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Учора і сьогодні, і віки тому

-

Він той самий ...

Він любить людність, як і· любив, коли йшов хресну до
рогу на Голготу, коли умирав за грішників, коли терпів му
чення на хресті ...

Він той самий буде і в

1930

році

повний любови і ми

-

лости до людей.

Бажємо ми, щоб ~!н вів нас у таємничу будучину Но
вого Року?

Він той же

правдивий Пастир людства. Переміняють

-

ся наші вороги, лишають вас другі,

природі, але Він

-

де

піняве життєве

хвилюватися

переміняються

речі в

незмінний у вірности і правді Своїй. Бу
море,

будуть

метушитись

люди і піднімати голос проти Христа, проти його народжен
t-.я і істнування, але Він

-

лишиться все тим же правдивим,

незмінним, що веде людей до славного кінця.

Він достойний бути нашим Вождем завжди

-

і в

1930

році.

З надією на його поміч, любов і вірність підемо далі у
таємність майбутнього.
Лише кілька коротких днів

AJie

тихо

-

і пастукає Новий Рік ...

-

спокійне серце віруючого

~ сьогодні і повіки Той же ... Евр.

-

Христос учора

13:8.
І.К.Е.

НАДЗВИЧАйНЕ РІЗДВО.
(Нарис.)
Гнат,

заможний

селянин,

відвідавши кілька зібрань,

де

вчили людей, що нема Бога, переконався, з_балачок так зва

них "учителів", що реліrія є затуманення для народа.

Бу

на.rю, моливсь Богу, ходив до церкви, скілько разів палом
ІІИчав до Київа та до других святих місць, а тепер й думати
не хоче про Бога.

Перестав молитися. Встане рано, посні

дає, працює цілий день, а вечером знову спочиває, навіть не
думає про щось, або про когось, хто дає йому силу жити в

свІТІ.

Ходить як прибитий й слова доброго не скаже ні

кому; діти бояться батька, не довіряють старому.

Біда в

.сем'ї, незгода, печаль, темнота ... Гнат не засміється до жінки,
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ні до дітей, а спустивши голову завжди з нахмуреними бро
вами, щось бурмоче собі під ніс, плює на землю після ков
тання

тяжкого

священиків,

диму

церкву,

чорної
Бога,

люльки.

Христа;

а

Часами
часами

проклинає

ввійшовши

в

хату, гримає кулаками в стіл та грубим голосом викрикує,

заборонюючи жінці ходити до віруючих на зібрання.
Недавно це стало, може тиждень тому назад. Забачимо,

що скажуть старші діти, Павло і Наталка, як приїдуть
школи на вакації різдвяних свят.·

з

Павло кінчає rімназію, а

Наталка тільки що в шостому клясі.

Вони не знають, що

сталося з їх любим ба_тьком.
Надходять Різдвяні Дні.. Люде як звичайно
ся

кождога дня

по

дованих свиней.

городах,

видно

вогнища, де

збирають
смалять

го

Жінки перуть, миють всіляке начиння в ха

ті, масується землю.

Все жиє. Наш Гнат- ані з місця. Ска-

3ав своїй жінці, що й не торнкеться пальцем до приготован
ня на свята. Гнатиха вже й сльози виплакала, умо~1яючи ста

l·.ого позволити їй хоч щось приготовити для дітей. Ні, не
позволив.

Натовчи хоч куті, або позволь мені товкти, хай діти

-

тішаться, так довго вони чекали, а тепер ...

-

плачучи про

мовляє Гнатиха.

Нащо тобі кутя; нема Різдва, нема куті, нема Христа,

-

нема Бога, нема нічого, ми самі боги.

Начали вірити в яко

гось там Христа, або він ко:::и жив?! Не вірю в нічо, коли
()ачу,

-

не

грізно кричав Гнат.
-Ти-ж святкуєш день народження Тараса Шевченка

та других людей?

І.ОЖ -

-

Історія свідчить, що Шевченко жив, його твори та
розумієш!

-

відповів Гнат.

Христос жив, Євангеліє говорить так, і в історії на

:tисано .про Нього, хай но Павло приїде з міста, він усе то

бі розкаже, він знає історію.

-

Е, твоя історія; нема Різдва сього року і не буде по

ки я жити буду, -Так сказав Гнат, зачинивши за собою две

ри, вийшовши надвір, щоб не слухати прохань жінки.
Сонце повернулось до заходу з полудня.

щав н~ дворі все більше та більше,

Мороз трі

коЛи холодний вітерець
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дмухав.

Всюди було смутно, навіть горобці, посідавши юр

бою проти вітру, насторчивши піря, сумували мовчки про
недолю їх життя. Було тихо, тільки від часу до часу було чу

ти голос подорожних, йдучих шляхом до дому з иіста. Так

пройшов день. Смеркло.
Гнат ,позапорував худобу, пішов спати, не сказавши ні
слова жінці.

Виліз на піч, де спав його найменчий шість

літній синок. Нечаєнно розбудив дитя, а воно до нього:
-То ти, тату?!

--

Так, Василько, а що?

Ти перебив мені сон. Мені снилося, що ми иали Рі-

.здво, ялинку.

Ти купив мені гостинців, гармонію і всього.

Снилося мені, що янголи з неба співали якусь гарну пісню
про Христа

-

маленького хлопчика в яслах.

гарний, я тримав його на f}уках.

'

Він такий був

Тату, я навчу тебе одну

коляду на Різдво, янголи її співали, ту саму, що мама мене
навчила.

Слухай, тату, я не можу співати, але знаю слова.

,,Слава на вишинах Богу, а на землі впокій, між людьми бла
rоволення", .поможи мені співати, га?
Не знаю, сину, хай мама вчить тебе. Я не знаю тої

-

пісні. Завтра,

як встанемо, мама ·навчить, а тепер

йдемо

.:пати.

Хотілося було Гнатави пояснити Василькови, що Хри
..:тос

-

ма.7Jий ююпчик ніколи не істнував, не родився. Що

немає ніяких янголів, ні Бога, що нема Різдва, ні ялинки, але
боявся, що дитя розплачеться і недасть спати.
Незаабром пробудилася і Катерина, десять-літня дочка
Гната, котру він дуже кохав і вчувши голос свого батька,

nочала й собі говорити до нього.

-

Тату, мені снилося, що Павло і Наташа приїхали з

міста, .привезли мені дуже гарну ляльку.

А маленька Єванге

лія то була найлучший подарунок для мене.

Я так

мо.ч-илася, щоби Бог мені дав маленьку Євангелію
маю.

-

довго

аж ось

Яка я рада. Тату, ти молись також, щоб Павло і На

таша привезли мені Євангелію, ти обіцяв колись.

Чи ти мо

аився вечером, як йшов спати про Євангеліє?

-

Так, як колись моливсь,

'ІИСЬ обминути питання.

-

А вечером також?

-

відповів батько стараю
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-

Так!

-

1

обізвався крізь зуби, ніби сам до себе, Гнат.

Серце його все скоріще і скоріще билося. Страх і стид загля

дав йому в вічи.

Совість гострими стрілами рвала його сер

це, бо неправду сказав своїй, любій донці, котру так кохав.

Тихо.

Темно в хаті по кутках та затінках.

Блідий мі

сяць світив дуже ясно. Зорі озолочували чорно-синє небо.
Все усміхалося. Проміння місяця заглядало в усі куточки сві
та, де не було перешкод; заглядало в Гнатову хату.

дало йому про чудове творіння Великого Творця.
цвірчав десь у запічку, співав свою веселу пісню.

Нhга

Цвіркун
Монотон

ні звуки годинника постійно відбивалися на барабанних пе
репонках ГнатовИх ушей.

секундою

несе

його

йому здавалося, Що секунда за

в сферу вічности, де кінця ніхто не

.знає, ні початку ніхто не видів, крім Того, що створив по

чаток.

В його душі пробігали невідомі думки; деякі впили

ся, як гадюки кругом серця.

Думка, що "Бог є" ніколи не

підлетіла від нього, але він дуже старався насильно вірити,

що його нема; старався думати про другі річи, на котрі він
J\-1ЇГ дивитися: про місяця, зорі, про землю. Пригадалося йo
!vty з слів його сина, Павла, учня rімназії, що налічено аСТQО

номами міліони і міліони зір, а кожна зоря є багато більша
землі, декотрі тисячі разів більші неї. Як, питаю-ІН проходило
ііому, все це почалося? Знову щось підказувало Гнатові, що

без Бога нічого не може існувати, бо Він один лиш є джере
~rом життя та начала.

Залишив він думати й про ее, щоби

звільнити свш розум, але ніяк не міг.

Як діти будуть про-

нодити Різдво? Як Павло та Наталка привитають переконан
ня свого батька? Не спав старий ... А що заснув, тяжкі сни

збуджували його від часу до часу. Радий був би дочекатися
ранку чим скоріш, але час тягчувся довго.
Встав тихо, зліз з печи, вбрався і вийшов на двір.
д1юрі було надзвичайно гарно, ясно, хоч голки збирай.
просоння десь гавкали собаки.

