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ЛИТЕР~ТУР~ И РЕЛИГИЯ·
Понеже мпого младежи
отъ прочитавие

на повел.-ш,

се

"

/

",;:.- ,:,

'. ',bl9J~l\Ia и втора причина.

',О' J'j' '~~Q~~обро

сж сторили на

3аu-Влi>ж-Вте

человъчеството

растл-Вватi;' ~и списания, ВСJlЧКП П.I0ДЪ па въображе

РО:\IaНИ и дру-

нието. Като остаВИl\IЪ на страпа

древUlШТ'l

ги тъмъ подобни списания, то НЪЕОИ сж се
питали да ли не е по-добръ да се спръ всич-

и онъви КОПТО вджхнопяватъ пъкои новън
ши литератури като Божествсnnата НолсдИI&

ЕО Еоето не исхожда отъ чистата и

въ Италия, Фауст а въ Германия,

проста

Шекспи

реалность (д-Вйствителность,)
Като вабъл-Взваме мимоходомъ, че между художественното въображение и дълстви-

ровит-В драми въ Англия, ПИЛ питюш, що
спомогнж толкозь за успъванието на рицар
СЕИЯ свътъ КОЛКО'I'О ДОП Пuхота на Серван

телностьта н-Вма такава протвополжность, ЕаЕвато мислятъ н-Вкои, казваме откровенно,
че не Сие съ гласни съ горньото мнъние, и
то по слъдующит-В двъ главни причини.
3абълъжете пръди всичко ролята, КОЯто играе въобра~ението въ духа и живота
человЪческиИ.
Въобравителната способность

теса? Кое подълствува ПО-СИ.IНО за освобо
ждението на робптъ въ Съединенитъ Дър
жави отъ Чuчовата То.иова Колu6а на Г-жа
Бииечръ Стау? Еое СП03югна за распростра-

ва доброто на органичеСЕИЯ живо тъ нуждно
е щото природата, когато фантавиит-В на
бдението сж недостатъчни, да промислява сънища. ПО-КЪСНО тои прибавя, че ванимател-

нение то на соцuалнитъ чувства колкото Клтьm
nицumть на Викторъ Хюго? И съчиненията
които помагатъ на СоциалистиТ-В въ днеш
но връме иматъ за основа фикцията (ивмпс
лицата). Такива сж Слтьдз Хu.fJlда Годиnи на
Беллами и други. Пръдъ впдъ на такива
фактове струва пи се че суетно и неблагора
вумно е да се прогласява R:рЪСТОВЪ походъ

ниятъ

противъ

е една отъ сжщественнитЪ. Еантъ казва,

прочитъ

е

игианичеСЕИ

полезепъ

че

и

ноnеллата,

романа

И.1IИ

какви

да

струва повече отъ упражнението на т-Влото,
ТОЛЕОВЪ прославлено отъ древнитъ Гърци и

било списания отъ тови родъ. BMi>CTO да
ги спира Христианството тръбва да llДЖХ

отъ днешни тъ .Англичани. J.Iихенбергъ отда-

ноnи художеството

валъ дългия си животъ на дългит-В

образованията

фан та-

вии. Хиппелъ нареЕЛЪ справедливо въображението бълиятъ дробъ на дутата. 3аедно
Съ волята и разума въображението е

глав-

и го прЪ06рази. И пр-В

по тови

случая Сж

ДП-D:

1. Да се приБЛllжаватъ тъзи списаИШI
повече до д-Виствителностьта, иди да се на
прави таЕа, щото чр-Взъ nджхиовепието

да

на часть на духа. И нъв:ои пр-Вдлагатъ да

иврasяватъ реялното (д-ВЙствителното). Мон

го потушимъ, да спремъ полето му въ ли-

тспенъ

тературата и художеството? Това би значило
да развалимъ челов-ВчеСЕата тварь, и при
това да я спремъ въ напр-Вдъв:а -и, защото

.л:ъж.ливи огньове; тъ водятъ далечъ отъ жп
вота както е, и посл-В вв:арватъ въ батав:а
на ивмамата.

се е до:кasало че и самата нара си

с.л:ужи

2.

уподобява много днешни романи на

Да се посвътяватъ

тав:ива

списаНШI

съ тави способность. И д-ВНствите.л:но що е
ипотева, аЕО не въображение, и бевъ днетвит-n ипотеви, ЕОП щ-nте да нам-nри утрет-

повече на онова в:оето е чисто и благарод
но въ живота OТE:OJIE:OTO на НИЩОЖНИ И гроз
ни Fhща. Еав:вое исв:а.л:ъ да Еаже АпОСТОJI:'Ъ

виТ'В sав:ови?

Павелъ съ тiши

думи

въ

пос.л:анието

:въ

ХРИСТИА.НСКИЙ CIm'lЪ.
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'1'0

е

Слi;довате.;шо, братия, кое

(4;8)

истинно,

което

е

честно, което е чисто,

подобно ДОСТО.'1-Впие обл-Вна е съ пай-дълбока
скърбь се очъртава на Христовата глава!
Ако вроВмето и свi;тотатски З.'10употрi;б

!Соето е праведно, ксето е любезно, което е
Jl,оброхвално, ако има нi;коя добродi;тель; и

ления

ако има нi;коя похвала, това раЗМИIIIЛЯвайте, "

печатанието

и сжщото е краснорi;чиво исказалъ и Бас
сюе съ една фраза: "Разширi;те мислитi; си
отъ ICЪ:м:ъ небето." Така стори Вжняпъ съ
оная книга (Пж-тешественника), която сл-Вдъ
Библията е най,:м:ного спомогнала за разши
рението на Христианската в-Вра. Така пра
:веше и самъ Христосъ, когато си служаше
съ притчи. По тови начинъ не ще има вече
.пошо влияние на растления св-Вта, и въоб
ражението

може

да

стане

нова

сила

на

противление. Да не събаряме, но да
бразяваме.

шата.

да

не

танали

се

развалили

творепието,паICЪ

па картината характеръ

ржката

на

ходожиника,

и докагато т-В

и

да се виждатъ. Еогато бi;хме
на

се

стараехж

да

творение

вото

Италиянския живописецъ, Леонардо да Вин
ЧИ, който достигнж заедно съ Иихаиol'In' Ан
)'елджа и Рафаила до върха на ходожествен
ната
слава. Слi;дъ много промi;нения карти
ната сега се добрi; пази и всi;в:идневно ино

тоВ

u

въ трапезарията на l\lъпаСТl1РЯ на Ми

.naHCRaTa

църква Св. Мария делле Грацие.

Ний загатнахме
дожественно

твороние

прикосновение

па се че

че
е

топа

прочуто

дохождало

съ пеприятелски

когато

Наполеонъ

въ

рж.цi;.

воювалъ

ху
съ

Rаз

въ

Ита.'IИЯ,
той
спi;тотатственно
заповi;далъ
да се обърне тази Стая на църв:вата въ 0-

боръ за кониет1> му, и
бавлявали съ хвър.'Iянпе

слугитi;

му се

за

КОНСки нечистотии

на главитi; на ученицит-В Христови. Врата
та

която

центра

на

картината била изрi;зана прi;зъ стената

на

lCОЯТ\J

е

се

вижда

исписана

отдоду

и

картината,

въ

за

да

могжтъ

да влизатъ кониетi;. При ВoI'Iизание въ стая
та, която сега се държи Свята за тази картина,

человi;в:ъ се чувствува наклоненъ да приеме
прi;Дol'Iагае:мия столъ и тихо да соВдне и изу

чва б.'1аГnС'l'ьта, МИ.'10стьта и .'1юбовьта, в:ои
то тъй ясно се показватъ въ лицето на Спа

сите ..я. Еав:во умственно възвишение?Еаква
природна хубость, каква б.'1агость и бого-

тави

смутена,

а

Той

Самъ приклонява глава съ наведени очи.
Дi;ЛОТО му настроение, движението на миш.
цит-В и ржцi;тi; му, всичв:о се види да пов
таря Съ небесна себепрi;данность и Него
мълчание

да

потвърждава

желовити

т-В думи: Не може да бж.де другояче. "Единъ
от'!> васъ ще ме

прi;даде."

Художникъ очевидно дълбоко е изу~илъ

на

го посi;тители се наслаждаватъ съ хубости-

мнови

та вечеря е дълбов:а развълнувана, се е про
извело отъ думитi; на Учителя, единъ отъ
васъ ще ме прi;даде. Тi;зи думи сж вече ис

прi;о

което справе-.

е иайсторско

тамъ

кътъ прi;дставлява че дружината и свещенна

Съ

пр-Вдставена на отсрi;щната страница.
се Сol'Iави,

ос

во работата си.
Невъзродениятъ Гете кавалъ за карти
ната: "Потрясението, чрi;зъ което художни

Пр-Вдъ самия ОРl1игналъ, пишущиятъ т-В
ви редове купи ~ДHa фотография на карти

дливо

си

могжтъ

в:артпна, и н'вкои си вършехж- твърдоВ хуба

EдH~ 3Н~~ИНИТ~ К~РТИН~,

Това художествено творение,

ду

исписуватъ

кавани, цi;лата дружина е

ната,

ще

краскитi;

от

на

всi;в:и

образъ OTAoВ.'IHO, нi;що което е ИВиС

в:ва.'10

съср-Вдоточсна

да се знае в:ого отъ

МИС.'1ь.

Интересно

дванадесетътоВ,

е

всоВко

отъ онi;ви добрi; опрi;Д-В.'1епи и интензивни

(съ силни чувства) образи е пр-Вдставлявалъ. о

I кото пи като съгледва кисията, изведнъжь

по

знава Иуда. :Може би че ще откриете силна

семейна прилика между Христа и брата му

Лкова, автора на Посланието. Една Герман
св:а принцеса е оставила
единъ редъ скици,

б.'1ИЗУ

които

до вратата

покавватъ

варите.i1нитt студии, които

прi;д

отпослi;

спомо·

гна.'IИ за исписванието на великата картина.

Понi;когашь

Леонардо

работилъ тъй

трудно щото той почнувалъ при разсъмва
ние и слi;двалъ безъ храна и питие до ве

черьта. Понi;в:огашъ той напущалъ

работа

та си за н-Вколко деня. Другъ Пжть той сi;далъ

прi;дъ картината и просто раЗГol'Iедвалъ от
части свършената си

работа. Rазва

се,

nривидноmо протакание много смутило

че

игу

мена на мънастира, който искалъ да се свър

ши работата. НаЙ-пос.'!-В игуменътъ помо
лилъ Ииланския ДJICЪ да говори на Леонар
да за това, и

великиятъ

хуДожникъ

далъ

достопамятния и поучителенъ отговоръ. "Азъ

I съмъ

негли най-много занятъ тогазь когато
се виждамъ да съмъ най-бездi;ленъ, защото
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Е, добр'i>, ЕаЕВО ще стори Христианство·

тр-Вбва да пампсw1Я прiщи да изработвамъ"
Но таЕа не било ВСИЧRо що Rаза.'!ъ

то, Еоето

ХУДОЖПИRЪТЪ. "ЕаЕТО и да

ВСИЧRО има ли Христианството

мисля,"

приба

исцi>ри

древнитi>

вилъ ТОИ, "пиа дп-В лица па вечерята, RОИ

ципи да противопостави

то не ще .\IOгж пи пр-Вдставя ЕаЕТО тр-Вбва,

ни?

Господъ пuшъ, и учеНИRЪТЪ RОИТО Го прi;

злини?

Прiщи

нови

ПрИНw
срiщу новит'i> зли

даде. Сега, да СRлан-Вше ш'уменъ'гъ да сi;ди

Да, има, и Ti> сж три: 1. ВСИЧRИ СЖ
длъжни да работятъ, и RОИТО не работи

:мирепъ П-ВRОЛIео нр'1>ме за да МИ даде

H'i>Ma

дел

оиъ за пос.ТnДНlJЯ". Излишно е да се Rаже,
че IIгуменътъ не смущавалъ пече Леонарда
Съ СllОИТ-В ОП.'IaRllaIШЯ.

