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ПОРА НАМ ВСТАВАТИ. 

,,Котра година?'' частійше як що 
иньше чуем це питання. Ним всї ін

тересуються. Навіть і дитина скоро 

научається пізнавати години на зиr'а

рі (годиннику) і старі люди, котрим 

по видимому час так мало приносить 

інтер~сного, зчаста питають: ,,котра 

ГОДИна'?'' Ч~рез день і ніЧ СІ\іЛЬКО ра

зів повториться то питання. Скілько 

сварок і оправдюJь коли е підозріння 

,,Знаючи пору' 'ш.о пже час від сна встапІ. 

( р ІІ :VI . 8 : } 1 ) . 

ти і випJвнити свої обовязки. Чоловік 

чи жінка не звертаючи уваги на го

дину бу ли би названі нерозумними. 

Але коли ми приходим до духов

них річей яка ріжниця. Мало хто за· 

становляється над тим щоби навчити· 

ся розпізнавати час розділенний про

рJr<ами! Небагато таких, що питають: 

, ,Я кий тепер час'?·' в відношеню Бо· 

жого порядку. В відношенню назна-

щ) ГJД>ІНник нак:лька минут ~пішить ченних спJвняющихся ознак, царствуе 

або зпізнинвся. В наш зашпий і жур· якесь-тозасліплення незрозуміння. Му

ливий час, кождий чадовік на улици щини і женщини І<отрі встидалибися 

хоче знати нічну годину в Гринвич. * запізнитись на четверту часть години, 

І если це важно знати всякого часу цілком спокійні в своїм недовірстві і 
дня, то тим більше .важно рано. , . Ко- безжурливо(;ТИ, в богато важнійшій 
тра година·:• · це е перша думка про· справі - яка година на Бож:м годин· 

бу д:1вшогося, коли перші лучі сонцн ни ку. Може бути, вони, ніrюли не за· 

пробираються до його кімнати і бу· думувалися, що тепер, чи ранок, 

дпть його. І як многим і з нас неуті- день, чи. вечер; в такім змислі. Часто 
шаюча відповідь: :,давно вже пора і христіянин не дуже інтересується 
встати." тим що йому неясне і тру дне. Нав· 

Що тичиться земного життя ми паки всего, ми чуемо вже голос тру
::~: знаем, як необхідним е знати кот· би: .. настав вже час пробудитися від 
:: l :-J .. Щ:На. Щ()бИ В ТОЧНОСТИ рІ)ЗДіЛИ· СНУ·" 

• Грннвич. Місто в Англії близько Лондону, ІJ НЇІ\t з1:аходяться ас1 ~снсмічні і мете
-. ~:'!ні обсерпаторії; пс їх мередінну чис.1ІІТLСН ; 013IUTJ ?.СJ\Шсго кгу1у. 
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Ми не дивуемся що сон заволодів 
більшаетею народу, Господь упередив 
нас о тім, щоби ми цього очікували. 

Нетілько "нерозумні'' дівиці задріма
ли, але і "мудрі" також, як ми ба· 
чили з приповісті ,,Всі задрімали і 
sаснули" (Мат. 25 :5). Що необа,ших 
"треба було будити то недивно. Це 
дивно що му др і бу ли в такім положен· 

ню. Все так бувае. Кукіль був посія
ний "поки люди спали." (Мат. 25:25). 
Навіть сама присутність і час Його 
г лубок(Іі муки не мог ли у держати Й о· 
го вибраних від сна. Він боровся 

Оден в Гефсиманії, і коли: вернувся 
до учеників, то "знайшов сплящими." 
(Мат. 26:40). "Так не змогли ви од
ної години попильнувати зі мною'?" 

Той докір повиненби-був розбудити 
їх; а однако, потім , , Він прийшов і 

знов застав їх сплящими." Легко бу· 

ло-би, привести много примірів з істо· 

ріі і з особистого досвідчення також, 
не звертане уваги ·на часто повторяву 

заповідь Спасителя "пильнуйте" На
віть в наші дні, коли нещасте за не
щастем достигає народи, коли "вой· 

ни і воеfІні чутки'' служать знаменем, 
а також і другі знамена що мали ви· 

повнитися, збуваються скоро одні по 

других, е доказом аагального посту

повання річей до розрушення, як не· 

богато з народу Божого застановляеть· 

ся над тим, яке місце заниl\1ають тоті 

збуваючіся знамена в Слові Божім і 

пророчих Писаннях. Як мало про ко· 

трих можна сказати що вони "знають 

час. " Послание до Римлян бу ло спе· 
ціально написане до "святих'' віра 1х 
"була знана по цілім світі." Не від 
сну смерти треба було їм пробу ди

тися; ніяких грозячих пересторог тут 

нема; вони зачисляся до :,знаю

чих пору.'' і все-таки їх кличуть до 

. лроб_v· дження від сну." Тоті приміри 

повинні би по будити дітей Божих в 

наші дні до більшої уваги і пильно· 

вання. Вже більше як вісімнай
цять століть минуло від того часу, 

як апостол з Коринтиї, де він очеви

дно був гостем Гая, писав те пробу д

жаюче послання "свят.им" в Римі. 
Ніч тепер піднялась і розсвіт 

приближився. "Внетав час пробу ди

тися зі сну'' - бо блаженна мисль 

,: нині блище до нас спасения, ніж ко
ли ми увіровали, '' Причини до пи ль· 
новання не цілком журливі, хотяй 

джерело жури ясне і многочисленне

коли поглянем кругом себе. Взиранне 

в гору дае радість і ту ди ми встро

мим очі. Оглядаючись кругом, що 
ми побачим·? На правду то, що поя

снить нам питання Христа, здаючеся 

незрозуміле: "Син чоловічий прийшов· 
ши, чи знайде віру на землі?'' (Лук. 

18:8). Часом дивуєшся і думаєш, чо· 

му тепер вірять. Чи много з головних 

доктрин нашої віри не скри гикеваних 

і признаних за незбиті? Яка часть 

БJжоі правди, які предмети нашої ві· 
ри могли-би очікувати щоби мущини 

і женщини віддали за них свою віру·? 

Руководячі людьми - признаючі се

бе слугами Христовими - з легким 

серцем осуджують головні фундамен

ти христіяньства. Многі факти, за ко

трі в давнійші часп радіетна ішли на 
муки, неважні в порівнанню з тими 

фундаментальними основами нашел 

віри, котра тепер в наші дні, не тіль· 

ко відкинена але і висьміяна. Всюди 

розширенний брак страху Божого і 

Його Слова, світськість, нещирість, бе· 
зумна погоня за доволr.ством, і дивна 
необачність властий - котрі дають 
заохочення до заспоІ{оення жажди за 

довальством - неі тоті признаки огір
чають серіозні і пильнуючі серця, ко· 
ли ми дивимось на ,,видиме безза
коння.,, 
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Причина радости явиться лишень 
тоді, коли ми дивимось на гору , . Ни· 
ні блище до нас спасения, нjж коли 
ми увірували'' - повне і всеціле спа· 
сеннЯ від гріха блище ; "викуплення 
тіла блище; прихід Господа блище, 
упокій блище: слава небес блище. '' 
, , Випростуйтесь і підіймайте голови 
ваші, бо набли.ь:илось викуплення ва· 
ше." (Лук. 21 :2Н). 3 такими ·обітни· 
цями наперед нас ,,настав час про

будитися від сна'' ЧІіr можна ще сп а· 
ти? 

Друга причина длячого ми по
винні пильнувати е, що і наш ворог 
не спить. Коли· другі не пізн·ають 

,,знамен часу,'' він їх розпізнає і тру· 

диться відповідно до них. "Нам не 
суть незнані Його помисли." Той 
текст показуе нам ще деякі причини, 

чому ми повинні пильнувати. ПосліД
ні голови послання до Римлян, як і 
послідні гJлови других послань вира· 
зно говорять о наших обовязках до 

ааш их ближніх. Поклик до пробу дже· 

ня і пильновання. стоїть в зрозумілих 
вираженнях, научаючи нас о нашім 

обовязку спавненя довгу взглядом 

ближніх наших, і любови, котру ми 
повинні мати до них, щоб сповнити 
нову заповідь царства. "Настав час 
щоби пробудитися від сну'' ради тих 

котрі впали в глубший і страшний 
сон. Ми повинні пильнувати, щоб не 
послужити їм злим приміром і щоб 

вони не лишилися недбаючими, бай· 

дужими. Ми повинні показати їм, що 
,.ми доІ жни ки'' - і для того нам тре· 

ба пильнувати. Спосібности все ста· 
ють тяжчі; час служення і сьвідкова· 
ня скоро уходить. Бу демо старатися 

ужити цей час що нам ще полишено 

а щоб це зробити з ус~jхом. будємо 
пильнувати, уживаючи кождоі ми· 

нути коли слово о Христі може бути 

сказане, коли двері нашого приятеля 

чи ближнього, що-то отварені би при· 

няти правду. бу демо робити це уваж· 

но і з любовію щоби через це, напе

вно познакомились з ЄвангеліЄм на

шого Ісуса Христа. (Чи доволі ми 
стараемся обзнакомити їх з Господом, 

через наші поступки в щоденнім жит· 

тю а не лишень через слово n. 
Апостол не перестае показувати 

в тій голові (до Рим ІН.) на знамена 

пори і пояснює, коли і як можна очі
кувати наступлення "безоблачного не· 

ба.'' О тім е в других місцях Слова 
Божого і спеціяльно блаженні тотj, 
котрі читають і слухають і сповняють 
що написане. (Відкр. 1 :3). Христіяне 
Риму ":шаючи пору" призивані суть 
апостолом, нато, щоби пробу ди ся і 
показати в практичний спосіб послі· 
доване того знання і віри і tІRM та
кож, з появленням ся і розсвіту 

на всхідн ім небосклоні,звучить поклик: 

"наступив вже час пробудитися нам 

від сну. Бо нині блище до нас сп а· 

сення, ніж коли ми увірували. Ніч 

перейшла і денh приближився; і так 

відкинем діла тьми і одягнемся в ару· 

же світла.·' Ця одіж ясна, приготова

на не нашими стараннями, а Його 
благостею, постановим держати твердо 

знамена правди, цей короткий час 

що лишений до сьвідковання ужием 

мудро і бу демо старатися догоджува· 
ти Йому, і прославляти Його у всіх 
наших щоденних ділах і обовязках. 
Що ми зобачим на другім боці зола· 

тих воріт ми не знаемо, но напевно 
не те, що ми тут маемо. Не довго 

дан о бу де І;ШМ терп іти задля Нього; 

не довго, коли ми подумаемо о тім 

що буде потім. І коли всяке терпіння 

і самоодверженя перейде на віки, бу· 

ти мне~, ма зд:шуемся ЧJму ми б:.тсь-
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ше не цінили ради нього? 
Все вище сказане, ми закінчимо 

словами - призивам апостола Павла 

,, Встань сонний воскресни з мерт· 

вих, то і освітить тебе Христсс. (Єфе· 
сян 5:14 ). 

