Год. ХIХ

РЕДАКЦИЯ И АДМИНИСТРАЦИЯ.
София, Булевардъ .ФЕРДННАНДЪ· .м

ГОДИШЕНЪ АБОНАМЕНТЪ:

j

3.

3а Българ!!я лева

• Странство •

===~-==

Съдърж~ние:
и люби· (стихотворение).
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Движението между свеще\lиuит1; и Архиереllския съборъ

3.

Днещната

върховна

България.

4. • Това

нужда

. . . . • . . . •

5.

Велйкиятъ отказъ (lJроповtдь)

6.

Некъ викнемъ да запtемъ!

7.

Младежи въ неблагоприятни условия·

. ••

ИЗ'ь Битие:

"

•
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10. Отъ далечнит!; страни·

Вtрвай твърдо въ тържеството
На небесний лжчъ въ сввта;
Люби Бога и доброто,
Слtдвай добродtтелыа.

Вtрвай Прtсветото Иlllе,
Що Богува в'ввкъ въковъ;
Люби Бога: Той' люБПlllЪ е
И достоенъ за любовь

Вtрнай: Бога въ нсизиtна

'lC

112
116
118

"Вt.рваЙ и люби".

Той вездt цари;

Люби правдата

112
114

9. Вжтрtшен'Ь отдtлъ • .

свещена

И съ злото се бори.

Вtрвай и въ човtка слаби,
Обезславенъ отъ развратъ;
ЛюБIt тп човtка слаби,
Твоя сижтникъ,

падналъ братъ.

Вtрвай въ себе си, и туй ще
Твойта цtль да посиtши;
Любп ближнпй си, и туй ще
Двама ви да. повиши.
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. • . • . . • • 109

• • . • .
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Сбирки. рими и поеми на

108

8. НедtilНОl0 училище· .

И

105

на Евангелскитt църкви ,въ

. . . . . . . . • . . . . . . . . . • . 107

за тебе сторнхъ·

4,

Вtрвай въ бждещето пово,
Че ще дойде на cвtтa;
Любп царството Христово,
Царството па любовыа.

Стр.

2.

прtдплатенн.

3

r.

С. К. ВатрaJtски.

Движението между свещеницитt
и Архиерейския Съборъ.
Прtзъ първитt числа па юли въ столицата.
на България ще засtдава първия Архиереiiски

Съборъ, който ще раарtши въпроса за въвежда

нето,

пли изхвърлянето на български езикъ ири

ираВОс.тавното
въиросъ,

богослужение.

Дали

иокрай

този

съборътъ ще зачекне и нtкои други жttз·

нени и назр1>ли въироси въ свръзка съ църквата

и нейното въдомство, остава да се види, но све·
щеницитt - върху пл'lщцтt на които лежи най
тежкиять товаръ, които еж най-близу до народа n
С,ltдователно разбпратъ пай добрt духовниrН му
нужди, сога най-вече, ири надвочериоrо на епис
копския съборъ ИО'lнушпъ еШIНО да со BЪJIHyBaтъ.
Откликъ на тtзи наврtме'!Нп вълнения еж рефе
ратптt, разискванията и резолюциитt на свеще
НИ'lескитt братства, а така сжшо и хубi\ВИтt статии
въ религиознитt вtстницп и СШJсания, каквито сж

"СъвtтщIКЪ", "Духовенъ }Кивотъ", "БJIаговtстп
теjП," и др.

Въ какво се

благоговtйнитt

състояrъ исканията на

свещеницп? Въ това за жалосrь,

всичкитt не еж на одно мнtние: едни еж ио-смtJIи,
ио-откровени п по-либерални

Освъпъ

материалното

въ своптt искания.

подоброние,

тв пасrояватъ

за коренни реформи БЪ свещеНИ'lескоrо облъкло и
шаиката, за

прtмахването

на

поститt,

отъ кж.ща въ кжща, широки права па.

ръсенето

titJIoro

Д'j.

ОТр.

ховенство,

за да участвува

лението на църквата,

свещеници.

въ наредбата

и втори

и уирав

бракъ за овдовlши

Други отъ т'J.хъ сж ио-страХJIrIВИ

и ио

умtрени;

но въ одно II'l>що ТБ сж съгласни всички
проти въ сюсиендир:нtетu на 27 -п Ч,10Н'В отъ брат
ствения уста въ и искат'В незабавното му В'Lзпръ

-

щане

жив,ло участие

на

свещоницитt въ на

редбит'в и уиравата на църквата.

Нато недопусна

отворятъ.

Б.I3.годарение,

колко

събудени

събра.ш

наlIослtдъкъ

въ столицltта,

и ири затво

нltчина п положили

llЪр

вптt основи за обединонието на б'l>лото духовенство.
Прtпятствия отъ една и друга страна, обе.3сърд
'Iения отвънъ и отвжтрt, нссышtио ще со шштъ,
но въпрt[ш

три години, СИНОДЪТЪ зе една, ко,шото неблаrора
зумна,

сrпrнltто;

която оеВБНЪ

'Iасъ е настжпилъ.

конгресъ, НЪ
отъ разни мъста, се

свещенrщи

рени врата, тт. обсждили

crBOTO

мtрIШ,

този

УЧШIЪ се, че ио случай Слltвянския

да се състои общия свещеническия конrрссъ пр'I'.;J;II

ТОЛКОЗЪ и пакостиа

XIX.

Год.

ХРИСТИАНСКИ CB~TЪ

106.

вспчко това, е;щнеНlIето

ще бжде свършенъ факrъ.
то

ще

ирпrотвu

CBelIteu·

на

TuBa една жъ ио

пжтя

за

по -скорошното

но грамадно съдtлсrвува за сжщес rвуващето днесъ за

свпкване Ю1 единъ ПОJlltстенъ съборъ на бългltр
CKaTIt правослltВШ1 църква, въ койт.) еПИСl\ОПИ све

страшпте.1НО

щеЮЩII

ДБТО не одуши

разбудения

охлаждение

ДУХ'В у свсщенств:)то

между

висшето

ЦЪРI~ОВIIО

началство и една голtllIа часть отъ нал-блаГОИRде;lt

Сега, иовече отъ :кога да е, свещеНIII~uтt
вълнуватъ

и ис:катъ да им'В се

-

вата на

повърнатъ

сс

отне

да ЗШlатъ Щ.lямо участие въ упра

църквата, и да се

миряни

на свещенпцш'l"

нптt и наирtдничави свещеници.

тит'в права

и

иодобри

съ

еднакви

ирава

ще

се

за

стжпнтъ не само за всостраннотО подобрuние участьта

I ОТЪ

назрtлитt

но п за

разрl>mснието

KOIITO

ВЪПрОСII, ч:рtзъ

на много

църкваТIt ще

се ириспособи да отговаря на съврtмоннит't духов пи
нуждп

на

народа.

Въ заК.'Iючение не ще бждо беЗl\ltстно, ако ка

положенпего

-

имъ въ ВСБКО отношение. ЩО С8 чуе ли гласа па

жемъ,

бtлото духовенство? Не е мислшю, за простата при

ДЪЛJОКЪ

чина, че архиереитt ни~ога не ще се покажатъ го

НИ'Iеското движение. 3а

товп да свалц;rъ отъ себе си току тъй лесно пре

на пробу да. и на ПСТlIнски духовенъ животъ; това

рогативuтt на върховни запов'l>дници и да допус

сж блаГuРОДllИ условия, за да се отмахне гнета и ТИ

натъ

раниятана

демократизирането

на

църквата,

каквато

тя

е била прtзъ първптt три ВБка слtдъ Христа и както

ирави

че ние българптt

еванге.'IИСТИ

г,шд3.ме съ

интересъ и задушевна ра;:(ость на свеще

насъ

църковнитt

църквата

въ

това

сж признаци

бюрокраТII и да

иълната

смисъль

на

се на
думата

изискватъ съврtменнптt духовни нужди на нашия

народна, с'Ьборна, жава а д,ьяПlелна. Н1шога,

народъ. ОСВБНЪ това като високо поставени, пла

ние-наиуснахме

щани

нtкакви

богато

отъ държавата и

като

несtмейни,

ираво~авната

материални облаги,

църква,

не

варади

или защото искахr.1O

тъ никога не сж били и никога не ще бждатъ въ
състоянщ\ да дойдатъ близу и да разбератъ лич

да

нить, сtмейнитt и социалнитt нужди на измжче

духовенъ ЖИВI)ТЪ. Сега, КЫIЪ ИО'Iнатата борба ва

нит'в свещеници.

с'ьживлението 'на църквата,

щенптt

баща,

11

за това

рично поржча:
неиороченъ,

~IЖДЪРЪ,
си

"Трtбва

прочее

родптель

епископътъ

държи

честность;
своя

които упраБ.1ява

чадата

зашото

си

въ

що

славянски

на

ДУХОJJна

къмъ

съ

C'b8CfbM'b

храна,

на

СТРОlllежитt да

български

езикъ

при

да е

щеници да. се въведатъ HtKOII необходими реформи,

ц'lшо

ДlJбрt своя
съ

знао нtкой да

шш

се заl\l'l>сТII

лиисата

боrослужението, КЪ11Ъ старанпята на мнозина све

послушаНIIО

ако не

си домъ, Бакъ

на чужди интересп и идеали,

поради

из

апостолъ

IШ една жона мжжъ, трtзвенъ,

11

упра пля ва

едпнъ

боговдъхновеНШIТЪ

благочиненъ,

домъ,

всъка

Налугеръ,човtкъ е чуждъ за све

чувства и пориви на

СЛУЖШIЪ

не; но

ПРllлежаю!е

за църквата Божия?" Отъ казаното до тукъ можемъ

и I,ЫIЪ бързата и небивала
на синодалното евангелие,

до

сега разuродажба.

ние, еванrе.шстит'l>,

гле

даме съ възторгъ И сърдечна 6лагодарность иъмъ
Бога. Началото ю\ двадесетия вtкъ се ознаменува
съ

духъ

на

отстжuчивость

и

на църквптъ въ Шотландия,

жажда

ва

единение

Нанада и Съедине

да твърдимъ съ голtма ув'l>реность, че еШIСКОПСКnЯТЪ

нпг!> Щ:J.ТII въ Америка. Въ б.пI3КОТО бждеще това

съборъ

ТО'Iенпо

ще долде и ще се разиде безъ да удовле

за единство

на църквптt чрtзъ любсшыа

твори свещеническиТ'в искания.
Това со очаква,
но то не трtбва ни наЙ-l\ШЛКО да внесо раЗО'Iаро
Банпе въ редоветт. на борцигt свещеници. Оrъ пе
сполуr:а. ще излме сполука, ако братчпцитt, 110
примtра на желtзничаритt, телеграфо- иощенскитt

Христова ще обгърне всеJIIирната църква на земята.
ПО ВСIIЧКО lI3глежда, че ние прtкарваме единъ

чиновници

и учптелитt

сиштt си и

изпълнятъ пророчесrштt думи на Спасителя:

образуватъ

една

която никой

БЖАе едно стадо И еАИНЪ пастирь". Ще свър

мощна организация,

не ще може да игнорира.
се

чуе,

влиянието

сгруппратъ

Тогава гласътъ ШIЪ ще

имъ силно

само прtдъ Синода,

ще

се иочувствува не

но п въ цtлата страна, п за

творениrВ врата, които водятъ КЫIЪ

свещеницитt

учаСТlIето на

въ уредбата на църквата, сами ще се

приrотовителенъ

ел;на епоха

на

иериодъ, слtдъ колто ще настжпи

велико

излияние

на Духа Божил

върху всичкитt народп на земята и тогава ще се

СШl\IЪ статията съ възторженитt ду~ш

"Вtрвай въ бждещето ново
Че ще дойде па СВБта;
Люби царствло Христово,
Царството на JIЮбовыа"!

l'

И ще

на поета:

xIx.

Год.

ХРистиАНски свъТЪ

Днешната върховна нужда на Евангелекитt
църкви

въ

сТр.

107.

и Азия. Питанпето е сега, какво ще стане съ насъ

- евангелскитъ църкви въ юго-източна Европа?

България.

Отзвукъ на издпгнатия въ Мисионерската

конфе

Прtзъ първитв числа на мъсецъ юни въ
Единбургъ,
Шотландия засtдава Всесвътската
l\Iисионерска конференция, въ която взеха живо

ренцпя впкъ

участие знаменити мжже:

силепъ гласъ Божий, или ще си останемъ неиод

мисионери,

професори,

епископи, проповtдници,

редактори, списатели, по

"Свtтътъ за Христа"-стпга и
въ Българпя и ~Iакедонпя; важното 6;

до насъ
дали

ще

впжни,

-

се

стреснемъ

студенп

като

и

ледъ

литически мжже и други отъ всичкит!> краища на

х/)вна апатия. Заслужава

свЪта.

двата мпсионерски

Подобно нtщо, каквото стана и се прояви

nрtзъ н1шолкото

депя въ Едпнбургъ,

cern

на църквата до

историята

не е отбtлtзвала пъ страни

цитt си. Върху величавата т\3ма: Похристианчва
нето на cBtTa, или Дохождането на Христо
вото царство на земята, се
доха

CTaHax:J.

се раu()рти,

rreTOX/l,

реферати, да

раЗПСIШ:J.ПИЯ,

отъ които

ковъ, се констатиралъ

църкви

милиони

ЯЗllЧЮЩИ

И

мохамедани,

изтъкна въ поразителенъ

-

звание

а

споредъ

това

рмефъ и велпкото при

отговорностыа на нинtщната Христова

си

и

:малко

църкви,

слущателсrво.

отсжтсrвие

на

пла

:МО.'IПтвенъ духъ и дълбокъ

ТакОва е, съ 1ftItOи малки из

духовното

поставени

бtдствува

Само

лпrrса па работници
СраВНПТ8JIНО праздни

състоя пие на

ужъ

като

единъ до скоро до6родtтеленъ
сега

JIJ-

се едпнъ и сжщия прtскър

менность за Господа,
ключелия,

стотини

досеrатната

като

събори, държани тази

бенъ фактъ: застрашителна
въ България и Македония.

духовенъ инrересъ.

на

въ

ирие:мемъ

да се забtлtжи, че и въ

ГОДIIЩНII

се изтъкнаха маса факти, изблпкна нова вид'влина
съсrоянието

го

пролtть, единия нъ 'Гърново, а другия въ

за духовнит'в

нужди· п

ще

да бжде

евангмскитъ

свtтила

всръдъ

народъ,

погълнатъ

но който

въ пропастыа

църква. Духовити и Богу иосветени мжже, като
НянтърбериfIския Архиепискоиъ, Дъратскпятъ Бпи

на безвърието и

скоиъ

съ тро

тива, какво пр'вдсrои на пасъ българскптt евангел

мждрость

ски работници? Прtди всичко нека спре:мъ да се

и

десетки

гателенъ

тонъ

друш ОТЛИ'JIШ

и

СЪ

думи

труженици

пропити

отъ

безнравственостыа.

Пръдъ тази далечъ

пеутъшитмна

переспек

И благодать посочиха, каква трЪбва да бжде днещ

надъваме на чуждепцитt

ната църква по жпвотъ и

по

ху тъхъ; нека сме отъ душа и сърдце признатмни

изпълни

отъ

възложената

й

дtятелность, за да

Спасителя

мисия:

"Идете и научете всиrrrшт'l; народп!" Споредъ ав

за. това що сж сторили

до сега,.

но

и да труuаме всичко вър

и

слtдватъ

нека се 06легнемъ

да

торитетнитъ мнtния на iШДНИ говорители въ кон

и на собствениТ'h си сили, като съзнае:мъ

ференцията,

ОТГОВОР'ность,

страшна и

свътътъ
небивала

днесъ мп нава
до сега

прtзъ една

l\lорална

криза,

и

иръзъ иднитъ десеть години борбата между доброто
и

злото

ще

стиrне

до

своята

кул!шнацпопна

Torr-

ка: иди църквата, облtчена съ пълнотата на Духъ
Свети ще излъзе побtдителка надъ разъrножава

щето се днесъ зло п царството.
тържествува

съ

сила

и

Христово ще въз

с.lава, пли христианството,

като система въ лицето на църквата

ще прътърип

духовната

що лежи

върху нащитt

просвtта на :милото

повече, ни по-малко,

струватъ

всецtло на Бога

си

голtмата
nлъщи за

отечество.

