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IIО,1,ВПГП I,aKBIIТO нш;оii

чс ТilI,ЪВО

веtюt

съ

дирп отъ

ре.1IIГIШ ПОЧllI3а върху
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него отдаВНi1J бп ПЗ'fезна.'I.i1J ако то нс Ы,ше фill\Т1"

H<t

слtдъ едгшъ

1Il'BCTO

На първо

uптие не бп

ще нп

поставflТЪ

ЮL

Hal1

е
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п цоругаПIlС.

1;0-

нат ЫIl;:нrъ съ но
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Tt

ППТВ ШIЪ отъ

('.1'tпота I1.Ш :(1),)'1'11 пl>1;ОП
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[,!>;,:,1,
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Нека разгледаме сег/" н1шоп отъ б.шrОС.10ВСНlJпта
ПрОllЗТIl'Iатъ ОТЪ Неговата CMЪpтr, II n'],~I;pc

ееппе ОТЪ мрътвптt.

юпт. П3ЯВ.1СЕШИ
'lе

Tt.10TO

MtCTO,
на

то дойде

Бпб:шнта.

да ПОТRЪрДП
Бtше

пспч

прtдr!.аЗШIО

Ыу не ще остане въ гроба

п не що

,:J;a

ВJJДII I13ТЛ'!ШПС, така че съ ВЪЗI\рессппето сп Хрпс
TO~Ъ ШШЪЛRИ

вtроваппнта

npOpOQeCTBaTa

и

TOB,t

съ

за [,р !;пп

IШ въ с.10ВОТО на нспю!'tПЛЮIШl

Второ, въакресенпето
СТВО за божествената

]-)о\·Ъ.

е юыl: СП.l1!ОТО ,l,(н,;\зате.;r

СП.1:\'

на

ХрпеТ:t

Нш:ой

("1,

соиствената сп СП,1а не о ОЖПВ'R,,1Ъ отъ Щ)ЪТВIIТ-t. Съ
п:шюоч:енпето

на Еноха JJ 1lшл, отъ А,l,ача до ~Joh

сел

BCn'IKII JJ3:\lptXn, 1l.ln
СШIa възстана ,I;IIB'[, отъ
IIоб'П,1;3. Шt
в'tшкз'

С~lърТLТа,

СП.Щ.

па

--

;(0.1IJШI

п проеТjlаНJlIlтt

но

ЩО сс с:ъиере

въ

не[I('С,ШГВ

ашт

ПlЩП

t;.ШГОДЩЮНIIО
сн, ЛРIIСТ()('Ъ

Ш\,

Бога,

чрtзъ

възкресението

ОСIШ ;ЮШО'f'Ь II БОЗС~lъртпе за вси.Ч:IШ

j;:')IITO nI;pli;lT'!.> ВЪ Нсrо "Ноие;[,с азъ СЫIЪ жпвъ
B.Ie ще Uж.;~сте жпвп". АIЩ JЗЪ С)lъртьта и ВЪЗ
I,jlесонrюто C:1IC по;~обнп НЮIУ, [111 ще~IЪ еднаmш 11
1,0г:tTU доiiДЮIЪ въ С.швата jly. ".\lIОСТО:IЪТЪ казва

п

Хрпстосъ
гpo(ia

гроб;],

11

С'1,
съ

п

е80l1та
топа

fШ

С!!

нанесе

вс'lШ(l

'10-

въ

СЖЩIIП образъ отъ слава въ слава ЫlКTO отъ Духа
l'осподенъ"

Съ таЗ[1 C.1a;~Ka надежда за едпнъ без

КОНО'Iенъ ;rшв~)тЪ съ Хрпста, нпе

nЮ;I,е~IЪ

г.теднеыъ (iС3СТР:Ш[1{О ВЪ.1пцето на

щото е ПОU'Ь;~СI!П,

прпяте.ш

Hue

по
зп.

HII дt.ш

отъ

Баща п.1П :ыа'lI\<l. се отнема ОТЪ насъ: Щ)

па(,ъ ще rп впдrшъ.

ватъ отъ сърддата

Дtцата

п Р;Щ'БтJ,

карва често ДI) ОГ1Ш1НП8,
стовото въз!;:реоснrre,
би сж ОТПШ.Ш

пъ

НlI се

НЮIЪ съ Т'I;хъ,

на Хрп·

ние зюtе~IЪ че ~IЮIlIтt нп рож·
тамъ се развп

Ш1 }>ЖI((;тt

утро ШI.'IЮП')'; ШIЪ

З;\,ЩГJто

.,0, (')I'J,pTC,
побtдата" •
ПрО'И(] ml1'О

ни до

но (i.1ilгодnренпе

неТ.тf;ШI!I отъ rроба

:fшвота.

ПЗI\убну

п са~ютшшt

HeGecHa C.1:1.B;1 II

На ВЪ31"ресното

възстаЕШТЪ

;щ

C1>loьpTbТa,

П да за :1lалко ти

111,')

lJcyeoь
ДЪТП

ще

T'G.1cca

Нпе ще се СjУБЩ
е

ВЪ:ЗI;:ресенпето

jh:П.l0ТО,

Щ>:l:З,\ПУПil~Iе

на Снаси

о; аде д'].,

СВ'!;Т.ШfО

п

TII

ХРПСТОПО

в'mкрссснпс, !lею\, хва:rШ\'j, Бога :щ п06[;;щта j,ОЛТО
нп с )~:l.

IOIIi1 3;1, n'[;'[II0TO

Нека сс ВI,:!р:t;Щ:tlllС

На първо

ум·

Ааlсриюt

Шlj)J;"\1I щс СС СЪ(IУI1;flТЪ 01'Ъ .1;ълrШI

сънъ iI ;1;: \,твата,

на

:Ю!ВГJТ;L

1ЮТО събптпе.

f{OUTO

ПСII'IЮ[Т!>

о'П, lЗърховсгt па JI.шrШ!IпТ't и ;~ЪЛUПJI[П'Ь на ыо

теля
!lJежд\'

п

ЕГJРОШt Н

jIiпваго.
l1сусь

от

стана на

Toi!

I\;II;ТО XPIlCTI~C'.L ШI,'ШТЪКЪТЪ

ва тъ въ ПЪ.Шil беа'IlIilСIIОСтr,

Bp·t~leTo

Хрнстосъ

гроС.;\, !I OТJI,l.0 в ь небеса;\' слава, сжщо

Въакръсна.'lПЯТЪ Спtlсптель ОСШI жuвотъ II БО::ЮIЪ])
тие и доказа че Той Н:l,[!стпна бtше Спнъ па })oj'a

Сн ГОСn:ОД1>

си,

че що го В[ЦЮIЪ I:ШКТО е, ще се пр'J;образпмъ

Веп'п,о О!,ОЛО гроиа бьше УТlIхяа.lО ..
р;ШО на треши

ШIlI;L пр'];зъ

lЮШ[I'ТО сп та IIроиоде рои

МУ от;\1;1'О п:пече 1\ ръ IJI,

Г.ШСП

'Тн'гып, шt lIО'IПJШ.lПтl..

jlпra

т,)

сс

[[ ;(а со пзui;rнс 130'1;\;0 съ:\[Н'[;нn:с,

С,ЩНЪ IЗОIiIШI;Ъ IllJOС'ЧJ'I;

}!itTiL

_ qrp. 51.

ХРИСТИАНС!Ш Св'Ьтъ

['од. ЮХ.

(iJli1:,;еIIСТПО I;ООТО ОЧfLI\ПЮIC.

В'!, J'ОСПОДiL

rr

[[еl.;l"

о(,ърll!е~rъ

С'I.шштЬ отъ О'I!fГБ сн защото Хрпстосъ е Пр:lгаТВIIДЪ
З:1 ШIСЪ II3КУlIснпт:l;

IIрав;~nта,
С.1ава.

небесш[

'!ръзъ I,РЪВЬТП

оБIlТ;\,;1I1Щ<1,

Сп вl,ющъ на

бi,.1а 07\е:"д3.

11

п·t,'пш

Едно сnмо да ПОllШШIЪ дО Д'Ь1'О c~le на TO~Il

l;:раТКОnl)'l;~lенснъ

j[,'lEIJTOЬ:

да БЖ,l,ЮIЪ

страШllМП свп;~'{;те.Ш З:1 ХРПСТ:1

да

;\\Пвп и НВ,У

воюваме

иро

ТIIВЪ

IY{;X:l.. да ПОДШIЪ е;щнъ 'rпстъ п евнтъ а"п
вотъ, II ,J,it !I;1"J;UВШIЪ себе сп за Него п;щ д,О;':Оjr:
дането на Неговото lLl1рrтво J'I.lraTO па('ТЖПU час'Ьтъ
;J:i1 СП ОТIЦЮIЪ, ;J,aHO J(R ~!О',I;'~)IЪ ;I;<t J;а;I;С~IЪ съ
l1аn.та: :;пжтп сп СВЪрШIJХЪ 13'!;paTIt ymtiJflX1>; оп'ега
ШI OCTaR;L n!;\lCI\'H], на праПJ,аТ:1, hОIПО ГОСПОД71
[[раВСДНllflТЪ СЖ,l,ШI ще ~IП ПЪ3.l.а;~е въ опзи деш,".
Изводъ отъ една npOlloBtДl. на

ЕI1НСК. сf'мпсыI••

~p.

52.

ХРИСТИАНСКИ

СВ-ЬТЪ

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

~~-====~-~-==-=.~-

Гол. ХХI

~---=~~.:...:..;---=--=-=--~._---~

участвуването ыу въ радостьта на С'ОСПО,l,аря.

Ноnпятъ

нр'/;водъ обаче ОТНБШ силата на оршина.1НUГО п:;рt,чение и
не прtдава

Д-ръ

Ст.

повтаРЮlе

Томовъ

точно

сmIСЪ.1З

IГ/;~Iа

~IY. Прtнодачътъ на еваНI е.lието,

праао

д:! тът,ува;

и върно да прi;вежда

Новиятъ

Новиятъ I'IРЪВОДЪ на НОВИЯ ЭавЪтъ.
(ПРО~Ы1llечие оп броlJ

Bt,pHO

пакъ,

пр,г,водъ

лумитt,

пропуща

не, овата

па много

прtдавапе

на ынсълыа.

~It,стои

M'l;cTa

мtния 11 дpyГII ДУШI, които сж нсобходюш
за ясното

рабс,та е

на оригиналния текстъ.

иа

НаПрlшt,ръ

български

въ

Мат.

25:

"Кога те видtХ~lе страlllIИКЪ, 11 приеХ~Iе (BMt,CTO Те
приехме) IIЛИ ГO:IOЬ 11 об.1tКОХ~lе" (IJ\I');CTO те об.Т/;КОХ~Iе) и
Мат. 26: 4: "И рi;шиха въ съвъта да У.1Vвятъ Иисуса съ

38:

311).

Да ВИДЮП; въ какъвъ смисълъ употрtбява синодътъ
думата Лlиба въ новия прtводъ; Тази дума се срtща въ

ХIПрОСТг, и убинтъ" (юг!;сто И ГО убиятъ). Нъ

слtднит1; МБста на Евангелието: Мат. 16: 3, 4.24:24.
Марка 13:22. 16:17,20 и въ Иоан. 4:48, гдъто се
употрtбява и думата nОЛД1tби. Въ гръцкия текстъ таЗII
дума е сиАlЙОН'Ь, множ. СllАtйа и значи знак'Ь, знакuве.

1

и

12

е УJIотрt.бспа Дрl<1та

хл,тьбове; пос.т);днята каквото и да
първата

се

е

по

Въ Иоан.

яша

13: 4

отъ

и

5

Марка

14:

IlPlbCHllljlllmtcTo безкваСНll
СС каже

въ ПО.1за на

нея.

се срtща сърбската ДУ~lаубрус'Ь

Въ Д-ръ Ригсова прtводъ, какво 11 въ чеРКОВНО-С.1авянския

юг/;сто nртьстllлка пъ Ри ,това прtводъ. Дtйствитсmю въ

и

сърбския прtводъ па Караюкича се на~lI!ра сжщата

руския

прtводи

Ако синодътъ

брt

е

прt,дава

тази

С~lIIсъла

трtбаше на всtкждt
се употрtбява

дума

увъренъ,

еъ

е

пр1;ведеиа

какво

на

думата

гръцката

знаАlение.

личба

дума

по-до

ClUtiiOH'b,

то

въ Евангелието, дъто послtднята дума

оригиналния

текстъ,

да

фигурира

въ

"и узе убрус те се запреже";

взе убрусъ,

прtпасе се".

дума:

въ новия пр'/;водъ:

"като

Не BtpBa~le Сшюдътъ да е ро"

вилъ сърбски!! IIРЪВОДЪ на Караджича за
дума, която деветь десети LTOЬ четuитt

да

на

търси

тази

ebaH.-е.1нето въ

новия прtводъ се тази дума Лllчба, личби; но за ГО.1Ъ~IЗ
нтиа нзненада въ Мат. 24: 30 на новия прtво;\ъ сръ

БЪ.1Гария едпа .1И щС разбератъ. ВЪЗ~IOжно е тази дума да

ща~!е думата зна.неНllе (на гр.

въ софийско, но не въ други части на

както би

ВЪ

трt,бa.тIО

новия

пръводъ

зналtението
а стихъ

да бжде

24

споредъ

гласи:

вмъсто

CUJtiIOH'b)

синода.

и чудеса" и пр.

сU.llllонь-ЕЪ

на

небето

"защото ще се явитъ

лъжехристи и лъжепророци 11 ще покажатъ
дума-гр.

стихъ

на Сина че.lОвtчески" и пр.,

на сжщата глава гласи:

(Юltсто знадеНllе)

Този

"Тогава ще се яви

(не личбата)

Лll'tба,

една и сжща

вежда съ двi; думи? Очевидно

го.1tми ли'tби

защо

една

Г.1ава

синодътъ,

и

да

сжща

се

ако и да

пр'/;д

да бtше запаЗИ.1Ъ синодътъ на всtкк.дt думата зна.llение,

llЗnО8fьдаНllе,
ва.1а

гражданство

въ

Друга НС~lа.1Ка
IIЗШlра въ

че тази дума,

ре до мъ

съ

Мат.

ре:шгиозната

ни

тсрмино.10ГНЯ.

странна въ IIOВШI

25: 21

и

23,

гдt,то Юl'l;c'го

добр'/;

IIЗвt
въ

"H.1t.:;I,

си", cp'I;IЦa~IC съвс'I;~п. UUНЮЮВl:нитt

тържествсната

радвай се заедно

СИ.1а иа орн;

съ ГОСlIодаря

сн".

110

IlIIa:l<1

вс!;ка

думн:

"За

В'~,Р~JaТlЮСТJ,

дъ.'UОlюучешпi; члепове lIа прt,вода'IJIаТ:l КО~IИСШI сж ус
пtли да у61;дятъ Синода, 'Ie изрtченшпа: "B.TkJ'!> въ р;;'
ДOCTi>Тa на господаря си" lIе било бъ.llарско, JI за туй
прtпоржчали
чение:

лишеното

"зараiJ,r.аЙ

скоро ТЪ.1Куване

отъ

се заедио

бере~IЪ защо се е lUокира.10

ухото

на

е

да

на синодалнит'/;

господаря

да обърне

IIзрt,·

си", което

пр'l;водъ. Не може~IЪ

и вдъхновите.1lЮ

"в.lt,зъ въ радостьта
c'le.1OЬ за нуждно

JIзразите.1lЮСТЬ

съ господари

ОТКО.1КОТО

отъ оБО,1рите.1НОТО

всъка

ВНЮlaние

по

раз

старци

еваш елско изрt'lение:

си".

Синодътъ

на достойния

не
за

е
от

бt.1tзване фактъ, че аБСО.1ЮТlЮ ни вь единъ нрt.водъ на Но
вия

зав'!;тъ, начинаiiки отъ черковноСо1ЗВЯНСКИЯ

съ руския иД-ръ Рш'сова,

и свършвайки

тtзи евангелски

ду~1И

не

сж

прtтърпt.1И никаква ПРО~ltна.'~) Думитt на оршинала "В.иьзь
въ радостьта на господаря си", като че подразбиратъ първо
В.lllзанеmо

на В'/;рНIШ рабъ въ царството

и

съ

ската ДY~1a убрусь и е

изхвърли.1Ъ

и за всички

nртьстltлка.

това

и

Н~Ш

ду~1З

трtба гриж.1;ШО да
гелието.

се

Ва ,у\арка

избtгватъ

Въ Лука

23:39

въ

дущпt

Ето какъ

е

оGщеУПОl'рt,Uите.1ната
ПРОВllliциаЛllЗJ!lt
пръво':а Н1 Еаа'{.о

заВllкаха.

на

lюкаИНШI З.l0дl:еuъ

на

кръста кЫIЪ другари ыу: "та и отъ Бо; а .111 се не соишъ
ти, когато

и ca~I""

си осждспъ

на С~',щото?"

не

еж

точно

прtдадени нъ новии прt.водъ н не изкаЗ'Jатъ върно смН.
СЪ.1а на оригинала; Tt, сж буквално прtведепи отъ рvския

прtводъ:

"или не бошиьс!! Бо а, ко: ато и сю!ъ

на тоже?" И тукъ, както и въ ~IНO:O други
не е счелъ

за нуждно

да

се

CIlP:l9;i

OCY)~ДCHЪ

~rtcTa, Сино

нито

съ

ори ,и

нала, нито съ прtвода на по-г.lа!3нитt запа,1НоеВрJпейски
славннскн

езици,

които

не сж

съ:'ласни

и

съ нсоВ1 прi;10ДЪ.

Д-ръ Ршсовътъ прt,водъ r .1аСI1: "Ни отъ Go' а сс

боишъ

ТИ, който си ВЪ сжщото осжждсние?", И тов:! е тогенъ 11
Bi;pCH'!> прi;водъ на ори,ина.1НИil;рЪЦКИ текстъ: ,.уЗе :fЮВ!l

си mонь 8еонь, оти ень то авто K,JllAtlma й?"*)

Е,Щ:l ДУ~lа за прi;lIраткитt, на Сlf1юда.1НИЯ п ,.!;п, дъ.
Добр1; е стори.1Ъ Сшюдътъ, дtто по,ть текста на 'сван;е.
лието на всъка странина е поставилъ прtп,ЖГКИ до други
свещени юсш 11 Iia Ветхия и Новия Завtтъ. ГI ри Р1З'.1еж
дането на тъзи uрtпратки още на първата страНIша на
еванге.1ието отъ Матея забt.лtзахме прtпратки до КНlIгитt

1 и 2 j /ара:fIIПО~lенонъ. Тt.зи сж исторически кни' и отъ Вет
ХIIЯ 3авътъ; но гдъ могатъ да се намtрятъ т/; въ едничюlИ
прtводъ на цt.,1ата Биб.1IIЯ на бъ.1. apckv.--тъЙ наръчения
nротесmантСКll или Д-ръ РII, со въ прt,i:ОДЪ? ВЪ ТОЗII
прtводъ фш уриратъ всичкитt канонически кнш и на Вет
хия Завtтъ, и нигдt ИЗ~lежду тt,зи книги не се нюшратъ
КНИГIIтt 1 и 2 параЛИПО~lенонъ. Мнозина свещеници при
тежаватъ бъ.1,'арската Биб.1ИЯ. Да каже\lЪ, ':е единъ СВС
щеникъ би пuиска.1Ъ да ПИЪрСII прtпраткитt до 1 11 2
пара.1ИПО~lенонъ въ българската Биб.1ИЯ, дъ ще с и НЮltри?

"Да потърси въ славянската Биб.1ИЯ",

*)

мо

и ДУ~laта 3:JХР7;щах:z H~ е

15:13

СПО.1УЧЛИВО упuтрl;uсна Юltсво

дътъ

пр'l;водъ ПрО~lt,на се

стнит'/; на рс;\Овнн чстци на Еванге.1ИСТО душ!:

радостьта на l'осподаря
непридаващи

ду~штt,

покаяние, спасение и ДРУIИ, си е шшою

MtcTa

Бъ.1гария. Не

жеыъ да си uбясни"ъ, защо е прtдпоче.1Ъ Синодътъ сърб

прt

почита ду~шта Лll'tба не c~lte да я прокара на вс/;кждt,
и въ това той е H~ посл'/;довате.1енъ. Гlо-добрt щl;шс да бжде
и то на туй основанис,

се употрtбява въ трънско и брtЗНИlllКО И въ нtкои

ще

ни отrоrорятъ

пр1шедеко въпросното 11зр'tчеuие въ Г.Jавнит'I!

еврепеliСКI! и С.lIaUIIПСIШ еsИ1\U: tllIг.1IIi,,.,m "Р 11 t е r НlОН iпtо t!,e
ФрСllСh:lt:
"с п t r е
даи" J:< joie de ton s"ig"
пе пr"; UJJla"lllaHCh~U: "с n t r а nе]]а gioin de] tuo signore"'; h-б.JlС1СU:
,,~'Cll~ еiп ill .leines Всггрп }'r"'l<le"; 'ЧеjJhОС,lО8J1lfс"и: 81шдu I\Ъ ра
ДОСТЬ II)CnOIIU твоего" : ру"','/{: Gui'Q't В'Ь РВАОСТЬ го('подина твоето";
rjJ~C:'h:U: )" h и У j1ЦОC'IЬ господнра eurjera"; <leJllh"II: .в е Ii ~"111 Ъ

joy ot'th,'"J(>}'u";

радост шша евохо"; "0.7('h"1I: "" I! И;К Д Ъ до радоети
У:.1118енеЮI" "В н И А и в B€Ce.llbe господар/! CBoero".