ЯК СТЕФАН ГРЕЛЛЄ СЛУХАВ БОГ А. 

Оден з визначающихся ч.тrеніn 

товариства Приятелів (Квекерів), 

Стефан Грелле, жив в такій близь· 

кіі-'t присутности з Богом, що див

ним способом розумін його же.аан· 

ня і виповн~rв прикпзи Духа Свя· 

того. Одного разу по довгій моли· 

тні і очікуванню щоби Господь ві· 

дкрив йому Свою во.тrю той веJlИ

кий і добрий чоловік отримав від 

Духа розказ щоби він пішов да.::rе· 

ко в ліси північної Америки і при· 

повідунав Єванге;ше дроворубам, 

котрі там працювали. 

Руководжений Духом, той чо

ловік зібрався в дорогу з великим 

спокоем і радостею в дyuJi, просто 

на місце сказане йому в мо.1итві. 
Коли він приGув на те місце. там 

царювала глибока тишІ-ІНа: рубачі 
шишли дальше в глубину ліса. Но 

той, котрий мав поручене від са

мого Бога, не міг помилитися. 

Він відшукав не.аикий барак, кот

рий служив за сто;ювv для робіт

ників, війшов до НЬІ)ГО і пропові
дував євангелію житпт, а як скін

чив, вернувся до дому дуже щас

ливий шо сповнив волю Божv. Ми
ну.lи роки і Ст. Гpe.l.Je нічого пе 

чув про свою бутність в лісі. Він 
виїхав в Европу і відвідав Анr .. лію. 
Переходячи раз через JІLондонсь-

(Діяння 5 :32) 

кий міст він був задержаний через 

чоловіка, котрий та., до нього за· 

говорив. 

Ага, накінецh я вас знайшов! 

Знайшов таки вас. - Приятелю, ві· 

дповів Грелае, ви певно помили

лися. О но. сказав незнакомий. Не

говорили ви проповіди в такий-то 

день, в тuh:ім-то місщ1 в лісах Аме· 

рики? 

Так відповів ГреJlЛе, но я ні

кого не нидів, хто м:гби чути про

новідь. 

Я був там. Ми перейшли даль

ше В лі~ і J1ИШИ1И бараК, 1\ОЛИ Я 

пригадав собі що лишив свою шта· 

бу на старім місци. Я задав робо

ту людям, а сам пішов на давне 

мі:це за штаб')Ю. Коли я нідходив 

б:шще я нuчув чийсь голос. Я з 

трепетом і з зворушенним підій

шов блище і через шпари нашого 

покиненого барt-ша я взрів вас 

н вислухав в::е що ви г:Jворили і 
був си.:~ьно перекенаю-Ій о l\;оїх 

гріхах, но я з т:н.1 пішов, вернув

шись до своїх людий. Однако стrі· 

ла г.1убсі!(О впилась мені в серце і 
через пару тижнів я був дуже не· 

щасливиl\1 чоловіком. У мене не бу

JІО біблії ані жадної другої книги, 

тай не було з І<и:м поговорити про 

духовні річі, а я чунся більше і 
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більше нещаслиаим. І--Іакінець я ро

здобув Св. Письмо і 1Ірочнтав .с.tю

ва, через котрі я дістав життя ні 

чне, я розпов:в своїм JІюдям тотv 

благую новину і вони всі наве~ну
.:lися до Бога. Трох з них стали 

місіонерами і Дух Святий чудним 

способом уживае іх до принернен
нп грішників до Спасителя. І так 
говорив даJІьше незнакомий, мною 
заволодіJІо си.1ьне ЖСJІання UJ.оби 
вас віднайти і сказати вам, що ва
ша праповідь в лісї. причинилась 
до навернення майже тисячі душ. 

Чудно і дивнu як Господь мо
же мнuго учинити через одного 

ОТЕЦЬ 
Разу одного я їхав в омнібуеі, 

Окрім мене була ще маленька дівчин
ка, ;р клрJі кондуктор nідійшовши 

спитав: "Куди ти ідеш'?" - )Jo до

му!'' була відповідь. Кондуктор дu· 
пигувався її і знов дістав відnовідь: 

~.до д·::>му! · ' К'mдуктор запитав 11: 

.,а де твій дім'?'' - Отець там на ве· 

рху, він знае'' і вона показала на верх 

омнібуса. І{ондуктор заспокоений пі

ш JB на верх. Незадовго з гори зій

шов старший чоловік і взяrши її за 

руку, сказав: ,.ну; донечко. ходи: ми 

вірного і послуІІІного Иого во.нІ 

чоловіка. Господь нсможе ужити 

чо;rоніка доки він не віддасть своеі 
воли в його руки. Ми можемо при

гадати як Господь уживав і ще 
уживае дітей своіх до несеня б."Ііl
гої вісти для щастн многих. Хотяй 
часом показуютьсн і трудности на 

дорозі тих, котрі хоппь виповня

ти волю Божу, но вони лишень 

служать за степені 110 котрих ві· 
руюч.і підносяться вище, щоби по
бідити зло. Давби нам Господь 
всім живу віру і послух для Його 
голосу. 

ЗНАЄ. 
нже приїхали! '' 

Динлячись за ними. я думаn: Наш 
любезний Отt.,ЦЬ Небесний знае всьо 

о нас. Коли ми його діти, то нам тре· 

ба лишень вірити, що Він нас веде 

до дому. Він приготовляе нам місце 

на верху і знае що ми тут на дорозі 

життя. Він охороняе нас, хотяй ми і 

не видимо Його, но колись Він візьме 
нас за РУІ\У і поведе до дому. О ес
ли-би ми могли все, коли наоко.:lо нас 

темнu мрачно, сказати і вірити що: 
, • 1 )тець всьо знає!'' 

ЗНАЙДЕНИЙ І-ІА ДОРОЗІ. 
Одного раз.у нк 51 подІ)рожу· 

в;:в дігнав мене старий бродпгl.l, 

-~~;:'tвики його висіли на п.1ечах 

.::. ноги бу.1и наполовину закриті 

:-: ~~.-:;:.Jт~нними пантоф.1ями. Він був 
..: : -~~ ба.1акливий і за короткий 

- _:: ,:: довідався о його минувшій 

:~ ~ ='::. Забачивши малий мішок в 
='YUi він подумав, що я про-

даю ріжні дрібнички і тим зароб

ллю на ЖИТТЯ. 

Я запитав йот о, ~, скі.пько вам 
років приятелю?'' 

"Повернуло на сімдесять доб
родію," сказав в:н. 

,,Добре, чи маєте на думці .li
IIJliИЙ світ як цей?·' 

"Нічого бі.іІJ,ше тілько одно 
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Небо для мене," відповів він, то· 
ном великого переконання. 

"Розуміетт)ся" сказ ан я; "Ід о 
зроби"1о вас таким JІевним в тім'?'' 

"О, я ніко.:Іи не зробив ніяко· 
го зла, а завсігди старався робити 

все добре що тілько міг." 

,,Як то, що ви ск<1зали правда, 
то що п маю робити? Я ніко.1и не 

зробив нічого доброго, но я зро· 

бив богато зла, Розуміється я був 
дуже недобрий.'' 

,,Так? Ви не вигаядаете на та· 
кого,'' 

, , Ви ме повинні осуджувати лю
дий по їх вигляді. Я був великим 

злочинцем.'' 

Це пояснення H<.lи'If!Ka:Io добре 

старця; він С!ОЯВ кілька хвилин 

ваіпивши очі на мене і сказав, "Як 
же так. що ви тут тепер, а не в 

вязниці ?'' 
"0, ми не все дістаем то, що 

ш1м на.1ежитьсп, отже ви бачите, 

що п не такий як ви: тепер, що я 

маю робити?" 

ПодороЖний зми~юсердився на· 
ді мною і сказав: , ,Я не знаю, що 
ви маете робити, а.1е можу вам по

радити, перестаньте робити зло і 

будьте ліпшии на бу дуче; але чи 
тому правда, що ви були злочиІІ

цем?'' 

Замовкн~'ВШИ на минуту і див· 
аячись йому в лице я сказав сері

оз:1о, ,. то е правда; і я ва:\1 скаж:у, 

що ви також е злочиrJЦСІ\·і' і н мu

жу ц~ доказати." 

Він дуж~ здивувався і серди1о 

відп о вів. , JЯ е переконаний. що ні.'' 
Ви е переконані, а я мr)жу то 

ДОЮlЗаТИ, ЩО ГОСПОДЬ СКЗЗDВ Т3І\: 

. ,Всякий бо хто :увесь закон захов2с, 
та згрішить в одному. станеться у 

ECLO~!Y Еинуватий. •· (Яков. 2 :10.) 

Тепер скажіть мені - "чи були 

ви коли няні?'' 

,.Часом випиван .1ишню чарку". 

,~Чи призива.1и ни Господне 
имн нuдаремно ?'' 

,~Не можу сказати, що ні·'. 

,.Ви не говорили 3uвше прав
ду?'· 

"Не завше''. 
, , Отже. щоби не заходити да

деко вн бачите. що ви провини· 

лись богато разів, ви не дотрима· 

ли заповідей Божих, подум айт~ що 

в друг1м місци сказано:" Проклнт, 

хто не встоїт у всьому написано

му в книзі заК•)Ну, щоб робити те''. 
(Гаа. З :10). Тепер ви бачите, коли 
ви провинились оден раз в вашім 

життю то ни п=д проклятям' '. 
По лиці його видно було. що 

ця розмова збудила в його серці 

боротьбу і по короткім часі він 

запитав . ,Е, а чи то так?·' 
,,Так;' сказав я, .,тепер прига

дайте собі ваше минуле життн, и 

ска.жіт мені чи ви люби.:rrи ко.лІ 

Богп, бо найбільша заnовідь Бо· 

жа е, "Возлюби Господа Бога тво· 

его, вс:ім серцем твоїм. і всею ду· 

шею твоею, і всім розуміннем 

твоїм, і сусіда твого, як себе са· 
~.1ого''. 

,,Є н чзсом заси.1ав мої молит

ви до Него'·. 

. ,Ко.1и ни роби.тш то мій прия
те.1ю ?·• 

.. Ко.1и ? от як я вирушив в 

дорогу, я сказав ,J'осподи nомо

жи мені нинішнього дня і Він зро· 

бип то". 

,.І ви п одпкупали Йому?" 
,,Таке.'' 

"А ЧИ І:Ш ІІрОСИ"'ІИО Його О 
поміч. наколиб ви не нуждаJшсь, 

в шоденнім кав<.І.іІКУ хліба.?'' 
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~'Я не думаю··. 

"Отже то показуе, що ви не 
любите Бога, а що .1ю.бите са~ю
го себе. Тепер я хочу дат11 нам 

одно питання. Ко.!lи Господь по

міг вам і ва зіста.1ись вдячні Йо
му. чи ви подума.'Іи над тим, як 

прос.ншити Його? чи ви забу.тrн за 
Ньо~о, аж поки: знов не потребува
ли Иого помочі? 