нашата прпцtлна

Ни

точка е и

трЪбва да бжде: Българеннятъ народ'Ъ м баJJ
нанскитt народи за Христа. За реализирането
на тая върховна
да рабоТIlМЪ

цъль ние

трЪбва да КОnНБемъ,

планомърно, да живъе:мъ и да умремъ

А това, за да иостигнемъ, на а'Ор80 MlbCтO ние
ироповъдиицитt

и пастиритt

трtбва да

бждемъ

ужасенъ, немислимъ погромъ и ПОl-'ажение.
Бла
годарение ЮI. тази нова пръображенска гора конференцията, 1,200 делегатп видъха нови ви
дъния отъ слав:\та Божия и обtЩl\нието на Отца,
и ТБ се разпдоха BctKofI на своето :МБСТО по ОТ
далеченитt краища па свъта, съ новп сшш, ново
посвещение на себе си, живота си и имота си, ръ

кръстени съ Духа Светаго. Усъщаме ли, молимЪ
ЛII се достатъчно за ПЪJlнотата на Св. Духъ? Ако

тенп да работятъ прtдп всичко за духовното

пастпритt

ЖИВJlение

съ

ние не само щъхме да сме

амвона,

но П щъхме

изведнажъ

да се залОВИ!IЪ за лична работа чрtзъ пастир'
скитt пос'вщения по кжщптt и дукянитt.
Днесъ
голъмъ nоплакъ

се чува

почти отъ

всък&дъ,

че

сж оставили прямитt си иастирски длъж

ности и сж се пръдали на какви не сдtлки и за

на църквата.

Сиоредъ твърдението

имахме това иомазание,
огнена сила на

на най-мtродавнитt

JIJ-

пятия.

Накво

ховни вtстници J{ списания въ Англия и Америка,
послъдицитъ отъ държаната наиослtдъкъ :Мисио

църквпт'в,

нерска конференция обtщаватъ да засегнатъ и да

нека

дадатъ силенъ потикъ КЫIЪ новъ жпвотъ И

слъдва,

уси

съживлепиь

може да се очаква. въ

ако тtхнитt духовни

гълнати оп други
кажемъ,

че

нъща?1

водители

На второ

съживлениеrо

неМИllуемо

сж по·

.шьсто
ще

по·

когато направимъ църквитt истински до

лена дtятмность въ редоветъ на Всемирната Хри

мове за ыoштваa и съобщение

стова църква. Очаква се силно настлшление на на

пеныа на духовния животъ въ наmитt църкви е

пръдъ по цълата боева линпя Индия, Нитэfi,
I\орея, Африка и въ всичкитt страни на Европа

сиадналъ много низко, личи наfi-добрt отъ тъй
нареченитt молитвени събрания.
Прtди ГОДИНI!

съ Бога.

Че

сте

Стр.

ние

имахме

молитвени

събрания,

ала

бtха

Tt

съвсtмъ другояtIе: тt се иосtщаваха отъ всиtIки, но
главно въ з:tхъ се слушаше гласа на усърдна молитва
отъ мнозина; сега, за жалость, ние имаме съ"рания, въ
които едни и

сжщи винаги

хладнокръвно гледатъ и

стие, така

tIe

поtIти

говорятъ,

не

а

въ

по-скоро

Тази е друга
погледнемъ

съ

загршке

и изобщо за дtлото Божие въ страната ни.

И най-иослt ВИСОI~птt и добрt разбрани ин
Божие изискnатъ

да сгрупп

раме и наСОЧПIl1Ъ nСПЧl\птt си сили и старания прt
димно въ духовната,
като най-важна,

тъшното

грtшка е,

и немивуеыа

дtто

добродtтели.

ъшозина

иждивяватъ

на евангелската работа, за цми
и иодвиги пол
зата, отъ които сравнително е малт'а. ПО ТОi!lИ на
'Iинъ ние парализираме силитt си, отслабваме най·
важната си работа и иждивяваме много енергия
на вtтъра. Въ миналото, па и сега, сме наклонни
да у.ъlНожаваме органитt и организациитt, додtто

BptMe

изтощимъ

силитt

негодни, аа да ПРОД'ЬJIжаваме

tIeTeHeTo

си и станемъ

по-нататъкъ.

Слtдъ

на равни реферати и доклади прtдъ Все

мирната

Мисиоиерска конференция
станало явно
ва ВСИ'Iки, 'Ie само 'IРtзъ съединеНИG на силитt
- книжовни, У'Iебни и други - евангелизирането

cBtTa ще може да се ностигне въ едно но- кратко
BptMe. Думитt: "единение, централизация на си

па

литt"

се ивговаряли

съ възторгъ

ва ли и ние слабитt въ МЪНlI'Iката

пасъ?

България да

иоука отъ по- уынтtt и ио-опптнитJ,

Ние твърдо

'10 добриrJ>

на'1ипания у пасъ, като Dъздържателното

дJ>ло и равнитJ> младежки дружества

напрtдъ елtдъ като Христосъ
се

вселятъ

отъ

И сммо подържаме,

B;I,pBaMe

въ

сърдцата

на

ще краtIнатъ

и Неговото Царство

стотини

и

хиляди

брошури и въстаици

жанието малка полза

ще принесатъ.

ио въздър

Той самъ

е

казаJlЪ: "Безъ мене не можете НИЩО да CToplITe",
но ние жалки сжщества, искаме да излtземъ по
:умни отъ Него, та безъ Неговата драгоцtнна кръnь,

безъ Неговата

изобилна

благодать.

наиъваме

съ ВСIltIIштt си сили, за да избавимъ

се

тебъ

Спаситель

се

вtстихъ.

и грtхъ

Послtдната

си кръвьпрол't,хъ.

Умрtхъ на кръста

И в'рая

Ми

До смърть

ио-нататъкъ,

за тебе

ДИРШIЪ П да ра3КРIlтикуваме

чини

330

работа

досегашнптt

сп: на

Отъ това само добро ще излtзе.

съмъ

страдалъ,

2.
Ме нъ злобата не порази
Ни де не мъ хули, в'нощь сълзи.
Азъ всtкакви бtди минахъ:
дамъ искахъ.

ТеЬъ радости да

Годинитt Ми ти зема,
Но ти отъ

твойтt,

що има,

Отъ тозъ животъ, ЩО си МllНалъ,
Една на Менъ, дали си далъ?

3.
Оставихъ свtтълъ Бащинъ храмъ,
Оставихъ славата си тамъ,
И дойдохъ B~eMHa тъмнина
Да водя тебе в'свtтлина.
Пр't,столъ остави хъ за бtди,

Хвала я хула
Мисли сега:

наслtДII.
до този день,

Какво остави

ти

за 'Менъ?

4.
За тебъ страданя Азъ търпtхъ
И в'кървавъ потъ дори облtхъ.
С'тжга горчива цtлъ обзетъ
Тамъ на Гслгота бtхъ разпtтъ.
Ти, грtшниче,

съсъ тозъ езикъ

Не би опнсалъ нейни ликъ.
Мисли, о, грtш'шче, всегла
За Мене ти пали страда?

5.
Отъ Моя Бащинъ домъ за тебъ

Донесохъ Азъ небесенъ хлtб-",
За тебъ lотънали в'разврать
Спасене, прошка, благодать,
Утъха, радость

-

,lобовыа

На Моя Богъ изъ вtчностьта,
А даде ли ти MeHt в'даръ
Сърцето твое З3 ОЛТ2РЬ?

иотъналия

добрt е да из

да си живъ

всегда щзстливъ.

За Мене ти, какво си ДЗJJЪ?

Прtраб. В.

въ вълнитt на ииянството и на гръха свЪтъ. Прt
ди да се втурне~lЪ

Bradbury.

Да те спася отъ смърть

въ

животъ отъ Духа въ сърдцата на иокаяни гръш

В.

Живота си Азъ не щадихъ,
Но

ВСИtIКИтt села и градове на БЪ.'lгария. Безъ новия
ници, хилядитt

Wm.

1.

отъ ВСИ'Iкитt

делегати на разнитt народи и дружества. Не трtб·
зеиемъ

Музu"а:

за по-ната

много вр1;ме и енергия и то често ижти въ ущърбъ

у )шлко

(ntceHb 23-та изъ "Св. пtсни·).

и.ш евангелистиtIеска работа,

основна

развитие иа христианскитt

Сериозна

"Това за тебъ еторихъ".*)

едаа отъ
къмъ

XIX.

L. Long.

ytIa-

ность, толкозъ ио-добрt ще бжде за църквитt ни

тереси на царството

А.

тtхъ е станало

болнитt страни на българския евангелИЗ~lЪ,
колкото

Прtв.

повеtIето

взематъ нпкакао

всичко

формално и безжизпепо.
която

Год.

ХРИСТИАНСКи СВъТЪ

108.

n

в.

*) НаЛIIИСЪ на I(РЪСТЪ въ бибЛИОТlката на еди нъ нtмски
свешеннкъ.
Г!JВОРИ се, че знам, нитиять Графъ Цинцен
дорфъ е започнаllЪ да обича Христа Спаснтеля съ чете
нето на този надписъ.

-

rод.

XIX.

Стр.

ХРИСТИАН СКИ СВ1)1Ъ

Д-Р'Ь Н. д. ХИЛИС'Ь.

изчезнаха

стьта

се

8еликиятъ отказъ
Дtян.

-

24: 25, 27.

И

за

Това, което

въздържание

И

за

бж

дещия сждъ, ФеJiИКСЪ, упnашенъ, от
гuвори: сега СИ иди ••. Но CJitllb на
В"J,ршаllието

на

дв"!;

години,

HaCJitayBa

Порций Фестъ,
остави Павла въ ОКОВИ·.

му палатъ, н могж

прозираха.

Търсi>ше забавл~ние,

и когато говорtше той (Павепъ) ЗI
правда,

и голtмиятъ

ществото му, заедно съ войницитt му, и 60гатството му,
станаха, като паяджина, прtз ь която Смъртьта и Вtчно

:I::I:pо пО:Е3r-E,цъ.

Текстъ

отъ Феликса:

109.

Феликса

а

ФеJ1ИКСЪ

което

той

Феликсъ

намtри бt

намtри СЖД'Ь.

търсtше 6ъ забавление;

с,,"дъ и наказание.

това

Клавди 6tще

импераrоръ, а Феликсъ и Паласъ, братъ му, бtха Ке
саревитt любимци. Никой доугъ упртвиrель нtмаше Фе
ликсоваТа

Rласть да

събира

три чрtзъ данъци

и да

сн

създаде правигелсrвоrо. Когато Кесаревитt финансии бtха
оскудtl1И,
пълководецътъ
му 1'0 съвътва да прати за
Феликса,
защото половината отъ неговото богатство би
турнало въ добро съсгояние царскот" съкровище.
Дру

Тука имаме единъ
затворникъ
въ сждилището,
който ОСЖЖllа сждияга на триБУrlата. .тука е единъ по

Сf{ЛИЯ

данникъ,

тежеше, Ф~ли«съ си спомни за Павла, затворника. Славата

коЛто издига

яеригитt

пр\;стола. Като забравя
цата

си

Д1

си

да П.нши царя

ОК08итt си, Павелъ издига

произнесе

сждъ

Като забравя пурпурната

и

наказание

си мантия,

на

на

дt.сни,

виновника,

Феликсъ се прtвива

бtше дъщеря

другъ,

а

.сега

любопитство н

воАници

изпрзтени

бидоха

истина,

гане въ ларка.

ужасява

царя,

"тлtво.

ЗJЩОТО

CI1

пурпурната
санъ
ята

и като

сждебенъ
цар!>

и

caM~

чась,

сцена

когато

Павелъ е Божиятъ
божествено

Павелъ

жена

случи

поради

иа смъртьта,

той изпраща

Феликса

lIекороня

право.

Истори

двъ други сцени, подобни
на

обвинява

прtстола

своитъ

него.

ctHK>lTt,

разперени

този
Една

Великолt

разточителности,

отъ

на

нечестивиятъ

прtдъ

въ палата на Лорензо

на умиране. Ужасенъ

крилата

на тавата,

е царьтъ 110 видимому чрtзъ

а

чрtзъ

за

се

ПIIII. Изгощенъ

бt

Феликсъ

красивата

такава

го осжжда,

мантия,

царь, царуващъ
говори

и едно поклэтване

които

принцътъ

падаха отъ

надъ него, ЛореllЗО праща

за едничкия човi>къ въ Флоренция, въ когото той има
Довърне, неговия старъ неприяте!,ь, Савонарола. Умили
телно принцътъ сж моли
за прощение. Както нtкой от
мъстителенъ ангелъ,
Сзвонарола се издигна надъ царя:
• Каешъ ли се за гръховет'!; си? Ще се откажешъ ли отъ
твоитt нечестно добит" богатства?· Ще възвърнешъ ли
свободата на Флоренция?" Лорензо потрепери като листъ,
хванатъ оть бурята. Упnзшенъ, той се сви подъ коприненитt
заВИRКИ иСавонарола излtзе изъ залата, като а',гела съ
по-впечатнтелно

разгорената

вървtше

Като

клада,

между

прtдъ

осжди

при нозtтt

на

Божи,

осждения

локато
на

телно се мол1.ше за прошка
Когато

Богъ

дойде,

младежътъ

монархъ

издн

за прtстжпле

владtтельтъ

смърть

апостолъ

припълзt
и

умили

и поср'!;дничество.

се допре.

съмнtние,

HtMa

нищо

единъ часъ и да убие малко

врЪме. Животътъ трtбва да се вижда тежъкъ на царетt.
За царя HtMa безцtлно скитане по улицата, да се загле
два въ
тамъ

прозорцитt

на

ободрява

11

магазинитt.

За царя

както казва ХУ/:lтманъ,

душата

се присъедини къмъ

нtкоя

квачи. за

царя има само

прнлично

облtюlO.

си. •

Царьтъ

малка

нъма изтt

.да се скита

група

нъма

тукъ

ка къ да

усърдни

разис

коло:ани дрехи, достолtлие и

Царет'!;

плащатъ

с к ж п О

за

коронитt си. Наситенъ отъ ДВОРЦОВifЯ смtшкарь, отъ
играчитt и магьосницитt. Феликсъ прати за Павла, каква
фнгура

прtдставпяваше онзи,

който стоеше п;>tдъ вели

кия ионаржъ и красивата жена J Колко умилителни сж
веригитt на наранения герой 1 Умилителни, тоже,
вех
тата му връхна лреха, тъмнична 6лtдина и наl1рtднала
възрасть.

Да, изкушаванъ често,

но никога Павелъ не е би.1Ъ
му щtше да на

изкушаванъ ПО·СИIIНО. Скоро изпитътъ
стане. Колко много

се

нуждаеше

ТО/:l

отъ IJриятель въ

сждилищетоl Неприятелитt му непрнсжтствуваха. Събитията
бtХII му спомогналн
часъ,

но

какво

да го изслуша царьтъ поне за еДIiНЪ

щtше

да послtдва, ако той защитtше
своето дtло пЛ изкусно, щото да осигури освобожде

грtхъ,

по велико

Феликса и ДРУСИЛIIЯ

да ИJба8И себе си, но да спасе
ВЪ оная мчнута Павловнтt вериги

бtха СЪвсъмъ забравени. Единственото нtщо, което пои

6t да спечели царьтъ и царицата. Павелъ се при
ГОтви за веЛlIката С,I работа, и както Богъ дtйствуваше
въ него, и Той ще дtйствува нз Фел~кса, Той употрtбll
нtше

BCtKO доказате.1СТВО, разказа
иие изъ пжтя за Дамаскъ,
постьта

и

безумието

на

с.lучката за неговото видt
говори за правда, за глу

гръха, аа важностьта отъ въз

държание и себе-владtние и тогава, като си издигна пръста,
бунтуване

бtгатъ отъ присжтствиего Му. Словото Божие е мечъ,
бързъ, живъ И мощенъ, който отдtля грtшника му, като
изгаря, дъто

забава,

шълъ, не като случай

бtха КО.1ЪТЪ

свътъ се почувствуваха отъ множеството. Съ поб.1tднtли
устни войни цит'!; паДI'зха на колtн1.. Повече и повече
пророкъть

отнеме

отъ желание за

апостола, съ надеЖilа че

аПОСТО.1Ъ

на осждеНI'Я

Hero

нията му и го прtладе на гнъва иа Агнето и на ужаситt
на вtчната справедливость.
Тогава ужаситt на невидимия

говори

да

за

войници.