ВЪ словото БОЖИЕ *)

на

Адама:

Смисль

въ

да

имъ

на

даватъ

сиро:масит-В,

ми."IОСТИНЯ,

но

упо'грябява, и НИRОИ да не ОСтава въ лише

алисть;

ние. АПОСТО."IЪ Павелъ въ

не

нъ аЕО

по-маЛRО

пала га

това

е

да

СЪНС-В:lIЪ

погр-Вшно

он'i>зu,

RОИТО

истина,

че

ГО

МИСЛIПrlЪ

е

и

правятъ

днешната

погр-Вшно

мн-Внпето

6)·р;нсуа.

тина и утвърждението
занято

на

Не

е

гражданственность

исчерПИ.}Ia ХристиаНСRIIЯ идеЯ.'IЪ,
стианството,

и

и

сж СЪRрОВIIЩНИЦИТ'i>

не

да

се

вратата,

AHIIT'i>

ГОВОРИl\1Ъ за него. Имало е има и днесъ
хора RОИТО IIСЕарватъ Иисуса Христа соци

пи

па

Rаза

да имъ дава тъ хл'i>бъ и работа. 3. Богъ ис
Еа щото благата да бжджтъ паравно распр'i>

длъжпость

х.-.rопа

Богъ

га принадлежжтъ на Бога, ЕОIIТО ги е далъ
на съхранениие на богатитi>, щото посл'i>

СОЦЩЛИ3~ЪТЪ, КАКТО СЕ УЧИ
Социализаl\lЪТЪ

право да яде.

"Св поmвmо на 'Ilt'.lomo Cll ще ядешь хл-Вба си,
и HaBi>pHo това бi>ше не само за Адама, но
и за ВСИЧЕИТ'i> му потомци. 2. 3емнитоВ бла

на мнозиnа,

ИСRЛlOчптелно

вни въпроси, п'i>.\lа.lО социални

е

нито е ис
че Хри
съ

духо

идеа.1И.

Еогато Христиапството влiше въ обще
ството, п:ма.л.о е гол'i>.\ш

З.1ИНU

И

то

пр'i>д

прие да се бори противъ тi>хъ. Т'i>зи З,;lИПИ

бi>хж: робството, безпрi>д'i>лната

власть

родитеЛllТ'i>

надъ чадата имъ,

на сл'i>ПllТ'i>

и неджгит'i>, узаRонепото

убийство, състояниет()

па

на

напущанието

жената

и

A'i>Te
стра

шнпя развратъ описапъ отъ Апостола Па
l!ла въ пърuата глава па Посланието въ
РШ\IЛЯПО2l1Ъ. Но т'i>Зll ЗЛИШI I~аRЪ гп нападнж

ХРПСТJIанстното? Не Еато cHi>TcRa сила RОЯ
то събаря СЪ насилство (Хрпстиапит'i> сж
ТЪрП'В."IП

насилство,

по пе

Сж го употр'i>бя

вали) но по другъ пачинъ. То пос'i>я повu
припцuпп 1I ги осв'i>ти съ прuмi>рп, и тi>ЗlI
при:м'i>рlI Еато порастнахж, съБОрllХЖ ветхия
и въздигнахж

Днесъ
:мичеСRитi>,

lIMa

повия

свi>тъ.

другп ЗЛlIНlI. Осв'i>нъ ИRОНО

неЕа споменж

и главното,

Еоето

е несъразм'i>рностьта въ васдаждението съ зе

книт'i> блага, отъ Еоето произлиза и несъ
равмi>рностьта въ въспитанието, образова
nието

и

пр.

') Сдово държаuо въ Миланската ЫСТО,щстка ЕШIскопа.:ша
цы'па,' J! коста заС)lа)lС ОП Ета;шянския l-С.1llПIOЗ{НЪ В. L' Evaga_
lisзт. То съдър:ка, разбира сс. сыIратсни! ho-глаВИНТБ :lШСДJ! на и
~ШШСlШЯ

проповt;щикъ.

д'i>,;"Iени l\Iежду ВСИЧRИ; НИЕОИ

да не ги йло

2 Еор. гл. 8, Еато

ув'i>щава Еоринтянит'i> да помагатъ на б'i>д
нитi> въ ИерусаЛШ\1Ъ, прi>вежда за ПрИJ'rI'i>рь
Израиля въ пустинята, Еогато слиза.,"Iа ман
ната, и вс'i>RОЙ събиралъ споредъ
си. и никой

пе

оставалъ

RОИТО събиралъ но вече
пало!

дава."IЪ

Ma."IRO.

Тi>зи

па

сж

RОИТО трi>бва

тогози

сериозно

възражение

сж религиозни,

ствепна обязаность,
точни. Истина,
покоряватъ

RОЙ'ГО

събиралъ
прuнципи

противопоставятъ

наСТОЯЩllтi> ИЕОН02lшчеСRИ
Еато

защото

ОТRОЛRОТО му тр'i>б

х.рIIстиаНСЕитi>

да се

нуждата

лишенъ,

противъ

т'i>хъ е,

че

т1; на.lагатъ само нрав

и затова не

но аЕО

сж

челов'i>цит'i>

доста
не

на Божията воля, запр'i>тено

е на едно общество

на

Злини. ЕДПИЧRОТО

да си

направи

се
ли

заRОRЪ

съобразенъ съ волята Божия? Rой
би мо
ГЪ,,"IЪ да отр'i>че това право на единъ народъ?

l{~oгaTO това, Еоето Богъ ИСRа, стане СЪВ'ВСТЬ
на болшинството, то може да стане най-доб

ръ
заЕОНЪ за държавата. Въ Bpi>MeTo на
първит'i> Хрпстнани, пр'i>об.шдавало робство

то. Христианитi> учили началата, RОИТО тр-В·
бваше да ДОЕаратъ исчеввапието на робство

то. Еогато робит'i> не се били драговолно
освобождавани отъ господарит'i> ИllIЪ, и нес
правеД.1ИВО е било .щьржавит'i> да направятъ
заRОПЪ за уничтожение на робството? Е, до

бр'Й ЕааЕТо въ тови ТЪЙ и въ други случай,
Държавата
има право да прави заКАНИ
по Божието сърдце. И аЕО Богъ е ис
Rа."IЪ

щото

ржцiт-В
lШО

ва

имуществата

натрупани

богатит'i>

бжджтъ

распр-Вд-Влени

да

на ВСИЧRИ, пе

въ

нара

"!\юже

ли
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ХРИСТИАНСКИЙ евъть.

Той въ Своето Провидение да направи що
то имуществата да 6iЯдiЯтп В;) р;r.ЩЬ7flТЬ па едnа

Д;)р;нсава, 1соято да 6iЯде Негов;)

С;)Н:РОВIlIUНIIЮ'J.

С;) друm дулlU, това н:оето В1) .1lUна.tlIПUЬ

ВрТЬ

Jllena Бог;) е llСН:ОД да сторят1) 60гатlllllТЬ, lt тТЬ
не C,R г} сторили,

да се стор;,

не ЛIOJlCе .lИ да

това 01111)

Т/оисн:а

Той

Дг,рJlCаваmа?

пптi> мнi>ни.я па проповi>дпш\п пе тръбва
да се зематъ като 1>fН1ШИЯ на Спященното
Писание. !Сато общо правило не е добрi> да
се

третиратъ

отъ

амnона спорни

и
пкопомически
тъ
амвопъ
има

социа.1НlI

въпроси. Христиапския
високата и свята цоЪ."'IЬ

RaJlclloino
е да 6iЯде ВО.fлmа Божия. и h'momo 1lGCnlHOnIO
.(ице по ПРUllиnа Mt своя еЮflЗЛlо не
е UНВiJРШll
,(0 то'!!, тогаЗh Дг,fJжаваmа става /lСПМlluте.fh

да пропоn..вдва оп-nзи начала па правдата и

на 60жествеnuаmа

днесъ nЪ.1нуватъ общестnото.

пи

вО.fЛ".

и

отъ

лософия нито едпа наука

което притезапа
да е само тя Християнска, пип не искаме и

една юриспруденция (заКОllоведениие)

нито

една социална ИКОIIОМИЯ, която има сжщит'h
притезания. Тъй щото спещеннослужителитiэ
не тр'hбва да даватъ собствеННIIТ-n си мнiэ

пия като мнi>ния на Священното Писание, и
пi>ка помнятъ, че главната Ш',IЪ

проповi>дватъ

спасепие

длъ~~ность

па

ДУШIIТ'h

чрi>зъ Христа. ОТЪ друга страна в-nрующи
тi; да не мислятъ, че
социалнu.я

пъпросъ

могж.тъ

съ

да

ваСП.1СТВО,

рi>IIIЖТЪ
п да пом

пятъ, че най-гланата запов'hдь за ВСlIЧЮI
любовь КЪМЪ БЛИЖ~IlИЯ, И б.1ИЖНlIЯ е не
паши.ятъ приятель, но

Ако

п

да

сме

е

само

и нашuятъ непри.ятель

lшобщо

съглаСШI

съ

духа на горнето изваечение, пarсъ има пi;кои
мисли

съ

които

не

сме

напълно

съгласни.

Съ хубаuата мисль че Държавата тр-nбпа да
се старае да осжществи волята Божия, IЩ
гато т.я Стане

IJО"l.я на болшенстпото сме
изобщо съгласни, но пакъ трi>бnа да се гле

да, щото законитi> па Държавата да пе бж
дж-тъ въ ущърбъ на доБРl; разб1Jашш {(IlDI~
вuд'уа.fuз.J(1).

ПОС.lt. ний пе зпаеыъ ГА-n па:\ш

ра въ Библията почитаеМIIЯТЪ проповi>дшшъ
че богатитi> били Сi1i:j)()вIJЩllUЦIl па сиро.JltlСll

тТЬ. Ако Биб.лшта говори за богати, тя не ис
Еа да каже че ги е направплъ Богъ, КЮ1:ТО
когато говори за грt.ШНII, не иска да

че ги е напрапилъ Богъ. Колкото
Бо;нсuй,

ще кажемъ

че

тя

каже

за иде.я

та, че ДържаЕата можа.lа да стане
щnuн:о

С1)н:рови

не е

.ясно

изложена, и може твърдiэ криво да се раз
бере и да се земе въ краИпи.я социалистн
чески
премъ

въсприятп

пъ

ще СПОJ\fОГНЖ-ТЪ

сърдцата

за

правото

раэрi>шевие па много спорни въпроси

щото

Б. Р.)

СИЛ~Т~ H~ ХРИСТИ~НСТВОТО.