Ця проба ма.1а свій вимірений 
наслідок. Його совість зат;:)Ивожи
. аась, і річі показалися ЙОl\ІУ зов
сім в иньшім світ.1і, як він Gа
чив їх до тенер. Віручи, що Дух 

Святий веде Його до покаяння, я 
старався показати, що Божі зако

ни вимагають цілковитого послу

ху; і що кара за непоr.1ух бу.1а 
смерть; так, що перегляд Його 
довгого життя, ясно показав, що 

вся його справедливість була як 

брудний мішок; що серце його 
ніко.1и не бу.а·:) справедливе перед 
Богом. Так мені вдалось хвилево 
вразумити його, що до його на

дій і фа.аьшивої віри, що свідку
вало його велике напруження, во

но стало більше, і більше натяг

нутим це продовжа.1ось якийсь 

чась, а потім напруження урва

лось і він розплакався. 

,,Е, доброд~ю я е таким з.lо

чинцем нк і ви! я е таким з.lочин

це:vІ як вн! lЦu я маю робити? lЦо 

маю робити?'' 

Я не пробував стримувати йо

го, і дав йому виплакатись дово

.1і; н зацікавився тим старим гріш

ником. Підпора на котру він пок.lа

дав всі свої надії на бvдуче неспо

ді!::!ано була з.аомана, і його очі

куванне uтастливого відпочинку бу

.1и замінені у ,,якесь страшне споді

вання суду і огнннний гнів''. (Жид. 

10 :27J. Нін г.1убоко поч~7В3В свое 

по.,Jоження -. він CI\OPL> С'П<•,'tівав

ся увійти u вічністІ}, таІ\ неІіриго

тованим. Серце його бу.·ю розбите. 

"Не падайте духом'", сказав я, 

"Я знаю, щu ми можемо зро
бити:'. 

,,Знаете пане?'', сказав він з за

на:tенннм. Він почував що не мож

на марнувати ні хвиJІини. 

,. Так; ми мусимо звернутись 

до нашого Господа Ісуса Христа . 
Я думаю, ЩJ ви чу.аи за Нього) чи 

ні?'· 

"Так; чи не вмер Він на хрес
ті ?•' 

,. Він умер. і був похований; 

знов воскрес і вернунея на Небо, 

і тепер Він там сидить на сноїм 

троні. Він .1юбить грішників, та

ких як ви і я, і Він сказав, він 
.,любить мене і віддан свое життя 

за мене". І Він також сказав, "Прий
діть до мене, всі знеможені та от.я
гчені. Я впокою вас". (Мат. 11 :28). 
"Прийдіть до мене і будьте спасе
ні". (Іса і я 45:22). Все, що ми мае

мо зрuбити, прийти до Нього(звер

нутись геть від всіх наших гріхів, 
з повним новим розкаянн5еМ в сер

ці нашім), і вірити йому, і нрос
тяться нам всі наші нровини. 

Довідавшись, що спасения е 

вільним дарунком Хrиста всім тим, 

що приходять до Нього, показа
.11ось старцеві дуже добре бути спа

сенним, від себе н додав, я е пере

конаний в своїм спасенню. 

ДивJ1ячись зі здивованням він 

сказав. 

"Не може бути ?" 
,,Так, і я знайшов то, так пк 

Христос сказав, Якийсь час я був 

дуже нужденний, і був подібний як 

ви тепер.Я відчував що і не ве.1иким 
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грішником; ціае мое жаття 6у.1о 

дуже не добре і серце нікче!инс. Я 

бачив, що не можу помогти сам 
собі.Я не мав спокою ні в день ні в но· 
чі .Тоді н згадав vV1oгo вс.:тнкій .lюб

ві, що Він віддав свсго возлюблен· 
ного сина на смерть за грішників, 

щоб вони були спасені. Я прига· 
дав собі о веJІикій любві Христа, 

що Він прийшов з Неба і умер 
за наші гріхи; і я сказав сам 

до себе. "Нін любить мене і від· 
дав себе за мене!" Я почув, rцо 

мое серце наповнилось .1юбовію 

до Нього; і nідн~шщ_и очі вгору я 
сказав "Господи : н вірю, тобі!'' і 
в ту хвилю н був дуже щастаивий. 

А тепер я вірю, що піду до Нього 
не тому, що я був добрим, бо я 

був з.1очинцем, як я вже сказав 

вам, а тому, що Христос притерпів 

за мене- притерпів на місто мене'·. 

Цих простих Cv1iB старий грі· 

шник Cjfyxaн з ве.:1икою увагою, в 

очах його появився огонь і він 
ска::sав: 

,,Як ви думаете, чи Він лро

стить такого старого грішника ш< 

я?·' 

Я е певний в тім. На то Він 

прийшов, щоб спасти гришників. 

Він спасе всякого приходнчогс1 до 
Нього; Він сказав: ,. Хто приходить 
до мене не вижену геть (Іван. 6 :37). 
Він же ворзнсний був за гріхи на

ші й мучс:ний за 5еззаr-:оння наші; 

Vloгo ранами ми е оздоровлені.Всі ми 
6Іукали, як вінці, КJжен ходив сво

ЄІ-V дорогою. - Провини ж усіх 

нас в.1ожив Господь на НLого од

ного. (Ісаін 53: 5-6). 

,. Нін умер праведник за непра

ведних, щоби привести нас до Бо
га'' СІ Петра 3 :16). А IO:->JlИ н від
крив і пояснив ці nереходи і по· 

казав йому, що спасения е в Хри· 
сті - що Христос притерnів за 

НаС, .аице ЙОГО nрОЯСВИJІ()СЬ і З Ве
ЛИКИМ воодушев.;rенням він ска· 

зав: ,,N\ені ніколи то не преста~~ 
лялось таким nерше''. 

І коли ми ідучи, да.1ьше роз· 

мовля.;rи на цю знамениту тему 

ста.рець часто остановлювався ко

ли пропустить яке слово, і потім 
рушаючи да.іlі говорив: 

"Ага! Ага!'·. 
Коли ми пустились іти даd1ьше, 

він на раз о становився і ударяючи 

обземлю своею nалицею, сказав 

з великим нанруженням і радостею: 

"ХваvlИТИ Госnода! Я вір·ю в 

Нього!". 
Після другої паузи він сказав: 

"Виr Jшдає так, нкби ви з на-

м:ренням аули післані мені па 

встрічу". 

, ,Та:~; і також не зL.J.будьте, то 

ви здибаюf Госnода Ісуса Христп, 

котрий зробив нас щастливими!" 

Ми мя..1и, ще йти з півтора ми· 

.1і і мали нагоду ще трохи nоба· 

пакати, nотім розійш.:шсь. 

Ко.1и на прощаня я nодав йо· 

му свою руку, він сказав ,,Ми ско

ро будемо в Небі, і я зобачу вас 

ЗНОВ КО.lИ МИ будемо ТаМ. Я Не uy· 

ду тут довго. Потім радісно 3ВСр

нувся до нuшого СпаситсvlЯ, він 

сказав: Баагос.1овенне імя твое! 

Господи! Gлнгос.1оЕе1а:е імя ТЕое! 

і МИ розійш.:ІИСЬ. 
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БЕЗПЛОДНА СМОКІВНИЦЯ. 

( ЗаІ\інчення.) 

Ще е друга причина чому nри· 
каз "зрубай" е цілком справедливий, 
часу до покаяння бу ло доволі. 

Я не знаю що ще може бути зроб· 
лене для многих з вас що вже не 

було зроблене. Вам були післані іс

питання, огірчення, скорби, слабости 
щоби вас відорвати від землі. Смерть 

вже. заглядала вам в очи і здавалося 

була готова проковтнути вас на віки 

но нічого не помогло. Чогож вас ще 
бити? ви лиш гірше зажуритесь. 

Декотрі з вас отримали вже тіль

ко у дарів, що вже нема цілого місця 

ні на голові ні на серці. Ранами се

рце уздоровляється, говорить Соломон, 

но вам це не помогло. Ваші рани і 
терпіння не очистили вас і ви далі 

продовжаете оскорбляти Всевишнього. 

Окрім цих средств, сп}:Жмованих 

на то щоби відорвати вас від землі, 

начеб окопане вас, богато було пред

ложенІ-1их і других, щоби пр111вести 
вас до покаяння. Сотки разів подава

..пося вам Євангеліє: Біблія тепер е 
майже в кождій хаті; многі з вас від 

·дитиньства були виховані в благо· 

чести. 

Богато разів переrтерігали ва~, 

уживаючи строгости, то любови ; ви 
чули потішаючий голос милоседя і 

грозячи й голос суду і не див.11ячись 

на все, ви зістались сухі. Нащож вас 
щадити? Це средство бу ло спробува

не без жадних резуль татів; тепер ли· 

ши.1ося ще друге більше справедли· 

ве - , ,зрубати''. О, Боже не трать 

грішника!- хочеться крикнути, в той 
сам час признаючи що це без роз

судку. 

Грішнику, чи ти думаєш що я 
о тобі розсуджую без серця. Най буде 

що я без серця, але ти пожалуй свою 

душу; що я за острrtй то лиш здаеть· 

ся, а не направду, твоя же безжурли· 

вість страшна, дл.итого що ти не жу· 

ришся о своїй душі, смієшся над не· 
беЗlІекою і не думаєш що від неї не 
втечеш. Жаднпї признаки ліпшого ще 
в тобі не видко. Єслиб в тобі був хо· 
тяй маленький овоч, еслиб хотя сльо· 

зи покаяння котились з твоїх очий, 

еслиб ти хотяй троха шукав пізнання 

волі Божої, еслиб твое серце хотяй 

тро ха змягкло, вслиб у тебе бу ла хо

тя й яка небудь віра в Ісуса, хотяй 

за зерно гірчиці, тоді була би підста· 
ва щоби тебе ощадити ; но жаль ска· 
зати що пощада вийшла тобі на зло. 
Коли Господь тебе не покарав, ти 

зробився легкодушним ; ти сказав: Як 
буде знати Бог? чи бачить ВсІіmиш· 
ний? ,,Ти думаеш, що Він такий як 

ти і ніколи не покличе тебе на суд? 

Ти думаеш, що меч його схований в 

похву і рука його прикоротилась. 

Яка переворотність ума і хитрість 

зла. що ти довготерпіння Боже веду

ще до покаяння, обернув в причину 

,~;ля дальшого твого упадку. Ти став 

більше жорстоким замість змягчитися. 
Ти став старшим, но не му дрійши:u, 

хиба в тобі прибуло гріховної му д· 

рости на ~ло. Євангеліє вже не мае 



10 СЬВІДОК ПРАВДИ Падалист Грудень 1923 

на тебе такого впливу як перше. Пе

ре~тим як тобі говорили о карі за 
грІх, то ти чув страх і сльози висту· 

пали на очі, тобі жаль було своєї 

власної душі; тепер, не так. Ти йдеш 

своею дорогою і всі напімнення для 

тебе, як вітер в поли. О, Боже, ти 

цілком справедливо сказав Своїй со
кирі "зрубай його ' '. 