ПИl!а

TBero" i

*) Ет() IШКЪ е пр1ше"еllа

ИЗР'J;чепие ЪЪ ПО r.laEIIBT'li

аl(г~uilсlCU:

"SPl:illg

ПОСАt'.'I!нта

43CТL

заIJ3ДllоеНI,ОI!~JIСНП и

Шl

BI",p:'C,I()'()
4';-l11)t11:

С~1аIЩIН:1>J-1

tllO~t art i~ the sаш.с сопdС'll:Пiltiоn": ФI,Рl0'Н'Н:

"РU)S'IП~ tl1 e~ condamne ап Jnt'm(' SlJppll~e"; Itmи

nel н ~?e:iI\lQ SI~I'Jjcio" i

ItllUlCA:U'

,.(':,:,С"ш1о

uu ulltcr g]pj"!Jer \'~rurtllei
]t1ng ЬJ:';It : ('7'llU('N/~: ,;,K~Д СИ И са}! ОСУГСII T::l'i:O"; С.1(;шис/,'и: .,trоси
СИ са)1 тако оо"пеIlЪ"; "ЧеШ/{lI: "менно 111:11 11 Te:nn; 1I01}·ПЭIЩ".
1I0.1СЮt: :,хочus€ш jecT в те)lже СRа~аню".
'
u,Ii,Hr/{lI:

",1"

Год.

Стр.

XIX.

'СШlOдаmштt, старци; но ако нъ~ш и С.lанянска
ЩОГО достопочтеннит!>

IIO-iЩUР'!;,

че

Биб:!Ия,

сшюдаЛНII старни знаитъ

pt,JL~1I сж свещеницитJ;,

които

отъ

и ~ltTa ногледъ стр<lденъ, ЩI.1Ъ,

за·

ПрОСТlIТеленъ.

иасъ

Макаръ да е ругаянъ БJlЛЪ

прнтежаватъ

И въ кръвь об.1ЪНЪ.

С.l1шшска Библия. "Наf:.послt, ще ии кажатъ съ нетърпt.ние:

1 и 2 паl)аЛИПО~lенонъ съотвЪтствv.
ватъ 1 и 2 ;lЪТОRНИЦИ въ проiестантския прt.водъ на Биб
"не знаете .ы

че

на

.1иита?" Хубаво от.'оваРЮIе ние, но ДУ~lата не
нито

за, ~Ш.щин,!та

.1исти-на за

учени

-

теО.l0ЗИ

I<ОИТО,

l<oraTo

до

за

правос.lавни

не

сс

Ръшки юдейска стидна сган",

Разпнете Царя саМОЗ8аНЪ!
По-зълъ е отъ разбойника

-

насъ,

и

IfcyL:eHII

голt~IOТО ЫIЮЗИНСТJЮ прости И

евашеЛllеmо,

е

еванге

Варваръ саМIIНЪ .

четци на

издаде

Махнете богохулника,

новиятъ

Тозъ "Божий Синъ"!

пръ'юдъ на Биб.1Ията, не ыо:'атъ се справи освънъ съ про
m9сmlНnZСКUЯfll1, поtводъ /Il сжщата Библия; ако, обаче

1
1

1,

и

2
2

Паралип;щенонъ

iJJ,!kтвите.1НО

съотвътствуватъ

.1ЪТОВНИЦИ въ проmесmанmскuя

и въ прi;вола на всички лруги
ВЯНСЮI е;,иuи/')

то

защо при

пр'l;qолъ

гръцкото заглавие

книгн не е прибавилъ Синодътъ въ скози

и

притежаваче? Но тона би
проmесmанmсКllЯ

ЗН1'1И.10

ла

IIризнае

на Библията,

IIptBO,l'"

за

Be'Ie

съ

голt,~IЪ трудъ И

П)IIГОТВи'lЪ

съ

н почна.1Ъ

още

Едничъкъ,

на части

жемъ, че на ~IIЮ"О

прtвоДъ

Л.1ЪЖШ!Ъ

прt,.

~ltcTa въ еванге.lllеmо

той

ла

~li;cTa

прi;юдъ

ГO.1Ъ~IOTO

не ще бжде лобрt разбранъ отъ
ч;ггате.1И.

пр'!;водъ,
нето на

Това

е

ГО.тJ;~IЪ

н lIие се надt,ВЮlе,

IIptBo:ra

по

прt,гюдъ

отстжпва

за прt.зода

на Новия

Hlle

МИСЪ.1ыа

на

на Д-ръ Ригсова,
не ыоже~IЪ

Завt,тъ

да

Синодътъ

mща лобрt запознати

който

е

не

е

Защо вините Праведни къ

Стои тукъ правъ,
Каква вина на~lИрате

на

Въ тозъ кротъкъ нравъ?

защо

За~Jрt ПИ.1атоnиЙ повелъ.

на:ша'IИЛЪ

и защо

Отъ мерзки хули, жлъчна яд"

не имъ е

ПРОТIIнъ Христа.
Разпни, разпни

-

страстни хр"ст"ани

-

прt.водъ

на

еваигелието

ра:ючароваIlI!е у НСИЧЮI

нравос.lаВШI

н

еваигелисти

безпри

-

и

Една невидена

не

IJ {е чака~lе появата на н'Г,.lШI Нов" Забtтъ 11 сс
да ~lOже"ъ

1I0-похва.1НО

.1.а се

отзове~IЪ

СЪ.1за

Се ТЪРJЮЛИ ио образа
Снасителевъ. И, СМЪРТIIо.б,тГ,дъ,

опра нд :на OГPO~lIIl1Тt, разхо.'\lI направени по не"о.
ДЪBa~!e

го, вси Кр'l;щаrъ

На ГО.1гота.

Въ заК.lюченис не ~lOже~IЪ ла ие IIзкаже,IЪ Л:Ъ.1бокото
си съжа,lеНllе, за глtто JЮШ\ЯТЪ

• •

Екна гърмежъ и облакъ цът,

поржча.1Ъ поне :\3 юшгъ ПР'г,лъ себе с" IрЪUКИНТЪ текстъ и
постоянно да сс справять съ иего?

изобщо доирва горчиво

t

Човtкътъ, който хулите

и съ гръцкин езикъ, та ла

п, ';веждаха юправо отъ гръцкия текстъ,

OTKPQB"!,

Юдеи, спрете громъ и викъ!

ОРllгинала,

разбере~IЪ

лжчъ,

Стои СЛО~lенъ,

новня

напраВII

11

• •

жлъчь.

Тъй озаренъ. . •
и сtкашъ, подъ невнятъ

~IIЮ'

прtг.1ежл:а

ВНЮlаНllе

и

У~III'lНИЙ, кротъкъ видъ Христов"!,

прt'дll да се тури подъ печатъ

и в'г,рно ПР'I;даване

правенъ отъ гръцки.

по-вiщп

въ

ликъ

Пи.1атъ са~IИЧЪКЪ зре тозъ

Нов" Завtтъ на eceНI,.

По-точно
новиятъ

че КО\lИсията

ще обърне наД.1ежно

езиК1 1l0-:Jбщеl0Сl7lжпенn,
цk1!1ЯТЪ

недостатъкъ

ка·

n'7fbKa·
новиятъ

е

лено .нодСрНUЗllрано, н въ ТЪЗИ Юlенно
ЗIII!~ТВО

страдалческия

На Божий Синъ,
Реве тълпата ядъ

езика на новия

СnЪТlЩ

каменна,

ОГрБ са~IИНЪ
Върху

е

водъ на Биб.lията.
Относно

Iшсещ"!,

ТреПЛIlВО блъдниятъ свът ЛИКЪ

сега,

своя

сгань.
на кръстъ

тжженъ лучъ

Надъ колонада

pt,.

разходи

11

Е ~Ш.1ка дан!>.

Синодътъ

нtщо, ,което

по-голt~1II

да издава

За ТБХЪ, о,

сега

чеНIIЯТЪ Сшюдъ НИ~1КЪ не е раЗПО.10женъ да стори
като

Къмъ ВlIлна

т };:;и

да lIа~IЪРИ

тtзи книги въ еДН'II,ата Биб.1ИЯ на бъл:арски, що

застаналъ самъ,

вой и срамъ,

Но ~ltTa погледъ наЙ.любещ"!,

.1i;топ,

2

ншщ, та да ~!()же всtки любознателенъ четецъ

Исусъ нехае

с:ш·

на

и

1

Край РЮIСЮI стълпъ

на

"както

западноевропейс~и

53.

на

Пошеппа Той

за него.

Прости на тозъ заблу деиъ свt,тъ.

О, Отче мой!
*) Заглавието 1 и 2 I1"ра.:ШПО!lСНО!IЪ е гРZЦl<О и ФИГУРИ

и

Л. И. С-ва.

въ ЧСР~ОВII(с.ШСI!НСКИЯ И PYCKIIII нр:tВDДИ па ВеТХIIН 3ав1;тъ.

Защо не съмъ Христианинъ?

ХРIШТИАНGНИЯТЪ тивотъ.
Ессе
Въ сждебниti

дnоръ

Исуса съ ху.1И

['ъp~1II

--

homo!

1.

да ли защото се

бе зъ четъ ТЪ.ша

д'1. 6'''.'I.е З1Кованъ

Не е Той [{ар;, отъ тt,хъ избранъ,
Но Цар!> ЛЪЖ!IИВЪ!

отъ

"Който се усра~ш за мене
този б.1У денъ 11 грtшенъ родъ
ще

обсипа.

На кръста ЖИIJЪ.

страхувамъ

ПРИС~ltхитъ

И отъ

това, що дpyГII могатъ да рекатъ за мене?

се УСрЮIII

за него,

когато

Отца си съ СВЯТIfтt анге.1И".

2.

да

.111

11 за ДУМIIТЪ ЩI въ
11 Синъ че.10вЪчески
дойде

(Марка

въ с.lавата

IIа

8: 38).

е по причина на несъобразяването на т1;зи, които

носятъ името

Христиани

?

"И тъй всtкиit отъ lIасъ за себе СII

ще

даде

отвътъ Богу. Тъй като е да не СЖДЮIЪ вече едииъ

п рисгжпя б.тГ.диЙ М;',ЧСНIIКЪ

лругшо, но сждi;те повече това,

На ПОд/JIIГЪ слаRенъ ТРУЖСНIIК"),

брата си прt.ПЖВ311е или ерб.1<JЗНЬ". (Рим.

да

IIе ПО.1агате на

14; 12, 13).

Стр.

зл NIfIАДЕЖЬ~Д.

3. Да .111 е защото не же.1ая да отла\lЪ ВСIlЧКО lIа Хрllсга?
"Какво ще ПО.1ЗУП3 че.10вt,к;], т:о спеЧС,lJ1 JJеl!Ч

4. Да

5.

КIIЯ с[\1;тъ, 11 отщеш душата СII?"
.111

(Mapl,a 8: :36).
е защото се боя, че не ще б,"-да Прl!етъ ОГЪ Xr1ll cTa?

G: 37).

,,!{ръвьта на СIIна му Исуса Хрнста О'JlIСТЯ 1Ш
.111

защо'Го се иоя, 'Ie не ще ~lUга да ус"гоя и успt,я?
"ОЮII, t'OfITO е Н3'1113.1Ъ нъ яасъ JloGpo Jlt,.10,

(Фн.1Jffl.

Исусъ

Хрнстопъ".

1: 6).

.111 защото ЩIС.1Я, че азъ ще сторя какнОто ,юга, 11
'Ie 50ГЪ mРlьбва да се З;lЭOl1О.111 съ това?
,,1(OU1'O упаЗIl ВСJf'JЮIЯ1'Ъ заl\ОIГf" и погrУ/-,1II1I въ
едно, ПОRt!llеllЪ utша въ BCII'IJ-:O". (SlKOB. 2: 10).
8, Да ЛlI чоето О1'.1агане О1'Ъ днесъ за yTpt, е Bct,l,oralll-

Бесе. [:1,
П:lI,'!> 11'1,

"Не се ХВ3.111

за

YTp/-,IIIПIНl

nCIII,; 3;111\01'0
знаеlllЪ що ще да POJlII ДСIlЬТЪ. (ПрllТ'1II 27: '1).

жuпоrRорна".

3:\C)I[',H:I.

orpLiiH:t.

н OCT:lHlIX'f, I'Р~Г,I;П.

'l':lIСmл СI,ърG1, JI IPfr,rrr

BI;Tpel[·!.

тнхъ Хl

С.1ЪRЧIЩО

cHI,·.m1,

;1а eNI1.1II.

ННЮJ:О :ш трl;Н!Щil,
li.IОJlЧ(Щ·I. i::llllРI0,Ш,

J[ пъ ;(~"IШI·Т'j,)11llЩ:l
С.1'l.Jl'[IЩО 1)'):ll":Ш.

не

:1'I.x:l Нрi1.l'l;п, \11I.La.

Н1Ю,('I. ;1;1[1;,)1"1. IIp''iiy;I;.(il:

П.1t.венъ.

B'f,

U).IЛО

Т"1;,[i) --

('1[,1:1,

В'!. )1'1'1IT'J,1:'I. ;(У\.'[, -

Що мu,пurе за

Xpucra1

*

~[II. J:1

"To~ ял.е СЪ ~шт3ри Н грt.ШНIIШI".
И тн, Каиафо, що каЗВJWЪ за него?
богоху.1Ствува, защото рсче,

0(•. [;1];'1,

отъ сега IIзтilтыъъ

ще BIIДllТC Снна Че:lОвtчес..:аго че се;rи отъ дt,сно на Сога
11 че ще дойде ;:ъ об,1ЭЦlIт1; не6еСНIf".

ПII.1ате, какво е TRoeTO MHtHHe?
"Не на"lIр3"1> Ш1 е,1Н:! "нна n'h ТОЗIf 'Ic.l0Bt.K"I>".
И 1'11, ИУ.10, коНто ПрО:lал.е учнте.1Я CII З:l c 111;(3poЮlаlНЪ .111 11');/(011 CTPillJlHII оБШIIIСНII\1 ер \',ЩУ Него?
"Съгр'I;IШIХЪ,

защото lIрt,!\3JЮХ'I,

И ВIIС, СТОТННКО

11 поi!IIIЩII,

IIСШ!JIII:I

I(OIIТO

KpъВl,".

ГО DТВС.l0ХТС

110

J,P'I,CT<I, l{ilЮЮ НЧ:JТС да 1{,1)"С ГС ср'/;щу IIСI'О?

"Ето Ап;снътъ Божнi\".
r ( 111 Ан. Иоане?

))1 (

('Тр:1:(на •••

.\X'J,! 1';('1; H.'1:1)I'J, 1));I;О('Т13е11Ъ
Та llJll'Т1)()~r,).: \а \3. [;1,-(а.

Т:I\\1, е p:lll Jюi)ОI·(;il'],.

[Jp(lx/" mь в(;Ч1/() .млада.'
Н,}ВЪ .LJ[I'ТСЩ'{, ШI

llLCIlHe

('H.la JiC,)\IHTi!n. -

БОIЪ е Са)!Ъ :\а :I[(;\[O

Л.1I

С-в о ,

ЧUВЬЦИ за Dбществени дЬЛ8.
(ЕА"""!.

"Той е CBt,T.1aтa н Утрt,JIIШ Звt.злз",
Петре, какво каЗВ:IIIIЪ за У l IИТС.liI сн?
"ТII CII ХРIIСТОСЪ, СIIIIЪ иа Бо~а Жlшаl'О".
А ТН, ТО\lа?
"ГОСПО.1Ъ ~!Oil н Богъ ~loi1".
А ЩI, Ап. ПаIJ.1е, KOi!TO го 1'0111I;
С'lIпа\\ъ за IIзчегъ пора.1II

У'IСИИRЪ и1,""

П')'''Л~Д''Т~,

СН

дi')тари).

Дру:'зри, събраИll Т}"КЪ отъ раЗНII K,"-ТJlЩ:I на ~laiiKa
fjЪ,lгаРIlЯ 11 1'ЛакеДОНШ1,

1(11;80 UliXTC OT'-ОВОрIlЛlI ако IItKoil
/{t,1:' ГОНIIте съ
I1рtбllваНllето СII въ У l lll.1l1щнага 01 раД:1?" H~ вt.РВЮIЪ lIа
топ въпросъ :13 от. оrЮРlIте:
"защvтv
сче
lI:шраТСНII 01'1.
рОДIIте.1llтt СII'·. НС вi;рН;JЧЪ, 'IC ще ЮJ~ n!;)(()!1 съвtстно
.1а ОТ,О!ЮРil ВЪ T,1J-:;\r.a C\llI("I>.1;,. 8СIIЧl>:1I HIIC ту"а пъ учи
.1l1Щll1та о:ра;\з CT:lBa,le ПО-~I'"-,lРII 11
1!O-СЪЗIlaТС.ll1l1
11 I{Qгато ЧСГбlЪ ЮIJl 11: pO,I~IНJ, Л1Н'Ш' ВСтОрНН, ЬJЮI р,lфl'lI, 113IIIlп1. еър.1llа 11 llYHIII СЪЧУ[JСТ~\У B:JTl> 11 оБIIКВ:НЪ
щ;БРlIтt
въ т'!'.:,п, I'Cj1011. Тi;ХIIIГГ!; СНО.1УЮI 11.111 неСПQ,lУI:11 НIIС прt
ЖlIв'j'.В;lЧС. 1'1; о, lIаШII. Нllе ОUJI'rю!~ ,14 ю!ъ 110:iра;Ii,lН.1ЧС
11 ;ш c.11;,11):1'IC 110 тl;ХIIШI IIРlш'l;р'I,. H:lГ1pbllI[Jl, н:l СГОIIС
Тlпi;, lIа СI(,У;НСрIllIllIП'/-., II;{ 1I:1\1:1ШПЩlIтt.,
lIа Л'ЫЮllП'I;, 11:1
YUlli\llIlT/-, IIC \юже)IЪ да СЮlllilТJI:JI!раж~. НIIС IJсноmю сс
отвраЩ:lвачс 01'"1> тt,хъ, lIeUO.11!Q 1"11 ~IраЗ!l\IЪ. KOl'a IЗIЩЮIЪ
ВJI З~I1I/1'а: "защо сте пъ УЧII,],lще; каква

каксо, СВIlД!;-гс.1

С1'ЛУ В3 11JЪ за lIего?

"Вснч,,:о

lI:lI;'1) 1)'1, :[~'11l:1

GожнИ".

ИО;!Н'f, ({ОЪСТIпс.1Ю, какво ЩIС:ШII["l, за Хрнста?

lIа познаНliето

;1;ШНС'il;l. (I:JЛ,

ще ,;:H:t,t; lC

CII.I:1 ;\;НВОТВЧlНil.

"Н3IIСТIша ТО:IJI И'/-, СII!lЪ Божнli".
И ПIIС ;J.lII л.УХОВС?
ТоН С СIШЪ

шце;I;,(:I.

[1]1,1,1'1,1'1, lI:11;'j. ще ~I!I\[C,

Фарнсеи, СЪ какво Юlа да оБВllНlпе, Исус~?

"Toft

====

;J:YI\[:I )[][ Н'). !{J'l"1 '.

Сnнчнп;е

Да

"ата ПРIIЧIIН3?

XIX.

lIа\;1, .\')111. \;l С нро, \'1,'1'1>

отъ IJC1;Koil грt.ХЪ". (1 Иоан. 1 :7).

ще го IПRЪрlll1l даже 11.0 деlll,ТЪ

7.

"npon'trb

"Който IIде при ~leHe, нtча да го 1JЗ1!,v,,151" (Иоан.,

Да ли защото се боя, че съчъ ОП!llIе.1Ъ ;ra.1e'll> пъ rpt,XOReTt СII 11 'Ie СЫ[Ъ ,\lHOГO ГО.1t.,[ъ грiшнш"ъ?

13. Да

Год.

ХРИСТИАНСКИ CB~TЪ

54.

пр1; В ОЗХОДС1'[JОТО

11:1 ХРИС1'.l Исуса ГОСПОД:J \юеIО".

Небесни а н"е:1JI , K,lJ-:BO "1!С.1JПС :<а [icyca?
"Ва"ъ се рОДl1 СпаСIПС.11. "оi"lг\) с Госпо,п. ХРII:1'ОСЪ".

ти, Отче НсБССIIIIЙ, коП го :!JI;H~IIIl> ВСII'IIШ?
"ТО:Ш е I3Ъ:I:lюб.lеНIIЯ \!ОЙ СIIНЪ, въ J(OI'OTO 6.1аIОlЮ.lIIХЪ".

11

ДратП 'штаТС.1Ю, Тl! какво MIIC:IIIJJI'Z, :Ja ХрНС1'а?
Съо6Щ;JП3 П. Т.

II'!;К\)П такъвъ чоп ';1{1"

IIlIе

\{;!ЗВЗ,lе

ГОСПО.1:,; 11:1110 Л:J нс стан!! такыl"
,10ТО оGщсстно".

пъ себе

сн "д,1 на:ш

КОГОТО ЩС пр'/-,звра J{i;-

Год.

Стр

ХРИСТИАНСКИ СВъТЪ

XIX.

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

Отворете, другари,

Не вtрючъ че ще се НЮI'~р!! еДJШЪ I13Ъ ~!ежду насъ,

r{fПТО ще оби'!а хората
не; о, .1а го сочаТ1,

!!

6ел, хапш,:теръ

Вснчкн

/,по
све тъ

вие,

ХОр1 .'1.06рн,

.11 Г.7ещ1ТЪ съ HC.1OBtpHe KblJ'!>
'IOHf,Ku неб.1<1ГОllадежденъ, човi;къ
JCl.Ca.1U.

