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I.

3s нашата
Съ настоящата двойна книжка изпращама на
1Сичкит"Ь си абонати шапката за списанието, съ
надежда, че и ония, които още не еж внесли скром
ния му абонаментъ, ще. го внесатъ въ непродължи
телно време направо въ редакцията или когато имъ
се поднесе нуждната квитанция оть пощенския
агентъ.
Направихме непосилни материални жертви ласкаемъ се да вЬрваме че ще г">ждемь подкрепени
най-искренно отъ н?-< гоятепигЬ и абонатнтЪ си.
II.

Едма малджютеша напра яка
Въ папкитт-; бохме наредили да се поставатъ
тенекиени машинки, обаче, указаха се непрактични
тъй като затъгатъ таърде много книжкйтй и не Mo
ra ть свободно да се разтварятъ за четене. Замених
ме ги съ шнурчетО; което като се з-заърже малко по на
дълго, дама възможност.?... книжкитк да се разтварятъ
свободно.
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ДЪ еж?
Ш^^ШжЪ с ж птичвнцата пойни,
^ Д-fee щръильо дългокранъ?
Дъ съ светли дни спокойни,
съ?— Ще ли дойдатъ пакъ?
Птиченцата лекокрили
Съ далечъ, далечъ — на югъ,
Скоро свойтъ- крепки сили
Въ ходъ ща пуснатъ за къмъ насъ!
Щръкльо шаренъ ще се върне,
Славеятъ ни гласовитъ
Въ пъхни веЪки ще го зърне
Веселъ, радостенъ, честитъ!
Иде, иде пролЪть мила,
Идатъ топли, свЪтли дки,
Тя ни носи мощь и сила
И животъ новъ съ ведрини!
уТюб. ]?о<5ебски.

Изпждени
като Ндамъ и Ева
върде бедни мъжъ и жена, като не могли
вече да се прехранватъ отъ труда си, тръгнали да
просятъ. ВидЪлъ ги царьтъ на страната, смилилъ
се надъ тЪхъ и ги прибралъ въ палата си. Далъ
имъ нови дрехи, хубава стая, изобилна храна и по
ръча лъ на слугитъ- си да бждатъ много внимател
ни къмъ гЬхъ.
Минало доста време. Царьтъ пожела лъ да оби
коли държавата си. Преди да замине, повика лъ об
лагодетелствуваните отъ него мъжъ и жена и имъ
казалъ:
— Утре ще замина по обиколка. Вие, понеже
спечелихте моето довЪрие и любовь, ще оставя над
зорници въ палата си. Обикаляйте навредъ и над
зиравайте. За всичко ви давамъ свобода и власть,
само едно нЪщо ви зяпрещавамъ: паницата, която е
захлупена на масата въ съседната ви стая, да не
пипате.
Не минало много време отъ заминаването на царяг
жената прави що прави, ще надникне въ стаята съ
паницата. Единъ день, не могла да се стърпи, по
викала мъжа си и му казала:
— Да видимъ какво има подъ паницата.
— Не бива, отговорилъ й той. Какво ще каже
царьтъ, кога се върне?
— ft, отъ где ще познае той, че сме я бутали.
Ще видимъ и пакъ ще я похлупимъ, както си б-Ьше.
Бива — не бива, най-после жената надвила.
Мжжътъ отхлупилъ паницата и една мишка, коята
била подъ нея, съ голяма бързина избягала и здра
вата ги изплашила. Догде се съвземат-ъ да я подгонятъ и хванатъ, тя се мушнала въ една дупка к
изчезнала.
Ами сега?
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— Ти ме накара, кезза мъжътъ на жената.
— Да не ал ма слушалъ, казза жената на мжжа.
Царьтъ си дошзлъ и право при паницата, а
мжжътъ и жената, сгушени въ стаята си, треперятъ.
— Кой бута паницата? крещи царьтъ ядосанъ.
— Азъ, едва чуто казалъ мжжътъ, не можахъ
да изтърпя настойчивостьта на жена си.
— Тъй зеръ! обадила се жена му. Все азъ крива!
Царьтъ се ядосалъ още по-вече и ги изпждилъ
съ просяшките дзехи отъ палата си, тъй както би
ли излъдени нашигБ прародители, Адамъ и Ева,
отъ рая.

Такива примЪри има м;-юго. Случватъ се чесго
и между децата, въ къщи или въ училището. Направятъ нъ-що противъ волята на родителигБ или у
чителигБ си, а после се олравдаватъ съ едно и пи
друго, вмтзсто да признаватъ виновностьта си и искатъ прошка.
Не биаа така! Иисусъ Христосъ казва: „нЪма
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нъщо тайно, което да не стане явно". Ето защо,
никой да не скрива гръшктЪ си, а да ги казва и
иска прошка за тЪхъ, съ задължение да ги не пов
таря. Както родителигЬ и учителитъ прощаватъ на
децата си гръшкигв, когато ги молятъ за прошка,
тъй и Богъ прощава на ония, които се разкайзатъ
за грЪховетв си и Го молятъ да имъ прости.
У^рхимандритъ Хосифъ.

Милостиня
зъ виждамъ дълъгъ редъ отъ бедни кжщурки, до половина затрупани съ снъгъ. По
пътечката между ГБХЪ СЪ трудъ се влачи дрипавъ човъкъ. ПрЪзъ рамото му виси торба, въ ръцетв му—
дълга тояга. Той се приближава къмъ една отъ къщичкитЪ н чука съ тоягата и проточено вика: „Дайте
ми свята милостиня". Една отъ дупкитъ, закрита отъ
мъничко стъкло, отваря се, показва се една гола
загоръла р*ка съ коматче хлъбъ: „Вземи въ името
Христово!" проговори единъ гласъ. Коматчсто пада въ
торбата, прозорчето се затваря. Просякъ^ъ, кръстейки
се, отива къмъ следующвта къщурка: същото чу
кане, същитъ думи и също такова коматче пада ьъ
торбата. И колкото старци, бедни, сакати и да ми- г
натъ, предъ ВСБКИГО се отваря мъничко прозорче, и
всъки ще чуе да му се казва: „Вземи въ името Христо
во!" Загорълата ръка не се уморява да се промъква
презъ прозорчето и коматчею хлЪбъ неизбежно пада
въ всЬка подложена торба.
И. Л. Гончаровъ
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Даде, помнете петата
запоаЪдь!
Почитай баща си и майка се,
за дя ти бжде добре и дълго да
ж й в Ь ш ъ на земята.

