘ BĂ ’wĎęhĞ’ĲČ rhăČ eĘ mĂ hŇ ‘ĎÂsĘ eĂ wĲČ 31

bŇ r¡Ąo’wĘ bŇ yËĄo’ PŇ J¿Č mĂ CnlĄŔ y~Ă IČÄwČ CnylĄŔ ‘Ď hŇ tăĎŇ yĘhĲĎ ÉCnyhĄÄ Łl’Ĺ=dŇ yČwĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ
MoIăbČŇ C : hŇ SĲĎ ŁlSĘ Mym¿Ă yĎ MS¡Ď bŇ SĆ e¿ĄwČ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ ’ob¡Ň eĎ wČ : ëŇ rĆDĲĎhČ =l‘Č 32, 33

l‘Č ţ CnyhĄę Łl’Ĺ tŇ ybăĄŇ BĘ MylĂÁJĄ hČ wĘ bŇ hĎÄ EĎhČ wĘ žPsĆ JĆ hČ lqăČSĘ nĂ y‘ĂÃ ybĂŇ rĘhĲĎ
MhĆÂUĎ ‘Ă wĘ sxĳĎ nĘ yjĲĂ =NBĆ rzăĎ‘ĎlĘ ’Ć oU¡ ‘Ă wĘ NhĄŔ JŁ hČ ÉhIĎrĂC’Ĳ =NBĆ tŇ omą rĄmĘ =dŇ yČ
lq¡ĎSĘ mĂ BĘ rj¿Ď sĘ mĂ BĘ : MIĲĂwĂlĘ hĲČ yCe¡BĂ =NbĆŇ hŇ y¿ĎdĘŇ ‘Č onĲ wĘ ‘Č CSË yĄ=NBĆ dŇ bÌĎŇ zĎoy 34

sŘ4 My’Ă BĎ hČ ţ : ’yhĲĂ hČ tŇ ‘¿ĄBĎ lq¡ĎSĘ UĂ hČ =lJĲĎ bŇ t¿ĄŇ JĎ IĂwČ lJĳŁ lČ 35

MyrĂÄ jĎ l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ň lĲĄ ű tŇ olă ‘Ł CbŇ yr¿ĂqĘ hĂ hŇ lĎÁ oGhČ =ynĲĄbĘŇ ybĂÄ èĘ hČ mĲĄ
ÉMyWĂ bĎŇ JĘ hŇ èĎę SĂ wĘ My‘ăĂSĘ êĂ ű MylăĂ y’Ą É l’Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ =l‘Č rWąĎ ‘Ď=MynĲĄSĘ
: hoĲĎhylĲČ hŇ l¿Ď o‘ lJ¡Ł hČ rWĳĎ ‘Ď MynăĄSĘ tŇ ’Ň F¡Ď xČ yr¿ĄypĂŇ YĘ hŇ ‘ĎŔ bĘŇ SĂ wĘ My‘ăĂbĘŇ SĂ
wntyw
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36 rbĆŇ ‘ăĄ tŇ ow¡xĞpĲČŇ C ëŇ lĆ UĆŔ hČ ÉynĄjĘ rĘDČSĘ xČ ’ĞlĲČ ëŇ lĆ UĆę hČ ytăĄŇ DĎ=tŇ ’Ć ű CnăêĘ IĂwĲČ
: MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ =tŇ yBĲĄ =tŇ ’Ć wĘ M‘¡ĎhĎ =tŇ ’Ć C’¿ vĘ nĂ wĘ rhĳĎeĎhČ

T M‘ąĎhĎ ClÂDĘbĘŇ nĂ =âlĲ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMyrĂvĎ hČ yląČ ’Ą CSÄ GĘ nĂ hŇ QĆ ’Ąę tŇ oQă kČŇ kĘŇ C
ynĂÄ‘ĞnĲČJĘ lČ MhĆ ytĄŇ bĲŇŁ ‘ĞotĲŇ JĘ ţ tŇ oYĳrĎ’ĞhĲĎ yU¡Ą ‘ČmĲĄ MIĂŔwĂlĘ hĲČ wĘ MynăĂhĞJĲŁ hČ wĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ

2 =yJĂ : yrĲĂmŁ ’ĹhĲĎ wĘ yr¡ĂYĘ UĂ hČ ybĂŔ ’Ď UăŁ hČ ÉynĂ UŁ ‘ČhĲĎ ysĂę CbŇ yĘhČ yEăĂrĂjĘ hČ yêĂÁ xĂ hĲČ
yU¡Ą ‘ČBĘ SdĆŇ uŔŁ hČ ‘rČzăĆ ÉCbŇ rĘ‘ĲĎtĘŇ hĲĂ wĘ MhĆŔ ynĄbĘŇ lĂ wĘ ÉMhĆ lĎ MhĆę ytĄŇ nĲŁ BĘ mĂ C’ă WĘ nĲĎ
: hŇ nĲĎ oS’Ň rĲĂ hŇ E¡ĆhČ l‘ČU¿Č BČ hŇ tËĎŇ yĘhĲĎ MynĂę gĎŇiĘ hČ wĘ MyrăĂvĎ hČ dŇ yÌČwĘ tŇ oYĳrĎ’ĞhĲĎ

3 yd¡ĂŇ gĘŇBĂ =tŇ ’Ć yêĂ ‘Ę r¿ČqĎ hŇ EĆŔhČ rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć Éy‘Ă mĘ SĎ kĘŇ CĲ
4 ylăČ ’Ą wĘ : MmĲĄ oSmĘ hŇ b¡ĎŇ SĘ ’Ą wĲĎ ynĂŔ qĎ zĘC ÉySĂ ’Ň rŁ r‘ąČvĘ mĂ hŇ TĎÂrĘmĘ ’Ć wĲĎ ylĳĂ y‘Ă mĘ C

ÉynĂ ’Ğ wĲČ hŇ lĳĎ oGhČ l‘ČmăČ l‘¡Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=yhĲĄŁl’Ĺ yrăĄbĘŇ dĂŇ BĘ ÉdrĄxĎ lJąŁ Cpę sĘ ’ĲĎ yĄ
5 yêĂ mĘ qČ ť bŇ rĆ‘Ćę hĎ tŇ xăČ nĘ mĂ bĘŇ C : bŇ rĆ‘ĲĎhĎ tŇ x¿Č nĘ mĂ lĘ dŇ ‘¡Č MmĄŔ oSmĘ bŇ SăĄ yŁ

hŇ W¿Ď rĘpĘŇ ’Ć wĲĎ yJČŔ rĘBĂ =l‘Č Éh‘ĎrĘkĘŇ ’Ć wĲĎ ylĳĂ y‘Ă mĘ C yd¡ĂŇ gĘŇbĂŇ y‘¿ĂrĘqĎ bĘŇ C ytĂŔ ynĂ ‘ĞêĲČmĂ
6 MyrÌĂhĎ lĘ yêĂ mĘ lČŔ kĘŇ nĂ wĘ yêĂ SĘ BăŁ ÉyhČ Łl’Ĺ hŇ rĎę mĘ ’ĲŁ wĎ : yhĲĎ Łl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=l’Ć yj¡ČkČŇ

Cnt¿ĄŇ mĎ SĘ ’Č wĘ S’Ň ïŔŁ hŇ lĎ ‘Ę măČ lĘ ÉCbŇ rĎ CnytąĄŇ nŁ wŁ ‘Ğ yJăĂ ìŇ ylĳĆ’Ą yn¡ČjĎ yhËČ Łl’Ĺ
7 dŇ ‘¡Č hŇ lĎŔ dŇŁ gĘŇ hŇ măĎ SĘ ’Č BĘ ÉCnxĘ nČÄ’Ğ CnytĄę bŇŁ ’Ğ ymăĄ ymĂ : MyĂmĲĎ èĎ lČ dŇ ‘¿Č hŇ l¡Ď dĘŇ gĎŇ

ykăĄŇ lĘ mČ ű dŇ yăČBĘ CnynĄÁhĞkĲŇŁ CnykĄÄ lĎ mĘ žCnxĘ nČ’Ğ CeêČÃ nĂ CnytĄÃ nŁ wŁ ‘ĞbĲČŇ C hŇ EĳĆhČ MoIăhČ
: hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ JĘ Myn¡ĂjĎ tŇ SĆ b¿ŇŁ bĘŇ C hŇ EËĎBĂ bČŇ C ybÌĂŇ èĘ BČ bŇ rĆxĆÁ BČ tŇ oYę rĎ’ĞhĲĎ

8 ry’¿Ă SĘ hČ lĘ CnyhĄę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ű tŇ ’ăĄ mĄ hŇ eĎÁxĂ tĘŇ hŇ tĎÄ yĘhĲĎ ž‘gČŇrĆ=T‘ČmĘ JĂ hŇ êĎÃ ‘Č wĘ
CnyhĄŔ Łl’Ĺ ÉCnynĄÄ y‘Ą ry’ąĂ hĎ lĘ oSĳ dĘŇ qĎ Moqă mĘ BĂ dŇ t¡ĄŇ yĎ Cnl¿Ď =tŇ tĆŇ lĎ wĘ hŇ TĎŔ ylĄ jĘ ÉCnlĎÄ

9 âl¿ CntĄŔ dĚŇ bĘŇ ‘ČbĘŇ C CnxĘ nČŔ ’Ğ MydăĂŇ bĎŇ ‘Ğ=yJĲĂ : CntĲĄŇ dĚŇ bĘŇ ‘ČBĘ T‘¡ČmĘ hŇ y¿ĎxĘ mĲĂ CnêËĄtĂŇ lĘ C
hŇ yĎęxĘ mĲĂ CnlăĎ =tŇ tĆŇ lĲĎ srČÁ pĎŇ ykĄÄ lĘ mČ žynĄpĘŇ lĂ dŇ sĆ xĆÃ CnylăĄ ‘Ď=TIČwČ CnyhĳĄŁl’Ĺ Cnb¡ĎŇ zĎ‘Ğ
rdĄŔ gĎŇ CnlăĎ =tŇ tĆŇ lĲĎ wĘ wytĎŔ bŇŁ rĘxĎ =tŇ ’Ć dŇ ymăĂ ‘ĞhĲČ lĘ C ÉCnyhĄÄ Łl’Ĺ tŇ yBąĄ=tŇ ’Ć MmĄÂ orlĘ

10 yJ¿Ă tŇ ’Ň zĳŁ =yrĄxĞ’ĲČ Cnyh¡ĄŁl’Ĺ rm¿Č ’Ň eŁ =hŇ mČ hŇ êËĎ ‘Č wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲybĂŇ C hŇ d¡ĎŇ ChyBĲĂ
11 ZrĆ’Ďę hĎ ůrmŁ ’Ň lĄ ÈMy’Ă ybĂŇ eĘ hČ ìŇ ydăĆŇ bĎŇ ‘Ğ dŇ yČÄBĘ tĎŇ yCĂęYĂ rSăĆ ’Ğ : ìŇ ytĲĆŇ wŁ YĘ mĂ CnbĘŇ z¡Č‘Ď

tŇ oYĳrĎ’ĞhĲĎ yUăĄ ‘Č tŇ D¡ČnĂ BĘ ’yhĂŔ ÉhDĎnĂ ZrĆ’ąĆ HêĎŔ SĘ rĂlĘ ÉMy’Ă BĎ MêąĆ’Č rSĆÄ ’Ğ
12 hŇ êĎ‘Č wĘţ : MtĲĎŇ ’Ď mĘ TĚ BĘ hŇ j¡Ć =l’Ć hŇ j¿Ć mĂ hĎ C’Ë lĘ mĂ rS¿Ć ’Ğ MhĆę ytĄŇ bĲŇŁ ‘ĞotĲŇ BĘ

MkĆŔ ynĄbĘŇ lĂ C’ă WĘ êĂ =l’Č ÉMhĆ ytĄŇ nĲŁ bĘŇ C MhĆę ynĄbĘŇ lĂ CnăêĘ êĂ =l’Č MkĆÂ ytĄŇ onBĲĘ
wVrdt=’lw
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ÉMêĆlĘ kČŇ ’Ğ wĲČ Cqę zĘxĆ êĲĆ N‘ČmăČ lĘ MlĳĎ o‘=dŇ ‘Č Mt¡ĎŇ bĎŇ oTwĘ MmËĎ ŁlSĘ CSÌ rĘdĘŇ tĂŇ =âlĲ wĘ
=lJĎ ÉyrĄxĞ’ĲČ wĘ : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č Mk¡ĆŇ ynĄbĘŇ lĂ Mê¿ĆSĘ rČohĲ wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ bŇ CTă =tŇ ’Ć 13

hŇ êăĎ’Č ű yJăĂ hŇ lĳĎ dŇŁ GĘ hČ Cnt¡ĄŇ mĎ SĘ ’Č bĘŇ C My‘ĂŔ rĎhĲĎ ÉCnyWĄÄ ‘ĞmĲČ BĘ CnylĄŔ ‘Ď ’BăĎ hČ
: tŇ ’Ň zĲŁ JĎ hŇ T¡Ď ylĄ jĘ CnQËĎ hŇ êĎt¿ČŇ nĲĎ wĘ CnnĄŔ wŁ ‘ĞmĲĄ ÉhFĎ mČ lĘ êĎkĘŇ WąČ xĎ CnyhĄę Łl’Ĺ
’olą hĞ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ tŇ ob¡Ň ‘ĄêŁ hČ yU¿Ą ‘ČBĘ NêĄŔ xČ tĘŇ hĂ lĘ CÄ ìŇ ytĆŔ wŁ YĘ mĂ rpăĄŇ hĎ lĘ ÉbCSnĎhĞ 14

: hŇ TĲĎ ylĄ pĘŇ C tŇ yr¡Ă’Ą SĘ Ny’¿ĄlĘ hŇ QĄŔ JČ =dŇ ‘Č ÉCnBĎÄ =PŇ nČ’ĹtĲĆŇ
MoIăhČ JĘ hŇ T¡Ď ylĄ pĘŇ CnrĘ’¿ČSĘ nĂ =yJĲĂ hŇ êĎ’ČŔ qyDăĂYČ É l’Ą rĎWĘ yĂ yhąĄŁl’Ĺ hoĎÂhyĘ 15

: tŇ ’Ň zĲŁ =l‘Č ìŇ yn¡ĆpĎŇ lĘ dŇ omË ‘ĞlĲČ Ny’¿Ą yJăĂ CnytĄŔ mĎ SĘ ’Č BĘ ÉìynĆÄpĎŇ lĘ CnąnĘ hĂ hŇ EĳĆhČ

MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ yBăĄ yn¡ĄpĘŇ lĂ ljĄŔ nČtĘŇ mĂ C ÉhkĆŇ BŁ otŔ DŁ wČtĘŇ hĂ kĘŇ C É’rĎzĘ‘Ć lQąĄ jČ tĘŇ hĂ kĘÄ C y

=yJĲĂ MydĂŔ lĎ ywĲĂ ÉMySĂ nĎ wĘ MySąĂ nĎ’Ğ dŇ ’ęŁ mĘ =bŇ rČ lhăĎ qĎ l’ĄÁ rĎWĘ IĂmĂ wylĎÄ’Ą žCYBĘ qĘ nĂ
l’ĄÁ yxĂ yĘ=NbĆŇ hŇ yĎÄnĘ kČŇ SĘ žN‘Č IČwČ : hŇ kĆŇ bĲĆŇ =hŇ BĄ rĘhČ M‘¡ĎhĎ Ck¿Ň bĎŇ 2

MyS¿Ă nĎ bŇ SĆ eËŁ wČ CnyhĄŔ Łl’Ň bĲĄŇ CnlĘ ‘ăČmĎ ÉCnxĘ nČÄ’Ğ ’rĎŔ zĘ‘ĆlĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ÉMlw‘ř ynąĄBĘ mĂ
hŇ êăĎ ‘Č wĘ : tŇ ’Ň zĲŁ =l‘Č l’¡Ą rĎWĘ yĂlĘ hŇ w¿ĆqĘ mĂ =SyĄ hŇ êËĎ ‘Č wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ yUăĄ ‘ČmĲĄ tŇ oI¡rĂkĘŇ nĎ 3

tŇ YăČ ‘ĞBĲČ ÉMhĆ mĄ dŇ ląĎ oehČ wĘ MySĂÁ nĎ=lkĎŇ ’yYĂÄ ohlĘ CnyhĄŁl’Ň lĲĄ ţ tŇ yrăĂBĘ =tŇ rĎkĘŇ nĲĂ
ìŇ yl¿Ć ‘Ď=yJĲĂ MCqË : hŇ WĲĆ ‘Ď yĲĄ hŇ r¡ĎoêkČŇ wĘ CnyhĳĄŁl’Ĺ tŇ wăČYĘ mĂ BĘ Myd¡ĂŇ rĄxĞhĲČ wĘ ynĎŔ dŇŁ ’Ğ 4

’rĎÃ zĘ‘Ć MqĎ IăĎwČ : hŇ WĲĄ ‘ĞwĲČ qz¡ČxĞ ëŇ UĳĎ ‘Ă CnxĘ năČ’Ğ wĲČ rb¡ĎŇ DĎhČ 5

rb¿ĎŇ DĎJČ tŇ oWË ‘ĞlĲČ l’Ąę rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ MIĂÁwĂlĘ hĲČ MynĂÄhĞJĲŁ hČ žyrĄWĎ =tŇ ’Ć ‘BăČ SĘ IČwČ
tŇ J¡Č SĘ lĂ =l’Ć ëŇ lĆ IĄěwČ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ tŇ yBăĄ ÉynĄpĘŇ QĂ mĂ ’rĎę zĘ‘Ć MqĎ IăĎwČ : C‘bĲĄŇ èĎ IĂwČ hŇ E¡ĆhČ 6

yJ¿Ă hŇ tĎŔ SĎ =âlĲ MyĂmăČC É lkČŇ ’Ď =âlĲ MxĆ ląĆ MSĎę ëŇ lĆ IăĄwČ bŇ ySĳĂ yĎlĘ ’Ć =NBĆ NăĎnxĎ ohĲ yĘ
É lkŇŁ lĘ MĂlČęSĎ CrĲywĂ hŇ dăĎŇ ChyBĲĂ loqÁ CrybĂÄ ‘ĞIĲČwČ : hŇ lĲĎ oGhČ l‘Čm¿Č =l‘Č lB¡Ą ’Č tĘŇ mĂ 7

tŇ SĆ Łlă SĘ lĂ ’obÁ yĎ=âlĲ rSĆÄ ’Ğ ž lkŇŁ wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ Zb¡ĄŇ uĎ hĂ lĘ hŇ lĎŔ oGhČ ynăĄBĘ 8

ld¡ĄŇ BĎ yĂ ’Ch¿ wĘ oSĳ CkŇ rĘ=lJĎ Mr¡ČxĽ yĲĎ MynĂŔ qĄ EĘhČ wĘ ÉMyrĂvĎ hČ tŇ YąČ ‘ĞJĲČ MymĂę IĎhČ
: hŇ lĲĎ oGhČ lh¿Č uĘ mĂ

MymĂę IĎhČ tŇ SĆ Łlă SĘ lĂ MĂlČÁSĎ CrĲyĘ ű NmĂÄ yĎnĘ bĂŇ C žhdĎŇ ChyĘ=ySĲĄ nĘ ’Č =lkĎŇ CYă bĘŇ uĲĎ IĂwČ 9

ÉboxrĘBĂ M‘Ďę hĎ =lkĎŇ CbăŇ SĘ IĲĄwČ SdĆŇ xĳŁ BČ MyrăĂWĘ ‘ĆBĘ y‘¡ĂySĂ êĘ hČ SdĆŇ x¿Ł ’ChË
: MymĲĂ SĎ GĘ hČ mĲĄ C rb¡ĎŇ DĎhČ =l‘Č Myd¿ĂŇ y‘Ă rĘmČ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ tŇ yBăĄ

Mqyw
.yrq MlĎ y‘Ą ,bytk MlĎ o‘ v.2 .y
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10 MySăĂ nĎ CbŇ yS¡Ă êŁ wČ MêĆŔ lĘ ‘ČmĘ MêăĆ’Č MhĆŔ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ÉNhĄ JŁ hČ ’rąĎzĘ‘Ć MqĎ IĎÄwČ
11 ho¿ĎhylĲČ hŇ dËĎŇ otŇ Cn¿êĘ hŇ êĎę ‘Č wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ tŇ m¿Č SĘ ’Č =l‘Č PŇ ys¡Ă ohlĘ tŇ oIĳrĂkĘŇ nĎ

MyS¡Ă eĎhČ =NmĂ C ZrĆ’ĎŔ hĎ yUăĄ ‘ČmĲĄ ÉCldĘŇ BĲĎ hĂ wĘ onĳoYrĘ CWă ‘ĞwĲČ Mk¡ĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ=yhĲĄŁl’Ĺ
12 ì¿ yrř bdk NJËĄ lodĳŇ GĎ loqă Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ lhËĎ uĎ hČ =lkĲĎŇ CnÌ‘Ę IĲČwČ : tŇ oIĲrĂkĘŇ eĎhČ
13 dŇ omă ‘ĞlĲČ xČ J¡Ł Ny’¿ĄwĘ MymĂŔ SĎ GĘ tŇ ‘ăĄhĎ wĘ ÉbrĎ M‘¿ĎhĎ lbĎÂ ’Ğ : tŇ oWĲ ‘ĞlĲČ Cnyl¡Ą ‘Ď

‘ČS¡Ł pĘŇ lĂ CnyB¿Ă rĘhĂ =yJĲĂ MyĂnČŔ SĘ lĂ âlă wĘ ÉdxĎ ’Ć MoyąlĘ =âlĲ hŇ kĎę ’Ň lĎ UĘ hČ wĘ ZCxĳ BČ
14 CnyrĄę ‘ĎBĲĆ rSăĆ ’Ğ ű lkăŇŁ wĘ lhĎÂuĎ hČ =lkĎŇ lĲĘ CnyrĄWĎ ţ ’năĎ=CdŇ mĘ ‘ĞyĲČ : hŇ EĲĆhČ rb¿ĎŇ DĎBČ

ry‘¿Ă=ynĄqĘ zĂ MhËĆ UĎ ‘Ă wĘ MynĂŔ UĎ zĚmĘ MyêăĂ ‘Ă lĘ É’bŇŁ yĎ ÉtoIrĂkĘŇ nĎ MySąĂ nĎ bŇ ySĂÂ hŁ hĲČ
rb¿ĎŇ DĎlČ dŇ ‘¡Č CeUĆŔ mĂ ÉCnyhĄÄ Łl’Ĺ=PŇ ’Č NorąxĞ bŇ ySĂÂ hĎ lĘ dŇ ‘Č ţ hĎ yTĳĆpĘŇ SĲŁ wĘ ry‘¡ĂwĎ

15 tŇ ’Ň zĳŁ =l‘Č CdăŇ mĘ ‘ĲĎ hŇ w¡ĎqĘ êĂ =NbĆŇ hŇ y¿ĎzĘxĘ yČwĘ l’ËĄ hWĎ ‘Ğ=NBĆ NtÌĎŇ nĎ oyĲ ëŇ ’ăČ : hŇ EĲĆhČ
16 žCldĘŇ BĲĎ IĂwČ ůhlĎ oGhČ ynăĄBĘ ÈNkĄŇ =CW‘ĞIĲČwČ : MrĲĚzĎ‘Ğ yw¡ĂQĄ hČ yt¿ČŇ BĘ SČ wĘ MQËĎ SĚ mĘ C

tŇ omĳ SĄ BĘ MQăĎ kĚŇ wĘ Mt¡ĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ yb¿ĄŇ lĘ tŇ obËŇ ’Ď hĲĎ ySÌĄ ’Ň rĎ MySĂÄ nĎ’Ğ NhĄÁ JŁ hČ ’rĎÄ zĘ‘Ć
17 lJŔŁ bČŇ CQă kČŇ yĘwČ : rbĲĎŇ DĎhČ Soy¡rĘdČŇ lĘ yrĂŔ yWĂ ‘ĞhĲĎ SdĆŇ xăŁ lČ ÉdxĎ ’Ć MoyąBĘ Cbę SĘ IĲĄwČ

: NoSĲ ’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ x¿Ł lČ dŇ x¡Ď ’Ć Moy¿ dŇ ‘ËČ tŇ oIĳrĂkĘŇ nĎ MySăĂ nĎ CbŇ yS¡Ă hŁ hČ MySĂě nĎ’Ğ
18 tŇ oIĳrĂkĘŇ nĎ MySăĂ nĎ CbŇ yS¡Ă hŁ rS¿Ć ’Ğ MynĂŔ hĞJĲŁ hČ ynăĄBĘ mĂ É’YĄUĎ IĂwČ

: hŇ yĲĎlĘ dČŇ gĘŇ C bŇ yr¡ĂyĎwĘ rzĆ‘ĆŔ ylĂ ’ĹwĲĆ ÉhyĎWĄ ‘ĞmĲČ wyxĎŔ ’Ć wĘ ÉqdĎŇ YĎ oyĲ=NBĆ ‘Č CSą yĄ ÉynĄBĘ mĂ
19 : MtĲĎŇ mĎ SĘ ’Č =l‘Č N’Ň Y¡Ł =ly’ĲĄ Mym¿Ă SĄ ’Ğ wĲČ MhĳĆ ySĄ nĘ ’yYăĂ ohlĘ Md¡ĎŇ yĎ Cn¿êĘ IĂwČ

20, 21 hŇ yąĎWĄ ‘ĞmĲČ MrĳĂxĎ yn¡ĄBĘ mĂ C : hŇ yĲĎdĘŇ bČŇ zĘC ynĂ n¡ĎxĞ rUĄŔ ’Ă ynăĄBĘ mĂ C
22 ynąČy‘ĄoylĘ ’Ć rCxĳ SĘ jČ yn¡ĄBĘ mĂ C : hŇ IĲĎzĂ‘ĚwĘ l’¡Ą yxĂ ywĂ hŇ yĎŔ ‘Ę mĲČ SĘ C ÉhIĎlĂ ’ĲĄ wĘ
23 MIĳĂwĂlĘ hĲČ =NmĂ C : hŇ WĲĎ ‘ĎlĘ ’Ć wĘ dŇ b¡ĎŇ zĎoy l’ĄŔ nĘ tČŇ nĘ l’Ň ‘ăĄmĎ SĘ yĂ ÉhyĎWĄ ‘ĞmĲČ

: rzĆ‘ĲĆylĂ ’ĹwĲĆ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ hŇ y¿ĎxĘ tĲČŇ jĘ ’TĎŔ ylĂ qĘ ’Chă ÉhyĎlĎ qĲĄ wĘ y‘Ăę mĘ SĂ wĘ dŇ băĎŇ zĎoy
24 : yrĲĂC’wĘ MlĆ T¡Ć wĎ MQ¿Ě SČ MyrĂŔ ‘ĞèăŁ hČ =NmĂ C bŇ ySĳĂ yĎlĘ ’Ć Myr¡ĂrĘSĲŁ mĘ hĲČ =NmĂ C
25 rzĎŔ‘ĎlĘ ’Ć wĘ NmăĂ IĎmĂ C ÉhIĎJĂ lĘ mČ C hŇ IąĎEĂyĂwĘ hŇ yĎmĘ rČţ S‘ÃŁ rĘpČŇ ynăĄBĘ mĂ l’ĳĄ rĎWĘ IĂmĲĂ C
26 yDĂŔ bĘŇ ‘Č wĘ l’ăĄ yxĂ ywĂ ÉhyĎrĘkČŇ zĘ hŇ yąĎnĘ êČmČ MlĳĎ y‘Ą yn¡ĄBĘ mĂ C : hŇ yĲĎnĎbĘŇ C hŇ I¡ĎJĂ lĘ mČ C
27 hŇ yăĎnĘ êČmČ ÉbySĂ yĎlĘ ’Ć ynąČ‘ĄoylĘ ’Ć ’Cêĳ zČ yn¡ĄBĘ mĂ C : hŇ IĲĎlĂ ’ĲĄ wĘ tŇ om¡ rĄywĂ
28 : ylĲĎ tĘŇ ‘Č yB¿Č zČ hŇ y¡ĎnĘ nČxĞ N¿ĎnxĎ ohĲ yĘ ybĳĎŇ BĄ yn¡ĄBĘ mĂ C : ’zĲĎyzĂ‘ĞwĲČ dŇ b¡ĎŇ zĎwĘ tŇ omŔ rĄywĲĂ
29 : tŇ omĲ rĎyĘř l’¿Ď SĘ C bŇ CS¡ yĎ hŇ yĎŔdĎŇ ‘ĞwĲČ ÉëCQmČ MQąĎ SĚ mĘ ynĳĂBĎ yn¡ĄBĘ mĂ C

ynbmw
.yrq tomrĎwĘ v.29 .yrq ìrĘbĎ dĘJĂ ,bytk ìyrĆbĎ dĘJĂ v.12 .’qsp N’k Vy ’"sb v.12
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l’ĄŔ lĘ YČ bĘŇ hŇ yăĎnĘ êČmČ ÉhyĎWĄ ‘ĞmĲČ hŇ yąĎnĎBĘ llĳĎ kĘŇ C ’năĎdĘŇ ‘Č bŇ ’¡Ď om tŇ x¿Č jČ ynËĄBĘ mĂ C 30

hŇ y¿Ď‘Ę mĲČ SĘ hŇ I¡ĎJĂ lĘ mČ hŇ IËĎèĂ yĂ rzĆ‘ÌĆylĂ ’Ĺ MrĳĂxĎ yn¡ĄbĘŇ C : hŇ èĲĆ nČmĘ C yCe¡bĂŇ C 31

ynąČêĘ mČ MSĳĚ xĎ yn¡ĄBĘ mĂ : hŇ yĲĎrĘmČ SĘ ëŇ CQ¡ mČ Nm¿Ă yĎnĘ BĂ : No‘Ĳ mĘ SĂ 32, 33

yd¿ČŇ ‘ĞmĲČ ynĂŔ bĎŇ ynăĄBĘ mĂ : y‘ĲĂmĘ SĂ hŇ è¡Ć nČmĘ ym¿Č rĄyĘ TlĆ pĆŔ ylĂ ’Ĺ dŇ băĎŇ zĎ ÉhêĎêČmČ 34

tŇ om¡ rĄmĘ hŇ y¿ĎnĘ wČ : yhř wlĲ k hŇ y¡ĎdĘŇ bĲĄŇ hŇ y¿ĎnĎBĘ : l’ĲĄ C’wĘ Mr¡ĎmĘ ‘Č 35, 36

: y‘ĲĂmĘ SĂ yCe¡bĂŇ C yn¿ĂbĎŇ C : oW‘ĞyĲČwĘ yn¡ČêĘ mČ hŇ y¿ĎnĘ êČmČ : bŇ ySĲĂ yĎlĘ ’Ć 37, 38

l’¿Ą rĘzČ‘Ğ : yrĲĎSĎ yS¡Č SĎ yb¿ČŇ dĘŇ nČkĘŇ mČ : hŇ yĲĎdĎŇ ‘ĞwĲČ Nt¡ĎŇ nĎ wĘ hŇ y¿ĎmĘ lĆ SĲĆ wĘ 39, 40, 41

: PŇ sĲĄ oy hŇ y¡ĎrĘmČ ’Ğ MCQ¿ SČ : hŇ yĲĎrĘmČ SĘ Chy¡ĎmĘ lĆ SĲĆ wĘ 42

: hŇ yĲĎnĎBĘ l’¡Ą oywĘ wd¿ř y ’nĎŔ ybĂŇ zĘ dŇ băĎŇ zĎ ÉhyĎtĘŇ êĂ mČ l’ąĄ y‘Ă yĘ obĳŇ nĘ yn¡ĄBĘ mĂ 43

: MynĲĂ BĎ CmyW¡Ă IĎwČ MySĂŔ nĎ MhăĆ mĄ SyăĄwĘ tŇ oIĳrĂkĘŇ nĎ MySăĂ nĎ yř’¡ Vn hŇ QĆ ’Ąě =lJĎ 44

tŇ năČSĘ wlĄ sĘ JĂ =SdĆŇ xĲŁ bĘŇ yhąĂ yĘwČ hŇ yĳĎlĘ kČŇ xĞ=NBĆ hŇ y¡ĎmĘ xĆ nĘ yr¿ĄbĘŇ DĂ hymxn, ’
’Ch¿ yxËČ ’Č mĲĄ dŇ xÌĎ ’Ć ynĂ nĎÁxĞ ’bÄŁ IĎwČ : hŇ rĲĎyBĂ hČ NS¿Č CSBĘ ytĂŇ yy¡ĂhĎ yn¿Ă’Ğ wĲČ MyrĂŔ WĘ ‘Ć 2

Cr¿’ĞSĘ nĂ =rSĲĆ ’Ğ hŇ TËĎ ylĄ jĘ hČ MydÌĂŇ ChIĘhČ =l‘Č MlĄÂ’Ď SĘ ’Ć wĲĎ hŇ dĳĎŇ ChymĲĂ MyS¡Ă nĎ’Ğ wĲČ
Crą’ĞSĘ nĂ =rSĲĆ ’Ğ MyrĂÂ’Ď SĘ eĂ hĲČ ůylĂ ÈCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ=l‘Č wĘ ybĂŇ è¡Ć hČ =NmĂ 3

ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ tŇ mąČ oxwĘ hŇ jĳĎ rĘxĆ bĘŇ C hŇ l¡Ď dŇŁ gĘŇ hŇ ‘¿ĎrĎBĘ hŇ nĎŔ ydĂŇ UĘ BČ MSăĎ ÉybĂŇ èĘ hČ =NmĂ
MyrăĂbĎŇ DĘhČ =tŇ ’Ć ű y‘ăĂmĘ SĎ JĘ yhĂÂ yĘwČ : S’ĲĄ bĎŇ Ct¿Ň ~Ę nĂ hĎ yr¡Ć‘ĎSĘ C tŇ YĆrĎŔ pŇŁ mĘ 4

lQĄŔ jČ tĘŇ mĂ C ÉMYĎ yh¿Ă ’ĹwĲĎ MymĳĂ yĎ hŇ l¡Ď BĘ ’Č tĘŇ ’Ć wĲĎ hŇ JĆŔ bĘŇ ’Ć wĲĎ ÉyêĂ bĘŇ SČÄ yĎ hŇ QĆ ’Ąę hĎ
l’¿Ą hĎ MyĂmČŔ èĎ hČ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ ’eąĎ’ĲĎ rmČę ’Ł wĲĎ : MyĂmĲĎ èĎ hČ yh¿ĄŁl’Ĺ yn¡ĄpĘŇ lĂ 5

: wytĲĎŇ wŁ YĘ mĂ yr¿ĄmĘ SĲŁ lĘ C wyb¡ĎŇ hĞ’ĲŁ lĘ dŇ sĆ xĆŔ wĎ ÉtyrĂBĘ hČ rmąĄ SŁ ’rĳĎoehČ wĘ lod¡Ň GĎhČ
ìÃ DĘbĘŇ ‘Č tŇ QăČ pĂŇ êĘ =l’Ć ‘ČmăŁ SĘ lĂ tŇ oxłCtĚŇ pĘŇ ìŇ ynÀĆy‘ĄwĘ tŇ bĆŇ èăĆ qČ =ìŇ nĘ zĘ’Ď ’năĎ yhăĂ êĘ 6

l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =l‘Č hŇ lĎ yĘlČŔ wĎ MmăĎ oy ÉMoIhČ ìŇ ynąĆpĎŇ lĘ lQĄÄjČ tĘŇ mĂ žykĂŇ nŁ ’ĲĎ rSăĆ ’Ğ
yn¿Ă’Ğ wĲČ ëŇ lĎŔ Cn’Ň TăĎ xĎ rSăĆ ’Ğ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄBĘ tŇ w’Ň FąŁ xČ =l‘Č hŇ DĆę wČtĘŇ mĂ C ìŇ ydĳĆŇ bĎŇ ‘Ğ
tŇ węŁ YĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć CnrĘmăČSĎ =âlĲ wĘ ëŇ ĳĎl CnlĘ băČŇ xĎ lb¡ŇŁ xĞ : Cn’Ň TĲĎ xĎ yb¡ĂŇ ’Ď =tŇ ybĲĄŇ C 7

: ìŇ DĲĆbĘŇ ‘Č hŇ S¿Ć mŁ =tŇ ’Ć tĎŇ yC¡ĂYĂ rS¿Ć ’Ğ MyTĂŔ jĎ SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ ÉMyuĂ xĚhĲČ =tŇ ’Ć wĘ
MêăĆ’Č rmĳŁ ’Ň lĄ ì¡Ň DĘbĘŇ ‘Č hŇ S¿Ć mŁ =tŇ ’Ć tĎŇ yCËĂYĂ rS¿Ć ’Ğ rbĎŔ DĎhČ =tŇ ’Ć É’nĎ=rkĎŇ zĘ 8

ytČŔ wŁ YĘ mĂ ÉMêĆrĘmČ SĘ C ylČŔ ’Ą MêăĆbĘŇ SČ wĘ : MyUĲĂ ‘ČBĲĎ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć Zyp¿ĂŇ ’Ď ynĂě’Ğ Cl‘ĎŔ mĘ êĂ 9

MtyV‘w
C’WĘ nĎ ’"sb ,yrq C’WĘ nĎ ,bytk y’ĄWĘ nŁ v.44 .yrq yDČyČ ,bytk oDyČ v.43 .yrq ChClJĘ ,bytk yhĎ ClJĘ v.35

.r"tw s"t ,‘"t Nkw yrqw bytk
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MYĄŔ BĘ qČ ’Ğ MèăĎ mĂ ÉMyĂmČÄ èĎ hČ hŇ YąĄqĘ BĂ MkĆÁ xĞDĲČnĲĂ hŇ yĆÄhĘ yĲĂ=M’Ă MtĳĎŇ ’Ł Mt¡ĆŇ yWĂ ‘ĞwĲČ
: MSĲĎ ym¡Ă SĘ =tŇ ’Ć NJ¿Ą SČ lĘ yêĂ rĘxČŔ BĎ rSăĆ ’Ğ MoqŔ UĎ hČ =l’Ć MytĂŇ ’Ł obŇ hĞ wĲČ

10 : hŇ qĲĎ zĎxĞhĲČ ì¡Ň dĘŇ yĲĎbĘŇ C lodŔ GĎhČ ìăŇ xĞkĲŇŁ BĘ ÉtĎ ydĂÄ jĎ rSąĆ ’Ğ ìŇ UĳĆ ‘Č wĘ ìŇ yd¡ĆŇ bĎŇ ‘Ğ Mh¿Ą wĘ
11 tŇ QăČ pĂŇ êĘ =l’Ć wĘ ìÁ DĘbĘŇ ‘Č tŇ QČÄpĂŇ êĘ =l’Ć tŇ bĆŇ èĆ qČ ţ=ìĲŇ nĘ zĘ’Ď ’năĎ yhăĂ êĘ ynĎę dŇŁ ’Ğ ’eăĎ’ĲĎ sŘ5

MoIŔhČ ÉìDĘbĘŇ ‘ČlĘ ’eąĎ=hŇ xĎ ylĲĂ YĘ hČ wĘ ìŇ mĆŔ SĘ =tŇ ’Ć hŇ ’ăĎ rĘyĂlĘ ÉMyYĂ pĄŇ xĞhĲČ ìŇ ydĆę bĎŇ ‘Ğ
: ëŇ lĆ UĲĆ lČ hŇ q¡ĆSĘ mČ ytĂŇ yy¿ĂhĎ ynËĂ’Ğ wĲČ hŇ EĳĆhČ Sy’ăĂ hĎ yn¡ĄpĘŇ lĂ MymĂŔ xĞrĲČlĘ ChnăĄtĘŇ C

b ’êĘ sĘ S¿Č xĘ êČrĘ’Č lĘ MyrËĂWĘ ‘Ć tŇ n¿ČSĘ NsĎę ynĂ SdĆŇ xăŁ BĘ ű yhăĂ yĘwČ
‘r¡Č ytĂŇ yy¿ĂhĎ =âlĲ wĘ ëŇ lĆ UĆŔ lČ hŇ năĎêĘ ’Ć wĲĎ ÉNyĂIČÄhČ =tŇ ’Ć ’vąĎ ’Ć wĲĎ wynĳĎpĎŇ lĘ NyĂyăČ ëŇ lĆ U¡Ć hČ

2 hŇ lĆŔ ox ìăŇ nĘ y’ĲĄ ÉhêĎ’Č wĘ My‘Ăę rĎ ìŇ ynăĆjĎ ű ‘Č CDămČ ëŇ lĆ UĆÁ hČ ylĂÄ žrmĆ ’Ň IŁ wČ : wynĲĎpĎŇ lĘ
3 ëŇ lĆ U¡Ć hČ ëŇ lĆ UĆŔ lČ rmăČ ’Ł wĲĎ : dŇ ’ĲŁ mĘ hŇ B¿Ą rĘhČ ’r¡Ďy’Ă wĲĎ bŇ lĳĄ ‘ČrăŁ M’¡Ă =yJĂ hŇ zĆŔ Ny’ăĄ

tŇ orąbĘŇ qĂ =tŇ yBĲĄ ry‘ĂÁ hĎ rSĆÄ ’Ğ ynČę pĎŇ C‘ărĘyĲĄ=âlĲ ‘Č CDÁ mČ hŇ yĳĆxĘ yĲĂ MlăĎ o‘lĘ
4 ÉylĂ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : S’ĲĄ bĎŇ Cl¿ JĘ ’Ě hĎ yr¡Ć‘ĎSĘ C hŇ bĎŔ rĄxĞ ÉytČŇ bŇŁ ’Ğ

: MyĂmĲĎ èĎ hČ yh¡ĄŁl’Ĺ=l’Ć lQĄŔ jČ tĘŇ ’Ć wĲĎ SuĳĄbČŇ mĘ hŇ êăĎ’Č hŇ E¡Ć=hŇ mČ =l‘Č ëŇ lĆ UĆŔ hČ
5 rSÌĆ ’Ğ ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ ì¡Ň DĘbĘŇ ‘Č bŇ T¿Č yyĂ=M’Ă wĘ bŇ oTŔ ëŇ lĆ UăĆ hČ =l‘Č=M’Ă ëŇ lĆ UĆŔ lČ rmăČ ’Ł wĲĎ
6 žrmĆ ’Ň IŁ wČ : hŇ eĎ nĲĆbĘŇ ’Ć wĘ yt¡ČŇ bŇŁ ’Ğ tŇ or¿bĘŇ qĂ ry‘ËĂ=l’Ć hŇ dĎę ChyĘ=l’Ć ynĂ xăĄ lĎ SĘ êĂ

ytăČŇ mĎ C ì¡Ň kĞŇ lĎ hĞmĲČ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ ytËČŇ mĎ =dŇ ‘Č olęYĘ ’Ć tŇ bĆŇ SăĆ oy ű lgăČŇèĄ hČ wĘ ëŇ lĆ UĆÁ hČ ylĂÄ
7 ÈrmČ o’wĲĎ : NmĲĎ zĘ ol¡ hŇ n¿ĎêĘ ’Ć wĲĎ ynĂ xĄŔ lĎ SĘ IĂwČ ÉëlĆ UĆÄ hČ =ynĲĄpĘŇ lĂ bŇ TąČ yIĂwČ bŇ CSĳ êĎ

rbĆŇ ‘ăĄ tŇ ow¡xĞjĲČ =l‘ĲČ ylĂŔ =CnêĘ yĂ ÉtorGĘ ’Ă bŇ oTŔ ëŇ lĆ UăĆ hČ =l‘Č=M’Ă ůëlĆ UĆ lČ
8 tŇ rĆGĆÃ’Ă wĘ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ=l’Ć ’ob¡Ň ’Ď =rSĆ ’Ğ dŇ ‘¿Č ynĂ CrŔ ybĂŇ ‘ĞyĲČ ÉrSĆ ’Ğ rhĳĎeĎhČ

tŇ orqĎ lĘ ţ MyYĂÃ ‘Ą ylăĂ =NêĆ yĂ rSăĆ ’Ğ ëŇ lĆ UĆę lČ rSăĆ ’Ğ sDĄÁ rĘjČ hČ rmĄÄ SŁ žPsĎ ’Ď =l’Ć
=rSĆ ’Ğ tŇ yĂB¡Č lČ wĘ ry‘ĂŔ hĎ tŇ măČ oxlĘ C ÉtyĂBČÄ lČ =rSĆ ’Ğ hŇ rąĎyBĂ hČ yrĄÄ ‘ĞSĲČ =tŇ ’Ć

9 ’obę ’Ď wĲĎ : ylĲĎ ‘Ď hŇ b¿ĎŇ oFhČ yh¡Č Łl’Ĺ=dŇ yČJĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ylăĂ =NêĆ IĲĂwČ wylĳĎ’Ą ’obăŇ ’Ď
xląČ SĘ IĂwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ orăGĘ ’Ă tŇ ’¡Ą MhĆŔ lĎ hŇ năĎêĘ ’Ć wĲĎ rhĎŔ eĎhČ rbĆŇ ‘ăĄ ÉtowxĞjĲČ =l’ĲĆ

10 TQăČ bČŇ nĘ sČ ‘mČÂSĘ IĂwČ : MySĲĂ rĎpĲĎŇ C lyĂx¡Č yrĄW¿Ď ëŇ lĆ UĆŔ hČ ÉyUĂ ‘Ă
=rSĆ ’Ğ hŇ lĳĎ dŇŁ gĘŇ hŇ ‘ăĎrĎ Mh¡Ć lĎ ‘rČI¿ĄwČ ynĂŔ UŁ ‘ČhĲĎ dŇ bĆŇ ‘ăĆhĎ ÉhIĎbĂŇ oTĲ wĘ ynĂę rŁ xĲŁ hČ

11 MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ=l’Ć ’ob¡Ň ’Ď wĲĎ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ hŇ b¡ĎŇ oT Su¿ĄbČŇ lĘ MdĎŔ ’Ď ’B¿Ď
12 ůyUĂ ‘Ă ÈT‘ČmĘ ű MySăĂ nĎ’Ğ wĲČ ÈynĂ ’Ğ hŇ lĎ yĘlČę ű MCqă ’Ď wĲĎ : hŇ SĲĎ ŁlSĘ Mym¿Ă yĎ MS¡Ď =yhĂ ’ĹwĲĎ

ytdgh=’lw
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MĂlĳĎSĎ CrĲylĂ tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ yBĂŔ lĂ =l’Ć NtăĄŇ nŁ ÉyhČ Łl’Ĺ hŇ mĎę MdĎŔ ’Ď lĘ yêĂ dĘŇ GăČhĂ =âlĲ wĘ
hŇ ’ĎÄ YĘ ’Ą wĲĎ : HBĲĎ bŇ k¿ĄŇ rŁ yn¡Ă’Ğ rS¿Ć ’Ğ hŇ mĎŔ hĄ BĘ hČ =M’Ă yJĂ ť yUĂŔ ‘Ă Ny’ăĄ ÉhmĎ hĄ bĘŇ C 13

tŇ jĳŁ SĘ ’Č hĲĎ r‘ČS¡Č =l’Ć wĘ NyeĂŔ êČhČ Ny‘ăĄ ÉynĄjĘ =l’Ć wĘ hŇ lĎ yĘlČę ’yGČÁhČ =r‘ČSĲČ bĘŇ
Cl¿ JĘ ’Ě hĎ yr¡Ć‘ĎSĘ C MyYĂ wĎrpŇŁ mĘ hČ =rSĆ ’Ğ ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ tŇ mąŁ oxBĘ rbĄÁ ŁW yhĂÄ ’ĹwĲĎ
Moq¿ mĎ =Ny’ĲĄ wĘ ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ k¡ČŇ rĄBĘ =l’Ć wĘ NyĂ‘ČŔ hĎ r‘ČSăČ =l’Ć ÉrbŇŁ ‘Ĺ’ĲĆ wĎ : S’ĲĄ bĎŇ 14

rb¡ĄŇ ŁW yh¿Ă ’ĹwĲĎ hŇ lĎ yĘlČŔ É lxČ eČÄbČŇ hŇ ląĆ ‘Ł yhĂÄ ’ĹwĲĎ : yêĲĎxĘ êČ rb¿ŇŁ ‘ĞlĲČ hŇ m¡Ď hĄ BĘ lČ 15

âlą MynĂę gĎŇiĘ hČ wĘ : bŇ CSĲ ’Ď wĲĎ ’yĘG¡ČhČ r‘ČS¿Č BĘ ’obËŇ ’Ď wĲĎ bŇ CSę ’Ď wĲĎ hŇ mĳĎ oxBČ 16

MyrăĂxŁ lĲČ wĘ MynĂÁhĞJĲŁ lČ wĘ MydĂÄ ChIĘlČ wĘ hŇ WĳĆ ‘Ł ynăĂ’Ğ hŇ m¡Ď C yêĂ kĘŇ lČŔ hĎ hŇ nĎ’ăĎ ÉC‘dĘŇ yĲĎ
rmăČ o’wĲĎ : yêĂ dĘŇ GĲČhĂ âl¿ NJ¡Ą =dŇ ‘Č hŇ kĎŔ ’Ň lĎ UĘ hČ hŇ WăĄ ‘Ł ÉrtĆŇ yĆÄlĘ C MynĂę gĎŇiĘ lČ wĘ 17

ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ rSąĆ ’Ğ HbĎŔ CnxĘ năČ’Ğ rSăĆ ’Ğ Éh‘ĎrĎhĲĎ ÉMy’Ă rŁ MêąĆ’Č MhĆę lĄ ’Ğ
MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ tŇ măČ ox=tŇ ’Ć ÉhnĆbĘŇ nĂ wĘ Ckę lĘ S’ĳĄ bĎŇ CtăŇ ~Ę nĂ hĎ yr¡Ć‘ĎSĘ C hŇ bĎŔ rĄxĞ
É’yhĂ =rSĆ ’Ğ yhČę Łl’Ĺ dŇ yăČ=tŇ ’Ć MhĆÁ lĎ dŇ yGĂÄ’Č wĲĎ : hŇ jĲĎ rĘxĆ dŇ o‘¡ hŇ y¿ĆhĘ nĲĂ =âlĲ wĘ 18

MCqă nĎ ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ ylĳĂ =rmČ ’ĲĎ rSăĆ ’Ğ ëŇ lĆ U¡Ć hČ yr¿ĄbĘŇ DĂ=PŇ ’Č wĘ ylČŔ ‘Ď hŇ băĎŇ oT
TQČÄbČŇ nĘ sČ ž‘mČ SĘ IĂwČ : hŇ bĲĎŇ oFlČ Mh¡Ć ydĄŇ yĘ Cq¿ EĘxČ yĘwČ CnynĂŔ bĎŇ C 19

Cz¡bĘŇ IĂwČ CnlĎŔ CgŇ‘ăĂlĘ IČwČ ybĂŔ rĘ‘ČhĲĎ ÉMSĆ gĆÄ wĘ ynĂę oU‘ČhĲĎ dŇ bĆŇ ‘ăĆhĎ ű hŇ IăĎbĂŇ TĲŁ wĘ ynĂÁrŁ xĲŁ hČ
ëŇ lĆ U¡Ć hČ l‘¿ČhČ MyWĂŔ ‘Ł MêăĆ’Č rSăĆ ’Ğ ÉhEĆhČ rbąĎŇ DĎhČ =hŇ mĲĎ Crę mĘ ’Ň IĲŁ wČ CnylĳĄ‘Ď
MyĂmČŔ èĎ hČ yhăĄŁl’Ĺ ÉMhĆ lĎ rmąČ o’wĲĎ rbĎę DĎ MtĎÁ o’ bŇ ySĂÄ ’Ď wĲĎ : MydĲĂŇ rĘmĲŁ Mê¿Ć’Č 20

qlĆ xÌĄ =Ny’ĲĄ MkĆę lĎ wĘ CnynĳĂbĎŇ C MCqă nĎ wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘Ğ CnxĘ n¿Č’Ğ wĲČ CnlĎŔ xČ ylăĂ YĘ yČ ’Chť
NhĄÄ JŁ hČ žbySĂ yĎlĘ ’Ć MqĎ IĎÃwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ Nor¡JĎ zĂwĘ hŇ qËĎdĎŇ YĘ C g

ChCSŔ DĘqĂ hŇ UĎ hăĄ N’Ň ~ŔŁ hČ r‘ČSăČ =tŇ ’Ć ÉCnbĘŇ IĂwČ MynĂę hĞJĲŁ hČ wyxăĎ ’Ć wĘ lodÁ GĎhČ
: l’ĲĄ nĘ nČxĞ lD¿ČgĘŇmĂ dŇ ‘¡Č ChCSŔ DĘqĂ Éh’Ď UĄ hČ lDąČgĘŇmĂ =dŇ ‘Č wĘ wytĳĎŇ tŇŁ lĘ DČ CdŇ ym¡Ă ‘ĞIĲČwČ
=NBĆ rCJ¡ zČ hŇ nĎŔ bĎŇ odăŇ yĎ=l‘Č wĘ oxĳ rĄyĘ ySăĄ nĘ ’Č Cn¡bĎŇ od¿Ň yĎ=l‘Č wĘ 2

hŇ UĎ hăĄ hŇ ’ĳĎ nĎiĘ hČ ynăĄBĘ Cn¡BĎ MygĂŔ DĎhČ r‘ČSăČ Ét’Ą wĘ : yrĲĂmĘ ’Ă 3

=l‘Č wĘ : wyxĲĎ yrĂbĘŇ C wyl¡Ď C‘nĘ mČ wytĎŔ tŇŁ lĘ DČ ÉCdŇ ymĂÄ ‘ĞIĲČwČ ChCrŔ qĄ 4

MQ¿Ď SĚ mĘ qyzĂŔxĹhĲĆ MdăĎŇ yĎ=l‘Č wĘ ZouŔ hČ =NBĆ ÉhIĎrĂC’Ĳ =NBĆ tŇ omą rĄmĘ qyzĂęxĹhĲĆ MdăĎŇ yĎ
: ’nĲĎ‘ĞBĲČ =NBĲĆ qod¡Ň YĎ qyzĂŔxĹhĲĆ MdăĎŇ yĎ=l‘Č wĘ l’ĳĄ bĘŇ zČySĄ mĘ =NBĆ hŇ y¡ĎkĘŇ rĆBĆ =NBĆ

C’ybăĂŇ hĄ =âlĲ ÉMhĆ yrĄyDĲĂ’Č wĘ My‘ĳĂoqêĘ hČ CqyzăĂxĹhĲĆ Md¡ĎŇ yĎ=l‘Č wĘ 5

: MhĲĆ ynĄdĲŇŁ ’Ğ tŇ d¡ČŇ bŇŁ ‘ĞBĲČ MrĎŔ CĎYČ
t’w



3. 6–20 hymxn 1393

6 hŇ yĳĎdĘŇ osĲ BĘ =NBĆ MQ¡Ď SĚ mĘ C xČ sĄŔ jĎ =NBĆ É‘dĎŇ yĎoyĲ CqyzĂęxĹhĲĆ hŇ nĎÁSĎ yĘhČ r‘ČSČÄ žt’Ą wĘ
: wyxĲĎ yrĂbĘŇ C wyl¡Ď ‘ĚnĘ mČ C wytĎŔ tŇŁ lĘ DČ ÉCdŇ ymĂÄ ‘ĞIĲČwČ ChCrŔ qĄ hŇ UĎ hăĄ

7 No‘¡bĘŇ gĂŇ yS¿Ą nĘ ’Č ytĂŔ nŁ răŁ UĄ hČ ÉNodŇ yĎwĘ ynĂę ‘Ł bĘŇ GĂ hČ hŇ yăĎTĘ lČ mĘ qyzĂÁxĹhĲĆ MdĎÄ yĎ=l‘Č wĘ
: rhĲĎ eĎhČ rbĆŇ ‘¿Ą tŇ x¡Č jČ ’iĄě kĂŇ lĘ hŇ jĳĎ YĘ UĂ hČ wĘ

8 hŇ y¡ĎnĘ nČxĞ qyzĂŔxĹhĲĆ odăŇ yĎ=l‘Č wĘ MypĂŔ rĘoYĲ ÉhyĎhĞrĘxČ =NBĲĆ l’ąĄ yEĂ‘Ě qyzĂęxĹhĲĆ odăŇ yĎ=l‘Č
: hŇ bĲĎŇ xĎ rĘhĲĎ hŇ m¿Ď oxhČ dŇ ‘¡Č MĂlČŔ SĎ CrăyĘ ÉCbŇ zĘ‘Č IĲČwČ MyxĳĂ uĎ rČhĲĎ =NBĆ

9 : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ ëŇ lĆ j¿Ć yY¡Ă xĞ rWČě rCxŔ =NbĆŇ hŇ yăĎpĎŇ rĘ ÉqyzĂxĹhĲĆ MdąĎŇ yĎ=l‘Č wĘ
10 odăŇ yĎ=l‘Č wĘ otĳŇ yBĄ dŇ gĆŇ năĆwĘ PŇ m¡Č CrxĞ=NbĆŇ hŇ y¿ĎdĎŇ yĘ qyzËĂxĹhĲĆ MdÌĎŇ yĎ=l‘Č wĘ
11 ÉqyzĂxĹhĲĆ tŇ ynĂęSĄ hŇ DăĎmĂ : hŇ yĲĎnĘ bĘŇ SČ xĞ=NBĆ SCF¡ xČ qyzĂŔxĹhĲĆ

: MyrĲĂCeêČhČ lD¿ČgĘŇmĂ tŇ ’¡Ą wĘ bŇ ’ĳĎ om tŇ xăČ jČ =NBĆ bŇ Cè¡ xČ wĘ MrĂŔ xĎ =NbĆŇ hŇ IăĎJĂ lĘ mČ
12 ëŇ lĆ jăĆ yY¡Ă xĞ rWČě SxĄŔ oQhČ =NBĆ ÉMCQSČ qyzĂęxĹhĲĆ odăŇ yĎ=l‘Č wĘ
13 qyzăĂxĹhĲĆ ’yĘGČÁhČ r‘ČSČÄ žt’Ą : wytĲĎŇ onbĘŇ C ’Ch¡ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ

wyxĳĎyrĂbĘŇ C wyl¡Ď ‘ĚnĘ mČ wytĎŔ tŇŁ lĘ DČ ÉCdŇ ymĂÄ ‘ĞIĲČwČ ChCnŔ bĎŇ hŇ UĎ hăĄ ůxČ onzĎ ybăĄŇ SĘ yĲŁ wĘ ÈNCnxĎ
14 ű tŇ ’ăĄ wĘ : tŇ opĲŇ SĘ hĲĎ r‘ČS¿Č dŇ ‘¡Č hŇ mĎŔ oxBČ ÉhUĎ ’Č PŇ lĆ ’ąĆ wĘ

MrĆJĳĎhČ =tŇ yBĲĄ ëŇ lĆ jăĆ rW¡Č bŇ kĎŔ rĄ=NbĆŇ hŇ IăĎJĂ lĘ mČ ÉqyzĂxĹhĲĆ tŇ oję SĘ ’Č hĲĎ r‘ČSăČ
: wyxĲĎ yrĂbĘŇ C wyl¡Ď ‘ĚnĘ mČ wytĎŔ tŇŁ lĘ DČ ÉdymĂ ‘ĞyĲČwĘ CenĆŔ bĘŇ yĂ ’Chă

15 ëŇ lĆ jăĆ rWăČ ÈhzĆxŁ =lJĎ =NBĆ NCQă SČ qyzĂxĹhĲĆ ţ NyĂ‘ČÁ hĎ r‘ČSČÄ žt’Ą wĘ
wyxĳĎyrĂbĘŇ C wyl¡Ď ‘ĚnĘ mČ wytĎŔ tŇŁ lĘ DČ CdŇ ymĂ ‘ĞyĲČwĘ CelĆŔ lĘ TĲČ ywĂ ÉCenĆÄbĘŇ yĂ ’Chą ůhjĎ YĘ UĂ hČ
tŇ od¡Ň rĘoIĲhČ tŇ olŔ ‘ĞUĲČ hĲČ =dŇ ‘Č wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =NgČŇlĘ ÉxlČ èĆÄ hČ tŇ kąČŇ rĄBĘ tŇ mČÂ ox tŇ ’Ą wĘţ

16 rWČě qCBŔ zĘ‘Č=NbĆŇ hŇ yăĎmĘ xĆ nĘ ÉqyzĂxĹhĲĆ wyrąĎxĞ’ĲČ : dŇ ywĲĂDĎ ry‘¿ĂmĄ
hŇ yĎŔCW‘ĞhĲĎ ÉhkĎŇ rĄBĘ hČ =dŇ ‘Č wĘ dŇ ywĂŔdĎŇ yrăĄbĘŇ qĂ ÉdgĆŇ nĆÄ=dŇ ‘Č rCYĳ =tŇ yBĲĄ ëŇ lĆ jăĆ yY¡Ă xĞ

17 MCxă rĘ MI¡ĂwĂlĘ hĲČ Cqyz¿ĂxĹhĲĆ wyrËĎxĞ’ĲČ : MyrĲĂBŁ GĂ hČ tŇ yB¿Ą dŇ ‘¡ČwĘ
: oJĲ lĘ pĂŇ lĘ hŇ l¡Ď y‘Ă qĘ ëŇ lĆ p¿ĆŇ =yYĂ xĞ=rWČ hŇ yËĎbĘŇ SČ xĞ qyzĂęxĹhĲĆ odăŇ yĎ=l‘Č ynĳĂBĎ =NBĆ

18 yY¡Ă xĞ rWČě dŇ dĳĎŇ nĎxĄ =NBĆ yC¡ČBČ MhĆŔ yxĄ ’Ğ CqyzăĂxĹhĲĆ ÉwyrĎxĞ’ĲČ
19 rW¿Č ‘Č CSË yĄ=NBĆ rzĆ‘ÌĄ odÁ yĎ=l‘Č qEĄÄxČ yĘwČ : hŇ lĲĎ y‘Ă qĘ ëŇ lĆ j¿Ć
20 hŇ rÌĎxĹhĲĆ wyrĎÄ xĞ’ĲČ : ‘ČYĲŁ qĘ UĂ hČ qSĆ e¡ĆhČ tŇ Łl¿ ‘Ğ dŇ gĆŇ eĆěmĂ tŇ ynĳĂSĄ hŇ DăĎmĂ hŇ j¡Ď YĘ UĂ hČ

tŇ yBăĄ ÉxtČŇ jĆÄ =dŇ ‘Č ‘Č oYŔ qĘ UĂ hČÄ =NmĂ tŇ ynĳĂSĄ hŇ DăĎmĂ yB¡Čř zČ=NBĆ ëŇ Cr¿BĎ qyzËĂxĹhĲĆ
byVyl’

.r"tw s"t ,’"yd Nkw yrqw bytk yJČ zČ ’"sb ,yrq yJČ zČ v.20 .g



1394 hymxn 3. 21–35

: lodĲŇ GĎhČ Nh¡Ą JŁ hČ bŇ ySĂŔ yĎlĘ ’Ć
ÉxtČŇ jĆÄ mĂ tŇ ynĳĂSĄ hŇ DăĎmĂ Zou¡ hČ =NBĆ hŇ IËĎrĂC’Ĳ =NBĆ tŇ omÌ rĄmĘ qyzĂęxĹhĲĆ wyrăĎxĞ’ĲČ 21

: bŇ ySĲĂ yĎlĘ ’Ć tŇ yB¿Ą tŇ yl¡Ă kĘŇ êČ =dŇ ‘Č wĘ bŇ ySĂŔ yĎlĘ ’Ć tŇ yBăĄ
NmËĂ yĎnĘ BĂ qyzÌĂxĹhĲĆ wyrĎÄ xĞ’ĲČ : rJĲĎ JĂ hČ yS¿Ą nĘ ’Č Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ Cqyz¿ĂxĹhĲĆ wyrËĎxĞ’ĲČ wĘ 22, 23

hŇ y¡ĎnĘ nĲĎ‘Ğ=NBĆ hŇ yËĎWĄ ‘ĞmĲČ =NbĆŇ hŇ yÌĎrĘzČ‘Ğ qyzĂęxĹhĲĆ wyrăĎxĞ’ĲČ MtĳĎŇ yBĄ dŇ gĆŇ năĆ bŇ Cè¡ xČ wĘ
hŇ DăĎmĂ dŇ d¡ĎŇ nĎxĄ =NBĆ yCeËBĂ qyzĂęxĹhĲĆ wyrăĎxĞ’ĲČ : otĲŇ yBĄ lYĆ’¿Ą 24

: hŇ eĲĎjĂ hČ =dŇ ‘Č wĘ ‘Č oY¡ qĘ UĂ hČ =dŇ ‘Č hŇ yĎŔrĘzČ‘Ğ tŇ yBăĄmĂ tŇ ynĳĂSĄ
ÉëlĆ UĆÄ hČ tŇ yBąĄmĂ É’YĄ oIhČ lDĎę gĘŇUĂ hČ wĘ ů‘Č oYqĘ UĂ hČ dŇ gĆŇ eăĆmĂ ÈyzČC’=NBĆ llăĎ jĎ 25

: S‘ĲŁ rĘjČ =NbĆŇ hŇ y¿ĎdĎŇ jĘ wyr¡ĎxĞ’ĲČ hŇ rĳĎFĎ UČ hČ rYăČ xĞlĲČ rS¡Ć ’Ğ NoyŔlĘ ‘ĆhĲĎ
ÉMyĂUČÄ hČ r‘ČSąČ dŇ gĆŇ nĆÁ dŇ ‘Č ţ lpĆŇ ‘ĳŁ BĎ Myb¡ĂŇ SĘ yĲŁ Cy¿hĎ MynĂŔ ytĂŇ eĘ hČÄ wĘ 26

My‘¡ĂqŁ êĘ hČ Cqyz¿ĂxĹhĲĆ wyrËĎxĞ’ĲČ : ’YĲĄ oIhČ lD¡ĎgĘŇUĂ hČ wĘ xrĎŔ zĘUĂ lČ 27

: lpĆŇ ‘ĲŁ hĎ tŇ m¿Č ox dŇ ‘¡ČwĘ ’YĄŔ oIhČ É lodŇ GĎhČ lDąĎgĘŇUĂ hČ dŇ gĆŇ eĆÁmĂ tŇ ynĳĂSĄ hŇ DăĎmĂ

: otĲŇ yBĄ dŇ gĆŇ n¿ĆlĘ Sy’¡Ă MynĂŔ hĞJăŁ hČ ÉCqyzĂÄxĹhĲĆ MysĂę CihČ r‘ČSăČ ű l‘ăČmĄ 28

wyrąĎxĞ’ĲČ wĘ otĳŇ yBĄ dŇ gĆŇ năĆ rU¡Ą ’Ă =NBĆ qod¿Ň YĎ qyzËĂxĹhĲĆ wyrÌĎxĞ’ĲČ 29

: xrĲĎzĘUĂ hČ r‘ČS¿Č rm¡Ą SŁ hŇ yĎŔnĘ kČŇ SĘ =NbĆŇ hŇ yăĎ‘Ę mĲČ SĘ ÉqyzĂxĹhĲĆ

ynĳĂSĄ hŇ DăĎmĂ yè¡Ă èĂ hČ PŇ ËĎlYĎ =NBĆ NCnÌxĎ wĘ hŇ yĎęmĘ lĆ SĲĆ =NbĆŇ hŇ yăĎnĘ nČxĞ qyzĂÁxĹhĲĆ yrÄ xř ’ 30

: otĲŇ JĎ SĘ nĂ dŇ gĆŇ n¡Ć hŇ yĎŔkĘŇ rĆBăĆ =NBĆ ÉMQĎ SĚ mĘ qyzĂęxĹhĲĆ wyrăĎxĞ’ĲČ
MylĳĂ kĘŇ rŁ hĎ wĘ Myn¡ĂytĂŇ eĘ hČ tŇ yB¿Ą =dŇ ‘Č ypĂŔ rĘ~ăŁ hČ =NBĆ ÉhIĎJĂ lĘ mČ qyzĂęxĹhĲĆ yrăxř ’ 31

ÉheĎjĂ hČ tŇ IąČlĂ ‘Ğ NybĄÄ C : hŇ eĲĎjĂ hČ tŇ I¿ČlĂ ‘Ğ dŇ ‘¡ČwĘ dŇ qĎŔ pĘŇ UĂ hČ r‘ČSăČ dŇ gĆŇ nĆ ť 32

yhĂÂ yĘwČ : MylĲĂ kĘŇ rŁ hĎ wĘ Myp¡ĂŇ rĘ~ĲŁ hČ Cqyz¿ĂxĹhĲĆ N’Ň ~ŔŁ hČ r‘ČSăČ lĘ 33

olŔ rxČ IăĂwČ hŇ mĎŔ oxhăČ =tŇ ’Ć ÉMynĂ obŇ CnxĘ nąČ’Ğ=yJĲĂ TQČębČŇ nĘ sČ ‘măČ SĎ rSÌĆ ’ĞJĲČ
É lyxĄ wĘ wyxĎę ’Ć ynăĄpĘŇ lĂ ű rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MydĲĂŇ ChIĘhČ =l‘Č gŇ‘¡ĄlĘ IČwČ hŇ BĳĄ rĘhČ s‘¡ČkĘŇ IĂwČ 34

MhąĆ lĎ CbÄ zĘ‘Č yĲČhĞ MyWĳĂ ‘Ł Myl¡Ă lĎ mĄ ’ĞhĲĎ Myd¿ĂŇ ChIĘhČ hŇ mËĎ rmĆ ’Ň ŁIěwČ NorŔ mĘ SĲŁ
hŇ UĎ h¿Ą wĘ rp¡ĎŇ ‘ĎhĲĆ tŇ om¿ rĄ‘ĞmĲĄ MynËĂbĎŇ ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć CIÌxČ yĘhČ MoIŔbČŇ CQă kČŇ yĘhČ ÉCxBĎÄ zĘyĂhĞ
MynĂŔ oB MhăĄ =rSĆ ’Ğ MGČ ť rmĆ ’Ň ŁIęwČ olĳ YĘ ’Ć yn¡ĂUŁ ‘ČhĲĎ hŇ I¿ĎbĂŇ oTĲ wĘ : tŇ opĲŇ CrWĘ 35

hl‘y=M’
.yrq wyrĎxĞ’Č ,bytk yrČxĞ’Č v.31 .yrq wyrĎxĞ’Č ,bytk yrČxĞ’Č v.30
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36 ‘mąČ SĘ : MhĲĆ ynĄbĘŇ ’Č tŇ m¿Č ox Zr¡ČpĎŇ C l‘ĎŔ CS hŇ lăĆ ‘ĞyĲČ=M’Ă
hŇ E¡ĎbĂŇ lĘ Mn¿ĄtĘŇ C MSĳĎ ’Ň rŁ =l’Ć Mt¡ĎŇ jĎ rĘxĆ bŇ S¿Ą hĎ wĘ hŇ zĎŔCbŇ CnyyăĂhĎ =yJĲĂ ÉCnyhĄÄ Łl’Ĺ

37 =l’Č ìŇ ynăĆpĎŇ QĘ mĂ Mt¡ĎŇ ’Ň FĎ xČ wĘ MnĎŔ wŁ ‘Ğ=l‘Č ÉskČŇ êĘ =l’Č wĘ : hŇ yĲĎbĘŇ SĂ ZrĆ’¿ĆBĘ
38 rS¿Ą uĎ êĂ wČ hŇ mĎŔ oxhăČ =tŇ ’Ć ÉhnĆbĘŇ eĂ wČ : MynĲĂ oBhČ dŇ gĆŇ n¿ĆlĘ Csy‘¡ĂkĘŇ hĂ yJ¿Ă hŇ xĳĆ UĎ êĂ sŘ6

: tŇ oWĲ ‘ĞlĲČ M‘¡ĎlĎ bŇ l£Ą yhÌĂ yĘwČ HyĳĎYĘ xĆ =dŇ ‘Č hŇ m¡Ď oxhČ =lJĎ

d MynĂÁUŁ ‘ČhĲĎ wĘ MybĂÄ rĘ‘ČhĲĎ wĘ hŇ IĎbĂŇ oTĲ wĘţ TQČÃbČŇ nĘ sČ ‘măČ SĎ rSăĆ ’ĞkĲČŇ yhăĂ yĘwČ
CQx¿Ą hĄ =yJĲĂ MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ tŇ omă xŁ lĘ ÉhkĎŇ Cr’Ğ hŇ tąĎŇ lĘ ‘ĲĎ=yJĂ MydĂę oDSĘ ’Č hĲĎ wĘ

2 wDĎŔ xĘ yČ ÉMQĎ kĚŇ CrąSĘ qĘ IĂwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ Mh¡Ć lĎ rxČ I¿ĂwČ MtĳĄŇ iĎ hĂ lĘ MyY¡Ă rĚjĘ hČ
3 lQ¡Ą jČ tĘŇ eĲĂ wČ : hŇ ‘ĲĎoê ol¡ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ MxăĄ QĎ hĂ lĘ ’ob¡Ň lĎ

: MhĲĆ ynĄjĘ mĂ hŇ lĎ yĘl¡Č wĎ Mm¿Ď oy MhËĆ ylĄ ‘Ğ rmÌĎ SĘ mĂ dŇ ymĂÄ ‘ĞeĲČwČ CnyhĳĄŁl’Ĺ=l’Ć
4 âlă ÉCnxĘ nČÄ’Ğ wĲČ hŇ BĳĄ rĘhČ rp¡ĎŇ ‘ĎhĲĆ wĘ lBĎŔ iČ hČ xČ JăŁ É lSČ JĎ hŇ dĎę ChyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
5 C’Ŕ rĘyĂ âlă wĘ ÉC‘dĘŇ yĄ âlą CnyrĄę YĎ CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : hŇ mĲĎ oxBČ tŇ on¡bĘŇ lĂ lkČŔ Cn

: hŇ kĲĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ =tŇ ’Ć CntĘŇ B¡Č SĘ hĂ wĘ MCnĳgĘŇrČhĞ wĲČ Mk¡ĎŇ oê=l’Ć ’ob¿Ň nĎ=rSĆ ’Ğ dŇ ‘ËČ
6 rWĆ ‘ăĆ ÉCnlĎÄ CrmĘ ’Ň IąŁ wČ MlĳĎ YĘ ’Ć Myb¡ĂŇ SĘ IĲŁ hČ MydĂŔ ChIĘhČ C’BăĎ =rSĆ ’ĞJĲČ ÉyhĂ yĘwĲČ
7 tŇ oIÌêĂ xĘ êČmĂ dŇ ymĂÂ‘Ğ’ĲČ wĎ : CnylĲĄ ‘Ď CbŇ CS¿ êĎ =rSĆ ’Ğ tŇ om¡ qŁ UĘ hČ =lJĎ mĂ MymĂŔ ‘ĎjĘ

tŇ oxŔ jĎ SĘ mĂ lĘ ÉM‘ĎhĎ =tŇ ’Ć dŇ ymąĂ ‘Ğ’ĲČ wĎ Myyxĳř xYb hŇ m¡Ď oxlČ yr¿ĄxĞ’ĲČ mĄ MoqËUĎ lČ
8 rmČÂ’Ł wĲĎ MCqę ’Ď wĲĎ ’rĆ’ăĄwĎ : MhĲĆ ytĄŇ tĲŇŁ èĘ qČ wĘ Mh¡Ć yxĄ mĘ rĎ MhËĆ ytĄŇ bĲŇŁ rĘxČ =M‘Ă

MhĳĆ ynĄjĘ mĂ C’¡ rĘyêĲĂ =l’Č M‘ĎŔ hĎ rtĆŇ yăĆ=l’Ć wĘ ÉMynĂ gĎŇiĘ hČ =l’Ć wĘ MyrąĂxŁ hĲČ =l’Ć
MkăĆŇ ynĄBĘ ÉMkĆŇ yxĄ ’Ğ=l‘Č Cmę xĞQĲĎ hĲĂ wĘ CrkŔŁ zĘ É’rĎoehČ wĘ lodąŇ GĎhČ ynĎÂdŇŁ ’Ğ=tŇ ’Ć

9 C‘ąmĘ SĲĎ =rSĆ ’ĞJĲČ yhĂÂ yĘwČ : MkĲĆŇ yêĄbĲĎŇ C Mk¡ĆŇ ySĄ nĘ MkĆŔ ytĄŇ nĲŁ bĘŇ C
ÉCnQĎÄJĚ bŇ CSeĎ wČ MtĳĎŇ YĎ ‘Ğ=tŇ ’Ć Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ rpĆŇ I¿ĎwČ CnlĎŔ ‘dĲČŇ onă =yJĂ ÉCnybĄÄ yĘo’Ĳ

10 yYăĂ xĞ ’Chę hČ MoIăhČ =NmĂ ű yhăĂ yĘwČ : oêĲ kĘŇ ’Ň lČ mĘ =l’Ć Sy’¡Ă hŇ mĎŔ oxhăČ =l’Ć
MyeĂŔ gĂŇUĎ hČ MyxăĂ mĎ rĘhĎ wĘ ÉMyqĂ yzĂxĞmĲČ MyĎęYĘ xĆ wĘ ůhkĎŇ ’Ň lĎ UĘ BČ MyWăĂ ‘Ł ÈyrČ‘ĎnĘ

11 MynÌĂoBhČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ tŇ yB¿Ą =lJĎ yr¡ĄxĞ’ĲČ MyrĂŔ vĎ hČÄ wĘ MynĳĂyŁ rĘèĂ hČ wĘ tŇ ot¡Ň SĎ uĘ hČ wĘ
hŇ kĎŔ ’Ň lĎ UĘ bČŇ hŇ WăĆ ‘Ł ÉodŇ yĎ tŇ xąČ ’Č BĘ MyWĳĂ mĘ ‘ĲŁ lbĆŇ i¡Ć BČ My’¿Ă WĘ eĲŁ hČ wĘ hŇ mËĎ oxBČ

12 wyn¡ĎtĘŇ mĎ =l‘Č Myr¿ĂCs’Ğ oBË rĘxČ Sy’¿Ă MynĂŔ oBhČÄ wĘ : xlČ èĲĎ hČ tŇ qĆ z¿ĆxĞmĲČ tŇ x¡Č ’Č wĘ
Mynwbw
.d"ydw b"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk MyxĂ yxĂ ~Ę BČ ’"sb ,yrq MyxĂ yxĂ ~Ę BČ ,bytk MyIĂxĂ xĂ ~Ę BČ v.7 .d
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ÉMynĂ gĎŇiĘ hČ =l’Ć wĘ MyrąĂxŁ hĲČ =l’Ć rmČÂ’Ł wĲĎ : ylĲĂ YĘ ’Ć rp¡ĎŇ oèBČ ‘Čq¿ĄoêhČ wĘ MynĳĂobŇ C 13

=l‘Č ÉMydĂŇ rĎpĘŇ nĂ CnxĘ nČę ’Ğ wĲČ hŇ bĳĎŇ xĎ rĘC hŇ B¡Ą rĘhČ hŇ k¿ĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ M‘ĎŔ hĎ rtĆŇ yăĆ=l’Ć wĘ
loqă =tŇ ’Ć ÉC‘mĘ SĘ êĂ rSąĆ ’Ğ Moqę mĘ BĂ : wyxĲĂ ’Ď mĲĄ Sy’¿Ă Myq¡Ă oxrĘ hŇ mĎŔ oxhăČ 14

MyWăĂ ‘Ł CnxĘ n¡Č’Ğ wĲČ : CnlĲĎ MxĆ Q¿Ď yĂ Cnyh¡ĄŁl’Ĺ CnylĳĄ’Ą CYă bĘŇ uĲĎêĂ hŇ UĎ S¡Ď rpĎŔ oèhČ 15

tŇ ’Ň Y¿Ą dŇ ‘¡Č rxČ èČŔ hČ tŇ olă ‘ĞmĲĄ MyxĂŔ mĎ rĘBĲĎ ÉMyqĂ yzĂxĞmĲČ MyĎęYĘ xĆ wĘ hŇ kĳĎŇ ’Ň lĎ UĘ BČ
ëŇ otăŇ BĘ Cnyl¡Ă yĎ orŔ ‘ĞnĲČwĘ Sy’ăĂ M‘ĎŔ lĎ yêĂ rĘmăČ’Ď É’yhĂ hČ tŇ ‘ąĄBĎ MGăČ : MybĲĂŇ kĎŇ oJhČ 16

yxăČ ’Č wĘ ynĂÁ’Ğ Ny’ĄÄ wĘ : hŇ kĲĎŇ ’Ň lĎ mĘ MoI¿hČ wĘ rm¡Ď SĘ mĂ hŇ lĎ yĘQËČ hČ CnlÌĎ =CyhĲĎ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ 17

CnydĳĄŇ gĎŇBĘ MyT¡Ă SĘ pŇŁ CnxĘ n¿Č’Ğ=Ny’ĲĄ yrČŔ xĞ’ĲČ rSăĆ ’Ğ ÉrmĎ SĘ UĂ hČ ySąĄ nĘ ’Č wĘ yrČę ‘ĎnĘ C
Mh¡Ć ySĄ nĘ C M‘ËĎhĎ tŇ q¿Č‘ĞYĲČ yhĂÄ êĘ wČ : MyĂUĲĎ hČ ox¿ lĘ SĂ Sy’¡Ă h
Cnyt¡ĄŇ nŁ bĘŇ C Cnyn¿ĄBĎ MyrĂŔ mĘ ’ĲŁ rSăĆ ’Ğ ÉSyĄwĘ : MydĲĂŇ ChIĘhČ Mh¡Ć yxĄ ’Ğ=l’Ć hŇ lĳĎ odŇ GĘ 2

MyrĂŔ mĘ ’ĲŁ rSăĆ ’Ğ ÉSyĄwĘ : hŇ yĲĆxĘ nĲĂ wĘ hŇ l¿Ď kĘŇ ’Ň nŁ wĘ Ng¡ĎŇdĎŇ hŇ x¿Ď qĘ nĂ wĘ MyBĳĂ rČ CnxĘ năČ’Ğ 3

ÉSyĄwĘ : bŇ ‘ĲĎrĎBĲĎ Ng¡ĎŇdĎŇ hŇ x¿Ď qĘ nĂ wĘ MybĳĂŇ rĘ‘ĲŁ CnxĘ năČ’Ğ Cnyê¡ĄbĎŇ C Cnym¿Ą rĎkĘŇ C CnytËĄŇ dŇŁ WĘ 4

hŇ êĎę ‘Č wĘ : CnymĲĄ rĎkĘŇ C Cnyt¡ĄŇ dŇŁ WĘ ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ DăČmĂ lĘ PŇ sĆ k¡ĆŇ Cnyw¿ĂlĎ MyrĂŔ mĘ ’ĲŁ rSăĆ ’Ğ 5

=tŇ ’Ć MySĂ bĘŇ kĲŁ ţ CnxĘ năČ’Ğ hŇ eăĄhĂ wĘ CnynĳĄBĎ Mh¡Ć ynĄbĘŇ JĂ CnrĄŔ WĎ BĘ ÉCnyxĄÄ ’Č rWąČ bĘŇ JĂ
l’ăĄ lĘ Ny’ăĄwĘ ÉtoSBĎ kĘŇ nĂ CnytąĄŇ nŁ BĘ mĂ SyĄÄwĘ MydĂę bĎŇ ‘ĞlĲČ CnytĄÁ nŁ BĘ =tŇ ’Ć wĘ CnynĄÄBĎ
ÉyêĂ ‘Ę mČÄ SĎ rSąĆ ’ĞJĲČ dŇ ’ĳŁ mĘ yl¡Ă rxČ I¿ĂwČ : MyrĲĂxĄ ’ĞlĲČ Cnym¡Ą rĎkĘŇ C Cnyt¿ĄŇ dŇŁ WĘ C CndĄŔ yĎ 6

ÉhbĎŇ yrĂÄ ’Ď wĲĎ ylČę ‘Ď yBĂÁ lĂ ëŇ lĄÄUĎ IĂwČ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myr¿ĂbĎŇ DĘhČ tŇ ’¡Ą wĘ MtĎŔ qĎ ‘ĞzĲČ=tŇ ’Ć 7

MêăĆ’Č wyx¡Ă ’Ď BĘ =Sy’ĲĂ ’è¿Ď mČ MhĆŔ lĎ hŇ răĎmĘ ’ĲŁ wĎ MynĂŔ gĎŇiĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ MyrăĂxŁ hĲČ =tŇ ’Ć
CnxĘ năČ’Ğ MhĆę lĎ hŇ răĎmĘ ’ĲŁ wĎ : hŇ lĲĎ odŇ gĘŇ hŇ Q¿Ď hĂ qĘ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ Nê¿Ą’Ć wĲĎ My’Ň SĳĂ nŁ 8

MêËĆ’Č =MgČŇ wĘ CnbĎŔ ydăĄŇ JĘ ÉMyĂoGlČ MyrąĂJĎ mĘ eĂ hČ MydĂÁ ChIĘhČ CnyxĄÄ ’Č =tŇ ’Ć CnynĂ qĎ ţ
: rbĲĎŇ DĎ C’¡ YĘ mĲĎ âl¿ wĘ CSyrĂŔ xĞ IĲČwČ CnlĳĎ =CrJĘ mĘ nĂ wĘ Mk¡ĆŇ yxĄ ’Ğ=tŇ ’Ć Cr¿JĘ mĘ êĂ
ÉCnyhĄÄ Łl’Ĺ tŇ ’ąČ rĘyĂBĘ ’olÂhĞ MyWĳĂ ‘Ł MêăĆ’Č =rSĆ ’Ğ rb¡ĎŇ DĎhČ bŇ oT¿ =âl rmĆ ’Ň IŁ wČ 9

MyS¿Ă nŁ yrČŔ ‘ĎnĘ C yxăČ ’Č ÉynĂ ’Ğ=MgČŇ wĘ : CnybĲĄŇ yĘo’Ĳ My¿ĂoGhČ tŇ j¡Č rĘxĆ mĲĄ CkŇ lĄŔ êĄ 10

MhĆÁ lĎ ’nĎÄ žCbŇ ySĂ hĎ : hŇ EĲĆhČ ’è¿Ď UČ hČ =tŇ ’Ć ’e¡Ď=hŇ bĎŇ zĘ‘ČnĲČ NgĳĎŇdĎŇ wĘ PŇ sĆ JăĆ Mh¡Ć BĎ 11

ÉNgĎŇDĎhČ wĘ PŇ sĆ JąĆ hČ tŇ ’ČÄ mĘ C MhĳĆ yêĄbĲĎŇ C Mh¡Ć ytĄŇ yzĄ Mh¿Ć ymĄ rĘJČ MhËĆ ytĄŇ dŇŁ WĘ MoIęhČ JĘ
ÉMhĆ mĄ C bŇ ySĂę nĎ CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : MhĲĆ BĎ MyS¿Ă nŁ Mê¡Ć’Č rS¿Ć ’Ğ rhĎŔ YĘ IĂhČ wĘ SorăyêĂ hČ 12

MynĂŔ hĞJăŁ hČ =tŇ ’Ć É’rĎqĘ ’Ć wĲĎ rmĳĄo’ hŇ êăĎ’Č rS¡Ć ’ĞJĲČ hŇ WĆŔ ‘ĞnĲČ NJăĄ SuĄŔ bČŇ nĘ âlă
M‘ybV’w
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13 hŇ kĎŇ JăĎ hŇ rĎÃ mĘ ’Ł wĲĎ yêĂ rĘ‘Čę nĎ ynăĂYĘ xĎ =MGČ : hŇ EĲĆhČ rb¿ĎŇ DĎJČ tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ M‘ĄŔ yBĂ SĘ ’Č wĲĎ
hŇ EĆęhČ rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć MyqĂÁ yĎ=âlĲ rSĆÄ ’Ğ žSy’Ă hĎ =lJĎ =tŇ ’Ć MyhĂłŁl’ĹhĲĎ r‘ÀĄnČ yĘ
NmĄę ’Ď lhĎÁ uĎ hČ =lkĲĎŇ CrÄ mĘ ’Ň IĲŁ wČ qrĳĄwĎ rC‘¡ nĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ hŇ kĎŇ kËĎŇ wĘ o‘Ŕ ygĂŇ ymăĂ C ÉotŇ yBĄ mĂ

14 hŇ CăĎYĂ =rSĆ ’Ğ ű MoIămĂ MGČÂ : hŇ EĲĆhČ rb¿ĎŇ DĎJČ M‘¡ĎhĎ W‘Č I¿ČwČ hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć ÉCllĘ hČ yĘwĲČ
tŇ nČÄSĘ dŇ ‘Č wĘţ MyrĂę WĘ ‘Ć tŇ năČèĘ mĂ ůhdĎŇ ChyĘ ZrĆ’ăĆBĘ ÈMxĎ jĆ tŇ oyăhĘ lĲĂ ytĂę ’Ł
ynăĂ’Ğ hŇ rĳĄWĘ ‘Ć MyêăĄSĘ Myn¡ĂSĎ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ’êĘ sĘ SăČ xĘ êČrĘ’Č lĘ ÉMyĂêČÄ SĘ C MySąĂ ŁlSĘ

15 ynČÁpĎŇ lĘ =rSĆ ’Ğ MynĂÄSŁ ’Ň rĲĂhĎ žtoxjČ hČ wĘ : yêĂ lĘ kĲČŇ ’Ď âl¿ hŇ xĎ j¡Ć hČ MxĆ l¿Ć yxČŔ ’Č wĘ
MylăĂ qĎ SĘ =PŇ sĆ JĲĆ ÉrxČ ’Č ÉNyĂyČÄwĎ MxĆ ląĆBĘ MhĆÁ mĄ CxÄ qĘ IĂwČ M‘Ďę hĎ =l‘Č CdŇ yBăĂ kĘŇ hĂ
yn¡ĄjĘ mĂ NkĄŔ ytĂŇ yWăĂ ‘Ď=âlĲ ÉynĂ ’Ğ wĲČ M‘ĳĎhĎ =l‘Č CTă lĘ SĲĎ Mh¡Ć yrĄ‘ĞnĲČ MG¿Č My‘ĂŔ BĎ rĘ’Č

16 âlă hŇ d¡ĆŇ WĎ wĘ yêĂ qĘ zČŔxĹhĲĆ Ét’Ň EŁ hČ hŇ mąĎ oxhČ tŇ kĆŇ ’Ň lĆÁmĘ BĂ MgČŇ wĘţ : MyhĲĂ Łl’Ĺ tŇ ’¿Č rĘyĂ
17 MynĂÁgĎŇiĘ hČ wĘ MydĂÄ ChIĘhČ wĘ : hŇ kĲĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ =l‘Č MS¡Ď MyY¿Ă CbŇ qĘ yrČŔ ‘ĎnĘ =lkĎŇ wĘ CnynĳĂqĎ

Cnyt¡ĄŇ bŇŁ ybĲĂŇ sĘ =rSĆ ’Ğ My¿ĂoGhČ =NmĂ CnylËĄ’Ą My’¿Ă BĎ hČ wĘ Sy’Ăę MyèăĂ mĂ xĞ wĲČ hŇ ’ÌĎ mĄ
18 =SSĲĄ N’Ň YŁ ţ dŇ xĎÂ’Ć roSă dŇ xĎę ’Ć MoyălĘ hŇ WĆÁ ‘ĞnĲČ hŇ yĎÄhĎ žrSĆ ’Ğ wĲČ : ynĲĂ xĎ lĘ SĚ =l‘Č

hŇ BĳĄ rĘhČ lĘ NyĂy¡Č=lkĎŇ BĘ MymËĂ yĎ tŇ rĆWÌĆ ‘Ğ NybĄÄ C ylĂŔ =CW‘ĞnĲČ ÉMyrĂjĽ YĂ wĘ tŇ orąrĚBĘ
M‘¿ĎhĎ =l‘Č hŇ d¡ĎŇ bŇŁ ‘ĞhĲĎ hŇ d¿ĎŇ bĘŇ kĲĎŇ =yJĂ yêĂ SĘ uČŔ bĂŇ âlă ÉhxĎ jĆ hČ MxĆ ląĆ hŇ zĆę=M‘Ă wĘ

19 : hŇ EĲĆhČ M‘¿ĎhĎ =l‘Č ytĂŇ yW¡Ă ‘Ď=rSĆ ’Ğ lJ¿Ł hŇ bĳĎŇ oTlĘ yh¡Č Łl’Ĺ yQ¿Ă =hŇ rĎkĘŇ zĎ : hŇ EĲĆhČ

w rtĆŇ yăĆlĘ C ybĂÁ rĘ‘ČhĲĎ MSĆ gĆÄlĘ C hŇ IĎbĂŇ oTĲ wĘţ TQăČ bČŇ nĘ sČ lĘ ‘măČ SĘ nĂ rSăĆ ’ĞkĲČŇ yhăĂ yĘwČ
=dŇ ‘Č MGČ ť ZrĆjĳĎ HB¡Ď rtČŇ on¿=âlwĘ hŇ mĎŔ oxhăČ =tŇ ’Ć ÉytĂŇ ynĂÄbĎŇ yJąĂ CnybĄę yĘ’ĲŁ

2 TQąČ bČŇ nĘ sČ xlČÄSĘ IĂwČ : MyrĲĂ‘ĎèĘ bČŇ yêĂ dĘŇ m¿Č ‘ĹhĲĆ =âl tŇ ot¡Ň lĎ DĘ ’yhĂŔ hČ tŇ ‘ăĄhĎ
onĳo’ tŇ ‘ăČqĘ bĂŇ BĘ Myr¡ĂypĂŇ JĘ BČ wDËĎxĘ yČ hŇ d¿ĎŇ ‘ĞCĲĎnĲĂ wĘ hŇ kĎÂ lĘ rmŔŁ ’Ň lĄ ylăČ ’Ą ÉMSĆ gĆÄ wĘ

3 ÉMykĂŇ ’Ď lĘ mČ MhąĆ ylĄ ‘Ğ hŇ xĎÄ lĘ SĘ ’Ć wĲĎ : hŇ ‘ĲĎrĎ yl¡Ă tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ MybĂŔ SĘ xĲŁ ÉhUĎ hĄÄ wĘ
hŇ UĎ lăĎ tŇ dĆŇ rĳĆlĎ lk¡ČŇ C’ âl¿ wĘ hŇ WĆŔ ‘Ł ynăĂ’Ğ ÉhlĎ odŇ gĘŇ hŇ kąĎŇ ’Ň lĎ mĘ rmŔŁ ’Ň lĄ

4 Cx¿ lĘ SĘ IĂwČ : MkĲĆŇ ylĄ ’Ğ yê¡Ă dĘŇ rČyĲĎwĘ hĎ jĆŔ rĘ’Č rSăĆ ’ĞJĲČ ÉhkĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ tŇ BąČ SĘ tĂŇ
: hŇ EĲĆhČ rb¿ĎŇ DĎJČ Mt¡ĎŇ o’ bŇ yS¿Ă ’Ď wĲĎ MymĳĂ ‘ĎjĘ ‘BăČ rĘ’Č hŇ E¡ĆhČ rb¿ĎŇ DĎJČ ylËČ ’Ą

5 orĳ‘ĞnĲČ=tŇ ’ĲĆ tŇ yS¡Ă ymĂ xĞ M‘Čj¿Č hŇ EËĆhČ rb¿ĎŇ DĎJČ TQČÁbČŇ nĘ sČ ylČÄ’Ą žxlČ SĘ IĂwČ
6 rmĄŔ ’Ł Cmă SĘ gČŇ wĘ É‘mĎ SĘ nĂ MyąĂoGBČ HBĎę bŇ CtăŇ JĎ : odĲŇ yĎBĘ hŇ x¡Ď CtŇ jĘ tŇ rĆG¿Ć’Ă wĘ

hŇ mĳĎ oxhČ hŇ n¡ĆobŇ hŇ ê¿Ď’Č NJËĄ =l‘Č dŇ orŔ mĘ lĂ MybăĂŇ SĘ xĲŁ ÉMydĂŇ ChIĘhČ wĘ hŇ êąĎ’Č
ht’w



1398 hymxn 6. 7–7. 2

êĎdĘŇ măČ ‘ĹhĲĆ My’ĂÃ ybĂŇ nĘ =MgČŇ wĘ : hŇ QĆ ’ĲĄ hĎ Myr¡ĂbĎŇ DĘJČ ëŇ lĆ mĆŔ lĘ ÉMhĆ lĎ hŇ oąĆh hŇ êĎę ’Č wĘ 7

‘măČ èĎ yĂ ÉhêĎ‘Č wĘ hŇ dĎŔ ChyBĲĂ ëŇ lĆ mĆ ť rmęŁ ’Ň lĄ MĂlČÁSĎ CrĲybĂŇ ìŇ ylĆÄ‘Ď ž’rŁ qĘ lĂ
hŇ xąĎ lĘ SĘ ’Ć wĲĎ : wDĲĎxĘ yČ hŇ Y¡Ď ‘ĞCĲĎnĲĂ wĘ hŇ kĎŔ lĘ hŇ êăĎ ‘Č wĘ hŇ QĆ ’ĳĄ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘJČ ëŇ lĆ UĆŔ lČ 8

rmĳĄo’ hŇ êăĎ’Č rS¡Ć ’Ğ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘJČ ÉhyĎhĘ nĲĂ âlą rmŔŁ ’Ň lĄ ÉwylĎ ’Ą
rmŔŁ ’Ň lĄ ÉCntĎÄ o’ My’ąĂ rĘyĲĎmĘ MQĎękĚŇ yJăĂ : M’ř dĲwb hŇ ê¿Ď’Č ì¡Ň BĘ QĂ mĲĂ yJ¿Ă 9

: ydĲĎŇ yĎ=tŇ ’Ć qE¿ĄxČ hŇ ê¡Ď ‘Č wĘ hŇ WĳĆ ‘ĎtĲĄŇ âlă wĘ hŇ k¡ĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ =NmĂ MhËĆ ydĄŇ yĘ CjÌ rĘyĂ
rCYĳ‘Ď ’Chă wĘ l’¡Ą bĘŇ TČ yhĲĄ mĘ =NBĆ hŇ yËĎlĎ DĘ=NbĆŇ hŇ yÌĎ‘Ę mĲČ SĲĘ tŇ yBăĄ ytĂŇ ’Ň bĎę =ynĂ ’Ğ wĲČ 10

tŇ otăŇ lĘ DČ ÉhrĎGĘ sĘ nĂ wĘ lkĎę yhĄ hĲČ ëŇ oêă =l’Ć MyhĂÁ Łl’ĹhĲĎ tŇ yBĄÄ =l’Ć žd‘ĄCĎnĂ rmĆ ’Ň ŁIÃwČ
hŇ rĎę mĘ ’ĲŁ wĎ : ìŇ gĲĆŇrĘhĎ lĘ My’¿Ă BĎ hŇ lĎ yĘl¡Č wĘ ìŇ gĆŔ rĘhĎ lĘ My’ăĂ BĎ yJĂ ť lkĎŔ yhĄ hĲČ 11

âl¡ yxĳĎwĎ lk¡ĎŇ yhĄ hĲČ =l’Ć ’ob¿Ň yĎ=rSĆ ’Ğ ynĂ omË kĎŇ ym¿Ă C xrĎŔ bĘŇ yĂ ÉynĂ omÄ JĎ Sy’ąĂ hČ
rBăĆ DĂ Éh’Ď CbŇ eĘ hČ yJąĂ oxĳ lĎ SĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ=âlĲ hŇ e¿ĄhĂ wĘ hŇ rĎyJĂě ’Č wĲĎ : ’obĲŇ ’Ď 12

’r¿Ďy’Ă =N‘ČmĲČ lĘ ’ChŔ ÉrCkŇ WĎ N‘ČmąČ lĘ : orĲkĎŇ WĘ TQ¡Č bČŇ nĘ sČ wĘ hŇ I¿ĎbĂŇ oTĲ wĘ ylČŔ ‘Ď 13

: ynĂ CpĲŇ rĘxĲĎ yĘ N‘Čm¡Č lĘ ‘rĎŔ MSăĄ lĘ ÉMhĆ lĎ hŇ yąĎhĎ wĘ ytĂŇ ’Ň TĳĎ xĎ wĘ NJ¡Ą =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ wĘ
hŇ QĆ ’ĳĄ wyWăĎ ‘ĞmĲČ JĘ TQ¡Č bČŇ nĘ sČ lĘ C hŇ I¿ĎbĂŇ oTĲ lĘ yhËČ Łl’Ĺ hŇ rÌĎkĘŇ zĎ 14

: ytĲĂŇ o’ My’¿Ă rĘyĲĎmĘ Cy¡hĎ rS¿Ć ’Ğ My’ĂŔ ybĂŇ eĘ hČ rtĆŇ yăĆlĘ C Éh’Ď ybĂŇ eĘ hČ hŇ yąĎdĘŇ ‘Č onĲ lĘ MgČÄ wĘ
sŘ7 : MoyĲ MyĂn¡ČSĘ C Myè¿Ă mĂ xĞlĲČ lClĳ ’ĹlĲĆ hŇ è¡Ď mĂ xĞ wĲČ Myr¿ĂWĘ ‘ĆBĘ hŇ mĎŔ oxhĲČ ÉMlČ SĘ êĂ wČ 15

ÉMyĂoGhČ =lJĎ C’ę rĘIĲĂwČ CnybĄŔ yĘo’ă =lJĎ ÉC‘mĘ SĲĎ rSąĆ ’ĞJĲČ yhĂę yĘwČ 16

CnyhĄŔ Łl’Ĺ tŇ ’ăĄ mĄ yJĂ ť C‘Ŕ dĘŇ IăĄwČ MhĳĆ ynĄy‘ĲĄBĘ dŇ ’¡Ł mĘ Cl¿ jĘ IĂwČ CnytĄŔ bŇŁ ybĲĂŇ sĘ rSăĆ ’Ğ
ÉhdĎŇ ChyĘ yrąĄxŁ MyBĂÂ rĘmČ MhĄę hĎ MymăĂ IĎBČ ű MGăČ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ hŇ k¿ĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ hŇ t¡ĎŇ WĘ ‘ĆnĲĆ 17

: MhĲĆ ylĄ ’Ğ tŇ o’¿ BĎ hŇ I¡ĎbĂŇ oTĲ lĘ rS¿Ć ’Ğ wĲČ hŇ IĳĎbĂŇ oTĲ =l‘Č tŇ ok¡Ň lĘ ohĲ MhĆŔ ytĄŇ răŁ GĘ ’Ă
hŇ yăĎnĘ kČŇ SĘ lĂ ’Ch¡ Nt¿ĎŇ xĎ =yJĲĂ olŔ Éh‘Ď CbŇ SĘ yląĄ‘ĞBĲČ hŇ dĎę ChyBĲĂ MyBăĂ rČ=yJĲĂ 18

MGăČ : hŇ yĲĎkĘŇ rĆBĲĆ NB¿Ć MQ¡Ď SĚ mĘ =tŇ BČ =tŇ ’Ć xqČě lĎ onŔ BĘ NăĎnxĎ ohywĲĂ xrĳČ’Ď =NbĆŇ 19

xl¿Č SĎ tŇ orËGĘ ’Ă olĳ My’¡Ă yYĂ omĲ Cy¿hĎ yrČě bĎŇ dĘŇ C ynČŔ pĎŇ lĘ ÉMyrĂmĘ ’ĲŁ CyąhĎ wytĎę bŇŁ oT
: ynĂ ’ĲĄ rĘyĲĎlĘ hŇ I¡ĎbĂŇ oTĲ

Myr¿Ă‘ĞoèĲ hČ CdËŇ qĘ jĲĎ IĂwČ tŇ otĳŇ lĎ DĘhČ dŇ ym¡Ă ‘Ğ’ĲČ wĎ hŇ mĎŔ oxhĲČ ÉhtĎŇ nĘ bĘŇ nĂ rSąĆ ’ĞJĲČ yhĂę yĘwČ z

rW¿Č hŇ yËĎnĘ nČxĞ=tŇ ’Ć wĘ yxĂę ’Ď ynĂ năĎxĞ=tŇ ’Ć hŇ CĆÂYČ ’Ğ wĲĎ : MIĲĂwĂlĘ hĲČ wĘ Myr¡ĂrĘSĲŁ mĘ hĲČ wĘ 2

Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ =tŇ ’Ć ’r¿ĄyĎwĘ tŇ mĆŔ ’Ĺ Sy’ăĂ JĘ É’Ch=yJĂ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ=l‘Č hŇ r¡ĎyBĂ hČ
Mybrm

.yrqw bytk M’ĎdĘob ’"sb ,yrq MdĎob ,bytk M’ĎdĘob v.8 .w
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3 SmĆ èĆŔ hČ MxăŁ =dŇ ‘Č ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ yrąĄ‘ĞSĲČ CxÂtĘŇ jĲĎ yĂ âlă MhĆę lĎ rmĆ ’Ň IŁ wČ : MyBĲĂ rČmĄ
ybăĄŇ SĘ yĲŁ ÉtormĘ SĘ mĂ dŇ ymĄę ‘ĞhĲČ wĘ CzxĳŁ ’ĹwĲĆ tŇ ot¡Ň lĎ DĘhČ CpŇ yg¿ĂŇ yĎ MydËĂŇ mĘ ‘ĲŁ Mh¿Ą dŇ ‘ČÄ wĘ

4 ÉMyĂdČÄ yĎ tŇ bąČŇ xĞrĲČ ry‘ĂÂhĎ wĘ : otĲŇ yBĄ dŇ gĆŇ n¿Ć Sy’¡Ă wĘ orŔ mĎ SĘ mĂ BĘ Sy’Ă ť MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ
5 =l’Ć ÉyhČŁl’Ĺ NêąĄ IĂwČ : MyĲĂCnBĘ Myê¡Ă BĎ Ny’¿ĄwĘ HkĳĎŇ otŇ BĘ T‘¡ČmĘ M‘¿ĎhĎ wĘ hŇ lĎŔ odŇ gĘŇ C

WxĳĄ yČtĘŇ hĂ lĘ M‘¡ĎhĎ =tŇ ’Ć wĘ MynËĂgĎŇiĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ MyrÌĂxŁ hĲČ =tŇ ’Ć hŇ YĎÂBĘ qĘ ’Ć wĲĎ yBĂŔ lĂ
: oBĲ bŇ Ct¿Ň JĎ ’Y¡Ď mĘ ’Ć wĲĎ hŇ nĎŔ oS’Ň rĲĂBĎ MylăĂ o‘hĲĎ ÉWxČ IČhČ rpĆŇ sąĄ ’YĎę mĘ ’Ć wĲĎ

6 rSăĆ ’Ğ hŇ lĎŔ oGhČ ybăĂŇ èĘ mĂ ÉMylĂ ‘Ł hĲĎ hŇ nĎę ydĂŇ UĘ hČ ynăĄBĘ ű hŇ QĆ ’ăĄ
Sy’¿Ă hŇ d¡ĎŇ ChylĲĂ wĘ MĂlËČ SĎ CrĲylĂ CbŇ CSÌ IĎwČ lbĳĆŇ BĎ ëŇ lĆ măĆ r~¡Č nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ hŇ lĎŔ gĘŇhĆ

7 ynĂ mĎÁ xĞ nĲČ hŇ yĎÄmĘ ‘ČrĲČ hŇ yĎrĘzČ‘Ğţ hŇ yĎÃmĘ xĆ nĘ ‘Č CSÃ yĄ lbĆę BĎ rĚzĘ=M‘Ă My’ăĂ BĎ hČ : orĲy‘Ă lĘ
M‘¿Č yS¡Ą nĘ ’Č rjČě sĘ mĂ hŇ nĳĎ‘ĞBĲČ MCxă nĘ yw¡ČgĘŇBĂ tŇ rĆj¿ĆsĘ mĂ NSËĎ lĘ BĂ yk¿ČŇ DĽrĘmĎ

8 : MyĂnĲĎSĘ C My‘¿ĂbĘŇ SĂ wĘ hŇ ’¡Ď mĄ MyĂjČě lĘ ’Č S‘ŔŁ rĘpČŇ ynăĄBĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ
9, 10 xrČŔ ’Ď ynăĄBĘ : MyĂnĲĎSĘ C My‘¿ĂbĘŇ SĂ tŇ o’¡ mĄ SŁl¿ SĘ hŇ yĎŔTĘ pČŇ SĘ ynăĄBĘ

11 ‘Č CS¡ yĄ yn¿ĄbĘŇ lĂ bŇ ’ËĎ om tŇ x¿Č pČŇ =ynĲĄBĘ : MyĂnĲĎSĘ C Myè¿Ă mĂ xĞ tŇ o’¡ mĄ SS¿Ą
12 PŇ lĆ ’Ćě MlĎŔ y‘Ą ynăĄBĘ : rWĲĎ ‘Ď hŇ n¿ĎmŁ SĘ tŇ o’¡ mĄ hŇ n¿ĆmŁ SĘ C MyĂjČě lĘ ’Č bŇ ’ĳĎ oywĘ
13 My‘¿ĂBĎ rĘ’Č tŇ o’¡ mĄ hŇ n¿ĆmŁ SĘ ’CêŔ zČ ynăĄBĘ : hŇ ‘ĲĎBĎ rĘ’Č wĘ Myè¿Ă mĂ xĞ MyĂt¡ČŇ ’Ň mĎ

14, 15 yCeŔ bĂŇ ynăĄBĘ : MyèĲĂ SĂ wĘ tŇ o’¡ mĄ ‘b¿ČŇ SĘ yJĎŔ zČ ynăĄBĘ : hŇ èĲĎ mĂ xĞ wĲČ
16 Myr¿ĂWĘ ‘Ć tŇ o’¡ mĄ SS¿Ą ybĎŔ bĄŇ ynăĄBĘ : hŇ nĲĎmŁ SĘ C My‘¿ĂBĎ rĘ’Č tŇ o’¡ mĄ SS¿Ą
17 : MyĂnĲĎSĘ C Myr¿ĂWĘ ‘Ć tŇ o’¡ mĄ SŁl¿ SĘ MyĂjČě lĘ ’Č dŇ GĎŔ zĘ‘Č ynăĄBĘ : hŇ nĲĎmŁ SĘ C

18, 19 ywĎŔgĘŇbĂŇ ynăĄBĘ : hŇ ‘ĲĎbĘŇ SĂ wĘ Myè¿Ă SĂ tŇ o’¡ mĄ SS¿Ą MqĎŔ ynĂ dăŇŁ ’Ğ ÉynĄBĘ
20 Myè¿Ă mĂ xĞ tŇ o’¡ mĄ SS¿Ą NydĂŔ ‘Ď ynăĄBĘ : hŇ ‘ĲĎbĘŇ SĂ wĘ Myè¿Ă SĂ MyĂj¡ČlĘ ’Č
21 : hŇ nĲĎmŁ SĘ C My‘¿ĂSĘ êĂ hŇ I¡ĎqĂ zĘxĂ lĘ rT¿Ą ’Ď =ynĲĄBĘ : hŇ èĲĎ mĂ xĞ wĲČ

22, 23 SŁl¿ SĘ yYĎŔ bĄŇ ynăĄBĘ : hŇ nĲĎmŁ SĘ C Myr¿ĂWĘ ‘Ć tŇ o’¡ mĄ SŁl¿ SĘ MSĚŔ xĎ ynăĄBĘ
24 : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ hŇ ’¡Ď mĄ PŇ yrĂŔ xĎ ynăĄBĘ : hŇ ‘ĲĎBĎ rĘ’Č wĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć tŇ o’¡ mĄ

25, 26 ÉMxĆ lĆÄ=tŇ ybĲĄŇ ySąĄ nĘ ’Č : hŇ èĲĎ mĂ xĞ wĲČ My‘¿ĂSĘ êĂ No‘¡bĘŇ gĂŇ yn¿ĄBĘ
27 Myr¿ĂWĘ ‘Ć hŇ ’¡Ď mĄ tŇ otŔ nĎ‘Ğ ySăĄ nĘ ’Č : hŇ nĲĎmŁ SĘ C Myn¿ĂmŁ SĘ hŇ ’¡Ď mĄ hŇ pĎŔ TŁ nĘ C

28, 29 ySĄÄ nĘ ’Č : MyĂnĲĎSĘ C My‘¿ĂBĎ rĘ’Č tŇ wĆm¡ĎzĘ‘Č=tŇ ybĲĄŇ yS¿Ą nĘ ’Č : hŇ nĲĎmŁ SĘ C
: hŇ SĲĎ ŁlSĘ C My‘¿ĂBĎ rĘ’Č tŇ o’¡ mĄ ‘b¿ČŇ SĘ tŇ orŔ ’Ą bĘŇ C hŇ răĎypĂŇ JĘ ÉMyrĂ‘Ď yĘ tŇ yąČrĘqĂ

yVn’
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ySăĄ nĘ ’Č : dŇ xĲĎ ’Ć wĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć tŇ o’¡ mĄ SS¿Ą ‘bČŇ gĎŔ wĎ ÉhmĎ rĎhĲĎ ySąĄ nĘ ’Č 30, 31

hŇ ’¡Ď mĄ y‘ĎŔ hĎ wĘ É l’Ą =tŇ ybĲĄŇ ySąĄ nĘ ’Č : MyĂnĲĎSĘ C Myr¿ĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ ’¡Ď mĄ smĎŔ kĘŇ mĂ 32

: MyĂnĲĎSĘ C Myè¿Ă mĂ xĞ rx¡Ą ’Č obËŇ nĘ yS¿Ą nĘ ’Č : hŇ SĲĎ ŁlSĘ C Myr¿ĂWĘ ‘Ć 33

MrĂŔ xĎ ynăĄBĘ : hŇ ‘ĲĎBĎ rĘ’Č wĘ Myè¿Ă mĂ xĞ MyĂt¡ČŇ ’Ň mĎ PŇ lĆ ’Ćě rxĄŔ ’Č MlăĎ y‘Ą ÉynĄBĘ 34, 35

My‘¿ĂBĎ rĘ’Č tŇ o’¡ mĄ SŁl¿ SĘ oxŔ rĄyĘ ynăĄBĘ : MyrĲĂWĘ ‘ĆwĘ tŇ o’¡ mĄ SŁl¿ SĘ 36

: dŇ xĲĎ ’Ć wĘ Myr¿ĂWĘ ‘ĆwĘ tŇ o’¡ mĄ ‘b¿ČŇ SĘ onŔ o’wĘ dŇ ydăĂŇ xĎ ÉdŁl=ynĄBĘ : hŇ èĲĎ mĂ xĞ wĲČ 37

: MySĲĂ ŁlSĘ C tŇ o’¡ mĄ ‘S¿Č êĘ MypĂŔ lĎ ’Ğ tŇ SĆ Łlă SĘ hŇ ’ĎŔ nĎsĘ ynăĄBĘ 38

: hŇ SĲĎ ŁlSĘ C My‘¿ĂbĘŇ SĂ tŇ o’¡ mĄ ‘S¿Č êĘ ‘Č CSŔ yĄ tŇ ybăĄŇ lĘ ÉhyĎ‘Ę dĲČŇ yĘ ynąĄBĘ MynĳĂhĞJĲŁ hČ 39

MyĂt¡ČŇ ’Ň mĎ PŇ lĆ ’Ćě rCxŔ SĘ pČŇ ynăĄBĘ : MyĂnĲĎSĘ C Myè¿Ă mĂ xĞ PŇ lĆ ’¡Ć rUĄŔ ’Ă ynăĄBĘ 40, 41

: rWĲĎ ‘Ď hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ PŇ lĆ ’¡Ć MrĂŔ xĎ ynăĄBĘ : hŇ ‘ĲĎbĘŇ SĂ wĘ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č 42

: hŇ ‘ĲĎBĎ rĘ’Č wĘ My‘¿ĂbĘŇ SĂ hŇ w¡ĎdĘŇ ohĲ lĘ yn¿ĄbĘŇ lĂ l’ËĄ ymĂ dĘŇ qČ lĘ ‘Č CSÌ yĄ=ynĲĄBĘ MIĳĂwĂlĘ hĲČ 43

MyrĂę ‘ĞèĲŁ hČ : hŇ nĲĎmŁ SĘ C My‘¿ĂBĎ rĘ’Č hŇ ’¡Ď mĄ PŇ sĎŔ ’Ď ynăĄBĘ MyrĳĂrĘSĲŁ mĘ hĲČ 44, 45

ynăĄBĘ ’T¡Ď yTĂ xĞ yn¿ĄBĘ bŇ CuŔ ‘Č=ynĲĄBĘ NmăŁ lĘ TČ =ynĲĄBĘ ÉrTĄ ’Ď =ynĲĄBĘ MCQą SČ =ynĲĄBĘ
’x¿Ď YĂ =ynĲĄBĘ MynĳĂytĂŇ eĘ hČ : hŇ nĲĎmŁ SĘ C MyS¿Ă ŁlSĘ hŇ ’¡Ď mĄ ybĳĎŇ SŁ 46

: NodĲŇ pĎŇ yn¿ĄBĘ ’‘¡ĎysĂ =ynĲĄBĘ sr¿Ł yqĄ=ynĲĄBĘ : tŇ o‘Ĳ BĎ TČ yn¿ĄBĘ ’p¡ĎŇ WĚ xĞ=ynĲĄbĘŇ 47

lD¡ĄgĂŇ=ynĲĄBĘ N¿ĎnxĎ =ynĲĄBĘ : ymĲĎ lĘ SČ yn¿ĄBĘ hŇ b¡ĎŇ gĎŇxĞ=ynĲĄbĘŇ hŇ n¿ĎbĎŇ lĘ =ynĲĄBĘ 48, 49

ME¿ĎgČŇ=ynĲĄBĘ : ’dĲĎŇ oqnĘ yn¿ĄBĘ NyY¡Ă rĘ=ynĲĄbĘŇ hŇ y¿Ď’Ď rĘ=ynĲĄBĘ : rxČ gĲĎŇ=ynĲĄBĘ 50, 51

: MysĂ SĘ CpŇ nĘ yn¿ĄBĘ Myn¡ĂC‘mĘ =ynĲĄBĘ ys¿Č bĄŇ =ynĲĄBĘ : xČ sĲĄ pĎŇ yn¿ĄBĘ ’E¡Ď‘Ě=ynĲĄBĘ 52

tŇ yl¿Ă YĘ bČŇ =ynĲĄBĘ : rCxĲ rĘxČ yn¿ĄBĘ ’p¡ĎŇ CqxĞ=ynĲĄBĘ qCB¿ qĘ bČŇ =ynĲĄBĘ 53, 54

’r¡ĎsĘ ysĲĂ =ynĲĄBĘ soq¿ rĘbČŇ =ynĲĄBĘ : ’SĲĎ rĘxČ yn¿ĄBĘ ’d¡ĎŇ yxĲĂ mĘ =ynĲĄBĘ 55

ydăĄŇ bĘŇ ‘Č yn¡ĄBĘ : ’pĲĎŇ yTĂ xĞ yn¿ĄBĘ xČ yY¡Ă nĘ yn¿ĄBĘ : xmČ tĲĎŇ =ynĲĄBĘ 56, 57

’l¿Ď ‘Ę yČ=ynĲĄBĘ : ’dĲĎŇ yrĂpĘŇ yn¿ĄBĘ tŇ rĆp¡ĆŇ os=ynĲĄBĘ yT¿Č os=ynĲĄBĘ hŇ mĳŁ ŁlSĘ 58

tŇ rĆk¿ĆŇ jŁ ynËĄBĘ lyFĂę xČ =ynĲĄbĘŇ hŇ yăĎTĘ pČŇ SĘ ynÌĄBĘ : lDĲĄgĂŇ yn¿ĄBĘ Noq¡ rĘdČŇ =ynĲĄbĘŇ 59

SŁl¿ SĘ hŇ mĳŁ ŁlSĘ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č yn¡ĄbĘŇ C MynĂŔ ytĂŇ eĘ hČÄ =lJĎ : NomĲ ’Ď yn¿ĄBĘ Myy¡ĂbĎŇ ~Ę hČ 60

ÉxlČ mĆÄ lê¿ĄmĂ ÉMylĂ o‘hĲĎ hŇ QĆ ’Ąę wĘ : MyĂnĲĎSĘ C My‘¿ĂSĘ êĂ tŇ o’¡ mĄ 61

ÉMtĎŇ obŇ ’Ğ=tŇ yBĲĄ dŇ yGąĂhČ lĘ ClękĘŇ yĲĎ âlă wĘ rUĳĄ’Ă wĘ NoD¡’Č bŇ Cr¿JĘ ’SĎŔ rĘxČ lêăĄ
M‘rzw
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62 SS¿Ą ’dĳĎŇ oqnĘ ynăĄBĘ hŇ I¡ĎbĂŇ oTĲ =ynĄbĘŇ hŇ y¿ĎlĎ dĘŇ =ynĲĄBĘ : MhĲĄ l’¡Ą rĎWĘ IĂmĂ M’¿Ă M‘ĎŔ rĘzČwĘ
63 hŇ I¡ĎbČŇ xĽ yn¿ĄBĘ MynĂŔ hĞJăŁ hČ =NmĂ C : MyĂnĲĎSĘ C My‘¿ĂBĎ rĘ’Č wĘ tŇ o’¡ mĄ

hŇ èĎŔ ’Ă ÉydĂŇ ‘ĎlĘ GĂ hČ yQąČ zĂrĘBČ tŇ onÂBĘ mĂ xqČ lĎ ţ rSăĆ ’Ğ yQČę zĂrĘbČŇ ynăĄBĘ ZouĳhČ ynăĄBĘ
64 ’YĳĎ mĘ nĂ âlă wĘ MyW¡Ă xĘ yČtĘŇ UĂ hČ MbËĎŇ tĎŇ kĘŇ CSÌ qĘ BĂ hŇ QĆ ’Ąę : MmĲĎ SĘ =l‘Č ’r¡ĄuĎ IĂwČ
65 Cl¡ kĘŇ ’Ň yĲŁ =âl rS¿Ć ’Ğ MhĆŔ lĎ É’tĎŇ SĎÄ rĘêĂ hČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hŇ eĲĎhĚ JĘ hČ =NmĂ Cl¡ ’ĞgĲŇŁ yĘwČ
66 lh¡Ď uĎ hČ =lJĎ : MyUĲĂ CtŇ wĘ Myr¿ĂC’lĘ Nh¡Ą JŁ hČ dŇ m¿Ł ‘Ğ dŇ ‘ËČ MySĳĂ dĎŇ uĽhČ SdĆŇ uăŁ mĂ
67 dŇ bČŇ QĘ mĂ ţ : MyèĲĂ SĂ wĘ tŇ o’¿ mĄ =SŁlĲ SĘ MyĂj¡ČlĘ ’Č ’oBŔ rĂ ‘BăČ rĘ’Č dŇ xĳĎ ’Ć JĘ

MySăĂ ŁlSĘ tŇ o’¡ mĄ SŁl¿ SĘ MypĂŔ lĎ ’Ğ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ hŇ QĆ ’ĄŔ ÉMhĆ ytĄŇ hĲŁ mĘ ’Č wĘ MhąĆ ydĄŇ bĘŇ ‘Č
: hŇ èĲĎ mĂ xĞ wĲČ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č wĘ MyĂt¡ČŇ ’Ň mĎ tŇ orŔ rĞSăŁ mĘ C ÉMyrĂrĞSĲŁ mĘ MhĆę lĎ wĘ hŇ ‘ĳĎbĘŇ SĂ wĘ

68 MypĂŔ lĎ ’Ğ tŇ SĆ SăĄ MyrĂě mŁ xĞ hŇ èĳĎ mĂ xĞ wĲČ MySăĂ ŁlSĘ tŇ o’¡ mĄ ‘B¿Č rĘ’Č MyQĂěmČ GĘ
69 hŇ kĳĎŇ ’Ň lĎ UĘ lČ Cn¡tĘŇ nĲĎ tŇ obŔ ’Ď hĲĎ ySăĄ ’Ň rĎ ÉtYĎ qĘ mĂ C : MyrĲĂWĘ ‘ĆwĘ tŇ o’¡ mĄ ‘b¿ČŇ SĘ

MyèĂŔ mĂ xĞ tŇ oqă rĎzĘmĂ ÉPlĆ ’ĆÄ Myn¿ĂmŁ JĘ rĘDČ bŇ hĎÂ zĎ rYĎę o’lĎ NtăČŇ nĎ ’tĎŇ SĎÁ rĘêĂ hČ
70 ySăĄ ’Ň rĎmĲĄ C : tŇ o’Ĳ mĄ Sm¿Ą xĞ wĲČ MyS¡Ă ŁlSĘ MynĂŔ hĞJĲŁ ÉtontĘŇ JĎ

tŇ oBĳ rĂ yêăĄSĘ Myn¡ĂomJĘ rĘDČ bŇ hĎě zĎ hŇ kĎŔ ’Ň lĎ UĘ hČ rYăČ o’lĘ ÉCntĘŇ nĲĎ tŇ obę ’Ď hĲĎ
71 ůM‘ĎhĎ tŇ yrăĂ’Ą SĘ ÈCntĘŇ nĲĎ rSăĆ ’Ğ wĲČ : MyĂtĲĎŇ ’Ň mĎ C MyĂj¿ČlĘ ’Č Myn¡ĂmĎ PŇ sĆ kĆě wĘ

Myn¡ĂhĞJĲŁ tŇ n¿Ł tĘŇ kĎŇ wĘ MyĂjĳĎlĘ ’Č MynăĂmĎ PŇ sĆ k¡ĆŇ wĘ ’oBŔ rĂ yêăĄSĘ ÉMynĂ omJĘ rĘDČ bŇ hĎę zĎ
72 MyrĂÄ rĘSĲŁ mĘ hĲČ wĘ žMyrĂ‘ĞoèĲ hČ wĘ MIĂÃwĂlĘ hĲČ wĘ MynăĂhĞJĲŁ hČ CbăŇ SĘ IĲĄwČ : hŇ ‘ĲĎbĘŇ SĂ wĘ Myè¿Ă SĂ

É‘GČ IĂwČ MhĳĆ yrĄ‘ĲĎBĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ MynËĂytĂŇ eĘ hČ wĘ M‘ÌĎhĎ =NmĂ C
x Sy’ăĂ JĘ ÉM‘ĎhĎ =lkĎŇ CpąŇ sĘ ’ĲĎ IĄwČ : MhĲĆ yrĄ‘ĲĎBĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ C y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ SdĆŇ xăŁ hČ

rpĄŔ iŁ hČ ’răĎzĘ‘ĆlĘ ÉCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ MyĂUĳĎhČ =r‘ČSĲČ ynăĄpĘŇ lĂ rS¡Ć ’Ğ bŇ oxŔ rĘhăĎ=l’Ć dŇ xĎŔ ’Ć
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ C¿ĎYĂ =rSĆ ’Ğ hŇ SĆŔ mŁ tŇ răČoê ÉrpĆŇ sĄÄ =tŇ ’Ć ’ybĂę hĎ lĘ

2 hŇ èĎŔ ’Ă =dŇ ‘Č wĘ Sy’ăĂ mĄ É lhĎ uĎ hČ ynąĄpĘŇ lĂ hŇ rĎÂ oêhČ =tŇ ’ĲĆ NhĄ JŁ hČ ţ ’răĎzĘ‘Ć ’ybăĂŇ IĎwČ
3 žobŇ =’rĎqĘ IĂwČ : y‘ĲĂ ybĂŇ èĘ hČ SdĆŇ x¿Ł lČ dŇ x¡Ď ’Ć Moy¿BĘ ‘ČmĳŁ SĘ lĂ NybăĂŇ mĄ lk¡ŇŁ wĘ

tŇ yYăĂ xĞmĲČ =dŇ ‘Č Éro’hĎ =NmĂ MyĂUČę hČ =r‘ČSĲČ ynăĄpĘŇ lĂ ű rSăĆ ’Ğ bŇ oxÁ rĘhĲĎ ynĄÄpĘŇ lĂ
rpĆŇ s¿Ą =l’Ć M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ yn¿ĄzĘ’Ď wĘ MynĳĂybĂŇ UĘ hČ wĘ MyS¡Ă eĎhČ wĘ MyS¿Ă nĎ’ĞhĲĎ dŇ gĆŇ nËĆ MoIŔhČ

4 ůrbĎŇ DĎlČ CWă ‘Ď rSăĆ ’Ğ ÈZ‘Ą=lDČgĘŇmĂ =l‘ĲČ rpĄę iŁ hČ ’răĎzĘ‘Ć dŇ mÂŁ ‘ĞIĲČwČ : hŇ rĲĎoêhČ
hŇ y¡ĎWĄ ‘ĞmĲČ C hŇ IËĎqĂ lĘ xĂ wĘ hŇ IÌĎrĂC’Ĳ wĘ hŇ yĎnĎ‘ĞwĲČţ ‘mČ SĆÃ wĘ hŇ yĎÃtĘŇ êĂ mČ olÃYĘ ’Ć dŇ măŁ ‘ĞIĲČwČ
hŇ nĎD¡ĎBČ SĘ xČ wĘ MS¿Ě xĎ wĘ hŇ IËĎJĂ lĘ mČ C l’ÌĄ SĎ ymĲĂ C hŇ yĎdĎŇ jĘ ţ olę’Ň mŁ vĘ mĂ C onĳymĂ yĘ=l‘Č
hyrkz
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=lkĎŇ ynăĄy‘ĄlĘ ÉrpĆŇ iĄÄ hČ ’rąĎzĘ‘Ć xêČÄ pĘŇ IĂwČ : MQĲĎ SĚ mĘ hŇ y¿ĎrĘkČŇ zĘ 5

ëŇ rĆbăĎŇ yĘwČ : M‘ĲĎhĎ =lkĎŇ Cd¿Ň mĘ ‘ĲĎ ox¡ tĘŇ pĂŇ kĘŇ C hŇ yĳĎhĎ M‘¡ĎhĎ =lJĎ l‘¿ČmĄ =yJĲĂ M‘ĎŔ hĎ 6

ÉNmĄ ’Ď ű NmąĄ ’Ď M‘ĎÁ hĎ =lkĎŇ CnÄ‘ĞIĲČwČ lodĳŇ GĎhČ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ ho¿ĎhyĘ=tŇ ’Ć ’rĎŔ zĘ‘Ć
ynĂÃbĎŇ C ‘Č CSÃ yĄwĘ : hŇ YĎ rĘ’ĲĎ MyĂj¿Č’Č ho¡ĎhylĲČ CwËxĞêĲČSĘ IĂwČ CdÌŇ uĘ IĂwČ MhĆŔ ydĄŇ yĘ l‘ČmăŁ BĘ 7

žhyĎrĘzČ‘Ğ ’TăĎ ylĂ qĘ hŇ yĎÃWĄ ‘ĞmĲČ hŇ IĎÃdĂŇ ohĲ ű ytăČŇ BĘ SČ bŇ CuÃ ‘Č NymĂÃ yĎ ű hŇ yăĎbĘŇ r¿ĄSĄ wĘ
M‘¡ĎhĎ wĘ hŇ rĳĎoêlČ M‘¡ĎhĎ =tŇ ’Ć Myn¿ĂybĂŇ mĘ MIĂŔwĂlĘ hĲČ wĘ ÉhyĎ’Ň lĎ jĘ NąĎnxĎ dŇ bĎÄ zĎoy
lkĆŇ WĆŔ MoWă wĘ SrĳĎpŇŁ mĘ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ tŇ r¿ČotŇ BĘ rpĆŇ iËĄ bČŇ C’¿ rĘqĘ IĂwĲČ : MdĲĎŇ mĘ ‘Ď=l‘Č 8

’tĎŇ SĎÃ rĘêĂ hČ ’Chă hŇ yăĎmĘ xĆ nĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ’rĲĎqĘ UĂ BČ Cnyb¡ĂŇ IĎwČ 9

M‘Ďę hĎ =lkĎŇ lĘ M‘ĎÁ hĎ =tŇ ’Ć MynĂÄ ybĂŇ UĘ hČ žMIĂwĂlĘ hĲČ wĘ rpĄÃ iŁ hČ ű NhăĄ JŁ hČ ’răĎzĘ‘ĆwĘ
yJąĂ CJĳ bĘŇ êĂ =l’Č wĘ Cl¡ BĘ ’Č tĘŇ êĲĂ =l’Č MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhylĲČ É’Ch=SdĲŇŁ qĎ MoIąhČ

sŘ8 MhĆÃ lĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ rĲĎoêhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć M‘¡ĎmĘ SĎ JĘ M‘ĎŔ hĎ =lJĎ ÉMykĂŇ obŇ 10

NokăŇ nĎ Ny’ăĄlĘ ÉtonmĎ Cxą lĘ SĂ wĘ MyuĂę tČŇ mĘ mĲČ CtăŇ SĘ C MyeĂÁmČ SĘ mČ ClÄkĘŇ ’Ă žCkŇ lĘ
’yh¿Ă ho¡ĎhyĘ tŇ w¿ČdĘŇ xĆ =yJĲĂ CbŇ YĄŔ ‘ĎêăĄ=l’Č wĘ CnynĳĄdŇŁ ’ĞlĲČ MoI¡hČ Sod¿Ň qĎ =yJĲĂ olŔ
SdĳŇŁ qĎ MoI¡hČ yJ¿Ă CihČŔ rmăŁ ’Ň lĄ ÉM‘ĎhĎ =lkĎŇ lĘ MySąĂ xĘ mČ MIĂÂwĂlĘ hĲČ wĘ : MkĲĆŇ EĘ‘ĚmĲĎ 11

tŇ onŔ mĎ xQăČ SČ lĘ C ÉtoêSĘ lĂ wĘ lkąŇŁ ’ĹlĲĆ M‘ĎÁ hĎ =lkĎŇ CkÄ lĘ IĲĄwČ : CbŇ YĲĄ ‘ĎêĲĄ=l’Č wĘ 12

: MhĲĆ lĎ C‘yd¡ĂŇ oh rS¿Ć ’Ğ MyrĂŔ bĎŇ DĘBČ ÉCnybĂÄ hĄ yJąĂ hŇ lĳĎ odŇ gĘŇ hŇ xăĎ mĘ WĂ tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ wĘ
M‘Ďę hĎ =lkĎŇ lĘ tŇ obÁ ’Ď hĲĎ ySĄÄ ’Ň rĎ žCpŇ sĘ ’Ć nĲĆ ynĂÃèĄ hČ MoIăbČŇ C 13

: hŇ rĲĎoêhČ yr¿ĄbĘŇ DĂ=l’Ć lyJ¡Ă WĘ hČ lĘ C rpĳĄŇ iŁ hČ ’r¡ĎzĘ‘Ć=l’Ć MIĂŔwĂlĘ hĲČ wĘ ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ
CbÄ SĘ yĲĄ žrSĆ ’Ğ hŇ SĆŔ mŁ =dŇ yČBĘ ÉhoĎhyĘ hŇ CąĎYĂ rSĆÄ ’Ğ hŇ rĳĎoêBČ bŇ CtăŇ JĎ C’¡ YĘ mĘ IĂwĲČ 14

C‘ymĂę SĘ yČ rSăĆ ’Ğ wĲČ : y‘ĲĂ ybĂŇ èĘ hČ SdĆŇ x¿Ł BČ gŇx¡Ď BĆ tŇ oJË iĚBČ l’ÌĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ 15

ÉC’ybĂÄ hĎ wĘ rhĎę hĎ C’ă YĘ ůrmŁ ’Ň lĄ MĂlăČ SĎ CrĲybĂŇ C ÈMhĆ yrĄ‘ĲĎ=lkĎŇ BĘ loq¿ CrybĂÄ ‘ĞyĲČwĘ
tŇ bĳŇŁ ‘Ď Z‘ăĄ yl¡Ą ‘ĞwĲČ MyrĂŔ mĎ tĘŇ ylăĄ ‘ĞwĲČ ÉsdČŇ hĞ yląĄ‘ĞwĲČ NmĆ SĆŔ Z‘ăĄ=ylĄ ‘ĞwĲČ ÉtyĂzČÄ=ylĄ ‘Ğ
tŇ oJÁ sĚ MhĆÄ lĎ žCW‘ĞIĲČwČ ůC’ybĂŇ IĎwČ ÈM‘ĎhĎ C’ă YĘ IĲĄwČ : bŇ CtĲŇ JĎ JČ tŇ J¡Ł sĚ tŇ ŁW¿ ‘ĞlĲČ 16

ÉboxrĘbĂŇ C MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ yBăĄ tŇ or¡YĘ xČ bĘŇ C MhĆŔ ytĄŇ răŁ YĘ xČ bĘŇ C ÉoGGČ=l‘Č Sy’ąĂ
MybĂÄ èĎ hČ lhĎ uĎ hČ ţ=lkĲĎŇ CWă ‘ĞIĲČwČ : MyĂrĲĎpĘŇ ’Ć r‘ČS¿Č bŇ ox¡ rĘbĂŇ C MyĂUČŔ hČ r‘ČSăČ 17

NCn¿ =NBĂ ‘Č CSÄ yĄ žymĄ ymĂ CWÃ ‘Ď=âlĲ yJăĂ ůtoJiĚbČŇ CbăŇ SĘ IĲĄwČ ÈtoJsĚ ű yb¿ĂŇ èĘ hČ =NmĂ
: dŇ ’ĲŁ mĘ hŇ l¿Ď odŇ GĘ hŇ x¡Ď mĘ WĂ yh¿Ă êĘ wČ ’Chĳ hČ MoIăhČ dŇ ‘¡Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ÉNJĄ
dŇ ‘¡Č NoSŔ ’Ň rĂhĲĎ ÉMoIhČ =NmĂ MoyŔBĘ ű Moyă ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ rąČoê rpĆŇ sĄÄ BĘ ’rĎqĘ IĂwČţ 18

Mwyh
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tŇ rĆY¡Ć‘Ğ ynËĂymĂ èĘ hČ MoIÌbČŇ C MymĂŔ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ ÉgxĎ =CW‘ĞIĲČwČ NorĳxĞ’ĲČ hĎ MoIăhČ
T hŇ EĆęhČ SdĆŇ xăŁ lČ hŇ ‘ĎÁ BĎ rĘ’Č wĘ MyrĂÄ WĘ ‘Ć žMoybĘŇ C : TjĲĎ SĘ UĂ JČ
2 ÉCldĘŇ BĲĎ IĂwČ : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ hŇ m¡Ď dĎŇ ’Ğ wĲČ MyuĂŔ WČ bĘŇ C MoYă BĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CpąŇ sĘ ’Ć nĲĆ

MhĆŔ ytĄŇ ’Ň FăŁ xČ =l‘Č ÉCDwČtĘŇ IĂwČ Cdę mĘ ‘Č IĲČwČ rkĳĎŇ nĄ ynăĄBĘ lJ¡Ł mĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ‘rČzăĆ
3 tŇ rÌČoê rpĆŇ sĄÄ BĘ C’ę rĘqĘ IĂwĲČ MdĎŔ mĘ ‘Ď=l‘Č ÉCmCqÄ IĎwČ : MhĲĆ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ tŇ on¡ wŁ ‘ĞwĲČ

MywĂŔxĞêĲČSĘ mĲĂ C MyDăĂwČtĘŇ mĂ Éty‘Ă bĂŇ rĘC MoIĳhČ tŇ y‘ăĂbĂŇ rĘ Mh¡Ć yhĄŁlĲ ’Ĺ hoËĎhyĘ
4 ‘Č CSÄ yĄ MIĂęwĂlĘ hĲČ hŇ lăĄ ‘ĞmĲČ =l‘ĲČ MqĎ IĎÁwČ : MhĲĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhylĲČ

loqă BĘ ÉCq‘ĞzĘIĂwĲČ ynĂ nĳĎkĘŇ ynăĂBĎ hŇ y¡ĎbĘŇ rĄSĄ ye¿ĂBĚ hŇ yËĎnĘ bČŇ SĘ l’ÌĄ ymĂ dĘŇ qČ ynĂÁbĎŇ C
5 ynĂÄBĎ l’Ą ymĂ dĘŇ qČ wĘţ ‘Č CSă yĄ MIĂÃwĂlĘ hĲČ CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : MhĲĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhyĘ=l’Ć lodŔ GĎ

hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć ÉCkŇ rĘBĲĎ CmCqę hŇ yĎŔxĘ tĲČŇ pĘŇ hŇ yăĎnĘ bČŇ SĘ ÉhIĎdĂŇ ohĲ hŇ yąĎbĘŇ rĲĄSĄ hŇ yĎÁnĘ bĘŇ SČ xĞ
Mm¿Č ormĘ C ìŇ dĆŔ obŇ JĘ MSăĄ ÉCkŇ rĘbĲĎŇ ywĲĂ MlĳĎ o‘hĲĎ =dŇ ‘Č Ml¡Ď o‘hĲĎ =NmĂ MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ

6 tĎŇ yWĂÃ ‘Ď tăř ’ ůìDĆbČŇ lĘ ÈhoĎhyĘ ’Chă =hŇ êĎ’Č : hŇ QĲĎ hĂ tĘŇ C hŇ k¡ĎŇ rĎBĘ =lJĎ =l‘Č
ÉhĎ ylĆÄ‘Ď rSąĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ ZrĆ’ĎÁ hĎ M’Ďę bĎŇ YĘ =lkĎŇ wĘ MyĂmČÁ èĎ hČ ymĄÄ SĘ žMyĂmČ èĎ hČ =tŇ ’ĲĆ
MyĂm¡ČèĎ hČ ’b¿ĎŇ YĘ C MQĳĎ JĚ =tŇ ’Ć hŇ IăĆxČ mĘ hŇ ê¡Ď’Č wĘ MhĆŔ BĎ rSăĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ ÉMyUĂ IČhČ

7 MrĎŔ bĘŇ ’Č BĘ ÉêĎrĘxČ BĎ rSąĆ ’Ğ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ hoăĎhyĘ É’Ch=hŇ êĎ’Č : MywĲĂxĞêĲČSĘ mĂ ì¿Ň lĘ
8 =tŇ ’Ć tĎŇ ’Ň YăĎ mĎ C : MhĲĎ rĎbĘŇ ’Č om¡ èĘ êĎmĘ W¿Č wĘ MyDĳĂWĘ JČ rC’ă mĄ ot¡Ň ’Ň YĄ ohĲ wĘ

ynĂÄ‘ĞnĲČJĘ hĲČ žZrĆ’Ć =tŇ ’Ć tŇ tĄÃ lĎ tŇ yrĂę BĘ hČ oUÁ ‘Ă tŇ orÄ kĎŇ wĘ ůìynĆpĎŇ lĘ NmăĎ ’ĹnĲĆ ÈobŇ bĎŇ lĘ
ÉMqĆêĎÄ wČ o‘ĳrĘzČlĘ tŇ tăĄŇ lĎ yS¡Ă GĎrĘGĂ hČ wĘ ys¿Ă CbŇ yĘhČ wĘ yEËĂrĂjĘ hČ wĘ yrÌĂmŁ ’ĹhĲĎ yêĂÁ xĂ hĲČ

9 MyĂrĳĎYĘ mĂ BĘ Cnyt¡ĄŇ bŇŁ ’Ğ yn¿Ă‘Ľ=tŇ ’Ć ’rĆêËĄwČ : hŇ êĎ’ĲĎ qyD¡ĂYČ yJ¿Ă ìŇ yrĆŔ bĎŇ DĘ=tŇ ’Ć
10 hŇ ‘ąŁ rĘpČŇ BĘ MytĂÁ pĘŇ mĲŁ C tŇ tÄŁ ’Ł NêĄêĂ wČţ : PŇ CsĲ =MyČ=l‘Č êĎ‘Ę m¡Č SĎ Mt¿ĎŇ qĎ ‘ĞzĲČ=tŇ ’Ć wĘ

MhĳĆ ylĄ ‘Ğ CdŇ yz¡ĂhĄ yJ¿Ă êĎ‘Ę dČŔ yĎ yJăĂ oYŔ rĘ’Č M‘ăČ=lkĎŇ bĘŇ C ÉwydĎŇ bĎŇ ‘Ğ=lkĎŇ bĘŇ C
11 Cr¿bĘŇ ‘Č IĲČwČ MhĆŔ ynĄpĘŇ lĂ êĎ‘Ę qăČBĎ ÉMIĎhČ wĘ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ JĘ MS¡Ą ì¿Ň lĘ =W‘ČêĲČ wČ

NbĆŇ ’¡Ć =omJĘ tŇ ŁlË oYmĘ bĂŇ êĎkĘŇ lÌČ SĘ hĂ MhĆÁ ypĄŇ dĘŇ rÄŁ =tŇ ’Ć wĲĘ hŇ SĳĎ BĎ IČBČ MI¡ĎhČ =ëŇ otĲŇ bĘŇ
12 hŇ lĎ yĘlČŔ ÉS’Ą dŇ CU¿ ‘ČbĘŇ C MmĳĎ oy Mt¡ĎŇ yxĂ nĘ hĂ NnĎŔ ‘Ď dŇ CUă ‘ČbĘŇ C : MyEĲĂ‘Č MyĂm¿ČBĘ
13 êĎdĘŇ rČŔ yĎ ÉynČ ysĂ =rhČ l‘ąČwĘ : HbĲĎŇ =CkŇ lĘ yĲĄ rS¿Ć ’Ğ ëŇ rĆD¡ĆhČ =tŇ ’Ć MhĆŔ lĎ ry’ăĂ hĎ lĘ

tŇ orăotŇ wĘ ÉMyrĂSĎ yĘ MyTąĂ jĎ SĘ mĂ MhĆÁ lĎ NêĄÄ êĂ wČ MyĂmĳĎèĎ mĂ Mh¡Ć UĎ ‘Ă rB¿Ą dČŇ wĘ
14 MhĳĆ lĎ tĎŇ ‘ČdăČŇ oh ì¡Ň SĘ dĘŇ qĎ tŇ B¿Č SČ =tŇ ’Ć wĘ : MybĲĂŇ oT tŇ w¡Ł YĘ mĂ C Myu¿ĂxĚ tŇ mĆŔ ’Ĺ

twwYmw
.T"dw w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk hêĎ’Č ’"sb ,yrq hêĎ’Č ,bytk êĘ ’Č v.6 .T
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MxĆ lĆ wĘţ : ìŇ DĲĆbĘŇ ‘Č hŇ S¿Ć mŁ dŇ y¡ČBĘ MhĆŔ lĎ tĎŇ yCăĂYĂ hŇ rĎŔ otŇ wĘ ÉMyuĂ xĚ wĘ tŇ owąYĘ mĂ C 15

M’ĳĎ mĎ YĘ lĂ Mh¡Ć lĎ tĎŇ ’Ň Y¿Ą oh ‘lČ iËĆ mĂ MyĂmČę C MbĎŔ ‘ĎrĘlĂ ÉMhĆ lĎ hŇ êĎtąČŇ nĎ MyĂmČÁ èĎ mĂ
ì¡Ň dĘŇ yĲĎ=tŇ ’Ć tĎŇ ’Ň W¿Ď nĎ=rSĆ ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć tŇ SĆ răĆlĎ É’obŇ lĎ MhĆę lĎ rmĆ ’Ň êăŁ wČ
C‘¡mĘ SĲĎ âl¿ wĘ MjĎŔ rĘ‘Ď=tŇ ’Ć ÉCSqĘ IČwČ CdŇ yzĳĂhĄ Cnyt¡ĄŇ bŇŁ ’Ğ wĲČ Mh¿Ą wĘ : MhĲĆ lĎ tŇ t¿ĄŇ lĎ 16

tĎŇ yWăĂ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ÉìytĆÄ ’Ł lĘ pĘŇ nĂ CrąkĘŇ zĲĎ=âlwĘ ‘ČmęŁ SĘ lĂ Cnă’ĞmĲĎ yĘwČ : ìŇ ytĲĆŇ wŁ YĘ mĂ =l’Ć 17

MyĳĎrĘmĂ BĘ Mt¡ĎŇ dĚŇ bĘŇ ‘ČlĘ bŇ CS¿ lĎ S’Ň rËŁ =CnêĘ IĂwČ MjĎŔ rĘ‘Ď=tŇ ’Ć ÉCSqĘ IČwČ MhĆŔ UĎ ‘Ă
âl¿ wĘ dŇ sĆ xĆ wĘ=bŇ rČwĘ MyĂj¿Č’Č =ëŇ rĆ’ĲĆ MCxË rČwĘ NCeÌxČ tŇ oxÁ ylĂ sĘ HČ olÄ’Ĺ žhêĎ’Č wĘ
rS¿Ć ’Ğ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hŇ zăĆ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ hŇ kĎŔ iĄ mČ lgĆŇ‘ăĄ ÉMhĆ lĎ CWą ‘Ď=yJĲĂ PŇ ’Čę : MêĲĎbĘŇ zČ‘Ğ 18

MyBĂŔ rČhĲĎ ìŇ ymăĆ xĞrĲČBĘ ÉhêĎ’Č wĘ : tŇ olĲ dŇŁ GĘ tŇ oY¡ ’Ď nĲĆ CWŔ ‘ĞIĲČwĲČ MyĂrĳĎYĘ UĂ mĂ ì¡Ň lĘ ‘ĆhĲĆ 19

ÉMmĎ oyBĘ MhąĆ ylĄ ‘ĞmĲĄ rsĎÄ =âl NnĎ‘ĎhĲĆ ţ dŇ CUă ‘Č=tŇ ’Ć rBĳĎdĘŇ UĂ BČ Mê¡ĎbĘŇ zČ‘Ğ âl¿
=tŇ ’Ć wĘ MhĆŔ lĎ ry’ăĂ hĎ lĘ ÉhlĎ yĘlČÄBĘ S’ąĄ hĎ dŇ CUÄ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ ëŇ rĆDĆŔ hČ BĘ MtăĎŇ xŁ nĘ hČ lĘ
ÉìnĘ mČ C MlĳĎ yJĂ WĘ hČ lĘ êĎt¡ČŇ nĎ hŇ bĎŔ oFhČ ÉìxĞ CrĲwĘ : HbĲĎŇ =CkŇ lĘ yĲĄ rS¿Ć ’Ğ ëŇ rĆD¡ĆhČ 20

hŇ nËĎSĎ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č wĘ : M’ĲĎ mĎ YĘ lĂ Mh¡Ć lĎ hŇ êĎt¿ČŇ nĎ MyĂmËČC MhĆŔ yjĂ mĂ êĎ‘Ę năČmĎ =âlĲ 21

âl¿ Mh¡Ć ylĄ gĘŇrČwĘ ClŔ bĎŇ âlă ÉMhĆ ytĄŇ mĲŁ lĘ WČ CrsĳĄxĎ âlă rB¡Ď dĘŇ UĂ BČ Mê¿ĎlĘ JČ lĘ JĂ
CSÂ rĘyIĲĂwČ hŇ ’ĳĎ pĄŇ lĘ Mq¡ĄlĘ xĘ êČ wĲČ MymĂŔ mĎ ‘ĞwĲČ ÉtokŇ lĎ mĘ mČ MhąĆ lĎ NêĄÄ êĂ wČ : CqYĲĄbĎŇ 22

=ëŇ lĆ mĲĆ gŇ o‘¿ ZrĆ’¡Ć=tŇ ’Ć wĘ NoBŔ SĘ xĆ ëŇ lĆ măĆ ÉZrĆ’ĆÄ =tŇ ’Ć wĘ Noxę ysĂ ZrĆ’ăĆ=tŇ ’Ć
ZrĆ’ĎŔ hĎ =l’Ć ÉM’Ą ybĂŇ êĘ wČ MyĂmĳĎèĎ hČ yb¡ĄŇ kĘŇ kŇŁ JĘ tĎŇ yBĂŔ rĘhĂ MhăĆ ynĄbĘŇ C : NSĲĎ BĎ hČ 23

CSă rĘyIĲĂwČ ÉMynĂ BĎ hČ C’bąŇŁ IĎwČ : tŇ SĆ rĲĎlĎ ’ob¿Ň lĎ Mh¡Ć ytĄŇ bĲŇŁ ’ĞlĲČ êĎrĘm¿Č’Ď =rSĆ ’Ğ 24

Mn¡ĄêĘ êĂ wĲČ MynĂŔ ‘ĞnăČJĘ hČ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ ybąĄŇ SĘ yĲŁ =tŇ ’Ć MhĆÁ ynĄpĘŇ lĂ ‘nČÄkĘŇ êČ wČ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć
: MnĲĎ oYrĘJĂ Mh¡Ć BĎ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ ZrĆ’ĎŔ hĎ ymăĄ mĘ ‘ĲČ=tŇ ’Ć wĘ ÉMhĆ ykĄŇ lĘ mČ =tŇ ’Ć wĘ MdĳĎŇ yĎBĘ
=My’Ă lĲĄ mĘ MyêăĂ BĎ CSÃ rĘyIĲĂwČ ůhnĎmĄ SĘ hŇ măĎ dĎŇ ’Ğ wĲČ ÈtorYĚBĘ MyrăĂ‘Ď CdÂJĘ lĘ IĂwĲČ 25

Clą kĘŇ ’Ň IĲŁ wČ bŇ rĳŁ lĎ lk¡ĎŇ ’ĞmĲČ Z‘¿ĄwĘ MytËĂŇ yzĄwĘ MymÌĂ rĎJĘ MybĂÁ CYxĞ tŇ orÄ BŁ bŇ CTţ=lJĎ
ëŇ BĎę CdÁ rĘmĘ IĂwĲČ CrÄ mĘ IČwČ : lodĲŇ GĎhČ ì¿Ň bĘŇ CTBĘ Cn¡DĘ‘ČtĘŇ IĲĂwČ CnymĂŔ SĘ IČwČ ÉC‘BĘ WĘ IĂwĲČ 26

CdŇ y‘¿ĂhĄ =rSĆ ’Ğ CgŇrĎŔ hĎ ìŇ y’ăĆybĂŇ nĘ =tŇ ’Ć wĘ MCĎŔgČŇ yrăĄxĞ’ĲČ ÉìtĘŇ rĲĎoê=tŇ ’Ć CkŇ ląĂ SĘ IČwČ
MhĆŔ yrĄYĲĎ dŇ yăČBĘ ÉMnĄêĘ êĂ wĲČ : tŇ ŁlĲ odŇ GĘ tŇ oY¡ ’Ď nĲĆ CWŔ ‘ĞIĲČwĲČ ìŇ ylĳĆ’Ą MbăĎŇ ySĂ hĞlĲČ Mb¡ĎŇ 27

‘mĎŔ SĘ êĂ MyĂmăČèĎ mĂ ÉhêĎ’Č wĘ ìŇ ylĆŔ ’Ą Cqă ‘ĞYĘ yĂ ÉMtĎŇ rĎYĲĎ tŇ ‘ąĄbĘŇ C MhĳĆ lĎ CrY¡ĄIĎwČ
: MhĲĆ yrĄYĲĎ dŇ I¿ČmĂ MC‘¡ ySĂ oyĲwĘ My‘ĂŔ ySĂ omĲ ÉMhĆ lĎ NêąĄêĂ MyBĂę rČhĲĎ ìŇ ymăĆ xĞrĲČkĘŇ C
ÉMhĆ ybĄŇ yĘ’ĲŁ dŇ yąČBĘ MbĄÂ zĘ‘ČêĲČ wČ ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ ‘r¡Č tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ CbŇ CSě yĎ MhĆŔ lĎ xČ onăkĘŇ C 28

wdryw
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Ml¿Ą y~Ă tČŇ wĘ ‘mËČ SĘ êĂ MyĂmÌČèĎ mĂ hŇ êĎÂ’Č wĘ ìŇ CqŔ ‘Ď zĘIĂwČ ÉCbŇ CSÄ IĎwČ MhĆŔ bĎŇ CDărĘIĂwČ
29 hŇ UĎ hĄÄ wĘ ìŇ tĆę rĎoê=l’Ć MbăĎŇ ySĂ hĞlĲČ MhĆÁ BĎ dŇ ‘ČêĎÄ wČ : MyêĲĂ ‘Ă tŇ oB¿ rČ ìŇ ym¡Ć xĞrĲČJĲĘ

hŇ W¿Ć ‘ĞyĲČ=rSĆ ’Ğ MbĎŔ =C’TĘ xĲĎ ìŇ yTăĆ jĎ SĘ mĂ bĘŇ C ÉìytĆÄ wŁ YĘ mĂ lĘ C‘ąmĘ SĲĎ =âlwĘ CdŇ yzĂÁhĄ
: C‘mĲĄ SĎ âl¿ wĘ CS¡ qĘ hĂ Mj¿Ď rĘ‘Ď wĘ tŇ rĆrĆŔ os ÉPtĄŇ kĎŇ CnąêĘ IĂwČ MhĳĆ bĎŇ hŇ yăĎxĎ wĘ Md¡ĎŇ ’Ď

30 ìŇ y’¡ĆybĂŇ nĘ =dŇ yČBĘ ìËŇ xĞ CrĲBĘ MBÌĎ dŇ ‘ČêĎÄ wČ tŇ oBŔ rČ MynăĂSĎ ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ ëŇ SąŁ mĘ êĂ wČ
31 MyBËĂ rČhĲĎ ìŇ ymÌĆxĞrĲČbĘŇ CĲ : tŇ YĲŁ rĎ’ĞhĲĎ yU¿Ą ‘Č dŇ y¡ČBĘ MnĄŔ êĘ êĂ wČĲ CnyzĳĂ’ĹhĲĆ âlă wĘ
32 hŇ êăĎ ‘Č wĘ : hŇ êĎ’ĲĎ MCx¡ rČwĘ NCe¿xČ =l’ĲĄ yJËĂ MêĳĎbĘŇ zČ‘Ğ âlă wĘ hŇ l¡Ď JĎ Mt¿ĎŇ yWĂ ‘Ğ=âlĲ

ůdsĆ xĆ hČ wĘ tŇ yrăĂBĘ hČ rmăĄ oS È’rĎoehČ wĘ roBă GĂ hČ lodÁ GĎhČ l’ĄÄ hĎ CnyhĄŁl’Ĺţ
CnykĄÄ lĎ mĘ lĂ CntĘŇ ’Č YĎ mĘ ţ=rSĆ ’Ğ hŇ ’ăĎ lĎ êĘ hČ =lJĎ tŇ ’ăĄ ìŇ ynĆÃpĎŇ lĘ T‘ăČmĘ yĂ=l’Č
ykăĄŇ lĘ mČ ÉymĄ ymĂ ìŇ UĳĆ ‘Č=lkĎŇ lĘ C Cnyt¡ĄŇ bŇŁ ’ĞlĲČ wĘ Cn’¿Ą ybĂŇ nĘ lĂ wĘ CnynËĄhĞkĲŇŁ lĘ C CnyrÌĄWĎ lĘ

33 CnylĳĄ‘Ď ’BăĎ hČ =lJĎ l‘¡Č qyDĂŔ YČ hŇ êăĎ’Č wĘ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č rCèŔ ’Č
34 CnynăĄhĞJĲŁ ÉCnyrĄÄ WĎ CnykąĄŇ lĎ mĘ =tŇ ’Ć wĘ : Cn‘Ę SĲĎ rĘhĂ CnxĘ n¿Č’Ğ wĲČ tĎŇ yW¡Ă ‘Ď tŇ m¿Ć ’Ĺ=yJĲĂ

ìŇ ytĆŔ wŁ dĘŇ ‘ăĄlĘ C ìŇ ytĆŔ wŁ YĘ mĂ =l’Ć ÉCbŇ ySĂÄ qĘ hĂ âlą wĘ ìŇ tĳĆŇ rĎoê CW¡ ‘Ď âl¿ CnytĄŔ bŇŁ ’Ğ wĲČ
35 êĎtăČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ bŇ rĎÁ hĎ ÉìbĘŇ CTĲ bĘŇ C žMtĎŇ CkŇ lĘ mČ BĘ MhăĄ wĘ : MhĲĆ BĎ tĎŇ d¡ŇŁ y‘Ă hĲČ rS¿Ć ’Ğ

ìŇ CdĳŇ bĎŇ ‘Ğ âlă Mh¡Ć ynĄpĘŇ lĂ êĎt¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ hŇ nËĎmĄ èĘ hČ wĘ hŇ bÌĎŇ xĎ rĘhĲĎ ZrĆ’ĆÄ bĘŇ C MhĆę lĎ
36 ZrĆ’ĎÁ hĎ wĘ MydĳĂŇ bĎŇ ‘Ğ MoI¡hČ CnxĘ n¿Č’Ğ hŇ eËĄhĂ : My‘ĲĂrĎhĲĎ Mh¡Ć ylĄ lĘ ‘ČUĲČ mĂ CbŇ SĎŔ =âlwĲĘ

CnxĘ n¿Č’Ğ hŇ eËĄhĂ HbĎŔ CT=tŇ ’Ć wĘ ÉHyĎrĘjĂ =tŇ ’Ć lkąŇŁ ’ĹlĲĆ CnytĄę bŇŁ ’ĞlĲČ hŇ êĎtăČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ
37 Cnyl¡Ą ‘Ď hŇ êĎt¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ MykËĂŇ lĎ UĘ lČ hŇ BĎę rĘmČ HtăĎŇ ’Ď CbŇ tĘŇ C : hĎ ylĲĆ ‘Ď Myd¡ĂŇ bĎŇ ‘Ğ

hŇ r¿ĎYĎ bĘŇ C MnĎŔ oYrĘJĂ ÉCnêĄÄ mĘ hĆ bĘŇ bĂŇ C MyląĂ SĘ mŁ CnytĄŇ IŁ wĂGĘ ţ l‘ăČwĘ CnytĳĄŇ w’Ň FŁ xČ BĘ
: CnxĘ nĲĎ’Ğ hŇ l¡Ď odŇ gĘŇ

y Cnyr¿ĄWĎ MCtŔ xĎ hĲĆ É l‘Č wĘ MybĳĂŇ tĘŇ kŇŁ wĘ hŇ n¡ĎmĎ ’Ğ Myt¿ĂŇ rĘJĲŁ CnxĘ nËČ’Ğ tŇ ’Ň Łzě=lkĎŇ bĘŇ C sŘ9

2 hŇ y¡ĎlĘ kČŇ xĞ=NBĆ ’tĎŇ SËĎ rĘêĂ hČ hŇ yÌĎmĘ xĆ nĘ MymĳĂ CtŇ xĞhĲČ l‘¡ČwĘ : CnynĲĄhĞJĲŁ CnI¡ĄwĂlĘ
3, 4, 5 SCF¿ xČ : hŇ IĲĎJĂ lĘ mČ hŇ y¡ĎrĘmČ ’Ğ rCx¿ SĘ jČ : hŇ yĲĎmĘ rĘyĂ hŇ y¡ĎrĘzČ‘Ğ hŇ y¿ĎrĎWĘ : hŇ IĲĎqĂ dĘŇ YĂ wĘ

6, 7 : ëŇ CrĲBĎ Not¡Ň eĘ GĂ l’Ň I¿ĄnĂ DĲĎ : hŇ yĲĎdĘŇ bČŇ ‘ĲŁ tŇ om¡ rĄmĘ Mr¿ĂxĎ : ëŇ CQĲ mČ hŇ y¡ĎnĘ bČŇ SĘ
8, 9 : MynĲĂ hĞJĲŁ hČ hŇ QĆ ’¡Ą hŇ yĳĎ‘Ę mĲČ SĘ yG¡ČlĘ bĂŇ hŇ y¿ĎzĘ‘ČmĲČ : NmĲĂ IĎmĂ hŇ I¡ĎbĂŇ ’Ğ MQ¿Ď SĚ mĘ

10, 11 MhĳĆ yxĄ ’Ğ wĲČ : l’ĲĄ ymĂ dĘŇ qČ dŇ d¡ĎŇ nĎxĄ yn¿ĄBĘ mĂ yCeěBĂ hŇ yĎŔnĘ zČ’Ğ=NBĆ É‘Č CSÄ yĄwĘ MIĳĂwĂlĘ hĲČ wĘ
12, 13 rCJ¿ zČ : hŇ yĲĎbĘŇ SČ xĞ bŇ ox¡ rĘ ’k¿ĎŇ ymĂ : NnĲĎxĎ hŇ y¿Ď’Ň lĎ jĘ ’T¡Ď ylĂ qĘ hŇ IËĎdĂŇ ohĲ hŇ yÌĎnĘ bČŇ SĘ
14, 15 tŇ xăČ jČ ÉS‘Ł rĘjČ M‘ĳĎhĎ yS¡Ą ’Ň rĎ : CnynĲĂ BĘ yn¡ĂbĎŇ hŇ I¿ĎdĂŇ ohĲ : hŇ yĲĎnĘ bČŇ SĘ hŇ y¡ĎbĘŇ rĲĄSĄ

b’wm
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rT¿Ą ’Ď : NydĲĂŇ ‘Ď yw¡ČgĘŇbĂŇ hŇ I¿ĎnĂ dĲŇŁ ’Ğ : ybĲĎŇ BĄ dŇ G¡ĎzĘ‘Č ye¿ĂBĚ : ynĲĂ BĎ ’Cê¡ zČ Ml¿Ď y‘Ą bŇ ’ĎŔ om 16, 17, 18

S‘¿ĎyjĂ gĘŇmČ : ybĎŇ on tŇ ot¡Ň nĎ‘Ğ PŇ yr¿ĂxĎ : yYĲĎ BĄ MS¡Ě xĎ hŇ I¿ĎdĂŇ ohĲ : rCEĲ‘Č hŇ I¡ĎqĂ zĘxĂ 19, 20, 21

‘ČS¿Ą oh : hŇ yĲĎnĎ‘Ğ N¡ĎnxĎ hŇ y¿ĎTĘ lČ jĘ : ‘Č CDĲyČ qod¡Ň YĎ l’¿Ą bĘŇ zČySĄ mĘ : ryzĲĂxĄ MQ¡Ď SĚ mĘ 22, 23, 24

: hŇ yĲĎWĄ ‘ĞmĲČ hŇ n¡ĎbĘŇ SČ xĞ MCx¿ rĘ : qbĲĄŇ oS ’x¡Ď lĘ jĂ Sx¿Ą oQhČ : bŇ CèĲ xČ hŇ y¡ĎnĘ nČxĞ 25, 26

MynăĂhĞJĲŁ hČ M‘ĎÃ hĎ r’ăĎ SĘ C : hŇ nĲĎ‘ĞBĲČ Mr¡ĂxĎ ëŇ CQ¿ mČ : NnĲĎ‘Ď N¡ĎnxĎ hŇ I¿ĎxĂ ’Ğ wĲČ 27, 28, 29

yUąĄ‘ČmĲĄ lDĎÂbĘŇ eĂ hČ =lkĎŇ wĲĘ MynĂę ytĂŇ eĘ hČ MyrĂÁ rĘSĲŁ mĘ hĲČ MyrĂÄ ‘ĞoèĲ hČ MIĂwĂlĘ hĲČ ţ
‘Čd¿ĄŇ oy lJ¡Ł MhĳĆ ytĄŇ nĲŁ bĘŇ C MhăĆ ynĄBĘ Mh¡Ć ySĄ nĘ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ tŇ răČoê=l’Ć ÉtoYrĎ’ĞhĲĎ
hŇ ‘Ďę CbŇ SĘ bĂŇ C hŇ lăĎ ’Ď BĘ My’ĂÂbĎŇ C ůMhĆ yrĄyDĲĂ’Č ÈMhĆ yxĄ ’Ğ=l‘Č MyqăĂ yzĂxĞmĲČ : NybĲĂŇ mĄ 30

MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ =dŇ bĆŇ ‘ĲĆ hŇ SăĆ mŁ dŇ y¡ČBĘ hŇ nĎŔ êĘ nĂ rSăĆ ’Ğ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ tŇ răČotŇ BĘ ÉtkĆŇ lĆÄlĎ
: wyuĲĎxĚ wĘ wyT¡Ď jĎ SĘ mĂ C CnynĄŔ dŇŁ ’Ğ hoăĎhyĘ ÉtwŁ YĘ mĂ =lJĎ =tŇ ’Ć tŇ oWę ‘ĞlĲČ wĘ romă SĘ lĂ wĘ
xu¡ČnĂ âl¿ MhĆŔ ytĄŇ năŁ BĘ =tŇ ’Ć wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ yUăĄ ‘ČlĘ Cnyt¡ĄŇ nŁ BĘ Nê¿Ą nĂ =âlĲ rSËĆ ’Ğ wĲČ 31

MoyąBĘ rbĆŇ SĆÁ =lkĎŇ wĘ tŇ oxÄ uĎ UČ hČ =tŇ ’Ć žMy’Ă ybĂŇ mĘ hĲČ ZrĆ’ĎÃ hĎ yUăĄ ‘Č wĘ : CnynĲĄbĎŇ lĘ 32

SFËŁ nĂ wĘ SdĆŇ qĳŁ MoyăbĘŇ C tŇ B¡Ď èČ BČ MhËĆ mĄ xu¿ČnĂ =âlĲ roJŔ mĘ lĂ ÉtBĎ èČ hČ
tŇ wŔŁ YĘ mĂ ÉCnylĄÄ‘Ď CndĘŇ mąČ‘ĹhĲĆ wĘ : dŇ yĲĎ=lkĎŇ ’è¿Ď mČ C tŇ y‘¡ĂybĂŇ èĘ hČ hŇ n¿ĎèĎ hČ =tŇ ’Ć 33

: CnyhĲĄŁl’Ĺ tŇ yB¿Ą tŇ d¡ČŇ bŇŁ ‘ĞlĲČ hŇ nĳĎèĎ BČ lqĆè¡Ć hČ tŇ yS¿Ă lĂ SĘ CnylËĄ‘Ď tŇ t¿ĄŇ lĎ
tŇ otÄ BĎ èČ hČ dŇ ymĂ êĎhČ ţ tŇ lăČ o‘lĘ C dŇ ymăĂ êĎhČ tŇ xăČ nĘ mĂ C tŇ kĆŇ rĆÃ ‘ĞUĲČ hĲČ MxĆ lăĆ lĘ 34

l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č rj¡ĄkČŇ lĘ tŇ o’Ŕ FĎ xČ lăČ wĘ ÉMySĂ dĎŇ uĽlČ wĘ MydĂę ‘ĞoUĲ lČ MySĂÁ dĎŇ xĽhĲĆ
CnlĘ jČÁ hĂ tŇ olÄrĎoGĲ hČ wĘ : CnyhĲĄŁl’Ĺ=tŇ yBĲĄ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ lk¡ŇŁ wĘ 35

CnyhÌĄŁl’Ĺ tŇ ybĄÄ lĘ ’ybĂŇ hĎ lĘ ţ ůM‘ĎhĎ wĘ ÈMIĂwĂlĘ hĲČ MynăĂhĞJĲŁ hČ MyYĂę ‘ĄhĲĎ NBăČ rĘqĚ=l‘Č
ÉxBČ zĘmĂ =l‘Č r‘Ąę bČŇ lĘ hŇ nĳĎSĎ bĘŇ hŇ năĎSĎ Myn¡ĂUĎ zĚmĘ Myê¿Ă ‘Ă lĘ CnytËĄŇ bŇŁ ’Ğ=tŇ ybĲĄŇ lĘ
CntĄę mĎ dĘŇ ’Č yrăĄCJBĂ =tŇ ’Ć ’ybĂÂ hĎ lĘ C : hŇ rĲĎoêBČ bŇ Ct¡Ň JĎ JČ CnyhĄŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ 36

tŇ orąkŇŁ BĘ =tŇ ’Ć wĘ : hoĲĎhyĘ tŇ yb¡ĄŇ lĘ hŇ nĳĎSĎ bĘŇ hŇ năĎSĎ Z‘¡Ą=lkĎŇ yr¿ĂjĘ =lJĎ yrËĄCJbĂŇ C 37

CnynĄę ’Ň YŁ wĘ CnyrĄÁ qĎ bĘŇ yrĄÄ okŇ BĘ =tŇ ’Ć wĘ hŇ rĳĎoêBČ bŇ Ct¡Ň JĎ JČ CnyêĄŔ mĘ hĆ bĘŇ C ÉCnynĄÄBĎ
=tŇ ’Ć wĘ : CnyhĲĄŁl’Ĺ tŇ yb¿ĄŇ BĘ Myt¡ĂŇ rĘSĲĎ mĘ hČ MynĂŔ hĞJăŁ lČ CnyhĄŔ Łl’Ĺ tŇ ybăĄŇ lĘ É’ybĂŇ hĎ lĘ 38

’ybąĂŇ nĎ rhĎę YĘ yĂwĘ SorăyêĂ Z‘ĄÁ =lkĎŇ yrĂÄ pĘŇ C CnytĄŇ mŁ CrtĘŇ Cţ CnytăĄŇ sŁ yrĂ‘Ğ tŇ ySăĂ ’Ň rĄ
ÉMhĄ wĘ MIĳĂwĂlĘ lĲČ Cnt¡ĄŇ mĎ dĘŇ ’Č rW¿Č ‘Ę mČ C CnyhĄŔ Łl’Ĺ=tŇ yBĲĄ tŇ okăŇ SĘ lĂ =l’Ć ÉMynĂ hĞJĲŁ lČ
NrËŁ hĞ’ĲČ =NBĲĆ NhÌĄ JŁ hČ hŇ yĎÄhĎ wĘ : CntĲĄŇ dĎŇ bĲŇŁ ‘Ğ yr¿Ą‘Ď lk¡ŇŁ BĘ MyrĂŔ vĘ ‘ČmĘ hĲČ MIĂŔwĂlĘ hĲČ 39

ÉrWĄ ‘ĞUĲČ hĲČ rWąČ ‘ĞmĲČ =tŇ ’Ć ClÄ‘ĞyĲČ MIĂÂwĂlĘ hĲČ wĘ MIĳĂwĂlĘ hĲČ rWăĄ ‘Ę BČ MI¡ĂwĂlĘ hĲČ =M‘Ă
tybl
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40 tŇ okŇ SĎ QĘ hČ ţ=l’Ć yJăĂ : rYĲĎ o’hĎ tŇ yb¿ĄŇ lĘ tŇ ok¡Ň SĎ QĘ hČ =l’Ć CnyhĄŔ Łl’Ĺ tŇ ybăĄŇ lĘ
SorăyêĂ hČ ÈNgĎŇDĎhČ tŇ măČ CrêĘ =tŇ ’Ć ywĂęQĄ hČ ynăĄbĘŇ C l’ĄÁ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ C’ybĂÄ yĎ
Myr¡Ă‘ĞoèĲ hČ wĘ MytĂŔ rĘSăĎ mĘ hČ ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ wĘ SDĎŔ qĘ UĂ hČ ylăĄ JĘ ÉMSĎ wĘ ůrhĎ YĘ IĂhČ wĘ

’y M‘¡ĎhĎ =yrĲĄWĎ Cb¿Ň SĘ IĲĄwČ : CnyhĲĄŁl’Ĺ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć bŇ z¡Ł ‘ĞnĲČ âl¿ wĘ MyrĳĂrĘSĲŁ mĘ hĲČ wĘ
=NmĂ dŇ xăĎ ’Ć ű ’ybăĂŇ hĎ lĘ tŇ olÁrĎogĲŇ ClyjĂÄ hĂ M‘ĎhĎ ţ r’ăĎ SĘ C MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ
: MyrĲĂ‘ĎBĲĆ tŇ od¡Ň IĎhČ ‘SČ t¿ĄŇ wĘ SdĆŇ uŔŁ hČ ry‘ăĂ ÉMĂlČÄSĎ CrĲyBĂ ÉtbĆŇ SąĆ lĎ hŇ rĎę WĎ ‘ĞhĲĎ

2 : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ tŇ bĆŇ S¡Ć lĎ MybĂŔ DĘnČtĘŇ UĲĂ hČ MySĂŔ nĎ’ĞhĲĎ É lkŇŁ lĘ M‘ĳĎhĎ Ck¡Ň rĘbĲĎŇ yĘwĲČ
3 MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ Cb¡Ň SĘ yĲĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ nĎŔ ydĂŇ UĘ hČ ySăĄ ’Ň rĎ ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ

ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ l’ąĄ rĎWĘ yĂ MhĆŔ yrĄ‘ăĎBĘ ÉotŇ EĎxĚ’ĞBĲČ Sy’ąĂ CbÂ SĘ yĲĎ hŇ dĎę ChyĘ yrăĄ‘ĎbĘŇ C
4 yn¿ĄBĘ mĂ CbŔ SĘ yĲĎ ÉMĂlČÄSĎ CrĲybĂŇ C : hŇ mĲŁ ŁlSĘ yd¿ĄŇ bĘŇ ‘Č yn¡ĄbĘŇ C MynĂŔ ytĂŇ eĘ hČ wĘ MIăĂwĂlĘ hĲČ wĘ

hŇ IĎÁEĂ‘Ě=NbĆŇ hŇ yĎÄtĎŇ ‘Ğ hŇ dĎŇ ChyĘţ ynăĄBĘ mĂ NmĳĂ yĎnĘ bĂŇ ynăĄBĘ mĂ C hŇ d¡ĎŇ ChyĘ
: ZrĆpĲĎŇ =ynĄBĘ mĂ l’¡Ą lĘ lČ hĞmĲČ =NbĆŇ hŇ y¿ĎTĘ pČŇ SĘ =NBĆ hŇ yËĎrĘmČ ’Ğ=NbĆŇ hŇ yÌĎrĘkČŇ zĘ=NBĆ

5 bŇ yrËĂyĎoy=NbĆŇ hŇ yÌĎdĎŇ ‘Ğ=NbĆŇ hŇ yĎÄzĎxĞ=NBĆ hŇ zĆxŁ ţ=lJĎ =NBĆ ëŇ CrăBĎ =NbĆŇ hŇ yăĎWĄ ‘ĞmĲČ C
6 ‘B¿Č rĘ’Č MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ Myb¡ĂŇ SĘ IĲŁ hČ ZrĆpĆě =ynĄBĘ =lJĎ : ynĲĂŁlèĂ hČ =NBĆ hŇ y¡ĎrĘkČŇ zĘ=NBĆ
7 ynăĄBĘ hŇ QĆ ’¡Ą wĘ : lyĂxĲĎ =ySĄ nĘ ’Č hŇ n¡ĎmŁ SĘ C Myè¿Ă SĂ tŇ o’Ë mĄ

hŇ yËĎWĄ ‘ĞmĲČ =NbĆŇ hŇ yÌĎlĎ oqÄ =NbĆŇ žhyĎdĎŇ jĘ =NBĆ dŇ ‘ĄÃ oy=NBĆ MQĎÃSĚ mĘ =NBĆ ’QĚÃsČ NmĳĂ yĎnĘ bĂŇ
8 Myr¿ĂWĘ ‘Ć tŇ o’¡ mĄ ‘S¿Č êĘ yQĳĎsČ yBăČ GČ wyr¡ĎxĞ’ĲČ wĘ : hŇ yĲĎ‘Ę SČ yĘ=NBĆ l’¡Ą ytĂŇ y’ĲĂ =NBĆ
9 hŇ ’ËĎ CniĘ hČ =NbĆŇ hŇ dÌĎŇ ChywĲĂ MhĳĆ ylĄ ‘Ğ dŇ yqăĂjĎ yr¡ĂkĘŇ zĂ=NBĆ l’¿Ą oywĘ : hŇ nĲĎmŁ SĘ C

10 bŇ yr¡ĂyĎoyĲ=NbĆŇ hŇ y¿Ď‘Ę dČŇ yĘ MynĳĂhĞJĲŁ hČ =NmĂ : hŇ nĲĆSĘ mĂ ry‘¡ĂhĎ =l‘Č
11 =NBĆ ÉtoyrĎmĘ =NBĆ qodę YĎ =NBĆ MQăĎ SĚ mĘ =NBĆ hŇ IĎÁqĂ lĘ xĂ =NbĆŇ hŇ yĎÄrĎWĘ : NykĲĂŇ yĎ
12 tŇ yĂBČŔ lČ ÉhkĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ yWąĄ ‘Ł MhĆę yxĄ ’Ğ wĲČ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ yB¿Ą dŇ g¡ĂŇ nĘ bŇ CTŔ yxĂ ’Ğ

=NBĆ ÉhyĎlĘ lČ jĘ =NBĆ MxąĎ rŁ yĘ=NBĆ hŇ yĎdĎŇ ‘ĞwĲČţ MyĂnĳĎSĘ C MyrăĂWĘ ‘Ć tŇ o’¡ mĄ hŇ n¿ĆmŁ SĘ
13 tŇ obŔ ’Ď lĘ MySăĂ ’Ň rĎ ÉwyxĎ ’Ć wĘ : hŇ IĲĎJĂ lĘ mČ =NBĆ rCx¡ SĘ jČ =NBĆ hŇ yĎŔrĘkČŇ zĘ=NbĆŇ yYăĂ mĘ ’Č

=NBĆ yz¿ČxĘ ’Č =NBĆ l’ËĄ rĘzČ‘Ğ=NBĆ ysÌČSĘ mČ ‘ĞwĲČ MyĂnĳĎSĘ C My‘ăĂBĎ rĘ’Č MyĂt¡ČŇ ’Ň mĎ
14 hŇ nĳĎmŁ SĘ C MyrăĂWĘ ‘Ć hŇ ’¡Ď mĄ lyĂxČŔ yrĄoBă GĂ ÉMhĆ yxĄ ’Ğ wĲČ : rUĲĄ ’Ă =NBĆ tŇ om¡ QĄ SĂ mĘ
15 MIĳĂwĂlĘ hĲČ =NmĂ C : MylĲĂ odŇ GĘ hČ =NBĆ l’¡Ą yDĂbĘŇ zČ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ dŇ yqăĂpĎŇ C
16 ytČÄ BĘ SČ wĘ : yeĲĂ CB=NBĆ hŇ y¡ĎbĘŇ SČ xĞ=NBĆ Mq¿ĎyrĂzĘ‘Č=NBĆ bŇ CèË xČ =NbĆŇ hŇ yÌĎ‘Ę mČ SĘ

: MIĲĂwĂlĘ hĲČ yS¡Ą ’Ň rĎmĲĄ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ tŇ ybăĄŇ lĘ ÉhnĎYŁ yxĲĂ hČ hŇ kąĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ =l‘Č dŇ bĎÁ zĎoywĘ
hyntmw
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hŇ dăĆŇ ohyĘ ÉhQĎ xĂ êĘ hČ S’Ň ręŁ PŇ sĎÁ ’Ď =NbĆŇ yDĂÄ bĘŇ zČ=NBĆ hŇ kĎŇ ymĂ ţ=NbĆŇ hŇ yăĎnĘ êČmČ C 17

ll¡Ď GĎ=NBĆ ‘Č CUŔ SČ =NBĆ É’DĎbĘŇ ‘Č wĘ wyxĳĎ’Ć mĲĄ hŇ năĆSĘ mĂ hŇ y¡ĎqĘ BĚ qĘ bČŇ C hŇ QĎŔ pĂŇ êĘ lČ
: hŇ ‘ĲĎBĎ rĘ’Č wĘ Myn¿ĂmŁ SĘ MyĂt¡ČŇ ’Ň mĎ SdĆŇ uŔŁ hČ ry‘ăĂBĘ ÉMIĂwĂlĘ hĲČ =lJĎ : NCtŇ ydĂŇ yĘ=NBĆ 18

MyrăĂmĘ èĲŁ hČ Mh¡Ć yxĄ ’Ğ wĲČ NomŔ lĘ TČ bŇ Cuă ‘Č ÉMyrĂ‘ĞoèĲ hČ wĘ 19

ÉMIĂwĂlĘ hĲČ MynąĂhĞJĲŁ hČ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ r’ĎÄ SĘ C : MyĂnĲĎSĘ C My‘¿ĂbĘŇ SĂ hŇ ’¡Ď mĄ MyrĳĂ‘ĎèĘ BČ 20

’x¿Ď yYĂ wĘ lpĆŇ ‘ĳŁ BĎ MybăĂŇ SĘ yĲŁ Myn¡ĂytĂŇ eĘ hČ wĘ : otĲŇ lĎ xĞ nĲČBĘ Sy’¡Ă hŇ dĎŔ ChyĘ yrăĄ‘Ď=lkĎŇ BĘ 21

MĂlČŔ SĎ CrăyBĂ ÉMIĂwĂlĘ hĲČ dŇ yqąĂpĘŇ C : MynĲĂ ytĂŇ eĘ hČ =l‘Č ’j¡Ď SĘ gĂŇ wĘ 22

ÉPsĎ ’Ď ynąĄBĘ mĂ ’kĳĎŇ ymĂ =NBĆ hŇ y¡ĎnĘ êČmČ =NBĆ hŇ yĎŔbĘŇ SČ xĞ=NBĆ ÉynĂ BĎ =NbĆŇ yEąĂ‘Ě
ëŇ lĆ U¡Ć hČ tŇ w¿ČYĘ mĂ =yJĲĂ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ =tŇ yBĲĄ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ dŇ gĆŇ n¡ĆlĘ MyrĂŔ rĘSăŁ mĘ hČ 23

: omĲ oyBĘ Moy¿=rbČŇ DĘ Myr¡ĂrĘSĲŁ mĘ hĲČ =l‘Č hŇ n¿ĎmĎ ’Ğ wĲČ MhĳĆ ylĄ ‘Ğ
ëŇ lĆ UĆŔ hČ dŇ yăČlĘ ÉhdĎŇ ChyĘ=NBĆ xrČ ząĆ=ynĄBĘ mĂ l’ĄÁ bĘŇ zČySĲĄ mĘ =NBĆ hŇ yĎÄxĘ tĲČŇ pĘŇ C 24

CbÂ SĘ yĲĎ hŇ dĎę ChyĘ ynăĄBĘ mĂ MtĳĎŇ dŇŁ WĘ BĂ Myr¡ĂYĄxĞhĲČ =l’Ć wĘ : M‘ĲĎlĎ rb¡ĎŇ DĎ=lkĎŇ lĘ 25

: hĎ yrĲĆYĄxĞ wĲČ l’¡Ą YĘ bĘŇ uČ ybĲĂŇ C hĎ ytĆŔ nŁ bĘŇ C ÉNbŇŁ ydĂŇ bĘŇ C hĎ ytĆŔ nŁ bĘŇ C É‘BČ rĘ’Č hĲĎ tŇ yąČrĘqĂ BĘ
‘bČŇ S¡Ć r’¿Ą bĘŇ bĂŇ C l‘ËĎCS rY¿Č xĞbĲČŇ C : TlĆ jĲĎ tŇ yb¿ĄŇ bĘŇ C hŇ d¡ĎŇ lĎ ombĘŇ C ‘Č CS¿ yĄbĘŇ C 26, 27

hŇ ‘¡ĎrĘYĎ bĘŇ C NoUË rĂ Ny‘¿ĄbĘŇ C : hĎ ytĲĆŇ nŁ bĘŇ bĂŇ C hŇ n¡ĎkŇŁ mĘ bĂŇ C gŇl¿Č qĘ YĲĂ bĘŇ C : hĎ ytĲĆŇ nŁ bĘŇ C 28, 29

hĎ ytĳĆŇ nŁ bĘŇ C hŇ q¡ĎzĄ‘Ğ hĎ ytĆŔ dŇŁ WĘ C ÉSykĂŇ lĎ MhĆŔ yrĄYĘ xČ wĘ ÉMQĎ dĚŇ ‘Ğ xČ nąŁ zĎ : tŇ CmĲ rĘyČbĘŇ C 30

WmăĎ kĘŇ mĂ ‘bČŇ GĳĎmĂ Nm¡Ă yĎnĘ bĂŇ yn¿ĄbĘŇ C : MeĲŁ hĂ =’yGĲĄ=dŇ ‘Č ‘bČŇ S¡Ć =r’ĲĄ BĘ mĂ Cn¿xĞ IĲČwČ 31

hŇ m¡Ď rĎ ű roY¿ xĎ : hŇ yĲĎnĘ nĲĎ‘Ğ bŇ n¡Ł tŇ ot¿Ň nĎ‘Ğ : hĎ ytĲĆŇ nŁ bĘŇ C l’¡Ą =tŇ ybĲĄŇ C hŇ IĎŔ ‘Č wĘ 32, 33

=NmĂ C : MySĲĂ rĎxĞhĲČ yG¿Ą on¡ o’wĘ dŇŁl¿ : TQĲĎ bČŇ nĘ My‘¡ĂbŇŁ YĘ dŇ yd¿ĂŇ xĎ : MyĂêĲĎ GĂ 34, 35, 36

MynăĂhĞJĲŁ hČ ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ : NymĲĂ yĎnĘ bĂŇ lĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ tŇ oq¿ lĘ xĘ mČ MIĂŔwĂlĘ hĲČ by
hŇ y¿ĎrĎWĘ ‘Č CSĳ yĄwĘ l’¡Ą yêĂ lĘ ’Č SĘ =NBĆ lb¿ĆŇ BĎ rĚzĘ=M‘Ă ClË ‘Ď rS¿Ć ’Ğ MIĂŔwĂlĘ hĲČ wĘ
: tŇ mĲŁ rĄmĘ Mx¡ĚrĘ hŇ y¿ĎnĘ kČŇ SĘ : SCFĲ xČ ëŇ CQ¡ mČ hŇ y¿ĎrĘmČ ’Ğ : ’rĲĎzĘ‘Ć hŇ y¡ĎmĘ rĘyĂ 2, 3

bŇ yr¡ĂyĎoywĘ hŇ y¿Ď‘Ę mĲČ SĘ : hŇ GĲĎlĘ BĂ hŇ y¡ĎdĘŇ ‘ČmĲČ Nym¿Ă IĎmĂ : hŇ IĲĎbĂŇ ’Ğ yot¡Ň eĘ gĂŇ ’oD¿‘Ă 4, 5, 6

Mh¡Ć yxĄ ’Ğ wĲČ MynËĂhĞJĲŁ hČ ySÌĄ ’Ň rĎ hŇ QĆ ’ăĄ hŇ yĳĎ‘Ę dĲČŇ yĘ hŇ I¡ĎqĂ lĘ xĂ qomŔ ‘Ď CQă sČ : hŇ yĲĎ‘Ę dĲČŇ yĘ 7

hŇ y¡ĎbĘŇ rĄSĄ l’¿Ą ymĂ dĘŇ qČ yCeËBĂ ‘Č CSÌ yĄ MIĂęwĂlĘ hĲČ wĘ : ‘Č CSĲ yĄ ym¿Ą yBĂ 8

MhËĆ yxĄ ’Ğ wnÌř‘w hŇ yĎÄqĘ BĲĚ qĘ bČŇ C : wyxĲĎ ’Ć wĘ ’Ch¿ tŇ od¡Ň IĘhĚ =l‘ĲČ hŇ yĳĎnĘ êČmČ hŇ dăĎŇ ChyĘ 9

dŇ ylăĂ oh ÉMyqĂ yĎoyĲwĘ MyqĳĂyĎoyĲ=tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh ‘Č CS¡ yĄwĘ : tŇ orĲmĎ SĘ mĂ lĘ MD¡ĎgĘŇ nĆlĘ 10

byVyl’=t’
.yrq yeĂ‘ĚwĘ ,bytk oe‘ĚwĘ v.9 .by
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11 Nt¡ĎŇ nĎ oyĲwĘ NtĎŔ nĎ oyĲ=tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh É‘dĎŇ yĎoywĘ : ‘dĲĎŇ yĎoyĲ=tŇ ’Ć bŇ yS¡Ă yĎlĘ ’Ć wĘ bŇ ySĂŔ yĎlĘ ’Ć =tŇ ’Ć
12 tŇ obĳŇ ’Ď hĲĎ ySăĄ ’Ň rĎ Myn¡ĂhĞkĲŇŁ Cy¿hĎ MyqĂŔ yĎoyĲ ÉymĄ ybĂŇ C : ‘Č CDĲyČ=tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh
13 : NnĲĎxĎ ohĲ yĘ hŇ y¡ĎrĘmČ ’ĞlĲČ MQĎŔ SĚ mĘ ’răĎzĘ‘ĆlĘ : hŇ yĲĎnĘ nČxĞ hŇ y¡ĎmĘ rĘyĂlĘ hŇ yĎŔrĎmĘ hŇ yăĎrĎWĘ lĂ

14, 15 : yqĲĎlĘ xĆ tŇ oy¡rĎmĘ lĂ ’nĎŔ dĘŇ ‘Č MrăĂxĎ lĘ : PŇ sĲĄ oy hŇ y¡ĎnĘ bČŇ SĘ lĂ NtĎŔ nĎ oyĲ Éykř wlml
16, 17 hŇ y¡ĎdĘŇ ‘Č omlĘ NymĂŔ yĎnĘ mĂÄ lĘ yrĳĂkĘŇ zĂ hŇ I¡ĎbĂŇ ’ĞlĲČ : MQĲĎ SĚ mĘ Not¿Ň eĘ gĂŇlĘ hŇ y¡ĎrĘkČŇ zĘ ’yĎdĎŇ ‘ĞlĲČ
18, 19 ynČŔ êĘ mČ bŇ yrăĂyĎoylĘ C : NtĲĎŇ nĎ ohĲ yĘ hŇ y¡Ď‘Ę mČ SĘ lĲĂ ‘Č CUŔ SČ hŇ GăĎlĘ bĂŇ lĘ : yTĲĎ lĘ jĂ
20, 21 hŇ yĎŔbĘŇ SČ xĞ hŇ IăĎqĂ lĘ xĂ lĘ : rbĆŇ ‘ĲĄ qom¿ ‘ĎlĘ yQ¡Ď qČ yQ¿Č sČ lĘ : yEĲĂ‘Ě hŇ y¡Ď‘Ę dĲČŇ ylĲĂ

22 ‘Č CDŔ yČwĘ ÉNnĎxĎ oyĲwĘ ‘dąĎŇ yĎoy bŇ ySĂÁ yĎlĘ ’Ć ymĄÄ yBĂ žMIĂwĂlĘ hĲČ : l’ĲĄ nĘ tČŇ nĘ hŇ y¡Ď‘Ę dĲČŇ ylĲĂ
: ysĲĂ rĘjĲĎ hČ SwĆy¿ĎrĘDĲĎ tŇ Ck¡Ň lĘ mČ =l‘Č MynĂŔ hĞJăŁ hČ wĘ tŇ obĳŇ ’Ď ySăĄ ’Ň rĎ Myb¡ĂŇ CtŇ JĘ

23 yrăĄbĘŇ DĂ rpĆŇ s¡Ą =l‘Č MybĂě CtŇ JĘ tŇ obŔ ’Ď hĲĎ ySăĄ ’Ň rĎ ÉywĂlĄ ynąĄBĘ
24 hŇ yĎÄbĘŇ SČ xĞ MIĂwĂlĘ hĲČ ţ ySăĄ ’Ň rĎwĘ : bŇ ySĲĂ yĎlĘ ’Ć =NBĆ N¿ĎnxĎ oyĲ ym¡Ą yĘ=dŇ ‘Č wĘ MymĳĂ IĎhČ

tŇ odŔ ohlĘ lQăĄ hČ lĘ MDĎŔ gĘŇ nĆlĘ MhăĆ yxĄ ’Ğ wĲČ É l’Ą ymĂ dĘŇ qČ =NBĆ ‘Č CSą yĄwĘ hŇ yĎÁbĘŇ rĄSĲĄ
25 hŇ yÌĎnĘ êČmČ : rmĲĎ SĘ mĂ tŇ U¿Č ‘ĚlĘ rm¡Ď SĘ mĂ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ =Sy’Ă dŇ ywăĂDĎ tŇ w¡ČYĘ mĂ BĘ

rmĎŔ SĘ mĂ ÉMyrĂ‘ĞoSĲ MyrąĂmĘ SĲŁ bŇ Cuĳ‘Č Nomă lĘ TČ MQ¡Ď SĚ mĘ hŇ y¿ĎdĘŇ bČŇ ‘Ł hŇ yËĎqĘ BĲĚ qĘ bČŇ C
26 qdĳĎŇ YĎ oy=NBĆ ‘Č CS¡ yĄ=NBĆ Myq¿Ă yĎoy ymËĄyBĂ hŇ QĆ ’Ąě : MyrĲĂ‘ĎèĘ hČ yj¡ĄsĚ’ĞBĲČ sŘ10

: rpĲĄŇ oihČ Nh¡Ą JŁ hČ ’r¿ĎzĘ‘ĆwĘ hŇ xĎŔ jĆ hČ hŇ yăĎmĘ xĆ nĘ ÉymĄ ybĂŇ C
27 MtĎŔ mŁ oqă mĘ =lJĎ mĂ ÉMIĂwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć CSą qĘ BĂ MĂlČęSĎ CrĲyĘ tŇ măČ ox tŇ JČÂ nĚxĞbĲČŇ C

rySĂŔ bĘŇ C tŇ odăŇ otŇ bĘŇ C ÉhxĎ mĘ WĂ wĘ hŇ JąĎ nĚxĞ tŇ ŁWÄ ‘ĞlĲČ MĂlĳĎSĎ CrĲylĂ M’¡Ď ybĂŇ hĞlĲČ
28 ÉrJĎ JĂ hČ =NmĂ C MyrĳĂrĘSĲŁ mĘ hĲČ yn¡ĄBĘ CpŔ sĘ ’ăĎ IĄwČ : tŇ orĲeŁ kĂŇ bĘŇ C Myl¿Ă bĎŇ nĘ MyĂê¡ČlĘ YĂ mĘ
29 tŇ od¿Ň vĘ mĂ C lGĎŔ lĘ GĂ hČ ÉtyBĄ mĂ C : ytĲĂŇ pĎŇ TŁ nĘ yr¡ĄYĘ xČ =NmĂ C MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ tŇ obăŇ ybĂŇ sĘ

: MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ tŇ ob¡Ň ybĂŇ sĘ MyrĂŔ rĞSăŁ mĘ hČ ÉMhĆ lĎ CnąBĎ MyrĂę YĄxĞ yJăĂ tŇ wĆmĳĎzĘ‘Č wĘ ‘bČŇ G¡Ć
30 =tŇ ’ĲĆ wĘ Myr¡Ă‘ĎèĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ M‘ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉCrhĞTĲČ yĘwĲČ MIĳĂwĂlĘ hĲČ wĘ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ CrŔ hĞFĲČ IĲĂwČ
31 yêăĄSĘ hŇ dĎŇ ymĂÃ ‘Ğ’ĲČ wĎ hŇ mĳĎ oxlČ l‘¡ČmĄ hŇ dĎŔ ChyĘ yrăĄWĎ =tŇ ’Ć ÉhlĆ ‘Ğ’ĲČ wĎ : hŇ mĲĎ oxhČ

: tŇ jĲŁ SĘ ’Č hĲĎ r‘ČS¡Č lĘ hŇ mĎŔ oxlČ l‘ăČmĄ ÉNymĂ IĎlČ tŇ kąŇŁ lĚ hĞtČŇ wĘ tŇ ŁlÄ odŇ GĘ žtdŇŁ otŇ
32, 33 ’r¡ĎzĘ‘Ć hŇ y¿ĎrĘzČ‘ĞwĲČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ yr¿ĄWĎ yY¡Ă xĞ wĲČ hŇ yĎŔ ‘Ę SăČ oh ÉMhĆ yrĄxĞ’ĲČ ëŇ lĆ IąĄwČ
34, 35 Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ yn¿ĄBĘ mĂ C : hŇ yĲĎmĘ rĘyĂwĘ hŇ y¡Ď‘Ę mĲČ SĘ CĲ NmĂŔ yĎnĘ bĂŇ C ÉhdĎŇ ChyĘ : MQĲĎ SĚ mĘ C

hŇ yĎŔkĎŇ ymăĂ =NBĆ ÉhyĎnĘ êČmČ =NBĆ hŇ yĎę‘Ę mĲČ SĘ =NBĆ NtĎÁ nĎ oyĲ=NbĆŇ hŇ yĎÄrĘkČŇ zĘ tŇ orĳYĘ YĲŁ xĞBĲČ
rwkz=Nb

.yrq CkylĂ mĘ lĂ ,bytk ykĂ ClmĘ lĂ v.14



1410 hymxn 12. 36–13. 3

y‘ČÂmĎ ylČÃlĞ GĲĂ ylČÃlĞ mĲĂ l’ĄÃ rĘzČ‘ĞwĲČ hŇ yĎÃ‘Ę mČ SĲĘ wyxĎÃ ’Ć wĲĘ : PŇ sĲĎ ’Ď =NBĆ rCJ¡ zČ=NBĆ 36

’r¿ĎzĘ‘ĆwĘ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ dŇ yw¡ĂDĎ ryS¿Ă =ylĄ kĘŇ BĂ ynĂ nĎŔ xĞ ÉhdĎŇ ChywĲĂ l’ąĄ nĘ tČŇ nĘ
ry‘ăĂ Étol‘ĞmĲČ =l‘ĲČ ÉCl‘Ď MDĎę gĘŇ nĆwĘ NyĂ‘ČÁ hĎ r‘ČSČÄ ž l‘Č wĘ : MhĲĆ ynĄpĘŇ lĂ rp¡ĄŇ oihČ 37

: xrĲĎzĘmĂ MyĂU¡ČhČ r‘ČS¿Č dŇ ‘ËČwĘ dŇ ywĂŔDĎ tŇ ybăĄŇ lĘ É l‘ČmĄ hŇ mĳĎ oxlČ hŇ l¡Ć ‘ĞUĲČ BĲČ dŇ ywĂŔDĎ
l‘ăČmĄ M‘ĎÁ hĎ yYĂÄ xĞ wĲČ hĎ yrĳĆxĞ’ĲČ ynăĂ’Ğ wĲČ l’Ň om¡ lĘ tŇ kĆŇ l¿Ć ohhČ tŇ ynËĂèĄ hČ hŇ dÌĎŇ oêhČ wĘ 38

l‘ăČmĄ C : hŇ bĲĎŇ xĎ rĘhĲĎ hŇ m¿Ď oxhČ dŇ ‘¡ČwĘ MyrĂŔ CeêČhČ lDăČgĘŇmĂ lĘ É l‘ČmĄ hŇ mĎę oxhČ lĘ 39

lDąČgĘŇmĂ C MygĂę DĎhČ r‘ČSăČ =l‘Č wĘ hŇ nĎÁSĎ yĘhČ r‘ČSČÄ =l‘Č wĘ MyĂrČpĘŇ ’Ć ţ=r‘ČSĲČ lĘ
: hŇ rĲĎFĎ UČ hČ r‘ČS¡Č BĘ CdŔ mĘ ‘ăĎwĘ N’Ň ~ĳŁ hČ r‘ČSăČ dŇ ‘¡ČwĘ hŇ ’ĎŔ UĄ hČ lDăČgĘŇmĂ C É l’Ą nĘ nČxĞ
: yUĲĂ ‘Ă Myn¡ĂgĎŇiĘ hČ yY¿Ă xĞ wĲČ ynĂě’Ğ wĲČ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ ybăĄŇ BĘ tŇ d¡ŇŁ oêhČ yê¿ĄSĘ hŇ nĎdĘŇ mËŁ ‘ĞêĲČ wĲČ 40

hŇ y¡ĎnĘ nČxĞ hŇ y¿ĎrĘkČŇ zĘ ynËČy‘ĄoylĘ ’Ć hŇ yÌĎkĎŇ ymĂ NymĂ yĎnĘ mĂ ţ hŇ yĎÃWĄ ‘ĞmĲČ MyqĂÃ yĎlĘ ’Ć MynĂÃhĞJĲŁ hČ wĘ 41

hŇ I¡ĎJĂ lĘ mČ C N¿ĎnxĎ ohywĲĂ yEËĂ‘ĚwĘ rzÌĎ‘ĎlĘ ’Ć wĘ hŇ yĎÁ‘Ę mĲČ SĘ CĲ hŇ yĎÄWĄ ‘ĞmĲČ C : tŇ orĲYĘ YĲŁ xĞBĲČ 42

MoIăbČŇ Cxă BĘ zĘIĂwČ : dŇ yqĲĂ jĎ hČ hŇ y¡ĎxĘ rČzĘyĲĂwĘ MyrĂŔ rĘSăŁ mĘ hČ ÉC‘ymĂÄ SĘ IČwČ rzĆ‘ĳĎwĎ MlăĎ y‘ĄwĘ 43

hŇ xăĎ mĘ WĂ ÉMxĎ UĘ WĂ ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ yJąĂ CxmĎę WĘ IĂwČ MylĂÁ odŇ GĘ MyxĂÄ bĎŇ zĘ ’ChhČ ţ
MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ tŇ x¿Č mĘ WĂ ‘mËČ èĎ êĂ wČ CxmĳĄ WĎ Myd¡ĂŇ lĎ yĘhČ wĘ MySËĂ eĎhČ MgÌČŇ wĘ hŇ lĎŔ odŇ gĘŇ
tŇ or¿YĎ o’Ä lĎ tŇ okę SĎ eĘ hČ =l‘Č MySĂÁ nĎ’Ğ ’ChÄ hČ žMoIbČŇ CdăŇ qĘ jĲĎ IĂwČ : qoxĲ rĎmĲĄ 44

ÉMyrĂ‘ĎhĲĆ ydąĄŇ WĘ lĂ MhĆÁ BĎ sonÄkĘŇ lĂ ůtorWĘ ‘ČUĲČ lČ wĘ tŇ ySăĂ ’Ň rĄlĲĎ ÈtomCrêĘ lČ
Myn¿ĂhĞJĲŁ hČ =l‘Č hŇ dĎŔ ChyĘ tŇ xăČ mĘ WĂ yJĂ ť MIĳĂwĂlĘ lĲČ wĘ Myn¡ĂhĞJĲŁ lČ hŇ rĎŔ oêhČ tŇ o’ă nĎmĘ
tŇ rĆmăĆSĘ mĂ C ÉMhĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ tŇ rĆmąĆSĘ mĂ CrÂmĘ SĘ IĂwĲČ : MydĲĂŇ mĘ ‘ĲŁ hĎ MI¡ĂwĂlĘ hĲČ =l‘Č wĘ 45

=yJĲĂ : onĲ bĘŇ hŇ m¿Ł ŁlSĘ dŇ yw¡ĂDĎ tŇ w¿ČYĘ mĂ JĘ MyrĳĂ‘ĞèĲŁ hČ wĘ Myr¡ĂrĘSĲŁ mĘ hĲČ wĘ hŇ rĎę hĽFĎ hĲČ 46

tŇ od¡Ň hŁ wĘ hŇ Q¿Ď hĂ êĘ =rySĲĂ wĘ MyrĂŔ rĘSĲŁ mĘ hĲČ ÉV’ř r MdĆŇ uĳĆmĂ PŇ ¡Ďs’Ď wĘ dŇ ywËĂdĎŇ ym¿Ą ybĂŇ
MynËĂtĘŇ nĲŁ hŇ yĎęmĘ xĆ nĘ ymăĄ ybĂŇ C lbĆÁ BĎ rĚzĘ ymĄÄ yBĂ ž l’Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ : MyhĲĂ Łl’Ň lĲĄ 47

MIĂŔwĂlĘ lĲČ ÉMySĂ DĂqĘ mČ C omĳ oyBĘ Moyă=rbČŇ DĘ Myr¡Ă‘ĞèĲŁ hČ wĘ Myr¿ĂrĘSĲŁ mĘ hĲČ tŇ oyËnĎmĘ
’rËĎqĘ nĂ ’Chę hČ MoIăBČ : NrĲŁ hĞ’ĲČ yn¿ĄbĘŇ lĂ MyS¡Ă DĂqĘ mČ MIĂŔwĂlĘ hČÄ wĘ gy
’obÄ yĎ=âlĲ rSĆ ’Ğ ţ oBŔ bŇ CtăŇ JĎ É’YĎ mĘ nĂ wĘ M‘ĳĎhĎ ynăĄzĘ’Ď BĘ hŇ S¡Ć mŁ rpĆŇ s¿Ą BĘ
yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć CmË DĘqĂ âlÌ yJăĂ : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ lh¿Č qĘ BĂ ybËĂŇ ’Ď mŁ C ynÌĂUŁ ‘Č 2

ëŇ pÌŇŁ hĞ IĲČwČ olŔ lĘ qĲČ lĘ ÉM‘ĎlĘ BĂ =tŇ ’Ć wyląĎ ‘Ď rJÄŁ WĘ IĂwČ MyĂUĳĎbČŇ C MxĆ QăĆ BČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ
ClyD¿ĂbĘŇ IČwČ hŇ rĳĎoêhČ =tŇ ’Ć M‘ăĎmĘ SĎ JĘ yh¡Ă yĘwČ : hŇ kĲĎŇ rĎbĘŇ lĂ hŇ l¡Ď lĎ uĘ hČ CnyhËĄŁl’Ĺ 3

br‘=lk
.r"tw d"yd ,b"yd ,T"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ySĄ ’rĎ ’"sb ,yrq ySĄ ’rĎ ,bytk S’rŁ v.46



13. 4–18 hymxn 1411

4 tŇ JăČ SĘ lĂ BĘ NCt¡Ň nĎ NhĄŔ JŁ hČ ÉbySĂ yĎlĘ ’Ć hŇ EĆŔmĂ ynăĄpĘŇ lĂ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ IĂmĂ bŇ rĆ‘¡Ą=lkĎŇ
5 MSăĎ wĘ hŇ lĎę odŇ gĘŇ hŇ JăĎ SĘ lĂ olÁ W‘Č IČÄwČ : hŇ IĲĎbĂŇ oTĲ lĘ bŇ or¡qĎ CnyhĳĄŁl’Ĺ=tŇ yBĲĄ

ÉNgĎŇDĎhČ rWąČ ‘Ę mČ C MylĂę JĄ hČ wĘ hŇ nĎÁ obŇ QĘ hČ hŇ xĎÄ nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć MynĂ tĘŇ nŁ ţ MynĂłpĎŇ lĘ CyÀhĎ
tŇ m¡Č CrtĘŇ C MyrĳĂ‘ĞèĲŁ hČ wĘ Myr¡ĂrĘSĲŁ mĘ hĲČ wĘ MIĂŔwĂlĘ hĲČ ÉtwČYĘ mĂ rhĎŔ YĘ IĂhČ wĘ SorăyêĂ hČ

6 MySĂÄ ŁlSĘ žtnČSĘ BĂ yJĂÃ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ytĂŇ yy¡ĂhĎ âl¿ hŇ zĆě=lkĎŇ bĘŇ C : MynĲĂ hĞJĲŁ hČ
Zq¿ĄlĘ C ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ytĂŇ ’Ň BăĎ É lbĆŇ BĎ =ëŇ lĆ mĲĆ ’êĘ sĘ SąČ xĘ êČrĘ’Č lĘ MyĂêČÁ SĘ C

7 hŇ ‘Ďę rĎbĎŇ hŇ nĎ ybăĂŇ ’Ď wĲĎ MĂlĳĎSĎ CrĲylĂ ’ob¡Ň ’Ď wĲĎ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ =NmĂ yêĂ lĘ ’¿Č SĘ nĂ Mym¡Ă yĎ
tŇ yB¿Ą yr¡ĄYĘ xČ BĘ hŇ JĎŔ SĘ nĂ Éol tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ hŇ IĎŔbĂŇ oTă lĘ ÉbySĂ yĎlĘ ’Ć hŇ WąĎ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ

8 hŇ IËĎbĂŇ oTĲ =tŇ ybĲĄŇ ylÌĄJĘ =lJĎ =tŇ ’ĲĆ hŇ kĎŇ ylĂÁSĘ ’Č wĲĎ dŇ ’ĳŁ mĘ yl¡Ă ‘rĲČI¿ĄwČ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ
9 MèĎę hŇ bĎŇ ySăĂ ’Ď wĲĎ tŇ okĳŇ SĎ QĘ hČ Cr¡hĞTĲČ yĘwĲČ hŇ rĎŔ mĘ ’ăŁ wĎ : hŇ JĲĎ SĘ QĂ hČ =NmĂ ZCx¡ hČ

10 tŇ oy¿nĎmĘ =yJĲĂ hŇ ‘ĎŔ dĘŇ ’ăĄwĎ : hŇ nĲĎ obŇ QĘ hČ wĘ hŇ x¡Ď nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ tŇ yBăĄ ÉylĄ JĘ
Myr¡ĂrĘSĲŁ mĘ hĲČ wĘ MI¿ĂwĂlĘ hĲČ ChdËĄŇ WĎ lĘ =Sy’ĲĂ CxÌ rĘbĘŇ IĂwČ hŇ nĎêĳĎ nĂ âlă MI¡ĂwĂlĘ hĲČ

11 bŇ zăČ‘ĹnĲĆ ‘Č CD¡mČ hŇ rĎŔ mĘ ’ăŁ wĎ MynĂŔ gĎŇiĘ hČ =tŇ ’Ć ÉhbĎŇ yrĂ’Ď wĲĎ : hŇ kĲĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ yW¿Ą ‘Ł
12 C’ybĂÁ hĄ hŇ dĎę ChyĘ=lkĎŇ wĘ : MdĲĎŇ mĘ ‘Ď=l‘Č Md¡ĄŇ mĂ ‘Ğ’ĲČ wĎ MYĄŔ BĘ qĘ ’Ć wĲĎ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ =tŇ yBĲĄ
13 tŇ orYĎ o’Ĳ ţ=l‘Č hŇ răĎYĘ o’wĲĎ : tŇ orĲYĎ o’Ĳ lĎ rh¡Ď YĘ IĂhČ wĘ Sor¿yêĂ hČ wĘ NgËĎŇDĎhČ rWÌČ ‘Ę mČ

=NBĆ N¿ĎnxĎ MdĎŔ yĎ=l‘Č wĘ MIĂŔwĂlĘ hĲČ =NmĂ ÉhyĎdĎŇ pĘŇ C rpĄę oihČ qodăŇ YĎ wĘ NhĄÁ JŁ hČ hŇ yĎÄmĘ lĆ SĲĆ
: MhĲĆ yxĄ ’ĞlĲČ qŁl¿ xĞlĲČ Mh¡Ć ylĄ ‘ĞwĲČ CbŇ SĎŔ xĘ nĆ ÉMynĂ mĎ ’ĹnĲĆ yJąĂ hŇ yĳĎnĘ êČmČ =NBĆ rCJ¡ zČ

14 rS¿Ć ’Ğ ydČę sĎ xĞ xmČ êăĆ=l’Č wĘ tŇ ’Ň zĳŁ =l‘Č yh¡Č Łl’Ĺ yQ¿Ă =hŇ rĎkĘŇ zĎ
15 ű hŇ dăĎŇ ChybĲĂŇ ytĂŇ y’ăĂ rĎ hŇ UĎ hĄÃ hĎ MymăĂ IĎBČ : wyrĲĎmĎ SĘ mĂ bĘŇ C yh¡Č Łl’Ĺ tŇ yb¿ĄŇ BĘ ytĂŇ yWËĂ ‘Ď

MyrĂłmŁ xĞhĲČ =l‘Č MysÀĂ mĘ ‘Ł wĲĘ tŇ omă rĄ‘ĞhĲĎ My’ăĂ ybĂŇ mĘ C tŇ BĎÃ èČ BČ ű tŇ oêă GĂ =MykĲĂŇ rĘDĲŁ
MoyăBĘ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ My’¿Ă ybĂŇ mĘ C ’vĎŔ mČ =lkĎŇ wĘ ÉMynĂ ’Ą tĘŇ C MybąĂŇ nĎ‘Ğ NyĂyČÁ=PŇ ’Č wĘ

16 My’¿Ă ybĂŇ mĘ HbĎŔ CbŇ SĘ yăĎ ÉMyrĂ~Ł hČ wĘ : dŇ yĂYĲĎ Mr¿ĎkĘŇ mĂ Moy¡BĘ dŇ y‘Ăě ’Ď wĲĎ tŇ BĳĎ èČ hČ
: MĂlĲĎ SĎ CrĲybĂŇ C hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yn¿ĄbĘŇ lĂ tŇ BËĎ èČ BČ MyrÌĂkĘŇ mŁ C rkĆŇ mĳĆ =lkĎŇ wĘ gŇ’Ň D¡Ď

17 ÉhEĆhČ ‘rąĎhĎ rbĎÄ DĎhČ =hŇ mĲĎ MhĆę lĎ hŇ răĎmĘ ’ĲŁ wĎ hŇ dĳĎŇ ChyĘ yrăĄxŁ tŇ ’¡Ą hŇ bĎŇ yrĂě ’Ď wĲĎ
18 ÉCW‘Ď hŇ kąŇŁ ’olÄhĞ : tŇ BĲĎ èČ hČ Moy¿=tŇ ’Ć Myl¡Ă QĘ xČ mĘ CĲ MyWĂŔ ‘Ł MêăĆ’Č rSăĆ ’Ğ

ry‘ăĂhĎ l‘¡ČwĘ tŇ ’Ň ŁEŔhČ hŇ ‘ăĎrĎhĲĎ =lJĎ tŇ ’Ą ť CnylĄę ‘Ď CnyhĄÁ Łl’Ĺ ’bĄÄ IĎwČ MkĆŔ ytĄŇ băŇŁ ’Ğ
: tŇ BĲĎ èČ hČ =tŇ ’Ć lQ¡Ą xČ lĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=l‘Č ÉNorxĎ MypąĂŇ ysĂ omĲ MêĆÂ’Č wĘ tŇ ’Ň EĳŁ hČ
yhyw



1412 hymxn 13. 19–31

tŇ BĎę èČ hČ ynăĄpĘŇ lĂ MĂlČÁSĎ CrĲyĘ yrĄÄ ‘ĞSĲČ žCllĞ YĲĎ rSăĆ ’ĞJĲČ yhĂÃ yĘwČ 19

rxăČ ’Č dŇ ‘¡Č MCxŔ êĎpĘŇ yĂ âlă ÉrSĆ ’Ğ hŇ rĎŔ mĘ ’ăŁ wĎ tŇ otŔ lĎ DĘhČ CrăgĘŇiĲĎ IĂwČ ÉhrĎmĘ ’ĲŁ wĎ
Moy¿BĘ ’v¡Ď mČ ’ob¿Ň yĎ=âlĲ MyrĂŔ ‘ĎèĘ hČ =l‘Č ÉyêĂ dĘŇ mČÄ ‘ĹhĲĆ yrČę ‘ĎeĘ mĂ C tŇ BĳĎ èČ hČ
MĂl¡Ď SĎ CrĲylĂ ZCx¿ mĂ rJËĎmĘ mĂ =lkĎŇ yrÌĄkĘŇ mŁ C MylĂÁkĘŇ rŁ hĎ CnylĂÄ IĎwČ : tŇ BĲĎ èČ hČ 20

ÉMynĂ lĄ MêąĆ’Č ‘Č CDÁ mČ ÉMhĆ ylĄ ’Ğ hŇ rąĎmĘ ’ĲŁ wĎ MhĆę bĎŇ hŇ dĎŇ y‘ăĂ’Ď wĲĎ : MyĂêĲĎSĘ C M‘Čj¿Č 21

C’b¡ĎŇ =âl ’yhĂŔ hČ tŇ ‘ăĄhĎ =NmĂ MkĳĆŇ BĎ xlăČ SĘ ’Ć dŇ y¡Ď CněSĘ êĂ =M’Ă hŇ mĎŔ oxhČ dŇ gĆŇ năĆ
MyrăĂmĘ SĲŁ ÉMy’Ă bĎŇ C ÉMyrĂhĞFĲČ mĲĂ CyąhĘ yĲĂ rSĆÄ ’Ğ MIĂęwĂlĘ lĲČ hŇ răĎmĘ ’Ł wĲĎ : tŇ BĲĎ èČ BČ 22

yhČŔ Łl’Ĺ yQăĂ =hŇ rĎkĘŇ zĎ Ét’Ň zŁ =MGČ tŇ BĳĎ èČ hČ Moyă=tŇ ’Ć SD¡ĄqČ lĘ MyrĂŔ ‘ĎèĘ hČ
ytĂŇ y’ąĂ rĎ MhĄę hĎ MymăĂ IĎBČ ű MGăČ : ìŇ DĲĆsĘ xČ bŇ r¿Ł JĘ yl¡Č ‘Ď hŇ sĎ Cx¿ wĘ 23

: tŇ oIĲbĂŇ ’Ğ om tŇ oInĂ oU‘Č tŇ oIdĂŇ oDSĘ ’Č ÉMySĂ nĎ CbŇ ySĂę hŁ ÉMydĂŇ ChIĘhČ =tŇ ’Ć
tŇ ydĳĂŇ ChyĘ rBăĄ dČŇ lĘ Myr¡ĂyJĂ mČ Mn¿Ď y’Ą wĘ tŇ ydĂŔ oDSĘ ’Č rBăĄ dČŇ mĘ ÉyYĂ xĞ MhĆę ynĄbĘŇ C 24

MyS¡Ă nĎ’Ğ MhËĆ mĄ hŇ J¿Ć ’Č wĲĎ MlĄŔ lĘ qĲČ ’Ğ wĲĎ ÉMUĎ ‘Ă bŇ yrąĂ’Ď wĲĎ : M‘ĲĎwĎ M‘¿Č NoS¡ lĘ kĂŇ wĘ 25

=M’Ă wĘ MhĆŔ ynĄbĘŇ lĂ ÉMkĆŇ ytĄŇ nĲŁ bĘŇ CnąêĘ êĂ =M’Ă MyhĂę Łl’Ň BĲĄ M‘ăĄyBĂ SĘ ’Č wĲĎ MTĳĄ rĘmĘ ’Ć wĲĎ
hŇ măŁ ŁlSĘ =’TĲĎ xĎ hŇ QĆ ’ăĄ =l‘Č ’olă hĞ : MkĲĆŇ lĎ wĘ Mk¡ĆŇ ynĄbĘŇ lĂ MhĆŔ ytĄŇ năŁ BĘ mĂ ÉC’WĘ êĂ 26

bŇ Chą ’Ď wĘ ChmęŁ JĎ ëŇ lĆ mĆÁ hŇ yĎÄhĎ =âlĲ žMyBĂ rČhĲĎ MyăĂoGbČŇ C l’ĄÃ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ
otăŇ o’=MGČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ =l‘Č ëŇ lĆ m¡Ć MyhĂŔ Łl’Ĺ ChnăĄêĘ IĂwČ hŇ yĎŔhĎ ÉwyhĎŁl’Ň lĲĄ
=lJĎ tŇ ’ăĄ ÉtŁW‘ĞlĲČ ‘mČę SĘ nĂ hĞ MkăĆŇ lĎ wĘ : tŇ oIĲrĂkĘŇ eĎhČ MyS¡Ă eĎhČ C’yTĂŔ xĹhĲĆ 27

: tŇ oIĲrĂkĘŇ nĎ MyS¿Ă nĎ bŇ yS¡Ă hŁ lĘ CnyhĳĄŁl’Ň BĲĄ l‘¡Ł mĘ lĂ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ÉhlĎ odŇ GĘ hČ hŇ ‘ąĎrĎhĲĎ
ynĳĂrŁ xĲŁ hČ TQăČ bČŇ nĘ sČ lĘ Nt¡ĎŇ xĎ lodŔ GĎhČ NhăĄ JŁ hČ ÉbySĂ yĎlĘ ’Ć =NBĆ ‘dąĎŇ yĎoy ynĄÄBĘ mĂ C 28

tŇ yr¿ĂbĘŇ C hŇ eĎŔ hĚ JĘ hČ ylăĄ ’ĽGĲĎ l‘Č ť yhĳĎŁl’Ĺ Mh¡Ć lĎ hŇ r¿ĎkĘŇ zĎ : ylĲĎ ‘ĎmĲĄ Chx¡Ą yrĂbĘŇ ’Č wĲĎ 29

hŇ dĎŇ ymÌĂ ‘Ğ’ĲČ wĎ rkĳĎŇ nĄ=lJĎ mĂ Myê¡Ă rĘhČ TĲĂ wĘ : MIĲĂwĂlĘ hĲČ wĘ hŇ e¡ĎhĚ JĘ hČ 30

MyYËĂ ‘ĄhĲĎ NBÌČ rĘqĚlĘ C : oêĲ kĘŇ ’Ň lČ mĘ BĂ Sy’¿Ă MI¡ĂwĂlĘ lĲČ wĘ Myn¿ĂhĞJĲŁ lČ tŇ orËmĎ SĘ mĂ 31

: hŇ bĲĎŇ oTlĘ yh¡Č Łl’Ĺ yQ¿Ă =hŇ rĎkĘŇ zĎ MyrĳĂCJBĂ lČ wĘ tŇ on¡UĎ zĚmĘ Myê¿Ă ‘Ă BĘ

G

tyl‘ Nybw wyYxw .hnmVw MynmVw tw’m ’"n ,hVmxw MynmVw tw’m VV ’rz‘ rpsd yqwsp Mwks
’"n ,hrV‘‘ ‘Vt wytwqspw .hrV‘ wyrdsw ’"n ,rV‘ dx’ wyrdsw .]b"l +g hymxn[ hnph
MytVw MyVlV tnV d‘ srp Klm Vrwkl tx’ tnV Nm rpsh twnV ,hrV‘ ‘bV wytwqspw

.MynV ytV Klmh Nm ytl’Vn Mymy Zqlw ,hnV tx’w MyVmx ,Klmh ’tsVxtr’l
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The number of the verses of the book of Ezra is 685; other copies (say) 688.
And its middle point is, And between the ascent of the corner [Neh@3:32]. And
its sedarim are 11; other copies (say), And its sedarim are 10. And its peseqot
are 17. The years of the book are from the first year of Cyrus king of Persia unto
the thirty-second year of Artachasta the king, 51 years, and the end of the days I
asked leave of the king, 2 years.



’ Mymyh yrbd
sŘ1 : ëŇ mĆ lĲĎ xlČ S¡Ć CtŇ mĘ ëŇ on¿xĞ : dŇ rĆyĲĎ l’¡Ą lĘ lČ hĞmĲČ N¿ĎnyqĄ : SonĲ ’Ĺ tŇ S¡Ą Md¿ĎŇ’Ďř ’, 2, 3

lbĳĎŇ tĚŇ wĘ NwăĎyĎwĘ yd¡ČŇ mĎ C gŇ ogŔ mĎ C rmĆ GăŁ tŇ pĆŇ yĆŔ ynăĄBĘ : tŇ pĆŇ yĲĎwĎ Mx¿Ď MS¡Ą xČ n¿Ł 4, 5

Nw¡ĎyĎ yn¿ĄbĘŇ C : hŇ mĲĎ rĘgČŇ otŇ wĘ tŇ p¡ČŇ ydĂŇ wĘ zn¿ČJĞ SĘ ’Č rmĆ GĳŁ yn¡ĄbĘŇ C : srĲĎytĂŇ wĘ ëŇ SĆ m¡Ć C 6, 7

TCj¿ MyĂr¡ČYĘ mĂ C SCJ¿ MxĳĎ yn¡ĄBĘ : MynĲĂ dĎŇ orwĘ Myê¡Ă JĂ hŇ SĎ ySĳĂ rĘtČŇ wĘ hŇ SăĎ ylĂ ’Ĺ 8

yn¿ĄbĘŇ C ’kĳĎŇ êĘ bĘŇ sČ wĘ ’m¡Ď ‘Ę rČwĘ ’ê¿ĎbĘŇ sČ wĘ hŇ lĎŔ ywĂxĞ wĲČ É’bĎŇ sĘ SCkŔ ynăĄbĘŇ C : N‘ČnĲĎkĘŇ C 9

’Chă dŇ orĳmĘ nĂ =tŇ ’Ć dŇ lăČ yĎ SCk¡Ň wĘ : NdĲĎŇ dĘŇ C ’b¿ĎŇ SĘ ’m¡Ď ‘Ę rČ 10

=tŇ ’Ć dŇ lČÂyĎ MyĂrČÃ YĘ mĂ C : ZrĆ’ĲĎ BĎ roB¡ GĂ tŇ oy¿hĘ lĲĂ lxĄŔ hĄ 11

MysĂÂrĚtĘŇ jČ =tŇ ’Ć wĲĘ : MyxĲĂ êĚpĘŇ nČ=tŇ ’Ć wĘ Myb¡ĂŇ hĎ lĘ =tŇ ’Ć wĘ MymËĂ nĎ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ MyIĂdĂŇ Cl 12

: MyrĲĂêŁ pĘŇ JČ =tŇ ’Ć wĘ Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ MèËĎ mĂ C’¿ YĘ yĲĎ rSĆÄ ’Ğ MyxĂę lĚ sĘ JČ =tŇ ’Ć wĘ
ÉysĂ CbŇ yĘhČ =tŇ ’Ć wĘ : tŇ xĲĄ =tŇ ’Ć wĘ or¡kŇŁ BĘ Nod¿Ň yYĂ =tŇ ’Ć dŇ lËČ yĎ N‘ČnČę kĘŇ C 13, 14

=tŇ ’Ć wĘ yq¡ĂrĘ‘ČhČ =tŇ ’Ć wĘ yC¿ĂxĂ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ : ySĲĂ GĎrĘGĂ hČ tŇ ’¡Ą wĘ yrĂŔ mŁ ’ĹhăĎ =tŇ ’Ć wĘ 15

: ytĲĂŇ mĎ xĞhĲČ =tŇ ’Ć wĘ yr¡ĂmĎ ~Ę hČ =tŇ ’Ć wĘ yd¿ĂŇ wĎrĘ’Č hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ : ynĲĂ yiĂ hČ 16

lCx¡ wĘ ZC‘¿ wĘ MrĳĎ’Ğ wĲČ dŇ Clă wĘ dŇ S¡Č kĘŇ jČ rĘ’Č wĘ rCèŔ ’Č wĘ MlăĎ y‘Ą MSĄŔ ynăĄBĘ 17

xlČ S¡Ć wĘ xlČ SĳĎ =tŇ ’Ć dŇ lăČ yĎ dŇ S¡Č kĘŇ jČ rĘ’Č wĘ : ëŇ SĆ mĲĆ wĎ rtĆŇ g¿ĆŇ wĘ 18

yJąĂ gŇlĆ jĆę dŇ xĎÂ’Ć hĲĎ MSăĄ MynĳĂbĎŇ ynăĄSĘ dŇ Q¡Č yĚ rbĆŇ ‘¿ĄlĘ C : rbĆŇ ‘ĲĄ=tŇ ’Ć dŇ l¿Č yĎ 19

dŇ d¡ĎŇ omlĘ ’Č =tŇ ’Ć dŇ lČŔ yĎ NTăĎ qĘ yĎwĘ : NTĲĎ qĘ yĎ wyx¡Ă ’Ď MS¿Ą wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ hŇ găĎŇlĘ pĘŇ nĂ ÉwymĎ yĎbĘŇ 20

lz¡ĎC’=tŇ ’Ć wĘ Mr¿ĎodŇ hĞ =tŇ ’Ć wĘ : xrČyĲĎ=tŇ ’Ć wĘ tŇ wĆm¡ĎrĘYČ xĞ=tŇ ’Ć wĘ PŇ lĆ SĳĎ =tŇ ’Ć wĘ 21

ryp¿ĂŇ o’=tŇ ’Ć wĘ : ’bĲĎŇ SĘ =tŇ ’Ć wĘ l’¡Ą mĎ ybĲĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ lb¿ĎŇ y‘Ą=tŇ ’Ć wĘ : hŇ lĲĎ qĘ DĂ=tŇ ’Ć wĘ 22, 23

ű MS¿Ą : NTĲĎ qĘ yĎ yn¿ĄBĘ hŇ QĆ ’¡Ą =lJĎ bŇ bĳĎŇ oy=tŇ ’Ć wĘ hŇ l¡Ď ywĂxĞ=tŇ ’Ć wĘ 24

’Ch¿ Mr¡ĎbĘŇ ’Č : xrČêĲĎ rox¡ nĎ gŇ Cr¿WĘ : C‘Ĳ rĘ gŇlĆ j¡Ć rbĆŇ ‘¿Ą : xlČ SĲĎ dŇ S¡Č kĘŇ jČ rĘ’Č 25, 26, 27

: l’Ň ‘ĲĄmĎ SĘ yĂwĘ qx¡Ď YĘ yĂ MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č ÉynĄBĘ : MhĲĎ rĎbĘŇ ’Č 28

l’¡Ą BĘ dĘŇ ’Č wĘ rd¿ĎŇ qĄ wĘ tŇ oyŔbĎŇ nĘ É l’Ň ‘ĄmĎ SĘ yĂ rokąŇ BĘ MtĳĎŇ odŇ lĘ êĲŁ hŇ QĆ ’¡Ą 29

hŇ mĎ dĘŇ qĳĄwĎ Syp¡ĂŇ nĎ rCT¿ yĘ : ’mĲĎ ytĄŇ wĘ dŇ d¿ČŇ xĞ ’v¡Ď mČ hŇ mĎŔ CdŇ wĘ ‘măĎ SĘ mĂ : MWĲĎ bĘŇ mĂ C 30, 31

hl’
.ytbr +’ v.1 .’
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32 SgĆŇlăĆ yjĂ hŇ rĎÁ CTqĘ ynĄÄbĘŇ C : l’Ň ‘ĲĄmĎ SĘ yĂ yn¿ĄBĘ Mh¡Ą hŇ QĆ ’¿Ą
yn¿ĄbĘŇ C xČ CSĳ wĘ qBăĎ SĘ yĂwĘ Ny¡ĎdĘŇ mĂ C Nd¿ĎŇ mĘ C NSËĎ qĘ yĎwĘ NrÌĎmĘ zĂ=tŇ ’Ć hŇ dĎÂlĘ yĲĎ MhĎę rĎbĘŇ ’Č

33 ëŇ onŔ xĞ wĲČ ÉrpĆŇ ‘ĄÄ wĎ hŇ pąĎŇ y‘Ą NyĎędĘŇ mĂ ynăĄbĘŇ C : NdĲĎŇ dĘŇ C ’b¿ĎŇ SĘ NS¡Ď qĘ yĎ
34 dŇ lĆ oI¿wČ : hŇ rĲĎCTqĘ yn¿ĄBĘ hŇ QĆ ’¡Ą =lJĎ hŇ ‘ĳĎDĎlĘ ’Ć wĘ ‘d¡ĎŇ ybĂŇ ’Ğ wĲČ

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂwĘ wW¡Ď ‘Ą qxĎŔ YĘ yĂ ynăĄBĘ qxĳĎ YĘ yĂ=tŇ ’Ć Mh¡Ď rĎbĘŇ ’Č
35 : xrČqĲŁ wĘ Ml¿Ď ‘Ę yČwĘ SC‘¡ ywĂ l’¿Ą C‘rĘ zpËČŇ ylĂ ’Ĺ wWĳĎ ‘Ą yn¡ĄBĘ
36 : qlĲĄ mĎ ‘ĞwĲČ ‘n¿ĎmĘ tĂŇ wĘ zn¡ČqĘ MêĎŔ ‘Ę gČŇ wĘ ypăĂŇ YĘ ÉrmĎ o’wĘ NmąĎ yêĄ zpĳĎŇ ylĂ ’Ĺ yn¡ĄBĘ
37 : hŇ EĲĎmĂ C hŇ U¿Ď SČ xrČz¡Ć tŇ xČ n¿Č l’ĳĄ C‘rĘ yn¡ĄBĘ
38 : NSĲĎ ydĂŇ wĘ rYĆ’¡Ą wĘ NS¿Ł ydĂŇ wĘ hŇ nĳĎ‘ĞwĲČ No‘ăbĘŇ YĂ wĘ lb¡ĎŇ oSwĘ NT¿Ď ol ry‘ĂŔ WĄ ynăĄbĘŇ C
39 : ‘nĲĎmĘ êĂ NT¡Ď ol tŇ ox¿ ’Ğ wĲČ MmĳĎ ohwĘ yrăĂxŁ NT¡Ď ol yn¿ĄbĘŇ C
40 No‘¡bĘŇ YĂ yn¿ĄbĘŇ C MnĳĎ o’wĘ ypăĂŇ SĘ lb¡ĎŇ y‘ĄwĘ tŇ xČ nËČmĎ C NyÌĎlĘ ‘Č lbĎŔ oS ynăĄBĘ
41 ynăĄbĘŇ C NoSĳ yDĂ hŇ n¡Ď‘Ğ yn¿ĄBĘ : hŇ nĲĎ‘ĞwĲČ hŇ I¿Ď’Č
42 Nh¿Ď lĘ BĂ rYĆ’ĄŔ =ynĄBĲĘ : NrĲĎkĘŇ C Nr¿ĎtĘŇ yĂwĘ NB¡Ď SĘ ’Ć wĘ Nr¿ĎmĘ xČ NoSŔ ydĂŇ

: NrĲĎ’Ğ wĲČ ZC‘¿ NoS¡ ydĂŇ yn¿ĄBĘ NqĳĎ‘ĞyĲČ Nw¡Ď‘ĞzĲČwĘ
43 ëŇ lĆ m¡Ć =ëŇ lĎ mĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ ModŔ ’Ĺ ZrĆ’ăĆBĘ ÉCkŇ lĘ mĲĎ rSąĆ ’Ğ MykĂę lĎ UĘ hČ hŇ QĆ ’ăĄ wĘ
44 ‘lČ BĳĎ tŇ mĎ I¡ĎwČ : hŇ bĎŇ hĲĎ nĘ DĂ or¡y‘Ă MS¿Ą wĘ ro‘Ŕ BĘ =NBĆ ‘lČ BĆ ť l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ lĂ
45 wyêĎŔ xĘ êČ ëŇŁlă mĘ IĂwČ bŇ bĳĎŇ oy tŇ mĎ I¡ĎwČ : hŇ rĲĎYĘ BĎ mĂ xrČz¡Ć=NBĆ bŇ b¿ĎŇ oy wyêĎŔ xĘ êČ ëŇŁlă mĘ IĂwČ
46 dŇ dČę BĘ =NBĆ dŇ dăČŇ hĞ wyêĎÁ xĘ êČ ëŇŁlÄmĘ IĂwČ MSĳĎ Cx tŇ mĎ I¡ĎwČ : ynĲĂ mĎ yêĲĄhČ ZrĆ’¿ĆmĄ MS¡Ď Cx
47 dŇ dĳĎŇ hĞ tŇ mĎ I¡ĎwČ : twĲy‘ř or¡y‘Ă MS¿Ą wĘ bŇ ’ĎŔ om hŇ dăĄŇ WĘ BĂ ÉNyĎdĘŇ mĂ =tŇ ’Ć hŇ JąĆ UČ hČ
48 wyêĎŔ xĘ êČ ëŇŁlă mĘ IĂwČ hŇ lĳĎ mĘ WČ tŇ mĎ I¡ĎwČ : hŇ qĲĎrĄWĘ UČ mĂ hŇ l¡Ď mĘ WČ wyêĎŔ xĘ êČ ëŇŁlă mĘ IĂwČ
49 N¡ĎnxĎ l‘ČB¿Č wyêĎŔ xĘ êČ ëŇŁlă mĘ IĂwČ lC’ĳ SĎ tŇ mĎ I¡ĎwČ : rhĲĎ eĎhČ tŇ ob¿Ň xŁ rĘmĲĄ lC’¡ SĎ
50 or¡y‘Ă MS¿Ą wĘ dŇ dČŔ hĞ ÉwyêĎxĘ êČ ëŇŁlą mĘ IĂwČ NnĎŔ xĎ l‘ČBăČ ÉtmĎ IĎÄwČ : roBĲ kĘŇ ‘Č=NBĆ
51 tŇ mĎ I¡ĎwČ : bŇ hĲĎ zĎ ym¿Ą tŇ B¡Č dŇ rĄŔ TĘ mČ =tŇ BČ É l’Ą bĘŇ TČ yhĄ mĘ oêąSĘ ’Ă MSĄÄ wĘ y‘Ă jĳĎ

: tŇ tĲĄŇ yĘ PŇ CQ¿ ’Č hŇ yĎlĘ ‘Č PŇ CQ¿ ’Č ‘nËĎmĘ êĂ PŇ CQ¿ ’Č ModŔ ’Ĺ ypăĄŇ CQ’Č ÉCyhĘ IĲĂwČ dŇ dĳĎŇ hĞ
52, 53 Nm¡Ď yêĄ PŇ CQ¿ ’Č znËČqĘ PŇ CQ¿ ’Č : NnĲŁ yjĂ PŇ CQ¿ ’Č hŇ l¡Ď ’Ą PŇ CQ¿ ’Č hŇ mËĎ bĎŇ ylĲĂ hĽ’ĲĎ PŇ CQÌ ’Č

54 : ModĲŇ ’Ĺ yp¿ĄŇ CQ’Č hŇ QĆ ’¡Ą MrĳĎy‘Ă PŇ CQă ’Č l’¡Ą yDĂgĘŇmČ PŇ CQ¿ ’Č : rYĲĎ bĘŇ mĂ PŇ CQă ’Č

hl’
.h"l w"l tyV’rb Nyy‘ : ’"ydw ’"d Nkw yrqw bytk tywĂ‘Ğ ’"sb ,yrq tywĂ‘Ğ ,bytk tCI‘Č v.46
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: NClĲ bĚŇ zĘC rk¡ĎŇ Vř vĎ yĂ hŇ dĎŔ ChywĲĂ ywăĂlĄ ÉNo‘mĘ SĂ NbąĄŇ C’rĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ hŇ QĆ ’¡Ą b

hŇ dĎę ChyĘ ynăĄBĘ : rSĲĄ ’Ď wĘ dŇ G¿Ď yl¡Ă êĎpĘŇ nČ NmĂŔ yĎnĘ bĂŇ C PŇ ăĄsoy NDĎť 2, 3

yhĂÂ yĘwČ tŇ ynĳĂ‘ĞnĲČJĘ hĲČ ‘Č CS¡ =tŇ BČ mĂ olŔ dŇ lČ onă ÉhSĎ olSĘ hŇ lĎŔ SĄ wĘ ÉNnĎ o’wĘ r‘ąĄ
otŔ QĎ JČ ÉrmĎ tĎŇ wĘ : ChtĲĄŇ ymĂ yĘwČ ho¡ĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘rËČ hŇ dĎę ChyĘ rokăŇ BĘ ű r‘ăĄ 4

=ynĄBĘ : hŇ èĲĎ mĂ xĞ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yn¿ĄBĘ =lJĎ xrČ zĳĎ=tŇ ’Ć wĘ ZrĆjăĆ=tŇ ’Ć oQ¡ hŇ dĎŇ lĘ y¿Ď 5

NmËĎ yhĄ wĘ NtÌĎŇ y’Ą wĘ yrĂmĘ zĂ ţ xrČzĆę ynăĄbĘŇ C : lCmĲ xĎ wĘ Nor¿YĘ xĆ ZrĆp¡ĆŇ 6

ÉrkĎŇ ‘Ď ymĳĂ rĘJČ yn¡ĄbĘŇ C : hŇ èĲĎ mĂ xĞ MQ¿Ď JĚ ‘rČd¡ĎŇ wĎ lJ¿Ł lĘ kČŇ wĘ 7

Nt¡ĎŇ y’Ą yn¿ĄbĘŇ C : MrĆxĲĄ BČ l‘¡ČmĎ rS¿Ć ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ rkăĄŇ o‘ 8

l’¿Ą mĘ xĘ rČyĘ=tŇ ’Ć olĳ =dŇ lČ on rSăĆ ’Ğ Nor¡YĘ xĆ yn¿ĄbĘŇ C : hŇ yĲĎrĘzČ‘Ğ 9

dŇ ylăĂ oh ÉbdĎŇ nĎ yUĲĂ ‘Č wĘ bŇ dĳĎŇ nĎ yUĲĂ ‘Č=tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh Mr¡ĎwĘ : ybĲĎŇ ClJĘ =tŇ ’Ć wĘ Mr¡Ď=tŇ ’Ć wĘ 10

’m¡Ď lĘ WČ wĘ ’mĎŔ lĘ WČ =tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh ÉNoSxĘ nČ wĘ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ yn¿ĄBĘ ’yW¡Ă nĘ NoSŔ xĘ nČ=tŇ ’Ć 11

: ySĲĎ yĂ=tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh dŇ b¡ĄŇ o‘wĘ dŇ bĄŔ o‘=tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh Éz‘ČbŇŁ C : z‘ČBĲŁ =tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh 12

’‘¡ĎmĘ SĂ wĘ ynĂŔ èĄ hČ ÉbdĎŇ nĎ ybĲĂŇ ’Ğ wĲČ bŇ ’ĳĎ ylĂ ’Ĺ=tŇ ’Ć or¡kŇŁ BĘ =tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh ySËČ y’Ă wĘ 13

dŇ yw¡ĂDĎ yèĂŔ èĂ hČ MYĆ’Ł ť : ySĲĂ ymĂ xĞhĲČ yD¡ČrČ y‘ĂŔ ybĂŇ rĘhĲĎ É l’Ą nĘ tČŇ nĘ : ySĲĂ ylĂ èĘ hČ 14, 15

bŇ ’¿Ď oywĘ ySËČ bĘŇ ’Č hŇ yĎęCrYĘ ynăĄbĘŇ C lyĂgĳĎŇ ybĂŇ ’Ğ wĲČ hŇ yăĎCrYĘ MhĆ ytĄŇ yŁ xĘ ’Č wĘ : y‘ĲĂbĂŇ èĘ hČ 16

rtĆŇ y¡Ć ’WĎŔ mĎ ‘Ğ ybăĂŇ ’Ğ wĲČ ’WĳĎ mĎ ‘Ğ=tŇ ’Ć hŇ d¡ĎŇ lĘ yĲĎ lyĂgČě ybĂŇ ’Ğ wĲČ : hŇ SĲĎ ŁlSĘ l’¡Ą hŇ WĎ ‘ĞwĲČ 17

hŇ b¿ĎŇ Cz‘Ğ=tŇ ’Ć dŇ ylËĂ oh Norę YĘ xĆ =NBĆ bŇ lăĄ kĎŇ wĘ : ylĲĂ ’Ň ‘ĄmĘ SĘ IĂhČ 18

tŇ mĎ ê¡Ď wČ : NoDĲrĘ’Č wĘ bŇ b¡ĎŇ oSwĘ rSĆ y¿Ą hĎ ynĆŔ bĎŇ hŇ QĆ ’ăĄ wĘ tŇ o‘ĳyrĂyĘ=tŇ ’Ć wĘ hŇ è¡Ď ’Ă 19

ÉrCxwĘ : rCxĲ =tŇ ’Ć ol¡ dŇ lĆ ê¿Ą wČ tŇ rĎŔ pĘŇ ’Ć =tŇ ’Ć ÉblĄ kĎŇ olą =xuČ IĲĂwČ hŇ bĳĎŇ Cz‘Ğ 20

: l’ĲĄ lĘ YČ BĘ =tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh yr¡ĂC’wĘ yrĂŔ C’=tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh
HxĎŔ qĎ lĘ ’Chă wĘ dŇ ‘ĎŔ lĘ gĂŇ ybăĂŇ ’Ğ ÉrykĂŇ mĎ =tŇ BČ =l’Ć ÉNorYĘ xĆ ’BąĎ rxČę ’Č wĘ 21

dŇ ylăĂ oh bŇ Cg¡ŇWĘ C : bŇ CgĲŇWĘ =tŇ ’Ć ol¡ dŇ lĆ ê¿Ą wČ hŇ nĳĎSĎ MyèăĂ SĂ =NBĆ ’Ch¡ wĘ 22

xuăČIĂwČ : dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ hČ ZrĆ’¡ĆBĘ MyrĂŔ ‘Ď ÉSolSĎ wĘ MyrąĂWĘ ‘Ć olę =yhĂ yĘwĲČ ry’ĳĂ yĎ=tŇ ’Ć 23

MyèăĂ SĂ hĎ yt¡ĆŇ nŁ BĘ =tŇ ’Ć wĘ tŇ n¿ĎqĘ =tŇ ’Ć MêËĎ’Ă mĲĄ ry’ÌĂ yĎ tŇ CÄŁ xČ =tŇ ’Ć MrĎ’Ğ wĲČţ=rCSĲ GĘ
bŇ lăĄ kĎŇ BĘ Nor¡YĘ xĆ =tŇ omĲ rx¿Č ’Č wĘ : dŇ ‘ĲĎlĘ gĂŇ=ybĂŇ ’Ğ ryk¿ĂŇ mĎ yn¡ĄBĘ hŇ QĆ ’Ąě =lJĎ ry‘ĳĂ 24

: ‘Č oqĲ tĘŇ yb¿ĂŇ ’Ğ rCx¡ SĘ ’Č =tŇ ’Ć olŔ dŇ lĆ êăĄ wČ hŇ IĎŔbĂŇ ’Ğ ÉNorYĘ xĆ tŇ SĆ ’ąĄ wĘ hŇ tĎŇ rĳĎpĘŇ ’Ć
MYĆ’¡Ł wĎ NrĆ’ËŁ wĎ hŇ n¿Ď CbŇ C MrĳĎ ű rokăŇ BĘ hČ Nor¡YĘ xĆ rok¿Ň BĘ l’ËĄ mĘ xĘ rČyĘ=ynĲĄbĘŇ CyÌhĘ IĲĂwČ 25
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26 M’¿Ą ’yh¡Ă hŇ rĳĎTĎ ‘Ğ HmăĎ SĘ C l’¡Ą mĘ xĘ rČylĲĂ tŇ rĆxËĆ’Č hŇ è¿Ď ’Ă yhĂÄ êĘ wČ : hŇ IĲĎxĂ ’Ğ
27 Nym¡Ă yĎwĘ Z‘Čm¿Č l’ĳĄ mĘ xĘ rČyĘ rokăŇ BĘ Mr¡Ď=ynĄbĘŇ Cy¿hĘ IĲĂwČ : MnĲĎ o’
28 : rCSĲ ybĂŇ ’Ğ wĲČ bŇ d¡ĎŇ nĎ yUČŔ SČ ynăĄbĘŇ C ‘dĳĎŇ yĎwĘ yUăČ SČ Mn¡Ď o’=ynĲĄbĘŇ Cy¿hĘ IĲĂwČ : rqĆ‘ĲĄwĎ
29 : dŇ ylĲĂ om=tŇ ’Ć wĘ NB¡Ď xĘ ’Č =tŇ ’Ć olŔ dŇ lĆ êăĄ wČ lyĂhĳĎybĂŇ ’Ğ rCS¡ ybĂŇ ’Ğ tŇ SĆ ’¿Ą MSËĄ wĘ
30 : MynĲĂ bĎŇ âl¿ dŇ lĆ s¡Ć tŇ mĎ I¿ĎwČ MyĂjĳĎ’Č wĘ dŇ lĆ săĆ bŇ d¡ĎŇ nĎ yn¿ĄbĘŇ C

31, 32 ynąĄbĘŇ C : ylĲĎ xĘ ’Č NS¡Ď SĄ yn¿ĄbĘŇ C NSĎŔ SĄ Éy‘Ă SĘ yĂ ynąĄbĘŇ C y‘ĳĂSĘ yĂ MyĂj¡Č’Č yn¿ĄbĘŇ C
33 Nt¡ĎŇ nĎ oyĲ yn¿ĄbĘŇ C : MynĲĂ bĎŇ âl¿ rtĆŇ y¡Ć tŇ mĎ I¿ĎwČ NtĳĎŇ nĎ oyĲwĘ rtĆŇ y¡Ć yUČŔ SČ yxăĂ ’Ğ É‘dĎŇ yĎ
34 Myn¡ĂBĎ NSËĎ SĄ lĘ hŇ yÌĎhĎ =âlĲ wĘ : l’ĲĄ mĘ xĘ rČyĘ yn¿ĄBĘ Cy¡hĎ hŇ QĆ ’¿Ą ’zĳĎzĎwĘ tŇ lĆ jăĆ
35 NSÌĎ SĄ NêĄÄ IĂwČ : ‘xĲĎ rĘyČ om¿ SĘ C yr¡ĂYĘ mĂ dŇ bĆŇ ‘¿Ć NSËĎ SĄ lĘ C tŇ onĳBĎ =M’Ă yJăĂ
36 ÉyêČ‘Č wĘ : yêĲĎ ‘Č=tŇ ’Ć ol¡ dŇ lĆ ê¿Ą wČ hŇ èĳĎ ’Ă lĘ oD¡bĘŇ ‘Č ‘x¿Ď rĘyČlĘ oêËBĂ =tŇ ’Ć
37 llĎŔ pĘŇ ’Ć =tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh ÉdbĎŇ zĎwĘ : dŇ bĲĎŇ zĎ=tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh Nt¡ĎŇ nĎ wĘ NtĎŔ nĎ=tŇ ’Ć dŇ ylăĂ hŁ
38 dŇ yl¿Ă oh ’Ch¡ yĄwĘ ’ChŔ yĄ=tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh ÉdbĄŇ o‘wĘ : dŇ bĲĄŇ o‘=tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh ll¡Ď pĘŇ ’Ć wĘ
39 : hŇ WĲĎ ‘ĎlĘ ’Ć =tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă hŁ ZlĆ x¡Ć wĘ ZlĆ xĎŔ =tŇ ’Ć dŇ ylăĂ hŁ ÉhyĎrĘzČ‘ĞwĲČ : hŇ yĲĎrĘzČ‘Ğ=tŇ ’Ć

40, 41 ÉMCQSČ wĘ : MCQĲ SČ =tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă hŁ ym¡Č sĘ sĂ wĘ ymĎŔ sĘ sĲĂ =tŇ ’Ć dŇ ylăĂ hŁ ÉhWĎ ‘ĎlĘ ’Ć wĘ
: ‘mĲĎ SĎ ylĲĂ ’Ĺ=tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă hŁ hŇ y¡ĎmĘ qČ ywĲĂ hŇ yĎŔmĘ qČ yĘ=tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh

42 yn¿ĄbĘŇ C PŇ yzĳĂ=ybĂŇ ’Ğ ’Chă or¡kŇŁ BĘ ‘S¿Ď ymĄ l’ĄŔ mĘ xĘ rČyĘ yxăĂ ’Ğ ÉblĄ kĎŇ ynąĄbĘŇ C
43 : ‘mČ SĲĎ wĎ MqĆr¿ĆwĘ xČ j¡Ě tČŇ wĘ xrČq¿Ł NorĳbĘŇ xĆ yn¡ĄbĘŇ C : NorĲbĘŇ xĆ yb¿ĂŇ ’Ğ hŇ S¡Ď rĄmĎ
44 : yUĲĎ SČ =tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh MqĆr¡ĆwĘ M‘ĳĎqĽrĘyĎ ybăĂŇ ’Ğ MxČ r¡Č=tŇ ’Ć dŇ ylĂŔ oh ‘mČ SăĆ wĘ

45, 46 bŇ lĄŔ JĎ SgĆŇlăĆ yjĂ ÉhpĎŇ y‘ĄwĘ : rCYĲ =tŇ ybĲĄŇ yb¿ĂŇ ’Ğ No‘¡mĎ C No‘ĳmĎ yU¡Č SČ =NbĆŇ C
: zzĲĄGĎ=tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă hŁ Nr¡ĎxĎ wĘ zzĳĄGĎ=tŇ ’Ć wĘ ’Y¡Ď om=tŇ ’Ć wĘ Nr¿ĎxĎ =tŇ ’Ć hŇ dËĎŇ lĘ yĲĎ

47 : PŇ ‘ČSĲĎ wĎ hŇ p¿ĎŇ y‘ĄwĘ TlĆ p¡ĆŇ wĎ NS¿Ď ygĄŇ wĘ MtËĎŇ oywĘ MgĆŇrÌĆ yDĳĎhĘ yĎ yn¡ĄbĘŇ C
48, 49 PŇ ‘ČSČ ť dŇ lĆ êĄę wČ : hŇ nĲĎxĞrĘêĂ =tŇ ’ĲĆ wĘ rbĆŇ S¡Ć dŇ lČ y¿Ď hŇ kĎŔ ‘ĞmĲČ ÉblĄ JĎ SgĆŇląĆjĂ

bŇ l¡Ą JĎ =tŇ bČŇ C ’‘ĳĎbĘŇ gĂŇ ybăĂŇ ’Ğ wĲČ hŇ n¡ĎBĄ kĘŇ mČ yb¿ĂŇ ’Ğ ’wËĎSĘ =tŇ ’Ć hŇ eĎŔ mČ dĘŇ mČ ybăĂŇ ’Ğ
50 yb¡ĂŇ ’Ğ lbĎě oS hŇ tĎŇ rĳĎpĘŇ ’Ć rokăŇ BĘ rCx¡ =NBĆ bŇ lĄŔ kĎŇ ynăĄBĘ ÉCyhĎ hŇ QĆ ’ąĄ : hŇ sĲĎ kĘŇ ‘Č
51 : rdĲĄŇ GĎ=tŇ ybĲĄŇ yb¿ĂŇ ’Ğ PŇ r¡ĄxĎ MxĆ lĎŔ =tŇ ybĲĄŇ ybăĂŇ ’Ğ É’mĎ lĘ WČ : MyrĲĂ‘Ď yĘ tŇ y¿ČrĘqĂ
52 : tŇ oxĲ nĚUĘ hČ yY¿Ă xĞ hŇ ’¡Ć rŁ hĲĎ MyrĳĂ‘Ď yĘ tŇ yăČrĘqĂ yb¡ĂŇ ’Ğ lbĎŔ oSlĘ ÉMynĂ bĎŇ CyąhĘ IĲĂwČ
53 y‘ĳĂrĎSĘ UĂ hČ wĘ yt¡ĂŇ mĎ èĚ hČ wĘ ytĂŔ CjhČ wĘ ÉyrĂtĘŇ IĂhČ MyrĂŔ ‘Ď yĘ tŇ yăČrĘqĂ ÉtoxjĘ SĘ mĂ C
54 ’mĎę lĘ WČ ynăĄBĘ : ylĲĂ ’ĲĚê¡ĎSĘ ’Ć hĲĎ wĘ ytĂŔ ‘ĎrĘ~ăĎhČ ÉC’YĘ yĲĎ hŇ QĆ ’Ąę mĄ

tyb
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: y‘ĲĂrĘ~Ď hČ yê¡Ă xĘ nČUĎ hČ yY¿Ă xĞ wĲČ bŇ ’ĳĎ oy tŇ yBăĄ tŇ or¡TĘ ‘Č ytĂŔ pĎŇ oTă nĘ C ÉMxĆ lĆÄ tŇ yB¿Ą
MytĳĂŇ kĎŇ CW Myt¡ĂŇ ‘ĎmĘ SĂ Myt¿ĂŇ ‘ĎrĘêĂ ZBĄŔ ‘Ę yČ wbă Vy ÉMyrĂpĘŇ sĲŁ tŇ oxą jĘ SĘ mĂ C 55

: bŇ kĲĎŇ rĄ=tŇ ybĲĄŇ yb¿ĂŇ ’Ğ tŇ U¡Č xČ mĲĄ My’ĂŔ BĎ hČ MynăĂyuĂ hČ hŇ UĎ hĄ ť
ű rokăŇ BĘ hČ NorĳbĘŇ xĆ BĘ ol¡ =dŇ lČ onĲ rS¿Ć ’Ğ dŇ yĂŔwdĎŇ ynăĄBĘ ÉCyhĎ hŇ QĆ ’ąĄ wĘ g

: tŇ ylĲĂ mĘ rĘJČ hĲČ lyĂg¡ČŇ ybĂŇ ’ĞlĲČ l’Ň IĄŔnĂ DĲĎ ÉynĂ SĄ tŇ ylĂŔ ’Ň ‘ĄrĘzĘIĂhČ ÉM‘ČŁnÄ yxĂ ’ĞlĲČ NŁnęmĘ ’Č
y‘¡ĂybĂŇ rĘhĲĎ rCSĳ GĘ ëŇ lĆ măĆ ym¡Č lĘ êČ =tŇ BČ hŇ kĎŔ ‘ĞmĲČ =NBĲĆ Molă SĎ bĘŇ ’Č lĘ ÉySĂ lĂ èĘ hČ 2

M‘¡ĎrĘtĘŇ yĂ yè¿Ă èĂ hČ lTĳĎ ybĂŇ ’ĞlĲČ hŇ y¡ĎTĘ pČŇ SĘ yS¿Ă ymĂ xĞhĲČ : tŇ yGĲĂ xČ =NbĆŇ hŇ I¿ĎnĂ dĲŇŁ ’Ğ 3

‘bČŇ S¿Ć MSĎŔ =ëŇ lĎ mĘ IĂÄwČ NorŔ bĘŇ xĆ bĘŇ olă =dŇ lČ onĲ ÉhèĎ SĂ : oêĲ SĘ ’Ă hŇ l¿Ď gĘŇ‘ĆlĘ 4

: MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎŔ SĎ ÉSolSĎ wĘ MySąĂ ŁlSĘ C MySĳĂ dĎŇ xĽ hŇ èăĎ SĂ wĘ Myn¡ĂSĎ
NtąĎŇ nĎ wĘ bŇ bĎÂ oSwĘ ’‘ĎmĘ SĂ ţ MyĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ol¡ =CdŇ QĘ Cn hŇ QĆ ’¿Ą wĘ 5

‘m¡Ď SĎ ylĲĂ ’ĹwĲĆ rx¿Ď bĘŇ yĂwĘ : l’ĲĄ yUĂ ‘Č=tŇ BČ ‘Č CS¡ =tŇ bČŇ lĘ hŇ ‘ĎŔ BĎ rĘ’Č ÉhmŁ ŁlSĘ C 6

TlĆ p¡ĆŇ ylĂ ’ĹwĲĆ ‘dËĎŇ yĎlĘ ’Ć wĘ ‘mÌĎ SĎ ylĲĂ ’ĹwĲĆ : ‘Č ypĲĂŇ yĎwĘ gŇpĆŇ n¡ĆwĘ HgČŇ n¿Ł wĘ : TlĆ pĲĎŇ ylĂ ’ĹwĲĆ 7, 8

: MtĲĎŇ ox’Ğ rm¿Ď tĎŇ wĘ MyS¡Ă gĘŇlČ ypĲĂŇ =ynĄBĲĘ dŇ b¿ČŇ QĘ mĂ dŇ ywĳĂdĎŇ ynăĄBĘ lJ¡Ł : hŇ ‘ĲĎSĘ êĂ 9

Tp¿ĎŇ SĎ ohĲ yĘ on¡bĘŇ ’s¿Ď ’Ď onËbĘŇ hŇ I¿ĎbĂŇ ’Ğ M‘ĳĎbĘŇ xČ rĘ hŇ m¡Ł ŁlSĘ =NbĆŇ C 10

hŇ y¿ĎrĘzČ‘Ğ onËbĘŇ ChyÌĎYĘ mČ ’Ğ : onĲ BĘ S’¿Ď oy on¡bĘŇ Chy¿ĎzĘxČ ’Ğ onËBĘ Mr¿Ďoy : onĲ BĘ 11, 12

Nom¿ ’Ď : onĲ bĘŇ hŇ è¿Ć nČmĘ on¡bĘŇ ChI¿ĎqĂ zĘxĂ onËBĘ zx¿Ď ’Ď : onĲ BĘ Mt¿ĎŇ oy on¡bĘŇ 13, 14

MyqĳĂyĎohĲ yĘ yn¡ĂèĄ hČ NnĎŔ xĎ oyĲ ÉrokŇ BĘ hČ ChIĎŔSĂ ’Ň yĲŁ ÉynĄbĘŇ C : onĲ bĘŇ ChI¿ĎSĂ ’Ň yĲŁ on¡BĘ 15

on¡bĘŇ hŇ y¿ĎnĘ kĎŇ yĘ MyqĳĂyĎohĲ yĘ yn¡ĄbĘŇ C : MCQĲ SČ y‘¡ĂybĂŇ rĘhĲĎ ChIĎŔ qĂ dĘŇ YĂ ÉySĂ lĂ èĘ hČ 16

Mr¿ĎyJĂ lĘ mČ C : onĲ BĘ l’¡Ą yêĂ lĘ ’Č SĘ riĂŔ ’Č hŇ yăĎnĘ kĎŇ yĘ ÉynĄbĘŇ C : onĲ bĘŇ hŇ I¿ĎqĂ dĘŇ YĂ 17, 18

lb¡ĆŇ BĎ rĚzĘ hŇ yĎŔdĎŇ pĘŇ ynăĄbĘŇ C : hŇ yĲĎbĘŇ dČŇ nĘ C ‘m¡Ď SĎ oh hŇ y¿ĎmĘ qČ yĘ r~ĳČ’Č nĘ SĆ wĘ hŇ y¡ĎdĎŇ pĘŇ C 19

hŇ bĎÃ SĚ xĞ wĲČ : MtĲĎŇ ox’Ğ tŇ ym¡Ă ŁlSĘ C hŇ yĎŔnĘ nČxĞ wĲČ MQăĎ SĚ mĘ É lbĆŇ BĎ rĚzĘ=NbĆŇ C y‘ĳĂmĘ SĂ wĘ 20

hŇ yăĎTĘ lČ jĘ hŇ y¡ĎnĘ nČxĞ=NbĆŇ C : SmĲĄ xĎ dŇ sĆ x¡Ć bŇ SČ Cy¿ hŇ yËĎdĘŇ sČ xĞ wĲČ hŇ yÌĎkĘŇ rĆbĲĆŇ C lhĆ ’Ł wĎţ 21

yn¿ĄbĘŇ C : hŇ yĲĎnĘ kČŇ SĘ yn¿ĄBĘ hŇ y¡ĎdĘŇ bČŇ ‘Ł yn¿ĄBĘ NnĎŔ rĘ’Č ynăĄBĘ ÉhyĎpĎŇ rĘ ynąĄBĘ hŇ yĳĎ‘Ę SĲČ ywĲĂ 22

hŇ yËĎrĘ‘ČnĘ C xČ yrÌĂbĎŇ C l’Ď gĘŇ yĂwĘţ SCFÃ xČ hŇ yĎę‘Ę mČ SĘ ynăĄbĘŇ C hŇ yĳĎ‘Ę mČ SĘ hŇ y¡ĎnĘ kČŇ SĘ
: hŇ SĲĎ ŁlSĘ Mq¡ĎyrĂzĘ‘Č wĘ hŇ IËĎqĂ zĘxĂ wĘ ynÌČy‘ĄoylĘ ’Ć hŇ yĎęrĘ‘ČnĘ =NbĆŇ C : hŇ èĲĎ SĂ Tp¡ĎŇ SĎ wĘ 23

hŇ yËĎlĎ dĘŇ C NnÌĎxĎ oyĲwĘ bŇ Cu‘Č wĘţ hŇ yĎÃlĎ pĘŇ C bŇ ySĂÃ yĎlĘ ’Ć wĘ ChwĎyĘdČŇ hŁ ynČę y‘ĄoylĘ ’Ć ynăĄbĘŇ C 24

ym¡Ă rĘkČŇ wĘ NorËYĘ xĆ ZrĆjÌĆ hŇ dĳĎŇ ChyĘ yn¡ĄBĘ : hŇ ‘ĲĎbĘŇ SĂ ynĂ n¡Ď‘ĞwĲČ d
rwxw

.’"ydw w"d ,’"d Nkw yrqw bytk ybĄ SĘ yŁ ’"sb ,yrq ybĄ SĘ yŁ ,bytk CbSĘ yĎ v.55
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2 dŇ ylĂŔ hŁ tŇ xČ yăČwĘ tŇ xČ yČŔ =tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh É lbĎŇ oS=NbĆŇ hŇ yąĎ’Ď rĘC : lbĲĎŇ oSwĘ rCx¿ wĘ
: ytĲĂŇ ‘ĎrĘ~ĲĎ hČ tŇ ox¿ jĘ SĘ mĂ hŇ QĆ ’¡Ą dŇ hČ lĳĎ =tŇ ’Ć wĘ ym¡Č Cx’Ğ=tŇ ’Ć

3 Mt¡ĎŇ ox’Ğ MS¿Ą wĘ SBĳĎ dĘŇ yĂwĘ ’m¡Ď SĘ yĂwĘ l’Ň ‘¿ĆrĘzĘyĂ MTĎŔ y‘Ą ybăĂŇ ’Ğ ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ
4 ÉrCx=ynĄbĘŇ hŇ QĆ ’ąĄ hŇ SĳĎ Cx ybăĂŇ ’Ğ rzĆ‘¡ĄwĘ rdŔŁ gĘŇ ybăĂŇ ’Ğ É l’Ą CnpĘŇ C : ynĂ ojĲ lĘ lĆ YĘ hČ
5 yêăĄSĘ Cy¡hĎ ‘Č oqŔ tĘŇ ybăĂŇ ’Ğ ÉrCxSĘ ’Č lĘ C : MxĆ lĲĎ tŇ yB¿Ą yb¡ĂŇ ’Ğ hŇ tĎŇ rĎŔ pĘŇ ’Ć rokăŇ BĘ
6 rpĆŇ xĄŔ =tŇ ’Ć wĘ MEăĎxĚ’Ğ=tŇ ’Ć ÉhrĎ‘ĞnĲČ olą dŇ lĆ êĄÄ wČ : hŇ rĲĎ‘ĞnĲČwĘ hŇ ’¡Ď lĘ xĆ MySĳĂ nĎ
7 tŇ rĆY¿Ć hŇ ’ĳĎ lĘ xĆ yn¡ĄbĘŇ C : hŇ rĲĎ‘ĞnĲČ yn¿ĄBĘ hŇ QĆ ’¡Ą yrĳĂêĎSĘ xČ ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ yn¡ĂmĘ yêĄ=tŇ ’Ć wĘ
8 tŇ ox¿ jĘ SĘ mĂ C hŇ bĳĎŇ bĄŇ ~Ł hČ =tŇ ’Ć wĘ bŇ Cn¡‘Ď=tŇ ’Ć dŇ ylĂŔ oh Zoqă wĘ : NnĲĎtĘŇ ’Ć wĘ rxř Y¡ y
9 omą SĘ hŇ ’ĎÄ rĘqĲĎ oUę ’Ă wĘ wyxĳĎ’Ć mĲĄ dŇ B¡Ď kĘŇ nĂ ZBĄŔ ‘Ę yČ yhăĂ yĘwČ : MCrĲhĎ =NBĆ lx¡Ą rĘxČ ’Ğ

10 l’ĄÁ rĎWĘ yĂ yhĄÄ Łl’Ň lĲĄ ZBĄ ‘Ę yČţ ’răĎqĘ IĂwČ : bŇ YĆ‘ĲŁ BĘ yêĂ dĘŇ l¡Č yĎ yJ¿Ă rmŔŁ ’Ň lĄ ÉZBĄ ‘Ę yČ sŘ2

yUĂŔ ‘Ă ÉìdĘŇ yĲĎ hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ wĘ ÉylĂ CbŇ GĘ =tŇ ’Ć tĎŇ yBąĂ rĘhĂ wĘ ynĂ kĄÁ rĞbĲĎŇ êĘ ëŇ rĄÄ BĎ =M’Ă rmęŁ ’Ň lĄ
: l’ĲĎ SĎ =rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą Myh¡Ă Łl’Ĺ ’b¿ĄŇ IĎwČ yBĳĂ YĘ ‘Ď yêăĂ lĘ bĂŇ lĘ hŇ ‘¡ĎrĎUĄ tĎŇ yW¿Ă ‘Ď wĘ

11 yb¿ĂŇ ’Ğ ’Ch¡ ryxĳĂ mĘ =tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh hŇ x¡Ď CS=yxĲĂř ’Ğ bŇ Cl¿ kĘŇ C
12 hŇ e¡ĎxĂ êĘ =tŇ ’Ć wĘ xČ sĄŔ jĎ =tŇ ’Ć wĘ É’pĎŇ rĎ tŇ yBąĄ=tŇ ’Ć dŇ ylĂÂoh Noêę SĘ ’Ć wĘ : NoêĲ SĘ ’Ć
13 znČŔ qĘ ynăĄbĘŇ C : hŇ kĲĎŇ rĄ yS¿Ą nĘ ’Č hŇ QĆ ’¡Ą SxĳĎ nĎ ry‘ăĂ ybăĂŇ ’Ğ
14 hŇ rĳĎpĘŇ ‘Ď=tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh yt¡ČŇ nŁ o‘mĘ C : tŇ tĲČŇ xĞ l’¡Ą ynĂ tĘŇ ‘Ď yn¿ĄbĘŇ C hŇ yĳĎrĎWĘ C l’¡Ą ynĂ tĘŇ ‘Ď

: CyĲhĎ MyS¡Ă rĎxĞ yJ¿Ă MySĂŔ rĎxĞ ’yGăĄ ÉybĂŇ ’Ğ Éb’Ď oy=tŇ ’Ć dŇ yląĂ oh hŇ yĎęrĎWĘ C
15 hŇ l¡Ď ’Ą yn¿ĄbĘŇ C M‘ČnĳĎwĎ hŇ l¡Ď ’Ą Cry‘¿Ă hŇ eĆŔ pĚŇ yĘ=NBĆ bŇ lăĄ JĎ ÉynĄbĘŇ C

16, 17 rtĆŇ y¿Ć hŇ rĎŔ zĘ‘Ć=NbĆŇ C : l’ĲĄ rĘWČ ’Ğ wĲČ ’y¡ĎrĘyêĂ hŇ pĎŔ yzĂwĘ PŇ yzăĂ l’ĳĄ lĘ QĆ hČ yĘ yn¡ĄbĘŇ C : znĲČqĘ C
yb¿ĂŇ ’Ğ xB¡Ď SĘ yĂ=tŇ ’Ć wĘ yUČŔ SČ =tŇ ’Ć wĘ MyăĎrĘmĂ =tŇ ’Ć ÉrhČ êČÄ wČ Nolĳ yĎwĘ rpĆŇ ‘ăĄwĘ dŇ rĆm¡ĆC

18 ÉrbĆŇ xĆÄ =tŇ ’Ć wĘ ÉrodŇ gĘŇ ybąĂŇ ’Ğ dŇ rĆyĆÄ=tŇ ’Ć hŇ dĎÂlĘ yĲĎ hŇ IĎędĂŇ hĚ yĘhČ oêăSĘ ’Ă wĘ : ‘ČmĲŁ êĘ SĘ ’Ć
hŇ ‘ŔŁ rĘjČ =tŇ bČŇ hŇ yăĎtĘŇ BĂ ÉynĄBĘ hŇ QĆ ’Ąę wĘ xČ onĳzĎ ybăĂŇ ’Ğ l’¡Ą ytĂŇ CqĲ yĘ=tŇ ’Ć wĘ okŔ oW ybăĂŇ ’Ğ

19 MxČ nČŔ tŇ oxă ’Ğ hŇ IĎŔdĂŇ ohĲ tŇ SĆ ’ăĄ ÉynĄbĘŇ C : dŇ rĆmĲĎ xq¡ČlĎ rS¿Ć ’Ğ
20 hŇ eĎŔ rĂwĘ NonămĘ ’Č NomŔ ySĂ ynăĄbĘŇ C : ytĲĂŇ kĎŇ ‘ĞUĲČ hČ ‘Čm¡Ł êĘ SĘ ’Ć wĘ ymĳĂ rĘGČhČ hŇ l¡Ď y‘Ă qĘ yb¿ĂŇ ’Ğ
21 hŇ dĎŔ ChyĘ=NbĆŇ hŇ lăĎ SĄ ÉynĄBĘ : tŇ xĲĄ oz=NbĆŇ C tŇ x¡Ą oz y‘ĂŔ SĘ yĂ ynăĄbĘŇ C NolotŇ wĘ N¡ĎnxĎ =NBĆ

ZB¡Ě hČ tŇ d¿ČŇ bŇŁ ‘Ğ=tŇ yBĲĄ tŇ oxË jĘ SĘ mĂ C hŇ SĳĎ rĄmĎ ybăĂŇ ’Ğ hŇ D¡Ď‘Ę lČ wĘ hŇ kĎŔ lĄ ybăĂŇ ’Ğ r‘Ąť
tybl
rxĎYĘ yĂ ’"sbw ,‘"tw ’"yd ,T"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk rxČYŁ wĘ ’"sb ,yrq rxČYŁ wĘ ,bytk rxĎYĘ yĂ v.7 .d

.‘"tw rd"nq y"K ’"y Nkw t"ybb ybĂ ’Ğ ’"s v.11 .r"t Nkw yrqw bytk
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Cl¿ ‘ĞBĲĎ =rSĆ ’Ğ PŇ rËĎWĎ wĘ S’ÌĎ oywĘ ’bĎę zĄkŇŁ ySăĄ nĘ ’Č wĘ MyqĂÂ oywĘ : ‘ČBĲĄ SĘ ’Č tŇ yb¿ĄŇ lĘ 22

yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ wĘ MyrĂŔ YĘ oIăhČ hŇ UĎ hĄ ť : MyqĲĂ yêĂ ‘Č Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ wĘ MxĆ lĳĎ ybĂŇ SăĚ yĎwĘ bŇ ’¡Ď omlĘ 23

: MSĲĎ CbŇ SĘ y¿Ď oê¡kĘŇ ’Ň lČ mĘ BĂ ëŇ lĆ U¿Ć hČ =M‘Ă hŇ rĳĎdĄŇ gĘŇ C My‘¡ĂTĎ nĘ
MW¿Ď bĘŇ mĂ onËBĘ MQ¿Ě SČ : lC’Ĳ SĎ xrČz¿Ć bŇ yr¡ĂyĎ NymĂŔ yĎwĘ l’ăĄ CmnĘ No‘ĳmĘ SĂ yn¡ĄBĘ 24, 25

: onĲ bĘŇ y‘¿ĂmĘ SĂ on¡BĘ rCJ¿ zČ onËBĘ l’¿Ą CUxČ ‘mĳĎ SĘ mĂ yn¡ĄbĘŇ C : onĲ BĘ ‘m¿Ď SĘ mĂ on¡BĘ 26

MyBĳĂ rČ MynăĂBĎ Ny’¡Ą wyxĎě ’Ć lĘ C SSĄŔ tŇ onăbĎŇ C ÉrWĎ ‘Ď hŇ èąĎ SĂ MynĂÄBĎ y‘ĂÂmĘ SĂ lĘ C 27

: hŇ dĲĎŇ ChyĘ yn¿ĄBĘ =dŇ ‘Č CB¡ rĘhĂ âl¿ MêĎŔ xĘ jČ SĘ mĂ É lkŇŁ wĘ
MYĆ‘¡ĆbĘŇ C hŇ h¿Ď lĘ bĂŇ bĘŇ C : l‘ĲĎCS rY¿Č xĞ wĲČ hŇ d¡ĎŇ lĎ omĲ C ‘bČŇ S¿Ć =r’ĲĄ bĘŇ BĂ CbËŇ SĘ IĲĄwČ 28, 29

ÉtobŇ JĎ rĘmČ tŇ ybąĄŇ bĘŇ C : gŇlĲĎ qĘ yYĲĂ bĘŇ C hŇ m¡Ď rĘxĎ bĘŇ C l’¿Ą CtŇ bĘŇ bĂŇ C : dŇ lĲĎ otŇ bĘŇ C 30, 31

ëŇŁl¿ mĘ =dŇ ‘Č Mh¡Ć yrĄ‘ĲĎ hŇ QĆ ’¿Ą MyĂrĳĎ‘ĞSĲČ bĘŇ CĲ y’¡Ă rĘBĂ tŇ yb¿ĄŇ bĘŇ C MysĂŔ Cs rYăČ xĞbĲČŇ C
=lkĎŇ wĘ : SmĲĄ xĎ Myr¡Ă‘Ď NSĳĎ ‘Ď wĘ NkĆŇ t¡ŇŁ wĘ NoU¿ rĂ NyĂ‘ČŔ wĎ MTăĎ y‘Ą ÉMhĆ yrĄYĘ xČ wĘ : dŇ ywĲĂDĎ 32, 33

MtĎŔ bŇŁ SĘ omĲ tŇ ’Ň zŁ ť l‘ČBĳĎ =dŇ ‘Č hŇ QĆ ’¡Ą hĎ Myr¿Ă‘ĎhĲĆ tŇ obËŇ ybĂŇ sĘ rSÌĆ ’Ğ MhĆę yrĄYĘ xČ
l’ĳĄ oywĘ : hŇ yĲĎYĘ mČ ’Ğ=NBĆ hŇ S¡Ď oywĘ ëŇ lĄŔ mĘ yČwĘ bŇ băĎŇ oSmĘ C : MhĲĆ lĎ MW¡Ď xĘ yČtĘŇ hĲĂ wĘ 34, 35

hŇ bĎŇ qÃŁ ‘ĞyĲČwĲĘ ynČÃ y‘ĄoylĘ ’Ć wĘ : l’ĲĄ yWĂ ‘Ğ=NBĆ hŇ y¡ĎrĎWĘ =NBĆ hŇ yĎŔbĘŇ SĂ oyă=NBĆ É’ChyĄwĘ 36

y‘ÌĂpĘŇ SĂ =NbĆŇ ’zĎÄyzĂwĘ : hŇ yĲĎnĎbĘŇ C l’¡Ą mĂ yWĂ ywĂ l’ËĄ ydĂŇ ‘ĞwĲČ hŇ yÌĎWĎ ‘ĞwĲČ hŇ yĎxĎ oSĲ ywĂţ 37

tŇ omŔ SĄ BĘ My’ăĂ BĎ hČ hŇ QĆ ’Ą ť : hŇ yĲĎ‘Ę mĲČ SĘ =NBĆ yr¡ĂmĘ SĂ =NbĆŇ hŇ y¿ĎdĎŇ yĘ=NBĆ NoQË ’Č =NbĆŇ 38

ÉCkŇ lĘ IĲĄwČ : bŇ orĲlĎ CY¡ rĘjĲĎ MhĆŔ ytĄŇ obăŇ ’Ğ ÉtybĄŇ C MtĳĎŇ oxjĘ SĘ mĂ BĘ My’¡Ă yWĂ nĘ 39

C’ą YĘ mĘ IĂwĲČ : MnĲĎ’Ň YŁ lĘ hŇ ‘¡ĆrĘmĂ Su¿ĄbČŇ lĘ ’yĘGĳĎhČ xrăČzĘmĂ lĘ dŇ ‘¡Č rdŔŁ gĘŇ ’obăŇ mĘ lĂ 40

yJăĂ hŇ wĳĎlĄ SĘ C tŇ TĆ q¡ĆSŁ wĘ MyĂdČŔ yĎ tŇ băČŇ xĞrĲČ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ wĘ bŇ oTŔ wĎ NmăĄ SĎ Éh‘ĆrĘmĂ
tŇ omÁ SĄ BĘ MybĂÄ CtŇ JĘ hČ žhQĆ ’Ą C’bÃŁ IĎwČ : MynĲĂ pĎŇ lĘ MS¡Ď Myb¿ĂŇ SĘ IĲŁ hČ MxĎŔ =NmĂ 41

MynĂ y‘Ă UĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ MhĆÁ ylĄ hĽ’ĲĎ =tŇ ’Ć CJÄ IČwČ hŇ dĎę ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ ChIăĎqĂ zĘxĂ yĘ ű ymăĄ yBĂ
MhĳĆ yêĄxĘ êČ Cb¡Ň SĘ IĲĄwČ hŇ EĆŔhČ MoIăhČ =dŇ ‘Č ÉMmĚ yrĂxĞ IĲČwČ ÉhUĎ SĎÄ =C’YĘ mĘ nĂ rSąĆ ’Ğ
rhăČ lĘ ÉCkŇ lĘ hĲĎ No‘ę mĘ SĂ ynăĄBĘ =NmĂ ű MhăĆ mĄ C : MSĲĎ Mn¡Ď’Ň YŁ lĘ hŇ ‘¿ĆrĘmĂ =yJĲĂ 42

yn¿ĄBĘ l’ËĄ yEĂ‘ĚwĘ hŇ yÌĎpĎŇ rĘC hŇ yĎrĘ‘ČnĘ Cţ hŇ yĎÃTĘ lČ pĘŇ C tŇ o’ĳ mĄ SmăĄ xĞ MyS¡Ă nĎ’Ğ ry‘ĂŔ WĄ
MSĎŔ CbŇ SĘ IăĄwČ qlĳĄ mĎ ‘ĞlĲČ hŇ T¡Ď lĄ jĘ hČ tŇ yr¿Ă’Ą SĘ =tŇ ’Ć CJě IČwČ : MSĲĎ ’Ň rŁ BĘ y‘¡ĂSĘ yĂ 43

yJăĂ È l’Ą rĎWĘ yĂ=rokĲŇ BĘ Nb¿ĄŇ C’rĘ ynĄÄbĘŇ C : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č h
PŇ ¡Ąsoy yn¿ĄbĘŇ lĂ otŔ rĎkăŇŁ BĘ ÉhnĎêĘ nĂ wybĂŔ ’Ď y‘ăĄCYyĘ ÉolQĘ xČ bĘŇ CĲ ůrokŇ BĘ hČ ’Chă
wyxĎŔ ’Ć BĘ rbăČŇ GĎ ÉhdĎŇ ChyĘ yJąĂ : hŇ rĲĎkŇŁ BĘ lČ Wx¡Ą yČtĘŇ hĂ lĘ âl¿ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=NBĆ 2

dygnlw
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3 rokăŇ BĘ Nb¡ĄŇ C’rĘ yn¿ĄBĘ : PŇ sĲĄ oylĘ hŇ r¡ĎkŇŁ BĘ hČ wĘ CeUĳĆ mĂ dŇ yg¡ĂŇ nĎlĘ C
4 gŇ oG¿ onËbĘŇ hŇ y¿Ď‘Ę mĲČ SĘ l’ĳĄ oy yn¡ĄBĘ : ymĲĂ rĘkČŇ wĘ Nor¿YĘ xĆ ’CQ¡ pČŇ C ëŇ on¿xĞ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ

5, 6 onŔ bĘŇ hŇ răĎ’Ą BĘ : onĲ BĘ l‘ČB¿Č on¡bĘŇ hŇ y¿Ď’Ď rĘ onËbĘŇ hŇ k¿ĎŇ ymĂ : onĲ bĘŇ y‘¿ĂmĘ SĂ on¡BĘ
: ynĲĂ bĄŇ C’rĲlĎ ’yW¡Ă nĎ ’Ch¿ rèĳĚ ’Č ëŇ lĆ măĆ rsĆ ’¡Ć nĘ lĘ jĂ tŇ g¿ČŇQĘ êĂ hŇ lĎŔ gĘŇhĆ rSăĆ ’Ğ

7 : ChyĲĎrĘkČŇ zĘC l’¡Ą y‘Ă yĘ S’Ň r¿Ł hĎ MtĳĎŇ odŇ lĘ tĲŇŁ lĘ Wx¡Ą yČtĘŇ hĂ BĘ wytĎŔ xŁ jĘ SĘ mĂ lĘ ÉwyxĎ ’Ć wĘ
8 ob¡Ň nĘ =dŇ ‘Č wĘ r‘ĄŔ rŁ ‘ĞBĲČ bŇ SăĄ oy ’Chť l’ĳĄ oy=NBĆ ‘mČ S¡Ć =NBĆ zzĎŔ‘Ď=NBĆ É‘lČ bĆÄ C
9 tŇ rĳĎjĘ rh¡Ď eĎhČ =NmĂ lĘ hŇ rĎBĎŔ dĘŇ mĂ ’obăŇ lĘ =dŇ ‘Č ÉbSČ yĎ xrĎę zĘUĂ lČ wĘ : No‘Ĳ mĘ l‘Čb¿ČŇ C

10 ÉhmĎ xĎ lĘ mĂ CWą ‘Ď lC’ę SĎ ymăĄ ybĂŇ C : dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ ZrĆ’¿ĆBĘ Cb¡Ň rĎ MhËĆ ynĄqĘ mĂ yJÌĂ
xr¿ĎzĘmĂ yn¡ĄjĘ =lJĎ =l‘ĲČ MhĆŔ ylĄ hĽ’ăĎ BĘ ÉCbŇ SĘ IĲĄwČ MdĳĎŇ yĎBĘ Cl¡ jĘ IĂwĲČ My’ĂŔ rĂgĘŇhČ hĲČ =M‘Ă

11 NS¡Ď BĎ hČ ZrĆ’¿ĆBĘ CbËŇ SĘ yĲĎ MDĎę gĘŇ nĆlĘ dŇ găĎŇ =ynĄbĘŇ C : dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ lČ
12 : NSĲĎ BĎ BČ Tp¡ĎŇ SĎ wĘ yn¿Č‘Ę yČwĘ hŇ nĳĆSĘ UĂ hČ Mp¡ĎŇ SĎ wĘ S’Ň rŔŁ hĎ l’ăĄ oy : hŇ kĲĎŇ lĘ sĲČ =dŇ ‘Č
13 NJËĎ ‘Ę yČwĘ yrÌČoywĘ ‘bČŇ SĆ wĘţ MQĎÃSĚ mĘ C l’ĄÃ kĎŇ ymĲĂ MhĆę ytĄŇ obĲŇ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ MhĆÂ yxĄ ’Ğ wĲČ
14 yrĂÃ Cx=NBĆ lyĂxČę ybĂŇ ’Ğ ynăĄBĘ ű hŇ QĆ ’ăĄ : hŇ ‘ĲĎbĘŇ SĂ rbĆŇ ‘¡ĄwĎ ‘Č yz¿ĂwĘ

: zCBĲ =NBĆ oD¡xĘ yČ=NBĆ yS¿Č ySĂ yĘ=NBĆ l’ËĄ kĎŇ ymĲĂ =NBĆ dŇ ‘ÌĎlĘ GĂ =NBĆ xČ oryĎţ=NBĆ
15, 16 dŇ ‘¿ĎlĘ GĂ BČ CbËŇ SĘ IĲĄwČ : MtĲĎŇ obŇ ’Ğ tŇ yb¿ĄŇ lĘ S’Ň r¡Ł ynĂŔ CG=NBĆ l’ăĄ yDĂbĘŇ ‘Č=NBĆ ÉyxĂ ’Ğ

17 ÉMQĎ JĚ : MtĲĎŇ o’YĘ otŇ =l‘Č Nor¡SĎ yS¿Ą rĘgĘŇmĂ =lkĲĎŇ bĘŇ C hĎ ytĳĆŇ nŁ bĘŇ bĂŇ C NS¡Ď BĎ BČ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ M‘¿ĎbĘŇ rĎyĲĎ ym¡Ą ybĂŇ C hŇ dĳĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ MtăĎŇ oy ym¡Ą yBĂ CWŔ xĘ yČtĘŇ hĂ

18 ů lyĂxČ =ynĄBĘ =NmĂ ÈhèĆ nČmĘ =TbĆŇ SĲĄ yY¿Ă xĞ wĲČ ydĂÁ gĎŇ wĘ NbĄÄ C’rĘ=ynĲĄBĘ
My‘ĂÄ BĎ rĘ’Č hŇ mĳĎ xĎ lĘ mĂ yd¡ĄŇ CmlĘ C tŇ SĆ qĆŔ ykĄŇ rĘdăŇŁ wĘ ÉbrĆxĆÄ wĘ NgąĄŇmĎ y’ĄÄ WĘ nĲŁ MySĂ nĎ’Ğ ţ

19 hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ CW¿ ‘ĞIĲČwČ : ’bĲĎŇ YĎ y’¿ĄYĘ yĲŁ Myè¡Ă SĂ wĘ tŇ o’¿ mĄ =‘bČŇ SĘ C PŇ lĆ ’ËĆ hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č wĘ
20 ÉMdĎŇ yĎbĘŇ CnątĘŇ eĲĎ IĂwČ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ CrăzĘ‘ĲĎIĄwČ : bŇ dĲĎŇ onwĘ Syp¡ĂŇ nĎ wĘ rCT¿ ywĂ My’ĳĂ yrĂgĘŇhČ hĲČ =M‘Ă

roê¿‘Ę nČ wĘ hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ BČ ÉCq‘ĞzĲĎ MyhąĂ Łl’Ň lĲĄ yJĂ ţ MhĳĆ UĎ ‘Ă SăĆ lk¡ŇŁ wĘ My’ĂŔ yrĂgĘŇhČ hĲČ
21 N’Ň YęŁ wĘ ÉPlĆ ’ĆÄ Myè¿Ă mĂ xĞ MhĆÂ yQĄ mČ GĲĘ MhĆę ynĄqĘ mĂ CBă SĘ IĂwČ : obĲŇ CxTĘ b¿ĎŇ =yJĂ Mh¡Ć lĎ

: PŇ lĆ ’ĲĎ hŇ ’Ď m¿Ą Md¡ĎŇ ’Ď SpĆŇ n¿ĆwĘ MyĂjĳĎlĘ ’Č Myr¡ĂomxĞ wĲČ PŇ lĆ ’ĆŔ ÉMyèĂ mĂ xĞ wĲČ MyĂtąČŇ ’Ň mĎ
22 Mh¡Ć yêĄxĘ tČŇ Cb¿Ň SĘ IĲĄwČ hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ hČ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ mĄ yJ¿Ă ClpĎŔ nĎ ÉMyBĂ rČ MyląĂ lĎ xĞ=yJĲĂ
23 ZrĆ’ĳĎBĎ Cb¡Ň SĘ yĲĎ hŇ èĆŔ nČmĘ TbĆŇ SăĄ ÉyYĂ xĞ ynĄębĘŇ C : hŇ lĲĎ GŁ hČ =dŇ ‘Č
24 hŇ QĆ ’¡Ą wĘ : CbĲŇ rĎ hŇ UĎ h¿Ą Nom¡ rĘxĆ =rhČ wĘ ryn¿ĂWĘ C NomË rĘxĆ l‘ČBÌČ =dŇ ‘Č NSĎÂ BĎ mĂ

yV’r
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hŇ yĎÄmĘ rĘyĂwĘ l’Ą yrĂzĘ‘Č wĘţ l’ĄÃ ylĂ ’ĹwĲĆ y‘ĂÃ SĘ yĂwĘ rpĆŇ ‘ĄÃ wĘ MtĳĎŇ obŇ ’Ğ=tŇ ybĲĄŇ ySăĄ ’Ň rĎ
MyS¡Ă ’Ň rĎ tŇ omŔ SĄ ySăĄ nĘ ’Č lyĂxČŔ yrĄoBă GĂ ÉMySĂ nĎ’Ğ l’Ąę yDĂxĘ yČwĘ hŇ yĎÁwĘdČŇ ohĲ wĘ
Cnę zĘIĂwČ MhĳĆ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ yh¡ĄŁl’Ň BĲĄ ClŔ ‘ĞmĘ IĲĂwČ : MtĲĎŇ obŇ ’Ğ tŇ yb¿ĄŇ lĘ 25

žr‘Č IĎwČ : MhĲĆ ynĄjĘ mĂ Myh¡Ă Łl’Ĺ dŇ ym¿Ă SĘ hĂ =rSĆ ’Ğ ZrĆ’ĎŔ hĎ =yUĄ ‘Č yhăĄŁl’Ĺ ÉyrĄxĞ’ĲČ 26

tŇ gąČŇQĘ êĂ ÉxČ CrÄ =tŇ ’Ć wĘ rCèę ’Č =ëŇ lĆ mĲĆ lCjă ű xČ Cră=tŇ ’Ć l’ĄÁ rĎWĘ yĂ yhĄÄ Łl’Ĺ
TbĆŇ SăĄ yY¡Ă xĞlĲČ wĘ ydĂŔ GĎlČ wĘ ynăĂbĄŇ C’rlĎ ÉMlĄ gĘŇ IČwČ rCèŔ ’Č ëŇ lĆ măĆ ÉrsĆ nĆlĘ jĂ
: hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č NzĎŔoG rhăČ nĘ C É’rĎhĎ wĘ robąŇ xĎ wĘ xlČÄxĘ lČ M’Ą ybĂŇ yĘwČţ hŇ èĳĆ nČmĘ

: yrĲĂrĎmĘ C tŇ h¡Ď qĘ NoSě rĘGĲĄ ywĳĂlĄ yn¡ĄBĘ 27

: l’ĲĄ yEĂ‘ĚwĘ Nor¡bĘŇ xĆ wĘ rhĎŔ YĘ yĂ MrăĎmĘ ‘Č tŇ hĳĎ qĘ yn¡ĄbĘŇ C 28

’ChŔ ybĂŇ ’Ğ wĲČ ÉbdĎŇ nĎ NrŔŁ hĞ’ĲČ ynăĄbĘŇ C MyĳĎrĘmĂ C hŇ S¡Ć mŁ C Nr¿Ł hĞ’ĲČ MrĎŔ mĘ ‘Č ynăĄbĘŇ C 29

dŇ yl¿Ă hŁ sx¡Ď nĘ yjĲĂ sxĎŔ nĘ yjĲĂ =tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh ÉrzĎ‘ĎlĘ ’Ć : rmĲĎ tĎŇ y’ĲĂ wĘ rz¡Ď‘ĎlĘ ’Ć 30

: yEĲĂ‘Ě=tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh yu¡ĂbĚŇ C yuĂŔ BĚ =tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh É‘Č CSÄ ybĂŇ ’Ğ wĲČ : ‘Č CSĲ ybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć 31

ÉtoyrĎmĘ : tŇ oyĲrĎmĘ =tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh hŇ y¡ĎxĘ rĲČzĘCĲ hŇ yĎŔxĘ rĲČzĘ=tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh ÉyEĂ‘ĚwĘ 32, 33

ÉbCTyxĂ ’Ğ wĲČ : bŇ CTĲ yxĂ ’Ğ=tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh hŇ y¡ĎrĘmČ ’Ğ wĲČ hŇ yĎŔrĘmČ ’Ğ=tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh 34

dŇ ylăĂ oh ÉZ‘ČmČÄ yxĂ ’Ğ wĲČ : Z‘ČmĲĎ yxĂ ’Ğ=tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh qod¡Ň YĎ wĘ qodŔ YĎ =tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh 35

hŇ yĳĎrĘzČ‘Ğ=tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh N¡ĎnxĎ oyĲwĘ : NnĲĎxĎ oyĲ=tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh hŇ y¡ĎrĘzČ‘ĞwĲČ hŇ yĎŔrĘzČ‘Ğ=tŇ ’Ć 36

dŇ lĆ oI¿wČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ hŇ m¡Ł ŁlSĘ hŇ n¿ĎBĎ =rSĆ ’Ğ tŇ yĂBČě BČ NhĄŔ JĂ rSăĆ ’Ğ ’Chť 37

ÉbCTyxĂ ’Ğ wĲČ : bŇ CTĲ yxĂ ’Ğ=tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh hŇ y¡ĎrĘmČ ’Ğ wĲČ hŇ yĳĎrĘmČ ’Ğ=tŇ ’Ć hŇ y¡ĎrĘzČ‘Ğ 38

dŇ ylăĂ oh ÉMCQSČ wĘ : MCQĲ SČ =tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh qod¡Ň YĎ wĘ qodŔ YĎ =tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh 39

=tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh ÉhyĎrĘzČ‘ĞwĲČ : hŇ yĲĎrĘzČ‘Ğ=tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh hŇ I¡ĎqĂ lĘ xĂ wĘ hŇ IĎŔ qĂ lĘ xĂ =tŇ ’Ć 40

tŇ olă gĘŇhČ BĘ ëŇ lČŔ hĎ qdăĎŇ YĎ ohywĲĂ : qdĲĎŇ YĎ ohĲ yĘ=tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh hŇ y¡ĎrĎWĘ C hŇ yĎŔrĎWĘ 41

: r~ĲČ ’Ň nĆdĘŇ kČŇ bĲĚŇ nĘ dŇ y¡ČBĘ MĂlĳĎSĎ CrĲywĂ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=tŇ ’Ć hoĎŔhyĘ
MoS¡ rĘgĲĄŇ=ynĄBĘ tŇ om¿ SĘ hŇ QĆ ’ËĄ wĘ : yrĲĂrĎmĘ C tŇ h¡Ď qĘ MSěŁ rĘGĲĄ ywĳĂlĄ yn¡ĄBĘ w, 2

yn¿ĄBĘ : l’ĲĄ yEĂ‘ĚwĘ Nor¡bĘŇ xĆ wĘ rhĎŔ YĘ yĂwĘ MrăĎmĘ ‘Č tŇ hĳĎ qĘ yn¡ĄbĘŇ C : y‘ĲĂmĘ SĂ wĘ yn¿ĂbĘŇ lĂ 3, 4

MoSĳ rĘgĲĄŇlĘ : MhĲĆ ytĄŇ obĲŇ ’ĞlĲČ yw¡ĂQĄ hČ tŇ ox¿ jĘ SĘ mĂ hŇ QĆ ’ËĄ wĘ ySĳĂ mĚ C ylăĂ xĘ mČ yr¡ĂrĎmĘ 5

on¡BĘ xrČz¿Ć onŔ bĘŇ oDă‘Ă ÉonBĘ x’ąĎ oy : onĲ bĘŇ hŇ U¿Ď zĂ on¡BĘ tŇ xČ y¿Č onËbĘŇ yn¿ĂbĘŇ lĂ 6

: onĲ BĘ ryi¿Ă ’Č on¡BĘ xrČq¿Ł onŔ BĘ bŇ dăĎŇ nĎ yUĲĂ ‘Č tŇ hĳĎ qĘ yn¡ĄBĘ : onĲ BĘ yr¿ČtĘŇ ’Ď yĘ 7

onŔ BĘ l’ăĄ yrĂC’Ĳ ÉonBĘ tŇ xČ êąČ : onĲ BĘ ryi¿Ă ’Č wĘ on¡BĘ PŇ ¿ĎsyĎbĘŇ ’Ć wĘ onËbĘŇ hŇ n¿ĎqĎ lĘ ’Ć 8, 9

hyz‘
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10, 11 hŇ nĳĎqĎ lĘ ’Ć : tŇ omĲ yxĂ ’Ğ wĲČ yW¡Č mĎ ‘Ğ hŇ nĎŔ qĎ lĘ ’Ć ÉynĄbĘŇ C : onĲ BĘ lC’¿ SĎ wĘ on¡bĘŇ hŇ I¿ĎEĂ‘Ě
12 on¡BĘ Mx¿Ď rŁ yĘ onËBĘ bŇ ’¿Ď ylĂ ’Ĺ : onĲ BĘ tŇ xČ n¿Č wĘ on¡BĘ yp¿ČŇ oY hŇ nĎŔ qĎ lĘ ’Ć Éwnřb

13, 14 yr¡ĂrĎmĘ yn¿ĄBĘ : hŇ IĲĎbĂŇ ’Ğ wĲČ yn¡ĂSĘ wČ rk¿ŇŁ BĘ hČř l’ËĄ CmSĘ ynÌĄřbĘŇ C : onĲ bĘŇ hŇ n¿ĎqĎ lĘ ’Ć
15 on¡bĘŇ hŇ I¿ĎGĂ xČ onËbĘŇ ’‘¿ĎmĘ SĂ : onĲ bĘŇ hŇ E¿Ď‘Ě on¡bĘŇ y‘¿ĂmĘ SĂ onËbĘŇ yn¿ĂbĘŇ lĂ ylĳĂ xĘ mČ
16 =ydĄŇ yĘ=l‘Č dŇ ywËĂDĎ dŇ ym¿Ă ‘ĹhĲĆ rSĆÄ ’Ğ hŇ QĆ ’Ąę wĘ : onĲ bĘŇ hŇ y¿ĎWĎ ‘Ğ
17 NJąČ SĘ mĂ ynĄÄpĘŇ lĂ MytĂÁ rĘSĲĎ mĘ CyÄhĘ IĲĂwČ : NorĲ’Ď hĲĎ xČ on¡UĘ mĂ hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ ryS¡Ă

MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ho¡ĎhyĘ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć hŇ mËŁ ŁlSĘ tŇ onÌBĘ =dŇ ‘Č ryèĂŔ BČ Éd‘Ąom=lhĆ ’ĲŁ
18 ÉynĄBĘ mĂ MhĳĆ ynĄbĘŇ C Myd¡ĂŇ mĘ ‘ĲŁ hĎ hŇ QĆ ’¿Ą wĘ : MtĲĎŇ dĎŇ obŇ ‘Ğ=l‘Č MT¡Ď jĎ SĘ mĂ kĘŇ Cd¿Ň mĘ ‘Č IĲČwČ
19 ÉhnĎqĎ lĘ ’Ć =NBĆ : l’ĲĄ CmSĘ =NBĆ l’¡Ą oy=NBĆ rrĄŔ oSmĘ hČ ÉNmĎ yhĄ ytĂŔ hĎ uĘ hČ
20 tŇ xČ m¡Č =NBĆ hŇ nĎŔ qĎ lĘ ’Ć =NBĆ ÉPyřY=NBĆ : xČ oêĲ =NBĆ l’¡Ą ylĂ ’Ĺ=NBĆ MxĎŔ rŁ yĘ=NBĆ

21, 22 ÉtxČ êČÄ =NBĆ : hŇ yĲĎnĘ pČŇ YĘ =NBĆ hŇ y¡ĎrĘzČ‘Ğ=NBĆ l’ĄŔ oy=NBĆ ÉhnĎqĎ lĘ ’Ć =NBĆ : yWĲĎ mĎ ‘Ğ=NBĆ
23 yw¡ĂlĄ =NBĆ tŇ hĎŔ qĘ =NBĆ rhăĎ YĘ yĂ=NBĆ : xrČqĲŁ =NBĆ PŇ ¡ĎsyĎbĘŇ ’Ć =NBĆ ryiĂŔ ’Č =NBĆ
24 PŇ ¿Ďs’Ď onĳymĂ yĘ=l‘Č dŇ m¡Ą ‘Ł hĲĎ PŇ sĎŔ ’Ď wyxăĂ ’Ď wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=NBĆ
25 : hŇ IĲĎJĂ lĘ mČ =NBĆ hŇ y¡ĎWĄ ‘ĞBĲČř =NBĆ l’¿Ą kĎŇ ymĲĂ =NBĆ : ’‘ĲĎmĘ SĂ =NBĆ Chy¡ĎkĘŇ rĆBĆ =NBĆ

26, 27 : y‘ĲĂmĘ SĂ =NBĆ hŇ U¡Ď zĂ=NBĆ Nt¿ĎŇ y’Ą =NBĆ : hŇ yĲĎdĎŇ ‘Ğ=NBĆ xrČz¡Ć=NbĆŇ yn¿ĂtĘŇ ’Ć =NBĆ
28, 29 Mh¡Ć yxĄ ’Ğ yrËĂrĎmĘ ynÌĄbĘŇ C : ywĲĂlĄ =NBĆ MS¡Ł rĘGĲĄ=NBĆ tŇ xČ y¿Č=NBĆ

30 hŇ y¿ĎbĘŇ SČ xĞ=NBĆ : ëŇ CQĲ mČ =NBĆ yD¡ĂbĘŇ ‘Č=NBĆ ySĂŔ yqĂ =NBĆ ÉNtĎŇ y’Ą lw’Ň mĳŁ vĘ hČ =l‘ĲČ
31, 32 ÉylĂ xĘ mČ =NBĆ : rmĆ SĲĎ =NBĆ yn¡ĂBĎ =NbĆŇ yY¿Ă mĘ ’Č =NBĆ : hŇ IĲĎqĂ lĘ xĂ =NBĆ hŇ y¡ĎYĘ mČ ’Ğ=NbĆŇ

33 tŇ dČŔ obŇ ‘Ğ=lkĎÄ lĘ MynĂě CtŇ nĘ MIĳĂwĂlĘ hĲČ Mh¡Ć yxĄ ’Ğ wĲČ : ywĲĂlĄ =NBĆ yr¡ĂrĎmĘ =NBĆ ySĂŔ Cm=NBĆ
34 ÉhlĎ o‘hĲĎ xBąČ zĘmĂ =l‘Č MyrĂÄ yTĂ qĘ mČ wynĎÁbĎŇ C NrÄŁ hĞ’ĲČ wĘ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ yB¿Ą NJ¡Č SĘ mĂ sŘ3

=l‘Č ÉrjĄ kČŇ lĘ C MySĳĂ dĎŇ uĽhČ SdĆŇ qăŁ tŇ kĆŇ ’Ň l¡Ć mĘ lkěŁ lĘ tŇ rĆTŔŁ uĘ hČ xBăČ zĘmĂ =l‘Č wĘ
: MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ dŇ bĆŇ ‘¿Ć hŇ S¡Ć mŁ hŇ CĎŔYĂ rSăĆ ’Ğ É lkŇŁ JĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ

35, 36 yu¿ĂBĚ : onĲ BĘ ‘Č CS¿ ybĂŇ ’Ğ on¡BĘ sx¿Ď nĘ yjĲĂ onËBĘ rz¿Ď‘ĎlĘ ’Ć NrĳŁ hĞ’ĲČ ynăĄBĘ hŇ QĆ ’¡Ą wĘ
37 bŇ CT¿ yxĂ ’Ğ on¡bĘŇ hŇ y¿ĎrĘmČ ’Ğ onËBĘ tŇ oy¿rĎmĘ : onĲ bĘŇ hŇ y¿ĎxĘ rĲČzĘ on¡bĘŇ yE¿Ă‘Ě onËbĘŇ

38, 39 MtĎŔ obŇ SĘ omĲ ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ : onĲ BĘ Z‘Čm¿Č yxĂ ’Ğ on¡BĘ qod¿Ň YĎ : onĲ BĘ
hŇ y¿ĎhĎ Mh¡Ć lĎ yJ¿Ă ytĂŔ hĎ uĘ hČ tŇ xăČ jČ SĘ mĂ lĘ ÉNrŁ hĞ’ĲČ ynąĄbĘŇ lĂ MlĳĎ CbŇ gĘŇBĂ Mt¡ĎŇ oryTĲĂ lĘ
lrwgh
rkbh l"n v.13 .x"y qwsp Nmql Nyy‘ : +wgw ynbw onBĘ l’ĄCmSĘ l"n v.13 .yrq ynĄbĘ ,bytk onbĘ v.11 .w
hyĎWĄ ‘ĞmČ ’"s v.25 .yrq PCY ,bytk PyYĂ v.20 .+b +x +’ l’wmVw ,x"y qwsp Nmql Nyy‘ : hIĎbĂ ’Ğ ynĂèĄ hČ wĘ l’Ąoy

.s"tw ‘"t ,b"yd ,T"d ,g"d Nkw
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hĎ yS¡Ć rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ZrĆ’ăĆBĘ Nor¡bĘŇ xĆ =tŇ ’Ć MhËĆ lĎ Cn¿êĘ IĂwĲČ : lrĲĎoGhČ 40

=NBĆ bŇ l¿Ą kĎŇ lĘ Cn¡tĘŇ nĲĎ hĎ yrĳĆYĄxĞ=tŇ ’Ć wĘ ry‘¡ĂhĎ hŇ d¿ĄŇ WĘ =tŇ ’Ć wĘ : hĎ ytĲĆŇ bŇŁ ybĲĂŇ sĘ 41

=tŇ ’Ć TlĎŔ qĘ UĂ hČ yrăĄ‘Ď=tŇ ’Ć ÉCntĘŇ nĲĎ NręŁ hĞ’ĲČ ynăĄbĘŇ lĂ wĘ : hŇ eĲĆpĚŇ yĘ 42

=tŇ ’Ć wĘ ‘Čm¡Ł êĘ SĘ ’Ć =tŇ ’ĲĆ wĘ rê¿Ă yČ=tŇ ’Ć wĘ hĎ ySĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ hŇ n¡ĎbĘŇ lĂ =tŇ ’Ć wĘ Nor¿bĘŇ xĆ
: hĎ ySĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ryb¡ĂŇ DĘ=tŇ ’Ć hĎ ySĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉzlĄ yxĂ =tŇ ’Ć wĘ : hĎ ySĲĆ rĎgĘŇmĂ 43

: hĎ ySĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ SmĆ S¡Ć tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć wĘ hĎ ySĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉNSĎ ‘Ď=tŇ ’Ć wĘ 44

=tŇ ’Ć wĘ ÉhĎ ySĆÄ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ‘bČŇ GąĆ=tŇ ’Ć NmĂę yĎnĘ bĂŇ hŇ FăĄ UČ mĂ C 45

MhËĆ yrĄ‘ĲĎ=lJĎ hĎ ySĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ot¡Ň nĎ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ hĎ ySĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ tŇ mĆ lăĆ ‘Ď
tŇ hĎÁ qĘ ynĄÄbĘŇ lĂ wĘ : MhĲĆ ytĄŇ oxjĘ SĘ mĂ BĘ ry‘¡Ă hŇ r¿ĄWĘ ‘Ć=SŁlĲ SĘ 46

lr¡ĎoGBČ hŇ èËĆ nČmĘ yYÌĂxĞ hŇ FĄÄ mČ tŇ yYĂ xĞUĲČ mĲĂ ţ hŇ FĆÃ UČ hČ tŇ xČ jăČ SĘ UĂ mĂ MyrĂę tĎŇ oeĲ hČ
hŇ FăĄ UČ mĂ MtĎę oxjĘ SĘ mĂ lĘ MoSÁ rĘgĲĄŇ ynĄÄbĘŇ lĂ wĘ : rWĆ ‘ĲĎ Myr¿Ă‘Ď 47

NSĎŔ BĎ BČ ÉhèĆ nČmĘ hŇ FąĄ UČ mĂ C ylĂęêĎpĘŇ nČ hŇ FăĄ UČ mĂ C rSĄÁ ’Ď hŇ FĄÄ UČ mĂ C rkĎŇ Vř vĎ yĂţ
MtĎę oxjĘ SĘ mĂ lĘ yrĂÁ rĎmĘ ynĄÄbĘŇ lĂ : hŇ rĲĄWĘ ‘Ć SŁl¿ SĘ Myr¡Ă‘Ď 48

Myr¡Ă‘Ď lrĎŔ oGBČ ÉNlĚ CbŇ zĘ hŇ FąĄ UČ mĂ C dŇ gĎÂ=hŇ FĄ UČ mĂ C NbĄŇ C’rĘţ hŇ FăĄ UČ mĂ
=tŇ ’Ć wĘ Myr¡Ă‘ĎhĲĆ =tŇ ’Ć MIĳĂwĂlĘ lĲČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ Cn¿êĘ IĂwČ : hŇ rĲĄWĘ ‘Ć Myê¿ĄSĘ 49

=ynĲĄbĘŇ hŇ FăĄ UČ mĂ C ÉhdĎŇ ChyĘ=ynĲĄbĘŇ hŇ FąĄ UČ mĂ lrĎę oGbČŇ CnăêĘ IĂwČ : MhĲĆ ySĄ rĘgĘŇmĂ 50

C’¿ rĘqĘ yĂ=rSĆ ’Ğ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂ‘ĎhĲĆ tŇ ’Ą ť NmĳĂ yĎnĘ bĂŇ ynăĄBĘ hŇ F¡Ą UČ mĂ C No‘Ŕ mĘ SĂ
yrăĄ‘Ď ÉyhĂ yĘwĲČ tŇ hĳĎ qĘ ynăĄBĘ tŇ ox¡ jĘ SĘ UĂ mĲĂ C : tŇ omĲ SĄ BĘ Mh¡Ć tĘŇ ’Ć 51

Mk¿ĆŇ SĘ =tŇ ’Ć TlËĎ qĘ UĂ hČ yrÌĄ‘Ď=tŇ ’Ć MhĆÁ lĎ CnÄêĘ IĂwČ : MyĂrĲĎpĘŇ ’Ć hŇ F¡Ą UČ mĂ MlĎŔ CbŇ gĘŇ 52

=tŇ ’ĲĆ wĘ : hĎ ySĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ rzĆG¡Ć=tŇ ’Ć wĘ MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć rhăČ BĘ hĎ yS¡Ć rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ 53

=tŇ ’Ć wĘ : hĎ ySĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ Nor¡ox tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć wĘ hĎ ySĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉM‘ĎmĘ qĘ yĎ 54

ÉtyYĂ xĞUĲČ mĲĂ C : hĎ ySĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ NoU¡ rĂ=tŇ GČ=tŇ ’Ć wĘ hĎ ySĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉNolIĎ’Č 55

hĎ ySĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ M‘¡ĎlĘ BĂ =tŇ ’Ć wĘ hĎ ySĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉrnĄ‘Ď=tŇ ’Ć hŇ èĆŔ nČmĘ hŇ FăĄ mČ
ůMoSrĘGĲĄ ÈynĄbĘŇ lĂ : MyrĲĂtĎŇ oeĲ hČ tŇ h¡Ď qĘ =ynĄbĘŇ lĂ tŇ xČ j¿Č SĘ mĂ lĘ 56

hĎ ySĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ NS¡Ď BĎ BČ N¿ĎloG=tŇ ’Ć hŇ èĆŔ nČmĘ hŇ FăĄ mČ ÉyYĂ xĞ tŇ xČ jČę SĘ UĂ mĂ
rkĎŔ Vř vĎ yĂ hŇ FăĄ UČ mĂ C : hĎ ySĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ tŇ or¡êĎSĘ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ 57

=tŇ ’Ć wĘ : hĎ ySĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ tŇ r¡ČbĘŇ DĎ=tŇ ’Ć hĎ ySĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ SdĆŇ q¡Ć=tŇ ’Ć 58

twm’r
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: hĎ ySĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ Mn¡Ą‘Ď=tŇ ’Ć wĘ hĎ ySĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ Étom’Ň rĎ
59 =tŇ ’Ć wĘ NoD¡bĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ hĎ ySĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ lS¡Ď mĎ =tŇ ’Ć rSĄŔ ’Ď hŇ FăĄ UČ mĂ C
60 : hĎ ySĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ bŇ x¡Ł rĘ=tŇ ’Ć wĘ hĎ ySĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉqqŁ Cx=tŇ ’Ć wĘ : hĎ ySĲĆ rĎgĘŇmĂ
61 hĎ ySĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ É lylĂ GĎBČ SdĆŇ qąĆ=tŇ ’Ć ylĂęêĎpĘŇ nČ hŇ FăĄ UČ mĂ C

: hĎ ySĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ MyĂt¡ČŇ yĎrĘqĂ =tŇ ’Ć wĘ hĎ ySĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ NoU¡ xČ =tŇ ’Ć wĘ
62 =tŇ ’Ć wĘ on¡ oUrĂ=tŇ ’Ć NlĚŔ CbŇ zĘ hŇ FăĄ UČ mĂ ůMyrĂtĎŇ oeĲ hČ ÈyrĂrĎmĘ ynăĄbĘŇ lĂ
63 ÈoxrĄyĘ NDăĄrĘyČlĘ rbĆŇ ‘ĄÁ mĄ C : hĎ ySĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ rob¡Ň êĎ =tŇ ’Ć hĎ ySĳĆ rĎgĘŇmĂ

hĎ ySĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ rB¡Ď dĘŇ UĂ BČ rYĆB¿Ć =tŇ ’Ć NbĄŔ C’rĘ hŇ FăĄ UČ mĂ ůNDĄrĘIČhČ xrăČzĘmĂ lĘ
64 =tŇ ’Ć wĘ hĎ ySĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉtomdĄŇ qĘ =tŇ ’Ć wĘ : hĎ ySĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ hŇ YĎ hĘ y¡Č=tŇ ’Ć wĘ
65 tŇ om¿ ’Ň rĎ=tŇ ’Ć dŇ gĎŔ =hŇ FĄ UČ mĂÄ C : hĎ ySĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ tŇ ‘Čp¡ČŇ ymĄ
66 ÉNoBSĘ xĆ =tŇ ’Ć wĘ : hĎ ySĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ MyĂn¡ČxĞmĲČ =tŇ ’ĲĆ wĘ hĎ ySĳĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ dŇ ‘¡ĎlĘ GĂ BČ
z ynăĄbĘŇ lĂ wĘ : hĎ ySĲĆ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ ryz¡Ą‘Ę yČ=tŇ ’Ć wĘ hĎ ySĆŔ rĎgĘŇmĂ =tŇ ’Ć wĘ

: hŇ ‘ĲĎBĎ rĘ’Č Nor¡mĘ SĂ wĘ bŇ ySĂ yĎ hŇ ’ËĎ CpŇ C ‘lÌĎ oê rkĎę Vř vĎ yĂ
2 l’Ąę CmSĘ C MWĎÁ bĘŇ yĂwĘ ymČÄ xĘ yČwĘ l’Ą yrĂywĲĂţ hŇ yĎÃpĎŇ rĘC yEĂÃ‘Ě ‘lĎę otŇ ynăĄbĘŇ C

ÉMrĎjĎ sĘ mĂ MtĳĎŇ odŇ lĘ tĲŇŁ lĘ lyĂx¡Č yrĄoB¿ GĂ ‘lĎŔ otŇ lĘ ÉMtĎŇ obŇ ’Ğ=tŇ ybĲĄŇ lĘ MySąĂ ’Ň rĎ
: tŇ o’Ĳ mĄ SS¿Ą wĘ PŇ lĆ ’¡Ć MyĂn¿ČSĘ C=MyrĲĂWĘ ‘Ć dŇ ywĂŔdĎŇ ymăĄ yBĂ

3 hŇ IËĎèĂ yĂ l’ÌĄ oywĘ hŇ yĎdĘŇ bČŇ ‘Ł wĘţ l’ĄÃ kĎŇ ymĲĂ hŇ yĎęxĘ rĲČzĘyĲĂ ynăĄbĘŇ C hŇ yĳĎxĘ rĲČzĘyĲĂ yE¡Ă‘Ě yn¿ĄbĘŇ C
4 ÉydĄŇ CdŇ GĘ MtĎę obŇ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ MtĎÁ odŇ lĘ tĲŇŁ lĘ MhĆÄ ylĄ ‘ĞwĲČ : MQĲĎ JĚ MyS¿Ă ’Ň rĎ hŇ è¡Ď mĂ xĞ

: MynĲĂ bĎŇ C MyS¡Ă nĎ CB¿ rĘhĂ =yJĲĂ PŇ lĆ ’ĳĎ hŇ è¡Ď SĂ wĘ MyS¿Ă ŁlSĘ hŇ mĎŔ xĎ lĘ mĂ ’băĎŇ YĘ
5 Éh‘ĎbĘŇ SĂ wĘ MynąĂomSĘ MylĳĂ yĎxĞ yr¡ĄoBGĂ rkĎŔ Vř vĎ yĂ tŇ oxă jĘ SĘ mĂ É lkŇŁ lĘ MhĆę yxĄ ’Ğ wĲČ
6 l’¡Ą ‘ĞydĲĂŇ ywĂ rkĆŇ bËĆŇ wĎ ‘lČ BÌĆ NmĂę yĎnĘ BĂ : lJĲŁ lČ MW¡Ď xĘ yČtĘŇ hĂ PŇ lĆ ’ĆŔ
7 hŇ èĎę mĂ xĞ yrĂÁ y‘Ă wĘ tŇ omÄ yrĂywĲĂ l’Ą yEĂ‘ĚwĘţ yEĂÃ‘ĚwĘ NoBÃ YĘ ’Ć ‘lČ bĆę ynăĄbĘŇ C : hŇ SĲĎ ŁlSĘ

PŇ lĆ ’ĆŔ ÉMyĂnČÄSĘ C MyrąĂWĘ ‘Ć MWĎę xĘ yČtĘŇ hĲĂ wĘ MylĳĂ yĎxĞ yr¡ĄoBGĂ tŇ obŔ ’Ď tŇ yBăĄ ÉySĄ ’Ň rĎ
8 S‘ĎÃ oywĘ hŇ rĎÃ ymĂ zĘ rkĆŇ bĆę ynăĄbĘŇ C : hŇ ‘ĲĎBĎ rĘ’Č wĘ MyS¡Ă ŁlSĘ C

tŇ mĆ lĳĎ ‘Ď wĘ tŇ ot¡Ň nĎ‘ĞwĲČ hŇ IĎŔbĂŇ ’Ğ wĲČ tŇ omă rĄywĂ ÉyrĂmĘ ‘Ď wĘ ynąČy‘ĄoylĘ ’Ć wĘ rzĆ‘ĆylĂ ’ĹwĲĆţ
9 MtĎŔ obŇ ’Ğ tŇ yBăĄ ÉySĄ ’Ň rĎ MtĎę odŇ lĘ tĲŇŁ lĘ MWăĎ xĘ yČtĘŇ hĂ wĘ : rkĆŇ bĲĎŇ =ynĄBĘ hŇ QĆ ’¡Ą =lJĎ

10 l’¡Ą ‘ĞydĲĂŇ yĘ yn¿ĄbĘŇ C : MyĂtĲĎŇ ’Ň mĎ C PŇ lĆ ’¡Ć Myr¿ĂWĘ ‘Ć lyĂxĳĎ yr¡ĄoBGĂ
Nhlb
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SyS¡Ă rĘtČŇ wĘ NtĎŔ yzĄwĘ ÉhnĎ‘ĞnĲČkĘŇ CĲ dŇ Chą ’Ą wĘ NmĂ yĎnĘ bĂŇ Cţ Vyř‘Ã y NhĎę lĘ bĂŇ ynăĄbĘŇ C NhĳĎ lĘ BĂ
yr¡ĄoBGĂ tŇ obŔ ’Ď hĲĎ ySăĄ ’Ň rĎlĘ É l’Ą ‘ĞydĲĂŇ yĘ ynąĄBĘ hŇ QĆ ’ĄÁ =lJĎ : rxČ SĲĎ yxĂ ’Ğ wĲČ 11

: hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ lČ ’b¡ĎŇ YĎ y’¿ĄYĘ yĲŁ MyĂtČŔ ’Ň mĎ C ÉPlĆ ’ĆÄ rW¿Ď ‘Ď=hŇ ‘ĲĎbĘŇ SĂ MylĳĂ yĎxĞ
ynăĄBĘ : rxĲĄ ’Č yn¿ĄBĘ MS¡Ă xĚ ry‘ĂŔ ynăĄBĘ ÉMjĂ xĚ wĘ MjąĂ SĚ wĘ 12, 13

: hŇ hĲĎ lĘ bĂŇ yn¿ĄBĘ MCQ¡ SČ wĘ rYĆ y¿ĄwĘ ynËĂCgŇ wĘ l’ÌĄ yYĂ xĞ yĲČ ylĂęêĎpĘŇ nČ
hŇ dĎě lĘ yĲĎ hŇ IĎŔUĂ rČ’ĞhĲĎ ÉoSgĘŇlČ yjĲĂ hŇ dĎŇ lĳĎ yĎ rSăĆ ’Ğ l’¡Ą yrĂWĘ ’Č hŇ èĆŔ nČmĘ ynăĄBĘ 14

MyjĂŔ SĚ lĘ C MyjăĂ xĚlĘ ÉhèĎ ’Ă xqąČlĎ rykĂÂ mĎ C : dŇ ‘ĲĎlĘ gĂŇ yb¿ĂŇ ’Ğ ryk¡ĂŇ mĎ =tŇ ’Ć 15

: tŇ onĲ BĎ dŇ x¡Ď pĘŇ lĎ YĘ lĂ hŇ nĎ y¿ĆhĘ êĲĂ wČ dŇ xĳĎ pĘŇ lĎ YĘ yn¡ĂèĄ hČ MS¿Ą wĘ hŇ kĎŔ ‘ĞmĲČ ÉotŇ xŁ ’Ğ MSąĄ wĘ
wyx¡Ă ’Ď MS¿Ą wĘ SrĆjĆŔ ÉomSĘ ’rąĎqĘ êĂ wČ NBĄŔ ÉrykĂŇ mĎ =tŇ SĆ ’ĲĄ hŇ kąĎŇ ‘ĞmĲČ dŇ lĆ êĄÄ wČ 16

dŇ ‘ĎŔ lĘ gĂŇ ynăĄBĘ hŇ QĆ ’Ą ť NdĳĎŇ BĘ Ml¡Ď C’ yn¿ĄbĘŇ C : MqĆrĲĎwĎ Ml¿Ď C’ wyn¡ĎbĎŇ C SrĆSĳĎ 17

dŇ ohŔ SĘ y’Ă =tŇ ’Ć ÉhdĎŇ lĘ yĲĎ tŇ kĆŇ lĳĆUŁ hČ ot¡Ň xŁ ’Ğ wĲČ : hŇ èĲĆ nČmĘ =NBĆ ryk¡ĂŇ mĎ =NBĆ 18

yx¡Ă qĘ lĂ wĘ MkĆŇ SĆŔ wĎ NyăĎxĘ ’Č ‘dĳĎŇ ymĂ SĘ ynăĄBĘ Cy¡hĘ IĲĂwČ : hŇ lĲĎ xĘ mČ =tŇ ’Ć wĘ rzĆ‘¡ĆybĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ 19

tŇ xČ tăČŇ wĘ ÉonBĘ dŇ rĆbąĆŇ C xlČ tĳĎŇ CS MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć yn¿ĄbĘŇ C : M‘ĲĎynĂ ’Ğ wĲČ 20

rzĆ‘ăĄwĘ on¡BĘ xlČ t¿ĆŇ CSwĘ onËBĘ dŇ b¿ĎŇ zĎwĘ : onĲ BĘ tŇ xČ t¿ČŇ wĘ on¡bĘŇ hŇ d¿ĎŇ ‘ĎlĘ ’Ć wĘ onŔ BĘ 21

tŇ xČ q¡ČlĎ CdŔ rĘyĲĎ yJăĂ ZrĆ’ĎŔ BĎ MydăĂŇ lĎ oehĲČ ÉtgČŇ=ySĄ nĘ ’Č MCgęrĎhĞ wĲČ dŇ ‘ĳĎlĘ ’Ć wĘ
wyx¡Ď ’Ć C’b¿ŇŁ IĎwČ MyBĳĂ rČ MymăĂ yĎ Mh¡Ć ybĂŇ ’Ğ MyĂr¿ČpĘŇ ’Ć lBËĄ ’Č tĘŇ IĲĂwČ : MhĲĆ ynĄqĘ mĂ =tŇ ’Ć 22

ÉomSĘ =tŇ ’Ć ’rąĎqĘ IĂwČ NBĳĄ dŇ lĆ êăĄ wČ rhČ ê¡Č wČ oêŔ SĘ ’Ă =l’Ć É’bŇŁ IĎwČ : omĲ xĞ nĲČlĘ 23

=tŇ ’Ć NbĆŇ êÌĂ wČ hŇ rĎŔ ’ĹSĲĆ oêăbĂŇ C : otĲŇ ybĄŇ BĘ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ hŇ ‘¡ĎrĎbĘŇ yJ¿Ă hŇ ‘ĎŔ yrĂBĘ 24

onęBĘ xpČŇ răĆwĘ : hŇ rĲĎ’ĹSĲĆ NE¿Ą’Ě tŇ ’¡Ą wĘ NoyĳlĘ ‘ĆhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ Noê¡xĘ êČhČ NorËox=tŇ yBĲĄ 25

‘m¿Ď SĎ ylĲĂ ’Ĺ on¡BĘ dŇ Ch¿ yUĂ ‘Č onËBĘ ND¿Ď‘Ę lČ : onĲ BĘ NxČ t¿ČŇ wĘ on¡BĘ xlČ tËĆŇ wĘ PŇ SĆ rÌĆwĘ 26

hĎ ytĳĆŇ nŁ bĘŇ C l’¡Ą =tŇ yBĲĄ MtĎŔ obŇ SĘ măŁ C ÉMtĎŇ EĎxĚ’Ğ wĲČ : onĲ BĘ ‘ČS¿Ě ohyĘ on¡BĘ Non¿ : onĲ BĘ 27, 28

hŇ I¡Ď‘Č=dŇ ‘Č hĎ ytĆŔ nŁ bĘŇ C MkăĆŇ SĘ C ÉhĎ ytĆÄ nŁ bĘŇ C rzĆGąĆ bŇ rĎę ‘ĞUĲČ lĲČ wĘ NrĎŔ ‘ĞnĲČ xrăĎzĘUĂ lČ wĘ
hĎ ytĆŔ nŁ bĘŇ C ëŇ ăČn‘Ę êČ ÉhĎ ytĆÄ nŁ bĘŇ C N’ąĎ SĘ =tŇ yBĲĄ hŇ èĆę nČmĘ =ynĲĄbĘŇ ydăĄŇ yĘ=l‘Č wĘ : hĎ ytĲĆŇ nŁ bĘŇ C 29

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=NBĆ PŇ ¡Ąsoy yn¿ĄBĘ CbŔ SĘ yĲĎ ÉhQĆ ’ĄÄ BĘ hĎ ytĳĆŇ onbĘŇ C roDă hĎ yt¡ĆŇ onbĘŇ C oD¿gĂŇmĘ
xrČW¿Ć wĘ hŇ ‘¡ĎyrĂbĘŇ C yw¿ĂSĘ yĂwĘ hŇ wËĎSĘ yĂwĘ hŇ nÌĎmĘ yĂ rSĄę ’Ď ynăĄBĘ 30

ÉrbĆŇ xĆÄ wĘ : tŇ ozrĘbĂŇ yb¿ĂŇ ’Ğ ’Ch¡ l’ĳĄ yJĂ lĘ mČ C rbĆŇ x¡Ć hŇ ‘ĎŔ yrĂbĘŇ ynăĄbĘŇ C : MtĲĎŇ ox’Ğ 31, 32

: MtĲĎŇ ox’Ğ ’‘¿ĎCS tŇ ’¡Ą wĘ MtĳĎŇ ox=tŇ ’Ć wĘ rm¡Ą oS=tŇ ’Ć wĘ TlĄŔ pĘŇ yČ=tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh
ynbw
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33, 34 rmĆ SĳĎ yn¡ĄbĘŇ C : TlĲĄ pĘŇ yČ yn¿ĄBĘ hŇ QĆ ’¡Ą tŇ wĳĎSĘ ‘Č wĘ lh¡Ď mĘ bĂŇ C ëŇ s¿Č jĎ TlĄŔ pĘŇ yČ ynăĄbĘŇ C
35 SlĆ S¿Ą wĘ ‘n¡ĎmĘ yĂwĘ xp¿ČŇ oY wyxĳĂ ’Ď MlĆ h¡Ą =NbĆŇ C : MrĲĎ’Ğ wĲČ hŇ BĎ xĘ yČ hŇ gĎŇhĞ orwĘ yx¿Ă ’Ğ

36, 37 rYĆBăĆ : hŇ rĲĎmĘ yĂwĘ yr¿ĂbĄŇ C l‘¡ĎCSwĘ rpĆŇ nËĆrĘxČ wĘ xČ CsÌ xpĳĎŇ oY yn¡ĄBĘ : lmĲĎ ‘Ď wĘ
38 hŇ j¡Ď sĘ pĂŇ C hŇ e¿ĆpĚŇ yĘ rtĆŇ yĳĆ yn¡ĄbĘŇ C : ’rĲĎ’Ą bĘŇ C Nr¡ĎtĘŇ yĂwĘ hŇ SËĎ lĘ SĂ wĘ ’UÌĎ SČ wĘ dŇ ohę wĎ

39, 40 rSĄ ’Ď ţ=ynĲĄbĘŇ hŇ QĆ ’ăĄ =lJĎ : ’yĲĎYĘ rĂwĘ l’¡Ą yeĂ xČ wĘ xr¿Č’Ď ’QĳĎ ‘Ě yn¡ĄbĘŇ C : ’rĲĎ’Ę wČ
My’ĳĂ yWĂ eĘ hČ yS¡Ą ’Ň rĎ MylĂŔ yĎxĞ yrăĄoBGĂ ÉMyrĂCrBĘ tŇ obąŇ ’Ď hĲĎ =tŇ ybĲĄŇ ySĄÄ ’Ň rĎ
hŇ è¡Ď SĂ wĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć MySĂŔ nĎ’Ğ MrăĎjĎ sĘ mĂ hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ BČ É’bĎŇ ~Ď BČ MWąĎ xĘ yČtĘŇ hĂ wĘ

: PŇ lĆ ’ĲĎ

x : ySĲĂ ylĂ èĘ hČ xr¡ČxĘ ’Č wĘ ynĂŔ èĄ hČ É lBĄ SĘ ’Č orĳkŇŁ BĘ ‘lČ BăĆ =tŇ ’Ć dŇ yl¡Ă oh NmĂŔ yĎnĘ bĂÄ C
2, 3 ’r¡ĎgĄŇ wĘ rD¿Ď’Č ‘lČ bĳĎŇ lĘ Myn¡ĂbĎŇ Cy¿hĘ IĲĂwČ : ySĲĂ ymĂ xĞhĲČ ’p¡ĎŇ rĎwĘ y‘ĂŔ ybĂŇ rĘhĲĎ ÉhxĎ on
4, 5 : MrĲĎCxwĘ Np¡ĎŇ CpŇ SĘ C ’r¿ĎgĄŇ wĘ : xČ oxĲ ’Ğ wĲČ Nm¡Ď ‘ĞnĲČwĘ ‘Č CS¿ ybĂŇ ’Ğ wĲČ : dŇ ChĲ ybĂŇ ’Ğ wĲČ

6 MCl¡ gĘŇ IČwČ ‘bČŇ gĆŔ ybĄŇ SĘ oyălĘ ÉtobŇ ’Ď ySąĄ ’Ň rĎ MhĄÂ hŇ QĆ ’ăĄ dŇ Cxĳ ’Ą ynăĄBĘ hŇ QĆ ’¡Ą wĘ
7 ’E¡Ď‘Ě=tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă ohwĘ MlĳĎ gĘŇhĆ ’Chă ’r¡ĎgĄŇ wĘ hŇ IËĎxĂ ’Ğ wĲČ NmÌĎ ‘ĞnĲČwĘ : tŇ xČ nĲĎmĎ =l’Ć
8 MtĳĎŇ ’Ł ox¡ lĘ SĂ =NmĂ bŇ ’ĎŔ om hŇ dăĄŇ WĘ BĂ ÉdylĂ oh MyĂrČę xĞSĲČ wĘ : dŇ xĲĚ yxĂ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ
9 ÉbbĎŇ oy=tŇ ’Ć oêĳSĘ ’Ă SdĆŇ xăŁ =NmĂ dŇ lĆ oI¡wČ : wySĲĎ nĎ ’r¡Ď‘ĞBĲČ =tŇ ’ĲĆ wĘ MyS¿Ă Cx

10 hŇ y¡ĎkĘŇ WĲĎ =tŇ ’Ć wĘ ZC‘¿ yĘ=tŇ ’Ć wĘ : MJĲĎ lĘ mČ =tŇ ’Ć wĘ ’S¡Ď ymĄ =tŇ ’Ć wĘ ’yĎŔbĘŇ YĂ =tŇ ’Ć wĘ
11 =tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh MySËĂ xĚmĄ C : tŇ obĲŇ ’Ď yS¿Ą ’Ň rĎ wyn¡ĎbĎŇ hŇ QĆ ’¿Ą hŇ mĳĎ rĘmĂ =tŇ ’Ć wĘ
12 ’Chť dŇ mĆ SĳĎ wĎ M‘¡ĎSĘ mĂ C rbĆŇ ‘¿Ą l‘ČjČŔ lĘ ’Ć ynăĄbĘŇ C : l‘ČjĲĎ lĘ ’Ć =tŇ ’Ć wĘ bŇ CT¡ ybĂŇ ’Ğ
13 ySăĄ ’Ň rĎ hŇ UĎ hĄ ť ‘mČ SĆŔ wĎ hŇ ‘ăĎrĂbĘŇ C : hĎ ytĲĆŇ nŁ bĘŇ C dŇŁl¡ =tŇ ’Ć wĘ onŔ o’=tŇ ’Ć hŇ năĎBĎ
14 oy¿xĘ ’Č wĘ : tŇ gĲČŇ ybĄŇ SĘ oy¿=tŇ ’Ć Cxyr¡ĂbĘŇ hĂ hŇ UĎ h¿Ą Nolĳ IĎ’Č yb¡ĄŇ SĘ oyĲlĘ tŇ obŔ ’Ď hĲĎ

15, 16 yn¿ĄBĘ ’x¡Ď oywĘ hŇ jËĎ SĘ yĂwĘ l’ÌĄ kĎŇ ymĲĂ C : rdĆŇ ‘ĲĎwĎ dŇ r¡Ď‘ĞwĲČ hŇ y¿ĎdĘŇ bČŇ zĘC : tŇ omĲ rĄywĂ qS¡Ď SĎ
17, 18 bŇ b¡ĎŇ oywĘ hŇ ’ËĎ ylĂ zĘyĂwĘ yrÌČmĘ SĘ yĂwĘ : rbĆŇ xĲĎ wĎ yq¿Ă zĘxĂ wĘ MQ¡Ď SĚ mĘ C hŇ y¿ĎdĘŇ bČŇ zĘC : hŇ ‘ĲĎyrĂbĘŇ
19, 20 : l’ĲĄ ylĂ ’ĹwĲĆ yt¡ČŇ QĘ YĂ wĘ yn¿Č‘ĄylĂ ’ĹwĲĆ : yDĲĂbĘŇ zČwĘ yr¡ĂkĘŇ zĂwĘ Myq¿Ă yĎwĘ : l‘ČjĲĎ lĘ ’Ć yn¿ĄBĘ
21, 22 : l’ĲĄ ylĂ ’ĹwĲĆ rbĆŇ ‘¡ĄwĎ Nj¿Ď SĘ yĂwĘ : y‘ĲĂmĘ SĂ yn¿ĄBĘ tŇ r¡ĎmĘ SĂ wĘ hŇ yËĎ’Ň rĎbĘŇ C hŇ yÌĎdĎŇ ‘ĞwĲČ

23, 24, 25 l’Ą ynĂ pĘŇ C hŇ y¿ĎdĘŇ pĘŇ yĂwĘ : hŇ IĲĎtĂŇ tŇŁ nĘ ‘Č wĘ Ml¡Ď y‘ĄwĘ hŇ y¿ĎnĘ nČxĞ wĲČ : NnĲĎxĎ wĘ yr¡ĂkĘŇ zĂwĘ NoD¿bĘŇ ‘Č wĘ
26, 27 yr¡ĂkĘŇ zĂwĘ hŇ IËĎlĂ ’ĲĄ wĘ hŇ yÌĎSĘ rĆ‘ĞyĲČwĘ : hŇ yĲĎlĘ tČŇ ‘ĞwĲČ hŇ y¡ĎrĘxČ SĘ C yr¿ČSĘ mĘ SČ wĘ : qSĲĎ SĎ yn¿ĄBĘ

28 Cb¿Ň SĘ yĲĎ hŇ QĆ ’¡Ą MySĳĂ ’Ň rĎ Mt¡ĎŇ odŇ lĘ tĲŇŁ lĘ tŇ obËŇ ’Ď yS¿Ą ’Ň rĎ hŇ QĆ ’ăĄ : MxĲĎ rŁ yĘ yn¿ĄBĘ
: MĂlĲĎ SĎ CrĲybĂŇ

Nw‘bgbw
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rok¡Ň BĘ hČ on¿bĘŇ C : hŇ kĲĎŇ ‘ĞmĲČ oê¡SĘ ’Ă MS¿Ą wĘ No‘ĳbĘŇ gĂŇ ybăĂŇ ’Ğ Cb¡Ň SĘ yĲĎ No‘¿bĘŇ gĂŇbĘŇ C 29, 30

tŇ ol¡ qĘ mĂ C : rkĆŇ zĲĎwĎ oy¡xĘ ’Č wĘ rod¿Ň gĘŇ C : bŇ dĲĎŇ nĎ wĘ l‘Čb¿ČŇ C Syq¡Ă wĘ rCY¿ wĘ NoDĳbĘŇ ‘Č 31, 32

=M‘Ă MĂl¡Č SĎ CrĲybĂŇ Cb¿Ň SĘ yĲĎ MhËĆ yxĄ ’Ğ dŇ gĆŇ nÌĆ hŇ UĎ hĄę =PŇ ’Č wĘ hŇ ’ĳĎ mĘ SĂ =tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh
=tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh Syq¡Ă wĘ SyqĂŔ =tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh ÉrnĄwĘ : MhĲĆ yxĄ ’Ğ 33

bŇ d¡ĎŇ nĎ ybĲĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ ‘Č CSŔ =yJĂ lĘ mČ =tŇ ’Ć wĘ ÉNtĎŇ nĎ ohĲ yĘ=tŇ ’Ć dŇ yląĂ oh lC’ę SĎ wĘ lC’ĳ SĎ
dŇ yl¿Ă oh l‘ČB¡Č bŇ yr¿ĂmĘ C l‘ČBĳĎ bŇ yrăĂmĘ Nt¡ĎŇ nĎ ohĲ yĘ=NbĆŇ C : l‘ČBĲĎ SĘ ’Ć =tŇ ’Ć wĘ 34

dŇ ylăĂ oh ÉzxĎ ’Ď wĘ : zxĲĎ ’Ď wĘ ‘Čr¿Ą’Ę tČŇ wĘ ëŇ lĆ m¡Ć wĎ Not¿Ň yjĂ hŇ kĳĎŇ ymĂ yn¡ĄbĘŇ C : hŇ kĲĎŇ ymĂ =tŇ ’Ć 35, 36

yrĳĂmĘ zĂ=tŇ ’Ć wĘ tŇ wĆm¡ĎzĘ‘Č=tŇ ’Ć wĘ tŇ mĆ l¿Ć ‘Ď=tŇ ’Ć dŇ ylËĂ oh hŇ DĎę ‘Č ohĲ ywĂ hŇ DĎŔ ‘Č ohyĘ=tŇ ’Ć
onËbĘŇ hŇ p¿ĎŇ rĎ ’‘ĳĎnĘ BĂ =tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh ’Y¡Ď omC : ’YĲĎ om=tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh yr¡ĂmĘ zĂwĘ 37

MtĎę omSĘ hŇ QĆ ’ăĄ wĘ ůMynĂ bĎŇ hŇ èăĎ SĂ È lYĄ’Ď lĘ C : onĲ BĘ lY¿Ą’Ď on¡bĘŇ hŇ W¿Ď ‘ĎlĘ ’Ć 38

yn¿ĄBĘ hŇ QĆ ’¡Ą =lJĎ NnĳĎxĎ wĘ hŇ y¡ĎdĘŇ bČŇ ‘Ł wĘ hŇ yĎŔrĘ‘ČSĘ C l’Ň ‘ăĄmĎ SĘ yĂwĘ ÉCrkĘŇ BŁ ű Mq¿ĎyrĂzĘ‘Č
TlĆ p¡ĆŇ ylĂ ’ĹwĲĆ ynĂŔ èĄ hČ ÉSC‘yĘ orŔ kŇŁ BĘ MlăĎ C’ wyxĳĂ ’Ď qSĆ ‘ăĄ yn¡ĄbĘŇ C : lYĲČ ’Ď 39

sŘ4 tŇ SĆ qĆę ykĄŇ rĘDăŁ lyĂxČÁ =yrĄoBĲ GĂ MySĂÄ nĎ’Ğ MlĎ C’ţ=ynĲĄbĘŇ CyăhĘ IĲĂwČ : ySĲĂ lĂ èĘ hČ 40

: NmĲĂ yĎnĘ bĂŇ yn¿ĄBĘ mĂ hŇ QĆ ’¡Ą =lJĎ MyèĳĂ mĂ xĞ wĲČ hŇ ’¡Ď mĄ MynĂŔ bĎŇ ynăĄbĘŇ C ÉMynĂ BĎ MyBąĂ rĘmČ C
rpĆŇ s¡Ą =l‘Č MybĂŔ CtŇ JĘ MeăĎhĂ wĘ CWŔ xĘ yČtĘŇ hĲĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ T
ÉMybĂŇ SĘ oIĲhČ wĘ : MlĲĎ ‘ĞmĲČ BĘ lb¡ĆŇ bĎŇ lĘ Cl¿ gĘŇhĲĎ hŇ dËĎŇ ChywĲĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ykăĄŇ lĘ mČ 2

