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Кн. 7 и 8.

Дзъ съмъ светлина на свЪта.
4

Евангелие отъ Йоана. гл. 8, ст. 12;-

| ъ й казва за себе си нашиятъ Спаситель ИиЩШШ^СУСЪ Христосъ. Нарича се свътлина на свъfLt*oV та. Защо се нарича така? Какво значение има
^ ^ л светлината за свъта, та сравнява себе си съ нея?"
фД
— Едно отъ важнитъ условия за живота
lw на човъка е и свътлината. Безъ нея е немисег
лимъ животътъ въ цълата вселена. „Престане
ли да свъти слънцето, кгзватъ астрономитъ, ще пре
стане да живъе и вська тварь на земята: ще измратъ и растенията и животнитъ, и чов^цитъ Земя
та ще заприлича на пустиня". Въ това може да се
убеди ВСЕКИ единъ отъ насъ, като си спомни, че ра
стенията, които растатъ на гънка, — казвамъ на
сънка. а не на тъмно, — еж блъци, слаби, увъхнали»
най-после и умиратъ, ако и да еж им зли добра хра
на. Зоолозитъ ни казватъ, че и тъзи животни, кои
то живъятъ подъ земята, като напримъръ къртица
та, и тъ отъ време на време излизатъ навънка да
ги пече слънцето. Затова къртицата изравя земята
и презъ тая купчина пръсть слънчевитъ лъчи минаватъ и освътляватъ жилището й Забелъзано е
отъ учени хора и това, че ония животни, които жи
въятъ въ подводнитъ пещери, въ които е тъмно и
никога слънце тамъ не може да проникне, излизатъ
при входа на пещеритъ да ги пече слънцето и да
дииитъ чистъ въздухъ.
Свътлината е необходима и за здравето на човъ
ка. Умъртвява заразителнитв микроби. Пречиства въз
духа. „Жилища, които слънце ги гръе, тамъ доктооъ
не влиза", казва народната мъдрость. Затова хигие
ната препоръчва да се живъе въ сгаи, които иматъ
источно, южно, или най-малко западно изложение,
а лъкаритъ предписватъ на болнитъ да се припичатъ на слънце и да правятъ слънчеви бани*
Освенъ това, свътлината ни спомага да виждаме
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на къде ходимъ. Безъ нея ние бихме се удряли
единъ о другъ, не бихме могли да работимъ нищо
и не бихме могли да се предпазваме отъ опаснитъ
за насъ животни Такова е значението на светли
ната за живота на свЪта.
Но, не сам) твлото има нужда отъ светлина. И
душата има нужда отъ такава. Коя е тази светлина
за душата?—Това е Христосъ. „Дзъ съмъ свътлина
на свъга," казва Той за себе си,
Отворете страниците на свещените книги на
която щете религия, като започнете отъ брзминизъма и будизъма и свършите съ мохамеданството,
вие никъде н^вма да намерите записани тЪзи думи,
освенъ въ св. Евангелие. Отъ всички основатели на
религии, само БогочовЪкътъ Христосъ кгзва за себе
си: „азъ съмъ сй-вглината на свЪта."
Спрете се поне за малко върху тия думи, поза
мислете се върху гвхното съдържание и вие ще раз
берете великия имъ смисъль. гАзъ ви припомнихъ
какво значение има светлината за физическия жи
вотъ въ вселенната. Като знаете това, вие лесно ще
разберете защо Спасителя нарича Себе си и Своето
учение светлина на свъта. Какво иска да каже съ
това?
— Както светлината е необходима за телесния
животъ на човъка и безъ нея никоя тварь не може
да продължи своето съществувание, така и безъ
Него и Неговото учение душата не може да живее
истински животъ. Тя ще умре, ?ко не бъде поне
слабо огръвана отъ евангелската светлина; тя ще
боледува, тсестъ, ще върши гръхоее и престъпле
ния, както боледува и ГБЛОТО, което живее на тъмно;
тя ще ослвчтБе, на ще може да вижда духовните
предмети, както бихме ослътгвли съ телесните очи,
ако живЪемъ все на тъмно.
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Две слънца
Народна пЪсень по Гергьовдень.
г\зъ не ща ясно да грЪя,
мала мама, имала,
Както до сега изгр-ввахъ?
Една дъщеря, Добринка.
Мама си слънцу думаше:
Расте Добринка, порасте,
—Слънчице,
мило мамино,
Станала мома голяма.
Какъ ще тазъ мома да земемъ,
Не я е мама пущала
Като е мома на земя,
За вода, ни г о говеда.
ft ние свЪтимъ на небе?
Мама за вода отиде,
Слънчице мами говори:
Добринка навънъ излЪзе:
—Ние
я лесно зимаме:
На високъ чардакъсед-вше,
Злати ще люлки направимъ
На костенъ гчргеаъ шиеше.
На земя ще ги спустнеме
Тамъ си я слънце съгледа:
На лична деня момина,
Три дни, три н : щ и гледало,
На свети божи Гергьовдень.
Гледало и ми трептяло,
Да
вързи мало, голЪмо,
Трептяло не захождало!
За
здраве
да се люлЪе,—
ft слънчовата майчица
Подиръ ще ияе Добринка,
На слънце гостба готвила,
На люлки да се покачи,
Готвила, сина чакала,
За здраве да се люлЪе:
Чакала и въздишала,
Ние ще люлка дръпнеме
Защо се синъ й забави.
И ще я горе дигнеме.
Кога се слънце върнало,
Какво е слънце казало,
Мама му тихо говори:
Това е скоро сторило:
—Слънчице, мило, мамино,
Злати си люлки вързали,
Защо си грЪешъ толкова?
Па ги на земя спустнали
Щ о грЪешъ и не захождашъ
На свети божи Гергьовдень.
Да ти се мама порадва?
Мало, голЪмо вървело
Защо си, с^нко, изгори,
За здраве да се люлЪе.
Старигв хора на ниви,
Младигв момци въ Дсбруджа, Най-подиръ дошла Добринка,
За здраве да се люлЪе.
М а л к и г в моми въ За. оре?
Кога на люлка седнала,
Слънце си мами думаше:
—Да знаешъ, мамо, да знаешъ, Седнала и залюляла,
Люлка се дигна нягоре
Каква си мома съгледахъ
Въвъ сини ясни небеса.
На долня земя подъ небе!
Азъ съмъ на неб^ слънчице,
Отъ тогазъ, дори до сега,
ft тя е слънце на земя,
На небе грЪятъ две слънца:
На земя между хората
Едно е слънце слънцето,
И между трези зелени!
Друго е слънце Добринка —
Знаешъ ли, мамо, знаешъ ли, Слънцето r p t e лЪтоска,
Л к о тазъ мома не земемъ,
Добринка грЪе презъ пролЪть.