управителя,

жестокия

единъ

въоржжени

които

два p~дa копия и

застана точно

гна ржката си,

къмъ

на

младиятъ

е обвинението

м&ченикъ къмъ своя управите:,ь. Прtдъ
и

жена

Понеже връмето му

H~eTO си отъ веригитt и затвора? Нtкои хитри ласки
за хубостыа на Друсилия, малко заглаждаха гръховетъ Й,
единъ остроуменъ и лриятенъ комплиментъ къмъ Феликса,
съ убtдителнитt НЗКУi:тва, каквито у Павла из05илваха,
и тогава свобода, и сбогомъ на веригитt и затвора. Но
не, Павелъ бtше човtкъ по Бога I Този часъ 6ъ до

пламенния мечъ, безъ Дl отвори в;>атата на Рая.

Още

царь If

съ трети.

Подбуденъ отъ
тоЛ би иогълъ

една дума

единъ

на Павловото краснорtчие бt достигнало даже до палата.

въ ужасъ прtдъ. прtсждата на Павла. Нагледно Фели;(съ
бtше царь и чрtзъ една дума, само чрi;зъ еДl\О покла
тваИ!~ на главата, той би могълъ да изпрати Павла на
г.1аворtзателя. При все това, т,-'зи затворникъ, чудно на
чрtзъ

на

живtеше

въ ВСl'лен

ната отъ човtка, н1;ма нищо по-велнко въ човtка отъ
лущата му и Бога, отъ Когото тя произхожда. Та когато
Павелъ
говорtше
за бждн"я сждъ, всичкитt
И.1ЮЗИИ

съ огненни букви на CTtHaTa наказанията за
и ужаситt на бждещия сждъ. Кржгътъ, на на кой

той описа

rptxa

то Богъ сеДIt да пази своята вселенна, той прtдстави за
огненъ кржгъ. Феликсовото лице п06лtднt като ираморъ

и той треперtше отъ сграхъ. Защото ВИlIовнитt царь и
царица бtха дошли Н1 сждиия день и аllгелътъ на свъеть

та и накаЗ8нието ги

.61>

лраТIIЛЪ отл1lво.

Стр.

Нравствено царуване.
Не еж физическитt иtща наЙ-силнитt.
Най· вели
сили не еж шумни.
Всемогжщието въ
слънчевата
лжча и гравитацията еж безшумни. ВЪ думитt
на
Т03И

KHTt

разпаленъ апостолъ

прави Ниагара

душата

притежава

лжчи

чернитt облаци.

Разтрошенъ

се

копъ,

изгуБВёI.

Ilавелъ

сновната

морална

сила,

която

НИЩl'Оженъ и вихрушкитt-смtшни. Дадено

е на слънчевитt

кътъ

да падаrъ съ неум<)рна сила в ьрху

Като

порази

постройка

въ частици свtтлина,

издигна

жезъла на

Фепиксова

животъ

на единъ сънъ,

обла·

Божия

за·

и \<ато б~зо·

той се ра'lТОПИ

и не

остави нито слtда задъ себе си. Минутно фdктивната му
кжща се събори надъ главата му. Гризене на съвtстьта

го обхвана. Страхътъ го обзе. Ужасътъ го раЗТрЪСIf.
Какви надежди той бt осуетилъ \ Какви свtтила бt уга
силъ I Какви случаи прахосалъ, както беэцtнни камъни,
които се изтърсватъ между пръститt въ морето I 'Млади·
питt му загубени, зрtлата му
му

умъртвени,

опетнено,
отвънъ,

въ

и

обгорено

червеизедено

еДИН"l-

пtхъ до

ча съ
и

Дадено

бt

великия

океанъ

на

Бога Шlлатътъ

нитt му

HtKoe
може

на

сънь.

Разрушено

OTBATpt.

Чудно е че

да мине отъ краенъ ус
на

мракъ,

Голtма

гризене

е силата

на

на Божията

Павла да заоБИКОЛII Феликса съ

вtчностьта.

Въ

ярката

му стана несжщественъ.

дрехи

челото му

старо дърво, разрушено

гърмотеницитt.

пропасть

несполука.

унижена, идеалитt

неизпълнени,

изгнило

Феликсъ

истина.

въ другъ

му

отъ

и

най,низката

CЪBtcTbTa

възрастъ

обtшанията

душата МУ, като

отъ буритt

Год. ХIХ.

христиднски свътъ
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свtТЛИl'а

на

както единъ сънь

когато Павелъ стресна Феликса, тtзи стари rptxoBe, катС!
заспали
змии, се разбудиха.
Вчерашниягъ
грtхъ е
яйце, отъ

което

нието. Хората

посtятъ

ctMeTo

Божиитt

аШ'ели

ственно

се

хората

на

добро

осжждение

върху

отговорни
отъ

дойде мъаilата

живота ,Ilважъ

дtйствие,

на

повръща

сж

тресенията

на утрото ще

обикалятъ

и наказа·

веднажъ, за да

и зло; тогава, съ

мъ:ща,

цtлиSl

душата

миналъ

само за

наказание.

Често

И

и за съ'
хора до

а пъкъ на други

като узр t,ватъ по-късно.

ум

животъ.

ctMeHaTa, но
[ptxOBeTt на нtкои

не

хождатъ на сждъ прtждеврi;менно.

изпослt.

и

-

-

по

наказанията сж

като бурнитt облаци, които се бавят'Ь по небето.

Изгубени случаи и сили.
Първото побуждение
да

поправи

Ж'iвота

на Феликса

си.

вtтъра, той мислtше да

бl; да се покае и

Разnюлянъ

като

стане и напусне

тръсгь отъ

бившия си жи·

вотъ. Но бавенето докара опасность. Той не нскаше да
дtйствува немедлено. Душевнигt му вълнения бtХ1 прави,
но той не прtвърна

чувствата

подобни на

-

цв1;тове

си въ дtла. Чувствата сж

т1; трtбва да

се оБЪРfiатъ въ мл~дъ плодъ. Веднажъ

прод ьлжатъ и да
сърцето разбудено

и желанията пламнали, не осгава друго освtнъ длъжность

да се дtЙсгвува. О, да бl;ше Ф .. ликсь станалъ мжже
ственъ \ Ние копнtечъ да го чуемъ да каже: "Ще сгана
да ида при Огца си"\ Въ усърдието си, ние чувствуваме,
та

че бихме го издигнали отъ

прtстола

дили да дtЙствува. Умътъ му

и бихме

го прину'

го у6kждаваше да измtни

311атото му стана, като тенеке и пурпур~

живота си. С bBtcTbTa му го измжчваwе,

дрипи. Всичкитt му свtтски

го изобличаваше, паме! ьта му шепнtше. своето прtдупрtж·

почести те·

fHtexa

денне, страхътъ

го заплашваше.

разсждъкътъ

Но той оглагаш~.

му

Когато

леко
като талаша въ сравнение съ златото на
Божия законъ
Умътъ му ся прtвърна въ огнено море.
цtлата
земя
ся молt'uе; всичко
около него бt една

имамъ .по-удобно BptMe", азъ ще пратя за тебе. Утр"!; ше
има доволно врtие. Има едно нов.} божество днесъ, ПОСТI\'

черна рtкэ, която го влtчеше къмъ царството Н1 смъртьта.
Най-сtтнt той видt нtщата въ правата имъ преспектива,

основа азъ училище10~ jlрt·ЩС!'с-еотл.I.Ч\ отъ лошитt си

като знаеше, че само едно нtщо бt потрtбно, именно:
да струва волята Божия, като подчини себе си напъл 10
на

светия

му

зако нъ.

отъ

плочкит1>

опивателн~ чаша,

дtлието и ще

ателитt

Голtма е силата на съвtстьта. Нравствената способность
може да разбуди паметыа
и да l'Iаправи мъртвото ми
нало да живtе. Чуденъ фактъ е ntтo споиени, увtхнали
върнатъ въ ранната

другари, I'звиква младежътъ

на

YTpt

О, безумни, знайте че

имашъ

гонишъ еДИI\Ъ

метеоръ.

което е било,

Грtхътъ се набива

въ душата

сжщо, както огънътъ вкарва боята въ чинията. Бунтъ
проти въ Бога и неговия dаконъ изглежда, като да вкарва
златото въ състава

страхува
тънъкъ

да

се

пласrъ

на

душата.

Казнатъ,

снема на портретъ.
оп

неговата

душа

лавя за
картината.
Като не
ИНllиецъ, BtpBa, че ако хиляда
лото му тtло би се избtлило
останало. Вие се усмихвате на
но

нека

ви

кажа,

че

нзхвръкнува

и

едно

и

се

за

мнtнията

на индиеца съдържатъ
съвършено истински.

едно леко вещество напуща душата,

за да се прилtпи за
лиза

се

разбира, червенокожиятъ
портрета се снематъ, utи оп него нищо не б;.l
разбиранията на индиеца,

едннъ поетически елементъ, който е

Душата съгрtшава;

че индиецътъ

Той мисли, че единъ

ново

rptxa.

Съ всtкой новъ грtхъ из·

издишане.

-

Колкото

rptxo.

YTpt
yTpt

ще

запиша

името

си

нtманикога да дойде.

утр1>1 Тн живtеш ь на ули
и въ кжщата съ име, • Никога' •

ДаАте Залогъ за 6;кдещето.

се раз

сега, отгдt ще

на паметыа. ТоiЮ,

за винаги.

ще напусна без

HtMa

по-трайни

еж каРТИНflтt

Но

ЦlIта наречена "По· Послt"

дойде,

остане

YTpt

ще се ПрИСI.единя къмъ послtдова

Исуса Христа.

буди. Древнитt артисти си служили съ сини и червени
бои които не избtлявали даже за 500 години. Но още
ще си

ще

Утр"!; ще се откажа отъ таЗII

шепне пияницата.

между неговитt апостоли.

на паметьта, могатъ да се въз

си прtсиота, когато съвtстыа

"YTpt" Yrpt

се прtдамъ на трудолюбие и наука, разсжж

дава младежътъ.

Една разбудена паметь.

за винаги

вено въ храма и името lIг тая богиня.То е

YTpt

ctHKaTa

е само

то ще бжде днесъ.

на единъ сънь. Когато

угрото

Ако не щешъ да д-t,йствувашъ

сила

да дtйсгвувашъ

Не отлагай I

yTpt?

Ти

Това е пжтьтъ на

1 Изгt.lРИ задъ себе си всич
китt мостове.
Обърни се къмъ Оногова, Който е най
близо до тебе и направи обрtкъ. Дай залогъ за бжде
щето. Разсждъкътъ расте. чрtзъ употрtба, TtJIOTO - чрtзъ

смъртьта. Стани и дtйствувай

упражнение, паыетыа -чрtзъ практика и волята- чр1;з ь дъй.

ствуване и рtшителность. Нищо

не отслабва 'гъй волята
както отлагането. Нерtшителностьта е тъй съсипателна за

характера, както

гнилостьта

въ срутения покривъ на

църк

вата
Уестминстеръ Абе.
Ний живtемъ въ единъ свtтъ
дtто занемарата затрива саыитt на дарби.

Не отдавна азъ бtхъ въ Анъ Арбъръ. Като вървtхъ
по улицата,

при

електрическото

ричка се пусна по дървото и

освtтление,

една

кате

се изправи прtдъ мене, като

ния, зачатъкътъ на душата едва ли остава. ТоВ2 е опит
ность душата, която грtши, тя ще умре". Това е исто

простираше краченцаrа си за Орtхи. Това бtше една бtдна,
постала, изгладнtла катtрица.
Всичкигt добри катерици
до сега трtбваше да сж на леглото си. Само сказчицитt
имаха право да сж будни по това BptMe на нощьта. Тру
долюбивитt катерици не биваше да стоя тъ гладни прtзъ

рия

февруари.

BeTt

върху паметъта се увеличаватъ,
душата става все
по-малка и по·малка. Най-сетнt слtдъ хиляди прtгрtше

-

грtхътъ

рааТОЦIIВ;I

самата

сграда

на

душата. И ,

Защо не

си е натрупала

орtхи

въ земята ц

Год.XlХ.

в ь голtмитt дж бови
питахъ.

дървета на

околностьта?

научихъ се. че градскиятъ

съвtтъ

Като раз

поеТАШИЛЪ

не.

общения, каквО не би сторилъ I Що би било ако, както
Савла, той прtКж'снtше връзкитt съ миналото? Феликсъ

благоразумно, като заповtдалъ да избиятъ катерицитt.
Ученицитt отъ колегията ги бtха храНИJlИ изобилно; като
ззтлъстtли,
катерицитt станали лtниви и разточителни.
Когато първиять мраdЪ нападналъ, т1; занемарили да си
трупагъ орвхи З1 прtзь зимнитt студове. Скоро, чр1;зъ

ла на кесаритt. Феликсъ би MOГЪiIЪ да тикне

невнимание,

китt? Какъ може параходът ь

Tt

И тъй, малко

тъмна нощь
катерицата

и-~губили

сила

BctKa

по-малко, онази

пр1;въ

изл1;зе

за

себеиздърж~не.

катерица излаДlfзла.

феврури,

Една

отслабнала и изгладнtла,

да си изпроси едичъ залъкъ. Изчерпани

111.

Стр.

ХРИСТИАНСКИ СВъТЪ

можеше

да

да

стане

великъ апостолъ,

би могълъ ДI

-

рtдъ съ хи.1ЯДИ

ВЪЗРОДИТf'ль

на

нзро

въздигне христиаilСТВОТО до прtсто

cBtTa

нап'

ГОДИНiI. Но грtхътъ го държеше здраво.

Какъ може да се движи машината,

додtто стоятъ СПlfрач

да напусне пристанището,

до когато котвитt сж спуснати? Какъ би иогълъ

миятъ океански параходъ
Острата гранитиа стрtла

да

се

отдtли

б1; прорtЗ1ла

отъ

голt

скалитt?

дупка прtзъ

дъ

сж вече силитt iI за себеиздържане, съсипа:iИ инстинктитt
Тя се бtше прtдзла. Ученици~1; казватъ. че всички
тtзи катерици трtба да измратъ и да се замtстятъ съ
други отъ гората. Но защо се усмихвзшъ на глупо
стьта на една катерица? Не знаешъ ли, че това е само

ритt и приливитt го разтрошиха на парчета. Клеопатра
съсипа Маркъ Антония и Юлий Кесаря. делила
опро
пасти Самсона. О. кой би иогълъ да измtри влиянието

единъ слабъ образъ на това, което ти си сторилъ съ себе

на женитt?

си? Кждt е свtжостъта на младостьта ти? Ззщо сж,
изгорtл'и тtзи факли? Кждt сж, идеалитt, които еднажъ
блещtха като звtзди? Ка къ така, че ти си напуснзлъ мо

сьпругиrt и маЙк.пt. си .мжжетt падатъ.

литвата, нtжната

които ПрИД8ватъ доброта на злитt мжже I О, тtзи жени,
надарени съ сила да запалятъ факлата и я турятъ въ
ржката на пЖ,тешеСТLJеник 11 Това, което женитt адмири
ратъ, мжжет1; сгаватъ Ако женитt пожелаятъ войводи,
мжжетt Щt: се сражаватъ зарадъ тtхъ; ако женнтt поис·

u.

услуга

и ОНIIЯ

слаДКlf и благи

помощи

на иаА'малкитt Божи» чада? Истина, обичаятъ те е вко·
равилъ като д,бела слана. Даже и лавата на кратера на
Везуви

закоравtпз, ЩО мъ

вулканътъ

утихне.

И ще лп

останешъ ти въ беЗЧУЕсгвие, въ онtмtВЗllе и ЗЗМ1.р·вtлость?
Тозп е надгробниятъ надпнсъ на Феликса: ~ Той отложи
до yTpt; слtдователно uзгуби душата са".

PtKaTa

ното на носа на парахода и би го заловила здраво о скала
та. И така ВЪJlнитt се изди:-аха и спадаха, до
като бу.

жени,

които

които

отражавать

катъ

иэслtдователь

злато.

даде великия от

да си отговорите на ТО3Ъ въпросъ погледнете

КЫIЪ хубавата друсилия до него. Той и бt далъ залогъ,
и тя го имаше въ ржката СИ.

HtMaUle

ли сила

да

стане

и се отдtли отъ нея, за неговото добро и за нейното?
Ахъ, тая сила не бt негова. Ако да бt останало пОне
малко добро въ Друсилчя, тя би станала и избtгала изъ

едната врата и Феликсъ

-

отъ другата. О, ако

ДОСТОИНСТ80

изтънчеН1СГЬ

на

на

и чрtзъ

тtзи красни
грубитt,

неодtланитt,

и имъ врЖ,чатъ любовьта си,

Iшцитt. Ако женитi; трtба

жия Духъ, защо той не зе рtшитеЛllа сгжпка З8 винаги,

да рtшеше великия въпросъ? Защо

0\

за тtхъ

и до полюситt и

тра.