MI¡ĂwĂlĘ hĲČ MynĂŔ hĞJăŁ hČ É l’Ą rĎWĘ yĂ MhĳĆ yrĄ‘ĲĎBĘ Mt¡ĎŇ EĎxĚ’ĞBĲČ rS¿Ć ’Ğ MynĂŔ SŁ ’Ň răĂhĎ
NmĳĂ yĎnĘ bĂŇ ynăĄBĘ =NmĂ C hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yn¿ĄBĘ =NmĂ CbŔ SĘ yĲĎ ÉMĂlČÄSĎ CrĲybĂŇ C : MynĲĂ ytĂŇ eĘ hČ wĘ 3

yrăĂmĘ ’Ă =NBĆ ÉyrĂmĘ ‘Ď=NBĆ dŇ Chą yUĂ ‘Č=NBĆ ytČÄ C‘ : hŇ èĲĆ nČmĘ C MyĂr¡ČpĘŇ ’Ć yn¿ĄBĘ =NmĂ C 4

rok¡Ň BĘ hČ hŇ y¿ĎWĎ ‘Ğ ynĂŔ olyèăĂ hČ =NmĂ C : hŇ dĲĎŇ ChyĘ=NBĆ ZrĆp¡ĆŇ yn¿ĄBĘ =Nmř ynŔ b=NbĆŇ 5

: My‘ĲĂSĘ tĂŇ wĘ tŇ o’¿ mĄ =SSĲĄ Mh¡Ć yxĄ ’Ğ wĲČ l’ĳĄ C‘yĘ xrČz¡Ć=ynĄBĘ =NmĂ C : wynĲĎbĎŇ C 6

ÉhyĎnĘ bĘŇ yĂwĘ : hŇ ’ĲĎ nĚiĘ hČ =NBĆ hŇ y¡ĎwĘdČŇ oh=NBĆ MQĎŔ SĚ mĘ =NBĆ É’CQsČ NmĳĂ yĎnĘ BĂ yn¡ĄBĘ =NmĂ C 7, 8

=NBĆ hŇ yĎŔTĘ pČŇ SĘ =NBĆ ÉMQĎ SĚ mĘ C yrĳĂkĘŇ mĂ =NBĆ yE¡Ă‘Ě=NbĆŇ hŇ l¿Ď ’Ą wĘ MxĎŔ rŁ yĘ=NBĆ
MyèăĂ mĂ xĞ wĲČ tŇ o’¡ mĄ ‘S¿Č êĘ MtĎŔ odŇ lĘ tăŇŁ lĘ ÉMhĆ yxĄ ’Ğ wĲČ : hŇ IĲĎnĂ bĘŇ yĂ=NBĆ l’¡Ą C‘rĘ 9

: MhĲĆ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ tŇ yb¿ĄŇ lĘ tŇ ob¡Ň ’Ď yS¿Ą ’Ň rĎ MySĂŔ nĎ’Ğ hŇ QĆ ’ăĄ =lJĎ hŇ èĳĎ SĂ wĘ
hŇ IĎÁqĂ lĘ xĂ =NbĆŇ hŇ yĎÄrĘzČ‘ĞwĲČ : NykĲĂŇ yĎwĘ bŇ yr¡ĂyĎohĲ ywĂ hŇ y¿Ď‘Ę dČŇ yĘ MynĳĂhĞJĲŁ hČ =NmĂ C 10, 11

: MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ yB¿Ą dŇ yg¡ĂŇ nĘ bŇ CTŔ yxĂ ’Ğ=NBĆ ÉtoyrĎmĘ =NBĆ qodę YĎ =NBĆ MQăĎ SĚ mĘ =NBĆ
hyd‘w

.yrq =NmĂ ynĂBĎ ,bytk NmĂ yĎnĘBĂ v.4 .T
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12 =NBĆ l’ÌĄ ydĂŇ ‘Ğ=NBĆ yWČÄ ‘Ę mČ C hŇ IĳĎJĂ lĘ mČ =NBĆ rCx¡ SĘ jČ =NBĆ MxĎŔ rŁ yĘ=NBĆ ÉhyĎdĎŇ ‘ĞwĲČ
13 ÉMySĂ ’Ň rĎ MhĆę yxĄ ’Ğ wĲČ : rUĲĄ ’Ă =NBĆ tŇ ym¡Ă QĄ SĂ mĘ =NBĆ MQ¿Ď SĚ mĘ =NBĆ hŇ rĎ zËĄxĘ yČ

tŇ kĆŇ ’Ň l¡Ć mĘ lyxĄŔ yrĄoBă GĂ MyèĳĂ SĂ wĘ tŇ o’¡ mĄ ‘b¿ČŇ SĘ C PŇ lĆ ’Ćě MtĎŔ obŇ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ
14 =NBĆ bŇ CèË xČ =NbĆŇ hŇ yÌĎ‘Ę mĲČ SĘ MIĳĂwĂlĘ hĲČ =NmĂ C : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ =tŇ yBĲĄ tŇ d¿ČŇ obŇ ‘Ğ
15 llĳĎ gĎŇ wĘ SrĆx¡Ć ru¿ČBČ qĘ bČŇ C : yrĲĂrĎmĘ yn¿ĄBĘ =NmĂ hŇ y¡ĎbĘŇ SČ xĞ=NBĆ Mq¿ĎyrĂzĘ‘Č
16 hŇ yĎŔ ‘Ę mČ SĘ =NBĆ ÉhyĎdĘŇ bČŇ ‘ĲŁ wĘ : PŇ sĲĎ ’Ď =NBĆ yr¡ĂkĘŇ zĂ=NBĆ ’kĎŔ ymĂ =NBĆ ÉhyĎnĘ êČmČ C

yr¿ĄYĘ xČ BĘ bŇ S¡Ą oIhČ hŇ nĎŔ qĎ lĘ ’Ć =NBĆ É’sĎ ’Ď =NbĆŇ hŇ yąĎkĘŇ rĆbĲĆŇ C NCtĳŇ CdŇ yĘ=NBĆ ll¡Ď GĎ=NBĆ
17 Mh¿Ć yxĂ ’Ğ wĲČ NmĳĎ yxĂ ’Ğ wĲČ Nm¡Ł lĘ TČ wĘ bŇ CuŔ ‘Č wĘ MCQă SČ ÉMyrĂ‘ĞèĲŁ hČ wĘ : ytĲĂŇ pĎŇ oTĲ nĘ
18 MyrĂŔ ‘ĞèăŁ hČ hŇ UĎ hĄ ť hŇ xĎ rĳĎzĘmĂ ëŇ lĆ U¡Ć hČ r‘ČS¿Č BĘ hŇ eĎhĄŔ =dŇ ‘Č wĲĘ : S’Ň rĲŁ hĎ MCQ¡ SČ
19 wyxÌĎ’Ć wĲĘ xrČqÁŁ =NBĆ PŇ sĎÄ yĎbĘŇ ’Ć =NBĆ ’rĄoqţ=NBĆ MCQă SČ wĘ : ywĲĂlĄ yn¿ĄBĘ tŇ on¡xĞmĲČ lĘ

Myj¡Ă iĂ hČ yr¿ĄmĘ SĲŁ hŇ dĎŔ obŇ ‘ĞhĲĎ tŇ kĆŇ ’Ň lăĆ mĘ l‘Č ť MyxĂę rĘuĎ hČ wybăĂŇ ’Ď =tŇ ybĲĄŇ lĘ
20 sxăĎ nĘ ypĲĂŇ C : ’obĲŇ UĎ hČ yr¡ĄmĘ SĲŁ hoĎŔhyĘ hŇ năĄxĞmĲČ =l‘Č ÉMhĆ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ wĲČ lhĆ ’ĳŁ lĎ
21 NBăĆ ÉhyĎrĘkČŇ zĘ : oUĲ ‘Ă ű ho¿ĎhyĘ Myn¡ĂpĎŇ lĘ MhËĆ ylĄ ‘Ğ hŇ yÌĎhĎ dŇ ygĂÄ nĎ rzĎę‘ĎlĘ ’Ć =NBĆ
22 MyrăĂ‘ĞSĲŁ lĘ ÉMyrĂCrBĘ hČ MQąĎ JĚ : dŇ ‘ĲĄom lhĆ ’¿Ł lĘ xtČŇ j¡Ć r‘¿ĄSŁ hŇ yĎŔmĘ lĆ SĲĆ mĘ

hŇ UĎ hăĄ MWĎŔ xĘ yČtĘŇ hĂ ÉMhĆ yrĄYĘ xČ bĘŇ hŇ UĎ hąĄ rWĳĎ ‘Ď MynăĄSĘ C MyĂt¡ČŇ ’Ň mĎ MyjĂŔ iĂ BČ
23 MyrÌĂ‘ĎèĘ hČ =l‘Č MhĆÁ ynĄbĘŇ C MhĄÄ wĘ : MtĲĎŇ nĎ CmĲ ’ĹBĲĆ hŇ ’¡Ć rŁ hĲĎ l’¿Ą CmSĘ C dŇ ywËĂDĎ dŇ i¿Č yĂ
24 Cy¡hĘ yĲĂ tŇ oxŔ Cr ‘BăČ rĘ’Č lĘ : tŇ orĲmĎ SĘ mĂ lĘ lhĆ ’¡Ł hĎ tŇ yb¿ĄŇ lĘ hoËĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ lĘ
25 MhĆÁ yrĄYĘ xČ BĘ MhĆÄ yxĄ ’Ğ wĲČ : hŇ BĎ gĘŇ nĲĆ wĎ hŇ nĎ op¿Ň YĎ hŇ UĎ y¡Ď xr¿ĎzĘmĂ MyrĳĂ‘ĞèĲŁ hČ
26 hŇ nĎÂCm’ĹbĲĆŇ yJăĂ : hŇ QĆ ’ĲĄ =M‘Ă tŇ ‘¡Ą=l’Ć tŇ ‘¿ĄmĄ MymËĂ IĎhČ tŇ ‘ÌČbĘŇ SĂ lĘ ’obÄ lĎ

tŇ okŔ SĎ QĘ hČ =l‘Č ÉCyhĎ wĘ MIĳĂwĂlĘ hĲČ Mh¡Ą MyrĂŔ ‘ĞèĲŁ hČ yrăĄBŁ GĂ Ét‘ČBČÄ rĘ’Č hŇ UĎ hĄę
27 CnylĳĂ yĎ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ =tŇ yBĲĄ tŇ ob¿Ň ybĂŇ sĘ C : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ yB¿Ą tŇ or¡YĘ o’Ĳ hĎ l‘¿ČwĘ
28 Mh¡Ć mĄ C : rqĆBĲŁ lČ rqĆB¿Ł lČ wĘ xČ ê¡ĄpĘŇ UČ hČ =l‘Č Mh¿Ą wĘ tŇ rĆmĆŔ SĘ mĂ MhăĆ ylĄ ‘Ğ=yJĲĂ
29 MhĆę mĄ C : MC’Ĳ yYĂ oyĲ rj¡Ď sĘ mĂ bĘŇ C MC’Ŕ ybĂŇ yĘ rjăĎ sĘ mĂ bĘŇ =yJĲĂ hŇ dĳĎŇ obŇ ‘ĞhĲĎ ylăĄ JĘ =l‘Č

NyĂIăČhČ wĘ ÉtlĆ iÄŁ hČ =l‘Č wĘ SdĆŇ uĳŁ hČ ylăĄ JĘ =lJĎ l‘¡ČwĘ MylĂŔ JĄ hČ =l‘Č ÉMyeĂ mĚ mĘ
30 tŇ xČ q¡ČrĘUĂ hČ yx¿Ą qĘ rĲŁ MynĂŔ hĞJăŁ hČ ÉynĄBĘ =NmĂ C : MymĲĂ WĎ BĘ hČ wĘ hŇ n¡Ď obŇ QĘ hČ wĘ NmĆ èĆŔ hČ wĘ
31 yxĳĂ rĘuĎ hČ MQăĚ SČ lĘ rok¡Ň BĘ hČ ’Ch¿ MIĂŔwĂlĘ hĲČ =NmĂ ÉhyĎtĘŇ êĂ mČ C : MymĲĂ WĎ BĘ lČ
32 Mh¡Ć yxĄ ’Ğ=NmĂ ytËĂŇ hĎ uĘ hČ ynÌĄBĘ =NmĂ C : MyêĲĂ bĂŇ xĞhĲČ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ l‘¡Č hŇ nĎě Cm’ĹBĲĆ

Mxl=l‘
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hŇ QĆ ’ăĄ wĘ : tŇ BĲĎ SČ tŇ B¿Č SČ Nyk¡ĂŇ hĎ lĘ tŇ kĆŇ rĳĎ‘ĞUĲČ hĲČ MxĆ lăĆ =l‘Č 33

Mm¿Ď oy=yJĲĂ MyrĳyřTp tŇ k¡ŇŁ SĎ QĘ BČ MIËĂwĂlĘ lĲČ tŇ obÌŇ ’Ď ySĄÄ ’Ň rĎ MyrĂrĘSĲŁ mĘ hĲČ ţ
Mt¡ĎŇ odŇ lĘ tĲŇŁ lĘ MIËĂwĂlĘ lĲČ tŇ obÌŇ ’Ď hĲĎ ySĄÄ ’Ň rĎ žhQĆ ’Ą : hŇ kĲĎŇ ’Ň lĎ UĘ BČ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ hŇ lĎ yĘlËČ wĎ 34

Cb¿Ň SĘ yĲĎ No‘ËbĘŇ gĂŇbĘŇ C : MĂlĲĎ SĎ CrĲybĂŇ Cb¿Ň SĘ yĲĎ hŇ QĆ ’¡Ą MySĳĂ ’Ň rĎ 35

rCYă wĘ NoDĳbĘŇ ‘Č rok¡Ň BĘ hČ on¿bĘŇ C : hŇ kĲĎŇ ‘ĞmĲČ oê¡SĘ ’Ă MS¿Ą wĘ l’ĳ wř‘y No‘¡bĘŇ gĂŇ=ybĲĂŇ ’Ğ 36

tŇ ol¡ qĘ mĂ C : tŇ olĲ qĘ mĂ C hŇ y¡ĎrĘkČŇ zĘC oyŔxĘ ’Č wĘ rodăŇ gĘŇ C : bŇ dĲĎŇ nĎ wĘ rn¡ĄwĘ l‘Čb¿ČŇ C SyqĂŔ wĘ 37, 38

MĂl¡Č SĎ CrĲybĂŇ Cb¿Ň SĘ yĲĎ MhËĆ yxĄ ’Ğ dŇ gĆŇ nÌĆ MhĄę =PŇ ’Č wĘ M’ĳĎ mĘ SĂ =tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh
dŇ ylăĂ oh Syq¡Ă wĘ SyqĂŔ =tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh ÉrnĄwĘ : MhĲĆ yxĄ ’Ğ=M‘Ă 39

=tŇ ’Ć wĘ ‘Č CSŔ =yJĂ lĘ mČ =tŇ ’Ć wĘ ÉNtĎŇ nĎ ohĲ yĘ=tŇ ’Ć dŇ yląĂ oh lC’ę SĎ wĘ lC’ĳ SĎ =tŇ ’Ć
l‘Čb¡ČŇ =yrĂmĘ C l‘ČBĳĎ bŇ yrăĂmĘ Nt¡ĎŇ nĎ ohĲ yĘ=NbĆŇ C : l‘ČBĲĎ SĘ ’Ć =tŇ ’Ć wĘ bŇ d¡ĎŇ nĎ ybĲĂŇ ’Ğ 40

dŇ ylăĂ oh ÉzxĎ ’Ď wĘ : ‘ČrĲĄxĘ tČŇ wĘ ëŇ lĆ m¡Ć wĎ Not¿Ň yjĂ hŇ kĳĎŇ ymĂ yn¡ĄbĘŇ C : hŇ kĲĎŇ ymĂ =tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh 41, 42

yrĳĂmĘ zĂ=tŇ ’Ć wĘ tŇ wĆm¡ĎzĘ‘Č=tŇ ’Ć wĘ tŇ mĆ l¿Ć ‘Ď=tŇ ’Ć dŇ ylËĂ oh hŇ rĎę ‘Ę yČwĘ hŇ rĎŔ ‘Ę yČ=tŇ ’Ć
onËbĘŇ hŇ y¿ĎpĎŇ rĘC ’‘ĳĎnĘ BĂ =tŇ ’Ć dŇ ylăĂ oh ’Y¡Ď omC : ’YĲĎ om=tŇ ’Ć dŇ yl¿Ă oh yr¡ĂmĘ zĂwĘ 43

MtĎę omSĘ hŇ QĆ ’ăĄ wĘ ůMynĂ bĎŇ hŇ èăĎ SĂ È lYĄ’Ď lĘ C : onĲ BĘ lY¿Ą’Ď on¡bĘŇ hŇ W¿Ď ‘ĎlĘ ’Ć 44

: lYĲČ ’Ď yn¿ĄBĘ hŇ QĆ ’¡Ą NnĳĎxĎ wĘ hŇ y¡ĎdĘŇ bČŇ ‘Ł wĘ hŇ yĎŔrĘ‘ČSĘ C l’Ň ‘ăĄmĎ SĘ yĂwĘ ÉCrkĘŇ BŁ ű Mq¿ĎyrĂzĘ‘Č

MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ ynăĄjĘ mĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ=Sy’ĲĂ snĎ IĳĎwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂbĘŇ Cmă xĞlĘ nĂ Myê¡Ă SĘ lĂ pĘŇ C y
yrăĄxĞ’ĲČ wĘ lC’¡ SĎ yr¿ĄxĞ’ĲČ MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ Cqă BĘ dĘŇ IČwČ : ‘ČBĲŁ lĘ GĂ rh¿Č BĘ Myl¡Ă lĎ xĞ Cl¿ jĘ IĂwČ 2

‘Č CS¡ =yJĂ lĘ mČ =tŇ ’Ć wĘ bŇ dËĎŇ nĎ ybĲĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ NtÌĎŇ nĎ oyĲ=tŇ ’Ć MyêĂę SĘ lĂ pĘŇ CJă IČwČ wynĳĎbĎŇ
MyrăĂoUhČ Ch’¡ĚYĎ mĘ IĂwČ lC’Ŕ SĎ =l‘Č ÉhmĎ xĎ lĘ UĂ hČ dŇ BąČ kĘŇ êĂ wČ : lC’Ĳ SĎ yn¿ĄBĘ 3

PŇŁl¿ SĘ wylĎÁkĄŇ ’WĄÄ nŁ =l’Ć ž lC’SĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MyrĲĂoIhČ =NmĂ lxĆ I¡ĎwČ tŇ SĆ uĳĎBČ 4

âlą wĘ ybĂŔ =ClQĘ ‘ČtĘŇ hĂ wĘ ÉhQĆ ’ĄÄ hĎ MyląĂ rĄ‘ĞhĲĎ C’bÁŁ yĎ=NjĆ HbĎę ynĂ răĄqĘ dĎŇ wĘ ű ìăŇ BĘ rĘxČ
=tŇ ’Ć É lC’SĎ xuąČIĂwČ dŇ ’ĳŁ mĘ ’r¡ĄyĎ yJ¿Ă wylĎŔ kĄŇ ’WăĄ nŁ ÉhbĎŇ ’Ď
’ChË =MGČ lj¿Ł IĂwČ lC’ĳ SĎ tŇ măĄ yJăĂ wyl¡Ď kĄŇ =’WĲĄ nŁ ’rĘI¿ČwČ : hĎ ylĲĆ ‘Ď lj¡Ł IĂwČ bŇ rĆxĆŔ hČ 5

wD¿ĎxĘ yČ ot¡Ň yBĄ =lkĎŇ wĘ wynĎŔ BĎ tŇ SĆ Łlă SĘ C É lC’SĎ tŇ mĎ IąĎwČ : tŇ mĲŁ IĎwČ bŇ rĆx¡ĆhČ =l‘Č 6

CtŇ m¡Ą =ykĂŇ wĘ CsnĎŔ yJăĂ ÉqmĆ ‘ĄÄ BĎ =rSĆ ’Ğ l’ąĄ rĎWĘ yĂ Sy’ĂÄ =lJĎ C’rĘIĂwČţ : CtŇ mĲĄ 7

: MhĲĆ BĎ Cb¡Ň SĘ IĲĄwČ MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ C’băŇŁ IĎwČ CsnĚŔ IĎwČ ÉMhĆ yrĄ‘ĲĎ CbąŇ zĘ‘Č IĲČwČ wynĳĎbĎŇ C lC’ă SĎ
yhyw

.yrq l’Ąy‘ĂyĘ ,bytk l’ĄC‘yĘ v.35 .yrq MyrĂCTjĘ ,bytk MyrĂyTĂ jĘ v.33
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8 =tŇ ’Ć Tè¡Ą pČŇ lĘ MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ C’băŇŁ IĎwČ tŇ rĎŔ xĽUăĎ mĲĂ ÉyhĂ yĘwĲČ
: ‘ČBĲŁ lĘ GĂ rh¿Č BĘ Myl¡Ă pĘŇ nĲŁ wynĎŔ BĎ =tŇ ’Ć wĘ É lC’SĎ =tŇ ’Ć C’ą YĘ mĘ IĂwĲČ MylĳĂ lĎ xĞhĲČ

9 MyêĂÁ SĘ lĂ pĘŇ =ZrĆ’ĲĆ bĘŇ CxÄ QĘ SČ yĘwČ wylĳĎJĄ =tŇ ’Ć wĘ oS¡ ’Ň rŁ =tŇ ’Ć C’¿ WĘ IĂwČ ChTĚŔ ySĂ pĘŇ IČÄwČ
10 tŇ yB¡Ą wylĎŔ JĄ =tŇ ’Ć ÉCmyWĂÄ IĎwČ : M‘ĲĎhĎ =tŇ ’Ć wĘ Mh¡Ć yBĄ YČ ‘Ğ=tŇ ’Ć rvËĄ bČŇ lĘ bŇ ybĂę sĎ
11 C‘Ŕ mĘ SĘ IĂwĲČ : NogĲŇDĎ tŇ yB¿Ą C‘¡qĘ tĲĎŇ oê¿lĘ GĎlĘ GĚ=tŇ ’Ć wĘ MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ
12 ÈCmCqIĎwČ : lC’Ĳ SĎ lĘ Myê¡Ă SĘ lĂ pĘŇ CW¿ ‘Ď=rSĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ SybăĄŇ yĎ lJ¡Ł

MC’¡ ybĂŇ yĘwČ wynĎŔ BĎ tŇ păŇŁ CG Ét’Ą wĘ lC’ę SĎ tŇ păČŇ CG=tŇ ’Ć C’ÂWĘ IĂwČ ů lyĂxČ Sy’ăĂ =lJĎ
CmCY¡ IĎwČ SbĄŔ yĎBĘ ÉhlĎ ’Ą hĲĎ tŇ xČ êąČ MhĆÁ ytĄŇ omĲ YĘ ‘Č=tŇ ’Ć CrÄ BĘ qĘ IĂwČ hŇ SĎ ybĳĄŇ yĎ

13 rb¿ČŇ DĘ=l‘Č hoĎŔhyBĲČ l‘ăČmĎ rSăĆ ’Ğ Éol‘ĞmĲČ BĘ lC’ę SĎ tŇ mĎ IăĎwČ : MymĲĂ yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ
14 Sr¿ČdĎŇ =âlĲ wĘ : SorĲdĘŇ lĂ bŇ o’¡ BĎ lo’¿ SĘ lĂ =MgČŇ wĘ rmĳĎ SĎ =âlĲ rSăĆ ’Ğ ho¡ĎhyĘ

: ySĲĎ yĂ=NBĆ dŇ yw¡ĂdĎŇ lĘ hŇ kĎŔ ClUĘ hČ =tŇ ’Ć ÉbiĄ IČwČ ChtĳĄŇ ymĂ yĘwČ ho¡ĎhyBĲČ

’y ì¿Ň mĘ YĘ ‘Č hŇ eËĄhĂ rmĳŁ ’Ň lĄ hŇ nĎ orăbĘŇ xĆ dŇ yw¡ĂDĎ=l’Ć l’ËĄ rĎWĘ yĂ=lkĲĎŇ CYÌbĘŇ uĲĎ IĂwČ
2 ëŇ lĆ mĆŔ lC’ă SĎ tŇ oyăhĘ BĲĂ MGČ ť MoSę lĘ SĂ =MGČ lomă êĘ =MGČ : CnxĘ nĲĎ’Ğ ì¡Ň rĘWĎ bĘŇ CĲ

hoĎÄhyĘ žrmĆ ’Ň IŁ wČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ’yb¡ĂŇ UĄ hČ wĘ ’yY¿Ă oUhČ hŇ êËĎ’Č
dŇ ygĂŔ nĎ hŇ yăĆhĘ êĲĂ ÉhêĎ’Č wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ÉyUĂ ‘Č=tŇ ’Ć hŇ ‘ąĆrĘtĂŇ hŇ êĎÄ ’Č ìę lĘ ìŇ yhĆÁ Łl’Ĺ

3 hŇ nĎ orŔ bĘŇ xĆ ÉëlĆ UĆÄ hČ =l’Ć l’ąĄ rĎWĘ yĂ ynĄÄqĘ zĂ=lJĎ C’bŇŁ IĎwČţ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yU¿Ă ‘Č l‘¡Č
dŇ ywąĂDĎ=tŇ ’Ć CxÄ SĘ mĘ IĂwČ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ Nor¡bĘŇ xĆ BĘ tŇ yrËĂBĘ dŇ yw¿ĂDĎ MhĆÄ lĎ žtrŁ kĘŇ IĂwČ

: l’ĲĄ CmSĘ =dŇ yČBĘ ho¡ĎhyĘ rb¿ČŇ dĘŇ JĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=l‘Č ÉëlĆ mĆÄ lĘ
4 ysĂŔ CbŇ yĘhČ ÉMSĎ wĘ sCbĳŇ yĘ ’yhăĂ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ dŇ ywÌĂDĎ ëŇ lĆ IĄÄwČ
5 dŇ JąŁ lĘ IĂwČ hŇ eĎhĳĄ ’ob¡Ň tĎŇ âl¿ dŇ ywĂŔdĎŇ lĘ ÉsCbŇ yĘ ybąĄŇ SĘ yĲŁ CrÁ mĘ ’Ň ŁIÄwČ : ZrĆ’ĲĎ hĎ yb¡ĄŇ SĘ yĲŁ
6 hŇ JąĄ mČ =lJĎ dŇ ywĂŔDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : dŇ ywĲĂDĎ ry‘¿Ă ’yh¡Ă NoIŔYĂ tŇ dăČŇ YĚmĘ =tŇ ’Ć ÉdywĂDĎ

bŇ ’¿Ď oy hŇ nËĎ oS’Ň rĲĂBĎ l‘Č IÌČwČ rWĳĎ lĘ C S’Ň r¡Ł lĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ hŇ nĎŔ oS’Ň răĂBĎ ÉysĂ CbŇ yĘ
7 ry‘¿Ă ol¡ =C’rĘqĲĎ NJ¿Ą =l‘Č dŇ YĳĎmĘ BČ dŇ yw¡ĂDĎ bŇ SĆ I¿ĄwČ : S’Ň rĲŁ lĘ yh¿Ă yĘwČ hŇ y¡ĎCrYĘ =NBĆ
8 hŇ I¡ĆxČ yĘ bŇ ’Ďě oywĘ bŇ ybĳĂŇ iĎ hČ =dŇ ‘Č wĘ ’oQ¡ UĂ hČ =NmĂ bŇ ybĂŔ iĎ mĂ Éry‘Ă hĎ NbĆŇ IąĂwČ : dŇ ywĲĂDĎ
9 : oUĲ ‘Ă tŇ o’¡ bĎŇ YĘ ho¿ĎhywĲČ lodĳŇ gĎŇ wĘ ëŇ olă hĎ dŇ yw¡ĂDĎ ëŇ lĆ I¿ĄwČ : ry‘ĲĂhĎ r’¿Ď SĘ =tŇ ’Ć sŘ5

10 oUÌ ‘Ă MyqĂÄ EĘxČ tĘŇ UĂ hČ dŇ ywĂŔdĎŇ lĘ rSăĆ ’Ğ ÉMyrĂoBGĂ hČ ySąĄ ’Ň rĎ hŇ QĆ ’ĄÄ wĘ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č ho¡ĎhyĘ rb¿ČŇ dĘŇ JĂ okĳŇ ylĂ mĘ hČ lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ =M‘Ă otËŇ CkŇ lĘ mČ bĘŇ
hl’w
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=NBĆ M‘ăĎbĘŇ SĎ yĎ dŇ ywĳĂdĎŇ lĘ rSăĆ ’Ğ Myr¡ĂBŁ GĂ hČ rj¿Č sĘ mĂ hŇ QĆ ’ËĄ wĘ 11

tŇ o’¿ mĄ =SŁlĲ SĘ =l‘Č otËŇ ynĂ xĞ=tŇ ’Ć rrÌĄo‘=’ChĲ MyVŔ wlřVă h S’Ň rŁ ť ynĂę omkĘŇ xČ
’Ch¡ yxĳĂ ox’ĞhĲĎ od¡Ň oD=NBĆ rz¿Ď‘ĎlĘ ’Ć wyrËĎxĞ’ĲČ wĘ : tŇ xĲĎ ’Ć M‘Čp¿ČŇ BĘ ll¡Ď xĎ 12

ÉMyêĂ SĘ lĂ jĘ hČ wĘ MyUĂę DČ sjăČ BČ dŇ ywĂÁDĎ=M‘Ă hŇ yĎÄhĎ =’ChĲ : MyrĲĂBŁ GĂ hČ hŇ S¿Ď olSĘ BĂ 13

M‘¿ĎhĎ wĘ MyrĳĂo‘WĘ hŇ ’ăĎ lĄ mĘ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ tŇ q¿ČlĘ xĆ yhËĂ êĘ wČ hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ lČ MSăĎ =CpŇ sĘ ’ĹnĲĆ
CJ¡ IČwČ hĎ ClŔ y~Ă IČwČ ÉhqĎ lĘ xĆ hČ =ëŇ otĲŇ bĘŇ CbąŇ ~Ę yČtĘŇ IĲĂwČ : MyêĲĂ SĘ lĂ pĘŇ yn¿ĄjĘ mĂ Csn¡Ď 14

=NmĂ žhSĎ olSĲĘ CdÃ rĘIĲĄwČ : hŇ lĲĎ odŇ gĘŇ hŇ ‘¿ĎCSêĘ ho¡ĎhyĘ ‘ř SČ oI¿wČ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ =tŇ ’Ć 15

hŇ năĄxĞmĲČ C MQĳĎ dĚŇ ‘Ğ tŇ r¡Č‘ĎmĘ =l’Ć dŇ ywĂŔDĎ=l’Ć Ér~ĚhČ =l‘Č S’Ň rąŁ MySĂÄ olèĘ hČ
bŇ yYăĂ nĘ C hŇ dĳĎŇ CYUĘ BČ z’ăĎ dŇ yw¡ĂdĎŇ wĘ : My’ĲĂ pĎŇ rĘ qmĆ ‘¿ĄBĘ hŇ n¡ĎxŁ MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ 16

MyĂmČŔ ynĂ qăĄSĘ yČ ymĂ ť rmĳČ ’Ň IŁ wČ dŇ yw¡ĂDĎ w’Ď tĘŇ IĂwČ : MxĆ lĲĎ tŇ yb¿ĄŇ BĘ z’¡Ď MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ 17

hŇ năĄxĞmĲČ BĘ hŇ SĎÁ ŁlèĘ hČ C‘Ä qĘ bĘŇ IĂwČ : r‘ČèĲĎ BČ rS¿Ć ’Ğ MxĆ l¡Ć =tŇ yBĲĄ roB¿ mĂ 18

C’¡ WĘ IĂwČ r‘ČèČŔ BČ rSăĆ ’Ğ ÉMxĆ lĆÄ=tŇ yBĲĄ roBą mĂ ÉMyĂmČÄ =CbŇ ’ĞSĘ IĲĂwČ MyêĂę SĘ lĂ pĘŇ
: hoĲĎhylĲČ Mt¡ĎŇ ’Ł ëŇ i¿Ą nČ yĘwČ MtĎŔ oêSĘ lĂ ÉdywĂdĎŇ hŇ bąĎŇ ’Ď =âlĲ wĘ dŇ ywĳĂDĎ=l’Ć C’băĂŇ IĎwČ
hŇ QĆ ’ĄÄ hĎ žMySĂ nĎ’ĞhĲĎ MdăČŇ hĞ tŇ ’Ň Łzę tŇ oWă ‘ĞmĲĄ yhČÁ Łl’ĹmĲĄ yQĂÄ žhlĎ ylĂ xĎ rmĆ ’Ň ŁIÃwČ 19

MtĳĎŇ oêSĘ lĂ hŇ b¡ĎŇ ’Ď âl¿ wĘ MC’Ŕ ybĂŇ hĹ MtăĎŇ oSpĘŇ nČbĘŇ yJăĂ ÉMtĎŇ oSpĘŇ nČbĘŇ hŇ êąĆSĘ ’Ć
bŇ ’Ďę oy=yxĲĂ ’Ğ ySăČ bĘŇ ’Č wĘ : MyrĲĂoBGĂ hČ tŇ SĆ Łl¡ SĘ CWŔ ‘Ď hŇ QĆ ’ăĄ 20

SŁl¿ SĘ =l‘Č otŔ ynĂ xĞ=tŇ ’Ć rrăĄo‘ É’ChwĘ hŇ SĎŔ olèĘ hČ S’Ň răŁ ÉhyĎhĎ ’Chť
dŇ BĎŔ kĘŇ nĂ ÉMyĂnČÄèĘ bČŇ hŇ SąĎ olèĘ hČ =NmĂ : hŇ SĲĎ olèĘ BČ MS¿Ą =âlř wĘ llĳĎ xĎ tŇ o’¡ mĄ 21

hŇ yĎÄnĎBĘ : ’bĲĎŇ =âl hŇ S¡Ď olèĘ hČ =dŇ ‘Č wĘ rWĳĎ lĘ Mh¡Ć lĎ yh¿Ă yĘwČ 22

tŇ ’ăĄ hŇ JĎę hĂ ’Chă l’ĳĄ YĘ bĘŇ qČ =NmĂ Myl¡Ă ‘ĎjĘ =bŇ rČ lyĂxËČ=Sy’ĲĂ =NBĆ ‘dÌĎŇ yĎohĲ yĘ=NbĆŇ
Moy¿BĘ roB¡ hČ ëŇ ot¿Ň BĘ yrËĂ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć hŇ JÌĎ hĂ wĘ dŇ rČÂ yĎ ’ChwĘţ bŇ ’ĎŔ om É l’Ą yrĂ’Ğ ynąĄSĘ
hŇ UĎę ’Č BĲĎ SmăĄ xĎ ű hŇ DăĎmĂ Sy’¿Ă yrĂÁ YĘ UĂ hČ Sy’ĂÄ hĎ =tŇ ’Ć žhJĎ hĂ =’ChĲ wĘ : gŇlĆ èĲĎ hČ 23

lząŁ gĘŇ IĂwČ TbĆŇ èĳĎ BČ wyl¡Ď ’Ą dŇ rĆI¿ĄwČ MygĂŔ rĘ’ĲŁ ronămĘ JĂ ÉtynĂ xĞ yrąĂYĘ UĂ hČ dŇ yČÄbĘŇ C
Chy¡ĎnĎBĘ hŇ WĎŔ ‘Ď hŇ QĆ ’ăĄ : otĲŇ ynĂ xĞBĲČ Chg¡ĄŇrĘhČ IĲČwČ yrĂŔ YĘ UĂ hČ dŇ IăČmĂ ÉtynĂ xĞhĲČ =tŇ ’Ć 24

oeąhĂ MySĂę olèĘ hČ =NmĂ : MyrĲĂBŁ GĂ hČ hŇ S¿Ď olSĘ BĂ MS¡Ą =olwĘ ‘dĳĎŇ yĎohĲ yĘ=NBĆ 25

dbkn
Nmql Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t Nkw yrqw bytk MySĂ olèĘ hČ ’"sb ,yrq MySĂ ylĂ èĎ hČ ,bytk MySĂ olèĘ hČ v.11 .’y
.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.20 .b"y g"k +b l’wmV Nyy‘ : s"tw ‘"t Nk W‘ČIČwČ l"n v.14 .+wgw w"t qwsp
,d"k qwsp Nmqlw ,x"y g"k +b l’wmV Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t ,’"yd Nkw yrqw bytk olwĘ yllhb ,yrq olwĘ v.20

.T"dw w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk âlwĘ ’"sbw
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: oêĲ ‘Ę mČ SĘ mĂ =l‘Č dŇ yw¡ĂdĎŇ Chm¿Ą yWĂ yĘwČ ’bĳĎŇ =âl hŇ S¡Ď olèĘ hČ =l’Ć wĘ ’ChŔ ÉdBĎ kĘŇ nĂ
26 =NBĆ N¿ĎnxĎ lĘ ’Ć bŇ ’ĎŔ oy yxăĂ ’Ğ É l’Ą hŇ WĎ ‘Ğ MylĳĂ yĎxĞhĲČ yr¡ĄoBgĂŇ wĘ
27 : ynĲĂ oljĘ hČ ZlĆ x¡Ć yrĂŔ orhĞhĲČ ÉtoUSČ : MxĆ lĲĎ tŇ yB¿ĄmĂ od¡Ň oD

28, 29 ytĂŔ SĎ xăĚhČ ÉykČŇ BĘ sĂ : ytĲĂŇ otŇ eĘ ‘ĞhĲĎ rzĆ‘¡ĆybĂŇ ’Ğ y‘ĂŔ oqêĘ hČ ÉSuĄ‘Ă =NbĆŇ ’rąĎy‘Ă
30 : ytĲĂŇ pĎŇ oTeĘ hČ hŇ n¡Ď‘ĞBĲČ =NBĲĆ dŇ lĆ x¿Ą ytĂŔ pĎŇ TăŁ eĘ hČ ÉyrČhĘ mČ : yxĲĂ ox’ĞhĲĎ yl¡Č y‘Ă
31 : ynĲĂ tŇŁ ‘ĎrĘjĂ hČ hŇ y¡ĎnĎBĘ NmĂŔ yĎnĘ bĂŇ ynăĄBĘ Ét‘ČbĘŇ GĂ mĂ ybČę yrĂ=NBĆ ytăČŇ y’Ă

32, 33 ymĂŔ CrxĞBăČ hČ ÉtwĆmĎÄ zĘ‘Č : ytĲĂŇ bĎŇ rĘ‘ČhĲĎ l’¡Ą ybĂŇ ’Ğ S‘ČgĎŔ ylĄ xĞ eăČmĂ ÉyrČCx
34 hŇ g¡ĄŇSĎ =NBĆ Nt¿ĎŇ nĎ oyĲ ynĂŔ ozGăĂ hČ ÉMSĄ hĎ ynĄęBĘ : ynĲĂ bŇŁ lĘ ‘ČèČ hČ ’B¡Ď xĘ yČlĘ ’Ć
35 : rC’Ĳ =NBĆ lp¿ČŇ ylĂ ’Ĺ yr¡ĂrĎhĞhĲČ rkËĎŇ WĎ =NBĆ M’ÌĎ yxĂ ’Ğ : yrĲĂrĎhĞhĲČ

36, 37 yr¡Č‘ĞnĲČ ylĂŔ mĘ rĘJČ hĲČ ÉorYĘ xĆ : ynĲĂŁljĘ hČ hŇ I¡ĎxĂ ’Ğ ytĂŔ rĎkăĄŇ UĘ hČ rpĆŇ xĄ ť
38, 39 qlĆ Y¡Ć : yrĲĂgĘŇhČ =NBĆ rx¡Ď bĘŇ mĂ NtĎŔ nĎ yxăĂ ’Ğ É l’Ą oy : yBĲĎ zĘ’Ć =NBĆ

40 É’rĎy‘Ă : hŇ yĲĎCrYĘ =NBĆ bŇ ’¿Ď oy yl¡Ą JĘ ’WĄě nŁ ytĂŔ rŁ BăĄ hČ ÉyrČxĘ nČ ynĳĂoU‘ČhĲĎ
41 : ylĲĎ xĘ ’Č =NBĆ dŇ b¡ĎŇ zĎ yêĂŔ xĂ hĲČ ÉhIĎrĂC’Ĳ : yrĲĂtĘŇ IĂhČ bŇ r¡ĄGĎ yrĂŔ tĘŇ IĂhČ
42 : MySĲĂ olSĘ wyl¿Ď ‘Ď wĘ yn¡ĂbĄŇ C’rĲlĎ S’Ň rËŁ ynĂę bĄŇ C’rĲhĎ ’zĎÁySĂ =NbĆŇ ’nĎÄ ydĂŇ ‘Ğ

43, 44 ytĳĂŇ rĎêĘ SĘ ‘ĞhĲĎ ’I¡ĎzĂ‘Ě : ynĲĂ tĘŇ UĂ hČ Tp¡ĎŇ SĎ oywĘ hŇ kĎŔ ‘ĞmĲČ =NBĲĆ ÉNnĎxĎ
45 ’x¿Ď yŁ wĘ yrĂŔ mĘ SĂ =NBĆ É l’Ą ‘ĞydĲĂŇ yĘ : yrĲĂ‘ĄrŁ ‘ĞhĲĎ Mt¿ĎŇ ox yn¡ĄBĘ l’Ŕ w‘ř ywĲ É‘mĎ SĎ
46 M‘ČnĳĎlĘ ’Ć ynăĄBĘ hŇ y¡ĎwĘSČ oyĲwĘ yb¿ČŇ yrĂywĲĂ MywĂŔxĞUĲČ hĲČ É l’Ą ylĂ ’Ĺ : yYĲĂ yêĂ hČ wyx¡Ă ’Ď
47 : hŇ yĲĎbĎŇ YŁ UĘ hČ l’¡Ą yWĂ ‘ĞyĲČwĘ dŇ bĄŔ o‘wĘ l’ăĄ ylĂ ’Ĺ : ybĲĂŇ ’Ď oUĲ hČ hŇ m¡Ď tĘŇ yĂwĘ

by =NBĆ lC’ă SĎ yn¡ĄjĘ mĂ rCYŔ ‘Ď dŇ o‘ă gŇlČŔ qĘ yYăĂ lĘ ÉdywĂDĎ=l’Ć My’ąĂ BĎ hČ hŇ QĆ ’Ąę wĘ
2 MynąĂymĂ yĘmČ tŇ SĆ qĆę yqĄSĘ năŁ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ hČ yr¡ĄzĘ‘ĲŁ MyrĂŔ oBGĂ BČ ÉhUĎ hĄÄ wĘ SyqĳĂ

: NmĲĂ yĎnĘ BĂ mĂ lC’¡ SĎ yx¿Ą ’ĞmĲĄ tŇ SĆ uĳĎBČ My~¡Ă xĂ bČŇ C MynĂŔ bĎŇ ’ĞBĲĎ ÉMylĂ ’Ň mĂ WĘ mČ C
3 TlĆ p¡ĆŇ wĎ l’¿ wzřyw ytĂŔ ‘ĎbĘŇ GĂ hČ hŇ ‘ăĎmĎ èĘ hČ ÉynĄBĘ S’Ďę oywĘ rzĆ‘ĆÁ yxĂ ’Ğ S’Ň rÄŁ hĎ
4 ynËĂo‘bĘŇ GĂ hČ hŇ yÌĎ‘Ę mĲČ SĘ yĲĂwĘ : ytĲĂŇ tŇŁ eĘ ‘ĞhĲĎ ’Ch¡ yĄwĘ hŇ kĎě rĎbĘŇ C tŇ wĆmĳĎzĘ‘Č ynăĄBĘ
5 dŇ b¡ĎŇ zĎoywĘ NnĎŔ xĎ oyăwĘ É l’Ą yzĂxĞ yĲČwĘ hŇ yąĎmĘ rĘyĂwĘ : MySĲĂ ŁlèĘ hČ =l‘Č wĘ MyS¡Ă ŁlèĘ BČ roB¿ GĂ
6 : ypĂŇ yrĂxĞhĲČ Chy¡ĎTĘ pČŇ SĘ C ChyĎŔrĘmČ SĘ C hŇ yăĎlĘ ‘ČbĘŇ C ÉtomyrĂywĲĂ yząČC‘lĘ ’Ć : ytĲĂŇ rĎdĄŇ GĘ hČ

hnql’
bytk l’ĄyzĂywĂ y’xndml ,yrq l’ĄyzĂywĂ ,bytk l’Ă CzywĂ y’br‘ml v.3 .by .yrq l’Ąy‘ĂywĂ ,bytk l’ĄC‘ywĂ v.44

.yrqw
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hŇ lÌĎ ’Ň ‘ĄoywĘ : MyxĲĂ rĘuĎ hČ M‘¡ĎbĘŇ SĎ yĎwĘ rzĆ‘ËĆoywĘ l’ÌĄ rĘzČ‘ĞwĲČ ChIĎèĂ yĂwĘţ hŇ nĎÃqĎ lĘ ’Ć 7, 8

ždywĂDĎ=l’Ć Clă DĘbĘŇ nĂ ydĂÃ GĎhČ =NmĂ C : rodĲŇ GĘ hČ =NmĂ Mx¡Ď rŁ yĘ yn¿ĄBĘ hŇ yËĎdĘŇ bČŇ zĘC 9

hŇ e¡ĎYĂ yk¿ĄŇ rĘ‘ĲŁ hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ lČ É’bĎŇ YĎ ySąĄ nĘ ’Č lyĂxČę hČ yrăĄBŁ GĂ hŇ rĎBĎÁ dĘŇ mĂ dŇ YČÄ mĘ lČ
rzĆ‘¡Ą : rhĲĄ mČ lĘ Myr¡ĂhĎ hĲĆ =l‘Č My¿Ă’Ň bĎŇ YĘ kĂŇ wĘ MhĆŔ ynĄjĘ ÉhyĄrĘ’Č ynąĄpĘŇ C xmČ rĳŁ wĎ 10

hŇ y¡ĎmĘ rĘyĂ y‘ĂŔ ybĂŇ rĘhĲĎ ÉheĎmČ SĘ mĂ : ySĲĂ lĂ èĘ hČ bŇ ’¡Ď ylĂ ’Ĺ ynĂŔ èĄ hČ ÉhyĎdĘŇ bČŇ ‘Ł S’Ň rĳŁ hĎ 11

dŇ b¡ĎŇ zĎlĘ ’Ć ynĂŔ ymĂ èĘ hČ ÉNnĎxĎ oyĲ : y‘ĲĂbĂŇ èĘ hČ l’¡Ą ylĂ ’Ĺ yèĂŔ èĂ hČ ÉyêČ‘Č : ySĲĂ mĂ xĞhĲČ 12, 13

: rWĲĎ ‘Ď yê¿ĄSĘ ‘Č ye¡ČBČ kĘŇ mČ yrĂŔ yWĂ ‘ĞhĲĎ ÉChyĎÄmĘ rĘyĂ : y‘ĲĂ ySĂ êĘ hČ 14

lod¡Ň GĎhČ wĘ NTĎŔ uĎ hČ Éh’Ď mĄ lĘ dŇ xąĎ ’Ć ’bĳĎŇ ~Ď hČ ySăĄ ’Ň rĎ dŇ g¡ĎŇ =ynĄBĘ mĂ hŇ QĆ ’¿Ą 15

NoSŔ ’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ xăŁ BČ ÉNDĄrĘIČhČ =tŇ ’Ć CrąbĘŇ ‘ĲĎ rSĆÄ ’Ğ MhĄę hŇ QĆ ’ăĄ : PŇ lĆ ’ĲĎ lĘ 16

xr¡ĎzĘUĂ lČ MyqĂŔ mĎ ‘ĞhăĎ=lJĎ =tŇ ’Ć ÉCxyrĂÄ bĘŇ IČwČ wytĎŇ yŁ dGĂ =lJĎ =l‘Č ’Q¡Ą mČ mĘ ’Ch¿ wĘ
=dŇ ‘Č hŇ dĎŔ ChywĲĂ ÉNmĂ yĎnĘ bĂŇ ynąĄBĘ =NmĂ C’bęŁ IĎwČ : bŇ rĲĎ‘ĞUĲČ lĲČ wĘ 17

MolÂSĎ lĘ =M’Ă MhĆŔ lĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ÉN‘Č IČÄwČ ůMhĆ ynĄpĘŇ lĂ ÈdywĂdĎŇ ’YăĄ IĄwČ : dŇ ywĲĂdĎŇ lĘ dŇ Y¡Ď mĘ lČ 18

ynĂ tăČŇ oUrČlĘ =M’ĲĂ wĘ dŇ xČ yĳĎlĘ bŇ b¡ĎŇ lĄ MkËĆŇ ylĄ ‘Ğ yQÌĂ =hŇ yĆhĘ yĲĂ ynĂ rĄŔ zĘ‘ĎlĘ ÉylČ ’Ą MtąĆŇ ’Ň BĎ
: xkĲČŇ oywĘ Cnyt¡ĄŇ obŇ ’Ğ yh¿ĄŁl’Ĺ ’rĆyËĄ yjČŔ kČŇ BĘ ÉsmĎ xĎ âlą BĘ yrČę YĎ lĘ

ÉdywĂdĎŇ ìąŇ lĘ ůMyVwřlVh S’Ň răŁ ÈyWČ mĎ ‘Ğ=tŇ ’Ć hŇ SĎę bĘŇ lĲĎ xČ CrăwĘ 19

ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ ì¡Ň rĘzĎ‘Ğ yJ¿Ă ìŇ rĆŔ zĘ‘ăŁ lĘ ÉMolSĎ wĘ ìę lĘ MolÁSĎ ű MolÄSĎ ySČŔ yĂ=NbĆŇ ìăŇ UĘ ‘Ă wĘ
hŇ èĆÂ nČUĘ mĲĂ C : dŇ CdĲŇ GĘ hČ yS¿Ą ’Ň rĎBĘ Mn¡ĄêĘ IĂwĲČ dŇ ywĂŔDĎ MlăĄ BĘ qČ yĘwČ 20

âlă wĘ hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ lČ lC’Ë SĎ =l‘Č MyêÌĂ SĘ lĂ jĘ =M‘Ă o’Ä bŇŁ BĘ dŇ ywĂęDĎ=l‘Č Clă pĘŇ nĲĎ
loj¡ yĂ CnySĄě ’Ň rĎBĘ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMyêĂ SĘ lĂ pĘŇ ynąĄrĘsČ ChxĚÁ QĘ SĂ hŇ YĎę ‘ĄbĘŇ yJăĂ MrĳĚzĎ‘Ğ
hŇ èĆÃ nČUĘ mĲĂ ű wylăĎ ‘Ď Clă pĘŇ nĲĎ gŇlČę qĘ yYĲĂ =l’Ć oêăkĘŇ lĆ BĘ : lC’Ĳ SĎ wyn¿ĎdŇŁ ’Ğ=l’Ć 21

yS¿Ą ’Ň rĎ ytĳĎŇ QĘ YĂ wĘ ’Ch¡ ylĂ ’ĹwĲĆ dŇ bĎŔ zĎoywĘ l’ăĄ kĎŇ ymĲĂ C É l’Ą ‘ĞydĲĂŇ ywĂ dŇ bąĎŇ zĎoywĘ xnČdĘŇ ‘Č ţ
dŇ CdŔ GĘ hČ =l‘ĲČ ÉdywĂDĎ=M‘Ă CrązĘ‘ĲĎ hŇ UĎ hĄę wĘ : hŇ èĲĆ nČmĘ lĂ rS¿Ć ’Ğ Myp¡ĂŇ lĎ ’ĞhĲĎ 22

MoyŔBĘ Moyă=tŇ ‘ĆlĘ yJĂ ť : ’bĲĎŇ ~Ď BČ Myr¡ĂWĎ Cy¿hĘ IĲĂwČ MQĳĎ JĚ lyĂx¡Č yrĄoB¿ gĂŇ=yJĲĂ 23

: MyhĲĂ Łl’Ĺ hŇ n¿ĄxĞmĲČ JĘ lod¡Ň gĎŇ hŇ n¿ĆxĞmĲČ lĘ =dŇ ‘Č orĳzĘ‘ĎlĘ dŇ yw¡ĂDĎ=l‘Č C’b¿ŇŁ yĎ
dŇ yw¡ĂDĎ=l‘Č C’B¿Ď ’bĎŔ ~Ď lČ ÉZClxĎ hĲĆ ySąĄ ’Ň rĎ yrĄÂjĘ sĘ mĂ hŇ QĆ ’Ą wĘţ 24

: hoĲĎhyĘ yp¿ĂŇ JĘ wyl¡Ď ’Ą lC’Ë SĎ tŇ Ck¿Ň lĘ mČ bŇ sĄÂhĎ lĘ hŇ nĎ orĳbĘŇ xĆ
tŇ o’¡ mĄ hŇ n¿Ć omSĘ C MypËĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ SÌĄ xmČ rĳŁ wĎ hŇ e¡ĎYĂ y’¿ĄWĘ nĲŁ hŇ dĎŔ ChyĘ ynăĄBĘ 25

yYwlx
.r"tw s"t ,‘"t Nkw yrqw bytk MySĂ olèĘ hČ ’"sb ,yrq MySĂ ylĂ èĎ hČ ,bytk MySĂ olèĘ hČ v.19
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26 ’bĎŔ ~Ď lČ É lyĂxČÄ yrĄoBą GĂ No‘ę mĘ SĂ ynăĄBĘ =NmĂ : ’bĲĎŇ YĎ yY¿ĄClxĞ
27 tŇ ‘ČB¿Č rĘ’Č ywĂŔQĄ hČ ÉynĄBĘ =NmĂ : hŇ ’ĲĎ mĄ C Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ
28 oUě ‘Ă wĘ NrĳŁ hĞ’ĲČ lĘ dŇ ygăĂŇ eĎhČ ‘d¡ĎŇ yĎohywĲĂ : tŇ o’Ĳ mĄ SS¿Ą wĘ Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ
29 roBă GĂ r‘Čn¡Č qod¿Ň YĎ wĘ : tŇ o’Ĳ mĄ ‘b¿ČŇ SĘ C Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ Łl¿ SĘ
30 ynÌĄBĘ =NmĂ C : MyĂnĲĎSĘ C Myr¿ĂWĘ ‘Ć Myr¡ĂWĎ wyb¿ĂŇ ’Ď =tŇ ybĲĄŇ C lyĂxĳĎ

MyrĂě mĘ SĲŁ MtĎŔ yBĂ rĘmČ ÉheĎhĄ =dŇ ‘Č wĘ MypĳĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ Łlă SĘ lC’¡ SĎ yx¿Ą ’Ğ NmËĂ yĎnĘ bĂŇ
31 Myr¿ĂWĘ ‘Ć MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć ynăĄBĘ =NmĂ C : lC’Ĳ SĎ tŇ yB¿Ą tŇ rĆm¡ĆSĘ mĂ

: MtĲĎŇ obŇ ’Ğ tŇ yb¿ĄŇ lĘ tŇ om¡ SĄ yS¿Ą nĘ ’Č lyĂxČŔ yrĄoBă GĂ tŇ o’ĳ mĄ hŇ năĆ omSĘ C PŇ lĆ ’¡Ć
32 rSąĆ ’Ğ PŇ lĆ ’ĳĎ rW¡Ď ‘Ď hŇ n¿Ď omSĘ hŇ èĆŔ nČmĘ hŇ FăĄ mČ ÉyYĂ xĞmĲĄ C
33 ynăĄBĘ mĂ C : dŇ ywĲĂDĎ=tŇ ’Ć ëŇ yl¿Ă mĘ hČ lĘ ’ob¡Ň lĎ tŇ omŔ SĄ BĘ ÉCbŇ uĘ nĂ

MhăĆ ySĄ ’Ň rĲĎ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ hŇ WăĆ ‘ĞIĲČ=hŇ mČ tŇ ‘Čd¡ČŇ lĎ MyêĂŔ ‘Ă lĲČ ÉhnĎ ybĂŇ y‘ąĄdĘŇ oyĲ rkĎę Vř vĎ yĂ
34 y’ăĄYĘ oyĲ NClÂbĚŇ EĘmĂ : MhĲĆ yjĂ =l‘Č Mh¡Ć yxĄ ’Ğ=lkĎŇ wĘ MyĂtČŔ ’Ň mĎ

rd¡ŇŁ ‘ĞlĲČ wĘ PŇ lĆ ’ĳĎ MyèăĂ mĂ xĞ hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ yl¿Ą JĘ =lkĎŇ BĘ hŇ mËĎ xĎ lĘ mĂ ykÌĄŇ rĘ‘ĲŁ ’bĎę YĎ
35 ÉMhĆ UĎ ‘Ă wĘ PŇ lĆ ’ĳĎ MyrăĂWĎ yl¡Ă êĎpĘŇ eČmĂ C : bŇ lĲĄ wĎ bŇ l¿Ą =âlřBĘ
36 ÉynĂ DĎhČ =NmĂ C : PŇ lĆ ’ĲĎ hŇ ‘¡ĎbĘŇ SĂ wĘ MyS¿Ă ŁlSĘ tŇ ynĂŔ xĞ wĲČ hŇ eăĎYĂ BĘ

: tŇ o’Ĳ mĄ SS¿Ą wĘ PŇ lĆ ’¡Ć hŇ n¿Ď omSĘ C=MyrĲĂWĘ ‘Ć hŇ mĎŔ xĎ lĘ mĂ ykăĄŇ rĘ‘ĲŁ
37 : PŇ lĆ ’ĲĎ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ ëŇ r¿Ł ‘ĞlĲČ ’bËĎŇ YĎ y’¿ĄYĘ oyĲ rSĄę ’Ď mĲĄ C
38 TbĆŇ SăĄ ű yYăĂ xĞ wĲČ ydĂÁ GĎhČ wĘ ynĂÄbĄŇ C’rhĎ =NmĂ NDĄrĘIČlČ ţ rbĆŇ ‘ăĄmĄ C
39 hŇ QĆ ’ĄÁ =lJĎ : PŇ lĆ ’ĲĎ Myr¡ĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ ’¿Ď mĄ hŇ mĎŔ xĎ lĘ mĂ ’băĎŇ YĘ ÉylĄ JĘ É lkŇŁ BĘ hŇ èĆę nČmĘ

hŇ nĎ orŔ bĘŇ xĆ C’BăĎ ÉMlĄ SĎ bŇ bąĎŇ lĄ BĘ ůhkĎŇ rĎ‘ĞmĲČ yrăĄdĘŇ ‘ĲŁ ÈhmĎ xĎ lĘ mĂ ySăĄ nĘ ’Č
bŇ l¿Ą l’ËĄ rĎWĘ yĂ tŇ yrÌĂSĄ =lJĎ MgČŇ wĘţ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ =l‘Č dŇ yw¡ĂDĎ=tŇ ’Ć ëŇ yl¿Ă mĘ hČ lĘ

40 hŇ SĎŔ olSĘ MymăĂ yĎ ÉdywĂDĎ=M‘Ă MSąĎ =CyhĘ IĲĂwČ : dŇ ywĲĂDĎ=tŇ ’Ć ëŇ yl¿Ă mĘ hČ lĘ dŇ x¡Ď ’Ć
41 MhĆ ylĄ ’Ğ ţ=MybĂŇ orĲuĘ hČ MgăČŇ wĘ : MhĲĆ yxĄ ’Ğ Mh¡Ć lĎ Cnyk¿ĂŇ hĄ =yJĲĂ MytĳĂŇ oSwĘ Myl¡Ă kĘŇ ’ĲŁ sŘ6

MyQăĂ mČ GĘ bČŇ C MyrăĂomxĞBĲČ MxĆ lĆÃ My’ăĂ ybĂŇ mĘ ylĂęêĎpĘŇ nČ wĘ NClÁbĚŇ zĘC rkĎÄ Vř vĎ yĂ=dŇ ‘Č
NmĆ SËĆ wĘ=NyĂyĲČwĘ MyqÌĂCUYĂ wĘ MylĂÄbĄŇ DĘ xmČ qĆ ţ lkĎÃ ’ĞmĲČ rqĎÃ BĎ bČŇ CĲ ű MydăĂŇ rĎjĘ bČŇ C

gy Z‘ăČCĎIĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ hŇ x¡Ď mĘ WĂ yJ¿Ă bŇ rĳŁ lĎ N’Ň Y¡Ł wĘ rq¿ĎbĎŇ C
2 dŇ ywĂÁDĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : dŇ ygĲĂŇ nĎ=lkĎŇ lĘ tŇ o’¡ UĄ hČ wĘ MypËĂŇ lĎ ’ĞhĲĎ yrÌĄWĎ =M‘Ă dŇ ywĂęDĎ

lkl
.x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.41 . =lkĎ BĘ ’"s v.34 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.33
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ÉhYĎ rĘpĘŇ nĂ CnyhĄę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ=NmĂ C bŇ oTÁ MkĆÄ ylĄ ‘Ğ=M’Ă l’Ąę rĎWĘ yĂ lhăČ qĘ ű lkăŇŁ lĘ
MhËĆ UĎ ‘Ă wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ oYă rĘ’Č É lkŇŁ BĘ MyrĂę ’Ď SĘ eĂ hČ CnyxăĄ ’Č =l‘Č hŇ xĎÂlĘ SĘ nĂ
=tŇ ’Ć hŇ BĎ sËĄ nĎ wĘ : CnylĲĄ ’Ą CY¡ bĘŇ uĲĎ yĂwĘ MhĳĆ ySĄ rĘgĘŇmĂ yrăĄ‘ĎBĘ MI¡ĂwĂlĘ hĲČ wĘ Myn¿ĂhĞJĲŁ hČ 3

=lkĲĎŇ Cr¿mĘ ’Ň IĲŁ wČ : lC’Ĳ SĎ ym¿Ą yBĂ Chn¡ĚSĘ rČdĘŇ âl¿ =yJĂ CnylĳĄ’Ą Cnyh¡ĄŁl’Ĺ Nor¿’Ğ 4

ÉdywĂDĎ lhąĄ qĘ IČwČ : M‘ĲĎhĎ =lkĎŇ yn¿Ąy‘ĄBĘ rb¡ĎŇ DĎhČ rS¿Č yĎ=yJĲĂ NJĳĄ tŇ oWă ‘ĞlĲČ lh¡Ď uĎ hČ 5

É’ybĂŇ hĎ lĘ tŇ mĳĎ xĞ ’obăŇ lĘ =dŇ ‘Č wĘ MyĂr¡ČYĘ mĂ rox¿ ySĂ =NmĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lJĎ =tŇ ’Ć
É l’Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ dŇ ywąĂDĎ l‘Č IČÄwČ : MyrĲĂ‘Ď yĘ tŇ y¡ČrĘuĂ mĂ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Noră’Ğ=tŇ ’Ć 6

žt’Ą MèĎę mĂ tŇ olă ‘ĞhĲČ lĘ hŇ dĳĎŇ ChylĲĂ rSăĆ ’Ğ Myr¡Ă‘Ď yĘ tŇ y¿ČrĘqĂ =l’Ć hŇ tĎŇ lĎŔ ‘ĞBĲČ
CbŇ yJĂÁ rĘIČwČ : MSĲĄ ’r¿ĎqĘ nĂ =rSĆ ’Ğ Myb¡ĂŇ CrJĘ hČ bŇ S¿Ą oy hoËĎhyĘ ű MyhÌĂ Łl’ĹhĲĎ NorÄ ’Ğ 7

oyŔxĘ ’Č wĘ ’EăĎ‘ĚwĘ bŇ dĳĎŇ nĎ ybĲĂŇ ’Ğ tŇ yB¡ĄmĂ hŇ SĎŔ dĎŇ xĞ hŇ lăĎ gĎŇ‘Ğ=l‘Č ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ Norą’Ğ=tŇ ’Ć
Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ yn¿ĄpĘŇ lĂ MyqËĂxĞWĲČ mĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ dŇ ywăĂdĎŇ wĘ : hŇ lĲĎ gĎŇ‘ĞBĲĎ Myg¡ĂŇhĞ nŁ 8

MyĂê¡ČlĘ YĂ mĘ bĂŇ C MyjĂŔ tĚŇ bĘŇ C MylăĂ bĎŇ nĘ bĂŇ C ÉtoreŁ kĂŇ bĘŇ C MyrąĂySĂ bĘŇ C z‘ĳŁ =lkĎŇ BĘ
ÉzxŁ ’ĹlĲĆ odę yĎ=tŇ ’Ć ’EĎÁ‘Ě xlČÄSĘ IĂwČ NdĳŇŁ yJĂ NrĆGăŁ =dŇ ‘Č C’b¡ŇŁ IĎwČ : tŇ orĲYĘ YĲŁ xĞbĲČŇ C 9

l‘ËČ ChJĄě IČwČ ’EĎŔ‘ĚBĘ ÉhoĎhyĘ PŇ ’ąČ =rxČ IĲĂwČ : rqĲĎBĎ hČ CT¡ mĘ SĲĎ yJ¿Ă NorŔ ’Ď hăĎ =tŇ ’Ć 10

dŇ ywĂŔdĎŇ lĘ rxČ IăĂwČ : MyhĲĂ Łl’Ĺ yn¿ĄpĘŇ lĂ MS¡Ď tŇ mĎ I¿ĎwČ Norĳ’Ď hĲĎ =l‘Č od¡Ň yĎ xl¿Č SĎ =rSĆ ’Ğ 11

dŇ ‘¡Č ’EĎŔ‘Ě ZrĆjăĆ É’ChhČ MoqąUĎ lČ ’rĎÂ qĘ IĂwČ ’EĳĎ‘ĚBĘ ZrĆj¡Ć hoËĎhyĘ ZrÌČpĎŇ =yJĲĂ
ëŇ yhĄ ť rmĳŁ ’Ň lĄ ’Ch¡ hČ MoI¿BČ MyhĂŔ Łl’ĹhăĎ =tŇ ’Ć ÉdywĂdĎŇ ’rąĎyIĂwČ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ 12

wyl¡Ď ’Ą NorË’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć dŇ ywÌĂDĎ rysĂÄ hĄ =âlĲ wĘ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ Nor¿’Ğ tŇ ’¡Ą ylČŔ ’Ą ’ybăĂŇ ’Ď 13

NorÄ ’Ğ žbSĆ IĄwČ : yêĲĂ GĂ hČ Md¡ŇŁ ’Ĺ=dŇ bĲĄŇ ‘Ł tŇ yB¿Ą =l’Ć ChFĄě IČwČ dŇ ywĳĂDĎ ry‘ăĂ=l’Ć 14

ëŇ rĆbÌĎŇ yĘwČ MySĳĂ dĎŇ xĽ hŇ SăĎ ŁlSĘ ot¡Ň ybĄŇ BĘ MdËŇŁ ’Ĺ dŇ b¿ĄŇ ‘Ł tŇ yBĄÄ =M‘Ă MyhĂÁ Łl’ĹhĲĎ
: olĲ =rSĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ Md¡ŇŁ ’Ĺ=dŇ bĲĄŇ ‘Ł tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć hoËĎhyĘ

ySăĄ rĎxĎ wĘ MyzĂŔrĎ’Ğ yYăĄ‘ĞwĲČ ůdywĂDĎ=l’Ć ÈMykĂŇ ’Ď lĘ mČ rY¿Ł =ëŇ lĆ mĲĆ MrÄ yřx xlČ SĘ IĂwČţ dy
onÌykĂŇ hĹ=yJĲĂ dŇ ywĂŔDĎ ‘dČŇ IăĄwČ : tŇ yĂBĲĎ ol¡ tŇ on¿bĘŇ lĂ MyYĳĂ‘Ą yS¡Ą rĎxĎ wĘ ryqĂŔ 2

rCb¡Ň ‘ĞBĲČ otŔ CkŇ lĘ mČ ÉhlĎ ‘Ę mČÄ lĘ tŇ ’Ň vąĄ nĂ =yJĲĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č ëŇ lĆ m¡Ć lĘ hoËĎhyĘ
MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ MyS¡Ă nĎ dŇ o‘Ë dŇ yw¿ĂDĎ xuČÄ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ oU¿ ‘Č 3

rS¿Ć ’Ğ MydĂŔ ClyĘhČ tŇ omă SĘ ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ : tŇ onĲ bĎŇ C Myn¿ĂBĎ dŇ o‘¡ dŇ ywËĂDĎ dŇ lĆ oIÌwČ 4

wl=wyh
.yrq MrĎCx ,bytk MrĎyxĂ v.1 .dy
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5 ‘Č CS¡ ylĂ ’ĹwĲĆ rx¿Ď bĘŇ yĂwĘ : hŇ mĲŁ ŁlSĘ C Nt¡ĎŇ nĎ bŇ bĎŔ oSwĘ ‘Č CUă SČ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ol¡ =CyhĎ
6, 7 : TlĆ pĲĎŇ ylĂ ’ĹwĲĆ ‘d¡ĎŇ yĎlĘ ‘ĆbĘŇ C ‘m¿Ď SĎ ylĲĂ ’ĹwĲĆ : ‘Č ypĲĂŇ yĎwĘ gŇpĆŇ n¡ĆwĘ HgČŇ n¿Ł wĘ : TlĆ jĲĎ lĘ ’Ć wĘ

8 =l‘Č ÉëlĆ mĆÄ lĘ dŇ ywąĂDĎ xSČÄ mĘ nĂ =yJĲĂ MyêĂę SĘ lĂ pĘŇ C‘ămĘ SĘ IĂwČ
dŇ ywĂŔDĎ ‘măČ SĘ IĂwČ dŇ ywĳĂDĎ=tŇ ’Ć SuăĄbČŇ lĘ Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ =lkĎŇ Cl¿ ‘ĞIĲČwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lJĎ

9, 10 l’ČÄ SĘ IĂwČ : My’ĲĂ pĎŇ rĘ qmĆ ‘¿ĄBĘ CT¡ SĘ pĘŇ IĂwĲČ C’BĳĎ Myê¡Ă SĘ lĂ pĘŇ C : MhĲĆ ynĄpĘŇ lĂ ’Y¡Ą IĄwČ
ydĳĂŇ yĎBĘ Mê¡ĎtČŇ nĘ C MyřytŔ Vlp=l‘Č ÉhlĆ ‘Ĺ’ĲĆhČ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMyhĂ Łl’Ň BĲĄ dŇ ywąĂDĎ

11 MJăĄ IČwČ ÈMyYĂ rĎjĘ =l‘ČbĲČŇ BĘ Cl¿ ‘ĞIĲČwČ : ìŇ dĲĆŇ yĎBĘ Myê¡Ă tČŇ nĘ C hŇ lĄŔ ‘Ğ ÉhoĎhyĘ olą rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
ZrĆpăĆŇ JĘ yd¡ĂŇ yĎBĘ ybËČŇ yĘo’Ĳ =tŇ ’Ć MyhÌĂ Łl’ĹhĲĎ ZrČÄ jĎ dŇ ywĂŔDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ůdywĂDĎ MSăĎ

12 MS¡Ď =CbŇ zĘ‘Č IĲČwČ : MyYĲĂ rĎjĘ l‘ČB¿Č ’Ch¡ hČ Moq¿ UĎ hČ =MSĲĄ C’Ë rĘqĲĎ NJĄę =l‘Č MyĂmĳĎ
13 CpŇ ysąĂ IŁ wČ : S’ĲĄ BĎ Cp¡Ň rĘvĎ IĂwČ dŇ ywĂŔDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ=tŇ ’Ć
14 MyhĂŔ Łl’Ň BĲĄ ÉdywĂDĎ dŇ o‘ą l’ČÄ SĘ IĂwČ : qmĆ ‘ĲĄBĎ CT¡ SĘ pĘŇ IĂwĲČ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ Édo‘

tĎŇ ’Ň b¿ĎŇ C MhĆŔ ylĄ ‘ĞmĲĄ ÉbsĄ hĎ MhĳĆ yrĄxĞ’ĲČ hŇ l¡Ć ‘ĞtĲČŇ âl¿ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ
15 ySăĄ ’Ň rĎBĘ ÉhdĎŇ ‘Ď~Ę hČ loqą =tŇ ’Ć ìÂ‘ĞmĘ SĎ JĲĘ yhĂ ywĂţ : My’ĲĂ kĎŇ BĘ hČ lCU¿ mĂ Mh¡Ć lĎ

tŇ oJ¡ hČ lĘ ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ ’YąĎ yĎ=yJĲĂ hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ bČŇ ’YăĄêĄ z’¡Ď My’ĂŔ kĎŇ BĘ hČ
16 ÉCJIČwČ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ ChC¡ĎYĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ dŇ ywĂŔDĎ W‘Č IăČwČ : MyêĲĂ SĘ lĂ pĘŇ hŇ n¿ĄxĞmĲČ =tŇ ’Ć
17 =lkĎŇ BĘ dŇ yw¡ĂDĎ=MSĲĄ ’Y¿Ą IĄwČ : hŇ rĎzĘGĲĎ=dŇ ‘Č wĘ No‘¡bĘŇ GĂ mĂ MyêĂŔ SĘ lĂ pĘŇ hŇ năĄxĞmĲČ =tŇ ’Ć
wT Myê¡Ă bĎŇ ol¿ =W‘Č IĲČwČ : MyĲĂoGhČ =lJĎ =l‘Č oD¡xĘ jČ =tŇ ’Ć Nt¿ČŇ nĎ hoËĎhywĲČ tŇ oYĳrĎ’ĞhĲĎ

2 rmăČ ’Ď z’Ď ť : lhĆ ’ĲŁ ol¡ =TIĆwČ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Noră’ĞlĲČ ÉMoqmĎ NkĆŇ IąĎwČ dŇ ywĳĂDĎ ry‘ăĂBĘ
rxăČ BĎ ű MbăĎŇ =yJĂ MIĳĂwĂlĘ hĲČ =M’Ă yJ¡Ă MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Noră’Ğ=tŇ ’Ć Ét’Ň WĄ lĎ âlą dŇ ywĂŔDĎ

: MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č ot¡Ň rĘSĎ lĘ CĲ hoËĎhyĘ NorÌ’Ğ=tŇ ’Ć tŇ ’Ň WĄÂ lĎ hoĎęhyĘ
3 =tŇ ’Ć Étol‘ĞhĲČ lĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ=l’Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ =tŇ ’Ć dŇ ywËĂDĎ lh¿Ą qĘ IČwČ
4 yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć dŇ ywËĂDĎ PŇ s¿Ł ’ĹIĲĆwČ : olĲ Nyk¿ĂŇ hĄ =rSĆ ’Ğ om¡ oqmĘ =l’Ć hoĎŔhyĘ Noră’Ğ
5 rvĎŔ hČ l’ăĄ yrĂC’Ĳ tŇ hĳĎ qĘ yn¡ĄbĘŇ lĂ : MIĲĂwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ Nr¡Ł hĞ’ĲČ
6 rvĎŔ hČ hŇ yăĎWĎ ‘Ğ yrĳĂrĎmĘ yn¡ĄbĘŇ lĂ : MyrĲĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ ’¿Ď mĄ wyx¡Ď ’Ć wĘ
7 rvĎŔ hČ l’ăĄ oy MoSĳ rĘGĲĄ yn¡ĄbĘŇ lĂ : MyrĲĂWĘ ‘ĆwĘ MyĂt¿ČŇ ’Ň mĎ wyx¡Ď ’Ć wĘ
8 hŇ y¿Ď‘Ę mĲČ SĘ NpĳĎŇ YĎ ylĲĂ ’Ĺ yn¡ĄbĘŇ lĂ : MySĲĂ ŁlSĘ C hŇ ’¿Ď mĄ wyx¡Ď ’Ć wĘ
9 rv¡Ď hČ l’¿Ą ylĂ ’Ĺ NorĳbĘŇ xĆ yn¡ĄbĘŇ lĂ : MyĂtĲĎŇ ’Ň mĎ wyx¿Ď ’Ć wĘ rv¡Ď hČ

wyx’w
.yrq MyêĂ SĘ lĂ jĘ ,bytk MyIĂêĂ SĘ lĂ jĘ v.10
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wyxĎě ’Ć wĘ rvĎŔ hČ bŇ dăĎŇ nĎ yUĲĂ ‘Č l’ĳĄ yEĂ‘Ě yn¡ĄbĘŇ lĂ : MynĲĂ omSĘ wyx¿Ď ’Ć wĘ 10

: rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ C hŇ ’¡Ď mĄ
ÉhyĎWĎ ‘Ğ l’ąĄ yrĂC’Ĳ lĘ MIĂęwĂlĘ lĲČ wĘ MynĳĂhĞJĲŁ hČ rt¡ĎŇ yĎbĘŇ ’Ć lĘ C qod¿Ň YĎ lĘ dŇ ywĂŔdĎŇ ’răĎqĘ IĂwČ 11

yS¿Ą ’Ň rĎ MêËĆ’Č MhĆŔ lĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : bŇ dĲĎŇ nĎ yUĲĂ ‘Č wĘ l’¡Ą ylĂ ’ĹwĲĆ hŇ yĎŔ ‘Ę mĲČ SĘ l’ăĄ oywĘ 12

Norą’Ğ tŇ ’ăĄ MtĆę ylĂ ‘ĞhĲČ wĘ MkĆŔ yxĄ ’Ğ wĲČ MêăĆ’Č ÉCSDĘqČ tĘŇ hĲĂ MIĳĂwĂlĘ lĲČ tŇ ob¡Ň ’Ď hĲĎ
âlă hŇ n¡Ď oS’Ň r¿ĂBĎ mČ lĘ yJËĂ : olĲ ytĂŇ on¡ ykĂŇ hĞ =l’Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ 13

: TjĲĎ SĘ UĂ JČ Chn¡ĚSĘ rČdĘŇ âl¿ =yJĂ CnBĎŔ ÉCnyhĄÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ ZrČÄ jĎ MêĳĆ’Č
yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ Nor¿’Ğ=tŇ ’Ć tŇ olě‘ĞhĲČ lĘ MIĳĂwĂlĘ hĲČ wĘ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ CSŔ DĘqČ tĘŇ IĲĂwČ 14

hŇ S¡Ć mŁ hŇ C¿ĎYĂ rSËĆ ’ĞJĲČ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Noră’Ğ tŇ ’Ą ť MIĂęwĂlĘ hĲČ =ynĲĄbĘŇ C’ă WĘ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ 15

rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ tŇ oT¡ UŁ BČ Mp¿ĎŇ tĄŇ kĘŇ BĂ hoĳĎhyĘ rbăČŇ dĘŇ JĂ 16

rySËĂ =ylĄ kĘŇ BĂ MyrĂŔ rĘSăŁ mĘ hČ ÉMhĆ yxĄ ’Ğ=tŇ ’Ć dŇ ymĂę ‘ĞhĲČ lĘ ůMIĂwĂlĘ hĲČ yrăĄWĎ lĘ ÈdywĂDĎ
: hŇ xĲĎ mĘ WĂ lĘ loq¡ BĘ =MyrĲĂhĎ lĘ My‘¿ĂymĂ SĘ mČ MyĂêĳĎlĘ YĂ mĘ C tŇ or¡eŁ kĂŇ wĘ Myl¿Ă bĎŇ nĘ
wyxĎŔ ’Ć =NmĂÄ C l’ĄŔ oy=NBĆ NmăĎ yhĄ tŇ ’Ą ť MIĂęwĂlĘ hĲČ CdŇ ymăĂ ‘ĞIĲČwČ 17

: ChyĲĎSĎ CqĲ =NBĆ Nt¡ĎŇ y’Ą MhĆŔ yxĄ ’Ğ ÉyrĂrĎmĘ ynąĄBĘ =NmĂ C ChyĳĎkĘŇ rĆBĲĆ =NBĆ PŇ ¡Ďs’Ď
ű l’ăĄ yxĂ ywĂ tŇ omÃ rĎymĂ SĘ C l’ĄÃ yzĂ‘ĞyĲČwĘ NBĄÃ ChyĎÃrĘkČŇ zĘ MynĳĂSĘ UĂ hČ MhăĆ yxĄ ’Ğ Mh¡Ć UĎ ‘Ă wĘ 18

ChyĎÄnĄqĘ mĂ C ChlĄÁpĘŇ ylĂÄ’ĹwĲĆ žChyĎtĘŇ êĂ mČ C ChyĎÃWĄ ‘ĞmĲČ C ChyĎÃnĎbĘŇ C bŇ ’ĎÃ ylĂ ’Ĺ yeĂÃ ‘ĚwĘ
NtĳĎŇ y’Ą wĘ PŇ ¡Ďs’Ď Nm¿Ď yhĄ MyrĂŔ rĘSăŁ mĘ hČ wĘ : MyrĲĂ‘ĞèĲŁ hČ l’¡Ą y‘Ă ywĲĂ MdËŇŁ ’Ĺ dŇ b¿ĄŇ ‘Ł wĘ 19

É l’Ą yxĂ ywĲĂ tŇ omą rĎymĲĂ SĘ C l’ĄÁ yzĂ‘ĞwĲČ hŇ yĎÄrĘkČŇ zĘC : ‘Č ymĲĂ SĘ hČ lĘ tŇ SĆ x¡Ł nĘ MyĂê¿ČlĘ YĂ mĘ BĂ 20

ChyăĎtĘŇ êĂ mČ C : tŇ omĲ lĎ ‘Ğ=l‘Č Myl¡Ă bĎŇ nĘ BĂ ChyĳĎnĎbĘŇ C Chy¡ĎWĄ ‘ĞmĲČ C bŇ ’ĎŔ ylĂ ’ĹwĲĆ yeăĂ‘ĚwĘ 21

=l‘Č tŇ or¿eŁ kĂŇ BĘ ChyĳĎzĘzČ‘ĞwĲČ l’¡Ą y‘Ă ywĲĂ MdŔŁ ’Ĺ dŇ băĄŇ ‘Ł wĘ ÉChyĎÄnĄqĘ mĂ C ChlĄępĘŇ ylĲĂ ’ĹwĲĆ
’vĎŔ UČ BČ ÉrsŁ yĎ ’vĳĎ mČ BĘ MI¡ĂwĂlĘ hĲČ =rWĲČ Chy¿ĎnĘ nČkĘŇ C : xČ ~ĲĄ nČlĘ tŇ yn¡ĂymĂ èĘ hČ 22

ChyĎÃnĘ bČŇ SĘ C : NorĲ’Ď lĲĎ Myr¡Ă‘ĞSĲŁ hŇ nĎŔ qĎ lĘ ’Ć wĘ ÉhyĎkĘŇ rĆbĲĆŇ C : ’ChĲ Nyb¡ĂŇ mĄ yJ¿Ă 23, 24

MynĂŔ hĞJăŁ hČ ÉrzĆ‘ĆÄ ylĂ ’ĹwĲĆ ChyąĎnĎbĘŇ C ChyĎrĘkČŇ zĘCţ yWČÃ mĎ ‘ĞwĲČ l’ĄÃ nĘ tČŇ nĘ C TpĎÃ SĎ oyĲwĘ
hŇ IĎŔxĂ ywĲĂ ÉMdŇŁ ’Ĺ dŇ bąĄŇ ‘Ł wĘ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ Noră’Ğ yn¡ĄpĘŇ lĂ tŇ orŔ YĘ YăŁ xĞBĲČ ÉMyrYř Yxm
MykĂę lĘ hĲŁ hČ MypĳĂŇ lĎ ’ĞhĲĎ yrăĄWĎ wĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄqĘ zĂwĘ dŇ ywËĂdĎŇ yh¿Ă yĘwČ : NorĲ’Ď lĲĎ Myr¡Ă‘ĞSĲŁ 25

: hŇ xĲĎ mĘ WĂ BĘ Md¡ŇŁ ’Ĺ=dŇ bĲĄŇ ‘Ł tŇ yB¿Ą =NmĂ hoËĎhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ NorÌ’Ğ=tŇ ’Ć tŇ olÂ‘ĞhĲČ lĲĘ
=tŇ yrĲĂBĘ Noră’Ğ y’¡ĄWĘ nĲŁ MIĂŔwĂlĘ hČÄ =tŇ ’Ć MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ rzăŁ ‘Ę BĆ ÉyhĂ yĘwĲČ 26

hwhy
bytk MyrĂYĘ YŁ xĞmČ w’ MyrĂYĘ YČxĘ mČ y’xndml ,yrq MyrĂYĘ xĘ mČ ,bytk MyrĂYĘ YŁ xĞmČ w’ MyrĂYĘ YČxĘ mČ y’br‘ml v.24 .wT

.yrqw
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27 ű lBăĎ rĘkĚŇ mĘ dŇ ywĂÂdĎŇ wĘ : MylĲĂ y’Ą hŇ ‘¿ĎbĘŇ SĂ wĘ Myr¡ĂpĎŇ =hŇ ‘ĲĎbĘŇ SĂ Cx¿ BĘ zĘIĂwČ hoĳĎhyĘ
MyrĂŔ rĘSăŁ mĘ hČ wĘ NorŔ ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć My’ăĂ WĘ eĲŁ hČ ÉMIĂwĂlĘ hĲČ =lkĎŇ wĘ ZCBę ly‘ăĂmĘ BĂ

28 =lkĎŇ wĘ : dŇ BĲĎ dŇ op¿Ň ’Ą dŇ yw¡ĂDĎ=l‘Č wĘ MyrĳĂrĘSĲŁ mĘ hČ ’v¡Ď UČ hČ rv¿Č hČ hŇ yËĎnĘ nČkĘŇ C
rpĎŔ oS loqă bĘŇ C Éh‘Ď CrtĘŇ BĂ hoĎŔhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ Noră’Ğ=tŇ ’Ć ÉMylĂ ‘ĞmĲČ l’Ąę rĎWĘ yĂ

29 ÉNor’Ğ yhĂę yĘwČ : tŇ orĲeŁ kĂŇ wĘ Myl¡Ă bĎŇ nĘ BĂ My‘Ăě mĂ SĘ mČ MyĂêĳĎlĘ YĂ mĘ bĂŇ C tŇ or¡YĘ YĲŁ xĞbĲČŇ C
ű hŇ păĎŇ qĘ SĘ nĂ lC’Á SĎ =tŇ BČ lkČÄ ymĂ C dŇ ywĳĂDĎ ry‘ăĂ=dŇ ‘Č ’B¡Ď hoĎŔhyĘ tŇ yrăĂBĘ
ol¡ zbĆŇ ê¿Ă wČ qxĄŔ WČ mĘ C dŇ uăĄrČmĘ ÉdywĂDĎ ëŇ lĆ UąĆ hČ =tŇ ’Ć ’rĆêĄÄ wČ NoQęxČ hĲČ dŇ ‘ăČBĘ

zT otŔ ’Ł CgŇ y~ăĂ IČwČ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Noră’Ğ=tŇ ’Ć ÉC’ybĂÄ IĎwČ : HBĲĎ lĂ BĘ
yn¿ĄpĘŇ lĂ Mym¡Ă lĎ SĘ C tŇ ol¿ ‘Ł CbŇ yrËĂqĘ IČwČ dŇ ywĳĂDĎ ol¡ =hŇ TĎ nĲĎ rS¿Ć ’Ğ lhĆ ’ŔŁ hĎ ëŇ otăŇ BĘ

2 =tŇ ’Ć ëŇ rĆb¿ĎŇ yĘwČ MymĳĂ lĎ èĘ hČ wĘ hŇ l¡Ď ‘Ł hĲĎ tŇ ol¿ ‘ĞhĲČ mĄ dŇ ywĂŔDĎ lkăČŇ yĘwČ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ
3 hŇ èĳĎ ’Ă =dŇ ‘Č wĘ Sy’¡Ă mĄ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ Sy’ăĂ =lkĎŇ lĘ ÉqQĄ xČ yĘwČ : hoĲĎhyĘ MS¿Ą BĘ M‘¡ĎhĎ
4 hoËĎhyĘ NorÌ’Ğ ynĄÄpĘŇ lĂ NêĄÂ IĂwČ : hŇ SĲĎ ySĂ ’Ğ wĲČ rj¡Ď SĘ ’Ć wĘ MxĆ lĆŔ =rJČ JĂ ÉSy’Ă lĘ

yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhylĲČ lQĄŔ hČ lĘ C tŇ odăŇ ohlĘ C ÉryJĂ zĘhČ lĘ C MytĳĂŇ rĘSĲĎ mĘ MI¡ĂwĂlĘ hĲČ =NmĂ
5 l’ĄÃ y‘Ă yĘ hŇ yĳĎrĘkČŇ zĘ ChnăĄSĘ mĂ C S’Ň r¡Ł hĎ PŇ ¿Ďs’Ď : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ

l’Ąę y‘Ă ywĂ MdÁŁ ’Ĺ dŇ bĄÄ ‘Ł wĘ žChyĎnĎbĘŇ C bŇ ’ĎÃ ylĂ ’ĹwĲĆ hŇ yĎÃtĘŇ êĂ mČ C l’ĄÃ yxĂ ywĲĂ tŇ omÃ rĎymĲĂ SĘ C
6 Chy¿ĎnĎbĘŇ C : ‘Č ymĲĂ SĘ mČ MyĂê¿ČlĘ YĂ mĘ BĲČ PŇ ¡Ďs’Ď wĘ tŇ orŔ eŁ kĂŇ bĘŇ C ÉMylĂ bĎŇ nĘ yląĄkĘŇ BĂ

: MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ =tŇ yrĲĂBĘ Nor¿’Ğ yn¡ĄpĘŇ lĂ dŇ ymĂŔ êĎ tŇ orăYĘ YĲŁ xĞBĲČ MynĳĂhĞJĲŁ hČ l’¡Ą yzĂxĞ yĲČwĘ
7 : wyxĲĎ ’Ć wĘ PŇ ¡Ďs’Ď =dŇ yČBĘ hoĳĎhylĲČ tŇ od¡Ň hŁ lĘ S’Ň rŔŁ BĎ ÉdywĂDĎ NtąČŇ nĎ z’ăĎ ’Chę hČ MoIăBČ

8 omŔ SĘ bĂŇ C’ă rĘqĂ ÉhoĎhylĲČ CdąŇ oh
: wytĲĎŇ ŁlylĲĂ ‘Ğ MyU¡Ă ‘ČbĎŇ C‘yd¿ĂŇ oh

9 olŔ =CrUĘ zČ Éol CrySąĂ
: wytĲĎŇ ’Ł lĘ pĘŇ nĂ =lkĎŇ BĘ CxyW¡Ă

10 oSŔ dĘŇ qĎ MSăĄ BĘ ÉCllĘ hĲČ tĘŇ hĲĂ
: hoĲĎhyĘ yS¿Ą qĘ bČŇ mĘ bŇ l¡Ą xmČě WĘ yĂ

11 oEŔ‘ĚwĘ ÉhoĎhyĘ CSą rĘDĂ
: dŇ ymĲĂ êĎ wyn¡ĎpĎŇ CS¿ uĘ BČ

12 hŇ WĎŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ ÉwytĎŇ ’Ł lĘ pĘŇ nĂ Crę kĘŇ zĂ
wytpm
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: ChypĲĂŇ =yTĄ jĘ SĘ mĂ C wyt¡ĎŇ pĘŇ mĲŁ
oDŔ bĘŇ ‘Č l’ăĄ rĎWĘ yĂ ‘rČzĆť 13

: wyrĲĎyxĂ BĘ bŇ q¡Ł ‘ĞyĲČ yn¿ĄBĘ
CnyhĄŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ’Chť 14

: wyTĲĎ jĎ SĘ mĂ ZrĆ’¡ĎhĎ =lkĎŇ BĘ
otŔ yrĂBĘ ÉMlĎ o‘lĘ Crąř kĘŇ zĂ 15

: roDĲ PŇ lĆ ’¿Ć lĘ hŇ C¡ĎYĂ rb¿ĎŇ DĎ
MhĎŔ rĎbĘŇ ’Č =tŇ ’Ć ÉtrČJĎ rSąĆ ’Ğ 16

: qxĲĎ YĘ yĂlĘ ot¡Ň ‘Ď CbĲŇ SĘ C
qxŔŁ lĘ ÉbqŁ ‘ĞyĲČlĘ hĎ dąĆŇ ymĂ ‘ĞIĲČwČ 17

: MlĲĎ o‘ tŇ yr¿ĂBĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂlĘ
N‘ČnĎŔ JĘ =ZrĆ’ĲĆř NêăĄ’Ć ÉìlĘ rmęŁ ’Ň lĄ 18

: MkĲĆŇ tĘŇ lČ xĞ nĲČ lbĆŇ x¡Ć
rjĎŔ sĘ mĂ ytăĄŇ mĘ ÉMkĆŇ tĘŇ oyĲhĘ BĲĂ 19

: HBĲĎ Myr¿ĂgĎŇ wĘ T‘¡ČmĘ JĂ
yoGŔ =l’Ć yoGămĂ ÉCkŇ QĘ hČ tĘŇ IĲĂwČ 20

: rxĲĄ ’Č M‘¿Č=l’Ć hŇ k¡ĎŇ lĎ mĘ UČ mĂ C
MqĎŔ SĘ ‘ĎlĘ ÉSy’Ă lĘ xČ yeąĂhĂ =âlĲ 21

: MykĲĂŇ lĎ mĘ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ xkČŇ oI¿wČ
yxĎŔ ySĂ mĘ BĂ ÉC‘GĘ êĂ =l’ĲČ 22

: C‘rĲĄêĎ =l’Č y’¡Č ybĂŇ nĘ bĂŇ C
ZrĆ’ĎŔ hĎ =lJĎ ÉhoĎhylĲČ CrySąĂ 23

: otĲŇ ‘Ď CSĲ yĘ Moy¡=l’Ć =MoIĲmĂ Cr¿vĘ BČ
odŔ obŇ JĘ =tŇ ’Ć ÉMyĂoGbČŇ CrąjĘ sČ 24

: wytĲĎŇ ’Ł lĘ pĘŇ nĂ MyU¡Ă ‘ČhĲĎ =lkĎŇ BĘ
dŇ ’ŔŁ mĘ É lQĎ hĚ mĘ C hoąĎhyĘ lodÄ gĎŇ žyJĂ 25

: MyhĲĂ Łl’Ĺ=lJĎ =l‘Č ’Ch¡ ’r¿ĎonwĘ
MylĂŔ ylĂ ’Ĺ ÉMyUĂ ‘ČhĲĎ yhąĄŁl’Ĺ=lJĎ yJĂ ţ 26

hwhyw
.’"y h"q Mylht Nyy‘ : Zr’=t’Ć y’xndml ,y’br‘ml Nk v.18 .+x h"q Mylht Nyy‘ : rkČ zĎ l"n v.15 .zT
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: hŇ WĲĎ ‘Ď MyĂm¿ČSĎ ho¡ĎhywĲČ
27 wynĎŔ pĎŇ lĘ ÉrdĎŇ hĎ wĘ dŇ ohą

: omĲ qŁ mĘ BĂ hŇ w¡ĎdĘŇ xĆ wĘ z‘¿Ł
28 MyUĂŔ ‘Č tŇ oxă jĘ SĘ mĂ ÉhoĎhylĲČ CbąŇ hĎ

: z‘ĲŁ wĎ dŇ ob¿Ň JĎ ho¡ĎhylĲČ Cb¿Ň hĎ
29 omĳ SĘ dŇ obăŇ JĘ ho¡ĎhylĲČ Cb¿Ň hĎ

wynĎŔ pĎŇ lĘ C’băŇŁ C ÉhxĎ nĘ mĂ C’ą WĘ
: SdĆŇ qĲŁ =tŇ rČdĘŇ hČ BĘ ho¡ĎhylĲČ Cw¿xĞêĲČSĘ hĂř

30 ZrĆ’ĎŔ hĎ =lJĎ ÉwynĎpĎŇ QĘ mĂ ClyxąĂ
: ToUĲ êĂ =lBČ lb¡ĄŇ êĄ NoJ¿ êĂ =PŇ ’Č

31 ZrĆ’ĎŔ hĎ lgăĄŇtĎŇ wĘ ÉMyĂmČÄ èĎ hČ Cxą mĘ WĘ yĂ
: ëŇ lĲĎ mĎ ho¿ĎhyĘ My¡ĂoGbČŇ Cr¿mĘ ’Ň yĲŁ wĘ

32 o’Ŕ olmĘ C ÉMIĎhČ M‘ąČrĘyĂ
: oBĲ =rSĆ ’Ğ=lkĎŇ wĘ hŇ d¡ĆŇ vĎ hČ ZŁl¿ ‘ĞyĲČ

33 hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ QĂ mĂ r‘Č IĳĎhČ yYăĄ‘Ğ Cn¡ eĘ rČyĘ z’¿Ď
: ZrĆ’ĲĎ hĎ =tŇ ’Ć Toj¿ SĘ lĂ ’b¡ĎŇ =yJĂ

34 bŇ oTŔ yJăĂ ÉhoĎhylĲČ CdąŇ oh
: oDĲsĘ xČ Ml¡Ď o‘lĘ yJ¿Ă

35 ÉtodŇ hŁ lĘ MyĳĂoGhČ =NmĂ Cnl¡Ą y~Ă hČ wĘ CnY¿ĄBĘ qČ wĘ Cn‘ĄŔ SĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉCn‘ĄÄ ySĂ ohĲ Crě mĘ ’Ă wĘ
36 l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ ëŇ CrąBĎ : ìŇ tĲĆŇ QĎ hĂ tĘŇ BĂ xČ B¡Ą êČSĘ hĂ lĘ ìŇ SĆŔ dĘŇ qĎ MSăĄ lĘ sŘ7

: hoĲĎhylĲČ lQ¡Ą hČ wĘ NmĄŔ ’Ď ÉM‘ĎhĎ =lkĎŇ CrąmĘ ’Ň IĲŁ wČ MlĳĎ ‘Ł hĲĎ dŇ ‘ăČwĘ Ml¡Ď o‘hĲĎ =NmĂ

37 ynÌĄpĘŇ lĂ tŇ rĄÂSĎ lĘ wyxĳĎ’Ć lĘ C PŇ ¡Ďs’Ď lĘ hoĎŔhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ Noră’Ğ ÉynĄpĘŇ lĂ MSĎę =bŇ zĎ‘ĞIĲČwČ
38 MyèăĂ SĂ Mh¡Ć yxĄ ’Ğ wĲČ MdËŇŁ ’Ĺ dŇ b¿ĄŇ ‘Ł wĘ : omĲ oyBĘ Moy¿=rbČŇ dĘŇ lĂ dŇ ym¡Ă êĎ NorË’Ď hĲĎ
39 qodăŇ YĎ ű tŇ ’ăĄ wĘ : MyrĲĂ‘ĞSĲŁ lĘ hŇ s¡Ď xŁ wĘ NCtËŇ ydĂŇ yĘ=NBĆ MdÌŇŁ ’Ĺ dŇ bĄÄ ‘Ł wĘ hŇ nĳĎ omSĘ C

: No‘Ĳ bĘŇ gĂŇBĘ rS¿Ć ’Ğ hŇ m¡Ď BĎ BČ hoĳĎhyĘ NJăČ SĘ mĂ yn¡ĄpĘŇ lĂ MynĂŔ hĞJăŁ hČ ÉwyxĎ ’Ć wĘ NhĄę JŁ hČ
40 bŇ rĆ‘ĳĎlĎ wĘ rqĆBăŁ lČ dŇ ym¡Ă êĎ hŇ lËĎ ‘Ł hĲĎ xBÌČ zĘmĂ =l‘Č hoĎÁhylĲČ tŇ olÄ‘Ł žtol‘ĞhĲČ lĘ
41 ÉMhĆ UĎ ‘Ă wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č hŇ C¡ĎYĂ rS¿Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ tŇ răČotŇ BĘ ÉbCtŇ JĎ hČ =lkĎŇ lĘ C

Nmyh
.hTyV hxwtp N’k rsmn ’"sb v.34 .CwxĞêČSĘ hĂ wĘ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.29
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ÉtodŇ hŁ lĘ tŇ omĳ SĄ BĘ Cb¡Ň uĘ nĂ rS¿Ć ’Ğ MyrĂŔ CrBĘ hČ Ér’Ď SĘ C NCtŔ CdŇ ywĲĂ NmăĎ yhĄ
tŇ orąYĘ YĲŁ xĞ NCtÁ CdŇ ywĲĂ NmĎÄ yhĄ žMhĆ UĎ ‘Ă wĘ : oDĲsĘ xČ Ml¡Ď o‘lĘ yJ¿Ă hoĎŔhylĲČ 42

: r‘ČèĲĎ lČ NCt¡Ň CdŇ yĘ yn¿ĄbĘŇ C MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ rySăĂ yl¡Ą kĘŇ C My‘ĂŔ ymĂ SĘ mČ lĘ ÉMyĂêČÄ lĘ YĂ mĘ C
: otĲŇ yBĄ =tŇ ’Ć ëŇ r¿ĄbĎŇ lĘ dŇ yw¡ĂDĎ bŇ i¿Ł IĂwČ otĳŇ ybĄŇ lĘ Sy’ăĂ M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ Ck¿Ň lĘ IĲĄwČ 43

=l’Ć dŇ ywĂÁDĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ otĳŇ ybĄŇ BĘ dŇ yw¡ĂDĎ bŇ S¿Č yĎ rSËĆ ’ĞJĲČ yhĂě yĘwČ zy

ho¡ĎhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ Nor¿’Ğ wĲČ MyzĂŔrĎ’ĞhĲĎ tŇ ybăĄŇ BĘ ÉbSĄ oy ykąĂŇ nŁ ’ĲĎ hŇ eĄÄhĂ ’ybĂę eĎhČ NtăĎŇ nĎ
hŇ WĳĄ ‘Ğ ì¡Ň bĘŇ bĲĎŇ lĘ BĲĂ rS¿Ć ’Ğ lJËŁ dŇ ywĂŔDĎ=l’Ć ÉNtĎŇ nĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : tŇ o‘Ĳ yrĂyĘ tŇ xČ ê¿Č 2

’Chĳ hČ hŇ lĎ yĘQăČ BČ yh¡Ă yĘwČ : ëŇ UĲĎ ‘Ă Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ yJ¿Ă 3

dŇ ywăĂDĎ=l’Ć ÉêĎrĘmČ ’ĲĎ wĘ ëŇ ląĄ : rmĲŁ ’Ň lĄ Nt¡ĎŇ nĎ=l’Ć MyhĂŔ Łl’Ĺ=rbČŇ DĘ ÉyhĂ yĘwĲČĲ 4

yJăĂ : tŇ bĆŇ SĲĎ lĎ tŇ yĂB¡Č hČ yQ¿Ă =hŇ nĆbĘŇ êĂ hŇ êËĎ’Č âl¿ hoĳĎhyĘ rmăČ ’Ď hŇ J¡Ł yDĂŔ bĘŇ ‘Č 5

MoIăhČ dŇ ‘¡Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ÉytĂŇ ylĄ ‘ĹhĲĆ rSąĆ ’Ğ MoIęhČ =NmĂ tŇ yĂbČŔ BĘ ÉyêĂ bĘŇ SČÄ yĎ âlą
ÈyêĂ kĘŇ QČ hČ tĘŇ hĂ =rSĲĆ ’Ğ lk¿ŇŁ BĘ : NJĲĎ SĘ UĂ mĂ C lhĆ ’¡Ł =l’Ć lhĆ ’¿Ł mĄ hŇ yËĆhĘ ’ĲĆ wĎ hŇ EĳĆhČ 6

rS¿Ć ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yTăĄ pĘŇ SĲŁ ÉdxČ ’Č =tŇ ’Ć yêĂ rĘBČę DĂ rbăĎŇ dĎŇ hĞ ů l’Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ BĘ
: MyzĲĂrĎ’Ğ tŇ yB¿Ą yl¡Ă Mt¿ĆŇ ynĂ bĘŇ =âlĲ hŇ UĎ lËĎ rmĳŁ ’Ň lĄ yU¡Ă ‘Č=tŇ ’Ć tŇ o‘¿rĘlĂ ytĂŇ yCËĂYĂ
hoăĎhyĘ ÉrmČ ’Ď hŇ JąŁ dŇ ywĂędĎŇ lĘ yDăĂbĘŇ ‘ČlĘ rmČÂ’Ň tŇŁ =hŇ JĲŁ hŇ êĎ‘Č wĘţ 7

dŇ ygĂŔ nĎ tŇ oyăhĘ lĲĂ N’Ň ~ĳŁ hČ yr¡ĄxĞ’ĲČ =NmĂ hŇ wĆŔ eĎhČ =NmĂ ÉìyêĂÄ xĘ qČ lĘ ynąĂ’Ğ tŇ o’Ŕ bĎŇ YĘ
tŇ yr¿ĂkĘŇ ’Č wĲĎ êĎkĘŇ lČŔ hĎ rSăĆ ’Ğ É lkŇŁ BĘ ìę UĘ ‘Ă hŇ yăĆhĘ ’ĲĆ wĎ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yU¿Ă ‘Č l‘¡Č 8

rS¿Ć ’Ğ Myl¡Ă odŇ GĘ hČ MS¿Ą JĘ MSĄŔ ÉìlĘ ytĂŇ yWąĂ ‘Ď wĘ ìŇ ynĳĆjĎ mĂ ìŇ yb¡ĆŇ yĘo’Ĳ =lJĎ =tŇ ’Ć
wyêĎŔ xĘ êČ NkăČŇ SĎ wĘ ÉChyêĂÄ ‘Ę TČ nĘ C l’ąĄ rĎWĘ yĂ yUĂÄ ‘ČlĘ MoqmĎ ţ yêăĂ mĘ WČ wĘ : ZrĆ’ĲĎ BĎ 9

: hŇ nĲĎ oS’Ň rĲĂBĎ rS¡Ć ’ĞJĲČ otŔ ŁQbČŇ lĘ ÉhlĎ wĘ‘Č=ynĲĄbĘŇ CpŇ ysąĂ oy=âlĲ wĘ dŇ o‘ĳ zG¡ČrĘyĂ âl¿ wĘ
=tŇ ’Ć yêĂ ‘Ę n¡ČkĘŇ hĂ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yUăĂ ‘Č=l‘Č ÉMyTĂ pĘŇ SĲŁ ytĂŇ yCąĂYĂ rSĆÄ ’Ğ MymĂę IĎmĂ lĘ C 10

C’ą lĘ mĲĎ =yJĂ hŇ yĎęhĎ wĘ : hoĲĎhyĘ ì¿Ň QĘ =hŇ nĆbĘŇ yĲĂ tŇ yĂb¡ČŇ C ëŇ lĎŔ dŇ GăĂ ’Č wĲĎ ìŇ ybĳĆŇ yĘo’Ĳ =lJĎ 11

rS¿Ć ’Ğ ìŇ yrĆŔ xĞ’ĲČ Éì‘ĞrĘzČ=tŇ ’ĲĆ ytąĂŇ omyqĲĂ hĞ wĲČ ìŇ ytĆŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă tŇ kĆŇ lăĆ lĎ ÉìymĆÄ yĎ
yê¿Ă nĘ nČkŇŁ wĘ tŇ yĂBĳĎ yQ¡Ă =hŇ nĆbĘŇ yĂ ’Ch¿ : otĲŇ CkŇ lĘ mČ =tŇ ’Ć yt¡ĂŇ onykĂŇ hĞ wĲČ ìŇ ynĳĆBĎ mĂ hŇ y¡ĆhĘ yĲĂ 12

NbĳĄŇ lĘ yQăĂ =hŇ yĆhĘ yĲĂ ’Ch¡ wĘ bŇ ’ĎŔ lĘ oQă =hŇ yĆhĘ ’ĲĆ ÉynĂ ’Ğ : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č o’¡ sĘ JĂ =tŇ ’Ć 13

: ìŇ ynĲĆpĎŇ lĘ hŇ y¡ĎhĎ rS¿Ć ’ĞmĲĄ ytĂŇ orŔ ysĂ hĞ rSăĆ ’ĞJĲČ oUŔ ‘Ă mĲĄ rysăĂ ’Ď =âlĲ ÉyDĂsĘ xČ wĘ
Nok¡Ň nĎ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ o’ě sĘ kĂŇ wĘ MlĳĎ o‘hĲĎ =dŇ ‘Č yt¡ĂŇ CkŇ lĘ mČ bĘŇ C yt¿ĂŇ ybĄŇ BĘ ChyêËĂ dĘŇ mČ ‘ĞhĲČ wĘ 14

Nt¡ĎŇ nĎ rB¿Ć DĂ NJËĄ hŇ EĳĆhČ NozăxĎ hĲĆ lk¡ŇŁ kĘŇ C hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ É lkŇŁ JĘ : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č 15

dywd=l’
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16 hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ bŇ SĆ I¡ĄwČ dŇ ywĂŔDĎ ëŇ lĆ UăĆ hČ É’bŇŁ IĎwČ : dŇ ywĲĂDĎ=l’Ć
: MŁlĲ hĞ =dŇ ‘Č ynĂ t¡ČŇ ’Ł ybĲĂŇ hĞ yJ¿Ă ytĂŔ ybĄŇ ymăĂ C ÉMyhĂ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ ynĂÂ’Ğ=ymĲĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ

17 qoxĳ rĎmĲĄ lĘ ì¡Ň DĘbĘŇ ‘Č=tŇ yBĲĄ =l‘Č rB¿Ą dČŇ êĘ wČ MyhĂŔ Łl’Ĺ ÉìynĆÄ y‘ĄBĘ tŇ ’Ň ząŁ NTČÄ qĘ êĂ wČ
18 dŇ o‘¿ PŇ ysĂÄ oI=hŇ mČ : MyhĲĂ Łl’Ĺ ho¿ĎhyĘ hŇ l¡Ď ‘ĞUĲČ hĲČ MdËĎŇ ’Ď hĲĎ rotÌŇ JĘ ynĂ tČę y’Ă rĘC
19 hoĎěhyĘ : êĎ‘Ę dĲĎŇ yĎ ì¿Ň DĘbĘŇ ‘Č=tŇ ’ĲĆ hŇ ê¡Ď’Č wĘ ìŇ DĳĆbĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć dŇ obăŇ kĎŇ lĘ ìŇ yl¡Ć ’Ą dŇ ywËĂDĎ

‘Č yd¡ĂŇ hŁ lĘ tŇ ’Ň EĳŁ hČ hŇ Q¡Ď CdŇ GĘ hČ =lJĎ tŇ ’¿Ą tĎŇ yWĂě ‘Ď ìŔ BĘ lĂ kĘŇ CĲ ÉìDĘbĘŇ ‘Č rCbąŇ ‘ĞBĲČ
20 lk¿ŇŁ BĘ ìŇ tĳĆŇ lĎ CzĲ Myh¡Ă Łl’Ĺ Ny’¿ĄwĘ ìŇ omŔ JĎ Ny’ăĄ ÉhoĎhyĘ : tŇ oQĲ dĚŇ GĘ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć
21 ZrĆ’ĳĎBĎ dŇ x¡Ď ’Ć yoG¿ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ìăŇ UĘ ‘ČJĘ ÉymĂ C : CnynĲĄzĘ’Ď BĘ Cn‘Ę m¡Č SĎ =rSĆ ’Ğ

tŇ oQă dĚŇ GĘ MSĄ ť ÉìlĘ MCWą lĎ M‘Ďę olă tŇ oDÌpĘŇ lĂ MyhĂÁ Łl’ĹhĲĎ ëŇ lČÄhĎ žrSĆ ’Ğ
22 NêĄêĂ wČţ : MyĲĂoG MyĂr¡ČYĘ UĂ mĂ tĎŇ yd¿ĂŇ jĎ =rSĆ ’Ğ ìËŇ UĘ ‘Č ynÌĄjĘ mĂ SrĄę gĎŇlĘ tŇ o’Ŕ rĎnŁ wĘ

Mh¡Ć lĎ tĎŇ yy¿ĂhĎ hoĎŔhyĘ hŇ êăĎ’Č wĘ MlĳĎ o‘=dŇ ‘Č M‘¡ĎlĘ ìËŇ lĘ ű l’ÌĄ rĎWĘ yĂ ÉìUĘ ‘Č=tŇ ’Ć
23 otŔ yBĄ =l‘Č wĘ ÉìDĘbĘŇ ‘Č=l‘ĲČ êĎrĘBąČ DĂ rSĆÄ ’Ğ rbĎę DĎhČ hoĎŔhyĘ hŇ êăĎ ‘Č wĘ : MyhĲĂ Łl’Ň lĲĄ
24 ìąŇ mĘ SĂ lDČÄ gĘŇ yĂwĘ NmĄ ’Ď yĲĄwĘţ : êĎrĘBĲČ DĂ rS¿Ć ’ĞJĲČ hŇ W¡Ą ‘ĞwĲČ MlĳĎ o‘=dŇ ‘Č Nm¡Ą ’Ď yĲĄ

l’ĳĄ rĎWĘ yĂlĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ Éto’bĎŇ YĘ hoąĎhyĘ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMlĎ o‘=dŇ ‘Č
25 NzĆ’ăŁ =tŇ ’Ć ÉtĎ ylĂÄGĎ yhČę Łl’Ĺ hŇ êăĎ’Č ű yJăĂ : ìŇ ynĲĆpĎŇ lĘ Nok¿Ň nĎ ì¡Ň DĘbĘŇ ‘Č dŇ yw¿ĂDĎ=tŇ ybĲĄŇ C

: ìŇ ynĲĆpĎŇ lĘ lQ¡Ą jČ tĘŇ hĂ lĘ ìŔ DĘbĘŇ ‘Č ’YăĎ mĎ ÉNJĄ =l‘Č tŇ yĂBĳĎ ol¡ tŇ on¿bĘŇ lĂ ìŔ DĘbĘŇ ‘Č
26 hŇ b¡ĎŇ oFhČ ìŔ DĘbĘŇ ‘Č=l‘ĲČ ÉrBĄ dČŇ êĘ wČ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ ’Ch¡ =hŇ êĎ’Č hoĎŔhyĘ hŇ êăĎ ‘Č wĘ
27 Ml¡Ď o‘lĘ tŇ oy¿hĘ lĲĂ ìŔ DĘbĘŇ ‘Č tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć ÉërĄbĎŇ lĘ ÉêĎlĘ ’ČÄ oh hŇ êĎę ‘Č wĘ : tŇ ’Ň EĲŁ hČ

: MlĲĎ o‘lĘ ëŇ r¡ĎbŇŁ mĘ C êĎkĘŇ rČŔ BĄ ÉhoĎhyĘ hŇ êąĎ’Č =yJĲĂ ìŇ ynĳĆpĎŇ lĘ
xy tŇ G¿Č=tŇ ’Ć xuËČIĂwČ M‘ĳĄynĂ kĘŇ IČwČ Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ =tŇ ’Ć dŇ ywËĂDĎ ëŇ I¿ČwČ NkĄŔ =yrĄxĞ’ĲČ ÉyhĂ yĘwĲČ

2 MydăĂŇ bĎŇ ‘Ğ Éb’Ď om CyąhĘ IĲĂwČ bŇ ’ĳĎ om=tŇ ’Ć ëŇ I¡ČwČ : MyêĲĂ SĘ lĂ jĘ dŇ I¿ČmĂ hĎ yt¡ĆŇ nŁ bĘŇ C
3 hŇ tĎŇ mĳĎ xĞ hŇ b¡ĎŇ oY=ëŇ lĆ mĲĆ rzĆ‘¿ĆdĘŇ dČŇ hĞ =tŇ ’Ć dŇ ywËĂDĎ ëŇ I¿ČwČ : hŇ xĲĎ nĘ mĂ y’¡ĄWĘ nĲŁ dŇ ywĂŔdĎŇ lĘ
4 bŇ kĆŇ rĆę PŇ lĆ ’ăĆ CeUĆÁ mĂ dŇ ywĂÄDĎ ždJŁ lĘ IĂwČ : tŇ rĲĎjĘ =rhČ nĘ BĲĂ od¡Ň yĎ bŇ y~¿Ă hČ lĘ oêě kĘŇ lĆ BĘ

ÉdywĂDĎ ruąĄ‘Č yĘwČ ylĳĂ gĘŇrČ Sy’ăĂ PŇ lĆ ’¡Ć Myr¿ĂWĘ ‘ĆwĘ MySĂŔ rĎjĲĎ ÉMypĂŇ lĎ ’Ğ tŇ ‘ąČbĘŇ SĂ wĘ
5 qWĆ mĆŔ rĘDČ MrăČ’Ğ É’bŇŁ IĎwČ : bŇ kĆŇ rĲĎ hŇ ’Ď m¿Ą CeU¡Ć mĂ rt¿ĄŇ oIwČ bŇ kĆŇ rĆŔ hĎ =lJĎ =tŇ ’Ć

MyĂn¿ČSĘ C=MyrĲĂWĘ ‘Ć MrĎŔ ’ĞBĲČ ÉdywĂDĎ ëŇ IąČwČ hŇ bĳĎŇ oY ëŇ lĆ măĆ rzĆ‘¡ĆdĘŇ dČŇ hĞlĲČ rozě‘Ę lČ
6 Myd¡ĂŇ bĎŇ ‘Ğ dŇ ywĂŔdĎŇ lĘ ÉMrĎ’Ğ yhąĂ yĘwČ qWĆ mĆŔ rĘDČ MrăČ’ĞBĲČ ÉdywĂDĎ MWĆ IąĎwČ : Sy’ĲĂ PŇ lĆ ’¡Ć

y’Vn
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dŇ ywĂęDĎ xuăČIĂwČ : ëŇ lĲĎ hĎ rS¿Ć ’Ğ lk¡ŇŁ BĘ dŇ ywĂŔdĎŇ lĘ ÉhoĎhyĘ ‘SČ oIąwČ hŇ xĳĎ nĘ mĂ y’ăĄWĘ nĲŁ 7

: MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ M’¡Ą ybĂŇ yĘwČ rzĆ‘ĳĎdĘŇ dČŇ hĞ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č l‘¡Č CyŔhĎ rSăĆ ’Ğ bŇ hĎŔ EĎhČ yTăĄ lĘ SĂ tŇ ’Ą ť
dŇ ’ĳŁ mĘ hŇ BăĎ rČ tŇ SĆ x¡Ł nĘ dŇ ywËĂDĎ xq¿ČlĎ rzĆ‘ĆŔ dĘŇ dČŇ hĞ yrăĄ‘Ď ÉNCJmĂ C tŇ xąČ bĘŇ FĂ mĂ C 8

yl¿Ą JĘ tŇ ’¡Ą wĘ MydĂŔ CU‘ČhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉtSĆ xÄŁ eĘ hČ MyąĎ=tŇ ’Ć hŇ męŁ ŁlSĘ hŇ WăĎ ‘Ď ű HBăĎ
dŇ ywĂŔdĎŇ hŇ JăĎ hĂ yJĂ ť tŇ mĳĎ xĞ ëŇ lĆ măĆ C‘ê¡Ł ‘mČě SĘ IĂwČ : tŇ SĆ xĲŁ eĘ hČ 9

onăBĘ =MrĲĎodŇ hĞ =tŇ ’Ć xlăČ SĘ IĂwČ : hŇ bĲĎŇ oY=ëŇ lĆ mĲĆ rzĆ‘¿ĆdĘŇ dČŇ hĞ lyx¡Ą =lJĎ =tŇ ’Ć 10

MxąČ lĘ nĂ rSĆÄ ’Ğ ž l‘Č okę rĘbĲĎŇ lĘ CĲ MolÁSĎ lĘ olÄ=lw’ř Vl dŇ ywĂDĎţ=ëŇ lĆ UĲĆ hČ =l’Ć
ylËĄJĘ lkęŁ wĘ rzĆ‘ĳĎdĘŇ dČŇ hĞ hŇ yăĎhĎ C‘ê¡Ł tŇ om¿ xĞlĘ mĂ Sy’ËĂ =yJĂ ChJĄŔ IČwČ ÉrzĆ‘ĆÄ rĘdČŇ hĞBĲČ
=M‘Ă hoĎŔhylĲČ ÉdywĂDĎ ëŇ lĆ UąĆ hČ SyDĂÂqĘ hĂ MtĎę ’Ł =MGČ : tŇ SĆ xĲŁ nĘ C PŇ sĆ k¡ĆŇ wĎ bŇ h¿Ď zĎ 11

ynăĄBĘ mĂ C Éb’Ď oUmĂ C ModąŇ ’ĹmĲĄ MyĳĂoGhČ =lJĎ mĂ ’W¡Ď nĎ rS¿Ć ’Ğ bŇ hĎŔ EĎhČ wĘ ÉPsĆ JĆÄ hČ
ÉModŇ ’Ĺ=tŇ ’Ć hŇ JąĎ hĂ hŇ yĎęCrYĘ =NBĆ ySăČ bĘŇ ’Č wĘ : qlĲĄ mĎ ‘ĞmĲĄ C Myê¡Ă SĘ lĂ jĘ mĂ C NoUŔ ‘Č 12

Cy¿hĘ IĲĂwČ MybĂŔ yYĂ nĘ ÉModŇ ’ĹBĲĆ MWĆ IąĎwČ : PŇ lĆ ’ĲĎ rW¡Ď ‘Ď hŇ n¿Ď omSĘ xlČ UĆŔ hČ ’ygăĄŇBĘ 13

: ëŇ lĲĎ hĎ rS¿Ć ’Ğ lk¡ŇŁ BĘ dŇ ywĂŔDĎ=tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ ‘SČ oIąwČ dŇ ywĳĂdĎŇ lĘ MydăĂŇ bĎŇ ‘Ğ Mod¡Ň ’Ĺ=lkĎŇ
=lkĎŇ lĘ hŇ q¡ĎdĎŇ YĘ C Tj¿Ď SĘ mĂ hŇ WËĆ ‘Ł yhĂę yĘwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ =l‘Č dŇ yw¡ĂDĎ ëŇŁl¿ mĘ IĂwČ 14

: ryJĲĂ zĘmČ dŇ Cl¡ yxĂ ’Ğ=NBĆ Tp¿ĎŇ SĎ ohywĲĂ ’bĳĎŇ ~Ď hČ =l‘Č hŇ y¡ĎCrYĘ =NBĆ bŇ ’¿Ď oywĘ : oUĲ ‘Č 15

: rpĲĄŇ os ’S¡Ď wĘSČ wĘ MynĳĂhĞJĲŁ rt¡ĎŇ yĎbĘŇ ’Ć =NBĆ ëŇ lĆ m¿Ć ybĂŇ ’Ğ wĲČ bŇ CTË yxĂ ’Ğ=NBĆ qodÌŇ YĎ wĘ 16

Myn¡ĂSŁ ’Ň rĲĂhĎ dŇ yw¿ĂdĎŇ =ynĄbĘŇ C ytĳĂŇ lĄ jĘ hČ wĘ yt¡ĂŇ rĄJĘ hČ =l‘Č ‘dĎŔ yĎohă yĘ=NBĆ ÉChyĎÄnĎbĘŇ C 17

: ëŇ lĆ UĲĆ hČ dŇ y¿ČlĘ
: wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ ëŇŁl¿ mĘ IĂwČ NoUĳ ‘Č=ynĲĄBĘ ëŇ lĆ măĆ Sx¡Ď nĎ tŇ mĎ IĎěwČ NkĄŔ =yrĄxĞ’ĲČ ÉyhĂ yĘwĲČ Ty

ÉyUĂ ‘Ă wybąĂŇ ’Ď hŇ WĎÄ ‘Ď=yJĲĂ SxĎę nĎ=NBĆ NCnăxĎ =M‘Ă ű dŇ sĆ xăĆ =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ dŇ ywĂÁDĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 2

dŇ ywĂÁdĎŇ ydĄÄ bĘŇ ‘Č žC’bŇŁ IĎwČ wybĳĂŇ ’Ď =l‘Č omă xĞ nĲČlĘ Myk¡ĂŇ ’Ď lĘ mČ dŇ ywËĂDĎ xl¿Č SĘ IĂwČ dŇ sĆ xĆŔ
NoUÁ ‘Č=ynĲĄbĘŇ yrĄÄ WĎ žCrmĘ ’Ň IĲŁ wČ : omĲ xĞ nĲČlĘ NCn¡xĎ =l’Ć NoUË ‘Č=ynĲĄBĘ ZrĆ’ÌĆ=l’Ć 3

MymĳĂ xĞ nĲČmĘ ì¡Ň lĘ xl¿Č SĎ =yJĲĂ ìŇ ynĆŔ y‘ĄBĘ ÉìybĂÄ ’Ď =tŇ ’Ć dŇ ywąĂDĎ dŇ BĄÄ kČŇ mĘ hĲČ NCnę xĎ lĘ
: ìŇ ylĲĆ ’Ą wyd¡ĎŇ bĎŇ ‘Ğ C’B¿Ď ZrĆ’ĎŔ hĎ É lGĄrČlĘ C ëŇ pąŇŁ hĞlĲČ wĘ rqÄŁ xĘ lČ rCbŇ ‘ĞBĲČ ţ âlÃhĞ
yYĂ x¡Ą BČ MhËĆ ywĄdĘŇ mČ =tŇ ’Ć tŇ rÌŁ kĘŇ IĂwČ MxĄŔ QĘ gČŇ yĘwĲČ ÉdywĂdĎŇ ydąĄŇ bĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć NCnÁxĎ xuČÄ IĂwČ 4

ÉMySĂ nĎ’ĞhĲĎ =l‘Č dŇ ywąĂdĎŇ lĘ CdŇ yGĂÄ IČwČ žCkŇ lĘ IĲĄwČ : MxĲĄ QĘ SČ yĘwĲČ hŇ ‘ĳĎWĎ pĘŇ UĂ hČ =dŇ ‘Č 5

ÉëlĆ UĆÄ hČ rmĆ ’Ň IąŁ wČ dŇ ’ĳŁ mĘ MymăĂ lĎ kĘŇ nĂ MyS¡Ă nĎ’ĞhĲĎ Cy¿hĎ =yJĂ MtĎŔ ’Ň rĎqĘ lĂ xlăČ SĘ IĂwČ
wbV

.w"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk =l’ĎsĘ lĂ ’"sb ,yrq =l’ĎSĘ lĂ ,bytk lo’SĘ lĂ v.10 .xy
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: MêĲĆbĘŇ SČ wĘ Mk¡ĆŇ nĘ qČ zĘ xU¿Č YČ yĘ=rSĆ ’Ğ dŇ ‘ËČ oxŔ rĄybĲĂŇ CbăŇ SĘ
6 ynĄÄbĘŇ C NCnxĎ ţ xlăČ SĘ IĂwČ dŇ ywĳĂDĎ=M‘Ă CS¡ ’ĞBĲĎ tĘŇ hĲĂ yJ¿Ă NoUŔ ‘Č ynăĄBĘ ÉC’rĘIĂwČ

MrąČ’Ğ=NmĂ C MyĂrČÁ hĞ nĲČ MrČÄ ’Ğ=NmĂ MhĆ lĎ ţ rJăŁ WĘ lĂ PŇ sĆ JĆę =rJČ JĂ PŇ lĆ ’ăĆ NoUÁ ‘Č
7 MySĂÄ ŁlSĘ C žMyĂnČSĘ MhĆÃ lĎ CrăJĘ WĘ IĂwČ : MySĲĂ rĎpĲĎŇ C bŇ kĆŇ r¡Ć hŇ bĎŔ o~mĂ C ÉhkĎŇ ‘ĞmĲČ

ynăĄpĘŇ lĂ Cn¡xĞ IĲČwČĲ C’běŁ IĎwČ oUŔ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ ÉhkĎŇ ‘ĞmĲČ ëŇ lĆ mąĆ =tŇ ’Ć wĘ bŇ kĆŇ rĆę PŇ lĆ ’ĆÁ
8 ‘m¡Č SĘ IĂwČ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ lČ C’b¡ŇŁ IĎwČ MhĆŔ yrĄ‘ăĎmĄ ÉCpŇ sĘ ’Ć nĲĆ NoUę ‘Č ynăĄbĘŇ C ’bĳĎŇ dĘŇ ymĲĄ
9 ynăĄBĘ ÉC’YĘ IĲĄwČ : MyrĲĂoBGĂ hČ ’b¡ĎŇ YĎ =lJĎ tŇ ’¿Ą wĘ bŇ ’ĎŔ oy=tŇ ’Ć ÉxlČ SĘ IĂwČ dŇ ywĳĂDĎ

MD¡ĎbČŇ lĘ C’BĎŔ =rSĆ ’Ğ MykăĂŇ lĎ UĘ hČ wĘ ry‘ĳĂhĎ xtČŇ jăĆ hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ Ck¿Ň rĘ‘Č IĲČwČ NoUŔ ‘Č
10 roxĳ ’Ď wĘ MynăĂjĎ wyl¡Ď ’Ą hŇ mËĎ xĎ lĘ UĂ hČ =ynĄpĘŇ hŇ tÌĎŇ yĘhĲĎ =yJĂ bŇ ’Ďę oy ’rĘIăČwČ : hŇ dĲĆŇ vĎ BČ
11 rtĆŇ yăĆ Ét’Ą wĘ : MrĲĎ’Ğ tŇ ’Ň r¿ČqĘ lĂ ëŇ r¡Ł ‘ĞIĲČwĲČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ ÉrCxBĎ =lJĎ mĂ rxČę bĘŇ IĂwČ
12 rmĆ ’Ň ŁIęwČ : NoUĲ ‘Č yn¿ĄBĘ tŇ ’Ň r¡ČqĘ lĂ CkŔ rĘ‘Č IăČwČ wyxĳĂ ’Ď ySăČ bĘŇ ’Č dŇ y¡ČBĘ NtČě nĎ M‘ĎŔ hĎ

Cq¿ zĘxĆ yĲĆ NoUË ‘Č yn¿ĄBĘ =M’Ă wĘ hŇ ‘ĳĎCStĘŇ lĂ yQ¡Ă tĎŇ yy¿ĂhĎ wĘ MrĎŔ ’Ğ ÉyeĂ UĆÄ mĂ qząČxĹêĲĆ=M’Ă
13 CnyhĳĄŁl’Ĺ yrăĄ‘Ď dŇ ‘¡ČbĘŇ C CnUĄŔ ‘Č=dŇ ‘ČBĘ ÉhqĎ EĘxČ tĘŇ nĲĂ wĘ qząČxĞ : ìŇ yêĲĂ ‘Ę SČ ohwĘ ì¡Ň UĘ mĂ sŘ8

14 yn¿ĄpĘŇ lĂ oUË ‘Ă =rSĆ ’Ğ M‘ÌĎhĎ wĘ bŇ ’ĎÁ oy SGČÄ IĂwČ : hŇ WĲĆ ‘ĞyĲČ wyn¡Ďy‘ĄBĘ bŇ oF¿ hČ hoĎŔhywĲČ
15 CsCnă IĎwČ MrĎŔ ’Ğ snăĎ=yJĂ ÉC’rĎ NoUą ‘Č ynĄÄbĘŇ C : wynĲĎjĎ mĂ CsCn¡ IĎwČ hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ lČ Mr¡Ď’Ğ

: MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ bŇ ’¡Ď oy ’b¿ŇŁ IĎwČ hŇ rĎy‘ĳĂhĎ C’b¡ŇŁ IĎwČ wyxĂŔ ’Ď ySăČ bĘŇ ’Č ÉynĄjĘ mĂ MhĄę =MgČŇ
16 ÉCxlĘ SĘ IĂwĲČ ů l’Ą rĎWĘ yĂ ynăĄpĘŇ lĂ ÈCpŇ GĘ nĂ yJăĂ MrĎę ’Ğ ’rĘIăČwČ

’b¿ĎŇ YĘ =rWČ ëŇ pËČŇ oSwĘ rhĳĎeĎhČ rbĆŇ ‘ăĄmĄ rS¡Ć ’Ğ MrĎŔ ’Ğ=tŇ ’Ć C’yYăĂ oIwČ MykĂŔ ’Ď lĘ mČ
17 rbăŇŁ ‘ĞIĲČwČ É l’Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ =tŇ ’Ć PŇ sąŁ ’ĹIĲĆwČ dŇ ywĂędĎŇ lĘ dŇ GăČIĚwČ : MhĲĆ ynĄpĘŇ lĂ rzĆ‘¡ĆdĘŇ dČŇ hĞ

ÉMrĎ’Ğ tŇ ’Ň rąČqĘ lĂ dŇ ywĂÁDĎ ëŇ rÄŁ ‘ĞIĲČwČ MhĳĆ lĄ ’Ğ ëŇ r¡Ł ‘ĞIĲČwĲČ MhĆŔ lĄ ’Ğ ’băŇŁ IĎwČ NDĄŔ rĘIČhČ
18 dŇ ywĂÁDĎ gŇrÄŁ hĞ IĲČwČ ů l’Ą rĎWĘ yĂ ynăĄpĘŇ QĂ mĂ ÈMrĎ’Ğ snĎ IăĎwČ : oUĲ ‘Ă Cm¡ xĞQĲĎ IĲĂwČ hŇ mĎŔ xĎ lĘ mĂ

tŇ ’ËĄ wĘ ylĳĂ gĘŇrČ Sy’ăĂ PŇ lĆ ’¡Ć My‘¿ĂBĎ rĘ’Č wĘ bŇ kĆŇ rĆŔ ÉMypĂŇ lĎ ’Ğ tŇ ‘ąČbĘŇ SĂ MrĎę ’ĞmĲĄ
19 ynăĄpĘŇ lĂ ÉCpŇ GĘ nĂ yJąĂ rzĆ‘Ćę dĘŇ dČŇ hĞ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č C’ÂrĘIĂwČ : tŇ ymĲĂ hĄ ’b¡ĎŇ ~Ď hČ =rWĲČ ëŇ p¿ČŇ oS

‘Č yS¿Ă ohlĘ MrĎŔ ’Ğ hŇ băĎŇ ’Ď =âlĲ wĘ ChdĳĚŇ bĘŇ ‘Č IĲČwČ dŇ yw¡ĂDĎ=M‘Ă Cmyl¿Ă SĘ IČwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
k hŇ nĎÁèĎ hČ tŇ bČÄ CSêĘ žt‘ĄlĘ yhĂÃ yĘwČ : dŇ o‘Ĳ NoU¡ ‘Č=ynĲĄBĘ =tŇ ’Ć

ű tŇ xăĄ SĘ IČwČ ’bĎÁ ~Ď hČ lyxĄÄ =tŇ ’Ć žb’Ď oy gŇhăČ nĘ IĂwČ MykĂę lĎ UĘ hČ tŇ ’Ň YăĄ ű tŇ ‘ăĄlĘ
MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ bŇ SăĄ yŁ dŇ yw¡ĂdĎŇ wĘ hŇ BĎŔ rČ=tŇ ’Ć rYČ IăĎwČ É’bŇŁ IĎwČ NoUę ‘Č=ynĲĄBĘ ZrĆ’ăĆ=tŇ ’Ć
Kyw
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žMJĎ lĘ mČ =tŇ rĆTĲĆ ‘Ğ=tŇ ’Ć dŇ ywăĂDĎ xuăČIĂwČ : hĎ sĲĆ rĘhĆ IĲĆwČ hŇ B¡Ď rČ=tŇ ’Ć bŇ ’ËĎ oy ëŇ I¿ČwČ 2

yh¡Ă êĘ wČ hŇ rĎŔ qĎ yĘ NbĆŇ ’ăĆ ÉHbĎŇ C bŇ hĎę zĎ=rJČ JĂ lqăČSĘ mĂ ű H’ăĎ YĎ mĘ IĂwĲČ oSÁ ’Ň rŁ l‘ČÄ mĄ
M‘ĎÄ hĎ =tŇ ’Ć wĘ : dŇ ’ĲŁ mĘ hŇ B¿Ą rĘhČ ’yY¡Ă oh ry‘ËĂhĎ ll¿Č SĘ C dŇ ywĳĂDĎ S’Ň răŁ =l‘Č 3

tŇ orŔ gĄŇUĘ bČŇ C É lzĆrĘBČ hČ yYąĄyrĂxĞbĲČŇ C hŇ rĎÁ gĄŇUĘ BČ rWČ IĎÄwČ ’yYĂę oh HBĎÁ =rSĆ ’Ğ
M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ wĘ dŇ ywËĂDĎ bŇ SĎ IÌĎwČ NoUĳ ‘Č=ynĲĄbĘŇ yrăĄ‘Ď lk¡ŇŁ lĘ dŇ ywĂŔdĎŇ hŇ WăĆ ‘ĞyĲČ ÉNkĄŇ wĘ
rzĆg¡ĆŇBĘ hŇ mËĎ xĎ lĘ mĂ dŇ mÌŁ ‘ĞêĲČ wČ NkĄŔ yrĄxĞ’ĲČ ÉyhĂ yĘwĲČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ 4

My’¡Ă pĎŇ rĘhĲĎ yd¿ĄŇ lĂ ymĲĂ yjËČsĂ =tŇ ’Ć ytĂę SĎ xĲĚhČ ykăČŇ BĘ sĂ hŇ JĎÂ hĂ z’ăĎ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ =M‘Ă
=NBĆ NăĎnxĎ lĘ ’Ć ëŇ IČÂwČ MyêĳĂ SĘ lĂ jĘ =tŇ ’Ć hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ dŇ o‘¿=yhĂ êĘ wČ : C‘nĲĄJĎ IĂwČ 5

: MygĲĂŇrĘ’ĲŁ ron¡mĘ JĂ otŔ ynĂ xĞ Z‘ăĄwĘ yêĂŔ GĂ hČ tŇ yăĎlĘ GĎ ÉyxĂ ’Ğ ÉymĂ xĘ lČ =tŇ ’Ć rwř‘ę y
ÉSSĄ wĎ=SSĲĄ wytąĎŇ ‘Ł BĘ YĘ ’Ć wĘ hŇ DĎę mĂ Sy’ăĂ ű yhăĂ yĘwČ tŇ gĳČŇBĘ hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ dŇ o‘¿=yhĂ êĘ wČ 6

l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć PŇ r¡ĄxĎ yĘwČ : ’pĲĎŇ rĎhĲĎ lĘ dŇ l¿Č on ’Ch¡ =MgČŇ wĘ ‘BČŔ rĘ’Č wĘ MyrăĂWĘ ‘Ć 7

tŇ gĳČŇBĘ ’p¡ĎŇ rĎhĲĎ lĘ Cd¿Ň QĘ Cn lř’ËĄ : dŇ ywĲĂdĎŇ yx¿Ă ’Ğ ’‘¡ĎmĘ SĂ =NBĆ NtĎŔ nĎ ohă yĘ ÉChJĄÄ IČwČ 8

: wydĲĎŇ bĎŇ ‘Ğ=dŇ yČbĘŇ C dŇ yw¡ĂDĎ=dŇ yČbĘŇ Cl¿ jĘ IĂwČ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć tŇ on¡mĘ lĂ dŇ ywĂŔDĎ=tŇ ’Ć ÉtsĆ IĎÄwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č NT¡Ď WĎ dŇ m¿Ł ‘ĞIĲČwČ ’k

l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ÉCrpĘŇ sĂ Ckę lĘ M‘ĎŔ hĎ yrăĄWĎ =l’Ć wĘ Éb’Ď oy=l’Ć dŇ ywąĂDĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 2

rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MrĲĎjĎ sĘ mĂ =tŇ ’Ć hŇ ‘¡ĎdĘŇ ’ĲĄ wĘ ylČŔ ’Ą C’ybăĂŇ hĎ wĘ NDĳĎ=dŇ ‘Č wĘ ‘bČŇ S¡Ć r’¿Ą BĘ mĂ 3

ëŇ lĆ UĆŔ hČ ynăĂdŇŁ ’Ğ ÉâlhĞ MymĂŔ ‘ĎpĘŇ hŇ ’ăĎ mĄ ÉMhĄ JĎ ű oUą ‘Č=l‘Č hoĎÄhyĘ žPsĄ oy bŇ ’Ďę oy
hŇ m¡Ď SĘ ’Č lĘ hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ hŇ UĎ lËĎ ynĂŔ dŇŁ ’Ğ Ét’Ň zŁ Su¿ĄbČŇ yĘ hŇ UĎ lăĎ MydĳĂŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ yn¡ĂdŇŁ ’Ň lĲČ MQ¿Ď JĚ
ÉëQĄ hČ tĘŇ IĂwČ bŇ ’Ďę oy ’YăĄ IĄwČ bŇ ’ĳĎ oy=l‘Č qzăČxĎ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =rbČŇ dĘŇ C : l’ĲĄ rĎWĘ yĂlĘ 4

M‘¡ĎhĎ =dŇ qČ pĘŇ mĂ rj¿Č sĘ mĂ =tŇ ’Ć bŇ ’ËĎ oy Nê¿Ą IĂwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ ’b¡ŇŁ IĎwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ BĘ 5

PŇ lĲĄ SăŁ ÉSy’Ă PŇ lĆ ’ąĆ hŇ ’ĎÄ mĄ C žMypĂŇ lĎ ’Ğ PŇ lĆ ’ăĆ l’ĄÃ rĎWĘ yĂ=lkĲĎŇ yhăĂ yĘwČ dŇ ywĳĂDĎ=l’Ć
: bŇ rĆxĲĎ PŇ lĲĄ S¿Ł Sy’¡Ă PŇ lĆ ’ËĆ My‘¿ĂbĘŇ SĂ wĘ tŇ o’Ä mĄ ž‘BČ rĘ’Č hŇ dĎě ChywĲĂ bŇ rĆxĆŔ
: bŇ ’ĲĎ oy=tŇ ’Ć ëŇ lĆ U¡Ć hČ =rbČŇ DĘ bŇ ‘¿ČtĘŇ nĂ =yJĲĂ MkĳĎŇ otŇ BĘ dŇ q¡ČpĎŇ âl¿ NmĂŔ yĎnĘ bĂŇ C ÉywĂlĄ wĘ 6

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ëŇ I¡ČwČ hŇ EĳĆhČ rb¡ĎŇ DĎhČ =l‘Č MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ ynăĄy‘ĄBĘ É‘rČIĄÄwČ 7

ytĂŇ yW¡Ă ‘Ď rS¿Ć ’Ğ dŇ ’ŔŁ mĘ ytĲĂŇ ’Ň TăĎ xĎ MyhĂŔ Łl’ĹhăĎ =l’Ć ÉdywĂDĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 8

yêĂ lĘ J¡Č sĘ nĂ yJ¿Ă ìŔ DĘbĘŇ ‘Č Nowă‘Ğ=tŇ ’Ć É’nĎ=rbĆŇ ‘ĞhĲČ hŇ êĎę ‘Č wĘ hŇ EĳĆhČ rbăĎŇ DĎhČ =tŇ ’Ć
d’m
rybs v.8 .s"tw ‘"t ,’"yd ,T"d ,g"d ,’"d Nkw yrqw bytk ry‘ĂyĎ ’"sb ,yrq ry‘ĂyĎ ,bytk ro‘yĎ v.5 .k

.hQĆ’Ą
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9 : rmĲŁ ’Ň lĄ dŇ yw¡ĂdĎŇ hŇ z¿ĄxŁ dŇ GĎŔ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rBąĄdČŇ yĘwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ
10 hŇ TăĆ nŁ yn¡Ă’Ğ SolěSĎ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť rmęŁ ’Ň lĄ dŇ ywĂÁDĎ=l’Ć ÉêĎrĘBČ dĂŇ wĘ žëlĄ
11 dŇ ywĳĂDĎ=l’Ć dŇ g¡ĎŇ ’bŇŁ I¿ĎwČ : ëŇ QĲĎ =hŇ WĆ ‘Ĺ’ĲĆ wĘ hŇ eĎh¡Ą mĄ tŇ x¿Č ’Č ìËŇ lĘ =rxČ BĘ ìŇ ylĳĆ‘Ď
12 bŇ ‘Ďę rĎ MynĂÁSĎ SolÄSĎ =M’Ă : ëŇ lĲĎ =lBĆ qČ ho¡ĎhyĘ rm¿Č ’Ď =hŇ JĲŁ olË rmĆ ’Ň I¿Ł wČ

ůtgĆŇvĆ mČ lĘ ű ìbăĆŇ yĘo’Ĳ bŇ rĆxăĆwĘ ÈìyrĆYĎ =ynĄjĘ mĂ hŇ j¿Ć sĘ nĂ MySĂÁ dĎŇ xĽ hŇ SĎÄ ŁlSĘ =M’Ă wĘ
hoĎŔhyĘ ëŇ ’ăČ lĘ mČ C ZrĆ’ĎŔ BĎ ÉrbĆŇ dĆÄ wĘ hoąĎhyĘ bŇ rĆxăĆ MymĂ yĎţ tŇ SĆ Łlă SĘ =M’Ă wĘ
yx¡Ă lĘ SĲŁ =tŇ ’Ć bŇ yS¿Ă ’Ď =hŇ mĲĎ hŇ ’ĄŔ rĘ hŇ êăĎ ‘Č wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ lCbăŇ GĘ =lkĎŇ BĘ tŇ yx¡Ă SĘ mČ

13 =hŇ lĎ jĘ ’Ć dŇ ’ĳŁ mĘ ylăĂ =rYČ dŇ G¡Ď=l’Ć dŇ ywËĂDĎ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ : rbĲĎŇ DĎ
14 NêÌĄ IĂwČ : ljĲŁ ’Ć =l’Č Md¡ĎŇ ’Ď =dŇ yČbĘŇ C dŇ ’ŔŁ mĘ ÉwymĎ xĞrĲČ MyBąĂ rČ=yJĲĂ hoĎęhyĘ=dŇ yČbĘŇ ’eăĎ
15 žxlČ SĘ IĂwČ : Sy’ĲĂ PŇ lĆ ’¡Ć My‘¿ĂbĘŇ SĂ l’ĄŔ rĎWĘ IĂmĂ É ljŁ IĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂBĘ rbĆŇ D¡Ć hoËĎhyĘ

ÉhoĎhyĘ hŇ ’ąĎ rĎ tŇ yxĂę SĘ hČ kĘŇ C ůHtĎŇ yxĂ SĘ hČ lĘ ÈMĂlČ SĎ CrĲylĂ ű ëŇ ’¿Ď lĘ mČ ű MyhĂÄ Łl’ĹhĲĎ
PŇ rĆhăĆ hŇ ê¡Ď ‘Č bŇ rČŔ ÉtyxĂ SĘ UČ hČ ëŇ ’ąĎ lĘ UČ lČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ hŇ ‘ĎŔ rĎhĲĎ =l‘Č MxĆ eăĎIĂwČ

: ysĲĂ CbŇ yĘhČ N¿ĎnrĘ’Ď NrĆG¡Ł =M‘Ă dŇ mĄŔ ‘Ł ÉhoĎhyĘ ëŇ ’ąČ lĘ mČ C ìŇ dĳĆŇ yĎ
16 ÉZrĆ’ĎÄ hĎ NyBąĄ dŇ mĄę ‘Ł ÉhoĎhyĘ ëŇ ’ąČ lĘ mČ =tŇ ’Ć ’rĘIČÂwČ wynĎę y‘Ą=tŇ ’Ć dŇ ywĂÁdĎŇ ’vĎÄ IĂwČ

dŇ ywÌĂDĎ ljÄŁ IĂwČ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ=l‘Č hŇ y¡ĎCTnĘ odŔ yĎBĘ ÉhpĎŇ ClSĘ oBą rĘxČ wĘ MyĂmČŔ èĎ hČ NybăĄŇ C
17 MyhĂÃ Łl’ĹhĲĎ =l’Ć dŇ ywăĂDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MhĲĆ ynĄjĘ =l‘Č Myu¡ĂvČ BČ Myi¿Ă kĚŇ mĘ MynËĂqĄ EĘhČ wĘ

‘ČrăĄhĎ wĘ ÉytĂŇ ’Ň TĎÄ xĎ =rSĆ ’Ğ ’Chą =ynĂ ’Ğ wĲČ M‘Ďę BĎ tŇ onămĘ lĂ yêĂ rĘmČÁ ’Ď ynĂÄ’Ğ žâlhĞ
yBĂ ť ÉìdĘŇ yĲĎ ’nąĎ yhĂÄ êĘ yhČę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ CWĳ ‘Ď hŇ măĆ N’Ň ~¡Ł hČ hŇ QĆ ’¿Ą wĘ ytĂŇ o‘Ŕ rĄhĞ

18 hoËĎhyĘ ëŇ ’ÌČ lĘ mČ C : hŇ pĲĎŇ GĄmČ lĘ âl¿ ì¡Ň UĘ ‘ČbĘŇ CĲ ybĂŔ ’Ď tŇ ybăĄŇ bĘŇ C
ÉxČ BĄÄ zĘmĂ MyqąĂhĎ lĘ dŇ ywĂędĎŇ hŇ lăĆ ‘ĞyĲČ ű yJăĂ dŇ ywĳĂdĎŇ lĘ rmăŁ ’Ň lĄ dŇ G¡Ď=l’Ć rm¿Č ’Ď

19 rB¡Ć DĂ rS¿Ć ’Ğ dŇ GĎŔ =rbČŇ dĘŇ BĂ ÉdywĂDĎ l‘Č IąČwČ : ysĲĂ bĚŇ yĘhČ N¿ĎnrĘ’Ď NrĆg¡ŇŁ BĘ hoĎŔhylĲČ
20 oU¡ ‘Ă wynËĎBĎ tŇ ‘ČBÌČ rĘ’Č wĘ ëŇ ’ĎŔ lĘ UČ hČ =tŇ ’Ć É’rĘIČwČ NnĎę rĘ’Ď bŇ SĎ IăĎwČ : hoĲĎhyĘ MS¿Ą BĘ
21 ÉNnĎrĘ’Ď TBąĄ IČwČ NnĳĎrĘ’Ď =dŇ ‘Č dŇ yw¡ĂdĎŇ ’b¿ŇŁ IĎwČ : MyFĲĂ xĂ SD¿Ď N¡ĎnrĘ’Ď wĘ My’ĳĂ BĘ xČ tĘŇ mĲĂ

: hŇ YĎ rĘ’ĲĎ MyĂj¡Č’Č dŇ ywËĂdĎŇ lĘ CxêÌČSĘ IĂwČ NrĆGŔŁ hČ =NmĂ É’YĄ IĄwČ dŇ ywĂŔDĎ=tŇ ’Ć ’rĘIăČwČ
22 xČ B¡Ą zĘmĂ oB¿ =hŇ nĆbĘŇ ’Ć wĘ NrĆGŔŁ hČ Moqă mĘ ÉyQĂ =hŇ nĎêĘ NnĎę rĘ’Ď =l’Ć dŇ ywĂÁDĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
23 rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : M‘ĲĎhĎ l‘¿ČmĄ hŇ p¡ĎŇ GĄUČ hČ rY¿Č ‘ĎtĄŇ wĘ ylĂŔ ChnăĄêĘ É’lĄ mĎ PŇ sĆ kąĆŇ BĘ hoĳĎhylĲČ

žh’Ą rĘ wynĳĎy‘ĄBĘ bŇ oFă hČ ëŇ lĆ U¡Ć hČ yn¿ĂdŇŁ ’Ğ W‘Č yËČwĘ ëŇ lĎŔ =xqČ ÉdywĂDĎ=l’Ć NąĎnrĘ’Ď
yttn
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lJ¿Ł hČ hŇ x¡Ď nĘ UĂ lČ MyF¿Ă xĂ hĲČ wĘ MyYËĂ ‘ĄlĲĎ MyGÌĂrĂoUĲ hČ wĘ tŇ olę ‘Ł lĲĎ rqĎÁ BĎ hČ yêĂ tČÄ nĎ
PŇ sĆ kăĆŇ BĘ hŇ n¡ĆqĘ ’Ć hŇ n¿Ł qĎ =yJĲĂ âlě NnĎŔ rĘ’Ď lĘ ÉdywĂDĎ ëŇ lĆ UąĆ hČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : yêĂ tĲĎŇ nĎ 24

Nê¿Ą IĂwČ : MeĲĎxĂ hŇ l¡Ď o‘ tŇ ol¿ ‘ĞhĲČ wĘ hoĎŔhylĲČ ÉìlĘ =rSĆ ’Ğ ’vąĎ ’Ć =âlĲ yJĂ ţ ’lĳĄ mĎ 25

žNbĆŇ IĂwČ : tŇ o’Ĳ mĄ SS¿Ą lq¡ĎSĘ mĂ bŇ hĎŔ zĎ ylăĄ qĘ SĂ MoqĳUĎ BČ N¡ĎnrĘ’Ď lĘ dŇ ywËĂDĎ 26

hoĎŔhyĘ=l’Ć É’rĎqĘ IĂwČ MymĳĂ lĎ SĘ C tŇ ol¡ ‘Ł l‘Č I¿ČwČ hoĎŔhylĲČ ÉxČ BĄÄ zĘmĂ dŇ ywąĂDĎ MSĎÄ
: hŇ lĲĎ ‘Ł hĲĎ xB¿Č zĘmĂ l‘¡Č MyĂmČŔ èĎ hČ =NmĂ ÉS’Ą bĎŇ ChnąĄ‘ĞIĲČwČ

’yhĂŔ hČ tŇ ‘ăĄBĎ : HnĲĎdĎŇ nĘ =l’Ć oB¡ rĘxČ bŇ SĆ I¿ĎwČ ëŇ ’ĎŔ lĘ UČ lČ ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ 27, 28

: MSĲĎ xB¡Č zĘIĂwČ ysĳĂ CbŇ yĘhČ NăĎnrĘ’Ď NrĆg¡ŇŁ BĘ hoĎŔhyĘ ChnăĎ‘Ď=yJĲĂ ÉdywĂDĎ tŇ o’ą rĘBĂ
tŇ ‘ăĄBĎ hŇ l¡Ď o‘hĲĎ xB¿Č zĘmĂ C rBËĎ dĘŇ UĂ bČŇ hŇ SÌĆ mŁ hŇ WĎÄ ‘Ď=rSĆ ’Ğ hoĎhyĘţ NJăČ SĘ mĂ C 29

SrăŁ dĘŇ lĂ wyn¡ĎpĎŇ lĘ tŇ kĆŇ l¿Ć lĎ dŇ ywËĂDĎ lk¿ŇŁ yĎ=âlĲ wĘ : No‘Ĳ bĘŇ gĂŇBĘ hŇ m¡Ď BĎ BČ ’yhĳĂ hČ 30

’ChŔ hŇ zăĆ dŇ ywĂŔDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hoĲĎhyĘ ëŇ ’¿Č lĘ mČ bŇ rĆx¡Ć ynĄějĘ mĂ tŇ ‘ČŔ bĘŇ nĂ yJăĂ MyhĳĂ Łl’Ĺ bk
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂlĘ hŇ l¡Ď ‘Ł lĘ xČ B¿Ą zĘUĂ =hŇ zĆwĘ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ hoăĎhyĘ tŇ yB¡Ą

dŇ măĄ ‘ĞIĲČwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ZrĆ’ăĆBĘ rS¡Ć ’Ğ MyrĂŔ GĄhČ =tŇ ’Ć ÉsonkĘŇ lĂ dŇ ywĂŔDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 2

bŇ rŁ lĎ ţ ű lzăĆrĘbČŇ C : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ yB¿Ą tŇ on¡bĘŇ lĂ tŇ yzĂŔgĎŇ ynăĄbĘŇ ’Č ÉboYxĘ lČ MybĂę YĘ xĲŁ 3

tŇ SĆ x¿Ł nĘ C dŇ ywĳĂDĎ NykăĂŇ hĄ tŇ or¡BĘ xČ mĘ lĲČ wĘ MyrËĂ‘ĎèĘ hČ tŇ otÌŇ lĘ dČŇ lĘ MyrĂÂmĘ sĘ UĂ lĲČ
MynĂÄdŇŁ y~ĲĂ hČ C’ybĂŇ hĄ ţ=yJĲĂ rjĳĎsĘ mĂ Ny’ăĄlĘ Myz¡ĂrĎ’Ğ yY¿Ą‘ĞwĲČ : lqĲĎSĘ mĂ Ny’¿Ą bŇ r¡Ł lĎ 4

: dŇ ywĲĂdĎŇ lĘ bŇ r¡Ł lĎ MyzËĂrĎ’Ğ yYÌĄ‘Ğ MyrĂÁ ~Ł hČ wĘ
hoĎęhylĲČ tŇ onăbĘŇ lĂ tŇ yĂBČÁ hČ wĘ ůërĎwĎ r‘ČnăČ ÈynĂ bĘŇ hŇ măŁ ŁlSĘ dŇ ywĂęDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ 5

’e¡Ď hŇ nĎ yk¿ĂŇ ’Ď tŇ oYŔ rĎ’ĞhăĎ =lkĎŇ lĘ ÉtrĆ’ĆÄ pĘŇ tĂŇ lĘ C MSąĄ lĘ hŇ lĎ ‘Ę mČÁ lĘ ű lyDĂÄ gĘŇhČ lĘ
ÉChCĄÄYČ yĘwČ onĳbĘŇ hŇ măŁ ŁlSĘ lĂ ’r¡ĎqĘ IĂwČ : otĲŇ om yn¿ĄpĘŇ lĂ bŇ r¡Ł lĎ dŇ ywËĂDĎ NkĆŇ IÌĎwČ olĳ 6

dŇ yw¡ĂDĎ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhylĲČ tŇ yĂBČŔ tŇ onăbĘŇ lĂ 7

ho¿ĎhyĘ MS¡Ą lĘ tŇ yĂBČŔ tŇ onăbĘŇ lĂ ybĂŔ bĎŇ lĘ =M‘Ă hŇ yăĎhĎ ÉynĂ ’Ğ wněbř hŇ mĳŁ ŁlSĘ lĂ
tŇ om¿ xĎ lĘ mĂ C êĎkĘŇ pČŔ SĎ ÉbrŁ lĎ MDąĎ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉhoĎhyĘ=rbČŇ DĘ yląČ ‘Ď yhĂÄ yĘwČ : yhĲĎ Łl’Ĺ 8

êĎkĘŇ p¿ČŇ SĎ MyBĂŔ rČ MymăĂ DĎ yJĂ ť ymĂŔ SĘ lĂ ÉtyĂbČÄ hŇ n¿ĆbĘŇ tĂŇ =âlĲ tĎŇ yWĳĂ ‘Ď tŇ ol¡ dŇŁ GĘ
hŇ xĎŔ CnmĘ Sy’ăĂ ÉhyĆhĘ yĲĂ ’Chą ëŇ lĎę dŇ lăĎ on NbĄÂ =hŇ eĄhĂ : ynĲĎpĎŇ lĘ hŇ YĎ rĘ’¡Č 9

Mol¿ SĎ wĘ omŔ SĘ hŇ yăĆhĘ yĲĂ ÉhmŁ ŁlSĘ yJąĂ bŇ ybĳĂŇ iĎ mĂ wyb¡ĎŇ yĘo’Ĳ =lJĎ mĂ olË ytĂŇ ox¿ nĂ hĞ wĲČ
É’ChwĘ ymĂŔ SĘ lĂ ÉtyĂbČÄ hŇ n¿ĆbĘŇ yĂ=’ChĲ : wymĲĎ yĎBĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=l‘Č Nê¿Ą’Ć TqĆSËĆ wĎ 10

yl=hyhy
‘"t ,’"yd ,’"d Nkw yrqw bytk ynĂBĘ ’"sbw ,s"t Nkw yrqw bytk onbĘ ’"sb ,yrq ynĂBĘ ,bytk onbĘ v.7 .bk

.r"tw
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l’¡Ą rĎWĘ yĂ=l‘Č otËŇ CkŇ lĘ mČ ’iÌĄ JĂ ytĂÁ onykĂÄ hĞ wĲČ bŇ ’ĳĎ lĘ ol¡ =ynĂ ’Ğ wĲČ NbĄŔ lĘ yQăĂ =hŇ yĆhĘ yĲĂ
11 hoăĎhyĘ tŇ yBĄ ť ÉtĎ ynĂÄbĎŇ C êĎę xĘ lČ YĘ hĂ wĘ ëŇ UĳĎ ‘Ă ho¡ĎhyĘ yh¿Ă yĘ ynĂŔ bĘŇ hŇ êăĎ ‘Č : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č
12 hŇ nĎŔ ybĂŇ C lkĆŇ WăĄ ÉhoĎhyĘ ìąŇ QĘ =NêĆ yĲĂ ëŇ ’ăČ : ìŇ ylĲĆ ‘Ď rB¿Ć DĂ rS¡Ć ’ĞJĲČ ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ
13 xČ ylĂŔ YĘ êČ z’ăĎ : ìŇ yhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ tŇ r¡Čoê=tŇ ’Ć romě SĘ lĂ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č ì¡Ň CĘYČ ywĲĂ

hŇ CÌĎYĂ rSĆÄ ’Ğ MyTĂŔ jĎ SĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ MyuăĂxĚhĲČ =tŇ ’Ć ÉtoW‘ĞlĲČ romę SĘ êĂ =M’Ă
: tŇ xĲĎ êĄ=l’Č wĘ ’r¡ĎyêĂ =l’Č ZmĎŔ ’ĹwĲĆ qzăČxĞ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č hŇ S¡Ć mŁ =tŇ ’Ć hoËĎhyĘ

14 PŇ sĆ kĆę wĘ ÉPlĆ ’ĆÄ =hŇ ’Ď mĲĄ MyrąĂJĎ JĂ bŇ hĎÂ zĎ hoĎęhyĘ=tŇ ybĲĄŇ lĘ ytĂŇ onă ykĂŇ hĞ yyĂÁnĘ ‘ĎbĘŇ hŇ eĄÄhĂ wĘ
bŇ r¡Ł lĎ yJ¿Ă lqĎŔ SĘ mĂ Ny’ăĄ É lzĆrĘBČ lČ wĘ tŇ SĆ xąŁ eĘ lČ wĘ MyrĂŔ JĎ JĂ ÉMypĂŇ lĎ ’Ğ PŇ lĆ ’ąĆ

15 yWăĄ ‘Ł ÉbrŁ lĎ ìąŇ UĘ ‘Ă wĘ : PŇ ysĲĂ oê Mh¡Ć ylĄ ‘ĞwĲČ ytĂŇ onŔ ykĂŇ hĞ ÉMynĂ bĎŇ ’Ğ wĲČ MyYąĂ ‘ĄwĘ hŇ yĳĎhĎ
: hŇ kĲĎŇ ’Ň lĎ mĘ =lkĎŇ BĘ Mk¡ĎŇ xĎ =lkĎŇ wĘ Z‘ĳĄwĎ NbĆŇ ’¡Ć yS¿Ą rĎxĎ wĘ MybĂě YĘ xĲŁ hŇ kĎŔ ’Ň lĎ mĘ

16 yh¿Ă ywĂ hŇ WĄŔ ‘ĞwĲČ MCqă rjĳĎsĘ mĂ Ny’ăĄ lz¡ĆrĘBČ lČ wĘ tŇ SĆ x¿Ł eĘ lČ wĘ PŇ sĆ JËĆ lČ bŇ h¿Ď EĎlČ
17 : onĲ bĘŇ hŇ m¿Ł ŁlSĘ lĂ rz¡Ł ‘Ę lČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yrăĄWĎ =lkĎŇ lĘ ÉdywĂDĎ wYąČyĘwČ : ëŇ UĲĎ ‘Ă ho¡ĎhyĘ
18 ydĂę yĎBĘ NtăČŇ nĎ ű yJăĂ bŇ ybĳĂŇ iĎ mĂ Mk¡ĆŇ lĎ xČ yn¿ĂhĄ wĘ MkĆŔ UĎ ‘Ă ÉMkĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoąĎhyĘ âlÄhĞ

: oUĲ ‘Č yn¿ĄpĘŇ lĂ wĘ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ ZrĆ’ËĎhĎ hŇ S¿Ď BĘ kĘŇ nĂ wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ ybăĄŇ SĘ yĲŁ tŇ ’Ą ť
19 CmCqę wĘ MkĳĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhylĲČ Sor¡dĘŇ lĂ MkĆŔ SĘ pĘŇ nČ wĘ ÉMkĆŇ bĘŇ bČŇ lĘ CnąêĘ hŇ êĎę ‘Č sŘ9

hoĎęhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ Noră’Ğ=tŇ ’Ć ’ybĂÂ hĎ lĘ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ hoăĎhyĘ ÉSDČqĘ mĂ =tŇ ’Ć ÉCnbĘŇ C
: hoĲĎhyĘ=MSĲĄ lĘ hŇ n¿ĆbĘŇ eĂ hČ tŇ yĂB¡Č lČ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ SdĆŇ qăŁ ÉylĄ kĘŇ C

gk : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č on¡bĘŇ hŇ m¿Ł ŁlSĘ =tŇ ’Ć ëŇ ËĄlmĘ IČwČ MymĳĂ yĎ ‘băČŇ WĎ wĘ Nq¡ĄzĎ dŇ yw¿ĂdĎŇ wĘ
2, 3 MIĂŔwĂlĘ hĲČ ÉCrpĘŇ iĲĎ IĂwČ : MIĲĂwĂlĘ hĲČ wĘ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yrăĄWĎ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉPsŁ ’ĹIĲĆwČ

MyrĂŔ bĎŇ gĘŇlĂ ÉMtĎŇ ŁlGĘ lĘ gĚŇlĘ MrąĎjĎ sĘ mĂ yhĂÄ yĘwČ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ wĎ hŇ n¡ĎSĎ MyS¿Ă ŁlSĘ NBËĆ mĂ
4 =tŇ yBĲĄ tŇ kĆŇ ’Ň lăĆ mĘ =l‘Č ÉxČ ~ĄÄ nČlĘ hŇ QĆ ’Ąę mĄ : PŇ lĆ ’ĲĎ hŇ n¡Ď omSĘ C MyS¿Ă ŁlSĘ

: MypĲĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ S¿Ą MyT¡Ă pĘŇ SĲŁ wĘ Myr¿ĂTĘ SĲŁ wĘ PŇ lĆ ’ĳĎ hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č wĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć hoĎŔhyĘ
5 hoĎŔhylĲČ MylăĂ lĘ hĲČ mĘ ÉMypĂŇ lĎ ’Ğ tŇ ‘ČBąČ rĘ’Č wĘ MyrĳĂ‘ĞSĲŁ Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ ‘ČB¿Č rĘ’Č wĘ

: lQĲĄ hČ lĘ ytĂŇ yW¡Ă ‘Ď rS¿Ć ’Ğ MylĂěJĄ BČ

6 : yrĲĂrĎmĘ C tŇ h¿Ď qĘ NoS¡ rĘgĲĄŇlĘ ywĂŔlĄ ynăĄbĘŇ lĂ tŇ oqĳlĘ xĘ mČ dŇ yw¡ĂDĎ Mq¿ĄlĘ xĎ IĲĆwČ
7, 8 S’Ň rÌŁ hĎ NDĎę ‘Ę lČ ynăĄBĘ : y‘ĲĂmĘ SĂ wĘ ND¿Ď‘Ę lČ ye¡ĂSĚ rĲĘGĄlČ

l’yxy
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tŇ omŁlSĘ y‘Ăę mĘ SĂ ynăĄBĘ : hŇ SĲĎ ŁlSĘ l’¡Ą oywĘ Mt¿ĎŇ zĄwĘ l’ËĄ yxĂ yĘ 9

: NDĲĎ‘Ę lČ lĘ tŇ ob¡Ň ’Ď hĲĎ yS¿Ą ’Ň rĎ hŇ QĆ ’ËĄ hŇ SĳĎ ŁlSĘ Nr¡ĎhĎ wĘ l’ËĄ yzĂxĞ wĲČ
y‘¡ĂmĘ SĂ =ynĲĄbĘŇ hŇ QĆ ’¿Ą hŇ ‘ĳĎyrĂbĘŇ C SC‘¡ ywĂ ’nĎŔ yzĂ tŇ xČ yăČ y‘ĂŔ mĘ SĂ ynăĄbĘŇ C 10

=âlĲ Éh‘Ď yrĂbĘŇ C SC‘ąywĂ ynĳĂèĄ hČ hŇ z¡ĎyzĂwĘ S’Ň rŔŁ hĎ tŇ xČ yăČ=yhĂ yĘwĲČ : hŇ ‘ĲĎBĎ rĘ’Č 11

ynăĄBĘ : tŇ xĲĎ ’Ć hŇ D¡ĎqĚpĘŇ lĂ bŇ ’ĎŔ tŇ ybăĄŇ lĘ ÉCyhĘ IĲĂwČ MynĂŔ bĎŇ CBă rĘhĂ 12

yn¿ĄBĘ : hŇ ‘ĲĎBĎ rĘ’Č l’¡Ą yEĂ‘ĚwĘ Nor¿bĘŇ xĆ rhËĎ YĘ yĂ Mr¿ĎmĘ ‘Č tŇ hĎę qĘ 13

=’ChĲ MySąĂ dĎŇ qĲĎ SdĆŇ qÄŁ žoSyDĂqĘ hČ lĲĘ NrÃŁ hĞ’ĲČ ldăĄŇ BĎ IĂwČ hŇ SĳĆ mŁ C NrăŁ hĞ’ĲČ Mr¡ĎmĘ ‘Č
om¡ SĘ BĂ ëŇ r¿ĄbĎŇ lĘ C otËŇ rĘSĎ lĘ hoÌĎhyĘ ynĄÄpĘŇ lĂ žryTĂ qĘ hČ lĘ MlĎŔ o‘=dŇ ‘Č ÉwynĎbĎŇ C
: ywĲĂQĄ hČ TbĆŇ S¿Ą =l‘Č C’¡ rĘuĲĎ yĂ wynĎěBĎ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ hŇ S¡Ć mŁ C : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č 14

yn¿ĄBĘ : rzĆ‘ĲĆylĂ ’ĹwĲĆ MS¡Ł rĘGĲĄ hŇ SĆŔ mŁ ynăĄBĘ 15, 16

S’Ň rĳŁ hĎ hŇ yăĎbĘŇ xČ rĘ rzĆ‘¡ĆylĂ ’Ĺ=ynĲĄbĘŇ Cy¿hĘ IĲĂwČ : S’Ň rĲŁ hĎ l’¿Ą CbŇ SĘ MoS¡ rĘgĲĄŇ 17

: hŇ lĎ ‘Ę mĲĎ lĘ Cb¿Ň rĎ hŇ y¡ĎbĘŇ xČ rĘ yn¿ĄbĘŇ C MyrĂŔ xĄ ’Ğ MynăĂBĎ ÉrzĆ‘ĆÄ ylĂ ’ĹlĲĆ hŇ yąĎhĎ =âlĲ wĘ
yn¡ĄBĘ : S’Ň rĲŁ hĎ tŇ ym¿Ă ŁlSĘ rh¡Ď YĘ yĂ yn¿ĄBĘ 18, 19

M‘¡ĎmĘ qČ ywĲĂ ySĂŔ ylĂ èĘ hČ É l’Ą yzĂxĞ yĲČ ynĂŔ èĄ hČ hŇ yăĎrĘmČ ’Ğ ÉS’Ň rŁ hĎ ChIąĎrĂyĘ NorĳbĘŇ xĆ
: ynĲĂ èĄ hČ hŇ I¡ĎèĂ yĂwĘ S’Ň rŔŁ hĎ hŇ kăĎŇ ymĂ l’ĳĄ yEĂ‘Ě yn¡ĄBĘ : y‘ĲĂ ybĂŇ rĘhĲĎ 20

rz¿Ď‘ĎlĘ ’Ć yl¡Ă xĘ mČ yn¿ĄBĘ ySĂŔ CmC ylăĂ xĘ mČ ÉyrĂrĎmĘ ynąĄBĘ 21

MC’¿ vĎ IĂwČ tŇ onĳBĎ =M’Ă yJăĂ Myn¡ĂBĎ olË Cyh¿Ď =âlwĘ rzĎŔ‘ĎlĘ ’Ć ÉtmĎ IĎÄwČ : SyqĲĂ wĘ 22

hŇ QĆ ’ăĄ : hŇ SĲĎ ŁlSĘ tŇ om¡ rĄywĂ rdĆŇ ‘ËĄwĘ yl¿Ă xĘ mČ ySĂę Cm ynăĄBĘ : MhĲĆ yxĄ ’Ğ Syq¡Ă=ynĄBĘ 23, 24

rjąČsĘ mĂ BĘ MhĆę ydĄŇ CqpĘŇ lĂ tŇ obăŇ ’Ď hĲĎ ySÌĄ ’Ň rĎ MhĆÁ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ tŇ ybĄÄ lĘ žywĂlĄ =ynĲĄbĘŇ
NBËĆ mĂ hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ tŇ d¡ČŇ bŇŁ ‘ĞlĲČ hŇ kĎŔ ’Ň lĎ UĘ hČ ÉhWĄ ‘Ł MtĎŔ ŁlGĘ lĘ gĚŇlĘ ÉtomSĄ
l’¡Ą rĎWĘ yĂ=yhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ xČ ynËĂhĄ dŇ ywĂŔDĎ rmăČ ’Ď yJĂ ť : hŇ lĎ ‘Ę mĲĎ wĎ hŇ n¡ĎSĎ Myr¿ĂWĘ ‘Ć 25

=tŇ ’Ć tŇ ’Ň WÌĄ lĎ =Ny’ĲĄ MIĳĂwĂlĘ lĲČ Mg¡ČŇ wĘ : MlĲĎ o‘lĘ =dŇ ‘Č MĂl¡Č SĎ CrĲyBĂ NJ¿Ł SĘ IĂwČ oUĳ ‘ČlĘ 26

MynĂŔ rŁ xĞ’ăČ hĎ ÉdywĂdĎŇ yrąĄbĘŇ dĂŇ bĘŇ yJăĂ : otĲŇ dĎŇ bĲŇŁ ‘ĞlĲČ wyl¡Ď JĄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ NJËĎ SĘ UĂ hČ 27

yJăĂ : hŇ lĎ ‘Ę mĲĎ lĘ C hŇ n¡ĎSĎ Myr¿ĂWĘ ‘Ć NBËĆ mĂ ywĳĂlĄ =ynĲĄBĘ rjăČ sĘ mĂ hŇ UĎ h¡Ą 28

=l‘Č wĘ ÉtorYĄxĞhĲČ =l‘Č hoĎŔhyĘ tŇ yBăĄ ÉtdČŇ bŇŁ ‘ĞlĲČ NręŁ hĞ’ĲČ ynăĄBĘ =dŇ yČlĘ MdĎÂmĎ ‘ĞmĲČ
: MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ yB¿Ą tŇ d¡ČŇ bŇŁ ‘Ğ hŇ WĄŔ ‘ĞmĲČ C SdĆŇ qĳŁ =lkĎŇ lĘ tŇ r¡ČhĽTĲĎ =l‘Č wĘ tŇ okŔ SĎ QĘ hČ
tŇ b¡ČŇ xĞUĲČ lĲČ wĘ tŇ o~Ŕ UČ hČ yqăĄyqĂ rĘlĂ wĘ ÉhxĎ nĘ mĂ lĘ tŇ lĆ sąŁ lĘ C tŇ kĆŇ rĆÁ ‘ĞUĲČ hĲČ MxĆ lĆÄlĘ C 29

tŇ od¿Ň hŁ lĘ rqĆBŔŁ BČ rqĆBăŁ BČ ÉdmŁ ‘ĞlĲČ wĘ : hŇ DĲĎmĂ C hŇ r¡ĎCWmĘ =lkĎŇ lĘ C tŇ kĆŇ BĳĎ rĘUĚ lČ wĘ 30
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31 tŇ otŔ BĎ èČ lČ hoĎŔhylĲČ Étol‘Ł tŇ olą ‘ĞhĲČ lkÄŁ lĘ C : bŇ rĆ‘ĲĎlĎ Nk¡ĄŇ wĘ hoĳĎhylĲČ lQ¡Ą hČ lĘ C
yn¿ĄpĘŇ lĂ dŇ ym¡Ă êĎ MhËĆ ylĄ ‘Ğ TjÌĎ SĘ mĂ JĘ rjĎÄ sĘ mĂ BĘ MydĳĂŇ ‘ĞUĲŁ lČ wĘ MyS¡Ă dĎŇ xĽlĲĆ

32 SdĆŇ uŔŁ hČ tŇ rĆmăĆSĘ mĂ Ét’Ą wĘ dŇ ‘Ąę om=lhĆ ’ĲŁ tŇ rĆmăĆSĘ mĂ =tŇ ’Ć CrÂmĘ SĲĎ wĘ : hoĲĎhyĘ
: hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą tŇ d¡ČŇ bŇŁ ‘ĞlĲČ MhĳĆ yxĄ ’Ğ Nr¡Ł hĞ’ĲČ yn¿ĄBĘ tŇ rĆmĆě SĘ mĂ C

dk rz¡Ď‘ĎlĘ ’Ć ’ChŔ ybĂŇ ’Ğ wĲČ ÉbdĎŇ nĎ NrŔŁ hĞ’ĲČ ynăĄBĘ MtĳĎŇ oqlĘ xĘ mČ Nr¡Ł hĞ’ĲČ yn¿ĄbĘŇ lĂ wĘ
2 CyăhĎ =âlĲ Myn¡ĂbĎŇ C MhĆŔ ybĂŇ ’Ğ ynăĄpĘŇ lĂ É’ChybĂŇ ’Ğ wĲČ bŇ dąĎŇ nĎ tŇ mĎ IĎÄwČ : rmĲĎ tĎŇ y’ĲĂ wĘ
3 ynăĄBĘ =NmĂ ÉqodŇ YĎ wĘ dŇ ywĂŔDĎ MqăĄlĘ xĎ IĲĆwČ : rmĲĎ tĎŇ y’ĲĂ wĘ rz¡Ď‘ĎlĘ ’Ć CnŔ hĞkĲČŇ yĘwČĲ MhĳĆ lĎ
4 C’ă YĘ UĲĎ IĂwČ : MtĲĎŇ dĎŇ bĲŇŁ ‘ĞBĲČ Mt¡ĎŇ DĎqĚpĘŇ lĂ rmĳĎ tĎŇ y’ĲĂ ynăĄBĘ =NmĂ ëŇ lĆ m¡Ć yxĂ ’Ğ wĲČ rzĎŔ‘ĎlĘ ’Ć

MCqĳlĘ xĘ IČwĲČ rm¡Ď tĎŇ y’ĲĂ yn¿ĄBĘ =NmĂ MyrËĂbĎŇ GĘ hČ ySÌĄ ’Ň rĎlĘ MyBĂÂ rČ rzĎÃ‘ĎlĘ ’Ć =ynĲĄbĘŇ
rmËĎ tĎŇ y’ĲĂ ynÌĄbĘŇ lĂ wĘ rWĎŔ ‘Ď hŇ èăĎ SĂ ÉtobŇ ’Ď =tŇ ybĲĄŇ lĘ MySąĂ ’Ň rĎ rzĎÁ‘ĎlĘ ’Ć ynĄÄbĘŇ lĂ

5 hŇ QĆ ’ĳĄ =M‘Ă hŇ QĆ ’ăĄ tŇ ol¡ rĎogĲŇBĘ MCq¿ lĘ xĘ IČwČ : hŇ nĲĎ omSĘ Mt¡ĎŇ obŇ ’Ğ tŇ yb¿ĄŇ lĘ
: rmĲĎ tĎŇ y’ĲĂ yn¿ĄbĘŇ bĂŇ C rz¡Ď‘ĎlĘ ’Ć yn¿ĄBĘ mĂ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ yrăĄWĎ wĘ ÉSdĆŇ qÄŁ =yrĄWĲĎ CyąhĎ =yJĂ

6 ywĂęQĄ hČ =NmĂ rpĄÁ oihČ l’ĄÄ nĘ tČŇ nĘ =NbĆŇ žhyĎ‘Ę mĲČ SĲĘ MbĄÃ êĘ kĘŇ IĂwČ
ÉySĄ ’Ň rĎwĘ rtĎŔ yĎbĘŇ ’Ć =NBĆ ÉëlĆ mĆÄ yxĂ ’Ğ wĲČ NhĄę JŁ hČ qodăŇ YĎ wĘ ÉMyrĂvĎ hČ wĘ ëŇ lĆ UąĆ hČ ynĄÄpĘŇ lĂ
ű zx¿Ě’Ď wĘ rzĎŔ‘ĎlĘ ’Ć lĘ ÉzxĚ’Ď dŇ xĎę ’Ć bŇ ’ăĎ =tŇ yBĲĄ MIĳĂwĂlĘ lĲČ wĘ Myn¡ĂhĞJĲŁ lČ tŇ obŔ ’Ď hĲĎ

7 bŇ yrĂŔ yĎohă ylĂ ÉNoS’Ň rĂhĲĎ lrąĎoGhČ ’YĄÂIĄwČ : rmĲĎ tĎŇ y’ĲĂ lĘ zx¡Ě’Ď
8 : y‘ĲĂbĂŇ rĘhĲĎ Myr¡Ă‘Ł WĘ lĂ ySĂŔ ylĂ èĘ hČ ÉMrĂxĎ lĘ : ynĲĂ èĄ hČ hŇ y¡Ď‘Ę dČŇ ylĲĂ
9 : yèĲĂ èĂ hČ Nm¡Ă IĎmĂ lĘ ySĂŔ ymĂ xĞhĲČ ÉhIĎJĂ lĘ mČ lĘ

10, 11 y‘ĂŔ SĂ êĘ hČ É‘Č CSÄ yĄlĘ : ynĲĂ ymĂ èĘ hČ hŇ I¡ĎbĂŇ ’ĞlĲČ y‘ĂŔ bĂŇ èĘ hČ ÉZouhČ lĘ
12 rWĎŔ ‘Ď yêăĄSĘ ‘Č ÉbySĂ yĎlĘ ’Ć lĘ : yrĲĂWĂ ‘ĞhĲĎ Chy¡ĎnĘ kČŇ SĘ lĂ
13 rWĎŔ ‘Ď hŇ SăĎ ŁlSĘ ÉhjĎ xĚlĘ : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ Myq¡Ă yĎlĘ
14 rWĎŔ ‘Ď hŇ èăĎ mĂ xĞ ÉhGĎlĘ bĂŇ lĘ : rWĲĎ ‘Ď hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č bŇ ’¡Ď bĘŇ SĆ yĲĆlĘ
15 Z~¡ĄjĂ hČ lĘ rWĎŔ ‘Ď hŇ ‘ăĎbĘŇ SĂ ÉryzĂxĄ lĘ : rWĲĎ ‘Ď hŇ è¿Ď SĂ rU¡Ą ’Ă lĘ
16 l’Ň q¡ĄzĘxĆ ylĲĂ rWĎŔ ‘Ď hŇ ‘ăĎSĘ êĂ ÉhyĎxĘ tČŇ pĘŇ lĲĂ : rWĲĎ ‘Ď hŇ n¿Ď omSĘ
17 MyĂn¿ČSĘ lCm¡ gĎŇlĘ MyrĂŔ WĘ ‘ĆwĘ dŇ xăĎ ’Ć ÉNykĂŇ yĎlĘ : MyrĲĂWĘ ‘ĆhĲĎ
18 Chy¡ĎzĘ‘ČmĲČ lĘ MyrĂŔ WĘ ‘ĆwĘ hŇ SăĎ ŁlSĘ ÉChyĎÄlĎ dĘŇ lĂ : MyrĲĂWĘ ‘ĆwĘ
19 ÉhoĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ lĘ ’obąŇ lĎ MtĎę dĎŇ bĲŇŁ ‘ĞlĲČ MtĎÂDĎqĚpĘŇ hŇ QĆ ’ăĄ : MyrĲĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č
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: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ ChCĎŔYĂ rSăĆ ’ĞJĲČ MhĳĆ ybĂŇ ’Ğ NrăŁ hĞ’ĲČ dŇ y¡ČBĘ MTĎŔ jĎ SĘ mĂ JĘ
yn¿ĄbĘŇ lĂ l’ĄŔ bĎŇ CSĲ ÉMrĎmĘ ‘Č ynąĄbĘŇ lĂ MyrĳĂtĎŇ oeĲ hČ yw¡ĂlĄ yn¿ĄbĘŇ lĂ wĘ 20

S’Ň r¡Ł hĎ ChyĎŔbĘŇ xČ rĘ ynăĄbĘŇ lĂ ChyĳĎbĘŇ xČ rĘlĂ : ChyĲĎDĘxĘ yĆ l’¡Ą bĎŇ CS 21

: tŇ xČ yĲĎ tŇ om¡ ŁlSĘ yn¿ĄbĘŇ lĂ tŇ omŔ ŁlSĘ yrăĂhĎ YĘ IĂlČ : hŇ IĲĎèĂ yĂ 22

: y‘ĲĂ ybĂŇ rĘhĲĎ M‘¡ĎmĘ qČ yĘ ySĂŔ ylĂ èĘ hČ É l’Ą yzĂxĞ yĲČ ynĂŔ èĄ hČ ÉChyĎÄrĘmČ ’Ğ ChIĳĎrĂyĘ yn¡ĎbĘŇ C 23

: rwřmĲ V hŇ k¡ĎŇ ymĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ hŇ kĎŔ ymĂ É l’Ą yEĂ‘Ě ynąĄBĘ 24

ÉyrĂrĎmĘ ynąĄBĘ : ChyĲĎrĘkČŇ zĘ hŇ I¡ĎèĂ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ hŇ IĎŔèĂ yĂ ÉhkĎŇ ymĂ yxąĂ ’Ğ 25, 26

onŔ bĘŇ ChIăĎzĂ‘ĞyĲČlĘ yrĳĂrĎmĘ yn¡ĄBĘ : onĲ bĘŇ ChI¿ĎzĂ‘ĞyĲČ yn¡ĄBĘ ySĂŔ CmC ylăĂ xĘ mČ 27

ol¡ hŇ yĎh¿Ď=âlwĘ rzĎŔ‘ĎlĘ ’Ć ÉylĂ xĘ mČ lĘ : yrĲĂbĘŇ ‘Ă wĘ rCJ¡ zČwĘ MhČ S¿Ł wĘ 28

ySĂŔ Cm ynăĄbĘŇ C : l’ĲĄ mĘ xĘ rČyĘ Syq¿Ă=ynĄBĘ Syq¡ĂlĘ : MynĲĂ BĎ 29, 30

žClyjĂ IČwČ : MhĲĆ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ tŇ yb¿ĄŇ lĘ MI¡ĂwĂlĘ hĲČ yn¿ĄBĘ hŇ QĆ ’ËĄ tŇ omĳ yrĂywĲĂ rdĆŇ ‘¡ĄwĘ yl¿Ă xĘ mČ 31

ÉëlĆ UĆÄ hČ dŇ ywąĂdĎŇ ynĄÄpĘŇ lĂ NręŁ hĞ’ĲČ =ynĲĄBĘ MhăĆ yxĄ ’Ğ ű tŇ UăČ ‘ĚlĘ tŇ olÁrĎoGĲ MhĄÄ =MgČŇ
S’Ň rŔŁ hĎ tŇ obăŇ ’Ď MIĳĂwĂlĘ lĲČ wĘ Myn¡ĂhĞJĲŁ lČ tŇ obŔ ’Ď hĲĎ ÉySĄ ’Ň rĎwĘ ëŇ lĆ mĆŔ yxĂ ’Ğ wĲČ qodăŇ YĎ wĘ
’bĎÁ ~Ď hČ yrĄÄ WĎ wĘ ždywĂDĎ lDăĄbĘŇ IČwČ : NTĲĎ uĎ hČ wyx¿Ă ’Ď tŇ U¡Č ‘ĚlĘ hk

Myl¡Ă bĎŇ nĘ BĂ tŇ or¿eŁ kĂŇ BĘ My’Ë yřbnh NCtŔ CdŇ ywĲĂ NmăĎ yhĄ wĘ ÉPsĎ ’Ď ynąĄbĘŇ lĂ hŇ dĎę bŇŁ ‘ĞlĲČ
PŇ sĎę ’Ď ynăĄbĘŇ lĂ : MtĲĎŇ dĎŇ bĲŇŁ ‘ĞlĲČ hŇ k¡ĎŇ ’Ň lĎ mĘ yS¿Ą nĘ ’Č MrĎŔ jĎ sĘ mĂ ÉyhĂ yĘwĲČ MyĂêĳĎlĘ YĂ mĘ bĂŇ C 2

’B¡Ď eĂ hČ PŇ sĎŔ ’Ď =dŇ yČ l‘Č ť PŇ ĳĎs’Ď ynăĄBĘ hŇ lĎ ’¡Ą rĘWČ ’Ğ wĲČ hŇ y¿ĎnĘ tČŇ nĘ C PŇ ËĄsoywĘ rCJÌ zČ
yrĂÃ YĘ C ChyĎÃlĘ dČŇ GĘ NCtÃ CdŇ yĘ ynăĄBĘ NCtĳŇ CdŇ ylĲĂ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yd¿ĄŇ yĘ=l‘Č 3

roeŔ JĂ BČ ÉNCtŇ CdŇ yĘ MhąĆ ybĂŇ ’Ğ ydĄÄ yĘ ž l‘Č hŇ èĎę SĂ ChyĎÁtĘŇ êĂ mČ C ChyĎÄbĘŇ SČ xĞ ChyĎ‘Ę SČ ywĲĂţ
NmĎÃ yhĄ ynăĄBĘ NmĳĎ yhĄ lĘ : hoĲĎhylĲČ lQ¡Ą hČ wĘ tŇ od¿Ň hŁ =l‘Č ’BĎě eĂ hČ 4

hŇ tĎŇ ’ąĎ ylĂ ’Ĺ ynĂ nĎę xĞ hŇ yăĎnĘ nČxĞ tŇ omÁ yrĂywĲĂ l’ĄÄ CbŇ SĘ l’Ą yEĂ‘Ěţ ChyĎÃnĘ êČmČ ChIĎÃuĂ BĚ
=lJĎ : tŇ o’Ĳ yzĂxĞmĲČ ryt¡ĂŇ oh ytĂŇ oQŔ mČ hŇ SĎ qăĎBĘ SĘ yĎ rzĆ‘ĆŔ yêĂ mĘ măČ rŁ wĘ ÉyêĂ lĘ DČÄ gĂŇ 5

NêĄÄ IĂwČ NrĆqĳĎ MyrăĂhĎ lĘ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ yr¿ĄbĘŇ dĂŇ BĘ ëŇ lĆ UËĆ hČ hŇ z¿ĄxŁ NmĎę yhĄ lĘ MynĂÁbĎŇ hŇ QĆ ’ĄÄ
hŇ QĆ ’ăĄ =lJĎ : SolĲ SĎ tŇ on¿bĎŇ C rW¡Ď ‘Ď hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č MynËĂBĎ NmĎę yhĄ lĘ MyhĂÁ Łl’ĹhĲĎ 6

tŇ orŔ eŁ kĂŇ wĘ MylăĂ bĎŇ nĘ ÉMyĂêČÄ lĘ YĂ mĘ BĂ hoĎęhyĘ tŇ yBăĄ ryèĂÁ BČ MhĆÄ ybĂŇ ’Ğ žydĄŇ yĘ=l‘Č
yhąĂ yĘwČ : NmĲĎ yhĄ wĘ NCt¡Ň CdŇ ywĂ PŇ ¿Ďs’Ď ëŇ lĆ UĆŔ hČ ydăĄŇ yĘ l‘Č ť MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ yBăĄ tŇ d¡ČŇ bŇŁ ‘ĞlĲČ 7

Mrpsm
.yrq My’Ă BĘ eĂhČ ,bytk My’Ă ybĂ eĘhČ v.1 .hk .yrq rymĂ SĎ ,bytk rCmSĎ v.24 .dk
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MyĂt¡ČŇ ’Ň mĎ NybĂŔ UĄ hČÄ =lJĎ hoĳĎhylĲČ ryS¡Ă =ydĄŇ UĘ lĚ mĘ MhĆŔ yxĄ ’Ğ=M‘Ă ÉMrĎjĎ sĘ mĂ
8 lodŔ GĎJČ NTăŁ uĎ JČ ÉtUČ ‘ĚlĘ tŇ rĆmĆę SĘ mĂ tŇ olă rĎoGĲ ClyjĂÁ IČwČ : hŇ nĲĎ omSĘ C Myn¿ĂomSĘ
9 PŇ ¡Ďs’Ď lĘ NoSË ’Ň rĂhĲĎ lrÌĎoGhČ ’YĄÂIĄwČ : dŇ ymĲĂ lĘ êČ =M‘Ă Nyb¡ĂŇ mĄ

: rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ wyn¡ĎbĎŇ C wyx¿Ď ’Ć wĘ=’ChĲ ynĂŔ èĄ hČ ÉChyĎÄlĘ dČŇ GĘ PŇ ĳĄsoylĘ
10, 11 yrĂŔ YĘ IĂlČ Éy‘Ă ybĂŇ rĘhĲĎ : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎBĎ rCJŔ zČ ySăĂ lĂ èĘ hČ

12 Myn¿ĄSĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎBĎ ChyĎŔnĘ tČŇ nĘ ySăĂ ymĂ xĞhĲČ : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎBĎ
13 : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎBĎ ChIĎŔ uĂ bĚŇ yèăĂ èĂ hČ : rWĲĎ ‘Ď

14, 15 ChyĎŔ ‘Ę SČ yĘ ynăĂymĂ èĘ hČ : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎBĎ hŇ lĎ ’ĄŔ rĘWČ yĘ y‘ăĂbĂŇ èĘ hČ
16 Myn¿ĄSĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎBĎ ChyĎŔnĘ êČmČ y‘ăĂySĂ êĘ hČ : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎBĎ
17 : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎBĎ y‘ĂŔ mĘ SĂ yrăĂyWĂ ‘ĞhĲĎ : rWĲĎ ‘Ď

18, 19 MynąĄèĘ hČ : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎBĎ l’ĄŔ rĘzČ‘Ğ rWăĎ ‘Ď=yêĲĄSĘ ‘Č
20 ÉrWĎ ‘Ď hŇ SąĎ ŁlSĘ lĂ : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎBĎ hŇ yĎŔbĘŇ SČ xĞlĲČ ÉrWĎ ‘Ď
21 ChyĎŔtĘŇ êĂ mČ ÉrWĎ ‘Ď hŇ ‘ąĎBĎ rĘ’Č lĘ : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎBĎ l’ĄŔ bĎŇ CSĲ
22 wyn¿ĎBĎ tŇ omŔ rĄylĲĂ ÉrWĎ ‘Ď hŇ èąĎ mĂ xĞlĲČ : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎBĎ
23 wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎBĎ ChyĎŔnĘ nČxĞlĲČ ÉrWĎ ‘Ď hŇ èąĎ SĂ lĘ : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ
24 Myn¿ĄSĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎBĎ hŇ SĎ qĎŔ BĘ SĘ yĎlĘ ÉrWĎ ‘Ď hŇ ‘ąĎbĘŇ SĂ lĘ : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ
25 : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎBĎ ynĂ nĎŔ xĞlĲČ ÉrWĎ ‘Ď hŇ nąĎ omSĘ lĂ : rWĲĎ ‘Ď
26 : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎBĎ ytĂŇ oQŔ mČ lĘ ÉrWĎ ‘Ď hŇ ‘ąĎSĘ tĂŇ lĘ

27, 28 ÉMyrĂWĘ ‘ĆwĘ dŇ xąĎ ’Ć lĘ : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎBĎ hŇ tĎŇ IĎŔlĂ ’ĹlĲĆ ÉMyrĂWĘ ‘ĆlĘ
29 yêĂ lĘ DČŔ gĂŇlĘ ÉMyrĂWĘ ‘ĆwĘ MyĂnąČSĘ lĂ : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎBĎ rytĂŔ ohlĘ
30 tŇ o’Ŕ yzĂxĞmăČ lĘ ÉMyrĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ SąĎ ŁlSĘ lĂ : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎBĎ
31 yêĂ mĘ măČ orlĘ ÉMyrĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ ‘ąĎBĎ rĘ’Č lĘ : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎBĎ
wk MyrĳĂ‘ĞSĲŁ lĘ tŇ oq¡ lĘ xĘ mČ lĘ : rWĲĎ ‘Ď Myn¿ĄSĘ wyx¡Ď ’Ć wĘ wyn¿ĎBĎ rzĆ‘ĎŔ

: PŇ sĲĎ ’Ď yn¿ĄBĘ =NmĂ ’r¡ĄqŁ =NbĆŇ Chy¿ĎmĘ lĆ SĲĆ mĘ MyxĂě rĘuĎ lČ
2 ÉChyĎÄdĘŇ bČŇ zĘ ynĂŔ èĄ hČ l’ăĄ ‘ĞydĲĂŇ yĘ ÉrokŇ BĘ hČ ChyąĎrĘkČŇ zĘ MynĳĂBĎ Chy¡ĎmĘ lĆ SĲĆ mĘ lĂ wĘ
3 yèĂŔ èĂ hČ NăĎnxĎ ohĲ yĘ ÉySĂ ymĂ xĞhĲČ MląĎ y‘Ą : y‘ĲĂ ybĂŇ rĘhĲĎ l’¡Ą ynĂ tĘŇ yČ ySĂŔ ylĂ èĘ hČ
4 dŇ băĎŇ zĎohĲ yĘ ÉrokŇ BĘ hČ hŇ yąĎ‘Ę mĲČ SĘ MynĳĂBĎ Md¡ŇŁ ’Ĺ dŇ b¿ĄŇ ‘Ł lĘ C : y‘ĲĂ ybĂŇ èĘ hČ yn¡Čy‘ĄohĲ yĘlĘ ’Ć

ynVh
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sŘ10 l’ąĄ yUĂ ‘Č : ySĲĂ ymĂ xĞhĲČ l’¡Ą nĘ tČŇ nĘ C y‘ĂŔ ybĂŇ rĘhĲĎ rkăĎŇ WĎ wĘ ÉySĂ lĂ èĘ hČ x’ąĎ oy ynĂŔ èĄ hČ 5

: MyhĲĂ Łl’Ĺ ok¡Ň rĞbĄŇ yJ¿Ă ynĳĂymĂ èĘ hČ yt¡ČŇ QĘ ‘ĚjĘ y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ rkăĎŇ Vř vĎ yĂ ÉyèĂ èĂ hČ
tŇ ybăĄŇ lĘ Myl¡Ă SĎ mĘ UĂ hČ MynĂŔ BĎ dŇ lăČ on ÉonbĘŇ hŇ yąĎ‘Ę mĲČ SĘ lĲĂ wĘ 6

ynĂ tĘŇ ‘Ď ţ hŇ yĎę‘Ę mĲČ SĘ ynăĄBĘ : hŇ UĎ hĲĄ lyĂx¡Č yrĄoB¿ gĂŇ=yJĲĂ MhĳĆ ybĂŇ ’Ğ 7

=lJĎ : ChyĲĎkĘŇ mČ sĘ C Ch¡ ylĂ ’Ĺ lyĂxĳĎ=ynĄBĘ wyx¡Ď ’Ć dŇ bËĎŇ zĎlĘ ’Ć dŇ bÌĄŇ o‘wĘ l’ĄÄ pĎŇ rĘC 8

xČ J¡Ł BČ lyĂx¿Č=Sy’ĲĂ MhĆŔ yxĄ ’Ğ wĲČ ÉMhĆ ynĄbĘŇ C hŇ UĎ hąĄ MdęŁ ’Ĺ dŇ băĄŇ ‘Ł ű ynăĄBĘ mĂ hŇ QĆ ’ĄÁ
MyxËĂ ’Č wĘ MynÌĂBĎ ChyĎęmĘ lĆ SĲĆ mĘ lĂ wĘ : MdĲŇŁ ’Ĺ dŇ b¿ĄŇ ‘Ł lĘ MyĂn¡ČSĘ C Myè¿Ă SĂ hŇ dĳĎŇ bŇŁ ‘ĞlĲČ 9

yr¡ĂrĎmĘ =ynĲĄBĘ =NmĂ hŇ s¿Ď xŁ lĘ C : rWĲĎ ‘Ď hŇ n¿Ď omSĘ lyĂx¡Ď=ynĄBĘ 10

: S’Ň rĲŁ lĘ Chyb¡ĂŇ ’Ď Chm¿Ą yWĂ yĘwČ rokŔ bĘŇ hŇ yăĎhĎ =âlĲ yJăĂ ÉS’Ň rŁ hĎ yrąĂmĘ SĂ MynĳĂBĎ
MynÌĂBĎ =lJĎ y‘ĳĂbĂŇ rĘhĲĎ Chy¡ĎrĘkČŇ zĘ ySĂŔ lĂ èĘ hČ ChyăĎlĘ bČŇ TĘ ÉynĂ èĄ hČ ChIąĎqĂ lĘ xĂ 11

ySÌĄ ’Ň rĎlĘ MyrĂÁ ‘ĞèĲŁ hČ tŇ oqÄ lĘ xĘ mČ hŇ QĆ ’Ą lĘ ţ : rWĲĎ ‘Ď hŇ S¿Ď ŁlSĘ hŇ s¡Ď xŁ lĘ MyxËĂ ’Č wĘ 12

ClyjĂÄ IČwČ : hoĲĎhyĘ tŇ yb¿ĄŇ BĘ tŇ r¡ĄSĎ lĘ MhĳĆ yxĄ ’Ğ tŇ UăČ ‘ĚlĘ tŇ or¡mĎ SĘ mĂ MyrËĂbĎŇ GĘ hČ 13

: r‘ČSĲĎ wĎ r‘ČS¿Č lĘ Mt¡ĎŇ obŇ ’Ğ tŇ yb¿ĄŇ lĘ lodËŇ GĎJČ NTÌŁ uĎ JČ tŇ olÁrĎogĲŇ
lkĆŇ WĆę BĘ ű Z‘ăĄoy onÁbĘŇ ChyĎÄrĘkČŇ zĘC ChyĳĎmĘ lĆ SĲĆ lĘ hŇ xĎ r¡ĎzĘmĂ lrËĎoGhČ ljÌŁ IĂwČ 14

wyn¡ĎbĎŇ lĘ C hŇ BĎ gĘŇ nĳĆ Md¡ŇŁ ’Ĺ dŇ b¿ĄŇ ‘Ł lĘ : hŇ nĎ opĲŇ YĎ ol¡ rĎogĲŇ ’Y¿Ą IĄwČ tŇ olŔ rĎoGĲ ÉClyjĂÄ hĂ 15

tŇ kĆŇ QĆŔ SČ r‘ČSăČ M‘Ă ť bŇ rĎŔ ‘ĞUĲČ lĲČ ÉhsĎ xŁ lĘ C MyjąĂ SĚ lĘ : MyjĲĂ sĚ’ĞhĲĎ tŇ yB¿Ą 16

ůhèĎ SĂ MIăĂwĂlĘ hĲČ ÈxrĎzĘUĂ lČ : rmĲĎ SĘ mĂ tŇ U¿Č ‘ĚlĘ rm¡Ď SĘ mĂ hŇ lĳĎ o‘hĲĎ hŇ Q¡Ď sĂ mĘ BĲČ 17

MyĂn¿ČSĘ Myj¡Ă sĚ’ĞlĲĎ wĘ hŇ ‘ĳĎBĎ rĘ’Č MoI¡lČ hŇ BĎ gĘŇ e¿ĆlČ hŇ ‘ĎŔ BĎ rĘ’Č ÉMoIlČ hŇ nĎ opąŇ ~Ď lČ
hŇ QĆ ’Ąę : rBĲĎ rĘjČ lČ MyĂn¡ČSĘ hŇ QĎŔ sĂ mĘ lĲČ Éh‘ĎBĎ rĘ’Č bŇ rĳĎ‘ĞUĲČ lĲČ rB¡Ď rĘjČ lČ : MyĂnĲĎSĘ 18, 19

hŇ IĎęxĂ ’Ğ MIĳĂwĂlĘ hĲČ wĲĘ : yrĲĂrĎmĘ yn¿ĄbĘŇ lĂ wĘ yx¡Ă rĘuĎ hČ yn¿ĄbĘŇ lĂ MyrĂŔ ‘ĞèăŁ hČ ÉtoqlĘ xĘ mČ 20

NDĎ‘Ę lČ ţ ynăĄBĘ : MySĲĂ dĎŇ uĽhČ tŇ or¡YĘ ’ĲŁ lĘ C MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ tŇ yBăĄ ÉtorYĘ o’Ĳ =l‘Č 21

: ylĲĂ ’Ą yxĲĂ yĘ ye¡ĂSĚ rĘGĲĄhČ ND¿Ď‘Ę lČ lĘ tŇ obËŇ ’Ď hĲĎ ySÌĄ ’Ň rĎ NDĎę ‘Ę lČ lĘ yeĂÁSĚ rĘGĲĄhČ ynĄÄBĘ
ÉymĂ rĎmĘ ‘ČlĲČ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą tŇ or¡YĘ ’Ł =l‘Č wyxĂŔ ’Ď l’ăĄ oywĘ ÉMtĎŇ zĄ ylĳĂ ’Ą yxĲĂ yĘ yn¡ĄBĘ 22, 23

hŇ SĆŔ mŁ =NBĆ MoSă rĘGĲĄ=NBĆ É l’Ą bĚŇ SĘ C : ylĲĂ ’Ą yEĲĂ‘ĎlĲĎ yn¡ĂorbĘŇ xĆ lĲČ yrĂŔ hĎ YĘ IĂlČ 24

ChyąĎ‘Ę SČ ywĲĂ onÁbĘŇ ChyĎÄbĘŇ xČ rĘ rzĆ‘ĳĆylĂ ’ĹlĲĆ wyx¡Ď ’Ć wĘ : tŇ orĲYĎ ’ĲŁ hĎ =l‘Č dŇ yg¡ĂŇ nĎ 25

wyxĎę ’Ć wĘ tŇ omă ŁlSĘ ’ChÌ : onĲ BĘ tŇ omŁlSĘ C on¡bĘŇ yr¿ĂkĘŇ zĂwĘ onŔ BĘ MrăĎyŁ wĘ ÉonbĘŇ 26

ySÌĄ ’Ň rĎwĘ ëŇ lĆ UĆę hČ dŇ ywăĂDĎ SyDĂÁ qĘ hĂ rSĆÄ ’Ğ ÉMySĂ dĎŇ uĽhČ tŇ orąYĘ ’Ł =lJĎ l‘ăČ
twb’h
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27 tŇ om¿ xĎ lĘ UĂ hČ =NmĂ : ’bĲĎŇ ~Ď hČ yr¿ĄWĎ wĘ tŇ o’¡ UĄ hČ wĘ Myp¿ĂŇ lĎ ’ĞhĲĎ =yrĲĄWĎ lĘ tŇ obËŇ ’Ď hĲĎ
28 l’ąĄ CmSĘ SyDĂÁ qĘ hĂ hĲČ lkÄŁ wĘ : hoĲĎhyĘ tŇ yb¿ĄŇ lĘ qE¡ĄxČ lĘ CSyDĳĂqĘ hĂ ll¡Ď èĎ hČ =NmĂ C

lJŁ ť hŇ yĳĎCrYĘ =NBĆ bŇ ’¡Ď oywĘ rnĄŔ =NBĆ rnăĄbĘŇ ’Č wĘ SyqĂŔ =NBĆ lC’ă SĎ wĘ Éh’Ć rŁ hĲĎ
29 ChyăĎnĘ nČJĘ yrĂÂhĎ YĘ IĂlČ : wyxĲĎ ’Ć wĘ tŇ ym¡Ă ŁlSĘ =dŇ yČ l‘¿Č SyDĂŔ qĘ UČ hČ

: MyTĲĂ pĘŇ SĲŁ lĘ C Myr¡ĂTĘ SĲŁ lĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=l‘Č ÉhnĎ oYyxĲĂ hČ hŇ kąĎŇ ’Ň lĎ UĘ lČ wynĎębĎŇ C
30 tŇ DăČqĚjĘ l‘Č ť tŇ o’ę mĄ =‘bČŇ SĘ C PŇ lĆ ’ăĆ lyĂxČÁ =ynĄBĘ wyxĎÄ ’Ć wĘ žChyĎbĘŇ SČ xĞ ynĂÃ orbĘŇ xĆ lĲČ

tŇ d¡ČŇ bŇŁ ‘ĞlĲČ wĘ hoĎŔhyĘ tŇ kĆŇ ’Ň lăĆ mĘ É lkŇŁ lĘ hŇ bĎŇ rĳĎ‘Ę mČ ND¡ĄrĘIČlČ rbĆŇ ‘¿ĄmĄ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
31 tŇ obĳŇ ’Ď lĘ wyt¡ĎŇ dŇŁ lĘ tĲŇŁ lĘ yn¿ĂorbĘŇ xĆ lĲČ S’Ň rŔŁ hĎ hŇ IăĎrĂyĘ ÉynĂ orbĘŇ xĆ lĲČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ

yrĄoB¿ GĂ MhËĆ bĎŇ ’Y¿ĄUĎ IĂwČ CSrĎŔ dĘŇ nĂ ÉdywĂDĎ tŇ CkąŇ lĘ mČ lĘ My‘ĂÁ BĎ rĘ’Č hĲĎ tŇ nČÄSĘ BĂ
32 ySăĄ ’Ň rĎ tŇ o’¡ mĄ ‘b¿ČŇ SĘ C MyĂjËČlĘ ’Č lyĂxČę =ynĄBĘ wyxăĎ ’Ć wĘ : dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ ryz¿Ą‘Ę yČBĘ lyĂx¡Č

TbĆŇ SăĄ ÉyYĂ xĞ wĲČ ÉydĂŇ GĎhČ wĘ ynąĂbĄŇ C’rhĎ =l‘Č ëŇ lĆ UĆę hČ dŇ ywăĂDĎ MdĄÂyqĂ pĘŇ IČwČ tŇ obĳŇ ’Ď hĲĎ
zk ynăĄbĘŇ C : ëŇ lĆ UĲĆ hČ rb¿ČŇ dĘŇ C Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ rb¿ČŇ DĘ=lkĎŇ lĘ yèĂŔ nČmĘ hĲČ

tŇ o’Ã UĄ hČ wĘ ű MypăĂŇ lĎ ’ĞhĲĎ yrăĄWĎ wĘ tŇ obăŇ ’Ď hĲĎ ySăĄ ’Ň rĎ MrĎÃ jĎ sĘ mĂ lĲĘ ű l’ăĄ rĎWĘ yĂ
hŇ ’ąĎ BĎ hČ tŇ oqę lĘ xĘ UČ hĲČ rbăČŇ DĘ ű lkăŇŁ lĘ ëŇ lĆ UĆÁ hČ =tŇ ’Ć MytĂÄ rĘSĲĎ mĘ hČ žMhĆ yrĄTĘ SĲŁ wĘ
tŇ xČŔ ’Č hĲĎ ÉtqĆŁlxĞUĲČ hĲČ hŇ nĳĎèĎ hČ ySăĄ dĘŇ xĎ lk¡ŇŁ lĘ SdĆŇ xŔŁ BĘ SdĆŇ xăŁ Ét’Ň YĄ IŁ hČ wĘ

2 ÉhnĎ oS’Ň rĲĂhĎ tŇ qĆŁlą xĞUĲČ hČ l‘ČÂ : PŇ lĆ ’ĲĎ hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č wĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć
Myr¿ĂWĘ ‘Ć oêŔ qĘ lĚ xĞmĲČ É l‘Č wĘ l’ĳĄ yDĂbĘŇ zČ=NBĆ M‘¡ĎbĘŇ SĎ yĲĎ NoSŔ ’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ xăŁ lČ

3 tŇ o’¡ bĎŇ ~Ę hČ yr¿ĄWĎ =lkĎŇ lĘ S’Ň rËŁ hĎ ZrĆpĆę =ynĄBĘ =NmĂ : PŇ lĆ ’ĲĎ hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č wĘ
4 ynĂęèĄ hČ SdĆŇ xăŁ hČ ű tŇ qĆŁlă xĞmĲČ l‘ČÂwĘ : NoSĲ ’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ x¿Ł lČ

Myr¿ĂWĘ ‘Ć oêŔ qĘ lĚ xĞmĲČ É l‘Č wĘ dŇ ygĳĂŇ eĎhČ tŇ ol¡ qĘ mĂ C oêŔ qĘ lĚ xĞmăČ C ÉyxĂ ox’ĞhĲĎ ydąČŇ oD
5 ChyÌĎnĎBĘ ySĂŔ ylĂ èĘ hČ SdĆŇ xăŁ lČ ÉySĂ ylĂ èĘ hČ ’bąĎŇ ~Ď hČ rWăČ : PŇ lĆ ’ĲĎ hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č wĘ

: PŇ lĆ ’ĲĎ hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č wĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć oêŔ qĘ lĚ xĞmĲČ É l‘Č wĘ S’Ň rĳŁ Nh¡Ą JŁ hČ ‘dËĎŇ yĎohĲ yĘ=NbĆŇ
6 dŇ b¡ĎŇ zĎyUĂ ‘Č oêŔ qĘ lĚ xĞmăČ C MySĳĂ ŁlèĘ hČ =l‘Č wĘ MyS¡Ă ŁlèĘ hČ roB¿ GĂ ChyËĎnĎbĘŇ ’ChÌ
7 bŇ ’ĎŔ oy yxăĂ ’Ğ É l’Ą hŇ WĎ ‘Ğ y‘Ăę ybĂŇ rĘhĲĎ SdĆŇ xăŁ lČ y‘ĂÂybĂŇ rĘhĲĎ : onĲ BĘ

: PŇ lĆ ’ĲĎ hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č wĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć oêŔ qĘ lĚ xĞmĲČ É l‘Č wĘ wyrĳĎxĞ’ĲČ on¡bĘŇ hŇ y¿ĎdĘŇ bČŇ zĘC
8 xrĳĎzĘIĂhČ tŇ Chă mĘ SČ rv¡Č hČ ySĂŔ ymĂ xĞhĲČ SdĆŇ xăŁ lČ ÉySĂ ymĂ xĞhĲČ
9 ÉyèĂ èĂ hČ : PŇ lĆ ’ĲĎ hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č wĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć oêŔ qĘ lĚ xĞmĲČ É l‘Č wĘ

Myr¿ĂWĘ ‘Ć oêŔ qĘ lĚ xĞmĲČ É l‘Č wĘ y‘ĳĂoqêĘ hČ Su¡Ą‘Ă =NbĆŇ ’r¿Ďy‘Ă yèĂŔ èĂ hČ SdĆŇ xăŁ lČ
h‘br’w
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ZlĆ x¿Ć y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ SdĆŇ xăŁ lČ Éy‘Ă ybĂŇ èĘ hČ : PŇ lĆ ’ĲĎ hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č wĘ 10

: PŇ lĆ ’ĲĎ hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č wĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć oêŔ qĘ lĚ xĞmĲČ É l‘Č wĘ MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć ynăĄBĘ =NmĂ yn¡ĂoljĘ hČ
yxĳĂ rĘEČlČ yt¡ĂŇ SĎ xĚhČ yk¿ČŇ BĘ sĂ ynĂŔ ymĂ èĘ hČ SdĆŇ xăŁ lČ ÉynĂ ymĂ èĘ hČ 11

Éy‘Ă ySĂ êĘ hČ : PŇ lĆ ’ĲĎ hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č wĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć oêŔ qĘ lĚ xĞmĲČ É l‘Č wĘ 12

oêŔ qĘ lĚ xĞmĲČ É l‘Č wĘ ynĳymynřbl yt¡ĂŇ tŇŁ eĘ ‘ČhĲĎ rzĆ‘¿ĆybĂŇ ’Ğ y‘ĂŔ ySĂ êĘ hČ SdĆŇ xăŁ lČ
yrĂŔ yWĂ ‘ĞhĲĎ SdĆŇ xăŁ lČ ÉyrĂyWĂ ‘ĞhĲĎ : PŇ lĆ ’ĲĎ hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č wĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć 13

hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č wĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć oêŔ qĘ lĚ xĞmĲČ É l‘Č wĘ yxĳĂ rĘEČlČ yt¡ĂŇ pĎŇ oTĲ eĘ hČ yr¿ČhĘ mČ
hŇ y¿ĎnĎBĘ SdĆŇ xŔŁ hČ rWăĎ ‘Ď=yêăĄSĘ ‘ČlĘ ÉrWĎ ‘Ď=yêĲĄSĘ ‘Č : PŇ lĆ ’ĲĎ 14

hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č wĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć oêŔ qĘ lĚ xĞmĲČ É l‘Č wĘ MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć ynăĄBĘ =NmĂ yn¡ĂotŇ ‘ĎrĘjĂ hČ
yD¿ČlĘ xĆ SdĆŇ xŔŁ hČ rWăĎ ‘Ď MynăĄSĘ lĂ ÉrWĎ ‘Ď MynąĄèĘ hČ : PŇ lĆ ’ĲĎ 15

: PŇ lĆ ’ĲĎ hŇ ‘¡ĎBĎ rĘ’Č wĘ Myr¿ĂWĘ ‘Ć oêŔ qĘ lĚ xĞmĲČ É l‘Č wĘ l’ĳĄ ynĂ tĘŇ ‘ĎlĘ yt¡ĂŇ pĎŇ oTeĘ hČ
yrĳĂkĘŇ zĂ=NBĆ rzĆ‘¡ĆylĂ ’Ĺ dŇ ygĂŔ nĎ ynăĂbĄŇ C’rĲlĎ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yTăĄ bĘŇ SĂ É l‘Č wĘ 16

=NbĆŇ hŇ y¿ĎbĘŇ SČ xĞ ywËĂlĄ lĘ : hŇ kĲĎŇ ‘ĞmĲČ =NBĲĆ Chy¡ĎTĘ pČŇ SĘ ynĂŔ o‘mĘ èĂÄ lČ 17

dŇ ywĳĂdĎŇ yxăĄ ’ĞmĲĄ Ch¡ ylĂ ’Ĺ hŇ dĎě ChylĲĂ : qodĲŇ YĎ Nr¿Ł hĞ’ĲČ lĘ l’¡Ą CmqĘ 18

Chy¡Ď‘Ę mĲČ SĘ yĲĂ NlĚě CbŇ zĘlĂ : l’ĲĄ kĎŇ ymĲĂ =NBĆ yr¡ĂmĘ ‘Ď rkĎŔ VWĎ yĂÄlĘ 19

ynăĄbĘŇ lĂ : l’ĲĄ yrĂzĘ‘Č=NBĆ tŇ om¡ yrĂyĘ ylĂŔ êĎpĘŇ nČÄlĘ ChyĳĎdĘŇ bČŇ ‘Ł =NBĆ 20

: ChyĲĎdĎŇ jĘ =NBĆ l’¡Ą oy hŇ èĆŔ nČmĘ TbĆŇ SăĄ ÉyYĂ xĞlĲČ ChyĳĎzĘzČ‘Ğ=NBĆ ‘ČS¡Ą oh MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć
NmĂŔ yĎnĘ bĂŇ lĘ ChyĳĎrĘkČŇ zĘ=NBĆ oD¡yĂ hŇ dĎŇ ‘ĎŔ lĘ GĂ ÉhèĆ nČmĘ hĲČ yYąĂ xĞlĲČ 21

hŇ QĆ ’Ąě MxĳĎ rŁ yĘ=NBĆ l’¡Ą rĘzČ‘Ğ NdĎě lĘ : rnĲĄbĘŇ ’Č =NBĆ l’¡Ą yWĂ ‘ĞyĲČ 22

Myr¿ĂWĘ ‘Ć NBËĆ mĂ lĘ MrĎŔ jĎ sĘ mĂ ÉdywĂdĎŇ ’WąĎ nĎ=âlĲ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yT¿Ą bĘŇ SĂ yr¡ĄWĎ 23

yb¿ĄŇ kĘŇ okĲŇ JĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć tŇ oB¿ rĘhČ lĘ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď yJĂ ť hŇ FĎ mĳĎ lĘ C hŇ n¡ĎSĎ
tŇ ’Ň zËŁ bĎŇ yh¿Ă yĘwČ hŇ QĎŔ kĂŇ âlă wĘ ÉtonmĘ lĂ lxąĄ hĄ hŇ yĎÁCrYĘ =NBĆ bŇ ’ĎÄ oy : MyĂmĲĎ èĎ hČ 24

Mym¡Ă IĎhČ =yrĲĄbĘŇ DĂ rj¿Č sĘ mĂ BĘ rjĎŔ sĘ UĂ hČ ÉhlĎ ‘Ď âlą wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č PŇ YĆq¡Ć
=NBĆ tŇ wĆm¡ĎzĘ‘Č ëŇ lĆ UĆŔ hČ tŇ orăYĘ ’ĲŁ É l‘Č wĘ : dŇ ywĲĂDĎ ëŇ lĆ U¿Ć lČ 25

tŇ olŔ DĎgĘŇUĂ bČŇ C ÉMyrĂpĎŇ JĘ bČŇ C MyrąĂ‘ĎBĲĆ hŇ dĆÂvĎ BČ tŇ orÃ YĎ ’Ł hĲĎ l‘ăČwĘ l’ĳĄ ydĂŇ ‘Ğ
hŇ dĆŔ vĎ hČ tŇ kĆŇ ’Ň lăĆ mĘ ÉyWĄ ‘Ł l‘Čę wĘ : ChIĲĎEĂ‘Ě=NBĆ Nt¡ĎŇ nĎ ohĲ yĘ 26

tdb‘l
ynĂ ymĂ yĘ=NbĆ lĘ ’"sbw ,r"tw ’"d Nkw yrqw bytk ynĂ ymĂ yĘ ynĄbĘ lĂ ’"sb ,yrq ynĂ ymĂ yĘ ű NBĄ lČ ,bytk ynĂ ymĂ yĘnĘbĆ lĘ v.12 .zk

.Myqwspb rpsh yYx v.25 .’"ydw T"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw yrqw bytk
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27 MymĂŔ rĎJĘ hČÄ =l‘Č wĘ : bŇ ClĲ JĘ =NBĆ yr¡ĂzĘ‘Ć hŇ mĳĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ tŇ d¡ČŇ bŇŁ ‘ĞlĲČ
: ymĲĂ pĘŇ èĂ hČ yD¡ĂbĘŇ zČ NyĂIČŔhČ tŇ orăYĘ ’ĲŁ lĘ ÉMymĂ rĎJĘ BČ SĆ l‘ąČwĘ ytĳĂŇ mĎ rĲĎhĎ y‘¡ĂmĘ SĂ

28 l‘ČB¿Č hŇ lĎŔ pĄŇ èĘ BČ rSăĆ ’Ğ ÉMymĂ qĘ èĂ hČ wĘ MytąĂŇ yEĄhČ =l‘Č wĘ
29 =l‘Č wĘ : S‘ĲĎoy NmĆ è¡Ć hČ tŇ or¿YĘ ’Ł =l‘Č wĘ yrĳĂdĄŇ GĘ hČ N¡ĎnxĎ

MyqĂŔ mĎ ‘ĞBĲĎ ÉrqĎ BĎ hČ =l‘Č wĘ ynĳĂorèĎ hČ yr¡ČTĘř SĂ NorŔ èĎ BČ My‘ăĂrŁ hĲĎ ÉrqĎ BĎ hČ
30 ylĳĂ ‘ĄmĘ SĘ IĂhČ lyb¡ĂŇ o’ MyQĂŔ mČ GĘ hČÄ =l‘Č wĘ : ylĲĎ dĘŇ ‘Č=NBĆ Tp¡ĎŇ SĎ
31 zyzăĂyĎ N’Ň ~¡Ł hČ =l‘Č wĘ : ytĲĂŇ nŁ rŁ UĄ hČ Chy¡ĎDĘxĘ yĆ tŇ onŔ tŇŁ ’ĞhăĎ =l‘Č wĘ

: dŇ ywĲĂDĎ ëŇ lĆ U¿Ć lČ rS¡Ć ’Ğ SCkŔ rĘhĲĎ yrăĄWĎ ÉhQĆ ’ĄÄ =lJĎ yrĳĂgĘŇhČ hĲČ
32 =NBĆ l’¿Ą yxĂ ywĲĂ ’Chĳ rp¡ĄŇ oswĘ Nyb¿ĂŇ mĄ =Sy’Ă Z‘ĄŔ oy ÉdywĂDĎ=dŇ oD NtąĎŇ nĎ ohĲ ywĂ
33 yJ¡Ă rĘ’Č hĲĎ yS¿Č CxwĘ ëŇ lĆ UĳĆ lČ Z‘ăĄoy lpĆŇ t¡ŇŁ yxĂ ’Ğ wĲČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĄBĘ =M‘Ă yn¡ĂomkĘŇ xČ
34 =rWČ wĘ rtĎŔ yĎbĘŇ ’Ć wĘ ÉChyĎÄnĎBĘ =NBĆ ‘dąĎŇ yĎohĲ yĘ lpĆŇ tęŁ yxĂ ’Ğ yrăĄxĞ’ĲČ wĘ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ ‘Čr¿Ą

xk yrăĄWĎ =lJĎ =tŇ ’Ć dŇ ywăĂDĎ lhăĄ qĘ IČwČ : bŇ ’ĲĎ oy ëŇ lĆ U¡Ć lČ ’b¿ĎŇ YĎ
ëŇ lĆ UĆłhČ =tŇ ’Ć MytÀĂŇ rĘSĲĎ mĘ hČ tŇ oqă lĘ xĘ UČ hČ yrăĄWĎ wĘ MyTăĂ bĎŇ èĘ hČ yrăĄWĎ l’ĄÃ rĎWĘ yĂ
ëŇ lĆ UĆÄ lČ ű žhnĆqĘ mĂ C=SCkŇ rĘ=lkĎŇ yrăĄWĎ wĘ tŇ o’Ã UĄ hČ yrăĄWĎ wĘ MypăĂŇ lĎ ’ĞhĲĎ yrăĄWĎ wĘ
: MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ=l’Ć lyĂx¡Ď roB¿ GĂ =lkĎŇ lĘ CĲ MyrËĂoBGĂ hČ wĘ MysÌĂ yrĂiĲĎ hČ =M‘Ă wynĎÁbĎŇ lĘ C

2 ynăĂ’Ğ yUĳĂ ‘Č wĘ yxăČ ’Č ynĂ C‘¡mĎ SĘ rmĆ ’Ň ŁIěwČ wylĎŔ gĘŇrČ=l‘Č ÉëlĆ UĆÄ hČ dŇ ywąĂDĎ MqĎ IĎÄwČ
ylăĄ gĘŇrČ ÉMdŇŁ hĞlĲČ wĘ hoĎęhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ Noră’ĞlĲČ hŇ xĎÁ CnmĘ tŇ yBĄÄ žtonbĘŇ lĂ ybĂÃ bĎŇ lĘ =M‘Ă

3 tŇ yĂb¡ČŇ hŇ n¿ĆbĘŇ tĂŇ =âlĲ ylĂŔ rmČ ’ăĎ ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ wĘ : tŇ onĲ bĘŇ lĂ ytĂŇ on¡ ykĂŇ hĞ wĲČ CnyhĄŔ Łl’Ĺ
4 hoăĎhyĘ rxČÃ bĘŇ IĂwČ : êĎkĘŇ pĲĎŇ SĎ Mym¿Ă dĎŇ wĘ hŇ êĎ’¡Č tŇ omË xĎ lĘ mĂ Sy’ÌĂ yJăĂ ymĳĂ SĘ lĂ

É l’Ą rĎWĘ yĂ=l‘Č ëŇ lĆ mąĆ lĘ tŇ oyÄhĘ lĲĂ ybĂę ’Ď =tŇ yBĲĄ lJăŁ mĂ yBĂÁ l’ĄÄ rĎWĘ yĂ žyhĄŁl’Ĺ
ynăĄbĘŇ bĂŇ C ybĳĂŇ ’Ď tŇ yBăĄ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ tŇ yb¿ĄŇ bĘŇ C dŇ ygĂŔ nĎlĘ rxăČ BĎ ÉhdĎŇ ChybĲĂŇ yJąĂ MlĎŔ o‘lĘ

5 MyBăĂ rČ yJĂ ť ynČŔ BĎ =lJĎÄ mĂ C : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ =l‘Č ëŇ yl¡Ă mĘ hČ lĘ hŇ YĎŔ rĎ yBăĂ ybĂŔ ’Ď
tŇ Ck¿Ň lĘ mČ ’iËĄ JĂ =l‘Č tŇ bĆŇ SĆę lĎ ynĂŔ bĘŇ hŇ măŁ ŁlSĘ BĂ ÉrxČ bĘŇ IĂwČ hoĳĎhyĘ yl¡Ă NtČŇ n¿Ď MynĂŔ BĎ

6 yt¡ĂŇ ybĄŇ hŇ n¿ĆbĘŇ yĂ=’ChĲ ìŔ nĘ bĂŇ hŇ măŁ ŁlSĘ ylĂŔ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č ho¡ĎhyĘ
7 yt¿ĂŇ onykĂŇ hĞ wĲČ : bŇ ’ĲĎ lĘ oQ¿ =hŇ yĆhĘ ’ĲĆ yn¡Ă’Ğ wĲČ NbĄŔ lĘ ÉylĂ ob¿Ň yêĂ rĘxČÄ bĎŇ =yJĲĂ ytĳĎŇ orYĄxĞ wĲČ

MoI¿JČ yT¡Č jĎ SĘ mĂ C yt¿ČŇ wŁ YĘ mĂ tŇ oWË ‘ĞlĲČ qzČęxĹyĲĆ=M’Ă MlĳĎ o‘lĘ =dŇ ‘Č ot¡Ň CkŇ lĘ mČ =tŇ ’Ć
8 CnyhĄŔ Łl’Ĺ ynăĄzĘ’Ď bĘŇ C ÉhoĎhyĘ=lhČ qĘ l’ąĄ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ ynĄÄ y‘ĄlĘ hŇ êĎ‘Č wĘţ : hŇ EĲĆhČ

wrmV
.yrq yTČrĘSĂ v.29
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=tŇ ’Ć ÉCSrĘyêĲĂ N‘ČmąČ lĘ MkĳĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ tŇ w¡Ł YĘ mĂ =lJĎ CSŔ rĘdĂŇ wĘ CrămĘ SĂ
hŇ êăĎ’Č wĘ : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č Mk¡ĆŇ yrĄxĞ’ĲČ Mk¿ĆŇ ynĄbĘŇ lĂ MêËĆlĘ xČ nĘ hĂ wĘ hŇ bĎŔ oFhČ ZrĆ’ăĎhĎ 9

SpĆŇ năĆbĘŇ C ÉMlĄ SĎ bŇ ląĄ BĘ ChdĄę bĘŇ ‘Ď wĘ ìŇ ybĂÁ ’Ď yhĄÄ Łl’Ĺ=tŇ ’Ć ž‘DČ ynĂÃbĘŇ =hŇ mĲŁ ŁlSĘ
NybĳĂŇ mĄ tŇ ob¡Ň SĎ xĞmĲČ rYĆ y¿Ą=lkĎŇ wĘ hoĎŔhyĘ SrăĄoD ÉtobŇ bĎŇ lĘ =lkĎŇ yJąĂ hŇ YĎŔ pĄŇ xĞ

sŘ11 ű hŇ ’ăĄ rĘ : dŇ ‘ĲČlĎ ì¿Ň xĞ ynĂ zĘyČ Ceb¡ĆŇ zĘ‘ČêĲČ =M’Ă wĘ ëŇ lĎŔ ’YĄUăĎ yĂ ÉCeSĆÄ rĘdĘŇ êĂ =M’ĲĂ 10

: hŇ WĲĄ ‘ĞwĲČ qz¿ČxĞ SD¡ĎqĘ UĂ lČ tŇ yĂB¿Č =tŇ onĲ bĘŇ lĂ ìËŇ BĘ rxČ BÌĎ hoËĎhyĘ=yJĲĂ hŇ êĎę ‘Č
žMlĎ C’hĲĎ tŇ ynăĂbĘŇ êČ =tŇ ’Ć onÃbĘŇ hŇ măŁ ŁlSĘ lĂ dŇ ywăĂDĎ NêăĄ IĂwČ 11

: tŇ rĆjĲŁ JČ hČ tŇ yb¿ĄŇ C Mym¡Ă ynĂ jĘ hČ wyr¿ĎdĎŇ xĞ wĲČ wytËĎŇ IŁ lĂ ‘ĞwĲČ wyJÌĎzČnĘ gČŇ wĘ wyêĎÁ BĎÄ =tŇ ’Ć wĘ
=lkĎŇ lĘ C hoËĎhyĘ=tŇ yBĲĄ tŇ orÌYĘ xČ lĘ oUŔ ‘Ă ÉxČ CrÄ bĎŇ hŇ yąĎhĎ rSĆÄ ’Ğ ž lJŁ tŇ ynĂębĘŇ tČŇ wĘ 12

: MySĲĂ dĎŇ uĽhČ tŇ or¡YĘ ’ĲŁ lĘ C MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ tŇ yBăĄ ÉtorYĘ ’ĲŁ lĘ bŇ ybĳĂŇ sĎ tŇ ok¡Ň SĎ QĘ hČ
hoĳĎhyĘ=tŇ yBĲĄ tŇ dăČŇ obŇ ‘Ğ tŇ kĆŇ ’Ň l¡Ć mĘ =lkĎŇ lĘ CĲ MIĂŔwĂlĘ hĲČ wĘ MynăĂhĞJĲŁ hČ ÉtoqlĘ xĘ mČ lĘ CĲ 13

yl¡Ą JĘ =lkĎŇ lĘ bŇ hĎŔ EĎlČ É lqĎ SĘ UĂ BČ bŇ hąĎ EĎlČ : hoĲĎhyĘ=tŇ yBĲĄ tŇ d¿ČŇ obŇ ‘Ğ yl¡Ą JĘ =lkĎŇ lĘ CĲ 14

hŇ d¿ĎŇ obŇ ‘Ğ yl¡Ą JĘ =lkĎŇ lĘ lqĎŔ SĘ mĂ BĘ ÉPsĆ JĆÄ hČ yląĄJĘ lkÄŁ lĘ hŇ dĳĎŇ obŇ ‘ĞwĲČ hŇ dăĎŇ obŇ ‘Ğ
=lqČ SĘ mĂ BĘ bŇ hĎŔ zĎ ÉMhĆ ytĄŇ rĲŁ nĄwĘ bŇ hĎę EĎhČ tŇ orănŁ mĘ lĂ lqĎÂSĘ mĂ C : hŇ dĲĎŇ obŇ ‘ĞwĲČ 15

hŇ răĎonmĘ lĂ É lqĎ SĘ mĂ BĘ PŇ sĆ JąĆ hČ tŇ orÄ nŁ mĘ lĂ wĘ hĎ ytĳĆŇ rĲŁ nĄ wĘ hŇ r¡ĎonmĘ C hŇ r¿ĎonmĘ
tŇ on¿xĞlĘ SĚ lĘ lqËĎSĘ mĂ bŇ h¿Ď EĎhČ =tŇ ’Ć wĘ : hŇ rĲĎonmĘ C hŇ r¿ĎonmĘ tŇ d¡ČŇ obŇ ‘ĞJĲČ hĎ ytĆŔ rĲŁ nĄ wĘ 16

tŇ ogÌŇlĎ zĘUĂ hČ wĘ : PŇ sĆ JĲĎ hČ tŇ on¿xĞlĘ SĚ lĘ PŇ sĆ k¡ĆŇ wĘ NxĳĎ lĘ SĚ wĘ NxăČ lĘ SĚ lĘ tŇ kĆŇ r¡Ć‘ĞUĲČ hĲČ 17

ropăŇ kĘŇ lĂ É lqĎ SĘ mĂ BĘ bŇ hąĎ EĎhČ yrĄÄ opŇ kĘŇ lĂ wĘ rohĳ TĎ bŇ hăĎ zĎ tŇ w¡Ł WĎ uĘ hČ wĘ tŇ oqËrĎzĘUĂ hČ wĘ
xBÌČ zĘmĂ lĘ C : ropĲŇ kĘŇ C rop¿Ň kĘŇ lĂ lq¡ĎSĘ mĂ BĘ PŇ sĆ JËĆ hČ yr¿ĄopŇ kĘŇ lĂ wĘ ropŔ kĘŇ C 18

ÉbhĎ zĎ MybąĂŇ rĚJĘ hČ hŇ bĎę JĎ rĘUĆ hČ tŇ ynăĂbĘŇ tČŇ lĘ C lqĳĎSĘ UĂ BČ qu¡ĎzĚmĘ bŇ h¿Ď zĎ tŇ rĆTËŁ uĘ hČ
dŇ I¿ČmĂ bŇ tËĎŇ kĘŇ BĂ lJ¿Ł hČ : hoĲĎhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ Nor¿’Ğ=l‘Č Myk¡ĂŇ kĘŇ sŁ wĘ MyWĂŔ rĘpăŇŁ lĘ 19

rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : tŇ ynĲĂ bĘŇ êČhČ tŇ ok¿Ň ’ĞlĘ mČ lJ¡Ł lyJĳĂWĘ hĂ ylăČ ‘Ď ho¡ĎhyĘ 20

žyJĂ tŇ xĳĎ êĄ=l’Č wĘ ’r¡ĎyêĂ =l’Č hŇ WĄŔ ‘ĞwĲČ ÉZmČ ’ĹwĲĆ qząČxĞ onębĘŇ hŇ măŁ ŁlSĘ lĂ dŇ ywĂÁDĎ
tŇ olěkĘŇ lĂ =dŇ ‘Č OĎ bĆŔ zĘ‘Č yĲČ âlă wĘ ÉìjĘ rĘyČ âlą ëŇ UĎŔ ‘Ă ÉyhČ Łl’Ĺ MyhąĂ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ
MynăĂhĞJĲŁ hČ ÉtoqlĘ xĘ mČ hŇ eĄęhĂ wĘ : hoĲĎhyĘ=tŇ yBĲĄ tŇ d¿ČŇ obŇ ‘Ğ tŇ kĆŇ ’Ň l¡Ć mĘ =lJĎ 21

=lkĎŇ lĘ hŇ kĎÁ ’Ň lĎ mĘ =lkĎŇ bĘŇ ÉìUĘ ‘Ă wĘ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ yBăĄ tŇ d¡ČŇ obŇ ‘Ğ=lkĎŇ lĘ MIĂŔwĂlĘ hĲČ wĘ
: ìŇ yrĲĆbĎŇ DĘ=lkĎŇ lĘ M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ wĘ Myr¿ĂvĎ hČ wĘ hŇ dĎŔ obŇ ‘Ğ=lkĎŇ lĘ ÉhmĎ kĘŇ xĎ BĲČ bŇ ydąĂŇ nĎ

yw
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Tk oB¿ =rxČ BĲĎ dŇ xËĎ ’Ć yn¿ĂbĘŇ hŇ mÄŁ ŁlSĘ lhĎŔ uĎ hČ =lkĎŇ lĘ ÉëlĆ UĆÄ hČ dŇ ywąĂDĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ
hŇ rĎŔ yBĂ hČ ÉMdĎŇ ’Ď lĘ âlą yJăĂ hŇ lĎŔ odŇ gĘŇ hŇ kăĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ wĘ ëŇ rĳĎwĎ r‘ČnăČ Myh¡Ă Łl’Ĺ

2 ű bŇ hăĎ EĎhČ yhČę Łl’Ĺ=tŇ ybĲĄŇ lĘ ytĂŇ onă ykĂŇ hĞ yxĂÂJŁ =lkĎŇ kĘŇ CĲ : MyhĲĂ Łl’Ĺ ho¿ĎhylĲČ yJ¡Ă
MyY¡Ă ‘ĄhĲĎ wĘ lzĆŔrĘBČ lČ É lzĆrĘBČ hČ tŇ SĆ xęŁ eĘ lČ tŇ SĆ xăŁ eĘ hČ wĘ PŇ sĆ JĆÁ lČ PŇ sĆ JĆÄ hČ wĘ bŇ hĎ EĎlČ ţ
hŇ rËĎqĎ yĘ NbĆŇ ’ÌĆ lkÄŁ wĘ hŇ mĎę qĘ rĂwĘ ëŇ CpăŇ =ynĄbĘŇ ’Č My’ĂÁ CQmĂ C MhČ SÄŁ =ynĄbĘŇ ’Č MyYĳĂ‘ĄlĲĎ

3 hŇ Q¡Ď gĚŇsĘ yl¿Ă =SyĆ yhČŔ Łl’Ĺ tŇ ybăĄŇ BĘ ÉytĂŇ oYrĘBĂ dŇ o‘ę wĘ : bŇ rĲŁ lĎ SyĂS¡Č =ynĄbĘŇ ’Č wĘ
tŇ yb¿ĄŇ lĘ ytĂŇ on¡ ykĂŇ hĞ =lJĎ mĂ hŇ lĎ ‘Ę mČŔ lĘ ÉyhČ Łl’Ĺ=tŇ ybĲĄŇ lĘ yêĂ tąČŇ nĎ PŇ sĆ kĳĎŇ wĎ bŇ hăĎ zĎ

4 tŇ ‘ČÄ bĘŇ SĂ wĘ rypĳĂŇ o’ bŇ hăČ EĘmĂ bŇ h¡Ď zĎ yr¿ĄJĘ JĂ MypËĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ ŁlÌ SĘ : SdĆŇ uĲŁ hČ
5 ÉbhĎ EĎlČ bŇ hąĎ EĎlČ : MyêĲĂ BĲĎ hČ tŇ or¿yqĂ xČ CT¡ lĎ quĎŔ zĚmĘ ÉPsĆ JĆÄ =rJČ JĂ MypąĂŇ lĎ ’Ğ

tŇ wâQ¿ mČ lĘ bŇ DĄŔ nČtĘŇ mĂ ymăĂ C MySĳĂ rĎxĲĎ dŇ yăČBĘ hŇ k¡ĎŇ ’Ň lĎ mĘ =lkĎŇ lĘ C PŇ sĆ JĆŔ lČ PŇ sĆ JăĆ lČ wĘ
6 l’Ąę rĎWĘ yĂ yTăĄ bĘŇ SĂ ű yrăĄWĎ wĘ tŇ obÁ ’Ď hĲĎ yrĄÄ WĎ žCbŇ DĘnČtĘŇ IĲĂwČ : hoĲĎhylĲČ MoI¡hČ odËŇ yĎ
7 tŇ dăČŇ obŇ ‘ĞlĲČ CnÂêĘ IĂwĲČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ tŇ kĆŇ ’Ň l¿Ć mĘ yr¡ĄWĎ lĘ C tŇ o’Ŕ UĄ hČ wĘ ÉMypĂŇ lĎ ’ĞhĲĎ yrąĄWĎ wĘ

ůoBrĂ MynăĂkŇŁ rĘdČŇ ’Ğ wĲČ ÈMypĂŇ lĎ ’Ğ=tŇ SĆ mĲĄ xĞ MyrăĂJĎ JĂ bŇ hĎÂ zĎ MyhĂę Łl’ĹhĲĎ =tŇ yBĲĄ
Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ n¿Č omSĘ C oBË rĂ tŇ SĆ xěŁ nĘ C MypĂŔ lĎ ’Ğ tŇ rĆWăĆ ‘Ğ ÉMyrĂJĎ JĂ PŇ sĆ kĆę wĘ

8 Cn¡tĘŇ nĲĎ MynĂŔ bĎŇ ’Ğ Éoê’Ă ’YąĎ mĘ eĂ hČ wĘ : MyrĲĂJĎ JĂ PŇ lĆ ’¿Ć =hŇ ’Ď mĲĄ lz¡ĆrĘbČŇ C MyrĳĂJĎ JĂ
9 ÉM‘ĎhĎ Cxą mĘ WĘ IĂwČ : yeĲĂ SĚ rĘGĲĄhČ l’¡Ą yxĂ yĘ=dŇ yČ l‘¿Č hoĳĎhyĘ=tŇ yBĲĄ rYăČ o’lĘ

ëŇ lĆ UĆŔ hČ dŇ ywăĂDĎ ÉMgČŇ wĘ hoĳĎhylĲČ Cb¡Ň DĘnČtĘŇ hĲĂ MlĄŔ SĎ bŇ lăĄ BĘ yJĂ ť MbĎŔ DĘnČtĘŇ hĲĂ =l‘Č
: hŇ lĲĎ odŇ gĘŇ hŇ x¿Ď mĘ WĂ xm¡Č WĎ

10 ëŇ CrÄ BĎ dŇ ywĂęDĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ lhĳĎ uĎ hČ =lJĎ yn¡Ąy‘ĄlĘ hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć ÉdywĂDĎ ëŇ rĆbąĎŇ yĘwČ
11 hoĎhyĘţ ìăŇ lĘ : MlĲĎ o‘=dŇ ‘Č wĘ Ml¡Ď o‘mĲĄ CnybĂŔ ’Ď l’ăĄ rĎWĘ yĂ ÉyhĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ hŇ êąĎ’Č

MyĂmăČèĎ BČ lk¡ŇŁ =yJĂ dŇ ohŔ hČ wĘ xYČ eăĄhČ wĘ ÉtrĆ’ĆÄ pĘŇ êĂ hČ wĘ hŇ rąĎCbŇ GĘ hČ wĘ hŇ QĎÄdĚŇ GĘ hČ
12 rSĆ ‘ąŁ hĎ wĘ : S’Ň rĲŁ lĘ ű lk¿ŇŁ lĘ ’v¡Ą nČtĘŇ UĂ hČ wĘ hŇ kĎŔ lĎ mĘ UČ hČ ÉhoĎhyĘ ìąŇ lĘ ZrĆ’ĳĎbĎŇ C

ìŔ dĘŇ yăĎbĘŇ C hŇ rĳĎCbŇ gĘŇ C xČ JăŁ ì¡Ň dĘŇ yĲĎbĘŇ C lJŔŁ BČ lSăĄ om ÉhêĎ’Č wĘ ìŇ ynĆŔ pĎŇ QĘ mĂ ÉdobŇ JĎ hČ wĘ
13 Myl¡Ă lĘ hĲČ mĘ CĲ ëŇ ĳĎl CnxĘ n¡Č’Ğ Myd¿ĂŇ om CnyhĄŔ Łl’Ĺ hŇ êăĎ ‘Č wĘ : lJĲŁ lČ qE¡ĄxČ lĘ C lD¿ĄgČŇlĘ
14 bŇ D¡ĄnČtĘŇ hĂ lĘ xČ JŔŁ rYăŁ ‘Ę nČ=yJĲĂ yUĂŔ ‘Č ymăĂ C ÉynĂ ’Ğ ymąĂ ykĂÄ wĘ : ìŇ êĲĆrĘ’Č pĘŇ êĂ MS¿Ą lĘ
15 ìŇ ynËĆpĎŇ lĘ CnxĘ nÌČ’Ğ MyrĂÄ gĄŇ=yJĲĂ : ëŇ lĲĎ Cet¿ČŇ nĎ ì¡Ň dĘŇ IĎmĂ C lJŔŁ hČ ìăŇ UĘ mĂ =yJĲĂ tŇ ’Ň zĳŁ JĎ

: hŇ wĲĆqĘ mĂ Ny’¿ĄwĘ ZrĆ’¡ĎhĎ =l‘Č CnymËĄyĎ ű l~ÌĄJČ CnytĳĄŇ bŇŁ ’Ğ=lkĎŇ JĘ Myb¡ĂŇ SĎ otĲŇ wĘ
16 tŇ yĂb¡ČŇ ì¿Ň lĘ =tŇ onĲ bĘŇ lĂ CnnŔŁ ykĂŇ hĞ rSăĆ ’Ğ ÉhEĆhČ Nomą hĎ hĲĆ lkăŇŁ CnyhĄŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ

MVl
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NxăĄ BŁ ÉhêĎ’Č yJąĂ yhČŔ Łl’Ĺ yêĂ ‘Ę dăČŇ yĲĎwĘ : lJĲŁ hČ ì¿Ň lĘ C ’yh¡ř ì¿Ň dĘŇ IĎmĂ ìŇ SĳĆ dĘŇ qĎ MSăĄ lĘ 17

hŇ QĆ ’ĄŔ =lkĎŇ yêĂ bĘŇ DăČnČtĘŇ hĂ ÉybĂŇ bĎŇ lĘ rSĆ yąŁ BĘ ynĂę ’Ğ hŇ YĳĆrĘêĂ Myr¡ĂSĎ ymĲĄ C bŇ bĎŔ lĄ
hoĎęhyĘ : ëŇ lĲĎ =bŇ DĆnČtĘŇ hĲĂ lĘ hŇ x¡Ď mĘ WĂ bĘŇ ytĂŇ y’¿Ă rĎ hŇ pŔŁ =C’YĘ mĘ eĂ hČ ÉìUĘ ‘Č hŇ êĎę ‘Č wĘ 18

MlĎŔ o‘lĘ tŇ ’Ň EăŁ =hŇ rĎmĘ SĽ CnytĄŔ bŇŁ ’Ğ É l’Ą rĎWĘ yĂwĘ qxąĎ YĘ yĂ MhĎÂrĎbĘŇ ’Č yhĄŁl’Ĺţ
hŇ măŁ ŁlSĘ lĂ wĘ : ìŇ ylĲĆ ’Ą Mb¡ĎŇ bĎŇ lĘ Nk¿ĄŇ hĎ wĘ ìŇ UĳĆ ‘Č bŇ băČŇ lĘ tŇ ob¡Ň SĘ xĘ mČ rYĆ y¿ĄlĘ 19

tŇ oWă ‘ĞlĲČ wĘ ìŇ yuĳĆxĚ wĘ ìŇ yt¡ĆŇ wŁ dĘŇ ‘ĲĄ ìŇ ytĆŔ wŁ YĘ mĂ ÉromSĘ lĂ MlĄŔ SĎ bŇ băĎŇ lĄ NêĄ ť ynĂę bĘŇ
rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ytĂŇ onĲ ykĂŇ hĞ =rSĆ ’Ğ hŇ r¿ĎyBĂ hČ tŇ on¡bĘŇ lĂ wĘ lJŔŁ hČ 20

=lkĲĎŇ CkăŇ rĘbĲĎŇ yĘwČ MkĳĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć ’n¡Ď=CkŇ rĘBĲĎ lhĎŔ uĎ hČ =lkĎŇ lĘ ÉdywĂDĎ
: ëŇ lĆ UĲĆ lČ wĘ ho¡ĎhylĲČ CwËxĞêĲČSĘ IĲĂwČ CdÌŇ uĘ IĂwČ MhĆŔ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhylĲČ lhĎę uĎ hČ
ů’ChhČ MoIăhČ ÈtrČxĽmĲĎ lĘ hoĎęhylĲČ tŇ olÁ‘Ł ClÄ‘ĞIĲČwČ MyxĂ bĎŇ zĘ ţ ű hoăĎhylĲČ Cxă BĘ zĘIĂwČ 21

bŇ r¡Ł lĎ Myx¿Ă bĎŇ zĘC MhĳĆ yJĄ sĘ nĂ wĘ PŇ lĆ ’¡Ć MyW¿Ă bĎŇ JĘ PŇ lĆ ’ËĆ Myl¿Ă y’Ą PŇ lĆ ’ĆÁ MyrĂÄ jĎ
hŇ xăĎ mĘ WĂ BĘ ’Ch¡ hČ MoI¿BČ hoËĎhyĘ ynÌĄpĘŇ lĂ CêÁ SĘ IĂwČ ClÄkĘŇ ’Ň IĲŁ wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ lĘ 22

dŇ yg¿ĂŇ nĎlĘ hoËĎhylĲČ CxÌ SĘ mĘ IĂwČ dŇ ywĂŔDĎ=NbĆŇ hŇ măŁ ŁlSĘ lĂ ÉtynĂ SĄ CkŇ yląĂ mĘ IČwČ hŇ lĳĎ odŇ gĘŇ
=tŇ xČ êĲČ ëŇ lĆ mËĆ lĘ ű hoÌĎhyĘ ’iĄÄ JĂ =l‘Č hŇ mŁ ŁlSĘ ţ bŇ SĆ IăĄwČ : NhĲĄ kŇŁ lĘ qod¡Ň YĎ lĘ C 23

ÉMyrĂvĎ hČ =lkĎŇ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ wyl¡Ď ’Ą C‘¿mĘ SĘ IĂwČ xlĳČ YĘ IČwČ wyb¡ĂŇ ’Ď dŇ yw¿ĂDĎ 24

: ëŇ lĆ UĲĆ hČ hŇ m¿Ł ŁlSĘ tŇ xČ ê¡Č dŇ yĎŔ CntĘŇ năĎ dŇ ywĳĂDĎ ëŇ lĆ UăĆ hČ yn¡ĄBĘ =lJĎ MgČě wĘ MyrĂŔ BŁ GĂ hČ wĘ
ÉwylĎ ‘Ď NêąĄ IĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ yn¡Ąy‘ĄlĘ hŇ lĎ ‘Ę mČŔ lĘ ÉhmŁ ŁlSĘ =tŇ ’Ć hoąĎhyĘ lDĄÄ gČŇ yĘwČ 25

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č wyn¡ĎpĎŇ lĘ ëŇ lĆ mËĆ =lJĎ =l‘Č hŇ yÌĎhĎ =âlĲ rSĆ ’Ğ ţ tŇ CkŔ lĘ mČ dŇ ohă

=l‘Č ÉëlČ mĎ rSąĆ ’Ğ MymĂę IĎhČ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ =l‘Č ëŇ ¡ČlmĎ ySĎŔ yĂ=NBĆ ÉdywĂdĎŇ wĘ 26, 27

MĂl¿Č SĎ CrĲybĂŇ C MynĂŔ SĎ ‘bČŇ SăĆ ÉëlČ mĎ NorąbĘŇ xĆ BĘ hŇ nĳĎSĎ My‘¡ĂBĎ rĘ’Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
Mym¡Ă yĎ ‘b¿ČŇ WĘ hŇ bĎŔ oT hŇ băĎŇ yWĄ BĘ ÉtmĎ IĎÄwČ : SolĲ SĎ wĘ MyS¿Ă ŁlSĘ ëŇ ¡ČlmĎ 28

ëŇ lĆ UĆŔ hČ dŇ ywăĂDĎ ÉyrĄbĘŇ dĂŇ wĘ : wyêĲĎxĘ tČŇ on¡bĘŇ hŇ m¿Ł ŁlSĘ ëŇŁlË mĘ IĂwČ dŇ obĳŇ kĎŇ wĘ rSĆ ‘ăŁ 29

hŇ ’ĆŔ rŁ hĲĎ l’ăĄ CmSĘ ÉyrĄbĘŇ DĂ=l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MeăĎhĂ MynĳĂrŁ x’ĞhĲĎ wĘ Myn¡ĂSŁ ’Ň rĲĂhĎ
ot¡Ň CkŇ lĘ mČ =lJĎ M‘¿Ă : hŇ zĲĆxŁ hČ dŇ G¿Ď yr¡ĄbĘŇ DĂ=l‘Č wĘ ’ybĂŔ eĎhČ NtăĎŇ nĎ ÉyrĄbĘŇ DĂ=l‘Č wĘ 30

=lJĎ l‘¡ČwĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=l‘Č wĘ ÉwylĎ ‘Ď CrąbĘŇ ‘ĲĎ rSĆÄ ’Ğ MyêĂę ‘Ă hĎ wĘ otĳŇ rĎCbĲŇ gĘŇ C
dŇ yw¡ĂDĎ=NbĆŇ hŇ m¿Ł ŁlSĘ qEËĄxČ tĘŇ IĂwČ : tŇ oYĲ rĎ’ĞhĲĎ tŇ ok¿Ň lĘ mĘ mČ b h"d, ’
wtwklm=l‘

.yrq ’Ch ,bytk ’yhĂ v.16 .Tk
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2 hŇ măŁ ŁlSĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ lĎ ‘Ę mĲĎ lĘ Chl¡Ą DĘgČŇ yĘwĲČ oUŔ ‘Ă ÉwyhĎŁl’Ĺ hoąĎhywĲČ otĳŇ CkŇ lĘ mČ =l‘Č
’yW¿Ă nĎ lkËŇŁ lĘ C MyTĂę pĘŇ èĲŁ lČ wĘ tŇ o’Á UĄ hČ wĘ MypĂÄ lĎ ’ĞhĲĎ žyrĄWĎ lĘ l’ĄÃ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ lĘ

3 oUŔ ‘Ă lhăĎ uĎ hČ =lkĎŇ wĘ ÉhmŁ ŁlSĘ Ckę lĘ IĲĄwČ : tŇ obĲŇ ’Ď hĲĎ yS¿Ą ’Ň rĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ lĘ
rS¿Ć ’Ğ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Éd‘Ąom lhĆ ’ąŁ hŇ yĎęhĎ MSăĎ =yJĂ No‘ĳbĘŇ gĂŇBĘ rSăĆ ’Ğ hŇ m¡Ď BĎ lČ

4 hŇ ląĎ ‘ĹhĲĆ ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ Norą’Ğ lbĎę ’Ğ : rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ ho¡ĎhyĘ=dŇ bĆŇ ‘ĲĆ hŇ S¿Ć mŁ hŇ WËĎ ‘Ď
: MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ lhĆ ’¡Ł olË =hŇ TĎ nĲĎ yJÌĂ dŇ ywĳĂDĎ ol¡ Nyk¿ĂŇ hĄ BĲČ MyrĂŔ ‘Ď yĘ tŇ yăČrĘuĂ mĂ ÉdywĂdĎŇ

5 MWĎě rCxŔ =NbĆŇ yrăĂC’=NBĆ É l’Ą lĘ YČ BĘ ÉhWĎ ‘Ď rSąĆ ’Ğ tŇ SĆ xęŁ eĘ hČ xBăČ zĘmĂ C
6 hŇ mÄŁ ŁlSĘ ž l‘Č IČwČ : lhĲĎ uĎ hČ wĘ hŇ m¡Ł ŁlSĘ ChS¿Ą rĘdĘŇ IĂwČ hoĳĎhyĘ NJăČ SĘ mĂ yn¡ĄpĘŇ lĂ

l‘Č IÌČwČ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ lĘ rS¡Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉtSĆ xÄŁ eĘ hČ xBąČ zĘmĂ =l‘Č MSĎÁ
7 Myh¡Ă Łl’Ĺ hŇ ’¿Ď rĘnĂ ’ChŔ hČ hŇ lĎ yĘQăČ BČ : PŇ lĆ ’ĲĎ tŇ ol¡ ‘Ł wylËĎ ‘Ď
8 MyhĂŔ Łl’Ň lĲĄ ÉhmŁ ŁlSĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : ëŇ lĲĎ =NêĆ’ĲĆ hŇ m¿Ď l’¡Č SĘ olŔ rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ mĳŁ ŁlSĘ lĂ
9 ÉhêĎ‘Č : wyêĲĎxĘ êČ ynĂ ê¡ČkĘŇ lČ mĘ hĂ wĘ lodĳŇ GĎ dŇ sĆ xăĆ yb¡ĂŇ ’Ď dŇ yw¿ĂDĎ=M‘Ă tĎŇ yWËĂ ‘Ď hŇ êĎę ’Č

ynĂ êČŔ kĘŇ lČ mĘ hĂ ÉhêĎ’Č yJąĂ ybĳĂŇ ’Ď dŇ ywăĂDĎ M‘¡Ă ìŔ rĘbăĎŇ DĘ ÉNmĄ ’Ď yĲĄ MyhĂŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ
10 hŇ ’ËĎ YĘ ’ĲĄ wĘ ylĂŔ =NêĆ É‘DĎmČ C hŇ mąĎ kĘŇ xĎ hŇ êĎę ‘Č : ZrĆ’ĲĎ hĎ rp¿ČŇ ‘ĞJĲČ bŇ r¡Č M‘Čě =l‘Č

: lodĲŇ GĎhČ hŇ E¡ĆhČ ì¿Ň UĘ ‘Č=tŇ ’Ć TjŔŁ SĘ yĂ ymăĂ =yJĂ hŇ ’Ď obĳŇ ’Ď wĘ hŇ E¡ĆhČ =M‘ĲĎhĎ yn¿ĄpĘŇ lĂ
11 tŇ ’Ň ŁzÁ hŇ tĎÄ yĘhĲĎ žrSĆ ’Ğ N‘Č yăČ hŇ mÃŁ ŁlSĘ lĂ ű MyhăĂ Łl’Ĺ=rmĆ ’Ň IăŁ wČ

ìŇ y’ĆŔ nĘŁWĲ SpĆŇ năĆ Ét’Ą wĘ ÉdobŇ kĎŇ wĘ MysąĂ kĎŇ nĘ rSĆ ‘ăŁ êĎlĘ ’Č SĎ ţ=âlĲ wĘ ìŇ bĆę bĎŇ lĘ =M‘Ă
rSąĆ ’Ğ ‘DĎŔ mČ C hŇ măĎ kĘŇ xĎ ÉìlĘ =l’Č SĘ êĲĂ wČ êĎlĘ ’ĳĎ SĎ âlă MyB¡Ă rČ Mym¿Ă yĎ=MgČŇ wĘ

12 NCtăŇ nĎ ‘D¡ĎUČ hČ wĘ hŇ m¿Ď kĘŇ xĎ hĲČ : wylĲĎ ‘Ď ìŇ yê¡Ă kĘŇ lČ mĘ hĂ rS¿Ć ’Ğ yUĂŔ ‘Č=tŇ ’Ć ÉTojSĘ êĂ
ÉMykĂŇ lĎ UĘ lČ NkĄę hŇ yĎhăĎ=âl ű rSăĆ ’Ğ ëŇ lĎŔ =NêĆ’ĲĆ ÉdobŇ kĎŇ wĘ MysąĂ kĎŇ nĘ C rSĆ ‘ÄŁ wĘ ëŇ ĳĎl

13 hŇ mąĎ BĎ lČ hŇ mÁŁ ŁlSĘ ’bÄŁ IĎwČ : NJĲĄ =hŇ yĆhĘ yĲĂ âl¿ ìŇ yr¡ĆxĞ’ĲČ wĘ ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ rSăĆ ’Ğ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č ëŇŁl¡ mĘ IĂwČ dŇ ‘ĳĄom lhĆ ’ăŁ yn¡ĄpĘŇ QĂ mĂ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ ÉNo‘bĘŇ gĂŇBĘ =rSĆ ’Ğ

14 bŇ kĆŇ rĆŔ Éto’mĄ =‘BĲČ rĘ’Č wĘ PŇ lĆ ’ąĆ olę =yhĂ yĘwĲČ ůMySĂ rĎpĲĎŇ C bŇ kĆŇ răĆ ÈhmŁ ŁlSĘ PŇ săŁ ’ĹIĲĆwČ
ëŇ lĆ U¡Ć hČ =M‘Ă wĘ bŇ kĆŇ rĆŔ hĎ yrăĄ‘ĎBĘ ÉMxĄ yeĂ IČwČ MySĳĂ rĎjĲĎ PŇ lĆ ’¡Ć rW¿Ď ‘Ď=MynĲĄSĘ C

15 MĂl¡Č SĎ CrĲyBĂ bŇ hËĎ EĎhČ =tŇ ’Ć wĘ PŇ sĆ JÌĆ hČ =tŇ ’Ć ëŇ lĆ UĆÁ hČ NêĄÄ IĂwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ
: bŇ rĲŁ lĎ hŇ l¡Ď pĄŇ èĘ BČ =rSĆ ’Ğ Mym¿Ă qĘ èĂ JČ NtËČŇ nĎ MyzĂęrĎ’ĞhĲĎ tŇ ’ăĄ wĘ MynĳĂbĎŇ ’ĞJĲĎ
’Ywmw
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ëŇ lĆ UĆŔ hČ yrăĄxĞsĲŁ ’wĄěqĘ mĂ C MyĂrĳĎYĘ UĂ mĂ hŇ m¡Ł ŁlSĘ lĂ rS¿Ć ’Ğ MysËĂ CihČ ’YÌĎ omC 16

SSăĄ BĘ ÉhbĎŇ JĎ rĘmĆ MyĂrąČYĘ UĂ mĂ C’yYĂÄ oIwČ Cl‘ĞIĲČwĲČţ : ryxĲĂ mĘ BĂ Cx¡ qĘ yĂ ’w¿ĄqĘ mĂ 17

yk¿ĄŇ lĘ mČ C MyêËĂ xĂ hĲČ ykÌĄŇ lĘ mČ =lkĎŇ lĘ NkĄŇ wĘţ hŇ ’ĳĎ mĄ C MyèăĂ mĂ xĞBĲČ sCs¡ wĘ PŇ sĆ JĆŔ tŇ o’ă mĄ
tŇ yĂb¡ČŇ C hoĎŔhyĘ MSăĄ lĘ ÉtyĂBČÄ tŇ on¿bĘŇ lĂ hŇ męŁ ŁlSĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : C’yYĲĂ oy Md¿ĎŇ yĎBĘ Mr¡Ď’Ğ 18

Myn¿ĂomSĘ C lBĎŔ sČ Sy’ăĂ ÉPlĆ ’ĆÄ My‘¿ĂbĘŇ SĂ hŇ mÁŁ ŁlSĘ rjÄŁ sĘ IĂwČ : otĲŇ CkŇ lĘ mČ lĘ b
SS¿Ą wĘ Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ Łl¿ SĘ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ MyxăĂ ~Ę nČmĘ C rhĳĎBĎ bŇ YăĄxŁ Sy’¡Ă PŇ lĆ ’ËĆ

: tŇ o’Ĳ mĄ
=M‘Ă ÉtĎ yWĂÄ ‘Ď rSąĆ ’ĞJĲČ rmĳŁ ’Ň lĄ rY¡Ł =ëŇ lĆ mĲĆ Mr¿ĎCx=l’Ć hŇ mŔŁ ŁlSĘ xlăČ SĘ IĂwČ 2

sŘ12 žheĄhĂ : oBĲ tŇ bĆŇ S¿Ć lĎ tŇ yĂb¡ČŇ ol¿ =tŇ onĲ bĘŇ lĂ MyzĂŔrĎ’Ğ olă =xlĲČ SĘ êĲĂ wČ ybĂŔ ’Ď dŇ ywăĂDĎ 3

wynăĎpĎŇ lĘ ryTăĂ qĘ hČ lĘ olÃ SyDăĂqĘ hČ lĘ yhĎę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ű MSăĄ lĘ tŇ yĂBČÁ =hŇ nĆobĲŇ ynĂÄ’Ğ
ÉtotŇ BĎ èČ lČ bŇ rĆ‘ĆŔ lĎ wĘ rqĆBăŁ lČ Étol‘Ł wĘ dŇ ymąĂ êĎ tŇ kĆŇ rĆÄ ‘ĞmĲČ C žMyUĂ sČ =tŇ rĆTĲŁ qĘ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č tŇ ’Ň z¿Ł Ml¡Ď o‘lĘ CnyhĳĄŁl’Ĺ hoăĎhyĘ yd¡ĄŇ ‘ĞomĲ lĘ CĲ MySĂŔ dĎŇ xĽlăĆ wĘ
: MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ =lJĎ mĂ Cnyh¡ĄŁl’Ĺ lod¿Ň gĎŇ=yJĲĂ lodĳŇ GĎ hŇ n¡ĆobŇ yn¿Ă’Ğ=rSĆ ’Ğ tŇ yĂBËČhČ wĘ 4

âlă MyĂm¡ČèĎ hČ ym¿Ą SĘ C MyĂmËČèĎ hČ yJÌĂ tŇ yĂbČŔ olă =tŇ onĲ bĘŇ lĂ ÉxČ JÄŁ =rYĎ ‘ĞyĲČ ymąĂ C 5

: wynĲĎpĎŇ lĘ ryT¿Ă qĘ hČ lĘ =M’Ă yJ¡Ă tŇ yĂbČŔ oQă =hŇ nĆbĘŇ ’Ć rSăĆ ’Ğ ÉynĂ ’Ğ ymąĂ C ChlĳĚ JĘ lĘ kČŇ yĘ
tŇ SĆ xăŁ eĘ bČŇ C PŇ sĆ JĆÁ bČŇ C bŇ hĎÄ EĎBČ žtoW‘ĞlĲČ MkĎÃ xĎ =Sy’ĲĂ ylăĂ =xlĲČ SĲĘ hŇ êĎÃ ‘Č wĘ 6

=M‘Ă MyxĳĂ CêjĂ xČ êăĄpČŇ lĘ ‘Čd¡ĄŇ yŁ wĘ tŇ lĆ kĄŔ tĘŇ C lymăĂ rĘkČŇ wĘ ÉNwĎGĘ rĘ’Č bĲĎŇ C lzĆęrĘBČ bČŇ C
: ybĲĂŇ ’Ď dŇ yw¿ĂDĎ Nyk¡ĂŇ hĄ rS¿Ć ’Ğ MĂlČŔ SĎ CrĲybĂŇ C hŇ dăĎŇ ChyBĲĂ ÉyUĂ ‘Ă rSąĆ ’Ğ MymĂę kĎŇ xĞhĲČ
ynăĂ’Ğ yJĂ ť ůNonbĎŇ QĘ hČ mĲĄ ÈMyUĂ CGlĘ ’Č wĘ MySăĂ orBĘ MyzĂÁrĎ’Ğ yYĄÄ ‘Ğ žylĂ =xlĲČ SĘ CĲ 7

=M‘Ă yd¡ČŇ bĎŇ ‘Ğ hŇ e¿ĄhĂ wĘ NonĳbĎŇ lĘ yYăĄ‘Ğ tŇ or¡kĘŇ lĂ My‘ĂŔ dĘŇ oyĲ ÉìydĆÄ bĎŇ ‘Ğ rSąĆ ’Ğ yêĂ ‘Ę dČŔ yĎ
lod¿Ň GĎ hŇ n¡ĆobŇ yn¿Ă’Ğ=rSĆ ’Ğ tŇ yĂBËČhČ yJ¿Ă bŇ rĳŁ lĎ MyY¡Ă ‘Ą ylËĂ Nyk¿ĂŇ hĎ lĘ C : ìŇ ydĲĆŇ bĎŇ ‘Ğ 8

tŇ oJÁ mČ ű MyFĂÄ xĂ žyêĂ tČŇ nĎ MyYĂÃ ‘ĄhĲĎ ű ytăĄŇ rĘkŇŁ lĲĘ ű MybăĂŇ TĘ xŁ lĲČ hŇ eăĄhĂ wĘ : ’lĲĄ pĘŇ hČ wĘ 9

NyĂyČęwĘ PŇ lĆ ’ĳĎ MyrăĂWĘ ‘Ć Myr¡ĂJŁ MyrĂě ‘Ł WĘ C PŇ lĆ ’ĆŔ MyrăĂWĘ ‘Ć ÉMyrĂJŁ ìŇ ydĆę bĎŇ ‘ĞlĲČ
: PŇ lĆ ’ĲĎ Myr¿ĂWĘ ‘Ć Myê¡Ă BČ NmĆ SĆě wĘ PŇ lĆ ’ĆŔ MyrăĂWĘ ‘Ć ÉMyêĂ BČ

tŇ bąČŇ hĞ’ĲČ BĘ hŇ mĳŁ ŁlSĘ =l’Ć xl¡Č SĘ IĂwČ bŇ tĎŔ kĘŇ BĂ ÉrYŁ =ëŇ lĆ mĲĆ MrąĎCx rmĆ ’Ň ŁIÄwČ 10

ëŇ CrąBĎ ůMrĎCx ÈrmĆ ’Ň IŁ wČ : ëŇ lĆ mĲĆ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ ì¿Ň nĘ tĎŇ nĘ oUŔ ‘Č=tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ 11

rSăĆ ’Ğ ZrĆ’ĳĎhĎ =tŇ ’Ć wĘ MyĂm¡ČèĎ hČ =tŇ ’Ć hŇ WĎŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ
Ntn
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=hŇ nĆbĘŇ yĂ rSąĆ ’Ğ hŇ nĎŔ ybĂŇ C lkĆŇ WăĄ É‘ČdĄÄ oy MkĎę xĎ NBăĄ ëŇ lĆ UĆÁ hČ dŇ ywĂÄdĎŇ lĘ žNtČŇ nĎ
12 ‘Čd¿ĄŇ oy MkËĎŇ xĎ =Sy’ĲĂ yêĂ xĘ lÌČ SĎ hŇ êĎę ‘Č wĘ : otĲŇ CkŇ lĘ mČ lĘ tŇ yĂb¡ČŇ C hoĎŔhylĲČ ÉtyĂBČÄ
13 yrĂÃ YŁ =Sy’Ă wybăĂŇ ’Ď wĘ NDĎę tŇ onăBĘ =NmĂ hŇ èĎÂ ’Ă =NBĆ : ybĲĂŇ ’Ď Mr¿ĎCxlĘ hŇ n¡Ď yBĂ

MyYĂę ‘ĄbĲĎŇ C MynăĂbĎŇ ’ĞBĲĎ lzĆÁrĘBČ BČ tŇ SĆ xÄŁ eĘ BČ PŇ sĆ JĆ bČŇ Cţ=bŇ hĎ EĲĎBČ tŇ oWă ‘ĞlĲČ ‘ČdĄÃ oy
bŇ S¡Ł xĘ lČ wĘ xČ CêŔ jĂ =lJĎ ÉxČ êĄÄ pČŇ lĘ C lymĂŔ rĘJČ bČŇ C ZCBă bČŇ C ÉtlĆ kĄÄ êĘ BČ NmąĎ GĎrĘ’Č BĲĎ
dŇ yw¿ĂDĎ yn¡ĂdŇŁ ’Ğ ymĄŔ kĘŇ xČ wĲĘ ìŇ ymĆŔ kĎŇ xĞ=M‘Ă Éol=NtĆŇ eĲĎ yĂ rSąĆ ’Ğ tŇ bĆŇ SĳĎ xĞmĲČ =lJĎ

14 rmăČ ’Ď rSăĆ ’Ğ ÉNyĂIČÄhČ wĘ NmĆ èąĆ hČ MyrĂÁ ‘Ł vĘ hČ wĘ MyFĂÄ xĂ hĲČ hŇ êĎ‘Č wĘţ : ìŇ ybĲĂŇ ’Ď
15 =lkĎŇ JĘ ÉNonbĎŇ QĘ hČ =NmĂ MyYąĂ ‘Ą tŇ rÄŁ kĘŇ nĂ CnxĘ nČ’Ğ wĲČţ : wydĲĎŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ xl¡Č SĘ yĂ ynĂŔ dŇŁ ’Ğ

Mt¡ĎŇ ’Ł hŇ l¿Ć ‘ĞêĲČ hŇ êËĎ’Č wĘ opĳŇ yĎ MyăĎ=l‘Č tŇ od¡Ň sŁ pĘŇ rČ ìËŇ lĘ M’¿Ą ybĂŇ nĘ C ìŇ JĆŔ rĘYĎ
16 ÉMyrĂyGĄhČ MySąĂ nĎ’ĞhĲĎ =lJĎ hŇ męŁ ŁlSĘ rjăŁ sĘ IĂwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ

wybĳĂŇ ’Ď dŇ ywăĂDĎ Mr¡ĎpĎŇ sĘ rS¿Ć ’Ğ rpĎŔ iĘ hČ yrăĄxĞ’ĲČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ZrĆ’ăĆBĘ ÉrSĆ ’Ğ
17 W‘ČIČÄwČ : tŇ o’Ĳ mĄ SS¿Ą wĘ Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ Łl¿ SĘ C PŇ lĆ ’ĆŔ ÉMyèĂ mĂ xĞ wĲČ hŇ ’ąĎ mĄ C’ę YĘ UĲĎ IĂwČ

tŇ SĆ Łlą SĘ C rhĳĎBĎ bŇ YăĄxŁ PŇ lĆ ’¡Ć Myn¿ĂmŁ SĘ C lBĎŔ sČ ÉPlĆ ’ĆÄ My‘¿ĂbĘŇ SĂ MhĆÁ mĄ
g hŇ męŁ ŁlSĘ lxĆ IăĎwČ : M‘ĲĎhĎ =tŇ ’Ć dŇ yb¿ĂŇ ‘ĞhĲČ lĘ Myx¡Ă ~Ę nČmĘ tŇ o’Ŕ mĄ SSăĄ wĘ ÉMypĂŇ lĎ ’Ğ

hŇ ’¡Ď rĘnĂ rS¿Ć ’Ğ hŇ IĎŔrĂoUă hČ ÉrhČ BĘ MĂlČŔ SĎ CrăyBĂ ÉhoĎhyĘ=tŇ yBĲĄ =tŇ ’Ć tŇ onąbĘŇ lĂ
: ysĲĂ CbŇ yĘhČ N¿ĎnrĘ’Ď NrĆg¡ŇŁ BĘ dŇ ywĂŔDĎ Moqă mĘ BĂ ÉNykĂŇ hĄ rSąĆ ’Ğ ChybĳĂŇ ’Ď dŇ ywăĂdĎŇ lĘ

2 : otĲŇ CkŇ lĘ mČ lĘ ‘B¡Č rĘ’Č tŇ n¿ČSĘ BĂ ynĂŔ èĄ BČ ÉynĂ èĄ hČ SdĆŇ xąŁ BČ tŇ onÂbĘŇ lĂ lxĆ IĎwČţ
3 tŇ oUÂ’Č ëŇ rĆ’ÃŁ hĎ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć tŇ on¡bĘŇ lĂ hŇ mŔŁ ŁlSĘ dŇ săČ Ch ÉhQĆ ’ĄÄ wĘ
4 MlĎÃ C’hĲĎ wĘ : MyrĲĂWĘ ‘Ć tŇ oU¿ ’Č bŇ xČ r¡Ł wĘ MyèĂŔ SĂ tŇ oUă ’Č ÉhnĎ oS’Ň rĲĂhĎ hŇ DąĎUĂ BČ

HbČŇ G¡Ł hČ wĘ MyrĂŔ WĘ ‘Ć tŇ oUă ’Č ÉtyĂBČÄ hČ =bŇ xČ rĲŁ ynąĄjĘ =l‘Č ëŇ rĆ’ÁŁ hĎ ynĄÄjĘ =l‘Č žrSĆ ’Ğ
5 tŇ yĂBăČ hČ ű tŇ ’ăĄ wĘ : rohĲ TĎ bŇ h¿Ď zĎ hŇ mĎ yn¡ĂjĘ mĂ Chj¿Ą YČ yĘwČ MyrĳĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ ’ăĎ mĄ

Myr¡ĂmŁ êĂ wylËĎ ‘Ď l‘Č IÌČwČ bŇ oTĳ bŇ hăĎ zĎ Chj¡Ą xČ yĘwČ MySĂŔ orBĘ Z‘ăĄ ÉhjĎ xĂ lodę GĎhČ
6 bŇ h¿Č zĘ bŇ h¡Ď EĎhČ wĘ tŇ rĆ’ĳĎpĘŇ tĂŇ lĘ hŇ r¡ĎqĎ yĘ NbĆŇ ’¿Ć tŇ yĂBËČhČ =tŇ ’Ć PŇ YÌČ yĘwČ : tŇ orĲSĘ rĘSČ wĘ
7 wyt¡ĎŇ otŇ lĘ dČŇ wĘ wyt¿ĎŇ oryqĲĂ wĘ MyjËĂ iĂ hČ tŇ orÌuŁ hČ tŇ yĂBČÁ hČ =tŇ ’Ć PŇ xČÄ yĘwČ : MyĂwĲĎrĘjČ
8 =tŇ ’Ć ÉW‘Č IČÄwČ : tŇ orĲyuĂ hČ =l‘Č Myb¡ĂŇ CrJĘ xê¿ČpĂŇ C bŇ hĳĎ zĎ

MyrĂŔ WĘ ‘Ć tŇ oUă ’Č ÉtyĂBČÄ hČ =bŇ xČ rĲŁ ynąĄjĘ =l‘Č oJÂ rĘ’Ď MySĂŔ dĎŇ uĽhČ SdĆŇ qăŁ =tŇ yBĲĄ
: tŇ o’Ĳ mĄ SS¿Ą Myr¡ĂJĎ kĂŇ lĘ bŇ oTŔ bŇ hăĎ zĎ ÉChjĄÄ xČ yĘwČ MyrĳĂWĘ ‘Ć tŇ oUă ’Č oB¡ xĘ rĎwĘ

9 : bŇ hĲĎ zĎ hŇ j¿Ď xĂ tŇ oI¡lĂ ‘ĞhĲĎ wĘ bŇ hĳĎ zĎ MyèăĂ mĂ xĞ Myl¡Ă qĎ SĘ lĂ tŇ or¿mĘ sĘ mĂ lĘ lqËĎSĘ mĂ C
V‘yw
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MyĂnČŔ SĘ MybăĂŇ CrJĘ ÉMySĂ dĎŇ uĽhČ SdĆŇ qąŁ =tŇ ybĲĄŇ BĘ W‘Č IČÁwČ 10

tŇ oUă ’Č MJ¡Ď rĘ’Ď MybĂŔ CrJĘ hČ ÉypĄŇ nĘ kČŇ wĘ : bŇ hĲĎ zĎ Mt¡ĎŇ ’Ł Cj¿ YČ yĘwČ My‘ĳĂYĚ‘ĞYĲČ hŇ W¡Ą ‘ĞmĲČ 11

PŇ nąĎJĎ hČ wĘ tŇ yĂBČŔ hČ ryqăĂlĘ Ét‘ČGČÄmČ SmĄę xĎ tŇ oUă ’Č lĘ dŇ xĎÁ ’Ć hĲĎ PŇ nČÄJĘ MyrĳĂWĘ ‘Ć
bŇ CrąJĘ hČ PŇ nČÄkĘŇ C : rxĲĄ ’Č hĲĎ bŇ Cr¿JĘ hČ PŇ n¡ČkĘŇ lĂ ‘Č yGĂěmČ SmĄŔ xĎ tŇ oUă ’Č ÉtrĆxĆÄ ’Č hĲĎ 12

tŇ oUă ’Č ÉtrĆxĆÄ ’Č hĲĎ PŇ nąĎJĎ hČ wĘ tŇ yĂBĳĎhČ ryqăĂlĘ ‘Č yG¡ĂmČ SmĄŔ xĎ tŇ oUă ’Č ÉdxĎ ’Ć hĲĎ
hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MybăĂŇ CrJĘ hČ ÉypĄŇ nĘ JČ : rxĲĄ ’Č hĲĎ bŇ Cr¿JĘ hČ PŇ n¡ČkĘŇ lĂ hŇ qĎě bĄŇ DĘ SmĄŔ xĎ 13

: tŇ yĂBĲĎ lČ Mh¿Ć ynĄpĘŇ C Mh¡Ć ylĄ gĘŇrČ=l‘Č Myd¿ĂŇ mĘ ‘ĲŁ MhËĄ wĘ MyrĳĂWĘ ‘Ć tŇ oUă ’Č MyW¡Ă rĘjĲŁ
ZCbĳŇ C lymăĂ rĘkČŇ wĘ Nm¡Ď GĎrĘ’Č wĘ tŇ lĆ k¿ĄŇ êĘ tŇ kĆŇ rŔŁ jĎ hČ =tŇ ’Ć ÉW‘Č IČÄwČ 14

MydăĂŇ CU‘Č ÉtyĂBČÄ hČ ynąĄpĘŇ lĂ W‘Č IČÁwČ : MybĲĂŇ CrJĘ wyl¡Ď ‘Ď l‘Č I¿ČwČ 15

tŇ oU¿ ’Č oS¡ ’Ň rŁ =l‘Č=rSĆ ’Ğ tŇ pĆŇ ~¿ĆhČ wĘ ëŇ rĆ’ĳŁ Sm¡Ą xĎ wĘ MyS¿Ă ŁlSĘ tŇ oUě ’Č MyĂnČŔ SĘ
S’Ň răŁ =l‘Č Nê¡Ą IĂwČ rybĂŔ DĘBČ ÉtorSĘ rĘSČ W‘Č IąČwČ : SmĲĄ xĎ 16

: tŇ orĲSĘ rĘèČ BĲČ Nê¡Ą IĂwČ hŇ ’ĎŔ mĄ ÉMynĂ oUrĂ W‘Č IąČwČ MydĳĂŇ UĚ ‘ČhĲĎ
dŇ xăĎ ’Ć wĘ Nym¡Ă IĎmĂ dŇ x¿Ď ’Ć lkĎŔ yhĄ hĲČ ynăĄjĘ =l‘Č ÉMydĂŇ CU‘ČhĲĎ =tŇ ’Ć MqĆ IąĎwČ 17

: z‘ČBĲŁ yl¡Ă ’Ň mĎ vĘ hČ MS¿Ą wĘ NykĂŔ yĎ Éynymř yh=MSĲĄř ’rąĎqĘ IĂwČ lw’Ň mĳŁ vĘ hČ mĲĄ
Myr¿ĂWĘ ‘ĆwĘ oJŔ rĘ’Ď ÉhUĎ ’Č MyrąĂWĘ ‘Ć tŇ SĆ xŔŁ nĘ xBăČ zĘmĂ ÉW‘Č IČÄwČ d
MI¡ĎhČ =tŇ ’Ć W‘Č I¿ČwČ : otĲŇ mĎ oq tŇ oU¡ ’Č rWĆ ‘¿ĆwĘ oBĳ xĘ rĎ hŇ U¡Ď ’Č 2

SmąĄ xĎ wĘ bŇ ybĂę sĎ ű logăŇ‘Ď otÁ pĎŇ WĘ =l’Ć otÄ pĎŇ vĘ mĂ hŇ UĎ ’Č BĲĎ ţ rWĆ ‘ăĆ qYĳĎ Cm
tŇ Cmă dĘŇ C : bŇ ybĲĂŇ sĎ ot¡Ň ’Ł bŇ s¿Ł yĎ hŇ UĎŔ ’Č BĲĎ MySăĂ ŁlSĘ ÉwqĎ wĘ otŔ mĎ oqĲ ÉhUĎ ’Č BĲĎ 3

hŇ UĎŔ ’Č BĲĎ rWĆ ‘Ćť otŔ ’Ł MybăĂŇ bĘŇ os ÉbybĂŇ sĎ ű bŇ ybąĂŇ sĎ olÁ tŇ xČ êČÄ žMyrĂqĎ BĘ
: oêĲ qĘ YČ mĲĚ BĘ Myq¡Ă CYyĘ rqĎŔ BĎ hČ ÉMyrĂCT MyĂnąČSĘ bŇ ybĳĂŇ sĎ MI¡ĎhČ =tŇ ’Ć Myp¿ĂŇ yuĂ mČ
žhSĎ olSĘ C hŇ nĎ opÃ YĎ ű MynăĂpŇŁ hŇ SăĎ ŁlSĘ rqĎę BĎ rWăĎ ‘Ď MynÌĄSĘ =l‘Č dŇ mĄÂ o‘ 4

MI¿ĎhČ wĘ hŇ xĎ rĎŔ zĘmĂ MynăĂjŁ ÉhSĎ ŁlSĘ C hŇ BĎ gĘŇ nĆę MynăĂjŁ ű hŇ SăĎ ŁlSĘ C hŇ UĎ yĎÁ ű MynĂÄpŇŁ
ÉotŇ pĎŇ WĘ C xpČŇ TĆŔ oyăbĘŇ ‘Ď wĘ : hŇ tĎŇ yĘBĲĎ Mh¡Ć yrĄxŁ ’Ğ=lkĎŇ wĘ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ lĘ mĂ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ 5

Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ Łl¿ SĘ MyêĂŔ BČ qyzăĂxĞmĲČ hŇ eĳĎSČ oSĲ xrČj¡Ć soJŔ =tŇ pČŇ WĘ hŇ WăĄ ‘ĞmĲČ JĘ
NymĂÁ IĎmĂ hŇ èĎÄ mĂ xĞ NêĄ IĂwČţ ůhrĎWĎ ‘Ğ ÈMyrĂoIJĂ W‘Č IăČwČ : lykĲĂŇ yĎ 6

CxydăĂŇ yĎ hŇ l¡Ď o‘hĲĎ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ =tŇ ’Ć MhĆŔ bĎŇ hŇ YăĎ xĘ rĎlĘ É lw’Ň mŁ vĘ mĂ hŇ èąĎ mĂ xĞ wĲČ
tŇ orÌnŁ mĘ =tŇ ’Ć W‘Č IČwČţ : oBĲ Myn¡ĂhĞJĲŁ lČ hŇ Y¿Ď xĘ rĎlĘ MIĎěhČ wĘ MbĳĎŇ 7

bhzh
.yrq ynĂmĎ yĘhČ ,bytk ynĂ ymĂ yĘhČ v.17 .MV¿ n"b ,’"b Nk v.17 .g
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Sm¿Ą xĎ wĘ Nym¡Ă IĎmĂ Sm¿Ą xĎ lkĎŔ yhĄ BĲČ ÉNêĄ IĂwČ MTĳĎ jĎ SĘ mĂ JĘ rWĆ ‘¡Ć bŇ hËĎ EĎhČ
8 lkĎŔ yhĄ BĲČ ÉxeČ IČwČ ůhrĎWĎ ‘Ğ ÈtonxĎ lĘ SĚ W‘ČIăČwČ : lw’Ň mĲŁ vĘ mĂ

: hŇ ’ĲĎ mĄ bŇ h¡Ď zĎ yq¿ĄrĘzĘmĂ W‘Č IËČwČ lw’Ň mĳŁ vĘ mĂ hŇ èăĎ mĂ xĞ wĲČ Nym¡Ă IĎmĂ hŇ è¿Ď mĂ xĞ
9 tŇ otÌŇ lĎ dĘŇ C hŇ lĳĎ odŇ GĘ hČ hŇ r¡ĎzĎ‘ĞhĲĎ wĘ MynĂŔ hĞJĲŁ hČ rYăČ xĞ ÉW‘Č IČÄwČ

10 tŇ ynËĂmĎ yĘhČ PŇ tĆŇ JÌĆmĂ NtČÂ nĎ MIĎęhČ =tŇ ’Ć wĘ : tŇ SĆ xĲŁ nĘ hŇ j¿Ď YĂ Mh¡Ć ytĄŇ otŇ lĘ dČŇ wĘ hŇ rËĎzĎ‘ĞlĲĎ
11 My‘¡ĂIĎhČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ orŔ yiĂ hČÄ =tŇ ’Ć MrĎŔ Cxř W‘Č IăČwČ : hŇ BĎ gĘŇ nĲĆ lCU¿ mĂ hŇ mĎ dĘŇ q¡Ą

hŇ WËĎ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ hŇ kĎŔ ’Ň lĎ UĘ hČ =tŇ ’Ć ÉtoW‘ĞlĲČ Mrę yřx lkăČŇ yĘwČ tŇ oqĳrĎzĘUĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ
12 tŇ orËtĎŇ JŁ hČ wĘ tŇ oQÌ GĚhČ wĘ MyĂnČŔ SĘ MydăĂŇ CU‘Č : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ yb¿ĄŇ BĘ hŇ m¡Ł ŁlSĘ ëŇ lĆ U¿Ć lČ

ÉyêĄSĘ =tŇ ’Ć tŇ oię kČŇ lĘ MyĂêČŔ SĘ tŇ okăŇ bĎŇ vĘ hČ wĘ MyĂêĳĎSĘ Myd¡ĂŇ CU‘ČhĲĎ S’Ň r¿Ł =l‘Č
13 ‘B¿Č rĘ’Č MynËĂoUrĂhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ : MydĲĂŇ CU‘ČhĲĎ S’Ň r¿Ł =l‘Č rS¡Ć ’Ğ tŇ orŔ tĎŇ JĲŁ hČ tŇ oQă GĚ

tŇ xĎŔ ’Ć hĲĎ hŇ kăĎŇ bĎŇ vĘ lČ ÉMynĂ oUrĂ MyrąĂCT MyĂnČÄSĘ tŇ okĳŇ bĎŇ vĘ hČ yêăĄSĘ lĂ tŇ o’¡ mĄ
: MydĲĂŇ CU‘ČhĲĎ yn¿ĄjĘ =l‘Č rS¡Ć ’Ğ tŇ orŔ tĎŇ JĲŁ hČ tŇ oQă GĚ ÉyêĄSĘ =tŇ ’Ć tŇ oię kČŇ lĘ

14, 15 MI¡ĎhČ =tŇ ’Ć : tŇ onĲ kŇŁ UĘ hČ =l‘Č hŇ W¡Ď ‘Ď tŇ or¿IŁ JĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ WĳĎ ‘Ď tŇ on¡kŇŁ UĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ
16 My‘ąĂIĎhČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ oryiĂ hČ ţ=tŇ ’Ć wĘ : wyêĲĎxĘ êČ rW¡Ď ‘Ď=MynĲĄSĘ rq¿ĎBĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ dŇ xĳĎ ’Ć

hŇ m¡Ł ŁlSĘ ëŇ lĆ U¿Ć lČ wybËĂŇ ’Ď Mr¿ĎCx hŇ WĎÂ ‘Ď MhĆŔ ylĄ JĘ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉtogŇlĎ zĘUĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ
17 yb¡ĂŇ ‘ĞBĲČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ MqăĎYĎ yĘ ÉNDĄrĘIČhČ rJąČkĂŇ BĘ : qCrĲmĎ tŇ SĆ x¡Ł nĘ hoĳĎhyĘ tŇ ybăĄŇ lĘ
18 Myl¿Ă JĄ hČ =lJĎ hŇ mËŁ ŁlSĘ W‘Č IÌČwČ : hŇ tĎŇ dĲĎŇ rĄYĘ Nyb¿ĄŇ C tŇ oJ¡ sĚ NyB¿Ą hŇ mĳĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ

: tŇ SĆ xĲŁ eĘ hČ lq¿ČSĘ mĂ rq¡ČxĘ nĆ âl¿ yJËĂ dŇ ’ĳŁ mĘ bŇ răŁ lĎ hŇ QĆ ’¡Ą hĎ
19 Ét’Ą wĘ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ yBăĄ rS¡Ć ’Ğ MylĂŔ JĄ hČ =lJĎ tŇ ’Ą ť hŇ mŔŁ ŁlSĘ W‘Č IăČwČ
20 =tŇ ’Ć wĘ : MynĲĂ jĎ hČ MxĆ l¿Ć Mh¡Ć ylĄ ‘ĞwĲČ tŇ onŔ xĎ lĘ èĚ hČ =tŇ ’Ć wĘ bŇ hĎŔ EĎhČ xBăČ zĘmĂ

: rCgĲŇsĎ bŇ h¿Ď zĎ ryb¡ĂŇ DĘhČ yn¿ĄpĘŇ lĂ TjËĎ SĘ UĂ JČ MrÌĎ‘ĞbĲČŇ lĘ MhĆę ytĄŇ rĲŁ nĄwĘ tŇ orÂnŁ UĘ hČ
21, 22 tŇ orÌUĘ zČmĘ hĲČ wĘ : bŇ hĲĎ zĎ tŇ ol¿ kĘŇ mĂ ’Ch¡ bŇ hĳĎ zĎ MyĂx¡ČqČ lĘ UĆ hČ wĘ tŇ orËeĄhČ wĘ xrČjÌĆhČ wĘ

wytĎÄ otŇ lĘ DČ tŇ yĂBČ hČ ţ xtČŇ păĆŇ C rCgĳŇsĎ bŇ hăĎ zĎ tŇ oê¡xĘ UČ hČ wĘ tŇ oj¿ JČ hČ wĘ tŇ oqËrĎzĘUĂ hČ wĘ
: bŇ hĲĎ zĎ lk¡ĎŇ yhĄ lČ tŇ yĂBËČhČ yt¿ĄŇ lĘ dČŇ wĘ MySĂę dĎŇ uĽhČ SdĆŇ qăŁ lĘ tŇ oIÁmĂ ynĂ jĘ hČ

h hoĳĎhyĘ tŇ ybăĄŇ lĘ hŇ m¡Ł ŁlSĘ hŇ W¿Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ hŇ kĎŔ ’Ň lĎ UĘ hČ =lJĎ ÉMlČ SĘ êĂ wČ
ÉbhĎ EĎhČ =tŇ ’Ć wĘ PŇ sĆ JąĆ hČ =tŇ ’Ć wĘ wybĂę ’Ď dŇ ywăĂDĎ ű ySăĄ dĘŇ qĎ =tŇ ’Ć hŇ mÁŁ ŁlSĘ ’bĄÄ IĎwČ
Mylkh=lk=t’w
MrĎCx ’"sb ,yrq MrĎCx ,bytk MrĎyxĂ v.11 .T"dw w"d ,g"d ,b"d Nkw yrq MrĎCx ,bytk MrĎyxĂ ’"s v.11 .d

.d"ydw b"yd ,’"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw yrqw bytk
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: MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ yB¿Ą tŇ or¡YĘ ’Ł BĘ NtČě nĎ MylĂŔ JĄ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ

tŇ oFÁ UČ hČ ySĄÄ ’Ň rĎ=lJĎ =tŇ ’Ć wĘ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄqĘ zĂ=tŇ ’Ć hŇ mÁŁ ŁlSĘ lyhĄÄ qĘ yČ žz’Ď 2

NorÌ’Ğ=tŇ ’Ć tŇ olÂ‘ĞhĲČ lĲĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ=l’Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ yn¿ĄbĘŇ lĂ tŇ obËŇ ’Ď hĲĎ y’ÌĄyWĂ nĘ
Sy’¿Ă =lJĎ ëŇ lĆ UËĆ hČ =l’Ć ClÌ hĞuĲĎ IĂwČ : NoIĲYĂ ’yh¿Ă dŇ yw¡ĂDĎ ry‘¿ĂmĄ hoËĎhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ 3

l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄqĘ zĂ lJ¡Ł C’běŁ IĎwČ : y‘ĲĂbĂŇ èĘ hČ SdĆŇ x¿Ł hČ ’Ch¡ gŇxĳĎ BĆ l’¡Ą rĎWĘ yĂ 4

dŇ ‘ĄŔ om lhĆ ’ăŁ =tŇ ’Ć wĘ ÉNor’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć Clą ‘ĞIĲČwČ : NorĲ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć MI¡ĂwĂlĘ hĲČ C’¿ WĘ IĂwČ 5

: MIĲĂwĂlĘ hĲČ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ MtĎŔ ’Ł Clă ‘ĹhĲĆ lhĆ ’ĳŁ BĎ rSăĆ ’Ğ SdĆŇ u¡Ł hČ yl¿Ą JĘ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ
Norĳ’Ď hĲĎ ynăĄpĘŇ lĂ wyl¡Ď ‘Ď Myd¿ĂŇ ‘Ď oeĲ hČ l’ËĄ rĎWĘ yĂ tŇ dÌČŇ ‘Ğ=lkĎŇ wĘ hŇ męŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ wĘ 6

C’ybăĂŇ IĎwČ : bŇ rĲŁ mĄ Cn¡UĎ yĂ âl¿ wĘ CrËpĘŇ iĲĎ yĂ=âlĲ rSÌĆ ’Ğ rqĎŔ bĎŇ C N’Ň YăŁ ÉMyxĂ BĘ zČmĘ 7

tŇ yĂB¡Č hČ ryb¿ĂŇ DĘ=l’Ć omË oqmĘ =l’Ć hoÌĎhyĘ=tŇ yrĲĂBĘ NorÄ ’Ğ=tŇ ’Ć MynĂ hĞJĲŁ hČ ţ
ÉMybĂŇ CrJĘ hČ CyąhĘ IĲĂwČ : MybĲĂŇ CrJĘ hČ yp¿ĄŇ nĘ JČ tŇ xČ ê¡Č =l’Ć MySĳĂ dĎŇ uĘ hČ SdĆŇ qăŁ =l’Ć 8

Nor¿’Ď hĲĎ =l‘Č MybËĂŇ CrJĘ hČ CiÌ kČŇ yĘwČ Norĳ’Ď hĲĎ Moq¡ mĘ =l‘Č MyĂpČŔ nĎJĘ MyWăĂ rĘjĲŁ
MyDąĂBČ hČ ySĄÄ ’Ň rĎ žC’rĎIĄwČ ůMyDĂBČ hČ ÈCkŇ yrĂ’Ğ IĲČwĲČ : hŇ lĎ ‘Ę mĲĎ lĘ mĂ wyD¡ĎBČ =l‘Č wĘ 9

dŇ ‘¡Č MSĎŔ =yhĂ yĘwĲČ hŇ YĎ Cxĳ hČ C’¡ rĎyĄ âl¿ wĘ rybĂŔ DĘhČ ynăĄjĘ =l‘Č ÉNor’Ď hĲĎ =NmĂ
hŇ S¡Ć mŁ Nt¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ tŇ oxŔ QĚ hČ ynăĄSĘ qrČť NorŔ ’Ď BĲĎ Ny’Ą ť : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ 10

: MyĂrĲĎYĘ UĂ mĂ Mt¡ĎŇ ’Ň YĄBĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ =M‘Ă ÉhoĎhyĘ tŇ rąČJĎ rSĆÄ ’Ğ bŇ rĳĄxŁ BĘ
MynąĂhĞJĲŁ hČ =lJĎ yJĂ ţ SdĆŇ uĳŁ hČ =NmĂ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ tŇ ’Ň Y¿ĄBĘ yhĂě yĘwČ 11

MyrăĂrĞSŁ mĘ hČ MIăĂwĂlĘ hĲČ wĘ : tŇ oqĲ lĘ xĘ mČ lĘ rom¿ SĘ lĂ Ny’¡Ą CSDĎŔ qČ tĘŇ hĂ ÉMy’Ă YĘ mĘ eĂ hĲČ 12

ZCBę MySăĂ BĎ lĚ mĘ MhĆÁ yxĄ ’ĞlĲČ wĘ MhĆÄ ynĄbĘŇ lĂ wĘ NCtŇ dĚŇ ylĲĂ ţ NmăĎ yhĄ lĘ PŇ sĎÃ ’Ď lĘ MQĎÃkĚŇ lĘ
MhąĆ UĎ ‘Ă wĘ xČ BĳĄ zĘUĂ lČ xrăĎzĘmĂ Myd¡ĂŇ mĘ ‘ĲŁ tŇ orŔ eŁ kĂŇ wĘ MylăĂ bĎŇ nĘ bĂŇ C ÉMyĂêČÄ lĘ YĂ mĘ BĂ
dŇ xĎ ’Ć kĘŇ ţ yhăĂ yĘwČ : tŇ orĲYĘ YĲŁ xĞBĲČ MyrY¡ Yř xm MyrĂŔ WĘ ‘ĆwĘ hŇ ’ăĎ mĄ lĘ ÉMynĂ hĞJĲŁ 13

ÈtodŇ hŁ lĘ C lQăĄ hČ lĘ dŇ xĎę ’Ć =loqĲ ‘Č ymăĂ SĘ hČ lĘ MyrĂÁ rĞSĲŁ mĘ lČ wĘ MyrÄ Yř Yxml
ryèĂę hČ ylăĄ kĘŇ bĂŇ C MyĂêČÁ lĘ YĂ mĘ bĂŇ C tŇ orÄ YĘ YĲŁ xĞBĲČ loqţ MyrăĂhĎ kĘŇ C ůhoĎhylĲČ
tŇ yB¿Ą N¡Ďn‘Ď ’l¿Ą mĎ tŇ yĂBËČhČ wĘ oDĳsĘ xČ Ml¡Ď o‘lĘ yJ¿Ă bŇ oTŔ yJăĂ ÉhoĎhylĲČ lQąĄ hČ bĘŇ C

sŘ13 ’l¿Ą mĎ =yJĲĂ NnĳĎ‘ĎhĲĆ ynăĄjĘ mĂ tŇ r¡ĄSĎ lĘ dŇ om¿ ‘ĞlĲČ MynËĂhĞJĲŁ hČ ClÌ kĘŇ yĲĎ=âlwĘ : hoĲĎhyĘ 14

: MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ=dŇ obĲŇ kĘŇ
z’
y’xndml ,yrq MyrĂYĘ xĘ mČlĘ ,bytk MyrĂYĘ YČxĘ mČlĘ y’br‘ml v.13 .yrq MyrĂYĘ xĘ mČ ,bytk MyrĂrĘYĘ xČmĘ v.12 .h

.yrqw bytk MyrĂYĘ YŁ xĞmČlĘ
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w, 2 ytĂŇ yn¿ĂBĎ ynËĂ’Ğ wĲČ : lpĲĆŇ rĎ‘ĞBĲĎ NoJ¡ SĘ lĂ rmČŔ ’Ď hoăĎhyĘ hŇ mĳŁ ŁlSĘ rmăČ ’Ď z’¡Ď
3 wynĎŔ jĎ =tŇ ’Ć ÉëlĆ UĆÄ hČ bŇ iąĄ IČwČ : MymĲĂ lĎ o‘Ĳ ì¡Ň êĘ bĘŇ SĂ lĘ Nok¿Ň mĎ C ëŇ ĳĎl lb¡ĚŇ zĘ=tŇ ybĲĄŇ
4 rmĆ ’Ň ŁIęwČ : dŇ mĲĄ o‘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ lh¿Č qĘ =lkĎŇ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ lhăČ qĘ =lJĎ tŇ ’¡Ą ëŇ rĆbĎě yĘwČ

wyd¿ĎŇ yĎbĘŇ C ybĳĂŇ ’Ď dŇ ywăĂDĎ tŇ ’¡Ą wypĂŔ BĘ rBăĆ DĂ ÉrSĆ ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ ëŇ CrąBĎ
5 ůMyĂrČYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÈyUĂ ‘Č=tŇ ’Ć ytĂŇ ’Ň YăĄ oh rSĆÄ ’Ğ MoIęhČ =NmĂ : rmĲŁ ’Ň lĄ ’Q¡Ą mĂ

ym¡Ă SĘ tŇ oy¿hĘ lĲĂ tŇ yĂBČŔ tŇ onăbĘŇ lĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yTăĄ bĘŇ SĂ É lJŁ mĂ ry‘Ăę bĘŇ yêĂ rĘxăČbĎŇ =âlĲ
6 ÉrxČ bĘŇ ’Ć wĲĎ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yU¿Ă ‘Č=l‘Č dŇ yg¡ĂŇ nĎ tŇ oy¿hĘ lĲĂ Sy’ĂŔ bĘŇ yêĂ rĘxăČbĎŇ =âlĲ wĘ MSĳĎ

yU¿Ă ‘Č=l‘Č tŇ oy¡hĘ lĲĂ dŇ ywĂŔdĎŇ BĘ rxăČ bĘŇ ’Ć wĲĎ MSĳĎ ym¡Ă SĘ tŇ oy¿hĘ lĲĂ MĂlČŔ SĎ CrăyBĂ
7 yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ MS¿Ą lĘ tŇ yĂBČŔ tŇ onăbĘŇ lĂ ybĳĂŇ ’Ď dŇ ywăĂDĎ bŇ b¡ČŇ lĘ =M‘Ă yhĂě yĘwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ
8 ìŔ bĘŇ băĎŇ lĘ =M‘Ă ÉhyĎhĎ rSąĆ ’Ğ N‘Č yČę ybĂŔ ’Ď dŇ ywăĂDĎ=l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ
9 hŇ êĎŔ ’Č qrăČ : ìŇ bĲĆŇ bĎŇ lĘ =M‘Ă hŇ y¡ĎhĎ yJ¿Ă tĎŇ obŔ yTĂ hĹ ymĳĂ SĘ lĂ tŇ yĂB¡Č tŇ on¿bĘŇ lĂ

tŇ yĂB¡Č hČ hŇ n¿ĆbĘŇ yĂ=’ChĲ ìŇ yYĆŔ lĎ xĞmĲĄ ’YăĄ oIhČ ÉìnĘ bĂŇ yJąĂ tŇ yĂBĳĎhČ hŇ n¡ĆbĘŇ tĂŇ âl¿
10 dŇ ywĂÄDĎ žtxČ êČ MCqÃ ’Ď wĲĎ rBĳĄDĂ rSăĆ ’Ğ or¡bĎŇ DĘ=tŇ ’Ć hoĎŔhyĘ MqĆ IăĎwČ : ymĲĂ SĘ lĂ

tŇ yĂBČŔ hČ hŇ năĆbĘŇ ’Ć wĲĎ hoĎŔhyĘ rBăĆ DĂ ÉrSĆ ’ĞJĲČ l’Ąę rĎWĘ yĂ ’iăĄ JĂ =l‘Č ű bŇ SăĄ ’Ą wĲĎ ybĂÁ ’Ď
11 MS¡Ď =rSĆ ’Ğ NorŔ ’Ď hăĎ =tŇ ’Ć ÉMSĎ MyW¿Ă ’Ď wĲĎ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ MS¿Ą lĘ
12 xBăČ zĘmĂ ÉynĄpĘŇ lĂ dŇ męŁ ‘ĞIĲČwĲČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =M‘Ă tŇ r¡ČJĎ rS¿Ć ’Ğ hoĳĎhyĘ tŇ yrăĂBĘ
13 roIăJĂ hŇ mÁŁ ŁlSĘ hŇ WĎÄ ‘Ď=yJĲĂ : wyjĲĎ JČ Wr¡Ł pĘŇ IĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ lhăČ qĘ =lJĎ dŇ gĆŇ n¡Ć hoĎŔhyĘ

ÉtoU’Č SmąĄ xĎ wĘ oJę rĘ’Ď tŇ oUÁ ’Č SmĄÄ xĎ ůhrĎzĎ‘ĞhĲĎ ëŇ otăŇ BĘ ÈChnĄêĘ IĂwĲČ tŇ SĆ xęŁ nĘ
dŇ gĆŇ nĆ ť ÉwyJĎ rĘBĂ =l‘Č ëŇ rąČbĘŇ IĂwČ wylĎę ‘Ď dŇ măŁ ‘ĞIĲČwČ otĳŇ mĎ oq Sol¡ SĎ tŇ oU¿ ’Č wĘ oBŔ xĘ rĎ

14 yhąĄŁl’Ĺ hoĎÂhyĘ rmČę ’Ň IŁ wČ : hŇ mĎ yĘmĲĎ èĎ hČ wyj¡ĎJČ Wr¿Ł pĘŇ IĂwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ lhăČ qĘ =lJĎ
dŇ sĆ xĆŔ hČ wĲĘ ÉtyrĂBĘ hČ rmąĄ SŁ ZrĆ’ĳĎbĎŇ C MyĂm¡ČèĎ BČ MyhĂŔ Łl’Ĺ ìŇ omă JĎ =Ny’ĲĄ É l’Ą rĎWĘ yĂ

15 ÉìDĘbĘŇ ‘ČlĘ êĎrĘmČę SĎ rSăĆ ’Ğ : MBĲĎ lĂ =lkĎŇ BĘ ìŇ yn¡ĆpĎŇ lĘ Myk¿ĂŇ lĘ hĲŁ hČ ìŇ ydĆě bĎŇ ‘ĞlĲČ
tĎŇ ’Ň Q¡Ą mĂ ì¿Ň dĘŇ yĲĎbĘŇ C ìŇ ypËĂŇ BĘ rB¿Ą dČŇ êĘ wČ olĳ êĎrĘB¡Č DĂ=rSĆ ’Ğ tŇ ’¿Ą ybĂŔ ’Ď dŇ ywăĂDĎ

16 dŇ ywąĂdĎŇ ÉìDĘbĘŇ ‘ČlĘ rmŁ SĘ ţ l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ű hoăĎhyĘ hŇ êĎÂ‘Č wĘ : hŇ EĲĆhČ MoI¿JČ
ynČŔ pĎŇ QĘ mĂ ÉSy’Ă ì¿Ň lĘ tŇ rĄÄ JĎ yĂ=âlĲ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉoQ êĎrĘBąČ DĂ rSĆÄ ’Ğ žt’Ą ÉybĂŇ ’Ď
ÉtkĆŇ lĆÄlĎ MJĎę rĘDČ=tŇ ’Ć ìŇ ynĆÁbĎŇ CrÄ mĘ SĘ yĂ=M’Ă qrČţ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ’iăĄ JĂ =l‘Č bŇ S¡Ą oy

17 ÉNmĄ ’Ď yĲĄ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ hŇ êĎě ‘Č wĘ : ynĲĎpĎŇ lĘ êĎkĘŇ ¡ČlhĎ rS¿Ć ’ĞJĲČ ytĂŔ rĎotăŇ BĘ
Krbd
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MyhËĂ Łl’Ĺ bŇ SÌĄ yĄ MnĎŔ mĘ ’ĚhĲČ yJĂ ť : dŇ ywĲĂdĎŇ lĘ ì¿Ň DĘbĘŇ ‘ČlĘ êĎrĘB¡Č DĂ rS¿Ć ’Ğ ìŔ rĘbăĎŇ DĘ 18

ìŇ ClŔ JĘ lĘ kČŇ yĘ âlă ÉMyĂmČÄ èĎ hČ ymąĄSĘ C MyĂmČÁ SĎ hŇ eĄhĂ ţ ZrĆ’ĳĎhĎ =l‘Č Md¡ĎŇ ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć
ìËŇ DĘbĘŇ ‘Č tŇ QÌČ pĂŇ êĘ =l’Ć tĎŇ ynĂÁpĎŇ C : ytĂŇ ynĲĂ BĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ E¡ĆhČ tŇ yĂB¿Č hČ =yJĲĂ PŇ ’Čě 19

rS¿Ć ’Ğ hŇ QĎŔ pĂŇ êĘ hČ =l’Ć wĘ ÉheĎrĂhĎ =l’Ć ‘ČmąŁ SĘ lĂ yhĳĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ot¡Ň eĎxĂ êĘ =l’Ć wĘ
ÉhEĆhČ tŇ yĂBąČhČ =l’Ć tŇ oxÁ tĚŇ pĘŇ ìŇ ynĆÄ y‘Ą žtoyhĘ lĲĂ : ìŇ ynĲĆpĎŇ lĘ lQ¿Ą jČ tĘŇ mĂ ì¡Ň DĘbĘŇ ‘Č 20

É‘Č omÄ SĘ lĂ MSĳĎ ì¡Ň mĘ SĂ MCW¿ lĎ êĎrĘmČŔ ’Ď rSăĆ ’Ğ MoqŔ UĎ hČÄ =l’Ć hŇ lĎ yĘlČŔ wĎ MmăĎ oy
êĎÁ ‘Ę mČ SĎÄ wĘ : hŇ EĲĆhČ Moq¡ UĎ hČ =l’Ć ìŔ DĘbĘŇ ‘Č lQăĄ jČ tĘŇ yĂ rSăĆ ’Ğ hŇ QĎŔ pĂŇ êĘ hČ =l’Ć 21

Moqă UĎ hČ =l’Ć Cl¡ lĘ jĲČ tĘŇ yĲĂ rS¿Ć ’Ğ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ìăŇ UĘ ‘Č wĘ ÉìDĘbĘŇ ‘Č ynąĄCnxĞêĲČ =l’Ć
: êĎxĘ lĲĎ sĎ wĘ ê¡Ď ‘Ę mČ SĲĎ wĘ MyĂmČŔ èĎ hČ =NmĂ ÉìêĘ bĘŇ SĂ MoqąUĘ mĂ ‘mČÂSĘ êĂ hŇ êĎ’Č wĘţ hŇ EĳĆhČ
yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ lËĎ ’Ď ’bĎę C otĳŇ Łl’ĞhĲČ lĘ hŇ l¡Ď ’Ď ob¿Ň =’SĎ nĲĎ wĘ Ch‘ĄŔ rĄlĘ ÉSy’Ă ’T¿Ď xĹyĲĆ=M’Ă 22

êăĎTĘ pČŇ SĲĎ wĘ ÉtĎ yWĂÄ ‘Ď wĘ MyĂmČę èĎ hČ =NmĂ ‘măČ SĘ êĂ ű hŇ êăĎ’Č wĘ : hŇ EĲĆhČ tŇ yĂB¿Č BČ ì¡Ň xĞBĲČ zĘmĲĂ 23

qyDăĂYĘ hČ lĘ C oSĳ ’Ň rŁ BĘ oJ¡ rĘDČ tŇ t¿ĄŇ lĎ ‘SĎŔ rĎlĘ bŇ ySăĂ hĎ lĘ ìŇ ydĆŔ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć
l’ËĄ rĎWĘ yĂ ìÌŇ UĘ ‘Č PŇ gĄÂeĎ yĂ=M’Ă wĲĘ : otĲŇ qĎ dĘŇ YĂ JĘ ol¡ tŇ tĆŇ l¿Ď qyDĂŔ YČ 24

ClÌ lĘ jĲČ tĘŇ hĂ wĘ ìŇ mĆŔ SĘ =tŇ ’Ć CdăŇ ohwĘ ÉCbŇ SĎ wĘ ëŇ ĳĎl=C’TĘ xĆ yĲĆ yJăĂ bŇ y¡Ąo’ yn¿ĄpĘŇ lĂ
êĎŔ xĘ lČ săĎ wĘ MyĂmČŔ èĎ hČ =NmĂ ‘măČ SĘ êĂ ÉhêĎ’Č wĘ : hŇ EĲĆhČ tŇ yĂB¿Č BČ ìŇ yn¡ĆpĎŇ lĘ CnËeĘ xČ tĘŇ hĲĂ wĘ 25

hŇ êĎt¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhăĎ =l’Ć ÉMtĎŇ obŇ ySĄ hĞ wĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ìăŇ UĘ ‘Č tŇ ’Ň F¡Č xČ lĘ
hŇ y¿ĆhĘ yĲĂ=âlwĘ MyĂmËČèĎ hČ rYÌĄ‘ĎhĄ BĘ : MhĲĆ ytĄŇ bĲŇŁ ’ĞlĲČ wĘ Mh¡Ć lĎ 26

ìŇ mĆŔ SĘ =tŇ ’Ć CdăŇ ohwĘ ÉhEĆhČ MoqąUĎ hČ =l’Ć ClÂlĘ jČ tĘŇ hĲĂ wĘ ëŇ ĳĎl=C’TĘ xĆ yĲĆ yJăĂ rT¡Ď mĎ
êĎÁ xĘ lČ sĎÄ wĘ MyĂmČę èĎ hČ ‘măČ SĘ êĂ ű hŇ êăĎ’Č wĘ : MnĲĄ‘ĞtĲČŇ yJ¿Ă NCb¡Ň CSyĘ Mt¿ĎŇ ’Ň FĎ xČ mĲĄ 27

hŇ b¡ĎŇ oFhČ ëŇ rĆD¿ĆhČ =l’Ć MrËĄotŇ yJ¿Ă l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ìăŇ UĘ ‘Č wĘ ÉìydĆÄ bĎŇ ‘Ğ tŇ ’Ň FąČ xČ lĘ
ì¡Ň UĘ ‘ČlĘ hŇ êĎt¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ ìŔ YĘ rĘ’Č =l‘ĲČ ÉrTĎ mĎ hŇ êąĎtČŇ nĲĎ wĘ HbĳĎŇ =CkŇ lĘ yĲĄ rSăĆ ’Ğ
hŇ yĆhĘ yĲĂţ=yJĲĂ rbĆŇ DăĆ ZrĆ’Ďę bĎŇ hŇ yăĆhĘ yĲĂ=yJĂ bŇ ‘ĎÂrĎ : hŇ lĲĎ xĞ nĲČlĘ 28

ZrĆ’ăĆBĘ wyb¡ĎŇ yĘo’Ĳ olË =rYČ yĲĎ yJÌĂ hŇ yĆŔhĘ yĲĂ yJăĂ É lysĂ xĎ wĘ hŇ BąĆ rĘ’Č NoqÁ rĎyĄwĘ NopÄ DĎSĂ
rSąĆ ’Ğ hŇ eĎę xĂ êĘ =lkĎŇ hŇ QăĎ pĂŇ êĘ =lJĎ : hŇ lĲĎ xĞmĲČ =lkĲĎŇ wĘ ‘gČŇ n¡Ć=lJĎ wyrĳĎ‘ĎSĘ 29

Éo‘gĘŇ nĂ Sy’ąĂ C‘ę dĘŇ yĲĄ rSăĆ ’Ğ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ìăŇ UĘ ‘Č lk¡ŇŁ lĘ C MdĎŔ ’Ď hăĎ =lkĎŇ lĘ ÉhyĆhĘ yĲĂ
MyĂmČÁ èĎ hČ =NmĂ ‘mČÄ SĘ êĂ hŇ êĎ’Č wĘţ : hŇ EĲĆhČ tŇ yĂB¿Č hČ =l’Ć wyj¡ĎJČ Wr¿ČpĎŇ C obŔ ’Ł kĘŇ mČ C 30

‘d¡ČŇ êĄ rS¿Ć ’Ğ wykĎŔ rĎDĘ=lkĎŇ JĘ ÉSy’Ă lĎ hŇ êąĎtČŇ nĲĎ wĘ êĎŔ xĘ lČ săĎ wĘ ÉìêĆÄ bĘŇ SĂ NokąŇ mĘ
N‘ČmăČ lĘ : MdĲĎŇ ’Ď hĲĎ yn¿ĄBĘ bŇ b¡ČŇ lĘ =tŇ ’Ć êĎ‘Ę dČŔ yĎ ìăŇ DĘbČŇ lĘ ÉhêĎ’Č yJąĂ obĳŇ bĎŇ lĘ =tŇ ’Ć 31

Kw’ryy
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ynăĄjĘ =l‘Č MyI¡ĂxČ Mh¿Ą =rSĆ ’Ğ MymĂŔ IĎhČÄ =lJĎ ìŇ ykĆŔ rĎdĘŇ BĂ ÉtkĆŇ lĆÄlĎ ìŇ C’ę rĎyyĲĂ
32 yrĂę kĘŇ eĎhČ =l’Ć MgăČŇ wĘ : CnytĲĄŇ bŇŁ ’ĞlĲČ hŇ êĎt¡ČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ mĳĎ dĎŇ ’ĞhĲĎ

N‘ČmČÄ lĘ hŇ qĎę oxrĘ ZrĆ’ăĆmĄ ű ’băĎŇ C ů’Ch È l’Ą rĎWĘ yĂ ìăŇ UĘ ‘ČmĲĄ =âlĲ rSĆ ’Ğ ţ
Cl¡ lĘ jČ tĘŇ hĲĂ wĘ C’b¿ĎŇ C hŇ yĳĎCTeĘ hČ ì¡Ň ‘ĞorĲzĘCĲ hŇ qĎŔ zĎxĞhĲČ ìăŇ dĘŇ yĲĎwĘ É lodŇ GĎhČ ìąŇ mĘ SĂ

33 ìŇ êĆŔ bĘŇ SĂ NokăŇ UĘ mĂ ÉMyĂmČÄ èĎ hČ =NmĂ ‘mąČ SĘ êĂ hŇ êĎÂ’Č wĘ : hŇ EĲĆhČ tŇ yĂB¿Č hČ =l’Ć
yUĄÄ ‘Č=lkĎŇ žC‘dĘŇ yĄ N‘ČmăČ lĘ yrĳĂkĘŇ eĎhČ ìŇ yl¡Ć ’Ą ’r¿ĎqĘ yĂ=rSĆ ’Ğ lkËŇŁ JĘ tĎŇ yWĂě ‘Ď wĘ
ìăŇ mĘ SĂ =yJĲĂ tŇ ‘ČdČě lĎ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ìăŇ UĘ ‘ČJĘ ÉìtĘŇ ’ĲŁ hŇ ’ąĎ rĘyĂlĘ C ìŇ mĆę SĘ =tŇ ’Ć ZrĆ’ĎÁ hĎ

34 ÉhmĎ xĎ lĘ UĂ lČ ìąŇ UĘ ‘Č ’YĄÄ yĄ=yJĲĂ : ytĂŇ ynĲĂ BĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ E¡ĆhČ tŇ yĂB¿Č hČ =l‘Č ’rĎŔ qĘ nĂ
ry‘ąĂhĎ ëŇ rĆDăĆ ìŇ ylĆę ’Ą Clă lĘ jĲČ tĘŇ hĂ wĘ MxĳĄ lĎ SĘ êĂ rSăĆ ’Ğ ëŇ rĆD¡ĆBČ wybĎŔ yĘo’ă =l‘Č

35 ÉêĎ ‘Ę mČ SĲĎ wĘ : ìŇ mĲĆ SĘ lĂ ytĂŇ yn¿ĂBĎ =rSĆ ’Ğ tŇ yĂB¡Č hČ wĘ HBĎŔ êĎrĘxăČBĎ rSăĆ ’Ğ Ét’Ň EŁ hČ
36 yJăĂ : MTĲĎ jĎ SĘ mĂ tĎŇ yW¡Ă ‘Ď wĘ MtĳĎŇ eĎxĂ êĘ =tŇ ’Ć wĘ Mt¡ĎŇ QĎ pĂŇ êĘ =tŇ ’Ć MyĂmČŔ èĎ hČ =NmĂ

ynăĄpĘŇ lĂ Mê¡ĎtČŇ nĘ C MbĎŔ êăĎpĘŇ nČ’ĲĎ wĘ ’TĎŔ xĹyĲĆ=âl rSăĆ ’Ğ ÉMdĎŇ ’Ď Ny’ąĄ yJăĂ ëŇ lĎę =C’TĘ xĆ yĆ
37 ÉCbŇ ySĂÄ hĄ wĘ : hŇ bĲĎŇ orqĘ o’¿ hŇ q¡ĎoxrĘ ZrĆ’¿Ć=l’Ć MhËĆ ybĄŇ oS MCbÌŇ SĎ wĘ bŇ yĳĄo’

ZrĆ’ąĆBĘ ìŇ ylĆę ’Ą Cnă eĘ xČ tĘŇ hĲĂ wĘ ű CbŇ SăĎ wĘ MSĳĎ =CBSĘ nĂ rSăĆ ’Ğ ZrĆ’¡ĎBĎ MbĎŔ bĎŇ lĘ =l’Ć
38 ÉMBĎ lĂ =lkĎŇ BĘ ìŇ ylĆę ’Ą CbŇ SăĎ wĘ : Cn‘Ę SĲĎ rĎwĘ Cnyw¡Ă‘ĹhĲĆ Cn’Ň T¿Ď xĎ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMyĎbĘŇ SĂ

ëŇ rĆDąĆ ClęlĘ jĲČ tĘŇ hĲĂ wĘ MtĳĎŇ ’Ł CbăŇ SĎ =rSĆ ’Ğ My¡ĎbĘŇ SĂ ZrĆ’¿ĆBĘ MSĎŔ pĘŇ nČ=lkĎŇ bĘŇ C
=rSĆ ’Ğ tŇ yĂB¡Č lČ wĘ êĎrĘxČŔ BĎ rSăĆ ’Ğ Éry‘Ă hĎ wĘ MtĎŔ obŇ ’ĞlĲČ hŇ êĎtăČŇ nĎ rSăĆ ’Ğ ÉMYĎ rĘ’Č

39 ÉMtĎŇ QĎ pĂŇ êĘ =tŇ ’Ć ìę êĘ bĘŇ SĂ NokăŇ UĘ mĂ MyĂmČÁ èĎ hČ =NmĂ ÉêĎ‘Ę mČ SĲĎ wĘ : ìŇ mĲĆ SĘ lĂ ytĂŇ yn¿ĂBĎ
: ëŇ lĲĎ =C’TĘ xĲĎ rS¿Ć ’Ğ ì¡Ň UĘ ‘ČlĘ ê¿ĎxĘ lČ sĲĎ wĘ MTĳĎ jĎ SĘ mĂ tĎŇ yW¡Ă ‘Ď wĘ MhĆŔ ytĄŇ eăŁ xĂ êĘ =tŇ ’Ć wĘ

40 tŇ Q¡Č pĂŇ tĘŇ lĂ tŇ obĳŇ èĚ qČ ìŇ yn¡ĆzĘ’Ď wĘ tŇ oxŔ tĚŇ jĘ ÉìynĆÄ y‘Ą ’nąĎ=CyhĘ yĲĂ yhČę Łl’Ĺ hŇ êăĎ ‘Č
41 ìŇ xĆŔ CnlĲĘ ÉMyhĂ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ hŇ mĎÂ Cq hŇ êĎę ‘Č wĘ : hŇ EĲĆhČ Moq¿ UĎ hČ

ìŇ yd¡ĆŇ ysĂ xĞ wĲČ hŇ ‘ĎŔ CStĘŇ CSă BĘ lĘ yĂ ÉMyhĂ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ ìŇ ynĆÁhĞJĲŁ ìŇ EĳĆ‘Ě Noră’Ğ wĲČ hŇ ê¡Ď’Č
42 hŇ rĎě kĘŇ zĎ ìŇ yxĳĆySĂ mĘ ynăĄjĘ bŇ S¡Ą êĎ =l’Č MyhĂŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ : bŇ oFĲ bČŇ Cx¿ mĘ WĘ yĂ
z lQĄŔ jČ tĘŇ hĂ lĘ ÉhmŁ ŁlSĘ tŇ oQą kČŇ kĘŇ C : ìŇ DĲĆbĘŇ ‘Č dŇ yw¿ĂDĎ yd¡ĄŇ sĘ xĲČ lĘ

ho¡ĎhyĘ dŇ ob¿Ň kĘŇ C MyxĳĂ bĎŇ EĘhČ wĘ hŇ l¡Ď ‘Ł hĲĎ lkČŇ ’Ň ê¿Ł wČ MyĂmČŔ èĎ hČ mĲĄ ÉhdĎŇ rĘyĲĎ S’Ąę hĎ wĘ
2 hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ =l’Ć ’ob¡Ň lĎ MynĂŔ hĞJăŁ hČ ÉClkĘŇ yĲĎ âlą wĘ : tŇ yĂBĲĎ hČ =tŇ ’Ć ’l¿Ą mĎ
3 ÉMy’Ă rŁ l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ ű lkăŇŁ wĘ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć ho¡ĎhyĘ=dŇ obĲŇ kĘŇ ’l¿Ą mĎ =yJĲĂ

tdrb
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hŇ YĎ rĘ’ąČ MyĂjČÄ ’Č žC‘rĘkĘŇ IĂwČ tŇ yĂBĳĎhČ =l‘Č ho¡ĎhyĘ dŇ ob¿Ň kĘŇ C S’ĄŔ hĎ tŇ dĆŇ răĆBĘ
: oDĲsĘ xČ Ml¡Ď o‘lĘ yJ¿Ă bŇ oTŔ yJăĂ ÉhoĎhylĲČ tŇ odąŇ ohwĘ CwŔxĞêĲČSĘ IĲĂwČ ÉhpĎŇ YĘ rĲĂhĎ =l‘Č

: hoĲĎhyĘ yn¿ĄpĘŇ lĂ xbČŇ z¡Ć Myx¿Ă bĘŇ zĲŁ M‘ĳĎhĎ =lkĎŇ wĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ wĘ 4

PŇ lĆ ’ĆŔ ÉMyĂnČÄSĘ C MyrąĂWĘ ‘Ć rqĎę BĎ hČ xbČŇ zăĆ=tŇ ’Ć ÈhmŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ xBČÂ zĘIĂwČ 5

ëŇ lĆ U¡Ć hČ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć ÉCkŇ nĘ xĘ IČwĲČ PŇ lĆ ’ĳĎ Myr¡ĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ ’¿Ď mĄ N’Ň YěŁ wĘ
rySąĂ =ylĄ kĘŇ BĂ MIĂÂwĂlĘ hĲČ wĘ MydĂę mĘ ‘ĲŁ MtăĎŇ ormĘ SĘ mĂ =l‘Č MynĂÂhĞJĲŁ hČ wĘ : M‘ĲĎhĎ =lkĎŇ wĘ 6

oDŔ sĘ xČ MlăĎ o‘lĘ =yJĲĂ ÉhoĎhylĲČ tŇ odąŇ hŁ lĘ ëŇ lĆ UĆę hČ dŇ ywăĂDĎ hŇ WĎÁ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ ÉhoĎhyĘ
l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ MDĎŔ gĘŇ nĆ MyrăYř Yxm ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ wĘ MdĳĎŇ yĎBĘ dŇ yw¡ĂDĎ lQ¿Ą hČ BĘ
hoĎŔhyĘ=tŇ ybĲĄŇ ynăĄpĘŇ lĂ ÉrSĆ ’Ğ ÉrYĄxĎ hĲĆ ëŇ oêą=tŇ ’Ć hŇ męŁ ŁlSĘ SDăĄqČ yĘwČ : MydĲĂŇ mĘ ‘ĲŁ 7

ÉtSĆ xÄŁ eĘ hČ xBąČ zĘmĂ =yJĲĂ MymĳĂ lĎ èĘ hČ ybăĄŇ lĘ xĆ tŇ ’¡Ą wĘ tŇ olŔ ‘Ł hĲĎ ÉMSĎ hŇ WĎ ‘ąĎ=yJĲĂ
hŇ x¡Ď nĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ l¿Ď ‘Ł hĲĎ =tŇ ’Ć lykËĂŇ hĎ lĘ lokę yĎ âlă hŇ mŔŁ ŁlSĘ hŇ WăĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ
tŇ ‘ąČbĘŇ SĂ ’yhĂÁ hČ tŇ ‘ĄÄ BĎ gŇxĎ hĲĆ ţ=tŇ ’Ć hŇ măŁ ŁlSĘ W‘Č IăČwČ : MybĲĂŇ lĎ xĞhĲČ =tŇ ’Ć wĘ 8

lxČ n¿Č=dŇ ‘Č tŇ m¡Ď xĞ ’ob¿Ň QĘ mĂ dŇ ’ĳŁ mĘ lodăŇ GĎ lh¡Ď qĎ oUŔ ‘Ă l’ăĄ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ ÉMymĂ yĎ
ÉCW‘Ď xČ BĄę zĘUĂ hČ tŇ JăČ nĚxĞ ű yJăĂ tŇ rĆYĳĎ‘Ğ yn¡ĂymĂ èĘ hČ MoI¿BČ CWË ‘ĞIĲČwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ 9

SdĆŇ xăŁ lČ ÉhSĎ ŁlSĘ C MyrąĂWĘ ‘Ć MoyÄbĘŇ C : MymĲĂ yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ gŇx¡Ď hĲĆ wĘ MymĂŔ yĎ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ 10

=l‘Č bŇ lĄŔ ybĄŇ oTă wĘ ÉMyxĂ mĄ WĘ MhĳĆ ylĄ hĽ’ĲĎ lĘ M‘¡ĎhĎ =tŇ ’Ć xQ¿Č SĂ y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ
sŘ14 lkÌČŇ yĘwČ : oUĲ ‘Č l’¡Ą rĎWĘ yĂlĘ CĲ hŇ mŔŁ ŁlSĘ lĂ wĘ dŇ ywăĂdĎŇ lĘ ÉhoĎhyĘ hŇ WąĎ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ hŇ bĎę oFhČ 11

bŇ lăĄ =l‘Č ’BĎÁ hČ =lJĎ tŇ ’ĄÄ wĘ ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć wĘ ho¡ĎhyĘ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć hŇ mËŁ ŁlSĘ
: xČ ylĲĂ YĘ hĂ ot¡Ň ybĄŇ bĘŇ C hoËĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ BĘ tŇ oWÌ ‘ĞlĲČ hŇ męŁ ŁlSĘ

ìŇ tĆŔ QĎ pĂŇ êĘ =tŇ ’Ć ÉyêĂ ‘Ę mČÄ SĎ olę rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ lĎ yĘQĳĎBČ hŇ m¡Ł ŁlSĘ =l’Ć hoËĎhyĘ ’rÌĎIĄwČ 12

ÉMyĂmČÄ èĎ hČ rYąŁ ‘Ĺ’ĲĆ NhăĄ : xbČŇ zĲĎ tŇ yb¿ĄŇ lĘ yl¡Ă hŇ EËĆhČ Moq¿ UĎ BČ yêĂ rĘxČÁ bĎŇ C 13

xQ¿Č SČ ’Ğ=M’Ă wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ lokăŇ ’ĹlĲĆ bŇ g¡ĎŇxĎ =l‘Č hŇ C¿ĆYČ ’Ğ=NhĄ wĘ rTĎŔ mĎ hŇ yăĆhĘ yĲĂ=âlwĘ
ÉCllĘ jĲČ tĘŇ yĲĂwĘ MhĆę ylĄ ‘Ğ ymăĂ SĘ =’rĎqĘ nĲĂ rSÌĆ ’Ğ yUĂÁ ‘Č C‘Ä nĘ JĲĎ yĂwĘ : yUĲĂ ‘ČBĘ rbĆŇ D¡Ć 14

MyĂmČŔ èĎ hČ =NmĂ ‘măČ SĘ ’Ć ÉynĂ ’Ğ wĲČ My‘ĳĂrĎhĲĎ MhăĆ ykĄŇ rĘDČmĂ CbŇ S¡Ě yĎwĘ ynČŔ pĎŇ CSă qĘ bČŇ ywĲĂ
tŇ oxŔ tĚŇ pĘŇ CyăhĘ yĲĂ ÉynČ y‘Ą hŇ êĎę ‘Č : MYĲĎ rĘ’Č =tŇ ’Ć ’j¡Ď rĘ’Ć wĘ MtĎŔ ’Ň FĎ xČ lĘ ÉxlČ sĘ ’Ć wĘ 15

ÉyêĂ SĘ DČÄ qĘ hĂ wĘ yêĂ rĘxąČBĎ hŇ êĎę ‘Č wĘ : hŇ EĲĆhČ Moq¿ UĎ hČ tŇ Q¡Č pĂŇ tĘŇ lĂ tŇ obĳŇ èĚ qČ yn¡ČzĘ’Ď wĘ 16

tybh=t’
.yrqw bytk MyrĂYĘ YČxĞmČ y’xndml ,yrq MyrĂYĘ xĘ mČ ,bytk MyrĂYĘ YČxĞmČ y’br‘ml v.6 .z
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MS¡Ď yBËĂ lĂ wĘ ynÌČy‘Ą CyÄhĎ wĘ MlĳĎ o‘=dŇ ‘Č MS¡Ď ym¿Ă SĘ =tŇ oyhĘ lĲĂ hŇ EĆŔhČ tŇ yĂBăČ hČ =tŇ ’Ć
17 ìŇ ybĂŔ ’Ď dŇ ywăĂDĎ ÉëlČ hĎ rSąĆ ’ĞJĲČ ynČę pĎŇ lĘ ëŇ ăĄlêĄ=M’Ă hŇ êĎÂ’Č wĘ : MymĲĂ IĎhČ =lJĎ
18 ytĂŔ omyqăĂhĞ wĲČ : romĲ SĘ êĂ yT¡Č jĎ SĘ mĂ C yu¿ČxĚ wĘ ìŇ ytĳĂŇ yCĂYĂ rSăĆ ’Ğ lk¡ŇŁ JĘ tŇ oWě ‘ĞlĲČ wĘ

tŇ rąĄJĎ yĂ=âlĲ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉìybĂÄ ’Ď dŇ ywąĂdĎŇ lĘ yêĂ rČę JĎ rSăĆ ’ĞJĲČ ìŇ tĳĆŇ CkŇ lĘ mČ ’iăĄ JĂ tŇ ’¡Ą
19 ytăČŇ ouxĚ ÉMêĆbĘŇ zČ‘ĞwĲČ MêĆŔ ’Č NCbăŇ CSêĘ =M’Ă wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂBĘ lS¡Ą om Sy’ĂŔ ÉìlĘ

MyrĂŔ xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ĺ ÉMêĆdĘŇ bČŇ ‘ĞwĲČ MêĆę kĘŇ lČ hĞ wĲČ MkĳĆŇ ynĄpĘŇ lĂ yêĂ t¡ČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ ytČŔ wŁ YĘ mĂ C
20 MhĆŔ lĎ yêĂ tăČŇ nĎ rSăĆ ’Ğ ÉytĂŇ mĎ dĘŇ ’Č l‘ąČmĄ MyêĂę SĘ tČŇ nĘ C : MhĲĆ lĎ Mt¡ĆŇ ywĂxĞêĲČSĘ hĂ wĘ

CenËĆêĘ ’Ć wĘ ynĳĎjĎ l‘ăČmĄ ëŇ yl¡Ă SĘ ’Č ymĂŔ SĘ lĂ yêĂ SĘ DăČqĘ hĂ rSăĆ ’Ğ ÉhEĆhČ tŇ yĂBąČhČ =tŇ ’Ć wĘ
21 NoyŔlĘ ‘Ć hŇ yăĎhĎ rSăĆ ’Ğ ÉhEĆhČ tŇ yĂBąČhČ wĘ : MyUĲĂ ‘ČhĲĎ =lkĎŇ BĘ hŇ n¡Ď ynĂ SĘ lĂ wĘ lS¿Ď mĎ lĘ

tŇ ’Ň E¡Ł hČ ZrĆ’¿ĎlĎ hŇ kĎŇ JĎŔ ÉhoĎhyĘ hŇ WąĎ ‘Ď hŇ UĆÄ BČ rmČę ’Ď wĘ MèĳŁ yĂ wyl¡Ď ‘Ď rb¿ĄŇ ‘Ł =lkĎŇ lĘ
22 MhĆę ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ yhăĄŁl’Ĺ ű hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć CbÁ zĘ‘ĲĎ rSĆÄ ’Ğ ž l‘Č Crę mĘ ’ĲĎ wĘ : hŇ EĲĆhČ tŇ yĂB¿Č lČ wĘ

Cw¿xĞêĲČSĘ IĂwČ MyrĂŔ xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ň BĲĄ ÉCqyzĂÄxĞ IĲČwČĲ ůMyĂrČYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÈM’Ď yYĂ ohĲ rSăĆ ’Ğ
: tŇ ’Ň EĲŁ hČ hŇ ‘¡ĎrĎhĲĎ =lJĎ tŇ ’¿Ą MhĆŔ ylĄ ‘Ğ ’ybăĂŇ hĄ ÉNJĄ =l‘Č MCdĳŇ bĘŇ ‘Č IĲČwČ Mh¡Ć lĎ

x ho¡ĎhyĘ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć hŇ mËŁ ŁlSĘ hŇ nÌĎBĎ rSĆÄ ’Ğ hŇ nĎęSĎ MyrăĂWĘ ‘Ć ű ZuăĄmĂ yhĂÂ yĘwČ
2 hŇ m¡Ł ŁlSĘ hŇ n¿ĎBĎ hŇ mŔŁ ŁlSĘ lĂ ÉMrĎCx NtąČŇ nĎ rSĆÄ ’Ğ MyrĂę ‘ĎhĲĆ wĘ : otĲŇ yBĄ =tŇ ’Ć wĘ
3 hŇ bĎŔ oY tŇ măĎ xĞ ÉhmŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ IąĄwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć MS¡Ď bŇ SĆ oI¿wČ MtĳĎŇ ’Ł
4 tŇ onŔ JĘ sĘ UĂ hĲČ yrăĄ‘Ď=lJĎ Ét’Ą wĘ rBĳĎdĘŇ UĂ BČ rm¡Ł dĘŇ êČ =tŇ ’Ć NbĆŇ I¿ĂwČ : hĎ ylĲĆ ‘Ď qz¡ČxĹIĲĆwČ
5 tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć wĘ NoyŔlĘ ‘ĆhĲĎ ÉNorox tŇ yBąĄ=tŇ ’Ć NbĆŇ IĂÁwČ : tŇ mĲĎ xĞBĲČ hŇ n¡ĎBĎ rS¿Ć ’Ğ
6 tŇ lĎę ‘ĞBĲČ =tŇ ’ĲĆ wĘ : xČ yrĲĂbĘŇ C MyĂt¿ČŇ lĎ DĘ tŇ om¡ ox roYŔ mĎ yrăĄ‘Ď NoêĳxĘ êČhČ Nor¡ox

yrăĄ‘Ď=lJĎ Ét’Ą wĘ hŇ mŔŁ ŁlSĘ lĂ CyăhĎ rSăĆ ’Ğ ÉtonJĘ sĘ UĂ hĲČ yrąĄ‘Ď=lJĎ tŇ ’ĄÄ wĘ
ÉqSČ xĎ rSąĆ ’Ğ hŇ męŁ ŁlSĘ qSĆ xăĄ =lJĎ ű tŇ ’ăĄ wĘ MySĳĂ rĎjĲĎ hČ yrăĄ‘Ď tŇ ’¡Ą wĘ bŇ kĆŇ rĆŔ hĎ

7 M‘ĎhĎ ţ=lJĎ : oêĲ lĘ SČ mĘ mĆ ZrĆ’¿Ć lk¡ŇŁ bĘŇ C NonŔ bĎŇ QĘ bČŇ C ÉMĂlČÄSĎ CrĲyBĂ tŇ onąbĘŇ lĂ
âl¿ rSËĆ ’Ğ ysĂŔ CbŇ yĘhČ wĘ yCăĂxĂ hĲČ wĘ ÉyEĂrĂjĘ hČ wĘ yrąĂmŁ ’ĹhĲĎ wĘ yêĂÁ xĂ hĲČ =NmĂ rtĎÄ oehČ

8 rS¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔ BĎ ÉMhĆ yrĄxĞ’ĲČ CrątĘŇ on rSĆÄ ’Ğ MhĆę ynĄBĘ =NmĂ : hŇ UĎ hĲĄ l’¡Ą rĎWĘ IĂmĂ
: hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č smČŔ lĘ ÉhmŁ ŁlSĘ MląĄ ‘ĞIĲČwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ MCQ¡ kĂŇ =âlĲ

9 oêĳkĘŇ ’Ň lČ mĘ lĂ Myd¡ĂŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ hŇ mËŁ ŁlSĘ NtÌČŇ nĎ=âlĲ rSĆ ’Ğ ţ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉynĄBĘ =NmĂ C
hmh=yk
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: wySĲĎ rĎpĲĎŇ C oB¡ kĘŇ rĂ yr¿ĄWĎ wĘ wySĎŔ ylĂ SĎ yrăĄWĎ wĘ ÉhmĎ xĎ lĘ mĂ ySąĄ nĘ ’Č hŇ UĎ hĄÁ =yJĂ

MyĂtĳĎŇ ’Ň mĎ C MyèăĂ mĂ xĞ hŇ m¡Ł ŁlSĘ ëŇ lĆ U¿Ć lČ =rSĆ ’Ğ MybĂŇ yYĂ eĘ hČ yrąĄWĎ hŇ QĆ ’ĄÄ wĘ 10

dŇ ywĂŔDĎ ry‘ăĂmĄ ÉhmŁ ŁlSĘ hŇ ląĎ ‘ĹhĲĆ hŇ ‘ęŁ rĘjČ =tŇ BČ =tŇ ’Ć wĘ : M‘ĲĎBĎ Myd¡ĂŇ rŁ hĎ 11

dŇ ywăĂDĎ ÉtybĄŇ BĘ ÉylĂ hŇ è¿Ď ’Ă bŇ SĄÄ tĄŇ =âlĲ rmČę ’Ď yJăĂ HlĳĎ =hŇ nĎBĲĎ rSăĆ ’Ğ tŇ yĂB¡Č lČ
: hoĲĎhyĘ Nor¿’Ğ Mh¡Ć ylĄ ’Ğ hŇ ’¿Ď BĲĎ =rSĆ ’Ğ hŇ UĎ hĄŔ SdĆŇ qăŁ =yJĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ
xBăČ zĘmĂ l‘Č ť hoĳĎhylĲČ tŇ ol¡ ‘Ł hŇ mËŁ ŁlSĘ hŇ lÌĎ ‘ĹhĲĆ z’ăĎ 12

