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~ t/ Цар небесний, Цар царів. ~ 
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~~ ЗlУfучений в боротьбі і стоні .fJ 
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rti} Цар небесний Цаr світів. ·~~~~~ 
!Jh.~ То не цар земний в короні. V<)" 

То в вінку з терня розпят 

Той, Хто славний на Сіоні 

~~~ Ким кінці зем.•і стоять. ~~~ 
То не перетні золоті 
З блсском чудних камінців 

tJ!J Цвяхи острії і люті ~"И 
fi~ На руках Царя Царів. .f;J 
fJ То не цар спасен з полону ~ 
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fJ То І е нар земний з військами ~ 
V!~ Торжес1 Н) є над ворогами,- \ 

І То радуєсь у ви', "іМ храмі 
1 - Пабідитель над І рі , 'Ш\о1И -
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ВІД РЕДАКЦІЇ. 
Редакція дуже жалує що це число ,, Сьв)дка Правди·' випускаєть· 

с·я в скороченню з великим запізненням. 

Як ми вже припоминали в однім в попередних чисел ,,Сьвідка 

Правди'', що з самого початку видавання "Сьвідка Правди'' несподі

вано нам приЙШ.J!ССЯ стрінутись з ріжними перешкодами і трудноrца

ми. 

Рівночасно ми побоювались за істн вання ,. Сьвідка Праr ди" но 

кріза проминула і тепер журналь на дорозі до нормального функці· 

онованн я. 

З початку, всяке діло стрічається з ріжними недостатками, тіль· 

ки з часом удосконалюється., ,Ми віри vro у велику і гарну будуччину''. 

ас зрозуміють тільки ті що переживають, що небудь подібне. 

Число З т. є. за марець було ск.1адене і коли пішло до друІ(У то 

показалася, що половині. черенок було зіпсутих, і нам прийшлося за

мовити нові а то забрало у нас багато часу, і тільки тепер ми запас

лись потрібними черенками для дальшої роботи. 

Ми поручаємо себе, наш журналь і читачів Тому, кому нема нічо

го неможливого. 

Наша властива ціль є .лиш в тім, щоби слідувати за Ним з повною 

надією і вірою. Редакція. 
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УПАДОК МОРАЛЬНОСТИ. 
Суднчи по статистичних запис

ках, в пос.аідних роках надзвичай

но збільшилося число (ріжних)пере· 

ступннків (у всіх клясах .ІІюднй) 

дні є наслідком невірря як хоті
:юсь-би щоб кожд_а, навіть сама 

найбіднійша .громада від нині за

нялась го.:rошеннєм Євангелія Хри-

поміж дорослими а головно ло· · стового і покликуваннЕм душ до 
між молодіжею. 

Звідки взялося те страшне яви

ща? Поміж многими другими при

чинами, важне місце занимає брак 

на.1ежитого виховання. так вдома 

як і в школі, нему др і приміри до

рослих людий мають великий 

вплив на молодіж і т. п.; але . го· 
ловна причина і корінь всього зла 

то невірря. 

Відказуючись від Бога і улев

няючи себе і других що Бога· не. 

ма люди тим самим підготовля· 

ють спосібність для всякої неnов·-.. 

здеЖ:lННОСТИ. 

Без Бога не може· бути нічого 

доброго Коли корінь підrнилий. 

то і само дерево і овочі його Gу

дуть гнилі. Теперішнє направлен· 
ня і відступлення від віри (прав

дивої) винуваті в переступствах 

(нещасного) молодого покоління. 

"· Прості і не минучі насJІідки - по

вне розстроєння і упадок мора.'Іь· 

ности. 

Упадок моральности в наші 

покаяння і віри у Христа Спаси-

теля. 

Віра зполучує душу з Христом, 

- джере.1ом моральности і святое· 

ти. 

Не фра.Зиольоrія нам потрібна~ 
а благовіствуваннє Христове. На

шим. обовязком є голосити Слово 

l)оже без нерестанку. 

Освітити життєвий: шлях лю
дині ~ ве.1ике діло, 

Віра є наслідницею Христа, 

Ісус віддав самого себе, і все що 

мав вірі. 

Невірря: бу.1о джерс.1ом всьо

го ЗЛ'І і роспусти в м нувшости, 

воно буде траrічним д.1я б~·дучнос· 

ти. 

В такі часи обовязком всіх, ко· 

трі явл:яютьсн представителями 

христіянеької віри і котрі знають 

чим людство обовязане її і яке со

кровище вони мають. в нь ої, роби· 

ти всьо що від них залежить для 

того, щоби оправдати і піддержа

ти тату основу духовного життя. 
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НЕДОВІРЯ І ВОСКРЕСШИЙ ХРИСТОС. 

если здибаемо людий, котрі 
виражають недовіря або сумнів в 

пев .. оті факту воскресення Христа. 
з це го noвoJ у можна печалити~ я, 

але дивуватися не треба. Z:Каден з 

фактів записаних на сторінках 
Євангелия не викликував такого 
сумніву, як, ВJІасне факт воскресен· 
ня Ісуса. Тома, один з учепиків і 
очевидець життя Христа невірив і 

сумнівався н воскресенню свого 
Учителя - що можна сказати о 
ЛЮlЯХ, відді.1енних від того часу 
девятнайцятьма стоіІітями? Цілком 

зрозуміле, 1цо ми здибаемо, тепер 

людий сумнівающихся. Но це не· 
значить що ми повинні оправдува· 

ти такі сумніви признавати їх пра.
вільними. Но не, як сумнів Томи 
був узнаний неправельним, так са
мо і тепер всякий сумнів в відно· 
шенню до Ісуса і його воскресення 
противний правді. Ціль воскресе

ня Ісуса не в тім щоби розбуджу
вати сумнів або недовіря, а втім 

щоби 6) ти .,нашим оправданням,'' 
вищим доказом певност11 нашої 

віри в Него і найбідьше ярким про· 
явлением його Божестиенної сили 
в побіді над емертею і адам. Для. 
того воскресення Христа з одної 

сторони возбуджуе сумнів у бідних 

умом людий в той сам час nобі 

джуе їх. Такий вплив мало вос ре· 
сення Христа на Тому. Він прийшов 
до воскресшогv Христа або там, 

;хе мав бути воскресший Христос 

Не будь невірем но вір~н 

Іван. 20;27. 

з педовірем і сумнівом і там коло 

Нього стався віруючим і щасливим 
чо.1овіком. Вокресення Христа в 
такий -же спосіб привело до ві
ри многі міліони душ о~1юдских. І в 
наші дні воскресення ХрИста не 
втрати.1о СБоеї сили. Воскресший 

Христос і тепер живе. І тепер Він 
го~ен розігнати недовіря і сумнів. 

Часом, ко.1и мені приходиться 
-говорити о Христі людям невірую

чим, у мене является думка: о, 

ес.1иб я міг владати красномоням і 

удростю Еклезияста, словненням 

духа Ісаї, або силою мови ап. Па
вла. щоби упевнити їх... А .. 1е тота 
думка сейчас шезае ученикі Хрис

та, в чис.1і котрих був даравитий 

Іван і мудрий Яків, говори.1и і упе

вняли Тому, що вони виділи Хри

ста, але їх слова остаJ1ися безкуте

чними. Лишень коди Тома увидів 

ноекресшого Ісуса, ко.1и Він сам 
з ним загонорив-лишень тоди 

його сумнів розвіявся і для нього 

засвітило світло радісної віри. 

Я хочу говорити о воскресеню 
Христа, о недавірю і сумнівах ЯІ\і 

воно возбуджуе. но я знаю, що мої 

слова не в силі упевнити кого не· 

будь до того часу, док» сам сумні

вающійся не підійде до воскрес 

шого Ісуса і духовними очима віри 
не увидить його, тоді Воскресшиіі 
побідить. Д.1ятого я буду говори. 

ти о Воскресшім з г.1убоким же· 
лзнем, щоби сумніваючий сам nри-
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близився до Ісуса і єсли мої с.1ова 
будуть помочею до того в якій не
будь мірі, я буду почувати себе 
безконечно щасливим. 

О недовірю. 
Є три роди недовіря: 
1) Недовіря нежелання. 
2) Недоніря предупредження. 
З) Недовіря сумнівання. 
Приміром первого може слу-

жити невірє книжників і фарисеїв 

тоті люди виділи, як нарід мас
сами зачинав вірити в Христа, яко 
в Месию; навіть їх служителі кот
рих вони посилали убити Христа 

(Іван. 7: 32-50) верну.1ися до них 
людми віруючи,ми в Христа. Замість 

того щоби довідатися длячого на

рід вірує в Нього, і д.1ячого у Ньо
го така сила, вони забороня.,"щ на

родови вірувати в Нього. Так. по 

воскрешеню Лазара замість того, 

Іцоби узнати, длячого і як випов

НИJІОся воно, вони збирають раду 

на котрій говорять такі річи. "Ulo 
нам робити? Той чоловік много 

чудес творить. Єсли зіставимо його 

так,тоді всі увірують в І-'ьоГ\'."То

ті сзова указують на то, що Еони 

признав а 1и істинність його чудес 
і мусіли видіти в Нім великого 
ьюловіка, aJie вони нехотіли при

знати його посланництва, понеже 
по їх зразуміню воно б віднядо 

або ограничило їх власть. Таке са

ме вілношення до Христа вони про 

явили РО його воскресеню. І<оли 
де котрі зі стражи у гроба Ісуса 

прибігли і в страху обявили о всім 

що ся стало. то вони замість про· 

вірити всьо що ся виповнило. дали 

довольно грошей воякам і сказади: 

ск~жіть, що ученики його прий
шовши вночи украли УJ.ого коли
~~н спали. (Мат. 28, 11~·15). 

З цего ясно видко, що книж

никі, фарисеї і первосьвященникі 
не тілько невіри.:'Іи, скілько не хо

тілИ вірити в Христа, понеже це 
було їм невигідно. Це тим більше 

сьвідчить проти них, що по сьвід
кованю ап. Павла, mарисеї призна

вали воскресення взагальним зми

сь 1и .(Ди ян 23 8). Хиб аж і т"пер 

ми не здибаем людий, котрі не ві
рять в Христа, не длятого що не 

вдять правди або не епосібні зрозу· 

міти її, а длятого, що не хотять 
вірити, панеже факт вірування в 
Христа мусівби змінити їх життя 
або положення, ябо перешкодити 

їм вес rи любиму діяльність (полі· 
тичну і т. п.), а цего вони не хо· 

тять. 

Неловіря упередження вt-tбіт
нійше проянилося у доброго Наф
таїла. Коли Филип сказав йому о 
тім шо вони знайш.іІt-t Того n ко

трім писади Мойсей в gаконі і про
роки, Ісуса. сина· ,йосифа з Наза
рету, той відповІв йо:мv~ ,,чи з На
заре:rу може бути, . що добре?'' 
(Іван. 1 ;42-46). 

Він знав, шо На.з?рет було мя

леньке глухе 1\tісточко, а о Месиї 
він мав поняття, Яkn ю ведикім 
Пр мудрім ЧоловіЦі і йому зпава· 
лося що то не можливо шоби Ме· 

сия похо"ИВ з такого глухого мі

сточка. 

Чи ·не здибає"vrо ми.~ тепєр та· 
ких людий котрі, розчарувавшиси 

В КОТріЙ небудь Зі ЗНРНИХ церКОВ 

або їх членах, получили уперrджен

ня проти всього Христіяньского 

ученя? Коли вони чують о живу· 

чім Христі, і о його спасеню. то 
у них з::~раз перед очим·1 стають 

тоті одиниці або громади котрі 

стосо·ч-:о зі С.1овом Божи~! носять 
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імя Христа недостойно, і судячи 
по тім вони думаю 1 ь що в хрис 
тіяньстві нічого нема щоби їх за· 
інтересувало абu було варто пос· 
л ухати. 

Недовірря сумніву проявляло
ся в розмаїтих видах дуже ясним 

прикладом послужить випадок з 

Томою, котрий сумнівався що Хри· 
стос воскрес. Але передтим ніж 
ми будемо говорити о тім случаю 

в подробицях, я хочу сказати па· 

ру слів о сумніві взагалі. 

Часом можна судити що вся
кий сумнів грішний; але це не пра· 
вдиво. 

Сумнів нешкідливий а часом 

помічний і потрібний. 
Наприклад в областнх науки. 
Чоловік акружений многими 