Иорданъ, Палестина.
ни камъни,

и

прндаватъ

\fжжетt се осмtляватъ да отидатъ

По, ще попита нtкоЙ. какво възпираше Феликса?
Въ онзи часъ, когато треперt'1Jе отъ изобличението на Бо

казъ? За

Чрtзъ женитt ИА\жетt се въздигагъ

само този

човtкъ би ималъ сила да се отдtли отъ лошитt СИ cъ~

да иматъ злато и скжпоцtн,

мжжетt сж готови да отидатъ и да

тър,:ятъ

Слава нэ женитt, които турятъ правосждие въ пра

вителството, етика въ законитt,

идеали

въ

политиката,

милость въ реформитt, человtколюбие въ религията? Но
горко на лошитt жени, на които себелюбието е дребна
востьта. лекостьта и любовьта за охалность
най-сетнt
изгасятъ свtтлинката въ душит}; на мжжетi; и ги пове·

ждатъ Н8ДОЛУ изъ пропастьта I

Заминаха вече Феликсъ и Друсилия

само легенда

I

I Имената

имъ еж

Съсипаm, е хубавиятъ имъ палатъ. Топ

една развалина. Сама Павелъ

н

неговитt

силни

е

ДОQОДИ
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остзватъ. Прtзъ lIългитt пролоии
пристигатъ прtдупрtжденията и

-

И дружно

на врtието до насъ
у6tпителнитt гласове

\

Пр1;махни

опрtдtпеното му

страхътъ I Д t"cTByBa"

BptMe.

I

Днесъ

С'величественъ отв'hтъ.

нутата

е

кжса.

но

е

достатъчно

дълга,

се покаешъ. Напусни унизителното

Единъ часъ

6t

.. О,

за да

е

"Падна товаръ отъ робски плещи,

"Настана.'!ъ е тържественъ часъl

Ми·

станешъ

nВ'съюзъ свещенъ елате, братя,
»Основа здрава да сградимъ I
.Минаха робски дни, проклятя .ВБкъ златенъ скоро да вtстимъ!

и

си естество за винаги.

достатъченъ за крадеца на кръста; за Ни

кодиuа, КО"ТО ся срtщна съ Иисуса нощt; за онази жена
при кладенеца. Е". една такава миtfута е сждбоносна. О,
чуй Неговия гласъ, гласа на с"Ьв1;стьта и на паметьта. Чуй
Неговия гласъ. глзсътъ на изобличение, гласътъ иа по·
1IaHBaHe, гласътъ на инлостъ и на любовь. Ти не сн да

Некъ викнемъ да запtемъ
да екне цtли

великата покана

1

за

дtто

си

Знай, че отлагането е отказване.
Изберете

сега

кому

пЕто,

благосло·

ще служите«

I

Феликсъ потрепера, но отложи. Тогава, наЙ·послt, тоЯ си

О.

S. Marden.

Младежи въ неблагоприятни

отиде, като остави Павла въ затвора. Ще ли и ти сжщо
да си отидешъ и да оставишь Спасителя въ вериги задъ

себе си?

условия.
.6иждамъ ли човtкъ УСЪрIlенъ
въ работата си. той ще стои пр1IДЪ
царе".

Прtвела: М. Ю. Икономова.

Некъ викнемъ да зап-hемъ!

*)

(Обе4ниителеиъ химн'Ь на Мл. Хр. Организации въ България
и Македония.

Музика: но Б. АМИРХАНЯНЪ.

.. Веднажъ

Зората вечъ огрява
И наши небосклонъ,
Младежи съживява

Отъ Дуна въ до Атонъ.

Надъ насъ сега минуватъ
Велики часове,
Отъ вс'hкжд'h се чуватъ
Възторжни гласове:
пО, братя, дайте си ржцtтt
.В'СЪЮЗ1t за дружба, за борби
.да дигнемъ фаръ за BtKoBeTt,
.За пжть в'човtшкиrn С'ждби I
.Сърдца некъ дишатъ въздухъ чисти,

• Некъ кр'hпне умъ в'добри дtла;
• На правда поривътъ лжчисти
.Да rpte нашит'h чела I
Некъ викнемъ да зап'hемъ
Да екне цtли сводъ

Обнова да пос'hемъ

I

11.
Вечъ мисли братски стрtскатъ
Заспалитt сърдца,

В'незнайна радость бл'hскатъ

Младежкиг'h лица.

*) 110 случаА обединителния конгресъ на Младежкитt Хри·
стиански Оргаиизации въ България и Маl'едония, коАТО ше стане
ръ София "а Ь, 6 и 7 JQJlИ т. Г.

нtщо постигна-:о,

nакъ

може да се

пос

тигне· казваше момъкътъ, лишенъ отъ добри условия, коnто
стана лордъ

БИКОНl1СВИЛДЪ,

знаменитъ

пръвъ министъръ на

АНГЛlIЯ.
..Не съмъ ро бъ, нито плtнникъ, и чрtзъ енер
гиа мога да надвна и по·голtми прtпятетвив". Евреnска
кръвь течеше въ жилитt му и всичко му се видtще про·
тивно,

1.

у нашия народъ

В. П. В.

отхsърлнлъ

днесъ полагамъ прtдъ васъ животъ и смърть,
вение и проклетия·.

сводъ

Обнова да посtемъ
у нашия народъ I

лечъ отъ царството Божие. Ти сн като онзи млапежъ на
когото И"усъ погледна и като го гледаше, възлюби го.
Защо да си отидишъ нажаленъ,

чуйте позива горещи I

.Високо дигаме ний гласъ:

Още еднажъ ти си въ голtмата

сждебна зала. Божиитt ангели те турятъ на изпитъ.

запяватъ,

Горитt заехтяватъ

Пази се да не би и ти да повторишъ Феликсовия грtхъ !

Богъ поругаемъ не бива. Характерътъ е нtщо, което
трtбва дс се постигне. Добродtтелитt трtбва да се раз
работватъ. НеобходИМИ сж рtшителность и нисоки идеали

Не отлагай

катъ

Оглашатъ цtли св'hтъ,

но той знаеше

примtра

на

Иосифа,

пръвъ министъръ на ЕГИl1етъ нtщо прtди

години и

онзи на Данаила,

на най-великия деспотъ въ

KOnTO бtше

cBtTa,

стана

пръвъ министеръ

BtKa

петь

който

четири хиляди

прtди

Хри

ста. Отблъснатъ, обруганъ, подигранъ, освирканъ въ ка
марата на о";щинитt, тоП каза само: .BptMeTO ще доП де,
когато ще ме слушате».

BptMero

лоnде и момък'Ьтъ безъ

добри условия, но съ рtшителна воля, размахва
въртъ СТОJltтие скиптъра на Англия.

за

чет

Хенри Клеn бtше едно отъ седемы!; дtца на

една

вдовица тъй бtдна,

че едвам'Ь

можеше

да го

поддържа

въ основното селско училище, гдtто тоП прtкара само три
читаики, момъкътъ, който -:е бtше училъ да говори въ

единъ стоборъ,
телство,
тори

и

съ една крава

и единъ

стана единъ отъ наn-великитt
държавници

конь

за

слуша

американски

ора

•

Вижъ Кейлера, борещъ се съ сиромашия

и прtпят .

ствия, книгитt му изгорени публично ПО заповtдь на дър·
жавата, библиотеката му заключена отъ езуититt, а самъ
той заточеlfb отъ наРОДНI:iЯ гнtвъ. Utли седемнадесетъ го
дини той тихо работи върху изтъкването на великитt прин'
ципи, че планетитt се въртятъ въ елипси съ слънцето въ
единия фокусъ; че една линия съединеща центъра на зе
мята съ центъра на слънцето прtминава
равни

пространства

и че квадратит"!;

въ равни

BptMeTo

на

BptMeHa

на върте

нето на планетитt около слънцето
сж пропорционални
съ кубоветt на срtдното имъ отъ слънцето отстояние.
Тозъ момъкъ, лишенъ отъ благоприятни условия. стана
единъ отъ наЙ·великитt

астрономи

.. Когато открихъ че съмъ
Дюма, • азъ рtшихъ да живtя,

въ

cstTa.
, каза

черенъ·

Александръ

като да съмъ бtлъ И тъп

3;11> накарахъ хората да гледатъ подъ кожата ми".
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Що за благоприятни условия имаше Галилей, та спе·
чели име въ физиката и астрrномията, когато е знайно,

лtкарь и гретото -

че родителитt му го заставяха да слtпва медицинско

като

учи

лище? Но затова пъкъ, когато Венеиия rпtше, той 6:ttше
въ кулата на св. Марко и отъ тамъ откри спж.тнииИl't на
Юпитера и фазитt иа Венера съ телескопъ - еди нъ ин·
струментъ, който ако сзмъ той не

откри,

направи

практиченъ. Когато го накараха на кот!;н!;
порииае

учението

си

за

цето, всичкитt ужаси
ратъ

този

въртенето

на

поне

публично

земята около

да

слън·

на ИНКВИЗИЦllята не магаха да нака·

слабъ седемдесетгодишенъ

старецъ да

си не

пошепне: "Тя пакъ се върти·. А когато го хвърлиха

въ

тъмниuа, тъй силно бl;ше усърдието му въ научни из:лtд
вания, щото

съ

една

сламка

тржба е сравнително
сжщия диаметръ.
прtст~на

па

CII,

въ каютата

дОkазз,

че

Даже и като ослtпt съвършено,

той не

работи.

Въобразете

си очудването

на

кралското

прати своя рапортъ за откриването
който,

и. Тоя мо
условия

ржцt направи телескопа, съ койтО откри

си

подходеша.

едни

родители,

бtше едно ОТЪ

които

отъ

сиромашия,

осемы"!;

дtца

държеха

само

една стая. Жоржъ пасtше кравитt на единъ съсtдъ, и
тъй си нареждаше работата, щото намираше BptMe да си

строи машини Отъ глина съ комини отъ бъзови пр~чки. На

която той не б'i пр!;дприе.1Ъ.

гр?жданската

му доблесть

готовностьта

му

отъ

да

смъртоносната

жълта

Мжжетt,

cBtTa

разглобяваше

мзшината

си,

IIзучваше я и правtше ОПIIТII съ други.
като ВI!ЛИКЪ изобрtтатель
струкция, ония,
рекоха

да зз(ме

първо

актриса

не

си и играrха,

кон·
на·

грация, Шарлота

ыtсто като актриса,

можеше

Кушманъ, нейната учеНloIчка,

Катерина,
да

I<ушминъ

и то

въ

и сполучи.

се яви

на сцената

я замtсти.

роли

Еднажъ
и

Прtзъ оназъ

г· ца

ве·

черь тя поддържа съ такъва интелигентность 11 желъзна
воля вниманието на публиката, щото 110слtдната ilзбрзви
отсжтствието на едната пластика lIа женската граЦIIЯ. ТЯ
бtше

бtдР.а,

без ь прияте.1И

и непозната

до тогава, но ко·

гато завtсата се спусна слъдъ първото И дебютнрзне на
лондонския театръ, нейната репутаllИЯ бtше вече създа·
дена. По,късно, когато лtкарьтъ и КRЗЗ, че е з.болtла
отъ ужасна, неизлtчима болесть, тя не трепна, а спокойно
отвърна: .Азъ се научихъ да живi;я съ неволятаМ.

Една бtдна негърка, колибарка, изъ южнитt покрай

НIIНII на С. Държави, имаше саыо едни пантаЛОНllза трат'!;
си момченца,

110

тя тъй

силно желаеше

ги пращаше по редъ на училище.

миче отъ

ceBtpHIITt

тtзи момченца

дни и че

държави,

дохожда

и тритъ

забtлtжи, че

на училище

Hoctxa

да ги изучи, щото

УЧlIТеЛК2та,
п,)

едно

BctKO

еднажъ

въ

мо

отъ
три

едни и СКЩI' пзнтал.онки. Бtд·

ната майка възпитаваше дtцата си др>;олкото И бl;ш~ въ
силота

той

Еаното стана учитель

въ една

колегия, другото--

1) Единственото обяснение, което глупав!!!t и лt.нивитt си
даватъ за успtха на другит\; хора. Пр.

обръша

на народна
си за

сж

НУЖllа

спасяване

черти

и

хора

на единъ

ха-

.,' . <...
на

връмето

си:

бl;дни

Прt"разс,Ждъцитt за плl;мето и пола
на мЛад~та.
негърка ЕДМОНilЯ Люисъ не я сплашиха въ борбата ~и да.'
се

ИЗllигне

въ

честь

и

слава, като

,

скулпторка.

Фредъ Дугласъ почна Ж,lвота съ по-мапко отъ ~Ни."

що, понеже не

притежаваше

бидейки обвързанъ отъ

нито

собственото си

тtло,

прtди рождението си да изплаща

дъпговеТБ на господаря си. За да стигне тамъ, отъ гдъ
ТО наЙ·бtдното бtJiо момче почва, тоА трtбваше да прt
прtмине толкова, колкото б'

било нужно на послtднето,
за да стане прtдседатель на СЪС'Дllllенитt Държави. Само
дважъ, или

трижъ

щt, по за единъ

се вид1;

часъ,

нtмаше

забраняваха

за

той

което

УЧflтель,

Той нtмаше

Но, нtкакъ си, незабtлtзано
"икаква

прtграпа

риера. Той

за

н да пишатъ.

отъ господаря си,

той спо·

азбуката, слtдъ

не можеше да се тури

засрами

BptMe,

на плантацията

да четаlЪ

по книжни парцали

бъхти

условия за учене,

пъ къ и праВИ.1ата

учатъ

Hcr

то

да

пжть и да се върне на

нивата.

на роби да се

лучи да научи

съ майка си, 11

тя тр1;бвше

на

което

неговата

ка·

хиляди бtли младежи. На двадесеть н

една годнна той побtгна отъ робството,

замииа на сtверъ и

тамъ рзботи, като пристанищенъ прtносвачъ.

като Розалиндъ и Кралица
г лавната

машинната

1)

Лишена отъ хубость И
рtши

BptMeTo

11,

Когато се ПРОЧУ,

въ подобрtние

I(ОИТО уБЕваха

го късметлия.

почистваше

треска,

почти всички

понеже

цитt Жоржъ,

ВСБка

неприятна,

които пнесъ направляватъ лостоветt, които
бtхз

ни да пише,

нейнъ

BptMe
живота

рактеръ, достойни за подръжание.

па двадесеть километра

и той

Като Мидасъ

въ

рискува

да иде прнзори на

стана учитель

като

като чергар

ната му страсть къмъ парата не може никому да се прt
порж.ча, но грижливото МУ ИЗlIълнение на Bctl<a работа,

на, на която огнярь бtше баща МУ. Тсй не знаеше, ни да чете,
но машината му

AMep;IKa,

за

ше въ злато всичко, каквото побарваше и стана еДШ1Ъ
отъ най богатитt търговци на Филаделфия. Необикновен

седемнадесеть гоаини бtше, когато му се повtри еана маши

ученикъ. Когато, въ ПРЗЗДННЧIIИ дни, Р" Ц'!;ТБ на другаритt
му бtха' заеТII въ игра, или изтриваха маситt на ПИ вни

ЗЗМИ'IЗ

fitмаше работа, неважи колко мжчна и

факти непознати

дори на най добрt въоржженитt на негово връме астро
номи. Двъста спекули излъ той прtпи да намtри една

11

момче

че. А'lбнцията му бtш ~ да ИЗlлуна и да успtе на

utHa.

момчета.

свирtше на корнетъ за прtхраната 'си, съ собственитt

на

десетгодишно

на звtздата Георгиумъ
домашни

благоприятни

ДО\fашни условии. Той оставн дома си въ Фрзнция,

движатъ

лишенъ отъ благоприятни

Жоржъ Стефънсонъ

IIзвинение за прахосанъ животь I
Стефанъ Жираръ бtше лишеliЪ отъ

му из·

Сидусъ, орбитата и скоростьта на движението

свещеникъ. Каl{ЪВЪ урокъ за иладежитt,

които посочвзтъ липсата на благ JПрИЯ гни домашни уС.10ВИЯ,

дружество

въ Англия, когато бtдниятъ, непознатъ Хершелъ

мъкъ,

една

много по-яка отъ еди нъ пржтъ имащъ

113.