Étol‘ĞhĲČ lĘ MoyęBĘ Moyă=rbČŇ dĘŇ bĂŇ C : MlĲĎ C’hĲĎ yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ n¡ĎBĎ rS¿Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ 13

Mym¡Ă ‘ĎjĘ Sol¿ SĎ tŇ odŔ ‘ĞoUă lČ wĘ MySĂŔ dĎŇ xĽlăĆ wĘ ÉtotŇ BĎ èČ lČ hŇ SĆŔ mŁ tŇ wăČYĘ mĂ JĘ
dŇ măĄ ‘ĞIĲČwČ : tŇ oJĲ iĚhČ gŇx¿Č bĘŇ C tŇ o‘¡bĚŇ èĲĎ hČ gŇx¿Č bĘŇ C tŇ o~Ë UČ hČ gŇxÌČ BĘ hŇ nĳĎèĎ BČ 14

MIăĂwĂlĘ hĲČ wĘ MtĎę dĎŇ bĲŇŁ ‘Ğ=l‘Č MynĂÁhĞJĲŁ hČ tŇ oqÄ lĘ xĘ mČ =tŇ ’Ć wybĂŇ ’Ď ţ=dŇ ywĂDĲĎ TjăČ SĘ mĂ JĘ
omŔ oyBĘ Moyă=rbČŇ dĘŇ lĂ ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ dŇ gĆŇ nąĆ tŇ rĄÁ SĎ lĘ C lQĄÄhČ lĘ MtĎŇ ormĘ SĘ mĂ ţ=l‘Č
dŇ yw¿ĂDĎ tŇ w¡ČYĘ mĂ NkĄŔ yJăĂ r‘ČSĳĎ wĎ r‘ČSăČ lĘ Mt¡ĎŇ oqlĘ xĘ mČ BĘ Myr¿Ă‘ĞoèĲ hČ wĘ
MIËĂwĂlĘ hĲČ wĘ MynÌĂhĞJĲŁ hČ =l‘Č ëŇ lĆ UĆÁ hČ tŇ wČÄYĘ mĂ žCrsĎ âlă wĘ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ =Sy’Ă 15

MoIËhČ =dŇ ‘Č hŇ mŔŁ ŁlSĘ tŇ kĆŇ ’Ň lăĆ mĘ =lJĎ ÉNJŁ êĂ wČ : tŇ orĲYĎ ’Ł lĎ wĘ rb¡ĎŇ DĎ=lkĎŇ lĘ 16

: hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą Ml¡Ą SĎ otĳŇ ŁlJĘ =dŇ ‘Č wĘ ho¡ĎhyĘ=tŇ yBĲĄ dŇ s¿Č Cm

ZrĆ’¿ĆBĘ MI¡ĎhČ tŇ p¿ČŇ WĘ =l‘Č tŇ olË y’Ą =l’Ć wĘ rbĆŇ GÌĆ=NoyĲYĘ ‘ĆlĘ hŇ mÁŁ ŁlSĘ ëŇ lČÄhĎ žz’Ď 17

y‘ĄdĘŇ oyă ÈMydĂŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ tŇ oInĂ o’ wydĎÁ bĎŇ ‘Ğ=dŇ yČBĘ MrĎÄ Cx žol=xlĲČ SĘ IĲĂwČ : ModĲŇ ’Ĺ 18

tŇ o’¿ mĄ =‘BĲČ rĘ’Č MèĎŔ mĂ Cxă qĘ IĂwČ hŇ rĎypĂŔ o’ ÉhmŁ ŁlSĘ ydąĄŇ bĘŇ ‘Č=M‘Ă C’bÁŁ IĎwČ ůMyĎ
: hŇ mĲŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ U¿Ć hČ =l’Ć C’yb¡ĂŇ IĎwČ bŇ hĳĎ zĎ rJăČ JĂ Myè¡Ă mĂ xĞ wĲČ

žtoinČlĘ ’obăŇ êĎ wČ ůhmŁ ŁlSĘ ‘mČ SăĄ =tŇ ’Ć Èh‘ĎmĘ SĲĎ ’bĎę SĘ =tŇ JČ lĘ mĲČ C T

MyQĂ mČ gĘŇ Cţ dŇ ’ÃŁ mĘ dŇ băĄŇ JĎ lyĂxăČBĘ MĂlČęSĎ CrĲyBĂ tŇ odÁ yxĂ bĘŇ hŇ mÄŁ ŁlSĘ =tŇ ’Ć
hŇ mŔŁ ŁlSĘ =l’Ć É’obŇ êĎ wČ hŇ rĳĎqĎ yĘ NbĆŇ ’ăĆ wĘ bŇ r¡Ł lĎ bŇ hËĎ zĎwĘ MymÌĂ WĎ BĘ My’ĂÄ WĘ nĲŁ
hŇ m¡Ł ŁlSĘ Hl¿Ď =dŇ GĆIČwČ : HbĲĎŇ bĎŇ lĘ =M‘Ă hŇ y¡ĎhĎ rS¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ ’ËĄ oUŔ ‘Ă rBăĄ dČŇ êĘ wČ 2

: HlĲĎ dŇ yG¡ĂhĂ âl£ rSÌĆ ’Ğ hŇ mŔŁ ŁlèĘ mĂ ÉrbĎŇ DĎ MląČ ‘Ę nĆ=âlĲ wĘ hĎ yrĳĆbĎŇ DĘ=lJĎ =tŇ ’Ć
: hŇ nĲĎBĎ rS¿Ć ’Ğ tŇ yĂB¡Č hČ wĘ hŇ mĳŁ ŁlSĘ tŇ măČ kĘŇ xĎ tŇ ’¡Ą ’bĎŔ SĘ =tŇ JČ lĘ mĲČ É’rĆêĄÄ wČ 3

lk’mw
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4 MhĆę ySĄ CBĲ lĘ mČ C wytĎÁ rĘSĲĎ mĘ dŇ mČÄ ‘ĞmĲČ C žwydĎŇ bĎŇ ‘Ğ bŇ SăČ omC onÃxĎ lĘ SĚ lkăČŇ ’ĞmĲČ C
hŇ yĎh¿Ď=âlwĘ hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ hŇ l¡Ć ‘ĞyĲČ rS¿Ć ’Ğ otŔ IĎlĂ ‘ĞwĲČ MhĆŔ ySĄ CBă lĘ mČ C ÉwyqĎ SĘ mČ C

5 yêĂ ‘Ę m¡Č SĎ rS¿Ć ’Ğ rbĎŔ DĎhČ ÉtmĆ ’Ĺ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ÉrmĆ ’Ň êÄŁ wČ : xČ CrĲ HB¡Ď dŇ o‘Ë
6 dŇ ‘ąČ MhĆę yrĄbĘŇ dĂŇ lĘ yêĂ nĘ măČ ’ĹhĲĆ =âlwĘ : ìŇ tĲĆŇ mĎ kĘŇ xĎ =l‘Č wĘ ìŇ yr¡ĆbĎŇ DĘ=l‘Č yYĳĂrĘ’Č BĘ

tŇ yBăĂ rĘmČ yY¡Ă xĞ ylĂŔ =dŇ GČhĚ âlă ÉheĄhĂ wĘ ynČŔ y‘Ą hŇ nĎ y’ăĆrĘêĂ wČ ÉytĂŇ ’Ň BĎÄ =rSĆ ’Ğ
7 ìŇ ySĆŔ nĎ’Ğ yrăĄSĘ ’Č : yêĂ ‘Ę mĲĎ SĎ rS¿Ć ’Ğ hŇ ‘¡ĎCmèĘ hČ =l‘Č êĎpĘŇ sČě yĎ ìŇ tĳĆŇ mĎ kĘŇ xĎ

=tŇ ’Ć My‘¡ĂmĘ SŁ wĘ dŇ ymĂŔ êĎ ÉìynĆÄpĎŇ lĘ MydąĂŇ mĘ ‘ĲŁ hĎ hŇ QĆ ’ĳĄ ìŇ ydăĆŇ bĎŇ ‘Ğ yr¡ĄSĘ ’Č wĘ
8 ìąŇ êĘ tĂŇ lĘ ìę BĘ ZpăĄŇ xĎ ű rSăĆ ’Ğ ëŇ CrŔ BĎ ÉìyhĆÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ yhĂÄ yĘ : ìŇ tĲĆŇ mĎ kĘŇ xĎ

É l’Ą rĎWĘ yĂ=tŇ ’Ć ìŇ yhąĆŁl’Ĺ tŇ bČÄ hĞ’ĲČ BĘ ìŇ yhĳĆŁl’Ĺ ho¡ĎhylĲČ ëŇ lĆ mĆŔ lĘ Éo’sĘ JĂ =l‘Č
: hŇ qĲĎ dĎŇ YĘ C Tj¿Ď SĘ mĂ tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ ëŇ lĆ mĆŔ lĘ ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ ìąŇ nĘ êĆ IĂwČ MlĎŔ o‘lĘ odăŇ ymĂ ‘ĞhĲČ lĘ

9 dŇ ’¡Ł mĘ bŇ r¿Ł lĎ MymËĂ WĎ bĘŇ C bŇ hĎę zĎ rJăČ JĂ ű MyrăĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ ’¿Ď mĄ ëŇ lĆ UĆÁ lČ NêĄÄ êĂ wČ
’b¡ĎŇ SĘ =tŇ JČ lĘ mĲČ hŇ n¿ĎtĘŇ nĲĎ =rSĆ ’Ğ ’ChŔ hČ MWĆ BăŁ JČ ÉhyĎhĎ âlą wĘ hŇ rĳĎqĎ yĘ NbĆŇ ’ăĆ wĘ

10 C’yb¿ĂŇ hĄ =rSĆ ’Ğ hŇ mŔŁ ŁlSĘ ydăĄŇ bĘŇ ‘Č wĘ ÉMryřx ydąĄŇ bĘŇ ‘Č=MgČŇ wĘ : hŇ mĲŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ U¿Ć lČ
11 ëŇ lĆ UĆ hČ ţ W‘Č IăČwČ : hŇ rĲĎqĎ yĘ NbĆŇ ’¿Ć wĘ MyU¡Ă CGlĘ ’Č yY¿Ą‘Ğ C’ybËĂŇ hĄ rypĳĂŇ o’mĲĄ bŇ h¡Ď zĎ

tŇ or¿eŁ kĂŇ wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ tŇ ybăĄŇ lĘ C ÉhoĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ lĘ tŇ oQą sĂ mĘ MyUĂÁ CGlĘ ’Č hĲĎ yYĄÄ ‘Ğ=tŇ ’Ć
12 ëŇ lĆ UĆÄ hČ wĘ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ZrĆ’¿ĆBĘ Myn¡ĂpĎŇ lĘ MhËĄ kĎŇ C’¿ rĘnĂ =âlĲ wĘ MyrĳĂèĎ lČ Myl¡Ă bĎŇ nĘ C

dŇ b¡ČŇ QĘ mĂ hŇ lĎ ’ĎŔ SĎ rSăĆ ’Ğ ÉHYĎ pĘŇ xĆ =lJĎ =tŇ ’Ć ’bĎę SĘ =tŇ JČ lĘ mĲČ lĘ NtăČŇ nĎ hŇ mÁŁ ŁlSĘ
: hĎ ydĲĆŇ bĎŇ ‘ĞwĲČ ’yh¿Ă HY¡Ď rĘ’Č lĘ ëŇ lĆ ê¿Ą wČ ëŇ pËŇŁ hĞêĲČ wČĲ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =l’Ć hŇ ’Ď ybăĂŇ hĄ =rSĆ ’Ğ

13 hŇ năĎSĎ BĘ hŇ m¡Ł ŁlSĘ lĂ ’B¿Ď =rSĆ ’Ğ bŇ hĎŔ EĎhČ lqăČSĘ mĂ ÉyhĂ yĘwĲČ
14 MyrËĂêĎhČ ySÌĄ nĘ ’Č mĲĄ dŇ bČÂ lĘ : bŇ hĲĎ zĎ yr¿ĄJĘ JĂ SS¡Ą wĎ Myè¿Ă SĂ wĘ tŇ o’Ë mĄ SS¿Ą tŇ xĳĎ ’Ć

bŇ h¿Ď zĎ My’ËĂ ybĂŇ mĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ tŇ oxă pČŇ C ÉbrČ‘Ğ ykąĄŇ lĘ mČ =lkĎŇ wĘ My’ĳĂ ybĂŇ mĘ Myr¡ĂxĞiĲŁ hČ wĘ
15 TCxĳ SĎ bŇ hăĎ zĎ hŇ e¡ĎYĂ MyĂt¿ČŇ ’Ň mĎ hŇ mËŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UÌĆ hČ W‘Č IČÄwČ : hŇ mĲŁ ŁlSĘ lĂ PŇ sĆ k¡ĆŇ wĎ
16 tŇ o’ą mĄ =SŁlĲ SĘ C : tŇ xĲĎ ’Ć hĲĎ hŇ e¿Ď~Ă hČ =l‘Č hŇ l¡Ć ‘ĞyĲČ TCxŔ SĎ bŇ hăĎ zĎ Éto’mĄ SSąĄ

tŇ xĳĎ ’Ć hĲĎ NgăĄŇUĎ hČ =l‘Č hŇ l¡Ć ‘ĞyĲČ bŇ hĎŔ zĎ Éto’mĄ SŁlą SĘ TCxŔ SĎ bŇ hăĎ zĎ ÉMyeĂ gĂŇmĲĎ
17 ëŇ lĆ UËĆ hČ W‘Č IÌČwČ : NonĲ bĎŇ QĘ hČ r‘Č y¿Č tŇ yb¡ĄŇ BĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ MnăĄêĘ IĂwČ
18 SbĆŇ kĆÄ wĘ ’iĄ JĂ lČ ţ tŇ olă ‘ĞmĲČ SSăĄ wĘ : rohĲ TĎ bŇ h¿Ď zĎ Chj¡Ą YČ yĘwČ lodĳŇ GĎ NS¡Ą =’iĄ JĂ

MyĂnăČSĘ C tŇ bĆŇ èĳĎ hČ Moqă mĘ =l‘Č hŇ E¡ĆmĂ C hŇ E¿ĆmĂ tŇ odËŇ yĎwĘ MyzĂŔxĎ ’ĽmĎ É’iĄ JĂ lČ bŇ hąĎ EĎBČ
twyr’

.yrq MrĎCx ,bytk MrĎyxĂ v.10 .T
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MSËĎ Myd¿ĂŇ mĘ ‘ĲŁ tŇ oyęrĎ’Ğ rWăĎ ‘Ď MynÌĄSĘ C : tŇ odĲŇ IĎhČ lYĆ’¿Ą Myd¡ĂŇ mĘ ‘ĲŁ tŇ oyŔrĎ’Ğ 19

lkŇŁ wĘţ : hŇ kĲĎŇ lĎ mĘ mČ =lkĎŇ lĘ Nk¡ĄŇ hŇ W¿Ď ‘ĞnĲČ=âl hŇ EĳĆmĂ C hŇ EăĆmĂ tŇ ol¡ ‘ĞUĲČ hĲČ SS¿Ą =l‘Č 20

bŇ hăĎ zĎ Non¡bĎŇ QĘ hČ r‘Č y¿Č=tŇ yBĲĄ ylËĄJĘ lkęŁ wĘ bŇ hĎŔ zĎ ÉhmŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UąĆ hČ hŇ qĄÄ SĘ mČ ylĄÂJĘ
ÉëlĆ UĆÄ lČ tŇ oIąnĂ ’Ľ=yJĲĂ : hŇ mĎ C’Ĳ mĘ lĂ hŇ m¡Ł ŁlSĘ ym¿Ą yBĂ bŇ SËĎ xĘ nĆ PŇ sĆ JĆę Ny’ăĄ rCgĳŇsĎ 21

ű hŇ nĎ’Ň obăŇ êĎ MynĂÁSĎ SolÄSĎ lĘ žtxČ ’Č MrĳĎCx ydăĄŇ bĘŇ ‘Č M‘¡Ă SySĂŔ rĘêČ tŇ okăŇ lĘ hĲŁ
: MyIĲĂJĂ CtŇ wĘ Myp¡ĂŇ oqwĘ MyB¿Ă hČ nĘ SĆ PŇ sĆ kĆŔ wĎ bŇ hăĎ zĎ Éto’WĘ nĲŁ SySĂę rĘêČ tŇ oIănĂ ’Ľ

É lkŇŁ wĘ : hŇ mĲĎ kĘŇ xĎ wĘ rSĆ ‘¡Ł lĘ ZrĆ’ĳĎhĎ ykăĄŇ lĘ mČ lJ¡Ł mĂ hŇ mŔŁ ŁlSĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ É lDČgĘŇ IĂwČ 22, 23

otŔ mĎ kĘŇ xĎ =tŇ ’Ć É‘ČmÄŁ SĘ lĂ hŇ mĳŁ ŁlSĘ ynăĄjĘ =tŇ ’Ć MyS¡Ă qĘ bČŇ mĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ ykăĄŇ lĘ mČ
sŘ15 žPsĆ kĆŇ ylăĄ JĘ otÃ xĎ nĘ mĂ Sy’ăĂ My’ăĂ ybĂŇ mĘ MhăĄ wĘ : oBĲ lĂ BĘ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ Nt¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ 24

hŇ n¡ĎSĎ =rbČŇ DĘ MydĳĂŇ rĎpĘŇ C Mys¡Ă Cs MymĂŔ WĎ bĘŇ C qSĆ năĄ ÉtomlĎ WĘ C bŇ hąĎ zĎ ylĄÄkĘŇ C
tŇ oyąrĘ’ĲĚ MypĂÄ lĎ ’Ğ žt‘ČBČ rĘ’Č hŇ mÁŁ ŁlSĘ lĂ yhĂÄ yĘwČ : hŇ nĲĎSĎ BĘ 25

yrăĄ‘ĎBĘ ÉMxĄ yeĂ IČwČ MySĳĂ rĎjĲĎ PŇ lĆ ’¡Ć rW¿Ď ‘Ď=MynĲĄSĘ C tŇ obŔ JĎ rĘmČ C ÉMysĂ Cs
MykĳĂŇ lĎ UĘ hČ =lkĎŇ BĘ lS¡Ą om yh¿Ă yĘwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =M‘Ă wĘ bŇ kĆŇ rĆŔ hĎ 26

ëŇ lĆ UÌĆ hČ NêĄÄ IĂwČ : MyĂrĲĎYĘ mĂ lCb¿Ň GĘ dŇ ‘¡ČwĘ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ ZrĆ’ăĆ=dŇ ‘Č wĘ ÉrhĎ eĎhČ =NmĂ 27

Mym¿Ă qĘ èĂ JČ NtËČŇ nĎ MyzĂęrĎ’ĞhĲĎ tŇ ’ăĄ wĘ MynĳĂbĎŇ ’ĞJĲĎ MĂl¡Č SĎ CrĲyBĂ PŇ sĆ JËĆ hČ =tŇ ’Ć
hŇ m¡Ł ŁlSĘ lĂ MyĂrËČYĘ UĂ mĂ MysÌĂ Cs My’ĂÄ yYĂ omĲ C : bŇ rĲŁ lĎ hŇ l¡Ď pĄŇ èĘ BČ =rSĆ ’Ğ 28

MynĳĂorxĞ’ĞhĲĎ wĘ Myn¡ĂSŁ ’Ň rĲĂhĎ hŇ mŔŁ ŁlSĘ yrăĄbĘŇ DĂ Ér’Ď SĘ C : tŇ oYĲ rĎ’ĞhĲĎ =lJĎ mĂ C 29

hŇ IăĎxĂ ’Ğ tŇ ’ČÂ CbŇ nĘ =l‘Č wĘ ’ybĂŔ eĎhČ NtăĎŇ nĎ ÉyrĄbĘŇ DĂ=l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MhăĄ =âlhĞ
ëŇŁlÄmĘ IĂwČ : TbĲĎŇ nĘ =NBĆ M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎ=l‘Č hŇ zĆŔxŁ hČ ydă‘ř y ÉtozxĞbĲČŇ C ynĂę olyèĲĂ hČ 30

bŇ JąČ SĘ IĂwČ : hŇ nĲĎSĎ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ =l‘Č MĂlËČ SĎ CrĲybĂŇ hŇ mÌŁ ŁlSĘ 31

M‘¿ĎbĘŇ xČ rĘ ëŇŁlË mĘ IĂwČ wybĳĂŇ ’Ď dŇ ywăĂDĎ ry‘¡ĂBĘ ChrĚŔ BĘ qĘ IĂwĲČ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉhmŁ ŁlSĘ
C’B¿Ď MkËĆŇ SĘ yJ¿Ă hŇ mĎ kĳĆŇ SĘ M‘¡ĎbĘŇ xČ rĘ ëŇ lĆ I¿ĄwČ : wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ y
ÉTbĎŇ nĘ =NBĆ M‘ąĎbĘŇ rĎyĲĎ ‘ČmÄŁ SĘ JĂ yhĂÂ yĘwČ : otĲŇ ’Ł ëŇ yl¿Ă mĘ hČ lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ 2

M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎ bŇ SĎ I¿ĎwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ hŇ măŁ ŁlSĘ yn¡ĄjĘ mĂ xrČŔ BĎ rSăĆ ’Ğ MyĂrČŔ YĘ mĂ bĘŇ ’Chă wĘ
l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎ ’b¿ŇŁ IĎwČ olŔ =C’rĘqĘ IĂwĲČ ÉCxlĘ SĘ IĂwĲČ : MyĂrĲĎYĘ UĂ mĂ 3

hŇ êĎÃ ‘Č wĘ CnQĳĄ ‘Ě=tŇ ’Ć hŇ SăĎ qĘ hĂ ìŇ yb¡ĂŇ ’Ď : rmĲŁ ’Ň lĄ M‘¡ĎbĘŇ xČ rĘ=l’Ć CrŔ BĘ dČŇ yĘwĲČ 4

lqh
.yrq oD‘ĘyĆ ,bytk yDĂ‘ĘyĆ v.29
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Cnyl¡Ą ‘Ď Nt¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ dŇ bËĄŇ JĎ hČ oQÌ ‘ĚmĄ C hŇ SĎę uĎ hČ ìŇ ybĂÁ ’Ď tŇ dČÄ bŇŁ ‘ĞmĲĄ ž lqĄhĎ
5 ëŇ lĆ I¡ĄwČ ylĳĎ’Ą CbŇ CSă wĘ Mym¡Ă yĎ tŇ SĆ Łl¿ SĘ dŇ o‘Ë MhĆę lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : OĎ dĲĆŇ bĘŇ ‘ČnĲČ wĘ
6 MydĂę mĘ ‘ĲŁ CyăhĎ =rSĆ ’Ğ ÉMynĂ qĄ EĘhČ =tŇ ’Ć M‘Ďę bĘŇ xČ rĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ Z‘ČÂCĎIĂwČ : M‘ĲĎhĎ

bŇ yS¿Ă hĎ lĘ MyYĂŔ ‘Ď onĲ MêăĆ’Č ëŇ y’Ą ť rmĳŁ ’Ň lĄ yx¡Č ot¿Ň yŁ hĘ BĲĂ wybĂŔ ’Ď hŇ măŁ ŁlSĘ ÉynĄpĘŇ lĂ
7 M‘ąĎhĎ lĘ bŇ oTÁ lĘ hŇ yĆÄhĘ êĲĂ =M’Ă rmęŁ ’Ň lĄ wylĎÁ’Ą CrÄ BĘ dČŇ yĘwČ : rbĲĎŇ DĎ hŇ E¡ĆhČ =M‘ĎlĲĎ

Myd¡ĂŇ bĎŇ ‘Ğ ìËŇ lĘ Cy¿hĎ wĘ MybĳĂŇ oT MyrăĂbĎŇ DĘ Mh¡Ć lĄ ’Ğ ê¿ĎrĘBČ dĂŇ wĘ MtĎŔ yYĂ rĘC ÉhEĆhČ
8 =tŇ ’Ć Z‘Čę CĎIĂwČ ChYĳĚ‘Ď yĘ rSăĆ ’Ğ Myn¡ĂqĄ EĘhČ tŇ Y¿Č ‘Ğ=tŇ ’Ć bŇ zËŁ ‘ĞIĲČwĲČ : MymĲĂ IĎhČ =lJĎ
9 hŇ mĎ ť MhĆę lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : wynĲĎpĎŇ lĘ Myd¡ĂŇ mĘ ‘ĲŁ hĎ oêŔ ’Ă Clă dĘŇ GĲĎ rSăĆ ’Ğ ÉMydĂŇ lĎ yĘhČ

ÉylČ ’Ą CrąBĘ DĂ rSĆÄ ’Ğ hŇ EĳĆhČ M‘ăĎhĎ =tŇ ’Ć rb¡ĎŇ DĎ bŇ yS¿Ă nĎ wĘ MyYĂŔ ‘Ď onĲ MêăĆ’Č
10 oêę ’Ă CrăBĘ dČŇ yĘwČ : CnylĲĄ ‘Ď ìŇ yb¡ĂŇ ’Ď Nt¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ l‘ŔŁ hĎ =NmĂ É lqĄhĎ rmŔŁ ’Ň lĄ

CrÄ BĘ DĂ=rSĆ ’Ğ žM‘ĎlĎ rmČÃ ’Ň tŇŁ =hŇ JĲŁ ůrmŁ ’Ň lĄ Èoê’Ă Clă dĘŇ GĲĎ rSĆÄ ’Ğ ÉMydĂŇ lĎ yĘhČ
hŇ JŁ ť CnylĳĄ‘ĎmĲĄ lqăĄhĎ hŇ ê¡Ď’Č wĘ CnQĄŔ ‘Ě=tŇ ’Ć dŇ yBăĂ kĘŇ hĂ ÉìybĂÄ ’Ď rmęŁ ’Ň lĄ ìŇ ylĆÁ’Ą

11 symąĂ ‘Ę hĆ ÉybĂŇ ’Ď hŇ êĎę ‘Č wĘ : ybĲĂŇ ’Ď yn¿ĄtĘŇ UĎ mĂ hŇ b¡ĎŇ ‘Ď ye¿ĂTĎ qĲĎ MhĆŔ lĄ ’Ğ rmăČ ’Ň êŁ
ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć riąČyĂ ybĂę ’Ď MkĳĆŇ QĘ ‘Ě=l‘ĲČ PŇ ysăĂ ’Ł yn¡Ă’Ğ wĲČ dŇ bĄŔ JĎ l‘ăŁ ÉMkĆŇ ylĄ ‘Ğ

12 =lkĎŇ wĘ M‘ÌĎbĘŇ rĎyĲĎ ’bÄŁ IĎwČ : MyBĲĂ rČqĘ ‘ĞBĲĎ yn¡Ă’Ğ wĲČ MyTĂŔ oèBČ
rmŔŁ ’Ň lĄ ÉëlĆ UĆÄ hČ rBąĆDĂ rSĆÄ ’ĞJĲČ ySĳĂ lĂ èĘ hČ MoIăBČ M‘¡ĎbĘŇ xČ rĘ=l’Ć M‘ËĎhĎ

13 ëŇ lĆ UăĆ hČ ÉbzŁ ‘ĞIĲČwĲČ hŇ SĳĎ qĎ ëŇ lĆ U¡Ć hČ Mn¿Ą‘ĞIĲČwČ : ySĲĂ lĂ èĘ hČ MoI¿BČ yl¡Č ’Ą CbŇ CS¿
14 rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMydĂŇ lĎ yĘhČ tŇ YąČ ‘ĞJĲČ MhĆę lĄ ’Ğ rBăĄ dČŇ yĘwČ : MynĲĂ qĄ EĘhČ tŇ Y¿Č ‘Ğ tŇ ’¡Ą M‘ĎŔ bĘŇ xČ rĘ

MyTĂŔ oèBČ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć riąČyĂ ybĂę ’Ď wylĳĎ ‘Ď PŇ ysăĂ ’Ł yn¡Ă’Ğ wĲČ MkĆŔ QĘ ‘Ě=tŇ ’ĲĆ ÉdyBĂ kĘŇ ’Č
15 ÉhBĎ sĂ nĘ hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ =yJĂ M‘ĳĎhĎ =l’Ć ëŇ lĆ U¡Ć hČ ‘m¿Č SĎ =âlĲ wĘ : MyBĲĂ rČqĘ ‘ĞBĲĎ yn¡Ă’Ğ wĲČ

ÉdyČBĘ ÉrBĆ DĂ rSąĆ ’Ğ orę bĎŇ DĘ=tŇ ’Ć hoĎÁhyĘ MyqĂÄ hĎ žN‘ČmČ lĘ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ M‘ăĂmĄ
16 =âlĲ yJĂ ţ l’Ąę rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ : TbĲĎŇ nĘ =NBĆ M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎ=l’Ć ynĂŔ olèĲĂ hČ ChIăĎxĂ ’Ğ

žCnQĎ =hŇ mČ rmÃŁ ’Ň lĄ ű ëŇ lĆ UăĆ hČ =tŇ ’Ć M‘ăĎhĎ CbŇ ySăĂ IĎwČ ůMhĆ lĎ ÈëlĆ UĆ hČ ‘măČ SĎ
hŇ êĎě ‘Č l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ÉìylĆÄhĎ ’ĲŁ lĘ Sy’ąĂ ySČę yĂ=NbĆŇ BĘ hŇ lăĎ xĞ nĲČ=âlwĘ dŇ ywĂÁdĎŇ BĘ qlĆ xĄÄ

: wylĲĎ hĎ ’ĲŁ lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ ëŇ lĆ I¿ĄwČ dŇ ywĳĂDĎ ì¡Ň tĘŇ ybĲĄŇ hŇ ’¿Ą rĘ
17 : M‘ĲĎbĘŇ xČ rĘ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ ëŇŁl¿ mĘ IĂwČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ yrăĄ‘ĎBĘ Myb¡ĂŇ SĘ IĲŁ hČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ynăĄbĘŇ C

xlVyw
.w"T b"y +’ Myklm ,+’ +k +b l’wmV Nyy‘: bwtkh hnykV ’l’ wyhĎŁl’lĄ yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.16 .y



1476 b Mymyh yrbd 10. 18–11. 18

obÌŇ =CmGĘ rĘIĂwČ sUČŔ hČ =l‘Č rSăĆ ’Ğ ÉMrĎdŇŁ hĞ =tŇ ’Ć M‘Ďę bĘŇ xČ rĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ xlČÂSĘ IĂwČ 18

ÉZUĄ ’Č tĘŇ hĂ M‘Ďę bĘŇ xČ rĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ wĘ tŇ mĳŁ IĎwČ NbĆŇ ’¡Ć l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ
dŇ ywĂŔDĎ tŇ ybăĄŇ BĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ C‘ąSĘ pĘŇ IĂwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ sCn¡lĎ hŇ bĎŔ JĎ rĘUĆ BČ tŇ olă ‘ĞlĲČ 19

tŇ yBĄÄ =tŇ ’Ć ž lhĄ qĘ IČwČ ůMĂlČ SĎ CrĲyĘ ÈM‘ĎbĘŇ xČ rĘ ’băŇŁ IĎwČ : hŇ EĲĆhČ MoI¿hČ dŇ ‘¡Č ’y

ÉMxĄ QĎ hĂ lĘ hŇ mĳĎ xĎ lĘ mĂ hŇ WăĄ ‘Ł rCx¡ BĎ PŇ lĆ ’ËĆ Myn¿ĂomSĘ C hŇ ’ĎÄ mĄ NmĂę yĎnĘ bĂŇ C hŇ dĎÁ ChyĘ
: M‘ĲĎbĘŇ xČ rĘlĂ hŇ k¡ĎŇ lĎ mĘ UČ hČ =tŇ ’Ć bŇ yS¿Ă hĎ lĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=M‘Ă

rměŁ ’Ĺ : rmĲŁ ’Ň lĄ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ =Sy’Ă Chy¿Ď‘Ę mĲČ SĘ =l’Ć hoĎŔhyĘ=rbČŇ DĘ ÉyhĂ yĘwĲČ 2, 3

hŇ d¿ĎŇ ChyBĲĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lJĎ É l’Ć wĘ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ hŇ m¡Ł ŁlSĘ =NBĆ M‘¿ĎbĘŇ xČ rĘ=l’Ć
=M‘Ă CmÁ xĞQĎÄtĂŇ =âlĲ wĘ žCl‘ĞtĲČŇ =âlĲ hoĎÃhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JăŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ Nm¡Ă yĎnĘ bĂŇ C 4

ÉC‘mĘ SĘ IĂwČĲ hŇ EĳĆhČ rbăĎŇ DĎhČ hŇ y¡ĎhĘ nĲĂ yêËĂ ’Ă mĲĄ yJÌĂ otŔ ybĄŇ lĘ Sy’ăĂ CbŇ CSť MkĆę yxĄ ’Ğ
: M‘ĲĎbĘŇ rĎyĲĎ=l’Ć tŇ kĆŇ Q¿Ć mĂ CbŇ S¡Ě IĎwČ hoĎŔhyĘ yrăĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć

NbĆŇ IÌĂwČ : hŇ dĲĎŇ ChyBĲĂ roY¡ mĎ lĘ MyrËĂ‘Ď NbĆŇ IÌĂwČ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ M‘¡ĎbĘŇ xČ rĘ bŇ SĆ I¿ĄwČ 5, 6

=tŇ ’Ć wĘ rCY¿ =tŇ yBĲĄ =tŇ ’Ć wĘ : ‘Č oqĲ êĘ =tŇ ’Ć wĘ MT¡Ď y‘Ą=tŇ ’Ć wĘ MxĆ lËĆ =tŇ yBĲĄ =tŇ ’Ć 7

MyĂr¿ČodŇ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ : PŇ yzĲĂ=tŇ ’Ć wĘ hŇ S¡Ď rĄmĎ =tŇ ’Ć wĘ tŇ G¿Č=tŇ ’Ć wĘ : MQĲĎ dĚŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ ok¡Ň oW 8, 9

NorŔ bĘŇ xĆ =tŇ ’Ć wĘ NolŔ IĎ’Č =tŇ ’Ć wĘ Éh‘ĎrĘYĎ =tŇ ’Ć wĘ : hŇ qĲĎ zĄ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ Syk¡ĂŇ lĎ =tŇ ’Ć wĘ 10

NêąĄ IĂwČ tŇ orĳYĚUĘ hČ =tŇ ’Ć qE¡ĄxČ yĘwČ : tŇ orĲYĚmĘ yr¡Ą‘Ď NmĳĂ yĎnĘ bĂŇ bĘŇ C hŇ d¡ĎŇ ChyBĲĂ rS¿Ć ’Ğ 11

Éry‘Ă wĎ ry‘ąĂ=lkĎŇ bĘŇ C : NyĂyĲĎwĎ NmĆ S¿Ć wĘ lk¡ĎŇ ’ĞmĲČ tŇ or¿YĘ ’Ł wĘ MydĂŔ ygĂŇ nĘ ÉMhĆ BĎ 12

: NmĲĂ yĎnĘ bĂŇ C hŇ d¿ĎŇ ChyĘ ol¡ =yhĂ yĘwĲČ dŇ ’ĳŁ mĘ hŇ BăĄ rĘhČ lĘ Mq¡ĄEĘxČ yĘwĲČ MyxĂŔ mĎ rĘC tŇ oeăYĂ
Cb¿Ň ~Ę yČtĘŇ hĲĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ BĘ rS¡Ć ’Ğ MIĂŔwĂlĘ hĲČ wĘ ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ wĘ 13

MtĎŔ EĎxĚ’Ğ wĲČ ÉMhĆ ySĄ rĘgĘŇmĂ =tŇ ’Ć MIĂęwĂlĘ hĲČ CbăŇ zĘ‘ĲĎ=yJĂ : MlĲĎ CbŇ GĘ =lJĎ mĂ wyl¡Ď ‘Ď 14

Nh¡Ą JČ mĂ wynĎŔ bĎŇ C ÉM‘ĎbĘŇ rĎyĲĎ MxąĎ ynĂ zĘhĂ =yJĲĂ MĂlĳĎSĎ CrĲylĂ wĘ hŇ d¡ĎŇ ChylĲĂ Ck¿Ň lĘ IĲĄwČ
rS¿Ć ’Ğ Myl¡Ă gĎŇ‘ĞlĲĎ wĘ MyrĳĂy‘Ă vĘ lČ wĘ tŇ om¡ BĎ lČ MynĂŔ hĞJĲŁ Éol=dŇ mĆ ‘ĞIĲČwČ : hoĲĎhylĲČ 15

MbĎŔ bĎŇ lĘ =tŇ ’Ć ÉMynĂ tĘŇ eĲŁ hČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yTăĄ bĘŇ SĂ É lJŁ mĂ MhĆę yrĄxĞ’ĲČ wĘ : hŇ WĲĎ ‘Ď 16

ho¡ĎhylĲČ xČ oBě zĘlĂ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ C’BĎ ť l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć SuĄě bČŇ lĘ
=tŇ ’Ć CYË UĘ ’Č yĘwĲČ hŇ dĎŔ ChyĘ tŇ CkăŇ lĘ mČ =tŇ ’Ć ÉCqEĘxČ yĘwĲČ : MhĲĆ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ yh¿ĄŁl’Ĺ 17

hŇ m¡Ł ŁlSĘ C dŇ ywËĂDĎ ëŇ rĆdÌĆŇ BĘ Ckę lĘ hĲĎ yJăĂ Solĳ SĎ MynăĂSĎ lĘ hŇ m¡Ł ŁlSĘ =NBĆ M‘¿ĎbĘŇ xČ rĘ
tŇ om¡ yrĂyĘ=Nbř tŇ lČŔ xĞmăĎ =tŇ ’Ć hŇ èĎŔ ’Ă ÉM‘ĎbĘŇ xČ rĘ olą =xuČ IĂwČ : SolĲ SĎ Myn¿ĂSĎ lĘ 18

dywd=Nb
.r"tw ‘"t ,’"yd ,T"d ,w"d ,g"d Nkw yrqw bytk =tBČ ’"sb ,yrq =tBČ ,bytk =NBĆ v.18 .’y
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19 SC‘¿ yĘ=tŇ ’Ć MynĳĂBĎ ol¡ dŇ lĆ ê¿Ą wČ : ySĲĎ yĂ=NBĆ bŇ ’¡Ď ylĂ ’Ĺ=tŇ BČ lyĂhČě ybĂŇ ’Ğ dŇ ywĳĂDĎ=NBĆ
20 Molĳ SĎ bĘŇ ’Č =tŇ BČ hŇ k¡ĎŇ ‘ĞmĲČ =tŇ ’ĲĆ xqČŔ lĎ hĎ yrăĆxĞ’ĲČ wĘ : MhČ zĲĎ=tŇ ’Ć wĘ hŇ y¡ĎrĘmČ SĘ =tŇ ’Ć wĘ
21 bŇ hČÄ ’ĹIĲĆwČ : tŇ ymĲĂ ŁlSĘ =tŇ ’Ć wĘ ’z¡ĎyzĂ=tŇ ’Ć wĘ yêČŔ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ ÉhIĎbĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć olę dŇ lĆ êăĄ wČ

yJĂ ţ wySĎŔ gĘŇlČ ypăĂŇ C ÉwySĎ nĎ=lJĎ mĂ MolęSĎ bĘŇ ’Č =tŇ bČŇ hŇ kăĎŇ ‘ĞmĲČ =tŇ ’Ć M‘ĎÁ bĘŇ xČ rĘ
MyrÌĂWĘ ‘Ć dŇ lĆ oIęwČ MyèĳĂ SĂ MyS¡Ă gĘŇlČ ypĲĂŇ C ’WĎŔ nĎ ÉhrĄWĘ ‘Ć=hŇ nĲĆ omSĘ MySąĂ nĎ

22 hŇ I¿ĎbĂŇ ’Ğ=tŇ ’Ć M‘ËĎbĘŇ xČ rĘ S’Ň rÌŁ lĎ dŇ mĄÄ ‘ĞIĲČwČ : tŇ onĲ BĎ Myè¿Ă SĂ wĘ Myn¡ĂBĎ hŇ nËĎ omSĘ C
23 wynĎÁBĎ =lJĎ mĂ ZrÄŁ pĘŇ IĂwČ žNbĆŇ IĎwČ : okĲŇ ylĂ mĘ hČ lĘ yJ¡Ă wyxĳĎ’Ć BĘ dŇ ygăĂŇ nĎlĘ hŇ k¡ĎŇ ‘ĞmĲČ =NbĲĆŇ

Noz¡UĎ hČ MhËĆ lĎ Nê¿Ą IĂwČ tŇ orŔ YĚUĘ hČ yrăĄ‘Ď É lkŇŁ lĘ NmĂę yĎnĘ bĂŇ C hŇ dăĎŇ ChyĘ tŇ oYÌrĘ’Č =lkĎŇ lĲĘ
by otŔ qĎ zĘxĆ kĘŇ C ÉM‘ĎbĘŇ xČ rĘ tŇ CkąŇ lĘ mČ NykĂÂ hĎ JĘ yhĂę yĘwČ : MySĲĂ nĎ Nom¿ hĞ l’¡Č SĘ IĂwČ bŇ rĳŁ lĎ

2 yhĂÂ yĘwČ : oUĲ ‘Ă l’¡Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ hoĳĎhyĘ tŇ răČoê=tŇ ’Ć bŇ z¡Č‘Ď
MyĂr¡ČYĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ qS¿Č ySĂ hŇ lËĎ ‘Ď M‘ĎŔ bĘŇ xČ rĘ ëŇ lĆ UăĆ lČ ÉtySĂ ymĂ xĞhĲČ hŇ nąĎèĎ BČ

3 Myè¿Ă SĂ bĘŇ C bŇ kĆŇ rĆŔ ÉMyĂtČÄ ’Ň mĎ C PŇ lĆ ’ąĆ BĘ : hoĲĎhyBĲČ Cl¡ ‘ĞmĲĎ yJ¿Ă MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ=l‘Č
Myb¿ĂŇ Cl MyĂrČŔ YĘ UĂ mĂ ÉoU‘Ă C’BąĎ =rSĆ ’Ğ M‘ĎÂlĎ rjĎę sĘ mĂ Ny’ăĄwĘ MySĳĂ rĎjĲĎ PŇ lĆ ’¡Ć

4 ’b¡ŇŁ IĎwČ hŇ dĳĎŇ ChylĲĂ rSăĆ ’Ğ tŇ or¡YĚUĘ hČ yr¿Ą‘Ď=tŇ ’Ć dŇ JËŁ lĘ IĂwČ : MySĲĂ CkŇ wĘ MyI¡ĂJĂ sĚ
5 hŇ dĎŔ ChyĘ yrăĄWĎ wĘ M‘ĎŔ bĘŇ xČ rĘ=l’Ć ’BăĎ É’ybĂŇ eĎhČ hŇ yąĎ‘Ę mĲČ SĘ CĲ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ=dŇ ‘Č

rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ MhĆÁ lĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ qSĳĎ ySĂ ynăĄjĘ mĂ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ=l’Ć Cp¿Ň sĘ ’Ć nĲĆ=rSĆ ’Ğ
: qSĲĎ ySĂ =dŇ yČBĘ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć yêĂ bĘŇ z¿Č‘Ď ynËĂ’Ğ=PŇ ’Č wĘ ytĂŔ ’Ł MêăĆbĘŇ zČ‘Ğ ÉMêĆ’Č hoĎęhyĘ

6, 7 tŇ o’ą rĘbĂŇ C : hoĲĎhyĘ ű qyD¿ĂYČ Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ wĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=yrĲĄWĎ C‘¿ nĘ JĲĎ IĂwČ
C‘¡ nĘ kĘŇ nĂ rmËŁ ’Ň lĄ ű hŇ yÌĎ‘Ę mĲČ SĘ =l’Ć ÉhoĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ žhyĎhĎ C‘nĎŔ kĘŇ nĂ yJăĂ ÉhoĎhyĘ
ytËĂŇ mĎ xĞ ëŇ êÌČtĂŇ =âlĲ wĘ hŇ TĎŔ ylĄ pĘŇ lĂ ÉT‘ČmĘ JĂ MhąĆ lĎ yêĂÄ tČŇ nĲĎ wĘ MtĳĄŇ yxĂ SĘ ’Č âlă

8 ytĂŔ dĎŇ obăŇ ‘Ğ ÉC‘dĘŇ yĄwĘ MydĳĂŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ ol¡ =CyhĘ yĲĂ yJ¿Ă : qSĲĎ ySĂ =dŇ yČBĘ MĂl¡Č SĎ CrĲyBĂ
9 =ëŇ lĆ mĲĆ qS¿Č ySĂ l‘Č IČÄwČ : tŇ oYĲ rĎ’ĞhĲĎ tŇ ok¿Ň lĘ mĘ mČ tŇ d¡ČŇ obŇ ‘ĞwĲČ

ÉtorYĘ ’ĲŁ =tŇ ’Ć wĘ hoĎęhyĘ=tŇ yBĲĄ tŇ orăYĘ ’Ł =tŇ ’Ć xuČÂ IĂwČ ůMĂlČ SĎ CrĲyĘ=l‘Č ÈMyĂrČYĘ mĂ
hŇ W¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’Ğ bŇ hĎŔ EĎhČ yeăĄgĂŇmĎ =tŇ ’Ć ÉxuČ IĂwČ xqĳĎlĎ lJ¡Ł hČ =tŇ ’Ć ëŇ lĆ UĆŔ hČ tŇ yBăĄ

10 dŇ yqĂę pĘŇ hĂ wĘ tŇ SĆ xĳŁ nĘ ye¡ĄgĂŇmĎ MhĆŔ yêĄxĘ êČ ÉM‘ĎbĘŇ xČ rĘ ëŇ lĆ UąĆ hČ W‘Č IČÄwČ : hŇ mĲŁ ŁlSĘ
11 =yDĄmĂ yhËĂ yĘwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ tŇ yB¿Ą xtČŇ j¡Ć MyrĂŔ mĘ èăŁ hČ MyYĂŔ rĎhĲĎ yrăĄWĎ ÉdyČ=l‘Č

’ê¿Ď =l’Ć MCb¡Ň SĂ hĹwĲĆ MC’Ŕ WĎ nĘ C ÉMyYĂ rĎhĲĎ C’BąĎ hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ ëŇ lĆ U¡Ć hČ ’ob¿Ň
MyYrh
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sŘ16 hŇ lĳĎ kĎŇ lĘ tŇ yx¡Ă SĘ hČ lĘ âl¿ wĘ hoĎŔhyĘ=PŇ ’Č ÉCeUĆÄ mĂ bŇ SąĎ o‘ę nĘ JĲĎ hĂ bĘŇ C : MyYĲĂ rĎhĲĎ 12

: MybĲĂŇ oT Myr¿ĂbĎŇ DĘ hŇ y¡ĎhĎ hŇ dĎŔ ChyBĲĂ ÉMgČŇ wĘ

tŇ xăČ ’Č wĘ My‘ăĂBĎ rĘ’Č =NbĆŇ yJăĂ ëŇŁlĳ mĘ IĂwČ MĂl¡Č SĎ CrĲyBĂ M‘ËĎbĘŇ xČ rĘ ëŇ lĆ UÌĆ hČ qEĄÂxČ tĘŇ IĂwČ 13

MĂlČęSĎ CrĲyBĂ ëŇ ăČlmĎ ű hŇ năĎSĎ hŇ r¿ĄWĘ ‘Ć ‘bČÄ SĞ CĲ okÁ lĘ mĎ BĘ M‘ĎÄ bĘŇ xČ rĘ žhnĎSĎ
yTăĄ bĘŇ SĂ É lJŁ mĂ ÉMSĎ om¿ SĘ =tŇ ’Ć MCWÄ lĎ hoĎÁhyĘ rxČÄ BĎ =rSĆ ’Ğ ry‘Ă hĎ ţ
ÉNykĂŇ hĄ âlą yJăĂ ‘rĳĎhĎ W‘Č I¡ČwČ : tŇ ynĲĂ UŁ ‘ČhĲĎ hŇ m¡Ď ‘ĞnĲČ oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ 14

MynĂŔ orxČ ’ăĞhĲĎ wĘ ÉMynĂ SŁ ’Ň rĲĂhĎ M‘Ďę bĘŇ xČ rĘ yrăĄbĘŇ dĂŇ wĘ : hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć Sor¡dĘŇ lĂ oBŔ lĂ 15

WxĳĄ yČtĘŇ hĂ lĘ hŇ z¡ĆxŁ hČ oD¿‘Ă wĘ ’ybËĂŇ eĎhČ hŇ yÌĎ‘Ę mĲČ SĘ yrĄÄ bĘŇ dĂŇ BĘ MybĂÁ CtŇ JĘ MhĄÄ =âlhĞ
=M‘Ă ÉM‘ĎbĘŇ xČ rĘ bŇ JąČ SĘ IĂwČ : MymĲĂ IĎhČ =lJĎ M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎwĘ M‘ËĎbĘŇ xČ rĘ tŇ omÌ xĞlĘ mĂ C 16

: wyêĲĎxĘ êČ on¡bĘŇ hŇ I¿ĎbĂŇ ’Ğ ëŇŁlË mĘ IĂwČ dŇ ywĳĂDĎ ry‘ăĂBĘ rb¡ĄŇ uĎ IĂwČ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ

: hŇ dĲĎŇ ChyĘ=l‘Č hŇ I¡ĎbĂŇ ’Ğ ëŇŁl¿ mĘ IĂwČ M‘ĳĎbĘŇ rĎyĲĎ ëŇ lĆ UăĆ lČ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć hŇ n¿ĆomSĘ tŇ nËČSĘ BĂ gy

l’¡Ą yrĂC’Ĳ =tŇ bČŇ Chy¿ĎkĎŇ ymĂ oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ MĂlČŔ SĎ CrăyBĂ ÉëlČ mĎ MynĂęSĎ Solă SĎ 2

hŇ IĎÁbĂŇ ’Ğ rsÄŁ ’Ę IĆwČ : M‘ĲĎbĘŇ rĎyĲĎ Nyb¿ĄŇ C hŇ I¡ĎbĂŇ ’Ğ NyB¿Ą hŇ tËĎŇ yĘhĲĎ hŇ m¿Ď xĎ lĘ mĂ C hŇ ‘ĳĎbĘŇ GĂ =NmĂ 3

Sy’ăĂ PŇ lĆ ’¡Ć tŇ o’¿ mĄ =‘BĲČ rĘ’Č hŇ mĎŔ xĎ lĘ mĂ yrăĄoBGĂ É lyĂxČÄ BĘ hŇ mĎę xĎ lĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć
Sy’¿Ă PŇ lĆ ’ËĆ tŇ o’¿ mĄ hŇ nĆÄ omSĘ BĂ hŇ mĎŔ xĎ lĘ mĂ ÉoU‘Ă ëŇ rąČ‘Ď M‘Ďę bĘŇ rĎyĲĎwĘ rCxĳ BĎ
MyĂrČŔ mĎ YĘ rhăČ lĘ É l‘ČmĄ hŇ IĎębĂŇ ’Ğ MqĎ IăĎwČ : lyĂxĲĎ roB¿ GĂ rCx¡ BĎ 4

âlą hĞ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ M‘¿ĎbĘŇ rĎyĲĎ ynĂ C‘¡mĎ SĘ rmĆ ’Ň ŁIěwČ MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć rhăČ BĘ rS¡Ć ’Ğ 5

dŇ ywËĂdĎŇ lĘ hŇ kÌĎŇ lĎ mĘ mČ NtČÄ nĎ l’Ąę rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ű hoăĎhyĘ yJĂÂ tŇ ‘ČdČŔ lĎ ÉMkĆŇ lĎ
M‘ăĎbĘŇ rĎyĲĎ ÉMqĎ IĎÄwČ : xlČ mĲĆ tŇ yr¿ĂBĘ wyn¡ĎbĎŇ lĘ C ol¿ MlĳĎ o‘lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=l‘Č 6

wylĎę ‘Ď CYă bĘŇ uĲĎ IĂwČ : wynĲĎdŇŁ ’Ğ=l‘Č dŇ r¡Ł mĘ IĂwČ dŇ ywĳĂDĎ=NbĆŇ hŇ măŁ ŁlSĘ dŇ bĆŇ ‘¡Ć TbĎŔ nĘ =NBĆ 7

hŇ mĳŁ ŁlSĘ =NBĆ M‘ăĎbĘŇ xČ rĘ=l‘Č CY¡ UĘ ’Č tĘŇ IĲĂwČ l‘Č IČŔlĂ bĘŇ ynăĄBĘ ÉMyqĂ rĄ MySąĂ nĎ’Ğ
ű hŇ êăĎ ‘Č wĘ : MhĲĆ ynĄpĘŇ lĂ qE¡ČxČ tĘŇ hĂ âl¿ wĘ bŇ bĎŔ lĄ =ëŇ rČwĘ Ér‘ČnČÄ hŇ yĎhąĎ M‘Ďę bĘŇ xČ rĘC 8

dŇ ywĳĂdĎŇ ynăĄBĘ dŇ y¡ČBĘ hoĎŔhyĘ tŇ kĆŇ lăĆ mĘ mČ ÉynĄpĘŇ lĂ ÉqEĄxČ tĘŇ hĂ lĘ MyrĂę mĘ ’ĲŁ MêăĆ’Č
M‘¡ĎbĘŇ rĎyĲĎ MkËĆŇ lĎ hŇ W¿Ď ‘Ď rSĆÄ ’Ğ bŇ hĎŔ zĎ ylăĄ gĘŇ‘Ć ÉMkĆŇ UĎ ‘Ă wĘ bŇ rĎŔ Nomă hĎ ÉMêĆ’Č wĘ
MIĳĂwĂlĘ hĲČ wĘ Nr¡Ł hĞ’ĲČ yn¿ĄBĘ =tŇ ’Ć hoĎŔhyĘ ynăĄhĞJĲŁ =tŇ ’Ć ÉMêĆxĘ DČhĂ âlą hĞ : MyhĲĂ Łl’Ň lĲĄ 9

rpąČŇ BĘ odÁ yĎ ’QĄÄmČ lĘ ’BĎę hČ =lJĎ tŇ oYŔ rĎ’ĞhĲĎ yUăĄ ‘ČJĘ ÉMynĂ hĞJĲŁ MkąĆŇ lĎ CWÄ ‘ĞêĲČ wČ
rqb=Nb
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10 ho¿ĎhyĘ CnxĘ nËČ’Ğ wĲČ : MyhĲĂ Łl’Ĺ âl¿ lĘ Nh¡Ą kŇŁ hŇ y¿ĎhĎ wĘ hŇ ‘ĎŔ bĘŇ SĂ MlăĂ y’Ą wĘ ÉrqĎ BĎ =NBĆ
MI¡ĂwĂlĘ hĲČ wĘ NrŔŁ hĞ’ĲČ ynăĄBĘ ÉhoĎhylĲČ MytąĂŇ rĘSĲĎ mĘ MynĂÁhĞkÄŁ wĘ ChnĳĚbĘŇ zČ‘Ğ âlă wĘ Cnyh¡ĄŁl’Ĺ

11 =bŇ rĆ‘ĲĆbĎŇ C rqĆBăŁ BČ =rqĆBĲŁ BČ tŇ olă ‘Ł hoĎÃhylĲČ MyrăĂTĂ qĘ mČ C : tŇ kĆŇ ’Ň lĲĎ mĘ BČ
rohę FĎ hČ NxăĎ lĘ èĚ hČ =l‘Č MxĆ lĆÁ tŇ kĆŇ rĆÄ ‘ĞmĲČ C žMyUĂ sČ =tŇ rĆTĲŁ qĘ C bŇ rĆ‘ăĆBĎ
CnxĘ nČŔ ’Ğ MyrăĂmĘ SĲŁ =yJĂ bŇ rĆ‘ĆŔ BĎ bŇ rĆ‘ăĆBĎ Ér‘ĄbĎŇ lĘ ÉhĎ ytĆÄ rĲŁ nĄwĘ bŇ hąĎ EĎhČ tŇ rČÄ onmĘ C

12 CnUĎÄ ‘Ă žheĄhĂ wĘ : otĲŇ ’Ł Mê¿ĆbĘŇ zČ‘Ğ Mê¡Ć’Č wĘ CnyhĳĄŁl’Ĺ hoăĎhyĘ tŇ rĆm¡ĆSĘ mĂ =tŇ ’Ć
ynăĄBĘ MkĳĆŇ ylĄ ‘Ğ ‘Č yrăĂhĎ lĘ hŇ ‘¡ĎCrêĘ hČ tŇ or¿YĘ YĲŁ xĞ wĲČ wynËĎhĞkĲŇŁ wĘ ű MyhÌĂ Łl’ĹhĲĎ S’Ň rÁŁ bĎŇ
: CxylĲĂ YĘ tČŇ âl¿ =yJĂ Mk¡ĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ=yhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=M‘Ă CmË xĞQĲĎ êĂ =l’Č l’Ąę rĎWĘ yĂ

13 hŇ dĎŔ ChyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉCyhĘ IĲĂwČ MhĳĆ yrĄxĞ’ĲČ mĄ ’ob¡Ň lĎ bŇ rĎŔ ’Ę UČ hČ =tŇ ’Ć ÉbsĄ hĄ M‘Ďę bĘŇ rĎyĲĎwĘ
14 MynăĂjĎ ÉhmĎ xĎ lĘ UĂ hČ MhąĆ lĎ hŇ eĄÄhĂ wĘ hŇ dĎę ChyĘ CnăpĘŇ IĂwČ : MhĲĆ yrĄxĞ’ĲČ mĄ bŇ r¡Ď’Ę UĲČ hĲČ wĘ
15 C‘yr¡ĂIĎwČ : tŇ orĲYĘ YĲŁ xĞBĲČ Myr¡Yř Yxm MynĂŔ hĞJăŁ hČ wĘ hoĳĎhylĲČ Cq¡ ‘ĞYĘ IĂwĲČ roxŔ ’Ď wĘ

ÉM‘ĎbĘŇ rĎyĲĎ=tŇ ’Ć PŇ gąČŇ nĎ MyhĂę Łl’ĹhĲĎ wĘ hŇ dĎŔ ChyĘ Sy’ăĂ É‘Č yrĂÄ hĎ BĘ yhĂę yĘwČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ Sy’ăĂ
16 ynăĄjĘ mĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CsCn¿ IĎwČ : hŇ dĲĎŇ ChywĲĂ hŇ I¡ĎbĂŇ ’Ğ yn¿ĄpĘŇ lĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ wĘ
17 hŇ JăĎ mČ oU¡ ‘Č wĘ hŇ I¿ĎbĂŇ ’Ğ MhËĆ bĎŇ CJ¿ IČwČ : MdĲĎŇ yĎBĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ Mn¿ĄêĘ IĂwČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ

: rCxĲ BĎ Sy’¿Ă PŇ lĆ ’¡Ć tŇ o’¿ mĄ =SmĲĄ xĞ l’ĄŔ rĎWĘ IĂmĂ ÉMylĂ lĎ xĞ Clą jĘ IĂwČ hŇ BĳĎ rČ
18 CnŔ ‘ĞSĘ nĂ yJăĂ hŇ dĎŔ ChyĘ ynăĄBĘ ÉCYmĘ ’Ć IĲĆwČ ’yhĳĂ hČ tŇ ‘ăĄBĎ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ C‘¿ nĘ JĲĎ IĂwČ
19 dŇ JąŁ lĘ IĂwČ ůM‘ĎbĘŇ rĎyĲĎ yrăĄxĞ’ĲČ ÈhIĎbĂŇ ’Ğ PŇ DăŁ rĘIĂwČ : MhĲĆ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=l‘Č

hĎ ytĳĆŇ onBĘ =tŇ ’Ć wĘ hŇ n¡ĎSĎ yĘ=tŇ ’Ć wĘ hĎ ytĆŔ onBĘ =tŇ ’Ć wĘ É l’Ą =tŇ yBĲĄ =tŇ ’Ć MyrĂŔ ‘Ď ÉCeUĆÄ mĂ
20 ChIĳĎbĂŇ ’Ğ ymăĄ yBĂ dŇ o‘¡ M‘ËĎbĘŇ rĎyĲĎ xČ JÌŁ rYÌČ‘Ď=âlĲ wĘ : hĎ ytĲĆŇ nŁ bĘŇ C NorpĘŇ ‘Ć=tŇ ’Ć wĘ
21 olŔ =’vĎ IĂÄwČ ChIĎŔbĂŇ ’Ğ qEăĄxČ tĘŇ IĂwČ : tŇ mĲŁ IĎwČ ho¡ĎhyĘ Chp¿ĄŇ GĘ IĂwČ

hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć SS¿Ą wĘ MynĂŔ BĎ ÉMyĂnČÄSĘ C MyrąĂWĘ ‘Ć dŇ lĆ oIęwČ hŇ rĳĄWĘ ‘Ć ‘BăČ rĘ’Č MyS¡Ă nĎ
22 Sr¡ČdĘŇ mĂ BĘ MybĂě CtŇ JĘ wyrĳĎbĎŇ dĘŇ C wyk¡ĎŇ rĎdĘŇ C hŇ IĎŔbĂŇ ’Ğ yrăĄbĘŇ DĂ ÉrtĆŇ yĆÄwĘ : tŇ onĲ BĎ
23 ry‘ăĂBĘ ÉotŇ ’Ł CrąBĘ qĘ IĂwČ wytĎę bŇŁ ’Ğ=M‘Ă hŇ IĎÁbĂŇ ’Ğ bŇ JČÄ SĘ IĂwČ : oDĲ‘Ă ’yb¿ĂŇ eĎhČ

rWĆ ‘¿Ć ZrĆ’¡ĎhĎ hŇ T¿Ď qĘ SĲĎ wymËĎ yĎBĘ wyêĳĎxĘ êČ on¡bĘŇ ’s¿Ď ’Ď ëŇŁlË mĘ IĂwČ dŇ ywĂŔDĎ
dy ho¿ĎhyĘ yn¡Ąy‘ĄBĘ rSĎŔ IĎhČ wĘ bŇ oFă hČ É’sĎ ’Ď W‘Č IąČwČ : MynĲĂ SĎ

2 tŇ obŔ ~ĄUČ hČ =tŇ ’Ć ÉrBĄ SČ yĘwČ tŇ omĳ BĎ hČ wĘ rk¡ĎŇ eĄhČ tŇ ox¿ BĘ zĘmĂ =tŇ ’Ć rsČ IËĎwČ : wyhĲĎ Łl’Ĺ
3 yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć Sorě dĘŇ lĂ hŇ dĎŔ ChylĲĂ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : MyrĲĂSĄ ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć ‘D¡ČgČŇ yĘwČ

Mhytwb’
.yrqw bytk MyrĂYĘ YČxĞmČ y’xndml ,yrq MyrĂYĘ xĘ mČ ,bytk MyrĂYĘ YČxĞmČ y’br‘ml v.14 .gy
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hŇ dĎŔ ChyĘ yrăĄ‘Ď=lJĎ mĂ ÉrsČ IĲĎwČ : hŇ wĲĎYĘ UĂ hČ wĘ hŇ r¿ĎoêhČ tŇ oW¡ ‘ĞlĲČ wĘ MhĳĆ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ 4

NbĆŇ IËĂwČ : wynĲĎpĎŇ lĘ hŇ k¡ĎŇ lĎ mĘ UČ hČ Tq¿Ł SĘ êĂ wČ MynĳĂUĎ xČ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ om¡ BĎ hČ =tŇ ’Ć 5

ÉhmĎ xĎ lĘ mĂ oUą ‘Ă =Ny’ĲĄ wĘ ZrĆ’Ďę hĎ hŇ TăĎ qĘ SĲĎ =yJĲĂ hŇ dĳĎŇ ChyBĲĂ hŇ r¡ĎCYmĘ yr¿Ą‘Ď
ű hŇ năĆbĘŇ nĂ hŇ dĎÁ ChylĲĂ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ : olĲ ho¡ĎhyĘ xČ yn¿ĂhĄ =yJĲĂ hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ MynăĂèĎ BČ 6

ůMyxĂ yrĂbĘŇ C MyĂtăČŇ lĎ DĘ ÈMylĂ DĎgĘŇmĂ C hŇ măĎ ox bŇ sĄÄ nĎ wĘ hŇ QĆ ’Ąę hĎ MyrăĂ‘ĎhĲĆ =tŇ ’Ć
xnĲČ I¿ĎwČ CnSĘ rČě DĎ CnyhĄŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć ÉCnSĘ rČÄ dĎŇ yJąĂ CnynĄę pĎŇ lĘ ZrĆ’ĎÁ hĎ CedĆÄ o‘
È lyĂxČ ’sĎę ’Ď lĘ yhăĂ yĘwČ : CxylĲĂ YĘ IČwČ Cn¡bĘŇ IĂwČ bŇ ybĳĂŇ iĎ mĂ Cnl¡Ď 7

PŇ lĆ ’ĆŔ tŇ o’ă mĄ SŁlă SĘ ÉhdĎŇ ChymĲĂ ůxmČ rŁ wĎ hŇ eăĎYĂ ’WăĄ nŁ
PŇ lĆ ’ĳĎ Myn¡ĂomSĘ C MyĂt¿ČŇ ’Ň mĎ tŇ SĆ qĆŔ ykĄŇ rĘdăŇŁ wĘ ÉNgĄŇmĎ y’ąĄWĘ nĲŁ NmĂę yĎnĘ BĂ mĂ C
PŇ lĆ ’ăĆ É lyĂxČÄ BĘ ySĂę CJhČ xrČzăĆ MhĆÁ ylĄ ’Ğ ’YĄÄ IĄwČ : lyĂxĲĎ yrĄoB¿ GĂ hŇ QĆ ’¡Ą =lJĎ 8

’s¡Ď ’Ď ’Y¿Ą IĄwČ : hŇ SĲĎ rĄmĎ =dŇ ‘Č ’b¡ŇŁ IĎwČ tŇ o’ĳ mĄ SŁlă SĘ tŇ ob¡Ň JĎ rĘmČ C MypĂŔ lĎ ’Ğ 9

’sĎÁ ’Ď ’rĎÄ qĘ IĂwČ : hŇ SĲĎ rĄmĎ lĘ hŇ tĎŇ p¡ČŇ YĘ ’yg¿ĄŇBĘ hŇ mĎŔ xĎ lĘ mĂ ÉCkŇ rĘ‘Č IĲČwČ wynĳĎpĎŇ lĘ 10

xČ JŔŁ Ny’ăĄlĘ ÉbrČ NyB¿Ą Éroz‘Ę lČ ìąŇ UĘ ‘Ă =Ny’ĲĄ hoĎęhyĘ ůrmČ ’Ň IŁ wČ ÈwyhĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=l’Ć
Nom¡ hĎ hĲĆ =l‘Č Cn’Ň bĎŔ ìăŇ mĘ SĂ bĘŇ C Ce‘ČŔ SĘ nĂ ìŇ ylăĆ ‘Ď=yJĲĂ ÉCnyhĄÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ CnrĄÁ zĘ‘Ď

: SonĲ ’Ĺ ì¡Ň UĘ ‘Ă rY¿Ł ‘Ę yČ=l’Č hŇ êĎ’ČŔ ÉCnyhĄÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ hŇ EĳĆhČ
Csn¡ĚIĎwČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ynăĄpĘŇ lĂ wĘ ’s¡Ď ’Ď yn¿ĄpĘŇ lĂ MySĂŔ CJhČ =tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ PŇ GąŁ IĂwČ 11

ljąŁ IĂwČ ůrrĎgĘŇlĂ =dŇ ‘Č ÈoU‘Ă =rSĆ ’Ğ M‘ăĎhĎ wĘ ’sĎÁ ’Ď MpĄÄ DĘrĘIĂwČ : MySĲĂ CJhČ 12

ChnĳĄxĞmĲČ ynăĄpĘŇ lĂ wĘ ho¡ĎhyĘ=ynĲĄpĘŇ lĂ Cr¿BĘ SĘ nĂ =yJĲĂ hŇ yĎŔxĘ mĲĂ MhăĆ lĎ Ny’ăĄlĘ ÉMySĂ CJmĂ
rrĎŔ GĘ tŇ obăŇ ybĂŇ sĘ ÉMyrĂ‘ĎhĲĆ =lJĎ tŇ ’ąĄ CJę IČwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ hŇ B¿Ą rĘhČ ll¡Ď SĎ C’¿ WĘ IĂwČ 13

hŇ B¡Ď rČ hŇ E¿ĎbĂŇ =yJĲĂ MyrĂŔ ‘ĎhăĆ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉCEbÄŁ IĎwČ MhĳĆ ylĄ ‘Ğ ho¡ĎhyĘ=dŇ xČ pĲČŇ hŇ y¿ĎhĎ =yJĲĂ
MyQĂŔ mČ gĘŇ C ÉbrŁ lĎ N’Ň YąŁ CBÄ SĘ IĂwČ CJĳ hĂ hŇ n¡ĆqĘ mĂ yl¿Ą hĽ’ĲĎ =MgČŇ wĘ : MhĲĆ bĎŇ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ 14

: MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ CbŇ S¡Ě IĎwČ
ů’sĎ ’Ď ynăĄpĘŇ lĂ È’YĄ IĄwČ : MyhĲĂ Łl’Ĺ xČ Cr¿ wyl¡Ď ‘Ď hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ dŇ dĄŔ o‘=NBĆ ÉChyĎÄrĘzČ‘ĞwĲČ wT, 2

ÉMkĆŇ UĎ ‘Ă hoąĎhyĘ NmĳĂ yĎnĘ bĂŇ C hŇ dăĎŇ ChyĘ=lkĎŇ wĘ ’s¡Ď ’Ď ynĂ C‘ě mĎ SĘ olŔ rmĆ ’Ň IăŁ wČ
bŇ z¿Ł ‘ĞyĲČ Chb¡ĚŇ zĘ‘ČêĲČ =M’Ă wĘ MkĆŔ lĎ ’YăĄUĎ yĂ ÉChSĚÄ rĘdĘŇ êĂ =M’ĲĂ wĘ oUŔ ‘Ă MkăĆŇ tĘŇ oyĲhĘ BĲĂ
tŇ mĆę ’Ĺ yhăĄŁl’Ĺ ű âlă lĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂlĘ MyB¡Ă rČ Mym¿Ă yĎwĘ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć 3

yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=l‘Č olŔ =r~Č BČ ÉbSĎ IĎÄwČ : hŇ rĲĎotŇ âl¿ lĘ C hŇ r¡Ćom Nh¿Ą JŁ âlË lĘ C 4

’YăĄ oIlČ Mol¡ SĎ Ny’¿Ą MhĄŔ hĎ MyêăĂ ‘Ă bĎŇ C : MhĲĆ lĎ ’Y¿ĄUĎ IĂwČ ChS¡Ě qĘ bČŇ yĘwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ 5

’blw
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6 Ct¿Ň êĘ kĚŇ wĘ : tŇ oYĲ rĎ’ĞhĲĎ yb¡ĄŇ SĘ oyĲ=lJĎ l‘¿Č tŇ oBŔ rČ tŇ măŁ ChmĘ yJĂ ť ’BĳĎ lČ wĘ
7 MêăĆ’Č wĘ : hŇ rĲĎYĎ =lkĎŇ BĘ Mm¡Ď mĎ hĞ Myh¿Ă Łl’Ĺ=yJĲĂ ry‘ĳĂBĘ ry‘ăĂwĘ yog¡ŇBĘ =yogĲŇ

: MkĲĆŇ tĘŇ QČ ‘ĚpĘŇ lĂ rk¡ĎŇ WĎ Sy¿Ą yJËĂ MkĳĆŇ ydĄŇ yĘ Cj¡ rĘyĂ=l’Č wĘ CqŔ zĘxĂ
8 qEČęxČ tĘŇ hĂ ů’ybĂŇ eĎhČ dŇ dăĄŇ ‘Ł Èh’Ď CbŇ eĘ hČ wĘ hŇ QĆ ’Ąę hĎ MyrăĂbĎŇ DĘhČ ’sĎÁ ’Ď ‘ČmÄŁ SĘ kĂŇ wĘ

rS¿Ć ’Ğ MyrĂŔ ‘ĎhăĆ =NmĂ C NmĂŔ yĎnĘ bĂŇ C ÉhdĎŇ ChyĘ ZrĆ’ąĆ=lJĎ mĂ ÉMyYĂ CuèĂ hČ rbąĄŇ ‘ĞIĲČwČ
Ml¿Ď C’ yn¡ĄpĘŇ lĂ rSĆě ’Ğ hoĎŔhyĘ xBăČ zĘmĂ =tŇ ’Ć ÉSDĄxČ yĘwČ MyĂrĳĎpĘŇ ’Ć rhăČ mĄ dŇ k¡ČŇ lĎ

9 MyĂr¿ČpĘŇ ’Ć mĄ MhĆŔ UĎ ‘Ă ÉMyrĂGĎhČ wĘ NmĂŔ yĎnĘ bĂŇ C ÉhdĎŇ ChyĘ=lJĎ =tŇ ’Ć ZBęŁ qĘ IĂwČ : hoĲĎhyĘ
MtĎě ’Ł rĘBĂ bŇ rŔŁ lĎ É l’Ą rĎWĘ IĂmĂ wyląĎ ‘Ď ClÄpĘŇ nĲĎ =yJĂ No‘ĳmĘ èĂ mĂ C hŇ è¡Ć nČmĘ C

10 SdĆŇ xăŁ BČ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ CY¿ bĘŇ uĲĎ IĂwČ : oUĲ ‘Ă wyh¡Ď Łl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=yJĲĂ
11 ÉhoĎhylĲČ Cxą BĘ zĘIĂwČ : ’sĲĎ ’Ď tŇ Ck¿Ň lĘ mČ lĘ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć=SmĲĄ xĞ tŇ n¿ČSĘ lĂ ySĳĂ ylĂ èĘ hČ

tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ N’Ň Y¡Ł wĘ tŇ o’Ŕ mĄ ‘băČŇ SĘ ÉrqĎ BĎ C’ybĳĂŇ hĄ ll¡Ď èĎ hČ =NmĂ ’ChŔ hČ MoIăBČ
12 MhĳĆ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć Sorě dĘŇ lĂ tŇ yrĂŔ BĘ bČŇ C’băŇŁ IĎwČ : MypĲĂŇ lĎ ’Ğ
13 ho¿ĎhylĲČ SrËŁ dĘŇ yĂ=âlĲ rSÌĆ ’Ğ lkÄŁ wĘ : MSĲĎ pĘŇ nČ=lkĎŇ bĘŇ C Mb¡ĎŇ bĎŇ lĘ =lkĎŇ BĘ

: hŇ èĲĎ ’Ă =dŇ ‘Č wĘ Sy’¡Ă mĄ lĘ lodŔ GĎ=dŇ ‘Č wĘ ÉNTŁ qĎ =NmĂ lĘ tŇ mĳĎ Cy l’¡Ą rĎWĘ yĂ=yhĲĄŁl’Ĺ
14 : tŇ orĲpĎŇ oSĲ bĘŇ C tŇ or¡YĘ YĲŁ xĞbĲČŇ C hŇ ‘ĳĎCrtĘŇ bĂŇ C lod¡Ň GĎ loq¿ BĘ hoĎŔhylĲČ ÉC‘bĘŇ èĲĎ IĂwČ
15 C‘BĎŔ SĘ nĂ ÉMbĎŇ bĎŇ lĘ =lkĎŇ bĘŇ yJąĂ hŇ ‘Ďę CbŇ èĘ hČ =l‘Č hŇ dĎÁ ChyĘ=lkĎŇ CxÄ mĘ WĘ IĂwČ sŘ17

: bŇ ybĲĂŇ iĎ mĂ Mh¡Ć lĎ hoËĎhyĘ xnČ IÌĎwČ MhĳĆ lĎ ’Y¡ĄUĎ IĂwČ ChSĚŔ qĘ BĂ MnăĎ oYrĘ=lkĎŇ bĘŇ C
16 hŇ t¿ĎŇ WĘ ‘ĲĎ=rSĆ ’Ğ hŇ rĎŔ ybĂŇ GĘ mĂ ÉHrĎysĂ hĹ ëŇ lĆ UĆę hČ ’săĎ ’Ď ű M’ăĄ hŇ kĎÂ ‘ĞmĲČ =MgĲČŇ wĘ

lxČ n¿ČBĘ PŇ r¡Ł WĘ IĂwČ qdĆŇ IĎěwČ HêĎŔ YĘ lČ pĘŇ mĂ =tŇ ’Ć É’sĎ ’Ď tŇ rąŁ kĘŇ IĂwČ tŇ YĆlĳĎpĘŇ mĂ hŇ r¡ĎSĄ ’ĞlĲČ
17 Ml¡Ą SĎ hŇ y¿ĎhĎ ’sËĎ ’Ď =bŇ bČŇ lĘ qrÌČ l’ĳĄ rĎWĘ IĂmĂ Crs¡Ď =âl tŇ omŔ BĎ hČÄ wĘ : NorĲdĘŇ qĂ
18 PŇ sĆ J¿Ć MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ yBăĄ wyS¡Ď dĎŇ qĲĎ wĘ wybËĂŇ ’Ď yS¿Ą dĘŇ qĎ =tŇ ’Ć ’bĄÂ IĎwČ : wymĲĎ yĎ=lJĎ
19 Sm¡Ą xĎ wĘ MyS¿Ă ŁlSĘ =tŇ nČSĘ dŇ ‘ËČ hŇ tĎŇ yĳĎhĎ âlă hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ C : MylĲĂ kĄŇ wĘ bŇ h¡Ď zĎwĘ
zT tŇ CkăŇ lĘ mČ lĘ ÉSSĄ wĎ MySąĂ ŁlSĘ tŇ nČÄSĘ BĂ : ’sĲĎ ’Ď tŇ Ck¿Ň lĘ mČ lĘ

hŇ mĳĎ rĎhĲĎ =tŇ ’Ć NbĆŇ I¡ĂwČ hŇ dĎŔ ChyĘ=l‘Č É l’Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ ’SąĎ ‘Ę BČ hŇ lĎÂ‘Ď ’sĎŔ ’Ď
2 PŇ sĆ JăĆ ’sĎÁ ’Ď ’YĄÄ IŁ wČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ m¿Ć ’s¡Ď ’Ď lĘ ’bĎŔ wĎ ’YăĄ oy tŇ êĄ ť yêĂę lĘ bĂŇ lĘ

ëŇ lĆ măĆ ÉddČŇ hĞ =NBĆ =l’Ć xlČęSĘ IĂwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ ybăĄŇ C ho¡ĎhyĘ tŇ yB¿Ą tŇ orËYĘ ’ĲŁ mĄ bŇ hĎę zĎwĘ
3 NybăĄŇ C yb¡ĂŇ ’Ď Nyb¿ĄŇ C ìŇ nĆŔ ybĄŇ C ynăĂyBĄ ÉtyrĂBĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ qWĆ m¡Ć rĘdČŇ BĘ bŇ S¿Ą oIhČ MrĎŔ ’Ğ

É’SĎ ‘Ę BČ =tŇ ’Ć ìę tĘŇ yrĲĂBĘ rpăĄŇ hĎ ëŇ lĄÂ bŇ hĎŔ zĎwĘ PŇ sĆ JăĆ ÉìlĘ yêĂ xĘ ląČ SĎ hŇ eĄÄhĂ ìŇ ybĳĂŇ ’Ď
Klm
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’sĎę ’Ď ëŇ lĆ UăĆ hČ =l’Ć dŇ dČÁ hĞ =NBĆ ‘mČÄ SĘ IĂwČ : ylĲĎ ‘ĎmĲĄ hŇ l¡Ć ‘ĞyĲČwĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ 4

=tŇ ’Ć ÉCJIČwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yrăĄ‘Ď=l’Ć Éol=rSĆ ’Ğ MyląĂ yĎxĞhĲČ yrĄÄ WĎ =tŇ ’Ć xlČ SĘ IĂwČţ
ÉyhĂ yĘwĲČ : ylĲĂ êĎpĘŇ nČ yr¿Ą‘Ď tŇ on¡JĘ sĘ mĂ =lJĲĎ tŇ ’¿Ą wĘ MyĂmĳĎ lbăĄŇ ’Ď tŇ ’¡Ą wĘ NDĎŔ =tŇ ’Ć wĘ NoIă‘Ă 5

: oêĲ kĘŇ ’Ň lČ mĘ =tŇ ’Ć tŇ B¡Ą SĘ IČwČ hŇ mĳĎ rĎhĲĎ =tŇ ’Ć tŇ on¡BĘ mĂ lDČě xĘ IĆwČ ’SĎŔ ‘Ę BČ ‘ČmăŁ SĘ JĂ
=tŇ ’Ć C’ÂWĘ IĂwČ hŇ dĎŔ ChyĘ=lJĎ =tŇ ’Ć ÉxqČ lĎ ëŇ lĆ UĆę hČ ’săĎ ’Ď wĘ 6

‘bČŇ G¡Ć=tŇ ’Ć MhĆŔ BĎ NbĆŇ IăĂwČ ’SĳĎ ‘Ę BČ hŇ n¡ĎBĎ rS¿Ć ’Ğ hĎ yYĆŔ ‘Ą=tŇ ’Ć wĘ ÉhmĎ rĎhĲĎ ynąĄbĘŇ ’Č
hŇ ’ĆŔ rŁ hĲĎ ynĂ năĎxĞ ’BĎ ť ’yhĂę hČ tŇ ‘ăĄbĎŇ C : hŇ jĲĎ YĘ UĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ 7

âlą wĘ ÉMrĎ’Ğ ëŇ lĆ mąĆ =l‘Č ìÁ nĘ ‘ĆèĎÄ hĂ BĘ wylĎę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ’s¡Ď ’Ď =l’Ć
: ìŇ dĲĆŇ IĎmĂ Mr¡Ď’Ğ=ëŇ lĆ mĲĆ lyx¿Ą TlËČ mĘ nĂ NJĄę =l‘Č ìŇ yhĆŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ=l‘Č ÉêĎ nĘ ‘ČSĘ nĂ
MyS¡Ă rĎpĲĎŇ lĘ C bŇ kĆŇ r¿ĆlĘ bŇ rËŁ lĎ ű lyĂxÌČlĘ CyÄhĎ MybĂę CQhČ wĘ MySăĂ CJhČ âlÌ hĞ 8

wynĎÂy‘Ą hoĎęhyĘ yJăĂ : ìŇ dĲĆŇ yĎBĘ Mn¿ĎtĎŇ nĘ ho¡ĎhyĘ=l‘Č ì¿Ň nĘ ‘ĆèĲĎ hĂ bĘŇ C dŇ ’ĳŁ mĘ hŇ BăĄ rĘhČ lĘ 9

êĎlĘ JăČ sĘ nĂ wyl¡Ď ’Ą MlËĄ SĎ Mb¿ĎŇ bĎŇ lĘ =M‘Ă qEĄxČ tĘŇ hĂ lĘ ţ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ =lkĎŇ BĘ tŇ oTą TĘ SŁ mĘ
hŇ ’Ćę rŁ hĲĎ =l’Ć ’sĎÁ ’Ď s‘ČÄ kĘŇ IĂwČ : tŇ omĲ xĎ lĘ mĂ ì¡Ň UĘ ‘Ă Sy¿Ą hŇ êĎ‘ČŔ mĄ yJăĂ tŇ ’Ň zĳŁ =l‘Č 10

’sËĎ ’Ď Z~¿ĄrČyĘwČ tŇ ’Ň zĳŁ =l‘Č oU¡ ‘Ă PŇ ‘Č z¿ČbĘŇ =yJĲĂ tŇ kĆŇ jĆŔ hĘ UČ hČ tŇ yBăĄ ÉChnĄÄêĘ IĂwĲČ
MynĳĂorxĞ’ĲČ hĎ wĘ Myn¡ĂoS’Ň rĂhĲĎ ’sĎŔ ’Ď yrăĄbĘŇ DĂ ÉheĄhĂ wĘ : ’yhĲĂ hČ tŇ ‘¿ĄBĎ M‘¡ĎhĎ =NmĂ 11

’lăĆ xĹIĲĆwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂwĘ hŇ d¡ĎŇ ChylĲĂ MykĂŔ lĎ UĘ hČ rpĆŇ săĄ =l‘Č ÉMybĂŇ CtŇ JĘ MeąĎhĂ 12

hŇ lĎ ‘Ę m¡Č lĘ =dŇ ‘Č wylĎŔ gĘŇrČBĘ ÉotŇ CkŇ lĘ mČ lĘ ‘SČ tąĄŇ wĎ MySĂÄ olSĘ žtnČSĘ BĂ ’sĎÃ ’Ď
bŇ J¿Č SĘ IĂwČ : My’ĲĂ pĘŇ rŁ BĎ yJ¡Ă hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć SrăČdĎŇ =âl ÉoylĘ xĎ BĘ =MgČŇ wĘ oyĳlĘ xĎ 13

ChrăĚBĘ qĘ IĂwČ : okĲŇ lĘ mĎ lĘ tŇ x¡Č ’Č wĘ My‘¿ĂBĎ rĘ’Č tŇ nËČSĘ BĂ tŇ mĎ IĎěwČ wytĳĎŇ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ’s¡Ď ’Ď 14

rSąĆ ’Ğ ÉbJĎ SĘ UĂ BČ ChbĚę yJĂ SĘ IČwČ ůdywĂDĎ ry‘ăĂBĘ Èol=hŇ rĎJĲĎ rSăĆ ’Ğ wytĎę rŁ bĘŇ qĂ bĘŇ
ol¿ =CpŇ rĘWĘ IĂwČ hŇ WĳĆ ‘ĞmĲČ tŇ xČ qăČrĘmĂ BĘ Myx¡Ă uĎ rĚmĘ MynĂŔ zĘC MymăĂ WĎ BĘ É’QĄ mĂ
qE¡ĄxČ tĘŇ IĂwČ wyêĳĎxĘ êČ on¡BĘ Tp¿ĎŇ SĎ ohĲ yĘ ëŇŁlË mĘ IĂwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ lĂ =dŇ ‘Č hŇ l¿Ď odŇ GĘ hŇ p¡ĎŇ rĄWĘ zy
ÉMybĂŇ yYĂ nĘ NêąĄ IĂwČ tŇ orĳYĚBĘ hČ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yr¿Ą‘Ď=lkĎŇ BĘ lyĂxČŔ =NêĆ IĂÄwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č 2

yh¿Ă yĘwČ : wybĲĂŇ ’Ď ’s¿Ď ’Ď dŇ k¡ČŇ lĎ rS¿Ć ’Ğ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć yrăĄ‘ĎbĘŇ C hŇ dĎŔ ChyĘ ZrĆ’ăĆBĘ 3

âl¿ wĘ MynĂŔ SŁ ’Ň răĂhĎ ÉwybĂŇ ’Ď dŇ ywąĂDĎ ykĄÂ rĘdČŇ BĘ ëŇ lČęhĎ yJăĂ TpĳĎŇ SĎ ohĲ yĘ=M‘Ă ho¡ĎhyĘ
âl¡ wĘ ëŇ ĳĎlhĎ wyt¡ĎŇ wŁ YĘ mĂ bĘŇ C SrĎŔ DĎ ÉwybĂŇ ’Ď yhąĄŁl’Ň lĲĄ yJĂ ţ : MylĲĂ ‘ĎBĘ lČ Sr¡ČdĎŇ 4

=lkĎŇ CnÌêĘ IĂwČ odŔ yĎBĘ ÉhkĎŇ lĎ mĘ UČ hČ =tŇ ’Ć hoąĎhyĘ NkĆŇ IĎÄwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ hŇ W¿Ą ‘ĞmĲČ JĘ 5

hdwhy
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6 oB¡ lĂ HB¿Č gĘŇ IĂwČ : bŇ rĲŁ lĎ dŇ ob¡Ň kĎŇ wĘ=rSĆ ‘ĲŁ ol¿ =yhĂ yĘwĲČ TpĳĎŇ SĎ ohylĂ hŇ x¡Ď nĘ mĂ hŇ dËĎŇ ChyĘ
: hŇ dĲĎŇ ChymĲĂ Myr¡ĂSĄ ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ tŇ om¿ BĎ hČ =tŇ ’Ć rysËĂ hĄ dŇ o‘ę wĘ hoĳĎhyĘ ykăĄŇ rĘdČŇ BĘ

7 É lyĂxČÄ =NbĆŇ lĘ ÉwyrĎWĎ lĘ xląČ SĎ okę lĘ mĎ lĘ SolÁSĎ tŇ nČÄSĘ bĂŇ C
: hŇ dĲĎŇ ChyĘ yr¿Ą‘ĎBĘ dŇ U¡Ą lČ lĘ ChyĳĎkĎŇ ymĂ lĘ C l’¡Ą nĘ tČŇ nĘ lĂ wĘ hŇ yĎŔrĘkČŇ zĘlĂ wĘ hŇ yăĎdĘŇ bČŇ ‘Ł lĘ C

8 tŇ omyrĂmĂ SĘ C l’ĄÃ hWĎ ‘ĞwĲČ ChyĎÃdĘŇ bČŇ zĘC ChyĎÃnĘ tČŇ nĘ C ChyĎÃ‘Ę mĲČ SĲĘ MIĂęwĂlĘ hĲČ MhăĆ UĎ ‘Ă wĘ
‘m¿Ď SĎ ylĲĂ ’Ĺ MhËĆ UĎ ‘Ă wĘ MIĳĂwĂlĘ hĲČ hŇ I¡ĎnĂ odŇ ’Ğ bŇ oT¿ wĘ ChIËĎbĂŇ oTĲ wĘ ChIÌĎnĂ dÄŁ ’Ğ wĲČ žNtĎŇ nĎ ohĲ ywĂ

9 hoĳĎhyĘ tŇ răČoê rpĆŇ s¡Ą MhĆŔ UĎ ‘ĂÄ wĘ hŇ dĎŔ ChyBĲĂ ÉCdŇ UĘ lČ yĘwĲČ : MynĲĂ hĞJĲŁ hČ Mr¡ĎohywĲĂ
10 l‘Č ť hoĎęhyĘ dŇ xČ jăČ ű yhăĂ yĘwČ : M‘ĲĎBĎ Cd¡Ň UĘ lČ yĘwĲČ hŇ dĎŔ ChyĘ yrăĄ‘Ď=lkĎŇ BĘ ÉCBsÄŁ IĎwČ

=M‘Ă Cm¡ xĞlĘ nĂ âl¿ wĘ hŇ dĳĎŇ ChyĘ tŇ obăŇ ybĂŇ sĘ rS¡Ć ’Ğ tŇ oYŔ rĎ’ĞhĲĎ tŇ okăŇ lĘ mĘ mČ =lJĎ
11 ’vĳĎ mČ PŇ sĆ kăĆŇ wĘ hŇ x¡Ď nĘ mĂ TpËĎŇ SĎ ohylĲĂ My’ÌĂ ybĂŇ mĘ MyêĂę SĘ lĂ jĘ =NmĂ C : TpĲĎŇ SĎ ohĲ yĘ

‘băČŇ SĘ C ÉMypĂŇ lĎ ’Ğ tŇ ‘ąČbĘŇ SĂ MylĂŔ y’Ą N’Ň YěŁ Éol My’¿Ă ybĂŇ mĘ My’Ăę ybĂŇ rĘ‘ČhĲĎ MGăČ
12 yhÌĂ yĘwČ : tŇ o’Ĳ mĄ ‘b¿ČŇ SĘ C Myp¡ĂŇ lĎ ’Ğ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ MySĂě yĎtĘŇ C tŇ o’Ŕ mĄ

yr¿Ą‘Ď wĘ tŇ oI¡nĂ rĎyBĂ hŇ dËĎŇ ChyBĲĂ NbĆŇ IÌĂwČ hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ lĘ =dŇ ‘Č ld¡ĄŇ gĎŇ wĘ ëŇ ¿ĄlhŁ TpËĎŇ SĎ ohĲ yĘ
13 hŇ mËĎ xĎ lĘ mĂ ySÌĄ nĘ ’Č wĘ hŇ dĳĎŇ ChyĘ yrăĄ‘ĎBĘ ol¡ hŇ yĎh¿Ď hŇ BËĎ rČ hŇ k¿ĎŇ ’Ň lĎ mĘ C : tŇ onĲ JĘ sĘ mĂ
14 tŇ ybăĄŇ lĘ Mt¡ĎŇ DĎqĚpĘŇ hŇ QĆ ’¿Ą wĘ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ lyĂx¡Č yrĄoB¿ GĂ

lyĂxČŔ yrĄoBă GĂ ÉoU‘Ă wĘ rvĎŔ hČ hŇ năĎdĘŇ ‘Č MypĂŔ lĎ ’Ğ yrăĄWĎ ÉhdĎŇ ChylĲĂ MhĳĆ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ
15 oUě ‘Ă wĘ rvĳĎ hČ NăĎnxĎ ohĲ yĘ od¡Ň yĎ=l‘Č wĘ : PŇ lĆ ’ĲĎ tŇ o’¡ mĄ SŁl¿ SĘ
16 =NbĆŇ hŇ yăĎsĘ mČ ‘Ğ ÉodŇ yĎ=l‘Č wĘ : PŇ lĆ ’ĲĎ Myn¡ĂomSĘ C MyĂt¿ČŇ ’Ň mĎ

: lyĂxĲĎ roB¿ GĂ PŇ lĆ ’¡Ć MyĂt¿ČŇ ’Ň mĎ oUË ‘Ă wĘ hoĳĎhylĲČ bŇ D¡ĄnČtĘŇ UĂ hČ yrĂŔ kĘŇ zĂ
17 MyĂt¿ČŇ ’Ň mĎ Ng¡ĄŇmĎ C tŇ SĆ q¿Ć=yqĄSĘ nĲŁ oUË ‘Ă wĘ ‘dĳĎŇ yĎlĘ ’Ć lyĂx¡Č roB¿ GĂ NmĂŔ yĎnĘ BĂ =NmĂÄ C
18 PŇ lĆ ’¡Ć Myn¿ĂomSĘ C=hŇ ’ĲĎ mĄ oUË ‘Ă wĘ dŇ bĳĎŇ zĎohĲ yĘ od¡Ň yĎ=l‘Č wĘ : PŇ lĆ ’ĲĎ
19 dŇ bČÂ QĘ mĂ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =tŇ ’Ć MytăĂŇ rĘSĲĎ mĘ hČ hŇ QĆ ’¡Ą : ’bĲĎŇ YĎ yY¿ĄClxĞ

: hŇ dĲĎŇ ChyĘ=lkĎŇ BĘ rY¡Ď bĘŇ UĂ hČ yr¿Ą‘ĎBĘ ëŇ lĆ UËĆ hČ Nt¿ČŇ nĎ=rSĆ ’Ğ
xy, 2 ždrĆIĄwČ : bŇ ’ĲĎ xĘ ’Č lĘ Nê¡ĄxČ tĘŇ IĂwČ bŇ rĳŁ lĎ dŇ ob¡Ň kĎŇ wĘ rSĆ ‘¿Ł TpËĎŇ SĎ ohylĲĂ yhÌĂ yĘwČ

ÉrqĎ bĎŇ C N’Ň YąŁ bŇ ’ĎÁ xĘ ’Č olÄ=xBĲČ zĘIĲĂwČ NorŔ mĘ SăŁ lĘ Éb’Ď xĘ ’Č =l’Ć MynąĂSĎ ZqĄÄ lĘ
: dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ tŇ om¿ rĎ=l’Ć tŇ ol¡ ‘ĞlĲČ ChtĄě ysĂ yĘwČ oUĳ ‘Ă rSăĆ ’Ğ M‘¡ĎlĎ wĘ bŇ rŔŁ lĎ

3 ëŇ ¿ĄltĄŇ hĞ hŇ dĎŔ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ÉTpĎŇ SĎ ohĲ yĘ=l’Ć l’Ąę rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ bŇ ’ăĎ xĘ ’Č rmĆ ’Ň ŁIÁwČ
ì¡Ň UĘ ‘Ă wĘ yUĂŔ ‘Č ìăŇ UĘ ‘ČkĘŇ C ÉìomÄ kĎŇ ynĂ omą JĎ olę rmĆ ’Ň IăŁ wČ dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ tŇ măŁ rĎ yU¡Ă ‘Ă
hmxlmb
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MoI¡kČŇ ’n¿Ď=SrĎDĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ =l’Ć Tp¡ĎŇ SĎ ohĲ yĘ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ BČ 4

‘BăČ rĘ’Č ÈMy’Ă bĂŇ eĘ hČ =tŇ ’ĲĆ l’¿Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ ZBÄŁ qĘ IĂwČ : hoĲĎhyĘ rb¿ČŇ DĘ=tŇ ’Ć 5

hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ lČ dŇ ‘ËĎlĘ GĂ tŇ m¿Ł rĎ=l’Ć ëŇ lĄÂnĄhĞ MhĆę lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ůSy’Ă tŇ o’ă mĄ
ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ dŇ y¿ČBĘ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ Nê¿Ą yĂwĘ hŇ lĄŔ ‘Ğ CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ lDĳĎxĘ ’Ć =M’Ă 6

rmĆ ’Ň IăŁ wČ : otĲŇ ’Ł mĄ hŇ S¡Ď rĘdĘŇ nĂ wĘ dŇ o‘ĳ ho¡ĎhylĲČ ’ybËĂŇ nĎ hŇ j¿Ł Ny’ĄÄ hČ TpĎŔ SĎ ohă yĘ 7

hoĎÄhyĘ=tŇ ’Ć žSordĘŇ lĂ dŇ xĎÃ ’Ć =Sy’ĲĂ dŇ o‘ă TpĎÃ SĎ ohĲ yĘ=l’Ć ű l’ăĄ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ
=lkĎŇ yJăĂ ÉhbĎŇ oTlĘ yląČ ‘Ď ’BĄÄ nČtĘŇ mĂ CenĆy’Ą ţ=yJĲĂ ChytĂę ’Ň nĄWĘ ynăĂ’Ğ wĲČ otÁ ’Ł mĄ
rm¿Č ’Ň yŁ =l’Č TpĎŔ SĎ ohă yĘ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ ’lĳĎ mĘ yĂ=NbĆŇ ChyĘkăĎŇ ymĂ ’Ch¡ hŇ ‘ĎŔ rĎlĘ wymăĎ yĎ
rmĆ ’Ň ŁIěwČ dŇ xĳĎ ’Ć syr¡ĂsĎ =l’Ć l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ É’rĎqĘ IĂwČ : NJĲĄ ëŇ lĆ U¡Ć hČ 8

hŇ dĎÃ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ TpăĎŇ SĎ ohywĲĂ l’ĄÃ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ C : ’lĲĎ mĘ yĂ=NbĆŇ ChkĎŇ ymĂ rh¡Ą mČ 9

xtČŇ j¡Ć NrĆgŔŁ BĘ MybăĂŇ SĘ yĲŁ wĘ ÉMydĂŇ gĎŇBĘ MySąĂ BĎ lĚ mĘ o’Á sĘ JĂ =l‘Č Sy’ĂÄ žMybĂŇ SĘ oyĲ
olË W‘Č I¿ČwČ : MhĲĆ ynĄpĘŇ lĂ My’¡Ă BĘ nČtĘŇ mĲĂ My’ĂŔ ybĂŇ eĘ hČÄ =lkĎŇ wĘ NorĳmĘ SĲŁ r‘ČSăČ 10

hŇ QĆ ’ËĄ BĘ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď =hŇ JĲŁ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ lzăĆrĘbČŇ ynăĄrĘqČ hŇ n¡Ď‘ĞnĲČJĘ =NbĲĆŇ ChI¿ĎqĂ dĘŇ YĂ
rmĳŁ ’Ň lĄ NJ¡Ą My’¿Ă BĘ nĂ My’ĂŔ bĂŇ eĘ hČÄ =lkĎŇ wĘ : MtĲĎŇ oQJČ =dŇ ‘Č Mr¡Ď’Ğ=tŇ ’Ć xG¿Č nČêĘ 11

ëŇ ’ĎÂlĘ UČ hČ wĘ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ dŇ y¿ČBĘ ho¡ĎhyĘ Nt¿ČŇ nĎ wĘ xlČŔ YĘ hČ wĘ Éd‘ĎlĘ GĂ tŇ mąŁ rĎ hŇ lĄÂ‘Ğ 12

yrÌĄbĘŇ DĂ hŇ eĄÂhĂ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉwylĎ ’Ą rBąĆDĂ ChyĘkĎę ymĂ lĘ ’răŁ qĘ lĂ ű ëŇ ăČlhĎ =rSĆ ’Ğ
Mh¡Ć mĄ dŇ x¿Č ’Č JĘ ìËŇ rĘbĲĎŇ dĘŇ ’nÌĎ=yhĂ ywĲĂ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =l’Ć bŇ oT¡ dŇ x¿Ď ’Ć =hŇ jĲĆ My’ËĂ bĂŇ eĘ hČ
yh¡Č Łl’Ĺ rm¿Č ’Ň yŁ =rSĆ ’Ğ=tŇ ’Ć yJËĂ hoĎěhyĘ=yxČ ChyĘkĳĎŇ ymĂ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ : bŇ oFĲ êĎrĘB¿Č dĂŇ wĘ 13

ëŇ lĄÂnĄhĞ ÉhkĎŇ ymĂ wylĎę ’Ą ëŇ lĆ UĆÁ hČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ ůëlĆ UĆ hČ =l’Ć È’bŇŁ IĎwČ : rBĲĄ dČŇ ’Ğ ot¿Ň ’Ł 14

CxylĂŔ YĘ hČ wĘ Clă ‘Ğ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ lDĳĎxĘ ’Ć =M’Ă hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ lČ dŇ ‘ËĎlĘ GĂ tŇ m¿Ł rĎ=l’Ć
ynăĂ’Ğ Mym¡Ă ‘ĎpĘŇ hŇ U¿Ć JČ =dŇ ‘Č ëŇ lĆ UĆŔ hČ ÉwylĎ ’Ą rmĆ ’Ň IąŁ wČ : MkĲĆŇ dĘŇ yĆBĘ Cn¡tĘŇ eĲĎ yĂwĘ 15

rmĆ ’Ň ŁIęwČ : hoĲĎhyĘ MS¿Ą BĘ tŇ m¡Ć ’Ĺ=qrČ ylËČ ’Ą rB¿Ą dČŇ tĘŇ =âlĲ rSĆ ’Ğ ţ ìŇ ‘ĳĆyBĂ SĘ mČ 16

=Ny’ĲĄ rS¿Ć ’Ğ N’Ň ~ěŁ JČ MyrĂŔ hĎ hĲĆ =l‘Č MyYăĂ opŇ nĘ É l’Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ =tŇ ’Ć ytĂŇ y’ąĂ rĎ
ot¡Ň ybĄŇ lĘ =Sy’ĲĂ CbŇ CS¿ yĎ hŇ QĆ ’ĄŔ lĎ MynăĂdŇŁ ’Ğ=âlĲ ÉhoĎhyĘ rmĆ ’Ň IąŁ wČ hŇ ‘ĳĆrŁ Nh¡Ć lĎ
ìŇ ylĆŔ ’Ą yêĂ rĘmăČ’Ď ÉâlhĞ TpĳĎŇ SĎ ohĲ yĘ=l’Ć l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : MolĲ SĎ BĘ 17

sŘ18 Nk¡ĄŇ lĎ rmĆ ’Ň ŁIěwČ : ‘rĲĎlĘ =M’Ă yJ¿Ă bŇ oT¡ ylËČ ‘Ď ’B¿Ą nČtĘŇ yĂ=âlĲ 18

’bąĎŇ YĘ =lkĎŇ wĘ o’Ŕ sĘ JĂ =l‘Č bŇ SăĄ oy ÉhoĎhyĘ=tŇ ’Ć ytĂŇ y’ąĂ rĎ hoĳĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ C‘ămĘ SĂ
ÉhêĆpČŇ yĘ ymąĂ hoĎęhyĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : olĲ ’Ň mŁ WĘ C on¡ ymĂ yĘ=l‘Č MydĂŔ mĘ ‘ĲŁ ÉMyĂmČÄ èĎ hČ 19

b’x’=t’
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hŇ zĆť rmĆ ’Ň ŁIěwČ dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ tŇ omă rĎBĘ lj¡Ł yĂwĘ l‘Č yČěwĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ bŇ ’ăĎ xĘ ’Č =tŇ ’Ć
20 rmĆ ’Ň I¡Ł wČ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉdmŁ ‘ĞIĲČwĲČ xČ Crę hĎ ’YăĄ IĄwČ : hŇ kĎŇ JĲĎ rm¿Ą ’Ł hŇ z¡ĆwĘ hŇ kĎŇ JĎŔ rmăĄ ’Ł
21 xČ CrălĘ ÉytĂŇ yyĂÄhĎ wĘ É’YĄ’Ą rmĆ ’Ň ŁIęwČ : hŇ UĲĎ BČ wyl¡Ď ’Ą hoËĎhyĘ rmĆ ’Ň IÌŁ wČ CeêĳĆpČŇ ’Ğ ynăĂ’Ğ

: NkĲĄŇ =hŇ WĄ ‘ĞwĲČ ’Y¡Ą lkĎŔ Cê=MgČŇ wĘ ÉhêĆpČŇ êĘ rmĆ ’Ň ŁIęwČ wy’ĳĎybĂŇ nĘ =lJĎ yp¡ĂŇ BĘ rqĆSĆŔ
22 rB¿Ć DĂ hoĎŔhywĲČ hŇ QĆ ’ĳĄ ìŇ y’ăĆybĂŇ nĘ yp¡ĂŇ BĘ rqĆSĆŔ xČ Cră ÉhoĎhyĘ NtąČŇ nĎ hŇ eĄÄhĂ hŇ êĎę ‘Č wĘ
23 =tŇ ’Ć ëŇ I¿ČwČ hŇ nĎŔ ‘ĞnĲČJĘ =NbĲĆŇ ChIăĎqĂ dĘŇ YĂ ÉSGČ IĂwČ : hŇ ‘ĲĎrĎ ìŇ yl¡Ć ‘Ď

yê¡Ă ’Ă mĲĄ hoËĎhyĘ=xČ CrĲ rbÌČŇ ‘Ď ÉërĆDĆÄ hČ hŇ ząĆ y’ăĄ rmĆ ’Ň ŁIęwČ yxĂ QĳĆ hČ =l‘Č ChyĘk¡ĎŇ ymĂ
24 ’obËŇ êĎ rS¿Ć ’Ğ ’Chĳ hČ MoIăBČ hŇ ’¡Ć rŁ ì¿Ň eĘ hĂ ChyĘkĎŔ ymĂ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ëŇ tĲĎŇ ’Ł rB¿Ą dČŇ lĘ
25 ChyĘkĎŔ ymĂ =tŇ ’Ć ÉCxqĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : ’bĲĄŇ xĎ hĄ lĘ rdĆŇ x¡ĆBĘ rdĆŇ x¿Ć
26 MêĆę rĘmČ ’Ğ wĲČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ =NBĆ S’¡Ď oy=l’Ć wĘ ry‘ĳĂhĎ =rWČ Nomă ’Ď =l’Ć Chb¡ĚŇ ySĂ hĞ wĲČ

MyĂmăČC ÉZxČ lČ MxĆ ląĆ ChlĚÁkĂŇ ’ĞhĲČ wĘ ’lĆ JĳĆ hČ tŇ yBăĄ hŇ z¡Ć CmyW¿Ă ëŇ lĆ UĆŔ hČ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť
27 MolŔ SĎ BĘ ÉbCSêĎ bŇ oSą =M’Ă ChyĘkĎŔ ymĂ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MolĲ SĎ bĘŇ yb¿ĂŇ CS dŇ ‘¡Č ZxČ lČŔ

: MQĲĎ JĚ MyU¿Ă ‘Č C‘¡mĘ SĂ rmĆ ’Ň ŁIěwČ yBĳĂ ho¡ĎhyĘ rB¿Ć dĂŇ =âlĲ
28 : dŇ ‘ĲĎlĘ GĂ tŇ m¿Ł rĎ=l’Ć hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ Tp¿ĎŇ SĎ ohywĲĂ l’ËĄ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ l‘Č IÌČwČ
29 hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ bČŇ ’obăŇ wĎ ÉWjĄ xČ tĘŇ hĂ TpĎę SĎ ohĲ yĘ=l’Ć l’ĄÁ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ mĆÄ žrmĆ ’Ň IŁ wČ

: hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ BČ C’b¡ŇŁ IĎwČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ ÉWjĄ xČ tĘŇ IĂwČ ìŇ ydĳĆŇ gĎŇBĘ SbăČŇ lĘ hŇ ê¡Ď’Č wĘ
30 CmŔ xĞQăĎ êĂ âlť rmŔŁ ’Ň lĄ Éol=rSĆ ’Ğ bŇ kĆŇ rąĆhĎ yrĄÄ WĎ =tŇ ’Ć žhCĎYĂ MrĎÃ ’Ğ ëŇ lĆ măĆ C
31 yhĂÃ yĘwČ : oDĲbČŇ lĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ m¿Ć =tŇ ’Ć =M’ĲĂ yJËĂ lodĳŇ GĎhČ =tŇ ’Ć NT¡Ł uĎ hČ =tŇ ’Ć

l’ăĄ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ ÉCrmĘ ’ĲĎ hŇ UĎ hąĄ wĘ TpĎę SĎ ohĲ yĘ=tŇ ’Ć bŇ kĆŇ rĆÁ hĎ yrĄÄ WĎ žto’rĘJĂ
Mt¿ĄŇ ysĂ yĘwČ orŔ zĎ‘Ğ hoăĎhywĲČ ÉTpĎŇ SĎ ohĲ yĘ q‘ąČzĘIĂwČ MxĳĄ QĎ hĂ lĘ wyl¡Ď ‘Ď CBs¿Ł IĎwČ ’ChŔ

32 ëŇ lĆ măĆ hŇ y¡ĎhĎ =âlĲ yJ¿Ă bŇ kĆŇ rĆŔ hĎ yrăĄWĎ Éto’rĘJĂ yhĂę yĘwČ : CeUĲĆ mĂ Myh¡Ă Łl’Ĺ
33 ëŇ lĆ măĆ =tŇ ’Ć ÉëIČwČ oUŔ tĚŇ lĘ ÉtSĆ uĆÄ BČ ëŇ SąČ mĎ Sy’Ăę wĘ : wyrĲĎxĞ’ĲČ mĄ CbŇ S¡Ě IĎwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ

ìŇ ydĆŇ yĎ ëŇ pÌŇŁ hĞ bŇ JĎę rČlĲĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ NyĳĎrĘèĂ hČ NybăĄŇ C Myq¡ĂbĎŇ DĘhČ NyB¿Ą l’ĄŔ rĎWĘ yĂ
34 ’ChŔ hČ MoIăBČ ÉhmĎ xĎ lĘ UĂ hČ l‘ČêąČ wČ : ytĂŇ ylĲĄ xĽhĲĎ yJ¿Ă hŇ n¡ĆxĞUĲČ hČ Ĳ=NmĂ ynĂ t¿ČŇ ’Ň YĄ ohĲ wĘ

tŇ mĎ IĎěwČ bŇ rĆ‘ĳĎhĎ =dŇ ‘Č Mr¡Ď’Ğ xkČŇ n¿Ł hŇ bËĎŇ JĎ rĘUĆ BČ dŇ ymÌĂ ‘ĞmĲČ hŇ yĎÄhĎ l’Ąę rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ C
Ty hŇ dÌĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ TpĎÄ SĎ ohĲ yĘ bŇ SĎ IĎwČţ : SmĆ èĲĎ hČ ’oB¿ tŇ ‘¡ĄlĘ

2 ÈynĂ nĎÅxĞ=NbĆŇ ’Chă yĄ wynĎę jĎ =l’Ć ’YăĄ IĄwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲylĂ Mol¡ SĎ BĘ otËŇ yBĄ =l’Ć
hzxh
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y’¿ĄnĘŁWĲ lĘ C rŁzŔ‘Ę lČ ‘SăĎ rĎlĎ hĞ TpĎŔ SĎ ohĲ yĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ =l’Ć ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ ůhzĆxŁ hČ
Myr¿ĂbĎŇ DĘ lbĎě ’Ğ : hoĲĎhyĘ yn¡ĄpĘŇ QĂ mĂ PŇ YĆuĆŔ ìŇ ylăĆ ‘Ď Ét’Ň zŁ bĎŇ C bŇ hĳĎ ’ĹêĲĆ ho¡ĎhyĘ 3

tĎŇ on¿ ykĂŇ hĞ wĲČ ZrĆ’ĎŔ hĎ =NmĂ ÉtorSĄ ’ĞhĲĎ êĎrĘ‘ąČbĂŇ =yJĲĂ ëŇ UĳĎ ‘Ă C’ă YĘ mĘ nĂ Myb¡ĂŇ oT
’YăĄ IĄwČ bŇ SĎ IĎÁwČ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ Tp¡ĎŇ SĎ ohĲ yĘ bŇ SĆ I¿ĄwČ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ Sr¿Ł dĘŇ lĂ ì¡Ň bĘŇ bĲĎŇ lĘ 4

yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=l’Ć MbĄě ySĂ yĘwČ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć rhăČ =dŇ ‘Č É‘bČŇ SĆÄ r’¿Ą BĘ mĂ M‘Ďę bĎŇ
tŇ or¡YĚBĘ hČ hŇ dËĎŇ ChyĘ yrÌĄ‘Ď=lkĎŇ BĘ ZrĆ’Ďę BĎ MyTĂÁ pĘŇ SĲŁ dŇ mĄÄ ‘ĞIĲČwČ : MhĲĆ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ 5

yJăĂ MyWĂŔ ‘Ł MêăĆ’Č =hŇ mĲĎ ÉC’rĘ MyTĂę pĘŇ èĲŁ hČ =l’Ć rmĆ ’Ň IăŁ wČ : ry‘ĲĂ wĎ ry‘¿ĂlĘ 6

hŇ êĎě ‘Č wĘ : TjĲĎ SĘ mĂ rb¿ČŇ dĘŇ BĂ Mk¡ĆŇ UĎ ‘Ă wĘ hoĳĎhylĲČ yJăĂ CT¡ jĘ SĘ êĂ MdËĎŇ ’Ď lĘ âlÌ 7

CnyhĄę Łl’Ĺ hoăĎhyĘ=M‘Ă Ny’ĄÂ=yJĂ CWŔ ‘ĞwĲČ CrămĘ SĂ MkĳĆŇ ylĄ ‘Ğ ho¡ĎhyĘ=dŇ xČ pĲČŇ yh¿Ă yĘ
TpĎÁ SĎ ohĲ yĘ dŇ ymĂÄ ‘ĹhĲĆ MĂlČ SĎ CrĲyBĂ ţ MgăČŇ wĘ : dŇ xČ SĲŁ =xuČ mĂ C Myn¡ĂpĎŇ ’Łv¿ mČ C hŇ lËĎ wĘ‘Č 8

ho¡ĎhyĘ Tj¿Č SĘ mĂ lĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂlĘ ÉtobŇ ’Ď hĲĎ ySąĄ ’Ň rĎmĲĄ C MynĂę hĞJĲŁ hČ wĘ MIăĂwĂlĘ hĲČ =NmĂ
ÉNCW‘ĞtĲČŇ hŇ JąŁ rmĳŁ ’Ň lĄ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ wY¿Č yĘwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ CbŇ S¡Ě IĎwČ bŇ yrĳĂlĎ wĘ 9

’obÄ yĎ=rSĆ ’Ğ žbyrĂ=lkĎŇ wĘ : MlĲĄ SĎ bŇ b¿ĎŇ lĄ bĘŇ C hŇ n¡Ď Cm’ĹBĲĆ hoĎŔhyĘ tŇ ’ăČ rĘyĂBĘ 10

hŇ răĎoê=NyBĲĄ ÈMdĎŇ lĘ ű MDăĎ=NyBĲĄ MhĆę yrĄ‘ĲĎBĘ MybăĂŇ SĘ IĲŁ hČ ű MkăĆŇ yxĄ ’ĞmĲĄ MkĆÁ ylĄ ‘Ğ
hoĎŔhylĲČ ÉCmSĘ ’Ę yĆ âlą wĘ MtĎŔ ’Ł MêăĆrĘhČ zĘhĂ wĘ ůMyTĂ jĎ SĘ mĂ lĘ C MyuăĂxĚlĘ ÈhwĎYĘ mĂ lĘ
hŇ eĄÃhĂ wĘ : CmSĲĎ ’Ę tĆŇ âl¿ wĘ NCW¡ ‘ĞtĲČŇ hŇ J¿Ł MkĳĆŇ yxĄ ’Ğ=l‘Č wĘ Mk¡ĆŇ ylĄ ‘Ğ PŇ YĆq¿Ć=hŇ yĎhĲĎ wĘ 11

=NbĆŇ ChyĎÄdĘŇ bČŇ zĘC hoĎęhyĘ=rbČŇ DĘ lkăŇŁ lĘ MkĆÁ ylĄ ‘Ğ S’Ň rÄŁ hĎ žNhĄ kŇŁ ChyăĎrĘmČ ’Ğ
MI¡ĂwĂlĘ hĲČ Myr¿ĂTĘ SĲŁ wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =rbČŇ DĘ lkăŇŁ lĘ ÉhdĎŇ ChyĘ=tŇ ybĲĄŇ lĘ dŇ ygąĂŇ eĎhČ l’Ň ‘ĄÁ mĎ SĘ yĂ

: bŇ oFĲ hČ =M‘Ă ho¡ĎhyĘ yh¿Ă ywĂ CWŔ ‘ĞwĲČ Cqă zĘxĂ MkĳĆŇ ynĄpĘŇ lĂ

MynËĂoU‘ČhĲĎ mĲĄ ű MhÌĆ UĎ ‘Ă wĘ NoUÁ ‘Č ynĄÄbĘŇ C žb’Ď om=ynĲĄbĘŇ C’BăĎ NkĄÃ yrĄxĞ’ĲČ yhăĂ yĘwČ k

’BăĎ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉTpĎŇ SĎ ohylĲĂ CdŇ yGąĂIČwČ C’bęŁ IĎwČ : hŇ mĲĎ xĎ lĘ UĂ lČ Tp¡ĎŇ SĎ ohĲ yĘ=l‘Č 2

Ny‘¿Ą ’yh¡Ă rmĎŔ êĎ NoYă YĘ xĲČ BĘ ÉMeĎhĂ wĘ MrĳĎ’ĞmĲĄ MI¡ĎlČ rbĆŇ ‘¿ĄmĄ bŇ rËĎ Nom¿ hĎ ìŇ ylĆÁ‘Ď
MoY¡ =’rĎqĘ IĂwČ hoĳĎhylĲČ SorădĘŇ lĂ wyn¡ĎjĎ =tŇ ’Ć TpËĎŇ SĎ ohĲ yĘ NêÌĄ yĂwČ ’rĎě IĂwČ : ydĂŇ GĲĆ 3

yrăĄ‘Ď=lJĎ mĂ MGČ ť hoĳĎhyĘmĲĄ Su¡ĄbČŇ lĘ hŇ dĎŔ ChyĘ CYă bĘŇ uĲĎ IĂwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ=lJĎ =l‘Č 4

hŇ dËĎŇ ChyĘ lhÌČ qĘ BĂ TpĎę SĎ ohĲ yĘ dŇ măŁ ‘ĞIĲČwČ : hoĲĎhyĘ=tŇ ’Ć Su¿ĄbČŇ lĘ C’B¡Ď hŇ dĎŔ ChyĘ 5

hoĎÂhyĘ rmČę ’Ň IŁ wČ : hŇ SĲĎ dĎŇ xĞhĲČ rY¿ĄxĎ hĲĆ yn¡ĄpĘŇ lĂ hoĳĎhyĘ tŇ ybăĄŇ BĘ MĂl¡Č SĎ CrĲywĂ 6

lSĄŔ om hŇ êăĎ’Č wĘ MyĂmČŔ èĎ BČ ÉMyhĂ Łl’Ĺ ’Chą =hŇ êĲĎ’Č âlÄhĞ ÉCnytĄÄ bŇŁ ’Ğ yhąĄŁl’Ĺ
lkb
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: bŇ ~ĲĄ yČtĘŇ hĂ lĘ ì¡Ň UĘ ‘Ă Ny’¿ĄwĘ hŇ rĎŔ CbŇ gĘŇ C xČ JăŁ ÉìdĘŇ yĲĎbĘŇ C MyĳĂoGhČ tŇ okăŇ lĘ mĘ mČ lk¡ŇŁ BĘ
7 yn¡ĄpĘŇ QĂ mĂ tŇ ’Ň ŁEŔhČ ZrĆ’ăĎhĎ ÉybĄŇ SĘ yĲŁ =tŇ ’Ć ÉêĎSĘ rČÄ ohĲ CnyhĄę Łl’Ĺ hŇ êăĎ’Č ű âlă hĞ
8 HbĳĎŇ =Cb¡Ň SĘ IĲĄwČ : MlĲĎ o‘lĘ ì¡Ň bĘŇ hČ ’ĲŁ Mh¿Ď rĎbĘŇ ’Č ‘rČ zËĆlĘ HnĎęêĘ êĂ wĲČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ìăŇ UĘ ‘Č
9 hŇ ‘Ďę rĎ CnylĄÁ‘Ď ’obÄ êĎ =M’Ă : rmĲŁ ’Ň lĄ ì¿Ň mĘ SĂ lĘ SD¡ĎqĘ mĂ HBËĎ ű ìÌŇ lĘ CnÄbĘŇ IĂwČ

yJ¿Ă ìŇ ynĆŔ pĎŇ lĘ C ÉhEĆhČ tŇ yĂBąČhČ ÉynĄpĘŇ lĂ hŇ dĎÂmĘ ‘ČnĲČ ůb‘ĎrĎwĘ rbĆŇ dăĆŇ wĘ ÈTopŇ SĘ ÈbrĆxĆ
10 hŇ êĎÃ ‘Č wĘ : ‘Č ySĲĂ otŇ wĘ ‘m¿Č SĘ tĂŇ wĘ Cnt¡ĄŇ rĎ~ĲĎ mĂ ìŇ ylËĆ’Ą q‘¿ČzĘnĂ wĘ hŇ EĳĆhČ tŇ yĂBăČ BČ ì¡Ň mĘ SĂ

É l’Ą rĎWĘ yĂlĘ hŇ êĎtąČŇ nĎ=âlĲ rSĆ ’Ğ ţ ry‘Ăę WĄ =rhČ wĘ bŇ ’ĎÁ omC NoUÄ ‘Č=ynĲĄbĘŇ žheĄhĂ
âl¿ wĘ Mh¡Ć ylĄ ‘ĞmĲĄ Crs¿Ď yJËĂ MyĂrĳĎYĘ mĂ ZrĆ’ăĆmĄ M’¡Ď bŇŁ BĘ MhĆŔ bĎŇ ’obăŇ lĎ

11 ì¡Ň tĘŇ èĲĎ rĚIĘmĂ CnSĄŔ rĘgăĎŇlĘ É’obŇ lĎ CnylĳĄ‘Ď Myl¡Ă mĘ GĲŁ MhĄŔ =hŇ eĄhĂÄ wĘ : MCdĲŇ ymĂ SĘ hĂ
12 ynĄpĘŇ lĂ ţ xČ JŔŁ ÉCnBĎÄ Ny’¿Ą yJăĂ MBĎŔ =TjĎ SĘ tĂŇ âlă hĞ ÉCnyhĄÄ Łl’Ĺ : CnêĲĎSĘ rČohĲ rS¿Ć ’Ğ

yJ¿Ă hŇ WĆŔ ‘ĞeĲČ=hŇ mČ É‘dČŇ nĄ âlą CnxĘ nČę ’Ğ wĲČ CnylĳĄ‘Ď ’BăĎ hČ hŇ E¡ĆhČ bŇ rËĎhĎ Nom¿ hĎ hĲĆ
13 Mh¿Ć ySĄ nĘ Mj¡Ď TČ =MGČ hoĳĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ Myd¡ĂŇ mĘ ‘ĲŁ hŇ dĎŔ ChyĘ=lkÄŁ wĘ : CnynĲĄy‘Ą ìŇ yl¡Ć ‘Ď

: MhĲĆ ynĄbĘŇ C

14 ynăĄBĘ =NmĂ yw¡ĂQĄ hČ hŇ yËĎnĘ êČmČ =NBĆ l’ÌĄ y‘Ă yĘ=NBĆ hŇ yĎnĎBĘ ţ=NBĆ ChyĎÃrĘkČŇ zĘ=NBĆ l’ĄÃ yzĂxĞ yĲČwĘ
15 CbŇ ySąĂ qĘ hČ rmĆ ’Ň ŁIęwČ : lhĲĎ uĎ hČ ëŇ ot¡Ň BĘ hoĎŔhyĘ xČ Cră ÉwylĎ ‘Ď hŇ tąĎŇ yĘhĲĎ PŇ ĳĎs’Ď

hoĎÁhyĘ rmČÄ ’Ď =hŇ JĲŁ TpĳĎŇ SĎ ohĲ yĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ wĘ MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ ybăĄŇ SĘ yĲŁ wĘ ÉhdĎŇ ChyĘ=lkĎŇ
hŇ EĆŔhČ ÉbrĎhĎ Nomą hĎ hĲĆ ynĄÄjĘ mĂ ÉCêxČÄ êĄ=l’Č wĘ C’ą rĘyêĲĂ =l’Č MêĆ’Č ţ MkĆę lĎ

16 Me¿ĎhĂ MhĆŔ ylĄ ‘Ğ CdăŇ rĘ ÉrxĎ mĎ : MyhĲĂ Łl’Ň lĲĄ yJ¿Ă hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ hČ MkËĆŇ lĎ âl¿ yJăĂ
rB¿Č dĘŇ mĂ yn¡ĄjĘ lxČ eČŔ hČ PŇ osă BĘ ÉMtĎŇ ’Ł MtąĆŇ ’Ň YĎ mĘ C Zy~ĳĂhČ hŇ lăĄ ‘ĞmĲČ BĘ Myl¡Ă ‘Ł

17 žt‘Č CSyĘ=tŇ ’Ć C’ă rĘC CdÃ mĘ ‘Ă CbăŇ ~Ę yČtĘŇ hĂ tŇ ’Ň zĳŁ BĎ MxăĄ QĎ hĂ lĘ Mk¡ĆŇ lĎ âl¿ : l’ĲĄ CryĘ
C’ă YĘ ÉrxĎ mĎ CêxČŔ êĄ=l’Č wĘ ÉC’rĘyêĲĂ =l’Č MĂlČęSĎ CrĲywĂ hŇ dăĎŇ ChyĘ MkĆÁ UĎ ‘Ă hoĎÄhyĘ

18 hŇ dĎÂChyĘ=lkĎŇ wĘ hŇ YĎ rĘ’ĳĎ MyĂj¡Č’Č TpËĎŇ SĎ ohĲ yĘ dŇ uÌŁ IĂwČ : MkĲĆŇ UĎ ‘Ă ho¡ĎhywĲČ MhĆŔ ynĄpĘŇ lĂ
19 CmqÌĚIĎwČ : hoĲĎhylĲČ tŇ w¡Ł xĞêĲČSĘ hĲĂ lĘ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ ÉClpĘŇ nĲĎ MĂlČęSĎ CrĲyĘ ybăĄŇ SĘ yĲŁ wĘ

yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhylĲČ lQĄęhČ lĘ MyxĳĂ rĘuĎ hČ ynăĄBĘ =NmĂ C Myt¡ĂŇ hĎ uĘ hČ yn¿ĄBĘ =NmĂ MIËĂwĂlĘ hĲČ
20 rBăČ dĘŇ mĂ lĘ C’¡ YĘ IĲĄwČ rqĆBŔŁ bČŇ CmyJăĂ SĘ IČwČ : hŇ lĎ ‘Ę mĲĎ lĘ lod¡Ň GĎ loq¿ BĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ

ybăĄŇ SĘ yĲŁ wĘ ÉhdĎŇ ChyĘ ynĂ C‘ę mĎ SĘ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ TpĎę SĎ ohĲ yĘ dŇ măČ ‘Ď MtĎÂ’Ň YĄbĘŇ C ‘Č oqĳêĘ
wy’¡Ď ybĂŇ nĘ bĂŇ Cnym¿Ă ’ĞhĲČ CnmĄŔ ’Ď tăĄŇ wĘ ÉMkĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoąĎhyBĲČ CnymĂÁ ’ĞhĲČ MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ
wxylYhw
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Myl¡Ă lĘ hĲČ mĘ CĲ hoĎŔhylĲČ ÉMyrĂrĞSĲŁ mĘ dŇ mąĄ ‘ĞIĲČwČ M‘ĎŔ hĎ =l’Ć ÉZ‘Č CĎIĂwČ : CxylĲĂ YĘ hČ wĘ 21

yJ¿Ă hoĎŔhylĲČ CdăŇ oh ÉMyrĂmĘ ’ĲŁ wĘ ZClŔ xĎ hĲĆ ynăĄpĘŇ lĂ Ét’Ň YĄBĘ SdĆŇ qĳŁ =tŇ rČdĘŇ hČ lĘ
MybĂŇ rĘ’ĲĎ mĘ ţ ű hoăĎhyĘ NtăČŇ nĎ hŇ QĎęhĂ tĘŇ C hŇ eĎÁrĂbĘŇ CQxĄÄ hĄ žt‘ĄbĘŇ C : oDĲsĘ xČ Ml¡Ď o‘lĘ 22

CdŇ mĘ ‘Č IĲČwČţ : CpŇ gĲĄŇ eĎ IĂwČ hŇ d¡ĎŇ ChylĲĂ My’¿Ă BĎ hČ ry‘ËĂWĄ =rhČ wĘ bŇ ’ÌĎ om NoUÁ ‘Č ynĄÄBĘ =l‘Č 23

dŇ ymĳĂ SĘ hČ lĘ C MyrăĂxĞhĲČ lĘ ry‘¡ĂWĄ =rhČ yb¿ĄŇ SĘ yĲŁ =l‘Č bŇ ’ËĎ omC NoUÌ ‘Č ynĄÄBĘ
hŇ dËĎŇ ChywĲĂ : tŇ yxĲĂ SĘ mČ lĘ Ch‘¡ĄrĄBĘ Sy’¿Ă Cr¿zĘ‘ĲĎ ry‘ĂŔ WĄ ybăĄŇ SĘ oyĲBĘ ÉMtĎŇ oQkČŇ kĘŇ C 24

Myl¿Ă pĘŇ nĲŁ MyrËĂgĎŇjĘ MeÌĎhĂ wĘ NomŔ hĎ hăĆ =l’Ć ÉCnpĘŇ IĂwČ rBĳĎdĘŇ UĂ lČ hŇ j¡Ć YĘ UĂ hČ =l‘Č ’B¿Ď
ůMlĎ lĎ SĘ =tŇ ’Ć zbăŇŁ lĎ ÈoU‘Č wĘ TpăĎŇ SĎ ohĲ yĘ ’bÄŁ IĎwČ : hŇ TĲĎ ylĄ jĘ Ny’¿ĄwĘ hŇ YĎ rĘ’¡Č 25

Mh¡Ć lĎ Cl¿ ~Ę nČ yĘwČ tŇ odŔ mĚ xĞ ylăĄ kĘŇ C ÉMyrĂgĎŇpĘŇ C SCkąŇ rĘC bŇ rÁŁ lĎ MhĆÄ bĎŇ žC’YĘ mĘ IĂwČ
: ’ChĲ =bŇ rČ yJ¿Ă ll¡Ď èĎ hČ =tŇ ’Ć Myz¿ĂzĘBĲŁ hŇ SËĎ olSĘ MymÌĂ yĎ CyÂhĘ IĲĂwČ ’vĳĎ mČ Ny’ăĄlĘ
hoĳĎhyĘ=tŇ ’Ć CkăŇ rĘBĲĄ MS¡Ď =yJĂ hŇ kĎŔ rĎBĘ qmĆ ‘ăĄlĘ ÉClhĞqĘ nĂ y‘Ăę bĂŇ rĘhĲĎ MoIăbČŇ C 26

: MoIĲhČ =dŇ ‘Č hŇ k¡ĎŇ rĎBĘ qmĆ ‘¿Ą ’ChË hČ Moq¿ UĎ hČ MSĄÄ =tŇ ’Ć C’ÂrĘqĲĎ NJĄÃ =l‘Č
=l’Ć bŇ CS¿ lĎ MSĎŔ ’Ň rŁ BĘ TpăĎŇ SĎ ohywĲĂ ÉMĂlČÄSĎ CrĲywĂ hŇ dąĎŇ ChyĘ Sy’ĂÄ =lJĎ CbŇ SĚ IĎwČţ 27

MĂlČŔ SĎ CrăyĘ ÉC’bÄŁ IĎwČ : MhĲĆ ybĄŇ yĘo’Ĳ mĲĄ ho¡ĎhyĘ Mx¿Ď UĘ WĂ =yJĲĂ hŇ xĳĎ mĘ WĂ BĘ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ 28

MyhĂŔ Łl’Ĺ dŇ xČ jăČ ÉyhĂ yĘwĲČ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¡Ą =l’Ć tŇ orĳYĘ YĲŁ xĞbĲČŇ C tŇ or¡eŁ kĂŇ bĘŇ C Myl¿Ă bĎŇ nĘ BĂ 29

yb¿ĄŇ yĘo’Ĳ M‘¡Ă hoĎŔhyĘ MxăČ lĘ nĂ yJĂ ť M‘Ďě mĘ SĎ BĘ tŇ oYĳrĎ’ĞhĲĎ tŇ okăŇ lĘ mĘ mČ =lJĎ l‘¡Č
sŘ19 : bŇ ybĲĂŇ iĎ mĂ wyh¡Ď Łl’Ĺ ol£ xnĲČ IÌĎwČ TpĳĎŇ SĎ ohĲ yĘ tŇ CkăŇ lĘ mČ Tq¡Ł SĘ êĂ wČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ 30

SmĄÄ xĎ wĘ žMySĂ ŁlSĘ =NBĆ hŇ dĳĎŇ ChyĘ=l‘Č Tp¡ĎŇ SĎ ohĲ yĘ ëŇŁl¿ mĘ IĂwČ 31

oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ MĂlČŔ SĎ CrĲyBĂ ëŇ ăČlmĎ ÉhnĎSĎ SmąĄ xĎ wĘ MyrĂÄ WĘ ‘ĆwĘ okę lĘ mĎ BĘ hŇ nĎÁSĎ
hŇ eĎUĳĆ mĂ rsăĎ =âlwĘ ’s¡Ď ’Ď wyb¿ĂŇ ’Ď ëŇ rĆdËĆŇ BĘ ëŇ lĆ IĄęwČ : yxĲĂ lĘ SĂ =tŇ BČ hŇ b¡ĎŇ Cz‘Ğ 32

ÉM‘ĎhĎ dŇ o‘ąwĘ CrsĳĎ=âl tŇ om¡ BĎ hČ ëŇ ’¿Č : hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ rS¡Ď IĎhČ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ 33

TpĎŔ SĎ ohĲ yĘ yrăĄbĘŇ DĂ ÉrtĆŇ yĆÄwĘ : MhĲĆ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ yh¡ĄŁl’Ň lĲĄ MbĎŔ bĎŇ lĘ CnykăĂŇ hĄ =âlĲ 34

rSăĆ ’Ğ ynĂ nĎŔ xĞ=NbĆŇ ’Chă yĄ ÉyrĄbĘŇ dĂŇ BĘ MybĂę CtŇ JĘ MeăĎhĂ MynĳĂrŁ xĞ’ĲČ hĎ wĘ Myn¡ĂSŁ ’Ň rĲĂhĎ
TpăĎŇ SĎ ohĲ yĘ ÉrBČ xČ tĘŇ ’Ć NkĄę yrĄxĞ’ĲČ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ rpĆŇ s¡Ą =l‘Č hŇ lĎŔ ‘ĞhĲŁ 35

: tŇ oWĲ ‘ĞlĲČ ‘Č yS¿Ă rĘhĂ ’Ch¡ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ hŇ yăĎzĘxČ ’Ğ M‘¡Ă hŇ dĎŔ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ
tŇ oI¡nĂ ’Ľ CW¿ ‘ĞIĲČwČ SySĳĂ rĘêČ tŇ kĆŇ lăĆ lĎ tŇ oI¡nĂ ’Ľ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ oUŔ ‘Ă ChrăĄBĘ xČ yĘwČ 36

Tp¡ĎŇ SĎ ohĲ yĘ=l‘Č hŇ SĎŔ rĄUăĎmĂ ÉChwĎÄdĎŇ DŁ =NBĆ rzĆ‘ąĆylĂ ’Ĺ ’BĄÂ nČtĘŇ IĲĂwČ : rbĆŇ GĲĎ Noy¿YĘ ‘ĆBĘ 37

rm’l
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CrăbĘŇ èĲĎ IĂwČ ìŇ yWĆŔ ‘ĞmĲČ =tŇ ’ĲĆ ÉhoĎhyĘ ZrąČjĎ ChyĎęzĘxČ ’Ğ=M‘Ă ìăŇ rĘBĆ xČ tĘŇ hĲĂ JĘ rmĳŁ ’Ň lĄ
’k ÉTpĎŇ SĎ ohĲ yĘ bŇ JąČ SĘ IĂwČ : SySĲĂ rĘêČ =l’Ć tŇ kĆŇ l¿Ć lĎ Cr¡YĘ ‘ĲĎ âl¿ wĘ tŇ oIŔnĂ ’Ľ

on¡BĘ Mr¿ĎohyĘ ëŇŁlË mĘ IĂwČ dŇ ywĳĂDĎ ry‘ăĂBĘ wyt¡ĎŇ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă rb¿ĄŇ uĎ IĂwČ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă
2 ChyĎŔrĘzČ‘ĞwĲČ ChyăĎrĘkČŇ zĘC É l’Ą yxĂ ywĲĂ hŇ yąĎrĘzČ‘Ğ TpĎę SĎ ohĲ yĘ ynăĄBĘ MyxĂÂ’Č =olĲ wĘ : wyêĲĎxĘ êČ
3 NêăĄ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ Tp¡ĎŇ SĎ ohĲ yĘ yn¿ĄBĘ hŇ QĆ ’Ąě =lJĎ ChyĳĎTĘ pČŇ SĘ C l’¡Ą kĎŇ ymĲĂ C

yr¿Ą‘Ď=M‘Ă tŇ onŔ DĎgĘŇmĂ lĘ C ÉbhĎ zĎlĘ C PŇ sĆ kąĆŇ lĘ tŇ oBÁ rČ tŇ onÄêĎmČ MhĆ ybĂŇ ’Ğ ţ ű MhăĆ lĎ
: rokĲŇ BĘ hČ ’Ch¿ =yJĂ Mr¡ĎohylĲĂ Nt¿ČŇ nĎ hŇ kËĎŇ lĎ mĘ UČ hČ =tŇ ’Ć wĘ hŇ dĳĎŇ ChyBĲĂ tŇ or¡YĚmĘ

4 gŇr¿Ł hĞ IĲČwČ qEČŔxČ tĘŇ IĂwČ ÉwybĂŇ ’Ď tŇ kČŇ ląĆ mĘ mČ =l‘Č MrĎÁ ohyĘ MqĎ IĎÄwČ
5 MyĂêËČSĘ C MyS¿Ă ŁlSĘ =NBĆ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yr¿ĄvĎ mĂ Mg¡ČŇ wĘ bŇ rĆxĳĎBĆ wyx¡Ď ’Ć =lJĎ =tŇ ’Ć
6 ëŇ lĆ IĄÁwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ MynĂŔ SĎ hŇ năĆ omSĘ C okĳŇ lĘ mĎ BĘ MrăĎohyĘ hŇ n¡ĎSĎ

bŇ ’ĎŔ xĘ ’Č =tŇ BČ yJĂ ť bŇ ’ĎŔ xĘ ’Č tŇ yBăĄ ÉCW‘Ď rSąĆ ’ĞJĲČ l’Ąę rĎWĘ yĂ ykăĄŇ lĘ mČ ű ëŇ rĆdăĆŇ BĘ
7 hoĎęhyĘ hŇ băĎŇ ’Ď =âlĲ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘Č I¿ČwČ hŇ èĳĎ ’Ă oQ¡ hŇ tĎŇ yĘh¿Ď

dŇ ywĳĂdĎŇ lĘ tŇ r¡ČJĎ rS¿Ć ’Ğ tŇ yrĂŔ BĘ hČ N‘ČmăČ lĘ dŇ ywĂŔDĎ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć ÉtyxĂ SĘ hČ lĘ
8 ‘SăČ jĎ ÉwymĎ yĎBĘ : MymĲĂ IĎhČ =lJĎ wyn¡ĎbĎŇ lĘ C rynËĂ ol¿ tŇ tĄÄ lĎ rmČę ’Ď rSăĆ ’ĞkĲČŇ wĘ
9 ÉMrĎohyĘ rbąŇŁ ‘ĞIĲČwČ : ëŇ lĆ mĲĆ Mh¡Ć ylĄ ‘Ğ CkŇ yl¿Ă mĘ IČwČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ=dŇ yČ tŇ xČ ê¡ČmĂ ModŔ ’Ĺ

bŇ băĄŇ oihČ ÉModŇ ’Ĺ=tŇ ’Ć ëŇ IČęwČ hŇ lĎ yĘlČŔ MqăĎ ÉyhĂ yĘwĲČ oUĳ ‘Ă bŇ kĆŇ r¡ĆhĎ =lkĎŇ wĘ wyrĎŔ WĎ =M‘Ă
10 dŇ ‘Č ť hŇ dĎę ChyĘ=dŇ yČ tŇ xČ êăČmĂ ModÁ ’Ĺ ‘SČÄ pĘŇ IĂwČ : bŇ kĆŇ rĲĎhĎ yr¿ĄWĎ tŇ ’¡Ą wĘ wylĎŔ ’Ą

bŇ zČŔ‘Ď yJăĂ odĳŇ yĎ tŇ xČ êăČmĂ ’yh¡Ă hČ tŇ ‘¿ĄBĎ hŇ nËĎbĘŇ lĂ ‘S¿Č pĘŇ êĂ z’ăĎ hŇ EĆŔhČ MoIăhČ
11 ÉNzĆIĆÄwČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ yrăĄhĎ BĘ tŇ om¡ bĎŇ =hŇ WĲĎ ‘Ď ’Ch¿ =MGČ : wytĲĎŇ bŇŁ ’Ğ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć
12 ÉwylĎ ’Ą ’bąŇŁ IĎwČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ=tŇ ’Ć xD¡ČIČwČ MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ ybăĄŇ SĘ yĲŁ =tŇ ’Ć

ìŇ ybĂŔ ’Ď dŇ ywăĂDĎ ÉyhĄŁl’Ĺ hoĎęhyĘ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ rmĳŁ ’Ň lĄ ’yb¡ĂŇ eĎhČ ChI¿ĎlĂ ’ĲĄ mĲĄ bŇ êĎŔ kĘŇ mĂ
’s¿Ď ’Ď yk¡ĄŇ rĘdČŇ bĘŇ C ìŇ ybĂŔ ’Ď TpăĎŇ SĎ ohĲ yĘ ÉykĄŇ rĘdČŇ BĘ ÉêĎkĘŇ lČ hĎ =âlĲ rSąĆ ’Ğ tŇ xČ êČę

13 ÉhdĎŇ ChyĘ=tŇ ’Ć hŇ nąĆzĘêČ wČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ykăĄŇ lĘ mČ ÉërĆdĆÄ BĘ ëŇ lĆ êĄę wČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ
=tŇ ybĲĄŇ ìŇ yxÌĆ’Č =tŇ ’Ć MgČÄ wĘ bŇ ’ĳĎ xĘ ’Č tŇ yBăĄ tŇ on¡ zĘhČ JĘ MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ ybăĄŇ SĘ yĲŁ =tŇ ’Ć wĘ

14 hŇ l¡Ď odŇ gĘŇ hŇ p¿ĎŇ GĄmČ PŇ gËĄŇ nŁ hoĎęhyĘ hŇ eăĄhĂ : êĎ gĘŇrĲĎhĎ ì¡Ň UĘ mĂ Myb¿ĂŇ oFhČ ìŇ ybËĂŇ ’Ď
15 MyB¡Ă rČ Myy¿ĂlĎ xĽBĲĎ hŇ êËĎ’Č wĘ : ìŇ SĲĆ CkŇ rĘ=lkĎŇ bĘŇ C ìŇ yS¡Ć nĎbĘŇ C ìŇ yn¿ĆbĎŇ bĘŇ C ìŇ UĳĆ ‘ČBĘ
16 r‘ČIĎÄwČ : MymĲĂ yĎ=l‘Č Mym¡Ă yĎ ylĂ xŔŁ hČ =NmĂ Éìy‘ĆÄ mĄ C’ą YĘ yĲĄ=dŇ ‘Č ìŇ y‘ĳĆmĄ hŇ lăĄ xĞmĲČ BĘ

hwhy
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dŇ y¿Č=l‘Č rS¡Ć ’Ğ MybĂŔ rĘ‘ČhăĎ wĘ ÉMyêĂ SĘ lĂ jĘ hČ xČ Crą tŇ ’ăĄ MrĎę ohyĘ=l‘Č hoĎÁhyĘ
’YăĎ mĘ eĂ hČ ÉSCkŇ rĘhĲĎ =lJĎ tŇ ’ąĄ CBę SĘ IĂwČ hĎ C‘Ŕ qĎ bĘŇ IĂwČ ÉhdĎŇ ChybĲĂŇ Clą ‘ĞIĲČwČ : MySĲĂ CJ 17

zx¡Ď ’Ď ohĲ yĘ=M’Ă yJ¿Ă NBĄŔ Éol=r’Č SĘ nĂ âlą wĘ wySĳĎ nĎ wĘ wyn¡ĎBĎ =MgČŇ wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ =tŇ ybĲĄŇ lĘ
Ny’¿ĄlĘ yl¡Ă xĽlĲĎ wy‘ËĎmĄ BĘ ű hoÌĎhyĘ opÄ gĎŇ nĘ tŇ ’Ň zĳŁ =lJĎ yr¡ĄxĞ’ĲČ wĘ : wynĲĎBĎ NT¿Ł qĘ 18

C’ą YĘ yĲĎ MyĂnČęSĘ MymăĂ yĎlĘ ZuĄÁ hČ tŇ ’Ň YĄÄ žt‘ĄkĘŇ C MymĂÃ IĎmĂ ű MymăĂ yĎlĘ yhăĂ yĘwČ : ’jĲĄ rĘmČ 19

hŇ p¡ĎŇ rĄWĘ oUË ‘Č ol¿ CW‘ĎÄ =âlĲ wĘ My‘ĳĂrĎ My’ăĂ lĚ xĞtĲČŇ BĘ tŇ mĎ I¡ĎwČ oyŔlĘ xĎ =M‘Ă Éwy‘ĎmĲĄ
MynĂŔ SĎ hŇ năĆ omSĘ C okŔ lĘ mĎ bĘŇ hŇ yăĎhĎ ÉMyĂêČÄ SĘ C MySąĂ ŁlSĘ =NBĆ : wytĲĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ p¿ČŇ rĄWĘ JĂ 20

âl¡ wĘ dŇ ywĂŔDĎ ry‘ăĂBĘ ÉChrĚÄ BĘ qĘ IĂwĲČ hŇ DĎŔ mĘ xĆ âlă BĘ ÉëlĆ IĄÄwČ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ
onąbĘŇ ChyĎÄzĘxČ ’Ğ=tŇ ’Ć MĂlČÁSĎ CrĲyĘ ybĄÄ SĘ oyĲ žCkŇ ylĂ mĘ IČwČ : MykĲĂŇ lĎ UĘ hČ tŇ or¿bĘŇ qĂ BĘ bk
Myb¡ĂŇ rĘ‘ČbĲĎŇ ’B¿Ď hČ dŇ CdŔ GĘ hČ gŇrăČhĎ ÉMynĂ SŁ ’Ň rĲĂhĎ =lkĎŇ yJąĂ wyêĎŔ xĘ êČ ÉNTŁ uĎ hČ

: hŇ dĲĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ m¿Ć Mr¡ĎohyĘ=NbĆŇ Chy¿ĎzĘxČ ’Ğ ëŇŁlË mĘ IĂwČ hŇ nĳĆxĞUĲČ lČ Ĳ

ëŇ ¡ČlmĎ tŇ xČŔ ’Č hŇ năĎSĎ wĘ okŔ lĘ mĎ bĘŇ ChyăĎzĘxČ ’Ğ ÉhnĎSĎ MyĂêąČSĘ C My‘ĂÄ BĎ rĘ’Č =NBĆ 2

yk¡ĄŇ rĘdČŇ BĘ ëŇ lČŔ hĎ ’Chă =MGČ : yrĲĂmĘ ‘Ď=tŇ BČ Chy¡ĎlĘ tČŇ ‘Ğ oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ 3

yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘rËČhĎ W‘Č IÌČwČ : ‘Č ySĲĂ rĘhČ lĘ oê¡YĘ ‘Č oyĲ hŇ t¿ĎŇ yĘhĲĎ oUË ’Ă yJ¿Ă bŇ ’ĳĎ xĘ ’Č tŇ yBăĄ 4

wyb¡ĂŇ ’Ď tŇ om¿ yrËĄxĞ’ĲČ MyYĂę ‘ĞoyĲ olă =CyhĲĎ hŇ UĎ hĄÁ =yJĂ bŇ ’ĳĎ xĘ ’Č tŇ ybăĄŇ JĘ ho¡ĎhyĘ
bŇ ’ĎÁ xĘ ’Č =NBĆ MrĎÄ ohĲ yĘ=tŇ ’Ć žëlĆ IĄwČ ůëlČ hĎ ÈMtĎŇ YĎ ‘ĞBĲČ MGăČ : olĲ tŇ yx¿Ă SĘ mČ lĘ 5

dŇ ‘ĳĎlĘ GĂ tŇ omă rĎBĘ Mr¡Ď’Ğ=ëŇ lĆ mĲĆ l’¿Ą zĎxĞ=l‘Č hŇ mËĎ xĎ lĘ UĂ lČ l’Ąę rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ
ÉMyJĂ UČ hČ yJąĂ l’Ň ‘Ćę rĘzĘyĂbĘŇ ’jăĄ rČtĘŇ hĂ lĘ bŇ SĎ IĎÁwČ : MrĲĎoy=tŇ ’Ć MyU¡Ă rČhĲĎ CJ¿ IČwČ 6

ChyĎÄrĘzČ‘ĞwĲČ MrĳĎ’Ğ ëŇ lĆ măĆ l’¡Ą hzĎxĞ=tŇ ’Ć omŔ xĞQăĎ hĂ BĘ hŇ mĎŔ rĎbĲĎŇ ChJăĚ hĂ rSăĆ ’Ğ
bŇ ’ËĎ xĘ ’Č =NBĆ MrÌĎohyĘ=tŇ ’Ć tŇ o’ÂrĘlĂ dŇ rČÃ yĎ hŇ dĎę ChyĘ ëŇ lĆ măĆ MrĎÁ ohyĘ=NbĆŇ
ChyĎŔzĘxČ ’Ğ tŇ săČ CbŇ êĘ ÉhtĎŇ yĘhĲĎ MyhĂę Łl’ĹmĲĄ C : ’ChĲ hŇ l¿Ć xŁ =yJĲĂ l’Ň ‘¡ĆrĘzĘyĂBĘ 7

ySĂŔ mĘ nĂ =NbĆŇ ’Chă yĄ=l’Ć ÉMrĎohyĘ=M‘Ă ’YąĎ yĎ o’ę bŇŁ bĘŇ C MrĳĎoy=l’Ć ’ob¡Ň lĎ
Tp¿ĄŇ èĎ hĂ JĘ yhĂě yĘwČ : bŇ ’ĲĎ xĘ ’Č tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć tŇ yr¡ĂkĘŇ hČ lĘ hoĎŔhyĘ oxă SĎ mĘ rSăĆ ’Ğ 8

ChyËĎzĘxČ ’Ğ yxÌĄ’Ğ ynĄÄbĘŇ C hŇ dĎÁ ChyĘ yrĄÄ WĎ =tŇ ’Ć ž’YĎ mĘ IĂwČ bŇ ’ĳĎ xĘ ’Č tŇ yBăĄ =M‘Ă ’Ch¡ yĄ
ChdĚÁ JĘ lĘ IĂwĲČ ChyĎÄzĘxČ ’Ğ=tŇ ’Ć žSuĄbČŇ yĘwČ : MgĲĄŇrĘhČ IĲČwČ Chy¡ĎzĘxČ ’ĞlĲČ Myt¿ĂŇ rĘSĲĎ mĘ 9

yJąĂ ChrĚŔ BĘ qĘ IĂwĲČ ůChtĚŇ mĂ yĘwČ È’ChyĄ=l’Ć Ch’ăĚbĂŇ yĘwČ Norę mĘ SĲŁ bĘŇ ’BăĄ xČ tĘŇ mĂ ’ChÌ wĘ
ÉNy’Ą wĘ obĳŇ bĎŇ lĘ =lkĎŇ BĘ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć Sr¿ČDĎ=rSĆ ’Ğ ’ChŔ TpăĎŇ SĎ ohĲ yĘ=NBĆ ÉCrmĘ ’ĲĎ
tybl
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10 ÉChyĎÄlĘ tČŇ ‘ĞwĲČ : hŇ kĲĎŇ lĎ mĘ mČ lĘ xČ J¡Ł rY¿Ł ‘Ę lČ ChyĎŔzĘxČ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ
‘rČz¿Ć=lJĎ =tŇ ’Ć rBËĄdČŇ êĘ wČ MqĎ êĎę wČ HnĳĎBĘ tŇ măĄ yJăĂ hŇ t¡ĎŇ ’ĞrĲĎ ChyĎŔzĘxČ ’Ğ M’ăĄ

11 S’ăĎ oy=tŇ ’Ć ëŇ lĆ UĆÁ hČ =tŇ BČ tŇ ‘ČÄ bĘŇ SČ ohyĘ žxuČ êĂ wČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ tŇ yb¿ĄŇ lĘ hŇ k¡ĎŇ lĎ mĘ UČ hČ
otËŇ ’Ł Nê¿ĄêĂ wČ MytĂŔ mĎ CUă hČ ÉëlĆ UĆÄ hČ =ynĲĄBĘ ëŇ oêąmĂ ÉotŇ ’Ł bŇ nąŁ gĘŇêĂ wČ ChyĎęzĘxČ ’Ğ=NBĆ
ëŇ lĆ UăĆ hČ =tŇ BČ tŇ ‘ăČbĘŇ SČ ohyĘ ChrĄÃ yêĂ sĘ êČ wČ tŇ oFĳ UĂ hČ rdăČŇ xĞBĲČ oê¡qĘ nĂ ymĲĄ =tŇ ’Ć wĘ
ChyËĎzĘxČ ’Ğ tŇ oxÌ ’Ğ hŇ tĎÄ yĘhĲĎ ž’yhĂ yJăĂ NhĄÁ JŁ hČ ‘dĎÄ yĎohĲ yĘ žtSĆ ’Ą MrĎÃ ohyĘ

12 MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ tŇ ybăĄŇ BĘ ÉMêĎ’Ă yhąĂ yĘwČ : ChtĘŇ tĲĎŇ ymĂ hĹ âl¿ wĘ Chy¡ĎlĘ tČŇ ‘Ğ yn¿ĄjĘ mĂ
: ZrĆ’ĲĎ hĎ =l‘Č tŇ kĆŇ l¿Ć mŁ hŇ y¡ĎlĘ tČŇ ‘ĞwĲČ Myn¡ĂSĎ SSăĄ ’B¡Ą xČ tĘŇ mĂ

gk tŇ o’Ã UĄ hČ yrăĄWĎ =tŇ ’Ć xuăČIĂwČ ‘dĎę yĎohĲ yĘ qEăČxČ tĘŇ hĂ tŇ y‘ĂÁ bĂŇ èĘ hČ hŇ nĎÄèĎ bČŇ C
dŇ bĄÁ o‘=NbĆŇ ChyĎÄrĘzČ‘ĞlĲČ wĘ NnĎxĎ ohĲ yĘţ=NBĆ l’Ň ‘ăĄmĎ SĘ yĂlĘ C MxĎÃ rŁ yĘ=NbĆŇ ChyăĎrĘzČ‘ĞlĲČ
: tŇ yrĲĂBĘ bČŇ oU¿ ‘Ă yr¡ĂkĘŇ zĂ=NBĆ Tp¿ĎŇ SĎ ylĂ ’Ĺ=tŇ ’Ć wĘ ChyËĎdĎŇ ‘Ğ=NbĆŇ ChyÌĎWĄ ‘ĞmĲČ =tŇ ’Ć wĘ

2 yS¿Ą ’Ň rĎwĘ hŇ dĎŔ ChyĘ yrăĄ‘Ď=lJĎ mĂ ÉMIĂwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć CYą BĘ qĘ IĂwČ hŇ dĎŔ ChyBĲĂ ÉCBsÄŁ IĎwČ
3 tŇ yrËĂBĘ lh¿Ď uĎ hČ =lJĎ tŇ rÄŁ kĘŇ IĂwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ=l’Ć C’b¡ŇŁ IĎwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂlĘ tŇ ob¡Ň ’Ď hĲĎ

ëŇŁlŔ mĘ yĂ ÉëlĆ UĆÄ hČ =NbĆŇ hŇ eąĄhĂ MhĆę lĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =M‘Ă Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ tŇ yb¿ĄŇ BĘ
4 CWĳ ‘ĞêĲČ rSăĆ ’Ğ rb¡ĎŇ DĎhČ hŇ z¿Ć : dŇ ywĲĂdĎŇ yn¿ĄBĘ =l‘Č ho¡ĎhyĘ rB¿Ć DĂ rSËĆ ’ĞJĲČ

: MyjĲĂ iĂ hČ yr¡Ą‘ĞSĲŁ lĘ MIĂŔwĂlĘ lĲČ wĘ ÉMynĂ hĞJĲŁ lČ tŇ BĎę èČ hČ y’ăĄBĎ MJĆÁ mĂ tŇ ySĂÄ lĂ èĘ hČ
5 M‘ĎŔ hĎ =lkĎŇ wĘ dŇ osĳ yĘhČ r‘ČSăČ BĘ tŇ yS¡Ă lĂ èĘ hČ wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ tŇ ybăĄŇ BĘ ÉtySĂ lĂ èĘ hČ wĘ
6 ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ =M’Ă yJąĂ hoĎęhyĘ=tŇ ybĲĄŇ ’obăŇ yĎ=l’Č wĘ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą tŇ or¡YĘ xČ BĘ

Cr¡mĘ SĘ yĂ M‘ĎŔ hĎ =lkĎŇ wĘ hŇ UĎ hĳĄ SdĆŇ qăŁ =yJĂ C’b¡ŇŁ yĎ hŇ UĎ h¿Ą MIĂŔwĂlĘ lĲČ MytăĂŇ rĘSĲĎ mĘ hČ wĘ
7 wylăĎ kĄŇ wĘ Sy’Ă ť bŇ ybĂę sĎ ëŇ lĆ UĆÁ hČ =tŇ ’Ć MIĂÄwĂlĘ hĲČ žCpŇ yuĂ hĂ wĘ : hoĲĎhyĘ tŇ rĆm¿ĆSĘ mĂ

: otĲŇ ’Ň YĄbĘŇ C o’¿ bŇŁ BĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =tŇ ’Ć Cy¿hĘ wĲĂ tŇ mĳĎ Cy tŇ yĂB¡Č hČ =l’Ć ’B¿Ď hČ wĘ odŔ yĎBĘ
8 ÉCxqĘ IĂwČ ůNhĄ JŁ hČ ‘dăĎŇ yĎohĲ yĘ ÈhCĎYĂ =rSĆ ’Ğ lkăŇŁ JĘ hŇ dĎę ChyĘ=lkĎŇ wĘ MIĂÁwĂlĘ hĲČ CWÄ ‘ĞIĲČwČ

rTËČ pĎŇ âl¿ yJăĂ tŇ BĳĎ èČ hČ y’ăĄYĘ oyĲ M‘¡Ă tŇ BĎŔ èČ hČ y’ăĄBĎ wySĎŔ nĎ’Ğ=tŇ ’Ć Sy’ăĂ
9 tŇ o’ę UĄ hČ yrăĄWĎ lĘ NhĄÁ JŁ hČ ‘dĎÄ yĎohĲ yĘ žNêĄ IĂwČ : tŇ oqĲ lĘ xĘ UČ hĲČ =tŇ ’Ć Nh¡Ą JŁ hČ ‘d¿ĎŇ yĎohĲ yĘ

dŇ ywĳĂDĎ ëŇ lĆ UăĆ lČ rS¡Ć ’Ğ MyTĂŔ lĎ èĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ ÉtoegĂŇUĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ ÉMytĂŇ ynĂ xĞhĲČ =tŇ ’Ć
10 odę yĎbĘŇ oxă lĘ SĂ ű Sy’ăĂ wĘ M‘ĎÁ hĎ =lJĎ =tŇ ’Ć dŇ mĄÄ ‘ĞIĲČwČ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ yB¿Ą rS¡Ć ’Ğ

xČ B¡Ą zĘUĂ lČ tŇ ylĂŔ ’Ň mĎ vĘ hČ ÉtyĂBČÄ hČ PŇ tĆŇ JąĆ=dŇ ‘Č ÉtynĂ mĎ yĘhČ tŇ yĂBąČhČ PŇ tĆŇ JĆÄ mĂ
tyblw
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sŘ20 ÉwylĎ ‘Ď CnąêĘ IĂwČ ëŇ lĆ UĆę hČ =NBĆ =tŇ ’Ć C’yYăĂ oIwČ : bŇ ybĲĂŇ sĎ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =l‘Č tŇ yĂBĳĎlČ wĘ 11

wynĎŔ bĎŇ C ‘dăĎŇ yĎohĲ yĘ ÉChxĚÄ SĎ mĘ IĂwČ otĳŇ ’Ł CkŇ yl¡Ă mĘ IČwČ tŇ CdŔ ‘ĄhăĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉrzĆeĄÄhČ =tŇ ’Ć
loqą =tŇ ’Ć ChyĎęlĘ tČŇ ‘Ğ ‘măČ SĘ êĂ wČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yx¿Ă yĘ Cr¡mĘ ’Ň IĲŁ wČ 12

tŇ yB¿Ą M‘¡ĎhĎ =l’Ć ’ob¿Ň êĎ wČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ =tŇ ’Ć Myl¡Ă lĘ hĲČ mĘ hĲČ wĘ MyYĂŔ rĎhĲĎ ÉM‘ĎhĎ
MyrăĂvĎ hČ wĘ ’obę UĎ BČ odÁ CU‘Č=l‘ĲČ dŇ mĄÄ o‘ žëlĆ UĆ hČ hŇ eăĄhĂ wĘ ’rĆêĄÃ wČ : hoĲĎhyĘ 13

tŇ orŔ YĘ YăŁ xĞBĲČ É‘ČqĄÄ otŇ wĘ xČ mĄę WĎ ZrĆ’ĎÁ hĎ M‘ČÄ =lkĎŇ wĘ ůëlĆ UĆ hČ =l‘Č ÈtorYĘ YĲŁ xĞhĲČ wĘ
ÉChyĎÄlĘ tČŇ ‘Ğ ‘rąČqĘ êĂ wČ lQĳĄ hČ lĘ My‘¡ĂydĂŇ omC ryèĂŔ hČ ylăĄ kĘŇ BĂ ÉMyrĂrĞoSĲ mĘ hČ wĘ
‘dĎÄ yĎohĲ yĘ ž’YĄ oIwČ : rSĆ qĲĎ rSĆ q¿Ć rmĆ ’Ň ê¡Ł wČ hĎ ydĆŔ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć 14

ÉhĎ C’Ä yYĂ ohĲ ÉMhĆ lĄ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ lyĂxČę hČ ydăĄŇ CqjĘ ű tŇ o’ă UĄ hČ yr¿ĄWĎ =tŇ ’Ć NhĄÁ JŁ hČ
NhĄŔ JŁ hČ rmăČ ’Ď yJĂ ť bŇ rĆxĳĎBĆ tŇ măČ Cy hĎ yr¡ĆxĞ’ĲČ ’B¿Ď hČ wĘ tŇ orŔ dĄŇ vĘ hČ tŇ yBăĄmĂ =l’Ć
’ob¿Ň mĘ =l’Ć ’obËŇ êĎ wČ MyĂdČŔ yĎ ÉHlĎ CmyWąĂ IĎwČ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą hĎ Ct¡Ň ymĂ tĘŇ âl¿ 15

: MSĲĎ hĎ Ct¡Ň ymĂ yĘwČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ yBăĄ Mys¡Ă CihČ =r‘ČSĲČ
M‘¡ĎlĘ tŇ oy¿hĘ lĲĂ ëŇ lĆ UĳĆ hČ NybăĄŇ C M‘¡ĎhĎ =lJĎ Nyb¿ĄŇ C oně yBĄ tŇ yrĂŔ BĘ É‘dĎŇ yĎohĲ yĘ tŇ rąŁ kĘŇ IĂwČ 16

wyt¿ĎŇ xŁ BĘ zĘmĂ =tŇ ’Ć wĘ ChYĚŔ êĘ IĂwČĲ É l‘ČBČÄ hČ =tŇ yBĲĄ M‘ąĎhĎ =lkĎŇ C’bÄŁ IĎwČ : hoĲĎhylĲČ 17

: tŇ oxĲ BĘ zĘUĂ hĲČ yn¿ĄpĘŇ lĂ Cg¡ŇrĘhĲĎ l‘ČBČŔ hČ NhăĄ JŁ ÉNêĎmČ tŇ ’Ąę wĘ CrBĳĄSĂ wym¡Ď lĎ YĘ =tŇ ’Ć wĘ
qlăČ xĎ rSăĆ ’Ğ ÈMIĂwĂlĘ hĲČ MynăĂhĞJĲŁ hČ dŇ yČÄBĘ hoĎęhyĘ tŇ yBăĄ tŇ DÁŁ qĚjĘ ‘dĎÄ yĎohĲ yĘ žMWĆ IĎwČ 18

hŇ S¡Ć mŁ tŇ r¿ČotŇ BĘ bŇ CtËŇ JĎ JČ hoĎęhyĘ tŇ olă ‘Ł tŇ olÂ‘ĞhĲČ lĲĘ ůhoĎhyĘ tŇ yBăĄ =l‘Č ÈdywĂDĎ
yr¡Ą‘ĞSĲČ =l‘ĲČ MyrĂŔ ‘Ğoèă hČ ÉdmĄ ‘ĞIĲČwĲČ : dŇ ywĲĂdĎŇ yd¿ĄŇ yĘ l‘¡Č rySĳĂ bĘŇ C hŇ xăĎ mĘ WĂ BĘ 19

tŇ o’Ã UĄ hČ yrăĄWĎ =tŇ ’Ć xuăČIĂwČ : rbĲĎŇ DĎ=lkĎŇ lĘ ’m¡Ą TĎ ’b¿ŇŁ yĎ=âlĲ wĘ hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ 20

dŇ rĆoIąwČ ZrĆ’Ďę hĎ M‘ăČ=lJĎ ű tŇ ’ăĄ wĘ M‘ĎÁ BĎ MylĂÄSĘ oUĲ hČ =tŇ ’Ć wĘ žMyrĂyDĂ’Č hĲĎ =tŇ ’Ć wĘ
ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ yBăĄ Noy¡lĘ ‘ĆhĲĎ r‘ČS¿Č =ëŇ otĲŇ BĘ C’bËŇŁ IĎwČ hoĎŔhyĘ tŇ yBăĄmĂ ÉëlĆ UĆÄ hČ =tŇ ’Ć
=M‘Č=lkĎŇ Cx¿ mĘ WĘ IĂwČ : hŇ kĲĎŇ lĎ mĘ UČ hČ ’i¿Ą JĂ l‘¡Č ëŇ lĆ UĆŔ hČ =tŇ ’Ć ÉCbŇ ySĂÄ oIwČ 21

‘bČŇ SąĆ =NBĆ : bŇ rĆxĲĎ bĆŇ CtŇ ym¿Ă hĄ Chy¡ĎlĘ tČŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć wĘ hŇ TĎ qĳĎSĎ ry‘ăĂhĎ wĘ ZrĆ’¡ĎhĎ dk
oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎŔ SĎ My‘ăĂBĎ rĘ’Č wĘ okŔ lĘ mĎ BĘ S’ăĎ yŁ ÉMynĂ SĎ
ym¡Ą yĘ=lJĎ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ rS¡Ď IĎhČ S’ËĎ oy W‘Č IÌČwČ : ‘bČŇ SĲĎ r’¿Ą BĘ mĂ hŇ y¡ĎbĘŇ YĂ 2

: NhĲĄ JŁ hČ ‘d¿ĎŇ yĎohĲ yĘ
yh¡Ă yĘwČ : tŇ onĲ bĎŇ C Myn¿ĂBĎ dŇ lĆ oI¡wČ MyĂêĳĎSĘ MySăĂ nĎ ‘d¡ĎŇ yĎohĲ yĘ ol¿ =’vĎ IĂwČ 3, 4

ÈZBŁ qĘ IĂwČ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć SD¡ĄxČ lĘ S’ĎŔ oy bŇ lăĄ =M‘Ă ÉhyĎhĎ NkĳĄŇ yrĄxĞ’ĲČ 5

Mynhkh=t’
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žCYbĘŇ qĂ wĘ hŇ dĎłChyĘ yrÀĄ‘ĎlĘ C’ă YĘ MhĆÃ lĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ ůMIĂwĂlĘ hĲČ wĘ MynăĂhĞJĲŁ hČ =tŇ ’Ć
hŇ nĎŔ SĎ BĘ ÉhnĎSĎ yDąĄmĂ MkĆę yhĄŁlĲ ’Ĺ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć ű qEăĄxČ lĘ PŇ sĆ JĆÁ l’ĄÄ rĎWĘ yĂ=lJĎ mĂ

6 ‘dăĎŇ yĎohylĲĂ ÈëlĆ UĆ hČ ’răĎqĘ IĂwČ : MIĲĂwĂlĘ hĲČ Cr¡hĞmĲĂ âl¿ wĘ rbĳĎŇ DĎlČ CrăhĞmĲČ êĘ Mê¡Ć’Č wĘ
hŇ dăĎŇ ChymĲĂ ’ybĂÂ hĎ lĘ MIĂŔwĂlĘ hĲČ =l‘Č êĎSĘ răČdĎŇ =âlĲ É‘Č CDÄ mČ olę rmĆ ’Ň IăŁ wČ ůS’Ň rŁ hĎ
l’ĳĄ rĎWĘ yĂlĘ lh¡Ď uĎ hČ wĘ hoĎŔhyĘ=dŇ bĆŇ ‘ĲĆ hŇ SăĆ mŁ Ét’Č WĘ mČ =tŇ ’Ć MĂlČęSĎ CrĲymĂ C

7 tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć CY¡ rĘpĲĎŇ hĎ yn¿ĆBĎ tŇ ‘ČSČŔ rĘUĂ hČ ÉChyĎÄlĘ tČŇ ‘Ğ yJąĂ : tŇ CdĲŇ ‘ĄhĲĎ lhĆ ’¡Ł lĘ
8 rmĆ ’Ň IăŁ wČ : MylĲĂ ‘ĎBĘ lČ CW¡ ‘Ď hoĎŔhyĘ=tŇ ybĲĄŇ ySăĄ dĘŇ qĎ =lJĎ ÉMgČŇ wĘ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ

: hŇ YĎ CxĲ ho¡ĎhyĘ=tŇ yBĲĄ r‘ČS¿Č BĘ ChnËĚêĘ IĂwĲČ dŇ xĳĎ ’Ć Noră’Ğ CW¡ ‘ĞIĲČwĲČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ
9 hŇ SÌĆ mŁ tŇ ’ČÂWĘ mČ ÉhoĎhylĲČ ’ybąĂŇ hĎ lĘ MĂlČęSĎ CrĲybĂŇ C hŇ dăĎŇ ChyBĲĂ loqÂ=CnêĘ IĂwČ

10 =lkĎŇ wĘ Myr¡ĂvĎ hČ =lkĎŇ Cx¿ mĘ WĘ IĂwČ : rBĲĎ dĘŇ UĂ BČ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=l‘Č MyhËĂ Łl’ĹhĲĎ =dŇ bĆŇ ‘ĲĆ
11 ’ybĂÄ yĎ žt‘ĄBĘ yhĂÃ yĘwČ : hŇ QĲĄ kČŇ lĘ =dŇ ‘Č Nor¡’Ď lĲĎ CkŇ yl¿Ă SĘ IČwČ C’ybËĂŇ IĎwČ M‘ĳĎhĎ

bŇ răČ=yJĂ MtĎÂ o’rĘkĂŇ wĘ ůMIĂwĂlĘ hĲČ dŇ yăČBĘ ÈëlĆ UĆ hČ tŇ DăČqĚjĘ =l’Ć NorÁ ’Ď hĲĎ =tŇ ’Ć
NorŔ ’Ď hăĎ =tŇ ’Ć ÉCr‘Ď ywĂ S’Ň rŔŁ hĎ NhăĄ JŁ ÉdyqĂ pĘŇ C ÉëlĆ UĆÄ hČ rpąĄŇ os ’bĎÄ C PŇ sĆ JĆę hČ
PŇ sĆ k¡ĆŇ =CpŇ sĘ ’Č IĲČwČ MoyŔBĘ ű MoyălĘ ÉCW‘Ď hŇ JąŁ omĳ qŁ mĘ =l’Ć ChbăĚŇ ySĂ ywĲĂ Ch’¡ĚvĎ yĂwĘ

12 tŇ dăČŇ obŇ ‘Ğ ÉtkĆŇ ’Ň lĆÄmĘ ÉhWĄ o‘=l’Ć ‘dĎę yĎohywĲĂ ëŇ lĆ UĆÁ hČ ChnĄÄêĘ IĂwČ : bŇ rĲŁ lĎ
hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ SD¡ĄxČ lĘ MySĂŔ rĎxĲĎ wĘ MybăĂŇ YĘ xĲŁ ÉMyrĂkĘŇ ŁWĲ CyąhĘ IĲĂwČ hoĎŔhyĘ=tŇ yBĲĄ

13 ÉCW‘ĞIĲČwĲČ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć qE¡ĄxČ lĘ tŇ SĆ xŔŁ nĘ C É lzĆrĘbČŇ ySąĄ rĎxĎ lĘ MgČŇ wĘţ
tŇ yBÌĄ=tŇ ’Ć CdŇ ymĂÁ ‘ĞIĲČwĲČ MdĳĎŇ yĎBĘ hŇ k¡ĎŇ ’Ň lĎ UĘ lČ hŇ kËĎŇ Cr’Ğ l‘ČêÌČ wČ hŇ kĎŔ ’Ň lĎ UĘ hČ yWăĄ ‘Ł

14 ëŇ lĆ UĆÄ hČ žynĄpĘŇ lĂ C’ybăĂŇ hĄ MtĎÃ oQkČŇ kĘŇ CĲ : ChYĲĚUĘ ’Č yĘwĲČ oê¡ nĘ JĚ tĘŇ mČ =l‘Č MyhËĂ Łl’ĹhĲĎ
tŇ rĄŔ SĎ ylăĄ JĘ ÉhoĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ lĘ MyląĂ kĄŇ ChWĄÄ ‘ĞIĲČwČ PŇ sĆ JĆę hČ r’ăĎ SĘ =tŇ ’Ć ‘dĎÁ yĎohywĲĂ
ÉhoĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ BĘ tŇ olą ‘Ł MylĂÄ‘ĞmĲČ CyhĘ IĲĂwČţ PŇ sĆ kĳĎŇ wĎ bŇ h¡Ď zĎ yl¿Ą kĘŇ C tŇ ojŔ kČŇ wĘ tŇ olă ‘ĞhĲČ wĘ

15 Mym¡Ă yĎ ‘B¿Č WĘ IĂwČ ‘dËĎŇ yĎohĲ yĘ NqÌČzĘIĂwČ : ‘dĲĎŇ yĎohĲ yĘ ym¿Ą yĘ lJ¡Ł dŇ ymĂŔ êĎ
16 dŇ yw¡ĂDĎ=ry‘ĲĂbĘŇ Chr¿ĚBĘ qĘ IĂwČ : otĲŇ omBĘ hŇ n¡ĎSĎ MySËĂ ŁlSĘ C hŇ ’ÌĎ mĄ =NBĆ tŇ mĳŁ IĎwČ

: otĲŇ ybĄŇ C Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ M‘¿ĂwĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ ÉhbĎŇ oT hŇ WąĎ ‘Ď=yJĲĂ MykĳĂŇ lĎ UĘ hČ =M‘Ă
17 Cw¡xĞêĲČSĘ IĲĂwČ hŇ dĎŔ ChyĘ yrăĄWĎ C’BĎ ť ‘dĎŔ yĎohă yĘ Étom yr¿ĄxĞ’ĲČ wĘ
18 ÉhoĎhyĘ tŇ yBąĄ=tŇ ’Ć Cbę zĘ‘Č IĲČwČ : MhĲĆ ylĄ ’Ğ ëŇ lĆ U¡Ć hČ ‘m¿Č SĎ z’ËĎ ëŇ lĆ UĳĆ lČ

PŇ YĆqĆę =yhĂ yĘwĲČ MyBĳĂ YČ ‘ĞhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ Myr¡ĂSĄ ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć Cd¿Ň bĘŇ ‘Č IĲČwČ MhĆŔ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ yhăĄŁl’Ĺ
19 My’ĂŔ bĂŇ nĘ ÉMhĆ BĎ xląČ SĘ IĂwČ : tŇ ’Ň zĲŁ Mt¡ĎŇ mĎ SĘ ’Č BĘ MĂlČŔ SĎ CrăywĂ ÉhdĎŇ ChyĘ=l‘Č
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: CnyzĲĂ’ĹhĲĆ âl¿ wĘ Mb¡ĎŇ CdŇ y‘¿ĂIĎwČ hoĳĎhyĘ=l’Ć Mb¡ĎŇ ySĂ hĞlĲČ
dŇ m¡Ł ‘ĞIĲČwĲČ NhĄŔ JŁ hČ ‘dăĎŇ yĎohĲ yĘ=NBĆ ÉhyĎrĘkČŇ zĘ=tŇ ’Ć ÉhSĎ bĘŇ lĲĎ MyhĂę Łl’Ĺ xČ CrăwĘ 20

MyrĂÁ bĘŇ ‘ĲŁ MêĆÄ ’Č žhmĎ lĎ MyhĂę Łl’ĹhĲĎ rmăČ ’Ď ű hŇ JăŁ MhĆÁ lĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ M‘ĳĎlĎ l‘ăČmĄ
bŇ z¿Ł ‘ĞIĲČwČ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć Mê¿ĆbĘŇ zČ‘Ğ=yJĲĂ CxylĂŔ YĘ tČŇ âlă wĘ ÉhoĎhyĘ tŇ wąŁ YĘ mĂ =tŇ ’Ć
rY¡Č xĞBĲČ ëŇ lĆ UĳĆ hČ tŇ wăČYĘ mĂ BĘ NbĆŇ ’¡Ć Chm¿Ě GĘ rĘIĂwČ wylĎŔ ‘Ď CrăSĘ qĘ IĂwČ : MkĲĆŇ tĘŇ ’Ć 21

‘dąĎŇ yĎohĲ yĘ hŇ WĎÁ ‘Ď rSĆÄ ’Ğ ÉdsĆ xĆÄ hČ ëŇ lĆ UĆę hČ S’ăĎ oy rkČÂ zĎ=âlĲ wĘ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą 22

: SrĲŁ dĘŇ yĂwĘ ho¡ĎhyĘ ’rĆy¿Ą rmČŔ ’Ď otăŇ omkĘŇ C onĳBĘ =tŇ ’Ć gŇr¡Ł hĞ IČwĲČ oUŔ ‘Ă ÉwybĂŇ ’Ď
ůMrĎ’Ğ lyxăĄ ÈwylĎ ‘Ď hŇ lăĎ ‘Ď hŇ nĎęèĎ hČ tŇ păČŇ CqtĘŇ lĂ ű yhăĂ yĘwČ 23

M‘ĳĎmĄ M‘¡ĎhĎ yr¿ĄWĎ =lJĎ =tŇ ’Ć CtŇ yxËĂ SĘ IČwČ MĂlČŔ SĎ CrăywĂ ÉhdĎŇ ChyĘ=l’Ć C’bęŁ IĎwČ
ű C’BăĎ MySĂÁ nĎ’Ğ r‘ČÄ YĘ mĂ bĘŇ žyJĂ : qWĆ mĲĎ rĘDČ ëŇ lĆ m¿Ć lĘ Cx¡ QĘ SĂ Ml¿Ď lĎ SĘ =lkĎŇ wĘ 24

ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć CbŔ zĘ‘ĲĎ yJăĂ dŇ ’ŔŁ mĘ bŇ răŁ lĎ É lyĂxČÄ Md¿ĎŇ yĎBĘ NtČÄ nĎ ÉhoĎhywĲČ MrĎę ’Ğ lyxăĄ
CeUĆę mĂ MêăĎkĘŇ lĆ bĘŇ C : MyTĲĂ pĎŇ SĘ CW¿ ‘Ď S’¡Ď oy=tŇ ’Ć wĘ MhĳĆ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ yhăĄŁl’Ĺ 25

ÉynĄBĘ ÉymĄ dĘŇ BĂ wydĎę bĎŇ ‘Ğ wylĎÁ‘Ď CrÄ èĘ qČ tĘŇ hĂ ůMyBĂ rČ MyyăĂlĚ xĞmĲČ BĘ ÈotŇ ’Ł CbăŇ zĘ‘ĲĎ=yJĂ
dŇ ywĂŔDĎ ry‘ăĂBĘ ÉChrĚÄ BĘ qĘ IĂwĲČ tŇ mĳŁ IĎwČ ot¡Ň FĎ mĂ =l‘Č Chg¿ĚŇrĘhČ IĲČwČ NhĄŔ JŁ hČ ‘dăĎŇ yĎohĲ yĘ
dŇ bĎę zĎ wylĳĎ ‘Ď MyrăĂèĘ qČ tĘŇ UĂ hČ hŇ QĆ ’¡Ą wĘ : MykĲĂŇ lĎ UĘ hČ tŇ or¿bĘŇ qĂ BĘ Chr¡ĚbĎŇ qĘ âl¿ wĘ 26

bŇ rŁ wĘ wynĎÂbĎŇ C : tŇ ybĲĂŇ ’Ď oUĲ hČ tŇ yr¡ĂmĘ SĂ =NBĆ dŇ bĎŔ zĎohă ywĂ tŇ ynĂŔ oU‘ČhĲĎ Ét‘ĎmĘ SĂ =NBĆ 27

rpĆŇ săĄ Sr¡ČdĘŇ mĂ =l‘Č MybĂŔ CtŇ JĘ MeăĎhĂ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ tŇ yBăĄ ÉdosywĂ wylĎę ‘Ď ’văĎ UČ hČ
: wyêĲĎxĘ êČ on¡bĘŇ Chy¿ĎYĘ mČ ’Ğ ëŇŁlË mĘ IĂwČ MykĳĂŇ lĎ UĘ hČ

hŇ nĎŔ SĎ É‘SČ tĄÄ wĎ MyrăĂWĘ ‘ĆwĘ ChyĎŔYĘ mČ ’Ğ ëŇ ăČlmĎ ÉhnĎSĎ SmąĄ xĎ wĘ MyrĂÄ WĘ ‘Ć=NBĆ hk
rS¡Ď IĎhČ W‘Č I¿ČwČ : MyĂlĲĎ SĎ CrĲymĂ ND¡Ď‘Č ohyĘ oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ 2

hŇ k¡ĎŇ lĎ mĘ UČ hČ hŇ q¿ĎzĘxĲĎ rSËĆ ’ĞJĲČ yhĂě yĘwČ : MlĲĄ SĎ bŇ b¿ĎŇ lĄ BĘ âl¡ qrČě hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ 3

Mh¡Ć ynĄBĘ =tŇ ’Ć wĘ : wybĲĂŇ ’Ď ëŇ lĆ U¿Ć hČ =tŇ ’Ć MyJ¡Ă UČ hČ wydĎŔ bĎŇ ‘Ğ=tŇ ’Ć ÉgrŁ hĞ IĲČwČĲ wylĳĎ ‘Ď 4

hoĎÁhyĘ hŇ CĎÄYĂ =rSĆ ’Ğ žhSĆ mŁ rpĆŇ săĄ BĘ hŇ rĎÃ oêBČ bŇ CtăŇ JĎ kČŇ yJăĂ tŇ ymĳĂ hĄ âlă
tŇ obŔ ’Ď =l‘Č CtŇ Cmă yĎ=âlĲ ÉMynĂ bĎŇ C ÉMynĂ BĎ =l‘Č tŇ obąŇ ’Ď CtŇ CmÄ yĎ=âlĲ rmęŁ ’Ň lĄ
=tŇ ’Ć ÉChyĎÄYĘ mČ ’Ğ ZBąŁ qĘ IĂwČ : CtŇ CmĲ yĎ o’¡ TĘ xĆ BĘ Sy’¿Ă yJËĂ 5

tŇ o’Ŕ UĄ hČ yrăĄWĎ lĘ C ÉMypĂŇ lĎ ’ĞhĲĎ yrąĄWĎ lĘ tŇ obę ’Ď =tŇ ybĲĄŇ lĘ MdăĄŇ ymĂ ‘ĞIĲČwČ hŇ dĎŔ ChyĘ
hŇ lĎ ‘Ę mČŔ wĎ ÉhnĎSĎ MyrąĂWĘ ‘Ć NBĆÄ mĂ lĘ MdĄę qĘ pĘŇ IĂwĲČ NmĳĂ yĎnĘ bĂŇ C hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=lkĎŇ lĘ
: hŇ eĲĎYĂ wĘ xmČ r¿Ł zx¡Ą ’Ł ’bĎŔ YĎ ’YăĄ oy ÉrCxBĎ PŇ lĆ ’ąĆ tŇ o’Ä mĄ =SŁlĲ SĘ M’Ąę YĎ mĘ IĂwČ
rkVyw
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6, 7 Sy’ăĂ wĘ : PŇ sĆ JĲĎ =rJČ kĂŇ hŇ ’¿Ď mĄ BĘ lyĂx¡Ď roB¿ GĂ PŇ lĆ ’ËĆ hŇ ’Ď m¿Ą l’Ąę rĎWĘ IĂmĂ rJăŁ WĘ IĂwČ
l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ’băĎŇ YĘ ì¡Ň UĘ ‘Ă ’b¿ŇŁ yĎ=l’Č ëŇ lĆ UĆě hČ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉwylĎ ’Ą ’BąĎ MyhĂę Łl’ĹhĲĎ

8 hŇ êĎŔ ’Č ’BăŁ =M’Ă yJĂ ť : MyĂrĲĎpĘŇ ’Ć yn¿ĄBĘ lJ¡Ł l’ĄŔ rĎWĘ yĂ=M‘Ă ÉhoĎhyĘ Ny’ąĄ yJăĂ
xČ JËŁ =SyĆ yJ¿Ă bŇ yĄŔo’ ynăĄpĘŇ lĂ ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ ìąŇ lĘ ySĲĂ kĘŇ yČ hŇ mĳĎ xĎ lĘ UĂ lČ qzăČxĞ hŇ W¡Ą ‘Ğ

9 MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ lĘ ÉChyĎÄYĘ mČ ’Ğ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : lySĲĂ kĘŇ hČ lĘ C roz¿‘Ę lČ Myh¡Ă Łl’Ň BĲĄ
ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ dŇ CdăŇ gĘŇlĂ yêĂ t¡ČŇ nĎ rS¿Ć ’Ğ rJĎŔ JĂ hČ tŇ ’ăČ mĘ lĂ ÉtoW‘ĞQĲČ =hŇ mĲČ C

10 MlăĄ yDĂbĘŇ IČwČ : hŇ EĲĆmĂ hŇ B¿Ą rĘhČ ì¡Ň lĘ tŇ tĆŇ l¿Ď hoĎŔhylĲČ SyĄť MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ Sy’ăĂ
MmĳĎ oqmĘ lĂ tŇ kĆŇ l¡Ć lĎ MyĂrČŔ pĘŇ ’Ć mĲĄ ÉwylĎ ’Ą ’BąĎ =rSĆ ’Ğ ÉdCdŇ GĘ hČ lĘ ChyĎęYĘ mČ ’Ğ

: PŇ ’ĲĎ =yrĂxĽBĲĎ Mm¡Ď oqmĘ lĂ CbŇ CS¿ IĎwČ hŇ dĎŔ ChyBĲĂ Éd’Ł mĘ MjąĎ ’Č rxČ IĂÄwČ
11 ëŇ I¿ČwČ xlČ UĳĆ hČ ’yGăĄ ëŇ lĆ I¡ĄwČ oUŔ ‘Č=tŇ ’Ć ÉghČ nĘ IĂwČ qEČŔxČ tĘŇ hĂ ÉChyĎÄYĘ mČ ’Ğ wĲČ
12 ynăĄBĘ ÉCbŇ SĎ MyIĂęxČ MypĂÁ lĎ ’Ğ tŇ rĆWĆÄ ‘ĞwĲČ : MypĲĂŇ lĎ ’Ğ tŇ rĆW¿Ć ‘Ğ ry‘¡ĂWĄ =ynĄBĘ =tŇ ’Ć

MQ¿Ď kĚŇ wĘ ‘lČ i¡Ć hČ S’Ň r¿Ł mĄ MCkËŇ ylĂ SĘ IČwČ ‘lČ iĳĎ hČ S’Ň răŁ lĘ MC’¡ ybĂŇ yĘwČ hŇ dĎŔ ChyĘ
13 hŇ mĎŔ xĎ lĘ UĂ lČ ÉoU‘Ă tŇ kĆŇ QąĆ mĂ ÉChyĎÄYĘ mČ ’Ğ bŇ ySąĂ hĄ rSĆÄ ’Ğ dŇ Cdę GĘ hČ ynăĄbĘŇ C : C‘qĲĎbĘŇ nĂ

ÉMhĆ mĄ CJą IČwČ Norĳox tŇ yBăĄ =dŇ ‘Č wĘ Nor¡mĘ èĲŁ mĂ hŇ dĎŔ ChyĘ yrăĄ‘ĎBĘ ÉCTSĘ pĘŇ IĂwĲČ
14 yrĄÄ xĞ’ĲČ yhĂę yĘwČ : hŇ BĲĎ rČ hŇ E¿ĎBĂ CEb¡ŇŁ IĎwČ MypĂŔ lĎ ’Ğ tŇ SĆ Łlă SĘ

ry‘ĂŔ WĄ ynăĄBĘ ÉyhĄŁl’Ĺ=tŇ ’Ć ’bĄę IĎwČ MymĂŔ odŇ ’Ğ=tŇ ’Ć tŇ oJă hČ mĲĄ ÉChyĎÄYĘ mČ ’Ğ ’obąŇ
15 PŇ ’¿Č =rxČ IĲĂwČ : rFĲĄ qČ yĘ Mh¿Ć lĎ wĘ hŇ w¡ĆxĞêĲČSĘ yĲĂ Mh¿Ć ynĄpĘŇ lĂ wĘ MyhĳĂ Łl’Ň lĲĄ ol¡ Md¿ĄŇ ymĂ ‘ĞIĲČwČ

ÉêĎSĘ rČÄ dĎŇ hŇ UĎ ląĎ olę rmĆ ’Ň IăŁ wČ ’ybĂŔ nĎ ÉwylĎ ’Ą xląČ SĘ IĂwČ ChyĳĎYĘ mČ ’ĞBĲČ ho¡ĎhyĘ
16 orăBĘ dČŇ BĘ ű yhăĂ yĘwČ : ìŇ dĲĆŇ IĎmĂ MU¡Ď ‘Č=tŇ ’Ć Cly~¿Ă hĂ =âlĲ rSËĆ ’Ğ M‘ĎŔ hĎ yhăĄŁl’Ĺ=tŇ ’Ć

ìŇ CJĳ yČ hŇ UĎ lăĎ ì¡Ň lĘ =ldČŇ xĞ ìŇ CeŔ tČŇ nĘ ÉëlĆ UĆÄ lČ Z‘ąĄoylĘ hČ Éol rmĆ ’Ň IąŁ wČ wylĎę ’Ą
=yJĲĂ ìŇ tĆŔ yxĂ SĘ hČ lĘ ÉMyhĂ Łl’Ĺ Z‘ąČyĎ=yJĲĂ yêĂ ‘Ę dČę yĎ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ ’ybĂę eĎhČ lDăČxĘ IĆwČ

17 ÉChyĎÄYĘ mČ ’Ğ Z‘Čę CĎIĂwČ : ytĲĂŇ YĎ ‘ĞlĲČ êĎ‘Ę m¡Č SĎ âl¿ wĘ tŇ ’Ň ŁEŔ tĎŇ yWăĂ ‘Ď
ëŇ lĆ m¿Ć ’ChË yĄ=NBĆ zxÌĎ ’Ď ohĲ yĘ=NBĆ S’ĎÄ oy=l’Ć xlČ SĘ IĂwČţ hŇ dĎŔ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ

18 l’Ąę rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ S’ăĎ oy xlČÂSĘ IĂwČ : MynĲĂ pĎŇ hŇ ’¿Ć rĎtĘŇ nĂ ìŇ lĘ rmĳŁ ’Ň lĄ l’¡Ą rĎWĘ yĂ
xlČ SĎ ţ NonębĎŇ QĘ BČ rSăĆ ’Ğ xČ oxÁ hČ ůrmŁ ’Ň lĄ ÈhdĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ ChyăĎYĘ mČ ’Ğ=l’Ć
hŇ èĳĎ ’Ă lĘ yn¡ĂbĘŇ lĂ ì¿Ň êĘ BĂ =tŇ ’Ć =hŇ nĲĎêĘ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉNonbĎŇ QĘ BČ rSąĆ ’Ğ zrĆ’ĆÁ hĎ =l’Ć

19 êĎrĘmČę ’Ď : xČ oxĲ hČ =tŇ ’Ć sm¡Ł rĘêĂ wČ NonŔ bĎŇ QĘ BČ rSăĆ ’Ğ ÉhdĆŇ vĎ hČ tŇ IąČxČ rbÂŁ ‘ĞêĲČ wĲČ
hnh
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ìŇ tĆŔ ybĄŇ BĘ hŇ băĎŇ SĘ ÉhêĎ‘Č dŇ yBĳĂ kĘŇ hČ lĘ ì¡Ň BĘ lĂ ì¿Ň ’ĞWĲĎ nĘ C ModŔ ’Ĺ=tŇ ’Ć ÉtĎ yJĂÄ hĂ hŇ eąĄhĂ
‘măČ SĎ =âlĲ wĘ : ëŇ UĲĎ ‘Ă hŇ d¿ĎŇ ChywĲĂ hŇ ê¡Ď’Č êĎŔ lĘ pČŇ năĎ wĘ hŇ ‘ĎŔ rĎBĘ ÉhrĆGĎtĘŇ tĂŇ hŇ UĎ ląĎ 20

yh¿ĄŁl’Ĺ tŇ ’¡Ą CSŔ rĘdĲĎŇ yJăĂ dŇ yĳĎBĘ MêăĎêĂ N‘Čm¡Č lĘ ’yhĂŔ ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ mĄ yJąĂ ChyĎŔYĘ mČ ’Ğ
ChyăĎYĘ mČ ’Ğ wĲČ ’Ch¡ MynĂŔ pĎŇ C’ă rĎtĘŇ IĂwČ É l’Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ S’ąĎ oy l‘Č IČÄwČ : ModĲŇ ’Ĺ 21

ynăĄpĘŇ lĂ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ PŇ gĆŇ e¿ĎIĂwČ : hŇ dĲĎŇ ChylĲĂ rS¿Ć ’Ğ SmĆ S¡Ć tŇ yb¿ĄŇ BĘ hŇ dĳĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ 22

S’ăĎ oy=NBĆ hŇ dĎÁ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ ChyĎÄYĘ mČ ’Ğ žt’Ą wĘ : wylĲĎ hĎ ’ĲŁ lĘ Sy’¿Ă Csn¡ĚIĎwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ 23

ÉCh’ĄÄ ybĂŇ yĘwČ SmĆ SĳĎ tŇ ybăĄŇ BĘ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ S’¿Ď oy WpËČŇ êĎ zxĎę ’Ď ohĲ yĘ=NBĆ
r‘ČSăČ =dŇ ‘Č ÉMyĂrČÄ pĘŇ ’Ć r‘ČèąČ mĂ MĂlČęSĎ CrĲyĘ tŇ măČ oxBĘ ZrÂŁ pĘŇ IĂwČ MĂlČŔ SĎ CrăyĘ
MylĂ JĄ hČ ţ=lJĎ tŇ ’ăĄ wĘ PŇ sĆ JĆÃ hČ wĘ bŇ hăĎ EĎhČ =lkĲĎŇ wĘ : hŇ UĲĎ ’Č tŇ o’¡ mĄ ‘B¿Č rĘ’Č hŇ nĆŔ ojhČ 24

tŇ yBăĄ ÉtorYĘ ’Ł =tŇ ’Ć wĘ Modę ’Ĺ dŇ băĄŇ ‘Ł =M‘Ă MyhĂÁ Łl’ĹhĲĎ =tŇ ybĲĄŇ BĘ My’ĂÄ YĘ mĘ eĂ hČ
yxĂÄ yĘwČ : NorĲmĘ SĲŁ bŇ SĎ I¡ĎwČ tŇ obĳŇ rĚ‘ĞêĲČhČ ynăĄBĘ tŇ ’¡Ą wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ 25

ëŇ lĆ măĆ zx¡Ď ’Ď ohĲ yĘ=NBĆ S’¿Ď oy tŇ omŔ yrăĄxĞ’ĲČ hŇ dĎŔ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ÉS’Ď oy=NbĆŇ ChyąĎYĘ mČ ’Ğ
Myn¡ĂSŁ ’Ň rĲĂhĎ ChyĎŔYĘ mČ ’Ğ yrăĄbĘŇ DĂ ÉrtĆŇ yĆÄwĘ : hŇ nĲĎSĎ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć Sm¿Ą xĞ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ 26

: l’ĲĄ rĎWĘ yĂwĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yk¿ĄŇ lĘ mČ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂŔ CtŇ JĘ MeăĎhĂ ÉâlhĞ MynĳĂorxĞ’ĲČ hĎ wĘ
rSĆ qËĆ wyl¿Ď ‘Ď CrÄ SĘ qĘ IĂwČ hoĎŔhyĘ yrăĄxĞ’ĲČ mĄ ÉChyĎÄYĘ mČ ’Ğ rsąĎ=rSĆ ’Ğ tŇ ‘Ąę mĄ C 27

: MSĲĎ Cht¡ĚŇ ymĂ yĘwČ hŇ SĎ ykĂŔ lĎ ÉwyrĎxĞ’ĲČ Cxą lĘ SĘ IĂwČ hŇ SĎ ykĳĂŇ lĎ snĎ IăĎwČ MĂl¡Č SĎ CrĲyBĂ
: hŇ dĲĎŇ ChyĘ ry‘¿ĂBĘ wyt¡ĎŇ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă otËŇ ’Ł Cr¿BĘ qĘ IĂwĲČ MysĳĂ CihČ =l‘Č Ch’¡ĚvĎ IĂwČ 28

hŇ nĳĎSĎ hŇ r¡ĄWĘ ‘Ć SS¿Ą =NBĆ ’Chě wĘ ChIĎŔEĂ‘Ě=tŇ ’Ć ÉhdĎŇ ChyĘ M‘ąČ=lJĎ CxÂqĘ IĂwČ wk
sŘ21 hĎ b¡ĆŇ ySĂ yĘwČ tŇ olŔ y’Ą =tŇ ’Ć hŇ năĎBĎ ’Chť : ChyĲĎYĘ mČ ’Ğ wyb¿ĂŇ ’Ď tŇ xČ ê¡Č otŔ ’Ł CkŇ ylăĂ mĘ IČwČ 2

: wytĲĎŇ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ëŇ lĆ U¡Ć hČ =bŇ kĲČŇ SĘ yr¿ĄxĞ’ĲČ hŇ dĳĎŇ ChylĲĂ
ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎŔ SĎ ÉMyĂêČÄ SĘ C MyèąĂ mĂ xĞ wĲČ okŔ lĘ mĎ bĘŇ ChIăĎEĂ‘Ě ÉhnĎSĎ hŇ rąĄWĘ ‘Ć SSĄÄ =NBĆ 3

ynăĄy‘ĄBĘ rS¡Ď IĎhČ W‘Č I¿ČwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ=NmĂ hŇ yĎlĘ ykĂŇ yĘ oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ 4

MyhĂŔ Łl’Ĺ SrăŁ dĘŇ lĂ ÉyhĂ yĘwĲČ : wybĲĂŇ ’Ď Chy¿ĎYĘ mČ ’Ğ hŇ W¡Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘ hoĳĎhyĘ 5

hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć oSă rĘDĎ ÉymĄ ybĂŇ C MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ ’ăŁ rĘBĂ Nyb¡ĂŇ UĄ hČ ChyĎŔrĘkČŇ zĘ ymăĄ yBĂ
tŇ mČ oxă =tŇ ’Ć ZrÂŁ pĘŇ IĂwČ MyêĂŔ SĘ lĂ jĘ BČ MxĆ QăĎ IĂwČ É’YĄ IĄwČ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ ox¡ ylĂ YĘ hĂ 6

dŇ oD¡SĘ ’Č BĘ MyrĂŔ ‘Ď hŇ năĆbĘŇ IĂwČ dŇ oDĳSĘ ’Č tŇ măČ ox tŇ ’¡Ą wĘ hŇ nĄŔ bĘŇ yČ tŇ măČ ox Ét’Ą wĘ tŇ GČę
MyIĂbĂŇ rĘ‘ČhĲĎ =l‘Č wĘ MyêÌĂ SĘ lĂ jĘ =l‘Č MyhĂÁ Łl’ĹhĲĎ ChrĄÄ zĘ‘Ę IČwČ : MyêĲĂ SĘ lĂ jĘ bČŇ C 7

ChIĳĎEĂ‘ĚlĘ hŇ x¡Ď nĘ mĂ MynËĂoU‘ČhĲĎ CnÌêĘ IĂwČ : MynĲĂ C‘UĘ hČ wĘ l‘ČB¡Ď =rCgŇBĘ Myb¿ĂŇ SĘ IĲŁ hČ 8

Klyw
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9 NbĆŇ IĂÄwČ : hŇ lĎ ‘Ę mĲĎ lĘ =dŇ ‘Č qyz¡ĂxĹhĲĆ yJ¿Ă MyĂrČŔ YĘ mĂ ’obăŇ lĘ =dŇ ‘Č ÉomSĘ ëŇ lĆ IąĄwČ
=l‘Č wĘ ’yĘG¡ČhČ r‘ČS¿Č =l‘Č wĘ hŇ eËĎjĂ hČ r‘ČSÌČ =l‘Č MĂlČŔ SĎ CrăyBĂ ÉMylĂ DĎgĘŇmĂ ChIąĎEĂ‘Ě

10 yJąĂ MyBĂŔ rČ tŇ orăBŁ ÉbYŁ xĘ IČwČ rBĎę dĘŇ UĂ BČ MylĂÁDĎgĘŇmĂ NbĆŇ IĂÄwČ : MqĲĄEĘxČ yĘwĲČ ‘Č oYĳqĘ UĂ hČ
ÉMyrĂhĎ BĆ MymĂę rĘkĲŇŁ wĘ MyrăĂJĎ ’Ă roSĳ yUĂ bČŇ C hŇ l¡Ď pĄŇ èĘ bČŇ C olŔ hŇ yĎhăĎ ÉbïČ=hŇ nĆqĘ mĂ

11 ž lyĂxČ ChIĎÃEĂ‘ĚlĘ yhăĂ yĘwČ : hŇ yĲĎhĎ hŇ m¡Ď dĎŇ ’Ğ bŇ h¿Ą ’Ł =yJĲĂ lmĆŔ rĘJČ bČŇ C
l’ă wř‘y ÉdyČBĘ MtĎŔ DĎqĚjĘ ÉrjČ sĘ mĂ BĘ dŇ Cdę gĘŇlĂ ’băĎŇ YĎ y’ÌĄYĘ oyĲ hŇ mĎÁ xĎ lĘ mĂ hŇ WĄÄ ‘Ł

12 lJŁ ţ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ yr¡ĄvĎ mĂ ChyĎŔnĘ nČxĞ=dŇ yČ l‘Č ť rTĳĄoèhČ Chy¡ĎWĄ ‘ĞmĲČ C rpĄŔ oihČ
13 =l‘Č wĘ : tŇ o’Ĳ mĄ SS¿Ą wĘ MyĂj¡ČlĘ ’Č lyĂxĎŔ yrĄoBă gĂŇlĘ ÉtobŇ ’Ď hĲĎ ySąĄ ’Ň rĎ rjČÂsĘ mĂ

tŇ o’Ŕ mĄ SmăĄ xĞ wĲČ ÉMypĂŇ lĎ ’Ğ tŇ ‘ąČbĘŇ SĂ wĘ PŇ lĆ ’Ćę tŇ o’ă mĄ SŁlÌ SĘ ’bĎÁ YĎ lyxĄÄ žMdĎŇ yĎ
14 MhĆÄ lĎ žNkĆŇ IĎwČ : bŇ yĲĄo’hĎ =l‘Č ëŇ lĆ U¡Ć lČ rz¿Ł ‘Ę lČ lyĂxĳĎ xČ kăŇŁ BĘ hŇ m¡Ď xĎ lĘ mĂ yW¿Ą o‘

tŇ otĳŇ SĎ qĘ C tŇ on¡ yŁ rĘSĂ wĘ My‘ĂŔ bĎŇ okăŇ wĘ ÉMyxĂ mĎ rĘC MyeąĂgĂŇmĎ ’bĎę ~Ď hČ =lkĎŇ lĘ ChIĎÁEĂ‘Ě
15 bŇ SĄę ox tŇ bĆŇ SăĆ xĞmĲČ tŇ onÁbŇŁ èĘ xĂ MĂlČÄSĎ CrĲyBĂ ű W‘Č IăČwČ : My‘ĲĂlĎ qĘ yn¡ĄbĘŇ ’Č lĘ C

Myn¡ĂbĎŇ ’ĞbĲĎŇ C My~ĂŔ xĂ BĲČ É’orylĂ tŇ oeŔ jĂ hČ =l‘Č wĘ ÉMylĂ DĎgĘŇUĂ hČ =l‘Č tŇ oyąhĘ lĲĂ
: qzĲĎxĎ =yJĲĂ dŇ ‘¿Č rz¡Ą‘ĎhĄ lĘ ’yl¿Ă pĘŇ hĂ =yJĲĂ qoxŔ rĎmăĄlĘ =dŇ ‘Č ÉomSĘ ’YąĄ IĄwČ tŇ olĳ dŇŁ GĘ

16 É’bŇŁ IĎwČ wyhĳĎŁl’Ĺ hoăĎhyBĲČ l‘¡ČmĘ IĂwČ tŇ yxĂŔ SĘ hČ lĘ =dŇ ‘Č ÉoBlĂ HbąČŇ GĎ otę qĎ zĘxĆ kĘŇ C
17 wyr¡ĎxĞ’ĲČ ’b¿ŇŁ IĎwČ : tŇ rĆTĲŁ uĘ hČ xB¿Č zĘmĂ =l‘Č ryT¡Ă qĘ hČ lĘ hoĎŔhyĘ lkăČŇ yhĄ =l’Ć
18 CdÂmĘ ‘Č IĲČwČ : lyĂxĲĎ =ynĄBĘ Myn¡ĂomSĘ hoËĎhylĲČ ű MynÌĂhĞJĲŁ oUÂ‘Ă wĘ NhĳĄ JŁ hČ ChyăĎrĘzČ‘Ğ

hoĎŔhylĲČ ÉryTĂ qĘ hČ lĘ ChIĎęEĂ‘Ě ìăŇ lĘ =âlĲ Éol CrmĘ ’Ň IąŁ wČ ëŇ lĆ UĆę hČ ChIăĎEĂ‘Ě=l‘Č
ÉSDĎqĘ UĂ hČ =NmĂ ’YąĄ ryTĳĂ qĘ hČ lĘ MyS¡Ă DĎqĚmĘ hĲČ NrËŁ hĞ’ĲČ =ynĲĄBĘ MynÌĂhĞJĲŁ lČ yJăĂ

19 od¿Ň yĎbĘŇ C ChIĎŔEĂ‘Ě ÉP‘Č zĘIĂwČ : MyhĲĂ Łl’Ĺ ho¿ĎhyĘmĲĄ dŇ ob¡Ň kĎŇ lĘ ì¿Ň lĘ =âlĲ wĘ êĎlĘ ‘ČŔ mĎ yJăĂ
oxÁ YĘ mĂ bĘŇ hŇ xĎÄ rĘzĲĎ tŇ ‘ČrČ~Ď hČ wĘţ MynĂę hĞJĲŁ hČ =M‘Ă ojă ‘Ę zČbĘŇ C ryTĳĂ qĘ hČ lĘ tŇ rĆT¡ĆqĘ mĂ

20 wylĎÃ’Ą NpĆŇ IăĂwČ : tŇ rĆTĲŁ uĘ hČ xB¿Č zĘmĂ lĘ l‘¡ČmĄ hoĎŔhyĘ tŇ ybăĄŇ BĘ ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ ynąĄpĘŇ lĂ
oxŔ YĘ mĂ BĘ É‘rĎYŁ mĘ ’Chą =hŇ eĄhĂ wĘ MynĂę hĞJĲŁ hČ =lkĎŇ wĘ S’Ň rÁŁ hĎ NhĄÄ kŇŁ žChyĎrĘzČ‘Ğ

21 žyhĂ yĘwČ : hoĲĎhyĘ o‘¡GĘ nĂ yJ¿Ă tŇ ’Ň YĄŔ lĎ PŇ ăČxdĘŇ nĂ É’Ch=MgČŇ wĘ MèĳĎ mĂ ChCl¡ hĂ bĘŇ IČwČ
‘rĎŔ YŁ mĘ tŇ CSpĘŇ xĲĎ hČ tŇ yBąĄ bŇ SĆ IĄÁwČ otę om Moyă=dŇ ‘Č ű ‘răĎYŁ mĘ ëŇ lĆ UĆÁ hČ ChIĎÄEĂ‘Ě
M‘¿Č=tŇ ’Ć Tp¡ĄŇ oS ëŇ lĆ UĆŔ hČ tŇ yBăĄ =l‘Č ÉonBĘ MtąĎŇ oywĘ hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄmĂ rz¡ČgĘŇ nĂ yJ¿Ă

22 Chy¿Ď‘Ę SČ yĘ bŇ tËČŇ JĎ MynĳĂrŁ xĞ’ĲČ hĎ wĘ Myn¡ĂSŁ ’Ň rĲĂhĎ ChIĎŔEĂ‘Ě yrăĄbĘŇ DĂ ÉrtĆŇ yĆÄwĘ : ZrĆ’ĲĎ hĎ
Zwm’=Nb

.yrq l’Ąy‘ĂyĘ ,bytk l’ĄC‘yĘ v.11 .wk
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=M‘Ă otąŇ ’Ł CrÄ BĘ qĘ IĂwČ wytĎę bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ChIĎÁEĂ‘Ě bŇ JČÄ SĘ IĂwČ : ’ybĲĂŇ eĎhČ Zom¡ ’Ď =NbĆŇ 23

’Chĳ ‘răĎoYmĘ Cr¡mĘ ’ĲĎ yJ¿Ă MykĂŔ lĎ UĘ lČ rSăĆ ’Ğ ÉhrĎCbŇ uĘ hČ hŇ dąĄŇ WĘ BĂ ÉwytĎŇ bŇŁ ’Ğ
: wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ Mt¿ĎŇ oy ëŇŁlË mĘ IĂwČ

ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎŔ SĎ hŇ răĄWĘ ‘Ć=SSĲĄ wĘ okŔ lĘ mĎ BĘ MtăĎŇ oy ÉhnĎSĎ SmąĄ xĎ wĘ MyrĂÄ WĘ ‘Ć=NBĆ zk
ynăĄy‘ĄBĘ rSĎÁ IĎhČ W‘Č IČÄwČ : qodĲŇ YĎ =tŇ BČ hŇ S¡Ď CryĘ oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ 2

lkăČŇ yhĄ =l’Ć ’b¡ĎŇ =âl qrČě wybĂŔ ’Ď ChIăĎEĂ‘Ě ÉhWĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ lkąŇŁ JĘ hoĎęhyĘ
ho¡ĎhyĘ=tŇ yBĲĄ r‘ČS¿Č =tŇ ’Ć hŇ nËĎBĎ ’Chę : MytĲĂŇ yxĂ SĘ mČ M‘¡ĎhĎ dŇ o‘¿ wĘ hoĳĎhyĘ 3

hŇ dĳĎŇ ChyĘ=rhČ BĘ hŇ n¡ĎBĎ Myr¿Ă‘Ď wĘ : bŇ rĲŁ lĎ hŇ n¡ĎBĎ lpĆŇ ‘ËŁ hĎ tŇ m¿Č oxbĘŇ C NoyĳlĘ ‘ĆhĲĎ 4

ëŇ lĆ măĆ =M‘Ă MxČÂlĘ nĂ ’ChwĘţ : MylĲĂ DĎgĘŇmĂ C tŇ oI¡nĂ rĲĎyBĂ hŇ nĎŔ BĎ MySăĂ rĎxĽbĲĆŇ C 5

’yhĂę hČ hŇ năĎèĎ BČ NoUÁ ‘Č=ynĲĄbĘŇ olÄ=CnêĘ IĂwČ ůMhĆ ylĄ ‘Ğ qzăČxĹIĲĆwČ ÈNoU‘Č=ynĲĄBĘ
tŇ rĆWăĆ ‘Ğ Myr¡Ăo‘WĘ C MyFĂŔ xĂ ÉMyrĂJŁ MypąĂŇ lĎ ’Ğ tŇ rĆWĆÄ ‘ĞwĲČ PŇ sĆ JĆŔ =rJČ JĂ Éh’Ď mĄ
tŇ yn¡ĂèĄ hČ hŇ n¿ĎèĎ bČŇ C NoUŔ ‘Č ynăĄBĘ Éol CbŇ ySąĂ hĄ tŇ ’Ň Łzę MypĳĂŇ lĎ ’Ğ
: wyhĲĎ Łl’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡ĄpĘŇ lĂ wykĎŔ rĎDĘ NykăĂŇ hĄ yJĂ ť MtĳĎŇ oy qE¡ĄxČ tĘŇ IĂwČ : tŇ ySĲĂ lĂ èĘ hČ wĘ 6

rpĆŇ s¿Ą =l‘Č MybĂŔ CtŇ JĘ MeăĎhĂ wykĳĎŇ rĎdĘŇ C wyt¡ĎŇ mŁ xĞlĘ mĂ =lkĎŇ wĘ MtĎŔ oy yrăĄbĘŇ DĂ ÉrtĆŇ yĆÄwĘ 7

okĳŇ lĘ mĎ bĘŇ hŇ yăĎhĎ hŇ n¡ĎSĎ SmËĄ xĎ wĘ MyrÌĂWĘ ‘Ć=NBĆ : hŇ dĲĎŇ ChywĲĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ykĲĄŇ lĘ mČ 8

wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉMtĎŇ oy bŇ JąČ SĘ IĂwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎŔ SĎ hŇ răĄWĘ ‘Ć=SSĲĄ wĘ 9

: wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ zx¿Ď ’Ď ëŇŁlË mĘ IĂwČ dŇ ywĳĂDĎ ry‘ăĂBĘ ot¡Ň ’Ł Cr¿BĘ qĘ IĂwČ
ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎŔ SĎ hŇ răĄWĘ ‘Ć=SSĲĄ wĘ okŔ lĘ mĎ BĘ zxăĎ ’Ď ÉhnĎSĎ MyrąĂWĘ ‘Ć=NBĆ xk
ëŇ lĆ IĄěwČ : wybĲĂŇ ’Ď dŇ yw¿ĂdĎŇ JĘ ho¡ĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ rSËĎ IĎhČ hŇ WÌĎ ‘Ď=âlĲ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ 2

’Ch¿ wĘ : MylĲĂ ‘ĎBĘ lČ hŇ W¡Ď ‘Ď tŇ okËŇ iĄ mČ MgÌČŇ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ykăĄŇ lĘ mČ yk¡ĄŇ rĘdČŇ BĘ 3

MyĂŔoGhČ ÉtobŇ ‘ĞtĲŇŁ JĘ S’ĄŔ BĎ ÉwynĎBĎ =tŇ ’Ć r‘ąĄbĘŇ IČwČ MeĳŁ hĂ =NbĆŇ ’ygăĄŇBĘ ryT¡Ă qĘ hĂ
tŇ om¡ BĎ BČ rFËĄ qČ yĘwČ xČ BÌĄ zČyĘwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ yn¡ĄjĘ mĂ hoĎŔhyĘ SyrăĂhŁ ÉrSĆ ’Ğ 4

ÈwyhĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ChnĄÁêĘ IĂwĲČ : NnĲĎ‘ĞrĲČ Z‘¿Ą=lJĎ tŇ xČ t¡ČŇ wĘ tŇ o‘ĳbĎŇ GĘ hČ =l‘Č wĘ 5

C’yb¡ĂŇ IĎwČ hŇ lĎŔ odŇ gĘŇ hŇ yăĎbĘŇ SĂ ÉCeUĆÄ mĂ CBą SĘ IĂwČ obŔ =CJIČÄwČ ůMrĎ’Ğ ëŇ lĆ măĆ dŇ yăČBĘ
: hŇ lĲĎ odŇ gĘŇ hŇ J¿Ď mČ oB¡ =ëŇ IČwČ NêĎŔ nĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ mąĆ =dŇ yČBĘ MgČŇ wĘţ qWĆ mĳĎ rĘDČ
Myr¿ĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ ’ĎÄ mĄ hŇ dĎę ChyBĲĂ ChyĎÁlĘ mČ rĘ=NBĆ xqČ jĆÄ žgrŁ hĞ IĲČwČ 6

: MtĲĎŇ obŇ ’Ğ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć MbĎě zĘ‘ĎBĘ lyĂxĳĎ=ynĄBĘ lJăŁ hČ dŇ x¡Ď ’Ć Moy¿BĘ PŇ lĆ ’ËĆ
=NBĆ ÉChyĎÄWĄ ‘ĞmĲČ =tŇ ’Ć MyĂrČę pĘŇ ’Ć roBă GĂ ű yrăĂkĘŇ zĂ gŇrÂŁ hĞ IĲČwČĲ 7

Klmh
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: ëŇ lĆ UĲĆ hČ hŇ n¿ĄSĘ mĂ hŇ n¡ĎqĎ lĘ ’Ć =tŇ ’Ć wĘ tŇ yĂBĳĎhČ dŇ ygăĂŇ nĘ Mq¡ĎyrĂzĘ‘Č=tŇ ’Ć wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ
8 ÉMySĂ nĎ PŇ lĆ ’Ćę MyĂtăČŇ ’Ň mĎ MhĆÁ yxĄ ’ĞmĲĄ l’ĄÄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ žCBSĘ IĂwČ

ll¡Ď èĎ hČ =tŇ ’Ć C’yb¿ĂŇ IĎwČ MhĳĆ mĄ CzăzĘBĲĎ bŇ r¡Ď ll¿Ď SĎ =MgČŇ wĘ tŇ onŔ bĎŇ C MynăĂBĎ
9 ůomSĘ dŇ dăĄŇ ‘Ł ÈhoĎhylĲČ ’yb¿ĂŇ nĎ hŇ yĎÄhĎ MSĎ wĘţ : NorĲmĘ SĲŁ lĘ

tŇ mČÄ xĞBĲČ hŇ eĄhĂ ţ MhĆę lĎ rmĆ ’Ň IăŁ wČ NorŔ mĘ SĲŁ lĘ ’BăĎ hČ É’bĎŇ ~Ď hČ ynąĄpĘŇ lĂ ’YĄę IĄwČ
MbăĎŇ =CgŇrĘhČ êĲČ wČ MkĳĆŇ dĘŇ yĆBĘ MnăĎtĎŇ nĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=l‘Č MkËĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ=yhĲĄŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ

10 MêăĆ’Č ÉMĂlČÄSĎ CrĲywĂ hŇ dąĎŇ ChyĘ=ynĲĄBĘ hŇ êĎ‘Č wĘţ : ‘Č yGĲĂ hĂ MyĂm¡ČèĎ lČ dŇ ‘¿Č PŇ ‘Č zČŔbĘŇ
MkăĆŇ UĎ ‘Ă ÉMêĆ’Č =qrČ âlą hĞ MkĳĆŇ lĎ tŇ ox¡ pĎŇ SĘ lĂ wĘ Myd¿ĂŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ SBËŁ kĘŇ lĂ MyrĂŔ mĘ ’ĲŁ

11 hŇ yĎŔbĘŇ èĂ hČ ÉCbŇ ySĂÄ hĎ wĘ ynĂ C‘Ŕ mĎ SĘ hŇ êăĎ ‘Č wĘ : MkĲĆŇ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¡ĎhylĲČ tŇ omŔ SĎ ’Ğ
: MkĲĆŇ ylĄ ‘Ğ ho¡ĎhyĘ=PŇ ’Č Nor¿xĞ yJËĂ MkĳĆŇ yxĄ ’ĞmĲĄ Mt¡ĆŇ ybĂŇ SĘ rS¿Ć ’Ğ

12 ÉNnĎxĎ ohĲ yĘ=NbĆŇ ChyąĎrĘzČ‘Ğ MyĂrČę pĘŇ ’Ć =ynĲĄbĘŇ ySăĄ ’Ň rĎmĲĄ MySĂÁ nĎ’Ğ CmqĚÄ IĎwČ
ylĳĎ dĘŇ xČ =NBĆ ’W¡Ď mĎ ‘ĞwĲČ MQĚŔ SČ =NBĆ ÉChIĎÄqĂ zĘxĂ ywĲĂ tŇ omŔ QĄ SĂ mĘ =NbĆŇ ChyăĎkĘŇ rĆBĆ

13 ÉhyĎbĘŇ èĂ hČ =tŇ ’Ć C’ybąĂŇ tĎŇ =âlĲ MhĆę lĎ CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ : ’bĲĎŇ ~Ď hČ =NmĂ My’¡Ă BĎ hČ =l‘Č
Cnyt¡ĄŇ ’Ň FŁ xČ =l‘Č PŇ ys¿Ă hŁ lĘ MyrĂŔ mĘ ’ĲŁ MêăĆ’Č ÉCnylĄÄ‘Ď hoąĎhyĘ tŇ mČÄ SĘ ’Č lĘ žyJĂ hŇ eĎhĄŔ
: l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č PŇ ’¡Ď Nor¿xĞ wĲČ CnlĎŔ ÉhmĎ SĘ ’Č hŇ BąĎ rČ=yJĲĂ CnytĳĄŇ mĎ SĘ ’Č =l‘Č wĘ

14 yn¿ĄpĘŇ lĂ hŇ EĎŔBĂ hČ =tŇ ’Ć wĘ ÉhyĎbĘŇ èĂ hČ =tŇ ’Ć ZClęxĎ hĲĆ bŇ zăŁ ‘ĞIĲČwČ
15 tŇ omÁ SĄ bĘŇ CbÄ uĘ nĂ =rSĆ ’Ğ žMySĂ nĎ’ĞhĲĎ CmqăĚIĎwČ : lhĲĎ uĎ hČ =lkĎŇ wĘ Myr¡ĂvĎ hČ

MCSă BĂ lĘ IČwČ ů llĎ èĎ hČ =NmĂ CSyBăĂ lĘ hĂ ÈMhĆ yUĄ rĚ‘ĞmĲČ =lkĲĎŇ wĘ hŇ yĎębĘŇ èĂ bČŇ CqyzăĂxĞ IĲČwČ
=lkĎŇ lĘ ÉMyrĂmŁ xĞBĲČ MClą hĞ nĲČ yĘwČ MCkę sĚ yĘwČ MCqÁ SĘ IČwČ MClÄkĂŇ ’Ğ IĲČwČ MCl‘Ă nĘ IČwČţ
: NorĲmĘ SĲŁ CbŇ CS¡ IĎwČ MhĳĆ yxĄ ’Ğ lYĆ’ăĄ Myr¡ĂmĎ êĘ hČ =ry‘ĲĂ ox¿ rĄyĘ MC’Ë ybĂŇ yĘwČ lSĄŔ oJ

16, 17 dŇ o‘¿ wĘ : olĲ rz¿Ł ‘Ę lČ rCè¡ ’Č yk¿ĄŇ lĘ mČ =l‘Č zxËĎ ’Ď ëŇ lĆ UÌĆ hČ xlČÂSĎ ’yhĂę hČ tŇ ‘ăĄBĎ
18 yrĄÄ ‘ĎBĘ CTę SĘ jĲĎ MyêăĂ SĘ lĂ pĘŇ C : ybĂŇ SĲĆ =CBSĘ IĂwČ hŇ d¡ĎŇ ChybĲĂŇ CJ¿ IČwČ C’BĳĎ Mym¡Ă odŇ ’Ğ

NolÁ IĎ’Č =tŇ ’Ć wĘ SmĆ SĆÄ =tŇ yBĲĄ =tŇ ’Ć CdŇ JĘ lĘ IĂwĲČţ ůhdĎŇ ChylĲĂ ÈbgĆŇ eĆhČ wĘ hŇ lăĎ pĄŇ èĘ hČ
=tŇ ’Ć wĘ hĎ ytĆŔ onbĘŇ C hŇ năĎmĘ êĂ =tŇ ’Ć wĘ ÉhĎ ytĆÄ onbĘŇ C okąŇ oW=tŇ ’Ć wĘ tŇ orę dĄŇ GĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ

19 hŇ dĎŔ ChyĘ=tŇ ’Ć ÉhoĎhyĘ ‘Č ynąĂkĘŇ hĂ =yJĲĂ : MSĲĎ Cb¡Ň SĘ IĲĄwČ hĎ ytĳĆŇ nŁ BĘ =tŇ ’Ć wĘ oz¡mĘ GĂ
l‘Čm¡Č lo‘¿mĎ C hŇ dĎŔ ChyBĲĂ É‘Č yrĂÄ pĘŇ hĂ yJąĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ zxăĎ ’Ď rCb¡Ň ‘ĞBĲČ

20 âl¿ wĘ ol¡ rYČ I¿ĎwČ rCèĳ ’Č ëŇ lĆ măĆ rsĆ ’¡Ć nĘ lĘ jĂ tŇ g¿ČŇQĘ êĂ wylĎŔ ‘Ď ’băŇŁ IĎwČ : hoĲĎhyBĲČ
wqzx
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MyrĳĂvĎ hČ wĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ tŇ yB¿Ą =tŇ ’Ć wĘ hoĎŔhyĘ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć ÉzxĎ ’Ď qląČ xĎ =yJĲĂ : oqĲ zĎxĞ 21

lo‘ămĘ lĂ PŇ sĆ oI¡wČ olŔ rYăĄhĎ Ét‘ĄbĘŇ C : olĲ hŇ r¡ĎzĘ‘ĆlĘ âl¿ wĘ rCèŔ ’Č ëŇ lĆ măĆ lĘ ÉNêĄ IĂwČ 22

ůoB MyJăĂ UČ hČ ÈqWĆ mĆ rĘdČŇ yhăĄŁl’Ň lĲĄ xBČę zĘIĂwČ : zxĲĎ ’Ď ëŇ lĆ U¿Ć hČ ’Ch¡ hoĳĎhyBĲČ 23

xČ B¡Ą zČ’Ğ Mh¿Ć lĎ MtĎŔ o’ MyrăĂzĘ‘Ę mČ MhĄ ť ÉMrĎ’Ğ=ykĲĄŇ lĘ mČ yhąĄŁl’Ĺ yJĂ ţ rmĆ ’Ň ŁIęwČ
zxĎÁ ’Ď PŇ sÄŁ ’ĹIĲĆwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ lĘ C ol¡ ySĂ kĘŇ hČ lĘ ol¿ =CyhĲĎ MhËĄ wĘ ynĂ CrĳzĘ‘Ę yČwĘ 24

rG¡Ł sĘ IĂwČ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ =tŇ ybĲĄŇ ylăĄ JĘ =tŇ ’Ć ÉZ~ĄqČ yĘwČ MyhĂę Łl’ĹhĲĎ =tŇ ybĲĄŇ ylăĄ JĘ =tŇ ’Ć
: MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ hŇ e¡ĎjĂ =lkĎŇ BĘ tŇ oxË BĘ zĘmĂ olÌ W‘Č IČÄwČ hoĳĎhyĘ=tŇ yBĲĄ tŇ otăŇ lĘ DČ=tŇ ’Ć
MyrĳĂxĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ň lĲĄ rF¡Ą qČ lĘ tŇ omŔ bĎŇ hŇ WăĎ ‘Ď ÉhdĎŇ ChylĲĂ ry‘ąĂwĎ ry‘ĂÄ =lkĎŇ bĘŇ C 25

wykĎŔ rĎDĘ=lkĎŇ wĘ ÉwyrĎbĎŇ DĘ rtĆŇ yąĆwĘ : wytĲĎŇ bŇŁ ’Ğ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć s‘Ąě kĘŇ IČwČ 26

hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=ykĲĄŇ lĘ mČ rpĆŇ s¿Ą =l‘Č MybĂŔ CtŇ JĘ MeăĎhĂ MynĳĂorxĞ’ĲČ hĎ wĘ Myn¡ĂSŁ ’Ň rĲĂhĎ
yJĂ ť MĂlČŔ SĎ CrăyBĂ Éry‘Ă bĎŇ ChrąĚBĘ qĘ IĂwĲČ wytĎę bŇŁ ’Ğ=M‘Ă zxĎÁ ’Ď bŇ JČÄ SĘ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂwĘ 27

: wyêĲĎxĘ êČ on¡bĘŇ ChI¿ĎqĂ zĘxĂ yĘ ëŇŁlË mĘ IĂwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ykăĄŇ lĘ mČ yr¡ĄbĘŇ qĂ lĘ Ch’ĚŔ ybĂŇ hĹ âlă
MyrąĂWĘ ‘ĆwĘ hŇ nĎŔ SĎ ÉSmĄ xĎ wĘ MyrąĂWĘ ‘Ć=NBĆ ëŇ lČęmĎ ChIăĎqĂ zĘxĂ yĘ Tk
W‘ČI¿ČwČ : ChyĲĎrĘkČŇ zĘ=tŇ BČ hŇ I¡ĎbĂŇ ’Ğ oUŔ ’Ă MSăĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎŔ SĎ É‘SČ tĄÄ wĎ 2

žhnĎèĎ bČŇ ’Chă : wybĲĂŇ ’Ď dŇ yw¿ĂDĎ hŇ W¡Ď ‘Ď=rSĆ ’Ğ lk¿ŇŁ JĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ rS¡Ď IĎhČ 3

=tŇ yBĲĄ tŇ ot¿Ň lĘ DČ=tŇ ’Ć xtËČŇ jĎ NoSę ’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ xăŁ BČ okÁ lĘ mĎ lĘ hŇ nĎÄ oS’Ň rĲĂhĎ
bŇ ox¿ rĘlĂ Mp¡ĄŇ sĘ ’Č IĲČwČ MIĳĂwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ =tŇ ’Ć ’b¿ĄŇ IĎwČ : MqĲĄEĘxČ yĘwĲČ ho¡ĎhyĘ 4

ÉCSDĘqČ wĘ CSę DĘqČ tĘŇ hĲĂ hŇ êăĎ ‘Č MIĳĂwĂlĘ hĲČ ynĂ C‘ămĎ SĘ Mh¡Ć lĎ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : xrĲĎzĘUĂ hČ 5

: SdĆŇ uĲŁ hČ =NmĂ hŇ D¡ĎeĂ hČ =tŇ ’Ć C’yY¿Ă ohwĘ MkĆŔ ytĄŇ bĲŇŁ ’Ğ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ tŇ yBąĄ=tŇ ’Ć
CBiÌĄ IČwČ ChbĳĚŇ zĘ‘Č IĲČwČ Cnyh¡ĄŁl’Ĺ=hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘rËČhĎ CW¿ ‘Ď wĘ CnytĄę bŇŁ ’Ğ Clă ‘ĞmĲĎ =yJĂ 6

MlĎę C’hĲĎ tŇ otăŇ lĘ DČ CrÂgĘŇsĲĎ MGăČ : PŇ rĆ‘ĲŁ =CnêĘ IĂwČ ho¡ĎhyĘ NJ¿Č SĘ UĂ mĂ MhËĆ ynĄpĘŇ 7

SdĆŇ uŔŁ bČŇ Clă ‘ĹhĲĆ =âl ÉhlĎ ‘Ł wĘ CryTĳĂ qĘ hĂ âlă tŇ rĆT¡Ł qĘ C tŇ orŔ eĄhČ =tŇ ’Ć ÉCBkČŇ yĘwČ
MnąĄêĘ IĂwČ MĂlĳĎSĎ CrĲywĂ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=l‘Č hoĎŔhyĘ PŇ YĆqăĆ ÉyhĂ yĘwĲČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¡ĄŁl’Ň lĲĄ 8

hŇ eËĄhĂ wĘ : MkĲĆŇ ynĄy‘ĲĄBĘ My’¡Ă rŁ Mê¿Ć’Č rSËĆ ’ĞJĲČ hŇ qĎŔ rĄSĘ lĂ wĘ hŇ UăĎ SČ lĘ hŇ ‘Ď wĎzĘlĂ 9

: tŇ ’Ň zĲŁ =l‘Č yb¡ĂŇ èĘ BČ CnySËĄ nĎ wĘ CnytÌĄŇ onbĘŇ C CnynĄÄbĎŇ C bŇ rĆxĳĎBĆ Cnyt¡ĄŇ obŇ ’Ğ Cl¿ pĘŇ nĲĎ
CeU¡Ć mĂ bŇ S¿Ł yĎwĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhylĲČ tŇ yrĂŔ BĘ tŇ orăkĘŇ lĂ ybĂŔ bĎŇ lĘ =M‘Ă ÉhêĎ‘Č 10

sŘ22 dŇ mąŁ ‘ĞlĲČ hoĎęhyĘ rxăČ BĎ MkĆÂ bĎŇ =yJĲĂ Clĳ èĎ êĂ =l’Č hŇ ê¡Ď ‘Č ynČěBĎ : ojĲ ’Č Nor¿xĞ 11

wynpl
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: MyrĲĂTĂ qĘ mČ C Myt¿ĂŇ rĘSĲĎ mĘ ol¡ tŇ oy¿hĘ lĲĂ wĘ otŔ rĘSăĎ lĘ ÉwynĎpĎŇ lĘ
12 ynăĄBĘ =NmĂ ÈChyĎrĘzČ‘Ğ=NBĆ l’ăĄ oywĘ yWČÂ mĎ ‘Ğ=NBĆ tŇ xČ măČ MIĂwĂlĘ hĲČ ţ CmqăĚIĎwČ

l’ĳĄ lĘ QĆ hČ yĘ=NBĆ Chy¡ĎrĘzČ‘ĞwĲČ yDĂŔ bĘŇ ‘Č=NBĆ SyqĂ ť yrĂŔ rĎmĘ ynăĄBĘ =NmĂ C ůytĂŇ hĎ uĘ hČ
13 NpĎŔ YĎ ylăĂ ’Ĺ ÉynĄBĘ =NmĂ C : x’ĲĎ oy=NBĆ NdĆŇ ‘¡ĄwĘ hŇ UĎŔ zĂ=NBĆ Éx’Ď oy yeĂŔ SĚ rĘGăĄhČ =NmĂ C
14 Nm¡Ď yhĄ yn¿ĄBĘ =NmĂ C : ChyĲĎnĘ êČmČ C Chy¡ĎrĘkČŇ zĘ PŇ sĎŔ ’Ď ynăĄBĘ =NmĂ C l’ĳ wř‘yw yr¡ĂmĘ SĂ

: l’ĲĄ yEĂ‘ĚwĘ hŇ y¡Ď‘Ę mĲČ SĘ NCtŔ CdŇ yĘ ynăĄBĘ =NmĂ C y‘ĳĂmĘ SĂ wĘ l’ă wřxy
15 yrăĄbĘŇ dĂŇ BĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =tŇ wČYĘ mĂ kĘŇ C’b¿ŇŁ IĎwČ CSŔ DĘqČ tĘŇ IĲĂwČ ÉMhĆ yxĄ ’Ğ=tŇ ’Ć CpąŇ sĘ ’Č IĲČwČ
16 =tŇ ybĲĄŇ hŇ mĎ ynăĂpĘŇ lĂ MynĂ hĞJĲŁ hČ ţ C’băŇŁ IĎwČ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą rh¡Ą TČ lĘ hoĳĎhyĘ

lkăČŇ yhĄ BĘ ÉC’YĘ mĲĎ rSąĆ ’Ğ Éh’Ď mĘ FĚ hČ =lJĎ tŇ ’ąĄ C’yYĂę oIwČ ůrhĄ TČ lĘ ÈhoĎhyĘ
Nor¡dĘŇ qĂ =lxČ nĲČlĘ ’yY¿Ă ohlĘ MIĂŔwĂlĘ hĲČ ÉClBĘ qČ yĘwĲČ hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ rY¡Č xĞlĲČ hoĎŔhyĘ

17 hŇ năĎ omSĘ MoyÌbĘŇ C ůSDĄqČ lĘ ÈNoS’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ xăŁ lČ dŇ xĎÂ’Ć BĘ CQxĄ IĎwČţ : hŇ YĎ CxĲ
hŇ nĳĎ omSĘ MymăĂ yĎlĘ ho¡ĎhyĘ=tŇ yBĲĄ =tŇ ’Ć CS¿ DĘqČ yĘwČ hoĎŔhyĘ MlăĎ C’lĘ C’BĎ ť SdĆŇ xęŁ lČ

18 =l’Ć ÉhmĎ ynĂÄpĘŇ C’obąŇ IĎwČ : CQĲ JĂ NoS¡ ’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ x¿Ł lČ rWËĎ ‘Ď hŇ è¿Ď SĂ MoyÄbĘŇ C
xBąČ zĘmĂ =tŇ ’Ć hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ =lJĎ =tŇ ’Ć CnrĘh¡ČTĂ CrŔ mĘ ’Ň IăŁ wČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ChIăĎqĂ zĘxĂ
: wylĲĎ JĄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ tŇ kĆŇ r¡Ć‘ĞUĲČ hĲČ Nx¿Č lĘ SĚ =tŇ ’Ć wĘ wylĎŔ JĄ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ÉhlĎ o‘hĲĎ

19 ol¡ ‘ĞmĲČ BĘ otËŇ CkŇ lĘ mČ BĘ zxÌĎ ’Ď ëŇ lĆ UĆÄ hČ žxČ ynĂ zĘhĂ rSăĆ ’Ğ MylĂę JĄ hČ =lJĎ tŇ ’ăĄ wĘ
20 ÉMJĄ SĘ IČwČ : hoĲĎhyĘ xB¿Č zĘmĂ yn¡ĄpĘŇ lĂ MeĎěhĂ wĘ CnSĘ DĳĎqĘ hĂ wĘ CekăČŇ hĄ

: hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą l‘Č I¡ČwČ ry‘ĳĂhĎ yrăĄWĎ tŇ ’¡Ą PŇ sěŁ ’ĹIĲĆwČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ChIăĎqĂ zĘxĂ yĘ
21 yrĄÄ ypĂŇ YĘ C hŇ ‘Ďę bĘŇ SĂ MyWăĂ bĎŇ kĘŇ C hŇ ‘ĎÁ bĘŇ SĂ MylĂÄ y’Ą wĘ žh‘ĎbĘŇ SĂ =MyrĂpĎŇ C’ybăĂŇ IĎwČ

hŇ dĳĎŇ ChyĘ=l‘Č wĘ SD¡ĎqĘ UĂ hČ =l‘Č wĘ hŇ k¿ĎŇ lĎ mĘ UČ hČ =l‘Č tŇ ’Ň FĎŔ xČ lĘ Éh‘ĎbĘŇ SĂ MyEąĂ‘Ă
22 ÉCTxĞSĘ IĂwĲČ : hoĲĎhyĘ xB¿Č zĘmĂ =l‘Č tŇ ol¡ ‘ĞhĲČ lĘ MynĂŔ hĞJăŁ hČ ÉNrŁ hĞ’ĲČ ynąĄbĘŇ lĂ rmĆ ’Ň ŁIęwČ

CTă xĞSĘ IĂwČ hŇ xĎ BĳĄ zĘUĂ hČ Cq¡ rĘzĘIĂwĲČ MDĎŔ hČ =tŇ ’Ć ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ Clą BĘ qČ yĘwČ rqĎŔ BĎ hČ
MD¡ĎhČ Cq¿ rĘzĘIĂwČ MyWĂŔ bĎŇ JĘ hČ ÉCTxĞSĘ IĂwĲČ hŇ xĎ BĄŔ zĘUĂ hČ ÉMDĎhČ CqąrĘzĘIĂwČ MylĂę ’Ą hĲĎ

23 lhĳĎ uĎ hČ wĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ tŇ ’Ň FĎŔ xČ hĲČ yrăĄy‘Ă WĘ =tŇ ’Ć ÉCSyGĂÄ IČwČ : hŇ xĎ BĲĄ zĘUĂ hČ
24 ÉMmĎ DĎ=tŇ ’Ć C’ą FĘ xČ yĘwĲČ MynĂŔ hĞJăŁ hČ ÉMCTxĎ SĘ IĂwČ : MhĲĆ ylĄ ‘Ğ Mh¡Ć ydĄŇ yĘ Ck¿Ň mĘ sĘ IĂwČ

ëŇ lĆ UĆŔ hČ rmăČ ’Ď É l’Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ lĘ yJąĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ =l‘Č rj¡ĄkČŇ lĘ hŇ xĎ BĄŔ zĘUĂ hČ
25 ÉMyĂêČÄ lĘ YĂ mĘ BĂ hoĎęhyĘ tŇ yBăĄ MIĂÁwĂlĘ hĲČ =tŇ ’Ć dŇ mĄÄ ‘ĞIĲČwČ : tŇ ’Ň FĲĎ xČ hĲČ wĘ hŇ l¡Ď o‘hĲĎ

Mylbnb
.yrq l’ĄyxĂ yĘ ,bytk l’ĄCxyĘ v.14 .yrq l’Ąy‘ĂywĂ ,bytk l’ĄC‘ywĂ v.13 .Tk
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’ybĳĂŇ eĎhČ NtăĎŇ nĎ wĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =hŇ zĲĄxŁ dŇ g¿ĎŇ wĘ dŇ ywËĂDĎ tŇ w¿ČYĘ mĂ BĘ tŇ orŔ eŁ kĂŇ bĘŇ C MylăĂ bĎŇ nĘ BĂ
dŇ ywĂŔdĎŇ ylăĄ kĘŇ BĂ ÉMIĂwĂlĘ hĲČ CdąŇ mĘ ‘Č IĲČwČ : wy’ĲĎ ybĂŇ nĘ =dŇ yČBĘ hŇ w¡ĎYĘ UĂ hČ hoËĎhyĘ=dŇ yČbĘŇ yJÌĂ 26

tŇ ol¿ ‘ĞhĲČ lĘ ChIĎŔ qĂ zĘxĂ ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ : tŇ orĲYĘ YĲŁ xĞBĲČ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ wĘ 27

tŇ orŔ YĘ YăŁ xĞhĲČ wĘ ÉhoĎhyĘ=rySĂ lxąĄ hĄ hŇ lĎę o‘hĲĎ lxăĄ hĄ tŇ ‘ĄÂbĘŇ C xČ BĳĄ zĘUĂ hČ lĘ hŇ l¡Ď ‘Ł hĲĎ
ryèăĂ hČ wĘ MywĂŔxĞêĲČSĘ mĲĂ É lhĎ uĎ hČ =lkĎŇ wĘ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ=ëŇ lĆ mĲĆ dŇ yw¿ĂDĎ yl¡Ą JĘ ydĄŔ yĘ=l‘ČÄ wĘ 28

tŇ oQ¡ kČŇ kĘŇ C : hŇ lĲĎ ‘Ł hĲĎ tŇ ol¿ kĘŇ lĂ dŇ ‘¡Č lJěŁ hČ MyrĳYř Yxm tŇ or¡YĘ YĲŁ xĞhĲČ wĘ rrĄŔ oSmĘ 29

rmĆ ’Ň IŁ wČţ : CwĲxĞêĲČSĘ IĲĂwČ oê¡’Ă My’¿Ă YĘ mĘ eĂ hČ =lkĲĎŇ wĘ ëŇ lĆ UËĆ hČ C‘ę rĘJĲĎ tŇ olĳ ‘ĞhĲČ lĘ 30

dŇ yw¡ĂdĎŇ yr¿ĄbĘŇ dĂŇ BĘ hoĎŔhylĲČ É lQĄ hČ lĘ MIĂŔwĂlĘ lĲČ ÉMyrĂvĎ hČ wĘ ëŇ lĆ UąĆ hČ ChIĎÄqĂ zĘxĂ yĘ
: CwĲxĞêĲČSĘ IĲĂwČ Cd¡Ň uĘ IĂwĲČ hŇ xĎŔ mĘ WĂ lĘ =dŇ ‘Č ÉCllĘ hČ yĘwĲČ hŇ zĳĆxŁ hČ PŇ ăĎs’Ď wĘ

C’ybËĂŇ hĎ wĘ CSGÌŁ hoĎŔhylĲČ ÉMkĆŇ dĘŇ yĆ MtąĆŇ ’Ň QĄ mĂ hŇ êĎÄ ‘Č rmĆ ’Ň ŁIęwČ ChIĎÁqĂ zĘxĂ yĘ N‘Č IČÄwČ 31

=lkĎŇ wĘ tŇ odŔ otŇ wĘ MyxăĂ bĎŇ zĘ É lhĎ uĎ hČ C’ybąĂŇ IĎwČ hoĳĎhyĘ tŇ ybăĄŇ lĘ tŇ od¡Ň otŇ wĘ Myx¿Ă bĎŇ zĘ
rqăĎBĎ ů lhĎ uĎ hČ C’ybăĂŇ hĄ rSăĆ ’Ğ ÈhlĎ ‘Ł hĲĎ rjăČ sĘ mĂ yhĂÂ yĘwČ : tŇ olĲ ‘Ł bŇ l¡Ą bŇ yd¿ĂŇ nĘ 32

: hŇ QĆ ’ĲĄ =lJĎ ho¡ĎhylĲČ hŇ l¿Ď ‘Ł lĘ MyĂtĳĎŇ ’Ň mĎ MyWăĂ bĎŇ JĘ hŇ ’¡Ď mĄ Myl¿Ă y’Ą My‘ĂŔ bĘŇ SĂ
ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ qrąČ : MypĲĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ Łl¿ SĘ N’Ň Y¡Ł wĘ tŇ o’Ŕ mĄ SSăĄ ÉrqĎ BĎ MySĳĂ dĎŇ uĽhČ wĲĘ 33, 34

MhăĆ yxĄ ’Ğ MCqÂEĘxČ IĘwĲČ tŇ olĳ ‘Ł hĲĎ =lJĎ =tŇ ’Ć TyS¡Ă pĘŇ hČ lĘ ClŔ kĘŇ yĲĎ âlă wĘ T‘ĎŔ mĘ lĂ CyăhĎ
ÉMIĂwĂlĘ hĲČ yJąĂ MynĂŔ hĞJĲŁ hČ CSă DĘqČ tĘŇ yĂ dŇ ‘ăČwĘ ÉhkĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ tŇ olą JĘ =dŇ ‘Č MIĂęwĂlĘ hĲČ
ybÌĄŇ lĘ xĆ BĘ bŇ rÁŁ lĎ hŇ lĎÄ‘Ł =MgČŇ wĘ : MynĲĂ hĞJĲŁ hČ mĲĄ SD¡ĄqČ tĘŇ hĂ lĘ bŇ bĎŔ lĄ yrăĄSĘ yĂ 35

xmąČ WĘ IĂwČ : hoĲĎhyĘ=tŇ yBĲĄ tŇ d¿ČŇ obŇ ‘Ğ NoJ¡ êĂ wČ hŇ lĳĎ ‘Ł lĲĎ Myk¡ĂŇ sĎ eĘ bČŇ C MymËĂ lĎ èĘ hČ 36

hŇ y¿ĎhĎ M’¡Ł tĘŇ pĂŇ BĘ yJ¿Ă M‘ĳĎlĎ Myh¡Ă Łl’ĹhĲĎ Nyk¿ĂŇ hĄ hĲČ l‘ËČ M‘ĎŔ hĎ =lkĎŇ wĘ ÉChIĎÄqĂ zĘxĂ yĘ
: rbĲĎŇ DĎhČ

ÉbtČŇ JĎ ÉtorGĘ ’Ă =MgĲČŇ wĘ hŇ dĎę ChywĲĂ l’ăĄ rĎWĘ yĂ=lJĎ =l‘Č ChIĎÁqĂ zĘxĂ yĘ xlČÄSĘ IĂwČ l
tŇ oWă ‘ĞlĲČ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ho¡ĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ lĘ ’ob¿Ň lĎ hŇ èĆŔ nČmĘ C MyĂrăČpĘŇ ’Ć =l‘Č
lh¡Ď uĎ hČ =lkĎŇ wĘ wyrËĎWĎ wĘ ëŇ lĆ UÌĆ hČ Z‘ČÄ CĎIĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhylĲČ xsČ jĆŔ 2

ot¡Ň ŁW‘ĞlĲČ ClË kĘŇ yĲĎ âlÌ yJăĂ : ynĲĂ èĄ hČ SdĆŇ x¿Ł BČ xsČ j¡Ć hČ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ 3

Cp¡Ň sĘ ’Ć nĲĆ=âl M‘¡ĎhĎ wĘ yDČŔ mČ lĘ CSă DĘqČ tĘŇ hĂ =âlĲ ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ yJąĂ ’yhĳĂ hČ tŇ ‘ăĄBĎ
: lhĲĎ uĎ hČ =lJĎ yn¡Ąy‘ĄbĘŇ C ëŇ lĆ UĳĆ hČ ynăĄy‘ĄBĘ rb¡ĎŇ DĎhČ rS¿Č yIĂwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲylĂ 4

NDĎŔ =dŇ ‘Č wĘ ‘bČŇ SăĆ =r’ĲĄ BĘ mĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ BĘ loqą rybĂÄ ‘ĞhĲČ lĘ rbĎę dĎŇ CdŇ ymăĂ ‘ĞIĲČwČ 5

’wbl
.yrqw bytk MyrĂYĘ YČxĞmČ y’xndml ,yrq MyrĂYĘ xĘ mČ ,bytk MyrĂYĘ YČxĞmČ y’br‘ml v.28
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âl¿ yJăĂ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=yhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhylĲČ xsČ jËĆ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ ’obÂ lĎ
6 wyrĎę WĎ wĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ dŇ IÌČmĂ tŇ orÁ GĘ ’Ă BĲĎ MyYĂÄ rĎhĲĎ žCkŇ lĘ IĲĄwČ : bŇ CtĲŇ JĎ JČ CW¡ ‘Ď bŇ rËŁ lĎ

CbŇ CSť l’Ąę rĎWĘ yĂ ynăĄBĘ rmĳŁ ’Ň lĄ ëŇ lĆ U¡Ć hČ tŇ w¿ČYĘ mĂ kĘŇ C hŇ dĎŔ ChywĲĂ É l’Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ BĘ
hŇ TĎŔ ylĄ jĘ hČ =l’Ć ÉbSŁ yĎwĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂwĘ qxăĎ YĘ yĂ ÉMhĎ rĎbĘŇ ’Č ÉyhĄŁl’Ĺ hoĎęhyĘ=l’Ć

7 ÉMkĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’ĞJĲČ CyęhĘ êĲĂ =l’Č wĘ : rCèĲ ’Č yk¿ĄŇ lĘ mČ PŇ J¡Č mĂ MkĆŔ lĎ tŇ rĆ’ăĆSĘ eĂ hČ
hŇ UĎŔ SČ lĘ MnăĄêĘ IĂwČ MhĳĆ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyBĲČ ClŔ ‘ĞmĲĎ rSăĆ ’Ğ MkĆŔ yxĄ ’ĞkăČŇ wĘ

8 =CnêĘ MkĳĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’ĞJĲČ Mk¡ĆŇ jĘ rĘ‘Ď CS¿ qĘ êČ =l’Č hŇ êĎě ‘Č : My’ĲĂ rŁ Mê¿Ć’Č rS¡Ć ’ĞJĲČ
hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć ÉCdŇ bĘŇ ‘Ă wĘ MlĎŔ o‘lĘ SyDăĂqĘ hĂ rSăĆ ’Ğ ÉoSDĎqĘ mĂ lĘ C’bąŇŁ C hoĎęhylĲČ dŇ yăĎ

9 MkĆÄ yxĄ ’Ğ hoĎęhyĘ=l‘Č MkĆÂ bĘŇ CSĲ bĘŇ yJăĂ : ojĲ ’Č Nor¿xĞ MJ¡Ć mĂ bŇ S¿Ł yĎwĘ MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ
NCeąxČ =yJĲĂ tŇ ’Ň EĳŁ hČ ZrĆ’ăĎlĎ bŇ CS¡ lĎ wĘ MhĆŔ ybĄŇ oSĲ ynăĄpĘŇ lĂ ÉMymĂ xĞrĲČlĘ MkąĆŇ ynĄbĘŇ C

: wylĲĎ ’Ą CbŇ CS¡ êĎ =M’Ă MJĆŔ mĂ ÉMynĂ jĎ rysąĂ yĎ=âlĲ wĘ MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ ÉMCxrČwĘ
10 MyĂr¿ČpĘŇ ’Ć =ZrĆ’ĲĆ BĘ ry‘ËĂlĎ ű ry‘ÌĂmĄ MyrĂÄ bĘŇ ‘ĲŁ MyYĂÁ rĎhĲĎ CyÄhĘ IĲĂwČ

: MBĲĎ Myg¡ĂŇ‘Ă lĘ mČ C MhĆŔ ylĄ ‘Ğ MyqăĂ yxĂ WĘ mČ ÉCyhĘ IĲĂwČ NClĳ bĚŇ zĘ=dŇ ‘Č wĘ hŇ è¡Ć nČmĘ C
11 : MĂlĲĎ SĎ CrĲylĂ C’b¡ŇŁ IĎwČ C‘Ŕ nĘ kĘŇ nĲĂ NClĳ bĚŇ EĘmĂ C hŇ è¡Ć nČmĘ C rS¿Ą ’Ď mĲĄ MySËĂ nĎ’Ğ=ëŇ ’Č
12 tŇ oWÂ ‘ĞlĲČ dŇ xĳĎ ’Ć bŇ lăĄ Mh¡Ć lĎ tŇ t¿ĄŇ lĎ MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ dŇ yăČ ÉhtĎŇ yĘhĲĎ hŇ dĎę ChyBĲĂ MGăČ
13 bŇ rĎŔ =M‘Č ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ CpąŇ sĘ ’ĲĎ IĲĄwČ : hoĲĎhyĘ rb¿ČŇ dĘŇ BĂ Myr¡ĂvĎ hČ wĘ ëŇ lĆ UËĆ hČ tŇ w¿ČYĘ mĂ
14 CmqĚě IĎwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ bŇ r¿Ł lĎ lh¡Ď qĎ ynĳĂèĄ hČ SdĆŇ xăŁ BČ tŇ o~¡ UČ hČ gŇx¿Č =tŇ ’Ć tŇ oWË ‘ĞlĲČ

ÉtorFĘ qČ mĘ hĲČ =lJĎ tŇ ’ąĄ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ rS¡Ć ’Ğ tŇ oxŔ BĘ zĘUĂ hĲČ =tŇ ’Ć ÉCrysĂÄ IĎwČ
15 hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č BĘ xsČ jĆŔ hČ CTă xĞSĘ IĂwČ : NorĲdĘŇ qĂ lxČ n¿ČlĘ CkŇ yl¡Ă SĘ IČwČ CrysĂŔ hĄ

C’yb¿ĂŇ IĎwČ CSŔ DĘqČ tĘŇ IĲĂwČ ÉCmlĘ kĘŇ nĂ MIąĂwĂlĘ hĲČ wĘ MynĂÄhĞJĲŁ hČ wĘ ynĳĂèĄ hČ SdĆŇ xăŁ lČ rW¡Ď ‘Ď
16 hŇ SăĆ mŁ tŇ r¡ČotŇ JĘ MTĎŔ jĎ SĘ mĂ JĘ ÉMdĎŇ mĘ ‘Ď=l‘Č CdąŇ mĘ ‘Č IĲČwČ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą tŇ ol¡ ‘Ł
17 tŇ B¿Č rČ=yJĲĂ : MIĲĂwĂlĘ hĲČ dŇ I¡ČmĂ MDĎŔ hČ =tŇ ’Ć MyqăĂrĘzĲŁ ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ =Sy’Ă

É lkŇŁ lĘ MyxĂę sĎ jĘ hČ tŇ TăČ yxĂ SĘ =l‘Č MIĂÂwĂlĘ hĲČ wĘ CSDĳĎqČ tĘŇ hĂ =âlĲ rSăĆ ’Ğ lh¡Ď uĎ BČ
18 MyĂrČÄ pĘŇ ’Ć mĲĄ tŇ BČ rČţ M‘ĎÃ hĎ tŇ yBăĂ rĘmČ yJăĂ : hoĲĎhylĲČ SyD¡ĂqĘ hČ lĘ rohŔ TĎ âlă

âlă BĘ xsČ j¡Ć hČ =tŇ ’Ć Cl¿ kĘŇ ’ĲĎ =yJĂ CrhĎŔ FĆ hĂ âlă ÉNClbĚŇ zĘC rkąĎŇ Vř vĎ yĂ hŇ èĆÁ nČmĘ C
rj¿ĄkČŇ yĘ bŇ oF¡ hČ ho¿ĎhyĘ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ ChIąĎqĂ zĘxĂ yĘ lQĄÄjČ tĘŇ hĂ žyJĂ bŇ CtĳŇ JĎ kČŇ

19 wytĳĎŇ obŇ ’Ğ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ ű Myh¿Ă Łl’ĹhĲĎ SorËdĘŇ lĂ NykĂŔ hĄ obăŇ bĎŇ lĘ =lJĎ : dŇ ‘ĲČBĘ
’lw

.x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.18 .l
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ChIĎŔ qĂ zĘxĂ yĘ=l’Ć ÉhoĎhyĘ ‘mąČ SĘ IĂwČ : SdĆŇ uĲŁ hČ tŇ r¿ČhĽTĲĎ JĘ âl¡ wĘ 20

My’ĂÄ YĘ mĘ eĂ hČ l’Ą rĎWĘ yĂţ=ynĲĄbĘŇ CWă ‘ĞIĲČwČ : M‘ĲĎhĎ =tŇ ’Ć ’j¡Ď rĘIĂwČ 21

hŇ lĳĎ odŇ gĘŇ hŇ xăĎ mĘ WĂ BĘ Mym¡Ă yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ tŇ o~Ë UČ hČ gŇxÌČ =tŇ ’Ć MĂlČÁSĎ CrĲyBĂ
: hoĲĎhylĲČ z‘¡Ł =ylĄ kĘŇ BĂ MynËĂhĞJĲŁ hČ wĘ MIÌĂwĂlĘ hĲČ MoyÂBĘ ű Moyă hoĎhylĲČ ţ MylăĂ lĘ hČ mĘ CĲ
Myl¿Ă yJĂ WĘ UČ hČ MIĂŔwĂlĘ hĲČ =lJĎ ÉblĄ =l‘Č ChIĎęqĂ zĘxĂ yĘ rBăĄ dČŇ yĘwČ 22

ÉMyxĂ BĘ zČmĘ MymĂŔ IĎhČ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ Éd‘ĄoUhČ =tŇ ’Ć Clą kĘŇ ’Ň IĲŁ wČ hoĳĎhylĲČ bŇ oT¡ =lkĆŇ WĲĄ
ÉCY‘ĞCĲĎIĂwČ : MhĲĆ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhylĲČ MyDĂŔ wČtĘŇ mĂÄ C MymĂŔ lĎ SĘ yxăĄ bĘŇ zĂ 23

Mym¡Ă yĎ=tŇ ‘ČbĘŇ SĂ CW¿ ‘ĞIĲČwČ MyrĳĂxĄ ’Ğ Mym¡Ă yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ tŇ oWě ‘ĞlĲČ lhĎŔ uĎ hČ =lJĎ
ÈMyrĂjĎ PŇ lĆ ’ăĆ lhĎÁ uĎ lČ MyrĂÄ hĄ hŇ dĎŇ ChyĘţ=ëŇ lĆ mĲĆ ChIăĎqĂ zĘxĂ yJăĂ : hŇ xĲĎ mĘ WĂ 24

N’Ň Y¡Ł wĘ PŇ lĆ ’ĆŔ MyrăĂjĎ É lhĎ uĎ lČ CmyrąĂhĄ MyrĂÂvĎ hČ wĘ ůN’Ň YŁ MypăĂŇ lĎ ’Ğ tŇ ‘ăČbĘŇ SĂ wĘ
lhăČ qĘ =lJĎ ű Cxă mĘ WĘ IĂwĲČ : bŇ rĲŁ lĎ Myn¡ĂhĞkĲŇŁ CS¿ DĘqČ tĘŇ IĲĂwČ MypĳĂŇ lĎ ’Ğ tŇ rĆWăĆ ‘Ğ 25

MyrĂę GĄhČ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ IĂmĂ My’ăĂ BĎ hČ lh¡Ď uĎ hČ =lkĎŇ wĘ MIĂŔwĂlĘ hĲČ wĘ ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ wĘ hŇ dĎę ChyĘ
=hŇ xĲĎ mĘ WĂ yh¿Ă êĘ wČ : hŇ dĲĎŇ ChyBĲĂ Myb¡ĂŇ SĘ oIĲhČ wĘ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉMy’Ă BĎ hČ 26

âl¿ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ ÉdywĂDĎ=NbĆŇ hŇ mąŁ ŁlSĘ ymĄÂ ymĂ yJĂ ţ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ hŇ l¡Ď odŇ gĘŇ
CkăŇ rĘbĲĎŇ yĘwČ ÉMIĂwĂlĘ hĲČ MynąĂhĞJĲŁ hČ CmqĚÁ IĎwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ tŇ ’Ň z¡Ł kĎŇ 27

: MyĂmĲĎ èĎ lČ oS¡ dĘŇ qĎ No‘¿mĘ lĂ MtËĎŇ QĎ pĂŇ tĘŇ ’obÌŇ êĎ wČ MlĳĎ oqBĘ ‘m¡Č èĎ IĂwČ M‘ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć
ÈMy’Ă YĘ mĘ eĂ hĲČ l’¿Ą rĎWĘ yĂ=lkĎŇ C’Ä YĘ yĲĎ tŇ ’Ň Łzę=lJĎ tŇ oQă kČŇ kĘŇ C ’l
=tŇ ’Ć CYă êĘ nČ yĘwČ MyrĂÃ SĄ ’ĞhĲĎ C‘ăDĘgČŇ yĘwČ tŇ obăŇ ~ĄUČ hČ CrăBĘ SČ yĘwČ ůhdĎŇ ChyĘ yrăĄ‘ĎlĘ
hŇ è¡Ć nČmĘ C MyĂr¿ČpĘŇ ’Ć bĘŇ C NmËĂ yĎnĘ bĂŇ C hŇ dÌĎŇ ChyĘ=lJĎ mĂ tŇ xÂŁ BĘ zĘUĂ hĲČ =tŇ ’Ć wĘ tŇ omBĎ hČ ţ
: MhĲĆ yrĄ‘ĲĎlĘ ot¡Ň EĎxĚ’ĞlĲČ Sy’¿Ă l’ËĄ rĎWĘ yĂ ynÌĄBĘ =lJĎ CbŇ CSÁ IĎwČ hŇ QĳĄ kČŇ lĘ =dŇ ‘Č
MIĂwĂlĘ hĲČ wĘţ MynăĂhĞJĲŁ hČ tŇ oqă lĘ xĘ mČ =tŇ ’Ć ChIĎÃqĂ zĘxĂ yĘ dŇ măĄ ‘ĞIĲČwČ 2

hŇ l¡Ď ‘Ł lĘ MIĂŔwĂlĘ lĲČ wĘ ÉMynĂ hĞJĲŁ lČ otę dĎŇ bĲŇŁ ‘Ğ ypăĂŇ JĘ ű Sy’ăĂ MtĎÂ oqlĘ xĘ mČ =l‘ĲČ
: hoĲĎhyĘ tŇ on¿xĞmĲČ yr¡Ą‘ĞSĲČ BĘ lQĄŔ hČ lĘ C tŇ odăŇ hŁ lĘ C ÉtrĄSĎ lĘ MymĳĂ lĎ SĘ lĂ wĘ
rqĆBăŁ hČ Étol‘Ł lĘ tŇ olę ‘Ł lĲĎ oSÁ CkŇ rĘ=NmĂ ëŇ lĆ UĆÄ hČ žtnĎmĘ C 3

tŇ r¿ČotŇ BĘ bŇ Ct¡Ň JĎ JČ MydĳĂŇ ‘ĞUĲŁ lČ wĘ MySăĂ dĎŇ xĽlĲĆ wĘ tŇ ot¡Ň BĎ èČ lČ tŇ olŔ ‘Ł hăĎ wĘ bŇ rĆ‘ĆŔ hĎ wĘ
MIĳĂwĂlĘ hĲČ wĘ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ tŇ n¿ĎmĘ tŇ tĄě lĎ MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ ybăĄŇ SĘ oyĲlĘ ÉM‘ĎlĎ rmĆ ’Ň IąŁ wČ : hoĲĎhyĘ 4

É l’Ą rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CBą rĘhĂ rbĎę DĎhČ ZrăŁ pĘŇ kĂŇ wĘ : hoĲĎhyĘ tŇ r¿ČotŇ BĘ Cq¡ zĘxĆ yĆ N‘Čm¿Č lĘ 5

rW¿Č ‘Ę mČ C hŇ dĳĆŇ WĎ tŇ ’ăČ CbŇ êĘ lk¡ŇŁ wĘ SbČŔ dĘŇ C ÉrhĎ YĘ yĂwĘ SorąyêĂ NgĎę DĎ tŇ ySăĂ ’Ň rĄ
lkh
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6 yrăĄ‘ĎBĘ ÈMybĂŇ SĘ oIĲhČ hŇ dĎę ChywĲĂ l’ăĄ rĎWĘ yĂ ynÌĄbĘŇ C : C’ybĲĂŇ hĄ bŇ r¡Ł lĎ lJËŁ hČ
MyS¡Ă DĎqĚmĘ hĲČ MySĂŔ dĎŇ qĲĎ rWăČ ‘Ę mČ C N’Ň YŔŁ wĎ ÉrqĎ BĎ rWąČ ‘Ę mČ MhĄę =MGČ ůhdĎŇ ChyĘ

: tŇ omĲ rĄ‘Ğ tŇ om¿ rĄ‘Ğ Cn¡êĘ IĂwČĲ C’ybĂě hĄ MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhylĲČ
7 : CQĲ JĂ y‘¡ĂybĂŇ èĘ hČ SdĆŇ x¿Ł bČŇ C dŇ oiĳ yĂlĘ tŇ om¡ rĄ‘ĞhĲĎ CQx¿Ą hĄ ySĂŔ lĂ èĘ hČ ÉSdĆŇ xÄŁ BČ
8 tŇ omĳ rĄ‘ĞhĲĎ =tŇ ’Ć C’¡ rĘIĂwČ MyrĂŔ vĎ hČ wĘ ChIăĎqĂ zĘxĂ yĘ ÉC’bÄŁ IĎwČ
9 SrăŁ dĘŇ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ oU¿ ‘Č tŇ ’¡Ą wĘ hoĎŔhyĘ=tŇ ’Ć ÉCkŇ rĘbĲĎŇ yĘwĲČ

10 ChyÌĎrĘzČ‘Ğ wylĎę ’Ą rmĆ ’Ň IăŁ wČ : tŇ omĲ rĄ‘ĞhĲĎ =l‘Č MI¡ĂwĂlĘ hĲČ wĘ MynËĂhĞJĲŁ hČ =l‘Č ChIĎęqĂ zĘxĂ yĘ sŘ23

=tŇ ybĲĄŇ ’ybăĂŇ lĎ hŇ mĎÁ CrêĘ hČ lxĄÄ hĎ mĲĄ rmĆ ’Ň IŁ wČţ qodĳŇ YĎ tŇ ybăĄŇ lĘ S’Ň r¡Ł hĎ NhËĄ JŁ hČ
oUŔ ‘Č=tŇ ’Ć ëŇ răČBĄ ÉhoĎhyĘ yJąĂ bŇ orŔ lĎ =dŇ ‘Č ÉrtĄŇ ohwĘ ‘Č obąŇ WĎ wĘ lokÄ ’Ď hoĎęhyĘ

11 NykÌĂŇ hĎ lĘ ChIĎęqĂ zĘxĂ yĘ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hŇ EĲĆhČ Nom¿ hĎ hĲĆ =tŇ ’Ć rt¡ĎŇ oehČ wĘ
12 rWËĄ ‘ĞUĲČ hĲČ wĘ hŇ mÌĎ CrêĘ hČ =tŇ ’Ć C’ybĂÄ IĎwČ : CnykĲĂŇ IĎwČ ho¡ĎhyĘ tŇ yb¿ĄŇ BĘ tŇ okËŇ SĎ lĘ

Chyx¡Ă ’Ď y‘¿ĂmĘ SĂ wĘ ywĂŔQĄ hČ whyănnř wk ÉdygĂŇ nĎ MhąĆ ylĄ ‘ĞwĲČ hŇ nĳĎ Cm’ĹBĲĆ MyS¡Ă dĎŇ uĽhĲČ wĘ
13 l’ăĄ ylĂ ’ĹwĲĆ ÉdbĎŇ zĎoywĘ tŇ omą yrĂywĲĂ l’ĄÁ hWĎ ‘ĞwĲČ tŇ xČ nČÄ wĘ ChyĎzĘzČ‘ĞwĲČţ l’ĄÃ yxĂ ywĲĂ : hŇ nĲĆSĘ mĂ

wyxĂŔ ’Ď y‘ăĂmĘ SĂ wĘ ÉwhyÄnnř wk dŇ IąČmĂ MydĂę yqĂ jĘ ChyĳĎnĎbĘŇ C tŇ xČ m¡Č C ChyĎŔkĘŇ mČ sĘ yĂwĘ
14 ’rĄÄ oqwĘ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ =tŇ yBĲĄ dŇ yg¿ĂŇ nĘ Chy¡ĎrĘzČ‘ĞwĲČ ëŇ lĆ UĆŔ hČ ChIăĎqĂ zĘxĂ yĘ ÉdqČ pĘŇ mĂ BĘ

ÉttĄŇ lĎ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ obăŇ dĘŇ nĂ l‘¡Č hŇ xĎ rĎŔ zĘUĂ lČ r‘ăĄoèhČ ÉywĂQĄ hČ hŇ nąĎmĘ yĂ=NbĆŇ
15 ‘Č CSÄ yĄwĘ NmĂ yĎnĘ mĂ Cţ NdĆŇ ‘ăĄ odÃ yĎ=l‘Č wĘ : MySĲĂ dĎŇ uĽhČ yS¡Ą dĘŇ qĎ wĘ hoĎŔhyĘ tŇ măČ CrêĘ

tŇ tąĄŇ lĎ hŇ nĳĎ Cm’ĹBĲĆ Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ yr¿Ą‘ĎBĘ ChyËĎnĘ kČŇ SĘ C ChyÌĎrĘmČ ’Ğ ChyĎÁ‘Ę mĲČ SĘ CĲ
16 MyrĂę kĎŇ zĘlĂ MWăĎ xĘ yČtĘŇ hĂ dŇ bČÂ QĘ mĂ : NTĲĎ uĎ JČ lod¡Ň GĎJČ tŇ oqŔ lĘ xĘ mČ BĘ ÉMhĆ yxĄ ’ĞlĲČ

Moyă=rbČŇ dĘŇ lĂ ho¡ĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ lĘ ’B¿Ď hČ =lkĎŇ lĘ hŇ lĎ ‘Ę mČŔ lĘ C ÉMynĂ SĎ Solą SĎ NBĆÄ mĂ
17 WxąĄ yČtĘŇ hĂ tŇ ’ĄÄ wĘ : MhĲĆ ytĄŇ oqlĘ xĘ mČ JĘ Mt¡ĎŇ ormĘ SĘ mĂ BĘ MtĎŔ dĎŇ obăŇ ‘ĞlĲČ omĳ oyBĘ

hŇ lĎ ‘Ę mĳĎ lĘ C hŇ n¡ĎSĎ Myr¿ĂWĘ ‘Ć NBËĆ mĂ MIĂŔwĂlĘ hČÄ wĘ MhĆŔ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ tŇ ybăĄŇ lĘ ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ
18 MhËĆ ySĄ nĘ MjÌĎ TČ =lkĎŇ BĘ WxĄę yČtĘŇ hĂ lĘ C : MhĲĆ ytĄŇ oqlĘ xĘ mČ BĘ Mh¡Ć ytĄŇ ormĘ SĘ mĂ BĘ

: SdĆŇ qĲŁ =CSDĘqČ tĘŇ yĂ Mt¡ĎŇ nĎ CmĲ ’ĹbĲĆŇ yJ¿Ă lhĳĎ qĎ =lkĎŇ lĘ Mh¡Ć ytĄŇ onbĘŇ C Mh¿Ć ynĄbĘŇ C
19 ry‘ĂŔ wĎ ry‘ăĂ=lkĎŇ BĘ ÉMhĆ yrĄ‘ĲĎ SrąČgĘŇmĂ ydĄÄ WĘ BĂ MynĂÁhĞJĲŁ hČ NrÄŁ hĞ’ĲČ žynĄbĘŇ lĂ wĘ

MynĂŔ hĞJăŁ BČ ÉrkĎŇ zĎ=lkĎŇ lĘ tŇ onęmĎ tŇ tăĄŇ lĎ tŇ omĳ SĄ BĘ Cb¡Ň uĘ nĂ rS¿Ć ’Ğ MySĂě nĎ’Ğ
Vxyth=lklw
’"s ,w"Tdw ’"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk ,yrq +kh Zqmb ChyĎnĘ nČJĎ ,bytk ChyĎnĘ nČoJ v.12 .’l
,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk ,yrq +kh Zqmb ChyĎnĘ nČJĎ ,bytk ChyĎnĘ nČoJ v.13 .d"ydw b"yd ,b"d Nkw yrq whynnJĽ

.d"ydw b"yd ,b"d Nkw yrq whynnJĽ ’"s ,w"Tdw ’"yd ,T"d ,w"d ,g"d
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W‘ČIČÄwČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ=lkĎŇ BĘ ChI¡ĎqĂ zĘxĂ yĘ tŇ ’Ň zËŁ JĎ W‘Č IÌČwČ : MIĲĂwĂlĘ BĲČ Wx¡Ą yČtĘŇ hĲĂ =lkĎŇ lĘ C 20

=rSĆ ’Ğ hŇ WĆÂ ‘ĞmĲČ =lkĲĎŇ bĘŇ C : wyhĲĎ Łl’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡ĄpĘŇ lĂ tŇ mĆŔ ’ĹhăĎ wĘ ÉrSĎ IĎhČ wĘ bŇ oFą hČ 21

wyhĳĎŁl’Ň lĲĄ Sr¡Ł dĘŇ lĂ hŇ wĎŔYĘ UĂ bČŇ C ÉhrĎoêbČŇ C MyhĂę Łl’ĹhĲĎ =tŇ yBĲĄ tŇ dăČŇ obŇ ‘ĞBĲČ ű lxăĄ hĄ
: xČ ylĲĂ YĘ hĂ wĘ hŇ W¡Ď ‘Ď ob¿Ň bĎŇ lĘ =lkĎŇ BĘ

’băŇŁ IĎwČ rCèĳ ’Č =ëŇ lĆ mĲĆ bŇ yrăĂxĄ nĘ sČ ’B¡Ď hŇ QĆ ’ĄŔ hĎ ÉtmĆ ’ĹhĲĎ wĘ MyrąĂbĎŇ DĘhČ yrĄÄ xĞ’ĲČ bl

É’rĘIČwČ : wylĲĎ ’Ą M‘¿ĎqĘ bĂŇ lĘ rmĆ ’Ň I¡Ł wČ tŇ orŔ YĚBĘ hČ MyrăĂ‘ĎhĲĆ =l‘Č ÉNxČ IĂwČ hŇ dĎę ChybĲĂŇ 2

Z‘Čę CĎIĂwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ=l‘Č hŇ m¡Ď xĎ lĘ UĂ lČ wynĎěpĎŇ C bŇ yrĳĂxĄ nĘ sČ ’b¡ĎŇ =yJĂ ChIĎŔ qĂ zĘxĂ yĘ 3

ry‘ĳĂlĎ ZCxă mĂ rS¡Ć ’Ğ tŇ onŔ yĎ‘ĞhĲĎ ymăĄ ymĄ =tŇ ’Ć ÉMoêsĘ lĂ wyrĎŔ BŁ gĂŇ wĘ ÉwyrĎWĎ =M‘Ă
=tŇ ’Ć wĘ tŇ onŔ yĎ‘Ę UČ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć ÉCmêĘ sĘ IĂwĲČ bŇ rĎŔ =M‘Č CYă bĘŇ uĲĎ IĂwČ : ChCrĲzĘ‘Ę IČwĲČ 4

rCèŔ ’Č ykăĄŇ lĘ mČ ÉC’obÄ yĎ hŇ UĎ ląĎ rmĳŁ ’Ň lĄ ZrĆ’¡ĎhĎ =ëŇ otĲŇ BĘ PŇ T¿Ą oèhČ lxČ eËČhČ
hŇ YĎÁ CrjĘ hČ hŇ mĎÄ oxhČ =lJĎ =tŇ ’Ć žNbĆŇ IĂwČ qEČÃxČ tĘŇ IĂwČ : MyBĲĂ rČ MyĂm¿Č C’¡ YĘ mĲĎ C 5

’oQ¡ UĂ hČ =tŇ ’Ć qE¿ĄxČ yĘwČ tŇ rĆxĆŔ ’Č hŇ măĎ oxhČ ÉhYĎ CxlČ wĘ tŇ olę DĎgĘŇUĂ hČ =l‘Č l‘Č IăČwČ
tŇ om¡ xĎ lĘ mĂ yr¿ĄWĎ NêËĄ IĂwČ : MyeĲĂ gĂŇmĎ C bŇ r¡Ł lĎ xlČ SËĆ W‘Č I¿ČwČ dŇ ywĳĂDĎ ry‘ăĂ 6

Mb¡ĎŇ bĎŇ lĘ =l‘Č rB¿Ą dČŇ yĘwČ ry‘ĂŔ hĎ r‘ČSăČ ÉboxrĘ=l’Ć wylĎę ’Ą MYăĄBĘ qĘ IĂwČ M‘ĳĎhĎ =l‘Č
rCèŔ ’Č ëŇ lĆ măĆ ÉynĄjĘ mĂ CêxČę êĄ=l’Č wĘ C’ă rĘyêĲĂ =l’Č CYŔ mĘ ’Ă wĘ Cqă zĘxĂ : rmĲŁ ’Ň lĄ 7

‘Č orăzĘ ÉoU‘Ă : oUĲ ‘Ă mĲĄ bŇ r¡Č CnU¿Ď ‘Ă =yJĲĂ oUĳ ‘Ă =rSĆ ’Ğ Nomă hĎ hĲĆ =lJĎ yn¡ĄpĘŇ QĂ mĂ C 8

CkăŇ mĘ iĎ IĂwČ CntĳĄŇ mŁ xĞlĘ mĂ Mx¡Ą QĎ hĂ lĘ C CnrĄŔ zĘ‘ĎlĘ ÉCnyhĄÄ Łl’Ĺ hoąĎhyĘ CnUĎÁ ‘Ă wĘ rWĎŔ BĎ
hŇ zĆę rxČ ’ăČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ=ëŇ lĆ mĲĆ ChI¿ĎqĂ zĘxĂ yĘ yr¡ĄbĘŇ DĂ=l‘Č M‘ĎŔ hĎ 9

SykĂŔ lĎ =l‘Č É’ChwĘ hŇ mĎ yĘlČŔ SĎ CrăyĘ ÉwydĎŇ bĎŇ ‘Ğ rCèą ’Č =ëŇ lĆ mĲĆ bŇ yrĂÄ xĄ nĘ sČ xlČ SĎ ţ
hŇ dËĎŇ ChyĘ=lJĎ =l‘Č wĘ hŇ dĎŔ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ÉChIĎÄqĂ zĘxĂ yĘ=l‘Č oUĳ ‘Ă oê¡lĘ SČ mĘ mĆ =lkĎŇ wĘ
ÉhmĎ =l‘Č rCèĳ ’Č ëŇ lĆ măĆ bŇ yr¡ĂxĄ nĘ sČ rmČŔ ’Ď hŇ JăŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ MĂl¡Č SĎ CrĲyBĂ rS¿Ć ’Ğ 10

tŇ yiăĂ mČ ÉChIĎÄqĂ zĘxĂ yĘ âlą hĞ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ roY¡ mĎ BĘ Myb¿ĂŇ SĘ yĲŁ wĘ MyxĂŔ TĘ BĲŁ MêăĆ’Č 11

CnyhĄŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ rmĳŁ ’Ň lĄ ’m¡Ď YĎ bĘŇ C bŇ ‘¿ĎrĎBĘ tŇ CmË lĎ MkĆŔ tĘŇ ’Ć tŇ tăĄŇ lĎ MkĆŔ tĘŇ ’Ć
wyt¡ĎŇ mŁ BĲĎ =tŇ ’Ć rys¿Ă hĄ ChIĎŔ qĂ zĘxĂ yĘ É’Ch=âlhĞ : rCèĲ ’Č ëŇ lĆ m¿Ć PŇ J¡Č mĂ CnlĄě y~Ă yČ 12

xČ BÌĄ zĘmĂ ynĄÄpĘŇ lĂ rmŔŁ ’Ň lĄ ÉMĂlČÄSĎ CrĲylĂ wĘ hŇ dąĎŇ ChylĲĂ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ wytĳĎŇ xŁ BĘ zĘmĂ =tŇ ’Ć wĘ
ynăĂ’Ğ ÉytĂŇ yWĂÄ ‘Ď hŇ mąĆ C‘ę dĘŇ tĄŇ âlă hĞ : CryTĲĂ qĘ êČ wyl¿Ď ‘Ď wĘ Cw¡xĞêĲČSĘ êĲĂ dŇ xËĎ ’Ć 13

tŇ oYŔ rĎ’ĞhĲĎ yăĄoG ÉyhĄŁl’Ĺ ClękĘŇ yĲĎ lokăŇ yĎhĞ tŇ oYĳrĎ’ĞhĲĎ yUăĄ ‘Č lk¡ŇŁ lĘ ytČŔ obŇ ’Ğ wĲČ
rSăĆ ’Ğ ÉhQĆ ’ĄÄ hĎ MyąĂoGhČ yhĄÂŁl’Ĺ=lkĎŇ BĲĘ ymĂ ţ : ydĲĂŇ IĎmĂ MY¡Ď rĘ’Č =tŇ ’Ć ly~¿Ă hČ lĘ 14

wmyrxh
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É lkČŇ Cy yJąĂ ydĳĂŇ IĎmĂ oU¡ ‘Č=tŇ ’Ć ly~¿Ă hČ lĘ lokŔ yĎ rSăĆ ’Ğ ytČŔ obŇ ’Ğ CmyrăĂxĹhĲĆ
15 ChIĎÁqĂ zĘxĂ MkĆÄ tĘŇ ’Ć ž’yèĂ yČ=l’Č hŇ êĎÃ ‘Č wĘ : ydĲĂŇ IĎmĂ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć ly~¿Ă hČ lĘ MkĆŔ yhĄŁlă ’Ĺ

ÉhČ olÄ’Ĺ=lJĎ lkČę Cy âlă =yJĂ ůol CnymăĂ ’ĞêĲČ =l’Č wĘ Èt’Ň zŁ JĎ MkăĆŇ tĘŇ ’Ć tŇ yiĂÄ yČ=l’Č wĘ
MkĆŔ yhĄŁl’Ĺ yJăĂ PŇ ’Č ť ytĳĎŇ obŇ ’Ğ dŇ IăČmĂ C yd¡ĂŇ IĎmĂ oUË ‘Č ly~¿Ă hČ lĘ hŇ kĎŔ lĎ mĘ mČ C yoGă=lJĎ

16 MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ ho¡ĎhyĘ=l‘Č wydĎŔ bĎŇ ‘Ğ CrăBĘ DĂ Édo‘wĘ : ydĲĂŇ IĎmĂ Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć Cly~¿Ă yČ=âlĲ
17 l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhylĲČ PŇ rĄě xĎ lĘ bŇ tČŔ JĎ MyrăĂpĎŇ sĘ C : oDĲbĘŇ ‘Č ChI¿ĎqĂ zĘxĂ yĘ l‘¡ČwĘ

Cly~ąĂ hĂ =âlĲ rSĆÄ ’Ğ ÉtoYrĎ’ĞhĲĎ yąĄoG yhĄÂŁl’Ň JĲĄ rmęŁ ’Ň lĄ wylĎÁ‘Ď rmÄŁ ’Ň lĲĄ wĘ
18 C’Ä rĘqĘ IĂwĲČ : ydĲĂŇ IĎmĂ oU¡ ‘Č ChIËĎqĂ zĘxĂ yĘ yhÌĄŁl’Ĺ ly~ĂÂyČ=âlĲ NJăĄ ydĂŔ IĎmĂ ÉMUĎ ‘Č

M’¡Ď rĘyĲĎlĘ hŇ mĎŔ oxhĲČ =l‘Č rSăĆ ’Ğ ÉMĂlČÄSĎ CrĲyĘ M‘ąČ=l‘Č tŇ ydĂę ChyĘ lodÁ GĎ=loqĲ bĘŇ
19 MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ yh¡ĄŁl’Ĺ=l’Ć CrŔ BĘ dČŇ yĘwĲČ : ry‘ĲĂhĎ =tŇ ’Ć Cd¿Ň JĘ lĘ yĂ N‘Čm¡Č lĘ MlĳĎ hĞbČŇ lĘ CĲ

: MdĲĎŇ ’Ď hĲĎ yd¿ĄŇ yĘ hŇ W¡Ą ‘ĞmĲČ ZrĆ’ĎŔ hĎ yUăĄ ‘Č ÉyhĄŁl’Ĺ l‘Čę JĘ
20 tŇ ’Ň zĳŁ =l‘Č ’yb¡ĂŇ eĎhČ ZomË ’Ď =NbĆŇ ChyÌĎ‘Ę SĲČ ywĲĂ ëŇ lĆ UĆę hČ ChIăĎqĂ zĘxĂ yĘ lQĄÂjČ tĘŇ IĂwČ
21 =lJĎ dŇ xĄÂkĘŇ IČwČ ëŇ ’ĎŔ lĘ mČ ÉhoĎhyĘ xląČ SĘ IĂwČ : MyĂmĲĎ èĎ hČ Cq¡ ‘ĞzĘIĂwĲČ

MynĂÁjĎ tŇ SĆ bÄŁ BĘ žbSĎ IĎwČ rCèĳ ’Č ëŇ lĆ măĆ hŇ n¡ĄxĞmĲČ BĘ rWĎŔ wĘ dŇ ygăĂŇ nĎ wĘ É lyĂxČÄ roB¿ GĂ
: bŇ rĆxĲĎ bĆŇ Chl¿Ě yjĂ hĂ MS¡Ď wy‘ĎŔ mĄ w’ă yYř ymw wyhĎŔ Łl’Ĺ tŇ yBăĄ É’bŇŁ IĎwČ oYę rĘ’Č lĘ

22 bŇ yr¿ĂxĄ nĘ sČ dŇ IËČmĂ MĂlČęSĎ CrĲyĘ ybăĄŇ SĘ yĲŁ ű tŇ ’ăĄ wĘ ChIĎÁqĂ zĘxĂ yĘ=tŇ ’Ć hoĎÄhyĘ ž‘SČ oIwČ
23 hŇ xąĎ nĘ mĂ My’ĂÄ ybĂŇ mĘ MyBĂ rČwĘţ : bŇ ybĲĂŇ iĎ mĂ Ml¡Ą hĞ nĲČ yĘwĲČ lJĳŁ =dŇ IČmĂ C rCè¡ ’Č =ëŇ lĆ mĲĆ

yn¿Ąy‘ĄlĘ ’vËĄ eČ IĂwČ hŇ dĳĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ măĆ ChI¡ĎqĂ zĘxĂ ylĲĂ tŇ onŔ DĎgĘŇmĂÄ C MĂlČŔ SĎ CrăylĂ ÉhoĎhylĲČ
: NkĲĄŇ =yrĄxĞ’ĲČ mĄ My¡ĂoGhČ =lkĎŇ

24 rmĆ ’Ň IăŁ wČ hoĎŔhyĘ=l’Ć É lQĄ jČ tĘŇ IĂwČ tŇ Cmĳ lĎ =dŇ ‘Č ChI¡ĎqĂ zĘxĂ yĘ hŇ l¿Ď xĎ MhĄŔ hĎ MymăĂ IĎBČ
25 Hb¡ČŇ gĎŇ yJ¿Ă ChIĎŔ qĂ zĘxĂ yĘ bŇ ySăĂ hĄ ÉwylĎ ‘Ď lmąĚ gĘŇkĂŇ =âlĲ wĘ : olĲ NtČŇ n¿Ď tŇ p¡ĄŇ omC olŔ
26 ÉChIĎÄqĂ zĘxĂ yĘ ‘nąČJĎ IĂwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲywĂ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=l‘Č wĘ PŇ YĆqĆŔ ÉwylĎ ‘Ď yhąĂ yĘwČ oBĳ lĂ

hoĎŔhyĘ PŇ YĆqăĆ ÉMhĆ ylĄ ‘Ğ ’bąĎŇ =âlwĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ ybăĄŇ SĘ yĲŁ wĘ ’Ch¡ oBŔ lĂ HbČŇ găŇŁ BĘ
27 tŇ orăYĎ ’ĲŁ wĘ dŇ ’ĳŁ mĘ hŇ BăĄ rĘhČ dŇ ob¡Ň kĎŇ wĘ rSĆ ‘¿Ł ChIËĎqĂ zĘxĂ ylĲĂ yhÌĂ yĘwČ : ChIĲĎqĂ zĘxĂ yĘ ym¡Ą yBĂ

lk¡ŇŁ lĘ C MyeĂŔ gĂŇmăĎ lĘ C ÉMymĂ WĎ bĘŇ lĂ wĘ hŇ rĎę qĎ yĘ NbĆŇ ’ăĆ lĘ C bŇ hĎÁ zĎlĘ C PŇ sĆ kĆÄ lĘ olţ=hŇ WĎ ‘ĲĎ
28 ÉtwŁ rĎ’ĲĚwĘ rhĳĎYĘ yĂwĘ SorăytĂŇ wĘ Ng¡ĎŇDĎ tŇ ’¿Č CbŇ tĘŇ lĂ tŇ onŔ JĘ sĘ mĂÄ C : hŇ DĲĎmĘ xĆ yl¿Ą JĘ
29 =hŇ nĄqĘ mĂ C olŔ hŇ WĎ ‘ăĎ ÉMyrĂ‘Ď wĘ : tŇ orĲwĄ’ĞlĲĎ Myr¡ĂdĎŇ ‘ĞwĲČ hŇ mĎŔ hĄ bĘŇ C hŇ măĎ hĄ BĘ =lkĎŇ lĘ

N’Y
.yrq y’ĄyYĂ ymĂ C ,bytk o’yYĂ ymĂ C v.21 .bl
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’Chă wĘ : dŇ ’ĲŁ mĘ bŇ r¿Č SCk¡Ň rĘ MyhĂŔ Łl’Ĺ Éol=NtČŇ nĲĎ yJąĂ bŇ rĳŁ lĎ rq¡ĎbĎŇ C N’Ň Y¿Ł 30

=hŇ FĎ mĲČ lĘ Mr¿ĄèĘ yIČwĲČ NoyŔlĘ ‘ĆhĲĎ ÉNoxygĂŇ ymąĄymĄ ’YĎÂom=tŇ ’Ć ÉMtČŇ sĎ ChIĎęqĂ zĘxĂ yĘ
ű yYăĄylĂ mĘ BĂ NkĄÂ wĘ : ChWĲĄ ‘ĞmĲČ =lkĲĎŇ BĘ ChI¡ĎqĂ zĘxĂ yĘ xl¿Č YĘ IČwČ dŇ ywĳĂDĎ ry‘ăĂlĘ hŇ bĎŇ r¡Ď‘Ę UČ 31

ZrĆ’ĎŔ bĎŇ hŇ yăĎhĎ rSăĆ ’Ğ ÉtpĄŇ oUhČ SręŁ dĘŇ lĂ ÉwylĎ ‘Ď MyxąĂ QĘ SČ mĘ hĲČ lbĆę BĎ yrăĄWĎ
ChI¡ĎqĂ zĘxĂ yĘ yr¿ĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yËĆwĘ : obĲŇ bĎŇ lĘ BĂ =lJĎ tŇ ‘Čd¡ČŇ lĎ otŔ oinČÄlĘ MyhĳĂ Łl’ĹhĲĎ ob¡Ň zĎ‘Ğ 32

rpĆŇ s¿Ą =l‘Č ’ybĂŔ eĎhČ ÉZom’Ď =NbĆŇ ChyąĎ‘Ę SČ yĘ NozÂxĞBĲČ MybĂę CtŇ JĘ MeăĎhĂ wydĳĎŇ sĎ xĞ wĲČ
ÈChrĚBĘ qĘ IĂwĲČ wytĎę bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ChIĎÁqĂ zĘxĂ yĘ bŇ JČÄ SĘ IĂwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂwĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=ykĲĄŇ lĘ mČ 33

hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=lJĎ otŔ ombĘŇ olă =CW‘ĲĎ ÉdobŇ kĎŇ wĘ ůdywĂdĎŇ =ynĲĄbĘŇ yrăĄbĘŇ qĂ ÈhlĄ ‘ĞmĲČ BĲĘ
: wyêĲĎxĘ êČ on¡bĘŇ hŇ è¿Ć nČmĘ ëŇŁlË mĘ IĂwČ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ ybăĄŇ SĘ yĲŁ wĘ

hŇ nĎŔ SĎ ÉSmĄ xĎ wĘ MyèąĂ mĂ xĞ wĲČ okĳŇ lĘ mĎ bĘŇ hŇ èăĆ nČmĘ hŇ n¡ĎSĎ hŇ rËĄWĘ ‘Ć Myê¿ĄSĘ =NBĆ gl
MyĂŔoGhČ ÉtobŇ ‘ĞotĲŇ JĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘Č I¿ČwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ 2

tŇ omŔ BĎ hČ =tŇ ’Ć ÉNbĆŇ IĂÄwČ bŇ SĎ IĎęwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ yn¡ĄjĘ mĂ hoĎŔhyĘ SyrăĂoh ÉrSĆ ’Ğ 3

tŇ orŔ SĄ ’Ğ W‘Č IăČwČ ÉMylĂ ‘ĎBĘ lČ tŇ oxą BĘ zĘmĂ MqĆ IĎÄwČ wybĳĂŇ ’Ď ChIăĎqĂ zĘxĂ yĘ Zê¡Č nĂ rS¿Ć ’Ğ
tŇ ox¡ BĘ zĘmĂ hŇ n¿ĎbĎŇ C : MtĲĎŇ ’Ł dŇ b¡ŇŁ ‘ĞIĲČwĲČ MyĂmČŔ èĎ hČ ’băĎŇ YĘ =lkĎŇ lĘ ÉCxêČÄ SĘ IĲĂwČ 4

: MlĲĎ o‘lĘ ym¡Ă èĘ =hŇ yĆhĘ yĲĂ MĂl¿Č SĎ CrĲyBĂ hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď ÉrSĆ ’Ğ hoĳĎhyĘ tŇ ybăĄŇ BĘ
: hoĲĎhyĘ=tŇ yBĲĄ tŇ or¿YĘ xČ yê¡ĄSĘ BĂ MyĂmĳĎèĎ hČ ’băĎŇ YĘ =lkĎŇ lĘ tŇ ox¡ BĘ zĘmĂ NbĆŇ I¿ĂwČ 5

PŇ èĄŔ kĂŇ wĲĘ ÉSxĄ nĂ wĘ NąĄno‘wĘ MeŔŁ hĂ =NbĆŇ ygăĄŇBĘ ÉS’Ą BĎ wynąĎBĎ =tŇ ’Ć rybĂÄ ‘ĹhĲĆ ž’ChwĘ 6

: osĲ y‘Ă kĘŇ hČ lĘ ho¡ĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘rËČhĎ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ hŇ BĎę rĘhĂ ynĳĂo‘DĘyĂwĘ bŇ o’¡ hŇ WĎ ‘¿ĎwĘ
rSĆÄ ’Ğ MyhĂę Łl’ĹhĲĎ tŇ ybăĄŇ BĘ hŇ WĳĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ lmĆ i¡Ć hČ lsĆ j¿Ć =tŇ ’Ć MWĆ IĎěwČ 7

MĂlČęSĎ CrĲybĂŇ C hŇ EĆÁhČ tŇ yĂBČÄ BČ onŔ bĘŇ hŇ măŁ ŁlSĘ =l’Ć wĘ ÉdywĂDĎ=l’Ć ÉMyhĂ Łl’Ĺ rmąČ ’Ď
: MolĲ y‘ĄlĘ ym¡Ă SĘ =tŇ ’Ć MyW¿Ă ’Ď l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yTăĄ bĘŇ SĂ É lJŁ mĂ ÉyêĂ rĘxČÄ BĎ rSąĆ ’Ğ
rS¿Ć ’Ğ hŇ mĎŔ dĎŇ ’ĞhĲĎ É l‘ČmĄ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ lgĆŇrăĆ=tŇ ’Ć ÉrysĂ hĎ lĘ PŇ ysĂę o’ âlă wĘ 8

rSăĆ ’Ğ=lJĎ tŇ ’Ą ť tŇ oWę ‘ĞlĲČ CrămĘ SĘ yĂ=M’Ă ű qrăČ MkĳĆŇ ytĄŇ bĲŇŁ ’ĞlĲČ yêĂ dĘŇ m¡Č ‘ĹhĲĆ
‘tČŇ IăĆwČ : hŇ SĲĆ mŁ =dŇ yČBĘ MyT¡Ă jĎ SĘ UĂ hČ wĘ Myu¿ĂxĚhĲČ wĘ hŇ rËĎoêhČ =lkĎŇ lĘ MytĂŔ yCĂYĂ 9

ÉrSĆ ’Ğ MyĂŔoGhČÄ =NmĂ ‘rĎŔ tŇ oWă ‘ĞlĲČ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ ybăĄŇ SĘ yĲŁ wĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=tŇ ’Ć hŇ èĆŔ nČmĘ
hoËĎhyĘ rBÌĄdČŇ yĘwČ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yn¿ĄBĘ yn¡ĄjĘ mĂ hoĎŔhyĘ dŇ ymăĂ SĘ hĂ 10

yrąĄWĎ =tŇ ’Ć MhĆę ylĄ ‘Ğ hoĎÁhyĘ ’bĄÄ IĎwČ : CbŇ ySĲĂ qĘ hĂ âl¿ wĘ oU¡ ‘Č=l’Ć wĘ hŇ è¿Ć nČmĘ =l’Ć 11

’bYh
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ÉChrĚÄ sĘ ’Č IĲČwČ MyxĳĂ xŁ BČ hŇ è¡Ć nČmĘ =tŇ ’Ć Cd¿Ň JĘ lĘ IĂwČ rCèŔ ’Č ëŇ lĆ măĆ lĘ ÉrSĆ ’Ğ É’bĎŇ ~Ď hČ
12 hoăĎhyĘ yn¡ĄjĘ =tŇ ’Ć hŇ QĎěxĂ olŔ rYăĄhĎ kĘŇ C : hŇ lĎ bĲĆŇ BĎ Chk¡ĚŇ ylĂ oIwČ MyĂêČŔ SĘ xĚ nĘ BĲČ
13 rtĆŇ ‘ąĎIĄwČ wylĎę ’Ą lQăĄ jČ tĘŇ IĂwČ : wytĲĎŇ bŇŁ ’Ğ yh¿ĄŁl’Ĺ yn¡ĄpĘŇ QĂ mĂ dŇ ’ŔŁ mĘ ‘năČJĎ IĂwČ wyhĳĎŁl’Ĺ

yJ¿Ă hŇ èĆŔ nČmĘ ‘dČŇ IăĄwČ otĳŇ CkŇ lĘ mČ lĘ MĂl¡Č SĎ CrĲyĘ Chb¿ĄŇ ySĂ yĘwČ otŔ eĎxĂ êĘ ‘măČ SĘ IĂwČ Éol
14 dŇ ywĂÃDĎ=ry‘ĲĂlĘ ű hŇ năĎ oYyxĲĂ hŇ măĎ ox hŇ năĎBĎ NkĄÃ =yrĄxĞ’ĲČ wĘ : MyhĲĂ Łl’ĹhĲĎ ’Ch¿ ho¡ĎhyĘ

lpĆŇ ‘ŔŁ lĎ bŇ băČŇ sĎ wĘ ÉMygĂŇDĎhČ r‘ČSąČ bĘŇ ’obÄ lĎ wĘ lxČ eČÁBČ NoxÄ ygĂŇlĘ žhbĎŇ rĎ‘Ę mČ
: hŇ dĲĎŇ ChyBĲĂ tŇ or¡YĚBĘ hČ Myr¿Ă‘ĎhĲĆ =lkĎŇ BĘ lyĂxËČ=yrĄWĲĎ MWĆ IÌĎwČ dŇ ’ĳŁ mĘ hĎ h¡Ć yBĂ gĘŇ IČwČ

15 tŇ oxę BĘ zĘUĂ hĲČ =lkĎŇ wĘ hoĎŔhyĘ tŇ yBăĄmĂ É lmĆ iĆÄ hČ =tŇ ’Ć wĘ rkąĎŇ eĄhČ yhĄÄ Łl’Ĺ=tŇ ’Ć rsČ IĎwČţ
: ry‘ĲĂlĎ hŇ YĎ Cx¿ ëŇ ¡ĄlSĘ IČwČ MĂlĳĎSĎ CrĲybĂŇ C ho¡ĎhyĘ=tŇ yBĲĄ rh¿Č BĘ hŇ nËĎBĎ rS¿Ć ’Ğ

16 ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ hŇ dĳĎŇ otŇ wĘ Mym¡Ă lĎ SĘ yx¿Ą bĘŇ zĂ wylĎŔ ‘Ď xBăČ zĘIĂwČ hoĎŔhyĘ xBăČ zĘmĂ =tŇ ’Ć ÉNkř yÄw
17 Myx¡Ă bĘŇ zĲŁ M‘ĎŔ hĎ dŇ o‘ă É lbĎŇ ’Ğ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=tŇ ’Ć dŇ obě ‘ĞlĲČ hŇ dĎŔ ChylĲĂ
18 otăŇ QĎ pĂŇ tĘŇ C ÈhèĆ nČmĘ yrăĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yĆÄwĘ : MhĲĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ ho¿ĎhylĲČ qr¡Č tŇ omĳ BĎ BČ

yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ MS¿Ą BĘ wylĎŔ ’Ą MyrăĂBĘ dČŇ mĘ hĲČ MyzĂŔxŁ hĲČ ÉyrĄbĘŇ dĂŇ wĘ ůwyhĎŁl’Ĺ=l’Ć
19 Èol=rtĆŇ ‘ĎhĲĄ wĘ otăŇ QĎ pĂŇ tĘŇ C : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ yr¡ĄbĘŇ DĂ=l‘Č MeĎěhĂ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ

ÉdymĂ ‘ĹhĲĆ wĘ ÉtomBĎ MhąĆ bĎŇ hŇ nĎÄBĎ žrSĆ ’Ğ tŇ omę qŁ UĘ hČ wĘ ůol‘Ę mČ C otăŇ ’Ň FĎ xČ =lkĎŇ wĘ
: yzĲĎox yr¿ĄbĘŇ DĂ l‘¡Č MybĂŔ CtŇ JĘ MeăĎhĂ o‘ĳnĘ JĲĎ hĂ yn¡ĄpĘŇ lĂ MylĂŔ sĂ jĘ hČ wĘ MyrăĂSĄ ’ĞhĲĎ

20 on¡BĘ Nom¿ ’Ď ëŇŁlË mĘ IĂwČ otĳŇ yBĄ Chr¡ĚBĘ qĘ IĂwĲČ wytĎŔ bŇŁ ’Ğ=M‘Ă ÉhèĆ nČmĘ bŇ JąČ SĘ IĂwČ
: wyêĲĎxĘ êČ

21 ëŇ ¡ČlmĎ MynĂŔ SĎ MyĂêăČSĘ C okĳŇ lĘ mĎ BĘ Nomă ’Ď hŇ n¡ĎSĎ MyĂêËČSĘ C MyrÌĂWĘ ‘Ć=NBĆ
22 hŇ èăĆ nČmĘ hŇ W¡Ď ‘Ď rS¿Ć ’ĞJĲČ hoĎŔhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ É‘rČhĎ W‘Č IąČwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ

Nom¡ ’Ď xB¿Č zĂ wybĂŔ ’Ď hŇ èăĆ nČmĘ ÉhWĎ ‘Ď rSąĆ ’Ğ MylĂę ysĂ jĘ hČ =lkĎŇ lĘ CĲ wybĳĂŇ ’Ď
23 yJËĂ wybĳĂŇ ’Ď hŇ èăĆ nČmĘ ‘n¡ČJĎ hĂ JĘ hoĎŔhyĘ ynăĄpĘŇ QĂ mĂ É‘nČkĘŇ nĂ âlą wĘ : MdĲĄŇ bĘŇ ‘Č IĲČwČ
24 Cht¡ĚŇ ymĂ yĘwČ wydĎŔ bĎŇ ‘Ğ ÉwylĎ ‘Ď CrąSĘ qĘ IĂwČ : hŇ mĲĎ SĘ ’Č hŇ B¿Ď rĘhĂ Nom¡ ’Ď ’Ch¿
25 Nomĳ ’Ď ëŇ lĆ UăĆ hČ =l‘Č Myr¡ĂSĘ uĲŁ hČ =lJĎ tŇ ’¿Ą ZrĆ’ĎŔ hĎ =M‘Č ÉCJIČwČ : otĲŇ ybĄŇ BĘ

: wyêĲĎxĘ êČ on¡bĘŇ ChI¿ĎSĂ ’Ň yĲŁ =tŇ ’Ć ZrĆ’ËĎhĎ =M‘Č CkŇ ylÌĂ mĘ IČwČ
dl ëŇ ¡ČlmĎ hŇ nĎŔ SĎ ÉtxČ ’Č wĘ MySąĂ ŁlSĘ C okĳŇ lĘ mĎ bĘŇ ChIăĎSĂ ’Ň yĲŁ Myn¡ĂSĎ hŇ n¿Ć omSĘ =NBĆ

2 wybĂŔ ’Ď dŇ ywăĂDĎ ÉykĄŇ rĘdČŇ BĘ ëŇ lĆ IĄęwČ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ rS¡Ď IĎhČ W‘Č I¿ČwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ
rs=’lw
,g"d ,’"d Nkw yrqw bytk NbĆ IĂwČ ’"sbw ,r"tw ‘"t Nkw yrqw bytk NkĆIĎwČ ’"sb ,yrq NbĆ IĂwČ ,bytk NkĆIĎwČ v.16 .gl

.s"tw d"yd ,’"yd ,T"d ,w"d
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sŘ24 CedăĆŇ o‘ É’ChwĘ okę lĘ mĎ lĘ MynĂÁSĎ hŇ nĆÄ omSĘ bĂŇ C : lw’Ň mĲŁ WĘ C Nym¿Ă yĎ rs¡Ď =âlwĘ 3

É lxĄ hĄ hŇ nĎęSĎ hŇ răĄWĘ ‘Ć MyêÌĄSĘ bĂŇ C wybĳĂŇ ’Ď dŇ ywăĂDĎ yh¡ĄŁl’Ň lĲĄ Sorě dĘŇ lĂ lxĄě hĄ r‘ČnČŔ
Myl¡Ă sĂ jĘ hČ wĘ MyrĂŔ SĄ ’ĞhăĎ wĘ ÉtomBĎ hČ =NmĂ MĂlČŔ SĎ CrăywĂ ÉhdĎŇ ChyĘ=tŇ ’Ć rhĄŔ TČ lĘ
MynËĂUĎ xČ hĲČ wĘ MylĂŔ ‘ĎBĘ hČ tŇ oxă BĘ zĘmĂ tŇ ’Ą ť wynĎę pĎŇ lĘ CYă êĘ nČ yĘwČ : tŇ okĲŇ iĄ UČ hČ wĘ 4

ÉtokŇ iĄ UČ hČ wĘ MyląĂ sĂ jĘ hČ wĘ MyrĂSĄ ’ĞhĲĎ wĘţ ‘ČDĳĄGĂ Mh¡Ć ylĄ ‘ĞmĲĄ hŇ lĎ ‘Ę m¿Č lĘ =rSĆ ’Ğ
ÉtomYĘ ‘Č wĘ : MhĲĆ lĎ Myx¡Ă bĘŇ EŁ hČ MyrĂŔ bĎŇ uĘ hČ ynăĄjĘ =l‘Č ÉqrŁ zĘIĂwČ qdČŔ hĄ wĘ rBăČ SĂ 5

: MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ=tŇ ’Ć wĘ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=tŇ ’Ć rh¿Ą TČ yĘwČ Mytĳř wxbzm=l‘Č PŇ r¡ČWĎ MynĂŔ hĞJĲŁ
: bŇ ybĲĂŇ sĎ Mh¡ ytb śrxb ylĳĂ êĎpĘŇ nČ=dŇ ‘Č wĘ No‘¡mĘ SĂ wĘ MyĂrËČpĘŇ ’Ć wĘ hŇ èÌĆ nČmĘ yrĄÄ ‘ĎbĘŇ C 6

qdČŔ hĄ lĘ tŇ êăČJĂ ÉMylĂ sĂ jĘ hČ wĘ MyrąĂSĄ ’ĞhĲĎ =tŇ ’Ć wĘ tŇ oxę BĘ zĘUĂ hĲČ =tŇ ’Ć ZêăĄ nČ yĘwČ 7

: MĂlĲĎ SĎ CrĲylĂ bŇ SĎ I¡ĎwČ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ ZrĆ’ăĆ=lkĎŇ BĘ ‘D¡ČGĂ Myn¿ĂUĎ xČ hĲČ =lkĎŇ wĘ
tŇ yĂBĳĎhČ wĘ ZrĆ’¡ĎhĎ rh¿Ą TČ lĘ okŔ lĘ mĎ lĘ ÉhrĄWĘ ‘Ć hŇ nąĆomSĘ tŇ nČÄSĘ bĂŇ C 8

x’ąĎ oy tŇ ’Ą wĘţ ry‘Ăę hĎ =rWČ ChyăĎWĄ ‘ĞmĲČ =tŇ ’Ć wĘ ChyĎÁlĘ YČ ’Ğ=NBĆ NpĎÄ SĎ =tŇ ’Ć xlČ SĎ ţ
=l’Ć C’bÁŁ IĎwČ : wyhĲĎ Łl’Ĺ ho¿ĎhyĘ tŇ yB¡Ą =tŇ ’Ć qEĄěxČ lĘ ryJĂŔ zĘUČ hČ ÉzxĎ ’Ď oyĲ=NBĆ 9

ůMyhĂ Łl’Ĺ=tŇ ybĲĄŇ ’băĎŇ CUhČ ÈPsĆ JĆ hČ =tŇ ’Ć ÈCnêĘ IĂwĲČ lodę GĎhČ NhăĄ JŁ hČ ű ChIăĎqĂ lĘ xĂ
É lJŁ mĂ C MyĂrČę pĘŇ ’Ć wĘ hŇ èăĆ nČmĘ dŇ IÌČmĂ PŇ iČÁ hČ yrĄÄ mĘ SĲŁ žMIĂwĂlĘ hĲČ =CpĲŇ sĘ ’ĲĎ rSăĆ ’Ğ
CnęêĘ IĂwĲČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ ybĄŇ SĘ yĲŁ wĘ NmĳĂ yĎnĘ bĂŇ C hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=lJĎ mĂ C l’ĄŔ rĎWĘ yĂ tŇ yrăĂ’Ą SĘ 10

yWăĄ o‘ otÁ ’Ł CnÄêĘ IĂwČ hoĳĎhyĘ tŇ ybăĄŇ BĘ Myd¡ĂŇ qĎ pĘŇ UĚ hČ hŇ kĎŔ ’Ň lĎ UĘ hČ hŇ WăĄ ‘Ł ÉdyČ=l‘Č
: tŇ yĂBĲĎ hČ qE¡ĄxČ lĘ C qoD¿bĘŇ lĂ hoĎŔhyĘ tŇ ybăĄŇ BĘ ÉMyWĂ ‘Ł rSąĆ ’Ğ hŇ kĎę ’Ň lĎ UĘ hČ
tŇ orĳBĘ xČ mĘ lĲČ MyY¡Ă ‘ĄwĘ bŇ YĄŔ xĘ mČ ynăĄbĘŇ ’Č ÉtonqĘ lĂ MynĂŔ BŁ lČ wĘ ÉMySĂ rĎxĲĎ lĆ CnęêĘ IĂwČĲ 11

: hŇ dĲĎŇ ChyĘ yk¿ĄŇ lĘ mČ CtŇ yx¡Ă SĘ hĲĂ rS¿Ć ’Ğ MyêĂŔ BăĎ hČ =tŇ ’Ć ÉtorqĎ lĘ C
tŇ xČ yăČ MydĂŇ qĎ pĘŇ mĚ ţ ű MhăĆ ylĄ ‘ĞwĲČ hŇ kĎę ’Ň lĎ UĘ BČ hŇ nĎÁ Cm’ĹBĲĆ MyWĂÄ ‘Ł žMySĂ nĎ’ĞhĲĎ wĘ 12

Myt¡ĂŇ hĎ uĘ hČ yn¿ĄBĘ =NmĂ MQËĎ SĚ mĘ C hŇ yÌĎrĘkČŇ zĘC yrĂŔ rĎmĘ ynăĄBĘ =NmĂ ÉMIĂwĂlĘ hĲČ ChyąĎdĘŇ bČŇ ‘Ł wĘ
ÉMyxĂ ~Ę nČmĘ CĲ MylĂęBĎ iČ hČ l‘ăČwĘ : rySĲĂ =ylĄ kĘŇ BĂ Nyb¡ĂŇ mĄ =lJĎ MIĂŔwĂlĘ hČÄ wĘ xČ ~ĳĄ nČlĘ 13

Myr¡ĂTĘ SĲŁ wĘ Myr¿ĂpĘŇ osĲ MIĂŔwĂlĘ hČ mĲĄ C hŇ dĳĎŇ obŇ ‘ĞwĲČ hŇ d¡ĎŇ obŇ ‘ĞlĲČ hŇ kĎŔ ’Ň lĎ mĘ hŇ WăĄ ‘Ł É lkŇŁ lĘ
É’YĎ mĎ hoĳĎhyĘ tŇ yBăĄ ’b¡ĎŇ CUhČ PŇ sĆ JĆŔ hČ =tŇ ’Ć M’ăĎ yYĂ ohĲ bĘŇ C : MyrĲĂ‘ĞoSĲ wĘ 14

ChIĎęqĂ lĘ xĂ N‘Č IăČwČ : hŇ SĲĆ mŁ =dŇ yČBĘ ho¡ĎhyĘ=tŇ rČoêĲ rpĆŇ s¿Ą =tŇ ’Ć NhĄŔ JŁ hČ ChIăĎqĂ lĘ xĂ 15

yw
MhĆytĄbŁ rĘxČBĘ ’"sb ,yrq MhĆytĄbŁ rĘxČBĘ ,bytk MhĆyêĄBĎ rxČBĎ v.6 .yrq MtĎoxBĘ zĘmĂ ,bytk MyĂtČoxBĘ zĘmĂ v.5 .dl

.T"dw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk
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NêÌĄ IĂwČ hoĳĎhyĘ tŇ ybăĄŇ BĘ ytĂŇ ’Ň Y¡Ď mĎ hŇ rËĎoêhČ rpĆŇ sÌĄ rpĄŔ oihČ NpăĎŇ SĎ =l’Ć ÉrmĆ ’Ň ŁIÄwČ
16 ëŇ lĆ UĆŔ hČ =l’Ć ÉrpĆŇ iĄÄ hČ =tŇ ’Ć NpąĎŇ SĎ ’bĄÄ IĎwČ : NpĲĎŇ SĎ =l’Ć rpĆŇ i¡Ą hČ =tŇ ’Ć ChIËĎqĂ lĘ xĂ

ìŇ yd¡ĆŇ bĎŇ ‘Ğ=dŇ yČBĘ Nê¿Č nĂ =rSĆ ’Ğ lJËŁ rmĳŁ ’Ň lĄ rb¡ĎŇ DĎ ëŇ lĆ UËĆ hČ =tŇ ’Ć dŇ o‘Ì bŇ SĆ IĎÄwČ
17 =l‘Č ChCnęêĘ IĂwĲČ hoĳĎhyĘ=tŇ ybĲĄŇ BĘ ’YăĎ mĘ eĂ hČ PŇ sĆ J¡Ć hČ =tŇ ’Ć CkŇ yêĂě IČwČ : MyWĲĂ ‘Ł Mh¿Ą
18 ëŇ lĆ UăĆ lČ ÉrpĄŇ oihČ NpąĎŇ SĎ dŇ GĄÂIČwČ : hŇ kĲĎŇ ’Ň lĎ UĘ hČ yW¿Ą o‘ dŇ y¡Č=l‘Č wĘ MydĂŔ qĎ pĘŇ UĚ hČ ÉdyČ

: ëŇ lĆ UĲĆ hČ yn¿ĄpĘŇ lĂ Np¡ĎŇ SĎ ob¿Ň =’rĎqĘ IĂwČ NhĳĄ JŁ hČ ChI¡ĎqĂ lĘ xĂ ylĂŔ NtČŇ năĎ rpĆŇ sĄ ť rmŔŁ ’Ň lĄ
19, 20 wYăČ yĘwČ : wydĲĎŇ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć ‘r¡ČqĘ IĂwČ hŇ rĳĎoêhČ yrăĄbĘŇ DĂ tŇ ’¡Ą ëŇ lĆ UĆŔ hČ ‘ČmăŁ SĘ JĂ ÉyhĂ yĘwĲČ

hŇ kĎÁ ymĂ =NBĆ NoDÄ bĘŇ ‘Č=tŇ ’Ć wĘ NpĎŇ SĎ ţ=NBĆ MqăĎyxĂ ’Ğ=tŇ ’Ć wĘ ChIĎÃqĂ lĘ xĂ =tŇ ’Ć ëŇ lĆ UĆÃ hČ
21 CSÄ rĘdĂŇ žCkŇ lĘ : rmĲŁ ’Ň lĄ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =dŇ bĆŇ ‘ĲĆ hŇ y¿ĎWĎ ‘Ğ tŇ ’ËĄ wĘ rpĄę oihČ NpăĎŇ SĎ ű tŇ ’ăĄ wĘ

yr¿ĄbĘŇ DĂ=l‘Č hŇ dĎŔ ChybĲĂŇ C l’ăĄ rĎWĘ yĂBĘ Ér’Ď SĘ eĂ hČ Éd‘ČbĘŇ C ydĂę ‘ĞBĲČ hoĎÁhyĘ=tŇ ’Ć
CnbĎŔ hŇ kăĎŇ êĘ nĂ rSăĆ ’Ğ ÉhoĎhyĘ=tŇ mČ xĞ hŇ ląĎ odŇ gĘŇ=yJĲĂ ’YĳĎ mĘ nĂ rSăĆ ’Ğ rpĆŇ i¡Ą hČ
=lkĎŇ JĘ tŇ oWě ‘ĞlĲČ hoĎŔhyĘ rbăČŇ DĘ=tŇ ’Ć ÉCnytĄÄ obŇ ’Ğ CrąmĘ SĲĎ =âl rSĆÄ ’Ğ ž l‘Č

22 rSăĆ ’Ğ wĲČ ChIĎÁqĂ lĘ xĂ ëŇ lĆ IĄÄwČ : hŇ EĲĆhČ rpĆŇ i¿Ą hČ =l‘Č bŇ Ct¡Ň JĎ hČ
ÉhrĎsĘ xČ =NBĆ tŇ hČ qĘ wêĎ =NBĆ MQăĚ SČ ű tŇ SĆ ’ăĄ hŇ ’ĎÁ ybĂŇ eĘ hČ hŇ DĎÄ lĘ xĚ =l’Ć ëŇ lĆ UĆę hČ
hĎ yl¡Ć ’Ą Cr¿BĘ dČŇ yĘwČ hŇ nĳĆSĘ UĂ BČ MĂl¡Č SĎ CrĲyBĂ tŇ bĆŇ S¿Ć oy ’yhËĂ wĘ MydĂŔ gĎŇBĘ hČ rmăĄ oS

23 CrămĘ ’Ă l’ĳĄ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ rm¿Č ’Ď =hŇ JĲŁ MhĆŔ lĎ rmĆ ’Ň êăŁ wČ : tŇ ’Ň zĲŁ JĎ
24 hoĎŔhyĘ rmăČ ’Ď hŇ JŁ ť : ylĲĎ ’Ą Mk¡ĆŇ tĘŇ ’Ć xl¿Č SĎ =rSĆ ’Ğ Sy’ĂŔ lĎ

Étol’Ď hĲĎ =lJĎ tŇ ’ąĄ wybĳĎŇ SĘ oyĲ=l‘Č wĘ hŇ E¡ĆhČ Moq¿ UĎ hČ =l‘Č hŇ ‘ËĎrĎ ’yb¿ĂŇ mĄ ynĂÄ nĘ hĂ
25 ű tŇ xČ êăČ : hŇ dĲĎŇ ChyĘ ëŇ lĆ m¿Ć yn¡ĄpĘŇ lĂ C’Ŕ rĘqĲĎ rSăĆ ’Ğ rpĆŇ iĄŔ hČ =l‘Č tŇ obăŇ CtŇ JĘ hČ

lk¡ŇŁ BĘ ynĂ sĄŔ y‘Ă kĘŇ hČ ÉN‘ČmČÄ lĘ MyrĂŔ xĄ ’Ğ MyhăĂ Łl’Ň lĲĄ ÉwryřTqyw ynĂ Cbę zĎ‘Ğ rSăĆ ’Ğ
26 =l’Ć wĘ : hŇ BĲĆ kĘŇ tĂŇ âl¿ wĘ hŇ E¡ĆhČ Moq¿ UĎ BČ ytËĂŇ mĎ xĞ ëŇ êÌČtĂŇ wĘ MhĳĆ ydĄŇ yĘ yWăĄ ‘ĞmĲČ

wylĳĎ’Ą Cr¡mĘ ’Ň tĲŇŁ hŇ J¿Ł hoĎŔhyBĲČ SorădĘŇ lĂ ÉMkĆŇ tĘŇ ’Ć xČ ląĄèŁ hČ hŇ dĎę ChyĘ ëŇ lĆ măĆ
rS¿Ć ’Ğ Myr¡ĂbĎŇ DĘhČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ rmąČ ’Ď =hŇ JĲŁ

27 ìąŇ ‘ĞmĘ SĎ BĘ MyhĂę Łl’Ĺ ynăĄpĘŇ QĂ mĂ ű ‘năČJĎ êĂ wČ ìÁ bĘŇ bĎÄ lĘ =ëŇ rČ N‘Č yČţ : êĎ‘Ę mĲĎ SĎ
‘r¿ČqĘ êĂ wČ ynČŔ pĎŇ lĘ ‘năČJĎ êĂ wČ wybĎŔ SĘ yăŁ =l‘Č wĘ ÉhEĆhČ MoqąUĎ hČ =l‘Č ÉwyrĎbĎŇ DĘ=tŇ ’Ć

28 ynĂÄ nĘ hĂ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yêĂ ‘Ę m¡Č SĎ yn¿Ă’Ğ=MgČŇ wĘ ynĳĎpĎŇ lĘ OĘ bĘŇ êăĄ wČ ìŇ yd¡ĆŇ gĎŇBĘ =tŇ ’Ć
hŇ nĎ y’ăĆrĘtĂŇ =âlĲ wĘ ůMolSĎ BĘ ÈìytĆŇ rŁ bĘŇ qĂ =l’Ć êăĎpĘŇ sČ ’ĹnĲĆ wĘ ìŇ ytĆę bŇŁ ’Ğ=l’Ć ìÁ pĘŇ sĂ ’ĲŁ
Kyny‘

.yrq CrFĘ qČyĘwČ ,bytk CryTĂ qĘIČwČ v.25
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=l‘Č wĘ hŇ E¡ĆhČ Moq¿ UĎ hČ =l‘Č ’ybËĂŇ mĄ yn¿Ă’Ğ rSĆÄ ’Ğ hŇ ‘ĎŔ rĎhĲĎ É lkŇŁ BĘ ìŇ ynĆŔ y‘Ą
ëŇ lĆ UĳĆ hČ xl¡Č SĘ IĂwČ : rbĲĎŇ DĎ ëŇ lĆ U¡Ć hČ =tŇ ’Ć CbŇ yS¿Ă IĎwČ wybĳĎŇ SĘ yĲŁ 29

hoĎhyĘţ=tŇ yBĲĄ ëŇ lĆ UăĆ hČ l‘Č IăČwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲywĂ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ yn¿ĄqĘ zĂ=lJĎ =tŇ ’Ć PŇ sěŁ ’ĹIĲĆwČ 30

M‘¡ĎhĎ =lkĎŇ wĘ MIĂŔwĂlĘ hĲČ wĘ ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ wĘ MĂlČęSĎ CrĲyĘ ybăĄŇ SĘ yĲŁ wĘ hŇ dĎÁ ChyĘ Sy’ĂÄ =lkĎŇ wĘ
tŇ yrĂŔ BĘ hČ rpĆŇ săĄ ÉyrĄbĘŇ DĂ=lJĎ =tŇ ’Ć MhĆę ynĄzĘ’Ď bĘŇ ’răĎqĘ IĂwČ NTĳĎ qĎ =dŇ ‘Č wĘ lodăŇ GĎmĂ
ÈtyrĂBĘ hČ =tŇ ’ĲĆ tŇ răŁ kĘŇ IĂwČ odę mĘ ‘Ď=l‘Č ëŇ lĆ UĆÁ hČ dŇ mÄŁ ‘ĞIĲČwČ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą ’Y¡Ď mĘ eĂ hČ 31

wytăĎŇ wŁ dĘŇ ‘ĲĄwĘ ÉwytĎŇ wŁ YĘ mĂ =tŇ ’Ć romą SĘ lĂ wĘ hoĎęhyĘ yrăĄxĞ’ĲČ tŇ kĆŇ lĆÁlĎ ůhoĎhyĘ ynăĄpĘŇ lĂ
tŇ yrĂŔ BĘ hČ yrăĄbĘŇ DĂ=tŇ ’Ć ÉtoW‘ĞlĲČ oSĳ pĘŇ nČ=lkĎŇ bĘŇ C ob¡Ň bĎŇ lĘ =lkĎŇ BĘ wyuĎŔ xĚ wĘ
MĂl¡Č SĎ CrĲybĂŇ ’Y¿Ď mĘ eĂ hČ =lJĎ tŇ ’ËĄ dŇ mĄě ‘ĞIĲČwČ : hŇ EĲĆhČ rpĆŇ i¿Ą hČ =l‘Č Myb¡ĂŇ CtŇ JĘ hČ 32

: MhĲĆ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ yh¿ĄŁl’Ĺ Myh¡Ă Łl’Ĺ tŇ yr¿ĂbĘŇ JĂ MĂlČŔ SĎ CrĲyĘ ybăĄŇ SĘ yĲŁ ÉCW‘ĞIĲČwĲČ NmĳĂ yĎnĘ bĂŇ C
ynăĄbĘŇ lĂ rSăĆ ’Ğ ÈtoYrĎ’ĞhĲĎ =lJĎ mĲĂ tŇ obę ‘ĄoêĲ hČ =lJĎ =tŇ ’Ć ChIĎÁSĂ ’Ň yĲŁ rsČ IĎÄwČ 33

hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć dŇ ob¡Ň ‘ĞlĲČ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ É’YĎ mĘ eĂ hČ =lJĎ tŇ ’ąĄ dŇ bĄę ‘ĞIĲČwĲČ ů l’Ą rĎWĘ yĂ
: MhĲĆ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ yrĄě xĞ’ĲČ mĄ CrsĎŔ âlă wymĎě yĎ=lJĎ MhĳĆ yhĄŁlĲ ’Ĺ
CTă xĞSĘ IĂwČ hoĳĎhylĲČ xsČ j¡Ć MĂlËČ SĎ CrĲybĂŇ ChIÌĎSĂ ’Ň yĲŁ W‘Č IČÄwČ hl
=l‘Č Myn¡ĂhĞJĲŁ hČ dŇ m¿Ą ‘ĞIĲČwČ : NoSĲ ’Ň rĂhĲĎ SdĆŇ x¿Ł lČ rW¡Ď ‘Ď hŇ ‘¿ĎBĎ rĘ’Č BĘ xsČ jĆŔ hČ 2

MynĂ CbŇ UĘ hČ MIĂwĂlĘ lĲČ ţ rmĆ ’Ň IăŁ wČ : hoĲĎhyĘ tŇ yB¿Ą tŇ d¡ČŇ obŇ ‘ĞlĲČ MqĄŔ EĘxČ yĘwĲČ MtĳĎŇ ormĘ SĘ mĂ 3

tŇ yĂBČ BČ ţ ÉSdĆŇ uÄŁ hČ =NorĲ’Ğ=tŇ ’Ć CnąêĘ hoĎęhylĲČ MySăĂ odŇ uĘ hČ l’ĄÁ rĎWĘ yĂ=lkĎŇ lĘ
PŇ tĳĄŇ JĎ BČ ’v¡Ď mČ Mk¿ĆŇ lĎ =Ny’ĲĄ l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ ÉdywĂDĎ=NbĆŇ hŇ mąŁ ŁlSĘ hŇ nĎÁBĎ rSĆÄ ’Ğ
=tŇ ybĲĄŇ lĘ wnwřk¿ hw : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ oU¿ ‘Č tŇ ’¡Ą wĘ MkĆŔ yhĄŁlĲ ’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ ’Ć ÉCdŇ bĘŇ ‘Ă hŇ êĎę ‘Č 4

bŇ ê¡ČkĘŇ mĂ bĘŇ C l’ĄŔ rĎWĘ yĂ ëŇ lĆ măĆ ÉdywĂDĎ bŇ tĎę kĘŇ BĂ MkĳĆŇ ytĄŇ oqlĘ xĘ mČ JĘ Mk¡ĆŇ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ
ynăĄBĘ Mk¡ĆŇ yxĄ ’ĞlĲČ tŇ obŔ ’Ď hĲĎ tŇ yBăĄ ÉtoGlĚ pĘŇ lĂ SdĆŇ uęŁ bČŇ CdăŇ mĘ ‘Ă wĘ : onĲ bĘŇ hŇ m¿Ł ŁlSĘ 5

CnykăĂŇ hĎ wĘ ÉCSDĘqČ tĘŇ hĂ wĘ xsČ jĳĎ hČ CT¡ xĞSĲČ wĘ : MIĲĂwĂlĘ lĲČ bŇ ’¡Ď =tŇ yBĲĄ tŇ u¿ČlĚ xĞ wĲČ M‘ĳĎhĎ 6

MrĆIăĎwČ : hŇ SĲĆ mŁ =dŇ yČBĘ ho¡ĎhyĘ=rbČŇ dĘŇ JĂ tŇ oW¿ ‘ĞlĲČ MkĆŔ yxĄ ’ĞlĲČ 7

ůMyxĂ sĎ jĘ lČ lJăŁ hČ ÈMyEĂ‘Ă =ynĲĄbĘŇ C MyWăĂ bĎŇ JĘ N’Ň YÂŁ M‘ĎłhĎ ynÀĄbĘŇ lĂ ChIăĎSĂ ’Ň yĲŁ
hŇ QĆ ’¡Ą MypĳĂŇ lĎ ’Ğ tŇ SĆ Łlă SĘ rq¡ĎbĎŇ C PŇ lĆ ’ĆŔ MySăĂ ŁlSĘ ÉrjČ sĘ mĂ lĘ ’YĎę mĘ eĂ hČ =lkĎŇ lĘ
Myn¿ĂhĞJĲŁ lČ M‘ËĎlĎ hŇ b¿ĎŇ dĎŇ nĘ lĂ wyrĎÂWĎ wĘ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ SCk¿Ň rĘmĲĄ 8

MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ tŇ yBăĄ ÉydĄŇ ygĂŇ nĘ l’Ąę yxĂ ywĲĂ ChyĎÁrĘkČŇ zĘC hŇ IĎÄqĂ lĘ xĂ CmyrĳĂhĄ MI¡ĂwĂlĘ lĲČ wĘ
Mynhkl

.‘"t Nkw yrqw bytk CnoJhĂ wĘ ’"sb ,yrq CnykĂ hĎ wĘ ,bytk CnoJhĂ wĘ v.4 .hl
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: tŇ o’Ĳ mĄ SŁl¿ SĘ rq¡ĎbĎŇ C tŇ o’Ŕ mĄ SSăĄ wĘ ÉMyĂjČÄ lĘ ’Č MyxĂę sĎ jĘ lČ CnătĘŇ nĲĎ MynĂÂhĞJĲŁ lČ
9 yrăĄWĎ dŇ b¡ĎŇ zĎoywĘ l’ËĄ y‘Ă ywĂ ChyÌĎbĘŇ SČ xĞ wĲČ wyxĎę ’Ć l’ĄÁ nĘ tČŇ nĘ C ChyĎÄ‘Ę mĲČ SĘ C ChyĎnĘ nČ wkĎŇ wĘ

Sm¿Ą xĞ rq¡ĎbĎŇ C MypĂŔ lĎ ’Ğ tŇ SĆ măĄ xĞ ÉMyxĂ sĎ jĘ lČ MIąĂwĂlĘ lĲČ CmyrĂÄ hĄ MIĳĂwĂlĘ hĲČ
10 MI¿ĂwĂlĘ hĲČ wĘ MdËĎŇ mĘ ‘Ď=l‘Č MynÌĂhĞJĲŁ hČ CdÄ mĘ ‘Č IĲČwČ hŇ dĳĎŇ obŇ ‘ĞhĲĎ NoJ¡ êĂ wČ : tŇ o’Ĳ mĄ
11 ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ CqąrĘzĘIĂwČ xsČ jĳĎ hČ CT¡ xĞSĘ IĂwĲČ : ëŇ lĆ UĲĆ hČ tŇ w¿ČYĘ mĂ JĘ Mt¡ĎŇ oqlĘ xĘ mČ =l‘Č
12 tŇ oGąlČ pĘŇ mĂ lĘ MêĎtĂŇ lĘ ţ hŇ lĎÁ‘Ł hĲĎ CrysĂÄ IĎwČ : MyTĲĂ ySĂ pĘŇ mČ MI¡ĂwĂlĘ hĲČ wĘ MdĎŔ IĎmĂ

hŇ SĳĆ mŁ rpĆŇ săĄ BĘ bŇ Ct¡Ň JĎ JČ hoĎŔhylĲČ ÉbyrĂqĘ hČ lĘ M‘ĎŔ hĎ ynăĄbĘŇ lĂ ÉtobŇ ’Ď =tŇ ybĲĄŇ lĘ
13 ClęèĘ BĂ MySăĂ dĎŇ uĽhČ wĘ TjĳĎ SĘ UĂ JČ S’¡Ą BĎ xsČ jËĆ hČ Cl¿ èĘ bČŇ yĘwĲČ : rqĲĎBĎ lČ Nk¡ĄŇ wĘ
14 rxČę ’Č wĘ : M‘ĲĎhĎ yn¿ĄBĘ =lkĎŇ lĘ CYyr¡ĂIĎwČ tŇ oxŔ lĎ ~ăĄbČŇ C ÉMydĂŇ wĎDĘbČŇ C tŇ orąyiĂ BČ

hŇ l¿Ď o‘hĲĎ tŇ olË ‘ĞhĲČ BĘ NrŔŁ hĞ’ĲČ ynăĄBĘ ÉMynĂ hĞJĲŁ hČ yJąĂ MynĂŔ hĞJăŁ lČ wĘ ÉMhĆ lĎ CnykąĂŇ hĄ
: NrĲŁ hĞ’ĲČ yn¿ĄBĘ Myn¡ĂhĞJĲŁ lČ wĘ MhĆŔ lĎ CnykăĂŇ hĄ ÉMIĂwĂlĘ hĲČ wĘ hŇ lĎ yĘlĳĎ =dŇ ‘Č Myb¡ĂŇ lĎ xĞhĲČ wĘ

15 NmąĎ yhĄ wĘ PŇ sĎÂ’Ď wĘ ÉdywĂDĎ tŇ wąČYĘ mĂ JĘ MdĎę mĎ ‘ĞmĲČ =l‘Č PŇ sĎÁ ’Ď =ynĲĄBĘ MyrĂÄ rĞSĲŁ mĘ hĲČ wĘ
ÉrCslĎ MhĆę lĎ Ny’ăĄ r‘ČSĳĎ wĎ r‘ČSăČ lĘ Myr¡Ă‘ĞèĲŁ hČ wĘ ëŇ lĆ UĆŔ hČ hŇ zăĄox ÉNCtŇ dĚŇ ywĲĂ

16 tŇ dČÄ obŇ ‘Ğ=lJĎ NoJêĂ wČţ : MhĲĆ lĎ Cnyk¿ĂŇ hĄ MI¡ĂwĂlĘ hĲČ Mh¿Ć yxĄ ’Ğ=yJĲĂ MtĎŔ dĎŇ bĲŇŁ ‘Ğ l‘ăČmĄ
xBăČ zĘmĂ l‘¡Č tŇ olŔ ‘Ł tŇ olă ‘ĞhĲČ wĘ xsČ jĆŔ hČ tŇ oWă ‘ĞlĲČ É’ChhČ MoIąBČ hoĎÁhyĘ

17 My’ËĂ YĘ mĘ eĂ hĲČ l’ÌĄ rĎWĘ yĂ=ynĲĄbĘŇ CWÄ ‘ĞIĲČwČ : ChIĲĎSĂ ’Ň yĲŁ ëŇ lĆ U¿Ć hČ tŇ w¡ČYĘ mĂ JĘ hoĳĎhyĘ
18 =âlwĘ : MymĲĂ yĎ tŇ ‘¿ČbĘŇ SĂ tŇ o~¡ UČ hČ gŇx¿Č =tŇ ’Ć wĘ ’yhĳĂ hČ tŇ ‘ăĄBĎ xsČ j¡Ć hČ =tŇ ’Ć

ykăĄŇ lĘ mČ =lkĎŇ wĘ ’ybĳĂŇ eĎhČ l’ăĄ CmSĘ ym¡Ą ymĂ l’ĄŔ rĎWĘ yĂBĘ ÉChmÄŁ JĎ xsČ pąĆŇ hŇ WĎÄ ‘ĞnĲČ
MIąĂwĂlĘ hĲČ wĘ MynĂÄhĞJĲŁ hČ wĘ ChIĎSĂ ’Ň yĲŁ ţ hŇ WăĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ xsČ jăĆ JČ CWÃ ‘Ď=âlĲ ű l’ăĄ rĎWĘ yĂ

: MĂlĲĎ SĎ CrĲyĘ yb¡ĄŇ SĘ oyĲwĘ ’YĎŔ mĘ eĂ hČ l’ăĄ rĎWĘ yĂwĘ ÉhdĎŇ ChyĘ=lkĎŇ wĘ
19 : hŇ EĲĆhČ xsČ j¿Ć hČ hŇ W¡Ď ‘ĞnĲČ ChIĳĎSĂ ’Ň yĲŁ tŇ Ck¡Ň lĘ mČ lĘ hŇ nĎŔ SĎ ÉhrĄWĘ ‘Ć hŇ nąĆomSĘ BĂ
20 tŇ yĂBČŔ hČ =tŇ ’Ć ÉChIĎÄSĂ ’Ň yĲŁ NykąĂŇ hĄ rSĆÄ ’Ğ tŇ ’Ň Łzę=lkĎŇ yrăĄxĞ’ĲČ

’Y¿Ą IĄwČ tŇ rĳĎjĘ =l‘Č Sym¡Ă JĘ rĘkČŇ BĘ Mx¿Ą QĎ hĂ lĘ MyĂrËČYĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ okÌŇ nĘ hŇ lĎÂ‘Ď
21 ëŇ lĎÁ wĎ yQĂÄ=hŇ mČ ű žrmŁ ’Ň lĄ ű MykăĂŇ ’Ď lĘ mČ wylăĎ ’Ą xlăČ SĘ IĂwČ : ChIĲĎSĂ ’Ň yĲŁ ot¡Ň ’Ň rĎqĘ lĂ

Myh¡Ă Łl’Ň wĲĄ yêĂŔ mĘ xČ lĘ mĂ tŇ yBăĄ =l’Ć yJĂ ť ÉMoIhČ hŇ êąĎ’Č ìŇ ylĆÄ‘Ď=âlĲ hŇ dĎę ChyĘ ëŇ lĆ măĆ
: ìŇ tĲĆŇ yxĂ SĘ yČ=l’Č wĘ yU¡Ă ‘Ă =rSĆ ’Ğ Myh¿Ă Łl’ĹmĲĄ ìËŇ lĘ =ldČŇ xĞ ynĂ lĳĄhĞbĲČŇ lĘ rmăČ ’Ď

22 âl¿ wĘ WjĄŔ xČ tĘŇ hĂ ÉoB=MxĲĄ QĎ hĂ lĘ yJąĂ CeUĆę mĂ wynĎÁpĎŇ ChIĎÄSĂ ’Ň yĲŁ žbsĄ hĄ =âlĲ wĘ
tŇ ‘¿ČqĘ bĂŇ BĘ Mx¡Ą QĎ hĂ lĘ ’běŁ IĎwČ MyhĳĂ Łl’Ĺ yjăĂ mĂ ok¡Ň nĘ yr¿ĄbĘŇ DĂ=l’Ć ‘mËČ SĎ
wdgm
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ÉwydĎŇ bĎŇ ‘ĞlĲČ ëŇ lĆ UąĆ hČ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ ChIĳĎSĂ ’Ň yĲŁ ëŇ lĆ U¡Ć lČ MyrĂŔ IŁ hČ ÉCrIŁ wČ : oDĲgĂŇmĘ 23

hŇ bĎę JĎ rĘUĆ hČ =NmĂ wydĎÁ bĎŇ ‘Ğ ChrĚÄ ybĂŇ ‘ĞIĲČwČ : dŇ ’ĲŁ mĘ ytĂŇ yl¡Ą xĽhĲĎ yJ¿Ă ynĂ CrŔ ybĂŇ ‘ĞhĲČ 24

MĂlČŔ SĎ CrăyĘ ÉChkĚÄ ylĂ oIĲwČ ůol=rSĆ ’Ğ ÈhnĆSĘ UĂ hČ bŇ kĆŇ răĆ l‘ăČ ÈChbĚŇ yJĂ rĘIČwĲČ
Myl¡Ă BĘ ’Č tĘŇ mĲĂ MĂlČŔ SĎ CrăywĂ ÉhdĎŇ ChyĘ=lkĎŇ wĘ wytĳĎŇ bŇŁ ’Ğ tŇ orăbĘŇ qĂ BĘ rb¡ĄŇ uĎ IĂwČ tŇ mĎ IĎěwČ
CrămĘ ’Ň IĲŁ wČ ůChIĎSĂ ’Ň yĲŁ =l‘Č ÈChyĎmĘ rĘyĂ NăĄnoqyĘwČ : ChIĲĎSĂ ’Ň yĲŁ =l‘Č 25

MCn¿êĘ IĂwČ MoIŔhČ =dŇ ‘Č ÉChIĎÄSĂ ’Ň yĲŁ =l‘Č MhąĆ ytĄŇ onÄ yqĂ BĘ tŇ orèĎ hČ wĘţ ű MyrăĂèĎ hČ =lkĲĎŇ
yr¿ĄbĘŇ DĂ rtĆŇ yËĆwĘ : tŇ onĲ yuĂ hČ =l‘Č Myb¡ĂŇ CtŇ JĘ Me¿ĎhĂ wĘ l’ĳĄ rĎWĘ yĂ=l‘Č qx¡Ł lĘ 26

Myn¡ĂSŁ ’Ň rĲĂhĎ wyrĎě bĎŇ dĘŇ C : hoĲĎhyĘ tŇ r¿ČotŇ BĘ bŇ Ct¡Ň JĎ JČ wydĳĎŇ sĎ xĞ wĲČ ChI¡ĎSĂ ’Ň yĲŁ 27

: hŇ dĲĎŇ ChywĲĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ=ykĲĄŇ lĘ mČ rpĆŇ s¿Ą =l‘Č MybĂŔ CtŇ JĘ MeăĎhĂ MynĳĂrŁ xĞ’ĲČ hĎ wĘ
Chk¿ĚŇ ylĂ mĘ IČwČ ChIĳĎSĂ ’Ň yĲŁ =NBĆ zx¡Ď ’Ď ohĲ yĘ=tŇ ’Ć ZrĆ’ĎŔ hĎ =M‘Č ÉCxqĘ IĂwČ wl
okĳŇ lĘ mĎ BĘ zxăĎ ’Ď oyĲ hŇ n¡ĎSĎ MyrËĂWĘ ‘ĆwĘ SŁlÌ SĎ =NBĆ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ wyb¡ĂŇ ’Ď =tŇ xČ tĲČŇ 2

MyĂr¡ČYĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ Chr¿ĄysĂ yĘwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ MySĂŔ dĎŇ xĽ hŇ SăĎ ŁlSĘ C 3

: bŇ hĲĎ zĎ rJ¿Č kĂŇ wĘ PŇ sĆ J¡Ć =rJČ kĂŇ hŇ ’¿Ď mĄ ZrĆ’ĎŔ hĎ =tŇ ’Ć ÉSnŁ ‘ĞIĲČwĲČ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ
MĂlČŔ SĎ CrăywĂ ÉhdĎŇ ChyĘ=l‘Č wyxĂę ’Ď MyqăĂ yĎlĘ ’Ć =tŇ ’Ć MyĂrČÁ YĘ mĂ =ëŇ lĆ mĲĆ ëŇ lĄÄmĘ IČwČ 4

Ch’¡Ą ybĂŇ yĘwČ okŔ nĘ xqăČlĎ ÉwyxĂ ’Ď zxąĎ ’Ď oyĲ=tŇ ’Ć wĘ MyqĳĂyĎohĲ yĘ om¡ SĘ =tŇ ’Ć bŇ i¿Ą IČwČ
: hŇ mĎ yĘrĲĎYĘ mĂ

hŇ nĎŔ SĎ ÉhrĄWĘ ‘Ć tŇ xąČ ’Č wĘ okŔ lĘ mĎ BĘ MyqăĂ yĎohĲ yĘ ÉhnĎSĎ SmąĄ xĎ wĘ MyrĂÄ WĘ ‘Ć=NBĆ 5

hŇ lĎŔ ‘Ď wylăĎ ‘Ď : wyhĲĎ Łl’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡Ąy‘ĄBĘ ‘rČŔ hĎ W‘Č IăČwČ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ 6

: hŇ lĎ bĲĆŇ BĎ ok¡Ň ylĂ hŁ lĘ MyĂêČŔ SĘ xĚ nĘ BĲČ ÉChrĄÄ sĘ ’Č IĲČwČ lbĳĆŇ BĎ ëŇ lĆ măĆ r~¡Č ’Ň nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ
ol¡ kĎŇ yhĲĄ BĘ Mn¿ĄêĘ IĂwČ lbĳĆŇ bĎŇ lĘ r~¡Č ’Ň nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ ’yb¿ĂŇ hĄ hoĎŔhyĘ tŇ yBăĄ ÉylĄ JĘ mĂ C 7

’YăĎ mĘ eĂ hČ wĘ ÉhWĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ wytąĎŇ bŇŁ ‘ĞtĲŇŁ wĘ MyqĂÁ yĎohĲ yĘ yrĄÄ bĘŇ DĂ žrtĆŇ yĆwĘ : lbĲĆŇ bĎŇ BĘ 8

ëŇŁlË mĘ IĂwČ hŇ dĳĎŇ ChywĲĂ l’¡Ą rĎWĘ yĂ yk¿ĄŇ lĘ mČ rpĆŇ sËĄ =l‘Č MybĂę CtŇ JĘ MeăĎhĂ wylĎŔ ‘Ď
: wyêĲĎxĘ êČ on¡BĘ Nyk¿ĂŇ yĎohĲ yĘ

tŇ rĆWăĆ ‘ĞwĲČ ÉMySĂ dĎŇ xĽ hŇ SąĎ ŁlSĘ C okŔ lĘ mĎ BĘ NykăĂŇ yĎohĲ yĘ ÉMynĂ SĎ hŇ nąĆomSĘ =NBĆ 9

tŇ băČŇ CStĘŇ lĂ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘Č I¿ČwČ MĂlĳĎSĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ MymĂŔ yĎ 10

tŇ DăČmĘ xĆ yl¡Ą JĘ =M‘Ă hŇ lĎ bĆŔ bĎŇ Ch’ăĄ bĂŇ yĘwČ r~ČŔ ’Ň nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ ëŇ lĆ UăĆ hČ ÉxlČ SĎ hŇ nĎęèĎ hČ
: MĂlĲĎ SĎ CrĲywĂ hŇ d¡ĎŇ ChyĘ=l‘Č wyxĂŔ ’Ď ChIăĎqĂ dĘŇ YĂ =tŇ ’Ć ÉëlĄ mĘ IČwČ hoĳĎhyĘ=tŇ yBĲĄ

MyrV‘=Nb
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11 hŇ nĎŔ SĎ ÉhrĄWĘ ‘Ć tŇ xąČ ’Č wĘ okĳŇ lĘ mĎ bĘŇ ChIăĎqĂ dĘŇ YĂ hŇ n¡ĎSĎ tŇ xËČ ’Č wĘ MyrÌĂWĘ ‘Ć=NBĆ
12 ynËĄpĘŇ QĂ mĂ ‘nČę kĘŇ nĂ âlă wyhĳĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ yn¡Ąy‘ĄBĘ ‘rČŔ hĎ W‘Č IăČwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ ëŇ ¡ČlmĎ
13 rS¿Ć ’Ğ dŇ rĎŔ mĎ Ér~Č ’Ň nĆdĘŇ kČŇ CbĲŇ nĘ ëŇ lĆ UąĆ BČ MgČŇ wĘţ : hoĲĎhyĘ yj¿Ă mĂ ’yb¡ĂŇ eĎhČ Chy¿ĎmĘ rĘyĂ

bŇ Cèě mĂ obŔ bĎŇ lĘ =tŇ ’Ć ZUăĄ ’Č yĘwČ ÉojrĘ‘Ď=tŇ ’Ć SqĆ IąĆwČ MyhĳĂ Łl’Ň BĲĄ o‘¡ yBĂ SĘ hĂ
14 CBă rĘhĂ ÉM‘ĎhĎ wĘ MynąĂhĞJĲŁ hČ yrĄÄ WĎ =lJĎ MGČ ţ : l’ĲĄ rĎWĘ yĂ yh¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=l’Ć

rS¿Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć ÉC’UĘ TČ yĘwĲČ MyĳĂoGhČ tŇ obăŇ ‘ĞêĲŁ lk¡ŇŁ JĘ l‘ČmČŔ =lw‘mř l
15 dŇ y¿ČBĘ MhËĆ ylĄ ‘Ğ MhÌĆ ytĄŇ obĲŇ ’Ğ yhĄÄ Łl’Ĺ žhoĎhyĘ xlČÃSĘ IĂwČ : MĂlĲĎ SĎ CrĲyBĂ SyD¡ĂqĘ hĂ
16 CyąhĘ IĲĂwČ : onĲ o‘mĘ =l‘Č wĘ oU¡ ‘Č=l‘Č lm¿Č xĎ =yJĲĂ xČ olĳ SĎ wĘ MJăĄ SĘ hČ wyk¡ĎŇ ’Ď lĘ mČ

wy’ĳĎbĂŇ nĘ BĂ My‘¡ĂêĘ ‘Ę êČmĲĂ C wyrĎŔ bĎŇ DĘ MyzăĂobŇ C MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ ykăĄŇ ’ĞlĘ mČ BĘ ÉMybĂŇ ‘Ă lĘ mČ
17 MhĆÁ ylĄ ‘Ğ l‘Č IČÄwČ : ’jĲĄ rĘmČ Ny’¿ĄlĘ =dŇ ‘Č oU¡ ‘ČBĘ hoËĎhyĘ=tŇ mČ xĞ tŇ olÌ ‘Ğ dŇ ‘Č ţ

âl¿ wĘ MSĎŔ DĎqĘ mĂ tŇ ybăĄŇ BĘ ÉbrĆxĆÄ BČ MhąĆ yrĄCxĲ BČ gŇrÄŁ hĞ IĲČwČ Myřydę Vk ëŇ lĆ măĆ =tŇ ’Ć
18 ylĄÂJĘ lkŇŁ wĘţ : odĲŇ yĎBĘ Nt¿ČŇ nĎ lJ¡Ł hČ SSĳĄ yĎwĘ NqăĄzĎ hŇ l¡Ď CtŇ bĘŇ C rCx¿ BĎ =l‘Č lmËČ xĎ

tŇ or¿YĘ ’Ł wĘ hoĎŔhyĘ tŇ yBăĄ ÉtorYĘ ’ĲŁ wĘ MyeĂŔ TČ uĘ hČ wĘ MylăĂ dŇŁ GĘ hČ ÉMyhĂ Łl’ĹhĲĎ tŇ yBąĄ
19 MyhĂŔ Łl’ĹhĲĎ tŇ yBăĄ =tŇ ’Ć ÉCpŇ rĘWĘ IĂwĲČ : lbĲĆŇ bĎŇ ’yb¿ĂŇ hĄ lJ¡Ł hČ wyrĳĎWĎ wĘ ëŇ lĆ U¡Ć hČ

=lkĎŇ wĘ S’ĄŔ bĎŇ CpăŇ rĘWĲĎ ÉhĎ ytĆÄ onmĘ rĘ’Č =lkĎŇ wĘ MĂlĳĎSĎ CrĲyĘ tŇ măČ ox tŇ ’¡Ą CYŔ êĘ nČ yĘwĲČ
20 lbĳĆŇ BĎ =l’Ć bŇ rĆx¡ĆhČ =NmĂ tŇ yr¿Ă’Ą èĘ hČ lgĆŇ IËĆwČ : tŇ yxĲĂ SĘ hČ lĘ hĎ yD¡ĆmČ xĞmĲČ yl¿Ą JĘ
21 tŇ wâQą mČ lĘ : srĲĎjĎ tŇ Ck¿Ň lĘ mČ ëŇŁl¡ mĘ =dŇ ‘Č MydĂŔ bĎŇ ‘ĞlĲČ ÉwynĎbĎŇ lĘ C olą =CyhĘ IĲĂwČ

=lJĎ hĎ ytĳĆŇ otŇ BĘ SČ =tŇ ’Ć ZrĆ’¡ĎhĎ hŇ t¿ĎŇ YĘ rĲĎ=dŇ ‘Č ChyĎŔmĘ rĘyĂ ypăĂŇ BĘ ÉhoĎhyĘ=rbČŇ DĘ
: hŇ nĲĎSĎ My‘¿ĂbĘŇ SĂ tŇ wâQ¡ mČ lĘ hŇ tĎŇ bĎŔ SĎ ÉhUĎ èČ hĎ ymąĄyĘ

22 ChyĳĎmĘ rĘyĂ ypăĂŇ BĘ ho¡ĎhyĘ=rbČŇ DĘ tŇ ol¿ kĘŇ lĂ srČŔ jĎ ëŇ lĆ măĆ ÉSrĆokÄ lĘ tŇ xČę ’Č tŇ năČSĘ bĂŇ C
=lkĎŇ BĘ É loq=rbĆŇ ‘ĞIĲČwČ srČŔ jĎ =ëŇ lĆ mĲĆ SrĆoJă ÉxČ CrÄ =tŇ ’Ć hoĎęhyĘ ry‘ăĂhĄ

23 srČę jĎ ëŇ lĆ măĆ ű SrĆoJă rmČÂ’Ď =hŇ JĲŁ : rmĲŁ ’Ň lĄ bŇ ê¡ĎkĘŇ mĂ BĘ =MgČŇ wĘ otŔ CkŇ lĘ mČ
ÉylČ ‘Ď dŇ qąČpĎŇ =’ChĲ wĘ MyĂmČŔ èĎ hČ yhăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ ylĂę NtČŇ năĎ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ tŇ okąŇ lĘ mĘ mČ =lJĎ
oUę ‘Č=lJĎ mĂ MkăĆŇ bĎŇ =ymĲĂ hŇ dĳĎŇ ChyBĲĂ rSăĆ ’Ğ MĂl¡Č SĎ CrĲyBĂ tŇ yĂbČŔ olă =tŇ onĲ bĘŇ lĂ

: l‘Č yĲĎwĘ oU¡ ‘Ă wyhËĎ Łl’Ĺ hoÌĎhyĘ

.yrq MyDĂWĘ JČ ,bytk MyIĂDĂWĘ JČ v.17 .’qsp N’k Vy ’"sb v.15 .yrq =l‘ĎmĘ lĂ ,bytk =lo‘mĘ lĂ v.14 .wl



1516 b Mymyh yrbd

G

l‘w wyYxw .h"s z"âŁ Nmysw hVmxw MyVVw tw’m ‘bVw Pl’ Mymyh yrbd rpsd yqwsp Mwks
rpsh twnV .MyVVw dx’ wytwqspw .MyrV‘w hVmx wyrdsw .]h"k z"k +’ h"d[ Klmh twrY’

.hnV tx’w My‘Vtw tw’m VlVw Mypl’ tVlV srp Klm Vrwk dm‘V d‘ Mlw‘h ’rbnVm

twnw‘=M’Ă Mybwtkh yYx .h‘br’w MyVVw Mypl’ tnmV Mybwtk lk lV Myqwsph Mwks
.]+y +k Mylht[ wnn‘y Klmh h‘yVwh +h Mybwtk lV hnwV’r ty‘ybr .]+g l"q Mylht[ hy=rmVt

.]g"y h"k ylVm[ ryYq Mwyb glV=tnYk Mybwtk lV hnwrx’ ty‘ybr

hymym rwb ryqhk wyYxw .hVlVw Myt’mw Pl’ MyrV‘w hVlV ’rqmh lk lV Myqwsph Mwks
.]+z +w hymry[

The number of the verses of the book of Chronicles is 1765; and the sign is,
h"s z"âŁ . And its middle point is, And over the king’s treasuries [I Chr 27:25]. And
its sedarim are 25. And its peseqot are 61. The years of the book are from the
creation of the world until the rise of Cyrus king of Persia 3391 years.