явленнями, о котрих він в початку 
судив з перших вражінь. але по

тому побачив, що помилявся, на

приклад йому здавалося, що де-то 

на горизонті небо сходиться з зе
млею, показалося що того нема; 

йому здавалося, що сонце кружить 

навколо землі, а показалося що 
воно навідворот і т. п. 

Таті случаї упевнили чоловіка 

в тім, що він не може на сміло ві· 
рити своїм чуттям, що він мусить 

провіряти тоті вражіння, які по· 
лучає. Він мусить сумніватися у 
всім що чує і видить і цікавим ро
зумом проникати в глибину явлень. 

Такий сумнів веде до дослідження 

окружаючого нас світа і збираннн 

наукового знання. Воно кладеться 
на основу науки і показується дже
ре.1ом многих відкрить 

Окрім цего є ужиточні погля
ди су:\tніву, котрі нам рекомендує 

с.1ово Боже. 

Переглянемо декотрі з них: 
1) Сумнів вІдносячнйся до на· 

ших знаній. Хто думає що він знає 
що· нибудь, той нічого ще не знає, 

як треба знати ( 1 Кор. 8, :! ·3). З 
цего виходить, що єсли ми думаєм 

що у нас много знання, ми повин

ні старатися получити правдиве 
знання (хто любить Бога, тому да

на знання від Нього, см,3). 

2) Сумнів відносящи й ся духів 
ми чуєм. Не всякому духави вірее, 

но вивідуйте 1 ухів чи від Бога во· 

ни (Іван. 4, 1) Христіянинови при· 

ходиться нетріатись з людьми, котрі 

зачинають йому говорити як би 

від Духа Божого. Часом веамім 

християнині роздаються ріжні го

лоси, котрі говорять в нім від іме

ни Божого. Часом тіло або ворог 

душі чоловіка перекидаються в нім 
1' ангела світла і він готовий голос 

тіла приняти за голос Духа Божо· 

го. Знаючи, як легко попастися на 
тоту вудочку, апостоли радять не

вірити таким духам, сумніватися в 

uих і вивідувати їх по показаних 

їм признаках 

3) Сумнівання взглядом своіх 

діл. Коли хто думає. що він що 

єсть, бувши нічим, сам себе обма. 

нює. Діло-ж своє нехай випробо· 

вує кождий, тоді хвалу в собі ма

ти ме, а не в иншому (Га.l. 6 ;4 . 
Чодовікови хотяй христіянинови 

часом може ·здаватися, що він ро· 

бить велике діло д:1я Господа, що 
він чим то важним в царстві Бо· 

жім - таке состояния згубне. Але 

єсли він стане частійше сумнівати

ся в своїй величі і допитуватися: 

чи так я роблю? труджуся я так 

як перед Господом, з любови до 

Господа чи у мене є ще і друг-
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по будження? і правіривши себе 
стане поправляти себе - то розу

міється він получить більше бла 
гословення. 

4)Сумнів що до віри. Самих 
себе розбирайте, чи ви у вірі; са- · 
мих себе вивідуйте (ІІ Кор. 13 ;5). 
Християнин може впасти в такий 
стан· він може говорити гарні про· 
повіди о вірі а поміж тим жури
тися о ззвтрішним ,.и.ни, мати вели· 

кий достаток, а не робити добра 
т. є. не журитися о плодах віри

о ділах без котрих віра мертва, мо
же боятися с.~1абостн і приходити 
до чоловіка о поміч. В такім ви 

ладку йому треба упевнитися чи я 

у вірі? а увидівши недост~ток ві· 
ри просити у Господа ісправлення. 

5) Сумнів взглядом самИх ее· 
бе. Тамже (ІІ Кор. 13; 5) Апостол 
говорить: ,самих себе розбирайте, 

що то ви не знаєте самих себе, що 

Ісус Христос у вас єсть? Хиба тіль
ко, що ви недостойні?' Христія· 

нии часто може незауважити ріж

ниці мііК його життям а його уче
нєм. По ученю Христа він повинен 
бути тихий і смиренний, довготер
пе.1ивий, а в життю він може бути 

гордим і нетерпеливим. Він пови

нен від часу до часу провірити се

бе: "чи я то чим я повинен бути?" 
і єсли нє, то силою Божою nо
прався в тім що неправди во. 

6 Сумнів взг лядом всього. -
Всьо спитуйте, доброго держіться 
(Солунян. 5;21). Тут під словом 

,,всьо" можна розуміти всьо о чім 
христіянин не може прямо сказати 

що воно противорс:>чить сили Бо· 

жої. Часом случається, що христі_ 

янин витворить собі кружок своїх 

ПОНЯТЬ і ВЗГJІЯДіВ і НИМИ ЖИВе 

Если він чує о другім Христіянині 

у котрого суть инші поняття, то 

він може відразу не правіривши 
їх осудити їх полросту для того 

що вони не сог.аашаються з його 
поняттями. Але це не правдиво. По 
пораді 211. ГІавла він не повинен 

відкидати всього зразу. Він пови

нен вивідати чи по правді живе 

його брат, вивідати його добро
совістно і всього, що він знайде 

доброго, при світлі слова Qожого 

держатися. 

У всіх тих випадках сумнів від· 
носиться до природи, духів, наших 

діл, нас самих, але не к~сається 
Бога і його с.1ів. Таке су~шів~-шня 

не гріховне, і воно рекомендується 

самим Словом Божим. 

Воно повинно послужити для 

нашого поправленняся і для того 

єсть ужиточним. Воно мож~ Gути 
безкорнетним і шкідливим лишень 

в тім случаю єсли чоловік сумні
ваючися в своїй вірі, в самім собі 
і т. п. не желає поправитися. Ча
сом такі люди доходять до сумні
вання в своїм в;шснім істнованню: 

нестараючись щоби утвердити в 

собі правильний змисл життя. Та· 

кий стан часом приводить в ела· 

бість духа. Але єсли при тих су

мнівах показаних в Слові Божім. 
чоловік старається поправитисп~ то 

сумнів д.1я него є ужиточннм тол 

чком на дорозі до совершеньства. 

Але є сумнів безусловно грі
ховниf:'І. Це су~шів відносячийся 

слів або обітниць Господа. 

Степень гріховности такого су

мніву залежить від того, яким спо

собом були передані від Господа. 

1 Без посередництва від Него 

самого. Коли Ісус сказав Петрови, 

йди (по воді) і він пішов, a.il~ на

пудизся і зачав тонути. закричав 
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, Господи! спаси мене." - Ісус в 
тій хвилі витягнувши руку, піддер· 
жав його і говорив йому: мало· 

вірний, чого ти сумнівався? -
Христос казав Петрови йти, но він 
сумнівався в силі слів його і тому, 
зачав тонути. З цего видно що ко

ли Господь говорить прямо до се

рця чоловіка а він не повірить в 

силу Уfого слів, то погибне, єсли 
не возве 3авчасу до Господа. 

2) Через ангелів: (Лук. 1;18· 
21). Коли воля Господня була об я· 
влена Захарії ангеJІом о родженню 
у него сина, то ми бачимо що він 

не повірив і тому онімів. 

І так за сумнів в словах Божих, 
переданих через ангелів, пос~1ідує 

кара від Господа. 

3) Через чоловіка. - lЦо ро

бить Господь, єсли чоловік не ні
рує в благую вість, передану че

рез чоловіка. - видно з приміру 

Томи. Ми не бачимо, щоби Тома 

був покараний, через це ми може
мо судити, ЩО КОЛИ ЧО.'ІОВіК сум

ніваЄТЬСЯ в словах Божих переда

них ЙОМУ JІЮДЬМИ, але рішаЄТhСЯ 

йти прямо до Господа за пояснен

нями, то він не карається за це 
І'осподом. 

Характер сумніву Томи. 

Коди говорять о Томі, то йо· 
го ставлять якби приміром чолові

ка. склоиного до сумніву. Так на

прик.lад, показуючи на оиин с.1у 

чай. Коли умер Лазар і Христос 

rоворив ученикам о Лазарі і о йо

го смерти і додав (Іеан. 11 ;13-17 : 
.. ~lЗ.JУЮСЬ за вас, ЩО мене не було 
~J.:>.~. щоби ви увірували, а.1е підем 

.:'J нього~ то Тома сказав учени

:-:.;.:-.~: :-Ii.J.e~I і ми умрем з ним! В 

~:~.~ sнпз.1.ку Христос вуразно го

~~ ;'!:~ь. цо l~1ого неприсутність при 

смерти ЛазарЯ була для .іlучшого 
і що тепер Він іде туди з ними і 
там мається стати щось чу дне, що 

повинноби упевнити їх у вірі. Сдо

вом, при довірю треба було йти 

з Ісусом без страху і очікувати там 

щото радісне чудне. 

Зі слів Томи ми бачимо що 

він настроєний мрачно. Нін думає 

що смерть Лазаря случилась через 

якусь епідемію або т. п. йому зда· 
ється, що і вони будут мусіли по· 

вмирати. Одним словом, він про

яв.'lяє відкрито сумнів в с.1овах 

Ісуса. 

Мало ще того, він росповсюд

нює сумнів поміж своїми товари· 

шами. 

Єсли розглянутися то побачи

мо що Тома проявив сумнів в двох 

случаях. то є в случаю воскресення 

Ла.заря і воскресення Христа, з це

го можна подумати що у него 

істнував спеція."Іьний сумнів що до 
воскресення. Звідци можнаби спи

тати чи не був заражений ученням 

садукеїв, котрі не признавали вос· 

кресення. Але на це нема жадних 

доводів. Тоді лишень одно .lиша

ється до преддоження, що у Томи 

був нахил до сумніву. В слові Бо

жім, котре розсказує нам о мно

гих славних діянях других апосто· 

лів, цілком не непоминає о Томі. 

І3ін не 6ув видаючимен по уму аві 

по діяльности межи аиостолами. 

3 цего видко що навпак~• розпов· 

сюдиенному нонятю сумнів, не е 

виплив найбільше сильних умів. 

По нашому понятю сумнів являє ся 
випJІивом умів, невладающих сt<о

ростею, ясним виображенням і про. 

никливастею тою проникливостею, 

котра дае часом сnосібність чоло· 
вікави по одному поверхов~-Іому 



ч. а. 4. 5 1924 СЬВІДОК ПРАВДИ 7 

погля:; і по.11учити тверде і ясне 

представJ1ення о внутрених сnосіб· 

ностях предмету або відлучити 

правдивість від непевно::: и. 
Такий був ум Томи і такі уми 

ВСіХ СУМНЇВJЮЧИХСЯ. 
Сумніваючиrся уми піддаються 

скоро вражінням і критиці. більше 

склонні до розрушаrшя, ніж дозбу

довання і длятого не можуть бути 
успішними в роботі. Для плодот· 
ворного труду потреба в=ри і вду 

ховне~ня. 

Як відноситься Христос до сум· 
нів ючихся? 

Петра, сумніваючогося в його 
словах 110 малодушности, погиба· 

ючого і возкш'ікнувшого до Нього, 

Він спас і зробив йому приятель· 
cкvt й докір за сумнів. Перед · нами 
другий сумніваючийся - Пилат. 
(Іван. 13, ·зs '· Той г, чни ·r і пиш
нш';'r римский ачальник допитував· 

ся звязаного і збитого Ісуса. Ісу::: 

говорить йому що , Він прийшов 
в сьві г щоби засьвідчити о правді'' 
Ни о І Іилат відповів , що є прав
да? ' Ue питання указує що у ньо· 
го був глубоко закорінений сумнів, 
чи взагалі і--:тнує правда. Ум тако

го чолоз:,,а як Пилат~ котрий був 

знаІ,омий з ріжними теоріями тог· 

дішних фільазофін (мудрців). про· 
тиворі ивших один другому давно 
стратив в них довірря і прийшов 

до спокійного упевнення що ІІра

вди нема а єсан і є то ніхто не 

ГІ о же її в'дд; .1и rи. Така думка від

билась в його нитаню: що є прав· 
да? І що-ж~ відповів йом:v· Ісус? 

Н чого. Він мовчав. І це вповні 

зрозуміле. Панеже серце того чо· 

ловік: 1 лишилось желання шу; .. ати 
прзвди і тому було не спосібне 

приняти правду Христову. 

Як по тупив Ісус із су:vrніваю
чимся Том ою? Ми бачимо що Він 
не сказав Томі ніякого докору, як 

у випадку з Петром і не перемов

чав (як на питання Пилата). 1:3 cJIO 

вах його сказаних до Томи зву

чить приятельске зрозуміння і чут· 

ТЯ. 

Длячого Христос таІ< ласІ<аво 