По,късн) у

даде ~IY се случай да говори въ едно противор~ бско събрание
въ еЮIНЪ градецъ, глtто направи такова добро впечатление,
щото го проглзснха агентъ на противоробското дружеСТdО въ

Масачузетсъ. Въ пжтуването си по агитаЦИII отъ МБСТО на
той се занимаваше съ всичката си Сl1ла. Изпратенъ
въ Европа съ сжщата
ц1;ль, той спечели приятелството

MtCTO,

на н1;I<ОЛI<О англичани, които
лиш'И, съ конто ОТКУПJI
вtСТIII!КЪ,

BlicoKa

послt другъ, заема

аДМИНlIстративна

между чернитt
отечеството

му вржчнха

750

св060.1ата си. Той
за

служба

11

"tколко

лири стер·

IIЗД1ва

едннъ

ГОДШIII

една

лнесъ то!! е пр LB1: из·

по вличние и гордость за

отъ

B(tKOfO

~IY.

Не бliше ли роденото

въ горска КО.1IIба момче, кое

то безъ У'IIfЛl1ше, книги, у ,итепь и "'аЙ обнкновенитt по·
собия, спечели удивлението на човtчеството чрtзъ домаш

ната си раЗСЖДJIIIВОСТЬ, проявеиа като прtдсеrатель прtзъ
на гражданската по!!на и като освободитель на че
тирит1; милиона роби?

BptMe
какъ

та
учи

Погледнете

тозъ

сtче

въ маЛI<ClТО имение,

си

греди

дървена

аритметика

огнището.

Въ

Блякстоновитt

колиба

писокъ,
безъ

и граматика

желанието
коментарии,

слабъ, грозенъ

момъкъ,

гради

проста·

потонъ и прозарии,
вечерь

си

какъ

да

срtщ}

знае

ка къ

пламъка

той земаше по ceдeMдe~elb

.10метра пжть, за да си иабави

utHH\lTt

Ila

съдържаllllето на
ки

томове и ИЗЧ\lташе

по сто,ина сrраници ОТЪ тtхъ дори да се

върне.

Авра·

Стр.

амъ ЛИНКЪЛ!lЪ не наслtllИ никакви богатства и
получи чрtзъ късметъ.
въ

неуморно

Благосъстоянието

постоянсгво

и

право

му

нищо

не

се състоеше

сърце.

Въ друга еДН1 дър"ена хижа една б1;дна
вдовица
.Държи въ прtгрждкитt си едно момченце на осемнаllесетъ
Mt("ella и си МIIСЛИ, какъ ще упази рожбитt си отъ вълка.
Момчето пораства и с,т\;дъ нtколко ГОДIIIIИ го 'виж
ла\lе
въ

да

час"Ь то

помогне

ше сь що да
то

купи,

охотно

кан·'лъ. Не

на майка

въ изучване

nptKapBa

З1еМ1Ш~

се

залавя

си.

8сtки

отъ
да

други.

отеч~ственото

ловкость да

чай.

Не важи

въ дворецъ;
се сили

знаме,

пипне

дали

у когото

има

енер

своя благоприятен." слу

е

ако той

годенъ

въ

е обладэнъ

да се ИЗ;J:игае,

горска

хижа,

огъ рtшитеllНа

ни човtци. IIИ дяволи

или

воля

не

го зэдържа.

и

могат ъ

Г.

покрай

Уроци ОТ"ь Евангелието на Матея.

единъ

Бtлtжки отъ проф. Qени.

слtдъ мноГо то заявява въ една прогимназ"я

Г,IДИНИ из"illратъ го въ д~партаментния

-

Недtлио училище.

HtMa·

На щесна'lссетъ

,{ара му.Лl та

слtдъ дв"I; rvди'ш СВЪ;JlUва съ отличие; на

HB3JeCeTb

сенатъ

който
и шесть

и на трид~

в ь конгреса. А двадесть и седемь ГОДltНИ слtлъ

леlfЫЪ, когато заяви да бие

звънеца

на

прогимназията,

джеимсъ А. ГеРфllJlдЪ стана прtлсе'1атель ва С. Държа
ви. Вдъхнuвението отъ единъ подобенъ примtръ
за единъ

подъ

гия и

откжснатъ

кннги, които като

да бие звънеца и да помита, зз да се учи въ нея.
По късно го намираме въ единъ к 'лежъ,

сеть и три

J.lllадежъ

сtче лърва и да разработва образуванзта полянка

гората, за да

години

Год .. XIX.

ХРИСТИАНСКИ CB~ТЪ

114.

младежъ

повече

отъ

всичкото

струва

богатство

Урокъ

1. Юш 4. Картини отъ Царството'
13: 31-33,44--52). Пригчата за сtятеля CTO~

(Маг.

е!ХНИ'lка като урокъ върху естествоТо.) на царствотО Божие'
остзналиг-В шесп. притчи въ Маг. 13 обрауватъ три
двойки. П ьрвата

серъ"; и

на

АСТОРОIlЦИ, Вандербилтовци и ГУЛllОНЦИ.

двойка

състои отъ .синаповотО зърно·

Ii кваса; втората отъ "скритото имане" и "безцtнния би

1.

TpeTara отъ
,Синаповото

"плtвелитt

и невода.·
и ,.квасътъ· сж притчи за

зърно"

растенето на царсгвото. Въ нtКQИ отношения .сtятелыъ·
е обезсърдчителна
притча, н,:> Исусъ дойде да изпълни
на Исая: "HtMa да изчезне, нито да мало
8ъпрtки скромнитt начала царството Ба·

пророчеството

душествува·

•

жие има пр-Вдъ себе
си велико бждеще. Притчата за
синаповото зърно пояснява неговото видимо растене и
разпространение. Когато Исусъ говорtше. царството БJ'
жие

се

разключаваше

обзема

една

цитt въ въздуха.

само

въ

часть

fOJltM3

самаго

отъ

които прtвитаватъ

вото· ни напомнятъ за ЕзеКИЛh

него, НО

Думит-В

CBtT3.

сега

въ вtтвитt на дър.

о ст. и данаилъ

31:

то

за "пти

4: 21,

кждtто се казва, че велик )то царство Божие ще бжде
домъ и цриб-Вжище на народитt. Притчата за кваса по·

казва

вжтрtшното

растене

на

царството. Квасъ1"Ъ д1;й

ствуви догд"!; за кваси всичкото брашно. Така е и съ цар

ството БОЖlе то промtня всичко, което досtга като му
придава небесни качества. Оrдtлни хора, фамилии, народи
- всички ще станатъ христиани и то изъ дъно. Другад"!;
въ словото Божие квасътъ се Уllотрtбява фиг)·ративно. за

HtKoe

да означи

"квасътъ
защо

нtкои

ването

лошо

фарисейски

'Ie

тълкуватъ.

както

е

случаятъ съ

(Мат.

тая притча

Ето

16: 6)

означава

разкап

на църкв]та. Обаче главН1ТО нtщо ту къ не е, да.'!и

квасътъ е добъръ,
лата

влияние,

и садукейски"

или

лош Ь.

му да влияе на околната

но просто да

покаже си

срl;да и я направи

подобна

на себе си.

2.
6исерь·

.Притчитt

за скритото

показватъ

ц-Вната

имане·

и .безцtнниятъ

на царството Божие. И

казватъ, че то е най,нисшето

не може да се ОТКУПИ. И въ двата случая

даВ1I всичко,
съкровището
ще

му

Измежлу всесвtтскит-В велики герои и
личатъ МIiОЗllна, чиито ЛЮЛКII с

\\

б 'ли

б.lагодtтели

притиснаТt1

бtднитt ко.l,.би отъ нуждага, но които отб.lъ,:наха
зитt нт сждбата

бе зъ да разчитатъ

С6Щ~

подъ

тала·

другиму оев !;нъ

на

милостьта Божия и собственитt СИ сили.
Съ петь шанеа въ Bcl;Ka ржка и една неnрfЬ/(ЛОН
на ЦfЬЛЬ,

нито единь м.lаllежъ,

колкото

и

да е

не трtбва да се отчайва. Има хлtбъ и успtхъ за

б-Вденъ,

всtки

когато
въ

радость

му

небесно

подобно
и

се

намtри

случзйно,

би('ери

-

про

за да добие

безъ да г ~eдa колко

различаватъ и допълнятъ:

съкровището

бе1Ъ

човtкътъ

(cr. 44),

дз

нi;що;

измtр!! еrшиъ

въ нивата. Той

е З"311,1Ъ пръди, че има

второ

търговецътъ тър·

HecpaB'leHO

хуба,>ъ, именно

търсi;ше. ТЪ'{мо тъй става въ живота. Христосъ

cBi;Ta,

когато

Други

гладни и

СЛУ'lаЙна.
внезапно

търпtливо

Тъ
се

мислятъ

срi;щнатъ

търсятъ

и

Обаче.

по

тоя

както

да признаемъ неговата

нач~иъ

и

се

зз нtщо друго
лице съ лице съ

висш~то

Ж~Дffl1 за нtщо по-съвършено,

което знаятъ

Христа.

съ

Прtlтчитt

явява иа Мf10ЗИ'iЗ
Него.

има

царството

човъкътъ

откупва

въ нив~та

Хенделъ, авторъ нз прочутото ораторио. ,Месия·.

-

струва.

първо,
го

що

HBtTt
ntHa

благо, което съ никоя

добро, т"!; сж

по-цtино отъ това,

наЙ·по:л-В

па го намtримь,

т"!; намиратъ

необходимо е

ц-Вна и да .счет~~\ъ всичко за ИЗ~lетъ.

само Христа да пра~обиемъ.· Павловата опитность въ Филиц.

Гол.

XJX.

ХРИСТИАНСКИ СВ1>ТЪ

3: 1, 8 показва, какво' ни учи Исусъ съ тия двt притчи.
3.• ПлtвеЛliтt и неводътъ· ни учат'J>, че царството

Божие, както ние гледаме на него, е една сиtсь оть до.
бро и зло, ио най послt ще се отдtли едното отъ дру.
гото.
Плtвелитt и Житото растатъ заедно; добри и
лоши

риби

има

въ мрtжата,

датъ пробрани.

но haR-послt тt ще бж.

Мжчцо е да се разбере петдесеть и вториятъ стихъ,
но

ТОй

може

да

се

изтълкува

чрtзъ

самитt притчи.

КНИЖНhКЪТЪ, КОйТО е стзналъ ученикъ въ небесното цар.
ство

- на съврtменния езикъ христианскиятъ учитель _
е както тоя човtо<ъ, .коЙто изважда изъ съкровището си
нови и вехто.· Той прилича на Исуса, когато говори
съ притчи. Поспtднитt сж .вехти.· Сtятельтъ, рliбзрьтъ
синаповото зърно

сж

и жеиата

обикновени;

съ кваса

-

НО КОЛКО нови ставатъ

всички тия

н1;ща

тъй духовито

Tt

приложени \)тъ Исуса. Идеалътъ на христианския учнтель

трtбва

да обясни

хов/IИ истини

съ

наи-новитt и

най-оригиналнтt

наЙ·близкитt и

ду.

,lOзнати прtдмети въ

природата.

ПР1>ГОВОРЪ.

Урокъ 2. Юли

11. Христианскиятъ

външенъ жи.

вотъ. Съ въскръсеl'ието на Иаировата дъщеря Исусовата
дtйность и явна СЛУ>kба сж на върха си. Понеже работа.
та е важна и неотложна, той избира и изпраща

ceTbTt (l0'Ta

гл.) Отъ тая именно

минута

дванаде.

съблазни

и

разочарования го нападатъ. Даже Иоанъ Кръститель не го

разбира напълно (11-та гл. 2.) Говори се за градовет'!; Хоризонъ. Витсайдз и даже Капернаумъ на които
всичкитъ му чудеса не направиха никакво впечатление. Фа
рисеитt се прtпиратъ съ него за пазене

12: 1-14)

още по страшно се

Tt

сжботата, а (гл.

нахвърлятъ върху му

спtдъ изцtлението на бtснуемия. Т1; отдаватъ на Велзе
вула чудесата, които Исусъ прави чрtзъ Божия духъ и
прtдиэвикватъ страшнитt думи за

се прости

(12: 31).

rptxa,

който н1;ма да

Безъ съмнtние, тринадесетата

глава

- главата на притчитt - е твърдt покъртна. Каква го
лtма часть отъ работата на сtятеля е напразно I Исусъ,
наистина, прtживtва опитностьта на

Исая

(13: 14.)

Въ

слtдната глава се разправя за смъртьта на

Иnзна Кръс

еителя, едно прtдэнsменуваllие за участьта,

която чакаше

поцtнни думи Исусови, които носятъ неговия печап., как

а) Въ 10,тз глава е мисиоиерската
споменуватъ

нудятъ

да отиде въ Тиръ и Сидонъ

(15: 21).

Послtдеа

изц1;лението на дъщерята на СJlРО.ФИIIикиянката. За да се

разбере по-добрt Исусовия животъ, необходимо
види,

че

всичко,

което

принадлежи

къмъ

тоя

е да се
периодъ,

произхожда отъ .съблазнит'!;". Редъ случаи показватъ,
квкъ lIародътъ не разбра Исуса и сжщrlQстыа на неговата
мисия.

2. Чудесата на Исуса. Матей ги изброява Въ
8-та и 9-та глава. Най,важнитt сж ищtрение на болната
за дванадесесь години жена и въскръсяването
вата дъщеря.

на Иаира·

При все, че чудесата слtдъ това ставатъ по·

малко на брой, но т'!; сж едни отъ наЙ.чуднитt.

Освtнъ

ищtрението на човtка съ изсъхналата ржка (12: 1О) и
изпжждане на нечисти духове (12: 22; 15-22), има и
така нарачени "природни чудеса·, ищtрение болни, pa:iмножаваl/е на хлtба и ходенето по водата. Тия послtдни,
тt сж наll-чудесниrt. Изглежда. че за Исуса най,важнюt
б I;ха изпжждане не бtсоветt и

ственитt

възстановлението на

и душевни способности на много

уи·

прtэрtни чо·

chtnBa

да

начърталъ прtзъ
живота. Може да се каже. че тая е
една отъ най-хубавитt ГJlави в:. цtлото евангелие.
в) Спорътъ между Исуса и Фарисеитt. послtдни
т1> мислtха, че Исусъ изпжжда бtсове съ поиощьта на
Велзевула
(12: 25 - 45) Тукъ ииа тоже .доста
забtлtжителни думи на Исуса. ЛIIЧНО З1 себе си.
г) Притчитt въ глава 13-та.
д) Исусовитt думи за традициитt на старtйшинитt,
отъ които се вижда, че стоянето му въ Палестин I е повече
невъзможно. Да се събере и изкаже всичко за Исуса не е
възможно съ малко думи, оба'!е B~e пакъ може да се до·
бие едио впечатление за ~удния, блl;скавъ характеръ неговъ.

Урокъ

16: 13-28.

3. юли 18-и. Петровата изпов1щь. Матея
Петровата изповtа.ь за Исуса, като Снаси

тель, се отнася къмъ nOClJtnнaTa часгь иа Исусовата СЛ}'жба

на земята. Евангелистъ МатсИ повтаря въ г,т.
стнхъ думитt, казани въ 4: 17. .Отъ тогава

Исусъ да пропов1;два, да провъзгласяыа

]6: 21
започна

дохощдането

на

царството Божие и да прави чу деса. Напослtдък h става ед/(а
промtна: той започна вече само да дава пични наСТdВJ1<'III'Я
на дванаnесетьтt и ги приготви за страдаН"Iяга и см ьртьта
си. Като нtмаше вече

nptcTaHa

да

прав"

множества

чудеса.

близу при Кесария Филипова,

дtнияга

на

Аптипа.

Ст.

13-16

да

го

заоб·IК ,ляг ь, тиИ

Петрова та

изповtдь

е:lИНЪ градъ

Това

потв ьржд:rва

станала

вънъ отъ В.1а

ИС тиностьтз

Ifa

случката.

1.

рисуватъ първата сцена. Даже тия,

които едвамъ познаваха Исуса, неможеха да го считатъ'за

обикновенъ човtкъ. Всички у.:l;щаха, че

той

е

великъ,

ако и да не можеха Д1 опишат ь. кой е Иоанъ Кръститель,

Илия, Еремия, или
Христово.

пророкъ. Но това

да

поясни

сте имали СJlучаи

отговоръ,

-

.Но

кого

ме

прtдаденъ

на·

Христось' - из·
освънъ пома
заникъ, Христосъ ОЗllаЧ1ва и царь, чрtзъ KoroTo Божието
наll.точно отъ Марка

• Ти

ве

величие

нему.

caMU

да ме опознаете;

че съмъ 7" Петровия тъ

казвате,

външно

истинското

Неговото величие пр ,надлеж!!

които

BtPHO,

HtKOA

достатъчно

си

казва истинското величие Исус:"во, защото
царство

и сила

ще се

ито Богъ ни е далъ,

установи

ще

се

и всичк!!тt

изпъnнятъ.