Я

Божия промисъль.
(Народно предание)
разбойници, като обикаляли изъ го
рата, срещнали сватба. Щомъ приближила
сватбата, разбойниците започнали да гърмятъ. СватбаритЪ се изпоплашили и разбягали. Останала само
булкага съ прикята си.
Разбойницигв взели съ себе си прикята и бул
ката, па отишли навътре въ гората, на скришно, да
си дЪлягь плячката. Но преди да сторятъ това,
рекли дз си похапнатъ, та изпратили най младия
изпомежау си да вземе хлЪбъ и месо отъ близ
кото село.
Разбойникътъ тръгналъ. ВървЪлъ той по пжтя
и си мислилъ: „Защо да Д-БЛЯ плячката съ ГБХЪ?
Не бива ял да ги огровя и да взема самъ
всичко?".
Стигналъ въ селото. Купилъ хлъбъ, купилъ
ад
есо, па купилъ и отрова. Насолилъ хл еба и месото
еъ отровата и тръгна пъ назадъ.
Останалите въ гората двама разбойници си
рекли: „Защо да даваме дЪль на другаря си? Хайде
да го по:рещнемъ съ хлъба и месото и да го убиемъ,
та двама да си раздълимъ плячката". Рекли и тръг
нали да посрещнатъ и убия?ъ другаря си, като вър
зали булката за едно дърво да не избъта.
Къмъ края на гората срещнали другаря си и г©
убили. Взели следъ това хлЪба и месото, па отиш
ли при булката да ядатъ. Щомъ се наяли, почнали
да усБщатъ болки отъ отровата и да се виятъ като
змии. Мъчили се дълго и най-после умр-Ьли.
Следъ малко минали пътници презъ гората, от
вързали булката и я завели заедно съ прикята у
дома й.
Р>

Не обиждайте сирачетата!
Тебе се беденъ предава; на сираче
Ти си помошникъ!
Псаломъ 9 ст. 35
ездомно, безродно дете! Безпомощно де
тенце — кръгло сираче! Ти съ своя видъ
само, каква жалость възбуждашъ! Кое сърдче нвма
да се трогне отъ твоето нещастие? Коя християнска
душа нъма да почувства болка за тебе? Да се по
мисли само: колко сълзи проливашъ, които само
Богъ вижда! Какъвъ студъ, гладъ и други нужди
търпишъ т и !
Зяаемъ — т е ж ь к ъ е ж-^вотътъ на бвднитъ, но
бъания още може да си намъри парче хлъбъ. А к о
има сили, ще го заработи, а ако е слабъ, знае отъ
кого, где и какъ да го изпроси. А самотното детесираче да се труди не може, да проси не знае и из
мъчвано отъ гладъ само плаче нъйде въ чужди к ъ т ъ !
Просякътъ има, макаръ тъменъ имръсенъ, своя подслонъ, где нощемъ подсланя глава и отпочива, а
безд:мкото дете — сираче понякога, даже, не може
да намери мъсто где да сгръе своитъ вкоченясали
членове! Но даже и да имаше родителски домъ, ка
кво ще прави то тамъ безъ помощьта на добри хора?
— Неприветливо го гледатъ опустълитъ стъни: нвма
кой да го приласкае, нъма кой да го стопли, нъма
кой да го нахрани и се погрижи за него, бедното.
На всички то е чуждо, на никого не е нуждно, за
всички е излишно!
Виждалъ съмъ стари и побелъли вече хора из
мъчвани отъ бедностьта, които нъмаха другъ приятель и помощникъ въ тъхмия скръбенъ животъ,
освенъ просяшката тояга, но и ТБЗИ бедни хора се
утъшаваха, като казваха: „Какво да се прави? Мал
ко ни остава да живъемъ на тоя свътъ! Тамъ горе
щ е си починемъ, когато Господъ ни прибере гръшнитъ кости . . . "
А нещастното дете — сираче, сега току щ о
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почва да живке, не може да има и това жалко
угвшение: а сама плаче и пригръща скъпия за него
гробъ, който е скрилъ праха на МИЛИ^Б му роди
тели. Кой би си пожелалъ такова утЪшение?
Права е пословицата: «Сираче да бждешъ зна
чи сълзи да пЪешъ".
Н-вма по добъръ приятель отъ рождената майка.
На тоя свЪтъ всичко може да се купи, но не майка
и баща! Както е топло на слъпце, така е добре при
майка и баща. А както съ пчеличкитЪ безъ царица,
така съ малкитЪ дечица безъ родители. Tfe нЪматъ
защитници и който иска може да ги обиди, ако н-вма
сграхъ отъ Бога . . . Не е ли истина, че това става
често въ живота? Кей не знае, че понЪкога, даже,
тия, които най вече тръбва да се грижатъ за сира
четата, изоставятъ ги безъ да ги псгледнатъ? Но
какво казвамъ изоставятъ ги? Не, ТБ по-рано ще
имъ присвоятъ това, което е останало отъ родите
лите имъ, а следъ това ги изхвърлятъ на улицата!
О, Господи, Господи! Какъ заболъва сърцето,
като се помисли, какво се върши между насъ хоистиянитъ, които върваме въ Твоето свъто слово! Ти
ни запоаъдвашъ: „Ни вдовица, ни сираче не при
теснявайте!" (Изходъ гл. 22 ст. 23) а ние се радваме
че нъма кой да ги защити. Ти казвашъ: „на сираци
бъди като баща!" (кн. Сираховъ гл. 4 ст. 10). „На
имота на сирачето не посътай!" (Пр. Солом. гл. 23
ст. 10), а ние сме готови да оберемъ сирачето до
конецъ, защото не може да се защити!
Но не! Лъже се тоя, който мисли, че за сира
чето нъма кой да се застъпи. ВСБКО сираче има застъпникъ и то по-силенъ отъ насъ грЪшнитъ Ако
ние не искаме да приемемъ присърдце неговото не
щастие, да го приласкаемъ, г,а го защитимъ и му
помогнемъ то тоя неговъ помощникъ и поьровитель
ще го вземе подъ Своята всесилна защите! Самъ
[Господъ Богъ е баща на сирацит^ и съдия на върлащигв (Псаломъ 67 ст. 6) На него е оставенъ бъд9§