'обійшовся із сумніваючимся То
мою? 

Насампер д длятого. що Тома 

сумнівався 11е в с.іlовах Господа. а 

.1ише:-rь в словах .1юдий. 
nодругому для тоr·о, що у во

скресеню Христа сумнівався н~ .аи

шень він один, а всі ученики його. 
Так як. ми читаємо: Марія Магда

лина ~Мар 6; 0-15 пішла івозві

сти.1а бувшим з Ним, пла-"учим і 
ри.1аючим; але вони почувt.uи що 

Uін живий і що вона вид~ла Ісус. 

- не повірили Опісля Він явився 

в инш ім виді двом з них на .L: о ро· 

зі. І\ОЛИ вони ішли в село і таті 
вернувшися возвістили другим; але 

і їм не повірили На кінець явився 

одинайцятьом нри вечері і доко· 
рив їм за н ~до вірство і жорстокість 

серця, що ти ..1 котрі бачили його 
воскресшого не пов:рили І то

ті були ученики його. котрі вид;. 

ли. як Він сц·ляв хор их' сліпих як 

воскресив сина вдови Наїнської і 
Лазаря. котр: чули. як Він гово· 

рив. що Сину чоловічому много 

прийдет1)ся терпіти бути відкине· 

ному від старшин. Іlервосвнщен

ників і кни:.кників і убитому, а в 

третий день воскреснути Мар. 8; 
:31) 

В числі сумніваючихся б~'ЛИ 

Як в котрий потом~.· в своїм пос· 

ланню (Яков гол. 1 \ писав протів 
сумніва'{)чихся, даровитий, проник-
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ливий Іван і другі. Чи можна було 

жадати від мало зауважуючого То 

ми більшого довірря? Нє, Христос 

не міг осуджати його, коли першо· 
рядні його ученики показалися та· 
кі маловірні 

В третє тому що сумнів Том · 
не був похожий на, байдужий го· 

rдий сумнів Пилата. Це був сумнів 
іскренний. серіозний і чистий. Він 

не лишень сумнівався. але він вну

тренна хотів дізнатись правди. упе· 

внит ІСЯ в І-! ій. Хто з нас не пере· 

жив в такого сумніву? Вас притя· 

гає одна яка небудь правда. Ви 

знаєте твердо. що вона істнує. але 

вона закрита під купою побічних 

явлень, фактів або ріжних людсь· 

ких заблу джень. 

Ви знаєте, що від панятя укри· 

тої для вас правди залежить ваша 
духовна рівновага і щастя. Але ви 

нез аєте, в чім заключається прав· 

да. Ви читаєте і чуєте много ука· 

заній і розяснень. Одні говорять· 
воля Божа в тім, другі утверджу· 
ють· но, воля Божа в другім. То

ті людські розяснення противляться 
одні другим і чим їх більше. тим 
получається більше заміашння в 
нашім серці і душі. 

Ваша душа, розривається ріж

нородними думками і почування

ми, уподобляється морським фи· 

лям, но шени л вітром і розвіваю· 

чим ся (Яков. 8 ;61 і приходить в 
состояния невиносимої муки. Тота 

мука :~міцняє все взростаючу жаж· 

ду пізнання правди, котра не дає 

вам спокою. Ви не спите не мо

жете робити всі ваші думки при· 

ковані до одного питання. 

При кінци вас досягає слово 
апостола єсли у кого з вас не до· 

стає мудрости: не: й просить у Е о-

га даючого всім щедро та і не 

осоромлює, то і дасться йому. Не· 

хай же просйть вірою, нічого не 

сумніваючися хто бо сумнівається, 
той подібний до филі морської. 

(Яков. 1 ;5·6). Ви слухаєте цеї по· 

ради. і молитесь, але і у вашій мо· 

литві, вас переслідує сумнів. 

І в молитві ваша душа мучить· 

ся .... Але жажда пізнання вас не 

покидає молячись, ви продовжа

єте зражатися з сумнівом і викли

кати в собі віру. Ви просите і мо

литесь о ві рі .... 
Таке положення чесного сумні· 

ву. В дійсности воно є мучача жа· 
жда пізнання правди; жажда. кот· 

ра витворена з того, що перед 

чоловіком є 50 джере.п води. але 

вони всі за троєні ядом о ·.:рім одно· 

го, котре має в собі живу воду 

Христову. 

Потреба знайти той один з чи· 
ела других. 

Яке ж то дж·~рело? от і питан· 
ня котре мучить вас. 

Такий був сумнів Томи. (І::·а .т 

воскресення Ісуса здавався його 

розумови недоувірова:шя і нсмож· 

ливим Але з другого боку това

риші говорять йому, що пиді.1и 

Ісуса воскресшим. Нін міг думати 

що їм явився привид. Но разом з 
тим він пригадунав собі зі смут· 
ком, що l:.:yc що то говорив о г.ос· 
кресенню. йому хотілося вірити, 
що Він воскрес але він боявся роз

чарова 1 и: а знов єсли Він не вос

крес то вони небудуть мати, защит· 

ника і вони будуть в опаснасти 

від жидів і тоді страшно бути в 
товаристві одинайцятих. Але єсли 

Він воскрес? і я не бу ду 'І ам, не 

побачу його, Він узнає що я його 
відпер:я. Чи не прикро йому буде? 
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І Томі тяжко стало при таких роз
думованях. Він воскрес! звучало 

в його душі. - ,,Нє не може 
так бути!'' роздавалося втій самій 
душі. через пару мінут. Але 
при тім всім його ані на мінуту 
непокидало желання узнати правду. 

Длятого то він і не відкинув слів 
апостолів а пожелав від самого 
Ісуса довідатися правди, вложен
ням пальців в рани його пt-реко· 
натися і в той спосіб усунути сум 
нів з серця св~го. Так він сумні
вався чесно! Христос проникший 

в горницю учеників через закриті 

двері проник і бючеся серце То
ми. Він видів в нім муки жажди і 
голоду. Він сказавший блаженні 
r·олодні і жадні правди, бо такі 
наситятся (Мат. 5 ;6.) не міг :шши
ти його страдати довше Він чув
ствуван жаль над ним. Передтим 

ніж Тома відтворив уста свої. Ісус 
вже зове його: нодай палець твій 

сюди і подивися на руr~и мої: по
дай руку твою і вложи в ребра 

.. І CJ 2-) моt 1 ван .... 0; 1 . 

Дивна любов! Христос Сам упе
вняє Тому. 

I-Iitruгo не сказано чи зложив 
Тома пальці свої чи нє, скорше 
НЕ. 

Вдали від Христа, від його 
учеників, т. є. від його церкви 
він готовий був уважно перекона
тися чи направду воскрес Христос 

для того лишень щоби признати 

один лиш факт що Він воскрес. 

1іоли же Христос явився йому в 
славі воскресення і любви то йо-

му без сумніву зробилося встидно 

за його намірення. його недовіря 

с~;~нів щез.1и вмить і він відразу 

признав не лишень воскресення 

Ісуса а.1е і його божественність, 

васкликнув: Господь мій і Бог 

мій! · Нічого дивного коли ця ста
ття попаде в руки .1юдині нах о дя· 

чійся вдали від Христа і його Це 

ркви, сумнівающемуся. Приятелю 

мій! Чи серіозно і чесно ти сум

ніваєшся? Чи твій сумнів голос 
жажди правди? чи бай-дужність 

Пилата? Чи переіІ\иваєш ти душев

ні муки для того, що тобі ненсна 
много о Христі і о його воскре

сенню? Єсли так то по ступи по· 

дібно до Томи Відкинь людські 

толковоння. Прийди до самого 

Христа. що ти можеш зробити че· 
рез ЙОГО СЛОВО і МОЛИТВУ і BCkO

pi у тебе буде предначеркнений 
Ісус Христос, якби веред тобою 

розпятий (Гал. 3; 11 і і васкреши й 

Внутрішними очима ти побачиш 

його рани від цвяхів, rrеренесені 
Ним за твої гріхи. Ти побачиш 

його повний любови взір. з лас· 
кою звернений до тебе без осуд· 

ження, хотя ти і заслужив на него 

своїм сумнівом. Ти почуєш його 

тихий голос не будь невірним а 

віруючим СІван. 20 ;27 . І тоді ти 

відразу побачиш. подІоно Томі, 

що в факті воскресення нема нічо

го дивного раз Він - єс г ь Гос· 

подь і Бог Невозможне чоловіка· 

ви, возможне Богу. котрий царст

вує над смертею, будучи вічним і 

щоденним джерелом життя. 

ІДаеливий був Тома коли уві. 

рував. але ти будеш ще щасливій-

шим О тім говорив сам Господь 

ти повірив тому що побачив ме~-fе; 

,,блаженні не видя чі а уві ровавші." 

І те блаженьства дасться тобі. 



10 СЬВІДОК ІІРАНДИ "Ч.· з. 4_1 5. '1 ~':.. 4 

ВІН ВОСКРЕС. 
Чудно в Тифлисі ранньою вес· 

ною, коло Пасхи. В той час сади 

зачинають цвисти і з ·леніти. у від· 

даленню великани головного Кав

казсько го хребта блищать на яр

кім союtи своїми сніговими чал
мами. Під лучами полудневого со

нця високі сніги тають і много

численні ручаї бурної води течуть 

в Куру котра наповняється, підій· 
мається і 3 піною шумливо несеть

ся через І<упи каміня по . вузькім 
кориті в широке море. КИНіО на 
вулицях викрикують весело, арби 

скриплять якби голоснійше. На 

всім відбивається житєв , радість. 
Тифлисець, змучений хмурним не· 
бом зими, рідко падаючими і ско· 

ро таючими снігами, тепер в таті 

сонечні приємні дні знов оживає і 

знов вертається йому його при· 

радна веселість і ясність духа. 

Було це одного Пасхального 
поранку. Сонце вже піднялась над 

горами і обнимало своїми лучами 

проснувшуся долину кури. 

Тифлис пробуджався того ран· 
ку помало. Кинто ще не кричали 

по вулицях. В церквах русских 

армяньских і грузиньских роздався 

веселий дзвін і далеко ро:зносився 

по горах. На шкарні желізної до· 

роги, у видолинці лежав в обдер

тім пальті чоловік у вtиськовtи 
старій шапці. 

Він спав тут цілу ніч .. ,. Ніхто 
його не тривожив. Тепер пробу
дився він від того, що сонце ста· 
ло пригрівати,_ заглядаючи в його 
лиЦе. Небесне сьвітидо начеб хо
тіло ска3ати йому що то радісно
го. Але перебудження йому було 
не приємне і тяжке. Знов гірка 
очевидність перед ним, знов таті 
прикрі думки. 

Вже півтора року віJ. ~-~.оли він 

увідьнений зі служби учитеJІя Н-кої 

шкоди за то ту сдабість ... 
Встидно йому буда лишатися 

в своїм місті Він відійшов. Вже 

місяць як він дістався до Тифлису. 

Тут він часом працював на жеJ1із

ній дорозі при незвичаі:'шій для 

него роботі. Як-то жив але тепер 

--знов вже через десять днів не ро· 

бив .нічого. Як він переживав тих 

десять днів? Тяжко йому вспоми· 

нати. Він був з Тdкими неседими 

товаришами і проводив час де бу· 

JIO шумно, весело . . А де то нерей· 
шдо. Тепер йому не хочеться того. 

Нчера вечером йому показалося 

то обридливим і противним. Він 

захотів чого иншого. Смуток гне· 

тучий смуток, огорнув його душу. 

Ночою, коди зачали дзвонити у 

всіх церквах. він вспімнув. що те

пер вtликдень.Вспімнув, як приємно 

він переживав дашІіі:'Іще ті дні поміж 

своїми .. І його потягнуло в церк· 

ву. Був він в церкві. Lидів свнточ• 

но прибрану публику, потоки світ

ла, Ч}'В чудний спів... Але йому 

було встидно. тюІ~ко увійти в ес· 

редину до церкви, в такім ВИІ'JІяді ... 
Нін стояв на Gоці в сінях .. і йому 

стало ще смутві~'Іше. Коли заспіна

ли: ,.Христос воскрес!'· коли нарід 

зачався витати він не міг довше 

оставатися в церІ<ві, вийшов. Чи 
приходилося вам коли святІ\увати 

на чужині? Знаєте, що много JІег· 
ше в будний день ніж в свят<1 мі;.к 
чужими В будний день ви завяті 
роботою, другі також і час пере· 
ходить незамітно. Але в свята ко
ли ви свободні, ви не маєте що 
робити, приятелів нема - ви не 