The number of the verses of all the Writings is 8064. The middle point of the
Writings is, If thou, Lord, shouldest mark iniquities [Psa 130.3]. The first quarter
of the Writings is, Save Lord, let the king answer us [Psa 20.10]. The latter quarter
of the Writings is, As the cold of snow in the time of harvest [Pro 26:13].

The number of the verses of all the Scripture is 23203. And its middle point
is, As a well casteth forth her waters [Jer 6.7].
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NOVVM TESTAMENTVM 
 
Textus secundum III. editionem UBS, omnino cum XXVI. et 
XXVII. editionibus Novi Testamenti Graece, Nestle et Aland 
editoribus, concors, praeter minutias interpunctionis. 
 
Abbreviationes 
 
ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ  (Evangelium sec. 

)M(a)t(thaeum) 
Mt 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ  (Evangelium sec. 
)M(ar)c(um) 

Mc 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ (Evangelium sec. )L(u)c(am) Lc 
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ  (Evangelium sec. )Io(annem) Io 
ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ  

Act(us Apostolorum) Act 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ  (Epistola ad )Rom(anos) Rom 
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α  1( Epistola ad )Cor(inthios) 1Cor 
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β  2( Epistola ad )Cor(inthios) 2Cor 
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ  (Epistola ad )Gal(atas) Gal 
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ  (Epistola ad )Eph(esios) Eph 
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ  (Epistola ad )Phil(ippenses) Phil 
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ  (Epistola ad )Col(ossenses) Col 
ΠΡΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α  

1( Epistola ad 
)Thess(alonicenses) 

1Thess 

ΠΡΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β  

2( Epistola ad 
)Thess(alonicenses) 

2Thess 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α  1( Epistola ad )Tim(otheum) 1Tim 
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β  2( Epistola ad )Tim(otheum) 2Tim 
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ  (Epistola ad )Tit(um) Tit 
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ  (Epistola ad )Philem(onem) Philem 
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ  (Epistola ad )Hebr(aeos) Hebr 
ΙΑΚΩΒΟΥ  (Epistola )Ia(cobi) Ia 
ΠΕΤΡΟΥ Α  1( Epistola )Petr(i) 1Petr 
ΠΕΤΡΟΥ Β  2( Epistola )Petr(i) 2Petr 
ΙΩΑΝΝΟΥ Α  1( Epistola )Io(annis) 1Io 
ΙΩΑΝΝΟΥ Β  2( Epistola )Io(annis) 2Io 
ΙΩΑΝΝΟΥ Γ  3( Epistola )Io(annis) 3Io 
ΙΟΥ∆Α  (Epistola )Iud(ae) Iud 
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 
ΙΩΑΝΝΟΥ  

Apoc(alypsis) Apoc 
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ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ     

Mt 1:1Mt 1:1Mt 1:1Mt 1:1    

Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ ∆αυὶδ υἱοῦ Ἀβραάµ. 2 
Ἀβραὰµ ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ, Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ, 
Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, 3 Ἰούδας 
δὲ ἐγέννησεν τὸν Φάρες καὶ τὸν Ζάρα ἐκ τῆς Θαµάρ, Φάρες δὲ 
ἐγέννησεν τὸν Ἑσρώµ, Ἑσρὼµ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀράµ, 4 Ἀρὰµ δὲ 
ἐγέννησεν τὸν Ἀµιναδάβ, Ἀµιναδὰβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ναασσών, 
Ναασσὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαλµών, 5 Σαλµὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Βόες ἐκ τῆς Ῥαχάβ, Βόες δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωβὴδ ἐκ τῆς Ῥούθ, 
Ἰωβὴδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεσσαί, 6 Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τὸν ∆αυὶδ 
τὸν βασιλέα. ∆αυὶδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σολοµῶνα ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου, 
7 Σολοµὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ῥοβοάµ, Ῥοβοὰµ δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Ἀβιά, Ἀβιὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀσάφ, 8 Ἀσὰφ δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Ἰωσαφάτ, Ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωράµ, Ἰωρὰµ δὲ ἐγέννησεν 
τὸν Ὀζίαν, 9 Ὀζίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωαθάµ, Ἰωαθὰµ δὲ 
ἐγέννησεν τὸν Ἀχάζ, Ἀχὰζ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑζεκίαν, 10 Ἑζεκίας 
δὲ ἐγέννησεν τὸν Μανασσῆ, Μανασσῆς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀµώς, 
Ἀµὼς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσίαν, 11 Ἰωσίας δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Ἰεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς µετοικεσίας Βαβυλῶνος. 
12 Μετὰ δὲ τὴν µετοικεσίαν Βαβυλῶνος Ἰεχονίας ἐγέννησεν τὸν 
Σαλαθιήλ, Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ζοροβαβέλ, 13 Ζοροβαβὲλ 
δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀβιούδ, Ἀβιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιακίµ, 
Ἐλιακὶµ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀζώρ, 14 Ἀζὼρ δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Σαδώκ, Σαδὼκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀχίµ, Ἀχὶµ δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Ἐλιούδ, 15 Ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλεάζαρ, Ἐλεάζαρ δὲ 
ἐγέννησεν τὸν Ματθάν, Ματθὰν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ, 16 
Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη 
Ἰησοῦς ὁ λεγόµενος Χριστός. 17 Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραὰµ 
ἕως ∆αυὶδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ ∆αυὶδ ἕως τῆς 
µετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς 
µετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες. 18 
Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν. µνηστευθείσης τῆς 
µητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη 
ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύµατος ἁγίου. 19 Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, 
δίκαιος ὢν καὶ µὴ θέλων αὐτὴν δειγµατίσαι, ἐβουλήθη λάθρᾳ 
ἀπολῦσαι αὐτήν. 20 ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυµηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος 
κυρίου κατ� ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων, Ἰωσὴφ υἱὸς ∆αυίδ, µὴ 
φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαριὰµ τὴν γυναῖκά σου, τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ 
γεννηθὲν ἐκ πνεύµατός ἐστιν ἁγίου· 21 τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις 
τὸ ὄνοµα αὐτοῦ Ἰησοῦν, αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν 
ἁµαρτιῶν αὐτῶν. 22 Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν 
ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος, 23 Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν 
γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνοµα αὐτοῦ 
Ἐµµανουήλ, ὅ ἐστιν µεθερµηνευόµενον Μεθ� ἡµῶν ὁ θεός. 24 
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ἐγερθεὶς δὲ [ὁ] Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ 
ὁ ἄγγελος κυρίου καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ· 25 καὶ οὐκ 
ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκεν υἱόν· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνοµα αὐτοῦ 
Ἰησοῦν.  

Mt 2:1Mt 2:1Mt 2:1Mt 2:1    

Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλέεµ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡµέραις 
Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ µάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς 
Ἱεροσόλυµα 2 λέγοντες, Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν 
Ἰουδαίων; εἴδοµεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ 
ἤλθοµεν προσκυνῆσαι αὐτῷ. 3 ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης 
ἐταράχθη καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυµα µετ� αὐτοῦ, 4 καὶ συναγαγὼν 
πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραµµατεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο παρ� 
αὐτῶν ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶται. 5 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Ἐν Βηθλέεµ 
τῆς Ἰουδαίας· οὕτως γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου· 6 Καὶ σύ, 
Βηθλέεµ γῆ Ἰούδα, οὐδαµῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεµόσιν Ἰούδα· 
ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούµενος, ὅστις ποιµανεῖ τὸν λαόν µου τὸν 
Ἰσραήλ. 7 Τότε Ἡρῴδης λάθρᾳ καλέσας τοὺς µάγους ἠκρίβωσεν 
παρ� αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινοµένου ἀστέρος, 8 καὶ πέµψας 
αὐτοὺς εἰς Βηθλέεµ εἶπεν, Πορευθέντες ἐξετάσατε ἀκριβῶς περὶ τοῦ 
παιδίου· ἐπὰν δὲ εὕρητε ἀπαγγείλατέ µοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν 
προσκυνήσω αὐτῷ. 9 οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν, 
καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτοὺς ἕως ἐλθὼν 
ἐστάθη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον. 10 ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν 
χαρὰν µεγάλην σφόδρα. 11 καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ 
παιδίον µετὰ Μαρίας τῆς µητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες 
προσεκύνησαν αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν 
προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σµύρναν. 12 καὶ 
χρηµατισθέντες κατ� ὄναρ µὴ ἀνακάµψαι πρὸς Ἡρῴδην, δι� ἄλλης 
ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν. 13 Ἀναχωρησάντων δὲ 
αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ� ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων, 
Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν µητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς 
Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι· µέλλει γὰρ Ἡρῴδης 
ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό. 14 ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν 
τὸ παιδίον καὶ τὴν µητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν εἰς 
Αἴγυπτον, 15 καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρῴδου· ἵνα πληρωθῇ 
τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος, Ἐξ Αἰγύπτου 
ἐκάλεσα τὸν υἱόν µου. 16 Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ 
τῶν µάγων ἐθυµώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας τοὺς 
παῖδας τοὺς ἐν Βηθλέεµ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς 
καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσεν παρὰ τῶν µάγων. 17 
τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεµίου τοῦ προφήτου λέγοντος, 18 
Φωνὴ ἐν Ῥαµὰ ἠκούσθη, κλαυθµὸς καὶ ὀδυρµὸς πολύς· Ῥαχὴλ 
κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ 
εἰσίν. 19 Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρῴδου ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου 
φαίνεται κατ� ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ 20 λέγων, Ἐγερθεὶς 
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παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν µητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς γῆν 
Ἰσραήλ, τεθνήκασιν γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου. 21 ὁ 
δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν µητέρα αὐτοῦ καὶ 
εἰσῆλθεν εἰς γῆν Ἰσραήλ. 22 ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος βασιλεύει 
τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἡρῴδου ἐφοβήθη ἐκεῖ 
ἀπελθεῖν· χρηµατισθεὶς δὲ κατ� ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ µέρη τῆς 
Γαλιλαίας, 23 καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγοµένην 
Ναζαρέτ, ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν προφητῶν ὅτι 
Ναζωραῖος κληθήσεται.  

Mt 3:1Mt 3:1Mt 3:1Mt 3:1    

Ἐν δὲ ταῖς ἡµέραις ἐκείναις παραγίνεται Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς 
κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήµῳ τῆς Ἰουδαίας 2 [καὶ] λέγων, Μετανοεῖτε, 
ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 3 οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς 
διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος, Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήµῳ, 
Ἑτοιµάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. 4 
Αὐτὸς δὲ ὁ Ἰωάννης εἶχεν τὸ ἔνδυµα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καµήλου 
καὶ ζώνην δερµατίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, ἡ δὲ τροφὴ ἦν αὐτοῦ 
ἀκρίδες καὶ µέλι ἄγριον. 5 τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν Ἱεροσόλυµα 
καὶ πᾶσα ἡ Ἰουδαία καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ Ἰορδάνου, 6 καὶ 
ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταµῷ ὑπ� αὐτοῦ ἐξοµολογούµενοι τὰς 
ἁµαρτίας αὐτῶν. 7 Ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ 
Σαδδουκαίων ἐρχοµένους ἐπὶ τὸ βάπτισµα αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς, 
Γεννήµατα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑµῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς µελλούσης 
ὀργῆς; 8 ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς µετανοίας· 9 καὶ µὴ 
δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχοµεν τὸν Ἀβραάµ, λέγω γὰρ 
ὑµῖν ὅτι δύναται ὁ θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ 
Ἀβραάµ. 10 ἤδη δὲ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν 
οὖν δένδρον µὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ 
βάλλεται. 11 ἐγὼ µὲν ὑµᾶς βαπτίζω ἐν ὕδατι εἰς µετάνοιαν· ὁ δὲ 
ὀπίσω µου ἐρχόµενος ἰσχυρότερός µού ἐστιν, οὗ οὐκ εἰµὶ ἱκανὸς τὰ 
ὑποδήµατα βαστάσαι· αὐτὸς ὑµᾶς βαπτίσει ἐν πνεύµατι ἁγίῳ καὶ 
πυρί· 12 οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα 
αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην [αὐτοῦ], τὸ δὲ 
ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ. 13 Τότε παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς 
ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάννην τοῦ 
βαπτισθῆναι ὑπ� αὐτοῦ. 14 ὁ δὲ Ἰωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων, 
Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός µε; 15 
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν, Ἄφες ἄρτι, οὕτως γὰρ 
πρέπον ἐστὶν ἡµῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. τότε ἀφίησιν 
αὐτόν. 16 βαπτισθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εὐθὺς ἀνέβη ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ 
ἰδοὺ ἠνεῴχθησαν [αὐτῷ] οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδεν [τὸ] πνεῦµα [τοῦ] 
θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν [καὶ] ἐρχόµενον ἐπ� αὐτόν· 17 καὶ 
ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα, Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός µου ὁ 
ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.  
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Mt 4:1Mt 4:1Mt 4:1Mt 4:1    

Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρηµον ὑπὸ τοῦ πνεύµατος, 
πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου. 2 καὶ νηστεύσας ἡµέρας 
τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα ὕστερον ἐπείνασεν. 3 Καὶ 
προσελθὼν ὁ πειράζων εἶπεν αὐτῷ, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ 
λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται. 4 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Γέγραπται, 
Οὐκ ἐπ� ἄρτῳ µόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ� ἐπὶ παντὶ ῥήµατι 
ἐκπορευοµένῳ διὰ στόµατος θεοῦ. 5 Τότε παραλαµβάνει αὐτὸν ὁ 
διάβολος εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ ἵστησιν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον 
τοῦ ἱεροῦ, 6 καὶ λέγει αὐτῷ, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε σεαυτὸν 
κάτω· γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ 
καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε, µήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα 
σου. 7 ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Πάλιν γέγραπται, Οὐκ ἐκπειράσεις 
κύριον τὸν θεόν σου. 8 Πάλιν παραλαµβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς 
ὄρος ὑψηλὸν λίαν, καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ 
κόσµου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, 9 καὶ λέγει αὐτῷ, Ταῦτά σοι πάντα 
δώσω ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς µοι. 10 τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, 
Ὕπαγε, Σατανᾶ· γέγραπται γάρ, Κύριον τὸν θεόν σου 
προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ µόνῳ λατρεύσεις. 11 Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ 
διάβολος, καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ. 12 
Ἀκούσας δὲ ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 
13 καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὰ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καφαρναοὺµ 
τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλίµ· 14 ἵνα 
πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος, 15 Γῆ 
Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλίµ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, 
Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, 16 ὁ λαὸς ὁ καθήµενος ἐν σκότει φῶς εἶδεν 
µέγα, καὶ τοῖς καθηµένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς 
ἀνέτειλεν αὐτοῖς. 17 Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ 
λέγειν, Μετανοεῖτε, ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 18 
Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο 
ἀδελφούς, Σίµωνα τὸν λεγόµενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν 
αὐτοῦ, βάλλοντας ἀµφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ 
ἁλιεῖς. 19 καὶ λέγει αὐτοῖς, ∆εῦτε ὀπίσω µου, καὶ ποιήσω ὑµᾶς 
ἁλιεῖς ἀνθρώπων. 20 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν 
αὐτῷ. 21 Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον 
τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ 
µετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν· 
καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. 22 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν 
πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ. 23 Καὶ περιῆγεν ἐν ὅλῃ τῇ 
Γαλιλαίᾳ, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ 
εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν 
µαλακίαν ἐν τῷ λαῷ. 24 καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν 
Συρίαν· καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας 
ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις συνεχοµένους καὶ δαιµονιζοµένους καὶ 
σεληνιαζοµένους καὶ παραλυτικούς, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς. 25 καὶ 
ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ 
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∆εκαπόλεως καὶ Ἱεροσολύµων καὶ Ἰουδαίας καὶ πέραν τοῦ 
Ἰορδάνου.  

Mt 5:1Mt 5:1Mt 5:1Mt 5:1    

Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος· καὶ καθίσαντος αὐτοῦ 
προσῆλθαν αὐτῷ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ· 2 καὶ ἀνοίξας τὸ στόµα αὐτοῦ 
ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων, 3 Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύµατι, ὅτι 
αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 4 µακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι 
αὐτοὶ παρακληθήσονται. 5 µακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ 
κληρονοµήσουσιν τὴν γῆν. 6 µακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες 
τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται. 7 µακάριοι οἱ 
ἐλεήµονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται. 8 µακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ 
καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν θεὸν ὄψονται. 9 µακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι 
[αὐτοὶ] υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται. 10 µακάριοι οἱ δεδιωγµένοι ἕνεκεν 
δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 11 µακάριοί 
ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑµᾶς καὶ διώξωσιν καὶ εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν 
καθ� ὑµῶν [ψευδόµενοι] ἕνεκεν ἐµοῦ· 12 χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, 
ὅτι ὁ µισθὸς ὑµῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· οὕτως γὰρ ἐδίωξαν τοὺς 
προφήτας τοὺς πρὸ ὑµῶν. 13 Ὑµεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ 
τὸ ἅλας µωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ µὴ 
βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. 14 Ὑµεῖς 
ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσµου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους 
κειµένη· 15 οὐδὲ καίουσιν λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν µόδιον 
ἀλλ� ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάµπει πᾶσιν τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. 16 οὕτως 
λαµψάτω τὸ φῶς ὑµῶν ἔµπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν 
ὑµῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσιν τὸν πατέρα ὑµῶν τὸν ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς. 17 Μὴ νοµίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόµον ἢ τοὺς 
προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι. 18 ἀµὴν γὰρ 
λέγω ὑµῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ µία 
κεραία οὐ µὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόµου ἕως ἂν πάντα γένηται. 19 ὃς 
ἐὰν οὖν λύσῃ µίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ 
οὕτως τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν 
οὐρανῶν· ὃς δ� ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος µέγας κληθήσεται ἐν 
τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 20 λέγω γὰρ ὑµῖν ὅτι ἐὰν µὴ 
περισσεύσῃ ὑµῶν ἡ δικαιοσύνη πλεῖον τῶν γραµµατέων καὶ 
Φαρισαίων, οὐ µὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 21 
Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις, Οὐ φονεύσεις· ὃς δ� ἂν 
φονεύσῃ, ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει. 22 ἐγὼ δὲ λέγω ὑµῖν ὅτι πᾶς ὁ 
ὀργιζόµενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει· ὃς δ� ἂν εἴπῃ 
τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, Ῥακά, ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ· ὃς δ� ἂν εἴπῃ, 
Μωρέ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός. 23 ἐὰν οὖν 
προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κἀκεῖ µνησθῇς ὅτι ὁ 
ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ, 24 ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου 
ἔµπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ 
ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου. 25 ἴσθι 
εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχὺ ἕως ὅτου εἶ µετ� αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ, 
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µήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ, καὶ ὁ κριτὴς τῷ ὑπηρέτῃ, 
καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ· 26 ἀµὴν λέγω σοι, οὐ µὴ ἐξέλθῃς 
ἐκεῖθεν ἕως ἂν ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράντην. 27 Ἠκούσατε ὅτι 
ἐρρέθη, Οὐ µοιχεύσεις. 28 ἐγὼ δὲ λέγω ὑµῖν ὅτι πᾶς ὁ βλέπων 
γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυµῆσαι αὐτὴν ἤδη ἐµοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ 
καρδίᾳ αὐτοῦ. 29 εἰ δὲ ὁ ὀφθαλµός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε, 
ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συµφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν 
τῶν µελῶν σου καὶ µὴ ὅλον τὸ σῶµά σου βληθῇ εἰς γέενναν. 30 
καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε 
ἀπὸ σοῦ· συµφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν µελῶν σου καὶ µὴ 
ὅλον τὸ σῶµά σου εἰς γέενναν ἀπέλθῃ. 31 Ἐρρέθη δέ, Ὃς ἂν 
ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, δότω αὐτῇ ἀποστάσιον. 32 ἐγὼ δὲ 
λέγω ὑµῖν ὅτι πᾶς ὁ ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου 
πορνείας ποιεῖ αὐτὴν µοιχευθῆναι, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυµένην 
γαµήσῃ µοιχᾶται. 33 Πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις, 
Οὐκ ἐπιορκήσεις, ἀποδώσεις δὲ τῷ κυρίῳ τοὺς ὅρκους σου. 34 ἐγὼ 
δὲ λέγω ὑµῖν µὴ ὀµόσαι ὅλως· µήτε ἐν τῷ οὐρανῷ, ὅτι θρόνος ἐστὶν 
τοῦ θεοῦ· 35 µήτε ἐν τῇ γῇ, ὅτι ὑποπόδιόν ἐστιν τῶν ποδῶν αὐτοῦ· 
µήτε εἰς Ἱεροσόλυµα, ὅτι πόλις ἐστὶν τοῦ µεγάλου βασιλέως· 36 
µήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀµόσῃς, ὅτι οὐ δύνασαι µίαν τρίχα λευκὴν 
ποιῆσαι ἢ µέλαιναν. 37 ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑµῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ· τὸ δὲ 
περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν. 38 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, 
Ὀφθαλµὸν ἀντὶ ὀφθαλµοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος. 39 ἐγὼ δὲ 
λέγω ὑµῖν µὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ· ἀλλ� ὅστις σε ῥαπίζει εἰς τὴν 
δεξιὰν σιαγόνα [σου], στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην· 40 καὶ τῷ 
θέλοντί σοι κριθῆναι καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ 
ἱµάτιον· 41 καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει µίλιον ἕν, ὕπαγε µετ� αὐτοῦ 
δύο. 42 τῷ αἰτοῦντί σε δός, καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανίσασθαι 
µὴ ἀποστραφῇς. 43 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον 
σου καὶ µισήσεις τὸν ἐχθρόν σου. 44 ἐγὼ δὲ λέγω ὑµῖν, ἀγαπᾶτε 
τοὺς ἐχθροὺς ὑµῶν καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν διωκόντων ὑµᾶς, 45 
ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑµῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον 
αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους 
καὶ ἀδίκους. 46 ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑµᾶς, τίνα 
µισθὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν; 47 καὶ ἐὰν 
ἀσπάσησθε τοὺς ἀδελφοὺς ὑµῶν µόνον, τί περισσὸν ποιεῖτε; οὐχὶ 
καὶ οἱ ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν; 48 Ἔσεσθε οὖν ὑµεῖς τέλειοι ὡς ὁ 
πατὴρ ὑµῶν ὁ οὐράνιος τέλειός ἐστιν.  

Mt 6:1Mt 6:1Mt 6:1Mt 6:1    

Προσέχετε [δὲ] τὴν δικαιοσύνην ὑµῶν µὴ ποιεῖν ἔµπροσθεν τῶν 
ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς· εἰ δὲ µήγε, µισθὸν οὐκ ἔχετε 
παρὰ τῷ πατρὶ ὑµῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 2 Ὅταν οὖν ποιῇς 
ἐλεηµοσύνην, µὴ σαλπίσῃς ἔµπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ 
ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύµαις, ὅπως δοξασθῶσιν 
ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων· ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ἀπέχουσιν τὸν µισθὸν αὐτῶν. 
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3 σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεηµοσύνην µὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ 
ἡ δεξιά σου, 4 ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεηµοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ 
πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ [αὐτὸς] ἀποδώσει σοι. 5 Καὶ 
ὅταν προσεύχησθε, οὐκ ἔσεσθε ὡς οἱ ὑποκριταί· ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς 
συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες 
προσεύχεσθαι, ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις· ἀµὴν λέγω ὑµῖν, 
ἀπέχουσιν τὸν µισθὸν αὐτῶν. 6 σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸ 
ταµεῖόν σου καὶ κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ 
ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει 
σοι. 7 Προσευχόµενοι δὲ µὴ βατταλογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί, 
δοκοῦσιν γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται. 8 µὴ 
οὖν ὁµοιωθῆτε αὐτοῖς, οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑµῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ 
τοῦ ὑµᾶς αἰτῆσαι αὐτόν. 9 Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑµεῖς· Πάτερ 
ἡµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά σου, 10 ἐλθέτω ἡ 
βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέληµά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. 
11 Τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡµῖν σήµερον· 12 καὶ ἄφες 
ἡµῖν τὰ ὀφειλήµατα ἡµῶν, ὡς καὶ ἡµεῖς ἀφήκαµεν τοῖς ὀφειλέταις 
ἡµῶν· 13 καὶ µὴ εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡµᾶς 
ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. 14 Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ 
παραπτώµατα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑµῖν ὁ πατὴρ ὑµῶν ὁ οὐράνιος· 
15 ἐὰν δὲ µὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑµῶν ἀφήσει τὰ 
παραπτώµατα ὑµῶν. 16 Ὅταν δὲ νηστεύητε, µὴ γίνεσθε ὡς οἱ 
ὑποκριταὶ σκυθρωποί, ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως 
φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ἀπέχουσιν 
τὸν µισθὸν αὐτῶν. 17 σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ 
τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, 18 ὅπως µὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις 
νηστεύων ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυφαίῳ· καὶ ὁ πατήρ σου 
ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυφαίῳ ἀποδώσει σοι. 19 Μὴ θησαυρίζετε ὑµῖν 
θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου 
κλέπται διορύσσουσιν καὶ κλέπτουσιν· 20 θησαυρίζετε δὲ ὑµῖν 
θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ 
ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν· 21 ὅπου γάρ ἐστιν ὁ 
θησαυρός σου, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία σου. 22 Ὁ λύχνος τοῦ 
σώµατός ἐστιν ὁ ὀφθαλµός. ἐὰν οὖν ᾖ ὁ ὀφθαλµός σου ἁπλοῦς, 
ὅλον τὸ σῶµά σου φωτεινὸν ἔσται· 23 ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλµός σου 
πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶµά σου σκοτεινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν 
σοὶ σκότος ἐστίν, τὸ σκότος πόσον. 24 Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις 
δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα µισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς 
ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει· οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν 
καὶ µαµωνᾷ. 25 ∆ιὰ τοῦτο λέγω ὑµῖν, µὴ µεριµνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑµῶν 
τί φάγητε [ἢ τί πίητε], µηδὲ τῷ σώµατι ὑµῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ 
ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶµα τοῦ ἐνδύµατος; 26 
ἐµβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ 
θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑµῶν ὁ 
οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑµεῖς µᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; 27 τίς δὲ 
ἐξ ὑµῶν µεριµνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν 
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ἕνα; 28 καὶ περὶ ἐνδύµατος τί µεριµνᾶτε; καταµάθετε τὰ κρίνα τοῦ 
ἀγροῦ πῶς αὐξάνουσιν· οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ νήθουσιν· 29 λέγω δὲ ὑµῖν 
ὅτι οὐδὲ Σολοµὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν 
τούτων. 30 εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ σήµερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς 
κλίβανον βαλλόµενον ὁ θεὸς οὕτως ἀµφιέννυσιν, οὐ πολλῷ µᾶλλον 
ὑµᾶς, ὀλιγόπιστοι; 31 µὴ οὖν µεριµνήσητε λέγοντες, Τί φάγωµεν; 
ἤ, Τί πίωµεν; ἤ, Τί περιβαλώµεθα; 32 πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη 
ἐπιζητοῦσιν· οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑµῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων 
ἁπάντων. 33 ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν καὶ τὴν δικαιοσύνην 
αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑµῖν. 34 µὴ οὖν 
µεριµνήσητε εἰς τὴν αὔριον, ἡ γὰρ αὔριον µεριµνήσει αὑτῆς· 
ἀρκετὸν τῇ ἡµέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς.  

Mt 7:1Mt 7:1Mt 7:1Mt 7:1    

Μὴ κρίνετε, ἵνα µὴ κριθῆτε· 2 ἐν ᾧ γὰρ κρίµατι κρίνετε 
κριθήσεσθε, καὶ ἐν ᾧ µέτρῳ µετρεῖτε µετρηθήσεται ὑµῖν. 3 τί δὲ 
βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλµῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν 
τῷ σῷ ὀφθαλµῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς; 4 ἢ πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ 
σου, Ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλµοῦ σου, καὶ ἰδοὺ ἡ 
δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλµῷ σοῦ; 5 ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν 
ἐκ τοῦ ὀφθαλµοῦ σοῦ, καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ 
τοῦ ὀφθαλµοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου. 6 Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν, 
µηδὲ βάλητε τοὺς µαργαρίτας ὑµῶν ἔµπροσθεν τῶν χοίρων, 
µήποτε καταπατήσουσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν καὶ 
στραφέντες ῥήξωσιν ὑµᾶς. 7 Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑµῖν· ζητεῖτε, 
καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑµῖν. 8 πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν 
λαµβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. 9 ἢ 
τίς ἐστιν ἐξ ὑµῶν ἄνθρωπος, ὃν αἰτήσει ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον � µὴ 
λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; 10 ἢ καὶ ἰχθὺν αἰτήσει � µὴ ὄφιν ἐπιδώσει 
αὐτῷ; 11 εἰ οὖν ὑµεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε δόµατα ἀγαθὰ διδόναι 
τοῖς τέκνοις ὑµῶν, πόσῳ µᾶλλον ὁ πατὴρ ὑµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 
δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. 12 Πάντα οὖν ὅσα ἐὰν θέλητε 
ἵνα ποιῶσιν ὑµῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτως καὶ ὑµεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς· οὗτος 
γάρ ἐστιν ὁ νόµος καὶ οἱ προφῆται. 13 Εἰσέλθατε διὰ τῆς στενῆς 
πύλης· ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς 
τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόµενοι δι� αὐτῆς· 14 τί 
στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιµµένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ 
ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν. 15 Προσέχετε ἀπὸ τῶν 
ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑµᾶς ἐν ἐνδύµασιν προβάτων, 
ἔσωθεν δέ εἰσιν λύκοι ἅρπαγες. 16 ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν 
ἐπιγνώσεσθε αὐτούς· µήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλὰς ἢ 
ἀπὸ τριβόλων σῦκα; 17 οὕτως πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς 
ποιεῖ, τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ· 18 οὐ δύναται 
δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς ποιεῖν, οὐδὲ δένδρον σαπρὸν 
καρποὺς καλοὺς ποιεῖν. 19 πᾶν δένδρον µὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν 
ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 20 ἄρα γε ἀπὸ τῶν καρπῶν 
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αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. 21 Οὐ πᾶς ὁ λέγων µοι, Κύριε κύριε, 
εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ� ὁ ποιῶν τὸ 
θέληµα τοῦ πατρός µου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 22 πολλοὶ ἐροῦσίν µοι 
ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡµέρᾳ, Κύριε κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόµατι 
ἐπροφητεύσαµεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόµατι δαιµόνια ἐξεβάλοµεν, καὶ τῷ 
σῷ ὀνόµατι δυνάµεις πολλὰς ἐποιήσαµεν; 23 καὶ τότε ὁµολογήσω 
αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑµᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ� ἐµοῦ οἱ 
ἐργαζόµενοι τὴν ἀνοµίαν. 24 Πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει µου τοὺς λόγους 
τούτους καὶ ποιεῖ αὐτοὺς ὁµοιωθήσεται ἀνδρὶ φρονίµῳ, ὅστις 
ᾠκοδόµησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν πέτραν. 25 καὶ κατέβη ἡ 
βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταµοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεµοι καὶ προσέπεσαν 
τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἔπεσεν, τεθεµελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν. 
26 καὶ πᾶς ὁ ἀκούων µου τοὺς λόγους τούτους καὶ µὴ ποιῶν αὐτοὺς 
ὁµοιωθήσεται ἀνδρὶ µωρῷ, ὅστις ᾠκοδόµησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ 
τὴν ἄµµον. 27 καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταµοὶ καὶ 
ἔπνευσαν οἱ ἄνεµοι καὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔπεσεν, καὶ 
ἦν ἡ πτῶσις αὐτῆς µεγάλη. 28 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς 
τοὺς λόγους τούτους ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ· 29 
ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων καὶ οὐχ ὡς οἱ 
γραµµατεῖς αὐτῶν.  

Mt 8:1Mt 8:1Mt 8:1Mt 8:1    

Καταβάντος δὲ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ὄρους ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι 
πολλοί. 2 καὶ ἰδοὺ λεπρὸς προσελθὼν προσεκύνει αὐτῷ λέγων, 
Κύριε, ἐὰν θέλῃς δύνασαί µε καθαρίσαι. 3 καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα 
ἥψατο αὐτοῦ λέγων, Θέλω, καθαρίσθητι· καὶ εὐθέως ἐκαθαρίσθη 
αὐτοῦ ἡ λέπρα. 4 καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ὅρα µηδενὶ εἴπῃς, 
ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκον τὸ δῶρον ὃ 
προσέταξεν Μωϋσῆς, εἰς µαρτύριον αὐτοῖς. 5 Εἰσελθόντος δὲ αὐτοῦ 
εἰς Καφαρναοὺµ προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν 
6 καὶ λέγων, Κύριε, ὁ παῖς µου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, 
δεινῶς βασανιζόµενος. 7 καὶ λέγει αὐτῷ, Ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω 
αὐτόν. 8 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη, Κύριε, οὐκ εἰµὶ ἱκανὸς 
ἵνα µου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς· ἀλλὰ µόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ 
ἰαθήσεται ὁ παῖς µου. 9 καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰµι ὑπὸ ἐξουσίαν, 
ἔχων ὑπ� ἐµαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ, Πορεύθητι, καὶ 
πορεύεται, καὶ ἄλλῳ, Ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ µου, 
Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. 10 ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐθαύµασεν καὶ 
εἶπεν τοῖς ἀκολουθοῦσιν, Ἀµὴν λέγω ὑµῖν, παρ� οὐδενὶ τοσαύτην 
πίστιν ἐν τῷ Ἰσραὴλ εὗρον. 11 λέγω δὲ ὑµῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ 
ἀνατολῶν καὶ δυσµῶν ἥξουσιν καὶ ἀνακλιθήσονται µετὰ Ἀβραὰµ 
καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· 12 οἱ δὲ υἱοὶ 
τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται 
ὁ κλαυθµὸς καὶ ὁ βρυγµὸς τῶν ὀδόντων. 13 καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τῷ 
ἑκατοντάρχῃ, Ὕπαγε, ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. καὶ ἰάθη ὁ 
παῖς [αὐτοῦ] ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ. 14 Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν 
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οἰκίαν Πέτρου εἶδεν τὴν πενθερὰν αὐτοῦ βεβληµένην καὶ 
πυρέσσουσαν· 15 καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ 
πυρετός· καὶ ἠγέρθη καὶ διηκόνει αὐτῷ. 16 Ὀψίας δὲ γενοµένης 
προσήνεγκαν αὐτῷ δαιµονιζοµένους πολλούς· καὶ ἐξέβαλεν τὰ 
πνεύµατα λόγῳ, καὶ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν· 17 
ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος, 
Αὐτὸς τὰς ἀσθενείας ἡµῶν ἔλαβεν καὶ τὰς νόσους ἐβάστασεν. 18 
Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὄχλον περὶ αὐτὸν ἐκέλευσεν ἀπελθεῖν εἰς τὸ 
πέραν. 19 καὶ προσελθὼν εἷς γραµµατεὺς εἶπεν αὐτῷ, ∆ιδάσκαλε, 
ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ. 20 καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Αἱ 
ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 
κατασκηνώσεις, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν 
κλίνῃ. 21 ἕτερος δὲ τῶν µαθητῶν [αὐτοῦ] εἶπεν αὐτῷ, Κύριε, 
ἐπίτρεψόν µοι πρῶτον ἀπελθεῖν καὶ θάψαι τὸν πατέρα µου. 22 ὁ δὲ 
Ἰησοῦς λέγει αὐτῷ, Ἀκολούθει µοι, καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι 
τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς. 23 Καὶ ἐµβάντι αὐτῷ εἰς [τὸ] πλοῖον 
ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ. 24 καὶ ἰδοὺ σεισµὸς µέγας 
ἐγένετο ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὥστε τὸ πλοῖον καλύπτεσθαι ὑπὸ τῶν 
κυµάτων· αὐτὸς δὲ ἐκάθευδεν. 25 καὶ προσελθόντες ἤγειραν αὐτὸν 
λέγοντες, Κύριε, σῶσον, ἀπολλύµεθα. 26 καὶ λέγει αὐτοῖς, Τί 
δειλοί ἐστε, ὀλιγόπιστοι; τότε ἐγερθεὶς ἐπετίµησεν τοῖς ἀνέµοις καὶ 
τῇ θαλάσσῃ, καὶ ἐγένετο γαλήνη µεγάλη. 27 οἱ δὲ ἄνθρωποι 
ἐθαύµασαν λέγοντες, Ποταπός ἐστιν οὗτος ὅτι καὶ οἱ ἄνεµοι καὶ ἡ 
θάλασσα αὐτῷ ὑπακούουσιν; 28 Καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ πέραν 
εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιµονιζόµενοι 
ἐκ τῶν µνηµείων ἐξερχόµενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε µὴ ἰσχύειν τινὰ 
παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. 29 καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες, Τί 
ἡµῖν καὶ σοί, υἱὲ τοῦ θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡµᾶς; 
30 ἦν δὲ µακρὰν ἀπ� αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκοµένη. 31 
οἱ δὲ δαίµονες παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες, Εἰ ἐκβάλλεις ἡµᾶς, 
ἀπόστειλον ἡµᾶς εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων. 32 καὶ εἶπεν αὐτοῖς, 
Ὑπάγετε. οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τοὺς χοίρους· καὶ ἰδοὺ 
ὥρµησεν πᾶσα ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρηµνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ 
ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν. 33 οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ 
ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν 
δαιµονιζοµένων. 34 καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς ὑπάντησιν 
τῷ Ἰησοῦ, καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως µεταβῇ ἀπὸ τῶν 
ὁρίων αὐτῶν.  

Mt 9:1Mt 9:1Mt 9:1Mt 9:1    

Καὶ ἐµβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασεν καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. 2 
καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβληµένον. καὶ 
ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν τῷ παραλυτικῷ, Θάρσει, 
τέκνον· ἀφίενταί σου αἱ ἁµαρτίαι. 3 καὶ ἰδού τινες τῶν 
γραµµατέων εἶπαν ἐν ἑαυτοῖς, Οὗτος βλασφηµεῖ. 4 καὶ εἰδὼς ὁ 
Ἰησοῦς τὰς ἐνθυµήσεις αὐτῶν εἶπεν, Ἱνατί ἐνθυµεῖσθε πονηρὰ ἐν 
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ταῖς καρδίαις ὑµῶν; 5 τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, Ἀφίενταί 
σου αἱ ἁµαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, Ἔγειρε καὶ περιπάτει; 6 ἵνα δὲ εἰδῆτε 
ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι 
ἁµαρτίας � τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ, Ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν 
κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. 7 καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν 
οἶκον αὐτοῦ. 8 ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐφοβήθησαν καὶ ἐδόξασαν τὸν 
θεὸν τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις. 9 Καὶ παράγων ὁ 
Ἰησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον καθήµενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, 
Μαθθαῖον λεγόµενον, καὶ λέγει αὐτῷ, Ἀκολούθει µοι. καὶ ἀναστὰς 
ἠκολούθησεν αὐτῷ. 10 Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειµένου ἐν τῇ οἰκίᾳ, 
καὶ ἰδοὺ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁµαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ 
Ἰησοῦ καὶ τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ. 11 καὶ ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον 
τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ, ∆ιὰ τί µετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁµαρτωλῶν 
ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑµῶν; 12 ὁ δὲ ἀκούσας εἶπεν, Οὐ χρείαν 
ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ ἀλλ� οἱ κακῶς ἔχοντες. 13 πορευθέντες 
δὲ µάθετε τί ἐστιν, Ἔλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν· οὐ γὰρ ἦλθον 
καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁµαρτωλούς. 14 Τότε προσέρχονται αὐτῷ 
οἱ µαθηταὶ Ἰωάννου λέγοντες, ∆ιὰ τί ἡµεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι 
νηστεύοµεν πολλά, οἱ δὲ µαθηταί σου οὐ νηστεύουσιν; 15 καὶ εἶπεν 
αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυµφῶνος πενθεῖν ἐφ� 
ὅσον µετ� αὐτῶν ἐστιν ὁ νυµφίος; ἐλεύσονται δὲ ἡµέραι ὅταν 
ἀπαρθῇ ἀπ� αὐτῶν ὁ νυµφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν. 16 οὐδεὶς δὲ 
ἐπιβάλλει ἐπίβληµα ῥάκους ἀγνάφου ἐπὶ ἱµατίῳ παλαιῷ· αἴρει γὰρ 
τὸ πλήρωµα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἱµατίου, καὶ χεῖρον σχίσµα γίνεται. 17 
οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ δὲ µήγε, 
ῥήγνυνται οἱ ἀσκοί, καὶ ὁ οἶνος ἐκχεῖται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπόλλυνται· 
ἀλλὰ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς, καὶ ἀµφότεροι 
συντηροῦνται. 18 Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς ἰδοὺ ἄρχων εἷς 
ἐλθὼν προσεκύνει αὐτῷ λέγων ὅτι Ἡ θυγάτηρ µου ἄρτι 
ἐτελεύτησεν· ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπ� αὐτήν, καὶ 
ζήσεται. 19 καὶ ἐγερθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἠκολούθησεν αὐτῷ καὶ οἱ 
µαθηταὶ αὐτοῦ. 20 Καὶ ἰδοὺ γυνὴ αἱµορροοῦσα δώδεκα ἔτη 
προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱµατίου αὐτοῦ· 21 
ἔλεγεν γὰρ ἐν ἑαυτῇ, Ἐὰν µόνον ἅψωµαι τοῦ ἱµατίου αὐτοῦ 
σωθήσοµαι. 22 ὁ δὲ Ἰησοῦς στραφεὶς καὶ ἰδὼν αὐτὴν εἶπεν, 
Θάρσει, θύγατερ· ἡ πίστις σου σέσωκέν σε. καὶ ἐσώθη ἡ γυνὴ ἀπὸ 
τῆς ὥρας ἐκείνης. 23 Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ 
ἄρχοντος καὶ ἰδὼν τοὺς αὐλητὰς καὶ τὸν ὄχλον θορυβούµενον 24 
ἔλεγεν, Ἀναχωρεῖτε, οὐ γὰρ ἀπέθανεν τὸ κοράσιον ἀλλὰ καθεύδει. 
καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. 25 ὅτε δὲ ἐξεβλήθη ὁ ὄχλος, εἰσελθὼν 
ἐκράτησεν τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἠγέρθη τὸ κοράσιον. 26 καὶ 
ἐξῆλθεν ἡ φήµη αὕτη εἰς ὅλην τὴν γῆν ἐκείνην. 27 Καὶ παράγοντι 
ἐκεῖθεν τῷ Ἰησοῦ ἠκολούθησαν [αὐτῷ] δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ 
λέγοντες, Ἐλέησον ἡµᾶς, υἱὲ ∆αυίδ. 28 ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν 
προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Πιστεύετε 
ὅτι δύναµαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ, Ναί, κύριε. 29 τότε 
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ἥψατο τῶν ὀφθαλµῶν αὐτῶν λέγων, Κατὰ τὴν πίστιν ὑµῶν 
γενηθήτω ὑµῖν. 30 καὶ ἠνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλµοί. καὶ 
ἐνεβριµήθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων, Ὁρᾶτε µηδεὶς γινωσκέτω. 31 
οἱ δὲ ἐξελθόντες διεφήµισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ. 32 Αὐτῶν 
δὲ ἐξερχοµένων ἰδοὺ προσήνεγκαν αὐτῷ ἄνθρωπον κωφὸν 
δαιµονιζόµενον· 33 καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιµονίου ἐλάλησεν ὁ 
κωφός. καὶ ἐθαύµασαν οἱ ὄχλοι λέγοντες, Οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν 
τῷ Ἰσραήλ. 34 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον, Ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν 
δαιµονίων ἐκβάλλει τὰ δαιµόνια. 35 Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς 
πόλεις πάσας καὶ τὰς κώµας, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν 
καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν 
νόσον καὶ πᾶσαν µαλακίαν. 36 Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη 
περὶ αὐτῶν ὅτι ἦσαν ἐσκυλµένοι καὶ ἐρριµµένοι ὡσεὶ πρόβατα µὴ 
ἔχοντα ποιµένα. 37 τότε λέγει τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ, Ὁ µὲν 
θερισµὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι· 38 δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ 
θερισµοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισµὸν αὐτοῦ.  

Mt 10:1Mt 10:1Mt 10:1Mt 10:1    

Καὶ προσκαλεσάµενος τοὺς δώδεκα µαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς 
ἐξουσίαν πνευµάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ 
θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν µαλακίαν. 2 Τῶν δὲ δώδεκα 
ἀποστόλων τὰ ὀνόµατά ἐστιν ταῦτα· πρῶτος Σίµων ὁ λεγόµενος 
Πέτρος καὶ Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, καὶ Ἰάκωβος ὁ τοῦ 
Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, 3 Φίλιππος καὶ 
Βαρθολοµαῖος, Θωµᾶς καὶ Μαθθαῖος ὁ τελώνης, Ἰάκωβος ὁ τοῦ 
Ἁλφαίου καὶ Θαδδαῖος, 4 Σίµων ὁ Καναναῖος καὶ Ἰούδας ὁ 
Ἰσκαριώτης ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν. 5 Τούτους τοὺς δώδεκα 
ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων, Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν 
µὴ ἀπέλθητε, καὶ εἰς πόλιν Σαµαριτῶν µὴ εἰσέλθητε· 6 πορεύεσθε 
δὲ µᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ. 7 
πορευόµενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι Ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν. 8 ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, νεκροὺς ἐγείρετε, λεπροὺς 
καθαρίζετε, δαιµόνια ἐκβάλλετε· δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε. 9 
Μὴ κτήσησθε χρυσὸν µηδὲ ἄργυρον µηδὲ χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας 
ὑµῶν, 10 µὴ πήραν εἰς ὁδὸν µηδὲ δύο χιτῶνας µηδὲ ὑποδήµατα 
µηδὲ ῥάβδον· ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ. 11 εἰς ἣν δ� 
ἂν πόλιν ἢ κώµην εἰσέλθητε, ἐξετάσατε τίς ἐν αὐτῇ ἄξιός ἐστιν· 
κἀκεῖ µείνατε ἕως ἂν ἐξέλθητε. 12 εἰσερχόµενοι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν 
ἀσπάσασθε αὐτήν· 13 καὶ ἐὰν µὲν ᾖ ἡ οἰκία ἀξία, ἐλθάτω ἡ εἰρήνη 
ὑµῶν ἐπ� αὐτήν· ἐὰν δὲ µὴ ᾖ ἀξία, ἡ εἰρήνη ὑµῶν πρὸς ὑµᾶς 
ἐπιστραφήτω. 14 καὶ ὃς ἂν µὴ δέξηται ὑµᾶς µηδὲ ἀκούσῃ τοὺς 
λόγους ὑµῶν, ἐξερχόµενοι ἔξω τῆς οἰκίας ἢ τῆς πόλεως ἐκείνης 
ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν [ἐκ] τῶν ποδῶν ὑµῶν. 15 ἀµὴν λέγω 
ὑµῖν, ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόµων καὶ Γοµόρρων ἐν ἡµέρᾳ 
κρίσεως ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ. 16 Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑµᾶς ὡς 
πρόβατα ἐν µέσῳ λύκων· γίνεσθε οὖν φρόνιµοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ 
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ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί. 17 προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων· 
παραδώσουσιν γὰρ ὑµᾶς εἰς συνέδρια, καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς 
αὐτῶν µαστιγώσουσιν ὑµᾶς· 18 καὶ ἐπὶ ἡγεµόνας δὲ καὶ βασιλεῖς 
ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐµοῦ εἰς µαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν. 19 
ὅταν δὲ παραδῶσιν ὑµᾶς, µὴ µεριµνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσητε· 
δοθήσεται γὰρ ὑµῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσητε· 20 οὐ γὰρ ὑµεῖς 
ἐστε οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ πνεῦµα τοῦ πατρὸς ὑµῶν τὸ λαλοῦν ἐν 
ὑµῖν. 21 παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ 
τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν 
αὐτούς. 22 καὶ ἔσεσθε µισούµενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνοµά µου· ὁ 
δὲ ὑποµείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται. 23 ὅταν δὲ διώκωσιν ὑµᾶς 
ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, φεύγετε εἰς τὴν ἑτέραν· ἀµὴν γὰρ λέγω ὑµῖν, οὐ 
µὴ τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ Ἰσραὴλ ἕως [ἂν] ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου. 24 Οὐκ ἔστιν µαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον οὐδὲ δοῦλος 
ὑπὲρ τὸν κύριον αὐτοῦ. 25 ἀρκετὸν τῷ µαθητῇ ἵνα γένηται ὡς ὁ 
διδάσκαλος αὐτοῦ, καὶ ὁ δοῦλος ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ. εἰ τὸν 
οἰκοδεσπότην Βεελζεβοὺλ ἐπεκάλεσαν, πόσῳ µᾶλλον τοὺς οἰκιακοὺς 
αὐτοῦ. 26 Μὴ οὖν φοβηθῆτε αὐτούς· οὐδὲν γάρ ἐστιν κεκαλυµµένον 
ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ γνωσθήσεται. 27 ὃ λέγω 
ὑµῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ, εἴπατε ἐν τῷ φωτί· καὶ ὃ εἰς τὸ οὖς ἀκούετε, 
κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωµάτων. 28 καὶ µὴ φοβεῖσθε ἀπὸ τῶν 
ἀποκτεννόντων τὸ σῶµα, τὴν δὲ ψυχὴν µὴ δυναµένων ἀποκτεῖναι· 
φοβεῖσθε δὲ µᾶλλον τὸν δυνάµενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶµα ἀπολέσαι 
ἐν γεέννῃ. 29 οὐχὶ δύο στρουθία ἀσσαρίου πωλεῖται; καὶ ἓν ἐξ 
αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑµῶν. 30 ὑµῶν δὲ 
καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθµηµέναι εἰσίν. 31 µὴ οὖν 
φοβεῖσθε· πολλῶν στρουθίων διαφέρετε ὑµεῖς. 32 Πᾶς οὖν ὅστις 
ὁµολογήσει ἐν ἐµοὶ ἔµπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁµολογήσω κἀγὼ ἐν 
αὐτῷ ἔµπροσθεν τοῦ πατρός µου τοῦ ἐν [τοῖς] οὐρανοῖς· 33 ὅστις δ� 
ἂν ἀρνήσηταί µε ἔµπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσοµαι κἀγὼ 
αὐτὸν ἔµπροσθεν τοῦ πατρός µου τοῦ ἐν [τοῖς] οὐρανοῖς. 34 Μὴ 
νοµίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν· οὐκ ἦλθον βαλεῖν 
εἰρήνην ἀλλὰ µάχαιραν. 35 ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τοῦ 
πατρὸς αὐτοῦ καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς µητρὸς αὐτῆς καὶ νύµφην 
κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς, 36 καὶ ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ 
αὐτοῦ. 37 Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ µητέρα ὑπὲρ ἐµὲ οὐκ ἔστιν µου ἄξιος· 
καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐµὲ οὐκ ἔστιν µου ἄξιος· 38 καὶ 
ὃς οὐ λαµβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω µου, οὐκ 
ἔστιν µου ἄξιος. 39 ὁ εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ 
ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐµοῦ εὑρήσει αὐτήν. 40 Ὁ 
δεχόµενος ὑµᾶς ἐµὲ δέχεται, καὶ ὁ ἐµὲ δεχόµενος δέχεται τὸν 
ἀποστείλαντά µε. 41 ὁ δεχόµενος προφήτην εἰς ὄνοµα προφήτου 
µισθὸν προφήτου λήµψεται, καὶ ὁ δεχόµενος δίκαιον εἰς ὄνοµα 
δικαίου µισθὸν δικαίου λήµψεται. 42 καὶ ὃς ἂν ποτίσῃ ἕνα τῶν 
µικρῶν τούτων ποτήριον ψυχροῦ µόνον εἰς ὄνοµα µαθητοῦ, ἀµὴν 
λέγω ὑµῖν, οὐ µὴ ἀπολέσῃ τὸν µισθὸν αὐτοῦ.  
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Mt 11:1Mt 11:1Mt 11:1Mt 11:1    

Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς διατάσσων τοῖς δώδεκα 
µαθηταῖς αὐτοῦ, µετέβη ἐκεῖθεν τοῦ διδάσκειν καὶ κηρύσσειν ἐν 
ταῖς πόλεσιν αὐτῶν. 2 Ὁ δὲ Ἰωάννης ἀκούσας ἐν τῷ δεσµωτηρίῳ 
τὰ ἔργα τοῦ Χριστοῦ πέµψας διὰ τῶν µαθητῶν αὐτοῦ 3 εἶπεν 
αὐτῷ, Σὺ εἶ ὁ ἐρχόµενος ἢ ἕτερον προσδοκῶµεν; 4 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ 
Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ ἀκούετε 
καὶ βλέπετε· 5 τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν καὶ χωλοὶ περιπατοῦσιν, 
λεπροὶ καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, καὶ νεκροὶ ἐγείρονται 
καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται· 6 καὶ µακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν µὴ 
σκανδαλισθῇ ἐν ἐµοί. 7 Τούτων δὲ πορευοµένων ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς 
λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ Ἰωάννου, Τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρηµον 
θεάσασθαι; κάλαµον ὑπὸ ἀνέµου σαλευόµενον; 8 ἀλλὰ τί ἐξήλθατε 
ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν µαλακοῖς ἠµφιεσµένον; ἰδοὺ οἱ τὰ µαλακὰ 
φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων εἰσίν. 9 ἀλλὰ τί ἐξήλθατε 
ἰδεῖν; προφήτην; ναί, λέγω ὑµῖν, καὶ περισσότερον προφήτου. 10 
οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται, Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν 
µου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔµπροσθέν 
σου. 11 ἀµὴν λέγω ὑµῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν 
µείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ· ὁ δὲ µικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν 
οὐρανῶν µείζων αὐτοῦ ἐστιν. 12 ἀπὸ δὲ τῶν ἡµερῶν Ἰωάννου τοῦ 
βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καὶ βιασταὶ 
ἁρπάζουσιν αὐτήν. 13 πάντες γὰρ οἱ προφῆται καὶ ὁ νόµος ἕως 
Ἰωάννου ἐπροφήτευσαν· 14 καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτός ἐστιν 
Ἠλίας ὁ µέλλων ἔρχεσθαι. 15 ὁ ἔχων ὦτα ἀκουέτω. 16 Τίνι δὲ 
ὁµοιώσω τὴν γενεὰν ταύτην; ὁµοία ἐστὶν παιδίοις καθηµένοις ἐν 
ταῖς ἀγοραῖς ἃ προσφωνοῦντα τοῖς ἑτέροις 17 λέγουσιν, Ηὐλήσαµεν 
ὑµῖν καὶ οὐκ ὠρχήσασθε· ἐθρηνήσαµεν καὶ οὐκ ἐκόψασθε. 18 ἦλθεν 
γὰρ Ἰωάννης µήτε ἐσθίων µήτε πίνων, καὶ λέγουσιν, ∆αιµόνιον 
ἔχει· 19 ἦλθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ 
λέγουσιν, Ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ 
ἁµαρτωλῶν. καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῆς. 20 
Τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν τὰς πόλεις ἐν αἷς ἐγένοντο αἱ πλεῖσται 
δυνάµεις αὐτοῦ, ὅτι οὐ µετενόησαν· 21 Οὐαί σοι, Χοραζίν· οὐαί σοι, 
Βηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάµεις αἱ 
γενόµεναι ἐν ὑµῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ µετενόησαν. 22 
πλὴν λέγω ὑµῖν, Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡµέρᾳ 
κρίσεως ἢ ὑµῖν. 23 καὶ σύ, Καφαρναούµ, µὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ; 
ἕως ᾅδου καταβήσῃ. ὅτι εἰ ἐν Σοδόµοις ἐγενήθησαν αἱ δυνάµεις αἱ 
γενόµεναι ἐν σοί, ἔµεινεν ἂν µέχρι τῆς σήµερον. 24 πλὴν λέγω ὑµῖν 
ὅτι γῇ Σοδόµων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡµέρᾳ κρίσεως ἢ σοί. 25 Ἐν 
ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἐξοµολογοῦµαί σοι, 
πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἔκρυψας ταῦτα ἀπὸ 
σοφῶν καὶ συνετῶν καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις· 26 ναί, ὁ πατήρ, 
ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔµπροσθέν σου. 27 Πάντα µοι παρεδόθη 
ὑπὸ τοῦ πατρός µου, καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ µὴ ὁ πατήρ, 
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οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ µὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ 
υἱὸς ἀποκαλύψαι. 28 ∆εῦτε πρός µε πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ 
πεφορτισµένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑµᾶς. 29 ἄρατε τὸν ζυγόν µου ἐφ� 
ὑµᾶς καὶ µάθετε ἀπ� ἐµοῦ, ὅτι πραΰς εἰµι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, 
καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑµῶν· 30 ὁ γὰρ ζυγός µου 
χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον µου ἐλαφρόν ἐστιν.  

Mt 12:1Mt 12:1Mt 12:1Mt 12:1    

Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἐπορεύθη ὁ Ἰησοῦς τοῖς σάββασιν διὰ τῶν 
σπορίµων· οἱ δὲ µαθηταὶ αὐτοῦ ἐπείνασαν, καὶ ἤρξαντο τίλλειν 
στάχυας καὶ ἐσθίειν. 2 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἰδόντες εἶπαν αὐτῷ, Ἰδοὺ οἱ 
µαθηταί σου ποιοῦσιν ὃ οὐκ ἔξεστιν ποιεῖν ἐν σαββάτῳ. 3 ὁ δὲ εἶπεν 
αὐτοῖς, Οὐκ ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν ∆αυὶδ ὅτε ἐπείνασεν καὶ οἱ µετ� 
αὐτοῦ; 4 πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἄρτους τῆς 
προθέσεως ἔφαγον, ὃ οὐκ ἐξὸν ἦν αὐτῷ φαγεῖν οὐδὲ τοῖς µετ� 
αὐτοῦ, εἰ µὴ τοῖς ἱερεῦσιν µόνοις; 5 ἢ οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόµῳ ὅτι 
τοῖς σάββασιν οἱ ἱερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ τὸ σάββατον βεβηλοῦσιν καὶ 
ἀναίτιοί εἰσιν; 6 λέγω δὲ ὑµῖν ὅτι τοῦ ἱεροῦ µεῖζόν ἐστιν ὧδε. 7 εἰ δὲ 
ἐγνώκειτε τί ἐστιν, Ἔλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν, οὐκ ἂν 
κατεδικάσατε τοὺς ἀναιτίους. 8 κύριος γάρ ἐστιν τοῦ σαββάτου ὁ 
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 9 Καὶ µεταβὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς τὴν 
συναγωγὴν αὐτῶν· 10 καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος χεῖρα ἔχων ξηράν. καὶ 
ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες, Εἰ ἔξεστιν τοῖς σάββασιν θεραπεῦσαι; 
ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ. 11 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Τίς ἔσται ἐξ ὑµῶν 
ἄνθρωπος ὃς ἕξει πρόβατον ἕν, καὶ ἐὰν ἐµπέσῃ τοῦτο τοῖς σάββασιν 
εἰς βόθυνον, οὐχὶ κρατήσει αὐτὸ καὶ ἐγερεῖ; 12 πόσῳ οὖν διαφέρει 
ἄνθρωπος προβάτου. ὥστε ἔξεστιν τοῖς σάββασιν καλῶς ποιεῖν. 13 
τότε λέγει τῷ ἀνθρώπῳ, Ἔκτεινόν σου τὴν χεῖρα. καὶ ἐξέτεινεν, 
καὶ ἀπεκατεστάθη ὑγιὴς ὡς ἡ ἄλλη. 14 ἐξελθόντες δὲ οἱ Φαρισαῖοι 
συµβούλιον ἔλαβον κατ� αὐτοῦ ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν. 15 Ὁ δὲ 
Ἰησοῦς γνοὺς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν. καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ πολλοί, 
καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς πάντας, 16 καὶ ἐπετίµησεν αὐτοῖς ἵνα µὴ 
φανερὸν αὐτὸν ποιήσωσιν· 17 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου 
τοῦ προφήτου λέγοντος, 18 Ἰδοὺ ὁ παῖς µου ὃν ᾑρέτισα, ὁ ἀγαπητός 
µου εἰς ὃν εὐδόκησεν ἡ ψυχή µου· θήσω τὸ πνεῦµά µου ἐπ� αὐτόν, 
καὶ κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγελεῖ. 19 οὐκ ἐρίσει οὐδὲ κραυγάσει, 
οὐδὲ ἀκούσει τις ἐν ταῖς πλατείαις τὴν φωνὴν αὐτοῦ. 20 κάλαµον 
συντετριµµένον οὐ κατεάξει καὶ λίνον τυφόµενον οὐ σβέσει, ἕως ἂν 
ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν κρίσιν. 21 καὶ τῷ ὀνόµατι αὐτοῦ ἔθνη 
ἐλπιοῦσιν. 22 Τότε προσηνέχθη αὐτῷ δαιµονιζόµενος τυφλὸς καὶ 
κωφός· καὶ ἐθεράπευσεν αὐτόν, ὥστε τὸν κωφὸν λαλεῖν καὶ 
βλέπειν. 23 καὶ ἐξίσταντο πάντες οἱ ὄχλοι καὶ ἔλεγον, Μήτι οὗτός 
ἐστιν ὁ υἱὸς ∆αυίδ; 24 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες εἶπον, Οὗτος οὐκ 
ἐκβάλλει τὰ δαιµόνια εἰ µὴ ἐν τῷ Βεελζεβοὺλ ἄρχοντι τῶν 
δαιµονίων. 25 εἰδὼς δὲ τὰς ἐνθυµήσεις αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς, Πᾶσα 
βασιλεία µερισθεῖσα καθ� ἑαυτῆς ἐρηµοῦται, καὶ πᾶσα πόλις ἢ 
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οἰκία µερισθεῖσα καθ� ἑαυτῆς οὐ σταθήσεται. 26 καὶ εἰ ὁ Σατανᾶς 
τὸν Σατανᾶν ἐκβάλλει, ἐφ� ἑαυτὸν ἐµερίσθη· πῶς οὖν σταθήσεται 
ἡ βασιλεία αὐτοῦ; 27 καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ 
δαιµόνια, οἱ υἱοὶ ὑµῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο αὐτοὶ κριταὶ 
ἔσονται ὑµῶν. 28 εἰ δὲ ἐν πνεύµατι θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιµόνια, 
ἄρα ἔφθασεν ἐφ� ὑµᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 29 ἢ πῶς δύναταί τις 
εἰσελθεῖν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἁρπάσαι, 
ἐὰν µὴ πρῶτον δήσῃ τὸν ἰσχυρόν; καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ 
διαρπάσει. 30 ὁ µὴ ὢν µετ� ἐµοῦ κατ� ἐµοῦ ἐστιν, καὶ ὁ µὴ 
συνάγων µετ� ἐµοῦ σκορπίζει. 31 ∆ιὰ τοῦτο λέγω ὑµῖν, πᾶσα 
ἁµαρτία καὶ βλασφηµία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις, ἡ δὲ τοῦ 
πνεύµατος βλασφηµία οὐκ ἀφεθήσεται. 32 καὶ ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον 
κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ· ὃς δ� ἂν εἴπῃ κατὰ 
τοῦ πνεύµατος τοῦ ἁγίου, οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν τούτῳ τῷ 
αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ µέλλοντι. 33 Ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον καλὸν καὶ 
τὸν καρπὸν αὐτοῦ καλόν, ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον σαπρὸν καὶ τὸν 
καρπὸν αὐτοῦ σαπρόν· ἐκ γὰρ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον γινώσκεται. 
34 γεννήµατα ἐχιδνῶν, πῶς δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν πονηροὶ ὄντες; 
ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύµατος τῆς καρδίας τὸ στόµα λαλεῖ. 35 ὁ 
ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει ἀγαθά, καὶ ὁ 
πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά. 36 
λέγω δὲ ὑµῖν ὅτι πᾶν ῥῆµα ἀργὸν ὃ λαλήσουσιν οἱ ἄνθρωποι 
ἀποδώσουσιν περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡµέρᾳ κρίσεως· 37 ἐκ γὰρ τῶν 
λόγων σου δικαιωθήσῃ, καὶ ἐκ τῶν λόγων σου καταδικασθήσῃ. 38 
Τότε ἀπεκρίθησαν αὐτῷ τινες τῶν γραµµατέων καὶ Φαρισαίων 
λέγοντες, ∆ιδάσκαλε, θέλοµεν ἀπὸ σοῦ σηµεῖον ἰδεῖν. 39 ὁ δὲ 
ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Γενεὰ πονηρὰ καὶ µοιχαλὶς σηµεῖον 
ἐπιζητεῖ, καὶ σηµεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ µὴ τὸ σηµεῖον Ἰωνᾶ 
τοῦ προφήτου. 40 ὥσπερ γὰρ ἦν Ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους 
τρεῖς ἡµέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν 
τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡµέρας καὶ τρεῖς νύκτας. 41 ἄνδρες 
Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει µετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ 
κατακρινοῦσιν αὐτήν· ὅτι µετενόησαν εἰς τὸ κήρυγµα Ἰωνᾶ, καὶ 
ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε. 42 βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ 
κρίσει µετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτήν· ὅτι ἦλθεν ἐκ 
τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολοµῶνος, καὶ ἰδοὺ 
πλεῖον Σολοµῶνος ὧδε. 43 Ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον πνεῦµα ἐξέλθῃ 
ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι� ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν, 
καὶ οὐχ εὑρίσκει. 44 τότε λέγει, Εἰς τὸν οἶκόν µου ἐπιστρέψω ὅθεν 
ἐξῆλθον· καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα σεσαρωµένον καὶ 
κεκοσµηµένον. 45 τότε πορεύεται καὶ παραλαµβάνει µεθ� ἑαυτοῦ 
ἑπτὰ ἕτερα πνεύµατα πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ 
ἐκεῖ· καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν 
πρώτων. οὕτως ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ πονηρᾷ. 46 Ἔτι 
αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς ὄχλοις ἰδοὺ ἡ µήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ 
εἱστήκεισαν ἔξω ζητοῦντες αὐτῷ λαλῆσαι. 47 [εἶπεν δέ τις αὐτῷ, 
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Ἰδοὺ ἡ µήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ἑστήκασιν ζητοῦντές σοι 
λαλῆσαι.] 48 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ λέγοντι αὐτῷ, Τίς ἐστιν ἡ 
µήτηρ µου, καὶ τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί µου; 49 καὶ ἐκτείνας τὴν 
χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς µαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν, Ἰδοὺ ἡ µήτηρ µου καὶ 
οἱ ἀδελφοί µου· 50 ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέληµα τοῦ πατρός µου 
τοῦ ἐν οὐρανοῖς αὐτός µου ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ καὶ µήτηρ ἐστίν.  

Mt 13:1Mt 13:1Mt 13:1Mt 13:1    

Ἐν τῇ ἡµέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς τῆς οἰκίας ἐκάθητο παρὰ 
τὴν θάλασσαν· 2 καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοί, ὥστε 
αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐµβάντα καθῆσθαι, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐπὶ τὸν 
αἰγιαλὸν εἱστήκει. 3 καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ ἐν παραβολαῖς 
λέγων, Ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπείρειν. 4 καὶ ἐν τῷ σπείρειν 
αὐτὸν ἃ µὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ἐλθόντα τὰ πετεινὰ 
κατέφαγεν αὐτά. 5 ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ πετρώδη ὅπου οὐκ εἶχεν 
γῆν πολλήν, καὶ εὐθέως ἐξανέτειλεν διὰ τὸ µὴ ἔχειν βάθος γῆς. 6 
ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ἐκαυµατίσθη καὶ διὰ τὸ µὴ ἔχειν ῥίζαν 
ἐξηράνθη. 7 ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ 
ἄκανθαι καὶ ἔπνιξαν αὐτά. 8 ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν 
καλὴν καὶ ἐδίδου καρπόν, ὃ µὲν ἑκατόν, ὃ δὲ ἑξήκοντα, ὃ δὲ 
τριάκοντα. 9 ὁ ἔχων ὦτα ἀκουέτω. 10 Καὶ προσελθόντες οἱ 
µαθηταὶ εἶπαν αὐτῷ, ∆ιὰ τί ἐν παραβολαῖς λαλεῖς αὐτοῖς; 11 ὁ δὲ 
ἀποκριθεὶς εἶπεν [αὐτοῖς] ὅτι Ὑµῖν δέδοται γνῶναι τὰ µυστήρια τῆς 
βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἐκείνοις δὲ οὐ δέδοται. 12 ὅστις γὰρ ἔχει, 
δοθήσεται αὐτῷ καὶ περισσευθήσεται· ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει 
ἀρθήσεται ἀπ� αὐτοῦ. 13 διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ, ὅτι 
βλέποντες οὐ βλέπουσιν καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν οὐδὲ συνίουσιν· 
14 καὶ ἀναπληροῦται αὐτοῖς ἡ προφητεία Ἠσαΐου ἡ λέγουσα, Ἀκοῇ 
ἀκούσετε καὶ οὐ µὴ συνῆτε, καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ µὴ 
ἴδητε. 15 ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶν 
βαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλµοὺς αὐτῶν ἐκάµµυσαν· µήποτε 
ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλµοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν καὶ τῇ καρδίᾳ 
συνῶσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν, καὶ ἰάσοµαι αὐτούς. 16 ὑµῶν δὲ 
µακάριοι οἱ ὀφθαλµοὶ ὅτι βλέπουσιν, καὶ τὰ ὦτα ὑµῶν ὅτι 
ἀκούουσιν. 17 ἀµὴν γὰρ λέγω ὑµῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι 
ἐπεθύµησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε καὶ οὐκ εἶδαν, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε 
καὶ οὐκ ἤκουσαν. 18 Ὑµεῖς οὖν ἀκούσατε τὴν παραβολὴν τοῦ 
σπείραντος. 19 παντὸς ἀκούοντος τὸν λόγον τῆς βασιλείας καὶ µὴ 
συνιέντος, ἔρχεται ὁ πονηρὸς καὶ ἁρπάζει τὸ ἐσπαρµένον ἐν τῇ 
καρδίᾳ αὐτοῦ· οὗτός ἐστιν ὁ παρὰ τὴν ὁδὸν σπαρείς. 20 ὁ δὲ ἐπὶ τὰ 
πετρώδη σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ εὐθὺς µετὰ 
χαρᾶς λαµβάνων αὐτόν· 21 οὐκ ἔχει δὲ ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ ἀλλὰ 
πρόσκαιρός ἐστιν, γενοµένης δὲ θλίψεως ἢ διωγµοῦ διὰ τὸν λόγον 
εὐθὺς σκανδαλίζεται. 22 ὁ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρείς, οὗτός ἐστιν 
ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ ἡ µέριµνα τοῦ αἰῶνος [τούτου] καὶ ἡ 
ἀπάτη τοῦ πλούτου συµπνίγει τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται. 23 ὁ 
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δὲ ἐπὶ τὴν καλὴν γῆν σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ 
συνιείς, ὃς δὴ καρποφορεῖ καὶ ποιεῖ ὃ µὲν ἑκατόν, ὃ δὲ ἑξήκοντα, ὃ 
δὲ τριάκοντα. 24 Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων, 
Ὡµοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ σπείραντι καλὸν 
σπέρµα ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ. 25 ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὺς ἀνθρώπους 
ἦλθεν αὐτοῦ ὁ ἐχθρὸς καὶ ἐπέσπειρεν ζιζάνια ἀνὰ µέσον τοῦ σίτου 
καὶ ἀπῆλθεν. 26 ὅτε δὲ ἐβλάστησεν ὁ χόρτος καὶ καρπὸν ἐποίησεν, 
τότε ἐφάνη καὶ τὰ ζιζάνια. 27 προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ 
οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ, Κύριε, οὐχὶ καλὸν σπέρµα ἔσπειρας ἐν τῷ 
σῷ ἀγρῷ; πόθεν οὖν ἔχει ζιζάνια; 28 ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς, Ἐχθρὸς 
ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν. οἱ δὲ δοῦλοι λέγουσιν αὐτῷ, Θέλεις οὖν 
ἀπελθόντες συλλέξωµεν αὐτά; 29 ὁ δέ φησιν, Οὔ, µήποτε 
συλλέγοντες τὰ ζιζάνια ἐκριζώσητε ἅµα αὐτοῖς τὸν σῖτον. 30 ἄφετε 
συναυξάνεσθαι ἀµφότερα ἕως τοῦ θερισµοῦ· καὶ ἐν καιρῷ τοῦ 
θερισµοῦ ἐρῶ τοῖς θερισταῖς, Συλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια καὶ 
δήσατε αὐτὰ εἰς δέσµας πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά, τὸν δὲ σῖτον 
συναγάγετε εἰς τὴν ἀποθήκην µου. 31 Ἄλλην παραβολὴν 
παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων, Ὁµοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 
κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔσπειρεν ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ· 
32 ὃ µικρότερον µέν ἐστιν πάντων τῶν σπερµάτων, ὅταν δὲ αὐξηθῇ 
µεῖζον τῶν λαχάνων ἐστὶν καὶ γίνεται δένδρον, ὥστε ἐλθεῖν τὰ 
πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατασκηνοῦν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ. 33 
Ἄλλην παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς· Ὁµοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν ζύµῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία 
ἕως οὗ ἐζυµώθη ὅλον. 34 Ταῦτα πάντα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐν 
παραβολαῖς τοῖς ὄχλοις, καὶ χωρὶς παραβολῆς οὐδὲν ἐλάλει αὐτοῖς· 
35 ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος, Ἀνοίξω ἐν 
παραβολαῖς τὸ στόµα µου, ἐρεύξοµαι κεκρυµµένα ἀπὸ καταβολῆς 
[κόσµου]. 36 Τότε ἀφεὶς τοὺς ὄχλους ἦλθεν εἰς τὴν οἰκίαν. καὶ 
προσῆλθον αὐτῷ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες, ∆ιασάφησον ἡµῖν τὴν 
παραβολὴν τῶν ζιζανίων τοῦ ἀγροῦ. 37 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ὁ 
σπείρων τὸ καλὸν σπέρµα ἐστὶν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου· 38 ὁ δὲ ἀγρός 
ἐστιν ὁ κόσµος· τὸ δὲ καλὸν σπέρµα, οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ τῆς 
βασιλείας· τὰ δὲ ζιζάνιά εἰσιν οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ, 39 ὁ δὲ ἐχθρὸς ὁ 
σπείρας αὐτά ἐστιν ὁ διάβολος· ὁ δὲ θερισµὸς συντέλεια αἰῶνός 
ἐστιν, οἱ δὲ θερισταὶ ἄγγελοί εἰσιν. 40 ὥσπερ οὖν συλλέγεται τὰ 
ζιζάνια καὶ πυρὶ καίεται, οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος· 
41 ἀποστελεῖ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ, καὶ 
συλλέξουσιν ἐκ τῆς βασιλείας αὐτοῦ πάντα τὰ σκάνδαλα καὶ τοὺς 
ποιοῦντας τὴν ἀνοµίαν, 42 καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάµινον τοῦ 
πυρός· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθµὸς καὶ ὁ βρυγµὸς τῶν ὀδόντων. 43 Τότε 
οἱ δίκαιοι ἐκλάµψουσιν ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς 
αὐτῶν. ὁ ἔχων ὦτα ἀκουέτω. 44 Ὁµοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν θησαυρῷ κεκρυµµένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ, ὃν εὑρὼν ἄνθρωπος 
ἔκρυψεν, καὶ ἀπὸ τῆς χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει καὶ πωλεῖ πάντα ὅσα 
ἔχει καὶ ἀγοράζει τὸν ἀγρὸν ἐκεῖνον. 45 Πάλιν ὁµοία ἐστὶν ἡ 
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βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ ἐµπόρῳ ζητοῦντι καλοὺς 
µαργαρίτας· 46 εὑρὼν δὲ ἕνα πολύτιµον µαργαρίτην ἀπελθὼν 
πέπρακεν πάντα ὅσα εἶχεν καὶ ἠγόρασεν αὐτόν. 47 Πάλιν ὁµοία 
ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν σαγήνῃ βληθείσῃ εἰς τὴν θάλασσαν 
καὶ ἐκ παντὸς γένους συναγαγούσῃ· 48 ἣν ὅτε ἐπληρώθη 
ἀναβιβάσαντες ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν καὶ καθίσαντες συνέλεξαν τὰ 
καλὰ εἰς ἄγγη, τὰ δὲ σαπρὰ ἔξω ἔβαλον. 49 οὕτως ἔσται ἐν τῇ 
συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος· ἐξελεύσονται οἱ ἄγγελοι καὶ ἀφοριοῦσιν τοὺς 
πονηροὺς ἐκ µέσου τῶν δικαίων 50 καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν 
κάµινον τοῦ πυρός· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθµὸς καὶ ὁ βρυγµὸς τῶν 
ὀδόντων. 51 Συνήκατε ταῦτα πάντα; λέγουσιν αὐτῷ, Ναί. 52 ὁ δὲ 
εἶπεν αὐτοῖς, ∆ιὰ τοῦτο πᾶς γραµµατεὺς µαθητευθεὶς τῇ βασιλείᾳ 
τῶν οὐρανῶν ὅµοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐκβάλλει ἐκ 
τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ καινὰ καὶ παλαιά. 53 Καὶ ἐγένετο ὅτε 
ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τὰς παραβολὰς ταύτας, µετῆρεν ἐκεῖθεν. 54 καὶ 
ἐλθὼν εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν τῇ συναγωγῇ 
αὐτῶν, ὥστε ἐκπλήσσεσθαι αὐτοὺς καὶ λέγειν, Πόθεν τούτῳ ἡ 
σοφία αὕτη καὶ αἱ δυνάµεις; 55 οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τοῦ τέκτονος υἱός; 
οὐχ ἡ µήτηρ αὐτοῦ λέγεται Μαριὰµ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Ἰάκωβος 
καὶ Ἰωσὴφ καὶ Σίµων καὶ Ἰούδας; 56 καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ 
πᾶσαι πρὸς ἡµᾶς εἰσιν; πόθεν οὖν τούτῳ ταῦτα πάντα; 57 καὶ 
ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐκ ἔστιν 
προφήτης ἄτιµος εἰ µὴ ἐν τῇ πατρίδι καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. 58 καὶ 
οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάµεις πολλὰς διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν.  

Mt 14:1Mt 14:1Mt 14:1Mt 14:1    

Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἤκουσεν Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης τὴν ἀκοὴν 
Ἰησοῦ, 2 καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν αὐτοῦ, Οὗτός ἐστιν Ἰωάννης ὁ 
βαπτιστής· αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο αἱ 
δυνάµεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ. 3 Ὁ γὰρ Ἡρῴδης κρατήσας τὸν 
Ἰωάννην ἔδησεν [αὐτὸν] καὶ ἐν φυλακῇ ἀπέθετο διὰ Ἡρῳδιάδα τὴν 
γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ· 4 ἔλεγεν γὰρ ὁ Ἰωάννης 
αὐτῷ, Οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν αὐτήν. 5 καὶ θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι 
ἐφοβήθη τὸν ὄχλον, ὅτι ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον. 6 γενεσίοις δὲ 
γενοµένοις τοῦ Ἡρῴδου ὠρχήσατο ἡ θυγάτηρ τῆς Ἡρῳδιάδος ἐν 
τῷ µέσῳ καὶ ἤρεσεν τῷ Ἡρῴδῃ, 7 ὅθεν µεθ� ὅρκου ὡµολόγησεν 
αὐτῇ δοῦναι ὃ ἐὰν αἰτήσηται. 8 ἡ δὲ προβιβασθεῖσα ὑπὸ τῆς 
µητρὸς αὐτῆς, ∆ός µοι, φησίν, ὧδε ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν 
Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ. 9 καὶ λυπηθεὶς ὁ βασιλεὺς διὰ τοὺς ὅρκους 
καὶ τοὺς συνανακειµένους ἐκέλευσεν δοθῆναι, 10 καὶ πέµψας 
ἀπεκεφάλισεν τὸν Ἰωάννην ἐν τῇ φυλακῇ· 11 καὶ ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ 
αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ ἐδόθη τῷ κορασίῳ, καὶ ἤνεγκεν τῇ µητρὶ 
αὐτῆς. 12 καὶ προσελθόντες οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ ἦραν τὸ πτῶµα καὶ 
ἔθαψαν αὐτό, καὶ ἐλθόντες ἀπήγγειλαν τῷ Ἰησοῦ. 13 Ἀκούσας δὲ 
ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ἐν πλοίῳ εἰς ἔρηµον τόπον κατ� ἰδίαν· 
καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἠκολούθησαν αὐτῷ πεζῇ ἀπὸ τῶν πόλεων. 
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14 καὶ ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ� αὐτοῖς 
καὶ ἐθεράπευσεν τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν. 15 ὀψίας δὲ γενοµένης 
προσῆλθον αὐτῷ οἱ µαθηταὶ λέγοντες, Ἔρηµός ἐστιν ὁ τόπος καὶ ἡ 
ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς 
κώµας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώµατα. 16 ὁ δὲ [Ἰησοῦς] εἶπεν 
αὐτοῖς, Οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν· δότε αὐτοῖς ὑµεῖς φαγεῖν. 17 οἱ 
δὲ λέγουσιν αὐτῷ, Οὐκ ἔχοµεν ὧδε εἰ µὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο 
ἰχθύας. 18 ὁ δὲ εἶπεν, Φέρετέ µοι ὧδε αὐτούς. 19 καὶ κελεύσας τοὺς 
ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοῦ χόρτου, λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ 
τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν καὶ κλάσας 
ἔδωκεν τοῖς µαθηταῖς τοὺς ἄρτους οἱ δὲ µαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. 20 
καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν 
κλασµάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις. 21 οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν 
ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. 22 Καὶ 
εὐθέως ἠνάγκασεν τοὺς µαθητὰς ἐµβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ 
προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. 23 καὶ 
ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ� ἰδίαν προσεύξασθαι. 
ὀψίας δὲ γενοµένης µόνος ἦν ἐκεῖ. 24 τὸ δὲ πλοῖον ἤδη σταδίους 
πολλοὺς ἀπὸ τῆς γῆς ἀπεῖχεν, βασανιζόµενον ὑπὸ τῶν κυµάτων, ἦν 
γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνεµος. 25 τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς ἦλθεν 
πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τὴν θάλασσαν. 26 οἱ δὲ µαθηταὶ 
ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα ἐταράχθησαν 
λέγοντες ὅτι Φάντασµά ἐστιν, καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν. 27 
εὐθὺς δὲ ἐλάλησεν [ὁ Ἰησοῦς] αὐτοῖς λέγων, Θαρσεῖτε, ἐγώ εἰµι· 
µὴ φοβεῖσθε. 28 ἀποκριθεὶς δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπεν, Κύριε, εἰ σὺ 
εἶ, κέλευσόν µε ἐλθεῖν πρὸς σὲ ἐπὶ τὰ ὕδατα· 29 ὁ δὲ εἶπεν, Ἐλθέ. 
καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου ὁ Πέτρος περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα 
καὶ ἦλθεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. 30 βλέπων δὲ τὸν ἄνεµον ἐφοβήθη, καὶ 
ἀρξάµενος καταποντίζεσθαι ἔκραξεν λέγων, Κύριε, σῶσόν µε. 31 
εὐθέως δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ λέγει 
αὐτῷ, Ὀλιγόπιστε, εἰς τί ἐδίστασας; 32 καὶ ἀναβάντων αὐτῶν εἰς 
τὸ πλοῖον ἐκόπασεν ὁ ἄνεµος. 33 οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ προσεκύνησαν 
αὐτῷ λέγοντες, Ἀληθῶς θεοῦ υἱὸς εἶ. 34 Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον 
ἐπὶ τὴν γῆν εἰς Γεννησαρέτ. 35 καὶ ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ 
τόπου ἐκείνου ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τὴν περίχωρον ἐκείνην, καὶ 
προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας, 36 καὶ παρεκάλουν 
αὐτὸν ἵνα µόνον ἅψωνται τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱµατίου αὐτοῦ· καὶ 
ὅσοι ἥψαντο διεσώθησαν.  

Mt 15:1Mt 15:1Mt 15:1Mt 15:1    

Τότε προσέρχονται τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ Ἱεροσολύµων Φαρισαῖοι καὶ 
γραµµατεῖς λέγοντες, 2 ∆ιὰ τί οἱ µαθηταί σου παραβαίνουσιν τὴν 
παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων; οὐ γὰρ νίπτονται τὰς χεῖρας αὐτῶν 
ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν. 3 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, ∆ιὰ τί καὶ 
ὑµεῖς παραβαίνετε τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑµῶν; 4 
ὁ γὰρ θεὸς εἶπεν, Τίµα τὸν πατέρα καὶ τὴν µητέρα, καί, Ὁ 
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κακολογῶν πατέρα ἢ µητέρα θανάτῳ τελευτάτω· 5 ὑµεῖς δὲ 
λέγετε, Ὃς ἂν εἴπῃ τῷ πατρὶ ἢ τῇ µητρί, ∆ῶρον ὃ ἐὰν ἐξ ἐµοῦ 
ὠφεληθῇς, 6 οὐ µὴ τιµήσει τὸν πατέρα αὐτοῦ· καὶ ἠκυρώσατε τὸν 
λόγον τοῦ θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑµῶν. 7 ὑποκριταί, καλῶς 
ἐπροφήτευσεν περὶ ὑµῶν Ἠσαΐας λέγων, 8 Ὁ λαὸς οὗτος τοῖς 
χείλεσίν µε τιµᾷ, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ� ἐµοῦ· 9 
µάτην δὲ σέβονταί µε, διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλµατα 
ἀνθρώπων. 10 Καὶ προσκαλεσάµενος τὸν ὄχλον εἶπεν αὐτοῖς, 
Ἀκούετε καὶ συνίετε· 11 οὐ τὸ εἰσερχόµενον εἰς τὸ στόµα κοινοῖ τὸν 
ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόµενον ἐκ τοῦ στόµατος τοῦτο κοινοῖ 
τὸν ἄνθρωπον. 12 Τότε προσελθόντες οἱ µαθηταὶ λέγουσιν αὐτῷ, 
Οἶδας ὅτι οἱ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες τὸν λόγον ἐσκανδαλίσθησαν; 13 
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Πᾶσα φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ µου 
ὁ οὐράνιος ἐκριζωθήσεται. 14 ἄφετε αὐτούς· τυφλοί εἰσιν ὁδηγοί· 
τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀµφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται. 15 
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Φράσον ἡµῖν τὴν παραβολήν. 
16 ὁ δὲ εἶπεν, Ἀκµὴν καὶ ὑµεῖς ἀσύνετοί ἐστε; 17 οὐ νοεῖτε ὅτι πᾶν 
τὸ εἰσπορευόµενον εἰς τὸ στόµα εἰς τὴν κοιλίαν χωρεῖ καὶ εἰς 
ἀφεδρῶνα ἐκβάλλεται; 18 τὰ δὲ ἐκπορευόµενα ἐκ τοῦ στόµατος ἐκ 
τῆς καρδίας ἐξέρχεται, κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 19 ἐκ γὰρ τῆς 
καρδίας ἐξέρχονται διαλογισµοὶ πονηροί, φόνοι, µοιχεῖαι, πορνεῖαι, 
κλοπαί, ψευδοµαρτυρίαι, βλασφηµίαι. 20 ταῦτά ἐστιν τὰ κοινοῦντα 
τὸν ἄνθρωπον, τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶν φαγεῖν οὐ κοινοῖ τὸν 
ἄνθρωπον. 21 Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ 
µέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. 22 καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν 
ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἔκραζεν λέγουσα, Ἐλέησόν µε, κύριε, υἱὸς 
∆αυίδ· ἡ θυγάτηρ µου κακῶς δαιµονίζεται. 23 ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη 
αὐτῇ λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτουν αὐτὸν 
λέγοντες, Ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡµῶν. 24 ὁ δὲ 
ἀποκριθεὶς εἶπεν, Οὐκ ἀπεστάλην εἰ µὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ 
ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ. 25 ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνει αὐτῷ 
λέγουσα, Κύριε, βοήθει µοι. 26 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Οὐκ ἔστιν 
καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. 27 ἡ 
δὲ εἶπεν, Ναί, κύριε, καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων 
τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν. 28 τότε 
ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ, Ὦ γύναι, µεγάλη σου ἡ πίστις· 
γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας 
ἐκείνης. 29 Καὶ µεταβὰς ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς ἦλθεν παρὰ τὴν 
θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἀναβὰς εἰς τὸ ὄρος ἐκάθητο ἐκεῖ. 30 
καὶ προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἔχοντες µεθ� ἑαυτῶν χωλούς, 
τυφλούς, κυλλούς, κωφούς, καὶ ἑτέρους πολλούς, καὶ ἔρριψαν αὐτοὺς 
παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς· 31 ὥστε τὸν 
ὄχλον θαυµάσαι βλέποντας κωφοὺς λαλοῦντας, κυλλοὺς ὑγιεῖς, καὶ 
χωλοὺς περιπατοῦντας καὶ τυφλοὺς βλέποντας· καὶ ἐδόξασαν τὸν 
θεὸν Ἰσραήλ. 32 Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάµενος τοὺς µαθητὰς 
αὐτοῦ εἶπεν, Σπλαγχνίζοµαι ἐπὶ τὸν ὄχλον, ὅτι ἤδη ἡµέραι τρεῖς 
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προσµένουσίν µοι καὶ οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν· καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς 
νήστεις οὐ θέλω, µήποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ. 33 καὶ λέγουσιν 
αὐτῷ οἱ µαθηταί, Πόθεν ἡµῖν ἐν ἐρηµίᾳ ἄρτοι τοσοῦτοι ὥστε 
χορτάσαι ὄχλον τοσοῦτον; 34 καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Πόσους 
ἄρτους ἔχετε; οἱ δὲ εἶπαν, Ἑπτά, καὶ ὀλίγα ἰχθύδια. 35 καὶ 
παραγγείλας τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τὴν γῆν 36 ἔλαβεν τοὺς ἑπτὰ 
ἄρτους καὶ τοὺς ἰχθύας καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς 
µαθηταῖς, οἱ δὲ µαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. 37 καὶ ἔφαγον πάντες καὶ 
ἐχορτάσθησαν, καὶ τὸ περισσεῦον τῶν κλασµάτων ἦραν, ἑπτὰ 
σπυρίδας πλήρεις. 38 οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν τετρακισχίλιοι ἄνδρες 
χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. 39 Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἐνέβη 
εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια Μαγαδάν.  

Mt 16:1Mt 16:1Mt 16:1Mt 16:1    

Καὶ προσελθόντες οἱ Φαρισαῖοι καὶ Σαδδουκαῖοι πειράζοντες 
ἐπηρώτησαν αὐτὸν σηµεῖον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς. 2 ὁ δὲ 
ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, [Ὀψίας γενοµένης λέγετε, Εὐδία, πυρράζει 
γὰρ ὁ οὐρανός· 3 καὶ πρωΐ, Σήµερον χειµών, πυρράζει γὰρ 
στυγνάζων ὁ οὐρανός. τὸ µὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε 
διακρίνειν, τὰ δὲ σηµεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε.] 4 Γενεὰ πονηρὰ 
καὶ µοιχαλὶς σηµεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σηµεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ 
µὴ τὸ σηµεῖον Ἰωνᾶ. καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ἀπῆλθεν. 5 Καὶ 
ἐλθόντες οἱ µαθηταὶ εἰς τὸ πέραν ἐπελάθοντο ἄρτους λαβεῖν. 6 ὁ δὲ 
Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ὁρᾶτε καὶ προσέχετε ἀπὸ τῆς ζύµης τῶν 
Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων. 7 οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς 
λέγοντες ὅτι Ἄρτους οὐκ ἐλάβοµεν. 8 γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Τί 
διαλογίζεσθε ἐν ἑαυτοῖς, ὀλιγόπιστοι, ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε; 9 οὔπω 
νοεῖτε, οὐδὲ µνηµονεύετε τοὺς πέντε ἄρτους τῶν πεντακισχιλίων καὶ 
πόσους κοφίνους ἐλάβετε; 10 οὐδὲ τοὺς ἑπτὰ ἄρτους τῶν 
τετρακισχιλίων καὶ πόσας σπυρίδας ἐλάβετε; 11 πῶς οὐ νοεῖτε ὅτι 
οὐ περὶ ἄρτων εἶπον ὑµῖν; προσέχετε δὲ ἀπὸ τῆς ζύµης τῶν 
Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων. 12 τότε συνῆκαν ὅτι οὐκ εἶπεν 
προσέχειν ἀπὸ τῆς ζύµης [τῶν ἄρτων] ἀλλὰ ἀπὸ τῆς διδαχῆς τῶν 
Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων. 13 Ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ µέρη 
Καισαρείας τῆς Φιλίππου ἠρώτα τοὺς µαθητὰς αὐτοῦ λέγων, Τίνα 
λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; 14 οἱ δὲ εἶπαν, 
Οἱ µὲν Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλίαν, ἕτεροι δὲ 
Ἰερεµίαν ἢ ἕνα τῶν προφητῶν. 15 λέγει αὐτοῖς, Ὑµεῖς δὲ τίνα µε 
λέγετε εἶναι; 16 ἀποκριθεὶς δὲ Σίµων Πέτρος εἶπεν, Σὺ εἶ ὁ 
Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος. 17 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς 
εἶπεν αὐτῷ, Μακάριος εἶ, Σίµων Βαριωνᾶ, ὅτι σὰρξ καὶ αἷµα οὐκ 
ἀπεκάλυψέν σοι ἀλλ� ὁ πατήρ µου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 18 κἀγὼ δέ 
σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδοµήσω 
µου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς. 19 
δώσω σοι τὰς κλεῖδας τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς 
ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεµένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ 
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τῆς γῆς ἔσται λελυµένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 20 τότε διεστείλατο τοῖς 
µαθηταῖς ἵνα µηδενὶ εἴπωσιν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ Χριστός. 21 Ἀπὸ 
τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς δεικνύειν τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι δεῖ αὐτὸν 
εἰς Ἱεροσόλυµα ἀπελθεῖν καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων 
καὶ ἀρχιερέων καὶ γραµµατέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ 
ἡµέρᾳ ἐγερθῆναι. 22 καὶ προσλαβόµενος αὐτὸν ὁ Πέτρος ἤρξατο 
ἐπιτιµᾶν αὐτῷ λέγων, Ἵλεώς σοι, κύριε· οὐ µὴ ἔσται σοι τοῦτο. 23 
ὁ δὲ στραφεὶς εἶπεν τῷ Πέτρῳ, Ὕπαγε ὀπίσω µου, Σατανᾶ· 
σκάνδαλον εἶ ἐµοῦ, ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν 
ἀνθρώπων. 24 Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ, Εἴ τις 
θέλει ὀπίσω µου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν 
σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω µοι. 25 ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν 
αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ� ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
ἕνεκεν ἐµοῦ εὑρήσει αὐτήν. 26 τί γὰρ ὠφεληθήσεται ἄνθρωπος ἐὰν 
τὸν κόσµον ὅλον κερδήσῃ τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζηµιωθῇ; ἢ τί δώσει 
ἄνθρωπος ἀντάλλαγµα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; 27 µέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ µετὰ τῶν 
ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν 
αὐτοῦ. 28 ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι εἰσίν τινες τῶν ὧδε ἑστώτων οἵτινες 
οὐ µὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
ἐρχόµενον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ.  
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Καὶ µεθ� ἡµέρας ἓξ παραλαµβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ 
Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς 
ὄρος ὑψηλὸν κατ� ἰδίαν. 2 καὶ µετεµορφώθη ἔµπροσθεν αὐτῶν, καὶ 
ἔλαµψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱµάτια αὐτοῦ 
ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς. 3 καὶ ἰδοὺ ὤφθη αὐτοῖς Μωϋσῆς καὶ 
Ἠλίας συλλαλοῦντες µετ� αὐτοῦ. 4 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν 
τῷ Ἰησοῦ, Κύριε, καλόν ἐστιν ἡµᾶς ὧδε εἶναι· εἰ θέλεις, ποιήσω 
ὧδε τρεῖς σκηνάς, σοὶ µίαν καὶ Μωϋσεῖ µίαν καὶ Ἠλίᾳ µίαν. 5 ἔτι 
αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς, καὶ ἰδοὺ 
φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα, Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός µου ὁ ἀγαπητός, 
ἐν ᾧ εὐδόκησα· ἀκούετε αὐτοῦ. 6 καὶ ἀκούσαντες οἱ µαθηταὶ 
ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα. 7 καὶ 
προσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἁψάµενος αὐτῶν εἶπεν, Ἐγέρθητε καὶ µὴ 
φοβεῖσθε. 8 ἐπάραντες δὲ τοὺς ὀφθαλµοὺς αὐτῶν οὐδένα εἶδον εἰ µὴ 
αὐτὸν Ἰησοῦν µόνον. 9 Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους 
ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων, Μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραµα ἕως οὗ 
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἐγερθῇ. 10 καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν 
οἱ µαθηταὶ λέγοντες, Τί οὖν οἱ γραµµατεῖς λέγουσιν ὅτι Ἠλίαν δεῖ 
ἐλθεῖν πρῶτον; 11 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ἠλίας µὲν ἔρχεται καὶ 
ἀποκαταστήσει πάντα· 12 λέγω δὲ ὑµῖν ὅτι Ἠλίας ἤδη ἦλθεν, καὶ 
οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτὸν ἀλλὰ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν· 
οὕτως καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου µέλλει πάσχειν ὑπ� αὐτῶν. 13 τότε 
συνῆκαν οἱ µαθηταὶ ὅτι περὶ Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς. 
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14 Καὶ ἐλθόντων πρὸς τὸν ὄχλον προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος 
γονυπετῶν αὐτὸν 15 καὶ λέγων, Κύριε, ἐλέησόν µου τὸν υἱόν, ὅτι 
σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει· πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ 
καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ. 16 καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς µαθηταῖς 
σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι. 17 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ 
Ἰησοῦς εἶπεν, Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραµµένη, ἕως πότε µεθ� 
ὑµῶν ἔσοµαι; ἕως πότε ἀνέξοµαι ὑµῶν; φέρετέ µοι αὐτὸν ὧδε. 18 
καὶ ἐπετίµησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ� αὐτοῦ τὸ 
δαιµόνιον· καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 19 Τότε 
προσελθόντες οἱ µαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ� ἰδίαν εἶπον, ∆ιὰ τί ἡµεῖς 
οὐκ ἠδυνήθηµεν ἐκβαλεῖν αὐτό; 20 ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς, ∆ιὰ τὴν 
ὀλιγοπιστίαν ὑµῶν· ἀµὴν γὰρ λέγω ὑµῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς 
κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, Μετάβα ἔνθεν ἐκεῖ, καὶ 
µεταβήσεται· καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑµῖν. 22 Συστρεφοµένων δὲ 
αὐτῶν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Μέλλει ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, 23 καὶ ἀποκτενοῦσιν 
αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡµέρᾳ ἐγερθήσεται. καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα. 
24 Ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καφαρναοὺµ προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχµα 
λαµβάνοντες τῷ Πέτρῳ καὶ εἶπαν, Ὁ διδάσκαλος ὑµῶν οὐ τελεῖ τὰ 
δίδραχµα; 25 λέγει, Ναί. καὶ ἐλθόντα εἰς τὴν οἰκίαν προέφθασεν 
αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων, Τί σοι δοκεῖ, Σίµων; οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς 
ἀπὸ τίνων λαµβάνουσιν τέλη ἢ κῆνσον; ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν ἢ ἀπὸ 
τῶν ἀλλοτρίων; 26 εἰπόντος δέ, Ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων, ἔφη αὐτῷ ὁ 
Ἰησοῦς, Ἄρα γε ἐλεύθεροί εἰσιν οἱ υἱοί. 27 ἵνα δὲ µὴ 
σκανδαλίσωµεν αὐτούς, πορευθεὶς εἰς θάλασσαν βάλε ἄγκιστρον 
καὶ τὸν ἀναβάντα πρῶτον ἰχθὺν ἆρον, καὶ ἀνοίξας τὸ στόµα αὐτοῦ 
εὑρήσεις στατῆρα· ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐµοῦ καὶ σοῦ.  

Mt 18:1Mt 18:1Mt 18:1Mt 18:1    

Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ µαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες, Τίς 
ἄρα µείζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν; 2 καὶ 
προσκαλεσάµενος παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν µέσῳ αὐτῶν 3 καὶ εἶπεν, 
Ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ἐὰν µὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ 
µὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 4 ὅστις οὖν 
ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν ὁ µείζων ἐν τῇ 
βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 5 καὶ ὃς ἐὰν δέξηται ἓν παιδίον τοιοῦτο ἐπὶ 
τῷ ὀνόµατί µου, ἐµὲ δέχεται. 6 Ὃς δ� ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν 
µικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐµέ, συµφέρει αὐτῷ ἵνα 
κρεµασθῇ µύλος ὀνικὸς περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισθῇ 
ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης. 7 οὐαὶ τῷ κόσµῳ ἀπὸ τῶν 
σκανδάλων· ἀνάγκη γὰρ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα, πλὴν οὐαὶ τῷ 
ἀνθρώπῳ δι� οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται. 8 Εἰ δὲ ἡ χείρ σου ἢ ὁ πούς 
σου σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί 
ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν κυλλὸν ἢ χωλόν, ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο 
πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον. 9 καὶ εἰ ὁ ὀφθαλµός 
σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστιν 
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µονόφθαλµον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ δύο ὀφθαλµοὺς ἔχοντα 
βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός. 10 Ὁρᾶτε µὴ καταφρονήσητε 
ἑνὸς τῶν µικρῶν τούτων· λέγω γὰρ ὑµῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν 
οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός µου τοῦ ἐν 
οὐρανοῖς. 12 Τί ὑµῖν δοκεῖ; ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν 
πρόβατα καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν, οὐχὶ ἀφήσει τὰ ἐνενήκοντα 
ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώµενον; 13 καὶ ἐὰν 
γένηται εὑρεῖν αὐτό, ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι χαίρει ἐπ� αὐτῷ µᾶλλον ἢ 
ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα τοῖς µὴ πεπλανηµένοις. 14 οὕτως οὐκ 
ἔστιν θέληµα ἔµπροσθεν τοῦ πατρὸς ὑµῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς ἵνα 
ἀπόληται ἓν τῶν µικρῶν τούτων. 15 Ἐὰν δὲ ἁµαρτήσῃ [εἰς σὲ] ὁ 
ἀδελφός σου, ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν µεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ µόνου. ἐάν 
σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου· 16 ἐὰν δὲ µὴ ἀκούσῃ, 
παράλαβε µετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόµατος δύο µαρτύρων 
ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆµα· 17 ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ 
ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ 
ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης. 18 Ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ 
τῆς γῆς ἔσται δεδεµένα ἐν οὐρανῷ καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς 
ἔσται λελυµένα ἐν οὐρανῷ. 19 Πάλιν λέγω ὑµῖν ὅτι ἐὰν δύο 
συµφωνήσωσιν ἐξ ὑµῶν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγµατος οὗ ἐὰν 
αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός µου τοῦ ἐν 
οὐρανοῖς. 20 οὗ γάρ εἰσιν δύο ἢ τρεῖς συνηγµένοι εἰς τὸ ἐµὸν ὄνοµα, 
ἐκεῖ εἰµι ἐν µέσῳ αὐτῶν. 21 Τότε προσελθὼν ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, 
Κύριε, ποσάκις ἁµαρτήσει εἰς ἐµὲ ὁ ἀδελφός µου καὶ ἀφήσω αὐτῷ; 
ἕως ἑπτάκις; 22 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις 
ἀλλὰ ἕως ἑβδοµηκοντάκις ἑπτά. 23 ∆ιὰ τοῦτο ὡµοιώθη ἡ βασιλεία 
τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ ὃς ἠθέλησεν συνᾶραι λόγον µετὰ 
τῶν δούλων αὐτοῦ. 24 ἀρξαµένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν προσηνέχθη 
αὐτῷ εἷς ὀφειλέτης µυρίων ταλάντων. 25 µὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ 
ἀποδοῦναι ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος πραθῆναι καὶ τὴν γυναῖκα καὶ 
τὰ τέκνα καὶ πάντα ὅσα ἔχει, καὶ ἀποδοθῆναι. 26 πεσὼν οὖν ὁ 
δοῦλος προσεκύνει αὐτῷ λέγων, Μακροθύµησον ἐπ� ἐµοί, καὶ πάντα 
ἀποδώσω σοι. 27 σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου 
ἀπέλυσεν αὐτόν, καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ. 28 ἐξελθὼν δὲ ὁ 
δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ ὃς ὤφειλεν αὐτῷ 
ἑκατὸν δηνάρια, καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγεν λέγων, Ἀπόδος εἴ τι 
ὀφείλεις. 29 πεσὼν οὖν ὁ σύνδουλος αὐτοῦ παρεκάλει αὐτὸν λέγων, 
Μακροθύµησον ἐπ� ἐµοί, καὶ ἀποδώσω σοι. 30 ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, 
ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως ἀποδῷ τὸ 
ὀφειλόµενον. 31 ἰδόντες οὖν οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόµενα 
ἐλυπήθησαν σφόδρα, καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν 
πάντα τὰ γενόµενα. 32 τότε προσκαλεσάµενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ 
λέγει αὐτῷ, ∆οῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι, 
ἐπεὶ παρεκάλεσάς µε· 33 οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν 
σου, ὡς κἀγὼ σὲ ἠλέησα; 34 καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ 
παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ 
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ὀφειλόµενον. 35 Οὕτως καὶ ὁ πατήρ µου ὁ οὐράνιος ποιήσει ὑµῖν ἐὰν 
µὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑµῶν.  

Mt 19:1Mt 19:1Mt 19:1Mt 19:1    

Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους, µετῆρεν 
ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας πέραν τοῦ 
Ἰορδάνου. 2 καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, καὶ ἐθεράπευσεν 
αὐτοὺς ἐκεῖ. 3 Καὶ προσῆλθον αὐτῷ Φαρισαῖοι πειράζοντες αὐτὸν 
καὶ λέγοντες, Εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπῳ ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ 
κατὰ πᾶσαν αἰτίαν; 4 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ 
κτίσας ἀπ� ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς; 5 καὶ εἶπεν, 
Ἕνεκα τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν µητέρα 
καὶ κολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα 
µίαν. 6 ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ σὰρξ µία. ὃ οὖν ὁ θεὸς 
συνέζευξεν ἄνθρωπος µὴ χωριζέτω. 7 λέγουσιν αὐτῷ, Τί οὖν 
Μωϋσῆς ἐνετείλατο δοῦναι βιβλίον ἀποστασίου καὶ ἀπολῦσαι 
[αὐτήν]; 8 λέγει αὐτοῖς ὅτι Μωϋσῆς πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑµῶν 
ἐπέτρεψεν ὑµῖν ἀπολῦσαι τὰς γυναῖκας ὑµῶν, ἀπ� ἀρχῆς δὲ οὐ 
γέγονεν οὕτως. 9 λέγω δὲ ὑµῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα 
αὐτοῦ µὴ ἐπὶ πορνείᾳ καὶ γαµήσῃ ἄλλην µοιχᾶται. 10 λέγουσιν 
αὐτῷ οἱ µαθηταὶ [αὐτοῦ], Εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ ἀνθρώπου 
µετὰ τῆς γυναικός, οὐ συµφέρει γαµῆσαι. 11 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ 
πάντες χωροῦσιν τὸν λόγον [τοῦτον], ἀλλ� οἷς δέδοται. 12 εἰσὶν γὰρ 
εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας µητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως, καὶ εἰσὶν 
εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν 
εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 
ὁ δυνάµενος χωρεῖν χωρείτω. 13 Τότε προσηνέχθησαν αὐτῷ παιδία, 
ἵνα τὰς χεῖρας ἐπιθῇ αὐτοῖς καὶ προσεύξηται· οἱ δὲ µαθηταὶ 
ἐπετίµησαν αὐτοῖς. 14 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἄφετε τὰ παιδία καὶ µὴ 
κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός µε, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία 
τῶν οὐρανῶν. 15 καὶ ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτοῖς ἐπορεύθη ἐκεῖθεν. 
16 Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν αὐτῷ εἶπεν, ∆ιδάσκαλε, τί ἀγαθὸν 
ποιήσω ἵνα σχῶ ζωὴν αἰώνιον; 17 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, Τί µε ἐρωτᾷς 
περὶ τοῦ ἀγαθοῦ; εἷς ἐστιν ὁ ἀγαθός. εἰ δὲ θέλεις εἰς τὴν ζωὴν 
εἰσελθεῖν, τήρησον τὰς ἐντολάς. 18 λέγει αὐτῷ, Ποίας; ὁ δὲ 
Ἰησοῦς εἶπεν, Τὸ Οὐ φονεύσεις, Οὐ µοιχεύσεις, Οὐ κλέψεις, Οὐ 
ψευδοµαρτυρήσεις, 19 Τίµα τὸν πατέρα καὶ τὴν µητέρα, καί, 
Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 20 λέγει αὐτῷ ὁ 
νεανίσκος, Πάντα ταῦτα ἐφύλαξα· τί ἔτι ὑστερῶ; 21 ἔφη αὐτῷ ὁ 
Ἰησοῦς, Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα 
καὶ δὸς τοῖς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανοῖς, καὶ δεῦρο 
ἀκολούθει µοι. 22 ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον ἀπῆλθεν 
λυπούµενος, ἦν γὰρ ἔχων κτήµατα πολλά. 23 Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν 
τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ, Ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι πλούσιος δυσκόλως 
εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 24 πάλιν δὲ λέγω 
ὑµῖν, εὐκοπώτερόν ἐστιν κάµηλον διὰ τρυπήµατος ῥαφίδος διελθεῖν 
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ἢ πλούσιον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 25 ἀκούσαντες δὲ 
οἱ µαθηταὶ ἐξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντες, Τίς ἄρα δύναται 
σωθῆναι; 26 ἐµβλέψας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Παρὰ ἀνθρώποις 
τοῦτο ἀδύνατόν ἐστιν, παρὰ δὲ θεῷ πάντα δυνατά. 27 Τότε 
ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Ἰδοὺ ἡµεῖς ἀφήκαµεν πάντα καὶ 
ἠκολουθήσαµέν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡµῖν; 28 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν 
αὐτοῖς, Ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι ὑµεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές µοι, ἐν τῇ 
παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης 
αὐτοῦ, καθήσεσθε καὶ ὑµεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς 
δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. 29 καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας ἢ 
ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ µητέρα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν 
τοῦ ὀνόµατός µου ἑκατονταπλασίονα λήµψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον 
κληρονοµήσει. 30 Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι 
πρῶτοι.  

Mt 20:1Mt 20:1Mt 20:1Mt 20:1    

Ὁµοία γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ 
ὅστις ἐξῆλθεν ἅµα πρωῒ µισθώσασθαι ἐργάτας εἰς τὸν ἀµπελῶνα 
αὐτοῦ· 2 συµφωνήσας δὲ µετὰ τῶν ἐργατῶν ἐκ δηναρίου τὴν 
ἡµέραν ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὸν ἀµπελῶνα αὐτοῦ. 3 καὶ ἐξελθὼν 
περὶ τρίτην ὥραν εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀργούς· 4 καὶ 
ἐκείνοις εἶπεν, Ὑπάγετε καὶ ὑµεῖς εἰς τὸν ἀµπελῶνα, καὶ ὃ ἐὰν ᾖ 
δίκαιον δώσω ὑµῖν. 5 οἱ δὲ ἀπῆλθον. πάλιν [δὲ] ἐξελθὼν περὶ ἕκτην 
καὶ ἐνάτην ὥραν ἐποίησεν ὡσαύτως. 6 περὶ δὲ τὴν ἑνδεκάτην 
ἐξελθὼν εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας, καὶ λέγει αὐτοῖς, Τί ὧδε ἑστήκατε 
ὅλην τὴν ἡµέραν ἀργοί; 7 λέγουσιν αὐτῷ, Ὅτι οὐδεὶς ἡµᾶς 
ἐµισθώσατο. λέγει αὐτοῖς, Ὑπάγετε καὶ ὑµεῖς εἰς τὸν ἀµπελῶνα. 8 
ὀψίας δὲ γενοµένης λέγει ὁ κύριος τοῦ ἀµπελῶνος τῷ ἐπιτρόπῳ 
αὐτοῦ, Κάλεσον τοὺς ἐργάτας καὶ ἀπόδος αὐτοῖς τὸν µισθὸν 
ἀρξάµενος ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων. 9 καὶ ἐλθόντες οἱ 
περὶ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν ἔλαβον ἀνὰ δηνάριον. 10 καὶ ἐλθόντες οἱ 
πρῶτοι ἐνόµισαν ὅτι πλεῖον λήµψονται· καὶ ἔλαβον [τὸ] ἀνὰ 
δηνάριον καὶ αὐτοί. 11 λαβόντες δὲ ἐγόγγυζον κατὰ τοῦ 
οἰκοδεσπότου 12 λέγοντες, Οὗτοι οἱ ἔσχατοι µίαν ὥραν ἐποίησαν, 
καὶ ἴσους ἡµῖν αὐτοὺς ἐποίησας τοῖς βαστάσασι τὸ βάρος τῆς 
ἡµέρας καὶ τὸν καύσωνα. 13 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς ἑνὶ αὐτῶν εἶπεν, 
Ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε· οὐχὶ δηναρίου συνεφώνησάς µοι; 14 ἆρον τὸ 
σὸν καὶ ὕπαγε· θέλω δὲ τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς καὶ σοί. 15 
[ἢ] οὐκ ἔξεστίν µοι ὃ θέλω ποιῆσαι ἐν τοῖς ἐµοῖς; ἢ ὁ ὀφθαλµός σου 
πονηρός ἐστιν ὅτι ἐγὼ ἀγαθός εἰµι; 16 Οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι 
πρῶτοι καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι. 17 Καὶ ἀναβαίνων ὁ Ἰησοῦς εἰς 
Ἱεροσόλυµα παρέλαβεν τοὺς δώδεκα [µαθητὰς] κατ� ἰδίαν, καὶ ἐν 
τῇ ὁδῷ εἶπεν αὐτοῖς, 18 Ἰδοὺ ἀναβαίνοµεν εἰς Ἱεροσόλυµα, καὶ ὁ 
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ 
γραµµατεῦσιν, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ, 19 καὶ 
παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐµπαῖξαι καὶ µαστιγῶσαι 
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καὶ σταυρῶσαι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡµέρᾳ ἐγερθήσεται. 20 Τότε 
προσῆλθεν αὐτῷ ἡ µήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου µετὰ τῶν υἱῶν 
αὐτῆς προσκυνοῦσα καὶ αἰτοῦσά τι ἀπ� αὐτοῦ. 21 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ, 
Τί θέλεις; λέγει αὐτῷ, Εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο υἱοί µου εἷς 
ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύµων σου ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. 22 
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε· δύνασθε πιεῖν 
τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ µέλλω πίνειν; λέγουσιν αὐτῷ, ∆υνάµεθα. 23 
λέγει αὐτοῖς, Τὸ µὲν ποτήριόν µου πίεσθε, τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν 
µου καὶ ἐξ εὐωνύµων οὐκ ἔστιν ἐµὸν τοῦτο δοῦναι, ἀλλ� οἷς 
ἡτοίµασται ὑπὸ τοῦ πατρός µου. 24 Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα 
ἠγανάκτησαν περὶ τῶν δύο ἀδελφῶν. 25 ὁ δὲ Ἰησοῦς 
προσκαλεσάµενος αὐτοὺς εἶπεν, Οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν 
κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ µεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. 26 
οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ὑµῖν· ἀλλ� ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑµῖν µέγας γενέσθαι 
ἔσται ὑµῶν διάκονος, 27 καὶ ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑµῖν εἶναι πρῶτος ἔσται 
ὑµῶν δοῦλος· 28 ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν 
διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον 
ἀντὶ πολλῶν. 29 Καὶ ἐκπορευοµένων αὐτῶν ἀπὸ Ἰεριχὼ 
ἠκολούθησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς. 30 καὶ ἰδοὺ δύο τυφλοὶ καθήµενοι 
παρὰ τὴν ὁδόν, ἀκούσαντες ὅτι Ἰησοῦς παράγει, ἔκραξαν λέγοντες, 
[Κύριε,] ἐλέησον ἡµᾶς, υἱὲ ∆αυίδ. 31 ὁ δὲ ὄχλος ἐπετίµησεν αὐτοῖς 
ἵνα σιωπήσωσιν· οἱ δὲ µεῖζον ἔκραξαν λέγοντες, Κύριε, ἐλέησον 
ἡµᾶς, υἱὲ ∆αυίδ. 32 καὶ στὰς ὁ Ἰησοῦς ἐφώνησεν αὐτοὺς καὶ εἶπεν, 
Τί θέλετε ποιήσω ὑµῖν; 33 λέγουσιν αὐτῷ, Κύριε, ἵνα ἀνοιγῶσιν οἱ 
ὀφθαλµοὶ ἡµῶν. 34 σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἥψατο τῶν 
ὀµµάτων αὐτῶν, καὶ εὐθέως ἀνέβλεψαν καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ.  
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Καὶ ὅτε ἤγγισαν εἰς Ἱεροσόλυµα καὶ ἦλθον εἰς Βηθφαγὴ εἰς τὸ 
Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, τότε Ἰησοῦς ἀπέστειλεν δύο µαθητὰς 2 λέγων 
αὐτοῖς, Πορεύεσθε εἰς τὴν κώµην τὴν κατέναντι ὑµῶν, καὶ εὐθέως 
εὑρήσετε ὄνον δεδεµένην καὶ πῶλον µετ� αὐτῆς· λύσαντες ἀγάγετέ 
µοι. 3 καὶ ἐάν τις ὑµῖν εἴπῃ τι, ἐρεῖτε ὅτι Ὁ κύριος αὐτῶν χρείαν 
ἔχει· εὐθὺς δὲ ἀποστελεῖ αὐτούς. 4 Τοῦτο δὲ γέγονεν ἵνα πληρωθῇ 
τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος, 5 Εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών, 
Ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι, πραῢς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον, 
καὶ ἐπὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου. 6 πορευθέντες δὲ οἱ µαθηταὶ καὶ 
ποιήσαντες καθὼς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς 7 ἤγαγον τὴν ὄνον 
καὶ τὸν πῶλον, καὶ ἐπέθηκαν ἐπ� αὐτῶν τὰ ἱµάτια, καὶ ἐπεκάθισεν 
ἐπάνω αὐτῶν. 8 ὁ δὲ πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἱµάτια 
ἐν τῇ ὁδῷ, ἄλλοι δὲ ἔκοπτον κλάδους ἀπὸ τῶν δένδρων καὶ 
ἐστρώννυον ἐν τῇ ὁδῷ. 9 οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες αὐτὸν καὶ οἱ 
ἀκολουθοῦντες ἔκραζον λέγοντες, Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ ∆αυίδ· 
Εὐλογηµένος ὁ ἐρχόµενος ἐν ὀνόµατι κυρίου· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς 
ὑψίστοις. 10 καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς Ἱεροσόλυµα ἐσείσθη πᾶσα ἡ 
πόλις λέγουσα, Τίς ἐστιν οὗτος; 11 οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον, Οὗτός ἐστιν 
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ὁ προφήτης Ἰησοῦς ὁ ἀπὸ Ναζαρὲθ τῆς Γαλιλαίας. 12 Καὶ 
εἰσῆλθεν Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερόν, καὶ ἐξέβαλεν πάντας τοὺς πωλοῦντας 
καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν 
κατέστρεψεν καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστεράς, 13 
καὶ λέγει αὐτοῖς, Γέγραπται, Ὁ οἶκός µου οἶκος προσευχῆς 
κληθήσεται, ὑµεῖς δὲ αὐτὸν ποιεῖτε σπήλαιον λῃστῶν. 14 Καὶ 
προσῆλθον αὐτῷ τυφλοὶ καὶ χωλοὶ ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ ἐθεράπευσεν 
αὐτούς. 15 ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραµµατεῖς τὰ θαυµάσια ἃ 
ἐποίησεν καὶ τοὺς παῖδας τοὺς κράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ καὶ λέγοντας, 
Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ ∆αυίδ, ἠγανάκτησαν 16 καὶ εἶπαν αὐτῷ, Ἀκούεις 
τί οὗτοι λέγουσιν; ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, Ναί· οὐδέποτε 
ἀνέγνωτε ὅτι Ἐκ στόµατος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω 
αἶνον; 17 Καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ἐξῆλθεν ἔξω τῆς πόλεως εἰς 
Βηθανίαν, καὶ ηὐλίσθη ἐκεῖ. 18 Πρωῒ δὲ ἐπανάγων εἰς τὴν πόλιν 
ἐπείνασεν. 19 καὶ ἰδὼν συκῆν µίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἦλθεν ἐπ� αὐτήν, 
καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ εἰ µὴ φύλλα µόνον, καὶ λέγει αὐτῇ, 
Μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ἐξηράνθη 
παραχρῆµα ἡ συκῆ. 20 καὶ ἰδόντες οἱ µαθηταὶ ἐθαύµασαν 
λέγοντες, Πῶς παραχρῆµα ἐξηράνθη ἡ συκῆ; 21 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ 
Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ µὴ 
διακριθῆτε, οὐ µόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει 
τούτῳ εἴπητε, Ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται· 
22 καὶ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες 
λήµψεσθε. 23 Καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερὸν προσῆλθον αὐτῷ 
διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ λέγοντες, Ἐν 
ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην; 
24 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ἐρωτήσω ὑµᾶς κἀγὼ 
λόγον ἕνα, ὃν ἐὰν εἴπητέ µοι κἀγὼ ὑµῖν ἐρῶ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα 
ποιῶ· 25 τὸ βάπτισµα τὸ Ἰωάννου πόθεν ἦν; ἐξ οὐρανοῦ ἢ ἐξ 
ἀνθρώπων; οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες, Ἐὰν εἴπωµεν, 
Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ ἡµῖν, ∆ιὰ τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 26 ἐὰν δὲ 
εἴπωµεν, Ἐξ ἀνθρώπων, φοβούµεθα τὸν ὄχλον, πάντες γὰρ ὡς 
προφήτην ἔχουσιν τὸν Ἰωάννην. 27 καὶ ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ 
εἶπαν, Οὐκ οἴδαµεν. ἔφη αὐτοῖς καὶ αὐτός, Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑµῖν ἐν 
ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 28 Τί δὲ ὑµῖν δοκεῖ; ἄνθρωπος εἶχεν 
τέκνα δύο. καὶ προσελθὼν τῷ πρώτῳ εἶπεν, Τέκνον, ὕπαγε σήµερον 
ἐργάζου ἐν τῷ ἀµπελῶνι. 29 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Οὐ θέλω, 
ὕστερον δὲ µεταµεληθεὶς ἀπῆλθεν. 30 προσελθὼν δὲ τῷ ἑτέρῳ 
εἶπεν ὡσαύτως. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ἐγώ, κύριε· καὶ οὐκ 
ἀπῆλθεν. 31 τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησεν τὸ θέληµα τοῦ πατρός; 
λέγουσιν, Ὁ πρῶτος. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι οἱ 
τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑµᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 
32 ἦλθεν γὰρ Ἰωάννης πρὸς ὑµᾶς ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης, καὶ οὐκ 
ἐπιστεύσατε αὐτῷ· οἱ δὲ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι ἐπίστευσαν αὐτῷ· 
ὑµεῖς δὲ ἰδόντες οὐδὲ µετεµελήθητε ὕστερον τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ. 
33 Ἄλλην παραβολὴν ἀκούσατε. Ἄνθρωπος ἦν οἰκοδεσπότης ὅστις 
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ἐφύτευσεν ἀµπελῶνα καὶ φραγµὸν αὐτῷ περιέθηκεν καὶ ὤρυξεν ἐν 
αὐτῷ ληνὸν καὶ ᾠκοδόµησεν πύργον, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς, 
καὶ ἀπεδήµησεν. 34 ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν καρπῶν, 
ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργοὺς λαβεῖν τοὺς 
καρποὺς αὐτοῦ. 35 καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ ὃν 
µὲν ἔδειραν, ὃν δὲ ἀπέκτειναν, ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν. 36 πάλιν 
ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτων, καὶ ἐποίησαν 
αὐτοῖς ὡσαύτως. 37 ὕστερον δὲ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸν 
αὐτοῦ λέγων, Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν µου. 38 οἱ δὲ γεωργοὶ 
ἰδόντες τὸν υἱὸν εἶπον ἐν ἑαυτοῖς, Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόµος· δεῦτε 
ἀποκτείνωµεν αὐτὸν καὶ σχῶµεν τὴν κληρονοµίαν αὐτοῦ. 39 καὶ 
λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀµπελῶνος καὶ ἀπέκτειναν. 40 
ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος τοῦ ἀµπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς 
ἐκείνοις; 41 λέγουσιν αὐτῷ, Κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς, καὶ 
τὸν ἀµπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώσουσιν 
αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν. 42 λέγει αὐτοῖς ὁ 
Ἰησοῦς, Οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς, Λίθον ὃν 
ἀπεδοκίµασαν οἱ οἰκοδοµοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας· 
παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστιν θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς 
ἡµῶν; 43 διὰ τοῦτο λέγω ὑµῖν ὅτι ἀρθήσεται ἀφ�  ὑµῶν ἡ βασιλεία 
τοῦ θεοῦ καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς. 44 [Καὶ 
ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται· ἐφ� ὃν δ� ἂν πέσῃ 
λικµήσει αὐτόν.] 45 Καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι 
τὰς παραβολὰς αὐτοῦ ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει· 46 καὶ 
ζητοῦντες αὐτὸν κρατῆσαι ἐφοβήθησαν τοὺς ὄχλους, ἐπεὶ εἰς 
προφήτην αὐτὸν εἶχον.  
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Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς πάλιν εἶπεν ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λέγων, 
2 Ὡµοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὅστις 
ἐποίησεν γάµους τῷ υἱῷ αὐτοῦ. 3 καὶ ἀπέστειλεν τοὺς δούλους 
αὐτοῦ καλέσαι τοὺς κεκληµένους εἰς τοὺς γάµους, καὶ οὐκ ἤθελον 
ἐλθεῖν. 4 πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους λέγων, Εἴπατε τοῖς 
κεκληµένοις, Ἰδοὺ τὸ ἄριστόν µου ἡτοίµακα, οἱ ταῦροί µου καὶ τὰ 
σιτιστὰ τεθυµένα, καὶ πάντα ἕτοιµα· δεῦτε εἰς τοὺς γάµους. 5 οἱ δὲ 
ἀµελήσαντες ἀπῆλθον, ὃς µὲν εἰς τὸν ἴδιον ἀγρόν, ὃς δὲ ἐπὶ τὴν 
ἐµπορίαν αὐτοῦ· 6 οἱ δὲ λοιποὶ κρατήσαντες τοὺς δούλους αὐτοῦ 
ὕβρισαν καὶ ἀπέκτειναν. 7 ὁ δὲ βασιλεὺς ὠργίσθη, καὶ πέµψας τὰ 
στρατεύµατα αὐτοῦ ἀπώλεσεν τοὺς φονεῖς ἐκείνους καὶ τὴν πόλιν 
αὐτῶν ἐνέπρησεν. 8 τότε λέγει τοῖς δούλοις αὐτοῦ, Ὁ µὲν γάµος 
ἕτοιµός ἐστιν, οἱ δὲ κεκληµένοι οὐκ ἦσαν ἄξιοι· 9 πορεύεσθε οὖν ἐπὶ 
τὰς διεξόδους τῶν ὁδῶν, καὶ ὅσους ἐὰν εὕρητε καλέσατε εἰς τοὺς 
γάµους. 10 καὶ ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον 
πάντας οὓς εὗρον, πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς· καὶ ἐπλήσθη ὁ γάµος 
ἀνακειµένων. 11 εἰσελθὼν δὲ ὁ βασιλεὺς θεάσασθαι τοὺς 
ἀνακειµένους εἶδεν ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυµένον ἔνδυµα γάµου· 
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12 καὶ λέγει αὐτῷ, Ἑταῖρε, πῶς εἰσῆλθες ὧδε µὴ ἔχων ἔνδυµα 
γάµου; ὁ δὲ ἐφιµώθη. 13 τότε ὁ βασιλεὺς εἶπεν τοῖς διακόνοις, 
∆ήσαντες αὐτοῦ πόδας καὶ χεῖρας ἐκβάλετε αὐτὸν εἰς τὸ σκότος τὸ 
ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθµὸς καὶ ὁ βρυγµὸς τῶν ὀδόντων. 14 
πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοὶ ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί. 15 Τότε πορευθέντες οἱ 
Φαρισαῖοι συµβούλιον ἔλαβον ὅπως αὐτὸν παγιδεύσωσιν ἐν λόγῳ. 
16 καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς µαθητὰς αὐτῶν µετὰ τῶν 
Ἡρῳδιανῶν λέγοντες, ∆ιδάσκαλε, οἴδαµεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ τὴν 
ὁδὸν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις, καὶ οὐ µέλει σοι περὶ οὐδενός, 
οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων. 17 εἰπὲ οὖν ἡµῖν τί σοι 
δοκεῖ· ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ οὔ; 18 γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς 
τὴν πονηρίαν αὐτῶν εἶπεν, Τί µε πειράζετε, ὑποκριταί; 19 
ἐπιδείξατέ µοι τὸ νόµισµα τοῦ κήνσου. οἱ δὲ προσήνεγκαν αὐτῷ 
δηνάριον. 20 καὶ λέγει αὐτοῖς, Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή; 
21 λέγουσιν αὐτῷ, Καίσαρος. τότε λέγει αὐτοῖς, Ἀπόδοτε οὖν τὰ 
Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ. 22 καὶ ἀκούσαντες 
ἐθαύµασαν, καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθον. 23 Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡµέρᾳ 
προσῆλθον αὐτῷ Σαδδουκαῖοι, λέγοντες µὴ εἶναι ἀνάστασιν, καὶ 
ἐπηρώτησαν αὐτὸν 24 λέγοντες, ∆ιδάσκαλε, Μωϋσῆς εἶπεν, Ἐάν 
τις ἀποθάνῃ µὴ ἔχων τέκνα, ἐπιγαµβρεύσει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν 
γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἀναστήσει σπέρµα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 25 ἦσαν 
δὲ παρ� ἡµῖν ἑπτὰ ἀδελφοί· καὶ ὁ πρῶτος γήµας ἐτελεύτησεν, καὶ 
µὴ ἔχων σπέρµα ἀφῆκεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ· 26 
ὁµοίως καὶ ὁ δεύτερος καὶ ὁ τρίτος, ἕως τῶν ἑπτά. 27 ὕστερον δὲ 
πάντων ἀπέθανεν ἡ γυνή. 28 ἐν τῇ ἀναστάσει οὖν τίνος τῶν ἑπτὰ 
ἔσται γυνή; πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν. 29 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς 
εἶπεν αὐτοῖς, Πλανᾶσθε µὴ εἰδότες τὰς γραφὰς µηδὲ τὴν δύναµιν 
τοῦ θεοῦ· 30 ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει οὔτε γαµοῦσιν οὔτε γαµίζονται, 
ἀλλ� ὡς ἄγγελοι ἐν τῷ οὐρανῷ εἰσιν. 31 περὶ δὲ τῆς ἀναστάσεως 
τῶν νεκρῶν οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑµῖν ὑπὸ τοῦ θεοῦ λέγοντος, 32 
Ἐγώ εἰµι ὁ θεὸς Ἀβραὰµ καὶ ὁ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ θεὸς Ἰακώβ; οὐκ 
ἔστιν [ὁ] θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων. 33 καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι 
ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. 34 Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες 
ὅτι ἐφίµωσεν τοὺς Σαδδουκαίους συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό. 35 καὶ 
ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ αὐτῶν [νοµικὸς] πειράζων αὐτόν, 36 ∆ιδάσκαλε, 
ποία ἐντολὴ µεγάλη ἐν τῷ νόµῳ; 37 ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ, Ἀγαπήσεις 
κύριον τὸν θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου 
καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου· 38 αὕτη ἐστὶν ἡ µεγάλη καὶ πρώτη 
ἐντολή. 39 δευτέρα δὲ ὁµοία αὐτῇ, Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς 
σεαυτόν. 40 ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόµος κρέµαται 
καὶ οἱ προφῆται. 41 Συνηγµένων δὲ τῶν Φαρισαίων ἐπηρώτησεν 
αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς 42 λέγων, Τί ὑµῖν δοκεῖ περὶ τοῦ Χριστοῦ; τίνος 
υἱός ἐστιν; λέγουσιν αὐτῷ, Τοῦ ∆αυίδ. 43 λέγει αὐτοῖς, Πῶς οὖν 
∆αυὶδ ἐν πνεύµατι καλεῖ αὐτὸν κύριον λέγων, 44 Εἶπεν κύριος τῷ 
κυρίῳ µου, Κάθου ἐκ δεξιῶν µου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου 
ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου; 45 εἰ οὖν ∆αυὶδ καλεῖ αὐτὸν κύριον, πῶς 
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υἱὸς αὐτοῦ ἐστιν; 46 καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἀποκριθῆναι αὐτῷ λόγον, 
οὐδὲ ἐτόλµησέν τις ἀπ� ἐκείνης τῆς ἡµέρας ἐπερωτῆσαι αὐτὸν 
οὐκέτι.  

Mt 23:1Mt 23:1Mt 23:1Mt 23:1    

Τότε ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν τοῖς ὄχλοις καὶ τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ 2 
λέγων, Ἐπὶ τῆς Μωϋσέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ γραµµατεῖς καὶ οἱ 
Φαρισαῖοι. 3 πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑµῖν ποιήσατε καὶ τηρεῖτε, 
κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν µὴ ποιεῖτε· λέγουσιν γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσιν. 4 
δεσµεύουσιν δὲ φορτία βαρέα καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤµους τῶν 
ἀνθρώπων, αὐτοὶ δὲ τῷ δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσιν κινῆσαι αὐτά. 
5 πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσιν πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς 
ἀνθρώποις· πλατύνουσιν γὰρ τὰ φυλακτήρια αὐτῶν καὶ 
µεγαλύνουσιν τὰ κράσπεδα, 6 φιλοῦσιν δὲ τὴν πρωτοκλισίαν ἐν τοῖς 
δείπνοις καὶ τὰς πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς 7 καὶ τοὺς 
ἀσπασµοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, 
Ῥαββί. 8 ὑµεῖς δὲ µὴ κληθῆτε, Ῥαββί, εἷς γάρ ἐστιν ὑµῶν ὁ 
διδάσκαλος, πάντες δὲ ὑµεῖς ἀδελφοί ἐστε. 9 καὶ πατέρα µὴ 
καλέσητε ὑµῖν ἐπὶ τῆς γῆς, εἷς γάρ ἐστιν ὑµῶν ὁ πατὴρ ὁ οὐράνιος. 
10 µηδὲ κληθῆτε καθηγηταί, ὅτι καθηγητὴς ὑµῶν ἐστιν εἷς ὁ 
Χριστός. 11 ὁ δὲ µείζων ὑµῶν ἔσται ὑµῶν διάκονος. 12 ὅστις δὲ 
ὑψώσει ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, καὶ ὅστις ταπεινώσει ἑαυτὸν 
ὑψωθήσεται. 13 Οὐαὶ δὲ ὑµῖν, γραµµατεῖς καὶ Φαρισαῖοι 
ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔµπροσθεν τῶν 
ἀνθρώπων· ὑµεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχοµένους 
ἀφίετε εἰσελθεῖν. 15 Οὐαὶ ὑµῖν, γραµµατεῖς καὶ Φαρισαῖοι 
ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα 
προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης 
διπλότερον ὑµῶν. 16 Οὐαὶ ὑµῖν, ὁδηγοὶ τυφλοὶ οἱ λέγοντες, Ὃς ἂν 
ὀµόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν· ὃς δ� ἂν ὀµόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ 
ναοῦ ὀφείλει. 17 µωροὶ καὶ τυφλοί, τίς γὰρ µείζων ἐστίν, ὁ χρυσὸς 
ἢ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάσας τὸν χρυσόν; 18 καί, Ὃς ἂν ὀµόσῃ ἐν τῷ 
θυσιαστηρίῳ, οὐδέν ἐστιν· ὃς δ� ἂν ὀµόσῃ ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω 
αὐτοῦ ὀφείλει. 19 τυφλοί, τί γὰρ µεῖζον, τὸ δῶρον ἢ τὸ 
θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον; 20 ὁ οὖν ὀµόσας ἐν τῷ 
θυσιαστηρίῳ ὀµνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ· 21 καὶ 
ὁ ὀµόσας ἐν τῷ ναῷ ὀµνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικοῦντι αὐτόν· 
22 καὶ ὁ ὀµόσας ἐν τῷ οὐρανῷ ὀµνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ θεοῦ καὶ ἐν 
τῷ καθηµένῳ ἐπάνω αὐτοῦ. 23 Οὐαὶ ὑµῖν, γραµµατεῖς καὶ 
Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσµον καὶ τὸ ἄνηθον 
καὶ τὸ κύµινον, καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόµου, τὴν κρίσιν 
καὶ τὸ ἔλεος καὶ τὴν πίστιν· ταῦτα [δὲ] ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα µὴ 
ἀφιέναι. 24 ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ διϋλίζοντες τὸν κώνωπα τὴν δὲ 
κάµηλον καταπίνοντες. 25 Οὐαὶ ὑµῖν, γραµµατεῖς καὶ Φαρισαῖοι 
ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς 
παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέµουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀκρασίας. 26 
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Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου, ἵνα 
γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτοῦ καθαρόν. 27 Οὐαὶ ὑµῖν, γραµµατεῖς καὶ 
Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι παροµοιάζετε τάφοις κεκονιαµένοις, 
οἵτινες ἔξωθεν µὲν φαίνονται ὡραῖοι ἔσωθεν δὲ γέµουσιν ὀστέων 
νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας. 28 οὕτως καὶ ὑµεῖς ἔξωθεν µὲν 
φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι, ἔσωθεν δέ ἐστε µεστοὶ 
ὑποκρίσεως καὶ ἀνοµίας. 29 Οὐαὶ ὑµῖν, γραµµατεῖς καὶ Φαρισαῖοι 
ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδοµεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν καὶ κοσµεῖτε 
τὰ µνηµεῖα τῶν δικαίων, 30 καὶ λέγετε, Εἰ ἤµεθα ἐν ταῖς ἡµέραις 
τῶν πατέρων ἡµῶν, οὐκ ἂν ἤµεθα αὐτῶν κοινωνοὶ ἐν τῷ αἵµατι 
τῶν προφητῶν. 31 ὥστε µαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί ἐστε τῶν 
φονευσάντων τοὺς προφήτας. 32 καὶ ὑµεῖς πληρώσατε τὸ µέτρον 
τῶν πατέρων ὑµῶν. 33 ὄφεις γεννήµατα ἐχιδνῶν, πῶς φύγητε ἀπὸ 
τῆς κρίσεως τῆς γεέννης; 34 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς 
ὑµᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ γραµµατεῖς· ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε 
καὶ σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν µαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς 
ὑµῶν καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν· 35 ὅπως ἔλθῃ ἐφ� ὑµᾶς 
πᾶν αἷµα δίκαιον ἐκχυννόµενον ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ αἵµατος Ἅβελ 
τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵµατος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὃν 
ἐφονεύσατε µεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου. 36 ἀµὴν λέγω 
ὑµῖν, ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην. 37 Ἰερουσαλὴµ 
Ἰερουσαλήµ, ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς 
ἀπεσταλµένους πρὸς αὐτήν, ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ 
τέκνα σου, ὃν τρόπον ὄρνις ἐπισυνάγει τὰ νοσσία αὐτῆς ὑπὸ τὰς 
πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε. 38 ἰδοὺ ἀφίεται ὑµῖν ὁ οἶκος ὑµῶν 
ἔρηµος. 39 λέγω γὰρ ὑµῖν, οὐ µή µε ἴδητε ἀπ� ἄρτι ἕως ἂν εἴπητε, 
Εὐλογηµένος ὁ ἐρχόµενος ἐν ὀνόµατι κυρίου.  

Mt 24:1Mt 24:1Mt 24:1Mt 24:1    

Καὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύετο, καὶ προσῆλθον οἱ 
µαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδοµὰς τοῦ ἱεροῦ· 2 ὁ δὲ 
ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ βλέπετε ταῦτα πάντα; ἀµὴν λέγω 
ὑµῖν, οὐ µὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ καταλυθήσεται. 3 
Καθηµένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ 
οἱ µαθηταὶ κατ� ἰδίαν λέγοντες, Εἰπὲ ἡµῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ 
τί τὸ σηµεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ συντελείας τοῦ αἰῶνος. 4 καὶ 
ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Βλέπετε µή τις ὑµᾶς πλανήσῃ· 5 
πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόµατί µου λέγοντες, Ἐγώ εἰµι ὁ 
Χριστός, καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν. 6 µελλήσετε δὲ ἀκούειν 
πολέµους καὶ ἀκοὰς πολέµων· ὁρᾶτε, µὴ θροεῖσθε· δεῖ γὰρ 
γενέσθαι, ἀλλ� οὔπω ἐστὶν τὸ τέλος. 7 ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ 
ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, καὶ ἔσονται λιµοὶ καὶ σεισµοὶ 
κατὰ τόπους· 8 πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων. 9 τότε 
παραδώσουσιν ὑµᾶς εἰς θλῖψιν καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑµᾶς, καὶ ἔσεσθε 
µισούµενοι ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνοµά µου. 10 καὶ τότε 
σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ ἀλλήλους παραδώσουσιν καὶ 
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µισήσουσιν ἀλλήλους· 11 καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται 
καὶ πλανήσουσιν πολλούς· 12 καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνοµίαν 
ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν. 13 ὁ δὲ ὑποµείνας εἰς τέλος οὗτος 
σωθήσεται. 14 καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς 
βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουµένῃ εἰς µαρτύριον πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, 
καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος. 15 Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγµα τῆς 
ἐρηµώσεως τὸ ῥηθὲν διὰ ∆ανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὸς ἐν τόπῳ 
ἁγίῳ, ὁ ἀναγινώσκων νοείτω, 16 τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ 
φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη, 17 ὁ ἐπὶ τοῦ δώµατος µὴ καταβάτω ἆραι 
τὰ ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ, 18 καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ µὴ ἐπιστρεψάτω 
ὀπίσω ἆραι τὸ ἱµάτιον αὐτοῦ. 19 οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις 
καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡµέραις. 20 προσεύχεσθε δὲ 
ἵνα µὴ γένηται ἡ φυγὴ ὑµῶν χειµῶνος µηδὲ σαββάτῳ· 21 ἔσται 
γὰρ τότε θλῖψις µεγάλη οἵα οὐ γέγονεν ἀπ� ἀρχῆς κόσµου ἕως τοῦ 
νῦν οὐδ� οὐ µὴ γένηται. 22 καὶ εἰ µὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡµέραι 
ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς 
κολοβωθήσονται αἱ ἡµέραι ἐκεῖναι. 23 τότε ἐάν τις ὑµῖν εἴπῃ, Ἰδοὺ 
ὧδε ὁ Χριστός, ἤ, Ὧδε, µὴ πιστεύσητε· 24 ἐγερθήσονται γὰρ 
ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται, καὶ δώσουσιν σηµεῖα µεγάλα καὶ 
τέρατα ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς· 25 ἰδοὺ 
προείρηκα ὑµῖν. 26 ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑµῖν, Ἰδοὺ ἐν τῇ ἐρήµῳ ἐστίν, 
µὴ ἐξέλθητε· Ἰδοὺ ἐν τοῖς ταµείοις, µὴ πιστεύσητε· 27 ὥσπερ γὰρ 
ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσµῶν, 
οὕτως ἔσται ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 28 ὅπου ἐὰν ᾖ τὸ 
πτῶµα, ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί. 29 Εὐθέως δὲ µετὰ τὴν 
θλῖψιν τῶν ἡµερῶν ἐκείνων, ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ ἡ σελήνη 
οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ 
οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάµεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. 30 καὶ τότε 
φανήσεται τὸ σηµεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν οὐρανῷ, καὶ τότε 
κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ 
ἀνθρώπου ἐρχόµενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ µετὰ δυνάµεως 
καὶ δόξης πολλῆς· 31 καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ µετὰ 
σάλπιγγος µεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσιν τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ 
τῶν τεσσάρων ἀνέµων ἀπ� ἄκρων οὐρανῶν ἕως ἄκρων αὐτῶν. 32 
Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς µάθετε τὴν παραβολήν· ὅταν ἤδη ὁ κλάδος 
αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς 
τὸ θέρος· 33 οὕτως καὶ ὑµεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα πάντα, γινώσκετε 
ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις. 34 ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι οὐ µὴ παρέλθῃ 
ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται. 35 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ 
παρελεύσεται, οἱ δὲ λόγοι µου οὐ µὴ παρέλθωσιν. 36 Περὶ δὲ τῆς 
ἡµέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν 
οὐδὲ ὁ υἱός, εἰ µὴ ὁ πατὴρ µόνος. 37 ὥσπερ δὲ αἱ ἡµέραι τοῦ Νῶε, 
οὕτως ἔσται ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 38 ὡς γὰρ ἦσαν ἐν 
ταῖς ἡµέραις ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσµοῦ τρώγοντες καὶ πίνοντες, 
γαµοῦντες καὶ γαµίζοντες, ἄχρι ἧς ἡµέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν 
κιβωτόν, 39 καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσµὸς καὶ ἦρεν 
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ἅπαντας, οὕτως ἔσται [καὶ] ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 40 
τότε δύο ἔσονται ἐν τῷ ἀγρῷ, εἷς παραλαµβάνεται καὶ εἷς ἀφίεται· 
41 δύο ἀλήθουσαι ἐν τῷ µύλῳ, µία παραλαµβάνεται καὶ µία 
ἀφίεται. 42 γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ ἡµέρᾳ ὁ κύριος 
ὑµῶν ἔρχεται. 43 ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης 
ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασεν 
διορυχθῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ. 44 διὰ τοῦτο καὶ ὑµεῖς γίνεσθε 
ἕτοιµοι, ὅτι ᾗ οὐ δοκεῖτε ὥρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. 45 Τίς 
ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιµος ὃν κατέστησεν ὁ κύριος ἐπὶ 
τῆς οἰκετείας αὐτοῦ τοῦ δοῦναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ; 46 
µακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει οὕτως 
ποιοῦντα· 47 ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ 
καταστήσει αὐτόν. 48 ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ 
καρδίᾳ αὐτοῦ, Χρονίζει µου ὁ κύριος, 49 καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς 
συνδούλους αὐτοῦ, ἐσθίῃ δὲ καὶ πίνῃ µετὰ τῶν µεθυόντων, 50 ἥξει 
ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡµέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ 
οὐ γινώσκει, 51 καὶ διχοτοµήσει αὐτὸν καὶ τὸ µέρος αὐτοῦ µετὰ 
τῶν ὑποκριτῶν θήσει· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθµὸς καὶ ὁ βρυγµὸς τῶν 
ὀδόντων.  
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Τότε ὁµοιωθήσεται ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν δέκα παρθένοις, 
αἵτινες λαβοῦσαι τὰς λαµπάδας ἑαυτῶν ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν τοῦ 
νυµφίου. 2 πέντε δὲ ἐξ αὐτῶν ἦσαν µωραὶ καὶ πέντε φρόνιµοι. 3 αἱ 
γὰρ µωραὶ λαβοῦσαι τὰς λαµπάδας αὐτῶν οὐκ ἔλαβον µεθ� ἑαυτῶν 
ἔλαιον· 4 αἱ δὲ φρόνιµοι ἔλαβον ἔλαιον ἐν τοῖς ἀγγείοις µετὰ τῶν 
λαµπάδων ἑαυτῶν. 5 χρονίζοντος δὲ τοῦ νυµφίου ἐνύσταξαν πᾶσαι 
καὶ ἐκάθευδον. 6 µέσης δὲ νυκτὸς κραυγὴ γέγονεν, Ἰδοὺ ὁ νυµφίος, 
ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ. 7 τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ 
παρθένοι ἐκεῖναι καὶ ἐκόσµησαν τὰς λαµπάδας ἑαυτῶν. 8 αἱ δὲ 
µωραὶ ταῖς φρονίµοις εἶπαν, ∆ότε ἡµῖν ἐκ τοῦ ἐλαίου ὑµῶν, ὅτι αἱ 
λαµπάδες ἡµῶν σβέννυνται. 9 ἀπεκρίθησαν δὲ αἱ φρόνιµοι 
λέγουσαι, Μήποτε οὐκ ἀρκέσῃ ἡµῖν καὶ ὑµῖν· πορεύεσθε µᾶλλον 
πρὸς τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράσατε ἑαυταῖς. 10 ἀπερχοµένων δὲ 
αὐτῶν ἀγοράσαι ἦλθεν ὁ νυµφίος, καὶ αἱ ἕτοιµοι εἰσῆλθον µετ� 
αὐτοῦ εἰς τοὺς γάµους, καὶ ἐκλείσθη ἡ θύρα. 11 ὕστερον δὲ 
ἔρχονται καὶ αἱ λοιπαὶ παρθένοι λέγουσαι, Κύριε κύριε, ἄνοιξον 
ἡµῖν. 12 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ἀµὴν λέγω ὑµῖν, οὐκ οἶδα ὑµᾶς. 13 
Γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡµέραν οὐδὲ τὴν ὥραν. 14 
Ὥσπερ γὰρ ἄνθρωπος ἀποδηµῶν ἐκάλεσεν τοὺς ἰδίους δούλους καὶ 
παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ, 15 καὶ ᾧ µὲν ἔδωκεν πέντε 
τάλαντα, ᾧ δὲ δύο, ᾧ δὲ ἕν, ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναµιν, καὶ 
ἀπεδήµησεν. εὐθέως 16 πορευθεὶς ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν 
ἠργάσατο ἐν αὐτοῖς καὶ ἐκέρδησεν ἄλλα πέντε· 17 ὡσαύτως ὁ τὰ 
δύο ἐκέρδησεν ἄλλα δύο. 18 ὁ δὲ τὸ ἓν λαβὼν ἀπελθὼν ὤρυξεν γῆν 
καὶ ἔκρυψεν τὸ ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ. 19 µετὰ δὲ πολὺν χρόνον 
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ἔρχεται ὁ κύριος τῶν δούλων ἐκείνων καὶ συναίρει λόγον µετ� 
αὐτῶν. 20 καὶ προσελθὼν ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν προσήνεγκεν 
ἄλλα πέντε τάλαντα λέγων, Κύριε, πέντε τάλαντά µοι παρέδωκας· 
ἴδε ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα. 21 ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ, 
Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε 
καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου. 22 προσελθὼν 
δὲ καὶ ὁ τὰ δύο τάλαντα εἶπεν, Κύριε, δύο τάλαντά µοι παρέδωκας· 
ἴδε ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρδησα. 23 ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ, Εὖ, 
δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε 
καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου. 24 προσελθὼν 
δὲ καὶ ὁ τὸ ἓν τάλαντον εἰληφὼς εἶπεν, Κύριε, ἔγνων σε ὅτι 
σκληρὸς εἶ ἄνθρωπος, θερίζων ὅπου οὐκ ἔσπειρας καὶ συνάγων ὅθεν 
οὐ διεσκόρπισας· 25 καὶ φοβηθεὶς ἀπελθὼν ἔκρυψα τὸ τάλαντόν 
σου ἐν τῇ γῇ· ἴδε ἔχεις τὸ σόν. 26 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ 
εἶπεν αὐτῷ, Πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ, ᾔδεις ὅτι θερίζω ὅπου οὐκ 
ἔσπειρα καὶ συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα; 27 ἔδει σε οὖν βαλεῖν τὰ 
ἀργύριά µου τοῖς τραπεζίταις, καὶ ἐλθὼν ἐγὼ ἐκοµισάµην ἂν τὸ 
ἐµὸν σὺν τόκῳ. 28 ἄρατε οὖν ἀπ� αὐτοῦ τὸ τάλαντον καὶ δότε τῷ 
ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα· 29 τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται καὶ 
περισσευθήσεται· τοῦ δὲ µὴ ἔχοντος καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ� 
αὐτοῦ. 30 καὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος τὸ 
ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθµὸς καὶ ὁ βρυγµὸς τῶν ὀδόντων. 31 
Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ 
ἄγγελοι µετ� αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ· 32 καὶ 
συναχθήσονται ἔµπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφορίσει 
αὐτοὺς ἀπ� ἀλλήλων, ὥσπερ ὁ ποιµὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ 
τῶν ἐρίφων, 33 καὶ στήσει τὰ µὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ τὰ δὲ 
ἐρίφια ἐξ εὐωνύµων. 34 τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, 
∆εῦτε, οἱ εὐλογηµένοι τοῦ πατρός µου, κληρονοµήσατε τὴν 
ἡτοιµασµένην ὑµῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσµου· 35 ἐπείνασα 
γὰρ καὶ ἐδώκατέ µοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ µε, ξένος ἤµην 
καὶ συνηγάγετέ µε, 36 γυµνὸς καὶ περιεβάλετέ µε, ἠσθένησα καὶ 
ἐπεσκέψασθέ µε, ἐν φυλακῇ ἤµην καὶ ἤλθατε πρός µε. 37 τότε 
ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες, Κύριε, πότε σε εἴδοµεν 
πεινῶντα καὶ ἐθρέψαµεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαµεν; 38 πότε δέ σε 
εἴδοµεν ξένον καὶ συνηγάγοµεν, ἢ γυµνὸν καὶ περιεβάλοµεν; 39 
πότε δέ σε εἴδοµεν ἀσθενοῦντα ἢ ἐν φυλακῇ καὶ ἤλθοµεν πρός σε; 
40 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς, Ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ἐφ� 
ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν µου τῶν ἐλαχίστων, ἐµοὶ 
ἐποιήσατε. 41 Τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύµων, Πορεύεσθε ἀπ� ἐµοῦ 
[οἱ] κατηραµένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιµασµένον τῷ 
διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ· 42 ἐπείνασα γὰρ καὶ οὐκ 
ἐδώκατέ µοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ οὐκ ἐποτίσατέ µε, 43 ξένος ἤµην 
καὶ οὐ συνηγάγετέ µε, γυµνὸς καὶ οὐ περιεβάλετέ µε, ἀσθενὴς καὶ 
ἐν φυλακῇ καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ µε. 44 τότε ἀποκριθήσονται καὶ 
αὐτοὶ λέγοντες, Κύριε, πότε σε εἴδοµεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον 
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ἢ γυµνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ οὐ διηκονήσαµέν σοι; 45 τότε 
ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων, Ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ἐφ� ὅσον οὐκ 
ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐµοὶ ἐποιήσατε. 46 καὶ 
ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν 
αἰώνιον.  

Mt 26:1Mt 26:1Mt 26:1Mt 26:1    

Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς πάντας τοὺς λόγους τούτους, 
εἶπεν τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ, 2 Οἴδατε ὅτι µετὰ δύο ἡµέρας τὸ πάσχα 
γίνεται, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς τὸ σταυρωθῆναι. 
3 Τότε συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ εἰς 
τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τοῦ λεγοµένου Καϊάφα, 4 καὶ 
συνεβουλεύσαντο ἵνα τὸν Ἰησοῦν δόλῳ κρατήσωσιν καὶ 
ἀποκτείνωσιν· 5 ἔλεγον δέ, Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, ἵνα µὴ θόρυβος 
γένηται ἐν τῷ λαῷ. 6 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γενοµένου ἐν Βηθανίᾳ ἐν οἰκίᾳ 
Σίµωνος τοῦ λεπροῦ, 7 προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον 
µύρου βαρυτίµου καὶ κατέχεεν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ἀνακειµένου. 
8 ἰδόντες δὲ οἱ µαθηταὶ ἠγανάκτησαν λέγοντες, Εἰς τί ἡ ἀπώλεια 
αὕτη; 9 ἐδύνατο γὰρ τοῦτο πραθῆναι πολλοῦ καὶ δοθῆναι πτωχοῖς. 
10 γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Τί κόπους παρέχετε τῇ γυναικί; 
ἔργον γὰρ καλὸν ἠργάσατο εἰς ἐµέ· 11 πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς 
ἔχετε µεθ� ἑαυτῶν, ἐµὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε· 12 βαλοῦσα γὰρ αὕτη 
τὸ µύρον τοῦτο ἐπὶ τοῦ σώµατός µου πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι µε 
ἐποίησεν. 13 ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον 
τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ κόσµῳ, λαληθήσεται καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη εἰς 
µνηµόσυνον αὐτῆς. 14 Τότε πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα, ὁ λεγόµενος 
Ἰούδας Ἰσκαριώτης, πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς 15 εἶπεν, Τί θέλετέ µοι 
δοῦναι κἀγὼ ὑµῖν παραδώσω αὐτόν; οἱ δὲ ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα 
ἀργύρια. 16 καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει εὐκαιρίαν ἵνα αὐτὸν παραδῷ. 17 
Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύµων προσῆλθον οἱ µαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ 
λέγοντες, Ποῦ θέλεις ἑτοιµάσωµέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα; 18 ὁ δὲ 
εἶπεν, Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν πρὸς τὸν δεῖνα καὶ εἴπατε αὐτῷ, Ὁ 
διδάσκαλος λέγει, Ὁ καιρός µου ἐγγύς ἐστιν· πρὸς σὲ ποιῶ τὸ 
πάσχα µετὰ τῶν µαθητῶν µου. 19 καὶ ἐποίησαν οἱ µαθηταὶ ὡς 
συνέταξεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἡτοίµασαν τὸ πάσχα. 20 Ὀψίας δὲ 
γενοµένης ἀνέκειτο µετὰ τῶν δώδεκα. 21 καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν 
εἶπεν, Ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑµῶν παραδώσει µε. 22 καὶ 
λυπούµενοι σφόδρα ἤρξαντο λέγειν αὐτῷ εἷς ἕκαστος, Μήτι ἐγώ 
εἰµι, κύριε; 23 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ὁ ἐµβάψας µετ� ἐµοῦ τὴν 
χεῖρα ἐν τῷ τρυβλίῳ οὗτός µε παραδώσει. 24 ὁ µὲν υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ, οὐαὶ δὲ τῷ 
ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι� οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται· καλὸν ἦν 
αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος. 25 ἀποκριθεὶς δὲ Ἰούδας 
ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν εἶπεν, Μήτι ἐγώ εἰµι, ῥαββί; λέγει αὐτῷ, Σὺ 
εἶπας. 26 Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβὼν ὁ Ἰησοῦς ἄρτον καὶ 
εὐλογήσας ἔκλασεν καὶ δοὺς τοῖς µαθηταῖς εἶπεν, Λάβετε φάγετε, 
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τοῦτό ἐστιν τὸ σῶµά µου. 27 καὶ λαβὼν ποτήριον καὶ 
εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων, Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, 28 
τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ αἷµά µου τῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν 
ἐκχυννόµενον εἰς ἄφεσιν ἁµαρτιῶν. 29 λέγω δὲ ὑµῖν, οὐ µὴ πίω ἀπ� 
ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γενήµατος τῆς ἀµπέλου ἕως τῆς ἡµέρας ἐκείνης 
ὅταν αὐτὸ πίνω µεθ� ὑµῶν καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός µου. 
30 Καὶ ὑµνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν. 31 Τότε 
λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Πάντες ὑµεῖς σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐµοὶ ἐν 
τῇ νυκτὶ ταύτῃ, γέγραπται γάρ, Πατάξω τὸν ποιµένα, καὶ 
διασκορπισθήσονται τὰ πρόβατα τῆς ποίµνης· 32 µετὰ δὲ τὸ 
ἐγερθῆναί µε προάξω ὑµᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 33 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ 
Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί, ἐγὼ 
οὐδέποτε σκανδαλισθήσοµαι. 34 ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἀµὴν λέγω 
σοι ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ 
µε. 35 λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος, Κἂν δέῃ µε σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, οὐ µή 
σε ἀπαρνήσοµαι. ὁµοίως καὶ πάντες οἱ µαθηταὶ εἶπαν. 36 Τότε 
ἔρχεται µετ� αὐτῶν ὁ Ἰησοῦς εἰς χωρίον λεγόµενον Γεθσηµανί, καὶ 
λέγει τοῖς µαθηταῖς, Καθίσατε αὐτοῦ ἕως ἂν ἀπελθὼν ἐκεῖ 
προσεύξωµαι. 37 καὶ παραλαβὼν τὸν Πέτρον καὶ τοὺς δύο υἱοὺς 
Ζεβεδαίου ἤρξατο λυπεῖσθαι καὶ ἀδηµονεῖν. 38 τότε λέγει αὐτοῖς, 
Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή µου ἕως θανάτου· µείνατε ὧδε καὶ 
γρηγορεῖτε µετ� ἐµοῦ. 39 καὶ προελθὼν µικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ 
πρόσωπον αὐτοῦ προσευχόµενος καὶ λέγων, Πάτερ µου, εἰ δυνατόν 
ἐστιν, παρελθάτω ἀπ� ἐµοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο· πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ 
θέλω ἀλλ� ὡς σύ. 40 καὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς µαθητὰς καὶ εὑρίσκει 
αὐτοὺς καθεύδοντας, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ, Οὕτως οὐκ ἰσχύσατε 
µίαν ὥραν γρηγορῆσαι µετ� ἐµοῦ; 41 γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, 
ἵνα µὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασµόν· τὸ µὲν πνεῦµα πρόθυµον ἡ δὲ σὰρξ 
ἀσθενής. 42 πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο λέγων, Πάτερ 
µου, εἰ οὐ δύναται τοῦτο παρελθεῖν ἐὰν µὴ αὐτὸ πίω, γενηθήτω τὸ 
θέληµά σου. 43 καὶ ἐλθὼν πάλιν εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας, ἦσαν 
γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλµοὶ βεβαρηµένοι. 44 καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν 
ἀπελθὼν προσηύξατο ἐκ τρίτου τὸν αὐτὸν λόγον εἰπὼν πάλιν. 45 
τότε ἔρχεται πρὸς τοὺς µαθητὰς καὶ λέγει αὐτοῖς, Καθεύδετε τὸ 
λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε; ἰδοὺ ἤγγικεν ἡ ὥρα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἁµαρτωλῶν. 46 ἐγείρεσθε, 
ἄγωµεν· ἰδοὺ ἤγγικεν ὁ παραδιδούς µε. 47 Καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος 
ἰδοὺ Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα ἦλθεν καὶ µετ� αὐτοῦ ὄχλος πολὺς 
µετὰ µαχαιρῶν καὶ ξύλων ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ 
λαοῦ. 48 ὁ δὲ παραδιδοὺς αὐτὸν ἔδωκεν αὐτοῖς σηµεῖον λέγων, Ὃν 
ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν· κρατήσατε αὐτόν. 49 καὶ εὐθέως 
προσελθὼν τῷ Ἰησοῦ εἶπεν, Χαῖρε, ῥαββί· καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 
50 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Ἑταῖρε, ἐφ� ὃ πάρει. τότε προσελθόντες 
ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐκράτησαν αὐτόν. 51 καὶ 
ἰδοὺ εἷς τῶν µετὰ Ἰησοῦ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπέσπασεν τὴν 
µάχαιραν αὐτοῦ καὶ πατάξας τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως ἀφεῖλεν 
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αὐτοῦ τὸ ὠτίον. 52 τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἀπόστρεψον τὴν 
µάχαιράν σου εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, πάντες γὰρ οἱ λαβόντες 
µάχαιραν ἐν µαχαίρῃ ἀπολοῦνται. 53 ἢ δοκεῖς ὅτι οὐ δύναµαι 
παρακαλέσαι τὸν πατέρα µου, καὶ παραστήσει µοι ἄρτι πλείω 
δώδεκα λεγιῶνας ἀγγέλων; 54 πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ ὅτι 
οὕτως δεῖ γενέσθαι; 55 Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τοῖς 
ὄχλοις, Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε µετὰ µαχαιρῶν καὶ ξύλων 
συλλαβεῖν µε; καθ� ἡµέραν ἐν τῷ ἱερῷ ἐκαθεζόµην διδάσκων καὶ 
οὐκ ἐκρατήσατέ µε. 56 τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῶσιν αἱ 
γραφαὶ τῶν προφητῶν. Τότε οἱ µαθηταὶ πάντες ἀφέντες αὐτὸν 
ἔφυγον. 57 Οἱ δὲ κρατήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήγαγον πρὸς Καϊάφαν 
τὸν ἀρχιερέα, ὅπου οἱ γραµµατεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι συνήχθησαν. 
58 ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ µακρόθεν ἕως τῆς αὐλῆς τοῦ 
ἀρχιερέως, καὶ εἰσελθὼν ἔσω ἐκάθητο µετὰ τῶν ὑπηρετῶν ἰδεῖν τὸ 
τέλος. 59 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ τὸ συνέδριον ὅλον ἐζήτουν 
ψευδοµαρτυρίαν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ὅπως αὐτὸν θανατώσωσιν, 60 καὶ 
οὐχ εὗρον πολλῶν προσελθόντων ψευδοµαρτύρων. ὕστερον δὲ 
προσελθόντες δύο 61 εἶπαν, Οὗτος ἔφη, ∆ύναµαι καταλῦσαι τὸν 
ναὸν τοῦ θεοῦ καὶ διὰ τριῶν ἡµερῶν οἰκοδοµῆσαι. 62 καὶ ἀναστὰς ὁ 
ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ, Οὐδὲν ἀποκρίνῃ; τί οὗτοί σου 
καταµαρτυροῦσιν; 63 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα. καὶ ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν 
αὐτῷ, Ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος ἵνα ἡµῖν εἴπῃς εἰ σὺ 
εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. 64 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Σὺ εἶπας· 
πλὴν λέγω ὑµῖν, ἀπ� ἄρτι ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήµενον 
ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάµεως καὶ ἐρχόµενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ 
οὐρανοῦ. 65 τότε ὁ ἀρχιερεὺς διέρρηξεν τὰ ἱµάτια αὐτοῦ λέγων, 
Ἐβλασφήµησεν· τί ἔτι χρείαν ἔχοµεν µαρτύρων; ἴδε νῦν ἠκούσατε 
τὴν βλασφηµίαν· 66 τί ὑµῖν δοκεῖ; οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν, 
Ἔνοχος θανάτου ἐστίν. 67 Τότε ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ 
καὶ ἐκολάφισαν αὐτόν, οἱ δὲ ἐράπισαν 68 λέγοντες, Προφήτευσον 
ἡµῖν, Χριστέ, τίς ἐστιν ὁ παίσας σε; 69 Ὁ δὲ Πέτρος ἐκάθητο ἔξω 
ἐν τῇ αὐλῇ· καὶ προσῆλθεν αὐτῷ µία παιδίσκη λέγουσα, Καὶ σὺ 
ἦσθα µετὰ Ἰησοῦ τοῦ Γαλιλαίου. 70 ὁ δὲ ἠρνήσατο ἔµπροσθεν 
πάντων λέγων, Οὐκ οἶδα τί λέγεις. 71 ἐξελθόντα δὲ εἰς τὸν πυλῶνα 
εἶδεν αὐτὸν ἄλλη καὶ λέγει τοῖς ἐκεῖ, Οὗτος ἦν µετὰ Ἰησοῦ τοῦ 
Ναζωραίου. 72 καὶ πάλιν ἠρνήσατο µετὰ ὅρκου ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν 
ἄνθρωπον. 73 µετὰ µικρὸν δὲ προσελθόντες οἱ ἑστῶτες εἶπον τῷ 
Πέτρῳ, Ἀληθῶς καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ, καὶ γὰρ ἡ λαλιά σου δῆλόν σε 
ποιεῖ. 74 τότε ἤρξατο καταθεµατίζειν καὶ ὀµνύειν ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν 
ἄνθρωπον. καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. 75 καὶ ἐµνήσθη ὁ 
Πέτρος τοῦ ῥήµατος Ἰησοῦ εἰρηκότος ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι 
τρὶς ἀπαρνήσῃ µε· καὶ ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσεν πικρῶς.  
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Πρωΐας δὲ γενοµένης συµβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 
πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ὥστε θανατῶσαι αὐτόν· 2 
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καὶ δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον καὶ παρέδωκαν Πιλάτῳ τῷ ἡγεµόνι. 
3 Τότε ἰδὼν Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη 
µεταµεληθεὶς ἔστρεψεν τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ 
πρεσβυτέροις 4 λέγων, Ἥµαρτον παραδοὺς αἷµα ἀθῷον. οἱ δὲ 
εἶπαν, Τί πρὸς ἡµᾶς; σὺ ὄψῃ. 5 καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια εἰς τὸν ναὸν 
ἀνεχώρησεν, καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο. 6 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ 
ἀργύρια εἶπαν, Οὐκ ἔξεστιν βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν κορβανᾶν, ἐπεὶ 
τιµὴ αἵµατός ἐστιν. 7 συµβούλιον δὲ λαβόντες ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν 
τὸν Ἀγρὸν τοῦ Κεραµέως εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις. 8 διὸ ἐκλήθη ὁ 
ἀγρὸς ἐκεῖνος Ἀγρὸς Αἵµατος ἕως τῆς σήµερον. 9 τότε ἐπληρώθη 
τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεµίου τοῦ προφήτου λέγοντος, Καὶ ἔλαβον τὰ 
τριάκοντα ἀργύρια, τὴν τιµὴν τοῦ τετιµηµένου ὃν ἐτιµήσαντο ἀπὸ 
υἱῶν Ἰσραήλ, 10 καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραµέως, 
καθὰ συνέταξέν µοι κύριος. 11 Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐστάθη ἔµπροσθεν τοῦ 
ἡγεµόνος· καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεµὼν λέγων, Σὺ εἶ ὁ 
βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη, Σὺ λέγεις. 12 καὶ ἐν τῷ 
κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων οὐδὲν 
ἀπεκρίνατο. 13 τότε λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος, Οὐκ ἀκούεις πόσα σου 
καταµαρτυροῦσιν; 14 καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆµα, 
ὥστε θαυµάζειν τὸν ἡγεµόνα λίαν. 15 Κατὰ δὲ ἑορτὴν εἰώθει ὁ 
ἡγεµὼν ἀπολύειν ἕνα τῷ ὄχλῳ δέσµιον ὃν ἤθελον. 16 εἶχον δὲ τότε 
δέσµιον ἐπίσηµον λεγόµενον [Ἰησοῦν] Βαραββᾶν. 17 συνηγµένων 
οὖν αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος, Τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑµῖν, 
[Ἰησοῦν τὸν] Βαραββᾶν ἢ Ἰησοῦν τὸν λεγόµενον Χριστόν; 18 ᾔδει 
γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παρέδωκαν αὐτόν. 19 Καθηµένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ 
τοῦ βήµατος ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν ἡ γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα, Μηδὲν 
σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ, πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήµερον κατ� ὄναρ 
δι� αὐτόν. 20 Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς 
ὄχλους ἵνα αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν τὸν δὲ Ἰησοῦν ἀπολέσωσιν. 
21 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἡγεµὼν εἶπεν αὐτοῖς, Τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο 
ἀπολύσω ὑµῖν; οἱ δὲ εἶπαν, Τὸν Βαραββᾶν. 22 λέγει αὐτοῖς ὁ 
Πιλᾶτος, Τί οὖν ποιήσω Ἰησοῦν τὸν λεγόµενον Χριστόν; λέγουσιν 
πάντες, Σταυρωθήτω. 23 ὁ δὲ ἔφη, Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν; οἱ δὲ 
περισσῶς ἔκραζον λέγοντες, Σταυρωθήτω. 24 ἰδὼν δὲ ὁ Πιλᾶτος 
ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ µᾶλλον θόρυβος γίνεται, λαβὼν ὕδωρ 
ἀπενίψατο τὰς χεῖρας ἀπέναντι τοῦ ὄχλου, λέγων, Ἀθῷός εἰµι ἀπὸ 
τοῦ αἵµατος τούτου· ὑµεῖς ὄψεσθε. 25 καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς 
εἶπεν, Τὸ αἷµα αὐτοῦ ἐφ� ἡµᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡµῶν. 26 τότε 
ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν, τὸν δὲ Ἰησοῦν φραγελλώσας 
παρέδωκεν ἵνα σταυρωθῇ. 27 Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ ἡγεµόνος 
παραλαβόντες τὸν Ἰησοῦν εἰς τὸ πραιτώριον συνήγαγον ἐπ� αὐτὸν 
ὅλην τὴν σπεῖραν. 28 καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν χλαµύδα κοκκίνην 
περιέθηκαν αὐτῷ, 29 καὶ πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν 
ἐπέθηκαν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ κάλαµον ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, 
καὶ γονυπετήσαντες ἔµπροσθεν αὐτοῦ ἐνέπαιξαν αὐτῷ λέγοντες, 
Χαῖρε, βασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων, 30 καὶ ἐµπτύσαντες εἰς αὐτὸν 
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ἔλαβον τὸν κάλαµον καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 31 καὶ 
ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν χλαµύδα καὶ ἐνέδυσαν 
αὐτὸν τὰ ἱµάτια αὐτοῦ, καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ σταυρῶσαι. 32 
Ἐξερχόµενοι δὲ εὗρον ἄνθρωπον Κυρηναῖον ὀνόµατι Σίµωνα· τοῦτον 
ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. 33 Καὶ ἐλθόντες εἰς τόπον 
λεγόµενον Γολγοθᾶ, ὅ ἐστιν Κρανίου Τόπος λεγόµενος, 34 ἔδωκαν 
αὐτῷ πιεῖν οἶνον µετὰ χολῆς µεµιγµένον· καὶ γευσάµενος οὐκ 
ἠθέλησεν πιεῖν. 35 σταυρώσαντες δὲ αὐτὸν διεµερίσαντο τὰ ἱµάτια 
αὐτοῦ βάλλοντες κλῆρον, 36 καὶ καθήµενοι ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ. 37 
καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν αἰτίαν αὐτοῦ 
γεγραµµένην· Οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ βασιλεῦς τῶν Ἰουδαίων. 38 
Τότε σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο λῃσταί, εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ 
εὐωνύµων. 39 Οἱ δὲ παραπορευόµενοι ἐβλασφήµουν αὐτὸν κινοῦντες 
τὰς κεφαλὰς αὐτῶν 40 καὶ λέγοντες, Ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν 
τρισὶν ἡµέραις οἰκοδοµῶν, σῶσον σεαυτόν, εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, [καὶ] 
κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. 41 ὁµοίως καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐµπαίζοντες 
µετὰ τῶν γραµµατέων καὶ πρεσβυτέρων ἔλεγον, 42 Ἄλλους 
ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι· βασιλεὺς Ἰσραήλ ἐστιν, 
καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ καὶ πιστεύσοµεν ἐπ� αὐτόν. 43 
πέποιθεν ἐπὶ τὸν θεόν, ῥυσάσθω νῦν εἰ θέλει αὐτόν· εἶπεν γὰρ ὅτι 
Θεοῦ εἰµι υἱός. 44 τὸ δ� αὐτὸ καὶ οἱ λῃσταὶ οἱ συσταυρωθέντες σὺν 
αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν. 45 Ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ 
πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης. 46 περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν 
ἀνεβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ µεγάλῃ λέγων, Ηλι ηλι λεµα 
σαβαχθανι; τοῦτ� ἔστιν, Θεέ µου θεέ µου, ἱνατί µε ἐγκατέλιπες; 47 
τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι Ἠλίαν φωνεῖ 
οὗτος. 48 καὶ εὐθέως δραµὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν σπόγγον 
πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς καλάµῳ ἐπότιζεν αὐτόν. 49 οἱ δὲ 
λοιποὶ ἔλεγον, Ἄφες ἴδωµεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας σώσων αὐτόν. 50 ὁ 
δὲ Ἰησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ µεγάλῃ ἀφῆκεν τὸ πνεῦµα. 51 Καὶ 
ἰδοὺ τὸ καταπέτασµα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη ἀπ� ἄνωθεν ἕως κάτω εἰς 
δύο, καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη, καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν, 52 καὶ τὰ 
µνηµεῖα ἀνεῴχθησαν καὶ πολλὰ σώµατα τῶν κεκοιµηµένων ἁγίων 
ἠγέρθησαν, 53 καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν µνηµείων µετὰ τὴν ἔγερσιν 
αὐτοῦ εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς. 54 
Ὁ δὲ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ µετ� αὐτοῦ τηροῦντες τὸν Ἰησοῦν ἰδόντες 
τὸν σεισµὸν καὶ τὰ γενόµενα ἐφοβήθησαν σφόδρα, λέγοντες, 
Ἀληθῶς θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος. 55 Ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ 
µακρόθεν θεωροῦσαι, αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς 
Γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῷ· 56 ἐν αἷς ἦν Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ 
καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Ἰωσὴφ µήτηρ καὶ ἡ µήτηρ τῶν 
υἱῶν Ζεβεδαίου. 57 Ὀψίας δὲ γενοµένης ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος 
ἀπὸ Ἁριµαθαίας, τοὔνοµα Ἰωσήφ, ὃς καὶ αὐτὸς ἐµαθητεύθη τῷ 
Ἰησοῦ· 58 οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶµα τοῦ 
Ἰησοῦ. τότε ὁ Πιλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι. 59 καὶ λαβὼν τὸ 
σῶµα ὁ Ἰωσὴφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ ἐν σινδόνι καθαρᾷ, 60 καὶ ἔθηκεν 
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αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ µνηµείῳ ὃ ἐλατόµησεν ἐν τῇ πέτρᾳ, καὶ 
προσκυλίσας λίθον µέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ µνηµείου ἀπῆλθεν. 61 ἦν δὲ 
ἐκεῖ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία καθήµεναι ἀπέναντι 
τοῦ τάφου. 62 Τῇ δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶν µετὰ τὴν παρασκευήν, 
συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς Πιλᾶτον 63 
λέγοντες, Κύριε, ἐµνήσθηµεν ὅτι ἐκεῖνος ὁ πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν, 
Μετὰ τρεῖς ἡµέρας ἐγείροµαι. 64 κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν 
τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡµέρας, µήποτε ἐλθόντες οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ 
κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ, Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, 
καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης. 65 ἔφη αὐτοῖς ὁ 
Πιλᾶτος, Ἔχετε κουστωδίαν· ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε. 66 
οἱ δὲ πορευθέντες ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον σφραγίσαντες τὸν λίθον 
µετὰ τῆς κουστωδίας.  
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Ὀψὲ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς µίαν σαββάτων, ἦλθεν 
Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον. 2 
καὶ ἰδοὺ σεισµὸς ἐγένετο µέγας· ἄγγελος γὰρ κυρίου καταβὰς ἐξ 
οὐρανοῦ καὶ προσελθὼν ἀπεκύλισεν τὸν λίθον καὶ ἐκάθητο ἐπάνω 
αὐτοῦ. 3 ἦν δὲ ἡ εἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴ καὶ τὸ ἔνδυµα αὐτοῦ 
λευκὸν ὡς χιών. 4 ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες 
καὶ ἐγενήθησαν ὡς νεκροί. 5 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπεν ταῖς 
γυναιξίν, Μὴ φοβεῖσθε ὑµεῖς, οἶδα γὰρ ὅτι Ἰησοῦν τὸν 
ἐσταυρωµένον ζητεῖτε· 6 οὐκ ἔστιν ὧδε, ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπεν· 
δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο. 7 καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε 
τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἰδοὺ προάγει 
ὑµᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε· ἰδοὺ εἶπον ὑµῖν. 8 καὶ 
ἀπελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τοῦ µνηµείου µετὰ φόβου καὶ χαρᾶς µεγάλης 
ἔδραµον ἀπαγγεῖλαι τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ. 9 καὶ ἰδοὺ Ἰησοῦς 
ὑπήντησεν αὐταῖς λέγων, Χαίρετε. αἱ δὲ προσελθοῦσαι ἐκράτησαν 
αὐτοῦ τοὺς πόδας καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ. 10 τότε λέγει αὐταῖς ὁ 
Ἰησοῦς, Μὴ φοβεῖσθε· ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς µου ἵνα 
ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κἀκεῖ µε ὄψονται. 11 Πορευοµένων 
δὲ αὐτῶν ἰδού τινες τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν 
ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόµενα. 12 καὶ 
συναχθέντες µετὰ τῶν πρεσβυτέρων συµβούλιόν τε λαβόντες 
ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις 13 λέγοντες, Εἴπατε ὅτι 
Οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡµῶν 
κοιµωµένων. 14 καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεµόνος, ἡµεῖς 
πείσοµεν αὐτὸν καὶ ὑµᾶς ἀµερίµνους ποιήσοµεν. 15 οἱ δὲ λαβόντες 
τὰ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. Καὶ διεφηµίσθη ὁ λόγος 
οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις µέχρι τῆς σήµερον [ἡµέρας]. 16 Οἱ δὲ ἕνδεκα 
µαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο 
αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, 17 καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν, οἱ δὲ 
ἐδίστασαν. 18 καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων, 
Ἐδόθη µοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. 19 πορευθέντες οὖν 
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µαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνοµα τοῦ 
πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύµατος, 20 διδάσκοντες 
αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάµην ὑµῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ µεθ� ὑµῶν 
εἰµι πάσας τὰς ἡµέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.  

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ     

Mc 1:1Mc 1:1Mc 1:1Mc 1:1    

Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ [υἱοῦ θεοῦ]. 2 Καθὼς 
γέγραπται ἐν τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ, Ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν 
ἄγγελόν µου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου· 3 
φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήµῳ, Ἑτοιµάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας 
ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ �4 ἐγένετο Ἰωάννης βαπτίζων ἐν τῇ 
ἐρήµῳ καὶ κηρύσσων βάπτισµα µετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁµαρτιῶν. 5 
καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ 
Ἱεροσολυµῖται πάντες, καὶ ἐβαπτίζοντο ὑπ� αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ 
ποταµῷ ἐξοµολογούµενοι τὰς ἁµαρτίας αὐτῶν. 6 καὶ ἦν ὁ Ἰωάννης 
ἐνδεδυµένος τρίχας καµήλου καὶ ζώνην δερµατίνην περὶ τὴν ὀσφὺν 
αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ µέλι ἄγριον. 7 καὶ ἐκήρυσσεν 
λέγων, Ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός µου ὀπίσω µου, οὗ οὐκ εἰµὶ ἱκανὸς 
κύψας λῦσαι τὸν ἱµάντα τῶν ὑποδηµάτων αὐτοῦ· 8 ἐγὼ ἐβάπτισα 
ὑµᾶς ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑµᾶς ἐν πνεύµατι ἁγίῳ. 9 Καὶ 
ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡµέραις ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς 
Γαλιλαίας καὶ ἐβαπτίσθη εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου. 10 καὶ 
εὐθὺς ἀναβαίνων ἐκ τοῦ ὕδατος εἶδεν σχιζοµένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ 
τὸ πνεῦµα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον εἰς αὐτόν· 11 καὶ φωνὴ 
ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν, Σὺ εἶ ὁ υἱός µου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ 
εὐδόκησα. 12 Καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦµα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρηµον. 
13 καὶ ἦν ἐν τῇ ἐρήµῳ τεσσαράκοντα ἡµέρας πειραζόµενος ὑπὸ τοῦ 
Σατανᾶ, καὶ ἦν µετὰ τῶν θηρίων, καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ. 
14 Μετὰ δὲ τὸ παραδοθῆναι τὸν Ἰωάννην ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν 
Γαλιλαίαν κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ 15 καὶ λέγων ὅτι 
Πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ· µετανοεῖτε 
καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. 16 Καὶ παράγων παρὰ τὴν 
θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν Σίµωνα καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν 
Σίµωνος ἀµφιβάλλοντας ἐν τῇ θαλάσσῃ· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς. 17 καὶ 
εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, ∆εῦτε ὀπίσω µου, καὶ ποιήσω ὑµᾶς 
γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων. 18 καὶ εὐθὺς ἀφέντες τὰ δίκτυα 
ἠκολούθησαν αὐτῷ. 19 Καὶ προβὰς ὀλίγον εἶδεν Ἰάκωβον τὸν τοῦ 
Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ 
καταρτίζοντας τὰ δίκτυα, 20 καὶ εὐθὺς ἐκάλεσεν αὐτούς. καὶ 
ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ µετὰ τῶν 
µισθωτῶν ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ. 21 Καὶ εἰσπορεύονται εἰς 
Καφαρναούµ. καὶ εὐθὺς τοῖς σάββασιν [εἰσελθὼν] εἰς τὴν 
συναγωγὴν ἐδίδασκεν. 22 καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, 
ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων καὶ οὐχ ὡς οἱ 



 

 

- 45 - 

γραµµατεῖς. 23 καὶ εὐθὺς ἦν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν 
πνεύµατι ἀκαθάρτῳ, καὶ ἀνέκραξεν 24 λέγων, Τί ἡµῖν καὶ σοί, 
Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡµᾶς; οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ 
θεοῦ. 25 καὶ ἐπετίµησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς λέγων, Φιµώθητι καὶ 
ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ. 26 καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦµα τὸ ἀκάθαρτον 
καὶ φωνῆσαν φωνῇ µεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ. 27 καὶ ἐθαµβήθησαν 
ἅπαντες, ὥστε συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντας, Τί ἐστιν τοῦτο; 
διδαχὴ καινὴ κατ� ἐξουσίαν· καὶ τοῖς πνεύµασι τοῖς ἀκαθάρτοις 
ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ. 28 καὶ ἐξῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ 
εὐθὺς πανταχοῦ εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας. 29 Καὶ 
εὐθὺς ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες ἦλθον εἰς τὴν οἰκίαν Σίµωνος 
καὶ Ἀνδρέου µετὰ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου. 30 ἡ δὲ πενθερὰ Σίµωνος 
κατέκειτο πυρέσσουσα, καὶ εὐθὺς λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς. 31 καὶ 
προσελθὼν ἤγειρεν αὐτὴν κρατήσας τῆς χειρός· καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν 
ὁ πυρετός, καὶ διηκόνει αὐτοῖς. 32 Ὀψίας δὲ γενοµένης, ὅτε ἔδυ ὁ 
ἥλιος, ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ τοὺς 
δαιµονιζοµένους· 33 καὶ ἦν ὅλη ἡ πόλις ἐπισυνηγµένη πρὸς τὴν 
θύραν. 34 καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις 
νόσοις, καὶ δαιµόνια πολλὰ ἐξέβαλεν, καὶ οὐκ ἤφιεν λαλεῖν τὰ 
δαιµόνια, ὅτι ᾔδεισαν αὐτόν. 35 Καὶ πρωῒ ἔννυχα λίαν ἀναστὰς 
ἐξῆλθεν καὶ ἀπῆλθεν εἰς ἔρηµον τόπον κἀκεῖ προσηύχετο. 36 καὶ 
κατεδίωξεν αὐτὸν Σίµων καὶ οἱ µετ� αὐτοῦ, 37 καὶ εὗρον αὐτὸν καὶ 
λέγουσιν αὐτῷ ὅτι Πάντες ζητοῦσίν σε. 38 καὶ λέγει αὐτοῖς, 
Ἄγωµεν ἀλλαχοῦ εἰς τὰς ἐχοµένας κωµοπόλεις, ἵνα καὶ ἐκεῖ 
κηρύξω· εἰς τοῦτο γὰρ ἐξῆλθον. 39 καὶ ἦλθεν κηρύσσων εἰς τὰς 
συναγωγὰς αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν καὶ τὰ δαιµόνια 
ἐκβάλλων. 40 Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρὸς παρακαλῶν αὐτὸν 
[καὶ γονυπετῶν] καὶ λέγων αὐτῷ ὅτι Ἐὰν θέλῃς δύνασαί µε 
καθαρίσαι. 41 καὶ σπλαγχνισθεὶς ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἥψατο 
καὶ λέγει αὐτῷ, Θέλω, καθαρίσθητι· 42 καὶ εὐθὺς ἀπῆλθεν ἀπ� 
αὐτοῦ ἡ λέπρα, καὶ ἐκαθαρίσθη. 43 καὶ ἐµβριµησάµενος αὐτῷ 
εὐθὺς ἐξέβαλεν αὐτόν, 44 καὶ λέγει αὐτῷ, Ὅρα µηδενὶ µηδὲν εἴπῃς, 
ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ 
καθαρισµοῦ σου ἃ προσέταξεν Μωϋσῆς, εἰς µαρτύριον αὐτοῖς. 45 ὁ 
δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ καὶ διαφηµίζειν τὸν λόγον, 
ὥστε µηκέτι αὐτὸν δύνασθαι φανερῶς εἰς πόλιν εἰσελθεῖν, ἀλλ� ἔξω 
ἐπ� ἐρήµοις τόποις ἦν· καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν πάντοθεν.  

Mc 2:1Mc 2:1Mc 2:1Mc 2:1    

Καὶ εἰσελθὼν πάλιν εἰς Καφαρναοὺµ δι� ἡµερῶν ἠκούσθη ὅτι ἐν 
οἴκῳ ἐστίν. 2 καὶ συνήχθησαν πολλοὶ ὥστε µηκέτι χωρεῖν µηδὲ τὰ 
πρὸς τὴν θύραν, καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον. 3 καὶ ἔρχονται 
φέροντες πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν αἰρόµενον ὑπὸ τεσσάρων. 4 καὶ 
µὴ δυνάµενοι προσενέγκαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον ἀπεστέγασαν τὴν 
στέγην ὅπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσι τὸν κράβαττον ὅπου ὁ 
παραλυτικὸς κατέκειτο. 5 καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν 
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λέγει τῷ παραλυτικῷ, Τέκνον, ἀφίενταί σου αἱ ἁµαρτίαι. 6 ἦσαν 
δέ τινες τῶν γραµµατέων ἐκεῖ καθήµενοι καὶ διαλογιζόµενοι ἐν 
ταῖς καρδίαις αὐτῶν, 7 Τί οὗτος οὕτως λαλεῖ; βλασφηµεῖ· τίς 
δύναται ἀφιέναι ἁµαρτίας εἰ µὴ εἷς ὁ θεός; 8 καὶ εὐθὺς ἐπιγνοὺς ὁ 
Ἰησοῦς τῷ πνεύµατι αὐτοῦ ὅτι οὕτως διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς 
λέγει αὐτοῖς, Τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑµῶν; 9 τί 
ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ, Ἀφίενταί σου αἱ 
ἁµαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, Ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ 
περιπάτει; 10 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ἀφιέναι ἁµαρτίας ἐπὶ τῆς γῆς � λέγει τῷ παραλυτικῷ, 11 Σοὶ 
λέγω, ἔγειρε ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. 
12 καὶ ἠγέρθη καὶ εὐθὺς ἄρας τὸν κράβαττον ἐξῆλθεν ἔµπροσθεν 
πάντων, ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν θεὸν λέγοντας 
ὅτι Οὕτως οὐδέποτε εἴδοµεν. 13 Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν παρὰ τὴν 
θάλασσαν· καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἤρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ ἐδίδασκεν 
αὐτούς. 14 καὶ παράγων εἶδεν Λευὶν τὸν τοῦ Ἁλφαίου καθήµενον 
ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ λέγει αὐτῷ, Ἀκολούθει µοι. καὶ ἀναστὰς 
ἠκολούθησεν αὐτῷ. 15 Καὶ γίνεται κατακεῖσθαι αὐτὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ 
αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁµαρτωλοὶ συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ 
καὶ τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ· ἦσαν γὰρ πολλοί. καὶ ἠκολούθουν αὐτῷ 
16 καὶ οἱ γραµµατεῖς τῶν Φαρισαίων, καὶ ἰδόντες ὅτι ἐσθίει µετὰ 
τῶν ἁµαρτωλῶν καὶ τελωνῶν ἔλεγον τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ, Ὅτι 
µετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁµαρτωλῶν ἐσθίει; 17 καὶ ἀκούσας ὁ 
Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς [ὅτι] Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ 
ἀλλ� οἱ κακῶς ἔχοντες· οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους ἀλλὰ 
ἁµαρτωλούς. 18 Καὶ ἦσαν οἱ µαθηταὶ Ἰωάννου καὶ οἱ Φαρισαῖοι 
νηστεύοντες. καὶ ἔρχονται καὶ λέγουσιν αὐτῷ, ∆ιὰ τί οἱ µαθηταὶ 
Ἰωάννου καὶ οἱ µαθηταὶ τῶν Φαρισαίων νηστεύουσιν, οἱ δὲ σοὶ 
µαθηταὶ οὐ νηστεύουσιν; 19 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Μὴ 
δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυµφῶνος ἐν ᾧ ὁ νυµφίος µετ� αὐτῶν ἐστιν 
νηστεύειν; ὅσον χρόνον ἔχουσιν τὸν νυµφίον µετ� αὐτῶν οὐ δύνανται 
νηστεύειν· 20 ἐλεύσονται δὲ ἡµέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ� αὐτῶν ὁ 
νυµφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡµέρᾳ. 21 οὐδεὶς 
ἐπίβληµα ῥάκους ἀγνάφου ἐπιράπτει ἐπὶ ἱµάτιον παλαιόν· εἰ δὲ µή, 
αἴρει τὸ πλήρωµα ἀπ� αὐτοῦ τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ, καὶ χεῖρον 
σχίσµα γίνεται. 22 καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς 
παλαιούς � εἰ δὲ µή, ῥήξει ὁ οἶνος τοὺς ἀσκούς, καὶ ὁ οἶνος 
ἀπόλλυται καὶ οἱ ἀσκοί � ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς. 23 
Καὶ ἐγένετο αὐτὸν ἐν τοῖς σάββασιν παραπορεύεσθαι διὰ τῶν 
σπορίµων, καὶ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ ἤρξαντο ὁδὸν ποιεῖν τίλλοντες τοὺς 
στάχυας. 24 καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον αὐτῷ, Ἴδε τί ποιοῦσιν τοῖς 
σάββασιν ὃ οὐκ ἔξεστιν; 25 καὶ λέγει αὐτοῖς, Οὐδέποτε ἀνέγνωτε τί 
ἐποίησεν ∆αυίδ, ὅτε χρείαν ἔσχεν καὶ ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ µετ� 
αὐτοῦ; 26 πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ ἐπὶ Ἀβιαθὰρ 
ἀρχιερέως καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγεν, οὓς οὐκ ἔξεστιν 
φαγεῖν εἰ µὴ τοὺς ἱερεῖς, καὶ ἔδωκεν καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ οὖσιν; 27 
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καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Τὸ σάββατον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο καὶ οὐχ 
ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ σάββατον· 28 ὥστε κύριός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου.  

Mc 3:1Mc 3:1Mc 3:1Mc 3:1    

Καὶ εἰσῆλθεν πάλιν εἰς τὴν συναγωγήν. καὶ ἦν ἐκεῖ ἄνθρωπος 
ἐξηραµµένην ἔχων τὴν χεῖρα· 2 καὶ παρετήρουν αὐτὸν εἰ τοῖς 
σάββασιν θεραπεύσει αὐτόν, ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ. 3 καὶ λέγει 
τῷ ἀνθρώπῳ τῷ τὴν ξηρὰν χεῖρα ἔχοντι, Ἔγειρε εἰς τὸ µέσον. 4 
καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἔξεστιν τοῖς σάββασιν ἀγαθὸν ποιῆσαι ἢ 
κακοποιῆσαι, ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀποκτεῖναι; οἱ δὲ ἐσιώπων. 5 καὶ 
περιβλεψάµενος αὐτοὺς µετ� ὀργῆς, συλλυπούµενος ἐπὶ τῇ πωρώσει 
τῆς καρδίας αὐτῶν, λέγει τῷ ἀνθρώπῳ, Ἔκτεινον τὴν χεῖρα. καὶ 
ἐξέτεινεν, καὶ ἀπεκατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ. 6 καὶ ἐξελθόντες οἱ 
Φαρισαῖοι εὐθὺς µετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν συµβούλιον ἐδίδουν κατ� 
αὐτοῦ ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν. 7 Καὶ ὁ Ἰησοῦς µετὰ τῶν µαθητῶν 
αὐτοῦ ἀνεχώρησεν πρὸς τὴν θάλασσαν· καὶ πολὺ πλῆθος ἀπὸ τῆς 
Γαλιλαίας ἠκολούθησεν· καὶ ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας 8 καὶ ἀπὸ 
Ἱεροσολύµων καὶ ἀπὸ τῆς Ἰδουµαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου καὶ 
περὶ Τύρον καὶ Σιδῶνα, πλῆθος πολύ, ἀκούοντες ὅσα ἐποίει ἦλθον 
πρὸς αὐτόν. 9 καὶ εἶπεν τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα πλοιάριον 
προσκαρτερῇ αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον ἵνα µὴ θλίβωσιν αὐτόν· 10 
πολλοὺς γὰρ ἐθεράπευσεν, ὥστε ἐπιπίπτειν αὐτῷ ἵνα αὐτοῦ 
ἅψωνται ὅσοι εἶχον µάστιγας. 11 καὶ τὰ πνεύµατα τὰ ἀκάθαρτα, 
ὅταν αὐτὸν ἐθεώρουν, προσέπιπτον αὐτῷ καὶ ἔκραζον λέγοντες ὅτι 
Σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. 12 καὶ πολλὰ ἐπετίµα αὐτοῖς ἵνα µὴ αὐτὸν 
φανερὸν ποιήσωσιν. 13 Καὶ ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρος καὶ προσκαλεῖται 
οὓς ἤθελεν αὐτός, καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν. 14 καὶ ἐποίησεν 
δώδεκα, [οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνόµασεν,] ἵνα ὦσιν µετ� αὐτοῦ καὶ 
ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηρύσσειν 15 καὶ ἔχειν ἐξουσίαν ἐκβάλλειν 
τὰ δαιµόνια· 16 [καὶ ἐποίησεν τοὺς δώδεκα,] καὶ ἐπέθηκεν ὄνοµα 
τῷ Σίµωνι Πέτρον, 17 καὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ 
Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν τοῦ Ἰακώβου, καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὀνόµατα 
Βοανηργές, ὅ ἐστιν Υἱοὶ Βροντῆς· 18 καὶ Ἀνδρέαν καὶ Φίλιππον καὶ 
Βαρθολοµαῖον καὶ Μαθθαῖον καὶ Θωµᾶν καὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ 
Ἁλφαίου καὶ Θαδδαῖον καὶ Σίµωνα τὸν Καναναῖον 19 καὶ Ἰούδαν 
Ἰσκαριώθ, ὃς καὶ παρέδωκεν αὐτόν. 20 Καὶ ἔρχεται εἰς οἶκον· καὶ 
συνέρχεται πάλιν ὄχλος, ὥστε µὴ δύνασθαι αὐτοὺς µηδὲ ἄρτον 
φαγεῖν. 21 καὶ ἀκούσαντες οἱ παρ� αὐτοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν, 
ἔλεγον γὰρ ὅτι ἐξέστη. 22 καὶ οἱ γραµµατεῖς οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύµων 
καταβάντες ἔλεγον ὅτι Βεελζεβοὺλ ἔχει, καὶ ὅτι ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν 
δαιµονίων ἐκβάλλει τὰ δαιµόνια. 23 καὶ προσκαλεσάµενος αὐτοὺς 
ἐν παραβολαῖς ἔλεγεν αὐτοῖς, Πῶς δύναται Σατανᾶς Σατανᾶν 
ἐκβάλλειν; 24 καὶ ἐὰν βασιλεία ἐφ� ἑαυτὴν µερισθῇ, οὐ δύναται 
σταθῆναι ἡ βασιλεία ἐκείνη· 25 καὶ ἐὰν οἰκία ἐφ� ἑαυτὴν µερισθῇ, 
οὐ δυνήσεται ἡ οἰκία ἐκείνη σταθῆναι. 26 καὶ εἰ ὁ Σατανᾶς ἀνέστη 
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ἐφ� ἑαυτὸν καὶ ἐµερίσθη, οὐ δύναται στῆναι ἀλλὰ τέλος ἔχει. 27 
ἀλλ� οὐ δύναται οὐδεὶς εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ εἰσελθὼν τὰ 
σκεύη αὐτοῦ διαρπάσαι ἐὰν µὴ πρῶτον τὸν ἰσχυρὸν δήσῃ, καὶ τότε 
τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει. 28 Ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι πάντα 
ἀφεθήσεται τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, τὰ ἁµαρτήµατα καὶ αἱ 
βλασφηµίαι ὅσα ἐὰν βλασφηµήσωσιν· 29 ὃς δ� ἂν βλασφηµήσῃ εἰς 
τὸ πνεῦµα τὸ ἅγιον οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ ἔνοχός 
ἐστιν αἰωνίου ἁµαρτήµατος �30 ὅτι ἔλεγον, Πνεῦµα ἀκάθαρτον 
ἔχει. 31 Καὶ ἔρχεται ἡ µήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ ἔξω 
στήκοντες ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν καλοῦντες αὐτόν. 32 καὶ ἐκάθητο 
περὶ αὐτὸν ὄχλος, καὶ λέγουσιν αὐτῷ, Ἰδοὺ ἡ µήτηρ σου καὶ οἱ 
ἀδελφοί σου ἔξω ζητοῦσίν σε. 33 καὶ ἀποκριθεὶς αὐτοῖς λέγει, Τίς 
ἐστιν ἡ µήτηρ µου καὶ οἱ ἀδελφοί [µου]; 34 καὶ περιβλεψάµενος 
τοὺς περὶ αὐτὸν κύκλῳ καθηµένους λέγει, Ἴδε ἡ µήτηρ µου καὶ οἱ 
ἀδελφοί µου. 35 ὃς [γὰρ] ἂν ποιήσῃ τὸ θέληµα τοῦ θεοῦ, οὗτος 
ἀδελφός µου καὶ ἀδελφὴ καὶ µήτηρ ἐστίν.  
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Καὶ πάλιν ἤρξατο διδάσκειν παρὰ τὴν θάλασσαν. καὶ συνάγεται 
πρὸς αὐτὸν ὄχλος πλεῖστος, ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐµβάντα 
καθῆσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος πρὸς τὴν θάλασσαν ἐπὶ 
τῆς γῆς ἦσαν. 2 καὶ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς πολλά, καὶ 
ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, 3 Ἀκούετε. ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ 
σπείρων σπεῖραι. 4 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν ὃ µὲν ἔπεσεν παρὰ 
τὴν ὁδόν, καὶ ἦλθεν τὰ πετεινὰ καὶ κατέφαγεν αὐτό. 5 καὶ ἄλλο 
ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πετρῶδες ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν, καὶ εὐθὺς 
ἐξανέτειλεν διὰ τὸ µὴ ἔχειν βάθος γῆς· 6 καὶ ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος 
ἐκαυµατίσθη, καὶ διὰ τὸ µὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη. 7 καὶ ἄλλο 
ἔπεσεν εἰς τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ συνέπνιξαν 
αὐτό, καὶ καρπὸν οὐκ ἔδωκεν. 8 καὶ ἄλλα ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν 
καλήν, καὶ ἐδίδου καρπὸν ἀναβαίνοντα καὶ αὐξανόµενα, καὶ ἔφερεν 
ἓν τριάκοντα καὶ ἓν ἑξήκοντα καὶ ἓν ἑκατόν. 9 καὶ ἔλεγεν, Ὃς ἔχει 
ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. 10 Καὶ ὅτε ἐγένετο κατὰ µόνας, ἠρώτων 
αὐτὸν οἱ περὶ αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα τὰς παραβολάς. 11 καὶ ἔλεγεν 
αὐτοῖς, Ὑµῖν τὸ µυστήριον δέδοται τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ· ἐκείνοις 
δὲ τοῖς ἔξω ἐν παραβολαῖς τὰ πάντα γίνεται, 12 ἵνα βλέποντες 
βλέπωσιν καὶ µὴ ἴδωσιν, καὶ ἀκούοντες ἀκούωσιν καὶ µὴ συνιῶσιν, 
µήποτε ἐπιστρέψωσιν καὶ ἀφεθῇ αὐτοῖς. 13 Καὶ λέγει αὐτοῖς, Οὐκ 
οἴδατε τὴν παραβολὴν ταύτην, καὶ πῶς πάσας τὰς παραβολὰς 
γνώσεσθε; 14 ὁ σπείρων τὸν λόγον σπείρει. 15 οὗτοι δέ εἰσιν οἱ 
παρὰ τὴν ὁδὸν ὅπου σπείρεται ὁ λόγος, καὶ ὅταν ἀκούσωσιν εὐθὺς 
ἔρχεται ὁ Σατανᾶς καὶ αἴρει τὸν λόγον τὸν ἐσπαρµένον εἰς αὐτούς. 
16 καὶ οὗτοί εἰσιν οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπειρόµενοι, οἳ ὅταν 
ἀκούσωσιν τὸν λόγον εὐθὺς µετὰ χαρᾶς λαµβάνουσιν αὐτόν, 17 καὶ 
οὐκ ἔχουσιν ῥίζαν ἐν ἑαυτοῖς ἀλλὰ πρόσκαιροί εἰσιν· εἶτα γενοµένης 
θλίψεως ἢ διωγµοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζονται. 18 καὶ 
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ἄλλοι εἰσὶν οἱ εἰς τὰς ἀκάνθας σπειρόµενοι· οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον 
ἀκούσαντες, 19 καὶ αἱ µέριµναι τοῦ αἰῶνος καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ 
πλούτου καὶ αἱ περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιθυµίαι εἰσπορευόµεναι 
συµπνίγουσιν τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται. 20 καὶ ἐκεῖνοί εἰσιν 
οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν σπαρέντες, οἵτινες ἀκούουσιν τὸν λόγον 
καὶ παραδέχονται καὶ καρποφοροῦσιν ἓν τριάκοντα καὶ ἓν ἑξήκοντα 
καὶ ἓν ἑκατόν. 21 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Μήτι ἔρχεται ὁ λύχνος ἵνα 
ὑπὸ τὸν µόδιον τεθῇ ἢ ὑπὸ τὴν κλίνην; οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν 
τεθῇ; 22 οὐ γάρ ἐστιν κρυπτὸν ἐὰν µὴ ἵνα φανερωθῇ, οὐδὲ ἐγένετο 
ἀπόκρυφον ἀλλ� ἵνα ἔλθῃ εἰς φανερόν. 23 εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν 
ἀκουέτω. 24 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Βλέπετε τί ἀκούετε. ἐν ᾧ µέτρῳ 
µετρεῖτε µετρηθήσεται ὑµῖν καὶ προστεθήσεται ὑµῖν. 25 ὃς γὰρ 
ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ· καὶ ὃς οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ� 
αὐτοῦ. 26 Καὶ ἔλεγεν, Οὕτως ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ὡς 
ἄνθρωπος βάλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς 27 καὶ καθεύδῃ καὶ 
ἐγείρηται νύκτα καὶ ἡµέραν, καὶ ὁ σπόρος βλαστᾷ καὶ µηκύνηται 
ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός. 28 αὐτοµάτη ἡ γῆ καρποφορεῖ, πρῶτον χόρτον, 
εἶτεν στάχυν, εἶτεν πλήρη σῖτον ἐν τῷ στάχυϊ. 29 ὅταν δὲ παραδοῖ 
ὁ καρπός, εὐθὺς ἀποστέλλει τὸ δρέπανον, ὅτι παρέστηκεν ὁ 
θερισµός. 30 Καὶ ἔλεγεν, Πῶς ὁµοιώσωµεν τὴν βασιλείαν τοῦ 
θεοῦ, ἢ ἐν τίνι αὐτὴν παραβολῇ θῶµεν; 31 ὡς κόκκῳ σινάπεως, ὃς 
ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς, µικρότερον ὂν πάντων τῶν σπερµάτων 
τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, 32 καὶ ὅταν σπαρῇ, ἀναβαίνει καὶ γίνεται µεῖζον 
πάντων τῶν λαχάνων καὶ ποιεῖ κλάδους µεγάλους, ὥστε δύνασθαι 
ὑπὸ τὴν σκιὰν αὐτοῦ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνοῦν. 33 Καὶ 
τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον, καθὼς 
ἠδύναντο ἀκούειν· 34 χωρὶς δὲ παραβολῆς οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς, κατ� 
ἰδίαν δὲ τοῖς ἰδίοις µαθηταῖς ἐπέλυεν πάντα. 35 Καὶ λέγει αὐτοῖς ἐν 
ἐκείνῃ τῇ ἡµέρᾳ ὀψίας γενοµένης, ∆ιέλθωµεν εἰς τὸ πέραν. 36 καὶ 
ἀφέντες τὸν ὄχλον παραλαµβάνουσιν αὐτὸν ὡς ἦν ἐν τῷ πλοίῳ, καὶ 
ἄλλα πλοῖα ἦν µετ� αὐτοῦ. 37 καὶ γίνεται λαῖλαψ µεγάλη ἀνέµου, 
καὶ τὰ κύµατα ἐπέβαλλεν εἰς τὸ πλοῖον, ὥστε ἤδη γεµίζεσθαι τὸ 
πλοῖον. 38 καὶ αὐτὸς ἦν ἐν τῇ πρύµνῃ ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον 
καθεύδων· καὶ ἐγείρουσιν αὐτὸν καὶ λέγουσιν αὐτῷ, ∆ιδάσκαλε, οὐ 
µέλει σοι ὅτι ἀπολλύµεθα; 39 καὶ διεγερθεὶς ἐπετίµησεν τῷ ἀνέµῳ 
καὶ εἶπεν τῇ θαλάσσῃ, Σιώπα, πεφίµωσο. καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεµος, 
καὶ ἐγένετο γαλήνη µεγάλη. 40 καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τί δειλοί ἐστε; 
οὔπω ἔχετε πίστιν; 41 καὶ ἐφοβήθησαν φόβον µέγαν, καὶ ἔλεγον 
πρὸς ἀλλήλους, Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν ὅτι καὶ ὁ ἄνεµος καὶ ἡ 
θάλασσα ὑπακούει αὐτῷ;  
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Καὶ ἦλθον εἰς τὸ πέραν τῆς θαλάσσης εἰς τὴν χώραν τῶν 
Γερασηνῶν. 2 καὶ ἐξελθόντος αὐτοῦ ἐκ τοῦ πλοίου [εὐθὺς] 
ὑπήντησεν αὐτῷ ἐκ τῶν µνηµείων ἄνθρωπος ἐν πνεύµατι 
ἀκαθάρτῳ, 3 ὃς τὴν κατοίκησιν εἶχεν ἐν τοῖς µνήµασιν· καὶ οὐδὲ 
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ἁλύσει οὐκέτι οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτὸν δῆσαι, 4 διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις 
πέδαις καὶ ἁλύσεσιν δεδέσθαι καὶ διεσπάσθαι ὑπ� αὐτοῦ τὰς 
ἁλύσεις καὶ τὰς πέδας συντετρῖφθαι, καὶ οὐδεὶς ἴσχυεν αὐτὸν 
δαµάσαι· 5 καὶ διὰ παντὸς νυκτὸς καὶ ἡµέρας ἐν τοῖς µνήµασιν καὶ 
ἐν τοῖς ὄρεσιν ἦν κράζων καὶ κατακόπτων ἑαυτὸν λίθοις. 6 καὶ ἰδὼν 
τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ µακρόθεν ἔδραµεν καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ, 7 καὶ 
κράξας φωνῇ µεγάλῃ λέγει, Τί ἐµοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ θεοῦ 
τοῦ ὑψίστου; ὁρκίζω σε τὸν θεόν, µή µε βασανίσῃς. 8 ἔλεγεν γὰρ 
αὐτῷ, Ἔξελθε τὸ πνεῦµα τὸ ἀκάθαρτον ἐκ τοῦ ἀνθρώπου. 9 καὶ 
ἐπηρώτα αὐτόν, Τί ὄνοµά σοι; καὶ λέγει αὐτῷ, Λεγιὼν ὄνοµά µοι, 
ὅτι πολλοί ἐσµεν. 10 καὶ παρεκάλει αὐτὸν πολλὰ ἵνα µὴ αὐτοὺς 
ἀποστείλῃ ἔξω τῆς χώρας. 11 Ἦν δὲ ἐκεῖ πρὸς τῷ ὄρει ἀγέλη 
χοίρων µεγάλη βοσκοµένη· 12 καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν λέγοντες, 
Πέµψον ἡµᾶς εἰς τοὺς χοίρους, ἵνα εἰς αὐτοὺς εἰσέλθωµεν. 13 καὶ 
ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. καὶ ἐξελθόντα τὰ πνεύµατα τὰ ἀκάθαρτα 
εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρµησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρηµνοῦ 
εἰς τὴν θάλασσαν, ὡς δισχίλιοι, καὶ ἐπνίγοντο ἐν τῇ θαλάσσῃ. 14 
καὶ οἱ βόσκοντες αὐτοὺς ἔφυγον καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ 
εἰς τοὺς ἀγρούς· καὶ ἦλθον ἰδεῖν τί ἐστιν τὸ γεγονός. 15 καὶ 
ἔρχονται πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ θεωροῦσιν τὸν δαιµονιζόµενον 
καθήµενον ἱµατισµένον καὶ σωφρονοῦντα, τὸν ἐσχηκότα τὸν 
λεγιῶνα, καὶ ἐφοβήθησαν. 16 καὶ διηγήσαντο αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς 
ἐγένετο τῷ δαιµονιζοµένῳ καὶ περὶ τῶν χοίρων. 17 καὶ ἤρξαντο 
παρακαλεῖν αὐτὸν ἀπελθεῖν ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 18 καὶ 
ἐµβαίνοντος αὐτοῦ εἰς τὸ πλοῖον παρεκάλει αὐτὸν ὁ δαιµονισθεὶς ἵνα 
µετ� αὐτοῦ ᾖ. 19 καὶ οὐκ ἀφῆκεν αὐτόν, ἀλλὰ λέγει αὐτῷ, Ὕπαγε 
εἰς τὸν οἶκόν σου πρὸς τοὺς σούς, καὶ ἀπάγγειλον αὐτοῖς ὅσα ὁ 
κύριός σοι πεποίηκεν καὶ ἠλέησέν σε. 20 καὶ ἀπῆλθεν καὶ ἤρξατο 
κηρύσσειν ἐν τῇ ∆εκαπόλει ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ 
πάντες ἐθαύµαζον. 21 Καὶ διαπεράσαντος τοῦ Ἰησοῦ πάλιν εἰς τὸ 
πέραν συνήχθη ὄχλος πολὺς ἐπ� αὐτόν, καὶ ἦν παρὰ τὴν θάλασσαν. 
22 καὶ ἔρχεται εἷς τῶν ἀρχισυναγώγων, ὀνόµατι Ἰάϊρος, καὶ ἰδὼν 
αὐτὸν πίπτει πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ 23 καὶ παρακαλεῖ αὐτὸν πολλὰ 
λέγων ὅτι Τὸ θυγάτριόν µου ἐσχάτως ἔχει, ἵνα ἐλθὼν ἐπιθῇς τὰς 
χεῖρας αὐτῇ ἵνα σωθῇ καὶ ζήσῃ. 24 καὶ ἀπῆλθεν µετ� αὐτοῦ. Καὶ 
ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολύς, καὶ συνέθλιβον αὐτόν. 25 καὶ γυνὴ 
οὖσα ἐν ῥύσει αἵµατος δώδεκα ἔτη 26 καὶ πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ 
πολλῶν ἰατρῶν καὶ δαπανήσασα τὰ παρ� αὐτῆς πάντα καὶ µηδὲν 
ὠφεληθεῖσα ἀλλὰ µᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα, 27 ἀκούσασα περὶ 
τοῦ Ἰησοῦ, ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν ἥψατο τοῦ ἱµατίου αὐτοῦ· 
28 ἔλεγεν γὰρ ὅτι Ἐὰν ἅψωµαι κἂν τῶν ἱµατίων αὐτοῦ 
σωθήσοµαι. 29 καὶ εὐθὺς ἐξηράνθη ἡ πηγὴ τοῦ αἵµατος αὐτῆς, καὶ 
ἔγνω τῷ σώµατι ὅτι ἴαται ἀπὸ τῆς µάστιγος. 30 καὶ εὐθὺς ὁ 
Ἰησοῦς ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναµιν ἐξελθοῦσαν 
ἐπιστραφεὶς ἐν τῷ ὄχλῳ ἔλεγεν, Τίς µου ἥψατο τῶν ἱµατίων; 31 
καὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ, Βλέπεις τὸν ὄχλον συνθλίβοντά 
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σε, καὶ λέγεις, Τίς µου ἥψατο; 32 καὶ περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο 
ποιήσασαν. 33 ἡ δὲ γυνὴ φοβηθεῖσα καὶ τρέµουσα, εἰδυῖα ὃ γέγονεν 
αὐτῇ, ἦλθεν καὶ προσέπεσεν αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν 
ἀλήθειαν. 34 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ, Θυγάτηρ, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε· 
ὕπαγε εἰς εἰρήνην, καὶ ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ τῆς µάστιγός σου. 35 Ἔτι 
αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχονται ἀπὸ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγοντες ὅτι Ἡ 
θυγάτηρ σου ἀπέθανεν· τί ἔτι σκύλλεις τὸν διδάσκαλον; 36 ὁ δὲ 
Ἰησοῦς παρακούσας τὸν λόγον λαλούµενον λέγει τῷ 
ἀρχισυναγώγῳ, Μὴ φοβοῦ, µόνον πίστευε. 37 καὶ οὐκ ἀφῆκεν 
οὐδένα µετ� αὐτοῦ συνακολουθῆσαι εἰ µὴ τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον 
καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν Ἰακώβου. 38 καὶ ἔρχονται εἰς τὸν οἶκον 
τοῦ ἀρχισυναγώγου, καὶ θεωρεῖ θόρυβον καὶ κλαίοντας καὶ 
ἀλαλάζοντας πολλά, 39 καὶ εἰσελθὼν λέγει αὐτοῖς, Τί θορυβεῖσθε 
καὶ κλαίετε; τὸ παιδίον οὐκ ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει. 40 καὶ 
κατεγέλων αὐτοῦ. αὐτὸς δὲ ἐκβαλὼν πάντας παραλαµβάνει τὸν 
πατέρα τοῦ παιδίου καὶ τὴν µητέρα καὶ τοὺς µετ� αὐτοῦ, καὶ 
εἰσπορεύεται ὅπου ἦν τὸ παιδίον· 41 καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς τοῦ 
παιδίου λέγει αὐτῇ, Ταλιθα κουµ, ὅ ἐστιν µεθερµηνευόµενον Τὸ 
κοράσιον, σοὶ λέγω, ἔγειρε. 42 καὶ εὐθὺς ἀνέστη τὸ κοράσιον καὶ 
περιεπάτει, ἦν γὰρ ἐτῶν δώδεκα. καὶ ἐξέστησαν εὐθὺς ἐκστάσει 
µεγάλῃ. 43 καὶ διεστείλατο αὐτοῖς πολλὰ ἵνα µηδεὶς γνοῖ τοῦτο, 
καὶ εἶπεν δοθῆναι αὐτῇ φαγεῖν.  
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Καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν, καὶ ἔρχεται εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ, καὶ 
ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ. 2 καὶ γενοµένου σαββάτου 
ἤρξατο διδάσκειν ἐν τῇ συναγωγῇ· καὶ πολλοὶ ἀκούοντες 
ἐξεπλήσσοντο λέγοντες, Πόθεν τούτῳ ταῦτα, καὶ τίς ἡ σοφία ἡ 
δοθεῖσα τούτῳ ἵνα καὶ δυνάµεις τοιαῦται διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ 
γίνωνται; 3 οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τέκτων, ὁ υἱὸς τῆς Μαρίας καὶ 
ἀδελφὸς Ἰακώβου καὶ Ἰωσῆτος καὶ Ἰούδα καὶ Σίµωνος; καὶ οὐκ 
εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε πρὸς ἡµᾶς; καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν 
αὐτῷ. 4 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ὅτι Οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιµος 
εἰ µὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς συγγενεῦσιν αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ 
οἰκίᾳ αὐτοῦ. 5 καὶ οὐκ ἐδύνατο ἐκεῖ ποιῆσαι οὐδεµίαν δύναµιν, εἰ µὴ 
ὀλίγοις ἀρρώστοις ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας ἐθεράπευσεν· 6 καὶ ἐθαύµαζεν 
διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν. Καὶ περιῆγεν τὰς κώµας κύκλῳ 
διδάσκων. 7 καὶ προσκαλεῖται τοὺς δώδεκα, καὶ ἤρξατο αὐτοὺς 
ἀποστέλλειν δύο δύο, καὶ ἐδίδου αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν πνευµάτων 
τῶν ἀκαθάρτων· 8 καὶ παρήγγειλεν αὐτοῖς ἵνα µηδὲν ἄρωσιν εἰς 
ὁδὸν εἰ µὴ ῥάβδον µόνον, µὴ ἄρτον, µὴ πήραν, µὴ εἰς τὴν ζώνην 
χαλκόν, 9 ἀλλὰ ὑποδεδεµένους σανδάλια καὶ µὴ ἐνδύσασθαι δύο 
χιτῶνας. 10 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ὅπου ἐὰν εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν, ἐκεῖ 
µένετε ἕως ἂν ἐξέλθητε ἐκεῖθεν. 11 καὶ ὃς ἂν τόπος µὴ δέξηται 
ὑµᾶς µηδὲ ἀκούσωσιν ὑµῶν, ἐκπορευόµενοι ἐκεῖθεν ἐκτινάξατε τὸν 
χοῦν τὸν ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑµῶν εἰς µαρτύριον αὐτοῖς. 12 Καὶ 
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ἐξελθόντες ἐκήρυξαν ἵνα µετανοῶσιν, 13 καὶ δαιµόνια πολλὰ 
ἐξέβαλλον, καὶ ἤλειφον ἐλαίῳ πολλοὺς ἀρρώστους καὶ ἐθεράπευον. 
14 Καὶ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης, φανερὸν γὰρ ἐγένετο τὸ ὄνοµα 
αὐτοῦ, καὶ ἔλεγον ὅτι Ἰωάννης ὁ βαπτίζων ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, 
καὶ διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσιν αἱ δυνάµεις ἐν αὐτῷ. 15 ἄλλοι δὲ ἔλεγον 
ὅτι Ἠλίας ἐστίν· ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι προφήτης ὡς εἷς τῶν 
προφητῶν. 16 ἀκούσας δὲ ὁ Ἡρῴδης ἔλεγεν, Ὃν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα 
Ἰωάννην, οὗτος ἠγέρθη. 17 Αὐτὸς γὰρ ὁ Ἡρῴδης ἀποστείλας 
ἐκράτησεν τὸν Ἰωάννην καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν φυλακῇ διὰ Ἡρῳδιάδα 
τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ὅτι αὐτὴν ἐγάµησεν· 18 
ἔλεγεν γὰρ ὁ Ἰωάννης τῷ Ἡρῴδῃ ὅτι Οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν τὴν 
γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου. 19 ἡ δὲ Ἡρῳδιὰς ἐνεῖχεν αὐτῷ καὶ 
ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι, καὶ οὐκ ἠδύνατο· 20 ὁ γὰρ Ἡρῴδης 
ἐφοβεῖτο τὸν Ἰωάννην, εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον καὶ ἅγιον, καὶ 
συνετήρει αὐτόν, καὶ ἀκούσας αὐτοῦ πολλὰ ἐποίει, καὶ ἡδέως αὐτοῦ 
ἤκουεν. 21 Καὶ γενοµένης ἡµέρας εὐκαίρου ὅτε Ἡρῴδης τοῖς 
γενεσίοις αὐτοῦ δεῖπνον ἐποίησεν τοῖς µεγιστᾶσιν αὐτοῦ καὶ τοῖς 
χιλιάρχοις καὶ τοῖς πρώτοις τῆς Γαλιλαίας, 22 καὶ εἰσελθούσης 
τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ Ἡρῳδιάδος καὶ ὀρχησαµένης, ἤρεσεν τῷ 
Ἡρῴδῃ καὶ τοῖς συνανακειµένοις. εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ κορασίῳ, 
Αἴτησόν µε ὃ ἐὰν θέλῃς, καὶ δώσω σοι· 23 καὶ ὤµοσεν αὐτῇ 
[πολλά], Ὅ τι ἐάν µε αἰτήσῃς δώσω σοι ἕως ἡµίσους τῆς 
βασιλείας µου. 24 καὶ ἐξελθοῦσα εἶπεν τῇ µητρὶ αὐτῆς, Τί 
αἰτήσωµαι; ἡ δὲ εἶπεν, Τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτίζοντος. 25 
καὶ εἰσελθοῦσα εὐθὺς µετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλέα ᾐτήσατο 
λέγουσα, Θέλω ἵνα ἐξαυτῆς δῷς µοι ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν 
Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ. 26 καὶ περίλυπος γενόµενος ὁ βασιλεὺς διὰ 
τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς ἀνακειµένους οὐκ ἠθέλησεν ἀθετῆσαι αὐτήν· 
27 καὶ εὐθὺς ἀποστείλας ὁ βασιλεὺς σπεκουλάτορα ἐπέταξεν 
ἐνέγκαι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. καὶ ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν ἐν 
τῇ φυλακῇ 28 καὶ ἤνεγκεν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ 
ἔδωκεν αὐτὴν τῷ κορασίῳ, καὶ τὸ κοράσιον ἔδωκεν αὐτὴν τῇ µητρὶ 
αὐτῆς. 29 καὶ ἀκούσαντες οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ ἦλθον καὶ ἦραν τὸ 
πτῶµα αὐτοῦ καὶ ἔθηκαν αὐτὸ ἐν µνηµείῳ. 30 Καὶ συνάγονται οἱ 
ἀπόστολοι πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάντα ὅσα 
ἐποιήσαν καὶ ὅσα ἐδίδαξαν. 31 καὶ λέγει αὐτοῖς, ∆εῦτε ὑµεῖς αὐτοὶ 
κατ� ἰδίαν εἰς ἔρηµον τόπον καὶ ἀναπαύσασθε ὀλίγον. ἦσαν γὰρ οἱ 
ἐρχόµενοι καὶ οἱ ὑπάγοντες πολλοί, καὶ οὐδὲ φαγεῖν εὐκαίρουν. 32 
καὶ ἀπῆλθον ἐν τῷ πλοίῳ εἰς ἔρηµον τόπον κατ� ἰδίαν. 33 καὶ εἶδον 
αὐτοὺς ὑπάγοντας καὶ ἐπέγνωσαν πολλοί, καὶ πεζῇ ἀπὸ πασῶν τῶν 
πόλεων συνέδραµον ἐκεῖ καὶ προῆλθον αὐτούς. 34 καὶ ἐξελθὼν εἶδεν 
πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ� αὐτοὺς ὅτι ἦσαν ὡς πρόβατα 
µὴ ἔχοντα ποιµένα, καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς πολλά. 35 Καὶ 
ἤδη ὥρας πολλῆς γενοµένης προσελθόντες [αὐτῷ] οἱ µαθηταὶ 
αὐτοῦ ἔλεγον ὅτι Ἔρηµός ἐστιν ὁ τόπος, καὶ ἤδη ὥρα πολλή· 36 
ἀπόλυσον αὐτούς, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τοὺς κύκλῳ ἀγροὺς καὶ κώµας 
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ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς τί φάγωσιν. 37 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, 
∆ότε αὐτοῖς ὑµεῖς φαγεῖν. καὶ λέγουσιν αὐτῷ, Ἀπελθόντες 
ἀγοράσωµεν δηναρίων διακοσίων ἄρτους καὶ δώσωµεν αὐτοῖς 
φαγεῖν; 38 ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς, Πόσους ἄρτους ἔχετε; ὑπάγετε ἴδετε. 
καὶ γνόντες λέγουσιν, Πέντε, καὶ δύο ἰχθύας. 39 καὶ ἐπέταξεν 
αὐτοῖς ἀνακλῖναι πάντας συµπόσια συµπόσια ἐπὶ τῷ χλωρῷ χόρτῳ. 
40 καὶ ἀνέπεσαν πρασιαὶ πρασιαὶ κατὰ ἑκατὸν καὶ κατὰ 
πεντήκοντα. 41 καὶ λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας 
ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν καὶ κατέκλασεν τοὺς ἄρτους 
καὶ ἐδίδου τοῖς µαθηταῖς [αὐτοῦ] ἵνα παρατιθῶσιν αὐτοῖς, καὶ τοὺς 
δύο ἰχθύας ἐµέρισεν πᾶσιν. 42 καὶ ἔφαγον πάντες καὶ 
ἐχορτάσθησαν· 43 καὶ ἦραν κλάσµατα δώδεκα κοφίνων 
πληρώµατα καὶ ἀπὸ τῶν ἰχθύων. 44 καὶ ἦσαν οἱ φαγόντες [τοὺς 
ἄρτους] πεντακισχίλιοι ἄνδρες. 45 Καὶ εὐθὺς ἠνάγκασεν τοὺς 
µαθητὰς αὐτοῦ ἐµβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν εἰς τὸ πέραν 
πρὸς Βηθσαϊδάν, ἕως αὐτὸς ἀπολύει τὸν ὄχλον. 46 καὶ 
ἀποταξάµενος αὐτοῖς ἀπῆλθεν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι. 47 καὶ 
ὀψίας γενοµένης ἦν τὸ πλοῖον ἐν µέσῳ τῆς θαλάσσης, καὶ αὐτὸς 
µόνος ἐπὶ τῆς γῆς. 48 καὶ ἰδὼν αὐτοὺς βασανιζοµένους ἐν τῷ 
ἐλαύνειν, ἦν γὰρ ὁ ἄνεµος ἐναντίος αὐτοῖς, περὶ τετάρτην φυλακὴν 
τῆς νυκτὸς ἔρχεται πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης· καὶ 
ἤθελεν παρελθεῖν αὐτούς. 49 οἱ δὲ ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης 
περιπατοῦντα ἔδοξαν ὅτι φάντασµά ἐστιν, καὶ ἀνέκραξαν· 50 
πάντες γὰρ αὐτὸν εἶδον καὶ ἐταράχθησαν. ὁ δὲ εὐθὺς ἐλάλησεν 
µετ� αὐτῶν, καὶ λέγει αὐτοῖς, Θαρσεῖτε, ἐγώ εἰµι· µὴ φοβεῖσθε. 51 
καὶ ἀνέβη πρὸς αὐτοὺς εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεµος. καὶ 
λίαν [ἐκ περισσοῦ] ἐν ἑαυτοῖς ἐξίσταντο, 52 οὐ γὰρ συνῆκαν ἐπὶ 
τοῖς ἄρτοις, ἀλλ� ἦν αὐτῶν ἡ καρδία πεπωρωµένη. 53 Καὶ 
διαπεράσαντες ἐπὶ τὴν γῆν ἦλθον εἰς Γεννησαρὲτ καὶ 
προσωρµίσθησαν. 54 καὶ ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ πλοίου εὐθὺς 
ἐπιγνόντες αὐτὸν 55 περιέδραµον ὅλην τὴν χώραν ἐκείνην καὶ 
ἤρξαντο ἐπὶ τοῖς κραβάττοις τοὺς κακῶς ἔχοντας περιφέρειν ὅπου 
ἤκουον ὅτι ἐστίν. 56 καὶ ὅπου ἂν εἰσεπορεύετο εἰς κώµας ἢ εἰς 
πόλεις ἢ εἰς ἀγροὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἐτίθεσαν τοὺς ἀσθενοῦντας, καὶ 
παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα κἂν τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱµατίου αὐτοῦ 
ἅψωνται· καὶ ὅσοι ἂν ἥψαντο αὐτοῦ ἐσῴζοντο.  

Mc 7:1Mc 7:1Mc 7:1Mc 7:1    

Καὶ συνάγονται πρὸς αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι καί τινες τῶν γραµµατέων 
ἐλθόντες ἀπὸ Ἱεροσολύµων 2 καὶ ἰδόντες τινὰς τῶν µαθητῶν αὐτοῦ 
ὅτι κοιναῖς χερσίν, τοῦτ� ἔστιν ἀνίπτοις, ἐσθίουσιν τοὺς ἄρτους 3 � 
οἱ γὰρ Φαρισαῖοι καὶ πάντες οἱ Ἰουδαῖοι ἐὰν µὴ πυγµῇ νίψωνται 
τὰς χεῖρας οὐκ ἐσθίουσιν, κρατοῦντες τὴν παράδοσιν τῶν 
πρεσβυτέρων, 4 καὶ ἀπ� ἀγορᾶς ἐὰν µὴ βαπτίσωνται οὐκ ἐσθίουσιν, 
καὶ ἄλλα πολλά ἐστιν ἃ παρέλαβον κρατεῖν, βαπτισµοὺς ποτηρίων 
καὶ ξεστῶν καὶ χαλκίων [καὶ κλινῶν] �5 καὶ ἐπερωτῶσιν αὐτὸν οἱ 
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Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραµµατεῖς, ∆ιὰ τί οὐ περιπατοῦσιν οἱ µαθηταί 
σου κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων, ἀλλὰ κοιναῖς χερσὶν 
ἐσθίουσιν τὸν ἄρτον; 6 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Καλῶς ἐπροφήτευσεν 
Ἠσαΐας περὶ ὑµῶν τῶν ὑποκριτῶν, ὡς γέγραπται ὅτι Οὗτος ὁ λαὸς 
τοῖς χείλεσίν µε τιµᾷ, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ� ἐµοῦ· 7 
µάτην δὲ σέβονταί µε, διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλµατα 
ἀνθρώπων. 8 ἀφέντες τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ κρατεῖτε τὴν 
παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων. 9 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Καλῶς ἀθετεῖτε 
τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ, ἵνα τὴν παράδοσιν ὑµῶν στήσητε. 10 
Μωϋσῆς γὰρ εἶπεν, Τίµα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν µητέρα σου, καί, 
Ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ µητέρα θανάτῳ τελευτάτω· 11 ὑµεῖς δὲ 
λέγετε, Ἐὰν εἴπῃ ἄνθρωπος τῷ πατρὶ ἢ τῇ µητρί, Κορβᾶν, ὅ ἐστιν, 
∆ῶρον, ὃ ἐὰν ἐξ ἐµοῦ ὠφεληθῇς, 12 οὐκέτι ἀφίετε αὐτὸν οὐδὲν 
ποιῆσαι τῷ πατρὶ ἢ τῇ µητρί, 13 ἀκυροῦντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ τῇ 
παραδόσει ὑµῶν ᾗ παρεδώκατε· καὶ παρόµοια τοιαῦτα πολλὰ 
ποιεῖτε. 14 Καὶ προσκαλεσάµενος πάλιν τὸν ὄχλον ἔλεγεν αὐτοῖς, 
Ἀκούσατέ µου πάντες καὶ σύνετε. 15 οὐδέν ἐστιν ἔξωθεν τοῦ 
ἀνθρώπου εἰσπορευόµενον εἰς αὐτὸν ὃ δύναται κοινῶσαι αὐτόν· 
ἀλλὰ τὰ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόµενά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν 
ἄνθρωπον. 17 Καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς οἶκον ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ἐπηρώτων 
αὐτὸν οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ τὴν παραβολήν. 18 καὶ λέγει αὐτοῖς, 
Οὕτως καὶ ὑµεῖς ἀσύνετοί ἐστε; οὐ νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ ἔξωθεν 
εἰσπορευόµενον εἰς τὸν ἄνθρωπον οὐ δύναται αὐτὸν κοινῶσαι, 19 ὅτι 
οὐκ εἰσπορεύεται αὐτοῦ εἰς τὴν καρδίαν ἀλλ� εἰς τὴν κοιλίαν, καὶ 
εἰς τὸν ἀφεδρῶνα ἐκπορεύεται; � καθαρίζων πάντα τὰ βρώµατα. 
20 ἔλεγεν δὲ ὅτι Τὸ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόµενον ἐκεῖνο κοινοῖ 
τὸν ἄνθρωπον· 21 ἔσωθεν γὰρ ἐκ τῆς καρδίας τῶν ἀνθρώπων οἱ 
διαλογισµοὶ οἱ κακοὶ ἐκπορεύονται, πορνεῖαι, κλοπαί, φόνοι, 22 
µοιχεῖαι, πλεονεξίαι, πονηρίαι, δόλος, ἀσέλγεια, ὀφθαλµὸς πονηρός, 
βλασφηµία, ὑπερηφανία, ἀφροσύνη· 23 πάντα ταῦτα τὰ πονηρὰ 
ἔσωθεν ἐκπορεύεται καὶ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 24 Ἐκεῖθεν δὲ 
ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ ὅρια Τύρου. καὶ εἰσελθὼν εἰς οἰκίαν οὐδένα 
ἤθελεν γνῶναι, καὶ οὐκ ἠδυνήθη λαθεῖν· 25 ἀλλ� εὐθὺς ἀκούσασα 
γυνὴ περὶ αὐτοῦ, ἧς εἶχεν τὸ θυγάτριον αὐτῆς πνεῦµα ἀκάθαρτον, 
ἐλθοῦσα προσέπεσεν πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ· 26 ἡ δὲ γυνὴ ἦν 
Ἑλληνίς, Συροφοινίκισσα τῷ γένει· καὶ ἠρώτα αὐτὸν ἵνα τὸ 
δαιµόνιον ἐκβάλῃ ἐκ τῆς θυγατρὸς αὐτῆς. 27 καὶ ἔλεγεν αὐτῇ, 
Ἄφες πρῶτον χορτασθῆναι τὰ τέκνα, οὐ γάρ ἐστιν καλὸν λαβεῖν 
τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ τοῖς κυναρίοις βαλεῖν. 28 ἡ δὲ ἀπεκρίθη 
καὶ λέγει αὐτῷ, Κύριε, καὶ τὰ κυνάρια ὑποκάτω τῆς τραπέζης 
ἐσθίουσιν ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν παιδίων. 29 καὶ εἶπεν αὐτῇ, ∆ιὰ 
τοῦτον τὸν λόγον ὕπαγε, ἐξελήλυθεν ἐκ τῆς θυγατρός σου τὸ 
δαιµόνιον. 30 καὶ ἀπελθοῦσα εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς εὗρεν τὸ παιδίον 
βεβληµένον ἐπὶ τὴν κλίνην καὶ τὸ δαιµόνιον ἐξεληλυθός. 31 Καὶ 
πάλιν ἐξελθὼν ἐκ τῶν ὁρίων Τύρου ἦλθεν διὰ Σιδῶνος εἰς τὴν 
θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας ἀνὰ µέσον τῶν ὁρίων ∆εκαπόλεως. 32 
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καὶ φέρουσιν αὐτῷ κωφὸν καὶ µογιλάλον, καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν 
ἵνα ἐπιθῇ αὐτῷ τὴν χεῖρα. 33 καὶ ἀπολαβόµενος αὐτὸν ἀπὸ τοῦ 
ὄχλου κατ� ἰδίαν ἔβαλεν τοὺς δακτύλους αὐτοῦ εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ 
καὶ πτύσας ἥψατο τῆς γλώσσης αὐτοῦ, 34 καὶ ἀναβλέψας εἰς τὸν 
οὐρανὸν ἐστέναξεν, καὶ λέγει αὐτῷ, Εφφαθα, ὅ ἐστιν, ∆ιανοίχθητι. 
35 καὶ [εὐθέως] ἠνοίγησαν αὐτοῦ αἱ ἀκοαί, καὶ ἐλύθη ὁ δεσµὸς τῆς 
γλώσσης αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει ὀρθῶς. 36 καὶ διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα 
µηδενὶ λέγωσιν· ὅσον δὲ αὐτοῖς διεστέλλετο, αὐτοὶ µᾶλλον 
περισσότερον ἐκήρυσσον. 37 καὶ ὑπερπερισσῶς ἐξεπλήσσοντο 
λέγοντες, Καλῶς πάντα πεποίηκεν· καὶ τοὺς κωφοὺς ποιεῖ ἀκούειν 
καὶ [τοὺς] ἀλάλους λαλεῖν.  

Mc 8:1Mc 8:1Mc 8:1Mc 8:1    

Ἐν ἐκείναις ταῖς ἡµέραις πάλιν πολλοῦ ὄχλου ὄντος καὶ µὴ 
ἐχόντων τί φάγωσιν, προσκαλεσάµενος τοὺς µαθητὰς λέγει αὐτοῖς, 
2 Σπλαγχνίζοµαι ἐπὶ τὸν ὄχλον ὅτι ἤδη ἡµέραι τρεῖς προσµένουσίν 
µοι καὶ οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν· 3 καὶ ἐὰν ἀπολύσω αὐτοὺς νήστεις 
εἰς οἶκον αὐτῶν, ἐκλυθήσονται ἐν τῇ ὁδῷ· καί τινες αὐτῶν ἀπὸ 
µακρόθεν ἥκασιν. 4 καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι 
Πόθεν τούτους δυνήσεταί τις ὧδε χορτάσαι ἄρτων ἐπ� ἐρηµίας; 5 
καὶ ἠρώτα αὐτούς, Πόσους ἔχετε ἄρτους; οἱ δὲ εἶπαν, Ἑπτά. 6 καὶ 
παραγγέλλει τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τῆς γῆς· καὶ λαβὼν τοὺς 
ἑπτὰ ἄρτους εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ 
ἵνα παρατιθῶσιν καὶ παρέθηκαν τῷ ὄχλῳ. 7 καὶ εἶχον ἰχθύδια 
ὀλίγα· καὶ εὐλογήσας αὐτὰ εἶπεν καὶ ταῦτα παρατιθέναι. 8 καὶ 
ἔφαγον καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν περισσεύµατα κλασµάτων 
ἑπτὰ σπυρίδας. 9 ἦσαν δὲ ὡς τετρακισχίλιοι. καὶ ἀπέλυσεν αὐτούς. 
10 Καὶ εὐθὺς ἐµβὰς εἰς τὸ πλοῖον µετὰ τῶν µαθητῶν αὐτοῦ ἦλθεν 
εἰς τὰ µέρη ∆αλµανουθά. 11 Καὶ ἐξῆλθον οἱ Φαρισαῖοι καὶ ἤρξαντο 
συζητεῖν αὐτῷ, ζητοῦντες παρ� αὐτοῦ σηµεῖον ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, 
πειράζοντες αὐτόν. 12 καὶ ἀναστενάξας τῷ πνεύµατι αὐτοῦ λέγει, 
Τί ἡ γενεὰ αὕτη ζητεῖ σηµεῖον; ἀµὴν λέγω ὑµῖν, εἰ δοθήσεται τῇ 
γενεᾷ ταύτῃ σηµεῖον. 13 καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν ἐµβὰς ἀπῆλθεν 
εἰς τὸ πέραν. 14 Καὶ ἐπελάθοντο λαβεῖν ἄρτους, καὶ εἰ µὴ ἕνα 
ἄρτον οὐκ εἶχον µεθ� ἑαυτῶν ἐν τῷ πλοίῳ. 15 καὶ διεστέλλετο 
αὐτοῖς λέγων, Ὁρᾶτε, βλέπετε ἀπὸ τῆς ζύµης τῶν Φαρισαίων καὶ 
τῆς ζύµης Ἡρῴδου. 16 καὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους ὅτι Ἄρτους 
οὐκ ἔχοµεν. 17 καὶ γνοὺς λέγει αὐτοῖς, Τί διαλογίζεσθε ὅτι ἄρτους 
οὐκ ἔχετε; οὔπω νοεῖτε οὐδὲ συνίετε; πεπωρωµένην ἔχετε τὴν 
καρδίαν ὑµῶν; 18 ὀφθαλµοὺς ἔχοντες οὐ βλέπετε καὶ ὦτα ἔχοντες 
οὐκ ἀκούετε; καὶ οὐ µνηµονεύετε, 19 ὅτε τοὺς πέντε ἄρτους ἔκλασα 
εἰς τοὺς πεντακισχιλίους, πόσους κοφίνους κλασµάτων πλήρεις 
ἤρατε; λέγουσιν αὐτῷ, ∆ώδεκα. 20 Ὅτε τοὺς ἑπτὰ εἰς τοὺς 
τετρακισχιλίους, πόσων σπυρίδων πληρώµατα κλασµάτων ἤρατε; 
καὶ λέγουσιν [αὐτῷ], Ἑπτά. 21 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Οὔπω συνίετε; 
22 Καὶ ἔρχονται εἰς Βηθσαϊδάν. καὶ φέρουσιν αὐτῷ τυφλὸν καὶ 
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παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα αὐτοῦ ἅψηται. 23 καὶ ἐπιλαβόµενος τῆς 
χειρὸς τοῦ τυφλοῦ ἐξήνεγκεν αὐτὸν ἔξω τῆς κώµης, καὶ πτύσας εἰς 
τὰ ὄµµατα αὐτοῦ, ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ, ἐπηρώτα αὐτόν, Εἴ τι 
βλέπεις; 24 καὶ ἀναβλέψας ἔλεγεν, Βλέπω τοὺς ἀνθρώπους, ὅτι ὡς 
δένδρα ὁρῶ περιπατοῦντας. 25 εἶτα πάλιν ἐπέθηκεν τὰς χεῖρας ἐπὶ 
τοὺς ὀφθαλµοὺς αὐτοῦ, καὶ διέβλεψεν, καὶ ἀπεκατέστη, καὶ 
ἐνέβλεπεν τηλαυγῶς ἅπαντα. 26 καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς οἶκον 
αὐτοῦ λέγων, Μηδὲ εἰς τὴν κώµην εἰσέλθῃς. 27 Καὶ ἐξῆλθεν ὁ 
Ἰησοῦς καὶ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὰς κώµας Καισαρείας τῆς 
Φιλίππου· καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ἐπηρώτα τοὺς µαθητὰς αὐτοῦ λέγων 
αὐτοῖς, Τίνα µε λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι; 28 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ 
λέγοντες [ὅτι] Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν, καὶ ἄλλοι, Ἠλίαν, ἄλλοι 
δὲ ὅτι εἷς τῶν προφητῶν. 29 καὶ αὐτὸς ἐπηρώτα αὐτούς, Ὑµεῖς δὲ 
τίνα µε λέγετε εἶναι; ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος λέγει αὐτῷ, Σὺ εἶ ὁ 
Χριστός. 30 καὶ ἐπετίµησεν αὐτοῖς ἵνα µηδενὶ λέγωσιν περὶ αὐτοῦ. 
31 Καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιµασθῆναι ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν 
ἀρχιερέων καὶ τῶν γραµµατέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ µετὰ τρεῖς 
ἡµέρας ἀναστῆναι· 32 καὶ παρρησίᾳ τὸν λόγον ἐλάλει. καὶ 
προσλαβόµενος ὁ Πέτρος αὐτὸν ἤρξατο ἐπιτιµᾶν αὐτῷ. 33 ὁ δὲ 
ἐπιστραφεὶς καὶ ἰδὼν τοὺς µαθητὰς αὐτοῦ ἐπετίµησεν Πέτρῳ καὶ 
λέγει, Ὕπαγε ὀπίσω µου, Σατανᾶ, ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ 
ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. 34 Καὶ προσκαλεσάµενος τὸν ὄχλον σὺν 
τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς, Εἴ τις θέλει ὀπίσω µου ἐλθεῖν, 
ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ 
ἀκολουθείτω µοι. 35 ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι 
ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ� ἂν ἀπολέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν [ἐµοῦ 
καὶ] τοῦ εὐαγγελίου σώσει αὐτήν. 36 τί γὰρ ὠφελεῖ ἄνθρωπον 
κερδῆσαι τὸν κόσµον ὅλον καὶ ζηµιωθῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; 37 τί 
γὰρ δοῖ ἄνθρωπος ἀντάλλαγµα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; 38 ὃς γὰρ ἐὰν 
ἐπαισχυνθῇ µε καὶ τοὺς ἐµοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ 
µοιχαλίδι καὶ ἁµαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 
µετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων.  
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Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι εἰσίν τινες ὧδε τῶν 
ἑστηκότων οἵτινες οὐ µὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν 
βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάµει. 2 Καὶ µετὰ ἡµέρας ἓξ 
παραλαµβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ τὸν Ἰάκωβον καὶ τὸν 
Ἰωάννην, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ� ἰδίαν µόνους. 
καὶ µετεµορφώθη ἔµπροσθεν αὐτῶν, 3 καὶ τὰ ἱµάτια αὐτοῦ ἐγένετο 
στίλβοντα λευκὰ λίαν οἷα γναφεὺς ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύναται οὕτως 
λευκᾶναι. 4 καὶ ὤφθη αὐτοῖς Ἠλίας σὺν Μωϋσεῖ, καὶ ἦσαν 
συλλαλοῦντες τῷ Ἰησοῦ. 5 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος λέγει τῷ 
Ἰησοῦ, Ῥαββί, καλόν ἐστιν ἡµᾶς ὧδε εἶναι, καὶ ποιήσωµεν τρεῖς 



 

 

- 57 - 

σκηνάς, σοὶ µίαν καὶ Μωϋσεῖ µίαν καὶ Ἠλίᾳ µίαν. 6 οὐ γὰρ ᾔδει τί 
ἀποκριθῇ, ἔκφοβοι γὰρ ἐγένοντο. 7 καὶ ἐγένετο νεφέλη 
ἐπισκιάζουσα αὐτοῖς, καὶ ἐγένετο φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης, Οὗτός 
ἐστιν ὁ υἱός µου ὁ ἀγαπητός, ἀκούετε αὐτοῦ. 8 καὶ ἐξάπινα 
περιβλεψάµενοι οὐκέτι οὐδένα εἶδον ἀλλὰ τὸν Ἰησοῦν µόνον µεθ� 
ἑαυτῶν. 9 Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους διεστείλατο 
αὐτοῖς ἵνα µηδενὶ ἃ εἶδον διηγήσωνται, εἰ µὴ ὅταν ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ. 10 καὶ τὸν λόγον ἐκράτησαν πρὸς 
ἑαυτοὺς συζητοῦντες τί ἐστιν τὸ ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι. 11 καὶ 
ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες, Ὅτι λέγουσιν οἱ γραµµατεῖς ὅτι Ἠλίαν 
δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον; 12 ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς, Ἠλίας µὲν ἐλθὼν πρῶτον 
ἀποκαθιστάνει πάντα, καὶ πῶς γέγραπται ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ 
ἀνθρώπου ἵνα πολλὰ πάθῃ καὶ ἐξουδενηθῇ; 13 ἀλλὰ λέγω ὑµῖν ὅτι 
καὶ Ἠλίας ἐλήλυθεν, καὶ ἐποίησαν αὐτῷ ὅσα ἤθελον, καθὼς 
γέγραπται ἐπ� αὐτόν. 14 Καὶ ἐλθόντες πρὸς τοὺς µαθητὰς εἶδον 
ὄχλον πολὺν περὶ αὐτοὺς καὶ γραµµατεῖς συζητοῦντας πρὸς αὐτούς. 
15 καὶ εὐθὺς πᾶς ὁ ὄχλος ἰδόντες αὐτὸν ἐξεθαµβήθησαν, καὶ 
προστρέχοντες ἠσπάζοντο αὐτόν. 16 καὶ ἐπηρώτησεν αὐτούς, Τί 
συζητεῖτε πρὸς αὑτούς; 17 καὶ ἀπεκρίθη αὐτῷ εἷς ἐκ τοῦ ὄχλου, 
∆ιδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν µου πρὸς σέ, ἔχοντα πνεῦµα ἄλαλον· 
18 καὶ ὅπου ἐὰν αὐτὸν καταλάβῃ ῥήσσει αὐτόν, καὶ ἀφρίζει καὶ 
τρίζει τοὺς ὀδόντας καὶ ξηραίνεται· καὶ εἶπα τοῖς µαθηταῖς σου ἵνα 
αὐτὸ ἐκβάλωσιν, καὶ οὐκ ἴσχυσαν. 19 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτοῖς λέγει, 
Ὦ γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε πρὸς ὑµᾶς ἔσοµαι; ἕως πότε ἀνέξοµαι 
ὑµῶν; φέρετε αὐτὸν πρός µε. 20 καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν. καὶ 
ἰδὼν αὐτὸν τὸ πνεῦµα εὐθὺς συνεσπάραξεν αὐτόν, καὶ πεσὼν ἐπὶ 
τῆς γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων. 21 καὶ ἐπηρώτησεν τὸν πατέρα αὐτοῦ, 
Πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; ὁ δὲ εἶπεν, Ἐκ 
παιδιόθεν· 22 καὶ πολλάκις καὶ εἰς πῦρ αὐτὸν ἔβαλεν καὶ εἰς ὕδατα 
ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν· ἀλλ� εἴ τι δύνῃ, βοήθησον ἡµῖν σπλαγχνισθεὶς 
ἐφ� ἡµᾶς. 23 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Τὸ Εἰ δύνῃ � πάντα δυνατὰ 
τῷ πιστεύοντι. 24 εὐθὺς κράξας ὁ πατὴρ τοῦ παιδίου ἔλεγεν, 
Πιστεύω· βοήθει µου τῇ ἀπιστίᾳ. 25 ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι 
ἐπισυντρέχει ὄχλος ἐπετίµησεν τῷ πνεύµατι τῷ ἀκαθάρτῳ λέγων 
αὐτῷ, Τὸ ἄλαλον καὶ κωφὸν πνεῦµα, ἐγὼ ἐπιτάσσω σοι, ἔξελθε ἐξ 
αὐτοῦ καὶ µηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν. 26 καὶ κράξας καὶ πολλὰ 
σπαράξας ἐξῆλθεν· καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός, ὥστε τοὺς πολλοὺς 
λέγειν ὅτι ἀπέθανεν. 27 ὁ δὲ Ἰησοῦς κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτοῦ 
ἤγειρεν αὐτόν, καὶ ἀνέστη. 28 καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς οἶκον οἱ 
µαθηταὶ αὐτοῦ κατ� ἰδίαν ἐπηρώτων αὐτόν, Ὅτι ἡµεῖς οὐκ 
ἠδυνήθηµεν ἐκβαλεῖν αὐτό; 29 καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτο τὸ γένος ἐν 
οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ µὴ ἐν προσευχῇ. 30 Κἀκεῖθεν ἐξελθόντες 
παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνοῖ· 31 
ἐδίδασκεν γὰρ τοὺς µαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι Ὁ υἱὸς 
τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν 
αὐτόν, καὶ ἀποκτανθεὶς µετὰ τρεῖς ἡµέρας ἀναστήσεται. 32 οἱ δὲ 
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ἠγνόουν τὸ ῥῆµα, καὶ ἐφοβοῦντο αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. 33 Καὶ ἦλθον 
εἰς Καφαρναούµ. καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ γενόµενος ἐπηρώτα αὐτούς, Τί ἐν 
τῇ ὁδῷ διελογίζεσθε; 34 οἱ δὲ ἐσιώπων, πρὸς ἀλλήλους γὰρ 
διελέχθησαν ἐν τῇ ὁδῷ τίς µείζων. 35 καὶ καθίσας ἐφώνησεν τοὺς 
δώδεκα καὶ λέγει αὐτοῖς, Εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι ἔσται πάντων 
ἔσχατος καὶ πάντων διάκονος. 36 καὶ λαβὼν παιδίον ἔστησεν αὐτὸ 
ἐν µέσῳ αὐτῶν καὶ ἐναγκαλισάµενος αὐτὸ εἶπεν αὐτοῖς, 37 Ὃς ἂν 
ἓν τῶν τοιούτων παιδίων δέξηται ἐπὶ τῷ ὀνόµατί µου, ἐµὲ δέχεται· 
καὶ ὃς ἂν ἐµὲ δέχηται, οὐκ ἐµὲ δέχεται ἀλλὰ τὸν ἀποστείλαντά µε. 
38 Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰωάννης, ∆ιδάσκαλε, εἴδοµέν τινα ἐν τῷ ὀνόµατί 
σου ἐκβάλλοντα δαιµόνια, καὶ ἐκωλύοµεν αὐτόν, ὅτι οὐκ ἠκολούθει 
ἡµῖν. 39 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Μὴ κωλύετε αὐτόν, οὐδεὶς γάρ ἐστιν ὃς 
ποιήσει δύναµιν ἐπὶ τῷ ὀνόµατί µου καὶ δυνήσεται ταχὺ 
κακολογῆσαί µε· 40 ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν καθ� ἡµῶν, ὑπὲρ ἡµῶν ἐστιν. 
41 Ὃς γὰρ ἂν ποτίσῃ ὑµᾶς ποτήριον ὕδατος ἐν ὀνόµατι ὅτι Χριστοῦ 
ἐστε, ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι οὐ µὴ ἀπολέσῃ τὸν µισθὸν αὐτοῦ. 42 Καὶ 
ὃς ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν µικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων [εἰς 
ἐµέ], καλόν ἐστιν αὐτῷ µᾶλλον εἰ περίκειται µύλος ὀνικὸς περὶ τὸν 
τράχηλον αὐτοῦ καὶ βέβληται εἰς τὴν θάλασσαν. 43 Καὶ ἐὰν 
σκανδαλίζῃ σε ἡ χείρ σου, ἀπόκοψον αὐτήν· καλόν ἐστίν σε κυλλὸν 
εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν ἢ τὰς δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελθεῖν εἰς τὴν 
γέενναν, εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον. 45 καὶ ἐὰν ὁ πούς σου σκανδαλίζῃ 
σε, ἀπόκοψον αὐτόν· καλόν ἐστίν σε εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν 
ἢ τοὺς δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν. 47 καὶ ἐὰν ὁ 
ὀφθαλµός σου σκανδαλίζῃ σε, ἔκβαλε αὐτόν· καλόν σέ ἐστιν 
µονόφθαλµον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἢ δύο 
ὀφθαλµοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν, 48 ὅπου ὁ σκώληξ 
αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται· 49 πᾶς γὰρ πυρὶ 
ἁλισθήσεται. 50 Καλὸν τὸ ἅλας· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας ἄναλον γένηται, 
ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε; ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἅλα, καὶ εἰρηνεύετε ἐν 
ἀλλήλοις.  
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Καὶ ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας [καὶ] πέραν 
τοῦ Ἰορδάνου, καὶ συµπορεύονται πάλιν ὄχλοι πρὸς αὐτόν, καὶ ὡς 
εἰώθει πάλιν ἐδίδασκεν αὐτούς. 2 καὶ [προσελθόντες Φαρισαῖοι] 
ἐπηρώτων αὐτὸν εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι, πειράζοντες 
αὐτόν. 3 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Τί ὑµῖν ἐνετείλατο Μωϋσῆς; 
4 οἱ δὲ εἶπαν, Ἐπέτρεψεν Μωϋσῆς βιβλίον ἀποστασίου γράψαι καὶ 
ἀπολῦσαι. 5 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν 
ὑµῶν ἔγραψεν ὑµῖν τὴν ἐντολὴν ταύτην. 6 ἀπὸ δὲ ἀρχῆς κτίσεως 
ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς· 7 ἕνεκεν τούτου καταλείψει 
ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν µητέρα [καὶ 
προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ], 8 καὶ ἔσονται οἱ δύο 
εἰς σάρκα µίαν· ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ µία σάρξ. 9 ὃ οὖν ὁ 
θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος µὴ χωριζέτω. 10 Καὶ εἰς τὴν οἰκίαν 
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πάλιν οἱ µαθηταὶ περὶ τούτου ἐπηρώτων αὐτόν. 11 καὶ λέγει 
αὐτοῖς, Ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαµήσῃ ἄλλην 
µοιχᾶται ἐπ� αὐτήν, 12 καὶ ἐὰν αὐτὴ ἀπολύσασα τὸν ἄνδρα αὐτῆς 
γαµήσῃ ἄλλον µοιχᾶται. 13 Καὶ προσέφερον αὐτῷ παιδία ἵνα 
αὐτῶν ἅψηται· οἱ δὲ µαθηταὶ ἐπετίµησαν αὐτοῖς. 14 ἰδὼν δὲ ὁ 
Ἰησοῦς ἠγανάκτησεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι 
πρός µε, µὴ κωλύετε αὐτά, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ 
θεοῦ. 15 ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ὃς ἂν µὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ 
ὡς παιδίον, οὐ µὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν. 16 καὶ ἐναγκαλισάµενος αὐτὰ 
κατευλόγει τιθεὶς τὰς χεῖρας ἐπ� αὐτά. 17 Καὶ ἐκπορευοµένου αὐτοῦ 
εἰς ὁδὸν προσδραµὼν εἷς καὶ γονυπετήσας αὐτὸν ἐπηρώτα αὐτόν, 
∆ιδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονοµήσω; 18 ὁ 
δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Τί µε λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ µὴ 
εἷς ὁ θεός. 19 τὰς ἐντολὰς οἶδας· Μὴ φονεύσῃς, Μὴ µοιχεύσῃς, Μὴ 
κλέψῃς, Μὴ ψευδοµαρτυρήσῃς, Μὴ ἀποστερήσῃς, Τίµα τὸν πατέρα 
σου καὶ τὴν µητέρα. 20 ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ, ∆ιδάσκαλε, ταῦτα πάντα 
ἐφυλαξάµην ἐκ νεότητός µου. 21 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐµβλέψας αὐτῷ 
ἠγάπησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἕν σε ὑστερεῖ· ὕπαγε ὅσα ἔχεις 
πώλησον καὶ δὸς [τοῖς] πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ 
δεῦρο ἀκολούθει µοι. 22 ὁ δὲ στυγνάσας ἐπὶ τῷ λόγῳ ἀπῆλθεν 
λυπούµενος, ἦν γὰρ ἔχων κτήµατα πολλά. 23 Καὶ περιβλεψάµενος 
ὁ Ἰησοῦς λέγει τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ, Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ 
χρήµατα ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελεύσονται. 24 οἱ 
δὲ µαθηταὶ ἐθαµβοῦντο ἐπὶ τοῖς λόγοις αὐτοῦ. ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν 
ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς, Τέκνα, πῶς δύσκολόν ἐστιν εἰς τὴν 
βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν· 25 εὐκοπώτερόν ἐστιν κάµηλον διὰ 
τρυµαλιᾶς ῥαφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ 
εἰσελθεῖν. 26 οἱ δὲ περισσῶς ἐξεπλήσσοντο λέγοντες πρὸς ἑαυτούς, 
Καὶ τίς δύναται σωθῆναι; 27 ἐµβλέψας αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγει, 
Παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατον ἀλλ� οὐ παρὰ θεῷ, πάντα γὰρ δυνατὰ 
παρὰ τῷ θεῷ. 28 Ἤρξατο λέγειν ὁ Πέτρος αὐτῷ, Ἰδοὺ ἡµεῖς 
ἀφήκαµεν πάντα καὶ ἠκολουθήκαµέν σοι. 29 ἔφη ὁ Ἰησοῦς, Ἀµὴν 
λέγω ὑµῖν, οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ 
µητέρα ἢ πατέρα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν ἐµοῦ καὶ ἕνεκεν τοῦ 
εὐαγγελίου, 30 ἐὰν µὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ 
τούτῳ οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς καὶ µητέρας καὶ τέκνα καὶ 
ἀγροὺς µετὰ διωγµῶν, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχοµένῳ ζωὴν αἰώνιον. 
31 πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ [οἱ] ἔσχατοι πρῶτοι. 32 
Ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς Ἱεροσόλυµα, καὶ ἦν προάγων 
αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐθαµβοῦντο, οἱ δὲ ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο. 
καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ 
µέλλοντα αὐτῷ συµβαίνειν, 33 ὅτι Ἰδοὺ ἀναβαίνοµεν εἰς 
Ἱεροσόλυµα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς 
ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς γραµµατεῦσιν, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν 
θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν 34 καὶ ἐµπαίξουσιν 
αὐτῷ καὶ ἐµπτύσουσιν αὐτῷ καὶ µαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ 
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ἀποκτενοῦσιν, καὶ µετὰ τρεῖς ἡµέρας ἀναστήσεται. 35 Καὶ 
προσπορεύονται αὐτῷ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης οἱ υἱοὶ Ζεβεδαίου 
λέγοντες αὐτῷ, ∆ιδάσκαλε, θέλοµεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωµέν σε 
ποιήσῃς ἡµῖν. 36 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Τί θέλετέ [µε] ποιήσω ὑµῖν; 37 
οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, ∆ὸς ἡµῖν ἵνα εἷς σου ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ 
ἀριστερῶν καθίσωµεν ἐν τῇ δόξῃ σου. 38 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, 
Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, ἢ τὸ 
βάπτισµα ὃ ἐγὼ βαπτίζοµαι βαπτισθῆναι; 39 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, 
∆υνάµεθα. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω 
πίεσθε καὶ τὸ βάπτισµα ὃ ἐγὼ βαπτίζοµαι βαπτισθήσεσθε, 40 τὸ 
δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν µου ἢ ἐξ εὐωνύµων οὐκ ἔστιν ἐµὸν δοῦναι, 
ἀλλ� οἷς ἡτοίµασται. 41 Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο 
ἀγανακτεῖν περὶ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου. 42 καὶ προσκαλεσάµενος 
αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, Οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν 
ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ µεγάλοι αὐτῶν 
κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. 43 οὐχ οὕτως δέ ἐστιν ἐν ὑµῖν· ἀλλ� ὃς ἂν 
θέλῃ µέγας γενέσθαι ἐν ὑµῖν, ἔσται ὑµῶν διάκονος, 44 καὶ ὃς ἂν 
θέλῃ ἐν ὑµῖν εἶναι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος· 45 καὶ γὰρ ὁ υἱὸς 
τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν. 46 Καὶ ἔρχονται εἰς Ἰεριχώ. 
καὶ ἐκπορευοµένου αὐτοῦ ἀπὸ Ἰεριχὼ καὶ τῶν µαθητῶν αὐτοῦ καὶ 
ὄχλου ἱκανοῦ ὁ υἱὸς Τιµαίου Βαρτιµαῖος τυφλὸς ἐκάθητο παρὰ τὴν 
ὁδὸν προσαιτῶν. 47 καὶ ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζαρηνός ἐστιν 
ἤρξατο κράζειν καὶ λέγειν, Υἱὲ ∆αυὶδ Ἰησοῦ, ἐλέησόν µε. 48 καὶ 
ἐπετίµων αὐτῷ πολλοὶ ἵνα σιωπήσῃ· ὁ δὲ πολλῷ µᾶλλον ἔκραζεν, 
Υἱὲ ∆αυίδ, ἐλέησόν µε. 49 καὶ στὰς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Φωνήσατε 
αὐτόν. καὶ φωνοῦσιν τὸν τυφλὸν λέγοντες αὐτῷ, Θάρσει, ἔγειρε, 
φωνεῖ σε. 50 ὁ δὲ ἀποβαλὼν τὸ ἱµάτιον αὐτοῦ ἀναπηδήσας ἦλθεν 
πρὸς τὸν Ἰησοῦν. 51 καὶ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Τί σοι 
θέλεις ποιήσω; ὁ δὲ τυφλὸς εἶπεν αὐτῷ, Ραββουνι, ἵνα ἀναβλέψω. 
52 καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Ὕπαγε, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε. καὶ 
εὐθὺς ἀνέβλεψεν, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ἐν τῇ ὁδῷ.  

Mc 11:1Mc 11:1Mc 11:1Mc 11:1    

Καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς Ἱεροσόλυµα εἰς Βηθφαγὴ καὶ Βηθανίαν πρὸς 
τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, ἀποστέλλει δύο τῶν µαθητῶν αὐτοῦ 2 καὶ 
λέγει αὐτοῖς, Ὑπάγετε εἰς τὴν κώµην τὴν κατέναντι ὑµῶν, καὶ 
εὐθὺς εἰσπορευόµενοι εἰς αὐτὴν εὑρήσετε πῶλον δεδεµένον ἐφ� ὃν 
οὐδεὶς οὔπω ἀνθρώπων ἐκάθισεν· λύσατε αὐτὸν καὶ φέρετε. 3 καὶ 
ἐάν τις ὑµῖν εἴπῃ, Τί ποιεῖτε τοῦτο; εἴπατε, Ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν 
ἔχει, καὶ εὐθὺς αὐτὸν ἀποστέλλει πάλιν ὧδε. 4 καὶ ἀπῆλθον καὶ 
εὗρον πῶλον δεδεµένον πρὸς θύραν ἔξω ἐπὶ τοῦ ἀµφόδου, καὶ 
λύουσιν αὐτόν. 5 καί τινες τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἔλεγον αὐτοῖς, Τί 
ποιεῖτε λύοντες τὸν πῶλον; 6 οἱ δὲ εἶπαν αὐτοῖς καθὼς εἶπεν ὁ 
Ἰησοῦς· καὶ ἀφῆκαν αὐτούς. 7 καὶ φέρουσιν τὸν πῶλον πρὸς τὸν 
Ἰησοῦν, καὶ ἐπιβάλλουσιν αὐτῷ τὰ ἱµάτια αὐτῶν, καὶ ἐκάθισεν ἐπ� 
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αὐτόν. 8 καὶ πολλοὶ τὰ ἱµάτια αὐτῶν ἔστρωσαν εἰς τὴν ὁδόν, ἄλλοι 
δὲ στιβάδας κόψαντες ἐκ τῶν ἀγρῶν. 9 καὶ οἱ προάγοντες καὶ οἱ 
ἀκολουθοῦντες ἔκραζον, Ὡσαννά· Εὐλογηµένος ὁ ἐρχόµενος ἐν 
ὀνόµατι κυρίου· 10 Εὐλογηµένη ἡ ἐρχοµένη βασιλεία τοῦ πατρὸς 
ἡµῶν ∆αυίδ· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις. 11 Καὶ εἰσῆλθεν εἰς 
Ἱεροσόλυµα εἰς τὸ ἱερόν· καὶ περιβλεψάµενος πάντα, ὀψίας ἤδη 
οὔσης τῆς ὥρας, ἐξῆλθεν εἰς Βηθανίαν µετὰ τῶν δώδεκα. 12 Καὶ 
τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπὸ Βηθανίας ἐπείνασεν. 13 καὶ 
ἰδὼν συκῆν ἀπὸ µακρόθεν ἔχουσαν φύλλα ἦλθεν εἰ ἄρα τι εὑρήσει 
ἐν αὐτῇ, καὶ ἐλθὼν ἐπ� αὐτὴν οὐδὲν εὗρεν εἰ µὴ φύλλα· ὁ γὰρ 
καιρὸς οὐκ ἦν σύκων. 14 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῇ, Μηκέτι εἰς τὸν 
αἰῶνα ἐκ σοῦ µηδεὶς καρπὸν φάγοι. καὶ ἤκουον οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ. 
15 Καὶ ἔρχονται εἰς Ἱεροσόλυµα. καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο 
ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας καὶ τοὺς ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ 
τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων 
τὰς περιστερὰς κατέστρεψεν, 16 καὶ οὐκ ἤφιεν ἵνα τις διενέγκῃ 
σκεῦος διὰ τοῦ ἱεροῦ. 17 καὶ ἐδίδασκεν καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Οὐ 
γέγραπται ὅτι Ὁ οἶκός µου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται πᾶσιν τοῖς 
ἔθνεσιν; ὑµεῖς δὲ πεποιήκατε αὐτὸν σπήλαιον λῃστῶν. 18 καὶ 
ἤκουσαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραµµατεῖς, καὶ ἐζήτουν πῶς αὐτὸν 
ἀπολέσωσιν· ἐφοβοῦντο γὰρ αὐτόν, πᾶς γὰρ ὁ ὄχλος ἐξεπλήσσετο 
ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. 19 Καὶ ὅταν ὀψὲ ἐγένετο, ἐξεπορεύοντο ἔξω 
τῆς πόλεως. 20 Καὶ παραπορευόµενοι πρωῒ εἶδον τὴν συκῆν 
ἐξηραµµένην ἐκ ῥιζῶν. 21 καὶ ἀναµνησθεὶς ὁ Πέτρος λέγει αὐτῷ, 
Ῥαββί, ἴδε ἡ συκῆ ἣν κατηράσω ἐξήρανται. 22 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ 
Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, Εἰ ἔχετε πίστιν θεοῦ, 23 ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι 
ὃς ἂν εἴπῃ τῷ ὄρει τούτῳ, Ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, 
καὶ µὴ διακριθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀλλὰ πιστεύῃ ὅτι ὃ λαλεῖ 
γίνεται, ἔσται αὐτῷ. 24 διὰ τοῦτο λέγω ὑµῖν, πάντα ὅσα 
προσεύχεσθε καὶ αἰτεῖσθε, πιστεύετε ὅτι ἐλάβετε, καὶ ἔσται ὑµῖν. 
25 καὶ ὅταν στήκετε προσευχόµενοι, ἀφίετε εἴ τι ἔχετε κατά τινος, 
ἵνα καὶ ὁ πατὴρ ὑµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφῇ ὑµῖν τὰ 
παραπτώµατα ὑµῶν. 27 Καὶ ἔρχονται πάλιν εἰς Ἱεροσόλυµα. καὶ ἐν 
τῷ ἱερῷ περιπατοῦντος αὐτοῦ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ 
οἱ γραµµατεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι 28 καὶ ἔλεγον αὐτῷ, Ἐν ποίᾳ 
ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; ἢ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα 
ταῦτα ποιῇς; 29 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ἐπερωτήσω ὑµᾶς ἕνα 
λόγον, καὶ ἀποκρίθητέ µοι, καὶ ἐρῶ ὑµῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα 
ποιῶ· 30 τὸ βάπτισµα τὸ Ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἢ ἐξ ἀνθρώπων; 
ἀποκρίθητέ µοι. 31 καὶ διελογίζοντο πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες, Ἐὰν 
εἴπωµεν, Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ, ∆ιὰ τί [οὖν] οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 32 
ἀλλὰ εἴπωµεν, Ἐξ ἀνθρώπων; � ἐφοβοῦντο τὸν ὄχλον, ἅπαντες γὰρ 
εἶχον τὸν Ἰωάννην ὄντως ὅτι προφήτης ἦν. 33 καὶ ἀποκριθέντες τῷ 
Ἰησοῦ λέγουσιν, Οὐκ οἴδαµεν. καὶ ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, Οὐδὲ ἐγὼ 
λέγω ὑµῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ.  
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Καὶ ἤρξατο αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς λαλεῖν, Ἀµπελῶνα ἄνθρωπος 
ἐφύτευσεν, καὶ περιέθηκεν φραγµὸν καὶ ὤρυξεν ὑπολήνιον καὶ 
ᾠκοδόµησεν πύργον, καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήµησεν. 
2 καὶ ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς γεωργοὺς τῷ καιρῷ δοῦλον, ἵνα παρὰ 
τῶν γεωργῶν λάβῃ ἀπὸ τῶν καρπῶν τοῦ ἀµπελῶνος· 3 καὶ 
λαβόντες αὐτὸν ἔδειραν καὶ ἀπέστειλαν κενόν. 4 καὶ πάλιν 
ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς ἄλλον δοῦλον· κἀκεῖνον ἐκεφαλίωσαν καὶ 
ἠτίµασαν. 5 καὶ ἄλλον ἀπέστειλεν, κἀκεῖνον ἀπέκτειναν, καὶ 
πολλοὺς ἄλλους, οὓς µὲν δέροντες οὓς δὲ ἀποκτέννοντες. 6 ἔτι ἕνα 
εἶχεν, υἱὸν ἀγαπητόν· ἀπέστειλεν αὐτὸν ἔσχατον πρὸς αὐτοὺς λέγων 
ὅτι Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν µου. 7 ἐκεῖνοι δὲ οἱ γεωργοὶ πρὸς 
ἑαυτοὺς εἶπαν ὅτι Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόµος· δεῦτε ἀποκτείνωµεν 
αὐτόν, καὶ ἡµῶν ἔσται ἡ κληρονοµία. 8 καὶ λαβόντες ἀπέκτειναν 
αὐτόν, καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀµπελῶνος. 9 τί [οὖν] ποιήσει ὁ 
κύριος τοῦ ἀµπελῶνος; ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργούς, καὶ 
δώσει τὸν ἀµπελῶνα ἄλλοις. 10 οὐδὲ τὴν γραφὴν ταύτην 
ἀνέγνωτε, Λίθον ὃν ἀπεδοκίµασαν οἱ οἰκοδοµοῦντες, οὗτος ἐγενήθη 
εἰς κεφαλὴν γωνίας· 11 παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστιν 
θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν; 12 Καὶ ἐζήτουν αὐτὸν κρατῆσαι, 
καὶ ἐφοβήθησαν τὸν ὄχλον, ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὴν 
παραβολὴν εἶπεν. καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθον. 13 Καὶ 
ἀποστέλλουσιν πρὸς αὐτόν τινας τῶν Φαρισαίων καὶ τῶν 
Ἡρῳδιανῶν ἵνα αὐτὸν ἀγρεύσωσιν λόγῳ. 14 καὶ ἐλθόντες λέγουσιν 
αὐτῷ, ∆ιδάσκαλε, οἴδαµεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ οὐ µέλει σοι περὶ 
οὐδενός, οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων, ἀλλ� ἐπ� 
ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις· ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον 
Καίσαρι ἢ οὔ; δῶµεν ἢ µὴ δῶµεν; 15 ὁ δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὴν 
ὑπόκρισιν εἶπεν αὐτοῖς, Τί µε πειράζετε; φέρετέ µοι δηνάριον ἵνα 
ἴδω. 16 οἱ δὲ ἤνεγκαν. καὶ λέγει αὐτοῖς, Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ 
ἐπιγραφή; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Καίσαρος. 17 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν 
αὐτοῖς, Τὰ Καίσαρος ἀπόδοτε Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ. 
καὶ ἐξεθαύµαζον ἐπ� αὐτῷ. 18 Καὶ ἔρχονται Σαδδουκαῖοι πρὸς 
αὐτόν, οἵτινες λέγουσιν ἀνάστασιν µὴ εἶναι, καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν 
λέγοντες, 19 ∆ιδάσκαλε, Μωϋσῆς ἔγραψεν ἡµῖν ὅτι ἐάν τινος 
ἀδελφὸς ἀποθάνῃ καὶ καταλίπῃ γυναῖκα καὶ µὴ ἀφῇ τέκνον, ἵνα 
λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρµα τῷ 
ἀδελφῷ αὐτοῦ. 20 ἑπτὰ ἀδελφοὶ ἦσαν· καὶ ὁ πρῶτος ἔλαβεν 
γυναῖκα, καὶ ἀποθνῄσκων οὐκ ἀφῆκεν σπέρµα· 21 καὶ ὁ δεύτερος 
ἔλαβεν αὐτήν, καὶ ἀπέθανεν µὴ καταλιπὼν σπέρµα· καὶ ὁ τρίτος 
ὡσαύτως· 22 καὶ οἱ ἑπτὰ οὐκ ἀφῆκαν σπέρµα. ἔσχατον πάντων καὶ 
ἡ γυνὴ ἀπέθανεν. 23 ἐν τῇ ἀναστάσει[, ὅταν ἀναστῶσιν,] τίνος 
αὐτῶν ἔσται γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα. 24 ἔφη 
αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Οὐ διὰ τοῦτο πλανᾶσθε µὴ εἰδότες τὰς γραφὰς 
µηδὲ τὴν δύναµιν τοῦ θεοῦ; 25 ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσιν, 
οὔτε γαµοῦσιν οὔτε γαµίζονται, ἀλλ� εἰσὶν ὡς ἄγγελοι ἐν τοῖς 
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οὐρανοῖς. 26 περὶ δὲ τῶν νεκρῶν ὅτι ἐγείρονται οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ 
βίβλῳ Μωϋσέως ἐπὶ τοῦ βάτου πῶς εἶπεν αὐτῷ ὁ θεὸς λέγων, 
Ἐγὼ ὁ θεὸς Ἀβραὰµ καὶ [ὁ] θεὸς Ἰσαὰκ καὶ [ὁ] θεὸς Ἰακώβ; 27 
οὐκ ἔστιν θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων· πολὺ πλανᾶσθε. 28 Καὶ 
προσελθὼν εἷς τῶν γραµµατέων ἀκούσας αὐτῶν συζητούντων, ἰδὼν 
ὅτι καλῶς ἀπεκρίθη αὐτοῖς, ἐπηρώτησεν αὐτόν, Ποία ἐστὶν ἐντολὴ 
πρώτη πάντων; 29 ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς ὅτι Πρώτη ἐστίν, Ἄκουε, 
Ἰσραήλ, κύριος ὁ θεὸς ἡµῶν κύριος εἷς ἐστιν, 30 καὶ ἀγαπήσεις 
κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς 
σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου. 31 
δευτέρα αὕτη, Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. µείζων 
τούτων ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστιν. 32 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ γραµµατεύς, 
Καλῶς, διδάσκαλε, ἐπ� ἀληθείας εἶπες ὅτι εἷς ἐστιν καὶ οὐκ ἔστιν 
ἄλλος πλὴν αὐτοῦ· 33 καὶ τὸ ἀγαπᾶν αὐτὸν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας 
καὶ ἐξ ὅλης τῆς συνέσεως καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος καὶ τὸ ἀγαπᾶν 
τὸν πλησίον ὡς ἑαυτὸν περισσότερόν ἐστιν πάντων τῶν 
ὁλοκαυτωµάτων καὶ θυσιῶν. 34 καὶ ὁ Ἰησοῦς ἰδὼν [αὐτὸν] ὅτι 
νουνεχῶς ἀπεκρίθη εἶπεν αὐτῷ, Οὐ µακρὰν εἶ ἀπὸ τῆς βασιλείας 
τοῦ θεοῦ. καὶ οὐδεὶς οὐκέτι ἐτόλµα αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. 35 Καὶ 
ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἔλεγεν διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ, Πῶς λέγουσιν οἱ 
γραµµατεῖς ὅτι ὁ Χριστὸς υἱὸς ∆αυίδ ἐστιν; 36 αὐτὸς ∆αυὶδ εἶπεν 
ἐν τῷ πνεύµατι τῷ ἁγίῳ, Εἶπεν κύριος τῷ κυρίῳ µου, Κάθου ἐκ 
δεξιῶν µου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου. 
37 αὐτὸς ∆αυὶδ λέγει αὐτὸν κύριον, καὶ πόθεν αὐτοῦ ἐστιν υἱός; καὶ 
[ὁ] πολὺς ὄχλος ἤκουεν αὐτοῦ ἡδέως. 38 Καὶ ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ 
ἔλεγεν, Βλέπετε ἀπὸ τῶν γραµµατέων τῶν θελόντων ἐν στολαῖς 
περιπατεῖν καὶ ἀσπασµοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς 39 καὶ πρωτοκαθεδρίας 
ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις· 40 οἱ 
κατεσθίοντες τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει µακρὰ 
προσευχόµενοι, οὗτοι λήµψονται περισσότερον κρίµα. 41 Καὶ 
καθίσας κατέναντι τοῦ γαζοφυλακίου ἐθεώρει πῶς ὁ ὄχλος βάλλει 
χαλκὸν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον· καὶ πολλοὶ πλούσιοι ἔβαλλον πολλά· 
42 καὶ ἐλθοῦσα µία χήρα πτωχὴ ἔβαλεν λεπτὰ δύο, ὅ ἐστιν 
κοδράντης. 43 καὶ προσκαλεσάµενος τοὺς µαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν 
αὐτοῖς, Ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι ἡ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ πλεῖον πάντων 
ἔβαλεν τῶν βαλλόντων εἰς τὸ γαζοφυλάκιον· 44 πάντες γὰρ ἐκ τοῦ 
περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον, αὕτη δὲ ἐκ τῆς ὑστερήσεως αὐτῆς 
πάντα ὅσα εἶχεν ἔβαλεν, ὅλον τὸν βίον αὐτῆς.  
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Καὶ ἐκπορευοµένου αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ λέγει αὐτῷ εἷς [ἐκ] τῶν 
µαθητῶν αὐτοῦ, ∆ιδάσκαλε, ἴδε ποταποὶ λίθοι καὶ ποταπαὶ 
οἰκοδοµαί. 2 καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Βλέπεις ταύτας τὰς 
µεγάλας οἰκοδοµάς; οὐ µὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ µὴ 
καταλυθῇ. 3 Καὶ καθηµένου αὐτοῦ εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν 
κατέναντι τοῦ ἱεροῦ ἐπηρώτα αὐτὸν κατ� ἰδίαν Πέτρος καὶ Ἰάκωβος 
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καὶ Ἰωάννης καὶ Ἀνδρέας, 4 Εἰπὸν ἡµῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί 
τὸ σηµεῖον ὅταν µέλλῃ ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα. 5 ὁ δὲ Ἰησοῦς 
ἤρξατο λέγειν αὐτοῖς, Βλέπετε µή τις ὑµᾶς πλανήσῃ· 6 πολλοὶ 
ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόµατί µου λέγοντες ὅτι Ἐγώ εἰµι, καὶ πολλοὺς 
πλανήσουσιν. 7 ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέµους καὶ ἀκοὰς πολέµων, µὴ 
θροεῖσθε· δεῖ γενέσθαι, ἀλλ� οὔπω τὸ τέλος. 8 ἐγερθήσεται γὰρ 
ἔθνος ἐπ� ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, ἔσονται σεισµοὶ κατὰ 
τόπους, ἔσονται λιµοί· ἀρχὴ ὠδίνων ταῦτα. 9 βλέπετε δὲ ὑµεῖς 
ἑαυτούς· παραδώσουσιν ὑµᾶς εἰς συνέδρια καὶ εἰς συναγωγὰς 
δαρήσεσθε καὶ ἐπὶ ἡγεµόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε ἕνεκεν 
ἐµοῦ εἰς µαρτύριον αὐτοῖς. 10 καὶ εἰς πάντα τὰ ἔθνη πρῶτον δεῖ 
κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον. 11 καὶ ὅταν ἄγωσιν ὑµᾶς παραδιδόντες, 
µὴ προµεριµνᾶτε τί λαλήσητε, ἀλλ� ὃ ἐὰν δοθῇ ὑµῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ 
ὥρᾳ τοῦτο λαλεῖτε, οὐ γάρ ἐστε ὑµεῖς οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ 
πνεῦµα τὸ ἅγιον. 12 καὶ παραδώσει ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον 
καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ 
θανατώσουσιν αὐτούς· 13 καὶ ἔσεσθε µισούµενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ 
ὄνοµά µου. ὁ δὲ ὑποµείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται. 14 Ὅταν δὲ 
ἴδητε τὸ βδέλυγµα τῆς ἐρηµώσεως ἑστηκότα ὅπου οὐ δεῖ, ὁ 
ἀναγινώσκων νοείτω, τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ 
ὄρη, 15 ὁ [δὲ] ἐπὶ τοῦ δώµατος µὴ καταβάτω µηδὲ εἰσελθάτω ἆραί 
τι ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ, 16 καὶ ὁ εἰς τὸν ἀγρὸν µὴ ἐπιστρεψάτω εἰς 
τὰ ὀπίσω ἆραι τὸ ἱµάτιον αὐτοῦ. 17 οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ 
ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡµέραις. 18 
προσεύχεσθε δὲ ἵνα µὴ γένηται χειµῶνος· 19 ἔσονται γὰρ αἱ ἡµέραι 
ἐκεῖναι θλῖψις οἵα οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀπ� ἀρχῆς κτίσεως ἣν 
ἔκτισεν ὁ θεὸς ἕως τοῦ νῦν καὶ οὐ µὴ γένηται. 20 καὶ εἰ µὴ 
ἐκολόβωσεν κύριος τὰς ἡµέρας, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ. ἀλλὰ 
διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς οὓς ἐξελέξατο ἐκολόβωσεν τὰς ἡµέρας. 21 καὶ 
τότε ἐάν τις ὑµῖν εἴπῃ, Ἴδε ὧδε ὁ Χριστός, Ἴδε ἐκεῖ, µὴ πιστεύετε· 
22 ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσιν 
σηµεῖα καὶ τέρατα πρὸς τὸ ἀποπλανᾶν, εἰ δυνατόν, τοὺς ἐκλεκτούς. 
23 ὑµεῖς δὲ βλέπετε· προείρηκα ὑµῖν πάντα. 24 Ἀλλὰ ἐν ἐκείναις 
ταῖς ἡµέραις µετὰ τὴν θλῖψιν ἐκείνην ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ ἡ 
σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, 25 καὶ οἱ ἀστέρες ἔσονται ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ πίπτοντες, καὶ αἱ δυνάµεις αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 
σαλευθήσονται. 26 καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
ἐρχόµενον ἐν νεφέλαις µετὰ δυνάµεως πολλῆς καὶ δόξης. 27 καὶ 
τότε ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους καὶ ἐπισυνάξει τοὺς ἐκλεκτοὺς 
[αὐτοῦ] ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέµων ἀπ� ἄκρου γῆς ἕως ἄκρου 
οὐρανοῦ. 28 Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς µάθετε τὴν παραβολήν· ὅταν ἤδη ὁ 
κλάδος αὐτῆς ἁπαλὸς γένηται καὶ ἐκφύῃ τὰ φύλλα, γινώσκετε ὅτι 
ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν. 29 οὕτως καὶ ὑµεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα 
γινόµενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις. 30 ἀµὴν λέγω ὑµῖν 
ὅτι οὐ µὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη µέχρις οὗ ταῦτα πάντα γένηται. 
31 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι µου οὐ µὴ 
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παρελεύσονται. 32 Περὶ δὲ τῆς ἡµέρας ἐκείνης ἢ τῆς ὥρας οὐδεὶς 
οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι ἐν οὐρανῷ οὐδὲ ὁ υἱός, εἰ µὴ ὁ πατήρ. 33 
βλέπετε ἀγρυπνεῖτε· οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ καιρός ἐστιν. 34 ὡς 
ἄνθρωπος ἀπόδηµος ἀφεὶς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ καὶ δοὺς τοῖς δούλοις 
αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν, ἑκάστῳ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ τῷ θυρωρῷ 
ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ. 35 γρηγορεῖτε οὖν, οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ 
κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται, ἢ ὀψὲ ἢ µεσονύκτιον ἢ ἀλεκτοροφωνίας ἢ 
πρωΐ, 36 µὴ ἐλθὼν ἐξαίφνης εὕρῃ ὑµᾶς καθεύδοντας. 37 ὃ δὲ ὑµῖν 
λέγω, πᾶσιν λέγω, γρηγορεῖτε.  
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Ἦν δὲ τὸ πάσχα καὶ τὰ ἄζυµα µετὰ δύο ἡµέρας. καὶ ἐζήτουν οἱ 
ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραµµατεῖς πῶς αὐτὸν ἐν δόλῳ κρατήσαντες 
ἀποκτείνωσιν· 2 ἔλεγον γάρ, Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, µήποτε ἔσται 
θόρυβος τοῦ λαοῦ. 3 Καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ ἐν τῇ οἰκίᾳ 
Σίµωνος τοῦ λεπροῦ κατακειµένου αὐτοῦ ἦλθεν γυνὴ ἔχουσα 
ἀλάβαστρον µύρου νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς· συντρίψασα τὴν 
ἀλάβαστρον κατέχεεν αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς. 4 ἦσαν δέ τινες 
ἀγανακτοῦντες πρὸς ἑαυτούς, Εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη τοῦ µύρου 
γέγονεν; 5 ἠδύνατο γὰρ τοῦτο τὸ µύρον πραθῆναι ἐπάνω δηναρίων 
τριακοσίων καὶ δοθῆναι τοῖς πτωχοῖς· καὶ ἐνεβριµῶντο αὐτῇ. 6 ὁ δὲ 
Ἰησοῦς εἶπεν, Ἄφετε αὐτήν· τί αὐτῇ κόπους παρέχετε; καλὸν ἔργον 
ἠργάσατο ἐν ἐµοί. 7 πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε µεθ� ἑαυτῶν, 
καὶ ὅταν θέλητε δύνασθε αὐτοῖς εὖ ποιῆσαι, ἐµὲ δὲ οὐ πάντοτε 
ἔχετε. 8 ὃ ἔσχεν ἐποίησεν· προέλαβεν µυρίσαι τὸ σῶµά µου εἰς τὸν 
ἐνταφιασµόν. 9 ἀµὴν δὲ λέγω ὑµῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ 
εὐαγγέλιον εἰς ὅλον τὸν κόσµον, καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη λαληθήσεται 
εἰς µνηµόσυνον αὐτῆς. 10 Καὶ Ἰούδας Ἰσκαριὼθ ὁ εἷς τῶν δώδεκα 
ἀπῆλθεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς ἵνα αὐτὸν παραδοῖ [αὐτοῖς]. 11 οἱ δὲ 
ἀκούσαντες ἐχάρησαν καὶ ἐπηγγείλαντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι. καὶ 
ἐζήτει πῶς αὐτὸν εὐκαίρως παραδοῖ. 12 Καὶ τῇ πρώτῃ ἡµέρᾳ τῶν 
ἀζύµων, ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον, λέγουσιν αὐτῷ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ, 
Ποῦ θέλεις ἀπελθόντες ἑτοιµάσωµεν ἵνα φάγῃς τὸ πάσχα; 13 καὶ 
ἀποστέλλει δύο τῶν µαθητῶν αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖς, Ὑπάγετε εἰς 
τὴν πόλιν, καὶ ἀπαντήσει ὑµῖν ἄνθρωπος κεράµιον ὕδατος 
βαστάζων· ἀκολουθήσατε αὐτῷ, 14 καὶ ὅπου ἐὰν εἰσέλθῃ εἴπατε 
τῷ οἰκοδεσπότῃ ὅτι Ὁ διδάσκαλος λέγει, Ποῦ ἐστιν τὸ κατάλυµά 
µου ὅπου τὸ πάσχα µετὰ τῶν µαθητῶν µου φάγω; 15 καὶ αὐτὸς 
ὑµῖν δείξει ἀνάγαιον µέγα ἐστρωµένον ἕτοιµον· καὶ ἐκεῖ ἑτοιµάσατε 
ἡµῖν. 16 καὶ ἐξῆλθον οἱ µαθηταὶ καὶ ἦλθον εἰς τὴν πόλιν καὶ εὗρον 
καθὼς εἶπεν αὐτοῖς, καὶ ἡτοίµασαν τὸ πάσχα. 17 Καὶ ὀψίας 
γενοµένης ἔρχεται µετὰ τῶν δώδεκα. 18 καὶ ἀνακειµένων αὐτῶν 
καὶ ἐσθιόντων ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑµῶν 
παραδώσει µε, ὁ ἐσθίων µετ� ἐµοῦ. 19 ἤρξαντο λυπεῖσθαι καὶ 
λέγειν αὐτῷ εἷς κατὰ εἷς, Μήτι ἐγώ; 20 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Εἷς [ἐκ] 
τῶν δώδεκα, ὁ ἐµβαπτόµενος µετ� ἐµοῦ εἰς τὸ τρύβλιον. 21 ὅτι ὁ 
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µὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ, οὐαὶ δὲ 
τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι� οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται· καλὸν 
αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος. 22 Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν 
λαβὼν ἄρτον εὐλογήσας ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ εἶπεν, 
Λάβετε, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶµά µου. 23 καὶ λαβὼν ποτήριον 
εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς, καὶ ἔπιον ἐξ αὐτοῦ πάντες. 24 καὶ 
εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτό ἐστιν τὸ αἷµά µου τῆς διαθήκης τὸ 
ἐκχυννόµενον ὑπὲρ πολλῶν· 25 ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι οὐκέτι οὐ µὴ 
πίω ἐκ τοῦ γενήµατος τῆς ἀµπέλου ἕως τῆς ἡµέρας ἐκείνης ὅταν 
αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 26 Καὶ ὑµνήσαντες 
ἐξῆλθον εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν. 27 Καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς 
ὅτι Πάντες σκανδαλισθήσεσθε, ὅτι γέγραπται, Πατάξω τὸν 
ποιµένα, καὶ τὰ πρόβατα διασκορπισθήσονται· 28 ἀλλὰ µετὰ τὸ 
ἐγερθῆναί µε προάξω ὑµᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 29 ὁ δὲ Πέτρος ἔφη 
αὐτῷ, Εἰ καὶ πάντες σκανδαλισθήσονται, ἀλλ� οὐκ ἐγώ. 30 καὶ 
λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἀµὴν λέγω σοι ὅτι σὺ σήµερον ταύτῃ τῇ 
νυκτὶ πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι τρίς µε ἀπαρνήσῃ. 31 ὁ δὲ 
ἐκπερισσῶς ἐλάλει, Ἐὰν δέῃ µε συναποθανεῖν σοι, οὐ µή σε 
ἀπαρνήσοµαι. ὡσαύτως δὲ καὶ πάντες ἔλεγον. 32 Καὶ ἔρχονται εἰς 
χωρίον οὗ τὸ ὄνοµα Γεθσηµανί, καὶ λέγει τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ, 
Καθίσατε ὧδε ἕως προσεύξωµαι. 33 καὶ παραλαµβάνει τὸν Πέτρον 
καὶ [τὸν] Ἰάκωβον καὶ [τὸν] Ἰωάννην µετ� αὐτοῦ, καὶ ἤρξατο 
ἐκθαµβεῖσθαι καὶ ἀδηµονεῖν, 34 καὶ λέγει αὐτοῖς, Περίλυπός ἐστιν 
ἡ ψυχή µου ἕως θανάτου· µείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε. 35 καὶ 
προελθὼν µικρὸν ἔπιπτεν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ προσηύχετο ἵνα εἰ 
δυνατόν ἐστιν παρέλθῃ ἀπ� αὐτοῦ ἡ ὥρα, 36 καὶ ἔλεγεν, Αββα ὁ 
πατήρ, πάντα δυνατά σοι· παρένεγκε τὸ ποτήριον τοῦτο ἀπ� ἐµοῦ· 
ἀλλ� οὐ τί ἐγὼ θέλω ἀλλὰ τί σύ. 37 καὶ ἔρχεται καὶ εὑρίσκει 
αὐτοὺς καθεύδοντας, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ, Σίµων, καθεύδεις; οὐκ 
ἴσχυσας µίαν ὥραν γρηγορῆσαι; 38 γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, 
ἵνα µὴ ἔλθητε εἰς πειρασµόν· τὸ µὲν πνεῦµα πρόθυµον ἡ δὲ σὰρξ 
ἀσθενής. 39 καὶ πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο τὸν αὐτὸν λόγον 
εἰπών. 40 καὶ πάλιν ἐλθὼν εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας, ἦσαν γὰρ 
αὐτῶν οἱ ὀφθαλµοὶ καταβαρυνόµενοι, καὶ οὐκ ᾔδεισαν τί 
ἀποκριθῶσιν αὐτῷ. 41 καὶ ἔρχεται τὸ τρίτον καὶ λέγει αὐτοῖς, 
Καθεύδετε τὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε; ἀπέχει· ἦλθεν ἡ ὥρα, ἰδοὺ 
παραδίδοται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἁµαρτωλῶν. 
42 ἐγείρεσθε ἄγωµεν· ἰδοὺ ὁ παραδιδούς µε ἤγγικεν. 43 Καὶ εὐθὺς 
ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος παραγίνεται Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα καὶ µετ� 
αὐτοῦ ὄχλος µετὰ µαχαιρῶν καὶ ξύλων παρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ 
τῶν γραµµατέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων. 44 δεδώκει δὲ ὁ παραδιδοὺς 
αὐτὸν σύσσηµον αὐτοῖς λέγων, Ὃν ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν· 
κρατήσατε αὐτὸν καὶ ἀπάγετε ἀσφαλῶς. 45 καὶ ἐλθὼν εὐθὺς 
προσελθὼν αὐτῷ λέγει, Ῥαββί, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 46 οἱ δὲ 
ἐπέβαλον τὰς χεῖρας αὐτῷ καὶ ἐκράτησαν αὐτόν. 47 εἷς δέ [τις] 
τῶν παρεστηκότων σπασάµενος τὴν µάχαιραν ἔπαισεν τὸν δοῦλον 
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τοῦ ἀρχιερέως καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτάριον. 48 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ 
Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε µετὰ µαχαιρῶν καὶ 
ξύλων συλλαβεῖν µε; 49 καθ� ἡµέραν ἤµην πρὸς ὑµᾶς ἐν τῷ ἱερῷ 
διδάσκων καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ µε· ἀλλ� ἵνα πληρωθῶσιν αἱ 
γραφαί. 50 καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον πάντες. 51 Καὶ νεανίσκος τις 
συνηκολούθει αὐτῷ περιβεβληµένος σινδόνα ἐπὶ γυµνοῦ, καὶ 
κρατοῦσιν αὐτόν· 52 ὁ δὲ καταλιπὼν τὴν σινδόνα γυµνὸς ἔφυγεν. 53 
Καὶ ἀπήγαγον τὸν Ἰησοῦν πρὸς τὸν ἀρχιερέα, καὶ συνέρχονται 
πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ γραµµατεῖς. 54 καὶ ὁ 
Πέτρος ἀπὸ µακρόθεν ἠκολούθησεν αὐτῷ ἕως ἔσω εἰς τὴν αὐλὴν 
τοῦ ἀρχιερέως, καὶ ἦν συγκαθήµενος µετὰ τῶν ὑπηρετῶν καὶ 
θερµαινόµενος πρὸς τὸ φῶς. 55 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ συνέδριον 
ἐζήτουν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ µαρτυρίαν εἰς τὸ θανατῶσαι αὐτόν, καὶ 
οὐχ ηὕρισκον· 56 πολλοὶ γὰρ ἐψευδοµαρτύρουν κατ� αὐτοῦ, καὶ ἴσαι 
αἱ µαρτυρίαι οὐκ ἦσαν. 57 καί τινες ἀναστάντες ἐψευδοµαρτύρουν 
κατ� αὐτοῦ λέγοντες 58 ὅτι Ἡµεῖς ἠκούσαµεν αὐτοῦ λέγοντος ὅτι 
Ἐγὼ καταλύσω τὸν ναὸν τοῦτον τὸν χειροποίητον καὶ διὰ τριῶν 
ἡµερῶν ἄλλον ἀχειροποίητον οἰκοδοµήσω· 59 καὶ οὐδὲ οὕτως ἴση ἦν 
ἡ µαρτυρία αὐτῶν. 60 καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἰς µέσον 
ἐπηρώτησεν τὸν Ἰησοῦν λέγων, Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν; τί οὗτοί σου 
καταµαρτυροῦσιν; 61 ὁ δὲ ἐσιώπα καὶ οὐκ ἀπεκρίνατο οὐδέν. πάλιν 
ὁ ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτὸν καὶ λέγει αὐτῷ, Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς 
τοῦ εὐλογητοῦ; 62 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἐγώ εἰµι, καὶ ὄψεσθε τὸν 
υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν καθήµενον τῆς δυνάµεως καὶ 
ἐρχόµενον µετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ. 63 ὁ δὲ ἀρχιερεὺς 
διαρρήξας τοὺς χιτῶνας αὐτοῦ λέγει, Τί ἔτι χρείαν ἔχοµεν 
µαρτύρων; 64 ἠκούσατε τῆς βλασφηµίας· τί ὑµῖν φαίνεται; οἱ δὲ 
πάντες κατέκριναν αὐτὸν ἔνοχον εἶναι θανάτου. 65 Καὶ ἤρξαντό 
τινες ἐµπτύειν αὐτῷ καὶ περικαλύπτειν αὐτοῦ τὸ πρόσωπον καὶ 
κολαφίζειν αὐτὸν καὶ λέγειν αὐτῷ, Προφήτευσον, καὶ οἱ ὑπηρέται 
ῥαπίσµασιν αὐτὸν ἔλαβον. 66 Καὶ ὄντος τοῦ Πέτρου κάτω ἐν τῇ 
αὐλῇ ἔρχεται µία τῶν παιδισκῶν τοῦ ἀρχιερέως, 67 καὶ ἰδοῦσα τὸν 
Πέτρον θερµαινόµενον ἐµβλέψασα αὐτῷ λέγει, Καὶ σὺ µετὰ τοῦ 
Ναζαρηνοῦ ἦσθα τοῦ Ἰησοῦ. 68 ὁ δὲ ἠρνήσατο λέγων, Οὔτε οἶδα 
οὔτε ἐπίσταµαι σὺ τί λέγεις. καὶ ἐξῆλθεν ἔξω εἰς τὸ προαύλιον[· 
καὶ ἀλέκτωρ ἐφώνησεν]. 69 καὶ ἡ παιδίσκη ἰδοῦσα αὐτὸν ἤρξατο 
πάλιν λέγειν τοῖς παρεστῶσιν ὅτι Οὗτος ἐξ αὐτῶν ἐστιν. 70 ὁ δὲ 
πάλιν ἠρνεῖτο. καὶ µετὰ µικρὸν πάλιν οἱ παρεστῶτες ἔλεγον τῷ 
Πέτρῳ, Ἀληθῶς ἐξ αὐτῶν εἶ, καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἶ. 71 ὁ δὲ ἤρξατο 
ἀναθεµατίζειν καὶ ὀµνύναι ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὃν 
λέγετε. 72 καὶ εὐθὺς ἐκ δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. καὶ 
ἀνεµνήσθη ὁ Πέτρος τὸ ῥῆµα ὡς εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι Πρὶν 
ἀλέκτορα φωνῆσαι δὶς τρίς µε ἀπαρνήσῃ· καὶ ἐπιβαλὼν ἔκλαιεν.  
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Καὶ εὐθὺς πρωῒ συµβούλιον ποιήσαντες οἱ ἀρχιερεῖς µετὰ τῶν 
πρεσβυτέρων καὶ γραµµατέων καὶ ὅλον τὸ συνέδριον δήσαντες τὸν 
Ἰησοῦν ἀπήνεγκαν καὶ παρέδωκαν Πιλάτῳ. 2 καὶ ἐπηρώτα αὐτὸν ὁ 
Πιλᾶτος, Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ 
λέγει, Σὺ λέγεις. 3 καὶ κατηγόρουν αὐτοῦ οἱ ἀρχιερεῖς πολλά. 4 ὁ 
δὲ Πιλᾶτος πάλιν ἐπηρώτα αὐτὸν λέγων, Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν; ἴδε 
πόσα σου κατηγοροῦσιν. 5 ὁ δὲ Ἰησοῦς οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη, ὥστε 
θαυµάζειν τὸν Πιλᾶτον. 6 Κατὰ δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα 
δέσµιον ὃν παρῃτοῦντο. 7 ἦν δὲ ὁ λεγόµενος Βαραββᾶς µετὰ τῶν 
στασιαστῶν δεδεµένος οἵτινες ἐν τῇ στάσει φόνον πεποιήκεισαν. 8 
καὶ ἀναβὰς ὁ ὄχλος ἤρξατο αἰτεῖσθαι καθὼς ἐποίει αὐτοῖς. 9 ὁ δὲ 
Πιλᾶτος ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων, Θέλετε ἀπολύσω ὑµῖν τὸν 
βασιλέα τῶν Ἰουδαίων; 10 ἐγίνωσκεν γὰρ ὅτι διὰ φθόνον 
παραδεδώκεισαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς. 11 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς ἀνέσεισαν 
τὸν ὄχλον ἵνα µᾶλλον τὸν Βαραββᾶν ἀπολύσῃ αὐτοῖς. 12 ὁ δὲ 
Πιλᾶτος πάλιν ἀποκριθεὶς ἔλεγεν αὐτοῖς, Τί οὖν [θέλετε] ποιήσω 
[ὃν λέγετε] τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων; 13 οἱ δὲ πάλιν ἔκραξαν, 
Σταύρωσον αὐτόν. 14 ὁ δὲ Πιλᾶτος ἔλεγεν αὐτοῖς, Τί γὰρ ἐποίησεν 
κακόν; οἱ δὲ περισσῶς ἔκραξαν, Σταύρωσον αὐτόν. 15 ὁ δὲ Πιλᾶτος 
βουλόµενος τῷ ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν 
Βαραββᾶν, καὶ παρέδωκεν τὸν Ἰησοῦν φραγελλώσας ἵνα 
σταυρωθῇ. 16 Οἱ δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον αὐτὸν ἔσω τῆς αὐλῆς, ὅ 
ἐστιν πραιτώριον, καὶ συγκαλοῦσιν ὅλην τὴν σπεῖραν. 17 καὶ 
ἐνδιδύσκουσιν αὐτὸν πορφύραν καὶ περιτιθέασιν αὐτῷ πλέξαντες 
ἀκάνθινον στέφανον· 18 καὶ ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι αὐτόν, Χαῖρε, 
βασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων· 19 καὶ ἔτυπτον αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν καλάµῳ 
καὶ ἐνέπτυον αὐτῷ, καὶ τιθέντες τὰ γόνατα προσεκύνουν αὐτῷ. 20 
καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν πορφύραν καὶ ἐνέδυσαν 
αὐτὸν τὰ ἱµάτια τὰ ἴδια. καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν ἵνα σταυρώσουσιν 
αὐτόν. 21 Καὶ ἀγγαρεύουσιν παράγοντά τινα Σίµωνα Κυρηναῖον 
ἐρχόµενον ἀπ� ἀγροῦ, τὸν πατέρα Ἀλεξάνδρου καὶ Ῥούφου, ἵνα ἄρῃ 
τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. 22 καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ τὸν Γολγοθᾶν τόπον, 
ὅ ἐστιν µεθερµηνευόµενον Κρανίου Τόπος. 23 καὶ ἐδίδουν αὐτῷ 
ἐσµυρνισµένον οἶνον, ὃς δὲ οὐκ ἔλαβεν. 24 καὶ σταυροῦσιν αὐτὸν καὶ 
διαµερίζονται τὰ ἱµάτια αὐτοῦ, βάλλοντες κλῆρον ἐπ� αὐτὰ τίς τί 
ἄρῃ. 25 ἦν δὲ ὥρα τρίτη καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν. 26 καὶ ἦν ἡ 
ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας αὐτοῦ ἐπιγεγραµµένη, Ὁ βασιλεὺς τῶν 
Ἰουδαίων. 27 Καὶ σὺν αὐτῷ σταυροῦσιν δύο λῃστάς, ἕνα ἐκ δεξιῶν 
καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύµων αὐτοῦ. 29 Καὶ οἱ παραπορευόµενοι 
ἐβλασφήµουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ λέγοντες, 
Οὐὰ ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ οἰκοδοµῶν ἐν τρισὶν ἡµέραις, 30 
σῶσον σεαυτὸν καταβὰς ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. 31 ὁµοίως καὶ οἱ 
ἀρχιερεῖς ἐµπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους µετὰ τῶν γραµµατέων 
ἔλεγον, Ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι· 32 ὁ Χριστὸς ὁ 
βασιλεὺς Ἰσραὴλ καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, ἵνα ἴδωµεν καὶ 
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πιστεύσωµεν. καὶ οἱ συνεσταυρωµένοι σὺν αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν. 33 
Καὶ γενοµένης ὥρας ἕκτης σκότος ἐγένετο ἐφ� ὅλην τὴν γῆν ἕως 
ὥρας ἐνάτης. 34 καὶ τῇ ἐνάτῃ ὥρᾳ ἐβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ 
µεγάλῃ, Ελωι ελωι λεµα σαβαχθανι; ὅ ἐστιν µεθερµηνευόµενον Ὁ 
θεός µου ὁ θεός µου, εἰς τί ἐγκατέλιπές µε; 35 καί τινες τῶν 
παρεστώτων ἀκούσαντες ἔλεγον, Ἴδε Ἠλίαν φωνεῖ. 36 δραµὼν δέ 
τις καὶ γεµίσας σπόγγον ὄξους περιθεὶς καλάµῳ ἐπότιζεν αὐτόν, 
λέγων, Ἄφετε ἴδωµεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας καθελεῖν αὐτόν. 37 ὁ δὲ 
Ἰησοῦς ἀφεὶς φωνὴν µεγάλην ἐξέπνευσεν. 38 Καὶ τὸ καταπέτασµα 
τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπ� ἄνωθεν ἕως κάτω. 39 Ἰδὼν δὲ ὁ 
κεντυρίων ὁ παρεστηκὼς ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ ὅτι οὕτως ἐξέπνευσεν 
εἶπεν, Ἀληθῶς οὗτος ὁ ἄνθρωπος υἱὸς θεοῦ ἦν. 40 Ἦσαν δὲ καὶ 
γυναῖκες ἀπὸ µακρόθεν θεωροῦσαι, ἐν αἷς καὶ Μαρία ἡ 
Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ Ἰακώβου τοῦ µικροῦ καὶ Ἰωσῆτος µήτηρ 
καὶ Σαλώµη, 41 αἳ ὅτε ἦν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ἠκολούθουν αὐτῷ καὶ 
διηκόνουν αὐτῷ, καὶ ἄλλαι πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς 
Ἱεροσόλυµα. 42 Καὶ ἤδη ὀψίας γενοµένης, ἐπεὶ ἦν παρασκευή, ὅ 
ἐστιν προσάββατον, 43 ἐλθὼν Ἰωσὴφ [ὁ] ἀπὸ Ἁριµαθαίας 
εὐσχήµων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόµενος τὴν βασιλείαν 
τοῦ θεοῦ, τολµήσας εἰσῆλθεν πρὸς τὸν Πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ 
σῶµα τοῦ Ἰησοῦ. 44 ὁ δὲ Πιλᾶτος ἐθαύµασεν εἰ ἤδη τέθνηκεν, καὶ 
προσκαλεσάµενος τὸν κεντυρίωνα ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι 
ἀπέθανεν· 45 καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος ἐδωρήσατο τὸ πτῶµα 
τῷ Ἰωσήφ. 46 καὶ ἀγοράσας σινδόνα καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησεν τῇ 
σινδόνι καὶ ἔθηκεν αὐτὸν ἐν µνηµείῳ ὃ ἦν λελατοµηµένον ἐκ 
πέτρας, καὶ προσεκύλισεν λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ µνηµείου. 47 ἡ 
δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ Ἰωσῆτος ἐθεώρουν ποῦ 
τέθειται.  

Mc 16:1Mc 16:1Mc 16:1Mc 16:1    

Καὶ διαγενοµένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ 
Ἰακώβου καὶ Σαλώµη ἠγόρασαν ἀρώµατα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν 
αὐτόν. 2 καὶ λίαν πρωῒ τῇ µιᾷ τῶν σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ 
µνηµεῖον ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. 3 καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς, Τίς 
ἀποκυλίσει ἡµῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ µνηµείου; 4 καὶ 
ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος, ἦν γὰρ µέγας 
σφόδρα. 5 καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ µνηµεῖον εἶδον νεανίσκον 
καθήµενον ἐν τοῖς δεξιοῖς περιβεβληµένον στολὴν λευκήν, καὶ 
ἐξεθαµβήθησαν. 6 ὁ δὲ λέγει αὐταῖς, Μὴ ἐκθαµβεῖσθε· Ἰησοῦν 
ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωµένον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· 
ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν. 7 ἀλλὰ ὑπάγετε εἴπατε τοῖς 
µαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι Προάγει ὑµᾶς εἰς τὴν 
Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑµῖν. 8 καὶ ἐξελθοῦσαι 
ἔφυγον ἀπὸ τοῦ µνηµείου, εἶχεν γὰρ αὐτὰς τρόµος καὶ ἔκστασις· 
καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπαν, ἐφοβοῦντο γάρ. 9 [Ἀναστὰς δὲ πρωῒ πρώτῃ 
σαββάτου ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, παρ� ἧς 
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ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιµόνια. 10 ἐκείνη πορευθεῖσα ἀπήγγειλεν τοῖς 
µετ� αὐτοῦ γενοµένοις πενθοῦσι καὶ κλαίουσιν· 11 κἀκεῖνοι 
ἀκούσαντες ὅτι ζῇ καὶ ἐθεάθη ὑπ� αὐτῆς ἠπίστησαν. 12 Μετὰ δὲ 
ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ µορφῇ 
πορευοµένοις εἰς ἀγρόν· 13 κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τοῖς 
λοιποῖς· οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν. 14 Ὕστερον [δὲ] ἀνακειµένοις 
αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη, καὶ ὠνείδισεν τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν 
καὶ σκληροκαρδίαν ὅτι τοῖς θεασαµένοις αὐτὸν ἐγηγερµένον οὐκ 
ἐπίστευσαν. 15 καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες εἰς τὸν κόσµον 
ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει. 16 ὁ πιστεύσας 
καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται. 17 
σηµεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν ταῦτα παρακολουθήσει· ἐν τῷ ὀνόµατί 
µου δαιµόνια ἐκβαλοῦσιν, γλώσσαις λαλήσουσιν καιναῖς, 18 [καὶ ἐν 
ταῖς χερσὶν] ὄφεις ἀροῦσιν, κἂν θανάσιµόν τι πίωσιν οὐ µὴ αὐτοὺς 
βλάψῃ, ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν καὶ καλῶς ἕξουσιν. 19 Ὁ 
µὲν οὖν κύριος [Ἰησοῦς] µετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς ἀνελήµφθη εἰς τὸν 
οὐρανὸν καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ. 20 ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες 
ἐκήρυξαν πανταχοῦ, τοῦ κυρίου συνεργοῦντος καὶ τὸν λόγον 
βεβαιοῦντος διὰ τῶν ἐπακολουθούντων σηµείων.]  
[alternative version of 16.9-20 Πάντα δὲ τὰ παρηγγελµένα τοῖς 
περὶ τὸν Πέτρον συντόµως ἐξήγγειλαν. Μετὰ δὲ ταῦτα καὶ αὐτὸς ὁ 
Ἰησοῦς ἀπὸ ἀνατολῆς καὶ ἄχρι δύσεως ἐξαπέστειλεν δι� αὐτῶν τὸ 
ἱερὸν καὶ ἄφθαρτον κήρυγµα τῆς αἰωνίου σωτηρίας. ἀµήν.]  

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ     

Lc 1:1Lc 1:1Lc 1:1Lc 1:1    

Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν 
πεπληροφορηµένων ἐν ἡµῖν πραγµάτων, 2 καθὼς παρέδοσαν ἡµῖν 
οἱ ἀπ� ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόµενοι τοῦ λόγου, 3 ἔδοξε 
κἀµοὶ παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς καθεξῆς σοι 
γράψαι, κράτιστε Θεόφιλε, 4 ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης 
λόγων τὴν ἀσφάλειαν. 5 Ἐγένετο ἐν ταῖς ἡµέραις Ἡρῴδου 
βασιλέως τῆς Ἰουδαίας ἱερεύς τις ὀνόµατι Ζαχαρίας ἐξ ἐφηµερίας 
Ἀβιά, καὶ γυνὴ αὐτῷ ἐκ τῶν θυγατέρων Ἀαρών, καὶ τὸ ὄνοµα 
αὐτῆς Ἐλισάβετ. 6 ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀµφότεροι ἐναντίον τοῦ θεοῦ, 
πορευόµενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώµασιν τοῦ κυρίου 
ἄµεµπτοι. 7 καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον, καθότι ἦν ἡ Ἐλισάβετ 
στεῖρα, καὶ ἀµφότεροι προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡµέραις αὐτῶν ἦσαν. 
8 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἱερατεύειν αὐτὸν ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφηµερίας 
αὐτοῦ ἔναντι τοῦ θεοῦ, 9 κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερατείας ἔλαχε τοῦ 
θυµιᾶσαι εἰσελθὼν εἰς τὸν ναὸν τοῦ κυρίου, 10 καὶ πᾶν τὸ πλῆθος 
ἦν τοῦ λαοῦ προσευχόµενον ἔξω τῇ ὥρᾳ τοῦ θυµιάµατος· 11 ὤφθη 
δὲ αὐτῷ ἄγγελος κυρίου ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ 
θυµιάµατος. 12 καὶ ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδών, καὶ φόβος ἐπέπεσεν 
ἐπ� αὐτόν. 13 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος, Μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία, 
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διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου, καὶ ἡ γυνή σου Ἐλισάβετ γεννήσει 
υἱόν σοι, καὶ καλέσεις τὸ ὄνοµα αὐτοῦ Ἰωάννην. 14 καὶ ἔσται χαρά 
σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γενέσει αὐτοῦ χαρήσονται· 
15 ἔσται γὰρ µέγας ἐνώπιον [τοῦ] κυρίου, καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ 
µὴ πίῃ, καὶ πνεύµατος ἁγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας µητρὸς 
αὐτοῦ, 16 καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ κύριον τὸν 
θεὸν αὐτῶν. 17 καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύµατι 
καὶ δυνάµει Ἠλίου, ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα καὶ 
ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων, ἑτοιµάσαι κυρίῳ λαὸν 
κατεσκευασµένον. 18 Καὶ εἶπεν Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον, Κατὰ 
τί γνώσοµαι τοῦτο; ἐγὼ γάρ εἰµι πρεσβύτης καὶ ἡ γυνή µου 
προβεβηκυῖα ἐν ταῖς ἡµέραις αὐτῆς. 19 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος 
εἶπεν αὐτῷ, Ἐγώ εἰµι Γαβριὴλ ὁ παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, 
καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι πρὸς σὲ καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα· 
20 καὶ ἰδοὺ ἔσῃ σιωπῶν καὶ µὴ δυνάµενος λαλῆσαι ἄχρι ἧς ἡµέρας 
γένηται ταῦτα, ἀνθ� ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις µου, οἵτινες 
πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν. 21 Καὶ ἦν ὁ λαὸς προσδοκῶν 
τὸν Ζαχαρίαν, καὶ ἐθαύµαζον ἐν τῷ χρονίζειν ἐν τῷ ναῷ αὐτόν. 22 
ἐξελθὼν δὲ οὐκ ἐδύνατο λαλῆσαι αὐτοῖς, καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι 
ὀπτασίαν ἑώρακεν ἐν τῷ ναῷ· καὶ αὐτὸς ἦν διανεύων αὐτοῖς, καὶ 
διέµενεν κωφός. 23 καὶ ἐγένετο ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡµέραι τῆς 
λειτουργίας αὐτοῦ ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 24 Μετὰ δὲ ταύτας 
τὰς ἡµέρας συνέλαβεν Ἐλισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ· καὶ περιέκρυβεν 
ἑαυτὴν µῆνας πέντε, λέγουσα 25 ὅτι Οὕτως µοι πεποίηκεν κύριος ἐν 
ἡµέραις αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν ὄνειδός µου ἐν ἀνθρώποις. 26 Ἐν δὲ τῷ 
µηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς πόλιν 
τῆς Γαλιλαίας ᾗ ὄνοµα Ναζαρὲθ 27 πρὸς παρθένον ἐµνηστευµένην 
ἀνδρὶ ᾧ ὄνοµα Ἰωσὴφ ἐξ οἴκου ∆αυίδ, καὶ τὸ ὄνοµα τῆς παρθένου 
Μαριάµ. 28 καὶ εἰσελθὼν πρὸς αὐτὴν εἶπεν, Χαῖρε, κεχαριτωµένη, 
ὁ κύριος µετὰ σοῦ. 29 ἡ δὲ ἐπὶ τῷ λόγῳ διεταράχθη καὶ διελογίζετο 
ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασµὸς οὗτος. 30 καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ, Μὴ 
φοβοῦ, Μαριάµ, εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ θεῷ· 31 καὶ ἰδοὺ 
συλλήµψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνοµα αὐτοῦ 
Ἰησοῦν. 32 οὗτος ἔσται µέγας καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται, καὶ 
δώσει αὐτῷ κύριος ὁ θεὸς τὸν θρόνον ∆αυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, 33 
καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς 
βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος. 34 εἶπεν δὲ Μαριὰµ πρὸς τὸν 
ἄγγελον, Πῶς ἔσται τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω; 35 καὶ 
ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ, Πνεῦµα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ 
σέ, καὶ δύναµις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεννώµενον 
ἅγιον κληθήσεται, υἱὸς θεοῦ. 36 καὶ ἰδοὺ Ἐλισάβετ ἡ συγγενίς σου 
καὶ αὐτὴ συνείληφεν υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς, καὶ οὗτος µὴν ἕκτος ἐστὶν 
αὐτῇ τῇ καλουµένῃ στείρᾳ· 37 ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τοῦ θεοῦ 
πᾶν ῥῆµα. 38 εἶπεν δὲ Μαριάµ, Ἰδοὺ ἡ δούλη κυρίου· γένοιτό µοι 
κατὰ τὸ ῥῆµά σου. καὶ ἀπῆλθεν ἀπ� αὐτῆς ὁ ἄγγελος. 39 
Ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰµ ἐν ταῖς ἡµέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς τὴν 
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ὀρεινὴν µετὰ σπουδῆς εἰς πόλιν Ἰούδα, 40 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν 
οἶκον Ζαχαρίου καὶ ἠσπάσατο τὴν Ἐλισάβετ. 41 καὶ ἐγένετο ὡς 
ἤκουσεν τὸν ἀσπασµὸν τῆς Μαρίας ἡ Ἐλισάβετ, ἐσκίρτησεν τὸ 
βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς, καὶ ἐπλήσθη πνεύµατος ἁγίου ἡ 
Ἐλισάβετ, 42 καὶ ἀνεφώνησεν κραυγῇ µεγάλῃ καὶ εἶπεν, 
Εὐλογηµένη σὺ ἐν γυναιξίν, καὶ εὐλογηµένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας 
σου. 43 καὶ πόθεν µοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ µήτηρ τοῦ κυρίου µου πρὸς 
ἐµέ; 44 ἰδοὺ γὰρ ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασµοῦ σου εἰς τὰ ὦτά 
µου, ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ µου. 45 καὶ 
µακαρία ἡ πιστεύσασα ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαληµένοις αὐτῇ 
παρὰ κυρίου. 46 Καὶ εἶπεν Μαριάµ, Μεγαλύνει ἡ ψυχή µου τὸν 
κύριον, 47 καὶ ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦµά µου ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί 
µου, 48 ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. ἰδοὺ 
γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν µακαριοῦσίν µε πᾶσαι αἱ γενεαί· 49 ὅτι ἐποίησέν 
µοι µεγάλα ὁ δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνοµα αὐτοῦ, 50 καὶ τὸ ἔλεος 
αὐτοῦ εἰς γενεὰς καὶ γενεὰς τοῖς φοβουµένοις αὐτόν. 51 Ἐποίησεν 
κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ 
καρδίας αὐτῶν· 52 καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσεν 
ταπεινούς, 53 πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ πλουτοῦντας 
ἐξαπέστειλεν κενούς. 54 ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, 
µνησθῆναι ἐλέους, 55 καθὼς ἐλάλησεν πρὸς τοὺς πατέρας ἡµῶν, 
τῷ Ἀβραὰµ καὶ τῷ σπέρµατι αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα. 56 Ἔµεινεν δὲ 
Μαριὰµ σὺν αὐτῇ ὡς µῆνας τρεῖς, καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον 
αὐτῆς. 57 Τῇ δὲ Ἐλισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν, καὶ 
ἐγέννησεν υἱόν. 58 καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς 
ὅτι ἐµεγάλυνεν κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ µετ� αὐτῆς, καὶ συνέχαιρον 
αὐτῇ. 59 Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡµέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἦλθον περιτεµεῖν τὸ 
παιδίον, καὶ ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόµατι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 
Ζαχαρίαν. 60 καὶ ἀποκριθεῖσα ἡ µήτηρ αὐτοῦ εἶπεν, Οὐχί, ἀλλὰ 
κληθήσεται Ἰωάννης. 61 καὶ εἶπαν πρὸς αὐτὴν ὅτι Οὐδείς ἐστιν ἐκ 
τῆς συγγενείας σου ὃς καλεῖται τῷ ὀνόµατι τούτῳ. 62 ἐνένευον δὲ 
τῷ πατρὶ αὐτοῦ τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι αὐτό. 63 καὶ αἰτήσας 
πινακίδιον ἔγραψεν λέγων, Ἰωάννης ἐστὶν ὄνοµα αὐτοῦ. καὶ 
ἐθαύµασαν πάντες. 64 ἀνεῴχθη δὲ τὸ στόµα αὐτοῦ παραχρῆµα καὶ 
ἡ γλῶσσα αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν θεόν. 65 καὶ ἐγένετο ἐπὶ 
πάντας φόβος τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ τῆς 
Ἰουδαίας διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήµατα ταῦτα, 66 καὶ ἔθεντο 
πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, λέγοντες, Τί ἄρα τὸ 
παιδίον τοῦτο ἔσται; καὶ γὰρ χεὶρ κυρίου ἦν µετ� αὐτοῦ. 67 Καὶ 
Ζαχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐπλήσθη πνεύµατος ἁγίου καὶ 
ἐπροφήτευσεν λέγων, 68 Εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὅτι 
ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησεν λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ, 69 καὶ ἤγειρεν 
κέρας σωτηρίας ἡµῖν ἐν οἴκῳ ∆αυὶδ παιδὸς αὐτοῦ, 70 καθὼς 
ἐλάλησεν διὰ στόµατος τῶν ἁγίων ἀπ� αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ, 71 
σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡµῶν καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν µισούντων 
ἡµᾶς· 72 ποιῆσαι ἔλεος µετὰ τῶν πατέρων ἡµῶν καὶ µνησθῆναι 
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διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ, 73 ὅρκον ὃν ὤµοσεν πρὸς Ἀβραὰµ τὸν 
πατέρα ἡµῶν, τοῦ δοῦναι ἡµῖν 74 ἀφόβως ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν 
ῥυσθέντας λατρεύειν αὐτῷ 75 ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ ἐνώπιον 
αὐτοῦ πάσαις ταῖς ἡµέραις ἡµῶν. 76 Καὶ σὺ δέ, παιδίον, προφήτης 
ὑψίστου κληθήσῃ, προπορεύσῃ γὰρ ἐνώπιον κυρίου ἑτοιµάσαι ὁδοὺς 
αὐτοῦ, 77 τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐν ἀφέσει 
ἁµαρτιῶν αὐτῶν, 78 διὰ σπλάγχνα ἐλέους θεοῦ ἡµῶν, ἐν οἷς 
ἐπισκέψεται ἡµᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὕψους, 79 ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει καὶ 
σκιᾷ θανάτου καθηµένοις, τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡµῶν εἰς 
ὁδὸν εἰρήνης. 80 Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύµατι, 
καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρήµοις ἕως ἡµέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν 
Ἰσραήλ.  
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Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡµέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγµα παρὰ Καίσαρος 
Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουµένην. 2 αὕτη ἀπογραφὴ 
πρώτη ἐγένετο ἡγεµονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου. 3 καὶ 
ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἰς τὴν ἑαυτοῦ πόλιν. 4 
Ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲθ εἰς 
τὴν Ἰουδαίαν εἰς πόλιν ∆αυὶδ ἥτις καλεῖται Βηθλέεµ, διὰ τὸ εἶναι 
αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς ∆αυίδ, 5 ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰµ τῇ 
ἐµνηστευµένῃ αὐτῷ, οὔσῃ ἐγκύῳ. 6 ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς 
ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αἱ ἡµέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν, 7 καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν 
αὐτῆς τὸν πρωτότοκον· καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν 
αὐτὸν ἐν φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύµατι. 8 
Καὶ ποιµένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ 
φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίµνην αὐτῶν. 9 καὶ 
ἄγγελος κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα κυρίου περιέλαµψεν αὐτούς, 
καὶ ἐφοβήθησαν φόβον µέγαν. 10 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος, Μὴ 
φοβεῖσθε, ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζοµαι ὑµῖν χαρὰν µεγάλην ἥτις ἔσται 
παντὶ τῷ λαῷ, 11 ὅτι ἐτέχθη ὑµῖν σήµερον σωτὴρ ὅς ἐστιν Χριστὸς 
κύριος ἐν πόλει ∆αυίδ· 12 καὶ τοῦτο ὑµῖν τὸ σηµεῖον, εὑρήσετε 
βρέφος ἐσπαργανωµένον καὶ κείµενον ἐν φάτνῃ. 13 καὶ ἐξαίφνης 
ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν 
θεὸν καὶ λεγόντων, 14 ∆όξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν 
ἀνθρώποις εὐδοκίας. 15 Καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ� αὐτῶν εἰς τὸν 
οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, οἱ ποιµένες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους, ∆ιέλθωµεν 
δὴ ἕως Βηθλέεµ καὶ ἴδωµεν τὸ ῥῆµα τοῦτο τὸ γεγονὸς ὃ ὁ κύριος 
ἐγνώρισεν ἡµῖν. 16 καὶ ἦλθον σπεύσαντες καὶ ἀνεῦρον τήν τε 
Μαριὰµ καὶ τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὸ βρέφος κείµενον ἐν τῇ φάτνῃ· 17 
ἰδόντες δὲ ἐγνώρισαν περὶ τοῦ ῥήµατος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ 
τοῦ παιδίου τούτου. 18 καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύµασαν περὶ 
τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν ποιµένων πρὸς αὐτούς· 19 ἡ δὲ Μαριὰµ 
πάντα συνετήρει τὰ ῥήµατα ταῦτα συµβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ 
αὐτῆς. 20 καὶ ὑπέστρεψαν οἱ ποιµένες δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν 
θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς. 
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21 Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡµέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεµεῖν αὐτόν, καὶ 
ἐκλήθη τὸ ὄνοµα αὐτοῦ Ἰησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ 
τοῦ συλληµφθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίᾳ. 22 Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ 
ἡµέραι τοῦ καθαρισµοῦ αὐτῶν κατὰ τὸν νόµον Μωϋσέως, 
ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυµα παραστῆσαι τῷ κυρίῳ, 23 καθὼς 
γέγραπται ἐν νόµῳ κυρίου ὅτι Πᾶν ἄρσεν διανοῖγον µήτραν ἅγιον 
τῷ κυρίῳ κληθήσεται, 24 καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ τὸ εἰρηµένον 
ἐν τῷ νόµῳ κυρίου, ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο νοσσοὺς περιστερῶν. 25 
Καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος ἦν ἐν Ἰερουσαλὴµ ᾧ ὄνοµα Συµεών, καὶ ὁ 
ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόµενος παράκλησιν 
τοῦ Ἰσραήλ, καὶ πνεῦµα ἦν ἅγιον ἐπ� αὐτόν· 26 καὶ ἦν αὐτῷ 
κεχρηµατισµένον ὑπὸ τοῦ πνεύµατος τοῦ ἁγίου µὴ ἰδεῖν θάνατον 
πρὶν [ἢ] ἂν ἴδῃ τὸν Χριστὸν κυρίου. 27 καὶ ἦλθεν ἐν τῷ πνεύµατι 
εἰς τὸ ἱερόν· καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον Ἰησοῦν 
τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισµένον τοῦ νόµου περὶ αὐτοῦ 28 καὶ 
αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς ἀγκάλας καὶ εὐλόγησεν τὸν θεὸν καὶ 
εἶπεν, 29 Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆµά σου 
ἐν εἰρήνῃ· 30 ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλµοί µου τὸ σωτήριόν σου 31 ὃ 
ἡτοίµασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν, 32 φῶς εἰς 
ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ. 33 καὶ ἦν ὁ πατὴρ 
αὐτοῦ καὶ ἡ µήτηρ θαυµάζοντες ἐπὶ τοῖς λαλουµένοις περὶ αὐτοῦ. 
34 καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συµεὼν καὶ εἶπεν πρὸς Μαριὰµ τὴν 
µητέρα αὐτοῦ, Ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν 
ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ εἰς σηµεῖον ἀντιλεγόµενον 35 [καὶ σοῦ [δὲ] 
αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ῥοµφαία], ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν 
ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισµοί. 36 Καὶ ἦν Ἅννα προφῆτις, 
θυγάτηρ Φανουήλ, ἐκ φυλῆς Ἀσήρ· αὕτη προβεβηκυῖα ἐν ἡµέραις 
πολλαῖς, ζήσασα µετὰ ἀνδρὸς ἔτη ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρθενίας αὐτῆς, 
37 καὶ αὐτὴ χήρα ἕως ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων, ἣ οὐκ ἀφίστατο 
τοῦ ἱεροῦ νηστείαις καὶ δεήσεσιν λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡµέραν. 38 
καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα ἀνθωµολογεῖτο τῷ θεῷ καὶ ἐλάλει περὶ 
αὐτοῦ πᾶσιν τοῖς προσδεχοµένοις λύτρωσιν Ἰερουσαλήµ. 39 Καὶ ὡς 
ἐτέλεσαν πάντα τὰ κατὰ τὸν νόµον κυρίου, ἐπέστρεψαν εἰς τὴν 
Γαλιλαίαν εἰς πόλιν ἑαυτῶν Ναζαρέθ. 40 Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν 
καὶ ἐκραταιοῦτο πληρούµενον σοφίᾳ, καὶ χάρις θεοῦ ἦν ἐπ� αὐτό. 41 
Καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ� ἔτος εἰς Ἰερουσαλὴµ τῇ ἑορτῇ 
τοῦ πάσχα. 42 καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα, ἀναβαινόντων αὐτῶν 
κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆς 43 καὶ τελειωσάντων τὰς ἡµέρας, ἐν τῷ 
ὑποστρέφειν αὐτοὺς ὑπέµεινεν Ἰησοῦς ὁ παῖς ἐν Ἰερουσαλήµ, καὶ 
οὐκ ἔγνωσαν οἱ γονεῖς αὐτοῦ. 44 νοµίσαντες δὲ αὐτὸν εἶναι ἐν τῇ 
συνοδίᾳ ἦλθον ἡµέρας ὁδὸν καὶ ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τοῖς συγγενεῦσιν 
καὶ τοῖς γνωστοῖς, 45 καὶ µὴ εὑρόντες ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴµ 
ἀναζητοῦντες αὐτόν. 46 καὶ ἐγένετο µετὰ ἡµέρας τρεῖς εὗρον αὐτὸν 
ἐν τῷ ἱερῷ καθεζόµενον ἐν µέσῳ τῶν διδασκάλων καὶ ἀκούοντα 
αὐτῶν καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς· 47 ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ 
ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ. 48 καὶ 
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ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἡ µήτηρ αὐτοῦ, 
Τέκνον, τί ἐποίησας ἡµῖν οὕτως; ἰδοὺ ὁ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώµενοι 
ἐζητοῦµέν σε. 49 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τί ὅτι ἐζητεῖτέ µε; οὐκ 
ᾔδειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρός µου δεῖ εἶναί µε; 50 καὶ αὐτοὶ οὐ 
συνῆκαν τὸ ῥῆµα ὃ ἐλάλησεν αὐτοῖς. 51 καὶ κατέβη µετ� αὐτῶν 
καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρέθ, καὶ ἦν ὑποτασσόµενος αὐτοῖς. καὶ ἡ µήτηρ 
αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ῥήµατα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. 52 Καὶ 
Ἰησοῦς προέκοπτεν [ἐν τῇ] σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι παρὰ θεῷ 
καὶ ἀνθρώποις.  