ния, Гой е помощникъ на сирачето (Псаломъ 9, ст.. 35). Той не ще презре молбата на сираче! (кн. Сираковъ гл. 35, ст. 14). Сирачетата съ негови деца!
Знаете ли страшнит-fe слова на Бога Отца?
— Ще дойда при васъ за съдъ и ще бъда*
бързъ изобличитель на тия, които притъсняватъ вдо
вица и сираче! (пр. Малахия гл. 3, ст. 5).
— Ни вдовица, ни сираче не притеснявайте;
ако ли ги притъснявашъ, кога завикатъ къмъ Мене,
ще чуя вика имъ, и ще се разпали гнъвътъ Ми, и
съ мечъ ще ви убия, и женитЪ ви ще останагь
вдовици, и децата ви—сираци. (Изходъ гл. 22 ст. 22-24)
Не напраздно нашити стари хора казватъ: „не
строй църква, а прибери сираче! Не давай вънъ отъ
къщи, когато въ нея имашъ сираче!"
И църква да се построи и на бедни да се по
могне съ добри двла, но ако нъмашъ възможностьвъ едно и също време и за църква да пожертвувашъ и милостиня да дадешъ и на сираче да помогнешъ, то по-добре, остави църквата и милостинята,.
а помогни на сирачето!

Божи сждъ
реди години живъли въ Киевъ (Русия)*
двама приятели. Иоанъ и Сергии, И щвамата били
заможни хора. Случило се, Иоанъ тежко заболълъ.
Преди смъртьта си повикалъ приятеля си Сергии и
му повърилъ за отглеждане едничкия си 5 годишенъ
синъ Захари, като щедро го възнаградилъ за това и
му оставилъ една торбичка съ сребро и друга съ
злато, които да предаде на сина му, когато стане
пълнолътенъ. Всичкото си друго имущество завещалъна Печерския монастиръ.
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Когато Захарий станалъ пълнолЪтенъ, поискалъ
отъ Сергии златото и среброто оставено му на съх
ранение отъ баща му. Но Сергии, подбутнатъ отъ
дявола, намислилъ да обсеби златото и среброто на
сирака за себе си и казалъ на Захарий: „Баща ти
цЪлия си имотъ даде на Бога, като го завеща на
монастиря. Сега отъ Бога търси бащиното си злато
и сребро. Лзъ нито на тебе, нито на баща ти не
съмъ длъженъ нито стотинка".
Като изслушалъ това Захарий, почналъ да скър
би и му се моли да му даде поне половината отъ
дадената му сума, а другата половина да задържи
за себе си. Но Сергии се нахвърлилъ върху него и
баща му съ най-груби думи. Захарий започналъ да
иска една трета часть, после една десета, но Сер
гии на нищо не се съгласилъ. Най-после, Захарий,
като видвлъ, че е лишенъ отъ всичко, призовалъ
го въ Печерския монастиръ да се закълне, че нищо
не му е поверено отъ баща му за него.
Сергии отишелъ и се заклЪлъ, но когато треб
вало да ц-влуне иконата на Св. Богородица съ Мла
денеца, нЪщо го възпр-вло и почналъ да вика: „Crptшихъ, сгр-Бшихъ! Огецъ Антоний, отецъ Теодосий
(тъй се казвали свещеницитв предъ коию полагалъ
клетвата) молете Пресвета Богородица и Господа
Иисуса Христа да ме простятъ. Идете въ моя килеръ,
тамъ е заключено златото и среброто на сирачето
Захарий. Вземете го и му го дайте!" Страхъ и трепетъ обазелъ всички присътсгвующи.
Скоро златото и среброто били донесени и пре
дадени на Захарий.
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Жетва
'ивя вече пожълтиха,
Златна жетва приближи,
Пълни кл£Сове узръха,
Ей светулка се яви.
Млади спретнати жетварки
Съ погледъ радостенъ и лъпъ
Зеха сърпи, паламарни
Да си жънатъ златенъ хлъбъ.
Жънатъ, пъягь и снопове
Л t r a т ъ , трупатъ се навредъ,
А подъ сънки оръхови
Споренъ чака ги обедъ.
Вечерь съ пъсни
ей почиватъ отъ
Зора пукне, день
Сърпи грабятъ и
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хороводи
труда.
ли доде
вървятъ.
Jffi. £азо6ъ.