тукъ има поле за много и разни

мнiшия. Еакто не искаме една казуистика
въ морала, както не искаме нито едпа фи

да

които

ва челоnt.цит-n

Ако Божието С.Л:ОllО полага
принци
то ОСтава свободно паучното имъ раз

витие,

е

ИСТИlIната,

смисль.
върху

Нии

желае~[ъ

МИС.1Ъта

шыно

исказана

да на

отъ почи

таеми.я :Ита"lИЯНСКИ проповt.дникъ, че част-

Христиапството
е ре.'IИГIШ способна
приспособена
ранръдъ

на

стои Ca:lfO пъ това Ai'TO
да ЖIШ'lю навсt.кждоЪ,

чслоn-nцн

и степенъ

отъ

пс-nкar~ъвъ

на ра:шитпе п па ВСПЧЮI

че.lовi>чески п"li>мепа. '1'0 стои саllfО въ сво
.ята умраза протиnъ r1Jixa и сво.я Пl .1l0бовь
за гръшпнка;само пъ страстьтасн за lIскупува

вие человi>ЦIIТ'В, СШ\IО въ

силата си

да

съ

дружи I1сiэка душа що е ПСКУПIIЛО пъ т-n,,'ю
то на църквата, l1:ато дiэецъ па ИСI~УП.1ение
то; само въ понятието си

за

душата

като

заслужпвающацiэната на страданието, II стра

дающе радостно на спасението -и.
безпрi>дi>.'Iната
то

си

ЮIтi>

II

си надежда

за

С юн)

всеllШрПО въстържествувание

тi>зи

ве."ШКII

идеи

и

въ

окончате.1ПО

Сили

п всич

IIДЖТЪ

Х рнста и отъ постояннптi> дарби на

отъ

Него

вия духъ на васъ и на мене, и чрi>зъ насъ на
църквата, КОЯТО е бла~l~енната дру~юша па
ПСПЧIШ нh1JУЮЩН. Въ дълото Iщето пип вър

ШШ1Ъ ппи

C:lle

С.ме НеГОilИ

паni;рпо едпо съ

съдружници,

II

Него; ппii

вс-nю[ мнсспопе

рипъ що пращюte далечъ отъ IШlIШТ-n up-nгопе у С3ltЧССIШ CTPn'IIJI~ JI вс'}асо :\lIIССПОIlСР
ско събрание ЩО дър~юаlЪ

11

вс'!;rщ

1IшсеllО

ПСРСI1:а пропов'I'ДI> ЩО се ПРОПОВ-nl\ва, вспч
ки т'вви иматъ па себе СП товн б,п.т!;гъ Хрис
топъ. Emlc"ollv Рtlllдолфv.
Епископъ

Шерешевски,

ОТ"lIIЧШIiiтъ

RитаИСЕпi! ШКО.1НlIКЪ, II бившиil lI111СIIопе
рПllЪ па Протестантската Епископа.ПIa Църк
па, които сега довършва прi>вода на Бпб.1П
.ята на ВеНlI1иiiския сзш:ъ, еДIIlIЪ отъ I\'ита
иi!скитi>

езици,

е отпрапилъ

nЪЗВaIше КЪ::lIЪ

Църквата въ Съедипенитi> Държавп за 25,
ооо лева за да :може да обнародnа прi>вода
въ RптаЙ. Епископъ illерешевскп е nocll1;тплъ

поnече

отъ

седемъ

години

nърхъ топа

дъло. Тои сега страда отъ парализия.

ХРИСТИАНСКИЙ CBf>'I"Ъ.
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ОТЛО~ЪКЪ ОТЪ

сенъ

ГРЪЦКИЯ ПС~ЛТИРЪ.

ЧеJIовiщит1;еж пр1>етанаJIИда се чудятъ
за откривание на н1>що ново въЕгипетъ; за

писецъ;

при

Бсе

това

отломъкътъ изо

билува въ гол"ми погр-Вшки, което показва,
че писецътъ билъ и~lи твърд" веграмотенъ,
или нив:ав:ъ не зuа,ялъ евика на които пръ

щото когато единъ пр1>дм1>тъ ОТ'Ъ lIIина.iIИ
т1> в1>кове и отъ пр1>гол1>ма ц1>нность се

писвалъ. Той е въроятно работа на чу
ждестраненъ рuбъ, чиято длъжность била да

иввади на вид1;ло, ето

пр"писва

че

друго

нt.що

се

ржкописи.

Отъ "единъ редъ

П.iIОЧIЩП"

наllIира отъ още по-гол1>ма древность и пн
тересъ. Отъ единъ еписате.iIЬвъ Английското

тукъ

списание

Д"лятъ дум:птi. на сдогове, н"кои

Athenaeum

се УЧИllIЪ, че :между

па

пируситъ наскоро пръдадени на Британския
Музеи, имало и единъ листъ отъ Псалтиря

тамъ въ

ждали

до

текста,

на:м:"рени

очевидно за да

заключение,

че

този

Псалтиря, се употръбявалъ

се рав

се

дохо

отло:мъиъ

на

за учебникъ за

на Гръцки, които билъ намъренъ въ Фаю-\ да се учатъ д"цата да 1lеm,Ytпti5 или даже
ма. Сд-Вдъ внимате.iIНО

ра:зглежданпе начина

на писанието (почерка) и още по ГрПЖ.JIИВО
сравнение

на

папирусит-В

компетевтвитъ

и

повъзрастни, да четжтъ. Тови взг.,ядъ
се
подв:рiпя йтъ факта, че на обратната стра
на на папируса н"колко Гръцки дрш сж.

па.lеографи ДОШ.'1и до заК.lючение, че отломъ

равд"лени

кътъ тр-Вбва да се е написал'Ъ OKO.IO 300
гдо. с.,-Вдъ Р. х. Ако тава е истина, П в-Вма
откритъ въ HU."ICKaTa долина, е наН-стария
образецъ що сжществуватъ отъ пр-Ввода на

ШIО-.lOв-/l/t'i5. Този фактъ е твърд" важенъ,
ващото показва, че Библията БШIa учебникъ
въ ХрИСТIIанскит" Училища въ наu-раннит-В
Bp{;)leHa въ историята на Църквата. Олуча
йно той таКО'Iще внушава вабi>л"жката, че

Седелдесеmi5mть-по-старъ

тови способъ на разд"ление

причина

да

се

съыlяваме,'

то

тови

.ПIСТЪ,

съ дв-Вста IIЛИ трпс

та rOAIIHll отъ отломъка, такожде отъ Псал
тирЯ, раЗГ.lедавъ Отъ Тишевдорфа н-Вщо пр-В
ДII

петдесетъ

години,

т-Взи достопочтенни

.lахия

и

даже

по-старъ

на Гръцкия езикъ, които дълго

сж се СЧIIта."IИ

ва

отъ

'!аСти ва Захария и Ыа
наи-стари

се ОСIшд-Втедствува отъ грициалнитi букви
съ които е писана, както бiхж я поставили

:малко прtдп 300 год. слъдъ Р. Х." Списа
тедьтъ посл{; обяснява съ слъдующитъ ду
ми: "Това утвърждение, обаче, ш:шеднъжь
което

го

придружава; защото см"лъ би билъ ОН!ЗlI
палиографъ, които би поставидъ ржкопись
на

основание на

почерка,

по-рано

отъ

седмото стол"тие."

Листътъ е около десетъ четвъртити па
.JIЦa, и е раВд".Ilенъ на два стълбца. Той
съдържа Псалми XI, 7, до
4. Чисто

писанието

(хирграфията)

ситна и ясна, което ,ясно

унциални

е

xr'Y,

необикновенно

покавва

че

за

ПрИll"рЪ

O-.tU-lО

ДУllIИ за

улес

н"вание изучванието на ГРЪЦКИЯ евикъ, не се
ограничапа.'lЪ на Библията повеже И части отъ

Омира сж се нам"рвали,

въ

които

ду:митъ

еж били Tы: сжщо разд".,ени на слогове .

на

Гръцката Биб.тия. Ожщиятъ СПllсатель въ
AtlJenafjum ни увъдомiва, че едва часть отъ
послiДl111Я този документъ
би.lЪ прiДС'l'а
веl1Ъ па Еонгресса отъ Оринталисти въ ЛОН
доп:ъ, Оептеиврии 1892 год. билъ е въспро
llзведеl1Ъ въ опова BpiMe въ факсими.ш (то
чеиъ отпечатъкъ 01'Ъ оригинала) въ в. Тiшеs,
и бlI.1IЪ описапъ въ онзи вiСТНl1КЪ както
слiдва. "Ерайната древность па рЖК"ОПИСЪТ'Ъ

та,

слого ве,

BpiMe

отломъци

се опровергава отъ факсимилитъ,

на

clзи

був:ви еж. били писани отъ иску~

ЕПиекопъ И. Н· ФИlJдlКЕР~ЛДЪ.
На четвъртата Годишна Иесииска Еон
ференция на :Методистката Еписв:опална Цъ
гква въ България, държана въ гр, Руссе,
отъ 8-и дО 12-11И Маи (в. к.) пр"дседател
ствупа Еппскопъ и. Н. Фицджера."IДЪ, ва
което

даваме ДО.IНИТЪ биографически бъл,,

жки, иоито ваеМa:llе отъ В.

L. Evangelista,

ор

гана на ~lетuдиств:ата Епископална Църква
въ Италия.

Д-ръ и. Н. Фицджералдъ се РОДИЛ'Ъ въ

въ гр. Нюваркъ, (Държава Ню Джерси, Оъе
динени Държави на Америка) въ 1838 год.
и варади това може да се каже, че ТОЙ е още

въ кр"пката си въврасть, като едва ли е
испълнилъ 57 години. При все това ТОЙ е

работилъ неуморно пр-Ввъ живота си, а осо
бенно въ младит1; си години.

Происход,ящъ

отъ

едно

благочестиво

семейство, той постоянно е жив1>лъ въ Христи

анска и Методистка ер-Вдиня. Ето защо У14
ственната и научна СТОЙ1Iоеть на нашия
пископъ

не е по-долн,я

на и реJJИГиозна

Е

отъ неговата :мора.п:

стоЙноеть.

ХРИСТИАRСRИЙ СВf;ТЪ.

Топ евършилъ Rуреътъ на паУRИТ-В Си
СЪ

намерение

да

стане

юристъ;

на

подъ

силното д-Впствие на своитi> религиовни убi>
ждения тои

напусналъ
тави
си МИС."'Iь ва
да се поевi>ти едипственно на священнослу
жителството, на RoeTO Богъ го привовалъ.

Еурсътъ 110 правото,

R(lИТО

ТОIl:

сл-ВдuаJIЪ

упражнява ивв-Встно влияние връхъ
тера

xapaR-

му.

Д-ръ Фицджералдъ е

БИJlЪ

ОRОЛО

17

години пастирь на равни и нi>сои отъ пай·

добрит1> църсви на своята (Нюварссеа) Еон
ференция, и е събралъ навсiшадi> И20бlI.1НII

ПЛОДОВА и похвали. При своит1> обисновенни

трудове въ проповi>дничессото и пастирссо
дi>ло, тои нисога не е прi>дстава.iТl, да изу
чва
Св.
Писание,
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сж мпого уважавали неговиТ'В .л;уми и

MHi>-

ния. Съ проповi>дницит-В, той е ималъ BCi>сога пай-добри сношения. Т'!; сж имали .л;о
ni>рие пълно въ него, и той Bci>Roгa е

звалъ Дов'hрие RЪЯЪ

т'hхъ, и

душевленъ отъ една веселость

IIcRa-

е билъ

въо

Bc'hKora здрава

и съвм-Встна съ неговата власть.

Назначенъ СеRретаръ на Ииссиоперско
то Общество, Той испъ.лнявалъ тази длъж
ность осемъ години, и билъ

твърдi;

ycni>-

шенъ пъ работата СИ.
Извънреднитi; .л;арби на Д-ра Фицдже
ралда не можали нав-Врпо, да останатъ не
заб'hл-Вжепи отъ IIропов1>.л;вицит-В на J[етоди
CTCHT-r, църкви и зарадитопа иъ Генера.ПIaта

Еонференция на

Това, което го наи

год. таи биде избрuнъ
Епископъ вае.л;но Съ
нашит-В .iIюбезпи Епис
В:ОПИ Винсентъ, Джои
съ и Бюмапъ.
Другото
пазна-

много занимавало въ

чение,

неговото

ва

особенно съ цi>ль да
:може

да

други

укрiшява

въ

в Брата.

служител

ство било да живi>е
въ постоянно съоб
щение съ Спасите
ля. Таи е полагалъ
въ практика Луте
ревото
ление,

но,

на

вет1>

на

ЦЪрЕва
живо

и

му

и

на

Д~J:ЪЖНОСТЬ RОЯ

ПС

усърдно

похвално.

При

въ

все

това

тоили челов'hкъ,

ТОЛ

неговата

ЕО3Ъ ОТ.'lичепъ, е твър

да ПрОНИRва

д'!; СJ\Iпрепъ. Съ {(ротсо

разумно

е

и

у

сдържанъ,

причиня

Впрочемъ,

аЕО

и

въ

Bci;Ka

проповi;дуванието,

своя

работа,

пакъ

въ което не внаеше

ловi>в:ъ да ли повече да се очу два на
му

въ

говорението

или

на

че

лес

прият

ния МУ добръ ВRУСЪ, веЛИRОТО му и .1юбимо
дi;ло.