На
З

З ліса, на північній стороні

хати чути було ніби виття вовків, а легенький вітерець по

магав кожному звукові летіти на південь.

Страшно і спо

і{ійно ... В серці Гната був неспокій. Не стоялося йому на дво
рі, по перше що був кріпкий мороз, а по друге, що мучила
його совість.

_
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Ввійшов

в хату, напився

води,

розібравшись,

трохи на лавці, а потім поліз знову на піч.
як раз пів до першої.

посидів

Годинник вибив

Довго ще до досвітка ... Надоїсть ста

рому жити сих кілька годин.

Не спалося ...

Досвіток. Гнат давно встав вийшов на двір поратися бі
jlЯ худоби.
дорожі.

Нагодував, напоїв, і став лаштувати сані для по

'Гнатиха роспалила в печі, внесла води і взялася

приготовляти снідання для сем'ї. Діти повставали, вчепили

ся до матері, розказуючи їй про їх сни, особливо Василько

;іп!ився словами пісні, яку навчила його мати, і яку співа
.1и янголи.

Докучав їй, просив співати ту пісню знову і зно

ву, але працьовита мати не мала багато часу турбуватись

довго з синком.
3 півночи.

На дворі похолодніло, дужий вітер віяв

Все гіршало і гіршало.

Замітало улиці, двори.

Незабаром і Гнат ввійшов в хату сумний, невиспаний, сів бі
ля стола,

закурив .чюльку, чекаючи снідання.

Діти

вмить

взялись до батька.

Тату,

-

-

Василько,

-

навчи мене співати ту пісню,

що янголи~ ':півали на Різдво пастушкам.

Не знаю, синку, тої пісні . мама хай навчить,

--

обі

-

звався батько, похи.11ивши. голову на долоню, обпираючись
с.б стіл.

-

.1до тобі снилося, тату, що ти такий сумний?

-

ла

скаво запитала Катерина.

-

Нічого не снилося, дитино, я не сумнИй,

-

відповів

батько.

-

Ні, тату, ти сумний.

Бувало, ти такий добрий був до

нас, купуєш нам гостинців, береш нас на руки,

учиш

нас

молитись, смієшся до нас і до мами, а тепер ти змінився.

Чи ти хорий?- говорила Катерина.
-Ні ...

Гнатиха поставила снідання на стіл біля чоловіка.

Вона

і діти пасклонювали голови, подякували Богові за їду. Гнат
їв.

Тихо біля стола.

Гнате, після обіду поїдеш на станцію

по дітей, а я

3араз візьмусь поратись трохи в хаті, щоб їх приїзд зробити
радісний для них.

ти, бо заверюха,

Візьми досить кожухів, щоб не замерзну

-

ласкаво говорила жінка до Гната.
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-

Добре,

відповів він.

-

Звернуло з обіда.

Заверюха гуляла.

Сані були

два молодих лошаки.
рвалися

і

вмить

приготовлені.

Запрягав

Сів Гнат, стрепенув віжками, коні зі

зникли

з

очей

Гнатихи.

Діти

дивились

через замерзле вікно. Заверюха гуляла кругом хати, не було
видко ні стежки, ні дороги, ні хат сусідських ...
Проїхав Гнат приб.11изно п'ять верстов шляхом, .повер

нув в правий бік у поле.

Коні бігли, копаючись в снігу. Про

їхав поле, лk, а потім знов безкрайні степи снігу перед йо
го очима.

Не знає, куди дорога веде. Незнайомі місця. Спу

стив віжки старий, дав волі молодим лошакам.

1Іотемніло ...

їхав довго ...

Не видко ні хатів, ні дороги, ні неба, крі;м я

кихсь великих дерев, що встрічалися йому подарозі від ча
су до часу.

Упевнився Гнат, що заблудив. Страх налягав на

його душу.

"А як Павло та Наталка приїдуть до дому? А що

як загину тут в полі?" ... Коні йшли поволі,

притомившись.

Аж скочили вони в бік хропучи і несучись вперед. Гнат вче

пивсь за рачина;

вішки волоклися під саньми.

що тічка вовків напала на нього.
ми, сані скакали в усі сторони.

Зрозумів він.

Коні гнались з усіми сила
Не стало сили держатись за

рачина, впав неборака ...

Павло і Наталка приїхали на стнцію потягом, чекали на
батька, але коли начало вечоріти, взяли "ізвощика" і спо
кійно приїхаи до дому.

-

Де батько f

сплеснула руками мати, вийшовши з

-

-"ати.

-

Або що?!

-

одноголосно спитали діти.

Поїхав за вами ... .пропав ... Нема, а пропав без Бога ...

горе мені ...
Діти ввели матір в хату, утихомирили її і почали роз
.·штувати про все.

Розказала вона їм, що сталося з старим.

Діти ст.арші як і менші слухали а журбою недобрі вісти.

-

Нічого, Бог навчить його, будемо молити·сь, щоб все

йшло до доброго.
.,:о згадає про Бога,

Моляться.

Навіть в цей час, як будемо молитись, та

-

задумчиво говорив Павло.

Ніхто нічого не говорив цілий вечір, всі мо

.ІJилися від часу до часу.

та.

Малий

Василько

Ніч пройшла без сну у сем'ї Гна

пробуджувався,

кричав,

що

батько
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приїхав, але не було його.

Щось застукало на дворі. Павло

вибіг на двір. Всі зраділи. То були коні ледви живі, і голі са
ні. Пропала-б надія,

але Бог живе в серцях rнатихи та в

дітей.
Настав ранок.
Поїхали.

Позбирав Павло людей шукати батька.

Найшли ... Засипаний снігом лежав старий, окута

ний кожухом. Ноги локорчіли ... Дихав, але був без памяти.

Взяли до дому, а звідтіль до найблищого міста в госпиталь.

Ніддали під опіку доктора, а самі до дому.
В дома неспокій, але Павло бодрив сем'ю, що батько бу
де жити.

Всі радувались і дякували Богу за відповідь на

~10.7ІИТВу.

Приготовились на Різдво.

Наталка з матірю

поралясь

при хатній праці. Надійшов вечір, лосідала сем'я біля стола
до вечері без батька. Сумно було.

Рано, на перший день Різдва поїхав Павло до больниці.
Ьатько впав синові на плечі з сльозами.

Прости, сину, я вже не такий, яким мене мама тобі

-

об·явила.

Я буду елідовати тому, що мама, ти і усі мої до

рогі діти слідують ... Прости ...

Поїхали до дому.

Що за радість була в сем'ї Гната того

1-Jіздва! Янголи співали "Нову пісню" знову, яку співали ко
лись при Народженню Христа Ісуса, Спасителя людей і учи
теля Правди.

К. ОлІйнкн.

«»

КЛЮЧ ЗНАНИИ ЦАРСТВА БОЖОГО.
VI.
Хто може бути спасеним.
Кожний, хто бажає бути спасеним. Розбійник, вже уми

раючи. на хресті, звернувся з вірою до Ісуса і зістав спасе

ний

(Лук.

23:42, 43).

Так бо Бог полюбив світ, що Сина

Свого Єдинородного дав, щоб кожен віруючий не погиб, а

спасения знайшов.

В тім слові "кожен" і ти, дорогий чи

тачу, зачислений (йоан

3:·16).

Бог хоче, щоб всі люде спаслись і прийшли до пізнання

правди

(1.

Тим.

2:4).

Хіба-ж Мені безбожникона смерть лю-
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оа, говорить Господь, а не те, щоб він навернувся з дороги

своєї та й жив? (Езек.

18:23------32).
2:3, 4).

Говорить Господь Бог:

Оберніться і жийте (І. Тим.

І буде, що всякий, хто призаве імя Господне, спасеться
(Діян.

2:21).

Нині для тебе вибрана пора, для покаяння і спасения

(11.

Кор.

6:2).

В справі спасения Бог від тебе не вимагає нічого, але
радше хоче тобі дати. Прийми той дар Ісуса і спасешся.

Христос того прийшов на землю, щоб грішників спа
сти (Лук.

19:10).

Ти погибший, дайся йому спасти нині, бо завтра може
бути за пізно.

(йоан.

Хто

приходить

до Мене,

не вижену геть

6:37).

VII.
Як дається спасения?

Спасения є дарунок від Бога всякому грішникові,
і<отрий він не заслужив.

на

Оправдуються-ж дармо, благода

тію його, викупленням, що в Христі Ісусі (Рим.

3:24).

Бла

годатію бо ви спасені через віру, і ее не від вас, Божий дар:
не від діл, щоб ніхто не хвалився (Ефес.

22:17,

Ісаї

2:8-9,

Откр.

21:6,

55:1).

Чоловік не може спасения заробити собі, ані купити, ані
нридбати монашим життям.

Це є дар Божий і так даремно

дається чоловікови, як воздух, або сонце

(11.

Тим.

1:9).

Ко

·lИ ми хочемо спасения заробити своїми добрими ділами, то

ми

відкидаємо

[)ог гнівається.