Lc 3:1Lc 3:1Lc 3:1Lc 3:1    

Ἐν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεµονίας Τιβερίου Καίσαρος, 
ἡγεµονεύοντος Ποντίου Πιλάτου τῆς Ἰουδαίας, καὶ τετρααρχοῦντος 
τῆς Γαλιλαίας Ἡρῴδου, Φιλίππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ 
τετρααρχοῦντος τῆς Ἰτουραίας καὶ Τραχωνίτιδος χώρας, καὶ 
Λυσανίου τῆς Ἀβιληνῆς τετρααρχοῦντος, 2 ἐπὶ ἀρχιερέως Ἅννα καὶ 
Καϊάφα, ἐγένετο ῥῆµα θεοῦ ἐπὶ Ἰωάννην τὸν Ζαχαρίου υἱὸν ἐν τῇ 
ἐρήµῳ. 3 καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσαν [τὴν] περίχωρον τοῦ Ἰορδάνου 
κηρύσσων βάπτισµα µετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁµαρτιῶν, 4 ὡς 
γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων Ἠσαΐου τοῦ προφήτου, Φωνὴ βοῶντος 
ἐν τῇ ἐρήµῳ, Ἑτοιµάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς 
τρίβους αὐτοῦ. 5 πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται καὶ πᾶν ὄρος καὶ 
βουνὸς ταπεινωθήσεται, καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθείαν καὶ αἱ 
τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας· 6 καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ 
θεοῦ. 7 Ἔλεγεν οὖν τοῖς ἐκπορευοµένοις ὄχλοις βαπτισθῆναι ὑπ� 
αὐτοῦ, Γεννήµατα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑµῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς 
µελλούσης ὀργῆς; 8 ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς µετανοίας· 
καὶ µὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχοµεν τὸν Ἀβραάµ, 
λέγω γὰρ ὑµῖν ὅτι δύναται ὁ θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι 
τέκνα τῷ Ἀβραάµ. 9 ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν 
δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον µὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν 
ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 10 Καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὄχλοι 
λέγοντες, Τί οὖν ποιήσωµεν; 11 ἀποκριθεὶς δὲ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ὁ 
ἔχων δύο χιτῶνας µεταδότω τῷ µὴ ἔχοντι, καὶ ὁ ἔχων βρώµατα 
ὁµοίως ποιείτω. 12 ἦλθον δὲ καὶ τελῶναι βαπτισθῆναι καὶ εἶπαν 
πρὸς αὐτόν, ∆ιδάσκαλε, τί ποιήσωµεν; 13 ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς, 
Μηδὲν πλέον παρὰ τὸ διατεταγµένον ὑµῖν πράσσετε. 14 ἐπηρώτων 
δὲ αὐτὸν καὶ στρατευόµενοι λέγοντες, Τί ποιήσωµεν καὶ ἡµεῖς; καὶ 
εἶπεν αὐτοῖς, Μηδένα διασείσητε µηδὲ συκοφαντήσητε, καὶ 
ἀρκεῖσθε τοῖς ὀψωνίοις ὑµῶν. 15 Προσδοκῶντος δὲ τοῦ λαοῦ καὶ 
διαλογιζοµένων πάντων ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν περὶ τοῦ Ἰωάννου, 
µήποτε αὐτὸς εἴη ὁ Χριστός, 16 ἀπεκρίνατο λέγων πᾶσιν ὁ 
Ἰωάννης, Ἐγὼ µὲν ὕδατι βαπτίζω ὑµᾶς· ἔρχεται δὲ ὁ ἰσχυρότερός 
µου, οὗ οὐκ εἰµὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱµάντα τῶν ὑποδηµάτων αὐτοῦ· 
αὐτὸς ὑµᾶς βαπτίσει ἐν πνεύµατι ἁγίῳ καὶ πυρί· 17 οὗ τὸ πτύον ἐν 
τῇ χειρὶ αὐτοῦ διακαθᾶραι τὴν ἅλωνα αὐτοῦ καὶ συναγαγεῖν τὸν 
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σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ 
ἀσβέστῳ. 18 Πολλὰ µὲν οὖν καὶ ἕτερα παρακαλῶν εὐηγγελίζετο 
τὸν λαόν· 19 ὁ δὲ Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης, ἐλεγχόµενος ὑπ� αὐτοῦ 
περὶ Ἡρῳδιάδος τῆς γυναικὸς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ περὶ πάντων 
ὧν ἐποίησεν πονηρῶν ὁ Ἡρῴδης, 20 προσέθηκεν καὶ τοῦτο ἐπὶ 
πᾶσιν, κατέκλεισεν τὸν Ἰωάννην ἐν φυλακῇ. 21 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ 
βαπτισθῆναι ἅπαντα τὸν λαὸν καὶ Ἰησοῦ βαπτισθέντος καὶ 
προσευχοµένου ἀνεῳχθῆναι τὸν οὐρανὸν 22 καὶ καταβῆναι τὸ 
πνεῦµα τὸ ἅγιον σωµατικῷ εἴδει ὡς περιστερὰν ἐπ� αὐτόν, καὶ 
φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι, Σὺ εἶ ὁ υἱός µου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ 
εὐδόκησα. 23 Καὶ αὐτὸς ἦν Ἰησοῦς ἀρχόµενος ὡσεὶ ἐτῶν 
τριάκοντα, ὢν υἱός, ὡς ἐνοµίζετο, Ἰωσὴφ τοῦ Ἠλὶ 24 τοῦ Ματθὰτ 
τοῦ Λευὶ τοῦ Μελχὶ τοῦ Ἰανναὶ τοῦ Ἰωσὴφ 25 τοῦ Ματταθίου τοῦ 
Ἀµὼς τοῦ Ναοὺµ τοῦ Ἑσλὶ τοῦ Ναγγαὶ 26 τοῦ Μάαθ τοῦ 
Ματταθίου τοῦ Σεµεῒν τοῦ Ἰωσὴχ τοῦ Ἰωδὰ 27 τοῦ Ἰωανὰν τοῦ 
Ῥησὰ τοῦ Ζοροβαβὲλ τοῦ Σαλαθιὴλ τοῦ Νηρὶ 28 τοῦ Μελχὶ τοῦ 
Ἀδδὶ τοῦ Κωσὰµ τοῦ Ἐλµαδὰµ τοῦ Ἢρ 29 τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ἐλιέζερ 
τοῦ Ἰωρὶµ τοῦ Ματθὰτ τοῦ Λευὶ 30 τοῦ Συµεὼν τοῦ Ἰούδα τοῦ 
Ἰωσὴφ τοῦ Ἰωνὰµ τοῦ Ἐλιακὶµ 31 τοῦ Μελεὰ τοῦ Μεννὰ τοῦ 
Ματταθὰ τοῦ Ναθὰµ τοῦ ∆αυὶδ 32 τοῦ Ἰεσσαὶ τοῦ Ἰωβὴδ τοῦ 
Βόος τοῦ Σαλὰ τοῦ Ναασσὼν 33 τοῦ Ἀµιναδὰβ τοῦ Ἀδµὶν τοῦ Ἀρνὶ 
τοῦ Ἑσρὼµ τοῦ Φάρες τοῦ Ἰούδα 34 τοῦ Ἰακὼβ τοῦ Ἰσαὰκ τοῦ 
Ἀβραὰµ τοῦ Θάρα τοῦ Ναχὼρ 35 τοῦ Σεροὺχ τοῦ Ῥαγαὺ τοῦ 
Φάλεκ τοῦ Ἔβερ τοῦ Σαλὰ 36 τοῦ Καϊνὰµ τοῦ Ἀρφαξὰδ τοῦ Σὴµ 
τοῦ Νῶε τοῦ Λάµεχ 37 τοῦ Μαθουσαλὰ τοῦ Ἑνὼχ τοῦ Ἰάρετ τοῦ 
Μαλελεὴλ τοῦ Καϊνὰµ 38 τοῦ Ἐνὼς τοῦ Σὴθ τοῦ Ἀδὰµ τοῦ θεοῦ.  

Lc 4:1Lc 4:1Lc 4:1Lc 4:1    

Ἰησοῦς δὲ πλήρης πνεύµατος ἁγίου ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου, 
καὶ ἤγετο ἐν τῷ πνεύµατι ἐν τῇ ἐρήµῳ 2 ἡµέρας τεσσαράκοντα 
πειραζόµενος ὑπὸ τοῦ διαβόλου. καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν ἐν ταῖς 
ἡµέραις ἐκείναις, καὶ συντελεσθεισῶν αὐτῶν ἐπείνασεν. 3 Εἶπεν δὲ 
αὐτῷ ὁ διάβολος, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα 
γένηται ἄρτος. 4 καὶ ἀπεκρίθη πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς, Γέγραπται ὅτι 
Οὐκ ἐπ� ἄρτῳ µόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος. 5 Καὶ ἀναγαγὼν αὐτὸν 
ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τῆς οἰκουµένης ἐν στιγµῇ 
χρόνου· 6 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος, Σοὶ δώσω τὴν ἐξουσίαν 
ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, ὅτι ἐµοὶ παραδέδοται καὶ ᾧ 
ἐὰν θέλω δίδωµι αὐτήν· 7 σὺ οὖν ἐὰν προσκυνήσῃς ἐνώπιον ἐµοῦ, 
ἔσται σοῦ πᾶσα. 8 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, 
Γέγραπται, Κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ µόνῳ 
λατρεύσεις. 9 Ἤγαγεν δὲ αὐτὸν εἰς Ἰερουσαλὴµ καὶ ἔστησεν ἐπὶ τὸ 
πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε 
σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω· 10 γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ 
ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε, 11 καὶ ὅτι Ἐπὶ χειρῶν 
ἀροῦσίν σε µήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου. 12 καὶ 
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ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι Εἴρηται, Οὐκ ἐκπειράσεις 
κύριον τὸν θεόν σου. 13 Καὶ συντελέσας πάντα πειρασµὸν ὁ 
διάβολος ἀπέστη ἀπ� αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ. 14 Καὶ ὑπέστρεψεν ὁ 
Ἰησοῦς ἐν τῇ δυνάµει τοῦ πνεύµατος εἰς τὴν Γαλιλαίαν. καὶ φήµη 
ἐξῆλθεν καθ� ὅλης τῆς περιχώρου περὶ αὐτοῦ. 15 καὶ αὐτὸς 
ἐδίδασκεν ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, δοξαζόµενος ὑπὸ πάντων. 16 
Καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρά, οὗ ἦν τεθραµµένος, καὶ εἰσῆλθεν κατὰ τὸ 
εἰωθὸς αὐτῷ ἐν τῇ ἡµέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγήν, καὶ 
ἀνέστη ἀναγνῶναι. 17 καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον τοῦ προφήτου 
Ἠσαΐου, καὶ ἀναπτύξας τὸ βιβλίον εὗρεν τὸν τόπον οὗ ἦν 
γεγραµµένον, 18 Πνεῦµα κυρίου ἐπ� ἐµέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέν µε 
εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς, ἀπέσταλκέν µε κηρύξαι αἰχµαλώτοις 
ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσµένους ἐν 
ἀφέσει, 19 κηρύξαι ἐνιαυτὸν κυρίου δεκτόν. 20 καὶ πτύξας τὸ 
βιβλίον ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ ἐκάθισεν· καὶ πάντων οἱ ὀφθαλµοὶ ἐν 
τῇ συναγωγῇ ἦσαν ἀτενίζοντες αὐτῷ. 21 ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς 
αὐτοὺς ὅτι Σήµερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑµῶν. 
22 Καὶ πάντες ἐµαρτύρουν αὐτῷ καὶ ἐθαύµαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς 
χάριτος τοῖς ἐκπορευοµένοις ἐκ τοῦ στόµατος αὐτοῦ, καὶ ἔλεγον, 
Οὐχὶ υἱός ἐστιν Ἰωσὴφ οὗτος; 23 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Πάντως 
ἐρεῖτέ µοι τὴν παραβολὴν ταύτην· Ἰατρέ, θεράπευσον σεαυτόν· ὅσα 
ἠκούσαµεν γενόµενα εἰς τὴν Καφαρναοὺµ ποίησον καὶ ὧδε ἐν τῇ 
πατρίδι σου. 24 εἶπεν δέ, Ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι οὐδεὶς προφήτης 
δεκτός ἐστιν ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ. 25 ἐπ� ἀληθείας δὲ λέγω ὑµῖν, 
πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν ταῖς ἡµέραις Ἠλίου ἐν τῷ Ἰσραήλ, ὅτε 
ἐκλείσθη ὁ οὐρανὸς ἐπὶ ἔτη τρία καὶ µῆνας ἕξ, ὡς ἐγένετο λιµὸς 
µέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν, 26 καὶ πρὸς οὐδεµίαν αὐτῶν ἐπέµφθη 
Ἠλίας εἰ µὴ εἰς Σάρεπτα τῆς Σιδωνίας πρὸς γυναῖκα χήραν. 27 
καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἐν τῷ Ἰσραὴλ ἐπὶ Ἐλισαίου τοῦ προφήτου, 
καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαθαρίσθη εἰ µὴ Ναιµὰν ὁ Σύρος. 28 καὶ 
ἐπλήσθησαν πάντες θυµοῦ ἐν τῇ συναγωγῇ ἀκούοντες ταῦτα, 29 
καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως, καὶ ἤγαγον αὐτὸν 
ἕως ὀφρύος τοῦ ὄρους ἐφ� οὗ ἡ πόλις ᾠκοδόµητο αὐτῶν, ὥστε 
κατακρηµνίσαι αὐτόν· 30 αὐτὸς δὲ διελθὼν διὰ µέσου αὐτῶν 
ἐπορεύετο. 31 Καὶ κατῆλθεν εἰς Καφαρναοὺµ πόλιν τῆς Γαλιλαίας. 
καὶ ἦν διδάσκων αὐτοὺς ἐν τοῖς σάββασιν· 32 καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ 
τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ ἦν ὁ λόγος αὐτοῦ. 33 καὶ ἐν τῇ 
συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦµα δαιµονίου ἀκαθάρτου, καὶ 
ἀνέκραξεν φωνῇ µεγάλῃ, 34 Ἔα, τί ἡµῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ 
Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡµᾶς; οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ. 
35 καὶ ἐπετίµησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς λέγων, Φιµώθητι καὶ ἔξελθε ἀπ� 
αὐτοῦ. καὶ ῥίψαν αὐτὸν τὸ δαιµόνιον εἰς τὸ µέσον ἐξῆλθεν ἀπ� αὐτοῦ 
µηδὲν βλάψαν αὐτόν. 36 καὶ ἐγένετο θάµβος ἐπὶ πάντας, καὶ 
συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες, Τίς ὁ λόγος οὗτος, ὅτι ἐν 
ἐξουσίᾳ καὶ δυνάµει ἐπιτάσσει τοῖς ἀκαθάρτοις πνεύµασιν, καὶ 
ἐξέρχονται; 37 καὶ ἐξεπορεύετο ἦχος περὶ αὐτοῦ εἰς πάντα τόπον τῆς 
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περιχώρου. 38 Ἀναστὰς δὲ ἀπὸ τῆς συναγωγῆς εἰσῆλθεν εἰς τὴν 
οἰκίαν Σίµωνος. πενθερὰ δὲ τοῦ Σίµωνος ἦν συνεχοµένη πυρετῷ 
µεγάλῳ, καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν περὶ αὐτῆς. 39 καὶ ἐπιστὰς ἐπάνω 
αὐτῆς ἐπετίµησεν τῷ πυρετῷ, καὶ ἀφῆκεν αὐτήν· παραχρῆµα δὲ 
ἀναστᾶσα διηκόνει αὐτοῖς. 40 ∆ύνοντος δὲ τοῦ ἡλίου ἅπαντες ὅσοι 
εἶχον ἀσθενοῦντας νόσοις ποικίλαις ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς αὐτόν· ὁ δὲ 
ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν τὰς χεῖρας ἐπιτιθεὶς ἐθεράπευεν αὐτούς. 41 
ἐξήρχετο δὲ καὶ δαιµόνια ἀπὸ πολλῶν, κραυγάζοντα καὶ λέγοντα 
ὅτι Σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. καὶ ἐπιτιµῶν οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν, ὅτι 
ᾔδεισαν τὸν Χριστὸν αὐτὸν εἶναι. 42 Γενοµένης δὲ ἡµέρας ἐξελθὼν 
ἐπορεύθη εἰς ἔρηµον τόπον· καὶ οἱ ὄχλοι ἐπεζήτουν αὐτόν, καὶ ἦλθον 
ἕως αὐτοῦ, καὶ κατεῖχον αὐτὸν τοῦ µὴ πορεύεσθαι ἀπ� αὐτῶν. 43 ὁ 
δὲ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Καὶ ταῖς ἑτέραις πόλεσιν εὐαγγελίσασθαί 
µε δεῖ τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, ὅτι ἐπὶ τοῦτο ἀπεστάλην. 44 καὶ ἦν 
κηρύσσων εἰς τὰς συναγωγὰς τῆς Ἰουδαίας.  
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Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ καὶ ἀκούειν τὸν λόγον 
τοῦ θεοῦ καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν λίµνην Γεννησαρέτ, 2 καὶ 
εἶδεν δύο πλοῖα ἑστῶτα παρὰ τὴν λίµνην· οἱ δὲ ἁλιεῖς ἀπ� αὐτῶν 
ἀποβάντες ἔπλυνον τὰ δίκτυα. 3 ἐµβὰς δὲ εἰς ἓν τῶν πλοίων, ὃ ἦν 
Σίµωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον, 
καθίσας δὲ ἐκ τοῦ πλοίου ἐδίδασκεν τοὺς ὄχλους. 4 ὡς δὲ ἐπαύσατο 
λαλῶν, εἶπεν πρὸς τὸν Σίµωνα, Ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος καὶ 
χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑµῶν εἰς ἄγραν. 5 καὶ ἀποκριθεὶς Σίµων 
εἶπεν, Ἐπιστάτα, δι� ὅλης νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβοµεν, ἐπὶ 
δὲ τῷ ῥήµατί σου χαλάσω τὰ δίκτυα. 6 καὶ τοῦτο ποιήσαντες 
συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολύ, διερρήσσετο δὲ τὰ δίκτυα αὐτῶν. 
7 καὶ κατένευσαν τοῖς µετόχοις ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ ἐλθόντας 
συλλαβέσθαι αὐτοῖς· καὶ ἦλθαν, καὶ ἔπλησαν ἀµφότερα τὰ πλοῖα 
ὥστε βυθίζεσθαι αὐτά. 8 ἰδὼν δὲ Σίµων Πέτρος προσέπεσεν τοῖς 
γόνασιν Ἰησοῦ λέγων, Ἔξελθε ἀπ� ἐµοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁµαρτωλός εἰµι, 
κύριε· 9 θάµβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ ἐπὶ 
τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ὧν συνέλαβον, 10 ὁµοίως δὲ καὶ Ἰάκωβον καὶ 
Ἰωάννην υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίµωνι. καὶ εἶπεν 
πρὸς τὸν Σίµωνα ὁ Ἰησοῦς, Μὴ φοβοῦ· ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ 
ζωγρῶν. 11 καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν ἀφέντες 
πάντα ἠκολούθησαν αὐτῷ. 12 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν µιᾷ 
τῶν πόλεων καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ πλήρης λέπρας· καὶ ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν 
πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον ἐδεήθη αὐτοῦ λέγων, Κύριε, ἐὰν θέλῃς 
δύνασαί µε καθαρίσαι. 13 καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ 
λέγων, Θέλω, καθαρίσθητι· καὶ εὐθέως ἡ λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ� 
αὐτοῦ. 14 καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ µηδενὶ εἰπεῖν, ἀλλὰ 
ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ 
καθαρισµοῦ σου καθὼς προσέταξεν Μωϋσῆς, εἰς µαρτύριον αὐτοῖς. 
15 διήρχετο δὲ µᾶλλον ὁ λόγος περὶ αὐτοῦ, καὶ συνήρχοντο ὄχλοι 
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πολλοὶ ἀκούειν καὶ θεραπεύεσθαι ἀπὸ τῶν ἀσθενειῶν αὐτῶν· 16 
αὐτὸς δὲ ἦν ὑποχωρῶν ἐν ταῖς ἐρήµοις καὶ προσευχόµενος. 17 Καὶ 
ἐγένετο ἐν µιᾷ τῶν ἡµερῶν καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων, καὶ ἦσαν 
καθήµενοι Φαρισαῖοι καὶ νοµοδιδάσκαλοι οἳ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ 
πάσης κώµης τῆς Γαλιλαίας καὶ Ἰουδαίας καὶ Ἰερουσαλήµ· καὶ 
δύναµις κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτόν. 18 καὶ ἰδοὺ ἄνδρες φέροντες 
ἐπὶ κλίνης ἄνθρωπον ὃς ἦν παραλελυµένος, καὶ ἐζήτουν αὐτὸν 
εἰσενεγκεῖν καὶ θεῖναι [αὐτὸν] ἐνώπιον αὐτοῦ. 19 καὶ µὴ εὑρόντες 
ποίας εἰσενέγκωσιν αὐτὸν διὰ τὸν ὄχλον ἀναβάντες ἐπὶ τὸ δῶµα διὰ 
τῶν κεράµων καθῆκαν αὐτὸν σὺν τῷ κλινιδίῳ εἰς τὸ µέσον 
ἔµπροσθεν τοῦ Ἰησοῦ. 20 καὶ ἰδὼν τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν, 
Ἄνθρωπε, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁµαρτίαι σου. 21 καὶ ἤρξαντο 
διαλογίζεσθαι οἱ γραµµατεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι λέγοντες, Τίς ἐστιν 
οὗτος ὃς λαλεῖ βλασφηµίας; τίς δύναται ἁµαρτίας ἀφεῖναι εἰ µὴ 
µόνος ὁ θεός; 22 ἐπιγνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς τοὺς διαλογισµοὺς αὐτῶν 
ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τί διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις 
ὑµῶν; 23 τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, Ἀφέωνταί σοι αἱ ἁµαρτίαι 
σου, ἢ εἰπεῖν, Ἔγειρε καὶ περιπάτει; 24 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου ἐξουσίαν ἔχει ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁµαρτίας � εἶπεν τῷ 
παραλελυµένῳ, Σοὶ λέγω, ἔγειρε καὶ ἄρας τὸ κλινίδιόν σου πορεύου 
εἰς τὸν οἶκόν σου. 25 καὶ παραχρῆµα ἀναστὰς ἐνώπιον αὐτῶν, ἄρας 
ἐφ� ὃ κατέκειτο, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ δοξάζων τὸν θεόν. 26 
καὶ ἔκστασις ἔλαβεν ἅπαντας καὶ ἐδόξαζον τὸν θεόν, καὶ 
ἐπλήσθησαν φόβου λέγοντες ὅτι Εἴδοµεν παράδοξα σήµερον. 27 Καὶ 
µετὰ ταῦτα ἐξῆλθεν καὶ ἐθεάσατο τελώνην ὀνόµατι Λευὶν 
καθήµενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἀκολούθει µοι. 28 καὶ 
καταλιπὼν πάντα ἀναστὰς ἠκολούθει αὐτῷ. 29 Καὶ ἐποίησεν δοχὴν 
µεγάλην Λευὶς αὐτῷ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ· καὶ ἦν ὄχλος πολὺς 
τελωνῶν καὶ ἄλλων οἳ ἦσαν µετ� αὐτῶν κατακείµενοι. 30 καὶ 
ἐγόγγυζον οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραµµατεῖς αὐτῶν πρὸς τοὺς 
µαθητὰς αὐτοῦ λέγοντες, ∆ιὰ τί µετὰ τῶν τελωνῶν καὶ 
ἁµαρτωλῶν ἐσθίετε καὶ πίνετε; 31 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν 
πρὸς αὐτούς, Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ ἀλλὰ οἱ 
κακῶς ἔχοντες· 32 οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους ἀλλὰ 
ἁµαρτωλοὺς εἰς µετάνοιαν. 33 Οἱ δὲ εἶπαν πρὸς αὐτόν, Οἱ µαθηταὶ 
Ἰωάννου νηστεύουσιν πυκνὰ καὶ δεήσεις ποιοῦνται, ὁµοίως καὶ οἱ 
τῶν Φαρισαίων, οἱ δὲ σοὶ ἐσθίουσιν καὶ πίνουσιν. 34 ὁ δὲ Ἰησοῦς 
εἶπεν πρὸς αὐτούς, Μὴ δύνασθε τοὺς υἱοὺς τοῦ νυµφῶνος ἐν ᾧ ὁ 
νυµφίος µετ� αὐτῶν ἐστιν ποιῆσαι νηστεῦσαι; 35 ἐλεύσονται δὲ 
ἡµέραι, καὶ ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ� αὐτῶν ὁ νυµφίος τότε νηστεύσουσιν 
ἐν ἐκείναις ταῖς ἡµέραις. 36 Ἔλεγεν δὲ καὶ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς 
ὅτι Οὐδεὶς ἐπίβληµα ἀπὸ ἱµατίου καινοῦ σχίσας ἐπιβάλλει ἐπὶ 
ἱµάτιον παλαιόν· εἰ δὲ µήγε, καὶ τὸ καινὸν σχίσει καὶ τῷ παλαιῷ 
οὐ συµφωνήσει τὸ ἐπίβληµα τὸ ἀπὸ τοῦ καινοῦ. 37 καὶ οὐδεὶς 
βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ δὲ µήγε, ῥήξει ὁ οἶνος ὁ 
νέος τοὺς ἀσκούς, καὶ αὐτὸς ἐκχυθήσεται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται· 
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38 ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινοὺς βλητέον. 39 [καὶ] οὐδεὶς 
πιὼν παλαιὸν θέλει νέον· λέγει γάρ, Ὁ παλαιὸς χρηστός ἐστιν.  
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Ἐγένετο δὲ ἐν σαββάτῳ διαπορεύεσθαι αὐτὸν διὰ σπορίµων, καὶ 
ἔτιλλον οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ καὶ ἤσθιον τοὺς στάχυας ψώχοντες ταῖς 
χερσίν. 2 τινὲς δὲ τῶν Φαρισαίων εἶπαν, Τί ποιεῖτε ὃ οὐκ ἔξεστιν 
τοῖς σάββασιν; 3 καὶ ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺς εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, Οὐδὲ 
τοῦτο ἀνέγνωτε ὃ ἐποίησεν ∆αυὶδ ὅτε ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ µετ� 
αὐτοῦ [ὄντες]; 4 [ὡς] εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς 
ἄρτους τῆς προθέσεως λαβὼν ἔφαγεν καὶ ἔδωκεν τοῖς µετ� αὐτοῦ, 
οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ µὴ µόνους τοὺς ἱερεῖς; 5 καὶ ἔλεγεν 
αὐτοῖς, Κύριός ἐστιν τοῦ σαββάτου ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 6 Ἐγένετο 
δὲ ἐν ἑτέρῳ σαββάτῳ εἰσελθεῖν αὐτὸν εἰς τὴν συναγωγὴν καὶ 
διδάσκειν· καὶ ἦν ἄνθρωπος ἐκεῖ καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἡ δεξιὰ ἦν ξηρά· 
7 παρετηροῦντο δὲ αὐτὸν οἱ γραµµατεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι εἰ ἐν τῷ 
σαββάτῳ θεραπεύει, ἵνα εὕρωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ. 8 αὐτὸς δὲ ᾔδει 
τοὺς διαλογισµοὺς αὐτῶν, εἶπεν δὲ τῷ ἀνδρὶ τῷ ξηρὰν ἔχοντι τὴν 
χεῖρα, Ἔγειρε καὶ στῆθι εἰς τὸ µέσον· καὶ ἀναστὰς ἔστη. 9 εἶπεν 
δὲ ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτούς, Ἐπερωτῶ ὑµᾶς, εἰ ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ 
ἀγαθοποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι, ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀπολέσαι; 10 καὶ 
περιβλεψάµενος πάντας αὐτοὺς εἶπεν αὐτῷ, Ἔκτεινον τὴν χεῖρά 
σου. ὁ δὲ ἐποίησεν, καὶ ἀπεκατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ. 11 αὐτοὶ δὲ 
ἐπλήσθησαν ἀνοίας, καὶ διελάλουν πρὸς ἀλλήλους τί ἂν ποιήσαιεν 
τῷ Ἰησοῦ. 12 Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡµέραις ταύταις ἐξελθεῖν αὐτὸν 
εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι, καὶ ἦν διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ τοῦ 
θεοῦ. 13 καὶ ὅτε ἐγένετο ἡµέρα, προσεφώνησεν τοὺς µαθητὰς 
αὐτοῦ, καὶ ἐκλεξάµενος ἀπ� αὐτῶν δώδεκα, οὓς καὶ ἀποστόλους 
ὠνόµασεν, 14 Σίµωνα, ὃν καὶ ὠνόµασεν Πέτρον, καὶ Ἀνδρέαν τὸν 
ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην καὶ Φίλιππον καὶ 
Βαρθολοµαῖον 15 καὶ Μαθθαῖον καὶ Θωµᾶν καὶ Ἰάκωβον Ἁλφαίου 
καὶ Σίµωνα τὸν καλούµενον Ζηλωτὴν 16 καὶ Ἰούδαν Ἰακώβου καὶ 
Ἰούδαν Ἰσκαριώθ, ὃς ἐγένετο προδότης. 17 Καὶ καταβὰς µετ� 
αὐτῶν ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ ὄχλος πολὺς µαθητῶν αὐτοῦ, 
καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης τῆς Ἰουδαίας καὶ 
Ἰερουσαλὴµ καὶ τῆς παραλίου Τύρου καὶ Σιδῶνος, 18 οἳ ἦλθον 
ἀκοῦσαι αὐτοῦ καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν· καὶ οἱ 
ἐνοχλούµενοι ἀπὸ πνευµάτων ἀκαθάρτων ἐθεραπεύοντο. 19 καὶ πᾶς 
ὁ ὄχλος ἐζήτουν ἅπτεσθαι αὐτοῦ, ὅτι δύναµις παρ� αὐτοῦ ἐξήρχετο 
καὶ ἰᾶτο πάντας. 20 Καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς ὀφθαλµοὺς αὐτοῦ εἰς 
τοὺς µαθητὰς αὐτοῦ ἔλεγεν, Μακάριοι οἱ πτωχοί, ὅτι ὑµετέρα ἐστὶν 
ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 21 µακάριοι οἱ πεινῶντες νῦν, ὅτι 
χορτασθήσεσθε. µακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν, ὅτι γελάσετε. 22 
µακάριοί ἐστε ὅταν µισήσωσιν ὑµᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν 
ἀφορίσωσιν ὑµᾶς καὶ ὀνειδίσωσιν καὶ ἐκβάλωσιν τὸ ὄνοµα ὑµῶν ὡς 
πονηρὸν ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου· 23 χάρητε ἐν ἐκείνῃ τῇ 
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ἡµέρᾳ καὶ σκιρτήσατε, ἰδοὺ γὰρ ὁ µισθὸς ὑµῶν πολὺς ἐν τῷ 
οὐρανῷ· κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς προφήταις οἱ πατέρες 
αὐτῶν. 24 Πλὴν οὐαὶ ὑµῖν τοῖς πλουσίοις, ὅτι ἀπέχετε τὴν 
παράκλησιν ὑµῶν. 25 οὐαὶ ὑµῖν, οἱ ἐµπεπλησµένοι νῦν, ὅτι 
πεινάσετε. οὐαί, οἱ γελῶντες νῦν, ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε. 26 
οὐαὶ ὅταν ὑµᾶς καλῶς εἴπωσιν πάντες οἱ ἄνθρωποι, κατὰ τὰ αὐτὰ 
γὰρ ἐποίουν τοῖς ψευδοπροφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν. 27 Ἀλλὰ ὑµῖν 
λέγω τοῖς ἀκούουσιν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑµῶν, καλῶς ποιεῖτε 
τοῖς µισοῦσιν ὑµᾶς, 28 εὐλογεῖτε τοὺς καταρωµένους ὑµᾶς, 
προσεύχεσθε περὶ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑµᾶς. 29 τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ 
τὴν σιαγόνα πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην, καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου τὸ 
ἱµάτιον καὶ τὸν χιτῶνα µὴ κωλύσῃς. 30 παντὶ αἰτοῦντί σε δίδου, 
καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντος τὰ σὰ µὴ ἀπαίτει. 31 καὶ καθὼς θέλετε ἵνα 
ποιῶσιν ὑµῖν οἱ ἄνθρωποι, ποιεῖτε αὐτοῖς ὁµοίως. 32 καὶ εἰ ἀγαπᾶτε 
τοὺς ἀγαπῶντας ὑµᾶς, ποία ὑµῖν χάρις ἐστίν; καὶ γὰρ οἱ 
ἁµαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσιν. 33 καὶ [γὰρ] ἐὰν 
ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑµᾶς, ποία ὑµῖν χάρις ἐστίν; καὶ 
οἱ ἁµαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν. 34 καὶ ἐὰν δανίσητε παρ� ὧν 
ἐλπίζετε λαβεῖν, ποία ὑµῖν χάρις [ἐστίν]; καὶ ἁµαρτωλοὶ 
ἁµαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα ἀπολάβωσιν τὰ ἴσα. 35 πλὴν ἀγαπᾶτε 
τοὺς ἐχθροὺς ὑµῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε µηδὲν 
ἀπελπίζοντες· καὶ ἔσται ὁ µισθὸς ὑµῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ 
ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. 
36 Γίνεσθε οἰκτίρµονες καθὼς [καὶ] ὁ πατὴρ ὑµῶν οἰκτίρµων ἐστίν. 
37 Καὶ µὴ κρίνετε, καὶ οὐ µὴ κριθῆτε· καὶ µὴ καταδικάζετε, καὶ οὐ 
µὴ καταδικασθῆτε. ἀπολύετε, καὶ ἀπολυθήσεσθε· 38 δίδοτε, καὶ 
δοθήσεται ὑµῖν· µέτρον καλὸν πεπιεσµένον σεσαλευµένον 
ὑπερεκχυννόµενον δώσουσιν εἰς τὸν κόλπον ὑµῶν· ᾧ γὰρ µέτρῳ 
µετρεῖτε ἀντιµετρηθήσεται ὑµῖν. 39 Εἶπεν δὲ καὶ παραβολὴν 
αὐτοῖς· Μήτι δύναται τυφλὸς τυφλὸν ὁδηγεῖν; οὐχὶ ἀµφότεροι εἰς 
βόθυνον ἐµπεσοῦνται; 40 οὐκ ἔστιν µαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον, 
κατηρτισµένος δὲ πᾶς ἔσται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ. 41 Τί δὲ 
βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλµῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ 
δοκὸν τὴν ἐν τῷ ἰδίῳ ὀφθαλµῷ οὐ κατανοεῖς; 42 πῶς δύνασαι 
λέγειν τῷ ἀδελφῷ σου, Ἀδελφέ, ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ 
ὀφθαλµῷ σου, αὐτὸς τὴν ἐν τῷ ὀφθαλµῷ σοῦ δοκὸν οὐ βλέπων; 
ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλµοῦ σοῦ, καὶ τότε 
διαβλέψεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλµῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου 
ἐκβαλεῖν. 43 Οὐ γάρ ἐστιν δένδρον καλὸν ποιοῦν καρπὸν σαπρόν, 
οὐδὲ πάλιν δένδρον σαπρὸν ποιοῦν καρπὸν καλόν. 44 ἕκαστον γὰρ 
δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ γινώσκεται· οὐ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν 
συλλέγουσιν σῦκα, οὐδὲ ἐκ βάτου σταφυλὴν τρυγῶσιν. 45 ὁ ἀγαθὸς 
ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας προφέρει τὸ 
ἀγαθόν, καὶ ὁ πονηρὸς ἐκ τοῦ πονηροῦ προφέρει τὸ πονηρόν· ἐκ γὰρ 
περισσεύµατος καρδίας λαλεῖ τὸ στόµα αὐτοῦ. 46 Τί δέ µε καλεῖτε, 
Κύριε κύριε, καὶ οὐ ποιεῖτε ἃ λέγω; 47 πᾶς ὁ ἐρχόµενος πρός µε καὶ 
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ἀκούων µου τῶν λόγων καὶ ποιῶν αὐτούς, ὑποδείξω ὑµῖν τίνι ἐστὶν 
ὅµοιος· 48 ὅµοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδοµοῦντι οἰκίαν ὃς ἔσκαψεν 
καὶ ἐβάθυνεν καὶ ἔθηκεν θεµέλιον ἐπὶ τὴν πέτραν· πληµµύρης δὲ 
γενοµένης προσέρηξεν ὁ ποταµὸς τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἴσχυσεν 
σαλεῦσαι αὐτὴν διὰ τὸ καλῶς οἰκοδοµῆσθαι αὐτήν. 49 ὁ δὲ 
ἀκούσας καὶ µὴ ποιήσας ὅµοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδοµήσαντι 
οἰκίαν ἐπὶ τὴν γῆν χωρὶς θεµελίου, ᾗ προσέρηξεν ὁ ποταµός, καὶ 
εὐθὺς συνέπεσεν, καὶ ἐγένετο τὸ ῥῆγµα τῆς οἰκίας ἐκείνης µέγα.  

Lc 7:1Lc 7:1Lc 7:1Lc 7:1    

Ἐπειδὴ ἐπλήρωσεν πάντα τὰ ῥήµατα αὐτοῦ εἰς τὰς ἀκοὰς τοῦ 
λαοῦ, εἰσῆλθεν εἰς Καφαρναούµ. 2 Ἑκατοντάρχου δέ τινος δοῦλος 
κακῶς ἔχων ἤµελλεν τελευτᾶν, ὃς ἦν αὐτῷ ἔντιµος. 3 ἀκούσας δὲ 
περὶ τοῦ Ἰησοῦ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν πρεσβυτέρους τῶν Ἰουδαίων, 
ἐρωτῶν αὐτὸν ὅπως ἐλθὼν διασώσῃ τὸν δοῦλον αὐτοῦ. 4 οἱ δὲ 
παραγενόµενοι πρὸς τὸν Ἰησοῦν παρεκάλουν αὐτὸν σπουδαίως, 
λέγοντες ὅτι Ἄξιός ἐστιν ᾧ παρέξῃ τοῦτο, 5 ἀγαπᾷ γὰρ τὸ ἔθνος 
ἡµῶν καὶ τὴν συναγωγὴν αὐτὸς ᾠκοδόµησεν ἡµῖν. 6 ὁ δὲ Ἰησοῦς 
ἐπορεύετο σὺν αὐτοῖς. ἤδη δὲ αὐτοῦ οὐ µακρὰν ἀπέχοντος ἀπὸ τῆς 
οἰκίας ἔπεµψεν φίλους ὁ ἑκατοντάρχης λέγων αὐτῷ, Κύριε, µὴ 
σκύλλου, οὐ γὰρ ἱκανός εἰµι ἵνα ὑπὸ τὴν στέγην µου εἰσέλθῃς· 7 διὸ 
οὐδὲ ἐµαυτὸν ἠξίωσα πρὸς σὲ ἐλθεῖν· ἀλλὰ εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήτω 
ὁ παῖς µου. 8 καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰµι ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόµενος, 
ἔχων ὑπ� ἐµαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ, Πορεύθητι, καὶ 
πορεύεται, καὶ ἄλλῳ, Ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ µου, 
Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. 9 ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Ἰησοῦς ἐθαύµασεν 
αὐτόν, καὶ στραφεὶς τῷ ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ὄχλῳ εἶπεν, Λέγω 
ὑµῖν, οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον. 10 καὶ 
ὑποστρέψαντες εἰς τὸν οἶκον οἱ πεµφθέντες εὗρον τὸν δοῦλον 
ὑγιαίνοντα. 11 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑξῆς ἐπορεύθη εἰς πόλιν 
καλουµένην Ναΐν, καὶ συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ καὶ 
ὄχλος πολύς. 12 ὡς δὲ ἤγγισεν τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καὶ ἰδοὺ 
ἐξεκοµίζετο τεθνηκὼς µονογενὴς υἱὸς τῇ µητρὶ αὐτοῦ, καὶ αὐτὴ ἦν 
χήρα, καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ. 13 καὶ ἰδὼν αὐτὴν 
ὁ κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ� αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐτῇ, Μὴ κλαῖε. 14 καὶ 
προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ, οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν, καὶ 
εἶπεν, Νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι. 15 καὶ ἀνεκάθισεν ὁ νεκρὸς 
καὶ ἤρξατο λαλεῖν, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ µητρὶ αὐτοῦ. 16 ἔλαβεν δὲ 
φόβος πάντας, καὶ ἐδόξαζον τὸν θεὸν λέγοντες ὅτι Προφήτης µέγας 
ἠγέρθη ἐν ἡµῖν, καὶ ὅτι Ἐπεσκέψατο ὁ θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ. 17 καὶ 
ἐξῆλθεν ὁ λόγος οὗτος ἐν ὅλῃ τῇ Ἰουδαίᾳ περὶ αὐτοῦ καὶ πάσῃ τῇ 
περιχώρῳ. 18 Καὶ ἀπήγγειλαν Ἰωάννῃ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ περὶ 
πάντων τούτων. καὶ προσκαλεσάµενος δύο τινὰς τῶν µαθητῶν 
αὐτοῦ ὁ Ἰωάννης 19 ἔπεµψεν πρὸς τὸν κύριον λέγων, Σὺ εἶ ὁ 
ἐρχόµενος ἢ ἄλλον προσδοκῶµεν; 20 παραγενόµενοι δὲ πρὸς αὐτὸν 
οἱ ἄνδρες εἶπαν, Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς ἀπέστειλεν ἡµᾶς πρὸς σὲ 
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λέγων, Σὺ εἶ ὁ ἐρχόµενος ἢ ἄλλον προσδοκῶµεν; 21 ἐν ἐκείνῃ τῇ 
ὥρᾳ ἐθεράπευσεν πολλοὺς ἀπὸ νόσων καὶ µαστίγων καὶ πνευµάτων 
πονηρῶν, καὶ τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο βλέπειν. 22 καὶ 
ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ 
εἴδετε καὶ ἠκούσατε· τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, χωλοὶ περιπατοῦσιν, 
λεπροὶ καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, νεκροὶ ἐγείρονται, 
πτωχοὶ εὐαγγελίζονται· 23 καὶ µακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν µὴ 
σκανδαλισθῇ ἐν ἐµοί. 24 Ἀπελθόντων δὲ τῶν ἀγγέλων Ἰωάννου 
ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς ὄχλους περὶ Ἰωάννου, Τί ἐξήλθατε εἰς τὴν 
ἔρηµον θεάσασθαι; κάλαµον ὑπὸ ἀνέµου σαλευόµενον; 25 ἀλλὰ τί 
ἐξήλθατε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν µαλακοῖς ἱµατίοις ἠµφιεσµένον; ἰδοὺ 
οἱ ἐν ἱµατισµῷ ἐνδόξῳ καὶ τρυφῇ ὑπάρχοντες ἐν τοῖς βασιλείοις 
εἰσίν. 26 ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; προφήτην; ναί, λέγω ὑµῖν, καὶ 
περισσότερον προφήτου. 27 οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται, Ἰδοὺ 
ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν µου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει 
τὴν ὁδόν σου ἔµπροσθέν σου. 28 λέγω ὑµῖν, µείζων ἐν γεννητοῖς 
γυναικῶν Ἰωάννου οὐδείς ἐστιν· ὁ δὲ µικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ 
θεοῦ µείζων αὐτοῦ ἐστιν. [29 Καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἀκούσας καὶ οἱ 
τελῶναι ἐδικαίωσαν τὸν θεόν, βαπτισθέντες τὸ βάπτισµα Ἰωάννου· 
30 οἱ δὲ Φαρισαῖοι καὶ οἱ νοµικοὶ τὴν βουλὴν τοῦ θεοῦ ἠθέτησαν εἰς 
ἑαυτούς, µὴ βαπτισθέντες ὑπ� αὐτοῦ.] 31 Τίνι οὖν ὁµοιώσω τοὺς 
ἀνθρώπους τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ τίνι εἰσὶν ὅµοιοι; 32 ὅµοιοί εἰσιν 
παιδίοις τοῖς ἐν ἀγορᾷ καθηµένοις καὶ προσφωνοῦσιν ἀλλήλοις, ἃ 
λέγει, Ηὐλήσαµεν ὑµῖν καὶ οὐκ ὠρχήσασθε· ἐθρηνήσαµεν καὶ οὐκ 
ἐκλαύσατε. 33 ἐλήλυθεν γὰρ Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς µὴ ἐσθίων 
ἄρτον µήτε πίνων οἶνον, καὶ λέγετε, ∆αιµόνιον ἔχει· 34 ἐλήλυθεν ὁ 
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγετε, Ἰδοὺ ἄνθρωπος 
φάγος καὶ οἰνοπότης, φίλος τελωνῶν καὶ ἁµαρτωλῶν. 35 καὶ 
ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ πάντων τῶν τέκνων αὐτῆς. 36 Ἠρώτα δέ 
τις αὐτὸν τῶν Φαρισαίων ἵνα φάγῃ µετ� αὐτοῦ· καὶ εἰσελθὼν εἰς 
τὸν οἶκον τοῦ Φαρισαίου κατεκλίθη. 37 καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἥτις ἦν ἐν τῇ 
πόλει ἁµαρτωλός, καὶ ἐπιγνοῦσα ὅτι κατάκειται ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ 
Φαρισαίου, κοµίσασα ἀλάβαστρον µύρου 38 καὶ στᾶσα ὀπίσω παρὰ 
τοὺς πόδας αὐτοῦ κλαίουσα, τοῖς δάκρυσιν ἤρξατο βρέχειν τοὺς 
πόδας αὐτοῦ καὶ ταῖς θριξὶν τῆς κεφαλῆς αὐτῆς ἐξέµασσεν, καὶ 
κατεφίλει τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ἤλειφεν τῷ µύρῳ. 39 ἰδὼν δὲ ὁ 
Φαρισαῖος ὁ καλέσας αὐτὸν εἶπεν ἐν ἑαυτῷ λέγων, Οὗτος εἰ ἦν 
προφήτης, ἐγίνωσκεν ἂν τίς καὶ ποταπὴ ἡ γυνὴ ἥτις ἅπτεται 
αὐτοῦ, ὅτι ἁµαρτωλός ἐστιν. 40 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς 
αὐτόν, Σίµων, ἔχω σοί τι εἰπεῖν. ὁ δέ, ∆ιδάσκαλε, εἰπέ, φησίν. 41 
δύο χρεοφειλέται ἦσαν δανειστῇ τινι· ὁ εἷς ὤφειλεν δηνάρια 
πεντακόσια, ὁ δὲ ἕτερος πεντήκοντα. 42 µὴ ἐχόντων αὐτῶν 
ἀποδοῦναι ἀµφοτέροις ἐχαρίσατο. τίς οὖν αὐτῶν πλεῖον ἀγαπήσει 
αὐτόν; 43 ἀποκριθεὶς Σίµων εἶπεν, Ὑπολαµβάνω ὅτι ᾧ τὸ πλεῖον 
ἐχαρίσατο. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, Ὀρθῶς ἔκρινας. 44 καὶ στραφεὶς πρὸς 
τὴν γυναῖκα τῷ Σίµωνι ἔφη, Βλέπεις ταύτην τὴν γυναῖκα; 
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εἰσῆλθόν σου εἰς τὴν οἰκίαν, ὕδωρ µοι ἐπὶ πόδας οὐκ ἔδωκας· αὕτη 
δὲ τοῖς δάκρυσιν ἔβρεξέν µου τοὺς πόδας καὶ ταῖς θριξὶν αὐτῆς 
ἐξέµαξεν. 45 φίληµά µοι οὐκ ἔδωκας· αὕτη δὲ ἀφ�  ἧς εἰσῆλθον οὐ 
διέλιπεν καταφιλοῦσά µου τοὺς πόδας. 46 ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν µου 
οὐκ ἤλειψας· αὕτη δὲ µύρῳ ἤλειψεν τοὺς πόδας µου. 47 οὗ χάριν, 
λέγω σοι, ἀφέωνται αἱ ἁµαρτίαι αὐτῆς αἱ πολλαί, ὅτι ἠγάπησεν 
πολύ· ᾧ δὲ ὀλίγον ἀφίεται, ὀλίγον ἀγαπᾷ. 48 εἶπεν δὲ αὐτῇ, 
Ἀφέωνταί σου αἱ ἁµαρτίαι. 49 καὶ ἤρξαντο οἱ συνανακείµενοι 
λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Τίς οὗτός ἐστιν ὃς καὶ ἁµαρτίας ἀφίησιν; 50 
εἶπεν δὲ πρὸς τὴν γυναῖκα, Ἡ πίστις σου σέσωκέν σε· πορεύου εἰς 
εἰρήνην.  

Lc 8:1Lc 8:1Lc 8:1Lc 8:1    

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ καθεξῆς καὶ αὐτὸς διώδευεν κατὰ πόλιν καὶ 
κώµην κηρύσσων καὶ εὐαγγελιζόµενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, καὶ 
οἱ δώδεκα σὺν αὐτῷ, 2 καὶ γυναῖκές τινες αἳ ἦσαν τεθεραπευµέναι 
ἀπὸ πνευµάτων πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν, Μαρία ἡ καλουµένη 
Μαγδαληνή, ἀφ�  ἧς δαιµόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει, 3 καὶ Ἰωάννα 
γυνὴ Χουζᾶ ἐπιτρόπου Ἡρῴδου καὶ Σουσάννα καὶ ἕτεραι πολλαί, 
αἵτινες διηκόνουν αὐτοῖς ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς. 4 Συνιόντος δὲ 
ὄχλου πολλοῦ καὶ τῶν κατὰ πόλιν ἐπιπορευοµένων πρὸς αὐτὸν εἶπεν 
διὰ παραβολῆς, 5 Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον 
αὐτοῦ. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ὃ µὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ 
κατεπατήθη καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό. 6 καὶ 
ἕτερον κατέπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ µὴ 
ἔχειν ἰκµάδα. 7 καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν µέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ 
συµφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό. 8 καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν 
γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησεν καρπὸν ἑκατονταπλασίονα. 
ταῦτα λέγων ἐφώνει. Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. 9 Ἐπηρώτων 
δὲ αὐτὸν οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ τίς αὕτη εἴη ἡ παραβολή. 10 ὁ δὲ εἶπεν, 
Ὑµῖν δέδοται γνῶναι τὰ µυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, τοῖς δὲ 
λοιποῖς ἐν παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες µὴ βλέπωσιν καὶ ἀκούοντες 
µὴ συνιῶσιν. 11 Ἔστιν δὲ αὕτη ἡ παραβολή· Ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ 
λόγος τοῦ θεοῦ. 12 οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, εἶτα 
ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα 
µὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν. 13 οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἳ ὅταν 
ἀκούσωσιν µετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον, καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ 
ἔχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσιν καὶ ἐν καιρῷ πειρασµοῦ 
ἀφίστανται. 14 τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν, οὗτοί εἰσιν οἱ 
ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ µεριµνῶν καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου 
πορευόµενοι συµπνίγονται καὶ οὐ τελεσφοροῦσιν. 15 τὸ δὲ ἐν τῇ 
καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ ἀκούσαντες 
τὸν λόγον κατέχουσιν καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑποµονῇ. 16 Οὐδεὶς δὲ 
λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει ἢ ὑποκάτω κλίνης τίθησιν, 
ἀλλ� ἐπὶ λυχνίας τίθησιν, ἵνα οἱ εἰσπορευόµενοι βλέπωσιν τὸ φῶς. 
17 οὐ γάρ ἐστιν κρυπτὸν ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται, οὐδὲ ἀπόκρυφον ὃ 
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οὐ µὴ γνωσθῇ καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ. 18 βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε· 
ὃς ἂν γὰρ ἔχῃ, δοθήσεται αὐτῷ, καὶ ὃς ἂν µὴ ἔχῃ, καὶ ὃ δοκεῖ 
ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ� αὐτοῦ. 19 Παρεγένετο δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ µήτηρ 
καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἠδύναντο συντυχεῖν αὐτῷ διὰ τὸν 
ὄχλον. 20 ἀπηγγέλη δὲ αὐτῷ, Ἡ µήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου 
ἑστήκασιν ἔξω ἰδεῖν θέλοντές σε. 21 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς 
αὐτούς, Μήτηρ µου καὶ ἀδελφοί µου οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον τοῦ 
θεοῦ ἀκούοντες καὶ ποιοῦντες. 22 Ἐγένετο δὲ ἐν µιᾷ τῶν ἡµερῶν 
καὶ αὐτὸς ἐνέβη εἰς πλοῖον καὶ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ εἶπεν πρὸς 
αὐτούς, ∆ιέλθωµεν εἰς τὸ πέραν τῆς λίµνης· καὶ ἀνήχθησαν. 23 
πλεόντων δὲ αὐτῶν ἀφύπνωσεν. καὶ κατέβη λαῖλαψ ἀνέµου εἰς τὴν 
λίµνην, καὶ συνεπληροῦντο καὶ ἐκινδύνευον. 24 προσελθόντες δὲ 
διήγειραν αὐτὸν λέγοντες, Ἐπιστάτα ἐπιστάτα, ἀπολλύµεθα. ὁ δὲ 
διεγερθεὶς ἐπετίµησεν τῷ ἀνέµῳ καὶ τῷ κλύδωνι τοῦ ὕδατος· καὶ 
ἐπαύσαντο, καὶ ἐγένετο γαλήνη. 25 εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ποῦ ἡ πίστις 
ὑµῶν; φοβηθέντες δὲ ἐθαύµασαν, λέγοντες πρὸς ἀλλήλους, Τίς ἄρα 
οὗτός ἐστιν ὅτι καὶ τοῖς ἀνέµοις ἐπιτάσσει καὶ τῷ ὕδατι, καὶ 
ὑπακούουσιν αὐτῷ; 26 Καὶ κατέπλευσαν εἰς τὴν χώραν τῶν 
Γεργεσηνῶν, ἥτις ἐστὶν ἀντιπέρα τῆς Γαλιλαίας. 27 ἐξελθόντι δὲ 
αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν ὑπήντησεν ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως ἔχων 
δαιµόνια· καὶ χρόνῳ ἱκανῷ οὐκ ἐνεδύσατο ἱµάτιον, καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ 
ἔµενεν ἀλλ� ἐν τοῖς µνήµασιν. 28 ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν ἀνακράξας 
προσέπεσεν αὐτῷ καὶ φωνῇ µεγάλῃ εἶπεν, Τί ἐµοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ 
υἱὲ τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέοµαί σου, µή µε βασανίσῃς. 29 
παρήγγειλεν γὰρ τῷ πνεύµατι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ 
ἀνθρώπου. πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, καὶ ἐδεσµεύετο 
ἁλύσεσιν καὶ πέδαις φυλασσόµενος, καὶ διαρρήσσων τὰ δεσµὰ 
ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαιµονίου εἰς τὰς ἐρήµους. 30 ἐπηρώτησεν δὲ 
αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς, Τί σοι ὄνοµά ἐστιν; ὁ δὲ εἶπεν, Λεγιών, ὅτι 
εἰσῆλθεν δαιµόνια πολλὰ εἰς αὐτόν. 31 καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα 
µὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν. 32 Ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη 
χοίρων ἱκανῶν βοσκοµένη ἐν τῷ ὄρει· καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν ἵνα 
ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν· καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. 33 
ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιµόνια ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου εἰσῆλθον εἰς τοὺς 
χοίρους, καὶ ὥρµησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρηµνοῦ εἰς τὴν λίµνην 
καὶ ἀπεπνίγη. 34 ἰδόντες δὲ οἱ βόσκοντες τὸ γεγονὸς ἔφυγον καὶ 
ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς. 35 ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν 
τὸ γεγονὸς καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ εὗρον καθήµενον τὸν 
ἄνθρωπον ἀφ�  οὗ τὰ δαιµόνια ἐξῆλθεν ἱµατισµένον καὶ 
σωφρονοῦντα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἐφοβήθησαν. 36 
ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐσώθη ὁ δαιµονισθείς. 37 καὶ 
ἠρώτησεν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν Γεργεσηνῶν 
ἀπελθεῖν ἀπ� αὐτῶν, ὅτι φόβῳ µεγάλῳ συνείχοντο· αὐτὸς δὲ ἐµβὰς 
εἰς πλοῖον ὑπέστρεψεν. 38 ἐδεῖτο δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνὴρ ἀφ�  οὗ 
ἐξεληλύθει τὰ δαιµόνια εἶναι σὺν αὐτῷ· ἀπέλυσεν δὲ αὐτὸν λέγων, 
39 Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου, καὶ διηγοῦ ὅσα σοι ἐποίησεν ὁ 
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θεός. καὶ ἀπῆλθεν καθ� ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν 
αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς. 40 Ἐν δὲ τῷ ὑποστρέφειν τὸν Ἰησοῦν ἀπεδέξατο 
αὐτὸν ὁ ὄχλος, ἦσαν γὰρ πάντες προσδοκῶντες αὐτόν. 41 καὶ ἰδοὺ 
ἦλθεν ἀνὴρ ᾧ ὄνοµα Ἰάϊρος, καὶ οὗτος ἄρχων τῆς συναγωγῆς 
ὑπῆρχεν, καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ παρεκάλει αὐτὸν 
εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, 42 ὅτι θυγάτηρ µονογενὴς ἦν αὐτῷ 
ὡς ἐτῶν δώδεκα καὶ αὐτὴ ἀπέθνῃσκεν. Ἐν δὲ τῷ ὑπάγειν αὐτὸν οἱ 
ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν. 43 καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵµατος ἀπὸ 
ἐτῶν δώδεκα, ἥτις [ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον] οὐκ 
ἴσχυσεν ἀπ� οὐδενὸς θεραπευθῆναι, 44 προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο 
τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱµατίου αὐτοῦ, καὶ παραχρῆµα ἔστη ἡ ῥύσις τοῦ 
αἵµατος αὐτῆς. 45 καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, Τίς ὁ ἁψάµενός µου; 
ἀρνουµένων δὲ πάντων εἶπεν ὁ Πέτρος, Ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι 
συνέχουσίν σε καὶ ἀποθλίβουσιν. 46 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἥψατό µού 
τις, ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναµιν ἐξεληλυθυῖαν ἀπ� ἐµοῦ. 47 ἰδοῦσα δὲ ἡ 
γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθεν τρέµουσα ἦλθεν καὶ προσπεσοῦσα αὐτῷ δι� ἣν 
αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ καὶ ὡς 
ἰάθη παραχρῆµα. 48 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ, Θυγάτηρ, ἡ πίστις σου 
σέσωκέν σε· πορεύου εἰς εἰρήνην. 49 Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχεταί 
τις παρὰ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγων ὅτι Τέθνηκεν ἡ θυγάτηρ σου, 
µηκέτι σκύλλε τὸν διδάσκαλον. 50 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας ἀπεκρίθη 
αὐτῷ, Μὴ φοβοῦ, µόνον πίστευσον, καὶ σωθήσεται. 51 ἐλθὼν δὲ εἰς 
τὴν οἰκίαν οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν τινα σὺν αὐτῷ εἰ µὴ Πέτρον καὶ 
Ἰωάννην καὶ Ἰάκωβον καὶ τὸν πατέρα τῆς παιδὸς καὶ τὴν µητέρα. 
52 ἔκλαιον δὲ πάντες καὶ ἐκόπτοντο αὐτήν. ὁ δὲ εἶπεν, Μὴ κλαίετε, 
οὐ γὰρ ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει. 53 καὶ κατεγέλων αὐτοῦ, εἰδότες 
ὅτι ἀπέθανεν. 54 αὐτὸς δὲ κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς ἐφώνησεν 
λέγων, Ἡ παῖς, ἔγειρε. 55 καὶ ἐπέστρεψεν τὸ πνεῦµα αὐτῆς, καὶ 
ἀνέστη παραχρῆµα, καὶ διέταξεν αὐτῇ δοθῆναι φαγεῖν. 56 καὶ 
ἐξέστησαν οἱ γονεῖς αὐτῆς· ὁ δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς µηδενὶ εἰπεῖν 
τὸ γεγονός.  
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Συγκαλεσάµενος δὲ τοὺς δώδεκα ἔδωκεν αὐτοῖς δύναµιν καὶ 
ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιµόνια καὶ νόσους θεραπεύειν, 2 καὶ 
ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσειν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ καὶ ἰᾶσθαι 
[τοὺς ἀσθενεῖς], 3 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Μηδὲν αἴρετε εἰς τὴν 
ὁδόν, µήτε ῥάβδον µήτε πήραν µήτε ἄρτον µήτε ἀργύριον, µήτε 
[ἀνὰ] δύο χιτῶνας ἔχειν. 4 καὶ εἰς ἣν ἂν οἰκίαν εἰσέλθητε, ἐκεῖ 
µένετε καὶ ἐκεῖθεν ἐξέρχεσθε. 5 καὶ ὅσοι ἂν µὴ δέχωνται ὑµᾶς, 
ἐξερχόµενοι ἀπὸ τῆς πόλεως ἐκείνης τὸν κονιορτὸν ἀπὸ τῶν ποδῶν 
ὑµῶν ἀποτινάσσετε εἰς µαρτύριον ἐπ� αὐτούς. 6 ἐξερχόµενοι δὲ 
διήρχοντο κατὰ τὰς κώµας εὐαγγελιζόµενοι καὶ θεραπεύοντες 
πανταχοῦ. 7 Ἤκουσεν δὲ Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης τὰ γινόµενα 
πάντα, καὶ διηπόρει διὰ τὸ λέγεσθαι ὑπό τινων ὅτι Ἰωάννης 
ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν, 8 ὑπό τινων δὲ ὅτι Ἠλίας ἐφάνη, ἄλλων δὲ ὅτι 
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προφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. 9 εἶπεν δὲ Ἡρῴδης, Ἰωάννην 
ἐγὼ ἀπεκεφάλισα· τίς δέ ἐστιν οὗτος περὶ οὗ ἀκούω τοιαῦτα; καὶ 
ἐζήτει ἰδεῖν αὐτόν. 10 Καὶ ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι διηγήσαντο 
αὐτῷ ὅσα ἐποίησαν. καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ὑπεχώρησεν κατ� ἰδίαν 
εἰς πόλιν καλουµένην Βηθσαϊδά. 11 οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες 
ἠκολούθησαν αὐτῷ. καὶ ἀποδεξάµενος αὐτοὺς ἐλάλει αὐτοῖς περὶ 
τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, καὶ τοὺς χρείαν ἔχοντας θεραπείας ἰᾶτο. 
12 Ἡ δὲ ἡµέρα ἤρξατο κλίνειν· προσελθόντες δὲ οἱ δώδεκα εἶπαν 
αὐτῷ, Ἀπόλυσον τὸν ὄχλον, ἵνα πορευθέντες εἰς τὰς κύκλῳ κώµας 
καὶ ἀγροὺς καταλύσωσιν καὶ εὕρωσιν ἐπισιτισµόν, ὅτι ὧδε ἐν 
ἐρήµῳ τόπῳ ἐσµέν. 13 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, ∆ότε αὐτοῖς ὑµεῖς 
φαγεῖν. οἱ δὲ εἶπαν, Οὐκ εἰσὶν ἡµῖν πλεῖον ἢ ἄρτοι πέντε καὶ ἰχθύες 
δύο, εἰ µήτι πορευθέντες ἡµεῖς ἀγοράσωµεν εἰς πάντα τὸν λαὸν 
τοῦτον βρώµατα. 14 ἦσαν γὰρ ὡσεὶ ἄνδρες πεντακισχίλιοι. εἶπεν δὲ 
πρὸς τοὺς µαθητὰς αὐτοῦ, Κατακλίνατε αὐτοὺς κλισίας [ὡσεὶ] ἀνὰ 
πεντήκοντα. 15 καὶ ἐποίησαν οὕτως καὶ κατέκλιναν ἅπαντας. 16 
λαβὼν δὲ τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς τὸν 
οὐρανὸν εὐλόγησεν αὐτοὺς καὶ κατέκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς µαθηταῖς 
παραθεῖναι τῷ ὄχλῳ. 17 καὶ ἔφαγον καὶ ἐχορτάσθησαν πάντες, καὶ 
ἤρθη τὸ περισσεῦσαν αὐτοῖς κλασµάτων κόφινοι δώδεκα. 18 Καὶ 
ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν προσευχόµενον κατὰ µόνας συνῆσαν 
αὐτῷ οἱ µαθηταί, καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς λέγων, Τίνα µε λέγουσιν 
οἱ ὄχλοι εἶναι; 19 οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν, Ἰωάννην τὸν 
βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλίαν, ἄλλοι δὲ ὅτι προφήτης τις τῶν 
ἀρχαίων ἀνέστη. 20 εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ὑµεῖς δὲ τίνα µε λέγετε εἶναι; 
Πέτρος δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Τὸν Χριστὸν τοῦ θεοῦ. 21 Ὁ δὲ 
ἐπιτιµήσας αὐτοῖς παρήγγειλεν µηδενὶ λέγειν τοῦτο, 22 εἰπὼν ὅτι 
∆εῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιµασθῆναι ἀπὸ 
τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραµµατέων καὶ 
ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡµέρᾳ ἐγερθῆναι. 23 Ἔλεγεν δὲ πρὸς 
πάντας, Εἴ τις θέλει ὀπίσω µου ἔρχεσθαι, ἀρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ 
ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ� ἡµέραν, καὶ ἀκολουθείτω µοι. 24 ὃς 
γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ� ἂν 
ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐµοῦ, οὗτος σώσει αὐτήν. 25 τί 
γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος κερδήσας τὸν κόσµον ὅλον ἑαυτὸν δὲ 
ἀπολέσας ἢ ζηµιωθείς; 26 ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ µε καὶ τοὺς ἐµοὺς 
λόγους, τοῦτον ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται, ὅταν ἔλθῃ ἐν 
τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων. 27 λέγω δὲ 
ὑµῖν ἀληθῶς, εἰσίν τινες τῶν αὐτοῦ ἑστηκότων οἳ οὐ µὴ γεύσωνται 
θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 28 Ἐγένετο δὲ 
µετὰ τοὺς λόγους τούτους ὡσεὶ ἡµέραι ὀκτὼ [καὶ] παραλαβὼν 
Πέτρον καὶ Ἰωάννην καὶ Ἰάκωβον ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι. 
29 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ προσεύχεσθαι αὐτὸν τὸ εἶδος τοῦ προσώπου 
αὐτοῦ ἕτερον καὶ ὁ ἱµατισµὸς αὐτοῦ λευκὸς ἐξαστράπτων. 30 καὶ 
ἰδοὺ ἄνδρες δύο συνελάλουν αὐτῷ, οἵτινες ἦσαν Μωϋσῆς καὶ 
Ἠλίας, 31 οἳ ὀφθέντες ἐν δόξῃ ἔλεγον τὴν ἔξοδον αὐτοῦ ἣν ἤµελλεν 
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πληροῦν ἐν Ἰερουσαλήµ. 32 ὁ δὲ Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἦσαν 
βεβαρηµένοι ὕπνῳ· διαγρηγορήσαντες δὲ εἶδον τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ 
τοὺς δύο ἄνδρας τοὺς συνεστῶτας αὐτῷ. 33 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ 
διαχωρίζεσθαι αὐτοὺς ἀπ� αὐτοῦ εἶπεν ὁ Πέτρος πρὸς τὸν Ἰησοῦν, 
Ἐπιστάτα, καλόν ἐστιν ἡµᾶς ὧδε εἶναι, καὶ ποιήσωµεν σκηνὰς 
τρεῖς, µίαν σοὶ καὶ µίαν Μωϋσεῖ καὶ µίαν Ἠλίᾳ, µὴ εἰδὼς ὃ λέγει. 
34 ταῦτα δὲ αὐτοῦ λέγοντος ἐγένετο νεφέλη καὶ ἐπεσκίαζεν αὐτούς· 
ἐφοβήθησαν δὲ ἐν τῷ εἰσελθεῖν αὐτοὺς εἰς τὴν νεφέλην. 35 καὶ 
φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα, Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός µου ὁ 
ἐκλελεγµένος, αὐτοῦ ἀκούετε. 36 καὶ ἐν τῷ γενέσθαι τὴν φωνὴν 
εὑρέθη Ἰησοῦς µόνος. καὶ αὐτοὶ ἐσίγησαν καὶ οὐδενὶ ἀπήγγειλαν ἐν 
ἐκείναις ταῖς ἡµέραις οὐδὲν ὧν ἑώρακαν. 37 Ἐγένετο δὲ τῇ ἑξῆς 
ἡµέρᾳ κατελθόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους συνήντησεν αὐτῷ ὄχλος 
πολύς. 38 καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ ὄχλου ἐβόησεν λέγων, ∆ιδάσκαλε, 
δέοµαί σου ἐπιβλέψαι ἐπὶ τὸν υἱόν µου, ὅτι µονογενής µοί ἐστιν, 39 
καὶ ἰδοὺ πνεῦµα λαµβάνει αὐτόν, καὶ ἐξαίφνης κράζει, καὶ 
σπαράσσει αὐτὸν µετὰ ἀφροῦ καὶ µόγις ἀποχωρεῖ ἀπ� αὐτοῦ 
συντρῖβον αὐτόν· 40 καὶ ἐδεήθην τῶν µαθητῶν σου ἵνα ἐκβάλωσιν 
αὐτό, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν. 41 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Ὦ 
γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραµµένη, ἕως πότε ἔσοµαι πρὸς ὑµᾶς καὶ 
ἀνέξοµαι ὑµῶν; προσάγαγε ὧδε τὸν υἱόν σου. 42 ἔτι δὲ 
προσερχοµένου αὐτοῦ ἔρρηξεν αὐτὸν τὸ δαιµόνιον καὶ συνεσπάραξεν· 
ἐπετίµησεν δὲ ὁ Ἰησοῦς τῷ πνεύµατι τῷ ἀκαθάρτῳ, καὶ ἰάσατο 
τὸν παῖδα καὶ ἀπέδωκεν αὐτὸν τῷ πατρὶ αὐτοῦ. 43 ἐξεπλήσσοντο δὲ 
πάντες ἐπὶ τῇ µεγαλειότητι τοῦ θεοῦ. Πάντων δὲ θαυµαζόντων ἐπὶ 
πᾶσιν οἷς ἐποίει εἶπεν πρὸς τοὺς µαθητὰς αὐτοῦ, 44 Θέσθε ὑµεῖς εἰς 
τὰ ὦτα ὑµῶν τοὺς λόγους τούτους, ὁ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου µέλλει 
παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων. 45 οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆµα 
τοῦτο, καὶ ἦν παρακεκαλυµµένον ἀπ� αὐτῶν ἵνα µὴ αἴσθωνται 
αὐτό, καὶ ἐφοβοῦντο ἐρωτῆσαι αὐτὸν περὶ τοῦ ῥήµατος τούτου. 46 
Εἰσῆλθεν δὲ διαλογισµὸς ἐν αὐτοῖς, τὸ τίς ἂν εἴη µείζων αὐτῶν. 47 
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἰδὼς τὸν διαλογισµὸν τῆς καρδίας αὐτῶν 
ἐπιλαβόµενος παιδίον ἔστησεν αὐτὸ παρ� ἑαυτῷ, 48 καὶ εἶπεν 
αὐτοῖς, Ὃς ἂν δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον ἐπὶ τῷ ὀνόµατί µου ἐµὲ 
δέχεται, καὶ ὃς ἂν ἐµὲ δέξηται δέχεται τὸν ἀποστείλαντά µε· ὁ γὰρ 
µικρότερος ἐν πᾶσιν ὑµῖν ὑπάρχων οὗτός ἐστιν µέγας. 49 
Ἀποκριθεὶς δὲ [ὁ] Ἰωάννης εἶπεν, Ἐπιστάτα, εἴδοµέν τινα ἐν τῷ 
ὀνόµατί σου ἐκβάλλοντα δαιµόνια, καὶ ἐκωλύοµεν αὐτὸν ὅτι οὐκ 
ἀκολουθεῖ µεθ� ἡµῶν. 50 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς, Μὴ 
κωλύετε, ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν καθ� ὑµῶν ὑπὲρ ὑµῶν ἐστιν. 51 Ἐγένετο 
δὲ ἐν τῷ συµπληροῦσθαι τὰς ἡµέρας τῆς ἀναλήµψεως αὐτοῦ καὶ 
αὐτὸς τὸ πρόσωπον ἐστήρισεν τοῦ πορεύεσθαι εἰς Ἰερουσαλήµ, 52 
καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸ προσώπου αὐτοῦ. καὶ πορευθέντες 
εἰσῆλθον εἰς κώµην Σαµαριτῶν, ὡς ἑτοιµάσαι αὐτῷ· 53 καὶ οὐκ 
ἐδέξαντο αὐτόν, ὅτι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἦν πορευόµενον εἰς 
Ἰερουσαλήµ. 54 ἰδόντες δὲ οἱ µαθηταὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης 
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εἶπαν, Κύριε, θέλεις εἴπωµεν πῦρ καταβῆναι ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ 
ἀναλῶσαι αὐτούς; 55 στραφεὶς δὲ ἐπετίµησεν αὐτοῖς. 56 καὶ 
ἐπορεύθησαν εἰς ἑτέραν κώµην. 57 Καὶ πορευοµένων αὐτῶν ἐν τῇ 
ὁδῷ εἶπέν τις πρὸς αὐτόν, Ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ. 58 
καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν καὶ τὰ 
πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ 
ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ. 59 Εἶπεν δὲ πρὸς ἕτερον, Ἀκολούθει 
µοι. ὁ δὲ εἶπεν, [Κύριε,] ἐπίτρεψόν µοι ἀπελθόντι πρῶτον θάψαι τὸν 
πατέρα µου. 60 εἶπεν δὲ αὐτῷ, Ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς 
ἑαυτῶν νεκρούς, σὺ δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 
61 Εἶπεν δὲ καὶ ἕτερος, Ἀκολουθήσω σοι, κύριε· πρῶτον δὲ 
ἐπίτρεψόν µοι ἀποτάξασθαι τοῖς εἰς τὸν οἶκόν µου. 62 εἶπεν δὲ ὁ 
Ἰησοῦς, Οὐδεὶς ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα ἐπ� ἄροτρον καὶ βλέπων εἰς τὰ 
ὀπίσω εὔθετός ἐστιν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.  
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Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ κύριος ἑτέρους ἑβδοµήκοντα [δύο], καὶ 
ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο [δύο] πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν 
πόλιν καὶ τόπον οὗ ἤµελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι. 2 ἔλεγεν δὲ πρὸς 
αὐτούς, Ὁ µὲν θερισµὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι· δεήθητε οὖν 
τοῦ κυρίου τοῦ θερισµοῦ ὅπως ἐργάτας ἐκβάλῃ εἰς τὸν θερισµὸν 
αὐτοῦ. 3 ὑπάγετε· ἰδοὺ ἀποστέλλω ὑµᾶς ὡς ἄρνας ἐν µέσῳ λύκων. 
4 µὴ βαστάζετε βαλλάντιον, µὴ πήραν, µὴ ὑποδήµατα, καὶ µηδένα 
κατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε. 5 εἰς ἣν δ� ἂν εἰσέλθητε οἰκίαν, πρῶτον 
λέγετε, Εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ. 6 καὶ ἐὰν ἐκεῖ ᾖ υἱὸς εἰρήνης, 
ἐπαναπαήσεται ἐπ� αὐτὸν ἡ εἰρήνη ὑµῶν· εἰ δὲ µήγε, ἐφ� ὑµᾶς 
ἀνακάµψει. 7 ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ µένετε, ἐσθίοντες καὶ πίνοντες τὰ 
παρ� αὐτῶν, ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τοῦ µισθοῦ αὐτοῦ. µὴ 
µεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν. 8 καὶ εἰς ἣν ἂν πόλιν εἰσέρχησθε 
καὶ δέχωνται ὑµᾶς, ἐσθίετε τὰ παρατιθέµενα ὑµῖν, 9 καὶ 
θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς, καὶ λέγετε αὐτοῖς, Ἤγγικεν ἐφ� 
ὑµᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 10 εἰς ἣν δ� ἂν πόλιν εἰσέλθητε καὶ µὴ 
δέχωνται ὑµᾶς, ἐξελθόντες εἰς τὰς πλατείας αὐτῆς εἴπατε, 11 Καὶ 
τὸν κονιορτὸν τὸν κολληθέντα ἡµῖν ἐκ τῆς πόλεως ὑµῶν εἰς τοὺς 
πόδας ἀποµασσόµεθα ὑµῖν· πλὴν τοῦτο γινώσκετε ὅτι ἤγγικεν ἡ 
βασιλεία τοῦ θεοῦ. 12 λέγω ὑµῖν ὅτι Σοδόµοις ἐν τῇ ἡµέρᾳ ἐκείνῃ 
ἀνεκτότερον ἔσται ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ. 13 Οὐαί σοι, Χοραζίν· οὐαί 
σοι, Βηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγενήθησαν αἱ δυνάµεις 
αἱ γενόµεναι ἐν ὑµῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ καθήµενοι 
µετενόησαν. 14 πλὴν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν τῇ 
κρίσει ἢ ὑµῖν. 15 καὶ σύ, Καφαρναούµ, µὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ; 
ἕως τοῦ ᾅδου καταβιβασθήσῃ. 16 Ὁ ἀκούων ὑµῶν ἐµοῦ ἀκούει, καὶ 
ὁ ἀθετῶν ὑµᾶς ἐµὲ ἀθετεῖ· ὁ δὲ ἐµὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν 
ἀποστείλαντά µε. 17 Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδοµήκοντα [δύο] µετὰ 
χαρᾶς λέγοντες, Κύριε, καὶ τὰ δαιµόνια ὑποτάσσεται ἡµῖν ἐν τῷ 
ὀνόµατί σου. 18 εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ἐθεώρουν τὸν Σατανᾶν ὡς 
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ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα. 19 ἰδοὺ δέδωκα ὑµῖν τὴν 
ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν 
δύναµιν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ οὐδὲν ὑµᾶς οὐ µὴ ἀδικήσῃ. 20 πλὴν ἐν 
τούτῳ µὴ χαίρετε ὅτι τὰ πνεύµατα ὑµῖν ὑποτάσσεται, χαίρετε δὲ 
ὅτι τὰ ὀνόµατα ὑµῶν ἐγγέγραπται ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 21 Ἐν αὐτῇ τῇ 
ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο [ἐν] τῷ πνεύµατι τῷ ἁγίῳ καὶ εἶπεν, 
Ἐξοµολογοῦµαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι 
ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ 
νηπίοις· ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔµπροσθέν σου. 22 
Πάντα µοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός µου, καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς 
ἐστιν ὁ υἱὸς εἰ µὴ ὁ πατήρ, καὶ τίς ἐστιν ὁ πατὴρ εἰ µὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ 
ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι. 23 Καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς 
µαθητὰς κατ� ἰδίαν εἶπεν, Μακάριοι οἱ ὀφθαλµοὶ οἱ βλέποντες ἃ 
βλέπετε. 24 λέγω γὰρ ὑµῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς 
ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ ὑµεῖς βλέπετε καὶ οὐκ εἶδαν, καὶ ἀκοῦσαι ἃ 
ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν. 25 Καὶ ἰδοὺ νοµικός τις ἀνέστη 
ἐκπειράζων αὐτὸν λέγων, ∆ιδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον 
κληρονοµήσω; 26 ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν, Ἐν τῷ νόµῳ τί 
γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκεις; 27 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, 
Ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης [τῆς] καρδίας σου καὶ ἐν 
ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ἰσχύϊ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ 
σου, καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 28 εἶπεν δὲ αὐτῷ, Ὀρθῶς 
ἀπεκρίθης· τοῦτο ποίει καὶ ζήσῃ. 29 ὁ δὲ θέλων δικαιῶσαι ἑαυτὸν 
εἶπεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν, Καὶ τίς ἐστίν µου πλησίον; 30 ὑπολαβὼν ὁ 
Ἰησοῦς εἶπεν, Ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἰερουσαλὴµ εἰς 
Ἰεριχὼ καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν, οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ 
πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον ἀφέντες ἡµιθανῆ. 31 κατὰ συγκυρίαν δὲ 
ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν 
ἀντιπαρῆλθεν· 32 ὁµοίως δὲ καὶ Λευίτης [γενόµενος] κατὰ τὸν 
τόπον ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ἀντιπαρῆλθεν. 33 Σαµαρίτης δέ τις ὁδεύων 
ἦλθεν κατ� αὐτὸν καὶ ἰδὼν ἐσπλαγχνίσθη, 34 καὶ προσελθὼν 
κατέδησεν τὰ τραύµατα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον, 
ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν αὐτὸν εἰς 
πανδοχεῖον καὶ ἐπεµελήθη αὐτοῦ. 35 καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐκβαλὼν 
ἔδωκεν δύο δηνάρια τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν, Ἐπιµελήθητι αὐτοῦ, 
καὶ ὅ τι ἂν προσδαπανήσῃς ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί µε ἀποδώσω 
σοι. 36 τίς τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ 
ἐµπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς; 37 ὁ δὲ εἶπεν, Ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος 
µετ� αὐτοῦ. εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁµοίως. 
38 Ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώµην τινά· 
γυνὴ δέ τις ὀνόµατι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτόν. 39 καὶ τῇδε ἦν 
ἀδελφὴ καλουµένη Μαριάµ, [ἣ] καὶ παρακαθεσθεῖσα πρὸς τοὺς 
πόδας τοῦ κυρίου ἤκουεν τὸν λόγον αὐτοῦ. 40 ἡ δὲ Μάρθα 
περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπεν, Κύριε, οὐ 
µέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή µου µόνην µε κατέλιπεν διακονεῖν; εἰπὲ οὖν 
αὐτῇ ἵνα µοι συναντιλάβηται. 41 ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ κύριος, 
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Μάρθα Μάρθα, µεριµνᾷς καὶ θορυβάζῃ περὶ πολλά, 42 ἑνὸς δέ 
ἐστιν χρεία Μαριὰµ γὰρ τὴν ἀγαθὴν µερίδα ἐξελέξατο ἥτις οὐκ 
ἀφαιρεθήσεται αὐτῆς.  

Lc 11:1Lc 11:1Lc 11:1Lc 11:1    

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσευχόµενον, ὡς 
ἐπαύσατο, εἶπέν τις τῶν µαθητῶν αὐτοῦ πρὸς αὐτόν, Κύριε, δίδαξον 
ἡµᾶς προσεύχεσθαι, καθὼς καὶ Ἰωάννης ἐδίδαξεν τοὺς µαθητὰς 
αὐτοῦ. 2 εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ὅταν προσεύχησθε, λέγετε, Πάτερ, 
ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου 3 τὸν ἄρτον 
ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡµῖν τὸ καθ� ἡµέραν· 4 καὶ ἄφες ἡµῖν τὰς 
ἁµαρτίας ἡµῶν, καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίοµεν παντὶ ὀφείλοντι ἡµῖν· καὶ 
µὴ εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν. 5 Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τίς ἐξ 
ὑµῶν ἕξει φίλον καὶ πορεύσεται πρὸς αὐτὸν µεσονυκτίου καὶ εἴπῃ 
αὐτῷ, Φίλε, χρῆσόν µοι τρεῖς ἄρτους, 6 ἐπειδὴ φίλος µου 
παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ πρός µε καὶ οὐκ ἔχω ὃ παραθήσω αὐτῷ· 7 
κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ, Μή µοι κόπους πάρεχε· ἤδη ἡ 
θύρα κέκλεισται, καὶ τὰ παιδία µου µετ� ἐµοῦ εἰς τὴν κοίτην εἰσίν· 
οὐ δύναµαι ἀναστὰς δοῦναί σοι. 8 λέγω ὑµῖν, εἰ καὶ οὐ δώσει αὐτῷ 
ἀναστὰς διὰ τὸ εἶναι φίλον αὐτοῦ, διά γε τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ 
ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ ὅσων χρῄζει. 9 κἀγὼ ὑµῖν λέγω, αἰτεῖτε, καὶ 
δοθήσεται ὑµῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται 
ὑµῖν. 10 πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαµβάνει, καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει, καὶ τῷ 
κρούοντι ἀνοίγεται. 11 τίνα δὲ ἐξ ὑµῶν αἰτήσει τὸν πατέρα ὁ υἱὸς 
ἰχθύν, καὶ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν αὐτῷ ἐπιδώσει; 12 ἢ καὶ αἰτήσει ᾠόν, 
ἐπιδώσει αὐτῷ σκορπίον; 13 εἰ οὖν ὑµεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε 
δόµατα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑµῶν, πόσῳ µᾶλλον ὁ πατὴρ [ὁ] 
ἐξ οὐρανοῦ δώσει πνεῦµα ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. 14 Καὶ ἦν 
ἐκβάλλων δαιµόνιον[, καὶ αὐτὸ αὐτὸ ἦν] κωφόν· ἐγένετο δὲ τοῦ 
δαιµονίου ἐξελθόντος ἐλάλησεν ὁ κωφός. καὶ ἐθαύµασαν οἱ ὄχλοι· 
15 τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπαν, Ἐν Βεελζεβοὺλ τῷ ἄρχοντι τῶν 
δαιµονίων ἐκβάλλει τὰ δαιµόνια· 16 ἕτεροι δὲ πειράζοντες σηµεῖον 
ἐξ οὐρανοῦ ἐζήτουν παρ� αὐτοῦ. 17 αὐτὸς δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὰ 
διανοήµατα εἶπεν αὐτοῖς, Πᾶσα βασιλεία ἐφ� ἑαυτὴν διαµερισθεῖσα 
ἐρηµοῦται, καὶ οἶκος ἐπὶ οἶκον πίπτει. 18 εἰ δὲ καὶ ὁ Σατανᾶς ἐφ� 
ἑαυτὸν διεµερίσθη, πῶς σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ; ὅτι λέγετε 
ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλειν µε τὰ δαιµόνια. 19 εἰ δὲ ἐγὼ ἐν 
Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιµόνια, οἱ υἱοὶ ὑµῶν ἐν τίνι 
ἐκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο αὐτοὶ ὑµῶν κριταὶ ἔσονται. 20 εἰ δὲ ἐν 
δακτύλῳ θεοῦ ἐκβάλλω τὰ δαιµόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ� ὑµᾶς ἡ 
βασιλεία τοῦ θεοῦ. 21 ὅταν ὁ ἰσχυρὸς καθωπλισµένος φυλάσσῃ τὴν 
ἑαυτοῦ αὐλήν, ἐν εἰρήνῃ ἐστὶν τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ· 22 ἐπὰν δὲ 
ἰσχυρότερος αὐτοῦ ἐπελθὼν νικήσῃ αὐτόν, τὴν πανοπλίαν αὐτοῦ 
αἴρει ἐφ� ᾗ ἐπεποίθει, καὶ τὰ σκῦλα αὐτοῦ διαδίδωσιν. 23 ὁ µὴ ὢν 
µετ� ἐµοῦ κατ� ἐµοῦ ἐστιν, καὶ ὁ µὴ συνάγων µετ� ἐµοῦ σκορπίζει. 
24 Ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦµα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, 
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διέρχεται δι� ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ µὴ εὑρίσκον 
λέγει, Ὑποστρέψω εἰς τὸν οἶκόν µου ὅθεν ἐξῆλθον· 25 καὶ ἐλθὸν 
εὑρίσκει σεσαρωµένον καὶ κεκοσµηµένον. 26 τότε πορεύεται καὶ 
παραλαµβάνει ἕτερα πνεύµατα πονηρότερα ἑαυτοῦ ἑπτά, καὶ 
εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ, καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου 
ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. 27 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν 
ταῦτα ἐπάρασά τις φωνὴν γυνὴ ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ, Μακαρία 
ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ µαστοὶ οὓς ἐθήλασας. 28 αὐτὸς δὲ 
εἶπεν, Μενοῦν µακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ 
φυλάσσοντες. 29 Τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροιζοµένων ἤρξατο λέγειν, Ἡ 
γενεὰ αὕτη γενεὰ πονηρά ἐστιν· σηµεῖον ζητεῖ, καὶ σηµεῖον οὐ 
δοθήσεται αὐτῇ εἰ µὴ τὸ σηµεῖον Ἰωνᾶ. 30 καθὼς γὰρ ἐγένετο 
Ἰωνᾶς τοῖς Νινευίταις σηµεῖον, οὕτως ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου τῇ γενεᾷ ταύτῃ. 31 βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ 
κρίσει µετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτούς· 
ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν 
Σολοµῶνος, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολοµῶνος ὧδε. 32 ἄνδρες Νινευῖται 
ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει µετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ 
κατακρινοῦσιν αὐτήν· ὅτι µετενόησαν εἰς τὸ κήρυγµα Ἰωνᾶ, καὶ 
ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε. 33 Οὐδεὶς λύχνον ἅψας εἰς κρύπτην τίθησιν 
[οὐδὲ ὑπὸ τὸν µόδιον] ἀλλ� ἐπὶ τὴν λυχνίαν, ἵνα οἱ εἰσπορευόµενοι τὸ 
φῶς βλέπωσιν. 34 ὁ λύχνος τοῦ σώµατός ἐστιν ὁ ὀφθαλµός σου. 
ὅταν ὁ ὀφθαλµός σου ἁπλοῦς ᾖ, καὶ ὅλον τὸ σῶµά σου φωτεινόν 
ἐστιν· ἐπὰν δὲ πονηρὸς ᾖ, καὶ τὸ σῶµά σου σκοτεινόν. 35 σκόπει 
οὖν µὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν. 36 εἰ οὖν τὸ σῶµά σου ὅλον 
φωτεινόν, µὴ ἔχον µέρος τι σκοτεινόν, ἔσται φωτεινὸν ὅλον ὡς ὅταν 
ὁ λύχνος τῇ ἀστραπῇ φωτίζῃ σε. 37 Ἐν δὲ τῷ λαλῆσαι ἐρωτᾷ 
αὐτὸν Φαρισαῖος ὅπως ἀριστήσῃ παρ� αὐτῷ· εἰσελθὼν δὲ ἀνέπεσεν. 
38 ὁ δὲ Φαρισαῖος ἰδὼν ἐθαύµασεν ὅτι οὐ πρῶτον ἐβαπτίσθη πρὸ 
τοῦ ἀρίστου. 39 εἶπεν δὲ ὁ κύριος πρὸς αὐτόν, Νῦν ὑµεῖς οἱ 
Φαρισαῖοι τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τοῦ πίνακος καθαρίζετε, τὸ 
δὲ ἔσωθεν ὑµῶν γέµει ἁρπαγῆς καὶ πονηρίας. 40 ἄφρονες, οὐχ ὁ 
ποιήσας τὸ ἔξωθεν καὶ τὸ ἔσωθεν ἐποίησεν; 41 πλὴν τὰ ἐνόντα 
δότε ἐλεηµοσύνην, καὶ ἰδοὺ πάντα καθαρὰ ὑµῖν ἐστιν. 42 ἀλλὰ οὐαὶ 
ὑµῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσµον καὶ τὸ 
πήγανον καὶ πᾶν λάχανον, καὶ παρέρχεσθε τὴν κρίσιν καὶ τὴν 
ἀγάπην τοῦ θεοῦ· ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα µὴ παρεῖναι. 43 
οὐαὶ ὑµῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι ἀγαπᾶτε τὴν πρωτοκαθεδρίαν ἐν 
ταῖς συναγωγαῖς καὶ τοὺς ἀσπασµοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς. 44 οὐαὶ 
ὑµῖν, ὅτι ἐστὲ ὡς τὰ µνηµεῖα τὰ ἄδηλα, καὶ οἱ ἄνθρωποι [οἱ] 
περιπατοῦντες ἐπάνω οὐκ οἴδασιν. 45 Ἀποκριθεὶς δέ τις τῶν 
νοµικῶν λέγει αὐτῷ, ∆ιδάσκαλε, ταῦτα λέγων καὶ ἡµᾶς ὑβρίζεις. 
46 ὁ δὲ εἶπεν, Καὶ ὑµῖν τοῖς νοµικοῖς οὐαί, ὅτι φορτίζετε τοὺς 
ἀνθρώπους φορτία δυσβάστακτα, καὶ αὐτοὶ ἑνὶ τῶν δακτύλων ὑµῶν 
οὐ προσψαύετε τοῖς φορτίοις. 47 οὐαὶ ὑµῖν, ὅτι οἰκοδοµεῖτε τὰ 
µνηµεῖα τῶν προφητῶν, οἱ δὲ πατέρες ὑµῶν ἀπέκτειναν αὐτούς. 48 
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ἄρα µάρτυρές ἐστε καὶ συνευδοκεῖτε τοῖς ἔργοις τῶν πατέρων ὑµῶν, 
ὅτι αὐτοὶ µὲν ἀπέκτειναν αὐτοὺς ὑµεῖς δὲ οἰκοδοµεῖτε. 49 διὰ τοῦτο 
καὶ ἡ σοφία τοῦ θεοῦ εἶπεν, Ἀποστελῶ εἰς αὐτοὺς προφήτας καὶ 
ἀποστόλους, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσιν καὶ διώξουσιν, 50 ἵνα 
ἐκζητηθῇ τὸ αἷµα πάντων τῶν προφητῶν τὸ ἐκκεχυµένον ἀπὸ 
καταβολῆς κόσµου ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης, 51 ἀπὸ αἵµατος Ἅβελ 
ἕως αἵµατος Ζαχαρίου τοῦ ἀπολοµένου µεταξὺ τοῦ θυσιαστηρίου 
καὶ τοῦ οἴκου· ναί, λέγω ὑµῖν, ἐκζητηθήσεται ἀπὸ τῆς γενεᾶς 
ταύτης. 52 οὐαὶ ὑµῖν τοῖς νοµικοῖς, ὅτι ἤρατε τὴν κλεῖδα τῆς 
γνώσεως· αὐτοὶ οὐκ εἰσήλθατε καὶ τοὺς εἰσερχοµένους ἐκωλύσατε. 
53 Κἀκεῖθεν ἐξελθόντος αὐτοῦ ἤρξαντο οἱ γραµµατεῖς καὶ οἱ 
Φαρισαῖοι δεινῶς ἐνέχειν καὶ ἀποστοµατίζειν αὐτὸν περὶ πλειόνων, 
54 ἐνεδρεύοντες αὐτὸν θηρεῦσαί τι ἐκ τοῦ στόµατος αὐτοῦ.  

Lc 12:1Lc 12:1Lc 12:1Lc 12:1    

Ἐν οἷς ἐπισυναχθεισῶν τῶν µυριάδων τοῦ ὄχλου, ὥστε καταπατεῖν 
ἀλλήλους, ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς µαθητὰς αὐτοῦ πρῶτον, 
Προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ζύµης, ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις, τῶν 
Φαρισαίων. 2 οὐδὲν δὲ συγκεκαλυµµένον ἐστὶν ὃ οὐκ 
ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ γνωσθήσεται. 3 ἀνθ� ὧν ὅσα 
ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε ἐν τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται, καὶ ὃ πρὸς τὸ οὖς 
ἐλαλήσατε ἐν τοῖς ταµείοις κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωµάτων. 4 
Λέγω δὲ ὑµῖν τοῖς φίλοις µου, µὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν 
ἀποκτεινόντων τὸ σῶµα καὶ µετὰ ταῦτα µὴ ἐχόντων περισσότερόν 
τι ποιῆσαι. 5 ὑποδείξω δὲ ὑµῖν τίνα φοβηθῆτε· φοβήθητε τὸν µετὰ 
τὸ ἀποκτεῖναι ἔχοντα ἐξουσίαν ἐµβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν· ναί, λέγω 
ὑµῖν, τοῦτον φοβήθητε. 6 οὐχὶ πέντε στρουθία πωλοῦνται ἀσσαρίων 
δύο; καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐκ ἔστιν ἐπιλελησµένον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 7 
ἀλλὰ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑµῶν πᾶσαι ἠρίθµηνται. µὴ 
φοβεῖσθε· πολλῶν στρουθίων διαφέρετε. 8 Λέγω δὲ ὑµῖν, πᾶς ὃς ἂν 
ὁµολογήσῃ ἐν ἐµοὶ ἔµπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου ὁµολογήσει ἐν αὐτῷ ἔµπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ· 9 
ὁ δὲ ἀρνησάµενός µε ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ἀπαρνηθήσεται 
ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ. 10 καὶ πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν 
υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ· τῷ δὲ εἰς τὸ ἅγιον πνεῦµα 
βλασφηµήσαντι οὐκ ἀφεθήσεται. 11 ὅταν δὲ εἰσφέρωσιν ὑµᾶς ἐπὶ 
τὰς συναγωγὰς καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, µὴ µεριµνήσητε 
πῶς [ἢ τί] ἀπολογήσησθε ἢ τί εἴπητε· 12 τὸ γὰρ ἅγιον πνεῦµα 
διδάξει ὑµᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἃ δεῖ εἰπεῖν. 13 Εἶπεν δέ τις ἐκ τοῦ 
ὄχλου αὐτῷ, ∆ιδάσκαλε, εἰπὲ τῷ ἀδελφῷ µου µερίσασθαι µετ� 
ἐµοῦ τὴν κληρονοµίαν. 14 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, Ἄνθρωπε, τίς µε 
κατέστησεν κριτὴν ἢ µεριστὴν ἐφ� ὑµᾶς; 15 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, 
Ὁρᾶτε καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ πάσης πλεονεξίας, ὅτι οὐκ ἐν τῷ 
περισσεύειν τινὶ ἡ ζωὴ αὐτοῦ ἐστιν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ. 16 
Εἶπεν δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς λέγων, Ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου 
εὐφόρησεν ἡ χώρα. 17 καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων, Τί ποιήσω, 
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ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς µου; 18 καὶ εἶπεν, Τοῦτο 
ποιήσω· καθελῶ µου τὰς ἀποθήκας καὶ µείζονας οἰκοδοµήσω, καὶ 
συνάξω ἐκεῖ πάντα τὸν σῖτον καὶ τὰ ἀγαθά µου, 19 καὶ ἐρῶ τῇ 
ψυχῇ µου, Ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείµενα εἰς ἔτη πολλά· 
ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου. 20 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ θεός, Ἄφρων, 
ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ 
ἡτοίµασας, τίνι ἔσται; 21 οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ καὶ µὴ εἰς 
θεὸν πλουτῶν. 22 Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς µαθητάς, ∆ιὰ τοῦτο λέγω 
ὑµῖν, µὴ µεριµνᾶτε τῇ ψυχῇ τί φάγητε, µηδὲ τῷ σώµατι τί 
ἐνδύσησθε. 23 ἡ γὰρ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶµα 
τοῦ ἐνδύµατος. 24 κατανοήσατε τοὺς κόρακας ὅτι οὐ σπείρουσιν 
οὐδὲ θερίζουσιν, οἷς οὐκ ἔστιν ταµεῖον οὐδὲ ἀποθήκη, καὶ ὁ θεὸς 
τρέφει αὐτούς· πόσῳ µᾶλλον ὑµεῖς διαφέρετε τῶν πετεινῶν. 25 τίς 
δὲ ἐξ ὑµῶν µεριµνῶν δύναται ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ προσθεῖναι 
πῆχυν; 26 εἰ οὖν οὐδὲ ἐλάχιστον δύνασθε, τί περὶ τῶν λοιπῶν 
µεριµνᾶτε; 27 κατανοήσατε τὰ κρίνα πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ 
νήθει· λέγω δὲ ὑµῖν, οὐδὲ Σολοµὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ 
περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. 28 εἰ δὲ ἐν ἀγρῷ τὸν χόρτον ὄντα 
σήµερον καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόµενον ὁ θεὸς οὕτως 
ἀµφιάζει, πόσῳ µᾶλλον ὑµᾶς, ὀλιγόπιστοι. 29 καὶ ὑµεῖς µὴ ζητεῖτε 
τί φάγητε καὶ τί πίητε, καὶ µὴ µετεωρίζεσθε· 30 ταῦτα γὰρ πάντα 
τὰ ἔθνη τοῦ κόσµου ἐπιζητοῦσιν· ὑµῶν δὲ ὁ πατὴρ οἶδεν ὅτι χρῄζετε 
τούτων. 31 πλὴν ζητεῖτε τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, καὶ ταῦτα 
προστεθήσεται ὑµῖν. 32 Μὴ φοβοῦ, τὸ µικρὸν ποίµνιον, ὅτι 
εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑµῶν δοῦναι ὑµῖν τὴν βασιλείαν. 33 Πωλήσατε 
τὰ ὑπάρχοντα ὑµῶν καὶ δότε ἐλεηµοσύνην· ποιήσατε ἑαυτοῖς 
βαλλάντια µὴ παλαιούµενα, θησαυρὸν ἀνέκλειπτον ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς, ὅπου κλέπτης οὐκ ἐγγίζει οὐδὲ σὴς διαφθείρει· 34 ὅπου 
γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑµῶν, ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία ὑµῶν ἔσται. 35 
Ἔστωσαν ὑµῶν αἱ ὀσφύες περιεζωσµέναι καὶ οἱ λύχνοι καιόµενοι, 
36 καὶ ὑµεῖς ὅµοιοι ἀνθρώποις προσδεχοµένοις τὸν κύριον ἑαυτῶν 
πότε ἀναλύσῃ ἐκ τῶν γάµων, ἵνα ἐλθόντος καὶ κρούσαντος εὐθέως 
ἀνοίξωσιν αὐτῷ. 37 µακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι, οὓς ἐλθὼν ὁ κύριος 
εὑρήσει γρηγοροῦντας· ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι περιζώσεται καὶ 
ἀνακλινεῖ αὐτοὺς καὶ παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς. 38 κἂν ἐν τῇ 
δευτέρᾳ κἂν ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ καὶ εὕρῃ οὕτως, µακάριοί 
εἰσιν ἐκεῖνοι. 39 τοῦτο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ 
ὥρᾳ ὁ κλέπτης ἔρχεται, οὐκ ἂν ἀφῆκεν διορυχθῆναι τὸν οἶκον 
αὐτοῦ. 40 καὶ ὑµεῖς γίνεσθε ἕτοιµοι, ὅτι ᾗ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου ἔρχεται. 41 Εἶπεν δὲ ὁ Πέτρος, Κύριε, πρὸς ἡµᾶς τὴν 
παραβολὴν ταύτην λέγεις ἢ καὶ πρὸς πάντας; 42 καὶ εἶπεν ὁ κύριος, 
Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς οἰκονόµος ὁ φρόνιµος, ὃν καταστήσει ὁ 
κύριος ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ τοῦ διδόναι ἐν καιρῷ [τὸ] 
σιτοµέτριον; 43 µακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ 
εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως· 44 ἀληθῶς λέγω ὑµῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς 
ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. 45 ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ δοῦλος 
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ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, Χρονίζει ὁ κύριός µου ἔρχεσθαι, καὶ 
ἄρξηται τύπτειν τοὺς παῖδας καὶ τὰς παιδίσκας, ἐσθίειν τε καὶ 
πίνειν καὶ µεθύσκεσθαι, 46 ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν 
ἡµέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει, καὶ διχοτοµήσει 
αὐτὸν καὶ τὸ µέρος αὐτοῦ µετὰ τῶν ἀπίστων θήσει. 47 ἐκεῖνος δὲ ὁ 
δοῦλος ὁ γνοὺς τὸ θέληµα τοῦ κυρίου αὐτοῦ καὶ µὴ ἑτοιµάσας ἢ 
ποιήσας πρὸς τὸ θέληµα αὐτοῦ δαρήσεται πολλάς· 48 ὁ δὲ µὴ 
γνούς, ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν, δαρήσεται ὀλίγας. παντὶ δὲ ᾧ 
ἐδόθη πολύ, πολὺ ζητηθήσεται παρ� αὐτοῦ, καὶ ᾧ παρέθεντο πολύ, 
περισσότερον αἰτήσουσιν αὐτόν. 49 Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, 
καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη. 50 βάπτισµα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι, καὶ 
πῶς συνέχοµαι ἕως ὅτου τελεσθῇ. 51 δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην 
παρεγενόµην δοῦναι ἐν τῇ γῇ; οὐχί, λέγω ὑµῖν, ἀλλ� ἢ διαµερισµόν. 
52 ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν πέντε ἐν ἑνὶ οἴκῳ διαµεµερισµένοι, 
τρεῖς ἐπὶ δυσὶν καὶ δύο ἐπὶ τρισίν, 53 διαµερισθήσονται πατὴρ ἐπὶ 
υἱῷ καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί, µήτηρ ἐπὶ τὴν θυγατέρα καὶ θυγάτηρ ἐπὶ 
τὴν µητέρα, πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύµφην αὐτῆς καὶ νύµφη ἐπὶ τὴν 
πενθεράν. 54 Ἔλεγεν δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις, Ὅταν ἴδητε [τὴν] νεφέλην 
ἀνατέλλουσαν ἐπὶ δυσµῶν, εὐθέως λέγετε ὅτι Ὄµβρος ἔρχεται, καὶ 
γίνεται οὕτως· 55 καὶ ὅταν νότον πνέοντα, λέγετε ὅτι Καύσων 
ἔσται, καὶ γίνεται. 56 ὑποκριταί, τὸ πρόσωπον τῆς γῆς καὶ τοῦ 
οὐρανοῦ οἴδατε δοκιµάζειν, τὸν καιρὸν δὲ τοῦτον πῶς οὐκ οἴδατε 
δοκιµάζειν; 57 Τί δὲ καὶ ἀφ�  ἑαυτῶν οὐ κρίνετε τὸ δίκαιον; 58 ὡς 
γὰρ ὑπάγεις µετὰ τοῦ ἀντιδίκου σου ἐπ� ἄρχοντα, ἐν τῇ ὁδῷ δὸς 
ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἀπ� αὐτοῦ, µήποτε κατασύρῃ σε πρὸς τὸν 
κριτήν, καὶ ὁ κριτής σε παραδώσει τῷ πράκτορι, καὶ ὁ πράκτωρ σε 
βαλεῖ εἰς φυλακήν. 59 λέγω σοι, οὐ µὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως καὶ τὸ 
ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς.  
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Παρῆσαν δέ τινες ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ περὶ 
τῶν Γαλιλαίων ὧν τὸ αἷµα Πιλᾶτος ἔµιξεν µετὰ τῶν θυσιῶν 
αὐτῶν. 2 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, ∆οκεῖτε ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι 
οὗτοι ἁµαρτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς Γαλιλαίους ἐγένοντο, ὅτι ταῦτα 
πεπόνθασιν; 3 οὐχί, λέγω ὑµῖν, ἀλλ� ἐὰν µὴ µετανοῆτε πάντες 
ὁµοίως ἀπολεῖσθε. 4 ἢ ἐκεῖνοι οἱ δέκα ὀκτὼ ἐφ� οὓς ἔπεσεν ὁ πύργος 
ἐν τῷ Σιλωὰµ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτούς, δοκεῖτε ὅτι αὐτοὶ ὀφειλέται 
ἐγένοντο παρὰ πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατοικοῦντας 
Ἰερουσαλήµ; 5 οὐχί, λέγω ὑµῖν, ἀλλ� ἐὰν µὴ µετανοῆτε πάντες 
ὡσαύτως ἀπολεῖσθε. 6 Ἔλεγεν δὲ ταύτην τὴν παραβολήν· Συκῆν 
εἶχέν τις πεφυτευµένην ἐν τῷ ἀµπελῶνι αὐτοῦ, καὶ ἦλθεν ζητῶν 
καρπὸν ἐν αὐτῇ καὶ οὐχ εὗρεν. 7 εἶπεν δὲ πρὸς τὸν ἀµπελουργόν, 
Ἰδοὺ τρία ἔτη ἀφ�  οὗ ἔρχοµαι ζητῶν καρπὸν ἐν τῇ συκῇ ταύτῃ καὶ 
οὐχ εὑρίσκω. ἔκκοψον [οὖν] αὐτήν· ἱνατί καὶ τὴν γῆν καταργεῖ; 8 ὁ 
δὲ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ, Κύριε, ἄφες αὐτὴν καὶ τοῦτο τὸ ἔτος, 
ἕως ὅτου σκάψω περὶ αὐτὴν καὶ βάλω κόπρια· 9 κἂν µὲν ποιήσῃ 
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καρπὸν εἰς τὸ µέλλον � εἰ δὲ µήγε, ἐκκόψεις αὐτήν. 10 Ἦν δὲ 
διδάσκων ἐν µιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασιν. 11 καὶ ἰδοὺ 
γυνὴ πνεῦµα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα ὀκτώ, καὶ ἦν 
συγκύπτουσα καὶ µὴ δυναµένη ἀνακύψαι εἰς τὸ παντελές. 12 ἰδὼν 
δὲ αὐτὴν ὁ Ἰησοῦς προσεφώνησεν καὶ εἶπεν αὐτῇ, Γύναι, 
ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου, 13 καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας· 
καὶ παραχρῆµα ἀνωρθώθη, καὶ ἐδόξαζεν τὸν θεόν. 14 ἀποκριθεὶς δὲ 
ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ 
Ἰησοῦς, ἔλεγεν τῷ ὄχλῳ ὅτι Ἓξ ἡµέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ 
ἐργάζεσθαι· ἐν αὐταῖς οὖν ἐρχόµενοι θεραπεύεσθε καὶ µὴ τῇ ἡµέρᾳ 
τοῦ σαββάτου. 15 ἀπεκρίθη δὲ αὐτῷ ὁ κύριος καὶ εἶπεν, Ὑποκριταί, 
ἕκαστος ὑµῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ 
τῆς φάτνης καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει; 16 ταύτην δὲ θυγατέρα 
Ἀβραὰµ οὖσαν, ἣν ἔδησεν ὁ Σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη, οὐκ 
ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσµοῦ τούτου τῇ ἡµέρᾳ τοῦ σαββάτου; 17 
καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείµενοι 
αὐτῷ, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ἐνδόξοις τοῖς 
γινοµένοις ὑπ� αὐτοῦ. 18 Ἔλεγεν οὖν, Τίνι ὁµοία ἐστὶν ἡ βασιλεία 
τοῦ θεοῦ, καὶ τίνι ὁµοιώσω αὐτήν; 19 ὁµοία ἐστὶν κόκκῳ σινάπεως, 
ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔβαλεν εἰς κῆπον ἑαυτοῦ, καὶ ηὔξησεν καὶ 
ἐγένετο εἰς δένδρον, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατεσκήνωσεν ἐν 
τοῖς κλάδοις αὐτοῦ. 20 Καὶ πάλιν εἶπεν, Τίνι ὁµοιώσω τὴν 
βασιλείαν τοῦ θεοῦ; 21 ὁµοία ἐστὶν ζύµῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ 
ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία ἕως οὗ ἐζυµώθη ὅλον. 22 Καὶ 
διεπορεύετο κατὰ πόλεις καὶ κώµας διδάσκων καὶ πορείαν 
ποιούµενος εἰς Ἱεροσόλυµα. 23 εἶπεν δέ τις αὐτῷ, Κύριε, εἰ ὀλίγοι οἱ 
σῳζόµενοι; ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς, 24 Ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ 
τῆς στενῆς θύρας, ὅτι πολλοί, λέγω ὑµῖν, ζητήσουσιν εἰσελθεῖν καὶ 
οὐκ ἰσχύσουσιν. 25 ἀφ�  οὗ ἂν ἐγερθῇ ὁ οἰκοδεσπότης καὶ 
ἀποκλείσῃ τὴν θύραν, καὶ ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν 
θύραν λέγοντες, Κύριε, ἄνοιξον ἡµῖν· καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑµῖν, Οὐκ 
οἶδα ὑµᾶς πόθεν ἐστέ. 26 τότε ἄρξεσθε λέγειν, Ἐφάγοµεν ἐνώπιόν 
σου καὶ ἐπίοµεν, καὶ ἐν ταῖς πλατείαις ἡµῶν ἐδίδαξας· 27 καὶ ἐρεῖ 
λέγων ὑµῖν, Οὐκ οἶδα [ὑµᾶς] πόθεν ἐστέ· ἀπόστητε ἀπ� ἐµοῦ, 
πάντες ἐργάται ἀδικίας. 28 ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθµὸς καὶ ὁ βρυγµὸς 
τῶν ὀδόντων, ὅταν ὄψεσθε Ἀβραὰµ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ καὶ 
πάντας τοὺς προφήτας ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ, ὑµᾶς δὲ 
ἐκβαλλοµένους ἔξω. 29 καὶ ἥξουσιν ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσµῶν καὶ 
ἀπὸ βορρᾶ καὶ νότου καὶ ἀνακλιθήσονται ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 
30 καὶ ἰδοὺ εἰσὶν ἔσχατοι οἳ ἔσονται πρῶτοι, καὶ εἰσὶν πρῶτοι οἳ 
ἔσονται ἔσχατοι. 31 Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ προσῆλθάν τινες Φαρισαῖοι 
λέγοντες αὐτῷ, Ἔξελθε καὶ πορεύου ἐντεῦθεν, ὅτι Ἡρῴδης θέλει 
σε ἀποκτεῖναι. 32 καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες εἴπατε τῇ 
ἀλώπεκι ταύτῃ, Ἰδοὺ ἐκβάλλω δαιµόνια καὶ ἰάσεις ἀποτελῶ 
σήµερον καὶ αὔριον, καὶ τῇ τρίτῃ τελειοῦµαι. 33 πλὴν δεῖ µε 
σήµερον καὶ αὔριον καὶ τῇ ἐχοµένῃ πορεύεσθαι, ὅτι οὐκ ἐνδέχεται 
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προφήτην ἀπολέσθαι ἔξω Ἰερουσαλήµ. 34 Ἰερουσαλὴµ 
Ἰερουσαλήµ, ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς 
ἀπεσταλµένους πρὸς αὐτήν, ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα 
σου ὃν τρόπον ὄρνις τὴν ἑαυτῆς νοσσιὰν ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ 
ἠθελήσατε. 35 ἰδοὺ ἀφίεται ὑµῖν ὁ οἶκος ὑµῶν. λέγω [δὲ] ὑµῖν, οὐ 
µὴ ἴδητέ µε ἕως [ἥξει ὅτε] εἴπητε, Εὐλογηµένος ὁ ἐρχόµενος ἐν 
ὀνόµατι κυρίου.  

Lc 14:1Lc 14:1Lc 14:1Lc 14:1    

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς οἶκόν τινος τῶν ἀρχόντων [τῶν] 
Φαρισαίων σαββάτῳ φαγεῖν ἄρτον καὶ αὐτοὶ ἦσαν παρατηρούµενοι 
αὐτόν. 2 καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπός τις ἦν ὑδρωπικὸς ἔµπροσθεν αὐτοῦ. 3 
καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς τοὺς νοµικοὺς καὶ Φαρισαίους 
λέγων, Ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ θεραπεῦσαι ἢ οὔ; 4 οἱ δὲ ἡσύχασαν. 
καὶ ἐπιλαβόµενος ἰάσατο αὐτὸν καὶ ἀπέλυσεν. 5 καὶ πρὸς αὐτοὺς 
εἶπεν, Τίνος ὑµῶν υἱὸς ἢ βοῦς εἰς φρέαρ πεσεῖται, καὶ οὐκ εὐθέως 
ἀνασπάσει αὐτὸν ἐν ἡµέρᾳ τοῦ σαββάτου; 6 καὶ οὐκ ἴσχυσαν 
ἀνταποκριθῆναι πρὸς ταῦτα. 7 Ἔλεγεν δὲ πρὸς τοὺς κεκληµένους 
παραβολήν, ἐπέχων πῶς τὰς πρωτοκλισίας ἐξελέγοντο, λέγων πρὸς 
αὐτούς, 8 Ὅταν κληθῇς ὑπό τινος εἰς γάµους, µὴ κατακλιθῇς εἰς 
τὴν πρωτοκλισίαν, µήποτε ἐντιµότερός σου ᾖ κεκληµένος ὑπ� 
αὐτοῦ, 9 καὶ ἐλθὼν ὁ σὲ καὶ αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι, ∆ὸς τούτῳ 
τόπον, καὶ τότε ἄρξῃ µετὰ αἰσχύνης τὸν ἔσχατον τόπον κατέχειν. 
10 ἀλλ� ὅταν κληθῇς πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς τὸν ἔσχατον τόπον, ἵνα 
ὅταν ἔλθῃ ὁ κεκληκώς σε ἐρεῖ σοι, Φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον· 
τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον πάντων τῶν συνανακειµένων σοι. 11 
ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται καὶ ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν 
ὑψωθήσεται. 12 Ἔλεγεν δὲ καὶ τῷ κεκληκότι αὐτόν, Ὅταν ποιῇς 
ἄριστον ἢ δεῖπνον, µὴ φώνει τοὺς φίλους σου µηδὲ τοὺς ἀδελφούς 
σου µηδὲ τοὺς συγγενεῖς σου µηδὲ γείτονας πλουσίους, µήποτε καὶ 
αὐτοὶ ἀντικαλέσωσίν σε καὶ γένηται ἀνταπόδοµά σοι. 13 ἀλλ� ὅταν 
δοχὴν ποιῇς, κάλει πτωχούς, ἀναπείρους, χωλούς, τυφλούς· 14 καὶ 
µακάριος ἔσῃ, ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι, ἀνταποδοθήσεται 
γάρ σοι ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν δικαίων. 15 Ἀκούσας δέ τις τῶν 
συνανακειµένων ταῦτα εἶπεν αὐτῷ, Μακάριος ὅστις φάγεται ἄρτον 
ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 16 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, Ἄνθρωπός τις ἐποίει 
δεῖπνον µέγα, καὶ ἐκάλεσεν πολλούς, 17 καὶ ἀπέστειλεν τὸν δοῦλον 
αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκληµένοις, Ἔρχεσθε, ὅτι 
ἤδη ἕτοιµά ἐστιν. 18 καὶ ἤρξαντο ἀπὸ µιᾶς πάντες παραιτεῖσθαι. ὁ 
πρῶτος εἶπεν αὐτῷ, Ἀγρὸν ἠγόρασα καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθὼν 
ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε µε παρῃτηµένον. 19 καὶ ἕτερος εἶπεν, 
Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε καὶ πορεύοµαι δοκιµάσαι αὐτά· ἐρωτῶ 
σε, ἔχε µε παρῃτηµένον. 20 καὶ ἕτερος εἶπεν, Γυναῖκα ἔγηµα καὶ 
διὰ τοῦτο οὐ δύναµαι ἐλθεῖν. 21 καὶ παραγενόµενος ὁ δοῦλος 
ἀπήγγειλεν τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης 
εἶπεν τῷ δούλῳ αὐτοῦ, Ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύµας 
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τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπείρους καὶ τυφλοὺς καὶ 
χωλοὺς εἰσάγαγε ὧδε. 22 καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος, Κύριε, γέγονεν ὃ 
ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστίν. 23 καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν 
δοῦλον, Ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγµοὺς καὶ ἀνάγκασον 
εἰσελθεῖν, ἵνα γεµισθῇ µου ὁ οἶκος· 24 λέγω γὰρ ὑµῖν ὅτι οὐδεὶς 
τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκληµένων γεύσεταί µου τοῦ δείπνου. 25 
Συνεπορεύοντο δὲ αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, καὶ στραφεὶς εἶπεν πρὸς 
αὐτούς, 26 Εἴ τις ἔρχεται πρός µε καὶ οὐ µισεῖ τὸν πατέρα ἑαυτοῦ 
καὶ τὴν µητέρα καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς 
καὶ τὰς ἀδελφάς, ἔτι τε καὶ τὴν ψυχὴν ἑαυτοῦ, οὐ δύναται εἶναί 
µου µαθητής. 27 ὅστις οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν ἑαυτοῦ καὶ ἔρχεται 
ὀπίσω µου οὐ δύναται εἶναί µου µαθητής. 28 τίς γὰρ ἐξ ὑµῶν 
θέλων πύργον οἰκοδοµῆσαι οὐχὶ πρῶτον καθίσας ψηφίζει τὴν 
δαπάνην, εἰ ἔχει εἰς ἀπαρτισµόν; 29 ἵνα µήποτε θέντος αὐτοῦ 
θεµέλιον καὶ µὴ ἰσχύοντος ἐκτελέσαι πάντες οἱ θεωροῦντες 
ἄρξωνται αὐτῷ ἐµπαίζειν 30 λέγοντες ὅτι Οὗτος ὁ ἄνθρωπος 
ἤρξατο οἰκοδοµεῖν καὶ οὐκ ἴσχυσεν ἐκτελέσαι. 31 ἢ τίς βασιλεὺς 
πορευόµενος ἑτέρῳ βασιλεῖ συµβαλεῖν εἰς πόλεµον οὐχὶ καθίσας 
πρῶτον βουλεύσεται εἰ δυνατός ἐστιν ἐν δέκα χιλιάσιν ὑπαντῆσαι 
τῷ µετὰ εἴκοσι χιλιάδων ἐρχοµένῳ ἐπ� αὐτόν; 32 εἰ δὲ µήγε, ἔτι 
αὐτοῦ πόρρω ὄντος πρεσβείαν ἀποστείλας ἐρωτᾷ τὰ πρὸς εἰρήνην. 
33 οὕτως οὖν πᾶς ἐξ ὑµῶν ὃς οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσιν τοῖς ἑαυτοῦ 
ὑπάρχουσιν οὐ δύναται εἶναί µου µαθητής. 34 Καλὸν οὖν τὸ ἅλας· 
ἐὰν δὲ καὶ τὸ ἅλας µωρανθῇ, ἐν τίνι ἀρτυθήσεται; 35 οὔτε εἰς γῆν 
οὔτε εἰς κοπρίαν εὔθετόν ἐστιν· ἔξω βάλλουσιν αὐτό. ὁ ἔχων ὦτα 
ἀκούειν ἀκουέτω.  
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Ἦσαν δὲ αὐτῷ ἐγγίζοντες πάντες οἱ τελῶναι καὶ οἱ ἁµαρτωλοὶ 
ἀκούειν αὐτοῦ. 2 καὶ διεγόγγυζον οἵ τε Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραµµατεῖς 
λέγοντες ὅτι Οὗτος ἁµαρτωλοὺς προσδέχεται καὶ συνεσθίει αὐτοῖς. 
3 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν ταύτην λέγων, 4 Τίς 
ἄνθρωπος ἐξ ὑµῶν ἔχων ἑκατὸν πρόβατα καὶ ἀπολέσας ἐξ αὐτῶν ἓν 
οὐ καταλείπει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐν τῇ ἐρήµῳ καὶ πορεύεται ἐπὶ 
τὸ ἀπολωλὸς ἕως εὕρῃ αὐτό; 5 καὶ εὑρὼν ἐπιτίθησιν ἐπὶ τοὺς ὤµους 
αὐτοῦ χαίρων, 6 καὶ ἐλθὼν εἰς τὸν οἶκον συγκαλεῖ τοὺς φίλους καὶ 
τοὺς γείτονας λέγων αὐτοῖς, Συγχάρητέ µοι, ὅτι εὗρον τὸ πρόβατόν 
µου τὸ ἀπολωλός. 7 λέγω ὑµῖν ὅτι οὕτως χαρὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἔσται 
ἐπὶ ἑνὶ ἁµαρτωλῷ µετανοοῦντι ἢ ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίοις 
οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσιν µετανοίας. 8 Ἢ τίς γυνὴ δραχµὰς ἔχουσα 
δέκα, ἐὰν ἀπολέσῃ δραχµὴν µίαν, οὐχὶ ἅπτει λύχνον καὶ σαροῖ τὴν 
οἰκίαν καὶ ζητεῖ ἐπιµελῶς ἕως οὗ εὕρῃ; 9 καὶ εὑροῦσα συγκαλεῖ τὰς 
φίλας καὶ γείτονας λέγουσα, Συγχάρητέ µοι, ὅτι εὗρον τὴν 
δραχµὴν ἣν ἀπώλεσα. 10 οὕτως, λέγω ὑµῖν, γίνεται χαρὰ ἐνώπιον 
τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁµαρτωλῷ µετανοοῦντι. 11 Εἶπεν δέ, 
Ἄνθρωπός τις εἶχεν δύο υἱούς. 12 καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ 
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πατρί, Πάτερ, δός µοι τὸ ἐπιβάλλον µέρος τῆς οὐσίας. ὁ δὲ διεῖλεν 
αὐτοῖς τὸν βίον. 13 καὶ µετ� οὐ πολλὰς ἡµέρας συναγαγὼν ἅπαντα 
ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήµησεν εἰς χώραν µακράν, καὶ ἐκεῖ 
διεσκόρπισεν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως. 14 δαπανήσαντος δὲ 
αὐτοῦ πάντα ἐγένετο λιµὸς ἰσχυρὰ κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ 
αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι. 15 καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν 
πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης, καὶ ἔπεµψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς 
αὐτοῦ βόσκειν χοίρους· 16 καὶ ἐπεθύµει χορτασθῆναι ἐκ τῶν 
κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι, καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ. 17 εἰς ἑαυτὸν 
δὲ ἐλθὼν ἔφη, Πόσοι µίσθιοι τοῦ πατρός µου περισσεύονται ἄρτων, 
ἐγὼ δὲ λιµῷ ὧδε ἀπόλλυµαι. 18 ἀναστὰς πορεύσοµαι πρὸς τὸν 
πατέρα µου καὶ ἐρῶ αὐτῷ, Πάτερ, ἥµαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ 
ἐνώπιόν σου, 19 οὐκέτι εἰµὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου· ποίησόν µε ὡς 
ἕνα τῶν µισθίων σου. 20 καὶ ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς τὸν πατέρα 
ἑαυτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ µακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ 
καὶ ἐσπλαγχνίσθη καὶ δραµὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ 
καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 21 εἶπεν δὲ ὁ υἱὸς αὐτῷ, Πάτερ, ἥµαρτον 
εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, οὐκέτι εἰµὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός 
σου. 22 εἶπεν δὲ ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ, Ταχὺ ἐξενέγκατε 
στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν 
χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑποδήµατα εἰς τοὺς πόδας, 23 καὶ φέρετε τὸν 
µόσχον τὸν σιτευτόν, θύσατε καὶ φαγόντες εὐφρανθῶµεν, 24 ὅτι 
οὗτος ὁ υἱός µου νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησεν, ἦν ἀπολωλὼς καὶ εὑρέθη. 
καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι. 25 Ἦν δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν 
ἀγρῷ· καὶ ὡς ἐρχόµενος ἤγγισεν τῇ οἰκίᾳ, ἤκουσεν συµφωνίας καὶ 
χορῶν, 26 καὶ προσκαλεσάµενος ἕνα τῶν παίδων ἐπυνθάνετο τί ἂν 
εἴη ταῦτα. 27 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι Ὁ ἀδελφός σου ἥκει, καὶ ἔθυσεν 
ὁ πατήρ σου τὸν µόσχον τὸν σιτευτόν, ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν 
ἀπέλαβεν. 28 ὠργίσθη δὲ καὶ οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν. ὁ δὲ πατὴρ 
αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν. 29 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ πατρὶ 
αὐτοῦ, Ἰδοὺ τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου 
παρῆλθον, καὶ ἐµοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον ἵνα µετὰ τῶν φίλων 
µου εὐφρανθῶ· 30 ὅτε δὲ ὁ υἱός σου οὗτος ὁ καταφαγών σου τὸν 
βίον µετὰ πορνῶν ἦλθεν, ἔθυσας αὐτῷ τὸν σιτευτὸν µόσχον. 31 ὁ δὲ 
εἶπεν αὐτῷ, Τέκνον, σὺ πάντοτε µετ� ἐµοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐµὰ σά 
ἐστιν· 32 εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει, ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος 
νεκρὸς ἦν καὶ ἔζησεν, καὶ ἀπολωλὼς καὶ εὑρέθη.  
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Ἔλεγεν δὲ καὶ πρὸς τοὺς µαθητάς, Ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος ὃς 
εἶχεν οἰκονόµον, καὶ οὗτος διεβλήθη αὐτῷ ὡς διασκορπίζων τὰ 
ὑπάρχοντα αὐτοῦ. 2 καὶ φωνήσας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ, Τί τοῦτο 
ἀκούω περὶ σοῦ; ἀπόδος τὸν λόγον τῆς οἰκονοµίας σου, οὐ γὰρ δύνῃ 
ἔτι οἰκονοµεῖν. 3 εἶπεν δὲ ἐν ἑαυτῷ ὁ οἰκονόµος, Τί ποιήσω, ὅτι ὁ 
κύριός µου ἀφαιρεῖται τὴν οἰκονοµίαν ἀπ� ἐµοῦ; σκάπτειν οὐκ 
ἰσχύω, ἐπαιτεῖν αἰσχύνοµαι. 4 ἔγνων τί ποιήσω, ἵνα ὅταν 
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µετασταθῶ ἐκ τῆς οἰκονοµίας δέξωνταί µε εἰς τοὺς οἴκους ἑαυτῶν. 
5 καὶ προσκαλεσάµενος ἕνα ἕκαστον τῶν χρεοφειλετῶν τοῦ κυρίου 
ἑαυτοῦ ἔλεγεν τῷ πρώτῳ, Πόσον ὀφείλεις τῷ κυρίῳ µου; 6 ὁ δὲ 
εἶπεν, Ἑκατὸν βάτους ἐλαίου. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, ∆έξαι σου τὰ 
γράµµατα καὶ καθίσας ταχέως γράψον πεντήκοντα. 7 ἔπειτα 
ἑτέρῳ εἶπεν, Σὺ δὲ πόσον ὀφείλεις; ὁ δὲ εἶπεν, Ἑκατὸν κόρους σίτου. 
λέγει αὐτῷ, ∆έξαι σου τὰ γράµµατα καὶ γράψον ὀγδοήκοντα. 8 
καὶ ἐπῄνεσεν ὁ κύριος τὸν οἰκονόµον τῆς ἀδικίας ὅτι φρονίµως 
ἐποίησεν· ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιµώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς 
τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσιν. 9 Καὶ ἐγὼ ὑµῖν λέγω, 
ἑαυτοῖς ποιήσατε φίλους ἐκ τοῦ µαµωνᾶ τῆς ἀδικίας, ἵνα ὅταν 
ἐκλίπῃ δέξωνται ὑµᾶς εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς. 10 ὁ πιστὸς ἐν 
ἐλαχίστῳ καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστιν, καὶ ὁ ἐν ἐλαχίστῳ ἄδικος καὶ 
ἐν πολλῷ ἄδικός ἐστιν. 11 εἰ οὖν ἐν τῷ ἀδίκῳ µαµωνᾷ πιστοὶ οὐκ 
ἐγένεσθε, τὸ ἀληθινὸν τίς ὑµῖν πιστεύσει; 12 καὶ εἰ ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ 
πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ὑµέτερον τίς δώσει ὑµῖν; 13 Οὐδεὶς οἰκέτης 
δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα µισήσει καὶ τὸν 
ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ 
δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ µαµωνᾷ. 14 Ἤκουον δὲ ταῦτα πάντα οἱ 
Φαρισαῖοι φιλάργυροι ὑπάρχοντες, καὶ ἐξεµυκτήριζον αὐτόν. 15 καὶ 
εἶπεν αὐτοῖς, Ὑµεῖς ἐστε οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν 
ἀνθρώπων, ὁ δὲ θεὸς γινώσκει τὰς καρδίας ὑµῶν· ὅτι τὸ ἐν 
ἀνθρώποις ὑψηλὸν βδέλυγµα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 16 Ὁ νόµος καὶ οἱ 
προφῆται µέχρι Ἰωάννου· ἀπὸ τότε ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ 
εὐαγγελίζεται καὶ πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται. 17 Εὐκοπώτερον δέ 
ἐστιν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν παρελθεῖν ἢ τοῦ νόµου µίαν κεραίαν 
πεσεῖν. 18 Πᾶς ὁ ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαµῶν ἑτέραν 
µοιχεύει, καὶ ὁ ἀπολελυµένην ἀπὸ ἀνδρὸς γαµῶν µοιχεύει. 19 
Ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ 
βύσσον εὐφραινόµενος καθ� ἡµέραν λαµπρῶς. 20 πτωχὸς δέ τις 
ὀνόµατι Λάζαρος ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ εἱλκωµένος 21 
καὶ ἐπιθυµῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης 
τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόµενοι ἐπέλειχον τὰ ἕλκη 
αὐτοῦ. 22 ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν 
ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον Ἀβραάµ· ἀπέθανεν δὲ καὶ ὁ 
πλούσιος καὶ ἐτάφη. 23 καὶ ἐν τῷ ᾅδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλµοὺς 
αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρᾷ Ἀβραὰµ ἀπὸ µακρόθεν καὶ 
Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ. 24 καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπεν, 
Πάτερ Ἀβραάµ, ἐλέησόν µε καὶ πέµψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ 
ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν µου, 
ὅτι ὀδυνῶµαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ. 25 εἶπεν δὲ Ἀβραάµ, Τέκνον, 
µνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος 
ὁµοίως τὰ κακά· νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι. 26 καὶ 
ἐν πᾶσι τούτοις µεταξὺ ἡµῶν καὶ ὑµῶν χάσµα µέγα ἐστήρικται, 
ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν πρὸς ὑµᾶς µὴ δύνωνται, µηδὲ 
ἐκεῖθεν πρὸς ἡµᾶς διαπερῶσιν. 27 εἶπεν δέ, Ἐρωτῶ σε οὖν, πάτερ, 
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ἵνα πέµψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός µου, 28 ἔχω γὰρ πέντε 
ἀδελφούς, ὅπως διαµαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα µὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν 
εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου. 29 λέγει δὲ Ἀβραάµ, Ἔχουσι 
Μωϋσέα καὶ τοὺς προφήτας· ἀκουσάτωσαν αὐτῶν. 30 ὁ δὲ εἶπεν, 
Οὐχί, πάτερ Ἀβραάµ, ἀλλ� ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς 
αὐτοὺς µετανοήσουσιν. 31 εἶπεν δὲ αὐτῷ, Εἰ Μωϋσέως καὶ τῶν 
προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν, οὐδ� ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ 
πεισθήσονται.  

Lc 17:1Lc 17:1Lc 17:1Lc 17:1    

Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς µαθητὰς αὐτοῦ, Ἀνένδεκτόν ἐστιν τοῦ τὰ 
σκάνδαλα µὴ ἐλθεῖν, πλὴν οὐαὶ δι� οὗ ἔρχεται· 2 λυσιτελεῖ αὐτῷ εἰ 
λίθος µυλικὸς περίκειται περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔρριπται εἰς 
τὴν θάλασσαν ἢ ἵνα σκανδαλίσῃ τῶν µικρῶν τούτων ἕνα. 3 
προσέχετε ἑαυτοῖς. ἐὰν ἁµάρτῃ ὁ ἀδελφός σου ἐπιτίµησον αὐτῷ, 
καὶ ἐὰν µετανοήσῃ ἄφες αὐτῷ· 4 καὶ ἐὰν ἑπτάκις τῆς ἡµέρας 
ἁµαρτήσῃ εἰς σὲ καὶ ἑπτάκις ἐπιστρέψῃ πρὸς σὲ λέγων, Μετανοῶ, 
ἀφήσεις αὐτῷ. 5 Καὶ εἶπαν οἱ ἀπόστολοι τῷ κυρίῳ, Πρόσθες ἡµῖν 
πίστιν. 6 εἶπεν δὲ ὁ κύριος, Εἰ ἔχετε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, 
ἐλέγετε ἂν τῇ συκαµίνῳ [ταύτῃ], Ἐκριζώθητι καὶ φυτεύθητι ἐν τῇ 
θαλάσσῃ· καὶ ὑπήκουσεν ἂν ὑµῖν. 7 Τίς δὲ ἐξ ὑµῶν δοῦλον ἔχων 
ἀροτριῶντα ἢ ποιµαίνοντα, ὃς εἰσελθόντι ἐκ τοῦ ἀγροῦ ἐρεῖ αὐτῷ, 
Εὐθέως παρελθὼν ἀνάπεσε, 8 ἀλλ� οὐχὶ ἐρεῖ αὐτῷ, Ἑτοίµασον τί 
δειπνήσω, καὶ περιζωσάµενος διακόνει µοι ἕως φάγω καὶ πίω, καὶ 
µετὰ ταῦτα φάγεσαι καὶ πίεσαι σύ; 9 µὴ ἔχει χάριν τῷ δούλῳ ὅτι 
ἐποίησεν τὰ διαταχθέντα; 10 οὕτως καὶ ὑµεῖς, ὅταν ποιήσητε 
πάντα τὰ διαταχθέντα ὑµῖν, λέγετε ὅτι ∆οῦλοι ἀχρεῖοί ἐσµεν, ὃ 
ὠφείλοµεν ποιῆσαι πεποιήκαµεν. 11 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ πορεύεσθαι 
εἰς Ἰερουσαλὴµ καὶ αὐτὸς διήρχετο διὰ µέσον Σαµαρείας καὶ 
Γαλιλαίας. 12 καὶ εἰσερχοµένου αὐτοῦ εἴς τινα κώµην ἀπήντησαν 
[αὐτῷ] δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν, 13 καὶ αὐτοὶ 
ἦραν φωνὴν λέγοντες, Ἰησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡµᾶς. 14 καὶ ἰδὼν 
εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσιν. καὶ 
ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν. 15 εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, 
ἰδὼν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψεν µετὰ φωνῆς µεγάλης δοξάζων τὸν θεόν, 
16 καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ εὐχαριστῶν 
αὐτῷ· καὶ αὐτὸς ἦν Σαµαρίτης. 17 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, 
Οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ; 18 οὐχ εὑρέθησαν 
ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ θεῷ εἰ µὴ ὁ ἀλλογενὴς οὗτος; 19 
καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἀναστὰς πορεύου· ἡ πίστις σου σέσωκέν σε. 20 
Ἐπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Φαρισαίων πότε ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ 
θεοῦ ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ εἶπεν, Οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ 
µετὰ παρατηρήσεως, 21 οὐδὲ ἐροῦσιν, Ἰδοὺ ὧδε· ἤ, Ἐκεῖ· ἰδοὺ γὰρ 
ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὑµῶν ἐστιν. 22 Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς 
µαθητάς, Ἐλεύσονται ἡµέραι ὅτε ἐπιθυµήσετε µίαν τῶν ἡµερῶν 
τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἰδεῖν καὶ οὐκ ὄψεσθε. 23 καὶ ἐροῦσιν ὑµῖν, 
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Ἰδοὺ ἐκεῖ· [ἤ,] Ἰδοὺ ὧδε· µὴ ἀπέλθητε µηδὲ διώξητε. 24 ὥσπερ 
γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἀστράπτουσα ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν εἰς τὴν ὑπ� 
οὐρανὸν λάµπει, οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου [ἐν τῇ ἡµέρᾳ 
αὐτοῦ]. 25 πρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιµασθῆναι 
ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. 26 καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡµέραις 
Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡµέραις τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου· 27 
ἤσθιον, ἔπινον, ἐγάµουν, ἐγαµίζοντο, ἄχρι ἧς ἡµέρας εἰσῆλθεν Νῶε 
εἰς τὴν κιβωτόν, καὶ ἦλθεν ὁ κατακλυσµὸς καὶ ἀπώλεσεν πάντας. 
28 ὁµοίως καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡµέραις Λώτ· ἤσθιον, ἔπινον, 
ἠγόραζον, ἐπώλουν, ἐφύτευον, ᾠκοδόµουν· 29 ᾗ δὲ ἡµέρᾳ ἐξῆλθεν 
Λὼτ ἀπὸ Σοδόµων, ἔβρεξεν πῦρ καὶ θεῖον ἀπ� οὐρανοῦ καὶ 
ἀπώλεσεν πάντας. 30 κατὰ τὰ αὐτὰ ἔσται ᾗ ἡµέρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται. 31 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡµέρᾳ ὃς ἔσται ἐπὶ τοῦ 
δώµατος καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ, µὴ καταβάτω ἆραι αὐτά, 
καὶ ὁ ἐν ἀγρῷ ὁµοίως µὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω. 32 
µνηµονεύετε τῆς γυναικὸς Λώτ. 33 ὃς ἐὰν ζητήσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
περιποιήσασθαι ἀπολέσει αὐτήν, ὃς δ� ἂν ἀπολέσῃ ζῳογονήσει 
αὐτήν. 34 λέγω ὑµῖν, ταύτῃ τῇ νυκτὶ ἔσονται δύο ἐπὶ κλίνης µιᾶς, 
ὁ εἷς παραληµφθήσεται καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται· 35 ἔσονται δύο 
ἀλήθουσαι ἐπὶ τὸ αὐτό, ἡ µία παραληµφθήσεται ἡ δὲ ἑτέρα 
ἀφεθήσεται. 37 καὶ ἀποκριθέντες λέγουσιν αὐτῷ, Ποῦ, κύριε; ὁ δὲ 
εἶπεν αὐτοῖς, Ὅπου τὸ σῶµα, ἐκεῖ καὶ οἱ ἀετοὶ ἐπισυναχθήσονται.  

Lc 18:1Lc 18:1Lc 18:1Lc 18:1    

Ἔλεγεν δὲ παραβολὴν αὐτοῖς πρὸς τὸ δεῖν πάντοτε προσεύχεσθαι 
αὐτοὺς καὶ µὴ ἐγκακεῖν, 2 λέγων, Κριτής τις ἦν ἔν τινι πόλει τὸν 
θεὸν µὴ φοβούµενος καὶ ἄνθρωπον µὴ ἐντρεπόµενος. 3 χήρα δὲ ἦν 
ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτὸν λέγουσα, Ἐκδίκησόν µε 
ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου µου. 4 καὶ οὐκ ἤθελεν ἐπὶ χρόνον, µετὰ δὲ ταῦτα 
εἶπεν ἐν ἑαυτῷ, Εἰ καὶ τὸν θεὸν οὐ φοβοῦµαι οὐδὲ ἄνθρωπον 
ἐντρέποµαι, 5 διά γε τὸ παρέχειν µοι κόπον τὴν χήραν ταύτην 
ἐκδικήσω αὐτήν, ἵνα µὴ εἰς τέλος ἐρχοµένη ὑπωπιάζῃ µε. 6 Εἶπεν 
δὲ ὁ κύριος, Ἀκούσατε τί ὁ κριτὴς τῆς ἀδικίας λέγει· 7 ὁ δὲ θεὸς οὐ 
µὴ ποιήσῃ τὴν ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ τῶν βοώντων αὐτῷ 
ἡµέρας καὶ νυκτός, καὶ µακροθυµεῖ ἐπ� αὐτοῖς; 8 λέγω ὑµῖν ὅτι 
ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν τάχει. πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς; 9 Εἶπεν δὲ καὶ πρός 
τινας τοὺς πεποιθότας ἐφ� ἑαυτοῖς ὅτι εἰσὶν δίκαιοι καὶ 
ἐξουθενοῦντας τοὺς λοιποὺς τὴν παραβολὴν ταύτην· 10 Ἄνθρωποι 
δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, ὁ εἷς Φαρισαῖος καὶ ὁ 
ἕτερος τελώνης. 11 ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα 
προσηύχετο, Ὁ θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰµὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ 
τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, µοιχοί, ἢ καὶ ὡς οὗτος ὁ τελώνης· 
12 νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶµαι. 13 ὁ 
δὲ τελώνης µακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλµοὺς 
ἐπᾶραι εἰς τὸν οὐρανόν, ἀλλ� ἔτυπτεν τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων, Ὁ 
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θεός, ἱλάσθητί µοι τῷ ἁµαρτωλῷ. 14 λέγω ὑµῖν, κατέβη οὗτος 
δεδικαιωµένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ παρ� ἐκεῖνον· ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν 
ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. 15 
Προσέφερον δὲ αὐτῷ καὶ τὰ βρέφη ἵνα αὐτῶν ἅπτηται· ἰδόντες δὲ 
οἱ µαθηταὶ ἐπετίµων αὐτοῖς. 16 ὁ δὲ Ἰησοῦς προσεκαλέσατο αὐτὰ 
λέγων, Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός µε καὶ µὴ κωλύετε αὐτά, 
τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 17 ἀµὴν λέγω ὑµῖν, 
ὃς ἂν µὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ µὴ εἰσέλθῃ 
εἰς αὐτήν. 18 Καὶ ἐπηρώτησέν τις αὐτὸν ἄρχων λέγων, ∆ιδάσκαλε 
ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονοµήσω; 19 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ 
Ἰησοῦς, Τί µε λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ µὴ εἷς ὁ θεός. 20 
τὰς ἐντολὰς οἶδας· Μὴ µοιχεύσῃς, Μὴ φονεύσῃς, Μὴ κλέψῃς, Μὴ 
ψευδοµαρτυρήσῃς, Τίµα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν µητέρα. 21 ὁ δὲ 
εἶπεν, Ταῦτα πάντα ἐφύλαξα ἐκ νεότητος. 22 ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς 
εἶπεν αὐτῷ, Ἔτι ἕν σοι λείπει· πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ 
διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν [τοῖς] οὐρανοῖς, καὶ δεῦρο 
ἀκολούθει µοι. 23 ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγενήθη, ἦν γὰρ 
πλούσιος σφόδρα. 24 Ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς [περίλυπον γενόµενον] 
εἶπεν, Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήµατα ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ 
θεοῦ εἰσπορεύονται· 25 εὐκοπώτερον γάρ ἐστιν κάµηλον διὰ 
τρήµατος βελόνης διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ 
εἰσελθεῖν. 26 εἶπαν δὲ οἱ ἀκούσαντες, Καὶ τίς δύναται σωθῆναι; 27 
ὁ δὲ εἶπεν, Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ θεῷ 
ἐστιν. 28 Εἶπεν δὲ ὁ Πέτρος, Ἰδοὺ ἡµεῖς ἀφέντες τὰ ἴδια 
ἠκολουθήσαµέν σοι. 29 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι 
οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ γυναῖκα ἢ ἀδελφοὺς ἢ γονεῖς ἢ 
τέκνα ἕνεκεν τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, 30 ὃς οὐχὶ µὴ ἀπολάβῃ 
πολλαπλασίονα ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχοµένῳ 
ζωὴν αἰώνιον. 31 Παραλαβὼν δὲ τοὺς δώδεκα εἶπεν πρὸς αὐτούς, 
Ἰδοὺ ἀναβαίνοµεν εἰς Ἰερουσαλήµ, καὶ τελεσθήσεται πάντα τὰ 
γεγραµµένα διὰ τῶν προφητῶν τῷ υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου· 32 
παραδοθήσεται γὰρ τοῖς ἔθνεσιν καὶ ἐµπαιχθήσεται καὶ 
ὑβρισθήσεται καὶ ἐµπτυσθήσεται, 33 καὶ µαστιγώσαντες 
ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ ἡµέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναστήσεται. 34 καὶ 
αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν, καὶ ἦν τὸ ῥῆµα τοῦτο κεκρυµµένον 
ἀπ� αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόµενα. 35 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ 
ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς Ἰεριχὼ τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν 
ἐπαιτῶν. 36 ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευοµένου ἐπυνθάνετο τί εἴη 
τοῦτο· 37 ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος 
παρέρχεται. 38 καὶ ἐβόησεν λέγων, Ἰησοῦ, υἱὲ ∆αυίδ, ἐλέησόν µε. 
39 καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίµων αὐτῷ ἵνα σιγήσῃ· αὐτὸς δὲ πολλῷ 
µᾶλλον ἔκραζεν, Υἱὲ ∆αυίδ, ἐλέησόν µε. 40 σταθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς 
ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν. ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ 
ἐπηρώτησεν αὐτόν, 41 Τί σοι θέλεις ποιήσω; ὁ δὲ εἶπεν, Κύριε, ἵνα 
ἀναβλέψω. 42 καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Ἀνάβλεψον· ἡ πίστις σου 
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σέσωκέν σε. 43 καὶ παραχρῆµα ἀνέβλεψεν, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ 
δοξάζων τὸν θεόν. καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ θεῷ.  

Lc 19:1Lc 19:1Lc 19:1Lc 19:1    

Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἰεριχώ. 2 καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόµατι 
καλούµενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης καὶ αὐτὸς 
πλούσιος. 3 καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστιν, καὶ οὐκ ἠδύνατο 
ἀπὸ τοῦ ὄχλου ὅτι τῇ ἡλικίᾳ µικρὸς ἦν. 4 καὶ προδραµὼν εἰς τὸ 
ἔµπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκοµορέαν ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης 
ἤµελλεν διέρχεσθαι. 5 καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ 
Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν, Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι, σήµερον 
γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ µε µεῖναι. 6 καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ 
ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. 7 καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες 
ὅτι Παρὰ ἁµαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν καταλῦσαι. 8 σταθεὶς δὲ 
Ζακχαῖος εἶπεν πρὸς τὸν κύριον, Ἰδοὺ τὰ ἡµίσειά µου τῶν 
ὑπαρχόντων, κύριε, τοῖς πτωχοῖς δίδωµι, καὶ εἴ τινός τι 
ἐσυκοφάντησα ἀποδίδωµι τετραπλοῦν. 9 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ 
Ἰησοῦς ὅτι Σήµερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ 
αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάµ ἐστιν· 10 ἦλθεν γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός. 11 Ἀκουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα 
προσθεὶς εἶπεν παραβολὴν διὰ τὸ ἐγγὺς εἶναι Ἰερουσαλὴµ αὐτὸν καὶ 
δοκεῖν αὐτοὺς ὅτι παραχρῆµα µέλλει ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ 
ἀναφαίνεσθαι. 12 εἶπεν οὖν, Ἄνθρωπός τις εὐγενὴς ἐπορεύθη εἰς 
χώραν µακρὰν λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν καὶ ὑποστρέψαι. 13 
καλέσας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα µνᾶς καὶ εἶπεν 
πρὸς αὐτούς, Πραγµατεύσασθε ἐν ᾧ ἔρχοµαι. 14 οἱ δὲ πολῖται 
αὐτοῦ ἐµίσουν αὐτόν, καὶ ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ 
λέγοντες, Οὐ θέλοµεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ� ἡµᾶς. 15 Καὶ ἐγένετο 
ἐν τῷ ἐπανελθεῖν αὐτὸν λαβόντα τὴν βασιλείαν καὶ εἶπεν 
φωνηθῆναι αὐτῷ τοὺς δούλους τούτους οἷς δεδώκει τὸ ἀργύριον, ἵνα 
γνοῖ τί διεπραγµατεύσαντο. 16 παρεγένετο δὲ ὁ πρῶτος λέγων, 
Κύριε, ἡ µνᾶ σου δέκα προσηργάσατο µνᾶς. 17 καὶ εἶπεν αὐτῷ, 
Εὖγε, ἀγαθὲ δοῦλε, ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου, ἴσθι ἐξουσίαν 
ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων. 18 καὶ ἦλθεν ὁ δεύτερος λέγων, Ἡ µνᾶ 
σου, κύριε, ἐποίησεν πέντε µνᾶς. 19 εἶπεν δὲ καὶ τούτῳ, Καὶ σὺ 
ἐπάνω γίνου πέντε πόλεων. 20 καὶ ὁ ἕτερος ἦλθεν λέγων, Κύριε, 
ἰδοὺ ἡ µνᾶ σου ἣν εἶχον ἀποκειµένην ἐν σουδαρίῳ· 21 ἐφοβούµην 
γάρ σε, ὅτι ἄνθρωπος αὐστηρὸς εἶ, αἴρεις ὃ οὐκ ἔθηκας καὶ θερίζεις 
ὃ οὐκ ἔσπειρας. 22 λέγει αὐτῷ, Ἐκ τοῦ στόµατός σου κρίνω σε, 
πονηρὲ δοῦλε. ᾔδεις ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἰµι, αἴρων ὃ οὐκ 
ἔθηκα καὶ θερίζων ὃ οὐκ ἔσπειρα; 23 καὶ διὰ τί οὐκ ἔδωκάς µου τὸ 
ἀργύριον ἐπὶ τράπεζαν; κἀγὼ ἐλθὼν σὺν τόκῳ ἂν αὐτὸ ἔπραξα. 24 
καὶ τοῖς παρεστῶσιν εἶπεν, Ἄρατε ἀπ� αὐτοῦ τὴν µνᾶν καὶ δότε τῷ 
τὰς δέκα µνᾶς ἔχοντι [25 � καὶ εἶπαν αὐτῷ, Κύριε, ἔχει δέκα 
µνᾶς]. 26 λέγω ὑµῖν ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται, ἀπὸ δὲ τοῦ µὴ 
ἔχοντος καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται. 27 πλὴν τοὺς ἐχθρούς µου τούτους 
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τοὺς µὴ θελήσαντάς µε βασιλεῦσαι ἐπ� αὐτοὺς ἀγάγετε ὧδε καὶ 
κατασφάξατε αὐτοὺς ἔµπροσθέν µου. 28 Καὶ εἰπὼν ταῦτα 
ἐπορεύετο ἔµπροσθεν ἀναβαίνων εἰς Ἱεροσόλυµα. 29 Καὶ ἐγένετο ὡς 
ἤγγισεν εἰς Βηθφαγὴ καὶ Βηθανιὰ πρὸς τὸ ὄρος τὸ καλούµενον 
Ἐλαιῶν, ἀπέστειλεν δύο τῶν µαθητῶν 30 λέγων, Ὑπάγετε εἰς τὴν 
κατέναντι κώµην, ἐν ᾗ εἰσπορευόµενοι εὑρήσετε πῶλον δεδεµένον, 
ἐφ� ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισεν, καὶ λύσαντες αὐτὸν 
ἀγάγετε. 31 καὶ ἐάν τις ὑµᾶς ἐρωτᾷ, ∆ιὰ τί λύετε; οὕτως ἐρεῖτε 
ὅτι Ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει. 32 ἀπελθόντες δὲ οἱ ἀπεσταλµένοι 
εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς. 33 λυόντων δὲ αὐτῶν τὸν πῶλον εἶπαν οἱ 
κύριοι αὐτοῦ πρὸς αὐτούς, Τί λύετε τὸν πῶλον; 34 οἱ δὲ εἶπαν ὅτι Ὁ 
κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει. 35 καὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν, 
καὶ ἐπιρίψαντες αὐτῶν τὰ ἱµάτια ἐπὶ τὸν πῶλον ἐπεβίβασαν τὸν 
Ἰησοῦν. 36 πορευοµένου δὲ αὐτοῦ ὑπεστρώννυον τὰ ἱµάτια αὐτῶν ἐν 
τῇ ὁδῷ. 37 Ἐγγίζοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ Ὄρους 
τῶν Ἐλαιῶν ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν µαθητῶν χαίροντες 
αἰνεῖν τὸν θεὸν φωνῇ µεγάλῃ περὶ πασῶν ὧν εἶδον δυνάµεων, 38 
λέγοντες, Εὐλογηµένος ὁ ἐρχόµενος ὁ βασιλεὺς ἐν ὀνόµατι κυρίου· 
ἐν οὐρανῷ εἰρήνη καὶ δόξα ἐν ὑψίστοις. 39 καί τινες τῶν Φαρισαίων 
ἀπὸ τοῦ ὄχλου εἶπαν πρὸς αὐτόν, ∆ιδάσκαλε, ἐπιτίµησον τοῖς 
µαθηταῖς σου. 40 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Λέγω ὑµῖν, ἐὰν οὗτοι 
σιωπήσουσιν, οἱ λίθοι κράξουσιν. 41 Καὶ ὡς ἤγγισεν, ἰδὼν τὴν 
πόλιν ἔκλαυσεν ἐπ� αὐτήν, 42 λέγων ὅτι Εἰ ἔγνως ἐν τῇ ἡµέρᾳ 
ταύτῃ καὶ σὺ τὰ πρὸς εἰρήνην � νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλµῶν σου. 
43 ὅτι ἥξουσιν ἡµέραι ἐπὶ σὲ καὶ παρεµβαλοῦσιν οἱ ἐχθροί σου 
χάρακά σοι καὶ περικυκλώσουσίν σε καὶ συνέξουσίν σε πάντοθεν, 44 
καὶ ἐδαφιοῦσίν σε καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοί, καὶ οὐκ ἀφήσουσιν 
λίθον ἐπὶ λίθον ἐν σοί, ἀνθ� ὧν οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς 
σου. 45 Καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς 
πωλοῦντας, 46 λέγων αὐτοῖς, Γέγραπται, Καὶ ἔσται ὁ οἶκός µου 
οἶκος προσευχῆς, ὑµεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν. 47 
Καὶ ἦν διδάσκων τὸ καθ� ἡµέραν ἐν τῷ ἱερῷ. οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 
γραµµατεῖς ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ λαοῦ· 48 καὶ 
οὐχ εὕρισκον τὸ τί ποιήσωσιν, ὁ λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεκρέµατο αὐτοῦ 
ἀκούων.  
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Καὶ ἐγένετο ἐν µιᾷ τῶν ἡµερῶν διδάσκοντος αὐτοῦ τὸν λαὸν ἐν τῷ 
ἱερῷ καὶ εὐαγγελιζοµένου ἐπέστησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 
γραµµατεῖς σὺν τοῖς πρεσβυτέροις, 2 καὶ εἶπαν λέγοντες πρὸς 
αὐτόν, Εἰπὸν ἡµῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς, ἢ τίς ἐστιν ὁ δούς 
σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην. 3 ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς, 
Ἐρωτήσω ὑµᾶς κἀγὼ λόγον, καὶ εἴπατέ µοι· 4 Τὸ βάπτισµα 
Ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἢ ἐξ ἀνθρώπων; 5 οἱ δὲ συνελογίσαντο πρὸς 
ἑαυτοὺς λέγοντες ὅτι Ἐὰν εἴπωµεν, Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ, ∆ιὰ τί οὐκ 
ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 6 ἐὰν δὲ εἴπωµεν, Ἐξ ἀνθρώπων, ὁ λαὸς ἅπας 
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καταλιθάσει ἡµᾶς, πεπεισµένος γάρ ἐστιν Ἰωάννην προφήτην 
εἶναι. 7 καὶ ἀπεκρίθησαν µὴ εἰδέναι πόθεν. 8 καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν 
αὐτοῖς, Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑµῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 9 
Ἤρξατο δὲ πρὸς τὸν λαὸν λέγειν τὴν παραβολὴν ταύτην· 
Ἄνθρωπός [τις] ἐφύτευσεν ἀµπελῶνα, καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς, 
καὶ ἀπεδήµησεν χρόνους ἱκανούς. 10 καὶ καιρῷ ἀπέστειλεν πρὸς 
τοὺς γεωργοὺς δοῦλον, ἵνα ἀπὸ τοῦ καρποῦ τοῦ ἀµπελῶνος δώσουσιν 
αὐτῷ· οἱ δὲ γεωργοὶ ἐξαπέστειλαν αὐτὸν δείραντες κενόν. 11 καὶ 
προσέθετο ἕτερον πέµψαι δοῦλον· οἱ δὲ κἀκεῖνον δείραντες καὶ 
ἀτιµάσαντες ἐξαπέστειλαν κενόν. 12 καὶ προσέθετο τρίτον πέµψαι· 
οἱ δὲ καὶ τοῦτον τραυµατίσαντες ἐξέβαλον. 13 εἶπεν δὲ ὁ κύριος τοῦ 
ἀµπελῶνος, Τί ποιήσω; πέµψω τὸν υἱόν µου τὸν ἀγαπητόν· ἴσως 
τοῦτον ἐντραπήσονται. 14 ἰδόντες δὲ αὐτὸν οἱ γεωργοὶ διελογίζοντο 
πρὸς ἀλλήλους λέγοντες, Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόµος· ἀποκτείνωµεν 
αὐτόν, ἵνα ἡµῶν γένηται ἡ κληρονοµία. 15 καὶ ἐκβαλόντες αὐτὸν 
ἔξω τοῦ ἀµπελῶνος ἀπέκτειναν. τί οὖν ποιήσει αὐτοῖς ὁ κύριος τοῦ 
ἀµπελῶνος; 16 ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργοὺς τούτους, καὶ 
δώσει τὸν ἀµπελῶνα ἄλλοις. ἀκούσαντες δὲ εἶπαν, Μὴ γένοιτο. 17 
ὁ δὲ ἐµβλέψας αὐτοῖς εἶπεν, Τί οὖν ἐστιν τὸ γεγραµµένον τοῦτο· 
Λίθον ὃν ἀπεδοκίµασαν οἱ οἰκοδοµοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς 
κεφαλὴν γωνίας; 18 πᾶς ὁ πεσὼν ἐπ� ἐκεῖνον τὸν λίθον 
συνθλασθήσεται· ἐφ� ὃν δ� ἂν πέσῃ, λικµήσει αὐτόν. 19 Καὶ 
ἐζήτησαν οἱ γραµµατεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐπιβαλεῖν ἐπ� αὐτὸν τὰς 
χεῖρας ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, καὶ ἐφοβήθησαν τὸν λαόν· ἔγνωσαν γὰρ 
ὅτι πρὸς αὐτοὺς εἶπεν τὴν παραβολὴν ταύτην. 20 Καὶ 
παρατηρήσαντες ἀπέστειλαν ἐγκαθέτους ὑποκρινοµένους ἑαυτοὺς 
δικαίους εἶναι, ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου, ὥστε παραδοῦναι 
αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεµόνος. 21 καὶ ἐπηρώτησαν 
αὐτὸν λέγοντες, ∆ιδάσκαλε, οἴδαµεν ὅτι ὀρθῶς λέγεις καὶ διδάσκεις 
καὶ οὐ λαµβάνεις πρόσωπον, ἀλλ� ἐπ� ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ 
διδάσκεις· 22 ἔξεστιν ἡµᾶς Καίσαρι φόρον δοῦναι ἢ οὔ; 23 
κατανοήσας δὲ αὐτῶν τὴν πανουργίαν εἶπεν πρὸς αὐτούς, 24 
∆είξατέ µοι δηνάριον· τίνος ἔχει εἰκόνα καὶ ἐπιγραφήν; οἱ δὲ εἶπαν, 
Καίσαρος. 25 ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τοίνυν ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος 
Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ. 26 καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἐπιλαβέσθαι 
αὐτοῦ ῥήµατος ἐναντίον τοῦ λαοῦ, καὶ θαυµάσαντες ἐπὶ τῇ 
ἀποκρίσει αὐτοῦ ἐσίγησαν. 27 Προσελθόντες δέ τινες τῶν 
Σαδδουκαίων, οἱ ἀντιλέγοντες ἀνάστασιν µὴ εἶναι, ἐπηρώτησαν 
αὐτὸν 28 λέγοντες, ∆ιδάσκαλε, Μωϋσῆς ἔγραψεν ἡµῖν, ἐάν τινος 
ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα, καὶ οὗτος ἄτεκνος ᾖ, ἵνα λάβῃ ὁ 
ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρµα τῷ ἀδελφῷ 
αὐτοῦ. 29 ἑπτὰ οὖν ἀδελφοὶ ἦσαν· καὶ ὁ πρῶτος λαβὼν γυναῖκα 
ἀπέθανεν ἄτεκνος· 30 καὶ ὁ δεύτερος 31 καὶ ὁ τρίτος ἔλαβεν αὐτήν, 
ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ ἑπτὰ οὐ κατέλιπον τέκνα καὶ ἀπέθανον. 32 
ὕστερον καὶ ἡ γυνὴ ἀπέθανεν. 33 ἡ γυνὴ οὖν ἐν τῇ ἀναστάσει τίνος 
αὐτῶν γίνεται γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα. 34 καὶ 
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εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου γαµοῦσιν καὶ 
γαµίσκονται, 35 οἱ δὲ καταξιωθέντες τοῦ αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν καὶ 
τῆς ἀναστάσεως τῆς ἐκ νεκρῶν οὔτε γαµοῦσιν οὔτε γαµίζονται· 36 
οὐδὲ γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται, ἰσάγγελοι γάρ εἰσιν, καὶ υἱοί εἰσιν 
θεοῦ, τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες. 37 ὅτι δὲ ἐγείρονται οἱ νεκροὶ καὶ 
Μωϋσῆς ἐµήνυσεν ἐπὶ τῆς βάτου, ὡς λέγει κύριον τὸν θεὸν Ἀβραὰµ 
καὶ θεὸν Ἰσαὰκ καὶ θεὸν Ἰακώβ· 38 θεὸς δὲ οὐκ ἔστιν νεκρῶν ἀλλὰ 
ζώντων, πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν. 39 ἀποκριθέντες δέ τινες τῶν 
γραµµατέων εἶπαν, ∆ιδάσκαλε, καλῶς εἶπας· 40 οὐκέτι γὰρ 
ἐτόλµων ἐπερωτᾶν αὐτὸν οὐδέν. 41 Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Πῶς 
λέγουσιν τὸν Χριστὸν εἶναι ∆αυὶδ υἱόν; 42 αὐτὸς γὰρ ∆αυὶδ λέγει 
ἐν βίβλῳ ψαλµῶν, Εἶπεν κύριος τῷ κυρίῳ µου, Κάθου ἐκ δεξιῶν 
µου 43 ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. 44 
∆αυὶδ οὖν κύριον αὐτὸν καλεῖ, καὶ πῶς αὐτοῦ υἱός ἐστιν; 45 
Ἀκούοντος δὲ παντὸς τοῦ λαοῦ εἶπεν τοῖς µαθηταῖς [αὐτοῦ], 46 
Προσέχετε ἀπὸ τῶν γραµµατέων τῶν θελόντων περιπατεῖν ἐν 
στολαῖς καὶ φιλούντων ἀσπασµοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ 
πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς 
δείπνοις, 47 οἳ κατεσθίουσιν τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει 
µακρὰ προσεύχονται· οὗτοι λήµψονται περισσότερον κρίµα.  
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Ἀναβλέψας δὲ εἶδεν τοὺς βάλλοντας εἰς τὸ γαζοφυλάκιον τὰ δῶρα 
αὐτῶν πλουσίους. 2 εἶδεν δέ τινα χήραν πενιχρὰν βάλλουσαν ἐκεῖ 
λεπτὰ δύο, 3 καὶ εἶπεν, Ἀληθῶς λέγω ὑµῖν ὅτι ἡ χήρα αὕτη ἡ 
πτωχὴ πλεῖον πάντων ἔβαλεν· 4 πάντες γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ 
περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα, αὕτη δὲ ἐκ τοῦ 
ὑστερήµατος αὐτῆς πάντα τὸν βίον ὃν εἶχεν ἔβαλεν. 5 Καί τινων 
λεγόντων περὶ τοῦ ἱεροῦ, ὅτι λίθοις καλοῖς καὶ ἀναθήµασιν 
κεκόσµηται, εἶπεν, 6 Ταῦτα ἃ θεωρεῖτε, ἐλεύσονται ἡµέραι ἐν αἷς 
οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ ὃς οὐ καταλυθήσεται. 7 
Ἐπηρώτησαν δὲ αὐτὸν λέγοντες, ∆ιδάσκαλε, πότε οὖν ταῦτα 
ἔσται, καὶ τί τὸ σηµεῖον ὅταν µέλλῃ ταῦτα γίνεσθαι; 8 ὁ δὲ εἶπεν, 
Βλέπετε µὴ πλανηθῆτε· πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόµατί µου 
λέγοντες, Ἐγώ εἰµι· καί, Ὁ καιρὸς ἤγγικεν· µὴ πορευθῆτε ὀπίσω 
αὐτῶν. 9 ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέµους καὶ ἀκαταστασίας, µὴ 
πτοηθῆτε· δεῖ γὰρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον, ἀλλ� οὐκ εὐθέως τὸ 
τέλος. 10 Τότε ἔλεγεν αὐτοῖς, Ἐγερθήσεται ἔθνος ἐπ� ἔθνος καὶ 
βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, 11 σεισµοί τε µεγάλοι καὶ κατὰ τόπους 
λιµοὶ καὶ λοιµοὶ ἔσονται, φόβητρά τε καὶ ἀπ� οὐρανοῦ σηµεῖα 
µεγάλα ἔσται. 12 πρὸ δὲ τούτων πάντων ἐπιβαλοῦσιν ἐφ� ὑµᾶς τὰς 
χεῖρας αὐτῶν καὶ διώξουσιν, παραδιδόντες εἰς τὰς συναγωγὰς καὶ 
φυλακάς, ἀπαγοµένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεµόνας ἕνεκεν τοῦ 
ὀνόµατός µου· 13 ἀποβήσεται ὑµῖν εἰς µαρτύριον. 14 θέτε οὖν ἐν 
ταῖς καρδίαις ὑµῶν µὴ προµελετᾶν ἀπολογηθῆναι, 15 ἐγὼ γὰρ 
δώσω ὑµῖν στόµα καὶ σοφίαν ᾗ οὐ δυνήσονται ἀντιστῆναι ἢ 
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ἀντειπεῖν ἅπαντες οἱ ἀντικείµενοι ὑµῖν. 16 παραδοθήσεσθε δὲ καὶ 
ὑπὸ γονέων καὶ ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν καὶ φίλων, καὶ 
θανατώσουσιν ἐξ ὑµῶν, 17 καὶ ἔσεσθε µισούµενοι ὑπὸ πάντων διὰ 
τὸ ὄνοµά µου. 18 καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑµῶν οὐ µὴ ἀπόληται. 
19 ἐν τῇ ὑποµονῇ ὑµῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑµῶν. 20 Ὅταν δὲ 
ἴδητε κυκλουµένην ὑπὸ στρατοπέδων Ἰερουσαλήµ, τότε γνῶτε ὅτι 
ἤγγικεν ἡ ἐρήµωσις αὐτῆς. 21 τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν 
εἰς τὰ ὄρη, καὶ οἱ ἐν µέσῳ αὐτῆς ἐκχωρείτωσαν, καὶ οἱ ἐν ταῖς 
χώραις µὴ εἰσερχέσθωσαν εἰς αὐτήν, 22 ὅτι ἡµέραι ἐκδικήσεως 
αὗταί εἰσιν τοῦ πλησθῆναι πάντα τὰ γεγραµµένα. 23 οὐαὶ ταῖς ἐν 
γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡµέραις· 
ἔσται γὰρ ἀνάγκη µεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὀργὴ τῷ λαῷ τούτῳ, 24 
καὶ πεσοῦνται στόµατι µαχαίρης καὶ αἰχµαλωτισθήσονται εἰς τὰ 
ἔθνη πάντα, καὶ Ἰερουσαλὴµ ἔσται πατουµένη ὑπὸ ἐθνῶν, ἄχρι οὗ 
πληρωθῶσιν καιροὶ ἐθνῶν. 25 Καὶ ἔσονται σηµεῖα ἐν ἡλίῳ καὶ 
σελήνῃ καὶ ἄστροις, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ ἤχους 
θαλάσσης καὶ σάλου, 26 ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου καὶ 
προσδοκίας τῶν ἐπερχοµένων τῇ οἰκουµένῃ, αἱ γὰρ δυνάµεις τῶν 
οὐρανῶν σαλευθήσονται. 27 καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ 
ἀνθρώπου ἐρχόµενον ἐν νεφέλῃ µετὰ δυνάµεως καὶ δόξης πολλῆς. 
28 ἀρχοµένων δὲ τούτων γίνεσθαι ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς 
κεφαλὰς ὑµῶν, διότι ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις ὑµῶν. 29 Καὶ εἶπεν 
παραβολὴν αὐτοῖς· Ἴδετε τὴν συκῆν καὶ πάντα τὰ δένδρα· 30 ὅταν 
προβάλωσιν ἤδη, βλέποντες ἀφ�  ἑαυτῶν γινώσκετε ὅτι ἤδη ἐγγὺς 
τὸ θέρος ἐστίν· 31 οὕτως καὶ ὑµεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόµενα, 
γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 32 ἀµὴν λέγω ὑµῖν 
ὅτι οὐ µὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα γένηται. 33 ὁ 
οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι µου οὐ µὴ 
παρελεύσονται. 34 Προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς µήποτε βαρηθῶσιν ὑµῶν 
αἱ καρδίαι ἐν κραιπάλῃ καὶ µέθῃ καὶ µερίµναις βιωτικαῖς, καὶ 
ἐπιστῇ ἐφ� ὑµᾶς αἰφνίδιος ἡ ἡµέρα ἐκείνη· 35 ὡς παγὶς γὰρ 
ἐπελεύσεται ἐπὶ πάντας τοὺς καθηµένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς 
γῆς. 36 ἀγρυπνεῖτε δὲ ἐν παντὶ καιρῷ δεόµενοι ἵνα κατισχύσητε 
ἐκφυγεῖν ταῦτα πάντα τὰ µέλλοντα γίνεσθαι, καὶ σταθῆναι 
ἔµπροσθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 37 Ἦν δὲ τὰς ἡµέρας ἐν τῷ 
ἱερῷ διδάσκων, τὰς δὲ νύκτας ἐξερχόµενος ηὐλίζετο εἰς τὸ ὄρος τὸ 
καλούµενον Ἐλαιῶν· 38 καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὤρθριζεν πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ 
ἱερῷ ἀκούειν αὐτοῦ.  
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Ἤγγιζεν δὲ ἡ ἑορτὴ τῶν ἀζύµων ἡ λεγοµένη πάσχα. 2 καὶ ἐζήτουν 
οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραµµατεῖς τὸ πῶς ἀνέλωσιν αὐτόν, ἐφοβοῦντο 
γὰρ τὸν λαόν. 3 Εἰσῆλθεν δὲ Σατανᾶς εἰς Ἰούδαν τὸν καλούµενον 
Ἰσκαριώτην, ὄντα ἐκ τοῦ ἀριθµοῦ τῶν δώδεκα· 4 καὶ ἀπελθὼν 
συνελάλησεν τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ στρατηγοῖς τὸ πῶς αὐτοῖς 
παραδῷ αὐτόν. 5 καὶ ἐχάρησαν καὶ συνέθεντο αὐτῷ ἀργύριον 
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δοῦναι. 6 καὶ ἐξωµολόγησεν, καὶ ἐζήτει εὐκαιρίαν τοῦ παραδοῦναι 
αὐτὸν ἄτερ ὄχλου αὐτοῖς. 7 Ἦλθεν δὲ ἡ ἡµέρα τῶν ἀζύµων, [ἐν] ᾗ 
ἔδει θύεσθαι τὸ πάσχα. 8 καὶ ἀπέστειλεν Πέτρον καὶ Ἰωάννην 
εἰπών, Πορευθέντες ἑτοιµάσατε ἡµῖν τὸ πάσχα ἵνα φάγωµεν. 9 οἱ 
δὲ εἶπαν αὐτῷ, Ποῦ θέλεις ἑτοιµάσωµεν; 10 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἰδοὺ 
εἰσελθόντων ὑµῶν εἰς τὴν πόλιν συναντήσει ὑµῖν ἄνθρωπος 
κεράµιον ὕδατος βαστάζων· ἀκολουθήσατε αὐτῷ εἰς τὴν οἰκίαν εἰς 
ἣν εἰσπορεύεται. 11 καὶ ἐρεῖτε τῷ οἰκοδεσπότῃ τῆς οἰκίας, Λέγει 
σοι ὁ διδάσκαλος, Ποῦ ἐστιν τὸ κατάλυµα ὅπου τὸ πάσχα µετὰ 
τῶν µαθητῶν µου φάγω; 12 κἀκεῖνος ὑµῖν δείξει ἀνάγαιον µέγα 
ἐστρωµένον· ἐκεῖ ἑτοιµάσατε. 13 ἀπελθόντες δὲ εὗρον καθὼς 
εἰρήκει αὐτοῖς, καὶ ἡτοίµασαν τὸ πάσχα. 14 Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡ 
ὥρα, ἀνέπεσεν καὶ οἱ ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ. 15 καὶ εἶπεν πρὸς 
αὐτούς, Ἐπιθυµίᾳ ἐπεθύµησα τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν µεθ� ὑµῶν 
πρὸ τοῦ µε παθεῖν· 16 λέγω γὰρ ὑµῖν ὅτι οὐ µὴ φάγω αὐτὸ ἕως 
ὅτου πληρωθῇ ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 17 καὶ δεξάµενος ποτήριον 
εὐχαριστήσας εἶπεν, Λάβετε τοῦτο καὶ διαµερίσατε εἰς ἑαυτούς· 18 
λέγω γὰρ ὑµῖν [ὅτι] οὐ µὴ πίω ἀπὸ τοῦ νῦν ἀπὸ τοῦ γενήµατος τῆς 
ἀµπέλου ἕως οὗ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἔλθῃ. 19 καὶ λαβὼν ἄρτον 
εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων, Τοῦτό ἐστιν τὸ 
σῶµά µου [τὸ ὑπὲρ ὑµῶν διδόµενον· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐµὴν 
ἀνάµνησιν. 20 καὶ τὸ ποτήριον ὡσαύτως µετὰ τὸ δειπνῆσαι, 
λέγων, Τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐν τῷ αἵµατί µου, τὸ 
ὑπὲρ ὑµῶν ἐκχυννόµενον]. 21 πλὴν ἰδοὺ ἡ χεὶρ τοῦ παραδιδόντος µε 
µετ� ἐµοῦ ἐπὶ τῆς τραπέζης· 22 ὅτι ὁ υἱὸς µὲν τοῦ ἀνθρώπου κατὰ 
τὸ ὡρισµένον πορεύεται, πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι� οὗ 
παραδίδοται. 23 καὶ αὐτοὶ ἤρξαντο συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς τὸ τίς 
ἄρα εἴη ἐξ αὐτῶν ὁ τοῦτο µέλλων πράσσειν. 24 Ἐγένετο δὲ καὶ 
φιλονεικία ἐν αὐτοῖς, τὸ τίς αὐτῶν δοκεῖ εἶναι µείζων. 25 ὁ δὲ εἶπεν 
αὐτοῖς, Οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν κυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ 
ἐξουσιάζοντες αὐτῶν εὐεργέται καλοῦνται. 26 ὑµεῖς δὲ οὐχ οὕτως, 
ἀλλ� ὁ µείζων ἐν ὑµῖν γινέσθω ὡς ὁ νεώτερος, καὶ ὁ ἡγούµενος ὡς 
ὁ διακονῶν. 27 τίς γὰρ µείζων, ὁ ἀνακείµενος ἢ ὁ διακονῶν; οὐχὶ ὁ 
ἀνακείµενος; ἐγὼ δὲ ἐν µέσῳ ὑµῶν εἰµι ὡς ὁ διακονῶν. 28 ὑµεῖς δέ 
ἐστε οἱ διαµεµενηκότες µετ� ἐµοῦ ἐν τοῖς πειρασµοῖς µου· 29 κἀγὼ 
διατίθεµαι ὑµῖν καθὼς διέθετό µοι ὁ πατήρ µου βασιλείαν 30 ἵνα 
ἔσθητε καὶ πίνητε ἐπὶ τῆς τραπέζης µου ἐν τῇ βασιλείᾳ µου, καὶ 
καθήσεσθε ἐπὶ θρόνων τὰς δώδεκα φυλὰς κρίνοντες τοῦ Ἰσραήλ. 31 
Σίµων Σίµων, ἰδοὺ ὁ Σατανᾶς ἐξῃτήσατο ὑµᾶς τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν 
σῖτον· 32 ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ ἵνα µὴ ἐκλίπῃ ἡ πίστις σου· καὶ 
σύ ποτε ἐπιστρέψας στήρισον τοὺς ἀδελφούς σου. 33 ὁ δὲ εἶπεν 
αὐτῷ, Κύριε, µετὰ σοῦ ἕτοιµός εἰµι καὶ εἰς φυλακὴν καὶ εἰς 
θάνατον πορεύεσθαι. 34 ὁ δὲ εἶπεν, Λέγω σοι, Πέτρε, οὐ φωνήσει 
σήµερον ἀλέκτωρ ἕως τρίς µε ἀπαρνήσῃ εἰδέναι. 35 Καὶ εἶπεν 
αὐτοῖς, Ὅτε ἀπέστειλα ὑµᾶς ἄτερ βαλλαντίου καὶ πήρας καὶ 
ὑποδηµάτων, µή τινος ὑστερήσατε; οἱ δὲ εἶπαν, Οὐθενός. 36 εἶπεν 
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δὲ αὐτοῖς, Ἀλλὰ νῦν ὁ ἔχων βαλλάντιον ἀράτω, ὁµοίως καὶ πήραν, 
καὶ ὁ µὴ ἔχων πωλησάτω τὸ ἱµάτιον αὐτοῦ καὶ ἀγορασάτω 
µάχαιραν. 37 λέγω γὰρ ὑµῖν ὅτι τοῦτο τὸ γεγραµµένον δεῖ 
τελεσθῆναι ἐν ἐµοί, τὸ Καὶ µετὰ ἀνόµων ἐλογίσθη· καὶ γὰρ τὸ 
περὶ ἐµοῦ τέλος ἔχει. 38 οἱ δὲ εἶπαν, Κύριε, ἰδοὺ µάχαιραι ὧδε δύο. 
ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἱκανόν ἐστιν. 39 Καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη κατὰ τὸ 
ἔθος εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν· ἠκολούθησαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ 
µαθηταί. 40 γενόµενος δὲ ἐπὶ τοῦ τόπου εἶπεν αὐτοῖς, Προσεύχεσθε 
µὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασµόν. 41 καὶ αὐτὸς ἀπεσπάσθη ἀπ� αὐτῶν 
ὡσεὶ λίθου βολήν, καὶ θεὶς τὰ γόνατα προσηύχετο 42 λέγων, 
Πάτερ, εἰ βούλει παρένεγκε τοῦτο τὸ ποτήριον ἀπ� ἐµοῦ· πλὴν µὴ 
τὸ θέληµά µου ἀλλὰ τὸ σὸν γινέσθω. 45 καὶ ἀναστὰς ἀπὸ τῆς 
προσευχῆς ἐλθὼν πρὸς τοὺς µαθητὰς εὗρεν κοιµωµένους αὐτοὺς ἀπὸ 
τῆς λύπης, 46 καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τί καθεύδετε; ἀναστάντες 
προσεύχεσθε, ἵνα µὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασµόν. 47 Ἔτι αὐτοῦ 
λαλοῦντος ἰδοὺ ὄχλος, καὶ ὁ λεγόµενος Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα 
προήρχετο αὐτούς, καὶ ἤγγισεν τῷ Ἰησοῦ φιλῆσαι αὐτόν. 48 
Ἰησοῦς δὲ εἶπεν αὐτῷ, Ἰούδα, φιλήµατι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
παραδίδως; 49 ἰδόντες δὲ οἱ περὶ αὐτὸν τὸ ἐσόµενον εἶπαν, Κύριε, εἰ 
πατάξοµεν ἐν µαχαίρῃ; 50 καὶ ἐπάταξεν εἷς τις ἐξ αὐτῶν τοῦ 
ἀρχιερέως τὸν δοῦλον καὶ ἀφεῖλεν τὸ οὖς αὐτοῦ τὸ δεξιόν. 51 
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἐᾶτε ἕως τούτου· καὶ ἁψάµενος τοῦ 
ὠτίου ἰάσατο αὐτόν. 52 εἶπεν δὲ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς παραγενοµένους 
ἐπ� αὐτὸν ἀρχιερεῖς καὶ στρατηγοὺς τοῦ ἱεροῦ καὶ πρεσβυτέρους, Ὡς 
ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε µετὰ µαχαιρῶν καὶ ξύλων; 53 καθ� ἡµέραν 
ὄντος µου µεθ� ὑµῶν ἐν τῷ ἱερῷ οὐκ ἐξετείνατε τὰς χεῖρας ἐπ� ἐµέ· 
ἀλλ� αὕτη ἐστὶν ὑµῶν ἡ ὥρα καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ σκότους. 54 
Συλλαβόντες δὲ αὐτὸν ἤγαγον καὶ εἰσήγαγον εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ 
ἀρχιερέως· ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει µακρόθεν. 55 περιαψάντων δὲ 
πῦρ ἐν µέσῳ τῆς αὐλῆς καὶ συγκαθισάντων ἐκάθητο ὁ Πέτρος 
µέσος αὐτῶν. 56 ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν παιδίσκη τις καθήµενον πρὸς τὸ 
φῶς καὶ ἀτενίσασα αὐτῷ εἶπεν, Καὶ οὗτος σὺν αὐτῷ ἦν· 57 ὁ δὲ 
ἠρνήσατο λέγων, Οὐκ οἶδα αὐτόν, γύναι. 58 καὶ µετὰ βραχὺ ἕτερος 
ἰδὼν αὐτὸν ἔφη, Καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ· ὁ δὲ Πέτρος ἔφη, Ἄνθρωπε, 
οὐκ εἰµί. 59 καὶ διαστάσης ὡσεὶ ὥρας µιᾶς ἄλλος τις διϊσχυρίζετο 
λέγων, Ἐπ� ἀληθείας καὶ οὗτος µετ� αὐτοῦ ἦν, καὶ γὰρ Γαλιλαῖός 
ἐστιν· 60 εἶπεν δὲ ὁ Πέτρος, Ἄνθρωπε, οὐκ οἶδα ὃ λέγεις. καὶ 
παραχρῆµα ἔτι λαλοῦντος αὐτοῦ ἐφώνησεν ἀλέκτωρ. 61 καὶ 
στραφεὶς ὁ κύριος ἐνέβλεψεν τῷ Πέτρῳ, καὶ ὑπεµνήσθη ὁ Πέτρος 
τοῦ ῥήµατος τοῦ κυρίου ὡς εἶπεν αὐτῷ ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι 
σήµερον ἀπαρνήσῃ µε τρίς· 62 καὶ ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσεν πικρῶς. 
63 Καὶ οἱ ἄνδρες οἱ συνέχοντες αὐτὸν ἐνέπαιζον αὐτῷ δέροντες, 64 
καὶ περικαλύψαντες αὐτὸν ἐπηρώτων λέγοντες, Προφήτευσον, τίς 
ἐστιν ὁ παίσας σε; 65 καὶ ἕτερα πολλὰ βλασφηµοῦντες ἔλεγον εἰς 
αὐτόν. 66 Καὶ ὡς ἐγένετο ἡµέρα, συνήχθη τὸ πρεσβυτέριον τοῦ 
λαοῦ, ἀρχιερεῖς τε καὶ γραµµατεῖς, καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ 
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συνέδριον αὐτῶν, 67 λέγοντες, Εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, εἰπὸν ἡµῖν. εἶπεν 
δὲ αὐτοῖς, Ἐὰν ὑµῖν εἴπω οὐ µὴ πιστεύσητε· 68 ἐὰν δὲ ἐρωτήσω οὐ 
µὴ ἀποκριθῆτε. 69 ἀπὸ τοῦ νῦν δὲ ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
καθήµενος ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάµεως τοῦ θεοῦ. 70 εἶπαν δὲ πάντες, 
Σὺ οὖν εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ; ὁ δὲ πρὸς αὐτοὺς ἔφη, Ὑµεῖς λέγετε ὅτι 
ἐγώ εἰµι. 71 οἱ δὲ εἶπαν, Τί ἔτι ἔχοµεν µαρτυρίας χρείαν; αὐτοὶ γὰρ 
ἠκούσαµεν ἀπὸ τοῦ στόµατος αὐτοῦ.  
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Καὶ ἀναστὰν ἅπαν τὸ πλῆθος αὐτῶν ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸν 
Πιλᾶτον. 2 ἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ λέγοντες, Τοῦτον εὕραµεν 
διαστρέφοντα τὸ ἔθνος ἡµῶν καὶ κωλύοντα φόρους Καίσαρι διδόναι 
καὶ λέγοντα ἑαυτὸν Χριστὸν βασιλέα εἶναι. 3 ὁ δὲ Πιλᾶτος 
ἠρώτησεν αὐτὸν λέγων, Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; ὁ δὲ 
ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἔφη, Σὺ λέγεις. 4 ὁ δὲ Πιλᾶτος εἶπεν πρὸς τοὺς 
ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ὄχλους, Οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ 
τούτῳ. 5 οἱ δὲ ἐπίσχυον λέγοντες ὅτι Ἀνασείει τὸν λαὸν διδάσκων 
καθ� ὅλης τῆς Ἰουδαίας, καὶ ἀρξάµενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἕως 
ὧδε. 6 Πιλᾶτος δὲ ἀκούσας ἐπηρώτησεν εἰ ὁ ἄνθρωπος Γαλιλαῖός 
ἐστιν· 7 καὶ ἐπιγνοὺς ὅτι ἐκ τῆς ἐξουσίας Ἡρῴδου ἐστὶν ἀνέπεµψεν 
αὐτὸν πρὸς Ἡρῴδην, ὄντα καὶ αὐτὸν ἐν Ἱεροσολύµοις ἐν ταύταις 
ταῖς ἡµέραις. 8 ὁ δὲ Ἡρῴδης ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν, ἦν γὰρ 
ἐξ ἱκανῶν χρόνων θέλων ἰδεῖν αὐτὸν διὰ τὸ ἀκούειν περὶ αὐτοῦ, καὶ 
ἤλπιζέν τι σηµεῖον ἰδεῖν ὑπ� αὐτοῦ γινόµενον. 9 ἐπηρώτα δὲ αὐτὸν 
ἐν λόγοις ἱκανοῖς· αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτῷ. 10 εἱστήκεισαν 
δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραµµατεῖς εὐτόνως κατηγοροῦντες αὐτοῦ. 11 
ἐξουθενήσας δὲ αὐτὸν [καὶ] ὁ Ἡρῴδης σὺν τοῖς στρατεύµασιν αὐτοῦ 
καὶ ἐµπαίξας περιβαλὼν ἐσθῆτα λαµπρὰν ἀνέπεµψεν αὐτὸν τῷ 
Πιλάτῳ. 12 ἐγένοντο δὲ φίλοι ὅ τε Ἡρῴδης καὶ ὁ Πιλᾶτος ἐν αὐτῇ 
τῇ ἡµέρᾳ µετ� ἀλλήλων· προϋπῆρχον γὰρ ἐν ἔχθρᾳ ὄντες πρὸς 
αὑτούς. 13 Πιλᾶτος δὲ συγκαλεσάµενος τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς 
ἄρχοντας καὶ τὸν λαὸν 14 εἶπεν πρὸς αὐτούς, Προσηνέγκατέ µοι τὸν 
ἄνθρωπον τοῦτον ὡς ἀποστρέφοντα τὸν λαόν, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐνώπιον 
ὑµῶν ἀνακρίνας οὐθὲν εὗρον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ αἴτιον ὧν 
κατηγορεῖτε κατ� αὐτοῦ, 15 ἀλλ� οὐδὲ Ἡρῴδης· ἀνέπεµψεν γὰρ 
αὐτὸν πρὸς ἡµᾶς· καὶ ἰδοὺ οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶν πεπραγµένον 
αὐτῷ. 16 παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω. 18 ἀνέκραγον δὲ 
παµπληθεὶ λέγοντες, Αἶρε τοῦτον, ἀπόλυσον δὲ ἡµῖν τὸν 
Βαραββᾶν· 19 ὅστις ἦν διὰ στάσιν τινὰ γενοµένην ἐν τῇ πόλει καὶ 
φόνον βληθεὶς ἐν τῇ φυλακῇ. 20 πάλιν δὲ ὁ Πιλᾶτος προσεφώνησεν 
αὐτοῖς, θέλων ἀπολῦσαι τὸν Ἰησοῦν· 21 οἱ δὲ ἐπεφώνουν λέγοντες, 
Σταύρου, σταύρου αὐτόν. 22 ὁ δὲ τρίτον εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τί γὰρ 
κακὸν ἐποίησεν οὗτος; οὐδὲν αἴτιον θανάτου εὗρον ἐν αὐτῷ· 
παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω. 23 οἱ δὲ ἐπέκειντο φωναῖς µεγάλαις 
αἰτούµενοι αὐτὸν σταυρωθῆναι, καὶ κατίσχυον αἱ φωναὶ αὐτῶν. 24 
καὶ Πιλᾶτος ἐπέκρινεν γενέσθαι τὸ αἴτηµα αὐτῶν· 25 ἀπέλυσεν δὲ 
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τὸν διὰ στάσιν καὶ φόνον βεβληµένον εἰς φυλακὴν ὃν ᾐτοῦντο, τὸν 
δὲ Ἰησοῦν παρέδωκεν τῷ θελήµατι αὐτῶν. 26 Καὶ ὡς ἀπήγαγον 
αὐτόν, ἐπιλαβόµενοι Σίµωνά τινα Κυρηναῖον ἐρχόµενον ἀπ� ἀγροῦ 
ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν σταυρὸν φέρειν ὄπισθεν τοῦ Ἰησοῦ. 27 
Ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ καὶ γυναικῶν αἳ 
ἐκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν. 28 στραφεὶς δὲ πρὸς αὐτὰς [ὁ] 
Ἰησοῦς εἶπεν, Θυγατέρες Ἰερουσαλήµ, µὴ κλαίετε ἐπ� ἐµέ· πλὴν 
ἐφ� ἑαυτὰς κλαίετε καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ὑµῶν, 29 ὅτι ἰδοὺ ἔρχονται 
ἡµέραι ἐν αἷς ἐροῦσιν, Μακάριαι αἱ στεῖραι καὶ αἱ κοιλίαι αἳ οὐκ 
ἐγέννησαν καὶ µαστοὶ οἳ οὐκ ἔθρεψαν. 30 τότε ἄρξονται λέγειν τοῖς 
ὄρεσιν, Πέσετε ἐφ� ἡµᾶς, καὶ τοῖς βουνοῖς, Καλύψατε ἡµᾶς· 31 ὅτι 
εἰ ἐν τῷ ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν, ἐν τῷ ξηρῷ τί γένηται; 32 
Ἤγοντο δὲ καὶ ἕτεροι κακοῦργοι δύο σὺν αὐτῷ ἀναιρεθῆναι. 33 καὶ 
ὅτε ἦλθον ἐπὶ τὸν τόπον τὸν καλούµενον Κρανίον, ἐκεῖ ἐσταύρωσαν 
αὐτὸν καὶ τοὺς κακούργους, ὃν µὲν ἐκ δεξιῶν ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν. 34 
[ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔλεγεν, Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς, οὐ γὰρ οἴδασιν τί 
ποιοῦσιν.] διαµεριζόµενοι δὲ τὰ ἱµάτια αὐτοῦ ἔβαλον κλῆρον. 35 καὶ 
εἱστήκει ὁ λαὸς θεωρῶν. ἐξεµυκτήριζον δὲ καὶ οἱ ἄρχοντες 
λέγοντες, Ἄλλους ἔσωσεν, σωσάτω ἑαυτόν, εἰ οὗτός ἐστιν ὁ 
Χριστὸς τοῦ θεοῦ ὁ ἐκλεκτός. 36 ἐνέπαιξαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ 
στρατιῶται προσερχόµενοι, ὄξος προσφέροντες αὐτῷ 37 καὶ 
λέγοντες, Εἰ σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, σῶσον σεαυτόν. 38 ἦν 
δὲ καὶ ἐπιγραφὴ ἐπ� αὐτῷ, Ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων οὗτος. 39 Εἷς 
δὲ τῶν κρεµασθέντων κακούργων ἐβλασφήµει αὐτὸν λέγων, Οὐχὶ 
σὺ εἶ ὁ Χριστός; σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡµᾶς. 40 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ 
ἕτερος ἐπιτιµῶν αὐτῷ ἔφη, Οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν θεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ 
κρίµατι εἶ; 41 καὶ ἡµεῖς µὲν δικαίως, ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαµεν 
ἀπολαµβάνοµεν· οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξεν. 42 καὶ ἔλεγεν, 
Ἰησοῦ, µνήσθητί µου ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. 43 καὶ εἶπεν 
αὐτῷ, Ἀµήν σοι λέγω, σήµερον µετ� ἐµοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ. 
44 Καὶ ἦν ἤδη ὡσεὶ ὥρα ἕκτη καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ� ὅλην τὴν γῆν 
ἕως ὥρας ἐνάτης 45 τοῦ ἡλίου ἐκλιπόντος, ἐσχίσθη δὲ τὸ 
καταπέτασµα τοῦ ναοῦ µέσον. 46 καὶ φωνήσας φωνῇ µεγάλῃ ὁ 
Ἰησοῦς εἶπεν, Πάτερ, εἰς χεῖράς σου παρατίθεµαι τὸ πνεῦµά µου· 
τοῦτο δὲ εἰπὼν ἐξέπνευσεν. 47 Ἰδὼν δὲ ὁ ἑκατοντάρχης τὸ 
γενόµενον ἐδόξαζεν τὸν θεὸν λέγων, Ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος 
δίκαιος ἦν. 48 καὶ πάντες οἱ συµπαραγενόµενοι ὄχλοι ἐπὶ τὴν 
θεωρίαν ταύτην, θεωρήσαντες τὰ γενόµενα, τύπτοντες τὰ στήθη 
ὑπέστρεφον. 49 εἱστήκεισαν δὲ πάντες οἱ γνωστοὶ αὐτῷ ἀπὸ 
µακρόθεν, καὶ γυναῖκες αἱ συνακολουθοῦσαι αὐτῷ ἀπὸ τῆς 
Γαλιλαίας, ὁρῶσαι ταῦτα. 50 Καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόµατι Ἰωσὴφ 
βουλευτὴς ὑπάρχων [καὶ] ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ δίκαιος 51 � οὗτος οὐκ 
ἦν συγκατατεθειµένος τῇ βουλῇ καὶ τῇ πράξει αὐτῶν � ἀπὸ 
Ἁριµαθαίας πόλεως τῶν Ἰουδαίων, ὃς προσεδέχετο τὴν βασιλείαν 
τοῦ θεοῦ, 52 οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶµα τοῦ 
Ἰησοῦ, 53 καὶ καθελὼν ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι, καὶ ἔθηκεν αὐτὸν 
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ἐν µνήµατι λαξευτῷ οὗ οὐκ ἦν οὐδεὶς οὔπω κείµενος. 54 καὶ ἡµέρα 
ἦν παρασκευῆς, καὶ σάββατον ἐπέφωσκεν. 55 Κατακολουθήσασαι 
δὲ αἱ γυναῖκες, αἵτινες ἦσαν συνεληλυθυῖαι ἐκ τῆς Γαλιλαίας 
αὐτῷ, ἐθεάσαντο τὸ µνηµεῖον καὶ ὡς ἐτέθη τὸ σῶµα αὐτοῦ, 56 
ὑποστρέψασαι δὲ ἡτοίµασαν ἀρώµατα καὶ µύρα. Καὶ τὸ µὲν 
σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν,  
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τῇ δὲ µιᾷ τῶν σαββάτων ὄρθρου βαθέως ἐπὶ τὸ µνῆµα ἦλθον 
φέρουσαι ἃ ἡτοίµασαν ἀρώµατα. 2 εὗρον δὲ τὸν λίθον 
ἀποκεκυλισµένον ἀπὸ τοῦ µνηµείου, 3 εἰσελθοῦσαι δὲ οὐχ εὗρον τὸ 
σῶµα τοῦ [κυρίου] Ἰησοῦ 4 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀπορεῖσθαι αὐτὰς 
περὶ τούτου καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο ἐπέστησαν αὐταῖς ἐν ἐσθῆτι 
ἀστραπτούσῃ. 5 ἐµφόβων δὲ γενοµένων αὐτῶν καὶ κλινουσῶν τὰ 
πρόσωπα εἰς τὴν γῆν εἶπαν πρὸς αὐτάς, Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα µετὰ 
τῶν νεκρῶν; 6 οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλὰ ἠγέρθη. µνήσθητε ὡς 
ἐλάλησεν ὑµῖν ἔτι ὢν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, 7 λέγων τὸν υἱὸν τοῦ 
ἀνθρώπου ὅτι δεῖ παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων ἁµαρτωλῶν 
καὶ σταυρωθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡµέρᾳ ἀναστῆναι. 8 καὶ 
ἐµνήσθησαν τῶν ῥηµάτων αὐτοῦ, 9 καὶ ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ 
µνηµείου ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα τοῖς ἕνδεκα καὶ πᾶσιν τοῖς 
λοιποῖς. 10 ἦσαν δὲ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ Ἰωάννα καὶ Μαρία 
ἡ Ἰακώβου· καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς ἔλεγον πρὸς τοὺς ἀποστόλους 
ταῦτα. 11 καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήµατα 
ταῦτα, καὶ ἠπίστουν αὐταῖς. 12 Ὁ δὲ Πέτρος ἀναστὰς ἔδραµεν ἐπὶ 
τὸ µνηµεῖον, καὶ παρακύψας βλέπει τὰ ὀθόνια µόνα· καὶ ἀπῆλθεν 
πρὸς ἑαυτὸν θαυµάζων τὸ γεγονός. 13 Καὶ ἰδοὺ δύο ἐξ αὐτῶν ἐν 
αὐτῇ τῇ ἡµέρᾳ ἦσαν πορευόµενοι εἰς κώµην ἀπέχουσαν σταδίους 
ἑξήκοντα ἀπὸ Ἰερουσαλήµ, ᾗ ὄνοµα Ἐµµαοῦς, 14 καὶ αὐτοὶ 
ὡµίλουν πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν συµβεβηκότων τούτων. 
15 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὁµιλεῖν αὐτοὺς καὶ συζητεῖν καὶ αὐτὸς Ἰησοῦς 
ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς, 16 οἱ δὲ ὀφθαλµοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο 
τοῦ µὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν. 17 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Τίνες οἱ λόγοι 
οὗτοι οὓς ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους περιπατοῦντες; καὶ 
ἐστάθησαν σκυθρωποί. 18 ἀποκριθεὶς δὲ εἷς ὀνόµατι Κλεοπᾶς εἶπεν 
πρὸς αὐτόν, Σὺ µόνος παροικεῖς Ἰερουσαλὴµ καὶ οὐκ ἔγνως τὰ 
γενόµενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡµέραις ταύταις; 19 καὶ εἶπεν αὐτοῖς, 
Ποῖα; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Τὰ περὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναζαρηνοῦ, ὃς ἐγένετο 
ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ θεοῦ καὶ 
παντὸς τοῦ λαοῦ, 20 ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 
ἄρχοντες ἡµῶν εἰς κρίµα θανάτου καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν. 21 ἡµεῖς 
δὲ ἠλπίζοµεν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ µέλλων λυτροῦσθαι τὸν Ἰσραήλ· 
ἀλλά γε καὶ σὺν πᾶσιν τούτοις τρίτην ταύτην ἡµέραν ἄγει ἀφ�  οὗ 
ταῦτα ἐγένετο. 22 ἀλλὰ καὶ γυναῖκές τινες ἐξ ἡµῶν ἐξέστησαν 
ἡµᾶς· γενόµεναι ὀρθριναὶ ἐπὶ τὸ µνηµεῖον 23 καὶ µὴ εὑροῦσαι τὸ 
σῶµα αὐτοῦ ἦλθον λέγουσαι καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι, οἳ 
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λέγουσιν αὐτὸν ζῆν. 24 καὶ ἀπῆλθόν τινες τῶν σὺν ἡµῖν ἐπὶ τὸ 
µνηµεῖον, καὶ εὗρον οὕτως καθὼς καὶ αἱ γυναῖκες εἶπον, αὐτὸν δὲ 
οὐκ εἶδον. 25 καὶ αὐτὸς εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ὦ ἀνόητοι καὶ βραδεῖς 
τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται· 26 
οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν 
αὐτοῦ; 27 καὶ ἀρξάµενος ἀπὸ Μωϋσέως καὶ ἀπὸ πάντων τῶν 
προφητῶν διερµήνευσεν αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ 
ἑαυτοῦ. 28 Καὶ ἤγγισαν εἰς τὴν κώµην οὗ ἐπορεύοντο, καὶ αὐτὸς 
προσεποιήσατο πορρώτερον πορεύεσθαι. 29 καὶ παρεβιάσαντο αὐτὸν 
λέγοντες, Μεῖνον µεθ� ἡµῶν, ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστὶν καὶ κέκλικεν 
ἤδη ἡ ἡµέρα. καὶ εἰσῆλθεν τοῦ µεῖναι σὺν αὐτοῖς. 30 καὶ ἐγένετο ἐν 
τῷ κατακλιθῆναι αὐτὸν µετ� αὐτῶν λαβὼν τὸν ἄρτον εὐλόγησεν 
καὶ κλάσας ἐπεδίδου αὐτοῖς· 31 αὐτῶν δὲ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλµοὶ 
καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν· καὶ αὐτὸς ἄφαντος ἐγένετο ἀπ� αὐτῶν. 32 
καὶ εἶπαν πρὸς ἀλλήλους, Οὐχὶ ἡ καρδία ἡµῶν καιοµένη ἦν [ἐν 
ἡµῖν] ὡς ἐλάλει ἡµῖν ἐν τῇ ὁδῷ, ὡς διήνοιγεν ἡµῖν τὰς γραφάς; 33 
καὶ ἀναστάντες αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλήµ, καὶ 
εὗρον ἠθροισµένους τοὺς ἕνδεκα καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς, 34 λέγοντας 
ὅτι ὄντως ἠγέρθη ὁ κύριος καὶ ὤφθη Σίµωνι. 35 καὶ αὐτοὶ 
ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν τῇ κλάσει τοῦ 
ἄρτου. 36 Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων αὐτὸς ἔστη ἐν µέσῳ αὐτῶν 
καὶ λέγει αὐτοῖς, Εἰρήνη ὑµῖν. 37 πτοηθέντες δὲ καὶ ἔµφοβοι 
γενόµενοι ἐδόκουν πνεῦµα θεωρεῖν. 38 καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τί 
τεταραγµένοι ἐστέ, καὶ διὰ τί διαλογισµοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν τῇ 
καρδίᾳ ὑµῶν; 39 ἴδετε τὰς χεῖράς µου καὶ τοὺς πόδας µου ὅτι ἐγώ 
εἰµι αὐτός· ψηλαφήσατέ µε καὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦµα σάρκα καὶ ὀστέα 
οὐκ ἔχει καθὼς ἐµὲ θεωρεῖτε ἔχοντα. 40 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν 
αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας. 41 ἔτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν 
ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ θαυµαζόντων εἶπεν αὐτοῖς, Ἔχετέ τι βρώσιµον 
ἐνθάδε; 42 οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ µέρος· 43 καὶ λαβὼν 
ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν. 44 Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Οὗτοι οἱ λόγοι µου 
οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑµᾶς ἔτι ὢν σὺν ὑµῖν, ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα 
τὰ γεγραµµένα ἐν τῷ νόµῳ Μωϋσέως καὶ τοῖς προφήταις καὶ 
ψαλµοῖς περὶ ἐµοῦ. 45 τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι 
τὰς γραφάς. 46 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι Οὕτως γέγραπται παθεῖν τὸν 
Χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡµέρᾳ, 47 καὶ 
κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόµατι αὐτοῦ µετάνοιαν καὶ ἄφεσιν ἁµαρτιῶν 
εἰς πάντα τὰ ἔθνη � ἀρξάµενοι ἀπὸ Ἰερουσαλήµ· 48 ὑµεῖς µάρτυρες 
τούτων. 49 καὶ [ἰδοὺ] ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός 
µου ἐφ� ὑµᾶς· ὑµεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει ἕως οὗ ἐνδύσησθε ἐξ 
ὕψους δύναµιν. 50 Ἐξήγαγεν δὲ αὐτοὺς [ἔξω] ἕως πρὸς Βηθανίαν, 
καὶ ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς. 51 καὶ ἐγένετο ἐν 
τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς διέστη ἀπ� αὐτῶν καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν 
οὐρανόν. 52 καὶ αὐτοὶ προσκυνήσαντες αὐτὸν ὑπέστρεψαν εἰς 
Ἰερουσαλὴµ µετὰ χαρᾶς µεγάλης, 53 καὶ ἦσαν διὰ παντὸς ἐν τῷ 
ἱερῷ εὐλογοῦντες τὸν θεόν.  
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Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ 
λόγος. 2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν. 3 πάντα δι� αὐτοῦ 
ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν 4 ἐν αὐτῷ ζωὴ 
ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων· 5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ 
σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν. 6 Ἐγένετο 
ἄνθρωπος ἀπεσταλµένος παρὰ θεοῦ, ὄνοµα αὐτῷ Ἰωάννης· 7 οὗτος 
ἦλθεν εἰς µαρτυρίαν, ἵνα µαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες 
πιστεύσωσιν δι� αὐτοῦ. 8 οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ� ἵνα 
µαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός. 9 Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει 
πάντα ἄνθρωπον, ἐρχόµενον εἰς τὸν κόσµον. 10 ἐν τῷ κόσµῳ ἦν, 
καὶ ὁ κόσµος δι� αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσµος αὐτὸν οὐκ ἔγνω. 11 
εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον. 12 ὅσοι δὲ 
ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι, τοῖς 
πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνοµα αὐτοῦ, 13 οἳ οὐκ ἐξ αἱµάτων οὐδὲ ἐκ 
θελήµατος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ θελήµατος ἀνδρὸς ἀλλ� ἐκ θεοῦ 
ἐγεννήθησαν. 14 Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡµῖν, 
καὶ ἐθεασάµεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς µονογενοῦς παρὰ 
πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. 15 Ἰωάννης µαρτυρεῖ περὶ 
αὐτοῦ καὶ κέκραγεν λέγων, Οὗτος ἦν ὃν εἶπον, Ὁ ὀπίσω µου 
ἐρχόµενος ἔµπροσθέν µου γέγονεν, ὅτι πρῶτός µου ἦν. 16 ὅτι ἐκ τοῦ 
πληρώµατος αὐτοῦ ἡµεῖς πάντες ἐλάβοµεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος· 
17 ὅτι ὁ νόµος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο. 18 θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε· µονογενὴς 
θεὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο. 19 Καὶ 
αὕτη ἐστὶν ἡ µαρτυρία τοῦ Ἰωάννου, ὅτε ἀπέστειλαν [πρὸς αὐτὸν] 
οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ Ἱεροσολύµων ἱερεῖς καὶ Λευίτας ἵνα ἐρωτήσωσιν 
αὐτόν, Σὺ τίς εἶ; 20 καὶ ὡµολόγησεν καὶ οὐκ ἠρνήσατο, καὶ 
ὡµολόγησεν ὅτι Ἐγὼ οὐκ εἰµὶ ὁ Χριστός. 21 καὶ ἠρώτησαν αὐτόν, 
Τί οὖν σύ; Ἠλίας εἶ; καὶ λέγει, Οὐκ εἰµί. Ὁ προφήτης εἶ σύ; καὶ 
ἀπεκρίθη, Οὔ. 22 εἶπαν οὖν αὐτῷ, Τίς εἶ; ἵνα ἀπόκρισιν δῶµεν τοῖς 
πέµψασιν ἡµᾶς· τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ; 23 ἔφη, Ἐγὼ φωνὴ 
βοῶντος ἐν τῇ ἐρήµῳ, Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν κυρίου, καθὼς εἶπεν 
Ἠσαΐας ὁ προφήτης. 24 Καὶ ἀπεσταλµένοι ἦσαν ἐκ τῶν 
Φαρισαίων. 25 καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν καὶ εἶπαν αὐτῷ, Τί οὖν 
βαπτίζεις εἰ σὺ οὐκ εἶ ὁ Χριστὸς οὐδὲ Ἠλίας οὐδὲ ὁ προφήτης; 26 
ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰωάννης λέγων, Ἐγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι· µέσος 
ὑµῶν ἕστηκεν ὃν ὑµεῖς οὐκ οἴδατε, 27 ὁ ὀπίσω µου ἐρχόµενος, οὗ 
οὐκ εἰµὶ [ἐγὼ] ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱµάντα τοῦ ὑποδήµατος. 
28 Ταῦτα ἐν Βηθανίᾳ ἐγένετο πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ὅπου ἦν ὁ 
Ἰωάννης βαπτίζων. 29 Τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν Ἰησοῦν ἐρχόµενον 
πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει, Ἴδε ὁ ἀµνὸς τοῦ θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁµαρτίαν 
τοῦ κόσµου. 30 οὗτός ἐστιν ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εἶπον, Ὀπίσω µου ἔρχεται 
ἀνὴρ ὃς ἔµπροσθέν µου γέγονεν, ὅτι πρῶτός µου ἦν. 31 κἀγὼ οὐκ 
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ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ� ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσραὴλ διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ 
ἐν ὕδατι βαπτίζων. 32 Καὶ ἐµαρτύρησεν Ἰωάννης λέγων ὅτι 
Τεθέαµαι τὸ πνεῦµα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, καὶ 
ἔµεινεν ἐπ� αὐτόν· 33 κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ� ὁ πέµψας µε 
βαπτίζειν ἐν ὕδατι ἐκεῖνός µοι εἶπεν, Ἐφ� ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦµα 
καταβαῖνον καὶ µένον ἐπ� αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν 
πνεύµατι ἁγίῳ. 34 κἀγὼ ἑώρακα, καὶ µεµαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν 
ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. 35 Τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει ὁ Ἰωάννης καὶ ἐκ 
τῶν µαθητῶν αὐτοῦ δύο, 36 καὶ ἐµβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι 
λέγει, Ἴδε ὁ ἀµνὸς τοῦ θεοῦ. 37 καὶ ἤκουσαν οἱ δύο µαθηταὶ αὐτοῦ 
λαλοῦντος καὶ ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ. 38 στραφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς 
καὶ θεασάµενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας λέγει αὐτοῖς, Τί ζητεῖτε; οἱ 
δὲ εἶπαν αὐτῷ, Ῥαββί [ὃ λέγεται µεθερµηνευόµενον ∆ιδάσκαλε], 
ποῦ µένεις; 39 λέγει αὐτοῖς, Ἔρχεσθε καὶ ὄψεσθε. ἦλθαν οὖν καὶ 
εἶδαν ποῦ µένει, καὶ παρ� αὐτῷ ἔµειναν τὴν ἡµέραν ἐκείνην· ὥρα ἦν 
ὡς δεκάτη. 40 Ἦν Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίµωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν 
δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάννου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ· 41 
εὑρίσκει οὗτος πρῶτον τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίµωνα καὶ λέγει 
αὐτῷ, Εὑρήκαµεν τὸν Μεσσίαν [ὅ ἐστιν µεθερµηνευόµενον 
Χριστός]· 42 ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. ἐµβλέψας αὐτῷ ὁ 
Ἰησοῦς εἶπεν, Σὺ εἶ Σίµων ὁ υἱὸς Ἰωάννου· σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς [ὃ 
ἑρµηνεύεται Πέτρος]. 43 Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν 
Γαλιλαίαν, καὶ εὑρίσκει Φίλιππον. καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, 
Ἀκολούθει µοι. 44 ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως 
Ἀνδρέου καὶ Πέτρου. 45 εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει 
αὐτῷ, Ὃν ἔγραψεν Μωϋσῆς ἐν τῷ νόµῳ καὶ οἱ προφῆται 
εὑρήκαµεν, Ἰησοῦν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ. 46 καὶ εἶπεν 
αὐτῷ Ναθαναήλ, Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; λέγει 
αὐτῷ Φίλιππος, Ἔρχου καὶ ἴδε. 47 εἶδεν ὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ 
ἐρχόµενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ, Ἴδε ἀληθῶς 
Ἰσραηλίτης ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστιν. 48 λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ, 
Πόθεν µε γινώσκεις; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Πρὸ τοῦ σε 
Φίλιππον φωνῆσαι ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε. 49 ἀπεκρίθη αὐτῷ 
Ναθαναήλ, Ῥαββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, σὺ βασιλεὺς εἶ τοῦ 
Ἰσραήλ. 50 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ὅτι εἶπόν σοι ὅτι 
εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς πιστεύεις; µείζω τούτων ὄψῃ. 51 καὶ 
λέγει αὐτῷ, Ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα 
καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ 
τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.  

Io 2:1Io 2:1Io 2:1Io 2:1    

Καὶ τῇ ἡµέρᾳ τῇ τρίτῃ γάµος ἐγένετο ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ 
ἦν ἡ µήτηρ τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ· 2 ἐκλήθη δὲ καὶ ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ 
µαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν γάµον. 3 καὶ ὑστερήσαντος οἴνου λέγει ἡ 
µήτηρ τοῦ Ἰησοῦ πρὸς αὐτόν, Οἶνον οὐκ ἔχουσιν. 4 [καὶ] λέγει αὐτῇ 
ὁ Ἰησοῦς, Τί ἐµοὶ καὶ σοί, γύναι; οὔπω ἥκει ἡ ὥρα µου. 5 λέγει ἡ 
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µήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις, Ὅ τι ἂν λέγῃ ὑµῖν ποιήσατε. 6 ἦσαν 
δὲ ἐκεῖ λίθιναι ὑδρίαι ἓξ κατὰ τὸν καθαρισµὸν τῶν Ἰουδαίων 
κείµεναι, χωροῦσαι ἀνὰ µετρητὰς δύο ἢ τρεῖς. 7 λέγει αὐτοῖς ὁ 
Ἰησοῦς, Γεµίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος. καὶ ἐγέµισαν αὐτὰς ἕως ἄνω. 
8 καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἀντλήσατε νῦν καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ· οἱ 
δὲ ἤνεγκαν. 9 ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον 
γεγενηµένον, καὶ οὐκ ᾔδει πόθεν ἐστίν, οἱ δὲ διάκονοι ᾔδεισαν οἱ 
ἠντληκότες τὸ ὕδωρ, φωνεῖ τὸν νυµφίον ὁ ἀρχιτρίκλινος 10 καὶ 
λέγει αὐτῷ, Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησιν, καὶ 
ὅταν µεθυσθῶσιν τὸν ἐλάσσω· σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως 
ἄρτι. 11 Ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν τῶν σηµείων ὁ Ἰησοῦς ἐν Κανὰ 
τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐπίστευσαν 
εἰς αὐτὸν οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ. 12 Μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς 
Καφαρναοὺµ αὐτὸς καὶ ἡ µήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ [αὐτοῦ] καὶ 
οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖ ἔµειναν οὐ πολλὰς ἡµέρας. 13 Καὶ 
ἐγγὺς ἦν τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυµα ὁ 
Ἰησοῦς. 14 καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦντας βόας καὶ πρόβατα 
καὶ περιστερὰς καὶ τοὺς κερµατιστὰς καθηµένους, 15 καὶ ποιήσας 
φραγέλλιον ἐκ σχοινίων πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ, τά τε 
πρόβατα καὶ τοὺς βόας, καὶ τῶν κολλυβιστῶν ἐξέχεεν τὸ κέρµα καὶ 
τὰς τραπέζας ἀνέτρεψεν, 16 καὶ τοῖς τὰς περιστερὰς πωλοῦσιν 
εἶπεν, Ἄρατε ταῦτα ἐντεῦθεν, µὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός µου 
οἶκον ἐµπορίου. 17 Ἐµνήσθησαν οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι γεγραµµένον 
ἐστίν, Ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου καταφάγεταί µε. 18 ἀπεκρίθησαν οὖν 
οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπαν αὐτῷ, Τί σηµεῖον δεικνύεις ἡµῖν, ὅτι ταῦτα 
ποιεῖς; 19 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Λύσατε τὸν ναὸν 
τοῦτον καὶ ἐν τρισὶν ἡµέραις ἐγερῶ αὐτόν. 20 εἶπαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι, 
Τεσσαράκοντα καὶ ἓξ ἔτεσιν οἰκοδοµήθη ὁ ναὸς οὗτος, καὶ σὺ ἐν 
τρισὶν ἡµέραις ἐγερεῖς αὐτόν; 21 ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ 
σώµατος αὐτοῦ. 22 ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν, ἐµνήσθησαν οἱ 
µαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι τοῦτο ἔλεγεν, καὶ ἐπίστευσαν τῇ γραφῇ καὶ τῷ 
λόγῳ ὃν εἶπεν ὁ Ἰησοῦς. 23 Ὡς δὲ ἦν ἐν τοῖς Ἱεροσολύµοις ἐν τῷ 
πάσχα ἐν τῇ ἑορτῇ, πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὄνοµα αὐτοῦ, 
θεωροῦντες αὐτοῦ τὰ σηµεῖα ἃ ἐποίει· 24 αὐτὸς δὲ Ἰησοῦς οὐκ 
ἐπίστευεν αὑτὸν αὐτοῖς διὰ τὸ αὐτὸν γινώσκειν πάντας, 25 καὶ ὅτι 
οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις µαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου· αὐτὸς γὰρ 
ἐγίνωσκεν τί ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ.  

Io 3:1Io 3:1Io 3:1Io 3:1    

Ἦν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων, Νικόδηµος ὄνοµα αὐτῷ, 
ἄρχων τῶν Ἰουδαίων· 2 οὗτος ἦλθεν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς καὶ εἶπεν 
αὐτῷ, Ῥαββί, οἴδαµεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος· οὐδεὶς 
γὰρ δύναται ταῦτα τὰ σηµεῖα ποιεῖν ἃ σὺ ποιεῖς, ἐὰν µὴ ᾖ ὁ θεὸς 
µετ� αὐτοῦ. 3 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἀµὴν ἀµὴν λέγω 
σοι, ἐὰν µή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ 
θεοῦ. 4 λέγει πρὸς αὐτὸν [ὁ] Νικόδηµος, Πῶς δύναται ἄνθρωπος 
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γεννηθῆναι γέρων ὤν; µὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς µητρὸς 
αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ γεννηθῆναι; 5 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, 
Ἀµὴν ἀµὴν λέγω σοι, ἐὰν µή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ πνεύµατος, 
οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 6 τὸ γεγεννηµένον 
ἐκ τῆς σαρκὸς σάρξ ἐστιν, καὶ τὸ γεγεννηµένον ἐκ τοῦ πνεύµατος 
πνεῦµά ἐστιν. 7 µὴ θαυµάσῃς ὅτι εἶπόν σοι, ∆εῖ ὑµᾶς γεννηθῆναι 
ἄνωθεν. 8 τὸ πνεῦµα ὅπου θέλει πνεῖ, καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ 
ἀκούεις, ἀλλ� οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει· οὕτως ἐστὶν 
πᾶς ὁ γεγεννηµένος ἐκ τοῦ πνεύµατος. 9 ἀπεκρίθη Νικόδηµος καὶ 
εἶπεν αὐτῷ, Πῶς δύναται ταῦτα γενέσθαι; 10 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ 
εἶπεν αὐτῷ, Σὺ εἶ ὁ διδάσκαλος τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ταῦτα οὐ 
γινώσκεις; 11 ἀµὴν ἀµὴν λέγω σοι ὅτι ὃ οἴδαµεν λαλοῦµεν καὶ ὃ 
ἑωράκαµεν µαρτυροῦµεν, καὶ τὴν µαρτυρίαν ἡµῶν οὐ λαµβάνετε. 
12 εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑµῖν καὶ οὐ πιστεύετε, πῶς ἐὰν εἴπω ὑµῖν τὰ 
ἐπουράνια πιστεύσετε; 13 καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ 
µὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 14 καὶ καθὼς 
Μωϋσῆς ὕψωσεν τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήµῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν 
υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, 15 ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων ἐν αὐτῷ ἔχῃ ζωὴν 
αἰώνιον. 16 Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσµον, ὥστε τὸν υἱὸν 
τὸν µονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν µὴ ἀπόληται 
ἀλλ� ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. 17 οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱὸν εἰς 
τὸν κόσµον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσµον, ἀλλ� ἵνα σωθῇ ὁ κόσµος δι� 
αὐτοῦ. 18 ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται· ὁ [δὲ] µὴ πιστεύων ἤδη 
κέκριται, ὅτι µὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνοµα τοῦ µονογενοῦς υἱοῦ τοῦ 
θεοῦ. 19 αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις, ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν 
κόσµον καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι µᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς, ἦν 
γὰρ αὐτῶν πονηρὰ τὰ ἔργα. 20 πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων µισεῖ τὸ 
φῶς καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα µὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ· 
21 ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα φανερωθῇ 
αὐτοῦ τὰ ἔργα ὅτι ἐν θεῷ ἐστιν εἰργασµένα. 22 Μετὰ ταῦτα ἦλθεν 
ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὴν Ἰουδαίαν γῆν, καὶ ἐκεῖ 
διέτριβεν µετ� αὐτῶν καὶ ἐβάπτιζεν. 23 ἦν δὲ καὶ ὁ Ἰωάννης 
βαπτίζων ἐν Αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ Σαλείµ, ὅτι ὕδατα πολλὰ ἦν ἐκεῖ, 
καὶ παρεγίνοντο καὶ ἐβαπτίζοντο· 24 οὔπω γὰρ ἦν βεβληµένος εἰς 
τὴν φυλακὴν ὁ Ἰωάννης. 25 Ἐγένετο οὖν ζήτησις ἐκ τῶν µαθητῶν 
Ἰωάννου µετὰ Ἰουδαίου περὶ καθαρισµοῦ. 26 καὶ ἦλθον πρὸς τὸν 
Ἰωάννην καὶ εἶπαν αὐτῷ, Ῥαββί, ὃς ἦν µετὰ σοῦ πέραν τοῦ 
Ἰορδάνου, ᾧ σὺ µεµαρτύρηκας, ἴδε οὗτος βαπτίζει καὶ πάντες 
ἔρχονται πρὸς αὐτόν. 27 ἀπεκρίθη Ἰωάννης καὶ εἶπεν, Οὐ δύναται 
ἄνθρωπος λαµβάνειν οὐδὲ ἓν ἐὰν µὴ ᾖ δεδοµένον αὐτῷ ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ. 28 αὐτοὶ ὑµεῖς µοι µαρτυρεῖτε ὅτι εἶπον [ὅτι] Οὐκ εἰµὶ ἐγὼ 
ὁ Χριστός, ἀλλ� ὅτι Ἀπεσταλµένος εἰµὶ ἔµπροσθεν ἐκείνου. 29 ὁ 
ἔχων τὴν νύµφην νυµφίος ἐστίν· ὁ δὲ φίλος τοῦ νυµφίου, ὁ ἑστηκὼς 
καὶ ἀκούων αὐτοῦ, χαρᾷ χαίρει διὰ τὴν φωνὴν τοῦ νυµφίου. αὕτη 
οὖν ἡ χαρὰ ἡ ἐµὴ πεπλήρωται. 30 ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν, ἐµὲ δὲ 
ἐλαττοῦσθαι. 31 Ὁ ἄνωθεν ἐρχόµενος ἐπάνω πάντων ἐστίν· ὁ ὢν 
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ἐκ τῆς γῆς ἐκ τῆς γῆς ἐστιν καὶ ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ. ὁ ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ ἐρχόµενος [ἐπάνω πάντων ἐστίν·] 32 ὃ ἑώρακεν καὶ 
ἤκουσεν τοῦτο µαρτυρεῖ, καὶ τὴν µαρτυρίαν αὐτοῦ οὐδεὶς λαµβάνει. 
33 ὁ λαβὼν αὐτοῦ τὴν µαρτυρίαν ἐσφράγισεν ὅτι ὁ θεὸς ἀληθής 
ἐστιν. 34 ὃν γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὰ ῥήµατα τοῦ θεοῦ λαλεῖ, οὐ 
γὰρ ἐκ µέτρου δίδωσιν τὸ πνεῦµα. 35 ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ τὸν υἱόν, καὶ 
πάντα δέδωκεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. 36 ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν ἔχει 
ζωὴν αἰώνιον· ὁ δὲ ἀπειθῶν τῷ υἱῷ οὐκ ὄψεται ζωήν, ἀλλ� ἡ ὀργὴ 
τοῦ θεοῦ µένει ἐπ� αὐτόν.  

Io 4:1Io 4:1Io 4:1Io 4:1    

Ὡς οὖν ἔγνω ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι ὅτι Ἰησοῦς 
πλείονας µαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει ἢ Ἰωάννης 2 � καίτοι γε 
Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλ� οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ �3 ἀφῆκεν τὴν 
Ἰουδαίαν καὶ ἀπῆλθεν πάλιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 4 ἔδει δὲ αὐτὸν 
διέρχεσθαι διὰ τῆς Σαµαρείας. 5 ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν τῆς 
Σαµαρείας λεγοµένην Συχὰρ πλησίον τοῦ χωρίου ὃ ἔδωκεν Ἰακὼβ 
[τῷ] Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ· 6 ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ Ἰακώβ. ὁ οὖν 
Ἰησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ 
πηγῇ· ὥρα ἦν ὡς ἕκτη. 7 Ἔρχεται γυνὴ ἐκ τῆς Σαµαρείας 
ἀντλῆσαι ὕδωρ. λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, ∆ός µοι πεῖν· 8 οἱ γὰρ 
µαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν, ἵνα τροφὰς 
ἀγοράσωσιν. 9 λέγει οὖν αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ Σαµαρῖτις, Πῶς σὺ 
Ἰουδαῖος ὢν παρ� ἐµοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαµαρίτιδος οὔσης; [οὐ 
γὰρ συγχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαµαρίταις.] 10 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ 
εἶπεν αὐτῇ, Εἰ ᾔδεις τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ καὶ τίς ἐστιν ὁ λέγων 
σοι, ∆ός µοι πεῖν, σὺ ἂν ᾔτησας αὐτὸν καὶ ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ ζῶν. 
11 λέγει αὐτῷ ἡ γυνή, Κύριε, οὔτε ἄντληµα ἔχεις καὶ τὸ φρέαρ 
ἐστὶν βαθύ· πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν; 12 µὴ σὺ µείζων εἶ τοῦ 
πατρὸς ἡµῶν Ἰακώβ, ὃς ἔδωκεν ἡµῖν τὸ φρέαρ καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ 
ἔπιεν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ θρέµµατα αὐτοῦ; 13 ἀπεκρίθη 
Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ, Πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου διψήσει 
πάλιν· 14 ὃς δ� ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ µὴ 
διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν 
αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλοµένου εἰς ζωὴν αἰώνιον. 15 λέγει πρὸς 
αὐτὸν ἡ γυνή, Κύριε, δός µοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα µὴ διψῶ µηδὲ 
διέρχωµαι ἐνθάδε ἀντλεῖν. 16 Λέγει αὐτῇ, Ὕπαγε φώνησον τὸν 
ἄνδρα σου καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε. 17 ἀπεκρίθη ἡ γυνὴ καὶ εἶπεν αὐτῷ, 
Οὐκ ἔχω ἄνδρα. λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Καλῶς εἶπες ὅτι Ἄνδρα οὐκ 
ἔχω· 18 πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες, καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστιν σου 
ἀνήρ· τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας. 19 λέγει αὐτῷ ἡ γυνή, Κύριε, θεωρῶ 
ὅτι προφήτης εἶ σύ. 20 οἱ πατέρες ἡµῶν ἐν τῷ ὄρει τούτῳ 
προσεκύνησαν· καὶ ὑµεῖς λέγετε ὅτι ἐν Ἱεροσολύµοις ἐστὶν ὁ τόπος 
ὅπου προσκυνεῖν δεῖ. 21 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Πίστευέ µοι, γύναι, 
ὅτι ἔρχεται ὥρα ὅτε οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν Ἱεροσολύµοις 
προσκυνήσετε τῷ πατρί. 22 ὑµεῖς προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε· ἡµεῖς 
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προσκυνοῦµεν ὃ οἴδαµεν, ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν. 23 
ἀλλὰ ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ 
προσκυνήσουσιν τῷ πατρὶ ἐν πνεύµατι καὶ ἀληθείᾳ· καὶ γὰρ ὁ 
πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν. 24 πνεῦµα ὁ θεός, 
καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύµατι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ 
προσκυνεῖν. 25 λέγει αὐτῷ ἡ γυνή, Οἶδα ὅτι Μεσσίας ἔρχεται, ὁ 
λεγόµενος Χριστός· ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ ἡµῖν ἅπαντα. 26 
λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Ἐγώ εἰµι, ὁ λαλῶν σοι. 27 Καὶ ἐπὶ τούτῳ 
ἦλθαν οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐθαύµαζον ὅτι µετὰ γυναικὸς ἐλάλει· 
οὐδεὶς µέντοι εἶπεν, Τί ζητεῖς; ἤ, Τί λαλεῖς µετ� αὐτῆς; 28 ἀφῆκεν 
οὖν τὴν ὑδρίαν αὐτῆς ἡ γυνὴ καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν πόλιν καὶ λέγει 
τοῖς ἀνθρώποις, 29 ∆εῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέν µοι πάντα ὅσα 
ἐποίησα· µήτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός; 30 ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως 
καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτόν. 31 Ἐν τῷ µεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ 
µαθηταὶ λέγοντες, Ῥαββί, φάγε. 32 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἐγὼ βρῶσιν 
ἔχω φαγεῖν ἣν ὑµεῖς οὐκ οἴδατε. 33 ἔλεγον οὖν οἱ µαθηταὶ πρὸς 
ἀλλήλους, Μή τις ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν; 34 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, 
Ἐµὸν βρῶµά ἐστιν ἵνα ποιήσω τὸ θέληµα τοῦ πέµψαντός µε καὶ 
τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον. 35 οὐχ ὑµεῖς λέγετε ὅτι Ἔτι τετράµηνός 
ἐστιν καὶ ὁ θερισµὸς ἔρχεται; ἰδοὺ λέγω ὑµῖν, ἐπάρατε τοὺς 
ὀφθαλµοὺς ὑµῶν καὶ θεάσασθε τὰς χώρας ὅτι λευκαί εἰσιν πρὸς 
θερισµόν. ἤδη 36 ὁ θερίζων µισθὸν λαµβάνει καὶ συνάγει καρπὸν 
εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἵνα ὁ σπείρων ὁµοῦ χαίρῃ καὶ ὁ θερίζων. 37 ἐν 
γὰρ τούτῳ ὁ λόγος ἐστὶν ἀληθινὸς ὅτι Ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων καὶ 
ἄλλος ὁ θερίζων. 38 ἐγὼ ἀπέστειλα ὑµᾶς θερίζειν ὃ οὐχ ὑµεῖς 
κεκοπιάκατε· ἄλλοι κεκοπιάκασιν, καὶ ὑµεῖς εἰς τὸν κόπον αὐτῶν 
εἰσεληλύθατε. 39 Ἐκ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς 
αὐτὸν τῶν Σαµαριτῶν διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸς µαρτυρούσης ὅτι 
Εἶπέν µοι πάντα ὅσα ἐποίησα. 40 ὡς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ 
Σαµαρῖται, ἠρώτων αὐτὸν µεῖναι παρ� αὐτοῖς· καὶ ἔµεινεν ἐκεῖ δύο 
ἡµέρας. 41 καὶ πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν διὰ τὸν λόγον αὐτοῦ, 42 
τῇ τε γυναικὶ ἔλεγον ὅτι Οὐκέτι διὰ τὴν σὴν λαλιὰν πιστεύοµεν· 
αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαµεν, καὶ οἴδαµεν ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ σωτὴρ 
τοῦ κόσµου. 43 Μετὰ δὲ τὰς δύο ἡµέρας ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν 
Γαλιλαίαν· 44 αὐτὸς γὰρ Ἰησοῦς ἐµαρτύρησεν ὅτι προφήτης ἐν τῇ 
ἰδίᾳ πατρίδι τιµὴν οὐκ ἔχει. 45 ὅτε οὖν ἦλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, 
ἐδέξαντο αὐτὸν οἱ Γαλιλαῖοι, πάντα ἑωρακότες ὅσα ἐποίησεν ἐν 
Ἱεροσολύµοις ἐν τῇ ἑορτῇ, καὶ αὐτοὶ γὰρ ἦλθον εἰς τὴν ἑορτήν. 46 
Ἦλθεν οὖν πάλιν εἰς τὴν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας, ὅπου ἐποίησεν τὸ 
ὕδωρ οἶνον. καὶ ἦν τις βασιλικὸς οὗ ὁ υἱὸς ἠσθένει ἐν Καφαρναούµ· 
47 οὗτος ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ἥκει ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν 
Γαλιλαίαν ἀπῆλθεν πρὸς αὐτὸν καὶ ἠρώτα ἵνα καταβῇ καὶ ἰάσηται 
αὐτοῦ τὸν υἱόν, ἤµελλεν γὰρ ἀποθνῄσκειν. 48 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς 
πρὸς αὐτόν, Ἐὰν µὴ σηµεῖα καὶ τέρατα ἴδητε, οὐ µὴ πιστεύσητε. 
49 λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλικός, Κύριε, κατάβηθι πρὶν ἀποθανεῖν 
τὸ παιδίον µου. 50 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Πορεύου· ὁ υἱός σου ζῇ. 
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ἐπίστευσεν ὁ ἄνθρωπος τῷ λόγῳ ὃν εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς καὶ 
ἐπορεύετο. 51 ἤδη δὲ αὐτοῦ καταβαίνοντος οἱ δοῦλοι αὐτοῦ 
ὑπήντησαν αὐτῷ λέγοντες ὅτι ὁ παῖς αὐτοῦ ζῇ. 52 ἐπύθετο οὖν τὴν 
ὥραν παρ� αὐτῶν ἐν ᾗ κοµψότερον ἔσχεν· εἶπαν οὖν αὐτῷ ὅτι 
Ἐχθὲς ὥραν ἑβδόµην ἀφῆκεν αὐτὸν ὁ πυρετός. 53 ἔγνω οὖν ὁ πατὴρ 
ὅτι ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐν ᾗ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ὁ υἱός σου ζῇ, καὶ 
ἐπίστευσεν αὐτὸς καὶ ἡ οἰκία αὐτοῦ ὅλη. 54 Τοῦτο [δὲ] πάλιν 
δεύτερον σηµεῖον ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐλθὼν ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν 
Γαλιλαίαν.  

Io 5:1Io 5:1Io 5:1Io 5:1    

Μετὰ ταῦτα ἦν ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς 
Ἱεροσόλυµα. 2 ἔστιν δὲ ἐν τοῖς Ἱεροσολύµοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ 
κολυµβήθρα ἡ ἐπιλεγοµένη Ἑβραϊστὶ Βηθζαθά, πέντε στοὰς 
ἔχουσα. 3 ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος τῶν ἀσθενούντων, τυφλῶν, 
χωλῶν, ξηρῶν. 5 ἦν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα [καὶ] ὀκτὼ 
ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ αὐτοῦ· 6 τοῦτον ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς 
κατακείµενον, καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῷ, 
Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι; 7 ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν, Κύριε, 
ἄνθρωπον οὐκ ἔχω ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ βάλῃ µε εἰς τὴν 
κολυµβήθραν· ἐν ᾧ δὲ ἔρχοµαι ἐγὼ ἄλλος πρὸ ἐµοῦ καταβαίνει. 8 
λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἔγειρε ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ 
περιπάτει. 9 καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἦρεν τὸν 
κράβαττον αὐτοῦ καὶ περιεπάτει. Ἦν δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ τῇ 
ἡµέρᾳ. 10 ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι τῷ τεθεραπευµένῳ, Σάββατόν 
ἐστιν, καὶ οὐκ ἔξεστίν σοι ἆραι τὸν κράβαττόν σου. 11 ὁ δὲ 
ἀπεκρίθη αὐτοῖς, Ὁ ποιήσας µε ὑγιῆ ἐκεῖνός µοι εἶπεν, Ἆρον τὸν 
κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. 12 ἠρώτησαν αὐτόν, Τίς ἐστιν ὁ 
ἄνθρωπος ὁ εἰπών σοι, Ἆρον καὶ περιπάτει; 13 ὁ δὲ ἰαθεὶς οὐκ ᾔδει 
τίς ἐστιν, ὁ γὰρ Ἰησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ. 14 µετὰ 
ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἴδε 
ὑγιὴς γέγονας· µηκέτι ἁµάρτανε, ἵνα µὴ χεῖρόν σοί τι γένηται. 15 
ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος καὶ ἀνήγγειλεν τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι Ἰησοῦς 
ἐστιν ὁ ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ. 16 καὶ διὰ τοῦτο ἐδίωκον οἱ Ἰουδαῖοι 
τὸν Ἰησοῦν, ὅτι ταῦτα ἐποίει ἐν σαββάτῳ. 17 ὁ δὲ Ἰησοῦς 
ἀπεκρίνατο αὐτοῖς, Ὁ πατήρ µου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ 
ἐργάζοµαι. 18 διὰ τοῦτο οὖν µᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι 
ἀποκτεῖναι, ὅτι οὐ µόνον ἔλυεν τὸ σάββατον ἀλλὰ καὶ πατέρα ἴδιον 
ἔλεγεν τὸν θεόν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ θεῷ. 19 Ἀπεκρίνατο οὖν ὁ 
Ἰησοῦς καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν, οὐ δύναται ὁ υἱὸς 
ποιεῖν ἀφ�  ἑαυτοῦ οὐδὲν ἐὰν µή τι βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα· ἃ 
γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ, ταῦτα καὶ ὁ υἱὸς ὁµοίως ποιεῖ. 20 ὁ γὰρ πατὴρ 
φιλεῖ τὸν υἱὸν καὶ πάντα δείκνυσιν αὐτῷ ἃ αὐτὸς ποιεῖ, καὶ µείζονα 
τούτων δείξει αὐτῷ ἔργα, ἵνα ὑµεῖς θαυµάζητε. 21 ὥσπερ γὰρ ὁ 
πατὴρ ἐγείρει τοὺς νεκροὺς καὶ ζῳοποιεῖ, οὕτως καὶ ὁ υἱὸς οὓς θέλει 
ζῳοποιεῖ. 22 οὐδὲ γὰρ ὁ πατὴρ κρίνει οὐδένα, ἀλλὰ τὴν κρίσιν 
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πᾶσαν δέδωκεν τῷ υἱῷ, 23 ἵνα πάντες τιµῶσι τὸν υἱὸν καθὼς 
τιµῶσι τὸν πατέρα. ὁ µὴ τιµῶν τὸν υἱὸν οὐ τιµᾷ τὸν πατέρα τὸν 
πέµψαντα αὐτόν. 24 Ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον µου 
ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέµψαντί µε ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς 
κρίσιν οὐκ ἔρχεται ἀλλὰ µεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν 
ζωήν. 25 ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν ὅτε 
οἱ νεκροὶ ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ καὶ οἱ ἀκούσαντες 
ζήσουσιν. 26 ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ, οὕτως καὶ 
τῷ υἱῷ ἔδωκεν ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ· 27 καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ 
κρίσιν ποιεῖν, ὅτι υἱὸς ἀνθρώπου ἐστίν. 28 µὴ θαυµάζετε τοῦτο, ὅτι 
ἔρχεται ὥρα ἐν ᾗ πάντες οἱ ἐν τοῖς µνηµείοις ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς 
αὐτοῦ 29 καὶ ἐκπορεύσονται, οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς 
ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως. 
30 Οὐ δύναµαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ� ἐµαυτοῦ οὐδέν· καθὼς ἀκούω κρίνω, 
καὶ ἡ κρίσις ἡ ἐµὴ δικαία ἐστίν, ὅτι οὐ ζητῶ τὸ θέληµα τὸ ἐµὸν 
ἀλλὰ τὸ θέληµα τοῦ πέµψαντός µε. 31 ἐὰν ἐγὼ µαρτυρῶ περὶ 
ἐµαυτοῦ, ἡ µαρτυρία µου οὐκ ἔστιν ἀληθής· 32 ἄλλος ἐστὶν ὁ 
µαρτυρῶν περὶ ἐµοῦ, καὶ οἶδα ὅτι ἀληθής ἐστιν ἡ µαρτυρία ἣν 
µαρτυρεῖ περὶ ἐµοῦ. 33 ὑµεῖς ἀπεστάλκατε πρὸς Ἰωάννην, καὶ 
µεµαρτύρηκεν τῇ ἀληθείᾳ· 34 ἐγὼ δὲ οὐ παρὰ ἀνθρώπου τὴν 
µαρτυρίαν λαµβάνω, ἀλλὰ ταῦτα λέγω ἵνα ὑµεῖς σωθῆτε. 35 
ἐκεῖνος ἦν ὁ λύχνος ὁ καιόµενος καὶ φαίνων, ὑµεῖς δὲ ἠθελήσατε 
ἀγαλλιαθῆναι πρὸς ὥραν ἐν τῷ φωτὶ αὐτοῦ. 36 ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν 
µαρτυρίαν µείζω τοῦ Ἰωάννου· τὰ γὰρ ἔργα ἃ δέδωκέν µοι ὁ πατὴρ 
ἵνα τελειώσω αὐτά, αὐτὰ τὰ ἔργα ἃ ποιῶ, µαρτυρεῖ περὶ ἐµοῦ ὅτι ὁ 
πατήρ µε ἀπέσταλκεν· 37 καὶ ὁ πέµψας µε πατὴρ ἐκεῖνος 
µεµαρτύρηκεν περὶ ἐµοῦ. οὔτε φωνὴν αὐτοῦ πώποτε ἀκηκόατε οὔτε 
εἶδος αὐτοῦ ἑωράκατε, 38 καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ὑµῖν 
µένοντα, ὅτι ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος τούτῳ ὑµεῖς οὐ πιστεύετε. 39 
ἐραυνᾶτε τὰς γραφάς, ὅτι ὑµεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον 
ἔχειν· καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ µαρτυροῦσαι περὶ ἐµοῦ· 40 καὶ οὐ θέλετε 
ἐλθεῖν πρός µε ἵνα ζωὴν ἔχητε. 41 ∆όξαν παρὰ ἀνθρώπων οὐ 
λαµβάνω, 42 ἀλλὰ ἔγνωκα ὑµᾶς ὅτι τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ οὐκ 
ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς. 43 ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόµατι τοῦ πατρός µου 
καὶ οὐ λαµβάνετέ µε· ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόµατι τῷ ἰδίῳ, 
ἐκεῖνον λήµψεσθε. 44 πῶς δύνασθε ὑµεῖς πιστεῦσαι, δόξαν παρὰ 
ἀλλήλων λαµβάνοντες καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ µόνου θεοῦ οὐ 
ζητεῖτε; 45 µὴ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω ὑµῶν πρὸς τὸν 
πατέρα· ἔστιν ὁ κατηγορῶν ὑµῶν Μωϋσῆς, εἰς ὃν ὑµεῖς ἠλπίκατε. 
46 εἰ γὰρ ἐπιστεύετε Μωϋσεῖ, ἐπιστεύετε ἂν ἐµοί, περὶ γὰρ ἐµοῦ 
ἐκεῖνος ἔγραψεν. 47 εἰ δὲ τοῖς ἐκείνου γράµµασιν οὐ πιστεύετε, πῶς 
τοῖς ἐµοῖς ῥήµασιν πιστεύσετε;  
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Μετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν ὁ Ἰησοῦς πέραν τῆς θαλάσσης τῆς 
Γαλιλαίας τῆς Τιβεριάδος. 2 ἠκολούθει δὲ αὐτῷ ὄχλος πολύς, ὅτι 
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ἐθεώρουν τὰ σηµεῖα ἃ ἐποίει ἐπὶ τῶν ἀσθενούντων. 3 ἀνῆλθεν δὲ 
εἰς τὸ ὄρος Ἰησοῦς, καὶ ἐκεῖ ἐκάθητο µετὰ τῶν µαθητῶν αὐτοῦ. 4 
ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα, ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων. 5 ἐπάρας οὖν τοὺς 
ὀφθαλµοὺς ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάµενος ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται πρὸς 
αὐτὸν λέγει πρὸς Φίλιππον, Πόθεν ἀγοράσωµεν ἄρτους ἵνα 
φάγωσιν οὗτοι; 6 τοῦτο δὲ ἔλεγεν πειράζων αὐτόν, αὐτὸς γὰρ ᾔδει 
τί ἔµελλεν ποιεῖν. 7 ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Φίλιππος, ∆ιακοσίων 
δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς ἵνα ἕκαστος βραχύ τι λάβῃ. 8 
λέγει αὐτῷ εἷς ἐκ τῶν µαθητῶν αὐτοῦ, Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς 
Σίµωνος Πέτρου, 9 Ἔστιν παιδάριον ὧδε ὃς ἔχει πέντε ἄρτους 
κριθίνους καὶ δύο ὀψάρια· ἀλλὰ ταῦτα τί ἐστιν εἰς τοσούτους; 10 
εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, Ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν. ἦν δὲ χόρτος 
πολὺς ἐν τῷ τόπῳ. ἀνέπεσαν οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθµὸν ὡς 
πεντακισχίλιοι. 11 ἔλαβεν οὖν τοὺς ἄρτους ὁ Ἰησοῦς καὶ 
εὐχαριστήσας διέδωκεν τοῖς ἀνακειµένοις, ὁµοίως καὶ ἐκ τῶν 
ὀψαρίων ὅσον ἤθελον. 12 ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν λέγει τοῖς µαθηταῖς 
αὐτοῦ, Συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα κλάσµατα, ἵνα µή τι 
ἀπόληται. 13 συνήγαγον οὖν, καὶ ἐγέµισαν δώδεκα κοφίνους 
κλασµάτων ἐκ τῶν πέντε ἄρτων τῶν κριθίνων ἃ ἐπερίσσευσαν τοῖς 
βεβρωκόσιν. 14 Οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες ὃ ἐποίησεν σηµεῖον ἔλεγον 
ὅτι Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης ὁ ἐρχόµενος εἰς τὸν κόσµον. 15 
Ἰησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι µέλλουσιν ἔρχεσθαι καὶ ἁρπάζειν αὐτὸν ἵνα 
ποιήσωσιν βασιλέα ἀνεχώρησεν πάλιν εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς µόνος. 16 
Ὡς δὲ ὀψία ἐγένετο κατέβησαν οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν 
θάλασσαν, 17 καὶ ἐµβάντες εἰς πλοῖον ἤρχοντο πέραν τῆς 
θαλάσσης εἰς Καφαρναούµ. καὶ σκοτία ἤδη ἐγεγόνει καὶ οὔπω 
ἐληλύθει πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, 18 ἥ τε θάλασσα ἀνέµου µεγάλου 
πνέοντος διεγείρετο. 19 ἐληλακότες οὖν ὡς σταδίους εἴκοσι πέντε ἢ 
τριάκοντα θεωροῦσιν τὸν Ἰησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης 
καὶ ἐγγὺς τοῦ πλοίου γινόµενον, καὶ ἐφοβήθησαν. 20 ὁ δὲ λέγει 
αὐτοῖς, Ἐγώ εἰµι, µὴ φοβεῖσθε. 21 ἤθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν εἰς τὸ 
πλοῖον, καὶ εὐθέως ἐγένετο τὸ πλοῖον ἐπὶ τῆς γῆς εἰς ἣν ὑπῆγον. 22 
Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης εἶδον ὅτι 
πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ µὴ ἕν, καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθεν τοῖς 
µαθηταῖς αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοῖον ἀλλὰ µόνοι οἱ µαθηταὶ 
αὐτοῦ ἀπῆλθον· 23 ἄλλα ἦλθεν πλοῖα ἐκ Τιβεριάδος ἐγγὺς τοῦ 
τόπου ὅπου ἔφαγον τὸν ἄρτον [εὐχαριστήσαντος τοῦ κυρίου]. 24 ὅτε 
οὖν εἶδεν ὁ ὄχλος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ἐκεῖ οὐδὲ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ, 
ἐνέβησαν αὐτοὶ εἰς τὰ πλοιάρια καὶ ἦλθον εἰς Καφαρναοὺµ 
ζητοῦντες τὸν Ἰησοῦν. 25 καὶ εὑρόντες αὐτὸν πέραν τῆς θαλάσσης 
εἶπον αὐτῷ, Ῥαββί, πότε ὧδε γέγονας; 26 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ 
Ἰησοῦς καὶ εἶπεν, Ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ζητεῖτέ µε οὐχ ὅτι εἴδετε 
σηµεῖα ἀλλ� ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε. 27 
ἐργάζεσθε µὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυµένην ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν 
µένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑµῖν δώσει· 
τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ θεός. 28 εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν, Τί 
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ποιῶµεν ἵνα ἐργαζώµεθα τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ; 29 ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς 
καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτό ἐστιν τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ, ἵνα πιστεύητε εἰς 
ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος. 30 εἶπον οὖν αὐτῷ, Τί οὖν ποιεῖς σὺ σηµεῖον, 
ἵνα ἴδωµεν καὶ πιστεύσωµέν σοι; τί ἐργάζῃ; 31 οἱ πατέρες ἡµῶν τὸ 
µάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήµῳ, καθώς ἐστιν γεγραµµένον, Ἄρτον ἐκ 
τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν. 32 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, 
Ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν, οὐ Μωϋσῆς δέδωκεν ὑµῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ, ἀλλ� ὁ πατήρ µου δίδωσιν ὑµῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
τὸν ἀληθινόν· 33 ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ θεοῦ ἐστιν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσµῳ. 34 Εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν, 
Κύριε, πάντοτε δὸς ἡµῖν τὸν ἄρτον τοῦτον. 35 εἶπεν αὐτοῖς ὁ 
Ἰησοῦς, Ἐγώ εἰµι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς· ὁ ἐρχόµενος πρός µε οὐ µὴ 
πεινάσῃ, καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐµὲ οὐ µὴ διψήσει πώποτε. 36 ἀλλ� 
εἶπον ὑµῖν ὅτι καὶ ἑωράκατέ [µε] καὶ οὐ πιστεύετε. 37 Πᾶν ὃ 
δίδωσίν µοι ὁ πατὴρ πρὸς ἐµὲ ἥξει, καὶ τὸν ἐρχόµενον πρὸς ἐµὲ οὐ 
µὴ ἐκβάλω ἔξω, 38 ὅτι καταβέβηκα ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἵνα ποιῶ 
τὸ θέληµα τὸ ἐµὸν ἀλλὰ τὸ θέληµα τοῦ πέµψαντός µε· 39 τοῦτο δέ 
ἐστιν τὸ θέληµα τοῦ πέµψαντός µε, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέν µοι µὴ 
ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ [ἐν] τῇ ἐσχάτῃ ἡµέρᾳ. 40 
τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ θέληµα τοῦ πατρός µου, ἵνα πᾶς ὁ θεωρῶν τὸν 
υἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἀναστήσω 
αὐτὸν ἐγὼ [ἐν] τῇ ἐσχάτῃ ἡµέρᾳ. 41 Ἐγόγγυζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι 
περὶ αὐτοῦ ὅτι εἶπεν, Ἐγώ εἰµι ὁ ἄρτος ὁ καταβὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, 
42 καὶ ἔλεγον, Οὐχ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ υἱὸς Ἰωσήφ, οὗ ἡµεῖς 
οἴδαµεν τὸν πατέρα καὶ τὴν µητέρα; πῶς νῦν λέγει ὅτι Ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ καταβέβηκα; 43 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Μὴ 
γογγύζετε µετ� ἀλλήλων. 44 οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός µε ἐὰν µὴ 
ὁ πατὴρ ὁ πέµψας µε ἑλκύσῃ αὐτόν, κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ 
ἐσχάτῃ ἡµέρᾳ. 45 ἔστιν γεγραµµένον ἐν τοῖς προφήταις, Καὶ 
ἔσονται πάντες διδακτοὶ θεοῦ· πᾶς ὁ ἀκούσας παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ 
µαθὼν ἔρχεται πρὸς ἐµέ. 46 οὐχ ὅτι τὸν πατέρα ἑώρακέν τις εἰ µὴ 
ὁ ὢν παρὰ τοῦ θεοῦ, οὗτος ἑώρακεν τὸν πατέρα. 47 ἀµὴν ἀµὴν 
λέγω ὑµῖν, ὁ πιστεύων ἔχει ζωὴν αἰώνιον. 48 ἐγώ εἰµι ὁ ἄρτος τῆς 
ζωῆς. 49 οἱ πατέρες ὑµῶν ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήµῳ τὸ µάννα καὶ 
ἀπέθανον· 50 οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων ἵνα 
τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ καὶ µὴ ἀποθάνῃ. 51 ἐγώ εἰµι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ 
τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου ζήσει εἰς 
τὸν αἰῶνα· καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω ἡ σάρξ µού ἐστιν ὑπὲρ τῆς 
τοῦ κόσµου ζωῆς. 52 Ἐµάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι 
λέγοντες, Πῶς δύναται οὗτος ἡµῖν δοῦναι τὴν σάρκα [αὐτοῦ] 
φαγεῖν; 53 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ἐὰν 
µὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ 
αἷµα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. 54 ὁ τρώγων µου τὴν σάρκα καὶ 
πίνων µου τὸ αἷµα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν τῇ 
ἐσχάτῃ ἡµέρᾳ· 55 ἡ γὰρ σάρξ µου ἀληθής ἐστιν βρῶσις, καὶ τὸ 
αἷµά µου ἀληθής ἐστιν πόσις. 56 ὁ τρώγων µου τὴν σάρκα καὶ 
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πίνων µου τὸ αἷµα ἐν ἐµοὶ µένει κἀγὼ ἐν αὐτῷ. 57 καθὼς 
ἀπέστειλέν µε ὁ ζῶν πατὴρ κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα, καὶ ὁ 
τρώγων µε κἀκεῖνος ζήσει δι� ἐµέ. 58 οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ καταβάς, οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες καὶ ἀπέθανον· ὁ 
τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα. 59 Ταῦτα εἶπεν ἐν 
συναγωγῇ διδάσκων ἐν Καφαρναούµ. 60 Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ 
τῶν µαθητῶν αὐτοῦ εἶπαν, Σκληρός ἐστιν ὁ λόγος οὗτος· τίς 
δύναται αὐτοῦ ἀκούειν; 61 εἰδὼς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐν ἑαυτῷ ὅτι 
γογγύζουσιν περὶ τούτου οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτο ὑµᾶς 
σκανδαλίζει; 62 ἐὰν οὖν θεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν τὸ πρότερον; 63 τὸ πνεῦµά ἐστιν τὸ 
ζῳοποιοῦν, ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν· τὰ ῥήµατα ἃ ἐγὼ λελάληκα 
ὑµῖν πνεῦµά ἐστιν καὶ ζωή ἐστιν. 64 ἀλλ� εἰσὶν ἐξ ὑµῶν τινες οἳ οὐ 
πιστεύουσιν. ᾔδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ Ἰησοῦς τίνες εἰσὶν οἱ µὴ 
πιστεύοντες καὶ τίς ἐστιν ὁ παραδώσων αὐτόν. 65 καὶ ἔλεγεν, ∆ιὰ 
τοῦτο εἴρηκα ὑµῖν ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός µε ἐὰν µὴ ᾖ 
δεδοµένον αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρός. 66 Ἐκ τούτου [οὖν] πολλοὶ ἐκ τῶν 
µαθητῶν αὐτοῦ ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω καὶ οὐκέτι µετ� αὐτοῦ 
περιεπάτουν. 67 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα, Μὴ καὶ ὑµεῖς 
θέλετε ὑπάγειν; 68 ἀπεκρίθη αὐτῷ Σίµων Πέτρος, Κύριε, πρὸς τίνα 
ἀπελευσόµεθα; ῥήµατα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις, 69 καὶ ἡµεῖς 
πεπιστεύκαµεν καὶ ἐγνώκαµεν ὅτι σὺ εἶ ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ. 70 
ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Οὐκ ἐγὼ ὑµᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάµην, 
καὶ ἐξ ὑµῶν εἷς διάβολός ἐστιν; 71 ἔλεγεν δὲ τὸν Ἰούδαν Σίµωνος 
Ἰσκαριώτου· οὗτος γὰρ ἔµελλεν παραδιδόναι αὐτόν, εἷς [ὢν] ἐκ τῶν 
δώδεκα.  
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Καὶ µετὰ ταῦτα περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ· οὐ γὰρ 
ἤθελεν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ περιπατεῖν, ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι 
ἀποκτεῖναι. 2 ἦν δὲ ἐγγὺς ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων ἡ σκηνοπηγία. 3 
εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, Μετάβηθι ἐντεῦθεν καὶ 
ὕπαγε εἰς τὴν Ἰουδαίαν, ἵνα καὶ οἱ µαθηταί σου θεωρήσουσιν [σοῦ] 
τὰ ἔργα ἃ ποιεῖς· 4 οὐδεὶς γάρ τι ἐν κρυπτῷ ποιεῖ καὶ ζητεῖ αὐτὸς 
ἐν παρρησίᾳ εἶναι. εἰ ταῦτα ποιεῖς, φανέρωσον σεαυτὸν τῷ κόσµῳ. 
5 οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπίστευον εἰς αὐτόν. 6 λέγει οὖν αὐτοῖς 
ὁ Ἰησοῦς, Ὁ καιρὸς ὁ ἐµὸς οὔπω πάρεστιν, ὁ δὲ καιρὸς ὁ ὑµέτερος 
πάντοτέ ἐστιν ἕτοιµος. 7 οὐ δύναται ὁ κόσµος µισεῖν ὑµᾶς, ἐµὲ δὲ 
µισεῖ, ὅτι ἐγὼ µαρτυρῶ περὶ αὐτοῦ ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρά 
ἐστιν. 8 ὑµεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτήν· ἐγὼ οὐκ ἀναβαίνω εἰς τὴν 
ἑορτὴν ταύτην, ὅτι ὁ ἐµὸς καιρὸς οὔπω πεπλήρωται. 9 ταῦτα δὲ 
εἰπὼν αὐτὸς ἔµεινεν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ. 10 Ὡς δὲ ἀνέβησαν οἱ 
ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἰς τὴν ἑορτήν, τότε καὶ αὐτὸς ἀνέβη, οὐ φανερῶς 
ἀλλ� ἐν κρυπτῷ. 11 οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν ἐν τῇ ἑορτῇ καὶ 
ἔλεγον, Ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος; 12 καὶ γογγυσµὸς περὶ αὐτοῦ ἦν [πολὺς] 
ἐν τῷ ὄχλῳ· οἱ µὲν ἔλεγον ὅτι Ἀγαθός ἐστιν, ἄλλοι [δὲ] ἔλεγον, 
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Οὔ, ἀλλὰ πλανᾷ τὸν ὄχλον. 13 οὐδεὶς µέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει περὶ 
αὐτοῦ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων. 14 Ἤδη δὲ τῆς ἑορτῆς 
µεσούσης ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκεν. 15 ἐθαύµαζον 
οὖν οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες, Πῶς οὗτος γράµµατα οἶδεν µὴ 
µεµαθηκώς; 16 ἀπεκρίθη οὖν αὐτοῖς [ὁ] Ἰησοῦς καὶ εἶπεν, Ἡ ἐµὴ 
διδαχὴ οὐκ ἔστιν ἐµὴ ἀλλὰ τοῦ πέµψαντός µε· 17 ἐάν τις θέλῃ τὸ 
θέληµα αὐτοῦ ποιεῖν, γνώσεται περὶ τῆς διδαχῆς πότερον ἐκ τοῦ 
θεοῦ ἐστιν ἢ ἐγὼ ἀπ� ἐµαυτοῦ λαλῶ. 18 ὁ ἀφ�  ἑαυτοῦ λαλῶν τὴν 
δόξαν τὴν ἰδίαν ζητεῖ· ὁ δὲ ζητῶν τὴν δόξαν τοῦ πέµψαντος αὐτόν, 
οὗτος ἀληθής ἐστιν καὶ ἀδικία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν. 19 οὐ Μωϋσῆς 
δέδωκεν ὑµῖν τὸν νόµον; καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑµῶν ποιεῖ τὸν νόµον. τί µε 
ζητεῖτε ἀποκτεῖναι; 20 ἀπεκρίθη ὁ ὄχλος, ∆αιµόνιον ἔχεις· τίς σε 
ζητεῖ ἀποκτεῖναι; 21 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ἓν ἔργον 
ἐποίησα καὶ πάντες θαυµάζετε. 22 διὰ τοῦτο Μωϋσῆς δέδωκεν ὑµῖν 
τὴν περιτοµήν � οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ Μωϋσέως ἐστὶν ἀλλ� ἐκ τῶν 
πατέρων � καὶ ἐν σαββάτῳ περιτέµνετε ἄνθρωπον. 23 εἰ περιτοµὴν 
λαµβάνει ἄνθρωπος ἐν σαββάτῳ ἵνα µὴ λυθῇ ὁ νόµος Μωϋσέως, 
ἐµοὶ χολᾶτε ὅτι ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα ἐν σαββάτῳ; 24 µὴ 
κρίνετε κατ� ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνετε. 25 Ἔλεγον οὖν 
τινες ἐκ τῶν Ἱεροσολυµιτῶν, Οὐχ οὗτός ἐστιν ὃν ζητοῦσιν 
ἀποκτεῖναι; 26 καὶ ἴδε παρρησίᾳ λαλεῖ καὶ οὐδὲν αὐτῷ λέγουσιν. 
µήποτε ἀληθῶς ἔγνωσαν οἱ ἄρχοντες ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός; 27 
ἀλλὰ τοῦτον οἴδαµεν πόθεν ἐστίν· ὁ δὲ Χριστὸς ὅταν ἔρχηται οὐδεὶς 
γινώσκει πόθεν ἐστίν. 28 ἔκραξεν οὖν ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων ὁ 
Ἰησοῦς καὶ λέγων, Κἀµὲ οἴδατε καὶ οἴδατε πόθεν εἰµί· καὶ ἀπ� 
ἐµαυτοῦ οὐκ ἐλήλυθα, ἀλλ� ἔστιν ἀληθινὸς ὁ πέµψας µε, ὃν ὑµεῖς 
οὐκ οἴδατε· 29 ἐγὼ οἶδα αὐτόν, ὅτι παρ� αὐτοῦ εἰµι κἀκεῖνός µε 
ἀπέστειλεν. 30 Ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πιάσαι, καὶ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ� 
αὐτὸν τὴν χεῖρα, ὅτι οὔπω ἐληλύθει ἡ ὥρα αὐτοῦ. 31 Ἐκ τοῦ ὄχλου 
δὲ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, καὶ ἔλεγον, Ὁ Χριστὸς ὅταν ἔλθῃ 
µὴ πλείονα σηµεῖα ποιήσει ὧν οὗτος ἐποίησεν; 32 Ἤκουσαν οἱ 
Φαρισαῖοι τοῦ ὄχλου γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ ταῦτα, καὶ 
ἀπέστειλαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ὑπηρέτας ἵνα πιάσωσιν 
αὐτόν. 33 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς, Ἔτι χρόνον µικρὸν µεθ� ὑµῶν εἰµι 
καὶ ὑπάγω πρὸς τὸν πέµψαντά µε. 34 ζητήσετέ µε καὶ οὐχ 
εὑρήσετέ [µε], καὶ ὅπου εἰµὶ ἐγὼ ὑµεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν. 35 εἶπον 
οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς ἑαυτούς, Ποῦ οὗτος µέλλει πορεύεσθαι ὅτι 
ἡµεῖς οὐχ εὑρήσοµεν αὐτόν; µὴ εἰς τὴν διασπορὰν τῶν Ἑλλήνων 
µέλλει πορεύεσθαι καὶ διδάσκειν τοὺς Ἕλληνας; 36 τίς ἐστιν ὁ 
λόγος οὗτος ὃν εἶπεν, Ζητήσετέ µε καὶ οὐχ εὑρήσετέ [µε], καὶ ὅπου 
εἰµὶ ἐγὼ ὑµεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν; 37 Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡµέρᾳ τῇ 
µεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔκραξεν λέγων, Ἐάν τις 
διψᾷ ἐρχέσθω πρός µε καὶ πινέτω. 38 ὁ πιστεύων εἰς ἐµέ, καθὼς 
εἶπεν ἡ γραφή, ποταµοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος 
ζῶντος. 39 τοῦτο δὲ εἶπεν περὶ τοῦ πνεύµατος ὃ ἔµελλον λαµβάνειν 
οἱ πιστεύσαντες εἰς αὐτόν· οὔπω γὰρ ἦν πνεῦµα, ὅτι Ἰησοῦς οὐδέπω 
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ἐδοξάσθη. 40 Ἐκ τοῦ ὄχλου οὖν ἀκούσαντες τῶν λόγων τούτων 
ἔλεγον, Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης· 41 ἄλλοι ἔλεγον, Οὗτός 
ἐστιν ὁ Χριστός· οἱ δὲ ἔλεγον, Μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὁ Χριστὸς 
ἔρχεται; 42 οὐχ ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρµατος ∆αυίδ, καὶ 
ἀπὸ Βηθλέεµ τῆς κώµης ὅπου ἦν ∆αυίδ, ὁ Χριστὸς ἔρχεται; 43 
σχίσµα οὖν ἐγένετο ἐν τῷ ὄχλῳ δι� αὐτόν. 44 τινὲς δὲ ἤθελον ἐξ 
αὐτῶν πιάσαι αὐτόν, ἀλλ� οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ� αὐτὸν τὰς χεῖρας. 45 
Ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους, καὶ 
εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι, ∆ιὰ τί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν; 46 ἀπεκρίθησαν οἱ 
ὑπηρέται, Οὐδέποτε ἐλάλησεν οὕτως ἄνθρωπος. 47 ἀπεκρίθησαν 
οὖν αὐτοῖς οἱ Φαρισαῖοι, Μὴ καὶ ὑµεῖς πεπλάνησθε; 48 µή τις ἐκ 
τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν ἢ ἐκ τῶν Φαρισαίων; 49 ἀλλὰ 
ὁ ὄχλος οὗτος ὁ µὴ γινώσκων τὸν νόµον ἐπάρατοί εἰσιν. 50 λέγει 
Νικόδηµος πρὸς αὐτούς, ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν τὸ πρότερον, εἷς ὢν ἐξ 
αὐτῶν, 51 Μὴ ὁ νόµος ἡµῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον ἐὰν µὴ ἀκούσῃ 
πρῶτον παρ� αὐτοῦ καὶ γνῷ τί ποιεῖ; 52 ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν 
αὐτῷ, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; ἐραύνησον καὶ ἴδε ὅτι 
προφήτης ἐκ τῆς Γαλιλαίας οὐκ ἐγείρεται. 53 [Καὶ ἐπορεύθησαν 
ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ,  
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Ἰησοῦς δὲ ἐπορεύθη εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν. 2 Ὄρθρου δὲ πάλιν 
παρεγένετο εἰς τὸ ἱερόν, καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἤρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ 
καθίσας ἐδίδασκεν αὐτούς. 3 ἄγουσιν δὲ οἱ γραµµατεῖς καὶ οἱ 
Φαρισαῖοι γυναῖκα ἐπὶ µοιχείᾳ κατειληµµένην, καὶ στήσαντες 
αὐτὴν ἐν µέσῳ 4 λέγουσιν αὐτῷ, ∆ιδάσκαλε, αὕτη ἡ γυνὴ 
κατείληπται ἐπ� αὐτοφώρῳ µοιχευοµένη· 5 ἐν δὲ τῷ νόµῳ ἡµῖν 
Μωϋσῆς ἐνετείλατο τὰς τοιαύτας λιθάζειν· σὺ οὖν τί λέγεις; 6 
τοῦτο δὲ ἔλεγον πειράζοντες αὐτόν, ἵνα ἔχωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ. ὁ 
δὲ Ἰησοῦς κάτω κύψας τῷ δακτύλῳ κατέγραφεν εἰς τὴν γῆν. 7 ὡς 
δὲ ἐπέµενον ἐρωτῶντες [αὐτόν], ἀνέκυψεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ὁ 
ἀναµάρτητος ὑµῶν πρῶτος ἐπ� αὐτὴν βαλέτω λίθον· 8 καὶ πάλιν 
κατακύψας ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν. 9 οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐξήρχοντο εἷς 
καθ� εἷς ἀρξάµενοι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ κατελείφθη µόνος, 
καὶ ἡ γυνὴ ἐν µέσῳ οὖσα. 10 ἀνακύψας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ, 
Γύναι, ποῦ εἰσιν; οὐδείς σε κατέκρινεν; 11 ἡ δὲ εἶπεν, Οὐδείς, κύριε. 
εἶπεν δὲ ὁ Ἰησοῦς, Οὐδὲ ἐγώ σε κατακρίνω· πορεύου, [καὶ] ἀπὸ τοῦ 
νῦν µηκέτι ἁµάρτανε.] 12 Πάλιν οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς 
λέγων, Ἐγώ εἰµι τὸ φῶς τοῦ κόσµου· ὁ ἀκολουθῶν ἐµοὶ οὐ µὴ 
περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ� ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς. 13 εἶπον οὖν 
αὐτῷ οἱ Φαρισαῖοι, Σὺ περὶ σεαυτοῦ µαρτυρεῖς· ἡ µαρτυρία σου οὐκ 
ἔστιν ἀληθής. 14 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Κἂν ἐγὼ 
µαρτυρῶ περὶ ἐµαυτοῦ, ἀληθής ἐστιν ἡ µαρτυρία µου, ὅτι οἶδα 
πόθεν ἦλθον καὶ ποῦ ὑπάγω· ὑµεῖς δὲ οὐκ οἴδατε πόθεν ἔρχοµαι ἢ 
ποῦ ὑπάγω. 15 ὑµεῖς κατὰ τὴν σάρκα κρίνετε, ἐγὼ οὐ κρίνω 
οὐδένα. 16 καὶ ἐὰν κρίνω δὲ ἐγώ, ἡ κρίσις ἡ ἐµὴ ἀληθινή ἐστιν, ὅτι 
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µόνος οὐκ εἰµί, ἀλλ� ἐγὼ καὶ ὁ πέµψας µε πατήρ. 17 καὶ ἐν τῷ 
νόµῳ δὲ τῷ ὑµετέρῳ γέγραπται ὅτι δύο ἀνθρώπων ἡ µαρτυρία 
ἀληθής ἐστιν. 18 ἐγώ εἰµι ὁ µαρτυρῶν περὶ ἐµαυτοῦ καὶ µαρτυρεῖ 
περὶ ἐµοῦ ὁ πέµψας µε πατήρ. 19 ἔλεγον οὖν αὐτῷ, Ποῦ ἐστιν ὁ 
πατήρ σου; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Οὔτε ἐµὲ οἴδατε οὔτε τὸν πατέρα 
µου· εἰ ἐµὲ ᾔδειτε, καὶ τὸν πατέρα µου ἂν ᾔδειτε. 20 Ταῦτα τὰ 
ῥήµατα ἐλάλησεν ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ· καὶ 
οὐδεὶς ἐπίασεν αὐτόν, ὅτι οὔπω ἐληλύθει ἡ ὥρα αὐτοῦ. 21 Εἶπεν οὖν 
πάλιν αὐτοῖς, Ἐγὼ ὑπάγω καὶ ζητήσετέ µε, καὶ ἐν τῇ ἁµαρτίᾳ 
ὑµῶν ἀποθανεῖσθε· ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑµεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν. 22 
ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι, Μήτι ἀποκτενεῖ ἑαυτόν, ὅτι λέγει, Ὅπου 
ἐγὼ ὑπάγω ὑµεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν; 23 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ὑµεῖς 
ἐκ τῶν κάτω ἐστέ, ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰµί· ὑµεῖς ἐκ τούτου τοῦ 
κόσµου ἐστέ, ἐγὼ οὐκ εἰµὶ ἐκ τοῦ κόσµου τούτου. 24 εἶπον οὖν ὑµῖν 
ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁµαρτίαις ὑµῶν· ἐὰν γὰρ µὴ πιστεύσητε 
ὅτι ἐγώ εἰµι, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁµαρτίαις ὑµῶν. 25 ἔλεγον οὖν 
αὐτῷ, Σὺ τίς εἶ; εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Τὴν ἀρχὴν ὅ τι καὶ λαλῶ 
ὑµῖν; 26 πολλὰ ἔχω περὶ ὑµῶν λαλεῖν καὶ κρίνειν· ἀλλ� ὁ πέµψας 
µε ἀληθής ἐστιν, κἀγὼ ἃ ἤκουσα παρ� αὐτοῦ ταῦτα λαλῶ εἰς τὸν 
κόσµον. 27 οὐκ ἔγνωσαν ὅτι τὸν πατέρα αὐτοῖς ἔλεγεν. 28 εἶπεν οὖν 
[αὐτοῖς] ὁ Ἰησοῦς, Ὅταν ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τότε 
γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰµι, καὶ ἀπ� ἐµαυτοῦ ποιῶ οὐδέν, ἀλλὰ καθὼς 
ἐδίδαξέν µε ὁ πατὴρ ταῦτα λαλῶ. 29 καὶ ὁ πέµψας µε µετ� ἐµοῦ 
ἐστιν· οὐκ ἀφῆκέν µε µόνον, ὅτι ἐγὼ τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ 
πάντοτε. 30 Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν. 
31 Ἔλεγεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους, 
Ἐὰν ὑµεῖς µείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐµῷ, ἀληθῶς µαθηταί µού 
ἐστε, 32 καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει 
ὑµᾶς. 33 ἀπεκρίθησαν πρὸς αὐτόν, Σπέρµα Ἀβραάµ ἐσµεν καὶ 
οὐδενὶ δεδουλεύκαµεν πώποτε· πῶς σὺ λέγεις ὅτι Ἐλεύθεροι 
γενήσεσθε; 34 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν 
ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁµαρτίαν δοῦλός ἐστιν [τῆς ἁµαρτίας]. 35 ὁ δὲ 
δοῦλος οὐ µένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν αἰῶνα· ὁ υἱὸς µένει εἰς τὸν 
αἰῶνα. 36 ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς ὑµᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι 
ἔσεσθε. 37 οἶδα ὅτι σπέρµα Ἀβραάµ ἐστε· ἀλλὰ ζητεῖτέ µε 
ἀποκτεῖναι, ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐµὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑµῖν. 38 ἃ ἐγὼ ἑώρακα 
παρὰ τῷ πατρὶ λαλῶ· καὶ ὑµεῖς οὖν ἃ ἠκούσατε παρὰ τοῦ πατρὸς 
ποιεῖτε. 39 Ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ, Ὁ πατὴρ ἡµῶν Ἀβραάµ 
ἐστιν. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Εἰ τέκνα τοῦ Ἀβραάµ ἐστε, τὰ ἔργα 
τοῦ Ἀβραὰµ ἐποιεῖτε· 40 νῦν δὲ ζητεῖτέ µε ἀποκτεῖναι, ἄνθρωπον ὃς 
τὴν ἀλήθειαν ὑµῖν λελάληκα ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ θεοῦ· τοῦτο 
Ἀβραὰµ οὐκ ἐποίησεν. 41 ὑµεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ὑµῶν. 
εἶπαν [οὖν] αὐτῷ, Ἡµεῖς ἐκ πορνείας οὐ γεγεννήµεθα· ἕνα πατέρα 
ἔχοµεν τὸν θεόν. 42 εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Εἰ ὁ θεὸς πατὴρ ὑµῶν 
ἦν, ἠγαπᾶτε ἂν ἐµέ, ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω· οὐδὲ 
γὰρ ἀπ� ἐµαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ� ἐκεῖνός µε ἀπέστειλεν. 43 διὰ τί 
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τὴν λαλιὰν τὴν ἐµὴν οὐ γινώσκετε; ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν τὸν 
λόγον τὸν ἐµόν. 44 ὑµεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστὲ καὶ τὰς 
ἐπιθυµίας τοῦ πατρὸς ὑµῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος 
ἦν ἀπ� ἀρχῆς, καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐκ ἔστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν 
ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι 
ψεύστης ἐστὶν καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. 45 ἐγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν 
λέγω, οὐ πιστεύετέ µοι. 46 τίς ἐξ ὑµῶν ἐλέγχει µε περὶ ἁµαρτίας; 
εἰ ἀλήθειαν λέγω, διὰ τί ὑµεῖς οὐ πιστεύετέ µοι; 47 ὁ ὢν ἐκ τοῦ 
θεοῦ τὰ ῥήµατα τοῦ θεοῦ ἀκούει· διὰ τοῦτο ὑµεῖς οὐκ ἀκούετε, ὅτι 
ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἐστέ. 48 Ἀπεκρίθησαν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπαν αὐτῷ, 
Οὐ καλῶς λέγοµεν ἡµεῖς ὅτι Σαµαρίτης εἶ σὺ καὶ δαιµόνιον ἔχεις; 
49 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Ἐγὼ δαιµόνιον οὐκ ἔχω, ἀλλὰ τιµῶ τὸν 
πατέρα µου, καὶ ὑµεῖς ἀτιµάζετέ µε. 50 ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τὴν δόξαν 
µου· ἔστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων. 51 ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ἐάν τις 
τὸν ἐµὸν λόγον τηρήσῃ, θάνατον οὐ µὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα. 52 
εἶπον [οὖν] αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, Νῦν ἐγνώκαµεν ὅτι δαιµόνιον ἔχεις. 
Ἀβραὰµ ἀπέθανεν καὶ οἱ προφῆται, καὶ σὺ λέγεις, Ἐάν τις τὸν 
λόγον µου τηρήσῃ, οὐ µὴ γεύσηται θανάτου εἰς τὸν αἰῶνα. 53 µὴ 
σὺ µείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡµῶν Ἀβραάµ, ὅστις ἀπέθανεν; καὶ οἱ 
προφῆται ἀπέθανον· τίνα σεαυτὸν ποιεῖς; 54 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Ἐὰν 
ἐγὼ δοξάσω ἐµαυτόν, ἡ δόξα µου οὐδέν ἐστιν· ἔστιν ὁ πατήρ µου ὁ 
δοξάζων µε, ὃν ὑµεῖς λέγετε ὅτι θεὸς ἡµῶν ἐστιν· 55 καὶ οὐκ 
ἐγνώκατε αὐτόν, ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν. κἂν εἴπω ὅτι οὐκ οἶδα αὐτόν, 
ἔσοµαι ὅµοιος ὑµῖν ψεύστης· ἀλλὰ οἶδα αὐτὸν καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ 
τηρῶ. 56 Ἀβραὰµ ὁ πατὴρ ὑµῶν ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδῃ τὴν ἡµέραν 
τὴν ἐµήν, καὶ εἶδεν καὶ ἐχάρη. 57 εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς αὐτόν, 
Πεντήκοντα ἔτη οὔπω ἔχεις καὶ Ἀβραὰµ ἑώρακας; 58 εἶπεν αὐτοῖς 
Ἰησοῦς, Ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν, πρὶν Ἀβραὰµ γενέσθαι ἐγὼ εἰµί. 
59 ἦραν οὖν λίθους ἵνα βάλωσιν ἐπ� αὐτόν· Ἰησοῦς δὲ ἐκρύβη καὶ 
ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ.  
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Καὶ παράγων εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς. 2 καὶ ἠρώτησαν 
αὐτὸν οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες, Ῥαββί, τίς ἥµαρτεν, οὗτος ἢ οἱ 
γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ; 3 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Οὔτε οὗτος 
ἥµαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλ� ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ 
ἐν αὐτῷ. 4 ἡµᾶς δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέµψαντός µε ἕως 
ἡµέρα ἐστίν· ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι. 5 ὅταν ἐν 
τῷ κόσµῳ ὦ, φῶς εἰµι τοῦ κόσµου. 6 ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσεν χαµαὶ 
καὶ ἐποίησεν πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσµατος, καὶ ἐπέχρισεν αὐτοῦ τὸν 
πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλµοὺς 7 καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν 
κολυµβήθραν τοῦ Σιλωάµ [ὃ ἑρµηνεύεται Ἀπεσταλµένος]. ἀπῆλθεν 
οὖν καὶ ἐνίψατο, καὶ ἦλθεν βλέπων. 8 Οἱ οὖν γείτονες καὶ οἱ 
θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι προσαίτης ἦν ἔλεγον, Οὐχ οὗτός 
ἐστιν ὁ καθήµενος καὶ προσαιτῶν; 9 ἄλλοι ἔλεγον ὅτι Οὗτός ἐστιν· 
ἄλλοι ἔλεγον, Οὐχί, ἀλλὰ ὅµοιος αὐτῷ ἐστιν. ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι 
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Ἐγώ εἰµι. 10 ἔλεγον οὖν αὐτῷ, Πῶς [οὖν] ἠνεῴχθησάν σου οἱ 
ὀφθαλµοί; 11 ἀπεκρίθη ἐκεῖνος, Ὁ ἄνθρωπος ὁ λεγόµενος Ἰησοῦς 
πηλὸν ἐποίησεν καὶ ἐπέχρισέν µου τοὺς ὀφθαλµοὺς καὶ εἶπέν µοι ὅτι 
Ὕπαγε εἰς τὸν Σιλωὰµ καὶ νίψαι· ἀπελθὼν οὖν καὶ νιψάµενος 
ἀνέβλεψα. 12 καὶ εἶπαν αὐτῷ, Ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος; λέγει, Οὐκ οἶδα. 
13 Ἄγουσιν αὐτὸν πρὸς τοὺς Φαρισαίους τόν ποτε τυφλόν. 14 ἦν δὲ 
σάββατον ἐν ᾗ ἡµέρᾳ τὸν πηλὸν ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἀνέῳξεν 
αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλµούς. 15 πάλιν οὖν ἠρώτων αὐτὸν καὶ οἱ 
Φαρισαῖοι πῶς ἀνέβλεψεν. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Πηλὸν ἐπέθηκέν µου 
ἐπὶ τοὺς ὀφθαλµούς, καὶ ἐνιψάµην, καὶ βλέπω. 16 ἔλεγον οὖν ἐκ 
τῶν Φαρισαίων τινές, Οὐκ ἔστιν οὗτος παρὰ θεοῦ ὁ ἄνθρωπος, ὅτι 
τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ. ἄλλοι [δὲ] ἔλεγον, Πῶς δύναται ἄνθρωπος 
ἁµαρτωλὸς τοιαῦτα σηµεῖα ποιεῖν; καὶ σχίσµα ἦν ἐν αὐτοῖς. 17 
λέγουσιν οὖν τῷ τυφλῷ πάλιν, Τί σὺ λέγεις περὶ αὐτοῦ, ὅτι ἠνέῳξέν 
σου τοὺς ὀφθαλµούς; ὁ δὲ εἶπεν ὅτι Προφήτης ἐστίν. 18 Οὐκ 
ἐπίστευσαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι ἦν τυφλὸς καὶ ἀνέβλεψεν, 
ἕως ὅτου ἐφώνησαν τοὺς γονεῖς αὐτοῦ τοῦ ἀναβλέψαντος 19 καὶ 
ἠρώτησαν αὐτοὺς λέγοντες, Οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ὑµῶν, ὃν ὑµεῖς 
λέγετε ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη; πῶς οὖν βλέπει ἄρτι; 20 ἀπεκρίθησαν 
οὖν οἱ γονεῖς αὐτοῦ καὶ εἶπαν, Οἴδαµεν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ἡµῶν 
καὶ ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη· 21 πῶς δὲ νῦν βλέπει οὐκ οἴδαµεν, ἢ τίς 
ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλµοὺς ἡµεῖς οὐκ οἴδαµεν· αὐτὸν ἐρωτήσατε, 
ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει. 22 ταῦτα εἶπαν οἱ γονεῖς 
αὐτοῦ ὅτι ἐφοβοῦντο τοὺς Ἰουδαίους, ἤδη γὰρ συνετέθειντο οἱ 
Ἰουδαῖοι ἵνα ἐάν τις αὐτὸν ὁµολογήσῃ Χριστόν, ἀποσυνάγωγος 
γένηται. 23 διὰ τοῦτο οἱ γονεῖς αὐτοῦ εἶπαν ὅτι Ἡλικίαν ἔχει, 
αὐτὸν ἐπερωτήσατε. 24 Ἐφώνησαν οὖν τὸν ἄνθρωπον ἐκ δευτέρου 
ὃς ἦν τυφλὸς καὶ εἶπαν αὐτῷ, ∆ὸς δόξαν τῷ θεῷ· ἡµεῖς οἴδαµεν ὅτι 
οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἁµαρτωλός ἐστιν. 25 ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος, Εἰ 
ἁµαρτωλός ἐστιν οὐκ οἶδα· ἓν οἶδα, ὅτι τυφλὸς ὢν ἄρτι βλέπω. 26 
εἶπον οὖν αὐτῷ, Τί ἐποίησέν σοι; πῶς ἤνοιξέν σου τοὺς ὀφθαλµούς; 
27 ἀπεκρίθη αὐτοῖς, Εἶπον ὑµῖν ἤδη καὶ οὐκ ἠκούσατε· τί πάλιν 
θέλετε ἀκούειν; µὴ καὶ ὑµεῖς θέλετε αὐτοῦ µαθηταὶ γενέσθαι; 28 
καὶ ἐλοιδόρησαν αὐτὸν καὶ εἶπον, Σὺ µαθητὴς εἶ ἐκείνου, ἡµεῖς δὲ 
τοῦ Μωϋσέως ἐσµὲν µαθηταί· 29 ἡµεῖς οἴδαµεν ὅτι Μωϋσεῖ 
λελάληκεν ὁ θεός, τοῦτον δὲ οὐκ οἴδαµεν πόθεν ἐστίν. 30 ἀπεκρίθη 
ὁ ἄνθρωπος καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ἐν τούτῳ γὰρ τὸ θαυµαστόν ἐστιν 
ὅτι ὑµεῖς οὐκ οἴδατε πόθεν ἐστίν, καὶ ἤνοιξέν µου τοὺς ὀφθαλµούς. 
31 οἴδαµεν ὅτι ἁµαρτωλῶν ὁ θεὸς οὐκ ἀκούει, ἀλλ� ἐάν τις 
θεοσεβὴς ᾖ καὶ τὸ θέληµα αὐτοῦ ποιῇ τούτου ἀκούει. 32 ἐκ τοῦ 
αἰῶνος οὐκ ἠκούσθη ὅτι ἤνοιξέν τις ὀφθαλµοὺς τυφλοῦ 
γεγεννηµένου· 33 εἰ µὴ ἦν οὗτος παρὰ θεοῦ, οὐκ ἠδύνατο ποιεῖν 
οὐδέν. 34 ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ, Ἐν ἁµαρτίαις σὺ ἐγεννήθης 
ὅλος, καὶ σὺ διδάσκεις ἡµᾶς; καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω. 35 Ἤκουσεν 
Ἰησοῦς ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω, καὶ εὑρὼν αὐτὸν εἶπεν [αὐτῷ], Σὺ 
πιστεύεις εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; 36 ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπεν, 
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Καὶ τίς ἐστιν, κύριε, ἵνα πιστεύσω εἰς αὐτόν; 37 εἶπεν αὐτῷ ὁ 
Ἰησοῦς, Καὶ ἑώρακας αὐτὸν καὶ ὁ λαλῶν µετὰ σοῦ ἐκεῖνός ἐστιν. 
38 ὁ δὲ ἔφη, Πιστεύω, κύριε· καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ. 39 καὶ εἶπεν 
ὁ Ἰησοῦς, Εἰς κρίµα ἐγὼ εἰς τὸν κόσµον τοῦτον ἦλθον, ἵνα οἱ µὴ 
βλέποντες βλέπωσιν καὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται. 40 
Ἤκουσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων ταῦτα οἱ µετ� αὐτοῦ ὄντες, καὶ εἶπον 
αὐτῷ, Μὴ καὶ ἡµεῖς τυφλοί ἐσµεν; 41 εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Εἰ 
τυφλοὶ ἦτε, οὐκ ἂν εἴχετε ἁµαρτίαν· νῦν δὲ λέγετε ὅτι Βλέποµεν· ἡ 
ἁµαρτία ὑµῶν µένει.  
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Ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ὁ µὴ εἰσερχόµενος διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν 
αὐλὴν τῶν προβάτων ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν ἐκεῖνος κλέπτης 
ἐστὶν καὶ λῃστής· 2 ὁ δὲ εἰσερχόµενος διὰ τῆς θύρας ποιµήν ἐστιν 
τῶν προβάτων. 3 τούτῳ ὁ θυρωρὸς ἀνοίγει, καὶ τὰ πρόβατα τῆς 
φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει, καὶ τὰ ἴδια πρόβατα φωνεῖ κατ� ὄνοµα καὶ 
ἐξάγει αὐτά. 4 ὅταν τὰ ἴδια πάντα ἐκβάλῃ, ἔµπροσθεν αὐτῶν 
πορεύεται, καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασιν τὴν φωνὴν 
αὐτοῦ· 5 ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ µὴ ἀκολουθήσουσιν ἀλλὰ φεύξονται ἀπ� 
αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἴδασιν τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν. 6 Ταύτην τὴν 
παροιµίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἐκεῖνοι δὲ οὐκ ἔγνωσαν τίνα ἦν ἃ 
ἐλάλει αὐτοῖς. 7 Εἶπεν οὖν πάλιν ὁ Ἰησοῦς, Ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν 
ὅτι ἐγώ εἰµι ἡ θύρα τῶν προβάτων. 8 πάντες ὅσοι ἦλθον [πρὸ ἐµοῦ] 
κλέπται εἰσὶν καὶ λῃσταί· ἀλλ� οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα. 9 
ἐγώ εἰµι ἡ θύρα· δι� ἐµοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ σωθήσεται καὶ 
εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται καὶ νοµὴν εὑρήσει. 10 ὁ κλέπτης οὐκ 
ἔρχεται εἰ µὴ ἵνα κλέψῃ καὶ θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ· ἐγὼ ἦλθον ἵνα 
ζωὴν ἔχωσιν καὶ περισσὸν ἔχωσιν. 11 Ἐγώ εἰµι ὁ ποιµὴν ὁ καλός· 
ὁ ποιµὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· 12 
ὁ µισθωτὸς καὶ οὐκ ὢν ποιµήν, οὗ οὐκ ἔστιν τὰ πρόβατα ἴδια, 
θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόµενον καὶ ἀφίησιν τὰ πρόβατα καὶ φεύγει � 
καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει �13 ὅτι µισθωτός ἐστιν καὶ 
οὐ µέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων. 14 Ἐγώ εἰµι ὁ ποιµὴν ὁ καλός, 
καὶ γινώσκω τὰ ἐµὰ καὶ γινώσκουσί µε τὰ ἐµά, 15 καθὼς 
γινώσκει µε ὁ πατὴρ κἀγὼ γινώσκω τὸν πατέρα· καὶ τὴν ψυχήν 
µου τίθηµι ὑπὲρ τῶν προβάτων. 16 καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω ἃ οὐκ 
ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης· κἀκεῖνα δεῖ µε ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς 
µου ἀκούσουσιν, καὶ γενήσονται µία ποίµνη, εἷς ποιµήν. 17 διὰ 
τοῦτό µε ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ ὅτι ἐγὼ τίθηµι τὴν ψυχήν µου, ἵνα πάλιν 
λάβω αὐτήν. 18 οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν ἀπ� ἐµοῦ, ἀλλ� ἐγὼ τίθηµι 
αὐτὴν ἀπ� ἐµαυτοῦ. ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι αὐτήν, καὶ ἐξουσίαν ἔχω 
πάλιν λαβεῖν αὐτήν· ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ πατρός 
µου. 19 Σχίσµα πάλιν ἐγένετο ἐν τοῖς Ἰουδαίοις διὰ τοὺς λόγους 
τούτους. 20 ἔλεγον δὲ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν, ∆αιµόνιον ἔχει καὶ 
µαίνεται· τί αὐτοῦ ἀκούετε; 21 ἄλλοι ἔλεγον, Ταῦτα τὰ ῥήµατα 
οὐκ ἔστιν δαιµονιζοµένου· µὴ δαιµόνιον δύναται τυφλῶν ὀφθαλµοὺς 
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ἀνοῖξαι; 22 Ἐγένετο τότε τὰ ἐγκαίνια ἐν τοῖς Ἱεροσολύµοις· χειµὼν 
ἦν, 23 καὶ περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ ἐν τῇ στοᾷ τοῦ 
Σολοµῶνος. 24 ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ ἔλεγον αὐτῷ, 
Ἕως πότε τὴν ψυχὴν ἡµῶν αἴρεις; εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, εἰπὲ ἡµῖν 
παρρησίᾳ. 25 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Εἶπον ὑµῖν καὶ οὐ 
πιστεύετε· τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ ἐν τῷ ὀνόµατι τοῦ πατρός µου 
ταῦτα µαρτυρεῖ περὶ ἐµοῦ· 26 ἀλλὰ ὑµεῖς οὐ πιστεύετε, ὅτι οὐκ 
ἐστὲ ἐκ τῶν προβάτων τῶν ἐµῶν. 27 τὰ πρόβατα τὰ ἐµὰ τῆς 
φωνῆς µου ἀκούουσιν, κἀγὼ γινώσκω αὐτά, καὶ ἀκολουθοῦσίν µοι, 
28 κἀγὼ δίδωµι αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον, καὶ οὐ µὴ ἀπόλωνται εἰς τὸν 
αἰῶνα, καὶ οὐχ ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός µου. 29 ὁ πατήρ 
µου ὃ δέδωκέν µοι πάντων µεῖζόν ἐστιν, καὶ οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν 
ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ πατρός. 30 ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσµεν. 31 
Ἐβάστασαν πάλιν λίθους οἱ Ἰουδαῖοι ἵνα λιθάσωσιν αὐτόν. 32 
ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Πολλὰ ἔργα καλὰ ἔδειξα ὑµῖν ἐκ τοῦ 
πατρός· διὰ ποῖον αὐτῶν ἔργον ἐµὲ λιθάζετε; 33 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ 
οἱ Ἰουδαῖοι, Περὶ καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζοµέν σε ἀλλὰ περὶ 
βλασφηµίας, καὶ ὅτι σὺ ἄνθρωπος ὢν ποιεῖς σεαυτὸν θεόν. 34 
ἀπεκρίθη αὐτοῖς [ὁ] Ἰησοῦς, Οὐκ ἔστιν γεγραµµένον ἐν τῷ νόµῳ 
ὑµῶν ὅτι Ἐγὼ εἶπα, Θεοί ἐστε; 35 εἰ ἐκείνους εἶπεν θεοὺς πρὸς οὓς 
ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐγένετο, καὶ οὐ δύναται λυθῆναι ἡ γραφή, 36 ὃν ὁ 
πατὴρ ἡγίασεν καὶ ἀπέστειλεν εἰς τὸν κόσµον ὑµεῖς λέγετε ὅτι 
Βλασφηµεῖς, ὅτι εἶπον, Υἱὸς [τοῦ] θεοῦ εἰµι; 37 εἰ οὐ ποιῶ τὰ ἔργα 
τοῦ πατρός µου, µὴ πιστεύετέ µοι· 38 εἰ δὲ ποιῶ, κἂν ἐµοὶ µὴ 
πιστεύητε, τοῖς ἔργοις πιστεύετε, ἵνα γνῶτε καὶ γινώσκητε ὅτι ἐν 
ἐµοὶ ὁ πατὴρ κἀγὼ ἐν τῷ πατρί. 39 Ἐζήτουν [οὖν] πάλιν αὐτὸν 
πιάσαι· καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν. 40 Καὶ ἀπῆλθεν πάλιν 
πέραν τοῦ Ἰορδάνου εἰς τὸν τόπον ὅπου ἦν Ἰωάννης τὸ πρῶτον 
βαπτίζων, καὶ ἔµεινεν ἐκεῖ. 41 καὶ πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν καὶ 
ἔλεγον ὅτι Ἰωάννης µὲν σηµεῖον ἐποίησεν οὐδέν, πάντα δὲ ὅσα 
εἶπεν Ἰωάννης περὶ τούτου ἀληθῆ ἦν. 42 καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς 
αὐτὸν ἐκεῖ.  

Io 11:1Io 11:1Io 11:1Io 11:1    

Ἦν δέ τις ἀσθενῶν, Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας, ἐκ τῆς κώµης Μαρίας 
καὶ Μάρθας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς. 2 ἦν δὲ Μαριὰµ ἡ ἀλείψασα τὸν 
κύριον µύρῳ καὶ ἐκµάξασα τοὺς πόδας αὐτοῦ ταῖς θριξὶν αὐτῆς, ἧς 
ὁ ἀδελφὸς Λάζαρος ἠσθένει. 3 ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς 
αὐτὸν λέγουσαι, Κύριε, ἴδε ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ. 4 ἀκούσας δὲ ὁ 
Ἰησοῦς εἶπεν, Αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστιν πρὸς θάνατον ἀλλ� ὑπὲρ 
τῆς δόξης τοῦ θεοῦ, ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ δι� αὐτῆς. 5 ἠγάπα 
δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν Μάρθαν καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν Λάζαρον. 
6 ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ, τότε µὲν ἔµεινεν ἐν ᾧ ἦν τόπῳ δύο 
ἡµέρας· 7 ἔπειτα µετὰ τοῦτο λέγει τοῖς µαθηταῖς, Ἄγωµεν εἰς τὴν 
Ἰουδαίαν πάλιν. 8 λέγουσιν αὐτῷ οἱ µαθηταί, Ῥαββί, νῦν ἐζήτουν 
σε λιθάσαι οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ; 9 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, 
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Οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν τῆς ἡµέρας; ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡµέρᾳ, 
οὐ προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσµου τούτου βλέπει· 10 ἐὰν δέ τις 
περιπατῇ ἐν τῇ νυκτί, προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ. 
11 ταῦτα εἶπεν, καὶ µετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς, Λάζαρος ὁ φίλος 
ἡµῶν κεκοίµηται, ἀλλὰ πορεύοµαι ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν. 12 εἶπαν 
οὖν οἱ µαθηταὶ αὐτῷ, Κύριε, εἰ κεκοίµηται σωθήσεται. 13 εἰρήκει 
δὲ ὁ Ἰησοῦς περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι περὶ τῆς 
κοιµήσεως τοῦ ὕπνου λέγει. 14 τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς 
παρρησίᾳ, Λάζαρος ἀπέθανεν, 15 καὶ χαίρω δι� ὑµᾶς, ἵνα 
πιστεύσητε, ὅτι οὐκ ἤµην ἐκεῖ· ἀλλὰ ἄγωµεν πρὸς αὐτόν. 16 εἶπεν 
οὖν Θωµᾶς ὁ λεγόµενος ∆ίδυµος τοῖς συµµαθηταῖς, Ἄγωµεν καὶ 
ἡµεῖς ἵνα ἀποθάνωµεν µετ� αὐτοῦ. 17 Ἐλθὼν οὖν ὁ Ἰησοῦς εὗρεν 
αὐτὸν τέσσαρας ἤδη ἡµέρας ἔχοντα ἐν τῷ µνηµείῳ. 18 ἦν δὲ ἡ 
Βηθανία ἐγγὺς τῶν Ἱεροσολύµων ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε. 19 
πολλοὶ δὲ ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐληλύθεισαν πρὸς τὴν Μάρθαν καὶ 
Μαριὰµ ἵνα παραµυθήσωνται αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ. 20 ἡ οὖν 
Μάρθα ὡς ἤκουσεν ὅτι Ἰησοῦς ἔρχεται ὑπήντησεν αὐτῷ· Μαριὰµ 
δὲ ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο. 21 εἶπεν οὖν ἡ Μάρθα πρὸς τὸν Ἰησοῦν, 
Κύριε, εἰ ἦς ὧδε οὐκ ἂν ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός µου· 22 [ἀλλὰ] καὶ νῦν 
οἶδα ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ τὸν θεὸν δώσει σοι ὁ θεός. 23 λέγει αὐτῇ ὁ 
Ἰησοῦς, Ἀναστήσεται ὁ ἀδελφός σου. 24 λέγει αὐτῷ ἡ Μάρθα, 
Οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡµέρᾳ. 25 
εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Ἐγώ εἰµι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή· ὁ πιστεύων 
εἰς ἐµὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται, 26 καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς 
ἐµὲ οὐ µὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα· πιστεύεις τοῦτο; 27 λέγει αὐτῷ, 
Ναί, κύριε· ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ὁ 
εἰς τὸν κόσµον ἐρχόµενος. 28 Καὶ ταῦτα εἰποῦσα ἀπῆλθεν καὶ 
ἐφώνησεν Μαριὰµ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρᾳ εἰποῦσα, Ὁ 
διδάσκαλος πάρεστιν καὶ φωνεῖ σε. 29 ἐκείνη δὲ ὡς ἤκουσεν 
ἠγέρθη ταχὺ καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτόν· 30 οὔπω δὲ ἐληλύθει ὁ Ἰησοῦς 
εἰς τὴν κώµην, ἀλλ� ἦν ἔτι ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ 
Μάρθα. 31 οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες µετ� αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ 
παραµυθούµενοι αὐτήν, ἰδόντες τὴν Μαριὰµ ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ 
ἐξῆλθεν, ἠκολούθησαν αὐτῇ, δόξαντες ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ µνηµεῖον 
ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ. 32 ἡ οὖν Μαριὰµ ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν Ἰησοῦς ἰδοῦσα 
αὐτὸν ἔπεσεν αὐτοῦ πρὸς τοὺς πόδας, λέγουσα αὐτῷ, Κύριε, εἰ ἦς 
ὧδε οὐκ ἄν µου ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός. 33 Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν 
κλαίουσαν καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῇ Ἰουδαίους κλαίοντας, 
ἐνεβριµήσατο τῷ πνεύµατι καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν, 34 καὶ εἶπεν, Ποῦ 
τεθείκατε αὐτόν; λέγουσιν αὐτῷ, Κύριε, ἔρχου καὶ ἴδε. 35 
ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς. 36 ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι, Ἴδε πῶς ἐφίλει 
αὐτόν. 37 τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπαν, Οὐκ ἐδύνατο οὗτος ὁ ἀνοίξας 
τοὺς ὀφθαλµοὺς τοῦ τυφλοῦ ποιῆσαι ἵνα καὶ οὗτος µὴ ἀποθάνῃ; 38 
Ἰησοῦς οὖν πάλιν ἐµβριµώµενος ἐν ἑαυτῷ ἔρχεται εἰς τὸ µνηµεῖον· 
ἦν δὲ σπήλαιον, καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπ� αὐτῷ. 39 λέγει ὁ Ἰησοῦς, 
Ἄρατε τὸν λίθον. λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τοῦ τετελευτηκότος 



 

 

- 134 - 

Μάρθα, Κύριε, ἤδη ὄζει, τεταρταῖος γάρ ἐστιν. 40 λέγει αὐτῇ ὁ 
Ἰησοῦς, Οὐκ εἶπόν σοι ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς ὄψῃ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ; 
41 ἦραν οὖν τὸν λίθον. ὁ δὲ Ἰησοῦς ἦρεν τοὺς ὀφθαλµοὺς ἄνω καὶ 
εἶπεν, Πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς µου. 42 ἐγὼ δὲ ᾔδειν ὅτι 
πάντοτέ µου ἀκούεις· ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα εἶπον, ἵνα 
πιστεύσωσιν ὅτι σύ µε ἀπέστειλας. 43 καὶ ταῦτα εἰπὼν φωνῇ 
µεγάλῃ ἐκραύγασεν, Λάζαρε, δεῦρο ἔξω. 44 ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκὼς 
δεδεµένος τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις, καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ 
σουδαρίῳ περιεδέδετο. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Λύσατε αὐτὸν καὶ 
ἄφετε αὐτὸν ὑπάγειν. 45 Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ἰουδαίων, οἱ ἐλθόντες 
πρὸς τὴν Μαριὰµ καὶ θεασάµενοι ἃ ἐποίησεν, ἐπίστευσαν εἰς 
αὐτόν· 46 τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸς τοὺς Φαρισαίους καὶ 
εἶπαν αὐτοῖς ἃ ἐποίησεν Ἰησοῦς. 47 συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ 
οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον, καὶ ἔλεγον, Τί ποιοῦµεν, ὅτι οὗτος ὁ 
ἄνθρωπος πολλὰ ποιεῖ σηµεῖα; 48 ἐὰν ἀφῶµεν αὐτὸν οὕτως, πάντες 
πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν, καὶ ἐλεύσονται οἱ Ῥωµαῖοι καὶ ἀροῦσιν 
ἡµῶν καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ ἔθνος. 49 εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας, 
ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, εἶπεν αὐτοῖς, Ὑµεῖς οὐκ οἴδατε 
οὐδέν, 50 οὐδὲ λογίζεσθε ὅτι συµφέρει ὑµῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος 
ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ µὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται. 51 τοῦτο 
δὲ ἀφ�  ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν, ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου 
ἐπροφήτευσεν ὅτι ἔµελλεν Ἰησοῦς ἀποθνῄσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους, 52 
καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους µόνον ἀλλ� ἵνα καὶ τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ τὰ 
διεσκορπισµένα συναγάγῃ εἰς ἕν. 53 ἀπ� ἐκείνης οὖν τῆς ἡµέρας 
ἐβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν. 54 Ὁ οὖν Ἰησοῦς οὐκέτι 
παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν τοῖς Ἰουδαίοις, ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς 
τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήµου, εἰς Ἐφραὶµ λεγοµένην πόλιν, κἀκεῖ 
διέτριβεν µετὰ τῶν µαθητῶν. 55 Ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα τῶν 
Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς Ἱεροσόλυµα ἐκ τῆς χώρας πρὸ 
τοῦ πάσχα ἵνα ἁγνίσωσιν ἑαυτούς. 56 ἐζήτουν οὖν τὸν Ἰησοῦν καὶ 
ἔλεγον µετ� ἀλλήλων ἐν τῷ ἱερῷ ἑστηκότες, Τί δοκεῖ ὑµῖν; ὅτι οὐ 
µὴ ἔλθῃ εἰς τὴν ἑορτήν; 57 δεδώκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 
Φαρισαῖοι ἐντολὴν ἵνα ἐάν τις γνῷ ποῦ ἐστιν µηνύσῃ, ὅπως 
πιάσωσιν αὐτόν.  
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Ὁ οὖν Ἰησοῦς πρὸ ἓξ ἡµερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν, ὅπου 
ἦν Λάζαρος, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν Ἰησοῦς. 2 ἐποίησαν οὖν αὐτῷ 
δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει, ὁ δὲ Λάζαρος εἷς ἦν ἐκ τῶν 
ἀνακειµένων σὺν αὐτῷ. 3 ἡ οὖν Μαριὰµ λαβοῦσα λίτραν µύρου 
νάρδου πιστικῆς πολυτίµου ἤλειψεν τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ καὶ 
ἐξέµαξεν ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ· ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη 
ἐκ τῆς ὀσµῆς τοῦ µύρου. 4 λέγει δὲ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης εἷς τῶν 
µαθητῶν αὐτοῦ, ὁ µέλλων αὐτὸν παραδιδόναι, 5 ∆ιὰ τί τοῦτο τὸ 
µύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη πτωχοῖς; 6 εἶπεν 
δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔµελεν αὐτῷ ἀλλ� ὅτι κλέπτης 
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ἦν καὶ τὸ γλωσσόκοµον ἔχων τὰ βαλλόµενα ἐβάσταζεν. 7 εἶπεν οὖν 
ὁ Ἰησοῦς, Ἄφες αὐτήν, ἵνα εἰς τὴν ἡµέραν τοῦ ἐνταφιασµοῦ µου 
τηρήσῃ αὐτό· 8 τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε µεθ� ἑαυτῶν, ἐµὲ 
δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. 9 Ἔγνω οὖν [ὁ] ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων 
ὅτι ἐκεῖ ἐστιν, καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν µόνον ἀλλ� ἵνα καὶ τὸν 
Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. 10 ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ 
ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν, 11 ὅτι πολλοὶ δι� 
αὐτὸν ὑπῆγον τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν Ἰησοῦν. 12 Τῇ 
ἐπαύριον ὁ ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι 
ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυµα, 13 ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων 
καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ ἐκραύγαζον, Ὡσαννά· 
εὐλογηµένος ὁ ἐρχόµενος ἐν ὀνόµατι κυρίου, καὶ ὁ βασιλεὺς τοῦ 
Ἰσραήλ. 14 εὑρὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ� αὐτό, καθώς 
ἐστιν γεγραµµένον, 15 Μὴ φοβοῦ, θυγάτηρ Σιών· ἰδοὺ ὁ βασιλεύς 
σου ἔρχεται, καθήµενος ἐπὶ πῶλον ὄνου. 16 ταῦτα οὐκ ἔγνωσαν 
αὐτοῦ οἱ µαθηταὶ τὸ πρῶτον, ἀλλ� ὅτε ἐδοξάσθη Ἰησοῦς τότε 
ἐµνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ� αὐτῷ γεγραµµένα καὶ ταῦτα 
ἐποίησαν αὐτῷ. 17 ἐµαρτύρει οὖν ὁ ὄχλος ὁ ὢν µετ� αὐτοῦ ὅτε τὸν 
Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ µνηµείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 
18 διὰ τοῦτο [καὶ] ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος ὅτι ἤκουσαν τοῦτο 
αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σηµεῖον. 19 οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπαν πρὸς 
ἑαυτούς, Θεωρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν· ἴδε ὁ κόσµος ὀπίσω 
αὐτοῦ ἀπῆλθεν. 20 Ἦσαν δὲ Ἕλληνές τινες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων 
ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ· 21 οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ 
τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες, 
Κύριε, θέλοµεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν. 22 ἔρχεται ὁ Φίλιππος καὶ λέγει 
τῷ Ἀνδρέᾳ· ἔρχεται Ἀνδρέας καὶ Φίλιππος καὶ λέγουσιν τῷ Ἰησοῦ. 
23 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀποκρίνεται αὐτοῖς λέγων, Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα 
δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 24 ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ἐὰν µὴ ὁ 
κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς µόνος µένει· 
ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει. 25 ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
ἀπολλύει αὐτήν, καὶ ὁ µισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσµῳ τούτῳ 
εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν. 26 ἐὰν ἐµοί τις διακονῇ, ἐµοὶ 
ἀκολουθείτω, καὶ ὅπου εἰµὶ ἐγὼ ἐκεῖ καὶ ὁ διάκονος ὁ ἐµὸς ἔσται· 
ἐάν τις ἐµοὶ διακονῇ τιµήσει αὐτὸν ὁ πατήρ. 27 Νῦν ἡ ψυχή µου 
τετάρακται. καὶ τί εἴπω; Πάτερ, σῶσόν µε ἐκ τῆς ὥρας ταύτης; 
ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην. 28 πάτερ, δόξασόν σου 
τὸ ὄνοµα. ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, Καὶ ἐδόξασα καὶ πάλιν 
δοξάσω. 29 ὁ οὖν ὄχλος ὁ ἑστὼς καὶ ἀκούσας ἔλεγεν βροντὴν 
γεγονέναι· ἄλλοι ἔλεγον, Ἄγγελος αὐτῷ λελάληκεν. 30 ἀπεκρίθη 
καὶ εἶπεν Ἰησοῦς, Οὐ δι� ἐµὲ ἡ φωνὴ αὕτη γέγονεν ἀλλὰ δι� ὑµᾶς. 
31 νῦν κρίσις ἐστὶν τοῦ κόσµου τούτου, νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσµου 
τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω· 32 κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, 
πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐµαυτόν. 33 τοῦτο δὲ ἔλεγεν σηµαίνων ποίῳ 
θανάτῳ ἤµελλεν ἀποθνῄσκειν. 34 ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ ὄχλος, 
Ἡµεῖς ἠκούσαµεν ἐκ τοῦ νόµου ὅτι ὁ Χριστὸς µένει εἰς τὸν αἰῶνα, 
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καὶ πῶς σὺ λέγεις ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; τίς 
ἐστιν οὗτος ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου; 35 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ἔτι 
µικρὸν χρόνον τὸ φῶς ἐν ὑµῖν ἐστιν. περιπατεῖτε ὡς τὸ φῶς ἔχετε, 
ἵνα µὴ σκοτία ὑµᾶς καταλάβῃ· καὶ ὁ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ 
οἶδεν ποῦ ὑπάγει. 36 ὡς τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα 
υἱοὶ φωτὸς γένησθε. Ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς, καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη 
ἀπ� αὐτῶν. 37 Τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σηµεῖα πεποιηκότος ἔµπροσθεν 
αὐτῶν οὐκ ἐπίστευον εἰς αὐτόν, 38 ἵνα ὁ λόγος Ἠσαΐου τοῦ 
προφήτου πληρωθῇ ὃν εἶπεν, Κύριε, τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡµῶν; 
καὶ ὁ βραχίων κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη; 39 διὰ τοῦτο οὐκ ἠδύναντο 
πιστεύειν, ὅτι πάλιν εἶπεν Ἠσαΐας, 40 Τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς 
ὀφθαλµοὺς καὶ ἐπώρωσεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἵνα µὴ ἴδωσιν τοῖς 
ὀφθαλµοῖς καὶ νοήσωσιν τῇ καρδίᾳ καὶ στραφῶσιν, καὶ ἰάσοµαι 
αὐτούς. 41 ταῦτα εἶπεν Ἠσαΐας, ὅτι εἶδεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ 
ἐλάλησεν περὶ αὐτοῦ. 42 ὅµως µέντοι καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ 
ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, ἀλλὰ διὰ τοὺς Φαρισαίους οὐχ ὡµολόγουν ἵνα 
µὴ ἀποσυνάγωγοι γένωνται· 43 ἠγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν 
ἀνθρώπων µᾶλλον ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ. 44 Ἰησοῦς δὲ ἔκραξεν 
καὶ εἶπεν, Ὁ πιστεύων εἰς ἐµὲ οὐ πιστεύει εἰς ἐµὲ ἀλλὰ εἰς τὸν 
πέµψαντά µε, 45 καὶ ὁ θεωρῶν ἐµὲ θεωρεῖ τὸν πέµψαντά µε. 46 
ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσµον ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς ἐµὲ ἐν τῇ 
σκοτίᾳ µὴ µείνῃ. 47 καὶ ἐάν τίς µου ἀκούσῃ τῶν ῥηµάτων καὶ µὴ 
φυλάξῃ, ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν, οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσµον 
ἀλλ� ἵνα σώσω τὸν κόσµον. 48 ὁ ἀθετῶν ἐµὲ καὶ µὴ λαµβάνων τὰ 
ῥήµατά µου ἔχει τὸν κρίνοντα αὐτόν· ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα ἐκεῖνος 
κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡµέρᾳ· 49 ὅτι ἐγὼ ἐξ ἐµαυτοῦ οὐκ 
ἐλάλησα, ἀλλ� ὁ πέµψας µε πατὴρ αὐτός µοι ἐντολὴν δέδωκεν τί 
εἴπω καὶ τί λαλήσω. 50 καὶ οἶδα ὅτι ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός 
ἐστιν. ἃ οὖν ἐγὼ λαλῶ, καθὼς εἴρηκέν µοι ὁ πατήρ, οὕτως λαλῶ.  
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Πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἦλθεν αὐτοῦ ἡ 
ὥρα ἵνα µεταβῇ ἐκ τοῦ κόσµου τούτου πρὸς τὸν πατέρα, ἀγαπήσας 
τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσµῳ, εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς. 2 καὶ 
δείπνου γινοµένου, τοῦ διαβόλου ἤδη βεβληκότος εἰς τὴν καρδίαν 
ἵνα παραδοῖ αὐτὸν Ἰούδας Σίµωνος Ἰσκαριώτου, 3 εἰδὼς ὅτι πάντα 
ἔδωκεν αὐτῷ ὁ πατὴρ εἰς τὰς χεῖρας καὶ ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθεν καὶ 
πρὸς τὸν θεὸν ὑπάγει, 4 ἐγείρεται ἐκ τοῦ δείπνου καὶ τίθησιν τὰ 
ἱµάτια, καὶ λαβὼν λέντιον διέζωσεν ἑαυτόν. 5 εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς 
τὸν νιπτῆρα καὶ ἤρξατο νίπτειν τοὺς πόδας τῶν µαθητῶν καὶ 
ἐκµάσσειν τῷ λεντίῳ ᾧ ἦν διεζωσµένος. 6 ἔρχεται οὖν πρὸς 
Σίµωνα Πέτρον. λέγει αὐτῷ, Κύριε, σύ µου νίπτεις τοὺς πόδας; 7 
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ὃ ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι, 
γνώσῃ δὲ µετὰ ταῦτα. 8 λέγει αὐτῷ Πέτρος, Οὐ µὴ νίψῃς µου τοὺς 
πόδας εἰς τὸν αἰῶνα. ἀπεκρίθη Ἰησοῦς αὐτῷ, Ἐὰν µὴ νίψω σε, οὐκ 
ἔχεις µέρος µετ� ἐµοῦ. 9 λέγει αὐτῷ Σίµων Πέτρος, Κύριε, µὴ τοὺς 
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πόδας µου µόνον ἀλλὰ καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν κεφαλήν. 10 λέγει 
αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ὁ λελουµένος οὐκ ἔχει χρείαν εἰ µὴ τοὺς πόδας 
νίψασθαι, ἀλλ� ἔστιν καθαρὸς ὅλος· καὶ ὑµεῖς καθαροί ἐστε, ἀλλ� 
οὐχὶ πάντες. 11 ᾔδει γὰρ τὸν παραδιδόντα αὐτόν· διὰ τοῦτο εἶπεν 
ὅτι Οὐχὶ πάντες καθαροί ἐστε. 12 Ὅτε οὖν ἔνιψεν τοὺς πόδας 
αὐτῶν [καὶ] ἔλαβεν τὰ ἱµάτια αὐτοῦ καὶ ἀνέπεσεν πάλιν, εἶπεν 
αὐτοῖς, Γινώσκετε τί πεποίηκα ὑµῖν; 13 ὑµεῖς φωνεῖτέ µε Ὁ 
διδάσκαλος καὶ Ὁ κύριος, καὶ καλῶς λέγετε, εἰµὶ γάρ. 14 εἰ οὖν 
ἐγὼ ἔνιψα ὑµῶν τοὺς πόδας ὁ κύριος καὶ ὁ διδάσκαλος, καὶ ὑµεῖς 
ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας· 15 ὑπόδειγµα γὰρ δέδωκα 
ὑµῖν ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα ὑµῖν καὶ ὑµεῖς ποιῆτε. 16 ἀµὴν ἀµὴν 
λέγω ὑµῖν, οὐκ ἔστιν δοῦλος µείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ οὐδὲ 
ἀπόστολος µείζων τοῦ πέµψαντος αὐτόν. 17 εἰ ταῦτα οἴδατε, 
µακάριοί ἐστε ἐὰν ποιῆτε αὐτά. 18 οὐ περὶ πάντων ὑµῶν λέγω· 
ἐγὼ οἶδα τίνας ἐξελεξάµην· ἀλλ� ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ, Ὁ 
τρώγων µου τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ� ἐµὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ. 19 ἀπ� 
ἄρτι λέγω ὑµῖν πρὸ τοῦ γενέσθαι, ἵνα πιστεύσητε ὅταν γένηται ὅτι 
ἐγώ εἰµι. 20 ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ὁ λαµβάνων ἄν τινα πέµψω 
ἐµὲ λαµβάνει, ὁ δὲ ἐµὲ λαµβάνων λαµβάνει τὸν πέµψαντά µε. 21 
Ταῦτα εἰπὼν ὁ Ἰησοῦς ἐταράχθη τῷ πνεύµατι καὶ ἐµαρτύρησεν καὶ 
εἶπεν, Ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑµῶν παραδώσει µε. 22 
ἔβλεπον εἰς ἀλλήλους οἱ µαθηταὶ ἀπορούµενοι περὶ τίνος λέγει. 23 
ἦν ἀνακείµενος εἷς ἐκ τῶν µαθητῶν αὐτοῦ ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Ἰησοῦ, 
ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς· 24 νεύει οὖν τούτῳ Σίµων Πέτρος πυθέσθαι τίς 
ἂν εἴη περὶ οὗ λέγει. 25 ἀναπεσὼν οὖν ἐκεῖνος οὕτως ἐπὶ τὸ στῆθος 
τοῦ Ἰησοῦ λέγει αὐτῷ, Κύριε, τίς ἐστιν; 26 ἀποκρίνεται Ἰησοῦς, 
Ἐκεῖνός ἐστιν ᾧ ἐγὼ βάψω τὸ ψωµίον καὶ δώσω αὐτῷ. βάψας οὖν 
τὸ ψωµίον [λαµβάνει καὶ] δίδωσιν Ἰούδᾳ Σίµωνος Ἰσκαριώτου. 27 
καὶ µετὰ τὸ ψωµίον τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ Σατανᾶς. λέγει οὖν 
αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ὃ ποιεῖς ποίησον τάχιον. 28 τοῦτο [δὲ] οὐδεὶς ἔγνω 
τῶν ἀνακειµένων πρὸς τί εἶπεν αὐτῷ· 29 τινὲς γὰρ ἐδόκουν, ἐπεὶ τὸ 
γλωσσόκοµον εἶχεν Ἰούδας, ὅτι λέγει αὐτῷ [ὁ] Ἰησοῦς, Ἀγόρασον 
ὧν χρείαν ἔχοµεν εἰς τὴν ἑορτήν, ἢ τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῷ. 30 
λαβὼν οὖν τὸ ψωµίον ἐκεῖνος ἐξῆλθεν εὐθύς· ἦν δὲ νύξ. 31 Ὅτε οὖν 
ἐξῆλθεν λέγει Ἰησοῦς, Νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ὁ 
θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ· 32 [εἰ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ] καὶ ὁ θεὸς 
δοξάσει αὐτὸν ἐν αὐτῷ, καὶ εὐθὺς δοξάσει αὐτόν. 33 τεκνία, ἔτι 
µικρὸν µεθ� ὑµῶν εἰµι· ζητήσετέ µε, καὶ καθὼς εἶπον τοῖς 
Ἰουδαίοις ὅτι Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑµεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν, καὶ ὑµῖν 
λέγω ἄρτι. 34 ἐντολὴν καινὴν δίδωµι ὑµῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους· 
καθὼς ἠγάπησα ὑµᾶς ἵνα καὶ ὑµεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. 35 ἐν 
τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐµοὶ µαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε 
ἐν ἀλλήλοις. 36 Λέγει αὐτῷ Σίµων Πέτρος, Κύριε, ποῦ ὑπάγεις; 
ἀπεκρίθη [αὐτῷ] Ἰησοῦς, Ὅπου ὑπάγω οὐ δύνασαί µοι νῦν 
ἀκολουθῆσαι, ἀκολουθήσεις δὲ ὕστερον. 37 λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος, 
Κύριε, διὰ τί οὐ δύναµαί σοι ἀκολουθῆσαι ἄρτι; τὴν ψυχήν µου ὑπὲρ 



 

 

- 138 - 

σοῦ θήσω. 38 ἀποκρίνεται Ἰησοῦς, Τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ ἐµοῦ 
θήσεις; ἀµὴν ἀµὴν λέγω σοι, οὐ µὴ ἀλέκτωρ φωνήσῃ ἕως οὗ 
ἀρνήσῃ µε τρίς.  

Io 14:1Io 14:1Io 14:1Io 14:1    

Μὴ ταρασσέσθω ὑµῶν ἡ καρδία· πιστεύετε εἰς τὸν θεόν, καὶ εἰς 
ἐµὲ πιστεύετε. 2 ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός µου µοναὶ πολλαί εἰσιν· εἰ 
δὲ µή, εἶπον ἂν ὑµῖν ὅτι πορεύοµαι ἑτοιµάσαι τόπον ὑµῖν; 3 καὶ ἐὰν 
πορευθῶ καὶ ἑτοιµάσω τόπον ὑµῖν, πάλιν ἔρχοµαι καὶ 
παραλήµψοµαι ὑµᾶς πρὸς ἐµαυτόν, ἵνα ὅπου εἰµὶ ἐγὼ καὶ ὑµεῖς 
ἦτε. 4 καὶ ὅπου [ἐγὼ] ὑπάγω οἴδατε τὴν ὁδόν. 5 Λέγει αὐτῷ 
Θωµᾶς, Κύριε, οὐκ οἴδαµεν ποῦ ὑπάγεις· πῶς δυνάµεθα τὴν ὁδὸν 
εἰδέναι; 6 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἐγώ εἰµι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια 
καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ µὴ δι� ἐµοῦ. 7 εἰ 
ἐγνώκατέ µε, καὶ τὸν πατέρα µου γνώσεσθε· καὶ ἀπ� ἄρτι 
γινώσκετε αὐτὸν καὶ ἑωράκατε αὐτόν. 8 λέγει αὐτῷ Φίλιππος, 
Κύριε, δεῖξον ἡµῖν τὸν πατέρα, καὶ ἀρκεῖ ἡµῖν. 9 λέγει αὐτῷ ὁ 
Ἰησοῦς, Τοσούτῳ χρόνῳ µεθ� ὑµῶν εἰµι καὶ οὐκ ἔγνωκάς µε, 
Φίλιππε; ὁ ἑωρακὼς ἐµὲ ἑώρακεν τὸν πατέρα· πῶς σὺ λέγεις, 
∆εῖξον ἡµῖν τὸν πατέρα; 10 οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ 
πατὴρ ἐν ἐµοί ἐστιν; τὰ ῥήµατα ἃ ἐγὼ λαλῶ ὑµῖν ἀπ� ἐµαυτοῦ οὐ 
λαλῶ· ὁ δὲ πατὴρ ἐν ἐµοὶ µένων ποιεῖ τὰ ἔργα αὐτοῦ. 11 πιστεύετέ 
µοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐµοί· εἰ δὲ µή, διὰ τὰ ἔργα 
αὐτὰ πιστεύετε. 12 ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐµὲ τὰ 
ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ µείζονα τούτων ποιήσει, ὅτι 
ἐγὼ πρὸς τὸν πατέρα πορεύοµαι· 13 καὶ ὅ τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ 
ὀνόµατί µου τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασθῇ ὁ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ· 14 ἐάν 
τι αἰτήσητέ µε ἐν τῷ ὀνόµατί µου ἐγὼ ποιήσω. 15 Ἐὰν ἀγαπᾶτέ 
µε, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐµὰς τηρήσετε· 16 κἀγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα 
καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑµῖν ἵνα µεθ� ὑµῶν εἰς τὸν αἰῶνα ᾖ, 
17 τὸ πνεῦµα τῆς ἀληθείας, ὃ ὁ κόσµος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ 
θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει· ὑµεῖς γινώσκετε αὐτό, ὅτι παρ� ὑµῖν 
µένει καὶ ἐν ὑµῖν ἐστιν. 18 Οὐκ ἀφήσω ὑµᾶς ὀρφανούς, ἔρχοµαι 
πρὸς ὑµᾶς. 19 ἔτι µικρὸν καὶ ὁ κόσµος µε οὐκέτι θεωρεῖ, ὑµεῖς δὲ 
θεωρεῖτέ µε, ὅτι ἐγὼ ζῶ καὶ ὑµεῖς ζήσετε. 20 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡµέρᾳ 
γνώσεσθε ὑµεῖς ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί µου καὶ ὑµεῖς ἐν ἐµοὶ κἀγὼ ἐν 
ὑµῖν. 21 ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς µου καὶ τηρῶν αὐτὰς ἐκεῖνός ἐστιν ὁ 
ἀγαπῶν µε· ὁ δὲ ἀγαπῶν µε ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός µου, 
κἀγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐµφανίσω αὐτῷ ἐµαυτόν. 22 Λέγει 
αὐτῷ Ἰούδας, οὐχ ὁ Ἰσκαριώτης, Κύριε, [καὶ] τί γέγονεν ὅτι ἡµῖν 
µέλλεις ἐµφανίζειν σεαυτὸν καὶ οὐχὶ τῷ κόσµῳ; 23 ἀπεκρίθη 
Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἐάν τις ἀγαπᾷ µε τὸν λόγον µου τηρήσει, 
καὶ ὁ πατήρ µου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόµεθα καὶ 
µονὴν παρ� αὐτῷ ποιησόµεθα. 24 ὁ µὴ ἀγαπῶν µε τοὺς λόγους µου 
οὐ τηρεῖ· καὶ ὁ λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ ἔστιν ἐµὸς ἀλλὰ τοῦ 
πέµψαντός µε πατρός. 25 Ταῦτα λελάληκα ὑµῖν παρ� ὑµῖν µένων· 
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26 ὁ δὲ παράκλητος, τὸ πνεῦµα τὸ ἅγιον ὃ πέµψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ 
ὀνόµατί µου, ἐκεῖνος ὑµᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑποµνήσει ὑµᾶς πάντα 
ἃ εἶπον ὑµῖν [ἐγώ]. 27 Εἰρήνην ἀφίηµι ὑµῖν, εἰρήνην τὴν ἐµὴν 
δίδωµι ὑµῖν· οὐ καθὼς ὁ κόσµος δίδωσιν ἐγὼ δίδωµι ὑµῖν. µὴ 
ταρασσέσθω ὑµῶν ἡ καρδία µηδὲ δειλιάτω. 28 ἠκούσατε ὅτι ἐγὼ 
εἶπον ὑµῖν, Ὑπάγω καὶ ἔρχοµαι πρὸς ὑµᾶς. εἰ ἠγαπᾶτέ µε ἐχάρητε 
ἄν, ὅτι πορεύοµαι πρὸς τὸν πατέρα, ὅτι ὁ πατὴρ µείζων µού ἐστιν. 
29 καὶ νῦν εἴρηκα ὑµῖν πρὶν γενέσθαι, ἵνα ὅταν γένηται πιστεύσητε. 
30 οὐκέτι πολλὰ λαλήσω µεθ� ὑµῶν, ἔρχεται γὰρ ὁ τοῦ κόσµου 
ἄρχων· καὶ ἐν ἐµοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν, 31 ἀλλ� ἵνα γνῷ ὁ κόσµος ὅτι 
ἀγαπῶ τὸν πατέρα, καὶ καθὼς ἐνετείλατο µοι ὁ πατήρ, οὕτως 
ποιῶ. Ἐγείρεσθε, ἄγωµεν ἐντεῦθεν.  

Io 15:1Io 15:1Io 15:1Io 15:1    

Ἐγώ εἰµι ἡ ἄµπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ µου ὁ γεωργός ἐστιν. 
2 πᾶν κλῆµα ἐν ἐµοὶ µὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ 
καρπὸν φέρον καθαίρει αὐτὸ ἵνα καρπὸν πλείονα φέρῃ. 3 ἤδη ὑµεῖς 
καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑµῖν· 4 µείνατε ἐν ἐµοί, 
κἀγὼ ἐν ὑµῖν. καθὼς τὸ κλῆµα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ�  
ἑαυτοῦ ἐὰν µὴ µένῃ ἐν τῇ ἀµπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑµεῖς ἐὰν µὴ ἐν ἐµοὶ 
µένητε. 5 ἐγώ εἰµι ἡ ἄµπελος, ὑµεῖς τὰ κλήµατα. ὁ µένων ἐν ἐµοὶ 
κἀγὼ ἐν αὐτῷ οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐµοῦ οὐ 
δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. 6 ἐὰν µή τις µένῃ ἐν ἐµοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ 
κλῆµα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ 
βάλλουσιν καὶ καίεται. 7 ἐὰν µείνητε ἐν ἐµοὶ καὶ τὰ ῥήµατά µου ἐν 
ὑµῖν µείνῃ, ὃ ἐὰν θέλητε αἰτήσασθε καὶ γενήσεται ὑµῖν. 8 ἐν 
τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ πατήρ µου, ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε καὶ 
γένησθε ἐµοὶ µαθηταί. 9 καθὼς ἠγάπησέν µε ὁ πατήρ, κἀγὼ ὑµᾶς 
ἠγάπησα· µείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐµῇ. 10 ἐὰν τὰς ἐντολάς µου 
τηρήσητε, µενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ µου, καθὼς ἐγὼ τὰς ἐντολὰς τοῦ 
πατρός µου τετήρηκα καὶ µένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ. 11 Ταῦτα 
λελάληκα ὑµῖν ἵνα ἡ χαρὰ ἡ ἐµὴ ἐν ὑµῖν ᾖ καὶ ἡ χαρὰ ὑµῶν 
πληρωθῇ. 12 αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐµή, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους 
καθὼς ἠγάπησα ὑµᾶς· 13 µείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα 
τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ. 14 ὑµεῖς φίλοι µού 
ἐστε ἐὰν ποιῆτε ἃ ἐγὼ ἐντέλλοµαι ὑµῖν. 15 οὐκέτι λέγω ὑµᾶς 
δούλους, ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ οἶδεν τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος· ὑµᾶς δὲ 
εἴρηκα φίλους, ὅτι πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός µου ἐγνώρισα 
ὑµῖν. 16 οὐχ ὑµεῖς µε ἐξελέξασθε, ἀλλ� ἐγὼ ἐξελεξάµην ὑµᾶς καὶ 
ἔθηκα ὑµᾶς ἵνα ὑµεῖς ὑπάγητε καὶ καρπὸν φέρητε καὶ ὁ καρπὸς 
ὑµῶν µένῃ, ἵνα ὅ τι ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόµατί µου δῷ 
ὑµῖν. 17 ταῦτα ἐντέλλοµαι ὑµῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. 18 Εἰ ὁ 
κόσµος ὑµᾶς µισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐµὲ πρῶτον ὑµῶν µεµίσηκεν. 19 
εἰ ἐκ τοῦ κόσµου ἦτε, ὁ κόσµος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει· ὅτι δὲ ἐκ τοῦ 
κόσµου οὐκ ἐστέ, ἀλλ� ἐγὼ ἐξελεξάµην ὑµᾶς ἐκ τοῦ κόσµου, διὰ 
τοῦτο µισεῖ ὑµᾶς ὁ κόσµος. 20 µνηµονεύετε τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον 
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ὑµῖν, Οὐκ ἔστιν δοῦλος µείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ. εἰ ἐµὲ ἐδίωξαν, καὶ 
ὑµᾶς διώξουσιν· εἰ τὸν λόγον µου ἐτήρησαν, καὶ τὸν ὑµέτερον 
τηρήσουσιν. 21 ἀλλὰ ταῦτα πάντα ποιήσουσιν εἰς ὑµᾶς διὰ τὸ 
ὄνοµά µου, ὅτι οὐκ οἴδασιν τὸν πέµψαντά µε. 22 εἰ µὴ ἦλθον καὶ 
ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁµαρτίαν οὐκ εἴχοσαν· νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ 
ἔχουσιν περὶ τῆς ἁµαρτίας αὐτῶν. 23 ὁ ἐµὲ µισῶν καὶ τὸν πατέρα 
µου µισεῖ. 24 εἰ τὰ ἔργα µὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς ἃ οὐδεὶς ἄλλος 
ἐποίησεν, ἁµαρτίαν οὐκ εἴχοσαν· νῦν δὲ καὶ ἑωράκασιν καὶ 
µεµισήκασιν καὶ ἐµὲ καὶ τὸν πατέρα µου. 25 ἀλλ� ἵνα πληρωθῇ ὁ 
λόγος ὁ ἐν τῷ νόµῳ αὐτῶν γεγραµµένος ὅτι Ἐµίσησάν µε δωρεάν. 
26 Ὅταν ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέµψω ὑµῖν παρὰ τοῦ πατρός, 
τὸ πνεῦµα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος 
µαρτυρήσει περὶ ἐµοῦ· 27 καὶ ὑµεῖς δὲ µαρτυρεῖτε, ὅτι ἀπ� ἀρχῆς 
µετ� ἐµοῦ ἐστε.  

