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Съборътъ на Българското Благотворително Евангелско
Л-ство ще се държи въ гр. Варна Мартъ 26 - ЗО, 1915 Г.

r

Почнати еж още отъ

сега ПРИГОТОВJrения

за вего.

Самата програма за събора
: Ст. ВатражСRИ,
Фурнаджиевъ, ПавеJIЪ Тодоровъ, Цв. Цвътановъ и др.

почти е готова. Избрани сж първитВ евавгеJIСКИ оратори .ца говорятъ

В. Шоповъ, Д

Ще има намаstекие !\О

TpeMOlleTf> 500/0.

Ако не друго, поне настоящето ~XOBHO СЪЖИВlение в'Врваме ще ПрИВlече много
гости да дойдатъ на събора и да видятъ шюдовеrn

ва Педесетницата.

Тt.эи, които МИCJ[ите да дойдете, ис пратете още сега имената си
на г. ПаВeJIЪ МИШRовъ, ух. "Царь Крумъ"

N! 2,

Варна.

Помогнете ни· съ каквото можете.

НаmитВ четци еж чеJIИ вече аа съживлението въ Варн. Еванг. църква. Станаха

и ПрОДЪJIжаватъ да ставатъ н1>ща необикновени за БЫlгария. illейсеть и четири нови
членове, покаени и спасени еж приети въ църквата ни Евреи се обърнаха. Гърци и
турци се эаинтересоваха. Събрания държимъ нс'Вка вечерь. Църltвата се ПЪJlНИ. Нас

II
I

тонтехетвото е рf.ШИIО, съ Божията помощь на про!'Вть да УГОJI'ВМИ църковното здание.
Това е необходимо ПJIанътъ вече се работи. Имаме на ржка 5 ХПJIЯДИ JleBa. ТрМватъ

ви още
ще

5

хИ!Яди

приемемъ

и

Помогвете ви съ ROJrKOTO можете. НаЙ'М8JIката сума съ БJIаго.царпость

ще

отиде

за

увеJ[ичението

на

църквата

ви.

Пратете нf.що още днесъ.

Пари се изпращатъ до касиера на църквата Г'нъ А. В. ВеJIчевъ, квижарь Варва.
Писма за запитвания
ЖИВlение

се

иэпращатъ

до

по разни въпроси'

относитеJIНО

църквата и духовното

съ-

пастирн на църквата.

ЗАБълtiЖЕТЕ: Първо, проеИll1Ъ извинение за закъеняване10 на 12 брой. Вината не е
наша, а печатарска. 3а Н8ПР-ВДЪ b-врВ8l\lе, че н-Вма да се повтори такъв о В8късн-Вване. Вто
ро, ИАУЩИЯ 6рой е първии ва 1915 го". Ще го пратИl\1Ъ на всички lI1ИН3..1.И абонати, които
не же.il.а&ТЪ Аа го по.лучаватъ, нека ГО върнатъ. Иначе ще ги считаме за ре,\овни абонати.
Т-Вви които не са. ПJlати.il.И ва 1914 ГОД., мо.лИll1Ъ ГИ да сторитъ топа веднага, ващото иначе
Н-Вll18 да имъ ираТИll1Ъ първин 6рой на 1915 ГОАива.

Пратете още Анесъ абонамента 3 Аева ва мин3..1.о ГОАИна, а новит-k а60нати ва настоищата.

~

Оть РОАакцмята и ААминмстрацията.

/

I
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"Т9Й не е ставало никога въ България,"
Тъй казватъ хората, които редовно пос1>ща
ватъ

духовно съживитеJl.ННТоВ

събрания

въ Вар

пропов:Вди,

като другит:В събрания.

ненската Евангелска църква. Тъ не били видъли

ко народъ дохажда?"

такива работи, такъво движение,

нички, макаръ

не били чували

такива пропов1>ди и не виждали ТР..Rива обръще

ватъ сж

ния,

даже

каквито

ватъ

въ

станаха

пашата

и

продължаватъ

да

ста

мп казваше

единь отъ членовет-Б, "защото не видишъ ли кол·
Сериозни ученици

че Н:ВftОИ учители

ревностни

наши

аосътитеш,

а н1шои

послtдователи.

Цълия градъ е разклатенъ.

църква.

и уче

имъ забраня

Ако

ние млък

вече.

Ние чаiШ·

"Има си хасъ, " казвате ми одипъ прия
тель, "Варненската Евангелска църква д:а изи

немъ. камънитъ ще заговорятъ

грае

деса, ние чакаме и сжщевръмено работюrъ ц'вда
Варна да спечелимъ 3<\ Христа. Защо не? Това
което у насъ е невъз)южно у Бога е ВЪЗМОЖНО.

пионеРСI\ата

роль

по

отношение

духовното

възраждане на народътъ ни.-"

И дtйствително,
шава такива мими

всичко каквото става, вну
на наблюдателя.

выlосътъъ

не е само за пр1шыrването на църквата, МaIШрЪ

ме Исусовото

"Ако имате

явление,

Btpa

ние чю,аме по·голiнrи чу

колко синапово зърно, гори ще

прЪм:Вствате." Защо да не вi>рвюrе, че е ДОШJIO

че не е бивала такава навалица никога въ тази

врт.мето и за България

църква. Разберете, всiшждъ въ зданието RЖД:ВТО
може челов1>къ да се изправи, ИЛИ да с1>дне, се

нието за Бога? Защо да не вtрвзме, че Галско,

заема

отъ

слушатели винаги.

да

се

наводни съ зна

то събуждане може да се повтори и вт. БЪJrгария?
Елате въ Варна и вижте призшщитоВ на то

По ПРОЗОРЦIl, по

амнона, по столове, въ жгmтt, въ пжтекитЪ меж

ва

ду СТОJ10ветъ, вънъ ОКОJЮ ПРОЗ0рцитt,на врати

помъте гръхътъ изъ помежду насъ.

велико идяще

т:В, 8ЪНЪ въ двора, на пжтната врата, това вси

"Дързость! чада на живаго. Бога;

чко се пълни съ народъ, жеденъ да скуша Еван

Иде спасението ни;

гелието. Има и случаи когато пръзъ нрозорцит:В
влазятъ

възрастни

хора,

защото

вратата

е

Нека се обърне)lЪ къмъ Сиона

за

Наший Спасъ ще се яви ~

дръстена. "щtх:ме да се одуши:мъ," ми казваше
единъ,

който

стоеше

при

настоятелство е рtшило

входа;

вече,

Църковното

ако

Богъ

е

духовно съживление, което ще

СВДВМЬ нвоQходими нtща за да имаме духовно

ръ

съживление.

кълъ, uодиръ два мъсеца да увеличимъ зданието.
Сега тъй както се П'Елни, побира
да има мъсто за

I ООО души

400 души но

пакъ ще Й~13 хора

да се връщатъ поради JIиiIса на мъста.
При все

наВaJlица.

това

но

за

резултати.

Мнозина искрено се питатъ какво тъ трtб·
ва ди сторятъ

В'ьрвайтс,

нови

оGръщатъ къмъ
нср-Вдъ

си

хора се Itaятъ,

Христа.

Взиматъ

rp'DX08eTt.

се, пл:ачатъ,

ИЗDов'hдватъ.

Ндзватъ

нови рtшенил.

Моллтъ

Наистина. ' Духъ Святи работи между насъ.
Домътъ на пастиря ежедневно се пос'uщава
отъ нови послtдователи.

НоВкои

разни

ВЪПрОСИ

по

се свиваше

сме

трети

за ИЗ0ставенитЪ.
да се нарече)IЪ

хлаДНОI,РЪВНlI

2.

110

МИСJltте

този

сърдце

Ние не можемъ да

Hel'oВll учеfшци,
выlосъ

MHoro

Неговото име е любовь,

се

НеГО80ТО

подиръ Него безъ 'гакива чувства~ Ние

не можемъ

се изпов1>дватъ

религията,

Слtдни

сжществени:

за Иr;уса.

MHoro

Той съжали нев'ВжитВ.

и приематъ Христа за свой Спаситель, други за
питватъ

шшъ т·ь

Той потърси изгубенитъ. Той плака за гръш
llИЦИТ'В

вървимъ

викатъ къмъ Бога.

Мисльте

1.

спасяватъ и

на души.

н'вща ни се виждатъ

ceil,eMb

Мor.же и жени ставатъ

събранието и се

да спасатъ другиТ'в;

да помогнат"!> ва придобиване
т,г,

това е СЪВР'lшена Педесетница. Редовио, ,въ всъ
ко събрание,

за

:могат:ъ да възБУAfI'fЪ едно дълбоко СЪ;КИRJIеrше н

не е въпросъть за гокъмата

добритъ

-

юtO

••

за Боrа.
по Той е свята лю

молятъ. Денемъ и вечерь пастиря е занятъ съ
посътители и 110същения 1 резултатитt на IЮИТО

бoBь' И :затова мрази I рт.хътъ.

Божественил за·

конъ е неuоругаемъ.

длъжни

сж нови души спечелени за Христа.

стваме тази ИСТИна тъй дълбоко въ сърдцето СИ,

Това духовно събуждане оживи и събрания

та па МJJадежката ни дружина. Тъ никога не Ст
бивали така пос:Втени,
т'h членове .има
еДIlНЪ

духъ,

Kal,To

единство,

една

цШ.

сега. Между сами

има разбирания,
"Да

ги

обърпемъ

има
въ

щото

да

паправимъ

З. МисntТ8

Ние
и

други

MHoro

АIЮ нис любпмъ

рпмъ всичко

за т'вхъ

сме
да

я

да чув

чувстватъ.

за человtцитt.

чело в1щит-Б ,

ние ще сто·

за да ги спасе},{ъ.

Този,

Брой
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който има голъмо сърдце,
Симпатията е

сила,

има

голtмо

на другитъ,

любовьта,

като

на свои братя и чр'взъ

JЮЛТО е въ неговото

сърдце .може да

им!, покаже любовьта Божия.

4.

особно мислъте

Ние трf.бва да отидеиъ ~a Т'ьрсимъ изгубе
HIlТ'.8. Иеусъ изпрати евоит'h ученицп прtди Не
го въ мъста д-Вто Той щtmе да отиде. С.ltдъ
като сме гледали

7.

за този, когото ис

:З3

него

каквото можете

:за

ца

знаете какво и

lюга И какъ да му кажете. Този lЮЙТО придобива
дути се нуждае отъ мждрость. Бждето тar,тични.

Молете се.

5.
Всичкитf.

духовни

чръзъ :молитви.
немъ

до Бога

се докоснемъ
по-надалечъ

сме прави
Духътъ

съживлеНШI

Ние трtбва
въ :молитва

;1.0 хората.

кога

сж почнали

първо да се доко с

пръди да можемъ

Ние можемъ

сме на колiш-В,

на т,раката си.

да

да впдимъ

отколкото

Молете се!

кога

сърдцата

си

пр1>дъ

при Т-Вхъ.

ПродьлжаваЙте.

Не давайте м'всто на обозсърдчuте.nurrt 8НУ
mСПШI на дя:волЪ'l'Ъ.

ПРОДЪJIжавайте

да се МOJ!П

те дод'!" получите СШIa отъ горЪ. Продължаваiiте
да се стараете

за т'h;зи драги паыъ догд'!; поб'h

дите,

години

маIШрЪ

и

да

еж

нуа,ни

ва

това.

Работете неуморно. Работете и чакайтеl Объща
нинта Божии еж задъ насъ. "Този, който съ
плачъ с'Ъе съ радость ще пожъне."
то обърнатъ

ипозина

"Тtзи, lЮИ

KblJJ, правдата, ще синеn

като зв'Взда в,.вчно."

Искате ли съживление?

Просъте!

Опитайте т.Бзп нtща.

на молитвата е духътъ на съживлението.

Отворете

трtбва да ИОГJl:eД

Т'.8 много ре)що ще дойдатъ

при васъ. Идете пие

JtaTe да спечелите, Изучавайте го. Научете всич·'
ко

К'ЬМ'Ь Бога,

немъ J,ЪМЪ хората.

Мислtте много за человtньть.

Тоестъ,

3

Идете.

6.

влияние.

която се признава отъ всич

ки. Щастливъ е този, ltойто може всъкога да го
вори

Стр.

-==========~~==

Варна, Декември

Бога и Н-ВЩО ще

год.

19 14

ви дойде.

Запрtщението спиртната търговия въ Русия *)
Въ Русия пеИЧIШ штятъ. А.J1Jюхоаизма

(!'ctl'e'a

па I\арпзма, защото '1'01'[ ПОг\1I0ilIaга

тява държавата 1I!атернаано 11 мораано.
ополва 'rрtзъ а.ШОJi.оаъ съ Ц'ваl, ,р _"У

Nt

мисаи за

ла не

6""N3

е

IIUlIР'};<!И

iщ еШltJтшпi> IIIlТиt:Тn' Iц-J;<н! са-В,1Ъ себе СII пажни
ФfflШIIСOIШ п еltОIlОШf'rески по(·..\1;"стнип. Отъ ракп

CBOffTt нещаСТШJ, ва н!'оеП1пата

си п
СlIосо6еllЪ :щ t',\,Ia J!IJво.ШЩШI. Въ 1')'('1151

а.НСОХО';Щ жнвtе

въ 6раТСIЮ

е"llll.,IIПt:

съ

l;аll1Шl1Ш1.

на jJ01IIaнопцптt.

H'hKoii: си прt"аожпаъ ва Лаен:еarцръ II "а но·

стави черпени Фенери пр'Ь,р,> I,РЪ'IJ\ЩТ']; и ну6ЛИ'IIШ'
т'Ь i\ОJ\!Опе ~ с"ИlIстненит,j;, I,ОИТО Вll1IаПI еж се JЮJl
ЗВaJ[И съ CJю60Nt въ Русия и АаlJJtсаll"}JЪ LI оп'о
горпаъ: прtl;раено, во тогаll:1 Tp'l;(m<1 N~ п()чIН! отъ
со6ствеНИТ'Б си паJlати .•.

Пиението се посочва и В:lсър"ч:ша въ Русня
отгороЬ. Иоакото човtкъ е на 1I0-lIИСОКОllостаВСIl0
M-RCTO, тоакова повече той УМ'.lJе N~ пне; това с е"на
национална

rOjJ,'OCTb.

Gорбата протипъ а.ilкохо.\изма въ Русии се е ВО
I,ИJl3 почти И3КJIIочитеано отъ РУСКИЯ въ,'1~ыJате.1енъъ

Съюзъ, наче.ilО съ вслпюш КIiязъ IСонстаНТlIl1Ъ, опа
че, cJla60 е ПОДlClуl;шшъ отъ ВИСПI~тО общество, а
отъ духовенството никакъ. Все ш!къ, ТОя Съюзъ
И ,~ружествата 1I1Y сл. RЪрШИ.ilИ СИ.ilна пропаганда разбивана отъ ужастниятъ си
нътъ за lЩСИJlстuеното

пъ Аържавпит-В магаЗИllИ -

*)

3а- наСТОi!щата

D·r Ossip Lourie

а

на

нь O.~ecca,

Paris.

за1tо

lJOiJ,J.aTa,

Jlавкит-Б.

СТУДИil И:ШОА3Нtiх'ь най-новиг!;

на Царското нп lСонсулстно

ва

:310ГуЩЪ врагъ:

равпостранепие

IШIИ'О

u

да ограни

чатъ ааIЩХОJlIISМЪТЪ- lIЪ Рvсия

IInpo,1a се

Cl'

Тия уси.нrя: на nъз"ържате.пrтt -

raison

и 060га

документи

кореС!lондеНЦИ)JТ:l

сл;. г.ле"аНII

-

като

УТ()ШШ. И и;\ш..\о аащn. О;'рани'/",нпето щю"аж6ат:I.
СII!Ш МOIlОlIОАЪ ,\Ъ(lЖ:НШIШ (,щ\щетъ

l1I:а Jlllr.шарда лева а -

го.t'lша

се IЮIJЪJlпа съ

'1асть

Нllето Ш1шrl'а своетО Н!"}ШllтаIlПС въ

отъ

Пl\сС..\е

СЖЩССТII.VПnIJС

1'0 ШI сшrl'ТJI:J.та фа6РПКaI\IIЛ.
Но, че Сllll]1та с отрова
Рll. ИJllа )"fI!НlI,

"онто

-

топа :\II1JI."0 сс

НО,\ър:r,атъ

чс

I'OnoIt.1I,OXOJl'I,'r'1. С

храна, е,\IШ Jloma храна ОП Tp·I;6111l.i1o Аа се прибави.
JI~cpTllIlT'1J пъ .:tу"ШЩТ-];, сирОl\lаПll1ята и pMBaJl.CHJlT11
се1l1еiши llрЪЭЮI, уtlптптi, физически IJ

AYXODlJO

С"У.

щсстпа, покаВJJатъ какпп ех. пао"опсТ1, отъ тая хра
на. Въ Dсi>lШ РQJшiiна

JlltB"a

стои Jlикътъ

на ИШlе

на

illY, като
Toil

ратора и НЮIO:lJlIП, че тои 6,\11 надъ поданицит+. си

l,аJlЛ

IШЯТЪ

сж

"обри

КIу}шитеJlИ

попече II поuече

водка -

бюджета

питие коетО

пр-Бмага.

06аче, ПЗГ..lежда, 're TyiI което пъ J\ШРПО ВР'Бме
и наИ-СJII-Б..шт']; реФорматори не се р-l;шаватъ да IIР+'Д
НрПС1IIа1'Ъ въ nоснО nр'нме съnс-Вмъ
ществува. Jlечтит-Б на утопиетит-R -

..teCHo се осж
се рсализпратъ

мигновено.

Гласътъ на народа.

Съ ОТКРIШltпето на ме~l,дупаГОi\llaта nоirпа един'!>
ГJlасъ се разнесе изъ ц'llJIа Русия: да се заuр-Вти про
,\ажбата на СШlрТlIИ'l"l. lШТllста, I,a се закршIТЪ дър'

жа.внпт1> ракиiiIШ .щв1tи.

ТОЯ ЗОВЪ се

подзе

отъ.