знаєте що з собою робити і темні 
думки нехотячи проникають душу, 
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а тут ще бачите як кругом вас 

збираються люди, в своїх гуртках 

проводять час спільно і весело. і 

тяжким здаєтr.)ся вам _ваша самот

ність До почуття самотности при
мішується ще яка-то злоба ... Так 
було з ним ... Він вийшов з церкви 
з чутьом самотно.сти і тоски але 

разом з тим в нім відзивалеся якесь 

то чуття злоби ІІротів тих пишно 

убраних людий, веселих і задово

лених. Він думав. от і моляться і 

співають о Бозі, а тут чоловік мо

;.ке умерти з голоду і жури -.-:: а їм 

нічого до нього. О фарисеї! про

шептав він. Але при тих словах 

він остановився. Перед ним повста

ло питання: куда йти? в. цілім то

го слова значінню, перед ним по

І<азалася гола правда що він .... 
І· езлриютний) бездомний бродяга! 

Він пустився іти до кури. дій· 

шов до Верійського моста. Під ним 
в долині ревіла шумна ріка і її 
шум і гомін начеб то освіжили йо· 

го і підбодрили. На встріЧу йому 
попалися святкуючі армнни і 
святочно успособлені грузини і дру
гі, котрі голо:і-Іо розмовляли на іх 
крикливих мовах. Це на нього 

вплинуло ро дражаючо і він с \а?ав 

сам до себе: скоро звідци, скоро 

звідци! Він тепер напрямуван свої 
кроки туди, де він вже перевів па· 

ру ночей, а місто, за шкарпу ко

лійової дороги. Там. там звернув

шись на соломі у видолинці і при· 

крившись своїм пальтом, він міг 

спокійно роздумувати. йому часто 

приходило на гадку щоби ужити 

часто переходячих поїздів на сІ<О· 

ро чення свого нікчемного ж иттн 

Але бракувало на це відваги 

Тепер він спішив на місце но· 

члега. гонимий почуттям самітнос· 

ти і злоби йому давалося. що на 
тій видолинці для ньго було що-то 
свого свій притулок пристановок. 

Там тихо. . . Там можна дуМати. 

Прийшовши на місце, він приліг, 
думаючи о тім, чи скоро переїде 

поїзд . . . Він знав, що до поїзда 

лишилося троха часу. Ожидания 

було утомляюче Незамітно він за· 

снув .... Але це не був сон а тяжкий 
бред ... . 

І ·оли він пробудився першою 

його думкою було що з поїздом? 

Але від того часу вже пару пої:-{

дів перейшло. Він перепустив якже 

L:.e могло бути? Знов якесь-то ма· 

лодушя, йому стало досадно на 

себе Але конче треба робити з 

тим І<Їнець ... Так роздумуючи, він 

почув за собою чиїсь кроки. Обер· 

нувшись. він увидів старика висо

кого росту одягненого в чисту свя

точну оде;.ку. У старика була біла 

борода .і свіже лице, яке встріча

ється у людий котрі прожили мир

но життя. Сиві його очі блищали 

русІ<ою добродушностею. Старик 

і шов б одр о. постукуючи по н·амін· 

цях великим костуром. Він ішов 

по видимому до міста, але не ожи

данно зустрів чоловіка на шкарпі 
він остановився. Лице його ·просвіі 

тліло і він сказав 

- Христос воскрес, милий ра· 

те! Безпрмютний (так будемо зва

ти його) подумав· що тому стари

кові треба? Перейшовби! Але тон 

голосу старика такий був лагідний 

і щирий, а його вид був такий був 

веселИй, що він нічого не сказав а 

лишень лежачи мовч и дивився на 

нього. 

-- Милий брате повторяю тобі 

радtну вістку що Христос воскрес 
для тебе. 
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Безприютний думав собі , ,чого 
той старець пристає ?" замість то

го, щоби говорити такі річи волів

би дати мені гр о ший!'' йому умом 

хотілося відповісти йому щось не 
гарного, але в серци він почув та

ке почуття жалю що він здержався. 

Старик стояв і також ласкаво 

дивився на нього .... 
- Милий брате! Христос вос

крес, 1цоби ти воскрес і жив ду

хом для Нього! Прийми радісну 

вістку ...• 
Слухай милий брате! Сегодня 

рано я дякував Господу за то що 

він умер і воскрес і просив його 
післати мені кого небудь щоби я 

міг йому возвістити о Божій люб· 

ві. Я вірю, Він післав мені тебе. 

Я тобі хочу розповісти о його ве

ликій любві. Не дивуйся брате! Пі

знай що Він воскрес для тебе. Я 

був також таким: як ти, але я піз

нав що ІЗін воскрес для мене і про

сив його, щоби він воскресив і ме· 
не і він дав мені нове життя. Я хо 

чу поділитися з тобою моєю ра· 

достею. Мій брате! я хочу з тобою 

поговорити о многім, але тут не 

вигідно. Ходи зі мною в }tій дім 

поговоримо і погостимося. Я хочу 

розсказати тобі о любві Ісуса Хри 

ста. А перше всього, брате я хочу 

привІпати тебе Христос воскрес. 

І старик підійшов до нього. 

Наш rерой дивувався сам собі; 

він почував якесь змягчення. Ніко

ли він не чув таких слів. Він не 

хотячи встав і вони привиталися 

з воскресенням ... 
Все те дJІЯ нього було таке но

ве, що він не міг здати собі з то

го рахунку ... , 
З одного боку якби встид страх 

перед чим то не сподіваним, а з 

другого що·то тепJІе і солодке 

влилося в його серце. Часом якби 

сльози наповняли його очі і він 
готовий був розплакатися. Він на

чеб стратив воJІЮ. Він послухав 

старика і пішов за ним. 

Старець був огородни:.:ом. Їм 
прийшлося перейти по при зелені 
ріжнокольорові грядки до дерев

ляного домика. 

У дверий стояла старушка. 

- Дорога жена! от Господь 

післав нам гостя. • · 
Старушка приємно відповіла 
- ,. Слава Господу, Якове! Як 

маєтесь приятелю. Приходіть в кі

мнату, а я сейчас наставлю само· 

вар." ;у него в душі ставало лег.шс. 

Вони ввійшли у велику ясну кім

нату. Розібра.·шсь... СтарИІ\ пред· 

ЛОЖИВ ЙОМУ УМИТИСЯ і О ЧИСТИТИ· 

ся, цілий час услугуючи йому 

Нони сі.ти за стіл, покритий б;. 

.1им насті.1ьниr<ом. на котрім л~жJ
ла велика книжка. 

- , Поки ст~1рушю1 моя клопо
чеся з сзмоваром ми погоuоримо 

троха. ·· 
Старик відтворив Біблію і за· 

чав читати і розсказувати о блуд· 

нім сині, котрий був мертвий і 

ожив, о тім що ми всі блудні си· 

ни, ш,о ми мусимо приСпи до отця 

і получити прощення гріхів і нове 
життн. Говорив о тім що Христос 

умер за гріхи наші і воскрес дш1 

нашого опрандання 

Прийшла старушка. Старик ска

зав· помолимся . .!Jош-1 повклш<зли 

Старик молився: І осподи! Ти 

викупив нас своєю кровію, Ти 
умер, щоби знищити смерть, Ти 

воскрес. щоби нам дати життя .... 
О дай же нам те нове життн в То

бі! Воскреси мертвих, в;дкрий две-
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рі царства Твого для живих! 
Безприютний не видержав. Сле· 

.зи котились ручаєм по його лиці. 

Він ридав, але то були нкісь-то 
нові слези - слези пробуджаючої 

надії і життн. Треба додати до це· 
го, що той денh був днем початку 

нового життя ддя него, днем вос

кресення його душі . 
Давби Бог щоби всі воскрес

.'ІИ з тим надходячим праздником 

Воскресення, і щоб прославили 

VІого за неониеанну любов і жи· 
ли во віки в Нім. 

ПРИМИРІТЬСЯ З БОГОМ! 

Яким незадоволенням і жальом 
наповнені слова Христа, звертаю

чісн до народу! Як вони !\-Іудро на

вчилися розпізнавати лице неба. 

що можуть наперед, впізнати що 

буде. спека чи дощ. а дня благо

дати і часу цего не пізнали. Лице

міри вони, от вчім причина: в ча

сі коли вони удавали, 1цо високо 

почитують всьо що тичиться Бога. 

вони в дійсности не завималися 

Ним цілком; длятого і завяті во· 
ни були більше переходячими змі· 
нами атмосферних явлень. ніж на

укою вічних питань життя. Нев· 

жеж не могли вони без постарон

ної помочі розрішити великої тай· 
ни життя людського, лежачого пе

ред кождим з них і знайти прав

ДІ-ІВИЙ вихід з небезпечного свого 

положення? Розуміється, що мог· 

. 1иб єсли захотіли але в тім і бі

да що у них не було охоти до ро

зпізнавання. На підставі тої без
печности Христос і звертається до 

них з ріжним упередженням : Як бо 
ідеш з противником твоїм перед 
князп, то в дорозі дбай, щоб збу

тись його: щоб не потяг тебе до 

судії, а суддя не передав тебе с"1у 

зі. а слуга не вкинув тебе в тем

ниuю, кажу тобі, не вийдеш звідті-

(Лук. 12 ;54-59). 

ля доки і останього мідяка не від· 

даш. '· В тій причті Господь, вид
но взяв приклад з римського за

кону маючого право власти в той 

час в Юдеї Згідні тому праву, ви· 

пожичуючий мав власть примуси

ти довжника. щоби він ішов з ним 

до начальника 

Тут ще на дорозі, вони могли 
полюбовно прийти до порозумін
ня Gез вмішування власти началь
ника, но нако.11и противники пере· 

ступили поріг судової кімнати. во· 

ни вже мусіли піддатися під роз

вагу .і засуд начальника. Гіримирен· 

ня вже було неможливе. правитель 

ство вступаJю в свої права. І так, 

раз потреба ставленняси перед суд 

була обявленна должникави лиша· 

лося лишень короткий час між до

мом а судом до полагодженняся з 

своїм противником . 
Господь вибрав ясний прик.'Іад 

щоби показати правдиве значїння 

теперішного життя на земли. І в 

дійсности нічого не могло яснїй· 

ше і простійше виобразити нашо
го ПО.'ІОЖеННЯ В ту минуту, КО.7JИ 

очі наші відтворилися -сзобачивши 
будучність. Хотя ми t· ~ теперіш
ний час не можемо вп<Jвні зрозу

міти всі обставини окrуж:ночі нас 
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в цім світі, так як Господь ІJог не 

відкрив ще многих тайн і не дає 
рахунку в своїх ділах і плянах; 

инакше не булаби хісна для спа· 

саючої віри тоді підвалиною всьо
му булаби не віра, - бачення. Як 

би то не було, одно ми признаєм 
вповні, хотя і не знаємо причини, 
що всі ми родилися в гріху і від 

дня родженя взростаємо в безза· 

коню. Потоптаний закон Всевиш

нього Бога примушений класти на 

нас пятно смерти і від того часу 

стається нашим противником. Ве

де н.ас той грізний противник до

рогою життя, довги нагромаджу

ються з дня на день, доки накі

нець не доведе нас до суду. 

Поки ми ще на дорозі, явля· 
ється спосібність зговоритися на 

рахунок довгів і збавитися від 

страшної кари, в кождім разі нам 

дозволений такий вихід єсли ми 

лишень годні його знайти r або 

яснійше сказати: єсли ми годні 

погодитися з приняттнм цих ра

хунків). Но на коли ми переступи· 

мо поріг суду, - другими словами 

смерти, зістається одно - непри

миримий судия, вирок, і вічна тю

рма. Пригадайте собі, сказане. 

"1 як призначено людям раз умер· 
ти, а потім суд" (Жид. 9 ;27). 

З цего видимо яке толкован· 

ня Господне відносящеся нашого 

земного життя. Він придає йому 

устрашаюче значіння, хотяй біль

шість людий цего не хоче поняти. 

Длятого то Він так полягаючо, 

гарячо упевняє всіх щоби помири· 