безъ

честнн,

\lЗК.1ю'!еJше,

б.1аl·ОТJOДIШ,

же.ыете

достойни

да

з;]

станете

почетъ

ХВ1.1а, хора доа.1естни и годни за обществени

;(Ъ.13 ,

и

хора

на които наРО.1.а cbo60-1lЮ .1а ВЪЗ.10ЖИ своята сn;;(:JИllа,
като Г.1е.1а чеСТНlпt, и некористо.1ю6ивитt, ВII л:t.1а.
Но да се поП!паче
ГОТIшчъ

за такива?

добротворство

.1И се

ние

.1Н

още

CTapaell>

У праЖНЯВЮlе

и С.1ужеlше

се

да

се при

отсега

въ

на околннтt ни? Готови .1И

ole

да на"раВJ!ЧЪ нt.КШIУ

"la.1Ka ус.1уга, безъ .1а очаква"lе за
CTpaxYB1\1l> се че не. Ние ЖI!11'\iечъ его

'гова IЗЪЗ\lсздне?
нстиченъ

животъ. Малко внимание

IОТО бждещи

граждани

ЗЮIИС.1юва~lе

какво

В.1ИЯНJlе

ПО'IТИ ИЗК.1ючите.1НО
НlIе не се

лруппt"

за

и

даже КЪ\IЪ себе си

Кога Г.1едюrъ

учеGнипитt

кждi; 6и.10;

отъ СТ.нта

TptcKa

да

си

пр!!

безъ да иска да знае че в)атата

вжтр'l; се ('\Iущаватъ;
lIiщо, юri;сто
стжпква

"ЪВЪ

неприлична

маадежъ,

ду\!а,

като В.1t,зе

m

УВ1женнето

д06рнтъ

.1езенъ за се6е

11

на ~ltcTOTO
отиде

и разрушение;

3:11,

се

тои

го

сл·Г.)1И

lIа

"ог:!

на на

,,'юже

J!)Ja

да

'ra-

.1И

левtрието и

ПОРЯЛЪЧНlпt, хора; да бжде по

11

като ДС''(ОЖДЮJЪ

IIне, че таК1,В1, '1.1а,lежъ

седещитt.

му,

СII и за дрУГJIтt,?" И 60.1езнени

IШЯ ~Ie обзе\lатъ

Ю.1изане
потрt,сва,

съ IIронична ус

ПlПЮIЪ:

въ живота,

11

1I.1И ДРУI о

оставя

\!У за6t.тJ;жка, таl\ЪВЪ отговаря

11.111

~швка

се

се поврtжда

11 тури
K,,,xkro

небрi;жность, Р1зточите.1НОСТЬ
правената

дреХIIТ"!;

кога пэ.дна.10ТО тебшпир'!е

си и

нt,що за

И.Щ

зданието

.1а го дигне

с" нозkгt

захвър.1Я

В.1J13ане

щото

се

ЫИС.1IШЪ

извършгщче

не\Шр.1I11Ш.

КО:'а

вратата,

не

б.1агоденсТ!ше.

c\le

ученнкъ

Ние

като

своето

да

на себе сн

дt,t'ЩJ!.

упражняваче,

себе си

всtки день

cTapae"lu

оБрыJD.\!еe

и обществени

'lyBcTByBa-

ло печа.1НОТО

не сачо

не \lOже да

зенъ, но ще 6жде за СрlЧЪ и IIрОК.1еПfЯ на

заК.1юче

бжде поле

себе си и иа

обществото.
Тtш нliЩ1
се състоятъ
Ч,1СТJ\[([I,

П!I'[Н!!

/юже

с;к твъ;ц"/;

110 Tt,

ОТЪ

~,а.1IШ,

зто'ш,

но

таКlIва

Г.7едъ

съ

просто

Jшенно

ОКО,

~II!КРОСКО

C,R обр:13УВ,lНН даже hait-ве.1I1КЮIСJ{JП'f,

'JOBtl,a

ll.I

ПрИВ;I'IIШ.

Н";КОII

об.1ащп'J;.

е състаВСIfЪ

съзнаlJТП.

отъ

такива

погрt.JI!ЮIГГ,

П.1;]

Ilодобно и
~la.1/(j{

сн,

110

113

от

.ТlгaTЪ ПОПР.1'1ката IIЧЪ З1 "утр'];", а това "yTpi;" 'lJllшга l1е
сс св·r,'):Iша. То!!.1 ОТ.1агш!е па llпеШl1ата Р11)ота :ч yTpt, с

!13.KOCTIIO

\шого

И

даже

Зrraйтс че съ .1ccIIOTa, бе зъ тру дъ не сс посп!! атъ
h идеа.1!I, 11 посто;;е въ ЖlIIюта, Не, но съ трудъ,

JШСОКИТ

съ пt,ченъ тру ДЪ

11

ПОСТ05I"СТВО,

нс::: IaI IiIС , {1ССТО СЪ Г.lЗ,lУВ<1"е
Съ

.1ыIcтJ"

КЪ'.IЪ

съ шча\lа,

РОДlпе.1И,

·Jю-стаrнпii

ра:Шllе

11

11

СЪ

ГО.1Ъ\l1l

стр<1даllllС

съ IЗIlРО!':IаuсТ!ю,

11

У'!lпе.111

ПО-ОПIIтнитt,

нзстаВIПIIlИ;

грижи

11

съ

сс ПС'СТИГ<1ТЪ т/;.
съ

съ

хора, М.'lадежътъ

lIеllОКОРСТВО

lIезаЧIIтане

не

на

~lOже да се

11 6.1at·O\lO.1CTHO на ума,
НО.1ята
хаР1Ктсра. А 'IQBii'{Ъ 6сзъ Y\lu, 6сзъ CII.1Ha ВО.1Я
и 6.1ю·ороденъ характеръ е жа.1КО, \1 lIЗеРIlО , 11 за нищо не
11
11

ПОР1Сте въ добро.т!;те.11,

Сl!ос06но Сh'щесгно. Такът, 'lOвi;ю, е
нзнъ, параЗI!ТЪ, Жl!пещъ сачо на гърб1
OClJiiHЪ нещаСТllе, IIИЩО
..'1ругарII,
6еЗГРШКllе,

.1PYI'O

ЖIIВОТЪТЪ

въ .тГ,ность,

IItча

не:юстоенъ,
ГОТО
I!a дру гит"/; , който

не I1РI!I!1СЯ на
('\IIIСЪ.1!>

въ ПI!ЯIIСТВО,

за

cBtTa.
11

въ

,тьжа.

ЖI\ВОТЪТЪ е 6vplJ1, 11 то борба YCII.lella 11 неllр1;станна, 11
ОllЗи Koiiro IIlIа ПО.1iI 11 Y\lt,e юнашки да се бори съ З.'lll
1111 г!; въ сн Г.та, то'! ще 6жn.е п06-Г,ДlПС.l!> и успt,шенъ; той
ЩС се НЗЛ:I!I H~ ШIСОКО пр'\;дъ ОЧlпi> на съгражданитt
'JOn'~,'!еспюто

11

ЩС

Ha\liipl!

С\IIIСЪ.1Ь

ВСИ'IКИ

на жнвота.

СII

11

11

Г.1Я.'lСТОНЪ

П.1е:1л.ата

иарОДlI.

Bpt,\ICHa 11

хора

на нс

uе.1I1юп1;

11

JlРУПl

Вижте въ

герои

отъ ВСИЧЮI

ЖIIВОТ:1

на

ПРОЧУТIIII

Франк.1ИIIЪ да.111 не ще на\ltрите поука. 1'liЗII хора тt.1еСIЮ
отдавна

11

сп; пр1i\lIIнз.111

отъ

тон свt,тъ,

дt,.lата, що сп; изнъrшIII.'1И,

вtчно

lI\leHa
Tii

3.1а тt,ХIllП'J;

нtШI JIIfКoгa Д<1

умратъ,

ще живtятъ.

Kal.;BO

Но на

се ДЪЛЖ!! ТЪХIIОТО

11

ве.1J!Чllе

почетното

чtсто, косто зас\(атъ въ !!СТОРl!ята? Ето на какво. Рел!!
ГllЯта 6"/;lIIе за тъхъ \[QЩН!!Я факторъ, KofiTO JШЪ вдъх
В1ше Bt,pa въ Бога, въ се6е сн н ПЪ доброто. ВБрата ЮIЪ
въ Бога и прtдаННОСТJ,Та

отъ ТБХЪ

тъй твърд!!

жени.

Тази

Btpa,

ната и правдата,

IIЧЪ кы!ъ

нсго

непоко.1ебшш

!!

прtлъ \Iеча и огнени'Г'h

пламъци,

на

HtKO!!

lIанрав!!

да

не

които

трепнатъ

бtха

ПОД.10

трудолюбието, любовыа ШI'Ъ къ"ъ исти
рtшитеmlOСТJ,та и готовностыа

ШIЪ

ла

С.1ужатъ на

човtцитt, ги въздигна до степеll1>та, н.1 която

ги

че

юпкда\lе

сж

достигнали,

Ето какво се казва въ биографията lIа оня зна\lеНliТЪ
мn;дреиъ и изобрt.тате.1Ь Франклина. "Често тоП се обръ
IЦаше КЪ~IЪ небето съ тази МО.1итва: "О, всемогжще Ми
.~осърдие! Милостивий Отче!

Снизходителний Ржководче!

"leHe

за да мога да разпознава\(ъ

Уго.1ЬШ въ

мждростыа,

моитt настоящи интереси, укрtпи

ме

въ

р1ШIJIтелностыа

да слtДВЮIЪ твоит'J; съвъти н приюш ус.1угитt,
га стори на ~lOитi; братя, като едничъкъ
женъ 61;.1ЪГЪ на б.lагодарностыа

ти ми показваlllЪ

за

за

т1;зи

които ~ю

"leHe

въз~lO

МIШОСТИ,

иепрi;станно"- Ето ИЗВОрЪТЪ

които

е чер

atTO

пи.~ъ сила и ПОJ1кръпа за своята дtt'шость тоя

ве.1ИК'Ъ чо.

вt"ъ, образецъ на истинския 06щественъ дЪеиъ.
При извt,стието въ Франuия

за неговата счърТJ"

гато законодателното {l събраНllе било занято

боти,

краснорtчивия

"Франк.1J1НЪ

тълкувате.1Ь на всеобщата скърбь,
юни на триоуната и извика.1Ъ:

Завърна се въ .10НОТО

Y\lpt.!

геНJlЯТЪ. КОЙТО освободи

Америка

и

на

излt,

РУ'IСЙ отъ просвt,щение. Мn;дреl\ЪТЪ, който

наллt.жеlllС

Божеството

нърху Европа
сднакво при

на ]\вt,'гГ. страНII на свъта, човt,кътъ за когото

!!

сс ПJ11iП!!J1;IТЪ

една

C'I,

ЛРУ('а !!сторията на наУЮП'li и !!сто

РJlята на I'ОСllOдарС'гвата,
Н<1

ко

съ свои ра·

11

Мирабо, застанзлъ на

6езъ

ha!\-l!Ilсоюпt,

СЪ\1ll'lшие

сжщсства

въ

се

ЧНС.1еПlе

човt,IПЮШ

въ

РО,1ъ".

Прочее, искате .~II и вие да станете хора .'lОСТОПНII
за обществото и д.1ъжноститt" които то може да ли въз
ЛОЖII? Искате .1И вашитt, ПОТО\II!И 11 грядущиг!; поко.1tНlill
съ чест],

!!

ГОРДОСТI,

да СПО'lенуватъ

Юlената

бn;дете трt,ЗRени, бодр!! и трудолюбllВИ.
ничествуваilте.
точникъ

на

[)tгаijте отъ праздностыа,

нравствената

нечистота

и

на

ви?

Тогаоа

Никога не бездtл
защото тя е из
друг!!

зmНIII!! по

РОЦИ. "За.1У до работи, а залудо не стой", казва и поговоr
ката. Борете се съ мързела, съ "fлалежкитt похоти !! CI.
всичко,

което е З.10 и недостойно

въ сn"/;та.

НаВ!lкпетс

да

струвате добро. А надъ всичко това научете се на страха

Господен!>, защото началото на мжлростыа,
цътъ, е страхъ

живещитt,

ВЪ Р<1звратъ

прочетете въ страШЩlIтt

б.lагороднитЪ

~ютей, ВИК1Ифъ, Хусъ, Лютеръ, Жllордано БрЮIIО, линкыI,'
Песта.10НИ,

ТJaЗрС.1а

с)п,рrопоспо.

11

какъ сж жиnt.1И

обществеJllпt Д'~ЙЦlI, прtл:ъ чиято па'lеть, ПОJ<О.1t,нитта б.1а
гоговt,iiно се прtJ<.1анятъ. Прочететс и ВЗС\lете отъ Tt,XЪ
ПРИ\lt,ръ. Прочетете за Сократа, за Аристил:а, за rpaxKI!Tli
11 TtxHaTa ве:lIIка \lajjKa. Изучете ЖlIвота нз Исуса 11 Не
ГОl3Jпt, учеНlЩII.пос.1t,довпе.111: Ilетръ, Павелъ, Иоанъ, ТII.

на нtкои,

нtща въ тоя СRt,тъ

невидшш

ОТЪ

Н!lIШ, 'IIIIIТО Iп,рхове се губятъ въ
характерътъ

ма.10ва~кни

МатеРllа.1нитt

твърлt

на"е'IСШI

ЧlСТШlJl

да се ВИДЯТЪ

ваЖНII.

торнята

.55.

Са,IOКОВЪ,

Господень

10.

Ш.

казна

\Iжлре

.

191 О

Г.

Г. Д.

!{.

Стр.

ХРИСТИАНСКИ ,;:C,:;BЪ,;;T~Ъ~==========~Гo;:::д;:". ~X;,,::IX~.=

56.

постоянно е

расалъ, очуди

сжщо така много

ако и

нс ТЪЙ приятно, покойния маркизъ Ито~) и очудва
още 1I-I!lOзина по 'IИТИЦИ въ Япония, чийго мнън:щ мо
жа'{ъ да чуя по ТЪН ирЪдметъ.

Въ

Фузанъ,

вь Тайку,

въ Пийенгъ Иянгъ

въ

ГеНЗJНЪ 1,<1:(,;,0 И ВЪ Анъ иячгъ (СtуЛЪ), прtобръща
НИЯТJ,

1I-IIЮГО

пр:~емането

Е.ЩНЪ

С,[гъ

vl П1IГЪ

с;.,:оро

християнството,

11;1

понаСТОrJщемъ,

сж

Т(Jлкова

че числоти имъ не се з"ае точно.

ПJСТИрЪ на центра.из га иъркв] нъ Пий
ми казваше,

едно

се.1О

че -К"ТО

което

посtталъ сега на

мисипнерит-В

до тогава

не

G:!:ш успtЛ;1 да lюсt-:нтъ бнлъ IJРБМНОГО ИЗНСliаданъ
1;::1TO ВJlД'г,,'JЪ че ИJЛ t ;II!! да го поср 1 Щliатъ приятел
си

!llJ!I~"eTO

се:!ЯIiJ!

ХрИLТ;JЯ ICTBOTO

МЖil\е

чр: Jc,

СДlIIIЪ се JЮIИНЪ отъ

и

жени.

ПРОflРI3ЪДИТЪ и

6.1113'0'1'0

които

Jlр:!ели

работата

ва

село.

Единъ отъ тин Щ~СИl'I1ери достойния Г. U1акле
111:1 рJЗ:(CJ3J, 'le :{,ПО желая!ъ да си (4ДЪРЖИ
uб'БЩ311ИL'ТО СilрЪМО l(ъrквнтЬ на които още Пр'вДи
година е би:ю съобшено че· ше ги пос-Вти, се намъ
Ф:Jll.1."J:D,

р:JЛЪ въ

н~въз~южност[,

Д]

IIJ;OHiI

всички К3RДИJ.ати

за КрЪЩ'.'ilИе, които го UЧJ!,Н,ЦИ при всъка uър:шз.
И Ka~:B:I I1ЗпаТ:1! Въ ~1J,l,;:И еТ<1Н 110 на 3 - 4 метра еж
се Н3Т'I.JJ,:аЛII, разбира се Нilс!;д,ца на зеЛIята
пер).

чеТНр'13

РJll1ИТIННСТlJ

С1зреи.

Н:J

каНД!lЛЗТН

К,lНД;IДЗ

TBl>PJ.t OCIIOB;} гелно и
Л 1же TBnP1tt

,':]

и

Д~УJ'lI

мисио

-

mщз

тр::я нt:,ол:-:о

чаСJ

11

е

ТРУ1НО

жестоко, добави МИClfонера.
Ю110 оGtд \ах \I(~. ИМ',х ь честьта да СЛОД'мя нсговия
екрО>lенъ
06·Ь.lЪ
KaKBIITo е,'К на повечето корей

-

uи,

малко

еВШIСI<О

месо

и

оризъ;

литие:

ПЪJ{Ъ прtвъзходио студен] и кристална вода.

вода,

НО

Чудно

е че въ една толкова близка до Китай страна. чая е
почти неизвtстенъ

-

Г. Шаклефийлдъ ми отговори съ дълбоко убъ
ждение, като ми показа каната съ бистрата кристал
на

ми.СИОf{ЕРСКи.

от ДЪЛЪ:

Христинни И Нипони въ ЗеМRта на Gпоиой~
НОТО УТРО,
Оть Д ръ ТtJШЪ -.111-НI{СНЪ,

ЗОрJ1ИВИ И енсргични мжже. каквито еж биле основа
телитъ на реЛIIГIIИ 11 империи Безъ прtднсловие Щ~
почна като заявя съ една ДУ:l13, 'iC дълото на хри'
стиянскитъ мисии въ моето отечество извърши чудеса.

на г. УЛЛЯ'lЪ

Т. ЕЛIIСЪ. кuреспон,

дентъ на Pre'\Se, Филаделфия. КОГОТО имахъ честьта
да сръщна въ Корея. гдъто е дошелъ да направи
една ан:<етз върху пrъдметз, I<ОЙТО ни Зi!НШlава.
Ма~иитъ И1!3ЪрШIIХ1 РJбота н добиха резултати, как
вито

не

с",

постигнали въ

никоя

друга

~шсионсрс'{а

область Днесъ и каквито до сега 1I11К-1I.дt другадъ тъ
ие сж постигнали, (И това е МНЪНI!С на сжщия енту
Сl1аЗI1Р,ШЪ Г. Елисъ).

***

ХРИСТIIЯНСl<ата мисия въ Корея (ка!,,:то пресбитерияtlск;)та.

така И

вода:

- Защото ние сме твърдо рtшепи да имаме
въ земята на Спокойното Утро Църквз. каквато. уви!
никждъ другадi; не сжществува! Каквато,
кога не е сжществувала!
- Едн;} чиста Църква?
- Кристална, като тая вода.

..Корейцитъ,

АНЪ-ПRl\ГЪ.

Не е му MЪ~TOTO ту къ да разпраВ;II\IЪ историята
на ХРИСТИЯllСКИТЪ МИСИИ въ Корея и да прtдстаВЮ1Ъ
раЗ!1ИТ·t. Мофе, Лий, Г"лъ, Утеруудъ 1) тия TiJК3 про

Това е изразътъ

Какъ. нима изпита на I<андидатз за кръщене

бъ твърд!> жестокъ? И защо? попитахъ азъ.

Епнскопъ Унлямъ Ььртъ.

меТОДИСJката) е много очудена, е

приятно удивена Отъ леснотата на св ята работа. И
нейния граllдиозеIlЪ успtхъ още отъ начало, КОЙТО

-

почти ни

***

наскоро ми казваше еди нъ Ч.1СНЪ

отъ европейската КОЛОНИЯ въ днъ,Иянгъ II~ мисионеръ.
кореиuитъ изглежда че иматъ християнски гений. ТЪ

го разбиратъ и усвояватъ наистина съ чудна бързина
и пълнота. Много П,'КТИ съмъ КОJ1статирвзлъ че мно
жество пасажи въ Новия Завътъ, трудни и непонятни
за насъ европейцитъ бивзха ясни за проститъ тър·
говци И носачи въ Сеулъ" . г. У Ели(,ъ. за когото ('по
менахъ,

ми

изяви

с,'Кщо

тзка своето убъждение че

страната на Спокойното У'уро е чудесно подобна на
Палестина .• Азъ никога не съмъ се ЧУВСТВУВ1:IЪ тъй

ближо до Rит.'!еемъ. ми каза той, както Юfгато спахъ
по корейски. подъ сжщия

покривъ съ добитъка, въ

жилището на единъ кuреецъ".

За корееца християнстВJТО бързо
естествена

религия,

негова

fl)рмална

CT.lBa негова

въра

***

ва,
IJИСIШ

На молитвеното събрание въ централната църкПийенгъ-Иянгъ, корейцитъ ОТИ83ТЪ на все· П'l1) II'Je"aT:l на шефОRеТlI 11:1 четwр11J
ВЪ некнта па Сп()коl!rютn Утро.

r.1аВЛИ ХРИСТi!И\lС~И

,) Я~о,щnтt. "~KaTЪ да аСi!)[IIIИ[1!НЬи п()иаон'щтъ Kop~n. Мар
К'(ЗЪ Пт(\, у()"тъ БЪ Харбинъ O'tЪ еди!!ъ KOPC~ЦЪ, Е 6Иl1о ианра Te'l"
Та>IЪ кат" Бърконеиъ а,J,уиuппраторъ съ Tf1Ka•• '111.1Ь. ". про

XIX.

Год.

ХРИСТИАНСКИ

J'ОЛЕМИ И по-гол-Вми тълпи. Мнозина носятъ зелени
кл()нчета и цв-Втя

МiКже, жени. д-Вца всич'{И

въ зе

!lIЯТJ. на СIЮКОЙНОТО Утро uбичатъ мълчаливаrа "ра·

СВъТЪ

I1меющь
мuгълъ

до

11
да

ПОСIJ-ВДIIИЯ

Страстно

-

рllбарь.