Ще є иньші причини, чому ціл
ком справедливе це розпорядження 

"зрубай її". Ми іх знайдем юс звер· 
нем увагу на садовника і другі де· 

рева. Насамперед тут дерево непри
носяще овощу, на нінащо не здале. 

Оно подібне до грошей що не при
носять проценту, до мертвого капіта

лу. Від сухого дерева ні хісна ні 
краси. Так і від тебе, грішнику. Бог 
тебе С(ІТворив, посадив, Він твій са· 

дів11ИК, а ти нічого для Него не зро· 
бив. Коли підеш одного дня в цещшу 
то не на то щоби прославити Його, 
коли другого дня даси що бідним, 

то не для того, що вони діти Божі 

і з любви до Него. Ти не молишся 
Богу, не славиш Його не жиеш для 
Него. Який хосен Богу з тебе'? Всяке 
творіння хваJшть Його. Павук, сную
щій лавутину покоряеться Його нака· 
зам. Віл знає свJго погонича і осел 
свого r'азду, а ти не знаєш. Хотівби 

ти держати коня, що не хотівби тоСі 

с.'Іужити? Хотівби ти тримати пса, 

що ніколиби не лизнув твсеУ руки, н~

Ішли не лести'вбися коло твсеї ноги 

ані не Сіювнив ні одного з твоУх роз· 
казів? Ти сказавби ,,нащо мені його" 
Єслиб слуга в твоїм домі їв твій хліб, 
одягаІ:3ся в твою одежу а вікели не 

слухавби тебе і не журивб11ся о твое 

добро, ти-б сказав йому , іди геть, ти 
мені не слуга''. 

Так само маже сказати Господь 

тобі. Ki.lLK'J .1іт акружала тєбе Його 

опіка; довготерпеливість Його пере
носила всі твої бл у ди і проступки, но 

так не може продовжатися вічно, для 
того що розсу док вимагає, щоби не 

потрібна річ не стояла вічно і розказ 

,,зрубай його'' е правним наслідством 

твого неужиточного життя. Но це ще 
не всt-. Живучи так неужиточно, ти 

все таки показуешся дорогим дере

вом. Дерево в саді н:е богато вартує, 

його лишень треба поливати, обкопу· 

вати і прививати. Мається ·розуміти, 

що садівник печалиться ним, але не 

багато. Но подумай що коштує тебе 

сохраняти! Тобі треба щоденного ут· 

римання. Твое кождеминутне відди

хання залежить від Него Твій opr'a· 
нізм тіла вимагає постоянноі опіки со· 

творителя, щоби не нарушити його 

гармонію. І щож е в тобі, щоби зли

вати на тебе тілько милости, любови, 

терпеливости, старання і сили'? Єслиб 
ти був на місци Бога і До тебе від· 
носилобнея тюс твое сотворіння, як 

ти, в::lглядом Господа, розпростиравби 

ти над ним свою любов і милосердие 

щоби одержати з його сторони без· 

чувство і противлення'? Найпевнійше 

що ні! Суди.ь: по тім чи справедливий 

Господь, коли каже ,.зрубай її'': 

lЦе один примір: затой час що 

ти безплодно завимав місце, хто-не

будь другий на твоїм місци мігби 

славити Бога. Там, де стоїть сухе 

дерево. моглоби стояти друге, покри· 

те овощами. Ти лишень надармо за· 

нимаеш землю, як сказано в теr<сті. 

Єсли ти матір, то друга на:тво1м міс· 
ци молилабись за своїх дітей, плака

лаби над ними, учила-би їх любити і 

знати Христа, а ти нічого такого не 

робиш. Другий чоловік, на твоїм міс· 

ци, маючи твої здібности, ужив би 

їх на славу Божу, а ти тратиш їх на 

сrюе задовольнєне забуваючи о :q·tзi, 
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котрий дав їх тобі. Другий на· твоїм 
місци, давноби сидів в попели і ве· 
ретищи, каючись, а ти, як живучи в 

Капернаумі, тілько тgердніеш і воз
носишся. 

Другий може бути, на твоїм міс
ци, привівби сотні людий на дорогу 

правди, а ти нічого для них Fe ро

биш. Єслиб другий мав твій талант, 
твою виl\:Іопу, то не розтрачувавби їх 

на пустословіе, а уживби їх на мо

литву і поучення. Маючи час до· жит· 

тя, він живби для свого учителя. Ме
ні пригадується один служитель Хри· 
ста у котрого був лишень один та

лант, но много серця ; він молився 

так: ,,0 Господи, мені би хотІлося 
мати більше талантів; коли я думаю 
о других, котрі мають їх і не слу· 

жать тобі, мені хочеться скаzати; во

зь~и їх Господи, і довір їх мені. если 
Тобі угодно; (подобаеться) яби так 
хотів мати десять талантів щоби всі 
причести до ніг Твоїх. Бережись, до· 

рJгий і грішний читатеюп. щоби Го

сподь неусунув тебе і не поставив Еа 

твое місце того, хто бу де послушний 
Його воли. 

Подумайте о тім юшй недабрий 
вплип мають на других нечестиві лю

ди і ви зрозуміете, яка глубінь любви 
і ДJВГJтерпіння в тім що вони ще не 
:зr.:rищ~ні. Влш сю:Іі повинні би дмву
ватися а між тим, той сам фюп тол

кується з часта цілком переворітно. 

У всіх віках люди надуживалн 
дгшготерпіння Су диї. Проповідник в 

J::к.1изиясті говорить "не скоро совер· 
L:Іаеrься суд над лихими поступками: 

.11я того і не бJ.їться серце синів чо

.-::.Jsічих робити зло". ,,Ян:же'' гою· 

>~те ви, "такий-то напивався, клене 

(,-:-з·-1естить других а дожив до гл~·бо

::=: старости. в сиJ1і і здоровлю. Та· 

::·:~:-:-J предаеться розмаїтим злидням, 

краде і робить богато непотрібного 
а про то він процвитає і богатіе. Бог 
не лишень не r:rосилае його в ад, але 

ще пасе його на злачних лугах. Не· 
ма справедливоети у Бога, не карае 

віи за гріхи.'' Видиш, грішнику яким 

згіршенням служить твое перебуван

не в гріху ; дивлячись на тебе. другі 
говорять. ,,Бог не карае його, значить 

Він не карае за гріх.'' 

Для других той примір заразли

вий: твої уста і твое життя відтру

чують їх від Бога. :Коли бувае зара

за ху доби, фармерам радять сейчас, 

коли тілько заслабне ху доби на щоб:и: 

її убити і закопати на пять футів 

глиб:жо, щоби ощадити других. 

Гріх заразливійший і страшній
ший від всіх слабостей і для того го

лос справедливости взиває , , най грі

шник бу де відосланий, де він не бу

де шкідливим ; нащо його щадити, 

він ані раз не поправиться; всі ста

рання здаються угіршати його, треба 

подумати. о тих котрі мають стичність 

зним, щоби через його злий вплив і 

вони разом з ним не погибли. Він ді

тей своіх поучае на зло, відтягае їх 

від вірування в Бога і дає їм примір 

як противитися Богу; треба сейчас 

прюорJтити його злобную діяльність. 

Лучше одному умерти, ніж многим 

ПJгибнуrи і длятого во імя добра лю

дсrюсти, справедливість вимагає сІю

внення приговору ,~зрус~й і{'. 

І так ми знов наrн.минає м тобі не

покаявшийся грішнину, ILO если Гос.

подь до того часу ща,ди1ь тєбе, то це 

справді дивне для тєбе. Єслиб Гос

подь був псблаsл:ивим ДJJЯ гріха і міг 

би легко дивитися на 1·ріх, тоді не 

булuби дивно, що Він позволяе жити 

грішникави;. но Він нетерпить нечес· 
тя - гнів Його постоянно розрушуе 
і палить зло. а однако Він здерл.:уе 
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громовий у дар щоб не знищити не

честив ця. Єсли·б тобі прийшло через 

пів години сердитися, ти·би метав 

поганими словю11и і не здержавби сво· 

еї руки; а тут су дия в сеї земли, кот· 

рому приходигь~я гніватися щоденно 

через двайцять, трийцять, сорок. пять· 

десять, шістьдесять, сlмдесять. а ча

сом і вісімдесять літ на н:ождого з 

нас і однако Він нас щ<:! незніrзечив. 

Не для того, щоби б .... еззаконє бу ло да
леrсо і недзстигало Иого в~евидящо

го ока; но, гріхи наші яrс дим для 

Його носа; як образа для Його лиця; 
ви дотикаєтесь зірниці Його ока. То
та страшна річ на:зrзана гріхо:УІ пос

тоянrю перед Ним, і все-же Він ша

дить вас до сего tшсу. Памятя.й грі

шнику, не для того Він ощаджує те

бе, що не мігби тебе :затратити. Він 

мігби розrш:зати цеглам з даху rзпасти 

на твСJю голову чи горяtщі схпатити 

тебе на у лиці; легІ~і твої моглиби пР-

рзсrати відд:1х1rи воздух і rсров~)··кру

ження м·Jг"иGи застановитися. Богато 

В()ріт Д') с:vrерти. богато стріл у пра

rюсу дия; хотівби ГосподІ> д.)пустити 

одну з них на тебе і тnоє життя бу де 

відняте. Він ска:зав богато:v1у беззум· 

цю: "в ту ніч жадають душу тrюю 
nід тебе" і він вже не видіп рюшу; 
так сам:J мігбн і тобі с:с:.:з:ни . і що 

тоді? 

Як вже було сrшзано, пеJіИІШ ми
лость ока:зана тобі не тому, щоби Гс

сподь тнребуваrз тебе; тnое життя не 

збільшtІтr), а твоя смерть не 3:\1евь
шить Иого слаnи. 

Тnоя непрІІСj'Пr:сть бу де мало :за

уважана, ше упадок одного листка з 

..1ерева, $'Ш щезнення одної 1:аплі ро

са на лугу-

Прш:.lонисr, і подивись на те до

в:-о~Е-рпі::шr. 

Ще чу деснійше для того що Він 
має повне право надіятись овощу від 

тебе. 

Таю1й милостивий і люблящий Го

сподь повинен би бути люблений 

тобою. 

Він так люблящо відноситься до 

тебе, дав тобі тілько спосібностей ра

дуватися, що мігби ожидати від тебе 

услуги. Ти не то для Бога, що 'Віл 

для тебе, - ти даєш волу'' траву і 

солому і то все, а Бог дае тобі не 

ли ше нь щоденне утримання, але і 

життя - ти вповні від Него залежний 
Ні qого з твоїх власностей не е зов

сім твоїм, як ти взлядом Го:?пода. Ти 

попиненби служити Йому любити Йо
го служення, всьо уживати і самому 

бути ужитим для Його слави. Він не 
жадас від тебе більше що Йому на
лежитr ... ся, но Він np-:1\a3ye JІІ:(,UИ'ІИ 

Г Jспода БL>га твого nсім серцем, всею 

дуmою --- це буJ1а Його перша за
повідь, 1\()Тру ТИ ПОСТОЯНІІО безперер· 

в;1 нарушував. 