Божий

подарунок і

гордуємо ним,

за що

Ми є всі грішниками і засуджені на смерть,

але Бог в Сині Своїм подарував нам життя (Рим

6:23).

Ніхто за нас того дару не може приняти, ми самі особи
сто

мусимо

приняти.

VIII.
Що спасає грішника?

Кров Ісуса Христа, nролита на Голготі. Ні церква, ні ні
яка реліrія, ні ніякий достойник.

Знаючи, що не тлінним срі

блом, або золотом, викупились від марного життя вашого,
від Отців переданого, але дорогоцінною кровю Христа, як
непорочного Агнця

(1.

Петр.

1 :·18, 19).

Коли в світлі ходимо,

]2
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нко-ж Він сам у світлі, то маємо спільність один з одним

: кров Ісуса Христа очищує нас від всякого гріха (І. й оан 1 :7).
Бо Він Того, Хто не знав гріха, за нас гріхом
щоб ми були праведністю Божою в l?ому

1 :21,

Жид.

Ефес.

7:·25,

2:5,

Діян.

4:12,

Рим.

зробив,

(11. Кор. 5:21, Мат.
5:9, Кол. 1 :14).

ІХ.

Як можна пізнати неспасеного чоловіка?
Або хіба не знаєте, що неправедні царства Божого не

наслідять? Не обманюйте себе: ні блудники, ні ідолослужи

телі, ні перелюбники, ні пещені, ні· мужоложники, -ні злодії,
ні злоріки, ні пяниці, ні хижаки, царства Божого не наслі

дять (І. Кор.

6:9, 10).

Спасений чоловік має в собі у своїм

життю нові овочі, не овочі натурального Адамового пня, але

rю Христі, що є возродженням з више.
Ось овочі натурального чоловіка, по тілу, Адамової дич
ки. Явні діла тілесні, о це-ж вони: перелюб, блуд, нечисто
та

,розпуста,

ідолослуження,

чарування,

ворогування,

сва

ри, ненависть, гнів, суперечки, незгода, єресі, зависть, убий
ство, пянство, бенкети і таке инше. Се наперед говорив вам,

цо хто таке робить, ті царства Божого ненаслідять. (Галат.

3:19-21,

Откр.

І. йоан

22:15,

3:8).

Ось овочі спасеного чоловіка, в котрому зраз небесний
:-1ащіплений,

а

старий

Адамів

Духа і має Духові овочі.

ніння,

добрість,

(Галат.

5:22-23,

милосердя,
І. йоан.

зрізаний.

Він

роджений

від

Любов, радощі, мир, довготер

віра,

тихість, вдержливість

3:3, 2:6, 3:10, 3:9,

Рим.

6:6,

Рим.

8:9).
Христос говорить, по овочах пізнаєте їх. Не може лихе
дерево родити доброго овочу, ані добре дерево лихого (Мат.

7:9).

Від нині, тоб то,

1им-же, хто в Христі,

J нове все стало

(11.

відколи вони стали спасеними
той нове сотворіння,

Кор.

старе минуло,

5:17).
х.

Чи може чоловін ще в цім життю знати, що він спасений?
Так, віруючий в Ісуса Христа є певний своєї надії спасен
ня.

Бо-ж Христос обіцяв і держить ту обіцянку, для вірую-
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вони довіривтись йому, і на тому як раз, спочиває

'іх запевнення і надія.
Правдиво, правдиво говорю вам:· що хто слухає слово

Моє і вірує Пославтому Мене, має життя вічне і на суд не

прийде, а перейде від смерти

6:47,

в життя (йоан.

5:24,

йоан.

І. йоан. 5:12, ІЗ, І. йоан. 2:25.
Отже віруючі в Ісуса Христа неосудяться, а невіруючі

Бже осуджені, тому, що не вірували в імя Сина Єдинородно

го.

Суд лежить в тому, що світло прийшло на світ, а люде

полюбили більше темряву, ніж світло, тому що діла їх були
злі (йоан.

3:18, 19).

Дух Божий

мі (Рим.

свідкує їхньому духові

що

вони діти Бо

8:16).

До віруючих Христос говорить словами запевнення. Я
йду і наготовлю вам місце і знов прийду і прийму вас до
:ебе, щоб там де Я буду і ви були. (йоан.

14:1-3).

Таке запевнення Христос дає своїм вірним. Бувайте зав

сігди готові дати відnовідь всякому, хто домагається
вашу надію

(1.

Петр.

про

3:15).

Яке щастя, коли чоловік має цю надію, його ніщо не за
rтрашить, він стоїть на скалі Христа, котра стоїть на віки.
Дорогий читачу, яка твоя надія? Чи ти ще можливо дальше

в такому положенню. Без Христа, не маючи надії, у безбожнім
·в світі (Ефес.

2:12,

Кол.

1:21,

Ефес.

4:22-31).

(Далі. буде.)

П. Кіндрат.
«~==-------------

ГІРКЕ ЖИТТН БЕЗБОЖНИКІВ.
(Докінчення.)

Апостол Павло в пасланню до Римлян учить, що ми не
приняли духа неволі на боязнь, а духа всиновлення. Ним і

t<личемо, Боже, Отче наш

(Рим.

8:15).

Христос не бажав

(обі мати нас чолобитних невільників, або дивачних гуртів
.ІJюдей у кручих одягах з по~епурним лицем, відокремлених

від світа ~ людей гонимих їх власною совістю.

Він хотів мати людей вільних,

nодібних Аnостолам,

]4
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щоб жили для Него не з примусу або вирахування, а лише

з доброї волі і їхньої любови до Него. Сам Ап. Павло. коли

ІLОслідував за Христом, зазнав в йому невисказані пахощі
благ, заявив перед римськими христіянами, що від любови
5ожої не роздучать його ні сили земні, ні нібесні (Рим.

8:38,

19).
Для того

чо.1овік,

будучи

чужим

тим благодатям і

життю, що закрите в Ісусі Христі, повне радости і любови,
по бажанню серця свого, може теж зарівно з тими наведени

чи Божими людьми, мати повне Божої благодати життя. По
Слову Божому чоловік сотворений на подабіє його. Пото
му не повинно бути ніяких перегород, щоби ми в життю і

в

ділах наших не мали бути подібними Р'ому. Пора і нагода

кожний час дуже відповідна
святі прінціпи й

(11.

Кор.

права Господні до

6:2).

А принявши ті

серця нашого, тоді

і

сонце і зорі небесні і весь горизонт матиме для нас инше
гl1ачіння. Небеса проявляють Славу Божу, а виднокруг не

бесний творчість рук його.

Тоді ми й Господній День не

ділю стрічатимемо з радістю, як ранні пташки еходяче сон

це.

Так, що як би й ходити нам по долині тіни смертної, то

не убоємось жадного лиха, бо Він буде з нами; його палиця
і підпора піддержить нас..

ІП.
Коли ми відмовимось "чинити добре і весело позира
ти", тоді ворог у дверях чигає на нас. Цей ворог

--

гріх

є

тою причиною людськ.ого неспокою з давнезних давен. Це
він, що занепокоїв родичів людства, Адама і Еву, коли вони
стались нагими та скрились від лиця Господнього.

Це він,

що забрав спокій душевний Каїна і надав йому иншу міну
лиця. Це він що трівожив царя Ахаба і царицю Ізабелю су
:uею і голодом. Це він, що наніс на царя Валтасара ляк і пе
реполох так,

що

лице його

змінилось,

думки

затрівожи

лись, крижі осдабли і коліна почали вдаряти одно об друге.
Це він, 1цо повсякчасно манить людей і замісць радости дає
ім плач, замісць багацтва

-

біду, замісць роскошів

-

зли

дні. Це він е тим фактором найгірших людських страдань
положення самого пекла, куди і гонили всіх корящихся йому

.людей. Це він, як немилосердний коли {:Таїть у дверях і чи-
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гає на кожного, що не живе по волі Божій.

І раз не зірве чо

:Іовік з ним своїх навичних зносин, не возьме обороту в ин

'.lІУ добру сторону, раньше або пізнійше відбере свою наго
роду. Нагороди його

-

смерть (Рим.

6:23).

Проповідник Сперджен подав про грішника такий обра
зець. Був собі багатий пан.

Він мав коваля, котрому пове

,:Jів скувапі певної довжини ланцюг. Коли коваль той лан

цюг скував, принесено його перед пана.

Пан подивився і

.:казав кавалеви кувати ланцюг ще раз такий.

Коли кова~"'Іь

зробив ще раз такий, то пан повелів, щоб ІСував ще раз такий
і ще раз такий.

А вкінці, коли вже був довгий без міри, пан

звr.7Іів слугам своЇ1'І,І,. щоб тим .тrа~щюгом того коваля скувати і
~.инути

в

темницю.

Подібне діло робить гріх із чоловіком.

Як що чоловік

постоянно є вірним гріху, як цей коваль панові свойому,

перестає бути

не

слугою йому, то він вкінці звяже чоловіка

:всякими пекальними вязами і кине його в страшне, гірке
положення.