Милосърдие
и лосърдие е всъко добро дъло:
Да дадешъ вода на жадния е милосърдие. Да
отмъстишъ камъкъ отъ пътя, за да се не препъватъ о него, е милосърдие. Да убеждавашъ ближниТБ и познатитъ си да бъдатъ добродътелни е ми
лосърдие. Да посочиш ъ пъть или къща на странникъ е милосърдие.
Както водата угасва огъня, тъй милосърдието
очиства душата отъ гръхове.
Съ благость и кротость мъчното става лесно,
неясното — ясно, а животътъ се обръща на пъсень
и теготитъ му ставатъ по-лесно поносими.
Кротостьта е по-ценна отъ жестокостьта, Едно
благо, милосърдно лице може да извърши много повелики дЪла, отколкото въоръжено.
Тъй напримъръ, когато съ отровна стръла ра
нили Роберта, синъ на Вилхелма Завоевателя, лъкаритъ казали, че тръбва да му се изсмуче кръвьта
отъ ранатя, но който я изсмуче ще умре.
— Щомъ като тръбва да умре, — каза Робертъ,
— азъ никога нЪма да бъда толкова несправедливъ
и толкова жестокъ, щото да остава другъ да умре
за мене.
Жена му го издебнала, когато той заспалъ, из
смукала му раната и умръла, но спасила мъжа си.
Тъй и Спасительтъ нашъ Иисусъ Христосъ, зарадъ насъ и нашитъ гръхове, принесе Себе си жерт
ва на Голгота.
г

99

Моята бележка.
сЬкой човЪкъ желае да бъде щастливъ,
бои се отъ неочаквана беда, скръбь, и му
се иска да узнае своята съдба.
Но, човЪку не е дадено да знае бъдащето
^ си. За да отгадаятъ, какво ще имъ се случи за
напредъ, хората още отъ незапомнени времена
наредили разни белези, измислили разни гадания:
разглеждатъ добри и лоши срЪщи, тълкуватъ съни
ща, вЪрватъ въ врачуването.
Азъ не вЪрвамъ ни въ белезитЪ, ни въ гадани
ето, ни въ врачуването, ни въ сънищата, ни въ среЩИГБ. Само въ единъ знакъ азъ силно вЪрвамъ:
кога направя на другитЪ зло, и мене не щ е
мн б ж д е д о б р е ; ак® днесь не поработя, ут
ре б е з ъ хпЪбъ щ е е стана.
Л. Толстой

Пророкъ Елисей.
а 27-ий юний всвка година Светата Пра
вославна Църква почита паматьта на про
рокъ Елисей. Той е билъ ученикъ на пророкъ Илия,
когото Господъ възнелъ на небето въвъ вихрушка.
Малко преди,това, пророкъ Илия попиталъ Елисея:
„искай каквото желаешъ да ти направя, преди да
бъда взетъ отъ тебе" (IV кн. Цар. гл. 2, стр. 9).
Елисей му отговорилъ: „духътъ, който е въ тебе, да
бъде двойно върху мене."
„Мъчно нЪщо искашъ, казалъ му пророкъ Илия,
но ако видишъ какъ ще бъда взетъ отъ тебе, тъй
ще бжде, но ако не видишъ, нЪма да бъде."
Въ това време се явила огнена колесница, която
ги раздЪлила и понела пророкъ Илия въвъ вихрушка
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къмъ небето. Елисей видЪлъ всичко това и жела
нието му било изпълнено. Станалъ пророкъ съ двойно
по-силенъ духъ отъ Илия и извършилъ много чудеса.
Първото му чудо е онова съ децата на Ветилъ.
То станало така. Пророкъ Елисей минавалъ презъ
Ветилъ. Много деца отъ града се събрали около
него да го подиграватъ и замерватъ съ каквото имъ
падне въ ръце. Елисею домъчняло и ги проклелъ
въ името Господне. Веднага отъ близката гора изкочили две мечкн и пръснали децата, като разкъ
сали 42 отъ гвхъ.
*