Поду:-.шй·же, ЯL( ти спJїми постуІІ

ками оскорблясш Бога. 

Кілько у кождога з нас на сум

ліІІню тзrсих огірчаючих Вега гріхів'? 

Кілько людий провиняються lабо 

виновні) недовіrем·? Яrс оскорбляю

щим ;ря Бога, ЩJ чоловік відrси,дае 

саме Йог'> істнованнє, живу'ш на Ио
го земді і віддихаючи Иого возду
хuм. 

Начеб нічого незначучий черв 

ос:v1іляеться вимагати в~д Всевишньо

го д~JІшзін Його істнопанr-ш. А пере· 
с.'Іідування"? Я боюсь що поміж чит;::

чами суть такі, котрі перес:rідували 

жену і дітей за їх вірність в Христа 

,,Доторrшющийся вас доторнаєтr,ся 3Ї

рниці мого ока'' говJрить Господь. 

Уrзажай грішнику, бо не уйде без ка

ри доторю-Іеннє Божого ока. Єсли хто 
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обиджає твої діти ти готовий стати в 

їх обороні, так і Небесний Отець ві

домстить за Своїх вибранних. 

І брехун клевещуіций на тих, 
котрі ходять в страху Божім, так са

мо розбуджує гнів Божий. Всяка не

чистота є також обидою висшої Свя

тости; вона етягнула огонь на Содо

му; блудники і блу ю-шці не можуть 

грішити, не оскорбляючи Бога. 

Ще і гріх усипляння своєї совіс· 
ти нам треба спімнути, бо так мнnго 

ним провиняються. .Многі невинні в 

вище згаданних гріхах, а всеж не 

меньше винні в другім змислі, для

того що знали, що добре, а вибрали 

зле, чули о Христі і не віддали Йо· 
му свого серця. Ми давно вже наді

ялись видіти їх хощ1щих в страху 

Божім:, а вони все ще чужі Христу. 

Не вже все бу де оскорблятися Гос· 

подь? не вже надармо бу де пропоnі· 

дувати ся милосеедие? не вже Господь 

бу де все відкиданий і не обявить вій· 

ни протиn ваших душ? Це - чудо, 

чому такі ображаючі для Бога гріхи 
терпляrься, і длячого ви ще не зру· 

бані? 
Яка ж прячина того великого дов· 

готерп і ння? Длячого сухе безп.1одне 

дерево не зрубано? Відпонідь: для· 

того що є заступник за грішників. 

Длячого ви ще жив~"? длятого що Іс:ус 

Христос заступасться за вас, розпя· 

тий Спаситель умоляеть за вас. Ви 

запитаєте длячого Він то робить? Для 

того що Він умер за всіх аюдей, за· 

платив дорогу ціну за всіх і не хоче 

бачити ані одної дУші погибаючої. 
Грішники ощаджені для того, що Ісус 

Христос умер і таті, котрі викорис

товують милосердіє Боже для т~>го 

щоби угодити своєму тілу, якби топ· 

чуть ногами кров Ісуса Христа. І тан: 

грішНИІ{у, чи знасш ти о тім чи не, 

всеж ти завдячуєш своє диханє Тому, 
Котрий висів на хресті. Тиби не мав 

права Езивати до Бога єслиби не той 
Страдалець. В нашім тексті виногра
дар лишень просить оставити дерево, 

Ісус Христос зробив більше ніж це; 
Він просить не лишень устами. але 

пробитими руками і ногами і проко· 

леним тілом; тоті рани тронули Боже 
серце і ти ощаджений. Тепер я хочу 

запитати тебе: єслиби тобі, засуджен

ному на смерть - допустим такий 

случай - дарувалиби життя завдяки 

моєго заходу' ненавидів би ти мене? 
Єсли би я мав силу при дворі, і ко
либи ти вже получив смертний дек

рет, пішов би і просив за тебе і ви· 
молив би для тебе помилування, чи 

можн2. би собі представити що ти не· 

навидів би мене роками, говорив би 

постоянно против мене, сміяв би ся 

наді мною і моїми приятелями.? Я 
знаю тебе: ти би полюбив мене і був 
би мені вдячний за оцілеве твого жит· 

тя. О, грішнику, я би хотів щоби ти 

відносився до Ісуса Христа, так як 
ти відносишся до людий. 

Бачиш ти ще не в пеклі ли· 

шень длятого, що Він прийшов і уп

рошував за тебе, плач і сокрушайся 

за свої гріхи. Най Дух Святий при
веде до підніжжя христа; там поба

чивши кров, ради котрої ти ощадже

ний, через котру тобі даровано жит

тя, я вірю що ти підкріпленний Ду

хом, падеш на лице і закличеш ,,о 
Ісусе, як можу я оскорбляти Тебе і 

противитися Тобі'? 

Прийми мене і спаси мене, р3ди 

милости Твоеї." Ми знаєм що Віч 
викупив вас з поміж других людий 
не сріблом ані золотом, але Своею 

дорогоцінною r<ровію і любовію віч
ною полюбив вас, з наміро:\І притяг· 

нув вас до себе вязами своєго ::'ІШ.1о-
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сердія, тепер же хто небудь з вас 
скаже, , ,я не можу все повірувати, 

що воно так.'' Но даймо нато що за 

час ви упезнитися в тім, що ви виб· 

рані Богом, дорогі Христу і назна
чені бути одним з дорогоцінних ка
меней на Його короні, що ви тоді 
скажете о собі? Як я жалую о тім, 
що ненавидів Того Хто мене так воз· 

любив. Як міг я противитися Тому, 
Котрий мене спас. Який я був безу· 

ВИСЛУХАНА 

КіJ1ька літ тому назад з асу дже· 
но одного чоловіка на ВІСІМ років 

вязниці. Коли він відбував свою 

кару - до вязниці приходили .lІО

ди проповідувати ЄвангеJ1.іе для 

вязнів, але він тим ніко.:rи не інте

ресувався. 

Перед самим виходом його з 

вязниці прийшов оден чо.ловік 

проповідувати С.пово Боже, і тек

стом його було: "1 клич мене в 
день тісноти; я визволю тебе, і ти 

прос.тrаниш мене.'' 

ЧоловІк цей після вислухання 

проповіди відродився. Через кіль

ка днів після того, його карі при

йшон кінець; і І\оли дали йol\ty йо

го одіж, він одягнувшись вийшов 

на улицю, подивився взад і впе

ред, і сказав: "Що маю робити?'' 
Тоді він пригадав: ,,І к.іІИЧ мене в 

день тісноти; я визволю тебе, і 

ти просланиш мене." 

І він піднявши очі свої до го· 

ри сказав: "0 Боже, як поможеш 
м~ні через цих пару днів, я .не бу· 

ду робити ніколи нічого злого і 

зіст;:;ну христіянином на завсігди. 

мний коли спорив з Тим, Котрмй за· 
платив за мене і вибрав мене по сво· 

ему милосердію !'' Бог вам простить, 

но ви самі ніколи собі не простите, 
що так довго противилися. Най же ві· 
чна милость, котра ще не сказала про 

вас , ,зрубай її'' о кружить вас і про
будить на то щоби ви принесли пл од 

і тоді вся слава і честь бу де Тому, 
Хто Своею дорогоцінною кровію спас 

вас від вічної кари. 

МОЛИТВА. 

UJ,e не скінчив він своеї молитви, 

коли зсбачив коня запряжеиного 

в бричку, котрий біг у.1ицею як 

тільки міг. Всякий утікав з доро

ги і ніхто не пробушш спинити йо· 

го. Цей чо.повік побіг на стрічу 

зпіймав за важки і спинив коня. 

В бричці був:трохлітний хлопчина 
котрому нічJго не сталося. 

Батько ХJІОПЧИІ<а прибіг до 

брички і 1Іобачив, шо його синК•)· 

ві нічого не сталося, запитався: 

"Хто спинив коня?'' Люди пока

зали на бідного чоловіка, тоді той 

ви:іняв з ки:uс1Іі ЗJ,lотого і д~1в 

його йому. 

І коли він в;1яв золотого то за

раз собі пригадав: ,,1 Ісшч мене в 

день тісноти; я визволю тебе, і ти 

прославиш мене.'' 

Тоді оден чоловік підійшов до 

него і запитавен його, ,, Де ви ме
шкаєте?'' і бідняк відповів; "Я не 
маю домівки на цім світі.'' 

Так ходіть до мен~ і пообідае· 

те нині зі мною і дав йому свою 

адресу. 
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Після обіду він розсказав то
му доброму чоловікові історію 
свого життя - як він вийшив з 

вязниці і ЯІ{ батько дитини дав йо
му двайцять до.:ІЯрів. Коли він за

кінчив; чоловік той сказав: . ,Доб
ре пане, я е христіянином, і нако

ли ви хочете бути добрим, я по

можу вам ;ви можете мати місце при 

моїй роботі.'' І нині в місті Індиян· 

по.1іс той чо:ювік е одним з ІІро

водарів христінньского куІІецтва. 

Зіст~шляJО!JІ1 прrrмір доGрнх старих 

с:rів: "І rиич мене в день тісноти, 
я визвплю тебе, і ти просJrавиш 

мене.'' 
Отже як ви хочете зробити до· 

бро, перше всього призвіть Госпо

да і знайте, що Господь виробить 

ВСІ.Ші проблеми для вас. 

О ПРАВДИВІМ НАВЕРНЕННЮ 

ГРАФА КОРФА. 
ЗаІ\інчення. 

Господь жадае від нас добровіль
ного полишення пізианного гріха, хо

тяй би як він нас притяган. Гріх від· 

лучуе нас від Бога. Спаситель гово· 

рить кождому з нас: "хто не від ка· 
жеться від всего, - не може бути 
:Моїм ученх-нюм." (Лук. 14::·Ш ) 

Само-обманьство - то одно з 

страшних блу дів! Як страшно, коли 

душа радуе сама себе возродженною, 

а на ділі показується неправдою. Ду· 

ша! Вислjди серце свое, випробуй 

його! Чи нема в нім задних думок? 

Желаеш ти іскренно і чесно відказа· 
тися від своїх тайних ЛJVбимих грі· 
хів і принести їх в жертву своему 

Спасителю? ,, Чоловік в тім случаю 

відказується від всього, коли його се

рце не бажае задержати нічого. Єсли 
Господь цього жадае, то він готовий 

всьо лишити.'' 

"Віра многих людий, в наші дні, 

цілком переворітна. Люди вірують, 

що Ісус умер за гріхи; но вони не 

вірять, що Він зняв гріх.'' Сатана, 
премудрий в брехні, уміе часом цей 

факт вповні заслоdити. Єсли ти хочеш 
бути правдивим сьвідком Христа, то 

я раджу тобі частійше шукати соеди· 

нення з Господом. В самотности ти 

випитуй серце свое перед Ним. Чи 

не відділює тебе яка хмара або тьма 
від Господа твоего? Чи без закиду 
твое поступоване перед Богом, а не 

лишень перед людьми"? Ти в обовязку 

вияснити собі то питання- Воно важ

нійше нід всьої твоеї християньскої 
роботи. При всій твоїй обширній ви· 

димій роботі серце твое і душа твоя 
можуть показатися пустими. Длячого? 