Для того, коли згрішив чоловіче, коли докоряє

тебе совість, коли не маєш душевного спокою, знай, що той

ворог

-

гріх у дверях чигає на тебе.

.-ку правду, що гріх ваш, знайде вас

Памятай Біблійну Бо

(4

кн. Мойс.

32 :23).

І\/.

"Ти-ж мусиш панувати над ним".
всім надійне світло.

Це речення кидає нам

Коли тільки ми готові поставити себе

в положення Божого повеління, в цей момент, не рабами, а
панами над гріхом годні ми бути.

Панування над ним не

заJІежить від наших власних сил, а лише від трівкої спільно

сти з Богом.

Сам собою чоловік не годен, бо сказано:· "Не

можете без Мене нічого робити", але через спільну коопе
рацію з Ним ми годні все.
покріпляє,

4:13).

грімко

Все здолію в Христі,

звучить досвід

Апостола

що мене

Павла

Господь завжди близькій нам на поміч (Іс.

(Фил.

59:1, 2):

Ось

рука Господня коротша не стала, щоб рятувати, ухо його

не вглухло, щоб чути. Ні, ее переступи ваші з Богом вас роз
лучили.

Звідтіля й бачимо, що ми можемо

мати мирний

союз з Господом, коли тільки хочемо. Коли тільки безбож
ник готов путь свою покинути і беззаконник помисли сво}

та навернутись до Господа, а Він не загається, щоби п~1:ми-
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:rувати

підкріпити приходящого (Іс.

Потому,

55 :7).

для

кожного упавшого чоловіка є надія. Кожний може ~:весело
rюзирати", мати мир із Богом і панувати над гріхом.

Тут

uимагається лише постанова чоловіка, а відтак зусилля. Но

вищий текст ~аже, "щоб ми панували над гріхом". Значить:
а маю панувати над ним, маю любити ближнього, маю лю
Gити Бога.
На закінчення, коли знайдеться якийсь читач, що чуєтL
.::я відчуженим--від Бога, що утратив свою Божеську постано

ву і радість з Божого реліrійного життя, ми рішучо кличемо
аа

підставі

Божественної

Євангелії

Ісуса

Христа,

що

для

него є всяка можливість мати покій з Богом і "весело пози
рати".

дібно,

Такому .11ише зробити ту святу Божу постанову, по

як зробив

блудний син: "Уставши,

піду до

батька

мого". О, скілько то упавших людей дізнали благ і райської
радости,

зробивши таку постанову!

Це діло Боже, легке!

Спробуйте та дізнайтесь, який благ Господь; щасливий чо

ловік той, що вповає на Него (Пс.

1.
2.
3.
4.

34).

Із повищого видимо:

Стан безбожника.

Стан чоловіка Божого.
Гріх

-

фактор всіх людських страждань.

Вихід і клич до Божого Життя.

Господи,

Спасе наш,

ми молимо Тебе, поможи змуче

ним знайти цей корінь зла, що заслонює Твоє ясне лице і не
цає спокою серцю.

Поможи з рішеним серцем і в дусі по

СJІуху скинути гріховний тягар з себе і вільним серцем зажи
ти ловним життям так, щоб світло могли позирати і статись
г~дними Твоїми дітьми Тобі на Славу. Амінь.

Я.· Зінків.

--------------~=«»·==---------------

"РУССАЛІСТИ" АБО "ДОСЛІДНИКИ БІБЛІї" І
Від давна відчувалася потреба, щоб ми, Єв. Хр. Бапти

(ТИ, сказали слово про блудну науку Руссалізма.
магала справедливість.
гельску,

Цього ви

Ті, що держать непохибна віру єван

повинні указати в пересторогу другим про

блуди

хитrих оманників, як також були голоси від декотрих, що
були затронуті тією наукою, або ревність за других, проси-
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ли пояснень.

Не маючи свого журнала, пояснення подава

"Jись особисто.
Тепер же, хоч ця блудна наука Русееля подібно другим.
що вставали на горизонті і пада.аи, також переживає перед

смертні аrонії

-

потухає, однак ее ще можливе,

що на я

~ийсь час цей блуд задержиться між нашим народом, не так
вже тут, як у старім краю, куда так щедро посилається все,
що можна на пропаrанду і тому, що ее явище вродилось у

:lнrлілйській мові і все чорно на білім, що було наукою і про
роцтвом тепер,

після всіх поправок і. перекручувань здано

и архІв, як помилки, Пи"'Іутні і брехні, а на місце того всего фа
брикується що-небудь нового, але наші люде, не знаючи се
!"О, а нетрічаючи хитрих та облесливих пісJіанців від збанкро
тованого гуртка під назвою "Дослідники

Біблії", прийма

ють цю науку, прибираючи собі те лиш гарне імя, не знаючи,
що є більш з тим.

Тому ми на цей раз хоч коротко ука

жем на головні точки мильної науки Русселя, щоб кого-не

будь остерігти, а зведеними помочи вибратись на денне світ
.1J.О

("назад до Джерела!"

-

як сказав прозрівший "Дос.11.

Біблії" Хомяк). Як що у них вистарЧить геройства признатись,

шо були зведені, як каже той-же Хомяк, тяжко

всяний блуд. "Руссалізм"
основателя самозванця

--

-

покинути

назва секти і походить від її
пастора Русселя, котрий будучи

:иайже неуком, бо як сам зізнався у Памільтонськім суді, що
лиш мав науку лубличної школи, від року

1874.

почав пропо

відувати свої нові думки, котрі не годились зі словом Бо

жим, бо він де міг перекручував Біблійні слова, а деякі зо
осім відкидав, кажучи, що то не добре перекладено, хоч сам

навіть і альфабету не знав ориrінальних мов Біблії, як то
грецького, гебрейського і латини. Він учив, що Ісус Христос

не був Бог до свого вочоловічення, а лише найвнеший з ду
хів Ангелів, Арх. Михаїл, і що був сотворений Богом. Це на
писано в його книжках, анrл. видання,
і У ol.

V,

рр.

S.S. Vol.

І, рр.

117--178

84-88.

А ось що говорить сам Христос, і свІдоцтво св. Письма.
А тепер прослав мене Ти, Отче, у Тебе самого славою, що мав

Н в Тебе перш ніж світу бути (Єв. Іоан.

17:5).

У почині було

Слово, й Слово було в Бога й Бог було Слово ... І Слово тілом
\:талося ... Як Єдинородний від Отця (а не сотворений) (Єв.
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йоан.

1:1-14,. Приноніс, 8:23,

оан.

8:58,

Филип. Пос.

2,

б,

7, 8).
Він учив, що Христос був чоловік і тільки чоловік, ко
ли був на землі і що Він мав лише одну природу, т. є. чолові

чу.

рр.

(S.S. Vol. 1,

179-180).

А Христос Сам говорить, як був на землі~ Я і Отець од

но (йоан. ІО:30). Я вийшов од Отця і прийшов на світ. Знов
r;·ставляю світ

і йду до Отця

(йоан.

16:28).

З Них і Хри

тос по тілу, що над усім Бог, благословенний по віки. (Рим.

9:5

і ще читай І. йоан.

5:20, до Жид. 1:8, Єв. Мат. ІІ :27). Він
2:5-7). Він був Всевідющий (Мар. 1І :1
був Всемогучий (Мат. 28:·18). Він приймав покло
людей (Мат. І4:33 і 28:9). Чи міг Він ее робити як

прощав гріхи (Мар.
Він

--8).

нення від

би був лиш чоловіком?

Він, Руссе.7Jь, учив знищення чоловіка Христа Ісуса. Він
говорить, Христос принісши Себе в жертву скинув з Себ~

всякі права і претенсії на будуче існування

(S.S. Vol.

р.

199).

І що Христос перебувши на цій планеті (землі) три з по

,;-ювиною років свого життя і· його істнування кінчилось на
хресті

S.S. Vol.

чесьною

І, р.

230.

І тому, що Він більше не є з чолові

природою, ми не повинні· ожидати, його другого

приходу в чоловіче·сьнім образі, як то Він був у першім при
ході

(S.S. Vol. 11.

р.

107).

І що Христос не є на далі з чолові

чою природою, а лиш духовна особа, котрого ніхто з людей
:.Іе видів і видіти не може

((S.S. Vol. 11.

І31).

І що душа

(Личність) Ісуса Христа у час смерти перейшла у забуття,
у пекло, і не істиувала у період смерти

(S.S. Vol 5, 362).

І що

6уло нонечним, не лиш, щоб чоловік Христос Ісус умер, але
танож конечним було, щоб чоловік Христос Ісус більше ні

~-:оли не жив.

(S.S. Vol 5, 454).

І що Христос зовсім не во

скрес. Він говорить: Чоловічеське тіло нашого Господа Хри
':Та було надприродно кудись перенесене ... І ми не знаємо,

що з ним сталося, лиш що воно не зотліло. Чи воно пере
творилося в rази, чи може десь ще й тепер

презервоване

(переховане) на памятку великої любови Божої, Христового
послуху і нашого відкуплення

(S.S. Vol 11. 128--150).

