МrвСЕЧНО ИЛIOGТР.'ц~АНО РЕЛИГИОЗНО GПИGАНИЕ.
БРОЙ 6.

ГОД. Х·

Слово на Епиекопъ 8инеентъ

*)

"Ти върви подир'!>
Мп." Иоан- 21; 22.

Т13ви ваб13л13жптелни думи Господъ нашъ

прt6жде той докл13 дойда, теб13 що ти e~"
Въпросътъ на Апостола Петра MHoro до
бр13 ПОJlспява една отъ главнитt хара
ктеристики на БиБJ1ИЯта, именно: в13рпото
очъртание на чов13шкото естество. Еван

u

отправи ЕЪМЪ Апостола Петра въ отrоворъ

rелистит13 ни пр13дставляватъ Апостола Пе

на въпроса, RОЛТО посл13дниятъ му вададе:

тра тъкмо какъвто е билъ:

"Господи, а топви (Ап. Иоанъ) що? :Ка
вува :му Иисусъ: Ако щж да прtбжде тои
докл13 доiiда, тебt що ти

и сл13дъ туй

eV"

сл'!>дватъ думит13 на текста: "Ти вървп
подир13 Ми." ГОСIlОДЬ Иисусъ, както ВlIаемъ,
б13Шt1 пр'!>декавалъ смъртьта на Апостола

Петра съ думит'!>: "Истина, истина ти ка
вувамъ,

KoraTo

б13ше

си се опасуваше
другь

ще

те

ще·

прослави

съ

просrр13шъ

самъ

каква

ржц'!>

него любопитСтвото да уiшае

liaRBo

CTalIe

се

Hero

и съ

и

бевъ

да

311.

топви що~"

за подражание
днешно

вр1ше

нимаватъ

съ

жаJ10СТЬ,

тови недостоенъ

отъ мнозишt.
равискване

води,

тивни въпроси, на RОИТО,
да се даде

смърть

H,ra."· Петъръ

имаше

да

обаче поиска да

вадоволи по-нататъкъ своето любопитство;

отrов()ръ,

не би имало

осв'!>нъ

които се за

чистоспе1\Ула

р13че,

ше

да

прим13ръ ее подражава въ

те

и

лп ще

спре

помпсли прилично ли е да вапитва Господа
ва това, вадаВ:!. му въпроса: "Господи, а

И това като

опасува.

кад'!>то ти не щешъ.
навначаваше

по,младъ,

и ход13ше, кад'!>т() Щ'Еше;

но като Qстар'!>ешъ,
и

ти

импулсивенъ,

бързъ, леспо въвбуждаемъ. Щомъ вижда
Апостола Иоана веднага се възбужда въ

ако би могълъ

паI,Ъ

друга

полва

задоволяването

на

ецно праздно люО{)питство.
Има много уроци ва насъ въ тави СЛУ'ша.

тол пожела да увнае Еакво Щ'Еше да стане
и съ "ученика, KOl'OTO обиqаше Иисусъ" и

Тя изважда на яв13 този фактъ, че Хри

ва това му вададе rор13цитирания въпросъ,

на едного

на RОИТО Спасителыъ

това не щ13mе положително

нашъ

даде

ThI\MO

какъвто отrоворъ васлужва. "Ако щж да

стосъ пе прие да задоволи любопитството
отъ

несе никаЕна духовпа
най-маЛЕО да

*)

Това е само съкращение отъ R1Jзпдате.IНОТО

CJ:OBO, което Епископъ Винсентъ държt въ Ме
тод. Епископ. Чер~ва, Търново, въ Нед1;ля, на

22-й АПРПJ:Ъ, въ BptMe на Годишното Събрание
на Мпсиitската Iiовферевцпя въ Бъ.Iгария.

Своитt

ro

учепици,
да

защото
му

при

полза, не щ'!>ше ни

приспособи

д13д:о, що имаше да върши

за веЛИЕОТО
като

прогла·

ситель па славното спасение Христово. И
д13fiствитеJ1НО

Библията не отговаря на по
вечето отъ въпроситt, ЕОПТО Ii вадава,ме.

Христиански CB~TЪ

Тя не открива това, за Еоет() Rопнtе чо
вtшкото любопитство. Библията не от;.

крива духовното си богатство на случаи
ния читатель.

рудница;

Тя

е

като

неизчерпаема

по- дълбоко се копае, тол·

KOJI[(OTO

1\ОЗЪ по-изобилна

и по-скжпоцtнна

руда

да ни обясни учението
Божие~
което

Еато откровение на човtшкия дыгъ
Библията е съвършепа.
Тя пи открива

за

христиани

основно,

хрисrианството

и то е

отъ

дру

- юдей·
ството и мохамеданството. 3eMtTe, обаче,
учениато на Биб;:rията за rptxa, спасе·
монотеистичееки

религии

характеръ и ни пояага да схва

и доказва тя, че "ВСИЧIШ човtци еж IЮДЪ
грtхъ;" че "HtMa праведенъ ни единъ,
Htya който да търси Бога. Всички се
уклониха, !\уП но непотрtбни станаха, н'IПlа
които да прави добро, пtма ни еДИllЪ~"
Не нп ли се казва ясно въ Библията, че

немъ, както трtбва, веJIИКИЯ фактъ на на

мжжъ

и

ораторъ,

попитанъ

вед

нъжъ коя е била наи-великата МИСЪJIЬ, щО

е прtмипувала
ГОВОрИJIЪ:

лична

ОТJIичава

учение

нието, и възкръсението. Не ни ли казва

за

шата отговорность прtдъ Бога. ДаНИИJlЪ
Уебстеръ, знаменитиятъ американски дър
жавенъ

това

развитието на

всичко, що е потрt6но

човtшкия

за триединството

При все това всички

приематъ

гитt

дава.

HtKora

прtзъ ума му, от

,,1'tIИСЪJlыа за

()тговорноеть

факта

къмъ

на моята

Всемогжщаго

Бога."
Библията ни открива:

1.

не еж достойни за приемане. :КОЙ, на при·
м:Връ, и отъ най-ученитt богословци може

Прtдмеrптt

на

дълга

дълга ни КЪ:\l.ъ Бога Отца,

ни,

пмеНIlО

гине всtкои, които BtpBa въ Него, но да
има ЖИВОTh вtченъ;" че Господь Иисусъ
Христ()съ "би прtдаденъ за прtгрtшенияra
ни и възкръсна за оправданието ни1"

Иисуса Христа, къмъ Духа Светаго и къмъ

4. Бпбшшта пи открива дълга автори
TeT1tO. Иисусъ Христосъ говори съ власть.

нашитt ближни.

и за

Него е казвалъ народътъ, който слу·

че ДЪ:JТЪТЪ

шалъ поученията Му, че l'И е учалъ "като

състои въ .любовь, повtрение въ Бога и

едипъ който има власть, а пе KaltТO книж·

съизволение

пицитt."

2.

Естеството на дълга

къмъ Господа

"Богъ толкозъ възлюби cBtTa, щото даде
(Jина CBuero Единороднаго за да пе ио

всичRO,

що

на
се

-

воля:та по отношение къмъ
касае

до

нашето спасение.

.АнглиИскиятъ

риджъ е казалъ: "Вtрваиъ

Библията ни учи, че Btpaтa дtиствува съ
любовь, Il че любовыа е главниятъ еле

словеса,

ментъ на

,,3аконътъ чрtзъ

хрпстианската религия.

говоря съ человtчески

и ангелски

"AI,O
езици.

а любовь-пtмамъ, ще съмъ мtдь, що звънти
или кимваJIЪ, що дрънка. Любовыа дъл
готърпи,

благосклонна

вижда; любовыа

е; любовыа пе за

не се прtвъзпася, не се

I'ОРдИ, пе бевобразствува,
си,

пе

се

равдражава,

неправдата

се

не дири своето

не

мисли

пе радува,

а

зло,

на

срадува

се

на истипата, всичко прtтърпtва, на всичко

хваща

Btpa,

на всичко се надtе, всичко

търпи."

3.

Библията ни открива ученията, що

еж потрtбни за редовното
пышение па нашия

дългъ.

и

точно

из

Истина

има

нtкои учения, които ние напълно не МО
жемъ да

постигнемъ

съ

ограничения

си

]мъ; но това не IIOЕаЗВR, че тtзи учения

списатель

5.

J{ол

въ Божиит'!!

защото сж ПЪJlновластни."

Библията открива дълга б.лагО,ll,аТ1tО.
Моисея

би

дадепъ,

а

благодатыа и истината чрtзъ Иисуса Хри
ста биде." 3аповtдыа въ Ветхия i:3авtтъ

"Да не правишъ това или онова" се об
ръща въ Новия

3aBtn

на "Ти .Jtожеw:о

чрtзъ Божията благодать да се упазишъ

отъ грtхъ и да вършешь това, що е Богу
угодно."
6. Библията открива дълга и.люетра
ТИ81tО (съ полснителни примtри). Самъ
Господъ Иисусъ Христо съ е съвършенъ
примtръ намъ по изпълнение

на

дълга.

J{олко милостиво, колко нtжно е помагаJlЪ
Тои на други въ врtяе на нужда, на
скърбь, на болесть, и колко безпощадно
е БИЧУllltJIЪ злото! Той не се подвоуми да
!юито

прода

ваха и купуваха, и трапезитt на

изпжди

cpt6po·

102

изъ храма

"всички

Год. Х. Брой

:мtнителитt да прtтури, и еtдалищата на
Qнtзи, RОИТО продаваха гьлжби," като имъ

внапие,

каза: "Писано е: ДО!lЪТЪ МИ до:мъ на мо

вертепъ разбойнически."
На BctKoro едного отъ насъ казва днесъ
въ

ИВПЪЛШIТЪ

съ

всичката

(ПРОДЪJженпе отъ брой 3 п Kpaii)

1О. Ващото топ е "чистосърдеченъ."

си

Любовьта Божия е очистила сърдцето:му

възрасть, ва:мъ назва Иисусъ; " Вървtте
вие подирt ми." Вие сте наистина изло-

отъ всички отмъстителни етрасти, оп за
висть, злоба, и гнtвъ, отъ всtкъ педо

жепи па силни, ей, на огненни изчmепия,
но погледнtте па Иисуса въ пустинята.
който отблъспа искусителя съ думиrt "Мах-

бъръ нравъ или злобно настроение. Тя
го е очистила orъ гордоr.ть и надмtнпость

пи се отъ Мепе,

най-цвtтущата

се

Характерътъ на единъ Методистъ.

Иисусъ: "Ти върви подирt Ми." О, вие
сте

да

пълнота Божия."

литва ще се нарtче, а вие го направихте

илади, които

за

6.

Сатано."

на духа, отъ които дохожда свада. И сега

Тъй и вие

той се е облtкълъ "въ милосърдие, бла

но да отблъснете BctKO изкушение и да
се опазите чисти и неопетнени отъ cBtTa.
И вамъ, които сте въ утtснение и скърбь,

пение;" тъй че ,,'Iърпи II прощава, ако
би да е ималъ връхъ пtкого тжжба, както
и Христосъ е простилъ нему." И наи

казва

можете чрtзъ бlагодатьта Христова успtш-

Иисусъ:

"Вървtте

Гледаiiте на Мене и ще

гость, СJIиреномждрие, кротость, дълготър

подирt

Ми."

стина

памtрите

миръ

отъ негова страпа е

BctKa

възможна

основа
отнета,

за

тжжба

защото

пи

и спокоiiствие и утtшение за душитt си.

кой не :може да :му отнеме,

Бждtте безусловно покорни на Божията
ВОЛН, п Еакто Хриетосъ въ Гетсиманин
въ молитвата Си къмъ Отца Rазваше: "Не
Моята воля, по Твоята да бжде," така
и вие казваПге.
Ващо да търсимъ щипи И разрtшение
на тайни въ Библията, Еогато Т1I3П све·
щена книга е съвършенъ ржководитель
по пжтя на ДЪЛГII~ Са мъ Христосъ е ка·
валъ: "Ако ище нtкои да върши волята
Му, позна ще за поучението да ли е отъ
Бога." Главното нtщо е да прtклони човtкъ волята си, да се рtши да се от-

лае, тъй като той "не люби cBtTa, пито
какво да е нtщо на cBtтa; бидейки сега
,,-разпtтъ за cBtTa, и CBtThn разнtтъ 311.