разнит-Б обществени организации. 3емствата, гра,<\
скит-Б упраВ.1ения, търговски и ИНАустриаJLНИ орга
нивации, работнически дружества и пр. взеха ини
циатива Аа се настоява пр-Бдъ правитеJLСТВОТО да за
проЪти продажбата на спиртни питиета ва винаги. И
ПОCJl-Бднето съ р1;шение на министерскиятъ съ
в1;тъ е вапр-БТИJLО, до като продъ,лжава войната, вс1;
ка продажба на спиртни питиета, RaTo е роВШИJLа да
се lJакрцптъ всички държавпи

вanр-Бщение песе отпаеп до
ранти

и

др.

ракийни

..1.авки; това

ПЪРВОК..1.аснит·h

ресто

.ясно е, че отъ всичкия произвежданъ спиртъ
се употрi>6ява за пиянство въ Русин.
НаИ-много спиртъ се иsпивавъ южнит'h цен
TPaJlHO-8еМJLед-БJLскит-Б и ПРОМИШJl.енпт1; губернии, а
на:И-lIЩ.лко 6а.лтИЙскитоВ провинции, Транскавказъ и
Туркестанъ.
3а да 6ж.де картината по-ясна, ще посоча и дру
гит-Б държави KOJLKO спирт'Ь И8пивать въ сравнение
съ Русия. ЦиФрит1; се отнаептъ ва 191 0 - 1912 г.
Т.

е.

ва

три години, ВЪ

жавата да пр щава спирта. 3а тая ц-БJLЪ тп закупва
всичкин спиртъ отъ Фабрикит1; и го ПРОАава чр1;въ
държавни чиновници отъ магазинит-Б ИJLИ ракиii:ни

,лавки, които държавата открива. Тия Jlапки най
първо с.ж открити въ четери губернии. ПР'ввъ 1904 г.

Русия
1,404,000,000
Германик
840,000,000
Съед. Щати
804,000,000
Австр.-Унгария 672,000,000

Франция

тик ..1.аБКИ 6ИJLИ разпостранени изъ Ц1;Jlата руска ИМ

перин.Ивк,лючение, отъ тая държавна търговия, сх.
ирави.tи Транскавказъ и ср1;Аньо-азиптскит-Б BJLaдения. Пр-Бзъ 1913 г. а ИМaJlО 25,737 АЪРжавни JLaBки, 19 запасни магавина, 3033 спиртни Фабрики, отъ
които една държавна за пр1;чистване спирта.

Въ свръзка съ тия заведения, въ Петерсбургъ
е ФункционпраJLа една държавна Фабрика за вапу
шаJLJШ, която въ 1912 г. е изра60ТИJlа 880 МИ,ilиона

ваПУШaJLКИ (тсва значи че за

година

e,J,Ha

TOJLKOBa

равни шишета съ сштртъ с.у. запушени).

Въ тия заведенип, прtНJЪ 1913 г. е 6ИJlО ПРОАа·
JlИтри спиртъ за пиене.

Топ Clшртъ, пр-hзъ 1912 Г., е ФабрикуваllЪ отъ
СJL1;лнит'h припаси RОJLичества:
85,16Р'05 кр. т. е.

2.20/0 отъ всич. урожаи;
3'3
"
"
"
0'2
"
"
"
6'7
"
"
"
78'8
""
"

Царевица 128,264'40"
СУХ'Ь мадъ 8,581'65"
3е.ленъ" 258,775'75"
!\артоФи 3,028,905'-"

MeJLRCa

ОТЪ захар.

Ианво да се прави съ спирта.

Съ запр1;щение спиртната търговия, ХИ..1.ЯNI
Фабрики, въ които сж. в~ожени МИ.lиони ..1.евове ка
ПИТaJlИ спиратъ. 'l'1;хнит-Б машини не могатъ пъ
АРУГО да се изпо.лзватъ. CJL1;AOBaTeJLHO, притежатеJLИ
тоВ ИllIЪ ще се раВСIfППтъ. Руския економически своБтъ
Аава разни мн1;нпя; за спасение тип Фа6риканти ('тъ
разорение.

Едни отъ м1;ркит-Б които се пр1;порж.чватъ, сж.

-

Аа

се

цв'hк.ю

6'4
345,613'10 "
" "
3;855,307'95 J'гр.
Първенствующе M'hCTO въ тип припаси заеlllатъ
картоФит'h (500/0 отъ прОИ8веденото R:ОJLИ<lество) ***>1')
Отъ ПРОШlВедения пр1;въ 1911 г. спиртъ е би

ранходвано: 8а м.нстна консумация

131:),332'5

1,122,272'4

,литри;

.лит.j

за изработ

ване спиртни изд1; ..шя 16,437'- JLИТрИj за техничес
ки цоВ.lи 16;447'10 .литри.
- - . ' ) Ма&аръ че пр~ви ГО.ltми съкращении

съ К(ШТII офиn~а.~яо
на

,ll;pyr',
.....)

раЗlюзага}I'Ь,

които се запющвuтъ ОО

I:;~H()

l'yclto ведро е

=

,II;:lваиъ тии

U'l-

-

етатиеТИJtUТ:\;

,Щ IInСJIужатъ И

12·29

.Iuтри.

.."'....) Н'.llрt.Itи туй гра.llЦНО ПрОИЗUО,ll;ство ва It·,ршфu,

СТ" C.lYOIBlde :ш

спирта

8а при

l\Iенти, разни есенции и

пиг

пр.

Трети спирта да се употр1;бява денату[>и
ранъ (смт.сенъ съ петрОJLЪ и др.) 8а осв'hТJl.ение по

CeJl.aTR,

пъ

парФюмершпа,

пъ

JLачената

и

оцетната

ИНАУСТрии.

06аче, ИМaJlО
Jl.птъ

ЖЮRдата

си

е аJLКОХО,ilИЦИ,
съ

спиртъ,

които 8а да уто

пиКJlИ

с.ж

го и дена

туниранъ.

3а това за сега употроВБJLението му не се
по~ява

не

само

за

пиение,

но

и

за

поз

ИНДУСТРИaJIНИ

ц1;,ilИ.

Друго ИЗПОJLзване на спиртътъ пр-Бпорл.чватъ
1I8НОСЪТЪ му за Турция а ПОCJli> за Германип и. пр.
Замtстнина на спирта.

:МНО8I1на економиети МИCJlятъ, че таи M'hpкa на
руското правите,ilСТВО

не ще 6ЖАе

rOJLiJlIfa

загу6а

81\

стопанство.

Економиста В. д. Бруцкосъ въ единъ с~ой ре

Фератъ зак.лючава, че пр-Бкративането

употр-ББJLение

то на водката ще уве.личи употр'h6~енпето на чаптъ

и вахаръта- Ак(}о насеJLението почне да харчи 8а чай
и 8ахарь само 1/4 отъ СУlIfитi> които е харчи~о 8а

водка (2,340,543,750 .lВ. пjшходъ само по държавния

БЮ{1,жетъ за 1914 г.), то проивводството на захаръта

ще се увеJLИЧИ ДОПЪJIните.лно съ още

298,000,000 кгр,

3а ПРОИ8ВОДСТВОТО на такова ко,личество захарь ще

въорnса И.II КОJШ.ll ИЗII:l .

ва

на

IIроиввежлане химически ПрО,\укти, искуствени

ceJ!.cKoTo

Употрtбnението на спирта.

ивнесепъ ЗRАЪ граница

позво.ли ПРОИЗВОАСТПОТО

..1.0жепие въ техниката, BlII1;CTO неФта, като ТОUJLИJL
на енергия JI оевi>ТJlение. Въ Германип, както се
вижда отъ по-горнята та6JLица, той се употр1;6явава
това, i',аже се пр1;,'\почита пр1;i',Ъ неФта понеже пе

Всич. храна:

.10

поЕма св-Бдения

Други пр1;порж.чватъ спирта ла се И8по,лвуnа за

1912 г. въ Гусия е има.ло

2,917 спиртни Фабрики, които ож. произвеJIИ за една
ГОАина ,111,782,000 ведра ***) спиртъ, ПО 400 С.
Наii-го.лi>митi> Фабрики спиртъ с.ж. 53 и т'Ь пр1;.
()Ii.lа,\аватъ rJLaBHO пъ Сибиръ и Туркестанъ.
Р.кжъ

96;000,000
384,000,000
60,000,000
108,000,000

разпостранява неприятна 1Ilиризма.

Спиртни фабрини**)
Прi>зъ ПОCJlоВднята

Употрi>баваТ'I.

въ ипчстриита

1,090,000,000
456,000,000
600,000,000
480,000,000

648,О()0,000

'1'1;

1,176,278 -

JlИтри.

Произвеждатъ; И ,шиватъ

ПР'hэ'Ь 1895 Г. въ Русия се узакони, щото "\ЪР

12

760/0

ваве"ения.

РаНИИtlИтt лавни.

дено

Брой

ХРИОТИAIШКИ OB~ТЬ

Orp.4

че·

rJa,l," въ РУСИII; защото тии картофи ги О{)J'ЛЪЩRТЪ

СПИрТНИТ'I> фа6риItи, а .ужицur:ll иогатъ И безъ храна .... ,ll;a пи
АТ"" c.nИ{lТ'I..· • ~ ...

с нуждно Аа се разширптъ

8axapho-цвеIC..1.0вит-Б ао

с1;ви съ 145,000 хектара. А това значи, онави п,лощъ,
що до сега се е с1;еJlа съ картоФи ва спиртъ) Аа се

c'he съ захарно ца-h1C..1.0.

==Б~ро=й=I2========,;;ХРИОТИАНС=:В:_И~С=В=1}=ТЬ=========~Стр~_~5==
Економиста ПОIlШ.llевски посочва, че шыишека
картофи, nlll-Бсто зз спиртъ, 1IIOгатъ ее изсуши за пп
спще и 6рашно за х.il-Б6ъ, както това успiшIНО се

иsгу6п.il.П по-рано човiщшия: си ВП"ъ- сега станa.il.И
като

практикупа въ Германия и Австро-;\' пгария:.

очи и C.il.уже.il.И

3а първото ПО.IIJГОАие на 1914 г. (1-1 ло 1-'"11)

Сж.щото н-Бщо е И въ ОКО.llията

пр-Бстж.ппостьта се е нuма.1И.llа съ

ци сега пзраsявa.il.И своето sа,'lово.\СТIЮ

нето на ракиенит-Б .tавки. Въ

ДВ.IIИ повече отъ

300

1Il+'1'«a ще се отра811 рiщште.шо и

върху спеСТОвностъта

отговора за ПОC.II-Бдствия:та отъ

Си6ирската

за ПРОИВnОАlIте.il.НИ

отъ та

lIУЖ/\I1 па насе

Jl.ението.

***

отрвзи.llО въ живота на се.llенит-Б запр-Бщението про

А.III:0хо.швма е haii-го.l+'IIIIШ нрагъ на lJC-!НШКlJа

даж6ата на водката." Категорически и p-БшитеJl.НО
ПрВВIIте.ilствепа lI1-Брка

Въ

може да стане, ако само по-го.tii1l1ата часТl.
ви сума сс харчи

Иll1R.110 и значи

те.llпа часть отговори отъ учите.llИ, свещеници и зем

на сс.ltеПlIт-Б.

гу6ерция: насе.tсшrето :харче.tо за водка годишно до
20,000:000 .teHa. Го.lt+'МЪ еКОRомичеСIШ подемъ ще

сж.

.il.еВ.IIад-Б.IIЦИ. Би.il.Ъ е поставенъ въпроса: "какъ се е

се заявя:вв.il.О, че тази

вакрива

да не с.а.ществува." Споредъ :lШ+'Rието lia Н"'И'ОИ ко

запр-Бщепието на спиртната търговия. Повечето от
говори сж. ",аАепи отъ се.llенит-Б, но

отъ

ce.taTa DСИЧIШ съ е"'rшъ

Г.il.асъ се ПрОВIШIJR.IIП: "дай г,оже щото DON~aTa пече

_

респонденти, тави

3емстnо

Mo.le6ellll. Отрезви

щественит-В ра60ТИ. П1'-Бстж.П.il.енията се НRl\Iз.щ.\ir "о

420/0.

на Сибирското

6.tагодарстnеПII

1IШНIIIIIУIlIЪ. 3а ва6-В.\-Бзване 6и.ю, че п {',аll1ПТ+' ППЯН

Впечатления отъ СИбирското Земство.

Кореспондентит-Б

пвг.\ежtр.il.И 60,'11'11;

пането на насе.il.енпето се 6и.il.0 отрави.tо п върху 0(,-

въ градъ l\Iосква еж sаведени УГ.IIавни д-Б.IIа ср-Бдньо
за единъ м-Бсецъ 896, а пр-Бзъ 111. Ю.llп само 406
C.il-Бдовате.llНО, ВС~:В"ствие запр-Бщението на спирт
lrит-Б питиета, пр-БСТЖПНОСТI.та въ Г. Ыосква се е на

54%.

IJa.ltОВIIJl.И ее на работа; у тр-Бзтlт-Б .ш

жепит-Б на ПIIЯlЩIlТоБ не ХОДIf.!Ш вече съ !10ДПУХllаАll

Социални ПОСJltдствия.

ма.llИ.IIа съ

XOpaT:I,

цата стана.щ н-Бкакси по-св·Вт.!ш,

I\ИВИ.ltшищии, на всоБкакъвъ у)!ствеIlЪ,
Jliатериa.Jtенъ чов-hШl>И поде мъ.

се ОТ

раЗИ.il.а 6.11аготворно върху живота па се.il.енит-Б. Спо

Даи Боже щото руския вроЬмененъ

редъ описанието на зе1l1скит-Б упраВ.il.ения, се.ltата {',а.

духопенъ и

ВЪВ,\ържа

теJl.енъ законъ да се ув-Вковечп 11 спази Cwl+'ДЪ lloiiната, и ВСИЧЮlт-Б държави да го усвоя:тъ като иръ

стаНI\.ltи неУЗlIвnаеllШ, не се чува.ltи вече въ т-Бхъ ру

гатни, п-Бма.il.О с6иване, пр-Бкрати.il.О се ху.ltиганство
то краж6ит+' и пожарит-Б на се.ltскит-Б кж.щи, 6роди
гит-Б почти изчезна.il.И, професиона.ltпит-Б ПИЯНЦИ -

lI1ахпатъ

спирната

ТЪРГОВ1IЯ.

25-XIl-1914

Г.

riI
==._~__ ~ .7.I:,.А. Д Е

-'R

R::И:

С> Т

;r.

~ л: -:13.

Главната книга въ живота ни.
хора,

Всички не водимъ cMtTKa на иждивепинта си. Има
КОИТО въ сtмеЙНИJJТЪ си животъ сж извънредно

систематични

и

вниматe.lНИ

относно своитt

приходи и

НО въ главната коига па живота ви, тi! може да се
групиратъ въ три отдtли: Оебе, ОбщеСЩ60mо u Бош.
Съ тин три Jlица вие извършваме почти всичкитt си
сдtJlКИ. Въ краткитt пи рззсжжденин и еъвtти, които
ви даваме IIЪ мtднитt редове, отчетвn съ тин три
страни ще завзеыаъъ впиманието пи. Тогава века бж·

разходи. Има пъкъ други що живtятъ нехайно въ туй
отношение - тt не знlUiТЪ отъ гдt Иl(атъ и кждt оти
ватъ паритt имъ._ Но въ едва друга сфера пие всички
сме счетоводци
и библиотеката ни, ако пе съдър.жа

демъ

)(руга

положепието ·пи ОТIJОСПО

книга,

има една

главна

книга такъва,

надъ която

работи мъ ежеминутно прtаъ деньтъ. Това е книгата що
отваряме 01Ъ ПЪрВИJl1Ъ день на нашето съзнание,
и JI
затваряме

само

когато

нощъта

на

смъртъта наближи.

Тогава JI земаме съ насъ, и на ПОСJl'1>днИJlТЪ великъ
день JI принасяме пptдъ Върховниятъ счетоводитеJlЬ,
когато книгитt ще се отворптъ и въ нея четемъ отчета
на наше'fО минало, баланса па живота ни, който onp'l;)(t.JIH MtCT010 и видЪ1'Ъ на нашата бждна дtйность прtзъ
вtчнитt BtKoBe. ТОЯ RИДЪ счетоводство не можемъ да
отбtгнемъ, ако бихме поискали, и даже когато сме най
безгрижни и неСМИСJlеuи, въ главната книга па живота
ви ние вписваме цифри на страната "Аа дава", както
и ва онан "да зема". Тогава не е ли разумно, въ кран
па настопщата година, и прtди да сте вписали въ глав
ната книга ва живота ни ПОCJItдвитh пера въ актива и
пасива, да отворите кuигата

и

наuравите

едно пробно

уравннване, и тъй да видите гдt стоите? 3емете r.JIaBпата книга на живота ви, отворете в, прtl'ледайте вни
.иате.JIНО отqетитt Й. вижте какъ тt стонтъ, И при налич·
постьта на фактиrt що тt ОТКРИlilатъ, прtДВИАете бж
дащето

и пригответе

Ли'lвостиn

се З8 вего.

с.,''Ь които боравите Cii ~HOГO и vазJIИЧВИ,

въ

откропенни, искрен и и и пека потърси мъ да узнаемъ

живота

тил

три

всеобемащп фnltтори

ни.

Най-първо, отчета ни съ Себе, паЙ·б.'ИЖНИJI пи
съсtдъ, постолннинтъ ни другарь. Колао ПЪJlепъ е той
съ своитt подразд'hлевин! Ето nЛОТО ПИ, което вай
висшия авторитетъ нарича "Храмъ Божи". Какъ чуде
сно е въ направа, отлично въ мехаппзъмъ, безподобво
въ ИЗДРЪЖJlИВОСТЪ И гъвкавость, сtдалище ва паЙ·огрон
витt както и на най-дребнцтt естествени сили. Вамъ е
;цздепо над:юра и упраВJlевието му. Вие сте инжипери
на най изнщнин сжществуващъ мехавизъмъ. Какъ сте го
управлнвали? НапраВИJlИ.JIИ сте го "храмъ Божn" или

сте го обърна.!и въ палата на

CaTl1ua?

ОqИСТИJlИ JlИ сте

го или сте го осквервили?
Ето и ыcJIит'l! ви. Tt състаlJAнватъ важна частъ
ва отчета ви съ Себе. Цифритt имъ CiY. познати само

ва мъ

-

б.llИЗКИJI

и Бога.