аради Господа нашего Ийсуса Христа, мили деца,.
покорявайте се на своигв родители, защото това
го изисква справедл*востьта. Почитай беща си и майка си —
тая е първата заповъдь съ объщзниетс: дати бжде добре и да
живъеш» дълго време (Ефес. 6. 1 — 3). Господъ е издигналъ
бащата надь децата, и утвърдилъ майчиния сждъ надъ синовегЬ. Тоя, който почита баща си, ще се очисти отъ rpixoвет-fe си и, който уважава майка си - придобива съкровища.
Тоя, който почита баща си, ше бжде звргдваиъ и отъ своигЬ
деца и, кзгато се моли, ще бжде чута молитвата му. Който
уважава баща си, ше жив! е дълго и, послушния на Господа,
ще успокои своята майка. Ст» всичкото си сърдце почитай
баща си и не забргвяй родилнятъ болки на своята майка.
На дъло и думи п-,читай майка -си и баща си, за да дойда
върху тебъ тъхното благссловение: защото благословението
запазва дома на децата, а клетаата на майката го разрушева
до основитъ. Не търси слава въ безчестната на баща си, за
щото безчестието на баща ти за тебъ не е слава. Синко,
приеми твоя баща, когато остгръе и не го огорчавай презъ
цълия му животъ. Мекаръ ча той и да е отслабнала умст
вено, не го презирай за това. Защото твоето милосърдие
къмъ баща ти нъма да бжде забравено; въпръки твоите
гръхове, твся имотъ ще се увеличи. И когато бждешъ
скръбенъ, твоето милосърдие къмъ бкща ти ще покогне,
щото ТЕОит-fe гръхове да се стопятъ, като ледъ отъ топлина
(Кн. Пр. на Ийсуса С. Сир. 3 - 8 , 10, 12 15). Помни за баща
си и майка си, когато седишъ между знатни хорз, да не се
забравяшъ предъ тъхъ и да извършишъ глупости. Тоя,
който оставя баща си, все едно е, че е богохулникъ, и кой
то сърди майка си е гроклътъ отъ Господа (пакъ тамь 3,
16). Око, което се надсмиаа на баща си и което не се по
корява на майка си, ще го изкълватъ вранитъ' и изядать
пилетата на орлитъ!—(Притч. 30—17) Който креде отъ сво
игЬ родители и ги ограбва и казва: „тсве не е гръхъ,"—той
е крадецъ и грабитель (Притч. 28—24). Ето кекъ словото
Божие учи за почитанието на родитекигЬ. — „Самата на
ша съвъсть, — казва святителя Тихонъ Зздонский, — ни
убеждава съ любовь да почитаме своитъ родители. Христия
нино, нвй-голъмото почитание отдай на тия, които еж те ро
дили, за да ти бжде добре. И кого другиго тръбва да почиташъ, ако не родителшъ си? Твоитъ родители за тебе еж
най-голъмитъ блегедетели, затова изказвай имь своята дос53