*

*

Една вдовица съ две деца се явила при про
рокъ Елисея и му казала: „мъжъ ми умре безъ да
изплати дълговетЪ си. Заемодавецътъ дойде и иска
да вземе децата ми за слуги, догде си прихване
дълга. Децата ми съ добри и въ страхъ отъ Бога,
страхувамъ се да не бъдатъ покварени."
Елисей, като я изслушалъ, казалъ й: „какво да
направя за тебе? Кажи ми какво имашъ въ къщи?"
Тя отговерила: „рабинята ти нЪма нищо дома си,
освенъ единъ съдъ съ дървено масло."
Тогава Елисей й казалъ да си отиде и поиска
отъ съседигв си праздни съдове за дървено масло
и да почне да ги налива съ своето. Следъ като ги
напълни, да продаде маслото и плати дълга на
мъжа си.
Жената го послушала и си отишла. Събрала
доста съдове, затворила се съ децата си въ къщи
и почнала да налива своето масло въ празднигв съ
дове. Чудо! ВСИЧКИТЕ съдове напълнила, а нейното
масло не се свършило.
*

*

Единъ отъ полководцитъ на Сирийския царь,
Нееманъ, заболялъ отъ проказа — неизлечима болесть за онова време, Жена му имала за прислуж
ница една израилтянка. Единъ день израилтянката
казала на господарката си, че въ нейното отечество
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има единъ пророкъ по име Елисей, който може да
излекува господаря й.
Жената казала това на мъжа си. Нееманъ се
зарадвалъ и веднага се приготвилъ за пъть при про
рокъ Елисея, като взелъ много сребро, злато и дрехи
за подаръци на пророка, ако го изцери.
Следъ дълго пътуване Нееманъ и слугитЪ му
се спрели предъ жилището на Елисея. Елисей пратилъ при Неемана слугата си Гиезий да му каже:
„иди, окъпи се седемь пъти въ Иорданъ, и тЪлото
ти ще се обнови, и ще бъдешъ чистъ."
Нееманъ, като чулъ тия думи, върналъ се сърдитъ, като казвалъ: „нима дамаскитЪ рЪки Явана и
Фарфаръ не еж по-добри отъ всички израилски води?
Не можехъ ли да се окъпя въ тЪхъ и да се очистя?
Но нтжои отъ ония, които го придружавали почна
ли да го раздумватъ и съветватъ да направи това,
което казалъ пророка. Нееманъ склонилъ и се окжпалъ седемь пъти въ Иорданъ. ТЪлото му се очис
тило отъ болестьта и обновило, като на малко дете.
Нееманъ се зарадвалъ твърде много и веднага
се върналъ при Божия човЪкъ, за да го възнагради,
но пророкъ Елисей не приелъ нищо.
Тогава Гиезий, слугата на пророкъ Елисея, подмаменъ отъ предлаганнтЪ скъпи подаръци и пари,
тайно отъ Елисея отишелъ при Неемана и взелъ
много злато, сребро и две премени, които скрилъ
въ дома си.
Пророкъ Еписей го попиталъ: „отъ къде идешъ
Гиезие? Той му отговорилъ: „Никъде не е ходилъ
твоя рабъ",
Тогава пророкъ Елисей му казалъ: „Нима сърдцего ми не те придружаваше, когато оня човЪкъ
се върна съ колесницата си да те посрещне?
Нека, прочее, неемановата проказа се залепи на
тебе и на потомството ти во-вЪки". Гиезий посра102

менъ напусналъ дома на пророкъ Елисея
снътъ отъ проказа.

6-БЛЪ

като

Въ четвъртата книга Царства отъ Библията
еж описани най подробно всички чудеса на пророкъ
Елисея.

Полски цветове
ихъ вечерникъ полюлява
Китни полски цвЪтове;
Шепнатъ нЪщо, азъ подслушвамъ
Яснит-Ь имъ гласове:
„Яхъ благатки сме сестрички,
Въ тазъ самотна кргйнина,
Дружно растемъ ний самички
И жив-вемъ въ тишина.'
Колко Бо1ъ къмъ насъ е щедър ъ,
Колко грижи се за насъ!
Кандилца ни вечерь пали,
Да^ни светятъ всЬки часъ.
Я^пъкъ~сутринь ни изпраща
Росни капки по листа —
Нежничко ни тЬ измиватъ
И ии ръсятъ по челца.
Яхъ, благатки сие сестрички,
Колко щедъ^ъ Богъ е билг,
Че за даръ ни е чудесенъ
На земята отредивъ!"
Шепнатъ полскигЬ цветенца,
Язъ ги слушамъ въ тоя иигъ;
Яхъ, честитъ съмъ че разбирвмъ
Баремъ T-БХНИЯ езикъ.
Ц. Церковскп.
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Необмислена постжпка
динъ день кинотеатърътъ бъчие препълненъ отъ хора.
Въ срЪдата на преггавлението единъ глупавъ
човЪкъ намислилъ да се пс шегува и извика колко
то го гласъ държеше: „Пожарь!" Хората се уплаши
ха и съ всички сили се хвърлиха къмъ вратата.
Трупаха се, тъпкаха се и въ края на краищата,
когато страхътъ имъ поотмина, намериха 20 души
убити и 50 души тежко ранени.
Това голЪмо зло можа до направи необмисле
ната постжпка на глупеца.
За жалость, съ такива необмислени постъпки,
като че ли еж препълнени сърдцата на нашитЪ
младежи.
Говорятъ безспирно и което трЪбва и което не,
често глупости и лъжи, като забравятъ народната
мждрость: „Говоренето е сребро, а мълчание
то — злато".
А високо учениятъ Сеади казва; „Понапредъ
помисли, че после говори. Спри се, преди да ти кажатъ: „стига." ЧовЪкъ стои по високо отъ животно
то съ способностьта си да говори, но той може да
падне по-низко отъ него, ако дрънка, каквото му
погадне."
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Съвтзстьта заговорила