Вие не нвлвате мислитt

ви принте.JIЪ,

ала

си

на

най

"тон що изпитва сърдцето,

знае умът'Ь на QOBtKa". Tt еж най· натина елементъ пъ
боравенето на живота ви. Чисти 11 БJlаги ли еж мис.1И
тt ви? МИСJите ли З8 туй що е вай благородво и до
стойно? Е;JI.ИR веJlИКа. Ц'ВАЬ и постоаано УСИ.IIие за из

граждане на блаroроде~ характеръ,

е всичко па човt-

Стр.

ха. Господствувате JШ пцъ вашитi! намtрепия и цtли,
тъй че, даJIИ плувате надъ бурни или l'ладки води, дали

пжтя ви лежи прtзъ видtлина или мракъ, вие тичате
напрtдъ, хъмъ славния край, непрtставайки, въпрtки
раннванията и атакитt отъ Bctxa страна? Една висока
морална цtлъ в'ь живота съставлява разликата между
истиния животъ И простото С3iществуване. Тоя що се
стрtми къиъ таltъва цtль, спtши къмъ пристанището,
когато другия що просто С3iществува е, като TptcKa въ
потока, играчка па течението и бурята. Единия събира
съкровище на небето. Другия е вtченъ банкрутъ. Що
показва главната ннвга-печалба или загуба?-достойна
и велика цtлъ или безгрижна непрtдвидливостъ? Тоя
отчетъ съ Себе трtбва да ни направи раЗС3iДJIИВ}{ и
прtдпазливи.
Тогава обръщате пtколко страници и дохождате
до счета съ Qбществата. Нека ПОl'леднемъ на тОл от
четъ отъ дв'!; ГJlЗВПИ гледища ГJlедището на говора
и туй на ВJlиянието. Едпи отъ първитt думи на лtкаря
хъмъ БОJ1ВИЯ сж: "Да ви видл езика". Що сж доприне·
САИ дуытt на езика къмъ земане-даването на човtка
съ подобнитi! :му? Прtсмtтнато е, че ако се напечататъ
ду:митi! що човtкъ изговаря въ една седмица, тt би
образували единъ томъ, 16-ни, отъ 320 страници. Въ
разстояние на тридесеть години тt ще образуватъ една
голtма библиотека отъ 1560 тома. Какъвъ малъкъ про
центъ отъ тоя материалъ би билъ ПО.1езенъ и въздигащъ,
а хаква rOJltMa частъ отъ него би билъ лекъ и поква
рящъ! Ве.1иltото 3,110 въ нашиятъ общъ говоръ е, че
l'OJltMa часть отъ него се състои отъ праздпи, безсолни
и врtдни ду:ми и изрази I Колко :много BptMe се губи
въ RJ!юкарствуване и клеветничествоl Каква вулгарпостъ
ИЗАиза отъ нtкои уста I На коя страна на отчета отива
всичо това? "Отъ· думитt си ще се оправдаешъ, и отъ

дуиитi! си ще бждеmъ осжденъ".
Още по-важно е задължението ви къмъ общество
то относно влиянието ви. Бtлtаитt на влиянието сж
неИЗАИЧИЫИ, обаче неговото значение и дtйствие мвого
лесно се прtнебрtгва. Погледнете на другаритt и поз
натитt ви наоколо, и попитайте се: "Какъ отплащамъ
дълга що имъ дължа? Примtра ми сочи ли имъ Haгopt?

,1f,yмитt ми ИЗВИRватъ ли въ дtйствие по- добритt имъ
естества? Какъвъ бtпtгъ оставя живота ми върху чо·
вtцитJ!?" Влиянието е тъй деликатно хакто атмосфера-·
та, по сжщо и тъй проницателно и силно. Ето бащата
и lIIаЙката. Едипъ ве.1ИКЪ проповtдпикъ е каз3.lЪ за
тtxъ: nТ,!; пиmатъ върху сърдцето на дtтето. Т'!; пи
шатъ историята на дtтето, защото JI живtятъ. Т'!; за
КJJеймватъ негови.IJ животъ съ позоръ или го заuечатватъ
съ мава". Rой :може да реализира дългътъ на жената
въ сферата на ВJlиянието, и IЮАКО много ТЯ може да
наJlаJlИ своитi! задължения въ туй отношение. Младитt

жени само ако биха искаJlИ, биха могли да прt06разлтъ
хараперитi! и стрtмежm на юпошитt въ нашил вtкъ.
Изпълняватъ и посрtщатъ ли своятt задължения?
О, туй наше ВJlияние, колко :малко използваме
CJIучаитt и ИЗПJ1ащаме ДЪЛГGВетJ! що сме поели чрtзъ
него I Дълговетt поети чрtзъ влиянието ще се узнаятъ
въ тtxHaTa цt.10СТЪ само когато се откриятъ тайпитt
на ndlKO чов'hшко сърдце и изхода на всf>ки чо
вilшки животъ.
Само още една дума за отчета ни съ послtдната
и наЙ-вe.:rика J1ИЧНОСТЪ

Брой
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въ

rлавната

книга

на

живота

ни - Бош. Тон отчетъ оБГР3iща всички ,други. Ако
Боl'Ъ сжществува и е nмъз,цовъздатель на тия що го
npCJln", ЕОето е вънъ отъ BctltO съмн1шие, тогава
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"въ пего живtемъ, движимъ се, и сжщеСТВУlщме. Нему
дължииъ всичко, и което трtбва да платимъ за да ура"
нииъ всtки счетъ,
Нему.

въ края на краищата

го изплащаме

Тогава що вършимъ въ изплащане задълженинта

си къмъ Него? Колко нищожни оставатъ и най· добрит'!>
пи (:тарания? Има мнозина що прtнебрtгватъ и отри
чатъ дълговетt си спрtмо Него.. Даже тин що ПрИIIОЗ
наватъ

изискванията

Му,

колко малцина

lIе

правятъ

друго, освtнъ да Му даватъ часъ или два I1рtзъ сед
мицата, а често роптаятъ ако се зоватъ па HtKOR жертва
за Него. Не трtбва ли да усилимъ въ себе си ЧУВСТВQТО
на задължението ни досtжпо 1301'<1. ( Не трtбва ли по
нtкакъвъ

начинъ

да

покаже мъ

признанието си че за

висимъ ОТЪ Него? Не бива да се надtllfiыe че можемъ
да Му се изплатимъ. Ние сме въ задължение Kъыъ Него
не само отъ факта

дитt ни,

че Тnй постолнно промисля за нуж

че ни окржжава съ добрини

по така сжщо,

и

6лаговрtмин,

че ни помага всрtдъ изпитнитt и мж-·

китiI въ които сме изпэднали

по

вината

на

непокор

ството и невtжеството ни, и че е открилъ Себе Си 1I'Ь
БиБJIията и въ Сина му, Исуса. Христа.
Но има една по-свtтла страна. Богъ е 'J.алъ чо
Btкy привилегията да изплати задълженията си и да
удовлетвори божественитt изисквания по единъ чреllЪ
методъ, - съгдаслваЙIШ се да земе човtка съ всичкитt
му дългове и да го напраRИ съдружникъ въ Своята
фирма. Всичко това Богъ е готовъ да извърши по,цъ
условието, че ти и азъ ще влtземъ въ дtлото, напра
вейки го наше дtло, главната ни ц'hль, и трудейки се
за унапрtДВlI.вето на прtдприятилта що Богъ има па
ржка. Тия прtдприлтия с.т; най- великитt и наЙ·БАаго
роднитt познати човtку. Т'!; заключаватъ любовь къмъ
Бога и човtка, изграждане на характера въ правда и
довеждане на небесното царство на миръ и добра воля
къмъ всички. Ще се СЪГ.Jlасимъ JIИ на това? Тогава мо
же мъ да затворимъ главната книга l:Ъ надежда. 3ащото
главнилтъ
и туря
сме

ни

кредиторъ

на раЗПОJ10жението

притежавали

унищожава
ни

е)l,ИНЪ

задълженията

ни

капитаJlЪ

не

що

никога.

Ще откажемъ ли? Тогава не звая дpyrъ начинъ
за избава отъ фалитъ. Фалшиви ВlIисваПИJl въ главната
JtНИl'а не иогатъ излъга окото що съзира BctKa измама.
Даже другитi! най-послt ще узпаятъ че вие сме фаJI
шификатори, и ще почпемъ сами да се гнуси мъ отъ
себе си. Тогава ще ззстанемъ прtдъ веЛИКИJI бtлъ
прtстолъ Г)l,tTO "Jtнигитt ще се отворлтъ", огромни
т'!; ни дългове ще се откриятъ, и ние пе ще мо
жемъ да намъримъ пито БЪ Bo~a, пито въ другит't,
нито даже въ себе си нtкакъвъ способъ,
чрtзъ който
да ги валичимъ и унищожимъ. Тамъ ше се видятъ как
то въ огнени букви, личащи въ послtднитt отчети,
тайниятъ mрифтъ на вашето минало и рtшената гатан
ка на вашето бждаще.
Главната книга на живота е еди пъ СОJlиденъ томъ,
най-важния що имаме въ библиотеката си. Ще се обез
сърдчите ако го отворите и видите какъ ужасно баланса

натегнова

па

противоположната

страна.

Обаче отварн

нето на очитf> ни и доброто справлне съ задачата е,
начаJ10ТО на рtшаването и. И съ Бога, ГЛ8ВНИЯТЪ кре
диторъ, като приятеЛL и помощниltъ

човtку,

да

се

не

боимъ. съ Неговата помощъ въ службата Му, ние ще
СПОJlУЧИ.UЪ да изплатииъ и пай-малкитt си заДЪджения
къмъ себе си и обществото, въ мисли, думи, д'!>янил И
llЛИЯllие. Ние ще имаме честьта и удоволствието да съ
бираме съкронища на небето, гдt'IО молецъ и ръжда не ра-·
ВВМI1ТЪ, и гдtто разбойници не подкопаватъ вито крадатъ.

Прtвежда: Ив. д. Стефановъ.
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Обръщането ]'АН КЪ]'Аъ Христа.
Нанъ станахъ проповtднииъ?
Ро"енъ СЪnlЪ пъ ce.ll.o Спапцит-Б, Габровска 01'0.НIЯ па 1881 ГОi\ина. Ca1l1O ПЪрВlIтi OCCil1l. годипи
йтъ живота си CЪ~1Ъ пр-БкараАЪ у ,10IlШ, И пр-БilЪ то
на врт,~lе ХО,\ихъ IIIРС1Ъ lI1-Бсеца па УЧII.llнце. А отъ

1889-1893
/\l0.ll.repcTBo.

ГО"ИIIa

се

заНИllIапахъ СЪ

овчарство JI

Когато станахъ на Лllапа"ессТI. ГОДИШ1 6аща 11111
съ още t'/\lПlЪ ПО-ГО.ll.'!шъ Moir бvатъ, 1IIC наПСАе въ
K-l'ЪРНОLlО. 'Гъii: Ю1ТО (,I'атъ ми не б'\; ХОi\ИJLЪ шt
У'Jшшще,

даАС

го

Аа

!'ЧП

зюшятъ,

а

JllCHC,

като

"у

'1спъ," настаНII ТЪРГUВСI\Ъ. Съ тая работа се зани
мавахъ еАна ГО,'ПШ1, с.l-Б,IЪ l,оето я паП.УСНl1ХЪ 11
ОТН"охъ Аа У'Щ запаятъ обущарстпо. РаБОТIIХЪ
обущарството седем!, ГОАШШ. Тогава прiJКарахъ С"ип'Ъ
l'р-Бшепъ и СП+'ТСIШ ЖИБОТЪ, и б'вхъ свикпа.lЪ Alt
JIO мога "а работя аа АЪ.ll.ГО в}>,Ьмс НрИ еi'\ИllЪ 1Iшii
сторъ. 3апочнаJLЪ бiJхъ .l\IHOГO често 11а ги ПрОIlI-В
ПЯJl1Ъ. Съ6ирахъ сс съ АОШИ Аругари. Пр-U"а,'\охъ се
па llисuе, пушепе И АРуги ниски пороци. ТШI з.ли
пороци 1I1C караха да се отвращашшъ отъ ссбе си и
жипота. Искахъ Аа се из6авя 0'1''1. т-Бхъ, да про

0'1''1.

м-Вня ВСИЧКИ'I'оВ СIШСрНИ ll-Вща пъ характс}>а си, иО
H-ВM~XЪ потрi>6I:ата за това СИ.IIа. При псе че оти
lIахъ реАОВНО

Bc,h(;a

св. недi>.lЯ

па църква, всич~о

6-В напраз~но. Труд'!;хъ се да 6л.~а пvаnствеlIЪ и АО
6ъръ, НО гр-Вхътъ I:C'BKoгa ме л06-Бждunаше. Иыахъ
llИI\Ъ на 6.IIагочестне, обаче отъ вжтрi>шната сила
па БJlагочестието о-Вхъ съвършено JLишенъ. Съ ('Ана
~у)ш, 6-Вхъ само Iro ИlIlе христианинъ.

Пръвъ пх.ть пос-Бтихъ Еllангелската църква въ
Търново въ 1893
когато се осв-Вщаваше. ДqКОJL

1'.,

кото ПО.l\IlIЯ, едно отъ наii:-важнит-В н-Вща, което ми
направи г\Ъ.ll.60КО лпеЧ~Т.lIение, 6оЬ текста на про по

ll-Б~ника пърху коНто говореше: "АilЪ ти Rаэвамъ,
че ти си lIетръ, И на Т08И каllIЪJ>Ъ ще СЪilИl\ам:ь МО
лта I~ъpl,пa; и вратата

адови н-Вма Аа и Oi\OJL-Бятъ."

(.Ыа'Iтея 16; 18). Ч:{~IЮ н-Вщо, казахъ въ себе си, пъ
ЕвангеJLието па тия хора има и камани! По какво
друго l\lOжахъ да си DО.l\ШМЯ, когато JI-Бмахъ по-r а 

но никакво понятие, като какво Н'l;що е ЕпаНГl'АИС

то. И 8ВЪ в-Врвамъ, че както на мене, тъи и на мно
го АРУГП не CJL-В"оватеАИ Христови е 6ИJLО чудно, ко
гато за пръвъ пжть сж

го

чу.ли ИАИ проче.лЙ.

СА-ВДЪ това Н'БЩО 8а OIioAO АВ-В ИJLИ три ГОАИ

пи, не стх.пихъ въ Еnанге.lската

това вр-Вме,

когато

пъ църква, единъ

църква. Но пр-Бзъ

аэъ се зар-Вкохъ да не ст.';;шra

IIIОМ Аругарь, съ когото работi>х

ра60ТИJLJllщата.

К.II.ечки, ГВОЗАеи, шtAЪПИ 11 АРУГИ ин

струменти се смт.сваха НЪ е,\IЮ.

ожеСТОчена борба,
Бява.IIИ

но

еАИНЪ

три-четири

спрimо

часа

за

Аа

СА-Б"ъ еАна такава
АРУГЪ,

итди

C1lle

постаВИ.IЪ

иапопо

псiшо нiнцо на моЬетото .l\IY, 'Гакъвъ гор+'щъ за
ЩИТIIИКЪ б+'хъ на 6ащината си В11ра, 1Iшкаръ И по
криво paHYJll+'H~le, и жестокъ ГОIштеАI. на Еванге
JLИСТО. НО 6.11.3ГОNlрение погу, rona не 611 на AP.ll.ro
bp-БlIIе. ~je;r;,\y многото ХУ.IIП, гонения, борби п 60НО
ве. този lIIoii ,II)угарь СПОАУЧИ наИ-ПОСА-Б да llое+.е
С+'lIlето на животъ n-Бченъ въ СЪРАцето .l\1И. 'Го ХПI\
на I\Ъ.ll.(ЮIЮ 1,0pelIp, израсна,
на Hp,j;lIIeTo свое.

Нторото nш отиване
стана

по

тозн

па

разви се и Ааде Н.II.ОАЪ

ЕвангеJLската

църква

Щl'IИПЪ:

П1У!J3Ъ ВИlllата на 1897 година се ОТВОРИ eNlO
JI(~А-Б.нlO у'шлище при църквата св. hогорОАица, ко
ето Иlllаше за цiыь Аа запознае съ четене и писане
пси'\Ки'r'h Баllаятчии, м.лади и стари, които не 6-Вха
ХОАИ.lIИ по-рано въ УЧПАище. Между 1IШОГОТО учени
ЦИ, които о'Ьха се записаЛI, бi>хъ и аБЪ.

Въ началото ва е,\на-дв-В седмици училището
вървеше ШIOГО добр-Б. Доста Ба6-В.l-ВжитеJL1Ia черта
въ xapalaera на насъ българит-В е това, че 1IIНОго
н+'ща въ живота си пр-Вдприемаl\lе съ горт.щъ ен
т:,"сиазъиъ, но бърже се уморяваме. Топа направиха
нашит-В учители и учитеJLКИ на това HeAoЬJLHO учи
Аище, което Иll!аше такава Аобра Ц-ВАЬ. пыlватаa и
втората heA-Б.II.Я вс-Вки отъ т-Вхъ 6i1ше на м-Встото
си, но па третята, Ka'ro че .11.11 съ .l\teT.lIa б-Вха ИБМ-В
тени, нъмаше нито еАИНЪ. Училището вапочваlIIе
сутриНI.

на

"епет],

и

сnършваше

на

АванаАесеть

ча

са. Ниii: ги 'JaKaX;\le единъ часъ, но никои не Aoii:Ae.
Подигна се общо неГОАувание отъ тая Аоша постжп
I\1t на учите.ll.итi>. 3апочна Аа се говори Аа изпра
тимъ еАННЪ отъ УЧНAlfЩНИТ-В муги Аа имъ съ06щи,
че ги чаr,3;\IС. Но наii:-пос.l-В ни се каБа, че каквото
и 1'11. сторимъ въ мучая, всичко ще 6.ж.Ае напраБАНО,
тъii: като т-Б ИIlJa.ll.И вечеринка нея ве'lерь, сеАт.JLИ
.l\шого късно пр-Взъ НОЩhта и сега tp-ВБПа.'!о t\a си
отспятъ.

Тогава СДИIIЪ

eJLaTe.