тойна благодерность. Спомняй си тъхнит-b бслести и трудъ,
които еж изпитали и полежили при твоето възпитание и
бжди имъ за това благодаренъ. Зней сжщо, че съ нищо не
можешъ да имъ заплатишъ за ТЪХНИГБ благодеяния. Тъ* съ
много еж те задължили и ти имъ си много длъженъ. Затова
презъ цълия си животъ имъ изказвай сърдечна благодарность. Изказвай имъ послушность въ BC-БКО отношение; това
послушение изказвай тогава, когато тъ ТИ згповъ\цватъ Н-БЩО,
което е съгласно съ слевото Божие и което не му е про
тивно. Затова и св. Дпостолъ заповядва на децата да слушатъ своите родители въ Гсспода; т. е. да ги слушатъ въ
тева, което не е противно на Господа Яко / и имъ запов-feдатъ Н-БЩО, което е противно на Словото Божие, то не трьбва
да слушетъ. За това Хриетосъ Синъ Бе жий учи въ Св. Еван
гелие. .Който обича баща си или майка си пс-вече отъ Мене,
не е достсенъ за Мене" (Мат. 10 — 37) Не започвай никаква
нова работа безъ тъхния съветъ и позволение, но за всичко
искай тъхния съветъ и позволение. Най-мього се пази съ
груба дума да не ги оектрбишъ, но винаги учтиво имъ от
говаряй. Дко ли те некезватъ за нъщо, то да знаешъ, че ти
си ВИНОВЕТЪ. Признавай смирено своята виновность и съ
кротость претърпи наказанието, защото ГБ те наказватъ за
да бждешъ изпревенъ и добъръ. Ако се считашъ за невиненъ и твоята съвест ь те оправдава, то заяви своята невинность учтиЕо и смирено, както подобава на чедо. Въ нужда
и бедность не ги оставяй, но имъ помагай и имъ служи, а
най-вече въ стерость, и кеквито ГБХНИ недостатъци да видишъ, прикривай ги мълчаливо. Пази се да ги оежждашъ и
на други да ги казвашъ. Въ това не подражавай на Хамъ,
синътъ на Ной, който, като ВИД-БЛЪ голотата на баща си,
излъзалъ да съобщи това на своитъ братя; но подражавай
яа братята му Симъ и Игфеть които, пскрили голотата ьа
баща си, безъ да я видятъ. Ако сгръшшть и случайно ги
оскърбишъ, то безъ да се бавишъ, веднага съ смирение
искай прошка, за да не бжд/шъ ежденъ отъ Господа, за
щото щомъ сгоредъ думитъ на Христа ние сме длъжни да
искаме отъ ВСЕКИ единъ ЧОВ-БКЪ, когото сме оскърбили,
прошка и да се пемиримъ, то толкова повече така тръбва
да постжпваме съ нашитъ родители, които сме длъжни да
почитаме и уважаваме по-вече отъ всички хора. И всичкитъсветии Божии ни даватъ дестойни за подражание примери
на послушание къмъ своитъ родители. Достатгчно е да се по
сочи на Исаакъ, който отъ послушание къмъ баща си Лвраамъ,
охотно е позволилъ да го свърже и положи F а жертвеника
и се съгласилъ по-добре да умре отъ ржката на беща си,
отколкото да се възпротиви на негсвата воля. Д хората стъ
с т а ^ г Ь времена, какво високо почитание еж изказвали ю мъ
родителитъ- си1 Кой е билъ Соломонъ? — Най знаменитиятъ
по мждрость, силенъ царь, но и за него четемъ, че когато
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ири него е влъзла майка му, Вирсавия, да го моли за нъщо,
той стеналъ правъ предъ нея, поклонилъ й се и еж поста
вили престолъ за майката на царя и тя седнала отъ дъс
ката му страна Най-после, най високъ примЪръ за покорность къмъ родителите си е проявилъ Самъ Господъ Иисусъ
Христосъ, кекто за това разказва Св. Евангелие. Отъ послу
шание кгмъ Своята Пресвета ДОайка Той извърши първото
Свое чудо въ Кана Галилейска, като обърна водата въ вино.
ft какъвъ примъръ на нежна грижливость за Своята Майка
Той е проявилъ въ това време, когато е билъ на кръста?
Той я оставя на грижите на Своя ученикъ, възлюбления
Иоанъ.
Деца, обичайте и почитайте своите родители! Родител
ското благословение въ вода не потъва и въ огънь не го
ри. Родителската молитва не допуща да загине чов"Ькъ, тя
отъ дъното на морето ще те спаси! Колко деца еж бивали
изц-Ьрявани, колко мъртви еж възкръснели, колко еж се
разкеяли, и то благодарение на родителските молитви!
Блажения Августинъ, когато билъ младъ, преди да се покръсти се билъ предалъ на гръшни удоволствия. Баща
му, който билъ езичникъ, никакъ не се грижелъ за
поправянето на своя синъ, но майката, която била на
божна християнка, дълбоко скърбила за тоаа, плакала и
се молила, щото самъ Господъ да изтръгне отъ пропастьта
на порока нейното любимо дете. „Тя плака, — както самъ
разказва Августинъ, - по-вече отъ другите майки, които плачатъ за смъртьтв на своите деца, защото виждаше моята
духовна смърть". Съ дълбока скръбь тя отишла единъ день
при единъ епископъ и като му разказала своята скръбь, мо
лила го да сб помолк на Бога за нейния синъ. — Иди си
съ миръ, казалъ й епископътъ, постжпвай така, както сега
постжпвзшъ; невъзможно е щото следъ толкова сълзи и
молитви той да загине". И думите на епископа се сбжднали.
Августинъ, който по единъ чудесенъ начинъ се обърналъ
въ християнинъ, на само че е станалъ радость на майка си,
ио и утешение за ц-влата християнска църква, славенъ учитель и твърдъ защитникъ на нейните свети истини — съ
думи и дъла. Толкова е силна родителската молитва. Ето и
примъръ, какъ строго Богъ наказва тия, които не почитатъ
своите родители:
При Преподобний Партений веднажъ е билъ доведенъ
«динъ юноша иамъчванъ отъ нечисти духове. Светия старецъ, който съ своите чудотворни молитви е изцерявалъ
сь пръвъ погледъ болни, безъ да го молятъ за това,—сега,
като погледналъ на младия човекъ, обьркалъ се съ негодование. Родителите на болния паднали въ краката на свети
ята, и съ сълзи го молили да се съжали надъ техния синъ,
и да го излекува, но Партений отговорилъ: „Вашиятъ синъ е
недостобнъ, за да бжде излекуванъ, защото е наказанъ за
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гдето'* е _ говори лъ лошо за вась. По-късно, и то отъ уваже
ние къмъ настойчивата молба на родителите, той се съгласилъ да се помоли Богу за юношата и съ това го избавшгь!
отъ страшнит-fe мжки. Справедливо казва св. Тихонъ, че та
кива деца еж изроди на чов-вшкия родъ и еж гнусни. Сло
вото Божие такива грозно е прокл-Ьло „проклети да еж кои
то безчестятъ своитъ- родители" (Втор. 27—15) и поМойсее-|
вия законъ такива се предавали на смъртно наказание.! .
^ 4 * И така пази се, християнино, да не оскърбишъ своит-fef
родители, за да не бждешъ наказанъ отъ Бога. Ние следъ] Бога нЪмаме по-голЪми благодетели, освенъ родителит-bf си. Страшно е ако бждемъ къмъ тЪхъ неблагодарни, при^, •
това знай: „какъвто бждешъ ти къмъ сеоитъ- родителив :
такива ще бждатъ твоитъ- реца къмъ тебе." По думигв на|) ,
Христа: „Съ каквато мЪрка|мерите, съ такава'ще ви||ее"отм-Б-| i
ри\[(Мат. 7—2).
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Неблагодарнит-fe деца.
ъ единъ германски градъ, Нюренбергъ,
и до сега е запазено преданието за единъ
нещастенъ чоз^къ, който е жиз^лъ тамъ, Тсй ималъ
шесть деца, и на всичките, още презъ живота си,
имъ разделилъ целия си имотъ: къщи, ниви, ли
вади, добитънъ и пр., като разчиталъ, че децата му
на CTapocib ще го гледатъ. Откачало той псживъ-лъ
няколко време у най-големия си синъ, но скоро му дотегналъ. ,,Татко,—казалъ му синътъ,— нощесъ ми се
роди момче, и на местото, гд-вто а твоето легло, требва
да постааимъ люлката за детето; ие ще ли ти бъде
угодно да се преселишъ у брата мн? Неговата къща
е по-широка отъ моята". Старецътъ послушалъ, поживъттъ няколко врем® у втория си синъ, но и на
него дотегналъ „Татко, — казалъ му той, — вие
обичате да живеете въ много топла стая, отъ което
менъ ме боли главата; не е ли по добре да ее преместишъ при брата ми, хггкбарй"? Старецътъ го по
слушалъ и отишелъ при третия си синъ, но и на
него скоро му дотегналъ. „Татко, въ хлебарницата
ми има постояно много хора, едни идвзтъ други отиватъ, и те безпокоятъ, не можешъ следъ обЪдъ да
си подремнешъ; не е ли по-добре да отидешъ у сес
тра ми, къщата ка която е на края на града?*' Старацътъ недовояенъ, отишелъ при дъщеря си, като
си мислилъ: „Тя ще бъде по-милостива къмъ менъ,
— жените иматъ по-меко сърдца отъ мъжете. Но
той и на дъщерите скоро дотегналъ. Едната му ка
зала: ,,{\зъ треперя отъ стрзхъ, когато отивешъ на
църква или некъде другаде и ще требва да елизашъ по стръмната пжтека, за да не паднешъ; у
сестра ми Елизавета нема такива неудобства, ней
ната къша е на равно место". Старецътъ се съгласилъ, че тя е права и мирно се отправилъ при дру-
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гата си дъщеря, но и у нея дълго не жав^лъ. Тя
заръчала да му кажагь, че къщата й е на влажно
мЪсто и е вредно зъ нея да живЪз чов£къ, който
страда отъ ревматизъмъ, тогава, когато къщата на
сестра й Магдалина, която живъела при гробищата,
е на. сухо мЪсто.
Старецътъ разсъдилъ, че това е благоразумно
и отишелъ при най малката си дъщеря. Следъ два
дни, малкото му внуче му казало: „дЪдо, мвма вче
ра каза на леля Елиззвета, че за тебъ н-вма подобра квартира, освенъ една отъ тия къщички, ко
ито татко копае". Т"йзи думи така поразили стареца
щото той веднага падналъ на земята и издъхналъ.
Гроба се указа помилостквъ отъ колкото негозитъ"
шесть деца.Той спокойно почива въ него и нищо не
тревожи неговитъ" кости.
За това справедлива е поговорката: ,,на единъ
баща е по-леко да изхрани шесть [;деца, [отколкото
шесть?деца — единъ баща4'.
Епкскопъ Бисарионъ

