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Ива Трифонова 

 

КЪМ ИСТОРИЯТА НА НОВОБЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД НА БИБЛИЯТА 

(ПРЕВОДАЧЕСКИТЕ БЕЛЕЖКИ НА НЕОФИТ РИЛСКИ)1 

 

Преводът на Светото писание е сред водещите културни предпоставки за 

изграждането на новобългарския книжовен език в средата на ХІХ век, предвид 

цялостната историческа, политическа и културна ситуация в страната по това 

време. Преводът на славянската библия на новобългарски в периода на 

националното възраждане е важен не само за културното самоосъзнаване, за 

оформянето и налагането на официалния книжовен език, но и за овладяването на 

нови писмени жанрове и литературни прийоми. И ако се приема, че преводът на 

Библията от 1871 г.2 спомага за налагането на източните говори в основата на 

изграждащия се книжовен език, за оформянето на поетичността и литературната 

висота на словото, за естетическото осмисляне на Светото писание, то преводът на 

Неофит Рилски е първият успешен, общоприет превод на целия Нов завет на 

новобългарски език3.  

 

Преводът на Новия завет от Неофит Рилски е осъществен по поръчение и 

със средствата на Британското и чуждестранно библейско дружество. Той е 

отпечатан за първи път в Смирна през 1840 г. и до 1859 г., въпреки силната 

съпротива от страна на Цариградската патриаршия, претърпява шест издания4. 

Този превод има голямо значение за налагането и утвърждаването на 

новобългарския език в богослужебната практика на Българската църква. Почти до 

Освобождението той е в църковна употреба и по него се четат откъси от 

Евангелието и Апостола. Същевременно се използва и като учебно помагало в 

българското училище.  

 

Преводът на Новия завет от Неофит Рилски е извършен само за две години – 

от 1835 до 1837 г. (съдейки по датировките, поставени на ръкописния вариант на 

текста),  по време на неговото учителстване в Габрово. През 1835 г. по молба на 
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Бенджамин Баркер, агента на Британското и чуждестранно библейско дружество в 

България, отговарящ за Източна Европа, Търновският митрополит Иларион се 

обръща към Неофит като към един от най-образованите българи по това време, 

способни да извършат това боголюбиво дело.  

 

В писмо от 16. 11. 1835 г. от Търновския митрополит Иларион до Неофит 

Рилски стават ясни условията, на които трябва да отговаря този превод. Това 

трябва да бъде превод, стриктно следващ оригинала, без парафрази. Затова той му 

и изпраща един от своите преводи от елински на гръцки език на Новия завет 

(издаден в Лондон, 1828 г.), за да може Неофит да се упътва в начина на 

превеждане. Обръща внимание и на факта, че в българския език няма много от 

думите, нужни, за да бъдат изразени високите мисли на Светото писание. Неофит 

съответно е призован да не използва чужда, варварска дума, а да остави 

първообразната, славянска или гръцка, като изготви речник на непознатите думи. 

Този речник да бъде поместен в края на книгата. Според замисъла той трябва да 

спазва език, съгласен с граматиката му5. По този начин преводът ще може да се 

използва за преподаване в училищата, за да могат учениците чрез текста на 

Светото писание да научат и правилата на българската граматика (писмото е 

публикувано от И. Снегаров 1959, вж. още: Братанов 1994, 1996; Вълчанов 1981; 

Иванова 1995, 2002, 2006; Кювлиева-Мишайкова 1995; Марковски 1927; Милева 

1927; Младенов 1975; Ненкова 1976; Радкова 1975 и посочената от авторите 

литература). 

 

За цялостната стойност и специфика на творческата и преводаческа дейност, 

отразени при осъществяването на този крупен и първи по рода си сериозен 

филологически опит, може да се съди както по беглите бележки в съхранената 

кореспонденция между Неофит Рилски и митрополит Иларион, така и по запазения 

първоначален ръкописен вариант на превода, автограф на самия Неофит Рилски.  
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Ръкописът на Неофит Рилски с първоначалния вариант на превода е открит 

в зимника на Светия синод. Днес той се пази под № 235 в Църковноисторическия и 

архивен институт към Българската патриаршия, София (ЦИАИ). В научната 

литература е описан първо от Сл. Вълчанов (Вълчанов 1981). Авторът дава кратко 

описание на архивната единица и посочва няколко примера от Евангелието от 
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Матей с различни уточнения, нанесени от самия Неофит. Той обръща внимание на 

факта, че тези уточнения съдържат редица екзегетически бележки и лексикални 

разночетения, които са важни не само за историята на българския език, но и за типа 

преводаческата дейност, извършена от Неофит Рилски. На два пъти на ръкописа се 

позовава и Д. Иванова (Иванова 2002:41; 2006). 

 

Под № 235 в ЦИАИ се пазят четири тетрадки, автограф на Неофит Рилски. 

Първата тетрадка (№ 235а) съдържа българския превод на Гюлханския хатишериф, 

също дело на Неофит Рилски, публикуван през 1841 г. в Букурещ. Текстът на 

Новия завет се пази в другите три тетрадки: първата (№ 235б) включва Евангелията 

от Матей и Марко; втората (№ 235в) – Деянията и Посланията на апостолите; 

третата (№ 235г) – Откровението на Йоан Богослов6. Липсва текстът на 

Евангелията от Лука и Йоан. Те вероятно са били поместени в отделна тетрадка, 

която обаче не се съхранява в тази архивна единица. 

 

Целта на настоящото изследване е да се обнародват преводаческите 

бележки, нанесени от Неофит Рилски в ръкописния вариант на превода на Новия 

завет. Тези бележки не са включени в печатното издание на текста. До голяма 

степен те отразяват предварителните напътствия, които Търновският митрополит 

Иларион дава на Неофит Рилски. Доколкото съществува обширна литература за 

личността на Неофит, за езиковите, лексикалните, текстологичните и 

синтактичните особености на новобългарския превод на Новия завет, отразени в 

неговото печатно издание, тук подобен анализ няма да бъде предложен7. Няма да 

бъде направен и анализ на приведените по-долу бележки към превода. Днес тези т. 

нар. „бележки” биха могли да представляват интерес за широк кръг специалисти от 

най-различни области – филолози, историци, етнолози, богослови.  

 

Бележките на Неофит Рилски са най-разнообразни по тип. Тук – условно – 

те са разделени на пет големи групи: 1. Пояснения на стари славянски и библейски 

лексеми; 2. Пояснения на лексеми от гръцки, еврейски, латински произход; 3. 

Пояснения на собствени имена; 4. Пояснения на мерни единици; 5. Пояснения към 



 5 

отделни стихове при превода (на отделни думи и словосъчетания и на цели изрази  

и стихове).  

Петте групи са обособени в пет таблици. В първата колона на всяка от петте 

таблици е означено мястото, където думата или изразът се срещат в текста на 

Новия завет. Когато една и съща дума или израз се поясняват на няколко места по 

един и същи начин, то в първата колона са изброени всички места от текста, където 

се срещат те, а пояснението в трета колона е съответно само едно. Когато една и 

съща дума или израз се поясняват на различни места по различен начин, то те се 

посочват поотделно (срв. в първата таблица верига, внезап¹). Във втората колона се 

цитира кратък откъс от ръкописа на новозаветния текст на Неофит Рилски. Думата 

или изразът, които се поясняват, са маркирани и подчертани от автора на това 

изследване. В третата колона се посочват поясненията към вече маркираните и 

подчертани във втора колона думи или изрази.  

В самия ръкопис Неофит Рилски въвежда бележките си, като поставя знак – 

скоби и звездичка (*) – в текста след думата или израза, които пояснява. Когато на 

един лист думите са повече от една, то звездичките са съответно две, три и т.н. – 

(**),(***). Самото пояснение към тях той помества под основния текст, отделено от 

него с разделителна черта, пише и с по-дребен шрифт.  
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І. ПОЯСНЕНИЯ НА СТАРИ СЛАВЯНСКИ И БИБЛЕЙСКИ ЛЕКСЕМИ 
 
 
Деян 10:2 
 

благоговýýýýинъ и богобоÿзливъ съ сичк·атъ си домъ еvлависъ 

Мт 24:6 
Иак 4:1 
 

и ще да ч¹ете брани, и сл¹шанýта на-браните џенкове 

Ап 9:9 и имаха брwwwwни, като брwни желýзны 
 

броня се выка желýзна риза 
съ която се wблачатъ 
воините да ги не хваща 
корш¹мъ и сабля на 

дженкатъ, по т¹рски джебе 
 

Мк 10:25 
 

защото по лестнw е да замине велб¹¹¹¹до презъ иглени 

óши, нежели богатыо да влýзе въ царството б�ж·å 
 

дебелото в©же на-гемiата 

Ап 6:15 и царовете земни, и велможите, и богатите, 
тысяначалницыте, и силните, и сичките раби, и 
сичките свободни скрыха се 
 

голýмите человýцы 

Ап 18:23 защото терговцыте твои беха велможи земст·и 
 

голýми человýцы, 
началницы 
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Ап 20:1 
Мк 5:3 
Деян 12:6 