ПОАИРЪ l\(епе,

отъ насъ се 06аАИ:

"Другари,

азъ ще пи запеАа на едно

M-UC-

то." Нi>ко.шо "уши го попитаха, какво 6'Б топа 111-1..CTO~

па

което

исн:аше

Аа

ни завеАе,

и tlаJLИ

ще

се

ПО.ll.llупаlllR п-Бщо, lЫИ Сl!.nЮ ще си изгу6Иl\IЪ пр-БlIlето'l

"l\I-Бстото,

,1-UTO ;ке.IIая да пи заnеАа е Еванге.ll.скаТIt
DOJLsYBaотпде1l1Ъ
тамъ,
OTKOJLKOTO Аа стоимъ тукъ,

църква, и п-Врва1l1Ъ, че много повече ще се

ме sae,'Ho 06ущарството започна да я пос-Бщав~, и
то pej\OBHO вс-Вка св. нед-Б.ш. И като така, ТВЪРА-В

,ме,

естестпено 6-В за него Аа ми раБправи въ понеА-БJL
lШКЪ нiнюи отъ но-интсреснит-В н-Вща, които е мо

JМИ Аа скитаllIе ИБЪ УJLИЦИТ-В." ЩС';\IЪ свърши, ПСИ'I
ки KOJLKOTO 6-БХl\lе въ УЧНJLIпп;ето, като съ еДНIIЪ

жаАЪ да схване отъ проповi'дьта на пропов-Бдника.

Г.ll.асъ

ако

ИББикаХllIе:

да

ВЪРВИl\IЪ

тогава

по-скоро,

Аа не

06аче на мене ilYMaTa "протестантинъ" звучеше мно

61': f\a свърши М'уж6ата.

KOJLKO

ква не 6-В както първото. АБЪ 6-Бхъ сега :о.ш.лко по

го неприятно въ ушпт-В IIIИ. Не искахъ Аа я чуя, а
повече

B-ВАника

да l\1И се говори,

какво

кавздъ

ИJlIЪ. JIного пжти СЪ.l\IЪ отиваАЪ

пропо

Ао тамъ,

щото да зату.\я ушитi> си, Ба "а не го САушаlllЪ, ка

то 11111 ГОВОрИ.

Ilри6+'ГВаАЪ

да го заставя Аа

сыIъъ даже и· до 60ii, за

пе ми раБ правя

за хора, които сж

си ПРО;\I-Вни.НI noВraTa. ПО.l\IЩI 1IШОГО ясно, че не вед
нажъ

c;\le съ6аряли калъпит-В

турваJLИ

на

8емята масата,

отъ

по.лицитi и ка

на която работ-Вхме

въ

Второто

i\1II

пос-Вщение на Евангео1.ската цър

ГО.ll.-Вмъ на ГUАИНИ, осв-Внъ това въ мене 6-Вше се
пр06УАИАО гор-Вщ6 жеJLание Аа търся знание, Аа и
sуча .lIIfЧНО се6е си,

какви

с.ж.

отговорноститт. l\Ш

СПрЯlllО се6е си, СПРЯ1l10 Gога и Dод06нит+' между lЮ
ито жив-Вя. По тая причина иного вниматСАНО САУ

шахъ вст.l,а АУ;\Ш, която llВJLиsаше отъ устата на
nропов-Вдннкъ. И като говореше, азъ просто се сра-

Стр.

че

.tи

защото

се
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всичхо

отнасmпе

що хава

оТ'Ь

ИВХ.1.ючите.1.НО

аIIВОНЪТЪ,

само

ва

хато

мене

въ

Ц-В.1.ОТО съ6рание. Като ГО e.tушахъ да говори про
тивъ разнит-В видове Гр-Вховв, хосмит-Б ва Г.1.авата
ми настръхваха. Н-ВХОАХО п&.ти се изпотявахъ и си
миC.t-Вхъ, 6ездруго тр-Б6ва Аа ~IY е разправи.1.'Ъ тия
н-Вща моя другарь. Отъ к&.д-Б ме знае този че.1.О·
в-Вкъ, че сыlъъ прави.1.Ъ такива .tоши ра60ТИ, та ги
разправя тукъ ПР-ВАЪ ТО.1.кова хора Аа ме сра.lI1И?
Първия въпросъ, що запитахъ пропов-БАника

гр-Вшенъ. Богъ чу 1I1О.tитвата ми. Скоро C.1.-ВАътова
почувствувахъ една нова СИ.lIa въ мене. Авъ пов-Вр.
вахъ, че

Исусъ

б1> 60жественъ.

че б-Вше наистина

Синъ Божи, че 6-Вше Богъ. C~гa cъp~цeTO ми 6-В

ИЗПЪ.IIнено съ ГО.1.-Вма раАОСТЬ, хато внаяхъ че Исусъ
Христосъ е 1I1ОИ .1.иченъ спаситt:'.1.Ь. Всичко ОКО.1.О ми
се виж"аше ново. Цiыиятъ св-Втъ се б-В ПрОМ-ВПИ.1.Ъ.
По.tучихъ нова св-Вт.tина отъ ropi>. Ви~-Вхъ ново
вебе и нова вемя. Авъ вече б-Вхъ се пов-Ври.tъ на
ПЪ.1.но въ Божиит-В ржц-В тайно, но вж.тр-В въ мене
единъ

г.tасъ

l\lИ

Аумаше,

че

това

не

е

достатъчно:

СА-Вдъ свършването на C.tужбата б-В: има .1.И н-Бщо
въ Еванге.1.ието, КОЕ:ТО да говори противъ правос
.1.авнит-В свещепициf И ТОИ ми посочи да чета Еван
ге.tие отъ Матеи 23 r.taBa. На ИВ.1.иване, ми даде ед
на 6рошурка подъ sаг.tавие "Къмъ бевпристрастни,
Т-Б и напрilдничави съотечественици."
Като си отидохъ у Аома, веАнага вапочвахъ Аа

сега ти тр-В6ва да ивпов-В~ашъ Исуса Христа пуб
.1.ично пр-БАЪ че.1.ов-Бцит-В, ващото е писано, "Който
ивпов-БАа Мене пр-Вдъ че.1.ОВ-Вl\ИТ-В, и Авъ ще ив
пов-Вдамъ него пр-БАЪ Отца Си и пр-Вдъ светит-В Му
анге.1.И." И тъи, хато тови вж.тр-Вшенъ Г.1.асъ не ми
даваше спокоиствие, ваявихъ на ПрОПОВ-ВАника, че
же.tая да ивпов-Вдамъ в-Врата си въ Христа пуб.1.И'I

се карамъ съ другари си, и МаАКО остана Аа го бия,
защо е xaвa.tъ на пропов-Б"ника всичко щО СЪМЪ

но

ВЪрШИ.tЪ.

Но той се стараеше да ме ув-Бри; че не

му е Rазвa.tъ нито дума ва мене. "Пропов-Бдника,
казваше той, винаги си говори тъИ. Ако искашъ да
се ув-Бриmъ още по-добр-Б въ това, в.1.а и идущата

нед-Б.tи."
Прочетохъ брошурката,

КО.1.КОТО можахъ,

ту

рихъ и ВЪ вк.тр-Бшниятъ джебъ на Da.tTOTO си и
ОТИАОХЪ Аа играя съ Н-ВКО.1.КО Аругари отъ маХ.1.ата,
въ която жив-Вяхъ. Пр-Ввъ вр-Бме на играта т-Б за
6-h.t-Бваха брошурката въ 1IleHe и поже.1.аха да я ви
дятъ. Азъ iПIЪ И даАОХЪ и чакахъ да виАя, какво
ще се проивнесатъ за нея. Т-Б прочетоха b-Бко.1.КО
реАа

отъ

първата страница,

ПРИ.1.истиха

я

еДИНЪ-Ава

пк.ти п съ ГО.t-Бмо пр-Бврение я ваХВЪр.1.иха на ве
мята, като кавахъ, че БИ.1.а протестанска. Авъ се на

веАОХЪ, вемахъ я 6езъ Аа И1l1Ъ прО,'У1lIaМЪ вито еАна
оставихъ МI и си тръгвахъ ва дюкяна. Но ка

AYl\la,

то каваха,

че

6рошурката БИ.1.а протестанска,

много

се уп.tаmиxъ, и пр-БАИ I,a стигна до "юкина, скъсахъ
и на дв-В по.tовини и я вахвър.1.ИХЪ на у.1.ицата, ма
каръ че ве 6-Вхъ нам-Ври.tъ нищо .1.ошо въ нея но
рано, като я прочетохъ. Но отъ I~акъ скъсахъ бро
шурката, съв1>стьта 1I1И не ме остапаше на мира. Но
стояно

ме

ивм.н..чваmе

чов-Вшки Г.1.асъ:

и

като че.tи

а6е 1I1Омче,

1IIИ

говореше

съ

какво .1.ошо нам-Ври пъ

самата книжка, та я скжса ТЪИ жестоко.

Тогава р-Вшихъ трети пжть Аа отида на Еван
църква. Ето какъ: ще ОТИАа първо, кавахъ,

re.tcK8Ta

на правоe.tавната

църква,

ще

чака1l1Ъ

таl\lЪ

до

ще

се чете,

каквото

ВЪ правоe.tаввата

църква и.tи н-Вкое АРУГО, И ва rO.1.iIl\lO мое щастие,
рав6рахъ, че Еванге.tието е едно и сжщо въ дв-Бт-В
църкви.

Отъ JIero Аеньпочнахъ редовно да пос-Вщавамъ
събранията на ЕвангеАСАата църква. Никога не ив
пускахъ съ6рание, както въ св. недш, тъи и пр-Взъ
седмицата. BciJKora така си нареждахъ ра60тата, що
1'0 Аа не 111И ПР-БЧИ Аа отида на събрание. Въ всич
ко туй азъ уciJщахъ Божията неВИАима, но си.tНа
рЖRa, която ме ВОАеше по пж.тьтъ на правдата. И
не м-Вдъ дЪ.tГo BpiJJIle въ мене се появи СИ.1.но же
.tание

Аа се освободи

ОТ'Ь

тежкия

товаръ на: гр-в

хъТ'Ь, които висеше върху рамен:БтiJ 111И. Азъ се мо

.t-Вхъ ва Бога

Аа ме прости,

да

ако и да б-Вхъ мвого

се

присъединя

И така, на
ПОАЪ ивпитъ, а

ва

къмъ

ю.tий

13

църквата.

1897

ПЪ.1.енъ

ГОАина б-Вхъ приетъ

Ч.1.енъ

на

църквата ме

приеха на 3 Ю.1.ИИ 1898 година. Отъ тогава Ао "ень
Анешенъ Богъ ЧУАесно ме е води.tъ и ми е ПОll1а
ГаАЪ Аа по6-Вждаваl\lЪ всичкит-В си врагове, вж.тр-Вш
ни и външни, които сж. се ивпрiJчва.1.И ПР-ВАЪ мене.
ПОВВО.1.ете ми да ви равкажа Н-ВКО.1.КО мучаи
отъ моя христиански животъ:

жете
ху

Аа

ОТЪ

хоито сами

1110-

видите Божията все1lюг&.ща д-Всница вър

мене.

ВеАнага

е.t-Вдъ

приемането

ми

подъ ивпитъ,

авъ тр-Вбваше е,\ИНЪ пж.ть за винаги Аа се простя
съ всичкит-В пороци: пиянство, пушене, кражба, .1.Ъ

жа и l\IРЪСНИТ-В

АУl\1И и пр.

Тона

азъ

не сторихъ

отъ само себе си, съ моята собствена си.tа. Ващото
и по-рано, прiJди да поe.t-ВАвамъ Исуса Христа, ис
хахъ да се избавя отъ тия пороци, но не можахъ.
Не е .1.и явно, че Богъ 6-В KoiiTO ми даде СИw1а Аа
се противопоставя на всички тия изкушения? Да
имъ 06ърна гръбъ? Да ги напусна еАнажъ ва всег
да? 1\о.1.ко с.н.. истини думит-В на ап. Пав.tа, които

кавва: "Ващото не ся срамувамъ отъ б.llагов-Вствова
нието Христово; понеже е СИ.1.а Божия ва спасение
на вснкого хойто в-Брва първомъ на Юдеина, а по
С.1.оЪ на явичниха." "Ващото вс-Вко отъ Бога родено
п06-ВЖАава св-Втътъ, и тая е поб-ВАата която е ен'В
тътъ побiJ"и.tа, в-Врата наша." Кои е които по6-Вж
дава св-Втътъ, ахо не ТQВИ хоито в-Врва, че Исусъ е
Синъ Божий?

ЕАИНЪ п.н..ть 1IIaистора

като

се прочете Еванге.tието и e.tiJАЪ това ще бърва1l1Ъ
да отида на Еванге.1.ската, да ВИАЯ да.1.И сж.щото
Евангe.tие

и

ми ме накара да ОТИАа

да му хупя рахия, во авъ ус-Вщахъ, че не бива Аа
сторя това, тъй хат о 6iJхъ Р-ВШИ.1.Ъ Аа C.1.-ВАвамъ по

стж.пкит-В на Христа. И тъи обърнахъ се КЪ1l1Ъ не
го, бевъ Аа се сраМУВRIIIЪ И.tи страхувамъ и му ван
вихъ, че по

никои

начинъ

н-Вма да ивпъ.tня вапо

в-Вдьта му. Кавахъ му, че ахо употрiJби наси.tИе Аа
вастави да му се покоря, азъ ще пр-Бдпочета Аа
го напусна, OTXO.llICOTO да му хупя ракия. Отъ него

1Ile

моментъ тои вихога не дръвна Аа ме накара на по
д06во н-Вщо.

На другата

сторъ

да ра60ТИ.

година

ОТИАОХЪ

УC.tовието

ни

при АРУГЪ

маи

съ него б-Вше, че

пс-Бка св. Beд-В.tн пр-Вди об-БАЪ да отварямъ Аюкяна,

да бърша и мажа обущата съ щамо и да продавамъ,
ако ДОИАе н-Вкои купувачъ. НО ЩО1l1Ъ [,а'го станахъ
ПЪ.1.енъ

ч.tенъ

на ЦЪРЕВата,

не

кяна въ св. heA-В.1.Я. Рав6рахъ

отвори хъ

много

вече

ДЮ

A06piJ, че ако
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го отворямъ ВЪ св. пеА'Й.tя, то съ тона. нарушавапrъ

една отъ Божиит'1> sапов'1>ди, КОЯТО г.tаси: "Шесть

сеть JlIИПУТИ

lle

ми прОАума. С.\'Ь,р. тая ка-аа паува,

06ърна се КЪJIIЪ мене и ми кава,

'/е

lIщкаръ

Аа пе

ДИИ ра60ТИ, а въ сеДl\lИЯТЪ си почини и на Бога го
ПОСIii;ти." И тукъ постл;.пихъ, както и при първия
с.лучаii. Казахъ единъ пж,тъ на жена му, че никога
н'1>м8. да отворя дюкяна въ св. не,\'1>JLЯ, макаръ че
така съмъ се УCJlови.лъ. ТЯ му съо6щи това мое 1''1>-

сыl1ъ свършиJtъ nсичкит'Ь отд-Б.лiшия, ще ме приеме
въ първи к.ласъ. "В+'рваllIЪ, че ти не ще 6.жАешъ,
като тил ма~ки lIюмчета, които чакатъ само Аа бие

шение, но тои нищо не ми Rasa,
че накара ,\80 отворя дюкяна въ

"а

нито ПЪRЪ ме ве
св. нед·lм.я. Богъ

6'Йше винаги съ lI!ене и ми ПОllIагаше "а ив.tШЩМъ
по6'1>"итеJLЬ и прiшо6.:вдите.tь надъ всички lI!ж,чнотии
и прiшятствия въ живота. Ра60ТИХЪ тъи сж,що и
шесть мiJсеца при хора 6еввт,рници, но хваАа да бж,
Ае на името Божие, че Той ме вапави отъ т'Ьхното
.лошо и ги6еJLНО в.лияние. И сега мога да се провик
на съ думит-Б на АПосТо.tа Пав.ла: Съмъ каквото

съмъ съ' Божията 6Аагодатъ и Божията 6Аагодатъ

на мене не 6'Ь направдно, но трудихъ се да СТОЯ
в'Ьрно ва Него." Пр'Ьвъ това кратко Вр7ше, I>ОСТО
прi>карахъ между тия 6еsв'Ьрници, постояно свид'ь
'l'е.лствувахъ ва Божията 6еsгранична .Iю60вь; която
покаsа къмъ насъ гр'Ьшни и недостоини че.;tовiщи
въ Jlицето на Исуса Христа. Много други интересни
н'Ьща се с.лучиха, когато ра60техъ при тия хора, 110
нiJмаll!Ъ вр'Ьме да В.;tивамъ въ подро6ности и отъ
друга страна се
ча

съ

страхувамъ Аа

не 6и да

вп отек

говора си.

Постж,пванието lIП! въ учи.лище бiJ

ПJlанъ Бо

жий. Б-Вхъ, ако помня А06р1;, на осемнадесеть ИJlИ
Аеветнадесеть години, когато постж.пихъ въ

Амер.

Н. Б. ваведение въ Саll!Оковъ. Въ самото нача.;tо прiJ
ди да постж.пя въ

УЧИJlИще имахъ

такива

гоJl'ыlш

lIlж.ЧНQТИИ, щото по' ЧСJlов'Ьчески aRo r.;teAa чеJLОВ'ЬКЪ.
ще каже,

че не е мис.лнмо Аа се ПР'ЬОДОJliJятъ.

въ Божиит'Ь очи ра60тата 6'Ь тъкмо

Но

06ратно. Кога

то г-нъ Паве.лъ ТОАОРОВЪ писа на АИрeI,тора, че ис
камъ да пост.жпя въ уЧИ.;tище,
ме

приематъ

съ Аесеть

тои отговори,

напо.леона,

а ааъ

че ще

имахъ

са

1\10 три. И отъ Т'ЬХЪ тр'Ь6ваше Аа п~атя аа пж.ть отъ
Търново

до

СазIOКОВЪ, Аа си

внеса ва храна въ

K.;ty6a. И
60р6а съ ce6tJ

когато имахъ
правн, АОХОЖАа еАИНЪ

купн

учебници и Аа

точно въ

това

Bp'bllle,

си, като какво Аа на
чов'Ькъ отъ градътъ Аа пита

г-пъ П. Тодоровъ даJlИ има н'Ькое EBaHreJtcKo учи

.;tище въ Бъ.лгария, въ което да изпрати сина си въ

него "а се учи. Г-нъ П. 'ГОАОРОВЪ
такова учи~ище въ Самоковъ.