който

да не би

каже:

оБИЧаМЪ цв-Втята

много обичамъ

ли:т.акъ тъ.

М Iналата ceд~[ :ца ПРIсу,тствувахъ на еДIЮ
тия

мо.ытвени събрания

Пийенгъ И iНГЪ

11

Gl,хъ

въ

отъ

иентралната цър,\Вз нъ

НЗllснаданъ

да видя пове'lе

отъ дв'!; хиляди души НJсtдаЛII на земята. Голtмuто
113. зданието гъмжеше отъ МiКже. женит!> бtха
заели
ApyfOlO КРИЛО, а младежыа, пр-Вднята часть

крило

НJ т"гаса·Га. В-=ич:ш тия 'ВБРУЮЩfl б-Вха оБЛ'вчени нъ

лрех -1, пр1цеСТI!!I !ю Своята простота.

Корееца игно

i-J.1p.l ШИВJШкОro искуство И неговит-В дрехи, Ю1-В::'О
д.а сж ШI!ТИ. сж Л r,пени съ рибенъ клей. У (ЪрШIИ

прtдаННJI, съ радоспlИ И сrз-Втнали лица (и рl1бенип клей
O'Г':TpaНl). такива ще да С,\\ биле хрис'Гипнит& отъ
IIЪРtJИтt BpЪ:.1CНJ

* "" *

Въ Корея никой МИСИОJIеръ не върши СЖЩИН':i(а
евангелизаторс,·а работа.

iVlocKa (мисионера) като че ли се грижи пов че
да развие образованието на обърнатитъ, повtРВ:lЛl!тt.
Всtки отъ повtрюлит1> трtбю да стане

евангслнза·

торъ. ПРОI!Оn-ВДНИLJеСI<ИЯ даръ като че ли е вроденъ
у тЬхъ ТI> сж ПРОJIОВ-ВДнrщи по рождение.
СllOblllЯМЪ си че чухъ една вечеръ г. УЙЛЯ~1Ъ
Т. Е.1ИСЪ да казва на единъ висшъ чиновникъ въ
Анъ Иянгъ че "корейцитъ ще накаратъ христняниr-В
()!' ь амсриканскит-В църкви да се червятъ" . Мнозина
корейци ПiКтуватъ съ стотини тиио (1. тиио
1]5
:м.) за да отидатъ на библейски кла(ъ, и то разбира
се пtшкомъ. Пр-Ввозътъ въ земята на Спокойното
Утро е много примитивенъ. и колата е р1ЩКОСТЬ.

=

Но това което е достойно за отбtЛ5зване и за
,Бъзхищение. то е проповtдническия имъ да ръ, КОЙТО
·с

сжшо християнски даръ.

На какво се дължи това? дали само на подоби,
ето на Корея съ Палестина, както отб-Влtзва г.
Елисъ? Не. Наскоро узнахъ че г. Елисъ. запитанъ
отъ маркизъ Ито за това, му отговорилъ см-Вло че
нему се

вижда каквО християнството е

Bfbpama,

11

стрtлванията

клането

на

корейци

57.

нс само че ще

с"'- напраздно. но ще lIО;Jр·Ьчатъ на ЯПОНИЯ да си ло
стигне

И

'сота на р '(теннята и ЦВ-ВТЯТil, Не зная ни единъ чо

нk<ъ въ моята мила страна, отъ най върховния В1ЗСТЬ

Стр.

цt,лыа.

колкотu

по

Д!>IТГ.I 11 уЮIСШf

сж rtпонсюiтt

прtслtдвания. толкова 110 скоро корейцитt ще оти'
датъ при Христа Пушщ и топове не могатъ ги снръ:

тамъ е TtXHOTO .'IИ4НО и народно спасение·

***

Прiщ~ Н'ВКО;lКО депа корей':КИЯ народъ се олита
да ВЪ1':Т.1Не Императора н президентъ·ми !Истра по
ЛУLJIJХl
ша

I

етиция. ПОДПИСJН] отъ ПР)ГРССШIf[:lта

партия.

съ

която

се

искаше

е,тI!СТВО на Корея и ЯIIOIIИЯ

корей·

административlciО

т. е. присъеJ:ннявзнето

На I{ope.l къмъ империпта на Изгрtющето СЛЪНllе
ЕДНОВРЪ\lенно съ това Il3ртията пуб,llIкува ма~!llфесть
съ кой го пtеше славо'~л()зия на ЯlJOНИЯ.

Веднага бидоха организирани митинги за да се
пrотес~ира ·nг·отинъ тия IIрtО:ТЖIIНИ тендеНIiИИ. Едно
НОВС) дружество - Народно Дружество. \ е основа
То лубли:,ува манифе~тъ съ кой; О протестира про'
1 ивъ ИЗЯВ.1Jенията на прогресисппt Негова га ц'6Лf> е
да се бори противъ прнсъединигелното движение И
съ в:ич:<И ср1> ·tCTBa да брани независююстыа на Ко
оея

независимость. КОЯТО

вече.

УiJtренъ

с L~lЪ. не

~lОже да бжде изложена на дtйствителна опасноСТЬ.
Сигvрно е че прзвителствот,о въ Токио е МИС:lИло

да си присъедини зе.\шга на Сп:жайното Утро И

l/Зlлtжда че то ПО::ТОЯI1НО м:~сли за ТОБЭ. НО к()гп?
Ка къ'? УсилеНиtt ВОЙ{\CI<и приготовления напосл'в
дъкъ показвзтъ че това връме като че .'Iи е близко.

Но ако ЯiЮНИЯ в Бр8зше че

давна би

извършила

тая работа е

.1Jесиа.

of·

НО правитеJlСТIЮТО въ r()~иt)

на да-ли ше изпусне йЗ~ нр-Вдвидъ Ч~ "корееца ~
коравъ за пр-Вглъщане'· и че корееца в~че е стана.1Ъ
неунищожи:нъ

***

и сега вече се вижда и разбира не само че корейцит-В ще си останзтъ корейци но че т1> сж изви
кани,
ха, -

-

т-В слаби прtзирани. осмивани, каквито бt·
да стачатъ уважаЮНI1 пропов·Ьдннци. Вilиятел

ни ПРОПО8tДIШILИ

на Месийевото

Слово въ близкия

или ::,а.'Iеченъ день, но въ ВС"БКII С.llУ"IaЙ неизбъжния
день. когато ИЗТОК'и Щ~ бжде евзнге.1Изиранъ чрtзъ
Изтокъ.
Изъ

Вй

"Les Documents dll Prvgrcs".

колпи н.арода Вllжда спасението са а че то е ~pfbrJ.
ствопи,

Hap()db

което

ще

заnаЗ/l,

ще

от!> СlJсunuята, която

с-"хран.и

.Jty

КО;Jеаския

nодготвлmй ЯnОН

Логиката на една l~ърковна статистика.

циJ1lfb.

И сл-Вдъ като узнахъ за
и зрtло мислихъ върху него.
пр:шдивъ. И увtренъ съмъ.
66, покойния Ито, добрt ще

Знайно

е

тоя oтrOBOpъ. азъ често
Той е чудесно ясенъ И
инте.1Jигентенъ какъвто
да ГО е разбrа,тъ

***
отдавна намtрението

янонизира

чрtзъ

прtселници,

на Япония да

ЯПОНСЮI

училища,

японско упраВ,ТСIlие. японск<\ войска. Япония иска да

задуши К рея и да я направи една 06еЗJ'ичена япон
ска ПрОВИIЩffЯ
на неудача

Но това долно нам-Врение е осждено

защото

сега вече у МНОЗИНСТВОто

корейци

християнството създаде ново покол1>ние мжже И жени,
новъ възгле.J.Ъ за чов-Вка н правата му. нови обще·
ствен!!

('хващания.

НОвъ

Н!>колко години

:vI,!сионеРJlГБ,

Япония

патриотизмъ

по пр1>ди.

пр'l'дИ

заражда,

както

тъз!!

е у

ВЪ

насъ,

i\OIIТO

IIORe'le го

то еж еВl.рши.'IИ, нсдоевърши.ш

обеЗ.1ИЧ:1 и погуби Корея и народътъ i!. Тя иска да
Ht \fa народй въ тая страна. Да я усвои. да. я обсеби
11

Бъ днеШНО връме, особно меЖ:IУ
lIитt нзции II.'IИ въ

идлането на

би fуспЪла. Но днесъ, не! За-

н:ш пише УЧИ.'Iище, пр '!с:iIi

i\v-с.1або

ку .пур

ку.'Iтурага
LT h

сс

~l.1адежитt" кои

На

Kj'pCa

едва

нъкое

НС допj:)<,'че.1и иtк

срi;ДНQ

КНII)Ю<~

s\

ил! КНШКIШ съ ma-reрllа.'1астическо-беЗВЪРНlр:ескэ тенденция,
06ичатъ да се !\Ilчатъ il перчатъ съ ндсат!; на б~звtрието
п

матерпа.1Нз~!а,

претеНДllраfiIШ

да

петина и нt,що MIlO-О учно, К1ТО

БН.lа еВЪРШП,lа

CfkeTi)

рЯ.lа на сегаllIнитt,
затова

изказвэтъ

ТRЪрДЯТЪ,

ку.1Турно попрнще,

социа:нПI ус.'Iовия а

'Ie

ре,lИ! пята

тя нс от,·ова·

СIIЖRа.lа

ПрОI реса,

11 (,1'10 НС;! н-1;ыа.l0 новече нуж.н.а. Безъ да твър;щмъ,

'IC това сж дtтински неЛО\lIfсmщи а П.lОд"Ь отъ
л.очашновъзпитанпс, ние ще

e.'I1!3

църюш,

че [1е,ll1 ията,

за ла lIск;]же"·r,,

ре.lIIIШI,

[Cl!OBaH;)

липса на

с!! ПОЗIЮЛIIМЪ да си

ЖШIЪ съ статистиката на
скат.

ro.'It)Ia

една

'Ie

пос.lУ

оп, 1L1i\-~I.тадатt Евангелски

llР'J;ЛЮIIЮ

а ШlеlllЮ християн

и единственно върху

унпверса.1НJ1тf, I1{'ЩЩIIШI ИJ Енангс.1I:СТО,

IIC

са~ю

'IC

нс е

Стр.

свършила

С80ето

възражда,

че

за

КУЛТУРНQ

РО.1Ь

зна'ште.1на

поприще,

1108l>

едllllЪ

нейната

въ

ОТI\0.1КОТО

но

духовенъ

бждеще ще
е 6И.1а

и

че

ТЯ

че

засилена

И с~шо

до

по

чрtзъ

СОЦШI.1НО

об

своето съвършенство,

ще об. ърне 8Ъ С80итt недра цt.1ИЯ СОUlfаленъ
бllТЪ на обществата

се

ЖIII3GТЪ,

6жде многократно

въ ~lИна.1UТО.

духовно

тепърна

СОl(lIа.1енъ

нея и [JЪЗЪ основа на нея ще се прtобрази
щеавото,

Год.

ХРИСТИАНСКИ СRnТЪ

58.

тя

и духовенъ

и HapoJillTt.

Методистката ЕШlCf\Опална Еванге.1ска църква, основана

въ първата половина на осещшдесетото СТО.1t,тнt, въ
год. при едно

ПО.10жение краНно обеЗСЪрД'lIпе.1НО,

прtдстав.1ява, такава велика духовна СИ.1а, щото

1739
лнесъ

ВСIIЧЮi'I'~,

XIX.

че ЛСИЧl\Н В'I;РУЮJtИ, ВСИ'(Ю! Христови учеНИIIИ и ПОС.1tдова·
тели сж
CJi.Тl

lIа

братя. Духовно н
XPjjcТJj~lJcKaTa

социа.111О

иЪJJКВ1

с гава

прt,оБРi1зувате.1нзта

110

още

!!

О'lеlшдна

ННУll11пе.1на, "аго се Н\lа прt.:rъ вндъ, че неПннтt

църкви

~Х)ЮЮВС не с;" ~Itcl'a, KS:LltTO хората тръ6ва да се на

СТ,.JDиватъ ЩIСТll'iеС"1I 01'Ъ Tt,XIIaTa аНТИЧllа направа и отъ
~1'~Рl'В1IЯ, непонятенъ и ~lе.'lаll'.;:о.l11ченъ език1-о, на който се
четс 11 пъе, й 'Ie т1; с;к ~ltcTa за жива а<lJГаЩЮllа дъа
ность 11 прнкаНВJне
хората къчъ СIJЯТЪ 11 чист"
ЖlIIJGТЪ,
че Bci;Koii не.'rt,.1енъ день въ т];хь се IIЗJ.;аЗI3атъ IIаЙ-ыа.1КО
40,000 й IlТаЦIЮННII pt"1II за въ полза на ТОЗI1 святъ ЖН
вс·гь, за въ ПО.па на ПР~1Rдата, братството

~Iежду

хората

ДЯВОЛИ отъ поднебесната не ще ~югатъ да C-lОЧЯП' l1еillIllЯ

чрtзъ Хржт.! за ХРllста, подъ съзнанието на които ше се прt.

духъ. Но тя е

махнатъ се,'йШНИ1'"~, СЪС.10I3НИ раЗ.1ИЧIШ, които спъватъ IIСТIIН

църJ<ва,

са~ю e1ll1Hl>

J<ОЯТО е

К,lОнъ отъ Be.lllKa га

прострt,.1а своя

чески духъ всждt"

като започнете отъ наii-шу\11 IlIТ \; MtcTa

иа ку.ПУРllитt, иентрове на Европа и

съ наЙ-Т'ЫIНIпt
островит'!;

Хрllстова

ЧIIСJIOlIеРСl;О-ПР{)IIORt ..'1НII

кжтове

на

Америка и СВЪрllllПЕ

Африка, Азия,

Австр:\.lI1Я

Четири или петь души сту ленти {)тъ ОКСфОР.1СКl!Я УН\!'
проникнати

дълбоко

осветени отъ вtчния

духъ

отъ ре.1JIГJЮЗIIО

на

ната нищета, отъ която сж би.1е заоБИКV.1еllJl
ната апатия

неДОВG.1НИ

на

народа,

отъ

духа

отъ

на

с 1ЗJlJllие и

ИСТlшата, Iшжлшlки ,1УХОВ

IШЙТО

с;;;.

и

ре.1JIГlfОЗ·

състаRЛява.11!

']зсть,

оФниJlалното свещенство на

зн,

Г.1икаilската църква се рtшаватъ да заЖIIВЪЯТЪ е.:щнъ нонъ

ре.1JПlOзенъ животъ.
въртъкъ да се

Тъ започватъ рсдовно

събнратъ

на МО.1ИТIJа

l3сi;кой

и духовни

чет

раЗ~IlIIl1

ленlП!. На присмtхъ тtхнитt другари кръщаватъ TiXHI!Tt
духовни събрания и саМIIТЪ тъхъ съ прозвището "Святия
клубь" Това прозвище отпослt се
оправда.10. И днесъ
метошlCТlШТЪ църкви н събрания сж наИСТIIна Святи К.1у
бове. ПРИОI"!;хитt и гоненията отъ всi;какъяъ видъ. сж

битl постояния СПЖТНИК1. на приятеmпt 11 пос.ltдовате.1I1тt.
иа ся;/тня клубъ.

Но- т"!; еж се у",ножава.1И

l3CtKO!! леш" Dct-

кой мiсецъ, вс"!;ка година и всъкой вtкъ. и днесъ т'"

сж

една почтенна аршlЯ, готова да У,\lре за Спасите.1Я СН не съ
щикове и байонети въ

ржи'!;, но съ

еванге.lllето,

свнх!;

те.7СтвувэilЮI СIfЛ1Та на неговата божествениа .lю60ПЪ, чер'
ПЯЙки ндъхноnеНIIС въ ИIIСУСОF10ТО В1.ЗI'ресение.

И отъ чеТИРIf Н.1I1 пеn. ;Z)'HIII llрtлн единъ nt,J('},

I!

половинз днесъ ЧIfСЛОТО нз Ч,lСllOветt. на тззи църква СПО

редъ ЕmlСКОПСl\ОТОслово, четено на l·eIlCrXJ.lI1aTa КОllфереlЩШJ

С ГВСИIIII И .1УХОРШI UО[JЩI,

TtXHII бр:\ТIШ.

~roщна ПО своето еДННО:1ушне,

лю

бот, 11 СЪЗIJ Ilше. Н Ifllста 110 СР'l;дствата съ КОИГО се CTpi'~1II
да о(5;'ъ;ше 1I J:IB.liIJi'/;e че.lовt'lесгвото з:\ Христа. И тая арщш
бсзъ вс'!;ко дру,о оржжие, осп1;нъ оржжието завtщано отъ
нс111НИ СП1СIIТС.1:, и у'ште.lh-еванге.1ието,

ПРОДЪ,1ж;:ша па сс

YB~ 1J!'{аВ1 ~шого по-бърже 11 ~IHO~ о'по-вече OTKO:IKOTO IIрОТIIВ
1II!!II,Tt. на XPIlCTOr:OTO y"eHile I1р1;:IПо.lа,атъ. И то съ охот·
НlЩII, 1,01ПО сж IOT08l1 .1а ИЖЩI8;П ъ жигота CI! за Христа.

Така споре.1Ъ сжщото еl1l1СКСПСКО

С.10ВО, прtJЪ чеТИРIIТ!;::('[,

10J.ИНИ IJIIСЛОТО на сту дентитt, на учеОНlIтt завсдеНII}! на таЗII

църква .-ж е уве.lII<!1l.lО съ 9366 души н.1Н съ

1 '"

отъ общото

lШС.l0 нз студеНТIIТ"!; въ нейнит/; УИlIверснтеги. ЧIlс.10ТО пъкъ
на

IIрофесоритt

771

[,ъ О;ЩlIТБ

заве:IеН/tя

се

е уве.ll1'lImо

СЪ

за сжщото врг,,,с.

Тия Цl1фРИ С',), сащ) за една отъ ыодернит1;,
Шlранит1; ХрИСТIIЯНСКН

рефор

иърковни оргаНllзаЩIi1.

Ако KЪ~IЪ сжщитi;

стаП!UИ I IНИ данни

Пf)II.10ЖИ\1Ъ

11

ОНIIИ за ВЗПТИСК1Та, П?еЗВlIте1)ЯНСК~Т~ и Кон;~реШlIонаПИСI{~Т:l

ХrшстиаНСlm

Ц1.рКIШ,

пп;. ТII Н3Й-~lа.1КО.

XpIICTlfa1ll1

ЦНl 1 )ритt

И ТОв:\ с,-,;

н(' по траДIЩ1II1

11

ЩС

хора,

се

уве.1Ичатъ

"етири

както споченахъ по-горп

РОЖl,СНIIС,

убi;ждсние въ силата 11 възкресението

а

по

и

Bt,pa

Христово.

.1ИЧНО

Касто

е

OCIIOR1 113 XOIlCTIIaHCTBOTO.

жени и

СТllанскаТ:1

гонении, ху.ll1, ПРIIС\lt,хи

11

и отъ ВII

Стойио:тыа н;] У'lебнитt заведеНIIЯ иа тази църква въз

1·.lаВllата

които посрс:zъ

на че.lОвtчеството

.111за на почтенната !(и'iJrа 129,000,000 лева. Въ т1;ХI> СС
учатъ 59,::\00 ДУШII сту деИТII. А това е e;ZHa аР~IIIИ ОТ1. y~l

щ тази църква пр-J;зъ 1908 10Л. пъ 'р. Ба.lТШIOРЪ, Сl;.
лерll3 Ачерика е 3,700,000 л,vIfШ. Топа с,у, Cf,ЗII:J"ГС.1IIl1 ~1,y;JI:e,
юноши,

нрогресъ

COl;O Н3ДЪ лру' 11, тоже хорй -

11

на великия и индисю,я океани.

верситетъ,

СЮI;I духовенъ 11 социа.1СНЪ

Ilрtзъ 1'0111'0 еДIIИ хор:! Г.l(;латъ СЪ HaJi~It.HHGCТJ,

А какво

показва

RСИ']J{О

р('.lИПIЯ е I13игра.1а

това?

ПокаЗRй .1И

'Je Хри

своята рот, въ cBt,Ta и

че

стоят h гордо на. 6лагороДннт1; си ПО:JJЩII, J~ да :1:\lJатъ ВII

като такапа

дt,.lШlа на

дt..1Н1пt .11111а 11 на общестпата, а C''')-,.10пате.1НО неа е тег·
.1ею Оlъртюта ПfJJlСЖ,lа? Нс ПОI,азз;] .1И това, 'Ie mIlстнна

СВБта

r еТСЮI3Н~Ю!Я
налото

\[

ла

Сlш:ztте.1ствупатъ

:\а люGОR1.та

ш

п.,-I;нн\[къ, 'шllто ~1D.1JIТIJJI КЪ~IЪ О та :!3 па,l

'le.10At,'leCTBO б "ха ПрИ.1!1уженн съ КЪРВ:\Вl, потъ.
Въ fO'JHOTO 'ШС-lО не В.lll3атъ дг,JIпа

!! Cp'lv'p,CTBeнrl

цитt, конто' .1ИЧНО не с;к поже.1а.1II ла стан;пъ '1.~eHOlJe на
църквата IИИ не сж

If.\ra.l!I

,10статъчно

Ч\[С.10ТО lIа свещеннос.1УЖllТеЛllт-J;
еж

б.lаr·ОЛi1п,

на ТЪЗИ

за

ЦЪрКlJ:l,

това.