Ми не знаємо, що з ним сталося: чи у rази перетворилаrя

...
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Досить цього!
Чи може бути більше богохульство! Брехня первосвя
щеників, що будто ученики украли тіло Христа

-

менше

удивить кого будь, як ця спекуляція Русселя ... Самого Хри

ста слова так ясні ще до воскресення його тіла, в котрім Він
мав умерти. Зруйнуйте цю церкву й Я за три дні підиіму вам

ії ... Він же глаголав про церкву Тіла Свого (Єв. йоан.

21)

2:1924, 4~46 ім. і.).
(Лук. 26:6), а Руссель

і це точно сповнилось. (Читай Єв. Луки
Ангели свідчать, що Він воскрес

каже

-

ні. Ап. ПавJІО свідчить, що Він воскрес. Як-же скінчи

лось усе, що про Него писано, знявши з дерева, положили

у гробі ... Бог-же воскресив :V' ого з мертвих ... Обітування ...
Бог сповнив нам ... Піднявши Ісуса ...
йоан свідчить.

(Діян.

13:29-37).

Ап,

Ось іде з хмарами й побачить його всяке

око, і ті, що його прокололи, і заголосять перед Ним усі на
роди землі (Откр.

на

1 :7).
Що! Побачать його? Та ще й пізнають його (поранах
його тілі) і ті, що його прокололи. А Руссель каже - ні

хто не побачить.

Але-ж бо Сам Христос свідчить, що як Він

·~шиться (т. є. у другому приході) й тоді заголосять усі роди

землі і побачать Сина ЧоловІчого, грядущого на хмарах не-

'

бесних. •• (Єв. Мат.

24:30).

Що! Знов побачать? Та ще й Си

на чоловічого, а не Руссельового, духовну істоту, яку ніхто
бачити не може? На хмарах небесних, а не на хмарах горя і
клопоту, які видумав Руссель.

Ап. Павло свідчить, що Один бо Бог і один .посередник
'Між Богом і людьми- Чоловік Ісус Христос

(1.

Тим. 2~5),

і

то після воскресення, а Руссель каже, що чоловік Христос
Ісус умер,

-

навіки умер.

Ап. Павло свідчить знов, що Христос з мертвих устав ...
і коли Христос не воскрес, то марна проповідь ... марна і віра
(І. Кор.

15:12-14).

І дійсно, Руссалізм і є марниця

--

абсурд.

Далі, Руссель вчив, що другий прихід нашого Господа
r.ідбувся у жовтні

.. юся

( октобрі) 187 4

року і від того часу поча

жниво в присутности Господа, і що у

1914

році також

у жовтні мало бути закінчення поганських часів, Жиди мали

уже всі бути у Пап~тині, церква вся собрана і прославлена і.
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Царство Боже почнеться в силі

(S.S. Vol

П.

170, 76, 77).

Проти такої спекуляції Русееля св. Письмо ось що ка

_же: Про той день і час ніхто із людей не знає (Єв. Мат.
Син

чоловічеський

12:40).

прийде

несподіваної години

24:36).

(Єв. Лук.

Не людям знати час і пору, що Отець положив у

Сво1'й власті (Діян.

1 :7).

А то що Він (Христос) ще .не при

:ішов, ми маємо свідоцтво. Господь заповідав спомин його
-смерті (Лук.

( 1.

Кор.

22:19) і
11, 26). І ми

ми маємо ее робити, доки Він прийде
ее робимо, доки Він прийде. А Русселр

каже, що він уже прийшов в

1874

році. Тут щось не так.

Руссель розказує бабусини сни і називає то Словом Божим.
Христос Сам сказав:

Як бо не пійду (від вас),

Утішитель

(Дух святий) не прийде до вас, як-же пійду, пришлю його

до вас (Єв. йоан.

16:7).

Це ясно, що поки Дух святий з нами, Христос не є при
fутний лично.

Коли-ж Христос прийде, то не лише церков

нізьме, але й Дух Святий, Котрий тепер вдержує

2 :7).

(11.

Солун.

А то, що Він прийде, про те так багато свідчить слово

Іюже і це надія Церкви Христа всіх віків. Наше бо життя є
на небесах, звідкіля ждемо і Спасителя, Господа нашого

ta

lcy-

Христа (Филип. ~:20).
йду наготовити вам місце ... І знов прийду і прийму вас

до Себе (йоан. 14~23). Цей Ісус, узятий від вас на небо, так

r. . ого восходячого на небо. (Діян. І. 2, чи
22:12. Мат. 16:27, Луки 9:26, Яков. 5:7, 8, Жи
лів. 10:37, Откр. 22:20). Фальшива ж наука Русселя, про неви
диму присутність Христа, що прийшов року 1874-ro, наро
прийде, як виділи

гай далі Откр.

била багато клопоту.

Ів. Шакотко.

(Кінець буде.)
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С РО}І{ДЕСТВОМ ХРИСТОВЬІМ
и

НОВЬІМ ГОДОМ!

СЛАВЬТЕ

ТВОРЦА.
Пр. Соломона

Пред очами Творца

-

•

Человека пути...

5:21.

Ранит сердце больнь1х
Ближних душ дорогих.

Как же жить нам тогда?

Пусть же наши слова

Как нам в жизни идти?

Как бальзам лекаря,

Что задумали мьІ

Лечит слабь1х людей,

Бог уже наперед

Чтоб им жить веселей.

Видит план издали,

В мире много болтни,

Видит все напролет.

ОскорбительньІх фраз

Если нас иногда,

И несут все они

Мучит мьІсль нечиста,

Тьму смертельних зараз.

Бог нам скажет сейчас

Пусть же мь1сли, слова

В тот мучительний час.

И земньrе дела,

· Будем

думать мь1 так,
Хтобь1 славить Творца,

Вечно славят Творца
Всеблагого Отца.

Ибо червь мь1 и прах,

Жизнь земная тогда

Но душа нам дана.
Наши мь1сли гадки,

И вселенной чертог
Будет царстоом Творца.

Если в ярости злой

Жить в нем будет Сам Бог ..

Нетерпением мь1

И народь1 на земли

З·агорелись порой.
И тогда наш язь1к

Будут жить лишь в любви,
И положит конец

-

Он ведь острь1й, как шть1к , Всем мученьям Творец.
1

--------=•=

А. Назаров-Антропос.
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РОЖДЕСТВО

Рождество Христа -

ХРИСТА.

праз- нь1й тихой благодарности

дник дете_й. Счастье, сияющее неизреченньІй дар,
из горящих детских глаз,
лает старь1е

сердца

за

которь1м

де- Бог нас в Своем возлюбленном

снова

10- Сьrне одарил.

ньrми. Глядя на радость наТак стоит ВифJ1 еем в цен
ших детей, мь1 не мож~м не тре всех наших праздникоя;
не непомнить Дитя Вифле\·~ма, туда стремимен
и сердца наши

мьІСJІями на

горят ЖtJia- ш~:~ми и молитвами нашими.

нием, чтобьr и наши дети 61>1

Т'ам 8
ное дитя,

,ли детьми христианскими.

Рождество Христа -

яслях лежит небес-

_

дабь1 дни :ного

нраз- праздника мь1 все празднова

днии: света. Даже самьrй бtд- ли, как дети Отца, открьшше
НЬІЙ украшает
свое
дерево го нам сердце Свое.

света. И из зтого моря света

и из яслей исходит

свет,

сияет нам указание на Того, j которь1 й хочет все, все аза

Кто неког да,

как яркий свет, рить. Так дайже тебя просве
1

воспламенился на темнь1х по- тить, душа моя, не упусти лу

лях Вифлеема, став

светом чей благодати!

для всего мира.

И величайшим рождествен-

Рождество Христа
днии

дара.

-

Многие

испьrтьшают истинность

"блаженнее

ли

дав~ть,

принимать".

Но

праз- ским

подари:ом

все-же

оста

снова ется Сам Спаситель.
слов:

Будет

отньrне

мне

что

неЯ\с- либо нехватать, буде-ли сила

-

еJІку иссякать,

-

одно. только бу

украшать, рождественские по- ду помнить: я имею Спасите

дарки давать может, пож~луй, ля, Которь1й от яслей до гро
н неверующий. Однако, Раж- ба, до престола· славь1
дество Христа истинно
днует лишь тот,

Вифлеемским

-

мне,

праз- с.пабому и немощному,

при

кто к яслям надлежит!

подошел пол-!

С нем. Е. М.

--------=<<">>=--------БОГ ЕСТЬ ЖИЗНЬ.
.Когда я с.~lЬІшу зов святой,

Когда я вижу лик Хрис-та

.Меня зовущий в край родной:

И знаю мощь Его креста,

Тогда поет душа моя,

Моя душа, как свет живой

О щастьи

Сияет радостью святой! ...

данном для меня.
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Люблю я мь1слить о Христе,

Когда смущаст грех мешІ

О Божьей дивной полноте,

Ив страхе б'ет.сн жизш, мон

И Божий лик хочу видать

Тогда, как голубь, Дух С1штоіі

Дабь1 мне счастьем обладать.