ВtiЩОТО "всичкото му желание е къмъ
Бога, и къмъ спомен<t па Неговото име."
11. Съобразно съ това, едничкото му
желание е едничката цtль на живота му,
ихенно, "пе да върши своята воля, но
волята па Оногова, IЮИГО го е про
водилъ. " Едничкото му намtрение въ BCtKO

рtче отъ себе си и. въ ВСlIЧКО да слtдва
Христа. Блаженъ, който тъй нрави; той
ще бжде духовно просвtтенъ и ще може
да разбере много учения и мнс-го тайни,
които сега сж непостижими ва онtзи, които

BptMe и въ всичко е, не на себе са да
угодtва, но на Оногова, когото люби душата
му. 1.'011 има чисто око. И защото окото
му е чисто, всичкото Му тtло свtтло бива."
И наистина, тамъ дtто любещето 01(0 па

живtятъ далечъ отъ

Христа.

Блажени

него,"

мъртъвъ къмъ

което той же·

ВСИЧКv,

що

е

въ

къмъ "похотьта на плътьта, похотьта на окото, и гордостьта на живота."

cBtTa,

душата е постояно обърнато къмъ Бош,

наистина всички, които слtдватъ Христа;

пе може шшакъ да има ТЬМIIШШ,

които се стараялъ

БОТО бива освtтлено, както когато го ос

"чрtзъ

Негова Духъ

да се утвърдятъ крtПЕО въ вжтрtшния
человtкъ; чрtзъ Btpaтa да се всели Христосъ въ тtхнитt сърдца, щото вкоре-

душата е светость Господу.

пени и навидани

движепие

въ любовьта,

да Moгarъ

да разумtятъ наедно съ всичкитt светии,

Що е широчината и дължината и дълбоЧината Христова, ЕОНТО прtвъзхожда BctKQ

"ВСИЧ

вtтлява свtтилото съ сияпието си." То
газъ само Богь царува. Всичко, що е въ
въ сърдцето,

HtMa

ни едно

което да НЕ е съ

обравно съ Неговата вола. Всlша мисъ:rь,

що се подига, сочи къмъ Него,
Еорна на вакона Христовъ.
103

и е по

Христианскп Свtтъ

12. И дървото се познава отъ плодо·
Bem си. 3ащото, както той люби Бога,

за тази ц1нь. Било че сtди въ дома
си, или ходи по пжтя, било че лtЖII или

'l'ЪЙ пави и Неговитt ваповtди;

нtкои, или повечето отъ mхъ, но веички,
отъ наЙ·малката до наii:·голtиата. Той не

ве само

вори или прави, едната работа на жи
вота си; било че се облича, или работи,

е задовошшъ

3alЮНЪ,

или яде 11 пие, или си почива

и погрtши

"да уоази всичкия

въ едно,"

но въ

всичко

става, той поощрава, въ ВСИЧRО,

всичко

клони

отъ ивиу

има

рителенъ

"непорочна съвtсть и прtдъ Бога и прtдъ
человtцитt." Каквото Богъ е вапрtтилъ,

прtдване

той го избtгваj IШRВОТО Богъ е заоовtда лъ , тОП го прави; и това, било то малко

му неизмtняюю правило е това, "IШIШОТО
правите, правtте го всичко въ името на

или гол1шо, трудно или лесно~ радостно
или 1ежко за плыыа. Той "тича по пжтя
на Божиитt заповtди", като е сега Богъ
освободилъ сърдцето му. Негова слава е
тъй да прави; всtкидневниятъ в'Iшецъ на

трудъ,

ЩО го

I\ЪМЪ уна·

славата Божия чрtзъ миръ 1I
благоволение между човtцитt. Едничкото

Господа Ипсуса, благодаряще Бuгу и Orцy
чрtзъ Него."

15. Нито му нtкакъ пр'l;чазъ CBtTOBнитt обичаи "да тича въ прt;I.:Itжащето
му поприще." Той знае, че порокътъ не

радостыа му е "да прави вол:па Божия

изгубва естеството си, колкото

на земята, RaIOo е и на небето", като
знае, че е наи-високата привилегия на
"ангелиm Божии, силни ВЪ крtпость, да
ИЗПЪJIннватъ словото Му и да слушатъ
гласа на C:IOBOTO Му".

да стане той; и по~IНИ, че "всtкои челов1шъ
.ще даде отвtтъ за себе си прtдъ Бога."
3аради това той не може да "отиде слtдъ
:множеството за да прави зло. " Той не
може да "се весе:IИ BctKOii: день свtтло,"

13.

Съобразно

JllO,4еuз и

и той изпълнява всич·

или "да промиш:шва за плътыа З1t да из·

киrn Божии ваиовtди, II това съ всичката

llЪЛНИ похотиn П." Не може да "събира

си сила.

съкров Jща па зеюпа, както

3ащото неговата

покорность е

пе може да

СЪР:lз~tDна съ неговата любовь, ивворътъ

земе огыIь въ пазухата си. Той не може

отъ гдtто тя изтича. И заради това, Ril'IO
люби Бога, съ ВСИЧКОТО си сърдце, той му

по никой пачпнъ да "се украсява съ злото

служи tЪ всичката си сила.

частвува въ или да удобрtва

прtдставя
жива,

Той постояНо

душата си, плото

света,

олагоугодиа

си жъртва

Богу,

съвър-

или скжпоцiшни дрехи."

Не :може да у

RaKBO

да е

развлечение, що It:IОНИ КЫIЪ порокъ. Не
мо.ке да "говори зло"

противъ ближния

шено и безусловно посвещаваii:IШ себе си~

си~ както не може и да лъже прtдъ Бота

всичко що има, всичко що е, па Неговата

или человtка.

слава.

Всичкитt почести, що е получилъ,

неблага дума противъ HtKoгO, защото лю

той постояпо уиотрtблява по волята на
св ол УчитеЛЬj Bctl,a сила и способность

бовыа пази вратата на устнитt му. Той
не може да говори "праЗДIIИ думи," "лошо

па душата си, всtки

съобшение"

Едно

BptMe той

и па диаВОЛ:t,

удъ па nлото

ги прtдстава:IЪ па
"като

си.

" грtха "

орждие на Нfшрав-

Т()Й не може да

никога не юшиза

изговори

изъ устата

му," както е всичко, що "не е добро за
назидание," което

"не дава олагодать на

дата"; но сега, l\aTO е "съживепъ отъ
мъртвитt" той "ГИ прtдава" всички "като
орждия на правдата за Бога".

С::Iушател:итt." Но "което е чисто, което
е любезно, което е доброхвално~" той го
мисли и говори И прави, "украсяващъ

е за слава Божил. Въ всичкиm му занатил, каквито и да еж rn, не само има

Христа въ всичко."
16. НаЙ-послt. Споредъ както има

и постига. Работата му, забавленията му,
каЕТО и м:олитвит1; :му; - всички помагатъ

тели; и това по всевъзможенъ начинъ; не
само на тtлата имъ, Бато храни гладнитt,

14. Слtдователно,

каквото прави, всичко

това за цtль (което се подразбира въ туй,
дtто има чието око). но дtйствително го

Евангелието па Господа

пашего

Иисуса

Bpt-

ме, той струва добро ва ВСИЧКII человtци;"
на съсtди и странни, прилтеЛd и неприя

104

Год. Х.

облича голит'В, пос'Вщава болнит'В или ва
прънит1; въ тъмница; но много повече се

старае да прави добро и на душитt имъ,
споредъ силата, що Богъ му дава; да съ
бужда он'Взи, които спятъ въ смърть; да
привежда ОНЪ3И, които сж събудени при

Брой

6

и въ истинска светость. И като има мж
дровацието, що бъше въ Христа, тои ходи

"оправдани

тъй, както е Христосъ ходилъ.
18. По тtзи бълъзи, по тъзи П:Iодове
на жива въра, се трудияъ да се отлича
ваме отъ невtрващиа свъть, отъ всички
онъзи, на които yMoBeтt ШIll ЖIIВО1ЪТЪ

чръзъ в:Вра да иматъ миръ съ Бога;" и

не е съгласенъ съ Евангелието Христово.

примиряващата кръвь,

щото

да подбужда он:Взи, които иматъ миръ съ

Бога, да изобилуватъ повече въ любовь
и добри д:Вла. И той е готовъ да ижди·

BtBa

и да бжде иждивенъ

"да П},инесе
бата на

въ

това"

ей,

в:Вра, "

за

ди,

ние

IIИRаRЪ

не отъ

себе си па жъртвата и служ

T'lJxHaTa

Но отъ дъйствителни христиапи, отъ как
вато деноминациа (назвапие) и да сж

онова,

могатъ

не

онъзи,
що

искаме

да

които

знаятъ,

че

се

искрепо
не

T13,

отличаваме;

сж

сл.Ъдпатъ

още

пости

гнали. Не; "RОЙ'!'О прави волята па Orцa

"всички да достигнатъ въ м:Врата на във
растьта на Христовата пълнота."

Моего, който е па небеса, той е Мой брать,

Т:Взи ~Ж принципит:В и постжшшт:В

сестра и майка." ,,1I мо:ш ви, братия, по
Божието милосърдие, да пе бждеяъ пи

на всички принадлъжащи на нашата чер

какъ ра3Д:В:'Iени помежду си." Право ли е

17.

ква; т:Вви сж б:Влъвит:В па истинския ме·

сърдцето ти, 1\акто е моето сърдце съ TBoeTO~
Ако е, дай ми

тодистъ. Съ т:Вви само желаатъ да се от·
личаватъ отъ други чов:Вци он:Взи, RОИТО

Другъ въпросъ не пит:tмъ.

ржката сп.

311. мнъпиа, или условия, нека
не разваляме Божието дtло. Любишъ ли
Бога п с;:ryгувашъ ли Му? Това е дово.шо.
Давамъ ти десницата на общението. "Ако

на прис.м:Вхъ се така наричатъ. *) Ако
Rаже нъ[юй: "Ами че т:Взи сж само об·
ЩИ1"1з, ОСНОВНИ истини на христианството!"
Ти си го кавалъ, тъй е, това е самата
истина;

даде

азъ

че

не

сж

други;

Богъ, щото ти и ВlJИЧКИ

узнаятъ че
мол

зная,

331>,

възгледъ,

и

има нъкое утtшение въ Христа,

човtци да

и всички които слtдватъ

положително

не

искаме

лосърдие;

да

се отличаВЮIе

отъ други чов:Вци съ друго
освънъ съ общит:В принципи на христиан

-

ството,

което

азъ

простото,

уча,

като

старо

и

е,

I\3КТО

иска,

\защото

имената

не

Ilодвизаваяе

паедноза

на

съ

вванието,

което

да

си

дpyrъ съ любовь,

сме

и

ПРИЗ0вани;

съ

кротость, съ дъл

притърплваме

като

увардимъ единството

азъ пропов:Вдвамъ (нека се на·

RaKBOTO

се

въра; l,ато хl)димъ достойно

готърпение,

мразя

всички други отличителни б:Вл:Вви. И който
рича

нека

Евангелската

всъко смиреномждрпе

христианство,

отричамъ

ако има

н:Вкоя разтуха отъ любовь, ако има нъ·
кое общение на Духа, aRO има ntKoe ми

да

се

единъ

~TapaeMЪ

да

на Духа въ свърз

ката на мира;" К'IТО помпите, че има "едно

ив

'I1шо и единъ духъ, както се и ПРИ30вахме

той е

съ една надежда на \Званието паше:" "еДИllЪ

христианипъ, не само на име, но по сърдце

Господъ, една въра, едпо кръщение; еДИIIЪ

и животъ. Топ е

Богъ и Отецъ па вситъ, lю:iiто е надъ
всички, . ЧЕЪВЪ всички lJ въ ВСИЧIШ IIасъ."