Д-ръ Фицджералдъ uюъ :назначенъ Пр-Вд
седателст:вующии

Презвитеръ,

RОЯТО длъж

ность таи испълнява.IЪ три го.л;ипп, и се запп

терисувалъ повече отъ всi>RИ .л;ругъ IIЛiть ВЪ
духовния напрi>ДЪRЪ на зависящитi> отъ
него ЦЪрRВИ. И ч.леповетi> на тi>Зll ЦЪрRВИ,

таи
по

е

иай

Тl1ЪРДЪ

въ
своит-В yU'B'I>:Aeпия и рiшения. По пъ

ЕПиекопъ И. Н. ФЙUЦЖЕР~лдъ.

да е полагалъ наи-го

ма ревность

просто.л;ушно распо

ложепие,

Roe-

вало голi;ма радость.

нотията

И

почет

онова

пъ.лнява.'1Ъ

ч."'Iено

б-Вждение, нi;що
то

б-Вше

юзъ;

живота." И той се е
сърдцата

е доста

то таи Bc1>Roгa е

опитность въ

щото

послi>д

I1р'h.л;С-Вдате.льна Цен
Tpa.'IH ия Съni;тъ на
всичкия ЕПВОрТСRИ Съ

размиш

трудилъ

Еоето

Епископссото,

Еоето

изрi>чение:

"Молитва,

1888

кога той. с, доста духо

вптъ И aRO~ въ раЗИСRвание

поср1>щпс

съпро

тивление, тои се мпого ОЖИВ.'lява. Неговата ni>ра е простодуrпна и иссренна; благочестие
то

му

живо

и

смиренно.

ЕПИСRОПЪ И. Н. Фицджераддъ за първъ
пжтъ П(lс1>щава България. НеговиТ'В съв-Вти
и наставдения сж били твърд'!; нази.л;ате.'IНU

за пропов1>дницит-В. Отъ тув:а Еппссопъ Фпц
джераддъ замина за Италия и отъ та:llЪ
тои ще пр-Вдс1>дате.'1ствува
на ГОДИШНllТt.

Конференции въ llIвеицария, Германия, Да
НIIЯ, Швеция, Норвегия и ФинлаНДIIЯ.

ХРИСТИАНСlCИЙ СБЪТЪ.
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..

сажа, но :мислятъ че текстътъ е

СПИС~НИИТ~ Щ ФЩВИИ ИОСИФ~
По-главНlПЪ списания на Еврейсюш ис
ТОРIlКЪ, Иосифа, сж слi>дующитi>; 1. I/cmoРЩlf/Ш на Jl)'деЙСliатnа Пойла, въ седмъ книги.

оилъ

ОТ

послъ прЪправенъ. Ето пасажьлъ съ пр-Вдпо
лагаеми прiправенитi въ текста м-Встапъ ско
би. - "ПлаUlе около mORa врТЬ.llе nrbiCОЙ си J1UCYC/J
1le,m6ТbKo Дl,у,др, (ако е простено да го Hapn'1leJl1,;J че

Иосифъ ни кавпа, че я списалъ най-напрi>дъ
па споя ~ЗIIКЪ (Сиро-ХалдеiIския), II послi>
я пр1ше,,1Ъ па Гръцки за въ полза на Ев
реiIски читате."Ш (И)'д. Войnа 1. 1.) Оригипа.-rъ
тъ пе сжщестпуnа пече. Гръцкиятъ прi>
БОДЪ се обпародпалъ около 75 год. слъдъ Р.
Х. подъ ПОКРОПlIтелстпото и особенната прi
поржка па Тита. Такожде и .Агриппа П. въ

Л06/bliо) защото той 60рШafuе 1Е)'дllи дть.m, (и бтьше
УЧ/l/пе.tЬ па II/ШiUва 11е.ro6ТЬЦU /i()umo со удовол
ствие ПрИИ.llП.УМ uстината). Той иривЛТЬ 1lе пр'),
себе си .1tIlозuна 'Е ото Ilудеuтгь u ото Езuч

не ПО-)ЩoJ1ко

отъ шестдесетъ

и

явu ~lCllBo па трети}! дено, ltш,mо 6,ьхж nртьдска

до

СПИДЪ'l'елствова

за

Иосифа

ДВЪ

писr.ш

:Грижата

и

/l/ЩUПlТЬ. Той бlbUlе l}lессия)

JJ когато

по вnутеНlIето

порвс/щu

'щ расnятllе,

на

наlllllтть

осждu

ттьзu 1,00ШIO ото nача.И го

любя

XiR, пе го nаnусnахж, (защото той пако 'lJll/5 се
з(ци 60:нсесmвеnннmть пророци тnтьзп и Хll.tлди дру

ги чудни

нтьща

.1аради него); а ПЛТЬJllетnо Хрис

върностьта показани БЪ това списание. То
се е приело въ Палатинската библиотека,
и апторътъ билъ почетенъ съ една статуя
въ Ршrъ. Тазн история захваща съ пръвзе
манието на Иf'руса.,имъ отъ .Антиоха Епи

главно на сл-Вдующитъ фактове:

фана пъ

е

170

год.

пръди Христа, расказва

набързо събитията прiди Иосифовото вр-В,
ме и дава подробенъ отчетъ ва фаталната
воина съ Римъ.
2. Второто му Г"щвно списание е Иу
дейски Сmаршш,

въ двадесетъ

книги,

свър

шено около 93 год. слъъ Р. Х. и посвътено
ла Епафродита. Това списание почнува отъ
съ'Гворението на св-Вта и стига до 66 год.

слi>дъ Р. Х., или 12-тата година на Нерона,
когато Иудеит-В по причина на притъсне
нията на Гессня Флори, подигнало бунтъ
протипъ РИ:МЛЯНllТЪ. Заради това то (спи
сани ето) съдържа много отъ l\fатериала на
първата

II

llуоейскапш

птората КНИГII отъ Jlсторията на

Войпа,

само че е че много

по

подробно шзложенъ. Еазпа се, че и двът-В
Т-ВЗII истории били пръпедени на Сиро-Хал
деисюш
(тогавашния Еврейски) езикъ,ОТЪ
който пр-Вводъ обаче нъма никакви дири.

Идrа и автобиография притурена при Стари

Пuлат/J

го

тиаnи,

така

napТb 1 lellll

ОПl'О

nezo,

пе

сж

UСllеЗltа

ли u до дnесь." Т-Взи които поддържатъ ис
тинностьта на пасажа исцъло основаватъ се
и.мало

НИЕакъвъ

1.

Че

не

споръ относително истин

ностьта не ц-Влия пасажь до шестнадесето

то стол-Втие:

2.

Че пасажьтъ се на~rира на

пълно въ вс-Вка ржкопись и всi>в:и пр-Вводъ

на Иосифови'ri> списаnия; 3. Че обичайтъ
nръобладавалъ тогавь, както и свга, да се
споменува като фактъ, не това, което самъ
списате.1ЬТЪ първадъ, но тона което се зная
ло и приимало за общественно мнъние, както
се пояснява пъ случая съ ПИ,,'Iата, RoraTO
писалъ надписа на кръста: "Тойзи е Иисусъ,

царьтъ Иудейскии," когато въ сжщото вр-В

1\re, Иидеит-В сж нъмаol"'IИ царь, но сж се упра
влявали отъ него, като Римски

Въ

управитель.

ХV"IП книга, гл. § 2 на Старш:uтть

се споменува Иоаннъ Еръститель, и в'ь хх
книга, гл.

9, § 1Лв:овъ, братътъ Господенъ.
3. Третото списание на Иосифа носи

<заглавието: Противо Апиоnа. Въ него тои от
говаря на т-Вви, които отхвърляли древность

та на Еврейския народъ, на основапие мъл

nитть II посn-Втна все на Епафродитаj но тя
не е била писана по-рано отъ 96 год. сл-ВдъР.

чанието на Гръцкит-В списатели за него.

Х. понеже Агриппа П. се споменува въ нея

RЪ иматъ пръголъма важность за Хрстианска

че не билъ вече жипъ.
Въ книга хуm гл. 3. § 3 на Стариnи
тть се намира знаменития пасажъ за Иису

са Христа, истинностьта на

в:огото

силно

се е оспорва~"'Iа отъ н-Вв:ои в:ритици на осно
вание на факта, че не само Иосифъ не е
ималъ нив:ав:ва наклонностъ

анството, но че не е би.1lЪ

ICЪMЪ

даже

Христи

и

добръ

наклонни да приематъ истивностьта

на па-

Евреинъ. Н-Вв:ои по-нови хритици, обаче, сж.

Списанията на този Евроцейски истори

та църква. Тои описва главнит-В точки ва Е
вреиската история KaRTo и много нi>ща и съ·

бития въ вр-Вмето на Иисуса Хритта и paHHa~
та църкна. Особенно неговото описание 380

разрушенисто на Иерусалимъ !Соето бъше пр-В
дсказано отъ Иисуса Христа, потвърдява ис·

цъло испълнението на това пророчество .Той
в:ато Евреинъ отб-Вгна да говори ва JIИЧНОСТЬ
та на Иисуса Хреставо неговата история н80
ЕвреисICИТ-В воини извърmи това.

121

ХРИСТИАНСКИЙ СВ'hТЬ.

РеJIиrиозни Вtсти.
КОРЕЙСКИ СТУДЕНТИ 3~ ~ЕТОДИСТК~ КОЛЛЕГИИ.
Сл1щующето е съглашението направено
)lежду ЕореИСЕОТО Правителство и Методист
Еата ЕПИСЕопална Миссия въ Сеулъ, Еореа,
относително

пращаниото

на

студенти

пъ

Миссиil:СЕата Еоллегия.

1. ЕореЙСЕОТО Правителство ще испраща
па тави Еоллегия

200

2.

II

пра-I

заведението.

Студентитi>

3ИЕЪ, географпя,

ше

учатъ АНГЛIIЙCI~И е·

паУЮIтi>
II
ЕаЕВИТО други прi>дмi>ти бихж наредили у
чителитi>, ЕОИТО управляватъ училището.
3. Приеманието, ИСЕлючванието И дис

аРllтмеТlша

циплината на студентитi> се

повi>рнва

съ

Начиная

отъ

си върши придi>жно

се

отчисдява

първия день

отъ

работата,

той

Петъ екземпдяра ОТЪ това

8.

ще

праВllтедството.

ние да се папраnятъ,

по

еДШIЪ

СЪГ.lаше
ва

сд{;ду

ющитi> отдi>~lеIШЯ: Отд{;лепието ва Просвi>
щението, qуждестранпото Отдi>."'lепие, Фи
нансовото Отдi>леппе, ПОСОЛСТllОТО па Съе
диненитi> Държави, и УЧИЛИЩПIIТ{;
В.JaСТИ.

ДОБРИ отзиви 3~ кит~И.
Г-пъ Дюrбп, А3IерикапCI-Ш КОПСYJIЪ пъ
ПеЮIНЪ, е пратилъ па МшшстеРСТllОТО
па
выпашпит{; Работи въ ВаПШIIГТОПЪ еДIlПЪ
отче тъ връхъ работотата па МIIССIIоперит'Й
въ I~llтаЙ. Той KaBHa~ че т{; Cili прппеС."'lIl го
лi>ма подза ре.iПГПОЗIlО,

праВСТllОПUО

II

пожертвователщIЯ духъ,

съ

KoiiTO Cili

въоду

на вто

титi>,

<защото

Ti> Cili oCHoBa."'lII

годi>:\ш

коле

рия мi>сецъ, Фиuасновото Отдi>ление ще ис
праща 200 долара (1000 лева) на Учебния

ГIIИ. ОбращенНIЩИ Еuтайци, топ казва,

Бордъ, отъ

OHi>BII

гията

за

Ai>TO

ЕНи ГИ,

ще се испращатъ на ЕО.;Iле
хартия,

II пр.

за

ученици

АЕО пълното число 200 студенти не се
събержтъ въ началото, то СУl\ПlIaта 50 до.тара
(250 лева) ще се ваплати веднага. Еогато
числото достигне до 50, тогазь прибавочни
10 долара (50 лева) трi>бва да се П."'lащатъ

Ti>.

ТЪЙ вiрни И поспi>тени

пари могжтъ

да

се

пращатъ

отъ

прави- I

телството.

5.