Говорит тихо надо мной.

Среди скорбей и суеть1

Хочу я мь~слить о Христе,

Среди греховной темноть1,

О Божьей дивной полноте,

Я вижу Божий лик святой,

Я все хочу Ему отдать,

Как свет спасенья дорогой.

А дар любви Его принять.
П. Коляда.

О

МОЛИТВЕ.

(Окончание.)

Молитва

исповедание.

-

; Господа и вообще все,

что

Вторая часть, на которую только мь1 имеем зто дар
мь1 должнЬІ обратить серье- Его. Но большиство из .л.ю
зное внимание, зто испо- дей считают себя мало обя
:1

ведь: "и прости грехи наши, заннЬІми благодарить Его.

как и мьІ прощаем должни- Дорогие братья, мь1 должнЬІ
кам нашим".
Никак не воз- особенно бьпь внимате.л.ьнЬІ
:иожно получИть что-либо от ми и за все бьпь Ему благо
Него, если мь1 не будем испо- дарньrми.

И в

ведьшаться, а также прощать части мо.л.итвь1

нашим ближним.

нашей второй

-

неповеда

нии, также исповедьшать на-

"Кто рожден от Бога, тот шу
неблагодарность
не грешит" ... , но все же мь1 Господом.
живем

среди

греховпого

перед

ми-

ра. Правда, что мь1 не делаем

Молитва- прошение.
столько грехов, как до нашеВся наша жизнь зависит от
го обращения, но не смотри Бога и все,
что мь1 имеем,
на

зто

мь1

имеем

погрешно-

есть

ни

что

другое,

как

Бо

сти.
жий дар. Есть люди, которь1е
Один из грехов, на кото- думают, что они живут и име
рьrй большинство, даже веру- ют все, благодаря своему тру
ющих, мало обращают внима- ду, но жизнь и ОПЬІТЬІ житей

ния, зто есть грех неблаго- ские показьrвают, что мь1 мо
дарности.
Мь1
получаем о- жсм трудиться день и ночt.,
6ильнь1е благословення
от но если Госrюдr> пr 6JІагосло-
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··1

вит труда, то не будет ника- жьей,

кой

пщ:rьзь:r.

Благословенне
того, насколько

расположена
сти.

зто должнь:r вь1 твердо

запомнить, дорогие братья и

зависит
наше

к

от- сестрь:r,

сердце

а все, что не по Его

воле, мь:r не можем иметь.

благодарно-

Ка ко ва

сила молитвь:r? Ча

Чем больше мь:r б.паго- сто зтот вопрос встает и мно

дарньІ Богу, тем обильнейшие гие думают, что мо.11итва име
от Него благословення полу- ет

ограниченную

силу и

не

чаем. Весь наш труд, будь то все она преодолевает. Я верю
в духовной, или материальной и
работе,

если

не

убежден,

что си.1ь1 молит

благословен вь:r никто не может измерить

от Господа, не приносит ров- и нет ей предела.
но никакай

пользь1.

Как силен

Бог, так сильна молитва, если
по Его воле. Все, что может

И так, чтобь1 иметь что-ли-

делать Бог, то может делать

~бо в нашей жизни, мь:r должньІ молитва, если она по воле Бо
всегда

открьrвать зто Богу в жьей.

наших молитвах, в прошении
с благодареннем и с полной

В жизни нашей мьІ замечаем, что не всякая молитва оди-

верой в получение ожидаемо- накаво сильна. Есть молитвь:r
го, а если мь:r сегодня просим,

а завтра уже забьши,

о

СИЛЬНЬІе,

чем

просили, то ясно, что молитва

будет без ответ а.

В

что

еще

должнь:r

молитва

сланословие,

есть

не

не

благодарение,

но

есть все для нас,

зависела только -от

и

должно

..

Как нео б ходим

молитва

молитва

также

Бога,

то

зависит

І1

от-

он

молится.

Тот, кто молится о том, о чем

так не- не следовало бь:r, он ограни
для хри-

чивает

силу молитвьІ.

находиться

И · опять, молитва

и

она могла бьІ делать все, но

молитва

стианина.

есть ду ношении

в

Только по воле Бо-

Важно

правильном

от

к Богу .и молиться

pylta, каторою мь:r бе только по воле
рем по воле Божьей, что нам Христа ,,есть-ли
ховная

нужно.

Не

и от нашеи того, кто молится и как

воздух .д.JІя дь:rхания,
обходи ма

исполнень:r.

сестрь:r, что если-бь:r молитва

только

молитвw зависит благососто-

яние жизни.

МНОГ<?

забьrвать, дорогие братья

заметить,

неповедание

МЬІ

Писании, НО И бЬІЛИ МОЛИТВЬІ

молитве

должна бь~ть постоянность.
Но

КОТОрЬІХ

можем втретить в Священном

Его.

Слова

между вами

человек, которого сьш попро-

ЄВАНГЕЛЬСЬКИй ВІСНИК
силбьІ хлеба, а он подал ему кой человек ничего не полу
камень и т. д.", если человек чит.
не

может

зтого

делать,

тем

Такими

унижаем

поступками

слово

Божие

мь1

и

са

более Отец наш Небеснь1й. Но мого Бога, потому что напи
часто человек, благодаря сво сано:

ей

близорукости,

-

Божий дар

хлеб, камнем и

отвергзет его.
вь1

Для примера

можете

хлеб.

взять

кто вьІрос в зтой стране и не
никогда

лучаем

русского

чер

и

ла

то

молитва

есть

нас

от

наша

молитва,

сто

часто

и даже

отвергают

надмеваясь

Божий

своим

на

ум,

ченная от Бога, может послу- их.
великим

благосло- и

вением.

что

но

умом. Малейшая вещь, полу- всегда
жить нам

4).

Дети

капризньІе часто просят у ро

дар, дителей,

плотским

и

Иаков говорит: "Просите и

наши

очень ча-

но

цели.

нуждьІ и заботится о нас, но не получаете".. (Иак.
люди

си

вперед

к цели. Не только от мотивов

рен, что он отверг бьІ таковой.
лучше

молитвw

наша

двигающая

зависит

знает

сила

Если мьІ просим по воле Е
го,

ного хлеба, дали его, то я уве
Бог

зтим

ограничивается.

русский

Если бьІ кому-нибудь,

видел

просите и получите", а

считает мьІ не доверяем Ему и не по

взбредет
и

отць1

исполняют

Часто,
стоньІ,

глухи,

им

матери

а

не

просьбу

несмотря на плач
родители

иногди

остаются

еще

и

на:ка-

И еще сила молитвьІ зави- зь1вают детей, потому что о
сит от верь1 человека.

Слово ни лучше видят

пользу

Божие говорит, что если бу- вред просимого,
дете иметь веру

зерно,.

с горчичное должен

не

поступать

или

так ли

наш Не

то горь1 передвигать бесньІй Отец?

будете и чудеса творить, так-

Он скажет "да" и даст или

же могли бьІ и сегодня, если Его ответ будет отрицатель

бьІ хватало

верьІ.

Иаков учит

не сомневаться, должнь1 бьІть капризнь1ми

Апостол нь1й и благоразумньІе дети не

потому что

сомневающийся таких

случаях,

потому

подабен морской волне, а ча- зтим мь1 не приносим ни
сто

в

стает

жизни

случается,

человек на

сердно

молится,

колени
а

вкрадьшается мьІсль:

в

что

и

у

сердце

на

ВОЛОС ПОЛЬЗЬІ.

Теперь мьІ уже немного на
учились,

"А мо также не

жет бьпь и не получу" и та-

в

что

что такое молитва и

должнЬІ

тех причин,

забьІВать

от которь1х

зави-
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сит сила и исполнение молит

какие

вьІ.

жньІ бьІ существовать на зем-

Чем вера сильнее, тем успе ле,
шнее

Все, что делал Христос, на
на

земле,

одной цели

милость

и (7Іюбовь

сводилось

Господь

МОЛИТВЬІ,

к

отвечает на

наши

Где МЬІ ХОЧеМ Его

прославить Бо славить. Наказьшает и не от
Он пришел, жил, у вечает также для Его славь1,

га Отца.

чил,

но

мь1 не дол

Божия держат нас.

молитва.

ходясь

мь~ делали,

-

умер и воскрес,

чтобь1 чтобь1 облагоразумить нас.

Бог бьтл прославен в ~го ве

Будем помнить

личин.

и сводить

все наши цели в наших молит

Если жизнь Христа,
рочного

от начала,

средоточена

непо вах

и жизни к тому, чтобЬІ

бьІЛа со Имя Его

только

на

бьІло прославлено,

зтой тогда наша жизнь будет сча

одной цели, то сколько более стливой, а ВСе МОЛИТВЬІ будут.
усльтшань1. Аминь.

наша жизнь должна протекать

для той же цели?

Н. Наркевич.

По нашим делам и заслугам,

Зап. Н. Шелпук.

НЕТРОНУТОЕ

БОГАТСТВО.