Длятого що перед началом всякої ро· 
боти ти повинен укритися в Господі 

тобі треба научитися розмовляти з 

Господом твоїм в тишині. , ,Во так го
ворить Господь Бог, Святий Ізраїлів:. 

зіставшися на місци ін покою ви спа· 
слисяб; в тишині і упованю сила ва· 
ша; но ви не хотіли." (Ісаї. 30:1;j.) 

Хто прагне в життю неразділим о· 
го союза з Богом і перебування в Ісу· 

сі, той най не шукае СІ~ого життя. на· 
віть і в духовнім значінню сього ело· 
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ва. Відвертаючи очі від самого себе, 

най сповняе чесно і безкориетна то 

що служить на славу Вожу. Хто так 

ду~ає, о тім Господь бу де печалити· 
ся; Він благословить такого чоловіка 

в духовнім і земнім відношенню. Го· 

сподь дає вівцям своїм життя і життя 

3 ізбитком. Хто постиг це, у того лиш 

одно желання в серци -· іменна -
трудитись для Господа, лишаючи Й о· 
му вибір труду. Він не желає блис

кучої позиції а трудиться вірно, ра

дістно і тих0 там, де пост.авив його 

Господь. Достойність роботи не зак· 
лючається в її поверховнім вигляді, 
а в дусі в котрім вона виповюvється. 

Робота дитини Божої лиш тоді має 
ціну, коли вона є виконанана в ім я 

Боже і з любви до Господа Спасителя. 
Від домо-управителя Господь жа,дає 
лишень, щоби був вірним. (Кор. 4:2.) 

Єсли праведний жиє вірою, то 
він і служить вірою. Вірою він на· 

учився не оставатися від Пастиря і 

вірою научився не випереджати Його; 
він знає, що Господь приготовить .йо

гv до назначеної роботи. 

Гаряче усердиє не головна при· 

кмета вірного слуги. Лучший той слу· 

га, котрий 3 терпеливостею ожидае 

розказу. Хто не хоче себе здати Гос· 

поду з 11им, щоби Він підготовлнв йо· 
го до служення постепенно і в пов

ній тишині, той в кінци уподобиться 

до дерева, приносящого недозрілі ово

щі, його можна упадебити до дерева, 

звалившагсея пі,л тягаром овошів: то 

дерево не мало необходимо! зрілости 

і сили, щоби винести всю тяжесть їх. 

По Божому порядку овощі не тілько 

не зсушують життя-даючого соку де

рева, а напротів обновляють і збіль· 

ш 1юrь його. Є ели ділат('ЛЬ виноград· 

ника Господнього стоїть вірно на ді· 

.1і своїм і служить в пр~вдивім Дусі 

Його, то він бу де жити своею служ
бою, Його духовний чоловік бу ,в;е в 
нім розвиватися і дозрівати в зрості.'' 

Оден з вірних слуг Божих О. 
Штокмаер: висказав наступне: ,,Єсли 
Господь схоче ужити тебе на яке не· 

будь діло, то Він прикличе тебе до 

себе. В такім случаю ти зробиш біль· 
ше в однім році, ніж в трийцять ро

ках твоеї власної роботи без волі Бо
жої.'' 

Перебуванє в тишині зменьшить 

много-словя. Бог не хоче щоби ми 
журилися і пустосл:овили. Він желає 
щоби ми виповняли в тишині нашу 
роботу і зповняли її докладно. Ми 
повинні бути во.димі Духом Божим. 
Но щоби почути Його голос нам по
треба мати повну тишину в серцях 

наших Є ели ви так будете поступати 

то не зробите помилок і все піде до· 
б ре. Є ели ти не будеш духовно спо· 

кійний, то твій власний дух бу де те

бе водити. Правдива віра переносить 
тебе в личність Ісуса Христа. Ти за
чинаrш упевнятися, що твое щастя 

знаходиться в перебуванню в Нім. 
Щастя дітий Божих знаходиться в 

перебуванню в Христі. Желаеш жи· 
ти з Христом·? В такім разі научись 

перебувати в спокою, в довірю.'' 

Наскілько ти научишся жити з 

Христом, о тілько потоки води живої 

будуть зливатися на тебе. ]Кивучи в 

з дня на день з Ним, ти скоро пости· 

гнеш Духом Святим Його волю. Чо
ловІк гJд~н д )Ве~rи другого лlіfшень до 

того місця до коrр)ГJ сам дійшов. Не 
дальше! .,Не принимаючи благосло• 

веня для властної душі, ми тим пона

сим ущербок тисячам: ми пеt:ешкад· 

жаем в духовному оживленню''. 
Не жди, щоби сьвіт поняв тебе! 

Напротив! Тобі прийдеться часто пе· 
реносити його д-окори ; ти же неребу-
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вай в тишині свого сумління в тер
пеливости. Сьвіт, часто називає нас 

безумними, дивачними людьми. если· 
би ви бу ли від сьвіта, то сьвіт лю· 
бив би свое''. (Іван. Н>:19) ,,Буду
чи свобідними від самих себе (або 
яснійше сказавши від похотей гріха) 
ми бу демо робити ·велике вражіне на 

сьвіт. Ми повинні робити велике 
вражіння на сьвіті нашим поступо
ванем, инакше ми, ще до бе>рби, явля· 

емся перед сьвітом побіжденними. 
Слава Богу, · Ісус вже пабіди в 

сьвіт, а через Ісуса Він і дітей своїх 
робить побідителнми (Рим. 8: іЗ Б, 37. 
І Іван. 5: 4, 5). Ми побіждаем сьвіт 
не власною силою, а силою Христа. 

Христос дарує дітям своїм всю по
біждаючу силу, через котру і вони 

стаються побідителями. .Ми пережи· 
ваемо на досьвіді що йогп псбіда на· 
ша побіда. (Кол. ~:1;). І Іван. 4:4). 

Ми не видаєм себе за побідників 
сьвіта, но ми ста.:rися через віру спіль· 

никами Пабідителя сьвіта':. 

Вороги наші, в глубині серця, 

бояться в нас Ісуса; нас самих вони 

цілком не бш:ться. ,,Нас ненавидять 

задля Ісуса, а не за для Бога". Для

того, навернена душо, перебувай в 

Hi.VI і побіджуй Ним. Христос побі· 
д:ш кня:ш сьвіта сього своїм послухом 
до с:-.1ерти. (Іван. lG: 7, 1:2). Завдяки 

тому, дитя його може бути все рад1с· 
не і спокійне, недивлячися на всі, 

тру дности котрі нетрічаються йому так 

в духовнім як і в тілеснім життю. 

"У вас же і все волося на голові пе
релічене". (Мат. 10 :Яn). Є ели ми 

дивимося на сь.оіт без Ісуса, то нам 

представляються безконечні, непо

бідимі трудности. Не так дr:уг мій? 

Наша віра е якби каналом для злитя 

ся Його сили; вона со ідиняє нас з Хри· 
етом. Перебуваючи в Нім, ми побі· 

димо гріх. Духовний сnоІ~ій, ТІІШІJЕа 

перед Богом, дуже важні для христі· 
янина. Хто хоче жити з Богом. той 

мусить перебувати в ти шині і супокою. 

Щоби душа не впала в журу, треба 

перебувати постоянно в молитві. Що 
за дивна тайна жити в тишИІ-Іі з Icy
COl\1, бути Ним вдоваленним і все ос

таватися при Ним. "J сус единий може 
нам дарувати блаженьство: і наповю'. 

ти нас своею любовію і ніхто иньший 

окрім Нього!'' 

Ісус-початок і конець нашої віри, 
Хто Його має той має Духа Святого 
і знае Отця. , , В нім живе вся повно

та Божества тілесно." (Кол. ~:D). І 
від повноти Його ми всі прийняли бла
годать на благодать.'' (Іве:tн. 1:16). 
, , Щаби вам сповнитися всею повнотою 
Божою." О тім стиху Лютер так ви

разився: "Повнота Божа дана нам на 
то, щоби ми, так сказати, були повні 

Богом; щоби милости Його нельми 
зливалися на нас. Повнота Його дана 
нам, щоби Дух Його обвлік [або одя· 
гнув] нас відвагою в боротьбі і осьві
тив нас світлом своїм. Повнота Божа 

дана нам нато, щоби життя Його бу. 
ло в нас, щоби радість Його була на· 
шою радостею, щоби любов Його в 
нас розбуджувала любов; одним слс· 

вом, щоби всьо що Він е і що Він 
має, і в нас проявлялося і умножало· 

ся. Він дарує нам, не лиш в части 

але в повноті всі привіле:r'ії дітей Бо
жих. Повнота Божа повинна прояви

тися в наших розмовах, думках і в 

цілим нашім життю; все життя повин· 

но стати Божественним.'' 

Єсли вс~ те що написане повище , 
правдиве, то лишається два ненару

шимі факти: Без Ісуса ти не ::'.ижеш 

зробити нічого. 3 Ісусом ти 1ю;кєш 

зробити все. 
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Прочитай з молитвою слідуючі 
стихи: , , Я есьм, лоза а ви гадузки: 

хто перебуває во мні, і я в нім, той 

принесе много плода; бо без мене не 

можете робити нічого." (Іван. 15:5). 
,,Все можу в укріпляючім Ісусі Хри-

сті.'' (Фил. 4:14). Господь сказав ме
ні: , ,Доволі для тебе благодати Моєї ; " 
бо сила моя в немощі звершується, 

длятого і много ліпше бу ду хвалити-· 

ся· своїми немощами, щоби вселилась 
в мене сила Христова. (Il Кор. 12:9.) 

ЩО ДУМАЄТЕ ВИ ЗА ХРИСТА? 

"Фарисеї,-яку доп.шу ви маете 
до Ісуса?'" 

,,Він їсть з митарями і гріш
никами.'· 

, ,І ти Кайяфа, що ~аеш сказа
ти за Нього?" 

"Він є богохульник, тому що 
Він сказав, 'Від нині побачите Си
на Чоловічого, 110 правиці сили, і 

грядущого на хмарах Небесних.''' 

"Пила те, яка твоя думка ·г•: 

,~Я не знайшов ніякої вини в 

чоловіці цім." 

, , І ти, Юдо, що продав твого 

учителя за срібняки, що ще маєш 

кинути против Нього?'' 

,,Я згрішив, здрадивши кров 

невинну.·' 

,,І ви сотники, і жовніри, що 

вели його до хреста, чи маете, що 
сказати против Нього?:· 

. ,Справедливо то був Син Бо-

жий." 

,. І ти ди 51 воле?" 

,,Він є Син Божий." 

"Іване Хрестителю, що думаеш 

ти за Христа?'' 

,,Це Агнець Божий': 

:,І ти Іване Апостоле?'' 

,,Він е ясна ранішва Зоря." 

"Петре, U..I.O скажеш ти, за сво-
го Учителя?': 

,, То є Христос Син Бога жи-

вого.'' 