който даржеше ключатъ на-бездната, и голýма 
верига въ р©ката си 
 

синджиръ 

Мт 27:37 
Мк 15:26 
 

и т¹риха в©рхъ главата м¹, вината м¹¹¹¹ кабахатъ м¹ 

Деян 19:40 
 

защото сме въ бýда да ны не намератъ виновны за 

днешн·атъ б¹нтъ 
 

кабахатл·и 

Мк 14:14 
 

гдý е виталницата дето ще да ÿмъ съ óченицыте 
си пасхата 
 

конако 

Мк 1:6 
 

и ÿдеше властаре, и медъ дивъ младоцы, в©ршины § 

древесата. зри в Мат». Гл. 3 
 

Мк 9:8 
 

и внезап¹¹¹¹ като поглýднаха, не видýха вече никого хап©нс©съ 

Деян 9:3 
 

внезап¹¹¹¹ свýтна § небото около негw свýтъ хап©нс©съ – анс©зданъ 

Мт 14:24 
Деян 27:15 

а гемiата беше по средъ морето, и бýдств¹ваше § 

волныте: защото беше противена вýт©ро 
 

§ далгите, на-талазите 

Мк 4:34 
 

и быде ф©рт¹на голема: а волныте се вливаха въ 

гемiата, щото щеше да пот©не вече 
 

талазите, далгите 

Мт 2:1 
 

и като се роди iис¹са во ви»леемъ i¹деийск·й, въ 

дните на-ирwда царя, ето волсви § истокъ дойдоха 
 

м¹дрецы – звýздочетцы 

Деян 13:6 
 

найдоха тамw нýкой волхвъ лже пророкъ 

I¹деанинъ 
 

магесникъ 

Деян 8:9 
 

беше по напредъ въ град©тъ и правеше волхован····е маг·а – г·озъ бояджил©къ 

Ап 18:23 и сичките народи быдоха прелщени съ твоите 
волхвованiя 
 

магiи 

Иак 4:4 
 

не знаете ли защо мiрската любовь е вражда на б�га д¹шманл©къ 

Мт 9:12 
 

и Iс¹съ, като ч¹, рече имъ: не треб¹ва на здравите 
врачъ, но на болните 
 

хекиминъ 

Мк 2:17 
 

не треб¹ва на здравите врачь, но на болните лýкарь, хекимъ  

Деян 17:6 
 

защото онiя щото возб¹ниха сичката вселенная, 
они дойдоха и т¹ка 

д¹ня 
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Мк 12:33 
 

и да wбыча и ближняго своего, като самаго себе, 

повече е това § сичките всесожженiя и жертвы 
 

всесоженiе се выка, когато 
изгори цýло онова щото се 
приноси на жертва 
 

Евр 1:2 
 

и чрезъ когото е и вýýýýковете сотворилъ мiръ 

Деян 21:31 
 

дойде вýýýýсть до тысященачалникатъ хаберъ 

Мк 14:15 
Деян 1:13 
Деян 9:37 
 

и той ще ви покаже горница голема, постлана, 
готова 

чардакъ 

Мк 7:32 
 

и приведоха м¹ единъ гл¹хъ и г¹¹¹¹гнивъ пелтекъ 

Мк 15:36 
 

и нап©лни г©©©©ба съ оцетъ, и забоде я на трость, и 
напоюваше го 
 

сонгеръ 

2 Кор 11:7 
 

защото ви проповýдвахъ дарба еvаггел·ето хрT�тово т¹не – бадихава 

Рим 13:7 
 

ком¹то десетокъ десетокъ гюмр¹къ, вама 

Рим 13:7 
 

ком¹то (сте дл©жни) данокъ, данокъ харачъ 

Мт. 6:12 
 

и прости ни долговете нашы, каквото и н·е ги 
прощаваме на нашите должницы 
 

борчовете 

Деян 14:26 
 

§ гдýто беха пратени съ б�ж·ята благодать на 
дýýýýлото, което и св©ршиха 
 

на работата – на сл¹жбата 

Деян 14:18 
 

и съ тiя д¹мы едва пред¹маха народатъ да имъ не 
колятъ жертва 
 

к¹рбанъ 

Мт 21:33 
 

человýкъ нýкой беше домовитъ, който насади 

лозý: и wгради го (на околw) съ плеть, и ископы въ 

него жлебъ и направи к¹ла 
 

линъ по нýкои мýста, а по 
други корабъ, но корабъ 
различеств¹е § жлебатъ, 
защото жлебо е като 
хамбаръ, а корабо като 
корыто 
 

Деян 14:13 
 

а жрецо на-дiевыа Гдwлъ, но-когото капището 

беше предъ град©тъ имъ, приведе юнцы 
 

попо на-ÿзычницыте който 

имъ коле к¹рбанете като на 
евреете хахамино 
 

Деян 27:39 
 

но согледоха нýкои заливъ който имаше брегъ паз¹ха – нýдро морское – 

ko>lpov греч. денизъ к¹лаги 

– к¹рф¹съ т¹рски 
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Деян 16:27 
 

понеже мислеше че са побýгнали затвореныте хапс¹вете 

Мт 24:1 
Мк 13:1 

и приближиха при него ученицыте м¹, да м¹ 
покажатъ зданiята церковни 
 

биныте 

Мк 4:32 
 

и когато се посýе, пораств¹ва, и быва по големо § 
сичките зелiа 
 

зеленища, зарзавати 

Деян 19:24 
 

защото нýкой името м¹ димитр·й, златарь к¹юмдж·а 

1 Тим 4:2 
 

понеже иматъ знакъ § разжежено желýзо на своята 

совýсть 
 

дамга 

Мт 26:48 
Мк 14:44 
 

а онзи щото го предаваше, даде имъ знаменіе  нишанъ 

Иак 1:11 
 

защото wгрýва сл©нцето со зной жешчина, горещина, 
мареня, зад¹хъ 
 

Деян 28:30 
 

а Паvелъ седе тамw цýлы двý годины со своето си 

иждивен····е 
 

со свой харчъ 

Деян 21:24 
Иак 4:3 
 

и иждиви за нихъ да си wбричатъ главыте и похарчи за нихъ 

Мт 12:34 
 

защото § избытокатъ на-с©рдцето, уста ти 
говоратъ 
 

§ това що артис¹ва 

Деян 10:10 
 

и като приготв¹ваха домакините за ÿденý, нападна 

на него изст¹¹¹¹плен····е 
 

когато не е человýкъ въ 
себе си 

Деян 10:28 
 

защо е забранено на едного i¹деанина да се меша 

или да §ива при иноплеменника 
 

др¹гоязычникъ – 

др¹говýрецъ 

Иак 3:11 
 

да ли источнико § единъ ч¹ч¹ръ источ¹ва и сладка 
и горчива (вода) 
 

чешмата 

2 Кор 4:7 
 

и имаме това сокровище въ калены сос¹ды глиняны – пр©стены 

Деян 17:3 намериха и едно капище 
 

iдwлски храмъ – 
жертвеникъ 
 

Деян 16:24 
 

и стисна им нозете въ клада въ томр¹къ 

Деян 19:35 
 

и като усмири градск·о книжникъ народатъ рече въ т¹рското стои “диванъ 

к·атипи” 
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Ма 24:38 до онзи день, въ който Нwе влýзе въ ковчагатъ 
 

въ гемiата щото беше сам 
той направилъ 
 

Деян 9:43 
 

а той преседе доволно време во Iопiа ó нýкогw 

Сiмwна Кожевника 
 

табака 

Деян 8:28 
 

и седеше на колесницата си и четеше пророка 
Иса·а 
 

каляска – хинтофъ – к¹ч·а 
 

Деян 28:1 
 

и когато се избавиха § кораблекр¹¹¹¹шен····ето които 

беха съ Паvла 
 

кораблекр¹шен·е се выка, 

когато се потопи нýкоя 
гемiа 
 

Ап 18:13 (никой не к¹п¹ва) корицыте дарчинъ 
 

Мк 4:38 
Деян 27:41 

а той беше на кормата, и спаваше на 
возглавницата 

корма се выка, заднята 
страна на-гемiата беше 
кормата, сирýчь на к©чатъ 

на-гемiата. греч. pru>mnh 
 

Деян 27:40 
 

и разв©рзаха вр©злата на-кормилата на д¹маните 

Иак 3:4 
 

и макаръ че се тласкатъ на самъ на тамъ § силныте 

вýтрове, обращат се съ малко кормилце 
 

д¹манче 

Деян 27:11 
 

но сотнико помного сл¹шаше кормч····атъ и 

наvклиратъ 
 

д¹менджiата 

Ап 18:12 и секой сос¹дъ § кости слоновы § фiлдишъ 
 

Деян 27:29 
 

ф©рлиха четыри котвы желýзата на гемiата 

Деян 21:34 
 

заповýда да го водатъ въ крýýýýпостьта въ калето 

Мт 26:4 
Мк 14:1 
 

и совýтоваха се да фанатъ Iис¹са съ лесть и да го 

уб·ятъ 
 

съ измама 

Мт 27:64 
 

и ще да б©де послýднята лесть по лоша § первата л©жа 

Мт 27:33 
 

и когато дойдоха на мýсто нарицаемое Голго»а, 
което ще да рече лобное мýýýýсто 
 

лобъ се выка человýческа 
глава § мертвъ человýкъ, 

когато wстане самw кокало 

голъ, като една карт¹на, въ 

славенското еvаггел·е стои 

“кран·ево мýсто” § 

гречески “Krani>ou To>pov” 
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Мт 25:3 
 

и л¹дыте, които земаха свýтилницыте си, не зеха съ 
себе си масло 
 

зейтинъ 

Мт 10:34 
 

не дойдохъ да ф©рлимъ мирь, но мечъ сабля 

Мт 26:7 
 

дойде при него една жена, която имаше ст©кло съ 

многоцýýýýнно мvро 
 

многw ск©по 

Мт 24:27 
Ап 4:5 

защото, каквото излази молніята § востокъ, и 

ÿвляви се дори до западъ 
 

светкавицата 

Мт 28:3 
 

и беше лицето м¹ като молн····я, и wблекло м¹ бýло 

като снýгъ 
 

блескъ, блистан·е, 
светкавица 

Мт 5:46 
Мт 9:10 
Мк 2:15 

защото ако wбычате оныя, щото вы wбычатъ, каква 

м©зда имате; не праватъ ли това истото и 

мытарите 
 

гюмр¹кч·ите 

Мк 6:8 
 

нито торба, нито хлýбъ, нито мýýýýдь на поясатъ сирýчь манг©ри, банове, 
пары 
 

Ап 18:12 и секой сос¹дъ § драгоцýнно д©рво, и § мýýýýдь бак©ръ 

 
Мк 13:24 
 

сл©нцето ще да потемнýе, и мýýýýсяцо не ще да даде 

свýтлостьта си 
 

мýсячината 

Мт 23:23 
 

защото земате десетокъ § мятвата, и § копрецатъ, 

и § кvм·онатъ; и wставихте по тешките (работы) на-

законатъ, с¹д©тъ, и милостьта, и вýрата 
 

џоџонъ, д·озмось, нане 

Иак 1:18 
 

за да б©деме (като) нýкой начатокъ на-неговите 

создан·я 
 

тр¹фанда 

Мт 13:47 
 

паки прилича царството небесно на неводъ, който 
быде вф©рленъ въ морето, и собра § секаковъ родъ 
(рыбы) 
 