:м:Внлватъ

естеството

на

н:вщата),

ВЪНКaIПНО

и вжтръшно

съобра3АНЪ съ волята Божия, както е от·
RрИЩ въ писаното Слово. Той мисли, го
вори

и

живtе

по

наредениа

въ

открове·

нието Иисусъ Христовъ способъ.

Посiiещение Иисусу.

Душата

му е обновена по образа Божий, въ правда

1.

*) IIзпърво еДПНО~ШCJ!енпцптt на Джонъ Уе
е.Ш на приеяtхъ еж бшш нарtченп Шетодиетu,

n

ОТПОСАt се е приеJО названието

Които приематъ ВЪЗГJlедптt на

отъ

ВСП'IIШ,

онан Евангелска

черква, колто ноеп това названпе. БiJJt. Ред.
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На милостивия си Спасъ
Еакво да принеса?

Еъмъ Него любовыа си азъ

КаЕЪ :мога да ява ~

Христиански СВ$ТЪ
щfшъ да бжде повиканъ да отговарн

2.
СЗР,4це'го си ще Му пр1щамъ;

"Противоканоническитt

Достойно знамъ не е;

му

мисли сж.

заключавали въ СjJtдующитt редове, ив
л.ожени въ стр. 5 и 6 на брошурата:

Но Самъ е искалъ то, и знамъ

Не ще го Той прtзрt.

,Обаче като разкрихме

макаръ и съв.

сtмъ накратно, похвалнитt страни на ИВ

3.

точно православната черква, ние

И сидата СИ ще. Му даиъ;

пр'h:мълчимъ

Съ ржцt, нозt, глава,

да кажемъ,

HtMa да

че при всичката

нейна прtдосторо;кность да не допуща ни

На Него послушливъ да съиъ,

какви нововъведения и произволи, се накъ

И вtрен'Ь за всегда.

доста нtщо плътсно,

Св. Ап. Павм'О,

4.

Bp7JMeTO

за·

своитt изложени мисли.

к:а7;;ТО се изравява

се е вмъннало

и въ ней

ната ограда, прtди още да се е била от

си ще посветя

дtлила западно

На Господа Христа;

нея.

Вситt си дни да иждивя

католическата

Така напримtръ:

службата въ тази лунсозна

Въ полезна работа

малность,
дори

5.

въ

и

до

:каквато

днесъ;

черква отъ

въвежданието на
и сложна фор

тя

се

праRтикува

допускани ето

иввънъ

тритt католически степени па черковната

И.нота си ще принеса;

иерархин

Много не е, но Ти,
И него съ благостъ, Господи,

-

диаконската,

и епископската
матъ

И мене прииии.

никаква

каквито

що

пископската,

черковна

rж:

свещеническата

и на други, които

-

законна

МИТРОПО:'IИТСIшта,

екзархиJiската

Ht-

основа,

архие

и патриарше

сната; постановлепието да 6ждатъ па чело

КРИТИЧЕСКИ ОТД1JЛЪ.

на

черквата

наси;

Протоиереи Сtменовъ и Св. СИНОДЪ

и

на БЪJlгарската Черква.

само хора

допусканието

нежеlIени

-

MU-

на ПКОНОПОI\лонението

жертвоприношението

(кур6анитt)

rж,

нtща принадлежащи изключително на еви

Въ България, 01Ъ какъ се е учредила
Екзархията не е имало случай за сждене
HtKO!) духовно лице за ересъ. ВИДII re,
обаче, l\RTO че и въ това отношение СВ.
Синодъ на Българската Черква не иска
да остане назадъ 01Ъ Римо- Rатолическата
Черква, коята BctKora се е показала без

ческия

кртъ;

допускането

мнителни

чудеса

и на

на което

се дава

чисто

на

разни

мпого

съ

измислицп,

догматическо зна

чение, като: молене па светиитt,

безъ да
се гледа на това, що l\азва Св. Писание:

"защото единъ е Богъ, единъ и ходатай
между Бога и човtцитt - човtкъ Хри
етосъ Иисусъ"

пощадна къмъ тана нарtченитt еретици.

(1

Тим.

2; 5). l\lo;reHe ва

В. "Вечерна Поща" въ брой 114 съоб
щава че "Българскил1Ъ Свети Синонъ въ

мъртвитt,

нtщо, което е, така СЖЩО, про

едно 01Ъ llослtднитt си

тивъ ,духа

n текста

е опрtдtлено

заседанин, като

тоиерел Ст. Сtменовъ, подъ заглавие ,Раз

Смtло може да се

.мuuмеnuя взрху Е,4иnството 'На Пра

е,4иnз

Черк:ва

да

тtзи допу

да се удовлетвори до нейдt езическото ми'

ва еретическа и повелъ подъ отговорность

u.

каже, че

еДIIЪЖЪ

9; 27) ...•

православнатачерква, сж станали съ цtЛIr

намtрилъ я

автора
Синодалвилтъ сждъ наскоро щtлъ
да бжде съставенъ и проrоиерей Шменовъ

човtцптt,

щаниа направени отъ страна на източно

u НУЖ,4ата OT~

Всме'Нск:и С3бе>р3',

на Св. Писание; "както

умратъ и послt сждъ". (Евр.

разгледалъ издадената брошура отъ про

вос.лав'Ната

на

ровъзрение на западъ, та да напусне евичеството

и да приеме христианството.

На първо
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MtCTO трtбва

"

да забtлtЖИИЪr

Год. х.
че

за

да

може

да

се

констатира

днешно Bpt~HJ христианитt Iюпнfш1Ъ

е

ретически ли сж rорtизложенитt иисли
на иротоиерея С1!кеновъ rлавния1Ъ въ
просъ за веtки безпристрастенъ христиа
нинъ, на IШКВОТО

пе со иаЙ-J/tuого, ио CiJ

согдасnи .лu

сж

T7J

T7Jau Jltuс.лu,
иди ие

за

uaU-J/tа.7l1СQ

по

Во3JltОЖ1lQСТU ФОРJltа.7lnОСТU. Такива сж.
БИАИ службигБ на първитt христиани въ

вtроизповtдание и да

.лu СЖ

6

ПРОСТО иазuдате.7Иf,U чер1СОВnU С.7lужбu,

принадлежи тои, не е въпросътъ: nротиво
1СаnО1f,ичес1СU

Брой

апостолскитt врБмена. До колкото знаемъ
въ онова ВрБме, с:rужбата се CMTOlIJla 01Ъ
пtние НБКОН духовна пtсень, молитва, че
тене части отъ ВеТХИJI завtlЪ и по-помt
отъ четение изъ Евангелията и Посланилта

но

со Еваи

ZMC1CUT7J учеиuя~

Възможно е члено
веТБ на СВ. Синодъ на Българската Чер
ква да еж увtрени и да могатъ да ДОIШ

и

жатъ,

мислп сж дtи

прtдстаВЮIЪ главнитt факти въ живота на

извtстни канони

Иисуса Христа съ практическо увtщапие

че горtИ3.Jоженит1!

ствитеЛIIО

противни

приети дори

на

отъ нtкои отъ така

нарБ

което

говоритель1Ъ е

въ повечето

Евангелски черкви,

и

коп

Мпого

може да каже, че не ще бжде добрt да

приематъ

се въведе и въ Източно-православната чер

за непогрtшимостыа на Bce;тreH

ква ~ Ако ли ни се К:tже, че редъ1Ъ на
службата въ Източно-православнатачерква,

интелигентни

учението

въ

къмъ ПОIШJ1ние и ВБра въ Спасителя *).
Този е редътъ, който и сега се слtдва.

р'?нитt всмеnС1Си събори, но съ това да
лечъ не се доказва, че тtзи мисли сж И
противъ ученилта на Евангелието.

кратко слово,

скитt събори

православни

не

за туи, защото рtшенията

на тtзи съБQРИ

трtбва да се контроли

е установенъ и не може

да

се

ИЗМ'lши,

ратъ отъ непогрtшююто
C;тroBo Rожие.
Вдравия1Ъ разумъ па христианина учи,

то нека бжде УВБренъ СВ. Синодъ J:Ia Бъл

че· щохъ едипъ

тули устата на онtзи православни, които

гарската

канонъ или рtшение на

какъвъ да е чеРIювенъ

съборъ

противо

вече

черква, че съ това НБма да за

не

приемап

да

ШIЪ

се

налага

ка

рtчи на яснитt и общеприети1."В еван
гелски уqения, този канонъ трtбва да се

къвъ да е редъ безъ да имъ се

докаже,

че той е съгласенъ

Еванге

ОТХВЪрJIИ.

лието и отговаря на духовнитt IlМЪ нужди.

Синодалния1Ъ

сждъ,

копто ще

има да разгледа обвиненията противъ про

Тъй и

учения на Иаточно-православната
противъ

повече, че обвиняемият.. ще бжде гото въ
да подкрtпи своитt инtния 01Ъ Св. Пи
На въпроса:

Евангелието

противни

ли

еж на

разгледаме

гелската

елавната

въ

службата въ тази й

луксозна

и

всички източно
осждя1Ъ

orь евангелека гледна точка, UБма поло

ЖlIтелпо пищо еретическо. Ако протопереп
Сtменовъ отричаше божеството на Иисуса
Христа или ученнето за Св. Троица, то-

черкви на

и

колто

да УЗЮlе каквп сж ~ретическитt учешш
на протоиерел СtмеIIОВЪ и ще остапе из
ненаданъ, като памtри че въ СЖЩIIОСТЬ,

източно-право

и римо-католическа1а

Ct-

като еретикъ. Всtки ще се заиптересува

тл се практикупа дори до днесъ." Rаквито
и да сж били въ старо BptMe съображе
въвеждането

истина,

православни приема1Ъ, то нека го

дуксозна и сложна форхаЛEIОСТЬ, въ каквато

за

които се изказва протоиереп

протоперея Сtмепова мжченикъ за Еван

BtpBaMe, ще

на кратко тtзи ~!Исли за да се увtримъ
въ това. Портоиереи Сtженовъ не удо
брtва "въвеждането на службата въ тази

нията

и

черква

основание ще може да го осжди Синодал
ниятъ сждъ~ Ако иска1Ъ да направл1Ъ

сажъ мисли на протоиерел СБменова~ всtки
безпристрастенъ православенъ

постановления

меповъ, сж дtfiСТВИТfЛНО несъгласни съ
EBaHre:ICKOTO учение, и като е тъй, на кое

и.3казанитt въ цитирания па

{)тговори, че не сж. Нека да

други

на

тоиерея Сtженова трtбва да помни това, още

сание.

ВСИЧIШrn

съ духа

сложна

формалность, неоспоримо е че тази служба
не отговарл на духовнитt нужди на хо-

рата въ днешния практически вБкъ. Въ

*) ВПiRДЪ Schaff's History of the Christian
Church, Уо1 1. стр. 461-464.
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rазь никой христианип~.

не

можеше

ствена С.71абость и прави свещенослужи

да

теля съвс:Вмъ несъглаеенъ

съчувствува съ Herr., II всtкой щtше да

похвали синода

за

инициативата

всичкитt му обществени

му да

сително силата на Евангелието да поб:Вж

даде подъ СЖД"J духовно лице, което про

повtдва ПРQ':,шоеваНГf'г.:crшучения;

с;rучая

11

HtMa

да се

изкаже по

този въпросъ нашиять печатъ

изобщо, а

особено

дава

но ВЪ

религиозниятъ

сме чули,
много

че антихристь

антихристи;

BptMe е;

пушенето

свещенослужите

професилта, що занимава

-

поради

то есть като

необходимо ПУЖДlIО условие за приемането

печатъ.

"Дtца, послtДIiЬО

.Ако съ

льтъ нарушава обtщание ~:щено

му

-

злото.

6•

110ложптеЛij() нищо IlодобllU,

за това е желаТАДНО

съ себе си въ
заявления отно

въ

свещенослужптеЛСТВQТО,

то

тогазь

пушенето става nрtст"кn.llеnuе, за 1(оето
HtMa ни най-маЛI\а сtш;а ва извинение.