Зимна картина
расибо премени се гората, съ снЪгъ разкошно
се натруфи, наоколо й всичко е мълчаливо, и
мъртвешки сънъ бредъ цари.
Спи 6ъ своето леглобище мечка, измършавелъ вълкъ
зловЬщо бий, нийде ни диря," ни поменъ отъ зайча дългоухи.
Лодъ разкошната покривка мека, дреме леко гооата;
сънува шуртенето на ptkumi, свода на безоблачни небеса.
JJ студа, день въ день се усилва, ледътъ по езерата
трЬщи Ло брилянтната снЬжна покривка, селянинъ за въ
кжщи едва върви.
3{асЬкалъ е той дърва доста, £два ги тътри! Ху
баво е да почине, но мразътъ е силенъ, а селото далече.
Ло Jiff, ^асленакова

ВДОВИЦА
Сиротиня клета, болна
Въ хижа се повирз,
Съ деца дребни, гладна, морна
Храна не намира.

Майката молба отправя
Къмъ Всевишни Бога:
— Дай ми, Боже, да се справя
Съ черна незгода.

*

*

А дечица плачатъ, хленчатъ,
За хл-вбецъ се молятъ,
Отъ студъ зъзнат* и се гушкагь
Ситни сълзи ронятъ.

Да отхраня деца клети
Въ сирашка неволя,
Нека, Боже, да се свети
Твойта мсщна воля.

Да живЪя, та да растнать
На майчини скути,
Л«о умра, кой ли, Боже,
Изхъ ще ги приюти?
Сим. п. Цв-втковъ