лися з страшним Противником на

шим, поки ще· не перейшов корот· 

кій, нам назначений час подорожи 

на дорозі життя і неударила назна

чена годІ,ІНа смерти. Найдуться мно-

гі, котрі скажуть на це:" така кар
тина цілком не відповідає на моє 

життя, я нею вповні задоволенний. " 
Так то так, но діло не в обманьчи
вих чувствах коротко видячого чо

ловіка а в тім що говорить Господь 
і яке його оцінення правдивих 
фактів. Прийде час, що оправдаю
ться його слова і упередження чи 
остереження. хотяй би як диявол 

тимчасово обманював нас і збивав 

з дороги. - Представте собі, що 

довжник, ідучи за противником 

своїм до судиї, проведе таті паслі

дні мінути на пустий разговор; або 

так задивиться на гарні виставові 

вікна в склепах що цілком забуде 

о своїм нещаснім положеню. Мені 

здається, що в таким случаю труд 

но не назнати його не розумним. 

Невжеж він непостараєтся всім~ 

силами випросити собі хотяй п1.;:е 

небудь улеКІІlеННЯ ХОТЯІ';'І ТИМ 1 !3СО

ве подождання, або, єсли увидить 

якого нибудь товариша наулици, 

не попросить він його зо с:Іезами 

заплатити з я него довг? - Біда в 

тім, rцо у н.1шого противник l нія

кого улекшення получити не мо

жемо; цілий довг мусить бути зап· 

лаченний Господу Богу до послід

нього мідяка. - Відложевнп пrа · 
вда, многі часто получили. Случа 

лося що приблизившись до воріт 

смерти, вони умаляли Господа що· 

би ще продовжив !м час обіцю· 

ючи все заплатити, і зчаста мо"1ит 
ва їх бу.1а вислухано.. Господь ми· 

ластивий і давав їм відло?f{ення і 

їм було позволснс від самого І{раю 

могили nернутися на ясний світ 

Божий - Но на що воно зда 'rо::-ь! 

Довг його лишень побільшався а 

вибавлення не приходило. 

Але тепер роздається по цілім 
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світі добра новина! Є спосіб від 
визволенняся від неумолимого про

тивника, є спосіб - але лишень 

один. Христос же міг ще показати 

на него, тому що Він сам не вку

сив був смерти 

Тепер ми вже знаємо, що най 
шовся Приятель, котрого любов 
так велика що душу свою Він по

ложив за нас. От і Він стоїть день 

і ніч на широкій дорозі життя, по 
котрій мусить переходити кождий 
отягчений грішник, ідучи на Суд: 

Він за нас готовий заплатити ці
лий довг і пустити нас на волю. 
єсли тїлько ми згодимося приня· 
ти його .11юбов. Він один має на 
це право, бо Він викупив нас вла 

сною своєю пречистою дорогоцін· 

ною кровію. Длятого Він так го· 

Jюсно кличе: "Істинно істинно ка 

жу вам слухаючий слово Моє і 

віруючий в Пос.1авшого Мене має 
життя вічне і на суд не прийде, но 
переходить від смерти в життя.'' 
(Іван. 5 ;:24). І "ІJлагословенні всі 
уповаюч і на 1-Іего." 

Те саме говорять нам паслан 
ники його. Упереджають нас о не 
оминаючій погибелі, голосно на. 
поминають о ній желаючи щоби 
всі опамяталися; показуючи на До. 
рогу до Спасения, призивають до 

Христа Викупителя. умо.1яють нас 
доки ще є час примиритися з Су 

диєю. Послухайте слів ап. Павла 

11 Кор. 5 гол. від . 8 стиха "У ее-ж 
від Бога, що примирив нас з со
бою чере~ Ісуса Христа, і дав нам 

с.тrуження примирення, якож бо Бог 

був у Христі, примиряючи світ з 

собою не рахуючи їм провин їх, і 

ПОJlИшив у нас CJlOBO примирення. 

Замість Христа ми оце гіосли і на 

че Бог благає вас через нас; ми 

просимо вас замість Христа: при· 

миріться з ~огом. 
Бо не знавшого гріха, Він за 

нас гріхом зробив щоби ми його 

праведноетею оправдалися " 
Господь через апостолів Своїх 

не лишень упевняє нас в тім і про· 

сить нас примиритися з Ним, но 

він і принагляє нас, щоби ми ско

ро децидовалися і не відкладали 

бо час не жде і ніхто не знає, чи 
довго ще протягнеться благопри 
ятний час "Нині, коли почуєте го 

лос його, не затверджуйте сердець 
ваших" (Жид. З; 15 . "Бо сказано, 
- Ось тепер пора приятна ось те 
пер день спасения." (ІІ Кор.б ;2). 

N\олю Господа, щоби ніхто з вас 
не опізнився, но щоби всі ви по
чувши голос його, відкликнулись 

оо него. Ще раз повторяю - по

ки ще є час - "примиріться з Бо· 

гом." бо "ось тепер день спасения. ' 
- дмінь 

Це є приказ Царя щоб всякии 1 всюда 

В гріхах покаявся, соб.1азнн побідив, 
Щоб всі послушиї з Ним могли царствувать 

І за царя я в тім труджусь! 

І благовість сия. не ангелам дана 

Но я її тут приношу, 

Ви примиритеся Мій цар і Бог велить 

О! з Богом примиретесь ви! 

(11 Кор. 5 ;20) 
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КРОКИ ВІРИ. 

Таті слова вескрешають перед 

нами образ котрий напевно до жи· 

вого діткне всяке віруюче серце.

Перед нами стоять лицьом до ли
ця двоє: Той котрий, Сам єсть 

світлом світа воплощаючий в Со
бі всю славу і величіє Божества, 
а рядом з Ним другий, лишений 

навіть поверхонної спосібности до 
приняття світла, - uto може бути. 
в тім случаю являється символом 
другого більше іствуючого недос

татку, - а іменно утрата внутріш· 

нього морального чуття або сові

сти. то є духовної сліпоти 

Стоїть він і якби пораженний 
подвійною сліпотою; стоїть також 

увінчаний подвійною славою Хрис
тос, в цілій освічаючій силі своїй 

- Слава Всевишнього отіняє йо

го, яко Бога і яко чоловіка. 

Стоїть Він і питає сліпого бі
даки "що хочеш щобим учинив 

тобі?' Який то цар царів, пан над 
панами віддає себе на услугу то

му нещасному! 

Мені здається що само возви
шенне, поняття о Бозі не є то ко

тре видить в Нім Царя вседержи

теля, але то котре видить його в 

образі слуги, --- служачого всім 

своїм сотворінням. 

Ніколи так сильно не виказу.є. 

ся слава і величіє його, як в той 

час коли ЗJ!Оживши з себе всі зна· 

ки царськогО' достоїнства, прибли· 
жається він до нашого низького 

стану, готовий кождому з нас по

вторити слова сказані до того елі· 

"Що тн хочеш від мене?'' 
(Лук. 1R;41). 

по го- ,.Ulo хочеш щоб им учинив 
тобі?' 

Нищому позволяється розпо

розпоряджати Богом. 

Він вже сам стоїть перед нами 

сегодня, повний любови і сили, і 
таті самі слова говорить нам, rцо 

і до Вартоломея 
Взір його проникає до глуби

ни душі, читаючи всяку думку ви 

дячи само затаєннс ;.ке.7Jання і стре· 

мління. розуміючи всю невияснену 

журу і печаль чоловічого серІtН і 
вспівчуваючи з ним, знаючи без 

силя і то. де головнійше !ютрібна 

всесильна піддержка його; сто· 
їть перед нами, і на устах його 

таті самі слова .. Що ти хочеш 

від мене?.; - Або инті~Іми с:rов:1-

ми ,. розпоряджай~н N\ною · · О 

єсJrиб ми лишень сердечно повіри· 
ли тому, знаючи rцо то не сон :1 

очевистість. як би получилось б:rа· 

го славлення. 

Сам Господь прсдл:.1гає I{Qjli:Д'J

мy з нас щоби ми покористували

ся його силою Лишаєть .'Я ;rишссь 

заявити свою прозьбу, щоби при -
йшла вїдпоЕі;~r_, звиш. В 2uого на

діятися, всього ожидати може вся
кий хто нині встрітиться з Ним 

Сам Господь прибJrижаєть:::я до 

нас, готовий милувати і благосло 

вити. 

Даймо на то. ми всьому . тому 
віримо і знаємо що Ісус з такою 

же радостею готовий помочи нам 

у всіх наших потребах, так як пе

рше послугуван ученикам сво1м, 
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оминаючи їм навіть ноги, - але 

того ще мало, єсли ми не вникли 

в значіння і причину питаня його. 

- Головна нужда сліпого була так 
очевидна. що цілковито. не потрі 

бувала пояснення; длячого ж спи· 
тав Ісус: ~,Що хочеш щобим тобі 
учинив? - Мені здається. слова то

ті були сказані для нашого поучен
ня. - В сліпім Вартоломеї не бу

ло найменьшої непевности; він впо· 

вні визнавав свою сліпоту і ані ми· 

нути не хитався, висказав свою по· 

требу. - Цілком инакше буває з 

нами; часто приходиться з вели

ким трудом переконувати чоловіка 

і показувати йому в чім власно 
знаходиться його головна потреба. 

А головно таті, котрі хотяй 

троха занималися благовіствуванєм 

вповні зрозуміють значіня Ісусова· 
го питання. 

Неумолима, уклончина не пев

ність. котра якби опутує уми і ду

ховні спосібности людий, даєся ба

чити на кождім кроці, утрудняючи 

діло Господнє, більше чим що дру

ге. 

·Те зло розповсюднюєся біль

ше і більше. В наші дни в серед

них к"151 ;:ах подибаєся меньше гру· 

бих пораків і відкритого зла, чим 

перше. - Страшна неморальність 

низших верств товариства навіть 

не в~тр:чаєся поміж порядними. 

богобоязливими людьми, котрими 

наповнені наші церкви і зібрання. 

Вони не л·ишень здаються .,поряд· 

ним·и людьми·' але і суть таким·и. 

Однакже. у відношеню духов

нім. дуже трудно розібратися вних 

- Нам часом здається, нібито во· 

ни мають спі.'Іьність з Христом і 

вповні приняли і зрозуміли осно· 

вательну думку оправдання вірою, 

але позатим является повний сум

нів в тім. - Віл;значити їх поло· 

ження трудно і в тім може обма

нутися навіть досвідченсй христія. 
нин? 

lЦо сказати про них? Єсли во· 

ни самі не знають. в якім положен

ню знаходяться перед Богом, чи 

усяновнені вони через Ісуса Хри· 

ста і чи по.пучили вони примирен· 

ня з Богом через Нього чи ні, то 

можна з переконанем сказати що 

вони далеко від уживання всіх бо· 

гаств, котрі могли би і пов.инні би 
уживати. 

З жальом, я думаю. многі но

сячі імя Христа, і бути може, по

части знакомі з дорогами його, 

навсе позбавлені многих таких бла

женLств котрими вони повинніби 

яко христіяни відзначатися. 

А випливає це насавперед від 

того, що вони не визнають ясним 

упевнинем своєї потреби в т:их 

блаженьствах, а по друге, не за· 

являють на них з довірєм своїх 

прав. - Віра повинна певним СПО· 

собом присвоїти собі оправдння, 
щоби напевно получити його. -
Загальними словами годитися з 

правдою не є доволі, бо не іспо

відання віри мене оправдує, а то 

що всю надію я кладу на той ве· 
дикий факт, о котрім сьвідкує 

ісповідання. 

Змуttена. устала душа хватает

ся за любов Божу проявленну в 

Сині -- Викупителю - і, получає 

мир і спокій. В Христі нам відкри· 

ва є ся викупленя повне .. бо в Нім 
пробуває вся повнота. ' 

Прощення гріхів є якби пер

ший крок, але дальше все здобу· 

ваєся вірою. 

Бог даруючи нам Христа да-
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рував нам все, але хотяй все наше 

нам необходимо треба вступити в 

свої права. якб'и втягнутися в упра· 
вляння, инакше наші скарби нам 

служити не можуть, і духовне жит· 