които

1f.\18.1!I постоянно ~rt.СТОЖIIТСЛСТRО е бllЛО 20,000 ЛУIШf.

Общата стойность на НЪрКО[Jf!llтt, здаllНЯ е ВЪЗ,11Iза.13 на
935,000,000 .1ева. Отъ TtX1> IIРllдоi)IIТIlгt са\lО З:I rюслt,л
нитt, чеТllрИ

ГОJllIIIИ

сж бн.1С на

СТОЙНОС1Ъ

163,000,000

.1сва. ИЛII 0"0.10 1:; 'Zi1CT'f, ип Ц-];.1ата стоОносп 1I:l нър
ковнитt здания с би.lа прилобllта СЮID :!а чети])н 1"0,1ШШ.
Ако .'lУХОRfIllЯ \[ ~I:lтер!!а.ШШI прогресъ на таз!! НЪТЖRJ,
отива въ С;ЫЩIЯ разчtръ,
Ч!!ЯТО луковна

ние скоро ще Шlа\lе С:tШ нър"ml.

!! соцна.ша Сllла ще станс

венис З1 'Iов1;чеството.

Юпо нанссе

нечеСНlJlIИ )Ia гернаmlJIlЪ, ПI ще за"р!;нн
.'lовt,щпt, 11 ще възтаllOlШ

O'JII(O

0.l:11'ос.1,)

ПIJС-1t.Ю!llИ

у .1аръ на

iliJ:1 I'СТ/)ОТО

)'c~:;;zy че

cOU1!a.lIIaTa нраВ.1;]. А топа ти ще
прнро;uiO прано 11.111 К.1а
сосъзнанис, а въ ИЧЕТО на Хрнст:\ \[ въ НСI'ошп1; НрIIIЩllllII,
които IIЗZ'.lюч:шатъ ,т)-.леннсто хората нn ,,:иси, \[ j'.ЫСЯТЪ,
папратl IJ ь шrего не на н1;"а"во

тя 1j'1;~la

ХРИСТII;1НСтrюто,

C('I':\

запо'tn;]

JIlJК:\KBO

'IIICTOTO,

ла

311'l'!ение

спятото,

сс lIасаЖ:lа

за жшюта

криста.11lОТО

Н3

01'-

ХрIlСТВ<ШСТВО,

пъ '!е.lсвf;чеството.

Чс

зората

3110, OK:\PIIK<lTypCIIO Il ':ссто п;r,ти
оржлис lIа HC'ICCТIIBII 11 са~юзп;ши
христианнс,
КОИТО с,у; го
ИЗПО.13Уl3а.111 за KOP"CTIНI 11 е: ОJ!СТl!ЧJ!I1 ILt.111 СС, а се зазо
рява; '1е вс1;"а ГО.11!111 то прозира съ IЮП:\ 11 110 ЧI!ста ви
.1t,.111I1a \lеЖ'rу хората, IIC IIС~ОIЮТО разбllР1не става все по
Пf):JRО, все 110 \lCIIO !I сс 11f1I!G.1I1;KaB:\~le къ чъ они деш, и
01151 вt,къ, I{о:ато BCII'llm щС I1UЗIШIТЪ Бога 'IР'I;зъ Христа
такъвъ какъвто си е (ВИТ1, 11 .1юО7!ЩЪ. И не ще Юlа нужла
6ратъ 11:1 бр:\та си .1,1 ка3Роа: П'}знзi'! ГОСПОJ.:I, З:ШrОТО ВСIIЧЮI
на

ще

това

гонено,

го

но:mаватъ.

Нска

пору!

се наD.~е~IЪ, 'IC ш'ресивн:\та ЧlIсионерска работа
r 1;, II\JдЩII з:\ tt"t"lJ, И Jl.1bl 1 0 ' OCТJ, .1а пропов'!;дватъ
Христа 11 IIС.-О разшпъ 3:\ I'p'''xonert, и He'{eCТJICTO на иад
Н1.10ГО Ik',ЮJj~"I('СТ1Ю. Т1,1IЯЩС пъ чр:\къ JJ ,1УХОJЗНО неВБ
il,есТiЮ, IItC U";.'IC o~p~.lIa отъ ТQП.lI1Т~. еваНl'е.1СI(И .1;КЧИ,
1\0111'0 ще осв"t,тяп, п,\l1IJIТ"J; ;rYI1III JJ ще CI"p-~,ЯТЪ В.1едене
11I1.,..1; въ С['ОЩ~IЪ 11 :llатсриа.lI1ЗЧЪ СЪр,ща 3:\ еДШI1, JlYXOJЗ('IIЪ, :\:\ сдит, бrатсю! 1IсБСССJlЪ ЖJlIJQТЪ.
11.1 нъ;жгш

Год.

XIX

ХРИСТИДНСКИ

~-======~

=~=

.-

~----

Нека се сг .hСТЮIЪ, прочее, ОКО.10 e~H),le)laTa на "fJЪ
ста,

за

чра((ъ

да

даде)IЪ

съ святи).!

К<lже)IЪ

отпоръ

СII И

на наlJ1lп1;

ре,111 'IIЯ,

хрнстоиоп06енъ

IIЗВlIкана

на З~\lНIIЯ

ДУ>;()ЛlIJНI

11

YI

iЮIВО гъ,

да

хрнстнанството

'Ie

ло

не

(1)1О

да

ЖIIВОТЪ,

покаже на

r;'], духа на 6pa'ГCTBUТ.) СЪ:.1асно

('Н,

1(;1

.. '\ )l1[('ЛIIЩI'],[[

не е

lJn ч 1l11!{/fI.JLU

че,lОвi;чесг

.r,)t;JlOalt1t~,

ШIЭI'<1 Ш\ n"Ct'1I1;['C\,:H(t Нохl;,ШI-~-'Ш,IJII1lШ1

0"[1,

разрt.ШII

проб.те

Т,"'ЧШОJЩШI. II B'j, 1[11:[::1\ па "e;h·:~I1{[\JI,l.lJ(o)I\1 (lj):lП'l'};,l,

сошrа.1НИЯ

животъ

I"l~ШCllН1'(t

но да

ЖIIВОТЪ да прtСЪЗJ1аде

r'\Ч:1I;Тl1l'а

,~o 1'\1\'[(,1, (rI1(;l

59.

1:11]',1'1,".

ре,1I1ГНЯ, но че ТО е една праКТII

В() го n~; ТИ къ)!ъ в1;чння
)111 г1;

нечестието

противНIЩИ,

е.ша )IЪР1'В1 ФН,10софска
ческа

на

Стр.

СВ'НЪ

ду)((пt HJ (naclITe,li1

"А

всинца Blle братя СГе", а съ 1'оgз заедно дJ 0(о1;Г,1ЮIЪ ctlI-

ЧС\'Тh :~a

:;1\ :~:Ш1\.I[О

ВII

)[')'11),

[',I:l"I[,1('ТJ,

на lIа(IIПЛГ];

11

Шlа

Ш УВ:l;\;!пе,lНo\ :~a G,)\;~CTO TJJi ;\,)-

\1'],])'1, ,-(:1

()Н'Т,\; IППО

ТI1НIfЗ\fЪ И fPYVllil И не'Iестивъ ма гер"а,lI13ЧЪ, учащъ нече

RcT1; на

СI[I[С';ШI\О1',) ВII. 1\11щ[('\шта

CТlIBOT.) }"leHlle,

:ши:! ОГJ, '[fIТ:ПО,шТ'!; Вн ТllЪр,Тl; що ('О JlJТСllOl'унаГl.

!\11ft., '<ВЪрlени О1'ъ забпужленията на ОТШ~,lНlr'[('СIШЯ )Ш с

за

че

всичката '!<Jвt.ШI\J l!i;йноLТЬ е

,lИ'lенъ животъ, който

РИИ,lНv1'О, 11

дJ

ПОl\зже)IЪ

непрtо;ача
че

бор'3а

границата на

ПОПрllщего

на

мате

ХР"С1'иаНС1'RQТQ

,\'1,('\',1 т,

",l'I;:1,JIoYIO В'J, ('1''1.,[1[1)B'I.p!!:l че ,\)[,1-

В'!, ][р·];:~щпа.

~ortl\ Ашеriсаll

11(' (' свършено, Н() 'Je дtиствитеJIНQ то сеГа започва.

BlIilding', P]\ilu(1c]p1Iia: IJ",

U. S Ame\,ica.

Н. М,

Единъ :8еееаътеки ~OHгpeeъ.
Пеl;Т,'J
С\.,)

ЩJШПО,Т

С'ъ!iнранс

!l]I'!;:~rт:шuте,1JI

m:раl),\1'О.'Ш

НЮ\. вe');J,') Ho:~I;, [-

на

Н() ~'ЧII, UJЩС j(i1 I~'I;

IIСIIЧЮП];

ШЧ)11.1.11

,1ПЯ Cвt,TЪ

J[,ЦI[ОЩ1Лl

Н:~:lJJ"-

IIV'1O.18H')

и,11',)

:m~ППСР'3('Уl:а

I f:!т,ч.ъ

'lC 1~:!
;~:llla,\11

на

II

~h"!I /'ъ с:(на

R,Щ:l

ЧJа([IЦ:1та

;J:l

ГО,'(.

JIl,I;,~('e,\aTc,LI.T'!>

на
С"hе:\uноНlП"]"
:{'I,p;I;aRJI lJ'I, .-\'10-

Н:lЧ\ГШ

1l,\\'I'уюне,

Tf,p-

,,",reHe,

).1111;:1.

Т:1 \,'! \[L~ щ'еев1',ТС)<II

1)'1;%

l;)ll'il~('U

ВСНЦIlлта

;J~1

",I'I);1I[8.

11.'\ 1"

I

[[ ,rc;h':a'·

nръдетавители на Недълното Училище изъ цълия СВЪТЪ.

IЛ I! h,l][НClЩIПI

~)П,

J!:l:;;Ш 111[,'(0110

НС е,),

1[11 I',Л,

,[all

.\1,

вече

I'P:l:~'I, ~'аIlIllЮ'Т'J.Н'l"
l!:I'k~('та[што,ш

J[

j{,ЩJ\ОIЩJЩ

тан l'O,(IIU:1 ЩО ('С

,~~'I,P;I;II 1\'1,

('Т,),ШI\ата на (:'),о, (lllfОНiп"l; ,('(.Р

11'1. А"ОРJП;rt. ВЪ:ЮУ;li:\а

;1;:111'[

1"1',:0.0)(''1'[[.

Не, ('I'.Ш i)-У'[II,ШЩна

L!I'CI'II [,Т(');11та
1;'JilT,1

[[: : Н'1o'L1 ю, ((Щ'I, I!Н ['CPO("I,.

OT'I, [[,1ВОЧО ОГ!,

Irc[',~i)('СП.

ра:п![ ('трани ще JlРU(',Ы'('Ш,\'В;П'J. на

rr

C,\I~a

(lp1I'[ nl',1;'),l1,')

НО,l:!",Ш'По) ~''lI1,[I!ЩС TI,T,I;U 0('1(,\\\;11([[01','

m,

:Пl',Ш'[;Ч!lJ{'[., 1;,1111<)

:~,lЩ

]Р,1;')РИ

'1'1;

на

('Н рrt;щ!! '111'Ч\) 1II'.,l1UI
("I,"j',mJШОТО

"'I""То\.'пl,

1\'1,]11;[1;]

1[B:IH'I.

ГI'/I''<'I\СЩJ"

JI :(P,HJI

,\"{СЩIlГ!;

1шоча'!'II1'С,IН:l

I'С

на

""jllIl'Г 1 \:1Н('J'1:

на

1')11)11.
\1',)

II',:,'I~:,'(I~,

С
Н;]

11,11\0'\1; 01'1,
11

('с

1'. [е, (1.;]

lIеLoIЩ

1)1"1.

нрп

ОГI.

НО:('\',лы
!I'Щjl(tI'Т!..

l'OjJ'];I,rta;ll[.'\ Trt

"1[,11',)

УЧII
e.(IC;!

1',11l11('1[1(111I

[[аР1ЦЪ на 'I.\,;h:e, Ч,[СJl'I[\f1

11'1':ljJ;\CTHII

1111,111

,'~'J')I;fia](II

('Н,

1[QРУС:1,II1Ч'j,.

l! РЮI'J,.

Х,1]);] \',\:1(·,)]lС.

:1101\1"1,

(ВЪ

въ

с.

1'1I~1,-~,)Jj()гl;

,·l.

:I,'H,(,1)1'I,

1I'J, ,\~\Cl'[[l;a).

l~ея1Н1ноrо УЧUПIJЩ~.
Уроuи оп Евангелието на Матея.
БЪ.1tжю\ отъ Ilроф. ДеНII.

,(1;],('1"1; l! )\(\J',IC('OTJ.

Hrtl\,'1,1 •.)i, (1', ,'('1';",

11]1')(((11;]1:1,[,1,

'f'I,::11 ,1]lI';]'lll:::ll('11I ",\; Il,)))("[t, ')'["1,

,ll;'),(""I'II, II JlfCCIl. '[((.Ш,)]!;],

1'llIlljiJПС:III

H'I,I!,I-][,l\I,Уl\1

I\I'С('IILТ"ЮI Нс:\'I;, [~['I-~·Ч!f.Il!ЩПU l{ilИ

(.~I\'I 1I.\iТl\).

(',ЫI[(:/-Л:,\'I:;1

Н(',(]'"лы УЧII,IIIЩ('.

~1(;]'"li.;]ГI.

1')1.
(''\\11(0

'1'11 О Ш:I;, [10'11[-

";(1\;] ,Ш

('В)['Т,)

('.\~

на ]J]f(I,ICIH'J,I[L(; :1;]
(',\,

l{щ

ВЪ

~':\Il[(ШI'Т'j,НЪ.

ОТ,[]]ЧJlII

ще \t,'t\,\() IIС,II1'[С"II\е!{ШLТ'I,

Т:С'Щ1Ul

;('1>Jt;ЮI

~'aHa)ICILI\,'I,~)'J" 11'I.рВIШ .-\,1C111II\аП/'I.1I

jlrt:IIШ ('Тр:Н!II. T'J,([ J,:\1',)
,[(IЩС

ЩС

ЩУt:~I,

О,[ОЩЩl'I[

Н ~.(I,.I,[,)·~'I[I[,[IIII(HII ,l]ll'aHII:;al(JIH Н') ('B'I,'!':l

1; 1.,n;a'll:a·TI.

1]

:~'I;I~a, ("1. 1\'[;,[1. :(а

1[,щ:н,т,l}:ЩОЧ'J,

(1\1::".

С!! па

ГИ:С. ("I.i'iрал,

Шl". 1;;)·'1',1 JI'I'J, :~a,['I.

!!:I)СIII',Щ~)ПI\СТ,l,

\'1\:\][\'0. (('I;a

XII,I\I:(!I

1(,~O

1\').

'j\},LН') 11:),['[1'[['1, :Jl:') У'Ч 11.;1;,(1'1[11 с,

('О

['-H'J,

1f1,r.:([\lIlJ[\(

:\!!,Щ'~П,

(':('I'~'I,

:(C'[I.,

2:!-h 'Iait. l!) 1(1

сti:Ш;I;~'пt t~lt:л,

I[o)-]ЛшП"l',

1;-

IkcHexl;, I)И

('И[;ТСЫШ

5)

'IY

с:ща

1't)(',[)'fh'eHHe нъ

:1,\-

УЧ{[,ШlЦе~{'[.

m.о.ШП.

(.)[ (', [у

11:1 ![jl11'1lrt)l:l аа (1,)-

H'l.

\.:Н)

:сп

е ('H,IO

:Щ

][a:\'I, В'[, 1[:~T"h:'I.,
111 ";J"I;\"[, С стапа,['J,
Ч.)

('Т;])I:1

на

BI',[1',,~~('ТI>JI() [~:[IШ;]ТI\IIt<)

Урокъ

Сltлата lIa върата. - (1\1ат.
сс IIЗ,lal'атъ чеТllрИ отъ чу
Jl~CIIIIT~, дt,.13 на 11сус:! 11 L 1. TOlla lIаПЪ.1IЮ сс lIоясняна И:'II[I;
ЛlIте.ll1;\Т;l .чу С1УЖ'):1 (1.11'~1t S II 9) конто :IOПЪ.1IIЯ lJелико-

1,

АПРIIЛЪ

Q: 18-34), НЪ ТС'311

4,

j'[k'r;n

,=C.;;TP~.~6~О.====~=======хРИСТИДНСКИ СRt)Т~Ъ~=,-==========Г=о=д.=х=t=Х.
то 1!З.1Ожение на учениита ~IY ВЪ Словото на Гората (гл.
5, 6 11 7). ПЪр1ата 'laCT!> - IIзцt.1ЯВ1нето JIЗ жеllпа 11
въз!пьщ шето въ ж иотъ Ишровата

ДЪ:ЦСрl

11
лв ~ се

се сръщ:пъ

БЪ е'пн 'е.l!1па на Мчжо и Лую, а ПJс.1t.,lНlпt
crto',eH~J1T1>

ca~lo ОТЬ Мпе!. Въ В:lIчкитt. освtнъ

пос.1tд·

ното

- IIщtл;шанета на нtЧIIЯ, особю ваокность се Л1ва
8!;pHJ. О~об~НIIЯТЪ Нlчинъ ПО KO':iro IfЗцЪ.нването Н1
же:щга 11 възвръщането въ ЖI180тъ И ЩJOвпа дъщеря се

Н1

СВЪРЗВ1Гъ

почеil{::(У

си; I{а~t-ясно

показ'!;}

сж IIсrнН~ЮI факти

а не .1егеШIll.

дt,то т liзи

се ИЗ.l1~атъ

събllТIIЯ

тъй се с.lучиха.

Доу:о

че тъзи позtсти

Е 11I11 :твенпа

n,')IIIIIIHa

по тоз!! ЮЧl!НЪ

доказа'ге.1СТ1J0

З1

е заЩ'УГJ

I!CTIIHHocTbTa Нl
I!) т"I;зи С.lУ

за

(Мм.

но

18: 6),

Безъ

гo.т~.

отъ

IIO~ЮЩ',

It \13 че

'1;

въ тъзи чудеса ние Вllжда\lе

I1рt.об.13JаRа.

ув1>реЮlt

пБра НИКОЙ

Hel'O;

че въ

не \!Оже

ПО\lOщь

Исуса

да

нн се дава

прнсжтствува

тази. и~еа

ДООllе

каква

ca~1O

когато

спасите.1ната

Cl111 Бо)Кня :-ш Д1 нз6авя човtuит"I;. Това I3инаГJI е било
('ы1щетоo Нl BtlaT3, а така с",що и мtРИ.10ТО за благо·
C.1JBeHHe. "Нека' бжде ва\lЪ по BtpaTa ваша".
4. Г10С.1!;ДНОТО чудо въ днешния урокъ не ПОЯCIIнва
B'I;')aTa, но HeBt,plleTO. Когато нъчиятъ 11 бъснуе\lЪ се ос
воБОЛII отъ 6'1;С1 11 проговори, множеството народъ се по
II)' дll, а ф1РIlсеiп1; казаха "чр'l;зъ началника бъсовски из
гопна б1;советЪ".
BtpaTa не д'l;i\ствува по прннуждение.
Храни .1И 1I1',КОIl неприятни чувства КЫIЪ

Исуса,

той

ще

'Ial!:

ha\l-г,fJlI ПОIIЧIIIIII за

IIРllс",тствие

въ

на Bt)ara въ НJВllЯ 3111;тъ сс ПJЯСIШJа С1. [J1жfюсты'a ЩJ

укор ь на !f)1~TO Му. По неговъ

т !;зи чу деса сж бt,ltЖl!гит"I;

ДУ\II!

на

И :уса

,,8Б::нта твоя те спаСII"; "н.:б):'i се са\lО пt.;Шli!"; ,.н:~К1
6'i\Дс В1\1 h по Bt.;JaTa В11U1". в IA: ЮТО ~lt'~TJ "оето се дава

Исус~ iI Л1В1 СЪ т1>ЗII СII ДУ"I!. И ,TI;(krBнr~,lllO т1;;ш ДУ~II!
ставн ь ПJН IГI!И И рНJираеШI
деса коиго с;к
дързаit

прtЛ\lегъ

ИщtЛiJването

1.

BtpaTa

дъщи,

губи СГНСИТ~,lнзта

н1

на

е 1I!НСТВСНО
днеll!НI!Я

жената,

к.к:цБ съ суевt:ще.

тtЗl1 чу

урОI\Ъ.

на

твоя те спаси,

си СII.Н, юже

ЧJt.зъ

п)ка3'11

Исусъ каза,
че

в'Ьрата

Женага казваше:

"Ако се доп)а сачо

до дреХ1Тl ~(y", 1I,1И като Д'! ~lOжеше

крадеШКО\lЪ да д05ие

ЗДр1IJе отъ
ОСН,)Ч3'1ие

Исуса безъ He~OBOTO
Д1

се

ТВЪр.JJI

че

11

II

знание

Марко

и

СЪ".нсие.

Лука

И\Iа

сподt.1.JП

r10д)бл IIдеа т. е. ПОДЪРЖ1П че и сачото т1>10 11 лреХII
ТБ, нl И:УСl бt-ха пропит съ IIЗЦ 1', 1игелна сипа, както
стЪК;l~Ч)

гърне

t1Ъ')ВJ1'О

r1DII,ltnяване.