мрежа, серкма 

Деян 24:16 
 

затова се азъ м©чимъ да имамъ всегда непорочна 

совýсть 
 

безъ к¹с¹ръ 

Мт 24:19 
Мк 13:17 
 

и тешко и горко на непраздныте, и на онія, които 
доять въ онія дни 
 

на тешките 

Деян 23:34 и попыта (паvла) § коя е область, и раз¹мý защо е епархiа – вилаетъ 
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 § К·л·кiа 
 

Мк 14:1 
 

и по два дни послý беше Пасхата, и опрýýýýсноцыте прýсните безквасните 
хлýбове, които праватъ 

евреета, когато праздн¹ватъ 
пасхата 
 

Мт 26:17 
Деян 12:3 

и въ первыатъ день wwwwпрýýýýсночныатъ прист©пиха 
óченицыте Iис¹сови 
 

когато праздн¹ватъ евреете 

съ прýсны хлýбове пасхата 
си 
 

Деян 16:3 
 

и зема та го wwwwбрýýýýза направи го с¹нетъ 

Деян 27:19 
 

со своите р©це исф©рлихме сичките ор¹¹¹¹д····я 
кораблени 
  

халатите на-гемiата 

Мк 7:15 
 

никоя вещь, която влази изъ в©нъ въ человýка, не 
може да го wwwwскверни 
 

да го wм©рси 

Ап 21:14 и стýната на-град©тъ имаше дванадесеть основан····я 
 

темели 

Иак 1:21 
 

затова §ф©рлете (§ себе) секаква нечистота и 
остатокъ на злобата 
 

остатокъ – артисало нýщо, 

арт©къ 

Мт 19:28 
 

истина ви д¹мамъ защо вые, които сте пошли по 

мене, въ пакибыт····ето когато седне сынъ 

человýческ·й на престолатъ на-славата си, ще да 
седнете и вые на дванадесять престолы 
 

въ второто пришеств·е 

Тит 3:5 
 

но § своята си милость, съ банята на-

пакирожден····ето и съ wбновлен·ето на-святагw д�ха 
 

со святое крещен·е 

Мк 14:51 
 

идеше по него, wблеченъ съ плащаница по гол¹ чаршавъ 

1 Йоан. 2:20 
 

и вы имате помазен····е § святагw, и знаете сичко  и вые сте на¹чени 

Мк 6:45 
 

и аб·е пон¹¹¹¹ди учениците си да влýзатъ въ геміата накара 

Гал 2:4 
 

за да не ф©рлятъ (паки) подъ порабощен····ето сир. подъ старыатъ законъ 
 

Иак 1:11 
 

понеже се влачи и прелщава § своята си похоть желан·е 

Мт 23:15 
 

защото преходите морето, и с¹хата земля, да 
направите единого пришелца, и когато стане, 
правите го сынъ на геенната два ката § васъ 
 

който е дошелъ § едно 

отечество въ др¹го 
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Ап 21:11 като камень ÿсп·съ прозраченъ 
 

който се проз©рта 

Мт 26:6 
 

§иде Iис¹съ въ ви»ан·а, въ к©щата на-сiмwна 

прокаженнагwwww 
 

прокаженъ се выка, който е 
съ една рана § главата до 

нозете, падате § тýлото м¹, 
като рыбени люспы 
 

Деян 16:16 
 

и имаше д¹хъ пытливъ д·аволъ, дето прорича 

Деян 9:11  
 

стани та иди на п©©©©татъ, който се выка правъ на сокакатъ 

Мт 18:32 
 

рабе л¹кавый, сичката дл©жнина ти простихъ, 

защото ме óмоли 
 

сл¹го 

Мт 20:27 
 

и който иска да е въ васъ первый, да б©де вамъ 

рабъ 
 

хизметкяръ 

Мк 15:27 
Деян 21:38 
 

и заедно съ него распнаха два разбойника хайд¹ти, кеседжiи 

Мк 11:17 
 

а вые го направихте пещера разбойническа хайд¹чка 

Мт. 7:16 
 

§ плодовете имъ ще да ги познаете. или wбиратъ § 
т©рнý грозд·е, или § репеи смоквы 
 

терн·е, което се выка ляпка 

Мт 24:69 
 

и дойде при него една робыня, и рече м¹ хизметкярка 

Деян 6:1 
 

и въ тыя дни когато се óмножиха óченицыте, быде 

роптан····е 
 

негодован·е – мр©мнанý 

Деян 14:23 и като р¹¹¹¹коположиха свýщенницы на секоя церква 
 

х·ротонисаха – запопиха 

Ап 6:4 и излýзе др¹гъ конь рыжь, и даде се (власть) на 

оногова, който седеше на него, да вдигне миратъ § 
землята 
 

червеникавъ 

Деян 9:39 
 

и показ¹ваха м¹ рызыте и дрехите, които имъ 
правеше Серна когато бше со нихъ 
 

кош¹лите 

Деян 9:5 
 

м©чно ти е да риташь срещ¹ р©©©©женъ шишъ – шило 

Ап 17:6 и видехъ жената, че беше се упила § кр©вьта на-
свýтiите, и § кр©вьта на-свидýýýýтелите Iис¹сови 
 

на м¹ченицыте 

Мт 25:1 
 

тогава ще да се óподоби царството небесно на 

десетьте дýвы, които земаха свýýýýтилницыте свои 

л·хнарете си 
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Деян 5:1 
 

а нýкой человýкъ, името м¹ Анан·а, съ жената си 
Сапфiра, продаде село 
 

чифликъ – м¹шiа – мюлкъ 

Мт 19:12 
 

защото има скопцы които такw са се родили § 

óтробата майчина си 

 

скопени, хад©ми 

Рим 16:1 
 

предавамъ ви жива сестра наша, която е 
сл¹¹¹¹жителница на кенхрейската церква 
 

д·аконiа 

Деян 12:13 
 

излýзе една сл¹¹¹¹шкиня името и рода, да посл¹ша 
кой е 
 

хизмикýрка 

Деян 16:16 
 

срýтна ны една сл¹¹¹¹шкиня орфана – хизметкярка 

Мт 21:19 
 

и като виде една смоковница на п©татъ, §иде при 
нея 
 

смоква древо 

Иак 1:1 соборное послание 
 

общо 

Иак 2:25 
 

не wправда ли се § дýлата, понеже пр·я 
соглядателите 
 

шп·онете – чашитете 

Мт 24:49 и начне да бiе сосл¹¹¹¹жителите си, и да ÿде и пiе съ 

п·ÿницыте 
 

капи юлдашите си 

Мт. 8:5 
Деян 10:1 
 

и като влýзе Iс¹сь въ каперна¹мь, дойде при него 
сотникъ и молеше го 
 

стоначалникъ, юсъбаш·а 

Деян 21:32 
 

а той тоя часъ зема воины и стоначалницы юсъ-башiи 

Мт 27:65 
 

имате стражи, идете óтвердете го каквото знаете ч¹вачи, вардачи 

Мт 25:35 
 

óжаднехъ, и напоихте ме: страненъ бýхъ, и 
воведохте ме въ домъ свой 
 

ÿбанджiа 

Деян 28:23 
 

дойдоха при него мнозина въ страннопр····емницата въ ханатъ гдýто беше 
кондисалъ 
 

Деян 21:35 
 

и когато дойде на ст©©©©лбата, воините го вдигнаха  на басамацыте 

Деян 2:45 
 

и стоката и стяжен····ята си продаваха, и раздаваха 
на сичките 
 

мюлковете си – чифлицыте 
си 

Ап 21:12 и имаше стýýýýна голýма и высока кале 
 

Иак 1:26 но прелщава с©рдцето си, неговото благочест·е е праздно – л©жливо 
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 с¹¹¹¹етно 
 

Ап 3:3 защото ако не бодрств¹вашъ, ще дойдемъ вр=хъ 

тебе като тать 
 

хайд¹тинъ 

Ап 16:15 ето, азъ идемъ като тать 
 

хайд¹тъ 

Деян 16:19 
 

фанаха паvла и сiла и завлякоха ги на торжището на пазаратъ 

Мк 12:1 
 

и загради го наоколw съ плетъ, и ископа въ него 

точило, и согради к¹ла 
 

жлебъ, линъ 

Деян 16:35 
 

и като самна, пратиха воеводыте тоягоносцыте м¹з¹рете – гавазете, въ 
славенското стои 
“паличники” 
 

Мт 27:29 
 

и въ десната м¹ р¹ка дадоха трость тр©стика, тр©сть 

Мт 24:28 
 

защото дето е тр¹¹¹¹па тамо ще да се соберать и 
орлите 
 

м©рша, лешъ 

Мт 27:54 
 

като видеха тр¹¹¹¹сатъ, и оныя работы щото быдоха, 

óплашиха се многw 
 

землетрясен·ето 

Мт 10:8 
 

т¹¹¹¹не пр·яхте, т¹не давайте бадихава 

Ап 21:6 азъ ще дамъ на жадныатъ (да пiе) т¹¹¹¹не  § 
источникатъ на-животната вода 

бадихава = хар·сма = 
даромъ 
 

Деян 27:10 
 

ще да б©де съ много бýда, и съ голýма тщета зараръ 

Ап 19:18 
Деян 21:31 

за да изедете снагите на-царовете, и снагите на-
силните (юнацы), и снагите на-
тысященачалницыте 
 

на бинбашiите 

2 Петр 1:13 
 

до гдýто се нахождамъ въ тая (тýýýýлесна) хижина да 
вы возб¹ждавамъ съ воспемен¹ван·е 
 

въ тýлото 

Деян 4:11 
Деян 26:26 
 

той е каменьо óкоренныо § васъ зидателите, на 

който быде глава на-óóóóгалатъ 
 

глава к·ошето – к·оше баши 

Иак 3:5 
 

така и языко малокъ óóóóдъ е, но голýмы работы 
може да направи 
 

óдъ се выка сека часть въ 

тýлото 

Деян 26:29 
 

каковьто самь и азъ, wсвýнъ тiя óóóóзы оковы – вериги – вр©ски 

Деян 12:10 като излýзоха и заминаха една улица, аб·е §ст©пи сокакъ 
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 § негw аг�гло 
 