(гътния день бъше свътълъ И слънчевъ.
^ - ^ Грйша се събуди въ най-весело разполо
^ жение на духа. Той прибягна къмъ разтво
рения прозорецъ и погледна къмъ градината.
Презъ дърветата се виждаха нивитъ\ ливадитк
— покрити съ цвътя, зеленитъ и сенчести гори
и всичко тоза светеше и се усмихваше подъ яснитъ гълъбови небеса.
Цьлата сутринь Гриша б-Ьше веселъ и играеше
на двора: отначало игра съ космато мече, после игра
„на конче" съ синътъ на колара Саш<о, до като
майка му не го извика за нъщо въ къши, и, найпосле, като остана самъ, започна да хвърля камъни
върху врабцитъ. Макаръ, че той и да не можа да
удари нито едно врабче, но бъднитв врабчета все
пакъ се плашеха и при в:ъки неговь замахъ на
ръката, съ шумъ прелитаха отъ плета на покрива
на плъаника, и отъ покрива пакъ нз плета. Тъзи npteлитания много забавляваха Гриша и той продължа
ваше саоитъ дьйствия противъ врабцитъ.
II.
Ненадейно, въ най-голъмия разгаръ на играта
съ врабцитъ, на вратата се показа едно момиче съ
къса, закърпена рокличка и въ черно, скъсано палтенце, покрито съ закръпки. Гъсти влакна отъ ней
ната свътлоруса коса бъха спустнати на челото и
бузигБ и падаха върху рамената й. Тя бъше боса и
цъла въ прахъ.
Въ едната си ръка носъше кошница.
— Господарю, . . . милички! Дзй ми милостиня
Христа ради, — страхливо проговори момичето, кат©
видъ1 Гриша.
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Гриша, въ тая минута се готвеше да захвърли
«дно камъче върху врабцитв, но се спре и се приб
лижи при момичето.
— Ти просякинче ли си? — попита я той, като
изтриваше потьта отъ лицето си.
— Да . . . просякинче . . . подари, господарю
миличкий! — промълви момичето.
Гриша съ любопитство го изгледа.
Момичето бЪше много грозно, малко, мършаво,
съ загорЪло лице. Въ неговтъ - голЪми и хлътнали
гълъбови очи И ПО ЦЪЛОТО му лице се забелязваше
нЪкакво си болезнено, жално изражение. Изглеж
даше, че момичето е извънредно много изплашено,
боязливо и неговото тъничко глзсче трепереше отъ
вълнение.
Гриша се бЪше разигралъ и станалъ немиренъ
вънь отъ мЪрката.
— Ти хлЪбъ ли искашъ? Да? — попита той,
като стисна въ юмрука си единъ камъкъ. — Под
ложи си ръката.
Момичето недоверчиво протегна къмъ него своя
та мъничка, мършавичка ръчичка.
— На, вземи,—извика немирникътъ и сложи въ
ръката й камъка.
Момичето не хвърли камъка и нищо не каза;
тя само погледна на сивото камъче, после презъ
сълзи изгледа Гриша и, като наведе глава тихо
тръгна изъ прашния и безлюденъ пъть.
III.
Момичето съвсемъ съ нищо не оскърби Гриша:
нито съ думи, чито съ погледъ, нито съ движение,
а въпреки това, на Гриша стана внезапно тъжно
и лицето му се помрачи, като че ли върху него пад
на СБНКЯ. Какво е това чудо? Какво се случи? Око
ло Гриша все така е хубаво и свътло, както бЪше
до идването на просякинчето. Слънцето също така
е ярко, небето също така е ясно, топлия, лекъ вЪтрецъ също така приятно повъва по лицата и враб
цитв чуруликатъ така и летятъ напредъ-назадъ, но
10*

Гриша не ги вижда. Гриша съвсЬмъ не беше зло
и жестоко момче. Той просто немирничеше. И поис
ка да се пошегува съ просякинята, но шегата из
лЪзе лоша.
Гриша бЪжишкомъ отиде въ кухнята, самь отрЪза ГОЛ-БМЪ резенъ хл£бъ и излЪзе отъ пътната
врата. Той погледна на дЪсно, погледна на Л-БВО —
но момичето го НБМВ, не се вижда и следата му из
чезнала. Той затича по пътя къмъ полето. Отъ две
те страни на пътя се издигаше златиста ръжь. На
полето беше тихо, само чучулигата пееше въ гълъ
бовите небеса. Грища тича и гледа тукъ и тамъ,
но момичето го нЪма, не се вижда. Гриша най-после
се умори и се спре. Заминало! Не може да се дос
тигне!
Уморен>, той се върна въ двора и като държе
ше въ ръцете си резанг хлЪбъ, облегна се на стъл
ба на вратата.
Стана му тъжно, много тъжно. Той се вглед
ваше въ полето и все миел •feme, не ще ли се пока
же отъ далечъ момичето. Но него го н-Ьма! „Какъ
е мъничко, мършавичко, — размисляше Гриша. —
Тя молеше да му дамъ парче хлЪбъ. То може би е
било гладничко" . . , Очите му се замъглиха, i:o
бузите му потекоха сълзи, и презъ сълзите като
презъ сива мъгла, мъжделееше се пречъ него жъл
та ръжь. надъ нея—гълъбоното небе.
Доведете му това мжиче! Доведете това просякинче1 Той ще му даде хл-вбъ, ще му даде всички
те си сребърни пари, ще му даде всичките си иг
рачки, ще му даде всичко, всичко!
Момичето изчезна безследно, като отнесе съ се
бе си сивия камъкъ, изгуби се, сжщо като че пи
никакъ не е съществувало на света. Вероятно това
момиче е било отъ некое далечно село.
П. В. Засодимсюй
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Една светица