Io 16:1Io 16:1Io 16:1Io 16:1    

Ταῦτα λελάληκα ὑµῖν ἵνα µὴ σκανδαλισθῆτε. 2 ἀποσυναγώγους 
ποιήσουσιν ὑµᾶς· ἀλλ� ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑµᾶς δόξῃ 
λατρείαν προσφέρειν τῷ θεῷ. 3 καὶ ταῦτα ποιήσουσιν ὅτι οὐκ 
ἔγνωσαν τὸν πατέρα οὐδὲ ἐµέ. 4 ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑµῖν ἵνα 
ὅταν ἔλθῃ ἡ ὥρα αὐτῶν µνηµονεύητε αὐτῶν ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑµῖν. 
Ταῦτα δὲ ὑµῖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἶπον, ὅτι µεθ� ὑµῶν ἤµην. 5 νῦν δὲ 
ὑπάγω πρὸς τὸν πέµψαντά µε, καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑµῶν ἐρωτᾷ µε, Ποῦ 
ὑπάγεις; 6 ἀλλ� ὅτι ταῦτα λελάληκα ὑµῖν ἡ λύπη πεπλήρωκεν 
ὑµῶν τὴν καρδίαν. 7 ἀλλ� ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑµῖν, συµφέρει 
ὑµῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. ἐὰν γὰρ µὴ ἀπέλθω, ὁ παράκλητος οὐκ 
ἐλεύσεται πρὸς ὑµᾶς· ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέµψω αὐτὸν πρὸς ὑµᾶς. 8 
καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσµον περὶ ἁµαρτίας καὶ περὶ 
δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως· 9 περὶ ἁµαρτίας µέν, ὅτι οὐ 
πιστεύουσιν εἰς ἐµέ· 10 περὶ δικαιοσύνης δέ, ὅτι πρὸς τὸν πατέρα 
ὑπάγω καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ µε· 11 περὶ δὲ κρίσεως, ὅτι ὁ ἄρχων τοῦ 
κόσµου τούτου κέκριται. 12 Ἔτι πολλὰ ἔχω ὑµῖν λέγειν, ἀλλ� οὐ 
δύνασθε βαστάζειν ἄρτι· 13 ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ πνεῦµα τῆς 
ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑµᾶς ἐν τῇ ἀληθείᾳ πάσῃ· οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ�  
ἑαυτοῦ, ἀλλ� ὅσα ἀκούσει λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόµενα ἀναγγελεῖ 
ὑµῖν. 14 ἐκεῖνος ἐµὲ δοξάσει, ὅτι ἐκ τοῦ ἐµοῦ λήµψεται καὶ 
ἀναγγελεῖ ὑµῖν. 15 πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ ἐµά ἐστιν· διὰ τοῦτο 
εἶπον ὅτι ἐκ τοῦ ἐµοῦ λαµβάνει καὶ ἀναγγελεῖ ὑµῖν. 16 Μικρὸν καὶ 
οὐκέτι θεωρεῖτέ µε, καὶ πάλιν µικρὸν καὶ ὄψεσθέ µε. 17 εἶπαν οὖν 
ἐκ τῶν µαθητῶν αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους, Τί ἐστιν τοῦτο ὃ λέγει 
ἡµῖν, Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ µε, καὶ πάλιν µικρὸν καὶ ὄψεσθέ µε; 
καί, Ὅτι ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα; 18 ἔλεγον οὖν, Τί ἐστιν τοῦτο [ὃ 
λέγει], τὸ µικρόν; οὐκ οἴδαµεν τί λαλεῖ. 19 ἔγνω [ὁ] Ἰησοῦς ὅτι 
ἤθελον αὐτὸν ἐρωτᾶν, καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Περὶ τούτου ζητεῖτε µετ� 
ἀλλήλων ὅτι εἶπον, Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ µε, καὶ πάλιν µικρὸν 
καὶ ὄψεσθέ µε; 20 ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι κλαύσετε καὶ 
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θρηνήσετε ὑµεῖς, ὁ δὲ κόσµος χαρήσεται· ὑµεῖς λυπηθήσεσθε, ἀλλ� 
ἡ λύπη ὑµῶν εἰς χαρὰν γενήσεται. 21 ἡ γυνὴ ὅταν τίκτῃ λύπην 
ἔχει, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα αὐτῆς· ὅταν δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον, οὐκέτι 
µνηµονεύει τῆς θλίψεως διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς 
τὸν κόσµον. 22 καὶ ὑµεῖς οὖν νῦν µὲν λύπην ἔχετε· πάλιν δὲ ὄψοµαι 
ὑµᾶς, καὶ χαρήσεται ὑµῶν ἡ καρδία, καὶ τὴν χαρὰν ὑµῶν οὐδεὶς 
αἴρει ἀφ�  ὑµῶν. 23 καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡµέρᾳ ἐµὲ οὐκ ἐρωτήσετε 
οὐδέν. ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ἄν τι αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ 
ὀνόµατί µου δώσει ὑµῖν. 24 ἕως ἄρτι οὐκ ᾐτήσατε οὐδὲν ἐν τῷ 
ὀνόµατί µου· αἰτεῖτε καὶ λήµψεσθε, ἵνα ἡ χαρὰ ὑµῶν ᾖ 
πεπληρωµένη. 25 Ταῦτα ἐν παροιµίαις λελάληκα ὑµῖν· ἔρχεται 
ὥρα ὅτε οὐκέτι ἐν παροιµίαις λαλήσω ὑµῖν ἀλλὰ παρρησίᾳ περὶ τοῦ 
πατρὸς ἀπαγγελῶ ὑµῖν. 26 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡµέρᾳ ἐν τῷ ὀνόµατί µου 
αἰτήσεσθε, καὶ οὐ λέγω ὑµῖν ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ 
ὑµῶν· 27 αὐτὸς γὰρ ὁ πατὴρ φιλεῖ ὑµᾶς, ὅτι ὑµεῖς ἐµὲ πεφιλήκατε 
καὶ πεπιστεύκατε ὅτι ἐγὼ παρὰ [τοῦ] θεοῦ ἐξῆλθον. 28 ἐξῆλθον 
παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσµον· πάλιν ἀφίηµι τὸν 
κόσµον καὶ πορεύοµαι πρὸς τὸν πατέρα. 29 Λέγουσιν οἱ µαθηταὶ 
αὐτοῦ, Ἴδε νῦν ἐν παρρησίᾳ λαλεῖς, καὶ παροιµίαν οὐδεµίαν λέγεις. 
30 νῦν οἴδαµεν ὅτι οἶδας πάντα καὶ οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τίς σε 
ἐρωτᾷ· ἐν τούτῳ πιστεύοµεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθες. 31 ἀπεκρίθη 
αὐτοῖς Ἰησοῦς, Ἄρτι πιστεύετε; 32 ἰδοὺ ἔρχεται ὥρα καὶ ἐλήλυθεν 
ἵνα σκορπισθῆτε ἕκαστος εἰς τὰ ἴδια κἀµὲ µόνον ἀφῆτε· καὶ οὐκ 
εἰµὶ µόνος, ὅτι ὁ πατὴρ µετ� ἐµοῦ ἐστιν. 33 ταῦτα λελάληκα ὑµῖν 
ἵνα ἐν ἐµοὶ εἰρήνην ἔχητε· ἐν τῷ κόσµῳ θλῖψιν ἔχετε, ἀλλὰ 
θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσµον.  

Io 17:1Io 17:1Io 17:1Io 17:1    

Ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς, καὶ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλµοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν 
οὐρανὸν εἶπεν, Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα ὁ 
υἱὸς δοξάσῃ σέ, 2 καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα 
πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον. 3 αὕτη δέ ἐστιν ἡ 
αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσιν σὲ τὸν µόνον ἀληθινὸν θεὸν καὶ ὃν 
ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν. 4 ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ 
ἔργον τελειώσας ὃ δέδωκάς µοι ἵνα ποιήσω· 5 καὶ νῦν δόξασόν µε 
σύ, πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσµον εἶναι 
παρὰ σοί. 6 Ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνοµα τοῖς ἀνθρώποις οὓς ἔδωκάς 
µοι ἐκ τοῦ κόσµου. σοὶ ἦσαν κἀµοὶ αὐτοὺς ἔδωκας, καὶ τὸν λόγον 
σου τετήρηκαν. 7 νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα δέδωκάς µοι παρὰ 
σοῦ εἰσιν· 8 ὅτι τὰ ῥήµατα ἃ ἔδωκάς µοι δέδωκα αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ 
ἔλαβον καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ ἐπίστευσαν 
ὅτι σύ µε ἀπέστειλας. 9 ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περὶ τοῦ 
κόσµου ἐρωτῶ ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς µοι, ὅτι σοί εἰσιν, 10 καὶ τὰ 
ἐµὰ πάντα σά ἐστιν καὶ τὰ σὰ ἐµά, καὶ δεδόξασµαι ἐν αὐτοῖς. 11 
καὶ οὐκέτι εἰµὶ ἐν τῷ κόσµῳ, καὶ αὐτοὶ ἐν τῷ κόσµῳ εἰσίν, κἀγὼ 
πρὸς σὲ ἔρχοµαι. Πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόµατί σου ᾧ 
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δέδωκάς µοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡµεῖς. 12 ὅτε ἤµην µετ� αὐτῶν 
ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόµατί σου ᾧ δέδωκάς µοι, καὶ 
ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ µὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, 
ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ. 13 νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχοµαι, καὶ ταῦτα λαλῶ 
ἐν τῷ κόσµῳ ἵνα ἔχωσιν τὴν χαρὰν τὴν ἐµὴν πεπληρωµένην ἐν 
αὑτοῖς. 14 ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου, καὶ ὁ κόσµος 
ἐµίσησεν αὐτούς, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ κόσµου καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰµὶ 
ἐκ τοῦ κόσµου. 15 οὐκ ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ κόσµου ἀλλ� 
ἵνα τηρήσῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ πονηροῦ. 16 ἐκ τοῦ κόσµου οὐκ εἰσὶν 
καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰµὶ ἐκ τοῦ κόσµου. 17 ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ 
ἀληθείᾳ· ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστιν. 18 καθὼς ἐµὲ ἀπέστειλας 
εἰς τὸν κόσµον, κἀγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς τὸν κόσµον· 19 καὶ 
ὑπὲρ αὐτῶν [ἐγὼ] ἁγιάζω ἐµαυτόν, ἵνα ὦσιν καὶ αὐτοὶ ἡγιασµένοι 
ἐν ἀληθείᾳ. 20 Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ µόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν 
πιστευόντων διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐµέ, 21 ἵνα πάντες ἓν ὦσιν, 
καθὼς σύ, πάτερ, ἐν ἐµοὶ κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡµῖν ὦσιν, 
ἵνα ὁ κόσµος πιστεύῃ ὅτι σύ µε ἀπέστειλας. 22 κἀγὼ τὴν δόξαν ἣν 
δέδωκάς µοι δέδωκα αὐτοῖς, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡµεῖς ἕν, 23 ἐγὼ ἐν 
αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐµοί, ἵνα ὦσιν τετελειωµένοι εἰς ἕν, ἵνα γινώσκῃ ὁ 
κόσµος ὅτι σύ µε ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐµὲ 
ἠγάπησας. 24 Πάτερ, ὃ δέδωκάς µοι, θέλω ἵνα ὅπου εἰµὶ ἐγὼ 
κἀκεῖνοι ὦσιν µετ� ἐµοῦ, ἵνα θεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν ἐµὴν ἣν 
δέδωκάς µοι, ὅτι ἠγάπησάς µε πρὸ καταβολῆς κόσµου. 25 πάτερ 
δίκαιε, καὶ ὁ κόσµος σε οὐκ ἔγνω, ἐγὼ δέ σε ἔγνων, καὶ οὗτοι 
ἔγνωσαν ὅτι σύ µε ἀπέστειλας, 26 καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ ὄνοµά 
σου καὶ γνωρίσω, ἵνα ἡ ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς µε ἐν αὐτοῖς ᾖ κἀγὼ 
ἐν αὐτοῖς.  
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Ταῦτα εἰπὼν Ἰησοῦς ἐξῆλθεν σὺν τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ πέραν τοῦ 
χειµάρρου τοῦ Κεδρὼν ὅπου ἦν κῆπος, εἰς ὃν εἰσῆλθεν αὐτὸς καὶ οἱ 
µαθηταὶ αὐτοῦ. 2 ᾔδει δὲ καὶ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν τὸν τόπον, 
ὅτι πολλάκις συνήχθη Ἰησοῦς ἐκεῖ µετὰ τῶν µαθητῶν αὐτοῦ. 3 ὁ 
οὖν Ἰούδας λαβὼν τὴν σπεῖραν καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ [ἐκ] τῶν 
Φαρισαίων ὑπηρέτας ἔρχεται ἐκεῖ µετὰ φανῶν καὶ λαµπάδων καὶ 
ὅπλων. 4 Ἰησοῦς οὖν εἰδὼς πάντα τὰ ἐρχόµενα ἐπ� αὐτὸν ἐξῆλθεν 
καὶ λέγει αὐτοῖς, Τίνα ζητεῖτε; 5 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ, Ἰησοῦν τὸν 
Ναζωραῖον. λέγει αὐτοῖς, Ἐγώ εἰµι. εἱστήκει δὲ καὶ Ἰούδας ὁ 
παραδιδοὺς αὐτὸν µετ� αὐτῶν. 6 ὡς οὖν εἶπεν αὐτοῖς, Ἐγώ εἰµι, 
ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔπεσαν χαµαί. 7 πάλιν οὖν ἐπηρώτησεν 
αὐτούς, Τίνα ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπαν, Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον. 8 
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Εἶπον ὑµῖν ὅτι ἐγώ εἰµι· εἰ οὖν ἐµὲ ζητεῖτε, 
ἄφετε τούτους ὑπάγειν· 9 ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὃν εἶπεν ὅτι Οὓς 
δέδωκάς µοι οὐκ ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν οὐδένα. 10 Σίµων οὖν Πέτρος 
ἔχων µάχαιραν εἵλκυσεν αὐτὴν καὶ ἔπαισεν τὸν τοῦ ἀρχιερέως 
δοῦλον καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ ὠτάριον τὸ δεξιόν. ἦν δὲ ὄνοµα τῷ 
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δούλῳ Μάλχος. 11 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ, Βάλε τὴν 
µάχαιραν εἰς τὴν θήκην· τὸ ποτήριον ὃ δέδωκέν µοι ὁ πατὴρ οὐ µὴ 
πίω αὐτό; 12 Ἡ οὖν σπεῖρα καὶ ὁ χιλίαρχος καὶ οἱ ὑπηρέται τῶν 
Ἰουδαίων συνέλαβον τὸν Ἰησοῦν καὶ ἔδησαν αὐτὸν 13 καὶ ἤγαγον 
πρὸς Ἅνναν πρῶτον· ἦν γὰρ πενθερὸς τοῦ Καϊάφα, ὃς ἦν ἀρχιερεὺς 
τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου· 14 ἦν δὲ Καϊάφας ὁ συµβουλεύσας τοῖς 
Ἰουδαίοις ὅτι συµφέρει ἕνα ἄνθρωπον ἀποθανεῖν ὑπὲρ τοῦ λαοῦ. 15 
Ἠκολούθει δὲ τῷ Ἰησοῦ Σίµων Πέτρος καὶ ἄλλος µαθητής. ὁ δὲ 
µαθητὴς ἐκεῖνος ἦν γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ, καὶ συνεισῆλθεν τῷ 
Ἰησοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως, 16 ὁ δὲ Πέτρος εἱστήκει πρὸς 
τῇ θύρᾳ ἔξω. ἐξῆλθεν οὖν ὁ µαθητὴς ὁ ἄλλος ὁ γνωστὸς τοῦ 
ἀρχιερέως καὶ εἶπεν τῇ θυρωρῷ καὶ εἰσήγαγεν τὸν Πέτρον. 17 
λέγει οὖν τῷ Πέτρῳ ἡ παιδίσκη ἡ θυρωρός, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν 
µαθητῶν εἶ τοῦ ἀνθρώπου τούτου; λέγει ἐκεῖνος, Οὐκ εἰµί. 18 
εἱστήκεισαν δὲ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ ὑπηρέται ἀνθρακιὰν πεποιηκότες, 
ὅτι ψῦχος ἦν, καὶ ἐθερµαίνοντο· ἦν δὲ καὶ ὁ Πέτρος µετ� αὐτῶν 
ἑστὼς καὶ θερµαινόµενος. 19 Ὁ οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν τὸν Ἰησοῦν 
περὶ τῶν µαθητῶν αὐτοῦ καὶ περὶ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ. 20 ἀπεκρίθη 
αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἐγὼ παρρησίᾳ λελάληκα τῷ κόσµῳ· ἐγὼ πάντοτε 
ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου πάντες οἱ Ἰουδαῖοι 
συνέρχονται, καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν. 21 τί µε ἐρωτᾷς; 
ἐρώτησον τοὺς ἀκηκοότας τί ἐλάλησα αὐτοῖς· ἴδε οὗτοι οἴδασιν ἃ 
εἶπον ἐγώ. 22 ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος εἷς παρεστηκὼς τῶν 
ὑπηρετῶν ἔδωκεν ῥάπισµα τῷ Ἰησοῦ εἰπών, Οὕτως ἀποκρίνῃ τῷ 
ἀρχιερεῖ; 23 ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς, Εἰ κακῶς ἐλάλησα, 
µαρτύρησον περὶ τοῦ κακοῦ· εἰ δὲ καλῶς, τί µε δέρεις; 24 
ἀπέστειλεν οὖν αὐτὸν ὁ Ἅννας δεδεµένον πρὸς Καϊάφαν τὸν 
ἀρχιερέα. 25 Ἦν δὲ Σίµων Πέτρος ἑστὼς καὶ θερµαινόµενος. εἶπον 
οὖν αὐτῷ, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν µαθητῶν αὐτοῦ εἶ; ἠρνήσατο ἐκεῖνος 
καὶ εἶπεν, Οὐκ εἰµί. 26 λέγει εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ ἀρχιερέως, 
συγγενὴς ὢν οὗ ἀπέκοψεν Πέτρος τὸ ὠτίον, Οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν τῷ 
κήπῳ µετ� αὐτοῦ; 27 πάλιν οὖν ἠρνήσατο Πέτρος· καὶ εὐθέως 
ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. 28 Ἄγουσιν οὖν τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ τοῦ Καϊάφα 
εἰς τὸ πραιτώριον· ἦν δὲ πρωΐ· καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ 
πραιτώριον, ἵνα µὴ µιανθῶσιν ἀλλὰ φάγωσιν τὸ πάσχα. 29 
ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πιλᾶτος ἔξω πρὸς αὐτοὺς καὶ φησίν, Τίνα 
κατηγορίαν φέρετε κατὰ τοῦ ἀνθρώπου τούτου; 30 ἀπεκρίθησαν καὶ 
εἶπαν αὐτῷ, Εἰ µὴ ἦν οὗτος κακὸν ποιῶν, οὐκ ἄν σοι παρεδώκαµεν 
αὐτόν. 31 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος, Λάβετε αὐτὸν ὑµεῖς, καὶ 
κατὰ τὸν νόµον ὑµῶν κρίνατε αὐτόν. εἶπον [οὖν] αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, 
Ἡµῖν οὐκ ἔξεστιν ἀποκτεῖναι οὐδένα· 32 ἵνα ὁ λόγος τοῦ Ἰησοῦ 
πληρωθῇ ὃν εἶπεν σηµαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤµελλεν ἀποθνῄσκειν. 
33 Εἰσῆλθεν οὖν πάλιν εἰς τὸ πραιτώριον ὁ Πιλᾶτος καὶ ἐφώνησεν 
τὸν Ἰησοῦν καὶ εἶπεν αὐτῷ, Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; 34 
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Ἀπὸ σεαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις ἢ ἄλλοι εἶπόν σοι 
περὶ ἐµοῦ; 35 ἀπεκρίθη ὁ Πιλᾶτος, Μήτι ἐγὼ Ἰουδαῖός εἰµι; τὸ 



 

 

- 144 - 

ἔθνος τὸ σὸν καὶ οἱ ἀρχιερεῖς παρέδωκάν σε ἐµοί· τί ἐποίησας; 36 
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Ἡ βασιλεία ἡ ἐµὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσµου 
τούτου· εἰ ἐκ τοῦ κόσµου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐµή, οἱ ὑπηρέται 
οἱ ἐµοὶ ἠγωνίζοντο [ἄν], ἵνα µὴ παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις· νῦν δὲ ἡ 
βασιλεία ἡ ἐµὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν. 37 εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος, 
Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς, Σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς 
εἰµι. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννηµαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν 
κόσµον, ἵνα µαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ· πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας 
ἀκούει µου τῆς φωνῆς. 38 λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος, Τί ἐστιν 
ἀλήθεια; Καὶ τοῦτο εἰπὼν πάλιν ἐξῆλθεν πρὸς τοὺς Ἰουδαίους, καὶ 
λέγει αὐτοῖς, Ἐγὼ οὐδεµίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν. 39 ἔστιν δὲ 
συνήθεια ὑµῖν ἵνα ἕνα ἀπολύσω ὑµῖν ἐν τῷ πάσχα· βούλεσθε οὖν 
ἀπολύσω ὑµῖν τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων; 40 ἐκραύγασαν οὖν 
πάλιν λέγοντες, Μὴ τοῦτον ἀλλὰ τὸν Βαραββᾶν. ἦν δὲ ὁ Βαραββᾶς 
λῃστής.  
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Τότε οὖν ἔλαβεν ὁ Πιλᾶτος τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐµαστίγωσεν. 2 καὶ οἱ 
στρατιῶται πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῇ 
κεφαλῇ, καὶ ἱµάτιον πορφυροῦν περιέβαλον αὐτόν, 3 καὶ ἤρχοντο 
πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον, Χαῖρε, ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων· καὶ 
ἐδίδοσαν αὐτῷ ῥαπίσµατα. 4 Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν ἔξω ὁ Πιλᾶτος καὶ 
λέγει αὐτοῖς, Ἴδε ἄγω ὑµῖν αὐτὸν ἔξω, ἵνα γνῶτε ὅτι οὐδεµίαν 
αἰτίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ. 5 ἐξῆλθεν οὖν ὁ Ἰησοῦς ἔξω, φορῶν τὸν 
ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἱµάτιον. καὶ λέγει αὐτοῖς, 
Ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος. 6 ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ὑπηρέται 
ἐκραύγασαν λέγοντες, Σταύρωσον σταύρωσον. λέγει αὐτοῖς ὁ 
Πιλᾶτος, Λάβετε αὐτὸν ὑµεῖς καὶ σταυρώσατε, ἐγὼ γὰρ οὐχ 
εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν. 7 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, Ἡµεῖς 
νόµον ἔχοµεν, καὶ κατὰ τὸν νόµον ὀφείλει ἀποθανεῖν, ὅτι υἱὸν θεοῦ 
ἑαυτὸν ἐποίησεν. 8 Ὅτε οὖν ἤκουσεν ὁ Πιλᾶτος τοῦτον τὸν λόγον, 
µᾶλλον ἐφοβήθη, 9 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν καὶ λέγει 
τῷ Ἰησοῦ, Πόθεν εἶ σύ; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ. 
10 λέγει οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος, Ἐµοὶ οὐ λαλεῖς; οὐκ οἶδας ὅτι 
ἐξουσίαν ἔχω ἀπολῦσαί σε καὶ ἐξουσίαν ἔχω σταυρῶσαί σε; 11 
ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Οὐκ εἶχες ἐξουσίαν κατ� ἐµοῦ οὐδεµίαν εἰ 
µὴ ἦν δεδοµένον σοι ἄνωθεν· διὰ τοῦτο ὁ παραδούς µέ σοι µείζονα 
ἁµαρτίαν ἔχει. 12 ἐκ τούτου ὁ Πιλᾶτος ἐζήτει ἀπολῦσαι αὐτόν· οἱ 
δὲ Ἰουδαῖοι ἐκραύγαζον λέγοντες, Ἐὰν τοῦτον ἀπολύσῃς, οὐκ εἶ 
φίλος τοῦ Καίσαρος· πᾶς ὁ βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει τῷ 
Καίσαρι. 13 Ὁ οὖν Πιλᾶτος ἀκούσας τῶν λόγων τούτων ἤγαγεν 
ἔξω τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ βήµατος εἰς τόπον λεγόµενον 
Λιθόστρωτον, Ἑβραϊστὶ δὲ Γαββαθα. 14 ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ 
πάσχα, ὥρα ἦν ὡς ἕκτη. καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις, Ἴδε ὁ βασιλεὺς 
ὑµῶν. 15 ἐκραύγασαν οὖν ἐκεῖνοι, Ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν. 
λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος, Τὸν βασιλέα ὑµῶν σταυρώσω; 
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ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς, Οὐκ ἔχοµεν βασιλέα εἰ µὴ Καίσαρα. 16 
τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς ἵνα σταυρωθῇ. Παρέλαβον οὖν 
τὸν Ἰησοῦν· 17 καὶ βαστάζων αὑτῷ τὸν σταυρὸν ἐξῆλθεν εἰς τὸν 
λεγόµενον Κρανίου Τόπον, ὃ λέγεται Ἑβραϊστὶ Γολγοθᾶ, 18 ὅπου 
αὐτὸν ἐσταύρωσαν, καὶ µετ� αὐτοῦ ἄλλους δύο ἐντεῦθεν καὶ 
ἐντεῦθεν, µέσον δὲ τὸν Ἰησοῦν. 19 ἔγραψεν δὲ καὶ τίτλον ὁ Πιλᾶτος 
καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ· ἦν δὲ γεγραµµένον, Ἰησοῦς ὁ 
Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων. 20 τοῦτον οὖν τὸν τίτλον 
πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν ὁ τόπος τῆς πόλεως 
ὅπου ἐσταυρώθη ὁ Ἰησοῦς· καὶ ἦν γεγραµµένον Ἑβραϊστί, 
Ῥωµαϊστί, Ἑλληνιστί. 21 ἔλεγον οὖν τῷ Πιλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν 
Ἰουδαίων, Μὴ γράφε, Ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, ἀλλ� ὅτι ἐκεῖνος 
εἶπεν, Βασιλεύς εἰµι τῶν Ἰουδαίων. 22 ἀπεκρίθη ὁ Πιλᾶτος, Ὃ 
γέγραφα, γέγραφα. 23 Οἱ οὖν στρατιῶται ὅτε ἐσταύρωσαν τὸν 
Ἰησοῦν ἔλαβον τὰ ἱµάτια αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν τέσσαρα µέρη, 
ἑκάστῳ στρατιώτῃ µέρος, καὶ τὸν χιτῶνα. ἦν δὲ ὁ χιτὼν ἄραφος, 
ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς δι� ὅλου. 24 εἶπαν οὖν πρὸς ἀλλήλους, Μὴ 
σχίσωµεν αὐτόν, ἀλλὰ λάχωµεν περὶ αὐτοῦ τίνος ἔσται· ἵνα ἡ 
γραφὴ πληρωθῇ ἡ λέγουσα, ∆ιεµερίσαντο τὰ ἱµάτιά µου ἑαυτοῖς 
καὶ ἐπὶ τὸν ἱµατισµόν µου ἔβαλον κλῆρον. Οἱ µὲν οὖν στρατιῶται 
ταῦτα ἐποίησαν. 25 εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ 
µήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς µητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ 
καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή. 26 Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν µητέρα καὶ τὸν 
µαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ µητρί, Γύναι, ἴδε ὁ υἱός 
σου. 27 εἶτα λέγει τῷ µαθητῇ, Ἴδε ἡ µήτηρ σου. καὶ ἀπ� ἐκείνης 
τῆς ὥρας ἔλαβεν αὐτὴν ὁ µαθητὴς εἰς τὰ ἴδια. 28 Μετὰ τοῦτο 
εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἤδη πάντα τετέλεσται, ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφή, 
λέγει, ∆ιψῶ. 29 σκεῦος ἔκειτο ὄξους µεστόν· σπόγγον οὖν µεστὸν 
τοῦ ὄξους ὑσσώπῳ περιθέντες προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόµατι. 30 
ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος [ὁ] Ἰησοῦς εἶπεν, Τετέλεσται· καὶ κλίνας 
τὴν κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ πνεῦµα. 31 Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, ἐπεὶ 
παρασκευὴ ἦν, ἵνα µὴ µείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώµατα ἐν τῷ 
σαββάτῳ, ἦν γὰρ µεγάλη ἡ ἡµέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου, 
ἠρώτησαν τὸν Πιλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη καὶ 
ἀρθῶσιν. 32 ἦλθον οὖν οἱ στρατιῶται, καὶ τοῦ µὲν πρώτου 
κατέαξαν τὰ σκέλη καὶ τοῦ ἄλλου τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ· 33 
ἐπὶ δὲ τὸν Ἰησοῦν ἐλθόντες, ὡς εἶδον ἤδη αὐτὸν τεθνηκότα, οὐ 
κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη, 34 ἀλλ� εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ 
αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξεν, καὶ ἐξῆλθεν εὐθὺς αἷµα καὶ ὕδωρ. 35 καὶ 
ὁ ἑωρακὼς µεµαρτύρηκεν, καὶ ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστιν ἡ µαρτυρία, 
καὶ ἐκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει, ἵνα καὶ ὑµεῖς πιστεύσητε. 36 
ἐγένετο γὰρ ταῦτα ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ, Ὀστοῦν οὐ 
συντριβήσεται αὐτοῦ. 37 καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει, Ὄψονται 
εἰς ὃν ἐξεκέντησαν. 38 Μετὰ δὲ ταῦτα ἠρώτησεν τὸν Πιλᾶτον 
Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἁριµαθαίας, ὢν µαθητὴς τοῦ Ἰησοῦ κεκρυµµένος δὲ 
διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἵνα ἄρῃ τὸ σῶµα τοῦ Ἰησοῦ· καὶ 
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ἐπέτρεψεν ὁ Πιλᾶτος. ἦλθεν οὖν καὶ ἦρεν τὸ σῶµα αὐτοῦ. 39 ἦλθεν 
δὲ καὶ Νικόδηµος, ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς τὸ πρῶτον, φέρων 
µίγµα σµύρνης καὶ ἀλόης ὡς λίτρας ἑκατόν. 40 ἔλαβον οὖν τὸ 
σῶµα τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἔδησαν αὐτὸ ὀθονίοις µετὰ τῶν ἀρωµάτων, 
καθὼς ἔθος ἐστὶν τοῖς Ἰουδαίοις ἐνταφιάζειν. 41 ἦν δὲ ἐν τῷ τόπῳ 
ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος, καὶ ἐν τῷ κήπῳ µνηµεῖον καινὸν ἐν ᾧ 
οὐδέπω οὐδεὶς ἦν τεθειµένος· 42 ἐκεῖ οὖν διὰ τὴν παρασκευὴν τῶν 
Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν τὸ µνηµεῖον, ἔθηκαν τὸν Ἰησοῦν.  

Io 20:1Io 20:1Io 20:1Io 20:1    

Τῇ δὲ µιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἔρχεται πρωῒ 
σκοτίας ἔτι οὔσης εἰς τὸ µνηµεῖον, καὶ βλέπει τὸν λίθον ἠρµένον ἐκ 
τοῦ µνηµείου. 2 τρέχει οὖν καὶ ἔρχεται πρὸς Σίµωνα Πέτρον καὶ 
πρὸς τὸν ἄλλον µαθητὴν ὃν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς, καὶ λέγει αὐτοῖς, 
Ἦραν τὸν κύριον ἐκ τοῦ µνηµείου, καὶ οὐκ οἴδαµεν ποῦ ἔθηκαν 
αὐτόν. 3 Ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πέτρος καὶ ὁ ἄλλος µαθητής, καὶ ἤρχοντο 
εἰς τὸ µνηµεῖον. 4 ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁµοῦ· καὶ ὁ ἄλλος µαθητὴς 
προέδραµεν τάχιον τοῦ Πέτρου καὶ ἦλθεν πρῶτος εἰς τὸ µνηµεῖον, 5 
καὶ παρακύψας βλέπει κείµενα τὰ ὀθόνια, οὐ µέντοι εἰσῆλθεν. 6 
ἔρχεται οὖν καὶ Σίµων Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ, καὶ εἰσῆλθεν εἰς 
τὸ µνηµεῖον· καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείµενα, 7 καὶ τὸ σουδάριον, ὃ 
ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, οὐ µετὰ τῶν ὀθονίων κείµενον ἀλλὰ 
χωρὶς ἐντετυλιγµένον εἰς ἕνα τόπον. 8 τότε οὖν εἰσῆλθεν καὶ ὁ 
ἄλλος µαθητὴς ὁ ἐλθὼν πρῶτος εἰς τὸ µνηµεῖον, καὶ εἶδεν καὶ 
ἐπίστευσεν· 9 οὐδέπω γὰρ ᾔδεισαν τὴν γραφὴν ὅτι δεῖ αὐτὸν ἐκ 
νεκρῶν ἀναστῆναι. 10 ἀπῆλθον οὖν πάλιν πρὸς αὑτοὺς οἱ µαθηταί. 
11 Μαρία δὲ εἱστήκει πρὸς τῷ µνηµείῳ ἔξω κλαίουσα. ὡς οὖν 
ἔκλαιεν παρέκυψεν εἰς τὸ µνηµεῖον, 12 καὶ θεωρεῖ δύο ἀγγέλους ἐν 
λευκοῖς καθεζοµένους, ἕνα πρὸς τῇ κεφαλῇ καὶ ἕνα πρὸς τοῖς ποσίν, 
ὅπου ἔκειτο τὸ σῶµα τοῦ Ἰησοῦ. 13 καὶ λέγουσιν αὐτῇ ἐκεῖνοι, 
Γύναι, τί κλαίεις; λέγει αὐτοῖς ὅτι Ἦραν τὸν κύριόν µου, καὶ οὐκ 
οἶδα ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. 14 ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω, 
καὶ θεωρεῖ τὸν Ἰησοῦν ἑστῶτα, καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν. 15 
λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Γύναι, τί κλαίεις; τίνα ζητεῖς; ἐκείνη δοκοῦσα 
ὅτι ὁ κηπουρός ἐστιν λέγει αὐτῷ, Κύριε, εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν, 
εἰπέ µοι ποῦ ἔθηκας αὐτόν, κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ. 16 λέγει αὐτῇ 
Ἰησοῦς, Μαρία. στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ Ἑβραϊστί, Ραββουνι 
[ὃ λέγεται ∆ιδάσκαλε]. 17 λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Μή µου ἅπτου, 
οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα· πορεύου δὲ πρὸς τοὺς 
ἀδελφούς µου καὶ εἰπὲ αὐτοῖς, Ἀναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα µου καὶ 
πατέρα ὑµῶν καὶ θεόν µου καὶ θεὸν ὑµῶν. 18 ἔρχεται Μαρία ἡ 
Μαγδαληνὴ ἀγγέλλουσα τοῖς µαθηταῖς ὅτι Ἑώρακα τὸν κύριον, 
καὶ ταῦτα εἶπεν αὐτῇ. 19 Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡµέρᾳ ἐκείνῃ τῇ µιᾷ 
σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισµένων ὅπου ἦσαν οἱ µαθηταὶ διὰ 
τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ µέσον καὶ 
λέγει αὐτοῖς, Εἰρήνη ὑµῖν. 20 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν τὰς χεῖρας 
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καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῖς. ἐχάρησαν οὖν οἱ µαθηταὶ ἰδόντες τὸν 
κύριον. 21 εἶπεν οὖν αὐτοῖς πάλιν, Εἰρήνη ὑµῖν· καθὼς ἀπέσταλκέν 
µε ὁ πατήρ, κἀγὼ πέµπω ὑµᾶς. 22 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησεν καὶ 
λέγει αὐτοῖς, Λάβετε πνεῦµα ἅγιον· 23 ἄν τινων ἀφῆτε τὰς 
ἁµαρτίας ἀφέωνται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε κεκράτηνται. 24 
Θωµᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόµενος ∆ίδυµος, οὐκ ἦν µετ� 
αὐτῶν ὅτε ἦλθεν Ἰησοῦς. 25 ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι µαθηταί, 
Ἑωράκαµεν τὸν κύριον. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἐὰν µὴ ἴδω ἐν ταῖς 
χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν µου εἰς 
τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω µου τὴν χεῖρα εἰς τὴν πλευρὰν 
αὐτοῦ, οὐ µὴ πιστεύσω. 26 Καὶ µεθ� ἡµέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω 
οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωµᾶς µετ� αὐτῶν. ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν 
θυρῶν κεκλεισµένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ µέσον καὶ εἶπεν, Εἰρήνη ὑµῖν. 
27 εἶτα λέγει τῷ Θωµᾷ, Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς 
χεῖράς µου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν µου, 
καὶ µὴ γίνου ἄπιστος ἀλλὰ πιστός. 28 ἀπεκρίθη Θωµᾶς καὶ εἶπεν 
αὐτῷ, Ὁ κύριός µου καὶ ὁ θεός µου. 29 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ὅτι 
ἑώρακάς µε πεπίστευκας; µακάριοι οἱ µὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες. 
30 Πολλὰ µὲν οὖν καὶ ἄλλα σηµεῖα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν 
µαθητῶν [αὐτοῦ], ἃ οὐκ ἔστιν γεγραµµένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ· 31 
ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύσητε ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ 
υἱὸς τοῦ θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόµατι αὐτοῦ.  

Io 21:1Io 21:1Io 21:1Io 21:1    

Μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ὁ Ἰησοῦς τοῖς µαθηταῖς ἐπὶ 
τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος· ἐφανέρωσεν δὲ οὕτως. 2 ἦσαν ὁµοῦ 
Σίµων Πέτρος καὶ Θωµᾶς ὁ λεγόµενος ∆ίδυµος καὶ Ναθαναὴλ ὁ 
ἀπὸ Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ οἱ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν 
µαθητῶν αὐτοῦ δύο. 3 λέγει αὐτοῖς Σίµων Πέτρος, Ὑπάγω 
ἁλιεύειν. λέγουσιν αὐτῷ, Ἐρχόµεθα καὶ ἡµεῖς σὺν σοί. ἐξῆλθον καὶ 
ἐνέβησαν εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν. 4 
πρωΐας δὲ ἤδη γενοµένης ἔστη Ἰησοῦς εἰς τὸν αἰγιαλόν· οὐ µέντοι 
ᾔδεισαν οἱ µαθηταὶ ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν. 5 λέγει οὖν αὐτοῖς [ὁ] 
Ἰησοῦς, Παιδία, µή τι προσφάγιον ἔχετε; ἀπεκρίθησαν αὐτῷ, Οὔ. 
6 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ µέρη τοῦ πλοίου τὸ 
δίκτυον, καὶ εὑρήσετε. ἔβαλον οὖν, καὶ οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι ἴσχυον 
ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἰχθύων. 7 λέγει οὖν ὁ µαθητὴς ἐκεῖνος ὃν 
ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ, Ὁ κύριός ἐστιν. Σίµων οὖν Πέτρος, 
ἀκούσας ὅτι ὁ κύριός ἐστιν, τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο, ἦν γὰρ 
γυµνός, καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν· 8 οἱ δὲ ἄλλοι 
µαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον, οὐ γὰρ ἦσαν µακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς 
ἀλλὰ ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων, σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων. 9 
ὡς οὖν ἀπέβησαν εἰς τὴν γῆν βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειµένην καὶ 
ὀψάριον ἐπικείµενον καὶ ἄρτον. 10 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ἐνέγκατε 
ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν. 11 ἀνέβη οὖν Σίµων Πέτρος καὶ 
εἵλκυσεν τὸ δίκτυον εἰς τὴν γῆν µεστὸν ἰχθύων µεγάλων ἑκατὸν 
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πεντήκοντα τριῶν· καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον. 12 
λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, ∆εῦτε ἀριστήσατε. οὐδεὶς δὲ ἐτόλµα τῶν 
µαθητῶν ἐξετάσαι αὐτόν, Σὺ τίς εἶ; εἰδότες ὅτι ὁ κύριός ἐστιν. 13 
ἔρχεται Ἰησοῦς καὶ λαµβάνει τὸν ἄρτον καὶ δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ τὸ 
ὀψάριον ὁµοίως. 14 τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη Ἰησοῦς τοῖς 
µαθηταῖς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν. 15 Ὅτε οὖν ἠρίστησαν λέγει τῷ 
Σίµωνι Πέτρῳ ὁ Ἰησοῦς, Σίµων Ἰωάννου, ἀγαπᾷς µε πλέον 
τούτων; λέγει αὐτῷ, Ναί, κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ, 
Βόσκε τὰ ἀρνία µου. 16 λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον, Σίµων 
Ἰωάννου, ἀγαπᾷς µε; λέγει αὐτῷ, Ναί, κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ 
σε. λέγει αὐτῷ, Ποίµαινε τὰ πρόβατά µου. 17 λέγει αὐτῷ τὸ 
τρίτον, Σίµων Ἰωάννου, φιλεῖς µε; ἐλυπήθη ὁ Πέτρος ὅτι εἶπεν 
αὐτῷ τὸ τρίτον, Φιλεῖς µε; καὶ λέγει αὐτῷ, Κύριε, πάντα σὺ οἶδας, 
σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ, Βόσκε τὰ πρόβατά µου. 18 
ἀµὴν ἀµὴν λέγω σοι, ὅτε ἦς νεώτερος, ἐζώννυες σεαυτὸν καὶ 
περιεπάτεις ὅπου ἤθελες· ὅταν δὲ γηράσῃς, ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου, 
καὶ ἄλλος σε ζώσει καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις. 19 τοῦτο δὲ εἶπεν 
σηµαίνων ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τὸν θεόν. καὶ τοῦτο εἰπὼν λέγει 
αὐτῷ, Ἀκολούθει µοι. 20 Ἐπιστραφεὶς ὁ Πέτρος βλέπει τὸν 
µαθητὴν ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς ἀκολουθοῦντα, ὃς καὶ ἀνέπεσεν ἐν τῷ 
δείπνῳ ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ καὶ εἶπεν, Κύριε, τίς ἐστιν ὁ παραδιδούς 
σε; 21 τοῦτον οὖν ἰδὼν ὁ Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ, Κύριε, οὗτος δὲ 
τί; 22 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἐὰν αὐτὸν θέλω µένειν ἕως ἔρχοµαι, 
τί πρὸς σέ; σύ µοι ἀκολούθει. 23 ἐξῆλθεν οὖν οὗτος ὁ λόγος εἰς τοὺς 
ἀδελφοὺς ὅτι ὁ µαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνῄσκει. οὐκ εἶπεν δὲ αὐτῷ 
ὁ Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνῄσκει, ἀλλ�, Ἐὰν αὐτὸν θέλω µένειν ἕως 
ἔρχοµαι[, τί πρὸς σέ]; 24 Οὗτός ἐστιν ὁ µαθητὴς ὁ µαρτυρῶν περὶ 
τούτων καὶ γράψας ταῦτα, καὶ οἴδαµεν ὅτι ἀληθὴς αὐτοῦ ἡ 
µαρτυρία ἐστίν. 25 Ἔστιν δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ἃ ἐποίησεν ὁ 
Ἰησοῦς, ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ� ἕν, οὐδ� αὐτὸν οἶµαι τὸν κόσµον 
χωρῆσαι τὰ γραφόµενα βιβλία.  

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ     

Act 1:1Act 1:1Act 1:1Act 1:1    

Τὸν µὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάµην περὶ πάντων, ὦ Θεόφιλε, ὧν 
ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν 2 ἄχρι ἧς ἡµέρας 
ἐντειλάµενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ πνεύµατος ἁγίου οὓς ἐξελέξατο 
ἀνελήµφθη· 3 οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα µετὰ τὸ παθεῖν 
αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκµηρίοις, δι� ἡµερῶν τεσσαράκοντα 
ὀπτανόµενος αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ. 4 
καὶ συναλιζόµενος παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ Ἱεροσολύµων µὴ 
χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιµένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς ἣν 
ἠκούσατέ µου· 5 ὅτι Ἰωάννης µὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑµεῖς δὲ ἐν 
πνεύµατι βαπτισθήσεσθε ἁγίῳ οὐ µετὰ πολλὰς ταύτας ἡµέρας. 6 
Οἱ µὲν οὖν συνελθόντες ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες, Κύριε, εἰ ἐν τῷ 
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χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ; 7 εἶπεν δὲ 
πρὸς αὐτούς, Οὐχ ὑµῶν ἐστιν γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ 
ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ· 8 ἀλλὰ λήµψεσθε δύναµιν ἐπελθόντος τοῦ 
ἁγίου πνεύµατος ἐφ� ὑµᾶς, καὶ ἔσεσθέ µου µάρτυρες ἔν τε 
Ἰερουσαλὴµ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαµαρείᾳ καὶ ἕως 
ἐσχάτου τῆς γῆς. 9 καὶ ταῦτα εἰπὼν βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη, καὶ 
νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλµῶν αὐτῶν. 10 καὶ ὡς 
ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν πορευοµένου αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ 
ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν ἐσθήσεσι λευκαῖς, 11 οἳ καὶ 
εἶπαν, Ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε βλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; 
οὗτος ὁ Ἰησοῦς ὁ ἀναληµφθεὶς ἀφ�  ὑµῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οὕτως 
ἐλεύσεται ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόµενον εἰς τὸν οὐρανόν. 
12 Τότε ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴµ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουµένου 
Ἐλαιῶνος, ὅ ἐστιν ἐγγὺς Ἰερουσαλὴµ σαββάτου ἔχον ὁδόν. 13 καὶ 
ὅτε εἰσῆλθον, εἰς τὸ ὑπερῷον ἀνέβησαν οὗ ἦσαν καταµένοντες, ὅ τε 
Πέτρος καὶ Ἰωάννης καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἀνδρέας, Φίλιππος καὶ 
Θωµᾶς, Βαρθολοµαῖος καὶ Μαθθαῖος, Ἰάκωβος Ἁλφαίου καὶ 
Σίµων ὁ ζηλωτὴς καὶ Ἰούδας Ἰακώβου. 14 οὗτοι πάντες ἦσαν 
προσκαρτεροῦντες ὁµοθυµαδὸν τῇ προσευχῇ σὺν γυναιξὶν καὶ 
Μαριὰµ τῇ µητρὶ τοῦ Ἰησοῦ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ. 15 Καὶ ἐν 
ταῖς ἡµέραις ταύταις ἀναστὰς Πέτρος ἐν µέσῳ τῶν ἀδελφῶν εἶπεν 
[ἦν τε ὄχλος ὀνοµάτων ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὡς ἑκατὸν εἴκοσι], 16 Ἄνδρες 
ἀδελφοί, ἔδει πληρωθῆναι τὴν γραφὴν ἣν προεῖπεν τὸ πνεῦµα τὸ 
ἅγιον διὰ στόµατος ∆αυὶδ περὶ Ἰούδα τοῦ γενοµένου ὁδηγοῦ τοῖς 
συλλαβοῦσιν Ἰησοῦν, 17 ὅτι κατηριθµηµένος ἦν ἐν ἡµῖν καὶ ἔλαχεν 
τὸν κλῆρον τῆς διακονίας ταύτης. 18 Οὗτος µὲν οὖν ἐκτήσατο 
χωρίον ἐκ µισθοῦ τῆς ἀδικίας, καὶ πρηνὴς γενόµενος ἐλάκησεν 
µέσος, καὶ ἐξεχύθη πάντα τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ. 19 καὶ γνωστὸν 
ἐγένετο πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν Ἰερουσαλήµ, ὥστε κληθῆναι τὸ 
χωρίον ἐκεῖνο τῇ [ἰδίᾳ] διαλέκτῳ αὐτῶν Ἀκελδαµάχ, τοῦτ� ἔστιν, 
Χωρίον Αἵµατος. 20 Γέγραπται γὰρ ἐν βίβλῳ ψαλµῶν, Γενηθήτω 
ἡ ἔπαυλις αὐτοῦ ἔρηµος καὶ µὴ ἔστω ὁ κατοικῶν ἐν αὐτῇ, καί, Τὴν 
ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λαβέτω ἕτερος. 21 δεῖ οὖν τῶν συνελθόντων ἡµῖν 
ἀνδρῶν ἐν παντὶ χρόνῳ ᾧ εἰσῆλθεν καὶ ἐξῆλθεν ἐφ� ἡµᾶς ὁ κύριος 
Ἰησοῦς, 22 ἀρξάµενος ἀπὸ τοῦ βαπτίσµατος Ἰωάννου ἕως τῆς 
ἡµέρας ἧς ἀνελήµφθη ἀφ�  ἡµῶν, µάρτυρα τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ 
σὺν ἡµῖν γενέσθαι ἕνα τούτων. 23 καὶ ἔστησαν δύο, Ἰωσὴφ τὸν 
καλούµενον Βαρσαββᾶν, ὃς ἐπεκλήθη Ἰοῦστος, καὶ Μαθθίαν. 24 
καὶ προσευξάµενοι εἶπαν, Σὺ κύριε, καρδιογνῶστα πάντων, 
ἀνάδειξον ὃν ἐξελέξω ἐκ τούτων τῶν δύο ἕνα 25 λαβεῖν τὸν τόπον 
τῆς διακονίας ταύτης καὶ ἀποστολῆς, ἀφ�  ἧς παρέβη Ἰούδας 
πορευθῆναι εἰς τὸν τόπον τὸν ἴδιον. 26 καὶ ἔδωκαν κλήρους αὐτοῖς, 
καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος ἐπὶ Μαθθίαν, καὶ συγκατεψηφίσθη µετὰ τῶν 
ἕνδεκα ἀποστόλων.  
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Act 2:1Act 2:1Act 2:1Act 2:1    

Καὶ ἐν τῷ συµπληροῦσθαι τὴν ἡµέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν 
πάντες ὁµοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό. 2 καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος 
ὥσπερ φεροµένης πνοῆς βιαίας καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ 
ἦσαν καθήµενοι· 3 καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαµεριζόµεναι γλῶσσαι 
ὡσεὶ πυρός, καὶ ἐκάθισεν ἐφ� ἕνα ἕκαστον αὐτῶν, 4 καὶ 
ἐπλήσθησαν πάντες πνεύµατος ἁγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις 
γλώσσαις καθὼς τὸ πνεῦµα ἐδίδου ἀποφθέγγεσθαι αὐτοῖς. 5 Ἦσαν 
δὲ ἐν Ἰερουσαλὴµ κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι, ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ 
παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν· 6 γενοµένης δὲ τῆς φωνῆς 
ταύτης συνῆλθεν τὸ πλῆθος καὶ συνεχύθη, ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος 
τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν. 7 ἐξίσταντο δὲ καὶ ἐθαύµαζον 
λέγοντες, Οὐχ ἰδοὺ ἅπαντες οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες Γαλιλαῖοι; 8 
καὶ πῶς ἡµεῖς ἀκούοµεν ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡµῶν ἐν ᾗ 
ἐγεννήθηµεν; 9 Πάρθοι καὶ Μῆδοι καὶ Ἐλαµῖται, καὶ οἱ 
κατοικοῦντες τὴν Μεσοποταµίαν, Ἰουδαίαν τε καὶ Καππαδοκίαν, 
Πόντον καὶ τὴν Ἀσίαν, 10 Φρυγίαν τε καὶ Παµφυλίαν, Αἴγυπτον 
καὶ τὰ µέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην, καὶ οἱ ἐπιδηµοῦντες 
Ῥωµαῖοι, 11 Ἰουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι, Κρῆτες καὶ Ἄραβες, 
ἀκούοµεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡµετέραις γλώσσαις τὰ µεγαλεῖα 
τοῦ θεοῦ. 12 ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηπόρουν, ἄλλος πρὸς ἄλλον 
λέγοντες, Τί θέλει τοῦτο εἶναι; 13 ἕτεροι δὲ διαχλευάζοντες ἔλεγον 
ὅτι Γλεύκους µεµεστωµένοι εἰσίν. 14 Σταθεὶς δὲ ὁ Πέτρος σὺν τοῖς 
ἕνδεκα ἐπῆρεν τὴν φωνὴν αὐτοῦ καὶ ἀπεφθέγξατο αὐτοῖς, Ἄνδρες 
Ἰουδαῖοι καὶ οἱ κατοικοῦντες Ἰερουσαλὴµ πάντες, τοῦτο ὑµῖν 
γνωστὸν ἔστω καὶ ἐνωτίσασθε τὰ ῥήµατά µου. 15 οὐ γὰρ ὡς ὑµεῖς 
ὑπολαµβάνετε οὗτοι µεθύουσιν, ἔστιν γὰρ ὥρα τρίτη τῆς ἡµέρας, 
16 ἀλλὰ τοῦτό ἐστιν τὸ εἰρηµένον διὰ τοῦ προφήτου Ἰωήλ, 17 Καὶ 
ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡµέραις, λέγει ὁ θεός, ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ 
πνεύµατός µου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα, καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑµῶν 
καὶ αἱ θυγατέρες ὑµῶν, καὶ οἱ νεανίσκοι ὑµῶν ὁράσεις ὄψονται, καὶ 
οἱ πρεσβύτεροι ὑµῶν ἐνυπνίοις ἐνυπνιασθή σονται· 18 καί γε ἐπὶ 
τοὺς δούλους µου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας µου ἐν ταῖς ἡµέραις ἐκείναις 
ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύ µατός µου, καὶ προφητεύσουσιν. 19 καὶ δώσω 
τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ σηµεῖα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, αἷµα καὶ 
πῦρ καὶ ἀτµίδα καπνοῦ· 20 ὁ ἥλιος µεταστραφήσεται εἰς σκότος 
καὶ ἡ σελήνη εἰς αἷµα πρὶν ἐλθεῖν ἡµέραν κυρίου τὴν µεγάλην [καὶ 
ἐπιφανῆ]. 21 καὶ ἔσται πᾶς ὃς ἐὰν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνοµα κυρίου 
σωθήσεται. 22 Ἄνδρες Ἰσραηλῖται, ἀκούσατε τοὺς λόγους τούτους· 
Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον, ἄνδρα ἀποδεδειγµένον ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς 
ὑµᾶς δυνάµεσι καὶ τέρασι καὶ σηµείοις οἷς ἐποίησεν δι� αὐτοῦ ὁ 
θεὸς ἐν µέσῳ ὑµῶν, καθὼς αὐτοὶ οἴδατε, 23 τοῦτον τῇ ὡρισµένῃ 
βουλῇ καὶ προγνώσει τοῦ θεοῦ ἔκδοτον διὰ χειρὸς ἀνόµων 
προσπήξαντες ἀνείλατε, 24 ὃν ὁ θεὸς ἀνέστησεν λύσας τὰς ὠδῖνας 
τοῦ θανάτου, καθότι οὐκ ἦν δυνατὸν κρατεῖσθαι αὐτὸν ὑπ� αὐτοῦ· 
25 ∆αυὶδ γὰρ λέγει εἰς αὐτόν, Προορώµην τὸν κύριον ἐνώπιόν µου 
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διὰ παντός, ὅτι ἐκ δεξιῶν µού ἐστιν ἵνα µὴ σαλευθῶ. 26 διὰ τοῦτο 
ηὐφράνθη ἡ καρδία µου καὶ ἠγαλλιάσατο ἡ γλῶσσά µου, ἔτι δὲ 
καὶ ἡ σάρξ µου κατασκηνώσει ἐπ� ἐλπίδι· 27 ὅτι οὐκ ἐγκαταλείψεις 
τὴν ψυχήν µου εἰς ᾅδην, οὐδὲ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν. 
28 ἐγνώρισάς µοι ὁδοὺς ζωῆς, πληρώσεις µε εὐφροσύνης µετὰ τοῦ 
προσώπου σου. 29 Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐξὸν εἰπεῖν µετὰ παρρησίας 
πρὸς ὑµᾶς περὶ τοῦ πατριάρχου ∆αυίδ, ὅτι καὶ ἐτελεύτησεν καὶ 
ἐτάφη καὶ τὸ µνῆµα αὐτοῦ ἔστιν ἐν ἡµῖν ἄχρι τῆς ἡµέρας ταύτης· 
30 προφήτης οὖν ὑπάρχων, καὶ εἰδὼς ὅτι ὅρκῳ ὤµοσεν αὐτῷ ὁ θεὸς 
ἐκ καρποῦ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ καθίσαι ἐπὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ, 31 
προϊδὼν ἐλάλησεν περὶ τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ὅτι οὔτε 
ἐγκατελείφθη εἰς ᾅδην οὔτε ἡ σὰρξ αὐτοῦ εἶδεν διαφθοράν. 32 
τοῦτον τὸν Ἰησοῦν ἀνέστησεν ὁ θεός, οὗ πάντες ἡµεῖς ἐσµεν 
µάρτυρες. 33 τῇ δεξιᾷ οὖν τοῦ θεοῦ ὑψωθεὶς τήν τε ἐπαγγελίαν τοῦ 
πνεύµατος τοῦ ἁγίου λαβὼν παρὰ τοῦ πατρὸς ἐξέχεεν τοῦτο ὃ ὑµεῖς 
[καὶ] βλέπετε καὶ ἀκούετε. 34 οὐ γὰρ ∆αυὶδ ἀνέβη εἰς τοὺς 
οὐρανούς, λέγει δὲ αὐτός, Εἶπεν κύριος τῷ κυρίῳ µου, Κάθου ἐκ 
δεξιῶν µου 35 ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν 
σου. 36 ἀσφαλῶς οὖν γινωσκέτω πᾶς οἶκος Ἰσραὴλ ὅτι καὶ κύριον 
αὐτὸν καὶ Χριστὸν ἐποίησεν ὁ θεός, τοῦτον τὸν Ἰησοῦν ὃν ὑµεῖς 
ἐσταυρώσατε. 37 Ἀκούσαντες δὲ κατενύγησαν τὴν καρδίαν, εἶπόν 
τε πρὸς τὸν Πέτρον καὶ τοὺς λοιποὺς ἀποστόλους, Τί ποιήσωµεν, 
ἄνδρες ἀδελφοί; 38 Πέτρος δὲ πρὸς αὐτούς, Μετανοήσατε, καὶ 
βαπτισθήτω ἕκαστος ὑµῶν ἐπὶ τῷ ὀνόµατι Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς 
ἄφεσιν τῶν ἁµαρτιῶν ὑµῶν, καὶ λήµψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ ἁγίου 
πνεύµατος· 39 ὑµῖν γάρ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία καὶ τοῖς τέκνοις ὑµῶν 
καὶ πᾶσιν τοῖς εἰς µακρὰν ὅσους ἂν προσκαλέσηται κύριος ὁ θεὸς 
ἡµῶν. 40 ἑτέροις τε λόγοις πλείοσιν διεµαρτύρατο, καὶ παρεκάλει 
αὐτοὺς λέγων, Σώθητε ἀπὸ τῆς γενεᾶς τῆς σκολιᾶς ταύτης. 41 οἱ 
µὲν οὖν ἀποδεξάµενοι τὸν λόγον αὐτοῦ ἐβαπτίσθησαν, καὶ 
προσετέθησαν ἐν τῇ ἡµέρᾳ ἐκείνῃ ψυχαὶ ὡσεὶ τρισχίλιαι. 42 ἦσαν 
δὲ προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων καὶ τῇ κοινωνίᾳ, 
τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου καὶ ταῖς προσευχαῖς. 43 Ἐγίνετο δὲ πάσῃ 
ψυχῇ φόβος, πολλά τε τέρατα καὶ σηµεῖα διὰ τῶν ἀποστόλων 
ἐγίνετο. 44 πάντες δὲ οἱ πιστεύσαντες ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ εἶχον 
ἅπαντα κοινά, 45 καὶ τὰ κτήµατα καὶ τὰς ὑπάρξεις ἐπίπρασκον 
καὶ διεµέριζον αὐτὰ πᾶσιν καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν· 46 καθ� 
ἡµέραν τε προσκαρτεροῦντες ὁµοθυµαδὸν ἐν τῷ ἱερῷ, κλῶντές τε 
κατ� οἶκον ἄρτον, µετελάµβανον τροφῆς ἐν ἀγαλλιάσει καὶ 
ἀφελότητι καρδίας, 47 αἰνοῦντες τὸν θεὸν καὶ ἔχοντες χάριν πρὸς 
ὅλον τὸν λαόν. ὁ δὲ κύριος προσετίθει τοὺς σῳζοµένους καθ� ἡµέραν 
ἐπὶ τὸ αὐτό.  

Act 3:1Act 3:1Act 3:1Act 3:1    

Πέτρος δὲ καὶ Ἰωάννης ἀνέβαινον εἰς τὸ ἱερὸν ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς 
προσευχῆς τὴν ἐνάτην. 2 καί τις ἀνὴρ χωλὸς ἐκ κοιλίας µητρὸς 
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αὐτοῦ ὑπάρχων ἐβαστάζετο, ὃν ἐτίθουν καθ� ἡµέραν πρὸς τὴν 
θύραν τοῦ ἱεροῦ τὴν λεγοµένην Ὡραίαν τοῦ αἰτεῖν ἐλεηµοσύνην 
παρὰ τῶν εἰσπορευοµένων εἰς τὸ ἱερόν· 3 ὃς ἰδὼν Πέτρον καὶ 
Ἰωάννην µέλλοντας εἰσιέναι εἰς τὸ ἱερὸν ἠρώτα ἐλεηµοσύνην 
[λαβεῖν]. 4 ἀτενίσας δὲ Πέτρος εἰς αὐτὸν σὺν τῷ Ἰωάννῃ εἶπεν, 
Βλέψον εἰς ἡµᾶς. 5 ὁ δὲ ἐπεῖχεν αὐτοῖς προσδοκῶν τι παρ� αὐτῶν 
λαβεῖν. 6 εἶπεν δὲ Πέτρος, Ἀργύριον καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει µοι, ὃ 
δὲ ἔχω τοῦτό σοι δίδωµι· ἐν τῷ ὀνόµατι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ 
Ναζωραίου περιπάτει. 7 καὶ πιάσας αὐτὸν τῆς δεξιᾶς χειρὸς ἤγειρεν 
αὐτόν· παραχρῆµα δὲ ἐστερεώθησαν αἱ βάσεις αὐτοῦ καὶ τὰ 
σφυδρά, 8 καὶ ἐξαλλόµενος ἔστη καὶ περιεπάτει, καὶ εἰσῆλθεν σὺν 
αὐτοῖς εἰς τὸ ἱερὸν περιπατῶν καὶ ἁλλόµενος καὶ αἰνῶν τὸν θεόν. 9 
καὶ εἶδεν πᾶς ὁ λαὸς αὐτὸν περιπατοῦντα καὶ αἰνοῦντα τὸν θεόν, 10 
ἐπεγίνωσκον δὲ αὐτὸν ὅτι αὐτὸς ἦν ὁ πρὸς τὴν ἐλεηµοσύνην 
καθήµενος ἐπὶ τῇ Ὡραίᾳ Πύλῃ τοῦ ἱεροῦ, καὶ ἐπλήσθησαν θάµβους 
καὶ ἐκστάσεως ἐπὶ τῷ συµβεβηκότι αὐτῷ. 11 Κρατοῦντος δὲ αὐτοῦ 
τὸν Πέτρον καὶ τὸν Ἰωάννην συνέδραµεν πᾶς ὁ λαὸς πρὸς αὐτοὺς 
ἐπὶ τῇ στοᾷ τῇ καλουµένῃ Σολοµῶντος ἔκθαµβοι. 12 ἰδὼν δὲ ὁ 
Πέτρος ἀπεκρίνατο πρὸς τὸν λαόν, Ἄνδρες Ἰσραηλῖται, τί 
θαυµάζετε ἐπὶ τούτῳ, ἢ ἡµῖν τί ἀτενίζετε ὡς ἰδίᾳ δυνάµει ἢ 
εὐσεβείᾳ πεποιηκόσιν τοῦ περιπατεῖν αὐτόν; 13 ὁ θεὸς Ἀβραὰµ καὶ 
[ὁ θεὸς] Ἰσαὰκ καὶ [ὁ θεὸς] Ἰακώβ, ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡµῶν, 
ἐδόξασεν τὸν παῖδα αὐτοῦ Ἰησοῦν, ὃν ὑµεῖς µὲν παρεδώκατε καὶ 
ἠρνήσασθε κατὰ πρόσωπον Πιλάτου, κρίναντος ἐκείνου ἀπολύειν· 
14 ὑµεῖς δὲ τὸν ἅγιον καὶ δίκαιον ἠρνήσασθε, καὶ ᾐτήσασθε ἄνδρα 
φονέα χαρισθῆναι ὑµῖν, 15 τὸν δὲ ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς ἀπεκτείνατε, 
ὃν ὁ θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, οὗ ἡµεῖς µάρτυρές ἐσµεν. 16 καὶ ἐπὶ 
τῇ πίστει τοῦ ὀνόµατος αὐτοῦ τοῦτον ὃν θεωρεῖτε καὶ οἴδατε 
ἐστερέωσεν τὸ ὄνοµα αὐτοῦ, καὶ ἡ πίστις ἡ δι� αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτῷ 
τὴν ὁλοκληρίαν ταύτην ἀπέναντι πάντων ὑµῶν. 17 καὶ νῦν, 
ἀδελφοί, οἶδα ὅτι κατὰ ἄγνοιαν ἐπράξατε, ὥσπερ καὶ οἱ ἄρχοντες 
ὑµῶν· 18 ὁ δὲ θεὸς ἃ προκατήγγειλεν διὰ στόµατος πάντων τῶν 
προφητῶν παθεῖν τὸν Χριστὸν αὐτοῦ ἐπλήρωσεν οὕτως. 19 
µετανοήσατε οὖν καὶ ἐπιστρέψατε εἰς τὸ ἐξαλειφθῆναι ὑµῶν τὰς 
ἁµαρτίας, 20 ὅπως ἂν ἔλθωσιν καιροὶ ἀναψύξεως ἀπὸ προσώπου 
τοῦ κυρίου καὶ ἀποστείλῃ τὸν προκεχειρισµένον ὑµῖν Χριστόν, 
Ἰησοῦν, 21 ὃν δεῖ οὐρανὸν µὲν δέξασθαι ἄχρι χρόνων 
ἀποκαταστάσεως πάντων ὧν ἐλάλησεν ὁ θεὸς διὰ στόµατος τῶν 
ἁγίων ἀπ� αἰῶνος αὐτοῦ προφητῶν. 22 Μωϋσῆς µὲν εἶπεν ὅτι 
Προφήτην ὑµῖν ἀναστήσει κύριος ὁ θεὸς ὑµῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν 
ὑµῶν ὡς ἐµέ· αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα ὅσα ἂν λαλήσῃ πρὸς 
ὑµᾶς. 23 ἔσται δὲ πᾶσα ψυχὴ ἥτις ἐὰν µὴ ἀκούσῃ τοῦ προφήτου 
ἐκείνου ἐξολεθρευθήσεται ἐκ τοῦ λαοῦ. 24 καὶ πάντες δὲ οἱ 
προφῆται ἀπὸ Σαµουὴλ καὶ τῶν καθεξῆς ὅσοι ἐλάλησαν καὶ 
κατήγγειλαν τὰς ἡµέρας ταύτας. 25 ὑµεῖς ἐστε οἱ υἱοὶ τῶν 
προφητῶν καὶ τῆς διαθήκης ἧς διέθετο ὁ θεὸς πρὸς τοὺς πατέρας 
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ὑµῶν, λέγων πρὸς Ἀβραάµ, Καὶ ἐν τῷ σπέρµατί σου 
ἐνευλογηθήσονται πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῆς γῆς. 26 ὑµῖν πρῶτον 
ἀναστήσας ὁ θεὸς τὸν παῖδα αὐτοῦ ἀπέστειλεν αὐτὸν εὐλογοῦντα 
ὑµᾶς ἐν τῷ ἀποστρέφειν ἕκαστον ἀπὸ τῶν πονηριῶν ὑµῶν.  

Act 4:1Act 4:1Act 4:1Act 4:1    

Λαλούντων δὲ αὐτῶν πρὸς τὸν λαὸν ἐπέστησαν αὐτοῖς οἱ ἱερεῖς καὶ 
ὁ στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ Σαδδουκαῖοι, 2 διαπονούµενοι διὰ τὸ 
διδάσκειν αὐτοὺς τὸν λαὸν καὶ καταγγέλλειν ἐν τῷ Ἰησοῦ τὴν 
ἀνάστασιν τὴν ἐκ νεκρῶν, 3 καὶ ἐπέβαλον αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ 
ἔθεντο εἰς τήρησιν εἰς τὴν αὔριον· ἦν γὰρ ἑσπέρα ἤδη. 4 πολλοὶ δὲ 
τῶν ἀκουσάντων τὸν λόγον ἐπίστευσαν, καὶ ἐγενήθη ἀριθµὸς τῶν 
ἀνδρῶν [ὡς] χιλιάδες πέντε. 5 Ἐγένετο δὲ ἐπὶ τὴν αὔριον 
συναχθῆναι αὐτῶν τοὺς ἄρχοντας καὶ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς 
γραµµατεῖς ἐν Ἰερουσαλήµ [6 καὶ Ἅννας ὁ ἀρχιερεὺς καὶ Καϊάφας 
καὶ Ἰωάννης καὶ Ἀλέξανδρος καὶ ὅσοι ἦσαν ἐκ γένους 
ἀρχιερατικοῦ] 7 καὶ στήσαντες αὐτοὺς ἐν τῷ µέσῳ ἐπυνθάνοντο, 
Ἐν ποίᾳ δυνάµει ἢ ἐν ποίῳ ὀνόµατι ἐποιήσατε τοῦτο ὑµεῖς; 8 τότε 
Πέτρος πλησθεὶς πνεύµατος ἁγίου εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ἄρχοντες τοῦ 
λαοῦ καὶ πρεσβύτεροι, 9 εἰ ἡµεῖς σήµερον ἀνακρινόµεθα ἐπὶ 
εὐεργεσίᾳ ἀνθρώπου ἀσθενοῦς, ἐν τίνι οὗτος σέσῳσται, 10 γνωστὸν 
ἔστω πᾶσιν ὑµῖν καὶ παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραὴλ ὅτι ἐν τῷ ὀνόµατι 
Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, ὃν ὑµεῖς ἐσταυρώσατε, ὃν ὁ θεὸς 
ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, ἐν τούτῳ οὗτος παρέστηκεν ἐνώπιον ὑµῶν ὑγιής. 
11 οὗτός ἐστιν ὁ λίθος ὁ ἐξουθενηθεὶς ὑφ� ὑµῶν τῶν οἰκοδόµων, ὁ 
γενόµενος εἰς κεφαλὴν γωνίας. 12 καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ 
σωτηρία, οὐδὲ γὰρ ὄνοµά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδοµένον 
ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡµᾶς. 13 Θεωροῦντες δὲ τὴν τοῦ 
Πέτρου παρρησίαν καὶ Ἰωάννου, καὶ καταλαβόµενοι ὅτι ἄνθρωποι 
ἀγράµµατοί εἰσιν καὶ ἰδιῶται, ἐθαύµαζον ἐπεγίνωσκόν τε αὐτοὺς 
ὅτι σὺν τῷ Ἰησοῦ ἦσαν· 14 τόν τε ἄνθρωπον βλέποντες σὺν αὐτοῖς 
ἑστῶτα τὸν τεθεραπευµένον οὐδὲν εἶχον ἀντειπεῖν. 15 κελεύσαντες 
δὲ αὐτοὺς ἔξω τοῦ συνεδρίου ἀπελθεῖν συνέβαλλον πρὸς ἀλλήλους 
16 λέγοντες, Τί ποιήσωµεν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις; ὅτι µὲν γὰρ 
γνωστὸν σηµεῖον γέγονεν δι� αὐτῶν πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν 
Ἰερουσαλὴµ φανερόν, καὶ οὐ δυνάµεθα ἀρνεῖσθαι· 17 ἀλλ� ἵνα µὴ 
ἐπὶ πλεῖον διανεµηθῇ εἰς τὸν λαόν, ἀπειλησώµεθα αὐτοῖς µηκέτι 
λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόµατι τούτῳ µηδενὶ ἀνθρώπων. 18 καὶ καλέσαντες 
αὐτοὺς παρήγγειλαν τὸ καθόλου µὴ φθέγγεσθαι µηδὲ διδάσκειν ἐπὶ 
τῷ ὀνόµατι τοῦ Ἰησοῦ. 19 ὁ δὲ Πέτρος καὶ Ἰωάννης ἀποκριθέντες 
εἶπον πρὸς αὐτούς, Εἰ δίκαιόν ἐστιν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ὑµῶν ἀκούειν 
µᾶλλον ἢ τοῦ θεοῦ, κρίνατε, 20 οὐ δυνάµεθα γὰρ ἡµεῖς ἃ εἴδαµεν 
καὶ ἠκούσαµεν µὴ λαλεῖν. 21 οἱ δὲ προσαπειλησάµενοι ἀπέλυσαν 
αὐτούς, µηδὲν εὑρίσκοντες τὸ πῶς κολάσωνται αὐτούς, διὰ τὸν 
λαόν, ὅτι πάντες ἐδόξαζον τὸν θεὸν ἐπὶ τῷ γεγονότι· 22 ἐτῶν γὰρ 
ἦν πλειόνων τεσσαράκοντα ὁ ἄνθρωπος ἐφ� ὃν γεγόνει τὸ σηµεῖον 
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τοῦτο τῆς ἰάσεως. 23 Ἀπολυθέντες δὲ ἦλθον πρὸς τοὺς ἰδίους καὶ 
ἀπήγγειλαν ὅσα πρὸς αὐτοὺς οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι εἶπαν. 
24 οἱ δὲ ἀκούσαντες ὁµοθυµαδὸν ἦραν φωνὴν πρὸς τὸν θεὸν καὶ 
εἶπαν, ∆έσποτα, σὺ ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν 
θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς, 25 ὁ τοῦ πατρὸς ἡµῶν διὰ 
πνεύµατος ἁγίου στόµατος ∆αυὶδ παιδός σου εἰπών, Ἱνατί ἐφρύαξαν 
ἔθνη καὶ λαοὶ ἐµελέτησαν κενά; 26 παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς 
γῆς καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ κυρίου καὶ 
κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ. 27 συνήχθησαν γὰρ ἐπ� ἀληθείας ἐν τῇ 
πόλει ταύτῃ ἐπὶ τὸν ἅγιον παῖδά σου Ἰησοῦν, ὃν ἔχρισας, Ἡρῴδης 
τε καὶ Πόντιος Πιλᾶτος σὺν ἔθνεσιν καὶ λαοῖς Ἰσραήλ, 28 ποιῆσαι 
ὅσα ἡ χείρ σου καὶ ἡ βουλή σου προώρισεν γενέσθαι. 29 καὶ τὰ νῦν, 
κύριε, ἔπιδε ἐπὶ τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν, καὶ δὸς τοῖς δούλοις σου µετὰ 
παρρησίας πάσης λαλεῖν τὸν λόγον σου, 30 ἐν τῷ τὴν χεῖρά σου 
ἐκτείνειν σε εἰς ἴασιν καὶ σηµεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι διὰ τοῦ 
ὀνόµατος τοῦ ἁγίου παιδός σου Ἰησοῦ. 31 καὶ δεηθέντων αὐτῶν 
ἐσαλεύθη ὁ τόπος ἐν ᾧ ἦσαν συνηγµένοι, καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες 
τοῦ ἁγίου πνεύµατος, καὶ ἐλάλουν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ µετὰ 
παρρησίας. 32 Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν καρδία καὶ 
ψυχὴ µία, καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, 
ἀλλ� ἦν αὐτοῖς πάντα κοινά. 33 καὶ δυνάµει µεγάλῃ ἀπεδίδουν τὸ 
µαρτύριον οἱ ἀπόστολοι τῆς ἀναστάσεως τοῦ κυρίου Ἰησοῦ, χάρις 
τε µεγάλη ἦν ἐπὶ πάντας αὐτούς. 34 οὐδὲ γὰρ ἐνδεής τις ἦν ἐν 
αὐτοῖς· ὅσοι γὰρ κτήτορες χωρίων ἢ οἰκιῶν ὑπῆρχον, πωλοῦντες 
ἔφερον τὰς τιµὰς τῶν πιπρασκοµένων 35 καὶ ἐτίθουν παρὰ τοὺς 
πόδας τῶν ἀποστόλων· διεδίδετο δὲ ἑκάστῳ καθότι ἄν τις χρείαν 
εἶχεν. 36 Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἐπικληθεὶς Βαρναβᾶς ἀπὸ τῶν ἀποστόλων, ὅ 
ἐστιν µεθερµηνευόµενον υἱὸς παρακλήσεως, Λευίτης, Κύπριος τῷ 
γένει, 37 ὑπάρχοντος αὐτῷ ἀγροῦ πωλήσας ἤνεγκεν τὸ χρῆµα καὶ 
ἔθηκεν παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων.  

Act 5:1Act 5:1Act 5:1Act 5:1    

Ἀνὴρ δέ τις Ἁνανίας ὀνόµατι σὺν Σαπφείρῃ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ 
ἐπώλησεν κτῆµα 2 καὶ ἐνοσφίσατο ἀπὸ τῆς τιµῆς, συνειδυίης καὶ 
τῆς γυναικός, καὶ ἐνέγκας µέρος τι παρὰ τοὺς πόδας τῶν 
ἀποστόλων ἔθηκεν. 3 εἶπεν δὲ ὁ Πέτρος, Ἁνανία, διὰ τί ἐπλήρωσεν 
ὁ Σατανᾶς τὴν καρδίαν σου ψεύσασθαί σε τὸ πνεῦµα τὸ ἅγιον καὶ 
νοσφίσασθαι ἀπὸ τῆς τιµῆς τοῦ χωρίου; 4 οὐχὶ µένον σοὶ ἔµενεν καὶ 
πραθὲν ἐν τῇ σῇ ἐξουσίᾳ ὑπῆρχεν; τί ὅτι ἔθου ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸ 
πρᾶγµα τοῦτο; οὐκ ἐψεύσω ἀνθρώποις ἀλλὰ τῷ θεῷ. 5 ἀκούων δὲ ὁ 
Ἁνανίας τοὺς λόγους τούτους πεσὼν ἐξέψυξεν· καὶ ἐγένετο φόβος 
µέγας ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας. 6 ἀναστάντες δὲ οἱ νεώτεροι 
συνέστειλαν αὐτὸν καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν. 7 Ἐγένετο δὲ ὡς 
ὡρῶν τριῶν διάστηµα καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ µὴ εἰδυῖα τὸ γεγονὸς 
εἰσῆλθεν. 8 ἀπεκρίθη δὲ πρὸς αὐτὴν Πέτρος, Εἰπέ µοι, εἰ τοσούτου 
τὸ χωρίον ἀπέδοσθε; ἡ δὲ εἶπεν, Ναί, τοσούτου. 9 ὁ δὲ Πέτρος πρὸς 
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αὐτήν, Τί ὅτι συνεφωνήθη ὑµῖν πειράσαι τὸ πνεῦµα κυρίου; ἰδοὺ οἱ 
πόδες τῶν θαψάντων τὸν ἄνδρα σου ἐπὶ τῇ θύρᾳ καὶ ἐξοίσουσίν σε. 
10 ἔπεσεν δὲ παραχρῆµα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ἐξέψυξεν· 
εἰσελθόντες δὲ οἱ νεανίσκοι εὗρον αὐτὴν νεκράν, καὶ ἐξενέγκαντες 
ἔθαψαν πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς. 11 καὶ ἐγένετο φόβος µέγας ἐφ� 
ὅλην τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας ταῦτα. 12 ∆ιὰ 
δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο σηµεῖα καὶ τέρατα πολλὰ ἐν 
τῷ λαῷ· καὶ ἦσαν ὁµοθυµαδὸν ἅπαντες ἐν τῇ Στοᾷ Σολοµῶντος. 
13 τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλµα κολλᾶσθαι αὐτοῖς, ἀλλ� 
ἐµεγάλυνεν αὐτοὺς ὁ λαός· 14 µᾶλλον δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες 
τῷ κυρίῳ πλήθη ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν, 15 ὥστε καὶ εἰς τὰς 
πλατείας ἐκφέρειν τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τιθέναι ἐπὶ κλιναρίων καὶ 
κραβάττων, ἵνα ἐρχοµένου Πέτρου κἂν ἡ σκιὰ ἐπισκιάσῃ τινὶ 
αὐτῶν. 16 συνήρχετο δὲ καὶ τὸ πλῆθος τῶν πέριξ πόλεων 
Ἰερουσαλήµ, φέροντες ἀσθενεῖς καὶ ὀχλουµένους ὑπὸ πνευµάτων 
ἀκαθάρτων, οἵτινες ἐθεραπεύοντο ἅπαντες. 17 Ἀναστὰς δὲ ὁ 
ἀρχιερεὺς καὶ πάντες οἱ σὺν αὐτῷ, ἡ οὖσα αἵρεσις τῶν 
Σαδδουκαίων, ἐπλήσθησαν ζήλου 18 καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ 
τοὺς ἀποστόλους καὶ ἔθεντο αὐτοὺς ἐν τηρήσει δηµοσίᾳ. 19 
ἄγγελος δὲ κυρίου διὰ νυκτὸς ἤνοιξε τὰς θύρας τῆς φυλακῆς 
ἐξαγαγών τε αὐτοὺς εἶπεν, 20 Πορεύεσθε καὶ σταθέντες λαλεῖτε ἐν 
τῷ ἱερῷ τῷ λαῷ πάντα τὰ ῥήµατα τῆς ζωῆς ταύτης. 21 
ἀκούσαντες δὲ εἰσῆλθον ὑπὸ τὸν ὄρθρον εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκον. 
Παραγενόµενος δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ συνεκάλεσαν τὸ 
συνέδριον καὶ πᾶσαν τὴν γερουσίαν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ 
ἀπέστειλαν εἰς τὸ δεσµωτήριον ἀχθῆναι αὐτούς. 22 οἱ δὲ 
παραγενόµενοι ὑπηρέται οὐχ εὗρον αὐτοὺς ἐν τῇ φυλακῇ, 
ἀναστρέψαντες δὲ ἀπήγγειλαν 23 λέγοντες ὅτι Τὸ δεσµωτήριον 
εὕροµεν κεκλεισµένον ἐν πάσῃ ἀσφαλείᾳ καὶ τοὺς φύλακας 
ἑστῶτας ἐπὶ τῶν θυρῶν, ἀνοίξαντες δὲ ἔσω, οὐδένα εὕροµεν. 24 ὡς 
δὲ ἤκουσαν τοὺς λόγους τούτους ὅ τε στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ 
ἀρχιερεῖς, διηπόρουν περὶ αὐτῶν τί ἂν γένοιτο τοῦτο. 25 
παραγενόµενος δέ τις ἀπήγγειλεν αὐτοῖς ὅτι Ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οὓς 
ἔθεσθε ἐν τῇ φυλακῇ εἰσὶν ἐν τῷ ἱερῷ ἑστῶτες καὶ διδάσκοντες τὸν 
λαόν. 26 τότε ἀπελθὼν ὁ στρατηγὸς σὺν τοῖς ὑπηρέταις ἦγεν 
αὐτούς, οὐ µετὰ βίας, ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν, µὴ λιθασθῶσιν. 27 
Ἀγαγόντες δὲ αὐτοὺς ἔστησαν ἐν τῷ συνεδρίῳ. καὶ ἐπηρώτησεν 
αὐτοὺς ὁ ἀρχιερεὺς 28 λέγων, Παραγγελίᾳ παρηγγείλαµεν ὑµῖν µὴ 
διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόµατι τούτῳ, καὶ ἰδοὺ πεπληρώκατε τὴν 
Ἰερουσαλὴµ τῆς διδαχῆς ὑµῶν, καὶ βούλεσθε ἐπαγαγεῖν ἐφ� ἡµᾶς 
τὸ αἷµα τοῦ ἀνθρώπου τούτου. 29 ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος καὶ οἱ 
ἀπόστολοι εἶπαν, Πειθαρχεῖν δεῖ θεῷ µᾶλλον ἢ ἀνθρώποις. 30 ὁ 
θεὸς τῶν πατέρων ἡµῶν ἤγειρεν Ἰησοῦν, ὃν ὑµεῖς διεχειρίσασθε 
κρεµάσαντες ἐπὶ ξύλου· 31 τοῦτον ὁ θεὸς ἀρχηγὸν καὶ σωτῆρα 
ὕψωσεν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, δοῦναι µετάνοιαν τῷ Ἰσραὴλ καὶ ἄφεσιν 
ἁµαρτιῶν. 32 καὶ ἡµεῖς ἐσµεν µάρτυρες τῶν ῥηµάτων τούτων, καὶ 
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τὸ πνεῦµα τὸ ἅγιον ὃ ἔδωκεν ὁ θεὸς τοῖς πειθαρχοῦσιν αὐτῷ. 33 Οἱ 
δὲ ἀκούσαντες διεπρίοντο καὶ ἐβουλεύοντο ἀνελεῖν αὐτούς. 34 
ἀναστὰς δέ τις ἐν τῷ συνεδρίῳ Φαρισαῖος ὀνόµατι Γαµαλιήλ, 
νοµοδιδάσκαλος τίµιος παντὶ τῷ λαῷ, ἐκέλευσεν ἔξω βραχὺ τοὺς 
ἀνθρώπους ποιῆσαι, 35 εἶπέν τε πρὸς αὐτούς, Ἄνδρες Ἰσραηλῖται, 
προσέχετε ἑαυτοῖς ἐπὶ τοῖς ἀνθρώποις τούτοις τί µέλλετε πράσσειν. 
36 πρὸ γὰρ τούτων τῶν ἡµερῶν ἀνέστη Θευδᾶς, λέγων εἶναί τινα 
ἑαυτόν, ᾧ προσεκλίθη ἀνδρῶν ἀριθµὸς ὡς τετρακοσίων· ὃς 
ἀνῃρέθη, καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διελύθησαν καὶ ἐγένοντο 
εἰς οὐδέν. 37 µετὰ τοῦτον ἀνέστη Ἰούδας ὁ Γαλιλαῖος ἐν ταῖς 
ἡµέραις τῆς ἀπογραφῆς καὶ ἀπέστησεν λαὸν ὀπίσω αὐτοῦ· κἀκεῖνος 
ἀπώλετο, καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διεσκορπίσθησαν. 38 καὶ 
τὰ νῦν λέγω ὑµῖν, ἀπόστητε ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων τούτων καὶ ἄφετε 
αὐτούς· ὅτι ἐὰν ᾖ ἐξ ἀνθρώπων ἡ βουλὴ αὕτη ἢ τὸ ἔργον τοῦτο, 
καταλυθήσεται· 39 εἰ δὲ ἐκ θεοῦ ἐστιν, οὐ δυνήσεσθε καταλῦσαι 
αὐτούς � µήποτε καὶ θεοµάχοι εὑρεθῆτε. ἐπείσθησαν δὲ αὐτῷ, 40 
καὶ προσκαλεσάµενοι τοὺς ἀποστόλους δείραντες παρήγγειλαν µὴ 
λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόµατι τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἀπέλυσαν. 41 Οἱ µὲν οὖν 
ἐπορεύοντο χαίροντες ἀπὸ προσώπου τοῦ συνεδρίου ὅτι 
κατηξιώθησαν ὑπὲρ τοῦ ὀνόµατος ἀτιµασθῆναι· 42 πᾶσάν τε 
ἡµέραν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ κατ� οἶκον οὐκ ἐπαύοντο διδάσκοντες καὶ 
εὐαγγελιζόµενοι τὸν Χριστόν, Ἰησοῦν.  

Act 6:1Act 6:1Act 6:1Act 6:1    

Ἐν δὲ ταῖς ἡµέραις ταύταις πληθυνόντων τῶν µαθητῶν ἐγένετο 
γογγυσµὸς τῶν Ἑλληνιστῶν πρὸς τοὺς Ἑβραίους, ὅτι 
παρεθεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καθηµερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν. 2 
προσκαλεσάµενοι δὲ οἱ δώδεκα τὸ πλῆθος τῶν µαθητῶν εἶπαν, Οὐκ 
ἀρεστόν ἐστιν ἡµᾶς καταλείψαντας τὸν λόγον τοῦ θεοῦ διακονεῖν 
τραπέζαις· 3 ἐπισκέψασθε δέ, ἀδελφοί, ἄνδρας ἐξ ὑµῶν 
µαρτυρουµένους ἑπτὰ πλήρεις πνεύµατος καὶ σοφίας, οὓς 
καταστήσοµεν ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης· 4 ἡµεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ 
τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσοµεν. 5 καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος 
ἐνώπιον παντὸς τοῦ πλήθους, καὶ ἐξελέξαντο Στέφανον, ἄνδρα 
πλήρης πίστεως καὶ πνεύµατος ἁγίου, καὶ Φίλιππον καὶ Πρόχορον 
καὶ Νικάνορα καὶ Τίµωνα καὶ Παρµενᾶν καὶ Νικόλαον προσήλυτον 
Ἀντιοχέα, 6 οὓς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων, καὶ 
προσευξάµενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας. 7 Καὶ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ 
ηὔξανεν, καὶ ἐπληθύνετο ὁ ἀριθµὸς τῶν µαθητῶν ἐν Ἰερουσαλὴµ 
σφόδρα, πολύς τε ὄχλος τῶν ἱερέων ὑπήκουον τῇ πίστει. 8 
Στέφανος δὲ πλήρης χάριτος καὶ δυνάµεως ἐποίει τέρατα καὶ 
σηµεῖα µεγάλα ἐν τῷ λαῷ. 9 ἀνέστησαν δέ τινες τῶν ἐκ τῆς 
συναγωγῆς τῆς λεγοµένης Λιβερτίνων καὶ Κυρηναίων καὶ 
Ἀλεξανδρέων καὶ τῶν ἀπὸ Κιλικίας καὶ Ἀσίας συζητοῦντες τῷ 
Στεφάνῳ, 10 καὶ οὐκ ἴσχυον ἀντιστῆναι τῇ σοφίᾳ καὶ τῷ πνεύµατι 
ᾧ ἐλάλει. 11 τότε ὑπέβαλον ἄνδρας λέγοντας ὅτι Ἀκηκόαµεν αὐτοῦ 
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λαλοῦντος ῥήµατα βλάσφηµα εἰς Μωϋσῆν καὶ τὸν θεόν· 12 
συνεκίνησάν τε τὸν λαὸν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς 
γραµµατεῖς, καὶ ἐπιστάντες συνήρπασαν αὐτὸν καὶ ἤγαγον εἰς τὸ 
συνέδριον, 13 ἔστησάν τε µάρτυρας ψευδεῖς λέγοντας, Ὁ ἄνθρωπος 
οὗτος οὐ παύεται λαλῶν ῥήµατα κατὰ τοῦ τόπου τοῦ ἁγίου [τούτου] 
καὶ τοῦ νόµου· 14 ἀκηκόαµεν γὰρ αὐτοῦ λέγοντος ὅτι Ἰησοῦς ὁ 
Ναζωραῖος οὗτος καταλύσει τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἀλλάξει τὰ ἔθη 
ἃ παρέδωκεν ἡµῖν Μωϋσῆς. 15 καὶ ἀτενίσαντες εἰς αὐτὸν πάντες οἱ 
καθεζόµενοι ἐν τῷ συνεδρίῳ εἶδον τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ 
πρόσωπον ἀγγέλου.  

Act 7:1Act 7:1Act 7:1Act 7:1    

Εἶπεν δὲ ὁ ἀρχιερεύς, Εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει; 2 ὁ δὲ ἔφη, Ἄνδρες 
ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατε. Ὁ θεὸς τῆς δόξης ὤφθη τῷ πατρὶ 
ἡµῶν Ἀβραὰµ ὄντι ἐν τῇ Μεσοποταµίᾳ πρὶν ἢ κατοικῆσαι αὐτὸν ἐν 
Χαρράν, 3 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν, Ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ ἐκ 
τῆς συγγενείας σου, καὶ δεῦρο εἰς τὴν γῆν ἣν ἄν σοι δείξω. 4 τότε 
ἐξελθὼν ἐκ γῆς Χαλδαίων κατῴκησεν ἐν Χαρράν. κἀκεῖθεν µετὰ 
τὸ ἀποθανεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ µετῴκισεν αὐτὸν εἰς τὴν γῆν 
ταύτην εἰς ἣν ὑµεῖς νῦν κατοικεῖτε, 5 καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ 
κληρονοµίαν ἐν αὐτῇ οὐδὲ βῆµα ποδός, καὶ ἐπηγγείλατο δοῦναι 
αὐτῷ εἰς κατάσχεσιν αὐτὴν καὶ τῷ σπέρµατι αὐτοῦ µετ� αὐτόν, οὐκ 
ὄντος αὐτῷ τέκνου. 6 ἐλάλησεν δὲ οὕτως ὁ θεὸς ὅτι ἔσται τὸ 
σπέρµα αὐτοῦ πάροικον ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὐτὸ καὶ 
κακώσουσιν ἔτη τετρακόσια· 7 καὶ τὸ ἔθνος ᾧ ἐὰν δουλεύσουσιν 
κρινῶ ἐγώ, ὁ θεὸς εἶπεν, καὶ µετὰ ταῦτα ἐξελεύσονται καὶ 
λατρεύσουσίν µοι ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ. 8 καὶ ἔδωκεν αὐτῷ διαθήκην 
περιτοµῆς· καὶ οὕτως ἐγέννησεν τὸν Ἰσαὰκ καὶ περιέτεµεν αὐτὸν 
τῇ ἡµέρᾳ τῇ ὀγδόῃ, καὶ Ἰσαὰκ τὸν Ἰακώβ, καὶ Ἰακὼβ τοὺς 
δώδεκα πατριάρχας. 9 Καὶ οἱ πατριάρχαι ζηλώσαντες τὸν Ἰωσὴφ 
ἀπέδοντο εἰς Αἴγυπτον· καὶ ἦν ὁ θεὸς µετ� αὐτοῦ, 10 καὶ ἐξείλατο 
αὐτὸν ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ χάριν καὶ 
σοφίαν ἐναντίον Φαραὼ βασιλέως Αἰγύπτου, καὶ κατέστησεν αὐτὸν 
ἡγούµενον ἐπ� Αἴγυπτον καὶ [ἐφ] ὅλον τὸν οἶκον αὐτοῦ. 11 ἦλθεν δὲ 
λιµὸς ἐφ� ὅλην τὴν Αἴγυπτον καὶ Χανάαν καὶ θλῖψις µεγάλη, καὶ 
οὐχ ηὕρισκον χορτάσµατα οἱ πατέρες ἡµῶν. 12 ἀκούσας δὲ Ἰακὼβ 
ὄντα σιτία εἰς Αἴγυπτον ἐξαπέστειλεν τοὺς πατέρας ἡµῶν πρῶτον· 
13 καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ ἀνεγνωρίσθη Ἰωσὴφ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ, 
καὶ φανερὸν ἐγένετο τῷ Φαραὼ τὸ γένος [τοῦ] Ἰωσήφ. 14 
ἀποστείλας δὲ Ἰωσὴφ µετεκαλέσατο Ἰακὼβ τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ 
πᾶσαν τὴν συγγένειαν ἐν ψυχαῖς ἑβδοµήκοντα πέντε, 15 καὶ 
κατέβη Ἰακὼβ εἰς Αἴγυπτον. καὶ ἐτελεύτησεν αὐτὸς καὶ οἱ πατέρες 
ἡµῶν, 16 καὶ µετετέθησαν εἰς Συχὲµ καὶ ἐτέθησαν ἐν τῷ µνήµατι 
ᾧ ὠνήσατο Ἀβραὰµ τιµῆς ἀργυρίου παρὰ τῶν υἱῶν Ἑµµὼρ ἐν 
Συχέµ. 17 Καθὼς δὲ ἤγγιζεν ὁ χρόνος τῆς ἐπαγγελίας ἧς 
ὡµολόγησεν ὁ θεὸς τῷ Ἀβραάµ, ηὔξησεν ὁ λαὸς καὶ ἐπληθύνθη ἐν 
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Αἰγύπτῳ, 18 ἄχρι οὗ ἀνέστη βασιλεὺς ἕτερος [ἐπ� Αἴγυπτον] ὃς οὐκ 
ᾔδει τὸν Ἰωσήφ. 19 οὗτος κατασοφισάµενος τὸ γένος ἡµῶν 
ἐκάκωσεν τοὺς πατέρας τοῦ ποιεῖν τὰ βρέφη ἔκθετα αὐτῶν εἰς τὸ 
µὴ ζῳογονεῖσθαι. 20 ἐν ᾧ καιρῷ ἐγεννήθη Μωϋσῆς, καὶ ἦν ἀστεῖος 
τῷ θεῷ· ὃς ἀνετράφη µῆνας τρεῖς ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός· 21 
ἐκτεθέντος δὲ αὐτοῦ ἀνείλατο αὐτὸν ἡ θυγάτηρ Φαραὼ καὶ 
ἀνεθρέψατο αὐτὸν ἑαυτῇ εἰς υἱόν. 22 καὶ ἐπαιδεύθη Μωϋσῆς [ἐν] 
πάσῃ σοφίᾳ Αἰγυπτίων, ἦν δὲ δυνατὸς ἐν λόγοις καὶ ἔργοις αὐτοῦ. 
23 Ὡς δὲ ἐπληροῦτο αὐτῷ τεσσαρακονταετὴς χρόνος, ἀνέβη ἐπὶ τὴν 
καρδίαν αὐτοῦ ἐπισκέψασθαι τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοὺς υἱοὺς 
Ἰσραήλ. 24 καὶ ἰδών τινα ἀδικούµενον ἠµύνατο καὶ ἐποίησεν 
ἐκδίκησιν τῷ καταπονουµένῳ πατάξας τὸν Αἰγύπτιον. 25 ἐνόµιζεν 
δὲ συνιέναι τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ὅτι ὁ θεὸς διὰ χειρὸς αὐτοῦ δίδωσιν 
σωτηρίαν αὐτοῖς, οἱ δὲ οὐ συνῆκαν. 26 τῇ τε ἐπιούσῃ ἡµέρᾳ ὤφθη 
αὐτοῖς µαχοµένοις καὶ συνήλλασσεν αὐτοὺς εἰς εἰρήνην εἰπών, 
Ἄνδρες, ἀδελφοί ἐστε· ἱνατί ἀδικεῖτε ἀλλήλους; 27 ὁ δὲ ἀδικῶν τὸν 
πλησίον ἀπώσατο αὐτὸν εἰπών, Τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ 
δικαστὴν ἐφ� ἡµῶν; 28 µὴ ἀνελεῖν µε σὺ θέλεις ὃν τρόπον ἀνεῖλες 
ἐχθὲς τὸν Αἰγύπτιον; 29 ἔφυγεν δὲ Μωϋσῆς ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ, καὶ 
ἐγένετο πάροικος ἐν γῇ Μαδιάµ, οὗ ἐγέννησεν υἱοὺς δύο. 30 Καὶ 
πληρωθέντων ἐτῶν τεσσαράκοντα ὤφθη αὐτῷ ἐν τῇ ἐρήµῳ τοῦ 
ὄρους Σινᾶ ἄγγελος ἐν φλογὶ πυρὸς βάτου. 31 ὁ δὲ Μωϋσῆς ἰδὼν 
ἐθαύµαζεν τὸ ὅραµα· προσερχοµένου δὲ αὐτοῦ κατανοῆσαι ἐγένετο 
φωνὴ κυρίου, 32 Ἐγὼ ὁ θεὸς τῶν πατέρων σου, ὁ θεὸς Ἀβραὰµ καὶ 
Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ. ἔντροµος δὲ γενόµενος Μωϋσῆς οὐκ ἐτόλµα 
κατανοῆσαι. 33 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ κύριος, Λῦσον τὸ ὑπόδηµα τῶν 
ποδῶν σου, ὁ γὰρ τόπος ἐφ� ᾧ ἕστηκας γῆ ἁγία ἐστίν. 34 ἰδὼν 
εἶδον τὴν κάκωσιν τοῦ λαοῦ µου τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ τοῦ 
στεναγµοῦ αὐτῶν ἤκουσα, καὶ κατέβην ἐξελέσθαι αὐτούς· καὶ νῦν 
δεῦρο ἀποστείλω σε εἰς Αἴγυπτον. 35 Τοῦτον τὸν Μωϋσῆν, ὃν 
ἠρνήσαντο εἰπόντες, Τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστήν; 
τοῦτον ὁ θεὸς [καὶ] ἄρχοντα καὶ λυτρωτὴν ἀπέσταλκεν σὺν χειρὶ 
ἀγγέλου τοῦ ὀφθέντος αὐτῷ ἐν τῇ βάτῳ. 36 οὗτος ἐξήγαγεν αὐτοὺς 
ποιήσας τέρατα καὶ σηµεῖα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ καὶ ἐν Ἐρυθρᾷ 
Θαλάσσῃ καὶ ἐν τῇ ἐρήµῳ ἔτη τεσσαράκοντα. 37 οὗτός ἐστιν ὁ 
Μωϋσῆς ὁ εἴπας τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, Προφήτην ὑµῖν ἀναστήσει ὁ 
θεὸς ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑµῶν ὡς ἐµέ. 38 οὗτός ἐστιν ὁ γενόµενος ἐν 
τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν τῇ ἐρήµῳ µετὰ τοῦ ἀγγέλου τοῦ λαλοῦντος αὐτῷ 
ἐν τῷ ὄρει Σινᾶ καὶ τῶν πατέρων ἡµῶν, ὃς ἐδέξατο λόγια ζῶντα 
δοῦναι ἡµῖν, 39 ᾧ οὐκ ἠθέλησαν ὑπήκοοι γενέσθαι οἱ πατέρες ἡµῶν 
ἀλλὰ ἀπώσαντο καὶ ἐστράφησαν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν εἰς 
Αἴγυπτον, 40 εἰπόντες τῷ Ἀαρών, Ποίησον ἡµῖν θεοὺς οἳ 
προπορεύσονται ἡµῶν· ὁ γὰρ Μωϋσῆς οὗτος, ὃς ἐξήγαγεν ἡµᾶς ἐκ 
γῆς Αἰγύπτου, οὐκ οἴδαµεν τί ἐγένετο αὐτῷ. 41 καὶ ἐµοσχοποίησαν 
ἐν ταῖς ἡµέραις ἐκείναις καὶ ἀνήγαγον θυσίαν τῷ εἰδώλῳ, καὶ 
εὐφραίνοντο ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν. 42 ἔστρεψεν δὲ ὁ θεὸς 
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καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς λατρεύειν τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ, καθὼς 
γέγραπται ἐν βίβλῳ τῶν προφητῶν, Μὴ σφάγια καὶ θυσίας 
προσηνέγκατέ µοι ἔτη τεσσαράκοντα ἐν τῇ ἐρήµῳ, οἶκος Ἰσραήλ; 
43 καὶ ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν τοῦ Μολὸχ καὶ τὸ ἄστρον τοῦ θεοῦ 
[ὑµῶν] Ῥαιφάν, τοὺς τύπους οὓς ἐποιήσατε προσκυνεῖν αὐτοῖς· καὶ 
µετοικιῶ ὑµᾶς ἐπέκεινα Βαβυλῶνος. 44 Ἡ σκηνὴ τοῦ µαρτυρίου ἦν 
τοῖς πατράσιν ἡµῶν ἐν τῇ ἐρήµῳ, καθὼς διετάξατο ὁ λαλῶν τῷ 
Μωϋσῇ ποιῆσαι αὐτὴν κατὰ τὸν τύπον ὃν ἑωράκει, 45 ἣν καὶ 
εἰσήγαγον διαδεξάµενοι οἱ πατέρες ἡµῶν µετὰ Ἰησοῦ ἐν τῇ 
κατασχέσει τῶν ἐθνῶν ὧν ἐξῶσεν ὁ θεὸς ἀπὸ προσώπου τῶν 
πατέρων ἡµῶν ἕως τῶν ἡµερῶν ∆αυίδ, 46 ὃς εὗρεν χάριν ἐνώπιον 
τοῦ θεοῦ καὶ ᾐτήσατο εὑρεῖν σκήνωµα τῷ οἴκῳ Ἰακώβ. 47 
Σολοµῶν δὲ οἰκοδόµησεν αὐτῷ οἶκον. 48 ἀλλ� οὐχ ὁ ὕψιστος ἐν 
χειροποιήτοις κατοικεῖ· καθὼς ὁ προφήτης λέγει, 49 Ὁ οὐρανός µοι 
θρόνος, ἡ δὲ γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν µου· ποῖον οἶκον οἰκοδοµήσετέ 
µοι, λέγει κύριος, ἢ τίς τόπος τῆς καταπαύσεώς µου; 50 οὐχὶ ἡ χείρ 
µου ἐποίησεν ταῦτα πάντα; 51 Σκληροτράχηλοι καὶ ἀπερίτµητοι 
καρδίαις καὶ τοῖς ὠσίν, ὑµεῖς ἀεὶ τῷ πνεύµατι τῷ ἁγίῳ 
ἀντιπίπτετε, ὡς οἱ πατέρες ὑµῶν καὶ ὑµεῖς. 52 τίνα τῶν προφητῶν 
οὐκ ἐδίωξαν οἱ πατέρες ὑµῶν; καὶ ἀπέκτειναν τοὺς 
προκαταγγείλαντας περὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ δικαίου οὗ νῦν ὑµεῖς 
προδόται καὶ φονεῖς ἐγένεσθε, 53 οἵτινες ἐλάβετε τὸν νόµον εἰς 
διαταγὰς ἀγγέλων, καὶ οὐκ ἐφυλάξατε. 54 Ἀκούοντες δὲ ταῦτα 
διεπρίοντο ταῖς καρδίαις αὐτῶν καὶ ἔβρυχον τοὺς ὀδόντας ἐπ� αὐτόν. 
55 ὑπάρχων δὲ πλήρης πνεύµατος ἁγίου ἀτενίσας εἰς τὸν οὐρανὸν 
εἶδεν δόξαν θεοῦ καὶ Ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ, 56 καὶ 
εἶπεν, Ἰδοὺ θεωρῶ τοὺς οὐρανοὺς διηνοιγµένους καὶ τὸν υἱὸν τοῦ 
ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν ἑστῶτα τοῦ θεοῦ. 57 κράξαντες δὲ φωνῇ 
µεγάλῃ συνέσχον τὰ ὦτα αὐτῶν, καὶ ὥρµησαν ὁµοθυµαδὸν ἐπ� 
αὐτόν, 58 καὶ ἐκβαλόντες ἔξω τῆς πόλεως ἐλιθοβόλουν. καὶ οἱ 
µάρτυρες ἀπέθεντο τὰ ἱµάτια αὐτῶν παρὰ τοὺς πόδας νεανίου 
καλουµένου Σαύλου. 59 καὶ ἐλιθοβόλουν τὸν Στέφανον 
ἐπικαλούµενον καὶ λέγοντα, Κύριε Ἰησοῦ, δέξαι τὸ πνεῦµά µου. 60 
θεὶς δὲ τὰ γόνατα ἔκραξεν φωνῇ µεγάλῃ, Κύριε, µὴ στήσῃς αὐτοῖς 
ταύτην τὴν ἁµαρτίαν. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐκοιµήθη.  

Act 8:1Act 8:1Act 8:1Act 8:1    

Σαῦλος δὲ ἦν συνευδοκῶν τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ. Ἐγένετο δὲ ἐν ἐκείνῃ 
τῇ ἡµέρᾳ διωγµὸς µέγας ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν τὴν ἐν Ἱεροσολύµοις· 
πάντες δὲ διεσπάρησαν κατὰ τὰς χώρας τῆς Ἰουδαίας καὶ 
Σαµαρείας πλὴν τῶν ἀποστόλων. 2 συνεκόµισαν δὲ τὸν Στέφανον 
ἄνδρες εὐλαβεῖς καὶ ἐποίησαν κοπετὸν µέγαν ἐπ� αὐτῷ. 3 Σαῦλος 
δὲ ἐλυµαίνετο τὴν ἐκκλησίαν κατὰ τοὺς οἴκους εἰσπορευόµενος, 
σύρων τε ἄνδρας καὶ γυναῖκας παρεδίδου εἰς φυλακήν. 4 Οἱ µὲν οὖν 
διασπαρέντες διῆλθον εὐαγγελιζόµενοι τὸν λόγον. 5 Φίλιππος δὲ 
κατελθὼν εἰς [τὴν] πόλιν τῆς Σαµαρείας ἐκήρυσσεν αὐτοῖς τὸν 
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Χριστόν. 6 προσεῖχον δὲ οἱ ὄχλοι τοῖς λεγοµένοις ὑπὸ τοῦ Φιλίππου 
ὁµοθυµαδὸν ἐν τῷ ἀκούειν αὐτοὺς καὶ βλέπειν τὰ σηµεῖα ἃ ἐποίει· 
7 πολλοὶ γὰρ τῶν ἐχόντων πνεύµατα ἀκάθαρτα βοῶντα φωνῇ 
µεγάλῃ ἐξήρχοντο, πολλοὶ δὲ παραλελυµένοι καὶ χωλοὶ 
ἐθεραπεύθησαν· 8 ἐγένετο δὲ πολλὴ χαρὰ ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ. 9 
Ἀνὴρ δέ τις ὀνόµατι Σίµων προϋπῆρχεν ἐν τῇ πόλει µαγεύων καὶ 
ἐξιστάνων τὸ ἔθνος τῆς Σαµαρείας, λέγων εἶναί τινα ἑαυτὸν µέγαν, 
10 ᾧ προσεῖχον πάντες ἀπὸ µικροῦ ἕως µεγάλου λέγοντες, Οὗτός 
ἐστιν ἡ δύναµις τοῦ θεοῦ ἡ καλουµένη Μεγάλη. 11 προσεῖχον δὲ 
αὐτῷ διὰ τὸ ἱκανῷ χρόνῳ ταῖς µαγείαις ἐξεστακέναι αὐτούς. 12 ὅτε 
δὲ ἐπίστευσαν τῷ Φιλίππῳ εὐαγγελιζοµένῳ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ 
θεοῦ καὶ τοῦ ὀνόµατος Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐβαπτίζοντο ἄνδρες τε καὶ 
γυναῖκες. 13 ὁ δὲ Σίµων καὶ αὐτὸς ἐπίστευσεν, καὶ βαπτισθεὶς ἦν 
προσκαρτερῶν τῷ Φιλίππῳ, θεωρῶν τε σηµεῖα καὶ δυνάµεις 
µεγάλας γινοµένας ἐξίστατο. 14 Ἀκούσαντες δὲ οἱ ἐν Ἱεροσολύµοις 
ἀπόστολοι ὅτι δέδεκται ἡ Σαµάρεια τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἀπέστειλαν 
πρὸς αὐτοὺς Πέτρον καὶ Ἰωάννην, 15 οἵτινες καταβάντες 
προσηύξαντο περὶ αὐτῶν ὅπως λάβωσιν πνεῦµα ἅγιον· 16 οὐδέπω 
γὰρ ἦν ἐπ� οὐδενὶ αὐτῶν ἐπιπεπτωκός, µόνον δὲ βεβαπτισµένοι 
ὑπῆρχον εἰς τὸ ὄνοµα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ. 17 τότε ἐπετίθουν τὰς 
χεῖρας ἐπ� αὐτούς, καὶ ἐλάµβανον πνεῦµα ἅγιον. 18 ἰδὼν δὲ ὁ 
Σίµων ὅτι διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων δίδοται 
τὸ πνεῦµα, προσήνεγκεν αὐτοῖς χρήµατα 19 λέγων, ∆ότε κἀµοὶ 
τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα ᾧ ἐὰν ἐπιθῶ τὰς χεῖρας λαµβάνῃ πνεῦµα 
ἅγιον. 20 Πέτρος δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν, Τὸ ἀργύριόν σου σὺν σοὶ εἴη 
εἰς ἀπώλειαν, ὅτι τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ ἐνόµισας διὰ χρηµάτων 
κτᾶσθαι. 21 οὐκ ἔστιν σοι µερὶς οὐδὲ κλῆρος ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ, ἡ 
γὰρ καρδία σου οὐκ ἔστιν εὐθεῖα ἔναντι τοῦ θεοῦ. 22 µετανόησον 
οὖν ἀπὸ τῆς κακίας σου ταύτης, καὶ δεήθητι τοῦ κυρίου εἰ ἄρα 
ἀφεθήσεταί σοι ἡ ἐπίνοια τῆς καρδίας σου· 23 εἰς γὰρ χολὴν 
πικρίας καὶ σύνδεσµον ἀδικίας ὁρῶ σε ὄντα. 24 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ 
Σίµων εἶπεν, ∆εήθητε ὑµεῖς ὑπὲρ ἐµοῦ πρὸς τὸν κύριον ὅπως µηδὲν 
ἐπέλθῃ ἐπ� ἐµὲ ὧν εἰρήκατε. 25 Οἱ µὲν οὖν διαµαρτυράµενοι καὶ 
λαλήσαντες τὸν λόγον τοῦ κυρίου ὑπέστρεφον εἰς Ἱεροσόλυµα, 
πολλάς τε κώµας τῶν Σαµαριτῶν εὐηγγελίζοντο. 26 Ἄγγελος δὲ 
κυρίου ἐλάλησεν πρὸς Φίλιππον λέγων, Ἀνάστηθι καὶ πορεύου κατὰ 
µεσηµβρίαν ἐπὶ τὴν ὁδὸν τὴν καταβαίνουσαν ἀπὸ Ἰερουσαλὴµ εἰς 
Γάζαν· αὕτη ἐστὶν ἔρηµος. 27 καὶ ἀναστὰς ἐπορεύθη· καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ 
Αἰθίοψ εὐνοῦχος δυνάστης Κανδάκης βασιλίσσης Αἰθιόπων, ὃς ἦν 
ἐπὶ πάσης τῆς γάζης αὐτῆς, ὃς ἐληλύθει προσκυνήσων εἰς 
Ἰερουσαλήµ, 28 ἦν τε ὑποστρέφων καὶ καθήµενος ἐπὶ τοῦ ἅρµατος 
αὐτοῦ καὶ ἀνεγίνωσκεν τὸν προφήτην Ἠσαΐαν. 29 εἶπεν δὲ τὸ 
πνεῦµα τῷ Φιλίππῳ, Πρόσελθε καὶ κολλήθητι τῷ ἅρµατι τούτῳ. 
30 προσδραµὼν δὲ ὁ Φίλιππος ἤκουσεν αὐτοῦ ἀναγινώσκοντος 
Ἠσαΐαν τὸν προφήτην, καὶ εἶπεν, Ἆρά γε γινώσκεις ἃ 
ἀναγινώσκεις; 31 ὁ δὲ εἶπεν, Πῶς γὰρ ἂν δυναίµην ἐὰν µή τις 
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ὁδηγήσει µε; παρεκάλεσέν τε τὸν Φίλιππον ἀναβάντα καθίσαι σὺν 
αὐτῷ. 32 ἡ δὲ περιοχὴ τῆς γραφῆς ἣν ἀνεγίνωσκεν ἦν αὕτη· Ὡς 
πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη, καὶ ὡς ἀµνὸς ἐναντίον τοῦ κείραντος 
αὐτὸν ἄφωνος, οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόµα αὐτοῦ. 33 Ἐν τῇ 
ταπεινώσει ἡ κρίσις αὐτοῦ ἤρθη· τὴν γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται; 
ὅτι αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς ἡ ζωὴ αὐτοῦ. 34 Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ εὐνοῦχος 
τῷ Φιλίππῳ εἶπεν, ∆έοµαί σου, περὶ τίνος ὁ προφήτης λέγει τοῦτο; 
περὶ ἑαυτοῦ ἢ περὶ ἑτέρου τινός; 35 ἀνοίξας δὲ ὁ Φίλιππος τὸ στόµα 
αὐτοῦ καὶ ἀρξάµενος ἀπὸ τῆς γραφῆς ταύτης εὐηγγελίσατο αὐτῷ 
τὸν Ἰησοῦν. 36 ὡς δὲ ἐπορεύοντο κατὰ τὴν ὁδόν, ἦλθον ἐπί τι ὕδωρ, 
καί φησιν ὁ εὐνοῦχος, Ἰδοὺ ὕδωρ· τί κωλύει µε βαπτισθῆναι; 38 καὶ 
ἐκέλευσεν στῆναι τὸ ἅρµα, καὶ κατέβησαν ἀµφότεροι εἰς τὸ ὕδωρ ὅ 
τε Φίλιππος καὶ ὁ εὐνοῦχος, καὶ ἐβάπτισεν αὐτόν. 39 ὅτε δὲ 
ἀνέβησαν ἐκ τοῦ ὕδατος, πνεῦµα κυρίου ἥρπασεν τὸν Φίλιππον, καὶ 
οὐκ εἶδεν αὐτὸν οὐκέτι ὁ εὐνοῦχος· ἐπορεύετο γὰρ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ 
χαίρων. 40 Φίλιππος δὲ εὑρέθη εἰς Ἄζωτον, καὶ διερχόµενος 
εὐηγγελίζετο τὰς πόλεις πάσας ἕως τοῦ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς 
Καισάρειαν.  

Act 9:1Act 9:1Act 9:1Act 9:1    

Ὁ δὲ Σαῦλος, ἔτι ἐµπνέων ἀπειλῆς καὶ φόνου εἰς τοὺς µαθητὰς τοῦ 
κυρίου, προσελθὼν τῷ ἀρχιερεῖ 2 ᾐτήσατο παρ� αὐτοῦ ἐπιστολὰς 
εἰς ∆αµασκὸν πρὸς τὰς συναγωγάς, ὅπως ἐάν τινας εὕρῃ τῆς ὁδοῦ 
ὄντας, ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, δεδεµένους ἀγάγῃ εἰς Ἰερουσαλήµ. 
3 ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι ἐγένετο αὐτὸν ἐγγίζειν τῇ ∆αµασκῷ, 
ἐξαίφνης τε αὐτὸν περιήστραψεν φῶς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, 4 καὶ πεσὼν 
ἐπὶ τὴν γῆν ἤκουσεν φωνὴν λέγουσαν αὐτῷ, Σαοὺλ Σαούλ, τί µε 
διώκεις; 5 εἶπεν δέ, Τίς εἶ, κύριε; ὁ δέ, Ἐγώ εἰµι Ἰησοῦς ὃν σὺ 
διώκεις· 6 ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ εἴσελθε εἰς τὴν πόλιν, καὶ 
λαληθήσεταί σοι ὅ τί σε δεῖ ποιεῖν. 7 οἱ δὲ ἄνδρες οἱ συνοδεύοντες 
αὐτῷ εἱστήκεισαν ἐνεοί, ἀκούοντες µὲν τῆς φωνῆς µηδένα δὲ 
θεωροῦντες. 8 ἠγέρθη δὲ Σαῦλος ἀπὸ τῆς γῆς, ἀνεῳγµένων δὲ τῶν 
ὀφθαλµῶν αὐτοῦ οὐδὲν ἔβλεπεν· χειραγωγοῦντες δὲ αὐτὸν 
εἰσήγαγον εἰς ∆αµασκόν. 9 καὶ ἦν ἡµέρας τρεῖς µὴ βλέπων, καὶ 
οὐκ ἔφαγεν οὐδὲ ἔπιεν. 10 Ἦν δέ τις µαθητὴς ἐν ∆αµασκῷ ὀνόµατι 
Ἁνανίας, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἐν ὁράµατι ὁ κύριος, Ἁνανία. ὁ δὲ 
εἶπεν, Ἰδοὺ ἐγώ, κύριε. 11 ὁ δὲ κύριος πρὸς αὐτόν, Ἀναστὰς 
πορεύθητι ἐπὶ τὴν ῥύµην τὴν καλουµένην Εὐθεῖαν καὶ ζήτησον ἐν 
οἰκίᾳ Ἰούδα Σαῦλον ὀνόµατι Ταρσέα· ἰδοὺ γὰρ προσεύχεται, 12 καὶ 
εἶδεν ἄνδρα [ἐν ὁράµατι] Ἁνανίαν ὀνόµατι εἰσελθόντα καὶ ἐπιθέντα 
αὐτῷ [τὰς] χεῖρας ὅπως ἀναβλέψῃ. 13 ἀπεκρίθη δὲ Ἁνανίας, Κύριε, 
ἤκουσα ἀπὸ πολλῶν περὶ τοῦ ἀνδρὸς τούτου, ὅσα κακὰ τοῖς ἁγίοις 
σου ἐποίησεν ἐν Ἰερουσαλήµ· 14 καὶ ὧδε ἔχει ἐξουσίαν παρὰ τῶν 
ἀρχιερέων δῆσαι πάντας τοὺς ἐπικαλουµένους τὸ ὄνοµά σου. 15 
εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ κύριος, Πορεύου, ὅτι σκεῦος ἐκλογῆς ἐστίν µοι 
οὗτος τοῦ βαστάσαι τὸ ὄνοµά µου ἐνώπιον ἐθνῶν τε καὶ βασιλέων 
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υἱῶν τε Ἰσραήλ· 16 ἐγὼ γὰρ ὑποδείξω αὐτῷ ὅσα δεῖ αὐτὸν ὑπὲρ τοῦ 
ὀνόµατός µου παθεῖν. 17 Ἀπῆλθεν δὲ Ἁνανίας καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν 
οἰκίαν, καὶ ἐπιθεὶς ἐπ� αὐτὸν τὰς χεῖρας εἶπεν, Σαοὺλ ἀδελφέ, ὁ 
κύριος ἀπέσταλκέν µε, Ἰησοῦς ὁ ὀφθείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ ᾗ ἤρχου, 
ὅπως ἀναβλέψῃς καὶ πλησθῇς πνεύµατος ἁγίου. 18 καὶ εὐθέως 
ἀπέπεσαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ὀφθαλµῶν ὡς λεπίδες, ἀνέβλεψέν τε, καὶ 
ἀναστὰς ἐβαπτίσθη, 19 καὶ λαβὼν τροφὴν ἐνίσχυσεν. Ἐγένετο δὲ 
µετὰ τῶν ἐν ∆αµασκῷ µαθητῶν ἡµέρας τινάς, 20 καὶ εὐθέως ἐν 
ταῖς συναγωγαῖς ἐκήρυσσεν τὸν Ἰησοῦν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ 
θεοῦ. 21 ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες καὶ ἔλεγον, Οὐχ οὗτός 
ἐστιν ὁ πορθήσας ἐν Ἰερουσαλὴµ τοὺς ἐπικαλουµένους τὸ ὄνοµα 
τοῦτο, καὶ ὧδε εἰς τοῦτο ἐληλύθει ἵνα δεδεµένους αὐτοὺς ἀγάγῃ ἐπὶ 
τοὺς ἀρχιερεῖς; 22 Σαῦλος δὲ µᾶλλον ἐνεδυναµοῦτο καὶ συνέχυννεν 
[τοὺς] Ἰουδαίους τοὺς κατοικοῦντας ἐν ∆αµασκῷ, συµβιβάζων ὅτι 
οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός. 23 Ὡς δὲ ἐπληροῦντο ἡµέραι ἱκαναί, 
συνεβουλεύσαντο οἱ Ἰουδαῖοι ἀνελεῖν αὐτόν· 24 ἐγνώσθη δὲ τῷ 
Σαύλῳ ἡ ἐπιβουλὴ αὐτῶν. παρετηροῦντο δὲ καὶ τὰς πύλας ἡµέρας 
τε καὶ νυκτὸς ὅπως αὐτὸν ἀνέλωσιν· 25 λαβόντες δὲ οἱ µαθηταὶ 
αὐτοῦ νυκτὸς διὰ τοῦ τείχους καθῆκαν αὐτὸν χαλάσαντες ἐν 
σπυρίδι. 26 Παραγενόµενος δὲ εἰς Ἰερουσαλὴµ ἐπείραζεν κολλᾶσθαι 
τοῖς µαθηταῖς· καὶ πάντες ἐφοβοῦντο αὐτόν, µὴ πιστεύοντες ὅτι 
ἐστὶν µαθητής. 27 Βαρναβᾶς δὲ ἐπιλαβόµενος αὐτὸν ἤγαγεν πρὸς 
τοὺς ἀποστόλους, καὶ διηγήσατο αὐτοῖς πῶς ἐν τῇ ὁδῷ εἶδεν τὸν 
κύριον καὶ ὅτι ἐλάλησεν αὐτῷ, καὶ πῶς ἐν ∆αµασκῷ 
ἐπαρρησιάσατο ἐν τῷ ὀνόµατι Ἰησοῦ. 28 καὶ ἦν µετ� αὐτῶν 
εἰσπορευόµενος καὶ ἐκπορευόµενος εἰς Ἰερουσαλήµ, 
παρρησιαζόµενος ἐν τῷ ὀνόµατι τοῦ κυρίου, 29 ἐλάλει τε καὶ 
συνεζήτει πρὸς τοὺς Ἑλληνιστάς· οἱ δὲ ἐπεχείρουν ἀνελεῖν αὐτόν. 30 
ἐπιγνόντες δὲ οἱ ἀδελφοὶ κατήγαγον αὐτὸν εἰς Καισάρειαν καὶ 
ἐξαπέστειλαν αὐτὸν εἰς Ταρσόν. 31 Ἡ µὲν οὖν ἐκκλησία καθ� ὅλης 
τῆς Ἰουδαίας καὶ Γαλιλαίας καὶ Σαµαρείας εἶχεν εἰρήνην, 
οἰκοδοµουµένη καὶ πορευοµένη τῷ φόβῳ τοῦ κυρίου, καὶ τῇ 
παρακλήσει τοῦ ἁγίου πνεύµατος ἐπληθύνετο. 32 Ἐγένετο δὲ 
Πέτρον διερχόµενον διὰ πάντων κατελθεῖν καὶ πρὸς τοὺς ἁγίους 
τοὺς κατοικοῦντας Λύδδα. 33 εὗρεν δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα ὀνόµατι 
Αἰνέαν ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ κατακείµενον ἐπὶ κραβάττου, ὃς ἦν 
παραλελυµένος. 34 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Πέτρος, Αἰνέα, ἰᾶταί σε 
Ἰησοῦς Χριστός· ἀνάστηθι καὶ στρῶσον σεαυτῷ. καὶ εὐθέως 
ἀνέστη. 35 καὶ εἶδαν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες Λύδδα καὶ τὸν 
Σαρῶνα, οἵτινες ἐπέστρεψαν ἐπὶ τὸν κύριον. 36 Ἐν Ἰόππῃ δέ τις ἦν 
µαθήτρια ὀνόµατι Ταβιθά, ἣ διερµηνευοµένη λέγεται ∆ορκάς· 
αὕτη ἦν πλήρης ἔργων ἀγαθῶν καὶ ἐλεηµοσυνῶν ὧν ἐποίει. 37 
ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡµέραις ἐκείναις ἀσθενήσασαν αὐτὴν ἀποθανεῖν· 
λούσαντες δὲ [αὐτὴν] ἔθηκαν ἐν ὑπερῴῳ. 38 ἐγγὺς δὲ οὔσης Λύδδας 
τῇ Ἰόππῃ οἱ µαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος ἐστὶν ἐν αὐτῇ 
ἀπέστειλαν δύο ἄνδρας πρὸς αὐτὸν παρακαλοῦντες, Μὴ ὀκνήσῃς 



 

 

- 163 - 

διελθεῖν ἕως ἡµῶν. 39 ἀναστὰς δὲ Πέτρος συνῆλθεν αὐτοῖς· ὃν 
παραγενόµενον ἀνήγαγον εἰς τὸ ὑπερῷον, καὶ παρέστησαν αὐτῷ 
πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύµεναι χιτῶνας καὶ ἱµάτια 
ὅσα ἐποίει µετ� αὐτῶν οὖσα ἡ ∆ορκάς. 40 ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας 
ὁ Πέτρος καὶ θεὶς τὰ γόνατα προσηύξατο, καὶ ἐπιστρέψας πρὸς τὸ 
σῶµα εἶπεν, Ταβιθά, ἀνάστηθι. ἡ δὲ ἤνοιξεν τοὺς ὀφθαλµοὺς 
αὐτῆς, καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον ἀνεκάθισεν. 41 δοὺς δὲ αὐτῇ χεῖρα 
ἀνέστησεν αὐτήν, φωνήσας δὲ τοὺς ἁγίους καὶ τὰς χήρας 
παρέστησεν αὐτὴν ζῶσαν. 42 γνωστὸν δὲ ἐγένετο καθ� ὅλης [τῆς] 
Ἰόππης, καὶ ἐπίστευσαν πολλοὶ ἐπὶ τὸν κύριον. 43 Ἐγένετο δὲ 
ἡµέρας ἱκανὰς µεῖναι ἐν Ἰόππῃ παρά τινι Σίµωνι βυρσεῖ.  

Act 10:1Act 10:1Act 10:1Act 10:1    

Ἀνὴρ δέ τις ἐν Καισαρείᾳ ὀνόµατι Κορνήλιος, ἑκατοντάρχης ἐκ 
σπείρης τῆς καλουµένης Ἰταλικῆς, 2 εὐσεβὴς καὶ φοβούµενος τὸν 
θεὸν σὺν παντὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, ποιῶν ἐλεηµοσύνας πολλὰς τῷ λαῷ 
καὶ δεόµενος τοῦ θεοῦ διὰ παντός, 3 εἶδεν ἐν ὁράµατι φανερῶς ὡσεὶ 
περὶ ὥραν ἐνάτην τῆς ἡµέρας ἄγγελον τοῦ θεοῦ εἰσελθόντα πρὸς 
αὐτὸν καὶ εἰπόντα αὐτῷ, Κορνήλιε. 4 ὁ δὲ ἀτενίσας αὐτῷ καὶ 
ἔµφοβος γενόµενος εἶπεν, Τί ἐστιν, κύριε; εἶπεν δὲ αὐτῷ, Αἱ 
προσευχαί σου καὶ αἱ ἐλεηµοσύναι σου ἀνέβησαν εἰς µνηµόσυνον 
ἔµπροσθεν τοῦ θεοῦ. 5 καὶ νῦν πέµψον ἄνδρας εἰς Ἰόππην καὶ 
µετάπεµψαι Σίµωνά τινα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος· 6 οὗτος ξενίζεται 
παρά τινι Σίµωνι βυρσεῖ, ᾧ ἐστιν οἰκία παρὰ θάλασσαν. 7 ὡς δὲ 
ἀπῆλθεν ὁ ἄγγελος ὁ λαλῶν αὐτῷ, φωνήσας δύο τῶν οἰκετῶν καὶ 
στρατιώτην εὐσεβῆ τῶν προσκαρτερούντων αὐτῷ, 8 καὶ 
ἐξηγησάµενος ἅπαντα αὐτοῖς ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὴν Ἰόππην. 9 
Τῇ δὲ ἐπαύριον ὁδοιπορούντων ἐκείνων καὶ τῇ πόλει ἐγγιζόντων 
ἀνέβη Πέτρος ἐπὶ τὸ δῶµα προσεύξασθαι περὶ ὥραν ἕκτην. 10 
ἐγένετο δὲ πρόσπεινος καὶ ἤθελεν γεύσασθαι· παρασκευαζόντων δὲ 
αὐτῶν ἐγένετο ἐπ� αὐτὸν ἔκστασις, 11 καὶ θεωρεῖ τὸν οὐρανὸν 
ἀνεῳγµένον καὶ καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην µεγάλην 
τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιέµενον ἐπὶ τῆς γῆς, 12 ἐν ᾧ ὑπῆρχεν πάντα 
τὰ τετράποδα καὶ ἑρπετὰ τῆς γῆς καὶ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ. 13 καὶ 
ἐγένετο φωνὴ πρὸς αὐτόν, Ἀναστάς, Πέτρε, θῦσον καὶ φάγε. 14 ὁ 
δὲ Πέτρος εἶπεν, Μηδαµῶς, κύριε, ὅτι οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν κοινὸν 
καὶ ἀκάθαρτον. 15 καὶ φωνὴ πάλιν ἐκ δευτέρου πρὸς αὐτόν, Ἃ ὁ 
θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ µὴ κοίνου. 16 τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς, καὶ 
εὐθὺς ἀνελήµφθη τὸ σκεῦος εἰς τὸν οὐρανόν. 17 Ὡς δὲ ἐν ἑαυτῷ 
διηπόρει ὁ Πέτρος τί ἂν εἴη τὸ ὅραµα ὃ εἶδεν, ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οἱ 
ἀπεσταλµένοι ὑπὸ τοῦ Κορνηλίου διερωτήσαντες τὴν οἰκίαν τοῦ 
Σίµωνος ἐπέστησαν ἐπὶ τὸν πυλῶνα, 18 καὶ φωνήσαντες 
ἐπυνθάνοντο εἰ Σίµων ὁ ἐπικαλούµενος Πέτρος ἐνθάδε ξενίζεται. 19 
τοῦ δὲ Πέτρου διενθυµουµένου περὶ τοῦ ὁράµατος εἶπεν [αὐτῷ] τὸ 
πνεῦµα, Ἰδοὺ ἄνδρες [δύο] ζητοῦσίν σε· 20 ἀλλὰ ἀναστὰς κατάβηθι 
καὶ πορεύου σὺν αὐτοῖς µηδὲν διακρινόµενος, ὅτι ἐγὼ ἀπέσταλκα 
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αὐτούς. 21 καταβὰς δὲ Πέτρος πρὸς τοὺς ἄνδρας εἶπεν, Ἰδοὺ ἐγώ 
εἰµι ὃν ζητεῖτε· τίς ἡ αἰτία δι� ἣν πάρεστε; 22 οἱ δὲ εἶπαν, 
Κορνήλιος ἑκατοντάρχης, ἀνὴρ δίκαιος καὶ φοβούµενος τὸν θεὸν 
µαρτυρούµενός τε ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν Ἰουδαίων, ἐχρηµατίσθη 
ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου µεταπέµψασθαί σε εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ 
ἀκοῦσαι ῥήµατα παρὰ σοῦ. 23 εἰσκαλεσάµενος οὖν αὐτοὺς ἐξένισεν. 
Τῇ δὲ ἐπαύριον ἀναστὰς ἐξῆλθεν σὺν αὐτοῖς, καί τινες τῶν 
ἀδελφῶν τῶν ἀπὸ Ἰόππης συνῆλθον αὐτῷ. 24 τῇ δὲ ἐπαύριον 
εἰσῆλθεν εἰς τὴν Καισάρειαν· ὁ δὲ Κορνήλιος ἦν προσδοκῶν αὐτούς, 
συγκαλεσάµενος τοὺς συγγενεῖς αὐτοῦ καὶ τοὺς ἀναγκαίους φίλους. 
25 ὡς δὲ ἐγένετο τοῦ εἰσελθεῖν τὸν Πέτρον, συναντήσας αὐτῷ ὁ 
Κορνήλιος πεσὼν ἐπὶ τοὺς πόδας προσεκύνησεν. 26 ὁ δὲ Πέτρος 
ἤγειρεν αὐτὸν λέγων, Ἀνάστηθι· καὶ ἐγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἰµι. 27 
καὶ συνοµιλῶν αὐτῷ εἰσῆλθεν, καὶ εὑρίσκει συνεληλυθότας 
πολλούς, 28 ἔφη τε πρὸς αὐτούς, Ὑµεῖς ἐπίστασθε ὡς ἀθέµιτόν 
ἐστιν ἀνδρὶ Ἰουδαίῳ κολλᾶσθαι ἢ προσέρχεσθαι ἀλλοφύλῳ· κἀµοὶ 
ὁ θεὸς ἔδειξεν µηδένα κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον λέγειν ἄνθρωπον· 29 διὸ 
καὶ ἀναντιρρήτως ἦλθον µεταπεµφθείς. πυνθάνοµαι οὖν τίνι λόγῳ 
µετεπέµψασθέ µε; 30 καὶ ὁ Κορνήλιος ἔφη, Ἀπὸ τετάρτης ἡµέρας 
µέχρι ταύτης τῆς ὥρας ἤµην τὴν ἐνάτην προσευχόµενος ἐν τῷ οἴκῳ 
µου, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἔστη ἐνώπιόν µου ἐν ἐσθῆτι λαµπρᾷ 31 καὶ 
φησίν, Κορνήλιε, εἰσηκούσθη σου ἡ προσευχὴ καὶ αἱ ἐλεηµοσύναι 
σου ἐµνήσθησαν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 32 πέµψον οὖν εἰς Ἰόππην καὶ 
µετακάλεσαι Σίµωνα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος· οὗτος ξενίζεται ἐν 
οἰκίᾳ Σίµωνος βυρσέως παρὰ θάλασσαν. 33 ἐξαυτῆς οὖν ἔπεµψα 
πρὸς σέ, σύ τε καλῶς ἐποίησας παραγενόµενος. νῦν οὖν πάντες 
ἡµεῖς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ πάρεσµεν ἀκοῦσαι πάντα τὰ 
προστεταγµένα σοι ὑπὸ τοῦ κυρίου. 34 Ἀνοίξας δὲ Πέτρος τὸ στόµα 
εἶπεν, Ἐπ� ἀληθείας καταλαµβάνοµαι ὅτι οὐκ ἔστιν 
προσωπολήµπτης ὁ θεός, 35 ἀλλ� ἐν παντὶ ἔθνει ὁ φοβούµενος 
αὐτὸν καὶ ἐργαζόµενος δικαιοσύνην δεκτὸς αὐτῷ ἐστιν. 36 τὸν 
λόγον [ὃν] ἀπέστειλεν τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ εὐαγγελιζόµενος εἰρήνην 
διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ � οὗτός ἐστιν πάντων κύριος �37 ὑµεῖς οἴδατε, 
τὸ γενόµενον ῥῆµα καθ� ὅλης τῆς Ἰουδαίας, ἀρξάµενος ἀπὸ τῆς 
Γαλιλαίας µετὰ τὸ βάπτισµα ὃ ἐκήρυξεν Ἰωάννης, 38 Ἰησοῦν τὸν 
ἀπὸ Ναζαρέθ, ὡς ἔχρισεν αὐτὸν ὁ θεὸς πνεύµατι ἁγίῳ καὶ δυνάµει, 
ὃς διῆλθεν εὐεργετῶν καὶ ἰώµενος πάντας τοὺς 
καταδυναστευοµένους ὑπὸ τοῦ διαβόλου, ὅτι ὁ θεὸς ἦν µετ� αὐτοῦ. 
39 καὶ ἡµεῖς µάρτυρες πάντων ὧν ἐποίησεν ἔν τε τῇ χώρᾳ τῶν 
Ἰουδαίων καὶ Ἰερουσαλήµ· ὃν καὶ ἀνεῖλαν κρεµάσαντες ἐπὶ ξύλου. 
40 τοῦτον ὁ θεὸς ἤγειρεν τῇ τρίτῃ ἡµέρᾳ καὶ ἔδωκεν αὐτὸν ἐµφανῆ 
γενέσθαι, 41 οὐ παντὶ τῷ λαῷ ἀλλὰ µάρτυσιν τοῖς 
προκεχειροτονηµένοις ὑπὸ τοῦ θεοῦ, ἡµῖν, οἵτινες συνεφάγοµεν καὶ 
συνεπίοµεν αὐτῷ µετὰ τὸ ἀναστῆναι αὐτὸν ἐκ νεκρῶν· 42 καὶ 
παρήγγειλεν ἡµῖν κηρύξαι τῷ λαῷ καὶ διαµαρτύρασθαι ὅτι οὗτός 
ἐστιν ὁ ὡρισµένος ὑπὸ τοῦ θεοῦ κριτὴς ζώντων καὶ νεκρῶν. 43 
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τούτῳ πάντες οἱ προφῆται µαρτυροῦσιν, ἄφεσιν ἁµαρτιῶν λαβεῖν 
διὰ τοῦ ὀνόµατος αὐτοῦ πάντα τὸν πιστεύοντα εἰς αὐτόν. 44 Ἔτι 
λαλοῦντος τοῦ Πέτρου τὰ ῥήµατα ταῦτα ἐπέπεσεν τὸ πνεῦµα τὸ 
ἅγιον ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας τὸν λόγον. 45 καὶ ἐξέστησαν οἱ ἐκ 
περιτοµῆς πιστοὶ ὅσοι συνῆλθαν τῷ Πέτρῳ, ὅτι καὶ ἐπὶ τὰ ἔθνη ἡ 
δωρεὰ τοῦ πνεύµατος τοῦ ἁγίου ἐκκέχυται· 46 ἤκουον γὰρ αὐτῶν 
λαλούντων γλώσσαις καὶ µεγαλυνόντων τὸν θεόν. τότε ἀπεκρίθη 
Πέτρος, 47 Μήτι τὸ ὕδωρ δύναται κωλῦσαί τις τοῦ µὴ βαπτισθῆναι 
τούτους οἵτινες τὸ πνεῦµα τὸ ἅγιον ἔλαβον ὡς καὶ ἡµεῖς; 48 
προσέταξεν δὲ αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόµατι Ἰησοῦ Χριστοῦ βαπτισθῆναι. 
τότε ἠρώτησαν αὐτὸν ἐπιµεῖναι ἡµέρας τινάς.  

Act 11:1Act 11:1Act 11:1Act 11:1    

Ἤκουσαν δὲ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ οἱ ὄντες κατὰ τὴν 
Ἰουδαίαν ὅτι καὶ τὰ ἔθνη ἐδέξαντο τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. 2 ὅτε δὲ 
ἀνέβη Πέτρος εἰς Ἰερουσαλήµ, διεκρίνοντο πρὸς αὐτὸν οἱ ἐκ 
περιτοµῆς 3 λέγοντες ὅτι Εἰσῆλθες πρὸς ἄνδρας ἀκροβυστίαν 
ἔχοντας καὶ συνέφαγες αὐτοῖς. 4 ἀρξάµενος δὲ Πέτρος ἐξετίθετο 
αὐτοῖς καθεξῆς λέγων, 5 Ἐγὼ ἤµην ἐν πόλει Ἰόππῃ προσευχόµενος 
καὶ εἶδον ἐν ἐκστάσει ὅραµα, καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην 
µεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιεµένην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἦλθεν 
ἄχρι ἐµοῦ· 6 εἰς ἣν ἀτενίσας κατενόουν καὶ εἶδον τὰ τετράποδα τῆς 
γῆς καὶ τὰ θηρία καὶ τὰ ἑρπετὰ καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ. 7 
ἤκουσα δὲ καὶ φωνῆς λεγούσης µοι, Ἀναστάς, Πέτρε, θῦσον καὶ 
φάγε. 8 εἶπον δέ, Μηδαµῶς, κύριε, ὅτι κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον 
οὐδέποτε εἰσῆλθεν εἰς τὸ στόµα µου. 9 ἀπεκρίθη δὲ φωνὴ ἐκ 
δευτέρου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, Ἃ ὁ θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ µὴ κοίνου. 10 
τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς, καὶ ἀνεσπάσθη πάλιν ἅπαντα εἰς τὸν 
οὐρανόν. 11 καὶ ἰδοὺ ἐξαυτῆς τρεῖς ἄνδρες ἐπέστησαν ἐπὶ τὴν οἰκίαν 
ἐν ᾗ ἤµην, ἀπεσταλµένοι ἀπὸ Καισαρείας πρός µε. 12 εἶπεν δὲ τὸ 
πνεῦµά µοι συνελθεῖν αὐτοῖς µηδὲν διακρίναντα. ἦλθον δὲ σὺν ἐµοὶ 
καὶ οἱ ἓξ ἀδελφοὶ οὗτοι, καὶ εἰσήλθοµεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀνδρός. 13 
ἀπήγγειλεν δὲ ἡµῖν πῶς εἶδεν τὸν ἄγγελον ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ 
σταθέντα καὶ εἰπόντα, Ἀπόστειλον εἰς Ἰόππην καὶ µετάπεµψαι 
Σίµωνα τὸν ἐπικαλούµενον Πέτρον, 14 ὃς λαλήσει ῥήµατα πρὸς σὲ 
ἐν οἷς σωθήσῃ σὺ καὶ πᾶς ὁ οἶκός σου. 15 ἐν δὲ τῷ ἄρξασθαί µε 
λαλεῖν ἐπέπεσεν τὸ πνεῦµα τὸ ἅγιον ἐπ� αὐτοὺς ὥσπερ καὶ ἐφ� 
ἡµᾶς ἐν ἀρχῇ. 16 ἐµνήσθην δὲ τοῦ ῥήµατος τοῦ κυρίου ὡς ἔλεγεν, 
Ἰωάννης µὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑµεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν πνεύµατι 
ἁγίῳ. 17 εἰ οὖν τὴν ἴσην δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ θεὸς ὡς καὶ ἡµῖν 
πιστεύσασιν ἐπὶ τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἐγὼ τίς ἤµην δυνατὸς 
κωλῦσαι τὸν θεόν; 18 ἀκούσαντες δὲ ταῦτα ἡσύχασαν καὶ ἐδόξασαν 
τὸν θεὸν λέγοντες, Ἄρα καὶ τοῖς ἔθνεσιν ὁ θεὸς τὴν µετάνοιαν εἰς 
ζωὴν ἔδωκεν. 19 Οἱ µὲν οὖν διασπαρέντες ἀπὸ τῆς θλίψεως τῆς 
γενοµένης ἐπὶ Στεφάνῳ διῆλθον ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρου καὶ 
Ἀντιοχείας, µηδενὶ λαλοῦντες τὸν λόγον εἰ µὴ µόνον Ἰουδαίοις. 20 
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ἦσαν δέ τινες ἐξ αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι καὶ Κυρηναῖοι, οἵτινες 
ἐλθόντες εἰς Ἀντιόχειαν ἐλάλουν καὶ πρὸς τοὺς Ἕλληνας, 
εὐαγγελιζόµενοι τὸν κύριον Ἰησοῦν. 21 καὶ ἦν χεὶρ κυρίου µετ� 
αὐτῶν, πολύς τε ἀριθµὸς ὁ πιστεύσας ἐπέστρεψεν ἐπὶ τὸν κύριον. 22 
ἠκούσθη δὲ ὁ λόγος εἰς τὰ ὦτα τῆς ἐκκλησίας τῆς οὔσης ἐν 
Ἰερουσαλὴµ περὶ αὐτῶν, καὶ ἐξαπέστειλαν Βαρναβᾶν ἕως 
Ἀντιοχείας· 23 ὃς παραγενόµενος καὶ ἰδὼν τὴν χάριν [τὴν] τοῦ θεοῦ 
ἐχάρη καὶ παρεκάλει πάντας τῇ προθέσει τῇ καρδίας προσµένειν 
τῷ κυρίῳ, 24 ὅτι ἦν ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ πλήρης πνεύµατος ἁγίου καὶ 
πίστεως. καὶ προσετέθη ὄχλος ἱκανὸς τῷ κυρίῳ. 25 ἐξῆλθεν δὲ εἰς 
Ταρσὸν ἀναζητῆσαι Σαῦλον, 26 καὶ εὑρὼν ἤγαγεν εἰς Ἀντιόχειαν. 
ἐγένετο δὲ αὐτοῖς καὶ ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ 
διδάξαι ὄχλον ἱκανόν, χρηµατίσαι τε πρώτως ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺς 
µαθητὰς Χριστιανούς. 27 Ἐν ταύταις δὲ ταῖς ἡµέραις κατῆλθον 
ἀπὸ Ἱεροσολύµων προφῆται εἰς Ἀντιόχειαν· 28 ἀναστὰς δὲ εἷς ἐξ 
αὐτῶν ὀνόµατι Ἅγαβος ἐσήµανεν διὰ τοῦ πνεύµατος λιµὸν µεγάλην 
µέλλειν ἔσεσθαι ἐφ� ὅλην τὴν οἰκουµένην· ἥτις ἐγένετο ἐπὶ 
Κλαυδίου. 29 τῶν δὲ µαθητῶν καθὼς εὐπορεῖτό τις ὥρισαν ἕκαστος 
αὐτῶν εἰς διακονίαν πέµψαι τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ 
ἀδελφοῖς· 30 ὃ καὶ ἐποίησαν ἀποστείλαντες πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους 
διὰ χειρὸς Βαρναβᾶ καὶ Σαύλου.  

Act 12:1Act 12:1Act 12:1Act 12:1    

Κατ� ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρὸν ἐπέβαλεν Ἡρῴδης ὁ βασιλεὺς τὰς 
χεῖρας κακῶσαί τινας τῶν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας. 2 ἀνεῖλεν δὲ 
Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν Ἰωάννου µαχαίρῃ. 3 ἰδὼν δὲ ὅτι ἀρεστόν 
ἐστιν τοῖς Ἰουδαίοις προσέθετο συλλαβεῖν καὶ Πέτρον [ἦσαν δὲ 
ἡµέραι τῶν ἀζύµων], 4 ὃν καὶ πιάσας ἔθετο εἰς φυλακήν, παραδοὺς 
τέσσαρσιν τετραδίοις στρατιωτῶν φυλάσσειν αὐτόν, βουλόµενος 
µετὰ τὸ πάσχα ἀναγαγεῖν αὐτὸν τῷ λαῷ. 5 ὁ µὲν οὖν Πέτρος 
ἐτηρεῖτο ἐν τῇ φυλακῇ· προσευχὴ δὲ ἦν ἐκτενῶς γινοµένη ὑπὸ τῆς 
ἐκκλησίας πρὸς τὸν θεὸν περὶ αὐτοῦ. 6 Ὅτε δὲ ἤµελλεν προαγαγεῖν 
αὐτὸν ὁ Ἡρῴδης, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ ἦν ὁ Πέτρος κοιµώµενος µεταξὺ 
δύο στρατιωτῶν δεδεµένος ἁλύσεσιν δυσίν, φύλακές τε πρὸ τῆς 
θύρας ἐτήρουν τὴν φυλακήν. 7 καὶ ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου ἐπέστη, καὶ 
φῶς ἔλαµψεν ἐν τῷ οἰκήµατι· πατάξας δὲ τὴν πλευρὰν τοῦ Πέτρου 
ἤγειρεν αὐτὸν λέγων, Ἀνάστα ἐν τάχει. καὶ ἐξέπεσαν αὐτοῦ αἱ 
ἁλύσεις ἐκ τῶν χειρῶν. 8 εἶπεν δὲ ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτόν, Ζῶσαι 
καὶ ὑπόδησαι τὰ σανδάλιά σου. ἐποίησεν δὲ οὕτως. καὶ λέγει αὐτῷ, 
Περιβαλοῦ τὸ ἱµάτιόν σου καὶ ἀκολούθει µοι. 9 καὶ ἐξελθὼν 
ἠκολούθει, καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι ἀληθές ἐστιν τὸ γινόµενον διὰ τοῦ 
ἀγγέλου, ἐδόκει δὲ ὅραµα βλέπειν. 10 διελθόντες δὲ πρώτην 
φυλακὴν καὶ δευτέραν ἦλθαν ἐπὶ τὴν πύλην τὴν σιδηρᾶν τὴν 
φέρουσαν εἰς τὴν πόλιν, ἥτις αὐτοµάτη ἠνοίγη αὐτοῖς, καὶ 
ἐξελθόντες προῆλθον ῥύµην µίαν, καὶ εὐθέως ἀπέστη ὁ ἄγγελος 
ἀπ� αὐτοῦ. 11 καὶ ὁ Πέτρος ἐν ἑαυτῷ γενόµενος εἶπεν, Νῦν οἶδα 
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ἀληθῶς ὅτι ἐξαπέστειλεν [ὁ] κύριος τὸν ἄγγελον αὐτοῦ καὶ 
ἐξείλατό µε ἐκ χειρὸς Ἡρῴδου καὶ πάσης τῆς προσδοκίας τοῦ λαοῦ 
τῶν Ἰουδαίων. 12 συνιδών τε ἦλθεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν τῆς Μαρίας τῆς 
µητρὸς Ἰωάννου τοῦ ἐπικαλουµένου Μάρκου, οὗ ἦσαν ἱκανοὶ 
συνηθροισµένοι καὶ προσευχόµενοι. 13 κρούσαντος δὲ αὐτοῦ τὴν 
θύραν τοῦ πυλῶνος προσῆλθεν παιδίσκη ὑπακοῦσαι ὀνόµατι Ῥόδη· 
14 καὶ ἐπιγνοῦσα τὴν φωνὴν τοῦ Πέτρου ἀπὸ τῆς χαρᾶς οὐκ ἤνοιξεν 
τὸν πυλῶνα, εἰσδραµοῦσα δὲ ἀπήγγειλεν ἑστάναι τὸν Πέτρον πρὸ 
τοῦ πυλῶνος. 15 οἱ δὲ πρὸς αὐτὴν εἶπαν, Μαίνῃ. ἡ δὲ διϊσχυρίζετο 
οὕτως ἔχειν. οἱ δὲ ἔλεγον, Ὁ ἄγγελός ἐστιν αὐτοῦ. 16 ὁ δὲ Πέτρος 
ἐπέµενεν κρούων· ἀνοίξαντες δὲ εἶδαν αὐτὸν καὶ ἐξέστησαν. 17 
κατασείσας δὲ αὐτοῖς τῇ χειρὶ σιγᾶν διηγήσατο [αὐτοῖς] πῶς ὁ 
κύριος αὐτὸν ἐξήγαγεν ἐκ τῆς φυλακῆς, εἶπέν τε, Ἀπαγγείλατε 
Ἰακώβῳ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς ταῦτα. καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἕτερον 
τόπον. 18 Γενοµένης δὲ ἡµέρας ἦν τάραχος οὐκ ὀλίγος ἐν τοῖς 
στρατιώταις, τί ἄρα ὁ Πέτρος ἐγένετο. 19 Ἡρῴδης δὲ ἐπιζητήσας 
αὐτὸν καὶ µὴ εὑρὼν ἀνακρίνας τοὺς φύλακας ἐκέλευσεν ἀπαχθῆναι, 
καὶ κατελθὼν ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας εἰς Καισάρειαν διέτριβεν. 20 Ἦν 
δὲ θυµοµαχῶν Τυρίοις καὶ Σιδωνίοις· ὁµοθυµαδὸν δὲ παρῆσαν πρὸς 
αὐτόν, καὶ πείσαντες Βλάστον τὸν ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος τοῦ βασιλέως 
ᾐτοῦντο εἰρήνην, διὰ τὸ τρέφεσθαι αὐτῶν τὴν χώραν ἀπὸ τῆς 
βασιλικῆς. 21 τακτῇ δὲ ἡµέρᾳ ὁ Ἡρῴδης ἐνδυσάµενος ἐσθῆτα 
βασιλικὴν [καὶ] καθίσας ἐπὶ τοῦ βήµατος ἐδηµηγόρει πρὸς αὐτούς· 
22 ὁ δὲ δῆµος ἐπεφώνει, Θεοῦ φωνὴ καὶ οὐκ ἀνθρώπου. 23 
παραχρῆµα δὲ ἐπάταξεν αὐτὸν ἄγγελος κυρίου ἀνθ� ὧν οὐκ ἔδωκεν 
τὴν δόξαν τῷ θεῷ, καὶ γενόµενος σκωληκόβρωτος ἐξέψυξεν. 24 Ὁ 
δὲ λόγος τοῦ θεοῦ ηὔξανεν καὶ ἐπληθύνετο. 25 Βαρναβᾶς δὲ καὶ 
Σαῦλος ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴµ πληρώσαντες τὴν διακονίαν, 
συµπαραλαβόντες Ἰωάννην τὸν ἐπικληθέντα Μᾶρκον.  

Act 13:1Act 13:1Act 13:1Act 13:1    

Ἦσαν δὲ ἐν Ἀντιοχείᾳ κατὰ τὴν οὖσαν ἐκκλησίαν προφῆται καὶ 
διδάσκαλοι ὅ τε Βαρναβᾶς καὶ Συµεὼν ὁ καλούµενος Νίγερ, καὶ 
Λούκιος ὁ Κυρηναῖος, Μαναήν τε Ἡρῴδου τοῦ τετραάρχου 
σύντροφος καὶ Σαῦλος. 2 λειτουργούντων δὲ αὐτῶν τῷ κυρίῳ καὶ 
νηστευόντων εἶπεν τὸ πνεῦµα τὸ ἅγιον, Ἀφορίσατε δή µοι τὸν 
Βαρναβᾶν καὶ Σαῦλον εἰς τὸ ἔργον ὃ προσκέκληµαι αὐτούς. 3 τότε 
νηστεύσαντες καὶ προσευξάµενοι καὶ ἐπιθέντες τὰς χεῖρας αὐτοῖς 
ἀπέλυσαν. 4 Αὐτοὶ µὲν οὖν ἐκπεµφθέντες ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύµατος 
κατῆλθον εἰς Σελεύκειαν, ἐκεῖθέν τε ἀπέπλευσαν εἰς Κύπρον, 5 καὶ 
γενόµενοι ἐν Σαλαµῖνι κατήγγελλον τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἐν ταῖς 
συναγωγαῖς τῶν Ἰουδαίων· εἶχον δὲ καὶ Ἰωάννην ὑπηρέτην. 6 
διελθόντες δὲ ὅλην τὴν νῆσον ἄχρι Πάφου εὗρον ἄνδρα τινὰ µάγον 
ψευδοπροφήτην Ἰουδαῖον ᾧ ὄνοµα Βαριησοῦ, 7 ὃς ἦν σὺν τῷ 
ἀνθυπάτῳ Σεργίῳ Παύλῳ, ἀνδρὶ συνετῷ. οὗτος προσκαλεσάµενος 
Βαρναβᾶν καὶ Σαῦλον ἐπεζήτησεν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ· 8 
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ἀνθίστατο δὲ αὐτοῖς Ἐλύµας ὁ µάγος, οὕτως γὰρ µεθερµηνεύεται 
τὸ ὄνοµα αὐτοῦ, ζητῶν διαστρέψαι τὸν ἀνθύπατον ἀπὸ τῆς 
πίστεως. 9 Σαῦλος δέ, ὁ καὶ Παῦλος, πλησθεὶς πνεύµατος ἁγίου 
ἀτενίσας εἰς αὐτὸν 10 εἶπεν, Ὦ πλήρης παντὸς δόλου καὶ πάσης 
ῥᾳδιουργίας, υἱὲ διαβόλου, ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης, οὐ παύσῃ 
διαστρέφων τὰς ὁδοὺς [τοῦ] κυρίου τὰς εὐθείας; 11 καὶ νῦν ἰδοὺ χεὶρ 
κυρίου ἐπὶ σέ, καὶ ἔσῃ τυφλὸς µὴ βλέπων τὸν ἥλιον ἄχρι καιροῦ. 
παραχρῆµά τε ἔπεσεν ἐπ� αὐτὸν ἀχλὺς καὶ σκότος, καὶ περιάγων 
ἐζήτει χειραγωγούς. 12 τότε ἰδὼν ὁ ἀνθύπατος τὸ γεγονὸς 
ἐπίστευσεν ἐκπλησσόµενος ἐπὶ τῇ διδαχῇ τοῦ κυρίου. 13 
Ἀναχθέντες δὲ ἀπὸ τῆς Πάφου οἱ περὶ Παῦλον ἦλθον εἰς Πέργην 
τῆς Παµφυλίας· Ἰωάννης δὲ ἀποχωρήσας ἀπ� αὐτῶν ὑπέστρεψεν 
εἰς Ἱεροσόλυµα. 14 αὐτοὶ δὲ διελθόντες ἀπὸ τῆς Πέργης 
παρεγένοντο εἰς Ἀντιόχειαν τὴν Πισιδίαν, καὶ εἰσελθόντες εἰς τὴν 
συναγωγὴν τῇ ἡµέρᾳ τῶν σαββάτων ἐκάθισαν. 15 µετὰ δὲ τὴν 
ἀνάγνωσιν τοῦ νόµου καὶ τῶν προφητῶν ἀπέστειλαν οἱ 
ἀρχισυνάγωγοι πρὸς αὐτοὺς λέγοντες, Ἄνδρες ἀδελφοί, εἴ τίς ἐστιν 
ἐν ὑµῖν λόγος παρακλήσεως πρὸς τὸν λαόν, λέγετε. 16 ἀναστὰς δὲ 
Παῦλος καὶ κατασείσας τῇ χειρὶ εἶπεν· Ἄνδρες Ἰσραηλῖται καὶ οἱ 
φοβούµενοι τὸν θεόν, ἀκούσατε. 17 ὁ θεὸς τοῦ λαοῦ τούτου Ἰσραὴλ 
ἐξελέξατο τοὺς πατέρας ἡµῶν, καὶ τὸν λαὸν ὕψωσεν ἐν τῇ παροικίᾳ 
ἐν γῇ Αἰγύπτου, καὶ µετὰ βραχίονος ὑψηλοῦ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐξ 
αὐτῆς, 18 καὶ ὡς τεσσαρακονταετῆ χρόνον ἐτροποφόρησεν αὐτοὺς 
ἐν τῇ ἐρήµῳ, 19 καὶ καθελὼν ἔθνη ἑπτὰ ἐν γῇ Χανάαν 
κατεκληρονόµησεν τὴν γῆν αὐτῶν 20 ὡς ἔτεσιν τετρακοσίοις καὶ 
πεντήκοντα. καὶ µετὰ ταῦτα ἔδωκεν κριτὰς ἕως Σαµουὴλ [τοῦ] 
προφήτου. 21 κἀκεῖθεν ᾐτήσαντο βασιλέα, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ 
θεὸς τὸν Σαοὺλ υἱὸν Κίς, ἄνδρα ἐκ φυλῆς Βενιαµείν, ἔτη 
τεσσαράκοντα. 22 καὶ µεταστήσας αὐτὸν ἤγειρεν τὸν ∆αυὶδ αὐτοῖς 
εἰς βασιλέα, ᾧ καὶ εἶπεν µαρτυρήσας, Εὗρον ∆αυὶδ τὸν τοῦ Ἰεσσαί, 
ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν µου, ὃς ποιήσει πάντα τὰ θελήµατά µου. 
23 τούτου ὁ θεὸς ἀπὸ τοῦ σπέρµατος κατ� ἐπαγγελίαν ἤγαγεν τῷ 
Ἰσραὴλ σωτῆρα Ἰησοῦν, 24 προκηρύξαντος Ἰωάννου πρὸ προσώπου 
τῆς εἰσόδου αὐτοῦ βάπτισµα µετανοίας παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραήλ. 25 
ὡς δὲ ἐπλήρου Ἰωάννης τὸν δρόµον, ἔλεγεν, Τί ἐµὲ ὑπονοεῖτε εἶναι; 
οὐκ εἰµὶ ἐγώ· ἀλλ� ἰδοὺ ἔρχεται µετ� ἐµὲ οὗ οὐκ εἰµὶ ἄξιος τὸ 
ὑπόδηµα τῶν ποδῶν λῦσαι. 26 Ἄνδρες ἀδελφοί, υἱοὶ γένους Ἀβραὰµ 
καὶ οἱ ἐν ὑµῖν φοβούµενοι τὸν θεόν, ἡµῖν ὁ λόγος τῆς σωτηρίας 
ταύτης ἐξαπεστάλη. 27 οἱ γὰρ κατοικοῦντες ἐν Ἰερουσαλὴµ καὶ οἱ 
ἄρχοντες αὐτῶν τοῦτον ἀγνοήσαντες καὶ τὰς φωνὰς τῶν προφητῶν 
τὰς κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκοµένας κρίναντες ἐπλήρωσαν, 
28 καὶ µηδεµίαν αἰτίαν θανάτου εὑρόντες ᾐτήσαντο Πιλᾶτον 
ἀναιρεθῆναι αὐτόν· 29 ὡς δὲ ἐτέλεσαν πάντα τὰ περὶ αὐτοῦ 
γεγραµµένα, καθελόντες ἀπὸ τοῦ ξύλου ἔθηκαν εἰς µνηµεῖον. 30 ὁ 
δὲ θεὸς ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν· 31 ὃς ὤφθη ἐπὶ ἡµέρας πλείους 
τοῖς συναναβᾶσιν αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας εἰς Ἰερουσαλήµ, οἵτινες 
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[νῦν] εἰσιν µάρτυρες αὐτοῦ πρὸς τὸν λαόν. 32 καὶ ἡµεῖς ὑµᾶς 
εὐαγγελιζόµεθα τὴν πρὸς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίαν γενοµένην, 33 
ὅτι ταύτην ὁ θεὸς ἐκπεπλήρωκεν τοῖς τέκνοις ἡµῖν ἀναστήσας 
Ἰησοῦν, ὡς καὶ ἐν τῷ ψαλµῷ γέγραπται τῷ δευτέρῳ, Υἱός µου εἶ 
σύ, ἐγὼ σήµερον γεγέννηκά σε. 34 ὅτι δὲ ἀνέστησεν αὐτὸν ἐκ 
νεκρῶν µηκέτι µέλλοντα ὑποστρέφειν εἰς διαφθοράν, οὕτως εἴρηκεν 
ὅτι ∆ώσω ὑµῖν τὰ ὅσια ∆αυὶδ τὰ πιστά. 35 διότι καὶ ἐν ἑτέρῳ 
λέγει, Οὐ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν. 36 ∆αυὶδ µὲν γὰρ 
ἰδίᾳ γενεᾷ ὑπηρετήσας τῇ τοῦ θεοῦ βουλῇ ἐκοιµήθη καὶ προσετέθη 
πρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ καὶ εἶδεν διαφθοράν, 37 ὃν δὲ ὁ θεὸς 
ἤγειρεν οὐκ εἶδεν διαφθοράν. 38 γνωστὸν οὖν ἔστω ὑµῖν, ἄνδρες 
ἀδελφοί, ὅτι διὰ τούτου ὑµῖν ἄφεσις ἁµαρτιῶν καταγγέλλεται[, 
καὶ] ἀπὸ πάντων ὧν οὐκ ἠδυνήθητε ἐν νόµῳ Μωϋσέως δικαιωθῆναι 
39 ἐν τούτῳ πᾶς ὁ πιστεύων δικαιοῦται. 40 βλέπετε οὖν µὴ ἐπέλθῃ 
τὸ εἰρηµένον ἐν τοῖς προφήταις, 41 Ἴδετε, οἱ καταφρονηταί, καὶ 
θαυµάσατε καὶ ἀφανίσθητε, ὅτι ἔργον ἐργάζοµαι ἐγὼ ἐν ταῖς 
ἡµέραις ὑµῶν, ἔργον ὃ οὐ µὴ πιστεύσητε ἐάν τις ἐκδιηγῆται ὑµῖν. 
42 Ἐξιόντων δὲ αὐτῶν παρεκάλουν εἰς τὸ µεταξὺ σάββατον 
λαληθῆναι αὐτοῖς τὰ ῥήµατα ταῦτα. 43 λυθείσης δὲ τῆς 
συναγωγῆς ἠκολούθησαν πολλοὶ τῶν Ἰουδαίων καὶ τῶν σεβοµένων 
προσηλύτων τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρναβᾷ, οἵτινες προσλαλοῦντες 
αὐτοῖς ἔπειθον αὐτοὺς προσµένειν τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ. 44 Τῷ δὲ 
ἐρχοµένῳ σαββάτῳ σχεδὸν πᾶσα ἡ πόλις συνήχθη ἀκοῦσαι τὸν 
λόγον τοῦ κυρίου. 45 ἰδόντες δὲ οἱ Ἰουδαῖοι τοὺς ὄχλους ἐπλήσθησαν 
ζήλου καὶ ἀντέλεγον τοῖς ὑπὸ Παύλου λαλουµένοις βλασφηµοῦντες. 
46 παρρησιασάµενοί τε ὁ Παῦλος καὶ ὁ Βαρναβᾶς εἶπαν, Ὑµῖν ἦν 
ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ· ἐπειδὴ 
ἀπωθεῖσθε αὐτὸν καὶ οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου ζωῆς, 
ἰδοὺ στρεφόµεθα εἰς τὰ ἔθνη. 47 οὕτως γὰρ ἐντέταλται ἡµῖν ὁ 
κύριος, Τέθεικά σε εἰς φῶς ἐθνῶν τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως 
ἐσχάτου τῆς γῆς. 48 ἀκούοντα δὲ τὰ ἔθνη ἔχαιρον καὶ ἐδόξαζον τὸν 
λόγον τοῦ κυρίου, καὶ ἐπίστευσαν ὅσοι ἦσαν τεταγµένοι εἰς ζωὴν 
αἰώνιον· 49 διεφέρετο δὲ ὁ λόγος τοῦ κυρίου δι� ὅλης τῆς χώρας. 50 
οἱ δὲ Ἰουδαῖοι παρώτρυναν τὰς σεβοµένας γυναῖκας τὰς εὐσχήµονας 
καὶ τοὺς πρώτους τῆς πόλεως καὶ ἐπήγειραν διωγµὸν ἐπὶ τὸν 
Παῦλον καὶ Βαρναβᾶν, καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 
51 οἱ δὲ ἐκτιναξάµενοι τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ἐπ� αὐτοὺς ἦλθον 
εἰς Ἰκόνιον, 52 οἵ τε µαθηταὶ ἐπληροῦντο χαρᾶς καὶ πνεύµατος 
ἁγίου.  

Act 14:1Act 14:1Act 14:1Act 14:1    

Ἐγένετο δὲ ἐν Ἰκονίῳ κατὰ τὸ αὐτὸ εἰσελθεῖν αὐτοὺς εἰς τὴν 
συναγωγὴν τῶν Ἰουδαίων καὶ λαλῆσαι οὕτως ὥστε πιστεῦσαι 
Ἰουδαίων τε καὶ Ἑλλήνων πολὺ πλῆθος. 2 οἱ δὲ ἀπειθήσαντες 
Ἰουδαῖοι ἐπήγειραν καὶ ἐκάκωσαν τὰς ψυχὰς τῶν ἐθνῶν κατὰ τῶν 
ἀδελφῶν. 3 ἱκανὸν µὲν οὖν χρόνον διέτριψαν παρρησιαζόµενοι ἐπὶ 
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τῷ κυρίῳ τῷ µαρτυροῦντι τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ, διδόντι 
σηµεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι διὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν. 4 ἐσχίσθη δὲ 
τὸ πλῆθος τῆς πόλεως, καὶ οἱ µὲν ἦσαν σὺν τοῖς Ἰουδαίοις οἱ δὲ σὺν 
τοῖς ἀποστόλοις. 5 ὡς δὲ ἐγένετο ὁρµὴ τῶν ἐθνῶν τε καὶ Ἰουδαίων 
σὺν τοῖς ἄρχουσιν αὐτῶν ὑβρίσαι καὶ λιθοβολῆσαι αὐτούς, 6 
συνιδόντες κατέφυγον εἰς τὰς πόλεις τῆς Λυκαονίας Λύστραν καὶ 
∆έρβην καὶ τὴν περίχωρον, 7 κἀκεῖ εὐαγγελιζόµενοι ἦσαν. 8 Καί 
τις ἀνὴρ ἀδύνατος ἐν Λύστροις τοῖς ποσὶν ἐκάθητο, χωλὸς ἐκ 
κοιλίας µητρὸς αὐτοῦ, ὃς οὐδέποτε περιεπάτησεν. 9 οὗτος ἤκουσεν 
τοῦ Παύλου λαλοῦντος· ὃς ἀτενίσας αὐτῷ καὶ ἰδὼν ὅτι ἔχει πίστιν 
τοῦ σωθῆναι 10 εἶπεν µεγάλῃ φωνῇ, Ἀνάστηθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου 
ὀρθός. καὶ ἥλατο καὶ περιεπάτει. 11 οἵ τε ὄχλοι ἰδόντες ὃ ἐποίησεν 
Παῦλος ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν Λυκαονιστὶ λέγοντες, Οἱ θεοὶ 
ὁµοιωθέντες ἀνθρώποις κατέβησαν πρὸς ἡµᾶς· 12 ἐκάλουν τε τὸν 
Βαρναβᾶν ∆ία, τὸν δὲ Παῦλον Ἑρµῆν, ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν ὁ ἡγούµενος 
τοῦ λόγου. 13 ὅ τε ἱερεὺς τοῦ ∆ιὸς τοῦ ὄντος πρὸ τῆς πόλεως 
ταύρους καὶ στέµµατα ἐπὶ τοὺς πυλῶνας ἐνέγκας σὺν τοῖς ὄχλοις 
ἤθελεν θύειν. 14 ἀκούσαντες δὲ οἱ ἀπόστολοι Βαρναβᾶς καὶ 
Παῦλος, διαρρήξαντες τὰ ἱµάτια αὐτῶν ἐξεπήδησαν εἰς τὸν ὄχλον, 
κράζοντες 15 καὶ λέγοντες, Ἄνδρες, τί ταῦτα ποιεῖτε; καὶ ἡµεῖς 
ὁµοιοπαθεῖς ἐσµεν ὑµῖν ἄνθρωποι, εὐαγγελιζόµενοι ὑµᾶς ἀπὸ 
τούτων τῶν µαταίων ἐπιστρέφειν ἐπὶ θεὸν ζῶντα ὃς ἐποίησεν τὸν 
οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς· 16 
ὃς ἐν ταῖς παρῳχηµέναις γενεαῖς εἴασεν πάντα τὰ ἔθνη πορεύεσθαι 
ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν· 17 καίτοι οὐκ ἀµάρτυρον αὑτὸν ἀφῆκεν 
ἀγαθουργῶν, οὐρανόθεν ὑµῖν ὑετοὺς διδοὺς καὶ καιροὺς 
καρποφόρους, ἐµπιπλῶν τροφῆς καὶ εὐφροσύνης τὰς καρδίας ὑµῶν. 
18 καὶ ταῦτα λέγοντες µόλις κατέπαυσαν τοὺς ὄχλους τοῦ µὴ θύειν 
αὐτοῖς. 19 Ἐπῆλθαν δὲ ἀπὸ Ἀντιοχείας καὶ Ἰκονίου Ἰουδαῖοι, καὶ 
πείσαντες τοὺς ὄχλους καὶ λιθάσαντες τὸν Παῦλον ἔσυρον ἔξω τῆς 
πόλεως, νοµίζοντες αὐτὸν τεθνηκέναι. 20 κυκλωσάντων δὲ τῶν 
µαθητῶν αὐτὸν ἀναστὰς εἰσῆλθεν εἰς τὴν πόλιν. καὶ τῇ ἐπαύριον 
ἐξῆλθεν σὺν τῷ Βαρναβᾷ εἰς ∆έρβην. 21 Εὐαγγελισάµενοί τε τὴν 
πόλιν ἐκείνην καὶ µαθητεύσαντες ἱκανοὺς ὑπέστρεψαν εἰς τὴν 
Λύστραν καὶ εἰς Ἰκόνιον καὶ εἰς Ἀντιόχειαν, 22 ἐπιστηρίζοντες τὰς 
ψυχὰς τῶν µαθητῶν, παρακαλοῦντες ἐµµένειν τῇ πίστει, καὶ ὅτι 
διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡµᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 
23 χειροτονήσαντες δὲ αὐτοῖς κατ� ἐκκλησίαν πρεσβυτέρους 
προσευξάµενοι µετὰ νηστειῶν παρέθεντο αὐτοὺς τῷ κυρίῳ εἰς ὃν 
πεπιστεύκεισαν. 24 καὶ διελθόντες τὴν Πισιδίαν ἦλθον εἰς τὴν 
Παµφυλίαν, 25 καὶ λαλήσαντες ἐν Πέργῃ τὸν λόγον κατέβησαν εἰς 
Ἀττάλειαν. 26 κἀκεῖθεν ἀπέπλευσαν εἰς Ἀντιόχειαν, ὅθεν ἦσαν 
παραδεδοµένοι τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ εἰς τὸ ἔργον ὃ ἐπλήρωσαν. 27 
παραγενόµενοι δὲ καὶ συναγαγόντες τὴν ἐκκλησίαν ἀνήγγελλον 
ὅσα ἐποίησεν ὁ θεὸς µετ� αὐτῶν καὶ ὅτι ἤνοιξεν τοῖς ἔθνεσιν θύραν 
πίστεως. 28 διέτριβον δὲ χρόνον οὐκ ὀλίγον σὺν τοῖς µαθηταῖς.  
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Act 15:1Act 15:1Act 15:1Act 15:1    

Καί τινες κατελθόντες ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας ἐδίδασκον τοὺς ἀδελφοὺς 
ὅτι Ἐὰν µὴ περιτµηθῆτε τῷ ἔθει τῷ Μωϋσέως, οὐ δύνασθε 
σωθῆναι. 2 γενοµένης δὲ στάσεως καὶ ζητήσεως οὐκ ὀλίγης τῷ 
Παύλῳ καὶ τῷ Βαρναβᾷ πρὸς αὐτοὺς ἔταξαν ἀναβαίνειν Παῦλον 
καὶ Βαρναβᾶν καί τινας ἄλλους ἐξ αὐτῶν πρὸς τοὺς ἀποστόλους καὶ 
πρεσβυτέρους εἰς Ἰερουσαλὴµ περὶ τοῦ ζητήµατος τούτου. 3 Οἱ µὲν 
οὖν προπεµφθέντες ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας διήρχοντο τήν τε Φοινίκην 
καὶ Σαµάρειαν ἐκδιηγούµενοι τὴν ἐπιστροφὴν τῶν ἐθνῶν, καὶ 
ἐποίουν χαρὰν µεγάλην πᾶσιν τοῖς ἀδελφοῖς. 4 παραγενόµενοι δὲ εἰς 
Ἰερουσαλὴµ παρεδέχθησαν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας καὶ τῶν ἀποστόλων 
καὶ τῶν πρεσβυτέρων, ἀνήγγειλάν τε ὅσα ὁ θεὸς ἐποίησεν µετ� 
αὐτῶν. 5 ἐξανέστησαν δέ τινες τῶν ἀπὸ τῆς αἱρέσεως τῶν 
Φαρισαίων πεπιστευκότες, λέγοντες ὅτι δεῖ περιτέµνειν αὐτοὺς 
παραγγέλλειν τε τηρεῖν τὸν νόµον Μωϋσέως. 6 Συνήχθησαν δὲ οἱ 
ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἰδεῖν περὶ τοῦ λόγου τούτου. 7 πολλῆς 
δὲ ζητήσεως γενοµένης ἀναστὰς Πέτρος εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ἄνδρες 
ἀδελφοί, ὑµεῖς ἐπίστασθε ὅτι ἀφ�  ἡµερῶν ἀρχαίων ἐν ὑµῖν 
ἐξελέξατο ὁ θεὸς διὰ τοῦ στόµατός µου ἀκοῦσαι τὰ ἔθνη τὸν λόγον 
τοῦ εὐαγγελίου καὶ πιστεῦσαι· 8 καὶ ὁ καρδιογνώστης θεὸς 
ἐµαρτύρησεν αὐτοῖς δοὺς τὸ πνεῦµα τὸ ἅγιον καθὼς καὶ ἡµῖν, 9 καὶ 
οὐθὲν διέκρινεν µεταξὺ ἡµῶν τε καὶ αὐτῶν, τῇ πίστει καθαρίσας 
τὰς καρδίας αὐτῶν. 10 νῦν οὖν τί πειράζετε τὸν θεόν, ἐπιθεῖναι 
ζυγὸν ἐπὶ τὸν τράχηλον τῶν µαθητῶν ὃν οὔτε οἱ πατέρες ἡµῶν οὔτε 
ἡµεῖς ἰσχύσαµεν βαστάσαι; 11 ἀλλὰ διὰ τῆς χάριτος τοῦ κυρίου 
Ἰησοῦ πιστεύοµεν σωθῆναι καθ� ὃν τρόπον κἀκεῖνοι. 12 Ἐσίγησεν 
δὲ πᾶν τὸ πλῆθος, καὶ ἤκουον Βαρναβᾶ καὶ Παύλου ἐξηγουµένων 
ὅσα ἐποίησεν ὁ θεὸς σηµεῖα καὶ τέρατα ἐν τοῖς ἔθνεσιν δι� αὐτῶν. 
13 Μετὰ δὲ τὸ σιγῆσαι αὐτοὺς ἀπεκρίθη Ἰάκωβος λέγων, Ἄνδρες 
ἀδελφοί, ἀκούσατέ µου. 14 Συµεὼν ἐξηγήσατο καθὼς πρῶτον ὁ 
θεὸς ἐπεσκέψατο λαβεῖν ἐξ ἐθνῶν λαὸν τῷ ὀνόµατι αὐτοῦ. 15 καὶ 
τούτῳ συµφωνοῦσιν οἱ λόγοι τῶν προφητῶν, καθὼς γέγραπται, 16 
Μετὰ ταῦτα ἀναστρέψω καὶ ἀνοικοδοµήσω τὴν σκηνὴν ∆αυὶδ τὴν 
πεπτωκυῖαν, καὶ τὰ κατεσκαµµένα αὐτῆς ἀνοικοδοµήσω καὶ 
ἀνορθώσω αὐτήν, 17 ὅπως ἂν ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τῶν 
ἀνθρώπων τὸν κύριον, καὶ πάντα τὰ ἔθνη ἐφ� οὓς ἐπικέκληται τὸ 
ὄνοµά µου ἐπ� αὐτούς, λέγει κύριος ποιῶν ταῦτα 18 γνωστὰ ἀπ� 
αἰῶνος. 19 διὸ ἐγὼ κρίνω µὴ παρενοχλεῖν τοῖς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν 
ἐπιστρέφουσιν ἐπὶ τὸν θεόν, 20 ἀλλὰ ἐπιστεῖλαι αὐτοῖς τοῦ 
ἀπέχεσθαι τῶν ἀλισγηµάτων τῶν εἰδώλων καὶ τῆς πορνείας καὶ 
τοῦ πνικτοῦ καὶ τοῦ αἵµατος· 21 Μωϋσῆς γὰρ ἐκ γενεῶν ἀρχαίων 
κατὰ πόλιν τοὺς κηρύσσοντας αὐτὸν ἔχει ἐν ταῖς συναγωγαῖς κατὰ 
πᾶν σάββατον ἀναγινωσκόµενος. 22 Τότε ἔδοξε τοῖς ἀποστόλοις καὶ 
τοῖς πρεσβυτέροις σὺν ὅλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ ἐκλεξαµένους ἄνδρας ἐξ 
αὐτῶν πέµψαι εἰς Ἀντιόχειαν σὺν τῷ Παύλῳ καὶ Βαρναβᾷ, Ἰούδαν 
τὸν καλούµενον Βαρσαββᾶν καὶ Σίλαν, ἄνδρας ἡγουµένους ἐν τοῖς 
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ἀδελφοῖς, 23 γράψαντες διὰ χειρὸς αὐτῶν, Οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ 
πρεσβύτεροι ἀδελφοὶ τοῖς κατὰ τὴν Ἀντιόχειαν καὶ Συρίαν καὶ 
Κιλικίαν ἀδελφοῖς τοῖς ἐξ ἐθνῶν χαίρειν. 24 Ἐπειδὴ ἠκούσαµεν ὅτι 
τινὲς ἐξ ἡµῶν [ἐξελθόντες] ἐτάραξαν ὑµᾶς λόγοις ἀνασκευάζοντες 
τὰς ψυχὰς ὑµῶν, οἷς οὐ διεστειλάµεθα, 25 ἔδοξεν ἡµῖν γενοµένοις 
ὁµοθυµαδὸν ἐκλεξαµένους ἄνδρας πέµψαι πρὸς ὑµᾶς σὺν τοῖς 
ἀγαπητοῖς ἡµῶν Βαρναβᾷ καὶ Παύλῳ, 26 ἀνθρώποις 
παραδεδωκόσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν ὑπὲρ τοῦ ὀνόµατος τοῦ κυρίου ἡµῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ. 27 ἀπεστάλκαµεν οὖν Ἰούδαν καὶ Σίλαν, καὶ 
αὐτοὺς διὰ λόγου ἀπαγγέλλοντας τὰ αὐτά. 28 ἔδοξεν γὰρ τῷ 
πνεύµατι τῷ ἁγίῳ καὶ ἡµῖν µηδὲν πλέον ἐπιτίθεσθαι ὑµῖν βάρος 
πλὴν τούτων τῶν ἐπάναγκες, 29 ἀπέχεσθαι εἰδωλοθύτων καὶ 
αἵµατος καὶ πνικτῶν καὶ πορνείας· ἐξ ὧν διατηροῦντες ἑαυτοὺς εὖ 
πράξετε. Ἔρρωσθε. 30 Οἱ µὲν οὖν ἀπολυθέντες κατῆλθον εἰς 
Ἀντιόχειαν, καὶ συναγαγόντες τὸ πλῆθος ἐπέδωκαν τὴν ἐπιστολήν· 
31 ἀναγνόντες δὲ ἐχάρησαν ἐπὶ τῇ παρακλήσει. 32 Ἰούδας τε καὶ 
Σίλας, καὶ αὐτοὶ προφῆται ὄντες, διὰ λόγου πολλοῦ παρεκάλεσαν 
τοὺς ἀδελφοὺς καὶ ἐπεστήριξαν· 33 ποιήσαντες δὲ χρόνον 
ἀπελύθησαν µετ� εἰρήνης ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν πρὸς τοὺς 
ἀποστείλαντας αὐτούς. 35 Παῦλος δὲ καὶ Βαρναβᾶς διέτριβον ἐν 
Ἀντιοχείᾳ διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόµενοι µετὰ καὶ ἑτέρων 
πολλῶν τὸν λόγον τοῦ κυρίου. 36 Μετὰ δέ τινας ἡµέρας εἶπεν πρὸς 
Βαρναβᾶν Παῦλος, Ἐπιστρέψαντες δὴ ἐπισκεψώµεθα τοὺς 
ἀδελφοὺς κατὰ πόλιν πᾶσαν ἐν αἷς κατηγγείλαµεν τὸν λόγον τοῦ 
κυρίου, πῶς ἔχουσιν. 37 Βαρναβᾶς δὲ ἐβούλετο συµπαραλαβεῖν καὶ 
τὸν Ἰωάννην τὸν καλούµενον Μᾶρκον· 38 Παῦλος δὲ ἠξίου τὸν 
ἀποστάντα ἀπ� αὐτῶν ἀπὸ Παµφυλίας καὶ µὴ συνελθόντα αὐτοῖς 
εἰς τὸ ἔργον µὴ συµπαραλαµβάνειν τοῦτον. 39 ἐγένετο δὲ 
παροξυσµὸς ὥστε ἀποχωρισθῆναι αὐτοὺς ἀπ� ἀλλήλων, τόν τε 
Βαρναβᾶν παραλαβόντα τὸν Μᾶρκον ἐκπλεῦσαι εἰς Κύπρον. 40 
Παῦλος δὲ ἐπιλεξάµενος Σίλαν ἐξῆλθεν παραδοθεὶς τῇ χάριτι τοῦ 
κυρίου ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν, 41 διήρχετο δὲ τὴν Συρίαν καὶ τὴν 
Κιλικίαν ἐπιστηρίζων τὰς ἐκκλησίας.  

Act 16:1Act 16:1Act 16:1Act 16:1    

Κατήντησεν δὲ εἰς ∆έρβην καὶ εἰς Λύστραν. καὶ ἰδοὺ µαθητής τις 
ἦν ἐκεῖ ὀνόµατι Τιµόθεος, υἱὸς γυναικὸς Ἰουδαίας πιστῆς πατρὸς δὲ 
Ἕλληνος, 2 ὃς ἐµαρτυρεῖτο ὑπὸ τῶν ἐν Λύστροις καὶ Ἰκονίῳ 
ἀδελφῶν. 3 τοῦτον ἠθέλησεν ὁ Παῦλος σὺν αὐτῷ ἐξελθεῖν, καὶ 
λαβὼν περιέτεµεν αὐτὸν διὰ τοὺς Ἰουδαίους τοὺς ὄντας ἐν τοῖς 
τόποις ἐκείνοις, ᾔδεισαν γὰρ ἅπαντες τὸν πατέρα αὐτοῦ ὅτι Ἕλλην 
ὑπῆρχεν. 4 ὡς δὲ διεπορεύοντο τὰς πόλεις, παρεδίδοσαν αὐτοῖς 
φυλάσσειν τὰ δόγµατα τὰ κεκριµένα ὑπὸ τῶν ἀποστόλων καὶ 
πρεσβυτέρων τῶν ἐν Ἱεροσολύµοις. 5 αἱ µὲν οὖν ἐκκλησίαι 
ἐστερεοῦντο τῇ πίστει καὶ ἐπερίσσευον τῷ ἀριθµῷ καθ� ἡµέραν. 6 
∆ιῆλθον δὲ τὴν Φρυγίαν καὶ Γαλατικὴν χώραν, κωλυθέντες ὑπὸ 
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τοῦ ἁγίου πνεύµατος λαλῆσαι τὸν λόγον ἐν τῇ Ἀσίᾳ· 7 ἐλθόντες δὲ 
κατὰ τὴν Μυσίαν ἐπείραζον εἰς τὴν Βιθυνίαν πορευθῆναι, καὶ οὐκ 
εἴασεν αὐτοὺς τὸ πνεῦµα Ἰησοῦ· 8 παρελθόντες δὲ τὴν Μυσίαν 
κατέβησαν εἰς Τρῳάδα. 9 καὶ ὅραµα διὰ [τῆς] νυκτὸς τῷ Παύλῳ 
ὤφθη, ἀνὴρ Μακεδών τις ἦν ἑστὼς καὶ παρακαλῶν αὐτὸν καὶ 
λέγων, ∆ιαβὰς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡµῖν. 10 ὡς δὲ τὸ ὅραµα 
εἶδεν, εὐθέως ἐζητήσαµεν ἐξελθεῖν εἰς Μακεδονίαν, συµβιβάζοντες 
ὅτι προσκέκληται ἡµᾶς ὁ θεὸς εὐαγγελίσασθαι αὐτούς. 11 
Ἀναχθέντες δὲ ἀπὸ Τρῳάδος εὐθυδροµήσαµεν εἰς Σαµοθρᾴκην, τῇ 
δὲ ἐπιούσῃ εἰς Νέαν Πόλιν, 12 κἀκεῖθεν εἰς Φιλίππους, ἥτις ἐστὶν 
πρώτης µερίδος τῆς Μακεδονίας πόλις, κολωνία. ἦµεν δὲ ἐν ταύτῃ 
τῇ πόλει διατρίβοντες ἡµέρας τινάς. 13 τῇ τε ἡµέρᾳ τῶν 
σαββάτων ἐξήλθοµεν ἔξω τῆς πύλης παρὰ ποταµὸν οὗ ἐνοµίζοµεν 
προσευχὴν εἶναι, καὶ καθίσαντες ἐλαλοῦµεν ταῖς συνελθούσαις 
γυναιξίν. 14 καί τις γυνὴ ὀνόµατι Λυδία, πορφυρόπωλις πόλεως 
Θυατίρων σεβοµένη τὸν θεόν, ἤκουεν, ἧς ὁ κύριος διήνοιξεν τὴν 
καρδίαν προσέχειν τοῖς λαλουµένοις ὑπὸ τοῦ Παύλου. 15 ὡς δὲ 
ἐβαπτίσθη καὶ ὁ οἶκος αὐτῆς, παρεκάλεσεν λέγουσα, Εἰ κεκρίκατέ 
µε πιστὴν τῷ κυρίῳ εἶναι, εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκόν µου µένετε· καὶ 
παρεβιάσατο ἡµᾶς. 16 Ἐγένετο δὲ πορευοµένων ἡµῶν εἰς τὴν 
προσευχὴν παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνεῦµα πύθωνα ὑπαντῆσαι 
ἡµῖν, ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχεν τοῖς κυρίοις αὐτῆς 
µαντευοµένη. 17 αὕτη κατακολουθοῦσα τῷ Παύλῳ καὶ ἡµῖν 
ἔκραζεν λέγουσα, Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου 
εἰσίν, οἵτινες καταγγέλλουσιν ὑµῖν ὁδὸν σωτηρίας. 18 τοῦτο δὲ 
ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἡµέρας. διαπονηθεὶς δὲ Παῦλος καὶ ἐπιστρέψας 
τῷ πνεύµατι εἶπεν, Παραγγέλλω σοι ἐν ὀνόµατι Ἰησοῦ Χριστοῦ 
ἐξελθεῖν ἀπ� αὐτῆς· καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ. 19 ἰδόντες δὲ οἱ 
κύριοι αὐτῆς ὅτι ἐξῆλθεν ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν ἐπιλαβόµενοι 
τὸν Παῦλον καὶ τὸν Σίλαν εἵλκυσαν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς 
ἄρχοντας, 20 καὶ προσαγαγόντες αὐτοὺς τοῖς στρατηγοῖς εἶπαν, 
Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι ἐκταράσσουσιν ἡµῶν τὴν πόλιν Ἰουδαῖοι 
ὑπάρχοντες, 21 καὶ καταγγέλλουσιν ἔθη ἃ οὐκ ἔξεστιν ἡµῖν 
παραδέχεσθαι οὐδὲ ποιεῖν Ῥωµαίοις οὖσιν. 22 καὶ συνεπέστη ὁ 
ὄχλος κατ� αὐτῶν, καὶ οἱ στρατηγοὶ περιρήξαντες αὐτῶν τὰ ἱµάτια 
ἐκέλευον ῥαβδίζειν, 23 πολλάς τε ἐπιθέντες αὐτοῖς πληγὰς ἔβαλον 
εἰς φυλακήν, παραγγείλαντες τῷ δεσµοφύλακι ἀσφαλῶς τηρεῖν 
αὐτούς· 24 ὃς παραγγελίαν τοιαύτην λαβὼν ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν 
ἐσωτέραν φυλακὴν καὶ τοὺς πόδας ἠσφαλίσατο αὐτῶν εἰς τὸ ξύλον. 
25 Κατὰ δὲ τὸ µεσονύκτιον Παῦλος καὶ Σίλας προσευχόµενοι 
ὕµνουν τὸν θεόν, ἐπηκροῶντο δὲ αὐτῶν οἱ δέσµιοι· 26 ἄφνω δὲ 
σεισµὸς ἐγένετο µέγας ὥστε σαλευθῆναι τὰ θεµέλια τοῦ 
δεσµωτηρίου, ἠνεῴχθησαν δὲ παραχρῆµα αἱ θύραι πᾶσαι, καὶ 
πάντων τὰ δεσµὰ ἀνέθη. 27 ἔξυπνος δὲ γενόµενος ὁ δεσµοφύλαξ καὶ 
ἰδὼν ἀνεῳγµένας τὰς θύρας τῆς φυλακῆς, σπασάµενος [τὴν] 
µάχαιραν ἤµελλεν ἑαυτὸν ἀναιρεῖν, νοµίζων ἐκπεφευγέναι τοὺς 
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δεσµίους. 28 ἐφώνησεν δὲ Παῦλος µεγάλῃ φωνῇ λέγων, Μηδὲν 
πράξῃς σεαυτῷ κακόν, ἅπαντες γάρ ἐσµεν ἐνθάδε. 29 αἰτήσας δὲ 
φῶτα εἰσεπήδησεν, καὶ ἔντροµος γενόµενος προσέπεσεν τῷ Παύλῳ 
καὶ [τῷ] Σίλᾳ, 30 καὶ προαγαγὼν αὐτοὺς ἔξω ἔφη, Κύριοι, τί µε 
δεῖ ποιεῖν ἵνα σωθῶ; 31 οἱ δὲ εἶπαν, Πίστευσον ἐπὶ τὸν κύριον 
Ἰησοῦν, καὶ σωθήσῃ σὺ καὶ ὁ οἶκός σου. 32 καὶ ἐλάλησαν αὐτῷ 
τὸν λόγον τοῦ κυρίου σὺν πᾶσιν τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. 33 καὶ 
παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς ἔλουσεν ἀπὸ τῶν 
πληγῶν, καὶ ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ πάντες παραχρῆµα, 34 
ἀναγαγών τε αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον παρέθηκεν τράπεζαν, καὶ 
ἠγαλλιάσατο πανοικεὶ πεπιστευκὼς τῷ θεῷ. 35 Ἡµέρας δὲ 
γενοµένης ἀπέστειλαν οἱ στρατηγοὶ τοὺς ῥαβδούχους λέγοντες, 
Ἀπόλυσον τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους. 36 ἀπήγγειλεν δὲ ὁ 
δεσµοφύλαξ τοὺς λόγους πρὸς τὸν Παῦλον, ὅτι Ἀπέσταλκαν οἱ 
στρατηγοὶ ἵνα ἀπολυθῆτε· νῦν οὖν ἐξελθόντες πορεύεσθε ἐν εἰρήνῃ. 
37 ὁ δὲ Παῦλος ἔφη πρὸς αὐτούς, ∆είραντες ἡµᾶς δηµοσίᾳ 
ἀκατακρίτους, ἀνθρώπους Ῥωµαίους ὑπάρχοντας, ἔβαλαν εἰς 
φυλακήν· καὶ νῦν λάθρᾳ ἡµᾶς ἐκβάλλουσιν; οὐ γάρ, ἀλλὰ ἐλθόντες 
αὐτοὶ ἡµᾶς ἐξαγαγέτωσαν. 38 ἀπήγγειλαν δὲ τοῖς στρατηγοῖς οἱ 
ῥαβδοῦχοι τὰ ῥήµατα ταῦτα. ἐφοβήθησαν δὲ ἀκούσαντες ὅτι 
Ῥωµαῖοί εἰσιν, 39 καὶ ἐλθόντες παρεκάλεσαν αὐτούς, καὶ 
ἐξαγαγόντες ἠρώτων ἀπελθεῖν ἀπὸ τῆς πόλεως. 40 ἐξελθόντες δὲ 
ἀπὸ τῆς φυλακῆς εἰσῆλθον πρὸς τὴν Λυδίαν, καὶ ἰδόντες 
παρεκάλεσαν τοὺς ἀδελφοὺς καὶ ἐξῆλθαν.  

Act 17:1Act 17:1Act 17:1Act 17:1    

∆ιοδεύσαντες δὲ τὴν Ἀµφίπολιν καὶ τὴν Ἀπολλωνίαν ἦλθον εἰς 
Θεσσαλονίκην, ὅπου ἦν συναγωγὴ τῶν Ἰουδαίων. 2 κατὰ δὲ τὸ 
εἰωθὸς τῷ Παύλῳ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτοὺς καὶ ἐπὶ σάββατα τρία 
διελέξατο αὐτοῖς ἀπὸ τῶν γραφῶν, 3 διανοίγων καὶ παρατιθέµενος 
ὅτι τὸν Χριστὸν ἔδει παθεῖν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν, καὶ ὅτι οὗτός 
ἐστιν ὁ Χριστός, [ὁ] Ἰησοῦς, ὃν ἐγὼ καταγγέλλω ὑµῖν. 4 καί τινες 
ἐξ αὐτῶν ἐπείσθησαν καὶ προσεκληρώθησαν τῷ Παύλῳ καὶ τῷ 
Σίλᾳ, τῶν τε σεβοµένων Ἑλλήνων πλῆθος πολὺ γυναικῶν τε τῶν 
πρώτων οὐκ ὀλίγαι. 5 Ζηλώσαντες δὲ οἱ Ἰουδαῖοι καὶ 
προσλαβόµενοι τῶν ἀγοραίων ἄνδρας τινὰς πονηροὺς καὶ 
ὀχλοποιήσαντες ἐθορύβουν τὴν πόλιν, καὶ ἐπιστάντες τῇ οἰκίᾳ 
Ἰάσονος ἐζήτουν αὐτοὺς προαγαγεῖν εἰς τὸν δῆµον. 6 µὴ εὑρόντες δὲ 
αὐτοὺς ἔσυρον Ἰάσονα καί τινας ἀδελφοὺς ἐπὶ τοὺς πολιτάρχας, 
βοῶντες ὅτι Οἱ τὴν οἰκουµένην ἀναστατώσαντες οὗτοι καὶ ἐνθάδε 
πάρεισιν, 7 οὓς ὑποδέδεκται Ἰάσων· καὶ οὗτοι πάντες ἀπέναντι τῶν 
δογµάτων Καίσαρος πράσσουσι, βασιλέα ἕτερον λέγοντες εἶναι 
Ἰησοῦν. 8 ἐτάραξαν δὲ τὸν ὄχλον καὶ τοὺς πολιτάρχας ἀκούοντας 
ταῦτα, 9 καὶ λαβόντες τὸ ἱκανὸν παρὰ τοῦ Ἰάσονος καὶ τῶν λοιπῶν 
ἀπέλυσαν αὐτούς. 10 Οἱ δὲ ἀδελφοὶ εὐθέως διὰ νυκτὸς ἐξέπεµψαν 
τόν τε Παῦλον καὶ τὸν Σίλαν εἰς Βέροιαν, οἵτινες παραγενόµενοι εἰς 
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τὴν συναγωγὴν τῶν Ἰουδαίων ἀπῄεσαν. 11 οὗτοι δὲ ἦσαν 
εὐγενέστεροι τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ, οἵτινες ἐδέξαντο τὸν λόγον µετὰ 
πάσης προθυµίας, καθ� ἡµέραν ἀνακρίνοντες τὰς γραφὰς εἰ ἔχοι 
ταῦτα οὕτως. 12 πολλοὶ µὲν οὖν ἐξ αὐτῶν ἐπίστευσαν, καὶ τῶν 
Ἑλληνίδων γυναικῶν τῶν εὐσχηµόνων καὶ ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγοι. 13 
Ὡς δὲ ἔγνωσαν οἱ ἀπὸ τῆς Θεσσαλονίκης Ἰουδαῖοι ὅτι καὶ ἐν τῇ 
Βεροίᾳ κατηγγέλη ὑπὸ τοῦ Παύλου ὁ λόγος τοῦ θεοῦ, ἦλθον κἀκεῖ 
σαλεύοντες καὶ ταράσσοντες τοὺς ὄχλους. 14 εὐθέως δὲ τότε τὸν 
Παῦλον ἐξαπέστειλαν οἱ ἀδελφοὶ πορεύεσθαι ἕως ἐπὶ τὴν 
θάλασσαν· ὑπέµεινάν τε ὅ τε Σίλας καὶ ὁ Τιµόθεος ἐκεῖ. 15 οἱ δὲ 
καθιστάνοντες τὸν Παῦλον ἤγαγον ἕως Ἀθηνῶν, καὶ λαβόντες 
ἐντολὴν πρὸς τὸν Σίλαν καὶ τὸν Τιµόθεον ἵνα ὡς τάχιστα ἔλθωσιν 
πρὸς αὐτὸν ἐξῄεσαν. 16 Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις ἐκδεχοµένου αὐτοὺς 
τοῦ Παύλου, παρωξύνετο τὸ πνεῦµα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ θεωροῦντος 
κατείδωλον οὖσαν τὴν πόλιν. 17 διελέγετο µὲν οὖν ἐν τῇ συναγωγῇ 
τοῖς Ἰουδαίοις καὶ τοῖς σεβοµένοις καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ κατὰ πᾶσαν 
ἡµέραν πρὸς τοὺς παρατυγχάνοντας. 18 τινὲς δὲ καὶ τῶν 
Ἐπικουρείων καὶ Στοϊκῶν φιλοσόφων συνέβαλλον αὐτῷ, καί τινες 
ἔλεγον, Τί ἂν θέλοι ὁ σπερµολόγος οὗτος λέγειν; οἱ δέ, Ξένων 
δαιµονίων δοκεῖ καταγγελεὺς εἶναι· ὅτι τὸν Ἰησοῦν καὶ τὴν 
ἀνάστασιν εὐηγγελίζετο. 19 ἐπιλαβόµενοί τε αὐτοῦ ἐπὶ τὸν Ἄρειον 
Πάγον ἤγαγον, λέγοντες, ∆υνάµεθα γνῶναι τίς ἡ καινὴ αὕτη ἡ 
ὑπὸ σοῦ λαλουµένη διδαχή; 20 ξενίζοντα γάρ τινα εἰσφέρεις εἰς τὰς 
ἀκοὰς ἡµῶν· βουλόµεθα οὖν γνῶναι τίνα θέλει ταῦτα εἶναι. 21 
Ἀθηναῖοι δὲ πάντες καὶ οἱ ἐπιδηµοῦντες ξένοι εἰς οὐδὲν ἕτερον 
ηὐκαίρουν ἢ λέγειν τι ἢ ἀκούειν τι καινότερον. 22 Σταθεὶς δὲ [ὁ] 
Παῦλος ἐν µέσῳ τοῦ Ἀρείου Πάγου ἔφη, Ἄνδρες Ἀθηναῖοι, κατὰ 
πάντα ὡς δεισιδαιµονεστέρους ὑµᾶς θεωρῶ· 23 διερχόµενος γὰρ καὶ 
ἀναθεωρῶν τὰ σεβάσµατα ὑµῶν εὗρον καὶ βωµὸν ἐν ᾧ 
ἐπεγέγραπτο, Ἀγνώστῳ θεῷ. ὃ οὖν ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε, τοῦτο 
ἐγὼ καταγγέλλω ὑµῖν. 24 ὁ θεὸς ὁ ποιήσας τὸν κόσµον καὶ πάντα 
τὰ ἐν αὐτῷ, οὗτος οὐρανοῦ καὶ γῆς ὑπάρχων κύριος οὐκ ἐν 
χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ 25 οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρωπίνων 
θεραπεύεται προσδεόµενός τινος, αὐτὸς διδοὺς πᾶσι ζωὴν καὶ πνοὴν 
καὶ τὰ πάντα· 26 ἐποίησέν τε ἐξ ἑνὸς πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων 
κατοικεῖν ἐπὶ παντὸς προσώπου τῆς γῆς, ὁρίσας προστεταγµένους 
καιροὺς καὶ τὰς ὁροθεσίας τῆς κατοικίας αὐτῶν, 27 ζητεῖν τὸν θεὸν 
εἰ ἄρα γε ψηλαφήσειαν αὐτὸν καὶ εὕροιεν, καί γε οὐ µακρὰν ἀπὸ 
ἑνὸς ἑκάστου ἡµῶν ὑπάρχοντα. 28 Ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶµεν καὶ 
κινούµεθα καὶ ἐσµέν, ὡς καί τινες τῶν καθ� ὑµᾶς ποιητῶν 
εἰρήκασιν, Τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσµέν. 29 γένος οὖν ὑπάρχοντες τοῦ 
θεοῦ οὐκ ὀφείλοµεν νοµίζειν χρυσῷ ἢ ἀργύρῳ ἢ λίθῳ, χαράγµατι 
τέχνης καὶ ἐνθυµήσεως ἀνθρώπου, τὸ θεῖον εἶναι ὅµοιον. 30 τοὺς 
µὲν οὖν χρόνους τῆς ἀγνοίας ὑπεριδὼν ὁ θεὸς τὰ νῦν παραγγέλλει 
τοῖς ἀνθρώποις πάντας πανταχοῦ µετανοεῖν, 31 καθότι ἔστησεν 
ἡµέραν ἐν ᾗ µέλλει κρίνειν τὴν οἰκουµένην ἐν δικαιοσύνῃ ἐν ἀνδρὶ ᾧ 
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ὥρισεν, πίστιν παρασχὼν πᾶσιν ἀναστήσας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 32 
Ἀκούσαντες δὲ ἀνάστασιν νεκρῶν οἱ µὲν ἐχλεύαζον, οἱ δὲ εἶπαν, 
Ἀκουσόµεθά σου περὶ τούτου καὶ πάλιν. 33 οὕτως ὁ Παῦλος 
ἐξῆλθεν ἐκ µέσου αὐτῶν. 34 τινὲς δὲ ἄνδρες κολληθέντες αὐτῷ 
ἐπίστευσαν, ἐν οἷς καὶ ∆ιονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης καὶ γυνὴ ὀνόµατι 
∆άµαρις καὶ ἕτεροι σὺν αὐτοῖς.  

Act 18:1Act 18:1Act 18:1Act 18:1    

Μετὰ ταῦτα χωρισθεὶς ἐκ τῶν Ἀθηνῶν ἦλθεν εἰς Κόρινθον. 2 καὶ 
εὑρών τινα Ἰουδαῖον ὀνόµατι Ἀκύλαν, Ποντικὸν τῷ γένει, 
προσφάτως ἐληλυθότα ἀπὸ τῆς Ἰταλίας καὶ Πρίσκιλλαν γυναῖκα 
αὐτοῦ διὰ τὸ διατεταχέναι Κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας τοὺς 
Ἰουδαίους ἀπὸ τῆς Ῥώµης, προσῆλθεν αὐτοῖς, 3 καὶ διὰ τὸ 
ὁµότεχνον εἶναι ἔµενεν παρ� αὐτοῖς καὶ ἠργάζετο· ἦσαν γὰρ 
σκηνοποιοὶ τῇ τέχνῃ. 4 διελέγετο δὲ ἐν τῇ συναγωγῇ κατὰ πᾶν 
σάββατον, ἔπειθέν τε Ἰουδαίους καὶ Ἕλληνας. 5 Ὡς δὲ κατῆλθον 
ἀπὸ τῆς Μακεδονίας ὅ τε Σίλας καὶ ὁ Τιµόθεος, συνείχετο τῷ 
λόγῳ ὁ Παῦλος, διαµαρτυρόµενος τοῖς Ἰουδαίοις εἶναι τὸν Χριστόν, 
Ἰησοῦν. 6 ἀντιτασσοµένων δὲ αὐτῶν καὶ βλασφηµούντων 
ἐκτιναξάµενος τὰ ἱµάτια εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τὸ αἷµα ὑµῶν ἐπὶ τὴν 
κεφαλὴν ὑµῶν· καθαρὸς ἐγώ· ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὰ ἔθνη πορεύσοµαι. 
7 καὶ µεταβὰς ἐκεῖθεν εἰσῆλθεν εἰς οἰκίαν τινὸς ὀνόµατι Τιτίου 
Ἰούστου σεβοµένου τὸν θεόν, οὗ ἡ οἰκία ἦν συνοµοροῦσα τῇ 
συναγωγῇ. 8 Κρίσπος δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος ἐπίστευσεν τῷ κυρίῳ σὺν 
ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τῶν Κορινθίων ἀκούοντες ἐπίστευον 
καὶ ἐβαπτίζοντο. 9 εἶπεν δὲ ὁ κύριος ἐν νυκτὶ δι� ὁράµατος τῷ 
Παύλῳ, Μὴ φοβοῦ, ἀλλὰ λάλει καὶ µὴ σιωπήσῃς, 10 διότι ἐγώ 
εἰµι µετὰ σοῦ καὶ οὐδεὶς ἐπιθήσεταί σοι τοῦ κακῶσαί σε, διότι λαός 
ἐστί µοι πολὺς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ. 11 Ἐκάθισεν δὲ ἐνιαυτὸν καὶ 
µῆνας ἓξ διδάσκων ἐν αὐτοῖς τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. 12 Γαλλίωνος δὲ 
ἀνθυπάτου ὄντος τῆς Ἀχαΐας κατεπέστησαν ὁµοθυµαδὸν οἱ 
Ἰουδαῖοι τῷ Παύλῳ καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸ βῆµα, 13 λέγοντες 
ὅτι Παρὰ τὸν νόµον ἀναπείθει οὗτος τοὺς ἀνθρώπους σέβεσθαι τὸν 
θεόν. 14 µέλλοντος δὲ τοῦ Παύλου ἀνοίγειν τὸ στόµα εἶπεν ὁ 
Γαλλίων πρὸς τοὺς Ἰουδαίους, Εἰ µὲν ἦν ἀδίκηµά τι ἢ ῥᾳδιούργηµα 
πονηρόν, ὦ Ἰουδαῖοι, κατὰ λόγον ἂν ἀνεσχόµην ὑµῶν· 15 εἰ δὲ 
ζητήµατά ἐστιν περὶ λόγου καὶ ὀνοµάτων καὶ νόµου τοῦ καθ� ὑµᾶς, 
ὄψεσθε αὐτοί· κριτὴς ἐγὼ τούτων οὐ βούλοµαι εἶναι. 16 καὶ 
ἀπήλασεν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ βήµατος. 17 ἐπιλαβόµενοι δὲ πάντες 
Σωσθένην τὸν ἀρχισυνάγωγον ἔτυπτον ἔµπροσθεν τοῦ βήµατος· καὶ 
οὐδὲν τούτων τῷ Γαλλίωνι ἔµελεν. 18 Ὁ δὲ Παῦλος ἔτι προσµείνας 
ἡµέρας ἱκανὰς τοῖς ἀδελφοῖς ἀποταξάµενος ἐξέπλει εἰς τὴν Συρίαν, 
καὶ σὺν αὐτῷ Πρίσκιλλα καὶ Ἀκύλας, κειράµενος ἐν Κεγχρεαῖς τὴν 
κεφαλήν, εἶχεν γὰρ εὐχήν. 19 κατήντησαν δὲ εἰς Ἔφεσον, 
κἀκείνους κατέλιπεν αὐτοῦ, αὐτὸς δὲ εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν 
διελέξατο τοῖς Ἰουδαίοις. 20 ἐρωτώντων δὲ αὐτῶν ἐπὶ πλείονα 
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χρόνον µεῖναι οὐκ ἐπένευσεν, 21 ἀλλὰ ἀποταξάµενος καὶ εἰπών, 
Πάλιν ἀνακάµψω πρὸς ὑµᾶς τοῦ θεοῦ θέλοντος, ἀνήχθη ἀπὸ τῆς 
Ἐφέσου· 22 καὶ κατελθὼν εἰς Καισάρειαν, ἀναβὰς καὶ 
ἀσπασάµενος τὴν ἐκκλησίαν, κατέβη εἰς Ἀντιόχειαν, 23 καὶ 
ποιήσας χρόνον τινὰ ἐξῆλθεν, διερχόµενος καθεξῆς τὴν Γαλατικὴν 
χώραν καὶ Φρυγίαν, ἐπιστηρίζων πάντας τοὺς µαθητάς. 24 
Ἰουδαῖος δέ τις Ἀπολλῶς ὀνόµατι, Ἀλεξανδρεὺς τῷ γένει, ἀνὴρ 
λόγιος, κατήντησεν εἰς Ἔφεσον, δυνατὸς ὢν ἐν ταῖς γραφαῖς. 25 
οὗτος ἦν κατηχηµένος τὴν ὁδὸν τοῦ κυρίου, καὶ ζέων τῷ πνεύµατι 
ἐλάλει καὶ ἐδίδασκεν ἀκριβῶς τὰ περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἐπιστάµενος 
µόνον τὸ βάπτισµα Ἰωάννου. 26 οὗτός τε ἤρξατο παρρησιάζεσθαι 
ἐν τῇ συναγωγῇ· ἀκούσαντες δὲ αὐτοῦ Πρίσκιλλα καὶ Ἀκύλας 
προσελάβοντο αὐτὸν καὶ ἀκριβέστερον αὐτῷ ἐξέθεντο τὴν ὁδὸν τοῦ 
θεοῦ. 27 βουλοµένου δὲ αὐτοῦ διελθεῖν εἰς τὴν Ἀχαΐαν 
προτρεψάµενοι οἱ ἀδελφοὶ ἔγραψαν τοῖς µαθηταῖς ἀποδέξασθαι 
αὐτόν· ὃς παραγενόµενος συνεβάλετο πολὺ τοῖς πεπιστευκόσιν διὰ 
τῆς χάριτος· 28 εὐτόνως γὰρ τοῖς Ἰουδαίοις διακατηλέγχετο 
δηµοσίᾳ ἐπιδεικνὺς διὰ τῶν γραφῶν εἶναι τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν.  

Act 19:1Act 19:1Act 19:1Act 19:1    

Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν Ἀπολλῶ εἶναι ἐν Κορίνθῳ Παῦλον διελθόντα 
τὰ ἀνωτερικὰ µέρη ἐλθεῖν εἰς Ἔφεσον καὶ εὑρεῖν τινας µαθητάς, 2 
εἶπέν τε πρὸς αὐτούς, Εἰ πνεῦµα ἅγιον ἐλάβετε πιστεύσαντες; οἱ δὲ 
πρὸς αὐτόν, Ἀλλ� οὐδ� εἰ πνεῦµα ἅγιον ἔστιν ἠκούσαµεν. 3 ὁ δὲ 
εἶπεν, Εἰς τί οὖν ἐβαπτίσθητε; οἱ δὲ εἶπαν, Εἰς τὸ Ἰωάννου 
βάπτισµα. 4 εἶπεν δὲ Παῦλος, Ἰωάννης ἐβάπτισεν βάπτισµα 
µετανοίας, τῷ λαῷ λέγων εἰς τὸν ἐρχόµενον µετ� αὐτὸν ἵνα 
πιστεύσωσιν, τοῦτ� ἔστιν εἰς τὸν Ἰησοῦν. 5 ἀκούσαντες δὲ 
ἐβαπτίσθησαν εἰς τὸ ὄνοµα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ· 6 καὶ ἐπιθέντος 
αὐτοῖς τοῦ Παύλου χεῖρας ἦλθε τὸ πνεῦµα τὸ ἅγιον ἐπ� αὐτούς, 
ἐλάλουν τε γλώσσαις καὶ ἐπροφήτευον. 7 ἦσαν δὲ οἱ πάντες ἄνδρες 
ὡσεὶ δώδεκα. 8 Εἰσελθὼν δὲ εἰς τὴν συναγωγὴν ἐπαρρησιάζετο ἐπὶ 
µῆνας τρεῖς διαλεγόµενος καὶ πείθων περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ. 
9 ὡς δέ τινες ἐσκληρύνοντο καὶ ἠπείθουν κακολογοῦντες τὴν ὁδὸν 
ἐνώπιον τοῦ πλήθους, ἀποστὰς ἀπ� αὐτῶν ἀφώρισεν τοὺς µαθητάς, 
καθ� ἡµέραν διαλεγόµενος ἐν τῇ σχολῇ Τυράννου. 10 τοῦτο δὲ 
ἐγένετο ἐπὶ ἔτη δύο, ὥστε πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν Ἀσίαν 
ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ κυρίου, Ἰουδαίους τε καὶ Ἕλληνας. 11 
∆υνάµεις τε οὐ τὰς τυχούσας ὁ θεὸς ἐποίει διὰ τῶν χειρῶν Παύλου, 
12 ὥστε καὶ ἐπὶ τοὺς ἀσθενοῦντας ἀποφέρεσθαι ἀπὸ τοῦ χρωτὸς 
αὐτοῦ σουδάρια ἢ σιµικίνθια καὶ ἀπαλλάσσεσθαι ἀπ� αὐτῶν τὰς 
νόσους, τά τε πνεύµατα τὰ πονηρὰ ἐκπορεύεσθαι. 13 ἐπεχείρησαν 
δέ τινες καὶ τῶν περιερχοµένων Ἰουδαίων ἐξορκιστῶν ὀνοµάζειν ἐπὶ 
τοὺς ἔχοντας τὰ πνεύµατα τὰ πονηρὰ τὸ ὄνοµα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ 
λέγοντες, Ὁρκίζω ὑµᾶς τὸν Ἰησοῦν ὃν Παῦλος κηρύσσει. 14 ἦσαν 
δέ τινος Σκευᾶ Ἰουδαίου ἀρχιερέως ἑπτὰ υἱοὶ τοῦτο ποιοῦντες. 15 
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ἀποκριθὲν δὲ τὸ πνεῦµα τὸ πονηρὸν εἶπεν αὐτοῖς, Τὸν [µὲν] Ἰησοῦν 
γινώσκω καὶ τὸν Παῦλον ἐπίσταµαι, ὑµεῖς δὲ τίνες ἐστέ; 16 καὶ 
ἐφαλόµενος ὁ ἄνθρωπος ἐπ� αὐτοὺς ἐν ᾧ ἦν τὸ πνεῦµα τὸ πονηρὸν 
κατακυριεύσας ἀµφοτέρων ἴσχυσεν κατ� αὐτῶν, ὥστε γυµνοὺς καὶ 
τετραυµατισµένους ἐκφυγεῖν ἐκ τοῦ οἴκου ἐκείνου. 17 τοῦτο δὲ 
ἐγένετο γνωστὸν πᾶσιν Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησιν τοῖς κατοικοῦσιν 
τὴν Ἔφεσον, καὶ ἐπέπεσεν φόβος ἐπὶ πάντας αὐτούς, καὶ 
ἐµεγαλύνετο τὸ ὄνοµα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ. 18 πολλοί τε τῶν 
πεπιστευκότων ἤρχοντο ἐξοµολογούµενοι καὶ ἀναγγέλλοντες τὰς 
πράξεις αὐτῶν. 19 ἱκανοὶ δὲ τῶν τὰ περίεργα πραξάντων 
συνενέγκαντες τὰς βίβλους κατέκαιον ἐνώπιον πάντων· καὶ 
συνεψήφισαν τὰς τιµὰς αὐτῶν καὶ εὗρον ἀργυρίου µυριάδας πέντε. 
20 Οὕτως κατὰ κράτος τοῦ κυρίου ὁ λόγος ηὔξανεν καὶ ἴσχυεν. 21 
Ὡς δὲ ἐπληρώθη ταῦτα, ἔθετο ὁ Παῦλος ἐν τῷ πνεύµατι διελθὼν 
τὴν Μακεδονίαν καὶ Ἀχαΐαν πορεύεσθαι εἰς Ἱεροσόλυµα, εἰπὼν ὅτι 
Μετὰ τὸ γενέσθαι µε ἐκεῖ δεῖ µε καὶ Ῥώµην ἰδεῖν. 22 ἀποστείλας 
δὲ εἰς τὴν Μακεδονίαν δύο τῶν διακονούντων αὐτῷ, Τιµόθεον καὶ 
Ἔραστον, αὐτὸς ἐπέσχεν χρόνον εἰς τὴν Ἀσίαν. 23 Ἐγένετο δὲ 
κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον τάραχος οὐκ ὀλίγος περὶ τῆς ὁδοῦ. 24 
∆ηµήτριος γάρ τις ὀνόµατι, ἀργυροκόπος, ποιῶν ναοὺς ἀργυροῦς 
Ἀρτέµιδος παρείχετο τοῖς τεχνίταις οὐκ ὀλίγην ἐργασίαν, 25 οὓς 
συναθροίσας καὶ τοὺς περὶ τὰ τοιαῦτα ἐργάτας εἶπεν, Ἄνδρες, 
ἐπίστασθε ὅτι ἐκ ταύτης τῆς ἐργασίας ἡ εὐπορία ἡµῖν ἐστιν, 26 καὶ 
θεωρεῖτε καὶ ἀκούετε ὅτι οὐ µόνον Ἐφέσου ἀλλὰ σχεδὸν πάσης τῆς 
Ἀσίας ὁ Παῦλος οὗτος πείσας µετέστησεν ἱκανὸν ὄχλον, λέγων ὅτι 
οὐκ εἰσὶν θεοὶ οἱ διὰ χειρῶν γινόµενοι. 27 οὐ µόνον δὲ τοῦτο 
κινδυνεύει ἡµῖν τὸ µέρος εἰς ἀπελεγµὸν ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς 
µεγάλης θεᾶς Ἀρτέµιδος ἱερὸν εἰς οὐθὲν λογισθῆναι, µέλλειν τε καὶ 
καθαιρεῖσθαι τῆς µεγαλειότητος αὐτῆς, ἣν ὅλη ἡ Ἀσία καὶ ἡ 
οἰκουµένη σέβεται. 28 Ἀκούσαντες δὲ καὶ γενόµενοι πλήρεις θυµοῦ 
ἔκραζον λέγοντες, Μεγάλη ἡ Ἄρτεµις Ἐφεσίων. 29 καὶ ἐπλήσθη ἡ 
πόλις τῆς συγχύσεως, ὥρµησάν τε ὁµοθυµαδὸν εἰς τὸ θέατρον 
συναρπάσαντες Γάϊον καὶ Ἀρίσταρχον Μακεδόνας, συνεκδήµους 
Παύλου. 30 Παύλου δὲ βουλοµένου εἰσελθεῖν εἰς τὸν δῆµον οὐκ εἴων 
αὐτὸν οἱ µαθηταί· 31 τινὲς δὲ καὶ τῶν Ἀσιαρχῶν, ὄντες αὐτῷ 
φίλοι, πέµψαντες πρὸς αὐτὸν παρεκάλουν µὴ δοῦναι ἑαυτὸν εἰς τὸ 
θέατρον. 32 ἄλλοι µὲν οὖν ἄλλο τι ἔκραζον, ἦν γὰρ ἡ ἐκκλησία 
συγκεχυµένη, καὶ οἱ πλείους οὐκ ᾔδεισαν τίνος ἕνεκα 
συνεληλύθεισαν. 33 ἐκ δὲ τοῦ ὄχλου συνεβίβασαν Ἀλέξανδρον, 
προβαλόντων αὐτὸν τῶν Ἰουδαίων· ὁ δὲ Ἀλέξανδρος κατασείσας 
τὴν χεῖρα ἤθελεν ἀπολογεῖσθαι τῷ δήµῳ. 34 ἐπιγνόντες δὲ ὅτι 
Ἰουδαῖός ἐστιν φωνὴ ἐγένετο µία ἐκ πάντων ὡς ἐπὶ ὥρας δύο 
κραζόντων, Μεγάλη ἡ Ἄρτεµις Ἐφεσίων. 35 καταστείλας δὲ ὁ 
γραµµατεὺς τὸν ὄχλον φησίν, Ἄνδρες Ἐφέσιοι, τίς γάρ ἐστιν 
ἀνθρώπων ὃς οὐ γινώσκει τὴν Ἐφεσίων πόλιν νεωκόρον οὖσαν τῆς 
µεγάλης Ἀρτέµιδος καὶ τοῦ διοπετοῦς; 36 ἀναντιρρήτων οὖν ὄντων 
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τούτων δέον ἐστὶν ὑµᾶς κατεσταλµένους ὑπάρχειν καὶ µηδὲν 
προπετὲς πράσσειν. 37 ἠγάγετε γὰρ τοὺς ἄνδρας τούτους οὔτε 
ἱεροσύλους οὔτε βλασφηµοῦντας τὴν θεὸν ἡµῶν. 38 εἰ µὲν οὖν 
∆ηµήτριος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ τεχνῖται ἔχουσι πρός τινα λόγον, 
ἀγοραῖοι ἄγονται καὶ ἀνθύπατοί εἰσιν· ἐγκαλείτωσαν ἀλλήλοις. 39 
εἰ δέ τι περαιτέρω ἐπιζητεῖτε, ἐν τῇ ἐννόµῳ ἐκκλησίᾳ 
ἐπιλυθήσεται. 40 καὶ γὰρ κινδυνεύοµεν ἐγκαλεῖσθαι στάσεως περὶ 
τῆς σήµερον, µηδενὸς αἰτίου ὑπάρχοντος, περὶ οὗ [οὐ] δυνησόµεθα 
ἀποδοῦναι λόγον περὶ τῆς συστροφῆς ταύτης. καὶ ταῦτα εἰπὼν 
ἀπέλυσεν τὴν ἐκκλησίαν.  

Act 20:1Act 20:1Act 20:1Act 20:1    

Μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι τὸν θόρυβον µεταπεµψάµενος ὁ Παῦλος 
τοὺς µαθητὰς καὶ παρακαλέσας, ἀσπασάµενος ἐξῆλθεν πορεύεσθαι 
εἰς Μακεδονίαν. 2 διελθὼν δὲ τὰ µέρη ἐκεῖνα καὶ παρακαλέσας 
αὐτοὺς λόγῳ πολλῷ ἦλθεν εἰς τὴν Ἑλλάδα, 3 ποιήσας τε µῆνας 
τρεῖς γενοµένης ἐπιβουλῆς αὐτῷ ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων µέλλοντι 
ἀνάγεσθαι εἰς τὴν Συρίαν ἐγένετο γνώµης τοῦ ὑποστρέφειν διὰ 
Μακεδονίας. 4 συνείπετο δὲ αὐτῷ Σώπατρος Πύρρου Βεροιαῖος, 
Θεσσαλονικέων δὲ Ἀρίσταρχος καὶ Σεκοῦνδος, καὶ Γάϊος ∆ερβαῖος 
καὶ Τιµόθεος, Ἀσιανοὶ δὲ Τυχικὸς καὶ Τρόφιµος. 5 οὗτοι δὲ 
προελθόντες ἔµενον ἡµᾶς ἐν Τρῳάδι· 6 ἡµεῖς δὲ ἐξεπλεύσαµεν µετὰ 
τὰς ἡµέρας τῶν ἀζύµων ἀπὸ Φιλίππων, καὶ ἤλθοµεν πρὸς αὐτοὺς 
εἰς τὴν Τρῳάδα ἄχρι ἡµερῶν πέντε, οὗ διετρίψαµεν ἡµέρας ἑπτά. 7 
Ἐν δὲ τῇ µιᾷ τῶν σαββάτων συνηγµένων ἡµῶν κλάσαι ἄρτον ὁ 
Παῦλος διελέγετο αὐτοῖς, µέλλων ἐξιέναι τῇ ἐπαύριον, παρέτεινέν 
τε τὸν λόγον µέχρι µεσονυκτίου. 8 ἦσαν δὲ λαµπάδες ἱκαναὶ ἐν τῷ 
ὑπερῴῳ οὗ ἦµεν συνηγµένοι· 9 καθεζόµενος δέ τις νεανίας ὀνόµατι 
Εὔτυχος ἐπὶ τῆς θυρίδος, καταφερόµενος ὕπνῳ βαθεῖ διαλεγοµένου 
τοῦ Παύλου ἐπὶ πλεῖον, κατενεχθεὶς ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ 
τριστέγου κάτω καὶ ἤρθη νεκρός. 10 καταβὰς δὲ ὁ Παῦλος 
ἐπέπεσεν αὐτῷ καὶ συµπεριλαβὼν εἶπεν, Μὴ θορυβεῖσθε, ἡ γὰρ 
ψυχὴ αὐτοῦ ἐν αὐτῷ ἐστιν. 11 ἀναβὰς δὲ καὶ κλάσας τὸν ἄρτον καὶ 
γευσάµενος ἐφ� ἱκανόν τε ὁµιλήσας ἄχρι αὐγῆς οὕτως ἐξῆλθεν. 12 
ἤγαγον δὲ τὸν παῖδα ζῶντα, καὶ παρεκλήθησαν οὐ µετρίως. 13 
Ἡµεῖς δὲ προελθόντες ἐπὶ τὸ πλοῖον ἀνήχθηµεν ἐπὶ τὴν Ἆσσον, 
ἐκεῖθεν µέλλοντες ἀναλαµβάνειν τὸν Παῦλον, οὕτως γὰρ 
διατεταγµένος ἦν µέλλων αὐτὸς πεζεύειν. 14 ὡς δὲ συνέβαλεν ἡµῖν 
εἰς τὴν Ἆσσον, ἀναλαβόντες αὐτὸν ἤλθοµεν εἰς Μιτυλήνην, 15 
κἀκεῖθεν ἀποπλεύσαντες τῇ ἐπιούσῃ κατηντήσαµεν ἄντικρυς Χίου, 
τῇ δὲ ἑτέρᾳ παρεβάλοµεν εἰς Σάµον, τῇ δὲ ἐχοµένῃ ἤλθοµεν εἰς 
Μίλητον· 16 κεκρίκει γὰρ ὁ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν Ἔφεσον, 
ὅπως µὴ γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ Ἀσίᾳ, ἔσπευδεν γὰρ εἰ 
δυνατὸν εἴη αὐτῷ τὴν ἡµέραν τῆς πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς 
Ἱεροσόλυµα. 17 Ἀπὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέµψας εἰς Ἔφεσον 
µετεκαλέσατο τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας. 18 ὡς δὲ 
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παρεγένοντο πρὸς αὐτὸν εἶπεν αὐτοῖς, Ὑµεῖς ἐπίστασθε ἀπὸ πρώτης 
ἡµέρας ἀφ�  ἧς ἐπέβην εἰς τὴν Ἀσίαν πῶς µεθ� ὑµῶν τὸν πάντα 
χρόνον ἐγενόµην, 19 δουλεύων τῷ κυρίῳ µετὰ πάσης 
ταπεινοφροσύνης καὶ δακρύων καὶ πειρασµῶν τῶν συµβάντων µοι 
ἐν ταῖς ἐπιβουλαῖς τῶν Ἰουδαίων· 20 ὡς οὐδὲν ὑπεστειλάµην τῶν 
συµφερόντων τοῦ µὴ ἀναγγεῖλαι ὑµῖν καὶ διδάξαι ὑµᾶς δηµοσίᾳ καὶ 
κατ� οἴκους, 21 διαµαρτυρόµενος Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησιν τὴν εἰς 
θεὸν µετάνοιαν καὶ πίστιν εἰς τὸν κύριον ἡµῶν Ἰησοῦν. 22 καὶ νῦν 
ἰδοὺ δεδεµένος ἐγὼ τῷ πνεύµατι πορεύοµαι εἰς Ἰερουσαλήµ, τὰ ἐν 
αὐτῇ συναντήσοντά µοι µὴ εἰδώς, 23 πλὴν ὅτι τὸ πνεῦµα τὸ ἅγιον 
κατὰ πόλιν διαµαρτύρεταί µοι λέγον ὅτι δεσµὰ καὶ θλίψεις µε 
µένουσιν. 24 ἀλλ� οὐδενὸς λόγου ποιοῦµαι τὴν ψυχὴν τιµίαν ἐµαυτῷ 
ὡς τελειώσω τὸν δρόµον µου καὶ τὴν διακονίαν ἣν ἔλαβον παρὰ τοῦ 
κυρίου Ἰησοῦ, διαµαρτύρασθαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ. 
25 Καὶ νῦν ἰδοὺ ἐγὼ οἶδα ὅτι οὐκέτι ὄψεσθε τὸ πρόσωπόν µου ὑµεῖς 
πάντες ἐν οἷς διῆλθον κηρύσσων τὴν βασιλείαν· 26 διότι 
µαρτύροµαι ὑµῖν ἐν τῇ σήµερον ἡµέρᾳ ὅτι καθαρός εἰµι ἀπὸ τοῦ 
αἵµατος πάντων, 27 οὐ γὰρ ὑπεστειλάµην τοῦ µὴ ἀναγγεῖλαι 
πᾶσαν τὴν βουλὴν τοῦ θεοῦ ὑµῖν. 28 προσέχετε ἑαυτοῖς καὶ παντὶ 
τῷ ποιµνίῳ, ἐν ᾧ ὑµᾶς τὸ πνεῦµα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, 
ποιµαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ 
αἵµατος τοῦ ἰδίου. 29 ἐγὼ οἶδα ὅτι εἰσελεύσονται µετὰ τὴν ἄφιξίν 
µου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑµᾶς µὴ φειδόµενοι τοῦ ποιµνίου, 30 καὶ ἐξ 
ὑµῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραµµένα τοῦ 
ἀποσπᾶν τοὺς µαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν. 31 διὸ γρηγορεῖτε, 
µνηµονεύοντες ὅτι τριετίαν νύκτα καὶ ἡµέραν οὐκ ἐπαυσάµην µετὰ 
δακρύων νουθετῶν ἕνα ἕκαστον. 32 καὶ τὰ νῦν παρατίθεµαι ὑµᾶς 
τῷ θεῷ καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ τῷ δυναµένῳ οἰκοδοµῆσαι 
καὶ δοῦναι τὴν κληρονοµίαν ἐν τοῖς ἡγιασµένοις πᾶσιν. 33 ἀργυρίου 
ἢ χρυσίου ἢ ἱµατισµοῦ οὐδενὸς ἐπεθύµησα· 34 αὐτοὶ γινώσκετε ὅτι 
ταῖς χρείαις µου καὶ τοῖς οὖσιν µετ� ἐµοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες 
αὗται. 35 πάντα ὑπέδειξα ὑµῖν ὅτι οὕτως κοπιῶντας δεῖ 
ἀντιλαµβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων, µνηµονεύειν τε τῶν λόγων τοῦ 
κυρίου Ἰησοῦ ὅτι αὐτὸς εἶπεν, Μακάριόν ἐστιν µᾶλλον διδόναι ἢ 
λαµβάνειν. 36 Καὶ ταῦτα εἰπὼν θεὶς τὰ γόνατα αὐτοῦ σὺν πᾶσιν 
αὐτοῖς προσηύξατο. 37 ἱκανὸς δὲ κλαυθµὸς ἐγένετο πάντων, καὶ 
ἐπιπεσόντες ἐπὶ τὸν τράχηλον τοῦ Παύλου κατεφίλουν αὐτόν, 38 
ὀδυνώµενοι µάλιστα ἐπὶ τῷ λόγῳ ᾧ εἰρήκει ὅτι οὐκέτι µέλλουσιν 
τὸ πρόσωπον αὐτοῦ θεωρεῖν. προέπεµπον δὲ αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον.  

Act 21:1Act 21:1Act 21:1Act 21:1    

Ὡς δὲ ἐγένετο ἀναχθῆναι ἡµᾶς ἀποσπασθέντας ἀπ� αὐτῶν, 
εὐθυδροµήσαντες ἤλθοµεν εἰς τὴν Κῶ, τῇ δὲ ἑξῆς εἰς τὴν Ῥόδον, 
κἀκεῖθεν εἰς Πάταρα· 2 καὶ εὑρόντες πλοῖον διαπερῶν εἰς Φοινίκην 
ἐπιβάντες ἀνήχθηµεν. 3 ἀναφάναντες δὲ τὴν Κύπρον καὶ 
καταλιπόντες αὐτὴν εὐώνυµον ἐπλέοµεν εἰς Συρίαν, καὶ 
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κατήλθοµεν εἰς Τύρον, ἐκεῖσε γὰρ τὸ πλοῖον ἦν ἀποφορτιζόµενον 
τὸν γόµον. 4 ἀνευρόντες δὲ τοὺς µαθητὰς ἐπεµείναµεν αὐτοῦ 
ἡµέρας ἑπτά, οἵτινες τῷ Παύλῳ ἔλεγον διὰ τοῦ πνεύµατος µὴ 
ἐπιβαίνειν εἰς Ἱεροσόλυµα. 5 ὅτε δὲ ἐγένετο ἡµᾶς ἐξαρτίσαι τὰς 
ἡµέρας, ἐξελθόντες ἐπορευόµεθα προπεµπόντων ἡµᾶς πάντων σὺν 
γυναιξὶ καὶ τέκνοις ἕως ἔξω τῆς πόλεως, καὶ θέντες τὰ γόνατα ἐπὶ 
τὸν αἰγιαλὸν προσευξάµενοι 6 ἀπησπασάµεθα ἀλλήλους, καὶ 
ἐνέβηµεν εἰς τὸ πλοῖον, ἐκεῖνοι δὲ ὑπέστρεψαν εἰς τὰ ἴδια. 7 Ἡµεῖς 
δὲ τὸν πλοῦν διανύσαντες ἀπὸ Τύρου κατηντήσαµεν εἰς 
Πτολεµαΐδα, καὶ ἀσπασάµενοι τοὺς ἀδελφοὺς ἐµείναµεν ἡµέραν 
µίαν παρ� αὐτοῖς. 8 τῇ δὲ ἐπαύριον ἐξελθόντες ἤλθοµεν εἰς 
Καισάρειαν, καὶ εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκον Φιλίππου τοῦ 
εὐαγγελιστοῦ ὄντος ἐκ τῶν ἑπτὰ ἐµείναµεν παρ� αὐτῷ. 9 τούτῳ δὲ 
ἦσαν θυγατέρες τέσσαρες παρθένοι προφητεύουσαι. 10 ἐπιµενόντων 
δὲ ἡµέρας πλείους κατῆλθέν τις ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας προφήτης 
ὀνόµατι Ἅγαβος, 11 καὶ ἐλθὼν πρὸς ἡµᾶς καὶ ἄρας τὴν ζώνην τοῦ 
Παύλου δήσας ἑαυτοῦ τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας εἶπεν, Τάδε λέγει 
τὸ πνεῦµα τὸ ἅγιον, Τὸν ἄνδρα οὗ ἐστιν ἡ ζώνη αὕτη οὕτως 
δήσουσιν ἐν Ἰερουσαλὴµ οἱ Ἰουδαῖοι καὶ παραδώσουσιν εἰς χεῖρας 
ἐθνῶν. 12 ὡς δὲ ἠκούσαµεν ταῦτα, παρεκαλοῦµεν ἡµεῖς τε καὶ οἱ 
ἐντόπιοι τοῦ µὴ ἀναβαίνειν αὐτὸν εἰς Ἰερουσαλήµ. 13 τότε 
ἀπεκρίθη ὁ Παῦλος, Τί ποιεῖτε κλαίοντες καὶ συνθρύπτοντές µου 
τὴν καρδίαν; ἐγὼ γὰρ οὐ µόνον δεθῆναι ἀλλὰ καὶ ἀποθανεῖν εἰς 
Ἰερουσαλὴµ ἑτοίµως ἔχω ὑπὲρ τοῦ ὀνόµατος τοῦ κυρίου Ἰησοῦ. 14 
µὴ πειθοµένου δὲ αὐτοῦ ἡσυχάσαµεν εἰπόντες, Τοῦ κυρίου τὸ 
θέληµα γινέσθω. 15 Μετὰ δὲ τὰς ἡµέρας ταύτας ἐπισκευασάµενοι 
ἀνεβαίνοµεν εἰς Ἱεροσόλυµα· 16 συνῆλθον δὲ καὶ τῶν µαθητῶν ἀπὸ 
Καισαρείας σὺν ἡµῖν, ἄγοντες παρ� ᾧ ξενισθῶµεν Μνάσωνί τινι 
Κυπρίῳ, ἀρχαίῳ µαθητῇ. 17 Γενοµένων δὲ ἡµῶν εἰς Ἱεροσόλυµα 
ἀσµένως ἀπεδέξαντο ἡµᾶς οἱ ἀδελφοί. 18 τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰσῄει ὁ 
Παῦλος σὺν ἡµῖν πρὸς Ἰάκωβον, πάντες τε παρεγένοντο οἱ 
πρεσβύτεροι. 19 καὶ ἀσπασάµενος αὐτοὺς ἐξηγεῖτο καθ� ἓν ἕκαστον 
ὧν ἐποίησεν ὁ θεὸς ἐν τοῖς ἔθνεσιν διὰ τῆς διακονίας αὐτοῦ. 20 οἱ δὲ 
ἀκούσαντες ἐδόξαζον τὸν θεόν, εἶπάν τε αὐτῷ, Θεωρεῖς, ἀδελφέ, 
πόσαι µυριάδες εἰσὶν ἐν τοῖς Ἰουδαίοις τῶν πεπιστευκότων, καὶ 
πάντες ζηλωταὶ τοῦ νόµου ὑπάρχουσιν· 21 κατηχήθησαν δὲ περὶ 
σοῦ ὅτι ἀποστασίαν διδάσκεις ἀπὸ Μωϋσέως τοὺς κατὰ τὰ ἔθνη 
πάντας Ἰουδαίους, λέγων µὴ περιτέµνειν αὐτοὺς τὰ τέκνα µηδὲ τοῖς 
ἔθεσιν περιπατεῖν. 22 τί οὖν ἐστιν; πάντως ἀκούσονται ὅτι 
ἐλήλυθας. 23 τοῦτο οὖν ποίησον ὅ σοι λέγοµεν· εἰσὶν ἡµῖν ἄνδρες 
τέσσαρες εὐχὴν ἔχοντες ἐφ� ἑαυτῶν. 24 τούτους παραλαβὼν 
ἁγνίσθητι σὺν αὐτοῖς καὶ δαπάνησον ἐπ� αὐτοῖς ἵνα ξυρήσονται τὴν 
κεφαλήν, καὶ γνώσονται πάντες ὅτι ὧν κατήχηνται περὶ σοῦ οὐδέν 
ἐστιν, ἀλλὰ στοιχεῖς καὶ αὐτὸς φυλάσσων τὸν νόµον. 25 περὶ δὲ 
τῶν πεπιστευκότων ἐθνῶν ἡµεῖς ἐπεστείλαµεν κρίναντες 
φυλάσσεσθαι αὐτοὺς τό τε εἰδωλόθυτον καὶ αἷµα καὶ πνικτὸν καὶ 
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πορνείαν. 26 τότε ὁ Παῦλος παραλαβὼν τοὺς ἄνδρας, τῇ ἐχοµένῃ 
ἡµέρᾳ σὺν αὐτοῖς ἁγνισθεὶς εἰσῄει εἰς τὸ ἱερόν, διαγγέλλων τὴν 
ἐκπλήρωσιν τῶν ἡµερῶν τοῦ ἁγνισµοῦ ἕως οὗ προσηνέχθη ὑπὲρ 
ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν ἡ προσφορά. 27 Ὡς δὲ ἔµελλον αἱ ἑπτὰ ἡµέραι 
συντελεῖσθαι, οἱ ἀπὸ τῆς Ἀσίας Ἰουδαῖοι θεασάµενοι αὐτὸν ἐν τῷ 
ἱερῷ συνέχεον πάντα τὸν ὄχλον καὶ ἐπέβαλον ἐπ� αὐτὸν τὰς χεῖρας, 
28 κράζοντες, Ἄνδρες Ἰσραηλῖται, βοηθεῖτε· οὗτός ἐστιν ὁ 
ἄνθρωπος ὁ κατὰ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ νόµου καὶ τοῦ τόπου τούτου 
πάντας πανταχῇ διδάσκων, ἔτι τε καὶ Ἕλληνας εἰσήγαγεν εἰς τὸ 
ἱερὸν καὶ κεκοίνωκεν τὸν ἅγιον τόπον τοῦτον. 29 ἦσαν γὰρ 
προεωρακότες Τρόφιµον τὸν Ἐφέσιον ἐν τῇ πόλει σὺν αὐτῷ, ὃν 
ἐνόµιζον ὅτι εἰς τὸ ἱερὸν εἰσήγαγεν ὁ Παῦλος. 30 ἐκινήθη τε ἡ 
πόλις ὅλη καὶ ἐγένετο συνδροµὴ τοῦ λαοῦ, καὶ ἐπιλαβόµενοι τοῦ 
Παύλου εἷλκον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἱεροῦ, καὶ εὐθέως ἐκλείσθησαν αἱ 
θύραι. 31 ζητούντων τε αὐτὸν ἀποκτεῖναι ἀνέβη φάσις τῷ χιλιάρχῳ 
τῆς σπείρης ὅτι ὅλη συγχύννεται Ἰερουσαλήµ, 32 ὃς ἐξαυτῆς 
παραλαβὼν στρατιώτας καὶ ἑκατοντάρχας κατέδραµεν ἐπ� αὐτούς· 
οἱ δὲ ἰδόντες τὸν χιλίαρχον καὶ τοὺς στρατιώτας ἐπαύσαντο 
τύπτοντες τὸν Παῦλον. 33 τότε ἐγγίσας ὁ χιλίαρχος ἐπελάβετο 
αὐτοῦ καὶ ἐκέλευσεν δεθῆναι ἁλύσεσι δυσί, καὶ ἐπυνθάνετο τίς εἴη 
καὶ τί ἐστιν πεποιηκώς. 34 ἄλλοι δὲ ἄλλο τι ἐπεφώνουν ἐν τῷ 
ὄχλῳ· µὴ δυναµένου δὲ αὐτοῦ γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς διὰ τὸν θόρυβον 
ἐκέλευσεν ἄγεσθαι αὐτὸν εἰς τὴν παρεµβολήν. 35 ὅτε δὲ ἐγένετο ἐπὶ 
τοὺς ἀναβαθµούς, συνέβη βαστάζεσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν 
διὰ τὴν βίαν τοῦ ὄχλου, 36 ἠκολούθει γὰρ τὸ πλῆθος τοῦ λαοῦ 
κράζοντες, Αἶρε αὐτόν. 37 Μέλλων τε εἰσάγεσθαι εἰς τὴν 
παρεµβολὴν ὁ Παῦλος λέγει τῷ χιλιάρχῳ, Εἰ ἔξεστίν µοι εἰπεῖν τι 
πρὸς σέ; ὁ δὲ ἔφη, Ἑλληνιστὶ γινώσκεις; 38 οὐκ ἄρα σὺ εἶ ὁ 
Αἰγύπτιος ὁ πρὸ τούτων τῶν ἡµερῶν ἀναστατώσας καὶ ἐξαγαγὼν 
εἰς τὴν ἔρηµον τοὺς τετρακισχιλίους ἄνδρας τῶν σικαρίων; 39 εἶπεν 
δὲ ὁ Παῦλος, Ἐγὼ ἄνθρωπος µέν εἰµι Ἰουδαῖος, Ταρσεὺς τῆς 
Κιλικίας, οὐκ ἀσήµου πόλεως πολίτης· δέοµαι δέ σου, ἐπίτρεψόν µοι 
λαλῆσαι πρὸς τὸν λαόν. 40 ἐπιτρέψαντος δὲ αὐτοῦ ὁ Παῦλος ἑστὼς 
ἐπὶ τῶν ἀναβαθµῶν κατέσεισεν τῇ χειρὶ τῷ λαῷ· πολλῆς δὲ σιγῆς 
γενοµένης προσεφώνησεν τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ λέγων,  

Act 22:1Act 22:1Act 22:1Act 22:1    

Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατέ µου τῆς πρὸς ὑµᾶς νυνὶ 
ἀπολογίας �2 ἀκούσαντες δὲ ὅτι τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ προσεφώνει 
αὐτοῖς µᾶλλον παρέσχον ἡσυχίαν. καὶ φησίν �3 Ἐγώ εἰµι ἀνὴρ 
Ἰουδαῖος, γεγεννηµένος ἐν Ταρσῷ τῆς Κιλικίας, ἀνατεθραµµένος δὲ 
ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, παρὰ τοὺς πόδας Γαµαλιὴλ πεπαιδευµένος κατὰ 
ἀκρίβειαν τοῦ πατρῴου νόµου, ζηλωτὴς ὑπάρχων τοῦ θεοῦ καθὼς 
πάντες ὑµεῖς ἐστε σήµερον· 4 ὃς ταύτην τὴν ὁδὸν ἐδίωξα ἄχρι 
θανάτου, δεσµεύων καὶ παραδιδοὺς εἰς φυλακὰς ἄνδρας τε καὶ 
γυναῖκας, 5 ὡς καὶ ὁ ἀρχιερεὺς µαρτυρεῖ µοι καὶ πᾶν τὸ 
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πρεσβυτέριον· παρ� ὧν καὶ ἐπιστολὰς δεξάµενος πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς 
εἰς ∆αµασκὸν ἐπορευόµην ἄξων καὶ τοὺς ἐκεῖσε ὄντας δεδεµένους 
εἰς Ἰερουσαλὴµ ἵνα τιµωρηθῶσιν. 6 Ἐγένετο δέ µοι πορευοµένῳ 
καὶ ἐγγίζοντι τῇ ∆αµασκῷ περὶ µεσηµβρίαν ἐξαίφνης ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ περιαστράψαι φῶς ἱκανὸν περὶ ἐµέ, 7 ἔπεσά τε εἰς τὸ 
ἔδαφος καὶ ἤκουσα φωνῆς λεγούσης µοι, Σαοὺλ Σαούλ, τί µε 
διώκεις; 8 ἐγὼ δὲ ἀπεκρίθην, Τίς εἶ, κύριε; εἶπέν τε πρός µε, Ἐγώ 
εἰµι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὃν σὺ διώκεις. 9 οἱ δὲ σὺν ἐµοὶ ὄντες τὸ 
µὲν φῶς ἐθεάσαντο τὴν δὲ φωνὴν οὐκ ἤκουσαν τοῦ λαλοῦντός µοι. 
10 εἶπον δέ, Τί ποιήσω, κύριε; ὁ δὲ κύριος εἶπεν πρός µε, Ἀναστὰς 
πορεύου εἰς ∆αµασκόν, κἀκεῖ σοι λαληθήσεται περὶ πάντων ὧν 
τέτακταί σοι ποιῆσαι. 11 ὡς δὲ οὐκ ἐνέβλεπον ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ 
φωτὸς ἐκείνου, χειραγωγούµενος ὑπὸ τῶν συνόντων µοι ἦλθον εἰς 
∆αµασκόν. 12 Ἁνανίας δέ τις, ἀνὴρ εὐλαβὴς κατὰ τὸν νόµον, 
µαρτυρούµενος ὑπὸ πάντων τῶν κατοικούντων Ἰουδαίων, 13 ἐλθὼν 
πρός µε καὶ ἐπιστὰς εἶπέν µοι, Σαοὺλ ἀδελφέ, ἀνάβλεψον· κἀγὼ 
αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἀνέβλεψα εἰς αὐτόν. 14 ὁ δὲ εἶπεν, Ὁ θεὸς τῶν 
πατέρων ἡµῶν προεχειρίσατό σε γνῶναι τὸ θέληµα αὐτοῦ καὶ ἰδεῖν 
τὸν δίκαιον καὶ ἀκοῦσαι φωνὴν ἐκ τοῦ στόµατος αὐτοῦ, 15 ὅτι ἔσῃ 
µάρτυς αὐτῷ πρὸς πάντας ἀνθρώπους ὧν ἑώρακας καὶ ἤκουσας. 16 
καὶ νῦν τί µέλλεις; ἀναστὰς βάπτισαι καὶ ἀπόλουσαι τὰς ἁµαρτίας 
σου ἐπικαλεσάµενος τὸ ὄνοµα αὐτοῦ. 17 Ἐγένετο δέ µοι 
ὑποστρέψαντι εἰς Ἰερουσαλὴµ καὶ προσευχοµένου µου ἐν τῷ ἱερῷ 
γενέσθαι µε ἐν ἐκστάσει 18 καὶ ἰδεῖν αὐτὸν λέγοντά µοι, Σπεῦσον 
καὶ ἔξελθε ἐν τάχει ἐξ Ἰερουσαλήµ, διότι οὐ παραδέξονταί σου 
µαρτυρίαν περὶ ἐµοῦ. 19 κἀγὼ εἶπον, Κύριε, αὐτοὶ ἐπίστανται ὅτι 
ἐγὼ ἤµην φυλακίζων καὶ δέρων κατὰ τὰς συναγωγὰς τοὺς 
πιστεύοντας ἐπὶ σέ· 20 καὶ ὅτε ἐξεχύννετο τὸ αἷµα Στεφάνου τοῦ 
µάρτυρός σου, καὶ αὐτὸς ἤµην ἐφεστὼς καὶ συνευδοκῶν καὶ 
φυλάσσων τὰ ἱµάτια τῶν ἀναιρούντων αὐτόν. 21 καὶ εἶπεν πρός µε, 
Πορεύου, ὅτι ἐγὼ εἰς ἔθνη µακρὰν ἐξαποστελῶ σε. 22 Ἤκουον δὲ 
αὐτοῦ ἄχρι τούτου τοῦ λόγου καὶ ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν 
λέγοντες, Αἶρε ἀπὸ τῆς γῆς τὸν τοιοῦτον, οὐ γὰρ καθῆκεν αὐτὸν 
ζῆν. 23 κραυγαζόντων τε αὐτῶν καὶ ῥιπτούντων τὰ ἱµάτια καὶ 
κονιορτὸν βαλλόντων εἰς τὸν ἀέρα, 24 ἐκέλευσεν ὁ χιλίαρχος 
εἰσάγεσθαι αὐτὸν εἰς τὴν παρεµβολήν, εἴπας µάστιξιν ἀνετάζεσθαι 
αὐτὸν ἵνα ἐπιγνῷ δι� ἣν αἰτίαν οὕτως ἐπεφώνουν αὐτῷ. 25 ὡς δὲ 
προέτειναν αὐτὸν τοῖς ἱµᾶσιν εἶπεν πρὸς τὸν ἑστῶτα ἑκατόνταρχον 
ὁ Παῦλος, Εἰ ἄνθρωπον Ῥωµαῖον καὶ ἀκατάκριτον ἔξεστιν ὑµῖν 
µαστίζειν; 26 ἀκούσας δὲ ὁ ἑκατοντάρχης προσελθὼν τῷ χιλιάρχῳ 
ἀπήγγειλεν λέγων, Τί µέλλεις ποιεῖν; ὁ γὰρ ἄνθρωπος οὗτος 
Ῥωµαῖός ἐστιν. 27 προσελθὼν δὲ ὁ χιλίαρχος εἶπεν αὐτῷ, Λέγε 
µοι, σὺ Ῥωµαῖος εἶ; ὁ δὲ ἔφη, Ναί. 28 ἀπεκρίθη δὲ ὁ χιλίαρχος, 
Ἐγὼ πολλοῦ κεφαλαίου τὴν πολιτείαν ταύτην ἐκτησάµην. ὁ δὲ 
Παῦλος ἔφη, Ἐγὼ δὲ καὶ γεγέννηµαι. 29 εὐθέως οὖν ἀπέστησαν 
ἀπ� αὐτοῦ οἱ µέλλοντες αὐτὸν ἀνετάζειν· καὶ ὁ χιλίαρχος δὲ 
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ἐφοβήθη ἐπιγνοὺς ὅτι Ῥωµαῖός ἐστιν καὶ ὅτι αὐτὸν ἦν δεδεκώς. 30 
Τῇ δὲ ἐπαύριον βουλόµενος γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς τὸ τί κατηγορεῖται 
ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων ἔλυσεν αὐτόν, καὶ ἐκέλευσεν συνελθεῖν τοὺς 
ἀρχιερεῖς καὶ πᾶν τὸ συνέδριον, καὶ καταγαγὼν τὸν Παῦλον 
ἔστησεν εἰς αὐτούς.  

Act 23:1Act 23:1Act 23:1Act 23:1    

ἀτενίσας δὲ τῷ συνεδρίῳ ὁ Παῦλος εἶπεν, Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ 
πάσῃ συνειδήσει ἀγαθῇ πεπολίτευµαι τῷ θεῷ ἄχρι ταύτης τῆς 
ἡµέρας. 2 ὁ δὲ ἀρχιερεὺς Ἁνανίας ἐπέταξεν τοῖς παρεστῶσιν αὐτῷ 
τύπτειν αὐτοῦ τὸ στόµα. 3 τότε ὁ Παῦλος πρὸς αὐτὸν εἶπεν, 
Τύπτειν σε µέλλει ὁ θεός, τοῖχε κεκονιαµένε· καὶ σὺ κάθῃ κρίνων 
µε κατὰ τὸν νόµον, καὶ παρανοµῶν κελεύεις µε τύπτεσθαι; 4 οἱ δὲ 
παρεστῶτες εἶπαν, Τὸν ἀρχιερέα τοῦ θεοῦ λοιδορεῖς; 5 ἔφη τε ὁ 
Παῦλος, Οὐκ ᾔδειν, ἀδελφοί, ὅτι ἐστὶν ἀρχιερεύς· γέγραπται γὰρ 
ὅτι Ἄρχοντα τοῦ λαοῦ σου οὐκ ἐρεῖς κακῶς. 6 Γνοὺς δὲ ὁ Παῦλος 
ὅτι τὸ ἓν µέρος ἐστὶν Σαδδουκαίων τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων ἔκραζεν 
ἐν τῷ συνεδρίῳ, Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ Φαρισαῖός εἰµι, υἱὸς 
Φαρισαίων· περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνοµαι. 7 
τοῦτο δὲ αὐτοῦ λαλοῦντος ἐγένετο στάσις τῶν Φαρισαίων καὶ 
Σαδδουκαίων, καὶ ἐσχίσθη τὸ πλῆθος. 8 Σαδδουκαῖοι µὲν γὰρ 
λέγουσιν µὴ εἶναι ἀνάστασιν µήτε ἄγγελον µήτε πνεῦµα, 
Φαρισαῖοι δὲ ὁµολογοῦσιν τὰ ἀµφότερα. 9 ἐγένετο δὲ κραυγὴ 
µεγάλη, καὶ ἀναστάντες τινὲς τῶν γραµµατέων τοῦ µέρους τῶν 
Φαρισαίων διεµάχοντο λέγοντες, Οὐδὲν κακὸν εὑρίσκοµεν ἐν τῷ 
ἀνθρώπῳ τούτῳ· εἰ δὲ πνεῦµα ἐλάλησεν αὐτῷ ἢ ἄγγελος �10 
Πολλῆς δὲ γινοµένης στάσεως φοβηθεὶς ὁ χιλίαρχος µὴ διασπασθῇ 
ὁ Παῦλος ὑπ� αὐτῶν ἐκέλευσεν τὸ στράτευµα καταβὰν ἁρπάσαι 
αὐτὸν ἐκ µέσου αὐτῶν, ἄγειν τε εἰς τὴν παρεµβολήν. 11 Τῇ δὲ 
ἐπιούσῃ νυκτὶ ἐπιστὰς αὐτῷ ὁ κύριος εἶπεν, Θάρσει, ὡς γὰρ 
διεµαρτύρω τὰ περὶ ἐµοῦ εἰς Ἰερουσαλὴµ οὕτω σε δεῖ καὶ εἰς 
Ῥώµην µαρτυρῆσαι. 12 Γενοµένης δὲ ἡµέρας ποιήσαντες 
συστροφὴν οἱ Ἰουδαῖοι ἀνεθεµάτισαν ἑαυτοὺς λέγοντες µήτε φαγεῖν 
µήτε πίειν ἕως οὗ ἀποκτείνωσιν τὸν Παῦλον. 13 ἦσαν δὲ πλείους 
τεσσαράκοντα οἱ ταύτην τὴν συνωµοσίαν ποιησάµενοι· 14 οἵτινες 
προσελθόντες τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς πρεσβυτέροις εἶπαν, 
Ἀναθέµατι ἀνεθεµατίσαµεν ἑαυτοὺς µηδενὸς γεύσασθαι ἕως οὗ 
ἀποκτείνωµεν τὸν Παῦλον. 15 νῦν οὖν ὑµεῖς ἐµφανίσατε τῷ 
χιλιάρχῳ σὺν τῷ συνεδρίῳ ὅπως καταγάγῃ αὐτὸν εἰς ὑµᾶς ὡς 
µέλλοντας διαγινώσκειν ἀκριβέστερον τὰ περὶ αὐτοῦ· ἡµεῖς δὲ πρὸ 
τοῦ ἐγγίσαι αὐτὸν ἕτοιµοί ἐσµεν τοῦ ἀνελεῖν αὐτόν. 16 Ἀκούσας δὲ 
ὁ υἱὸς τῆς ἀδελφῆς Παύλου τὴν ἐνέδραν παραγενόµενος καὶ 
εἰσελθὼν εἰς τὴν παρεµβολὴν ἀπήγγειλεν τῷ Παύλῳ. 17 
προσκαλεσάµενος δὲ ὁ Παῦλος ἕνα τῶν ἑκατονταρχῶν ἔφη, Τὸν 
νεανίαν τοῦτον ἀπάγαγε πρὸς τὸν χιλίαρχον, ἔχει γὰρ ἀπαγγεῖλαί 
τι αὐτῷ. 18 ὁ µὲν οὖν παραλαβὼν αὐτὸν ἤγαγεν πρὸς τὸν χιλίαρχον 
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καὶ φησίν, Ὁ δέσµιος Παῦλος προσκαλεσάµενός µε ἠρώτησεν 
τοῦτον τὸν νεανίσκον ἀγαγεῖν πρὸς σέ, ἔχοντά τι λαλῆσαί σοι. 19 
ἐπιλαβόµενος δὲ τῆς χειρὸς αὐτοῦ ὁ χιλίαρχος καὶ ἀναχωρήσας 
κατ� ἰδίαν ἐπυνθάνετο, Τί ἐστιν ὃ ἔχεις ἀπαγγεῖλαί µοι; 20 εἶπεν δὲ 
ὅτι Οἱ Ἰουδαῖοι συνέθεντο τοῦ ἐρωτῆσαί σε ὅπως αὔριον τὸν 
Παῦλον καταγάγῃς εἰς τὸ συνέδριον ὡς µέλλον τι ἀκριβέστερον 
πυνθάνεσθαι περὶ αὐτοῦ. 21 σὺ οὖν µὴ πεισθῇς αὐτοῖς· ἐνεδρεύουσιν 
γὰρ αὐτὸν ἐξ αὐτῶν ἄνδρες πλείους τεσσαράκοντα, οἵτινες 
ἀνεθεµάτισαν ἑαυτοὺς µήτε φαγεῖν µήτε πιεῖν ἕως οὗ ἀνέλωσιν 
αὐτόν, καὶ νῦν εἰσιν ἕτοιµοι προσδεχόµενοι τὴν ἀπὸ σοῦ ἐπαγγελίαν. 
22 ὁ µὲν οὖν χιλίαρχος ἀπέλυσε τὸν νεανίσκον παραγγείλας µηδενὶ 
ἐκλαλῆσαι ὅτι ταῦτα ἐνεφάνισας πρός µε. 23 Καὶ προσκαλεσάµενος 
δύο τινὰς τῶν ἑκατονταρχῶν εἶπεν, Ἑτοιµάσατε στρατιώτας 
διακοσίους ὅπως πορευθῶσιν ἕως Καισαρείας, καὶ ἱππεῖς 
ἑβδοµήκοντα καὶ δεξιολάβους διακοσίους, ἀπὸ τρίτης ὥρας τῆς 
νυκτός, 24 κτήνη τε παραστῆσαι ἵνα ἐπιβιβάσαντες τὸν Παῦλον 
διασώσωσι πρὸς Φήλικα τὸν ἡγεµόνα, 25 γράψας ἐπιστολὴν 
ἔχουσαν τὸν τύπον τοῦτον· 26 Κλαύδιος Λυσίας τῷ κρατίστῳ 
ἡγεµόνι Φήλικι χαίρειν. 27 Τὸν ἄνδρα τοῦτον συλληµφθέντα ὑπὸ 
τῶν Ἰουδαίων καὶ µέλλοντα ἀναιρεῖσθαι ὑπ� αὐτῶν ἐπιστὰς σὺν τῷ 
στρατεύµατι ἐξειλάµην, µαθὼν ὅτι Ῥωµαῖός ἐστιν· 28 βουλόµενός 
τε ἐπιγνῶναι τὴν αἰτίαν δι� ἣν ἐνεκάλουν αὐτῷ κατήγαγον εἰς τὸ 
συνέδριον αὐτῶν· 29 ὃν εὗρον ἐγκαλούµενον περὶ ζητηµάτων τοῦ 
νόµου αὐτῶν, µηδὲν δὲ ἄξιον θανάτου ἢ δεσµῶν ἔχοντα ἔγκληµα. 
30 µηνυθείσης δέ µοι ἐπιβουλῆς εἰς τὸν ἄνδρα ἔσεσθαι ἐξ αὐτῶν 
ἔπεµψα πρὸς σέ, παραγγείλας καὶ τοῖς κατηγόροις λέγειν πρὸς 
αὐτὸν ἐπὶ σοῦ. 31 Οἱ µὲν οὖν στρατιῶται κατὰ τὸ διατεταγµένον 
αὐτοῖς ἀναλαβόντες τὸν Παῦλον ἤγαγον διὰ νυκτὸς εἰς τὴν 
Ἀντιπατρίδα· 32 τῇ δὲ ἐπαύριον ἐάσαντες τοὺς ἱππεῖς ἀπέρχεσθαι 
σὺν αὐτῷ ὑπέστρεψαν εἰς τὴν παρεµβολήν· 33 οἵτινες εἰσελθόντες 
εἰς τὴν Καισάρειαν καὶ ἀναδόντες τὴν ἐπιστολὴν τῷ ἡγεµόνι 
παρέστησαν καὶ τὸν Παῦλον αὐτῷ. 34 ἀναγνοὺς δὲ καὶ ἐπερωτήσας 
ἐκ ποίας ἐπαρχείας ἐστὶν καὶ πυθόµενος ὅτι ἀπὸ Κιλικίας, 35 
∆ιακούσοµαί σου, ἔφη, ὅταν καὶ οἱ κατήγοροί σου παραγένωνται· 
κελεύσας ἐν τῷ πραιτωρίῳ τοῦ Ἡρῴδου φυλάσσεσθαι αὐτόν.  

Act 24:1Act 24:1Act 24:1Act 24:1    

Μετὰ δὲ πέντε ἡµέρας κατέβη ὁ ἀρχιερεὺς Ἁνανίας µετὰ 
πρεσβυτέρων τινῶν καὶ ῥήτορος Τερτύλλου τινός, οἵτινες 
ἐνεφάνισαν τῷ ἡγεµόνι κατὰ τοῦ Παύλου. 2 κληθέντος δὲ αὐτοῦ 
ἤρξατο κατηγορεῖν ὁ Τέρτυλλος λέγων, Πολλῆς εἰρήνης 
τυγχάνοντες διὰ σοῦ καὶ διορθωµάτων γινοµένων τῷ ἔθνει τούτῳ 
διὰ τῆς σῆς προνοίας, 3 πάντῃ τε καὶ πανταχοῦ ἀποδεχόµεθα, 
κράτιστε Φῆλιξ, µετὰ πάσης εὐχαριστίας. 4 ἵνα δὲ µὴ ἐπὶ πλεῖόν 
σε ἐγκόπτω, παρακαλῶ ἀκοῦσαί σε ἡµῶν συντόµως τῇ σῇ 
ἐπιεικείᾳ. 5 εὑρόντες γὰρ τὸν ἄνδρα τοῦτον λοιµὸν καὶ κινοῦντα 
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στάσεις πᾶσιν τοῖς Ἰουδαίοις τοῖς κατὰ τὴν οἰκουµένην 
πρωτοστάτην τε τῆς τῶν Ναζωραίων αἱρέσεως, 6 ὃς καὶ τὸ ἱερὸν 
ἐπείρασεν βεβηλῶσαι, ὃν καὶ ἐκρατήσαµεν, 8 παρ� οὗ δυνήσῃ αὐτὸς 
ἀνακρίνας περὶ πάντων τούτων ἐπιγνῶναι ὧν ἡµεῖς κατηγοροῦµεν 
αὐτοῦ. 9 συνεπέθεντο δὲ καὶ οἱ Ἰουδαῖοι φάσκοντες ταῦτα οὕτως 
ἔχειν. 10 Ἀπεκρίθη τε ὁ Παῦλος νεύσαντος αὐτῷ τοῦ ἡγεµόνος 
λέγειν, Ἐκ πολλῶν ἐτῶν ὄντα σε κριτὴν τῷ ἔθνει τούτῳ 
ἐπιστάµενος εὐθύµως τὰ περὶ ἐµαυτοῦ ἀπολογοῦµαι, 11 δυναµένου 
σου ἐπιγνῶναι ὅτι οὐ πλείους εἰσίν µοι ἡµέραι δώδεκα ἀφ�  ἧς 
ἀνέβην προσκυνήσων εἰς Ἰερουσαλήµ, 12 καὶ οὔτε ἐν τῷ ἱερῷ εὗρόν 
µε πρός τινα διαλεγόµενον ἢ ἐπίστασιν ποιοῦντα ὄχλου οὔτε ἐν ταῖς 
συναγωγαῖς οὔτε κατὰ τὴν πόλιν, 13 οὐδὲ παραστῆσαι δύνανταί σοι 
περὶ ὧν νυνὶ κατηγοροῦσίν µου. 14 ὁµολογῶ δὲ τοῦτό σοι ὅτι κατὰ 
τὴν ὁδὸν ἣν λέγουσιν αἵρεσιν οὕτως λατρεύω τῷ πατρῴῳ θεῷ, 
πιστεύων πᾶσι τοῖς κατὰ τὸν νόµον καὶ τοῖς ἐν τοῖς προφήταις 
γεγραµµένοις, 15 ἐλπίδα ἔχων εἰς τὸν θεόν, ἣν καὶ αὐτοὶ οὗτοι 
προσδέχονται, ἀνάστασιν µέλλειν ἔσεσθαι δικαίων τε καὶ ἀδίκων. 
16 ἐν τούτῳ καὶ αὐτὸς ἀσκῶ ἀπρόσκοπον συνείδησιν ἔχειν πρὸς τὸν 
θεὸν καὶ τοὺς ἀνθρώπους διὰ παντός. 17 δι� ἐτῶν δὲ πλειόνων 
ἐλεηµοσύνας ποιήσων εἰς τὸ ἔθνος µου παρεγενόµην καὶ προσφοράς, 
18 ἐν αἷς εὗρόν µε ἡγνισµένον ἐν τῷ ἱερῷ, οὐ µετὰ ὄχλου οὐδὲ µετὰ 
θορύβου· 19 τινὲς δὲ ἀπὸ τῆς Ἀσίας Ἰουδαῖοι, οὓς ἔδει ἐπὶ σοῦ 
παρεῖναι καὶ κατηγορεῖν εἴ τι ἔχοιεν πρὸς ἐµέ �20 ἢ αὐτοὶ οὗτοι 
εἰπάτωσαν τί εὗρον ἀδίκηµα στάντος µου ἐπὶ τοῦ συνεδρίου 21 ἢ 
περὶ µιᾶς ταύτης φωνῆς ἧς ἐκέκραξα ἐν αὐτοῖς ἑστὼς ὅτι Περὶ 
ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνοµαι σήµερον ἐφ� ὑµῶν. 22 
Ἀνεβάλετο δὲ αὐτοὺς ὁ Φῆλιξ, ἀκριβέστερον εἰδὼς τὰ περὶ τῆς 
ὁδοῦ, εἴπας, Ὅταν Λυσίας ὁ χιλίαρχος καταβῇ διαγνώσοµαι τὰ 
καθ� ὑµᾶς, 23 διαταξάµενος τῷ ἑκατοντάρχῃ τηρεῖσθαι αὐτὸν ἔχειν 
τε ἄνεσιν καὶ µηδένα κωλύειν τῶν ἰδίων αὐτοῦ ὑπηρετεῖν αὐτῷ. 24 
Μετὰ δὲ ἡµέρας τινὰς παραγενόµενος ὁ Φῆλιξ σὺν ∆ρουσίλλῃ τῇ 
ἰδίᾳ γυναικὶ οὔσῃ Ἰουδαίᾳ µετεπέµψατο τὸν Παῦλον καὶ ἤκουσεν 
αὐτοῦ περὶ τῆς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν πίστεως. 25 διαλεγοµένου δὲ 
αὐτοῦ περὶ δικαιοσύνης καὶ ἐγκρατείας καὶ τοῦ κρίµατος τοῦ 
µέλλοντος ἔµφοβος γενόµενος ὁ Φῆλιξ ἀπεκρίθη, Τὸ νῦν ἔχον 
πορεύου, καιρὸν δὲ µεταλαβὼν µετακαλέσοµαί σε· 26 ἅµα καὶ 
ἐλπίζων ὅτι χρήµατα δοθήσεται αὐτῷ ὑπὸ τοῦ Παύλου· διὸ καὶ 
πυκνότερον αὐτὸν µεταπεµπόµενος ὡµίλει αὐτῷ. 27 ∆ιετίας δὲ 
πληρωθείσης ἔλαβεν διάδοχον ὁ Φῆλιξ Πόρκιον Φῆστον· θέλων τε 
χάριτα καταθέσθαι τοῖς Ἰουδαίοις ὁ Φῆλιξ κατέλιπε τὸν Παῦλον 
δεδεµένον.  

Act 25:1Act 25:1Act 25:1Act 25:1    

Φῆστος οὖν ἐπιβὰς τῇ ἐπαρχείᾳ µετὰ τρεῖς ἡµέρας ἀνέβη εἰς 
Ἱεροσόλυµα ἀπὸ Καισαρείας, 2 ἐνεφάνισάν τε αὐτῷ οἱ ἀρχιερεῖς 
καὶ οἱ πρῶτοι τῶν Ἰουδαίων κατὰ τοῦ Παύλου, καὶ παρεκάλουν 
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αὐτὸν 3 αἰτούµενοι χάριν κατ� αὐτοῦ ὅπως µεταπέµψηται αὐτὸν εἰς 
Ἰερουσαλήµ, ἐνέδραν ποιοῦντες ἀνελεῖν αὐτὸν κατὰ τὴν ὁδόν. 4 ὁ 
µὲν οὖν Φῆστος ἀπεκρίθη τηρεῖσθαι τὸν Παῦλον εἰς Καισάρειαν, 
ἑαυτὸν δὲ µέλλειν ἐν τάχει ἐκπορεύεσθαι· 5 Οἱ οὖν ἐν ὑµῖν, φησίν, 
δυνατοὶ συγκαταβάντες εἴ τί ἐστιν ἐν τῷ ἀνδρὶ ἄτοπον 
κατηγορείτωσαν αὐτοῦ. 6 ∆ιατρίψας δὲ ἐν αὐτοῖς ἡµέρας οὐ 
πλείους ὀκτὼ ἢ δέκα, καταβὰς εἰς Καισάρειαν, τῇ ἐπαύριον 
καθίσας ἐπὶ τοῦ βήµατος ἐκέλευσεν τὸν Παῦλον ἀχθῆναι. 7 
παραγενοµένου δὲ αὐτοῦ περιέστησαν αὐτὸν οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύµων 
καταβεβηκότες Ἰουδαῖοι, πολλὰ καὶ βαρέα αἰτιώµατα 
καταφέροντες ἃ οὐκ ἴσχυον ἀποδεῖξαι, 8 τοῦ Παύλου ἀπολογουµένου 
ὅτι Οὔτε εἰς τὸν νόµον τῶν Ἰουδαίων οὔτε εἰς τὸ ἱερὸν οὔτε εἰς 
Καίσαρά τι ἥµαρτον. 9 ὁ Φῆστος δὲ θέλων τοῖς Ἰουδαίοις χάριν 
καταθέσθαι ἀποκριθεὶς τῷ Παύλῳ εἶπεν, Θέλεις εἰς Ἱεροσόλυµα 
ἀναβὰς ἐκεῖ περὶ τούτων κριθῆναι ἐπ� ἐµοῦ; 10 εἶπεν δὲ ὁ Παῦλος, 
Ἑστὼς ἐπὶ τοῦ βήµατος Καίσαρός εἰµι, οὗ µε δεῖ κρίνεσθαι. 
Ἰουδαίους οὐδὲν ἠδίκησα, ὡς καὶ σὺ κάλλιον ἐπιγινώσκεις. 11 εἰ 
µὲν οὖν ἀδικῶ καὶ ἄξιον θανάτου πέπραχά τι, οὐ παραιτοῦµαι τὸ 
ἀποθανεῖν· εἰ δὲ οὐδέν ἐστιν ὧν οὗτοι κατηγοροῦσίν µου, οὐδείς µε 
δύναται αὐτοῖς χαρίσασθαι· Καίσαρα ἐπικαλοῦµαι. 12 τότε ὁ 
Φῆστος συλλαλήσας µετὰ τοῦ συµβουλίου ἀπεκρίθη, Καίσαρα 
ἐπικέκλησαι, ἐπὶ Καίσαρα πορεύσῃ. 13 Ἡµερῶν δὲ διαγενοµένων 
τινῶν Ἀγρίππας ὁ βασιλεὺς καὶ Βερνίκη κατήντησαν εἰς 
Καισάρειαν ἀσπασάµενοι τὸν Φῆστον. 14 ὡς δὲ πλείους ἡµέρας 
διέτριβον ἐκεῖ, ὁ Φῆστος τῷ βασιλεῖ ἀνέθετο τὰ κατὰ τὸν Παῦλον 
λέγων, Ἀνήρ τίς ἐστιν καταλελειµµένος ὑπὸ Φήλικος δέσµιος, 15 
περὶ οὗ γενοµένου µου εἰς Ἱεροσόλυµα ἐνεφάνισαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ 
οἱ πρεσβύτεροι τῶν Ἰουδαίων, αἰτούµενοι κατ� αὐτοῦ καταδίκην· 16 
πρὸς οὓς ἀπεκρίθην ὅτι οὐκ ἔστιν ἔθος Ῥωµαίοις χαρίζεσθαί τινα 
ἄνθρωπον πρὶν ἢ ὁ κατηγορούµενος κατὰ πρόσωπον ἔχοι τοὺς 
κατηγόρους τόπον τε ἀπολογίας λάβοι περὶ τοῦ ἐγκλήµατος. 17 
συνελθόντων οὖν ἐνθάδε ἀναβολὴν µηδεµίαν ποιησάµενος τῇ ἑξῆς 
καθίσας ἐπὶ τοῦ βήµατος ἐκέλευσα ἀχθῆναι τὸν ἄνδρα· 18 περὶ οὗ 
σταθέντες οἱ κατήγοροι οὐδεµίαν αἰτίαν ἔφερον ὧν ἐγὼ ὑπενόουν 
πονηρῶν, 19 ζητήµατα δέ τινα περὶ τῆς ἰδίας δεισιδαιµονίας εἶχον 
πρὸς αὐτὸν καὶ περί τινος Ἰησοῦ τεθνηκότος, ὃν ἔφασκεν ὁ Παῦλος 
ζῆν. 20 ἀπορούµενος δὲ ἐγὼ τὴν περὶ τούτων ζήτησιν ἔλεγον εἰ 
βούλοιτο πορεύεσθαι εἰς Ἱεροσόλυµα κἀκεῖ κρίνεσθαι περὶ τούτων. 
21 τοῦ δὲ Παύλου ἐπικαλεσαµένου τηρηθῆναι αὐτὸν εἰς τὴν τοῦ 
Σεβαστοῦ διάγνωσιν, ἐκέλευσα τηρεῖσθαι αὐτὸν ἕως οὗ ἀναπέµψω 
αὐτὸν πρὸς Καίσαρα. 22 Ἀγρίππας δὲ πρὸς τὸν Φῆστον, Ἐβουλόµην 
καὶ αὐτὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀκοῦσαι. Αὔριον, φησίν, ἀκούσῃ αὐτοῦ. 23 
Τῇ οὖν ἐπαύριον ἐλθόντος τοῦ Ἀγρίππα καὶ τῆς Βερνίκης µετὰ 
πολλῆς φαντασίας καὶ εἰσελθόντων εἰς τὸ ἀκροατήριον σύν τε 
χιλιάρχοις καὶ ἀνδράσιν τοῖς κατ� ἐξοχὴν τῆς πόλεως, καὶ 
κελεύσαντος τοῦ Φήστου ἤχθη ὁ Παῦλος. 24 καί φησιν ὁ Φῆστος, 
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Ἀγρίππα βασιλεῦ καὶ πάντες οἱ συµπαρόντες ἡµῖν ἄνδρες, θεωρεῖτε 
τοῦτον περὶ οὗ ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν Ἰουδαίων ἐνέτυχόν µοι ἔν τε 
Ἱεροσολύµοις καὶ ἐνθάδε, βοῶντες µὴ δεῖν αὐτὸν ζῆν µηκέτι. 25 
ἐγὼ δὲ κατελαβόµην µηδὲν ἄξιον αὐτὸν θανάτου πεπραχέναι, αὐτοῦ 
δὲ τούτου ἐπικαλεσαµένου τὸν Σεβαστὸν ἔκρινα πέµπειν. 26 περὶ οὗ 
ἀσφαλές τι γράψαι τῷ κυρίῳ οὐκ ἔχω· διὸ προήγαγον αὐτὸν ἐφ� 
ὑµῶν καὶ µάλιστα ἐπὶ σοῦ, βασιλεῦ Ἀγρίππα, ὅπως τῆς 
ἀνακρίσεως γενοµένης σχῶ τί γράψω· 27 ἄλογον γάρ µοι δοκεῖ 
πέµποντα δέσµιον µὴ καὶ τὰς κατ� αὐτοῦ αἰτίας σηµᾶναι.  

Act 26:1Act 26:1Act 26:1Act 26:1    

Ἀγρίππας δὲ πρὸς τὸν Παῦλον ἔφη, Ἐπιτρέπεταί σοι περὶ σεαυτοῦ 
λέγειν. τότε ὁ Παῦλος ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπελογεῖτο, 2 Περὶ 
πάντων ὧν ἐγκαλοῦµαι ὑπὸ Ἰουδαίων, βασιλεῦ Ἀγρίππα, ἥγηµαι 
ἐµαυτὸν µακάριον ἐπὶ σοῦ µέλλων σήµερον ἀπολογεῖσθαι, 3 
µάλιστα γνώστην ὄντα σε πάντων τῶν κατὰ Ἰουδαίους ἐθῶν τε 
καὶ ζητηµάτων· διὸ δέοµαι µακροθύµως ἀκοῦσαί µου. 4 Τὴν µὲν 
οὖν βίωσίν µου ἐκ νεότητος τὴν ἀπ� ἀρχῆς γενοµένην ἐν τῷ ἔθνει 
µου ἔν τε Ἱεροσολύµοις ἴσασι πάντες Ἰουδαῖοι, 5 προγινώσκοντές µε 
ἄνωθεν, ἐὰν θέλωσι µαρτυρεῖν, ὅτι κατὰ τὴν ἀκριβεστάτην αἵρεσιν 
τῆς ἡµετέρας θρησκείας ἔζησα Φαρισαῖος. 6 καὶ νῦν ἐπ� ἐλπίδι τῆς 
εἰς τοὺς πατέρας ἡµῶν ἐπαγγελίας γενοµένης ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἕστηκα 
κρινόµενος, 7 εἰς ἣν τὸ δωδεκάφυλον ἡµῶν ἐν ἐκτενείᾳ νύκτα καὶ 
ἡµέραν λατρεῦον ἐλπίζει καταντῆσαι· περὶ ἧς ἐλπίδος ἐγκαλοῦµαι 
ὑπὸ Ἰουδαίων, βασιλεῦ. 8 τί ἄπιστον κρίνεται παρ� ὑµῖν εἰ ὁ θεὸς 
νεκροὺς ἐγείρει; 9 ἐγὼ µὲν οὖν ἔδοξα ἐµαυτῷ πρὸς τὸ ὄνοµα Ἰησοῦ 
τοῦ Ναζωραίου δεῖν πολλὰ ἐναντία πρᾶξαι· 10 ὃ καὶ ἐποίησα ἐν 
Ἱεροσολύµοις, καὶ πολλούς τε τῶν ἁγίων ἐγὼ ἐν φυλακαῖς 
κατέκλεισα τὴν παρὰ τῶν ἀρχιερέων ἐξουσίαν λαβών, 
ἀναιρουµένων τε αὐτῶν κατήνεγκα ψῆφον, 11 καὶ κατὰ πάσας τὰς 
συναγωγὰς πολλάκις τιµωρῶν αὐτοὺς ἠνάγκαζον βλασφηµεῖν, 
περισσῶς τε ἐµµαινόµενος αὐτοῖς ἐδίωκον ἕως καὶ εἰς τὰς ἔξω 
πόλεις. 12 Ἐν οἷς πορευόµενος εἰς τὴν ∆αµασκὸν µετ� ἐξουσίας καὶ 
ἐπιτροπῆς τῆς τῶν ἀρχιερέων 13 ἡµέρας µέσης κατὰ τὴν ὁδὸν 
εἶδον, βασιλεῦ, οὐρανόθεν ὑπὲρ τὴν λαµπρότητα τοῦ ἡλίου 
περιλάµψαν µε φῶς καὶ τοὺς σὺν ἐµοὶ πορευοµένους· 14 πάντων τε 
καταπεσόντων ἡµῶν εἰς τὴν γῆν ἤκουσα φωνὴν λέγουσαν πρός µε 
τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ, Σαοὺλ Σαούλ, τί µε διώκεις; σκληρόν σοι 
πρὸς κέντρα λακτίζειν. 15 ἐγὼ δὲ εἶπα, Τίς εἶ, κύριε; ὁ δὲ κύριος 
εἶπεν, Ἐγώ εἰµι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις. 16 ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ 
στῆθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου· εἰς τοῦτο γὰρ ὤφθην σοι, προχειρίσασθαί 
σε ὑπηρέτην καὶ µάρτυρα ὧν τε εἶδές µε ὧν τε ὀφθήσοµαί σοι, 17 
ἐξαιρούµενός σε ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ ἐκ τῶν ἐθνῶν, εἰς οὓς ἐγὼ 
ἀποστέλλω σε 18 ἀνοῖξαι ὀφθαλµοὺς αὐτῶν, τοῦ ἐπιστρέψαι ἀπὸ 
σκότους εἰς φῶς καὶ τῆς ἐξουσίας τοῦ Σατανᾶ ἐπὶ τὸν θεόν, τοῦ 
λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν ἁµαρτιῶν καὶ κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασµένοις 
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πίστει τῇ εἰς ἐµέ. 19 Ὅθεν, βασιλεῦ Ἀγρίππα, οὐκ ἐγενόµην 
ἀπειθὴς τῇ οὐρανίῳ ὀπτασίᾳ, 20 ἀλλὰ τοῖς ἐν ∆αµασκῷ πρῶτόν τε 
καὶ Ἱεροσολύµοις, πᾶσάν τε τὴν χώραν τῆς Ἰουδαίας καὶ τοῖς 
ἔθνεσιν ἀπήγγελλον µετανοεῖν καὶ ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν θεόν, ἄξια 
τῆς µετανοίας ἔργα πράσσοντας. 21 ἕνεκα τούτων µε Ἰουδαῖοι 
συλλαβόµενοι [ὄντα] ἐν τῷ ἱερῷ ἐπειρῶντο διαχειρίσασθαι. 22 
ἐπικουρίας οὖν τυχὼν τῆς ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἄχρι τῆς ἡµέρας ταύτης 
ἕστηκα µαρτυρόµενος µικρῷ τε καὶ µεγάλῳ, οὐδὲν ἐκτὸς λέγων ὧν 
τε οἱ προφῆται ἐλάλησαν µελλόντων γίνεσθαι καὶ Μωϋσῆς, 23 εἰ 
παθητὸς ὁ Χριστός, εἰ πρῶτος ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν φῶς µέλλει 
καταγγέλλειν τῷ τε λαῷ καὶ τοῖς ἔθνεσιν. 24 Ταῦτα δὲ αὐτοῦ 
ἀπολογουµένου ὁ Φῆστος µεγάλῃ τῇ φωνῇ φησιν, Μαίνῃ, Παῦλε· 
τὰ πολλά σε γράµµατα εἰς µανίαν περιτρέπει. 25 ὁ δὲ Παῦλος, Οὐ 
µαίνοµαι, φησίν, κράτιστε Φῆστε, ἀλλὰ ἀληθείας καὶ σωφροσύνης 
ῥήµατα ἀποφθέγγοµαι. 26 ἐπίσταται γὰρ περὶ τούτων ὁ βασιλεύς, 
πρὸς ὃν καὶ παρρησιαζόµενος λαλῶ· λανθάνειν γὰρ αὐτὸν τούτων 
οὐ πείθοµαι οὐθέν, οὐ γάρ ἐστιν ἐν γωνίᾳ πεπραγµένον τοῦτο. 27 
πιστεύεις, βασιλεῦ Ἀγρίππα, τοῖς προφήταις; οἶδα ὅτι πιστεύεις. 28 
ὁ δὲ Ἀγρίππας πρὸς τὸν Παῦλον, Ἐν ὀλίγῳ µε πείθεις Χριστιανὸν 
ποιῆσαι. 29 ὁ δὲ Παῦλος, Εὐξαίµην ἂν τῷ θεῷ καὶ ἐν ὀλίγῳ καὶ ἐν 
µεγάλῳ οὐ µόνον σὲ ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς ἀκούοντάς µου σήµερον 
γενέσθαι τοιούτους ὁποῖος καὶ ἐγώ εἰµι, παρεκτὸς τῶν δεσµῶν 
τούτων. 30 Ἀνέστη τε ὁ βασιλεὺς καὶ ὁ ἡγεµὼν ἥ τε Βερνίκη καὶ 
οἱ συγκαθήµενοι αὐτοῖς, 31 καὶ ἀναχωρήσαντες ἐλάλουν πρὸς 
ἀλλήλους λέγοντες ὅτι Οὐδὲν θανάτου ἢ δεσµῶν ἄξιον πράσσει ὁ 
ἄνθρωπος οὗτος. 32 Ἀγρίππας δὲ τῷ Φήστῳ ἔφη, Ἀπολελύσθαι 
ἐδύνατο ὁ ἄνθρωπος οὗτος εἰ µὴ ἐπεκέκλητο Καίσαρα.  

Act 27:1Act 27:1Act 27:1Act 27:1    

Ὡς δὲ ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν ἡµᾶς εἰς τὴν Ἰταλίαν, παρεδίδουν τόν 
τε Παῦλον καί τινας ἑτέρους δεσµώτας ἑκατοντάρχῃ ὀνόµατι 
Ἰουλίῳ σπείρης Σεβαστῆς. 2 ἐπιβάντες δὲ πλοίῳ Ἀδραµυττηνῷ 
µέλλοντι πλεῖν εἰς τοὺς κατὰ τὴν Ἀσίαν τόπους ἀνήχθηµεν, ὄντος 
σὺν ἡµῖν Ἀριστάρχου Μακεδόνος Θεσσαλονικέως· 3 τῇ τε ἑτέρᾳ 
κατήχθηµεν εἰς Σιδῶνα, φιλανθρώπως τε ὁ Ἰούλιος τῷ Παύλῳ 
χρησάµενος ἐπέτρεψεν πρὸς τοὺς φίλους πορευθέντι ἐπιµελείας 
τυχεῖν. 4 κἀκεῖθεν ἀναχθέντες ὑπεπλεύσαµεν τὴν Κύπρον διὰ τὸ 
τοὺς ἀνέµους εἶναι ἐναντίους, 5 τό τε πέλαγος τὸ κατὰ τὴν 
Κιλικίαν καὶ Παµφυλίαν διαπλεύσαντες κατήλθοµεν εἰς Μύρα τῆς 
Λυκίας. 6 κἀκεῖ εὑρὼν ὁ ἑκατοντάρχης πλοῖον Ἀλεξανδρῖνον πλέον 
εἰς τὴν Ἰταλίαν ἐνεβίβασεν ἡµᾶς εἰς αὐτό. 7 ἐν ἱκαναῖς δὲ ἡµέραις 
βραδυπλοοῦντες καὶ µόλις γενόµενοι κατὰ τὴν Κνίδον, µὴ 
προσεῶντος ἡµᾶς τοῦ ἀνέµου, ὑπεπλεύσαµεν τὴν Κρήτην κατὰ 
Σαλµώνην, 8 µόλις τε παραλεγόµενοι αὐτὴν ἤλθοµεν εἰς τόπον 
τινὰ καλούµενον Καλοὺς Λιµένας, ᾧ ἐγγὺς πόλις ἦν Λασαία. 9 
Ἱκανοῦ δὲ χρόνου διαγενοµένου καὶ ὄντος ἤδη ἐπισφαλοῦς τοῦ πλοὸς 
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διὰ τὸ καὶ τὴν νηστείαν ἤδη παρεληλυθέναι, παρῄνει ὁ Παῦλος 10 
λέγων αὐτοῖς, Ἄνδρες, θεωρῶ ὅτι µετὰ ὕβρεως καὶ πολλῆς ζηµίας 
οὐ µόνον τοῦ φορτίου καὶ τοῦ πλοίου ἀλλὰ καὶ τῶν ψυχῶν ἡµῶν 
µέλλειν ἔσεσθαι τὸν πλοῦν. 11 ὁ δὲ ἑκατοντάρχης τῷ κυβερνήτῃ 
καὶ τῷ ναυκλήρῳ µᾶλλον ἐπείθετο ἢ τοῖς ὑπὸ Παύλου λεγοµένοις. 
12 ἀνευθέτου δὲ τοῦ λιµένος ὑπάρχοντος πρὸς παραχειµασίαν οἱ 
πλείονες ἔθεντο βουλὴν ἀναχθῆναι ἐκεῖθεν, εἴ πως δύναιντο 
καταντήσαντες εἰς Φοίνικα παραχειµάσαι, λιµένα τῆς Κρήτης 
βλέποντα κατὰ λίβα καὶ κατὰ χῶρον. 13 Ὑποπνεύσαντος δὲ νότου 
δόξαντες τῆς προθέσεως κεκρατηκέναι, ἄραντες ἆσσον παρελέγοντο 
τὴν Κρήτην. 14 µετ� οὐ πολὺ δὲ ἔβαλεν κατ� αὐτῆς ἄνεµος 
τυφωνικὸς ὁ καλούµενος Εὐρακύλων· 15 συναρπασθέντος δὲ τοῦ 
πλοίου καὶ µὴ δυναµένου ἀντοφθαλµεῖν τῷ ἀνέµῳ ἐπιδόντες 
ἐφερόµεθα. 16 νησίον δέ τι ὑποδραµόντες καλούµενον Καῦδα 
ἰσχύσαµεν µόλις περικρατεῖς γενέσθαι τῆς σκάφης, 17 ἣν ἄραντες 
βοηθείαις ἐχρῶντο ὑποζωννύντες τὸ πλοῖον· φοβούµενοί τε µὴ εἰς 
τὴν Σύρτιν ἐκπέσωσιν, χαλάσαντες τὸ σκεῦος, οὕτως ἐφέροντο. 18 
σφοδρῶς δὲ χειµαζοµένων ἡµῶν τῇ ἑξῆς ἐκβολὴν ἐποιοῦντο, 19 καὶ 
τῇ τρίτῃ αὐτόχειρες τὴν σκευὴν τοῦ πλοίου ἔρριψαν. 20 µήτε δὲ 
ἡλίου µήτε ἄστρων ἐπιφαινόντων ἐπὶ πλείονας ἡµέρας, χειµῶνός τε 
οὐκ ὀλίγου ἐπικειµένου, λοιπὸν περιῃρεῖτο ἐλπὶς πᾶσα τοῦ σῴζεσθαι 
ἡµᾶς. 21 Πολλῆς τε ἀσιτίας ὑπαρχούσης τότε σταθεὶς ὁ Παῦλος ἐν 
µέσῳ αὐτῶν εἶπεν, Ἔδει µέν, ὦ ἄνδρες, πειθαρχήσαντάς µοι µὴ 
ἀνάγεσθαι ἀπὸ τῆς Κρήτης κερδῆσαί τε τὴν ὕβριν ταύτην καὶ τὴν 
ζηµίαν. 22 καὶ τὰ νῦν παραινῶ ὑµᾶς εὐθυµεῖν, ἀποβολὴ γὰρ ψυχῆς 
οὐδεµία ἔσται ἐξ ὑµῶν πλὴν τοῦ πλοίου· 23 παρέστη γάρ µοι ταύτῃ 
τῇ νυκτὶ τοῦ θεοῦ οὗ εἰµι [ἐγώ], ᾧ καὶ λατρεύω, ἄγγελος 24 
λέγων, Μὴ φοβοῦ, Παῦλε· Καίσαρί σε δεῖ παραστῆναι, καὶ ἰδοὺ 
κεχάρισταί σοι ὁ θεὸς πάντας τοὺς πλέοντας µετὰ σοῦ. 25 διὸ 
εὐθυµεῖτε, ἄνδρες· πιστεύω γὰρ τῷ θεῷ ὅτι οὕτως ἔσται καθ� ὃν 
τρόπον λελάληταί µοι. 26 εἰς νῆσον δέ τινα δεῖ ἡµᾶς ἐκπεσεῖν. 27 
Ὡς δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτη νὺξ ἐγένετο διαφεροµένων ἡµῶν ἐν τῷ 
Ἀδρίᾳ, κατὰ µέσον τῆς νυκτὸς ὑπενόουν οἱ ναῦται προσάγειν τινὰ 
αὐτοῖς χώραν. 28 καὶ βολίσαντες εὗρον ὀργυιὰς εἴκοσι, βραχὺ δὲ 
διαστήσαντες καὶ πάλιν βολίσαντες εὗρον ὀργυιὰς δεκαπέντε· 29 
φοβούµενοί τε µή που κατὰ τραχεῖς τόπους ἐκπέσωµεν, ἐκ πρύµνης 
ῥίψαντες ἀγκύρας τέσσαρας ηὔχοντο ἡµέραν γενέσθαι. 30 τῶν δὲ 
ναυτῶν ζητούντων φυγεῖν ἐκ τοῦ πλοίου καὶ χαλασάντων τὴν 
σκάφην εἰς τὴν θάλασσαν προφάσει ὡς ἐκ πρῴρης ἀγκύρας 
µελλόντων ἐκτείνειν, 31 εἶπεν ὁ Παῦλος τῷ ἑκατοντάρχῃ καὶ τοῖς 
στρατιώταις, Ἐὰν µὴ οὗτοι µείνωσιν ἐν τῷ πλοίῳ, ὑµεῖς σωθῆναι 
οὐ δύνασθε. 32 τότε ἀπέκοψαν οἱ στρατιῶται τὰ σχοινία τῆς 
σκάφης καὶ εἴασαν αὐτὴν ἐκπεσεῖν. 33 Ἄχρι δὲ οὗ ἡµέρα ἤµελλεν 
γίνεσθαι παρεκάλει ὁ Παῦλος ἅπαντας µεταλαβεῖν τροφῆς λέγων, 
Τεσσαρεσκαιδεκάτην σήµερον ἡµέραν προσδοκῶντες ἄσιτοι 
διατελεῖτε, µηθὲν προσλαβόµενοι· 34 διὸ παρακαλῶ ὑµᾶς 
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µεταλαβεῖν τροφῆς, τοῦτο γὰρ πρὸς τῆς ὑµετέρας σωτηρίας 
ὑπάρχει· οὐδενὸς γὰρ ὑµῶν θρὶξ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἀπολεῖται. 35 
εἴπας δὲ ταῦτα καὶ λαβὼν ἄρτον εὐχαρίστησεν τῷ θεῷ ἐνώπιον 
πάντων καὶ κλάσας ἤρξατο ἐσθίειν. 36 εὔθυµοι δὲ γενόµενοι πάντες 
καὶ αὐτοὶ προσελάβοντο τροφῆς. 37 ἤµεθα δὲ αἱ πᾶσαι ψυχαὶ ἐν τῷ 
πλοίῳ διακόσιαι ἑβδοµήκοντα ἕξ. 38 κορεσθέντες δὲ τροφῆς 
ἐκούφιζον τὸ πλοῖον ἐκβαλλόµενοι τὸν σῖτον εἰς τὴν θάλασσαν. 39 
Ὅτε δὲ ἡµέρα ἐγένετο, τὴν γῆν οὐκ ἐπεγίνωσκον, κόλπον δέ τινα 
κατενόουν ἔχοντα αἰγιαλὸν εἰς ὃν ἐβουλεύοντο εἰ δύναιντο ἐξῶσαι τὸ 
πλοῖον. 40 καὶ τὰς ἀγκύρας περιελόντες εἴων εἰς τὴν θάλασσαν, 
ἅµα ἀνέντες τὰς ζευκτηρίας τῶν πηδαλίων, καὶ ἐπάραντες τὸν 
ἀρτέµωνα τῇ πνεούσῃ κατεῖχον εἰς τὸν αἰγιαλόν. 41 περιπεσόντες 
δὲ εἰς τόπον διθάλασσον ἐπέκειλαν τὴν ναῦν, καὶ ἡ µὲν πρῷρα 
ἐρείσασα ἔµεινεν ἀσάλευτος, ἡ δὲ πρύµνα ἐλύετο ὑπὸ τῆς βίας [τῶν 
κυµάτων]. 42 τῶν δὲ στρατιωτῶν βουλὴ ἐγένετο ἵνα τοὺς 
δεσµώτας ἀποκτείνωσιν, µή τις ἐκκολυµβήσας διαφύγῃ· 43 ὁ δὲ 
ἑκατοντάρχης βουλόµενος διασῶσαι τὸν Παῦλον ἐκώλυσεν αὐτοὺς 
τοῦ βουλήµατος, ἐκέλευσέν τε τοὺς δυναµένους κολυµβᾶν 
ἀπορίψαντας πρώτους ἐπὶ τὴν γῆν ἐξιέναι, 44 καὶ τοὺς λοιποὺς οὓς 
µὲν ἐπὶ σανίσιν οὓς δὲ ἐπί τινων τῶν ἀπὸ τοῦ πλοίου· καὶ οὕτως 
ἐγένετο πάντας διασωθῆναι ἐπὶ τὴν γῆν.  
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Καὶ διασωθέντες τότε ἐπέγνωµεν ὅτι Μελίτη ἡ νῆσος καλεῖται. 2 
οἵ τε βάρβαροι παρεῖχον οὐ τὴν τυχοῦσαν φιλανθρωπίαν ἡµῖν, 
ἅψαντες γὰρ πυρὰν προσελάβοντο πάντας ἡµᾶς διὰ τὸν ὑετὸν τὸν 
ἐφεστῶτα καὶ διὰ τὸ ψῦχος. 3 συστρέψαντος δὲ τοῦ Παύλου 
φρυγάνων τι πλῆθος καὶ ἐπιθέντος ἐπὶ τὴν πυράν, ἔχιδνα ἀπὸ τῆς 
θέρµης ἐξελθοῦσα καθῆψεν τῆς χειρὸς αὐτοῦ. 4 ὡς δὲ εἶδον οἱ 
βάρβαροι κρεµάµενον τὸ θηρίον ἐκ τῆς χειρὸς αὐτοῦ, πρὸς ἀλλήλους 
ἔλεγον, Πάντως φονεύς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος οὗτος ὃν διασωθέντα ἐκ 
τῆς θαλάσσης ἡ δίκη ζῆν οὐκ εἴασεν. 5 ὁ µὲν οὖν ἀποτινάξας τὸ 
θηρίον εἰς τὸ πῦρ ἔπαθεν οὐδὲν κακόν· 6 οἱ δὲ προσεδόκων αὐτὸν 
µέλλειν πίµπρασθαι ἢ καταπίπτειν ἄφνω νεκρόν. ἐπὶ πολὺ δὲ 
αὐτῶν προσδοκώντων καὶ θεωρούντων µηδὲν ἄτοπον εἰς αὐτὸν 
γινόµενον, µεταβαλόµενοι ἔλεγον αὐτὸν εἶναι θεόν. 7 Ἐν δὲ τοῖς 
περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχεν χωρία τῷ πρώτῳ τῆς νήσου ὀνόµατι 
Ποπλίῳ, ὃς ἀναδεξάµενος ἡµᾶς τρεῖς ἡµέρας φιλοφρόνως ἐξένισεν. 
8 ἐγένετο δὲ τὸν πατέρα τοῦ Ποπλίου πυρετοῖς καὶ δυσεντερίῳ 
συνεχόµενον κατακεῖσθαι, πρὸς ὃν ὁ Παῦλος εἰσελθὼν καὶ 
προσευξάµενος ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ ἰάσατο αὐτόν. 9 τούτου δὲ 
γενοµένου καὶ οἱ λοιποὶ οἱ ἐν τῇ νήσῳ ἔχοντες ἀσθενείας 
προσήρχοντο καὶ ἐθεραπεύοντο, 10 οἳ καὶ πολλαῖς τιµαῖς ἐτίµησαν 
ἡµᾶς καὶ ἀναγοµένοις ἐπέθεντο τὰ πρὸς τὰς χρείας. 11 Μετὰ δὲ 
τρεῖς µῆνας ἀνήχθηµεν ἐν πλοίῳ παρακεχειµακότι ἐν τῇ νήσῳ 
Ἀλεξανδρίνῳ, παρασήµῳ ∆ιοσκούροις. 12 καὶ καταχθέντες εἰς 
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Συρακούσας ἐπεµείναµεν ἡµέρας τρεῖς, 13 ὅθεν περιελόντες 
κατηντήσαµεν εἰς Ῥήγιον. καὶ µετὰ µίαν ἡµέραν ἐπιγενοµένου 
νότου δευτεραῖοι ἤλθοµεν εἰς Ποτιόλους, 14 οὗ εὑρόντες ἀδελφοὺς 
παρεκλήθηµεν παρ� αὐτοῖς ἐπιµεῖναι ἡµέρας ἑπτά· καὶ οὕτως εἰς 
τὴν Ῥώµην ἤλθαµεν. 15 κἀκεῖθεν οἱ ἀδελφοὶ ἀκούσαντες τὰ περὶ 
ἡµῶν ἦλθαν εἰς ἀπάντησιν ἡµῖν ἄχρι Ἀππίου Φόρου καὶ Τριῶν 
Ταβερνῶν, οὓς ἰδὼν ὁ Παῦλος εὐχαριστήσας τῷ θεῷ ἔλαβε θάρσος. 
16 Ὅτε δὲ εἰσήλθοµεν εἰς Ῥώµην, ἐπετράπη τῷ Παύλῳ µένειν 
καθ� ἑαυτὸν σὺν τῷ φυλάσσοντι αὐτὸν στρατιώτῃ. 17 Ἐγένετο δὲ 
µετὰ ἡµέρας τρεῖς συγκαλέσασθαι αὐτὸν τοὺς ὄντας τῶν Ἰουδαίων 
πρώτους· συνελθόντων δὲ αὐτῶν ἔλεγεν πρὸς αὐτούς, Ἐγώ, ἄνδρες 
ἀδελφοί, οὐδὲν ἐναντίον ποιήσας τῷ λαῷ ἢ τοῖς ἔθεσι τοῖς 
πατρῴοις δέσµιος ἐξ Ἱεροσολύµων παρεδόθην εἰς τὰς χεῖρας τῶν 
Ῥωµαίων, 18 οἵτινες ἀνακρίναντές µε ἐβούλοντο ἀπολῦσαι διὰ τὸ 
µηδεµίαν αἰτίαν θανάτου ὑπάρχειν ἐν ἐµοί· 19 ἀντιλεγόντων δὲ τῶν 
Ἰουδαίων ἠναγκάσθην ἐπικαλέσασθαι Καίσαρα, οὐχ ὡς τοῦ ἔθνους 
µου ἔχων τι κατηγορεῖν. 20 διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν παρεκάλεσα 
ὑµᾶς ἰδεῖν καὶ προσλαλῆσαι, ἕνεκεν γὰρ τῆς ἐλπίδος τοῦ Ἰσραὴλ 
τὴν ἅλυσιν ταύτην περίκειµαι. 21 οἱ δὲ πρὸς αὐτὸν εἶπαν, Ἡµεῖς 
οὔτε γράµµατα περὶ σοῦ ἐδεξάµεθα ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας, οὔτε 
παραγενόµενός τις τῶν ἀδελφῶν ἀπήγγειλεν ἢ ἐλάλησέν τι περὶ 
σοῦ πονηρόν. 22 ἀξιοῦµεν δὲ παρὰ σοῦ ἀκοῦσαι ἃ φρονεῖς, περὶ µὲν 
γὰρ τῆς αἱρέσεως ταύτης γνωστὸν ἡµῖν ἐστιν ὅτι πανταχοῦ 
ἀντιλέγεται. 23 Ταξάµενοι δὲ αὐτῷ ἡµέραν ἦλθον πρὸς αὐτὸν εἰς 
τὴν ξενίαν πλείονες, οἷς ἐξετίθετο διαµαρτυρόµενος τὴν βασιλείαν 
τοῦ θεοῦ πείθων τε αὐτοὺς περὶ τοῦ Ἰησοῦ ἀπό τε τοῦ νόµου 
Μωϋσέως καὶ τῶν προφητῶν ἀπὸ πρωῒ ἕως ἑσπέρας. 24 καὶ οἱ µὲν 
ἐπείθοντο τοῖς λεγοµένοις, οἱ δὲ ἠπίστουν· 25 ἀσύµφωνοι δὲ ὄντες 
πρὸς ἀλλήλους ἀπελύοντο, εἰπόντος τοῦ Παύλου ῥῆµα ἓν ὅτι Καλῶς 
τὸ πνεῦµα τὸ ἅγιον ἐλάλησεν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου πρὸς τοὺς 
πατέρας ὑµῶν 26 λέγων, Πορεύθητι πρὸς τὸν λαὸν τοῦτον καὶ 
εἰπόν, Ἀκοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ µὴ συνῆτε, καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ 
οὐ µὴ ἴδητε· 27 ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς 
ὠσὶν βαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλµοὺς αὐτῶν ἐκάµµυσαν· 
µήποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλµοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν καὶ τῇ 
καρδίᾳ συνῶσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν, καὶ ἰάσοµαι αὐτούς. 28 γνωστὸν 
οὖν ἔστω ὑµῖν ὅτι τοῖς ἔθνεσιν ἀπεστάλη τοῦτο τὸ σωτήριον τοῦ 
θεοῦ· αὐτοὶ καὶ ἀκούσονται. 30 Ἐνέµεινεν δὲ διετίαν ὅλην ἐν ἰδίῳ 
µισθώµατι, καὶ ἀπεδέχετο πάντας τοὺς εἰσπορευοµένους πρὸς 
αὐτόν, 31 κηρύσσων τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ καὶ διδάσκων τὰ περὶ 
τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ µετὰ πάσης παρρησίας ἀκωλύτως.  
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Παῦλος δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ, κλητὸς ἀπόστολος, ἀφωρισµένος εἰς 
εὐαγγέλιον θεοῦ, 2 ὃ προεπηγγείλατο διὰ τῶν προφητῶν αὐτοῦ ἐν 
γραφαῖς ἁγίαις, 3 περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ τοῦ γενοµένου ἐκ σπέρµατος 
∆αυὶδ κατὰ σάρκα, 4 τοῦ ὁρισθέντος υἱοῦ θεοῦ ἐν δυνάµει κατὰ 
πνεῦµα ἁγιωσύνης ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ 
κυρίου ἡµῶν, 5 δι� οὗ ἐλάβοµεν χάριν καὶ ἀποστολὴν εἰς ὑπακοὴν 
πίστεως ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν ὑπὲρ τοῦ ὀνόµατος αὐτοῦ, 6 ἐν οἷς 
ἐστε καὶ ὑµεῖς κλητοὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ, 7 πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν Ῥώµῃ 
ἀγαπητοῖς θεοῦ, κλητοῖς ἁγίοις· χάρις ὑµῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ 
πατρὸς ἡµῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 8 Πρῶτον µὲν εὐχαριστῶ 
τῷ θεῷ µου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ περὶ πάντων ὑµῶν, ὅτι ἡ πίστις 
ὑµῶν καταγγέλλεται ἐν ὅλῳ τῷ κόσµῳ. 9 µάρτυς γάρ µού ἐστιν ὁ 
θεός, ᾧ λατρεύω ἐν τῷ πνεύµατί µου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ υἱοῦ 
αὐτοῦ, ὡς ἀδιαλείπτως µνείαν ὑµῶν ποιοῦµαι 10 πάντοτε ἐπὶ τῶν 
προσευχῶν µου, δεόµενος εἴ πως ἤδη ποτὲ εὐοδωθήσοµαι ἐν τῷ 
θελήµατι τοῦ θεοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑµᾶς. 11 ἐπιποθῶ γὰρ ἰδεῖν ὑµᾶς, 
ἵνα τι µεταδῶ χάρισµα ὑµῖν πνευµατικὸν εἰς τὸ στηριχθῆναι ὑµᾶς, 
12 τοῦτο δέ ἐστιν συµπαρακληθῆναι ἐν ὑµῖν διὰ τῆς ἐν ἀλλήλοις 
πίστεως ὑµῶν τε καὶ ἐµοῦ. 13 οὐ θέλω δὲ ὑµᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, 
ὅτι πολλάκις προεθέµην ἐλθεῖν πρὸς ὑµᾶς, καὶ ἐκωλύθην ἄχρι τοῦ 
δεῦρο, ἵνα τινὰ καρπὸν σχῶ καὶ ἐν ὑµῖν καθὼς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς 
ἔθνεσιν. 14 Ἕλλησίν τε καὶ βαρβάροις, σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις 
ὀφειλέτης εἰµί· 15 οὕτως τὸ κατ� ἐµὲ πρόθυµον καὶ ὑµῖν τοῖς ἐν 
Ῥώµῃ εὐαγγελίσασθαι. 16 Οὐ γὰρ ἐπαισχύνοµαι τὸ εὐαγγέλιον, 
δύναµις γὰρ θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ πιστεύοντι, Ἰουδαίῳ 
τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι· 17 δικαιοσύνη γὰρ θεοῦ ἐν αὐτῷ 
ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς πίστιν, καθὼς γέγραπται, Ὁ δὲ 
δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται. 18 Ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ θεοῦ ἀπ� 
οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν 
ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων, 19 διότι τὸ γνωστὸν τοῦ θεοῦ 
φανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς· ὁ θεὸς γὰρ αὐτοῖς ἐφανέρωσεν. 20 τὰ γὰρ 
ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσµου τοῖς ποιήµασιν νοούµενα 
καθορᾶται, ἥ τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναµις καὶ θειότης, εἰς τὸ εἶναι 
αὐτοὺς ἀναπολογήτους· 21 διότι γνόντες τὸν θεὸν οὐχ ὡς θεὸν 
ἐδόξασαν ἢ ηὐχαρίστησαν, ἀλλ� ἐµαταιώθησαν ἐν τοῖς 
διαλογισµοῖς αὐτῶν καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία. 22 
φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐµωράνθησαν, 23 καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν 
τοῦ ἀφθάρτου θεοῦ ἐν ὁµοιώµατι εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου καὶ 
πετεινῶν καὶ τετραπόδων καὶ ἑρπετῶν. 24 ∆ιὸ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ 
θεὸς ἐν ταῖς ἐπιθυµίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν εἰς ἀκαθαρσίαν τοῦ 
ἀτιµάζεσθαι τὰ σώµατα αὐτῶν ἐν αὑτοῖς, 25 οἵτινες µετήλλαξαν 
τὴν ἀλήθειαν τοῦ θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει, καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ 
ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα, ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς 
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τοὺς αἰῶνας· ἀµήν. 26 διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς εἰς πάθη 
ἀτιµίας· αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν µετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν 
εἰς τὴν παρὰ φύσιν, 27 ὁµοίως τε καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν 
φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς 
ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσιν τὴν ἀσχηµοσύνην κατεργαζόµενοι 
καὶ τὴν ἀντιµισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς 
ἀπολαµβάνοντες. 28 καὶ καθὼς οὐκ ἐδοκίµασαν τὸν θεὸν ἔχειν ἐν 
ἐπιγνώσει, παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς εἰς ἀδόκιµον νοῦν, ποιεῖν τὰ µὴ 
καθήκοντα, 29 πεπληρωµένους πάσῃ ἀδικίᾳ πονηρίᾳ πλεονεξίᾳ 
κακίᾳ, µεστοὺς φθόνου φόνου ἔριδος δόλου κακοηθείας, ψιθυριστάς, 
30 καταλάλους, θεοστυγεῖς, ὑβριστάς, ὑπερηφάνους, ἀλαζόνας, 
ἐφευρετὰς κακῶν, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, 31 ἀσυνέτους, ἀσυνθέτους, 
ἀστόργους, ἀνελεήµονας· 32 οἵτινες τὸ δικαίωµα τοῦ θεοῦ 
ἐπιγνόντες, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες ἄξιοι θανάτου εἰσίν, οὐ 
µόνον αὐτὰ ποιοῦσιν ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσιν τοῖς πράσσουσιν.  

Rom 2:1Rom 2:1Rom 2:1Rom 2:1    

∆ιὸ ἀναπολόγητος εἶ, ὦ ἄνθρωπε πᾶς ὁ κρίνων· ἐν ᾧ γὰρ κρίνεις 
τὸν ἕτερον, σεαυτὸν κατακρίνεις, τὰ γὰρ αὐτὰ πράσσεις ὁ κρίνων. 2 
οἴδαµεν δὲ ὅτι τὸ κρίµα τοῦ θεοῦ ἐστιν κατὰ ἀλήθειαν ἐπὶ τοὺς τὰ 
τοιαῦτα πράσσοντας. 3 λογίζῃ δὲ τοῦτο, ὦ ἄνθρωπε ὁ κρίνων τοὺς 
τὰ τοιαῦτα πράσσοντας καὶ ποιῶν αὐτά, ὅτι σὺ ἐκφεύξῃ τὸ κρίµα 
τοῦ θεοῦ; 4 ἢ τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος αὐτοῦ καὶ τῆς ἀνοχῆς 
καὶ τῆς µακροθυµίας καταφρονεῖς, ἀγνοῶν ὅτι τὸ χρηστὸν τοῦ θεοῦ 
εἰς µετάνοιάν σε ἄγει; 5 κατὰ δὲ τὴν σκληρότητά σου καὶ 
ἀµετανόητον καρδίαν θησαυρίζεις σεαυτῷ ὀργὴν ἐν ἡµέρᾳ ὀργῆς 
καὶ ἀποκαλύψεως δικαιοκρισίας τοῦ θεοῦ, 6 ὃς ἀποδώσει ἑκάστῳ 
κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ, 7 τοῖς µὲν καθ� ὑποµονὴν ἔργου ἀγαθοῦ δόξαν 
καὶ τιµὴν καὶ ἀφθαρσίαν ζητοῦσιν, ζωὴν αἰώνιον· 8 τοῖς δὲ ἐξ 
ἐριθείας καὶ ἀπειθοῦσι τῇ ἀληθείᾳ πειθοµένοις δὲ τῇ ἀδικίᾳ, ὀργὴ 
καὶ θυµός �9 θλῖψις καὶ στενοχωρία ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου 
τοῦ κατεργαζοµένου τὸ κακόν, Ἰουδαίου τε πρῶτον καὶ Ἕλληνος· 
10 δόξα δὲ καὶ τιµὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζοµένῳ τὸ ἀγαθόν, 
Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι· 11 οὐ γάρ ἐστιν προσωποληµψία 
παρὰ τῷ θεῷ. 12 ὅσοι γὰρ ἀνόµως ἥµαρτον, ἀνόµως καὶ 
ἀπολοῦνται· καὶ ὅσοι ἐν νόµῳ ἥµαρτον, διὰ νόµου κριθήσονται· 13 
οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ νόµου δίκαιοι παρὰ τῷ θεῷ, ἀλλ� οἱ ποιηταὶ 
νόµου δικαιωθήσονται. 14 ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ µὴ νόµον ἔχοντα φύσει 
τὰ τοῦ νόµου ποιῶσιν, οὗτοι νόµον µὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσιν νόµος· 
15 οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόµου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις 
αὐτῶν, συµµαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ µεταξὺ 
ἀλλήλων τῶν λογισµῶν κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουµένων, 16 
ἐν ᾗ ἡµέρᾳ κρίνει ὁ θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ 
εὐαγγέλιόν µου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 17 Εἰ δὲ σὺ Ἰουδαῖος ἐπονοµάζῃ 
καὶ ἐπαναπαύῃ νόµῳ καὶ καυχᾶσαι ἐν θεῷ 18 καὶ γινώσκεις τὸ 
θέληµα καὶ δοκιµάζεις τὰ διαφέροντα κατηχούµενος ἐκ τοῦ νόµου, 
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19 πέποιθάς τε σεαυτὸν ὁδηγὸν εἶναι τυφλῶν, φῶς τῶν ἐν σκότει, 
20 παιδευτὴν ἀφρόνων, διδάσκαλον νηπίων, ἔχοντα τὴν µόρφωσιν 
τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας ἐν τῷ νόµῳ �21 ὁ οὖν διδάσκων 
ἕτερον σεαυτὸν οὐ διδάσκεις; ὁ κηρύσσων µὴ κλέπτειν κλέπτεις; 22 
ὁ λέγων µὴ µοιχεύειν µοιχεύεις; ὁ βδελυσσόµενος τὰ εἴδωλα 
ἱεροσυλεῖς; 23 ὃς ἐν νόµῳ καυχᾶσαι, διὰ τῆς παραβάσεως τοῦ νόµου 
τὸν θεὸν ἀτιµάζεις; 24 τὸ γὰρ ὄνοµα τοῦ θεοῦ δι� ὑµᾶς 
βλασφηµεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσιν, καθὼς γέγραπται. 25 περιτοµὴ µὲν 
γὰρ ὠφελεῖ ἐὰν νόµον πράσσῃς· ἐὰν δὲ παραβάτης νόµου ᾖς, ἡ 
περιτοµή σου ἀκροβυστία γέγονεν. 26 ἐὰν οὖν ἡ ἀκροβυστία τὰ 
δικαιώµατα τοῦ νόµου φυλάσσῃ, οὐχὶ ἡ ἀκροβυστία αὐτοῦ εἰς 
περιτοµὴν λογισθήσεται; 27 καὶ κρινεῖ ἡ ἐκ φύσεως ἀκροβυστία τὸν 
νόµον τελοῦσα σὲ τὸν διὰ γράµµατος καὶ περιτοµῆς παραβάτην 
νόµου. 28 οὐ γὰρ ὁ ἐν τῷ φανερῷ Ἰουδαῖός ἐστιν, οὐδὲ ἡ ἐν τῷ 
φανερῷ ἐν σαρκὶ περιτοµή· 29 ἀλλ� ὁ ἐν τῷ κρυπτῷ Ἰουδαῖος, καὶ 
περιτοµὴ καρδίας ἐν πνεύµατι οὐ γράµµατι, οὗ ὁ ἔπαινος οὐκ ἐξ 
ἀνθρώπων ἀλλ� ἐκ τοῦ θεοῦ.  

Rom 3:1Rom 3:1Rom 3:1Rom 3:1    

Τί οὖν τὸ περισσὸν τοῦ Ἰουδαίου, ἢ τίς ἡ ὠφέλεια τῆς περιτοµῆς; 2 
πολὺ κατὰ πάντα τρόπον. πρῶτον µὲν [γὰρ] ὅτι ἐπιστεύθησαν τὰ 
λόγια τοῦ θεοῦ. 3 τί γὰρ εἰ ἠπίστησάν τινες; µὴ ἡ ἀπιστία αὐτῶν 
τὴν πίστιν τοῦ θεοῦ καταργήσει; 4 µὴ γένοιτο· γινέσθω δὲ ὁ θεὸς 
ἀληθής, πᾶς δὲ ἄνθρωπος ψεύστης, καθὼς γέγραπται, Ὅπως ἂν 
δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ νικήσεις ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. 5 εἰ 
δὲ ἡ ἀδικία ἡµῶν θεοῦ δικαιοσύνην συνίστησιν, τί ἐροῦµεν; µὴ 
ἄδικος ὁ θεὸς ὁ ἐπιφέρων τὴν ὀργήν; κατὰ ἄνθρωπον λέγω. 6 µὴ 
γένοιτο· ἐπεὶ πῶς κρινεῖ ὁ θεὸς τὸν κόσµον; 7 εἰ γὰρ ἡ ἀλήθεια τοῦ 
θεοῦ ἐν τῷ ἐµῷ ψεύσµατι ἐπερίσσευσεν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ, τί ἔτι 
κἀγὼ ὡς ἁµαρτωλὸς κρίνοµαι; 8 καὶ µὴ καθὼς βλασφηµούµεθα 
καὶ καθώς φασίν τινες ἡµᾶς λέγειν ὅτι Ποιήσωµεν τὰ κακὰ ἵνα 
ἔλθῃ τὰ ἀγαθά; ὧν τὸ κρίµα ἔνδικόν ἐστιν. 9 Τί οὖν; προεχόµεθα; 
οὐ πάντως, προῃτιασάµεθα γὰρ Ἰουδαίους τε καὶ Ἕλληνας πάντας 
ὑφ� ἁµαρτίαν εἶναι, 10 καθὼς γέγραπται ὅτι Οὐκ ἔστιν δίκαιος 
οὐδὲ εἷς, 11 οὐκ ἔστιν ὁ συνίων, οὐκ ἔστιν ὁ ἐκζητῶν τὸν θεόν. 12 
πάντες ἐξέκλιναν, ἅµα ἠχρειώθησαν· οὐκ ἔστιν ποιῶν χρηστότητα, 
οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός. 13 τάφος ἀνεῳγµένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν, ταῖς 
γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσαν, ἰὸς ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χείλη αὐτῶν, 14 
ὧν τὸ στόµα ἀρᾶς καὶ πικρίας γέµει· 15 ὀξεῖς οἱ πόδες αὐτῶν 
ἐκχέαι αἷµα, 16 σύντριµµα καὶ ταλαιπωρία ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν, 17 
καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν. 18 οὐκ ἔστιν φόβος θεοῦ ἀπέναντι 
τῶν ὀφθαλµῶν αὐτῶν. 19 Οἴδαµεν δὲ ὅτι ὅσα ὁ νόµος λέγει τοῖς ἐν 
τῷ νόµῳ λαλεῖ, ἵνα πᾶν στόµα φραγῇ καὶ ὑπόδικος γένηται πᾶς ὁ 
κόσµος τῷ θεῷ· 20 διότι ἐξ ἔργων νόµου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα 
σὰρξ ἐνώπιον αὐτοῦ, διὰ γὰρ νόµου ἐπίγνωσις ἁµαρτίας. 21 Νυνὶ δὲ 
χωρὶς νόµου δικαιοσύνη θεοῦ πεφανέρωται, µαρτυρουµένη ὑπὸ τοῦ 
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νόµου καὶ τῶν προφητῶν, 22 δικαιοσύνη δὲ θεοῦ διὰ πίστεως Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, εἰς πάντας τοὺς πιστεύοντας· οὐ γάρ ἐστιν διαστολή· 23 
πάντες γὰρ ἥµαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ θεοῦ, 24 
δικαιούµενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ· 25 ὃν προέθετο ὁ θεὸς ἱλαστήριον διὰ πίστεως ἐν 
τῷ αὐτοῦ αἵµατι εἰς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ διὰ τὴν πάρεσιν 
τῶν προγεγονότων ἁµαρτηµάτων 26 ἐν τῇ ἀνοχῇ τοῦ θεοῦ, πρὸς 
τὴν ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ νῦν καιρῷ, εἰς τὸ εἶναι 
αὐτὸν δίκαιον καὶ δικαιοῦντα τὸν ἐκ πίστεως Ἰησοῦ. 27 Ποῦ οὖν ἡ 
καύχησις; ἐξεκλείσθη. διὰ ποίου νόµου; τῶν ἔργων; οὐχί, ἀλλὰ διὰ 
νόµου πίστεως. 28 λογιζόµεθα γὰρ δικαιοῦσθαι πίστει ἄνθρωπον 
χωρὶς ἔργων νόµου. 29 ἢ Ἰουδαίων ὁ θεὸς µόνον; οὐχὶ καὶ ἐθνῶν; 
ναὶ καὶ ἐθνῶν, 30 εἴπερ εἷς ὁ θεός, ὃς δικαιώσει περιτοµὴν ἐκ 
πίστεως καὶ ἀκροβυστίαν διὰ τῆς πίστεως. 31 νόµον οὖν 
καταργοῦµεν διὰ τῆς πίστεως; µὴ γένοιτο, ἀλλὰ νόµον ἱστάνοµεν.  

Rom 4:1Rom 4:1Rom 4:1Rom 4:1    

Τί οὖν ἐροῦµεν εὑρηκέναι Ἀβραὰµ τὸν προπάτορα ἡµῶν κατὰ 
σάρκα; 2 εἰ γὰρ Ἀβραὰµ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ἔχει καύχηµα· ἀλλ� 
οὐ πρὸς θεόν. 3 τί γὰρ ἡ γραφὴ λέγει; Ἐπίστευσεν δὲ Ἀβραὰµ τῷ 
θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. 4 τῷ δὲ ἐργαζοµένῳ ὁ 
µισθὸς οὐ λογίζεται κατὰ χάριν ἀλλὰ κατὰ ὀφείληµα· 5 τῷ δὲ µὴ 
ἐργαζοµένῳ, πιστεύοντι δὲ ἐπὶ τὸν δικαιοῦντα τὸν ἀσεβῆ, λογίζεται 
ἡ πίστις αὐτοῦ εἰς δικαιοσύνην, 6 καθάπερ καὶ ∆αυὶδ λέγει τὸν 
µακαρισµὸν τοῦ ἀνθρώπου ᾧ ὁ θεὸς λογίζεται δικαιοσύνην χωρὶς 
ἔργων, 7 Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνοµίαι καὶ ὧν 
ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁµαρτίαι· 8 µακάριος ἀνὴρ οὗ οὐ µὴ λογίσηται 
κύριος ἁµαρτίαν. 9 ὁ µακαρισµὸς οὖν οὗτος ἐπὶ τὴν περιτοµὴν ἢ καὶ 
ἐπὶ τὴν ἀκροβυστίαν; λέγοµεν γάρ, Ἐλογίσθη τῷ Ἀβραὰµ ἡ πίστις 
εἰς δικαιοσύνην. 10 πῶς οὖν ἐλογίσθη; ἐν περιτοµῇ ὄντι ἢ ἐν 
ἀκροβυστίᾳ; οὐκ ἐν περιτοµῇ ἀλλ� ἐν ἀκροβυστίᾳ· 11 καὶ σηµεῖον 
ἔλαβεν περιτοµῆς, σφραγῖδα τῆς δικαιοσύνης τῆς πίστεως τῆς ἐν 
τῇ ἀκροβυστίᾳ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πατέρα πάντων τῶν πιστευόντων 
δι� ἀκροβυστίας, εἰς τὸ λογισθῆναι αὐτοῖς [τὴν] δικαιοσύνην, 12 καὶ 
πατέρα περιτοµῆς τοῖς οὐκ ἐκ περιτοµῆς µόνον ἀλλὰ καὶ τοῖς 
στοιχοῦσιν τοῖς ἴχνεσιν τῆς ἐν ἀκροβυστίᾳ πίστεως τοῦ πατρὸς 
ἡµῶν Ἀβραάµ. 13 Οὐ γὰρ διὰ νόµου ἡ ἐπαγγελία τῷ Ἀβραὰµ ἢ 
τῷ σπέρµατι αὐτοῦ, τὸ κληρονόµον αὐτὸν εἶναι κόσµου, ἀλλὰ διὰ 
δικαιοσύνης πίστεως· 14 εἰ γὰρ οἱ ἐκ νόµου κληρονόµοι, κεκένωται 
ἡ πίστις καὶ κατήργηται ἡ ἐπαγγελία· 15 ὁ γὰρ νόµος ὀργὴν 
κατεργάζεται· οὗ δὲ οὐκ ἔστιν νόµος, οὐδὲ παράβασις. 16 διὰ τοῦτο 
ἐκ πίστεως, ἵνα κατὰ χάριν, εἰς τὸ εἶναι βεβαίαν τὴν ἐπαγγελίαν 
παντὶ τῷ σπέρµατι, οὐ τῷ ἐκ τοῦ νόµου µόνον ἀλλὰ καὶ τῷ ἐκ 
πίστεως Ἀβραάµ [ὅς ἐστιν πατὴρ πάντων ἡµῶν, 17 καθὼς 
γέγραπται ὅτι Πατέρα πολλῶν ἐθνῶν τέθεικά σε] κατέναντι οὗ 
ἐπίστευσεν θεοῦ τοῦ ζῳοποιοῦντος τοὺς νεκροὺς καὶ καλοῦντος τὰ 
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µὴ ὄντα ὡς ὄντα· 18 ὃς παρ� ἐλπίδα ἐπ� ἐλπίδι ἐπίστευσεν εἰς τὸ 
γενέσθαι αὐτὸν πατέρα πολλῶν ἐθνῶν κατὰ τὸ εἰρηµένον, Οὕτως 
ἔσται τὸ σπέρµα σου· 19 καὶ µὴ ἀσθενήσας τῇ πίστει κατενόησεν 
τὸ ἑαυτοῦ σῶµα ἤδη νενεκρωµένον, ἑκατονταετής που ὑπάρχων, 
καὶ τὴν νέκρωσιν τῆς µήτρας Σάρρας, 20 εἰς δὲ τὴν ἐπαγγελίαν 
τοῦ θεοῦ οὐ διεκρίθη τῇ ἀπιστίᾳ ἀλλ� ἐνεδυναµώθη τῇ πίστει, δοὺς 
δόξαν τῷ θεῷ 21 καὶ πληροφορηθεὶς ὅτι ὃ ἐπήγγελται δυνατός 
ἐστιν καὶ ποιῆσαι. 22 διὸ καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. 23 
Οὐκ ἐγράφη δὲ δι� αὐτὸν µόνον ὅτι ἐλογίσθη αὐτῷ, 24 ἀλλὰ καὶ δι� 
ἡµᾶς οἷς µέλλει λογίζεσθαι, τοῖς πιστεύουσιν ἐπὶ τὸν ἐγείραντα 
Ἰησοῦν τὸν κύριον ἡµῶν ἐκ νεκρῶν, 25 ὃς παρεδόθη διὰ τὰ 
παραπτώµατα ἡµῶν καὶ ἠγέρθη διὰ τὴν δικαίωσιν ἡµῶν.  

Rom 5:1Rom 5:1Rom 5:1Rom 5:1    

∆ικαιωθέντες οὖν ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχοµεν πρὸς τὸν θεὸν διὰ τοῦ 
κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 2 δι� οὗ καὶ τὴν προσαγωγὴν 
ἐσχήκαµεν [τῇ πίστει] εἰς τὴν χάριν ταύτην ἐν ᾗ ἑστήκαµεν, καὶ 
καυχώµεθα ἐπ� ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ θεοῦ. 3 οὐ µόνον δέ, ἀλλὰ καὶ 
καυχώµεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν, εἰδότες ὅτι ἡ θλῖψις ὑποµονὴν 
κατεργάζεται, 4 ἡ δὲ ὑποµονὴ δοκιµήν, ἡ δὲ δοκιµὴ ἐλπίδα· 5 ἡ δὲ 
ἐλπὶς οὐ καταισχύνει, ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς 
καρδίαις ἡµῶν διὰ πνεύµατος ἁγίου τοῦ δοθέντος ἡµῖν, 6 ἔτι γὰρ 
Χριστὸς ὄντων ἡµῶν ἀσθενῶν ἔτι κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν 
ἀπέθανεν. 7 µόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται· ὑπὲρ γὰρ τοῦ 
ἀγαθοῦ τάχα τις καὶ τολµᾷ ἀποθανεῖν· 8 συνίστησιν δὲ τὴν ἑαυτοῦ 
ἀγάπην εἰς ἡµᾶς ὁ θεὸς ὅτι ἔτι ἁµαρτωλῶν ὄντων ἡµῶν Χριστὸς 
ὑπὲρ ἡµῶν ἀπέθανεν. 9 πολλῷ οὖν µᾶλλον δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ 
αἵµατι αὐτοῦ σωθησόµεθα δι� αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς. 10 εἰ γὰρ 
ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγηµεν τῷ θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ υἱοῦ 
αὐτοῦ, πολλῷ µᾶλλον καταλλαγέντες σωθησόµεθα ἐν τῇ ζωῇ 
αὐτοῦ· 11 οὐ µόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώµενοι ἐν τῷ θεῷ διὰ τοῦ 
κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι� οὗ νῦν τὴν καταλλαγὴν ἐλάβοµεν. 
12 ∆ιὰ τοῦτο ὥσπερ δι� ἑνὸς ἀνθρώπου ἡ ἁµαρτία εἰς τὸν κόσµον 
εἰσῆλθεν καὶ διὰ τῆς ἁµαρτίας ὁ θάνατος, καὶ οὕτως εἰς πάντας 
ἀνθρώπους ὁ θάνατος διῆλθεν, ἐφ� ᾧ πάντες ἥµαρτον �13 ἄχρι γὰρ 
νόµου ἁµαρτία ἦν ἐν κόσµῳ, ἁµαρτία δὲ οὐκ ἐλλογεῖται µὴ ὄντος 
νόµου· 14 ἀλλὰ ἐβασίλευσεν ὁ θάνατος ἀπὸ Ἀδὰµ µέχρι Μωϋσέως 
καὶ ἐπὶ τοὺς µὴ ἁµαρτήσαντας ἐπὶ τῷ ὁµοιώµατι τῆς παραβάσεως 
Ἀδάµ, ὅς ἐστιν τύπος τοῦ µέλλοντος. 15 Ἀλλ� οὐχ ὡς τὸ 
παράπτωµα, οὕτως καὶ τὸ χάρισµα· εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς 
παραπτώµατι οἱ πολλοὶ ἀπέθανον, πολλῷ µᾶλλον ἡ χάρις τοῦ θεοῦ 
καὶ ἡ δωρεὰ ἐν χάριτι τῇ τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς 
τοὺς πολλοὺς ἐπερίσσευσεν. 16 καὶ οὐχ ὡς δι� ἑνὸς ἁµαρτήσαντος 
τὸ δώρηµα· τὸ µὲν γὰρ κρίµα ἐξ ἑνὸς εἰς κατάκριµα, τὸ δὲ χάρισµα 
ἐκ πολλῶν παραπτωµάτων εἰς δικαίωµα. 17 εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς 
παραπτώµατι ὁ θάνατος ἐβασίλευσεν διὰ τοῦ ἑνός, πολλῷ µᾶλλον 
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οἱ τὴν περισσείαν τῆς χάριτος καὶ τῆς δωρεᾶς τῆς δικαιοσύνης 
λαµβάνοντες ἐν ζωῇ βασιλεύσουσιν διὰ τοῦ ἑνὸς Ἰησοῦ Χριστοῦ. 18 
Ἄρα οὖν ὡς δι� ἑνὸς παραπτώµατος εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς 
κατάκριµα, οὕτως καὶ δι� ἑνὸς δικαιώµατος εἰς πάντας ἀνθρώπους 
εἰς δικαίωσιν ζωῆς· 19 ὥσπερ γὰρ διὰ τῆς παρακοῆς τοῦ ἑνὸς 
ἀνθρώπου ἁµαρτωλοὶ κατεστάθησαν οἱ πολλοί, οὕτως καὶ διὰ τῆς 
ὑπακοῆς τοῦ ἑνὸς δίκαιοι κατασταθήσονται οἱ πολλοί. 20 νόµος δὲ 
παρεισῆλθεν ἵνα πλεονάσῃ τὸ παράπτωµα· οὗ δὲ ἐπλεόνασεν ἡ 
ἁµαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις, 21 ἵνα ὥσπερ ἐβασίλευσεν ἡ 
ἁµαρτία ἐν τῷ θανάτῳ, οὕτως καὶ ἡ χάρις βασιλεύσῃ διὰ 
δικαιοσύνης εἰς ζωὴν αἰώνιον διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡµῶν.  

Rom 6:1Rom 6:1Rom 6:1Rom 6:1    

Τί οὖν ἐροῦµεν; ἐπιµένωµεν τῇ ἁµαρτίᾳ, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσῃ; 2 
µὴ γένοιτο· οἵτινες ἀπεθάνοµεν τῇ ἁµαρτίᾳ, πῶς ἔτι ζήσοµεν ἐν 
αὐτῇ; 3 ἢ ἀγνοεῖτε ὅτι ὅσοι ἐβαπτίσθηµεν εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν εἰς 
τὸν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθηµεν; 4 συνετάφηµεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ 
βαπτίσµατος εἰς τὸν θάνατον, ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ 
νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτως καὶ ἡµεῖς ἐν καινότητι 
ζωῆς περιπατήσωµεν. 5 εἰ γὰρ σύµφυτοι γεγόναµεν τῷ ὁµοιώµατι 
τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀναστάσεως ἐσόµεθα· 6 τοῦτο 
γινώσκοντες, ὅτι ὁ παλαιὸς ἡµῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη, ἵνα 
καταργηθῇ τὸ σῶµα τῆς ἁµαρτίας, τοῦ µηκέτι δουλεύειν ἡµᾶς τῇ 
ἁµαρτίᾳ· 7 ὁ γὰρ ἀποθανὼν δεδικαίωται ἀπὸ τῆς ἁµαρτίας. 8 εἰ δὲ 
ἀπεθάνοµεν σὺν Χριστῷ, πιστεύοµεν ὅτι καὶ συζήσοµεν αὐτῷ· 9 
εἰδότες ὅτι Χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν οὐκέτι ἀποθνῄσκει, θάνατος 
αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει. 10 ὃ γὰρ ἀπέθανεν, τῇ ἁµαρτίᾳ ἀπέθανεν 
ἐφάπαξ· ὃ δὲ ζῇ, ζῇ τῷ θεῷ. 11 οὕτως καὶ ὑµεῖς λογίζεσθε ἑαυτοὺς 
[εἶναι] νεκροὺς µὲν τῇ ἁµαρτίᾳ ζῶντας δὲ τῷ θεῷ ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ. 12 Μὴ οὖν βασιλευέτω ἡ ἁµαρτία ἐν τῷ θνητῷ ὑµῶν 
σώµατι εἰς τὸ ὑπακούειν ταῖς ἐπιθυµίαις αὐτοῦ, 13 µηδὲ 
παριστάνετε τὰ µέλη ὑµῶν ὅπλα ἀδικίας τῇ ἁµαρτίᾳ, ἀλλὰ 
παραστήσατε ἑαυτοὺς τῷ θεῷ ὡσεὶ ἐκ νεκρῶν ζῶντας καὶ τὰ µέλη 
ὑµῶν ὅπλα δικαιοσύνης τῷ θεῷ· 14 ἁµαρτία γὰρ ὑµῶν οὐ 
κυριεύσει, οὐ γάρ ἐστε ὑπὸ νόµον ἀλλὰ ὑπὸ χάριν. 15 Τί οὖν; 
ἁµαρτήσωµεν ὅτι οὐκ ἐσµὲν ὑπὸ νόµον ἀλλὰ ὑπὸ χάριν; µὴ γένοιτο. 
16 οὐκ οἴδατε ὅτι ᾧ παριστάνετε ἑαυτοὺς δούλους εἰς ὑπακοήν, 
δοῦλοί ἐστε ᾧ ὑπακούετε, ἤτοι ἁµαρτίας εἰς θάνατον ἢ ὑπακοῆς εἰς 
δικαιοσύνην; 17 χάρις δὲ τῷ θεῷ ὅτι ἦτε δοῦλοι τῆς ἁµαρτίας 
ὑπηκούσατε δὲ ἐκ καρδίας εἰς ὃν παρεδόθητε τύπον διδαχῆς, 18 
ἐλευθερωθέντες δὲ ἀπὸ τῆς ἁµαρτίας ἐδουλώθητε τῇ δικαιοσύνῃ· 
19 ἀνθρώπινον λέγω διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς ὑµῶν. ὥσπερ 
γὰρ παρεστήσατε τὰ µέλη ὑµῶν δοῦλα τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ τῇ 
ἀνοµίᾳ εἰς τὴν ἀνοµίαν, οὕτως νῦν παραστήσατε τὰ µέλη ὑµῶν 
δοῦλα τῇ δικαιοσύνῃ εἰς ἁγιασµόν. 20 ὅτε γὰρ δοῦλοι ἦτε τῆς 
ἁµαρτίας, ἐλεύθεροι ἦτε τῇ δικαιοσύνῃ. 21 τίνα οὖν καρπὸν εἴχετε 
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τότε ἐφ� οἷς νῦν ἐπαισχύνεσθε; τὸ γὰρ τέλος ἐκείνων θάνατος. 22 
νυνὶ δέ, ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς ἁµαρτίας δουλωθέντες δὲ τῷ θεῷ, 
ἔχετε τὸν καρπὸν ὑµῶν εἰς ἁγιασµόν, τὸ δὲ τέλος ζωὴν αἰώνιον. 23 
τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁµαρτίας θάνατος, τὸ δὲ χάρισµα τοῦ θεοῦ ζωὴ 
αἰώνιος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡµῶν.  