Иак 3:4 
 

обращат се съ малко кормилце на к©дето иска 

намýрен·ето на óóóóправителятъ 
 

на-дюмянджiата 

Ап 2:28 и ще м¹ дамъ óóóóтреннята звýýýýзда 
 

зорницата 

Мк 12:41 
 

и като сýдна срещw сокровищното хранилище народната, или церковната 
каса 
 

Деян 18:3 
 

и понеже имаха еднакво х¹¹¹¹дожество, седеше ó 
нихъ, и работеше 
 

еднаковъ занаятъ 

Ап 18:22 и никой х¹¹¹¹дожникъ 6 всяко х¹дожество не ще да се 
намери веке въ тебе 
 

занаятчiа 

Деян 2:30 
 

закле б�гъ, защо § плод©тъ, на-чреслата м¹¹¹¹ да 
воздвигне хрT�та по плоть 
 

§ слабината м¹, § 

половината м¹, § белýта м¹ 

Мт 21:16 
 

защо § устата младенчески дýтински, и § он·я, 
щото цыцатъ, совершилъ си хвала 
 

сс¹чать § словен. –сс¹ 

Деян 18:3 
 

защото х¹дожеството имъ беше да праватъ шатры чад©ры – сирýчь занаято 

имъ беше чад©рждил©къ 
 

Мк 14:51 
 

и единъ нýкой юноша идеше по него момче, ергенъ, момикъ 

Мк 10:33 
 

и ще да го wс¹датъ на смерть, и ще да го предадатъ 

на языцыте 
 

на ÿзычницыте, на 

невýрницыте 
 

Мт 18:17 
 

и ако непосл¹ша и церквата имай го като за 

ÿÿÿÿзычникъ и мытарь  
 

невýрникъ, поганинъ 

1 Тим 6:1 
 

сичките роби, които се намер¹ватъ подъ яремъ, 

треб¹ва да воздаватъ секаква честь на своите 
господари 

подъ власть 

 
ІІ. ПОЯСНЕНИЯ НА ЛЕКСЕМИ ОТ ГРЪЦКИ, ЕВРЕЙСКИ, ЛАТИНСКИ 
ПРОИЗХОД 
 
Деян 13:7 
 

който се нахождаше кодъ ан»»»»vvvvпата Серг·а 
Паvла 
 

проконс¹лъ – игемwнъ – аянинъ 
 

Мк 16:1 
 

к¹пиха ароматы да идать да помажатъ 

Iис¹са 
благовонны ствари, мvр·смы 
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Деян 17:19 
 

и фанаха го та го заведоха на ареопагъ ареопагъ е было с¹дилище во 

А»ина § много избрани лица, 

гдýто се е с¹дило праведно 
 

Мк 5:22 
 

дойде единъ § архисvvvvнагwwwwгите, името м¹ 
Iаіръ 
 

§ началницыте на-соборището 
 

Мт 15:17 
 

защо секо нещо, щото  влази въ óстата ти, 

вмýщава се въ корематъ, и презъ 

афедрwwwwнатъ излази 
 

презъ проходното чрево 

Деян 28:11 
 

и имаше знакъ д····оск¹¹¹¹ры имаше нишанъ касторъ и 
полюксъ 
 

Ап 19:13 и wблеченъ беше въ дреха вапсана съ 

кр©ви 
 

боядисана 

Иак 3:6 
 

понеже самъ се запал¹ва § геената § вýчната м¹ка 

Мт 17:24 
 

пристwпиха при Петра, онiя щото сбираха 

д····драхмыте и рекоха 
 

даноцыте 

Деян 20:28 
 

и сичкото стадо, надъ което вы е д�хъ ст�ый 
поставилъ епископы  
 

надзиратели – пастыри 

Деян 28:3 
 

една ехiдна излýзе § топлината, и óлове се 

за р©ката м¹ 
 

люта зм·я – осойница 

Еф 4:11 
 

и той е расположилъ едни (да са) Апостоли, 
а др¹ги пророцы, а др¹ги еvvvvаггелiсти 
 

благовýстницы 

Деян 8:27 
 

и ето единъ человýкъ § е»·оп·а, еvvvvн¹¹¹¹хъ, 

велможа на-е»·опската царица Кандак·а 
 

скопецъ, скопенъ, хад©мъ 

Мт 27:2 
 

и като го в©рзаха, заведоха и предадоха го 

Понтiйском¹ П·лат¹ игемwwwwн¹¹¹¹ 
 

властелин¹ 

Деян 24:24 
 

дойде фил·¿ъ съ др¹сiл·а жената си която 

беше i¹¹¹¹дейка 
 

еврейка 

Ап 3:18 и помажи си очите съ колл¹¹¹¹рiи да видишъ колл¹р·й есть едно лекарство, съ 

което се лек¹вать очите 
 

Деян 16:12 а § тамw въ ф·лiппы, който е первый градъ колwн·а е латiнска рýчь, и значи 
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 на-тая часть македонска, и римска колwwwwн····а 
 

населен·е. и такw римска 

колwн·а. ще да рече римско 

населен·е 
 

Ап 18:13 и л····ванатъ ладенъ 
 

Мт. 6:24 
 

не можете да работите на б�га и на мамwwwwна на богатството 

1 Кор 16:22 
 

да б©де проклетъ, (съ тая клетва) маринъ 
А»»»»а 
 

г T�дь нашь пр·иде: сvрки рýчи 

Ап 18:12 и § желýзо, и § мраморъ 
 

мермаръ 

Ап 18:13 и мvvvvрото 
 

моръ сафи 

Деян 27:11 
 

но сотнико помного сл¹шаше кормч·атъ и 

наvvvvклиратъ 
 

раизинатъ – господарьатъ на-
гемiата 

Деян 7:8 
 

а Iсаакъ (роди) ßкова, ßкwвъ дванаесете 

патр····арси 

 

т¹ка патр·арси се раз¹мýватъ, 
началницы на-племената, на-
колýната 

Деян 16:16 
 

името и лvдiа, която продаваше порфvvvvра червена боя – червленица – 
багряница 
 

Деян 20:17 
1 Тим 5:17 
Тит 1:5 
 

та повыка пресвvvvvтерыте церковны священницыте – поповете 

Мк 15:16 
 

и земаха го воините, и §ведоха го внетре въ 

дворатъ, което е претwwwwръ 
 

д·ванъ, римское светилище 

Деян 24:1 
 

и по петь дни послý дойде Арх·ереи Анан·а 
со старýйшиныте и съ нýкой риторъ 

тертvллъ 
 

вýтiя – ораторъ – стрýп·й 

Ап 4:3 и оный, който седеше (на престолатъ) беше 
подобенъ на ÿсписъ и на сардисъ камень 
 

як¹тъ по т¹рски 

Деян 7:43 
 

но земахте скин····ата молохова, и звýздата 
на-вашегw б�га ремфана 
 

церква § чад©ръ, която се 

преноси § мýсто на мýсто 

Мк 6:27 
 

и тоя часъ прати царо спек¹¹¹¹латоръ, и 

заповеда да м¹ се донесе главата 
 

џелатъ 

Мк 6:3 не е ли тоя тектwwwwно, сынъ маріинъ, и братъ д¹лгерO�, древодýлецъ  
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 ßкwвовъ 
 

Мт 21:12 
 

и исп©ди сичките, които продаваха, и 

к¹п¹ваха въ церквата, и трапезыте на-
сарафите собори 
 

бештахтыте 

Мк 6:39 
 

и заповýда имъ да ги направатъ да наседатъ 
сичките на трапезы на трапезы на 
зелената трава 
 

на софры на софры 

2 Тим 4:13 
 

когато дойдешъ донеси фелонатъ който 
самь wстави въ трwада у Карпа 
 

горня дреха – или церковенъ 
фелонъ 

Ап 1:15 и нозýте м¹ подобны халкол····ван¹¹¹¹, като въ 
пещи разжежени 

мýдь (сирýчь бак©ръ) 
Аравiйская, зри въ словаръ 
церковный пространное за нея 
изясненiе 
 

Ап 9:17 и оныя, които седеха на нихъ, които носеха 
бр/ни огненны и 0000акін9999овы и ж¹¹¹¹пелны 
 

имаха сирýчь џенкъ като огнь, и 

като з¹мп¹ль цвýтье, и като 
кюкюртъ 
 

 

ІІІ. ПОЯСНЕНИЯ НА СОБСТВЕНИ ИМЕНА 
 
Ап 1:4 
Деян 16:6 

I/аннъ (пише) на седмьте церквы, които 
са во Азiя 

въ Анадолл¹катъ, (който се вика 
мала асiа) 
 

Деян 23:31 
 

и заведоха го презъ ноща въ 
Ант····патрiда 
 

въ Ант·патроватъ граD 

Ап 9:11 който се имен¹ва еврейски Авадд/нъ, а 

гречески Аполл0/0/0/0/нъ 
 

г¹бителъ 

Деян 28:15 
 

излýзоха да ны посрещнатъ дори до 
Аппiевыатъ чортъ, и трите 
корчемницы 
 

мýсто въ римъ което се нарича 

аппiевъ торгъ, сирýчь аппiева 
чаршiа, а трите корчемницы, три 
механы, или ханове 
 

Ап 16:16 и собра ги на мýстото, което се нарича 

еврійски Армагеддwwwwнъ 
 

гора наказанiя = оубиенiя 

Деян 19:24 
 

понеже правеше храмове среб©рны на 

Артемiда 
 

диана богиня еллинская 

Деян 17:10 и брат·ята тоя часъ презъ нощьта която се выка вер·а сега, или фере 
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 испратиха Паvла и сiла въ Берiа 
 

по т¹рски 

Мт 4:25 
 

и послýд¹ваха по него много народи § 

гал·леа, и § декаполь, и §  Iер¹салимъ, 

и § I¹деа, и § одонадната страна 
Iорданска 

въ славенското стои, и § десяди 

градъ, сирýчъ § десетите градове. 