тя наше буде скупе і безцвітне. 

Один чоловік купив кусок про 
стої землі, на котрїй знайшов бо· 
гату желізну руду. Велике богатс 

тво, - але цей чоловік доти не 

стане богатим доки руду не вира· 

бить і викінчене желізо не буде 
його власностею. 

Так буває ї з нами. 

Через викуплення Христове ви ма
єте право на всьо, що лишень мо

же получити від Бога душа чоло· 

ка; однакже, повний хосен від то· 

го получаєм лишень тогди, коли 

вірою присвоюєм собі таті богас
тва і вступаєм в свої права. 

Ми всі, я думаю, хочем полу· 
чити благословлення І - Але насам

перед. що то єсть благословлення? 

Чи сьвяте чисте настроєнє? Чи 
в.исrний духовний вплив? Чи проб. 

лиск сьвятої любви? Чи гаряча 

молитва, вмкликана мимолетним 

вражіньом, або стремленєм > Но це 
всьо не то, хотяй може від части 

зв язане з благословенням. - С ло

во Боже називає благославленням 
просте особисте посередництво 

Боже, відповідаюче на данну пот
ребу з котрою маєся дочиніння.
Але чи знаєте, що благословення 
Боже лишаєтсн безплоднt~1м, доки 
чоловік не прийме його·; а пр,иня

ти і поразуміти ми можемо лишень 
через віру. Віра начеб відтворює 
двері, так що сила Божа може до
торкнутися серцЯ/і виповнити свою 

задачу. - Сказано, що в"рою мож

на передвигати гори; але єсли пе

редвигати іх най віра наша буде 

зскуплена на одній горі. а не роз

кивенна втим самим часі по мно

гих горах. 

Правдиве орудавання віри мо-

жна приміром покласти до зрива

ючих чатериялів (динаміту). кот

рими звеликим успіхом послугую

тьсн в горах інжінєри. Віра не має 

ніякої сили, єс.1и неужита в намі

ренним напрямі і якби тратить си

лу в пространі; але єсли вона на

прямована на знану або нам і~- ену 

ціль перед нею ючого неустоїть, 

вона непобідима. Чи памятаєтс 

слова Марти? Її сьвідоцтво о Ісусі 
було, само сабою прекрасне, але 

немало жадного значіня. пр:и тих 

обставинах, в котрих вона в ту 

міну гу зна,одила ~я. Слова її невід

повідали на питаня. ,, Воскресне 

брат тн.й. 3наю що uоскреснс в 

воскр~сення, в посьл·дJий день. 

- Сказала правду - в j м J пр :1 .. 

нята истина, а д 1яrого і б~з:и ТІь 

на в даним случаю. 

,. Я єсьм восr<рс ::ен:-Ія і Ж:ІТТЯ. 
в1руючи в Меи:. хuтяй 1 умре ож.tє 

Чи вірfіш то:v~у? Так була її від
повідь: ,. Так Гаподи: вірую що 

Ти Христос. Син Божий.·· 
J і.ап )Відь гарна сама .. -г.о соб , 

але в тим случаю :-Іс :vrаюча а~· з:Іа. 

чіння ані сили. длятого. що не від

носилася до тої ціли до 1\отроі са

ма Марта стремилася цілим серцем 

і душою. 
В наші дні, по милости Бажій, 

много усердних христіян начинаю

чи зі всіх сторін, в~е голосІ-.ійше і 

певнійше говорити і упевняти в 

тім~ що викуплення наше в nовноті 

совершенно, а длятого ми має::\-10 

право на все те. що викуп"1енням 

тим для нас придбано і можемо 
вступит~ в свої права простою ді
точою в1рою. 
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Христіяньство у всіх часах при
зивало, дітий своїх до святости і 
добродійства; віруючі родичі у всіх 
часах напоминали своїм дітям: що

би робили добро. Часто додаючи, 
.,а єсли не будете робити добре 

то памятайте що Господь вас не 

буде любити." що не правдиве. -
Таку науку ми всі чули, не лишень 
в дитиньстві але і в церквах і зі
бранях наших чули, боялися і в 
серци постанавляли всіма силами 

старатися робити добро. І щож? 

Старались, старались. доки не уто
милися і стративши терпеливість 
сказали "Невжеж нам: все життя 
так хитатися! із сил виходити і 

все звдармо; - підноситися і знов 
падати?!'' 

Чи виділи ви, як мухи лазять 
по шклі? падають і знов беруться 
туди лізти! Невжеж життя христі
янина полишене на такі безкорист

ні порив·и і стремління? Невже ж 
смерть Христа не приводить нас до 
других результатів? 

Здавалобися, що подібні питан
ня не потребують навіть відповіди; 

однако в життю нашім показалося 

инакше і єсли резулhтат являвся, 
то дуже помалу і тихо. Але слава 

Богу, особливо в послідних часах 

Недавно в однім зібранню де пропп
відуnав знаний проп. циган Смит, 
з одного боку стояв прилично убра

ний молодий чоловік, і з великою ува

гою приглядався всьому. 

По зібраню Смит зійшов з катед

ри і підійшовши сказав: 

"Чи не хочете ви пійти зі мною 
д-:> осібної кімнати.. приклонити колі
на помолитися і віддати свое серце 

Христу?" - Я не піду ту ди і за сотню 

всі укріпляються в упевненю, що 

Господь приготовив щото лучше 

для нас, що благая вість Євангелія 
уміщає в собі необняті багатства, 

котрими ми ще мало покористо

вуємося. 

Викуплення не є видуманне 

оправдання. Господь Бог рахує вас 

оправданними тому що Сам може 

зробити вас праведними; ви для 

Нього освячені, тому що Він мо
же освятити, і все те Він може з 
вами зробити, тому що ви викуп

лені. Факт вашого викуплення дає 

йому можливість орудувати вами. 

AJ1e єсли то так, то ви маєте пов
не право чекати проявленя його 
сили і діл, і по вірі вашій, най бу
де вам.'' Той, хто говорить о ви
думанім викупленю той представ

ляє Бога лживим. так як ,. видуман
не'' значить: не правдиве або лож
не. - Но, воно не видумане,а прав

диве, тому що Ісус Христос, очис

тив нас від всякого беззакон

ня, призиває до свободи, то є 

оснободжує від рабства гріха. Ві
ра наша має тому право жадати і 
вживати свободу, що "гріх не бу
де панувати над вами бо ви не 
під законом, а під благода тею.'' 
'Рим. 6;1! 

(Далі буде) 

долярі в.'' -- ,,Я знаю, - сказав Смит, 

що ви не підети ту ди за гроші, але 

ви підете з любви, во імя котрої Хри

стос віддав себе за вас?" -
Молодий чоловік здрігнувши ска

зав: - О тім я не думав. У мене бу

ла мати. котра учила мене о любві 

Христа'' Потім він згодився іти зі 

емитом в осібну кімнату, де він від

дав себе і свое життя Господу. 
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ДІТИ СЛУХАЙТЕ СВОІХ РОДИЧІВ. 
(ЗакІнчення) 

В тій хвилі в кімнау увtишов 
отець - Гануся зі страхом пог

лянула на нього, не сміючи підій

ти. - ,.Тебе треба булоби добре 

покарати,'' строго сказав він; хо

тя ти вже без мене покарана -
Гануся ще гірше заплакала "Я знаю 
як я провинилася, і що заслужила 

на кару, але я прошу вас простіть 

мені тату'' - просила вона. Поба
чивши що вона справді покаялась 

і жалує за свій необачний посту· 

пок, отець і мати проетили їі і по

спішили щоби прилагодити її сні
данок, але Гануся ·не мог ла ніч о

їсти, її було не добре і вона про

сила щоби позволили її лягти в 
ліжко. - Покликали наймичку. Тут 

знов почалися сльози. - .,Я ви

нувата також перед тобою, прошу 

тебе даруй мені, я певно причини

ла тобі много клопоту, н - гово

рила дівчинка. "Я на тебе не гні
ваюсь, лишень мені жаль що ти 

так виглядаєш нездорово. Ходи я 

тебе положу в постіль. і злагоджу 

тобі чисту одіж, може бути тобі 

буде ліпше як виспишся.'' - Але 

сон не поміг Ганусі, вона пробу

дилась зі страшним болєм голови 

- вона не пізнавала окружаючих 

її в горячці бредила безупинно о 
таких злих людях, про осла і про 

бурю в темнім лісі. - Зараз лісла
ли по доктора котрий пр.иnисав 
її много ріжних медецин. Гануся 
довгі дни пролежала в постеді і 

пару неділь проминуло до того ча

су нім вона вийшла у сад. - Во

на дізналась про. всю правду ст»-

шка котрий голосить що .,дорога 

беззаконних тяжка·' - і слабість 

принесла її більше науки, як всі 
попередні паучення матери 

отця. 

Насамперед вона стала перег

лядати своє життя і обдумувати 

над собою і постановила зі всіх 
сил боротися зі своїми спокусами. 
- Найважнійше проти цікавости. 

Стараючись таким способом 
поправити свій характер вона ско

ро упевнилася, що своєю силою 

вона не може много поправитися• 

і що її потрібна поміч Бога, кот

рий би через Духа Святого дав її 

нове серце - Вона також зрозу

міла що навіть і дитина єсли ехо· 

че іти по ~ого слідах Ісуса Христа 

мусить нести свій хрест; і що ли· 

шень тоді ми запераємен самих се

бе, як заповідав нам Спаситель, ко

ли боремось з тілесними наклан

ноетями і силою Божою торжrст· 

вуємо над ними. - СJ:f>вом Гануся 

вст3 . ."Іа з постелі по довгій слабос

ти цілком иншою, як перед тим, і 

хотя й на ній опраЕдалося то слово; 

що .,дорога беззаконних тяжка'' 

вона часто повторяла: ,.Тяжко по· 

карав мене Господь, але смерти не 

передав мене'' - Як вже ці.1ком 
виздоровіла вона взялася за науку 

з подвійною охотою щоби надо

лужити страчений час але головно 

вона старалася все таки творити 

волю Отця Небесного, - і хотяй 

110 науці вона забавлялась як і дру
гі діти, любимим її занятє~І буJІо 
читання слова Божого і молитва 
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а лучшим в тижни - неділя. - Со· 

вість її була спокійна, длн того що 
радість і спокій наповняли й серце 

і вона знаJІа що сам Господь Бог 
буде її Отцем і приятильом на віч
ні віки. 

ЄВАНГЕЛЬСКЕ ДІЛО У ДЕТРОІТ. 

Минувшого року на весні між 
детроїтськими Українцями зачалась 

Євангельска праця ддя освідомлен

ня їх з живим Словом Науки Ісу

са Христа Сім українських родин 

котрі увірували у Христа і його 
науку як у єдину основу їхнього 
життя постанови~1и, що б така ро

бота Христового Євангелія поши

рялась між Українцями. 

Вже від кількох літ давалося 

відчувати конечна потреба голо

шення Євангельскої Правди в тім 
місті. Були роблені старання і по

чинені заходи щоб таке діло мо ж

на було поширяти, але через одні 
і другі причини ця справа великої 
ваги відкладалась на пізнійше. Так 
вона не дава~1а спокою браттям ві
руючим доти аж поки вони не взя

лись за діло покликаючи брата 

Я. Зінькова собі за проповідника. 

Причини цеї побудки світлої 
роботи були дані нам другими на

родами меньшими за нас українців. 

Вони займаються около діла Бо

жого не тільки в Детроіт, а~1е і 
по всіх більших містах Америки. 

Протестанська Америка кидаючи 

проміні світла своєї зрілости з жит
тя свого народно-демократичного 

устрою і устрою життя ре~1іrійного 

доказала своїм світлим приміром 

світави що лиш науІ<а Христа да· 

.1а їм почин до такого життя. 

Замешкалі .1юди ріжних націй 
поспіл з Американцями в краю по 

вної свободи, цікавляться їхнім 
кращим життям і собі починають 
шукати тих провідних стежок, ко

трими знеслась на вищий стелінь 

життя - Америка. 

В місті Детроїт жиють ріжні 