"І ти Тимофію?·' 
,,Мій Господь і мій БІJг." 

,.Пав.1е ти переслідував його; 

що засвідкуеш ти против Нього?'' 

,,Я перечисл-Ів все, і все що 

надбав. вважаю за втрату, ради 

вищого розуміння Христа Ісуса 

мого Господа." 
,.Ангели н~бесні, що думаете 

ви за Христа?'' 

"У вас родинея Спасите.1ь, ко
трий е Христос Господь:' 

"І ти Отче Небесний, що зна
еш все?" 

, ,То е Син мій J1I06ИI':'f в котрім 

мое благовоління. 

,,Дорогий читачу, що думаеш 

ти за Христа?" 
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ЕХО В АЛЬПІЙСЬКИХ ГОРАХ. 
ГОСПОДЬ ГОВОРИТЬ: 

Всі земні правительства призна

ють за необхідни~, для забезпеlrення 

порядку і добробиту поміЖ підданни· 
ми, установити права, і ставлять пе

решкоди рабівництву. Від всіх що 

завимаються торговлею вимагають 

у держувати докладно запискові книж· 

ки, котрі можна би переглянути і 

зконтролювати їх сбороти, можливо· 

же щоби Господь, вмі щающий в сер· 

це Ч()Ловіка потрібність порядку, не 

установив жадного права, не вправа· 

див ладу, і не видав закону для пе

регляду нашого земного життя? 

Питається, сотворивший небо і 

землю чи уступить в мудрости зем· 

ним правителям? 

Справедливо-же як твердять де· 

котрі, бу дьто Бог непастановив ніяко

го закону, що кождий може жити, як 

йому хочеться. без страху відвічаль

ности за все зроблене, або не випов

нене на земли'? 

Но, Бог перевнешае правитель
ства земні, як Творець перевнешае 

творенr>, як майстер перевнешае діло 

рук своїх. 

Не вже ж Бог прему дростею Сво 

ею сотвDривши:й сьвіт. покажеться ме

ньше мудрим в управленню ніж Його 
сотве>ріння·? Яко законодавця уступить 

Він чоловікови, котрий получив від 
Нього дихання, життя? закони приро· 

ди, котрими управляється матеріяль· 

ний сьвіт установлені Ним; невжеж 

д.'ІЯ сьвіта духовнJго не видав Він 

"Люди дадуть вілповідь в Jtень сулу'' 
(Мат. 12::36). 

"Немп бо нічого закритого, що не ві,'1· 

криєт~>сн, ані захованного, що не вшшІпь· 

си! (Мат. 10:26). 

законів для управління·? Чи можна 

собі виобразити, щоби стояqе вище в 

порядку сотворіння, :-rоставлено Ним на 

ниший степень в порядку управління'? 

Чи рішив хто, основуючи більшу 

торговлю, опираюqися на точно у ,дер· 

жаних книжках, ~айняти до завідуван
ня ділом много управителш, щоби 

здали рахунок а не установити жад

ного порядку і права, а дати повну 

свободу робітникам, робити як хотять, 

тратити час і майно, не даючи жад 

ного рахуНІсу зі своеї роботи'? 

Чи бу дують кораблі, щоби gідда· 

ти їх на жертву елементам без нія

кої ціли, без капітана, даючи кождо· 

му морякави право рJзпоряджатися 

по своїй волі і розумінню? 

Но! люди не суть такі не розум· 
ні; і Бог не меньше їх мудрий. Сот· 

воривши сьвіт, землю і чоловіка, ві

нець Його творення, Він не відказав· 
ся від кермування (управлення чоло· 

віком і установлення для нього зако

нів [прав]). 

Не істнуе, ані один добре зб у до· 

ваний торговельний дім, ні одно желі

зниqе товариство, ні одно правитель

ство, котре не ви~шгалоб щоби слу· 

жащі здавали рахунок перед настоя· 

телями. Так і ми позволимо собі ви

образити що Господь сам схоче в по

елідний день дати рахун()К вселенній 

в Своїм управлінню Н(;Ю. Ве.1ика бу· 

де наша радість на небесах, ко.1и по

явиться нам літопись сьвіта сьсго, в 
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котрій відкриється вся премудрість 
ВJжа і безвимовна благість Його. · 

В кождім управлінню. порядок і 
д:жладні~ть необхідні. Не істнують 

подробиці. Брак пару r.;:ентів пошкп

дить докладности рахуНІ\у. так як і 

помилка в тисячах. Подібно до цІ,ого 

в рахунку Божім, не істнують дріб· 

ниці. Мало важних гріхів не може 
бути. ,,Хто згрішить в однім чим не

будь; той стаеться ви новатим ві всім.'' 
(Яков. 2:10). 

Одного разу прийшлося мені в 
Парижу очікувати на стациі одного з 
моїх приятелів. В часі мого очікуван
ня приїхав пої.зд, но не той на кот· 

трого я чекав, це дало мені можність 

приглянутися всІ--ому що діялося кру· 

гом мене на стациї. 

Я видів с.1ідуючє: поїзд 111.е не 
успів остановитися, як один зі с;Іу
жащих підбіг д:) старшого кондуктС1· 

ра~ стоячсго у дверях Еаr'она. взнn 

від нього справоздання і поспішив в 
контору (офіс). Бувши близько вікна 

я міг видіти як він уважно переглл· 
дав дані йому папері, відтворив па-

РУ більших книг і почав записувати 
докладно все потрібне до зазначеня. 

Потім, він ЗаІфИВ книги, поставив іх 
на місце взяв другий лист і поробив 
в нім сноі замітки, тоді разом зі спра· 

возданнем передав в сусідню кімнату 

другому уряднику, котрий почав ним 

заниматися. В той спосіб половина 

пасажирів ще не вийшла зі стациї, 

як всьо що тичилося до їх поїзда і 

подорожи було занесене в книги 

управління. 

Той сам поспіх, тота сама уваж· 

ність, тота сама докладність, видна у 

всіх відділах управління. Кождий 

урядник віднічальний за виповненnя 

свого обовязку, в відданю в подрсби-

цях справоздання, тим Іютрі нагля· 

дають за їх роботою. Всьо записуеть

ся в свій час і по порядку. Робота в 

конторі іде на рівні з рухnм на ста· 

щ1ї і навколо НРЇ. Многі нодорожую· 

чі на же:Іізницях не мають поняття о 

тих обширних справозданнях~ кстрі 

в~дуться невидимі для публики, як би 

за кулісами. Р1'бота іде без упину, 

хотяй о ній не зFІають тоті, для кот

рих вJна ведеться. 

В мудрости і докладности чи ус· 

тупив Госп()ДЬ чолові кові'? Чи в сот во· 

ріннfl) сьвіта покажеться меньше по

рядку. як в постановах людсь1шх? 

Но! істновання нашого життя,, ужи· 

ванне спосібностей но.ш:их, почу~::аЕе 

нашиї душі, богато важнійше в очах 

БJra, ніж люди прив~шли думати; там 

далеко від очий, пишеться п:1мяткова 

книжка о всім що робиться на земли. 

Het стациї як відомо, скоро 3Ла

годжений поїзд до подорожи, то оден 

З урЯДНИКіВ ЗсШИСуе В СВОЮ КНИЖІ\У, 

вумер ЛЬОl\0.\ІОТИВИ і ІОЖДОГО ВаІ'она ; 
всьо то записуеться в Ішиги товг.рис

тва і таким способом знаний е нумер 

поїзда, його мета, сила льокомотиви 

і вмістимість кождого ваr'она. Вираз

но тоже говuрить і Давид: "В Твоїй 
книзі записані всї дні для мого життя 
зазначені." СПс. 1:і8: Ні). ,.У вас і 

волося на голові почислене,'· говорить 
Ісус Христсс. (Мат. 10 ::·Ю). , . Ксждий 
з- нас за себе дасть рахуноІ\ перед 
Богом,'' повторяе апостол Павло (Рим. 
14:12). 

Я памятаю, як в часі мого шкіль· 

ного життя в Швайцарії, прийшлось 

нам подорожувати через Альпійскі 
гори. Одного ранку ми най:плиеь в 

однім із гірних переходів на більшій 

висоті, і як раз почули чудну музику· 

віддаючу ехо і наповняючи воздух 
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своїми перемішаними звуками. 

3а закрутом стежочrш попався 
нам чоловік з великим чабаньским ро

гом: а перед нами показався глибокий 

непроглядний рів. або пропасть~ про· 

сrираючася вдаль. Музикант виграв 

пару нот на евоїм інструменті а за 

час котрий нам показався дуже дов· 

гим, серед глубокоі тишини, почулись 

з за пропасти з виразностею і яснос· 

тею і силою тоті самі ноти, повторя
ючися одна за одною. 

Чи не страшна думка, що всі на· 
ші діла будуть явлені перед престо
ло-м Божим в день суду з такою точ

ностею, з яrшю ехо гірних висот по

вторила звуки видані з цього боку 

пропасти. 

Вершини судили ща Божого сто

ять ще троха задалеко від нас, Ішли 

можна так виразитися, щоби нам бу· 

ло можна вже тепер чути відгомін на

шогJ життя; но, - без сумні~у в свій 

час ехо заговорить! Життя чоловіка 

іде своїм порядком. відгомін наших 

кроків зникне в тишині вселенноf, 

здз.еться без сліду. Подумаеш, що ні

хто не чув, ніхто не бачив і що, ко

ли цього тіла в котрім проведене на· 

ше життя не стане, прийде всьому 

кінець. 

Однакож воно н~ так..... підож· 

діть! Тишина лиш короткий час. Є 

хтось що в необнятім світовім прос· 
торі зауважуе всі обставини життя на

шого, мисли, чунства, слова, поступ

ки і точно як пропасть Альпійська, 

ПJ хвилевім мов•шню, передала нею 
приняті звуки в доклзднім їх порядку 

без найменьшого змінення; також і 

життя наше повторене буде по nоря· 

дку, так як ми його пережили. 

Закони сьвіта виповнять свою за· 
дачу з такJю докладноетею як і за· 

кон натури виповнив свое діло, між 

Альпійськими горами. того па:шпного 

для меnе дня. Случип,ся :\Іузиь:антові 
афальшувати, всі його старання пока

жуться безсильними щоби фальшиву 

ноту вернути, нота прозвучала: і от, 
серед глибокої тишини гірської про

пасти, повторяеться вона яка вона е! 
Так і хтось хотя й невидимий і незна
ний для многих, зазначуе всі подріб· 
ности нашого життя, щоби принести 

іх всеціла в день судУ. , , Говорю вам,'' 
каже Ісус Христ,>с, "що за всяке пу· 

сте слово, яке говорять люди, дадуть 

вони рахунок в день суду.'' (Мат. 
1:2 ::іІі). 