И, както

иде, и сега има

оп това познаваме,че

П.

в послtдньо врЪме. Отъ насъ излtзоха,
во не 6txa отъ насъ; защото ако би били

Силата на Разговора.

отъ насъ, щ:Вха да си останатъ съ насъ,

Има голiша сила въ сериозния

но излt,юха да се явлтъ, че не еж всички

разго

отъ насъ. И вие имате помавание отъ Све

воръ. Разговоритt могатъ да бждатъ слова

Taro, и знаете всичко • . . Кой е JIъжецъ,
освtнъ оногози, който отрича, че Иисусъ

пълни

съ

евангелска

става разговорътъ,

изваждатъ

показватъ

колко

знае

явt

По П, ШЕНИО иъ Свещенослужители:

на

убtжде

изкуствеlIОСТЬ, благоприятствува на мждро

J

1. Пушенето е UЖ,ll,uвuтмnо, и не

повтаряне и практическо прилагане. Той

пушача съ нищо.

дава тъй сжщо на

То е много врC,ll,ИТМnО за повечето

едно

съвършено

и~-

кренно естество, благоврt~ше да се под

и нерво-

крtШI съ пълната сила на личностьта сил

пропо-

ното изказване на истината.

и да, е

жителитt могатъ чрtзъ ра3l'овора да дър

вtроятно, че ще пропов1щва съ сила, тол1\ОЗЬ uo-вредитр-''нО е пушенето.
3. Пушенето става труденъ за надви-

жатъ нtколкопроповtди всtки день, да
досtгнатъ много хора, които не посtщаватъ черквата, да направятъ посtщението

ване навикъ,

имъ по-в:Вроятно,

вtдникъ и колкото

и

на еди нъ

силата

на куража му и жар

костьта на ревпостьта му. Разговорътъ
спомага на проповtдника да избtгва вс:Вка

1.

венъ е темпераментътъ

на

нията му, м:Врката

Отъ ЕПИСRОПЪ Джонъ Х :Виноентъ

:хора .. Колкото по-чувствителенъ

съ

мн:Внията

проповtдникътъ по нрtдnета на разговора,

КРАТКИ В1JЛ1JЖКИ.

2.

силви

на слушателитt, съмнtнията, мжчнотииТ'k
и разсжждепията имъ на самото м:Всто, д:Вто

не е Христосъ~ Той е антихристъ който св
отрича отъ Отца и отъ Сина."

възнаграждава

истина,

аргументи, които прtДИЗВИI\ватъ

сл:Вдователно

онзи, който

пропов:Вдва

Свещенослу

да подбудятъ

лица, на

свобода, а пуши, самъ бива робъ на този

които тъй говорятъ да държатъ и

навивъ.

говори по сжщитt прtдмети съ други хора.

4:.

Пушенето дава лошъ nрu.мtрз, осона свещонослужителското

раз

При това свещенослужителитt по този на

бено на момчета и млади момци и поставя
тежестьта

Tt

чинъ сами възбуждатъ собствената си сила

влин-

за мисляне,

развиватъ

аргументи

и

уве

ние противъ онова на родителитt.
5. Ако съ пушенето свещенослужите-

JIичаватъ запаса си отъ примtри ва общеотвено употрtбение . .Ако отъ изобилието'

льтъ нарушава

на сърдцето говорлтъ устата,

тържествено

дадено

отъ

него обtщание да ее въздържа отъ тютюня, тогазь то е знакъ на фатална прав-

то защО да

нtмз,ие повече разговори и проповtди
двайоотъ пповече BctI\a седмица - въ-
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пнтереса на евангеливаторска работа, на
практическата етика и на духовния животъ.

Това ще бжде богатъ и внушителенъ пръд
метъ. lIонататъшни внушения 1I извtстил
ще

III.
I\ласното

Събрание

напира

върху

частното лице като единицата на черквата;

2.. То

оздравtва ПЪденъ,

постояненъ и

равуменъ надзоръ надъ черквата отъ па
То поощрава

истинска

4.

лична

равумна,

религиовна

То ващищав!t

честни

смислена

и

да не разпръсваме,

5.

То раввива
религиовни

СОЦИhленъ

животъ,

на

теми може да не се виж

датъ чужди и неумtстни;

6.

То оздравtва

съвършенно вадружно

дtйствие :между черковни членове по фи
нанциална и благотворителна работа;

7.

ТО IШОНИ да поощрава по-внимател

но религиозно възпитание на дtцата

въ

дома;

8.

То увеличава четенето

бри религиозни

на

най-до

книги между христиански

люде;

9.

Съ една дума,

то

показва

нитt членове въ най-добрата

черков

имъ страна

въ всичкитt отношения на живо ra, и дава

новъ ентvсиазмъ

въ поощряване всичкитt

лични и . обществени ц1ши на черковния
животъ;

10.

3аради това,

драги

пастири,

ор

гапизирайте и поддържайте класнитt съ

брания подъ управлението на благоче
стиви, прилtжни, симпатични, лоялни и
вtрuи класпи водители.

на Дtцата."
1. Прtзъ първитt uеть години

-

рождението до петь годишна въврасть.

оТ'Ь

2.

Прtвъ слtднитk седемь години отъ 6
до 12-тата година. 3. Ilрtвъ другитt се-

13

но

да

lжздаваие.

Прогресъ въ Централна Африка.
Политическата

и търговска важность на

Уганда (Централна Африка)

прtмного се

е увеличила отъ падането на Дервишитt
и направата на желtзнопжтната линия отъ

Момбаса. Като докавателетво на измtне
ното положение на работитt, мога да кажа,
че при завръщането си за Англия азъ
изминахъ пжтя отъ Уганда до Момбаса
въ десеть деня, пжтешествие, което прtди
десеть години се извършвало въ петъ Mtсеца. Отъ Езерото Накво, дtто се свър
шва желtвнопжтната линия, и прtвъ едно
равтояние около 670 километра отъ мор
ския брtгъ азъ пжтувахъ въ добрt уре
денъ влакъ, съ вагони ва

спане, умивал

ници и пр. Този влакъ работи три пжти
въ седмицата, и

когато стигпахме на по

слtднята до морсюш брtгъ станция :Килин
дини, ние бtх:ме вакъснtли само три ми

нути.

3:1. cl3ra по

тази линия н1ша вагони съ

трепезарии, но има бараки въ разни станции
по край линията,
телеграфира

дtто пжтникътъ може да

и да намtри готово ясше ири

пристигването

си.

Линията ще се

направи до голtмиrБ

лометра 01Ъ морето, именно на Сtвернил

"ЕсеннитtКонферепции" ИДУЩ=1,та есень
ще разгледватъ въпроса ва "Във питанието

оТ'Ь

да

што се свърши основата за всичкитt тър·
говеки дtйствия ще бжде ОКО:'10 1530 ки-

Есеннитъ Конференции (Събрания).

-

брошури,

евера нрtзъ идущия м. Септюшрий, и ко

IV'.

демь години

много тазп го

на

послt.

опитность.

души противъ

равдаване

IIo-натат'Ьшни пввtстия ще се дадатъ ио

и

себеив!:ама;
КОЙТО

по- късно.

" но "листове,l'
б
равпръсваме не "рошури,

стиря;

3.

дадатъ

дина чрtзъ

Полвитъ отъ Класното Събрание;

1.

се

Ние тр'Мва да сторимъ

до 19-та година.

брtгъ на Езерото Виктория Нианза. Orь
този пунктъ ще се разклоня1Ъ на BctKa

посока търговски пжтища, отворени на
всички народности, и досtгващи BctKa
часть отъ Централна Африка дори до Су·

данъ. Германцитt еж вече добрt разбрали
това, и тtхнитt търговци отварятъ скла·
дове, нривнавапки, че има по-добри слу110

Год. Х.

чаи за търговия въ бритаПСЕата ОТЕОЛЕОТО
въ гермаНСЕата
британски
центъръ,

територия.

търговци
ЕаЕТО

БЪ

мисшlТЪ

съ нея и

Едва ли има

този

че

ката на двуетажни здания

Сегашнитt ограничения и правилници ще
трtбва да се изшшятъ, а1\О искаме да се
развие, ЕаЕТО тръбва, британската търго

главната

вия. Хиндузи сж вече надошли и

Ептебби съ

и

у.

квартира

на

трамвайна

километра на дължина.
еж съвършено мирни,

главнитt

мжчнотии

витието е равдtлепието

на

за раз·

страната

Построй

отъ

тухли се

l\leHro

за свързване туземната столица

германци.

Една отъ

британски

продължа п сега се обсжжда еДИIIЪ п;шнъ

епtли да продаватъ по·евтипо и отъ бри.
танци

ЛИНИЯ

Уганда постоянно папрtдва.

има.

t'ж

пряма

6

параходи.

британски

хората,

една

Брой

съ

управлениет()

въ

линия

30

около

ВсичкиТ'1! туземци
п ако еж благора

зумни чиновницитt, тъ ще СИ С'l'ОЯТЪ мирни.

на

Едничкиятъ възможепъ изворъ па СМУ'

разни протекторати. Има налtжаща нужда

тове може да се ПОЯВИ въ да.'IечпиrВ край.

да се съедию.IТЪ двtтt прогекторати

Ив

нинп на страната,

гдъто хората

точна Африка и Уганда, II авъ напълно

възможность да си

плащатъ

удобрtвамъ внущенията на

сега тt СЖ

Сжръ

Хари

припудеНII

да

нъматъ

даны..

3а

прtдприематъ

Джонсонъ да се съединятъ и двtтt подъ

дълги

единъ Върховенъ .Rомисаръ.

изплащатъ даНЪЕа въ работа и послъ да

Това е толкозъ по,потрtбно, че поли·
тиче\)ката важность на Уганда става по
ясна всtки день. Уганда, важната бри

вЪрщ~мъ. обаче, че за напрtдъ правител

танска база въ самото сърдце на Африка,

да работятъ по направата

до голъма степень ще владtе и ВЛIIяе на

Ш(Jсета близу до своитt мЪста. Еди нъ видъ
Народно Събрание се събира всtки По·

цълата

Централна АфРИRа.

Тя. ще

пжтешествия

до

столицата за да си

се връщатъ обратно въ домоветъ си. Азъ
ството ще се разпореди, щото тtзи хора

бж

на

мостове и

де фаltторъ при разглеждане въпроси
касающи се до Суданъ, Абисииня и Дър

недълникъ въ столицата Менго. Това съ

жавата .конго. Сжръ Хари Джонсонъ, които

прtдлага мtрки за прtмахване

па

всъ

токо що

ка[ши неправди и Iшоупотрt6ления.

Това

е

свършилъ специалната си

брание разгледва вевкакви оплаквания и

ми

сия, има планъ за направата на една Rжса

събрание състои отъ ТУ8е:мни главатарп и

желtвно,пжтна линия отъ Езерото ВИЕТО

ПРОТОКОJIЪ се държи отъ секретарь туземецъ.

рил Нианза до езерото. А;rбертъ Нианза,
и на разстояние 270 километра. Ако би
да се забави планътъ

Blt

паправата

ЕпUСI>On'б Т;ккаро.

па

липията отъ Rапската .колонпя до .каиръ,
то тази кжса линия ще бжде отъ голtма

Британското и ЧУЖАестранно Би·
блейско Общество от6'Б::ltзва 133,000

практическа стоиность и ще постави Мом·
баса въ прямо съобщение съ .Rаиръ. Но
менъ се види мп(Jго нел.огично, дъто до

дадепи тази ГОДIIШ1 отколкото мипалата
година, ц1шото число еI\3емпляри тази го·

ltaTO юшме редовни

дппа е

влакове до

по-малко Библии "части отъ Бпблията ив·

езерото,

и параходно съобщение по онъзи води на

Централна Африка. да нъма редовна британска С:Iужба между Момбаса и ЛОНДОIIЪ.
Герм:анскитt сибсидирани параходи пристигатъ въ краИбръжнитt портове прtтоварени и съ пасажери връменно настанени
на кювертата по-причина че кабинитt сж
прЪпълнени. Ако трtбва желtзнопжтната

линил до Уганда да изпълни службата си,
ltaKTO

трtбва, трtбва да има въ свръзка

па

4,914,000; паяалеппето се ДЛЪЖIl
cMyToBert въ КИТtlЙ. Списыtътъ на прt·

води включава пълни Библии па почти
100 езици, Нови завtти па почти 100
други езици и части отъ Св. Писц,ние на
повече отъ 100. Цtлаш сума П():Iучена
отъ ПОДПИСЕИ и продажби ВЪВ:Iиза на
5,538,375 л., или на повече отъ 250,000
лева отколкото прtзъ 1899 Г., разноскитt

сж били съ 275,000 лева повече, недо

имъкъ
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850,000

лева.