народности, як і в инших живій
ших містах Америки, заінтересо

вуються наукою Христа більше ніж 
пару літ назад. закладають Єван· 

ге~1ьскі кола і бажають служити 

своїм б.11ижним і Богу так як Ісус 

Христос учить. 

Сегодня в місті автомобілево
го короля, ведесь Євангельска ро

бота між Росіянами, Чехос.'Іовака· 

ми, Сербами. Поляками і Ромунця· 
ми. Навіть Італїянцї роблять зма

гання. щоби їхнього "престола-на
слідника'' папу позбавити із пре· 
тенсій його ,.святости апостольс

кого наслідника.'' а дати місце дій· 

сно святому намісництву Ісуса Хри
ста. 

Поляки загартовані на твердо 

римо-католики хіба одні з найс· 
крамнійших діти й ,.Отця" папи 

римського сегодня мають у Дет

роіт дві Євангельских церкви. Ві· 

руючі тих церковних громад вже 

більше не віддають свого покірно· 
го чо.1обитія і цмокання ксьондзам, 
і їхнім ,.святим'' і иншим ідольс-
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ким постановам. В тих людий ни

ні є Христос їхнім посередником, 
учитедем і джерелом всякої доб· 

роти. Христос з тихим і смирен· 

ним серцем, але в потузі Духа свя

того заступив місце гордого серця 

папи римського. І той Христос ос

вободив їх від усіх дурних папсь
ких наук і стався основою їхнього 
життя. 

Румунці, другі завзяті у своїй 
упертости діти православія і почас

ти римського католицтва, минув· 

шої осени в цім місті, з орrанізу
вали вже четверту Євангельску це· 

ркву. Їхже діло Боже у виноград
инці виногрндаря самого Господа 
Бога росте і розв'ивається із зна
менитим успіхом. Члени тих гро

мад і їхні діти уже некормлнться 

гнилою наукою, із домішкою ідо

льских та забобонних приправ от

руї, вони кормлять себе чистою 

здоровою наукою великого учите

ля Ісуса Христа. 

Отже ми браття Українці ,,ма
ючи кругом нас•- таку тьму сьвід

ків, відложивши весь гріх' і дур

ниці котрих ми притримувалися, і 

тепер їх придержуються наші брат· 
тя українці, бажаємо з , ,терпінням 
біжчи на боротьбу що перед, на

ми дивлячись на Ісуса звершителя 

віри кождий замість радости, яка 

була перед Ним витерпів Хрест, 

недбаючи про сором і сів по пра. 

ви ці престола Божого.'' 
Ми видячи що люди других 

націй, роблять якийсь поступ, ос

тавляючи старі форми чи то релі

rійного життя чи соціяльного, за

водять кращий лад у суспільнім 

життю, біжать на боротьбу спасен-

ного життя, визвольного життя' 

ми рівнож нехотячи бути байдуж

ними і останатись на місці застою 
тоді, коли другі біжать наперед, 

рішили двигнутись також. 

Щоби того духа любови, бра

терства і рівности що Христос 

учив, і котре пошир~ють з вели· 
КИl\І інтузіазмом другі народи між 

своїми людьми, ми Українці, того 
самого духа любtrм поширяти по

між своїми лЮдями. Шоби так, 
як другі люди узнавши хто такий 

Христос, спасаЮть себе від бючих 
хвиль евtта сего ми не погордили 

Ним, і не остались живими трупа· 
ми серед тих хвиль, але прийняв

ши його так як инші дюди могли 
знайти спасения і для себе. 

Із таких причин зачалась в Де· 

троїт Євангельска робота, котра, 

ми віримо нринесе для наших ро

димців добрі наС.і'Іідки. Цілею тієї 
роботи є щоби ознайомити наших 

Детроїтчан з Євангелієм Ісуса. ко

тре буцімто всі чули і знають в 

спосіб католицький але не знають 
його в спосіб правдивий Ісуса Хри

ста, щоб нам можна було зрозумі

ти того великого Духа який про
являвся і в життю і науці і смерти 

Ісуса Христа. А пізнавШи 1/fого' 

rцоби ми вже жили не в теорії а 

практиці, славим Бога не в фор

мах, а у виразі простоти серця, 

не в Злобі гріха, а ri любові бра
терства. щоби темрява світа сего 

(всякого рода лиходійство) зіста

ла поневолена СЕЇтом любови Ісу

са Христа. ІЦоб Він і його Єван

геліє освітило кожне неосвічене 
людське серце (Іван. 8:12). 

Михайло _Холявка. 
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КІЛЬКО ТИ ВИНЕН? 
Суть такі довги що ми не може- Чи не моІ-.lи-би ми в будучнос·· 

мо заnлатити. 

Таким е той довг що ми винні 
нашому Господу і Спасителю. 

, ,йому ми винні наше життя і 
всю радість яку ми маемо.' ' 

Як воно приємно если ми може
мо хотяй по части відвдячитися, тому 

хто много доброго зробив для нас. 

Єсли ми знаємо спосіб яким мо
жемо зробити приемні<'ть тому кого 
любим як ми стараємен приподо
батися їм. 

Наш Спасите.аь сказав, , .Єсли 
любите мене, сповняйте заповіди

моі." 

Він також сказав, . ,цю заnо
відь даю вам, щоби любили один 

другого.'' 

Він дальше сказав, ,,йдіть і 

научайте всі народи.'' 

N.и не можемо всі йти, aJie мо
жемо nомочи в пісJІаню друг~их. 

ти, номочи в ніс.1аню, через жерт· 

вування чого небудь з нашого що

денного життя, шоби офірувати 
йому яко приємну жертву, котрий 
бувши богатим став бідним для 

нас, щоби через Нього ми обога

ти.lись? 

Чи не МОГJlи-би ми помочи в 

ви повненю того за що Він умер? 
Чи не моглиби ми помочи в 

труді спасения душ? Це цінний 

труд. *** 
F'озсказують про одну маго

метанську дівчинку, що вона ста· 

ралася виучити Євангеліє на па
мять. бо боялася що її родичі від
беруть від неї книжку а тоді у неї 
не буде Слова Божого. 

Чи не так повинен кождий ві
руючий старатися, щоби Слово Бо

же було написане у нього на сер

ці і думках·~ 

НАСЛІДКИ ПРАВДИВОГО 

ПОКАЯННЯ. 
Много літ тому назад в Полу дне

вій Африці два ~икуни - мурини 

прийшли на роботу в порт Е.zшсавети · 
Там вони познакомились з міссіоне
ром, котрий ім говорив за Христа. 

Вони навернулись, получили від ньо

го Біблії і пійшли в глибину краю 
до своіх осад. 

Міссіонер щшоминав ім щоби 
зіетавалися вірними Господу і нау
чали свій нарід віри Христової. Від 
того часу минуло 25 літ і тому про

повідникові прийшлося поїхати в гли
бину краю. Підізджаючи до одної оса-

ди, він був здивований П порядним 

виглядом. Йому на зустріч вийшов 
нарід. між котрим знаходились тоті 
два віруючі. Показалася, що вернув

шись в свої осади вони дійсно науча

ли свое племя науки Ісуса, держали 

зібрання реліr'ійні і школу, хотяйду

же про~. Женщини були почасти 
одягнені, взагалі нсюди був nорядок. 

Але що бу ло подивляюче, то це, що во

на не пар~ставали молитися чере3 тих 

25 літ щоби Господь післав своіх бла
говісників до них. І як вони тішидись, 
кJли М)Лиrва іх була вислухана. 
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ПРОСЬБА О ПОМІЧ! 
Швайцарія 23-го Падолист1 1923. 

Любезний брат в ГоспоДі! 

Ми тепер тут в Швайцарії і час у 
нас дуже занятий проповідувавнем 
поміж дорогими Русс1<ими. Спеціяль

Рі зібря.ння для Русских в Лозанні 

н3: нашій рідній мові і Госп•>/ІЬ прс
буджуе многих від духовного сна і 
дарує вічне спасения. Хотн мені вже 
82-гий рік і жена моя також не мо

лода, но Господь дає нам ще с-илу 

служити Йому. 
Ми стратили все, (все земне! і 

живем єдино вірою і милостею добрих 

людий. Ви можете собі виобразити як 
нам трудно жити. Тоті котрі, нам бу

ли близькі самі находяться в бідноті, 

а других вЖе ПСІкликав Господь до 
себе. Власно тепер ми переходим че

рез тяжкі проби нашої віри. Може бу

ти в Канаді найдуться добрі люди, ко-

трі моглиби нам прийти на поміч. 
Везвідрадно і прикро писати Вам 

про все те, но Господь своїх дітей 
не оставляє Він готовить нас на свій 

скориий прихід. Яка бу дучиїсть Рос

сії, того ніх:rо не знае. 
Ми переж.иваем 24 гол. Єв. Мат 

Най Господь благословить Вашу ді
яльність. Робітників мало, а жатви 

много. 

Ваш в Христі вже пристарілий 
брат 

Модест Корф. 

Замітка редакцн: 

Всі жертви (на поміч пристаріло
му робітникові на ниві Божій) про

ситься посилати на понизшу адресу: 

Rev. Н. Fast 
184 Alexander Ave· 

V/innipeg, Man 

РАДІСНА ВІСТКА ІЗ САСКАЧЕВАНУ. 
С~ндо, Саск. 

Дорогий бр- В. Клочков! 

. ,Сьвідок Правди'' я получив і дякую 
Богу за нього, і призиваю Боже бла
гословення на вашу роботу. 

Полуqивши перший нумер ,,Св .. 
П-ди ''· я дуже утішився його вихо

дом в сьвіт. Власне ми і дожидали . 
ва такий журнал довгий час. 

Желання мого серця щоби· , ,Сьв. 
П-ди'' ·був правдивим сьвідком ·о лю-

бящім Ісусі Христі. • 
3атим я хочу поділитИся з ~.ита

чами ,,Сьв. П-ди'' цею · радостею, 
котру ми мали держачи спеціяльні 

зібрання через два тижні; на котрих 
роЗбирали з Відкриття· і других місць 

Св. письма о приході Господа, руко-

~jдимиtі Духом Святим р~зяснював 
бр. Н. Нездалій . 

Послідний (прJщальний) вечер 
був дуже радісний. Одна луша, кот

ра приходила каждого вечера на ~іб

рання, віддада свое серце Господу і 
заявила желання . служити Йому. Той 
случай придав зібранню радісне нас

троения. Всім стало ясним що Дух 

Святий проникає серця грішників і 
,побу джуе їх до покаяння. 

Вратя ободрились і РО?ГОрілись в 
серцях желаяням ще більше трудити

ся і призивати грішн~нj~ .д.о покаян
ня. 

Зібрання закінчилось (многими з 
братів) вдячцою молцтвою. 

· · і~ і~ Шакотко. 



~>і;~ ~~<V<!Y.<V~<V~~~~*><V~~~<V~~~~~<V<V~Ф~* 

ОГОЛОШЕНН51~ 
Збірник Духовних пісень під назвою ,,УкраїнськІ Арфа'' розпро-

даний. 

Приготовляється до дру r\у, друге поправлене і доповнене видан

""О кождої пісні будут підібрані ноти ) . 

кож приготовляються до друку , ,Духовні пісні'' (кишенькового

~ формату ) в Россійскій ;.\1ові. 

Проситься усіх Євангельских громад, котрі нуждаються в співан 

никах повідомити нас скільки примірників їм потрібно (Рос·сійських 

чи Українських, опр1ВіІ с ні чи б е з оправи), для того щоби ми могли 

з' орієнтуватися як завеликий нак.лад видавати. 

Ці ни оголосимо пізн іще . 

Адреса: 

Rev. В. Klochkoff 

і 
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В редакцп 

,,СЬВІДКА ПРАВДИ" 

Можна дістати Бібліі на всіх мовах: 

Велика Українська Біблія ....... .. $2.50. 
Святе Письмо Нового Завіту ....... 7Gц. 
Святе Письмо Нового Завіту по 
українськи і англійськи ............ $1.25. 

І 
І 

Велика Російська Біблія ............ $2.5(J. ~:::. 
Новий Завіт і Псалтир..... . ....... . 50ц. 

Українська Арфа. Збірник україн-

ських духовних пісень друкується. 

І 
Замовлення посилайте на адресу: 

Rev. В. W. KLOCHKOFF 

104 Bellwoods Ave. Т oronto, Ont. ~ 

І 
~~~·~·>0·~~~*~~~~~~~~~~0 
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~ І зрозумієте правду, й правда виззолить вас. Іван 
m . () ,., ~· . . 
~~ та\с ЯІі: хпчстr оутп С'JІО(\t ;оппrп 1 rп:птатл J 1ршцу. то н 