Батановци
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Защо е далъ Господь
гората?
осподь е създалъ гората не само за хубость. Заедно съ хубостьта, той й е далъ и нъколко
служби, които тя извършва много редовно.
Гората ни дава дърва да се гръекъ, да си правимъ кола, рало, яремъ, къща, воденица, Нея дъдо
Господъ е отреди лъ още и да усмиря за вътрищатз,
да държи въ мърка студоветъ и горещините, да
прави зашеть на патгиритъ и ка стадата въ зло време.
Гората служи оща да на дава на пролътнето
слънце да стопи изведнзжъ скъта по планинитъ.
Снъга подъ сънна полека сетае, та долчетата цъло
лъто си шумслатъ, ръкичкитъ до новъ снъгъ си
лъщять по равнчншъ и поятъ ливади, киви и гра
дини, каратъ воденици и тепавици. Гората не дава
на слънцето да изсуши извзднажъ влажната земя
подъ нея, и затова j-маме изворчетасъ студена вода.
Изкоренитъ ли едно дръвче, пресушазате влагата за
едно бистро изЕорче.
Дъди Господь е отредилъ гората да не дава на
поройнитъ дъждозе да свличатъ каль, пъсъкъ и
камъни. Кореиитъ на дърветата, па били тъ търни
и смрики, задъ жатъ и най-стрьмншъ бръгове да
се не ронятъ. Земята безъ гсрк, лесно запустява,
защото камънйтъ и пъсъка. които се свличатъ отъ
пороитъ, засипватъ и ниви, и ливади, и градини.
Гората привлича дъждоветъ, толкова потребни
за низитъ, а въ същото време пази отъ буря и гра
душка. Дето горитъ с ъ изсечени, по-често бие градъ.
Дето има гори, тамъ има и чистъ въздухъ, и изо
билна вода и здраве, и Божа благословия.
Но знаемъ ли ние тия ползи отъ горитъ ?
— Яко ги знаехме, не щъхме тъй безжалостно
да ги изтръбваме.
Разумнитъ земледълци пазятъ горитъ като
очитъ си.
60
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Bcth'a крачка кой ви пази,
Мои милинки деца?
Кой е Този що обича
Ваше чистички сърдца?
Кой, съ млка на душата/
Н£вга казвалъ е за васъ:
— „Пуснете при менъ децата;
Нека дойдатъ въ тоя часъ"!
Кой, съ дЪла и съ притчи,
СЬпъ ср&дъ хората добро;
И издъхна въ МАКИ тежки
Върху кръста отъ дърво?
— Кой е Този що разпръсна
Въ гроба черния мракъ
И следъ това Си възкръсна
Горе въ небесата пакъ.
На Когото днесъ се молимъ,
Гр-ЬшкигЬ ни да прости.
И Когото всички словимъ
— „Христе мили, Ти Си Ти". . . !
К. Димитровъ
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Малкото дяволче
и човека
ачалникътъ на дяволити поискалъ да види,
кой отъ малкигв дяволи е най майсторъ, за да го
направи свой помощникъ. Той ги изпратилъ на зе
мята между ЧОВЪЦИГБ съ поръка да извършатъ по
едно зло.
Като се върнали всички дяволи и дяволчета отъ
земята, началникътъ имь почналъ да ги разпитва,
кой какво е сторилъ.
— Дзъ, рекълъ първия, скарахъ единъ мъжъ
съсъ жена му.
— Дзъ, обадилъ се другъ, накарахъ единъ богаташъ да изпъди единъ просякъ. -~ Дзъ, обадилъ
се трети, научихъ едного да излъже съседа си.
— Дзъ пъкъ, извикалъ четвърти, накарахъ два
ма братя да се сбиятъ. — Д азъ, ракълъ пети, на
карахъ единъ синъ да убие баща си.
Тъй се изреждали дяволити, да разправятъ. кой
какво извършилъ. Останало най после едно малко
дяволче.
— Ями ти, какво направи? попиталъ го начал
никътъ засмяно, като мислилъ, че толкова малко
дяеолче не би могло да направи нмкакво зло.
•— Науч.чхъ, отговорило то, селянитъ- отъ едно
село да правятъ ракия и да я пиятъ.
— Какво е това ракия? — попиталъ начални
кътъ, защзто не билъ чувалъ за такова питие.
— Питие отъ грозде, или отъ сливи, или отъ
жито рекло дяволчето.
— Хе-хе хе! — изсмЪлъ се началникътъ, а съ
него заепно и всички други дяволи. — И ти мислишъ, че си накаралъ селяни?-Б отъ това село да
направятъ голЪмъ гръхь!
— Елате вижте, какво прави човЪкъ, когато
пие това питие, па тогава говорете,—рекло дяволчето.
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Всички ДЯЕОЛИ тръгнали следъ него и отишли
въ селото, дето еелянитъ се научили да варятъ ра
кия. Заварили много отъ тъхъ събрани въ широка
стая, разтворена къмъ пътя, безъ дворъ и градина.
— Какво е това? — попиталь началникътъ дяволчето.
— Това е кръчма, дето селянитъ- пиятъ ракия.
НасЬдали всички дяволи около селянитъ, безъ
последнигв да могатъ да ги видятъ, и гледали, как
во става въ кръчмата.
Единъ селянинъ стоялъ правъ и сипвалъ на друГИТБ ракия. Изпърво селянитЪ приказвали малко.
Полека лека устата имь се развързала и ТБ почнали
да се хвалятъ единъ други, да се ласкаятъ и лъжатъ,
— Бре! ~~ казалъ началникътъ, ако почнатъ
хората тъй да се лъжатъ, то скоро всички ще ни
бъдатъ въ ръцетъ.
— Почакай, — казало дяволчето, — да видишъ,
какво ще стане по-натагькъ.
Изпили селянитъ- още нъколко ракии и почнали
да говорятъ по*високо и по-грубо; почнали да се
псуватъ, а след-ь това захванали да се биятъ единъ
други.
— Потрай малко,— рекло дяволчето на начал
ника си — да видишъ, какво има да стане. Нека
пийнатъ още малко.
СелявигБ пили още и съвсемъ се забравили.
Тръгнали нъкои дзсиотшатъ. ИзлЪзли двама души
отъ кръчмата, пристъпили две крачки и се търколили като свини въ една локва каль.
— Елате, — рекло малкото дяволче, — да ви
дите тамъ оня дето върви бързо, какво ще прави
у дома си.
Тръгналъ началникътъ съ дяволчето и други
няколко дяволи сладъ пияния селянинъ. Когато стигналъ дома си, той взелъ да вика, да се кара, та
изплашилъ всичкнтъ- си деца. Ед;;о бъгало на една
страна, друго —- на друга. Майка имъ взела да се
моли на мъжа си да нз прави тъй, но той като
звъръ се нахвърлилъ върху нея и я^набилъ. Викалъ
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и се каралъ, докато отмалялъ и се търколилъ та
заспалъ.
— Браво! — каззлъ началникътъ на дяволчето,
— хубаво питие си измислилъ.
— Но ти не си ВИД-БЛЪ всичко, — казало дя
волчето; — да се върнемъ да видите, какво ще ста
не още въ кръчмата.
Кзто отишли въ кръчмата, намерили още двама,
коиго си допиаали и едва думали. Кръчмарьтъ едва
стоялъ и ги канилъ по скоро да свършатъ, но тъ
не искали да го чуятъ. Въ това време пристигналъ
единъ старецъ.
— Само тоя старецъ не пие въ селото, — рек
ло дяволчето; само него ме можахъ да измамя.
Стареца билъ баща на едичъ отъ пиянигв се
ляни, Той се изправилъ на вратата на кръчмата и
почналъ кротко да гълчи сина си.
— Пакъ ли идешъ! —- извикалъ пияния синъ.
На ти тебе! Да знаешъ и да не дохаждашъ!
Рекълъ това пияниятъ, извадилъножъ изъ джеба си и го забилъ въ гърдит£ на баща си.
Л. Твлстрй
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Малката Стоянка
алката Стоянка е дете на бедни родители.
Баща й е учнлищенъ слуга. Получава твър
де малка заплата, съ която едва може да прехраня еемейс гвото си.
Зима идва. Студъ настааа. Тръбватъ дебели, топли дре
хи. А майката немалката Стоянка се разболява и става нуж
да да замине на лечение въ болницат®. Горката Стоянка!
тр-Ьбваше да стои у дома си свма-самичка. Нз татко й не я
остави, звщото е сще малка — не мзже да си прислужва.
Затова сутрина рано, заедно съ баща ек, идваше въ учили
ще. Когате да етид-вхте въ училище, иг_хте да видите около
печката на салона малко блЪдо момиченце, само по чорапи,
да обикаля около печката. Никому даже не идваше на ума
на какво се дълии тази блЪдость по лицето на малката
Стоянка. А зимата си е строга, неумолима, тя не иска да
знае за теглото иа бе>д*иг_.. Доб^е, н© следъ лешото, по редъ
се реди и доброто. Дейде день, кейто донесе и на бедноте
детенце щастие.
Вие знаете, милички дечица, че всЬка година срещу
Коледа се подпомага на бвднитЬ деца-ученици: съ грешки
или обуща. И тази година, както всЬка друга година, учи
лищното ни настоятелство изпълни своя дългъ, като подпо
могна на бвднит-в. Женското дружество въ града ни сжщо
така отъ своя страна подпомогна. По такъвъ начинъ, ср-Ьщу
коледните нравници, доста бедни деца б-fexa зарадвани съ
нови дрешки. А за малката Стоянка, която по ц-Ьлъ день
обикаляше около печката на студения училищенъ салоиъ,
никой не се подсети да й дада поне едни топли обуща.
Добре, но състрадателнит-Ь души на нашити деца-ученици,
забелязаха това и изявиха готовность да иодпомогнатъ и
Стоянка.
Колко хубава детска идея!
Решено и сторено.
Единъ день, това бЪше по сб-вдъ, влизамъ въ училищ
ния езлонъ и гледвмъ насъбрали се много деца, мирно и тихо
да наблюдаватъ нЪщо. Полюбопитствувахъ да видя що е това.
Отивамъ, и що да видя! Малката Стоянка, качена на столъ,
оглеждать въ новата й прсмЪна: хубави сандалки, топла
вълнена рокличка и хубави нови терлички въ рлще. Всички
весели и засм-Ъни я гледаха, а и тя доволна, весело наблю
даваше тЪхнит-Ь засм-Ьни лица.
«5