надежди,

Други

ко·

веJIНКИ

хора СТОЯтъ близу до сжщото
стжпало, но стоятъ
низко отъ Исуса и му отдава тъ почести и хв~ления.

2.
nOBtilb,

Ст. 17-18 съдържатъ другата сцена. Тая И3·
въ която И"'усъ е признатъ, като царь, помаЭ8НЪ

отъ Бога, за да възтържествува

квато

по

Исусъ

очакваш~ и

го

тоП, бt тъкмо такава, ка·

TBl>pJt

зарадва.

Той

110·

срtща думитt ПеТр:JВИ съ благодарнос'ь и го похвалява.
Честитъ е тоя, който Зflае това, което Петъръ знаеше само Богъ може да ни науч., да lIознаваме Исуса тъй

Както

Петъръ

изказа

една

така стори и Исусъ за него:

велика

• Ти

истина

за Исуса.

си Петъръ и

на

камъкъ ще СЪЗИДd моята църква и вратата адо ви

и одолtятъ". Безъ съмнi;ине, Петъръ, който

тъй

този

HtMa

да

добрt

сж едни

(lознаваше Христа и се намираше въ такива отношения съ
него, можеше най.добрt да бжде камъка, на коАто ще се съ

Ду.мnтfb ИСУСО8U. Никоя часть отъ евангелие

зида църквата Христова. Думата "църква" се срtща въ еван·
гелияга само тукъ и въ 18: 17 ст., но въ вехтия завtтъ

вtшки твари. Исусовитt думи въ Матея

12: 28

отъ наЙ-забtлtжителнитt.

8.

бесtда. Тукъ се

които иоже всtки

Кръститель проповtдваха и изказва ве.тиката покана: "Дой

вие·,

стана причина да изгонятъ Исуса отъ отечеството му и го при·

при

дете при мене всички, що се трудите· I Тая глава хвър
ля голtма свtтлина върху пжтя, койтО Исусъ си бt прtд.

новъ,

който СIJОРЪ

условията,

Христа, особено за проповtдницитt на евангилието;
б) Бесt'1ата за Иоана КРЪL"Титеnя. Исусъ критикува
блудния човtшки родъ. особно тия. на които той и Иоанъ

личие не бt

споръ между книжницитt,

115.

то тия нtколко глави.

и Исуса. Въ края на тая глава възхитата на народа Отъ
Исуса е въ разгара си. По-послt (15: 1) се
пояои
ожесточенъ

Стр.

то даже н словотО

НII ropaТII' не е ПЪЛНII СЪ повече

СI\Л\'

се говори често ~Ц

• събранието

господне. ·Исусъ

ка-

Стр.

116

зва тукъ "моята църква-, т. е. новиятъ Израиль.
Евреитt
бъха отхвьрлили Исуса, но Богъ ще намъри хора, които
да отдавзтъ

почести

H~ царя, който Той

е

проводилъ

·общо съ папата и Римъ. Истинското значение на тия думи
ще се Р:Jзбере, когато се ВflДИ дtйноетыа на апостола Петра
глааи на дtянията

Църквата, СЬГРЗ1ена върху

Пtтра, никога не ще бжде побtдена Отъ силата

на

тъм

нината.

З. ВЪ ст. 14-и Петъръ се СФltа
църквата,

но като главенъ

служитель

не като основа на
не"нъ.

Вижъ Исая

22 : 22. ТОИ има сила да В1рзва и развързва, да <1111рЪ
щава, ИЛIi позволява

IIсни СЪ lltJiния 2:

4.

В1I

U1-рк!!ата;

катъ страдания

На учениUитt бt запрtтено да ка Jватъ, че Исусъ

сыърть.

Нищо не можеше да затъмни

ЯRяванеl'О на Мойсея

2.

на закона

на

и пророцитt

сгария

завtтъ

-

Къмъ

и Илия

пояснява

Христа.

IIрl;дставителитt

-

истинското отношение

Тъ

се явиха тоже въ

слава, разказва Лука, но явно е, че въ сравнение съ Хри
ста т\;хнитt фигури блtанtеха. TtXHaTa C!JaBa не б1>
нищо BI, сравнение СЪ тая на Исуса. Когато видtнието
се СВЪрШf, т 1; изчеЗ'iаха и Исусъ остана самъ. 3аконътъ
и

пророцит"!;

ИЗПЪ.1Н

",

свидtтелствуватъ

но

СЪ

изпъднението

за

Христа

и тъхъ

имъ 'Гой ги

той

отстранява

нtщо, което ученицитt

това може да се По

10.

и

XIX

блtсъка на Христовата слава и спре възтържествуването му.

и

Петъръ ще тури основа иа тая църJ<ва. Това нъма нищо

въ първитt

Год.
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3.

мжчно проумtха.
Лука ни казва, че Мойсей и Илия

Исуса за страданиата,

които ще прtтърrщ

говорили

съ

въ Иерусалмъ.

е обtщаниягь царь. Това щtше да причини празни надежди

Страаанията не бtха опрtдtлени от ь зла га сждба, като
погибелъ за Исуса ;Tt бtха великъ ПОДВI1ГЪ, чрtзъ които

1{ Дlшlkенщ~, което

дtлото му щъше да се усъвършенствува. При

u

би

по· скоро

поврtrщло

нз работата,

отколкото да
помогне. Колко малко разбараха сами тъ,
КlIкъвъ uapb е той, се вижаа, отъ това, което по послt
стана. Исусъ започна па говорн за страданията и смъртьта,
I<ОИТО го очакваха, а Петъръ, възмутенъ Отъ всичко това,
Почна да го укорява: .Смили се за себе си, Господи,
.,H'hMa да ти бжде това-! Тоl\ играеше РО.1ята на изкуси.
теля

въ ПУстинята

ПЖrя

като се стараеше да отклони Христа оп

на страданията,

но

Исусъ

го отБЛЪСfiа съ ду"нтъ:

.. Махни се задъ мене, Сатано"! Мж.Чt!О 6t за Исуса да

посрtщне сиъртыа и

срама, но още по мжчно му стана,

бератъ това. но по-късно въодушевенитt стари
службата за Бога и народа можеха

4. Небесниятъ гласъ
Кр1 щението, съ прибавка:
отъ неб~то

му.

3з

да слtдва

Христа, чо

въкъ трtба .да се отрече отъ себе си и дигне кръста си-.

Всtки трtба да тури вжжето на шията си и да 6жде го

да

повтаря
думитt.
,Него СJlушайте

1"

си служатъ съ думи отъ вехтия

(Исая

него, но и за ученицитt

по.добрt

~ Този е моя СI!НЪ· (пс. 2: 71,) като царь,
(б) .. възлюбенъ,
въ
то страда; (В)

страданията Исусови. Страданието бt неиз6tжно не само за

агонии въ

съчув·

ствуватъ на Спасителя си .

гове и камъкъ на пр1;пъване въ пжтеката му.

Послtдна-:-а часть на урока обобщава казаното за

апостоли,

които сами бtха прtживtпи редъ страдания и

когато (iеговитt блцзки, като Петра, станаха негови вра

5.

пръвъ по

гледъ ученицитt мзкарь близу до Исуса не можаха да раз

42 :),

казани при
Гласоветt

заlltтъ. (а)

като сочи на Исуса,
когото благоволихъ"

като показва "а Исуса, като Божи "рабъ", коl\·
~слушаите го

като сочи на Исуса,

-

про

рокътъ, внка тържествено и повелително глаСътъ Божи
къмь човtка. Иавtрно, ВСИЧКО това се отнасяше
въ тоя

моментъ за учениuитt. Ilетъръ се С\1УТИ
това се бt С'1УЧИЛО

прtзъ

нощыа,

(ст.

както

и

4)

ако

агонията

градина·'а, ние можемъ си прtдстави, колко

много

въ

оста·

товъ по ско!>о да умре, отколкото да бжде невЪренъ. Който

наха.смаяни учеНИllнтt. Въ душата, обаче на

се пПРши отъ

ва ще бжде като свtтлина в·ь тъмнината и слtдъ възкръ

тов1,

изгубва ЖИRота СИ.

ствителнно посрtщатъ

изпитнитt

и,

Тия, които дъ"

както

Христа,

ум

ра1Ъ, като мжчеНlЩИ, изгубватъ живота си, за да го спе·

сението ще имь се изясни (ст. 9.)
на това веJIИКО събитие. Можеби,

челятъ въ в1;чи:стыа. Послtднитt два стиха

на тоя ст. 'хъ има въ Изходъ Г.1.

показват ь,

че

I1сачко това е

положително и

(27, 28)

ии

тримата то

сжщинското значеНИе
най- n06ри
пояснени

29 - 38

и

2.

Кор.

3: 7 - 1811

твърд'!; сери

озно. Не трtба да си играемъ съ него, .всtкиму ще се
отдаде споредъ
бtжно ще БЖJ/е
да се изтълкува

дtлата му" (27), а животътъ ИИ неиз·
прtl1ставенъ пръдъ Сждника. Мжчно е
послtдния (28) стихъ, но истината, която

Вжтръшенъ

се крие въ тия два стиха. не търпи никакво противорtчие.

Урокъ

4.

Юли

Матея

Отпжтувалъ.
Е.

25-0. Пр1юбражението.
17: 1-8; 14 -20.

Е

отдЪпъ.

По-миналата

сръда,

юни,

23

r

нъ

Каунтъ отшнува заедно съ сtмеЙСТIIОТО си зэ един·ь

двумtсеченъ отпускъ въ Цюрих ь, Швейцария. Жалещитt
да му

Има иtщо тайнствено въ прtображенито, което не
можемъ да си обяснимъ. Въ това отношение то прилича

пишатъ нека адресиратъ пнсмата си

както

слtдва:

Rev. Е. Е. Count. Erholungshaus, Walfrieden Pf1iffikon
Ziirich Suisse.

то е откровение на Исуса въ славата му, за която той бt

Г·нъ Острандръ. Днректорътъ на Американската
Мжж. ГимнаJИЯ въ Самоковъ замина завчера заедно съ

опрtд1>ленъ,

сtмейството си за едно: ОДИlllенъ отпускъ въ родното

на възкръсението, на което то е

еано прtдзнаменувание;

която му принадлежеше. Свtтлината, съ
която той бt обгърнатъ, И31'рtя още по,силно. Колкото и
да е М11с:ериозно това събитие, то е фактъ. Тоя е едни'
чкиятъ

чено

-

случай
едва

въ

еваlfгелнето,

седм,·ца

прtди

чието

страданията

BptMt::

е озна·

Исусови. Точ·

Н010 MtCTO на прt:>бражението
не може да се означи
сега; ние не знаемъ,
дади тая "весока гора" бtше Хер'
монъ, или не. Фактътъ, че Исусъ нарича това "ВИJ.tние"

мъсто

--

си

Америка. Като Д'lре:~торъ и учитель въ това за

ведение за послtанитt II"1;K .•1КО год IHfI,
твърдъ много за неговото ра звитие Но

то" е сторилъ
той е билъ не

по-малко сполучливъ и обичаflЪ като мисионеръ и про
повtан:\къ. Имало е мисионери, изпратени въ Быlгарияя
снабдени съ Bj)tMe и срtдства
да УС80ЯТЪ добрt български ези къ, но поради нtкои при

да вършатъ важна работа

(9. ст.) не значи, че не е било дtЙствителность. Това,

чини

което прtдшествува И което послtдва прtображението
показва, че това събитие съ право може да се счнта за

тъй щото раб:>тата имъ е БИ.lа

телна; НО Г.

Острандръ още отъ самото начало на своето

историческо

дохождане

залови

1.

И ЗН1чението му е твърдt голtмо.

Като

откровение

ше да насърдчи

Jl:;ристосъ,

но

.се

на Исусовата слава, която идt

R:Jвинителни

се

или

не, т1; не сж могли да го

здраво

за

повече
езика,

отъ
усвои

изучатъ,

незадоволи
го,

запозна

бtше изповtдалъ, кой е

се добрt и съ народната ни история и по този начинъ
съумt да спечеl)И сърдиата не само на ученицитt, но и на вси·

разочарова гъ Него, като чу, че 1'0 ча·

чки, които го познават .... Нце се цадtваме, че слtдъ заслуже-

Петра,

KOnTO

Год.
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ната почивка, той и сtмейството му

Стр.

ще се върнатъ съ
подновени сили въ работата, въ която Богъ ги е тъй изо

много търпtлива

нувания за загубата на малкотq, имъ дtтенце, което ПОЧИНJ

особено.

билно благословилъ. Изказваме имъ на!!.,сьрдечни съболtз

въ Самоковъ току при надвечерието на TtXHOTO заминаване.

Г-ца С. Елдъръ.· Заедно съ сtмейството на Г. Ка
унтъ замина за Америка Г-ца Сара Елдъръ, която
завземаше

поста

на

вическо училищ~
позната съ

директорка

въ Ловечъ.

на!!. ,модернитt

едногодишното

при

BptMeHHo

Американското

Като опитна учителка

начини

си стоене въ

на

и за.

прtподаване,

Ловечъ,

. Г-ца

лучи да въведе много подобрения и да

Д 'Б

подигне

спо·

заведе

нието пр1щъ очитt на У4еничкитt, учителкитt и граЖl1а
нитt. Благодаримъ и за положенитt трудове и благопо
желаваме и благополучно завръщане въ Америка.

Завърнали се.

Слtдъ

еднаГОдишна

почивка

въ

Америка, директорката и поддиректорката на Амер. Дt
вич. заведеНl/е въ Ловечъ, Г-ци ко Б. Блякбърнъ И Д.
ДеЙВIIСЪ, еж се завърнали прtди нtколко дена на с·гарата
си длъжность

-

отпочинали и

съ възстановени физически

сили. Ние ги поздравляваме съ .Добрt

дошлн·

и

имъ

пожелаваме МНОl'огодишна плодовита дtятелность

за

бла·

гото на любнмото имъ заведение, на

koeTo

сж

посветили

живота си. Съ покупката на съсъднатакжща, училищнитt
BctKO отношение подобрени и на

здания ще б-идатъ въ

годени, за да се помtстятъ

дв йr!О чнсло

Актътъ на Америк.
Ловечъ.

Двадесеть

ведение се извърши
църква

при

Дl;вичеСI<О

и петгодишниятъ

на

стечението

пансионерки.

училище

актъ

16

Ю'JИ вечерьта въ

на

голtма

на

MtcTHaTa

публика.

въ

това

за

еванг.

Църковното

TtXb

Чрtзъ

отношение

и

дипломитъ,

по

форма

Съчr:IНения.

ДИI:екторката,

Г-ца Елдъръ, отправила кьмъ младитt абитуриентки
колкото

HaBptMeHHa,

рtчь,

канската

освtнъ годишното засtдание

на

"Alumni Association" ,

нъ

църквата е имало музикална вечерь съ музикални продукции

отъ ученичкит!> по

ведение е прtкарало една въ много отношения

СПО:IУЧJlИВЪ

-

М'юк, гимназия

учители

Г-да дИМ.

при

амери

Гу.lумановь.

дълското У'lилище на д-ръ Хаусъ въ
отивалъ ,да продълж'1 об)азованието

В.IЗЦ.

С:Муtiъ:

вгориятъ

си и "ретиятъ щ l;лъ

да се оттегли на почивка за подобрение здравето си. Дау

ги

BMtCTO

тtхъ били поканени.

Конгресъть на Младежкит1> Христ. Органи
зации въ София. Слtдъ Славянския конгресъ МИН,Jлата
седмищ,

въ столицата

4-7

отъ

на Царство България ше се държи
юли ПЪРВflЯТЪ у~рtдителе.tъ конгресъ за феде

рзтивното обединеlJllе на младежкит'!; христ.

По този случай очаквать

70

делегати

и

които нtкои

още

се

толкова

мисионери,

организации.

да пристигнатъ повече ОТ"Ь

гости,

посtтители,

У4ители, пастири

и др.

между

Въ исто,

рията на евангелското ДБJlО въ България
подобно нtщо
не е ставало.
Съ Божията помощь очаква се да се пос
тигне много пtщо за сгрупирването

сили.

Канимъ

всички

пастири,

на младеЖКIIТЪ

проповtдници

и

христ.

други

христиани да се молятъ усърдно за Божието· присж.тствие
съ конгреса.