JЯУ кава, че Иlllа

Съо6щи 1\1У тъй с.ж

що И ва 1Ilепе, че ще отивамъ въ него. Той поже~а

А8 се ср'Ьщне съ мепе, Аа си ПОГОВОРИlllЪ и Аа опрiJ
А'Ь~ИМЪ ,\еньтъ, въ който да тръгнеlllЪ, като при то
ва 1I1И о(,-Бща, че ще

ми

п.;tати

п.жтнит'Ь

разноски

отъ Търново до Самоковъ.
Но не 6iJше еАинствата м.жчнотия, както ка
вахъ, по-гор'Ь, само матеРИaJIНИТ'Ь СР'ЬАства, а има
и Аруга lI1НОГО по-го.;t'ыlаa отъ нен. Авъ б'1>хъ
свърmИJtЪ само първо ОТА-h.ление, а като се явихъ

lIIe

при

директора,

ва Аиректоръ

на учи.l.ището

тогава

6-1> г-нъ Р. 'Гомсънъ, тои ме попита, накO.IКО Пр-l>k

мета ще Аържа ИВШI1'Ъ. Отъ начаJlО не sнаяхъ какво
Аа му отговоря,

понеже не рав6ирахъ;

що ме пита.

И с.лiJАЪ lIIaJlKO равмиш.tение, авъ му кавахъ: Г-нъ
ТОМСЪНЪ, не раа6праlllЪ що вначи Аумата "пр'ЬАмеТЪi"
а камо Jl.И Аа Аържа изпи тъ.

"Но ти пе си.ли

хо

АИJlЪ на У'lИJlище"? Jlle попита тоИ. Да, ХОАИХЪ са
МО шесть мiJееца, когато 6'Ьхъ на сеАО. Той се иа

C1\le,

наведе се надъ масата си, и н'Ьщо за

OKOJtO

Ае-

камбаната да иа.;tiJsатъ да играятъ, а ще се учишъ,
Да, за това имено съмъ АошеJlЪ да уча, а не

Ha.IH"?

играл.

"Има Hi>KO~KO ученици отъ първи КАасъ, кои
то ще "ържатъ ИSШJТЪ тая вечерь по 6ЪJlгарски
ези къ. Иди и ти съ т'ьхъ Аа CJlушашъ. 'Гова ще 6.&Ае ва тебе по.;t'Ьзно, sащото ще ее ваповнаешъ съ
учитеJlН

и

ще

чуешъ,

какъ

нвпитва

и

какъ

учени

цит'1> раsправлтъ урокътъ."
ОТИАОХ\lевечерьта У'Iите.;tьтъ sапочна Аа ив
питва по-ма.;tКит'1> ученици, а на lIlelJC .,а"е Аа rJleдамъ единъ a~6YMЪ съ карТИ'IЮJ. Но hair-ПОCJl-Б АОП
де и мол редъ Аа казвамъ. Дигна ме и почна да .ме
пита, какво н'1>що е ивречение, що е МИСЪ.;tь? и та
ка нататъкъ. Авъ Rавахъ, че нищо не разбирамъ.

"Ами не можешъ Jlй поне да четешъ"? Мога да сри
ча мъ, като ученикъ отъ първо отдiJ.л'1>ние. Тоими
подаАе единъ в'Ьсникъ и ми посочи Аа прочета една
Ma.;tKa статийка ОТЪ него. Но какво съхпадение! Авъ
б'1>хъ прочеJlЪ прiJвъ деньтъ с.жщата статия н'Ько.л
ко п"у.ти. И RaTo н вид-Бхъ, рекохъ еи, поне на че
тене

ще

иs"ържа

ШШИТЪ,

ако

не

мога

по

дрУГО

и

ваПОчнахъ "а чета. RaTO стигнахъ АО cp-БАата на СТА
тията, учитеJLа :ме спрi и кааа: "Ти ще се научиmъ."
Но като незнаяхъ, какво АРУГО ДА му кажа, рекохъ,
чв.. на.ли

ва

това

сыlъъ доше..tъ

въ

УЧИJlИще,

Аа се на

уча. Никои АРУГЪ ученикъ по-рано, нито с.л-В,J,Ъ l\leне, не 6'Ь приетъ въ учи~ище 6езъ да е свърши.лъ
основно учи.;tище, както менъ. И въ тоаи с.л'учаif за
моето

постж.пване

въ

учиJtище

никакъ

не

се

сыl-

н'ЬваlllЪ, че Богъ искаше тъи Аа стане и стана.
ИМaJLЪ съмъ твърдiJ го.t'Ьми м.жчнотии, а особ

но въ начаJtОТО, 8а

И8Арж.жка въ УЧИJtището.

вата година haii-мa.lКО

шесть пж,ти

1I1е

Пър

ИSКJlючваха

отъ КJlу6ътъ, понеже н1щахъ Аа внеса на вр'Ьме
ОПР'ЬА'ЬJtениn ва храна пари. Но Богъ, на когото се

ТРУА'ЬХЪ в-Врно да с.лужа, не ме оставаше въ ОСКЪД
ность. Тои ВС'ЬКОГА ПРОlllИШJlяваше по еАИНЪ и по
АРУГЪ

начинъ

ва

мене

.

Като свършихъ първи и

llТОРИ

к.ласъ

вемаХА

ме воиникъ.

И като ВОJlНИКЪ, стояхъ ТВЪРj\О ва МОЯТЪ Спа
сите.lЬ. Мновина по-рано с~ужи.;tи отъ 1I1elle Еванге
~исти казваха, че 6ИJlО много мж,чно ва единъ МАа
Аежъ Аа ИSПОВ'ЬАа, че е Христовъ поC.;tiJАОВАте~ь въ
кавармата. Но ва lIIeHe не 6'Ь тъй м.жчно, ващото
зная:хъ въ Кого съмъ ПОВ'ЬрВaJlЪ, И че ще ми се да

де потр'1>бната ПО.1ющь ва да п06'ЬАЯ
въ кавармата,

ще.

Наистина,

както

6'Ьхъ ги

Христосъ

мл;.чнотlfЙт'Ь 11

поб'ЬАИJLЪ ВЪ учи.ш

е каsа.лъ, че въ св'Ьтътъ

ще има гоненил, скър6и и ПJlАчове

за Неговит'Ь по

CJl-БдоватеJtи; "но ,J,ърваИте, кавва, азъ п06i>дихъ CBiJТЪТЪ." Всички, се казва на АРУГО м'Ьсто ВЪ св. Пи
сание, които

искатъ Аа жив-Бятъ

Христа Исуса, гонени ще 6а-Аатъ."

6~агочестиво

въ

I\авахъ си, че HoВlIlQ ващо да се страхуваlllЪ отъ
гоиения, защото в'1>рвамъ въ еАИНЪ живъ, а не въ
мъртаnъ спасите.ль. Нъ единъ спасите,,\ь, коНто е

6.1ИЗО нри 1I1ене и е гото въ Аа зш защити отъ ВСИЧ
кит'Ь раsжеженп CTpiJ~II на Лукашш.

Стр.

====.

=========~====..===~

Още на ПЪрВИЯ _1еш., ЩОnIЪ СТЖПИ ·кракътъ :ми
отн,жТf)'); прага на Kasap;,raTn, оtii'Вих.ъ об-Бя~"еНIlСТО
си. Т-Б8И, 1>0111'0 сл;. ХОДIЫИ ВОИ:IШЦИ вшштъ, че ни
каква книга не 1IIOже Аа ВJI.'Бве въ кавармата
равр-Бшснието на посното начаJlС1'ВО,

6еRЪ

По.tКОВИЯ коман,J,ИрЪ ивдаде ваПОП-n,1I"
щото
всичкитiJ ротни Аа пр-БГJLе,\nТЪ книгпт-n, I,OllTO 1I1JLn-

.'111'1> воИ:ници с.,\> ВIIе.lИ въ кавармата. На СJL'ЬДУЮ
щИЯ ,J,eHb ротния "oiiAe Аа пр1>г.ле,'\а, какви !шиги
иматъ lIыа"ит+' Dоi1llИЦИ и да ги зав-nри. 'Гогава
фе.>lдфе6е.\а AoirAe при мене и ШIва: "Пу.леIJЪ, даи СИ
IШИГIIТо}; Аа ги пр1;ГJLе"а ротния. lIонеже авъ имахъ
lIaii-llIIIOГО

IШНГИ отъ

всички воitнИl\И,

той остана

О"у,\еllЪ. 3аIl01l-Б{\а да отида въ I,анцеJl.арията МУ.
l\ЗЪ paH6rax.'}, П\JИ'lИната, ва която ме вика, проБ"и
да 111И съ06щн;

1111

то се IIриготвихъ

ва отговоръ

на

lIыlJo(~ит-n му. lЦО!I1Ъ като BJL-nЗОХЪ въ канце.lария
та му, застаuахъ мирно и Еавахъ: какво <lаПОR-Б,i\ате,
г-нъ капитаuъ: 'l'OiI ще ИЗГ.lе,,\а нроницатеJl.НО ноБ

1'0.\1'0

П..hти

отъ

г.1ава

_,о

пети

ва пари JLИ си протестаиТlШЪ

и

и~и

l,a8a:

"кажи

ми,

по у61>ждение?"

По у61>ждение, г-иъ капитанъ. Поf\иръ топа той пр-Б
г",еда книгит-Б ми, вав оБри ги 11 почна: "наmит-Б ва
кони повво.ляватъ в1;рОТЪрПИ1ll0стьта, но строго ти
вапов-БN!al\IЪ да не пропов-Бдnашъ!U
Но, при все че
MII се вапов-БАа тъiI строго Аа НРО нропов7>Авамъ, пакъ
не МЪJl.чахъ, а Г080р1>х'Ь ва другарпт'в си, чет-Бхъ
ИJ\lЪ отъ Би6",ията и lIIНOrO отъ т-Бхъ сыIъъ води",ъ
на

църква.

Когато се кава, че lце
на фе.1цфе6е",а,

ни J;ъ.tнатъ, дсможихъ

че ако искатъ да ме къ.;tнатъ да ми

кажатъ, ва да lIюга Аа съ06щя HIt пастира си да ДОИ
де I,a ме ваКЪАllе, кагата ще ИВВЪрllIИ тови 061У};,4Ъ.
'Гой се обърна кыlъъ :lIене съ т-Бви АУllШ: "а6е МОМ
че, я си г",едаи работата; ти си саllIЪ въ ц-Б,IIИЯ по.>l къ,
ва туй може и да се не 'Къ.шеmъ." Д06р-Б, во Г.1le
АаИ'ге, ПОC.>l1; ,\а не ви е мжчно, ако се С.АУ'lИ н-Бщо
пъ

Аеньтъ, когато ще

110

никоiI начивъ н1>ма

не

правомавенъ

натъ,

се

извърши

KJleTBaTa;

защото

_,\а се СЪГ.llася Аа ме ваКЪJL

свещенпк'}).

l~aTo доНде деньтъ, въ които щ1п;:а ,\а ни КЪА'

азъ си 1IШC.II.оБхъ,

запи по-рано

въвъ основа ва А"II1ИТt. lЩ

отъ феJLАфе6е.>lа,

че ще

IIle

ПРОВОДЯТ'Ь

l11;кжд1> на ра60та, И.1lИ ще :ме ОСТ8ВНТЪ въ каваР;l1а
та, ва I~a не I\Je ВОДЯТЪ да се къ,,\на. ()6аче ра60тата
и1lJt-Бве ТЪЮ\IО 06ратно на топа, което ~И пр-lЦПОАа.
га хъ. I~aTO почнаха да Аапатъ параАНИ дрехи на ,\ру
ГJlт-Б воil:ници, даДОха и на менъ. Тогава се уп1>
рИХ'Ь, че т;' ИllIaТЪ на~IоЪрение +~a 1IIе КЪ.lIЩТЪ. ОТИ
АОХЪ ВТОрИ

Брой
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Jlжть

при ф8JLАФе6е;;ш

и

IIIY

кавах'Ь, че

ll1>nIа да приеllla да се вакълна по l1раВОС.>lавенъ на
'JИП'Ь, но тои се направи като че JLП не ме "у, II си
Dл1>ве въ канце.1lарията. Пърнахъ се и си КЗ'lахъ,
да ВИДИIl1Ъ какво ще ИВJl.оЪве отъ това.
ВеАнага като се приготвихме, строиха ни и ни
наведоха ва м1>СТИОСТI,та "Ыарно по.ле," к,жд-nто щ1>
ше да се ИЗВЪрШИ K.1IeTBaTa. Построиха ни въ рав
гънатъ строи, въ двоЪ реi1ИЦИ. Авъ се с..\учихъ въ
първата редица б.>l.llЗО _10 ана.лоя (църквата). I~oгaTO
свещеника СВЪрШИ церемониит1>, ~ачи се на еАИНЪ

,,':!;

СТОАЪ и заПОчна ла говори

ва вначенпето

ва к..\етвата.

С.л1;дъ топа кратко 06яснение, каза, nсичкитi;
IJоirници да си дигнатъ А-Бсвата ржка ва гор+' съ

трит1> пръста събрани и да повтарятъ подиръ него
Ау.мит-h: ,,3ак.\ева~lЪ се въ Името на Отца п Спна и
Духа CBiJTaгo, че ще с.лужа чество И в1;рно на Кия-

=~~=
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В3: 11 OTe'leCT130TO, като 1'0 заЩИЩRНlIllIЪ отъ вънкаш
ПП 11 nжтр'БШНИ врагове, и ако стане НУЖАа и1;1\1а
"а пожа.llЯ ПОСА1Jдюпа си капка кръвь ва него." Авъ
не си дигнахъ p"v;Ka:ra. ПОJl.УРОТIlИЯ КОМaIЦИРЪ ме
ва6'1JLоБIЩ И почна да виюt: "Пу.;lевъ, дигай рЖ-Itата
си!" Азъ отговорихъ, не МОГl1, г-нъ подпоручикъ,
това е прОТИ ВЪ УО'Ьждениеllието щц. Втори п,жТЬ ив
вика, "i\l1гаи р""ката." По авъ l:авахъ, че по HHKoii
начинъ не ще сторя това. И тю,а, Toit 6-1; прину

N"

денъ

ОТИАе

и

Аа

ме "О.lОЖИ

на

",рутиния

коман

,}иръ. НЪ топа bp-hме доиде ко~raндиря на трета ро
та равяренъ, като н+'коН Г.;lаденъ .лъвъ, И<I..\-Бва.'\Ъ
отъ КоЛ1>тката си, койт() искаше I,а ме равкк.са на
шti,чета. Спи ржката си на юмрукъ И му се искаше

Аа ме УАари пъ ГЪРАИТоБ.

Другъ скърцаше съ вж6и

и МИ се ваканвате, че ще nш Ащ\е ,\а разбера какво

вначи

да

(е

не

ПОЕоря:вамъ

на

l.авахъ p-БшитеJl.НО, че нищо
ви,

ващото

имамъ

Хи.1Я,J,И

нача.1tство,

а

азъ

МУ

не 1I1Oже да МИ напра
пк.ти

ПО-СJl~енъ

за щит

НИКЪ отъ него. ДругаритоБ ми помежду ЕОПТО 61>хъ,
просто

треперяха

отъ

страхъ,

и

ве

можеха

да

си

06i;спятъ, F:aKBa 6-Б тан ТВЪР40СТЪ въ lIIене. AoirAe
дружиния командиръ, ва дружиненъ ТОГЮЗ<I 61> наз
наченъ

нашия

ротенъ,

настръхнаdЪ,

готовъ

да

ив

пие кръвьта МИ. "ПУ.Iевъ, каза той, защо не СИ ди

гашъ ржката." Тогава Богъ МИ Nt,\e особна СИJl<l Аа
ГОВОРЯ, азъ
г-нъ

се 06ърнахъ

капитанъ,

въ

къмъ

него

начаJl.ОТО при

и започнахъ:

постк.пването

1IIИ

въ казармата,

кагата ми вав-Брявахте квигит'н, вии

ме

пари

питахте

за

J!И

съмъ

нротестантинъ и.ли

ПО

у61;ЖN~ние, авъ ви кавахъ, по у6-В;щ\ение. :и сега не
1I1Ога I\a варуша 06-Бщанието си. "НО ви протестап
TIIT7J не се JLИ кръстите, когато се МО..1ите?" Не! Ниii
се 1\lОJLИ:МЪ, а не се кръсти,:нъ. Като раз6ра, че н-Бма
да

се

llOlЮРЯ,

отиде,

та

ме

ДО.lОЖ j

на

ПО..\КОБИЯ

ко

маНАИРЪ. l~омаllАИРЯ каза, "нека мине само подъ
внамето." И тави поб7>Аа понесохъ не а8Ъ, а Богъ
'lР+'3Ъ мене.

С.ll1;дъ изтичането
пакъ

се

върпахъ

въ

срока

УЧИJLище

па военната СJl.уж6а
п

съмъ

УЧИJl.Ъ

дО

се

га. Просто не мога да изка~а 6~tзго~арностъта си на

Бога, ва гд1>то Тои, тъи ЧУАесно 1IlP. е води.лъ ilp-h8Ъ
такива ТРУДНИ 06СТОЯТСАства

ва живота ми.

l\Iпоэпна отъ учпте.lllIт-Б

ме съв1;тваха да оти

да в'Ь Америка. "Съ тови характеръ и ПОСТОnНС1'ВО,
което ИllIf\ШЪ, кавваха

ри." Но Согъ lllИ е

1'1;,

ще спечеJlИIUЪ много па

свrц-Бте.lЬ,

че

не

сыlъъ ИIIЩ.lЪ

такова жеJLавие да пече.ля материа.лно богатство. ЕА

ничкото 60гатстlЗО, което искамъ i\3 прид06ия въ то

ВИ св1>тъ е Аа заве"а ко.л~ото се може повече гр-hш
ни I'\УЩИ ПрИ Христа. И сега застана.1Ъ лр-БАЪ васъ,

искахъ да виув-БрЯ:, че отъ ca~IOTO начаJl.О на моето

06-

ръщание до днесъ съмъ УС-UЩЗJ!Ъ Б ,ЖIШТЪ ГоЛасъ, кои
то ме е вика.tъ и вика

,'\а ОТИ,\а пъ Неговото А08е,

"а работя ва 06ръщанието и на АРУГИ гр1>шви души
КЪ1\1Ъ Него, както lIIоята. Единъ _'!,оста ваможен'Ь
търговецъ пр-l;ди чеТИРИ-lIеть ГОЛИНИ искаше Аа lIIИ
отвори ДЮКЯНЪ, като IIШ "аваше nсички:тоБ не06ходи.