~~ . .,., ,~ . . / . . . 
~~ .].ІТЬ На ЮОрllППЯ t-:naHГ(\lM~ЮfX .._\.THIC'Tli!H. ;~(' ІН;~(J УПіНОТ ! J С'И llj)Ш!ORl r 

r(1 :~ Cnaпrc.::riя, Я1-: ~. ri,~yc: 

m В Неділю О ГОД. 10=Тій рано, і вечероh1 7=45. 
І'И В четвер о год, 7=30 nеч(;рпм молитовне зібранє. · u 

~~]t1~ . СВІИ 
В суботу о год, 7==30 вечером практика сьntву, n Р 

t'И , ос-

~~ повідь і лекції. m 143 John Street Toronto Ont. . ~~ 
mш:В:ВBB»»~.o~~~.ammm»21~»:&li:&»ВBB~j 

<>~к==::::::>rк::::=:=::>tІс::::::=:::>ш:::=ис=~ С--:>::к:::=:=:>п·~ ~- ::с.=~ ~к=::=<:J: о 

~ ПЕРЕдАВ -п .. сьнш.~А .Р вди" з Р' дn РУК ~ -
<>с.::::=::>:к:==;ик::::=:=х~к:=::>11~·к::::::>tу.=::::::::::я~lк::::=:::::>І!С ::;~О , 
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з всякими Друкарськиrли робот~ми удавайтесь m 
до m 

Друкарні "(~:,відІ<а Правди" 

(!] Котра Виконуе ріжного рода: Оголошення, Білети, .L\фіrпі~ @ 
(!] Програми, Візнес К1:рти,Листи, Коверти, Вили.Стеі1тмеrш. Cnpa- m 
m возданнп, Статути, Памфлети, Журнали і взагали в-:і роботи ~ 
І · б . 871 · ПХОДЯЧl В О СЯГ друкарСЬКИlІ. U.~ 

rn 1IJ На провінцію роботу висилаємо почтою. 

[1 
IIJ 
m 
ІІІ 
m 
m 

Виконання і ціна вдоволить каждого. 

Адреса: 

- DRUKARNIA SV DKA PRA \VDY 
190 York St. 

Toronto Ont. 
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