Ha~IIHЪ

ПЪ1НО

ев~н:е.1ИСТIIГ/;
pe:.re Д1

ЮЩ\fе въ:)] ще

съ

Н)

е,lектричеСТВJ

НIlка"ъ

к·оета ИЗ,lllза

Прll

flG,1JI по тозн
C~ си прt~ставя.1И фЗ'<титl;. да

не важи

б",де~IЪ увtрени че Божи;)та

СИ,11

е въ И:уса за да НI! ПJ\IO'не, If чрtзъ в-г,р:па тази почощ!>
се да'!а на нуж:tающитt се, ако

да НЗЧIIIШТЬ

11

З1 д0611В1'

нет\) на тази сила мо'ке да сж КрИВИ. Раз6IIра се че е по·
д06рt да Iша\lе прави ~ыcml и понятия; затова, прt,1Н да
си отиде, Исусъ повнка жената

Tt

01':lIа,<на ОТЪ нея крнвн

11

раз6lIрання.

Въ

2.

възвръщането

ЖlI'зота

на

Иаировата дъщеРl

тъй пъ шо 1IЗ.10жено въ Марковото е'ннге.1не, Исусъ изго
ворн еll11
IIзв1>сrне

.10сто6t..1tЖlIта дуца за

'le

отъ Н1съ

БJЩ1ТJ.

У~lIIраЮlI{ето

CII
01\0.10

~ЮЖС Л1

D1Всflего

в1>оап.

\fОШlче

6'1',IIIe

поt,.1стаlНl

ЮII<!JО

{(о,ато СТИ~IJJ

ИЗДЪХIl1,10,
е

вс ~.КlI

ПО 1 lУГJствупа.1Ъ

,I,CI[] ['р~.б'J<l ,11 чу С при
'1ИIIЯI111О Ч,'h'нпе 1СПЪ страх ь 11 Yil(aclI(J UС::ГЮI;t)i[с гГJO ла "е
б:r .11 сгзне къспо. Тъп се н СЛУ'II!. А 130 l1:ycl, коilто за'lУ
с/(ър'5И1ГJ Ilkп, н З/l1еlIIе K11,1. похl;'te~ГI!УIl1 1130 ()1Щ1Г,I, се
ОС>Ъ?1I1 къчъ ПОС.11','IIIII,1

iJJ,шага

СЪ .1\'~lIIri;: "Не бой се, са\lО ГJj;l'

]I;JJI пръзъ ПО:-,lСХh топа Ш!'.1еЖД:JIIIС /(ilTO ПО.lI!Гр.l'II,а;
'Ie ,111 n ~,?В1lle rтo" т ~,JII обсго;пеlСТ!J:1 бhll!е не са\lО
малов:гКlIO, IIJ 'ПОРII II~IJh3ЧОЖНО. Gсзъ СЪ\lнtllllе ПОС,lt"l'
нияrъ врагъ на Bt.:)] га е C\ll,pT;.TJ, 11 пг.рхопната
п06t,"\1
която Bt.paT3 ~lOже да CIIече.lII е поо kJa га it "адъ C~!ЪPTЬТ;}.
НаЙ·чудното 11 наil-не06икновеното нt.що въ тази повtстъ е
ваИ".

като

вързта на И'~уса, тихото угюваllIlе съ което отиде да по
срtщне С\lъ:ньта, yBt,peHb че ПО~!ОЩh отъ Отца ще Му
се даде, 11 че наij,"ос.11>ДНlIiJ H~aгъ ще бжде побtденъ. ВЪ
ТОЗН с.1УчаЙ ВЪЗГЪР:>t:есгвува повечето ut;шга на Исуса от
"ОЛ кото вtрла на Иаира. ЕВ1Н 'С,lIIститt-J\1атей, Марко 11
ДfJ. ooa'le не Г.1елатъ lIа ClofjIlТlleTO отъ тази Г.lедва точка.
Тъ никога не говор,пъ за И:усовата Btpa. Нi;щото на
"оето наU.1kатъ е Божията cnасите,lII'l lro~ющ[,
и какъ, лаже прн
да

я

C\lloPTHI! c.Jy'laH,

)1ва\lата С.1t.IЩII КОIIТО

къмъ Исуса и го

наРIl'!атъ

се

СIIНЪ

царь сж турени на СЖЩIIЯ опнrъ.
сторя

въ Исуса,

УПСВJЮII(llгt

сж ~IOГ,ll1

OTII~aBHTЪ

за ПО\lОII(l.

IIЗПО.1знатъ.

3.

това?

се СПQ)!СIlН;}

ФОР\lа.1I10,

С;I\IО едИIГЪ II,'i\Т!, въ

ДаВlIдовъ-МесиаllСКII
.1и че ~lOга да

"Bt,pBaTe

IIЗрt.чението

,1а Bt,pBa~!e въ Исуса

ПЪРВlпt

не жесто"и,

Трll

еВalп'е.1НН

Божието

11

во'l;л:ни
ХРИСТОСЪ

зина \ICiК.lY

Мат.

адресъ ще IIЗ"ОВОРН

I1еб.lагочестиви

ще го нарече Господъ. Така че

не

когато е Р13\('!;сеll1 дон1;

откаже

He~o'; ще Пl!16-[; не ,10 ВСБкаКВII срt.л:ства ca~1O да хвърли

на \IIИ0СТЬ

КОЯТО

да

стои

11

душ!, но

за падане

и

за

ставане

на

~IНO'

Свон народъ.

на дванадесетьт1;.
Матей Завършзз таЗII

част:, отъ своето еВ1l1~еаие въ коетО ИЗ.lага ученията
МНОГО

не

въ най-чуднитt си дtла

Урокъ 2. Априлъ 11. МИСIIята
9:35; 1О: 15,40-42. 1. EBaH,~e.1I1CTЪ

.1!IГ~.lнтга

какви

НlIкога

11

изцt

С,lужоз н1 Исуса. До сега Исусъ бъше IIЗВЪрШИЛЪ

IItщо,

при

в;:ичко

ТОl1а

оставаше

~fY

. още

много да

lПIJЪ:JШИ. Тази работа бъ !I належаща и благонздежна. Ра,
БJТ1 га Що") ~IY оставаше д'! върши б"l; належаща защото
Г.1~;11Ш~ \IIюжест зата оть Н'lрода като стадо безъ пастиръ

-

РЗ3ПОКо1';е-1НИ, 0"а.l0\lOщени, ВЪ краЙllа нужда

КО-О

.'Ia

гонце':Ш1

e.l'11

отъ

се ПОiрИЖII за т-г,хъ. П;ш това работата
защ::JТО отъ себе

6Ji1Ц ЖЪГГJ1

за гъ. ЕДНjj'IЪКЪ

си

нзродътъ

КОАТО очаквзше

бъ

нъ·

бла

прtдстав.1яваше

ca~1O жътваритt. да влt

Б'JГЪ чоже Д'! шпраТII нсобходюштt жът

затова при тази 06·
СТ:lновка. И~усъ СТОР:I за ~lНожествата народъ наЙ·доброто

В1')". пастио!!

И1ll .10'ЩIl Н1 чов\;ци,

що бt. ВЪ1\\ОЖ,JQ ;\а се СТJрИ като изпрати Дванадесетыъ
въ К1чеСТВJТО н'! съучаСТНI!LЩ

въ

дt.,10ТО

Му.

По-число

Д11111ЗJ1ссе f •• rt. ОГ~О!Jарпъ на ДваНl.1.СССТЬГЕ. ИЗР1J1.1СВИ П.1е
\Iell~; Tt. б ~.xa опоt,,1.tлеНII .'1::1 съставятъ ядрото на новия
Н~'»),'J.ъ "ОЖIl. ОJИКlювено т1'. сс зовеха "учеНI1lШ", но сега
като 1'11 ШП')lЩ1Х1
деll ь пжт:, y~tt,,;:TIIO
1!1')~'(еl!Jl

111

JIВJ:"rЮI,

Н1 рзбота, М1Те11 за П:)1.'1Ъ н за пос.тl;
1"1\ нарича

"аГЮСТО,lИ".

н на 'Iетворки.

И\lената ШIЪ сж

ПЪР8Jпt,

четирима

и

1', чеТIIШ\\lа С'" о,щ'.пt, ю [JС1'!ЮI rt, С<IIIСЪШI. И\lа
Р1З 111'111;) 8/. тр"тата Ile rГJOpl<a, ако н да пъ~вото 11 ПОСlltд'.
tЮТV \\\lCH1 И1КОПЪ СI!1\!, Апфсеnъ 11 Ю.1.а Искариотски
RTCJP:IТ

С." се с;r;lIIIП ~..

[1р1>.111

Д1 гн IIзпоати, Ису съ ШIЪ даде
л:ухове J! j)азНlпt. ВII'
;(Опе БО,lесТII. МIIСШlТа [шъ 6hше .1ГJOHKa: ,lt.KapcKa 11 еван
c06~ гвената с\\ С\\,l;} 113.'1Ъ IIС'\ИСТlпt,

re.1t!cTI!'\ecKa.

З1t!Оrliщьrа да ОТlщатъ JiBa~Ia ПО,дВ3.\I<l бt,ше и

б.13горазУЧI["J

11

дваН1.,1.еСеТl>Тt,,

лобра.

Въ

нкга[J.1еНlIята

отправени

КЫIЪ

МатеН както и нъ с.10IJОТО Шl Гората сгру.

ПllрП1 ИсусовlП~. ДУ\IJI, КОIIТО споредъ flPyrIITt еванге.1l1СТII
сж бll,lt! шговоuеии въ други С,lучаи; и въ това си дъло
тоН (Матей) е ТО.1f<ОЗЪ унесен h щото не СПО~lенва нищо
(К::IКТО Марко н Лука) за завръщанет\) на Дванцесетыt
(што

за наСЪj)д'!Нте.1НIIЯ

рапортъ

що дадоха на Исуса.

2. ТаЗII ~!НСIIЯ трi;оваше да се ограничи са~ю въ ПОГiI
на.lIIт1> ОВЩI на ИЗРЗII.1ешш :(ОЧЪ. Това не

бtше пос.тl;д
ната ВО.1Я на Исуса (ВIIЖ. Мат. 28: 19), но за онtзи врЬtенни
обстояте.1СТВ3, такыJo бt,ше же,lаllието Му. Отъ Лука

9: 52-56

ВИЖ:IЮlе КО.1КО още негоди!!

отидатъ ~leif(J.Y Са\lаj)янигl; кюю

Въ дучш"J; "ПОПIII.1.1Iпt, ОIЩИ
Крllе н'l;що особно Tpo,aTe.1IIO

11

11

.111

6t,xa

ученицитъ да

\lеЖilУ ЯЗllческия свЪтъ.

отъ Израилевия ЛО~IЪ" се
ВЪЗI!IIlIlеJЮ. Както Павелъ

Исусъ xpaH~.!IIC особии чувства за своитt, но П,1ЪТЬ еДII

НОрО.1[Ш:

'Je

нарО.1ЪТЪ

при

такава

Шfд,г,.ll1Jl3

отъ

Ветхин

Завt.тъ, ЩЩ тarшва на,'IСЖДII JI тзк"во призвание, остана
IП. такава :\ухо/ша 1111 щета JI ОК3ИНСТRО! ПаТРl10ТII1Jеското

XIX.

Год.
'IyBCТl30

ХРИСТИАНСКИ

~lOil;e

да

CBalla

ПОСЛУilШ като БОЖССТЕСJlЪ JIOТJf1IЪ за

re.1I1C1'I1'ICCKa раБОТ<1.
3. Б.lаГОRt,СТllего

СВ'tТЪ

надсж'(JI на

[ [сУСI

П'I,:ICтаIЮНН

стаете

направо до СнаCIIТС.1Я

въ

Ису съ:'

r осподството

шр-:твото

на

б.Н.ОЛ<1Тыа

и

ИЗI\УН;IСIlИСТО.

То изискваше отъ ,Ц1!аllалссеТhГ~' Л:1 IlС ра:;'штатъ

на

приели, даромъ

То

JIaRailTe·'.

на простъ

СЗIIКЪ

не ТР'Б6ваше да очакватъ никаква 3:111.1аТ:I:3<I
що вършеха.
единъ

Трt,бваше

ла

незаинтересуванъ

IIроповt,дватъ

значи,

'Ie

II:!нl..lяваНJlята

еван е.шето

по

на'шнъ.

4. Като изпратени на бърза и нена.J:Бilll:1 раБО'га, на
У'Iеницитt се запОВ'Бда да не зиматъ съ себе си
товари. Въ IIжтуването

ЮIЪ

нt~lаше

ИЗ.1ИШIIII

нужда оть

10.lt~!И

ПРИГОТОВ.1ения. Достоенъ е рабоТIШКЪТЪ за своята IIрtхрзна

(ст.

1О)

която добри хора

съ

готовност!>

ще

СН<lбдятъ;

при всичко това аПОСТО.1Итt не бtха ;'аРЗНТИРЗllli въ ВСII'!
китt НУЖДИ и лишения които ЮIaше да

посрtщатъ за нъ

бждеще. Запрtщението да не носятъ I,есия (тържикъ) И'lа

ше за цtль да ги прtдПlЗИ отъ ка.1угерска IIрОСИЯ.

5.

Поржча ЮIЪ се ла вничаватъ кждt

ще

и съ какви хора ще завърzкатъ сношения (ст.

отидат!>

1]).

НаЧII

ратъ се .10ШИ и недостойни хора, КОИТО за нJ;кой ПрJl'IИIIИ

или користни цt.Ш се стараю'Ъ да

се с5.1Ижатъ съ

евзн

rелското ДБ.10 и не.озитt, работници; такива хора нзнзсятъ
укоръ на Божието дъ.lО, затова и трtбва да се ОТ;)БТВ3Т Ь.

Еднъжъ настанени на добро ~ltCTO,
скърбяватъ

~ltCTU.
(т.
нието

ло~!Uв.1адиката

При

това

12);

ако

ще

бжде

като

поржча

търсятъ

имъ

В'l;жливост!>та се

се да

друго

ПО·.1ибро

вtЖ.1ИВИ

ако

се

ю

.1И

6.13 "ОСlOве
не,

то

възвърне

не

ще се хвър:IИ като

непотрtбно,

са~1И тЪхъ.

отъ BCIHKO ТБ трtбваше да
14--15). Страшно нtщо е да
въсть З3 Исус '. Товз всtки човtl< ь

бждатъ

ще

да

бждатъ

възприече,

за ДВЪТБ страни;

II

не биваше

1'1;

къ\lъ

Но наfi-повече

наСТОИLJIIВИ

(ст.

се отхвър.111 б.laгата

тръбва добрt да разбере и ДЪ.1боко да усtrЦ1. Ко.1:.;о се
риозни еж думитt въ ст.

15.

Не е работата за степеНII

малко·по-добрt или ~Ш.1КО по-з.1t" ако IIрие'lе~IЪ И.1И отхвър
.1ЮIЪ еванге.lIIето, но

се

касае за

ЖИВОТЪ

И.111

смърть, за

падане и ставане въ СЖДIIIIЯ леllЬ. За това ~IИСШlТа на Два
надесетьтъ 6tше с Ь(lряжена съ I·О.ltчи опасносГJI
варнасти,

ако

и

да

lIа

пръвъ

1I0;ледъ

01';'0-

и

lIеизглеЖЩllllе

да

е

такава. За да я ИЗПЪ.1НЯТЪ СI!О.lУЧ.1lШО, апостолиг~, се нуж
даеха прt'дll всичко отъ I·o.,-I;"a доза б.la:о:->аЗУШlе и нез.10б
ливъ животъ (ст. 16).
6. 'цумитt въ ст. 40~42 1Il! рисувал, ВЪЗRишеното

СЪ:JНание съ (оето

Исусъ 1.1СЩШlе КЫIЪ д1;.lОТО Си. То

бhше дtло Dожие, така че който IIрие~lе Него
ш(тt Му, пршша

DJ,a;

а заП.laгаТd отъ това

Jf

IIОС.13I11I

П::JIшчане е

UJзпорна. БOI ъ може да lIохлопа въ .1Iщето на еДlIНЪ про

РU/(Ъ-'IOlJtкъ ИЗllратенъ да 6Л1говt,сгвува; кайто прие~lе

ПрJрока за това което той е, ще IIРИС\lС на Р1;1'1 СЪОТIзf>г
СТВУlJаща на дt.юТО, ще прие~lе заll.laГ~. която се ..1a~~ на
са~IИЯ пророк!>. Ако

.111

приечеJIЪ

Ht,l{i.JlI

праведень-.1UОРО

характеренъ

'IOB Бкъ за онова касто тоВ е, па"ъ ще нрис
;l1~'IЪ отъ Бога Прllшдащага се заП.1ата. Дажс ко;ато по
;!алеJIЪ на кой да

1;,,'11

/1\:

е

СШlренъ

Хрll-:тианинъ

чаша СГУ.1ена

да УТО.111 жаждата си, даже и ТiШЪВО (крачно д1;.lО

ще OCTaH~ невъ:нrездено на

Урокъ 3.

не6ето.

Аnрилъ 18. ЗаПllТването

Кръстителя. (:'>\ат.

на

до "юu

Иоана

11: 1-19). До KO.1I.;oTO ЗН<1I;;~IЪ, Иоанъ

61; сдничкото ЛIше KO~TO J'апраRИ СИ.1/1O впс
ч~тлеНlIС на Исуса. Въ тkш СТIIХОВС той 'II! сс И1ЯI3<1 въ
l{оъстите.1Ь

едно разочаровано СЪСТОЯflllе. ТоВ UБше ВЪЗ.lIГ,Ы!> свБт.llI

flраве.l!II1

в·],я.lОто СЪ КОIIТО

Ап!сцъТ'),

но до"ато

':срни об.1аl(ll

Ису съ

.111

.1Ю;Ш

р,,,нi;Т"~, И3 не'IIIСТIШИТ];

11 сс 113-

отъ СЪ~l/Ii;I"IIС

като

Иоана

Gt,хз

и !IIIЩИЖflI1гh?

ВС:IIIЮfН

ще

f)bl(II

ОЖilдашс

10 на

6,,,дс о'[а"наIlШI kl"GашпсЛI,

;[3

OCTi1!H~11II

Д1; е

отъ житото?

нзненаланъ нъ Исуса, 110 тоВ стори добрt,

п"

С"1;"ира1'а

C"':HfН щ1;fIIС да Uг-:·t;'IС

ЛЪрЕста и да ОТIJ'!;С П.тl;взта

11

] fII!.lигt;

Исанъ

OLТaHa

като се отнесе

KOIIТO l\\атей lIа

OTrOBOP'I, R'!> затру;щеllШlТа сн.
](;11'0 llOСОЧИ на :\1;.lата ClI _.- ;[ J;ла
ДЪ.ъо оннсна въ 8, (] и 10 1.1<1':11 на

своето

СЪ тt,ЗI1

IIИ

какви ~!aTepIla.111lI оЙ.1М и о гъ ПРОIIO!!·t;Дllтl; си. "Llарочъ стс

въ ТЪЧ!IIщзта,

па:[llаха. Мuжсшс

чс

0'131(1)3.11.

]ЩfJCТIJU,

Te:laBalllC

СаJIШJ

113 Дшmа.lесст:,гl;

като

lJижисто

f[li.(jl!alllc :!а има
IICVCCIIO IlзG.lIIiЮI.
Пропов1;дваllето щ1;llIе ла б;"лс ПРИ;IРУil\СIIO съ ра;·.IШ u:laГОТВОРИГС.1IШ
дЪ.ш: "Ьо.1Н!! IIЗц1;.lЯlшiiтс,
Gr,coBC ШII,);iК
дайте". TORa и("I,tllС ла б,~дс ЗН:1ЧСIl!!СТО за IlзG.1!!жarJaIlСТО
на царството. Чрt,зъ тtз!! 'JY леСIlИ д1;.lа хората щt,ха ла
раз6ератъ "<1ТО f{aI\BO ll1;ща е царството Бuжие. То се съ
за IIр];ДJlеТl,

Стр. Gi,_.

====-=.=~="~"'-,,-=--- .. ~--=-:-- ..-

Исусъ

Сl3aН, е.1не.

ПрОрОЦlIтt,

:ш

ОТ,'ОI30РИ

дЪ.ы сноредъ

. щ!;ше да се ОТ.1НЧН
35: 5, 6; 61 : 1). Като

пр·~,.lС1(а:JallIlе го на

Месиансюtl-lтъ

ПСрllОДЪ

(виж. Иса.
ИЗIl'~,.1яваше БО.lIIf1тt и
ПРОlIовtдваше епанrе.1l1ето lIа сиромаситt" Той X!;fkTByBallle
въ духа и СИ.1ата на Единъ който l!ЗЯШI Сеис СII в [, тt,зи

дt.1а като Бшъ и Спаситель на народа Си. Т1>зи 6.1аго
годаПIII дЪ.1а на Исуса 6ъха, тъй да се кажс, зна'Н~I1l!е за
наU.1ижаването,

И.111 по-:юбрt за IIрисжтствието

вото.

КОIIТО виждатъ

БлажеllИ

тtзи знакове

ляватъ съ тъх Ь, И които не

очакватъ

на

и

отъ

На тtзи

които

Иоановитt

пратениuи,

раното ;I\ножесг;ю

Исусъ

почна

~!О:I(~ше

но като

да

си vтидоха

да говори

110 а.lресъ на Своя

IIt,що

стра/Lатъ

.1:<1

го чуха, това напо~IНЯНС

за Иоана;

за.10ВО

Исуса

друго ИоТИ ра3.1ИЧ(Ю. Блажени които сж готови
безъ да ItЗгу6ятъ в [;рата си въ Исуса.
няправи l\ОШО В[Jе'!аТ,1сние

царст

се

прi;дъ

съб

прt.дтеча так нва ду

МИ които ИЗК.1ючватъ всъко Пi.JД06но впечатление.