но здý декаполь не се раз¹мýва за 
десетъ градове, но за единъ, въ 
р¹сското стои, изъ десятоград·я 
 

Деян 27:8 
 

стигнахме на нýкое мýсто, което се 
выка добро пристанище 
 

добръ л·манъ 

Деян 14:12 
 

и наричаха варнава дiа юпитеръ 

Деян 20:2 
 

и óтýши ги съ много д¹мы, дойде въ 

еллада 

еллада се выка греческата земля – 
грецiа 
 

Мк 13:3 
 

и като седеше той на гората елеwwwwнска  гора елеwнска, ще да рече, гора § 

маслични древеса 
 

Деян 1:12 
 

§ гората, която се нарича елеwwwwнъ елеwнска – маслична 

Деян 14:12 
 

и наричаха варнава дiа паvла ермiа мерк¹р·й 

Деян 21:1 
 

§везохме се и дойдохме правw въ кwwwwсъ истанъ к·ой ада 

Деян 27:7 
 

проплывахме  §дол¹ подъ критъ гиритъ адаси 

Деян 13:4 
 

а § тамw §плываха въ кvvvvпръ въ к©бр©съ 

Деян 27:4 
 

провезохме се §дол¹ подъ кvvvvпръ кvпросъ – к©бр©съ адаси 

Деян 4:36 
 

и беше Леviтъ, родомъ Кvvvvпрянинъ к©бр©слiа 

Деян 28:1 
 

тогава раз¹мýха, защо оный островъ се 

имен¹ва мелiтъ 
 

малта 

Мт 16:18 
 

и азъ ти д¹мамъ: защо си ты Петръ и на 
тоя камень ще да соградимъ церквата 
моя 
 

сирýчь камень 

Деян 27:7 
 

§дол¹ подъ критъ срещ¹ Салмwwwwнъ мысъ, такw называемый въ критъ 
 

Деян 20:15 
 

а въ др¹г·атъ день се §везохме въ 

самосъ 
 

с¹самъ адаси 

Мк 4:15 
 

аб·е дохожда Сатаната и зема словото 

посýяното въ сердцата нихни 

д·аволо 
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Деян 15:14 
 

сvvvvмеwwwwнъ изýви, каквw б�гъ перви п©ть е 
благоволилъ да избере народъ 
 

въ р¹сски·атъ и въ сербск·атъ 
преводъ стои “симонъ” негли 
симонъ петръ раз¹мýется 
 

Деян 19:9 
 

и начна да проповýд¹ва секи день въ 

училището на-единогw който се 

имен¹ваше Тvvvvраннъ 
 

понеже тvраннъ по гречески значи 

м¹читель или властитель, зато въ 

славенските издан·я стои преведено 

“âî ó÷èëèùè ì¹÷èòåëя íýêîåãw” а § 
дол¹ назначено, властителя. но т¹ка 
е собственно име, и зато не треб¹ва 
да се преводи знаменован·ето м¹ на 
др¹гъ языкъ, каквото що не е 

измýнено въ никой преводъ. 
 

Деян 20:5 
 

они, понеже §идоха напредъ, чакаха ны 

въ трwwwwада 
 

т¹рски се выка, ески стамболъ 

Деян 20:15 
 

и на óтрешн·атъ денъ стигнахме срещw 

х····о 
 

сак©зъ 

Деян 7:36 
 

като сотвори ч¹деса и знамен·я въ 

землята егvпетска, и въ чермное море 
 

червеното море. т¹рск. к©з©лъ 
денизъ 

 
ІV. ПОЯСНЕНИЯ НА МЕРНИ ЕДИНИЦИ 
 
Мк 12:42 
 

и дойде една вдовица сиромахиня, и 
ф©рли двý асприцы, които чинатъ 
единъ кодрантъ 
 

речи го една, или половина пара. а 
кодрантъ е латiнска рýчь, и значи 

една четверть § ассар·а, четыри 

кодранти праватъ единъ ассар·и, а 

десять ассар·и, една драхма 

еллинска. óбw единъ кодрантъ 
може да е равенъ съ половина пара, 
или съ аспра и половина 
 

Ап 6:6 (да б©де) една мýýýýра пшеница за (единъ) 
динарь 
 

кило 

Ап 6:5 и оный, който седеше на него даржеше 
въ р¹ката си мýýýýрило 
 

теразіа 

Мт 20:2 
 

и кога согласи съ работницыте по 
пýýýýнязь на день, прати ги въ лозýто си 

речи го по гроd (под него, 
задраскано, но се чете) 
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по динаръ. въ гречес. а н·е можеме 
да го речеме по грошъ, споредъ 
сегашните надницы, а динарь не 
стр¹ва толко, защото на онова 

време е стр¹валъ само три и полъ 

оболы (сир. три пары и по M�) 
 

Деян 27:28 
 

и като премýриха д©лбочината 
намериха двадесять сажена 
 

растегъ – к¹лачъ по т¹рски 

Мк 14:11 
 

и wбýщаха м¹ се да м¹ дадатъ 

сребренницы 
 

пары, грошове 

Деян 8:18 
 

принесе имъ сребро пары 

Ап 14:20 
 

шесть хіляды и шести стотины стад····и 
на далече 

единъ стад·й содержава сто сажени 

(растези), или 600 нозý 
 

Мт 25:15 
 

и на едного даде петь таланта, на 
др¹гиго два, а на др¹гиго единъ 
 

речи ги петь хiляды гроша 

Ап 16:21 и градъ голýмъ, (тежокъ) колкото 

талантъ падна § небото на человýцыте 
 

колкото едиO кантаръ 

 
V. ПОЯСНЕНИЯ КЪМ ОТДЕЛНИ СТИХОВЕ ПРИ ПРЕВОДА 
1. На отделни думи и словосъчетания 
 
Мк 15:43 
 

дойде Iwсифъ, който беше § 

Ар·ма»еа, благообразенъ 

совýтникъ 
 

честенъ, честнолýпенъ 

Иак 1:9 сиромахо братъ да се хвали съ 
высокото си достойнство 
 

хр·ст·анинъ 

Мк 12:29 
 

гдT�ь б�гъ вашъ въ греческ. стои, нашъ, oJ qeo<v hJmw~n, и въ 
простогреч. ku>rov oJ qeo>v mav, и во влаш. 
домнезе¹лъ ностр¹. не знамъ защо въ 

славянските стои, âàøú. 
 

Мк 9:18 
66б 

и дето го фане, разтрош¹ва го, и 

пýна тече изъ óстата м¹, и ск©рца 
со з©бите си, вд©©©©рв¹¹¹¹ва се 
 

въ греческото стои “kai< xhrai>>netai” и 
изс©хн¹ва. и въ р¹сското, и во влашк. 

такожде, но въ славенското “è 
wöýïýíýâàåòú” което не значи xhrai>>netai 

но narkou~tai зато се преведе т¹ка вд©рв¹ва 
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се, споредъ славенското 
 

Мк 6:21 
 

и като се сл¹чи единъ день, 
способенъ, когато Иродъ, правеше 
вечера заради день©тъ на-

рожден·ето си 
 

óгощен·е, зиафетъ 

Кол 4:5 
 

раз¹мно се wбходете съ внýýýýшните 
и иск¹п¹вайте времето 
 

които не са хр·ст·ане 

Мт 24:39 
 
 

и нераз¹мýха, і докле дойде 
водата и вдигна сичките: така ще 
да б©де и дожоданýто на сына 

человýческагw 
 

въ греческ. стои oJ katalulusmo<v, сирýчь 
потопо. и въ р¹сск. потопъ. и во влашк. 

такожде потоп¹лъ. 

Мт 3:4 
 

а самъ-си iwаннъ имаше облеклото 

си § камилски косми, и поÿсъ § 
ремикъ около кр©статъ си: а 

ÿст·ето м¹ беше властаре и медъ 
дивъ 
 

а нýкои говоратъ защо е ÿлъ скачки каквото 

що стои и въ р¹сск. истолк¹вано така „акр·ды, 

родъ саранчи”, сир. нýк·й видъ на скакалцы, 

защото ajkri>dev по гречески 
 

1 Тим 6:2 
 

а които иматъ вýýýýрни господари, 

не треб¹ва да не маратъ за нихъ 
 

хр·ст·аны 

1 Кор 5:12 
 

защото, каква должность имамъ 
азъ да с¹димъ и в©©©©ншните 
 

които не са хр·ст·ане 

Мк 10:30 
 

който не ще да пр·име стократнw 

сега въ това време въ гонен····ето 
 

т¹ка е достойно примýчан·я, каквw 

славенските изданiя несоглас¹ватъ по межд¹ 
си. защото въ едни стои ïî èçãíàí·è, а въ 

др¹ги, âî èçãíàí·è. а въ еллинските meta< 

diwgmw~n множественнw, което се преводи по 

славенски, со изгнан·ями – или съ гонен·ями, 

и въ простогречески е преведено me 
diwgmou>v, такожде и во влашкото, к¹ гонирй, 

като греч. но т¹ка се wстави, като що е въ по 

вехтите славенски издан·я. 