Rom 7:1Rom 7:1Rom 7:1Rom 7:1    

Ἢ ἀγνοεῖτε, ἀδελφοί, γινώσκουσιν γὰρ νόµον λαλῶ, ὅτι ὁ νόµος 
κυριεύει τοῦ ἀνθρώπου ἐφ� ὅσον χρόνον ζῇ; 2 ἡ γὰρ ὕπανδρος γυνὴ 
τῷ ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται νόµῳ· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ, κατήργηται 
ἀπὸ τοῦ νόµου τοῦ ἀνδρός. 3 ἄρα οὖν ζῶντος τοῦ ἀνδρὸς µοιχαλὶς 
χρηµατίσει ἐὰν γένηται ἀνδρὶ ἑτέρῳ· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ, 
ἐλευθέρα ἐστὶν ἀπὸ τοῦ νόµου, τοῦ µὴ εἶναι αὐτὴν µοιχαλίδα 
γενοµένην ἀνδρὶ ἑτέρῳ. 4 ὥστε, ἀδελφοί µου, καὶ ὑµεῖς 
ἐθανατώθητε τῷ νόµῳ διὰ τοῦ σώµατος τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸ 
γενέσθαι ὑµᾶς ἑτέρῳ, τῷ ἐκ νεκρῶν ἐγερθέντι, ἵνα 
καρποφορήσωµεν τῷ θεῷ. 5 ὅτε γὰρ ἦµεν ἐν τῇ σαρκί, τὰ 
παθήµατα τῶν ἁµαρτιῶν τὰ διὰ τοῦ νόµου ἐνηργεῖτο ἐν τοῖς 
µέλεσιν ἡµῶν εἰς τὸ καρποφορῆσαι τῷ θανάτῳ· 6 νυνὶ δὲ 
κατηργήθηµεν ἀπὸ τοῦ νόµου, ἀποθανόντες ἐν ᾧ κατειχόµεθα, 
ὥστε δουλεύειν ἡµᾶς ἐν καινότητι πνεύµατος καὶ οὐ παλαιότητι 
γράµµατος. 7 Τί οὖν ἐροῦµεν; ὁ νόµος ἁµαρτία; µὴ γένοιτο· ἀλλὰ 
τὴν ἁµαρτίαν οὐκ ἔγνων εἰ µὴ διὰ νόµου, τήν τε γὰρ ἐπιθυµίαν οὐκ 
ᾔδειν εἰ µὴ ὁ νόµος ἔλεγεν, Οὐκ ἐπιθυµήσεις. 8 ἀφορµὴν δὲ 
λαβοῦσα ἡ ἁµαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς κατειργάσατο ἐν ἐµοὶ πᾶσαν 
ἐπιθυµίαν· χωρὶς γὰρ νόµου ἁµαρτία νεκρά. 9 ἐγὼ δὲ ἔζων χωρὶς 
νόµου ποτέ· ἐλθούσης δὲ τῆς ἐντολῆς ἡ ἁµαρτία ἀνέζησεν, 10 ἐγὼ 
δὲ ἀπέθανον, καὶ εὑρέθη µοι ἡ ἐντολὴ ἡ εἰς ζωὴν αὕτη εἰς θάνατον· 
11 ἡ γὰρ ἁµαρτία ἀφορµὴν λαβοῦσα διὰ τῆς ἐντολῆς ἐξηπάτησέν 
µε καὶ δι� αὐτῆς ἀπέκτεινεν. 12 ὥστε ὁ µὲν νόµος ἅγιος, καὶ ἡ 
ἐντολὴ ἁγία καὶ δικαία καὶ ἀγαθή. 13 Τὸ οὖν ἀγαθὸν ἐµοὶ ἐγένετο 
θάνατος; µὴ γένοιτο· ἀλλὰ ἡ ἁµαρτία, ἵνα φανῇ ἁµαρτία, διὰ τοῦ 
ἀγαθοῦ µοι κατεργαζοµένη θάνατον· ἵνα γένηται καθ� ὑπερβολὴν 
ἁµαρτωλὸς ἡ ἁµαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς. 14 οἴδαµεν γὰρ ὅτι ὁ νόµος 
πνευµατικός ἐστιν· ἐγὼ δὲ σάρκινός εἰµι, πεπραµένος ὑπὸ τὴν 
ἁµαρτίαν. 15 ὃ γὰρ κατεργάζοµαι οὐ γινώσκω· οὐ γὰρ ὃ θέλω 
τοῦτο πράσσω, ἀλλ� ὃ µισῶ τοῦτο ποιῶ. 16 εἰ δὲ ὃ οὐ θέλω τοῦτο 
ποιῶ, σύµφηµι τῷ νόµῳ ὅτι καλός. 17 νυνὶ δὲ οὐκέτι ἐγὼ 
κατεργάζοµαι αὐτὸ ἀλλὰ ἡ οἰκοῦσα ἐν ἐµοὶ ἁµαρτία. 18 οἶδα γὰρ 
ὅτι οὐκ οἰκεῖ ἐν ἐµοί, τοῦτ� ἔστιν ἐν τῇ σαρκί µου, ἀγαθόν· τὸ γὰρ 
θέλειν παράκειταί µοι, τὸ δὲ κατεργάζεσθαι τὸ καλὸν οὔ· 19 οὐ γὰρ 
ὃ θέλω ποιῶ ἀγαθόν, ἀλλὰ ὃ οὐ θέλω κακὸν τοῦτο πράσσω. 20 εἰ 
δὲ ὃ οὐ θέλω [ἐγὼ] τοῦτο ποιῶ, οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζοµαι αὐτὸ 
ἀλλὰ ἡ οἰκοῦσα ἐν ἐµοὶ ἁµαρτία. 21 Εὑρίσκω ἄρα τὸν νόµον τῷ 
θέλοντι ἐµοὶ ποιεῖν τὸ καλὸν ὅτι ἐµοὶ τὸ κακὸν παράκειται· 22 
συνήδοµαι γὰρ τῷ νόµῳ τοῦ θεοῦ κατὰ τὸν ἔσω ἄνθρωπον, 23 
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βλέπω δὲ ἕτερον νόµον ἐν τοῖς µέλεσίν µου ἀντιστρατευόµενον τῷ 
νόµῳ τοῦ νοός µου καὶ αἰχµαλωτίζοντά µε ἐν τῷ νόµῳ τῆς 
ἁµαρτίας τῷ ὄντι ἐν τοῖς µέλεσίν µου. 24 ταλαίπωρος ἐγὼ 
ἄνθρωπος· τίς µε ῥύσεται ἐκ τοῦ σώµατος τοῦ θανάτου τούτου; 25 
χάρις δὲ τῷ θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡµῶν. ἄρα οὖν 
αὐτὸς ἐγὼ τῷ µὲν νοῒ δουλεύω νόµῳ θεοῦ, τῇ δὲ σαρκὶ νόµῳ 
ἁµαρτίας.  

Rom 8:1Rom 8:1Rom 8:1Rom 8:1    

Οὐδὲν ἄρα νῦν κατάκριµα τοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· 2 ὁ γὰρ νόµος τοῦ 
πνεύµατος τῆς ζωῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἠλευθέρωσέν µε ἀπὸ τοῦ 
νόµου τῆς ἁµαρτίας καὶ τοῦ θανάτου. 3 τὸ γὰρ ἀδύνατον τοῦ νόµου, 
ἐν ᾧ ἠσθένει διὰ τῆς σαρκός, ὁ θεὸς τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν πέµψας ἐν 
ὁµοιώµατι σαρκὸς ἁµαρτίας καὶ περὶ ἁµαρτίας κατέκρινεν τὴν 
ἁµαρτίαν ἐν τῇ σαρκί, 4 ἵνα τὸ δικαίωµα τοῦ νόµου πληρωθῇ ἐν 
ἡµῖν τοῖς µὴ κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν ἀλλὰ κατὰ πνεῦµα. 5 οἱ 
γὰρ κατὰ σάρκα ὄντες τὰ τῆς σαρκὸς φρονοῦσιν, οἱ δὲ κατὰ πνεῦµα 
τὰ τοῦ πνεύµατος. 6 τὸ γὰρ φρόνηµα τῆς σαρκὸς θάνατος, τὸ δὲ 
φρόνηµα τοῦ πνεύµατος ζωὴ καὶ εἰρήνη· 7 διότι τὸ φρόνηµα τῆς 
σαρκὸς ἔχθρα εἰς θεόν, τῷ γὰρ νόµῳ τοῦ θεοῦ οὐχ ὑποτάσσεται, 
οὐδὲ γὰρ δύναται· 8 οἱ δὲ ἐν σαρκὶ ὄντες θεῷ ἀρέσαι οὐ δύνανται. 9 
ὑµεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκὶ ἀλλὰ ἐν πνεύµατι, εἴπερ πνεῦµα θεοῦ 
οἰκεῖ ἐν ὑµῖν. εἰ δέ τις πνεῦµα Χριστοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν 
αὐτοῦ. 10 εἰ δὲ Χριστὸς ἐν ὑµῖν, τὸ µὲν σῶµα νεκρὸν διὰ ἁµαρτίαν, 
τὸ δὲ πνεῦµα ζωὴ διὰ δικαιοσύνην. 11 εἰ δὲ τὸ πνεῦµα τοῦ 
ἐγείραντος τὸν Ἰησοῦν ἐκ νεκρῶν οἰκεῖ ἐν ὑµῖν, ὁ ἐγείρας [τὸν] 
Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ζῳοποιήσει καὶ τὰ θνητὰ σώµατα ὑµῶν διὰ τοῦ 
ἐνοικοῦντος αὐτοῦ πνεύµατος ἐν ὑµῖν. 12 Ἄρα οὖν, ἀδελφοί, 
ὀφειλέται ἐσµέν, οὐ τῇ σαρκὶ τοῦ κατὰ σάρκα ζῆν· 13 εἰ γὰρ κατὰ 
σάρκα ζῆτε µέλλετε ἀποθνῄσκειν, εἰ δὲ πνεύµατι τὰς πράξεις τοῦ 
σώµατος θανατοῦτε ζήσεσθε. 14 ὅσοι γὰρ πνεύµατι θεοῦ ἄγονται, 
οὗτοι υἱοὶ θεοῦ εἰσιν. 15 οὐ γὰρ ἐλάβετε πνεῦµα δουλείας πάλιν εἰς 
φόβον, ἀλλὰ ἐλάβετε πνεῦµα υἱοθεσίας, ἐν ᾧ κράζοµεν, Αββα ὁ 
πατήρ· 16 αὐτὸ τὸ πνεῦµα συµµαρτυρεῖ τῷ πνεύµατι ἡµῶν ὅτι 
ἐσµὲν τέκνα θεοῦ. 17 εἰ δὲ τέκνα, καὶ κληρονόµοι· κληρονόµοι µὲν 
θεοῦ, συγκληρονόµοι δὲ Χριστοῦ, εἴπερ συµπάσχοµεν ἵνα καὶ 
συνδοξασθῶµεν. 18 Λογίζοµαι γὰρ ὅτι οὐκ ἄξια τὰ παθήµατα τοῦ 
νῦν καιροῦ πρὸς τὴν µέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡµᾶς. 19 
ἡ γὰρ ἀποκαραδοκία τῆς κτίσεως τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ 
θεοῦ ἀπεκδέχεται· 20 τῇ γὰρ µαταιότητι ἡ κτίσις ὑπετάγη, οὐχ 
ἑκοῦσα ἀλλὰ διὰ τὸν ὑποτάξαντα, ἐφ� ἑλπίδι 21 ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ 
κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς τὴν 
ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ θεοῦ. 22 οἴδαµεν γὰρ ὅτι 
πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν· 23 οὐ µόνον 
δέ, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ τὴν ἀπαρχὴν τοῦ πνεύµατος ἔχοντες ἡµεῖς καὶ 
αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς στενάζοµεν υἱοθεσίαν ἀπεκδεχόµενοι, τὴν 
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ἀπολύτρωσιν τοῦ σώµατος ἡµῶν. 24 τῇ γὰρ ἐλπίδι ἐσώθηµεν· 
ἐλπὶς δὲ βλεποµένη οὐκ ἔστιν ἐλπίς· ὃ γὰρ βλέπει τίς ἐλπίζει; 25 εἰ 
δὲ ὃ οὐ βλέποµεν ἐλπίζοµεν, δι� ὑποµονῆς ἀπεκδεχόµεθα. 26 
Ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ πνεῦµα συναντιλαµβάνεται τῇ ἀσθενείᾳ ἡµῶν· 
τὸ γὰρ τί προσευξώµεθα καθὸ δεῖ οὐκ οἴδαµεν, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ 
πνεῦµα ὑπερεντυγχάνει στεναγµοῖς ἀλαλήτοις· 27 ὁ δὲ ἐραυνῶν τὰς 
καρδίας οἶδεν τί τὸ φρόνηµα τοῦ πνεύµατος, ὅτι κατὰ θεὸν 
ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἁγίων. 28 οἴδαµεν δὲ ὅτι τοῖς ἀγαπῶσιν τὸν θεὸν 
πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν, τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν. 29 
ὅτι οὓς προέγνω, καὶ προώρισεν συµµόρφους τῆς εἰκόνος τοῦ υἱοῦ 
αὐτοῦ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς· 30 οὓς 
δὲ προώρισεν, τούτους καὶ ἐκάλεσεν· καὶ οὓς ἐκάλεσεν, τούτους καὶ 
ἐδικαίωσεν· οὓς δὲ ἐδικαίωσεν, τούτους καὶ ἐδόξασεν. 31 Τί οὖν 
ἐροῦµεν πρὸς ταῦτα; εἰ ὁ θεὸς ὑπὲρ ἡµῶν, τίς καθ� ἡµῶν; 32 ὅς γε 
τοῦ ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ ὑπὲρ ἡµῶν πάντων παρέδωκεν 
αὐτόν, πῶς οὐχὶ καὶ σὺν αὐτῷ τὰ πάντα ἡµῖν χαρίσεται; 33 τίς 
ἐγκαλέσει κατὰ ἐκλεκτῶν θεοῦ; θεὸς ὁ δικαιῶν· 34 τίς ὁ 
κατακρινῶν; Χριστὸς [Ἰησοῦς] ὁ ἀποθανών, µᾶλλον δὲ ἐγερθείς, ὃς 
καί ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ, ὃς καὶ ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἡµῶν. 35 τίς 
ἡµᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; θλῖψις ἢ στενοχωρία ἢ 
διωγµὸς ἢ λιµὸς ἢ γυµνότης ἢ κίνδυνος ἢ µάχαιρα; 36 καθὼς 
γέγραπται ὅτι Ἕνεκεν σοῦ θανατούµεθα ὅλην τὴν ἡµέραν, 
ἐλογίσθηµεν ὡς πρόβατα σφαγῆς. 37 ἀλλ� ἐν τούτοις πᾶσιν 
ὑπερνικῶµεν διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος ἡµᾶς. 38 πέπεισµαι γὰρ ὅτι οὔτε 
θάνατος οὔτε ζωὴ οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαὶ οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε 
µέλλοντα οὔτε δυνάµεις 39 οὔτε ὕψωµα οὔτε βάθος οὔτε τις κτίσις 
ἑτέρα δυνήσεται ἡµᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ θεοῦ τῆς ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡµῶν.  
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Ἀλήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ, οὐ ψεύδοµαι, συµµαρτυρούσης µοι τῆς 
συνειδήσεώς µου ἐν πνεύµατι ἁγίῳ, 2 ὅτι λύπη µοί ἐστιν µεγάλη 
καὶ ἀδιάλειπτος ὀδύνη τῇ καρδίᾳ µου. 3 ηὐχόµην γὰρ ἀνάθεµα 
εἶναι αὐτὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν µου τῶν 
συγγενῶν µου κατὰ σάρκα, 4 οἵτινές εἰσιν Ἰσραηλῖται, ὧν ἡ 
υἱοθεσία καὶ ἡ δόξα καὶ αἱ διαθῆκαι καὶ ἡ νοµοθεσία καὶ ἡ λατρεία 
καὶ αἱ ἐπαγγελίαι, 5 ὧν οἱ πατέρες, καὶ ἐξ ὧν ὁ Χριστὸς τὸ κατὰ 
σάρκα· ὁ ὢν ἐπὶ πάντων θεὸς εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀµήν. 6 
Οὐχ οἷον δὲ ὅτι ἐκπέπτωκεν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ. οὐ γὰρ πάντες οἱ ἐξ 
Ἰσραήλ, οὗτοι Ἰσραήλ· 7 οὐδ� ὅτι εἰσὶν σπέρµα Ἀβραάµ, πάντες 
τέκνα, ἀλλ�, Ἐν Ἰσαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρµα. 8 τοῦτ� ἔστιν, οὐ 
τὰ τέκνα τῆς σαρκὸς ταῦτα τέκνα τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τέκνα τῆς 
ἐπαγγελίας λογίζεται εἰς σπέρµα· 9 ἐπαγγελίας γὰρ ὁ λόγος οὗτος, 
Κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον ἐλεύσοµαι καὶ ἔσται τῇ Σάρρᾳ υἱός. 10 οὐ 
µόνον δέ, ἀλλὰ καὶ Ῥεβέκκα ἐξ ἑνὸς κοίτην ἔχουσα, Ἰσαὰκ τοῦ 
πατρὸς ἡµῶν· 11 µήπω γὰρ γεννηθέντων µηδὲ πραξάντων τι 
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ἀγαθὸν ἢ φαῦλον, ἵνα ἡ κατ� ἐκλογὴν πρόθεσις τοῦ θεοῦ µένῃ, 12 
οὐκ ἐξ ἔργων ἀλλ� ἐκ τοῦ καλοῦντος, ἐρρέθη αὐτῇ ὅτι Ὁ µείζων 
δουλεύσει τῷ ἐλάσσονι· 13 καθὼς γέγραπται, Τὸν Ἰακὼβ 
ἠγάπησα, τὸν δὲ Ἠσαῦ ἐµίσησα. 14 Τί οὖν ἐροῦµεν; µὴ ἀδικία 
παρὰ τῷ θεῷ; µὴ γένοιτο· 15 τῷ Μωϋσεῖ γὰρ λέγει, Ἐλεήσω ὃν 
ἂν ἐλεῶ, καὶ οἰκτιρήσω ὃν ἂν οἰκτίρω. 16 ἄρα οὖν οὐ τοῦ θέλοντος 
οὐδὲ τοῦ τρέχοντος, ἀλλὰ τοῦ ἐλεῶντος θεοῦ. 17 λέγει γὰρ ἡ γραφὴ 
τῷ Φαραὼ ὅτι Εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε ὅπως ἐνδείξωµαι ἐν σοὶ 
τὴν δύναµίν µου, καὶ ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνοµά µου ἐν πάσῃ τῇ γῇ. 
18 ἄρα οὖν ὃν θέλει ἐλεεῖ, ὃν δὲ θέλει σκληρύνει. 19 Ἐρεῖς µοι οὖν, 
Τί [οὖν] ἔτι µέµφεται; τῷ γὰρ βουλήµατι αὐτοῦ τίς ἀνθέστηκεν; 20 
ὦ ἄνθρωπε, µενοῦνγε σὺ τίς εἶ ὁ ἀνταποκρινόµενος τῷ θεῷ; µὴ ἐρεῖ 
τὸ πλάσµα τῷ πλάσαντι, Τί µε ἐποίησας οὕτως; 21 ἢ οὐκ ἔχει 
ἐξουσίαν ὁ κεραµεὺς τοῦ πηλοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ φυράµατος ποιῆσαι ὃ 
µὲν εἰς τιµὴν σκεῦος, ὃ δὲ εἰς ἀτιµίαν; 22 εἰ δὲ θέλων ὁ θεὸς 
ἐνδείξασθαι τὴν ὀργὴν καὶ γνωρίσαι τὸ δυνατὸν αὐτοῦ ἤνεγκεν ἐν 
πολλῇ µακροθυµίᾳ σκεύη ὀργῆς κατηρτισµένα εἰς ἀπώλειαν, 23 
καὶ ἵνα γνωρίσῃ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ ἐπὶ σκεύη ἐλέους, ἃ 
προητοίµασεν εἰς δόξαν, 24 οὓς καὶ ἐκάλεσεν ἡµᾶς οὐ µόνον ἐξ 
Ἰουδαίων ἀλλὰ καὶ ἐξ ἐθνῶν; 25 ὡς καὶ ἐν τῷ Ὡσηὲ λέγει, 
Καλέσω τὸν οὐ λαόν µου λαόν µου καὶ τὴν οὐκ ἠγαπηµένην 
ἠγαπηµένην· 26 καὶ ἔσται ἐν τῷ τόπῳ οὗ ἐρρέθη αὐτοῖς, Οὐ λαός 
µου ὑµεῖς, ἐκεῖ κληθήσονται υἱοὶ θεοῦ ζῶντος. 27 Ἠσαΐας δὲ κράζει 
ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ, Ἐὰν ᾖ ὁ ἀριθµὸς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὡς ἡ ἄµµος 
τῆς θαλάσσης, τὸ ὑπόλειµµα σωθήσεται· 28 λόγον γὰρ συντελῶν 
καὶ συντέµνων ποιήσει κύριος ἐπὶ τῆς γῆς. 29 καὶ καθὼς 
προείρηκεν Ἠσαΐας, Εἰ µὴ κύριος Σαβαὼθ ἐγκατέλιπεν ἡµῖν 
σπέρµα, ὡς Σόδοµα ἂν ἐγενήθηµεν καὶ ὡς Γόµορρα ἂν 
ὡµοιώθηµεν. 30 Τί οὖν ἐροῦµεν; ὅτι ἔθνη τὰ µὴ διώκοντα 
δικαιοσύνην κατέλαβεν δικαιοσύνην, δικαιοσύνην δὲ τὴν ἐκ 
πίστεως· 31 Ἰσραὴλ δὲ διώκων νόµον δικαιοσύνης εἰς νόµον οὐκ 
ἔφθασεν. 32 διὰ τί; ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως ἀλλ� ὡς ἐξ ἔργων· 
προσέκοψαν τῷ λίθῳ τοῦ προσκόµµατος, 33 καθὼς γέγραπται, 
Ἰδοὺ τίθηµι ἐν Σιὼν λίθον προσκόµµατος καὶ πέτραν σκανδάλου, 
καὶ ὁ πιστεύων ἐπ� αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται.  
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Ἀδελφοί, ἡ µὲν εὐδοκία τῆς ἐµῆς καρδίας καὶ ἡ δέησις πρὸς τὸν 
θεὸν ὑπὲρ αὐτῶν εἰς σωτηρίαν. 2 µαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς ὅτι ζῆλον 
θεοῦ ἔχουσιν, ἀλλ� οὐ κατ� ἐπίγνωσιν· 3 ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ 
θεοῦ δικαιοσύνην, καὶ τὴν ἰδίαν ζητοῦντες στῆσαι, τῇ δικαιοσύνῃ 
τοῦ θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν· 4 τέλος γὰρ νόµου Χριστὸς εἰς 
δικαιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύοντι. 5 Μωϋσῆς γὰρ γράφει τὴν 
δικαιοσύνην τὴν ἐκ τοῦ νόµου ὅτι ὁ ποιήσας ἄνθρωπος ζήσεται ἐν 
αὐτῇ. 6 ἡ δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη οὕτως λέγει, Μὴ εἴπῃς ἐν τῇ 
καρδίᾳ σου, Τίς ἀναβήσεται εἰς τὸν οὐρανόν; τοῦτ� ἔστιν Χριστὸν 
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καταγαγεῖν· 7 ἤ, Τίς καταβήσεται εἰς τὴν ἄβυσσον; τοῦτ� ἔστιν 
Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν. 8 ἀλλὰ τί λέγει; Ἐγγύς σου τὸ 
ῥῆµά ἐστιν, ἐν τῷ στόµατί σου καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ σου· τοῦτ� ἔστιν 
τὸ ῥῆµα τῆς πίστεως ὃ κηρύσσοµεν. 9 ὅτι ἐὰν ὁµολογήσῃς ἐν τῷ 
στόµατί σου κύριον Ἰησοῦν, καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ 
θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ· 10 καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται 
εἰς δικαιοσύνην, στόµατι δὲ ὁµολογεῖται εἰς σωτηρίαν. 11 λέγει 
γὰρ ἡ γραφή, Πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ� αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται. 12 
οὐ γάρ ἐστιν διαστολὴ Ἰουδαίου τε καὶ Ἕλληνος, ὁ γὰρ αὐτὸς 
κύριος πάντων, πλουτῶν εἰς πάντας τοὺς ἐπικαλουµένους αὐτόν· 13 
Πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνοµα κυρίου σωθήσεται. 14 Πῶς 
οὖν ἐπικαλέσωνται εἰς ὃν οὐκ ἐπίστευσαν; πῶς δὲ πιστεύσωσιν οὗ 
οὐκ ἤκουσαν; πῶς δὲ ἀκούσωσιν χωρὶς κηρύσσοντος; 15 πῶς δὲ 
κηρύξωσιν ἐὰν µὴ ἀποσταλῶσιν; καθὼς γέγραπται, Ὡς ὡραῖοι οἱ 
πόδες τῶν εὐαγγελιζοµένων ἀγαθά. 16 Ἀλλ� οὐ πάντες ὑπήκουσαν 
τῷ εὐαγγελίῳ· Ἠσαΐας γὰρ λέγει, Κύριε, τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ 
ἡµῶν; 17 ἄρα ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς, ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήµατος Χριστοῦ. 
18 ἀλλὰ λέγω, µὴ οὐκ ἤκουσαν; µενοῦνγε, Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν 
ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουµένης τὰ 
ῥήµατα αὐτῶν. 19 ἀλλὰ λέγω, µὴ Ἰσραὴλ οὐκ ἔγνω; πρῶτος 
Μωϋσῆς λέγει, Ἐγὼ παραζηλώσω ὑµᾶς ἐπ� οὐκ ἔθνει, ἐπ� ἔθνει 
ἀσυνέτῳ παροργιῶ ὑµᾶς. 20 Ἠσαΐας δὲ ἀποτολµᾷ καὶ λέγει, 
Εὑρέθην [ἐν] τοῖς ἐµὲ µὴ ζητοῦσιν, ἐµφανὴς ἐγενόµην τοῖς ἐµὲ µὴ 
ἐπερωτῶσιν. 21 πρὸς δὲ τὸν Ἰσραὴλ λέγει, Ὅλην τὴν ἡµέραν 
ἐξεπέτασα τὰς χεῖράς µου πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα.  
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Λέγω οὖν, µὴ ἀπώσατο ὁ θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ; µὴ γένοιτο· καὶ γὰρ 
ἐγὼ Ἰσραηλίτης εἰµί, ἐκ σπέρµατος Ἀβραάµ, φυλῆς Βενιαµείν. 2 
οὐκ ἀπώσατο ὁ θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ ὃν προέγνω. ἢ οὐκ οἴδατε ἐν 
Ἠλίᾳ τί λέγει ἡ γραφή; ὡς ἐντυγχάνει τῷ θεῷ κατὰ τοῦ Ἰσραήλ, 
3 Κύριε, τοὺς προφήτας σου ἀπέκτειναν, τὰ θυσιαστήριά σου 
κατέσκαψαν, κἀγὼ ὑπελείφθην µόνος, καὶ ζητοῦσιν τὴν ψυχήν µου. 
4 ἀλλὰ τί λέγει αὐτῷ ὁ χρηµατισµός; Κατέλιπον ἐµαυτῷ 
ἑπτακισχιλίους ἄνδρας, οἵτινες οὐκ ἔκαµψαν γόνυ τῇ Βάαλ. 5 
οὕτως οὖν καὶ ἐν τῷ νῦν καιρῷ λεῖµµα κατ� ἐκλογὴν χάριτος 
γέγονεν· 6 εἰ δὲ χάριτι, οὐκέτι ἐξ ἔργων, ἐπεὶ ἡ χάρις οὐκέτι γίνεται 
χάρις. 7 τί οὖν; ὃ ἐπιζητεῖ Ἰσραήλ, τοῦτο οὐκ ἐπέτυχεν, ἡ δὲ 
ἐκλογὴ ἐπέτυχεν· οἱ δὲ λοιποὶ ἐπωρώθησαν, 8 καθὼς γέγραπται, 
Ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ θεὸς πνεῦµα κατανύξεως, ὀφθαλµοὺς τοῦ µὴ 
βλέπειν καὶ ὦτα τοῦ µὴ ἀκούειν, ἕως τῆς σήµερον ἡµέρας. 9 καὶ 
∆αυὶδ λέγει, Γενηθήτω ἡ τράπεζα αὐτῶν εἰς παγίδα καὶ εἰς θήραν 
καὶ εἰς σκάνδαλον καὶ εἰς ἀνταπόδοµα αὐτοῖς, 10 σκοτισθήτωσαν 
οἱ ὀφθαλµοὶ αὐτῶν τοῦ µὴ βλέπειν, καὶ τὸν νῶτον αὐτῶν διὰ 
παντὸς σύγκαµψον. 11 Λέγω οὖν, µὴ ἔπταισαν ἵνα πέσωσιν; µὴ 
γένοιτο· ἀλλὰ τῷ αὐτῶν παραπτώµατι ἡ σωτηρία τοῖς ἔθνεσιν, εἰς 
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τὸ παραζηλῶσαι αὐτούς. 12 εἰ δὲ τὸ παράπτωµα αὐτῶν πλοῦτος 
κόσµου καὶ τὸ ἥττηµα αὐτῶν πλοῦτος ἐθνῶν, πόσῳ µᾶλλον τὸ 
πλήρωµα αὐτῶν. 13 Ὑµῖν δὲ λέγω τοῖς ἔθνεσιν. ἐφ� ὅσον µὲν οὖν 
εἰµι ἐγὼ ἐθνῶν ἀπόστολος, τὴν διακονίαν µου δοξάζω, 14 εἴ πως 
παραζηλώσω µου τὴν σάρκα καὶ σώσω τινὰς ἐξ αὐτῶν. 15 εἰ γὰρ 
ἡ ἀποβολὴ αὐτῶν καταλλαγὴ κόσµου, τίς ἡ πρόσληµψις εἰ µὴ ζωὴ 
ἐκ νεκρῶν; 16 εἰ δὲ ἡ ἀπαρχὴ ἁγία, καὶ τὸ φύραµα· καὶ εἰ ἡ ῥίζα 
ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι. 17 Εἰ δέ τινες τῶν κλάδων ἐξεκλάσθησαν, σὺ 
δὲ ἀγριέλαιος ὢν ἐνεκεντρίσθης ἐν αὐτοῖς καὶ συγκοινωνὸς τῆς 
ῥίζης τῆς πιότητος τῆς ἐλαίας ἐγένου, 18 µὴ κατακαυχῶ τῶν 
κλάδων· εἰ δὲ κατακαυχᾶσαι, οὐ σὺ τὴν ῥίζαν βαστάζεις ἀλλὰ ἡ 
ῥίζα σέ. 19 ἐρεῖς οὖν, Ἐξεκλάσθησαν κλάδοι ἵνα ἐγὼ ἐγκεντρισθῶ. 
20 καλῶς· τῇ ἀπιστίᾳ ἐξεκλάσθησαν, σὺ δὲ τῇ πίστει ἕστηκας. µὴ 
ὑψηλὰ φρόνει, ἀλλὰ φοβοῦ· 21 εἰ γὰρ ὁ θεὸς τῶν κατὰ φύσιν 
κλάδων οὐκ ἐφείσατο, οὐδὲ σοῦ φείσεται. 22 ἴδε οὖν χρηστότητα 
καὶ ἀποτοµίαν θεοῦ· ἐπὶ µὲν τοὺς πεσόντας ἀποτοµία, ἐπὶ δὲ σὲ 
χρηστότης θεοῦ, ἐὰν ἐπιµένῃς τῇ χρηστότητι, ἐπεὶ καὶ σὺ 
ἐκκοπήσῃ. 23 κἀκεῖνοι δέ, ἐὰν µὴ ἐπιµένωσιν τῇ ἀπιστίᾳ, 
ἐγκεντρισθήσονται· δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ θεὸς πάλιν ἐγκεντρίσαι 
αὐτούς. 24 εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης ἀγριελαίου καὶ 
παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέλαιον, πόσῳ µᾶλλον οὗτοι οἱ 
κατὰ φύσιν ἐγκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ. 25 Οὐ γὰρ θέλω 
ὑµᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ µυστήριον τοῦτο, ἵνα µὴ ἦτε [ἐν] ἑαυτοῖς 
φρόνιµοι, ὅτι πώρωσις ἀπὸ µέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν ἄχρις οὗ τὸ 
πλήρωµα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ, 26 καὶ οὕτως πᾶς Ἰσραὴλ 
σωθήσεται· καθὼς γέγραπται, Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόµενος, 
ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ· 27 καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ� ἐµοῦ 
διαθήκη, ὅταν ἀφέλωµαι τὰς ἁµαρτίας αὐτῶν. 28 κατὰ µὲν τὸ 
εὐαγγέλιον ἐχθροὶ δι� ὑµᾶς, κατὰ δὲ τὴν ἐκλογὴν ἀγαπητοὶ διὰ 
τοὺς πατέρας· 29 ἀµεταµέλητα γὰρ τὰ χαρίσµατα καὶ ἡ κλῆσις 
τοῦ θεοῦ. 30 ὥσπερ γὰρ ὑµεῖς ποτε ἠπειθήσατε τῷ θεῷ, νῦν δὲ 
ἠλεήθητε τῇ τούτων ἀπειθείᾳ, 31 οὕτως καὶ οὗτοι νῦν ἠπείθησαν 
τῷ ὑµετέρῳ ἐλέει ἵνα καὶ αὐτοὶ νῦν ἐλεηθῶσιν· 32 συνέκλεισεν γὰρ 
ὁ θεὸς τοὺς πάντας εἰς ἀπείθειαν ἵνα τοὺς πάντας ἐλεήσῃ. 33 Ὢ 
βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως θεοῦ· ὡς ἀνεξεραύνητα τὰ 
κρίµατα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ. 34 Τίς γὰρ ἔγνω 
νοῦν κυρίου; ἢ τίς σύµβουλος αὐτοῦ ἐγένετο; 35 ἢ τίς προέδωκεν 
αὐτῷ, καὶ ἀνταποδοθήσεται αὐτῷ; 36 ὅτι ἐξ αὐτοῦ καὶ δι� αὐτοῦ 
καὶ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα· αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀµήν.  
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Παρακαλῶ οὖν ὑµᾶς, ἀδελφοί, διὰ τῶν οἰκτιρµῶν τοῦ θεοῦ, 
παραστῆσαι τὰ σώµατα ὑµῶν θυσίαν ζῶσαν ἁγίαν εὐάρεστον τῷ 
θεῷ, τὴν λογικὴν λατρείαν ὑµῶν· 2 καὶ µὴ συσχηµατίζεσθε τῷ 
αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ µεταµορφοῦσθε τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοός, εἰς τὸ 
δοκιµάζειν ὑµᾶς τί τὸ θέληµα τοῦ θεοῦ, τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον 
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καὶ τέλειον. 3 Λέγω γὰρ διὰ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης µοι παντὶ 
τῷ ὄντι ἐν ὑµῖν µὴ ὑπερφρονεῖν παρ� ὃ δεῖ φρονεῖν, ἀλλὰ φρονεῖν εἰς 
τὸ σωφρονεῖν, ἑκάστῳ ὡς ὁ θεὸς ἐµέρισεν µέτρον πίστεως. 4 
καθάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώµατι πολλὰ µέλη ἔχοµεν, τὰ δὲ µέλη πάντα 
οὐ τὴν αὐτὴν ἔχει πρᾶξιν, 5 οὕτως οἱ πολλοὶ ἓν σῶµά ἐσµεν ἐν 
Χριστῷ, τὸ δὲ καθ� εἷς ἀλλήλων µέλη. 6 ἔχοντες δὲ χαρίσµατα 
κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡµῖν διάφορα, εἴτε προφητείαν κατὰ 
τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως, 7 εἴτε διακονίαν ἐν τῇ διακονίᾳ, εἴτε ὁ 
διδάσκων ἐν τῇ διδασκαλίᾳ, 8 εἴτε ὁ παρακαλῶν ἐν τῇ 
παρακλήσει, ὁ µεταδιδοὺς ἐν ἁπλότητι, ὁ προϊστάµενος ἐν σπουδῇ, 
ὁ ἐλεῶν ἐν ἱλαρότητι. 9 Ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος. ἀποστυγοῦντες τὸ 
πονηρόν, κολλώµενοι τῷ ἀγαθῷ· 10 τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους 
φιλόστοργοι, τῇ τιµῇ ἀλλήλους προηγούµενοι, 11 τῇ σπουδῇ µὴ 
ὀκνηροί, τῷ πνεύµατι ζέοντες, τῷ κυρίῳ δουλεύοντες, 12 τῇ ἐλπίδι 
χαίροντες, τῇ θλίψει ὑποµένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες, 
13 ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες, τὴν φιλοξενίαν διώκοντες. 
14 εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας, εὐλογεῖτε καὶ µὴ καταρᾶσθε. 15 
χαίρειν µετὰ χαιρόντων, κλαίειν µετὰ κλαιόντων. 16 τὸ αὐτὸ εἰς 
ἀλλήλους φρονοῦντες, µὴ τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες ἀλλὰ τοῖς ταπεινοῖς 
συναπαγόµενοι. µὴ γίνεσθε φρόνιµοι παρ� ἑαυτοῖς. 17 µηδενὶ κακὸν 
ἀντὶ κακοῦ ἀποδιδόντες· προνοούµενοι καλὰ ἐνώπιον πάντων 
ἀνθρώπων· 18 εἰ δυνατόν, τὸ ἐξ ὑµῶν µετὰ πάντων ἀνθρώπων 
εἰρηνεύοντες· 19 µὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες, ἀγαπητοί, ἀλλὰ δότε 
τόπον τῇ ὀργῇ, γέγραπται γάρ, Ἐµοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, 
λέγει κύριος. 20 ἀλλὰ ἐὰν πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου, ψώµιζε αὐτόν· ἐὰν 
διψᾷ, πότιζε αὐτόν· τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ 
τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 21 µὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ 
ἀγαθῷ τὸ κακόν.  

Rom 13:1Rom 13:1Rom 13:1Rom 13:1    

Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω. οὐ γὰρ ἔστιν 
ἐξουσία εἰ µὴ ὑπὸ θεοῦ, αἱ δὲ οὖσαι ὑπὸ θεοῦ τεταγµέναι εἰσίν· 2 
ὥστε ὁ ἀντιτασσόµενος τῇ ἐξουσίᾳ τῇ τοῦ θεοῦ διαταγῇ 
ἀνθέστηκεν, οἱ δὲ ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρίµα λήµψονται. 3 οἱ γὰρ 
ἄρχοντες οὐκ εἰσὶν φόβος τῷ ἀγαθῷ ἔργῳ ἀλλὰ τῷ κακῷ. θέλεις 
δὲ µὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν; τὸ ἀγαθὸν ποίει, καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ 
αὐτῆς· 4 θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν σοὶ εἰς τὸ ἀγαθόν. ἐὰν δὲ τὸ 
κακὸν ποιῇς, φοβοῦ· οὐ γὰρ εἰκῇ τὴν µάχαιραν φορεῖ· θεοῦ γὰρ 
διάκονός ἐστιν, ἔκδικος εἰς ὀργὴν τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι. 5 διὸ 
ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι, οὐ µόνον διὰ τὴν ὀργὴν ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν 
συνείδησιν. 6 διὰ τοῦτο γὰρ καὶ φόρους τελεῖτε, λειτουργοὶ γὰρ 
θεοῦ εἰσιν εἰς αὐτὸ τοῦτο προσκαρτεροῦντες. 7 ἀπόδοτε πᾶσιν τὰς 
ὀφειλάς, τῷ τὸν φόρον τὸν φόρον, τῷ τὸ τέλος τὸ τέλος, τῷ τὸν 
φόβον τὸν φόβον, τῷ τὴν τιµὴν τὴν τιµήν. 8 Μηδενὶ µηδὲν 
ὀφείλετε, εἰ µὴ τὸ ἀλλήλους ἀγαπᾶν· ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὸν ἕτερον 
νόµον πεπλήρωκεν. 9 τὸ γὰρ Οὐ µοιχεύσεις, Οὐ φονεύσεις, Οὐ 
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κλέψεις, Οὐκ ἐπιθυµήσεις, καὶ εἴ τις ἑτέρα ἐντολή, ἐν τῷ λόγῳ 
τούτῳ ἀνακεφαλαιοῦται, [ἐν τῷ] Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς 
σεαυτόν. 10 ἡ ἀγάπη τῷ πλησίον κακὸν οὐκ ἐργάζεται· πλήρωµα 
οὖν νόµου ἡ ἀγάπη. 11 Καὶ τοῦτο εἰδότες τὸν καιρόν, ὅτι ὥρα ἤδη 
ὑµᾶς ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι, νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡµῶν ἡ σωτηρία ἢ ὅτε 
ἐπιστεύσαµεν. 12 ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡµέρα ἤγγικεν. 
ἀποθώµεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους, ἐνδυσώµεθα δὲ τὰ ὅπλα τοῦ 
φωτός. 13 ὡς ἐν ἡµέρᾳ εὐσχηµόνως περιπατήσωµεν, µὴ κώµοις 
καὶ µέθαις, µὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, µὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ· 14 ἀλλὰ 
ἐνδύσασθε τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν µὴ 
ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυµίας.  

Rom 14:1Rom 14:1Rom 14:1Rom 14:1    

Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαµβάνεσθε, µὴ εἰς διακρίσεις 
διαλογισµῶν. 2 ὃς µὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα, ὁ δὲ ἀσθενῶν 
λάχανα ἐσθίει. 3 ὁ ἐσθίων τὸν µὴ ἐσθίοντα µὴ ἐξουθενείτω, ὁ δὲ 
µὴ ἐσθίων τὸν ἐσθίοντα µὴ κρινέτω, ὁ θεὸς γὰρ αὐτὸν 
προσελάβετο. 4 σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; τῷ ἰδίῳ 
κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει· σταθήσεται δέ, δυνατεῖ γὰρ ὁ κύριος στῆσαι 
αὐτόν. 5 ὃς µὲν [γὰρ] κρίνει ἡµέραν παρ� ἡµέραν, ὃς δὲ κρίνει 
πᾶσαν ἡµέραν· ἕκαστος ἐν τῷ ἰδίῳ νοῒ πληροφορείσθω. 6 ὁ φρονῶν 
τὴν ἡµέραν κυρίῳ φρονεῖ· καὶ ὁ ἐσθίων κυρίῳ ἐσθίει, εὐχαριστεῖ 
γὰρ τῷ θεῷ· καὶ ὁ µὴ ἐσθίων κυρίῳ οὐκ ἐσθίει, καὶ εὐχαριστεῖ τῷ 
θεῷ. 7 οὐδεὶς γὰρ ἡµῶν ἑαυτῷ ζῇ, καὶ οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀποθνῄσκει· 8 
ἐάν τε γὰρ ζῶµεν, τῷ κυρίῳ ζῶµεν, ἐάν τε ἀποθνῄσκωµεν, τῷ 
κυρίῳ ἀποθνῄσκοµεν. ἐάν τε οὖν ζῶµεν ἐάν τε ἀποθνῄσκωµεν, τοῦ 
κυρίου ἐσµέν. 9 εἰς τοῦτο γὰρ Χριστὸς ἀπέθανεν καὶ ἔζησεν ἵνα καὶ 
νεκρῶν καὶ ζώντων κυριεύσῃ. 10 σὺ δὲ τί κρίνεις τὸν ἀδελφόν σου; 
ἢ καὶ σὺ τί ἐξουθενεῖς τὸν ἀδελφόν σου; πάντες γὰρ 
παραστησόµεθα τῷ βήµατι τοῦ θεοῦ· 11 γέγραπται γάρ, Ζῶ ἐγώ, 
λέγει κύριος, ὅτι ἐµοὶ κάµψει πᾶν γόνυ, καὶ πᾶσα γλῶσσα 
ἐξοµολογήσεται τῷ θεῷ. 12 ἄρα [οὖν] ἕκαστος ἡµῶν περὶ ἑαυτοῦ 
λόγον δώσει τῷ θεῷ. 13 Μηκέτι οὖν ἀλλήλους κρίνωµεν· ἀλλὰ 
τοῦτο κρίνατε µᾶλλον, τὸ µὴ τιθέναι πρόσκοµµα τῷ ἀδελφῷ ἢ 
σκάνδαλον. 14 οἶδα καὶ πέπεισµαι ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ ὅτι οὐδὲν κοινὸν 
δι� ἑαυτοῦ· εἰ µὴ τῷ λογιζοµένῳ τι κοινὸν εἶναι, ἐκείνῳ κοινόν. 15 
εἰ γὰρ διὰ βρῶµα ὁ ἀδελφός σου λυπεῖται, οὐκέτι κατὰ ἀγάπην 
περιπατεῖς. µὴ τῷ βρώµατί σου ἐκεῖνον ἀπόλλυε ὑπὲρ οὗ Χριστὸς 
ἀπέθανεν. 16 µὴ βλασφηµείσθω οὖν ὑµῶν τὸ ἀγαθόν. 17 οὐ γάρ 
ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις, ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ 
εἰρήνη καὶ χαρὰ ἐν πνεύµατι ἁγίῳ· 18 ὁ γὰρ ἐν τούτῳ δουλεύων τῷ 
Χριστῷ εὐάρεστος τῷ θεῷ καὶ δόκιµος τοῖς ἀνθρώποις. 19 ἄρα οὖν 
τὰ τῆς εἰρήνης διώκωµεν καὶ τὰ τῆς οἰκοδοµῆς τῆς εἰς ἀλλήλους· 
20 µὴ ἕνεκεν βρώµατος κατάλυε τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ. πάντα µὲν 
καθαρά, ἀλλὰ κακὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ διὰ προσκόµµατος ἐσθίοντι. 
21 καλὸν τὸ µὴ φαγεῖν κρέα µηδὲ πιεῖν οἶνον µηδὲ ἐν ᾧ ὁ ἀδελφός 
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σου προσκόπτει. 22 σὺ πίστιν [ἣν] ἔχεις κατὰ σεαυτὸν ἔχε ἐνώπιον 
τοῦ θεοῦ. µακάριος ὁ µὴ κρίνων ἑαυτὸν ἐν ᾧ δοκιµάζει· 23 ὁ δὲ 
διακρινόµενος ἐὰν φάγῃ κατακέκριται, ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως· πᾶν δὲ ὃ 
οὐκ ἐκ πίστεως ἁµαρτία ἐστίν.  

Rom 15:1Rom 15:1Rom 15:1Rom 15:1    

Ὀφείλοµεν δὲ ἡµεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήµατα τῶν ἀδυνάτων 
βαστάζειν, καὶ µὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν. 2 ἕκαστος ἡµῶν τῷ πλησίον 
ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδοµήν· 3 καὶ γὰρ ὁ Χριστὸς οὐχ 
ἑαυτῷ ἤρεσεν· ἀλλὰ καθὼς γέγραπται, Οἱ ὀνειδισµοὶ τῶν 
ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσαν ἐπ� ἐµέ. 4 ὅσα γὰρ προεγράφη, εἰς τὴν 
ἡµετέραν διδασκαλίαν ἐγράφη, ἵνα διὰ τῆς ὑποµονῆς καὶ διὰ τῆς 
παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωµεν. 5 ὁ δὲ θεὸς τῆς 
ὑποµονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως δῴη ὑµῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν 
ἀλλήλοις κατὰ Χριστὸν Ἰησοῦν, 6 ἵνα ὁµοθυµαδὸν ἐν ἑνὶ στόµατι 
δοξάζητε τὸν θεὸν καὶ πατέρα τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 7 
∆ιὸ προσλαµβάνεσθε ἀλλήλους, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς προσελάβετο 
ὑµᾶς, εἰς δόξαν τοῦ θεοῦ. 8 λέγω γὰρ Χριστὸν διάκονον γεγενῆσθαι 
περιτοµῆς ὑπὲρ ἀληθείας θεοῦ, εἰς τὸ βεβαιῶσαι τὰς ἐπαγγελίας 
τῶν πατέρων, 9 τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι τὸν θεόν· καθὼς 
γέγραπται, ∆ιὰ τοῦτο ἐξοµολογήσοµαί σοι ἐν ἔθνεσιν, καὶ τῷ 
ὀνοµατί σου ψαλῶ. 10 καὶ πάλιν λέγει, Εὐφράνθητε, ἔθνη, µετὰ 
τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. 11 καὶ πάλιν, Αἰνεῖτε, πάντα τὰ ἔθνη, τὸν κύριον, 
καὶ ἐπαινεσάτωσαν αὐτὸν πάντες οἱ λαοί. 12 καὶ πάλιν Ἠσαΐας 
λέγει, Ἔσται ἡ ῥίζα τοῦ Ἰεσσαί, καὶ ὁ ἀνιστάµενος ἄρχειν ἐθνῶν· 
ἐπ� αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν. 13 ὁ δὲ θεὸς τῆς ἐλπίδος πληρώσαι ὑµᾶς 
πάσης χαρᾶς καὶ εἰρήνης ἐν τῷ πιστεύειν, εἰς τὸ περισσεύειν ὑµᾶς 
ἐν τῇ ἐλπίδι ἐν δυνάµει πνεύµατος ἁγίου. 14 Πέπεισµαι δέ, ἀδελφοί 
µου, καὶ αὐτὸς ἐγὼ περὶ ὑµῶν, ὅτι καὶ αὐτοὶ µεστοί ἐστε 
ἀγαθωσύνης, πεπληρωµένοι πάσης [τῆς] γνώσεως, δυνάµενοι καὶ 
ἀλλήλους νουθετεῖν. 15 τολµηρότερον δὲ ἔγραψα ὑµῖν ἀπὸ µέρους, 
ὡς ἐπαναµιµνῄσκων ὑµᾶς διὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν µοι ὑπὸ τοῦ 
θεοῦ 16 εἰς τὸ εἶναί µε λειτουργὸν Χριστοῦ Ἰησοῦ εἰς τὰ ἔθνη, 
ἱερουργοῦντα τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ, ἵνα γένηται ἡ προσφορὰ τῶν 
ἐθνῶν εὐπρόσδεκτος, ἡγιασµένη ἐν πνεύµατι ἁγίῳ. 17 ἔχω οὖν 
[τὴν] καύχησιν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τὰ πρὸς τὸν θεόν· 18 οὐ γὰρ 
τολµήσω τι λαλεῖν ὧν οὐ κατειργάσατο Χριστὸς δι� ἐµοῦ εἰς 
ὑπακοὴν ἐθνῶν, λόγῳ καὶ ἔργῳ, 19 ἐν δυνάµει σηµείων καὶ 
τεράτων, ἐν δυνάµει πνεύµατος· ὥστε µε ἀπὸ Ἰερουσαλὴµ καὶ 
κύκλῳ µέχρι τοῦ Ἰλλυρικοῦ πεπληρωκέναι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ 
Χριστοῦ, 20 οὕτως δὲ φιλοτιµούµενον εὐαγγελίζεσθαι οὐχ ὅπου 
ὠνοµάσθη Χριστός, ἵνα µὴ ἐπ� ἀλλότριον θεµέλιον οἰκοδοµῶ, 21 
ἀλλὰ καθὼς γέγραπται, Οἷς οὐκ ἀνηγγέλη περὶ αὐτοῦ ὄψονται, καὶ 
οἳ οὐκ ἀκηκόασιν συνήσουσιν. 22 ∆ιὸ καὶ ἐνεκοπτόµην τὰ πολλὰ 
τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑµᾶς· 23 νυνὶ δὲ µηκέτι τόπον ἔχων ἐν τοῖς κλίµασι 
τούτοις, ἐπιποθίαν δὲ ἔχων τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑµᾶς ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν, 
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24 ὡς ἂν πορεύωµαι εἰς τὴν Σπανίαν· ἐλπίζω γὰρ διαπορευόµενος 
θεάσασθαι ὑµᾶς καὶ ὑφ� ὑµῶν προπεµφθῆναι ἐκεῖ ἐὰν ὑµῶν πρῶτον 
ἀπὸ µέρους ἐµπλησθῶ �25 νυνὶ δὲ πορεύοµαι εἰς Ἰερουσαλὴµ 
διακονῶν τοῖς ἁγίοις. 26 ηὐδόκησαν γὰρ Μακεδονία καὶ Ἀχαΐα 
κοινωνίαν τινὰ ποιήσασθαι εἰς τοὺς πτωχοὺς τῶν ἁγίων τῶν ἐν 
Ἰερουσαλήµ. 27 ηὐδόκησαν γάρ, καὶ ὀφειλέται εἰσὶν αὐτῶν· εἰ γὰρ 
τοῖς πνευµατικοῖς αὐτῶν ἐκοινώνησαν τὰ ἔθνη, ὀφείλουσιν καὶ ἐν 
τοῖς σαρκικοῖς λειτουργῆσαι αὐτοῖς. 28 τοῦτο οὖν ἐπιτελέσας, καὶ 
σφραγισάµενος αὐτοῖς τὸν καρπὸν τοῦτον, ἀπελεύσοµαι δι� ὑµῶν εἰς 
Σπανίαν· 29 οἶδα δὲ ὅτι ἐρχόµενος πρὸς ὑµᾶς ἐν πληρώµατι 
εὐλογίας Χριστοῦ ἐλεύσοµαι. 30 Παρακαλῶ δὲ ὑµᾶσ[, ἀδελφοί,] 
διὰ τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ διὰ τῆς ἀγάπης τοῦ 
πνεύµατος, συναγωνίσασθαί µοι ἐν ταῖς προσευχαῖς ὑπὲρ ἐµοῦ πρὸς 
τὸν θεόν, 31 ἵνα ῥυσθῶ ἀπὸ τῶν ἀπειθούντων ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ ἡ 
διακονία µου ἡ εἰς Ἰερουσαλὴµ εὐπρόσδεκτος τοῖς ἁγίοις γένηται, 
32 ἵνα ἐν χαρᾷ ἐλθὼν πρὸς ὑµᾶς διὰ θελήµατος θεοῦ 
συναναπαύσωµαι ὑµῖν. 33 ὁ δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης µετὰ πάντων 
ὑµῶν· ἀµήν.  

Rom 16:1Rom 16:1Rom 16:1Rom 16:1    

Συνίστηµι δὲ ὑµῖν Φοίβην τὴν ἀδελφὴν ἡµῶν, οὖσαν [καὶ] διάκονον 
τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Κεγχρεαῖς, 2 ἵνα προσδέξησθε αὐτὴν ἐν 
κυρίῳ ἀξίως τῶν ἁγίων, καὶ παραστῆτε αὐτῇ ἐν ᾧ ἂν ὑµῶν χρῄζῃ 
πράγµατι, καὶ γὰρ αὐτὴ προστάτις πολλῶν ἐγενήθη καὶ ἐµοῦ 
αὐτοῦ. 3 Ἀσπάσασθε Πρίσκαν καὶ Ἀκύλαν τοὺς συνεργούς µου ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ, 4 οἵτινες ὑπὲρ τῆς ψυχῆς µου τὸν ἑαυτῶν τράχηλον 
ὑπέθηκαν, οἷς οὐκ ἐγὼ µόνος εὐχαριστῶ ἀλλὰ καὶ πᾶσαι αἱ 
ἐκκλησίαι τῶν ἐθνῶν, 5 καὶ τὴν κατ� οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίαν. 
ἀσπάσασθε Ἐπαίνετον τὸν ἀγαπητόν µου, ὅς ἐστιν ἀπαρχὴ τῆς 
Ἀσίας εἰς Χριστόν. 6 ἀσπάσασθε Μαριάµ, ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν 
εἰς ὑµᾶς. 7 ἀσπάσασθε Ἀνδρόνικον καὶ Ἰουνιᾶν τοὺς συγγενεῖς µου 
καὶ συναιχµαλώτους µου, οἵτινές εἰσιν ἐπίσηµοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις, 
οἳ καὶ πρὸ ἐµοῦ γέγοναν ἐν Χριστῷ. 8 ἀσπάσασθε Ἀµπλιᾶτον τὸν 
ἀγαπητόν µου ἐν κυρίῳ. 9 ἀσπάσασθε Οὐρβανὸν τὸν συνεργὸν 
ἡµῶν ἐν Χριστῷ καὶ Στάχυν τὸν ἀγαπητόν µου. 10 ἀσπάσασθε 
Ἀπελλῆν τὸν δόκιµον ἐν Χριστῷ. ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν 
Ἀριστοβούλου. 11 ἀσπάσασθε Ἡρῳδίωνα τὸν συγγενῆ µου. 
ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν Ναρκίσσου τοὺς ὄντας ἐν κυρίῳ. 12 
ἀσπάσασθε Τρύφαιναν καὶ Τρυφῶσαν τὰς κοπιώσας ἐν κυρίῳ. 
ἀσπάσασθε Περσίδα τὴν ἀγαπητήν, ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν ἐν 
κυρίῳ. 13 ἀσπάσασθε Ῥοῦφον τὸν ἐκλεκτὸν ἐν κυρίῳ καὶ τὴν 
µητέρα αὐτοῦ καὶ ἐµοῦ. 14 ἀσπάσασθε Ἀσύγκριτον, Φλέγοντα, 
Ἑρµῆν, Πατροβᾶν, Ἑρµᾶν, καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς ἀδελφούς. 15 
ἀσπάσασθε Φιλόλογον καὶ Ἰουλίαν, Νηρέα καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ, 
καὶ Ὀλυµπᾶν, καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς πάντας ἁγίους. 16 Ἀσπάσασθε 
ἀλλήλους ἐν φιλήµατι ἁγίῳ. Ἀσπάζονται ὑµᾶς αἱ ἐκκλησίαι πᾶσαι 
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τοῦ Χριστοῦ. 17 Παρακαλῶ δὲ ὑµᾶς, ἀδελφοί, σκοπεῖν τοὺς τὰς 
διχοστασίας καὶ τὰ σκάνδαλα παρὰ τὴν διδαχὴν ἣν ὑµεῖς ἐµάθετε 
ποιοῦντας, καὶ ἐκκλίνετε ἀπ� αὐτῶν· 18 οἱ γὰρ τοιοῦτοι τῷ κυρίῳ 
ἡµῶν Χριστῷ οὐ δουλεύουσιν ἀλλὰ τῇ ἑαυτῶν κοιλίᾳ, καὶ διὰ τῆς 
χρηστολογίας καὶ εὐλογίας ἐξαπατῶσιν τὰς καρδίας τῶν ἀκάκων. 
19 ἡ γὰρ ὑµῶν ὑπακοὴ εἰς πάντας ἀφίκετο· ἐφ� ὑµῖν οὖν χαίρω, 
θέλω δὲ ὑµᾶς σοφοὺς εἶναι εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀκεραίους δὲ εἰς τὸ 
κακόν. 20 ὁ δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης συντρίψει τὸν Σατανᾶν ὑπὸ τοὺς 
πόδας ὑµῶν ἐν τάχει. ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ µεθ� ὑµῶν. 
21 Ἀσπάζεται ὑµᾶς Τιµόθεος ὁ συνεργός µου, καὶ Λούκιος καὶ 
Ἰάσων καὶ Σωσίπατρος οἱ συγγενεῖς µου. 22 ἀσπάζοµαι ὑµᾶς ἐγὼ 
Τέρτιος ὁ γράψας τὴν ἐπιστολὴν ἐν κυρίῳ. 23 ἀσπάζεται ὑµᾶς 
Γάϊος ὁ ξένος µου καὶ ὅλης τῆς ἐκκλησίας. ἀσπάζεται ὑµᾶς 
Ἔραστος ὁ οἰκονόµος τῆς πόλεως καὶ Κούαρτος ὁ ἀδελφός. 25 Τῷ 
δὲ δυναµένῳ ὑµᾶς στηρίξαι κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν µου καὶ τὸ 
κήρυγµα Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατὰ ἀποκάλυψιν µυστηρίου χρόνοις 
αἰωνίοις σεσιγηµένου 26 φανερωθέντος δὲ νῦν διά τε γραφῶν 
προφητικῶν κατ� ἐπιταγὴν τοῦ αἰωνίου θεοῦ εἰς ὑπακοὴν πίστεως 
εἰς πάντα τὰ ἔθνη γνωρισθέντος, 27 µόνῳ σοφῷ θεῷ διὰ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ [ᾧ] ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας ἀµήν.  

ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α     

1Cor 1:11Cor 1:11Cor 1:11Cor 1:1    

Παῦλος κλητὸς ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήµατος θεοῦ, καὶ 
Σωσθένης ὁ ἀδελφός, 2 τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ, 
ἡγιασµένοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, κλητοῖς ἁγίοις, σὺν πᾶσιν τοῖς 
ἐπικαλουµένοις τὸ ὄνοµα τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν παντὶ 
τόπῳ, αὐτῶν καὶ ἡµῶν· 3 χάρις ὑµῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς 
ἡµῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 4 Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ µου πάντοτε 
περὶ ὑµῶν ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ τῇ δοθείσῃ ὑµῖν ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ, 5 ὅτι ἐν παντὶ ἐπλουτίσθητε ἐν αὐτῷ, ἐν παντὶ λόγῳ καὶ 
πάσῃ γνώσει, 6 καθὼς τὸ µαρτύριον τοῦ Χριστοῦ ἐβεβαιώθη ἐν 
ὑµῖν, 7 ὥστε ὑµᾶς µὴ ὑστερεῖσθαι ἐν µηδενὶ χαρίσµατι, 
ἀπεκδεχοµένους τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· 8 
ὃς καὶ βεβαιώσει ὑµᾶς ἕως τέλους ἀνεγκλήτους ἐν τῇ ἡµέρᾳ τοῦ 
κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ [Χριστοῦ]. 9 πιστὸς ὁ θεὸς δι� οὗ ἐκλήθητε εἰς 
κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡµῶν. 10 
Παρακαλῶ δὲ ὑµᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόµατος τοῦ κυρίου ἡµῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ µὴ ᾖ ἐν ὑµῖν 
σχίσµατα, ἦτε δὲ κατηρτισµένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῒ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ 
γνώµῃ. 11 ἐδηλώθη γάρ µοι περὶ ὑµῶν, ἀδελφοί µου, ὑπὸ τῶν 
Χλόης ὅτι ἔριδες ἐν ὑµῖν εἰσιν. 12 λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι ἕκαστος ὑµῶν 
λέγει, Ἐγὼ µέν εἰµι Παύλου, Ἐγὼ δὲ Ἀπολλῶ, Ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, 
Ἐγὼ δὲ Χριστοῦ. 13 µεµέρισται ὁ Χριστός; µὴ Παῦλος ἐσταυρώθη 
ὑπὲρ ὑµῶν, ἢ εἰς τὸ ὄνοµα Παύλου ἐβαπτίσθητε; 14 εὐχαριστῶ ὅτι 
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οὐδένα ὑµῶν ἐβάπτισα εἰ µὴ Κρίσπον καὶ Γάϊον, 15 ἵνα µή τις εἴπῃ 
ὅτι εἰς τὸ ἐµὸν ὄνοµα ἐβαπτίσθητε. 16 ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν 
Στεφανᾶ οἶκον· λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα. 17 οὐ γὰρ 
ἀπέστειλέν µε Χριστὸς βαπτίζειν ἀλλὰ εὐαγγελίζεσθαι, οὐκ ἐν 
σοφίᾳ λόγου, ἵνα µὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ. 18 Ὁ λόγος 
γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς µὲν ἀπολλυµένοις µωρία ἐστίν, τοῖς δὲ 
σῳζοµένοις ἡµῖν δύναµις θεοῦ ἐστιν. 19 γέγραπται γάρ, Ἀπολῶ τὴν 
σοφίαν τῶν σοφῶν, καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω. 20 ποῦ 
σοφός; ποῦ γραµµατεύς; ποῦ συζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου; οὐχὶ 
ἐµώρανεν ὁ θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσµου; 21 ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ 
τοῦ θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ κόσµος διὰ τῆς σοφίας τὸν θεόν, εὐδόκησεν ὁ 
θεὸς διὰ τῆς µωρίας τοῦ κηρύγµατος σῶσαι τοὺς πιστεύοντας. 22 
ἐπειδὴ καὶ Ἰουδαῖοι σηµεῖα αἰτοῦσιν καὶ Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν, 
23 ἡµεῖς δὲ κηρύσσοµεν Χριστὸν ἐσταυρωµένον, Ἰουδαίοις µὲν 
σκάνδαλον ἔθνεσιν δὲ µωρίαν, 24 αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, Ἰουδαίοις 
τε καὶ Ἕλλησιν, Χριστὸν θεοῦ δύναµιν καὶ θεοῦ σοφίαν· 25 ὅτι τὸ 
µωρὸν τοῦ θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστίν, καὶ τὸ ἀσθενὲς 
τοῦ θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων. 26 Βλέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν 
ὑµῶν, ἀδελφοί, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα, οὐ πολλοὶ 
δυνατοί, οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς· 27 ἀλλὰ τὰ µωρὰ τοῦ κόσµου 
ἐξελέξατο ὁ θεὸς ἵνα καταισχύνῃ τοὺς σοφούς, καὶ τὰ ἀσθενῆ τοῦ 
κόσµου ἐξελέξατο ὁ θεὸς ἵνα καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά, 28 καὶ τὰ 
ἀγενῆ τοῦ κόσµου καὶ τὰ ἐξουθενηµένα ἐξελέξατο ὁ θεός, τὰ µὴ 
ὄντα, ἵνα τὰ ὄντα καταργήσῃ, 29 ὅπως µὴ καυχήσηται πᾶσα σὰρξ 
ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 30 ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑµεῖς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς 
ἐγενήθη σοφία ἡµῖν ἀπὸ θεοῦ, δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασµὸς καὶ 
ἀπολύτρωσις, 31 ἵνα καθὼς γέγραπται, Ὁ καυχώµενος ἐν κυρίῳ 
καυχάσθω.  

1Cor 2:11Cor 2:11Cor 2:11Cor 2:1    

Κἀγὼ ἐλθὼν πρὸς ὑµᾶς, ἀδελφοί, ἦλθον οὐ καθ� ὑπεροχὴν λόγου ἢ 
σοφίας καταγγέλλων ὑµῖν τὸ µυστήριον τοῦ θεοῦ. 2 οὐ γὰρ ἔκρινά 
τι εἰδέναι ἐν ὑµῖν εἰ µὴ Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ τοῦτον ἐσταυρωµένον. 
3 κἀγὼ ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἐν φόβῳ καὶ ἐν τρόµῳ πολλῷ ἐγενόµην 
πρὸς ὑµᾶς, 4 καὶ ὁ λόγος µου καὶ τὸ κήρυγµά µου οὐκ ἐν πειθοῖ[ς] 
σοφίας [λόγοις] ἀλλ� ἐν ἀποδείξει πνεύµατος καὶ δυνάµεως, 5 ἵνα ἡ 
πίστις ὑµῶν µὴ ᾖ ἐν σοφίᾳ ἀνθρώπων ἀλλ� ἐν δυνάµει θεοῦ. 6 
Σοφίαν δὲ λαλοῦµεν ἐν τοῖς τελείοις, σοφίαν δὲ οὐ τοῦ αἰῶνος 
τούτου οὐδὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν καταργουµένων· 
7 ἀλλὰ λαλοῦµεν θεοῦ σοφίαν ἐν µυστηρίῳ, τὴν ἀποκεκρυµµένην, 
ἣν προώρισεν ὁ θεὸς πρὸ τῶν αἰώνων εἰς δόξαν ἡµῶν· 8 ἣν οὐδεὶς 
τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν, εἰ γὰρ ἔγνωσαν, οὐκ ἂν 
τὸν κύριον τῆς δόξης ἐσταύρωσαν. 9 ἀλλὰ καθὼς γέγραπται, Ἃ 
ὀφθαλµὸς οὐκ εἶδεν καὶ οὖς οὐκ ἤκουσεν καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου 
οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίµασεν ὁ θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. 10 ἡµῖν δὲ 
ἀπεκάλυψεν ὁ θεὸς διὰ τοῦ πνεύµατος· τὸ γὰρ πνεῦµα πάντα 
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ἐραυνᾷ, καὶ τὰ βάθη τοῦ θεοῦ. 11 τίς γὰρ οἶδεν ἀνθρώπων τὰ τοῦ 
ἀνθρώπου εἰ µὴ τὸ πνεῦµα τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ; οὕτως καὶ τὰ 
τοῦ θεοῦ οὐδεὶς ἔγνωκεν εἰ µὴ τὸ πνεῦµα τοῦ θεοῦ. 12 ἡµεῖς δὲ οὐ 
τὸ πνεῦµα τοῦ κόσµου ἐλάβοµεν ἀλλὰ τὸ πνεῦµα τὸ ἐκ τοῦ θεοῦ, 
ἵνα εἰδῶµεν τὰ ὑπὸ τοῦ θεοῦ χαρισθέντα ἡµῖν· 13 ἃ καὶ λαλοῦµεν 
οὐκ ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις ἀλλ� ἐν διδακτοῖς 
πνεύµατος, πνευµατικοῖς πνευµατικὰ συγκρίνοντες. 14 ψυχικὸς δὲ 
ἄνθρωπος οὐ δέχεται τὰ τοῦ πνεύµατος τοῦ θεοῦ, µωρία γὰρ αὐτῷ 
ἐστιν, καὶ οὐ δύναται γνῶναι, ὅτι πνευµατικῶς ἀνακρίνεται· 15 ὁ δὲ 
πνευµατικὸς ἀνακρίνει [τὰ] πάντα, αὐτὸς δὲ ὑπ� οὐδενὸς 
ἀνακρίνεται. 16 τίς γὰρ ἔγνω νοῦν κυρίου, ὃς συµβιβάσει αὐτόν; 
ἡµεῖς δὲ νοῦν Χριστοῦ ἔχοµεν.  

1Cor 3:11Cor 3:11Cor 3:11Cor 3:1    

Κἀγώ, ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήθην λαλῆσαι ὑµῖν ὡς πνευµατικοῖς ἀλλ� 
ὡς σαρκίνοις, ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ. 2 γάλα ὑµᾶς ἐπότισα, οὐ 
βρῶµα, οὔπω γὰρ ἐδύνασθε. ἀλλ� οὐδὲ ἔτι νῦν δύνασθε, 3 ἔτι γὰρ 
σαρκικοί ἐστε. ὅπου γὰρ ἐν ὑµῖν ζῆλος καὶ ἔρις, οὐχὶ σαρκικοί ἐστε 
καὶ κατὰ ἄνθρωπον περιπατεῖτε; 4 ὅταν γὰρ λέγῃ τις, Ἐγὼ µέν 
εἰµι Παύλου, ἕτερος δέ, Ἐγὼ Ἀπολλῶ, οὐκ ἄνθρωποί ἐστε; 5 τί οὖν 
ἐστιν Ἀπολλῶς; τί δέ ἐστιν Παῦλος; διάκονοι δι� ὧν ἐπιστεύσατε, 
καὶ ἑκάστῳ ὡς ὁ κύριος ἔδωκεν. 6 ἐγὼ ἐφύτευσα, Ἀπολλῶς 
ἐπότισεν, ἀλλὰ ὁ θεὸς ηὔξανεν· 7 ὥστε οὔτε ὁ φυτεύων ἐστίν τι 
οὔτε ὁ ποτίζων, ἀλλ� ὁ αὐξάνων θεός. 8 ὁ φυτεύων δὲ καὶ ὁ ποτίζων 
ἕν εἰσιν, ἕκαστος δὲ τὸν ἴδιον µισθὸν λήµψεται κατὰ τὸν ἴδιον 
κόπον. 9 θεοῦ γάρ ἐσµεν συνεργοί· θεοῦ γεώργιον, θεοῦ οἰκοδοµή 
ἐστε. 10 Κατὰ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ τὴν δοθεῖσάν µοι ὡς σοφὸς 
ἀρχιτέκτων θεµέλιον ἔθηκα, ἄλλος δὲ ἐποικοδοµεῖ. ἕκαστος δὲ 
βλεπέτω πῶς ἐποικοδοµεῖ· 11 θεµέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται 
θεῖναι παρὰ τὸν κείµενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός. 12 εἰ δέ τις 
ἐποικοδοµεῖ ἐπὶ τὸν θεµέλιον χρυσόν, ἄργυρον, λίθους τιµίους, ξύλα, 
χόρτον, καλάµην, 13 ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται, ἡ γὰρ 
ἡµέρα δηλώσει· ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται, καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον 
ὁποῖόν ἐστιν τὸ πῦρ [αὐτὸ] δοκιµάσει. 14 εἴ τινος τὸ ἔργον µενεῖ ὃ 
ἐποικοδόµησεν, µισθὸν λήµψεται· 15 εἴ τινος τὸ ἔργον 
κατακαήσεται, ζηµιωθήσεται, αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς 
διὰ πυρός. 16 οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς θεοῦ ἐστε καὶ τὸ πνεῦµα τοῦ θεοῦ 
οἰκεῖ ἐν ὑµῖν; 17 εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον ὁ 
θεός· ὁ γὰρ ναὸς τοῦ θεοῦ ἅγιός ἐστιν, οἵτινές ἐστε ὑµεῖς. 18 
Μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω· εἴ τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν ὑµῖν ἐν τῷ 
αἰῶνι τούτῳ, µωρὸς γενέσθω, ἵνα γένηται σοφός. 19 ἡ γὰρ σοφία 
τοῦ κόσµου τούτου µωρία παρὰ τῷ θεῷ ἐστιν· γέγραπται γάρ, Ὁ 
δρασσόµενος τοὺς σοφοὺς ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτῶν· 20 καὶ πάλιν, 
Κύριος γινώσκει τοὺς διαλογισµοὺς τῶν σοφῶν ὅτι εἰσὶν µάταιοι. 21 
ὥστε µηδεὶς καυχάσθω ἐν ἀνθρώποις· πάντα γὰρ ὑµῶν ἐστιν, 22 
εἴτε Παῦλος εἴτε Ἀπολλῶς εἴτε Κηφᾶς εἴτε κόσµος εἴτε ζωὴ εἴτε 
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θάνατος εἴτε ἐνεστῶτα εἴτε µέλλοντα, πάντα ὑµῶν, 23 ὑµεῖς δὲ 
Χριστοῦ, Χριστὸς δὲ θεοῦ.  

1Cor 4:11Cor 4:11Cor 4:11Cor 4:1    

Οὕτως ἡµᾶς λογιζέσθω ἄνθρωπος ὡς ὑπηρέτας Χριστοῦ καὶ 
οἰκονόµους µυστηρίων θεοῦ. 2 ὧδε λοιπὸν ζητεῖται ἐν τοῖς 
οἰκονόµοις ἵνα πιστός τις εὑρεθῇ. 3 ἐµοὶ δὲ εἰς ἐλάχιστόν ἐστιν ἵνα 
ὑφ� ὑµῶν ἀνακριθῶ ἢ ὑπὸ ἀνθρωπίνης ἡµέρας· ἀλλ� οὐδὲ ἐµαυτὸν 
ἀνακρίνω· 4 οὐδὲν γὰρ ἐµαυτῷ σύνοιδα, ἀλλ� οὐκ ἐν τούτῳ 
δεδικαίωµαι, ὁ δὲ ἀνακρίνων µε κύριός ἐστιν. 5 ὥστε µὴ πρὸ καιροῦ 
τι κρίνετε, ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ κύριος, ὃς καὶ φωτίσει τὰ κρυπτὰ τοῦ 
σκότους καὶ φανερώσει τὰς βουλὰς τῶν καρδιῶν· καὶ τότε ὁ 
ἔπαινος γενήσεται ἑκάστῳ ἀπὸ τοῦ θεοῦ. 6 Ταῦτα δέ, ἀδελφοί, 
µετεσχηµάτισα εἰς ἐµαυτὸν καὶ Ἀπολλῶν δι� ὑµᾶς, ἵνα ἐν ἡµῖν 
µάθητε τὸ Μὴ ὑπὲρ ἃ γέγραπται, ἵνα µὴ εἷς ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς 
φυσιοῦσθε κατὰ τοῦ ἑτέρου. 7 τίς γάρ σε διακρίνει; τί δὲ ἔχεις ὃ οὐκ 
ἔλαβες; εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τί καυχᾶσαι ὡς µὴ λαβών; 8 ἤδη 
κεκορεσµένοι ἐστέ· ἤδη ἐπλουτήσατε· χωρὶς ἡµῶν ἐβασιλεύσατε· 
καὶ ὄφελόν γε ἐβασιλεύσατε, ἵνα καὶ ἡµεῖς ὑµῖν συµβασιλεύσωµεν. 
9 δοκῶ γάρ, ὁ θεὸς ἡµᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν ὡς 
ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθηµεν τῷ κόσµῳ καὶ ἀγγέλοις καὶ 
ἀνθρώποις. 10 ἡµεῖς µωροὶ διὰ Χριστόν, ὑµεῖς δὲ φρόνιµοι ἐν 
Χριστῷ· ἡµεῖς ἀσθενεῖς, ὑµεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑµεῖς ἔνδοξοι, ἡµεῖς δὲ 
ἄτιµοι. 11 ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶµεν καὶ διψῶµεν καὶ 
γυµνιτεύοµεν καὶ κολαφιζόµεθα καὶ ἀστατοῦµεν 12 καὶ κοπιῶµεν 
ἐργαζόµενοι ταῖς ἰδίαις χερσίν· λοιδορούµενοι εὐλογοῦµεν, 
διωκόµενοι ἀνεχόµεθα, 13 δυσφηµούµενοι παρακαλοῦµεν· ὡς 
περικαθάρµατα τοῦ κόσµου ἐγενήθηµεν, πάντων περίψηµα, ἕως 
ἄρτι. 14 Οὐκ ἐντρέπων ὑµᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλ� ὡς τέκνα µου 
ἀγαπητὰ νουθετῶν· 15 ἐὰν γὰρ µυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν 
Χριστῷ, ἀλλ� οὐ πολλοὺς πατέρας, ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ 
εὐαγγελίου ἐγὼ ὑµᾶς ἐγέννησα. 16 παρακαλῶ οὖν ὑµᾶς, µιµηταί 
µου γίνεσθε. 17 διὰ τοῦτο ἔπεµψα ὑµῖν Τιµόθεον, ὅς ἐστίν µου 
τέκνον ἀγαπητὸν καὶ πιστὸν ἐν κυρίῳ, ὃς ὑµᾶς ἀναµνήσει τὰς ὁδούς 
µου τὰς ἐν Χριστῷ [Ἰησοῦ], καθὼς πανταχοῦ ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ 
διδάσκω. 18 ὡς µὴ ἐρχοµένου δέ µου πρὸς ὑµᾶς ἐφυσιώθησάν τινες· 
19 ἐλεύσοµαι δὲ ταχέως πρὸς ὑµᾶς, ἐὰν ὁ κύριος θελήσῃ, καὶ 
γνώσοµαι οὐ τὸν λόγον τῶν πεφυσιωµένων ἀλλὰ τὴν δύναµιν, 20 
οὐ γὰρ ἐν λόγῳ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀλλ� ἐν δυνάµει. 21 τί θέλετε; 
ἐν ῥάβδῳ ἔλθω πρὸς ὑµᾶς, ἢ ἐν ἀγάπῃ πνεύµατί τε πραΰτητος;  

1Cor 5:11Cor 5:11Cor 5:11Cor 5:1    

Ὅλως ἀκούεται ἐν ὑµῖν πορνεία, καὶ τοιαύτη πορνεία ἥτις οὐδὲ ἐν 
τοῖς ἔθνεσιν, ὥστε γυναῖκά τινα τοῦ πατρὸς ἔχειν. 2 καὶ ὑµεῖς 
πεφυσιωµένοι ἐστέ, καὶ οὐχὶ µᾶλλον ἐπενθήσατε, ἵνα ἀρθῇ ἐκ 
µέσου ὑµῶν ὁ τὸ ἔργον τοῦτο ποιήσας; 3 ἐγὼ µὲν γάρ, ἀπὼν τῷ 
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σώµατι παρὼν δὲ τῷ πνεύµατι, ἤδη κέκρικα ὡς παρὼν τὸν οὕτως 
τοῦτο κατεργασάµενον 4 ἐν τῷ ὀνόµατι τοῦ κυρίου [ἡµῶν] Ἰησοῦ, 
συναχθέντων ὑµῶν καὶ τοῦ ἐµοῦ πνεύµατος σὺν τῇ δυνάµει τοῦ 
κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ, 5 παραδοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ Σατανᾷ εἰς 
ὄλεθρον τῆς σαρκός, ἵνα τὸ πνεῦµα σωθῇ ἐν τῇ ἡµέρᾳ τοῦ κυρίου. 6 
Οὐ καλὸν τὸ καύχηµα ὑµῶν. οὐκ οἴδατε ὅτι µικρὰ ζύµη ὅλον τὸ 
φύραµα ζυµοῖ; 7 ἐκκαθάρατε τὴν παλαιὰν ζύµην, ἵνα ἦτε νέον 
φύραµα, καθώς ἐστε ἄζυµοι. καὶ γὰρ τὸ πάσχα ἡµῶν ἐτύθη 
Χριστός· 8 ὥστε ἑορτάζωµεν, µὴ ἐν ζύµῃ παλαιᾷ µηδὲ ἐν ζύµῃ 
κακίας καὶ πονηρίας, ἀλλ� ἐν ἀζύµοις εἰλικρινείας καὶ ἀληθείας. 9 
Ἔγραψα ὑµῖν ἐν τῇ ἐπιστολῇ µὴ συναναµίγνυσθαι πόρνοις, 10 οὐ 
πάντως τοῖς πόρνοις τοῦ κόσµου τούτου ἢ τοῖς πλεονέκταις καὶ 
ἅρπαξιν ἢ εἰδωλολάτραις, ἐπεὶ ὠφείλετε ἄρα ἐκ τοῦ κόσµου 
ἐξελθεῖν. 11 νῦν δὲ ἔγραψα ὑµῖν µὴ συναναµίγνυσθαι ἐάν τις 
ἀδελφὸς ὀνοµαζόµενος ᾖ πόρνος ἢ πλεονέκτης ἢ εἰδωλολάτρης ἢ 
λοίδορος ἢ µέθυσος ἢ ἅρπαξ, τῷ τοιούτῳ µηδὲ συνεσθίειν. 12 τί 
γάρ µοι τοὺς ἔξω κρίνειν; οὐχὶ τοὺς ἔσω ὑµεῖς κρίνετε; 13 τοὺς δὲ 
ἔξω ὁ θεὸς κρινεῖ. ἐξάρατε τὸν πονηρὸν ἐξ ὑµῶν αὐτῶν.  

1Cor 6:11Cor 6:11Cor 6:11Cor 6:1    

Τολµᾷ τις ὑµῶν πρᾶγµα ἔχων πρὸς τὸν ἕτερον κρίνεσθαι ἐπὶ τῶν 
ἀδίκων, καὶ οὐχὶ ἐπὶ τῶν ἁγίων; 2 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἅγιοι τὸν 
κόσµον κρινοῦσιν; καὶ εἰ ἐν ὑµῖν κρίνεται ὁ κόσµος, ἀνάξιοί ἐστε 
κριτηρίων ἐλαχίστων; 3 οὐκ οἴδατε ὅτι ἀγγέλους κρινοῦµεν, µήτιγε 
βιωτικά; 4 βιωτικὰ µὲν οὖν κριτήρια ἐὰν ἔχητε, τοὺς 
ἐξουθενηµένους ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τούτους καθίζετε; 5 πρὸς ἐντροπὴν 
ὑµῖν λέγω. οὕτως οὐκ ἔνι ἐν ὑµῖν οὐδεὶς σοφὸς ὃς δυνήσεται 
διακρῖναι ἀνὰ µέσον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ; 6 ἀλλὰ ἀδελφὸς µετὰ 
ἀδελφοῦ κρίνεται, καὶ τοῦτο ἐπὶ ἀπίστων; 7 ἤδη µὲν [οὖν] ὅλως 
ἥττηµα ὑµῖν ἐστιν ὅτι κρίµατα ἔχετε µεθ� ἑαυτῶν· διὰ τί οὐχὶ 
µᾶλλον ἀδικεῖσθε; διὰ τί οὐχὶ µᾶλλον ἀποστερεῖσθε; 8 ἀλλὰ ὑµεῖς 
ἀδικεῖτε καὶ ἀποστερεῖτε, καὶ τοῦτο ἀδελφούς. 9 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι 
ἄδικοι θεοῦ βασιλείαν οὐ κληρονοµήσουσιν; µὴ πλανᾶσθε· οὔτε 
πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε µοιχοὶ οὔτε µαλακοὶ οὔτε 
ἀρσενοκοῖται 10 οὔτε κλέπται οὔτε πλεονέκται, οὐ µέθυσοι, οὐ 
λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν θεοῦ κληρονοµήσουσιν. 11 καὶ 
ταῦτά τινες ἦτε· ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλὰ 
ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόµατι τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἐν τῷ 
πνεύµατι τοῦ θεοῦ ἡµῶν. 12 Πάντα µοι ἔξεστιν, ἀλλ� οὐ πάντα 
συµφέρει. πάντα µοι ἔξεστιν, ἀλλ� οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσοµαι ὑπό 
τινος. 13 τὰ βρώµατα τῇ κοιλίᾳ, καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώµασιν· ὁ δὲ 
θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶµα οὐ τῇ πορνείᾳ 
ἀλλὰ τῷ κυρίῳ, καὶ ὁ κύριος τῷ σώµατι· 14 ὁ δὲ θεὸς καὶ τὸν 
κύριον ἤγειρεν καὶ ἡµᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάµεως αὐτοῦ. 15 οὐκ 
οἴδατε ὅτι τὰ σώµατα ὑµῶν µέλη Χριστοῦ ἐστιν; ἄρας οὖν τὰ µέλη 
τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης µέλη; µὴ γένοιτο. 16 [ἢ] οὐκ οἴδατε ὅτι 
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ὁ κολλώµενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶµά ἐστιν; Ἔσονται γάρ, φησίν, οἱ δύο 
εἰς σάρκα µίαν. 17 ὁ δὲ κολλώµενος τῷ κυρίῳ ἓν πνεῦµά ἐστιν. 18 
φεύγετε τὴν πορνείαν· πᾶν ἁµάρτηµα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς 
τοῦ σώµατός ἐστιν, ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶµα ἁµαρτάνει. 19 
ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶµα ὑµῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑµῖν ἁγίου πνεύµατός 
ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; 20 ἠγοράσθητε γὰρ 
τιµῆς· δοξάσατε δὴ τὸν θεὸν ἐν τῷ σώµατι ὑµῶν.  

1Cor 7:11Cor 7:11Cor 7:11Cor 7:1    

Περὶ δὲ ὧν ἐγράψατε, καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς µὴ ἅπτεσθαι· 2 
διὰ δὲ τὰς πορνείας ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω, καὶ 
ἑκάστη τὸν ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω. 3 τῇ γυναικὶ ὁ ἀνὴρ τὴν ὀφειλὴν 
ἀποδιδότω, ὁµοίως δὲ καὶ ἡ γυνὴ τῷ ἀνδρί. 4 ἡ γυνὴ τοῦ ἰδίου 
σώµατος οὐκ ἐξουσιάζει ἀλλὰ ὁ ἀνήρ· ὁµοίως δὲ καὶ ὁ ἀνὴρ τοῦ 
ἰδίου σώµατος οὐκ ἐξουσιάζει ἀλλὰ ἡ γυνή. 5 µὴ ἀποστερεῖτε 
ἀλλήλους, εἰ µήτι ἂν ἐκ συµφώνου πρὸς καιρὸν ἵνα σχολάσητε τῇ 
προσευχῇ καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἦτε, ἵνα µὴ πειράζῃ ὑµᾶς ὁ 
Σατανᾶς διὰ τὴν ἀκρασίαν ὑµῶν. 6 τοῦτο δὲ λέγω κατὰ 
συγγνώµην, οὐ κατ� ἐπιταγήν. 7 θέλω δὲ πάντας ἀνθρώπους εἶναι 
ὡς καὶ ἐµαυτόν· ἀλλὰ ἕκαστος ἴδιον ἔχει χάρισµα ἐκ θεοῦ, ὁ µὲν 
οὕτως, ὁ δὲ οὕτως. 8 Λέγω δὲ τοῖς ἀγάµοις καὶ ταῖς χήραις, καλὸν 
αὐτοῖς ἐὰν µείνωσιν ὡς κἀγώ· 9 εἰ δὲ οὐκ ἐγκρατεύονται 
γαµησάτωσαν, κρεῖττον γάρ ἐστιν γαµῆσαι ἢ πυροῦσθαι. 10 τοῖς 
δὲ γεγαµηκόσιν παραγγέλλω, οὐκ ἐγὼ ἀλλὰ ὁ κύριος, γυναῖκα ἀπὸ 
ἀνδρὸς µὴ χωρισθῆναι 11 � ἐὰν δὲ καὶ χωρισθῇ, µενέτω ἄγαµος ἢ 
τῷ ἀνδρὶ καταλλαγήτω � καὶ ἄνδρα γυναῖκα µὴ ἀφιέναι. 12 Τοῖς 
δὲ λοιποῖς λέγω ἐγώ, οὐχ ὁ κύριος· εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει 
ἄπιστον, καὶ αὕτη συνευδοκεῖ οἰκεῖν µετ� αὐτοῦ, µὴ ἀφιέτω αὐτήν· 
13 καὶ γυνὴ εἴ τις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον, καὶ οὗτος συνευδοκεῖ οἰκεῖν 
µετ� αὐτῆς, µὴ ἀφιέτω τὸν ἄνδρα. 14 ἡγίασται γὰρ ὁ ἀνὴρ ὁ 
ἄπιστος ἐν τῇ γυναικί, καὶ ἡγίασται ἡ γυνὴ ἡ ἄπιστος ἐν τῷ 
ἀδελφῷ· ἐπεὶ ἄρα τὰ τέκνα ὑµῶν ἀκάθαρτά ἐστιν, νῦν δὲ ἅγιά 
ἐστιν. 15 εἰ δὲ ὁ ἄπιστος χωρίζεται, χωριζέσθω· οὐ δεδούλωται ὁ 
ἀδελφὸς ἢ ἡ ἀδελφὴ ἐν τοῖς τοιούτοις· ἐν δὲ εἰρήνῃ κέκληκεν ὑµᾶς 
ὁ θεός. 16 τί γὰρ οἶδας, γύναι, εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις; ἢ τί οἶδας, 
ἄνερ, εἰ τὴν γυναῖκα σώσεις; 17 Εἰ µὴ ἑκάστῳ ὡς ἐµέρισεν ὁ 
κύριος, ἕκαστον ὡς κέκληκεν ὁ θεός, οὕτως περιπατείτω· καὶ οὕτως 
ἐν ταῖς ἐκκλησίαις πάσαις διατάσσοµαι. 18 περιτετµηµένος τις 
ἐκλήθη; µὴ ἐπισπάσθω. ἐν ἀκροβυστίᾳ κέκληταί τις; µὴ 
περιτεµνέσθω. 19 ἡ περιτοµὴ οὐδέν ἐστιν, καὶ ἡ ἀκροβυστία οὐδέν 
ἐστιν, ἀλλὰ τήρησις ἐντολῶν θεοῦ. 20 ἕκαστος ἐν τῇ κλήσει ᾗ 
ἐκλήθη ἐν ταύτῃ µενέτω. 21 δοῦλος ἐκλήθης; µή σοι µελέτω· ἀλλ� 
εἰ καὶ δύνασαι ἐλεύθερος γενέσθαι, µᾶλλον χρῆσαι. 22 ὁ γὰρ ἐν 
κυρίῳ κληθεὶς δοῦλος ἀπελεύθερος κυρίου ἐστίν· ὁµοίως ὁ ἐλεύθερος 
κληθεὶς δοῦλός ἐστιν Χριστοῦ. 23 τιµῆς ἠγοράσθητε· µὴ γίνεσθε 
δοῦλοι ἀνθρώπων. 24 ἕκαστος ἐν ᾧ ἐκλήθη, ἀδελφοί, ἐν τούτῳ 
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µενέτω παρὰ θεῷ. 25 Περὶ δὲ τῶν παρθένων ἐπιταγὴν κυρίου οὐκ 
ἔχω, γνώµην δὲ δίδωµι ὡς ἠλεηµένος ὑπὸ κυρίου πιστὸς εἶναι. 26 
Νοµίζω οὖν τοῦτο καλὸν ὑπάρχειν διὰ τὴν ἐνεστῶσαν ἀνάγκην, ὅτι 
καλὸν ἀνθρώπῳ τὸ οὕτως εἶναι. 27 δέδεσαι γυναικί; µὴ ζήτει λύσιν· 
λέλυσαι ἀπὸ γυναικός; µὴ ζήτει γυναῖκα. 28 ἐὰν δὲ καὶ γαµήσῃς, 
οὐχ ἥµαρτες· καὶ ἐὰν γήµῃ ἡ παρθένος, οὐχ ἥµαρτεν. θλῖψιν δὲ τῇ 
σαρκὶ ἕξουσιν οἱ τοιοῦτοι, ἐγὼ δὲ ὑµῶν φείδοµαι. 29 τοῦτο δέ φηµι, 
ἀδελφοί, ὁ καιρὸς συνεσταλµένος ἐστίν· τὸ λοιπὸν ἵνα καὶ οἱ 
ἔχοντες γυναῖκας ὡς µὴ ἔχοντες ὦσιν, 30 καὶ οἱ κλαίοντες ὡς µὴ 
κλαίοντες, καὶ οἱ χαίροντες ὡς µὴ χαίροντες, καὶ οἱ ἀγοράζοντες ὡς 
µὴ κατέχοντες, 31 καὶ οἱ χρώµενοι τὸν κόσµον ὡς µὴ 
καταχρώµενοι· παράγει γὰρ τὸ σχῆµα τοῦ κόσµου τούτου. 32 θέλω 
δὲ ὑµᾶς ἀµερίµνους εἶναι. ὁ ἄγαµος µεριµνᾷ τὰ τοῦ κυρίου, πῶς 
ἀρέσῃ τῷ κυρίῳ· 33 ὁ δὲ γαµήσας µεριµνᾷ τὰ τοῦ κόσµου, πῶς 
ἀρέσῃ τῇ γυναικί, 34 καὶ µεµέρισται. καὶ ἡ γυνὴ ἡ ἄγαµος καὶ ἡ 
παρθένος µεριµνᾷ τὰ τοῦ κυρίου, ἵνα ᾖ ἁγία [καὶ] τῷ σώµατι καὶ 
τῷ πνεύµατι· ἡ δὲ γαµήσασα µεριµνᾷ τὰ τοῦ κόσµου, πῶς ἀρέσῃ 
τῷ ἀνδρί. 35 τοῦτο δὲ πρὸς τὸ ὑµῶν αὐτῶν σύµφορον λέγω, οὐχ ἵνα 
βρόχον ὑµῖν ἐπιβάλω, ἀλλὰ πρὸς τὸ εὔσχηµον καὶ εὐπάρεδρον τῷ 
κυρίῳ ἀπερισπάστως. 36 Εἰ δέ τις ἀσχηµονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένον 
αὐτοῦ νοµίζει ἐὰν ᾖ ὑπέρακµος, καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι, ὃ θέλει 
ποιείτω· οὐχ ἁµαρτάνει· γαµείτωσαν. 37 ὃς δὲ ἕστηκεν ἐν τῇ 
καρδίᾳ αὐτοῦ ἑδραῖος, µὴ ἔχων ἀνάγκην, ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τοῦ 
ἰδίου θελήµατος, καὶ τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ ἰδίᾳ καρδίᾳ, τηρεῖν τὴν 
ἑαυτοῦ παρθένον, καλῶς ποιήσει· 38 ὥστε καὶ ὁ γαµίζων τὴν 
ἑαυτοῦ παρθένον καλῶς ποιεῖ, καὶ ὁ µὴ γαµίζων κρεῖσσον ποιήσει. 
39 Γυνὴ δέδεται ἐφ� ὅσον χρόνον ζῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς· ἐὰν δὲ κοιµηθῇ ὁ 
ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαµηθῆναι, µόνον ἐν κυρίῳ. 40 
µακαριωτέρα δέ ἐστιν ἐὰν οὕτως µείνῃ, κατὰ τὴν ἐµὴν γνώµην, 
δοκῶ δὲ κἀγὼ πνεῦµα θεοῦ ἔχειν.  

1Cor 8:11Cor 8:11Cor 8:11Cor 8:1    

Περὶ δὲ τῶν εἰδωλοθύτων, οἴδαµεν ὅτι πάντες γνῶσιν ἔχοµεν. ἡ 
γνῶσις φυσιοῖ, ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδοµεῖ. 2 εἴ τις δοκεῖ ἐγνωκέναι τι, 
οὔπω ἔγνω καθὼς δεῖ γνῶναι· 3 εἰ δέ τις ἀγαπᾷ τὸν θεόν, οὗτος 
ἔγνωσται ὑπ� αὐτοῦ. 4 Περὶ τῆς βρώσεως οὖν τῶν εἰδωλοθύτων 
οἴδαµεν ὅτι οὐδὲν εἴδωλον ἐν κόσµῳ, καὶ ὅτι οὐδεὶς θεὸς εἰ µὴ εἷς. 5 
καὶ γὰρ εἴπερ εἰσὶν λεγόµενοι θεοὶ εἴτε ἐν οὐρανῷ εἴτε ἐπὶ γῆς, 
ὥσπερ εἰσὶν θεοὶ πολλοὶ καὶ κύριοι πολλοί, 6 ἀλλ� ἡµῖν εἷς θεὸς ὁ 
πατήρ, ἐξ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡµεῖς εἰς αὐτόν, καὶ εἷς κύριος Ἰησοῦς 
Χριστός, δι� οὗ τὰ πάντα καὶ ἡµεῖς δι� αὐτοῦ. 7 Ἀλλ� οὐκ ἐν πᾶσιν 
ἡ γνῶσις· τινὲς δὲ τῇ συνηθείᾳ ἕως ἄρτι τοῦ εἰδώλου ὡς 
εἰδωλόθυτον ἐσθίουσιν, καὶ ἡ συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς οὖσα 
µολύνεται. 8 βρῶµα δὲ ἡµᾶς οὐ παραστήσει τῷ θεῷ· οὔτε ἐὰν µὴ 
φάγωµεν ὑστερούµεθα, οὔτε ἐὰν φάγωµεν περισσεύοµεν. 9 βλέπετε 
δὲ µή πως ἡ ἐξουσία ὑµῶν αὕτη πρόσκοµµα γένηται τοῖς 
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ἀσθενέσιν. 10 ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σὲ τὸν ἔχοντα γνῶσιν ἐν εἰδωλείῳ 
κατακείµενον, οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος 
οἰκοδοµηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν; 11 ἀπόλλυται γὰρ ὁ 
ἀσθενῶν ἐν τῇ σῇ γνώσει, ὁ ἀδελφὸς δι� ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν. 12 
οὕτως δὲ ἁµαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν 
συνείδησιν ἀσθενοῦσαν εἰς Χριστὸν ἁµαρτάνετε. 13 διόπερ εἰ 
βρῶµα σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν µου, οὐ µὴ φάγω κρέα εἰς τὸν 
αἰῶνα, ἵνα µὴ τὸν ἀδελφόν µου σκανδαλίσω.  

1Cor 9:11Cor 9:11Cor 9:11Cor 9:1    

Οὐκ εἰµὶ ἐλεύθερος; οὐκ εἰµὶ ἀπόστολος; οὐχὶ Ἰησοῦν τὸν κύριον 
ἡµῶν ἑώρακα; οὐ τὸ ἔργον µου ὑµεῖς ἐστε ἐν κυρίῳ; 2 εἰ ἄλλοις οὐκ 
εἰµὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑµῖν εἰµι· ἡ γὰρ σφραγίς µου τῆς 
ἀποστολῆς ὑµεῖς ἐστε ἐν κυρίῳ. 3 Ἡ ἐµὴ ἀπολογία τοῖς ἐµὲ 
ἀνακρίνουσίν ἐστιν αὕτη. 4 µὴ οὐκ ἔχοµεν ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ πεῖν; 
5 µὴ οὐκ ἔχοµεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν, ὡς καὶ οἱ 
λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ κυρίου καὶ Κηφᾶς; 6 ἢ µόνος 
ἐγὼ καὶ Βαρναβᾶς οὐκ ἔχοµεν ἐξουσίαν µὴ ἐργάζεσθαι; 7 τίς 
στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ; τίς φυτεύει ἀµπελῶνα καὶ τὸν 
καρπὸν αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει; ἢ τίς ποιµαίνει ποίµνην καὶ ἐκ τοῦ 
γάλακτος τῆς ποίµνης οὐκ ἐσθίει; 8 Μὴ κατὰ ἄνθρωπον ταῦτα 
λαλῶ, ἢ καὶ ὁ νόµος ταῦτα οὐ λέγει; 9 ἐν γὰρ τῷ Μωϋσέως νόµῳ 
γέγραπται, Οὐ κηµώσεις βοῦν ἀλοῶντα. µὴ τῶν βοῶν µέλει τῷ 
θεῷ; 10 ἢ δι� ἡµᾶς πάντως λέγει; δι� ἡµᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι ὀφείλει 
ἐπ� ἐλπίδι ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾶν, καὶ ὁ ἀλοῶν ἐπ� ἐλπίδι τοῦ 
µετέχειν. 11 εἰ ἡµεῖς ὑµῖν τὰ πνευµατικὰ ἐσπείραµεν, µέγα εἰ 
ἡµεῖς ὑµῶν τὰ σαρκικὰ θερίσοµεν; 12 εἰ ἄλλοι τῆς ὑµῶν ἐξουσίας 
µετέχουσιν, οὐ µᾶλλον ἡµεῖς; Ἀλλ� οὐκ ἐχρησάµεθα τῇ ἐξουσίᾳ 
ταύτῃ, ἀλλὰ πάντα στέγοµεν ἵνα µή τινα ἐγκοπὴν δῶµεν τῷ 
εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ. 13 οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ τὰ ἱερὰ ἐργαζόµενοι 
[τὰ] ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐσθίουσιν, οἱ τῷ θυσιαστηρίῳ παρεδρεύοντες τῷ 
θυσιαστηρίῳ συµµερίζονται; 14 οὕτως καὶ ὁ κύριος διέταξεν τοῖς τὸ 
εὐαγγέλιον καταγγέλλουσιν ἐκ τοῦ εὐαγγελίου ζῆν. 15 ἐγὼ δὲ οὐ 
κέχρηµαι οὐδενὶ τούτων. οὐκ ἔγραψα δὲ ταῦτα ἵνα οὕτως γένηται 
ἐν ἐµοί, καλὸν γάρ µοι µᾶλλον ἀποθανεῖν ἤ � τὸ καύχηµά µου 
οὐδεὶς κενώσει. 16 ἐὰν γὰρ εὐαγγελίζωµαι, οὐκ ἔστιν µοι καύχηµα· 
ἀνάγκη γάρ µοι ἐπίκειται· οὐαὶ γάρ µοί ἐστιν ἐὰν µὴ 
εὐαγγελίσωµαι. 17 εἰ γὰρ ἑκὼν τοῦτο πράσσω, µισθὸν ἔχω· εἰ δὲ 
ἄκων, οἰκονοµίαν πεπίστευµαι. 18 τίς οὖν µού ἐστιν ὁ µισθός; ἵνα 
εὐαγγελιζόµενος ἀδάπανον θήσω τὸ εὐαγγέλιον, εἰς τὸ µὴ 
καταχρήσασθαι τῇ ἐξουσίᾳ µου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. 19 Ἐλεύθερος 
γὰρ ὢν ἐκ πάντων πᾶσιν ἐµαυτὸν ἐδούλωσα, ἵνα τοὺς πλείονας 
κερδήσω· 20 καὶ ἐγενόµην τοῖς Ἰουδαίοις ὡς Ἰουδαῖος, ἵνα 
Ἰουδαίους κερδήσω· τοῖς ὑπὸ νόµον ὡς ὑπὸ νόµον, µὴ ὢν αὐτὸς ὑπὸ 
νόµον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόµον κερδήσω· 21 τοῖς ἀνόµοις ὡς ἄνοµος, µὴ 
ὢν ἄνοµος θεοῦ ἀλλ� ἔννοµος Χριστοῦ, ἵνα κερδάνω τοὺς ἀνόµους· 
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22 ἐγενόµην τοῖς ἀσθενέσιν ἀσθενής, ἵνα τοὺς ἀσθενεῖς κερδήσω· 
τοῖς πᾶσιν γέγονα πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σώσω. 23 πάντα δὲ 
ποιῶ διὰ τὸ εὐαγγέλιον, ἵνα συγκοινωνὸς αὐτοῦ γένωµαι. 24 Οὐκ 
οἴδατε ὅτι οἱ ἐν σταδίῳ τρέχοντες πάντες µὲν τρέχουσιν, εἷς δὲ 
λαµβάνει τὸ βραβεῖον; οὕτως τρέχετε ἵνα καταλάβητε. 25 πᾶς δὲ ὁ 
ἀγωνιζόµενος πάντα ἐγκρατεύεται, ἐκεῖνοι µὲν οὖν ἵνα φθαρτὸν 
στέφανον λάβωσιν, ἡµεῖς δὲ ἄφθαρτον. 26 ἐγὼ τοίνυν οὕτως τρέχω 
ὡς οὐκ ἀδήλως, οὕτως πυκτεύω ὡς οὐκ ἀέρα δέρων· 27 ἀλλὰ 
ὑπωπιάζω µου τὸ σῶµα καὶ δουλαγωγῶ, µή πως ἄλλοις κηρύξας 
αὐτὸς ἀδόκιµος γένωµαι.  

1Cor 10:11Cor 10:11Cor 10:11Cor 10:1    

Οὐ θέλω γὰρ ὑµᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι οἱ πατέρες ἡµῶν πάντες 
ὑπὸ τὴν νεφέλην ἦσαν καὶ πάντες διὰ τῆς θαλάσσης διῆλθον, 2 καὶ 
πάντες εἰς τὸν Μωϋσῆν ἐβαπτίσαντο ἐν τῇ νεφέλῃ καὶ ἐν τῇ 
θαλάσσῃ, 3 καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πνευµατικὸν βρῶµα ἔφαγον, 4 καὶ 
πάντες τὸ αὐτὸ πνευµατικὸν ἔπιον πόµα· ἔπινον γὰρ ἐκ πνευµατικῆς 
ἀκολουθούσης πέτρας· ἡ πέτρα δὲ ἦν ὁ Χριστός. 5 ἀλλ� οὐκ ἐν τοῖς 
πλείοσιν αὐτῶν εὐδόκησεν ὁ θεός, κατεστρώθησαν γὰρ ἐν τῇ 
ἐρήµῳ. 6 ταῦτα δὲ τύποι ἡµῶν ἐγενήθησαν, εἰς τὸ µὴ εἶναι ἡµᾶς 
ἐπιθυµητὰς κακῶν, καθὼς κἀκεῖνοι ἐπεθύµησαν. 7 µηδὲ 
εἰδωλολάτραι γίνεσθε, καθώς τινες αὐτῶν· ὥσπερ γέγραπται, 
Ἐκάθισεν ὁ λαὸς φαγεῖν καὶ πεῖν, καὶ ἀνέστησαν παίζειν. 8 µηδὲ 
πορνεύωµεν, καθώς τινες αὐτῶν ἐπόρνευσαν, καὶ ἔπεσαν µιᾷ ἡµέρᾳ 
εἴκοσι τρεῖς χιλιάδες. 9 µηδὲ ἐκπειράζωµεν τὸν κύριον, καθώς τινες 
αὐτῶν ἐξεπείρασαν, καὶ ὑπὸ τῶν ὄφεων ἀπώλλυντο. 10 µηδὲ 
γογγύζετε, καθάπερ τινὲς αὐτῶν ἐγόγγυσαν, καὶ ἀπώλοντο ὑπὸ τοῦ 
ὀλοθρευτοῦ. 11 ταῦτα δὲ τυπικῶς συνέβαινεν ἐκείνοις, ἐγράφη δὲ 
πρὸς νουθεσίαν ἡµῶν, εἰς οὓς τὰ τέλη τῶν αἰώνων κατήντηκεν. 12 
ὥστε ὁ δοκῶν ἑστάναι βλεπέτω µὴ πέσῃ. 13 πειρασµὸς ὑµᾶς οὐκ 
εἴληφεν εἰ µὴ ἀνθρώπινος· πιστὸς δὲ ὁ θεός, ὃς οὐκ ἐάσει ὑµᾶς 
πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ δύνασθε, ἀλλὰ ποιήσει σὺν τῷ πειρασµῷ καὶ 
τὴν ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι ὑπενεγκεῖν. 14 ∆ιόπερ, ἀγαπητοί µου, 
φεύγετε ἀπὸ τῆς εἰδωλολατρίας. 15 ὡς φρονίµοις λέγω· κρίνατε 
ὑµεῖς ὅ φηµι. 16 τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας ὃ εὐλογοῦµεν, οὐχὶ 
κοινωνία ἐστὶν τοῦ αἵµατος τοῦ Χριστοῦ; τὸν ἄρτον ὃν κλῶµεν, οὐχὶ 
κοινωνία τοῦ σώµατος τοῦ Χριστοῦ ἐστιν; 17 ὅτι εἷς ἄρτος, ἓν 
σῶµα οἱ πολλοί ἐσµεν, οἱ γὰρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου µετέχοµεν. 
18 βλέπετε τὸν Ἰσραὴλ κατὰ σάρκα· οὐχ οἱ ἐσθίοντες τὰς θυσίας 
κοινωνοὶ τοῦ θυσιαστηρίου εἰσίν; 19 τί οὖν φηµι; ὅτι εἰδωλόθυτόν τί 
ἐστιν; ἢ ὅτι εἴδωλόν τί ἐστιν; 20 ἀλλ� ὅτι ἃ θύουσιν [τὰ ἔθνη], 
δαιµονίοις καὶ οὐ θεῷ θύουσιν, οὐ θέλω δὲ ὑµᾶς κοινωνοὺς τῶν 
δαιµονίων γίνεσθαι. 21 οὐ δύνασθε ποτήριον κυρίου πίνειν καὶ 
ποτήριον δαιµονίων· οὐ δύνασθε τραπέζης κυρίου µετέχειν καὶ 
τραπέζης δαιµονίων. 22 ἢ παραζηλοῦµεν τὸν κύριον; µὴ ἰσχυρότεροι 
αὐτοῦ ἐσµεν; 23 Πάντα ἔξεστιν, ἀλλ� οὐ πάντα συµφέρει. πάντα 
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ἔξεστιν, ἀλλ� οὐ πάντα οἰκοδοµεῖ. 24 µηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω 
ἀλλὰ τὸ τοῦ ἑτέρου. 25 Πᾶν τὸ ἐν µακέλλῳ πωλούµενον ἐσθίετε 
µηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν, 26 τοῦ κυρίου γὰρ ἡ γῆ καὶ 
τὸ πλήρωµα αὐτῆς. 27 εἴ τις καλεῖ ὑµᾶς τῶν ἀπίστων καὶ θέλετε 
πορεύεσθαι, πᾶν τὸ παρατιθέµενον ὑµῖν ἐσθίετε µηδὲν ἀνακρίνοντες 
διὰ τὴν συνείδησιν. 28 ἐὰν δέ τις ὑµῖν εἴπῃ, Τοῦτο ἱερόθυτόν ἐστιν, 
µὴ ἐσθίετε δι� ἐκεῖνον τὸν µηνύσαντα καὶ τὴν συνείδησιν �29 
συνείδησιν δὲ λέγω οὐχὶ τὴν ἑαυτοῦ ἀλλὰ τὴν τοῦ ἑτέρου. ἱνατί γὰρ 
ἡ ἐλευθερία µου κρίνεται ὑπὸ ἄλλης συνειδήσεως; 30 εἰ ἐγὼ χάριτι 
µετέχω, τί βλασφηµοῦµαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εὐχαριστῶ; 31 εἴτε οὖν 
ἐσθίετε εἴτε πίνετε εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα εἰς δόξαν θεοῦ ποιεῖτε. 32 
ἀπρόσκοποι καὶ Ἰουδαίοις γίνεσθε καὶ Ἕλλησιν καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ 
τοῦ θεοῦ, 33 καθὼς κἀγὼ πάντα πᾶσιν ἀρέσκω, µὴ ζητῶν τὸ 
ἐµαυτοῦ σύµφορον ἀλλὰ τὸ τῶν πολλῶν, ἵνα σωθῶσιν.  

1Cor 11:11Cor 11:11Cor 11:11Cor 11:1    

µιµηταί µου γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ. 2 Ἐπαινῶ δὲ ὑµᾶς ὅτι 
πάντα µου µέµνησθε καὶ καθὼς παρέδωκα ὑµῖν τὰς παραδόσεις 
κατέχετε. 3 θέλω δὲ ὑµᾶς εἰδέναι ὅτι παντὸς ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ ὁ 
Χριστός ἐστιν, κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ὁ ἀνήρ, κεφαλὴ δὲ τοῦ Χριστοῦ 
ὁ θεός. 4 πᾶς ἀνὴρ προσευχόµενος ἢ προφητεύων κατὰ κεφαλῆς 
ἔχων καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ· 5 πᾶσα δὲ γυνὴ 
προσευχοµένη ἢ προφητεύουσα ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ 
καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτῆς· ἓν γάρ ἐστιν καὶ τὸ αὐτὸ τῇ 
ἐξυρηµένῃ. 6 εἰ γὰρ οὐ κατακαλύπτεται γυνή, καὶ κειράσθω· εἰ δὲ 
αἰσχρὸν γυναικὶ τὸ κείρασθαι ἢ ξυρᾶσθαι, κατακαλυπτέσθω. 7 
ἀνὴρ µὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλήν, εἰκὼν 
καὶ δόξα θεοῦ ὑπάρχων· ἡ γυνὴ δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν. 8 οὐ γάρ 
ἐστιν ἀνὴρ ἐκ γυναικός, ἀλλὰ γυνὴ ἐξ ἀνδρός· 9 καὶ γὰρ οὐκ 
ἐκτίσθη ἀνὴρ διὰ τὴν γυναῖκα, ἀλλὰ γυνὴ διὰ τὸν ἄνδρα. 10 διὰ 
τοῦτο ὀφείλει ἡ γυνὴ ἐξουσίαν ἔχειν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς διὰ τοὺς 
ἀγγέλους. 11 πλὴν οὔτε γυνὴ χωρὶς ἀνδρὸς οὔτε ἀνὴρ χωρὶς 
γυναικὸς ἐν κυρίῳ· 12 ὥσπερ γὰρ ἡ γυνὴ ἐκ τοῦ ἀνδρός, οὕτως καὶ 
ὁ ἀνὴρ διὰ τῆς γυναικός· τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ θεοῦ. 13 ἐν ὑµῖν 
αὐτοῖς κρίνατε· πρέπον ἐστὶν γυναῖκα ἀκατακάλυπτον τῷ θεῷ 
προσεύχεσθαι; 14 οὐδὲ ἡ φύσις αὐτὴ διδάσκει ὑµᾶς ὅτι ἀνὴρ µὲν 
ἐὰν κοµᾷ ἀτιµία αὐτῷ ἐστιν, 15 γυνὴ δὲ ἐὰν κοµᾷ δόξα αὐτῇ ἐστιν; 
ὅτι ἡ κόµη ἀντὶ περιβολαίου δέδοται [αὐτῇ]. 16 Εἰ δέ τις δοκεῖ 
φιλόνεικος εἶναι, ἡµεῖς τοιαύτην συνήθειαν οὐκ ἔχοµεν, οὐδὲ αἱ 
ἐκκλησίαι τοῦ θεοῦ. 17 Τοῦτο δὲ παραγγέλλων οὐκ ἐπαινῶ ὅτι οὐκ 
εἰς τὸ κρεῖσσον ἀλλὰ εἰς τὸ ἧσσον συνέρχεσθε. 18 πρῶτον µὲν γὰρ 
συνερχοµένων ὑµῶν ἐν ἐκκλησίᾳ ἀκούω σχίσµατα ἐν ὑµῖν ὑπάρχειν, 
καὶ µέρος τι πιστεύω. 19 δεῖ γὰρ καὶ αἱρέσεις ἐν ὑµῖν εἶναι, ἵνα 
[καὶ] οἱ δόκιµοι φανεροὶ γένωνται ἐν ὑµῖν. 20 Συνερχοµένων οὖν 
ὑµῶν ἐπὶ τὸ αὐτὸ οὐκ ἔστιν κυριακὸν δεῖπνον φαγεῖν, 21 ἕκαστος 
γὰρ τὸ ἴδιον δεῖπνον προλαµβάνει ἐν τῷ φαγεῖν, καὶ ὃς µὲν πεινᾷ, 
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ὃς δὲ µεθύει. 22 µὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν; ἢ 
τῆς ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ καταφρονεῖτε, καὶ καταισχύνετε τοὺς µὴ 
ἔχοντας; τί εἴπω ὑµῖν; ἐπαινέσω ὑµᾶς; ἐν τούτῳ οὐκ ἐπαινῶ. 23 
Ἐγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ κυρίου, ὃ καὶ παρέδωκα ὑµῖν, ὅτι ὁ 
κύριος Ἰησοῦς ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδετο ἔλαβεν ἄρτον 24 καὶ 
εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ εἶπεν, Τοῦτό µού ἐστιν τὸ σῶµα τὸ ὑπὲρ 
ὑµῶν· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐµὴν ἀνάµνησιν. 25 ὡσαύτως καὶ τὸ 
ποτήριον µετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων, Τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ 
διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ ἐµῷ αἵµατι· τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις ἐὰν πίνητε, 
εἰς τὴν ἐµὴν ἀνάµνησιν. 26 ὁσάκις γὰρ ἐὰν ἐσθίητε τὸν ἄρτον 
τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ κυρίου 
καταγγέλλετε, ἄχρις οὗ ἔλθῃ. 27 Ὥστε ὃς ἂν ἐσθίῃ τὸν ἄρτον ἢ 
πίνῃ τὸ ποτήριον τοῦ κυρίου ἀναξίως, ἔνοχος ἔσται τοῦ σώµατος καὶ 
τοῦ αἵµατος τοῦ κυρίου. 28 δοκιµαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν, καὶ 
οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω· 29 ὁ γὰρ 
ἐσθίων καὶ πίνων κρίµα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει µὴ διακρίνων τὸ 
σῶµα. 30 διὰ τοῦτο ἐν ὑµῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι καὶ 
κοιµῶνται ἱκανοί. 31 εἰ δὲ ἑαυτοὺς διεκρίνοµεν, οὐκ ἂν ἐκρινόµεθα· 
32 κρινόµενοι δὲ ὑπὸ [τοῦ] κυρίου παιδευόµεθα, ἵνα µὴ σὺν τῷ 
κόσµῳ κατακριθῶµεν. 33 ὥστε, ἀδελφοί µου, συνερχόµενοι εἰς τὸ 
φαγεῖν ἀλλήλους ἐκδέχεσθε. 34 εἴ τις πεινᾷ, ἐν οἴκῳ ἐσθιέτω, ἵνα 
µὴ εἰς κρίµα συνέρχησθε. Τὰ δὲ λοιπὰ ὡς ἂν ἔλθω διατάξοµαι.  

1Cor 12:11Cor 12:11Cor 12:11Cor 12:1    

Περὶ δὲ τῶν πνευµατικῶν, ἀδελφοί, οὐ θέλω ὑµᾶς ἀγνοεῖν. 2 
Οἴδατε ὅτι ὅτε ἔθνη ἦτε πρὸς τὰ εἴδωλα τὰ ἄφωνα ὡς ἂν ἤγεσθε 
ἀπαγόµενοι. 3 διὸ γνωρίζω ὑµῖν ὅτι οὐδεὶς ἐν πνεύµατι θεοῦ λαλῶν 
λέγει, Ἀνάθεµα Ἰησοῦς, καὶ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν, Κύριος Ἰησοῦς, 
εἰ µὴ ἐν πνεύµατι ἁγίῳ. 4 ∆ιαιρέσεις δὲ χαρισµάτων εἰσίν, τὸ δὲ 
αὐτὸ πνεῦµα· 5 καὶ διαιρέσεις διακονιῶν εἰσιν, καὶ ὁ αὐτὸς κύριος· 6 
καὶ διαιρέσεις ἐνεργηµάτων εἰσίν, ὁ δὲ αὐτὸς θεός, ὁ ἐνεργῶν τὰ 
πάντα ἐν πᾶσιν. 7 ἑκάστῳ δὲ δίδοται ἡ φανέρωσις τοῦ πνεύµατος 
πρὸς τὸ συµφέρον. 8 ᾧ µὲν γὰρ διὰ τοῦ πνεύµατος δίδοται λόγος 
σοφίας, ἄλλῳ δὲ λόγος γνώσεως κατὰ τὸ αὐτὸ πνεῦµα, 9 ἑτέρῳ 
πίστις ἐν τῷ αὐτῷ πνεύµατι, ἄλλῳ δὲ χαρίσµατα ἰαµάτων ἐν τῷ 
ἑνὶ πνεύµατι, 10 ἄλλῳ δὲ ἐνεργήµατα δυνάµεων, ἄλλῳ [δὲ] 
προφητεία, ἄλλῳ [δὲ] διακρίσεις πνευµάτων, ἑτέρῳ γένη γλωσσῶν, 
ἄλλῳ δὲ ἑρµηνεία γλωσσῶν· 11 πάντα δὲ ταῦτα ἐνεργεῖ τὸ ἓν καὶ 
τὸ αὐτὸ πνεῦµα, διαιροῦν ἰδίᾳ ἑκάστῳ καθὼς βούλεται. 12 
Καθάπερ γὰρ τὸ σῶµα ἕν ἐστιν καὶ µέλη πολλὰ ἔχει, πάντα δὲ τὰ 
µέλη τοῦ σώµατος πολλὰ ὄντα ἕν ἐστιν σῶµα, οὕτως καὶ ὁ 
Χριστός· 13 καὶ γὰρ ἐν ἑνὶ πνεύµατι ἡµεῖς πάντες εἰς ἓν σῶµα 
ἐβαπτίσθηµεν, εἴτε Ἰουδαῖοι εἴτε Ἕλληνες, εἴτε δοῦλοι εἴτε 
ἐλεύθεροι, καὶ πάντες ἓν πνεῦµα ἐποτίσθηµεν. 14 καὶ γὰρ τὸ σῶµα 
οὐκ ἔστιν ἓν µέλος ἀλλὰ πολλά. 15 ἐὰν εἴπῃ ὁ πούς, Ὅτι οὐκ εἰµὶ 
χείρ, οὐκ εἰµὶ ἐκ τοῦ σώµατος, οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ 
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σώµατος· 16 καὶ ἐὰν εἴπῃ τὸ οὖς, Ὅτι οὐκ εἰµὶ ὀφθαλµός, οὐκ εἰµὶ 
ἐκ τοῦ σώµατος, οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώµατος· 17 εἰ 
ὅλον τὸ σῶµα ὀφθαλµός, ποῦ ἡ ἀκοή; εἰ ὅλον ἀκοή, ποῦ ἡ 
ὄσφρησις; 18 νυνὶ δὲ ὁ θεὸς ἔθετο τὰ µέλη, ἓν ἕκαστον αὐτῶν, ἐν 
τῷ σώµατι καθὼς ἠθέλησεν. 19 εἰ δὲ ἦν τὰ πάντα ἓν µέλος, ποῦ 
τὸ σῶµα; 20 νῦν δὲ πολλὰ µὲν µέλη, ἓν δὲ σῶµα. 21 οὐ δύναται δὲ 
ὁ ὀφθαλµὸς εἰπεῖν τῇ χειρί, Χρείαν σου οὐκ ἔχω, ἢ πάλιν ἡ κεφαλὴ 
τοῖς ποσίν, Χρείαν ὑµῶν οὐκ ἔχω· 22 ἀλλὰ πολλῷ µᾶλλον τὰ 
δοκοῦντα µέλη τοῦ σώµατος ἀσθενέστερα ὑπάρχειν ἀναγκαῖά 
ἐστιν, 23 καὶ ἃ δοκοῦµεν ἀτιµότερα εἶναι τοῦ σώµατος, τούτοις 
τιµὴν περισσοτέραν περιτίθεµεν, καὶ τὰ ἀσχήµονα ἡµῶν 
εὐσχηµοσύνην περισσοτέραν ἔχει, 24 τὰ δὲ εὐσχήµονα ἡµῶν οὐ 
χρείαν ἔχει. ἀλλὰ ὁ θεὸς συνεκέρασεν τὸ σῶµα, τῷ ὑστερουµένῳ 
περισσοτέραν δοὺς τιµήν, 25 ἵνα µὴ ᾖ σχίσµα ἐν τῷ σώµατι, ἀλλὰ 
τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων µεριµνῶσιν τὰ µέλη. 26 καὶ εἴτε πάσχει ἓν 
µέλος, συµπάσχει πάντα τὰ µέλη· εἴτε δοξάζεται ἓν µέλος, 
συγχαίρει πάντα τὰ µέλη. 27 Ὑµεῖς δέ ἐστε σῶµα Χριστοῦ καὶ 
µέλη ἐκ µέρους. 28 καὶ οὓς µὲν ἔθετο ὁ θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ 
πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, 
ἔπειτα δυνάµεις, ἔπειτα χαρίσµατα ἰαµάτων, ἀντιλήµψεις, 
κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν. 29 µὴ πάντες ἀπόστολοι; µὴ πάντες 
προφῆται; µὴ πάντες διδάσκαλοι; µὴ πάντες δυνάµεις; 30 µὴ 
πάντες χαρίσµατα ἔχουσιν ἰαµάτων; µὴ πάντες γλώσσαις 
λαλοῦσιν; µὴ πάντες διερµηνεύουσιν; 31 ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσµατα 
τὰ µείζονα. Καὶ ἔτι καθ� ὑπερβολὴν ὁδὸν ὑµῖν δείκνυµι.  

1Cor 13:11Cor 13:11Cor 13:11Cor 13:1    

Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, 
ἀγάπην δὲ µὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύµβαλον ἀλαλάζον. 2 
καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ µυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν 
τὴν γνῶσιν, κἂν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν ὥστε ὄρη µεθιστάναι, 
ἀγάπην δὲ µὴ ἔχω, οὐθέν εἰµι. 3 κἂν ψωµίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά 
µου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶµά µου ἵνα καυχήσωµαι, ἀγάπην δὲ µὴ 
ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦµαι. 4 Ἡ ἀγάπη µακροθυµεῖ, χρηστεύεται ἡ 
ἀγάπη, οὐ ζηλοῖ, οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, 5 οὐκ ἀσχηµονεῖ, 
οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, 6 οὐ 
χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ· 7 πάντα στέγει, 
πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑποµένει. 8 Ἡ ἀγάπη 
οὐδέποτε πίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε 
γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται. 9 ἐκ µέρους 
γὰρ γινώσκοµεν καὶ ἐκ µέρους προφητεύοµεν· 10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ 
τέλειον, τὸ ἐκ µέρους καταργηθήσεται. 11 ὅτε ἤµην νήπιος, 
ἐλάλουν ὡς νήπιος, ἐφρόνουν ὡς νήπιος, ἐλογιζόµην ὡς νήπιος· ὅτε 
γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου. 12 βλέποµεν γὰρ ἄρτι δι� 
ἐσόπτρου ἐν αἰνίγµατι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι 
γινώσκω ἐκ µέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσοµαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην. 
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13 νυνὶ δὲ µένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· µείζων δὲ 
τούτων ἡ ἀγάπη.  

1Cor 14:11Cor 14:11Cor 14:11Cor 14:1    

∆ιώκετε τὴν ἀγάπην, ζηλοῦτε δὲ τὰ πνευµατικά, µᾶλλον δὲ ἵνα 
προφητεύητε. 2 ὁ γὰρ λαλῶν γλώσσῃ οὐκ ἀνθρώποις λαλεῖ ἀλλὰ 
θεῷ, οὐδεὶς γὰρ ἀκούει, πνεύµατι δὲ λαλεῖ µυστήρια· 3 ὁ δὲ 
προφητεύων ἀνθρώποις λαλεῖ οἰκοδοµὴν καὶ παράκλησιν καὶ 
παραµυθίαν. 4 ὁ λαλῶν γλώσσῃ ἑαυτὸν οἰκοδοµεῖ· ὁ δὲ προφητεύων 
ἐκκλησίαν οἰκοδοµεῖ. 5 θέλω δὲ πάντας ὑµᾶς λαλεῖν γλώσσαις, 
µᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε· µείζων δὲ ὁ προφητεύων ἢ ὁ λαλῶν 
γλώσσαις, ἐκτὸς εἰ µὴ διερµηνεύῃ, ἵνα ἡ ἐκκλησία οἰκοδοµὴν 
λάβῃ. 6 Νῦν δέ, ἀδελφοί, ἐὰν ἔλθω πρὸς ὑµᾶς γλώσσαις λαλῶν, τί 
ὑµᾶς ὠφελήσω, ἐὰν µὴ ὑµῖν λαλήσω ἢ ἐν ἀποκαλύψει ἢ ἐν γνώσει 
ἢ ἐν προφητείᾳ ἢ ἐν διδαχῇ; 7 ὅµως τὰ ἄψυχα φωνὴν διδόντα, εἴτε 
αὐλὸς εἴτε κιθάρα, ἐὰν διαστολὴν τοῖς φθόγγοις µὴ δῷ, πῶς 
γνωσθήσεται τὸ αὐλούµενον ἢ τὸ κιθαριζόµενον; 8 καὶ γὰρ ἐὰν 
ἄδηλον σάλπιγξ φωνὴν δῷ, τίς παρασκευάσεται εἰς πόλεµον; 9 
οὕτως καὶ ὑµεῖς διὰ τῆς γλώσσης ἐὰν µὴ εὔσηµον λόγον δῶτε, πῶς 
γνωσθήσεται τὸ λαλούµενον; ἔσεσθε γὰρ εἰς ἀέρα λαλοῦντες. 10 
τοσαῦτα εἰ τύχοι γένη φωνῶν εἰσιν ἐν κόσµῳ, καὶ οὐδὲν ἄφωνον· 11 
ἐὰν οὖν µὴ εἰδῶ τὴν δύναµιν τῆς φωνῆς, ἔσοµαι τῷ λαλοῦντι 
βάρβαρος καὶ ὁ λαλῶν ἐν ἐµοὶ βάρβαρος. 12 οὕτως καὶ ὑµεῖς, ἐπεὶ 
ζηλωταί ἐστε πνευµάτων, πρὸς τὴν οἰκοδοµὴν τῆς ἐκκλησίας 
ζητεῖτε ἵνα περισσεύητε. 13 διὸ ὁ λαλῶν γλώσσῃ προσευχέσθω ἵνα 
διερµηνεύῃ. 14 ἐὰν [γὰρ] προσεύχωµαι γλώσσῃ, τὸ πνεῦµά µου 
προσεύχεται, ὁ δὲ νοῦς µου ἄκαρπός ἐστιν. 15 τί οὖν ἐστιν; 
προσεύξοµαι τῷ πνεύµατι, προσεύξοµαι δὲ καὶ τῷ νοΐ· ψαλῶ τῷ 
πνεύµατι, ψαλῶ δὲ καὶ τῷ νοΐ. 16 ἐπεὶ ἐὰν εὐλογῇς ἐν πνεύµατι, ὁ 
ἀναπληρῶν τὸν τόπον τοῦ ἰδιώτου πῶς ἐρεῖ τὸ Ἀµήν ἐπὶ τῇ σῇ 
εὐχαριστίᾳ, ἐπειδὴ τί λέγεις οὐκ οἶδεν; 17 σὺ µὲν γὰρ καλῶς 
εὐχαριστεῖς, ἀλλ� ὁ ἕτερος οὐκ οἰκοδοµεῖται. 18 εὐχαριστῶ τῷ θεῷ, 
πάντων ὑµῶν µᾶλλον γλώσσαις λαλῶ· 19 ἀλλὰ ἐν ἐκκλησίᾳ θέλω 
πέντε λόγους τῷ νοΐ µου λαλῆσαι, ἵνα καὶ ἄλλους κατηχήσω, ἢ 
µυρίους λόγους ἐν γλώσσῃ. 20 Ἀδελφοί, µὴ παιδία γίνεσθε ταῖς 
φρεσίν, ἀλλὰ τῇ κακίᾳ νηπιάζετε, ταῖς δὲ φρεσὶν τέλειοι γίνεσθε. 
21 ἐν τῷ νόµῳ γέγραπται ὅτι Ἐν ἑτερογλώσσοις καὶ ἐν χείλεσιν 
ἑτέρων λαλήσω τῷ λαῷ τούτῳ, καὶ οὐδ� οὕτως εἰσακούσονταί µου, 
λέγει κύριος. 22 ὥστε αἱ γλῶσσαι εἰς σηµεῖόν εἰσιν οὐ τοῖς 
πιστεύουσιν ἀλλὰ τοῖς ἀπίστοις, ἡ δὲ προφητεία οὐ τοῖς ἀπίστοις 
ἀλλὰ τοῖς πιστεύουσιν. 23 Ἐὰν οὖν συνέλθῃ ἡ ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ τὸ 
αὐτὸ καὶ πάντες λαλῶσιν γλώσσαις, εἰσέλθωσιν δὲ ἰδιῶται ἢ 
ἄπιστοι, οὐκ ἐροῦσιν ὅτι µαίνεσθε; 24 ἐὰν δὲ πάντες προφητεύωσιν, 
εἰσέλθῃ δέ τις ἄπιστος ἢ ἰδιώτης, ἐλέγχεται ὑπὸ πάντων, 
ἀνακρίνεται ὑπὸ πάντων, 25 τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ φανερὰ 
γίνεται, καὶ οὕτως πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον προσκυνήσει τῷ θεῷ, 
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ἀπαγγέλλων ὅτι Ὄντως ὁ θεὸς ἐν ὑµῖν ἐστιν. 26 Τί οὖν ἐστιν, 
ἀδελφοί; ὅταν συνέρχησθε, ἕκαστος ψαλµὸν ἔχει, διδαχὴν ἔχει, 
ἀποκάλυψιν ἔχει, γλῶσσαν ἔχει, ἑρµηνείαν ἔχει· πάντα πρὸς 
οἰκοδοµὴν γινέσθω. 27 εἴτε γλώσσῃ τις λαλεῖ, κατὰ δύο ἢ τὸ 
πλεῖστον τρεῖς, καὶ ἀνὰ µέρος, καὶ εἷς διερµηνευέτω· 28 ἐὰν δὲ µὴ 
ᾖ διερµηνευτής, σιγάτω ἐν ἐκκλησίᾳ, ἑαυτῷ δὲ λαλείτω καὶ τῷ 
θεῷ. 29 προφῆται δὲ δύο ἢ τρεῖς λαλείτωσαν, καὶ οἱ ἄλλοι 
διακρινέτωσαν· 30 ἐὰν δὲ ἄλλῳ ἀποκαλυφθῇ καθηµένῳ, ὁ πρῶτος 
σιγάτω. 31 δύνασθε γὰρ καθ� ἕνα πάντες προφητεύειν, ἵνα πάντες 
µανθάνωσιν καὶ πάντες παρακαλῶνται, 32 καὶ πνεύµατα 
προφητῶν προφήταις ὑποτάσσεται· 33 οὐ γάρ ἐστιν ἀκαταστασίας 
ὁ θεὸς ἀλλὰ εἰρήνης. Ὡς ἐν πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις τῶν ἁγίων, 34 
αἱ γυναῖκες ἐν ταῖς ἐκκλησίαις σιγάτωσαν, οὐ γὰρ ἐπιτρέπεται 
αὐταῖς λαλεῖν· ἀλλὰ ὑποτασσέσθωσαν, καθὼς καὶ ὁ νόµος λέγει. 
35 εἰ δέ τι µαθεῖν θέλουσιν, ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας 
ἐπερωτάτωσαν, αἰσχρὸν γάρ ἐστιν γυναικὶ λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ. 36 
ἢ ἀφ�  ὑµῶν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐξῆλθεν, ἢ εἰς ὑµᾶς µόνους 
κατήντησεν; 37 Εἴ τις δοκεῖ προφήτης εἶναι ἢ πνευµατικός, 
ἐπιγινωσκέτω ἃ γράφω ὑµῖν ὅτι κυρίου ἐστὶν ἐντολή· 38 εἰ δέ τις 
ἀγνοεῖ, ἀγνοεῖται. 39 ὥστε, ἀδελφοί [µου], ζηλοῦτε τὸ προφητεύειν, 
καὶ τὸ λαλεῖν µὴ κωλύετε γλώσσαις· 40 πάντα δὲ εὐσχηµόνως καὶ 
κατὰ τάξιν γινέσθω.  

1Cor 15:11Cor 15:11Cor 15:11Cor 15:1    

Γνωρίζω δὲ ὑµῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάµην ὑµῖν, ὃ 
καὶ παρελάβετε, ἐν ᾧ καὶ ἑστήκατε, 2 δι� οὗ καὶ σῴζεσθε, τίνι 
λόγῳ εὐηγγελισάµην ὑµῖν εἰ κατέχετε, ἐκτὸς εἰ µὴ εἰκῇ 
ἐπιστεύσατε. 3 παρέδωκα γὰρ ὑµῖν ἐν πρώτοις, ὃ καὶ παρέλαβον, 
ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁµαρτιῶν ἡµῶν κατὰ τὰς γραφάς, 
4 καὶ ὅτι ἐτάφη, καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ ἡµέρᾳ τῇ τρίτῃ κατὰ τὰς 
γραφάς, 5 καὶ ὅτι ὤφθη Κηφᾷ, εἶτα τοῖς δώδεκα· 6 ἔπειτα ὤφθη 
ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς ἐφάπαξ, ἐξ ὧν οἱ πλείονες µένουσιν 
ἕως ἄρτι, τινὲς δὲ ἐκοιµήθησαν· 7 ἔπειτα ὤφθη Ἰακώβῳ, εἶτα τοῖς 
ἀποστόλοις πᾶσιν· 8 ἔσχατον δὲ πάντων ὡσπερεὶ τῷ ἐκτρώµατι 
ὤφθη κἀµοί. 9 Ἐγὼ γάρ εἰµι ὁ ἐλάχιστος τῶν ἀποστόλων, ὃς οὐκ 
εἰµὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστολος, διότι ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ 
θεοῦ· 10 χάριτι δὲ θεοῦ εἰµι ὅ εἰµι, καὶ ἡ χάρις αὐτοῦ ἡ εἰς ἐµὲ οὐ 
κενὴ ἐγενήθη, ἀλλὰ περισσότερον αὐτῶν πάντων ἐκοπίασα, οὐκ 
ἐγὼ δὲ ἀλλὰ ἡ χάρις τοῦ θεοῦ [ἡ] σὺν ἐµοί. 11 εἴτε οὖν ἐγὼ εἴτε 
ἐκεῖνοι, οὕτως κηρύσσοµεν καὶ οὕτως ἐπιστεύσατε. 12 Εἰ δὲ 
Χριστὸς κηρύσσεται ὅτι ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται, πῶς λέγουσιν ἐν ὑµῖν 
τινες ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν; 13 εἰ δὲ ἀνάστασις νεκρῶν 
οὐκ ἔστιν, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται· 14 εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, 
κενὸν ἄρα [καὶ] τὸ κήρυγµα ἡµῶν, κενὴ καὶ ἡ πίστις ὑµῶν, 15 
εὑρισκόµεθα δὲ καὶ ψευδοµάρτυρες τοῦ θεοῦ, ὅτι ἐµαρτυρήσαµεν 
κατὰ τοῦ θεοῦ ὅτι ἤγειρεν τὸν Χριστόν, ὃν οὐκ ἤγειρεν εἴπερ ἄρα 



 

 

- 223 - 

νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται. 16 εἰ γὰρ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, οὐδὲ Χριστὸς 
ἐγήγερται· 17 εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, µαταία ἡ πίστις ὑµῶν, 
ἔτι ἐστὲ ἐν ταῖς ἁµαρτίαις ὑµῶν. 18 ἄρα καὶ οἱ κοιµηθέντες ἐν 
Χριστῷ ἀπώλοντο. 19 εἰ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ ἐν Χριστῷ ἠλπικότες 
ἐσµὲν µόνον, ἐλεεινότεροι πάντων ἀνθρώπων ἐσµέν. 20 Νυνὶ δὲ 
Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιµηµένων. 21 
ἐπειδὴ γὰρ δι� ἀνθρώπου θάνατος, καὶ δι� ἀνθρώπου ἀνάστασις 
νεκρῶν· 22 ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ Ἀδὰµ πάντες ἀποθνῄσκουσιν, οὕτως 
καὶ ἐν τῷ Χριστῷ πάντες ζῳοποιηθήσονται. 23 ἕκαστος δὲ ἐν τῷ 
ἰδίῳ τάγµατι· ἀπαρχὴ Χριστός, ἔπειτα οἱ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ 
παρουσίᾳ αὐτοῦ· 24 εἶτα τὸ τέλος, ὅταν παραδιδῷ τὴν βασιλείαν 
τῷ θεῷ καὶ πατρί, ὅταν καταργήσῃ πᾶσαν ἀρχὴν καὶ πᾶσαν 
ἐξουσίαν καὶ δύναµιν. 25 δεῖ γὰρ αὐτὸν βασιλεύειν ἄχρι οὗ θῇ 
πάντας τοὺς ἐχθροὺς ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ. 26 ἔσχατος ἐχθρὸς 
καταργεῖται ὁ θάνατος· 27 πάντα γὰρ ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας 
αὐτοῦ. ὅταν δὲ εἴπῃ ὅτι πάντα ὑποτέτακται, δῆλον ὅτι ἐκτὸς τοῦ 
ὑποτάξαντος αὐτῷ τὰ πάντα. 28 ὅταν δὲ ὑποταγῇ αὐτῷ τὰ πάντα, 
τότε [καὶ] αὐτὸς ὁ υἱὸς ὑποταγήσεται τῷ ὑποτάξαντι αὐτῷ τὰ 
πάντα, ἵνα ᾖ ὁ θεὸς [τὰ] πάντα ἐν πᾶσιν. 29 Ἐπεὶ τί ποιήσουσιν οἱ 
βαπτιζόµενοι ὑπὲρ τῶν νεκρῶν; εἰ ὅλως νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, τί 
καὶ βαπτίζονται ὑπὲρ αὐτῶν; 30 τί καὶ ἡµεῖς κινδυνεύοµεν πᾶσαν 
ὥραν; 31 καθ� ἡµέραν ἀποθνῄσκω, νὴ τὴν ὑµετέραν καύχησιν, 
[ἀδελφοί,] ἣν ἔχω ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡµῶν. 32 εἰ κατὰ 
ἄνθρωπον ἐθηριοµάχησα ἐν Ἐφέσῳ, τί µοι τὸ ὄφελος; εἰ νεκροὶ οὐκ 
ἐγείρονται, Φάγωµεν καὶ πίωµεν, αὔριον γὰρ ἀποθνῄσκοµεν. 33 µὴ 
πλανᾶσθε· Φθείρουσιν ἤθη χρηστὰ ὁµιλίαι κακαί. 34 ἐκνήψατε 
δικαίως καὶ µὴ ἁµαρτάνετε, ἀγνωσίαν γὰρ θεοῦ τινες ἔχουσιν· πρὸς 
ἐντροπὴν ὑµῖν λαλῶ. 35 Ἀλλὰ ἐρεῖ τις, Πῶς ἐγείρονται οἱ νεκροί; 
ποίῳ δὲ σώµατι ἔρχονται; 36 ἄφρων, σὺ ὃ σπείρεις οὐ ζῳοποιεῖται 
ἐὰν µὴ ἀποθάνῃ· 37 καὶ ὃ σπείρεις, οὐ τὸ σῶµα τὸ γενησόµενον 
σπείρεις ἀλλὰ γυµνὸν κόκκον εἰ τύχοι σίτου ἤ τινος τῶν λοιπῶν· 38 
ὁ δὲ θεὸς δίδωσιν αὐτῷ σῶµα καθὼς ἠθέλησεν, καὶ ἑκάστῳ τῶν 
σπερµάτων ἴδιον σῶµα. 39 οὐ πᾶσα σὰρξ ἡ αὐτὴ σάρξ, ἀλλὰ ἄλλη 
µὲν ἀνθρώπων, ἄλλη δὲ σὰρξ κτηνῶν, ἄλλη δὲ σὰρξ πτηνῶν, ἄλλη 
δὲ ἰχθύων. 40 καὶ σώµατα ἐπουράνια, καὶ σώµατα ἐπίγεια· ἀλλὰ 
ἑτέρα µὲν ἡ τῶν ἐπουρανίων δόξα, ἑτέρα δὲ ἡ τῶν ἐπιγείων. 41 
ἄλλη δόξα ἡλίου, καὶ ἄλλη δόξα σελήνης, καὶ ἄλλη δόξα ἀστέρων· 
ἀστὴρ γὰρ ἀστέρος διαφέρει ἐν δόξῃ. 42 Οὕτως καὶ ἡ ἀνάστασις 
τῶν νεκρῶν. σπείρεται ἐν φθορᾷ, ἐγείρεται ἐν ἀφθαρσίᾳ· 43 
σπείρεται ἐν ἀτιµίᾳ, ἐγείρεται ἐν δόξῃ· σπείρεται ἐν ἀσθενείᾳ, 
ἐγείρεται ἐν δυνάµει· 44 σπείρεται σῶµα ψυχικόν, ἐγείρεται σῶµα 
πνευµατικόν. εἰ ἔστιν σῶµα ψυχικόν, ἔστιν καὶ πνευµατικόν. 45 
οὕτως καὶ γέγραπται, Ἐγένετο ὁ πρῶτος ἄνθρωπος Ἀδὰµ εἰς ψυχὴν 
ζῶσαν· ὁ ἔσχατος Ἀδὰµ εἰς πνεῦµα ζῳοποιοῦν. 46 ἀλλ� οὐ πρῶτον 
τὸ πνευµατικὸν ἀλλὰ τὸ ψυχικόν, ἔπειτα τὸ πνευµατικόν. 47 ὁ 
πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς χοϊκός, ὁ δεύτερος ἄνθρωπος ἐξ οὐρανοῦ. 
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48 οἷος ὁ χοϊκός, τοιοῦτοι καὶ οἱ χοϊκοί, καὶ οἷος ὁ ἐπουράνιος, 
τοιοῦτοι καὶ οἱ ἐπουράνιοι· 49 καὶ καθὼς ἐφορέσαµεν τὴν εἰκόνα τοῦ 
χοϊκοῦ, φορέσοµεν καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου. 50 Τοῦτο δέ 
φηµι, ἀδελφοί, ὅτι σὰρξ καὶ αἷµα βασιλείαν θεοῦ κληρονοµῆσαι οὐ 
δύναται, οὐδὲ ἡ φθορὰ τὴν ἀφθαρσίαν κληρονοµεῖ. 51 ἰδοὺ 
µυστήριον ὑµῖν λέγω· πάντες οὐ κοιµηθησόµεθα, πάντες δὲ 
ἀλλαγησόµεθα, 52 ἐν ἀτόµῳ, ἐν ῥιπῇ ὀφθαλµοῦ, ἐν τῇ ἐσχάτῃ 
σάλπιγγι· σαλπίσει γάρ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐγερθήσονται ἄφθαρτοι, καὶ 
ἡµεῖς ἀλλαγησόµεθα. 53 δεῖ γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι 
ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν. 54 ὅταν δὲ 
τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο 
ἐνδύσηται ἀθανασίαν, τότε γενήσεται ὁ λόγος ὁ γεγραµµένος, 
Κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νῖκος. 55 ποῦ σου, θάνατε, τὸ νῖκος; ποῦ 
σου, θάνατε, τὸ κέντρον; 56 τὸ δὲ κέντρον τοῦ θανάτου ἡ ἁµαρτία, 
ἡ δὲ δύναµις τῆς ἁµαρτίας ὁ νόµος· 57 τῷ δὲ θεῷ χάρις τῷ διδόντι 
ἡµῖν τὸ νῖκος διὰ τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 58 Ὥστε, 
ἀδελφοί µου ἀγαπητοί, ἑδραῖοι γίνεσθε, ἀµετακίνητοι, 
περισσεύοντες ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ κυρίου πάντοτε, εἰδότες ὅτι ὁ κόπος 
ὑµῶν οὐκ ἔστιν κενὸς ἐν κυρίῳ.  

1Cor 16:11Cor 16:11Cor 16:11Cor 16:1    

Περὶ δὲ τῆς λογείας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους, ὥσπερ διέταξα ταῖς 
ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας, οὕτως καὶ ὑµεῖς ποιήσατε. 2 κατὰ µίαν 
σαββάτου ἕκαστος ὑµῶν παρ� ἑαυτῷ τιθέτω θησαυρίζων ὅ τι ἐὰν 
εὐοδῶται, ἵνα µὴ ὅταν ἔλθω τότε λογεῖαι γίνωνται. 3 ὅταν δὲ 
παραγένωµαι, οὓς ἐὰν δοκιµάσητε, δι� ἐπιστολῶν τούτους πέµψω 
ἀπενεγκεῖν τὴν χάριν ὑµῶν εἰς Ἰερουσαλήµ· 4 ἐὰν δὲ ἄξιον ᾖ τοῦ 
κἀµὲ πορεύεσθαι, σὺν ἐµοὶ πορεύσονται. 5 Ἐλεύσοµαι δὲ πρὸς ὑµᾶς 
ὅταν Μακεδονίαν διέλθω, Μακεδονίαν γὰρ διέρχοµαι· 6 πρὸς ὑµᾶς 
δὲ τυχὸν παραµενῶ ἢ καὶ παραχειµάσω, ἵνα ὑµεῖς µε προπέµψητε 
οὗ ἐὰν πορεύωµαι. 7 οὐ θέλω γὰρ ὑµᾶς ἄρτι ἐν παρόδῳ ἰδεῖν, 
ἐλπίζω γὰρ χρόνον τινὰ ἐπιµεῖναι πρὸς ὑµᾶς, ἐὰν ὁ κύριος ἐπιτρέψῃ. 
8 ἐπιµενῶ δὲ ἐν Ἐφέσῳ ἕως τῆς πεντηκοστῆς· 9 θύρα γάρ µοι 
ἀνέῳγεν µεγάλη καὶ ἐνεργής, καὶ ἀντικείµενοι πολλοί. 10 Ἐὰν δὲ 
ἔλθῃ Τιµόθεος, βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς ὑµᾶς, τὸ γὰρ 
ἔργον κυρίου ἐργάζεται ὡς κἀγώ· 11 µή τις οὖν αὐτὸν ἐξουθενήσῃ. 
προπέµψατε δὲ αὐτὸν ἐν εἰρήνῃ, ἵνα ἔλθῃ πρός µε, ἐκδέχοµαι γὰρ 
αὐτὸν µετὰ τῶν ἀδελφῶν. 12 Περὶ δὲ Ἀπολλῶ τοῦ ἀδελφοῦ, πολλὰ 
παρεκάλεσα αὐτὸν ἵνα ἔλθῃ πρὸς ὑµᾶς µετὰ τῶν ἀδελφῶν· καὶ 
πάντως οὐκ ἦν θέληµα ἵνα νῦν ἔλθῃ, ἐλεύσεται δὲ ὅταν εὐκαιρήσῃ. 
13 Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε· 14 
πάντα ὑµῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω. 15 Παρακαλῶ δὲ ὑµᾶς, ἀδελφοί· 
οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανᾶ, ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς Ἀχαΐας καὶ εἰς 
διακονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς· 16 ἵνα καὶ ὑµεῖς 
ὑποτάσσησθε τοῖς τοιούτοις καὶ παντὶ τῷ συνεργοῦντι καὶ 
κοπιῶντι. 17 χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ Στεφανᾶ καὶ Φορτουνάτου 
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καὶ Ἀχαϊκοῦ, ὅτι τὸ ὑµέτερον ὑστέρηµα οὗτοι ἀνεπλήρωσαν, 18 
ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ ἐµὸν πνεῦµα καὶ τὸ ὑµῶν. ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς 
τοιούτους. 19 Ἀσπάζονται ὑµᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς Ἀσίας. ἀσπάζεται 
ὑµᾶς ἐν κυρίῳ πολλὰ Ἀκύλας καὶ Πρίσκα σὺν τῇ κατ� οἶκον αὐτῶν 
ἐκκλησίᾳ. 20 ἀσπάζονται ὑµᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες. Ἀσπάσασθε 
ἀλλήλους ἐν φιλήµατι ἁγίῳ. 21 Ὁ ἀσπασµὸς τῇ ἐµῇ χειρὶ Παύλου. 
22 εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν κύριον, ἤτω ἀνάθεµα. Μαρανα θα. 23 ἡ 
χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ µεθ� ὑµῶν. 24 ἡ ἀγάπη µου µετὰ πάντων 
ὑµῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.  

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β     

2Cor 1:12Cor 1:12Cor 1:12Cor 1:1    

Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήµατος θεοῦ, καὶ 
Τιµόθεος ὁ ἀδελφός, τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ, 
σὺν τοῖς ἁγίοις πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν ὅλῃ τῇ Ἀχαΐᾳ· 2 χάρις ὑµῖν καὶ 
εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡµῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 3 
Εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ 
πατὴρ τῶν οἰκτιρµῶν καὶ θεὸς πάσης παρακλήσεως, 4 ὁ 
παρακαλῶν ἡµᾶς ἐπὶ πάσῃ τῇ θλίψει ἡµῶν, εἰς τὸ δύνασθαι ἡµᾶς 
παρακαλεῖν τοὺς ἐν πάσῃ θλίψει διὰ τῆς παρακλήσεως ἧς 
παρακαλούµεθα αὐτοὶ ὑπὸ τοῦ θεοῦ· 5 ὅτι καθὼς περισσεύει τὰ 
παθήµατα τοῦ Χριστοῦ εἰς ἡµᾶς, οὕτως διὰ τοῦ Χριστοῦ περισσεύει 
καὶ ἡ παράκλησις ἡµῶν. 6 εἴτε δὲ θλιβόµεθα, ὑπὲρ τῆς ὑµῶν 
παρακλήσεως καὶ σωτηρίας· εἴτε παρακαλούµεθα, ὑπὲρ τῆς ὑµῶν 
παρακλήσεως τῆς ἐνεργουµένης ἐν ὑποµονῇ τῶν αὐτῶν παθηµάτων 
ὧν καὶ ἡµεῖς πάσχοµεν. 7 καὶ ἡ ἐλπὶς ἡµῶν βεβαία ὑπὲρ ὑµῶν, 
εἰδότες ὅτι ὡς κοινωνοί ἐστε τῶν παθηµάτων, οὕτως καὶ τῆς 
παρακλήσεως. 8 Οὐ γὰρ θέλοµεν ὑµᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς 
θλίψεως ἡµῶν τῆς γενοµένης ἐν τῇ Ἀσίᾳ, ὅτι καθ� ὑπερβολὴν ὑπὲρ 
δύναµιν ἐβαρήθηµεν, ὥστε ἐξαπορηθῆναι ἡµᾶς καὶ τοῦ ζῆν· 9 ἀλλὰ 
αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς τὸ ἀπόκριµα τοῦ θανάτου ἐσχήκαµεν, ἵνα µὴ 
πεποιθότες ὦµεν ἐφ� ἑαυτοῖς ἀλλ� ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ ἐγείροντι τοὺς 
νεκρούς· 10 ὃς ἐκ τηλικούτων θανάτων ἐρρύσατο ἡµᾶς καὶ ῥύσεται, 
εἰς ὃν ἠλπίκαµεν καὶ ἔτι ῥύσεται, 11 συνυπουργούντων καὶ ὑµῶν 
ὑπὲρ ἡµῶν τῇ δεήσει, ἵνα ἐκ πολλῶν προσώπων τὸ εἰς ἡµᾶς 
χάρισµα διὰ πολλῶν εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ἡµῶν. 12 Ἡ γὰρ καύχησις 
ἡµῶν αὕτη ἐστίν, τὸ µαρτύριον τῆς συνειδήσεως ἡµῶν, ὅτι ἐν 
ἁπλότητι καὶ εἰλικρινείᾳ τοῦ θεοῦ, [καὶ] οὐκ ἐν σοφίᾳ σαρκικῇ ἀλλ� 
ἐν χάριτι θεοῦ, ἀνεστράφηµεν ἐν τῷ κόσµῳ, περισσοτέρως δὲ πρὸς 
ὑµᾶς. 13 οὐ γὰρ ἄλλα γράφοµεν ὑµῖν ἀλλ� ἢ ἃ ἀναγινώσκετε ἢ καὶ 
ἐπιγινώσκετε, ἐλπίζω δὲ ὅτι ἕως τέλους ἐπιγνώσεσθε, 14 καθὼς 
καὶ ἐπέγνωτε ἡµᾶς ἀπὸ µέρους, ὅτι καύχηµα ὑµῶν ἐσµεν καθάπερ 
καὶ ὑµεῖς ἡµῶν ἐν τῇ ἡµέρᾳ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ. 15 Καὶ ταύτῃ τῇ 
πεποιθήσει ἐβουλόµην πρότερον πρὸς ὑµᾶς ἐλθεῖν, ἵνα δευτέραν 
χάριν σχῆτε, 16 καὶ δι� ὑµῶν διελθεῖν εἰς Μακεδονίαν, καὶ πάλιν 
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ἀπὸ Μακεδονίας ἐλθεῖν πρὸς ὑµᾶς καὶ ὑφ� ὑµῶν προπεµφθῆναι εἰς 
τὴν Ἰουδαίαν. 17 τοῦτο οὖν βουλόµενος µήτι ἄρα τῇ ἐλαφρίᾳ 
ἐχρησάµην; ἢ ἃ βουλεύοµαι κατὰ σάρκα βουλεύοµαι, ἵνα ᾖ παρ� 
ἐµοὶ τὸ Ναὶ ναὶ καὶ τὸ Οὒ οὔ; 18 πιστὸς δὲ ὁ θεὸς ὅτι ὁ λόγος ἡµῶν 
ὁ πρὸς ὑµᾶς οὐκ ἔστιν Ναὶ καὶ Οὔ. 19 ὁ τοῦ θεοῦ γὰρ υἱὸς Ἰησοῦς 
Χριστὸς ὁ ἐν ὑµῖν δι� ἡµῶν κηρυχθείς, δι� ἐµοῦ καὶ Σιλουανοῦ καὶ 
Τιµοθέου, οὐκ ἐγένετο Ναὶ καὶ Οὔ, ἀλλὰ Ναὶ ἐν αὐτῷ γέγονεν. 20 
ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι θεοῦ, ἐν αὐτῷ τὸ Ναί· διὸ καὶ δι� αὐτοῦ τὸ 
Ἀµὴν τῷ θεῷ πρὸς δόξαν δι� ἡµῶν. 21 ὁ δὲ βεβαιῶν ἡµᾶς σὺν ὑµῖν 
εἰς Χριστὸν καὶ χρίσας ἡµᾶς θεός, 22 ὁ καὶ σφραγισάµενος ἡµᾶς 
καὶ δοὺς τὸν ἀρραβῶνα τοῦ πνεύµατος ἐν ταῖς καρδίαις ἡµῶν. 23 
Ἐγὼ δὲ µάρτυρα τὸν θεὸν ἐπικαλοῦµαι ἐπὶ τὴν ἐµὴν ψυχήν, ὅτι 
φειδόµενος ὑµῶν οὐκέτι ἦλθον εἰς Κόρινθον. 24 οὐχ ὅτι κυριεύοµεν 
ὑµῶν τῆς πίστεως, ἀλλὰ συνεργοί ἐσµεν τῆς χαρᾶς ὑµῶν, τῇ γὰρ 
πίστει ἑστήκατε.  

2Cor 2:12Cor 2:12Cor 2:12Cor 2:1    

ἔκρινα γὰρ ἐµαυτῷ τοῦτο, τὸ µὴ πάλιν ἐν λύπῃ πρὸς ὑµᾶς ἐλθεῖν· 2 
εἰ γὰρ ἐγὼ λυπῶ ὑµᾶς, καὶ τίς ὁ εὐφραίνων µε εἰ µὴ ὁ λυπούµενος 
ἐξ ἐµοῦ; 3 καὶ ἔγραψα τοῦτο αὐτὸ ἵνα µὴ ἐλθὼν λύπην σχῶ ἀφ�  
ὧν ἔδει µε χαίρειν, πεποιθὼς ἐπὶ πάντας ὑµᾶς ὅτι ἡ ἐµὴ χαρὰ 
πάντων ὑµῶν ἐστιν. 4 ἐκ γὰρ πολλῆς θλίψεως καὶ συνοχῆς καρδίας 
ἔγραψα ὑµῖν διὰ πολλῶν δακρύων, οὐχ ἵνα λυπηθῆτε ἀλλὰ τὴν 
ἀγάπην ἵνα γνῶτε ἣν ἔχω περισσοτέρως εἰς ὑµᾶς. 5 Εἰ δέ τις 
λελύπηκεν, οὐκ ἐµὲ λελύπηκεν, ἀλλὰ ἀπὸ µέρους, ἵνα µὴ ἐπιβαρῶ, 
πάντας ὑµᾶς. 6 ἱκανὸν τῷ τοιούτῳ ἡ ἐπιτιµία αὕτη ἡ ὑπὸ τῶν 
πλειόνων, 7 ὥστε τοὐναντίον µᾶλλον ὑµᾶς χαρίσασθαι καὶ 
παρακαλέσαι, µή πως τῇ περισσοτέρᾳ λύπῃ καταποθῇ ὁ τοιοῦτος. 
8 διὸ παρακαλῶ ὑµᾶς κυρῶσαι εἰς αὐτὸν ἀγάπην· 9 εἰς τοῦτο γὰρ 
καὶ ἔγραψα ἵνα γνῶ τὴν δοκιµὴν ὑµῶν, εἰ εἰς πάντα ὑπήκοοί ἐστε. 
10 ᾧ δέ τι χαρίζεσθε, κἀγώ· καὶ γὰρ ἐγὼ ὃ κεχάρισµαι, εἴ τι 
κεχάρισµαι, δι� ὑµᾶς ἐν προσώπῳ Χριστοῦ, 11 ἵνα µὴ 
πλεονεκτηθῶµεν ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ, οὐ γὰρ αὐτοῦ τὰ νοήµατα 
ἀγνοοῦµεν. 12 Ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν Τρῳάδα εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ 
Χριστοῦ, καὶ θύρας µοι ἀνεῳγµένης ἐν κυρίῳ, 13 οὐκ ἔσχηκα 
ἄνεσιν τῷ πνεύµατί µου τῷ µὴ εὑρεῖν µε Τίτον τὸν ἀδελφόν µου, 
ἀλλὰ ἀποταξάµενος αὐτοῖς ἐξῆλθον εἰς Μακεδονίαν. 14 Τῷ δὲ θεῷ 
χάρις τῷ πάντοτε θριαµβεύοντι ἡµᾶς ἐν τῷ Χριστῷ καὶ τὴν ὀσµὴν 
τῆς γνώσεως αὐτοῦ φανεροῦντι δι� ἡµῶν ἐν παντὶ τόπῳ· 15 ὅτι 
Χριστοῦ εὐωδία ἐσµὲν τῷ θεῷ ἐν τοῖς σῳζοµένοις καὶ ἐν τοῖς 
ἀπολλυµένοις, 16 οἷς µὲν ὀσµὴ ἐκ θανάτου εἰς θάνατον, οἷς δὲ ὀσµὴ 
ἐκ ζωῆς εἰς ζωήν. καὶ πρὸς ταῦτα τίς ἱκανός; 17 οὐ γάρ ἐσµεν ὡς οἱ 
πολλοὶ καπηλεύοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, ἀλλ� ὡς ἐξ εἰλικρινείας, 
ἀλλ� ὡς ἐκ θεοῦ κατέναντι θεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦµεν.  
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2Cor 3:12Cor 3:12Cor 3:12Cor 3:1    

Ἀρχόµεθα πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνειν; ἢ µὴ χρῄζοµεν ὥς τινες 
συστατικῶν ἐπιστολῶν πρὸς ὑµᾶς ἢ ἐξ ὑµῶν; 2 ἡ ἐπιστολὴ ἡµῶν 
ὑµεῖς ἐστε, ἐγγεγραµµένη ἐν ταῖς καρδίαις ἡµῶν, γινωσκοµένη καὶ 
ἀναγινωσκοµένη ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων· 3 φανερούµενοι ὅτι ἐστὲ 
ἐπιστολὴ Χριστοῦ διακονηθεῖσα ὑφ� ἡµῶν, ἐγγεγραµµένη οὐ 
µέλανι ἀλλὰ πνεύµατι θεοῦ ζῶντος, οὐκ ἐν πλαξὶν λιθίναις ἀλλ� ἐν 
πλαξὶν καρδίαις σαρκίναις. 4 Πεποίθησιν δὲ τοιαύτην ἔχοµεν διὰ 
τοῦ Χριστοῦ πρὸς τὸν θεόν. 5 οὐχ ὅτι ἀφ�  ἑαυτῶν ἱκανοί ἐσµεν 
λογίσασθαί τι ὡς ἐξ ἑαυτῶν, ἀλλ� ἡ ἱκανότης ἡµῶν ἐκ τοῦ θεοῦ, 6 
ὃς καὶ ἱκάνωσεν ἡµᾶς διακόνους καινῆς διαθήκης, οὐ γράµµατος 
ἀλλὰ πνεύµατος· τὸ γὰρ γράµµα ἀποκτέννει, τὸ δὲ πνεῦµα 
ζῳοποιεῖ. 7 Εἰ δὲ ἡ διακονία τοῦ θανάτου ἐν γράµµασιν 
ἐντετυπωµένη λίθοις ἐγενήθη ἐν δόξῃ, ὥστε µὴ δύνασθαι ἀτενίσαι 
τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ εἰς τὸ πρόσωπον Μωϋσέως διὰ τὴν δόξαν τοῦ 
προσώπου αὐτοῦ τὴν καταργουµένην, 8 πῶς οὐχὶ µᾶλλον ἡ διακονία 
τοῦ πνεύµατος ἔσται ἐν δόξῃ; 9 εἰ γὰρ ἡ διακονία τῆς κατακρίσεως 
δόξα, πολλῷ µᾶλλον περισσεύει ἡ διακονία τῆς δικαιοσύνης δόξῃ. 
10 καὶ γὰρ οὐ δεδόξασται τὸ δεδοξασµένον ἐν τούτῳ τῷ µέρει 
εἵνεκεν τῆς ὑπερβαλλούσης δόξης· 11 εἰ γὰρ τὸ καταργούµενον διὰ 
δόξης, πολλῷ µᾶλλον τὸ µένον ἐν δόξῃ. 12 Ἔχοντες οὖν τοιαύτην 
ἐλπίδα πολλῇ παρρησίᾳ χρώµεθα, 13 καὶ οὐ καθάπερ Μωϋσῆς 
ἐτίθει κάλυµµα ἐπὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, πρὸς τὸ µὴ ἀτενίσαι τοὺς 
υἱοὺς Ἰσραὴλ εἰς τὸ τέλος τοῦ καταργουµένου. 14 ἀλλὰ ἐπωρώθη 
τὰ νοήµατα αὐτῶν. ἄχρι γὰρ τῆς σήµερον ἡµέρας τὸ αὐτὸ 
κάλυµµα ἐπὶ τῇ ἀναγνώσει τῆς παλαιᾶς διαθήκης µένει µὴ 
ἀνακαλυπτόµενον, ὅτι ἐν Χριστῷ καταργεῖται· 15 ἀλλ� ἕως 
σήµερον ἡνίκα ἂν ἀναγινώσκηται Μωϋσῆς κάλυµµα ἐπὶ τὴν 
καρδίαν αὐτῶν κεῖται· 16 ἡνίκα δὲ ἐὰν ἐπιστρέψῃ πρὸς κύριον, 
περιαιρεῖται τὸ κάλυµµα. 17 ὁ δὲ κύριος τὸ πνεῦµά ἐστιν· οὗ δὲ τὸ 
πνεῦµα κυρίου, ἐλευθερία. 18 ἡµεῖς δὲ πάντες ἀνακεκαλυµµένῳ 
προσώπῳ τὴν δόξαν κυρίου κατοπτριζόµενοι τὴν αὐτὴν εἰκόνα 
µεταµορφούµεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, καθάπερ ἀπὸ κυρίου 
πνεύµατος.  

2Cor 4:12Cor 4:12Cor 4:12Cor 4:1    

∆ιὰ τοῦτο, ἔχοντες τὴν διακονίαν ταύτην, καθὼς ἠλεήθηµεν, οὐκ 
ἐγκακοῦµεν, 2 ἀλλὰ ἀπειπάµεθα τὰ κρυπτὰ τῆς αἰσχύνης, µὴ 
περιπατοῦντες ἐν πανουργίᾳ µηδὲ δολοῦντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, 
ἀλλὰ τῇ φανερώσει τῆς ἀληθείας συνιστάνοντες ἑαυτοὺς πρὸς 
πᾶσαν συνείδησιν ἀνθρώπων ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 3 εἰ δὲ καὶ ἔστιν 
κεκαλυµµένον τὸ εὐαγγέλιον ἡµῶν, ἐν τοῖς ἀπολλυµένοις ἐστὶν 
κεκαλυµµένον, 4 ἐν οἷς ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσεν τὰ 
νοήµατα τῶν ἀπίστων εἰς τὸ µὴ αὐγάσαι τὸν φωτισµὸν τοῦ 
εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ. 5 οὐ 
γὰρ ἑαυτοὺς κηρύσσοµεν ἀλλὰ Ἰησοῦν Χριστὸν κύριον, ἑαυτοὺς δὲ 
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δούλους ὑµῶν διὰ Ἰησοῦν. 6 ὅτι ὁ θεὸς ὁ εἰπών, Ἐκ σκότους φῶς 
λάµψει, ὃς ἔλαµψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡµῶν πρὸς φωτισµὸν τῆς 
γνώσεως τῆς δόξης τοῦ θεοῦ ἐν προσώπῳ Χριστοῦ. 7 Ἔχοµεν δὲ 
τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς 
δυνάµεως ᾖ τοῦ θεοῦ καὶ µὴ ἐξ ἡµῶν· 8 ἐν παντὶ θλιβόµενοι ἀλλ� 
οὐ στενοχωρούµενοι, ἀπορούµενοι ἀλλ� οὐκ ἐξαπορούµενοι, 9 
διωκόµενοι ἀλλ� οὐκ ἐγκαταλειπόµενοι, καταβαλλόµενοι ἀλλ� οὐκ 
ἀπολλύµενοι, 10 πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώµατι 
περιφέροντες, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώµατι ἡµῶν 
φανερωθῇ. 11 ἀεὶ γὰρ ἡµεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον παραδιδόµεθα 
διὰ Ἰησοῦν, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ φανερωθῇ ἐν τῇ θνητῇ σαρκὶ 
ἡµῶν. 12 ὥστε ὁ θάνατος ἐν ἡµῖν ἐνεργεῖται, ἡ δὲ ζωὴ ἐν ὑµῖν. 13 
ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦµα τῆς πίστεως, κατὰ τὸ γεγραµµένον, 
Ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα, καὶ ἡµεῖς πιστεύοµεν, διὸ καὶ λαλοῦµεν, 
14 εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν κύριον Ἰησοῦν καὶ ἡµᾶς σὺν Ἰησοῦ 
ἐγερεῖ καὶ παραστήσει σὺν ὑµῖν. 15 τὰ γὰρ πάντα δι� ὑµᾶς, ἵνα ἡ 
χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ 
εἰς τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ. 16 ∆ιὸ οὐκ ἐγκακοῦµεν, ἀλλ� εἰ καὶ ὁ ἔξω 
ἡµῶν ἄνθρωπος διαφθείρεται, ἀλλ� ὁ ἔσω ἡµῶν ἀνακαινοῦται 
ἡµέρᾳ καὶ ἡµέρᾳ. 17 τὸ γὰρ παραυτίκα ἐλαφρὸν τῆς θλίψεως ἡµῶν 
καθ� ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολὴν αἰώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται 
ἡµῖν, 18 µὴ σκοπούντων ἡµῶν τὰ βλεπόµενα ἀλλὰ τὰ µὴ 
βλεπόµενα· τὰ γὰρ βλεπόµενα πρόσκαιρα, τὰ δὲ µὴ βλεπόµενα 
αἰώνια.  

2Cor 5:12Cor 5:12Cor 5:12Cor 5:1    

Οἴδαµεν γὰρ ὅτι ἐὰν ἡ ἐπίγειος ἡµῶν οἰκία τοῦ σκήνους καταλυθῇ, 
οἰκοδοµὴν ἐκ θεοῦ ἔχοµεν οἰκίαν ἀχειροποίητον αἰώνιον ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς. 2 καὶ γὰρ ἐν τούτῳ στενάζοµεν, τὸ οἰκητήριον ἡµῶν τὸ ἐξ 
οὐρανοῦ ἐπενδύσασθαι ἐπιποθοῦντες, 3 εἴ γε καὶ ἐνδυσάµενοι οὐ 
γυµνοὶ εὑρεθησόµεθα. 4 καὶ γὰρ οἱ ὄντες ἐν τῷ σκήνει στενάζοµεν 
βαρούµενοι, ἐφ� ᾧ οὐ θέλοµεν ἐκδύσασθαι ἀλλ� ἐπενδύσασθαι, ἵνα 
καταποθῇ τὸ θνητὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς. 5 ὁ δὲ κατεργασάµενος ἡµᾶς 
εἰς αὐτὸ τοῦτο θεός, ὁ δοὺς ἡµῖν τὸν ἀρραβῶνα τοῦ πνεύµατος. 6 
Θαρροῦντες οὖν πάντοτε καὶ εἰδότες ὅτι ἐνδηµοῦντες ἐν τῷ σώµατι 
ἐκδηµοῦµεν ἀπὸ τοῦ κυρίου, 7 διὰ πίστεως γὰρ περιπατοῦµεν οὐ διὰ 
εἴδους �8 θαρροῦµεν δὲ καὶ εὐδοκοῦµεν µᾶλλον ἐκδηµῆσαι ἐκ τοῦ 
σώµατος καὶ ἐνδηµῆσαι πρὸς τὸν κύριον. 9 διὸ καὶ φιλοτιµούµεθα, 
εἴτε ἐνδηµοῦντες εἴτε ἐκδηµοῦντες, εὐάρεστοι αὐτῷ εἶναι. 10 τοὺς 
γὰρ πάντας ἡµᾶς φανερωθῆναι δεῖ ἔµπροσθεν τοῦ βήµατος τοῦ 
Χριστοῦ, ἵνα κοµίσηται ἕκαστος τὰ διὰ τοῦ σώµατος πρὸς ἃ 
ἔπραξεν, εἴτε ἀγαθὸν εἴτε φαῦλον. 11 Εἰδότες οὖν τὸν φόβον τοῦ 
κυρίου ἀνθρώπους πείθοµεν, θεῷ δὲ πεφανερώµεθα· ἐλπίζω δὲ καὶ 
ἐν ταῖς συνειδήσεσιν ὑµῶν πεφανερῶσθαι. 12 οὐ πάλιν ἑαυτοὺς 
συνιστάνοµεν ὑµῖν, ἀλλὰ ἀφορµὴν διδόντες ὑµῖν καυχήµατος ὑπὲρ 
ἡµῶν, ἵνα ἔχητε πρὸς τοὺς ἐν προσώπῳ καυχωµένους καὶ µὴ ἐν 
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καρδίᾳ. 13 εἴτε γὰρ ἐξέστηµεν, θεῷ· εἴτε σωφρονοῦµεν, ὑµῖν. 14 ἡ 
γὰρ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ συνέχει ἡµᾶς, κρίναντας τοῦτο, ὅτι εἷς 
ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν· ἄρα οἱ πάντες ἀπέθανον· 15 καὶ ὑπὲρ 
πάντων ἀπέθανεν ἵνα οἱ ζῶντες µηκέτι ἑαυτοῖς ζῶσιν ἀλλὰ τῷ 
ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανόντι καὶ ἐγερθέντι. 16 Ὥστε ἡµεῖς ἀπὸ τοῦ νῦν 
οὐδένα οἴδαµεν κατὰ σάρκα· εἰ καὶ ἐγνώκαµεν κατὰ σάρκα 
Χριστόν, ἀλλὰ νῦν οὐκέτι γινώσκοµεν. 17 ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ, 
καινὴ κτίσις· τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονεν καινά· 18 τὰ δὲ 
πάντα ἐκ τοῦ θεοῦ τοῦ καταλλάξαντος ἡµᾶς ἑαυτῷ διὰ Χριστοῦ 
καὶ δόντος ἡµῖν τὴν διακονίαν τῆς καταλλαγῆς, 19 ὡς ὅτι θεὸς ἦν 
ἐν Χριστῷ κόσµον καταλλάσσων ἑαυτῷ, µὴ λογιζόµενος αὐτοῖς τὰ 
παραπτώµατα αὐτῶν, καὶ θέµενος ἐν ἡµῖν τὸν λόγον τῆς 
καταλλαγῆς. 20 ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν πρεσβεύοµεν ὡς τοῦ θεοῦ 
παρακαλοῦντος δι� ἡµῶν· δεόµεθα ὑπὲρ Χριστοῦ, καταλλάγητε τῷ 
θεῷ. 21 τὸν µὴ γνόντα ἁµαρτίαν ὑπὲρ ἡµῶν ἁµαρτίαν ἐποίησεν, 
ἵνα ἡµεῖς γενώµεθα δικαιοσύνη θεοῦ ἐν αὐτῷ.  

2Cor 6:12Cor 6:12Cor 6:12Cor 6:1    

Συνεργοῦντες δὲ καὶ παρακαλοῦµεν µὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν τοῦ θεοῦ 
δέξασθαι ὑµᾶς �2 λέγει γάρ, Καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου καὶ ἐν 
ἡµέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι· ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ 
νῦν ἡµέρα σωτηρίας �3 µηδεµίαν ἐν µηδενὶ διδόντες προσκοπήν, ἵνα 
µὴ µωµηθῇ ἡ διακονία, 4 ἀλλ� ἐν παντὶ συνιστάνοντες ἑαυτοὺς ὡς 
θεοῦ διάκονοι, ἐν ὑποµονῇ πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν 
στενοχωρίαις, 5 ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐν ἀκαταστασίαις, ἐν 
κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις, 6 ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν 
µακροθυµίᾳ, ἐν χρηστότητι, ἐν πνεύµατι ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ 
ἀνυποκρίτῳ, 7 ἐν λόγῳ ἀληθείας, ἐν δυνάµει θεοῦ· διὰ τῶν ὅπλων 
τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν, 8 διὰ δόξης καὶ 
ἀτιµίας, διὰ δυσφηµίας καὶ εὐφηµίας· ὡς πλάνοι καὶ ἀληθεῖς, 9 ὡς 
ἀγνοούµενοι καὶ ἐπιγινωσκόµενοι, ὡς ἀποθνῄσκοντες καὶ ἰδοὺ 
ζῶµεν, ὡς παιδευόµενοι καὶ µὴ θανατούµενοι, 10 ὡς λυπούµενοι ἀεὶ 
δὲ χαίροντες, ὡς πτωχοὶ πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες, ὡς µηδὲν ἔχοντες 
καὶ πάντα κατέχοντες. 11 Τὸ στόµα ἡµῶν ἀνέῳγεν πρὸς ὑµᾶς, 
Κορίνθιοι, ἡ καρδία ἡµῶν πεπλάτυνται· 12 οὐ στενοχωρεῖσθε ἐν 
ἡµῖν, στενοχωρεῖσθε δὲ ἐν τοῖς σπλάγχνοις ὑµῶν· 13 τὴν δὲ αὐτὴν 
ἀντιµισθίαν, ὡς τέκνοις λέγω, πλατύνθητε καὶ ὑµεῖς. 14 Μὴ 
γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ µετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ 
ἀνοµίᾳ; ἢ τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; 15 τίς δὲ συµφώνησις 
Χριστοῦ πρὸς Βελιάρ, ἢ τίς µερὶς πιστῷ µετὰ ἀπίστου; 16 τίς δὲ 
συγκατάθεσις ναῷ θεοῦ µετὰ εἰδώλων; ἡµεῖς γὰρ ναὸς θεοῦ ἐσµεν 
ζῶντος· καθὼς εἶπεν ὁ θεὸς ὅτι Ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ 
ἐµπεριπατήσω, καὶ ἔσοµαι αὐτῶν θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί µου 
λαός. 17 διὸ ἐξέλθατε ἐκ µέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει 
κύριος, καὶ ἀκαθάρτου µὴ ἅπτεσθε· κἀγὼ εἰσδέξοµαι ὑµᾶς, 18 καὶ 
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ἔσοµαι ὑµῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑµεῖς ἔσεσθέ µοι εἰς υἱοὺς καὶ 
θυγατέρας, λέγει κύριος παντοκράτωρ.  

2Cor 7:12Cor 7:12Cor 7:12Cor 7:1    

ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωµεν 
ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς µολυσµοῦ σαρκὸς καὶ πνεύµατος, ἐπιτελοῦντες 
ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ θεοῦ. 2 Χωρήσατε ἡµᾶς· οὐδένα ἠδικήσαµεν, 
οὐδένα ἐφθείραµεν, οὐδένα ἐπλεονεκτήσαµεν. 3 πρὸς κατάκρισιν οὐ 
λέγω, προείρηκα γὰρ ὅτι ἐν ταῖς καρδίαις ἡµῶν ἐστε εἰς τὸ 
συναποθανεῖν καὶ συζῆν. 4 πολλή µοι παρρησία πρὸς ὑµᾶς, πολλή 
µοι καύχησις ὑπὲρ ὑµῶν· πεπλήρωµαι τῇ παρακλήσει, 
ὑπερπερισσεύοµαι τῇ χαρᾷ ἐπὶ πάσῃ τῇ θλίψει ἡµῶν. 5 Καὶ γὰρ 
ἐλθόντων ἡµῶν εἰς Μακεδονίαν οὐδεµίαν ἔσχηκεν ἄνεσιν ἡ σὰρξ 
ἡµῶν, ἀλλ� ἐν παντὶ θλιβόµενοι � ἔξωθεν µάχαι, ἔσωθεν φόβοι. 6 
ἀλλ� ὁ παρακαλῶν τοὺς ταπεινοὺς παρεκάλεσεν ἡµᾶς ὁ θεὸς ἐν τῇ 
παρουσίᾳ Τίτου· 7 οὐ µόνον δὲ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ ἀλλὰ καὶ ἐν 
τῇ παρακλήσει ᾗ παρεκλήθη ἐφ� ὑµῖν, ἀναγγέλλων ἡµῖν τὴν ὑµῶν 
ἐπιπόθησιν, τὸν ὑµῶν ὀδυρµόν, τὸν ὑµῶν ζῆλον ὑπὲρ ἐµοῦ, ὥστε µε 
µᾶλλον χαρῆναι. 8 ὅτι εἰ καὶ ἐλύπησα ὑµᾶς ἐν τῇ ἐπιστολῇ, οὐ 
µεταµέλοµαι· εἰ καὶ µετεµελόµην [βλέπω ὅτι ἡ ἐπιστολὴ ἐκείνη εἰ 
καὶ πρὸς ὥραν ἐλύπησεν ὑµᾶς], 9 νῦν χαίρω, οὐχ ὅτι ἐλυπήθητε, 
ἀλλ� ὅτι ἐλυπήθητε εἰς µετάνοιαν· ἐλυπήθητε γὰρ κατὰ θεόν, ἵνα 
ἐν µηδενὶ ζηµιωθῆτε ἐξ ἡµῶν. 10 ἡ γὰρ κατὰ θεὸν λύπη µετάνοιαν 
εἰς σωτηρίαν ἀµεταµέλητον ἐργάζεται· ἡ δὲ τοῦ κόσµου λύπη 
θάνατον κατεργάζεται. 11 ἰδοὺ γὰρ αὐτὸ τοῦτο τὸ κατὰ θεὸν 
λυπηθῆναι πόσην κατειργάσατο ὑµῖν σπουδήν, ἀλλὰ ἀπολογίαν, 
ἀλλὰ ἀγανάκτησιν, ἀλλὰ φόβον, ἀλλὰ ἐπιπόθησιν, ἀλλὰ ζῆλον, 
ἀλλὰ ἐκδίκησιν· ἐν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἶναι τῷ 
πράγµατι. 12 ἄρα εἰ καὶ ἔγραψα ὑµῖν, οὐχ ἕνεκεν τοῦ ἀδικήσαντος, 
οὐδὲ ἕνεκεν τοῦ ἀδικηθέντος, ἀλλ� ἕνεκεν τοῦ φανερωθῆναι τὴν 
σπουδὴν ὑµῶν τὴν ὑπὲρ ἡµῶν πρὸς ὑµᾶς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 13 διὰ 
τοῦτο παρακεκλήµεθα. Ἐπὶ δὲ τῇ παρακλήσει ἡµῶν περισσοτέρως 
µᾶλλον ἐχάρηµεν ἐπὶ τῇ χαρᾷ Τίτου, ὅτι ἀναπέπαυται τὸ πνεῦµα 
αὐτοῦ ἀπὸ πάντων ὑµῶν· 14 ὅτι εἴ τι αὐτῷ ὑπὲρ ὑµῶν κεκαύχηµαι 
οὐ κατῃσχύνθην, ἀλλ� ὡς πάντα ἐν ἀληθείᾳ ἐλαλήσαµεν ὑµῖν, 
οὕτως καὶ ἡ καύχησις ἡµῶν ἡ ἐπὶ Τίτου ἀλήθεια ἐγενήθη. 15 καὶ 
τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ περισσοτέρως εἰς ὑµᾶς ἐστιν 
ἀναµιµνῃσκοµένου τὴν πάντων ὑµῶν ὑπακοήν, ὡς µετὰ φόβου καὶ 
τρόµου ἐδέξασθε αὐτόν. 16 χαίρω ὅτι ἐν παντὶ θαρρῶ ἐν ὑµῖν.  

2Cor 8:12Cor 8:12Cor 8:12Cor 8:1    

Γνωρίζοµεν δὲ ὑµῖν, ἀδελφοί, τὴν χάριν τοῦ θεοῦ τὴν δεδοµένην ἐν 
ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Μακεδονίας, 2 ὅτι ἐν πολλῇ δοκιµῇ θλίψεως ἡ 
περισσεία τῆς χαρᾶς αὐτῶν καὶ ἡ κατὰ βάθους πτωχεία αὐτῶν 
ἐπερίσσευσεν εἰς τὸ πλοῦτος τῆς ἁπλότητος αὐτῶν· 3 ὅτι κατὰ 
δύναµιν, µαρτυρῶ, καὶ παρὰ δύναµιν, αὐθαίρετοι 4 µετὰ πολλῆς 
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παρακλήσεως δεόµενοι ἡµῶν τὴν χάριν καὶ τὴν κοινωνίαν τῆς 
διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους �5 καὶ οὐ καθὼς ἠλπίσαµεν ἀλλ� 
ἑαυτοὺς ἔδωκαν πρῶτον τῷ κυρίῳ καὶ ἡµῖν διὰ θελήµατος θεοῦ, 6 
εἰς τὸ παρακαλέσαι ἡµᾶς Τίτον ἵνα καθὼς προενήρξατο οὕτως καὶ 
ἐπιτελέσῃ εἰς ὑµᾶς καὶ τὴν χάριν ταύτην. 7 ἀλλ� ὥσπερ ἐν παντὶ 
περισσεύετε, πίστει καὶ λόγῳ καὶ γνώσει καὶ πάσῃ σπουδῇ καὶ τῇ 
ἐξ ἡµῶν ἐν ὑµῖν ἀγάπῃ, ἵνα καὶ ἐν ταύτῃ τῇ χάριτι περισσεύητε. 8 
Οὐ κατ� ἐπιταγὴν λέγω, ἀλλὰ διὰ τῆς ἑτέρων σπουδῆς καὶ τὸ τῆς 
ὑµετέρας ἀγάπης γνήσιον δοκιµάζων· 9 γινώσκετε γὰρ τὴν χάριν 
τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτι δι� ὑµᾶς ἐπτώχευσεν πλούσιος 
ὤν, ἵνα ὑµεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε. 10 καὶ γνώµην ἐν 
τούτῳ δίδωµι· τοῦτο γὰρ ὑµῖν συµφέρει, οἵτινες οὐ µόνον τὸ ποιῆσαι 
ἀλλὰ καὶ τὸ θέλειν προενήρξασθε ἀπὸ πέρυσι· 11 νυνὶ δὲ καὶ τὸ 
ποιῆσαι ἐπιτελέσατε, ὅπως καθάπερ ἡ προθυµία τοῦ θέλειν οὕτως 
καὶ τὸ ἐπιτελέσαι ἐκ τοῦ ἔχειν. 12 εἰ γὰρ ἡ προθυµία πρόκειται, 
καθὸ ἐὰν ἔχῃ εὐπρόσδεκτος, οὐ καθὸ οὐκ ἔχει. 13 οὐ γὰρ ἵνα ἄλλοις 
ἄνεσις, ὑµῖν θλῖψις· ἀλλ� ἐξ ἰσότητος 14 ἐν τῷ νῦν καιρῷ τὸ ὑµῶν 
περίσσευµα εἰς τὸ ἐκείνων ὑστέρηµα, ἵνα καὶ τὸ ἐκείνων 
περίσσευµα γένηται εἰς τὸ ὑµῶν ὑστέρηµα, ὅπως γένηται ἰσότης· 
15 καθὼς γέγραπται, Ὁ τὸ πολὺ οὐκ ἐπλεόνασεν, καὶ ὁ τὸ ὀλίγον 
οὐκ ἠλαττόνησεν. 16 Χάρις δὲ τῷ θεῷ τῷ δόντι τὴν αὐτὴν σπουδὴν 
ὑπὲρ ὑµῶν ἐν τῇ καρδίᾳ Τίτου, 17 ὅτι τὴν µὲν παράκλησιν ἐδέξατο, 
σπουδαιότερος δὲ ὑπάρχων αὐθαίρετος ἐξῆλθεν πρὸς ὑµᾶς. 18 
συνεπέµψαµεν δὲ µετ� αὐτοῦ τὸν ἀδελφὸν οὗ ὁ ἔπαινος ἐν τῷ 
εὐαγγελίῳ διὰ πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν 19 � οὐ µόνον δὲ ἀλλὰ καὶ 
χειροτονηθεὶς ὑπὸ τῶν ἐκκλησιῶν συνέκδηµος ἡµῶν σὺν τῇ χάριτι 
ταύτῃ τῇ διακονουµένῃ ὑφ� ἡµῶν πρὸς τὴν [αὐτοῦ] τοῦ κυρίου δόξαν 
καὶ προθυµίαν ἡµῶν �20 στελλόµενοι τοῦτο µή τις ἡµᾶς 
µωµήσηται ἐν τῇ ἁδρότητι ταύτῃ τῇ διακονουµένῃ ὑφ� ἡµῶν· 21 
προνοοῦµεν γὰρ καλὰ οὐ µόνον ἐνώπιον κυρίου ἀλλὰ καὶ ἐνώπιον 
ἀνθρώπων. 22 συνεπέµψαµεν δὲ αὐτοῖς τὸν ἀδελφὸν ἡµῶν ὃν 
ἐδοκιµάσαµεν ἐν πολλοῖς πολλάκις σπουδαῖον ὄντα, νυνὶ δὲ πολὺ 
σπουδαιότερον πεποιθήσει πολλῇ τῇ εἰς ὑµᾶς. 23 εἴτε ὑπὲρ Τίτου, 
κοινωνὸς ἐµὸς καὶ εἰς ὑµᾶς συνεργός· εἴτε ἀδελφοὶ ἡµῶν, ἀπόστολοι 
ἐκκλησιῶν, δόξα Χριστοῦ. 24 τὴν οὖν ἔνδειξιν τῆς ἀγάπης ὑµῶν καὶ 
ἡµῶν καυχήσεως ὑπὲρ ὑµῶν εἰς αὐτοὺς ἐνδεικνύµενοι εἰς πρόσωπον 
τῶν ἐκκλησιῶν.  

2Cor 9:12Cor 9:12Cor 9:12Cor 9:1    

Περὶ µὲν γὰρ τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους περισσόν µοί ἐστιν 
τὸ γράφειν ὑµῖν, 2 οἶδα γὰρ τὴν προθυµίαν ὑµῶν ἣν ὑπὲρ ὑµῶν 
καυχῶµαι Μακεδόσιν ὅτι Ἀχαΐα παρεσκεύασται ἀπὸ πέρυσι, καὶ τὸ 
ὑµῶν ζῆλος ἠρέθισεν τοὺς πλείονας. 3 ἔπεµψα δὲ τοὺς ἀδελφούς, 
ἵνα µὴ τὸ καύχηµα ἡµῶν τὸ ὑπὲρ ὑµῶν κενωθῇ ἐν τῷ µέρει τούτῳ, 
ἵνα καθὼς ἔλεγον παρεσκευασµένοι ἦτε, 4 µή πως ἐὰν ἔλθωσιν σὺν 
ἐµοὶ Μακεδόνες καὶ εὕρωσιν ὑµᾶς ἀπαρασκευάστους 
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καταισχυνθῶµεν ἡµεῖς, ἵνα µὴ λέγω ὑµεῖς, ἐν τῇ ὑποστάσει ταύτῃ. 
5 ἀναγκαῖον οὖν ἡγησάµην παρακαλέσαι τοὺς ἀδελφοὺς ἵνα 
προέλθωσιν εἰς ὑµᾶς καὶ προκαταρτίσωσιν τὴν προεπηγγελµένην 
εὐλογίαν ὑµῶν, ταύτην ἑτοίµην εἶναι οὕτως ὡς εὐλογίαν καὶ µὴ ὡς 
πλεονεξίαν. 6 Τοῦτο δέ, ὁ σπείρων φειδοµένως φειδοµένως καὶ 
θερίσει, καὶ ὁ σπείρων ἐπ� εὐλογίαις ἐπ� εὐλογίαις καὶ θερίσει. 7 
ἕκαστος καθὼς προῄρηται τῇ καρδίᾳ, µὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης, 
ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ θεός. 8 δυνατεῖ δὲ ὁ θεὸς πᾶσαν χάριν 
περισσεῦσαι εἰς ὑµᾶς, ἵνα ἐν παντὶ πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν 
ἔχοντες περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν, 9 καθὼς γέγραπται, 
Ἐσκόρπισεν, ἔδωκεν τοῖς πένησιν, ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ µένει εἰς τὸν 
αἰῶνα. 10 ὁ δὲ ἐπιχορηγῶν σπέρµα τῷ σπείροντι καὶ ἄρτον εἰς 
βρῶσιν χορηγήσει καὶ πληθυνεῖ τὸν σπόρον ὑµῶν καὶ αὐξήσει τὰ 
γενήµατα τῆς δικαιοσύνης ὑµῶν· 11 ἐν παντὶ πλουτιζόµενοι εἰς 
πᾶσαν ἁπλότητα, ἥτις κατεργάζεται δι� ἡµῶν εὐχαριστίαν τῷ θεῷ 
�12 ὅτι ἡ διακονία τῆς λειτουργίας ταύτης οὐ µόνον ἐστὶν 
προσαναπληροῦσα τὰ ὑστερήµατα τῶν ἁγίων, ἀλλὰ καὶ 
περισσεύουσα διὰ πολλῶν εὐχαριστιῶν τῷ θεῷ �13 διὰ τῆς δοκιµῆς 
τῆς διακονίας ταύτης δοξάζοντες τὸν θεὸν ἐπὶ τῇ ὑποταγῇ τῆς 
ὁµολογίας ὑµῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ καὶ ἁπλότητι τῆς 
κοινωνίας εἰς αὐτοὺς καὶ εἰς πάντας, 14 καὶ αὐτῶν δεήσει ὑπὲρ 
ὑµῶν ἐπιποθούντων ὑµᾶς διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν χάριν τοῦ θεοῦ 
ἐφ� ὑµῖν. 15 χάρις τῷ θεῷ ἐπὶ τῇ ἀνεκδιηγήτῳ αὐτοῦ δωρεᾷ.  

2Cor 10:12Cor 10:12Cor 10:12Cor 10:1    

Αὐτὸς δὲ ἐγὼ Παῦλος παρακαλῶ ὑµᾶς διὰ τῆς πραΰτητος καὶ 
ἐπιεικείας τοῦ Χριστοῦ, ὃς κατὰ πρόσωπον µὲν ταπεινὸς ἐν ὑµῖν, 
ἀπὼν δὲ θαρρῶ εἰς ὑµᾶς· 2 δέοµαι δὲ τὸ µὴ παρὼν θαρρῆσαι τῇ 
πεποιθήσει ᾗ λογίζοµαι τολµῆσαι ἐπί τινας τοὺς λογιζοµένους ἡµᾶς 
ὡς κατὰ σάρκα περιπατοῦντας. 3 ἐν σαρκὶ γὰρ περιπατοῦντες οὐ 
κατὰ σάρκα στρατευόµεθα �4 τὰ γὰρ ὅπλα τῆς στρατείας ἡµῶν οὐ 
σαρκικὰ ἀλλὰ δυνατὰ τῷ θεῷ πρὸς καθαίρεσιν ὀχυρωµάτων � 
λογισµοὺς καθαιροῦντες 5 καὶ πᾶν ὕψωµα ἐπαιρόµενον κατὰ τῆς 
γνώσεως τοῦ θεοῦ, καὶ αἰχµαλωτίζοντες πᾶν νόηµα εἰς τὴν 
ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ, 6 καὶ ἐν ἑτοίµῳ ἔχοντες ἐκδικῆσαι πᾶσαν 
παρακοήν, ὅταν πληρωθῇ ὑµῶν ἡ ὑπακοή. 7 Τὰ κατὰ πρόσωπον 
βλέπετε. εἴ τις πέποιθεν ἑαυτῷ Χριστοῦ εἶναι, τοῦτο λογιζέσθω 
πάλιν ἐφ� ἑαυτοῦ ὅτι καθὼς αὐτὸς Χριστοῦ οὕτως καὶ ἡµεῖς. 8 ἐάν 
[τε] γὰρ περισσότερόν τι καυχήσωµαι περὶ τῆς ἐξουσίας ἡµῶν, ἧς 
ἔδωκεν ὁ κύριος εἰς οἰκοδοµὴν καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν ὑµῶν, οὐκ 
αἰσχυνθήσοµαι, 9 ἵνα µὴ δόξω ὡς ἂν ἐκφοβεῖν ὑµᾶς διὰ τῶν 
ἐπιστολῶν· 10 ὅτι, Αἱ ἐπιστολαὶ µέν, φησίν, βαρεῖαι καὶ ἰσχυραί, ἡ 
δὲ παρουσία τοῦ σώµατος ἀσθενὴς καὶ ὁ λόγος ἐξουθενηµένος. 11 
τοῦτο λογιζέσθω ὁ τοιοῦτος, ὅτι οἷοί ἐσµεν τῷ λόγῳ δι� ἐπιστολῶν 
ἀπόντες, τοιοῦτοι καὶ παρόντες τῷ ἔργῳ. 12 Οὐ γὰρ τολµῶµεν 
ἐγκρῖναι ἢ συγκρῖναι ἑαυτούς τισιν τῶν ἑαυτοὺς συνιστανόντων· 
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ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς µετροῦντες καὶ συγκρίνοντες ἑαυτοὺς 
ἑαυτοῖς οὐ συνιᾶσιν. 13 ἡµεῖς δὲ οὐκ εἰς τὰ ἄµετρα καυχησόµεθα, 
ἀλλὰ κατὰ τὸ µέτρον τοῦ κανόνος οὗ ἐµέρισεν ἡµῖν ὁ θεὸς µέτρου, 
ἐφικέσθαι ἄχρι καὶ ὑµῶν. 14 οὐ γὰρ ὡς µὴ ἐφικνούµενοι εἰς ὑµᾶς 
ὑπερεκτείνοµεν ἑαυτούς, ἄχρι γὰρ καὶ ὑµῶν ἐφθάσαµεν ἐν τῷ 
εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ· 15 οὐκ εἰς τὰ ἄµετρα καυχώµενοι ἐν 
ἀλλοτρίοις κόποις, ἐλπίδα δὲ ἔχοντες αὐξανοµένης τῆς πίστεως 
ὑµῶν ἐν ὑµῖν µεγαλυνθῆναι κατὰ τὸν κανόνα ἡµῶν εἰς περισσείαν, 
16 εἰς τὰ ὑπερέκεινα ὑµῶν εὐαγγελίσασθαι, οὐκ ἐν ἀλλοτρίῳ 
κανόνι εἰς τὰ ἕτοιµα καυχήσασθαι. 17 Ὁ δὲ καυχώµενος ἐν κυρίῳ 
καυχάσθω· 18 οὐ γὰρ ὁ ἑαυτὸν συνιστάνων, ἐκεῖνός ἐστιν δόκιµος, 
ἀλλὰ ὃν ὁ κύριος συνίστησιν.  

2Cor 11:12Cor 11:12Cor 11:12Cor 11:1    

Ὄφελον ἀνείχεσθέ µου µικρόν τι ἀφροσύνης· ἀλλὰ καὶ ἀνέχεσθέ 
µου. 2 ζηλῶ γὰρ ὑµᾶς θεοῦ ζήλῳ, ἡρµοσάµην γὰρ ὑµᾶς ἑνὶ ἀνδρὶ 
παρθένον ἁγνὴν παραστῆσαι τῷ Χριστῷ· 3 φοβοῦµαι δὲ µή πως, 
ὡς ὁ ὄφις ἐξηπάτησεν Εὕαν ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτοῦ, φθαρῇ τὰ 
νοήµατα ὑµῶν ἀπὸ τῆς ἁπλότητος [καὶ τῆς ἁγνότητος] τῆς εἰς τὸν 
Χριστόν. 4 εἰ µὲν γὰρ ὁ ἐρχόµενος ἄλλον Ἰησοῦν κηρύσσει ὃν οὐκ 
ἐκηρύξαµεν, ἢ πνεῦµα ἕτερον λαµβάνετε ὃ οὐκ ἐλάβετε, ἢ 
εὐαγγέλιον ἕτερον ὃ οὐκ ἐδέξασθε, καλῶς ἀνέχεσθε. 5 λογίζοµαι 
γὰρ µηδὲν ὑστερηκέναι τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων· 6 εἰ δὲ καὶ 
ἰδιώτης τῷ λόγῳ, ἀλλ� οὐ τῇ γνώσει, ἀλλ� ἐν παντὶ φανερώσαντες 
ἐν πᾶσιν εἰς ὑµᾶς. 7 Ἢ ἁµαρτίαν ἐποίησα ἐµαυτὸν ταπεινῶν ἵνα 
ὑµεῖς ὑψωθῆτε, ὅτι δωρεὰν τὸ τοῦ θεοῦ εὐαγγέλιον εὐηγγελισάµην 
ὑµῖν; 8 ἄλλας ἐκκλησίας ἐσύλησα λαβὼν ὀψώνιον πρὸς τὴν ὑµῶν 
διακονίαν, 9 καὶ παρὼν πρὸς ὑµᾶς καὶ ὑστερηθεὶς οὐ κατενάρκησα 
οὐθενός· τὸ γὰρ ὑστέρηµά µου προσανεπλήρωσαν οἱ ἀδελφοὶ 
ἐλθόντες ἀπὸ Μακεδονίας· καὶ ἐν παντὶ ἀβαρῆ ἐµαυτὸν ὑµῖν 
ἐτήρησα καὶ τηρήσω. 10 ἔστιν ἀλήθεια Χριστοῦ ἐν ἐµοὶ ὅτι ἡ 
καύχησις αὕτη οὐ φραγήσεται εἰς ἐµὲ ἐν τοῖς κλίµασιν τῆς Ἀχαΐας. 
11 διὰ τί; ὅτι οὐκ ἀγαπῶ ὑµᾶς; ὁ θεὸς οἶδεν. 12 Ὃ δὲ ποιῶ καὶ 
ποιήσω, ἵνα ἐκκόψω τὴν ἀφορµὴν τῶν θελόντων ἀφορµήν, ἵνα ἐν ᾧ 
καυχῶνται εὑρεθῶσιν καθὼς καὶ ἡµεῖς. 13 οἱ γὰρ τοιοῦτοι 
ψευδαπόστολοι, ἐργάται δόλιοι, µετασχηµατιζόµενοι εἰς 
ἀποστόλους Χριστοῦ. 14 καὶ οὐ θαῦµα, αὐτὸς γὰρ ὁ Σατανᾶς 
µετασχηµατίζεται εἰς ἄγγελον φωτός· 15 οὐ µέγα οὖν εἰ καὶ οἱ 
διάκονοι αὐτοῦ µετασχηµατίζονται ὡς διάκονοι δικαιοσύνης, ὧν τὸ 
τέλος ἔσται κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 16 Πάλιν λέγω, µή τίς µε δόξῃ 
ἄφρονα εἶναι· εἰ δὲ µήγε, κἂν ὡς ἄφρονα δέξασθέ µε, ἵνα κἀγὼ 
µικρόν τι καυχήσωµαι. 17 ὃ λαλῶ οὐ κατὰ κύριον λαλῶ, ἀλλ� ὡς 
ἐν ἀφροσύνῃ, ἐν ταύτῃ τῇ ὑποστάσει τῆς καυχήσεως. 18 ἐπεὶ 
πολλοὶ καυχῶνται κατὰ σάρκα, κἀγὼ καυχήσοµαι. 19 ἡδέως γὰρ 
ἀνέχεσθε τῶν ἀφρόνων φρόνιµοι ὄντες· 20 ἀνέχεσθε γὰρ εἴ τις ὑµᾶς 
καταδουλοῖ, εἴ τις κατεσθίει, εἴ τις λαµβάνει, εἴ τις ἐπαίρεται, εἴ 



 

 

- 234 - 

τις εἰς πρόσωπον ὑµᾶς δέρει. 21 κατὰ ἀτιµίαν λέγω, ὡς ὅτι ἡµεῖς 
ἠσθενήκαµεν· ἐν ᾧ δ� ἄν τις τολµᾷ, ἐν ἀφροσύνῃ λέγω, τολµῶ 
κἀγώ. 22 Ἑβραῖοί εἰσιν; κἀγώ. Ἰσραηλῖταί εἰσιν; κἀγώ. σπέρµα 
Ἀβραάµ εἰσιν; κἀγώ. 23 διάκονοι Χριστοῦ εἰσιν; παραφρονῶν 
λαλῶ, ὑπὲρ ἐγώ· ἐν κόποις περισσοτέρως, ἐν φυλακαῖς 
περισσοτέρως, ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως, ἐν θανάτοις πολλάκις· 
24 ὑπὸ Ἰουδαίων πεντάκις τεσσαράκοντα παρὰ µίαν ἔλαβον, 25 
τρὶς ἐραβδίσθην, ἅπαξ ἐλιθάσθην, τρὶς ἐναυάγησα, νυχθήµερον ἐν 
τῷ βυθῷ πεποίηκα· 26 ὁδοιπορίαις πολλάκις, κινδύνοις ποταµῶν, 
κινδύνοις λῃστῶν, κινδύνοις ἐκ γένους, κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν, κινδύνοις 
ἐν πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρηµίᾳ, κινδύνοις ἐν θαλάσσῃ, κινδύνοις ἐν 
ψευδαδέλφοις, 27 κόπῳ καὶ µόχθῳ, ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις, ἐν 
λιµῷ καὶ δίψει, ἐν νηστείαις πολλάκις, ἐν ψύχει καὶ γυµνότητι· 28 
χωρὶς τῶν παρεκτὸς ἡ ἐπίστασίς µοι ἡ καθ� ἡµέραν, ἡ µέριµνα 
πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν. 29 τίς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ; τίς 
σκανδαλίζεται, καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦµαι; 30 Εἰ καυχᾶσθαι δεῖ, τὰ τῆς 
ἀσθενείας µου καυχήσοµαι. 31 ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ 
οἶδεν, ὁ ὢν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ὅτι οὐ ψεύδοµαι. 32 ἐν 
∆αµασκῷ ὁ ἐθνάρχης Ἁρέτα τοῦ βασιλέως ἐφρούρει τὴν πόλιν 
∆αµασκηνῶν πιάσαι µε, 33 καὶ διὰ θυρίδος ἐν σαργάνῃ ἐχαλάσθην 
διὰ τοῦ τείχους καὶ ἐξέφυγον τὰς χεῖρας αὐτοῦ.  

2Cor 12:12Cor 12:12Cor 12:12Cor 12:1    

Καυχᾶσθαι δεῖ· οὐ συµφέρον µέν, ἐλεύσοµαι δὲ εἰς ὀπτασίας καὶ 
ἀποκαλύψεις κυρίου. 2 οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν 
δεκατεσσάρων � εἴτε ἐν σώµατι οὐκ οἶδα, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώµατος 
οὐκ οἶδα, ὁ θεὸς οἶδεν � ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου 
οὐρανοῦ. 3 καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον � εἴτε ἐν σώµατι εἴτε 
χωρὶς τοῦ σώµατος οὐκ οἶδα, ὁ θεὸς οἶδεν �4 ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν 
παράδεισον καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ῥήµατα ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ 
λαλῆσαι. 5 ὑπὲρ τοῦ τοιούτου καυχήσοµαι, ὑπὲρ δὲ ἐµαυτοῦ οὐ 
καυχήσοµαι εἰ µὴ ἐν ταῖς ἀσθενείαις [µου]. 6 ἐὰν γὰρ θελήσω 
καυχήσασθαι, οὐκ ἔσοµαι ἄφρων, ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ· φείδοµαι δέ, 
µή τις εἰς ἐµὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει µε ἢ ἀκούει [τι] ἐξ ἐµοῦ 7 
καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων. διό, ἵνα µὴ ὑπεραίρωµαι, 
ἐδόθη µοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος Σατανᾶ, ἵνα µε κολαφίζῃ, ἵνα 
µὴ ὑπεραίρωµαι. 8 ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν κύριον παρεκάλεσα ἵνα 
ἀποστῇ ἀπ� ἐµοῦ· 9 καὶ εἴρηκέν µοι, Ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις µου· ἡ γὰρ 
δύναµις ἐν ἀσθενείᾳ τελεῖται. ἥδιστα οὖν µᾶλλον καυχήσοµαι ἐν 
ταῖς ἀσθενείαις µου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ� ἐµὲ ἡ δύναµις τοῦ 
Χριστοῦ. 10 διὸ εὐδοκῶ ἐν ἀσθενείαις, ἐν ὕβρεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν 
διωγµοῖς καὶ στενοχωρίαις, ὑπὲρ Χριστοῦ· ὅταν γὰρ ἀσθενῶ, τότε 
δυνατός εἰµι. 11 Γέγονα ἄφρων· ὑµεῖς µε ἠναγκάσατε· ἐγὼ γὰρ 
ὤφειλον ὑφ� ὑµῶν συνίστασθαι. οὐδὲν γὰρ ὑστέρησα τῶν ὑπερλίαν 
ἀποστόλων, εἰ καὶ οὐδέν εἰµι· 12 τὰ µὲν σηµεῖα τοῦ ἀποστόλου 
κατειργάσθη ἐν ὑµῖν ἐν πάσῃ ὑποµονῇ, σηµείοις τε καὶ τέρασιν καὶ 
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δυνάµεσιν. 13 τί γάρ ἐστιν ὃ ἡσσώθητε ὑπὲρ τὰς λοιπὰς 
ἐκκλησίας, εἰ µὴ ὅτι αὐτὸς ἐγὼ οὐ κατενάρκησα ὑµῶν; χαρίσασθέ 
µοι τὴν ἀδικίαν ταύτην. 14 Ἰδοὺ τρίτον τοῦτο ἑτοίµως ἔχω ἐλθεῖν 
πρὸς ὑµᾶς, καὶ οὐ καταναρκήσω· οὐ γὰρ ζητῶ τὰ ὑµῶν ἀλλὰ ὑµᾶς, 
οὐ γὰρ ὀφείλει τὰ τέκνα τοῖς γονεῦσιν θησαυρίζειν, ἀλλὰ οἱ γονεῖς 
τοῖς τέκνοις. 15 ἐγὼ δὲ ἥδιστα δαπανήσω καὶ ἐκδαπανηθήσοµαι 
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑµῶν. εἰ περισσοτέρως ὑµᾶς ἀγαπῶ, ἧσσον 
ἀγαπῶµαι; 16 ἔστω δέ, ἐγὼ οὐ κατεβάρησα ὑµᾶς· ἀλλὰ ὑπάρχων 
πανοῦργος δόλῳ ὑµᾶς ἔλαβον. 17 µή τινα ὧν ἀπέσταλκα πρὸς 
ὑµᾶς, δι� αὐτοῦ ἐπλεονέκτησα ὑµᾶς; 18 παρεκάλεσα Τίτον καὶ 
συναπέστειλα τὸν ἀδελφόν· µήτι ἐπλεονέκτησεν ὑµᾶς Τίτος; οὐ τῷ 
αὐτῷ πνεύµατι περιεπατήσαµεν; οὐ τοῖς αὐτοῖς ἴχνεσιν; 19 Πάλαι 
δοκεῖτε ὅτι ὑµῖν ἀπολογούµεθα; κατέναντι θεοῦ ἐν Χριστῷ 
λαλοῦµεν· τὰ δὲ πάντα, ἀγαπητοί, ὑπὲρ τῆς ὑµῶν οἰκοδοµῆς. 20 
φοβοῦµαι γὰρ µή πως ἐλθὼν οὐχ οἵους θέλω εὕρω ὑµᾶς, κἀγὼ 
εὑρεθῶ ὑµῖν οἷον οὐ θέλετε, µή πως ἔρις, ζῆλος, θυµοί, ἐριθείαι, 
καταλαλιαί, ψιθυρισµοί, φυσιώσεις, ἀκαταστασίαι· 21 µὴ πάλιν 
ἐλθόντος µου ταπεινώσῃ µε ὁ θεός µου πρὸς ὑµᾶς, καὶ πενθήσω 
πολλοὺς τῶν προηµαρτηκότων καὶ µὴ µετανοησάντων ἐπὶ τῇ 
ἀκαθαρσίᾳ καὶ πορνείᾳ καὶ ἀσελγείᾳ ᾗ ἔπραξαν.  

2Cor 13:12Cor 13:12Cor 13:12Cor 13:1    

Τρίτον τοῦτο ἔρχοµαι πρὸς ὑµᾶς· ἐπὶ στόµατος δύο µαρτύρων καὶ 
τριῶν σταθήσεται πᾶν ῥῆµα. 2 προείρηκα καὶ προλέγω ὡς παρὼν 
τὸ δεύτερον καὶ ἀπὼν νῦν τοῖς προηµαρτηκόσιν καὶ τοῖς λοιποῖς 
πᾶσιν, ὅτι ἐὰν ἔλθω εἰς τὸ πάλιν οὐ φείσοµαι, 3 ἐπεὶ δοκιµὴν 
ζητεῖτε τοῦ ἐν ἐµοὶ λαλοῦντος Χριστοῦ· ὃς εἰς ὑµᾶς οὐκ ἀσθενεῖ 
ἀλλὰ δυνατεῖ ἐν ὑµῖν. 4 καὶ γὰρ ἐσταυρώθη ἐξ ἀσθενείας, ἀλλὰ ζῇ 
ἐκ δυνάµεως θεοῦ. καὶ γὰρ ἡµεῖς ἀσθενοῦµεν ἐν αὐτῷ, ἀλλὰ 
ζήσοµεν σὺν αὐτῷ ἐκ δυνάµεως θεοῦ εἰς ὑµᾶς. 5 Ἑαυτοὺς πειράζετε 
εἰ ἐστὲ ἐν τῇ πίστει, ἑαυτοὺς δοκιµάζετε· ἢ οὐκ ἐπιγινώσκετε 
ἑαυτοὺς ὅτι Χριστὸς Ἰησοῦς ἐν ὑµῖν; εἰ µήτι ἀδόκιµοί ἐστε. 6 
ἐλπίζω δὲ ὅτι γνώσεσθε ὅτι ἡµεῖς οὐκ ἐσµὲν ἀδόκιµοι. 7 εὐχόµεθα 
δὲ πρὸς τὸν θεὸν µὴ ποιῆσαι ὑµᾶς κακὸν µηδέν, οὐχ ἵνα ἡµεῖς 
δόκιµοι φανῶµεν, ἀλλ� ἵνα ὑµεῖς τὸ καλὸν ποιῆτε, ἡµεῖς δὲ ὡς 
ἀδόκιµοι ὦµεν. 8 οὐ γὰρ δυνάµεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας, ἀλλὰ 
ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. 9 χαίροµεν γὰρ ὅταν ἡµεῖς ἀσθενῶµεν, ὑµεῖς δὲ 
δυνατοὶ ἦτε· τοῦτο καὶ εὐχόµεθα, τὴν ὑµῶν κατάρτισιν. 10 διὰ 
τοῦτο ταῦτα ἀπὼν γράφω, ἵνα παρὼν µὴ ἀποτόµως χρήσωµαι 
κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἣν ὁ κύριος ἔδωκέν µοι, εἰς οἰκοδοµὴν καὶ οὐκ εἰς 
καθαίρεσιν. 11 Λοιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεσθε, 
παρακαλεῖσθε, τὸ αὐτὸ φρονεῖτε, εἰρηνεύετε, καὶ ὁ θεὸς τῆς 
ἀγάπης καὶ εἰρήνης ἔσται µεθ� ὑµῶν. 12 ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν 
ἁγίῳ φιλήµατι. ἀσπάζονται ὑµᾶς οἱ ἅγιοι πάντες. 13 Ἡ χάρις τοῦ 
κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ καὶ ἡ κοινωνία τοῦ 
ἁγίου πνεύµατος µετὰ πάντων ὑµῶν.  
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ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ     

Gal 1:1Gal 1:1Gal 1:1Gal 1:1    

Παῦλος ἀπόστολος, οὐκ ἀπ� ἀνθρώπων οὐδὲ δι� ἀνθρώπου ἀλλὰ διὰ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, 2 
καὶ οἱ σὺν ἐµοὶ πάντες ἀδελφοί, ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας· 3 
χάρις ὑµῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡµῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, 4 τοῦ δόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ τῶν ἁµαρτιῶν ἡµῶν ὅπως 
ἐξέληται ἡµᾶς ἐκ τοῦ αἰῶνος τοῦ ἐνεστῶτος πονηροῦ κατὰ τὸ 
θέληµα τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡµῶν, 5 ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων· ἀµήν. 6 Θαυµάζω ὅτι οὕτως ταχέως µετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ 
καλέσαντος ὑµᾶς ἐν χάριτι [Χριστοῦ] εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον, 7 ὃ οὐκ 
ἔστιν ἄλλο· εἰ µή τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑµᾶς καὶ θέλοντες 
µεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ. 8 ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡµεῖς ἢ 
ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ [ὑµῖν] εὐαγγελίζηται παρ� ὃ εὐηγγελισάµεθα 
ὑµῖν, ἀνάθεµα ἔστω. 9 ὡς προειρήκαµεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω, εἴ 
τις ὑµᾶς εὐαγγελίζεται παρ� ὃ παρελάβετε, ἀνάθεµα ἔστω. 10 
Ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποις 
ἀρέσκειν; εἰ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤµην. 
11 Γνωρίζω δὲ ὑµῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ� 
ἐµοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον· 12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ 
ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι� ἀποκαλύψεως 
Ἰησοῦ Χριστοῦ. 13 Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐµὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν 
τῷ Ἰουδαϊσµῷ, ὅτι καθ� ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ 
θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν, 14 καὶ προέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσµῷ ὑπὲρ 
πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει µου, περισσοτέρως ζηλωτὴς 
ὑπάρχων τῶν πατρικῶν µου παραδόσεων. 15 ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ 
ἀφορίσας µε ἐκ κοιλίας µητρός µου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος 
αὐτοῦ 16 ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐµοὶ ἵνα εὐαγγελίζωµαι 
αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ προσανεθέµην σαρκὶ καὶ αἵµατι, 
17 οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυµα πρὸς τοὺς πρὸ ἐµοῦ ἀποστόλους, 
ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς ∆αµασκόν. 
18 Ἔπειτα µετὰ τρία ἔτη ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυµα ἱστορῆσαι 
Κηφᾶν, καὶ ἐπέµεινα πρὸς αὐτὸν ἡµέρας δεκαπέντε· 19 ἕτερον δὲ 
τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον, εἰ µὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ κυρίου. 
20 ἃ δὲ γράφω ὑµῖν, ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ὅτι οὐ ψεύδοµαι. 21 
ἔπειτα ἦλθον εἰς τὰ κλίµατα τῆς Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας. 22 
ἤµην δὲ ἀγνοούµενος τῷ προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Ἰουδαίας 
ταῖς ἐν Χριστῷ, 23 µόνον δὲ ἀκούοντες ἦσαν ὅτι Ὁ διώκων ἡµᾶς 
ποτε νῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἥν ποτε ἐπόρθει, 24 καὶ ἐδόξαζον 
ἐν ἐµοὶ τὸν θεόν.  

Gal 2:1Gal 2:1Gal 2:1Gal 2:1    

Ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν ἀνέβην εἰς Ἱεροσόλυµα 
µετὰ Βαρναβᾶ, συµπαραλαβὼν καὶ Τίτον· 2 ἀνέβην δὲ κατὰ 
ἀποκάλυψιν· καὶ ἀνεθέµην αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον ὃ κηρύσσω ἐν τοῖς 
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ἔθνεσιν, κατ� ἰδίαν δὲ τοῖς δοκοῦσιν, µή πως εἰς κενὸν τρέχω ἢ 
ἔδραµον. 3 ἀλλ� οὐδὲ Τίτος ὁ σὺν ἐµοί, Ἕλλην ὤν, ἠναγκάσθη 
περιτµηθῆναι· 4 διὰ δὲ τοὺς παρεισάκτους ψευδαδέλφους, οἵτινες 
παρεισῆλθον κατασκοπῆσαι τὴν ἐλευθερίαν ἡµῶν ἣν ἔχοµεν ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα ἡµᾶς καταδουλώσουσιν· 5 οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν 
εἴξαµεν τῇ ὑποταγῇ, ἵνα ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου διαµείνῃ πρὸς 
ὑµᾶς. 6 ἀπὸ δὲ τῶν δοκούντων εἶναί τι � ὁποῖοί ποτε ἦσαν οὐδέν µοι 
διαφέρει· πρόσωπον [ὁ] θεὸς ἀνθρώπου οὐ λαµβάνει � ἐµοὶ γὰρ οἱ 
δοκοῦντες οὐδὲν προσανέθεντο, 7 ἀλλὰ τοὐναντίον ἰδόντες ὅτι 
πεπίστευµαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς ἀκροβυστίας καθὼς Πέτρος τῆς 
περιτοµῆς, 8 ὁ γὰρ ἐνεργήσας Πέτρῳ εἰς ἀποστολὴν τῆς περιτοµῆς 
ἐνήργησεν καὶ ἐµοὶ εἰς τὰ ἔθνη, 9 καὶ γνόντες τὴν χάριν τὴν 
δοθεῖσάν µοι, Ἰάκωβος καὶ Κηφᾶς καὶ Ἰωάννης, οἱ δοκοῦντες 
στῦλοι εἶναι, δεξιὰς ἔδωκαν ἐµοὶ καὶ Βαρναβᾷ κοινωνίας, ἵνα ἡµεῖς 
εἰς τὰ ἔθνη, αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν περιτοµήν· 10 µόνον τῶν πτωχῶν ἵνα 
µνηµονεύωµεν, ὃ καὶ ἐσπούδασα αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι. 11 Ὅτε δὲ 
ἦλθεν Κηφᾶς εἰς Ἀντιόχειαν, κατὰ πρόσωπον αὐτῷ ἀντέστην, ὅτι 
κατεγνωσµένος ἦν. 12 πρὸ τοῦ γὰρ ἐλθεῖν τινας ἀπὸ Ἰακώβου µετὰ 
τῶν ἐθνῶν συνήσθιεν· ὅτε δὲ ἦλθον, ὑπέστελλεν καὶ ἀφώριζεν 
ἑαυτόν, φοβούµενος τοὺς ἐκ περιτοµῆς. 13 καὶ συνυπεκρίθησαν 
αὐτῷ [καὶ] οἱ λοιποὶ Ἰουδαῖοι, ὥστε καὶ Βαρναβᾶς συναπήχθη 
αὐτῶν τῇ ὑποκρίσει. 14 ἀλλ� ὅτε εἶδον ὅτι οὐκ ὀρθοποδοῦσιν πρὸς 
τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου, εἶπον τῷ Κηφᾷ ἔµπροσθεν πάντων, 
Εἰ σὺ Ἰουδαῖος ὑπάρχων ἐθνικῶς καὶ οὐχὶ Ἰουδαϊκῶς ζῇς, πῶς τὰ 
ἔθνη ἀναγκάζεις Ἰουδαΐζειν; 15 Ἡµεῖς φύσει Ἰουδαῖοι καὶ οὐκ ἐξ 
ἐθνῶν ἁµαρτωλοί, 16 εἰδότες [δὲ] ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ 
ἔργων νόµου ἐὰν µὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡµεῖς εἰς 
Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαµεν, ἵνα δικαιωθῶµεν ἐκ πίστεως 
Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόµου, ὅτι ἐξ ἔργων νόµου οὐ 
δικαιωθήσεται πᾶσα σάρξ. 17 εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν 
Χριστῷ εὑρέθηµεν καὶ αὐτοὶ ἁµαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς ἁµαρτίας 
διάκονος; µὴ γένοιτο. 18 εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδοµῶ, 
παραβάτην ἐµαυτὸν συνιστάνω. 19 ἐγὼ γὰρ διὰ νόµου νόµῳ 
ἀπέθανον ἵνα θεῷ ζήσω. Χριστῷ συνεσταύρωµαι· 20 ζῶ δὲ οὐκέτι 
ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐµοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ 
τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός µε καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ 
ἐµοῦ. 21 οὐκ ἀθετῶ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ· εἰ γὰρ διὰ νόµου 
δικαιοσύνη, ἄρα Χριστὸς δωρεὰν ἀπέθανεν.  

Gal 3:1Gal 3:1Gal 3:1Gal 3:1    

Ὦ ἀνόητοι Γαλάται, τίς ὑµᾶς ἐβάσκανεν, οἷς κατ� ὀφθαλµοὺς 
Ἰησοῦς Χριστὸς προεγράφη ἐσταυρωµένος; 2 τοῦτο µόνον θέλω 
µαθεῖν ἀφ�  ὑµῶν, ἐξ ἔργων νόµου τὸ πνεῦµα ἐλάβετε ἢ ἐξ ἀκοῆς 
πίστεως; 3 οὕτως ἀνόητοί ἐστε; ἐναρξάµενοι πνεύµατι νῦν σαρκὶ 
ἐπιτελεῖσθε; 4 τοσαῦτα ἐπάθετε εἰκῇ; εἴ γε καὶ εἰκῇ. 5 ὁ οὖν 
ἐπιχορηγῶν ὑµῖν τὸ πνεῦµα καὶ ἐνεργῶν δυνάµεις ἐν ὑµῖν ἐξ ἔργων 
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νόµου ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως; 6 καθὼς Ἀβραὰµ ἐπίστευσεν τῷ θεῷ, 
καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. 7 Γινώσκετε ἄρα ὅτι οἱ ἐκ 
πίστεως, οὗτοι υἱοί εἰσιν Ἀβραάµ. 8 προϊδοῦσα δὲ ἡ γραφὴ ὅτι ἐκ 
πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθνη ὁ θεὸς προευηγγελίσατο τῷ Ἀβραὰµ ὅτι 
Ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πάντα τὰ ἔθνη. 9 ὥστε οἱ ἐκ πίστεως 
εὐλογοῦνται σὺν τῷ πιστῷ Ἀβραάµ. 10 ὅσοι γὰρ ἐξ ἔργων νόµου 
εἰσὶν ὑπὸ κατάραν εἰσίν· γέγραπται γὰρ ὅτι Ἐπικατάρατος πᾶς ὃς 
οὐκ ἐµµένει πᾶσιν τοῖς γεγραµµένοις ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόµου τοῦ 
ποιῆσαι αὐτά. 11 ὅτι δὲ ἐν νόµῳ οὐδεὶς δικαιοῦται παρὰ τῷ θεῷ 
δῆλον, ὅτι Ὁ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται· 12 ὁ δὲ νόµος οὐκ ἔστιν 
ἐκ πίστεως, ἀλλ� Ὁ ποιήσας αὐτὰ ζήσεται ἐν αὐτοῖς. 13 Χριστὸς 
ἡµᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόµου γενόµενος ὑπὲρ ἡµῶν 
κατάρα, ὅτι γέγραπται, Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κρεµάµενος ἐπὶ 
ξύλου, 14 ἵνα εἰς τὰ ἔθνη ἡ εὐλογία τοῦ Ἀβραὰµ γένηται ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύµατος λάβωµεν διὰ 
τῆς πίστεως. 15 Ἀδελφοί, κατὰ ἄνθρωπον λέγω· ὅµως ἀνθρώπου 
κεκυρωµένην διαθήκην οὐδεὶς ἀθετεῖ ἢ ἐπιδιατάσσεται. 16 τῷ δὲ 
Ἀβραὰµ ἐρρέθησαν αἱ ἐπαγγελίαι καὶ τῷ σπέρµατι αὐτοῦ. οὐ 
λέγει, Καὶ τοῖς σπέρµασιν, ὡς ἐπὶ πολλῶν, ἀλλ� ὡς ἐφ� ἑνός, Καὶ 
τῷ σπέρµατί σου, ὅς ἐστιν Χριστός. 17 τοῦτο δὲ λέγω· διαθήκην 
προκεκυρωµένην ὑπὸ τοῦ θεοῦ ὁ µετὰ τετρακόσια καὶ τριάκοντα 
ἔτη γεγονὼς νόµος οὐκ ἀκυροῖ, εἰς τὸ καταργῆσαι τὴν ἐπαγγελίαν. 
18 εἰ γὰρ ἐκ νόµου ἡ κληρονοµία, οὐκέτι ἐξ ἐπαγγελίας· τῷ δὲ 
Ἀβραὰµ δι� ἐπαγγελίας κεχάρισται ὁ θεός. 19 Τί οὖν ὁ νόµος; τῶν 
παραβάσεων χάριν προσετέθη, ἄχρις οὗ ἔλθῃ τὸ σπέρµα ᾧ 
ἐπήγγελται, διαταγεὶς δι� ἀγγέλων ἐν χειρὶ µεσίτου. 20 ὁ δὲ 
µεσίτης ἑνὸς οὐκ ἔστιν, ὁ δὲ θεὸς εἷς ἐστιν. 21 Ὁ οὖν νόµος κατὰ 
τῶν ἐπαγγελιῶν [τοῦ θεοῦ]; µὴ γένοιτο· εἰ γὰρ ἐδόθη νόµος ὁ 
δυνάµενος ζῳοποιῆσαι, ὄντως ἐκ νόµου ἂν ἦν ἡ δικαιοσύνη. 22 
ἀλλὰ συνέκλεισεν ἡ γραφὴ τὰ πάντα ὑπὸ ἁµαρτίαν ἵνα ἡ 
ἐπαγγελία ἐκ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ δοθῇ τοῖς πιστεύουσιν. 23 
Πρὸ τοῦ δὲ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόµον ἐφρουρούµεθα 
συγκλειόµενοι εἰς τὴν µέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι. 24 ὥστε ὁ 
νόµος παιδαγωγὸς ἡµῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως 
δικαιωθῶµεν· 25 ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν 
ἐσµεν. 26 Πάντες γὰρ υἱοὶ θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ. 27 ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε· 
28 οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ 
ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑµεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 29 
εἰ δὲ ὑµεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ Ἀβραὰµ σπέρµα ἐστέ, κατ� 
ἐπαγγελίαν κληρονόµοι.  

Gal 4:1Gal 4:1Gal 4:1Gal 4:1    

Λέγω δέ, ἐφ� ὅσον χρόνον ὁ κληρονόµος νήπιός ἐστιν, οὐδὲν διαφέρει 
δούλου κύριος πάντων ὤν, 2 ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶν καὶ 
οἰκονόµους ἄχρι τῆς προθεσµίας τοῦ πατρός. 3 οὕτως καὶ ἡµεῖς, ὅτε 
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ἦµεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσµου ἤµεθα δεδουλωµένοι· 4 
ὅτε δὲ ἦλθεν τὸ πλήρωµα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱὸν 
αὐτοῦ, γενόµενον ἐκ γυναικός, γενόµενον ὑπὸ νόµον, 5 ἵνα τοὺς ὑπὸ 
νόµον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωµεν. 6 Ὅτι δέ ἐστε 
υἱοί, ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς τὸ πνεῦµα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας 
ἡµῶν, κρᾶζον, Αββα ὁ πατήρ. 7 ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος ἀλλὰ υἱός· 
εἰ δὲ υἱός, καὶ κληρονόµος διὰ θεοῦ. 8 Ἀλλὰ τότε µὲν οὐκ εἰδότες 
θεὸν ἐδουλεύσατε τοῖς φύσει µὴ οὖσιν θεοῖς· 9 νῦν δὲ γνόντες θεόν, 
µᾶλλον δὲ γνωσθέντες ὑπὸ θεοῦ, πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ 
ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ στοιχεῖα, οἷς πάλιν ἄνωθεν δουλεύειν θέλετε; 10 
ἡµέρας παρατηρεῖσθε καὶ µῆνας καὶ καιροὺς καὶ ἐνιαυτούς. 11 
φοβοῦµαι ὑµᾶς µή πως εἰκῇ κεκοπίακα εἰς ὑµᾶς. 12 Γίνεσθε ὡς 
ἐγώ, ὅτι κἀγὼ ὡς ὑµεῖς, ἀδελφοί, δέοµαι ὑµῶν. οὐδέν µε 
ἠδικήσατε· 13 οἴδατε δὲ ὅτι δι� ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς 
εὐηγγελισάµην ὑµῖν τὸ πρότερον, 14 καὶ τὸν πειρασµὸν ὑµῶν ἐν τῇ 
σαρκί µου οὐκ ἐξουθενήσατε οὐδὲ ἐξεπτύσατε, ἀλλὰ ὡς ἄγγελον 
θεοῦ ἐδέξασθέ µε, ὡς Χριστὸν Ἰησοῦν. 15 ποῦ οὖν ὁ µακαρισµὸς 
ὑµῶν; µαρτυρῶ γὰρ ὑµῖν ὅτι εἰ δυνατὸν τοὺς ὀφθαλµοὺς ὑµῶν 
ἐξορύξαντες ἐδώκατέ µοι. 16 ὥστε ἐχθρὸς ὑµῶν γέγονα ἀληθεύων 
ὑµῖν; 17 ζηλοῦσιν ὑµᾶς οὐ καλῶς, ἀλλὰ ἐκκλεῖσαι ὑµᾶς θέλουσιν, 
ἵνα αὐτοὺς ζηλοῦτε. 18 καλὸν δὲ ζηλοῦσθαι ἐν καλῷ πάντοτε, καὶ 
µὴ µόνον ἐν τῷ παρεῖναί µε πρὸς ὑµᾶς, 19 τεκνία µου, οὓς πάλιν 
ὠδίνω µέχρις οὗ µορφωθῇ Χριστὸς ἐν ὑµῖν· 20 ἤθελον δὲ παρεῖναι 
πρὸς ὑµᾶς ἄρτι, καὶ ἀλλάξαι τὴν φωνήν µου, ὅτι ἀποροῦµαι ἐν 
ὑµῖν. 21 Λέγετέ µοι, οἱ ὑπὸ νόµον θέλοντες εἶναι, τὸν νόµον οὐκ 
ἀκούετε; 22 γέγραπται γὰρ ὅτι Ἀβραὰµ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς 
παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας. 23 ἀλλ� ὁ µὲν ἐκ τῆς 
παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται, ὁ δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας δι� 
ἐπαγγελίας. 24 ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούµενα· αὗται γάρ εἰσιν δύο 
διαθῆκαι, µία µὲν ἀπὸ ὄρους Σινᾶ, εἰς δουλείαν γεννῶσα, ἥτις ἐστὶν 
Ἁγάρ. 25 τὸ δὲ Ἁγὰρ Σινᾶ ὄρος ἐστὶν ἐν τῇ Ἀραβίᾳ, συστοιχεῖ δὲ 
τῇ νῦν Ἰερουσαλήµ, δουλεύει γὰρ µετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς. 26 ἡ δὲ 
ἄνω Ἰερουσαλὴµ ἐλευθέρα ἐστίν, ἥτις ἐστὶν µήτηρ ἡµῶν· 27 
γέγραπται γάρ, Εὐφράνθητι, στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα· ῥῆξον καὶ 
βόησον, ἡ οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήµου µᾶλλον ἢ 
τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα. 28 ὑµεῖς δέ, ἀδελφοί, κατὰ Ἰσαὰκ 
ἐπαγγελίας τέκνα ἐστέ. 29 ἀλλ� ὥσπερ τότε ὁ κατὰ σάρκα 
γεννηθεὶς ἐδίωκεν τὸν κατὰ πνεῦµα, οὕτως καὶ νῦν. 30 ἀλλὰ τί 
λέγει ἡ γραφή; Ἔκβαλε τὴν παιδίσκην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς, οὐ γὰρ 
µὴ κληρονοµήσει ὁ υἱὸς τῆς παιδίσκης µετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς 
ἐλευθέρας. 31 διό, ἀδελφοί, οὐκ ἐσµὲν παιδίσκης τέκνα ἀλλὰ τῆς 
ἐλευθέρας.  
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τῇ ἐλευθερίᾳ ἡµᾶς Χριστὸς ἠλευθέρωσεν· στήκετε οὖν καὶ µὴ 
πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε. 2 Ἴδε ἐγὼ Παῦλος λέγω ὑµῖν ὅτι 
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ἐὰν περιτέµνησθε Χριστὸς ὑµᾶς οὐδὲν ὠφελήσει. 3 µαρτύροµαι δὲ 
πάλιν παντὶ ἀνθρώπῳ περιτεµνοµένῳ ὅτι ὀφειλέτης ἐστὶν ὅλον τὸν 
νόµον ποιῆσαι. 4 κατηργήθητε ἀπὸ Χριστοῦ οἵτινες ἐν νόµῳ 
δικαιοῦσθε, τῆς χάριτος ἐξεπέσατε. 5 ἡµεῖς γὰρ πνεύµατι ἐκ 
πίστεως ἐλπίδα δικαιοσύνης ἀπεκδεχόµεθα. 6 ἐν γὰρ Χριστῷ 
Ἰησοῦ οὔτε περιτοµή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ πίστις δι� 
ἀγάπης ἐνεργουµένη. 7 Ἐτρέχετε καλῶς· τίς ὑµᾶς ἐνέκοψεν [τῇ] 
ἀληθείᾳ µὴ πείθεσθαι; 8 ἡ πεισµονὴ οὐκ ἐκ τοῦ καλοῦντος ὑµᾶς. 9 
µικρὰ ζύµη ὅλον τὸ φύραµα ζυµοῖ. 10 ἐγὼ πέποιθα εἰς ὑµᾶς ἐν 
κυρίῳ ὅτι οὐδὲν ἄλλο φρονήσετε· ὁ δὲ ταράσσων ὑµᾶς βαστάσει τὸ 
κρίµα, ὅστις ἐὰν ᾖ. 11 ἐγὼ δέ, ἀδελφοί, εἰ περιτοµὴν ἔτι κηρύσσω, 
τί ἔτι διώκοµαι; ἄρα κατήργηται τὸ σκάνδαλον τοῦ σταυροῦ. 12 
ὄφελον καὶ ἀποκόψονται οἱ ἀναστατοῦντες ὑµᾶς. 13 Ὑµεῖς γὰρ ἐπ� 
ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί· µόνον µὴ τὴν ἐλευθερίαν εἰς 
ἀφορµὴν τῇ σαρκί, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις. 14 ὁ 
γὰρ πᾶς νόµος ἐν ἑνὶ λόγῳ πεπλήρωται, ἐν τῷ Ἀγαπήσεις τὸν 
πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 15 εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε καὶ 
κατεσθίετε, βλέπετε µὴ ὑπ� ἀλλήλων ἀναλωθῆτε. 16 Λέγω δέ, 
πνεύµατι περιπατεῖτε καὶ ἐπιθυµίαν σαρκὸς οὐ µὴ τελέσητε. 17 ἡ 
γὰρ σὰρξ ἐπιθυµεῖ κατὰ τοῦ πνεύµατος, τὸ δὲ πνεῦµα κατὰ τῆς 
σαρκός· ταῦτα γὰρ ἀλλήλοις ἀντίκειται, ἵνα µὴ ἃ ἐὰν θέλητε 
ταῦτα ποιῆτε. 18 εἰ δὲ πνεύµατι ἄγεσθε, οὐκ ἐστὲ ὑπὸ νόµον. 19 
φανερὰ δέ ἐστιν τὰ ἔργα τῆς σαρκός, ἅτινά ἐστιν πορνεία, 
ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια, 20 εἰδωλολατρία, φαρµακεία, ἔχθραι, ἔρις, 
ζῆλος, θυµοί, ἐριθείαι, διχοστασίαι, αἱρέσεις, 21 φθόνοι, µέθαι, 
κῶµοι, καὶ τὰ ὅµοια τούτοις, ἃ προλέγω ὑµῖν καθὼς προεῖπον ὅτι οἱ 
τὰ τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν θεοῦ οὐ κληρονοµήσουσιν. 22 Ὁ 
δὲ καρπὸς τοῦ πνεύµατός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, µακροθυµία, 
χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, 23 πραΰτης, ἐγκράτεια· κατὰ τῶν 
τοιούτων οὐκ ἔστιν νόµος. 24 οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ [Ἰησοῦ] τὴν σάρκα 
ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήµασιν καὶ ταῖς ἐπιθυµίαις. 25 εἰ ζῶµεν 
πνεύµατι, πνεύµατι καὶ στοιχῶµεν. 26 µὴ γινώµεθα κενόδοξοι, 
ἀλλήλους προκαλούµενοι, ἀλλήλοις φθονοῦντες.  
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Ἀδελφοί, ἐὰν καὶ προληµφθῇ ἄνθρωπος ἔν τινι παραπτώµατι, ὑµεῖς 
οἱ πνευµατικοὶ καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν πνεύµατι πραΰτητος, 
σκοπῶν σεαυτόν, µὴ καὶ σὺ πειρασθῇς. 2 Ἀλλήλων τὰ βάρη 
βαστάζετε, καὶ οὕτως ἀναπληρώσετε τὸν νόµον τοῦ Χριστοῦ. 3 εἰ 
γὰρ δοκεῖ τις εἶναί τι µηδὲν ὤν, φρεναπατᾷ ἑαυτόν· 4 τὸ δὲ ἔργον 
ἑαυτοῦ δοκιµαζέτω ἕκαστος, καὶ τότε εἰς ἑαυτὸν µόνον τὸ καύχηµα 
ἕξει καὶ οὐκ εἰς τὸν ἕτερον· 5 ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον φορτίον 
βαστάσει. 6 Κοινωνείτω δὲ ὁ κατηχούµενος τὸν λόγον τῷ 
κατηχοῦντι ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς. 7 Μὴ πλανᾶσθε, θεὸς οὐ 
µυκτηρίζεται· ὃ γὰρ ἐὰν σπείρῃ ἄνθρωπος, τοῦτο καὶ θερίσει· 8 ὅτι 
ὁ σπείρων εἰς τὴν σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ τῆς σαρκὸς θερίσει φθοράν, ὁ δὲ 
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σπείρων εἰς τὸ πνεῦµα ἐκ τοῦ πνεύµατος θερίσει ζωὴν αἰώνιον. 9 τὸ 
δὲ καλὸν ποιοῦντες µὴ ἐγκακῶµεν, καιρῷ γὰρ ἰδίῳ θερίσοµεν µὴ 
ἐκλυόµενοι. 10 ἄρα οὖν ὡς καιρὸν ἔχοµεν, ἐργαζώµεθα τὸ ἀγαθὸν 
πρὸς πάντας, µάλιστα δὲ πρὸς τοὺς οἰκείους τῆς πίστεως. 11 Ἴδετε 
πηλίκοις ὑµῖν γράµµασιν ἔγραψα τῇ ἐµῇ χειρί. 12 ὅσοι θέλουσιν 
εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑµᾶς περιτέµνεσθαι, 
µόνον ἵνα τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ µὴ διώκωνται· 13 οὐδὲ γὰρ οἱ 
περιτεµνόµενοι αὐτοὶ νόµον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλουσιν ὑµᾶς 
περιτέµνεσθαι ἵνα ἐν τῇ ὑµετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται. 14 ἐµοὶ δὲ 
µὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ µὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, δι� οὗ ἐµοὶ κόσµος ἐσταύρωται κἀγὼ κόσµῳ. 15 οὔτε γὰρ 
περιτοµή τί ἐστιν οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις. 16 καὶ ὅσοι 
τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ� αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ 
ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ τοῦ θεοῦ. 17 Τοῦ λοιποῦ κόπους µοι µηδεὶς 
παρεχέτω, ἐγὼ γὰρ τὰ στίγµατα τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώµατί µου 
βαστάζω. 18 Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ µετὰ τοῦ 
πνεύµατος ὑµῶν, ἀδελφοί· ἀµήν.  

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ     
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Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήµατος θεοῦ τοῖς ἁγίοις 
τοῖς οὖσιν [ἐν Ἐφέσῳ] καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· 2 χάρις ὑµῖν 
καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡµῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 3 
Εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ 
εὐλογήσας ἡµᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευµατικῇ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν 
Χριστῷ, 4 καθὼς ἐξελέξατο ἡµᾶς ἐν αὐτῷ πρὸ καταβολῆς κόσµου, 
εἶναι ἡµᾶς ἁγίους καὶ ἀµώµους κατενώπιον αὐτοῦ ἐν ἀγάπῃ, 5 
προορίσας ἡµᾶς εἰς υἱοθεσίαν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς αὐτόν, κατὰ 
τὴν εὐδοκίαν τοῦ θελήµατος αὐτοῦ, 6 εἰς ἔπαινον δόξης τῆς χάριτος 
αὐτοῦ ἧς ἐχαρίτωσεν ἡµᾶς ἐν τῷ ἠγαπηµένῳ, 7 ἐν ᾧ ἔχοµεν τὴν 
ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵµατος αὐτοῦ, τὴν ἄφεσιν τῶν 
παραπτωµάτων, κατὰ τὸ πλοῦτος τῆς χάριτος αὐτοῦ, 8 ἧς 
ἐπερίσσευσεν εἰς ἡµᾶς ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ φρονήσει 9 γνωρίσας 
ἡµῖν τὸ µυστήριον τοῦ θελήµατος αὐτοῦ, κατὰ τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ 
ἣν προέθετο ἐν αὐτῷ 10 εἰς οἰκονοµίαν τοῦ πληρώµατος τῶν 
καιρῶν, ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν τῷ Χριστῷ, τὰ ἐπὶ τοῖς 
οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς· ἐν αὐτῷ, 11 ἐν ᾧ καὶ ἐκληρώθηµεν 
προορισθέντες κατὰ πρόθεσιν τοῦ τὰ πάντα ἐνεργοῦντος κατὰ τὴν 
βουλὴν τοῦ θελήµατος αὐτοῦ, 12 εἰς τὸ εἶναι ἡµᾶς εἰς ἔπαινον δόξης 
αὐτοῦ τοὺς προηλπικότας ἐν τῷ Χριστῷ· 13 ἐν ᾧ καὶ ὑµεῖς 
ἀκούσαντες τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, τὸ εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας 
ὑµῶν, ἐν ᾧ καὶ πιστεύσαντες ἐσφραγίσθητε τῷ πνεύµατι τῆς 
ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ, 14 ὅς ἐστιν ἀρραβὼν τῆς κληρονοµίας ἡµῶν, 
εἰς ἀπολύτρωσιν τῆς περιποιήσεως, εἰς ἔπαινον τῆς δόξης αὐτοῦ. 15 
∆ιὰ τοῦτο κἀγώ, ἀκούσας τὴν καθ� ὑµᾶς πίστιν ἐν τῷ κυρίῳ Ἰησοῦ 



 

 

- 242 - 

καὶ τὴν ἀγάπην τὴν εἰς πάντας τοὺς ἁγίους, 16 οὐ παύοµαι 
εὐχαριστῶν ὑπὲρ ὑµῶν µνείαν ποιούµενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν µου, 
17 ἵνα ὁ θεὸς τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ πατὴρ τῆς δόξης, 
δώῃ ὑµῖν πνεῦµα σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως ἐν ἐπιγνώσει αὐτοῦ, 18 
πεφωτισµένους τοὺς ὀφθαλµοὺς τῆς καρδίας [ὑµῶν] εἰς τὸ εἰδέναι 
ὑµᾶς τίς ἐστιν ἡ ἐλπὶς τῆς κλήσεως αὐτοῦ, τίς ὁ πλοῦτος τῆς δόξης 
τῆς κληρονοµίας αὐτοῦ ἐν τοῖς ἁγίοις, 19 καὶ τί τὸ ὑπερβάλλον 
µέγεθος τῆς δυνάµεως αὐτοῦ εἰς ἡµᾶς τοὺς πιστεύοντας κατὰ τὴν 
ἐνέργειαν τοῦ κράτους τῆς ἰσχύος αὐτοῦ 20 ἣν ἐνήργησεν ἐν τῷ 
Χριστῷ ἐγείρας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, καὶ καθίσας ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν 
τοῖς ἐπουρανίοις 21 ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ 
δυνάµεως καὶ κυριότητος καὶ παντὸς ὀνόµατος ὀνοµαζοµένου οὐ 
µόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ µέλλοντι· 22 καὶ πάντα 
ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν ὑπὲρ 
πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ, 23 ἥτις ἐστὶν τὸ σῶµα αὐτοῦ, τὸ πλήρωµα 
τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν πληρουµένου.  
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Καὶ ὑµᾶς ὄντας νεκροὺς τοῖς παραπτώµασιν καὶ ταῖς ἁµαρτίαις 
ὑµῶν, 2 ἐν αἷς ποτε περιεπατήσατε κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ κόσµου 
τούτου, κατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος, τοῦ πνεύµατος 
τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας· 3 ἐν οἷς καὶ ἡµεῖς 
πάντες ἀνεστράφηµέν ποτε ἐν ταῖς ἐπιθυµίαις τῆς σαρκὸς ἡµῶν, 
ποιοῦντες τὰ θελήµατα τῆς σαρκὸς καὶ τῶν διανοιῶν, καὶ ἤµεθα 
τέκνα φύσει ὀργῆς ὡς καὶ οἱ λοιποί· 4 ὁ δὲ θεὸς πλούσιος ὢν ἐν 
ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡµᾶς, 5 καὶ 
ὄντας ἡµᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώµασιν συνεζωοποίησεν τῷ 
Χριστῷ � χάριτί ἐστε σεσῳσµένοι � 6 καὶ συνήγειρεν καὶ 
συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 7 ἵνα ἐνδείξηται 
ἐν τοῖς αἰῶσιν τοῖς ἐπερχοµένοις τὸ ὑπερβάλλον πλοῦτος τῆς 
χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ� ἡµᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 8 τῇ γὰρ 
χάριτί ἐστε σεσῳσµένοι διὰ πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑµῶν, θεοῦ 
τὸ δῶρον· 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα µή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ 
ἐσµεν ποίηµα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς οἷς 
προητοίµασεν ὁ θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωµεν. 11 ∆ιὸ 
µνηµονεύετε ὅτι ποτὲ ὑµεῖς τὰ ἔθνη ἐν σαρκί, οἱ λεγόµενοι 
ἀκροβυστία ὑπὸ τῆς λεγοµένης περιτοµῆς ἐν σαρκὶ χειροποιήτου, 12 
ὅτι ἦτε τῷ καιρῷ ἐκείνῳ χωρὶς Χριστοῦ, ἀπηλλοτριωµένοι τῆς 
πολιτείας τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ξένοι τῶν διαθηκῶν τῆς ἐπαγγελίας, 
ἐλπίδα µὴ ἔχοντες καὶ ἄθεοι ἐν τῷ κόσµῳ. 13 νυνὶ δὲ ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ ὑµεῖς οἵ ποτε ὄντες µακρὰν ἐγενήθητε ἐγγὺς ἐν τῷ αἵµατι 
τοῦ Χριστοῦ. 14 Αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡµῶν, ὁ ποιήσας τὰ 
ἀµφότερα ἓν καὶ τὸ µεσότοιχον τοῦ φραγµοῦ λύσας, τὴν ἔχθραν, ἐν 
τῇ σαρκὶ αὐτοῦ, 15 τὸν νόµον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγµασιν 
καταργήσας, ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν αὑτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον 
ποιῶν εἰρήνην, 16 καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀµφοτέρους ἐν ἑνὶ 
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σώµατι τῷ θεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ, ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ. 
17 καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑµῖν τοῖς µακρὰν καὶ εἰρήνην 
τοῖς ἐγγύς· 18 ὅτι δι� αὐτοῦ ἔχοµεν τὴν προσαγωγὴν οἱ ἀµφότεροι 
ἐν ἑνὶ πνεύµατι πρὸς τὸν πατέρα. 19 ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ 
πάροικοι, ἀλλὰ ἐστὲ συµπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ θεοῦ, 20 
ἐποικοδοµηθέντες ἐπὶ τῷ θεµελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, 
ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ, 21 ἐν ᾧ πᾶσα οἰκοδοµὴ 
συναρµολογουµένη αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν κυρίῳ, 22 ἐν ᾧ καὶ ὑµεῖς 
συνοικοδοµεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ θεοῦ ἐν πνεύµατι.  
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Τούτου χάριν ἐγὼ Παῦλος ὁ δέσµιος τοῦ Χριστοῦ [Ἰησοῦ] ὑπὲρ 
ὑµῶν τῶν ἐθνῶν �2 εἴ γε ἠκούσατε τὴν οἰκονοµίαν τῆς χάριτος τοῦ 
θεοῦ τῆς δοθείσης µοι εἰς ὑµᾶς, 3 [ὅτι] κατὰ ἀποκάλυψιν 
ἐγνωρίσθη µοι τὸ µυστήριον, καθὼς προέγραψα ἐν ὀλίγῳ, 4 πρὸς ὃ 
δύνασθε ἀναγινώσκοντες νοῆσαι τὴν σύνεσίν µου ἐν τῷ µυστηρίῳ 
τοῦ Χριστοῦ, 5 ὃ ἑτέραις γενεαῖς οὐκ ἐγνωρίσθη τοῖς υἱοῖς τῶν 
ἀνθρώπων ὡς νῦν ἀπεκαλύφθη τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις αὐτοῦ καὶ 
προφήταις ἐν πνεύµατι, 6 εἶναι τὰ ἔθνη συγκληρονόµα καὶ 
σύσσωµα καὶ συµµέτοχα τῆς ἐπαγγελίας ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ 
εὐαγγελίου, 7 οὗ ἐγενήθην διάκονος κατὰ τὴν δωρεὰν τῆς χάριτος 
τοῦ θεοῦ τῆς δοθείσης µοι κατὰ τὴν ἐνέργειαν τῆς δυνάµεως αὐτοῦ. 
8 ἐµοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳ πάντων ἁγίων ἐδόθη ἡ χάρις αὕτη, τοῖς 
ἔθνεσιν εὐαγγελίσασθαι τὸ ἀνεξιχνίαστον πλοῦτος τοῦ Χριστοῦ, 9 
καὶ φωτίσαι [πάντας] τίς ἡ οἰκονοµία τοῦ µυστηρίου τοῦ 
ἀποκεκρυµµένου ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῷ θεῷ τῷ τὰ πάντα 
κτίσαντι, 10 ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν 
τοῖς ἐπουρανίοις διὰ τῆς ἐκκλησίας ἡ πολυποίκιλος σοφία τοῦ θεοῦ, 
11 κατὰ πρόθεσιν τῶν αἰώνων ἣν ἐποίησεν ἐν τῷ Χριστῷ Ἰησοῦ 
τῷ κυρίῳ ἡµῶν, 12 ἐν ᾧ ἔχοµεν τὴν παρρησίαν καὶ προσαγωγὴν ἐν 
πεποιθήσει διὰ τῆς πίστεως αὐτοῦ. 13 διὸ αἰτοῦµαι µὴ ἐγκακεῖν ἐν 
ταῖς θλίψεσίν µου ὑπὲρ ὑµῶν, ἥτις ἐστὶν δόξα ὑµῶν. 14 Τούτου 
χάριν κάµπτω τὰ γόνατά µου πρὸς τὸν πατέρα, 15 ἐξ οὗ πᾶσα 
πατριὰ ἐν οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς ὀνοµάζεται, 16 ἵνα δῷ ὑµῖν κατὰ τὸ 
πλοῦτος τῆς δόξης αὐτοῦ δυνάµει κραταιωθῆναι διὰ τοῦ πνεύµατος 
αὐτοῦ εἰς τὸν ἔσω ἄνθρωπον, 17 κατοικῆσαι τὸν Χριστὸν διὰ τῆς 
πίστεως ἐν ταῖς καρδίαις ὑµῶν, ἐν ἀγάπῃ ἐρριζωµένοι καὶ 
τεθεµελιωµένοι, 18 ἵνα ἐξισχύσητε καταλαβέσθαι σὺν πᾶσιν τοῖς 
ἁγίοις τί τὸ πλάτος καὶ µῆκος καὶ ὕψος καὶ βάθος, 19 γνῶναί τε 
τὴν ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, ἵνα 
πληρωθῆτε εἰς πᾶν τὸ πλήρωµα τοῦ θεοῦ. 20 Τῷ δὲ δυναµένῳ ὑπὲρ 
πάντα ποιῆσαι ὑπερεκπερισσοῦ ὧν αἰτούµεθα ἢ νοοῦµεν κατὰ τὴν 
δύναµιν τὴν ἐνεργουµένην ἐν ἡµῖν, 21 αὐτῷ ἡ δόξα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ 
καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν 
αἰώνων· ἀµήν.  



 

 

- 244 - 

Eph 4:1Eph 4:1Eph 4:1Eph 4:1    

Παρακαλῶ οὖν ὑµᾶς ἐγὼ ὁ δέσµιος ἐν κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι 
τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε, 2 µετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ 
πραΰτητος, µετὰ µακροθυµίας, ἀνεχόµενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, 3 
σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύµατος ἐν τῷ συνδέσµῳ 
τῆς εἰρήνης· 4 ἓν σῶµα καὶ ἓν πνεῦµα, καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν µιᾷ 
ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑµῶν· 5 εἷς κύριος, µία πίστις, ἓν βάπτισµα· 6 
εἷς θεὸς καὶ πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν 
πᾶσιν. 7 Ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡµῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ µέτρον τῆς 
δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. 8 διὸ λέγει, Ἀναβὰς εἰς ὕψος ᾐχµαλώτευσεν 
αἰχµαλωσίαν, ἔδωκεν δόµατα τοῖς ἀνθρώποις. [9 τὸ δὲ Ἀνέβη τί 
ἐστιν εἰ µὴ ὅτι καὶ κατέβη εἰς τὰ κατώτερα [µέρη] τῆς γῆς; 10 ὁ 
καταβὰς αὐτός ἐστιν καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, 
ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα.] 11 καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς µὲν 
ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ 
ποιµένας καὶ διδασκάλους, 12 πρὸς τὸν καταρτισµὸν τῶν ἁγίων εἰς 
ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδοµὴν τοῦ σώµατος τοῦ Χριστοῦ, 13 µέχρι 
καταντήσωµεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς 
ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς µέτρον ἡλικίας 
τοῦ πληρώµατος τοῦ Χριστοῦ, 14 ἵνα µηκέτι ὦµεν νήπιοι, 
κλυδωνιζόµενοι καὶ περιφερόµενοι παντὶ ἀνέµῳ τῆς διδασκαλίας ἐν 
τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν µεθοδείαν τῆς 
πλάνης, 15 ἀληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπῃ αὐξήσωµεν εἰς αὐτὸν τὰ 
πάντα, ὅς ἐστιν ἡ κεφαλή, Χριστός, 16 ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶµα 
συναρµολογούµενον καὶ συµβιβαζόµενον διὰ πάσης ἁφῆς τῆς 
ἐπιχορηγίας κατ� ἐνέργειαν ἐν µέτρῳ ἑνὸς ἑκάστου µέρους τὴν 
αὔξησιν τοῦ σώµατος ποιεῖται εἰς οἰκοδοµὴν ἑαυτοῦ ἐν ἀγάπῃ. 17 
Τοῦτο οὖν λέγω καὶ µαρτύροµαι ἐν κυρίῳ, µηκέτι ὑµᾶς περιπατεῖν 
καθὼς καὶ τὰ ἔθνη περιπατεῖ ἐν µαταιότητι τοῦ νοὸς αὐτῶν, 18 
ἐσκοτωµένοι τῇ διανοίᾳ ὄντες, ἀπηλλοτριωµένοι τῆς ζωῆς τοῦ θεοῦ, 
διὰ τὴν ἄγνοιαν τὴν οὖσαν ἐν αὐτοῖς, διὰ τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας 
αὐτῶν, 19 οἵτινες ἀπηλγηκότες ἑαυτοὺς παρέδωκαν τῇ ἀσελγείᾳ 
εἰς ἐργασίαν ἀκαθαρσίας πάσης ἐν πλεονεξίᾳ. 20 ὑµεῖς δὲ οὐχ 
οὕτως ἐµάθετε τὸν Χριστόν, 21 εἴ γε αὐτὸν ἠκούσατε καὶ ἐν αὐτῷ 
ἐδιδάχθητε, καθώς ἐστιν ἀλήθεια ἐν τῷ Ἰησοῦ, 22 ἀποθέσθαι ὑµᾶς 
κατὰ τὴν προτέραν ἀναστροφὴν τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον τὸν 
φθειρόµενον κατὰ τὰς ἐπιθυµίας τῆς ἀπάτης, 23 ἀνανεοῦσθαι δὲ 
τῷ πνεύµατι τοῦ νοὸς ὑµῶν, 24 καὶ ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν 
ἄνθρωπον τὸν κατὰ θεὸν κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ὁσιότητι τῆς 
ἀληθείας. 25 ∆ιὸ ἀποθέµενοι τὸ ψεῦδος λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος 
µετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ, ὅτι ἐσµὲν ἀλλήλων µέλη. 26 ὀργίζεσθε 
καὶ µὴ ἁµαρτάνετε· ὁ ἥλιος µὴ ἐπιδυέτω ἐπὶ [τῷ] παροργισµῷ 
ὑµῶν, 27 µηδὲ δίδοτε τόπον τῷ διαβόλῳ. 28 ὁ κλέπτων µηκέτι 
κλεπτέτω, µᾶλλον δὲ κοπιάτω ἐργαζόµενος ταῖς ἰδίαις χερσὶν τὸ 
ἀγαθόν, ἵνα ἔχῃ µεταδιδόναι τῷ χρείαν ἔχοντι. 29 πᾶς λόγος 
σαπρὸς ἐκ τοῦ στόµατος ὑµῶν µὴ ἐκπορευέσθω, ἀλλὰ εἴ τις 
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ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδοµὴν τῆς χρείας, ἵνα δῷ χάριν τοῖς ἀκούουσιν. 30 
καὶ µὴ λυπεῖτε τὸ πνεῦµα τὸ ἅγιον τοῦ θεοῦ, ἐν ᾧ ἐσφραγίσθητε 
εἰς ἡµέραν ἀπολυτρώσεως. 31 πᾶσα πικρία καὶ θυµὸς καὶ ὀργὴ καὶ 
κραυγὴ καὶ βλασφηµία ἀρθήτω ἀφ�  ὑµῶν σὺν πάσῃ κακίᾳ. 32 
γίνεσθε εἰς ἀλλήλους χρηστοί, εὔσπλαγχνοι, χαριζόµενοι ἑαυτοῖς 
καθὼς καὶ ὁ θεὸς ἐν Χριστῷ ἐχαρίσατο ὑµῖν.  

Eph 5:1Eph 5:1Eph 5:1Eph 5:1    

γίνεσθε οὖν µιµηταὶ τοῦ θεοῦ, ὡς τέκνα ἀγαπητά, 2 καὶ 
περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν ἡµᾶς καὶ 
παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡµῶν προσφορὰν καὶ θυσίαν τῷ θεῷ εἰς 
ὀσµὴν εὐωδίας. 3 πορνεία δὲ καὶ ἀκαθαρσία πᾶσα ἢ πλεονεξία 
µηδὲ ὀνοµαζέσθω ἐν ὑµῖν, καθὼς πρέπει ἁγίοις, 4 καὶ αἰσχρότης 
καὶ µωρολογία ἢ εὐτραπελία, ἃ οὐκ ἀνῆκεν, ἀλλὰ µᾶλλον 
εὐχαριστία. 5 τοῦτο γὰρ ἴστε γινώσκοντες ὅτι πᾶς πόρνος ἢ 
ἀκάθαρτος ἢ πλεονέκτης, ὅ ἐστιν εἰδωλολάτρης, οὐκ ἔχει 
κληρονοµίαν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ. 6 Μηδεὶς ὑµᾶς 
ἀπατάτω κενοῖς λόγοις, διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ ἐπὶ 
τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας. 7 µὴ οὖν γίνεσθε συµµέτοχοι αὐτῶν· 8 
ἦτε γάρ ποτε σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν κυρίῳ· ὡς τέκνα φωτὸς 
περιπατεῖτε 9 � ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ φωτὸς ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ 
δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ �10 δοκιµάζοντες τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ 
κυρίῳ· 11 καὶ µὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ 
σκότους, µᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε, 12 τὰ γὰρ κρυφῇ γινόµενα ὑπ� 
αὐτῶν αἰσχρόν ἐστιν καὶ λέγειν· 13 τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόµενα ὑπὸ 
τοῦ φωτὸς φανεροῦται, 14 πᾶν γὰρ τὸ φανερούµενον φῶς ἐστιν. διὸ 
λέγει, Ἔγειρε, ὁ καθεύδων, καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ 
ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός. 15 Βλέπετε οὖν ἀκριβῶς πῶς περιπατεῖτε, 
µὴ ὡς ἄσοφοι ἀλλ� ὡς σοφοί, 16 ἐξαγοραζόµενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ 
ἡµέραι πονηραί εἰσιν. 17 διὰ τοῦτο µὴ γίνεσθε ἄφρονες, ἀλλὰ 
συνίετε τί τὸ θέληµα τοῦ κυρίου. 18 καὶ µὴ µεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ 
ἐστιν ἀσωτία, ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν πνεύµατι, 19 λαλοῦντες ἑαυτοῖς 
[ἐν] ψαλµοῖς καὶ ὕµνοις καὶ ᾠδαῖς πνευµατικαῖς, ᾄδοντες καὶ 
ψάλλοντες τῇ καρδίᾳ ὑµῶν τῷ κυρίῳ, 20 εὐχαριστοῦντες πάντοτε 
ὑπὲρ πάντων ἐν ὀνόµατι τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῷ θεῷ 
καὶ πατρί, 21 ὑποτασσόµενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Χριστοῦ. 22 Αἱ 
γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὡς τῷ κυρίῳ, 23 ὅτι ἀνήρ ἐστιν 
κεφαλὴ τῆς γυναικὸς ὡς καὶ ὁ Χριστὸς κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας, 
αὐτὸς σωτὴρ τοῦ σώµατος. 24 ἀλλὰ ὡς ἡ ἐκκλησία ὑποτάσσεται 
τῷ Χριστῷ, οὕτως καὶ αἱ γυναῖκες τοῖς ἀνδράσιν ἐν παντί. 25 Οἱ 
ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν 
τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς, 26 ἵνα αὐτὴν 
ἁγιάσῃ καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήµατι, 27 ἵνα 
παραστήσῃ αὐτὸς ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν, µὴ ἔχουσαν 
σπίλον ἢ ῥυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων, ἀλλ� ἵνα ᾖ ἁγία καὶ ἄµωµος. 
28 οὕτως ὀφείλουσιν καὶ οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς 
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τὰ ἑαυτῶν σώµατα. ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ, 
29 οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐµίσησεν, ἀλλὰ ἐκτρέφει καὶ 
θάλπει αὐτήν, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς τὴν ἐκκλησίαν, 30 ὅτι µέλη 
ἐσµὲν τοῦ σώµατος αὐτοῦ. 31 ἀντὶ τούτου καταλείψει ἄνθρωπος 
τὸν πατέρα καὶ τὴν µητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν 
γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα µίαν. 32 τὸ µυστήριον 
τοῦτο µέγα ἐστίν, ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν. 
33 πλὴν καὶ ὑµεῖς οἱ καθ� ἕνα ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως 
ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν, ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα.  

Eph 6:1Eph 6:1Eph 6:1Eph 6:1    

Τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑµῶν ἐν κυρίῳ, τοῦτο γάρ ἐστιν 
δίκαιον. 2 τίµα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν µητέρα, ἥτις ἐστὶν ἐντολὴ 
πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ, 3 ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ ἔσῃ µακροχρόνιος 
ἐπὶ τῆς γῆς. 4 Καὶ οἱ πατέρες, µὴ παροργίζετε τὰ τέκνα ὑµῶν, 
ἀλλὰ ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ κυρίου. 5 Οἱ δοῦλοι, 
ὑπακούετε τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις µετὰ φόβου καὶ τρόµου ἐν 
ἁπλότητι τῆς καρδίας ὑµῶν ὡς τῷ Χριστῷ, 6 µὴ κατ� 
ὀφθαλµοδουλίαν ὡς ἀνθρωπάρεσκοι ἀλλ� ὡς δοῦλοι Χριστοῦ 
ποιοῦντες τὸ θέληµα τοῦ θεοῦ ἐκ ψυχῆς, 7 µετ� εὐνοίας δουλεύοντες, 
ὡς τῷ κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις, 8 εἰδότες ὅτι ἕκαστος, ἐάν τι 
ποιήσῃ ἀγαθόν, τοῦτο κοµίσεται παρὰ κυρίου, εἴτε δοῦλος εἴτε 
ἐλεύθερος. 9 Καὶ οἱ κύριοι, τὰ αὐτὰ ποιεῖτε πρὸς αὐτούς, ἀνιέντες 
τὴν ἀπειλήν, εἰδότες ὅτι καὶ αὐτῶν καὶ ὑµῶν ὁ κύριός ἐστιν ἐν 
οὐρανοῖς, καὶ προσωποληµψία οὐκ ἔστιν παρ� αὐτῷ. 10 Τοῦ λοιποῦ 
ἐνδυναµοῦσθε ἐν κυρίῳ καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ. 11 
ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑµᾶς στῆναι 
πρὸς τὰς µεθοδείας τοῦ διαβόλου· 12 ὅτι οὐκ ἔστιν ἡµῖν ἡ πάλη 
πρὸς αἷµα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, 
πρὸς τοὺς κοσµοκράτορας τοῦ σκότους τούτου, πρὸς τὰ πνευµατικὰ 
τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. 13 διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν 
πανοπλίαν τοῦ θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡµέρᾳ τῇ 
πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργασάµενοι στῆναι. 14 στῆτε οὖν 
περιζωσάµενοι τὴν ὀσφὺν ὑµῶν ἐν ἀληθείᾳ, καὶ ἐνδυσάµενοι τὸν 
θώρακα τῆς δικαιοσύνης, 15 καὶ ὑποδησάµενοι τοὺς πόδας ἐν 
ἑτοιµασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης, 16 ἐν πᾶσιν ἀναλαβόντες 
τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν ᾧ δυνήσεσθε πάντα τὰ βέλη τοῦ 
πονηροῦ [τὰ] πεπυρωµένα σβέσαι· 17 καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ 
σωτηρίου δέξασθε, καὶ τὴν µάχαιραν τοῦ πνεύµατος, ὅ ἐστιν ῥῆµα 
θεοῦ, 18 διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως προσευχόµενοι ἐν παντὶ 
καιρῷ ἐν πνεύµατι, καὶ εἰς αὐτὸ ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσῃ 
προσκαρτερήσει καὶ δεήσει περὶ πάντων τῶν ἁγίων, 19 καὶ ὑπὲρ 
ἐµοῦ, ἵνα µοι δοθῇ λόγος ἐν ἀνοίξει τοῦ στόµατός µου, ἐν παρρησίᾳ 
γνωρίσαι τὸ µυστήριον τοῦ εὐαγγελίου 20 ὑπὲρ οὗ πρεσβεύω ἐν 
ἁλύσει, ἵνα ἐν αὐτῷ παρρησιάσωµαι ὡς δεῖ µε λαλῆσαι. 21 Ἵνα δὲ 
καὶ ὑµεῖς εἰδῆτε τὰ κατ� ἐµέ, τί πράσσω, πάντα γνωρίσει ὑµῖν 
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Τυχικὸς ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος ἐν κυρίῳ, 22 ὃν 
ἔπεµψα πρὸς ὑµᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο ἵνα γνῶτε τὰ περὶ ἡµῶν καὶ 
παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑµῶν. 23 Εἰρήνη τοῖς ἀδελφοῖς καὶ 
ἀγάπη µετὰ πίστεως ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
24 ἡ χάρις µετὰ πάντων τῶν ἀγαπώντων τὸν κύριον ἡµῶν Ἰησοῦν 
Χριστὸν ἐν ἀφθαρσίᾳ.  

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ     
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Παῦλος καὶ Τιµόθεος δοῦλοι Χριστοῦ Ἰησοῦ πᾶσιν τοῖς ἁγίοις ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις σὺν ἐπισκόποις καὶ διακόνοις· 
2 χάρις ὑµῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡµῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ 
Χριστοῦ. 3 Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ µου ἐπὶ πάσῃ τῇ µνείᾳ ὑµῶν, 4 
πάντοτε ἐν πάσῃ δεήσει µου ὑπὲρ πάντων ὑµῶν µετὰ χαρᾶς τὴν 
δέησιν ποιούµενος, 5 ἐπὶ τῇ κοινωνίᾳ ὑµῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον ἀπὸ 
τῆς πρώτης ἡµέρας ἄχρι τοῦ νῦν, 6 πεποιθὼς αὐτὸ τοῦτο, ὅτι ὁ 
ἐναρξάµενος ἐν ὑµῖν ἔργον ἀγαθὸν ἐπιτελέσει ἄχρι ἡµέρας Χριστοῦ 
Ἰησοῦ· 7 καθώς ἐστιν δίκαιον ἐµοὶ τοῦτο φρονεῖν ὑπὲρ πάντων 
ὑµῶν, διὰ τὸ ἔχειν µε ἐν τῇ καρδίᾳ ὑµᾶς, ἔν τε τοῖς δεσµοῖς µου καὶ 
ἐν τῇ ἀπολογίᾳ καὶ βεβαιώσει τοῦ εὐαγγελίου συγκοινωνούς µου 
τῆς χάριτος πάντας ὑµᾶς ὄντας. 8 µάρτυς γάρ µου ὁ θεός, ὡς 
ἐπιποθῶ πάντας ὑµᾶς ἐν σπλάγχνοις Χριστοῦ Ἰησοῦ. 9 καὶ τοῦτο 
προσεύχοµαι, ἵνα ἡ ἀγάπη ὑµῶν ἔτι µᾶλλον καὶ µᾶλλον περισσεύῃ 
ἐν ἐπιγνώσει καὶ πάσῃ αἰσθήσει, 10 εἰς τὸ δοκιµάζειν ὑµᾶς τὰ 
διαφέροντα, ἵνα ἦτε εἰλικρινεῖς καὶ ἀπρόσκοποι εἰς ἡµέραν Χριστοῦ, 
11 πεπληρωµένοι καρπὸν δικαιοσύνης τὸν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς 
δόξαν καὶ ἔπαινον θεοῦ. 12 Γινώσκειν δὲ ὑµᾶς βούλοµαι, ἀδελφοί, 
ὅτι τὰ κατ� ἐµὲ µᾶλλον εἰς προκοπὴν τοῦ εὐαγγελίου ἐλήλυθεν, 13 
ὥστε τοὺς δεσµούς µου φανεροὺς ἐν Χριστῷ γενέσθαι ἐν ὅλῳ τῷ 
πραιτωρίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν, 14 καὶ τοὺς πλείονας τῶν 
ἀδελφῶν ἐν κυρίῳ πεποιθότας τοῖς δεσµοῖς µου περισσοτέρως 
τολµᾶν ἀφόβως τὸν λόγον λαλεῖν. 15 Τινὲς µὲν καὶ διὰ φθόνον καὶ 
ἔριν, τινὲς δὲ καὶ δι� εὐδοκίαν τὸν Χριστὸν κηρύσσουσιν· 16 οἱ µὲν 
ἐξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι εἰς ἀπολογίαν τοῦ εὐαγγελίου κεῖµαι, 17 οἱ 
δὲ ἐξ ἐριθείας τὸν Χριστὸν καταγγέλλουσιν, οὐχ ἁγνῶς, οἰόµενοι 
θλῖψιν ἐγείρειν τοῖς δεσµοῖς µου. 18 τί γάρ; πλὴν ὅτι παντὶ τρόπῳ, 
εἴτε προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ, Χριστὸς καταγγέλλεται, καὶ ἐν τούτῳ 
χαίρω· ἀλλὰ καὶ χαρήσοµαι, 19 οἶδα γὰρ ὅτι τοῦτό µοι ἀποβήσεται 
εἰς σωτηρίαν διὰ τῆς ὑµῶν δεήσεως καὶ ἐπιχορηγίας τοῦ πνεύµατος 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, 20 κατὰ τὴν ἀποκαραδοκίαν καὶ ἐλπίδα µου ὅτι ἐν 
οὐδενὶ αἰσχυνθήσοµαι, ἀλλ� ἐν πάσῃ παρρησίᾳ ὡς πάντοτε καὶ νῦν 
µεγαλυνθήσεται Χριστὸς ἐν τῷ σώµατί µου, εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ 
θανάτου. 21 ἐµοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος. 22 
εἰ δὲ τὸ ζῆν ἐν σαρκί, τοῦτό µοι καρπὸς ἔργου· καὶ τί αἱρήσοµαι οὐ 
γνωρίζω. 23 συνέχοµαι δὲ ἐκ τῶν δύο, τὴν ἐπιθυµίαν ἔχων εἰς τὸ 
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ἀναλῦσαι καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι, πολλῷ [γὰρ] µᾶλλον κρεῖσσον· 24 
τὸ δὲ ἐπιµένειν [ἐν] τῇ σαρκὶ ἀναγκαιότερον δι� ὑµᾶς. 25 καὶ τοῦτο 
πεποιθὼς οἶδα ὅτι µενῶ καὶ παραµενῶ πᾶσιν ὑµῖν εἰς τὴν ὑµῶν 
προκοπὴν καὶ χαρὰν τῆς πίστεως, 26 ἵνα τὸ καύχηµα ὑµῶν 
περισσεύῃ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐν ἐµοὶ διὰ τῆς ἐµῆς παρουσίας πάλιν 
πρὸς ὑµᾶς. 27 Μόνον ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ 
πολιτεύεσθε, ἵνα εἴτε ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ὑµᾶς εἴτε ἀπὼν ἀκούω τὰ 
περὶ ὑµῶν, ὅτι στήκετε ἐν ἑνὶ πνεύµατι, µιᾷ ψυχῇ συναθλοῦντες τῇ 
πίστει τοῦ εὐαγγελίου, 28 καὶ µὴ πτυρόµενοι ἐν µηδενὶ ὑπὸ τῶν 
ἀντικειµένων, ἥτις ἐστὶν αὐτοῖς ἔνδειξις ἀπωλείας, ὑµῶν δὲ 
σωτηρίας, καὶ τοῦτο ἀπὸ θεοῦ· 29 ὅτι ὑµῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ 
Χριστοῦ, οὐ µόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ 
πάσχειν, 30 τὸν αὐτὸν ἀγῶνα ἔχοντες οἷον εἴδετε ἐν ἐµοὶ καὶ νῦν 
ἀκούετε ἐν ἐµοί.  

Phil 2:1Phil 2:1Phil 2:1Phil 2:1    

Εἴ τις οὖν παράκλησις ἐν Χριστῷ, εἴ τι παραµύθιον ἀγάπης, εἴ τις 
κοινωνία πνεύµατος, εἴ τις σπλάγχνα καὶ οἰκτιρµοί, 2 πληρώσατέ 
µου τὴν χαρὰν ἵνα τὸ αὐτὸ φρονῆτε, τὴν αὐτὴν ἀγάπην ἔχοντες, 
σύµψυχοι, τὸ ἓν φρονοῦντες, 3 µηδὲν κατ� ἐριθείαν µηδὲ κατὰ 
κενοδοξίαν, ἀλλὰ τῇ ταπεινοφροσύνῃ ἀλλήλους ἡγούµενοι 
ὑπερέχοντας ἑαυτῶν, 4 µὴ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστος σκοποῦντες, ἀλλὰ 
καὶ τὰ ἑτέρων ἕκαστοι. 5 τοῦτο φρονεῖτε ἐν ὑµῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ, 6 ὃς ἐν µορφῇ θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγµὸν ἡγήσατο τὸ 
εἶναι ἴσα θεῷ, 7 ἀλλὰ ἑαυτὸν ἐκένωσεν µορφὴν δούλου λαβών, ἐν 
ὁµοιώµατι ἀνθρώπων γενόµενος· καὶ σχήµατι εὑρεθεὶς ὡς 
ἄνθρωπος 8 ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόµενος ὑπήκοος µέχρι θανάτου, 
θανάτου δὲ σταυροῦ. 9 διὸ καὶ ὁ θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν καὶ 
ἐχαρίσατο αὐτῷ τὸ ὄνοµα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνοµα, 10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόµατι 
Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάµψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων, 
11 καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξοµολογήσεται ὅτι κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς 
εἰς δόξαν θεοῦ πατρός. 12 Ὥστε, ἀγαπητοί µου, καθὼς πάντοτε 
ὑπηκούσατε, µὴ ὡς ἐν τῇ παρουσίᾳ µου µόνον ἀλλὰ νῦν πολλῷ 
µᾶλλον ἐν τῇ ἀπουσίᾳ µου, µετὰ φόβου καὶ τρόµου τὴν ἑαυτῶν 
σωτηρίαν κατεργάζεσθε· 13 θεὸς γάρ ἐστιν ὁ ἐνεργῶν ἐν ὑµῖν καὶ 
τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν ὑπὲρ τῆς εὐδοκίας. 14 πάντα ποιεῖτε 
χωρὶς γογγυσµῶν καὶ διαλογισµῶν, 15 ἵνα γένησθε ἄµεµπτοι καὶ 
ἀκέραιοι, τέκνα θεοῦ ἄµωµα µέσον γενεᾶς σκολιᾶς καὶ 
διεστραµµένης, ἐν οἷς φαίνεσθε ὡς φωστῆρες ἐν κόσµῳ, 16 λόγον 
ζωῆς ἐπέχοντες, εἰς καύχηµα ἐµοὶ εἰς ἡµέραν Χριστοῦ, ὅτι οὐκ εἰς 
κενὸν ἔδραµον οὐδὲ εἰς κενὸν ἐκοπίασα. 17 ἀλλὰ εἰ καὶ σπένδοµαι 
ἐπὶ τῇ θυσίᾳ καὶ λειτουργίᾳ τῆς πίστεως ὑµῶν, χαίρω καὶ 
συγχαίρω πᾶσιν ὑµῖν· 18 τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ὑµεῖς χαίρετε καὶ 
συγχαίρετέ µοι. 19 Ἐλπίζω δὲ ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ Τιµόθεον ταχέως 
πέµψαι ὑµῖν, ἵνα κἀγὼ εὐψυχῶ γνοὺς τὰ περὶ ὑµῶν. 20 οὐδένα γὰρ 
ἔχω ἰσόψυχον ὅστις γνησίως τὰ περὶ ὑµῶν µεριµνήσει, 21 οἱ πάντες 
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γὰρ τὰ ἑαυτῶν ζητοῦσιν, οὐ τὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 22 τὴν δὲ δοκιµὴν 
αὐτοῦ γινώσκετε, ὅτι ὡς πατρὶ τέκνον σὺν ἐµοὶ ἐδούλευσεν εἰς τὸ 
εὐαγγέλιον. 23 τοῦτον µὲν οὖν ἐλπίζω πέµψαι ὡς ἂν ἀφίδω τὰ περὶ 
ἐµὲ ἐξαυτῆς· 24 πέποιθα δὲ ἐν κυρίῳ ὅτι καὶ αὐτὸς ταχέως 
ἐλεύσοµαι. 25 Ἀναγκαῖον δὲ ἡγησάµην Ἐπαφρόδιτον τὸν ἀδελφὸν 
καὶ συνεργὸν καὶ συστρατιώτην µου, ὑµῶν δὲ ἀπόστολον καὶ 
λειτουργὸν τῆς χρείας µου, πέµψαι πρὸς ὑµᾶς, 26 ἐπειδὴ ἐπιποθῶν 
ἦν πάντας ὑµᾶς, καὶ ἀδηµονῶν διότι ἠκούσατε ὅτι ἠσθένησεν. 27 
καὶ γὰρ ἠσθένησεν παραπλήσιον θανάτῳ· ἀλλὰ ὁ θεὸς ἠλέησεν 
αὐτόν, οὐκ αὐτὸν δὲ µόνον ἀλλὰ καὶ ἐµέ, ἵνα µὴ λύπην ἐπὶ λύπην 
σχῶ. 28 σπουδαιοτέρως οὖν ἔπεµψα αὐτὸν ἵνα ἰδόντες αὐτὸν πάλιν 
χαρῆτε κἀγὼ ἀλυπότερος ὦ. 29 προσδέχεσθε οὖν αὐτὸν ἐν κυρίῳ 
µετὰ πάσης χαρᾶς, καὶ τοὺς τοιούτους ἐντίµους ἔχετε, 30 ὅτι διὰ τὸ 
ἔργον Χριστοῦ µέχρι θανάτου ἤγγισεν, παραβολευσάµενος τῇ ψυχῇ 
ἵνα ἀναπληρώσῃ τὸ ὑµῶν ὑστέρηµα τῆς πρός µε λειτουργίας.  

Phil 3:1Phil 3:1Phil 3:1Phil 3:1    

Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί µου, χαίρετε ἐν κυρίῳ. τὰ αὐτὰ γράφειν ὑµῖν 
ἐµοὶ µὲν οὐκ ὀκνηρόν, ὑµῖν δὲ ἀσφαλές. 2 Βλέπετε τοὺς κύνας, 
βλέπετε τοὺς κακοὺς ἐργάτας, βλέπετε τὴν κατατοµήν. 3 ἡµεῖς 
γάρ ἐσµεν ἡ περιτοµή, οἱ πνεύµατι θεοῦ λατρεύοντες καὶ 
καυχώµενοι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ οὐκ ἐν σαρκὶ πεποιθότες, 4 
καίπερ ἐγὼ ἔχων πεποίθησιν καὶ ἐν σαρκί. εἴ τις δοκεῖ ἄλλος 
πεποιθέναι ἐν σαρκί, ἐγὼ µᾶλλον· 5 περιτοµῇ ὀκταήµερος, ἐκ 
γένους Ἰσραήλ, φυλῆς Βενιαµείν, Ἑβραῖος ἐξ Ἑβραίων, κατὰ 
νόµον Φαρισαῖος, 6 κατὰ ζῆλος διώκων τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ 
δικαιοσύνην τὴν ἐν νόµῳ γενόµενος ἄµεµπτος. 7 [ἀλλὰ] ἅτινα ἦν 
µοι κέρδη, ταῦτα ἥγηµαι διὰ τὸν Χριστὸν ζηµίαν. 8 ἀλλὰ µενοῦνγε 
καὶ ἡγοῦµαι πάντα ζηµίαν εἶναι διὰ τὸ ὑπερέχον τῆς γνώσεως 
Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου µου, δι� ὃν τὰ πάντα ἐζηµιώθην, καὶ 
ἡγοῦµαι σκύβαλα ἵνα Χριστὸν κερδήσω 9 καὶ εὑρεθῶ ἐν αὐτῷ, µὴ 
ἔχων ἐµὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόµου ἀλλὰ τὴν διὰ πίστεως 
Χριστοῦ, τὴν ἐκ θεοῦ δικαιοσύνην ἐπὶ τῇ πίστει, 10 τοῦ γνῶναι 
αὐτὸν καὶ τὴν δύναµιν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ καὶ κοινωνίαν 
παθηµάτων αὐτοῦ, συµµορφιζόµενος τῷ θανάτῳ αὐτοῦ, 11 εἴ πως 
καταντήσω εἰς τὴν ἐξανάστασιν τὴν ἐκ νεκρῶν. 12 Οὐχ ὅτι ἤδη 
ἔλαβον ἢ ἤδη τετελείωµαι, διώκω δὲ εἰ καὶ καταλάβω, ἐφ� ᾧ καὶ 
κατελήµφθην ὑπὸ Χριστοῦ [Ἰησοῦ]. 13 ἀδελφοί, ἐγὼ ἐµαυτὸν οὐ 
λογίζοµαι κατειληφέναι· ἓν δέ, τὰ µὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόµενος τοῖς 
δὲ ἔµπροσθεν ἐπεκτεινόµενος, 14 κατὰ σκοπὸν διώκω εἰς τὸ 
βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως τοῦ θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 15 Ὅσοι 
οὖν τέλειοι, τοῦτο φρονῶµεν· καὶ εἴ τι ἑτέρως φρονεῖτε, καὶ τοῦτο ὁ 
θεὸς ὑµῖν ἀποκαλύψει· 16 πλὴν εἰς ὃ ἐφθάσαµεν, τῷ αὐτῷ 
στοιχεῖν. 17 Συµµιµηταί µου γίνεσθε, ἀδελφοί, καὶ σκοπεῖτε τοὺς 
οὕτω περιπατοῦντας καθὼς ἔχετε τύπον ἡµᾶς. 18 πολλοὶ γὰρ 
περιπατοῦσιν οὓς πολλάκις ἔλεγον ὑµῖν, νῦν δὲ καὶ κλαίων λέγω, 
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τοὺς ἐχθροὺς τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ, 19 ὧν τὸ τέλος ἀπώλεια, 
ὧν ὁ θεὸς ἡ κοιλία καὶ ἡ δόξα ἐν τῇ αἰσχύνῃ αὐτῶν, οἱ τὰ ἐπίγεια 
φρονοῦντες. 20 ἡµῶν γὰρ τὸ πολίτευµα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ 
καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόµεθα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, 21 ὃς 
µετασχηµατίσει τὸ σῶµα τῆς ταπεινώσεως ἡµῶν σύµµορφον τῷ 
σώµατι τῆς δόξης αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν 
καὶ ὑποτάξαι αὑτῷ τὰ πάντα.  

Phil 4:1Phil 4:1Phil 4:1Phil 4:1    

Ὥστε, ἀδελφοί µου ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιπόθητοι, χαρὰ καὶ στέφανός 
µου, οὕτως στήκετε ἐν κυρίῳ, ἀγαπητοί. 2 Εὐοδίαν παρακαλῶ καὶ 
Συντύχην παρακαλῶ τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν κυρίῳ. 3 ναὶ ἐρωτῶ καὶ σέ, 
γνήσιε σύζυγε, συλλαµβάνου αὐταῖς, αἵτινες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ 
συνήθλησάν µοι µετὰ καὶ Κλήµεντος καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν 
µου, ὧν τὰ ὀνόµατα ἐν βίβλῳ ζωῆς. 4 Χαίρετε ἐν κυρίῳ πάντοτε· 
πάλιν ἐρῶ, χαίρετε. 5 τὸ ἐπιεικὲς ὑµῶν γνωσθήτω πᾶσιν 
ἀνθρώποις. ὁ κύριος ἐγγύς. 6 µηδὲν µεριµνᾶτε, ἀλλ� ἐν παντὶ τῇ 
προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει µετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήµατα ὑµῶν 
γνωριζέσθω πρὸς τὸν θεόν. 7 καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα 
πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς καρδίας ὑµῶν καὶ τὰ νοήµατα ὑµῶν ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ. 8 Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα 
σεµνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφηµα, εἴ τις 
ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε· 9 ἃ καὶ ἐµάθετε καὶ 
παρελάβετε καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν ἐµοί, ταῦτα πράσσετε· καὶ 
ὁ θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται µεθ� ὑµῶν. 10 Ἐχάρην δὲ ἐν κυρίῳ 
µεγάλως ὅτι ἤδη ποτὲ ἀνεθάλετε τὸ ὑπὲρ ἐµοῦ φρονεῖν, ἐφ� ᾧ καὶ 
ἐφρονεῖτε ἠκαιρεῖσθε δέ. 11 οὐχ ὅτι καθ� ὑστέρησιν λέγω, ἐγὼ γὰρ 
ἔµαθον ἐν οἷς εἰµι αὐτάρκης εἶναι. 12 οἶδα καὶ ταπεινοῦσθαι, οἶδα 
καὶ περισσεύειν· ἐν παντὶ καὶ ἐν πᾶσιν µεµύηµαι καὶ χορτάζεσθαι 
καὶ πεινᾶν, καὶ περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι. 13 πάντα ἰσχύω ἐν τῷ 
ἐνδυναµοῦντί µε. 14 πλὴν καλῶς ἐποιήσατε συγκοινωνήσαντές µου 
τῇ θλίψει. 15 Οἴδατε δὲ καὶ ὑµεῖς, Φιλιππήσιοι, ὅτι ἐν ἀρχῇ τοῦ 
εὐαγγελίου, ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ Μακεδονίας, οὐδεµία µοι ἐκκλησία 
ἐκοινώνησεν εἰς λόγον δόσεως καὶ λήµψεως εἰ µὴ ὑµεῖς µόνοι· 16 
ὅτι καὶ ἐν Θεσσαλονίκῃ καὶ ἅπαξ καὶ δὶς εἰς τὴν χρείαν µοι 
ἐπέµψατε. 17 οὐχ ὅτι ἐπιζητῶ τὸ δόµα, ἀλλὰ ἐπιζητῶ τὸν καρπὸν 
τὸν πλεονάζοντα εἰς λόγον ὑµῶν. 18 ἀπέχω δὲ πάντα καὶ 
περισσεύω· πεπλήρωµαι δεξάµενος παρὰ Ἐπαφροδίτου τὰ παρ� 
ὑµῶν, ὀσµὴν εὐωδίας, θυσίαν δεκτήν, εὐάρεστον τῷ θεῷ. 19 ὁ δὲ 
θεός µου πληρώσει πᾶσαν χρείαν ὑµῶν κατὰ τὸ πλοῦτος αὐτοῦ ἐν 
δόξῃ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 20 τῷ δὲ θεῷ καὶ πατρὶ ἡµῶν ἡ δόξα εἰς 
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀµήν. 21 Ἀσπάσασθε πάντα ἅγιον ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ. ἀσπάζονται ὑµᾶς οἱ σὺν ἐµοὶ ἀδελφοί. 22 
ἀσπάζονται ὑµᾶς πάντες οἱ ἅγιοι, µάλιστα δὲ οἱ ἐκ τῆς Καίσαρος 
οἰκίας. 23 ἡ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ µετὰ τοῦ πνεύµατος 
ὑµῶν.  
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ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ     

Col 1:1Col 1:1Col 1:1Col 1:1    

Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήµατος θεοῦ καὶ 
Τιµόθεος ὁ ἀδελφός 2 τοῖς ἐν Κολοσσαῖς ἁγίοις καὶ πιστοῖς 
ἀδελφοῖς ἐν Χριστῷ· χάρις ὑµῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡµῶν. 
3 Εὐχαριστοῦµεν τῷ θεῷ πατρὶ τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 
πάντοτε περὶ ὑµῶν προσευχόµενοι, 4 ἀκούσαντες τὴν πίστιν ὑµῶν 
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ τὴν ἀγάπην ἣν ἔχετε εἰς πάντας τοὺς ἁγίους 
5 διὰ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειµένην ὑµῖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἣν 
προηκούσατε ἐν τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας τοῦ εὐαγγελίου 6 τοῦ 
παρόντος εἰς ὑµᾶς, καθὼς καὶ ἐν παντὶ τῷ κόσµῳ ἐστὶν 
καρποφορούµενον καὶ αὐξανόµενον καθὼς καὶ ἐν ὑµῖν, ἀφ�  ἧς 
ἡµέρας ἠκούσατε καὶ ἐπέγνωτε τὴν χάριν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ· 7 
καθὼς ἐµάθετε ἀπὸ Ἐπαφρᾶ τοῦ ἀγαπητοῦ συνδούλου ἡµῶν, ὅς 
ἐστιν πιστὸς ὑπὲρ ἡµῶν διάκονος τοῦ Χριστοῦ, 8 ὁ καὶ δηλώσας 
ἡµῖν τὴν ὑµῶν ἀγάπην ἐν πνεύµατι. 9 ∆ιὰ τοῦτο καὶ ἡµεῖς, ἀφ�  ἧς 
ἡµέρας ἠκούσαµεν, οὐ παυόµεθα ὑπὲρ ὑµῶν προσευχόµενοι καὶ 
αἰτούµενοι ἵνα πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ θελήµατος αὐτοῦ ἐν 
πάσῃ σοφίᾳ καὶ συνέσει πνευµατικῇ, 10 περιπατῆσαι ἀξίως τοῦ 
κυρίου εἰς πᾶσαν ἀρεσκείαν, ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ καρποφοροῦντες 
καὶ αὐξανόµενοι τῇ ἐπιγνώσει τοῦ θεοῦ, 11 ἐν πάσῃ δυνάµει 
δυναµούµενοι κατὰ τὸ κράτος τῆς δόξης αὐτοῦ εἰς πᾶσαν ὑποµονὴν 
καὶ µακροθυµίαν, µετὰ χαρᾶς 12 εὐχαριστοῦντες τῷ πατρὶ τῷ 
ἱκανώσαντι ὑµᾶς εἰς τὴν µερίδα τοῦ κλήρου τῶν ἁγίων ἐν τῷ φωτί· 
13 ὃς ἐρρύσατο ἡµᾶς ἐκ τῆς ἐξουσίας τοῦ σκότους καὶ µετέστησεν 
εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ υἱοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, 14 ἐν ᾧ ἔχοµεν τὴν 
ἀπολύτρωσιν, τὴν ἄφεσιν τῶν ἁµαρτιῶν· 15 ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ 
θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, 16 ὅτι ἐν αὐτῷ 
ἐκτίσθη τὰ πάντα ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ 
τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι· τὰ 
πάντα δι� αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται, 17 καὶ αὐτός ἐστιν πρὸ 
πάντων καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκεν. 18 καὶ αὐτός ἐστιν ἡ 
κεφαλὴ τοῦ σώµατος, τῆς ἐκκλησίας· ὅς ἐστιν ἀρχή, πρωτότοκος 
ἐκ τῶν νεκρῶν, ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων, 19 ὅτι ἐν 
αὐτῷ εὐδόκησεν πᾶν τὸ πλήρωµα κατοικῆσαι 20 καὶ δι� αὐτοῦ 
ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα εἰς αὐτόν, εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ αἵµατος 
τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ, [δι� αὐτοῦ] εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἴτε τὰ ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς. 21 Καὶ ὑµᾶς ποτε ὄντας ἀπηλλοτριωµένους καὶ ἐχθροὺς 
τῇ διανοίᾳ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς, 22 νυνὶ δὲ ἀποκατηλλάγητε 
ἐν τῷ σώµατι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ διὰ τοῦ θανάτου, παραστῆσαι 
ὑµᾶς ἁγίους καὶ ἀµώµους καὶ ἀνεγκλήτους κατενώπιον αὐτοῦ, 23 εἴ 
γε ἐπιµένετε τῇ πίστει τεθεµελιωµένοι καὶ ἑδραῖοι καὶ µὴ 
µετακινούµενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε, τοῦ 
κηρυχθέντος ἐν πάσῃ κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν, οὗ ἐγενόµην ἐγὼ 
Παῦλος διάκονος. 24 Νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήµασιν ὑπὲρ ὑµῶν, καὶ 
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ἀνταναπληρῶ τὰ ὑστερήµατα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ 
σαρκί µου ὑπὲρ τοῦ σώµατος αὐτοῦ, ὅ ἐστιν ἡ ἐκκλησία, 25 ἧς 
ἐγενόµην ἐγὼ διάκονος κατὰ τὴν οἰκονοµίαν τοῦ θεοῦ τὴν δοθεῖσάν 
µοι εἰς ὑµᾶς πληρῶσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, 26 τὸ µυστήριον τὸ 
ἀποκεκρυµµένον ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν � νῦν δὲ 
ἐφανερώθη τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, 27 οἷς ἠθέλησεν ὁ θεὸς γνωρίσαι τί 
τὸ πλοῦτος τῆς δόξης τοῦ µυστηρίου τούτου ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὅ ἐστιν 
Χριστὸς ἐν ὑµῖν, ἡ ἐλπὶς τῆς δόξης· 28 ὃν ἡµεῖς καταγγέλλοµεν 
νουθετοῦντες πάντα ἄνθρωπον καὶ διδάσκοντες πάντα ἄνθρωπον ἐν 
πάσῃ σοφίᾳ, ἵνα παραστήσωµεν πάντα ἄνθρωπον τέλειον ἐν 
Χριστῷ· 29 εἰς ὃ καὶ κοπιῶ ἀγωνιζόµενος κατὰ τὴν ἐνέργειαν 
αὐτοῦ τὴν ἐνεργουµένην ἐν ἐµοὶ ἐν δυνάµει.  

Col 2:1Col 2:1Col 2:1Col 2:1    

Θέλω γὰρ ὑµᾶς εἰδέναι ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω ὑπὲρ ὑµῶν καὶ τῶν ἐν 
Λαοδικείᾳ καὶ ὅσοι οὐχ ἑόρακαν τὸ πρόσωπόν µου ἐν σαρκί, 2 ἵνα 
παρακληθῶσιν αἱ καρδίαι αὐτῶν, συµβιβασθέντες ἐν ἀγάπῃ καὶ εἰς 
πᾶν πλοῦτος τῆς πληροφορίας τῆς συνέσεως, εἰς ἐπίγνωσιν τοῦ 
µυστηρίου τοῦ θεοῦ, Χριστοῦ, 3 ἐν ᾧ εἰσιν πάντες οἱ θησαυροὶ τῆς 
σοφίας καὶ γνώσεως ἀπόκρυφοι. 4 Τοῦτο λέγω ἵνα µηδεὶς ὑµᾶς 
παραλογίζηται ἐν πιθανολογίᾳ. 5 εἰ γὰρ καὶ τῇ σαρκὶ ἄπειµι, ἀλλὰ 
τῷ πνεύµατι σὺν ὑµῖν εἰµι, χαίρων καὶ βλέπων ὑµῶν τὴν τάξιν καὶ 
τὸ στερέωµα τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως ὑµῶν. 6 Ὡς οὖν παρελάβετε 
τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν τὸν κύριον, ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε, 7 ἐρριζωµένοι 
καὶ ἐποικοδοµούµενοι ἐν αὐτῷ καὶ βεβαιούµενοι [ἐν] τῇ πίστει 
καθὼς ἐδιδάχθητε, περισσεύοντες ἐν εὐχαριστίᾳ. 8 βλέπετε µή τις 
ὑµᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης 
κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσµου 
καὶ οὐ κατὰ Χριστόν· 9 ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωµα τῆς 
θεότητος σωµατικῶς, 10 καὶ ἐστὲ ἐν αὐτῷ πεπληρωµένοι, ὅς ἐστιν 
ἡ κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας, 11 ἐν ᾧ καὶ περιετµήθητε 
περιτοµῇ ἀχειροποιήτῳ ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ σώµατος τῆς σαρκός, 
ἐν τῇ περιτοµῇ τοῦ Χριστοῦ, 12 συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ 
βαπτισµῷ, ἐν ᾧ καὶ συνηγέρθητε διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐνεργείας 
τοῦ θεοῦ τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν· 13 καὶ ὑµᾶς νεκροὺς 
ὄντας τοῖς παραπτώµασιν καὶ τῇ ἀκροβυστίᾳ τῆς σαρκὸς ὑµῶν, 
συνεζωοποίησεν ὑµᾶς σὺν αὐτῷ, χαρισάµενος ἡµῖν πάντα τὰ 
παραπτώµατα, 14 ἐξαλείψας τὸ καθ� ἡµῶν χειρόγραφον τοῖς 
δόγµασιν ὃ ἦν ὑπεναντίον ἡµῖν, καὶ αὐτὸ ἦρκεν ἐκ τοῦ µέσου 
προσηλώσας αὐτὸ τῷ σταυρῷ· 15 ἀπεκδυσάµενος τὰς ἀρχὰς καὶ 
τὰς ἐξουσίας ἐδειγµάτισεν ἐν παρρησίᾳ, θριαµβεύσας αὐτοὺς ἐν 
αὐτῷ. 16 Μὴ οὖν τις ὑµᾶς κρινέτω ἐν βρώσει καὶ ἐν πόσει ἢ ἐν 
µέρει ἑορτῆς ἢ νεοµηνίας ἢ σαββάτων, 17 ἅ ἐστιν σκιὰ τῶν 
µελλόντων, τὸ δὲ σῶµα τοῦ Χριστοῦ. 18 µηδεὶς ὑµᾶς 
καταβραβευέτω θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ θρησκείᾳ τῶν 
ἀγγέλων, ἃ ἑόρακεν ἐµβατεύων, εἰκῇ φυσιούµενος ὑπὸ τοῦ νοὸς τῆς 
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σαρκὸς αὐτοῦ, 19 καὶ οὐ κρατῶν τὴν κεφαλήν, ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶµα 
διὰ τῶν ἁφῶν καὶ συνδέσµων ἐπιχορηγούµενον καὶ συµβιβαζόµενον 
αὔξει τὴν αὔξησιν τοῦ θεοῦ. 20 Εἰ ἀπεθάνετε σὺν Χριστῷ ἀπὸ τῶν 
στοιχείων τοῦ κόσµου, τί ὡς ζῶντες ἐν κόσµῳ δογµατίζεσθε, 21 
Μὴ ἅψῃ µηδὲ γεύσῃ µηδὲ θίγῃς, 22 ἅ ἐστιν πάντα εἰς φθορὰν τῇ 
ἀποχρήσει, κατὰ τὰ ἐντάλµατα καὶ διδασκαλίας τῶν ἀνθρώπων; 
23 ἅτινά ἐστιν λόγον µὲν ἔχοντα σοφίας ἐν ἐθελοθρησκίᾳ καὶ 
ταπεινοφροσύνῃ καὶ ἀφειδίᾳ σώµατος, οὐκ ἐν τιµῇ τινι πρὸς 
πλησµονὴν τῆς σαρκός.  

Col 3:1Col 3:1Col 3:1Col 3:1    

Εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, τὰ ἄνω ζητεῖτε, οὗ ὁ Χριστός 
ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ καθήµενος· 2 τὰ ἄνω φρονεῖτε, µὴ τὰ ἐπὶ 
τῆς γῆς· 3 ἀπεθάνετε γάρ, καὶ ἡ ζωὴ ὑµῶν κέκρυπται σὺν τῷ 
Χριστῷ ἐν τῷ θεῷ. 4 ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ὑµῶν, τότε 
καὶ ὑµεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ. 5 Νεκρώσατε οὖν τὰ 
µέλη τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυµίαν 
κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία, 6 δι� ἃ ἔρχεται 
ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ [ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας]· 7 ἐν οἷς καὶ ὑµεῖς 
περιεπατήσατέ ποτε ὅτε ἐζῆτε ἐν τούτοις. 8 νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ 
ὑµεῖς τὰ πάντα, ὀργήν, θυµόν, κακίαν, βλασφηµίαν, αἰσχρολογίαν 
ἐκ τοῦ στόµατος ὑµῶν· 9 µὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, 
ἀπεκδυσάµενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ, 10 
καὶ ἐνδυσάµενοι τὸν νέον τὸν ἀνακαινούµενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ� 
εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν, 11 ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, 
περιτοµὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, 
ἀλλὰ [τὰ] πάντα καὶ ἐν πᾶσιν Χριστός. 12 Ἐνδύσασθε οὖν ὡς 
ἐκλεκτοὶ τοῦ θεοῦ, ἅγιοι καὶ ἠγαπηµένοι, σπλάγχνα οἰκτιρµοῦ, 
χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραΰτητα, µακροθυµίαν, 13 
ἀνεχόµενοι ἀλλήλων καὶ χαριζόµενοι ἑαυτοῖς ἐάν τις πρός τινα ἔχῃ 
µοµφήν· καθὼς καὶ ὁ κύριος ἐχαρίσατο ὑµῖν οὕτως καὶ ὑµεῖς· 14 
ἐπὶ πᾶσιν δὲ τούτοις τὴν ἀγάπην, ὅ ἐστιν σύνδεσµος τῆς 
τελειότητος. 15 καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ βραβευέτω ἐν ταῖς 
καρδίαις ὑµῶν, εἰς ἣν καὶ ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ σώµατι· καὶ εὐχάριστοι 
γίνεσθε. 16 ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑµῖν πλουσίως, ἐν 
πάσῃ σοφίᾳ διδάσκοντες καὶ νουθετοῦντες ἑαυτοὺς ψαλµοῖς, ὕµνοις, 
ᾠδαῖς πνευµατικαῖς ἐν χάριτι ᾄδοντες ἐν ταῖς καρδίαις ὑµῶν τῷ 
θεῷ· 17 καὶ πᾶν ὅ τι ἐὰν ποιῆτε ἐν λόγῳ ἢ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν 
ὀνόµατι κυρίου Ἰησοῦ, εὐχαριστοῦντες τῷ θεῷ πατρὶ δι� αὐτοῦ. 18 
Αἱ γυναῖκες, ὑποτάσσεσθε τοῖς ἀνδράσιν, ὡς ἀνῆκεν ἐν κυρίῳ. 19 
Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας καὶ µὴ πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς. 
20 Τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν κατὰ πάντα, τοῦτο γὰρ 
εὐάρεστόν ἐστιν ἐν κυρίῳ. 21 Οἱ πατέρες, µὴ ἐρεθίζετε τὰ τέκνα 
ὑµῶν, ἵνα µὴ ἀθυµῶσιν. 22 Οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε κατὰ πάντα τοῖς 
κατὰ σάρκα κυρίοις, µὴ ἐν ὀφθαλµοδουλίᾳ ὡς ἀνθρωπάρεσκοι, 
ἀλλ� ἐν ἁπλότητι καρδίας, φοβούµενοι τὸν κύριον. 23 ὃ ἐὰν ποιῆτε, 
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ἐκ ψυχῆς ἐργάζεσθε, ὡς τῷ κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις, 24 εἰδότες 
ὅτι ἀπὸ κυρίου ἀπολήµψεσθε τὴν ἀνταπόδοσιν τῆς κληρονοµίας. τῷ 
κυρίῳ Χριστῷ δουλεύετε· 25 ὁ γὰρ ἀδικῶν κοµίσεται ὃ ἠδίκησεν, 
καὶ οὐκ ἔστιν προσωποληµψία.  

Col 4:1Col 4:1Col 4:1Col 4:1    

Οἱ κύριοι, τὸ δίκαιον καὶ τὴν ἰσότητα τοῖς δούλοις παρέχεσθε, 
εἰδότες ὅτι καὶ ὑµεῖς ἔχετε κύριον ἐν οὐρανῷ. 2 Τῇ προσευχῇ 
προσκαρτερεῖτε, γρηγοροῦντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ, 3 
προσευχόµενοι ἅµα καὶ περὶ ἡµῶν, ἵνα ὁ θεὸς ἀνοίξῃ ἡµῖν θύραν 
τοῦ λόγου, λαλῆσαι τὸ µυστήριον τοῦ Χριστοῦ, δι� ὃ καὶ δέδεµαι, 4 
ἵνα φανερώσω αὐτὸ ὡς δεῖ µε λαλῆσαι. 5 Ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε 
πρὸς τοὺς ἔξω, τὸν καιρὸν ἐξαγοραζόµενοι. 6 ὁ λόγος ὑµῶν πάντοτε 
ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυµένος, εἰδέναι πῶς δεῖ ὑµᾶς ἑνὶ ἑκάστῳ 
ἀποκρίνεσθαι. 7 Τὰ κατ� ἐµὲ πάντα γνωρίσει ὑµῖν Τυχικὸς ὁ 
ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος καὶ σύνδουλος ἐν κυρίῳ, 8 
ὃν ἔπεµψα πρὸς ὑµᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο, ἵνα γνῶτε τὰ περὶ ἡµῶν καὶ 
παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑµῶν, 9 σὺν Ὀνησίµῳ τῷ πιστῷ καὶ 
ἀγαπητῷ ἀδελφῷ, ὅς ἐστιν ἐξ ὑµῶν· πάντα ὑµῖν γνωρίσουσιν τὰ 
ὧδε. 10 Ἀσπάζεται ὑµᾶς Ἀρίσταρχος ὁ συναιχµάλωτός µου, καὶ 
Μᾶρκος ὁ ἀνεψιὸς Βαρναβᾶ [περὶ οὗ ἐλάβετε ἐντολάς, ἐὰν ἔλθῃ 
πρὸς ὑµᾶς δέξασθε αὐτόν], 11 καὶ Ἰησοῦς ὁ λεγόµενος Ἰοῦστος, οἱ 
ὄντες ἐκ περιτοµῆς οὗτοι µόνοι συνεργοὶ εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, 
οἵτινες ἐγενήθησάν µοι παρηγορία. 12 ἀσπάζεται ὑµᾶς Ἐπαφρᾶς ὁ 
ἐξ ὑµῶν, δοῦλος Χριστοῦ [Ἰησοῦ], πάντοτε ἀγωνιζόµενος ὑπὲρ ὑµῶν 
ἐν ταῖς προσευχαῖς, ἵνα σταθῆτε τέλειοι καὶ πεπληροφορηµένοι ἐν 
παντὶ θελήµατι τοῦ θεοῦ. 13 µαρτυρῶ γὰρ αὐτῷ ὅτι ἔχει πολὺν 
πόνον ὑπὲρ ὑµῶν καὶ τῶν ἐν Λαοδικείᾳ καὶ τῶν ἐν Ἱεραπόλει. 14 
ἀσπάζεται ὑµᾶς Λουκᾶς ὁ ἰατρὸς ὁ ἀγαπητὸς καὶ ∆ηµᾶς. 15 
Ἀσπάσασθε τοὺς ἐν Λαοδικείᾳ ἀδελφοὺς καὶ Νύµφαν καὶ τὴν κατ� 
οἶκον αὐτῆς ἐκκλησίαν. 16 καὶ ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ� ὑµῖν ἡ 
ἐπιστολή, ποιήσατε ἵνα καὶ ἐν τῇ Λαοδικέων ἐκκλησίᾳ 
ἀναγνωσθῇ, καὶ τὴν ἐκ Λαοδικείας ἵνα καὶ ὑµεῖς ἀναγνῶτε. 17 καὶ 
εἴπατε Ἀρχίππῳ, Βλέπε τὴν διακονίαν ἣν παρέλαβες ἐν κυρίῳ, ἵνα 
αὐτὴν πληροῖς. 18 Ὁ ἀσπασµὸς τῇ ἐµῇ χειρὶ Παύλου. µνηµονεύετέ 
µου τῶν δεσµῶν. ἡ χάρις µεθ� ὑµῶν.  

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α     

1Thess 1:11Thess 1:11Thess 1:11Thess 1:1    

Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιµόθεος τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων 
ἐν θεῷ πατρὶ καὶ κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ· χάρις ὑµῖν καὶ εἰρήνη. 2 
Εὐχαριστοῦµεν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ πάντων ὑµῶν, µνείαν 
ποιούµενοι ἐπὶ τῶν προσευχῶν ἡµῶν, ἀδιαλείπτως 3 µνηµονεύοντες 
ὑµῶν τοῦ ἔργου τῆς πίστεως καὶ τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης καὶ τῆς 
ὑποµονῆς τῆς ἐλπίδος τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔµπροσθεν 
τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡµῶν, 4 εἰδότες, ἀδελφοὶ ἠγαπηµένοι ὑπὸ 
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[τοῦ] θεοῦ, τὴν ἐκλογὴν ὑµῶν, 5 ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡµῶν οὐκ 
ἐγενήθη εἰς ὑµᾶς ἐν λόγῳ µόνον ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάµει καὶ ἐν 
πνεύµατι ἁγίῳ καὶ [ἐν] πληροφορίᾳ πολλῇ, καθὼς οἴδατε οἷοι 
ἐγενήθηµεν [ἐν] ὑµῖν δι� ὑµᾶς. 6 καὶ ὑµεῖς µιµηταὶ ἡµῶν 
ἐγενήθητε καὶ τοῦ κυρίου, δεξάµενοι τὸν λόγον ἐν θλίψει πολλῇ 
µετὰ χαρᾶς πνεύµατος ἁγίου, 7 ὥστε γενέσθαι ὑµᾶς τύπον πᾶσιν 
τοῖς πιστεύουσιν ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ Ἀχαΐᾳ. 8 ἀφ�  ὑµῶν 
γὰρ ἐξήχηται ὁ λόγος τοῦ κυρίου οὐ µόνον ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ [ἐν 
τῇ] Ἀχαΐᾳ, ἀλλ� ἐν παντὶ τόπῳ ἡ πίστις ὑµῶν ἡ πρὸς τὸν θεὸν 
ἐξελήλυθεν, ὥστε µὴ χρείαν ἔχειν ἡµᾶς λαλεῖν τι· 9 αὐτοὶ γὰρ περὶ 
ἡµῶν ἀπαγγέλλουσιν ὁποίαν εἴσοδον ἔσχοµεν πρὸς ὑµᾶς, καὶ πῶς 
ἐπεστρέψατε πρὸς τὸν θεὸν ἀπὸ τῶν εἰδώλων δουλεύειν θεῷ ζῶντι 
καὶ ἀληθινῷ, 10 καὶ ἀναµένειν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐκ τῶν οὐρανῶν, ὃν 
ἤγειρεν ἐκ [τῶν] νεκρῶν, Ἰησοῦν τὸν ῥυόµενον ἡµᾶς ἐκ τῆς ὀργῆς 
τῆς ἐρχοµένης.  

1Thess 2:11Thess 2:11Thess 2:11Thess 2:1    

Αὐτοὶ γὰρ οἴδατε, ἀδελφοί, τὴν εἴσοδον ἡµῶν τὴν πρὸς ὑµᾶς ὅτι οὐ 
κενὴ γέγονεν, 2 ἀλλὰ προπαθόντες καὶ ὑβρισθέντες καθὼς οἴδατε 
ἐν Φιλίπποις ἐπαρρησιασάµεθα ἐν τῷ θεῷ ἡµῶν λαλῆσαι πρὸς 
ὑµᾶς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ ἐν πολλῷ ἀγῶνι. 3 ἡ γὰρ παράκλησις 
ἡµῶν οὐκ ἐκ πλάνης οὐδὲ ἐξ ἀκαθαρσίας οὐδὲ ἐν δόλῳ, 4 ἀλλὰ 
καθὼς δεδοκιµάσµεθα ὑπὸ τοῦ θεοῦ πιστευθῆναι τὸ εὐαγγέλιον 
οὕτως λαλοῦµεν, οὐχ ὡς ἀνθρώποις ἀρέσκοντες ἀλλὰ θεῷ τῷ 
δοκιµάζοντι τὰς καρδίας ἡµῶν. 5 οὔτε γάρ ποτε ἐν λόγῳ κολακείας 
ἐγενήθηµεν, καθὼς οἴδατε, οὔτε ἐν προφάσει πλεονεξίας, θεὸς 
µάρτυς, 6 οὔτε ζητοῦντες ἐξ ἀνθρώπων δόξαν, οὔτε ἀφ�  ὑµῶν οὔτε 
ἀπ� ἄλλων, 7 δυνάµενοι ἐν βάρει εἶναι ὡς Χριστοῦ ἀπόστολοι. 
ἀλλὰ ἐγενήθηµεν ἤπιοι ἐν µέσῳ ὑµῶν, ὡς ἐὰν τροφὸς θάλπῃ τὰ 
ἑαυτῆς τέκνα· 8 οὕτως ὁµειρόµενοι ὑµῶν εὐδοκοῦµεν µεταδοῦναι 
ὑµῖν οὐ µόνον τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ ἀλλὰ καὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχάς, 
διότι ἀγαπητοὶ ἡµῖν ἐγενήθητε. 9 µνηµονεύετε γάρ, ἀδελφοί, τὸν 
κόπον ἡµῶν καὶ τὸν µόχθον· νυκτὸς καὶ ἡµέρας ἐργαζόµενοι πρὸς 
τὸ µὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑµῶν ἐκηρύξαµεν εἰς ὑµᾶς τὸ εὐαγγέλιον 
τοῦ θεοῦ. 10 ὑµεῖς µάρτυρες καὶ ὁ θεός, ὡς ὁσίως καὶ δικαίως καὶ 
ἀµέµπτως ὑµῖν τοῖς πιστεύουσιν ἐγενήθηµεν, 11 καθάπερ οἴδατε ὡς 
ἕνα ἕκαστον ὑµῶν ὡς πατὴρ τέκνα ἑαυτοῦ 12 παρακαλοῦντες ὑµᾶς 
καὶ παραµυθούµενοι καὶ µαρτυρόµενοι εἰς τὸ περιπατεῖν ὑµᾶς ἀξίως 
τοῦ θεοῦ τοῦ καλοῦντος ὑµᾶς εἰς τὴν ἑαυτοῦ βασιλείαν καὶ δόξαν. 
13 Καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἡµεῖς εὐχαριστοῦµεν τῷ θεῷ ἀδιαλείπτως, ὅτι 
παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς παρ� ἡµῶν τοῦ θεοῦ ἐδέξασθε οὐ λόγον 
ἀνθρώπων ἀλλὰ καθώς ἐστιν ἀληθῶς λόγον θεοῦ, ὃς καὶ 
ἐνεργεῖται ἐν ὑµῖν τοῖς πιστεύουσιν. 14 ὑµεῖς γὰρ µιµηταὶ 
ἐγενήθητε, ἀδελφοί, τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ θεοῦ τῶν οὐσῶν ἐν τῇ 
Ἰουδαίᾳ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὅτι τὰ αὐτὰ ἐπάθετε καὶ ὑµεῖς ὑπὸ τῶν 
ἰδίων συµφυλετῶν καθὼς καὶ αὐτοὶ ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, 15 τῶν καὶ 
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τὸν κύριον ἀποκτεινάντων Ἰησοῦν καὶ τοὺς προφήτας, καὶ ἡµᾶς 
ἐκδιωξάντων, καὶ θεῷ µὴ ἀρεσκόντων, καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις 
ἐναντίων, 16 κωλυόντων ἡµᾶς τοῖς ἔθνεσιν λαλῆσαι ἵνα σωθῶσιν, 
εἰς τὸ ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁµαρτίας πάντοτε. ἔφθασεν δὲ ἐπ� 
αὐτοὺς ἡ ὀργὴ εἰς τέλος. 17 Ἡµεῖς δέ, ἀδελφοί, ἀπορφανισθέντες 
ἀφ�  ὑµῶν πρὸς καιρὸν ὥρας, προσώπῳ οὐ καρδίᾳ, περισσοτέρως 
ἐσπουδάσαµεν τὸ πρόσωπον ὑµῶν ἰδεῖν ἐν πολλῇ ἐπιθυµίᾳ. 18 διότι 
ἠθελήσαµεν ἐλθεῖν πρὸς ὑµᾶς, ἐγὼ µὲν Παῦλος καὶ ἅπαξ καὶ δίς, 
καὶ ἐνέκοψεν ἡµᾶς ὁ Σατανᾶς. 19 τίς γὰρ ἡµῶν ἐλπὶς ἢ χαρὰ ἢ 
στέφανος καυχήσεως � ἢ οὐχὶ καὶ ὑµεῖς � ἔµπροσθεν τοῦ κυρίου 
ἡµῶν Ἰησοῦ ἐν τῇ αὐτοῦ παρουσίᾳ; 20 ὑµεῖς γάρ ἐστε ἡ δόξα ἡµῶν 
καὶ ἡ χαρά.  

1Th1Th1Th1Thess 3:1ess 3:1ess 3:1ess 3:1    

∆ιὸ µηκέτι στέγοντες εὐδοκήσαµεν καταλειφθῆναι ἐν Ἀθήναις 
µόνοι, 2 καὶ ἐπέµψαµεν Τιµόθεον, τὸν ἀδελφὸν ἡµῶν καὶ συνεργὸν 
τοῦ θεοῦ ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸ στηρίξαι ὑµᾶς καὶ 
παρακαλέσαι ὑπὲρ τῆς πίστεως ὑµῶν 3 τὸ µηδένα σαίνεσθαι ἐν 
ταῖς θλίψεσιν ταύταις. αὐτοὶ γὰρ οἴδατε ὅτι εἰς τοῦτο κείµεθα· 4 
καὶ γὰρ ὅτε πρὸς ὑµᾶς ἦµεν, προελέγοµεν ὑµῖν ὅτι µέλλοµεν 
θλίβεσθαι, καθὼς καὶ ἐγένετο καὶ οἴδατε. 5 διὰ τοῦτο κἀγὼ µηκέτι 
στέγων ἔπεµψα εἰς τὸ γνῶναι τὴν πίστιν ὑµῶν, µή πως ἐπείρασεν 
ὑµᾶς ὁ πειράζων καὶ εἰς κενὸν γένηται ὁ κόπος ἡµῶν. 6 Ἄρτι δὲ 
ἐλθόντος Τιµοθέου πρὸς ἡµᾶς ἀφ�  ὑµῶν καὶ εὐαγγελισαµένου ἡµῖν 
τὴν πίστιν καὶ τὴν ἀγάπην ὑµῶν, καὶ ὅτι ἔχετε µνείαν ἡµῶν 
ἀγαθὴν πάντοτε, ἐπιποθοῦντες ἡµᾶς ἰδεῖν καθάπερ καὶ ἡµεῖς ὑµᾶς, 
7 διὰ τοῦτο παρεκλήθηµεν, ἀδελφοί, ἐφ� ὑµῖν ἐπὶ πάσῃ τῇ ἀνάγκῃ 
καὶ θλίψει ἡµῶν διὰ τῆς ὑµῶν πίστεως, 8 ὅτι νῦν ζῶµεν ἐὰν ὑµεῖς 
στήκετε ἐν κυρίῳ. 9 τίνα γὰρ εὐχαριστίαν δυνάµεθα τῷ θεῷ 
ἀνταποδοῦναι περὶ ὑµῶν ἐπὶ πάσῃ τῇ χαρᾷ ᾗ χαίροµεν δι� ὑµᾶς 
ἔµπροσθεν τοῦ θεοῦ ἡµῶν, 10 νυκτὸς καὶ ἡµέρας ὑπερεκπερισσοῦ 
δεόµενοι εἰς τὸ ἰδεῖν ὑµῶν τὸ πρόσωπον καὶ καταρτίσαι τὰ 
ὑστερήµατα τῆς πίστεως ὑµῶν; 11 Αὐτὸς δὲ ὁ θεὸς καὶ πατὴρ 
ἡµῶν καὶ ὁ κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς κατευθύναι τὴν ὁδὸν ἡµῶν πρὸς 
ὑµᾶς· 12 ὑµᾶς δὲ ὁ κύριος πλεονάσαι καὶ περισσεύσαι τῇ ἀγάπῃ εἰς 
ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας, καθάπερ καὶ ἡµεῖς εἰς ὑµᾶς, 13 εἰς τὸ 
στηρίξαι ὑµῶν τὰς καρδίας ἀµέµπτους ἐν ἁγιωσύνῃ ἔµπροσθεν τοῦ 
θεοῦ καὶ πατρὸς ἡµῶν ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ µετὰ 
πάντων τῶν ἁγίων αὐτοῦ.  

1Thess 4:11Thess 4:11Thess 4:11Thess 4:1    

Λοιπὸν οὖν, ἀδελφοί, ἐρωτῶµεν ὑµᾶς καὶ παρακαλοῦµεν ἐν κυρίῳ 
Ἰησοῦ, ἵνα καθὼς παρελάβετε παρ� ἡµῶν τὸ πῶς δεῖ ὑµᾶς 
περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν θεῷ, καθὼς καὶ περιπατεῖτε, ἵνα 
περισσεύητε µᾶλλον. 2 οἴδατε γὰρ τίνας παραγγελίας ἐδώκαµεν 
ὑµῖν διὰ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ. 3 τοῦτο γάρ ἐστιν θέληµα τοῦ θεοῦ, ὁ 
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ἁγιασµὸς ὑµῶν, ἀπέχεσθαι ὑµᾶς ἀπὸ τῆς πορνείας, 4 εἰδέναι 
ἕκαστον ὑµῶν τὸ ἑαυτοῦ σκεῦος κτᾶσθαι ἐν ἁγιασµῷ καὶ τιµῇ, 5 
µὴ ἐν πάθει ἐπιθυµίας καθάπερ καὶ τὰ ἔθνη τὰ µὴ εἰδότα τὸν θεόν, 
6 τὸ µὴ ὑπερβαίνειν καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῷ πράγµατι τὸν ἀδελφὸν 
αὐτοῦ, διότι ἔκδικος κύριος περὶ πάντων τούτων, καθὼς καὶ 
προείπαµεν ὑµῖν καὶ διεµαρτυράµεθα. 7 οὐ γὰρ ἐκάλεσεν ἡµᾶς ὁ 
θεὸς ἐπὶ ἀκαθαρσίᾳ ἀλλ� ἐν ἁγιασµῷ. 8 τοιγαροῦν ὁ ἀθετῶν οὐκ 
ἄνθρωπον ἀθετεῖ ἀλλὰ τὸν θεὸν τὸν [καὶ] διδόντα τὸ πνεῦµα αὐτοῦ 
τὸ ἅγιον εἰς ὑµᾶς. 9 Περὶ δὲ τῆς φιλαδελφίας οὐ χρείαν ἔχετε 
γράφειν ὑµῖν, αὐτοὶ γὰρ ὑµεῖς θεοδίδακτοί ἐστε εἰς τὸ ἀγαπᾶν 
ἀλλήλους· 10 καὶ γὰρ ποιεῖτε αὐτὸ εἰς πάντας τοὺς ἀδελφοὺς [τοὺς] 
ἐν ὅλῃ τῇ Μακεδονίᾳ. παρακαλοῦµεν δὲ ὑµᾶς, ἀδελφοί, περισσεύειν 
µᾶλλον, 11 καὶ φιλοτιµεῖσθαι ἡσυχάζειν καὶ πράσσειν τὰ ἴδια καὶ 
ἐργάζεσθαι ταῖς χερσὶν ὑµῶν, καθὼς ὑµῖν παρηγγείλαµεν, 12 ἵνα 
περιπατῆτε εὐσχηµόνως πρὸς τοὺς ἔξω καὶ µηδενὸς χρείαν ἔχητε. 
13 Οὐ θέλοµεν δὲ ὑµᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ τῶν κοιµωµένων, ἵνα 
µὴ λυπῆσθε καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ µὴ ἔχοντες ἐλπίδα. 14 εἰ γὰρ 
πιστεύοµεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανεν καὶ ἀνέστη, οὕτως καὶ ὁ θεὸς τοὺς 
κοιµηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ. 15 Τοῦτο γὰρ ὑµῖν 
λέγοµεν ἐν λόγῳ κυρίου, ὅτι ἡµεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόµενοι εἰς 
τὴν παρουσίαν τοῦ κυρίου οὐ µὴ φθάσωµεν τοὺς κοιµηθέντας· 16 
ὅτι αὐτὸς ὁ κύριος ἐν κελεύσµατι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου καὶ ἐν 
σάλπιγγι θεοῦ, καταβήσεται ἀπ� οὐρανοῦ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ 
ἀναστήσονται πρῶτον, 17 ἔπειτα ἡµεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόµενοι 
ἅµα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόµεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ 
κυρίου εἰς ἀέρα· καὶ οὕτως πάντοτε σὺν κυρίῳ ἐσόµεθα. 18 Ὥστε 
παρακαλεῖτε ἀλλήλους ἐν τοῖς λόγοις τούτοις.  

1Thess 5:11Thess 5:11Thess 5:11Thess 5:1    

Περὶ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶν, ἀδελφοί, οὐ χρείαν ἔχετε ὑµῖν 
γράφεσθαι, 2 αὐτοὶ γὰρ ἀκριβῶς οἴδατε ὅτι ἡµέρα κυρίου ὡς 
κλέπτης ἐν νυκτὶ οὕτως ἔρχεται. 3 ὅταν λέγωσιν, Εἰρήνη καὶ 
ἀσφάλεια, τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται ὄλεθρος ὥσπερ ἡ ὠδὶν 
τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, καὶ οὐ µὴ ἐκφύγωσιν. 4 ὑµεῖς δέ, ἀδελφοί, 
οὐκ ἐστὲ ἐν σκότει, ἵνα ἡ ἡµέρα ὑµᾶς ὡς κλέπτης καταλάβῃ, 5 
πάντες γὰρ ὑµεῖς υἱοὶ φωτός ἐστε καὶ υἱοὶ ἡµέρας. οὐκ ἐσµὲν νυκτὸς 
οὐδὲ σκότους· 6 ἄρα οὖν µὴ καθεύδωµεν ὡς οἱ λοιποί, ἀλλὰ 
γρηγορῶµεν καὶ νήφωµεν. 7 οἱ γὰρ καθεύδοντες νυκτὸς 
καθεύδουσιν, καὶ οἱ µεθυσκόµενοι νυκτὸς µεθύουσιν· 8 ἡµεῖς δὲ 
ἡµέρας ὄντες νήφωµεν, ἐνδυσάµενοι θώρακα πίστεως καὶ ἀγάπης 
καὶ περικεφαλαίαν ἐλπίδα σωτηρίας· 9 ὅτι οὐκ ἔθετο ἡµᾶς ὁ θεὸς 
εἰς ὀργὴν ἀλλὰ εἰς περιποίησιν σωτηρίας διὰ τοῦ κυρίου ἡµῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, 10 τοῦ ἀποθανόντος ὑπὲρ ἡµῶν ἵνα εἴτε 
γρηγορῶµεν εἴτε καθεύδωµεν ἅµα σὺν αὐτῷ ζήσωµεν. 11 ∆ιὸ 
παρακαλεῖτε ἀλλήλους καὶ οἰκοδοµεῖτε εἷς τὸν ἕνα, καθὼς καὶ 
ποιεῖτε. 12 Ἐρωτῶµεν δὲ ὑµᾶς, ἀδελφοί, εἰδέναι τοὺς κοπιῶντας ἐν 
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ὑµῖν καὶ προϊσταµένους ὑµῶν ἐν κυρίῳ καὶ νουθετοῦντας ὑµᾶς, 13 
καὶ ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπερεκπερισσοῦ ἐν ἀγάπῃ διὰ τὸ ἔργον αὐτῶν. 
εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς. 14 παρακαλοῦµεν δὲ ὑµᾶς, ἀδελφοί, 
νουθετεῖτε τοὺς ἀτάκτους, παραµυθεῖσθε τοὺς ὀλιγοψύχους, 
ἀντέχεσθε τῶν ἀσθενῶν, µακροθυµεῖτε πρὸς πάντας. 15 ὁρᾶτε µή 
τις κακὸν ἀντὶ κακοῦ τινι ἀποδῷ, ἀλλὰ πάντοτε τὸ ἀγαθὸν διώκετε 
εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας. 16 Πάντοτε χαίρετε, 17 ἀδιαλείπτως 
προσεύχεσθε, 18 ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γὰρ θέληµα θεοῦ ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑµᾶς. 19 τὸ πνεῦµα µὴ σβέννυτε, 20 προφητείας 
µὴ ἐξουθενεῖτε· 21 πάντα δὲ δοκιµάζετε, τὸ καλὸν κατέχετε, 22 
ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε. 23 Αὐτὸς δὲ ὁ θεὸς τῆς 
εἰρήνης ἁγιάσαι ὑµᾶς ὁλοτελεῖς, καὶ ὁλόκληρον ὑµῶν τὸ πνεῦµα 
καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶµα ἀµέµπτως ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ κυρίου 
ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τηρηθείη. 24 πιστὸς ὁ καλῶν ὑµᾶς, ὃς καὶ 
ποιήσει. 25 Ἀδελφοί, προσεύχεσθε καὶ περὶ ἡµῶν. 26 Ἀσπάσασθε 
τοὺς ἀδελφοὺς πάντας ἐν φιλήµατι ἁγίῳ. 27 Ἐνορκίζω ὑµᾶς τὸν 
κύριον ἀναγνωσθῆναι τὴν ἐπιστολὴν πᾶσιν τοῖς ἀδελφοῖς. 28 Ἡ 
χάρις τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ µεθ� ὑµῶν.  

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β     

2Thess 1:12Thess 1:12Thess 1:12Thess 1:1    

Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιµόθεος τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων 
ἐν θεῷ πατρὶ ἡµῶν καὶ κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ· 2 χάρις ὑµῖν καὶ 
εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 3 Εὐχαριστεῖν 
ὀφείλοµεν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ ὑµῶν, ἀδελφοί, καθὼς ἄξιόν ἐστιν, 
ὅτι ὑπεραυξάνει ἡ πίστις ὑµῶν καὶ πλεονάζει ἡ ἀγάπη ἑνὸς ἑκάστου 
πάντων ὑµῶν εἰς ἀλλήλους, 4 ὥστε αὐτοὺς ἡµᾶς ἐν ὑµῖν 
ἐγκαυχᾶσθαι ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τοῦ θεοῦ ὑπὲρ τῆς ὑποµονῆς ὑµῶν 
καὶ πίστεως ἐν πᾶσιν τοῖς διωγµοῖς ὑµῶν καὶ ταῖς θλίψεσιν αἷς 
ἀνέχεσθε, 5 ἔνδειγµα τῆς δικαίας κρίσεως τοῦ θεοῦ, εἰς τὸ 
καταξιωθῆναι ὑµᾶς τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, ὑπὲρ ἧς καὶ πάσχετε, 
6 εἴπερ δίκαιον παρὰ θεῷ ἀνταποδοῦναι τοῖς θλίβουσιν ὑµᾶς θλῖψιν 
7 καὶ ὑµῖν τοῖς θλιβοµένοις ἄνεσιν µεθ� ἡµῶν ἐν τῇ ἀποκαλύψει τοῦ 
κυρίου Ἰησοῦ ἀπ� οὐρανοῦ µετ� ἀγγέλων δυνάµεως αὐτοῦ 8 ἐν πυρὶ 
φλογός, διδόντος ἐκδίκησιν τοῖς µὴ εἰδόσιν θεὸν καὶ τοῖς µὴ 
ὑπακούουσιν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ, 9 οἵτινες δίκην 
τίσουσιν ὄλεθρον αἰώνιον ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς 
δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, 10 ὅταν ἔλθῃ ἐνδοξασθῆναι ἐν τοῖς ἁγίοις 
αὐτοῦ καὶ θαυµασθῆναι ἐν πᾶσιν τοῖς πιστεύσασιν, ὅτι ἐπιστεύθη 
τὸ µαρτύριον ἡµῶν ἐφ� ὑµᾶς, ἐν τῇ ἡµέρᾳ ἐκείνῃ. 11 εἰς ὃ καὶ 
προσευχόµεθα πάντοτε περὶ ὑµῶν, ἵνα ὑµᾶς ἀξιώσῃ τῆς κλήσεως ὁ 
θεὸς ἡµῶν καὶ πληρώσῃ πᾶσαν εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης καὶ ἔργον 
πίστεως ἐν δυνάµει, 12 ὅπως ἐνδοξασθῇ τὸ ὄνοµα τοῦ κυρίου ἡµῶν 
Ἰησοῦ ἐν ὑµῖν, καὶ ὑµεῖς ἐν αὐτῷ, κατὰ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ ἡµῶν 
καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.  
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2Thess 2:12Thess 2:12Thess 2:12Thess 2:1    

Ἐρωτῶµεν δὲ ὑµᾶς, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου ἡµῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡµῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ� αὐτόν, 2 εἰς τὸ µὴ 
ταχέως σαλευθῆναι ὑµᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς µηδὲ θροεῖσθαι µήτε διὰ 
πνεύµατος µήτε διὰ λόγου µήτε δι� ἐπιστολῆς ὡς δι� ἡµῶν, ὡς ὅτι 
ἐνέστηκεν ἡ ἡµέρα τοῦ κυρίου. 3 µή τις ὑµᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ 
µηδένα τρόπον· ὅτι ἐὰν µὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ 
ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνοµίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, 4 ὁ 
ἀντικείµενος καὶ ὑπεραιρόµενος ἐπὶ πάντα λεγόµενον θεὸν ἢ 
σέβασµα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καθίσαι, ἀποδεικνύντα 
ἑαυτὸν ὅτι ἔστιν θεός. 5 Οὐ µνηµονεύετε ὅτι ἔτι ὢν πρὸς ὑµᾶς 
ταῦτα ἔλεγον ὑµῖν; 6 καὶ νῦν τὸ κατέχον οἴδατε, εἰς τὸ 
ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ ἑαυτοῦ καιρῷ. 7 τὸ γὰρ µυστήριον ἤδη 
ἐνεργεῖται τῆς ἀνοµίας· µόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ µέσου 
γένηται. 8 καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνοµος, ὃν ὁ κύριος 
[Ἰησοῦς] ἀνελεῖ τῷ πνεύµατι τοῦ στόµατος αὐτοῦ καὶ καταργήσει 
τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ, 9 οὗ ἐστιν ἡ παρουσία κατ� 
ἐνέργειαν τοῦ Σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάµει καὶ σηµείοις καὶ τέρασιν 
ψεύδους 10 καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ ἀδικίας τοῖς ἀπολλυµένοις, ἀνθ� ὧν 
τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο εἰς τὸ σωθῆναι αὐτούς. 11 
καὶ διὰ τοῦτο πέµπει αὐτοῖς ὁ θεὸς ἐνέργειαν πλάνης εἰς τὸ 
πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει, 12 ἵνα κριθῶσιν πάντες οἱ µὴ 
πιστεύσαντες τῇ ἀληθείᾳ ἀλλὰ εὐδοκήσαντες τῇ ἀδικίᾳ. 13 Ἡµεῖς 
δὲ ὀφείλοµεν εὐχαριστεῖν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ ὑµῶν, ἀδελφοὶ 
ἠγαπηµένοι ὑπὸ κυρίου, ὅτι εἵλατο ὑµᾶς ὁ θεὸς ἀπαρχὴν εἰς 
σωτηρίαν ἐν ἁγιασµῷ πνεύµατος καὶ πίστει ἀληθείας, 14 εἰς ὃ 
ἐκάλεσεν ὑµᾶς διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἡµῶν, εἰς περιποίησιν δόξης τοῦ 
κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 15 ἄρα οὖν, ἀδελφοί, στήκετε, καὶ 
κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι� 
ἐπιστολῆς ἡµῶν. 16 Αὐτὸς δὲ ὁ κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ 
[ὁ] θεὸς ὁ πατὴρ ἡµῶν, ὁ ἀγαπήσας ἡµᾶς καὶ δοὺς παράκλησιν 
αἰωνίαν καὶ ἐλπίδα ἀγαθὴν ἐν χάριτι, 17 παρακαλέσαι ὑµῶν τὰς 
καρδίας καὶ στηρίξαι ἐν παντὶ ἔργῳ καὶ λόγῳ ἀγαθῷ.  