Трогнатъ отъ тая мила детска сценк?, не оставаше нищо
друго, освенъ да пожелая, ако може да я снабдятъ и съ
една вехтичка баретка.
Колко хубаво е, колко мило и приятно е, когато виждашъ малки деца, отъ състрадание къмъ себеподобните си,
да вършатъ благодеяние.
Ж. Желъзовъ
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Кучето на рибаря

< a f e S f f i ^ 9 Р и една р-Ька, на самия брътъ, живееше единъ
старъ рибарь съ своето семейство. Кжшата му
61 ше толкова близо до водата, щото, когато се случеше да
се разиграятъ вълни по кея, rfe плискаха почти на нейния
прагъ. Рибарьтъ много обичаша своя занаятъ. Наистина, той
не б-Ьше лекъ, но за нищо на свЪта не би напустналъ нито
своя брътъ, нито своето занятие.
Той бъше се родилъ и израсткалъ тукъ. Добитъкъ не
развъждаше, и отъ всичкит-fe домашни животни имаше само
• едно куче, което много обичаше. Приятно му бЪше, ксгато
самъ самненичъкъ мълчаливо лов! ше риба, рано въ зори, да
слуша неговия лай. То не б-Ьше вързано и свободно си ти
чаше. Но когато се появиха наблизо въ гората вълци, и той
се уплаши, случейно да не зебЪгне въ гората и попадне
между т-Ьхъ, макаръ и съ съжаление, го върза съ жел-Ьзна
верига.
Врекето неза?ельзано течеше. У рибаря трудътъ и по
чивката, сполуката и несполуката, скръбьта и радостьта се
см-вняваха или разбъркваха, като у всвки чов-Ъкъ. Но веднажъ го постигна голъмо нещастие и го заплгшввше стра
шна опасность.
II
Уморенъ отъ работа, рибарьтъ дълбоко сп-Ьше въ сво
ята кжщица. Още отъ вечерьта бушувеше буря и дъждъ
шум-Ьше и плискаше, като че ли хиляди ручеи се л-feexa отъ
небето. Внезапно при разсъмване го разбудиха виковегв на
жена му и децата му. Сънливъ, той стана отъ леглото, за
да имъ помогне, и самъ извика отъ страхъ. Въ кжщата
имаше вода до поясь. Той отвори вратата, и водата, която
нахлу, току що не го събори. Жена му и децата му едва усnfcxa да изкочатъ. Въ тъмнината той случайно се натъкна
на отвързаната лодкз, която бЪше завързана къмъ стената,
намери въ водата мр-вжата, натовари въ лодката семейст
вото си и заплува къмъ бръта. Започна да става светло.
Рибарьтъ хвърли поглецъ на около и сърдцето му замрЪ:
реката б-Ьше залЪла цвлата околность на едно необятно
пространство и бушуваше като мор?. Рибарьтъ отправи лод
ката къмъ планината, която като островъ стоеше пссръдъ
залятата равнина. Лодката се гуркаш* между налитащигв
вълни и трещеше отъ ТЪХНИГБ удари; ржцегЬ на гребеца
отслабвеха и бъха готови ВСБКИ моментъ да ивпуснагь гре
блата.
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Ill