 
Юда 1:8 
 

понеже виждатъ снища 
wсквернýватъ си тýлото, и 

§метатъ господството 
 

господството единагw б�га 

1 Тим 3:8 
 

подобнw и д·аконите треб¹ва да са сирýчь да не са непостоянни въ д¹мата си 



 24 

честни, да не са двоÿÿÿÿзычни 
 

Деян 20:22 
 

и сега ето, азъ св©рзанъ съ д¹¹¹¹хатъ, 

§хождамъ во Iер¹салимъ 
 

съ мысльта 

Еф 6:18 
 

молете се б�г¹ съ д¹¹¹¹хатъ ó секое 
време со секаква молитва и 
молен·е 
 

óмнw – съ мысльта 

1 Петр 2:24 
 

който грýховете наши самъ 

понесе на тýлото си на д©©©©рвото 
 

на кр©статъ 

Деян 5:38 
 

защото ако е § человýцыте това 

измышлен·е или това дýýýýло, то ще 
да се развали 
 

работа 

Мт 25:24 
 

господи, знаехъ те че си человýкъ 

жестокъ 
 

тв©рдъ, сертъ 

Деян 27:29 
 

§ задната страна на-кораб©льатъ въ греч. стои „ejk pru>mnhv rJi>yantev, което 
треб¹ваше да се преведе по славенски „§ 

кормы (корабля) вергше котвы, а не § носа 
корабля” защото носъ корабля е преднята 
страна на кораб©лятъ, prw>ra, а pru>mnh е 

корма. каквото що стои и въ Марка гл. 4 стi a 
38 и не знамъ защо е тако преведена 
 

Ап 10:4 запечатай това щото говориха 
седемьте громове, и непис¹вай го 
 

скрый, сохрани тайно 

Деян 4:37 
 

който имаше своя земля люлка 

Деян 26:17 
 

като те избавимъ § I¹дейск·атъ 

народъ и § язычницыте въ които 
ще да те пратимъ 
 

въ славенск. стои „èçèìàяòя, а въ еллинск. 

ejxairou>meno>v se” но въ единъ греч. преводъ 
стои „ejkle>gwn se”, и въ сербското, я самь те 
избрало” а въ др¹гь, qe>lwse ejleuqerw>sh|, и 

въ р¹сското, избавляя тебя” виждь прочее 

каково несоглас·е есть въ преводýхъ 
 

1 Тим 5:9 
 

а вдовица да се избира, която не е 
по дол¹ § шестдесеть годины 
 

за различни должности 

Деян 5:5 
 

падна (на землята) и изд©©©©хна óмре 

3 Йоан 1:7 
 

защото заради неговото име са 
излýýýýзли 

да проповýдатъ еvаггел·ето 
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2 Петр 2:2 
 

заради които и истинныо п©©©©ть 
ще да се пох¹ли 
 

истинното учен·е 

Мк 12:26 
 

а за мертвыте, защо 
воскресн¹ватъ, не сте ли читали 

въ книгите Мwvсеwвы 
 

въ греческото стои “ejn th~| bi>blw| Mwse>wv” 
единственнw. и во влашкото такожде, а въ 

славенските, âú êíèãàõú Ìwvñåîâ¥õú, 

множественнw. 
 

Мк 12:16 
 

чiй е тоя образъ и надписа това що выкаме по просто подписъ. но 
подписъ § надписъ различеств¹е, защото 

подписъ по гречески се выка uJpografh>, а 
напдисъ ejpigrafh>, или ejpanwgrafh> по 
простw. мы и за двете óпотребляваме, 

подписъ, зло¹потребителнw, но треб¹ва да го 
различаваме 
 

Иак 2:6 
 

не богатите ли ви стр¹ватъ 

насил····е, и влачатъ на с¹дилищата 
 

wзлоблен·е – зол¹мл¹къ 

Евр 13:15 
 

чрезъ него прочее да преносиме 
б �г¹ непрестаннw жертва § хвала 
 

чрезъ Iис¹са ХрT�та 

Гал 2:7 
 

че е вовýрено мене да 

проповýдамъ еvаггел·ето межд¹ 
неwwwwбрýýýýзаните 
 

ÿзычницыте 

Деян 1:18 
 

той прочее беше спечелилъ нива 
§ неправедна заплата 
 

въ славенск. стои „ñåëî” но понеже въ 

греческите преводы стои, cwra>fion, то есть 
нива, и въ т¹рското, тарла, затова и т¹ка така 
се преведе. въ р¹сското стои „пр·обрýлъ 
землю” во влашкото „царина”. 
 

1 Кор 10:1 
 

защото отцыте наши беха сичките 
подъ облакъ 
 

подъ облакъ ходили 

Гал 2:7 
 

каквото на Петра межд¹ 
wwwwбрýýýýзаните 
 

i¹деите 

Евр 2:10 
 

защото треб¹ваше онъ, заради 
когото е, и чрезъ когото е сичкото 
 

сирýчь Б�гъ 

Мт 21:2 
 

идете въ селото, щото е срещ¹ 
васъ, и аб·е ще да намерите 

ослица прив©рзана, и ждребче съ 

въ словенското стои такw „îñëя ïðèâяçàíî, è 
æðåáя ñú íèìú” а въ сап¹новыатъ преводъ 

„магарица прив©рзана, и м¹ле съ нея” и 
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нея: §в©ржете и доведете ми ги колкото за магарицата нека б©де, защото 
осля по славенски значи магаре, 
неопредýленно м¹жеско ли, или женско, а 

ослица, опредýленно значи магарица, но 

м¹лето не знамъ § гдý го е истолк¹валъ. Той 

говори, защо четырите еvаггелисти е превелъ 

§ еллинск·а языкъ, а нито въ еллинск. pw~lov, 
нито въ простогреч. pwla>rion, нито въ 
словенск. жребя, нито въ влашко м©нз¹л, не 

значи м¹ле. Секой знае, защо м¹ле се выка по 

славенски мiскъ (което по простw говориме 

м©ска), гдý му е тамо мiскъ или hJmi>onov по 

еллински, или mula>rion по гречески, види се 
да се е усрамилъ да го пише магаре, и затова 
го е wставилъ м¹ле и за магарицата какво ли 
не го е досрамело  
 

Мт. 7:25 
 

и надпаднаха на оная к©ща, и не 

падна, защото беше wwwwснована на 
камень 
 

защото беше темельо и на камень 

Деян 13:6 
 

и като пройдоха сичк·атъ островъ 
дори до пафа 
 

адата к©браска 

2 Кор 11:18 
 

защото мнозина се хвалятъ по 
плоти 
 

по внýшните дарбы 

Евр 2:14 
 

(сичките во обще) дýца иматъ 

плоть и кровь 
 

смертно тýло 

Мк 2:26 
 

и хлýбовете на-предложен····ето 
изеде, които немаше власть др¹гъ 

да ÿде, токмо самите Iереи 
 

хлýбовете на-предложен·ето значи, което що 

говориме сега въ новыатъ завýтъ, 

просфорыте за л·т¹рг·ата. или за 
проскомидiата. каквото що стои и въ греческ. 
tou<v a]rtouv th~v proqe>sewv защото 
pro>qesiv у грецыте и сега въ церквата се 
выка жертвенико, сир. проскомiдiата, гдýто 

се предлагатъ хлýбовете (просфорыте) 
 

Деян 6:1 
 

защото се презираха вдовыцыте 
имъ въ катадневното сл¹г¹ван·е 
 

немареха ги – негледаха ги 

1 Кор 14:1 
 

др©ште се за любовьта, и желайте 
съ ревность (да имате и) 
д¹ховныте (дарован·я): а най вече 

да проповýдвате съ wд¹шевлен·е 
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да пророчеств¹¹¹¹вате 
 

Мт 26:68 
 

пророчеств¹¹¹¹вай ни Хр·сте, кой е 

щото те óдари 
 

óгади намъ 

Деян. 1:20 
 

защото е писано въ псаломската 
книга 
 

¾алтиратъ 

1 Кор 16:8 
 

а во ефесъ ще да седимъ до 
пятдесятница 
 

до сошеств·я ст>агw д>ха 

Фил 3:2 
 

вардете се § псетата, вардете се § 

злыте работныци, вардете се § 

(л©жливото) wбрýзан·е 
 

проповýдныци 

Деян 23:7 
 

и като рече това, произыде 
раздоръ 

раздран·е, сир. когато се раздвои едно 
общество, или соборъ на два тарафа, и 
едните едно говоратъ или искатъ, а др¹гите 
др¹го, sci>sma 
 

Фил 1:10 
 

молимъ те за сына моего онис·ма, 
когото родихъ въ оковыте мои 
 

приведохъ въ хр·ст·анската вýра 

1 Тим 1:4 
 

и да не внимаятъ въ басни, и въ 
родослов····я безконечни 
 

на-Iис¹са ХрT�та 

1 Кор 14:33 
Тит 2:3 

каквото (що се види) въ сичките 
церквы на свýýýýтiите 
 

на-хр·ст·анете 

Юда 1:8 
 

и (не боят се) да х¹латъ славыте истинните = нес¹мнýните мнýн·я, въ които 
имаме нiе православните за Ангелите. или, 
властите и началството на-Ангелите, и на 
д¹ховните человýцы 
 

Евр 10:25 
 

и да не wставяме общото наше 

собиран·е, каквото иматъ обычай 

нýкои 
 

сирýчь церковното 

Мк 16:2 
 

и многw ранw въ една § с¹¹¹¹бwwwwтыте 
дойдоха на гробатъ 
 

въ греческ. стои такw преведено. kai< polla< 
prwì< ajpo< th<n prw>thn th~v eJbdoma>dov, 
сирýчь, и много ранw § первыатъ (день) 

седмични. а во влашкото такw. з·wа тý динь 

т©ю а съптъм©н·й, сир. в ден©тъ, който е § 
напредъ на седмицыте 
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Мк 16:9 
 

а като воскресна Iис¹са въ 

óтриньта въ первата с¹¹¹¹ббwwwwта 
 

и т¹ка е преведено въ греч. th<n prw>thn th~v 
eJbdoma>dov, сир. въ первый (день) на-
седмицата, защото въ еллинското стои, 
prw>th| sabba>tou, което се преводи на 
славенски, въ первый с¹ббwты, сир. въ 

первый день на-с¹ббwтата, то есть на-

седмицата. защото с¹ббwта беше въ ветх·атъ 

законъ, каквото що е недýлята въ новыатъ, и 

во влашк. такw. 
 

