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Вступ 

"Бога ніхто не бачив, ніколи" -
каже Святе Письмо (Ів. 1, 18) й мо
же ніодин вислів не знайшов стільки 
відгомону в людському серці, як са
ме цей. Тому ще й тепер кажуть не
довірки, що Бога нема; а маловіри й 
усі слабодухи тільки знизують раме
нами й кажуть: "Хто його знає -
чи є Бог?" 
Питання: "Де є Бог?" - це мабуть 

перше чи одне з перших питань, що 

його вже мала дитина ставить своїй 
матері. Колись може й Ти, сидячи на 
колінах Твоєї мами, запитував її: 
"Мамцю, а де є Бозя?" Тоді мамця 
показала Тобі пальцем угору й каза
ла, що там, угорі, над золотими зо
рями живе наш Бог і Отець. Було це 
давно. Але й сьогодні не знайдеш ін
шої та розумнішої відповіди на це 
питання. 

Як давно існує світ і людина, так 
давно існують ці вічні питання: "звід
ки й куди?" Звідки взявся цей світ, 
звідки те сонечко ясне, чудовий мі
сяць, незлічимі зорі? Хто поставив їх 
на тих відвічних дорогах, що ними 
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вони постшно літають у безмежних 
просторах? Хто означив їм біг і за
здалегідь усунув усі перешкоди? 
Звідкіля життя на землі? Звідки лю
дина в світі? Звідки й нащо те все? .. 
Отакі й подібні питання мучать люд
ський рід. Турбується ними мудрець, 
що розумом розкопує й розкладає та 
аналізує світ; ломить собі голову над 
ними й той, що його хвиля життя не
се, ку ди попало, мов безвільний ли
сток. І чого вже людина не доконала, 
щоб на ці питання знайти належну й 
задовільну відповідь? Ось, пройшла 
безліч країв, провертілась у нутро 
землі, зміряла глибінь моря, розслі
джує все, що в землі, під нею й над 
нею. Ось, присилувала мряковиння 
зір відкрити ритм своїх рухів, прика
зала світляним промінням подати чи
сло своїх тисячемилених кроків, іскри 
блискавок здіймила з хмар і згубну 
їх силу запрягла в ярмо служби лю
дині. Розсліднла людина й себе само
го, мистецьку будову свойого тіла, 
таємні сили й пориви свого духа, 
стерла порох із памятників давної 
старовини й відчитала цікаву історію 
своїх батьків і прадідів, аж до пер
вісних мешканців землі. Людина спі
знала, що вона має здібність пізна
вати тайни й роздумувати, має здіб
ність виплисти з замотаних питань 
на ясні води, збирати своє пізнання й 
робити заключення. А коли так, то чи 
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не могла б вона, приглядаючись усьо
му навколо себе, дійти до початку 
всього, до пізнання Творця всесвіту 
-Бога? 

Світ - мов велитенська книга роз
горнена перед кожною людиною. 

Тільки ж треба вміти читати в ній. 
Треба навчитись азбуки, щоб, опісля, 
могти відчитати з тієї книги велику 
премудрість, що в ній міститься. Бо 
ж міліони тих букв розсипав Х т о с ь 
у природі й кожна з них так і кличе: 
"Бери й читай, читай уважно, а ви
читаєш премудрість, що є над усяку 
людську фільософію!" 

Велич і краса світу 

Поганський мудрець, природозна
вець і фільософ Аристотель, що вмер 
322 року перед Христом, раз таке 
написав: "Як обсерватор на горі Іда, 
при погляді на боєво упожене грець
ке військо на рівнині, на їздців і на 
боєві вози, на впорядковану піхоту 
- мусить прийти йому на думку, що 
мусить хтось бути, хто ту військову 
масу тримає в порядку й поступом 
її рядить; як моряк при погляді на 
корабель, що захоплює сприятливий 
вітер до своїх вітрил, є переконаний, 
що на кораблі мусить бути досвідче
ний керманич, який провадить кора
бель до пристані, так ті, що перші 
звернули свій зір на небозвід, на 
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впорядковані ряди зір і обороти сон
ця, шукали творця й управителя, що 
рядить тим безмірним порядком і 
мусіли вони прийти до переконання, 
що все це не могло постати випадко

во, та що мусить воно бути твором 
відвічної сили." 
Так писав великий учений поганин 

у давнині, коли ще не було далеко
виду, а тільки голими очима пригля
дався зоряному світові. Що ж сказав 
би він, коли б міг дивитись на зорі 
модерним далековидом, що тисячу 