На послi>дния день на всi>ЕИ мi>сецъ

правъ и

ПЪ."'lенъ СПИСЪЕЪ на

ходящи се

студепти

на

въ училището ще се испраща на

Чуждестранното Отдi>лепие и Отдi>лението па
Просвi>щението.

6. Студенти, освi>нъ по неспособпость

да слi>дватъ Еурса на наукитi>, или ва

на

рушение ваконитi> и правилата, трiбва да
стоятъ

въ

коллегията три години.

7• Чуждестранни учители, било че три
иа или четирма еж нуждни да учатъ ABi>Cта

студенти,

не ще прииматъ

възнагражде

ние. Единъ Еорейски прi>подавателъ ще прi>
подава на всi>ки 50 студенти. Прi>подава
телитi> ще се ивбира'l"Ъ отъ чуждестраннн
'I"h учители. Прi>подавателътъ ще получава

отъ Rорейското Правителство

една ваплата

o'l"'Ь 20 долара (100 лева) на кЪсецъва пър
пата година, и ва Bci>Ka послi>дующа годи-

па дi>."IOТО

отъ коя да БИ.10

СТВIIтелво,

друга

какво има на

раса.

Cb-Rта,

сЖ

си, както

И дi>й

което

тъй

свързва п побраТИllIява чедовi>ЦIIт-R,
както Евапгедието? Само то слша раситi>,

Ti>CHO

ващото

е надъ раситi>,

и

дохожда

не

отъ

человiЩII, но отъ Бога.

УЙЛИ~Ъ ТЕИЛОРЪ И ~ФРИК~.

ва всi>ЮI 1О студенти, догдiто се ДОТЪЕМИ
пълното число. ЛПОНСЕИ сребърни или ЕНИЖ
пи

ум

СТВeIШО нъ опая страпа. Той похва.1ява еебе

шевлени. Особенно той говори ва ИеТОДIIС

вършенно на чуждеСТР:о1'ннитi> учители.

4.

па
не

студенти, ЕОПТО трi>б

ва строго да П8ЗЯТЪ ВСИЧЕитi> заЕОНН
вила на

на ще се прибавятъ 5 до.шра (25 дева)
м1>еецъ. Въ е."'lучаЙ, че прfшодаватедьтъ

Нашиятъ ЕПJIСКОПЪ
за нi>колко

np-Rl\Iе е

УU."'lямъ

оставплъ

Тейлоръ,

своето

ПО,,'I6

ва работа въ Африка е II ваМIIпадъ ва Съе
дипеПJIТЪ Държави, Тамъ той раска;Ja.JIЪ поВ
що за

СllОИТ{;

трудово,

своптf>

проповоВдп

успf>хи.
Повече отъ псiшога той има
ГОД{;;llа падежда ва 1I1pa!llt/lll Лlаmершсо. Едно
uабf>лiжителпо поВщо е това, че посрiдъ

11

толковь работа и толковь МХ,ЧПОТIIИ, той ие е
бuдъ lШТО еДИIlЬ день Uолепъ.
-БаптиеТll'гf> иматъ въ своята :М:IIССJIЯ НЪ

БИРl\ШНИЯ повече отъ 300 себеивдържающи
се църкви, и 83 които сж отчасти себеивдър
жающи. При все това Бирманцит'Й сж бi>дни.

-Професоръ Г. Х. Шодде нарича Аби
синия "Отшелвичессий Народъ пъ АфрИЕа."
Въ оная страна Хпистияпството е има.'10 неа
проВЕСЪсната история отъ paHПRTi> воВкове, и

тави "Щвейцария въ Африка" е токор'hчи
еДНИЧЕата часть въ Африка, що е :мож8.1lв
да остоп на нападенията на Иc.nЯМИВ)lа.

ХРИСТИАНСКИЙ CBЪ'I'Ъ.
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_:.:.:._----------------------той

Rаза.1Ъ,

ва туй

ка

в-В, и

неможеше да ИСRаже думит-В си,
го вадавяхж.
,,:Кажи МИ.'IИЧICО, д-В е майка ти?" паICЪ

RaTo

МаПRа ми отъ първо, често я

"Тамъ,
тамъ-гор-В,,, каза то и посочи
1tЪMЪ една маЛRа, ниска, срутена Ежща. Май
авъ го посл-Вдвахме

ше

ПОПрИRазва

маЛRО

съ

11
и

печелила;

ЧЪЕЪ ист()чнИI~Ъ

Пр-ВICратилъ,

Ra

отъ

шаеци

д-Вто

се

И
се

маЛRО момиченце.

ЕО

лева

и по този начинъда пр-В

СЕжтани, по едно

по-малICО отъ туй

д-Вто

ни

отъ д-Вцата 11

поср-Вщнж,

се

било разболя.щ. Тя оставила работата си и
се грижела ва него. ТаЕа тя похарчила всич

RO
JIO

I

и

11

Rаза че съчувствува съ
нея. Бъдната, за
дълго вр-Вме не б-В виждала Н-ВЕОП да при

Еазва тъп благо съ нея. Тя

почнж да пла

че и да се oRaiiBa. Сл'hдъ маЛRО, като се по
ут'hши, маЙRа ми 11 RaBa, че ще проводи за
ДОRтора,
дома

и че за сега ще взе:llемъ

д-Втето у

си.

Азъ си отидохъ У дома съ маЛЕОТО A'hте, чието име б-Вше МарИИRа, и проводихъ
брата си, да заведе ДОЕтора до Ежщата
на б'hдна та болна жена, а ПЪRЪ маИICа ми
останж при нея.

:Когато ДОRТОрЪТЪ дошелъ,

не

ва рели

помолихме да пуща

Единъ

пжть

имахме

да

"EaRBo

ИСRашъ, МарИНRе?" попита учи

теЛRата.

ча

"УчитеЛЕе, " Еаза тя, "ако Иисусъ оби

всиЧRИ наСRърбени

и ги ВИRа при Себе

Си, то Той тр'hбва да обича и :мама".
"Да, Тои я обича," Еаза учитеЛRата.

"Ами защо ие я ПОВИRа за да я ут-Вши? "

погледне.

МаЙRа ми се постара да я ут'hши

u говори

тя

Еогато

ви УСПОRОlЖ." УчитеЛRата, RОЯТО ни равясня
ваше стихътъ Еава, че Ии су съ обича БСИЧRИ
и особно съжалява т-Вви ЕО ито сж наСRЪр
бени и отрудени. МарИЙRа си дигнж рЖЕата.

щО имала. Пр-Вди три седмици то умр-В

и тя отъ скърбъ и мжчнотии, а ПЪRЪ. и
истинжла RaTo бд-Вла деня и нощя
надъ
него, сега се разбол-Вла и н-Вмало RОЙ да я

ПОRанва"
но

учимъ стихътъ "Дои:д'hте при Мене ВСИЧRИ
щО се трудите и сте обр-Вменени и Авъ ще

ва шаеци. Най-посл-В тя била принудена

хранва себf:J си и д-Вцата си. Тя имала Н-ВICОЛ

чеРRова,

даже интересуваше,

Вратъ ми и авъ я

ващото б-Вхж съградили фабри

да стане пераЧICа

се

на

МарИИЕа да дохожда съ насъ на Нед-Влно
Училище, и тя СRдОНИ. 3acRopo np'hMe Марий
Еа научи
много стихове ивустъ, и обичаше
да дохожда съ насъ. Тя б-Вше едно невинно

едни

хран-Вла

насъ

u

и се на

но и този

нито

съ

говори, но непр-Встанж и да се :моли Богу
ва нея, щото Той да употр-Вби таRива cp'hk
ства, чрi>зъ RОИТО тя да доиде на себе си и
познае педостаточностьтана своята добрина,
и да потърси Спасителя си Иисуса.

пптавала съ пр-Вдение на чаРICа. Но сега
отъ (CaRЪ гайтанит-В не се употр-Вбяватъ тя
отъ туй малЕО

:ИI{

гиовни н-Вща. 3атуй маЙRа ми пр-Встанж да

билъ убитъ
тя се пр-В

останжла бевъ работа. 'l'я тъчала

отива

майRа ми се труд-Вше да

въ Rжщата и

жената

учи, че тя е вдовица; мжжь
въ PyccRo-Турската война,

да

искаше,

тамъ нам-Врихме 6-Вдната му манка, RОЯТО
б-Вmе много болна. Тя б-В пратила :иалкото
СИ д-Вте да 11 донесе Ma."'IICO водица, а то пла
чеше. ващото не можеше да 11 занесе. Май
ми

:иаЙRа

u

на ХристиаНRа.

го попита :иаЙRа ми.

ка

MaHRa 11 овдра

н-Вмаше д-В да ЖIIв-Ве,

го добра и работна жена, но не б-Вше истин

по причина на сълвит-В RОИТО

ми и

RaTO

я прибра у дома, и
даде една стаичка д-В
то тя жив-Веше съ д-Втето си. Тя б-Вше мно

"Мама-мама иска," казваше то плачеш

]Са

и

да ванесжтъ же

жив'hеше съ насъ и често я вод-Вхме да

вижда :маЙRа си. Нап сетн-В

мило д-Вте?"

попита го майка ми.

ЕОМЪ,

нездравословна

И тъй тя се пр-Внесе тамъ. 3а дълго
вр-Вме тя боледува. Пр'hзъ туй Bp'hMe Марий.

:Ие едно маЛRО д-Вте ОRОЛО шесть годишно,

е,

е

било

ната въ болницата

Една вечерь :иаЙЕа ми и азъ Еато се
връщахме отъ едно пос-Вщение, което 6-Вхме
направили на една наша приятеЛЕа, вид-Вх

Еоето плачеше. "Какво ти

че Ежщата

по-добр-В би

Мама много често плаче, и Той не U Еавва
че не тр-Вбва да плаче. Тогавь учитеЛRата
11 расправи че Той я обича и ИСRа да я
ут-Вши, но че маИRа 11 или не Го повнава,
или ПЪRЪ не ИСRа да Го чуе. На връщание

отъ училището,
дена

и

ме

МарИИRа б'hше много зами с

попита.

"АНЕе, Jllайка ти обича ли Иисуса?"
"О, да," Еавахъ азъ, "тя Го обича и
Му се моли да 11 помага да Му служи по
добр'h. Тъй сжщо и авъ
паRЪ вамълча

Го

и подиръ мадко

обичамъ. "

Тя

Rаза:

"Ахъ, ЕОЛЕО бихъ :желала и маЙЕа ми
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да обича Иисуса"
"Помоли 1\1аИЕа си МарИИЕе, ,ца Го оби
ча, и Еажи U, че ТОИ ще
помага въ BCi>-

ВИЖД4НИЕ ЕВНГЕЛИПО.

u

ЕО нi>що,"

Еавахъ

азъ.

Вечерьта ЕЪСНО тя д,оиде у дома II по
отиде въ Ti>xHaTa стая ,

моли маИЕаи ми , да
защото маИЕа

плачела

u

"чувалъ съмъ проповi>дванието па Еван
гелието за петдесетъ ГОДIIНII," Еаза."'IЪ еДIIНЪ

много

и

не можела да я утi>ши.
МаИЕа ми Еаза на МарИИЕа
при насъ и ивлi>ве.

МарИИЕа

да

остане

добъръ ХРИСТIIЯНИНЪ, ЧИИТf) дi>ла на ."'Iюбовъ
и МIIЛОСТЬ БПo"'III позпати добрi> между ТЪ3И
съ ЕОИТО жпвЪялъ. "Това Еоето Ilсн:аиъ е да

ВИДIЖ :маДЕО повече отъ него прiДII да У)IРЛ',,!
Това бъше забi>лi>ЖIIтелно lIзрi>чепие.
То се Еоснува до веЛJП~ата нужда па сегашпо

"МаРИИЕе, Еi1ЖИ ми, ващо плаче маИЕа
ти, да не си я наСЕърбила?" Еавахъ азъ.
"О, не,,, Еаза тя," азъ само исзахъ да

волъ вi>ри. Ние ВСИЧЕИ 0:\18 че."'IП Епанге
.'шето; нi>ЕОИ сп даже го знаятъ lIЗУСТЪ; но

Еажж

видi>ли ЛII

u

ЕаЕВО

учитеЛЕата

ми

Еаза

днесь,

и тя

почнж да плаче."
",я порасправи ми МарИИЕе, Еакъ станж
това"? я попитахъ азъ, и тя почнж да ми
расправя ТЪИ:
"Тази вечерь Еато сi>днжхме да вечеря
ме азъ Еазахъ: 1\1амо, АНЕината маИЕа ВИНЖ
ги се моли прi>ди да яджтъ, ти защо се не

МОЛIIШЬ и не благодаришь на Бога?
"Авъ не знаIЖ да се МОЛIЖ,,, Еаза
"затуи се не 1\10Лhh."

u Еазахъ

llослi> азъ
МОЛIЖ,
се

ващото

МОЛIЖ,

Rазахъ

u

и

ощо

днесь, и я

много

и

1\1е

пжти

стихътъ

научи

ЕаЕЪ да

се :МОЛЬБ за

ЕОЙТО

нея.