:R.iЪ.
::t:t::I; О Я R
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О ::Е roъ

:r:E: о С, rr ~·o ~

Отъ REV. J. 'VESLEY JOHNSTON, D.~·D
. '.
.t.
.

Повtетъ за ],[ладитt.

~

."

(Прtв. отъ АНfЛПЙСВ:П).

t прЩЪJIжение)

"Ив, благодаря Ви, азъ не ЩЛ\. да влtза,"

"Не е НШШКЪ фипанеисrъ", издрънка
Г-НЪ

Хендонъ като съ

бt единствената
говия

каза той

кимвалъ, и TtJBa

нота въ музиката

на г·жа

ХЛ\.рсли.

IIорадвамъ па този хубавъ ивгледъ."

животъ.

"ТЖПЪ

въ отговоръ

"Нека с1щна тука на верандата за да се

на не

И тtжъкъ"

,

ИЗДУМlt

г-нъ Де

И

ИЗГ,lедътъ

бtше

наштина

хубавъ,

нисъ като съ барабанъ, на които се упо

единъ отъ наП·сла,;цштt и по всtкой на

трtбляватъ и двtrt пръчки за да произ

чинъ пап-очароватеЛIIИТВ ИЗГ.lеди въ Но

веде

впечатителенъ

рудъ. Единъ

шумъ.

редъ ХЪЛ:llове,

брt, планини се

:Какво про.utнение бt дош::rо, и то само

ВЪ нtколко седмици! И глаВIIО защото г-нъ

ното небе.

Белмонтъ не щtше

жеше да се види

да падпе на колtнt

или, по-до

издигаше срtщу вечер

TOqHO

толкова отъ рвката мо
КО;'1кото да внуши тайн

и да се поклuни на една книжна фабрика!

ственость и безкрайпость,

Ако той бt сторилъ това, книжната фа
брика щ1;ше да го прtзира; туй, обаче,

се виждаше да
димъ

нtмаше никаква тяжесть прtдъ г-на Бе::r

както ИЗ;'1азяше.

монтъ,

щу ХЛ\.РСJОВИ имаше гора, КОЯТО по туй

топ

нt.uаше

обичай

Дit

поставл

ващото потокътъ

излазл отъ

изворъ, И да

пtкой

неви

изqезнува така странно,

На другата

страна

cpt-

едно движение пли едно сл1щствие срtщу

BptMe

друго, и т'lИ да

и С.шбо се разклащаше отъ тихия вtтъръ.

изкара длъжностыа си

бt богато об.1'1;чена въ лtтни лисrа

като аритметическа задача. ИеГUВИ1t очи

По-нздалечъ

бtха много

дата.

ясни и· сърдцето

му

много

чисто ва такава работа.

Но имаше други

кия шумъ отъ

инструменти

чуеше бучепието

rO.1tMIITt

на во

водопадъ,

и тtж"

l\Oлела, на КIIИЖ

въ Но

ната фабрика, защото нощпитt работници

"Единъ отъ наfi-добритt ПРОIIовtдници,

тваряше само ВЪ Н~дtла за нужднитt по

рудската банда.

б1;ха вече

коитu еЫIЪ слуша:тъ HtKora;" възгласи г-нъ
Колинсъ като съ тржба, на която гласЪ1Ъ
може

да

се

чуе

па

далеко

и

едпа

трецъ,

бtше много по-горt отъ четиридесеть. Го

бандата свирtше иг-нъ Бел
всtкакви

музика.

"Гд'!; е Яковъ"? каза той една вечерь

като бtше у ХЛ\.РС;Iеви.

Той б1l

Той изглеждаше като че е TOQHO на
петдесеть години, но дt:fiствuтелно той не

и най-добритt стари

г-жи въ цtлия Норудъ.

видове

защото той бtше вървtлъ бързо,

поqете да остане вънъ на верандата, като

"И какво утtшеппе е за всички ни",

за

за

Bt-

каза на г-жа Хжрсли. че топ нпкакъ не
бързаше и ще поqака за Якова.

се чу с:тадкия гласъ на г-жа Хенли, една

прtдметъ

се за

доста увtренъ~ че бt попрtqилъ на ХЛ\.р·
слеви въ вечерята имъ; прuqее, той прtд

добра рабuта между младитt;

монть доставяше

ФаБРИI\ата

и слънцето още не бt валtздо.

"Роденъ за водитель", изпt натъртено
г-нъ Геiiлордъ Френчъ, който вършеше

И тъп

работа.

Г-нъ Белмоптъ свали шапката си
да го пuра:ЗХ;IаДИ С;Iа.'J;I,ШIТЪ, хладепъ

широко.

цигулка.

отъ нап-любезнитt

на

правки.

"Благороденъ Хрuетиапски джентълменъ" ,
каза l'-жа Марлоу съ сладкия, богатъ г:.::асъ
па

се

на единъ ма,lЪКЪ

лtмитt брики
лата му

:коса

ll(j

го

лицето му и побtШI
нравеха

да

изглежда

много по-старъ оп колкото бtше. Но ли·

цето му, макаръ сериозно, пе бt скръбно
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една особена свtтлина имаше по нпо

Год.
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{.

не свtтлина отъ небето, но едно сиа
ние отъ вжтрt. На пръвъ погледъ той
изглеждаше нато човtнъ, който о прtми
налъ прtзъ mки грижи и скърби, но

здраво момче, внуши

единъ

може да направи кално смtшки за

-

по-внииателенъ

погледъ

го

показ·

ваше като човtкъ, който е плtнплъ плtнъ
и излtзълъ lIобtдитеilЬ. .Ано можеше да
влtзе нtкой въ сърдцето му, той щtше
да на:мtри единъ гробъ таиъ; но отъ онзи

арфа, на

която :мекиrn BtTpoBe шепнатъ пtсни un
небесна нtжность. Но по-често той се
'Ка, юtто

-

съ

силна М.I1жеСТdена

че отговаряше на

скрито задъ облацитt,

душа имаше божествено

усмив

се намира въ

сърдцето на едно
на

Якова,

че той

cMtTKa

дии бtше странно прtнебрtгпато. Но това
не бt негова вина, защото той безъ друго
щtше да се научи да упраВ:ИIВа ладия,
ако бt ималъ случай, но за нещастие Ht:маше нито ладия, нито

ptKa

на едно раз

стояние отъ 35 километра до бащиния му
чифликъ. И дtйствителпо трудно е да се
научи ЧОВ1ШЪ да управлява ладил, ако
HtMa вода за да праRТIJi\ува по нел. То
се

знае,

че

има

хора, които се научаваТ'ь

лице

да плуватъ отъ RНИГИ, да ра60ТЛТЪ земле

съ което неговата

дtлие отъ слушане лекции, да ездлтъ СаМО

HtKoe

като се люлtятъ

общение.

кончета,

ГЛАВА Х.

"Ее, Якове,"

IIослt духътъ на паность, онзи духъ, който

BctRora

пение чаRаше той да земе лопатитt. Въз
питаниото на г-на Дотли по каране ла

по която иислиrn на г-на Белионтъ пж
туваха къ:мъ едно безоблачно небе, и една
земя дtто н"Вма вече смърть. По HtHora той
въздишаше, но то не бt една уморена,
6езнадеждна въздишка само дъл бона
душевна въздишка, но тъй трtптяща съ

усмихваше

ТОЙ не би говорилъ таRалеRО за отиване тамъ.

на г-нъ Белмонтъ. Той си спомни какъ
еднъжъ г-нъ Дотли бtше прtдложилъ да
възлtзатъ по ptKaTa, II съ какво нетър

гробъ излазяше една пжтека на видtлина,

6лагозвучие, както Еолийската

6

на

дtтински

дървени

но тtзи сж И31шючителни

хора,

и само малципа отъ тtхъ се раждатъ въ

каза г-нъ Бел:монтъ, "що

BCtKO

поколение. Аг-нъ Дотли не

6'!> отъ

имашъ наредено за тази вечерь~"
"Нищо особено г-не," отговори Яковъ,
нато притури думата "особено" срtщу

тази любима Rласа. Но той 6'!> виждалъ
Якова да снове изъ ptRaTa на гор'!> H!J.
до:rу съ такава леснина, RaTo правtше ла

възможни

случаипости.
Той не знаеше долuжително цtлыа на
г· нъ Белмонтовото посtщение. Два-три пжти
свещеннослужительтъ iшлви желание да
го види, да се разговори съ Hel'o, но Я-

дията понtкога да

RОВЪ 6'!! въ оная възрасть и въ онова положение, въ 1\ОИТО единъ ДЪJlЪГЬ и усър-

не

мжчнотил. И тъп една вечерь той рtши
да хвапе бика за рогата, или да гово
римъ по-точно, ладията за лопатиТ'l>. 311.

излtЗЕМЪ малко по RpafI
г-нъ БелионТ'Ь. "Мене ми

немирпикъ пе би я изгу6илъ за пищо
друго. Върно, че г-нъ Дотли :маЛlЮ остапа

денъ разговоръ

съ свещенос;rужителя

обtщава голtмо лично удоволствие.

" Тогава да
ptKaTa," каза

се nсrш да се lIOВОЗИМЪ въ

ладията.

Ти

хвърчи RaTo стрtла,
дослt я завъртяваше на 01\ОЛО, n упо
тр1Jблваше лопатитt тъй свободно, щото
Г~HЪ Дотли вtрваше че и тои ще може
да върши rnзи пtща безъ пtкол особена

Якова оная вочерь 6'!> веДИI:а. Младиятъ

да прtкатури ладията

два-три пжти,

по

я направлявай, а' азъ ще държа лопатитt
и може би да отидемъ чакъ до Милбрукъ."
На туй Яковъ широко отвори очиrn си.
Той пикога не бt слушалъ за г-нъ Бедионъ да се вози по ptKaTa, и идеята да оти-

Яковъ малко МИСЛ'l>ше за това. Него г-пъ
Дотли го интересуваше. Начипътъ, по който
едната лопата падаше почти OTBtCHO въ
водата, и лицето
со допираше до ла
дията, когато другата лопата биваше 113-

датъ до Милбрукъ му се видt едно сериозно

дигната въ въздуха, и

прtднриятио. Нато че проповtДlIИКЪТЪ не
знаеше, гд'!> се намира МилБРУRЪ, другояче

u

лицето

II стоеше

като платното на една вtтренпа мtлюща
се видt на Якова RaTo едно отъ на:fi-смtшII3

Христиански СВ~iЪ

нитt нtща, КОИТО той бt

виждалъ.

ПОТОПИ и двtl't лопати по едпнъ прtкра·

отъ писанието, който казва: "Да но знае

3а нещастие едната лопата се закачи Н'Б'

HtKora

r-нъ ДОТЛИ ИЗПЪЛНИ най-точно онзи стихъ

сонъ начинъ, и силно побутна

ладиата.

лtвата ТИ ржка що върши дtсната ти."
Никога по-напрtдъ неговиrв ржцt не бtха
тъй невtжи за движенията едната на друга.