разів побільшує все? 
Коли европеєць-безвірок знайшов 

арабського члена своєї виправи на 
молитві, запитав його: "Звідки зна
єш, що є Бог?" Простий араб дав 
йому дуже влучну відповідь на його 
питання: "Коли дивлюсь на пісок Са
га ри, то із слідів пізнаю, хто йшов 
туди, людина чи звірина; коли ж див
люсь на світ, то також із слідів пі
знаю, що туди ходить Бог." 
Як виглядають Божі сліди в при

роді? 
Подивімся на нашу землю та на 

зоряний світ. Наша земля в обводі 
має 40,000 кільометрів. Поверхня 
землі має 510 міліонів квадратних 
кільометрів, з чого вода займає 360 
міл. квадр. км, а суходіл 150 міл. 
квадр. км .. На ній живе 2,351,113,000 
людей. По обчисленню природознав
ців, наша земля вже досить стара, 
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бо живе вона самітно вже 2 до З мі
ліонів років. Та сонце ще більше, ніж 
наша земна куля. В нашому сонці 
можна б помістити 300,000 таких ве
ликих куль, як наша земля, а це зна

чить, що воно стільки разів більше. 
Віддалене воно від нашої землі на 
150 міліонів кільометрів. А найближ
ча до. нас зірка 225,000 разів дальше 
стоїть від нас, ніж сонце. Світло, що 
перелітає 300,000 кільометрів на се
кунду, потребує 8 хвилин і одну тре
тину хвилини, щоб від сонця долетіти 
до нас; але воно потребує около 
трьох років, щоб дійти до нас від 
найближчої зорі, 17 років, щоб дійти 
до нас із Сирія, найкращої зорі на
шого небозводу, й 43 роки потребує, 
щоб дійти до нас від полярної зорі. 
Коли б ми хотіли дістатися до сонця, 
то пішки треба б нам іти 10,274 ро
ків. За той час землю могли б обійти 
3,750 разів, ідучи 40 кільометрів на 
годину. Поїздом, що гнав би 1 ОО кі
льометровою швидкістю, треба б нам 
їхати до сонця 170 років. А літаком 
треба б летіти 17 років без перерви, 
при 1000 кільометровій швидкости. 
А є зорі й тисячі разів більше відда
лені від нас. Голим оком у ясну, по
гідну ніч можемо бачити всього кіль
ка тисяч зір на небі. Та багато зір ми 
не бачимо й не розріжняємо голим 
оком; і ближчі з них представляють
ся нам, як світляний шлях, що його 
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ми називаємо "молочною дорогою," 
або мряковиною, а по народньому 
"чумацьким шляхом." Учені астро
номи-звіздарі нараховують 50 мілі
ярдів сонць у нашій "молочній доро
зі" і кажуть, що промінь світла, який 
300,000 кільометрів пролітає за одну 
секунду, потребує аж 20,000 років, 
щоб долетів від молочної дороги до 
нашої землі. Таких великих, але ще 
більше віддалених від нас мряковин 
учені нараховують на високі тисячі й 
кажуть, що кожна з них має в собі 
безліч міліонів зір. Ті модерні вчені 
говорять, що світло з мряковини Ан
дромеди потребує аж 6 і пів міліона 
років, щоб долетіти до нашої землі; 
а мають бути й такі зорі, яких світло 
від початку світу ще не долетіло до 
нас, хоч є в дорозі до нашої землі. 
Вчені астрономи начислили до сього
дні 100 міліонів зір, що є сотки, ба й 
тисячі разів більші, ніж наше сонце. 
Напр., звіада Бетелrеза є аж 50 мілі
онів разів більша, ніж наше сонце. 
А що ще дивніше, це ріжнородна 

величезна швидкість, з якою ті rі
rантські маси зір літають у просто
рах над. наш~~ головою. А при тому, 
летять 13 наибtльшою докладністю й 
точністю, не загороджуючи дороги 
одні одним та не розбиваючи себе 
взаємно. Ось, авізда Bera летить по 
своїй дорозі зо скорістю 24 кільомет
рів на секунду (гарматня куля зро-

-8-



бить тільки пів кільометра на секун
ду). А все таки, потребувала б вона 
280,000 років, щоб до нас долетіти. 
А що ж сказати про звізду Арктура, 
що за одну секунду зробить 647 кі
льометрів? Та й це ще не багато. 
Вчені Едвін Габбел та Мілтон Юман
еон обсервували багато молочних 
доріг, і ствердили, що декотрі далекі 
молочні дороги летіли в просторах 
зо скорістю 25 міліонів миль на се
кунду. Наша земна куля також не 
стоїть на місці, як заморожена. Вона 
крутиться навколо сонця й за один 
рік обійде його тільки один раз. На
ша молочна дорога також крутиться 