Що б'j;ше

Иоанъ когото бъха ОТИШ.1И да видАТ ь въ пустин.! Г]? Бt,ше
.1И той като тръст., раЗ.1Ю.1Явана

отъ вЪтъра-т. с. H~YCTa

новенъ, с.lабъ харакгеръ Т.нсканъ н \СЮIЪ наТdЧЪ отъ всъко
В.lIIяние що се ДОJ{vСНУВdше до не, о? Това се често твърди
за хора КОIП\J

стоя ГЪ

r.1ant,

въ

ре.1И;НОЗНИ гъ

тt~IЪ I1риписватъ хистеРIlLJНОСТЬ, прt,ка lеность

не. Въ [Jовечетu
раз)"!Ни и

c:11'lal1

това не е върно. Не е

уразновtссни

110;1.1.

човtкъ който

врtтищетoJ

си,

строгъ, а отвжтрt

ЮIa.l0 по

Бtшс

.111

носеше

Иаанъ об.lt"Iенъ

копринена

Х.laШlДа

Kof\ToJ отвънъ се показваше
I ле.lаше .1ИЧНlпt, IIHTepeCIf. Не,

СII

i

хора отъ Джонъ ВеС.1ея И.~И Му

ДИ. НС 6tше върно 11 за Иvанз.
съ ~lеЮI дрехи,

ДШ!iКСIIIIЯ

11 какво ли

не 6t,ше такъвъ човt,къ.

Ако искате да

ВIЩIIТС

:,IIIOГО
Иоанъ

.1ЮЩ!

06-

Л'f;чени съ ~Iеки дрехи, Вllе знаете К,);,lЪ ла гн ТЪjЮlте, но
СЪRсi;чъ нс нри И\JЗllа. Иоанъ б-t;ше пророкъ cHope:i:L

ВСИЧЮI го нриmri1ха (Мат.

I{ \кто
21: 26), 110 Toit o·i;IIIC IIссрав

нено IЮНС'\С ОТ"I> Н:JОjЮI{Ъ. СЪ IIС. О СС !IрИI{I!Ю'lИ ст.lрата
пророческа :IIIНШI. ТоВ сс у лоста и да ИЗПЪ.lIIИ прuрочс·
ството иа
товлениего

Малахин

и /Ш стаllе IIрtдче га ;щ I1pllro.
ГUСНi.Jленъ. Никой МСЖЛУ pO.1CIIIITt,

3: 1

на пжТil

ОТЪ жена не б-Б се УДОСТОII.1Ъ
"Между

РОДl;;lIIп1;

лt,мъ отъ ИuаНJ

итъ

КlъсТllТе.11l",

ма.1КIIНТЪ

въ царст'но

очу дватъ.

Най-ошреНIIЯТЪ

НIIЯТЪ 11 бездарншIТЪ

Иоанъ въ този

пр·~да.'lе

съ та къно НIIСОКО при:шаНllе.

ЖСЮ!

се с ПОВДIllН<!.Тi,

110-,'0-

лу~tII, а най·

небесно е по·го.1Ъ~rъ отъ Него ни
ХрИСТllанинъ на!t,незна'lllтеll'
човtкъ който не се ПОДВОУ~!II 1,3KTO

С-1учай,

наПЪ:IНJ,

не

но пос.1t,ДIllПЪ

но

който

е по-го.1tчъ

го

отъ

прие~rе

11

Кръстите.1Я,

чу

се

Гi1i\ЪВ'Ь

позна;а 6Jra пс-диuрt 11 He~IY
Богъ (JTK;JIIBa ПОВС'!С отъ
Себ~ си. Душпt, нъ този стихъ, сжщо 11 онtЗll въ 6 ст.
се С'IllТатъ за е;ЩII отъ наii·6t.1tжитит1> П>.Jради видЪ.1;.\ната
която Х[Jър.1ЯТЪ

върху Исусовото

чувство за coO~ гпсната

МУ върховна важность въ всичюпt, ОТII:JшеюlЯ на Бога и

'IOBtKi!.
Съ:[ържан;\сто
на ст. 12-15 пояснява пс-наПЪ.1НО
ИоаНО[JОТО ВС.lJIчие. Съ него се почна една нова ера. до
тогава Gtше !3pt,~leTo на закона
друга

споха

113СТ"'ПII.

Хората

J{риза KO~TO IIЗlIск!3аше 6ърза

11

11

ПРОРОЦlIтt"

пр~,кар!3аха

но се,а вече
сдш ЛУХQвна

рt,шше.1на стжпка

"Царството небесно lIа СII.1а се зе~rа,

11

Ilапрtдъ.

КОIIТО се наСИ.1ЯТЪ

ХРИСТИАНСI<И СВ1>ТЪ
го

Tt,

грабнувз·гъ".

С,К употрi;бени

добра, Т!>

Не се

значатъ че

всич кпа св

разбllра ясно ДЗЛIl

въ добра И.111 въ .1ОlIIа

човt.къ е

СII.1а за да влt.зне

С4ита В~И'lкО

за I13чсгъ

бени въ отрипзге.ща

тtзи душ!

0IllCЪ.1b; ако c~ въ

!\.1ъженъ да се бори

прtзъ т ticнитt

заради

царствого

съ

С~1Нсълъ, т~, lюдразбиратъ

Улотрt,

че I-:ОгатО

КОIl

110

чувсгво

П.:J.штически

6: 15.

еаоха.1IIО

въ

искаха

дечаГОЗII

на СII.11,

itapc'fBOTO
въ ИJан.

и ПО.шгичесКlIТ

IIЪЩО

Въ

се

IIOд06110

всtки

духовната

IfСГОРИИ

TOft бt.ше
пос.1Ъ:l.ннтt, 16 -19

Въ

на он.)ва

що се говори

ИJаlЮВОТО

c,1J'laii

да вt,рвагъ,

~rеННИl(итt, си на

1;, страСЛI rЗl-:а че пъ
01l11TdX.1 да възстановят ь

cnt,Ta.

на

И.lI1Я спорсдъ
ст.

своенраннн

дi;ло бtlllе

KOIITO
4: 5.

3а гtзи
Ма.1.

Ису СЪ сравнява

л ьца

сънрt.

на които съ НIIЩО НС

може да се у:оди НIПО съ сналоа, нито съ погр~беJIIIС.
Иознъ съ строгостыа СИ не II\I" се понрави; С,ЫI(О и

Ис/с'"

съ

кротостыа

внлt желате

1ell ь.

и

человf;колюбиего

П.) ка!<ътго Н1'IIIНЪ

си не ИII'l> се

да

11

IIII"

говор1;ше

СПО,1,а

Ilр1>дупрtждени~

25.

и По

Иоанъ (ст.

бtше въ

G)

опасность

Исуса, И ка"то не:овитt

еЪ,l!> (ст.
тъй

и

въ

оеобеность

О'гъ подвизитъ
ползватъ

си"нн

съврt\lенници

се съб:1азниха

16)

да не се съб.113НИ отъ

MtcTaTa IttTO

на Исуса несъумi;иха

както трtбваше.

въ по-широка сми

въ Иоана

11

въ сачия Исуса,

се И3Rършиха

\шого

да ги оцtнятъ

11

из

Исусъ едва ли е lf3~овори.1Ъ по·

If поаожиrелни думи отъ

тi;зн въ

21 - 24

ст., но

1'1; ни показватъ

въ колко съкр:J.тена фОР\Ia е наllисана
повtстьта на Неговия животъ. И Матеи и Лука описватъ
тtзи обвинения, но ни единъ отъ тъхъ не споменва какви
еж.

били

тtзи

Хоразииъ
Исусъ е

велики

дъла

и Виrсаида.
извърши лъ

що еж. битl извършени

Еqанге.1иститt

велики

дtла

просто

въ

говорятъ че

чу деса КОIIТО никой

-

не успоряваше. Понататъкъ т'I; споменватъ ut,,1bТa съ която
Исусъ правеше тъзи чудеса

да доведе всtкиго

-

на по

К:J.яние. Безъ СЪ\lнt)ние въ ltt.1aTa Си Исусъ бtше под6у
денъ отъ състрадание
и чиста любовь, но въ с~щность
Негови ГБ велики ltt.1a бtха зна\lешlЯ на Божието прис~т,
СТ:1IIе И Il\Iзха

за цtль

да обращатъ

сърдцата

на хората

I,Ъ\l'& Бога. Безъ тtзи плодове всичко бъше напраздно.
Ilри това т'!; ни ПОl<азватъ върховното значенис което
Исусъ отдаваше на собствената си работа. По-добрt да
сме живt.1И въ Тиръ и СIIДОНЪ И.1И даже въ Го\юръ,
~ltcTa лежащи

въ най-низка

развала,

неже.1И

да се наШI·

pa\le въ саllОТО ПРИС~ТС'rвие на Исуса и пакъ да OCTaHe\l"
II'!> непокаяно сЪстояние. II0каяние, И.1И обръщане къ\!ъ
Бога спорелъ

впечаТ.1ението

ката на еllангелиетс7;

което

2.
гн

се

е

Невръди I<ОЛКО добрt

Вllжда'lе 1IЗ.1Ожени въ тази Г.1ава причинява'r'& при пръвъ

изненада,

но

въ

ст.

25; 26,

lIие слуша\lе

Исусъ ла въздава б.1аго;(ареrше JI да Прllзнава че такава
ВО.1ята
Божия. 31 Ч.1цеНЦlПt, не бt,:Jlе трудно ]!.а

6и.1а

разб~ратъ Исуса;

а КО11СТС> З1

да го разбера тъ досгатъчно

T't, II

гордостьта,

е;I.НlNКlIЯТЪ
за

ВСИ'II<If,

11

и

а"о

ТВЪрДilТЪ че не

11 ,'1:1

I;

1.::)111'1;

е да остаВilТЪ

да станатъ

П'i\.ть чрtзъ

Ч

Чl!озина

да

и раЗУ~lIfитt, за
ПjJtдрас;кдъни

ката \l1.1Китt

к.)1Iто еван,'е.шето

6и.10 .1ССIIО

се

Исусъ

се ЧУВСТВУВ:J. равенъ за

Той е въ състонние

"Нико!'[

да

които сз\ю Богъ чоже

lIе П.:Jзнава Сина тъюю Отепъ.".

тук'!" т I;зи ДУЩI
и саllО тоВ \юже да

.10

да IIзброли.

казаиото
учатъ, че ca~1O Исусъ ПОЗIl18а Отпа
открие на човtЦIIТ'I;. Това не знD.'ш

1111
1'0

3) OCBi;H'!>

че нltкоЧ до TO~3Ba. не е ш!а.ть III11-:аюJO знание за Бога и.1И ни
ка,во

понятие за

ще възстанс

He:oB:J.Ta

.lю60ВЬ;

срtщ:'

I!од~бна мисъль

цt.1l1Я Старъ 3авt,тъ; тtзи ду~1И

нспозшнаха

f30: а

тъii

Kal-:TO

значатъ

че
познаваше,

Синътъ го

УПJваВJlllе на He~o, и съ 6.1i1годарность

възприеllаlllе това
ИЗ:.1еЖ.1аше обезсърдчително.
ИJКлючи·

ПJВИ.'1.If\lОЧУ

те.1НОТО

ПОЗН1I1СТВО

на Отиа за което Исусъ говорtше

-

изключиге.1!Ю, до като го прt,да.'lС на ,,~!;lаденuитt" ыа.1Китi;

око.lО He~o както често

нарнчаше ученицитt си

ОI.ЩИil духъ СЪ ~IIf;)-O В1ЖНИТ!> думи въ ст.

6.

е

--

въ

То постап::!

Исуса въ едно lIСК.l:0'lIIге.1/Ю ыъста което принадлtжи ca~1O

lIa

Единородния

ре.1И,·Ш!

Синъ.

Сжществуванието

зависи единствено

държи

Господ'l>

Ису съ.

на христианската

bltCTO

отъ това особно

Б"а~одатнитъ

думи Но

което

ст.

28.

"дойдете прнчене, ВСll'!КИ що се тру ДlIте" сж пазиSъ на онзи

KoJ1TD

еДIlI1'I1.оI\1.о познава О гца-къ\r1.о

подъ брt\lеиат;}
родена

онtЗIf

които пъшкатъ

на една lIЗрDдена и фалшию

и фа.1ШllВа

защото

не познаваше

религия,

Отца.

из

Бръжната

за които е дума въ СТ. 28 сж онtзи съ които книжни
цитt и фарисеитt бtха натоваРll.1И народа (Мат. 23: 4)
брt\lето на обредитt и постаН08.1енията чрt,зъ пазенето на
които хората се трудъха да задлъжаватъ 60:а. Съ такава
религия нtча друго какво да се прави осв'I;нъ да се напусне,

защото е съвсt~IЪ крнва. Ако религията ти е саыо товаръ
и з:n:pуднение, свади я долу, казва Исусъ, и ДО;'ЩII при
мене. 3ечете моето И.'О на себе СИ, не игото съ 06редитt

11

постаrЮВ,lеншпа,

което нито вие, нито

бащитt ви,

ыо

жеха ла IЮСЯТЪ (Дi;ЯII. 15: 1О) но земетс моето ша,
IIГОТО що Синътъ кайто lIознава Отца СЮIЪ носн 11 възлага
на друпп'l;, If ще намi;рите СПОкойствие на пушитt
СII.
Таза и~о се СЪСТОII въ драГОВО.1НО послушание, въ кроткото

If с\!Ирено сърдце което познава
'Ie истинската реЛIIJИЯ почива не

Отиа,
върху

и знае отъ ОIlИТЪ
онова

което

ВЪРШЮIЪ за Него, но върху онова което ТаВ е и
за

нне

върши

насъ.

познаваме дъ

чу.10.

една

ИСУП,

ни прави Исусъ е яд·

Послi;дициr'l; отъ ИСУСОВОТО служение тъй както

погледъ

OIlItТIIOCТlI,

чие и ~шстери()зность,

Вжтр~шенъ

ако чрtзъ тtзн нtща не сме се обърнали къ\lъ Бога, П8
д06рБ е да C\le се РО.l.или Ta\l'!> дъто Неговото юrе ни
не

КОItТО

\111 е "аден.) отъ
YJloB.leTBoplI ПСIt"юпt, '10BtlllKII IIУil\ДИ; ВСИ'II<о щО трt6ваше да наУ'I;ПЪ, Tt. можеха
да го lt0611i1Tlo отъ Него. Gorn го бt, направи.1Ъ абсолютно IЮД
готвснъ за ВЪЗ.10женото Му дЪ.lО. 2) При това Tt, ни учатъ
че j(з'каръ кротъкъ 11 С\шрснъ, У Него обитаю С1.IЮ Be,lIIOrцa".

.1атз и думит'f; Му; живота, смъртыа и възкресеIШето Му;

кога

УClЮН'IЪ Го

рзботата които IЛl3111е да върши. "Всичко

KoeTv

Априлъ

Срtщу гор:шг!; дущ\ н;] и:шенада,

СЪрДЧlIтеЛНlIтt,

нитt чаД1 коиго оцtниха веЛIIКИЯ дар .. Божи.

4.

Божин, топа е

11

Исуса.

3.

хората

УрО:iЪ

по 6.1а;·ата ВО.1)\

l1рltе като изразъ на 130.ыга на О гца с,), съпостапеНII 'Iy д
нитt думи въ ст. 27-30 TI; IНI У'Iатъ 1) выli;кII 06~з

Богъ, rt. не IIскаха да го С.1УШатъ сериозно. Но съ из
пращшето на ИJана 11 Исуса БО)lшпа M~ДPOCTb се I!ЗЯ'3Н
въ Д'/;.1ата, въ ПОС.1t.'lСТВШlТа и та въ лицето на IIСl<ре·

кана. Мат. 11: 20-30). 1. Въ първата чаС1Ъ на този
урокъ нtщо повече може да се каже за "съU.взни". Както

се Р1..1,ваче ЧС

ус.lОШlето чрkiЪ коетс> \юже да раз6еРСIIЪ

нратз, като

Божие.

И01НЪ ПрОП.:Jв1;дваше царството раздвшки се не сача ре.111
гиозното

пакъ lIека

XIX.

j'o/[.

спъвати

дt.ц~.

Т0311 е

става достжПНО
отъ

това

станатъ като ЩI.1ЮI

кати

ntua,

Отдълъ

Епиекопъ УIIЛЯМЪ Бърrъ. Въ този брой на Христ.
Свътъ даваче три И.1юстрации една отъ които прt.пставлява
.1ика на епискоиъ УИЛЯ\fЪ Бъртъ. Въ качеството си на
nрtдседате.1ствуващи епископъ налъ Метод. Еписк. Кон

ференнии
нашет.)

пъ F.~ропа, Еп.

OTe;leCT~O.

Бъртъ

31е,1НО съ

.\\етод. l\lИСIIОНС;JСЮI

не еднъжъ е

д-ръ Ленардъ

пос ~,тилъ

секрегарь

на

Бордъ въ Ню,Иоркъ, ЕПИСКО'IЪ f3ъотъ

се ОЧ1l\91 .1'1 П lИСТ",lIе идната седщща въ Со/lт)\ дъто' ще
прt..1СГVН CДlIНЪ "ен.> 1I С:lt,л.ъ това ще заlll!не :и Търно:ю
за .1<] Пl ~,;1Ce,1,aTe.1CTtJYBa JI] J-оmшшата KOH(IIC:pelll{!IН ш lЧ~'

ТО,1. Eiшс!>_ МIIСII;I !! 1, БЪ.1, ария. В ИПО.13УЩIIС СС отъ C.1I1'lЮI да СIlОjlеш;)!ъ нtщо за .1I!'IIJOCTLTJ н за заС'lJ,'ll'г1

;13

Год.

ХРИСТ1 JЛНСКИ CBbl"J)

XJX.

Епископа. Като ~!lю!Онеръ ВЪ Ига.111)1 IЗЪ Про;tl,.l,I(СIiIIС

EII. Еъртъ ор,аllJlЗ1Iра,ll, !J 1, Р:13НJI :1I1;ста
Трllдесетъ 11 три нъркви; ОСlюnанъ e;lllO 'Т~'ВИ'iССКО IJII.'\YCTРIlЗ.1НО y'!IJ,11l11(e съ 50 учеНJJ'Jюr; ШIСIНЪ Х~,ВJj';С:КИ IfIICTJJтутъ съ повеч с оп, 300 ,тl;ВIIШI, \Jli',ЖКII КО.lC~ЖI, 11 60:'0-

CI'. ТО:-IOВЪ върху НОВШl llР'1;во,,\ъ на СВ1I11·С.ЫСТО.
;\;] ОIJOВ'~,СТШIЪ че наврt,дъ т~,зи стаТИII С'" че
T~HII CI, .1юбошггстп.) JI CI1~ БJl.111 добр-Г, oH·hHCIIII. Но СlIIы.'\а.1
1111)1 IIP 1;110;\1. е такъво КРУIIl!О "t.10 ЩОТО ВЪ)1ХУ IIC:O Шlа
;la сс 1III11IС 11 l'ОВОjШ още ТВЪ;J:1t, ,1110:'0. О'IаЮJа\IС у скоро
в)1>:-IС 1I0явата Н;! (.,бс~шстн статии пърху нош:я IIpi,BOJl],
как rJ отъ CTp?'ll!!' на К()\llIстеlIТИ
сваllге.1СКII CIl.llI, ты'r
11
(,,1' 1••,\;JУIИГ], IШНН Y'ICIIlI ,1,)~;КC д06рIl ПШII<ШЗ'1II както
lIa СТ<ljЮГРЪШ{1I)I сзнкъ ТI,:i и на новоБЪ.1Гарския. Въ своята
стаТИ51 отъ 18 )Iарп, lIаl1сч!!тана К1ТО под.1I1СТIIIШЪ IJI> Прt
поренъ, н::юф. А.1. J)a..bloaIlOBl> :ШЯВ5Iва на ВССУС.llIНlаlше че

С.lОвска се~шнаР1lН въ РИ11Ъ, 11 C.,\I!O

тоП 11 Iгг,коii

20

годшш, выр!;юI раЗI/IГГ!; КОЗIIll 11

страна

на ВаТ1Iюша,

lIa

ОТ 1,

1IIIIPOI":1 11 P~;\'(O
}) 1> ] 90;) 1. ТlJЙ
6И.1Ъ приетъ на ауденЦI!Я OTI, Ига.111,IНСi..:И,1 Kr:l.lI, BII:":TOP'!,
E\laHj%ll> и 31 зас.1У1 HTt си 1Iагр:цеm, съ иГ>.lс)/а Сн. ,\1ап
плодовита

той е РJ.:ШН.1Ъ

сы1[oI'jш,lс)/)/\I

лJ,НТС.1НОСТЬ,

рики 11 Св. J1JЗЗрI,.

до

сл.на

гO.1КO:JЪ

щита

Въ 611ТIюстьта

С11 Щ.1311i1:lI'С.1:,

на 11та

лиянскатз мисня,

:Щ~ЖКО

IIJJДjстр)/а.1JЮ

заведение UJ, Вснения.

Г'а;Ш;J\IС сс

KpIlГIIKa

В ь Ршгь не далечъ отъ КВИрНН:J.1а
СТРОИ.1I, едно

Л-In'

EII. /)1,pT], е но
OC'3t,HI> почсна

ве.1акднско з;,\ание въ което

не;'ОВЪ

съ I\О\ПО

"отст ,',ПИ.11.

IIРШIТС.1Ъ

;\а .'10кажатъ

отъ

орипша.1а и че

СТЖ,П.1енис". СС.а
lIеПОПр;JВШI;J

I'Oлt"о

1 р;щадна су"а 11 едва с.11>дъ

ТО.1!1ШКI/ СRсшеНIIШI.
Ьъ.1гарIIЯ

Егшскопъ

ТВ'Lрдо в1>рва

11

Бъртъ е добръ ПРllJlТС.1Ь Н:1

въ

д06рото 6Ж,деще нз.