Най-после рибарьтъ излезе на бр-fera. Ц-БЛОТО семей
ство се изкачи на върха на планината и гледаше грозното
наводнение. Ненадейно отъ вълнитъ долетъ до тъхъ продължителенъ и жвленъ звукъ. Тъ всички потрепереха и се
изгледаха единъ другъ,—.КучкатаI Нашата кучка!"— извика
малкиятъ синъ и посочи на едно черно петно между вълнитъ.
Наистина това б"Ьше тя.
Нейната колибка, заедно съ два-три гредички отъ нея,
се носъше по вълнитъ, блъскана отъ и-ьтъра. Тя имаше ня
колко малки кученца. Тъ всички търсъха убъжище на пок
рива на келибката и свивайки се между краката на майка
си, съ своя лей търс-fcxa отъ нея помощь и защита; а тя
само можеше да вие. Ето че вътърътъ се усили. Една вълна
събори бъднитъ г<ивотни отъ тъхното несигурно убежище.
Само едно отъ кученцата се задържа върху колибката и, като
трепереше съ всичкото си ТБЛО отъ студъ и страхъ, гле
даше съ мътни очи на скачащитъ вълни. Друго, като
падна, се улови съ лапичката си за лапата на майка си и
се мжчеше да с* изкачи. Трето, като махаше съ своигЬ
слаби и неловки лапи, печти вече потъваше, но все още
се теглЪще къмъ дървото, неговата глава и муцуна едва се
виждаха въ водете. Нещастната майна се тегли, гризе же
лязната верига и дрънка съ нея. Напраздно! Нейните деца
загиватъ преж> очитъ й, а тя не може да имъ укаже по
мощь и тана вие, щото въ гласьтъ й се чува ридание, очигЬ
й ев преливатъ съ сълзи, като че ли се моли да се съжали
надъ нея еждбата,
IV
Рибарьтъ се хвърли въ лодката, за да помогне на загинващитъ животни. Когато се приближаваше, най-малкото
кученце, изгубило сили, вече б^ше почнало да потъва. Май
ката въ отчаяние силнз се дръпна, изтръгна колчето, за ко
ето б-вше вързана веригата, и се хвърли на помощь на загинващето си дете, но тежката верига я повлече къмъ самото
дъно. Рибарьтъ успъ да ги извади. Когато т-Ь б-fexa вече въ
лодката, майката бързо и загрижено помириса децата си,
като че ли да се убеди, че всички т-Ь, еж живи и невредими.
Но като видъ, че две отъ тъхъ нъма, започна да търси изъ
лодката и като не ги намъри нигде, клекна на края на лод
ката, устреми очи въ мътнитъ и сърдити вълни и съ ГБХНИЯревъ дълго се см-веваше Нейния хрипкавъ и замирающъ вой.Оть руски
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Иисусъ Христссъ
и Авгаръ Едисский.
_^ реди нЪколко години английскиятъ ученъ.ФиШ ^ * липсъ, намърилъ въ Петербургската Публи^ ч н а Библиотека единъ много интересенъ ржкопиеъ на Сирийски езикъ. Въ това съчинение
подробно се разказва за скошенната на Авгаръ,
царя на Едесса (градъ находящъ се въ север
ната часть на Месопотамия) сь Иисусъ Христосъ. ПОСЛЗННИЦЙТЪ на Авгаръ, завръщайки се при
своя царь, трЪбвадо да минатъ по пътя, който ми
нава лъ близо край Иерусалимъ и срещнали една
тълпа отъ хора, коят© идвала отъ далеко за Иеру
салимъ, за да видятъ. Иисусъ, слухътъ за чудесата
на когото се разпространили и въ най-отдалеченитъ
страни на Изтока. Поеланницигв на Авггръ се при
съединили къмъ тълпата, влезли ВЪ Иерусалимъ и
видЪли Иисуса, заобиколенъ о?ъ народъ и събрани»
ята на иудеит^в, които се съвещавали какво ра превятъ съ Иисуса Като прекарали въ града 10 дни,
пратеницииЪ се отправили за дома си и разказали
на Авгаръ всичко, което видъли. Авгаръ, князе
Tfe и велможигв били очудени и вледетеля ни
Едесса казалъ: Дия могъществени дъла не еж отъ
ЧОВ-БКЪ, но отъ Бога, защою никой йругъ не може,
освенъ Богъ да съживява мъртвитъ". И Авгаръ по
искалъ самъ да отиде въ Палестина при могжщест
вения Иисусъ, великия и чудния, но се боялъ да не
си навлече подозренията на римлянитЪ, презъ чиито
владения тр-вбвало да мине, и за това написаль
писмо до Иисуса и го испратилъ съ върния си слуга
Ханнанъ, който билъ и съ първитЕ пратеници въ
Иерусалимъ. Ханнанъ тръгналъ съ писмото отъ
Едесса на 14 мартъ и пристигналъ въ Иерусалимъ
на 12 Априлъ и немЪрилъ Иисуса въ домътъ на Хвмалинъ, знаменитъ учитель на Иудеитв
Ето какво е писалъ Авгаръ на Иисусъ Христосъ:
„Авгаръ Укама (Укама значи — черенъ; такова
име съ дали на Авгаръ за особенния цвътъ на ко
жага, който се билъ появилъ вслъдствие, ужъ, на
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„черната проказа), — на Иисуса, добрия лЪкарь, явилъ
се въ Иерусалимскит^ предели, Господине мой1 ПриЕ-БГЬ на тебъ. Азъ чувахъ за Тебъ и Твоит-fe изце
ления, кои го Ги извършваш ь не съ помощьта на
цЪлебнл треаи и корени, но съ едно Твое слово от
варяш ь очягвна СЛЪЧИГБ, хромитЪ тръгватъ, очист
ваш ь проказанатЬ, глухигв прочуватъ; Ти изгонвашъ
нечистите духоае, безумни r t и мъчителнигв боле
сти Ти лЪкувашъ съ едно слово и възкресявашъ
мьртвигв. Като чухъ за тия велики чудеса, които
Ти извършваш ь, азъ въ своя умърешихъ, че Ти или
си Богъ, ал^залъ отъ небето или Синъ Божий, ,
щомъ вършяшъ такива дЪла. И затова ти пиша на
Тебъ и моля, щото Ти да благоволишъ да дойдешъ
при менъ и ме изц^ришъ отъ поразилата ме болзсть,
тъй като азъ вЪрвамъ въ Тебъ. Слушамъ също, че
иудеигв негодуватъ противъ Тебъ, преследватъ Те
и иматъ лоша умисъль лротивъ Тебъ, Азъ владея
малькъ, но прекрасенъ градъ, за насъ двама ни той
е достатъченъ. Ела при менъ — могъществений
и чудний — и ние ще живЪемь спокойно".
И Иясусъ отговориль на Ханнань. „Върви и кажи
на сзоя господарь, който те е изпратилъ при Менъ:
„Блаженъ си ти, който не ей ме видЪлъ и пов-врва
въ Мзнъ, тъй като за Менъ е писано: „които съ Ме
видЪли нЪма да пов-врватъ, а ще повЪрватъ тия,
които не съ Ме видели", fl що се отнася до таоята
писмена мзлба да дойда при тебъ, то Азъ съмъ
дълженъ да изпълня тукъ всичко, за което съмь
изпратенъ и да възлиза после при Моя Отецъ, кой- l|
то Ма изпрати. Когато азъ се възнеса при Него, Азъ
ще изпратя при тебъ единъ отъ МОИГБ ученици,
който ща те изцЪря отъ болестьта ти и ще въззърне
здравето ти и всички, които Те забикалятъ ще бъдатъ
обърнати къмъ същия животъ. Твоя градъ ще бъде
благословенъ и неприятеля нъ"ма да господствува
надъ него".
Преводъ
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СХОДНИ Д У М И :
1. На селянигв служа при вършидба, а на гражданите
— презъ ЛЪТНИТ-Б горещини. Познайте ме1
2. Име съмъ на духовно лице, замените ли първигв ми
2 букви съ Р , бератъ ме за салата. Кое съмъ?