1\Ш ср-Бl\ства за това. И ~aTO така, твърд-h .лесно 6и
6и.ло ва мене да се СЪГ.>l.зся на такова пр-БАJLожение.
И нека ПИ ИЗllов-БдаIllЪ, че почти 61>х:ъ се p-hши.>l.Ъ
да приема,

ако "З не б-Б JI!П казаJl.Ъ г.ласътъ г,оти,

че за мене

има

много

по-висока

и по..\езна

работа

въ този св-Бтъ.

И най-поCJL-n ще кажа поБfЮ.tко думи, като как'Ь

Брой
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ГАеАа.мъ на работата, която Богъ М!: привовава ~a
върша пv-Бзъ остана.,ата часть па животътъ си.
8сичкит-Б Пjюфесии които съ,\1зИ:СТllупатъ за 06щото 6Jшгод-Бнствие на чов1зчеетвото сх. ПО.JLеЗIIП.
Аа работи чов-Бкъ обущарство, Арехарство и.JLи IШ
къвто l\a е дру гъ занаятъ е д06ро н1зщо; да 6,rt;,Ae
че.iiов-Бкъ АОКТОРЪ по JIlе,,\Iщината, Аа "l-Бкува физи
ческото естество на чов-БI.а е по-до6ро; да 6.v.Ae учи
Te.iib, АЯ гони нев-Бжеството и мрака отъ у.lI!овет1> на
простата маса на паро,'\а и "а пръска JI-ЖЧИТ1з на
науката е още во-добро; но да б8.де чеJIОВ1ШЪ носи
TeJIb на Божията вид1>.JLина е наii-"оброто . .RO.l.KO <'8.
пр1шрасни ВЪрХУ горит-Б ноз-Вт-Б на оногозъ, IЮИ:ТО
U.iiагов-Втстпува и пропоn-Вдш\' l\IИIJЪ! На оногозъ Koiiто БJI.агоn-Бстпупа и нропов':hl\ва спасение, и ГОllОрИ:
"Богъ твои царува, Сионе." (Исаия 52 : 7). Защото
г.lедаИте, IЮJI.КОТО повече чеJI.оп':hцит-Б приеиатъ Ису
са Христа като СВОИ Jlиченъ СпаситеJlЬ, п Еванге
.JLието

за

OCHOlJa

на

животътъ

си,

ТОJIКОЗИ

по-скоvо

ще изчезнатъ причинит':h за страдание. Нръчмит-Б,
стvадапия:та, 60JlшщиТ':h и ваТlJОрИТ-В ще се вос1>ща
ватъ 1\lНOГO ПО-l\ЩJlКО, и църквит'Ь Щ!: се ШIIlЪJLНЯТЪ.
Да, тогана само Щ!: настане опова UJIажено llv1il\Ie:
"Когато зеl\lята е ПЪJllIa съсъ звание за ГОСПОАа,

ОТВОРЕНО ПИСМО
Ло господина
Министра на Народ.
Проевtта.
Уважаемий Госnодunо

Министре,

3а учитель въ СРJЮТО ни Хuтанца, Русенска око
лил БЕше Н8значенъ н1шой си СI1ЛИС'l'репски ,граЖДПНИIIЪ
Манолъ Цаневъ, КОЙТu поради ПI)'вдизвикаIlИ'l'В отъ па
шата глупава диплuмациа обстоателства е билъ припу
д,енъ да напусне заробеното си баЩИНи огнище и се ски
т'а ни :Милъ ни драг .. изъ незаробеlIата часть па Бъл
гари".

Той зае ;;;JJъжностьта си своевр'tмеино и започна
своитt учебни запития. Стжпилъ за нървъ пжтъ въ жи

както

nОАИТ-Ь покринатъ морето."

"I~ora сабиn съ

l'Ъ,lца въ нmlaIицит1> се покриятъ, а ОСТl'I1П сърпъ
въ Р8.ц-Вт1> на 8elll.,e(\1;.tel~a CH·j;TJI; кога ЖИТIlИЦИТ'i>
с,у., ПЪJlНИ, а ТЪМIIIЩI1Т'}; праз"НИ; lюга x.l-В6арIlт-Б се
нозятъ, а JL1Н,:tрИТ'li н1>ши; кога праговет-В на хра
lIюнет.ь с.У. и:мнзани, а СЛ\AIЫИЩНИТ-В Аворове сл;.
06раСJlИ съ ('уреIlЪ: тогава I,ъvжавата ,,\06р-Ь -сс упра
ПJlява и Ilародътъ UJI.згоденстпува."

:Ноето гор-Вщо ·жеJI.aJIИе е да носп-Втя неичит'};
сп СНJlН, които Богъ 1I1И е даJI.Ъ, духонни, У1\ICтвеШI
I! фИЗlt'IеСЮI ва

ПО-Сf>ОРОШНОТО ДОХОЖ,~aIlе па опаи

I!еJlИКЪ "ень, "който еJIеКТрИ'lеската жица на еЪГ.lа

сието ще опаше веllШОТО I,Ъ"lUО, 11 I1~e еъеДПIIИ св+'
ТЪТЪ. А,:ъ ще работя за ВЪi\Dоvяването па Христu
вип ,\ухъ, ,,1;oiiTO наii-с+'тпе ще ОIШlJ Сlышатиит1> и
IIнтересит':h шt ц':hо.1ИЯ чеJLов':h'lески РОАЪ пъ 1\lp1>.I,aта HIt еАНО rOJL1JlIIO 6ратстно, и ще тури отгороЬ l\IY
печата, ИJIII ще шппе oTropii му съ 6УIШИ тъп СП'l->Т
JlИ, както са:ШIТ1J С.iiъпчеI.Ш .l-жчи, он-Бзи врости, но
СJIRПНII петини, че Богъ е Отецъ на nСИ'Iкит':h
п-Ьци, II че всички сж 6раПJ."

Н. Н, Нревъ.

ВИ.\ИПЪ.

той бtше и врtдепъ за държавата o'I'Ъ фискално г;;е
дище, защото не пушеше и тютюнъ, а като такънъ той
не можеше да бжде и вароденъ учитель. Този rptX1t
скоро биде подушенъ отоь единъ праВОCJIзвенъ свtще
пикъ, залавянъ въ прtлюбодеяние и за да измини CB'l>щения

си

Дъдгъ,

донася

за това

въ

митрип()линта,

па

учителя

прuтестантинъ.

До ту къ всичко

върви ПО свон естестйенъ IJЖ'ГЪ.
Развратнин духовенъ отецъ да мека уволнението на учи
теля протеСТttНТИНЪ, това н't.що е естественно. Да се за
СТЖПИ cBtTaTa православна МИТРОпОЛИЯ за прtМ<lхванt:\1'О

на тоя еретикъ е нilщu обикновоно. Да настонва cntтин синодъ за заличаванието на Цанева отъ СlIисъка
на нарОДНИ'ГЕ учители и уволнението на тов опасенъ за
отечеството и православната църква бунтовник'Ъ, това е
още допустимо, но

да

се

подчините

вие, министrра на

просвtтата, на демонското желание на свtтин

даде всецtло на учебното дtло и СЪ ГОЛЕ~Ш прi>даность
влагаше всич;;,ит'h си сили за умственото развитие на
своитt учеПИЦI1, за кратко BptMe той успt да подготви
ученицитiI да възприематъ и усвоятъ )Iaтериалъ, който
прtзъ цtлата минала година не можаха да изучатъ.
3апочналъ тукъ за П'1рвъ пжтъ учителската си ка

И

телпото дtло. 3ахваllалъ

съ усърдие

той

продъла;ава

ше съ голtмъ успtхъ И всичкитъ селнии се радваха,
че ПрОllидilнието имъ е пратидо едипъ ЮlОго ;;I.06J)'Б, да
пе кажемъ идеаленъ, учитель. Тан радость на сеЛНIIИ

тъ, обаче, пе трая за дълго BptMe. Учител}! макаръ и
съ БЛaJ'а дута и умствени способпости, носете въ сво

ето естестоо един'Ь jжасенъ, пеПi-ОСТИМЪ гр1Jхъ Ма
нодЧО бъше рожба на протестанеки родители и като
така и той самия БЕше протестанти нъ по рождение. Но
независимо отъ това той имаше и нtкои лоши харак
терни черти той не ходеше въ кръчмата, не употрt

б.нваше някакви СПЯрТНll питиета, и надъ всичко това

кон

пъкъ отъ свол с'грана прави разпорtждание чр1Jзъ
свtтейшил СИН()ДЪ да пастои пръдъ васъ за уволнепие

TU

теЛСIШJl животъ, пропит.. съ високи идеали, т()й се прt

риера, тон обilщ~ваше да допринесе млого въ ВИЗНИТ[l

'1eJl.o-

да уволните подведомстnения си

учитель само

сиподъ
зара

ди това, че той билъ протестантинъ, това е пеобяснимо.

И пай-характерното въ :JаПОВЕдьта за УВО.1JНепиетu lIа
тол учитель е, че въ пен BMtcTU аакони цитира се пt
какво си писмо отъ МИТРОllолинта, като че тан послtд·
ната стои ПО-l'орt отъ всички закопи. Тогава питамъ Ви,
г нъ JIIИН;jстре, защо не прtдадете въ рЖЦЪТЕ на CBt-

тип митрополи да се раЗlIореждатъ съ учителския нер
соналъ? Ако вие играете тамъ РОЛЯ1'а на кукла, тогава
разгласете това та всtки да го знае. До сега ний с:ме
знаяли че сжцбата на просвtтително1'О
дtJЮ е дадено
въ ржrrtrt на единъ независимъ отъ дvховнитt власти

министръ и сме били спокойни, иначе българскигJ; граж

дани биха дtЙствува.1И цруго яче. Ако въ просвtтител
ното дtло бъркатъ езуитскитiI РЖЦЕ на Itнижпицитt и

фарисеитt, тогава кажете
скиа

това

веJlеглаСIIО па българ

пародъ.

Уволнението на Цанева е цtло безаковие и про
изволъ отъ ваша страна. Това ви дtяпие, освtнъ, че не

Стр.

ХРИСТИАНеки
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се оправдава отъ ВИКОЙ,ЗRКОНЪ, во е категорично,и за
бравено оТ'Ъ освовнии ВИ закопъ. Ч.f. 40 ОТ'Ь конститу

Брой

12

==~==~~==~~===

Русенската инспекции,

пu

ци изпрати дpyrъ учителъ И

BctK8

той ако

вtроятвость ще
пе

е протестав

цинта гарантира правата на всtкиго въ вtроизповtдно
отношение, а съ uptJJ.MtTBOTO си Ilрtдписапие до ив'

тинъ ще БЖ,1l,е социалистъ, но пр!lВОСJlаве.нъ HtMa да бж
)l,е. Това свtтия сино,Jtъ -го зоае много ДClбрt. Беввъз

спекцията

на морално В.!Iиявие казватеЦапеву: "Ако искаш'!> С/lУЖ
ба nо моето в1Ьдомство не ,А!ОЖеш'Ъ да uзnов1Ьдваш'Ъ дру
JG реАUJUЛ осв1ыIъ.. православната." Цаневъ е български

вратно отлtтtха врtмtпата ва заблудата и тъмвивата,
а cBilTaTa православна църква се крtrJИ имено на тил
отрицатеJJ"И Itристиански до6родtтели. Срtдновilковното
було трtбва вече )l;a се прtмахне, маската трМва вече

поданикъ.

да падне за да се ВЯJl,и

ви по едип'Ь

околенъ пжтъ и

подъ

ватиска

На60рната комисин го е взела за войни къ, а

пtомъ той е български подапикъ; вие HtMaTe право да
го' третирате освtнъ като български ПОДIIUИКЪ, CJliщо
ватеАНО прtдписавието ви за Hel'oBOTO уволневие Е1 е)l;ИН'Ь
IlРОИ3ВОJlt'нъ & КТ'Ъ , защото е явно нарушение па чл. 57

оп КОНСТИТУЦИJlта, който гласи: "Вcuчкит1Ь б'Ъмарскu
поданици С-К радни nР1Ьд'Ъ закона" ••. Питамъ ви авъ,
KiJ"s;h ви е 1УКЪ paBeHCTBUTO, когато не третирате една
кво Прl,)тестантиn съ правосланиТ'h? Не JJИ и едниn и
другиn сж все БЪJlI'ЗрСКИ подавици? Наистина чл 41
отъ КОЯСТИТУЦИRта казва: "Пора)l;И реJJИГИОЗНИ убtжде·
ния викой пе може да со откаже отъ ИВПЪJlнението на
дtйствующитt и заДЪJJжителни В8 псtкиго ~акони." Пи·
та.мъ

ви тогава,

г· П'Ь

министре,

на

какно

се

основава

вашия ПРОИЗПОJJЪ въ KOHKpeтH8li случай? Ние протестан
тип отъ какво ЗЦЪJJжение сме отбtrвали до сега? Да
въци ли ве сме плащали? И.18 прtз'Ь BptMe ва освобо·
дителната война сме ,JtезертираJlИ ОТ'Ъ отечествения си
Д'ЬАГЪ? Не бихме ли се рамо до рамо съ С80ИТ'h бойни
праВОCJIавви ;вругари? Кажете, за Бога, KOJlKO протестав
ти дезертираха оп бойното JlОАе?

Кажете- защо и за какво е този вашъ произвоJГЬ?
Какво той цtли? Да JJИ свtтии сино.цъ е по-мощен'Ь отъ

ВЗС'Ь та се С'ЬГJJасихте и подчинихте себе си ва него
вото езуитско жеJJание? Или искате )l;a възбуждатt! ан
ТИГОНИЗМ'Ь между праВОСJJЗВНИ и протестанти? Не ви JlИ
потрепери

невъ

актъ

ржката

за

хогато

подписахте

уволнението

на тоя

тон

протввозако

учителъ,

само похоругвитt па СИНО1l.8лнитt

гарив тов добруджански

ИЗГН8НИКЪ,

НаПР8В.JЩО рОIIИХЪ

и правилника за

закона за народната

неговото

ПРИ.J10жеяие

за

да

се задължава

за се

че такива

права

тол

захонъ

пе

ви

е деJJегиралъ.

Обръщахъ и другитJ; вакони, но и тамъ не намtрихъ
BtKaxBo заКОВОllО10жепие което да оправ.цае вашин про·
ИЗВО.llъ въ копкретнии

Ако УЧИТt'ЛII

С.JIyчаЙ.

Цаневъ пе е ОТГОВОРНJI'Ь

на цепза,

тогава защо го назначихте чр:hзъ подвtдомстненната си
инспекцни? Ако ли е провиненъ пъ Hi!Koe нt'ИЗПЪJJне
вие на закона, тогава изложете
обстойно това
про
випепие. Ако JJИ пъкъ отъ страна ва свtТИJl синодъ ви
е .JJ,онесепо, че той не е ИЗПЪJJЮJвалъ нtкои наредби
прi!,1I,ВJlдени въ закона иди правилника за пародпаТI\ про
cntT8, TOrIIB8 тр:hбваше да анкетирате AtJJ8Ta му и CJli!дъ
Itато се ув:hрите въ ,Jti!йствитеJlностьта
на донесението,
тогава С'Ь ell.Ha мотивирана ваповi!,1I,Ъ вие имахте пълно
право да му паJlожите

пакавапие

каквото

памtрите за

добро и спрапеДJJИВО, но даже и въ такъвъ CJJучзй вие
не можахте да ш'норирате .рtшението па окржжнии учил.
съв1;тъ. Слtдъ мотивираното рtПlение па тоя CЪBtn

вие бtхте въ правото си да УВОJJвите
пе ще ви осжди, защото пора)l;И

Цанева

J{

викой пtма право да отбtГВII отъфориалпоститt
~ъaHOCTЬTa

МТ

uaJJara.

никой

ре.J1ИГИОЗНИ убtжденин

които

одеждитt

)1;8

поддържа

думбазитt ОКОАО СОфИЙСКОI'U

ДЮ1IбеЛХ8не.
А вие, г-въ министре разберете дОбрt, че наука
та не е нито праВОСJJаВllа, вито протестанска, тя е об
ща ва всички и трtбва да бжде съвършенно независи·
ма отъ колто и да б.кде реJJИГИИ, защото православната
религия държи наро1tИn въ не.вi;жество, и Iltльта на
вауката е да просвtщава иародитt. Като се подчини
вате ва свtТИII синuдъ, вие подчинявате и прогреса на
невtжеството.
Ако ли вашето прt)l;писание до инспекцията се ос
новава ва BtKItKBO си окржжно, тогава пардо нъ, защо
то знан че либераJlНИЯ б.llОl"Ь може съ окржжни да от
MtHBa закониТ'h и )l;a тъпче ПОCJItдпитt по)l,ъ крака.та си.
О,

BptM"Ha,

о, врави

с. Хотаrща.

I
ИРОМВ8nЪ.

liI

Какъвъ трtбва да бжде ИСТИН

пзыtрл

таиъ п:hкое оправдатеJJНО за СJJУЧ8JI постановление. Ока

старци и

Настанало е врtие църквата )1;8 се прости вече съ дър
жавата за да се разбере кой какво иска; които иска ре
лигия нека санъ да си е издържа. Никой не трt~вада

пови

просн:hта

му об·

въ ОJlтаРII само па праВОСJlавната църква, а трt6па
да се прt.цстави па всичкиn народи, плtиtна и лзици.