научихме

попитахъ защо не обича Иисуса

и че аЕО тя го обича, Тои ще отнеме всич

Еитi>

u

СЕърби и ще улеЕЧИ страданията

,,3ащото Той ме не обича,"

Еаза тя,

u.

и

почнж паЕЪ да плаче.-Не, Той те обича,
Еазахъ азъ, и ИСЕа да ти помогне. Аэъ пи

тахъ учитеЛЕата, и тя ми Еаза, че Той особ
но помага на наСЕърбенитi> и бi>днитЪ. Но
:мама

нищо

ми не Еава,

а

само

плачеше,

и

ва туи ДОИДОХЪ да Еажж на маИЕа ти.
Слъдъ Еато МарИ:ИЕа ми расправи вСИЧ

J\:o

туй.

азъ

въвдигнжхъ

гласътъ

си

ЕЪмъ

Бога и Го помолихъ да благослови маИЕа И,
тави

бъдна страдающа

душа,

лече при себе си. 3а дълго

и да я прив

Bpi>Me маи Еа ми

не се вавърнж. Еато си доиде

авъ видъхъ

че и тя бъ плаЕала. Що сж си ПрИЕаввали,

незнаIЖ; но туй BHaЬYi че отъ тогавь Марий
:ка и :маИЕа
ва
па

u дохождахж постоянно

молитва

и

че

дохождахж

на домаш

съ

насъ

и

черЕова.

М. И.

изяснено

Московс"а.

mщо, пе стига JIИ това?

Евангелието

въпдотепо

ЖIШОТЪ

сто

па

и

слi>

въ практическия ,Rипотъ-пвяснаваJllе ли

го твърдъ често? Осязателното
О'1:Ъ

Еоето

дi>лата,

евангелпе е

се нуждаеl\IЪ понастящеJ\IЪ

Еоето

И3ИСЕва

е

ВИДИМО;

МИКРОСЕОПЪ

за

еваuге.Пlе

да

иу

се

-

еван

Еоето

не

ОТЕрИЯТЪ

евангелие ЕО ето да блi>щи по у.iIИ

цитЪ. евангелие за дюкенитъ, евангелие
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домътъ. Ние жа."'IаеJ\IЪ да ВИДIJ:lIЪ че."'IOвi>цп
тъ да постжпватъ Еато братия, ЕаЕТО и Д8
проповi>дватъ братството, и да дъиствуватъ
постоянно за учението на братско съгласие
и равенство. Же.'Iаемъ да видимъ честность въ
общото обхождение и въ политическия жи
вотъ, даже повече отъ

прi>възгласяванието

на святость отъ амвопа. Свi>тътъ е пъленъ
съ гласътъ на Евангелието, нъ има твърд-В
маЛЕО нагледни примi>ри JIIе~щу христиани

Ti>

ЕОИТО да И3ЯСняватъ практичсюr Еванге

лието.

Не е имало въ историята на христпаи
по-голъма нрr~да ва дi>иствитеJIпа,
нелицемi>рна, праЕтичеСЕа, въплотеuа uабо
жность: НИЕОГИ по-прi>ди пе е било Bpi>MeTo
Еогато символъ вi>ри, учения, дисциплино:
обряди трi>бва да се ваJlli>стятъ съ нраво:
ството

принципи,

съ хараЕтеръ

и съ жива

Bi>pa

въ

Христа. ЧеЛОВЪЕЪ,
ЕОИТО говори истина
пuдъ ВСЯЕО обстоятелство, плаща честно.
незлоупотръбява повъреното нему, нито поз
волява

други

да

го

прахосватъ

щета на собственllЙТЪ си
повече

А:ко имаме Божията дума (общание) ва

сие

въ праЕтпчесюlЯ

спя

дователитi>
му? Повчето отъ пасъ знаемъ
блаженствата наустъ; ЕО."'Iцина отъ насъ сж
ги науилп отъ наблюдение? "По-б.'lажепно
е да дапаме отъ ЕОЛКОТО да ПРИСl\IЮlе. " Еол
ЕО често
чуваl\lе това! Виждаме ли го ча

гелие,

че азъ знюiБ. да се

учитеЛЕата

че

тя,

то хрпстпапство, -повече дiла, по-лаЛIЩ

за

назиданието

даже

въ

интересъ, върши
па

ЦЪрЕвата

0'l"Ь

демагогътъ, ЕОИТО е СПОJIУЧИЛЪ да върто:
приврi>менно тъ.лпата на пръститi> си. По-

ХРИСТИАНСКИЙ CBf>n.
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калко

прiШЪВГw"'Iасявание

повече

евангелие

на

евангелието,

осжществено, това е

отъ

Еоето св-Втътъ се нуждае сега. Помагаме w'IИ
па хората само да чуятъ

евангелието,

имъ помагаме да го видятъ? И

дв-Вт-В

или

сж.

пропов1;дниlCЪТЪ
говори

което

да ли ако

дванадесетъ

не

ръдъ

е

нищо, не

вашето

еди нъ

години

е глупецъ,

ипъние,

челов1;IeЪ

противъ

онова

и какво спо

щ1;ше

да

направи

единъ глупецъ?"
Безв1;рникътъ

Си тръгналъ разгн1;венъ

добри и НУЖДНII, НЪ първото е мъртва
буква, кимвалъ що дрънка безъ д1;иствител

твърд1; много.Г-нъХаИдъ, пропов1;дникътъ

пия искренния христиански прии1;ръ.

като иввадилъ часовникътъси,

имало

настоявалъ

че

още шестъ минути, нъ безв1;рникътъ

не искалъ да го чуе. нито пакъ тои публи
кувалъ

той ГО ДOK~3~

Г-на Хайда

лъжецъ.

lCaTo

-РуССlCОТО Библейско Общество

па СКОрО

На скоро единъ пропов-Вдникъ ржково- I свърши двадесетъ и петъ години отъ полу
дилъ съживително събрание въ гр. Б-въ I чаванието на императорското удобрЪние. То
Ню Джерзеи, и въ една отъ б1;л1;жкит1;

си

rcавалъ, че "таи ще може да докаже удовл1;тво

рително въ десетъ минути на кои да е

без

в1;рникъ, че е глупецъ"
като си малко
:м:ислилъ че случаитъ щ1;лъ да му се пр1;д

стави за това. На сутриньта като се расхо
далъ, единъ господинъ го сръщналъ и му
ltазалъ твърд1; натъртено: "Не сте ли еван
rелпстътъ който пропон1;два тукъ гор1;

въ

церкната?"
"Да, господине."
"Добръ, азъ пръдполагахъ че вии сте
благороденъ человъкъ" (джентлъменъ.)
"Азъ имамъ претенцията да съмъ та

ICЪBЪ.?"

"Добръ,

азъ

не

мисля

че

сте.

Не казахте ли снощи, че ще докажете удо
влетвортелно въ десетъ минути, че всичкитт.

безвърници сж
това

па

минути

мене

ще

глупци?

Аь:о

не

удувлетворително

llll

публикувамъ

докажете
въ

въ

десетъ

всичкит1;

б1;ше сжществунало понапръдъ

и

пръзъ

тридесетът1;

пе тъ години

години

то

е

рас

пространило 1,588,413 Библии. Отношение
то иу къМ'Ь АмеРИlCансlCОТО Общество е било
твърд1; сърдечно.

- !Сата живъйте и работите и давате за
:миссиит1;, вид не само се ПОlCорявате Христу,
но

вършите

и

това,

lCoeTo

само

може

да

ов

начава наи-истинсlCОТО добро и най-дълбоко
то
щастие за собственпия
вашъ животъ.
Вий разширявате сърдцата си, и правите
душит1;
джтъ

си да растжтъ,

да

:мислятъ,

тъи що

че

да

се

1'1;

ще дои

поиага

на

други тъ е едничката работа на всъки чело
въчески животъ, и ще чувствуватъ радость
като

помагатъ

на

други,

ка'l'О

опази

Спасительтъ ус1;щаше.-[~'nllС1СОnб

която

СеССЖ""IСб.

-Залата Джонъ Стийвенсонъ въ Ню Ро
телъ (С. Америка) се е купила отъ интер

вiютшщи въ града, че сте наи
голъмии
тъ дъжецъ който е налетълъ нысгаa въ 1'0-

национално'l'О иедицинсlCО :миссионеско обще

8И

ЦИНСlCа ииссионерска

градъ.

Еато lllщ1;хъ, че пе бъше възможно да
се раЗСiliждава съ человъкътъ,

проповъдни

ltътъ каза..ъ, "Дъ ви е безвърникътъ?" "Азъ
съмъ таlCЪВЪ" бiнпе

отговорътъ, "и ИСlCaJllЪ

да знаете че и глупецъ не С1?lIIЪ."

Вий не искате да lCежнге че нiша дъи
етвителность въ Христианството?"

"Аяъ това го казвамъ, господине. Авъ
Съмъ ИВУЧIlДЪ ВСичкитъ страни на пр1;ди1;
тътъ и

съмъ

пжтува.'IЪ

и

давадъ

леlCЦИJl

противъ Христианството ва повече отъ два
надесетъ

години: и

съмъ

готовъ

да

кажя

'Че тма нищо въ него."

"Увър~ни 0/'111 сте че н1;::и:а нищо въ него?"
"Да, ГОСподине, нfша НlIщо въ него."

"Ще обичате ли да :ми lCажете," lCшзалъ

ство,

и

ще

стане

първата

специална

меди

колегия на свЪта.

-Дъ очаквашь да приеиеmь добрпнит1;
си въ тоя свътъ ли, и.'ш въ другияТ'ь?

-Ако Христосъ бт.ше въ тоя
търси 11 да спасе вагубенното.

св1;тъ

да

защо е Хри

стианинътъ тукъ? Знаешь ли, че Богъ :мра
ви лъжата, колкото и да се види тя б1;ла?

-Еитаиското правителство е дало повече

отъ

25,000

лева на бащата

HP

Пр1;п.

ЯlCовъ

Уuли, Шотландскиитъ ииссионеринъ, КОИТО
бъ убитъ отъ Еитаиски солдати близо при
J{иаОЯНГСlCата станция въ началото на Я
поно-Еитаиската война. Бащата е далъ на
ставления

на

другитт.

щото съ т1;ВII пари да

миссионери

се

съградятъ

тамъ,

една

църква и бодница въ J{иаоянгъ за споменъ
на Г-иъ Уuли

ХРИСТИАнекии CВ'J;,'I"Ь.

Наука и Механика.

леродястъ Rалций
леродестия

животъ.

Ний сме въ навечерието на ново разви

тие въ ефтинит1> способи на гаЗ0ВОТО осв1>т
ление. Този газъ се види да е вече изиг

ралъ ролята Си. Едно важно пром1>нение ве
че въ старит1> способи шсоро юrа да се И3

ц1>лъ

индустрияленъ

вратъ, който ще ся появи въ

Пр1>

Съединенит1>

Държави и ще се распространи и въ Европа.
Ний сме вече настоявали за приго
товлението чр1>зъ електричеCIса

пещь на ед
и

но ново сложно тiло състояще отъ варь
въглеродъ,

cn]cium)

и

въглеродястъ калций

връхъ

проижвеждание

неговото
на

направили

първа

Ний

лампа

тогазь наса1l1Ъ въпросътъ
ПОЛИНСВ:И

съ

(саl'Ьше

прилагапие

ацетилена,

сгоденъ за осв1>Т.jение.