2 Сол 2:3 
 

докле по напредъ не дойде 
§ст¹плен·ето, и не появи се 

человýко на беззакон·ето, сыно 
на-погыбельта 
 

в полето срещу стиха: зри w антiхр·сътъ 

1 Кор 2:9 
 

онова щото око не е видело, ни 
óхо ч¹ло, нито на с©©©©рцето на-
человýка не е дошло 
 

на ум©тъ 

Еф 4:12 
 

за создан·ето на тýýýýлото хр TT TT �� ��тово на-церквата 

Мт 23:5 
 

и разшир¹вать хранилищата 
свои, и праватъ голýми р©кавите 
и полыте на-дрехите си 
 

въ р¹сското стои истолк¹вано такw въ 

назначен·ето „повýзки на лбу и на р¹кахъ съ 
словами изъ закона” 

Деян 9:20 
 

и аб·е проповýдаше хр····ста на 
соборищата 
 

въ славенск. вмýстw хр·ста стои, Iис¹са 

2 Кор 5:17 
 

защото който (живýе) во хр T�T� T�T�та, той 

е ново создан·е 
 

който е станал хрT�т·анинъ 

2 Кор 12:2 
 

знамъ человýка во хр T�T� T�T�та хр·ст·анина – който е сл¹житель хрT�товъ 

1 Кор 12:12 
 

а сичките удове на-едното тýло, 
макаръ и да са много, пакъ са едно 
тýло: така е и хр T�T� T�T�тосъ 
 

то есть церквата хрT�това 

1 Кор 13:9 
 

защото (нiе) § части знаеме, и § 

части пророчеств¹ваме 
 

не совершеннw 

1 Кор 10:13 
 

др¹го иск¹шен·е iоще не вые 

постигнало, wсвýнь 
человýýýýческото 
 

обыкновенно 

Деян 5:11 и быде големъ страхъ на сичката сир. на сичките вýрни 
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 церква 
 

3 Йоан 1:6 
 

они свидýтелствоваха предъ 
церквата за твоята любовь 
 

предъ собран·ето 

Рим 16:4 
 

(които си т¹риха шiите) за мойатъ 
животъ 
 

главыте 

Мк 14:51 
 

и фанаха тогава юноша въ греческите изданiя, и во влашките стои 
такw „kai< kratou~sin aujto<n oiJ neani>skoi, 
въ простогреч. kai< to<n ejpi>asan oiJ ne>oi” 
сiестъ, и ÿша того юноши, и фанаха го 

юношите” а въ славенските такw „è ÿøà òîãî 
þíîø¹” не знамъ защо ли не соглас¹ватъ 
 

2. На цели изрази и стихове  
 
Мт 20:13 
 

пр·ятелю, не ти стр¹вамъ обýда: не 
пазари ли се мене за единъ пýнязь  
 

неправда 

Мт 25:30 
 

тамw ще да б©де плачь и ск©рцанý 

на-з©бите 
 

т¹ка въ славенското стои и това “à êàòî 
ãîâîðåøå òûÿ, èçâ¥êà, êîèòî èìà óøè äà 
ñë¹øà, íåêà ñë¹øà”, а въ греческото, и въ 

влашкото го нема. а въ р¹сск. стои съ 

вмýстителная 
 

Мт 27:35 
 

и като го распеха, раздýлиха 
дрехите м¹, и ф©рлиха жреб·й: (за 
да се исполни реченото чрезъ 
пророка: раздýлиха межд¹ себе 
дрехите ми, и за облеклото ми 
ф©рлиха жреб·й) 
 

въ тоя за стiхъ, това щото е заградено съ 
вмýстителная въ славенското еvаггел·е го 
нема 

Мт 27:56 
 

въ които беше Марiа магдалина, и 
марiа ßкwвовата и Iwсiевата майка, 
и майката на-сыновете Зеведеови 
 

въ нýкои славенски еvаггелiя стои такw “è 
ìàðià ßêwâëÿ: è |wñiè ìàòè”  сирýчь, и марiа 

ßкwвова: и на Iwсiа майка м¹, но не е право. 

защото въ греческото стои “kai< Mari>a hJ 
tou~ ∆iakw>bou kai< ∆iwsh<f mh>thr” каквото и 
т¹ка що се преведе. и въ р¹сското е така 
 

Мк 1:34 
 

и исцýли мнозина, които страдаха 

злý § секаквы болести: и много 

д·аволы изгна, и не wставяше ги да 
говоратъ, защото знаеха че е 

въ славенските издан·я стои “ÿêw âýäяõ¹ åãî 
õð·ñòà ñ¹ùå” но въ еллинските, и въ 
простогреческото, и во влашкото не се 
намира õð·ñòà ñ¹ùà, но токмо “ÿêw âýäяõ¹ åãî, 
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Хр·стосъ 
 

o[ti h]|deisan aujto>n” а въ р¹сск. е заградено 

съ вмýстителная. 
 

Мк 5:14 
 

а свинярете побýгнахы, и §идоха та 

казаха въ град©тъ, и въ селата 
 

въ греческото стои “kai< eijv th<n po>lin kai< 
eijv ta< cwra>fia” каквото що го е превелъ и 
Сап¹новъ “въ град©тъ и въ нивите. но мене 

ми се види странно да го wставиме такw 

защото и в р¹сск. стои преведено въ городý и 

по деревнýмъ, и во влашкото “7 четате, ши 7 

сате” сирýчь, въ град©тъ и въ селата, а не въ 

нивыте. и на др¹ги мýста, въ тоя еvаггелiстъ 

така е преводено “въ нивыте, но не е тв©рде 
добро 
 

Мк 5:29 
 

а тоя часъ престана течен·ето на-

кр©вьта и: усети въ тýлото си, защо 

исцýлý § болестьта си 
 

въ славенското стои “èñöýëý § ðàíú”, но въ 

еллинското i]atai ajpo< th~v ma>stigov, сир. 
исцýлý § бича, бичь же метафорічески значи 

наказан·å, зато въ простогреческото е 

преведено такw “ijatreu>qh ajpo< to< ba>sanon 

ejkeu~no” сир. исцýлý § оная м©ка. и по добре 

беше нашето да се преведе такw “и исцýлý § 
наказан·ето си. но и болестьта, и раныте, и 

м©ката, се са за наказан·е на человýка. 
 

Мк 6:33 
 
 

и видеха ги народите като §иваха, и 
познаха го мнозина 
 

сирýчь Iис¹са. въ славенските изданія стои 

такw “è ïîçíàøà èõú ìíîçè”, но въ еллинските 

и въ простогреческото, и въ р¹сското, и въ 

влашкото, стои “kai< e]gnwsan aujto<n” ” и 
познаша его, сир. Iис¹са. затова се преведе и 

т¹ка така 
 

Деян 2:43 
 

големъ страхъ беше на сичките нихъ въ славенските издан·я стои въ тоя 44 стiхъ 

слýд¹ющее „ñòðàõú æå âåë·è áяøå íà âñýõú 
èõú” което въ никое греческо издан·е не се 
намира, нито въ нýкой преводъ. но т¹ка се 
преведе като що е въ славен. 
 

Деян 3:26 
 

за да се §в©рнете и вые секой § 
вашите злобы 
 

въ греческ. стои „ajpe>steilen aujto<n 
eujlogou~nta uJma~v ejn tw~| ajpostre>fein 
e[kaston ajpo< tw~n ponhriw~n uJmw~n” а въ 
славенск., ïîñëà åãî áëàãîñëàâяùà âàñú, âî åæå 
§âðàòèòè ñя âàìú êîì¹æäî, § sëwáú âàøèõú. 

но споредъ греч. треб¹ваше да се преведе 
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такw „внегда §вращяти ся вамъ... ком¹ждо § 

sлобъ вашихъ” каквото що стои и въ единъ 

греч. преводъ такw „dia< na< sa~v eujlogh|~, 
o]tan kai< sa~v ajpostrafh~te ajpo< ta<v kaki>av 
sav” 
 

Деян 4:25 
 

(ты) който си реклъ (съ д�ха ст�аго) 

чрезъ óстата на давiда (отца 
нашего) 
 

въ тоя 25 стi a въ греч. издан·я нема тiя двýте 
вмýстителны „(съ д�ха ст�аго), и (отца 
нашего)” но понеже ги има въ славенските 
wставиха се и т¹ка. и въ никои др¹ги преводи 
не се намиратъ 
 

Деян 5:24 
 

като ч¹ха тiя словеса арх·ереата и 
началнико на-стражата церковна, и 
др¹гите первосвýщенницы, 

поч¹диха се за нихъ 
 

въ греческ. изданiя стои такw „wJv de< 
h]kousan tou<v lo>gouv tou>touv o[ te iJereu<v 
kai< o[ ostrathgo<v tou~ iJerou~ kai< oiJ 
ajrcierei~v” а въ слав. ÿêîæå ñëûøàøà ñëîâåñà 
ñ·я àðõ·åðåè æå è âîåâîäà öåðêîâí¥è è 
ïåðâîñâяùåííèö¥, и прwч. т¹ка се преведе като 
славенското 
 

Деян 7:3 
 

излýзни § землята си и § род©тъ си, 

(и § дом©тъ на-отца твоегw) 
 

въ греч. издан·я нема „и § дом©тъ на-отца 

твоегw” 

Деян 7:42 
 

и предаде ги да сл¹жатъ на 

небесното воинств¹ 
 

к’рското стои „доп¹ство и (сир. б�гъ) да сл¹же 

небеснымъ свýтиламъ, 

Деян 8:39 
 

а когато излýзоха § водата, д�хъ 

г T�денъ грабна ф·лiппа, и не виде го 

вече еvн¹хо: и §иваше си по п©татъ 
съ радость 
 

тоя 39 стiхъ въ словенск. такw стои „åãäà æå 
èç¥äîñòà § âîä¥, ä�õú ñò�¥è íàïàäå íà 
êàæåíèêà. àã�ãëú æå ãîñïîäåíü âîñõèòè ô·ëiïïà, а 

въ греч. o[te de< ajne>bhsan ejk tou~ u[datov, 
pneu~ma kuri>ou h[rpasen to<n Fi>lippon, и 
проч. т¹ка се преведе като греч. 
 