2Thess 3:12Thess 3:12Thess 3:12Thess 3:1    

Τὸ λοιπὸν προσεύχεσθε, ἀδελφοί, περὶ ἡµῶν, ἵνα ὁ λόγος τοῦ κυρίου 
τρέχῃ καὶ δοξάζηται καθὼς καὶ πρὸς ὑµᾶς, 2 καὶ ἵνα ῥυσθῶµεν ἀπὸ 
τῶν ἀτόπων καὶ πονηρῶν ἀνθρώπων· οὐ γὰρ πάντων ἡ πίστις. 3 
πιστὸς δέ ἐστιν ὁ κύριος, ὃς στηρίξει ὑµᾶς καὶ φυλάξει ἀπὸ τοῦ 
πονηροῦ. 4 πεποίθαµεν δὲ ἐν κυρίῳ ἐφ� ὑµᾶς, ὅτι ἃ παραγγέλλοµεν 
[καὶ] ποιεῖτε καὶ ποιήσετε. 5 Ὁ δὲ κύριος κατευθύναι ὑµῶν τὰς 
καρδίας εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ καὶ εἰς τὴν ὑποµονὴν τοῦ 
Χριστοῦ. 6 Παραγγέλλοµεν δὲ ὑµῖν, ἀδελφοί, ἐν ὀνόµατι τοῦ κυρίου 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, στέλλεσθαι ὑµᾶς ἀπὸ παντὸς ἀδελφοῦ ἀτάκτως 
περιπατοῦντος καὶ µὴ κατὰ τὴν παράδοσιν ἣν παρελάβοσαν παρ� 
ἡµῶν. 7 αὐτοὶ γὰρ οἴδατε πῶς δεῖ µιµεῖσθαι ἡµᾶς, ὅτι οὐκ 
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ἠτακτήσαµεν ἐν ὑµῖν 8 οὐδὲ δωρεὰν ἄρτον ἐφάγοµεν παρά τινος, 
ἀλλ� ἐν κόπῳ καὶ µόχθῳ νυκτὸς καὶ ἡµέρας ἐργαζόµενοι πρὸς τὸ 
µὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑµῶν· 9 οὐχ ὅτι οὐκ ἔχοµεν ἐξουσίαν, ἀλλ� ἵνα 
ἑαυτοὺς τύπον δῶµεν ὑµῖν εἰς τὸ µιµεῖσθαι ἡµᾶς. 10 καὶ γὰρ ὅτε 
ἦµεν πρὸς ὑµᾶς, τοῦτο παρηγγέλλοµεν ὑµῖν, ὅτι εἴ τις οὐ θέλει 
ἐργάζεσθαι µηδὲ ἐσθιέτω. 11 ἀκούοµεν γάρ τινας περιπατοῦντας ἐν 
ὑµῖν ἀτάκτως, µηδὲν ἐργαζοµένους ἀλλὰ περιεργαζοµένους· 12 τοῖς 
δὲ τοιούτοις παραγγέλλοµεν καὶ παρακαλοῦµεν ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ 
Χριστῷ ἵνα µετὰ ἡσυχίας ἐργαζόµενοι τὸν ἑαυτῶν ἄρτον ἐσθίωσιν. 
13 Ὑµεῖς δέ, ἀδελφοί, µὴ ἐγκακήσητε καλοποιοῦντες. 14 εἰ δέ τις 
οὐχ ὑπακούει τῷ λόγῳ ἡµῶν διὰ τῆς ἐπιστολῆς, τοῦτον 
σηµειοῦσθε, µὴ συναναµίγνυσθαι αὐτῷ, ἵνα ἐντραπῇ· 15 καὶ µὴ ὡς 
ἐχθρὸν ἡγεῖσθε, ἀλλὰ νουθετεῖτε ὡς ἀδελφόν. 16 Αὐτὸς δὲ ὁ κύριος 
τῆς εἰρήνης δῴη ὑµῖν τὴν εἰρήνην διὰ παντὸς ἐν παντὶ τρόπῳ. ὁ 
κύριος µετὰ πάντων ὑµῶν. 17 Ὁ ἀσπασµὸς τῇ ἐµῇ χειρὶ Παύλου, ὅ 
ἐστιν σηµεῖον ἐν πάσῃ ἐπιστολῇ· οὕτως γράφω. 18 ἡ χάρις τοῦ 
κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ µετὰ πάντων ὑµῶν.  

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α     

1Tim 1:11Tim 1:11Tim 1:11Tim 1:1    

Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ κατ� ἐπιταγὴν θεοῦ σωτῆρος 
ἡµῶν καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τῆς ἐλπίδος ἡµῶν 2 Τιµοθέῳ γνησίῳ 
τέκνῳ ἐν πίστει· χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ 
Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡµῶν. 3 Καθὼς παρεκάλεσά σε προσµεῖναι ἐν 
Ἐφέσῳ πορευόµενος εἰς Μακεδονίαν, ἵνα παραγγείλῃς τισὶν µὴ 
ἑτεροδιδασκαλεῖν 4 µηδὲ προσέχειν µύθοις καὶ γενεαλογίαις 
ἀπεράντοις, αἵτινες ἐκζητήσεις παρέχουσιν µᾶλλον ἢ οἰκονοµίαν 
θεοῦ τὴν ἐν πίστει· 5 τὸ δὲ τέλος τῆς παραγγελίας ἐστὶν ἀγάπη ἐκ 
καθαρᾶς καρδίας καὶ συνειδήσεως ἀγαθῆς καὶ πίστεως 
ἀνυποκρίτου, 6 ὧν τινες ἀστοχήσαντες ἐξετράπησαν εἰς 
µαταιολογίαν, 7 θέλοντες εἶναι νοµοδιδάσκαλοι, µὴ νοοῦντες µήτε 
ἃ λέγουσιν µήτε περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται. 8 Οἴδαµεν δὲ ὅτι καλὸς 
ὁ νόµος ἐάν τις αὐτῷ νοµίµως χρῆται, 9 εἰδὼς τοῦτο, ὅτι δικαίῳ 
νόµος οὐ κεῖται, ἀνόµοις δὲ καὶ ἀνυποτάκτοις, ἀσεβέσι καὶ 
ἁµαρτωλοῖς, ἀνοσίοις καὶ βεβήλοις, πατρολῴαις καὶ µητρολῴαις, 
ἀνδροφόνοις, 10 πόρνοις, ἀρσενοκοίταις, ἀνδραποδισταῖς, ψεύσταις, 
ἐπιόρκοις, καὶ εἴ τι ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ ἀντίκειται, 11 
κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ µακαρίου θεοῦ, ὃ ἐπιστεύθην 
ἐγώ. 12 Χάριν ἔχω τῷ ἐνδυναµώσαντί µε Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ 
ἡµῶν, ὅτι πιστόν µε ἡγήσατο θέµενος εἰς διακονίαν, 13 τὸ πρότερον 
ὄντα βλάσφηµον καὶ διώκτην καὶ ὑβριστήν· ἀλλὰ ἠλεήθην, ὅτι 
ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ, 14 ὑπερεπλεόνασεν δὲ ἡ χάρις τοῦ 
κυρίου ἡµῶν µετὰ πίστεως καὶ ἀγάπης τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 15 
πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι Χριστὸς Ἰησοῦς 
ἦλθεν εἰς τὸν κόσµον ἁµαρτωλοὺς σῶσαι· ὧν πρῶτός εἰµι ἐγώ, 16 
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ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἐν ἐµοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Χριστὸς 
Ἰησοῦς τὴν ἅπασαν µακροθυµίαν, πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν µελλόντων 
πιστεύειν ἐπ� αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον. 17 τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν 
αἰώνων, ἀφθάρτῳ, ἀοράτῳ, µόνῳ θεῷ, τιµὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀµήν. 18 Ταύτην τὴν παραγγελίαν 
παρατίθεµαί σοι, τέκνον Τιµόθεε, κατὰ τὰς προαγούσας ἐπὶ σὲ 
προφητείας, ἵνα στρατεύῃ ἐν αὐταῖς τὴν καλὴν στρατείαν, 19 ἔχων 
πίστιν καὶ ἀγαθὴν συνείδησιν, ἥν τινες ἀπωσάµενοι περὶ τὴν πίστιν 
ἐναυάγησαν· 20 ὧν ἐστιν Ὑµέναιος καὶ Ἀλέξανδρος, οὓς παρέδωκα 
τῷ Σατανᾷ ἵνα παιδευθῶσιν µὴ βλασφηµεῖν.  

1Tim 2:11Tim 2:11Tim 2:11Tim 2:1    

Παρακαλῶ οὖν πρῶτον πάντων ποιεῖσθαι δεήσεις, προσευχάς, 
ἐντεύξεις, εὐχαριστίας, ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων, 2 ὑπὲρ βασιλέων 
καὶ πάντων τῶν ἐν ὑπεροχῇ ὄντων, ἵνα ἤρεµον καὶ ἡσύχιον βίον 
διάγωµεν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεµνότητι. 3 τοῦτο καλὸν καὶ 
ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος ἡµῶν θεοῦ, 4 ὃς πάντας ἀνθρώπους 
θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν. 5 εἷς γὰρ θεός, 
εἷς καὶ µεσίτης θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωπος Χριστὸς Ἰησοῦς, 6 ὁ 
δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων, τὸ µαρτύριον καιροῖς ἰδίοις· 7 
εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ καὶ ἀπόστολος � ἀλήθειαν λέγω, οὐ 
ψεύδοµαι � διδάσκαλος ἐθνῶν ἐν πίστει καὶ ἀληθείᾳ. 8 Βούλοµαι 
οὖν προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας ἐν παντὶ τόπῳ, ἐπαίροντας ὁσίους 
χεῖρας χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισµοῦ· 9 ὡσαύτως [καὶ] γυναῖκας ἐν 
καταστολῇ κοσµίῳ µετὰ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης κοσµεῖν ἑαυτάς, 
µὴ ἐν πλέγµασιν καὶ χρυσίῳ ἢ µαργαρίταις ἢ ἱµατισµῷ πολυτελεῖ, 
10 ἀλλ� ὃ πρέπει γυναιξὶν ἐπαγγελλοµέναις θεοσέβειαν, δι� ἔργων 
ἀγαθῶν. 11 γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ µανθανέτω ἐν πάσῃ ὑποταγῇ· 12 
διδάσκειν δὲ γυναικὶ οὐκ ἐπιτρέπω, οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός, ἀλλ� 
εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ. 13 Ἀδὰµ γὰρ πρῶτος ἐπλάσθη, εἶτα Εὕα· 14 καὶ 
Ἀδὰµ οὐκ ἠπατήθη, ἡ δὲ γυνὴ ἐξαπατηθεῖσα ἐν παραβάσει 
γέγονεν. 15 σωθήσεται δὲ διὰ τῆς τεκνογονίας, ἐὰν µείνωσιν ἐν 
πίστει καὶ ἀγάπῃ καὶ ἁγιασµῷ µετὰ σωφροσύνης.  

1Tim 3:11Tim 3:11Tim 3:11Tim 3:1    

Πιστὸς ὁ λόγος· εἴ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται, καλοῦ ἔργου ἐπιθυµεῖ. 2 
δεῖ οὖν τὸν ἐπίσκοπον ἀνεπίληµπτον εἶναι, µιᾶς γυναικὸς ἄνδρα, 
νηφάλιον, σώφρονα, κόσµιον, φιλόξενον, διδακτικόν, 3 µὴ πάροινον, 
µὴ πλήκτην, ἀλλὰ ἐπιεικῆ, ἄµαχον, ἀφιλάργυρον, 4 τοῦ ἰδίου οἴκου 
καλῶς προϊστάµενον, τέκνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῇ µετὰ πάσης 
σεµνότητος· 5 [εἰ δέ τις τοῦ ἰδίου οἴκου προστῆναι οὐκ οἶδεν, πῶς 
ἐκκλησίας θεοῦ ἐπιµελήσεται;] 6 µὴ νεόφυτον, ἵνα µὴ τυφωθεὶς εἰς 
κρίµα ἐµπέσῃ τοῦ διαβόλου. 7 δεῖ δὲ καὶ µαρτυρίαν καλὴν ἔχειν 
ἀπὸ τῶν ἔξωθεν, ἵνα µὴ εἰς ὀνειδισµὸν ἐµπέσῃ καὶ παγίδα τοῦ 
διαβόλου. 8 ∆ιακόνους ὡσαύτως σεµνούς, µὴ διλόγους, µὴ οἴνῳ 
πολλῷ προσέχοντας, µὴ αἰσχροκερδεῖς, 9 ἔχοντας τὸ µυστήριον τῆς 
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πίστεως ἐν καθαρᾷ συνειδήσει. 10 καὶ οὗτοι δὲ δοκιµαζέσθωσαν 
πρῶτον, εἶτα διακονείτωσαν ἀνέγκλητοι ὄντες. 11 γυναῖκας 
ὡσαύτως σεµνάς, µὴ διαβόλους, νηφαλίους, πιστὰς ἐν πᾶσιν. 12 
διάκονοι ἔστωσαν µιᾶς γυναικὸς ἄνδρες, τέκνων καλῶς 
προϊστάµενοι καὶ τῶν ἰδίων οἴκων· 13 οἱ γὰρ καλῶς διακονήσαντες 
βαθµὸν ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται καὶ πολλὴν παρρησίαν ἐν 
πίστει τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 14 Ταῦτά σοι γράφω, ἐλπίζων ἐλθεῖν 
πρὸς σὲ τάχιον· 15 ἐὰν δὲ βραδύνω, ἵνα εἰδῇς πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ θεοῦ 
ἀναστρέφεσθαι, ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία θεοῦ ζῶντος, στῦλος καὶ 
ἑδραίωµα τῆς ἀληθείας. 16 καὶ ὁµολογουµένως µέγα ἐστὶν τὸ τῆς 
εὐσεβείας µυστήριον· Ὃς ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν 
πνεύµατι, ὤφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν 
κόσµῳ, ἀνελήµφθη ἐν δόξῃ.  

1Tim 4:11Tim 4:11Tim 4:11Tim 4:1    

Τὸ δὲ πνεῦµα ῥητῶς λέγει ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί 
τινες τῆς πίστεως, προσέχοντες πνεύµασιν πλάνοις καὶ 
διδασκαλίαις δαιµονίων, 2 ἐν ὑποκρίσει ψευδολόγων, 
κεκαυστηριασµένων τὴν ἰδίαν συνείδησιν, 3 κωλυόντων γαµεῖν, 
ἀπέχεσθαι βρωµάτων ἃ ὁ θεὸς ἔκτισεν εἰς µετάληµψιν µετὰ 
εὐχαριστίας τοῖς πιστοῖς καὶ ἐπεγνωκόσι τὴν ἀλήθειαν. 4 ὅτι πᾶν 
κτίσµα θεοῦ καλόν, καὶ οὐδὲν ἀπόβλητον µετὰ εὐχαριστίας 
λαµβανόµενον, 5 ἁγιάζεται γὰρ διὰ λόγου θεοῦ καὶ ἐντεύξεως. 6 
Ταῦτα ὑποτιθέµενος τοῖς ἀδελφοῖς καλὸς ἔσῃ διάκονος Χριστοῦ 
Ἰησοῦ, ἐντρεφόµενος τοῖς λόγοις τῆς πίστεως καὶ τῆς καλῆς 
διδασκαλίας ᾗ παρηκολούθηκας· 7 τοὺς δὲ βεβήλους καὶ γραώδεις 
µύθους παραιτοῦ. γύµναζε δὲ σεαυτὸν πρὸς εὐσέβειαν· 8 ἡ γὰρ 
σωµατικὴ γυµνασία πρὸς ὀλίγον ἐστὶν ὠφέλιµος, ἡ δὲ εὐσέβεια 
πρὸς πάντα ὠφέλιµός ἐστιν, ἐπαγγελίαν ἔχουσα ζωῆς τῆς νῦν καὶ 
τῆς µελλούσης. 9 πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος· 10 εἰς 
τοῦτο γὰρ κοπιῶµεν καὶ ἀγωνιζόµεθα, ὅτι ἠλπίκαµεν ἐπὶ θεῷ 
ζῶντι, ὅς ἐστιν σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, µάλιστα πιστῶν. 11 
Παράγγελλε ταῦτα καὶ δίδασκε. 12 µηδείς σου τῆς νεότητος 
καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν 
ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ. 13 ἕως ἔρχοµαι 
πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ. 14 µὴ 
ἀµέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσµατος, ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας µετὰ 
ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου. 15 ταῦτα µελέτα, ἐν 
τούτοις ἴσθι, ἵνα σου ἡ προκοπὴ φανερὰ ᾖ πᾶσιν. 16 ἔπεχε σεαυτῷ 
καὶ τῇ διδασκαλίᾳ· ἐπίµενε αὐτοῖς· τοῦτο γὰρ ποιῶν καὶ σεαυτὸν 
σώσεις καὶ τοὺς ἀκούοντάς σου.  

1Tim 5:11Tim 5:11Tim 5:11Tim 5:1    

Πρεσβυτέρῳ µὴ ἐπιπλήξῃς, ἀλλὰ παρακάλει ὡς πατέρα, νεωτέρους 
ὡς ἀδελφούς, 2 πρεσβυτέρας ὡς µητέρας, νεωτέρας ὡς ἀδελφὰς ἐν 
πάσῃ ἁγνείᾳ. 3 Χήρας τίµα τὰς ὄντως χήρας. 4 εἰ δέ τις χήρα 
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τέκνα ἢ ἔκγονα ἔχει, µανθανέτωσαν πρῶτον τὸν ἴδιον οἶκον 
εὐσεβεῖν καὶ ἀµοιβὰς ἀποδιδόναι τοῖς προγόνοις, τοῦτο γάρ ἐστιν 
ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 5 ἡ δὲ ὄντως χήρα καὶ µεµονωµένη 
ἤλπικεν ἐπὶ θεὸν καὶ προσµένει ταῖς δεήσεσιν καὶ ταῖς προσευχαῖς 
νυκτὸς καὶ ἡµέρας· 6 ἡ δὲ σπαταλῶσα ζῶσα τέθνηκεν. 7 καὶ 
ταῦτα παράγγελλε, ἵνα ἀνεπίληµπτοι ὦσιν. 8 εἰ δέ τις τῶν ἰδίων 
καὶ µάλιστα οἰκείων οὐ προνοεῖται, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν 
ἀπίστου χείρων. 9 Χήρα καταλεγέσθω µὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα 
γεγονυῖα, ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή, 10 ἐν ἔργοις καλοῖς µαρτυρουµένη, εἰ 
ἐτεκνοτρόφησεν, εἰ ἐξενοδόχησεν, εἰ ἁγίων πόδας ἔνιψεν, εἰ 
θλιβοµένοις ἐπήρκεσεν, εἰ παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ ἐπηκολούθησεν. 11 
νεωτέρας δὲ χήρας παραιτοῦ· ὅταν γὰρ καταστρηνιάσωσιν τοῦ 
Χριστοῦ, γαµεῖν θέλουσιν, 12 ἔχουσαι κρίµα ὅτι τὴν πρώτην πίστιν 
ἠθέτησαν· 13 ἅµα δὲ καὶ ἀργαὶ µανθάνουσιν, περιερχόµεναι τὰς 
οἰκίας, οὐ µόνον δὲ ἀργαὶ ἀλλὰ καὶ φλύαροι καὶ περίεργοι, 
λαλοῦσαι τὰ µὴ δέοντα. 14 βούλοµαι οὖν νεωτέρας γαµεῖν, 
τεκνογονεῖν, οἰκοδεσποτεῖν, µηδεµίαν ἀφορµὴν διδόναι τῷ 
ἀντικειµένῳ λοιδορίας χάριν· 15 ἤδη γάρ τινες ἐξετράπησαν ὀπίσω 
τοῦ Σατανᾶ. 16 εἴ τις πιστὴ ἔχει χήρας, ἐπαρκείτω αὐταῖς, καὶ µὴ 
βαρείσθω ἡ ἐκκλησία, ἵνα ταῖς ὄντως χήραις ἐπαρκέσῃ. 17 Οἱ 
καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς τιµῆς ἀξιούσθωσαν, 
µάλιστα οἱ κοπιῶντες ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ· 18 λέγει γὰρ ἡ 
γραφή, Βοῦν ἀλοῶντα οὐ φιµώσεις· καί, Ἄξιος ὁ ἐργάτης τοῦ 
µισθοῦ αὐτοῦ. 19 κατὰ πρεσβυτέρου κατηγορίαν µὴ παραδέχου, 
ἐκτὸς εἰ µὴ ἐπὶ δύο ἢ τριῶν µαρτύρων. 20 τοὺς ἁµαρτάνοντας 
ἐνώπιον πάντων ἔλεγχε, ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ φόβον ἔχωσιν. 21 
∆ιαµαρτύροµαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ καὶ τῶν 
ἐκλεκτῶν ἀγγέλων, ἵνα ταῦτα φυλάξῃς χωρὶς προκρίµατος, µηδὲν 
ποιῶν κατὰ πρόσκλισιν. 22 Χεῖρας ταχέως µηδενὶ ἐπιτίθει, µηδὲ 
κοινώνει ἁµαρτίαις ἀλλοτρίαις· σεαυτὸν ἁγνὸν τήρει. 23 Μηκέτι 
ὑδροπότει, ἀλλὰ οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ διὰ τὸν στόµαχον καὶ τὰς πυκνάς 
σου ἀσθενείας. 24 Τινῶν ἀνθρώπων αἱ ἁµαρτίαι πρόδηλοί εἰσιν, 
προάγουσαι εἰς κρίσιν, τισὶν δὲ καὶ ἐπακολουθοῦσιν· 25 ὡσαύτως 
καὶ τὰ ἔργα τὰ καλὰ πρόδηλα, καὶ τὰ ἄλλως ἔχοντα κρυβῆναι οὐ 
δύνανται.  

1Tim 6:11Tim 6:11Tim 6:11Tim 6:1    

Ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι, τοὺς ἰδίους δεσπότας πάσης τιµῆς 
ἀξίους ἡγείσθωσαν, ἵνα µὴ τὸ ὄνοµα τοῦ θεοῦ καὶ ἡ διδασκαλία 
βλασφηµῆται. 2 οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας µὴ 
καταφρονείτωσαν, ὅτι ἀδελφοί εἰσιν· ἀλλὰ µᾶλλον δουλευέτωσαν, 
ὅτι πιστοί εἰσιν καὶ ἀγαπητοὶ οἱ τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαµβανόµενοι. 
Ταῦτα δίδασκε καὶ παρακάλει. 3 εἴ τις ἑτεροδιδασκαλεῖ καὶ µὴ 
προσέρχεται ὑγιαίνουσιν λόγοις, τοῖς τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, καὶ τῇ κατ� εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ, 4 τετύφωται, µηδὲν 
ἐπιστάµενος, ἀλλὰ νοσῶν περὶ ζητήσεις καὶ λογοµαχίας, ἐξ ὧν 
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γίνεται φθόνος, ἔρις, βλασφηµίαι, ὑπόνοιαι πονηραί, 5 
διαπαρατριβαὶ διεφθαρµένων ἀνθρώπων τὸν νοῦν καὶ 
ἀπεστερηµένων τῆς ἀληθείας, νοµιζόντων πορισµὸν εἶναι τὴν 
εὐσέβειαν. 6 ἔστιν δὲ πορισµὸς µέγας ἡ εὐσέβεια µετὰ αὐταρκείας· 
7 οὐδὲν γὰρ εἰσηνέγκαµεν εἰς τὸν κόσµον, ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι 
δυνάµεθα· 8 ἔχοντες δὲ διατροφὰς καὶ σκεπάσµατα, τούτοις 
ἀρκεσθησόµεθα. 9 οἱ δὲ βουλόµενοι πλουτεῖν ἐµπίπτουσιν εἰς 
πειρασµὸν καὶ παγίδα καὶ ἐπιθυµίας πολλὰς ἀνοήτους καὶ 
βλαβεράς, αἵτινες βυθίζουσιν τοὺς ἀνθρώπους εἰς ὄλεθρον καὶ 
ἀπώλειαν· 10 ῥίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστιν ἡ φιλαργυρία, ἧς 
τινες ὀρεγόµενοι ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς πίστεως καὶ ἑαυτοὺς 
περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς. 11 Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε θεοῦ, ταῦτα 
φεῦγε· δίωκε δὲ δικαιοσύνην, εὐσέβειαν, πίστιν, ἀγάπην, ὑποµονήν, 
πραϋπαθίαν. 12 ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως, ἐπιλαβοῦ 
τῆς αἰωνίου ζωῆς, εἰς ἣν ἐκλήθης καὶ ὡµολόγησας τὴν καλὴν 
ὁµολογίαν ἐνώπιον πολλῶν µαρτύρων. 13 παραγγέλλω [σοι] 
ἐνώπιον τοῦ θεοῦ τοῦ ζῳογονοῦντος τὰ πάντα καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ 
τοῦ µαρτυρήσαντος ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου τὴν καλὴν ὁµολογίαν, 14 
τηρῆσαί σε τὴν ἐντολὴν ἄσπιλον ἀνεπίληµπτον µέχρι τῆς 
ἐπιφανείας τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 15 ἣν καιροῖς ἰδίοις 
δείξει ὁ µακάριος καὶ µόνος δυνάστης, ὁ βασιλεὺς τῶν 
βασιλευόντων καὶ κύριος τῶν κυριευόντων, 16 ὁ µόνος ἔχων 
ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων οὐδὲ 
ἰδεῖν δύναται· ᾧ τιµὴ καὶ κράτος αἰώνιον· ἀµήν. 17 Τοῖς πλουσίοις 
ἐν τῷ νῦν αἰῶνι παράγγελλε µὴ ὑψηλοφρονεῖν µηδὲ ἠλπικέναι ἐπὶ 
πλούτου ἀδηλότητι, ἀλλ� ἐπὶ θεῷ τῷ παρέχοντι ἡµῖν πάντα 
πλουσίως εἰς ἀπόλαυσιν, 18 ἀγαθοεργεῖν, πλουτεῖν ἐν ἔργοις 
καλοῖς, εὐµεταδότους εἶναι, κοινωνικούς, 19 ἀποθησαυρίζοντας 
ἑαυτοῖς θεµέλιον καλὸν εἰς τὸ µέλλον, ἵνα ἐπιλάβωνται τῆς ὄντως 
ζωῆς. 20 Ὦ Τιµόθεε, τὴν παραθήκην φύλαξον, ἐκτρεπόµενος τὰς 
βεβήλους κενοφωνίας καὶ ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύµου γνώσεως, 21 
ἥν τινες ἐπαγγελλόµενοι περὶ τὴν πίστιν ἠστόχησαν. Ἡ χάρις µεθ� 
ὑµῶν.  

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β     

2Tim 1:12Tim 1:12Tim 1:12Tim 1:1    

Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήµατος θεοῦ κατ� 
ἐπαγγελίαν ζωῆς τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ 2 Τιµοθέῳ ἀγαπητῷ 
τέκνῳ· χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ 
τοῦ κυρίου ἡµῶν. 3 Χάριν ἔχω τῷ θεῷ, ᾧ λατρεύω ἀπὸ προγόνων 
ἐν καθαρᾷ συνειδήσει, ὡς ἀδιάλειπτον ἔχω τὴν περὶ σοῦ µνείαν ἐν 
ταῖς δεήσεσίν µου νυκτὸς καὶ ἡµέρας, 4 ἐπιποθῶν σε ἰδεῖν, 
µεµνηµένος σου τῶν δακρύων, ἵνα χαρᾶς πληρωθῶ, 5 ὑπόµνησιν 
λαβὼν τῆς ἐν σοὶ ἀνυποκρίτου πίστεως, ἥτις ἐνῴκησεν πρῶτον ἐν 
τῇ µάµµῃ σου Λωΐδι καὶ τῇ µητρί σου Εὐνίκῃ, πέπεισµαι δὲ ὅτι 
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καὶ ἐν σοί. 6 δι� ἣν αἰτίαν ἀναµιµνῄσκω σε ἀναζωπυρεῖν τὸ 
χάρισµα τοῦ θεοῦ, ὅ ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν 
µου· 7 οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡµῖν ὁ θεὸς πνεῦµα δειλίας, ἀλλὰ δυνάµεως 
καὶ ἀγάπης καὶ σωφρονισµοῦ. 8 µὴ οὖν ἐπαισχυνθῇς τὸ µαρτύριον 
τοῦ κυρίου ἡµῶν µηδὲ ἐµὲ τὸν δέσµιον αὐτοῦ, ἀλλὰ 
συγκακοπάθησον τῷ εὐαγγελίῳ κατὰ δύναµιν θεοῦ, 9 τοῦ 
σώσαντος ἡµᾶς καὶ καλέσαντος κλήσει ἁγίᾳ, οὐ κατὰ τὰ ἔργα 
ἡµῶν ἀλλὰ κατὰ ἰδίαν πρόθεσιν καὶ χάριν, τὴν δοθεῖσαν ἡµῖν ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ πρὸ χρόνων αἰωνίων, 10 φανερωθεῖσαν δὲ νῦν διὰ 
τῆς ἐπιφανείας τοῦ σωτῆρος ἡµῶν Χριστοῦ Ἰησοῦ, καταργήσαντος 
µὲν τὸν θάνατον φωτίσαντος δὲ ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν διὰ τοῦ 
εὐαγγελίου, 11 εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ καὶ ἀπόστολος καὶ 
διδάσκαλος. 12 δι� ἣν αἰτίαν καὶ ταῦτα πάσχω, ἀλλ� οὐκ 
ἐπαισχύνοµαι, οἶδα γὰρ ᾧ πεπίστευκα, καὶ πέπεισµαι ὅτι δυνατός 
ἐστιν τὴν παραθήκην µου φυλάξαι εἰς ἐκείνην τὴν ἡµέραν. 13 
ὑποτύπωσιν ἔχε ὑγιαινόντων λόγων ὧν παρ� ἐµοῦ ἤκουσας ἐν πίστει 
καὶ ἀγάπῃ τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· 14 τὴν καλὴν παραθήκην φύλαξον 
διὰ πνεύµατος ἁγίου τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν ἡµῖν. 15 Οἶδας τοῦτο, ὅτι 
ἀπεστράφησάν µε πάντες οἱ ἐν τῇ Ἀσίᾳ, ὧν ἐστιν Φύγελος καὶ 
Ἑρµογένης. 16 δῴη ἔλεος ὁ κύριος τῷ Ὀνησιφόρου οἴκῳ, ὅτι 
πολλάκις µε ἀνέψυξεν καὶ τὴν ἅλυσίν µου οὐκ ἐπαισχύνθη, 17 ἀλλὰ 
γενόµενος ἐν Ῥώµῃ σπουδαίως ἐζήτησέν µε καὶ εὗρεν 18 � δῴη 
αὐτῷ ὁ κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡµέρᾳ � καὶ 
ὅσα ἐν Ἐφέσῳ διηκόνησεν, βέλτιον σὺ γινώσκεις.  

2Tim 2:12Tim 2:12Tim 2:12Tim 2:1    

Σὺ οὖν, τέκνον µου, ἐνδυναµοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 2 
καὶ ἃ ἤκουσας παρ� ἐµοῦ διὰ πολλῶν µαρτύρων, ταῦτα παράθου 
πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι. 3 
συγκακοπάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης Χριστοῦ Ἰησοῦ. 4 οὐδεὶς 
στρατευόµενος ἐµπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγµατείαις, ἵνα τῷ 
στρατολογήσαντι ἀρέσῃ· 5 ἐὰν δὲ καὶ ἀθλῇ τις, οὐ στεφανοῦται 
ἐὰν µὴ νοµίµως ἀθλήσῃ. 6 τὸν κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν 
καρπῶν µεταλαµβάνειν. 7 νόει ὃ λέγω· δώσει γάρ σοι ὁ κύριος 
σύνεσιν ἐν πᾶσιν. 8 Μνηµόνευε Ἰησοῦν Χριστὸν ἐγηγερµένον ἐκ 
νεκρῶν, ἐκ σπέρµατος ∆αυίδ, κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν µου· 9 ἐν ᾧ 
κακοπαθῶ µέχρι δεσµῶν ὡς κακοῦργος, ἀλλὰ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ οὐ 
δέδεται. 10 διὰ τοῦτο πάντα ὑποµένω διὰ τοὺς ἐκλεκτούς, ἵνα καὶ 
αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσιν τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ µετὰ δόξης αἰωνίου. 
11 πιστὸς ὁ λόγος· εἰ γὰρ συναπεθάνοµεν, καὶ συζήσοµεν· 12 εἰ 
ὑποµένοµεν, καὶ συµβασιλεύσοµεν· εἰ ἀρνησόµεθα, κἀκεῖνος 
ἀρνήσεται ἡµᾶς· 13 εἰ ἀπιστοῦµεν, ἐκεῖνος πιστὸς µένει, 
ἀρνήσασθαι γὰρ ἑαυτὸν οὐ δύναται. 14 Ταῦτα ὑποµίµνῃσκε, 
διαµαρτυρόµενος ἐνώπιον τοῦ θεοῦ µὴ λογοµαχεῖν, ἐπ� οὐδὲν 
χρήσιµον, ἐπὶ καταστροφῇ τῶν ἀκουόντων. 15 σπούδασον σεαυτὸν 
δόκιµον παραστῆσαι τῷ θεῷ, ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον, 
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ὀρθοτοµοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. 16 τὰς δὲ βεβήλους 
κενοφωνίας περιΐστασο· ἐπὶ πλεῖον γὰρ προκόψουσιν ἀσεβείας, 17 
καὶ ὁ λόγος αὐτῶν ὡς γάγγραινα νοµὴν ἕξει· ὧν ἐστιν Ὑµέναιος 
καὶ Φίλητος, 18 οἵτινες περὶ τὴν ἀλήθειαν ἠστόχησαν, λέγοντες 
[τὴν] ἀνάστασιν ἤδη γεγονέναι, καὶ ἀνατρέπουσιν τήν τινων 
πίστιν. 19 ὁ µέντοι στερεὸς θεµέλιος τοῦ θεοῦ ἕστηκεν, ἔχων τὴν 
σφραγῖδα ταύτην· Ἔγνω κύριος τοὺς ὄντας αὐτοῦ, καί, Ἀποστήτω 
ἀπὸ ἀδικίας πᾶς ὁ ὀνοµάζων τὸ ὄνοµα κυρίου. 20 Ἐν µεγάλῃ δὲ 
οἰκίᾳ οὐκ ἔστιν µόνον σκεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ ἀλλὰ καὶ ξύλινα καὶ 
ὀστράκινα, καὶ ἃ µὲν εἰς τιµὴν ἃ δὲ εἰς ἀτιµίαν· 21 ἐὰν οὖν τις 
ἐκκαθάρῃ ἑαυτὸν ἀπὸ τούτων, ἔσται σκεῦος εἰς τιµήν, ἡγιασµένον, 
εὔχρηστον τῷ δεσπότῃ, εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἡτοιµασµένον. 22 τὰς 
δὲ νεωτερικὰς ἐπιθυµίας φεῦγε, δίωκε δὲ δικαιοσύνην, πίστιν, 
ἀγάπην, εἰρήνην µετὰ τῶν ἐπικαλουµένων τὸν κύριον ἐκ καθαρᾶς 
καρδίας. 23 τὰς δὲ µωρὰς καὶ ἀπαιδεύτους ζητήσεις παραιτοῦ, 
εἰδὼς ὅτι γεννῶσιν µάχας· 24 δοῦλον δὲ κυρίου οὐ δεῖ µάχεσθαι, 
ἀλλὰ ἤπιον εἶναι πρὸς πάντας, διδακτικόν, ἀνεξίκακον, 25 ἐν 
πραΰτητι παιδεύοντα τοὺς ἀντιδιατιθεµένους, µήποτε δώῃ αὐτοῖς ὁ 
θεὸς µετάνοιαν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας, 26 καὶ ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς 
τοῦ διαβόλου παγίδος, ἐζωγρηµένοι ὑπ� αὐτοῦ εἰς τὸ ἐκείνου 
θέληµα.  

2Tim 3:12Tim 3:12Tim 3:12Tim 3:1    

Τοῦτο δὲ γίνωσκε, ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡµέραις ἐνστήσονται καιροὶ 
χαλεποί· 2 ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, 
ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφηµοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, 
ἀνόσιοι, 3 ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήµεροι, 
ἀφιλάγαθοι, 4 προδόται, προπετεῖς, τετυφωµένοι, φιλήδονοι µᾶλλον 
ἢ φιλόθεοι, 5 ἔχοντες µόρφωσιν εὐσεβείας τὴν δὲ δύναµιν αὐτῆς 
ἠρνηµένοι· καὶ τούτους ἀποτρέπου. 6 ἐκ τούτων γάρ εἰσιν οἱ 
ἐνδύνοντες εἰς τὰς οἰκίας καὶ αἰχµαλωτίζοντες γυναικάρια 
σεσωρευµένα ἁµαρτίαις, ἀγόµενα ἐπιθυµίαις ποικίλαις, 7 πάντοτε 
µανθάνοντα καὶ µηδέποτε εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν δυνάµενα. 
8 ὃν τρόπον δὲ Ἰάννης καὶ Ἰαµβρῆς ἀντέστησαν Μωϋσεῖ, οὕτως 
καὶ οὗτοι ἀνθίστανται τῇ ἀληθείᾳ, ἄνθρωποι κατεφθαρµένοι τὸν 
νοῦν, ἀδόκιµοι περὶ τὴν πίστιν· 9 ἀλλ� οὐ προκόψουσιν ἐπὶ πλεῖον, ἡ 
γὰρ ἄνοια αὐτῶν ἔκδηλος ἔσται πᾶσιν, ὡς καὶ ἡ ἐκείνων ἐγένετο. 
10 Σὺ δὲ παρηκολούθησάς µου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ 
προθέσει, τῇ πίστει, τῇ µακροθυµίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑποµονῇ, 11 
τοῖς διωγµοῖς, τοῖς παθήµασιν, οἷά µοι ἐγένετο ἐν Ἀντιοχείᾳ, ἐν 
Ἰκονίῳ, ἐν Λύστροις, οἵους διωγµοὺς ὑπήνεγκα· καὶ ἐκ πάντων µε 
ἐρρύσατο ὁ κύριος. 12 καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες ζῆν εὐσεβῶς ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται· 13 πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες 
προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώµενοι. 14 σὺ δὲ 
µένε ἐν οἷς ἔµαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνων ἔµαθες, 15 
καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους [τὰ] ἱερὰ γράµµατα οἶδας, τὰ δυνάµενά σε 
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σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 16 πᾶσα 
γραφὴ θεόπνευστος καὶ ὠφέλιµος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἐλεγµόν, 
πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ, 17 ἵνα ἄρτιος ᾖ 
ὁ τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισµένος.  

2Tim 4:12Tim 4:12Tim 4:12Tim 4:1    

∆ιαµαρτύροµαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ, τοῦ 
µέλλοντος κρίνειν ζῶντας καὶ νεκρούς, καὶ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ 
καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ· 2 κήρυξον τὸν λόγον, ἐπίστηθι εὐκαίρως 
ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίµησον, παρακάλεσον, ἐν πάσῃ µακροθυµίᾳ 
καὶ διδαχῇ. 3 ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας 
οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυµίας ἑαυτοῖς 
ἐπισωρεύσουσιν διδασκάλους κνηθόµενοι τὴν ἀκοήν, 4 καὶ ἀπὸ µὲν 
τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς µύθους 
ἐκτραπήσονται. 5 σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσιν, κακοπάθησον, ἔργον 
ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον. 6 Ἐγὼ 
γὰρ ἤδη σπένδοµαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἀναλύσεώς µου ἐφέστηκεν. 7 
τὸν καλὸν ἀγῶνα ἠγώνισµαι, τὸν δρόµον τετέλεκα, τὴν πίστιν 
τετήρηκα· 8 λοιπὸν ἀπόκειταί µοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν 
ἀποδώσει µοι ὁ κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡµέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, οὐ 
µόνον δὲ ἐµοὶ ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ. 
9 Σπούδασον ἐλθεῖν πρός µε ταχέως· 10 ∆ηµᾶς γάρ µε 
ἐγκατέλιπεν ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα, καὶ ἐπορεύθη εἰς 
Θεσσαλονίκην, Κρήσκης εἰς Γαλατίαν, Τίτος εἰς ∆αλµατίαν· 11 
Λουκᾶς ἐστιν µόνος µετ� ἐµοῦ. Μᾶρκον ἀναλαβὼν ἄγε µετὰ 
σεαυτοῦ, ἔστιν γάρ µοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν. 12 Τυχικὸν δὲ 
ἀπέστειλα εἰς Ἔφεσον. 13 τὸν φαιλόνην ὃν ἀπέλιπον ἐν Τρῳάδι 
παρὰ Κάρπῳ ἐρχόµενος φέρε, καὶ τὰ βιβλία, µάλιστα τὰς 
µεµβράνας. 14 Ἀλέξανδρος ὁ χαλκεὺς πολλά µοι κακὰ ἐνεδείξατο· 
ἀποδώσει αὐτῷ ὁ κύριος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ· 15 ὃν καὶ σὺ 
φυλάσσου, λίαν γὰρ ἀντέστη τοῖς ἡµετέροις λόγοις. 16 Ἐν τῇ 
πρώτῃ µου ἀπολογίᾳ οὐδείς µοι παρεγένετο, ἀλλὰ πάντες µε 
ἐγκατέλιπον· µὴ αὐτοῖς λογισθείη· 17 ὁ δὲ κύριός µοι παρέστη καὶ 
ἐνεδυνάµωσέν µε, ἵνα δι� ἐµοῦ τὸ κήρυγµα πληροφορηθῇ καὶ 
ἀκούσωσιν πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἐρρύσθην ἐκ στόµατος λέοντος. 18 
ῥύσεταί µε ὁ κύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ καὶ σώσει εἰς τὴν 
βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων· ἀµήν. 19 Ἄσπασαι Πρίσκαν καὶ Ἀκύλαν καὶ τὸν 
Ὀνησιφόρου οἶκον. 20 Ἔραστος ἔµεινεν ἐν Κορίνθῳ, Τρόφιµον δὲ 
ἀπέλιπον ἐν Μιλήτῳ ἀσθενοῦντα. 21 Σπούδασον πρὸ χειµῶνος 
ἐλθεῖν. Ἀσπάζεταί σε Εὔβουλος καὶ Πούδης καὶ Λίνος καὶ Κλαυδία 
καὶ οἱ ἀδελφοὶ πάντες. 22 Ὁ κύριος µετὰ τοῦ πνεύµατός σου. ἡ 
χάρις µεθ� ὑµῶν.  
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ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ     

Tit 1:1Tit 1:1Tit 1:1Tit 1:1    

Παῦλος δοῦλος θεοῦ, ἀπόστολος δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ πίστιν 
ἐκλεκτῶν θεοῦ καὶ ἐπίγνωσιν ἀληθείας τῆς κατ� εὐσέβειαν 2 ἐπ� 
ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, ἣν ἐπηγγείλατο ὁ ἀψευδὴς θεὸς πρὸ χρόνων 
αἰωνίων, 3 ἐφανέρωσεν δὲ καιροῖς ἰδίοις τὸν λόγον αὐτοῦ ἐν 
κηρύγµατι ὃ ἐπιστεύθην ἐγὼ κατ� ἐπιταγὴν τοῦ σωτῆρος ἡµῶν 
θεοῦ, 4 Τίτῳ γνησίῳ τέκνῳ κατὰ κοινὴν πίστιν· χάρις καὶ εἰρήνη 
ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ σωτῆρος ἡµῶν. 5 Τούτου 
χάριν ἀπέλιπόν σε ἐν Κρήτῃ, ἵνα τὰ λείποντα ἐπιδιορθώσῃ καὶ 
καταστήσῃς κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους, ὡς ἐγώ σοι διεταξάµην, 6 
εἴ τίς ἐστιν ἀνέγκλητος, µιᾶς γυναικὸς ἀνήρ, τέκνα ἔχων πιστά, µὴ 
ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας ἢ ἀνυπότακτα. 7 δεῖ γὰρ τὸν ἐπίσκοπον 
ἀνέγκλητον εἶναι ὡς θεοῦ οἰκονόµον, µὴ αὐθάδη, µὴ ὀργίλον, µὴ 
πάροινον, µὴ πλήκτην, µὴ αἰσχροκερδῆ, 8 ἀλλὰ φιλόξενον, 
φιλάγαθον, σώφρονα, δίκαιον, ὅσιον, ἐγκρατῆ, 9 ἀντεχόµενον τοῦ 
κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου, ἵνα δυνατὸς ᾖ καὶ παρακαλεῖν ἐν 
τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν. 10 
Εἰσὶν γὰρ πολλοὶ [καὶ] ἀνυπότακτοι, µαταιολόγοι καὶ φρεναπάται, 
µάλιστα οἱ ἐκ τῆς περιτοµῆς, 11 οὓς δεῖ ἐπιστοµίζειν, οἵτινες ὅλους 
οἴκους ἀνατρέπουσιν διδάσκοντες ἃ µὴ δεῖ αἰσχροῦ κέρδους χάριν. 
12 εἶπέν τις ἐξ αὐτῶν, ἴδιος αὐτῶν προφήτης, Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται, 
κακὰ θηρία, γαστέρες ἀργαί. 13 ἡ µαρτυρία αὕτη ἐστὶν ἀληθής. 
δι� ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόµως, ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ πίστει, 
14 µὴ προσέχοντες Ἰουδαϊκοῖς µύθοις καὶ ἐντολαῖς ἀνθρώπων 
ἀποστρεφοµένων τὴν ἀλήθειαν. 15 πάντα καθαρὰ τοῖς καθαροῖς· 
τοῖς δὲ µεµιαµµένοις καὶ ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν, ἀλλὰ µεµίανται 
αὐτῶν καὶ ὁ νοῦς καὶ ἡ συνείδησις. 16 θεὸν ὁµολογοῦσιν εἰδέναι, 
τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται, βδελυκτοὶ ὄντες καὶ ἀπειθεῖς καὶ πρὸς πᾶν 
ἔργον ἀγαθὸν ἀδόκιµοι.  

Tit 2:1Tit 2:1Tit 2:1Tit 2:1    

Σὺ δὲ λάλει ἃ πρέπει τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ. 2 πρεσβύτας 
νηφαλίους εἶναι, σεµνούς, σώφρονας, ὑγιαίνοντας τῇ πίστει, τῇ 
ἀγάπῃ, τῇ ὑποµονῇ. 3 πρεσβύτιδας ὡσαύτως ἐν καταστήµατι 
ἱεροπρεπεῖς, µὴ διαβόλους µηδὲ οἴνῳ πολλῷ δεδουλωµένας, 
καλοδιδασκάλους, 4 ἵνα σωφρονίζωσιν τὰς νέας φιλάνδρους εἶναι, 
φιλοτέκνους, 5 σώφρονας, ἁγνάς, οἰκουργούς, ἀγαθάς, 
ὑποτασσοµένας τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα µὴ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ 
βλασφηµῆται. 6 τοὺς νεωτέρους ὡσαύτως παρακάλει σωφρονεῖν· 7 
περὶ πάντα σεαυτὸν παρεχόµενος τύπον καλῶν ἔργων, ἐν τῇ 
διδασκαλίᾳ ἀφθορίαν, σεµνότητα, 8 λόγον ὑγιῆ ἀκατάγνωστον, ἵνα 
ὁ ἐξ ἐναντίας ἐντραπῇ µηδὲν ἔχων λέγειν περὶ ἡµῶν φαῦλον. 9 
δούλους ἰδίοις δεσπόταις ὑποτάσσεσθαι ἐν πᾶσιν, εὐαρέστους εἶναι, 
µὴ ἀντιλέγοντας, 10 µὴ νοσφιζοµένους, ἀλλὰ πᾶσαν πίστιν 
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ἐνδεικνυµένους ἀγαθήν, ἵνα τὴν διδασκαλίαν τὴν τοῦ σωτῆρος 
ἡµῶν θεοῦ κοσµῶσιν ἐν πᾶσιν. 11 Ἐπεφάνη γὰρ ἡ χάρις τοῦ θεοῦ 
σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις, 12 παιδεύουσα ἡµᾶς ἵνα ἀρνησάµενοι 
τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς κοσµικὰς ἐπιθυµίας σωφρόνως καὶ δικαίως 
καὶ εὐσεβῶς ζήσωµεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, 13 προσδεχόµενοι τὴν 
µακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ µεγάλου θεοῦ καὶ 
σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 14 ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡµῶν ἵνα 
λυτρώσηται ἡµᾶς ἀπὸ πάσης ἀνοµίας καὶ καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν 
περιούσιον, ζηλωτὴν καλῶν ἔργων. 15 Ταῦτα λάλει καὶ παρακάλει 
καὶ ἔλεγχε µετὰ πάσης ἐπιταγῆς· µηδείς σου περιφρονείτω.  

Tit 3:1Tit 3:1Tit 3:1Tit 3:1    

Ὑποµίµνῃσκε αὐτοὺς ἀρχαῖς ἐξουσίαις ὑποτάσσεσθαι, πειθαρχεῖν, 
πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίµους εἶναι, 2 µηδένα βλασφηµεῖν, 
ἀµάχους εἶναι, ἐπιεικεῖς, πᾶσαν ἐνδεικνυµένους πραΰτητα πρὸς 
πάντας ἀνθρώπους. 3 Ἦµεν γάρ ποτε καὶ ἡµεῖς ἀνόητοι, ἀπειθεῖς, 
πλανώµενοι, δουλεύοντες ἐπιθυµίαις καὶ ἡδοναῖς ποικίλαις, ἐν 
κακίᾳ καὶ φθόνῳ διάγοντες, στυγητοί, µισοῦντες ἀλλήλους. 4 ὅτε 
δὲ ἡ χρηστότης καὶ ἡ φιλανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ σωτῆρος ἡµῶν 
θεοῦ, 5 οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ἃ ἐποιήσαµεν ἡµεῖς ἀλλὰ 
κατὰ τὸ αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν ἡµᾶς διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας καὶ 
ἀνακαινώσεως πνεύµατος ἁγίου, 6 οὗ ἐξέχεεν ἐφ� ἡµᾶς πλουσίως 
διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ σωτῆρος ἡµῶν, 7 ἵνα δικαιωθέντες τῇ 
ἐκείνου χάριτι κληρονόµοι γενηθῶµεν κατ� ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου. 8 
Πιστὸς ὁ λόγος, καὶ περὶ τούτων βούλοµαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα 
φροντίζωσιν καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες θεῷ. 
ταῦτά ἐστιν καλὰ καὶ ὠφέλιµα τοῖς ἀνθρώποις· 9 µωρὰς δὲ 
ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔριν καὶ µάχας νοµικὰς περιΐστασο, 
εἰσὶν γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ µάταιοι. 10 αἱρετικὸν ἄνθρωπον µετὰ µίαν 
καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, 11 εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ 
τοιοῦτος καὶ ἁµαρτάνει, ὢν αὐτοκατάκριτος. 12 Ὅταν πέµψω 
Ἀρτεµᾶν πρὸς σὲ ἢ Τυχικόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρός µε εἰς 
Νικόπολιν, ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειµάσαι. 13 Ζηνᾶν τὸν νοµικὸν 
καὶ Ἀπολλῶν σπουδαίως πρόπεµψον, ἵνα µηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. 14 
µανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡµέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς 
τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα µὴ ὦσιν ἄκαρποι. 15 Ἀσπάζονταί σε οἱ 
µετ� ἐµοῦ πάντες. Ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡµᾶς ἐν πίστει. ἡ χάρις 
µετὰ πάντων ὑµῶν.  

ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ    

Philem 1:1Philem 1:1Philem 1:1Philem 1:1    

Παῦλος δέσµιος Χριστοῦ Ἰησοῦ καὶ Τιµόθεος ὁ ἀδελφὸς Φιλήµονι 
τῷ ἀγαπητῷ καὶ συνεργῷ ἡµῶν 2 καὶ Ἀπφίᾳ τῇ ἀδελφῇ καὶ 
Ἀρχίππῳ τῷ συστρατιώτῃ ἡµῶν καὶ τῇ κατ� οἶκόν σου ἐκκλησίᾳ·3 
χάρις ὑµῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡµῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ 
Χριστοῦ. 4 Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ µου πάντοτε µνείαν σου ποιούµενος 
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ἐπὶ τῶν προσευχῶν µου, 5 ἀκούων σου τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν 
ἣν ἔχεις πρὸς τὸν κύριον Ἰησοῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς ἁγίους, 6 ὅπως 
ἡ κοινωνία τῆς πίστεώς σου ἐνεργὴς γένηται ἐν ἐπιγνώσει παντὸς 
ἀγαθοῦ τοῦ ἐν ἡµῖν εἰς Χριστόν·7 χαρὰν γὰρ πολλὴν ἔσχον καὶ 
παράκλησιν ἐπὶ τῇ ἀγάπῃ σου, ὅτι τὰ σπλάγχνα τῶν ἁγίων 
ἀναπέπαυται διὰ σοῦ, ἀδελφέ. 8 ∆ιό, πολλὴν ἐν Χριστῷ παρρησίαν 
ἔχων ἐπιτάσσειν σοι τὸ ἀνῆκον, 9 διὰ τὴν ἀγάπην µᾶλλον 
παρακαλῶ, τοιοῦτος ὢν ὡς Παῦλος πρεσβύτης, νυνὶ δὲ καὶ δέσµιος 
Χριστοῦ Ἰησοῦ � 10 παρακαλῶ σε περὶ τοῦ ἐµοῦ τέκνου, ὃν 
ἐγέννησα ἐν τοῖς δεσµοῖς Ὀνήσιµον, 11 τόν ποτέ σοι ἄχρηστον νυνὶ 
δὲ [καὶ] σοὶ καὶ ἐµοὶ εὔχρηστον, 12 ὃν ἀνέπεµψά σοι, αὐτόν, τοῦτ� 
ἔστιν τὰ ἐµὰ σπλάγχνα· 13 ὃν ἐγὼ ἐβουλόµην πρὸς ἐµαυτὸν 
κατέχειν, ἵνα ὑπὲρ σοῦ µοι διακονῇ ἐν τοῖς δεσµοῖς τοῦ εὐαγγελίου, 
14 χωρὶς δὲ τῆς σῆς γνώµης οὐδὲν ἠθέλησα ποιῆσαι, ἵνα µὴ ὡς 
κατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν σου ᾖ ἀλλὰ κατὰ ἑκούσιον. 15 τάχα γὰρ 
διὰ τοῦτο ἐχωρίσθη πρὸς ὥραν ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχῃς, 16 οὐκέτι 
ὡς δοῦλον ἀλλὰ ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν ἀγαπητόν, µάλιστα ἐµοί, 
πόσῳ δὲ µᾶλλον σοὶ καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν κυρίῳ. 17 Εἰ οὖν µε ἔχεις 
κοινωνόν, προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐµέ. 18 εἰ δέ τι ἠδίκησέν σε ἢ 
ὀφείλει, τοῦτο ἐµοὶ ἐλλόγα· 19 ἐγὼ Παῦλος ἔγραψα τῇ ἐµῇ χειρί, 
ἐγὼ ἀποτίσω· ἵνα µὴ λέγω σοι ὅτι καὶ σεαυτόν µοι προσοφείλεις. 
20 ναί, ἀδελφέ, ἐγώ σου ὀναίµην ἐν κυρίῳ· ἀνάπαυσόν µου τὰ 
σπλάγχνα ἐν Χριστῷ. 21 Πεποιθὼς τῇ ὑπακοῇ σου ἔγραψά σοι, 
εἰδὼς ὅτι καὶ ὑπὲρ ἃ λέγω ποιήσεις. 22 ἅµα δὲ καὶ ἑτοίµαζέ µοι 
ξενίαν, ἐλπίζω γὰρ ὅτι διὰ τῶν προσευχῶν ὑµῶν χαρισθήσοµαι 
ὑµῖν. 23 Ἀσπάζεταί σε Ἐπαφρᾶς ὁ συναιχµάλωτός µου ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ, 24 Μᾶρκος, Ἀρίσταρχος, ∆ηµᾶς, Λουκᾶς, οἱ συνεργοί µου. 
25 Ἡ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ µετὰ τοῦ πνεύµατος ὑµῶν.  

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ     

Hebr 1:1Hebr 1:1Hebr 1:1Hebr 1:1    

Πολυµερῶς καὶ πολυτρόπως πάλαι ὁ θεὸς λαλήσας τοῖς πατράσιν 
ἐν τοῖς προφήταις 2 ἐπ� ἐσχάτου τῶν ἡµερῶν τούτων ἐλάλησεν 
ἡµῖν ἐν υἱῷ, ὃν ἔθηκεν κληρονόµον πάντων, δι� οὗ καὶ ἐποίησεν 
τοὺς αἰῶνας· 3 ὃς ὢν ἀπαύγασµα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς 
ὑποστάσεως αὐτοῦ, φέρων τε τὰ πάντα τῷ ῥήµατι τῆς δυνάµεως 
αὐτοῦ, καθαρισµὸν τῶν ἁµαρτιῶν ποιησάµενος ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ 
τῆς µεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς, 4 τοσούτῳ κρείττων γενόµενος τῶν 
ἀγγέλων ὅσῳ διαφορώτερον παρ� αὐτοὺς κεκληρονόµηκεν ὄνοµα. 5 
Τίνι γὰρ εἶπέν ποτε τῶν ἀγγέλων, Υἱός µου εἶ σύ, ἐγὼ σήµερον 
γεγέννηκά σε; καὶ πάλιν, Ἐγὼ ἔσοµαι αὐτῷ εἰς πατέρα, καὶ αὐτὸς 
ἔσται µοι εἰς υἱόν; 6 ὅταν δὲ πάλιν εἰσαγάγῃ τὸν πρωτότοκον εἰς 
τὴν οἰκουµένην, λέγει, Καὶ προσκυνησάτωσαν αὐτῷ πάντες 
ἄγγελοι θεοῦ. 7 καὶ πρὸς µὲν τοὺς ἀγγέλους λέγει, Ὁ ποιῶν τοὺς 
ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύµατα, καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς 
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φλόγα· 8 πρὸς δὲ τὸν υἱόν, Ὁ θρόνος σου, ὁ θεός, εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ 
αἰῶνος, καὶ ἡ ῥάβδος τῆς εὐθύτητος ῥάβδος τῆς βασι λείας σου. 9 
ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐµίσησας ἀνοµίαν· διὰ τοῦτο ἔχρισέν σε 
ὁ θεός, ὁ θεός σου, ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς µετόχους σου· 
10 καί, Σὺ κατ� ἀρχάς, κύριε, τὴν γῆν ἐθεµελίωσας, καὶ ἔργα τῶν 
χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί· 11 αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαµένεις· 
καὶ πάντες ὡς ἱµάτιον παλαιωθήσονται, 12 καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον 
ἑλίξεις αὐτούς, ὡς ἱµάτιον καὶ ἀλλαγήσονται· σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ καὶ 
τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσιν. 13 πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων εἴρηκέν 
ποτε, Κάθου ἐκ δεξιῶν µου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον 
τῶν ποδῶν σου; 14 οὐχὶ πάντες εἰσὶν λειτουργικὰ πνεύµατα εἰς 
διακονίαν ἀποστελλόµενα διὰ τοὺς µέλλοντας κληρονοµεῖν 
σωτηρίαν;  
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∆ιὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως προσέχειν ἡµᾶς τοῖς ἀκουσθεῖσιν, 
µήποτε παραρυῶµεν. 2 εἰ γὰρ ὁ δι� ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος 
ἐγένετο βέβαιος, καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον 
µισθαποδοσίαν, 3 πῶς ἡµεῖς ἐκφευξόµεθα τηλικαύτης ἀµελήσαντες 
σωτηρίας; ἥτις, ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ κυρίου, ὑπὸ τῶν 
ἀκουσάντων εἰς ἡµᾶς ἐβεβαιώθη, 4 συνεπιµαρτυροῦντος τοῦ θεοῦ 
σηµείοις τε καὶ τέρασιν καὶ ποικίλαις δυνάµεσιν καὶ πνεύµατος 
ἁγίου µερισµοῖς κατὰ τὴν αὐτοῦ θέλησιν. 5 Οὐ γὰρ ἀγγέλοις 
ὑπέταξεν τὴν οἰκουµένην τὴν µέλλουσαν, περὶ ἧς λαλοῦµεν. 6 
διεµαρτύρατο δέ πού τις λέγων, Τί ἐστιν ἄνθρωπος ὅτι µιµνῄσκῃ 
αὐτοῦ, ἢ υἱὸς ἀνθρώπου ὅτι ἐπισκέπτῃ αὐτόν; 7 ἠλάττωσας αὐτὸν 
βραχύ τι παρ� ἀγγέλους, δόξῃ καὶ τιµῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν, 8 
πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ. ἐν τῷ γὰρ ὑποτάξαι 
[αὐτῷ] τὰ πάντα οὐδὲν ἀφῆκεν αὐτῷ ἀνυπότακτον. νῦν δὲ οὔπω 
ὁρῶµεν αὐτῷ τὰ πάντα ὑποτεταγµένα· 9 τὸν δὲ βραχύ τι παρ� 
ἀγγέλους ἠλαττωµένον βλέποµεν Ἰησοῦν διὰ τὸ πάθηµα τοῦ 
θανάτου δόξῃ καὶ τιµῇ ἐστεφανωµένον, ὅπως χάριτι θεοῦ ὑπὲρ 
παντὸς γεύσηται θανάτου. 10 Ἔπρεπεν γὰρ αὐτῷ, δι� ὃν τὰ πάντα 
καὶ δι� οὗ τὰ πάντα, πολλοὺς υἱοὺς εἰς δόξαν ἀγαγόντα τὸν ἀρχηγὸν 
τῆς σωτηρίας αὐτῶν διὰ παθηµάτων τελειῶσαι. 11 ὁ τε γὰρ 
ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόµενοι ἐξ ἑνὸς πάντες· δι� ἣν αἰτίαν οὐκ 
ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν, 12 λέγων, Ἀπαγγελῶ τὸ 
ὄνοµά σου τοῖς ἀδελφοῖς µου, ἐν µέσῳ ἐκκλησίας ὑµνήσω σε· 13 
καὶ πάλιν, Ἐγὼ ἔσοµαι πεποιθὼς ἐπ� αὐτῷ· καὶ πάλιν, Ἰδοὺ ἐγὼ 
καὶ τὰ παιδία ἅ µοι ἔδωκεν ὁ θεός. 14 ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία 
κεκοινώνηκεν αἵµατος καὶ σαρκός, καὶ αὐτὸς παραπλησίως 
µετέσχεν τῶν αὐτῶν, ἵνα διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ 
κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τοῦτ� ἔστιν τὸν διάβολον, 15 καὶ 
ἀπαλλάξῃ τούτους, ὅσοι φόβῳ θανάτου διὰ παντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι 
ἦσαν δουλείας. 16 οὐ γὰρ δήπου ἀγγέλων ἐπιλαµβάνεται, ἀλλὰ 
σπέρµατος Ἀβραὰµ ἐπιλαµβάνεται. 17 ὅθεν ὤφειλεν κατὰ πάντα 
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τοῖς ἀδελφοῖς ὁµοιωθῆναι, ἵνα ἐλεήµων γένηται καὶ πιστὸς 
ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸν θεόν, εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς ἁµαρτίας τοῦ 
λαοῦ· 18 ἐν ᾧ γὰρ πέπονθεν αὐτὸς πειρασθείς, δύναται τοῖς 
πειραζοµένοις βοηθῆσαι.  
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Ὅθεν, ἀδελφοὶ ἅγιοι, κλήσεως ἐπουρανίου µέτοχοι, κατανοήσατε 
τὸν ἀπόστολον καὶ ἀρχιερέα τῆς ὁµολογίας ἡµῶν Ἰησοῦν, 2 πιστὸν 
ὄντα τῷ ποιήσαντι αὐτὸν ὡς καὶ Μωϋσῆς ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ. 3 
πλείονος γὰρ οὗτος δόξης παρὰ Μωϋσῆν ἠξίωται καθ� ὅσον πλείονα 
τιµὴν ἔχει τοῦ οἴκου ὁ κατασκευάσας αὐτόν. 4 πᾶς γὰρ οἶκος 
κατασκευάζεται ὑπό τινος, ὁ δὲ πάντα κατασκευάσας θεός. 5 καὶ 
Μωϋσῆς µὲν πιστὸς ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ὡς θεράπων εἰς 
µαρτύριον τῶν λαληθησοµένων, 6 Χριστὸς δὲ ὡς υἱὸς ἐπὶ τὸν οἶκον 
αὐτοῦ· οὗ οἶκός ἐσµεν ἡµεῖς, ἐὰν τὴν παρρησίαν καὶ τὸ καύχηµα 
τῆς ἐλπίδος κατάσχωµεν. 7 ∆ιό, καθὼς λέγει τὸ πνεῦµα τὸ ἅγιον, 
Σήµερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, 8 µὴ σκληρύνητε τὰς 
καρδίας ὑµῶν ὡς ἐν τῷ παρα πικρασµῷ, κατὰ τὴν ἡµέραν τοῦ 
πειρασµοῦ ἐν τῇ ἐρήµῳ, 9 οὗ ἐπείρασαν οἱ πατέρες ὑµῶν ἐν 
δοκιµασίᾳ καὶ εἶδον τὰ ἔργα µου 10 τεσσαράκοντα ἔτη· διὸ 
προσώχθισα τῇ γενεᾷ ταύτῃ καὶ εἶπον, Ἀεὶ πλανῶνται τῇ καρδίᾳ· 
αὐτοὶ δὲ οὐκ ἔγνωσαν τὰς ὁδούς µου· 11 ὡς ὤµοσα ἐν τῇ ὀργῇ µου, 
Εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν µου. 12 Βλέπετε, ἀδελφοί, 
µήποτε ἔσται ἔν τινι ὑµῶν καρδία πονηρὰ ἀπιστίας ἐν τῷ 
ἀποστῆναι ἀπὸ θεοῦ ζῶντος, 13 ἀλλὰ παρακαλεῖτε ἑαυτοὺς καθ� 
ἑκάστην ἡµέραν, ἄχρις οὗ τὸ Σήµερον καλεῖται, ἵνα µὴ σκληρυνθῇ 
τις ἐξ ὑµῶν ἀπάτῃ τῆς ἁµαρτίας· 14 µέτοχοι γὰρ τοῦ Χριστοῦ 
γεγόναµεν, ἐάνπερ τὴν ἀρχὴν τῆς ὑποστάσεως µέχρι τέλους 
βεβαίαν κατάσχωµεν, 15 ἐν τῷ λέγεσθαι, Σήµερον ἐὰν τῆς φωνῆς 
αὐτοῦ ἀκούσητε, Μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑµῶν ὡς ἐν τῷ παρα 
πικρασµῷ. 16 τίνες γὰρ ἀκούσαντες παρεπίκραναν; ἀλλ� οὐ πάντες 
οἱ ἐξελθόντες ἐξ Αἰγύπτου διὰ Μωϋσέως; 17 τίσιν δὲ προσώχθισεν 
τεσσαράκοντα ἔτη; οὐχὶ τοῖς ἁµαρτήσασιν, ὧν τὰ κῶλα ἔπεσεν ἐν 
τῇ ἐρήµῳ; 18 τίσιν δὲ ὤµοσεν µὴ εἰσελεύσεσθαι εἰς τὴν 
κατάπαυσιν αὐτοῦ εἰ µὴ τοῖς ἀπειθήσασιν; 19 καὶ βλέποµεν ὅτι οὐκ 
ἠδυνήθησαν εἰσελθεῖν δι� ἀπιστίαν.  
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Φοβηθῶµεν οὖν µήποτε καταλειποµένης ἐπαγγελίας εἰσελθεῖν εἰς 
τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ δοκῇ τις ἐξ ὑµῶν ὑστερηκέναι· 2 καὶ γάρ 
ἐσµεν εὐηγγελισµένοι καθάπερ κἀκεῖνοι, ἀλλ� οὐκ ὠφέλησεν ὁ 
λόγος τῆς ἀκοῆς ἐκείνους, µὴ συγκεκερασµένους τῇ πίστει τοῖς 
ἀκούσασιν. 3 εἰσερχόµεθα γὰρ εἰς [τὴν] κατάπαυσιν οἱ 
πιστεύσαντες, καθὼς εἴρηκεν, Ὡς ὤµοσα ἐν τῇ ὀργῇ µου, Εἰ 
εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν µου, καίτοι τῶν ἔργων ἀπὸ 
καταβολῆς κόσµου γενηθέντων. 4 εἴρηκεν γάρ που περὶ τῆς 
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ἑβδόµης οὕτως, Καὶ κατέπαυσεν ὁ θεὸς ἐν τῇ ἡµέρᾳ τῇ ἑβδόµῃ ἀπὸ 
πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ· 5 καὶ ἐν τούτῳ πάλιν, Εἰ εἰσελεύσονται 
εἰς τὴν κατάπαυσίν µου. 6 ἐπεὶ οὖν ἀπολείπεται τινὰς εἰσελθεῖν εἰς 
αὐτήν, καὶ οἱ πρότερον εὐαγγελισθέντες οὐκ εἰσῆλθον δι� ἀπείθειαν, 
7 πάλιν τινὰ ὁρίζει ἡµέραν, Σήµερον, ἐν ∆αυὶδ λέγων µετὰ 
τοσοῦτον χρόνον, καθὼς προείρηται, Σήµερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ 
ἀκούσητε, µὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑµῶν. 8 εἰ γὰρ αὐτοὺς 
Ἰησοῦς κατέπαυσεν, οὐκ ἂν περὶ ἄλλης ἐλάλει µετὰ ταῦτα ἡµέρας. 
9 ἄρα ἀπολείπεται σαββατισµὸς τῷ λαῷ τοῦ θεοῦ· 10 ὁ γὰρ 
εἰσελθὼν εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ καὶ αὐτὸς κατέπαυσεν ἀπὸ τῶν 
ἔργων αὐτοῦ ὥσπερ ἀπὸ τῶν ἰδίων ὁ θεός. 11 σπουδάσωµεν οὖν 
εἰσελθεῖν εἰς ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν, ἵνα µὴ ἐν τῷ αὐτῷ τις 
ὑποδείγµατι πέσῃ τῆς ἀπειθείας. 12 Ζῶν γὰρ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ καὶ 
ἐνεργὴς καὶ τοµώτερος ὑπὲρ πᾶσαν µάχαιραν δίστοµον καὶ 
διϊκνούµενος ἄχρι µερισµοῦ ψυχῆς καὶ πνεύµατος, ἁρµῶν τε καὶ 
µυελῶν, καὶ κριτικὸς ἐνθυµήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας· 13 καὶ οὐκ 
ἔστιν κτίσις ἀφανὴς ἐνώπιον αὐτοῦ, πάντα δὲ γυµνὰ καὶ 
τετραχηλισµένα τοῖς ὀφθαλµοῖς αὐτοῦ, πρὸς ὃν ἡµῖν ὁ λόγος. 14 
Ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα µέγαν διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, Ἰησοῦν 
τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, κρατῶµεν τῆς ὁµολογίας· 15 οὐ γὰρ ἔχοµεν 
ἀρχιερέα µὴ δυνάµενον συµπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡµῶν, 
πεπειρασµένον δὲ κατὰ πάντα καθ� ὁµοιότητα χωρὶς ἁµαρτίας. 16 
προσερχώµεθα οὖν µετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα 
λάβωµεν ἔλεος καὶ χάριν εὕρωµεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν.  
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Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων λαµβανόµενος ὑπὲρ ἀνθρώπων 
καθίσταται τὰ πρὸς τὸν θεόν, ἵνα προσφέρῃ δῶρά τε καὶ θυσίας 
ὑπὲρ ἁµαρτιῶν, 2 µετριοπαθεῖν δυνάµενος τοῖς ἀγνοοῦσιν καὶ 
πλανωµένοις, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς περίκειται ἀσθένειαν, 3 καὶ δι� αὐτὴν 
ὀφείλει καθὼς περὶ τοῦ λαοῦ οὕτως καὶ περὶ αὑτοῦ προσφέρειν περὶ 
ἁµαρτιῶν. 4 καὶ οὐχ ἑαυτῷ τις λαµβάνει τὴν τιµήν, ἀλλὰ 
καλούµενος ὑπὸ τοῦ θεοῦ, καθώσπερ καὶ Ἀαρών. 5 Οὕτως καὶ ὁ 
Χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασεν γενηθῆναι ἀρχιερέα, ἀλλ� ὁ λαλήσας 
πρὸς αὐτόν, Υἱός µου εἶ σύ, ἐγὼ σήµερον γεγέννηκά σε· 6 καθὼς 
καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει, Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν 
Μελχισέδεκ. 7 ὃς ἐν ταῖς ἡµέραις τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, δεήσεις τε καὶ 
ἱκετηρίας πρὸς τὸν δυνάµενον σῴζειν αὐτὸν ἐκ θανάτου µετὰ 
κραυγῆς ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων προσενέγκας καὶ εἰσακουσθεὶς ἀπὸ 
τῆς εὐλαβείας, 8 καίπερ ὢν υἱὸς ἔµαθεν ἀφ�  ὧν ἔπαθεν τὴν 
ὑπακοήν· 9 καὶ τελειωθεὶς ἐγένετο πᾶσιν τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ 
αἴτιος σωτηρίας αἰωνίου, 10 προσαγορευθεὶς ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἀρχιερεὺς 
κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ. 11 Περὶ οὗ πολὺς ἡµῖν ὁ λόγος καὶ 
δυσερµήνευτος λέγειν, ἐπεὶ νωθροὶ γεγόνατε ταῖς ἀκοαῖς. 12 καὶ 
γὰρ ὀφείλοντες εἶναι διδάσκαλοι διὰ τὸν χρόνον, πάλιν χρείαν ἔχετε 
τοῦ διδάσκειν ὑµᾶς τινὰ τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ 
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θεοῦ, καὶ γεγόνατε χρείαν ἔχοντες γάλακτος, [καὶ] οὐ στερεᾶς 
τροφῆς. 13 πᾶς γὰρ ὁ µετέχων γάλακτος ἄπειρος λόγου 
δικαιοσύνης, νήπιος γάρ ἐστιν· 14 τελείων δέ ἐστιν ἡ στερεὰ τροφή, 
τῶν διὰ τὴν ἕξιν τὰ αἰσθητήρια γεγυµνασµένα ἐχόντων πρὸς 
διάκρισιν καλοῦ τε καὶ κακοῦ.  
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∆ιὸ ἀφέντες τὸν τῆς ἀρχῆς τοῦ Χριστοῦ λόγον ἐπὶ τὴν τελειότητα 
φερώµεθα, µὴ πάλιν θεµέλιον καταβαλλόµενοι µετανοίας ἀπὸ 
νεκρῶν ἔργων, καὶ πίστεως ἐπὶ θεόν, 2 βαπτισµῶν διδαχῆς, 
ἐπιθέσεώς τε χειρῶν, ἀναστάσεώς τε νεκρῶν, καὶ κρίµατος 
αἰωνίου. 3 καὶ τοῦτο ποιήσοµεν ἐάνπερ ἐπιτρέπῃ ὁ θεός. 4 Ἀδύνατον 
γὰρ τοὺς ἅπαξ φωτισθέντας, γευσαµένους τε τῆς δωρεᾶς τῆς 
ἐπουρανίου καὶ µετόχους γενηθέντας πνεύµατος ἁγίου 5 καὶ καλὸν 
γευσαµένους θεοῦ ῥῆµα δυνάµεις τε µέλλοντος αἰῶνος, 6 καὶ 
παραπεσόντας, πάλιν ἀνακαινίζειν εἰς µετάνοιαν, ἀνασταυροῦντας 
ἑαυτοῖς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ καὶ παραδειγµατίζοντας. 7 γῆ γὰρ ἡ 
πιοῦσα τὸν ἐπ� αὐτῆς ἐρχόµενον πολλάκις ὑετόν, καὶ τίκτουσα 
βοτάνην εὔθετον ἐκείνοις δι� οὓς καὶ γεωργεῖται, µεταλαµβάνει 
εὐλογίας ἀπὸ τοῦ θεοῦ· 8 ἐκφέρουσα δὲ ἀκάνθας καὶ τριβόλους 
ἀδόκιµος καὶ κατάρας ἐγγύς, ἧς τὸ τέλος εἰς καῦσιν. 9 Πεπείσµεθα 
δὲ περὶ ὑµῶν, ἀγαπητοί, τὰ κρείσσονα καὶ ἐχόµενα σωτηρίας, εἰ 
καὶ οὕτως λαλοῦµεν· 10 οὐ γὰρ ἄδικος ὁ θεὸς ἐπιλαθέσθαι τοῦ 
ἔργου ὑµῶν καὶ τῆς ἀγάπης ἧς ἐνεδείξασθε εἰς τὸ ὄνοµα αὐτοῦ, 
διακονήσαντες τοῖς ἁγίοις καὶ διακονοῦντες. 11 ἐπιθυµοῦµεν δὲ 
ἕκαστον ὑµῶν τὴν αὐτὴν ἐνδείκνυσθαι σπουδὴν πρὸς τὴν 
πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος ἄχρι τέλους, 12 ἵνα µὴ νωθροὶ γένησθε, 
µιµηταὶ δὲ τῶν διὰ πίστεως καὶ µακροθυµίας κληρονοµούντων τὰς 
ἐπαγγελίας. 13 Τῷ γὰρ Ἀβραὰµ ἐπαγγειλάµενος ὁ θεός, ἐπεὶ κατ� 
οὐδενὸς εἶχεν µείζονος ὀµόσαι, ὤµοσεν καθ� ἑαυτοῦ, 14 λέγων, Εἰ 
µὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε καὶ πληθύνων πληθυνῶ σε· 15 καὶ 
οὕτως µακροθυµήσας ἐπέτυχεν τῆς ἐπαγγελίας. 16 ἄνθρωποι γὰρ 
κατὰ τοῦ µείζονος ὀµνύουσιν, καὶ πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας 
εἰς βεβαίωσιν ὁ ὅρκος· 17 ἐν ᾧ περισσότερον βουλόµενος ὁ θεὸς 
ἐπιδεῖξαι τοῖς κληρονόµοις τῆς ἐπαγγελίας τὸ ἀµετάθετον τῆς 
βουλῆς αὐτοῦ ἐµεσίτευσεν ὅρκῳ, 18 ἵνα διὰ δύο πραγµάτων 
ἀµεταθέτων, ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύσασθαι [τὸν] θεόν, ἰσχυρὰν 
παράκλησιν ἔχωµεν οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς προκειµένης 
ἐλπίδος· 19 ἣν ὡς ἄγκυραν ἔχοµεν τῆς ψυχῆς, ἀσφαλῆ τε καὶ 
βεβαίαν καὶ εἰσερχοµένην εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσµατος, 20 
ὅπου πρόδροµος ὑπὲρ ἡµῶν εἰσῆλθεν Ἰησοῦς, κατὰ τὴν τάξιν 
Μελχισέδεκ ἀρχιερεὺς γενόµενος εἰς τὸν αἰῶνα.  
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Οὗτος γὰρ ὁ Μελχισέδεκ, βασιλεὺς Σαλήµ, ἱερεὺς τοῦ θεοῦ τοῦ 
ὑψίστου, ὁ συναντήσας Ἀβραὰµ ὑποστρέφοντι ἀπὸ τῆς κοπῆς τῶν 
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βασιλέων καὶ εὐλογήσας αὐτόν, 2 ᾧ καὶ δεκάτην ἀπὸ πάντων 
ἐµέρισεν Ἀβραάµ, πρῶτον µὲν ἑρµηνευόµενος βασιλεὺς δικαιοσύνης 
ἔπειτα δὲ καὶ βασιλεὺς Σαλήµ, ὅ ἐστιν βασιλεὺς εἰρήνης, 3 
ἀπάτωρ, ἀµήτωρ, ἀγενεαλόγητος, µήτε ἀρχὴν ἡµερῶν µήτε ζωῆς 
τέλος ἔχων, ἀφωµοιωµένος δὲ τῷ υἱῷ τοῦ θεοῦ, µένει ἱερεὺς εἰς τὸ 
διηνεκές. 4 Θεωρεῖτε δὲ πηλίκος οὗτος ᾧ δεκάτην Ἀβραὰµ ἔδωκεν 
ἐκ τῶν ἀκροθινίων ὁ πατριάρχης. 5 καὶ οἱ µὲν ἐκ τῶν υἱῶν Λευὶ 
τὴν ἱερατείαν λαµβάνοντες ἐντολὴν ἔχουσιν ἀποδεκατοῦν τὸν λαὸν 
κατὰ τὸν νόµον, τοῦτ� ἔστιν τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν, καίπερ 
ἐξεληλυθότας ἐκ τῆς ὀσφύος Ἀβραάµ· 6 ὁ δὲ µὴ γενεαλογούµενος 
ἐξ αὐτῶν δεδεκάτωκεν Ἀβραάµ, καὶ τὸν ἔχοντα τὰς ἐπαγγελίας 
εὐλόγηκεν. 7 χωρὶς δὲ πάσης ἀντιλογίας τὸ ἔλαττον ὑπὸ τοῦ 
κρείττονος εὐλογεῖται. 8 καὶ ὧδε µὲν δεκάτας ἀποθνῄσκοντες 
ἄνθρωποι λαµβάνουσιν, ἐκεῖ δὲ µαρτυρούµενος ὅτι ζῇ. 9 καὶ ὡς 
ἔπος εἰπεῖν, δι� Ἀβραὰµ καὶ Λευὶ ὁ δεκάτας λαµβάνων 
δεδεκάτωται, 10 ἔτι γὰρ ἐν τῇ ὀσφύϊ τοῦ πατρὸς ἦν ὅτε συνήντησεν 
αὐτῷ Μελχισέδεκ. 11 Εἰ µὲν οὖν τελείωσις διὰ τῆς Λευιτικῆς 
ἱερωσύνης ἦν, ὁ λαὸς γὰρ ἐπ� αὐτῆς νενοµοθέτηται, τίς ἔτι χρεία 
κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ ἕτερον ἀνίστασθαι ἱερέα καὶ οὐ κατὰ 
τὴν τάξιν Ἀαρὼν λέγεσθαι; 12 µετατιθεµένης γὰρ τῆς ἱερωσύνης 
ἐξ ἀνάγκης καὶ νόµου µετάθεσις γίνεται. 13 ἐφ� ὃν γὰρ λέγεται 
ταῦτα φυλῆς ἑτέρας µετέσχηκεν, ἀφ�  ἧς οὐδεὶς προσέσχεν τῷ 
θυσιαστηρίῳ· 14 πρόδηλον γὰρ ὅτι ἐξ Ἰούδα ἀνατέταλκεν ὁ κύριος 
ἡµῶν, εἰς ἣν φυλὴν περὶ ἱερέων οὐδὲν Μωϋσῆς ἐλάλησεν. 15 καὶ 
περισσότερον ἔτι κατάδηλόν ἐστιν, εἰ κατὰ τὴν ὁµοιότητα 
Μελχισέδεκ ἀνίσταται ἱερεὺς ἕτερος, 16 ὃς οὐ κατὰ νόµον ἐντολῆς 
σαρκίνης γέγονεν ἀλλὰ κατὰ δύναµιν ζωῆς ἀκαταλύτου, 17 
µαρτυρεῖται γὰρ ὅτι Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν 
Μελχισέδεκ. 18 ἀθέτησις µὲν γὰρ γίνεται προαγούσης ἐντολῆς διὰ 
τὸ αὐτῆς ἀσθενὲς καὶ ἀνωφελές, 19 οὐδὲν γὰρ ἐτελείωσεν ὁ νόµος, 
ἐπεισαγωγὴ δὲ κρείττονος ἐλπίδος, δι� ἧς ἐγγίζοµεν τῷ θεῷ. 20 
Καὶ καθ� ὅσον οὐ χωρὶς ὁρκωµοσίας, οἱ µὲν γὰρ χωρὶς ὁρκωµοσίας 
εἰσὶν ἱερεῖς γεγονότες, 21 ὁ δὲ µετὰ ὁρκωµοσίας διὰ τοῦ λέγοντος 
πρὸς αὐτόν, Ὤµοσεν κύριος, καὶ οὐ µεταµεληθήσεται, Σὺ ἱερεὺς εἰς 
τὸν αἰῶνα, 22 κατὰ τοσοῦτο καὶ κρείττονος διαθήκης γέγονεν 
ἔγγυος Ἰησοῦς. 23 καὶ οἱ µὲν πλείονές εἰσιν γεγονότες ἱερεῖς διὰ τὸ 
θανάτῳ κωλύεσθαι παραµένειν· 24 ὁ δὲ διὰ τὸ µένειν αὐτὸν εἰς τὸν 
αἰῶνα ἀπαράβατον ἔχει τὴν ἱερωσύνην· 25 ὅθεν καὶ σῴζειν εἰς τὸ 
παντελὲς δύναται τοὺς προσερχοµένους δι� αὐτοῦ τῷ θεῷ, πάντοτε 
ζῶν εἰς τὸ ἐντυγχάνειν ὑπὲρ αὐτῶν. 26 Τοιοῦτος γὰρ ἡµῖν καὶ 
ἔπρεπεν ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, ἀµίαντος, κεχωρισµένος ἀπὸ τῶν 
ἁµαρτωλῶν, καὶ ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόµενος· 27 ὃς οὐκ 
ἔχει καθ� ἡµέραν ἀνάγκην, ὥσπερ οἱ ἀρχιερεῖς, πρότερον ὑπὲρ τῶν 
ἰδίων ἁµαρτιῶν θυσίας ἀναφέρειν, ἔπειτα τῶν τοῦ λαοῦ· τοῦτο γὰρ 
ἐποίησεν ἐφάπαξ ἑαυτὸν ἀνενέγκας. 28 ὁ νόµος γὰρ ἀνθρώπους 
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καθίστησιν ἀρχιερεῖς ἔχοντας ἀσθένειαν, ὁ λόγος δὲ τῆς 
ὁρκωµοσίας τῆς µετὰ τὸν νόµον υἱὸν εἰς τὸν αἰῶνα τετελειωµένον.  
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Κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τοῖς λεγοµένοις, τοιοῦτον ἔχοµεν ἀρχιερέα, ὃς 
ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου τῆς µεγαλωσύνης ἐν τοῖς οὐρανοῖς, 2 
τῶν ἁγίων λειτουργὸς καὶ τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς, ἣν ἔπηξεν ὁ 
κύριος, οὐκ ἄνθρωπος. 3 πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς εἰς τὸ προσφέρειν δῶρά 
τε καὶ θυσίας καθίσταται· ὅθεν ἀναγκαῖον ἔχειν τι καὶ τοῦτον ὃ 
προσενέγκῃ. 4 εἰ µὲν οὖν ἦν ἐπὶ γῆς, οὐδ� ἂν ἦν ἱερεύς, ὄντων τῶν 
προσφερόντων κατὰ νόµον τὰ δῶρα· 5 οἵτινες ὑποδείγµατι καὶ σκιᾷ 
λατρεύουσιν τῶν ἐπουρανίων, καθὼς κεχρηµάτισται Μωϋσῆς 
µέλλων ἐπιτελεῖν τὴν σκηνήν, Ὅρα γάρ, φησίν, ποιήσεις πάντα 
κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα σοι ἐν τῷ ὄρει· 6 νυν[ὶ] δὲ 
διαφορωτέρας τέτυχεν λειτουργίας, ὅσῳ καὶ κρείττονός ἐστιν 
διαθήκης µεσίτης, ἥτις ἐπὶ κρείττοσιν ἐπαγγελίαις νενοµοθέτηται. 
7 Εἰ γὰρ ἡ πρώτη ἐκείνη ἦν ἄµεµπτος, οὐκ ἂν δευτέρας ἐζητεῖτο 
τόπος· 8 µεµφόµενος γὰρ αὐτοὺς λέγει, Ἰδοὺ ἡµέραι ἔρχονται, λέγει 
κύριος, καὶ συντελέσω ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραὴλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον 
Ἰούδα διαθήκην καινήν, 9 οὐ κατὰ τὴν διαθήκην ἣν ἐποίησα τοῖς 
πατράσιν αὐτῶν ἐν ἡµέρᾳ ἐπιλαβοµένου µου τῆς χειρὸς αὐτῶν 
ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ὅτι αὐτοὶ οὐκ ἐνέµειναν ἐν τῇ 
διαθήκῃ µου, κἀγὼ ἠµέλησα αὐτῶν, λέγει κύριος. 10 ὅτι αὕτη ἡ 
διαθήκη ἣν διαθήσοµαι τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ µετὰ τὰς ἡµέρας ἐκείνας, 
λέγει κύριος, διδοὺς νόµους µου εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν, καὶ ἐπὶ 
καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς, καὶ ἔσοµαι αὐτοῖς εἰς θεὸν καὶ 
αὐτοὶ ἔσονταί µοι εἰς λαόν. 11 καὶ οὐ µὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν 
πολίτην αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, λέγων, Γνῶθι τὸν 
κύριον, ὅτι πάντες εἰδήσουσίν µε ἀπὸ µικροῦ ἕως µεγάλου αὐτῶν. 
12 ὅτι ἵλεως ἔσοµαι ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν, καὶ τῶν ἁµαρτιῶν αὐτῶν 
οὐ µὴ µνησθῶ ἔτι. 13 ἐν τῷ λέγειν Καινὴν πεπαλαίωκεν τὴν 
πρώτην· τὸ δὲ παλαιούµενον καὶ γηράσκον ἐγγὺς ἀφανισµοῦ.  
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Εἶχε µὲν οὖν [καὶ] ἡ πρώτη δικαιώµατα λατρείας τό τε ἅγιον 
κοσµικόν. 2 σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη ἡ πρώτη ἐν ᾗ ἥ τε λυχνία 
καὶ ἡ τράπεζα καὶ ἡ πρόθεσις τῶν ἄρτων, ἥτις λέγεται Ἅγια· 3 
µετὰ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασµα σκηνὴ ἡ λεγοµένη Ἅγια Ἁγίων, 
4 χρυσοῦν ἔχουσα θυµιατήριον καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης 
περικεκαλυµµένην πάντοθεν χρυσίῳ, ἐν ᾗ στάµνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ 
µάννα καὶ ἡ ῥάβδος Ἀαρὼν ἡ βλαστήσασα καὶ αἱ πλάκες τῆς 
διαθήκης, 5 ὑπεράνω δὲ αὐτῆς Χερουβεὶν δόξης κατασκιάζοντα τὸ 
ἱλαστήριον· περὶ ὧν οὐκ ἔστιν νῦν λέγειν κατὰ µέρος. 6 Τούτων δὲ 
οὕτως κατεσκευασµένων, εἰς µὲν τὴν πρώτην σκηνὴν διὰ παντὸς 
εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς τὰς λατρείας ἐπιτελοῦντες, 7 εἰς δὲ τὴν δευτέραν 
ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ µόνος ὁ ἀρχιερεύς, οὐ χωρὶς αἵµατος, ὃ προσφέρει 
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ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοηµάτων, 8 τοῦτο δηλοῦντος τοῦ 
πνεύµατος τοῦ ἁγίου, µήπω πεφανερῶσθαι τὴν τῶν ἁγίων ὁδὸν ἔτι 
τῆς πρώτης σκηνῆς ἐχούσης στάσιν, 9 ἥτις παραβολὴ εἰς τὸν 
καιρὸν τὸν ἐνεστηκότα, καθ� ἣν δῶρά τε καὶ θυσίαι προσφέρονται 
µὴ δυνάµεναι κατὰ συνείδησιν τελειῶσαι τὸν λατρεύοντα, 10 µόνον 
ἐπὶ βρώµασιν καὶ πόµασιν καὶ διαφόροις βαπτισµοῖς, δικαιώµατα 
σαρκὸς µέχρι καιροῦ διορθώσεως ἐπικείµενα. 11 Χριστὸς δὲ 
παραγενόµενος ἀρχιερεὺς τῶν γενοµένων ἀγαθῶν διὰ τῆς µείζονος 
καὶ τελειοτέρας σκηνῆς οὐ χειροποιήτου, τοῦτ� ἔστιν οὐ ταύτης τῆς 
κτίσεως, 12 οὐδὲ δι� αἵµατος τράγων καὶ µόσχων διὰ δὲ τοῦ ἰδίου 
αἵµατος, εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ ἅγια, αἰωνίαν λύτρωσιν 
εὑράµενος. 13 εἰ γὰρ τὸ αἷµα τράγων καὶ ταύρων καὶ σποδὸς 
δαµάλεως ῥαντίζουσα τοὺς κεκοινωµένους ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς 
σαρκὸς καθαρότητα, 14 πόσῳ µᾶλλον τὸ αἷµα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ 
πνεύµατος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄµωµον τῷ θεῷ, καθαριεῖ 
τὴν συνείδησιν ἡµῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν θεῷ 
ζῶντι. 15 Καὶ διὰ τοῦτο διαθήκης καινῆς µεσίτης ἐστίν, ὅπως 
θανάτου γενοµένου εἰς ἀπολύτρωσιν τῶν ἐπὶ τῇ πρώτῃ διαθήκῃ 
παραβάσεων τὴν ἐπαγγελίαν λάβωσιν οἱ κεκληµένοι τῆς αἰωνίου 
κληρονοµίας. 16 ὅπου γὰρ διαθήκη, θάνατον ἀνάγκη φέρεσθαι τοῦ 
διαθεµένου· 17 διαθήκη γὰρ ἐπὶ νεκροῖς βεβαία, ἐπεὶ µήποτε ἰσχύει 
ὅτε ζῇ ὁ διαθέµενος. 18 ὅθεν οὐδὲ ἡ πρώτη χωρὶς αἵµατος 
ἐγκεκαίνισται· 19 λαληθείσης γὰρ πάσης ἐντολῆς κατὰ τὸν νόµον 
ὑπὸ Μωϋσέως παντὶ τῷ λαῷ, λαβὼν τὸ αἷµα τῶν µόσχων µετὰ 
ὕδατος καὶ ἐρίου κοκκίνου καὶ ὑσσώπου αὐτό τε τὸ βιβλίον καὶ 
πάντα τὸν λαὸν ἐράντισεν, 20 λέγων, Τοῦτο τὸ αἷµα τῆς διαθήκης 
ἧς ἐνετείλατο πρὸς ὑµᾶς ὁ θεός· 21 καὶ τὴν σκηνὴν δὲ καὶ πάντα 
τὰ σκεύη τῆς λειτουργίας τῷ αἵµατι ὁµοίως ἐράντισεν. 22 καὶ 
σχεδὸν ἐν αἵµατι πάντα καθαρίζεται κατὰ τὸν νόµον, καὶ χωρὶς 
αἱµατεκχυσίας οὐ γίνεται ἄφεσις. 23 Ἀνάγκη οὖν τὰ µὲν 
ὑποδείγµατα τῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς τούτοις καθαρίζεσθαι, αὐτὰ δὲ 
τὰ ἐπουράνια κρείττοσιν θυσίαις παρὰ ταύτας. 24 οὐ γὰρ εἰς 
χειροποίητα εἰσῆλθεν ἅγια Χριστός, ἀντίτυπα τῶν ἀληθινῶν, ἀλλ� 
εἰς αὐτὸν τὸν οὐρανόν, νῦν ἐµφανισθῆναι τῷ προσώπῳ τοῦ θεοῦ 
ὑπὲρ ἡµῶν· 25 οὐδ� ἵνα πολλάκις προσφέρῃ ἑαυτόν, ὥσπερ ὁ 
ἀρχιερεὺς εἰσέρχεται εἰς τὰ ἅγια κατ� ἐνιαυτὸν ἐν αἵµατι 
ἀλλοτρίῳ, 26 ἐπεὶ ἔδει αὐτὸν πολλάκις παθεῖν ἀπὸ καταβολῆς 
κόσµου· νυνὶ δὲ ἅπαξ ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων εἰς ἀθέτησιν [τῆς] 
ἁµαρτίας διὰ τῆς θυσίας αὐτοῦ πεφανέρωται. 27 καὶ καθ� ὅσον 
ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν, µετὰ δὲ τοῦτο κρίσις, 28 
οὕτως καὶ ὁ Χριστός, ἅπαξ προσενεχθεὶς εἰς τὸ πολλῶν ἀνενεγκεῖν 
ἁµαρτίας, ἐκ δευτέρου χωρὶς ἁµαρτίας ὀφθήσεται τοῖς αὐτὸν 
ἀπεκδεχοµένοις εἰς σωτηρίαν.  
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Σκιὰν γὰρ ἔχων ὁ νόµος τῶν µελλόντων ἀγαθῶν, οὐκ αὐτὴν τὴν 
εἰκόνα τῶν πραγµάτων, κατ� ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖς θυσίαις ἃς 
προσφέρουσιν εἰς τὸ διηνεκὲς οὐδέποτε δύναται τοὺς προσερχοµένους 
τελειῶσαι· 2 ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐπαύσαντο προσφερόµεναι, διὰ τὸ 
µηδεµίαν ἔχειν ἔτι συνείδησιν ἁµαρτιῶν τοὺς λατρεύοντας ἅπαξ 
κεκαθαρισµένους; 3 ἀλλ� ἐν αὐταῖς ἀνάµνησις ἁµαρτιῶν κατ� 
ἐνιαυτόν, 4 ἀδύνατον γὰρ αἷµα ταύρων καὶ τράγων ἀφαιρεῖν 
ἁµαρτίας. 5 ∆ιὸ εἰσερχόµενος εἰς τὸν κόσµον λέγει, Θυσίαν καὶ 
προσφορὰν οὐκ ἠθέλησας, σῶµα δὲ κατηρτίσω µοι· 6 
ὁλοκαυτώµατα καὶ περὶ ἁµαρτίας οὐκ εὐδόκησας. 7 τότε εἶπον, 
Ἰδοὺ ἥκω, ἐν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐµοῦ, τοῦ ποιῆσαι, ὁ 
θεός, τὸ θέληµά σου. 8 ἀνώτερον λέγων ὅτι Θυσίας καὶ προσφορὰς 
καὶ ὁλοκαυτώµατα καὶ περὶ ἁµαρτίας οὐκ ἠθέλησας οὐδὲ 
εὐδόκησας, αἵτινες κατὰ νόµον προσφέρονται, 9 τότε εἴρηκεν, Ἰδοὺ 
ἥκω τοῦ ποιῆσαι τὸ θέληµά σου. ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον ἵνα τὸ δεύτερον 
στήσῃ· 10 ἐν ᾧ θελήµατι ἡγιασµένοι ἐσµὲν διὰ τῆς προσφορᾶς τοῦ 
σώµατος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐφάπαξ. 11 Καὶ πᾶς µὲν ἱερεὺς ἕστηκεν 
καθ� ἡµέραν λειτουργῶν καὶ τὰς αὐτὰς πολλάκις προσφέρων 
θυσίας, αἵτινες οὐδέποτε δύνανται περιελεῖν ἁµαρτίας. 12 οὗτος δὲ 
µίαν ὑπὲρ ἁµαρτιῶν προσενέγκας θυσίαν εἰς τὸ διηνεκὲς ἐκάθισεν 
ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ, 13 τὸ λοιπὸν ἐκδεχόµενος ἕως τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ 
αὐτοῦ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὐτοῦ· 14 µιᾷ γὰρ προσφορᾷ 
τετελείωκεν εἰς τὸ διηνεκὲς τοὺς ἁγιαζοµένους. 15 Μαρτυρεῖ δὲ 
ἡµῖν καὶ τὸ πνεῦµα τὸ ἅγιον· µετὰ γὰρ τὸ εἰρηκέναι, 16 Αὕτη ἡ 
διαθήκη ἣν διαθήσοµαι πρὸς αὐτοὺς µετὰ τὰς ἡµέρας ἐκείνας, 
λέγει κύριος, διδοὺς νόµους µου ἐπὶ καρδίας αὐτῶν, καὶ ἐπὶ τὴν 
διάνοιαν αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς, 17 καὶ τῶν ἁµαρτιῶν αὐτῶν καὶ 
τῶν ἀνοµιῶν αὐτῶν οὐ µὴ µνησθήσοµαι ἔτι. 18 ὅπου δὲ ἄφεσις 
τούτων, οὐκέτι προσφορὰ περὶ ἁµαρτίας. 19 Ἔχοντες οὖν, ἀδελφοί, 
παρρησίαν εἰς τὴν εἴσοδον τῶν ἁγίων ἐν τῷ αἵµατι Ἰησοῦ, 20 ἣν 
ἐνεκαίνισεν ἡµῖν ὁδὸν πρόσφατον καὶ ζῶσαν διὰ τοῦ 
καταπετάσµατος, τοῦτ� ἔστιν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, 21 καὶ ἱερέα 
µέγαν ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ, 22 προσερχώµεθα µετὰ ἀληθινῆς 
καρδίας ἐν πληροφορίᾳ πίστεως, ῥεραντισµένοι τὰς καρδίας ἀπὸ 
συνειδήσεως πονηρᾶς καὶ λελουσµένοι τὸ σῶµα ὕδατι καθαρῷ· 23 
κατέχωµεν τὴν ὁµολογίαν τῆς ἐλπίδος ἀκλινῆ, πιστὸς γὰρ ὁ 
ἐπαγγειλάµενος· 24 καὶ κατανοῶµεν ἀλλήλους εἰς παροξυσµὸν 
ἀγάπης καὶ καλῶν ἔργων, 25 µὴ ἐγκαταλείποντες τὴν 
ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν, καθὼς ἔθος τισίν, ἀλλὰ παρακαλοῦντες, 
καὶ τοσούτῳ µᾶλλον ὅσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν τὴν ἡµέραν. 26 
Ἑκουσίως γὰρ ἁµαρτανόντων ἡµῶν µετὰ τὸ λαβεῖν τὴν ἐπίγνωσιν 
τῆς ἀληθείας, οὐκέτι περὶ ἁµαρτιῶν ἀπολείπεται θυσία, 27 φοβερὰ 
δέ τις ἐκδοχὴ κρίσεως καὶ πυρὸς ζῆλος ἐσθίειν µέλλοντος τοὺς 
ὑπεναντίους. 28 ἀθετήσας τις νόµον Μωϋσέως χωρὶς οἰκτιρµῶν ἐπὶ 
δυσὶν ἢ τρισὶν µάρτυσιν ἀποθνῄσκει· 29 πόσῳ δοκεῖτε χείρονος 
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ἀξιωθήσεται τιµωρίας ὁ τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ καταπατήσας, καὶ τὸ 
αἷµα τῆς διαθήκης κοινὸν ἡγησάµενος ἐν ᾧ ἡγιάσθη, καὶ τὸ 
πνεῦµα τῆς χάριτος ἐνυβρίσας; 30 οἴδαµεν γὰρ τὸν εἰπόντα, Ἐµοὶ 
ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω· καὶ πάλιν, Κρινεῖ κύριος τὸν λαὸν 
αὐτοῦ. 31 φοβερὸν τὸ ἐµπεσεῖν εἰς χεῖρας θεοῦ ζῶντος. 32 
Ἀναµιµνῄσκεσθε δὲ τὰς πρότερον ἡµέρας, ἐν αἷς φωτισθέντες 
πολλὴν ἄθλησιν ὑπεµείνατε παθηµάτων, 33 τοῦτο µὲν ὀνειδισµοῖς 
τε καὶ θλίψεσιν θεατριζόµενοι, τοῦτο δὲ κοινωνοὶ τῶν οὕτως 
ἀναστρεφοµένων γενηθέντες· 34 καὶ γὰρ τοῖς δεσµίοις 
συνεπαθήσατε, καὶ τὴν ἁρπαγὴν τῶν ὑπαρχόντων ὑµῶν µετὰ 
χαρᾶς προσεδέξασθε, γινώσκοντες ἔχειν ἑαυτοὺς κρείττονα ὕπαρξιν 
καὶ µένουσαν. 35 µὴ ἀποβάλητε οὖν τὴν παρρησίαν ὑµῶν, ἥτις ἔχει 
µεγάλην µισθαποδοσίαν, 36 ὑποµονῆς γὰρ ἔχετε χρείαν ἵνα τὸ 
θέληµα τοῦ θεοῦ ποιήσαντες κοµίσησθε τὴν ἐπαγγελίαν. 37 ἔτι 
γὰρ µικρὸν ὅσον ὅσον, ὁ ἐρχόµενος ἥξει καὶ οὐ χρονίσει· 38 ὁ δὲ 
δίκαιός µου ἐκ πίστεως ζήσεται, καὶ ἐὰν ὑποστείληται, οὐκ εὐδοκεῖ 
ἡ ψυχή µου ἐν αὐτῷ. 39 ἡµεῖς δὲ οὐκ ἐσµὲν ὑποστολῆς εἰς 
ἀπώλειαν, ἀλλὰ πίστεως εἰς περιποίησιν ψυχῆς.  
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Ἔστιν δὲ πίστις ἐλπιζοµένων ὑπόστασις, πραγµάτων ἔλεγχος οὐ 
βλεποµένων. 2 ἐν ταύτῃ γὰρ ἐµαρτυρήθησαν οἱ πρεσβύτεροι. 3 
Πίστει νοοῦµεν κατηρτίσθαι τοὺς αἰῶνας ῥήµατι θεοῦ, εἰς τὸ µὴ ἐκ 
φαινοµένων τὸ βλεπόµενον γεγονέναι. 4 Πίστει πλείονα θυσίαν 
Ἅβελ παρὰ Κάϊν  προσήνεγκεν τῷ θεῷ, δι� ἧς ἐµαρτυρήθη εἶναι 
δίκαιος, µαρτυροῦντος ἐπὶ τοῖς δώροις αὐτοῦ τοῦ θεοῦ, καὶ δι� αὐτῆς 
ἀποθανὼν ἔτι λαλεῖ. 5 Πίστει Ἑνὼχ µετετέθη τοῦ µὴ ἰδεῖν 
θάνατον, καὶ οὐχ ηὑρίσκετο διότι µετέθηκεν αὐτὸν ὁ θεός· πρὸ γὰρ 
τῆς µεταθέσεως µεµαρτύρηται εὐαρεστηκέναι τῷ θεῷ, 6 χωρὶς δὲ 
πίστεως ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι, πιστεῦσαι γὰρ δεῖ τὸν 
προσερχόµενον τῷ θεῷ ὅτι ἔστιν καὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτὸν 
µισθαποδότης γίνεται. 7 Πίστει χρηµατισθεὶς Νῶε περὶ τῶν 
µηδέπω βλεποµένων εὐλαβηθεὶς κατεσκεύασεν κιβωτὸν εἰς 
σωτηρίαν τοῦ οἴκου αὐτοῦ, δι� ἧς κατέκρινεν τὸν κόσµον, καὶ τῆς 
κατὰ πίστιν δικαιοσύνης ἐγένετο κληρονόµος. 8 Πίστει καλούµενος 
Ἀβραὰµ ὑπήκουσεν ἐξελθεῖν εἰς τόπον ὃν ἤµελλεν λαµβάνειν εἰς 
κληρονοµίαν, καὶ ἐξῆλθεν µὴ ἐπιστάµενος ποῦ ἔρχεται. 9 Πίστει 
παρῴκησεν εἰς γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς 
κατοικήσας µετὰ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ τῶν συγκληρονόµων τῆς 
ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς· 10 ἐξεδέχετο γὰρ τὴν τοὺς θεµελίους 
ἔχουσαν πόλιν, ἧς τεχνίτης καὶ δηµιουργὸς ὁ θεός. 11 Πίστει � καὶ 
αὐτὴ Σάρρα στεῖρα � δύναµιν εἰς καταβολὴν σπέρµατος ἔλαβεν καὶ 
παρὰ καιρὸν ἡλικίας, ἐπεὶ πιστὸν ἡγήσατο τὸν ἐπαγγειλάµενον· 12 
διὸ καὶ ἀφ�  ἑνὸς ἐγεννήθησαν, καὶ ταῦτα νενεκρωµένου, καθὼς τὰ 
ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει καὶ ὡς ἡ ἄµµος ἡ παρὰ τὸ χεῖλος 
τῆς θαλάσσης ἡ ἀναρίθµητος. 13 Κατὰ πίστιν ἀπέθανον οὗτοι 
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πάντες, µὴ κοµισάµενοι τὰς ἐπαγγελίας, ἀλλὰ πόρρωθεν αὐτὰς 
ἰδόντες καὶ ἀσπασάµενοι, καὶ ὁµολογήσαντες ὅτι ξένοι καὶ 
παρεπίδηµοί εἰσιν ἐπὶ τῆς γῆς· 14 οἱ γὰρ τοιαῦτα λέγοντες 
ἐµφανίζουσιν ὅτι πατρίδα ἐπιζητοῦσιν. 15 καὶ εἰ µὲν ἐκείνης 
µνηµονεύουσιν ἀφ�  ἧς ἐξέβησαν, εἶχον ἂν καιρὸν ἀνακάµψαι· 16 
νῦν δὲ κρείττονος ὀρέγονται, τοῦτ� ἔστιν ἐπουρανίου. διὸ οὐκ 
ἐπαισχύνεται αὐτοὺς ὁ θεὸς θεὸς ἐπικαλεῖσθαι αὐτῶν, ἡτοίµασεν 
γὰρ αὐτοῖς πόλιν. 17 Πίστει προσενήνοχεν Ἀβραὰµ τὸν Ἰσαὰκ 
πειραζόµενος, καὶ τὸν µονογενῆ προσέφερεν ὁ τὰς ἐπαγγελίας 
ἀναδεξάµενος, 18 πρὸς ὃν ἐλαλήθη ὅτι Ἐν Ἰσαὰκ κληθήσεταί σοι 
σπέρµα, 19 λογισάµενος ὅτι καὶ ἐκ νεκρῶν ἐγείρειν δυνατὸς ὁ θεός· 
ὅθεν αὐτὸν καὶ ἐν παραβολῇ ἐκοµίσατο. 20 Πίστει καὶ περὶ 
µελλόντων εὐλόγησεν Ἰσαὰκ τὸν Ἰακὼβ καὶ τὸν Ἠσαῦ. 21 Πίστει 
Ἰακὼβ ἀποθνῄσκων ἕκαστον τῶν υἱῶν Ἰωσὴφ εὐλόγησεν, καὶ 
προσεκύνησεν ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου αὐτοῦ. 22 Πίστει Ἰωσὴφ 
τελευτῶν περὶ τῆς ἐξόδου τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐµνηµόνευσεν, καὶ περὶ 
τῶν ὀστέων αὐτοῦ ἐνετείλατο. 23 Πίστει Μωϋσῆς γεννηθεὶς ἐκρύβη 
τρίµηνον ὑπὸ τῶν πατέρων αὐτοῦ, διότι εἶδον ἀστεῖον τὸ παιδίον, 
καὶ οὐκ ἐφοβήθησαν τὸ διάταγµα τοῦ βασιλέως. 24 Πίστει 
Μωϋσῆς µέγας γενόµενος ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς θυγατρὸς 
Φαραώ, 25 µᾶλλον ἑλόµενος συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ θεοῦ ἢ 
πρόσκαιρον ἔχειν ἁµαρτίας ἀπόλαυσιν, 26 µείζονα πλοῦτον 
ἡγησάµενος τῶν Αἰγύπτου θησαυρῶν τὸν ὀνειδισµὸν τοῦ Χριστοῦ, 
ἀπέβλεπεν γὰρ εἰς τὴν µισθαποδοσίαν. 27 Πίστει κατέλιπεν 
Αἴγυπτον, µὴ φοβηθεὶς τὸν θυµὸν τοῦ βασιλέως, τὸν γὰρ ἀόρατον 
ὡς ὁρῶν ἐκαρτέρησεν. 28 Πίστει πεποίηκεν τὸ πάσχα καὶ τὴν 
πρόσχυσιν τοῦ αἵµατος, ἵνα µὴ ὁ ὀλοθρεύων τὰ πρωτότοκα θίγῃ 
αὐτῶν. 29 Πίστει διέβησαν τὴν Ἐρυθρὰν Θάλασσαν ὡς διὰ ξηρᾶς 
γῆς, ἧς πεῖραν λαβόντες οἱ Αἰγύπτιοι κατεπόθησαν. 30 Πίστει τὰ 
τείχη Ἰεριχὼ ἔπεσαν κυκλωθέντα ἐπὶ ἑπτὰ ἡµέρας. 31 Πίστει 
Ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐ συναπώλετο τοῖς ἀπειθήσασιν, δεξαµένη τοὺς 
κατασκόπους µετ� εἰρήνης. 32 Καὶ τί ἔτι λέγω; ἐπιλείψει µε γὰρ 
διηγούµενον ὁ χρόνος περὶ Γεδεών, Βαράκ, Σαµψών, Ἰεφθάε, ∆αυίδ 
τε καὶ Σαµουὴλ καὶ τῶν προφητῶν, 33 οἳ διὰ πίστεως 
κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον 
ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόµατα λεόντων, 34 ἔσβεσαν δύναµιν πυρός, 
ἔφυγον στόµατα µαχαίρης, ἐδυναµώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, 
ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέµῳ, παρεµβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων· 35 
ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν· ἄλλοι δὲ 
ἐτυµπανίσθησαν, οὐ προσδεξάµενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα 
κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν· 36 ἕτεροι δὲ ἐµπαιγµῶν καὶ 
µαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσµῶν καὶ φυλακῆς· 37 
ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐν φόνῳ µαχαίρης ἀπέθανον, περιῆλθον 
ἐν µηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρµασιν, ὑστερούµενοι, θλιβόµενοι, 
κακουχούµενοι, 38 ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσµος, ἐπὶ ἐρηµίαις 
πλανώµενοι καὶ ὄρεσιν καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. 39 
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Καὶ οὗτοι πάντες µαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως οὐκ ἐκοµίσαντο 
τὴν ἐπαγγελίαν, 40 τοῦ θεοῦ περὶ ἡµῶν κρεῖττόν τι προβλεψαµένου, 
ἵνα µὴ χωρὶς ἡµῶν τελειωθῶσιν.  
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Τοιγαροῦν καὶ ἡµεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες περικείµενον ἡµῖν νέφος 
µαρτύρων, ὄγκον ἀποθέµενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον 
ἁµαρτίαν, δι� ὑποµονῆς τρέχωµεν τὸν προκείµενον ἡµῖν ἀγῶνα, 2 
ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν, ὃς 
ἀντὶ τῆς προκειµένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέµεινεν σταυρὸν αἰσχύνης 
καταφρονήσας, ἐν δεξιᾷ τε τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ κεκάθικεν. 3 
ἀναλογίσασθε γὰρ τὸν τοιαύτην ὑποµεµενηκότα ὑπὸ τῶν 
ἁµαρτωλῶν εἰς ἑαυτὸν ἀντιλογίαν, ἵνα µὴ κάµητε ταῖς ψυχαῖς 
ὑµῶν ἐκλυόµενοι. 4 Οὔπω µέχρις αἵµατος ἀντικατέστητε πρὸς τὴν 
ἁµαρτίαν ἀνταγωνιζόµενοι, 5 καὶ ἐκλέλησθε τῆς παρακλήσεως, 
ἥτις ὑµῖν ὡς υἱοῖς διαλέγεται, Υἱέ µου, µὴ ὀλιγώρει παιδείας 
κυρίου, µηδὲ ἐκλύου ὑπ� αὐτοῦ ἐλεγχόµενος· 6 ὃν γὰρ ἀγαπᾷ κύριος 
παιδεύει, µαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται. 7 εἰς παιδείαν 
ὑποµένετε· ὡς υἱοῖς ὑµῖν προσφέρεται ὁ θεός· τίς γὰρ υἱὸς ὃν οὐ 
παιδεύει πατήρ; 8 εἰ δὲ χωρίς ἐστε παιδείας ἧς µέτοχοι γεγόνασιν 
πάντες, ἄρα νόθοι καὶ οὐχ υἱοί ἐστε. 9 εἶτα τοὺς µὲν τῆς σαρκὸς 
ἡµῶν πατέρας εἴχοµεν παιδευτὰς καὶ ἐνετρεπόµεθα· οὐ πολὺ [δὲ] 
µᾶλλον ὑποταγησόµεθα τῷ πατρὶ τῶν πνευµάτων καὶ ζήσοµεν; 10 
οἱ µὲν γὰρ πρὸς ὀλίγας ἡµέρας κατὰ τὸ δοκοῦν αὐτοῖς ἐπαίδευον, ὁ 
δὲ ἐπὶ τὸ συµφέρον εἰς τὸ µεταλαβεῖν τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ. 11 
πᾶσα δὲ παιδεία πρὸς µὲν τὸ παρὸν οὐ δοκεῖ χαρᾶς εἶναι ἀλλὰ 
λύπης, ὕστερον δὲ καρπὸν εἰρηνικὸν τοῖς δι� αὐτῆς γεγυµνασµένοις 
ἀποδίδωσιν δικαιοσύνης. 12 ∆ιὸ τὰς παρειµένας χεῖρας καὶ τὰ 
παραλελυµένα γόνατα ἀνορθώσατε, 13 καὶ τροχιὰς ὀρθὰς ποιεῖτε 
τοῖς ποσὶν ὑµῶν, ἵνα µὴ τὸ χωλὸν ἐκτραπῇ, ἰαθῇ δὲ µᾶλλον. 14 
Εἰρήνην διώκετε µετὰ πάντων, καὶ τὸν ἁγιασµόν, οὗ χωρὶς οὐδεὶς 
ὄψεται τὸν κύριον, 15 ἐπισκοποῦντες µή τις ὑστερῶν ἀπὸ τῆς 
χάριτος τοῦ θεοῦ, µή τις ῥίζα πικρίας ἄνω φύουσα ἐνοχλῇ καὶ δι� 
αὐτῆς µιανθῶσιν πολλοί, 16 µή τις πόρνος ἢ βέβηλος ὡς Ἠσαῦ, ὃς 
ἀντὶ βρώσεως µιᾶς ἀπέδοτο τὰ πρωτοτόκια αὐτοῦ. 17 ἴστε γὰρ ὅτι 
καὶ µετέπειτα θέλων κληρονοµῆσαι τὴν εὐλογίαν ἀπεδοκιµάσθη, 
µετανοίας γὰρ τόπον οὐχ εὗρεν, καίπερ µετὰ δακρύων ἐκζητήσας 
αὐτήν. 18 Οὐ γὰρ προσεληλύθατε ψηλαφωµένῳ [ὄρει] καὶ 
κεκαυµένῳ πυρὶ καὶ γνόφῳ καὶ ζόφῳ καὶ θυέλλῃ 19 καὶ σάλπιγγος 
ἤχῳ καὶ φωνῇ ῥηµάτων, ἧς οἱ ἀκούσαντες παρῃτήσαντο µὴ 
προστεθῆναι αὐτοῖς λόγον· 20 οὐκ ἔφερον γὰρ τὸ διαστελλόµενον, 
Κἂν θηρίον θίγῃ τοῦ ὄρους, λιθοβοληθήσεται· 21 καί, οὕτω φοβερὸν 
ἦν τὸ φανταζόµενον, Μωϋσῆς εἶπεν, Ἔκφοβός εἰµι καὶ ἔντροµος. 
22 ἀλλὰ προσεληλύθατε Σιὼν ὄρει καὶ πόλει θεοῦ ζῶντος, 
Ἰερουσαλὴµ ἐπουρανίῳ, καὶ µυριάσιν ἀγγέλων, πανηγύρει 23 καὶ 
ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων ἀπογεγραµµένων ἐν οὐρανοῖς, καὶ κριτῇ θεῷ 
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πάντων, καὶ πνεύµασι δικαίων τετελειωµένων, 24 καὶ διαθήκης 
νέας µεσίτῃ Ἰησοῦ, καὶ αἵµατι ῥαντισµοῦ κρεῖττον λαλοῦντι παρὰ 
τὸν Ἅβελ. 25 Βλέπετε µὴ παραιτήσησθε τὸν λαλοῦντα· εἰ γὰρ 
ἐκεῖνοι οὐκ ἐξέφυγον ἐπὶ γῆς παραιτησάµενοι τὸν χρηµατίζοντα, 
πολὺ µᾶλλον ἡµεῖς οἱ τὸν ἀπ� οὐρανῶν ἀποστρεφόµενοι· 26 οὗ ἡ 
φωνὴ τὴν γῆν ἐσάλευσεν τότε, νῦν δὲ ἐπήγγελται λέγων, Ἔτι 
ἅπαξ ἐγὼ σείσω οὐ µόνον τὴν γῆν ἀλλὰ καὶ τὸν οὐρανόν. 27 τὸ δέ, 
Ἔτι ἅπαξ δηλοῖ [τὴν] τῶν σαλευοµένων µετάθεσιν ὡς 
πεποιηµένων, ἵνα µείνῃ τὰ µὴ σαλευόµενα. 28 ∆ιὸ βασιλείαν 
ἀσάλευτον παραλαµβάνοντες ἔχωµεν χάριν, δι� ἧς λατρεύωµεν 
εὐαρέστως τῷ θεῷ µετὰ εὐλαβείας καὶ δέους· 29 καὶ γὰρ ὁ θεὸς 
ἡµῶν πῦρ καταναλίσκον.  

Hebr 13:1Hebr 13:1Hebr 13:1Hebr 13:1    

Ἡ φιλαδελφία µενέτω. 2 τῆς φιλοξενίας µὴ ἐπιλανθάνεσθε, διὰ 
ταύτης γὰρ ἔλαθόν τινες ξενίσαντες ἀγγέλους. 3 µιµνῄσκεσθε τῶν 
δεσµίων ὡς συνδεδεµένοι, τῶν κακουχουµένων ὡς καὶ αὐτοὶ ὄντες 
ἐν σώµατι. 4 Τίµιος ὁ γάµος ἐν πᾶσιν καὶ ἡ κοίτη ἀµίαντος, 
πόρνους γὰρ καὶ µοιχοὺς κρινεῖ ὁ θεός. 5 Ἀφιλάργυρος ὁ τρόπος· 
ἀρκούµενοι τοῖς παροῦσιν· αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν, Οὐ µή σε ἀνῶ οὐδ� οὐ 
µή σε ἐγκαταλίπω· 6 ὥστε θαρροῦντας ἡµᾶς λέγειν, Κύριος ἐµοὶ 
βοηθός, [καὶ] οὐ φοβηθήσοµαι· τί ποιήσει µοι ἄνθρωπος; 7 
Μνηµονεύετε τῶν ἡγουµένων ὑµῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑµῖν τὸν 
λόγον τοῦ θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς 
µιµεῖσθε τὴν πίστιν. 8 Ἰησοῦς Χριστὸς ἐχθὲς καὶ σήµερον ὁ αὐτός, 
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. 9 διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις µὴ 
παραφέρεσθε· καλὸν γὰρ χάριτι βεβαιοῦσθαι τὴν καρδίαν, οὐ 
βρώµασιν, ἐν οἷς οὐκ ὠφελήθησαν οἱ περιπατοῦντες. 10 ἔχοµεν 
θυσιαστήριον ἐξ οὗ φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ τῇ σκηνῇ 
λατρεύοντες. 11 ὧν γὰρ εἰσφέρεται ζῴων τὸ αἷµα περὶ ἁµαρτίας εἰς 
τὰ ἅγια διὰ τοῦ ἀρχιερέως, τούτων τὰ σώµατα κατακαίεται ἔξω 
τῆς παρεµβολῆς. 12 διὸ καὶ Ἰησοῦς, ἵνα ἁγιάσῃ διὰ τοῦ ἰδίου 
αἵµατος τὸν λαόν, ἔξω τῆς πύλης ἔπαθεν. 13 τοίνυν ἐξερχώµεθα 
πρὸς αὐτὸν ἔξω τῆς παρεµβολῆς, τὸν ὀνειδισµὸν αὐτοῦ φέροντες· 14 
οὐ γὰρ ἔχοµεν ὧδε µένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν µέλλουσαν 
ἐπιζητοῦµεν. 15 δι� αὐτοῦ οὖν ἀναφέρωµεν θυσίαν αἰνέσεως διὰ 
παντὸς τῷ θεῷ, τοῦτ� ἔστιν καρπὸν χειλέων ὁµολογούντων τῷ 
ὀνόµατι αὐτοῦ. 16 τῆς δὲ εὐποιΐας καὶ κοινωνίας µὴ ἐπιλανθάνεσθε, 
τοιαύταις γὰρ θυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ θεός. 17 Πείθεσθε τοῖς 
ἡγουµένοις ὑµῶν καὶ ὑπείκετε, αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν 
ψυχῶν ὑµῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες, ἵνα µετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσιν 
καὶ µὴ στενάζοντες, ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑµῖν τοῦτο. 18 Προσεύχεσθε 
περὶ ἡµῶν, πειθόµεθα γὰρ ὅτι καλὴν συνείδησιν ἔχοµεν, ἐν πᾶσιν 
καλῶς θέλοντες ἀναστρέφεσθαι. 19 περισσοτέρως δὲ παρακαλῶ 
τοῦτο ποιῆσαι ἵνα τάχιον ἀποκατασταθῶ ὑµῖν. 20 Ὁ δὲ θεὸς τῆς 
εἰρήνης, ὁ ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν τὸν ποιµένα τῶν προβάτων τὸν 
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µέγαν ἐν αἵµατι διαθήκης αἰωνίου, τὸν κύριον ἡµῶν Ἰησοῦν, 21 
καταρτίσαι ὑµᾶς ἐν παντὶ ἀγαθῷ εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ θέληµα αὐτοῦ, 
ποιῶν ἐν ἡµῖν τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον αὐτοῦ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ 
δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας [τῶν αἰώνων]· ἀµήν. 22 Παρακαλῶ δὲ ὑµᾶς, 
ἀδελφοί, ἀνέχεσθε τοῦ λόγου τῆς παρακλήσεως, καὶ γὰρ διὰ 
βραχέων ἐπέστειλα ὑµῖν. 23 Γινώσκετε τὸν ἀδελφὸν ἡµῶν 
Τιµόθεον ἀπολελυµένον, µεθ� οὗ ἐὰν τάχιον ἔρχηται ὄψοµαι ὑµᾶς. 
24 Ἀσπάσασθε πάντας τοὺς ἡγουµένους ὑµῶν καὶ πάντας τοὺς 
ἁγίους. ἀσπάζονται ὑµᾶς οἱ ἀπὸ τῆς Ἰταλίας. 25 ἡ χάρις µετὰ 
πάντων ὑµῶν.  

ΙΑΚΩΒΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ     

Ia Ia Ia Ia 1:11:11:11:1    

Ἰάκωβος θεοῦ καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος ταῖς δώδεκα 
φυλαῖς ταῖς ἐν τῇ διασπορᾷ χαίρειν. 2 Πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε, 
ἀδελφοί µου, ὅταν πειρασµοῖς περιπέσητε ποικίλοις, 3 γινώσκοντες 
ὅτι τὸ δοκίµιον ὑµῶν τῆς πίστεως κατεργάζεται ὑποµονήν· 4 ἡ δὲ 
ὑποµονὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω, ἵνα ἦτε τέλειοι καὶ ὁλόκληροι, ἐν 
µηδενὶ λειπόµενοι. 5 Εἰ δέ τις ὑµῶν λείπεται σοφίας, αἰτείτω παρὰ 
τοῦ διδόντος θεοῦ πᾶσιν ἁπλῶς καὶ µὴ ὀνειδίζοντος, καὶ δοθήσεται 
αὐτῷ. 6 αἰτείτω δὲ ἐν πίστει, µηδὲν διακρινόµενος, ὁ γὰρ 
διακρινόµενος ἔοικεν κλύδωνι θαλάσσης ἀνεµιζοµένῳ καὶ 
ῥιπιζοµένῳ· 7 µὴ γὰρ οἰέσθω ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὅτι λήµψεταί τι 
παρὰ τοῦ κυρίου, 8 ἀνὴρ δίψυχος, ἀκατάστατος ἐν πάσαις ταῖς 
ὁδοῖς αὐτοῦ. 9 Καυχάσθω δὲ ὁ ἀδελφὸς ὁ ταπεινὸς ἐν τῷ ὕψει 
αὐτοῦ, 10 ὁ δὲ πλούσιος ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ, ὅτι ὡς ἄνθος 
χόρτου παρελεύσεται. 11 ἀνέτειλεν γὰρ ὁ ἥλιος σὺν τῷ καύσωνι καὶ 
ἐξήρανεν τὸν χόρτον, καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ ἐξέπεσεν καὶ ἡ εὐπρέπεια 
τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἀπώλετο· οὕτως καὶ ὁ πλούσιος ἐν ταῖς 
πορείαις αὐτοῦ µαρανθήσεται. 12 Μακάριος ἀνὴρ ὃς ὑποµένει 
πειρασµόν, ὅτι δόκιµος γενόµενος λήµψεται τὸν στέφανον τῆς ζωῆς, 
ὃν ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. 13 µηδεὶς πειραζόµενος 
λεγέτω ὅτι Ἀπὸ θεοῦ πειράζοµαι· ὁ γὰρ θεὸς ἀπείραστός ἐστιν 
κακῶν, πειράζει δὲ αὐτὸς οὐδένα. 14 ἕκαστος δὲ πειράζεται ὑπὸ τῆς 
ἰδίας ἐπιθυµίας ἐξελκόµενος καὶ δελεαζόµενος· 15 εἶτα ἡ ἐπιθυµία 
συλλαβοῦσα τίκτει ἁµαρτίαν, ἡ δὲ ἁµαρτία ἀποτελεσθεῖσα ἀποκύει 
θάνατον. 16 Μὴ πλανᾶσθε, ἀδελφοί µου ἀγαπητοί. 17 πᾶσα δόσις 
ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρηµα τέλειον ἄνωθέν ἐστιν, καταβαῖνον ἀπὸ τοῦ 
πατρὸς τῶν φώτων, παρ� ᾧ οὐκ ἔνι παραλλαγὴ ἢ τροπῆς 
ἀποσκίασµα. 18 βουληθεὶς ἀπεκύησεν ἡµᾶς λόγῳ ἀληθείας, εἰς τὸ 
εἶναι ἡµᾶς ἀπαρχήν τινα τῶν αὐτοῦ κτισµάτων. 19 Ἴστε, ἀδελφοί 
µου ἀγαπητοί. ἔστω δὲ πᾶς ἄνθρωπος ταχὺς εἰς τὸ ἀκοῦσαι, βραδὺς 
εἰς τὸ λαλῆσαι, βραδὺς εἰς ὀργήν· 20 ὀργὴ γὰρ ἀνδρὸς δικαιοσύνην 
θεοῦ οὐκ ἐργάζεται. 21 διὸ ἀποθέµενοι πᾶσαν ῥυπαρίαν καὶ 
περισσείαν κακίας ἐν πραΰτητι δέξασθε τὸν ἔµφυτον λόγον τὸν 
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δυνάµενον σῶσαι τὰς ψυχὰς ὑµῶν. 22 Γίνεσθε δὲ ποιηταὶ λόγου καὶ 
µὴ ἀκροαταὶ µόνον παραλογιζόµενοι ἑαυτούς. 23 ὅτι εἴ τις 
ἀκροατὴς λόγου ἐστὶν καὶ οὐ ποιητής, οὗτος ἔοικεν ἀνδρὶ 
κατανοοῦντι τὸ πρόσωπον τῆς γενέσεως αὐτοῦ ἐν ἐσόπτρῳ· 24 
κατενόησεν γὰρ ἑαυτὸν καὶ ἀπελήλυθεν καὶ εὐθέως ἐπελάθετο 
ὁποῖος ἦν. 25 ὁ δὲ παρακύψας εἰς νόµον τέλειον τὸν τῆς ἐλευθερίας 
καὶ παραµείνας, οὐκ ἀκροατὴς ἐπιλησµονῆς γενόµενος ἀλλὰ 
ποιητὴς ἔργου, οὗτος µακάριος ἐν τῇ ποιήσει αὐτοῦ ἔσται. 26 Εἴ τις 
δοκεῖ θρησκὸς εἶναι, µὴ χαλιναγωγῶν γλῶσσαν αὐτοῦ ἀλλὰ 
ἀπατῶν καρδίαν αὐτοῦ, τούτου µάταιος ἡ θρησκεία. 27 θρησκεία 
καθαρὰ καὶ ἀµίαντος παρὰ τῷ θεῷ καὶ πατρὶ αὕτη ἐστίν, 
ἐπισκέπτεσθαι ὀρφανοὺς καὶ χήρας ἐν τῇ θλίψει αὐτῶν, ἄσπιλον 
ἑαυτὸν τηρεῖν ἀπὸ τοῦ κόσµου.  

Ia 2:1Ia 2:1Ia 2:1Ia 2:1    

Ἀδελφοί µου, µὴ ἐν προσωποληµψίαις ἔχετε τὴν πίστιν τοῦ κυρίου 
ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῆς δόξης. 2 ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ εἰς συναγωγὴν 
ὑµῶν ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσθῆτι λαµπρᾷ, εἰσέλθῃ δὲ καὶ 
πτωχὸς ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθῆτι, 3 ἐπιβλέψητε δὲ ἐπὶ τὸν φοροῦντα τὴν 
ἐσθῆτα τὴν λαµπρὰν καὶ εἴπητε, Σὺ κάθου ὧδε καλῶς, καὶ τῷ 
πτωχῷ εἴπητε, Σὺ στῆθι ἢ κάθου ἐκεῖ ὑπὸ τὸ ὑποπόδιόν µου, 4 οὐ 
διεκρίθητε ἐν ἑαυτοῖς καὶ ἐγένεσθε κριταὶ διαλογισµῶν πονηρῶν; 5 
Ἀκούσατε, ἀδελφοί µου ἀγαπητοί. οὐχ ὁ θεὸς ἐξελέξατο τοὺς 
πτωχοὺς τῷ κόσµῳ πλουσίους ἐν πίστει καὶ κληρονόµους τῆς 
βασιλείας ἧς ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν; 6 ὑµεῖς δὲ 
ἠτιµάσατε τὸν πτωχόν. οὐχ οἱ πλούσιοι καταδυναστεύουσιν ὑµῶν, 
καὶ αὐτοὶ ἕλκουσιν ὑµᾶς εἰς κριτήρια; 7 οὐκ αὐτοὶ βλασφηµοῦσιν τὸ 
καλὸν ὄνοµα τὸ ἐπικληθὲν ἐφ� ὑµᾶς; 8 εἰ µέντοι νόµον τελεῖτε 
βασιλικὸν κατὰ τὴν γραφήν, Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς 
σεαυτόν, καλῶς ποιεῖτε· 9 εἰ δὲ προσωποληµπτεῖτε, ἁµαρτίαν 
ἐργάζεσθε, ἐλεγχόµενοι ὑπὸ τοῦ νόµου ὡς παραβάται. 10 ὅστις γὰρ 
ὅλον τὸν νόµον τηρήσῃ, πταίσῃ δὲ ἐν ἑνί, γέγονεν πάντων ἔνοχος. 
11 ὁ γὰρ εἰπών, Μὴ µοιχεύσῃς, εἶπεν καί, Μὴ φονεύσῃς· εἰ δὲ οὐ 
µοιχεύεις, φονεύεις δέ, γέγονας παραβάτης νόµου. 12 οὕτως λαλεῖτε 
καὶ οὕτως ποιεῖτε ὡς διὰ νόµου ἐλευθερίας µέλλοντες κρίνεσθαι. 13 
ἡ γὰρ κρίσις ἀνέλεος τῷ µὴ ποιήσαντι ἔλεος· κατακαυχᾶται ἔλεος 
κρίσεως. 14 Τί τὸ ὄφελος, ἀδελφοί µου, ἐὰν πίστιν λέγῃ τις ἔχειν, 
ἔργα δὲ µὴ ἔχῃ; µὴ δύναται ἡ πίστις σῶσαι αὐτόν; 15 ἐὰν ἀδελφὸς 
ἢ ἀδελφὴ γυµνοὶ ὑπάρχωσιν καὶ λειπόµενοι τῆς ἐφηµέρου τροφῆς, 
16 εἴπῃ δέ τις αὐτοῖς ἐξ ὑµῶν, Ὑπάγετε ἐν εἰρήνῃ, θερµαίνεσθε καὶ 
χορτάζεσθε, µὴ δῶτε δὲ αὐτοῖς τὰ ἐπιτήδεια τοῦ σώµατος, τί τὸ 
ὄφελος; 17 οὕτως καὶ ἡ πίστις, ἐὰν µὴ ἔχῃ ἔργα, νεκρά ἐστιν καθ� 
ἑαυτήν. 18 Ἀλλ� ἐρεῖ τις, Σὺ πίστιν ἔχεις κἀγὼ ἔργα ἔχω. δεῖξόν 
µοι τὴν πίστιν σου χωρὶς τῶν ἔργων, κἀγώ σοι δείξω ἐκ τῶν ἔργων 
µου τὴν πίστιν. 19 σὺ πιστεύεις ὅτι εἷς θεός ἐστιν; καλῶς ποιεῖς· 
καὶ τὰ δαιµόνια πιστεύουσιν καὶ φρίσσουσιν. 20 θέλεις δὲ γνῶναι, 
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ὦ ἄνθρωπε κενέ, ὅτι ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἔργων ἀργή ἐστιν; 21 
Ἀβραὰµ ὁ πατὴρ ἡµῶν οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ἀνενέγκας Ἰσαὰκ 
τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον; 22 βλέπεις ὅτι ἡ πίστις 
συνήργει τοῖς ἔργοις αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν ἔργων ἡ πίστις ἐτελειώθη, 
23 καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα, Ἐπίστευσεν δὲ Ἀβραὰµ τῷ 
θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην, καὶ φίλος θεοῦ ἐκλήθη. 
24 ὁρᾶτε ὅτι ἐξ ἔργων δικαιοῦται ἄνθρωπος καὶ οὐκ ἐκ πίστεως 
µόνον. 25 ὁµοίως δὲ καὶ Ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, 
ὑποδεξαµένη τοὺς ἀγγέλους καὶ ἑτέρᾳ ὁδῷ ἐκβαλοῦσα; 26 ὥσπερ 
γὰρ τὸ σῶµα χωρὶς πνεύµατος νεκρόν ἐστιν, οὕτως καὶ ἡ πίστις 
χωρὶς ἔργων νεκρά ἐστιν.  

Ia 3:1Ia 3:1Ia 3:1Ia 3:1    

Μὴ πολλοὶ διδάσκαλοι γίνεσθε, ἀδελφοί µου, εἰδότες ὅτι µεῖζον 
κρίµα ληµψόµεθα. 2 πολλὰ γὰρ πταίοµεν ἅπαντες. εἴ τις ἐν λόγῳ 
οὐ πταίει, οὗτος τέλειος ἀνήρ, δυνατὸς χαλιναγωγῆσαι καὶ ὅλον τὸ 
σῶµα. 3 εἰ δὲ τῶν ἵππων τοὺς χαλινοὺς εἰς τὰ στόµατα βάλλοµεν 
εἰς τὸ πείθεσθαι αὐτοὺς ἡµῖν, καὶ ὅλον τὸ σῶµα αὐτῶν µετάγοµεν. 
4 ἰδοὺ καὶ τὰ πλοῖα, τηλικαῦτα ὄντα καὶ ὑπὸ ἀνέµων σκληρῶν 
ἐλαυνόµενα, µετάγεται ὑπὸ ἐλαχίστου πηδαλίου ὅπου ἡ ὁρµὴ τοῦ 
εὐθύνοντος βούλεται· 5 οὕτως καὶ ἡ γλῶσσα µικρὸν µέλος ἐστὶν 
καὶ µεγάλα αὐχεῖ. Ἰδοὺ ἡλίκον πῦρ ἡλίκην ὕλην ἀνάπτει· 6 καὶ ἡ 
γλῶσσα πῦρ, ὁ κόσµος τῆς ἀδικίας, ἡ γλῶσσα καθίσταται ἐν τοῖς 
µέλεσιν ἡµῶν, ἡ σπιλοῦσα ὅλον τὸ σῶµα καὶ φλογίζουσα τὸν 
τροχὸν τῆς γενέσεως καὶ φλογιζοµένη ὑπὸ τῆς γεέννης. 7 πᾶσα γὰρ 
φύσις θηρίων τε καὶ πετεινῶν ἑρπετῶν τε καὶ ἐναλίων δαµάζεται 
καὶ δεδάµασται τῇ φύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ· 8 τὴν δὲ γλῶσσαν οὐδεὶς 
δαµάσαι δύναται ἀνθρώπων· ἀκατάστατον κακόν, µεστὴ ἰοῦ 
θανατηφόρου. 9 ἐν αὐτῇ εὐλογοῦµεν τὸν κύριον καὶ πατέρα, καὶ ἐν 
αὐτῇ καταρώµεθα τοὺς ἀνθρώπους τοὺς καθ� ὁµοίωσιν θεοῦ 
γεγονότας· 10 ἐκ τοῦ αὐτοῦ στόµατος ἐξέρχεται εὐλογία καὶ 
κατάρα. οὐ χρή, ἀδελφοί µου, ταῦτα οὕτως γίνεσθαι. 11 µήτι ἡ 
πηγὴ ἐκ τῆς αὐτῆς ὀπῆς βρύει τὸ γλυκὺ καὶ τὸ πικρόν; 12 µὴ 
δύναται, ἀδελφοί µου, συκῆ ἐλαίας ποιῆσαι ἢ ἄµπελος σῦκα; οὔτε 
ἁλυκὸν γλυκὺ ποιῆσαι ὕδωρ. 13 Τίς σοφὸς καὶ ἐπιστήµων ἐν ὑµῖν; 
δειξάτω ἐκ τῆς καλῆς ἀναστροφῆς τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν πραΰτητι 
σοφίας. 14 εἰ δὲ ζῆλον πικρὸν ἔχετε καὶ ἐριθείαν ἐν τῇ καρδίᾳ 
ὑµῶν, µὴ κατακαυχᾶσθε καὶ ψεύδεσθε κατὰ τῆς ἀληθείας. 15 οὐκ 
ἔστιν αὕτη ἡ σοφία ἄνωθεν κατερχοµένη, ἀλλὰ ἐπίγειος, ψυχική, 
δαιµονιώδης· 16 ὅπου γὰρ ζῆλος καὶ ἐριθεία, ἐκεῖ ἀκαταστασία καὶ 
πᾶν φαῦλον πρᾶγµα. 17 ἡ δὲ ἄνωθεν σοφία πρῶτον µὲν ἁγνή ἐστιν, 
ἔπειτα εἰρηνική, ἐπιεικής, εὐπειθής, µεστὴ ἐλέους καὶ καρπῶν 
ἀγαθῶν, ἀδιάκριτος, ἀνυπόκριτος· 18 καρπὸς δὲ δικαιοσύνης ἐν 
εἰρήνῃ σπείρεται τοῖς ποιοῦσιν εἰρήνην.  
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Ia 4:1Ia 4:1Ia 4:1Ia 4:1    

Πόθεν πόλεµοι καὶ πόθεν µάχαι ἐν ὑµῖν; οὐκ ἐντεῦθεν, ἐκ τῶν 
ἡδονῶν ὑµῶν τῶν στρατευοµένων ἐν τοῖς µέλεσιν ὑµῶν; 2 
ἐπιθυµεῖτε, καὶ οὐκ ἔχετε· φονεύετε καὶ ζηλοῦτε, καὶ οὐ δύνασθε 
ἐπιτυχεῖν· µάχεσθε καὶ πολεµεῖτε. οὐκ ἔχετε διὰ τὸ µὴ αἰτεῖσθαι 
ὑµᾶς· 3 αἰτεῖτε καὶ οὐ λαµβάνετε, διότι κακῶς αἰτεῖσθε, ἵνα ἐν 
ταῖς ἡδοναῖς ὑµῶν δαπανήσητε. 4 µοιχαλίδες, οὐκ οἴδατε ὅτι ἡ 
φιλία τοῦ κόσµου ἔχθρα τοῦ θεοῦ ἐστιν; ὃς ἐὰν οὖν βουληθῇ φίλος 
εἶναι τοῦ κόσµου, ἐχθρὸς τοῦ θεοῦ καθίσταται. 5 ἢ δοκεῖτε ὅτι 
κενῶς ἡ γραφὴ λέγει, Πρὸς φθόνον ἐπιποθεῖ τὸ πνεῦµα ὃ 
κατῴκισεν ἐν ἡµῖν; 6 µείζονα δὲ δίδωσιν χάριν· διὸ λέγει, Ὁ θεὸς 
ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν. 7 
ὑποτάγητε οὖν τῷ θεῷ· ἀντίστητε δὲ τῷ διαβόλῳ, καὶ φεύξεται 
ἀφ�  ὑµῶν· 8 ἐγγίσατε τῷ θεῷ, καὶ ἐγγιεῖ ὑµῖν. καθαρίσατε 
χεῖρας, ἁµαρτωλοί, καὶ ἁγνίσατε καρδίας, δίψυχοι. 9 
ταλαιπωρήσατε καὶ πενθήσατε καὶ κλαύσατε· ὁ γέλως ὑµῶν εἰς 
πένθος µετατραπήτω καὶ ἡ χαρὰ εἰς κατήφειαν. 10 ταπεινώθητε 
ἐνώπιον κυρίου, καὶ ὑψώσει ὑµᾶς. 11 Μὴ καταλαλεῖτε ἀλλήλων, 
ἀδελφοί· ὁ καταλαλῶν ἀδελφοῦ ἢ κρίνων τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ 
καταλαλεῖ νόµου καὶ κρίνει νόµον· εἰ δὲ νόµον κρίνεις, οὐκ εἶ 
ποιητὴς νόµου ἀλλὰ κριτής. 12 εἷς ἐστιν νοµοθέτης καὶ κριτής, ὁ 
δυνάµενος σῶσαι καὶ ἀπολέσαι· σὺ δὲ τίς εἶ, ὁ κρίνων τὸν πλησίον; 
13 Ἄγε νῦν οἱ λέγοντες, Σήµερον ἢ αὔριον πορευσόµεθα εἰς τήνδε 
τὴν πόλιν καὶ ποιήσοµεν ἐκεῖ ἐνιαυτὸν καὶ ἐµπορευσόµεθα καὶ 
κερδήσοµεν· 14 οἵτινες οὐκ ἐπίστασθε τῆς αὔριον ποία ἡ ζωὴ ὑµῶν. 
ἀτµὶς γάρ ἐστε πρὸς ὀλίγον φαινοµένη, ἔπειτα καὶ ἀφανιζοµένη· 15 
ἀντὶ τοῦ λέγειν ὑµᾶς, Ἐὰν ὁ κύριος θέλῃ, καὶ ζήσοµεν καὶ 
ποιήσοµεν τοῦτο ἢ ἐκεῖνο. 16 νῦν δὲ καυχᾶσθε ἐν ταῖς ἀλαζονείαις 
ὑµῶν· πᾶσα καύχησις τοιαύτη πονηρά ἐστιν. 17 εἰδότι οὖν καλὸν 
ποιεῖν καὶ µὴ ποιοῦντι, ἁµαρτία αὐτῷ ἐστιν.  

Ia 5:1Ia 5:1Ia 5:1Ia 5:1    

Ἄγε νῦν οἱ πλούσιοι, κλαύσατε ὀλολύζοντες ἐπὶ ταῖς ταλαιπωρίαις 
ὑµῶν ταῖς ἐπερχοµέναις. 2 ὁ πλοῦτος ὑµῶν σέσηπεν καὶ τὰ ἱµάτια 
ὑµῶν σητόβρωτα γέγονεν, 3 ὁ χρυσὸς ὑµῶν καὶ ὁ ἄργυρος 
κατίωται, καὶ ὁ ἰὸς αὐτῶν εἰς µαρτύριον ὑµῖν ἔσται καὶ φάγεται 
τὰς σάρκας ὑµῶν ὡς πῦρ· ἐθησαυρίσατε ἐν ἐσχάταις ἡµέραις. 4 
ἰδοὺ ὁ µισθὸς τῶν ἐργατῶν τῶν ἀµησάντων τὰς χώρας ὑµῶν ὁ 
ἀφυστερηµένος ἀφ�  ὑµῶν κράζει, καὶ αἱ βοαὶ τῶν θερισάντων εἰς 
τὰ ὦτα κυρίου Σαβαὼθ εἰσελήλυθαν. 5 ἐτρυφήσατε ἐπὶ τῆς γῆς 
καὶ ἐσπαταλήσατε, ἐθρέψατε τὰς καρδίας ὑµῶν ἐν ἡµέρᾳ σφαγῆς. 
6 κατεδικάσατε, ἐφονεύσατε τὸν δίκαιον. οὐκ ἀντιτάσσεται ὑµῖν. 7 
Μακροθυµήσατε οὖν, ἀδελφοί, ἕως τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου. ἰδοὺ ὁ 
γεωργὸς ἐκδέχεται τὸν τίµιον καρπὸν τῆς γῆς, µακροθυµῶν ἐπ� 
αὐτῷ ἕως λάβῃ πρόϊµον καὶ ὄψιµον. 8 µακροθυµήσατε καὶ ὑµεῖς, 
στηρίξατε τὰς καρδίας ὑµῶν, ὅτι ἡ παρουσία τοῦ κυρίου ἤγγικεν. 9 
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µὴ στενάζετε, ἀδελφοί, κατ� ἀλλήλων, ἵνα µὴ κριθῆτε· ἰδοὺ ὁ 
κριτὴς πρὸ τῶν θυρῶν ἕστηκεν. 10 ὑπόδειγµα λάβετε, ἀδελφοί, τῆς 
κακοπαθείας καὶ τῆς µακροθυµίας τοὺς προφήτας, οἳ ἐλάλησαν ἐν 
τῷ ὀνόµατι κυρίου. 11 ἰδοὺ µακαρίζοµεν τοὺς ὑποµείναντας· τὴν 
ὑποµονὴν Ἰὼβ ἠκούσατε, καὶ τὸ τέλος κυρίου εἴδετε, ὅτι 
πολύσπλαγχνός ἐστιν ὁ κύριος καὶ οἰκτίρµων. 12 Πρὸ πάντων δέ, 
ἀδελφοί µου, µὴ ὀµνύετε, µήτε τὸν οὐρανὸν µήτε τὴν γῆν µήτε 
ἄλλον τινὰ ὅρκον· ἤτω δὲ ὑµῶν τὸ Ναὶ ναὶ καὶ τὸ Οὒ οὔ, ἵνα µὴ 
ὑπὸ κρίσιν πέσητε. 13 Κακοπαθεῖ τις ἐν ὑµῖν; προσευχέσθω· 
εὐθυµεῖ τις; ψαλλέτω. 14 ἀσθενεῖ τις ἐν ὑµῖν; προσκαλεσάσθω τοὺς 
πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ� αὐτὸν 
ἀλείψαντες ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόµατι [τοῦ] κυρίου· 15 καὶ ἡ εὐχὴ τῆς 
πίστεως σώσει τὸν κάµνοντα, καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ κύριος· κἂν 
ἁµαρτίας ᾖ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ. 16 ἐξοµολογεῖσθε οὖν 
ἀλλήλοις τὰς ἁµαρτίας καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅπως ἰαθῆτε. 
πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουµένη. 17 Ἠλίας ἄνθρωπος ἦν 
ὁµοιοπαθὴς ἡµῖν, καὶ προσευχῇ προσηύξατο τοῦ µὴ βρέξαι, καὶ οὐκ 
ἔβρεξεν ἐπὶ τῆς γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς καὶ µῆνας ἕξ· 18 καὶ πάλιν 
προσηύξατο, καὶ ὁ οὐρανὸς ὑετὸν ἔδωκεν καὶ ἡ γῆ ἐβλάστησεν τὸν 
καρπὸν αὐτῆς. 19 Ἀδελφοί µου, ἐάν τις ἐν ὑµῖν πλανηθῇ ἀπὸ τῆς 
ἀληθείας καὶ ἐπιστρέψῃ τις αὐτόν, 20 γινώσκετε ὅτι ὁ ἐπιστρέψας 
ἁµαρτωλὸν ἐκ πλάνης ὁδοῦ αὐτοῦ σώσει ψυχὴν [αὐτοῦ] ἐκ θανάτου 
καὶ καλύψει πλῆθος ἁµαρτιῶν.  

ΠΕΤΡΟΥ Α ΠΕΤΡΟΥ Α ΠΕΤΡΟΥ Α ΠΕΤΡΟΥ Α     

1Petr 1:11Petr 1:11Petr 1:11Petr 1:1    

Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήµοις 
διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας, καὶ Βιθυνίας, 
2 κατὰ πρόγνωσιν θεοῦ πατρός, ἐν ἁγιασµῷ πνεύµατος, εἰς 
ὑπακοὴν καὶ ῥαντισµὸν αἵµατος Ἰησοῦ Χριστοῦ· χάρις ὑµῖν καὶ 
εἰρήνη πληθυνθείη. 3 Εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡµῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας ἡµᾶς εἰς 
ἐλπίδα ζῶσαν δι� ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν, 4 εἰς 
κληρονοµίαν ἄφθαρτον καὶ ἀµίαντον καὶ ἀµάραντον, τετηρηµένην 
ἐν οὐρανοῖς εἰς ὑµᾶς 5 τοὺς ἐν δυνάµει θεοῦ φρουρουµένους διὰ 
πίστεως εἰς σωτηρίαν ἑτοίµην ἀποκαλυφθῆναι ἐν καιρῷ ἐσχάτῳ. 6 
ἐν ᾧ ἀγαλλιᾶσθε, ὀλίγον ἄρτι εἰ δέον [ἐστὶν] λυπηθέντες ἐν 
ποικίλοις πειρασµοῖς, 7 ἵνα τὸ δοκίµιον ὑµῶν τῆς πίστεως 
πολυτιµότερον χρυσίου τοῦ ἀπολλυµένου, διὰ πυρὸς δὲ 
δοκιµαζοµένου, εὑρεθῇ εἰς ἔπαινον καὶ δόξαν καὶ τιµὴν ἐν 
ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ. 8 ὃν οὐκ ἰδόντες ἀγαπᾶτε, εἰς ὃν ἄρτι 
µὴ ὁρῶντες πιστεύοντες δὲ ἀγαλλιᾶσθε χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ καὶ 
δεδοξασµένῃ, 9 κοµιζόµενοι τὸ τέλος τῆς πίστεως ὑµῶν σωτηρίαν 
ψυχῶν. 10 Περὶ ἧς σωτηρίας ἐξεζήτησαν καὶ ἐξηραύνησαν 
προφῆται οἱ περὶ τῆς εἰς ὑµᾶς χάριτος προφητεύσαντες, 11 
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ἐραυνῶντες εἰς τίνα ἢ ποῖον καιρὸν ἐδήλου τὸ ἐν αὐτοῖς πνεῦµα 
Χριστοῦ προµαρτυρόµενον τὰ εἰς Χριστὸν παθήµατα καὶ τὰς µετὰ 
ταῦτα δόξας· 12 οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς ὑµῖν δὲ διηκόνουν 
αὐτά, ἃ νῦν ἀνηγγέλη ὑµῖν διὰ τῶν εὐαγγελισαµένων ὑµᾶς 
πνεύµατι ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπ� οὐρανοῦ, εἰς ἃ ἐπιθυµοῦσιν 
ἄγγελοι παρακύψαι. 13 ∆ιὸ ἀναζωσάµενοι τὰς ὀσφύας τῆς διανοίας 
ὑµῶν, νήφοντες, τελείως ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν φεροµένην ὑµῖν χάριν ἐν 
ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ. 14 ὡς τέκνα ὑπακοῆς, µὴ 
συσχηµατιζόµενοι ταῖς πρότερον ἐν τῇ ἀγνοίᾳ ὑµῶν ἐπιθυµίαις, 15 
ἀλλὰ κατὰ τὸν καλέσαντα ὑµᾶς ἅγιον καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πάσῃ 
ἀναστροφῇ γενήθητε, 16 διότι γέγραπται, Ἅγιοι ἔσεσθε, ὅτι ἐγὼ 
ἅγιος. 17 Καὶ εἰ πατέρα ἐπικαλεῖσθε τὸν ἀπροσωπολήµπτως 
κρίνοντα κατὰ τὸ ἑκάστου ἔργον, ἐν φόβῳ τὸν τῆς παροικίας ὑµῶν 
χρόνον ἀναστράφητε, 18 εἰδότες ὅτι οὐ φθαρτοῖς, ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ 
ἐλυτρώθητε ἐκ τῆς µαταίας ὑµῶν ἀναστροφῆς πατροπαραδότου, 19 
ἀλλὰ τιµίῳ αἵµατι ὡς ἀµνοῦ ἀµώµου καὶ ἀσπίλου Χριστοῦ, 20 
προεγνωσµένου µὲν πρὸ καταβολῆς κόσµου, φανερωθέντος δὲ ἐπ� 
ἐσχάτου τῶν χρόνων δι� ὑµᾶς 21 τοὺς δι� αὐτοῦ πιστοὺς εἰς θεὸν τὸν 
ἐγείραντα αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ δόξαν αὐτῷ δόντα, ὥστε τὴν πίστιν 
ὑµῶν καὶ ἐλπίδα εἶναι εἰς θεόν. 22 Τὰς ψυχὰς ὑµῶν ἡγνικότες ἐν 
τῇ ὑπακοῇ τῆς ἀληθείας εἰς φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον, ἐκ καρδίας 
ἀλλήλους ἀγαπήσατε ἐκτενῶς, 23 ἀναγεγεννηµένοι οὐκ ἐκ σπορᾶς 
φθαρτῆς ἀλλὰ ἀφθάρτου, διὰ λόγου ζῶντος θεοῦ καὶ µένοντος· 24 
διότι πᾶσα σὰρξ ὡς χόρτος, καὶ πᾶσα δόξα αὐτῆς ὡς ἄνθος χόρτου· 
ἐξηράνθη ὁ χόρτος, καὶ τὸ ἄνθος ἐξέπεσεν· 25 τὸ δὲ ῥῆµα κυρίου 
µένει εἰς τὸν αἰῶνα. τοῦτο δέ ἐστιν τὸ ῥῆµα τὸ εὐαγγελισθὲν εἰς 
ὑµᾶς.  

1Petr 2:11Petr 2:11Petr 2:11Petr 2:1    

Ἀποθέµενοι οὖν πᾶσαν κακίαν καὶ πάντα δόλον καὶ ὑποκρίσεις καὶ 
φθόνους καὶ πάσας καταλαλιάς, 2 ὡς ἀρτιγέννητα βρέφη τὸ 
λογικὸν ἄδολον γάλα ἐπιποθήσατε, ἵνα ἐν αὐτῷ αὐξηθῆτε εἰς 
σωτηρίαν, 3 εἰ ἐγεύσασθε ὅτι χρηστὸς ὁ κύριος. 4 πρὸς ὃν 
προσερχόµενοι, λίθον ζῶντα, ὑπὸ ἀνθρώπων µὲν ἀποδεδοκιµασµένον 
παρὰ δὲ θεῷ ἐκλεκτὸν ἔντιµον, 5 καὶ αὐτοὶ ὡς λίθοι ζῶντες 
οἰκοδοµεῖσθε οἶκος πνευµατικὸς εἰς ἱεράτευµα ἅγιον, ἀνενέγκαι 
πνευµατικὰς θυσίας εὐπροσδέκτους θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 6 διότι 
περιέχει ἐν γραφῇ, Ἰδοὺ τίθηµι ἐν Σιὼν λίθον ἐκλεκτὸν 
ἀκρογωνιαῖον ἔντιµον, καὶ ὁ πιστεύων ἐπ� αὐτῷ οὐ µὴ 
καταισχυνθῇ. 7 ὑµῖν οὖν ἡ τιµὴ τοῖς πιστεύουσιν· ἀπιστοῦσιν δὲ 
λίθος ὃν ἀπεδοκίµασαν οἱ οἰκοδοµοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν 
γωνίας 8 καὶ λίθος προσκόµµατος καὶ πέτρα σκανδάλου· οἳ 
προσκόπτουσιν τῷ λόγῳ ἀπειθοῦντες, εἰς ὃ καὶ ἐτέθησαν. 9 Ὑµεῖς 
δὲ γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευµα, ἔθνος ἅγιον, λαὸς εἰς 
περιποίησιν, ὅπως τὰς ἀρετὰς ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους ὑµᾶς 
καλέσαντος εἰς τὸ θαυµαστὸν αὐτοῦ φῶς· 10 οἵ ποτε οὐ λαὸς νῦν δὲ 
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λαὸς θεοῦ, οἱ οὐκ ἠλεηµένοι νῦν δὲ ἐλεηθέντες. 11 Ἀγαπητοί, 
παρακαλῶ ὡς παροίκους καὶ παρεπιδήµους ἀπέχεσθαι τῶν 
σαρκικῶν ἐπιθυµιῶν, αἵτινες στρατεύονται κατὰ τῆς ψυχῆς· 12 τὴν 
ἀναστροφὴν ὑµῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἔχοντες καλήν, ἵνα, ἐν ᾧ 
καταλαλοῦσιν ὑµῶν ὡς κακοποιῶν, ἐκ τῶν καλῶν ἔργων 
ἐποπτεύοντες δοξάσωσιν τὸν θεὸν ἐν ἡµέρᾳ ἐπισκοπῆς. 13 
Ὑποτάγητε πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει διὰ τὸν κύριον· εἴτε βασιλεῖ ὡς 
ὑπερέχοντι, 14 εἴτε ἡγεµόσιν ὡς δι� αὐτοῦ πεµποµένοις εἰς 
ἐκδίκησιν κακοποιῶν ἔπαινον δὲ ἀγαθοποιῶν· 15 ὅτι οὕτως ἐστὶν τὸ 
θέληµα τοῦ θεοῦ, ἀγαθοποιοῦντας φιµοῦν τὴν τῶν ἀφρόνων 
ἀνθρώπων ἀγνωσίαν· 16 ὡς ἐλεύθεροι, καὶ µὴ ὡς ἐπικάλυµµα 
ἔχοντες τῆς κακίας τὴν ἐλευθερίαν, ἀλλ� ὡς θεοῦ δοῦλοι. 17 
πάντας τιµήσατε, τὴν ἀδελφότητα ἀγαπᾶτε, τὸν θεὸν φοβεῖσθε, 
τὸν βασιλέα τιµᾶτε. 18 Οἱ οἰκέται ὑποτασσόµενοι ἐν παντὶ φόβῳ 
τοῖς δεσπόταις, οὐ µόνον τοῖς ἀγαθοῖς καὶ ἐπιεικέσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς 
σκολιοῖς. 19 τοῦτο γὰρ χάρις εἰ διὰ συνείδησιν θεοῦ ὑποφέρει τις 
λύπας πάσχων ἀδίκως. 20 ποῖον γὰρ κλέος εἰ ἁµαρτάνοντες καὶ 
κολαφιζόµενοι ὑποµενεῖτε; ἀλλ� εἰ ἀγαθοποιοῦντες καὶ πάσχοντες 
ὑποµενεῖτε, τοῦτο χάρις παρὰ θεῷ. 21 εἰς τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε, ὅτι 
καὶ Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ὑµῶν, ὑµῖν ὑπολιµπάνων ὑπογραµµὸν ἵνα 
ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ· 22 ὃς ἁµαρτίαν οὐκ ἐποίησεν 
οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόµατι αὐτοῦ· 23 ὃς λοιδορούµενος οὐκ 
ἀντελοιδόρει, πάσχων οὐκ ἠπείλει, παρεδίδου δὲ τῷ κρίνοντι 
δικαίως· 24 ὃς τὰς ἁµαρτίας ἡµῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν τῷ σώµατι 
αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλον, ἵνα ταῖς ἁµαρτίαις ἀπογενόµενοι τῇ δικαιοσύνῃ 
ζήσωµεν· οὗ τῷ µώλωπι ἰάθητε. 25 ἦτε γὰρ ὡς πρόβατα 
πλανώµενοι, ἀλλὰ ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τὸν ποιµένα καὶ ἐπίσκοπον 
τῶν ψυχῶν ὑµῶν.  

1Petr 3:11Petr 3:11Petr 3:11Petr 3:1    

Ὁµοίως [αἱ] γυναῖκες ὑποτασσόµεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα καὶ 
εἴ τινες ἀπειθοῦσιν τῷ λόγῳ διὰ τῆς τῶν γυναικῶν ἀναστροφῆς 
ἄνευ λόγου κερδηθήσονται 2 ἐποπτεύσαντες τὴν ἐν φόβῳ ἁγνὴν 
ἀναστροφὴν ὑµῶν. 3 ὧν ἔστω οὐχ ὁ ἔξωθεν ἐµπλοκῆς τριχῶν καὶ 
περιθέσεως χρυσίων ἢ ἐνδύσεως ἱµατίων κόσµος, 4 ἀλλ� ὁ κρυπτὸς 
τῆς καρδίας ἄνθρωπος ἐν τῷ ἀφθάρτῳ τοῦ πραέως καὶ ἡσυχίου 
πνεύµατος, ὅ ἐστιν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ πολυτελές. 5 οὕτως γάρ ποτε 
καὶ αἱ ἅγιαι γυναῖκες αἱ ἐλπίζουσαι εἰς θεὸν ἐκόσµουν ἑαυτάς, 
ὑποτασσόµεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, 6 ὡς Σάρρα ὑπήκουσεν τῷ 
Ἀβραάµ, κύριον αὐτὸν καλοῦσα· ἧς ἐγενήθητε τέκνα 
ἀγαθοποιοῦσαι καὶ µὴ φοβούµεναι µηδεµίαν πτόησιν. 7 Οἱ ἄνδρες 
ὁµοίως συνοικοῦντες κατὰ γνῶσιν, ὡς ἀσθενεστέρῳ σκεύει τῷ 
γυναικείῳ ἀπονέµοντες τιµήν, ὡς καὶ συγκληρονόµοις χάριτος 
ζωῆς, εἰς τὸ µὴ ἐγκόπτεσθαι τὰς προσευχὰς ὑµῶν. 8 Τὸ δὲ τέλος 
πάντες ὁµόφρονες, συµπαθεῖς, φιλάδελφοι, εὔσπλαγχνοι, 
ταπεινόφρονες, 9 µὴ ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἢ λοιδορίαν ἀντὶ 
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λοιδορίας, τοὐναντίον δὲ εὐλογοῦντες, ὅτι εἰς τοῦτο ἐκλήθητε ἵνα 
εὐλογίαν κληρονοµήσητε. 10 ὁ γὰρ θέλων ζωὴν ἀγαπᾶν καὶ ἰδεῖν 
ἡµέρας ἀγαθὰς παυσάτω τὴν γλῶσσαν ἀπὸ κακοῦ καὶ χείλη τοῦ 
µὴ λαλῆσαι δόλον, 11 ἐκκλινάτω δὲ ἀπὸ κακοῦ καὶ ποιησάτω 
ἀγαθόν, ζητησάτω εἰρήνην καὶ διωξάτω αὐτήν. 12 ὅτι ὀφθαλµοὶ 
κυρίου ἐπὶ δικαίους καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν, πρόσωπον δὲ 
κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας κακά. 13 Καὶ τίς ὁ κακώσων ὑµᾶς ἐὰν τοῦ 
ἀγαθοῦ ζηλωταὶ γένησθε; 14 ἀλλ� εἰ καὶ πάσχοιτε διὰ 
δικαιοσύνην, µακάριοι. τὸν δὲ φόβον αὐτῶν µὴ φοβηθῆτε µηδὲ 
ταραχθῆτε, 15 κύριον δὲ τὸν Χριστὸν ἁγιάσατε ἐν ταῖς καρδίαις 
ὑµῶν, ἕτοιµοι ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑµᾶς λόγον 
περὶ τῆς ἐν ὑµῖν ἐλπίδος, 16 ἀλλὰ µετὰ πραΰτητος καὶ φόβου, 
συνείδησιν ἔχοντες ἀγαθήν, ἵνα ἐν ᾧ καταλαλεῖσθε 
καταισχυνθῶσιν οἱ ἐπηρεάζοντες ὑµῶν τὴν ἀγαθὴν ἐν Χριστῷ 
ἀναστροφήν. 17 κρεῖττον γὰρ ἀγαθοποιοῦντας, εἰ θέλοι τὸ θέληµα 
τοῦ θεοῦ, πάσχειν ἢ κακοποιοῦντας. 18 ὅτι καὶ Χριστὸς ἅπαξ περὶ 
ἁµαρτιῶν [ὑπὲρ ὑµῶν] ἀπέθανεν, δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων, ἵνα ὑµᾶς 
προσαγάγῃ τῷ θεῷ, θανατωθεὶς µὲν σαρκὶ ζῳοποιηθεὶς δὲ 
πνεύµατι· 19 ἐν ᾧ καὶ τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύµασιν πορευθεὶς 
ἐκήρυξεν, 20 ἀπειθήσασίν ποτε ὅτε ἀπεξεδέχετο ἡ τοῦ θεοῦ 
µακροθυµία ἐν ἡµέραις Νῶε κατασκευαζοµένης κιβωτοῦ, εἰς ἣν 
ὀλίγοι, τοῦτ� ἔστιν ὀκτὼ ψυχαί, διεσώθησαν δι� ὕδατος. 21 ὃ καὶ 
ὑµᾶς ἀντίτυπον νῦν σῴζει βάπτισµα, οὐ σαρκὸς ἀπόθεσις ῥύπου 
ἀλλὰ συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐπερώτηµα εἰς θεόν, δι� ἀναστάσεως 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, 22 ὅς ἐστιν ἐν δεξιᾷ [τοῦ] θεοῦ, πορευθεὶς εἰς 
οὐρανόν, ὑποταγέντων αὐτῷ ἀγγέλων καὶ ἐξουσιῶν καὶ δυνάµεων.  

1Petr 4:11Petr 4:11Petr 4:11Petr 4:1    

Χριστοῦ οὖν παθόντος σαρκὶ καὶ ὑµεῖς τὴν αὐτὴν ἔννοιαν 
ὁπλίσασθε, ὅτι ὁ παθὼν σαρκὶ πέπαυται ἁµαρτίας, 2 εἰς τὸ µηκέτι 
ἀνθρώπων ἐπιθυµίαις ἀλλὰ θελήµατι θεοῦ τὸν ἐπίλοιπον ἐν σαρκὶ 
βιῶσαι χρόνον. 3 ἀρκετὸς γὰρ ὁ παρεληλυθὼς χρόνος τὸ βούληµα 
τῶν ἐθνῶν κατειργάσθαι, πεπορευµένους ἐν ἀσελγείαις, ἐπιθυµίαις, 
οἰνοφλυγίαις, κώµοις, πότοις, καὶ ἀθεµίτοις εἰδωλολατρίαις. 4 ἐν ᾧ 
ξενίζονται µὴ συντρεχόντων ὑµῶν εἰς τὴν αὐτὴν τῆς ἀσωτίας 
ἀνάχυσιν, βλασφηµοῦντες· 5 οἳ ἀποδώσουσιν λόγον τῷ ἑτοίµως 
ἔχοντι κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς. 6 εἰς τοῦτο γὰρ καὶ νεκροῖς 
εὐηγγελίσθη ἵνα κριθῶσι µὲν κατὰ ἀνθρώπους σαρκὶ ζῶσι δὲ κατὰ 
θεὸν πνεύµατι. 7 Πάντων δὲ τὸ τέλος ἤγγικεν. σωφρονήσατε οὖν 
καὶ νήψατε εἰς προσευχάς· 8 πρὸ πάντων τὴν εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην 
ἐκτενῆ ἔχοντες, ὅτι ἀγάπη καλύπτει πλῆθος ἁµαρτιῶν· 9 φιλόξενοι 
εἰς ἀλλήλους ἄνευ γογγυσµοῦ· 10 ἕκαστος καθὼς ἔλαβεν χάρισµα, 
εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ διακονοῦντες ὡς καλοὶ οἰκονόµοι ποικίλης χάριτος 
θεοῦ. 11 εἴ τις λαλεῖ, ὡς λόγια θεοῦ· εἴ τις διακονεῖ, ὡς ἐξ ἰσχύος 
ἧς χορηγεῖ ὁ θεός· ἵνα ἐν πᾶσιν δοξάζηται ὁ θεὸς διὰ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, ᾧ ἐστιν ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
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αἰώνων· ἀµήν. 12 Ἀγαπητοί, µὴ ξενίζεσθε τῇ ἐν ὑµῖν πυρώσει πρὸς 
πειρασµὸν ὑµῖν γινοµένῃ ὡς ξένου ὑµῖν συµβαίνοντος, 13 ἀλλὰ 
καθὸ κοινωνεῖτε τοῖς τοῦ Χριστοῦ παθήµασιν χαίρετε, ἵνα καὶ ἐν 
τῇ ἀποκαλύψει τῆς δόξης αὐτοῦ χαρῆτε ἀγαλλιώµενοι. 14 εἰ 
ὀνειδίζεσθε ἐν ὀνόµατι Χριστοῦ, µακάριοι, ὅτι τὸ τῆς δόξης καὶ τὸ 
τοῦ θεοῦ πνεῦµα ἐφ� ὑµᾶς ἀναπαύεται. 15 µὴ γάρ τις ὑµῶν 
πασχέτω ὡς φονεὺς ἢ κλέπτης ἢ κακοποιὸς ἢ ὡς 
ἀλλοτριεπίσκοπος· 16 εἰ δὲ ὡς Χριστιανός, µὴ αἰσχυνέσθω, 
δοξαζέτω δὲ τὸν θεὸν ἐν τῷ ὀνόµατι τούτῳ. 17 ὅτι ὁ καιρὸς τοῦ 
ἄρξασθαι τὸ κρίµα ἀπὸ τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ· εἰ δὲ πρῶτον ἀφ�  
ἡµῶν, τί τὸ τέλος τῶν ἀπειθούντων τῷ τοῦ θεοῦ εὐαγγελίῳ; 18 καὶ 
εἰ ὁ δίκαιος µόλις σῴζεται, ὁ ἀσεβὴς καὶ ἁµαρτωλὸς ποῦ φανεῖται; 
19 ὥστε καὶ οἱ πάσχοντες κατὰ τὸ θέληµα τοῦ θεοῦ πιστῷ κτίστῃ 
παρατιθέσθωσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐν ἀγαθοποιΐᾳ.  

1Petr 5:11Petr 5:11Petr 5:11Petr 5:1    

Πρεσβυτέρους οὖν ἐν ὑµῖν παρακαλῶ ὁ συµπρεσβύτερος καὶ µάρτυς 
τῶν τοῦ Χριστοῦ παθηµάτων, ὁ καὶ τῆς µελλούσης 
ἀποκαλύπτεσθαι δόξης κοινωνός· 2 ποιµάνατε τὸ ἐν ὑµῖν ποίµνιον 
τοῦ θεοῦ, ἐπισκοποῦντες µὴ ἀναγκαστῶς ἀλλὰ ἑκουσίως κατὰ 
θεόν, µηδὲ αἰσχροκερδῶς ἀλλὰ προθύµως, 3 µηδ� ὡς 
κατακυριεύοντες τῶν κλήρων ἀλλὰ τύποι γινόµενοι τοῦ ποιµνίου· 4 
καὶ φανερωθέντος τοῦ ἀρχιποίµενος κοµιεῖσθε τὸν ἀµαράντινον τῆς 
δόξης στέφανον. 5 Ὁµοίως, νεώτεροι, ὑποτάγητε πρεσβυτέροις. 
πάντες δὲ ἀλλήλοις τὴν ταπεινοφροσύνην ἐγκοµβώσασθε, ὅτι Ὁ 
θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν. 6 
Ταπεινώθητε οὖν ὑπὸ τὴν κραταιὰν χεῖρα τοῦ θεοῦ, ἵνα ὑµᾶς 
ὑψώσῃ ἐν καιρῷ, 7 πᾶσαν τὴν µέριµναν ὑµῶν ἐπιρίψαντες ἐπ� 
αὐτόν, ὅτι αὐτῷ µέλει περὶ ὑµῶν. 8 Νήψατε, γρηγορήσατε. ὁ 
ἀντίδικος ὑµῶν διάβολος ὡς λέων ὠρυόµενος περιπατεῖ ζητῶν 
[τινα] καταπιεῖν· 9 ᾧ ἀντίστητε στερεοὶ τῇ πίστει, εἰδότες τὰ αὐτὰ 
τῶν παθηµάτων τῇ ἐν [τῷ] κόσµῳ ὑµῶν ἀδελφότητι ἐπιτελεῖσθαι. 
10 Ὁ δὲ θεὸς πάσης χάριτος, ὁ καλέσας ὑµᾶς εἰς τὴν αἰώνιον αὐτοῦ 
δόξαν ἐν Χριστῷ, ὀλίγον παθόντας αὐτὸς καταρτίσει, στηρίξει, 
σθενώσει, θεµελιώσει. 11 αὐτῷ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀµήν. 
12 ∆ιὰ Σιλουανοῦ ὑµῖν τοῦ πιστοῦ ἀδελφοῦ, ὡς λογίζοµαι, δι� 
ὀλίγων ἔγραψα, παρακαλῶν καὶ ἐπιµαρτυρῶν ταύτην εἶναι ἀληθῆ 
χάριν τοῦ θεοῦ· εἰς ἣν στῆτε. 13 Ἀσπάζεται ὑµᾶς ἡ ἐν Βαβυλῶνι 
συνεκλεκτὴ καὶ Μᾶρκος ὁ υἱός µου. 14 ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν 
φιλήµατι ἀγάπης. εἰρήνη ὑµῖν πᾶσιν τοῖς ἐν Χριστῷ.  

ΠΕΤΡΟΥ Β ΠΕΤΡΟΥ Β ΠΕΤΡΟΥ Β ΠΕΤΡΟΥ Β     
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Συµεὼν Πέτρος δοῦλος καὶ ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῖς ἰσότιµον 
ἡµῖν λαχοῦσιν πίστιν ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ ἡµῶν καὶ σωτῆρος 
Ἰησοῦ Χριστοῦ· 2 χάρις ὑµῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη ἐν ἐπιγνώσει 



 

 

- 292 - 

τοῦ θεοῦ καὶ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡµῶν. 3 Ὡς πάντα ἡµῖν τῆς θείας 
δυνάµεως αὐτοῦ τὰ πρὸς ζωὴν καὶ εὐσέβειαν δεδωρηµένης διὰ τῆς 
ἐπιγνώσεως τοῦ καλέσαντος ἡµᾶς ἰδίᾳ δόξῃ καὶ ἀρετῇ, 4 δι� ὧν τὰ 
τίµια καὶ µέγιστα ἡµῖν ἐπαγγέλµατα δεδώρηται, ἵνα διὰ τούτων 
γένησθε θείας κοινωνοὶ φύσεως, ἀποφυγόντες τῆς ἐν τῷ κόσµῳ ἐν 
ἐπιθυµίᾳ φθορᾶς. 5 καὶ αὐτὸ τοῦτο δὲ σπουδὴν πᾶσαν 
παρεισενέγκαντες ἐπιχορηγήσατε ἐν τῇ πίστει ὑµῶν τὴν ἀρετήν, ἐν 
δὲ τῇ ἀρετῇ τὴν γνῶσιν, 6 ἐν δὲ τῇ γνώσει τὴν ἐγκράτειαν, ἐν δὲ 
τῇ ἐγκρατείᾳ τὴν ὑποµονήν, ἐν δὲ τῇ ὑποµονῇ τὴν εὐσέβειαν, 7 ἐν 
δὲ τῇ εὐσεβείᾳ τὴν φιλαδελφίαν, ἐν δὲ τῇ φιλαδελφίᾳ τὴν ἀγάπην. 
8 ταῦτα γὰρ ὑµῖν ὑπάρχοντα καὶ πλεονάζοντα οὐκ ἀργοὺς οὐδὲ 
ἀκάρπους καθίστησιν εἰς τὴν τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 
ἐπίγνωσιν· 9 ᾧ γὰρ µὴ πάρεστιν ταῦτα, τυφλός ἐστιν µυωπάζων, 
λήθην λαβὼν τοῦ καθαρισµοῦ τῶν πάλαι αὐτοῦ ἁµαρτιῶν. 10 διὸ 
µᾶλλον, ἀδελφοί, σπουδάσατε βεβαίαν ὑµῶν τὴν κλῆσιν καὶ 
ἐκλογὴν ποιεῖσθαι· ταῦτα γὰρ ποιοῦντες οὐ µὴ πταίσητέ ποτε· 11 
οὕτως γὰρ πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται ὑµῖν ἡ εἴσοδος εἰς τὴν 
αἰώνιον βασιλείαν τοῦ κυρίου ἡµῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. 12 
∆ιὸ µελλήσω ἀεὶ ὑµᾶς ὑποµιµνῄσκειν περὶ τούτων, καίπερ εἰδότας 
καὶ ἐστηριγµένους ἐν τῇ παρούσῃ ἀληθείᾳ. 13 δίκαιον δὲ ἡγοῦµαι, 
ἐφ� ὅσον εἰµὶ ἐν τούτῳ τῷ σκηνώµατι, διεγείρειν ὑµᾶς ἐν 
ὑποµνήσει, 14 εἰδὼς ὅτι ταχινή ἐστιν ἡ ἀπόθεσις τοῦ σκηνώµατός 
µου, καθὼς καὶ ὁ κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐδήλωσέν µοι· 15 
σπουδάσω δὲ καὶ ἑκάστοτε ἔχειν ὑµᾶς µετὰ τὴν ἐµὴν ἔξοδον τὴν 
τούτων µνήµην ποιεῖσθαι. 16 Οὐ γὰρ σεσοφισµένοις µύθοις 
ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαµεν ὑµῖν τὴν τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ δύναµιν καὶ παρουσίαν, ἀλλ� ἐπόπται γενηθέντες τῆς 
ἐκείνου µεγαλειότητος. 17 λαβὼν γὰρ παρὰ θεοῦ πατρὸς τιµὴν καὶ 
δόξαν φωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ τοιᾶσδε ὑπὸ τῆς µεγαλοπρεποῦς 
δόξης, Ὁ υἱός µου ὁ ἀγαπητός µου οὗτός ἐστιν, εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα 
�18 καὶ ταύτην τὴν φωνὴν ἡµεῖς ἠκούσαµεν ἐξ οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν 
σὺν αὐτῷ ὄντες ἐν τῷ ἁγίῳ ὄρει. 19 καὶ ἔχοµεν βεβαιότερον τὸν 
προφητικὸν λόγον, ᾧ καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες ὡς λύχνῳ φαίνοντι 
ἐν αὐχµηρῷ τόπῳ, ἕως οὗ ἡµέρα διαυγάσῃ καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ 
ἐν ταῖς καρδίαις ὑµῶν· 20 τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι πᾶσα 
προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται· 21 οὐ γὰρ θελήµατι 
ἀνθρώπου ἠνέχθη προφητεία ποτέ, ἀλλὰ ὑπὸ πνεύµατος ἁγίου 
φερόµενοι ἐλάλησαν ἀπὸ θεοῦ ἄνθρωποι.  

2Petr 2:12Petr 2:12Petr 2:12Petr 2:1    

Ἐγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαῷ, ὡς καὶ ἐν ὑµῖν ἔσονται 
ψευδοδιδάσκαλοι, οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας, καὶ τὸν 
ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούµενοι, ἐπάγοντες ἑαυτοῖς 
ταχινὴν ἀπώλειαν. 2 καὶ πολλοὶ ἐξακολουθήσουσιν αὐτῶν ταῖς 
ἀσελγείαις, δι� οὓς ἡ ὁδὸς τῆς ἀληθείας βλασφηµηθήσεται· 3 καὶ 
ἐν πλεονεξίᾳ πλαστοῖς λόγοις ὑµᾶς ἐµπορεύσονται· οἷς τὸ κρίµα 
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ἔκπαλαι οὐκ ἀργεῖ, καὶ ἡ ἀπώλεια αὐτῶν οὐ νυστάζει. 4 Εἰ γὰρ ὁ 
θεὸς ἀγγέλων ἁµαρτησάντων οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ σιραῖς ζόφου 
ταρταρώσας παρέδωκεν εἰς κρίσιν τηρουµένους, 5 καὶ ἀρχαίου 
κόσµου οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ ὄγδοον Νῶε δικαιοσύνης κήρυκα 
ἐφύλαξεν, κατακλυσµὸν κόσµῳ ἀσεβῶν ἐπάξας, 6 καὶ πόλεις 
Σοδόµων καὶ Γοµόρρας τεφρώσας κατέκρινεν, ὑπόδειγµα 
µελλόντων ἀσεβέσιν τεθεικώς, 7 καὶ δίκαιον Λὼτ καταπονούµενον 
ὑπὸ τῆς τῶν ἀθέσµων ἐν ἀσελγείᾳ ἀναστροφῆς ἐρρύσατο· 8 
βλέµµατι γὰρ καὶ ἀκοῇ ὁ δίκαιος ἐγκατοικῶν ἐν αὐτοῖς ἡµέραν ἐξ 
ἡµέρας ψυχὴν δικαίαν ἀνόµοις ἔργοις ἐβασάνιζεν· 9 οἶδεν κύριος 
εὐσεβεῖς ἐκ πειρασµοῦ ῥύεσθαι, ἀδίκους δὲ εἰς ἡµέραν κρίσεως 
κολαζοµένους τηρεῖν, 10 µάλιστα δὲ τοὺς ὀπίσω σαρκὸς ἐν ἐπιθυµίᾳ 
µιασµοῦ πορευοµένους καὶ κυριότητος καταφρονοῦντας. Τολµηταί, 
αὐθάδεις, δόξας οὐ τρέµουσιν βλασφηµοῦντες, 11 ὅπου ἄγγελοι 
ἰσχύϊ καὶ δυνάµει µείζονες ὄντες οὐ φέρουσιν κατ� αὐτῶν παρὰ 
κυρίῳ βλάσφηµον κρίσιν. 12 οὗτοι δέ, ὡς ἄλογα ζῷα γεγεννηµένα 
φυσικὰ εἰς ἅλωσιν καὶ φθοράν, ἐν οἷς ἀγνοοῦσιν βλασφηµοῦντες, ἐν 
τῇ φθορᾷ αὐτῶν καὶ φθαρήσονται, 13 ἀδικούµενοι µισθὸν ἀδικίας· 
ἡδονὴν ἡγούµενοι τὴν ἐν ἡµέρᾳ τρυφήν, σπίλοι καὶ µῶµοι 
ἐντρυφῶντες ἐν ταῖς ἀπάταις αὐτῶν συνευωχούµενοι ὑµῖν, 14 
ὀφθαλµοὺς ἔχοντες µεστοὺς µοιχαλίδος καὶ ἀκαταπαύστους 
ἁµαρτίας, δελεάζοντες ψυχὰς ἀστηρίκτους, καρδίαν γεγυµνασµένην 
πλεονεξίας ἔχοντες, κατάρας τέκνα, 15 καταλείποντες εὐθεῖαν ὁδὸν 
ἐπλανήθησαν, ἐξακολουθήσαντες τῇ ὁδῷ τοῦ Βαλαὰµ τοῦ Βοσόρ, 
ὃς µισθὸν ἀδικίας ἠγάπησεν 16 ἔλεγξιν δὲ ἔσχεν ἰδίας παρανοµίας· 
ὑποζύγιον ἄφωνον ἐν ἀνθρώπου φωνῇ φθεγξάµενον ἐκώλυσεν τὴν 
τοῦ προφήτου παραφρονίαν. 17 Οὗτοί εἰσιν πηγαὶ ἄνυδροι καὶ 
ὁµίχλαι ὑπὸ λαίλαπος ἐλαυνόµεναι, οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους 
τετήρηται. 18 ὑπέρογκα γὰρ µαταιότητος φθεγγόµενοι δελεάζουσιν 
ἐν ἐπιθυµίαις σαρκὸς ἀσελγείαις τοὺς ὀλίγως ἀποφεύγοντας τοὺς ἐν 
πλάνῃ ἀναστρεφοµένους, 19 ἐλευθερίαν αὐτοῖς ἐπαγγελλόµενοι, 
αὐτοὶ δοῦλοι ὑπάρχοντες τῆς φθορᾶς· ᾧ γάρ τις ἥττηται, τούτῳ 
δεδούλωται. 20 εἰ γὰρ ἀποφυγόντες τὰ µιάσµατα τοῦ κόσµου ἐν 
ἐπιγνώσει τοῦ κυρίου ἡµῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ τούτοις δὲ 
πάλιν ἐµπλακέντες ἡττῶνται, γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα 
τῶν πρώτων. 21 κρεῖττον γὰρ ἦν αὐτοῖς µὴ ἐπεγνωκέναι τὴν ὁδὸν 
τῆς δικαιοσύνης ἢ ἐπιγνοῦσιν ὑποστρέψαι ἐκ τῆς παραδοθείσης 
αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς. 22 συµβέβηκεν αὐτοῖς τὸ τῆς ἀληθοῦς 
παροιµίας, Κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραµα, καί, Ὗς 
λουσαµένη εἰς κυλισµὸν βορβόρου.  

2Petr 3:12Petr 3:12Petr 3:12Petr 3:1    

Ταύτην ἤδη, ἀγαπητοί, δευτέραν ὑµῖν γράφω ἐπιστολήν, ἐν αἷς 
διεγείρω ὑµῶν ἐν ὑποµνήσει τὴν εἰλικρινῆ διάνοιαν, 2 µνησθῆναι 
τῶν προειρηµένων ῥηµάτων ὑπὸ τῶν ἁγίων προφητῶν καὶ τῆς τῶν 
ἀποστόλων ὑµῶν ἐντολῆς τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος· 3 τοῦτο πρῶτον 
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γινώσκοντες, ὅτι ἐλεύσονται ἐπ� ἐσχάτων τῶν ἡµερῶν ἐν 
ἐµπαιγµονῇ ἐµπαῖκται κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυµίας αὐτῶν πορευόµενοι 
4 καὶ λέγοντες, Ποῦ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία τῆς παρουσίας αὐτοῦ; ἀφ�  
ἧς γὰρ οἱ πατέρες ἐκοιµήθησαν, πάντα οὕτως διαµένει ἀπ� ἀρχῆς 
κτίσεως. 5 λανθάνει γὰρ αὐτοὺς τοῦτο θέλοντας, ὅτι οὐρανοὶ ἦσαν 
ἔκπαλαι καὶ γῆ ἐξ ὕδατος καὶ δι� ὕδατος συνεστῶσα τῷ τοῦ θεοῦ 
λόγῳ, 6 δι� ὧν ὁ τότε κόσµος ὕδατι κατακλυσθεὶς ἀπώλετο· 7 οἱ δὲ 
νῦν οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ τῷ αὐτῷ λόγῳ τεθησαυρισµένοι εἰσὶν πυρί, 
τηρούµενοι εἰς ἡµέραν κρίσεως καὶ ἀπωλείας τῶν ἀσεβῶν 
ἀνθρώπων. 8 Ἓν δὲ τοῦτο µὴ λανθανέτω ὑµᾶς, ἀγαπητοί, ὅτι µία 
ἡµέρα παρὰ κυρίῳ ὡς χίλια ἔτη καὶ χίλια ἔτη ὡς ἡµέρα µία. 9 οὐ 
βραδύνει κύριος τῆς ἐπαγγελίας, ὥς τινες βραδύτητα ἡγοῦνται, 
ἀλλὰ µακροθυµεῖ εἰς ὑµᾶς, µὴ βουλόµενός τινας ἀπολέσθαι ἀλλὰ 
πάντας εἰς µετάνοιαν χωρῆσαι. 10 Ἥξει δὲ ἡµέρα κυρίου ὡς 
κλέπτης, ἐν ᾗ οἱ οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν παρελεύσονται, στοιχεῖα δὲ 
καυσούµενα λυθήσεται, καὶ γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα εὑρεθήσεται. 
11 τούτων οὕτως πάντων λυοµένων ποταποὺς δεῖ ὑπάρχειν ὑµᾶς ἐν 
ἁγίαις ἀναστροφαῖς καὶ εὐσεβείαις, 12 προσδοκῶντας καὶ 
σπεύδοντας τὴν παρουσίαν τῆς τοῦ θεοῦ ἡµέρας, δι� ἣν οὐρανοὶ 
πυρούµενοι λυθήσονται καὶ στοιχεῖα καυσούµενα τήκεται. 13 
καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ γῆν καινὴν κατὰ τὸ ἐπάγγελµα αὐτοῦ 
προσδοκῶµεν, ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ. 14 ∆ιό, ἀγαπητοί, ταῦτα 
προσδοκῶντες σπουδάσατε ἄσπιλοι καὶ ἀµώµητοι αὐτῷ εὑρεθῆναι 
ἐν εἰρήνῃ, 15 καὶ τὴν τοῦ κυρίου ἡµῶν µακροθυµίαν σωτηρίαν 
ἡγεῖσθε, καθὼς καὶ ὁ ἀγαπητὸς ἡµῶν ἀδελφὸς Παῦλος κατὰ τὴν 
δοθεῖσαν αὐτῷ σοφίαν ἔγραψεν ὑµῖν, 16 ὡς καὶ ἐν πάσαις 
ἐπιστολαῖς λαλῶν ἐν αὐταῖς περὶ τούτων, ἐν αἷς ἐστιν δυσνόητά 
τινα, ἃ οἱ ἀµαθεῖς καὶ ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν ὡς καὶ τὰς λοιπὰς 
γραφὰς πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν. 17 Ὑµεῖς οὖν, ἀγαπητοί, 
προγινώσκοντες φυλάσσεσθε ἵνα µὴ τῇ τῶν ἀθέσµων πλάνῃ 
συναπαχθέντες ἐκπέσητε τοῦ ἰδίου στηριγµοῦ, 18 αὐξάνετε δὲ ἐν 
χάριτι καὶ γνώσει τοῦ κυρίου ἡµῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
αὐτῷ ἡ δόξα καὶ νῦν καὶ εἰς ἡµέραν αἰῶνος. [ἀµήν.]  

ΙΩΑΝΝΟΥ Α ΙΩΑΝΝΟΥ Α ΙΩΑΝΝΟΥ Α ΙΩΑΝΝΟΥ Α     
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Ὃ ἦν ἀπ� ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαµεν, ὃ ἑωράκαµεν τοῖς ὀφθαλµοῖς ἡµῶν, 
ὃ ἐθεασάµεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡµῶν ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ λόγου τῆς 
ζωῆς �2 καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαµεν καὶ µαρτυροῦµεν 
καὶ ἀπαγγέλλοµεν ὑµῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς τὸν 
πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡµῖν �3 ὃ ἑωράκαµεν καὶ ἀκηκόαµεν 
ἀπαγγέλλοµεν καὶ ὑµῖν, ἵνα καὶ ὑµεῖς κοινωνίαν ἔχητε µεθ� ἡµῶν. 
καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡµετέρα µετὰ τοῦ πατρὸς καὶ µετὰ τοῦ υἱοῦ 
αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 4 καὶ ταῦτα γράφοµεν ἡµεῖς ἵνα ἡ χαρὰ 
ἡµῶν ᾖ πεπληρωµένη. 5 Καὶ ἔστιν αὕτη ἡ ἀγγελία ἣν ἀκηκόαµεν 
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ἀπ� αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλοµεν ὑµῖν, ὅτι ὁ θεὸς φῶς ἐστιν καὶ σκοτία 
ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεµία. 6 Ἐὰν εἴπωµεν ὅτι κοινωνίαν ἔχοµεν 
µετ� αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶµεν, ψευδόµεθα καὶ οὐ 
ποιοῦµεν τὴν ἀλήθειαν· 7 ἐὰν δὲ ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶµεν ὡς αὐτός 
ἐστιν ἐν τῷ φωτί, κοινωνίαν ἔχοµεν µετ� ἀλλήλων καὶ τὸ αἷµα 
Ἰησοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει ἡµᾶς ἀπὸ πάσης ἁµαρτίας. 8 ἐὰν 
εἴπωµεν ὅτι ἁµαρτίαν οὐκ ἔχοµεν, ἑαυτοὺς πλανῶµεν καὶ ἡ 
ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡµῖν. 9 ἐὰν ὁµολογῶµεν τὰς ἁµαρτίας ἡµῶν, 
πιστός ἐστιν καὶ δίκαιος ἵνα ἀφῇ ἡµῖν τὰς ἁµαρτίας καὶ καθαρίσῃ 
ἡµᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας. 10 ἐὰν εἴπωµεν ὅτι οὐχ ἡµαρτήκαµεν, 
ψεύστην ποιοῦµεν αὐτὸν καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἐν ἡµῖν.  

1Io 2:11Io 2:11Io 2:11Io 2:1    

Τεκνία µου, ταῦτα γράφω ὑµῖν ἵνα µὴ ἁµάρτητε. καὶ ἐάν τις 
ἁµάρτῃ, παράκλητον ἔχοµεν πρὸς τὸν πατέρα, Ἰησοῦν Χριστὸν 
δίκαιον· 2 καὶ αὐτὸς ἱλασµός ἐστιν περὶ τῶν ἁµαρτιῶν ἡµῶν, οὐ 
περὶ τῶν ἡµετέρων δὲ µόνον ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου τοῦ κόσµου. 3 Καὶ 
ἐν τούτῳ γινώσκοµεν ὅτι ἐγνώκαµεν αὐτόν, ἐὰν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ 
τηρῶµεν. 4 ὁ λέγων ὅτι Ἔγνωκα αὐτόν, καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ µὴ 
τηρῶν, ψεύστης ἐστίν, καὶ ἐν τούτῳ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν· 5 ὃς δ� 
ἂν τηρῇ αὐτοῦ τὸν λόγον, ἀληθῶς ἐν τούτῳ ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ 
τετελείωται. ἐν τούτῳ γινώσκοµεν ὅτι ἐν αὐτῷ ἐσµεν· 6 ὁ λέγων ἐν 
αὐτῷ µένειν ὀφείλει καθὼς ἐκεῖνος περιεπάτησεν καὶ αὐτὸς 
περιπατεῖν. 7 Ἀγαπητοί, οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑµῖν, ἀλλ� 
ἐντολὴν παλαιὰν ἣν εἴχετε ἀπ� ἀρχῆς· ἡ ἐντολὴ ἡ παλαιά ἐστιν ὁ 
λόγος ὃν ἠκούσατε. 8 πάλιν ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑµῖν, ὅ ἐστιν 
ἀληθὲς ἐν αὐτῷ καὶ ἐν ὑµῖν, ὅτι ἡ σκοτία παράγεται καὶ τὸ φῶς τὸ 
ἀληθινὸν ἤδη φαίνει. 9 ὁ λέγων ἐν τῷ φωτὶ εἶναι καὶ τὸν ἀδελφὸν 
αὐτοῦ µισῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστὶν ἕως ἄρτι. 10 ὁ ἀγαπῶν τὸν 
ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ φωτὶ µένει, καὶ σκάνδαλον ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν· 
11 ὁ δὲ µισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστὶν καὶ ἐν τῇ 
σκοτίᾳ περιπατεῖ, καὶ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει, ὅτι ἡ σκοτία 
ἐτύφλωσεν τοὺς ὀφθαλµοὺς αὐτοῦ. 12 Γράφω ὑµῖν, τεκνία, ὅτι 
ἀφέωνται ὑµῖν αἱ ἁµαρτίαι διὰ τὸ ὄνοµα αὐτοῦ. 13 γράφω ὑµῖν, 
πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ� ἀρχῆς. γράφω ὑµῖν, νεανίσκοι, ὅτι 
νενικήκατε τὸν πονηρόν. 14 ἔγραψα ὑµῖν, παιδία, ὅτι ἐγνώκατε τὸν 
πατέρα. ἔγραψα ὑµῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ� ἀρχῆς. 
ἔγραψα ὑµῖν, νεανίσκοι, ὅτι ἰσχυροί ἐστε καὶ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐν 
ὑµῖν µένει καὶ νενικήκατε τὸν πονηρόν. 15 Μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσµον 
µηδὲ τὰ ἐν τῷ κόσµῳ. ἐάν τις ἀγαπᾷ τὸν κόσµον, οὐκ ἔστιν ἡ 
ἀγάπη τοῦ πατρὸς ἐν αὐτῷ· 16 ὅτι πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσµῳ, ἡ 
ἐπιθυµία τῆς σαρκὸς καὶ ἡ ἐπιθυµία τῶν ὀφθαλµῶν καὶ ἡ 
ἀλαζονεία τοῦ βίου, οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ πατρὸς ἀλλὰ ἐκ τοῦ κόσµου 
ἐστίν. 17 καὶ ὁ κόσµος παράγεται καὶ ἡ ἐπιθυµία αὐτοῦ, ὁ δὲ ποιῶν 
τὸ θέληµα τοῦ θεοῦ µένει εἰς τὸν αἰῶνα. 18 Παιδία, ἐσχάτη ὥρα 
ἐστίν, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν 
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ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν· ὅθεν γινώσκοµεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα 
ἐστίν. 19 ἐξ ἡµῶν ἐξῆλθαν, ἀλλ� οὐκ ἦσαν ἐξ ἡµῶν· εἰ γὰρ ἐξ 
ἡµῶν ἦσαν, µεµενήκεισαν ἂν µεθ� ἡµῶν· ἀλλ� ἵνα φανερωθῶσιν 
ὅτι οὐκ εἰσὶν πάντες ἐξ ἡµῶν. 20 καὶ ὑµεῖς χρῖσµα ἔχετε ἀπὸ τοῦ 
ἁγίου, καὶ οἴδατε πάντες. 21 οὐκ ἔγραψα ὑµῖν ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν 
ἀλήθειαν, ἀλλ� ὅτι οἴδατε αὐτήν, καὶ ὅτι πᾶν ψεῦδος ἐκ τῆς 
ἀληθείας οὐκ ἔστιν. 22 Τίς ἐστιν ὁ ψεύστης εἰ µὴ ὁ ἀρνούµενος ὅτι 
Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ὁ Χριστός; οὗτός ἐστιν ὁ ἀντίχριστος, ὁ 
ἀρνούµενος τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν. 23 πᾶς ὁ ἀρνούµενος τὸν υἱὸν 
οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει· ὁ ὁµολογῶν τὸν υἱὸν καὶ τὸν πατέρα ἔχει. 24 
ὑµεῖς ὃ ἠκούσατε ἀπ� ἀρχῆς ἐν ὑµῖν µενέτω· ἐὰν ἐν ὑµῖν µείνῃ ὃ 
ἀπ� ἀρχῆς ἠκούσατε, καὶ ὑµεῖς ἐν τῷ υἱῷ καὶ ἐν τῷ πατρὶ µενεῖτε. 
25 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία ἣν αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡµῖν, τὴν 
ζωὴν τὴν αἰώνιον. 26 Ταῦτα ἔγραψα ὑµῖν περὶ τῶν πλανώντων 
ὑµᾶς. 27 καὶ ὑµεῖς τὸ χρῖσµα ὃ ἐλάβετε ἀπ� αὐτοῦ µένει ἐν ὑµῖν, 
καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑµᾶς· ἀλλ� ὡς τὸ αὐτοῦ χρῖσµα 
διδάσκει ὑµᾶς περὶ πάντων, καὶ ἀληθές ἐστιν καὶ οὐκ ἔστιν ψεῦδος, 
καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑµᾶς, µένετε ἐν αὐτῷ. 28 Καὶ νῦν, τεκνία, 
µένετε ἐν αὐτῷ, ἵνα ἐὰν φανερωθῇ σχῶµεν παρρησίαν καὶ µὴ 
αἰσχυνθῶµεν ἀπ� αὐτοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ. 29 ἐὰν εἰδῆτε ὅτι 
δίκαιός ἐστιν, γινώσκετε ὅτι καὶ πᾶς ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην ἐξ 
αὐτοῦ γεγέννηται.  

1Io 3:11Io 3:11Io 3:11Io 3:1    

ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡµῖν ὁ πατὴρ ἵνα τέκνα θεοῦ 
κληθῶµεν· καὶ ἐσµέν. διὰ τοῦτο ὁ κόσµος οὐ γινώσκει ἡµᾶς ὅτι οὐκ 
ἔγνω αὐτόν. 2 Ἀγαπητοί, νῦν τέκνα θεοῦ ἐσµεν, καὶ οὔπω 
ἐφανερώθη τί ἐσόµεθα. οἴδαµεν ὅτι ἐὰν φανερωθῇ ὅµοιοι αὐτῷ 
ἐσόµεθα, ὅτι ὀψόµεθα αὐτὸν καθώς ἐστιν. 3 καὶ πᾶς ὁ ἔχων τὴν 
ἐλπίδα ταύτην ἐπ� αὐτῷ ἁγνίζει ἑαυτὸν καθὼς ἐκεῖνος ἁγνός ἐστιν. 
4 Πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁµαρτίαν καὶ τὴν ἀνοµίαν ποιεῖ, καὶ ἡ ἁµαρτία 
ἐστὶν ἡ ἀνοµία. 5 καὶ οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος ἐφανερώθη ἵνα τὰς 
ἁµαρτίας ἄρῃ, καὶ ἁµαρτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν. 6 πᾶς ὁ ἐν αὐτῷ 
µένων οὐχ ἁµαρτάνει· πᾶς ὁ ἁµαρτάνων οὐχ ἑώρακεν αὐτὸν οὐδὲ 
ἔγνωκεν αὐτόν. 7 Τεκνία, µηδεὶς πλανάτω ὑµᾶς· ὁ ποιῶν τὴν 
δικαιοσύνην δίκαιός ἐστιν, καθὼς ἐκεῖνος δίκαιός ἐστιν· 8 ὁ ποιῶν 
τὴν ἁµαρτίαν ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστίν, ὅτι ἀπ� ἀρχῆς ὁ διάβολος 
ἁµαρτάνει. εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα 
τοῦ διαβόλου. 9 Πᾶς ὁ γεγεννηµένος ἐκ τοῦ θεοῦ ἁµαρτίαν οὐ ποιεῖ, 
ὅτι σπέρµα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ µένει· καὶ οὐ δύναται ἁµαρτάνειν, ὅτι ἐκ 
τοῦ θεοῦ γεγέννηται. 10 ἐν τούτῳ φανερά ἐστιν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ 
καὶ τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου· πᾶς ὁ µὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν 
ἐκ τοῦ θεοῦ, καὶ ὁ µὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ. 11 Ὅτι αὕτη 
ἐστὶν ἡ ἀγγελία ἣν ἠκούσατε ἀπ� ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶµεν ἀλλήλους· 
12 οὐ καθὼς Κάϊν  ἐκ τοῦ πονηροῦ ἦν καὶ ἔσφαξεν τὸν ἀδελφὸν 
αὐτοῦ· καὶ χάριν τίνος ἔσφαξεν αὐτόν; ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρὰ 
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ἦν, τὰ δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ δίκαια. 13 [καὶ] µὴ θαυµάζετε, 
ἀδελφοί, εἰ µισεῖ ὑµᾶς ὁ κόσµος. 14 ἡµεῖς οἴδαµεν ὅτι 
µεταβεβήκαµεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν, ὅτι ἀγαπῶµεν τοὺς 
ἀδελφούς· ὁ µὴ ἀγαπῶν µένει ἐν τῷ θανάτῳ. 15 πᾶς ὁ µισῶν τὸν 
ἀδελφὸν αὐτοῦ ἀνθρωποκτόνος ἐστίν, καὶ οἴδατε ὅτι πᾶς 
ἀνθρωποκτόνος οὐκ ἔχει ζωὴν αἰώνιον ἐν αὐτῷ µένουσαν. 16 ἐν 
τούτῳ ἐγνώκαµεν τὴν ἀγάπην, ὅτι ἐκεῖνος ὑπὲρ ἡµῶν τὴν ψυχὴν 
αὐτοῦ ἔθηκεν· καὶ ἡµεῖς ὀφείλοµεν ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς 
θεῖναι. 17 ὃς δ� ἂν ἔχῃ τὸν βίον τοῦ κόσµου καὶ θεωρῇ τὸν ἀδελφὸν 
αὐτοῦ χρείαν ἔχοντα καὶ κλείσῃ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ ἀπ� αὐτοῦ, 
πῶς ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ µένει ἐν αὐτῷ; 18 Τεκνία, µὴ ἀγαπῶµεν 
λόγῳ µηδὲ τῇ γλώσσῃ ἀλλὰ ἐν ἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ. 19 [Καὶ] ἐν 
τούτῳ γνωσόµεθα ὅτι ἐκ τῆς ἀληθείας ἐσµέν, καὶ ἔµπροσθεν αὐτοῦ 
πείσοµεν τὴν καρδίαν ἡµῶν 20 ὅτι ἐὰν καταγινώσκῃ ἡµῶν ἡ 
καρδία, ὅτι µείζων ἐστὶν ὁ θεὸς τῆς καρδίας ἡµῶν καὶ γινώσκει 
πάντα. 21 Ἀγαπητοί, ἐὰν ἡ καρδία µὴ καταγινώσκῃ ἡµῶν, 
παρρησίαν ἔχοµεν πρὸς τὸν θεόν, 22 καὶ ὃ ἐὰν αἰτῶµεν λαµβάνοµεν 
ἀπ� αὐτοῦ, ὅτι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηροῦµεν καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιον 
αὐτοῦ ποιοῦµεν. 23 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ, ἵνα 
πιστεύσωµεν τῷ ὀνόµατι τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ 
ἀγαπῶµεν ἀλλήλους, καθὼς ἔδωκεν ἐντολὴν ἡµῖν. 24 καὶ ὁ τηρῶν 
τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἐν αὐτῷ µένει καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ· καὶ ἐν τούτῳ 
γινώσκοµεν ὅτι µένει ἐν ἡµῖν, ἐκ τοῦ πνεύµατος οὗ ἡµῖν ἔδωκεν.  

1Io 4:11Io 4:11Io 4:11Io 4:1    

Ἀγαπητοί, µὴ παντὶ πνεύµατι πιστεύετε, ἀλλὰ δοκιµάζετε τὰ 
πνεύµατα εἰ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν, ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται 
ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν κόσµον. 2 ἐν τούτῳ γινώσκετε τὸ πνεῦµα τοῦ 
θεοῦ· πᾶν πνεῦµα ὃ ὁµολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα 
ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν, 3 καὶ πᾶν πνεῦµα ὃ µὴ ὁµολογεῖ τὸν Ἰησοῦν ἐκ 
τοῦ θεοῦ οὐκ ἔστιν· καὶ τοῦτό ἐστιν τὸ τοῦ ἀντιχρίστου, ὃ ἀκηκόατε 
ὅτι ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν τῷ κόσµῳ ἐστὶν ἤδη. 4 ὑµεῖς ἐκ τοῦ θεοῦ 
ἐστε, τεκνία, καὶ νενικήκατε αὐτούς, ὅτι µείζων ἐστὶν ὁ ἐν ὑµῖν ἢ ὁ 
ἐν τῷ κόσµῳ. 5 αὐτοὶ ἐκ τοῦ κόσµου εἰσίν· διὰ τοῦτο ἐκ τοῦ κόσµου 
λαλοῦσιν καὶ ὁ κόσµος αὐτῶν ἀκούει. 6 ἡµεῖς ἐκ τοῦ θεοῦ ἐσµεν· ὁ 
γινώσκων τὸν θεὸν ἀκούει ἡµῶν, ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ 
ἀκούει ἡµῶν. ἐκ τούτου γινώσκοµεν τὸ πνεῦµα τῆς ἀληθείας καὶ τὸ 
πνεῦµα τῆς πλάνης. 7 Ἀγαπητοί, ἀγαπῶµεν ἀλλήλους, ὅτι ἡ 
ἀγάπη ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν, καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν ἐκ τοῦ θεοῦ 
γεγέννηται καὶ γινώσκει τὸν θεόν. 8 ὁ µὴ ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τὸν 
θεόν, ὅτι ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν. 9 ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τοῦ 
θεοῦ ἐν ἡµῖν, ὅτι τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν µονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ θεὸς 
εἰς τὸν κόσµον ἵνα ζήσωµεν δι� αὐτοῦ. 10 ἐν τούτῳ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, 
οὐχ ὅτι ἡµεῖς ἠγαπήκαµεν τὸν θεόν, ἀλλ� ὅτι αὐτὸς ἠγάπησεν 
ἡµᾶς καὶ ἀπέστειλεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἱλασµὸν περὶ τῶν ἁµαρτιῶν 
ἡµῶν. 11 Ἀγαπητοί, εἰ οὕτως ὁ θεὸς ἠγάπησεν ἡµᾶς, καὶ ἡµεῖς 
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ὀφείλοµεν ἀλλήλους ἀγαπᾶν. 12 θεὸν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται· ἐὰν 
ἀγαπῶµεν ἀλλήλους, ὁ θεὸς ἐν ἡµῖν µένει καὶ ἡ ἀγάπη αὐτοῦ 
τετελειωµένη ἐν ἡµῖν ἐστιν. 13 Ἐν τούτῳ γινώσκοµεν ὅτι ἐν αὐτῷ 
µένοµεν καὶ αὐτὸς ἐν ἡµῖν, ὅτι ἐκ τοῦ πνεύµατος αὐτοῦ δέδωκεν 
ἡµῖν. 14 καὶ ἡµεῖς τεθεάµεθα καὶ µαρτυροῦµεν ὅτι ὁ πατὴρ 
ἀπέσταλκεν τὸν υἱὸν σωτῆρα τοῦ κόσµου. 15 ὃς ἐὰν ὁµολογήσῃ ὅτι 
Ἰησοῦς ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ µένει καὶ αὐτὸς ἐν τῷ 
θεῷ. 16 καὶ ἡµεῖς ἐγνώκαµεν καὶ πεπιστεύκαµεν τὴν ἀγάπην ἣν 
ἔχει ὁ θεὸς ἐν ἡµῖν. Ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν, καὶ ὁ µένων ἐν τῇ ἀγάπῃ 
ἐν τῷ θεῷ µένει καὶ ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ µένει. 17 ἐν τούτῳ τετελείωται 
ἡ ἀγάπη µεθ� ἡµῶν, ἵνα παρρησίαν ἔχωµεν ἐν τῇ ἡµέρᾳ τῆς 
κρίσεως, ὅτι καθὼς ἐκεῖνός ἐστιν καὶ ἡµεῖς ἐσµεν ἐν τῷ κόσµῳ 
τούτῳ. 18 φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ� ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω 
βάλλει τὸν φόβον, ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει, ὁ δὲ φοβούµενος οὐ 
τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ. 19 ἡµεῖς ἀγαπῶµεν, ὅτι αὐτὸς πρῶτος 
ἠγάπησεν ἡµᾶς. 20 ἐάν τις εἴπῃ ὅτι Ἀγαπῶ τὸν θεόν, καὶ τὸν 
ἀδελφὸν αὐτοῦ µισῇ, ψεύστης ἐστίν· ὁ γὰρ µὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν 
αὐτοῦ ὃν ἑώρακεν, τὸν θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακεν οὐ δύναται ἀγαπᾶν. 21 
καὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔχοµεν ἀπ� αὐτοῦ, ἵνα ὁ ἀγαπῶν τὸν θεὸν 
ἀγαπᾷ καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ.  

1Io 5:11Io 5:11Io 5:11Io 5:1    

Πᾶς ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς ἐκ τοῦ θεοῦ 
γεγέννηται, καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν τὸν γεννήσαντα ἀγαπᾷ [καὶ] τὸν 
γεγεννηµένον ἐξ αὐτοῦ. 2 ἐν τούτῳ γινώσκοµεν ὅτι ἀγαπῶµεν τὰ 
τέκνα τοῦ θεοῦ, ὅταν τὸν θεὸν ἀγαπῶµεν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ 
ποιῶµεν. 3 αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ, ἵνα τὰς ἐντολὰς 
αὐτοῦ τηρῶµεν· καὶ αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ βαρεῖαι οὐκ εἰσίν, 4 ὅτι πᾶν 
τὸ γεγεννηµένον ἐκ τοῦ θεοῦ νικᾷ τὸν κόσµον· καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ 
νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσµον, ἡ πίστις ἡµῶν. 5 τίς [δέ] ἐστιν ὁ 
νικῶν τὸν κόσµον εἰ µὴ ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ 
θεοῦ; 6 Οὗτός ἐστιν ὁ ἐλθὼν δι� ὕδατος καὶ αἵµατος, Ἰησοῦς 
Χριστός· οὐκ ἐν τῷ ὕδατι µόνον ἀλλ� ἐν τῷ ὕδατι καὶ ἐν τῷ αἵµατι· 
καὶ τὸ πνεῦµά ἐστιν τὸ µαρτυροῦν, ὅτι τὸ πνεῦµά ἐστιν ἡ ἀλήθεια. 
7 ὅτι τρεῖς εἰσιν οἱ µαρτυροῦντες, 8 τὸ πνεῦµα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ 
αἷµα, καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσιν. 9 εἰ τὴν µαρτυρίαν τῶν 
ἀνθρώπων λαµβάνοµεν, ἡ µαρτυρία τοῦ θεοῦ µείζων ἐστίν, ὅτι 
αὕτη ἐστὶν ἡ µαρτυρία τοῦ θεοῦ, ὅτι µεµαρτύρηκεν περὶ τοῦ υἱοῦ 
αὐτοῦ. 10 ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ ἔχει τὴν µαρτυρίαν ἐν 
αὑτῷ· ὁ µὴ πιστεύων τῷ θεῷ ψεύστην πεποίηκεν αὐτόν, ὅτι οὐ 
πεπίστευκεν εἰς τὴν µαρτυρίαν ἣν µεµαρτύρηκεν ὁ θεὸς περὶ τοῦ 
υἱοῦ αὐτοῦ. 11 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ µαρτυρία, ὅτι ζωὴν αἰώνιον ἔδωκεν 
ἡµῖν ὁ θεός, καὶ αὕτη ἡ ζωὴ ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ ἐστιν. 12 ὁ ἔχων τὸν 
υἱὸν ἔχει τὴν ζωήν· ὁ µὴ ἔχων τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ τὴν ζωὴν οὐκ ἔχει. 
13 Ταῦτα ἔγραψα ὑµῖν ἵνα εἰδῆτε ὅτι ζωὴν ἔχετε αἰώνιον, τοῖς 
πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνοµα τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ. 14 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ 
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παρρησία ἣν ἔχοµεν πρὸς αὐτόν, ὅτι ἐάν τι αἰτώµεθα κατὰ τὸ 
θέληµα αὐτοῦ ἀκούει ἡµῶν. 15 καὶ ἐὰν οἴδαµεν ὅτι ἀκούει ἡµῶν ὃ 
ἐὰν αἰτώµεθα, οἴδαµεν ὅτι ἔχοµεν τὰ αἰτήµατα ἃ ᾐτήκαµεν ἀπ� 
αὐτοῦ. 16 Ἐάν τις ἴδῃ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἁµαρτάνοντα ἁµαρτίαν 
µὴ πρὸς θάνατον, αἰτήσει, καὶ δώσει αὐτῷ ζωήν, τοῖς 
ἁµαρτάνουσιν µὴ πρὸς θάνατον. ἔστιν ἁµαρτία πρὸς θάνατον· οὐ 
περὶ ἐκείνης λέγω ἵνα ἐρωτήσῃ. 17 πᾶσα ἀδικία ἁµαρτία ἐστίν, 
καὶ ἔστιν ἁµαρτία οὐ πρὸς θάνατον. 18 Οἴδαµεν ὅτι πᾶς ὁ 
γεγεννηµένος ἐκ τοῦ θεοῦ οὐχ ἁµαρτάνει, ἀλλ� ὁ γεννηθεὶς ἐκ τοῦ 
θεοῦ τηρεῖ αὐτόν, καὶ ὁ πονηρὸς οὐχ ἅπτεται αὐτοῦ. 19 οἴδαµεν ὅτι 
ἐκ τοῦ θεοῦ ἐσµεν, καὶ ὁ κόσµος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται. 20 
οἴδαµεν δὲ ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἥκει, καὶ δέδωκεν ἡµῖν διάνοιαν ἵνα 
γινώσκοµεν τὸν ἀληθινόν· καὶ ἐσµὲν ἐν τῷ ἀληθινῷ, ἐν τῷ υἱῷ 
αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστῷ. οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς θεὸς καὶ ζωὴ αἰώνιος. 
21 Τεκνία, φυλάξατε ἑαυτὰ ἀπὸ τῶν εἰδώλων.  

ΙΩΑΝΝΟΥ Β ΙΩΑΝΝΟΥ Β ΙΩΑΝΝΟΥ Β ΙΩΑΝΝΟΥ Β     

2Io 1:12Io 1:12Io 1:12Io 1:1    

Ὁ πρεσβύτερος ἐκλεκτῇ κυρίᾳ καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς, οὓς ἐγὼ 
ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ, καὶ οὐκ ἐγὼ µόνος ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ 
ἐγνωκότες τὴν ἀλήθειαν, 2 διὰ τὴν ἀλήθειαν τὴν µένουσαν ἐν 
ἡµῖν, καὶ µεθ� ἡµῶν ἔσται εἰς τὸν αἰῶνα. 3 ἔσται µεθ� ἡµῶν χάρις 
ἔλεος εἰρήνη παρὰ θεοῦ πατρός, καὶ παρὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ 
τοῦ πατρός, ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ. 4 Ἐχάρην λίαν ὅτι εὕρηκα ἐκ 
τῶν τέκνων σου περιπατοῦντας ἐν ἀληθείᾳ, καθὼς ἐντολὴν 
ἐλάβοµεν παρὰ τοῦ πατρός. 5 καὶ νῦν ἐρωτῶ σε, κυρία, οὐχ ὡς 
ἐντολὴν γράφων σοι καινὴν ἀλλὰ ἣν εἴχοµεν ἀπ� ἀρχῆς, ἵνα 
ἀγαπῶµεν ἀλλήλους. 6 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ἵνα περιπατῶµεν 
κατὰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ· αὕτη ἡ ἐντολή ἐστιν, καθὼς ἠκούσατε 
ἀπ� ἀρχῆς, ἵνα ἐν αὐτῇ περιπατῆτε. 7 ὅτι πολλοὶ πλάνοι ἐξῆλθον 
εἰς τὸν κόσµον, οἱ µὴ ὁµολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόµενον ἐν 
σαρκί· οὗτός ἐστιν ὁ πλάνος καὶ ὁ ἀντίχριστος. 8 βλέπετε ἑαυτούς, 
ἵνα µὴ ἀπολέσητε ἃ εἰργάσασθε ἀλλὰ µισθὸν πλήρη ἀπολάβητε. 9 
πᾶς ὁ προάγων καὶ µὴ µένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ θεὸν οὐκ 
ἔχει· ὁ µένων ἐν τῇ διδαχῇ, οὗτος καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἔχει. 
10 εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑµᾶς καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, µὴ 
λαµβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν καὶ χαίρειν αὐτῷ µὴ λέγετε· 11 ὁ 
λέγων γὰρ αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς. 
12 Πολλὰ ἔχων ὑµῖν γράφειν οὐκ ἐβουλήθην διὰ χάρτου καὶ 
µέλανος, ἀλλὰ ἐλπίζω γενέσθαι πρὸς ὑµᾶς καὶ στόµα πρὸς στόµα 
λαλῆσαι, ἵνα ἡ χαρὰ ἡµῶν πεπληρωµένη ᾖ. 13 Ἀσπάζεταί σε τὰ 
τέκνα τῆς ἀδελφῆς σου τῆς ἐκλεκτῆς.  
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ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΑΝΝΟΥ Γ    

3Io 1:1 3Io 1:1 3Io 1:1 3Io 1:1     

Ὁ πρεσβύτερος Γαΐῳ τῷ ἀγαπητῷ, ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ. 2 
Ἀγαπητέ, περὶ πάντων εὔχοµαί σε εὐοδοῦσθαι καὶ ὑγιαίνειν, καθὼς 
εὐοδοῦταί σου ἡ ψυχή. 3 ἐχάρην γὰρ λίαν ἐρχοµένων ἀδελφῶν καὶ 
µαρτυρούντων σου τῇ ἀληθείᾳ, καθὼς σὺ ἐν ἀληθείᾳ περιπατεῖς. 4 
µειζοτέραν τούτων οὐκ ἔχω χαράν, ἵνα ἀκούω τὰ ἐµὰ τέκνα ἐν τῇ 
ἀληθείᾳ περιπατοῦντα. 5 Ἀγαπητέ, πιστὸν ποιεῖς ὃ ἐὰν ἐργάσῃ εἰς 
τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τοῦτο ξένους, 6 οἳ ἐµαρτύρησάν σου τῇ ἀγάπῃ 
ἐνώπιον ἐκκλησίας, οὓς καλῶς ποιήσεις προπέµψας ἀξίως τοῦ θεοῦ· 
7 ὑπὲρ γὰρ τοῦ ὀνόµατος ἐξῆλθον µηδὲν λαµβάνοντες ἀπὸ τῶν 
ἐθνικῶν. 8 ἡµεῖς οὖν ὀφείλοµεν ὑπολαµβάνειν τοὺς τοιούτους, ἵνα 
συνεργοὶ γινώµεθα τῇ ἀληθείᾳ. 9 Ἔγραψά τι τῇ ἐκκλησίᾳ· ἀλλ� ὁ 
φιλοπρωτεύων αὐτῶν ∆ιοτρέφης οὐκ ἐπιδέχεται ἡµᾶς. 10 διὰ 
τοῦτο, ἐὰν ἔλθω, ὑποµνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα ἃ ποιεῖ, λόγοις πονηροῖς 
φλυαρῶν ἡµᾶς· καὶ µὴ ἀρκούµενος ἐπὶ τούτοις οὔτε αὐτὸς 
ἐπιδέχεται τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τοὺς βουλοµένους κωλύει καὶ ἐκ τῆς 
ἐκκλησίας ἐκβάλλει. 11 Ἀγαπητέ, µὴ µιµοῦ τὸ κακὸν ἀλλὰ τὸ 
ἀγαθόν. ὁ ἀγαθοποιῶν ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν· ὁ κακοποιῶν οὐχ ἑώρακεν 
τὸν θεόν. 12 ∆ηµητρίῳ µεµαρτύρηται ὑπὸ πάντων καὶ ὑπὸ αὐτῆς 
τῆς ἀληθείας· καὶ ἡµεῖς δὲ µαρτυροῦµεν, καὶ οἶδας ὅτι ἡ µαρτυρία 
ἡµῶν ἀληθής ἐστιν. 13 Πολλὰ εἶχον γράψαι σοι, ἀλλ� οὐ θέλω διὰ 
µέλανος καὶ καλάµου σοι γράφειν· 14 ἐλπίζω δὲ εὐθέως σε ἰδεῖν, 
καὶ στόµα πρὸς στόµα λαλήσοµεν. 15 εἰρήνη σοι. ἀσπάζονταί σε οἱ 
φίλοι. ἀσπάζου τοὺς φίλους κατ� ὄνοµα.  

ΙΟΥ∆Α ΙΟΥ∆Α ΙΟΥ∆Α ΙΟΥ∆Α     

Iud 1:1Iud 1:1Iud 1:1Iud 1:1    

Ἰούδας Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, ἀδελφὸς δὲ Ἰακώβου, τοῖς ἐν θεῷ 
πατρὶ ἠγαπηµένοις καὶ Ἰησοῦ Χριστῷ τετηρηµένοις κλητοῖς· 2 
ἔλεος ὑµῖν καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη πληθυνθείη. 3 Ἀγαπητοί, πᾶσαν 
σπουδὴν ποιούµενος γράφειν ὑµῖν περὶ τῆς κοινῆς ἡµῶν σωτηρίας 
ἀνάγκην ἔσχον γράψαι ὑµῖν παρακαλῶν ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ 
παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει. 4 παρεισέδυσαν γάρ τινες 
ἄνθρωποι, οἱ πάλαι προγεγραµµένοι εἰς τοῦτο τὸ κρίµα, ἀσεβεῖς, 
τὴν τοῦ θεοῦ ἡµῶν χάριτα µετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν καὶ τὸν 
µόνον δεσπότην καὶ κύριον ἡµῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀρνούµενοι. 5 
Ὑποµνῆσαι δὲ ὑµᾶς βούλοµαι, εἰδότας ἅπαξ πάντα, ὅτι Ἰησοῦς 
λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσας τὸ δεύτερον τοὺς µὴ πιστεύσαντας 
ἀπώλεσεν, 6 ἀγγέλους τε τοὺς µὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχὴν 
ἀλλὰ ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον εἰς κρίσιν µεγάλης ἡµέρας 
δεσµοῖς ἀϊδίοις ὑπὸ ζόφον τετήρηκεν· 7 ὡς Σόδοµα καὶ Γόµορρα καὶ 
αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις, τὸν ὅµοιον τρόπον τούτοις ἐκπορνεύσασαι καὶ 
ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας, πρόκεινται δεῖγµα πυρὸς αἰωνίου 
δίκην ὑπέχουσαι. 8 Ὁµοίως µέντοι καὶ οὗτοι ἐνυπνιαζόµενοι σάρκα 
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µὲν µιαίνουσιν, κυριότητα δὲ ἀθετοῦσιν, δόξας δὲ βλασφηµοῦσιν. 9 
ὁ δὲ Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος, ὅτε τῷ διαβόλῳ διακρινόµενος 
διελέγετο περὶ τοῦ Μωϋσέως σώµατος, οὐκ ἐτόλµησεν κρίσιν 
ἐπενεγκεῖν βλασφηµίας, ἀλλὰ εἶπεν, Ἐπιτιµήσαι σοι κύριος. 10 
οὗτοι δὲ ὅσα µὲν οὐκ οἴδασιν βλασφηµοῦσιν, ὅσα δὲ φυσικῶς ὡς τὰ 
ἄλογα ζῷα ἐπίστανται, ἐν τούτοις φθείρονται. 11 οὐαὶ αὐτοῖς, ὅτι 
τῇ ὁδῷ τοῦ Κάϊν  ἐπορεύθησαν, καὶ τῇ πλάνῃ τοῦ Βαλαὰµ µισθοῦ 
ἐξεχύθησαν, καὶ τῇ ἀντιλογίᾳ τοῦ Κόρε ἀπώλοντο. 12 οὗτοί εἰσιν οἱ 
ἐν ταῖς ἀγάπαις ὑµῶν σπιλάδες συνευωχούµενοι ἀφόβως, ἑαυτοὺς 
ποιµαίνοντες, νεφέλαι ἄνυδροι ὑπὸ ἀνέµων παραφερόµεναι, δένδρα 
φθινοπωρινὰ ἄκαρπα δὶς ἀποθανόντα ἐκριζωθέντα, 13 κύµατα 
ἄγρια θαλάσσης ἐπαφρίζοντα τὰς ἑαυτῶν αἰσχύνας, ἀστέρες 
πλανῆται οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους εἰς αἰῶνα τετήρηται. 14 
Προεφήτευσεν δὲ καὶ τούτοις ἕβδοµος ἀπὸ Ἀδὰµ Ἑνὼχ λέγων, Ἰδοὺ 
ἦλθεν κύριος ἐν ἁγίαις µυριάσιν αὐτοῦ, 15 ποιῆσαι κρίσιν κατὰ 
πάντων καὶ ἐλέγξαι πάντας τοὺς ἀσεβεῖς περὶ πάντων τῶν ἔργων 
ἀσεβείας αὐτῶν ὧν ἠσέβησαν καὶ περὶ πάντων τῶν σκληρῶν ὧν 
ἐλάλησαν κατ� αὐτοῦ ἁµαρτωλοὶ ἀσεβεῖς. 16 Οὗτοί εἰσιν 
γογγυσταί, µεµψίµοιροι, κατὰ τὰς ἐπιθυµίας αὐτῶν πορευόµενοι, 
καὶ τὸ στόµα αὐτῶν λαλεῖ ὑπέρογκα, θαυµάζοντες πρόσωπα 
ὠφελείας χάριν. 17 Ὑµεῖς δέ, ἀγαπητοί, µνήσθητε τῶν ῥηµάτων 
τῶν προειρηµένων ὑπὸ τῶν ἀποστόλων τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ· 18 ὅτι ἔλεγον ὑµῖν, Ἐπ� ἐσχάτου [τοῦ] χρόνου ἔσονται 
ἐµπαῖκται κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυµίας πορευόµενοι τῶν ἀσεβειῶν. 
19 Οὗτοί εἰσιν οἱ ἀποδιορίζοντες, ψυχικοί, πνεῦµα µὴ ἔχοντες. 20 
ὑµεῖς δέ, ἀγαπητοί, ἐποικοδοµοῦντες ἑαυτοὺς τῇ ἁγιωτάτῃ ὑµῶν 
πίστει, ἐν πνεύµατι ἁγίῳ προσευχόµενοι, 21 ἑαυτοὺς ἐν ἀγάπῃ θεοῦ 
τηρήσατε, προσδεχόµενοι τὸ ἔλεος τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 
εἰς ζωὴν αἰώνιον. 22 καὶ οὓς µὲν ἐλεᾶτε διακρινοµένους, 23 οὓς δὲ 
σῴζετε ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες, οὓς δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ, µισοῦντες καὶ 
τὸν ἀπὸ τῆς σαρκὸς ἐσπιλωµένον χιτῶνα. 24 Τῷ δὲ δυναµένῳ 
φυλάξαι ὑµᾶς ἀπταίστους καὶ στῆσαι κατενώπιον τῆς δόξης αὐτοῦ 
ἀµώµους ἐν ἀγαλλιάσει, 25 µόνῳ θεῷ σωτῆρι ἡµῶν διὰ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡµῶν δόξα µεγαλωσύνη κράτος καὶ ἐξουσία πρὸ 
παντὸς τοῦ αἰῶνος καὶ νῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀµήν.  

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ     

Apoc 1:1Apoc 1:1Apoc 1:1Apoc 1:1    

Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ θεός, δεῖξαι τοῖς 
δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει, καὶ ἐσήµανεν ἀποστείλας 
διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἰωάννῃ, 2 ὃς ἐµαρτύρησεν 
τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν µαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅσα εἶδεν. 3 
µακάριος ὁ ἀναγινώσκων καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς 
προφητείας καὶ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραµµένα, ὁ γὰρ καιρὸς 
ἐγγύς. 4 Ἰωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ Ἀσίᾳ· χάρις 
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ὑµῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόµενος, καὶ ἀπὸ τῶν 
ἑπτὰ πνευµάτων ἃ ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ, 5 καὶ ἀπὸ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, ὁ µάρτυς ὁ πιστός, ὁ πρωτότοκος τῶν νεκρῶν καὶ ὁ ἄρχων 
τῶν βασιλέων τῆς γῆς. Τῷ ἀγαπῶντι ἡµᾶς καὶ λύσαντι ἡµᾶς ἐκ 
τῶν ἁµαρτιῶν ἡµῶν ἐν τῷ αἵµατι αὐτοῦ �6 καὶ ἐποίησεν ἡµᾶς 
βασιλείαν, ἱερεῖς τῷ θεῷ καὶ πατρὶ αὐτοῦ � αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ 
κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας [τῶν αἰώνων]· ἀµήν. 7 Ἰδοὺ ἔρχεται µετὰ 
τῶν νεφελῶν, καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλµὸς καὶ οἵτινες αὐτὸν 
ἐξεκέντησαν, καὶ κόψονται ἐπ� αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. ναί, 
ἀµήν. 8 Ἐγώ εἰµι τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, λέγει κύριος ὁ θεός, ὁ ὢν 
καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόµενος, ὁ παντοκράτωρ. 9 Ἐγὼ Ἰωάννης, ὁ 
ἀδελφὸς ὑµῶν καὶ συγκοινωνὸς ἐν τῇ θλίψει καὶ βασιλείᾳ καὶ 
ὑποµονῇ ἐν Ἰησοῦ, ἐγενόµην ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουµένῃ Πάτµῳ διὰ 
τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν µαρτυρίαν Ἰησοῦ. 10 ἐγενόµην ἐν 
πνεύµατι ἐν τῇ κυριακῇ ἡµέρᾳ, καὶ ἤκουσα ὀπίσω µου φωνὴν 
µεγάλην ὡς σάλπιγγος 11 λεγούσης, Ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον 
καὶ πέµψον ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις, εἰς Ἔφεσον καὶ εἰς Σµύρναν καὶ 
εἰς Πέργαµον καὶ εἰς Θυάτιρα καὶ εἰς Σάρδεις καὶ εἰς Φιλαδέλφειαν 
καὶ εἰς Λαοδίκειαν. 12 Καὶ ἐπέστρεψα βλέπειν τὴν φωνὴν ἥτις 
ἐλάλει µετ� ἐµοῦ· καὶ ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς, 13 
καὶ ἐν µέσῳ τῶν λυχνιῶν ὅµοιον υἱὸν ἀνθρώπου, ἐνδεδυµένον 
ποδήρη καὶ περιεζωσµένον πρὸς τοῖς µαστοῖς ζώνην χρυσᾶν· 14 ἡ δὲ 
κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες λευκαὶ ὡς ἔριον λευκόν, ὡς χιών, καὶ 
οἱ ὀφθαλµοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός, 15 καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅµοιοι 
χαλκολιβάνῳ ὡς ἐν καµίνῳ πεπυρωµένης, καὶ ἡ φωνὴ αὐτοῦ ὡς 
φωνὴ ὑδάτων πολλῶν, 16 καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας 
ἑπτά, καὶ ἐκ τοῦ στόµατος αὐτοῦ ῥοµφαία δίστοµος ὀξεῖα 
ἐκπορευοµένη, καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ δυνάµει 
αὐτοῦ. 17 Καὶ ὅτε εἶδον αὐτόν, ἔπεσα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ ὡς 
νεκρός· καὶ ἔθηκεν τὴν δεξιὰν αὐτοῦ ἐπ� ἐµὲ λέγων, Μὴ φοβοῦ· 
ἐγώ εἰµι ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, 18 καὶ ὁ ζῶν, καὶ ἐγενόµην 
νεκρὸς καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰµι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ ἔχω τὰς 
κλεῖς τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ᾅδου. 19 γράψον οὖν ἃ εἶδες καὶ ἃ εἰσὶν 
καὶ ἃ µέλλει γενέσθαι µετὰ ταῦτα. 20 τὸ µυστήριον τῶν ἑπτὰ 
ἀστέρων οὓς εἶδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς µου, καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς 
χρυσᾶς· οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσιν, καὶ αἱ 
λυχνίαι αἱ ἑπτὰ ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν.  

Apoc 2:1Apoc 2:1Apoc 2:1Apoc 2:1    

Τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Ἐφέσῳ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ 
κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐν µέσῳ 
τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν· 2 Οἶδα τὰ ἔργα σου καὶ τὸν κόπον 
καὶ τὴν ὑποµονήν σου, καὶ ὅτι οὐ δύνῃ βαστάσαι κακούς, καὶ 
ἐπείρασας τοὺς λέγοντας ἑαυτοὺς ἀποστόλους καὶ οὐκ εἰσίν, καὶ 
εὗρες αὐτοὺς ψευδεῖς· 3 καὶ ὑποµονὴν ἔχεις, καὶ ἐβάστασας διὰ τὸ 
ὄνοµά µου, καὶ οὐ κεκοπίακες. 4 ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι τὴν 
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ἀγάπην σου τὴν πρώτην ἀφῆκες. 5 µνηµόνευε οὖν πόθεν πέπτωκας, 
καὶ µετανόησον καὶ τὰ πρῶτα ἔργα ποίησον· εἰ δὲ µή, ἔρχοµαί σοι 
καὶ κινήσω τὴν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς, ἐὰν µὴ 
µετανοήσῃς. 6 ἀλλὰ τοῦτο ἔχεις, ὅτι µισεῖς τὰ ἔργα τῶν 
Νικολαϊτῶν, ἃ κἀγὼ µισῶ. 7 ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦµα 
λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου 
τῆς ζωῆς, ὅ ἐστιν ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ θεοῦ. 8 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ 
τῆς ἐν Σµύρνῃ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ πρῶτος καὶ ὁ 
ἔσχατος, ὃς ἐγένετο νεκρὸς καὶ ἔζησεν· 9 Οἶδά σου τὴν θλῖψιν καὶ 
τὴν πτωχείαν, ἀλλὰ πλούσιος εἶ, καὶ τὴν βλασφηµίαν ἐκ τῶν 
λεγόντων Ἰουδαίους εἶναι ἑαυτούς, καὶ οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ συναγωγὴ 
τοῦ Σατανᾶ. 10 µηδὲν φοβοῦ ἃ µέλλεις πάσχειν. ἰδοὺ µέλλει 
βάλλειν ὁ διάβολος ἐξ ὑµῶν εἰς φυλακὴν ἵνα πειρασθῆτε, καὶ ἕξετε 
θλῖψιν ἡµερῶν δέκα. γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν 
στέφανον τῆς ζωῆς. 11 ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦµα λέγει 
ταῖς ἐκκλησίαις. ὁ νικῶν οὐ µὴ ἀδικηθῇ ἐκ τοῦ θανάτου τοῦ 
δευτέρου. 12 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάµῳ ἐκκλησίας γράψον· 
Τάδε λέγει ὁ ἔχων τὴν ῥοµφαίαν τὴν δίστοµον τὴν ὀξεῖαν· 13 Οἶδα 
ποῦ κατοικεῖς, ὅπου ὁ θρόνος τοῦ Σατανᾶ, καὶ κρατεῖς τὸ ὄνοµά 
µου, καὶ οὐκ ἠρνήσω τὴν πίστιν µου καὶ ἐν ταῖς ἡµέραις Ἀντιπᾶς ὁ 
µάρτυς µου ὁ πιστός µου, ὃς ἀπεκτάνθη παρ� ὑµῖν, ὅπου ὁ Σατανᾶς 
κατοικεῖ. 14 ἀλλ� ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα, ὅτι ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας 
τὴν διδαχὴν Βαλαάµ, ὃς ἐδίδασκεν τῷ Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδαλον 
ἐνώπιον τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, φαγεῖν εἰδωλόθυτα καὶ πορνεῦσαι· 15 
οὕτως ἔχεις καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Νικολαϊτῶν ὁµοίως. 16 
µετανόησον οὖν· εἰ δὲ µή, ἔρχοµαί σοι ταχύ, καὶ πολεµήσω µετ� 
αὐτῶν ἐν τῇ ῥοµφαίᾳ τοῦ στόµατός µου. 17 ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω 
τί τὸ πνεῦµα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ τοῦ 
µάννα τοῦ κεκρυµµένου, καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκὴν καὶ ἐπὶ τὴν 
ψῆφον ὄνοµα καινὸν γεγραµµένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ µὴ ὁ λαµβάνων. 
18 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Θυατίροις ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει 
ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὁ ἔχων τοὺς ὀφθαλµοὺς αὐτοῦ ὡς φλόγα πυρός, καὶ 
οἱ πόδες αὐτοῦ ὅµοιοι χαλκολιβάνῳ· 19 Οἶδά σου τὰ ἔργα καὶ τὴν 
ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν καὶ τὴν διακονίαν καὶ τὴν ὑποµονήν σου, 
καὶ τὰ ἔργα σου τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων. 20 ἀλλὰ ἔχω 
κατὰ σοῦ ὅτι ἀφεῖς τὴν γυναῖκα Ἰεζάβελ, ἡ λέγουσα ἑαυτὴν 
προφῆτιν, καὶ διδάσκει καὶ πλανᾷ τοὺς ἐµοὺς δούλους πορνεῦσαι καὶ 
φαγεῖν εἰδωλόθυτα. 21 καὶ ἔδωκα αὐτῇ χρόνον ἵνα µετανοήσῃ, καὶ 
οὐ θέλει µετανοῆσαι ἐκ τῆς πορνείας αὐτῆς. 22 ἰδοὺ βάλλω αὐτὴν 
εἰς κλίνην, καὶ τοὺς µοιχεύοντας µετ� αὐτῆς εἰς θλῖψιν µεγάλην, 
ἐὰν µὴ µετανοήσωσιν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῆς· 23 καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς 
ἀποκτενῶ ἐν θανάτῳ· καὶ γνώσονται πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι ὅτι ἐγώ 
εἰµι ὁ ἐραυνῶν νεφροὺς καὶ καρδίας, καὶ δώσω ὑµῖν ἑκάστῳ κατὰ 
τὰ ἔργα ὑµῶν. 24 ὑµῖν δὲ λέγω τοῖς λοιποῖς τοῖς ἐν Θυατίροις, ὅσοι 
οὐκ ἔχουσιν τὴν διδαχὴν ταύτην, οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ βαθέα τοῦ 
Σατανᾶ, ὡς λέγουσιν, οὐ βάλλω ἐφ� ὑµᾶς ἄλλο βάρος· 25 πλὴν ὃ 
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ἔχετε κρατήσατε ἄχρις οὗ ἂν ἥξω. 26 καὶ ὁ νικῶν καὶ ὁ τηρῶν ἄχρι 
τέλους τὰ ἔργα µου, δώσω αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἐθνῶν, 27 καὶ 
ποιµανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ, ὡς τὰ σκεύη τὰ κεραµικὰ 
συντρίβεται, 28 ὡς κἀγὼ εἴληφα παρὰ τοῦ πατρός µου, καὶ δώσω 
αὐτῷ τὸν ἀστέρα τὸν πρωϊνόν. 29 ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ 
πνεῦµα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.  

Apoc 3:1Apoc 3:1Apoc 3:1Apoc 3:1    

Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σάρδεσιν ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ 
ἔχων τὰ ἑπτὰ πνεύµατα τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας· Οἶδά σου 
τὰ ἔργα, ὅτι ὄνοµα ἔχεις ὅτι ζῇς, καὶ νεκρὸς εἶ. 2 γίνου γρηγορῶν, 
καὶ στήρισον τὰ λοιπὰ ἃ ἔµελλον ἀποθανεῖν, οὐ γὰρ εὕρηκά σου 
[τὰ] ἔργα πεπληρωµένα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ µου· 3 µνηµόνευε οὖν 
πῶς εἴληφας καὶ ἤκουσας, καὶ τήρει, καὶ µετανόησον. ἐὰν οὖν µὴ 
γρηγορήσῃς, ἥξω ὡς κλέπτης, καὶ οὐ µὴ γνῷς ποίαν ὥραν ἥξω ἐπὶ 
σέ. 4 ἀλλὰ ἔχεις ὀλίγα ὀνόµατα ἐν Σάρδεσιν ἃ οὐκ ἐµόλυναν τὰ 
ἱµάτια αὐτῶν, καὶ περιπατήσουσιν µετ� ἐµοῦ ἐν λευκοῖς, ὅτι ἄξιοί 
εἰσιν. 5 ὁ νικῶν οὕτως περιβαλεῖται ἐν ἱµατίοις λευκοῖς, καὶ οὐ µὴ 
ἐξαλείψω τὸ ὄνοµα αὐτοῦ ἐκ τῆς βίβλου τῆς ζωῆς, καὶ ὁµολογήσω 
τὸ ὄνοµα αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ πατρός µου καὶ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων 
αὐτοῦ. 6 ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦµα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 
7 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε 
λέγει ὁ ἅγιος, ὁ ἀληθινός, ὁ ἔχων τὴν κλεῖν ∆αυίδ, ὁ ἀνοίγων καὶ 
οὐδεὶς κλείσει, καὶ κλείων καὶ οὐδεὶς ἀνοίγει· 8 Οἶδά σου τὰ ἔργα � 
ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου θύραν ἠνεῳγµένην, ἣν οὐδεὶς δύναται 
κλεῖσαι αὐτήν � ὅτι µικρὰν ἔχεις δύναµιν, καὶ ἐτήρησάς µου τὸν 
λόγον, καὶ οὐκ ἠρνήσω τὸ ὄνοµά µου. 9 ἰδοὺ διδῶ ἐκ τῆς 
συναγωγῆς τοῦ Σατανᾶ, τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς Ἰουδαίους εἶναι, 
καὶ οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ ψεύδονται· ἰδοὺ ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξουσιν καὶ 
προσκυνήσουσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου, καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ 
ἠγάπησά σε. 10 ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑποµονῆς µου, κἀγώ 
σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασµοῦ τῆς µελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ 
τῆς οἰκουµένης ὅλης πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. 11 
ἔρχοµαι ταχύ· κράτει ὃ ἔχεις, ἵνα µηδεὶς λάβῃ τὸν στέφανόν σου. 
12 ὁ νικῶν ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ θεοῦ µου, καὶ ἔξω 
οὐ µὴ ἐξέλθῃ ἔτι, καὶ γράψω ἐπ� αὐτὸν τὸ ὄνοµα τοῦ θεοῦ µου καὶ 
τὸ ὄνοµα τῆς πόλεως τοῦ θεοῦ µου, τῆς καινῆς Ἰερουσαλήµ, ἡ 
καταβαίνουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ µου, καὶ τὸ ὄνοµά µου 
τὸ καινόν. 13 ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦµα λέγει ταῖς 
ἐκκλησίαις. 14 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ ἐκκλησίας 
γράψον· Τάδε λέγει ὁ Ἀµήν, ὁ µάρτυς ὁ πιστὸς καὶ ἀληθινός, ἡ 
ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ θεοῦ· 15 Οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι οὔτε ψυχρὸς 
εἶ οὔτε ζεστός. ὄφελον ψυχρὸς ἦς ἢ ζεστός. 16 οὕτως, ὅτι χλιαρὸς εἶ 
καὶ οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός, µέλλω σε ἐµέσαι ἐκ τοῦ στόµατός 
µου. 17 ὅτι λέγεις ὅτι Πλούσιός εἰµι καὶ πεπλούτηκα καὶ οὐδὲν 
χρείαν ἔχω, καὶ οὐκ οἶδας ὅτι σὺ εἶ ὁ ταλαίπωρος καὶ ἐλεεινὸς καὶ 
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πτωχὸς καὶ τυφλὸς καὶ γυµνός, 18 συµβουλεύω σοι ἀγοράσαι παρ� 
ἐµοῦ χρυσίον πεπυρωµένον ἐκ πυρὸς ἵνα πλουτήσῃς, καὶ ἱµάτια 
λευκὰ ἵνα περιβάλῃ καὶ µὴ φανερωθῇ ἡ αἰσχύνη τῆς γυµνότητός 
σου, καὶ κολλούριον ἐγχρῖσαι τοὺς ὀφθαλµούς σου ἵνα βλέπῃς. 19 
ἐγὼ ὅσους ἐὰν φιλῶ ἐλέγχω καὶ παιδεύω· ζήλευε οὖν καὶ 
µετανόησον. 20 ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω· ἐάν τις 
ἀκούσῃ τῆς φωνῆς µου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, εἰσελεύσοµαι πρὸς 
αὐτὸν καὶ δειπνήσω µετ� αὐτοῦ καὶ αὐτὸς µετ� ἐµοῦ. 21 ὁ νικῶν 
δώσω αὐτῷ καθίσαι µετ� ἐµοῦ ἐν τῷ θρόνῳ µου, ὡς κἀγὼ ἐνίκησα 
καὶ ἐκάθισα µετὰ τοῦ πατρός µου ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ. 22 ὁ ἔχων 
οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦµα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.  

Apoc 4:1Apoc 4:1Apoc 4:1Apoc 4:1    

Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ θύρα ἠνεῳγµένη ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἡ 
φωνὴ ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος λαλούσης µετ� ἐµοῦ 
λέγων, Ἀνάβα ὧδε, καὶ δείξω σοι ἃ δεῖ γενέσθαι µετὰ ταῦτα. 2 
εὐθέως ἐγενόµην ἐν πνεύµατι· καὶ ἰδοὺ θρόνος ἔκειτο ἐν τῷ οὐρανῷ, 
καὶ ἐπὶ τὸν θρόνον καθήµενος, 3 καὶ ὁ καθήµενος ὅµοιος ὁράσει 
λίθῳ ἰάσπιδι καὶ σαρδίῳ, καὶ ἶρις κυκλόθεν τοῦ θρόνου ὅµοιος 
ὁράσει σµαραγδίνῳ. 4 καὶ κυκλόθεν τοῦ θρόνου θρόνους εἴκοσι 
τέσσαρες, καὶ ἐπὶ τοὺς θρόνους εἴκοσι τέσσαρας πρεσβυτέρους 
καθηµένους περιβεβληµένους ἐν ἱµατίοις λευκοῖς, καὶ ἐπὶ τὰς 
κεφαλὰς αὐτῶν στεφάνους χρυσοῦς. 5 καὶ ἐκ τοῦ θρόνου 
ἐκπορεύονται ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί· καὶ ἑπτὰ λαµπάδες 
πυρὸς καιόµεναι ἐνώπιον τοῦ θρόνου, ἅ εἰσιν τὰ ἑπτὰ πνεύµατα τοῦ 
θεοῦ, 6 καὶ ἐνώπιον τοῦ θρόνου ὡς θάλασσα ὑαλίνη ὁµοία 
κρυστάλλῳ. Καὶ ἐν µέσῳ τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου 
τέσσαρα ζῷα γέµοντα ὀφθαλµῶν ἔµπροσθεν καὶ ὄπισθεν· 7 καὶ τὸ 
ζῷον τὸ πρῶτον ὅµοιον λέοντι, καὶ τὸ δεύτερον ζῷον ὅµοιον µόσχῳ, 
καὶ τὸ τρίτον ζῷον ἔχων τὸ πρόσωπον ὡς ἀνθρώπου, καὶ τὸ 
τέταρτον ζῷον ὅµοιον ἀετῷ πετοµένῳ. 8 καὶ τὰ τέσσαρα ζῷα, ἓν 
καθ� ἓν αὐτῶν ἔχων ἀνὰ πτέρυγας ἕξ, κυκλόθεν καὶ ἔσωθεν 
γέµουσιν ὀφθαλµῶν· καὶ ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν ἡµέρας καὶ νυκτὸς 
λέγοντες, Ἅγιος ἅγιος ἅγιος κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ ἦν καὶ 
ὁ ὢν καὶ ὁ ἐρχόµενος. 9 καὶ ὅταν δώσουσιν τὰ ζῷα δόξαν καὶ τιµὴν 
καὶ εὐχαριστίαν τῷ καθηµένῳ ἐπὶ τοῦ θρόνου τῷ ζῶντι εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων, 10 πεσοῦνται οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι 
ἐνώπιον τοῦ καθηµένου ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ προσκυνήσουσιν τῷ 
ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ βαλοῦσιν τοὺς στεφάνους 
αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ θρόνου λέγοντες, 11 Ἄξιος εἶ, ὁ κύριος καὶ ὁ 
θεὸς ἡµῶν, λαβεῖν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιµὴν καὶ τὴν δύναµιν, ὅτι σὺ 
ἔκτισας τὰ πάντα, καὶ διὰ τὸ θέληµά σου ἦσαν καὶ ἐκτίσθησαν.  

Apoc 5:1Apoc 5:1Apoc 5:1Apoc 5:1    

Καὶ εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ καθηµένου ἐπὶ τοῦ θρόνου βιβλίον 
γεγραµµένον ἔσωθεν καὶ ὄπισθεν, κατεσφραγισµένον σφραγῖσιν 
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ἑπτά. 2 καὶ εἶδον ἄγγελον ἰσχυρὸν κηρύσσοντα ἐν φωνῇ µεγάλῃ, 
Τίς ἄξιος ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ λῦσαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ; 3 καὶ 
οὐδεὶς ἐδύνατο ἐν τῷ οὐρανῷ οὐδὲ ἐπὶ τῆς γῆς οὐδὲ ὑποκάτω τῆς 
γῆς ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό. 4 καὶ ἔκλαιον πολὺ ὅτι 
οὐδεὶς ἄξιος εὑρέθη ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό. 5 καὶ εἷς 
ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγει µοι, Μὴ κλαῖε· ἰδοὺ ἐνίκησεν ὁ λέων ὁ 
ἐκ τῆς φυλῆς Ἰούδα, ἡ ῥίζα ∆αυίδ, ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ τὰς ἑπτὰ 
σφραγῖδας αὐτοῦ. 6 Καὶ εἶδον ἐν µέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν 
τεσσάρων ζῴων καὶ ἐν µέσῳ τῶν πρεσβυτέρων ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς 
ἐσφαγµένον, ἔχων κέρατα ἑπτὰ καὶ ὀφθαλµοὺς ἑπτά, οἵ εἰσιν τὰ 
[ἑπτὰ] πνεύµατα τοῦ θεοῦ ἀπεσταλµένοι εἰς πᾶσαν τὴν γῆν. 7 καὶ 
ἦλθεν καὶ εἴληφεν ἐκ τῆς δεξιᾶς τοῦ καθηµένου ἐπὶ τοῦ θρόνου. 8 
καὶ ὅτε ἔλαβεν τὸ βιβλίον, τὰ τέσσαρα ζῷα καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες 
πρεσβύτεροι ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, ἔχοντες ἕκαστος κιθάραν 
καὶ φιάλας χρυσᾶς γεµούσας θυµιαµάτων, αἵ εἰσιν αἱ προσευχαὶ 
τῶν ἁγίων. 9 καὶ ᾄδουσιν ᾠδὴν καινὴν λέγοντες, Ἄξιος εἶ λαβεῖν 
τὸ βιβλίον καὶ ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ, ὅτι ἐσφάγης καὶ 
ἠγόρασας τῷ θεῷ ἐν τῷ αἵµατί σου ἐκ πάσης φυλῆς καὶ γλώσσης 
καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους, 10 καὶ ἐποίησας αὐτοὺς τῷ θεῷ ἡµῶν 
βασιλείαν καὶ ἱερεῖς, καὶ βασιλεύσουσιν ἐπὶ τῆς γῆς. 11 Καὶ εἶδον, 
καὶ ἤκουσα φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν 
ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ ἦν ὁ ἀριθµὸς αὐτῶν µυριάδες 
µυριάδων καὶ χιλιάδες χιλιάδων, 12 λέγοντες φωνῇ µεγάλῃ, Ἄξιός 
ἐστιν τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγµένον λαβεῖν τὴν δύναµιν καὶ πλοῦτον καὶ 
σοφίαν καὶ ἰσχὺν καὶ τιµὴν καὶ δόξαν καὶ εὐλογίαν. 13 καὶ πᾶν 
κτίσµα ὃ ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὑποκάτω τῆς γῆς καὶ 
ἐπὶ τῆς θαλάσσης, καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα, ἤκουσα λέγοντας, Τῷ 
καθηµένῳ ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ τῷ ἀρνίῳ ἡ εὐλογία καὶ ἡ τιµὴ καὶ ἡ 
δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 14 καὶ τὰ 
τέσσαρα ζῷα ἔλεγον, Ἀµήν· καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεσαν καὶ 
προσεκύνησαν.  

Apoc 6:1Apoc 6:1Apoc 6:1Apoc 6:1    

Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὸ ἀρνίον µίαν ἐκ τῶν ἑπτὰ σφραγίδων, καὶ 
ἤκουσα ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγοντος ὡς φωνῇ βροντῆς, 
Ἔρχου. 2 καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήµενος ἐπ� 
αὐτὸν ἔχων τόξον, καὶ ἐδόθη αὐτῷ στέφανος, καὶ ἐξῆλθεν νικῶν 
καὶ ἵνα νικήσῃ. 3 Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν δευτέραν, 
ἤκουσα τοῦ δευτέρου ζῴου λέγοντος, Ἔρχου. 4 καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος 
ἵππος πυρρός, καὶ τῷ καθηµένῳ ἐπ� αὐτὸν ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν τὴν 
εἰρήνην ἐκ τῆς γῆς καὶ ἵνα ἀλλήλους σφάξουσιν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ 
µάχαιρα µεγάλη. 5 Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν τρίτην, 
ἤκουσα τοῦ τρίτου ζῴου λέγοντος, Ἔρχου. καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος 
µέλας, καὶ ὁ καθήµενος ἐπ� αὐτὸν ἔχων ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. 6 
καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ἐν µέσῳ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγουσαν, 
Χοῖνιξ σίτου δηναρίου, καὶ τρεῖς χοίνικες κριθῶν δηναρίου· καὶ τὸ 
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ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον µὴ ἀδικήσῃς. 7 Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα 
τὴν τετάρτην, ἤκουσα φωνὴν τοῦ τετάρτου ζῴου λέγοντος, Ἔρχου. 
8 καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρός, καὶ ὁ καθήµενος ἐπάνω [αὐτοῦ] 
ὄνοµα αὐτῷ [ὁ] Θάνατος, καὶ ὁ ᾅδης ἠκολούθει µετ� αὐτοῦ· καὶ 
ἐδόθη αὐτοῖς ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς, ἀποκτεῖναι ἐν 
ῥοµφαίᾳ καὶ ἐν λιµῷ καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς. 
9 Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν πέµπτην σφραγῖδα, εἶδον ὑποκάτω τοῦ 
θυσιαστηρίου τὰς ψυχὰς τῶν ἐσφαγµένων διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ 
καὶ διὰ τὴν µαρτυρίαν ἣν εἶχον. 10 καὶ ἔκραξαν φωνῇ µεγάλῃ 
λέγοντες, Ἕως πότε, ὁ δεσπότης ὁ ἅγιος καὶ ἀληθινός, οὐ κρίνεις 
καὶ ἐκδικεῖς τὸ αἷµα ἡµῶν ἐκ τῶν κατοικούντων ἐπὶ τῆς γῆς; 11 
καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἑκάστῳ στολὴ λευκή, καὶ ἐρρέθη αὐτοῖς ἵνα 
ἀναπαύσονται ἔτι χρόνον µικρόν, ἕως πληρωθῶσιν καὶ οἱ σύνδουλοι 
αὐτῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ µέλλοντες ἀποκτέννεσθαι ὡς καὶ 
αὐτοί. 12 Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν ἕκτην, καὶ 
σεισµὸς µέγας ἐγένετο, καὶ ὁ ἥλιος ἐγένετο µέλας ὡς σάκκος 
τρίχινος, καὶ ἡ σελήνη ὅλη ἐγένετο ὡς αἷµα, 13 καὶ οἱ ἀστέρες τοῦ 
οὐρανοῦ ἔπεσαν εἰς τὴν γῆν, ὡς συκῆ βάλλει τοὺς ὀλύνθους αὐτῆς 
ὑπὸ ἀνέµου µεγάλου σειοµένη, 14 καὶ ὁ οὐρανὸς ἀπεχωρίσθη ὡς 
βιβλίον ἑλισσόµενον, καὶ πᾶν ὄρος καὶ νῆσος ἐκ τῶν τόπων αὐτῶν 
ἐκινήθησαν. 15 καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ µεγιστᾶνες καὶ οἱ 
χιλίαρχοι καὶ οἱ πλούσιοι καὶ οἱ ἰσχυροὶ καὶ πᾶς δοῦλος καὶ 
ἐλεύθερος ἔκρυψαν ἑαυτοὺς εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς πέτρας τῶν 
ὀρέων· 16 καὶ λέγουσιν τοῖς ὄρεσιν καὶ ταῖς πέτραις, Πέσετε ἐφ� 
ἡµᾶς καὶ κρύψατε ἡµᾶς ἀπὸ προσώπου τοῦ καθηµένου ἐπὶ τοῦ 
θρόνου καὶ ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ ἀρνίου, 17 ὅτι ἦλθεν ἡ ἡµέρα ἡ 
µεγάλη τῆς ὀργῆς αὐτῶν, καὶ τίς δύναται σταθῆναι;  

Apoc 7:1Apoc 7:1Apoc 7:1Apoc 7:1    

Μετὰ τοῦτο εἶδον τέσσαρας ἀγγέλους ἑστῶτας ἐπὶ τὰς τέσσαρας 
γωνίας τῆς γῆς, κρατοῦντας τοὺς τέσσαρας ἀνέµους τῆς γῆς, ἵνα 
µὴ πνέῃ ἄνεµος ἐπὶ τῆς γῆς µήτε ἐπὶ τῆς θαλάσσης µήτε ἐπὶ πᾶν 
δένδρον. 2 καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἀναβαίνοντα ἀπὸ ἀνατολῆς 
ἡλίου, ἔχοντα σφραγῖδα θεοῦ ζῶντος, καὶ ἔκραξεν φωνῇ µεγάλῃ 
τοῖς τέσσαρσιν ἀγγέλοις οἷς ἐδόθη αὐτοῖς ἀδικῆσαι τὴν γῆν καὶ τὴν 
θάλασσαν, 3 λέγων, Μὴ ἀδικήσητε τὴν γῆν µήτε τὴν θάλασσαν 
µήτε τὰ δένδρα ἄχρι σφραγίσωµεν τοὺς δούλους τοῦ θεοῦ ἡµῶν ἐπὶ 
τῶν µετώπων αὐτῶν. 4 καὶ ἤκουσα τὸν ἀριθµὸν τῶν 
ἐσφραγισµένων, ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, 
ἐσφραγισµένοι ἐκ πάσης φυλῆς υἱῶν Ἰσραήλ· 5 ἐκ φυλῆς Ἰούδα 
δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισµένοι, ἐκ φυλῆς Ῥουβὴν δώδεκα 
χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Γὰδ δώδεκα χιλιάδες, 6 ἐκ φυλῆς Ἀσὴρ δώδεκα 
χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Νεφθαλὶµ δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Μανασσῆ 
δώδεκα χιλιάδες, 7 ἐκ φυλῆς Συµεὼν δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς 
Λευὶ δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Ἰσσαχὰρ δώδεκα χιλιάδες, 8 ἐκ 
φυλῆς Ζαβουλὼν δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Ἰωσὴφ δώδεκα 
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χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Βενιαµεὶν δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισµένοι. 9 
Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς, ὃν ἀριθµῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς 
ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν, 
ἑστῶτες ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, 
περιβεβληµένους στολὰς λευκάς, καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν· 
10 καὶ κράζουσιν φωνῇ µεγάλῃ λέγοντες, Ἡ σωτηρία τῷ θεῷ 
ἡµῶν τῷ καθηµένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ καὶ τῷ ἀρνίῳ. 11 καὶ πάντες οἱ 
ἄγγελοι εἱστήκεισαν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ 
τῶν τεσσάρων ζῴων, καὶ ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ θρόνου ἐπὶ τὰ 
πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ, 12 λέγοντες, Ἀµήν· ἡ 
εὐλογία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ σοφία καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ τιµὴ καὶ ἡ 
δύναµις καὶ ἡ ἰσχὺς τῷ θεῷ ἡµῶν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· 
ἀµήν. 13 Καὶ ἀπεκρίθη εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγων µοι, Οὗτοι 
οἱ περιβεβληµένοι τὰς στολὰς τὰς λευκὰς τίνες εἰσὶν καὶ πόθεν 
ἦλθον; 14 καὶ εἴρηκα αὐτῷ, Κύριέ µου, σὺ οἶδας. καὶ εἶπέν µοι, 
Οὗτοί εἰσιν οἱ ἐρχόµενοι ἐκ τῆς θλίψεως τῆς µεγάλης, καὶ ἔπλυναν 
τὰς στολὰς αὐτῶν καὶ ἐλεύκαναν αὐτὰς ἐν τῷ αἵµατι τοῦ ἀρνίου. 
15 διὰ τοῦτό εἰσιν ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ, καὶ λατρεύουσιν 
αὐτῷ ἡµέρας καὶ νυκτὸς ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ, καὶ ὁ καθήµενος ἐπὶ τοῦ 
θρόνου σκηνώσει ἐπ� αὐτούς. 16 οὐ πεινάσουσιν ἔτι οὐδὲ διψήσουσιν 
ἔτι, οὐδὲ µὴ πέσῃ ἐπ� αὐτοὺς ὁ ἥλιος οὐδὲ πᾶν καῦµα, 17 ὅτι τὸ 
ἀρνίον τὸ ἀνὰ µέσον τοῦ θρόνου ποιµανεῖ αὐτούς, καὶ ὁδηγήσει 
αὐτοὺς ἐπὶ ζωῆς πηγὰς ὑδάτων· καὶ ἐξαλείψει ὁ θεὸς πᾶν δάκρυον 
ἐκ τῶν ὀφθαλµῶν αὐτῶν.  

Apoc 8:1Apoc 8:1Apoc 8:1Apoc 8:1    

Καὶ ὅταν ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν ἑβδόµην, ἐγένετο σιγὴ ἐν τῷ 
οὐρανῷ ὡς ἡµίωρον. 2 καὶ εἶδον τοὺς ἑπτὰ ἀγγέλους οἳ ἐνώπιον τοῦ 
θεοῦ ἑστήκασιν, καὶ ἐδόθησαν αὐτοῖς ἑπτὰ σάλπιγγες. 3 Καὶ ἄλλος 
ἄγγελος ἦλθεν καὶ ἐστάθη ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου ἔχων λιβανωτὸν 
χρυσοῦν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ θυµιάµατα πολλὰ ἵνα δώσει ταῖς 
προσευχαῖς τῶν ἁγίων πάντων ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν τὸ 
ἐνώπιον τοῦ θρόνου. 4 καὶ ἀνέβη ὁ καπνὸς τῶν θυµιαµάτων ταῖς 
προσευχαῖς τῶν ἁγίων ἐκ χειρὸς τοῦ ἀγγέλου ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 5 
καὶ εἴληφεν ὁ ἄγγελος τὸν λιβανωτόν, καὶ ἐγέµισεν αὐτὸν ἐκ τοῦ 
πυρὸς τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν γῆν· καὶ ἐγένοντο 
βρονταὶ καὶ φωναὶ καὶ ἀστραπαὶ καὶ σεισµός. 6 Καὶ οἱ ἑπτὰ 
ἄγγελοι οἱ ἔχοντες τὰς ἑπτὰ σάλπιγγας ἡτοίµασαν αὑτοὺς ἵνα 
σαλπίσωσιν. 7 Καὶ ὁ πρῶτος ἐσάλπισεν· καὶ ἐγένετο χάλαζα καὶ 
πῦρ µεµιγµένα ἐν αἵµατι, καὶ ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν· καὶ τὸ τρίτον 
τῆς γῆς κατεκάη, καὶ τὸ τρίτον τῶν δένδρων κατεκάη, καὶ πᾶς 
χόρτος χλωρὸς κατεκάη. 8 Καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισεν· καὶ 
ὡς ὄρος µέγα πυρὶ καιόµενον ἐβλήθη εἰς τὴν θάλασσαν· καὶ 
ἐγένετο τὸ τρίτον τῆς θαλάσσης αἷµα, 9 καὶ ἀπέθανεν τὸ τρίτον 
τῶν κτισµάτων τῶν ἐν τῇ θαλάσσῃ, τὰ ἔχοντα ψυχάς, καὶ τὸ 
τρίτον τῶν πλοίων διεφθάρησαν. 10 Καὶ ὁ τρίτος ἄγγελος 
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ἐσάλπισεν· καὶ ἔπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀστὴρ µέγας καιόµενος ὡς 
λαµπάς, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ τρίτον τῶν ποταµῶν καὶ ἐπὶ τὰς πηγὰς 
τῶν ὑδάτων. 11 καὶ τὸ ὄνοµα τοῦ ἀστέρος λέγεται ὁ Ἄψινθος. καὶ 
ἐγένετο τὸ τρίτον τῶν ὑδάτων εἰς ἄψινθον, καὶ πολλοὶ τῶν 
ἀνθρώπων ἀπέθανον ἐκ τῶν ὑδάτων, ὅτι ἐπικράνθησαν. 12 Καὶ ὁ 
τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισεν· καὶ ἐπλήγη τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ 
τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων, ἵνα σκοτισθῇ τὸ 
τρίτον αὐτῶν καὶ ἡ ἡµέρα µὴ φάνῃ τὸ τρίτον αὐτῆς, καὶ ἡ νὺξ 
ὁµοίως. 13 Καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἀετοῦ πετοµένου ἐν 
µεσουρανήµατι λέγοντος φωνῇ µεγάλῃ, Οὐαὶ οὐαὶ οὐαὶ τοὺς 
κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς ἐκ τῶν λοιπῶν φωνῶν τῆς σάλπιγγος 
τῶν τριῶν ἀγγέλων τῶν µελλόντων σαλπίζειν.  

Apoc 9:1Apoc 9:1Apoc 9:1Apoc 9:1    

Καὶ ὁ πέµπτος ἄγγελος ἐσάλπισεν· καὶ εἶδον ἀστέρα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
πεπτωκότα εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἡ κλεὶς τοῦ φρέατος τῆς 
ἀβύσσου. 2 καὶ ἤνοιξεν τὸ φρέαρ τῆς ἀβύσσου, καὶ ἀνέβη καπνὸς ἐκ 
τοῦ φρέατος ὡς καπνὸς καµίνου µεγάλης, καὶ ἐσκοτώθη ὁ ἥλιος 
καὶ ὁ ἀὴρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος. 3 καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐξῆλθον 
ἀκρίδες εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἐξουσία ὡς ἔχουσιν ἐξουσίαν 
οἱ σκορπίοι τῆς γῆς. 4 καὶ ἐρρέθη αὐτοῖς ἵνα µὴ ἀδικήσουσιν τὸν 
χόρτον τῆς γῆς οὐδὲ πᾶν χλωρὸν οὐδὲ πᾶν δένδρον, εἰ µὴ τοὺς 
ἀνθρώπους οἵτινες οὐκ ἔχουσι τὴν σφραγῖδα τοῦ θεοῦ ἐπὶ τῶν 
µετώπων. 5 καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἵνα µὴ ἀποκτείνωσιν αὐτούς, ἀλλ� 
ἵνα βασανισθήσονται µῆνας πέντε· καὶ ὁ βασανισµὸς αὐτῶν ὡς 
βασανισµὸς σκορπίου, ὅταν παίσῃ ἄνθρωπον. 6 καὶ ἐν ταῖς ἡµέραις 
ἐκείναις ζητήσουσιν οἱ ἄνθρωποι τὸν θάνατον καὶ οὐ µὴ εὑρήσουσιν 
αὐτόν, καὶ ἐπιθυµήσουσιν ἀποθανεῖν καὶ φεύγει ὁ θάνατος ἀπ� 
αὐτῶν. 7 Καὶ τὰ ὁµοιώµατα τῶν ἀκρίδων ὅµοιοι ἵπποις 
ἡτοιµασµένοις εἰς πόλεµον, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ὡς 
στέφανοι ὅµοιοι χρυσῷ, καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὡς πρόσωπα 
ἀνθρώπων, 8 καὶ εἶχον τρίχας ὡς τρίχας γυναικῶν, καὶ οἱ ὀδόντες 
αὐτῶν ὡς λεόντων ἦσαν, 9 καὶ εἶχον θώρακας ὡς θώρακας 
σιδηροῦς, καὶ ἡ φωνὴ τῶν πτερύγων αὐτῶν ὡς φωνὴ ἁρµάτων 
ἵππων πολλῶν τρεχόντων εἰς πόλεµον. 10 καὶ ἔχουσιν οὐρὰς ὁµοίας 
σκορπίοις καὶ κέντρα, καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν ἡ ἐξουσία αὐτῶν 
ἀδικῆσαι τοὺς ἀνθρώπους µῆνας πέντε. 11 ἔχουσιν ἐπ� αὐτῶν 
βασιλέα τὸν ἄγγελον τῆς ἀβύσσου· ὄνοµα αὐτῷ Ἑβραϊστὶ 
Ἀβαδδὼν καὶ ἐν τῇ Ἑλληνικῇ ὄνοµα ἔχει Ἀπολλύων. 12 Ἡ οὐαὶ ἡ 
µία ἀπῆλθεν· ἰδοὺ ἔρχεται ἔτι δύο οὐαὶ µετὰ ταῦτα. 13 Καὶ ὁ ἕκτος 
ἄγγελος ἐσάλπισεν· καὶ ἤκουσα φωνὴν µίαν ἐκ τῶν κεράτων τοῦ 
θυσιαστηρίου τοῦ χρυσοῦ τοῦ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, 14 λέγοντα τῷ 
ἕκτῳ ἀγγέλῳ, ὁ ἔχων τὴν σάλπιγγα, Λῦσον τοὺς τέσσαρας 
ἀγγέλους τοὺς δεδεµένους ἐπὶ τῷ ποταµῷ τῷ µεγάλῳ Εὐφράτῃ. 15 
καὶ ἐλύθησαν οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἱ ἡτοιµασµένοι εἰς τὴν ὥραν 
καὶ ἡµέραν καὶ µῆνα καὶ ἐνιαυτόν, ἵνα ἀποκτείνωσιν τὸ τρίτον τῶν 
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ἀνθρώπων. 16 καὶ ὁ ἀριθµὸς τῶν στρατευµάτων τοῦ ἱππικοῦ 
δισµυριάδες µυριάδων· ἤκουσα τὸν ἀριθµὸν αὐτῶν. 17 καὶ οὕτως 
εἶδον τοὺς ἵππους ἐν τῇ ὁράσει καὶ τοὺς καθηµένους ἐπ� αὐτῶν, 
ἔχοντας θώρακας πυρίνους καὶ ὑακινθίνους καὶ θειώδεις· καὶ αἱ 
κεφαλαὶ τῶν ἵππων ὡς κεφαλαὶ λεόντων, καὶ ἐκ τῶν στοµάτων 
αὐτῶν ἐκπορεύεται πῦρ καὶ καπνὸς καὶ θεῖον. 18 ἀπὸ τῶν τριῶν 
πληγῶν τούτων ἀπεκτάνθησαν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων, ἐκ τοῦ 
πυρὸς καὶ τοῦ καπνοῦ καὶ τοῦ θείου τοῦ ἐκπορευοµένου ἐκ τῶν 
στοµάτων αὐτῶν. 19 ἡ γὰρ ἐξουσία τῶν ἵππων ἐν τῷ στόµατι 
αὐτῶν ἐστιν καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν· αἱ γὰρ οὐραὶ αὐτῶν ὅµοιαι 
ὄφεσιν, ἔχουσαι κεφαλάς, καὶ ἐν αὐταῖς ἀδικοῦσιν. 20 Καὶ οἱ λοιποὶ 
τῶν ἀνθρώπων, οἳ οὐκ ἀπεκτάνθησαν ἐν ταῖς πληγαῖς ταύταις, 
οὐδὲ µετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὐτῶν, ἵνα µὴ 
προσκυνήσουσιν τὰ δαιµόνια καὶ τὰ εἴδωλα τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ 
ἀργυρᾶ καὶ τὰ χαλκᾶ καὶ τὰ λίθινα καὶ τὰ ξύλινα, ἃ οὔτε βλέπειν 
δύνανται οὔτε ἀκούειν οὔτε περιπατεῖν, 21 καὶ οὐ µετενόησαν ἐκ 
τῶν φόνων αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν φαρµάκων αὐτῶν οὔτε ἐκ τῆς 
πορνείας αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν κλεµµάτων αὐτῶν.  

Apoc 10:1Apoc 10:1Apoc 10:1Apoc 10:1    

Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, 
περιβεβληµένον νεφέλην, καὶ ἡ ἶρις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ τὸ 
πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς στῦλοι πυρός, 2 
καὶ ἔχων ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ βιβλαρίδιον ἠνεῳγµένον. καὶ ἔθηκεν τὸν 
πόδα αὐτοῦ τὸν δεξιὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης, τὸν δὲ εὐώνυµον ἐπὶ τῆς 
γῆς, 3 καὶ ἔκραξεν φωνῇ µεγάλῃ ὥσπερ λέων µυκᾶται. καὶ ὅτε 
ἔκραξεν, ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ τὰς ἑαυτῶν φωνάς. 4 καὶ ὅτε 
ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί, ἔµελλον γράφειν· καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ 
τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν, Σφράγισον ἃ ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί, 
καὶ µὴ αὐτὰ γράψῃς. 5 Καὶ ὁ ἄγγελος ὃν εἶδον ἑστῶτα ἐπὶ τῆς 
θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ἦρεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ τὴν δεξιὰν εἰς τὸν 
οὐρανὸν 6 καὶ ὤµοσεν ἐν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ὃς 
ἔκτισεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ 
καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ, ὅτι χρόνος οὐκέτι ἔσται, 7 ἀλλ� 
ἐν ταῖς ἡµέραις τῆς φωνῆς τοῦ ἑβδόµου ἀγγέλου, ὅταν µέλλῃ 
σαλπίζειν, καὶ ἐτελέσθη τὸ µυστήριον τοῦ θεοῦ, ὡς εὐηγγέλισεν 
τοὺς ἑαυτοῦ δούλους τοὺς προφήτας. 8 Καὶ ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ἐκ 
τοῦ οὐρανοῦ, πάλιν λαλοῦσαν µετ� ἐµοῦ καὶ λέγουσαν, Ὕπαγε 
λάβε τὸ βιβλίον τὸ ἠνεῳγµένον ἐν τῇ χειρὶ τοῦ ἀγγέλου τοῦ 
ἑστῶτος ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. 9 καὶ ἀπῆλθα πρὸς 
τὸν ἄγγελον λέγων αὐτῷ δοῦναί µοι τὸ βιβλαρίδιον. καὶ λέγει µοι, 
Λάβε καὶ κατάφαγε αὐτό, καὶ πικρανεῖ σου τὴν κοιλίαν, ἀλλ� ἐν 
τῷ στόµατί σου ἔσται γλυκὺ ὡς µέλι. 10 καὶ ἔλαβον τὸ βιβλαρίδιον 
ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ ἀγγέλου καὶ κατέφαγον αὐτό, καὶ ἦν ἐν τῷ 
στόµατί µου ὡς µέλι γλυκύ· καὶ ὅτε ἔφαγον αὐτό, ἐπικράνθη ἡ 



 

 

- 311 - 

κοιλία µου. 11 καὶ λέγουσίν µοι, ∆εῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ 
λαοῖς καὶ ἔθνεσιν καὶ γλώσσαις καὶ βασιλεῦσιν πολλοῖς.  

Apoc 11:1Apoc 11:1Apoc 11:1Apoc 11:1    

Καὶ ἐδόθη µοι κάλαµος ὅµοιος ῥάβδῳ, λέγων, Ἔγειρε καὶ 
µέτρησον τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ τοὺς 
προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ. 2 καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωθεν τοῦ ναοῦ 
ἔκβαλε ἔξωθεν καὶ µὴ αὐτὴν µετρήσῃς, ὅτι ἐδόθη τοῖς ἔθνεσιν, καὶ 
τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν πατήσουσιν µῆνας τεσσαράκοντα δύο. 3 καὶ 
δώσω τοῖς δυσὶν µάρτυσίν µου, καὶ προφητεύσουσιν ἡµέρας χιλίας 
διακοσίας ἑξήκοντα περιβεβληµένοι σάκκους. 4 οὗτοί εἰσιν αἱ δύο 
ἐλαῖαι καὶ αἱ δύο λυχνίαι αἱ ἐνώπιον τοῦ κυρίου τῆς γῆς ἑστῶτες. 5 
καὶ εἴ τις αὐτοὺς θέλει ἀδικῆσαι, πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ στόµατος 
αὐτῶν καὶ κατεσθίει τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν· καὶ εἴ τις θελήσει αὐτοὺς 
ἀδικῆσαι, οὕτως δεῖ αὐτὸν ἀποκτανθῆναι. 6 οὗτοι ἔχουσιν τὴν 
ἐξουσίαν κλεῖσαι τὸν οὐρανόν, ἵνα µὴ ὑετὸς βρέχῃ τὰς ἡµέρας τῆς 
προφητείας αὐτῶν, καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων στρέφειν 
αὐτὰ εἰς αἷµα καὶ πατάξαι τὴν γῆν ἐν πάσῃ πληγῇ ὁσάκις ἐὰν 
θελήσωσιν. 7 καὶ ὅταν τελέσωσιν τὴν µαρτυρίαν αὐτῶν, τὸ θηρίον 
τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς ἀβύσσου ποιήσει µετ� αὐτῶν πόλεµον καὶ 
νικήσει αὐτοὺς καὶ ἀποκτενεῖ αὐτούς. 8 καὶ τὸ πτῶµα αὐτῶν ἐπὶ 
τῆς πλατείας τῆς πόλεως τῆς µεγάλης, ἥτις καλεῖται πνευµατικῶς 
Σόδοµα καὶ Αἴγυπτος, ὅπου καὶ ὁ κύριος αὐτῶν ἐσταυρώθη. 9 καὶ 
βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὸ 
πτῶµα αὐτῶν ἡµέρας τρεῖς καὶ ἥµισυ, καὶ τὰ πτώµατα αὐτῶν οὐκ 
ἀφίουσιν τεθῆναι εἰς µνῆµα. 10 καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς 
χαίρουσιν ἐπ� αὐτοῖς καὶ εὐφραίνονται, καὶ δῶρα πέµψουσιν 
ἀλλήλοις, ὅτι οὗτοι οἱ δύο προφῆται ἐβασάνισαν τοὺς κατοικοῦντας 
ἐπὶ τῆς γῆς. 11 καὶ µετὰ τὰς τρεῖς ἡµέρας καὶ ἥµισυ πνεῦµα ζωῆς 
ἐκ τοῦ θεοῦ εἰσῆλθεν ἐν αὐτοῖς, καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν, 
καὶ φόβος µέγας ἐπέπεσεν ἐπὶ τοὺς θεωροῦντας αὐτούς. 12 καὶ 
ἤκουσαν φωνῆς µεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης αὐτοῖς, Ἀνάβατε 
ὧδε· καὶ ἀνέβησαν εἰς τὸν οὐρανὸν ἐν τῇ νεφέλῃ, καὶ ἐθεώρησαν 
αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν. 13 Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐγένετο σεισµὸς 
µέγας, καὶ τὸ δέκατον τῆς πόλεως ἔπεσεν, καὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν 
τῷ σεισµῷ ὀνόµατα ἀνθρώπων χιλιάδες ἑπτά, καὶ οἱ λοιποὶ 
ἔµφοβοι ἐγένοντο καὶ ἔδωκαν δόξαν τῷ θεῷ τοῦ οὐρανοῦ. 14 Ἡ οὐαὶ 
ἡ δευτέρα ἀπῆλθεν· ἰδοὺ ἡ οὐαὶ ἡ τρίτη ἔρχεται ταχύ. 15 Καὶ ὁ 
ἕβδοµος ἄγγελος ἐσάλπισεν· καὶ ἐγένοντο φωναὶ µεγάλαι ἐν τῷ 
οὐρανῷ λέγοντες, Ἐγένετο ἡ βασιλεία τοῦ κόσµου τοῦ κυρίου ἡµῶν 
καὶ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων. 16 καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι οἳ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ 
κάθηνται ἐπὶ τοὺς θρόνους αὐτῶν ἔπεσαν ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν 
καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ 17 λέγοντες, Εὐχαριστοῦµέν σοι, κύριε ὁ 
θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν, ὅτι εἴληφας τὴν δύναµίν σου 
τὴν µεγάλην καὶ ἐβασίλευσας· 18 καὶ τὰ ἔθνη ὠργίσθησαν, καὶ 
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ἦλθεν ἡ ὀργή σου καὶ ὁ καιρὸς τῶν νεκρῶν κριθῆναι καὶ δοῦναι τὸν 
µισθὸν τοῖς δούλοις σου τοῖς προφήταις καὶ τοῖς ἁγίοις καὶ τοῖς 
φοβουµένοις τὸ ὄνοµά σου, τοὺς µικροὺς καὶ τοὺς µεγάλους, καὶ 
διαφθεῖραι τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν. 19 καὶ ἠνοίγη ὁ ναὸς τοῦ 
θεοῦ [ὁ] ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὤφθη ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης αὐτοῦ ἐν 
τῷ ναῷ αὐτοῦ· καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταὶ καὶ 
σεισµὸς καὶ χάλαζα µεγάλη.  

Apoc 1Apoc 1Apoc 1Apoc 12:12:12:12:1    

Καὶ σηµεῖον µέγα ὤφθη ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ περιβεβληµένη τὸν 
ἥλιον, καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς 
κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα, 2 καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα, 
καὶ κράζει ὠδίνουσα καὶ βασανιζοµένη τεκεῖν. 3 καὶ ὤφθη ἄλλο 
σηµεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ δράκων πυρρὸς µέγας, ἔχων 
κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ 
διαδήµατα, 4 καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ 
οὐρανοῦ καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν. καὶ ὁ δράκων ἕστηκεν 
ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς µελλούσης τεκεῖν, ἵνα ὅταν τέκῃ τὸ 
τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ. 5 καὶ ἔτεκεν υἱόν, ἄρσεν, ὃς µέλλει 
ποιµαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ· καὶ ἡρπάσθη τὸ τέκνον 
αὐτῆς πρὸς τὸν θεὸν καὶ πρὸς τὸν θρόνον αὐτοῦ. 6 καὶ ἡ γυνὴ 
ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρηµον, ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον ἡτοιµασµένον ἀπὸ τοῦ 
θεοῦ, ἵνα ἐκεῖ τρέφωσιν αὐτὴν ἡµέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα. 7 
Καὶ ἐγένετο πόλεµος ἐν τῷ οὐρανῷ, ὁ Μιχαὴλ καὶ οἱ ἄγγελοι 
αὐτοῦ τοῦ πολεµῆσαι µετὰ τοῦ δράκοντος. καὶ ὁ δράκων 
ἐπολέµησεν καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, 8 καὶ οὐκ ἴσχυσεν, οὐδὲ τόπος 
εὑρέθη αὐτῶν ἔτι ἐν τῷ οὐρανῷ. 9 καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων ὁ µέγας, ὁ 
ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούµενος ∆ιάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς, ὁ πλανῶν 
τὴν οἰκουµένην ὅλην � ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ 
µετ� αὐτοῦ ἐβλήθησαν. 10 καὶ ἤκουσα φωνὴν µεγάλην ἐν τῷ 
οὐρανῷ λέγουσαν, Ἄρτι ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναµις καὶ ἡ 
βασιλεία τοῦ θεοῦ ἡµῶν καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, ὅτι 
ἐβλήθη ὁ κατήγωρ τῶν ἀδελφῶν ἡµῶν, ὁ κατηγορῶν αὐτοὺς 
ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἡµῶν ἡµέρας καὶ νυκτός. 11 καὶ αὐτοὶ ἐνίκησαν 
αὐτὸν διὰ τὸ αἷµα τοῦ ἀρνίου καὶ διὰ τὸν λόγον τῆς µαρτυρίας 
αὐτῶν, καὶ οὐκ ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι θανάτου. 12 διὰ 
τοῦτο εὐφραίνεσθε, οὐρανοὶ καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς σκηνοῦντες· οὐαὶ τὴν 
γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, ὅτι κατέβη ὁ διάβολος πρὸς ὑµᾶς ἔχων 
θυµὸν µέγαν, εἰδὼς ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει. 13 Καὶ ὅτε εἶδεν ὁ 
δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, ἐδίωξεν τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεκεν 
τὸν ἄρσενα. 14 καὶ ἐδόθησαν τῇ γυναικὶ αἱ δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ 
τοῦ µεγάλου, ἵνα πέτηται εἰς τὴν ἔρηµον εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, ὅπου 
τρέφεται ἐκεῖ καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ ἥµισυ καιροῦ ἀπὸ προσώπου 
τοῦ ὄφεως. 15 καὶ ἔβαλεν ὁ ὄφις ἐκ τοῦ στόµατος αὐτοῦ ὀπίσω τῆς 
γυναικὸς ὕδωρ ὡς ποταµόν, ἵνα αὐτὴν ποταµοφόρητον ποιήσῃ. 16 
καὶ ἐβοήθησεν ἡ γῆ τῇ γυναικί, καὶ ἤνοιξεν ἡ γῆ τὸ στόµα αὐτῆς 
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καὶ κατέπιεν τὸν ποταµὸν ὃν ἔβαλεν ὁ δράκων ἐκ τοῦ στόµατος 
αὐτοῦ. 17 καὶ ὠργίσθη ὁ δράκων ἐπὶ τῇ γυναικί, καὶ ἀπῆλθεν 
ποιῆσαι πόλεµον µετὰ τῶν λοιπῶν τοῦ σπέρµατος αὐτῆς, τῶν 
τηρούντων τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ καὶ ἐχόντων τὴν µαρτυρίαν Ἰησοῦ· 
18 καὶ ἐστάθη ἐπὶ τὴν ἄµµον τῆς θαλάσσης.  

Apoc 13:1Apoc 13:1Apoc 13:1Apoc 13:1    

Καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα 
καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήµατα, 
καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὄνοµα βλασφηµίας. 2 καὶ τὸ θηρίον ὃ 
εἶδον ἦν ὅµοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ 
στόµα αὐτοῦ ὡς στόµα λέοντος. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων τὴν 
δύναµιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν µεγάλην. 3 καὶ 
µίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγµένην εἰς θάνατον, καὶ ἡ 
πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη. καὶ ἐθαυµάσθη ὅλη ἡ γῆ 
ὀπίσω τοῦ θηρίου, 4 καὶ προσεκύνησαν τῷ δράκοντι ὅτι ἔδωκεν τὴν 
ἐξουσίαν τῷ θηρίῳ, καὶ προσεκύνησαν τῷ θηρίῳ λέγοντες, Τίς 
ὅµοιος τῷ θηρίῳ, καὶ τίς δύναται πολεµῆσαι µετ� αὐτοῦ; 5 Καὶ 
ἐδόθη αὐτῷ στόµα λαλοῦν µεγάλα καὶ βλασφηµίας, καὶ ἐδόθη 
αὐτῷ ἐξουσία ποιῆσαι µῆνας τεσσαράκοντα δύο. 6 καὶ ἤνοιξεν τὸ 
στόµα αὐτοῦ εἰς βλασφηµίας πρὸς τὸν θεόν, βλασφηµῆσαι τὸ 
ὄνοµα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας. 
7 καὶ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι πόλεµον µετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι 
αὐτούς, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶ 
γλῶσσαν καὶ ἔθνος. 8 καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ 
κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, οὗ οὐ γέγραπται τὸ ὄνοµα αὐτοῦ ἐν τῷ 
βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγµένου ἀπὸ καταβολῆς 
κόσµου. 9 Εἴ τις ἔχει οὖς ἀκουσάτω. 10 εἴ τις εἰς αἰχµαλωσίαν, εἰς 
αἰχµαλωσίαν ὑπάγει· εἴ τις ἐν µαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι, αὐτὸν ἐν 
µαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι. Ὧδέ ἐστιν ἡ ὑποµονὴ καὶ ἡ πίστις τῶν 
ἁγίων. 11 Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχεν 
κέρατα δύο ὅµοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων. 12 καὶ τὴν 
ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ 
τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσουσιν τὸ 
θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. 13 
καὶ ποιεῖ σηµεῖα µεγάλα, ἵνα καὶ πῦρ ποιῇ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
καταβαίνειν εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. 14 καὶ πλανᾷ 
τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σηµεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ 
ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς 
ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ ὃς ἔχει τὴν πληγὴν τῆς µαχαίρης καὶ 
ἔζησεν. 15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ δοῦναι πνεῦµα τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα 
καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ ἵνα ὅσοι ἐὰν µὴ 
προσκυνήσωσιν τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου ἀποκτανθῶσιν. 16 καὶ ποιεῖ 
πάντας, τοὺς µικροὺς καὶ τοὺς µεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ 
τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δῶσιν 
αὐτοῖς χάραγµα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τὸ µέτωπον 
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αὐτῶν, 17 καὶ ἵνα µή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ µὴ ὁ 
ἔχων τὸ χάραγµα, τὸ ὄνοµα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθµὸν τοῦ ὀνόµατος 
αὐτοῦ. 18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθµὸν 
τοῦ θηρίου, ἀριθµὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν· καὶ ὁ ἀριθµὸς αὐτοῦ 
ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ.  

Apoc 14:1Apoc 14:1Apoc 14:1Apoc 14:1    

Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ τὸ ἀρνίον ἑστὸς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, καὶ µετ� 
αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἔχουσαι τὸ ὄνοµα 
αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνοµα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγραµµένον ἐπὶ τῶν 
µετώπων αὐτῶν. 2 καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὡς φωνὴν 
ὑδάτων πολλῶν καὶ ὡς φωνὴν βροντῆς µεγάλης, καὶ ἡ φωνὴ ἣν 
ἤκουσα ὡς κιθαρῳδῶν κιθαριζόντων ἐν ταῖς κιθάραις αὐτῶν. 3 καὶ 
ᾄδουσιν [ὡς] ᾠδὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τῶν 
τεσσάρων ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων· καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο µαθεῖν 
τὴν ᾠδὴν εἰ µὴ αἱ ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, οἱ 
ἠγορασµένοι ἀπὸ τῆς γῆς. 4 οὗτοί εἰσιν οἳ µετὰ γυναικῶν οὐκ 
ἐµολύνθησαν, παρθένοι γάρ εἰσιν. οὗτοι οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ ἀρνίῳ 
ὅπου ἂν ὑπάγῃ. οὗτοι ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἀπαρχὴ τῷ 
θεῷ καὶ τῷ ἀρνίῳ, 5 καὶ ἐν τῷ στόµατι αὐτῶν οὐχ εὑρέθη ψεῦδος· 
ἄµωµοί εἰσιν. 6 Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετόµενον ἐν 
µεσουρανήµατι, ἔχοντα εὐαγγέλιον αἰώνιον εὐαγγελίσαι ἐπὶ τοὺς 
καθηµένους ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐπὶ πᾶν ἔθνος καὶ φυλὴν καὶ γλῶσσαν 
καὶ λαόν, 7 λέγων ἐν φωνῇ µεγάλῃ, Φοβήθητε τὸν θεὸν καὶ δότε 
αὐτῷ δόξαν, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, καὶ 
προσκυνήσατε τῷ ποιήσαντι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ 
θάλασσαν καὶ πηγὰς ὑδάτων. 8 Καὶ ἄλλος δεύτερος [ἄγγελος] 
ἠκολούθησεν λέγων, Ἔπεσεν, ἔπεσεν Βαβυλὼν ἡ µεγάλη, ἣ ἐκ τοῦ 
οἴνου τοῦ θυµοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πεπότικεν πάντα τὰ ἔθνη. 9 
Καὶ ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἠκολούθησεν αὐτοῖς λέγων ἐν φωνῇ 
µεγάλῃ, Εἴ τις προσκυνεῖ τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ 
λαµβάνει χάραγµα ἐπὶ τοῦ µετώπου αὐτοῦ ἢ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ, 
10 καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυµοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ 
κεκερασµένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ 
βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ ἐνώπιον ἀγγέλων ἁγίων καὶ 
ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου. 11 καὶ ὁ καπνὸς τοῦ βασανισµοῦ αὐτῶν εἰς 
αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει, καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡµέρας καὶ 
νυκτός, οἱ προσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ εἴ τις 
λαµβάνει τὸ χάραγµα τοῦ ὀνόµατος αὐτοῦ. 12 Ὧδε ἡ ὑποµονὴ τῶν 
ἁγίων ἐστίν, οἱ τηροῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ καὶ τὴν πίστιν 
Ἰησοῦ. 13 Καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης, Γράψον· 
Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν κυρίῳ ἀποθνῄσκοντες ἀπ� ἄρτι. ναί, λέγει 
τὸ πνεῦµα, ἵνα ἀναπαήσονται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν· τὰ γὰρ ἔργα 
αὐτῶν ἀκολουθεῖ µετ� αὐτῶν. 14 Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ νεφέλη λευκή, 
καὶ ἐπὶ τὴν νεφέλην καθήµενον ὅµοιον υἱὸν ἀνθρώπου, ἔχων ἐπὶ τῆς 
κεφαλῆς αὐτοῦ στέφανον χρυσοῦν καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ δρέπανον 
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ὀξύ. 15 καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ, κράζων ἐν φωνῇ 
µεγάλῃ τῷ καθηµένῳ ἐπὶ τῆς νεφέλης, Πέµψον τὸ δρέπανόν σου 
καὶ θέρισον, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα θερίσαι, ὅτι ἐξηράνθη ὁ θερισµὸς τῆς 
γῆς. 16 καὶ ἔβαλεν ὁ καθήµενος ἐπὶ τῆς νεφέλης τὸ δρέπανον αὐτοῦ 
ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐθερίσθη ἡ γῆ. 17 Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ 
τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ, ἔχων καὶ αὐτὸς δρέπανον ὀξύ. 18 Καὶ 
ἄλλος ἄγγελος ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου, ἔχων ἐξουσίαν ἐπὶ τοῦ πυρός, 
καὶ ἐφώνησεν φωνῇ µεγάλῃ τῷ ἔχοντι τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ λέγων, 
Πέµψον σου τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ καὶ τρύγησον τοὺς βότρυας τῆς 
ἀµπέλου τῆς γῆς, ὅτι ἤκµασαν αἱ σταφυλαὶ αὐτῆς. 19 καὶ ἔβαλεν 
ὁ ἄγγελος τὸ δρέπανον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐτρύγησεν τὴν 
ἄµπελον τῆς γῆς καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν ληνὸν τοῦ θυµοῦ τοῦ θεοῦ τὸν 
µέγαν. 20 καὶ ἐπατήθη ἡ ληνὸς ἔξωθεν τῆς πόλεως, καὶ ἐξῆλθεν 
αἷµα ἐκ τῆς ληνοῦ ἄχρι τῶν χαλινῶν τῶν ἵππων ἀπὸ σταδίων 
χιλίων ἑξακοσίων.  

Apoc 15:1Apoc 15:1Apoc 15:1Apoc 15:1    

Καὶ εἶδον ἄλλο σηµεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ µέγα καὶ θαυµαστόν, 
ἀγγέλους ἑπτὰ ἔχοντας πληγὰς ἑπτὰ τὰς ἐσχάτας, ὅτι ἐν αὐταῖς 
ἐτελέσθη ὁ θυµὸς τοῦ θεοῦ. 2 Καὶ εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην 
µεµιγµένην πυρί, καὶ τοὺς νικῶντας ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τῆς 
εἰκόνος αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ ἀριθµοῦ τοῦ ὀνόµατος αὐτοῦ ἑστῶτας ἐπὶ 
τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίνην, ἔχοντας κιθάρας τοῦ θεοῦ. 3 καὶ 
ᾄδουσιν τὴν ᾠδὴν Μωϋσέως τοῦ δούλου τοῦ θεοῦ καὶ τὴν ᾠδὴν τοῦ 
ἀρνίου λέγοντες, Μεγάλα καὶ θαυµαστὰ τὰ ἔργα σου, κύριε ὁ θεὸς 
ὁ παντοκράτωρ· δίκαιαι καὶ ἀληθιναὶ αἱ ὁδοί σου, ὁ βασιλεὺς τῶν 
ἐθνῶν. 4 τίς οὐ µὴ φοβηθῇ, κύριε, καὶ δοξάσει τὸ ὄνοµά σου; ὅτι 
µόνος ὅσιος, ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν 
ἐνώπιόν σου, ὅτι τὰ δικαιώµατά σου ἐφανερώθησαν. 5 Καὶ µετὰ 
ταῦτα εἶδον, καὶ ἠνοίγη ὁ ναὸς τῆς σκηνῆς τοῦ µαρτυρίου ἐν τῷ 
οὐρανῷ, 6 καὶ ἐξῆλθον οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι [οἱ] ἔχοντες τὰς ἑπτὰ 
πληγὰς ἐκ τοῦ ναοῦ, ἐνδεδυµένοι λίνον καθαρὸν λαµπρὸν καὶ 
περιεζωσµένοι περὶ τὰ στήθη ζώνας χρυσᾶς. 7 καὶ ἓν ἐκ τῶν 
τεσσάρων ζῴων ἔδωκεν τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις ἑπτὰ φιάλας χρυσᾶς 
γεµούσας τοῦ θυµοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων. 8 καὶ ἐγεµίσθη ὁ ναὸς καπνοῦ ἐκ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ καὶ 
ἐκ τῆς δυνάµεως αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο εἰσελθεῖν εἰς τὸν ναὸν 
ἄχρι τελεσθῶσιν αἱ ἑπτὰ πληγαὶ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων.  

Apoc 1Apoc 1Apoc 1Apoc 16:16:16:16:1    

Καὶ ἤκουσα µεγάλης φωνῆς ἐκ τοῦ ναοῦ λεγούσης τοῖς ἑπτὰ 
ἀγγέλοις, Ὑπάγετε καὶ ἐκχέετε τὰς ἑπτὰ φιάλας τοῦ θυµοῦ τοῦ 
θεοῦ εἰς τὴν γῆν. 2 Καὶ ἀπῆλθεν ὁ πρῶτος καὶ ἐξέχεεν τὴν φιάλην 
αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν· καὶ ἐγένετο ἕλκος κακὸν καὶ πονηρὸν ἐπὶ τοὺς 
ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας τὸ χάραγµα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς 
προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ. 3 Καὶ ὁ δεύτερος ἐξέχεεν τὴν 
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φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν· καὶ ἐγένετο αἷµα ὡς νεκροῦ, καὶ 
πᾶσα ψυχὴ ζωῆς ἀπέθανεν, τὰ ἐν τῇ θαλάσσῃ. 4 Καὶ ὁ τρίτος 
ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τοὺς ποταµοὺς καὶ τὰς πηγὰς τῶν 
ὑδάτων· καὶ ἐγένετο αἷµα. 5 καὶ ἤκουσα τοῦ ἀγγέλου τῶν ὑδάτων 
λέγοντος, ∆ίκαιος εἶ, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν, ὁ ὅσιος, ὅτι ταῦτα ἔκρινας, 6 
ὅτι αἷµα ἁγίων καὶ προφητῶν ἐξέχεαν, καὶ αἷµα αὐτοῖς δέδωκας 
πιεῖν· ἄξιοί εἰσιν. 7 καὶ ἤκουσα τοῦ θυσιαστηρίου λέγοντος, Ναί, 
κύριε ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις σου. 8 
Καὶ ὁ τέταρτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἥλιον· καὶ ἐδόθη 
αὐτῷ καυµατίσαι τοὺς ἀνθρώπους ἐν πυρί. 9 καὶ ἐκαυµατίσθησαν 
οἱ ἄνθρωποι καῦµα µέγα, καὶ ἐβλασφήµησαν τὸ ὄνοµα τοῦ θεοῦ 
τοῦ ἔχοντος τὴν ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς πληγὰς ταύτας, καὶ οὐ 
µετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν. 10 Καὶ ὁ πέµπτος ἐξέχεεν τὴν 
φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦ θηρίου· καὶ ἐγένετο ἡ βασιλεία 
αὐτοῦ ἐσκοτωµένη, καὶ ἐµασῶντο τὰς γλώσσας αὐτῶν ἐκ τοῦ 
πόνου, 11 καὶ ἐβλασφήµησαν τὸν θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἐκ τῶν πόνων 
αὐτῶν καὶ ἐκ τῶν ἑλκῶν αὐτῶν, καὶ οὐ µετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων 
αὐτῶν. 12 Καὶ ὁ ἕκτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταµὸν 
τὸν µέγαν τὸν Εὐφράτην· καὶ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ αὐτοῦ, ἵνα 
ἑτοιµασθῇ ἡ ὁδὸς τῶν βασιλέων τῶν ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου. 13 Καὶ 
εἶδον ἐκ τοῦ στόµατος τοῦ δράκοντος καὶ ἐκ τοῦ στόµατος τοῦ 
θηρίου καὶ ἐκ τοῦ στόµατος τοῦ ψευδοπροφήτου πνεύµατα τρία 
ἀκάθαρτα ὡς βάτραχοι· 14 εἰσὶν γὰρ πνεύµατα δαιµονίων ποιοῦντα 
σηµεῖα, ἃ ἐκπορεύεται ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς οἰκουµένης ὅλης, 
συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεµον τῆς µεγάλης ἡµέρας τοῦ θεοῦ 
τοῦ παντοκράτορος. 15 Ἰδοὺ ἔρχοµαι ὡς κλέπτης. µακάριος ὁ 
γρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰ ἱµάτια αὐτοῦ, ἵνα µὴ γυµνὸς περιπατῇ καὶ 
βλέπωσιν τὴν ἀσχηµοσύνην αὐτοῦ. 16 καὶ συνήγαγεν αὐτοὺς εἰς 
τὸν τόπον τὸν καλούµενον Ἑβραϊστὶ Ἁρµαγεδών. 17 Καὶ ὁ ἕβδοµος 
ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἀέρα· καὶ ἐξῆλθεν φωνὴ µεγάλη 
ἐκ τοῦ ναοῦ ἀπὸ τοῦ θρόνου λέγουσα, Γέγονεν. 18 καὶ ἐγένοντο 
ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί, καὶ σεισµὸς ἐγένετο µέγας οἷος 
οὐκ ἐγένετο ἀφ�  οὗ ἄνθρωπος ἐγένετο ἐπὶ τῆς γῆς τηλικοῦτος 
σεισµὸς οὕτω µέγας. 19 καὶ ἐγένετο ἡ πόλις ἡ µεγάλη εἰς τρία 
µέρη, καὶ αἱ πόλεις τῶν ἐθνῶν ἔπεσαν. καὶ Βαβυλὼν ἡ µεγάλη 
ἐµνήσθη ἐνώπιον τοῦ θεοῦ δοῦναι αὐτῇ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ 
θυµοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ. 20 καὶ πᾶσα νῆσος ἔφυγεν, καὶ ὄρη οὐχ 
εὑρέθησαν. 21 καὶ χάλαζα µεγάλη ὡς ταλαντιαία καταβαίνει ἐκ 
τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους· καὶ ἐβλασφήµησαν οἱ ἄνθρωποι 
τὸν θεὸν ἐκ τῆς πληγῆς τῆς χαλάζης, ὅτι µεγάλη ἐστὶν ἡ πληγὴ 
αὐτῆς σφόδρα.  

Apoc 17:1Apoc 17:1Apoc 17:1Apoc 17:1    

Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ 
φιάλας, καὶ ἐλάλησεν µετ� ἐµοῦ λέγων, ∆εῦρο, δείξω σοι τὸ κρίµα 
τῆς πόρνης τῆς µεγάλης τῆς καθηµένης ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν, 2 
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µεθ� ἧς ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ ἐµεθύσθησαν οἱ 
κατοικοῦντες τὴν γῆν ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας αὐτῆς. 3 καὶ 
ἀπήνεγκέν µε εἰς ἔρηµον ἐν πνεύµατι. καὶ εἶδον γυναῖκα καθηµένην 
ἐπὶ θηρίον κόκκινον, γέµοντα ὀνόµατα βλασφηµίας, ἔχων κεφαλὰς 
ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα. 4 καὶ ἡ γυνὴ ἦν περιβεβληµένη πορφυροῦν 
καὶ κόκκινον, καὶ κεχρυσωµένη χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιµίῳ καὶ 
µαργαρίταις, ἔχουσα ποτήριον χρυσοῦν ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς γέµον 
βδελυγµάτων καὶ τὰ ἀκάθαρτα τῆς πορνείας αὐτῆς, 5 καὶ ἐπὶ τὸ 
µέτωπον αὐτῆς ὄνοµα γεγραµµένον, µυστήριον, Βαβυλὼν ἡ 
µεγάλη, ἡ µήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυγµάτων τῆς γῆς. 6 
καὶ εἶδον τὴν γυναῖκα µεθύουσαν ἐκ τοῦ αἵµατος τῶν ἁγίων καὶ ἐκ 
τοῦ αἵµατος τῶν µαρτύρων Ἰησοῦ. Καὶ ἐθαύµασα ἰδὼν αὐτὴν 
θαῦµα µέγα. 7 καὶ εἶπέν µοι ὁ ἄγγελος, ∆ιὰ τί ἐθαύµασας; ἐγὼ 
ἐρῶ σοι τὸ µυστήριον τῆς γυναικὸς καὶ τοῦ θηρίου τοῦ βαστάζοντος 
αὐτήν, τοῦ ἔχοντος τὰς ἑπτὰ κεφαλὰς καὶ τὰ δέκα κέρατα· 8 τὸ 
θηρίον ὃ εἶδες ἦν καὶ οὐκ ἔστιν, καὶ µέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς 
ἀβύσσου, καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει· καὶ θαυµασθήσονται οἱ 
κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνοµα ἐπὶ τὸ βιβλίον 
τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσµου, βλεπόντων τὸ θηρίον ὅτι ἦν καὶ 
οὐκ ἔστιν καὶ παρέσται. 9 ὧδε ὁ νοῦς ὁ ἔχων σοφίαν. αἱ ἑπτὰ 
κεφαλαὶ ἑπτὰ ὄρη εἰσίν, ὅπου ἡ γυνὴ κάθηται ἐπ� αὐτῶν. καὶ 
βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν· 10 οἱ πέντε ἔπεσαν, ὁ εἷς ἔστιν, ὁ ἄλλος οὔπω 
ἦλθεν, καὶ ὅταν ἔλθῃ ὀλίγον αὐτὸν δεῖ µεῖναι. 11 καὶ τὸ θηρίον ὃ 
ἦν καὶ οὐκ ἔστιν, καὶ αὐτὸς ὄγδοός ἐστιν καὶ ἐκ τῶν ἑπτά ἐστιν, 
καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει. 12 καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες δέκα 
βασιλεῖς εἰσιν, οἵτινες βασιλείαν οὔπω ἔλαβον, ἀλλὰ ἐξουσίαν ὡς 
βασιλεῖς µίαν ὥραν λαµβάνουσιν µετὰ τοῦ θηρίου. 13 οὗτοι µίαν 
γνώµην ἔχουσιν, καὶ τὴν δύναµιν καὶ ἐξουσίαν αὐτῶν τῷ θηρίῳ 
διδόασιν. 14 οὗτοι µετὰ τοῦ ἀρνίου πολεµήσουσιν, καὶ τὸ ἀρνίον 
νικήσει αὐτούς, ὅτι κύριος κυρίων ἐστὶν καὶ βασιλεὺς βασιλέων, καὶ 
οἱ µετ� αὐτοῦ κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί. 15 Καὶ λέγει µοι, Τὰ 
ὕδατα ἃ εἶδες, οὗ ἡ πόρνη κάθηται, λαοὶ καὶ ὄχλοι εἰσὶν καὶ ἔθνη 
καὶ γλῶσσαι. 16 καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες καὶ τὸ θηρίον, οὗτοι 
µισήσουσιν τὴν πόρνην, καὶ ἠρηµωµένην ποιήσουσιν αὐτὴν καὶ 
γυµνήν, καὶ τὰς σάρκας αὐτῆς φάγονται, καὶ αὐτὴν κατακαύσουσιν 
ἐν πυρί· 17 ὁ γὰρ θεὸς ἔδωκεν εἰς τὰς καρδίας αὐτῶν ποιῆσαι τὴν 
γνώµην αὐτοῦ, καὶ ποιῆσαι µίαν γνώµην καὶ δοῦναι τὴν βασιλείαν 
αὐτῶν τῷ θηρίῳ, ἄχρι τελεσθήσονται οἱ λόγοι τοῦ θεοῦ. 18 καὶ ἡ 
γυνὴ ἣν εἶδες ἔστιν ἡ πόλις ἡ µεγάλη ἡ ἔχουσα βασιλείαν ἐπὶ τῶν 
βασιλέων τῆς γῆς.  

Apoc 18:1Apoc 18:1Apoc 18:1Apoc 18:1    

Μετὰ ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, 
ἔχοντα ἐξουσίαν µεγάλην, καὶ ἡ γῆ ἐφωτίσθη ἐκ τῆς δόξης αὐτοῦ. 
2 καὶ ἔκραξεν ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων, Ἔπεσεν, ἔπεσεν Βαβυλὼν ἡ 
µεγάλη, καὶ ἐγένετο κατοικητήριον δαιµονίων καὶ φυλακὴ παντὸς 
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πνεύµατος ἀκαθάρτου καὶ φυλακὴ παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου καὶ 
µεµισηµένου, 3 ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυµοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς 
πεπότικεν πάντα τὰ ἔθνη, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς µετ� αὐτῆς 
ἐπόρνευσαν, καὶ οἱ ἔµποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς δυνάµεως τοῦ στρήνους 
αὐτῆς ἐπλούτησαν. 4 Καὶ ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
λέγουσαν, Ἐξέλθατε, ὁ λαός µου, ἐξ αὐτῆς, ἵνα µὴ 
συγκοινωνήσητε ταῖς ἁµαρτίαις αὐτῆς, καὶ ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς 
ἵνα µὴ λάβητε· 5 ὅτι ἐκολλήθησαν αὐτῆς αἱ ἁµαρτίαι ἄχρι τοῦ 
οὐρανοῦ, καὶ ἐµνηµόνευσεν ὁ θεὸς τὰ ἀδικήµατα αὐτῆς. 6 ἀπόδοτε 
αὐτῇ ὡς καὶ αὐτὴ ἀπέδωκεν, καὶ διπλώσατε [τὰ] διπλᾶ κατὰ τὰ 
ἔργα αὐτῆς· ἐν τῷ ποτηρίῳ ᾧ ἐκέρασεν κεράσατε αὐτῇ διπλοῦν· 7 
ὅσα ἐδόξασεν αὑτὴν καὶ ἐστρηνίασεν, τοσοῦτον δότε αὐτῇ 
βασανισµὸν καὶ πένθος. ὅτι ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς λέγει ὅτι Κάθηµαι 
βασίλισσα, καὶ χήρα οὐκ εἰµί, καὶ πένθος οὐ µὴ ἴδω· 8 διὰ τοῦτο ἐν 
µιᾷ ἡµέρᾳ ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς, θάνατος καὶ πένθος καὶ λιµός, 
καὶ ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται· ὅτι ἰσχυρὸς κύριος ὁ θεὸς ὁ κρίνας 
αὐτήν. 9 Καὶ κλαύσουσιν καὶ κόψονται ἐπ� αὐτὴν οἱ βασιλεῖς τῆς 
γῆς οἱ µετ� αὐτῆς πορνεύσαντες καὶ στρηνιάσαντες, ὅταν βλέπωσιν 
τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς, 10 ἀπὸ µακρόθεν ἑστηκότες διὰ 
τὸν φόβον τοῦ βασανισµοῦ αὐτῆς, λέγοντες, Οὐαὶ οὐαί, ἡ πόλις ἡ 
µεγάλη, Βαβυλὼν ἡ πόλις ἡ ἰσχυρά, ὅτι µιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν ἡ κρίσις 
σου. 11 Καὶ οἱ ἔµποροι τῆς γῆς κλαίουσιν καὶ πενθοῦσιν ἐπ� αὐτήν, 
ὅτι τὸν γόµον αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζει οὐκέτι, 12 γόµον χρυσοῦ καὶ 
ἀργύρου καὶ λίθου τιµίου καὶ µαργαριτῶν καὶ βυσσίνου καὶ 
πορφύρας καὶ σιρικοῦ καὶ κοκκίνου, καὶ πᾶν ξύλον θύϊνον καὶ πᾶν 
σκεῦος ἐλεφάντινον καὶ πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου τιµιωτάτου καὶ 
χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ µαρµάρου, 13 καὶ κιννάµωµον καὶ ἄµωµον 
καὶ θυµιάµατα καὶ µύρον καὶ λίβανον καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον καὶ 
σεµίδαλιν καὶ σῖτον καὶ κτήνη καὶ πρόβατα, καὶ ἵππων καὶ ῥεδῶν 
καὶ σωµάτων, καὶ ψυχὰς ἀνθρώπων. 14 καὶ ἡ ὀπώρα σου τῆς 
ἐπιθυµίας τῆς ψυχῆς ἀπῆλθεν ἀπὸ σοῦ, καὶ πάντα τὰ λιπαρὰ καὶ 
τὰ λαµπρὰ ἀπώλετο ἀπὸ σοῦ, καὶ οὐκέτι οὐ µὴ αὐτὰ εὑρήσουσιν. 
15 οἱ ἔµποροι τούτων, οἱ πλουτήσαντες ἀπ� αὐτῆς, ἀπὸ µακρόθεν 
στήσονται διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισµοῦ αὐτῆς, κλαίοντες καὶ 
πενθοῦντες, 16 λέγοντες, Οὐαὶ οὐαί, ἡ πόλις ἡ µεγάλη, ἡ 
περιβεβληµένη βύσσινον καὶ πορφυροῦν καὶ κόκκινον, καὶ 
κεχρυσωµένη [ἐν] χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιµίῳ καὶ µαργαρίτῃ, 17 ὅτι 
µιᾷ ὥρᾳ ἠρηµώθη ὁ τοσοῦτος πλοῦτος. Καὶ πᾶς κυβερνήτης καὶ 
πᾶς ὁ ἐπὶ τόπον πλέων καὶ ναῦται καὶ ὅσοι τὴν θάλασσαν 
ἐργάζονται ἀπὸ µακρόθεν ἔστησαν 18 καὶ ἔκραζον βλέποντες τὸν 
καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς λέγοντες, Τίς ὁµοία τῇ πόλει τῇ 
µεγάλῃ; 19 καὶ ἔβαλον χοῦν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ ἔκραζον 
κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, λέγοντες, Οὐαὶ οὐαί, ἡ πόλις ἡ µεγάλη, 
ἐν ᾗ ἐπλούτησαν πάντες οἱ ἔχοντες τὰ πλοῖα ἐν τῇ θαλάσσῃ ἐκ τῆς 
τιµιότητος αὐτῆς, ὅτι µιᾷ ὥρᾳ ἠρηµώθη. 20 Εὐφραίνου ἐπ� αὐτῇ, 
οὐρανέ, καὶ οἱ ἅγιοι καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ προφῆται, ὅτι ἔκρινεν ὁ 
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θεὸς τὸ κρίµα ὑµῶν ἐξ αὐτῆς. 21 Καὶ ἦρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς 
λίθον ὡς µύλινον µέγαν καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν θάλασσαν λέγων, 
Οὕτως ὁρµήµατι βληθήσεται Βαβυλὼν ἡ µεγάλη πόλις, καὶ οὐ µὴ 
εὑρεθῇ ἔτι. 22 καὶ φωνὴ κιθαρῳδῶν καὶ µουσικῶν καὶ αὐλητῶν καὶ 
σαλπιστῶν οὐ µὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ πᾶς τεχνίτης πάσης 
τέχνης οὐ µὴ εὑρεθῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ µύλου οὐ µὴ ἀκουσθῇ ἐν 
σοὶ ἔτι, 23 καὶ φῶς λύχνου οὐ µὴ φάνῃ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ 
νυµφίου καὶ νύµφης οὐ µὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· ὅτι οἱ ἔµποροί σου 
ἦσαν οἱ µεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῇ φαρµακείᾳ σου 
ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη, 24 καὶ ἐν αὐτῇ αἷµα προφητῶν καὶ 
ἁγίων εὑρέθη καὶ πάντων τῶν ἐσφαγµένων ἐπὶ τῆς γῆς.  

Apoc 19:1Apoc 19:1Apoc 19:1Apoc 19:1    

Μετὰ ταῦτα ἤκουσα ὡς φωνὴν µεγάλην ὄχλου πολλοῦ ἐν τῷ 
οὐρανῷ λεγόντων, Ἁλληλουϊά· ἡ σωτηρία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ δύναµις 
τοῦ θεοῦ ἡµῶν, 2 ὅτι ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις αὐτοῦ· ὅτι 
ἔκρινεν τὴν πόρνην τὴν µεγάλην ἥτις ἔφθειρεν τὴν γῆν ἐν τῇ 
πορνείᾳ αὐτῆς, καὶ ἐξεδίκησεν τὸ αἷµα τῶν δούλων αὐτοῦ ἐκ χειρὸς 
αὐτῆς. 3 καὶ δεύτερον εἴρηκαν, Ἁλληλουϊά· καὶ ὁ καπνὸς αὐτῆς 
ἀναβαίνει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 4 καὶ ἔπεσαν οἱ πρεσβύτεροι 
οἱ εἴκοσι τέσσαρες καὶ τὰ τέσσαρα ζῷα, καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ 
τῷ καθηµένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ, λέγοντες, Ἀµήν, Ἁλληλουϊά. 5 Καὶ 
φωνὴ ἀπὸ τοῦ θρόνου ἐξῆλθεν λέγουσα, Αἰνεῖτε τῷ θεῷ ἡµῶν, 
πάντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ, [καὶ] οἱ φοβούµενοι αὐτόν, οἱ µικροὶ καὶ οἱ 
µεγάλοι. 6 καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ὄχλου πολλοῦ καὶ ὡς φωνὴν 
ὑδάτων πολλῶν καὶ ὡς φωνὴν βροντῶν ἰσχυρῶν λεγόντων, 
Ἁλληλουϊά, ὅτι ἐβασίλευσεν κύριος ὁ θεὸς [ἡµῶν] ὁ παντοκράτωρ. 
7 χαίρωµεν καὶ ἀγαλλιῶµεν, καὶ δώσωµεν τὴν δόξαν αὐτῷ, ὅτι 
ἦλθεν ὁ γάµος τοῦ ἀρνίου, καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἡτοίµασεν ἑαυτήν· 8 
καὶ ἐδόθη αὐτῇ ἵνα περιβάληται βύσσινον λαµπρὸν καθαρόν, τὸ 
γὰρ βύσσινον τὰ δικαιώµατα τῶν ἁγίων ἐστίν. 9 Καὶ λέγει µοι, 
Γράψον· Μακάριοι οἱ εἰς τὸ δεῖπνον τοῦ γάµου τοῦ ἀρνίου 
κεκληµένοι. καὶ λέγει µοι, Οὗτοι οἱ λόγοι ἀληθινοὶ τοῦ θεοῦ εἰσιν. 
10 καὶ ἔπεσα ἔµπροσθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ προσκυνῆσαι αὐτῷ. καὶ 
λέγει µοι, Ὅρα µή· σύνδουλός σού εἰµι καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν 
ἐχόντων τὴν µαρτυρίαν Ἰησοῦ· τῷ θεῷ προσκύνησον. ἡ γὰρ 
µαρτυρία Ἰησοῦ ἐστιν τὸ πνεῦµα τῆς προφητείας. 11 Καὶ εἶδον τὸν 
οὐρανὸν ἠνεῳγµένον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήµενος ἐπ� 
αὐτὸν πιστὸς [καλούµενος] καὶ ἀληθινός, καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει 
καὶ πολεµεῖ. 12 οἱ δὲ ὀφθαλµοὶ αὐτοῦ [ὡς] φλὸξ πυρός, καὶ ἐπὶ τὴν 
κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήµατα πολλά, ἔχων ὄνοµα γεγραµµένον ὃ 
οὐδεὶς οἶδεν εἰ µὴ αὐτός, 13 καὶ περιβεβληµένος ἱµάτιον βεβαµµένον 
αἵµατι, καὶ κέκληται τὸ ὄνοµα αὐτοῦ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ. 14 καὶ τὰ 
στρατεύµατα [τὰ] ἐν τῷ οὐρανῷ ἠκολούθει αὐτῷ ἐφ� ἵπποις 
λευκοῖς, ἐνδεδυµένοι βύσσινον λευκὸν καθαρόν. 15 καὶ ἐκ τοῦ 
στόµατος αὐτοῦ ἐκπορεύεται ῥοµφαία ὀξεῖα, ἵνα ἐν αὐτῇ πατάξῃ τὰ 
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ἔθνη, καὶ αὐτὸς ποιµανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ· καὶ αὐτὸς πατεῖ 
τὴν ληνὸν τοῦ οἴνου τοῦ θυµοῦ τῆς ὀργῆς τοῦ θεοῦ τοῦ 
παντοκράτορος. 16 καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἱµάτιον καὶ ἐπὶ τὸν µηρὸν αὐτοῦ 
ὄνοµα γεγραµµένον· Βασιλεὺς βασιλέων καὶ κύριος κυρίων. 17 Καὶ 
εἶδον ἕνα ἄγγελον ἑστῶτα ἐν τῷ ἡλίῳ, καὶ ἔκραξεν [ἐν] φωνῇ 
µεγάλῃ λέγων πᾶσιν τοῖς ὀρνέοις τοῖς πετοµένοις ἐν 
µεσουρανήµατι, ∆εῦτε συνάχθητε εἰς τὸ δεῖπνον τὸ µέγα τοῦ θεοῦ, 
18 ἵνα φάγητε σάρκας βασιλέων καὶ σάρκας χιλιάρχων καὶ σάρκας 
ἰσχυρῶν καὶ σάρκας ἵππων καὶ τῶν καθηµένων ἐπ� αὐτῶν καὶ 
σάρκας πάντων ἐλευθέρων τε καὶ δούλων καὶ µικρῶν καὶ µεγάλων. 
19 Καὶ εἶδον τὸ θηρίον καὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ τὰ 
στρατεύµατα αὐτῶν συνηγµένα ποιῆσαι τὸν πόλεµον µετὰ τοῦ 
καθηµένου ἐπὶ τοῦ ἵππου καὶ µετὰ τοῦ στρατεύµατος αὐτοῦ. 20 καὶ 
ἐπιάσθη τὸ θηρίον καὶ µετ� αὐτοῦ ὁ ψευδοπροφήτης ὁ ποιήσας τὰ 
σηµεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ, ἐν οἷς ἐπλάνησεν τοὺς λαβόντας τὸ 
χάραγµα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ· 
ζῶντες ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τὴν λίµνην τοῦ πυρὸς τῆς καιοµένης ἐν 
θείῳ. 21 καὶ οἱ λοιποὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῇ ῥοµφαίᾳ τοῦ καθηµένου 
ἐπὶ τοῦ ἵππου τῇ ἐξελθούσῃ ἐκ τοῦ στόµατος αὐτοῦ, καὶ πάντα τὰ 
ὄρνεα ἐχορτάσθησαν ἐκ τῶν σαρκῶν αὐτῶν.  

Apoc 20:1Apoc 20:1Apoc 20:1Apoc 20:1    

Καὶ εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα τὴν κλεῖν 
τῆς ἀβύσσου καὶ ἅλυσιν µεγάλην ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ. 2 καὶ 
ἐκράτησεν τὸν δράκοντα, ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὅς ἐστιν ∆ιάβολος καὶ ὁ 
Σατανᾶς, καὶ ἔδησεν αὐτὸν χίλια ἔτη, 3 καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν 
ἄβυσσον καὶ ἔκλεισεν καὶ ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ ἵνα µὴ 
πλανήσῃ ἔτι τὰ ἔθνη ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη· µετὰ ταῦτα δεῖ 
λυθῆναι αὐτὸν µικρὸν χρόνον. 4 Καὶ εἶδον θρόνους, καὶ ἐκάθισαν ἐπ� 
αὐτούς, καὶ κρίµα ἐδόθη αὐτοῖς, καὶ τὰς ψυχὰς τῶν 
πεπελεκισµένων διὰ τὴν µαρτυρίαν Ἰησοῦ καὶ διὰ τὸν λόγον τοῦ 
θεοῦ, καὶ οἵτινες οὐ προσεκύνησαν τὸ θηρίον οὐδὲ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ 
καὶ οὐκ ἔλαβον τὸ χάραγµα ἐπὶ τὸ µέτωπον καὶ ἐπὶ τὴν χεῖρα 
αὐτῶν· καὶ ἔζησαν καὶ ἐβασίλευσαν µετὰ τοῦ Χριστοῦ χίλια ἔτη. 5 
οἱ λοιποὶ τῶν νεκρῶν οὐκ ἔζησαν ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη. αὕτη 
ἡ ἀνάστασις ἡ πρώτη. 6 µακάριος καὶ ἅγιος ὁ ἔχων µέρος ἐν τῇ 
ἀναστάσει τῇ πρώτῃ· ἐπὶ τούτων ὁ δεύτερος θάνατος οὐκ ἔχει 
ἐξουσίαν, ἀλλ� ἔσονται ἱερεῖς τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ, καὶ 
βασιλεύσουσιν µετ� αὐτοῦ [τὰ] χίλια ἔτη. 7 Καὶ ὅταν τελεσθῇ τὰ 
χίλια ἔτη, λυθήσεται ὁ Σατανᾶς ἐκ τῆς φυλακῆς αὐτοῦ, 8 καὶ 
ἐξελεύσεται πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ ἐν ταῖς τέσσαρσιν γωνίαις τῆς 
γῆς, τὸν Γὼγ καὶ Μαγώγ, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεµον, ὧν 
ὁ ἀριθµὸς αὐτῶν ὡς ἡ ἄµµος τῆς θαλάσσης. 9 καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ 
πλάτος τῆς γῆς καὶ ἐκύκλευσαν τὴν παρεµβολὴν τῶν ἁγίων καὶ 
τὴν πόλιν τὴν ἠγαπηµένην. καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ 
κατέφαγεν αὐτούς· 10 καὶ ὁ διάβολος ὁ πλανῶν αὐτοὺς ἐβλήθη εἰς 
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τὴν λίµνην τοῦ πυρὸς καὶ θείου, ὅπου καὶ τὸ θηρίον καὶ ὁ 
ψευδοπροφήτης, καὶ βασανισθήσονται ἡµέρας καὶ νυκτὸς εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων. 11 Καὶ εἶδον θρόνον µέγαν λευκὸν καὶ τὸν 
καθήµενον ἐπ� αὐτόν, οὗ ἀπὸ τοῦ προσώπου ἔφυγεν ἡ γῆ καὶ ὁ 
οὐρανός, καὶ τόπος οὐχ εὑρέθη αὐτοῖς. 12 καὶ εἶδον τοὺς νεκρούς, 
τοὺς µεγάλους καὶ τοὺς µικρούς, ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου, καὶ 
βιβλία ἠνοίχθησαν· καὶ ἄλλο βιβλίον ἠνοίχθη, ὅ ἐστιν τῆς ζωῆς· 
καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραµµένων ἐν τοῖς βιβλίοις κατὰ 
τὰ ἔργα αὐτῶν. 13 καὶ ἔδωκεν ἡ θάλασσα τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν 
αὐτῇ, καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ᾅδης ἔδωκαν τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν 
αὐτοῖς, καὶ ἐκρίθησαν ἕκαστος κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 14 καὶ ὁ 
θάνατος καὶ ὁ ᾅδης ἐβλήθησαν εἰς τὴν λίµνην τοῦ πυρός. οὗτος ὁ 
θάνατος ὁ δεύτερός ἐστιν, ἡ λίµνη τοῦ πυρός. 15 καὶ εἴ τις οὐχ 
εὑρέθη ἐν τῇ βίβλῳ τῆς ζωῆς γεγραµµένος ἐβλήθη εἰς τὴν λίµνην 
τοῦ πυρός.  

Apoc 21:1Apoc 21:1Apoc 21:1Apoc 21:1    

Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν· ὁ γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ 
ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλθαν, καὶ ἡ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι. 2 καὶ τὴν 
πόλιν τὴν ἁγίαν Ἰερουσαλὴµ καινὴν εἶδον καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ, ἡτοιµασµένην ὡς νύµφην κεκοσµηµένην τῷ 
ἀνδρὶ αὐτῆς. 3 καὶ ἤκουσα φωνῆς µεγάλης ἐκ τοῦ θρόνου λεγούσης, 
Ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ θεοῦ µετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει µετ� 
αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ θεὸς µετ� αὐτῶν 
ἔσται, [αὐτῶν θεός,] 4 καὶ ἐξαλείψει πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν 
ὀφθαλµῶν αὐτῶν, καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε 
κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι· [ὅτι] τὰ πρῶτα ἀπῆλθαν. 5 Καὶ 
εἶπεν ὁ καθήµενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ, Ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα. καὶ 
λέγει, Γράψον, ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί εἰσιν. 6 καὶ 
εἶπέν µοι, Γέγοναν. ἐγώ [εἰµι] τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ 
τέλος. ἐγὼ τῷ διψῶντι δώσω ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς 
δωρεάν. 7 ὁ νικῶν κληρονοµήσει ταῦτα, καὶ ἔσοµαι αὐτῷ θεὸς καὶ 
αὐτὸς ἔσται µοι υἱός. 8 τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ ἀπίστοις καὶ 
ἐβδελυγµένοις καὶ φονεῦσιν καὶ πόρνοις καὶ φαρµάκοις καὶ 
εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσιν τοῖς ψευδέσιν τὸ µέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίµνῃ 
τῇ καιοµένῃ πυρὶ καὶ θείῳ, ὅ ἐστιν ὁ θάνατος ὁ δεύτερος. 9 Καὶ 
ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας, 
τῶν γεµόντων τῶν ἑπτὰ πληγῶν τῶν ἐσχάτων, καὶ ἐλάλησεν µετ� 
ἐµοῦ λέγων, ∆εῦρο, δείξω σοι τὴν νύµφην τὴν γυναῖκα τοῦ ἀρνίου. 
10 καὶ ἀπήνεγκέν µε ἐν πνεύµατι ἐπὶ ὄρος µέγα καὶ ὑψηλόν, καὶ 
ἔδειξέν µοι τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἰερουσαλὴµ καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ, 11 ἔχουσαν τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ· ὁ φωστὴρ 
αὐτῆς ὅµοιος λίθῳ τιµιωτάτῳ, ὡς λίθῳ ἰάσπιδι κρυσταλλίζοντι· 12 
ἔχουσα τεῖχος µέγα καὶ ὑψηλόν, ἔχουσα πυλῶνας δώδεκα, καὶ ἐπὶ 
τοῖς πυλῶσιν ἀγγέλους δώδεκα, καὶ ὀνόµατα ἐπιγεγραµµένα ἅ 
ἐστιν τῶν δώδεκα φυλῶν υἱῶν Ἰσραήλ· 13 ἀπὸ ἀνατολῆς πυλῶνες 
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τρεῖς, καὶ ἀπὸ βορρᾶ πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ νότου πυλῶνες τρεῖς, 
καὶ ἀπὸ δυσµῶν πυλῶνες τρεῖς· 14 καὶ τὸ τεῖχος τῆς πόλεως ἔχων 
θεµελίους δώδεκα, καὶ ἐπ� αὐτῶν δώδεκα ὀνόµατα τῶν δώδεκα 
ἀποστόλων τοῦ ἀρνίου. 15 Καὶ ὁ λαλῶν µετ� ἐµοῦ εἶχεν µέτρον 
κάλαµον χρυσοῦν, ἵνα µετρήσῃ τὴν πόλιν καὶ τοὺς πυλῶνας αὐτῆς 
καὶ τὸ τεῖχος αὐτῆς. 16 καὶ ἡ πόλις τετράγωνος κεῖται, καὶ τὸ 
µῆκος αὐτῆς ὅσον τὸ πλάτος. καὶ ἐµέτρησεν τὴν πόλιν τῷ καλάµῳ 
ἐπὶ σταδίων δώδεκα χιλιάδων· τὸ µῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος 
αὐτῆς ἴσα ἐστίν. 17 καὶ ἐµέτρησεν τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν 
τεσσαράκοντα τεσσάρων πηχῶν, µέτρον ἀνθρώπου, ὅ ἐστιν 
ἀγγέλου. 18 καὶ ἡ ἐνδώµησις τοῦ τείχους αὐτῆς ἴασπις, καὶ ἡ πόλις 
χρυσίον καθαρὸν ὅµοιον ὑάλῳ καθαρῷ. 19 οἱ θεµέλιοι τοῦ τείχους 
τῆς πόλεως παντὶ λίθῳ τιµίῳ κεκοσµηµένοι· ὁ θεµέλιος ὁ πρῶτος 
ἴασπις, ὁ δεύτερος σάπφιρος, ὁ τρίτος χαλκηδών, ὁ τέταρτος 
σµάραγδος, 20 ὁ πέµπτος σαρδόνυξ, ὁ ἕκτος σάρδιον, ὁ ἕβδοµος 
χρυσόλιθος, ὁ ὄγδοος βήρυλλος, ὁ ἔνατος τοπάζιον, ὁ δέκατος 
χρυσόπρασος, ὁ ἑνδέκατος ὑάκινθος, ὁ δωδέκατος ἀµέθυστος. 21 καὶ 
οἱ δώδεκα πυλῶνες δώδεκα µαργαρῖται, ἀνὰ εἷς ἕκαστος τῶν 
πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς µαργαρίτου. καὶ ἡ πλατεῖα τῆς πόλεως χρυσίον 
καθαρὸν ὡς ὕαλος διαυγής. 22 Καὶ ναὸν οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ, ὁ γὰρ 
κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ναὸς αὐτῆς ἐστιν, καὶ τὸ ἀρνίον. 23 
καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης, ἵνα 
φαίνωσιν αὐτῇ, ἡ γὰρ δόξα τοῦ θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, καὶ ὁ λύχνος 
αὐτῆς τὸ ἀρνίον. 24 καὶ περιπατήσουσιν τὰ ἔθνη διὰ τοῦ φωτὸς 
αὐτῆς· καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς φέρουσιν τὴν δόξαν αὐτῶν εἰς 
αὐτήν· 25 καὶ οἱ πυλῶνες αὐτῆς οὐ µὴ κλεισθῶσιν ἡµέρας, νὺξ γὰρ 
οὐκ ἔσται ἐκεῖ· 26 καὶ οἴσουσιν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιµὴν τῶν ἐθνῶν 
εἰς αὐτήν. 27 καὶ οὐ µὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτὴν πᾶν κοινὸν καὶ ποιῶν 
βδέλυγµα καὶ ψεῦδος, εἰ µὴ οἱ γεγραµµένοι ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς 
τοῦ ἀρνίου.  

Apoc 22:1Apoc 22:1Apoc 22:1Apoc 22:1    

Καὶ ἔδειξέν µοι ποταµὸν ὕδατος ζωῆς λαµπρὸν ὡς κρύσταλλον, 
ἐκπορευόµενον ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου. 2 ἐν µέσῳ 
τῆς πλατείας αὐτῆς καὶ τοῦ ποταµοῦ ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν ξύλον 
ζωῆς ποιοῦν καρποὺς δώδεκα, κατὰ µῆνα ἕκαστον ἀποδιδοῦν τὸν 
καρπὸν αὐτοῦ, καὶ τὰ φύλλα τοῦ ξύλου εἰς θεραπείαν τῶν ἐθνῶν. 3 
καὶ πᾶν κατάθεµα οὐκ ἔσται ἔτι. καὶ ὁ θρόνος τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ 
ἀρνίου ἐν αὐτῇ ἔσται, καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ λατρεύσουσιν αὐτῷ, 4 
καὶ ὄψονται τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ τὸ ὄνοµα αὐτοῦ ἐπὶ τῶν 
µετώπων αὐτῶν. 5 καὶ νὺξ οὐκ ἔσται ἔτι, καὶ οὐκ ἔχουσιν χρείαν 
φωτὸς λύχνου καὶ φῶς ἡλίου, ὅτι κύριος ὁ θεὸς φωτίσει ἐπ� αὐτούς, 
καὶ βασιλεύσουσιν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 6 Καὶ εἶπέν µοι, 
Οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί, καὶ ὁ κύριος, ὁ θεὸς τῶν 
πνευµάτων τῶν προφητῶν, ἀπέστειλεν τὸν ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι 
τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει. 7 καὶ ἰδοὺ ἔρχοµαι 
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ταχύ. µακάριος ὁ τηρῶν τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου 
τούτου. 8 Κἀγὼ Ἰωάννης ὁ ἀκούων καὶ βλέπων ταῦτα. καὶ ὅτε 
ἤκουσα καὶ ἔβλεψα, ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔµπροσθεν τῶν ποδῶν τοῦ 
ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός µοι ταῦτα. 9 καὶ λέγει µοι, Ὅρα µή· 
σύνδουλός σού εἰµι καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν προφητῶν καὶ τῶν 
τηρούντων τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου τούτου· τῷ θεῷ προσκύνησον. 
10 καὶ λέγει µοι, Μὴ σφραγίσῃς τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ 
βιβλίου τούτου, ὁ καιρὸς γὰρ ἐγγύς ἐστιν. 11 ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω 
ἔτι, καὶ ὁ ῥυπαρὸς ῥυπανθήτω ἔτι, καὶ ὁ δίκαιος δικαιοσύνην 
ποιησάτω ἔτι, καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι. 12 Ἰδοὺ ἔρχοµαι ταχύ, 
καὶ ὁ µισθός µου µετ� ἐµοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἐστὶν 
αὐτοῦ. 13 ἐγὼ τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ἡ 
ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. 14 Μακάριοι οἱ πλύνοντες τὰς στολὰς αὐτῶν, 
ἵνα ἔσται ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς καὶ τοῖς πυλῶσιν 
εἰσέλθωσιν εἰς τὴν πόλιν. 15 ἔξω οἱ κύνες καὶ οἱ φάρµακοι καὶ οἱ 
πόρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι καὶ πᾶς φιλῶν καὶ ποιῶν 
ψεῦδος. 16 Ἐγὼ Ἰησοῦς ἔπεµψα τὸν ἄγγελόν µου µαρτυρῆσαι ὑµῖν 
ταῦτα ἐπὶ ταῖς ἐκκλησίαις. ἐγώ εἰµι ἡ ῥίζα καὶ τὸ γένος ∆αυίδ, ὁ 
ἀστὴρ ὁ λαµπρὸς ὁ πρωϊνός. 17 Καὶ τὸ πνεῦµα καὶ ἡ νύµφη 
λέγουσιν, Ἔρχου. καὶ ὁ ἀκούων εἰπάτω, Ἔρχου. καὶ ὁ διψῶν 
ἐρχέσθω, ὁ θέλων λαβέτω ὕδωρ ζωῆς δωρεάν. 18 Μαρτυρῶ ἐγὼ 
παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου· 
ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπ� αὐτά, ἐπιθήσει ἐπ� αὐτὸν ὁ θεὸς τὰς πληγὰς τὰς 
γεγραµµένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ· 19 καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν 
λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης, ἀφελεῖ ὁ θεὸς τὸ µέρος 
αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, τῶν 
γεγραµµένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ. 20 Λέγει ὁ µαρτυρῶν ταῦτα, 
Ναί, ἔρχοµαι ταχύ. Ἀµήν, ἔρχου, κύριε Ἰησοῦ. 21 Ἡ χάρις τοῦ 
κυρίου Ἰησοῦ µετὰ πάντων.  
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