Недавно я г.рочел статью в службу, на которой зарабатьІ
1

английском ·журнале
которую

желаю

"Н. Н.", вал только на дневное пропипередать тание. Так он бедно

вкратце.

"В

сорок

1874 г.

в штате

лет.

В

прожил

продолжение

Нью сорока лет ему часто прихо

Джорзей, умер верующий че- дилось бросать взгляд на "не
ловек. В своем завещании он нужнь1й"

подарок.

написал так: "После всех рас-

своей смертью,

ходов

на

мое

Перед

он

погребение, бьш уволен со своей должно

прошу дать мою настольную сти. Доживан последние дни,

Библию

моему

племяннику, он решил еложить свои вещи

Стефану Маршу".

После его и переехать в другой город к

смерти

исполнено. своему сьшу.

бь~ло

Марш,

все

получивший

Пересматривая

Би- все вещи, Марш взял

и Би-

блию, принес домой, положил блию и решил пасмотреть ее.
и никогда

Сам

он

ее не

имел

открьІВал. Он начал перелистьІВать. Что

гражданскую же он там находит? После ка-
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'2~'

ждь1х нескольких листов бьІ- богатство для жизни всіJІrой.

ли кредитнЬІе бьшетьІ. Всего Я абратил
на суму

5,000

дол.

особое

внимание

на наш русский народ, кото-

Когда он получил Библию, рь1й векамн целавал Библию,
тогда он мог-бь1 употребить но никогда не посмотрел в се
зту суму и нажить багатство, редину, между страниц. И те

теперь он уже одной

ногой перь

приходится

умирать

стоит в гробу и не тронутое беднь1м и несчастнЬІм. "И от
багатство

должно

остаться. дам

Так он и умер.

тебе

хранимь1е

во тьме

сокрьпь1е багатства, дабь1 ТЬІ

Рассказчик происшествия у- познал, что Я Господь, назЬІ
кзаал как народь1

не

знают, вающей

тебя по имени Бог

что в Библии такое большое Израилев". Ис.

45:3.

И. Ф. Савчук.

КОНФЕРЕНЦИЯ

ЖЕНСКИХ

КРУЖКОВ.

Вайсерой, Саск.
Июня,

Председатель союза бр. Ив. находят

время

6, 1929.

и работают

Шакотько открьш собрание и для распростаренения Еванге

пригласил к пению: "Дружно, лия и поддержания

дружно будем мь1 работать", как

свять1х,

зто делзла Тавифа, про

после чего сестра А. Василен- которую читаем в вЬІше.nри
ко руководнла молитвой.

денном

месте

из

Писання.

Бр. Я. Я. Винс прочел из Д. Брат упомянул, что во многих

Ап.

9.

гл.

36-42

ст. ст. и ска- случаях сестрь1 в деле Еван

зал о значеним собрания жен- гелия

стоят

впереди

бра

щип, но главное о их работе тьев.
и какое благословенне прихо-

дит через их работу.

После

чего

что НовьІй

Между прочим брат упомя- полнь1

брат

указал,

и СтарьІй

примерами

нул, что часто и даже в боль- бия сестер и особенно
шинстве

случаев всеми

мате- рассказал об

Завет

трудолю
еще

одном порази

риальньІми средствами хозяй- тельном случае, имевшем ме
ства распоряжаются братья, а сто в Сибири, где сестрь1 спа
сестрьІ только работают,
нако,

есть женщиньт,

од- ели дело Божие, собрав нуж

которь1е

ш)rr средства, когда все источ-
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ники бьши закрьпь1.

Анна

Щербина,

,1927

дательница местного

женщин,

года. За прошль1й год и-

председа- мели

сказала

кружка

21

собрание, из них бЬІ

ли деловь1е, назидательньr~,

несколько также

слов принетствия и пожелания

с

устранвали

сборами

и передала дело ведения и ру- работу

а

обедьІ

и делали ручную

и членские взносьІ. В

ководства конференции сестре общем, наши сестрь1, сказала

Петричею<о,

председательни- сестра, во всем бьши дружньr

це общего об'единения.

и старательнь1. Состояние кас-

Затем прdпели: "Пред Сп а- сь1

сителем у ног

слушала

подано

конференции:

Ма- Прих.

рия".
Последовали отчетьІ от всех
кружков.

С. А. Василенко
Лейк.

"Привет

С. К. Заболотная от Вайее-І полежания.

райекай общинь1.
Наш

11

І<ружок

марта

да бр.

1928,

Расх.

154.90,
Ост. 12.75".

Я

сказала сестра,

142.25.

из Блейн

и сердечньrе

неrр<імотная,

и

потому не

организован имею записок, но постараюсь

во время приез- сказать, что мьІ делаем.

Шакотько.

Мь1

В начале имеем очень хорошие собра

бьІЛо 20 членов а тепер 27. ния через каждь1е 2 недели
Наша цель служить Христу по средам, но теперь
у нас
своим

·имением

распространению

Еще прочла
из

и

ломагать среду заняли братья для мо

Евангелия. литвенного

несколько

собрания.

Св. Пис. в потверджение сь1 по

25

с., а .в зтом году до

зтого и еще, что кружок ста- бровольнь1е

пожертвования.

рается поддерживать и мест- Собираемся J1 читаем

ную Церковь

в

Про

мест шль1й год у нас бь1ли чл. взно

слово

ее нуждах. Божие и рассказьшаем на па

Также еще сказала, что они мять стихи из Писания. Одна

·делають
по 25 с.

чл. в:: ное ежемесячно

наша

сестра умерла,

которая

и заніІмаются руко бьша примерная труженица и

делнем и уже устранвали ба даже

до

последней минуть1

зар. Отчет кассь1 такой: Пр.нх. она ободряла
152.01. Расх. 121.47. Осг. 305·1. к работе, мь1
Сестра Петриченко от име

и

призьшала

очень жалеем

и заметна недостаток в наших

ни кружка при Лизардлейской рядах. Я думаю, что у нас бьІ

общине дала краткий отчет.

"НачаЛо кружка

17

Июня

ло около

знаю,

200

дол.

Но

куда и сколько

я не

бьшо

29
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расходовано. Мь1 много помо- сказала

гали всем нуждающимся".

слово

прощальное слово и

назидания

и

пожела-

С. Качман из Оверстон ска- ния в работе.
зала, что там есть очень мало
сестер и

организации

не

име-

.

Сестра Винс сказала
назидания

и

ют, но все же мь1 иногда при 1 от Дальне
возможности
и посьІЛаем

делаем

Восточного Сою

сбор за Женщин

и россказала

о

союзному касси- ходе работь1 там. Не лишним

ру.

будет

От

слово

передала лривет

имени

Игелкрикских

сестер говорил брат Коваленко и сказал, что там
организации

упомнянуть

некоторь1е

способь1 работьІ.

Хотя

те сестрь1 терпят не

сестрь1 бьшальІе притеснення со сто

также

не

име- ронь1 властей, там запрещена

ют и не знают порядка рабо- всякая работа с целью распро
тьІ,

но

все же они

имели

рас-

продажу и собрали около

дюки,

91 дят

но

все

те

сестрь1

возможность

дол. для помощи. Просил ло- для Господа.

Там

они

м:очь им в деле организации. менивают такой способ:
Председатель

с.

ко прочла из. Рим.
устав

Петричен- гда

13:11

власти

нахо

работать

запрещают

при
кочто

и либо делать, то они сеют ого

кружка женщин.

рот и известную часть его по-

Сестра певица из Чикаго М. , свящают

для дела Божия и

ПригоДич спела: "Я бьпь ни- таким путем делают великую
что

желаю,

у

ног лишь Его работу. И многое другое, на

пребьшать".

Затем

что можно бьІло бьІ указать,

бр.

Бузоветский, делают там сестрь1.

кассир союза

прочел

отчет

кассьІ.

Сестра О. Кмета, также не-

давно приехавшая из России,

Избрание правлення. Едино- сказала несколько слов о ра-

гласно избраннь1ми бьІли:
Председатель
ченко,

-

Саскатун.

Секретарь -

что

ствах в данное время и ожи-

мь1 не должнь1 забьшать зтоС. Бузовецкая, го.

-

Бл. Лейк.

Бьшшая

Она сказала,

С. К. Заболот- дает помощи от нас здесь и

ная, Вайсерой.
Кассир

б оте там.

С. Петри- Россия в труднь1х обстоятель-

Затем

секретарь

с. Е. Панькова

сестра А. Василенко

союза из Бл. Лейк еще раз сказала о

ньше Герисон, работе

у них,

а кроме того

по случаю от'езда в Торонто, внесла предложение

о сред-
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зо

ствах,

которЬІе приобретают оставлять для местньrх нужд.

кружки и куда их употребля- Сестра Марчак из Вайсерой
ют. Сестра сказала что 2/3 подтвердила зто предложение
всех средств нужно посwлать и

в союзную нассу а

1/3

оно

бьrло

принято

едино

нужно гласно через голосование.

.