3. Г А Т А Н К А .
Вредъ децата кой обича?
За хората кой се грижи?
Всвка зима кой се ражда?
Въ голЪмъ праздникъ кой умира?
И кой всвкога е живъ?
JC. Цимитробъ,

4. З А Д А Ч А
На едно църковно кубе, покрито съ скжпоцененъ металъ, стенитъ- били 8 квадратни метра, а покрива 3 5 кв.
метра. Колко ще струва боядисването само отвънъ, ако за
единъ кв. метъръ се плаща по 123 лева.
Задава: X. Цимитробъ
ТАИИИ К В А Д Р А Т Ч Е Т А :
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НАГРАДИ.
Всички, които разрешатъ правилно горнит-в «ржчноети,
ще получатъ награда книгата „ И и с у с ъ и разбСЙНИЦИТЪ*,
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Свободно съчинение

Който напише най-хубаво разказче по горнята картин
ка, ще получи награда ©ДМ® ГОДМй&ШО ТвЧЗИМб «§Т"Ь

спкезнкего,
Решение на разнигЬ с ръчности отъ III книжка.
СХОДНА д у м и : 1. мас — тил — о = мастило; 2. поп—
ар — а = попара; 3, вол —• о — вар = вол — вар.

Гатамк»: 4. Моливъ.
Б ъ п р в в Ъ : 5. Съ еднктъ работятъ, а другитЬ стоятъ
въ бездействие и ржждясватъ.
3»Д@Ч8 : 6. Насадили еж 22 шипки. Единадесеть отъ
едната страна и единадесеть отъ рругага
Р в б у с м : 7. Волга; 8. Кравай.
КагршДИ получааатъ 83 абонатчета. Което отъ або"
натчетата види решенията, че еж като негозитъ, а не е по
лучило наградата, да попита веднага въ редакцията—Защо?
З а СВе6®Д»*ОТО СЬЧИНОНме наградата се даде на
Хосифъ С/я. ]У?и/1енко5ъ отъ гр. София.
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Източно^православна
Семейна, религиозно нравствена
библиотека
год, I. (1930)

№ 1. И и с у с ъ и р а з б о й н и ц и ? * — 52 стр. раз
кошно издание. Цена 10 лв.
№ 2. $1жченнц@ств@
печатъ.

шш Х р и с т а —. под* |
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Годишно оть библиотеката ще излезагь ''> jj
книжки съ завършено съдържание ----- 48 до 46 стр !|
вейка книжка,
|!
Отделно нс&ка книжка ще струва 10 пъъъ. ?•
а всичките 5 — 3S л ш а предплатени*
ii
i;

Н а н а с т о я т е л и т е се прави 20'-

отсгжпъ.

|:

Всичко що се отнася до библиотеката се изпр
ща на адресъ"

Ред&квдия „Ввтлеемъ"~Варв.-:
П о н а р е ж д а н е н а ксшит<йта първия .
(„Иисусъ и разбойнициц^") се. изпрати на мнозии
отъ абонатите и настоятелите на списанието „Вя
л е е м ъ ' съ твърда в-fepa, че имъ прави услуга, ка
ммъ.дава четиво и за възрастните членове в ъ с
мействата.
Пропуснатите..--по една или друга причин
иека пишатъ и пратятъ скромната сума 35 лв.,за о
бждатъ записани и имъ се изпрати излязлата книжк
Ns 2 ©ть б и б л и о т е к а т а щ е бжде разпрата
презъ м. мартъ. Желателно е до нейното излиза»
вейки да внесе абонамента си.
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Редакция „ВИТЛЕЕМЪ" - Варна
Въ редакцията ни се намиратъ въ ограничено
количество Ц/БЛИ годишнини отъ списанието „Витлеемъ" — подвързани и неподвързани»
Ония отъ нашити абонати и други, които искатъ
да си набавятъ никоя годишнина, плащатъ по 40 лв.
за подвързани и 30 лв. за неподвързани годишнини.
Които искатъ и седемьгвхъ годишнини, плащатъ
2 2 0 лв. з а подвързани и 160 лв. з а неподвързани течения.

Л и х у р г и я
МА СВ.ШВДНЪ ЗИАТОУСТЪ, наредилъ и приепосо
билъ за двугласенъ хоръ^АЯ. КРЪСТЕВъ, диригвнтъ на
катедралния хоръ — Варна. ЦЕМА 25 ЛЕВА.
За поръчки отъ 5 книжки и повече, прави се
20 на сто отстжпъ.
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