какъ си, нtщо което г-нъ Дотли нtмаше
въ cMtTKaTa си, и слtдующата минута той
падна прострtнъ къмъ прtднлта часть на

:Когато

ладиата,

дtсната

му ржка

ДВИЖЕШО

лопа-

и

запаше немощно К'l-МЪ прикри

тата, лъвата се трудtшо да тури другата
на МЪСТОТО си. :Когато дtсната му лопата
се отправеше къмъ ДЪНОТО на ptKaTa, лtвата се издигаше ЕЪМЪ небето. По HtEOra
двtтt му ржцt се срtщаха, и се схва-

веното небе. Тогава Яковъ се ивсмt, единъ
срамотенъ, страхливъ смtхъ, но толкова
веселъ колкото ЕОЙ да е смtхъ Чу1Ъ Ht·
кога на оная ptKa. Но г-пъ Дотли не се
cMt. Никога по-напрtдъ той не бt Иl:аJlЪ

щаха :като двама борци, а ДРЪЖIштt на
ЛОПRтитt изливаха THtBa си една на друш.
Но ЯЕОВЪ се не сиtеше. Даже една

толкова малко желание да се сяtе. Нито
пъкъ виждаше ТоЙ нtкол особена причина
за Якововия смtхъ. Дълбоко въ сърдцето

УСМИВЕа не наруши спокойствието

му имаше въ онан минута едно усtщание,

кренното

лице.

на ис-

Г,нъ Дотли, обаче, се ус-

ЕООТО не можеше да се иврази по

жихваше, съ оная бевнадеждна, отчаена
усмивка, RОЯТО се вабtлtвва у хора въ
иввъстни раздравнителни обстоятелства. Той
желаеше да би се Яковъ поусмихналъ, или
даже да бt се ивсмtлъ, но Яковъ знаеше
по-добрt, и си с-Вдъше въ прtднзта часть
на ладиата, а лицето му! като на нtкой
Чоктавский Индиецъ, не покавваше нивакво изражение. rребението съ лопатитt
се окава добро упражнение за г-на Дотли. НИЕОИ двt движения не бtха подобни. Ако случайно и двtтt лопати падвеха въ водата въ сжщото

BptMe,

едната

начени ва онtзи,

бев'Ь друго ЩЕше да се И3ДИl'Не по-скоро
отъ другата. Понеже Ераката му бtха
дълги, той неможеше да се ползува отъ
подпорката ва нозt, ващото ако си Оllр1Jше

тамъ

еДИRЪ

ло къ или суете нъ начинъ. :Може би него
не щtше много да 1'0 е трижа, ако Це
лия Стебинсъ и г-жа Линвортъ не бtха
се намtрили на моста и не бtха го ви
дtли да се ТЪрЕОiIИ по такъвъ недостоенъ
начинъ въ ладията. 3а щастие, той внаеше
малко нtмски, ио КОЙТО гърленъ и стра
ненъ еЗИRЪ той можеше да излива нtкои
отъ своитt дълбоки душевни вълнениа.
Яко въ Еато не знаеше RИЕRКЪ нtМСЕИ,
твърдt естественно ваключи, че г-пъ Дотли
ивговори нtкоя отъ молитвит-В прtднав
които

се

вамиратъ на.

море.
На другия день г-въ Дотли усtщаше
болки ВЪ ржцtтt си едната отъ които
бtше злt подута и по прtдмета - рав

нозtтt, RОЛ1шtтt му щtха да прt-

ходка съ ладия, той имаше възгледи при

патствуватъ па JIопатитt. Това го принуди
да опръ краката си на странитt на ла-

добити о'ГЪ болезнена опитность.
Тtзи нtща бtха въ ума на Яrюва, ко

диата, а нозtтt му да се подпиратъ дъто

што той отиваше къмъ

могатъ. Въ слtдствие

на това

неговото

ptKara

съ

г·на

Белмонтъ. Нtколко пжrи една заря на ва·

положение бt повече впечатително откол-

бавление блtсна

кото приятно;

ЕОШТО той си припомняше J[УМИтt на про·

II

тъй, Rартината,

вота ИВ-

въ очитt

му,

особено

ц'!J.,lО, бъ доста внушителна. Послt, право
или криво, ТОЙ настоя

да

ирtкара

повtДНИRа за отиване до Милбрукъ.

дията до другия брtгъ

на

ptKaTa,

ладията, и сtдна на

ла-

а не

ва ropt по ptKaTa, хакто ивпърво мислtха. По едно BptMe той управи ладиата
на ropt по ръката, и почна да се ласкае,
че мжчнотиитt му се свършиха, и ва доRавателство на своето изкуство и сила той

Но

Яковъ ве Еава нищо. Той влtве леRО въ

MtCTOTO си

rьй СЕРОМНО,

както една ПуритаНСRа дъвойка, Еога отива
на черRва.
Но Яковъне знаеше, че г-нъ Бедионтъ
билъ въ университетската дружина (гребци)
и бtше ynотрtблявалъ лопатата прtзъ гo~

114

Год.
дипата, когато

тя

спечели

въ

великата

монтъ,

азъ

очаквахъ да се

Х. Брой

повтори

6

случ

падпрtварка. Имаше пtколко нtща, нои
то Яковъ още трtбваше да научи от

ката на г-на Дот;з:и," наза той.

.носително г-на Белмонтъ, както и много

не," отговори r-нъ Белмоптъ, като почна
да rpt6e съ лоuатитt, ващото ладиата

други хора въ

Норудъ и

другадt. Съ

нtколко движения на лопатитt г-нъ Бел

моптъ даде едно добро наuраВJlение на ла

"По-добрt р1>чи, ти се падtеше да ста

почна да наближава

КЫIЪ

6ptra.

"Да, азъ трtбва да Ш3ll0вtдамъ това,"

диата, и още слtдъ нtнолко други Та оти

каза Яковъ хра6ро. "Г-пъ Дотле ми до·

ваше като стрtла подъ моста. Яковъ остана

стави голtмо

вахдаСН:lТЪ отъ хубавото движение на ло

патитt. Малката ладия бърво вървtше на

ropt

ptK3.Ta,

по

и Яковъ несъзнателно

навtлъ врата си

"Той има
Бе;rмонтъ,

6t

да гледа чуднитt дви

за6авление

вечерь. "

оная

сега ваюtнциа~"

каза г-нъ

въпросително.

"Да, той си отиде, кога се ватвори учи·
лищетu."

малко ОТЬ ладии," каза той, съ едпа ус

"Ще учителствува ли той и друга го
дина~"
"О, да; попе тъп раз6ирамъ."
"'Гой ти помаrаше вt1черь, сл1щъ като
почна ти да ра60ТИШЪ въ фабриката 1"
"Да, два пжти прtвъ седмицата."
"Що правишъ сега, слtдъ неговото за
минуване~
"Почти нищо," каза Яковъ н'l;какъ иа·

мивка.

винително.

жениа на лопатитt, а
и 6ptrъn на

ptKaTa

хората

отъ :моста

съ очудване гледаха

слtдъ ладилта. Сдtдъ около десеть :минути
силнu каране, т-нъ Белмонтъ поспрt, не
защото 6t у:моренъ, но за да се понаслаж·
дава :малко отъ

хладната, СJIадка тишина

на вечернил часъ.

"Ти виждашъ, Якове, че азъ разбира:м'Ъ

Яковъ се ПОЗltчерви, и се смути малко.

"Даже повече отъ г-на

Дотли,"

про

дължи г-нъ БеJ1:МОНТЪ, като ва6tлtжи ли

"Слtдъ като е работило едно момче
цtдъ день въ фа6риката, трудно е да учи

вечерь, не ли Якове~"

"Много трудно."
"Особено лtтно Bp'l;Me~"
" Д а, г-не. "

цето на Якова и гледаше къмъ него въ
просително.

На това Яi\ОВЪ се ш!смt, съ свойствен
нил нему сърдеченъ, :момчешки смtхъ.
Скър6енъ е деньтъ въ живота на едно

"А още повече. кога УЧlIтельтъ му от
сжтствува, и той трtбва да се занимава

момче,

самъ ~"

когато дtйствителниять, ИСRрененъ

смtхъ е изчевналъ отъ

него.

ВИСОRиатъ

см'Вхъ :много пжти е нtщо невначително.

Смtхътъ на нtlЮИ младежи ни напомна
гласа па една пукната иам6ана - тл ив
дава толкова шумъ колкото И прtди, но
въ нея

HtMa

музина.

Ти мислtше,
нечестиво
онзи

че азъ пе виждахъ онова

6лtшукане

неестествепъ

въ твоето око, или

изгледъ

на

невинпость

"Азъ го тъй намирамъ, г- нъ БеЛМОllТЪ.
Азъ не мога нищо да върша са:мъ."
"Тогава защо не земешъдругъ учитель~"

"Кого мога да BeMa~"

"Каьъ ти се виждамъ азъ?"

"Вие!" иавика Яковъ, безъ да подо
зира HtKoгa цtлыа па г-па БеJ.lИОПТЬ.
,,3ащо He~" каза г-пъ Белмоптъ, като
му стана

прилтпо Якововото

по твоето лице," кава г·нъ Белмонтъ, като

ване. "Азъ

извади

разположението

влече

лопатитt и остави

ладиата да се

по течението.

Я:ковъ се улови туна. Той бt твърдt
ИСтинолюбивъ ва да отрtче, и твърдt откро
венъ за да се скрие

зltдъ нtкол уклон

чивость.

"Честно слово

ви казва:м:ъ,

г-нъ Бел-

има:мъ

една-двt

ЯВПО очуд

вечери

па

си и мога да гп иждивя ва

те6е безъ пикаква МЖЧНОТШI. :Когато г-нъ
Дотли се вавърне, може би той да на
прави други нарtд6и."
Странно може

да

се види, но

въ сж

щата оная минута, т-нъ n г-жа Хжрсли
rOBoptxa за Яков)" ьато скърбtха за от
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сжтствието на г-на Дотли, и вслъдствие
ва това ПрЪRратяването на Яковови'I.'Й
уроци. Постоянната скърбь на г-на Хжрели бъше, дъто той не б11 въ състояние
да даде на Якова възпитанието, Еоето той

азъ разбирам:ъ, момчето успъва пр1шъз
ходно.
"Колкото се отнася до момчето, той е
вам:иналъ кое да е момче въ Норудъ, но
азъ възлагаиъ гол11ми надежди на Якова."

бъ намислилъ за него и това, повече отъ
всiшо друго нtщо, му задаваше дълбока
грижа. И отъ Еакъ отиде въ фабриката,
скърбьта на г-на Хжрсли е била много
по-гол1!ма. Ващото тамъ той вид1! хора,
които HtMaxa повече разумъ отъ машини'I.'Й, съ които тt рабоТ'Вха, Tt бtха постжпили въ фабриката отъ д1!тинство, както

"Да, и още :можешъ да ги ВЪ3Jlагашъ
на него. Има възможпость, щото прtди
той да свърши съ Iшижпата фабрика, тои
може да я притъжава ц1!ла. Ти не знаешъ
Якова тъй добр1!, както го зная азъ."
"Азъ мисля, че ти сп права въ това,"
отговори г-нъ Хжрсли, I:aTo се усмихваше
приятно на жена си. "Ти и ЛI\ОВЪ сте

стори

били в1!кога много близки приятели."

и Яковъ

-

И сета

що б1!ха ТБ~

Повечето отъ Т'Вхъ пр1!карваха само единъ

Точно тотава влtзе НеJlИ съвс1!мъ рав

видъ фабриченъ животъ, безъ да иматъ
н1!коя мисыь за нъщо по-високо. И страхътъ, че Яковъ може да навикне да жиBte такъвъ низъкъ животъ, почти непръкж.снато 61!ше въ ума на г-на Хж.рсли.
"Ти не трtбва да се боишъ, " каза г-жа
Хжрсли Дов1Iрително.