(;'

u~c~~~ g~t~.;А.новости НИВЬІ БОЖИЕИ.
) .~А~Блейн ЛеАи.
/ бенно раДа приезжим гостям
Июля 26-го

дня в

Блейн/ из далеких стран.

Лейкскую Союзную Общину

С~-(.-

приехали дорогие гости:· брат

И. Кмета, недавно

Клечковский, Саск.

приехав-

В присутствии братьев и ее-

ший из С.С.С.Р. и брат Вик- стер и хора из Блейн о!Jе:йк
тор Нарневич с сестрою Ма- праздник жатвьr состоялея
рией Пригодич.
20-го Октября на КлечковС некоторьrими иснлючения- ский.

ми они пробwли до 29-го дня ние,
и Евангельскими

Успели

сделать <:обра

в натором

проповедя- братья

участвовали

Петро

Онищенко,

ми и пеннем ободряли слуша- брат Григорий Бузовецкий и

телей.

др. Братья и се.стрьr ос;талисtt

Брат Кмета

произнес

не- весьма благодарньr гостям за

снольно проповедей; все они духовную поддержку. Вои<:ти
бьrли

исполненьІ

любовью, ну, Бог прославился!

смирением, иснренностию
особенно

влияли

на

,f:t:JІІ 4,.;..,..r-vn::z::z~~/ ~,

и

все со-

Блейн Лейк, Саск.

бранне.

Брат Петр Коледа, из Игел

ПреисполньІ
вwводами,

лагическими Крина,

научньrми

дан- ну

пасетил нашу

27 -го

общи-

Октября. Он держал

ньrми и историческими дока- духовную проповедь о спасе

зательствами

бьrли пропове- нии Богом грешников. В о
ди брата Виктора Наркевича снование проповеди
прочиСестра
Мария Пригодич тал Иоанна З гл. 16 стих. Его
своим пеннем будила к созна- проповеди

нию о небесной ~тране.
Собрания

нь1 людьми.

бьІЛи

переполне-

указьшал,

Блейн Лейкская Христе,

русская колони я

бЬІла

ободрительньІ,

полньr жизни и знергии.
что

спасение

Которьrй

осо- ля ет Свять1м

Он
во

воодушев

Духом

многих
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христиан на самоотвсрженньІе совершали братья Шакотко и

подвиги. Все бьши rадьІ его Лука Кравченко.

посещению.

дей

бьша

Там-же
Брат Лука Кравченко,
Игел

Крике,

пре

что

все время существQвания
щиньІ

он не

переживал

исторического

во

время

и

еван

Дай Бог, чтобь1 заключив

Общинь1 на шие

заявил,

большая.

состоялось

гельское собрание.

Игел Крик.

свитер Союзной

Толпа лю

очень

завет

с Богом посред

крещения

воспитьша

об лись для Его славь1!

столь

момента,

крещения

за

ством

как

Не пропустите прочитать в

более следующем номере "Е. В." ин

двадцати душ в Июле месяце тереснЬІе описания "Праздни
с. г. Крещение состоялось в о ков жатвь1":

зере, под

открьпь1м

на Игел Крик,

небом, Блейн Лейк, Лизард Лейк

при чудной погоде. Крещение

др.

и

местах.

tf:'-n- 1111 -n-nn-w..-r;rr-rri1-~І-ІШ-rta-І!ІІ-Hit-rrr-Nf1-UІІ-uo-nt~-mr-un-нu-ІNІ-ШІ-•ІІІ-OІІ.-ІІ+
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Євангеліє в Світі

і

І

І
І
+н-оа-ІІІ-К-І'ІІ-І!ІІ-ІШ-ІІL•-fІn-ІJІ-ІІІІ-ІUІ-tm-U!'І-Іt'І-ІРІ-ІІІ-r:tt-ІІП-Іm-І'n-11'11-І!ІІ-ІІІІ-Іm-t.J.
знайШО:І}СЬ в полоні у Вави
лоні за бувшим Ханааном, в
котрому вони зазнавали великих
привілєй
домашнього
життя та дружних сходин.
В тузі своїй браття та ее
стри підносили свої молитви
до Господа, щоби Він післав

КАНАДА.

НОВА ГРОМАДА НА БЕНІТО, МАН.
МинуJ1ого літа в тій околиці паселилось шість віруючих
родин, котрі прибули з Волиня, з повіту Рівного. Ті браття паселились на полудне від їм братів, котрі принесли-б їм
місточка Беніто,
около
12 слова потіхи і мужности в по
миль,

-

околиця так

звана ру великої потреби.

Качачі Гори.
Ті браття знайшлись в розкиненім положенню по тих горах і лісах, по кліька миль
один від другого, без зібрання. Почали
тужити
за
своєю громадою в Рівнім, немов Ізраїльський нарід, коли,

Господь

почув молитву братів і післав
до них бр. П. Кіндрата і бр.
йова Форсюка з Арран, Саск.
·ті· брати прибули тут з ве
ликими труднощами в суботу
вечер жовтня 19. Дорога туди
глинковата, а сніг
з дощем
розмочив П, то було надміру
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рох новоприбувших членів з
В суботу увечері відбулось По.1ьщі, в ряди Менітонеької
к.
благосл:::>венне зібрання, в ко громади.
тяжко дістатись автом.

n.

трому ці два брати

служили

оловом Божим. Також того
вечера зорrанізовано тут ма

лу громадку з вісьмох членіn і
пятьох
си-мпатиків,
котрі є
лю()ите.тrями Божої правди.
Вибрано рvководячим бра
та

Лvкv

Надюка,

секретСІре!\1

і кСJсієJіом бrата Івана Надю
Ю1. Браття обіцяли
зїзджа
тись кождої неділі в зібрання
і разом прославляти Господа

і 6\'д\rватись

v

слові Божім.

В ;Іеді.'Ію рш-ю, около

11

години, браття знов зїхались.

Зібрання
відбулось
в домі
брата П. Білика. Відспівано
пісню "0, Боже Отче в небе
сах". Бр. J''· о в Форсюк про во·

див молитвою, бр. Лука На
дюк читав слово Боже, відтак
бr. Форсюк заняв коротке ело

во, а брат Кіндрат вів пропо

віть на темv:
"ІПо спасає".
При кінці б)ІЛо Ламаf{ня Хлі

Проп. Волвертон,
місіонер у Індії.

----------------ПОЖЕРТВИ НА "€. В."
ПРОДОВЖУІОТЬСЯ.

ба. на спомин Смерти Господ І. Ів. ІЛакотко ......
ш.)ої і закінчено зібрання пі 2. бр. Литовський, Саск.
снею: "Най буде Отцю все З. І. Фрайнак, Мич. . . . .

$12.00
12.00
2.00
бл (І го му хвала.
4. Збірка на Оверстон
3.60
Frатя попрощались з мі Н. Лукіянчvк . . . . . . . . .
2.00
сценими братами і сестрами і
( 1.00 місЯчно)
відправились дальше до Міні В. Курівчак . . . . . . . . . . . . 2.00
танас,
де таr:аж
відбулось 5. !JI. Шакотко місячно .. 0.50
бл9гословенне вечірне зібран

Браття і сестри!
Видання "Є. В." залежить
в торжестві німецьких братів, виключно від вас ..
пrи отвореннJ:О молитовного
Чи ви допомежете САМИМ
Дом\r в місточку Мінітонас, де СОБІ в виданні журналу?
ня,

і взяли

маленьку

також обіцяно дати

участь

україн

сьюпf і чеським браттям при

м:щеІшя для зібрань.

Подvмайте

-

лише невели

к~ ?Усітля по~.1аг<1ти і Зах. Со

;оз буде мати друкованого го
Тvт відбулось також Госпо стя з новинами і порадами до
дня Вечеря, де принято чоти- євангельського життя.

ські і наші бесіди були пе;•е
кла.zіено на чеську мову.
ЄВАНГЕЛІЄ ДОСЯГ А€ ЧЕСЬ
Тема була: - Чи можна :ш:1. КИХ І УКРАїНСЬКИХ
йти щастя і Де воно? Між СJІУ
ЕМІrРАНТІВ.
хачами було три ж е шцині, ІІlО
Господь
послав
можли- прийшли пос JІухати t:в<ІІІІ'l'.ІІ· 
вість проповідувати
чесько ську проповідІ">
ІІt>рІІІніі р:1 : 1.
т:ІІОІі'І
українським еміrрантам в Ар На них слона з ро()нлн
гентвиль , коло Парижу.
Од ВПJІИ.В, ЩО ВОІІИ :\1'0,/IOL'II.IIII\'H
ного разу я приб у в т уд и снм, віддати свuї с~рІtн ХрІН"І' ові .
а вдруге раз·ом
з бр. Урба
J·Jac ІІJЮХ<І JІІІ •J:~стіі'ІІІІL' щtв: 
ном. Я говорив
у краЇІІСІ)коm І L~·'ІІ<ІТІІ ILIO OJ(ШIIIILIO.
мовою , а f>p. Ур()<1ІІ 110 росііі т. в.

ФРАНЦІЯ.