(carbure de calcium).

Ето прочее, че фабрикуванието на въг

новъ спосавъ 3~ ОСВ1>ТЛЕНИЕ.

върши. Това е
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гааъ

de
въ

много

казахме, че Сме
ацетll.~енп.

е върв1>лъ

Отъ

съ ис

в:рачв:и. И вече дружества се учре

се,

че

подъ

родостиятъ

Този
се

ка.,'щиИ

Еакво

влиза

ще

влиянието

калции

практическия

на

водата,

произвежда

ск.ашоц1>ненъ

оползотворява

въ

праватъ съ него? Знае

продуктъ

и

по

другъ

въгле

ацетилеН15.

ще може да
пачинъ:

фабрпкуванието на синеродпп н-Ьща

пъ

(cyallures)

RОИТО се lIШОГО употръбяватъ въ днешно вр1>
ме въ златопосни работи, причиствание
па

жел1>З0ТО, стомапата,
жимъ за

сега о

JI

пр. Но пека сс дър

произвежданието па

аnети

лепа.

1ооо килограм.ма отъ въглеродестъ кад
ЦИИ могж.тъ да даджтъ 300 кубичеСIШ мет
ра

ацеmuлеltо, КОИТО

е царьтъ па

гавовет1>

за осв1>Т"jенпе: неговото горение дава една
освътляюща сила най-малко дваllадесето пж
ти по-гол1>ма О'l'Ъ опави на с€гашния гавъ.
Еато се см.Ъта по 100 лева топа на въгде
родестия кадции, твърд1> висока ц1>на,

ната на единъ кубически

:метръ

ц1>
ацеmU.fеН15

дяватъ за фабрикуванието на въглеродестия

дохожда около

калций

СИ"lа като е десетъ пж.ти ПО-l'ол1>ма отъ она

и

за

произвеждание

ацепш.~ена

въ

голiмъ размЪръ. Наскоро, Г-нъ Дов:торъ Сту
в:ертъ направи.'IЪ на Франклинския Инс,;:,и
тутъ въ Филаделфия едно съобщение по
новата индустрия,

създадена,

тъй да се ка

же, почти исц1>ло отъ Г-на Т .•Л. ~ТUлсона.
Той показ.'IЪ че тя (индустрията) е готова
да И311lЪНИ дълбоко употр1>блеНllето на газа
отъ каl\rенни въглища. Добр1> е да знае пу
бликата тъзи отв:рития.

Днесъ може да се фабрив:ува бързо
икономично въглеродястия калции.
ватъ

варьта

и

в:ока

въ

равни

и

Размiс

пропорции

подъ д1>иствието на твърд1> гол1>мата

тем

пература на електрическа пещь. ~yпотръбл
ватъ в:ока повече нежели въглищата, защо
то

могжтъ по

този

начинъ да се

ползуватъ

30 стотинки. Оснътляющатаму

зи на газа, цъната му сравнително се рав

ни съ ц1>ната на гава въ Паризъ, п даже
е съ три стотинки по-ма,,1RО на кубически
метръ за равни осв1>тлепия. Лесно се пр1>д
чувствува досегътъ на т1>зи цифри. и добр1>
се разбира, че газовата ИНДУСТРIlЯ въ кж.со
нр1>ме ще се пр1>обравува съвършенно. Еакъ
ще

се

оползотворява

практически

ацеmU.rе

нот;;? Ще се прпб1>гва до раЗШI способи спо
редъ обстоятелствата. ЯСНО е, че потр-Ьби
тельтъ ще

може

да

купува направо

въгде

родестиятъ Iсалцпii, както купуuа дпесъ газъ

или lIШС"jО У пършш търговсцъ, които го
продава. Той ще го УIIUТр'1>(3ява нъ рл.чна

лампа, както въ оБШСНОВСIlIIИТ'Ь "jа:МПIl. До
статъчно щс бл>де да сс хвър.1ЯТЪ въ лам

отъ подпродув:тит1> отъ дистилиранието на

пата

каменнит1> въглища, в:атрань, амониячни со

Вече сж се паправили OCB-Ь'l'ЛЯlOщи снаряди
за носяние. Ето едпuъ за ПрП.'\l'l,ръ, RoiiTO е

ли,

и

пр.,

и

защото

остатъкътъ

е

почти

чистъ въглеродъ. Фабрив:уванuетое просто.
Единъ договоръ се е направилъ между
Ню-Иорксв:ото Дружество за Елев:трически
Газъ и Дружеството за ДоставяпиеСила отъ
Ниагарския Водопадъ, който ще позноли да
се употр1>би немедленно една сила отъ хи
ляда В:ОНСКИ сили пара за новата фабрив:а
ция, и скоро даже 5000 в:онски сили пара,

ПЪRОЛКО

къса

ВЪГ.IСРОДЯСТЪ IсалциЯ.

лесепъ ва правенне и КОИТО е ОПllсалъ Г-пъ
Т. О. Еоноръ Слонъ. 3ематъ едпо СТЪЕ.10 ва
лампа испжкнатl-t на основата си. 3атварятъ
го на горнята му часть съ една оБПRноuеп
на парафпнена заТИRа,,1ка.
Стъкмяватъ на
тази заТlIкаЛRагааова свъщь върхъ твърдi
Еа

дупка,

ацетилена

защото

многото

напрuщапие

lIIa,,'Iна

би произведо при lIзпущаппето му,

Еоето сж равни на едно всъкидневно произвеж

единъ саждесть пламъкъ; пр1>карватъ пр1>зъ

дание отъ най-малко

затикалката

100,000 килограма

въг-

жел1>вна тель,КОЯТО

cecBъpmвa

ХРИСТИАНСКИИ свътъ.
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съ хоршзонталенъ пръстенъна КОГОТО закр':h
пяватъ една кошница отъ металически тънъкъ

тель. Въ

тази

кошница турятъ

въглеро

кубичес:ки метръ течен'Ь

ауеmuл,еnз

ва само единъ обемъ отъ

2

жа освоВl'ляюща сила отъ
ра оБИЕновенъ газъ

дестъ халций. Посл':h турятъ всичката тази
система газеното стъкло отъ дебелия му

Ще

край въ единъ ссждъ почти пъленъ съ вода.

домовет':h теченъ

Еато се натъкми хошницата почти на
равнище

съ

водата,

тогшзъ

не

едно

остава

ос

в':hнъ да се отвори газеното щораче. Въздухъ
тъ,

които

та,

IIзлиза,

се

е

сгжстилъ подъ затикалка

водата

се

издига

въ

лампеното

стъкло и на:квасва въглеродестия :калции: по
сл':hДНIIЙТЪ се разлага и az~етnuл,еnзmз

се

ос

вобождава. qа:катъ една минута за да се у
вiрятъ добр':h, че ацеmllл,еn3Тn1J е зелъ
тото

ло,

на

-

M':hCTO-

ще

се

произведе

нието едпо избухвателно

пиратъ :кибритътъ и

при

прочее,

да

се

ацеmU.lеlt3

принася

у

и да се държи

въ хеРllIетически ревервуари, д':hто потр':hби
тельтъ

ще

може

да

го

купува,

както

купу

ва сега течната въглена :кислота. Това p':hшение е още по-полезно и отъ въздухообраз
ния ацеТnU.lеnз, :които може да се носи. Спо
редъ една патента извадена въ .Аl\Iерика на
19-и минали Мартъ ще се направятъ прием

ници им':hющи форма на св':hщници снабдени
съ възврътитель на наляганието (reducteur de

СТЪЕ

pression); газътъ ще излиза отъ една св':hщь
съ твърд':h намалено налягание, щито да мо

СJ\1':hшение;

отъ

12 кубичес:ки мет
5 метра петроль.

или

запалва

всич:кия въздухъ въ лампеното

ина:къ

може,

занима

литри и съдър

св1>щьта

твърд-В хубавъ б':hлъ пламъ:къ. Вс':h:ки

- до
излиза
може

же да се оползотвори на
па

съ

теченъ

ацеmU..lеll3

lII':hCTOTO.

една литра ще може да дава

само

св':hтлина

въ

да си пр':hдстави :ка:къ по този принципъ мо

продължение

гжтъ да се направятъ вс':h:ка:кви ацuтnе.lеnе1lU

черя, и :ка:ква св1>тлина!
Тр':hбва да се прибави че извънредната

лампи. Лампата гори, дод':hто има въглеро
дестъ :каol~ЦИЙ въ :кошницата.
Ще бжде твърд':h лесно да се фабри:ку

въглеродъ и

то

се

увеличи

видъ

па

часть

и

мал:ко

ввънецъ

носящъ

единъ

отворенъ

една

приеl\IНИ:КЪ
на

въ

долнята

му

пълна

съ

:кошнич:ка

ацеmU.lеlШ зависи

съ

отъ

въглеродъ.

На

части по тегло този газъ съдържа

Съ това се р':hшава и въпроса

ние па селата. И това е :много по-просто'
отъ всич:ко що имаме днесъ. Може даже да
се употр':hбява гор':hОПllсаниитъ снарядъ,:ка

часа, то есть десетъ ве

гол':hl\IОТО му богатство

100

осв':hтле

60

освt>т.~яюща сила на

ва тъй ацеmU.lеlt3 и да се IIспраща въгаЗОllIeРЪ.

ва

па

Една лам

съдържаща

8
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водородъ; И отъ това чудес

пиитъ блiюкъ на б':hлия П.i1аМЪКЪ що дава.
Еогато гори по 141 литри на часъ, той да
ва осв':hтляюща сила отъ 250 св':hщи 25 кар
рцела, тогазь ковато газътъ отъ каменнит':h
въглища изгор':hванъ въ обикновенна газова
св1>щь едва ли дава

20

св':hщи,

Еарцела.

2

въглеродестъ :калции, всичlCО това потопено

IIри това температурата на пламъка, :която

въ ссждъ до половината пъленъ съ вода. На

испърво, поради бл':hс:кавостьта му, виждало
се би, че ще бжде значителна, папротипъ
е по долня отъ оная на обикновенния газъ,

гор нята часть па вапушения приемни:кънатъ:к

мяватъ едпа тржбица :която ще ноСи aцeТnll
.lena въ св':hщит':hнаправенива тази ц':hль. Гавъ
тъ се образува само, :когато има нужда,
ващото а:ко н1>ма потр':hбленпе (:копсомация)

Тя не надмипува
тъ достига до

9000
14000.

:когато опая на газъ

Сл':hдъ т':hзи подробности

ацеmU.lеnзmз се сгжстява въ приемни:ка. Во-I

во да казваме,

дата се тиква навадъ и пр':hстава -да

динъ пр':hвратъ въ нашит1;

мо:кри

въглеродестия калций; и

проиввежданието на

тогазъ се спира
гава. ВсиЧRО това е

сгодно, и разбираемо отъ всички.
носи въ

Ще

се

домовет':h въглеродястий :калций,

:кaRТO се носятъ сега :каменнитоВ въглища и

ще се фабрикува св':hтлина съ вода и новия
проду:ктъ, :както се фабри:кува топлината съ
какенни въглища.

Въ СъедипеНИ'1"hДържави, обаче, се има

прi;дъ ВИдъ и друго р':hmение. АцеmшеmJтз
е газъ който се обраща въ течно състояние
ПО-.11еспо отъ ВЪГ.11епата ICИс:кота.

А

едипъ

H':hMaMe ли пра

че ний скоро ще

види:м:ъ

способи

за

е

ос

в':hтление?

Ний пастояхме върху употр':hбление

а

цеmиАеnа ва осв':hтлявание. Но утоплението
и двигателната
сила? H':hMa съмн':hпие, че
скоро ще имаме соби :които да се тоmrзтъ

Съ

аЦf'mIlАеlUJ.