* * * 
Стр~шно подумати, що кождому 

прийдеться ,два рази переживати свое 

життя, раз тут на земли, другий раз 

на тамтім боці могили - перед прес· 

толом Божим в поелідний день. 
~т uийця переживае убийство своР, 

злодій свою крадіж; но цим разом вже 

не тайно а при сьвітлі перед цілим 
сьвітом. Тоді почуеться сильний голос 

бездни, повторЯючої зі страшною то

ЧfІостею всякий відтінок минувшого 

його життя, удоводняючи її до най· 

меньших подробиць. 

,. Но, нема нічого закритого, що· 

би не відкрилося, ані нічого тайного, 
щn не буде виявлено. (Мат. 10:26). 
Всякий наш крок даеся чути, або на 

небі, або в пеклі. Життя наше мае вплив 

на окружаючих нас до доброго, або 

злого; стоячи за Богом або :rроти Нь о· 
го. Вплив кождога поступка такий ро· 

змаітий, як і спосібности каждого чо

ловіка. Всякий живучий чоловік г.а 

земли, причиняеться до спасения 

або до осу дження ОІ{ружаючих. 

Скоро закінчиться наше I~opon:e 

перебуване, послjдні к~скп пro2Fyt.:a~~ 

на земній дорозі, псслі.Jні c.lCEa r.a=: 
поступки з Д()КJ:а.JР.ссн ю :.:агп:·у~::-
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ся в памяткову книгу Вожу. 

Настане минута тишини; а пото
му сповниться велике виконане гос

ліднього дня, на котрий бу дуть пок
ликані всі смертні, не беручи під ро
звагу чи вони хотять, чи ні. 

Послухайте слів ап. Івана котuо
му Бог відкрив те. що має бути: ·.,І 
увидів я великий білий престол і си· 
дящого на нім, від лиця котрого втік· 
ло небо і земля і не найшлось їм 
місця.'' 

Також бачив я мертвих, малих і 
великих, що стояли перед Богом і ро· 

згорнуто книги; ще иншу книгу роз· 

горнуто то есть життя ; і суджено ме

ртвих з того, що написано в книгах, 

по ділах їх." (Відкр. 20:11, 12). 

Як страшним покажеться день 

цей! Кінець земного тру ду досягнутий: 

рід людський, живучій на ній мусить 
здати рахунок. Діяльність сьвіта зве· 

ршилась, замкнуті книги, віддані до 

перегляду незадовго бу дуть знов ро· 

згорнені. 

(Далі буде) 

МИЛОСЕР ДИЄ БОЖЕ. 

Мало таких що тому нір~ть. Лю
ди знають що то значить сочувству

вати в терпіню. Вони знають як ду

же чуственно обходяться родичі зі 
своїм хорим дитятем і як приклада

ють всі старання щоби вигоїти його 

рани або зменьшити його біль. Що 

до Бога, вони не думають, щоби Він 

відзначався подібною любовію і тер· 
пеливостею. Вони дивляться на Ньо· 
го, як на лікаря, котрий вже так при· 

вик дивитися на всякі терпіння з хо

лодною кровію, що і на них дивиться 

без всякого чуття і холодно-кровно 

розсу джуе, які би способи найліпше 

прийняти. 

Єсли ми собі позволилим дивитися 

на Бога в той спосіб, то може бути, 

Він і покажеться для нас таким, тому 
що Він нам даеся пізнавати чеrез Еа

шу віру. Через це, не перестає Він 

бути таким, яким іісго представлакть 

пророки і апостоли, т. є. дуже спочу

ваючим. В Нім нема байдужности 

"Господь вельми милосердний і благий.'' 

(Яков. 5:11). 

для людського терпіння. Не для сво

го вдоволення докучає і причиняє те· 

рпіня синам людським; а навпаки: в 

кождій недолі їхній він не покидав їх 

і ангел лиця Його спасав їх. " (Ісаї. 
63 9). Сльози пролиті Ісусом дають 

троха сьвітла, для потнердження тоі 

любови, яку мае Бог для чоловіка. 
Скажіть мені прошу, хто научив 

матір бути та1с спочуваючою? Хто нло

жив те чу дне чуття д::>броти в іі сер· 

це Хто сотве>рив їі в такий спосіб що 
хотяй-би вона була в многім само· 
любна, вона не може зза свого само

любства, не льнути до колиски свого 

маленького з терпеливостею, жалем і 
лю5овііо'? Хто зрпбив її материнське 

ухо таким чутним, що найменьший 

крик її дитини дражнить їі слух'? По
дивіться на ню! Воаа посвятила всьо 
- свої очі, уха, язик, свої руки, но

ги і всьо тіло і душу, свої спосібнос· 
ти, одним словом все на борбу з го· 

рем своєї дитини, для осягнення ви· 
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щого добра. От, це е шк,то, через ко

тре ми повинні дивитися на повноту 
сотвореного Богом. 

Чуття в серци матері говорять 
о ще більшім чуттю в серци Того, 
Хто її сотвf'рив такою. Хто сотворив 
її уста так, що з них виходять люби

мі і душу дотикаючіся вражіння, сам 
без сумніву, дивно знае голубити, по· 
тішати і благословляти. Но де та ди-

тпна, що()п nci П rnpя терn:нІі:'і r.\
ли усунені родите~п,скпю опіко1о. 

Віруючому-же не може з,даритися 

таке страдания, мале чи велике, зви· 

чайне чи надзвичайне, для котрого не 

знайшлобися влучного, мягкого слова 

Божого, з уздоровляючими власностя· 

ми, котрого силу може задержати ли· 

ше нь наше н едовірре. 

---~-......... ---

ВПЛИВ СЛОВА БОЖОГО. 

Слово Боже роз:мягчае серце 

одного чоловіка і приводить йо

го до поюншюІ, другого серце ще 

гірше затверджуєсь в гріхах. 

Один віддається в руки Спаси

теJrя, д;Jvгий відходить з проклят· 

тнм. Те саме сонце що розтопляє, 

розмнгчуе смолу на улиц~х, зат· 

верджує глину в неможливий спо

сіб. Любов що змнгчила і перемі

нила Петра, послужмJІа Юді дu 

ожерсточенн і здради. Дивись, sш 

слухаєш Слово, не ожерсточай 

свого серця для приняття нравди, 

щоби не затвердла в гріхах, на 

вічну погибель. 

--------·--

ПРАВДИВИЙ ПАТРІОТИЗ.І\tl. 

Такі що виображають себе ІІа

тріотами і опираютLсн на тім що 

воно цілком рационально коли во

ни лю6.,1ять свій край то чужий 

треба ненавидіти, суть Фундамен

тально найгіршими ворогами сво

го краю. 

Усяка гіркість, гні_в, і ярость, 

крик, і и1айка нехай зникне від 

вас зі всім лихом. 

Будьте-ж один до одного до

брі, милосердні, прощаючі один 

Людина може дюбити свій 

край і націю без абсошотного від

тіння ненависти або пониження 

для других. Сьвіт ще жде братс

тва правдивих патріотів, котрі по· 

кажуть свою розумну Jrюбов до сво

го краю, великодушієм до других 

країв. 

одному, якож і Бог у Христі про· 
стив вам. (Єфес. 4 :31,32). 

Де е брак любви, там істнує 
ненависть; а по множена ненависть 

е війна. 



24 СЬВІДОR ПРАВДИ Падалист Грудень 192::1 

ЩО ПИШУТЬ ПРО "СЬВ. ПРАВДИ." 
Вінніпег, Ман. Дорогий во Хри· 

сті брате В. Rлочков. 
Я тільки що одержав перше чи-

сло ,,Сьвідка Правди, '' за що серде
чно вам дякую. Дуже мене тішить 

це, що, по довгому часі, , , С. П .. , . 
знов видається. Хай Господь сам бла

гословить обильно ваше підприємство. 

При цім залучаю $1.00 передплату 
на оден рік. 

3 щирим поважанням, і молитва
ми за найкращий успіх остаюсь ваш 
во Христі П. Кундий. 

Ню йори. 20-го Жовтня. Любий 
брате во Христі В. Клочков. 

По перечитаню ,,Сьвідка Правди" 
я знайшов що якраз такого , ,Сьвідка'' 
потрібно для нашого У краінського 
народу, і тому залучаю при цім лис· 
ті $7.50 за котрі прошу посилати С. 
П. на мою адресу по два примірни
ки, ~ також на подані адреси при цім 
ЛИСТІ. 

Желаю вам успіха в роботі ва-
шій. Іван Пятиовский. 

Семимарія Пл л, Тексас. 27 -го 
Падолиста. Дорогий в Гоrподі брате 
В. Rлочков: 

Цим доношу вам,щомавим нагоду 
читати журваля ,, Сьвідок Правди.'' 

котрого ви відновили. Мене він дуже 
обрадував. Панеже я відчував велику 
потребу подібного журнала серед на

ших Українських братів і сестер, як 
тут за океаном так і в старім :краю . 

. "Сьвідок Правди" саме слово оз
начає бути сьвідком т. є. говорити 
правду. А сьвідок не має права го
ворити ані більше ані меньше, а ли
ше то, що бачив, що знає. Отже наш 

нарід дуже потребує таких сьвідків, 
як літературно так і на слові, котрі 
неслиб .Правду Христову. Ми маємо 

тепер досить сьвідків, но вони него-

ворять людям правдІ: а тюж. Не Щf)· 

би воздвигнути, віками затемнений наш 
нарід, ми для тої праці потребуємо 
вірних Христових сьвідків, котрі не· 
слиби чисту науку Ісуса Христа. 

3 тим листом посилаю $1. 25, як 
річну передплату і желаю ,, Сьвідко
ви Правди'' як найбільшого успіха в 
ширеню Євангельскої Правди. Моя 
молитва Господу, щоб вjн благосло
вив кождий рядок сього журнала для 
спасения много погибших душ і, як 
вірний сьвідок показав дорогу до спа· 
сення многим. Сердечно здоровлю 
всіх читачів сгого журнала і з брат· 
ньою любові ю зістаюсь. 

В. Перетятио. 

Вінніпег, Ман. 21-го Грудня. До
рогий во Христі бр. В. Rлочков. 

Я отримав від вас "Сьвідок Прав
ди:'' котрий мене дуже. а дуже ура· 
дував. А найбільше мене це ураду
вало що моя молитва була вислухана 
моїм Отцем Небесним що праця ду
ховна воскресла на всході. 

Любий брате. Я щиро вірю що 
Господь вручив вам цю велику і свя· 
ту роботу продовжувати, і шоб мно
гі грішники через ню навернулись до 
правди! і знайшли по кой душам сво
їм у крові Ісуса Христа. 

Отже я прочитав , ,Сьвідка Прав
ди'' дуже уважН·) і то аж два рази 

і я вірю що він є дійсно ,, Сьвідком 
Правди" бо кожда допись мае духов· 

ну поживу і живий клич. Нехай Го
сподь обильно благослевить , . СьвідІ<а 
Правди", а також його сотрудників 
і менаджера того всього тру ду ,що 

Господь вручив у ваші слабі руки. 
Продовжуйте ваш труд святий доки 

вам дано совершати Його святу ро
боту. 

Ваш меньший брат і сотрудник на 

ниві Божій. 
М. Н. Кривецьиий. 
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