и не ви ли

когато БЖJ(е

сжщинскил

ца праВОСJJIIВНИтt попове, тин заповtди трtбilа да про
никаатъ до сърдцето ва всtкой мирлнинъ. Ако има
единъ правел;епъ Богъ, ltойто се грижи за сждБИlIитt на
пародитt, тои е Богъ единъ и не трtбва да се крие

мипа прtзъ ума иисъльта какво JIIпtпие ще има за БЪJl
капъ yTp:h подъ знамената да защищава отечеството,
на което управпицип така ПРОИ3ВОJlИО отнеха. гаранти'
раЯИ'1t отъ кош:тит)'цията граждапски права?

JJице1'О въ

разъ. Воллта Гuсподна не е само за владици и черно
мици думбази. DО1Кпитt заповtз.и не трtбва да J1ЖЩЪТЪ

ския христианинъ.
KO~KO .leCHO ивговаряме думата христианинъ,
и пакъ какво дълбоко внаЧtJние има тя въ себе си.

}IHoro

често

въ

ежедневния

животъ

си вадавам.е

единъ на другъ въпроса: Ти христнанинъ .lи си? А
ти :христианка ~И си? И пакъ лесно си отгова
ряме: Да христианинъ съмъ, и христиаН1'а съмъ,
и съ това се ивчерпва въпроса. Ивг.lежда, като че
самата ;'.Iума ви ваАово~ява, и ние н1шакъ си есте
ствено се прiшървваме къмъ такъвъ наименованъ
христианинъ, бе8Ъ ,J,a 8Hae~IЪ неговото вж.троВшно
христианство. Ахъ! какво чудно и тайно ноВщо е чо
воВ1'а, и кахъ чудесно може той да уRрие ма60СТИТоВ

си, ако и да

npoВBpoВ~leHo, и "а ви се

проВАСТави ва

най-искренъ и вoJ>рующъ христианинъ. Да мушаме
равговорътъ му, JlIО.uIТВИТоВ му, да гледаме обноски
тоВ 1\IY спрямо васъ и другитоВ ще Rзжите.
Ето го истинския христианинъ, това е тоИ. Но
почакайте, не бързайте съ наименованието си, ващо

то тия АВоВ
ги

думи

сж.

цоВнни И всоВRОЙ

не може да

npитежава.

Самата AYll13 христиаНИН1>

MoВДOBaTeJLЬ, а като такъвъ

8начи Христовъ по

ивисква се отъ него да

Брой

се

труди,

ХРИСТИА1ЮRИ оВ'ЬТЬ

.12.

==~

така

щото

животътъ

му да

отговар.я:

на

Христови.я: ЖИВОтЪ. M-ВРИJl.ОТО на истински.я: христи
анинъ.· тр-В6ва да бж.де Христосъ, а не чеJl.овiщит-В,

както това често се практикува. Ве оива Аа

rJl.eA8l'11e

ма60СТИТ-В си единъ на другъ, и това да ни обез
сърчава, да падаме AYXOl'lOЬ. Никои чеJLов1щъ не би
ва съвършенъ, тъкмо Господъ и Исусъ Христосъ, И
като така, ние тр-Вбва Аа се притичаме на ПОl'l10ЩЪ
при Т-ВХ'Ь, и да ги :МОJl.имъ аа пр-Вмахване на ти.я:.
ма60СТИ, КОИТО пон':hкога ставатъ ва съб.lазънъ по
меЖАу.ви.

Иетински.я: христиа9ИНЪ, не е христианинъ са
мо
си

въ

църквата,

но и въ обществото

и въ С:tми.я:

ДОМЪ.

Тои ие върши AoБ.la аа мава и уд06рение ОТ'Ь
смъртнит':h чмов':hци, но върши ВСИЧКО ПОАЪ АПК
тов ката

на

неговата

невинна

душа,

и

чисто

неопет

св-Бщението,

13

т-В духовно-нравствени

1'1.

ва

и

извършване

просто

еАна ФОрМ3.1!ностъ, но тои чр1lвъ нен се ср1lща съ
тогова, комуто се е npoБAaJLOЬ всец':hJl.О, и се равгова
р.я: съ него, както Ma.tKO ,,1ITe съ сво.я:та Jl.юбяща маи

не нами

ВJl.инния не сж.
СИJl.а

m

живнени

за ивграждане

то на СО.lиденъ хрuстиански характеръ въ д-Бвици
Друго, за нашит-Б синове и Д'Ьщери които CJI..-Бд

'l"J>?

ват'Ь

въ

народнит.н

прогимназии,

ние

настоя:те.lНО

изискв':&ме осв060ЖАение. отъ 3аконъ Божи, и тави
свобода д-ВИствите.lНО ни е гаl)антирана. До6р.н, но
като

от.я:ВJl.ени

свобода и

и жарки

sащитници

на ре.IИгиозната

lCакъ 1I10жемъ ние евавге

TOJl.epaHTHocTb'r

Jl.истит-В да б&.демъ едностранчиви и t-Всногрж.ДНИ и

да отказваме сж.щата

свобо,\8

на другит-Б? Осв-Внъ

това съ даваи ето на тази свобола, на h-Бко.lКОТО пра
вомавни д.нвици се прi>дстав.я: пр-Вкрасенъ мучail
да прав.я:т'Ь

има

и Дирекци.я:та

умовия и вссдостатъчната

обрядностъ

.я:

съ приеl\18нето Иl'I1ъ, бо.il.ШИНC'I'ВОТО·

рат'Ь нищо, което да пр-Вчи за постигане високата
възпитатеJl.на Ц-ВJl.Ь на вавеАението. Ож.ществуващн

Jl.yKC1>,

не

но

отъ УЧИJl.ищ. Насто.я:те.il.СТВО

нено СЪРДЦе. Да, това. е истински.я: христианинъ. Ио
oIИтвата

Стр.
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сравнение и из60РЪ 1I1ежду вънкашната
правомавната църква и живото-дав
нит-Б истини на Еванге,/\ието. БJl.агодарение на пос

тигнатото

въ

признание,

гимназия

пъ

пр-Бдъ Американската д.нвич.

Оа~юков'Ь

се отварятъ

щироко врата

ка. О.lуша.lа съмъ н-Вкои да казватъ; "Не !I10га и не
искамъ да се МО.Ш, ващото не мога добр1l да се иа

да, и пъ неИН8'1'а ограда

равявамъ

дъщерит':h на н-Вкоиотъ нaii-.,обрит-Б и наИ-надеж

и

съ

по високи

думи

да

се

:моJl.я,

както

тр1lбва ва пр':hдъ общество." 01 Аа.лечъ отъ такива
христиани, които искатъ JLyKcoBe и в'Ь МО.lИТВИТ-В
си. Тогава 1'11 не искатъ да се ~IO.lятъ, а исrсатъ Аа
ФИJl.осоФствуватъ,

ва

не сж., и то пр-Вдъ

да се ПОкажатъ

кого?

Пакъ

такива

пр-Вдъ

каквито

СIlIЪРТНИТ-В

насъ чеJl.ОВ-ВЦИ.

Нека ПОМНilllЪ това, че Богъ поругаемъ не би
ва, и ако мис.лИМ:'Ь съ

наmит.н ФИ.lосоФии, да

чимъ гр-Вховет-В и пр-Вст.кП.lенията

си,

зa.tИ

ТОва ис ще

б.кде. Ако само устнит-Б ни МЪРАатъ, а Сър"цата ни

не трепватъ, и умътъ ни е н-Вкж.д-В Аругад.в, това
не е МОJlИтва, а просто гимнастика на устнит-Б. B1JpваllIЪ, че много

A06p1l

истинския христианинъ

тианинъ m

си И се напитаИ

съмъ ав'Ь?

:

истински хрис

И ако д-ВЙствитеJl.НО се на

м1Iришъ ва такъвъ, то CJI..-БдваИ и не се оОесърдчаваИ.
Търпи мж.чноти и върви съ 6ързи крачки на
прi>дъ, и все напр-Бдъ.
"Който пр-Втърпи до краН, тои ще спасенъ да
6.кде."

ВИДИН'Ь.

Г-жа С. Н. ПУJlеuа.

~

Въ свръзка С'Ь антреФИ.lето, ПОl\l-Бстено въ по

които е призната Американската д-Бвич. гимнаsи.я:
въ Оамоковъ, прi>ди да ивкажете ваmит-В ВЪВГJlеди,

ум.i>СТН8. .покана за да ви се

дадат'Ь по въпроса нi>кои Аоп'Ь.лните.IНИ свi:д-Вни.я:
и 06.я:снения. ВЪВПOJl.званъ отъ вашата и В'Ь защита
на J!стината и на до6р.н раs6ранитi> интереси на за
ведението, MOJl.H пи да _Аадете l'r-всто на CJI..-БАНОТО;

СПОJlrенаТИ'1'-Б

БЪ

вашето

аНТРСФИ.lе

даваме rJl.aCHOCТЬ

н.нкои

поди ръ печатанетО на

~18Kapъ и неСЪГ.lасни

самоковци

ва да се

по

този

види

съ него, ние

какво миc.urrъ

въщ>осъ.

.мИCJI.ИМЪ, че

статията въ мина.лия ни брои 1\10же Аа ПОCJI.ужи до

н-БК&'А-В ва отговоръ на горното. Но другъ пж.ть мо

жемъ да се повърнемъ по това и да кажем'Ь маби
т-Б страни на горниятъ ДОПИСНИ къ.

~

Апел'Ь
о тъ Сливенското Е ~

общество.

Драги Ьрат.я: и Сестри пъ Господа,

В-Брваме, че сте запознати съ крaii-ба..кански
птъ градъ СJl.ивенъ, въ коНто денонощно тракатъ

стотици ХОАе,/\ета на повече ОТ'Ь 22 тексти.lНИ Фа6
рюси, и даже сте вече чу,/\и, че Богъ е пос1.ТИ.il.'Ь и

това 1II-Бс'1'о съ Овоето 6J1.агов-Встие к'Ьмъ ра60ТНИЦИ

т.н 0'Г'Ъ равни народности, 'Г'Ърговцит-В, сво60днит-h
гражАани и ОКО.lнит-В пос-Б.IИща. ВЪ TO.lKOB& ГОJl.-Бмъ

23

ХИАоЯДИ жите.lИ И1llа:

една арменска,

три-четири пра

e~Ha кат~ческа Ц'ЬPKB~

а Евангмска църква още н-Бма, но Божията ра60та

CJI..'hдвия 6рои ва "Христ. св.нтъ" за умовията при

],1НО1'О

Iry

брои.

ВОС.laвни,

Уважаеми . г-нъ редакторе,

вие отправихте

МИН3J1.и.я:

Аа e~ nъзпитаватъ

Съ почитание: С.

Б. Р. 1'ОВ8 писмо доИде

граАЪ ОТ'Ь

Писмо до Редакцията.

могатъ

днит1I 6Ъ.lгарски c-ВмеИС'l'ва.

C)rna-

ща що значи МО.IИтва и съ какъв'Ь духъ тр-Вбва да
6.ж.де придружена.
Читате.IЮ! с.л-Бдъ всичко кавано до тукъ, тури
р.ж.К8 ва сърдцето

ва IЮJlезность, сега Иlllено тя се доб.lижаВII до наро

умоnня

д1.ЙСТВИ1:е..\но с.н. прi>можени 01:'Ь 'м,етвото на Про-

е почната и то при

доста неВГОАНОСТИ и 1IIж.чнотии

0'Г'Ъ организирането ни пр1.ди доста вр-Вме в'Ь Еиан
re.lCKO 06щество Ао днесъ. Бевъ ра60ТНИКЪ п ср-Бд"
ства то се е ВОАИJl.О ва Аоста години само. Пос-Вща
вано е 6И..1.0 по за h-БRО.lКО ГЬДИНI1 от'Ь ра60ТНИЦИ

11

е остаmыо пакъ въ това по,/\ожение, но наИ-пом-Б
Богъ ПРОМИCJI.И.и за насъ работникъ, обаче д-Б..1.0ТО
~IНOГO страда по причина, че Еванге.\СКОТО Обще

ство н-Вма· собствено ПОJlI-Бщение за Недil.lни·r-В си
с.луж6и. То е употр1J6нва.ло до сега това на покои
ни.я: Д-ръ Маршъ, което CJL.ьдъ неговата CMOЬp'l'h на

CA-БАницит-Б искаТ'Ь да Ш\1Ъ се ШШJl.М'И, при това, И

Брой
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ва Обществото

ШLана ГО разрушава и ние оставаме на У.lицата. БоБА"
ни и M~KO както сме проБди да ПОМО.lимъ всичкитоБ

IIроБдседатеАЪ: (по"п.) Пастиръ С. И. ГраАинаровъ

Еванге.лски църкви, общества и частни .АИца ,J,a ни
се притечатъ на по!Нощь, ние 06оБщахме до края на
тави година да имаме сумата отъ 1ооо .лева, с.лаби
сроБДства, съ които ще раВПО.lагаме ва ивп.лащането
на ]}l-Бстото и съграждане ново jАание, а И.\ущата
ГОNша Аа почнемъ строенето. Отъ тукъ става ясио
че не можемъ I,a не очакваl\lе Вашата помощъ 6евъ
IЮЯТО не ще постигнемъ же.ланието си ВЪ построи·
на на молитвенъ ДОМЪ, нито пъкъ Аа удостоимъ Васъ
съ живото Ви участие ва ПрОlIопоБАваНIrе на Цар
ството Христопа въ тови го.л-БlIIЪ гра,'\ъ, пъ които
се чувствува такава на.лежаща иуж,Щ отъ Христа.
Натопа Cl\le уnоБреllИ, че ще притурите по ноБко.лко
тух,ли съ .лептата си и ще ни наСЪРАчите въ пр ОБ,,"
приятието НИ, ва което и прi>дварите,лIlО пи б.лаго
.,аримъ. Ilомощи'1"Ь се приематъ пъ РеАаКЦШIта па

Секретаръ (ПОДll.) Иванъ С. Топа.ловъ

Бюрото на 06щия съ60рЪ на Бъ.лгар. Еванге,л
СIШ Църкви

ни

насърдчи

пъ Пl'оБдприятието

ни и

съ санкция отъ 20 августъ 1914 ГОАина ии Пр'БПО

рж.'1R до църквит-Б, 06ществата и частнит-Б ,лица съ
с.л-Ui\ующето:

"Бюрото на общия съборъ на Б. Еваиге.лски
църкви сърдечно проБпорж.ча иа всичюггоБ църкви
този апе.1l.Ъ и се lIaA-Бва, че всички ще се отвоватъ
съ щ~дрп IЮl\ЮЩИ ва "а може по-скоро Аа се съгра

ДИ Епапге.lска църква пъ гр. С,лпвенъ, ва каквато
ПУЖ,\ата е въшпоща."
Бюрото на 06щ. съборъ

Пр-Бдсе"ате.лI,: (по,'ll.) Пастиръ М. Н. ПОllОВЪ
CeKpeTapl': (ПОМl.) Пасти ръ Ст. Ипаповъ.

"Хр. СВ'БТЪ" и Пастиръ С. И. ГраАинаровъ.

@
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Повtрването на едно еврейче въ Исуса.
Родепъ съмъ въ Дупница оп родители евреи. Още
оп иалъкъ бtхъ възпитанъ въ религиозенъ духъ, по
Мойсеевия зако нъ. Съзнанието ии за религинта и еврей'

ството

ии бt още повече освtтлено,

никъ въ еврейското
нин

когато бtхъ уче

училище и пtвецъ

въ синагогал'

силно

заинтересовахъ

Нима възможно

хоръ.

Въ училището учителн често ви разпраВJlше за
Месин, че той ще дойде и миръ ще ПОС.'IДИ на земята.
Азъ СJJушахъ, чувахъ съ радость неl'овит1I думи ... жи
в1Iехъ съ мечтата за идванеl'О на Спасителн, ала той
пе идваше ... и азъ, С.JI'};ДЪ като се уБОl'атихъ съ доста'
тъчно позпаllИЛ въ туй учебно заведение, постжпихъ въ
l'имназилта. Тукъ, далечъ отъ Р~ЛJfгинта, лишенъ отъ
Закона Вожи, усtщахъ моето llостепеано ОТllа~ване въ

духовно отношение.' И лека ПОАека въ менъ всичко 'по·

тъмняваше, въ менъ б'Ъ изличепъ и самин Вогъ. Сега
пито горtщитЪ молби на хазана, нито иелодичоит1I 011·
спи на хора, пито СМЪТНИJfТЪ спомепъ за Бога сж били

силн" да ие ~ъбудлтъ отъ опова ЖaJIКО състояние, въ
което бtхъ изпаднвлъ. Мрачина, отвс'Ъкждt ТЪМflИEJа ме
Оl'раждаше... Но JрИ все това, азъ дирtхъ истината,
азъ търсtхъ спасепието на мон народъ, ала (iе:JЪ Бога.
Пр1lзрtхъ съкровищата остаВали 0'Г'Ь моитЪ отци,
отнаснх'Ь се съвсf!мъ равнодушно къиъ миналото на то
:ш нещастенъ народъ, на този в1>ченъ ПИJIИГрИМЪ.
Азъ не се моJ!f!хъ вече на Пога, защото не раз
бирах'Ь нищо 0'Г'Ь молитвит1> стариятъ библейски е·
:шn.ъ не ми б'Ъ извtстенъ.
Ra'lo прtдседатель, като секретарь, като прость
Ч.JIенъ въ млал,ежкит:k енрейски организации дирtхъ на
чипъ за спасението па Израилл, но дадечъ отъ Бога.

*
**

Единъ нед1lленъ день, пр-Вди 4-5 мъсеца, върв'l;йки изъ УJшцата, впезапно вниманието ми 6t при·
в.lечено оть залtпеllИJf l'олtмъ афишъ, на които съ гра
мадни букви 6'1; написано: пОбединението на Еврейство
ТQ и Хриr:гиацството." Като всtки евреИIIЪ, който оби'
ча СВШl fJародъ и трепери

се

прtцъ неl'О\lОТО 6жцаще, азъ

около

този

жизненъ

въпросъ:

пОбединението на Еврейството и Христиапството."
Азъ се замислихъ: nНима възможно ли е пр1l11И"
наването на вtковпата вражда между тВзи по религия
противници?"
ли е изличването

между llрtдставителитt
свещено

пазнтъ

силната умраза

на монотеизъма и онtзи които

името на Христа

за съединението

на

д&ата идеала въ еди пъ?