Ти си чести 78, Синклииио, —

казваше Ксения на хубавата"
си приятелка. — Ти си красива, като ангелъ, а родителитЬ
ти еж богати и ще те задомятъ съ най-достойния измежду
нашенските момци. Защо така въздъхна? Нима не казаамък
истината?
— Да, Ксения! Ти говоришъ, но не можешъ да предвидишъ самата истина, - отговори замислено красивата и
кротка Синклиция.
Този разговоръ се водъше върху най-високата тераса
на богатени домь въ египетския етаръ градъ Ялександрия.
Дветъ приятелки виждаха предь себе си и града и ширското море, и едно отъ устията на р. Нилъ. Слънцето кло
неше къмъ залезъ, а палмит-в тихо шумяха. Долу въ гради
ната, подъ една млада палма, седъше върху камена ска
мейка друга една мома. Тя бъ обърнала лицато си къмъ
слънцето и се бъ нъкакъ замечтвла неподвижно. На коленетъ й лежеше бЪла котка.
Синклиция се навед v и се загледз въ нея. Сжщото на
прави и Ксения, която прекжена настжпилото мълчание:
— Не разбирвмъ какво искашъ да кажешъ, Синклицио!'
Коя е самата истина тукъ?
Синклиция сжщо тъй замислено отговори:
— Ето тамъ седи сляпата ми сестричка. Тя не вижда
Божия сьъгъ, нея не я радва богатството ни. За нея е потръбно само едно върно сърдце, което да тупти до нейнота
и да я утешава. И единъ день когато родителитъ ни умратъ,
тя ще има нужда не отъ парит-fe, а отъ менъ. Тя ме на
учи да м^сля и да разбирвмъ по-друго-яче н-Ъщата. Ти ще
повървашъ ли, че горкичката ми сл-fcna сестричка вижда
Иисуса Христа и го познава по-добре отъ насъ? Тя заслу
жава да се откажа зарадъ нея и отъ красотата си, и отъ
земното щастие, защото чрезъ нея обикнахъ и разбрахт*
учението на Спасителя. Я той квзва: — Остави всичко и
тръгни следъ мене I
Минаха години. Много гробници изпълниха гробището
край Ялександрия И много палми израстнаха измежду гро
бовете му. Въ най-отдалечения отъ пжтищата кжтъ, скрита
измежду скали, палми и кактуси, се намираше гробницата
на двама старци.
Къмъ тая почернела отъ времето гробница се прибли
жаваше загубено дете, което плачеше. Слънцето силно пе
чеше. Детето едва пристжпяше. Плачътъ му ставаше все поглух ь и по жалолитъ.
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Най-посге то се спжна, пвдна и не можа да стане. Из
пищя съ последни сили и млъкна.Въ този мигъ изкочиха
>изъ гробницата две жени. Първата се втурна кгмъ детето
а втората се спрЪ подъ широкия сводъ на гробищната врата
съ протегнати, напредъ ряце. Тя б-вше слЪиа.
— Дете ли е, Синклицио? Доведи го тука! — каза тя
и тръгна напредъ, но сестра й я cnp-fe и върна.
Тя носешз на ржце отпадналото дете и бързаше да го
внесе на хледина въ Т-БХНОТО жилище. По хубавото му лице
течеха сълзи, но следъ два часа то 6Ъ озарено отъ неземна
радость.
Детето си играеше съ златиститтЬ буйни коси на сля
пата сестра и бъ- забравило, че се е изгубило
То 6-вше казало:
Леличко Синклицио, защо не сгберешъ хората да
«имъ разказвашъ приказки за Иисуса Христа? Тука е много
страшно безъ хора.
Тия думи на детето я б-fexa замислили. Замислили б-fexa
и сл-Ьпата. И най-после божествено сияние озари красивото
лице на Синклициа. Тя стана, хвана детето за ржка и крот
ко му рече:
— Ела да ме заведешъ у васъ. Азъ зная нашата кжща.
На другия день момиченцето дойде заедно съ братчето
<и и тихо седна въ краката на сляпата, която шиеше цв-feтя отъ платъ.
Синклиция б-вше отишла въ града да занесе изработени
тдвЪтя и дв купи хлЪбъ. \
Слвпвта помилва децата по главичкигЬ и продължи
работата си.
— Леличко, защо жив-Ьете тукъ?
попита детето,
Зещото тукъ сме най-близо до нашити родители и
до Сина Божи! — отговори тя. — Тукъ еж погребани родителитъ- ни. T-fe си съградиха тая гробница, fl Божиятъ за«онъ казва: Почитай беща си и майка си! Разбирате ли това?
Децета се замислиха и едновременно отговориха:
- Де, разбираме! Но Синъ Божи тука ли ей
-- Да, Той е тукъ. той дойде при насъ, когато прода
дохме всичкото си наследство и раздвдохме пвриттз на беднитъ. Отъ тогава живЪемъ въ тая гробница и ни е тъй добре!
Синклиция пристигна въ това време. Тя не бъ- сама. Съ
нея дойдоха две жени.
И отъ тогава при дветъ- сестри-отшелнички идваха жени
да разговарять съ гЬхь, да искатъ съвети и твърдость въ
вЪрата къмъ Христа, да утешаватъ душитъ- си съ сладкото
слово на Синклиция и да се радвагь на децата, коита се
събираха около слЪпета й сестра.
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Слъпата много обичаше децата; обичаха i и тъ\ И следъ
като еж чули нъща отъ леличка Синклиция, тъ мол-fexa сля
пата да имъ го разясни по-добре и си отиваха вкжщи поумни, отколкото еж били
Но бедната сл-fena умръ и Синклиция остана сама. То
гава тя сжщо обикна децата, както обичаше Иисуса Христа,
започна да ги поучава въ християнската въра
МаРки оставаха да нощуватъ съ децата си около гроб
ницата. Моми не се завръщаха по домовегъ* си и по цЪли
дни и нощи разговаряха съ Синклиция и се молеха.
Така се съгради на това М-БОО женски монастиръ и
Синкпиция му стана игуменка, прочута до далечни краища.
заради в-Ьрата и умностьта си. Тамъ църъха болни, приби
раха да отглеждатъ сирачета и нахранваха пжтници и бед
ни хора.
Детето, което първо намъри скритигв сестри и накара
свътицата да излезе между хората да говори за Христа —
стана умна и добра мома, защото се научи да мисли много
за всичко. И тая мома се намираше при смъртното легло на
Света Синклиция и видЪ какъ килията на умирающата 80годишна бабичка се излълнн отъ ангели, които я заобико
лиха и отлет-fexa заецно съ последната й усмивка
— Господи, благодаря ти, че въздаде хвала на гая све
тица!
извика тя, и като излъзе отъ килията на покойни
цата, отиде при децата сирачета и почна да имъ разказва за
Св. Синклиция.
Децата се замислиха, / ъ л г е стояха тамъ мълчаливи и
имъ се стори, че виждаха ангели и срЪдъ тЪхъ Св. Синклиция.
И наистина — светицата се яви при тЪхъ сръдъ анге
ли и имь каза:
— Радвамъ се, че дойде часътъ да видя Иисуса Христа
и слъпата си сестра. Обичайте се единъ други и бждете ра
ботливи и умни върху нивата'Господна.
Всички деца, които чуха това, станаха отпосле полезни
хора. Защото бъше право поучението на тая свет. ца.
уТе/гя Зора
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СХОДНМ З У М И :
1. Число и името на небесенъ даръ даватъ името на
мегалъ. Кои еж?
2. Име съмь на любимо ядене, замЪнитъ ум ми пър
вата буква съ р , ставамъ име на войнишка потреба. Поз
найте ме!
3. Съ е - земледЪлско сачиво, съ р — планина. Чои еж?
Конст. Поповъ
ученикъ Видинъ.
ГАТАНКИ :
4. По полето ме риха, по водиттз ме давиха, биха ме,
мжчиха ме, догде въ всички чинове ме произведоха и предъ
царя поставиха.
5. Домъ шуми, хазаи мълчатъ; немилостиви хора хазаHffe избиватъ, дома неврелимъ оставятъ.
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Свободно съчинение