нашия

народъ.

ТрИТ1> Евангелски
СЪВllадение

Събори, ТОЗII ГО.ЩНJ, по едно

въ разстояние

на

иднит1>

Tpll ССД:-lИцн ще

се

държатъ три еванге.1СЮI Събори или Конференщш -първиятъ
на Метод. Еп. М1IСИЯ въ Търново, С!;В. Бъ.1:ария, ще
отвори на

АПРIЫЪ и ще сс Ci3ърши на

8

на ~IИсията
засtдаНlШ

на Амер.

Бордъ,

въ срt.тщ прi;дъ

Еванг. Дружество

11

и трепlЯТЪ

въ Дрэчз, 2vlаl":СДОН1IЯ

на

Бъ.1.

ще засtдаIJа отъ

того. Като Шlа\!с прt,дъ ВIIД1. 'Ie и въ

22-26

CBO!lTt

TPIITt поченати

конференции ще се разискватъ ВЪПРОСII отъ върховна важ
ность за
НЯ~lе

духовното блаl о

ПРОПОВ'hЛ:НИЦIlТh,

х,' "<:ТiЧНlI

да

lIа наШIIЯ

църквитt,

лържатъ

народъ, Нllе

~Ю.1ИТRСНlf

събрания съ

y('i,P;HIII МО.1JПВИ КЫIЪ Бога за л.а I!3.The Духа С1l
вс' IЧIШ

К01lТО

носятъ

Д1,.1ата на тtз!!

тежки

еванrелски

ОТi'ОВОРIЮСПI

11

върху

р,кководятъ

~шсии. Нека BtpBa~le

'Ie Богъ

с.1уша МО.1итва и че той е гото въ да из.т\;е 10.тГ,:-III, неби

вали до сега 6.lJгословеНIIЯ вадъ тtз!!
ЛIIЯ

н!!

събор!! И надъ цt·

народъ.

ужаснu

I'рt,шка

народа с.l,инъ

сторв (инода като
десетъ

неточеllЪ

изр;]зходпа

прtвоДъ

отъ

нрt.водъ

родно

праведно на

неl'одуванис.

I<ръчмитъ И
,шналия
)!аНОВЪ

ВТОрНIIКЪ
държа

законодателството.

вечерыа

една

ИЗРЯ il,на

въ са.l0НЪ
Сl,азка,

На

Т;\311

Почивка Г,въ

която

СС

нзслуша с:гъ

отъ

всички.

-.. Нашияrъ незаб;жвимъ братъ Па('rпръ На Еар
ненската Мет.
Еп.
llърква
Петръ Василев'ь З;JСna
Исуса на 18 чартъ ВЪ 6укурещъ. ПогребеlJJ'tето )fy се

графllЯ на ПОКОЙНИЯ.

ПО'Jиналъ.

с.11>дъ дъЛ! о

бо.1едуване, пъ

СеlЗЛllеnо
J!Cc.lt-

стра

дунате.lII на та~IКШJlЮТО еванге.1СКО 06щество. НаlllИТГ, най

ла даде

Ta\l'!>

сърдечни събо.11;знупаНIIЯ На опсчаленсто му с1;ж~jjств().

1'51 пос!;ТII

К.10на

УЧРСЖJ\СfIIIЯ на

ната. Съчувствие и подкрi;па, тя е готова

ва А'lерВl(анската ДБтска ГР.1.1шm
JJунаръ.

София.

пр-г,стоя.1З

(ЗJиа~Ш'llПща) въ Ю'IЪ

б.1И3У слвнъ '!зсъ: наU.1ЮДJI3а;l.1

Or'b папечнurt

/(аl(Ъ работятъ лt.чицата, отпрашr.lJ н·Бко.ШО СЪЧУВ~ТRJIТС.ljlll
ду~1И КЪ,IЪ УЧИТС.1ката и IЮ~ЮЩlllщаТJ
и на ИЗ.lизане ос

u

таВИ.1а

една

СУШl

пари

за

да

се

КУПЯТЪ

подарЫ!ll

Дружба на добритъ тр~звеНИЦlI В<. СОфIIЯ. I{;JTO
IJ.ЫДЪ отъ скаЗЮIТБ на ПJlСф. Фере.1Ъ за бориа IIPOТI!I3'!> <1.1КО
ХО.1Ifз,!а, въ София се основа нови въздържите.1на дружина

u

1101110

горното Юlе. Въ състава
юизатъ отборъ JfllrC.1I!:·CHTII СII.1I!
11 отъ двата [IQ.Ы. с.1tдr, като сс Га3l1ска 11 ПРИС\lС окин
'IJTC,1HO устава, лружi)атз ще се за.101<1I з:\ p~Cc Г:\. АIЮ
IШСТрИ,

друж6а

профссори,

Д'г,;пспность

въ

която

С,);,1I!1I,

СС

.т!;карll

ЧИС.15JТЪ

БJ.ГШШ

и .1р. ра:Шl;е

ЩI

ПрЮl1;рнз

като IIOВС.lе УСН.lена 6cry':):J н )CTlfВ'!> ПI!ЯIIСПЮТО,

ние ще очаКВ:Вlе

у скеро

прг,\lС

В1.:;.1ЪТJ:::lI'С.lIILТО

сrраиu.

на

дtцата.

СТОШI'IНата

въ
IЗ

върши на 21 ы. въ недt.1Я отъ гер)lанския настШь 11 Ру
сенския Г. Паве.1Ъ Тодоровъ. НашиТ'!; всесърде'IIШ събо
.1tзнувания на опечаленит1>. Въ МаЙСКIIЯ брой на Христ.
Cat,roь ще дадемъ портрета заедно съ една обстойна био

казва въ всичкитt

Ht,KO.1KO дсна

тема
!<. Ку

публиката съ напрtJ нато ВНШlаНIIе. Же.1а.1И бихме да вн"
ДIII~Ъ тази хубава сказка наl1ечатана за да се разнася и чете

се е 110,!Иналъ Игнатъ Ганнсвъ СДIlНЪ отъ CTapJ;TI;

Прt,д!1

на

гласа на беЗlJристраСГil:1ТJ KpIlТIIKa, I1Ha'le СIIНО,1;J.1НIпt старЦIl
ще ИЗ.10жатъ себе си нз еДllIlЪ ураганъ отъ

Н. В. Царица Елеонора и ДЪТСЮП'В градlНШ въ

дtто се яlш нужда.

една

ГОДlllIIIIа рабега I1знесе

София. Знае се какъвъ ЖIIlJЪ IIнтсресъ ватага царllца по
че.10в1>колю6ввв

прt

rO.T\;\la

Синодътъ да прt,ус Г.lIЮШI ц1>,1ОТО дt.10 и да сс нс.1УШl въ

подка·

-- ВCIIЧЮIТf, еван е.1СК!!

ис06ШI

е И СДНО

четвероеванге.1ието!
П рt.щ да дЪ РЗНС ;la наПС'IаТII оста·
на.lат;] часть отъ НСВIIЯ ЗЗП'г,гъ 11 Ветхия, JIiJtJpt ще стори

всчерЬТJ; вториятъ

въ СаЧОI-;J~Ъ ще почне

IJС.11lК,l,еIП,;

се

пр·I;.1Ъ

ПО:lробна

става явно като бt.лъ деllЪ К1КIJЗ

TIIT1; двt. .\f,КЖКИ заведени;{ се гюч1;щаватъ лв'!; ЦЪРКВll, С.1IЮ

IIC'IaTapCKO OT;J:-!;ЛсIIИС и е;.I,IШЪ ДО:-IЪ 3:1 б:ШIIШ К:1

"fШГОТОВ.1япатъ

'IC "пр1;воДътъ С неВ'I;ренъ,

.1t..10 .1а

CII НDобве н",т;, въ Н-];.lПJ страна .•'1111(; не CCГ;:lНC\I'I, l1З
'IJ,lени въ lIa.le':(.1I1Tt, СII. ПL t1 Юr:1. 31 ::СП'~,ll1fI:I
p:lJLT;J ПО
ВЪ3Х1,ржаllllСТО
с IIpll. иг.:сна, ЩIОI0
ВЪС;Х1,;->::,,:rС.1111 .1IIТe
ратура пръсна га -- 6.1а: одар(lШС 111 H·~,KO.lКiJ
IО;ЩШIЫТ:I
дtЯТС.1НОСТЪ IШ CB:III: e.1CKIIТ r, ПЪЗХ1,р;:..:аТС.1I11I .1РУЖШ!l!.
СинодаЛНIIЯТЪ прt!юлъ на еmШГСЛllето 11 JЧш
ТIII<ата. Въ ;ОIШIШlа бр(;i'I нсчаТЮIЪ нос.тl;дшта статия на

остави

Загуба за Русия. СЧЪр'ГI.та на ВаСI!.1!I НIII,u.1асвичъ
eJ\lIa IIразд!!(;та ,IСЖ i1У напр1>дничашпt, "рllслrан

СКII !J.tяте.111 пъ Рус!!я. ТОЗII забt,.1kюпе,lСНЪ чов1,къ бi;lIIе
посветенъ на 60.-.1 ХРIIСПl1Н1IНЪ отъ първа категория. Той
първъ се посвеТiI ,'\а събllра св1>дtНI!Я за новото pycl{Q
сваН.е.1СКО

ДПII;:,С!IIIС,

за

страданпята на

заточенишпi;

11

за

ужаСНJlГt прt,с.Т!.;~В~IШЯ отъ страю на руския СIIНО.1Ъ. l(aT.
П.10.1Ъ на НСУЧС[JШ!liтt, ,Iy ПО.'\ВII.II, РУСЮIЯТЪ ЮlПерагuръ
р'~,IIШ л.а .1:l.1e II:JR'kTHa ре.1l1пюзна св060,l,а. Отъ I10ИСТЪ

рУСКII се.1,!НIIIIЪ, RacH.1!! НIIКО.1аСШIЧЪ стана ПЖ,ТУВaIl.Ъ· спан
IС.1НСТЪ,

водеи:е

б.нГОВ·/КГJlТС.1!,
рускд

'IНО: О СКрОЧСIIЪ iЮ!ВОТЪ J! посt,щаr.а': С като

11 наП стда.1е'lеНI\Т1>

се.1а въ

ПРОСТ):11:ната

ШlпсrШI.

ДнеШНlпt ВалдеНЦII. Haii-Gt,.lt,iКIlТIIН

IШIСЖ!J.У 110-

IJIП"; OTCT,:-ПIIIЩИ отъ ршю /{ЭТС.lII'/сс/{ата църr..:ва е :{-ръ
ДЖIIОj1;1il,IЮ г,а;)То.11I. !(по сс IIjlIlCl.C.1,]lllll I,Ъ\1Ъ В1.Ц('lIската
I{ърl,па, тиН !! .1.1-1С СII.1СIlЪ I!ОПIК",
1. IЮН'Ь ЖJJfJОТЪ. Вал
ДСIЩlпt сх, IIРllзнаПl за haii-старата ОТ'ь еВ<1![;е:1СI,lпt Btpo-

"'1.\'

СТр;

ХРИСТИАНСКИ Cln гъ

64

-'.

11 !rТО!1klаНIIЯ.

То[Зl I,OCT,) С IIзпt,СТIIО ПОfr" нчета "f.a CI[icsa

'[eTjjr~.lCCtTJ, И1Н

11 ~.l)

Ига 1111 .1;\iКC
IЮ: I;ТII

TI; С,); 0(1[,)11 I.Ш 1t"1,f)-

въ С'IIlН.1I1Н.

1;

Bt:lIIKo1

Н:'lI10с.т!;)\ъкr,

".mгаНI{;{ ;J,t;r() :\,1.:);1,;\ СI-:1ЗI;1I
се 111\11П3. П'!,

10"

.псш би.111 Пj)J{НУ;\СН\\ ла п:щеЧ1ТЪ НQН:П J
яче нс ~IO~.lH да с[([сатъ [.l.Jlilпf; СН.

от'!>

IIlтрапенаТJ

а

христиаllСТВОТО. Ht,KO.1I<0 ОТЪ f\юрдсюп!; ПJ1~\lена

;\iетvли"титf; Jf
ЧИСIЮllери,
И

06ЪрННl!

прt..'lII

сж

чр1;зъ ПРО:·.1JСЯ13НДТО на

сто

КОНСТИТУtrнята,

се
отъ

себе

си награпеното ~IОХЮlедаНСТI30, н м.вдотуршпt, се lfa\lt.j)l1xa
H'i тъсно каКlЗJ .1НЮIЯ на пове~еНllе да държатъ.

Зi1

се;а,

Ставриотнтt" KaKTQ. се имснуватъ ТБЗИ потаеНII прнвърже·
НИЦII, ПО.1а атъ ГО.тlши усиmш за да добиятъ ПР1взта СН.
СтаВрИОТlIтt, които

насе.1Яватъ

извtсТlШ

RЪЗ.1нзатъ
е СЧJiта,10

Турското nраЗllте.10!Ю 111

РН.) СII рели 111. ТБ uзБНрl.1И ~lOха~lеда[J:ЮiЪ си

1I\11.1A

свеtЦеНИUII

които

11 11311 Ь_1Н,11а.1II .'11)У. IfТБ обреДl1 въ

~1O'Ca\leilaHCKO.

rтO\lOIllI! 31

~!Шi1:1 1'1',1

хиn. пева.

600

lбраВСIIЪ н ПОЩ'З('/lЪ M~тepl S!ЛЪ В1.рХу полип'/,а1З, I ЗУЮIТ.l,
пр ~IИIU.1СIf/IOС Гьга,

[JСЛlIГlI5!ПI 11 въобще

ВЪРХу

обl1еН1РО lен ь И"Тс'р~cn, ПО.1Ъ редаl<lLията
UI/IЯ; СЪ IIt,K'lfIKO C'L тру ЛНlЩIf.
Г()ДIIIIIН~
С Т р:1IIС1ТО

G

U

на

4

.1eB~,

а за

6

ВСИЧКО

на А.

мtсеШl

С.

0110

lJI.t-

Л ••

за

реrJШЩII:/III't

11'1

2112

Л('/Jf;, 3'/2 лева В1. ЩI·/;,'in.иmа.

ПnР,У,ЧI<И а пари СС

ПРIIНJГI, до

"Зорница" 611 н .~овлltвъ.

1"..1

i1;~i .. ;';'!('Щ\ -

еДJlа

изговарЯ.1И

НЕдtрни БИБЛЕйGК» УРОЦИ

(,(rll га

Tt ,11 С Г '.

~ЩQ :ХРШ:"\·Ш\l.lЦ(~ J..i.

Въ джаЧНlгrt, тъ се ~ю.1t:1JI

СПИСАНИЕТО

У'!lпе.1Н,

Кf)ЬЩ1JJ3.1IJ,

I1Ъ~!{IЗа TJ!1HO прk~ъ HL:UU;r.l. Всi;ки еДI!НЪ (,'П,
RpIЮНL, 11\14.1.\

2(j(;

а.11 Tt, СЖ се п')идъжа.lII ди с6редитъ на ста

НО Сli;щевръчен'Ю СН
B-\;Н·lа83.1II

на ПОВС'Iе отъ

ИI13ТЪ

Il,)ДЪ I:ЗI))I[Ъ

ТО JII 1!('за6UС'!I.1-f~ etCТIIllllKt, ({СЙТО ОТ1, II~чаЛGТО ~'a
год. в.,-Бзва нъ 30-та си ГОЛ11Ш!IJ'f:О, С1;11 гжа гаЗIiQ

19! О

~lt.~THOCТJj

OK().1J ТРlпезундъ, Е..,зерумъ, J1иксаръ, Х:l.1ДШI,

50,000.

ВЪ3.1изатъ

50,516

но

l1ЪKO.lКO

дарll п-);каква ре.lII нозна сrобода въ ТУРUIfЯ, ~IНОЗlfна

'Н ЧИС.10 :\0

п)шп.:?жеIllЩИ. Съ6Р1ШIТ~,

76,280

ГОiJ:ина

Презни ГС'Ш<lНJI г1; ззедна

\lОI(')ЪСТ"НII 'I:IСIЮВС,

42,24-l

на

тt,зlf НОТ.1СНИ христнаНIf се опитаха да отърсятъ отъ

ТJЙНО

'IIIС,10 IЮС-1Ъ;\JВ3Т".111.

ГОДИНII.

З1 ~!Oxa~le:taНtI,

ИТ

по .::ърюtе оспlIIа.1Н НрНВЪрЗ:НIII К1,ЧЪ

TUMlllI на аР~lенuи \I<lСII.1а
Откакъ,

СИС1IlСIIIIllII О,:,

Tt.Xl>

R ',3П)IIС.111 сащ) l!чего-чорупr,ат;)

тини

l' 'lТc.I,111ШЮI

ре,lIПI\\; ,1;JY.-0-

ПU'lе'[сто

lIаси.1а-о6ращеIlfЩIl
ре.11f.IIЯ.

rтeT;(C"eTЪ

НVj1И.1J1 [юGота 1',1 fJ:l 111;1'0.11,,) ~[!;CT.l I! 6ран гъ ;lUCТJ 1(,'1'1;\10

Ачс

p~ll(a дът,) 111,1)y,,/11 )";1111' jll!fC!J~C·[. ЧС;!С1У р-:.Ш IЮЗНIНR
кр ... гоне.
1'aiiHH ХРIlСТllаю, въ Аll1Я гека турци;). C.Tf;Jll>
нът\' ЬРiКс.:тВУRШIIС го на 110111113\1;) Пl.o 1>11.13-_-\3I1Н, и'];.lН 06-

~.:,,"~

c"u Т" \lЦII Г Г, 110

ХрИСТШJ!СКИ ~1O.lIfТВИ.

С 1t.ll> ~!Нна.1О~О.lIIшната Р;ПО.1Юl'JiiI, Tt, се стнеС.lIt до

~1.,a:IaTYPUlI'Гt съ ~lo,,5a ЩI ГII I1РIl3НJ5П'h за христиаlJИ.
В Ы!рi:.f:fl дilеии1 t, обtЩ1НJ\'i\ ЗЗ ПЪ.1Ю реш 'IЮ3Ю С13060,1J

1~:ihJt:

HtKOII отъ П.lOДОВ~1't на евангелието въ Кор~я.
[·.lm1Н) JuecТJ, МИСИС IJСРСЮ\ дружества paOOTi1ГЪ въ КореН-

Изв"I;стява ме
МНОГОlГlоб~iМИЯТЪ

на

(,П, "'(:"31'1"

СГРЗНlЩII.
1{

ще

се

f1-"рг.Jr;Г-!"';'\J1'1(:!'с ·)rfir.11 ',СI1З' ~'I;

в 1'1'111; ме че або, aTII1·t. ще

nOTilY JШТЪ

З~

paDfIIf,~I:

р~.31IрОСТр:Jllеlll1ето

па

IIpaTclla lIа ВСI1'II;\1,
сн за ] 90) Г,1дllна.

о(tЛ(JIт1~

А60"~Щ'llта

[1/

остава

I ii.

ОU'];IIЯТЪ таЗ/l ЖСР;IJЗ

11, rR~T.1 I;/11'ЖI{~ с

,10 се,'а никаюю ПРlll!ОЗНlВ311е не е ПQС-1tJ,ЮЛО.

~\

- - --- --

B.1.1;teIlJ1H rt, .::'\; (:1,111 ПО·(IЮ,lV'[.lIШII:

п )~,11, ЩI)-О.lЮ.ltill CI.Ul11Jl1Н. C:~ <1

I

ГОЛ. Х!Х.

~~~-=-.-~-

СК1I,[ 1l0.1УОСТРОСЪ. Отъ тkш, '[етнри C!i", ПрезшпеРIШIIСКJI 11
f\lJt. J\kГU.1НСЮI. OCI\j,IIL тt.зи, ШJa дРУ! И fIB<lf\lCCТb ~IJIСИО
lIери I!JII;J,I Г<'НИ ()тъ f)lIlТIIСПIТ·Г.И СIl<!СlпС'.lНJТ.l.lРЧИН.ОКО.10

д.ръ Б I;>T,).lll

,:'\, !
.~

-~

Е"ащ;еliса" оснонmll Qf ь Го [mИа.ЦО!JШI нрннгс.1Ъ "рашорt,·
'II!Г!Шl Огенъ ]'o1!~<I;;IJ не \fоже .-101 (11 проGJ!е I{,);ТI, r:"!> Ига.1!!;!.

К1!1 ПО

~;

-- - -- -

СЛIfС3l'/lСТО.

'<ОIIТО сж 113-

1 201

0'lаl(~ЗТ1о СС lIпВII ПОрft,ЧI(IIIIРН:IРУЖСIIН п: стnll:ЮС1I.т.1.
8CI,%0 сс отпраря до рсдаюора ЛIJ. N
lJ",,·om.

СrаfllIМJI<З.

PO/!I--iИНИ,

ни незабрdВ'!МЪ

IIРИЯТСlJИ

CъТIpyгъ

и
и

11 0знати,

че

uaiI.J:a

ПЕТЪРЪ ВАСИЛЕВЪ
(ЕвангеlIСНИ

пастирь)

С/lЪ1JЪ нратновр13менно болеLJуване ПРЪ/JCJд,е Бо['у лухъ
18 того, 51/2 часа ПОСJlЪ объцъ, НС} 53 ГОllишна ьъзрасть

Spitallll Соltеа, нато ни остави въ heyt-БПНIма снърбь
Гl0гребеН~lетосе извърши на 21 мартъ -ВЪ Бунурещъ.
Отъ оnечапенurt:

на

въ