Нима възможно ла е разрушението на онази ст:Ъ,

на, колто ги раздtлл

еДИllЪ 'отъ другъ И дружпото

по·

даване на ржцtтt въ името на братството и любовьта?
Нима възможно ли е обединението

на евvеина съ

съ 'довчераmнин си Bparъ nхриетианинъ," КОЙТО СЪ в:ръ
стътъ

въ

едната

Рdша

и

меча

въ

другата

се

опълчава

ше llРОТИВЪ него, забравилъ своя Богъ, изличилъ отъ
душата си думитt на Спасителя: nЛюбете ближния си;
Любете врага си'" жестоко се хвърллше въ борба съ
беззащитнил скитникъ евреи нъ?
Азъ б:Ъхъ дълбоко развълнуванъ, чувствата ми б1l
ха ариплtтени и раздвоени. БЪР:iО прочетохъ афиша
въ които се поканваше всtки на едие събрание, въ ко
то пtкои си г нъ евреИllЪ 3илберщаИl1Ъ, неПОЗнатъ менъ
до тогава щ1lлЪ" да държи проповtдь около толкова
жи:шенин

в'Ъпросъ.

Вечерьта не забравихъ да отида на събранието.
Салона б'в пъленъ, пикждt празно M1ICTO, по· вече оп
присжтствуващитВ бtха евреи, прtдимво младежи, ко
ито жадни за н1Iщо ново и възвишепо дошли да узна'
JlТЪ истината... Ала когато проповtдника заговори за
Бога, когато той посочи нtкои оТ'ь бо.'1НИТ:Ъ страни на

еврейството, когато каза, че Христосъ е очакваНИJl Ме
сия и Него трf!бва да пр1lгърнемъ горtщо, тогава, о
тогава бtха всички пламнали,

рааярени ... и мълвата се

разнесе далеко: n3илберщайнъ е прtдатель на еврей
ството, поДкуппикъ, които за пари измtни па свол па
JЮДЪ, на СВОlIта съrrhеть."
Духоветt б'ма изострени, критикитt зли, долни ...

Брой 12
ХРИСТИАНС:КИ
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и всичко това, защото бъ казана самата истина; към'Ь
колто тъй леко се отнаслхме тогава.

За да 6жда освtтленъ по доорt около нtкои не·
лсни за менъ въпроси, рtшихъ да отида въ хотел'Ь

Сплендидъ Паласъ, кждtто тогава живtеше ПРИВР'Бме
но г. Зил6ершаинъ, да поискамъ облснепин.
Азъ бъхъ съ още двама другари, евреи
то

единилтъ

е

вече приелъ хриетиапството,

а

оТ'Ь кои'
другинТ'Ь,

по неговитt думи казани къмъ менъ е на пжть да го
приеме. Сръщата _се състол. Пастира г. ЗИJ1берщаИIlЪ

твърдt мило ни прие и любезно

ми даде своитt облс

нения, относително вълнуващитt ме въпроси. Огговори,
'1't бъха прави, безъ заби калки и непи, .. Истината по

лека-лека прtмахвате своето було, пръдразсъдъка от
литате далече отъ менъ... И прtдъ очитt ми се l\Itp'
каше благияТ'Ь образъ на Спасителн, ра::шнатъ на Гол
гота, пролtлъ сволта кръвь за спасението на човtче'
ството. Прtдъ мен'Ь се очертавате С!Jtтлинтъ ликъ на
Христа и азъ четехъ по неговото кратко лице само бе
зответна, пламенна любовь... Разбрахъ Истинското
христианство, познахъ мон брат'Ь ИСУС'Ь . .. и горtщо
паднахъ въ веговитt облтил . , .

IIo

онзи евреин'Ь, който вкусва отъ сладоститъ на

христианство, трtбва да вкусва и ОТ'Ь страданилта,
мжченилта на които той е изложенъ.
Гоненилта сж почнат» отъ първин часъ откогато

съмъ почнаJIЪ да защитл молтъ Спаситель. Тръбваше
да се води борба противъ пръдразсждъка, противъ ТЪМ
нината, Борба на колто меча. е любовь.
Душата 1I1И бъ въскръснала, събудена отъ онзи
ПОКОЙ въ който 6Ъ. заспала. Азъ не можахъ да остана

повече равнодушенъ, хладнокръренъ
IIито физическитъ страданил,

къмъ молта Btpa.
нито допр1Jнинтъ

реВОJlверъ до моето чеJlО сж БИJlИ въ състояние да раз

холе6алтъ моята Бъра и ето . сега, когато напускамъ и
доп и ра60та и прИНТ~JJИ заради IIero, азъ се чувству
вамъ ща('.тливъ че съмъ евреuиъ, позналъ сnол Сnасuте,л,ъ,
мжчеRЪ за Истината, радостенъ че страдамъ защото
и

пъ страданието

се крие

щастие,

rIосuфъ Исаковъ

УА, Черковна .и Регенека

-

Софил.

Еврейското християнство,
Ролята на ЗилберщаАнъ. синагога,

-

Новата еврейско християнсна

НРУIИОКЪТЪ на новитt черковници.

Отъ въколко мъсеци въ Софин проповъдва г. ЗИJI
6ерщайнъ, като издига едно разбирателство въ схваща

нилта на евреитt и хрИСТИНВИТ$ за ученинта на Христа,
IIеговитъ проповъди се посъщаватъ отъ стотини души
и винаги иматъ успъхи,

До сега е образувана

една група

01'Ъ
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души,

която наскоро ще открие еврейско,христилпека сипа гога

новъ храмъ на приближепитt двt религии, безъ въ
нъщо да е овръдепъ 1II0рада, който ,лъга въ основата

-

на тил

реJIИГИИ,

Между новитЪ поклонници на новата синагога

сж

._~~---

СВт,ть

=======

Единствената работа м~жду евреитt въ Българин,
Подкръоете дълото, съ МОЛИТВИ и пожертвуванип, Адресъ:
А. Зилберщайнъ, уд. IIеофитъ Рилски 68 - Софил.
За Евангелизаторсната работа помежду
въ София, ржкоподеН!t отъ енергичпин братъ
Зилберщайнъ сж IIОСТЖПИЛИ СJ1tднитъ суми:
г. П. Т. ИгнаТОRЪ, Станимака
г. С. Ж. 'Гънковъ, Бургасъ
г. А. В. Бе,лчевъ, Варна
()тъ Ловечъ чрtзъ г. Бочевъ
София
г . .11.. П. ДЮГ~lеджиевъ, Барва
г, Ст.

Ив. Василев'Ь,

IIл·lalВIIЪ

евреитъ
Аврамъ

50'20'20'5'1'--

5'1'-

7'Отъ църквата, СОфlfН
6'Отъ Ахматово
)()'Отъ Ксанти
г. Трайко Георгиевъ
1'3'г. С. Мурачаниапъ
5'г. Аврамъ Теса . шаглу
г, Димитъръ Карабеепъ
2'г. Р. Т. Райчевъ
г, Василъ Гергицевъ
20'г. Р. Д. C1JMJ:;OBL
14'25
10'Г·жа Елена Стефанова
!)-'Г-ца Л. Стефановичъ
Г· ца Е. Бутева
1'50
Г, М. J\Iорарзалиевъ
П. Досевъ
г. Станчо Жедевъ
2'1'. Францъ Вацалипъ
5'1'· ци Иарта и Есте ръ АМlfрхаНIIПI(Ъ
10'2'50
Г. Д. Кожухаровъ
5'Г·жа Праматарова
1,Анка Ангелова Тинева
1'А. Тиневъ
Марийка Ангелова Тинева
1'Анета Ат, Игнатова
20'4'В. Петрановъ
Евангелската църква, Варна
!i8'В. Миховъ, IIoba-3агора
5'5'Г·жа Зорка IIИСИМОllа (Bnp.)
Аю'елъ Зашовъ
1'~
Филипъ Илиевъ
-'60
ул. Апгустъ 25
-'40
М. Астарджиеllа
2'Разни неизв'liСТПИ
18'20
Г. II, lIОIlОIIЪ
9')'50
II. Панковъ
Бипю Вошковъ и Г жа JIсчова
Янко Сжбеnъ
Мителъ Гликмапъ
-'10
Ст. Георгиеnъ
1'50
Иовчо Хинковъ
2'Разпи неизвъстни
10'12
[,'Село l'олинци
Наст. А. Н. Мъшкоnъ
1'Христо Радевъ
5'lIлил Кютюкчиевъ
10'3'II. П. Груевъ
Слъдва,

}

Гликманъ Мишелъ, Иосифъ Исаковъ и Симеш'овъ Сасонъ

.-

ревностни помощници на 3илберщайнъ,
Новата синагзга - храмъ ще функционира като са

мостолтеJ[еRЪ божественъ домъ, кждъто ПОКJIОПЦИЦИТ'!> ще
ИЗ0ълпнва1'Ъ свещевuитt си треби.-Дневпикъ брой 4441.

Ло.ши помощи за Войводскаmа Еванzелска t,ърква :
Отъ Варненската Ев, църкна
1. Х. Трифоноnъ, Абдраре
2, Димитъръ Драгановъ, Ловечъ

95'-25'60

20'-

Стр. 16

З. Марко Н. Поповъ, София
10'Г. А, Rожухаровъ, Бургасъ
65'Б. To~opъ Дончевъ, Орхание
5'6, Врать Кърсто, Орхание
1'7. Стефанъ МОИЧИJlОВЪ, ЛЖДЖRuе
20'8. Ефреймъ Кара.цжовъ, I'ОJlепци
12'10
9. Г· пъ Терзиевъ, Саиоковъ
81'10. Минчо Pa~aROBЪ, Разградъ
10'11. С, И. Градипьровъ, СJlивепъ
29'12. Ив, д' Стефаt10ВЪ, !\юстеПДИJlЪ
7'Наши наЙ·C'J,рдечпи БJlагодарпости къиъ всички
брата и сестри, Господъ да Ви БJlаГОСJlОВИ, Ваши братил
Войво~qапи съ пастира.
]}l. Рохачекъ.

4.

к Н' И Ж Н И Н

f\.

БЪЛГf\rЮ1 И БЪЛГRrит'D, впечаТJlепил и бi;JI'hж
ки оть Ноел'Ь Бн.кстон'Ь и Чарлсъ Роден'Ь Бн.нстонъ,
прtвеJl,е оп оригипалпил ржкописъ Стоянъ ИРЪСТОВ'Ь
ВаТРaJIСКИ. Стр 31, бiJJlа, хубава хартия. ЦiJпа 30 ст.
Издава придворнатакнижарпица Ив. Б.ltасжровъ-София'

Това е е~па много интересна и добрt прtведена
книжка. llpaBO казва прiJводчикътъ: "Да ВИДИМЪ себе
си

както пи виждать зорки прилтелеки очи

.,,

е инте·

ресно и поучитеJIНО".
Ние сме CJ.IушаJIИ твърдъ мпого за тЪзи КИJlИ прил
тe.lи Бжltстоновци И сега много ни е приятно да ииаме
ва ржIIt т.hхпитt впечатлении за Българин и БЪJгаРilтt.
Въ осемъ кжси ГJlави тъ говорлть за: 1. Липса на Луксъ,
1I. Деиократизъиъ, III. Сиромашии, IV. ПросвiJта, У.
ПОJlИТИЧНИ идеали. VI. СЪмейни идеa.JJИ, VII. ЕетеТИRа
и
Рe.uгин. HaA-сърдечно прiшоржчваме на ваши

vm.

'l"JJ"'"tитате.lИ· тази" книжка,

БИБЛЕЙСНИ УНf\ЭRТЕЛЬ,

съставилъ и изда.JlЪ

архиманяритъ Доеитей I\.овачевъ Самоковъ. ГОJItмъ фор
иатъ, 468' стр. - Ц'hН8 I О дева.
Нашата Jlитература е бtДН8 по отношение на
реJlигиозно·бибJеЙски изданив. Ние нtмаие способъ за
изучване па БиБЛИJlта. Може би това е защото MaJIKO
обичаме Биб.lинта, и не в изучаваме както праВlIТЬ хо
ра18 въ .Jtруги страни. Еднн отъ пай· практичното ср'hя
ство за изучаване ва Библията е lI.8 се чете и изучава
110 ОТJl,tJlНИ пpilдмети. За прииtръ, вземете дуиата

".tюбовь". Наиtрете

Jl

въ всички книги и глави. Вижте

значението и въ разпитt случаи и пр. Но за това пъкъ
е uуж.Цна книга, като горната. ПоздраВЛJlваме г. Доситей

Ковачевъ съ граицнип му и твърдt важенъ и Rеобхо·
диltъ за насъ трудъ. Цtвата ни се вижда M8JlKO висока,
но увtрени' сме, трудътъ му ще се оцtни отъ пуб.lиката
и въ едно кжсо BptMe таи хубава книга ще се разпро
даде. ПрilПор~qваме и на читате.lИтt си. ДостаВlI се
оп издатели и, или отъ книжарница Бубевъ Самоковъ.

ДВRДЕСЕТЬ И ЧЕтиrи Чf\СR хrИСТИf\НИНЪ
и.tи ОБrЪЩf\НЕТО HR ЕДИНЪ ЕвrЕИНЪ въ хrи
еТИRНИНЪ, отъ А. 3I1nберщаiiн'Ь.
Това е заглавиетu на една много интересна бро

шура написана и ИЗД8ll.ена оть Господина А. Зилбер.
щail:въ, който пptди нtколко мъсеца е ПОЧН8J1Ъ да про.

повtАВ8 на еореитt "ЕвангеJlИето и спасението чptзъ
Btpa lrЬ иието на Спасителя - Исуса Назарянина По.

мазание".

Врой 12

хриarиЛНСКИ СВъТЪ

'

Г-нъ 3и.tберщаilнъ разказва,

какъ на Яliваната

отъ иего покаиа ItЪMЪ евреитt, присж'rст"уващи на сие

циaJJlИТ'h за mъ еъбраННJJ, въ нед'hJJl вечерь се отзо-

ваJJЪ добрt извtстнинть въ СТОJJицата евреинъ
Ветхин 3авътъ, въ Та.J1муяа,

г-нъ

Кабаллта,

и

изобщо

въ

старо-еврейската Jlитература. Още въ първин рззговоръ

Г·нъ 3илберщайнъ обнсни.JJЪ, че раЗИl.:кването на пръд
Jlо"ltенитt оть Г,на Шварцъ въпроси трtбва да си води

редовно и сис'rематично. На sададени'J't отъ Г,на Щварцъ
въпроси касаещи се до Исуса, Г-нъ Зилберщайнъ отго
ворилъ точно, обстойно и убiJдително оть ВетХИJl Завtть.
Пр-hдставени сж всичкитt пророчества оть Ветхин 3а
и-hть, които говорнть за BptMeтo и МЪСТОТО на Исусо·
вото РОЖJl,ение; за изпращането на негова замtствикъ
да извtсти И)l,ването му, Помвзането Исусово; какъ ще

проповiJдва той; К8КЪ ще б.1iде прtзрtвъ и ОТХВЪР.lенъ,
че ще ииа безбройни врагове, ще бжде наСИJ1вавъ и
озлобе въ, прtзревъ варади прtСТЖПJIението на други;
какъ ще бжде прободевилть Богъ, ще бжде убить, но
не за себе си; ще възкръсне и се възнесе и пр.

"Ето, ('-нъ Шварцъ", казалъ г нъ Зилберщайнъ,
"ЦЪАата историн на еврейскин спасител, както е прtд
сказана въ Тора, !Iевимъ и ltетувимъ - Закона, Проро
цитt и ПисаНИIl'I'а . Този първъ раз('оворъ е БИJIЪ дър
жапъ

въ

кабинета

н

присжтствието

на Д-ръ Каувтъ,

надзиратеJlJ1 на Методистката Мисил. Вторилть разговоръ
се държаJJЪ слtдъ ;п,вt седмици, И въ този разговоръ
г- нъ 3илберщайнъ показаJЪ своето благоразуиие и своя
тактъ, като успtJJЪ )(а накара г,на Шварцъ да признае
себе си за грtшникъ и че желае да му се простнтъ гр!>
xOBeтt, И пай помt да се рtши да повtрна за 24 часа
че Исусъ е такъвъ спаситеJlЬ, какъвто го описва Вет
ХИJlТЪ Завtтъ. Разбира се, СJtдствието БИJlО, че Г-въ
Шварцъ пов'I;РВ8ЛЪ въ Исуса, ](оБИJl'Ъ прощение па rptXOBeтt си, и три явна се радвалъ ва спасението Ису
сово. Слъдъ това той БНJlЪ повикзнъ на горното селевие.

3авършваиъ краткия си прtгледъ НI1 тази крайно

интересна и

поучитеJна брошура съ

дуиитt на Д-ръ

Каунт:ъ, казани на Г-на 3илберщайнъ: "Колко, о КO.Jlко

ДЛЪЖИМЪ ние,

хрисrианитl., па еврейския парояъ!

На

шата JIюбима БиБJJИН е тtxHa света история; ние вър
ваме въ еврейския Боrъ, - lIЪ Бога на Авраама, Исака

иЛкова; BtpBaMe въ еврейсltитt пророци и пророчества;
въ еврейскитВ псалми и пtсни; въ цtJlИII еврейски Старъ
Завtть; въ еврейскин спаситель,.. Колко е чу,цво

всичко това I"

Прtпоржчваиъ тази брошурка на всички хри<:тиани.
Въ нен ще наиtрать тв цtнви ввушения относно важ
нии въuросъ:

какъ .ца

досъгнать познати тtMЪ евреи.

екзеИПJяра

да ги раз~аватъ ва евреи да ги четать.

По·заножнитt Христиани могать да купатъ по НЪКО.lко
и

София, 7 декември 1914 ·ГQJI:.
Д-ръ Ст. 101ll0В'Ь.
Пастиръ С. Гра.цинаровъ въ Сливеиъ е ИЗ.Цалъ ,цвъ

свои проповtяи въ видъ ва брошури.

"Незнаеи у БarY."

и "Стражъть на живота". И ABtтt струвать nu 10 ёт.
Ние ги прtПОР.1iчване вай-сърдечно на чИ'rатеJJитh си.
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Градската Библиотека,
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Шварцъ, осемдесвть годишенъ I.,'тарецъ, много вtщъ въ
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