За най-хубгвочо разказче по горнята картинка спредЪлихме награда вДНО ГОДИШНО ТвЧвМИв ОТЪ СПИС8-

ниета 9 (идната) година.

Фешение на разни сръчности отъ VI ки.:
СХОДНИ д у м и : 1. Пушка — пуйка; 2. Пръстъ —
кръстъ; 3. Слонъ — клонъ.
Гатанки: 4. Гвоздей; 5. ЗжбитЪ върху челюстите; б.
'Червена пиперка и семето й.
Въпросъ: 7. Ядамъ.
Тайни к р ъ с т н а т а :
9.
И
8.
В
Ъ
вик
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Изпратихме 19 награди.
Д о в и ж д а н е идната учебнз г о д и н а .
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Източно-православна
Семейна, религиозно нравствена
библиотека
год. I. (1930)

Изл£зох§:
№ 1. Имсусъ и разбойиицнтЪ — 52 стр. раз
кошно издание. Цена 10 ла.
№ 2. Мжченичество за Христа — разкошно
издание, 48 стр. Цена 10 лв..
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Годишно отъ библиотеката ще излйзатъ 5
книжки съ завършено съдържание — 48 до 64 стр»
всвка книжка.
ОтдЪлко веЪка книжка ще струва 10 лева,
а всичкитЪ 5 — 3 5 лева предплатени.
На настоятелите се прави 207о отстъпъ.
Всичко що се отнася до библиотеката се изпра»
ща на адресъ:

Редакция „Витлеемъ"-Варн,
По нареждане на комитета първия и
втория номеръ отъ библиот. се изпратиха на мнозина
отъ абонатите и настоятелите на списанието .Ви1леемъ" съ твърда в^ра, че имъ прави услуга, като
имъ дава четиво и за възрастните членове въ се
мействата.
Молимъ, ония. които не съ ни внесли още
абонамента си да побързатъ съ изпращането му, за
да ни улеснятъ при отпечатването на третия немеръ.
Които нЪматъ възможность, да ни повърнать
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Въ редакцията ни се намиратъ въ ограничено
количество Ц-БЛИ годишнини отъ списанието „Витлеемъ" — подвързани и неподвързани.
Ония отъ нашитъ абонати и други, които искатъ
да си набавятъ нъкоя годишнина, плащатъ по 40 лв.
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