Деян 10:6 
 

а той ще да ти каже що треб¹ва да 
правишъ, (да се спасешъ ты и сичк·о 
твой домъ) 
 

въ тоя стiхъ това що е во вмýстителната, въ 

греч. издан·я го нема 

Деян 11:17 
 

понеже прочее б�гъ имъ даде равенъ 
даръ, каквото и намъ, защото 
повýроваха въ г T�да нашего iис¹са 
хр T�та, кой бехъ азъ да можемъ да 

забранимъ б�га 
 

тя стiхъ въ греческ. такw е преведенъ „ejpeidh< 
loipo<n oJ qeo<v e]dwken eijv aujtou<v th<n ijdi>an 
ca>rin, th<n ojpoi>an e]dwken kai< eijv hJma~v 
ejpeidh< ejpi>streutan eijv to<n ku>rion ∆Ihsou~n 
Cri>ston” kai< ktl. каквото и т¹ка що се 

преведа. а въ р¹сск. сербск. влашк. и 

т¹рск·атъ преводы стои такw „понеже б�гъ 
даде имъ равенъ даръ, каквото и намъ които 
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повýр¹вахме” и проч. 
 

Деян 13:36 
 

защото давiдъ като посл¹жи на 
божiето изволенiе во своето време, 
престави се, и положи се при отцыте 
си, и виде истлýн·е 
 

тоя стiхъ въ славенск. такw стои „äàâiäú áî 
ñâîåì¹ ðîä¹ ïîñëóæèâú á�æ·åìú ñîâýòîìú, óñïå” 
и прwч. а въ греч. такw „Daui<d me<n ga<r ijdi>a| 
genea~| uJphreth>sav th~| tou~ qeou~ boulh~| 
ejkoimh>qh kai<” и прwч. треб¹ваше прочее 

славен. да се преведе такw. давiдъ бо въ родý 

своемъ посл¹живъ б�ж·ем¹ совýт¹, óспе, и 
проч. каквото що стои въ греч. преводи, и въ 
р¹сск·атъ, и во влашк·атъ, и въ др¹ги а въ 

сербск·атъ като славенското е пре... 
 

Деян 14:10 
 

рече съ големъ гласъ: (тебе 
говоримъ, съ името на-Iис¹са 
Хр·ста) стани на нозете си правъ 

въ греческите издан·я нема това що стои во 

вмýстителныатъ знакъ, а въ славенските го 

има безъ вмýстителная 
 

Деян 14:18 
 

едва пред¹маха народатъ да имъ не 

колятъ жертва (но да си иде секой ó 

дома си и като седеха тамw и учеха) 
 

и това заграденото въ вмýстителната нема го 
въ греческ. изданiя, а въ славенските го има 

Деян 14:19 
 

дойдоха нýкои § ант·ох·а и § Iкон·а 
i¹деи, (и като проповýдоваха они 

дерзновеннw, тiя нагласиха 

народатъ да се wставатъ § нихъ, и 

говореха защо они нищо не каз¹ватъ 

правw, но се л©жатъ) 
 

и въ тоя стiхъ заграденото съ вмýстителная 
нема го въ греч. издан·я 

Деян 15:4 
 

какви ч¹деса сотвори б>гъ чрезъ 

нихъ, (и каквw §вори на 

язычницыте вратата на-вýрата) 
 

и това заграденото въ вмýстит. въ тоя стiхъ, 

въ греч. издан·я го нема 

Деян 15:20 
 

и § бл¹дъ, и § óдавено, и § кр©вь 
(и онова щото не имъ е драго, да го 
не чинатъ др¹гим¹) 
 

и въ тоя стiхъ това вмýщеното въ 

вмýстителната нема го въ греч.  

Деян 18:18 
32а 

а Павелъ седе тамw iоще нýколко 

време, и като се прости съ брат·ята, 
§плыва въ сvр·а, (и съ него акvла и 

пр·скiлла) като си wстриже главата 
(по напредъ) въ градъ Кенхрея: 
защото имаше такова wбýщан·е 
 

въ греческите издан·я тоя стiхъ стои такw 

„toi~v ajdelfoi~v ajpotaxa>menov ejxe>plei eijv 
th<n Suri>an, kai< su<n aujtw~| Pri>skilla kai< 
∆aku>lav, keira>menov th<n kegalh>n ejn 
Kegcreai~v, ei+cen ya<r eujch>n” което е 
преведено въ единъ греч. преводъ така 
„e]peita ejcaire>thse tou<v ajdelfou<v, kai< 
e]pleusen eijv th<n Suri>an, kai< oJmou~ me< 
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aujto<n hJ Pri>skella kai< oJ ∆Aku>llav, oJ 
oJpoi~ov e]koye ta< malli>a tou eijv ta<v 
Kegcreai~v” § сегw убо ÿвнw есть, ÿкw не 

паvелъ... 
 

Деян 21:16 
 

и дойдоха съ насъ и нýкои óченицы 

§ кесар·а, и водеха съ себе си и 

едного человýка у когwто щехме да 

живееме, името м¹ Мнасиwнъ 

Кvпрянинъ, ветхъ ученикъ 
 

в р¹сск·атъ и въ сербск·отъ преводъ тоя стiхъ 

така е преведенъ „и дойдоха съ наT� нýкои 

óченицы § Кесарiа, и заведоха ны кодъ 

едного ветхаго óченика, ... у когwто щехме 

да живееме” и негли тоя раз¹мъ е по правъ, 

защото въ еллинското стои такw „sunh~lqon 
de< kai< tw~n maqhtw~n ajpo< Kaisarei>av su<n 
hJmi~n, a]gontev par∆ w=| xenisqw~men” сирýчь 
a]gontev hJma~v par∆ w=| xenisqw~men, а грецыте 
са го превели така „a]gontev ejkh~non, par∆ w=| 
xenisqw~men”а въ славенското стои „âåä¹ùå ñú 
ñîáîþ” 

Деян 22:5 
 

§ които и писма земахъ къ брат·ята въ тоя стiхъ славенск·о преводъ не соглас¹ва 
съ греческ·атъ 
 

Иак 1:18 
 

§ самата си воля породи насъ со 

словото на-истината 
 

со священното еvаггел·е 

Иак. 2:23 
 

исполни се писан·ето което говори 

повýрова Авраамъ на б�га 
 

сирýчь повýрова Авраамъ на б�га, когато м¹ 
рече да принесе на жертва сына своего Iсаака 

Рим 14:23 След 23 стих в полето стои: въ греческите, и въ влашкото, и въ т¹рското 
само до 23 стiхъ има въ тия глави 
 

Гал 1:8 
 

ана»ема да б©де §л¹ченъ § церквата 

Гал 1:16 
 

§ оный часъ не допытах се съ плоть 
и кровь 
 

съ человýцы 

Гал 3:21 
 

защото ако быде даденъ законо, 
който можеше да дава животъ во 
истинн¹ правдата щеше да е 
законатъ 
 

да направи добродýтеленъ 

Евр 2:8 
 

но сега не видиме iоще, защо м¹ е 
сичко покорено 
 

на человýка сирýчь 

Евр 11:2 
 

защото чрез нея са пр·яли 

свидýтелство старовременните 
 

прославили са се 
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Ап 1:3 блаженъ, който прочита, и онія, 
които сл¹шатъ словесата на-това 
пророчество 

въ еллинското стои множественнw така “kai< 
oiJ ajkou>ontev tou<v lo>gouv th~v profhtei>av 
kai< throu~ntev ta, ejn aujth~| gegramme>na” и 
въ сичките др¹ги преводы така е преведено, а 

въ славенското единственнw стои така 

“ ñë¥øàù·è ñëîâåñà ïðîðî÷åñòâ·я, è ñîáëþäàþù·è 

ïèñàíàÿ âú íåìú” споредъ  славенското е 

преведено и р¹сското 
 

 
 

Цитираните бележки свидетелстват и за непосилния, денонощен и упорит 

труд на Неофит Рилски по превода на Новия завет (направен само за две години – 

1835-1837 г.), както и за качеството на този крупен и впечатляващ за времето си 

филологически опит.  

Бележките са разположени неравномерно по страниците на ръкописа. По 

тях е видно, че най-голямо внимание е отделено при оформянето на превода на 

Евангелията от Матей и Марко. В тях обикновено основният библейски текст е 

изписан чисто, без излишни задрасквания и корекции. Същевременно  изобилстват 

от пояснения на отделни думи, на словосъчетания, на изрази и цели стихове, 

докато в текста на Откровението преобладават предимно бележките с лексикални 

разночетения, а тълкувания на  определени стихове почти няма (само примерът от 

Ап 1:3 в V-та таблица). Ръкописът с Деянията на апостолите също започва с 

многобройни бележки под линия, които постепенно намаляват, започват да 

преобладават уточненията с екзегетическо съдържание, а корекциите в основния 

текст на книгата непрекъснато се увеличават. При апостолските послания текстът 

вече е почти изчистен, бележките са спорадични.  

В преводаческата си дейност Неофит Рилски се е ръководел основно от 

превода, направен от елински на гръцки език от митрополит Иларион,  от 

славянската Елисаветинска библия и от по-стари славянски ръкописи. 

Непрекъснато е сверявал текста и с цяла сбирка от евангелия на достъпните му 

езици: старо- и новогръцки, руски, сръбски,  български (преводът на Сапунов), 

влашки, турски език.  
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На предната корица на първата тетрадка (№ 235б), съдържаща Евангелията 

от Матей и Марко, стои надпис – „1835 Септемврiа 15. въ Габрово село”. А от 

вътрешната страна на корицата е добавена следната бележка от Неофит Рилски:  

“Читателю благосклонный! Колкото назначенiя ще óвидишъ въ 

настоящ·атъ преводъ, вмýни ги като че ги нема со всýмъ, защото не са писани съ 

намýрен·е да изслýд¹ватъ и да разс¹ждаватъ несоглас·ето между преводите и межд¹ 

первообразните тексти (e]pare th~v blasfhmi>av), въ които разницата сравняема 

една съ др¹га ничтоже значи, и никаковъ вредъ д¹шевный не производи 

благораз¹мному читателю сей или оный текст, който със вниманiемъ, съ 

благоговýнiемъ и страхомъ божiимъ чете защото разницата е въ неважни вещи 

каквото що види всякъ любопытен, а назначиха се само за едно любопытство и за 

изявленiе по кой текст е послýдовалъ по болшей части настоящ·й превод, тýмже 

§нюдъ несмущайся зряще толикая назначенiя, но мни я яко нес¹ществ¹юща §нюд, 

акоже и въ печатномъ нес¹ществуютъ. Преводчикъ.”  
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