H':hMa

вече въглища,

цuевз в3ZАЯЮJ, :който като произвежда
иа,

далечъ

началото.
ацеmUAеnзтз

отъ да го

Roлкото
ще

ва

:може

угасва

ще

но
му

двигате.11Ната
да играе

"аА

ацеmиАе
дава

СИ.11а,

РОJШта

па

петроJШ въ повит1; :мотори, и подъ точната

си форма, ще ни допесе едипъ сгЖ,степъ

и

ХРИСТИАН<ЖИЙ СБ1>'l"Ъ.
икономичеCI<:И гавъ, и ще позволи да

фонк

мучурлива и :камениста, но може да се пръ

циониратъ навс-Вкж-д-В, безъ каналивации,
ма.лки индустрияллпи мотори. Ето пзв-БрПО,

:копае и очисти и приспособи ва в ем.;:rед-В."'Ще.
На този чифли:къ всъки бевдълнп:къ, лега.l:

ивненадка. :Кои би по:мислилъ ва ацеmuлеnа
миналата година? И при все това, ний вече
вливаме въ царството на ац,еmиАеnа О, И9ненад
ЕИ па науката! Henri de РаrvШе- Indepen-

но до:казанъ за та:къвъ, се испраща

ва дв-В

години; той ще се настанява на работа, да пра
ви пжтища и кжщи по чифли:ка, да

чисти,

оре, с-Ве, жъне, и да върши вс-В:ка друга чифли
шка работа :която тръбва да се върши въ пусто
м-Всто. Работата ще бжде поле,ша ва вдра

dallee Roumaine.

VCACKO Vтопанство.

вието,

И

не

по-тежка

отъ

тави,

:която

се

пр-Вдприима драговолно отъ хиляди храбри
мжжие, :които вс-В:ка година си пабавятъ но
ви жидища въ далечнитi> западни държави.

чистац.

Бевдi>лницитi> ще станатъ работници, и ще
6ждж.ръ добрi> ~ранени И обличани прi;эъ

Въобще чистотата твърд-В малко се ц-Бни
отъ нашит-В селяни; тя обаче играе важна
роль въ челов-Бческот,) здравие. Нии правимъ

тукъ Н-ВЕОЛКО б-Блi>жки
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относително

периода на

полвата

своето обращание.

Испотителнит-Б сливици

Всi>:ки селянинъ, :които има десетина
или повече яБЪ.l::КИ или круши (дървета), до

(glands) извършватъ важната служба, д-Бто ис

брi> е да има снарядъ ва прi>чупвание :клончета

хвърлятъ влагата произведена въ вр-В:ме на из

и да се заповнае съ употрi>бението на гжбо
убийци 11 насi>комоубиИци. Равли:катавъ
цi>
ната :между иво билна и с:кждна беритба ще му

отъиспотяванието.

гарянието на излишна ткань отъ кислорода на

Еръвьта, и отд-Блятъ

23 унции ПО тъ въ 24 часа.

Обращанието на потьта въ пара прави мно

даде възможность не само да си иснлати

Вода на

120

градуса ТОШJИна е

почти

стърпима, но топлина въ пещь до

не

325 гра

други

дуса може да се търпи за :малко врЪме. Въ
двадесетъ и трит-В унции поть

и

отд-Блявапа

въ

испарението.

Еопьтъ,

обра

сокъ гласъ

зува едно сложно т-Бло,което затваря пори

и

успо:коително

навицит-В

си

-

И

или близу до :кж-щит-В си

Bpi>Me Bci>I<:a

това не само

зарань

помага

да се

-

:кж-пятъ

за тi>лото и т-Влесната

се

серищшо

отъ нъ колко връме съ

Държави

въпроса

ва празноскитающи се бездълници. Ето ка:к
ВО р-Вшение е вела по този въпросъ Държа
вата Массачусеттъ,

едиа отъ най-напр-Вдна

лит-Б Държави. Тя е :купила 800,000 хе:ктара
ефтина, по подобряема

земя.

Почвата е

и

слуша

отвдича

ваповi>ди

се отъ панически

на

ви

страхъ

си, ЕОЛКОТО е

ВЪВМОЖlIО

по скоро.

MlIOrO

силни главоболия

сж

облекчение и въ случаi!: на СlIдна
хрема.
Сл-Вдъ омиванието r.l:aBaTa трi>бnа да се UBбърши ЕОЛКОТО е възможно ПО-СЕОРО и да се
ивб-Вгватъ въвДУШНИ течения.

съ студена вода;

по-добр-Б трудна работа.
Въ Съединенитi>

НИСЪ:КЪ,

се исцi>рявали съвършенно nж'rр'в пъ досетъ
минути отъ тови простъ църъ, KoilTO даnа

чистота, но и укр-Впява тi>лото за да върши

ванимаватъ

:който

да. Случаи на

повечето

наши селяни и:матъ гирани въ дворовет-Б си
л-Бтно

на

ЦIЬРб npom l l6o l.m8060.ше.-МlIОГО хора IIа~
мпратъ облеlсченпе отъ перПnВlIО главобnЛ\lО
чрi>въ миенuе косата си въ сдаба содена во

чув

ство, :което дохожда сл-Бдъ сутрешна баня.
Неко, прочее, всич:ки I<:ОИТО иматъ шю
билна вода ВЪ двороветъ

томати,

Щомъ :купите новъ :конь, приучапайтего на

р-Б на I<:ожата. Прi>махванието ва това слож
но Ti>.'IO е до голi>ма степенъ ивворътъ ва
расхладително

картофи,

а:ко
нi>що се
счупи, и-накъ т-В ще
се
П.l:ашатъ, и Boi>Kora ще пи ватрудняватъ.

и СМОЛЯС'rи вещества. Туи см-Вшевие съ твър

онова

:като

тихъ гласъ, и употрi>бяваите такъвъ гласъ

JIояни сливици такожде отд-Влятъ масленни

дото вещество и нечистит-В вешества

растения

пр.

lIриучавайте :кониетi> си

вс-Вкидневно има около една унция животно

вещество. Това си остава

снаря

дитi>,ноидапридобие добра печалба, 1I често
тови снаредъ може да се употрi>бява ва

го потаена топлина и държи т-Блото хладно.

I

l\1uналата годuна ученицит-Б оръ гр.
Рочестеръ въ. д. Ню-Иоркъ бшш поставе
ни на работата - да ЛОВЯТЪ :кокунитi> (об
вивкит't) на врi>дителни вжсеНIIЦИ и ДРУГИ,
и да ги погубватъ. Всичко о:коло 8,800,000
били изловени. 63 момчета прuдобили награди
по 50 .1:ева И ABi> по 75 лева.

ХРИСТИАНСICИИ СВf;ТЪ.
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Два часа пръдъ полунощь, когато нега

Домакинство.

МtСОЯДИИЕ И ВЪЛЪ ИР~BЪ.
ЯТО

тивнитъ

в:оято
дава

Една учена Англичанка докторка,

коя

е

око

направила

наскоро

пжтешествие

ЛО свъта, види се да е дошла до

заключе

нието, че :мъсоядението злъ влияе върху че

ве

вотътъ

става

до:мътъ

толкозь

толкозь

окаяненъ

злочестъ

отъ

на тъзи, които сж принудени

и жи

злиятънравъ

да

жипъятъ

заедно, колкото въ Англия. "Ако сравнимъ
доиашниятъ животъ п нравитъ въ АпгJIlIЯ,
съ онъзи въ други страни, дъто :мъсото не със
тавлява такава

неотдЪ.)Iна

часть

па диетата

(хранението), значително подобрение се за
бt.лЪзва. Въ по-малко мъсоядната Франция

УЧТIIвостьта е правилото на дома; въ

рибо

и оризоядната .япония груби и тежки думи сж
непознати,

и

изящна

учтивость

на

едни

ЕЪмъ други прiюбладава, даже и :между дъ
цата, които играятъ заедно по у.,ПЩllТЪ. Въ
Япония азъ никога не чухъ груби, гвъвни
ДУ1.1и да се изговарятъ отъ НЪКОГО ОСВ1ШЪ
отъ Англичани. Азъ съ:мъ на :мнъние, че
з.;ШЯТЪ нравъ на Анг.'шчанитЪ се причинява
до голъмъ раэмъръ отъ извънмърно

l\ГВСОЯ

дение съединено съ с-Вдящъ животъ. Полу
прокисналитъ продукти на бълтъка, които
се обръщатъ въ кръвьта
умствеННII и нравственни

произвеждатъ и
побърквания. По

лезното за здравието е това, да водишъ дъя

теленъ
ренна

и

несебелюбивъ

храна,

животъ,

достатъчна

вота и да не уве."1ичава

да

умъ

поддържа

жи

тежината."

Намъ се види, че учената
дава извънредно

съ

докторка от

голъ:мо влияние на

мъсоя

дението върху характера на человъка. Ако
и да е истина, че Фрепцитъ сж прочути за
учтивостьта

си,

съмнително

е да ли сръдни

ТЪ И долни разръди въ ФраНЦИЯ t

джтъ сравнително

малко

м:Всо сж

които

я

по-малко

груби и гнъвливи ОТЪ сжщитъ равръди въ
Англия, които яджтъ повече мЪсо. Ний зна
е:мъ отъ опитъ че лътно 8ръме е
да се яде пО-Молко

по- добръ

мъсо и повече растител

на храна. Ако обаче приемехме мнънието на
учената Англичанка, което :мнъние сеподдър
жа отъ така наричаниТ'h

тръбва да

напуснемъ

вегетариянци, то ще

М'Всоядението,

ползува
на ов:ото

е

почивката,

человъка,
И

Има единъ видъ тжпость въ

блъдавость

много

по кожата

късно

на

стоятъ

нощя.

Д-ръ Брусъ Лоу ОТЪ Лондонсв:ото
нитарно

на

око

и отсжтствие

Са

Бюр6 настоява да се исключватъ до

машни животни отъ стаи, ДЪТО
сраждущи

отъ

прилъпчиви

има

болни

или заразител

ни бо.тЕсти. Поразителенъ ПРПl\1ЪРЪ за рас
пространението на дифтерита посрътствомъ
в:отки се открилъ отъ Д-ръ Лоу, :който намъ
рплъ, че котката на едно семейСТВО била
близала дифтиритовъ гной отъ пода (дюше

мето), и пры\налаa вечерьта по обичая си
па ближния плетъ съ други КОТЮI. Нъкол
ко деня слъдъ тава котката Шt съсъда се
разболъла, и "бъдното в:отенце" го гледали
четири

момиченца,

отъ

които

всички

малко

по-послъ се разболъли отъ дифтеритъ.

Яс

тие, което е било въ стая на боле нъ чело
въкъ не тръбва да се дава на животни, ни
то тръбва да имъ се позволява да лижатъ
чании, КОИТО сж били въ стая, дъто има
болни отъ дифтиритъ-

На подницата въ лътно връме тръбва
да се обраща внимание. Употръбявайте изо

билно варьта. Ипроститъвъглища (КЮМЮРЯ)
сж пръвъсходенъ

обеэзаразитель

и

тель. Нека въ подницата да има

очисти

отворенъ

санджкъ пълевъ съ въглища. Пущайте чистъ
въздухъ ВСЪВ:IIдневно:
колв:ото студено и
да е врЪмето. Ав:о имате пещъ въ подница
та. гледайте тя да има санджкъ ва

въздухъ. Стопленийнтъ въэдухъ,
пълнюва горнитъ
ако

стаи

е

студенъ

който

се эеме отъ отвънъ за въ пещьта,

:кото

ав:о се доставя отъ

ис

по-вдравословенъ

подницата,

откол
в:олкотО

чиста и добръ провътръвана и да бжде тя.

ХРИСТИАНСRИЙ СБiТ'Ь t
Издава Методистката Еписиошuша МИССИR, Руссе.
OTr080PHI'1I\.7>: СПАСЪ ДИМИТРО8Ъ.

нъщо

което по-ученитВ и опитни доктори не удо

брява'lЪ.

като

червенина

червенина по лицето на тъзи в:оитО

ловеческия нравъ. Въ Английското списание
Hospita1 (Болница) тя казва, че въ никоя стра
ва

дъйствуватъ,

свътлость

бувитъ.
то,

сили

най-:много

Русее, IIечаrвицa "НАДЕЖДА••