гелската

KOHгpe~ЪTЪ

ще

почне

отъ Св. НrдtJlЯ съ

служби, които ще се държатъ

църква,

ул. "Солунска"

въ Еван

и въ А>,tериканската

заба

Г-нъ
Филдиусъ.
По случай KOНl-peca на МJlад.
Христ. Оt>ганизщии
пристигналъ е въ София г-нъ ФИJl
члеиъ

-

секретарь

МJlад. Хр. Дружества въ

на

централния

коиите1 ъ

Женева. Тtзи дни той е

на

noct-

тилъ Самоковъ, а въ недtля вечерь ще говори на аНГJlИЙ
ски

въ евангелската църква на ул. СОJlУНЪ. Ако обстоя
телсrвата еж благоприятни, той ще държи рtчи и прtзъ

това за

бtлtжита

и напрtдничава учебна година.

Актътъ на Американскит1> мжжко и д1>вичес
ко заведения въ СаМОI<О8Ъ.
Нtколкодневнитt упра
жнения около годишнитt аЮ'ове на тtзи двt училища се

почнаха съ бакалаварското слово отъ
юни. На

50· го·

конгресната седмица.

пиано.

ОТЪ всичко видtно И чуто става явно, че

13

нtщо

Даскало въ и Стефань Мом'!иловъ напущать заведението.
ПЬРВ'Iягъ щtлъ да отиде като пръполавателъ при Зtме

диусъ,

толкозъ и назидателна.

Вь понедtлникъ, 14 ЮНИ,е има.10 изложба на рисунки,
изработени отъ ученичкитt ~прtзъ годината. На 15 юни,

УЧИJlИщето. По случай

Трима отъ досегашнит1>

вачница слtдъ пладнt.

на

бtха

ш'! ученици 11 y'НlTe.lII. С~щия день вечерьта
се
състо"
училище, който излtзна
въ Bct,<O

нички свършващи

Къмъ края, при раздаването

изказване

актътъ на дtвическ')то

общи религиозни

своитt отлични по съдържание

11 живо

ДlIшнината на училището даде се объдъ за гостит-i;, биз

здание било разкошно облtчеl;О съ зелено и покрай хуба
вата музика и пtснитt на У4ИЛИЩНИЯ хоръ, петыt уче
съ успtхъ седемгодишния курсъ прочели

бtше прtинтерес.

не малко се прtпоржчаха принципн

отъ които се РЖКОВОд'l

Tt,

Всичко

но ораЦИlJтt на Г-да Алексиевъ и СтаЯ

"овъ съ САоето съдържщие

пръзъ

Елдъръ

и внимателна.

но и назидателно,

117.

14-и се даде концерта

Г.

отъ

Острандръ
музикалния

на Г-жа Димчевска. Излtзе много сполучливъ.

на

класъ

На 15-и се

Първиятъ и вториятъ дни на
петъкъ и сжбота

вечерьта

пристигнаха

Конгреса. Въ
отъ

CtBepHa

и

Южна България повече отъ 60 души деJlегати заедно съ
около толкозъ гости И съчувственици. СЪГl2СНО програмата
всичкитt евангеJlИСТИ отъ София и ДОШJlитt отвънъ се
събраха за богослужение въ пърJ&ата евангелска църква,
дtто Пастиръ М. Н. Поповъ държа една обстойна про
повtдь на. тема "Идеалниятъ МlJадежъ·. Църквата бtше
прtпълнена и лицата на всички

На

3

БJlистаеха отъ раIJОСТЬ.
часа СJ\tдъ пладнt въ сжщото помtщение се

дадоха игритt на гимнастическото дружество "Искърски
Юнакъ" • И Tt направиха добро впечатление на присжт

държа молитвено събрание върху прtдмета: .ОсноваТ2 на

етвуващитt, като показаха

една

какво

може да

се

постигне

чръзъ тtлесни упражнения. Се въ това BptMe стана и из·
ложбата на рнсункитt и израбuтеи»тt въ дърводtлница
та вещи, които правятъ честь нз У4еНIщитt и на учили
щето. Сжщия день въ

8

ча,а ве4ертыа се почна актътъ на

мжжското училище и трая до 12 часа. Четоха се двt
СЪ'lflнения и се нзказаха дв'!; орации отъ СВЪРШlIвшит1,;
пъха се хубави

пtсни, да.lе се

единъ

на заведението отъ Г. Том ънъ 11
директора

г. Острандръ.

исторически

очеркъ

годишния отчетъ

С.ltдъ това

говориха и

двамата

българи настоятели, Г-да Ив. Цаковъ и В. Шоповъ.
актъ

tpaex:a

ще бжде достопаметенъ:

повече

01Ъ

четир»

ако

часа,

и

да

отъ

Тоя

упражнени"та

публиката

се

показа

пълна

истинска
и

младежка

мнозина

организация".

зеха участие

въ

Църквата

Още въ сжбота съ афиши бt оповtстено
данит"!;, че въ

бtше

молитва.

на граж·

недtля вечерьта ще говори пристигналиятъ

отъ Женева гnавенъ секретарь. Г-нъ Филдлусъ държа една
дълга, но твърдt интересна рtчь върху работата нз Мла
дежкитt Христ. Дружества въ разнИ1 t страни на свЪта.

Съ стаТИСТIiЧНИ данни иа ржка говорительгъ даде такива
интересни свtдtния, щото повече отъ чгсъ тоП прикова
на себе си вниманието

на

слушателството.

описа BKpayцt блажената работа
дружества въ разнитt страни на
части

I-'a cstTa,

Слtдъ

като

на младежкитt хриСТ.
Европа и въ другитt

Г-нъ Филдиусъ отправи горещъ апелъ къмъ

Стр.

ХРиС'i'ИАl-IСkИ

118.

българската

евангелска младежь, за да се посвtти всецtло

на

и да работи Btp~o за спасението

Господа

днесъ, понедtЛИ/fКЬ

на другитt.

вториятъ день точно на

-

са зараньта въ помtщеlJИОТО

вити и твърдt благонадеж.'lНИ младежи. Намира се за про·
дань въ книжарницата на
Джамджиевъ, София.

r.

ча·

7 1/ !

на американската забавачница

Отъ далечнитt страни.

за половинъ часъ се държа молитвено събрание, въ което

се прояви особенъ молитвенъ духъ. Точно

MtcTaTa

легатитt си бtха на
отъ

BptMeHHoTo бюро

СИ.

пълномощни.

8

По-отрано

-

провtрочна комисия
Рапортътъ

часа де

назначената
даде рапортъ

78

отъ който стана явно, че присжтствуватъ
редовни

на

делегати съ

утвърденъ,

прtдседа

тельтъ отправи нtколко привtтствени думи къмъ делега

тиrt. и прогласи конгреса за отворенъ. Съгласно
редъ, пристжпи се съ тайно

гла:уване

къмъ

дневния

избирането

на конгресно бюро. Избраха сс: Ив. Я. Сtчановъ за прtд

седате.1Ь, rIастирь Т. П. Атанасовъ за подпрtдседатель и

ceKpeTdpb.

Лука докузановь за

на к,:нгреса
сърдечната
пожела

си благодарносгь

плодовита

С.Jtдъ

y'IBaHe

Прtдседателыъ прtдстави
който въ отговоръ изказа

Г-нъ Филдиусъ,

избора

разни

прiщмета:

за благитt чувсгва

дtятелность

благо.

на конгреса.

на една осмочл~нна

ВЪ"РОСIt,

и

четоха

се

комисия за про

два реферата

върху

"Нуждата ии отъ Сьюэъ И на какви начала да

се ОСlIове". Рефератитt се изслушаха съ внимание и рефе

ренчиuитt.
град ,ха

Г·да

Л. Докузановъ и Ст. Бочевъ се възна·

съ ПрОДЪJIжени ржкоплt.скания.

~e прочете

отъ

докладчика

това

се

часа

ззсt.данието

почна

се

съюза

по

му членъ по членъ. На

отсрочи

ДО

съдържание

3

часа

12

слtдъ пладнt.

рефератъ върху

въ живота на дружествата

се отъ ВСI,ЧI{И
черьта

има

съ

HallptrHaTo

ингимна

срt.ща

и

"Ролята на

дружинитt".

внимание.

изслуша

Сжщия день, ве

за делегатитt и гоститt въ

са.10на на забавачницата.
По този случаи Г-нъ Филдиусъ
държа своята
втора
бесtда. Тъй се изминаха първитt
даа дена отъ конгреса,
о ,'Ъ който всички сж. благодарни
и твърдt.

насърчени.

Една навр1>менна книга върху Спиртизма.
Знае се, че за послtднит'I; нtколко години спиритизм ыъ
И спиритическата
чеството

ни

и

книжнина

не

сж значително

-

малцина

добрата класа на

нашето

мжже

и

наводнили

жени

измежду

оте
по

общество обичатъ да четатъ и

говорятъ за спиритически сеанси, медиуми, трансове и прt

раждание. Едни

нарекоха

Спиритизма наука, а друГо! го

възвеличиха до тамъ, щото го "приеха за нова

религия. 11

ВслtДСfвие

на това, ус-Вщаше

се въпиюща нужда отъ еднз

авторитетна

книга,

изнесе на бtлъ свtтъ много

отъ заблужсенията

която
на

да

това

учение.

Ние се

радваме

да

оповtстимъ на чеТl~итt на ~Xp. Св'!>тъ·, че такава книга е
вече издадена подъ наСЛQВЪ: Критически
трактатъ

върху Спирнтизма отъ Д-ръ Х. К. Хаскелъ. Ав
торътъ старателно е проучилъ най-добрит'!> източници, и
цi>лия

материалъ той излага въ десеть отдtли. придрумени

съ много пояснемиJl и доводи. При това тя е написана на
единъ чистъ увлtкателенъ езикъ и напе'lЭтана на хубава
хартия съ едъръ четливъ шрифтъ. Ние бладодаримъ отъ
душа на автора

добра

и полезна

и издателитt.

за появата

книжка и съвtтваме

на

всички

тази толкозъ

да си я на·

бзвятъ, да я прочетатъ внимателно и да положатъ го·
п1;ми усилия за раЗПРОСТРliнеиието
и. Тя се състои отъ

105 стр. и струва всичко 50 ст. Намира се за продань

при издателя Г-)lЪ Р. Томсънъ, Самоковъ и въ придвор,
ната книжарница на Г-жа Касжрова София.

"Прол1>тни

Вид1>ния".

хотворения, излtзнали

изъ

чки,

конференцията

подъ

Сбирка отъ хубави стп
перото на двама духо-

надмина

всички

очаквания

и

съ

право се счита най великата отъ тия на недtлно,училиш,
нитt работници. Най-голtмитt събрания бtха, безъ съм
нtние, откриването на конференцията на събранията на
мжжет-В. На първото, въ което говори прtllседательтъ
Тафтъ присжтствуваха 12,000 души. Въ второто, прtд·
шествувано ОТ'Ь една процесия отъ 5,000 мжже изъ упи
цит!; до салона, въ к~йго ставаха С'1бранията на конфе
ренцията, говориха г. г. Д-ри Щунцъ, Кадманъ, Робертсъ
и Джоржъ Хеберъ Ионасъ. Ilарламентътъ закри засtда·
нието си, за дз присжтствува на процесията, а улицитt
бtха натжпкани съ хора, които съ възхищение слtдtха
множествОто христиански работници,

които

маРШИРУВаха

и пtеха:

• Войници христови, събрани за борба 1"
Въ сжщото BptMe се държаха и llBt подобни жен

Уставо-проектътъ

Спtдъ дълги разисквания приеха се първитt 16 члена
отъ устав -проекта. Г·нъ Алек. Гулумановъ чете своя твърдt

интересенъ

Шестата BcecBtTcKa нед1>.r.НО-УЧИ.llищна КОН
ференция се държа тая година въ Вашиигтонъ отъ
19-24 май. Ако се сжди по ЧИСiJОТО, размtра на събра·
нията и необикновения ентусиазъмъ, който обземаше вси·

г-нъ, Петръ Илие въ и слtдъ

разискването

xtx

Год.

CBt>Th

ски събрания, въ които говориха Г·жа Джеимсъ С. Шер
манъ, Г-ца Маргарита Слятарии
други

разни прtдставителки отъ

страни.

Прtзъ

BptMe

на

конференцията

пчаменни

адреси

държаха пастиритh Ф. Б. Майеръ, С. М. Цвемеръ, Ри·
чардъ Робертсъ, Епископъ Хартизелъ и г. г. Робертъ Е.
Спиръ и Джонъ .УаЙнмаЙкъръ.
зднува,

като всесвtтски

Светата недмя се отпра

недtлно-училищенъ

държаха особни мисионерски служби

въ

день

1оо

и

се

различни

църкви, гдtто говориха туземни и иностранни работници.
ВЪ подписката за разширение на недtлно·училишната д'l;й.
ность личеха имената на президента Тафтъ, полковникъ

Розвелтъ. царь Георги У, Брайонъ, ПастltрЬ Ф.

Б.

Май

еръ, Т. 8ашингтонъ, Г-жа СТИВЪНСh, ЛеДfi Хенри Сомер·
сетъ и други. Бtха записани повеее отъ 4,000 души \la

членове на конференция га, 2,780делегати и 1,200 посtти
тели. Имаше прtдставители отъ 24 различни сграни, 47
деноминации

и

мисионери.

175

Основната тема на всичкитt събрания

бtше:

дtлното училище и неговото прtдназначение."

"Не

Като ре

зултатъ отъ в(ичко това би трt.бвало да се умножи чис
лото на недtлнитt училища изъ всичкитt странн, а

вото Божие да се учи и uрtподава съ по·roлtмо
дие

и

сло

усър

ревность.

Слtдната

BcecBtl'CKa

недtЛНО'училищна конференция

ще се държи въ Женева, Швейцария прtзъ
Британското

иностранно

жество. На сто и шестата годишнина,

1913

библейско

държана

година.

на

дру

4·и

Май въ Лондонъ, рапортътъ на секретаря, пастирь А Рит·

СОIIЪ, показва, че изданията прtэъ миналата ГОllина пости

гатъ до

6,620,024,

отъ които В'Щ784 библии,

1,198,226

езангелия и 4,578,014 разни частн отъ словото Божие.
Значи 685,000 екземпляра повече оп миналата година.
Евангелия еж били печатани на 6 нови езика, а числото
на евангелскитt пжт/ш книжари е около 200. Utлата сума,
която дружеството е изразходвало, възлиза на 242,890
английски лири, а приходътъ билъ 234,728 лири. Така
че има еди нъ дифицитъ отъ 8,162 лири.

Изъ развалнниТ1> на Ниневия

билъ

намtренъ

единъ ЦИIJИНДЪРЪ и прt.несенъ въ Британския музей.

На

Год.

XfX.

ХРИС!ИАНСКИ

осемьт"!; му сграни има 740 реда клинообразно писмо,
дъто се отбtлkзватъ главнитt съб"тия прtзъ п ьрвитt
четири години отъ царуването
царь,

съграждането

на града

Хора на науката
графъ Цепелинъ

на Сенахерима, Асирийския

и двt негови

велнкиятъ ВЪЗДУХОllлаватель и изслt.:\ова·

тель е усърденъ хрис гианин ь, редовенъ посtтитель на не·

всички ДРУГа1 1:0бри прtдначинания

По случай нзградата, "ояго

М,ркони

Стокохолмъ, валдеНСКИЯIЪ вtСIIIIIКЪ,
и той тоже е
.колко

ваJщенската

въ К'!евъ, свещениятъ градъ на руситt,
дъто на стотини
фJМИЛИlI
било
заповtдано
незабавно
да напустнатъ страната. Кордони войска заобикалятъ кж
насилствеf.lО

желtзно,пжтнитt

матъ

бtхме

Кl'зва автор'ЬТЪ

раЗВЪЛНУdа!!И,

църква съзръхме

Тамъ таИ

прости

ааеДIIО

лодкар'-!,

KOгaТi>

името

щението. ТоП

прtданъ

ДРУГIIТЪ

свЪтъ.

и днесъ.

члt'нъ

отъ

Ц ьрквата

-

въ

тър·

-

зема

ПРН'lе·

телеграфь,

Той

е

сжщо

Историята ще запише

на валдеНСliаТ.l

тъй
името

църква".

СЪ даването на реЛИГllOзна свобода въ
повече отъ

праВОС;Jавни Естонци

4,000

въ

правителство
щожи

си

служеше

евангелското

би.1И

игнорирани

осгавени

безъ

славната

църква

сектантитt,

на Поб !;доносцева,

BptMeTo

съ ВСъко

дtло въ

твърдъ

но

провинции.

държавната

Тъ

църква,

и религи. зна ПОDкрtпа. Право·

подпържа МИСИОhери

за

cT.JHJml IIpa-

когато руското

насилие, за да уни·

балтийскитt

мнОГО 'ОТЪ

образование

1906 год.