тревожена, и прtди г-жа Хжрс.IИ да може
да отговори на ПОСlIЪДlIит1I ДУМИ на мжжа
си, Нели наза: "О, мамо, какво мислишъ
че вид1lхъ? Авъ бъхъ па моста до г-жа
Марлоу, и видъхъ г-нъ Белмон'lЪ n Якова
въ една ладия. г- нъ Бе:rмон'lЪ караше ла·
дията а Яковъ управляваше норми;:rото, и

"Но азъ се боя," отговори г-нъ ХжрсЛи. "Когато едно момче е 6ило на ра60та
ц1lль день, както Яковъ трtбва да бжде,

ладилш почти хвърчеше по водата. Тоже
Уаткинсъ 6'!> въ HerOllaTa си ладия, и
Франкъ Смить 611 съ HerO, и тъ се по

авъ ти наввамъ, Иоано,

MHoro

е да се иска

трудиха да отидатъ

подъ моста първо но

отъ него да с1lдне веЧl:lрь да се занимава

г·нъ ВеЛМОIlТЪ ги замина. Момчетата коиr(}

съ книги и уроци. :Момчето не е напраБено отъ стомана."

6'txa

"Не, то е направено отъ н1Iщ(} много
п(}-добро," повърна г-жа Хжрели съ еша
усмивка. "Не безпокой се за Якова, нищо

стенурка. " Томе се MHoro ядоса, тъп сжщ(}
и Франкъ, но г-нъ БеJПfОПТЪ ги не чу,
ващото той' б1! далечъ на горъ по р1!ката,

н1!ма да му стапе."

па моста се ивсм1!ха на Томе и
Франнъ и кръстиха T1IxHaTa ладиа "Ко-

и ладията върв1Iше

np1lKpaCHo.

А'3Ъ бяхъ

"Ще ми се да BtpBan ТЪЙ, но lI,~b \;е

жеllала той да земеше и мене н1Iкой пжть.

"Джонъ, ти зпаешъ че п1!ма ШIКаква
полза да се смущава чеJIовtкъ. Нито трtб-

"Може би," отговори г-нъ Хжрсли, lШТО
з1l отъ Нели малката връзка, що тя до·

измжчвамъ повече отколкото ти можешъ си
прtдстави. "
Ба пие да дадемъ на Якова да разбере

че сме загрижени ва него. Ако той еднъжь
подозре подобно н1!що, то страшно ще го

повреди. :Моята B1Ipa БЪ Якова е толкова
силна сега, колкото е била кога да е."
К

" олкото за това тъй е и MO~IТa; онова,

що ме плаши, е да не би Яковъ да нtм:а

в1!ра въ себе си."

"Това ще дойде съ врtм:е. Иерусалииъ

не се съгради въ единъ день. До колкото

Ти можешь до го попиташъ, мам\). Щ1>шь
ли~"
несе отъ г-жа Марлоу, единъ обравецъ на

нъкои женски посии, които l'-жа Марлоу
внуши да й заеме.

"Види се за това 61! дошелъ г-нъ Бел-

монтъ, " каза г·нъ Хж.рсли, когато Нели
му даде CJIyчаit да roНОРИ. "Той

искаше

Яковъ да му покаже p1lKaTa на горъ. До'
б t

р

Яковъ знае ръката тъй добръ какт(}

кой да е въ Норудъ.

Г-жа Хжрсли не отговори нищо, :кат(}

че бъ обърнала всичкото си внимание на
рб

Год. Х.

обравеца, що Нели донесе отъ г-жа Мар
лоу. Но други мисли имаше въ ума на

г-жа Хжрсли въ онал минута. Тл мислеше

Брой
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БРУЕЪ съ тази бърви на, " каза той, и поне
на

BptMe за да си дойдемъ прtди тъмпо."
И тъй като извади палтото си и тури шаи·

ва Якова иг-на ВелмоlIТЪ, и се чудеше,
взщо проповtдникЪ1Ъ да го вемо тъи на
caмt. Тогава нtкакъ си неинит1> мисли

си внимание па лопатитt. Кю\ъ ху чеше
ладията прtзъ водата! КОЛЕОТО по-рtдко

се

се издигаха лопатитt,

отнесоха къмъ

оная

сутринь, когато тя

ката си на страна, той обърна

ВСИЧI:ОТО

като че толкова по

прие телеграмата отъ Врентонъ, и си при

силни

помпи, че подчерта въ Библията си ду

на Якова. въ де сеть минути, l\fШIбрукъ се

митt, които й направиха такъво странно

показа.

впечатление: "Очитt Господпи прtтичатъ

"А.въ казахъ, че ние ще отпдемъ до
l\1ШIбрукъ, И ние трtбва да дър:кпмъ ду

пр'hвъ всичката вемя ва да се покаже си

ставаха

движеПllята,

11 за очудване

ленъ па опtви, които иматъ сърдцето си
съвършено къмъ Него."

мата си. Великото нtщо въ живота, Яrюве,

"Онави кжща, 3:1 която ние сме говорили

каза г-нъ Белмонтъ, като си почина пt
колко минути прtди да почне oиpaтuoTo

прtзъ послtднитt дв'h три недfшп,"

г·нъ Велмонтъ,

кава

като гледаше къмъ Якова,

съ своя си сериовенъ,

благъ начипъ,

ивглежда много гола безъ

мобили.

е чсловtкъ да ШЗПЪЛllЯ обtщапшrт:1

пжтешествие.

ще

ЕаЕЪ

Яковъ искаше да покара малко ладилтз"
като каза, че той може, по г-нъ BeДMollТЪ

МИСШШIЬ ти, Якове~"

кава, че не е билъ

"Една правдпа КЖЩ:1 ве е много до
бра," отговори Яковъ, като мислtше ва
една кжща въ Норудъ, въ която не бt
живtлъ нtкой ва доста дълго BptMe. Ео
гато Винцентовитt си ивл'hвоха отъ кж
щата, тя бtше чиста на гледъ, по послt

BptMe

BctKa

седмица тя ивглеждаше, като че се

равваля

Tp'hBaTa

отъ само себе си.

въ ладия ва дълго
и желае да се упражпява. По пил
ЕЪМЪ дома Tt нарtдиха плана з& Якововитt

уроци, иг-нъ Белмонтъ внуши, че като
му ваеме нtкои свои книги, ще го ивбави
отъ доста равноски. И тъй всичко се на
р-Вди, и дtЙСТВИТ6ЛНО се почпа мобили
рани ето на кжщата, която Яковъ сигурно
l'радеше. Мотато Яковъ стигна у дома си,

пао

lЮЛО й много порастна, прtдпитt стжпала

той 1ШВI1 на майка си ва

се

товото прtдложение

ивкриваха.

Капацитt

се

си,"

раввалиха.

[-нъ

Велмон

да му помага въ ypo~

Проворцитъ се ивчупиха. Правдната кжща
бt едно бtдно, жалко ВР'Бляще, и всtкой
цань състоянието
ставаше по-лошо.
"И еДИllЪ правденъ човtкъ пе е много
добъръ," кава г-нъ ВеJ:Монrъ, слtдъ едно
мълчание доволно дълго ва да даде Bpt·
ме на .якова да мисли. "Сега ти като ра
стешь, и животътъ ти се отваря прtдъ
тебе, ти трtбва да си готовъ ва BctKO
благоврtмие, 1югато то ти се прtдста
ви. Възпитанието е само една ВIJъвка

цитt му, и ва тtхния: планъ на работа.

Елю'.юве

рапь,

u

IЮИГО

отварлтъ

друга. .Азъ мисля,

че

една

мога

ти

врата

или

помоrnа,

ако само ми дадешь случай."

Еошто г-нъ Велмонтъ

кава

това,

той

се наведе още еДНъiJtь надъ лопатитt, като
остави Якова самъ да се занимава съ тази
Мисъль.

"Ние никога

HtMa да стигнемъ до Мил-

Г-жа Хжрслп

доброто

остана просто

прt;щожепие

на

очудепа

отъ

проповtдника;

обаче ДУМИТЕ па старата П'Бсень

продЫI

;каваха да ечатъ въ ушитt й:
"Богъ по прtтаJ!НII паЧIIl!II
Си БЪрШИ чудеса."

ГЛАВА ХI.
~l\Iоже ли нfшоlI:

пански~"

попита

като

салище,

отъ васъ да чете ис

г-нъ А.ДЮIСЪ

ивлtзе отъ

държащъ

одно

едпn за

чаетuото
писмо

си

въ

пи

ржка.

"Г-нъ Лангдонъ, който се вапимава съ
чуждестранната кореспонденз;ил е 60ленъ,
а има

едно

писмо,

мисля

да

е

ва порж

чаната не отдавна тръстика."
Г· нъ l\Iаршъ,

съжалително

II7

кпиговодительтъ, пок.'шти

главата си.

Г-нъ. Дърбипъ,
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Rасиерътъ, се усмихна отрицателно. Г-нъ

съ едно повторение на движението и ус

Еелбрукъ, копто плащише на р~ботницитt,

мивката на Емил ио.

ПОRава съ погледа си, че и тои пе може.
И тъй стана съ всички.

"Кавваше се, че учительтъ бидъ хоДИJlЪ въ странство," каза l'-H'!> Адамсъ,
ьато гледаше г-нъ Иарша, "пъ твърд'k
явио е, че тои не е стигпалъ до Иlшания.
"EI Senor Juan Ншslу ЬаЫа Espanol,"
ьава Екилио, l:aTo говорtше усърдно на

"Равбира се, че авъ мога да го пратя
въ Ню Иоркъ,

но това значи день или

два забава, а въ сегашнитt обстоятолства,
това е сериозна работа."

Г-нъ Адамсъ гuворtше съ явно притt-

снепие.

г въ Адамсъ.
"Хжрсли~

Яковъ

Хжрсли

ГОВОРII

ис-

Точно въ оная минута влtве т-нъ Ми-

паНСRИ~" попита г-нъ Адамсъ, съ очудване.

челъ, Якововиятъ надвиратель. и на г-нъ
Адамсъ дойде па умъ, че въ пего вата етаа

"Si, Senor," отговориха ЕмПJrио и Мануелъ сжщевремевно.

може да има нtкоп испанецъ. Норудскащ
lшижюt фабрика бt гол:tмо ваведение,
lюето редовно ПВ[Jращаше въ Европа агентъ

И тъй пратиха ва Якова. С-нъ Адамсъ
и всички друш въ пи.салището сега се още
по-заинтересуваха въ испанското писмо.

to). По едно BptKe HtItO;'IKO испанци бtха
дошли съ стоката, и нtкои отъ тtхъ останаха въ Норудъ, и намtриха работа въ

наЕЪ то видtхме нослtдпил пжтъ. 3абt
лtжителни I'ОДИНИ сж били '1'1>, ПОlIеже
отнеха нtкои нtща отъ ЯI,ова, но му

който донасяше цt::ш кораби стока, поголtмата часть отъ :КОЯТО е тръетика (espar-

фабриката.

"Да, ааъ имамъ двама или трима," юtза
г-нъ Мичелъ, "нъ азъ се съмнявамъ да

ли могатъ да четатъ. "
"Доведи ГИ тука, и пие ще видимъ, "
отговори г-нъ Адамсъ.
Г-нъ blичеiJ:ъ СIЮРО се завърна съ двамата испанци, които и:шърво се уплашиха,

като МИСiltха, че сж СТОрИЛИ нtкол грtшка.
"Прочети туй писмо," нава г-нъ Адамсъ

Яковъ е сега ГОltмъ :мояъкъ, защото
почти петь години еж се .мюшнади отъ

притуриха други. При щедрата помощь

ва г-па Ве;rмонтъ, той бt МНОГО на
прtдпалъ въ това домашно образование,

ьато отиваше дважь въ седмицата въ кж
щата па нроповtдпшш, и се оказваше
внпмате'lенъ и прилtженъ учепикъ.
Когато Г-НЪ БеЛ}10II'rL прtдложи Яковъ

да почпе Испански, МОJ[чето се зачуди, по

той CI\OPO изнамtри, защо се напрана това
впушепие.