се присъединиха

съ люгераНСI<ата църква. ПОВ~'1еТJ отъ г!;х ь
вославни

за

милионит!; мохамедани

обръщането

на

въ южна Русия

не върши нищо. Тия мисионери сж обикновено дсбрt
образовани хора, но не могатъ да спорягъ съ щундиститt
по библейски въпроси. Като не могатъ да имъ отговорятъ
просто заповtдватъ на полицията ,,:J:a прибере тия

Tt

ереrици, догдъ приематъ тtХНИlt мнtния.·
Русия ПОЗВ'Jлява да се разпространява библията и даже
билъ издаденъ особенъ прtводъ на биб.шята въ голtмъ
форматъ.
Не се

да

могатъ

знае,

дали

по-лесно

не

да

сж сторили това нарочно,

арестуватъ

щу,щиститt,

за

когато

т"!; Огиватъ на събрание. Въ всtки слу"ай м!Ого христи·
яни били уловени и наказаНII, защото носt;JИ тия б!·блии.

Холандскати
събилия став1ТЪ изъ

църква и мохамеданит1>.

cBtTa,

та

др~бнн!;

Велики

оставатъ и не

забtлtзани. Много христиани гледатъ съ пръдразс;у;дъкъ
и мислятъ, ч~ е неВЪЗМJЖНО да се обърна тъ мохамедани
христианството.
ПослtДНИТБ

Н Бма

свt:J:tfiИЯ

по·голtмо
оть

заб.1УждеНllе

изго'/н 1Я индиПски

от ь

това.

архипелагъ

сж, наи,:тина, много НJсърччтелни. Въ холандската рефор
мирана църква въ Ява 20 мохамедани били на;lOсл1;д hK h пок·
ръстени отъ пастор ь Денис ь. Двама га отъ тия обръщенили
ще учзтъ за п;)Опо~tlНИЦИ съ п)мощьта на Пасторь Деиисъ

въ евангелската колегия въ Ява. Тоя успtх ь пока3В1.
ше доПде

BptMe,

когато

се оБЪРrlе къмъ Хр
бесъ и

Борнео

ICTa.

цtлиятъ

да1ечень

изтокъ

че
ще

Близкитt острови Суматра, Целе·

ще бж.nатъ

тоже засегнати.

ЖIIВИ

"

и дъца
да

бива тъ

отидатъ

безъ да ШIЪ се позволи

на

да си зе

наИ,необходимото.
тая година

ще

стане

Различнитt

едво

малки,

но

усърдни свободни църкви, пръснати тукъ,тамъ изъ

оБШllрната ИМ.I:;::ИЯ. не

c;v;.

обединени.

Нъ

Русия,

на при

нос I ь се дължи на
влияние

ПJltменитt

различия,

които указвнъ

B1-рХу раздtление на църквитt.

Рускиятъ баптиски съюзъ иыа за сво!\ .прtдседатель
В

Павлова,

ученъ и способенъ чuвъкъ.

Той И

пасторъ

Фет.lеРI., IIСКJЛII цозволение отъ руското правителство да
се с ьбере

IIpt!q

септемвриИ една

бургъ, цi;льта Н,1 която е

конференция въ Петер

федеративноrо обединение на

петыt съюза. Царыъ не само че далъ СЪГllзсието си за
това,

110

разрtшилъ

да

присжтствуватъ

11

чужnестра'lНИ

на агностицизмътъ

въ Япония.

Прочуя гъ д торъ на кол.гия га в ь ДОШИll1а,

I18Й добрия тъ

делегати.

OтnaДЪKЪTЪ

японски хрнстиан:ки И:lСТИ гу гъ, е за сега в ь Англии. 'Как
т.:> м!юго други посtтители, Д·ръ ХарЗ:Iа е на пжть за
КО'lфереНUIIЯТd в ь Единбург ь. Зъ една своя· рtчь тоtl каза,
че иска въ Япония
е. една

да има обеJине,tа

църква за в:ички

секгански

църкви.

За

христиани,

сега има

свободна

ц ьрква,

т.

вмБсто ред ь отдtлни

най малко

30

христианс/(и

секти вь Япония. За шастие, Tt р.БJ1ЯТЪ въ съгласие.
Попитанъ за състоянието на христианств~то въ далечния
ИЗТОhЪ Д ръ Харада казалъ че то напрtдва въ BCtKO
отношение,

главно

защото

прави

домашния

стъ, по-идеяленъ. Язичесгвото почва да
много години",

живото

отпада.

110

'1·1-

"Прtди

казва той, "сжщесгвуваше агностицизъмътъ

въ ЯпоНl я, но това връме е отдавна прtминало Нашитt
ученолюбиви млаllеж,t четtха съ жадность всичко. що се
отнасяше до

мистериитt

на

жив::па,

произведенията на

Миля, Сненсера и даже на Тома Пе!\нъ. Сега KllТa!\ прt
минава тая Ф3Зl, прtзь която Англия, Америка и япо
ния минаха и IIЗЪ напълно вървамъ,
че и тамъ ще се
яви П1·голtмъ интересъ, както у насъ, за
раЗГl'еждане
реЛIIГИОЗНИ

въпроси.

МеЖ!lУ Папуанит1> въ Н JBa
мисионерска работа меЖ1У

Гвинея. Първата

тоз'! народъ била ПОЧllата въ

1886 ГОДlша, и за чегиренаllесеть ГОШIШI не се поститнали
3000 христиани

почти никакви резултати. Сега тамъ имъ

съ УЧИШIЩ', цьркви И ТУJемии '1роповtдници ЖелаеU1а11t
да

прием~т'"

ХРИ.Т.lаl,СКО кръщение

сж

т, лко

мнозин~.

щото МИСИОllерит!; сж ПР'lнупен" да Г.I отлагатъ защото
не

могатъ да с~арRТЪ за да им 1, дадатъ

мужднитt

на тав

ления. За да се здобиятъ съ потрtбllИтt познания на хри
стианското

Tt

уч~ние,

прtди

па с" отишли при МИСlIонеритt,

спохождатъ за тази цtль установенигt 0llитнит1I хри

с'иаНt. Църквитt сж буквално натьпкани съ пс.сtтители:
дсхождатъ м'tже, }пени и дtцз. При кръщението на т}эи

обърнаrн диваци се извършватъ голtми тъ ж(ства и ис·
крени побрпимявания между по-рано скаранн или вражду
ващи с ьсtди.

Съ памощьта на нъкон добри христиани въ ГеРМ1Н\lЯ
пространства земя по

за подпомаг JHe на нtмскитt евреи

не дебри свtдtния изъ Русия.
Прtслtдването
на евреи-:-t

друго ОСВБТЬ

жени,

принудеии

при вс Бка мисионерска станция се

Изъ Русия.
Дружеството

гари

и

Прtз ь м\;сецъ сепгември

му наредъ съ Волта, Нюгона и Галилея. Той е нашъ братъ,
наЙ·ПрОЧУТИЯТЪ

вънъ

забtлtЖlIтелно с I,брание въ Русия.

Гюilемо,

чnенове

хора

на

се съобщава чрtзъ таЙllствени

съ другия

Cpl;acTBa

и усърденъ

стати·

Н:JставлеНЫI

не бt откри лъ още безжичния
да

на

ptT<JCTpa

въ

Мзркони

-

Iff!тилигентни

нО знаеше да с<: моли,

невидими

съ

IIМЪ, мжже,

I-1зпжпе iИ

м tp ь, има пе1 ь баптиски съюза. Много отъ тая забърка

Пасгоръ Кватрини пожела да стане членъ на
говци,

казв 1, че

.La Luce"

студентъ. Като Т3!{ЪВЪ той слtдъ редъ

LegllOrn.

Вь

добъръ христианннъ.

Ние НБма да забр3ВIШЬ·,
ята,

получил ь

119.

Д." ожесточено

дtлнитt църковни с.1УJКби и се дълбоко интересува въ въз
държателното д i;ло и

Стр.

щитt. и обитатеlllП!;

войни.

христиани. Ивtсгно е, че

-

CBtТb

IIMa

разработватъ обширни

модеренъ начинъ.

СllЪДЪ УЧ{DНlIтiI

часове, папуансКlIТ'!; мкадежи обработва1Ъ земята, развжж
датъ разни зеленчуци, плодове, и се грижаrъ за добитъка.

започнало

и то твър-

Като плодъ на

тази работа, ту емнитt църкви не само

120.

C'tp.

ИЗД-Ь1>жатъ

разнос'Ки

ХРИСТИАНСКИ

себе си, но отъ

туземни

ltBI!Ma

1909

между непросвtтенитt

Прtди
проливаха

дваде;еть

кръвыа си

промtна е извършила
живота на тtзи

години
до

тtзи

нtкогашнн

'Iовtшко

месо;

сам:шзтрtбление.

евангелската

хора

Новитt

съ

истина

диваци

биеха

се и

Каква чудна

въ

сърдцата

и

I

протестански

Франция Т'!> стоятъ денt 1'ата сепм·ща Надъ входнитt

църкви

въ

CtBepHa

нощt отворени прtзъ цt·
врата BMtCTO обикновенитt

църковни имена и надписи се четатъ думитt: .Солидар
ность" .• Работнишко Уб!;жище" и • Братство". Вжтрtщ

}laTa

"мъ п:кжщнина

им ь

оживлена

но

и

е много скромна,

TptcKaBa.

На

сж само една

Tt

св.

но

дtятелноетыа

Недkя

малка

се

държпъ

часть отъ

работата,

що се върщи ок"ло тЪхь.

Пастиритt имъ
ВЪНШНИ

сж много

скромно

облi;чени безъ

отличия, но винаги снабдени съ

връзки

IlрОllовtдватъ: т'!> избtгвватъ обикновенитt религиозни.тер'
мини, които еж омр ьзнали на мноз'ша, но поддържатъдуха и

живота на христианството.\{огато ПрО'lутиягъ проповtдникъ

Моно говорtлъ

съ

огнено К{1аснорtчие за Христа, прия·

1еля на бtДIШт1; и УГtitтенитt, въ \{огото
страданията

на

ПРОЮ1кнаJlЪ:
името,"

тель,

защо,

сж

въплътени

чов1;чеството, единъ отъ слушателитt се

110

.\{аЖII IIИ пов(,че за него,

нувай

\{огато

ПОШlтали

не му споме·

единъ социаJIИСТЪ

ГОВ:JрИ'

като е безбОЖIIИКЪ, споменува думит"!;, .Бог L"

Божественъ',

ОТГОRОРИЛЪ:

Азъ

вървамъ

въ единъ

Създатель. МОЯlЪ атеl1ЗМ ь не е нищо друго освънъ противо

клерикализмъ

"

8СIIЧКО това най д05р'!> се разбира между членоветt,

които

не

cBtTa

еЪLтавятъ

nзи

третирино
дието

нови

братства, или църкви.

въ

отиватъ

Суматра.

Отъ никоя страна
каК10
е твърд'!> злt

източна Индия. Населението

отдаватъ

пие Boдa~a

XIX'

г-овече поклонници въ Мека,

отъ арабитt,

клонението,

НО

му

въ

]{ато се върне нъкой отъ

се божески

почести.

която поклонницитt

по

Простолю,

се ииятъ, ядатъ

тtхнитt. остатъци " цtлува краката имъ, та по тоя на
чинъ да добне пане часть отъ светостьта, получена Отъ
гроба на пророка. \{огато нъкой отъ Суматра приема мо
xaMeдaHCTB::JТO,

из::тисква

се

едииъ

му. като знак Ь, че той ВЛИЗ1 въ

научвт арабския

шразъ:

лимонъ

връзъ

• правата Btpa".

главата

Той тогава

,,8?JlИКЪ е Богъ и Мохамедъ е

Неговъ пророкъ"; който никой не разбира. Заедно съ l'ова
тъ сж длъжни да изучаватъ редъ молитви и движенията
имъ. Горко на тоя, който не изпълнява ТОЧН·) ВСИЧКtfтt
си ре.1ИГИОЗНИ задължения,

защото, когато Гавра"лъ при.

зове вt,рнитt на молитва въ
острата

Оlборъ духовни брошури. Интересно е да ги чуете, когато

11

въ

отъ холандска

япtха СВИНСКО' размtсено

IiИК кви

ГОД.

Мохамедаиитt

год. ПОДllържатъ на свои

МlIсионери

ЯЗИЧНИЦи.

служби,

е81>ТЪ.

I<ОИТО

верига,
не

която

внимаватъ

Суматрянитt
ВJбоди единъ день

литt.

въ

на възкресението

BptMe

IIОСИ, ще

отсtче

изговарянето

на

главата

съ

на

тия

молитвитt.

че мохамедаиизмътъ
всичкитt черни отъ властыа

ще ос
},3 б"'

Bt.pBaTD,

ДУХОRНIJ водители ги учатъ, че "Го1аваТ1

TtXHTt

lIа вtрнитt" седи въ Цариградъ и иему всички бtли ВЛ;J
дtтели отдавать почести. Нъкога той ще се повдигне и
ще строши ярема на робството отъ
и ще накаже б!;литtхора.

шиитt

иа

чернит'h

Исля~измътъ въ Суматра започнЭJIЪ прtзъ 13-и вtкъ.
Холанпското правителство до скоро подкрtпяше тая про.
паганда. Сега то вижда грtшката си. До 1850, мохаме·
даНСl'ВОТО наllрtдваше, но слtдъ TOB~, тръгна назадъ
стианската мисия

отъ

друга

страна работи усилено,

Хри
за

да

проевtти тия заблудени хора. Има сега 90,000 хрисгиани,
отъ които нtколко сж се обърнали отъ мзхамеданството.

По

схващанията на пастиритt имъ, христианството Дllесъ трtбва

~

да се прtдстави въ нови начини

~

"

-

ста'!атъ нови и лъскави

ОТКРИВА СЕ ПОДПИСКА ЗА ВТОРОТО полу.
ГОДИЕ НА wХРИС. СВ1>ТЪ".

нь'глеДъ.

~
~

к' I(ТО стари изтъркани мо

нети, които чрtзь прtтопяването

Ако ви се удаде
щата на нi:кой отъ

възможность да Вltзнете въ КЖ

т'!> И

пастири,

вие

ще го намtрите

Пръзъ второто ПОЛУГОIJ.ие списанието .Хри.

да припка от ь една ДIIЪЖНОСТЬ на друга

стиански Свtтъ" ще излиза редовно съ илюстра

чиния, Пi>иготвено за HtKon бt 1ен" нещасгник'Ь рзботникъ

е най-доброто, най-евтиното мtсечно религнозно

твърдъ занятъ

-

и на трапезата му, вие ще

забtлtжите едно MtCTO С'Ь

останалъ безь работа.
Често

,е

BptMe

случва, щото въ

на стачка пастирьтъ

да иждивява по цtли нощи

около членовегъ

на църксата

да не би

въ

повилнЪ.lата

сгань.

да

се

завлtкать

Т'!; сж готови

вихъра

на

вии ги да гс> слушатъ, заЩl,то го аби·

ции на хубава хартия. По своето сыJ.ржаниеe то
списание

на

БЪJJгарски

-

нагодено

особено за

сtмейства и за младежи.

Абонаментътъ му до края на годината е само
ЕДИНЪ

И

ПОЛОВИНА ЛЕВЪ.

Абонирайте се!

Поканете и вашитt приятели!

чатъ.

Слi;дъ нi;кой

деIJЬ

вие

ще видите

сжщия

пастирь

да тича съ колелото си отъ село на село до роБОТI'ицитt,

аанятъ съ политическа, прtдизборна агитация. Ще се избира
за

депутатъ

нtкой

евангелистит!; да

личнитt борби

човtкъ,

пuдкрtпи въ

който

е

парламента

далъ

КЪМЪ АБОНА HIТ1> НИ.

дума на

противо-алко·

Често пжти депутатътъ с!:: изб<1ра и сетн'!>

забравя ДЗLен(>то си Lбtщанне; при всичко това тtзи усърдни

Канимъ абонатитt на "Христ. Свtтъ" да ни
внесатъ абонаментната стоАность. Изплащанията

евангелски христиани и пасгиритt имъ не губить надежда

ставатъ чрtзъ

че единъ день ще въстане изпомежду имъ човtкъ, к, ЙТО

марки

въ

качеството

си

на

депутатъ,

и,е

се

заТАШИ

за

интере

ситt отъ Народното Събрание.
Каква ли още полезна дtятелность не ще срtщнете
въ тtзи нови протеста неки църкви. Т'!>

държат ь

пощенски

записи,

направо до редакцията

или пощенски
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спестовни каСИ".I).90пеРЗТШ<flИ магазини, Нанстина работата
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