на по-стария. Емш.rио Морено, които бt
работилъ нtко:тко ГОДИНИ при г-ва Ии:челъ.
"Уо по puedo Ieer," отговори Екилио,
:като поеви рам:'lшетt си, и ПОI:лати гла-

"Ако юraше на~l'врение да слtдвашь
медицински или богословски ьурсъ, или
да станешъ адвокатъ, азъ щtхъ ла на
стоя да зеяешъ редовенъ ЮIаСllчески курсъ,

"1\оето вначи, прtдполагам:ъ че той не

бра движенията много по-добрt отъ ду-

свtтишъ на търговия, моя съвtть е да учишъ
испаuски. Сдtдъ BptMe, и то не слtдъ
мпого, ние ще трtбва да имаме тtСRИ

Еuплио ее усмихна, и бtлитt му зжби

испанскитt колонии до самптt наши брt

вата, както само еДИIlЪ испанецъ

може.

може да чете," каза г-нъ Адамсъ, и рав-

:митt.

се асно покаваха ср'l>щу черникавата му
кожа и черни ~Iустаци.

"Добрt, ами ти~"

каза Г-НЪ Адамсъ

като ВрЪЧИ писмото на Мануилъ Верецъ,

които тана сжщо бt работилъ ва доста
връме въ стаята ва г-нъ .мичелъ.
"Уо по puedo leer," отговори Мануелъ

но понеже имашъ намtрение

да се

ио-

търговски сношения съ Южна-Амершш и
гове. Въ твоята работа Испанска ще бжде
голtма леснина въ utкои orъ тВви дни."

И тъй Яковъ, който ПО туй BptMe бt

почнаJlЪ да счита г-пъ Белмоптовото мнъ

ние почти ва непогрtшимо, почна IOL уqи
Испански, нато то намtрп много по-лесенъ
и приятеаъ отъ КОЛКОТО очакваше. Сдtдъ

II8

Год. Х.

малко

BptMe

испанци

тои намtри двама или трима

въ своята стая на фабриката, и

че

rIaBaTa

е почти

BctKora

Брой

мека за

6

да

направи бtлtгъ на вемата."

възхити душитt ШIЪ чрtвъ бърборене Htкои думи, КОИТО тои се надtеше да внае.
Като имаше г-на Бедмонтъ ва УIJитель и

"Има ли нtкоп отъ тt311 хора въ Ноpyдъ~" попита Яковъ, присторено.

тtви другари въ

монтъ, лицето му освtтлено съ една вну

;:rроивношението,

стаята
и

да

като

му

бt

Rавватъ

естественно

"Драго мое

MOXIJe,"

шителпа усмивка,

бръвъ, тои скоро бt въ състоание да води

отговори г-нъ Бел

едно отъ

HaIJa:raTa

вакопа, е че ватворпикътъ не е ПОJ;Ъ

па

ва

доста добъръ разговоръ съ Емилио и Мануелъ. Но тои внимаваше да пе каже

длъжепие да СIJИта себе си вииовонъ. Мои
т'!> частни ЛИIJНИ мнtНИII ва Норудъ се

нищо ва своя испански,
или ва BCtKO
друго нtщо, на I:oeTo го УIJеше г-нъ Бел-

павя:тъ отъ свети обtщания,
cMta да прtстжпя."

да ги употрtбява въ бждаще.

урокъ тои кава:

!!Онтъ. Той държt таппо

тtви нtщ:t

ва

Друга веIJерь въ

които авъ пе

Bpt\Ie па ИспаиСIШЯ

"HtMa по-досадителенъ человtкъ отъ
самохвалеца," г-нъ Белмонтъ му кава една

"Якове," ти трtбва да се освободпшъ
отъ думата "авъ. " Тя е пай-грубата, па

веIJерь, когато Яковъ бt свършилъ урока
си п се готвеше да си отива. "И топ ни·
кога не върши пtщо. Тои ми нашmЮI

стжпателuа, небдагорuзумuа и въобще до
каIJителна дума. Освободи се отъ нея. Това
ще те uрtдпази отъ говореппе за себе си,

едно отъ цирковптt обявления, които

и ще ти помогне да пе станешъ едпа пу

BCt-

кога сж ПО-IJудеснп отъ игриrБ.

Еато ста-

БЛИIJна досада. Грубиятъ себе;:rюбивъ

вашъ по-старъ, Якове,

срtщашъ

чииъ, по които хората

ти

ще

говорятъ ва

парни свирки, газояtрители, вtтърн:и мtл-

си, е просто възмутителенъ.

ници, и балони ходящи по улипата, които

на скромность,

иматъ человtчески ивгледъ, но не обръщай ПИI\акво внимание на ТБХЪ; т'!> го'
неваслужватъ. "
"Парни свирки!" повтори Яковъ.
"Да; хора които пе еж положили ва
двt пари трудъ въ тtглене трена, но когато той доиле въ станцията, правятъ
страшенъ шумъ."
"Ами газоиtрителитt, какви сж Tt~"
"Хора които иматъ го;:rt.lЮ мнtние ва
своята си важность, но които падатъ на

истипс[юто си

равнпще,

когато

се

в!ше

гавътъ отъ тtхъ."

на

па
себ!}

Огсжтствието

истинско

достоипство,
ще бжде потресающе, ако тази дума не
бtше толкова обща. Начинътъ, по колто
тави дума се изпрtчва въ печатъ, разговоръ,
слова, лекции, е нtщо обевсърдчително."
"Я:ковъ лесно разбра значението на г·нъ
Белмонтъ, и невабавно рtШII да се ос
вободи оп това "авъ. "
Хората въ книжната фабрика, съ изклюqение па Еми;тио и Мануелъ, пtм:аха
никакво попятие ва пеговото ВEI:шпе па
испаrr~ки, или за общия курсъ, колто ТОП

вемаше отъ г-па Белмоптъ. НО Г-IIЪ Ми
челъ бt го

постояпио

повишавалъ,

тъй

"Ама В'Бтърнитt мt;rници, кои сж тМ"
"Tt пе работятъ Нlшакь; вtтърътъ ги

щото тои сега бtше ПОМОЩIШ[{Ъ Пllдзира
тель, II пмашо подъ грижата си П'Б!\ОИ отъ

духа както си ще, но когато пtма вtтъръ

момчетата, които бtха rrаВИlша;IИ да му Ю13

машината спира. Отъ ВСИIJКИтt lIеиввtстни
и неПОСТОJIШШ създания въ тови свtiЪ,
най-лошото е в'Rтърпата мtлница.
"Ами lШИ сж балонитt~"
"Тt.ш надути, великолfшпи, страшно

ватъ" Бобово стебло" и " ИСlIОЛПllоуUпецъ. "
Г-нъ Адамсъ му ВРЖIJИ писмото, па което
Емилио и Мануе;rъ бtха така безиад\~ждпо поклатили главитt си.
"Можете ли ми направи доuрипа:::а да

суетни человtцп, които се повишаватъ въ

прtведете тул~" попита г-пъ Адамсъ. "Тtви

cBtтa или сами ИIlИ чрtзъ ntKoгo другиго,

човtци I::азватъ,

които ги въвдига и надува, но които въ-

-

общо падатъ съ главата на долу, макаръ

поне тъй

ьаваха
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rt."

IJe

вие говорите испански

заКЛЮIJавамъ

отъ

това що

Христпански СВ$ТЪ

Яковъ се видt притtсненъ ~a минута,
ващото той видt, че всички въ писалището

rnедаха ЕЪМЪ него съ особенно внимание.

Bt

Но той
и

тогава

писмото ивгледа го критически,

СRрШIНО

кава:

"Да, г,не."

"Ако обичате прtведtте го сега. То се
отнася,

струва ми се,

ва

тръстиката,

която

говори

за

'I'1Jхъ.

рията на Иосифа, и б hше тъй готовъ да
осжди

глаВIlИЛ

виночерпецъ

както

Г-НЪ

Белмонтъ.

сж вакъспtли да ивпратятъ."
Г-пъ Адам съ несъвнателно се отнасяше
спрtмо Якова съ едно

кои, и г-нъ Белмонтъ

Въ този случаи тои нtмаше никакво по
нятие, кои б1> главенъ виночерпецъ, или
по кой начинъ се показа неговата непри
знателность; но прtди той пакъ да отиде
при проповtдника, той бt прочелъ исто

(CJtABa).

снисхождение до

ста необикновено. Той BctKora се инте
ресуваше въ него, особен() като г·нъ Ал

ДРУЖЕСТВОТО
-напечатаниятъ

ЗА МИРЪ.

годпшенъ

фордъ често 3aII1Iтваше за момчето, защото

жеството

той пикога не бt забравилъ услугата му,

съжелtва за новото развитие на милита

ногато Дариела и Хербертъ

ризма. Противопоставя

щtха да се

удавятъ. Прочее, гнъ Адамсъ съ готов
ность се съгласяrаше за Яковото повише
ние отъ

BptMe

на

BptMe,

и

гледаше на

него като на еди нъ цtнепъ и

способенъ

раБОТНIIRЪ,

да

който скоро

щtше

е

витие

за Миръ

Наскоро

рапортъ на Дру

десеть

въ

ВеЛllкобританип,
срtщу

нови случаи

спорове чрtзъ третеиски
наисеть други,

това

рав

за рtшаване

сждъ и четири

:които очакватъ отварянето

на Висшето ТретеiiСКО Сждiшище въ Хаш,
създаването

въ

на

което

се С'Iита

за най

състояние да земе ЮJДЗОРЪ на цtлата стая.

важното дtло на Ерая на деветнадесетото

Но да бжде младежътъ ученъ, готоьъ да

столtтие.

прtведе

едно

Испанско

-

писмо

нtщо

Дружеството

въ Вели:кобритания.

има седемъ агенти

Пазянето на

"Мир

повече зачуди, когато Яковъ му даде прt

ната Недtля," на Дек. 23 е било тъй
обширно Еакто и прtзъ мипалитt l'ОДИНИ.
Повече отъ 36,640 покани до свещено

вода,

служители сж били

:което никой въ писалището не можеше да

стори

не

това го много очуди. Но той се

-

защото

само

РЖКОПИСЪ1ъ

четливъ,

ски по-видъ;

но

на

Якова

съвършено

бt

търгов

:когато граматиката и общата

фирма на иисмото бtха

точно както тои

би желалъ. Г-нъ Адамсъ не знаеше за
вечеритt прtкарани въ учепие при г-на

Белмонтъ, и какъ

проповtдпикътъ бtше

нnстоялъ Яковъ да се приготви добрt за
едппъ

n

BptMe

ще доиде

пtкой день,

догато ти пай-малко го очаквашъ, " каз

ваше десетки пжти г·нъ Белм()нтъ, когато

Яковъ ПОRаза знакове на събужданпе. "Но
не

бивай

като

главниятъ

виночерпецъ,

Якове. Онзи човtкъ бt непризнателенъ
И тъй помни това."
Г-пъ Белмонтъ имаше единъ пачинъ,

съ RОЙТО правеше Якова да чете извtстни

Библейски разкази, като споменуваше по

н1>кога нtкои особени характери тъй нвно,
Щото Яковъ се интересуваше да шшамtри
'РедаБТОРЪ-UТГОВОРНПКЪ: Ст. ТОЫОЭ'Ь.

5,514

щаващи

юшратени,

3,523

проповtди

Юt които

отговори, об'1J·

n

скавки; и

еRземпляра отъ разни брошури
сж БИЛl! даромъ раздадени. Движението

206,070

за въ полза на мира е бидо усutшно за

почнато въ Франция, пповече отъ 1,275
покани сж БИJlИ изпратени само отъ Па
рижкото Шlса,JIище до пастири

търговски животъ.

,,1.'воето

еж били получени

въ Фран

ция и Алзасъ-Лоренъ. Споменува со сжщо
и за раздава пето на книжки п

въ

BptMe

брошури

на Парижкото ИзложеIlие.

Г-нъ А. Емотъ, ЧJIенъ (депутатъ) па .Ан
ГЛИЙСКШI Парламентъ, llЗКRз:tлъ мпtние, че
сърдцето на Английската Империя било
здраво върху този В'lпросъ, И твърдt важ·

но било да се не пълни умътъ на народа съ

желание за военна слава, но да се иждивt·

ватъ грамаднитt суми за поддържане воисКИ

и флоти за въ полза на обществени прtобра
зование,

отъ lЮИТО има въпиюща

нуж~

Печатница "Побtда," Русе.
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