навколо свого асередного сонця й 
учені кажуть, що вона обернеться 
навколо свого сонця раз на 250 мілі
онів років. Наша земля навколо сон
ця мусить зробити 940 міліонів кі
льометрів, це значить, що вона летить 
зо скорістю 108,000 кільометрів на 
годину. Що за швидкість, які зава
ротні числа й міри швидкости! А по
думаймо тільки, що треба б 1 О мілі
ярдів поїздів, щоб нашу тяжку землю 
зрушити з місця. А ось, з якою легкі
стю літає вона в просторах і не запа
деться в безвісні пропасти вселенної. 
Хто її жене? Хто підртримує всі ті 
велитенські небесні тіла? Хто ними 
кермує? Хто захоронює великий все
світ перед катастрофою? Просто 
відчуваємо важкість слів великого 
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вченого Пастера, що їх він сказав, 
коли обирали його членом Академії 
Наук в Парижі: "Що є над зоряним 
небом? Новий зоряний небозвід. До
бре, але що там далі за ним? Що? 
Людському духові знову й знову 
вперто натискається питання: що є 

над тими зорями? Відповідь, що над 
ними є безмежні простори, час, без
конечність - це не є ніяка відповідь. 
Такі слова - це порожні слова й 
такими катеrоріями ніхто не може 
думати ... Якщо людину опанує така 
сильна й уперта думка, то не лиша
ється їй ніщо інше, як тільки впасти 
на коліна ... " А великий Нютон так 
сконкретизував внелід своїх глибо
ких студій над величністю й гармо
нією всесвіту: "Найблискучішим звя
зком, що небесні тіла держить у 
гармонії й порядку - може бути 
тільки мудрість та сила Найвищого 
Бога. Він рядить усім не як якась 
неособова сила, але як наймудріший 
Пан того всього. Про подивугідний 
порядок у природі свідчить також 
і те, що щонебудь є притаманне од
ному, те притаманним є для всіх, як 

~апр. закон притягання, закон руху 
ит д. Природа не знає страйку чи 
непослуху."· Тому то премудро гово
рить і Папа Пій ХІІ: "Кожне нове 
відкриття довершене природничими 
науками, змушує людину закликати: 
Тут є рука Божа!" Бо справді, "Не-
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беса виявляють Божу славу, і вселен
на звіщає діло його рук" (Пс. 18, 2). 

Відгомін у людській душі 

Погляд на чудовий світ над нами 
й навколо нас чи тільки спокійне за
глиблення до надуми над тим усім
не остає без сліду над людську душу. 

Один із найбільших учених ХІХ 
століття Aparo на прилюдному ви.., 
кладі перед науковцями пояснював 
величні закони руху звізд. "Най
ближчого тижня, - казав він, - бу
демо свідками чарівного випадку, що 
його буде видно й у Парижі. Того 
дня, в ту й ту годину, в ту й ту хви
лину буде затьміння сонця; місяць 
буде в простій лінії з сонцем і тоді 
соняшне світло не буде падати на 
землю. І тоді, -додав він піднесеним 
голосом, - мої панове, у тій і тій се
кунді три великі тіла на небі сповнять 
не моє предсказання, а приказ Бо
жий. Бо всі небесні тіла повинуються 
Богу, тільки люди не хочуть його 
слухати." - Коли Aparo скінчив, 
настала глибока тиша, всі були мов 
зачаровані. Коли ж учені слухачі 
опамяталися, піднялись і довго пле
скали в захопленні. 
Великий математик Айлер був ду

же реліrійною людиною. Один із його 
приятелів, проповідник у церкві в 
Берліні, знеохочений сказав йому од-
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ного разу: "Сьогодні віра не ділає на 
душі, не порушує вона сердець, мої 
вірні вже не слухають мене, коли їм 
проповідую, вони сплять, коли до них 
говорю, виходять із церкви." 

- Ану, зробіть те, що я вам ска
жу, - говорив побожний Айлер. За
мість повторяти завсіди ті самі мо
ральні приписи, покажіть час до часу 
велич і красу цього видимого світу; 
не той світ казки, що про нього мрі
ють фантасти чи говорять бабки, але 
про той правдивий світ, сотворений 
Богом, про світ, що про нього гово
рять фізики й астрономи, які стара
ються відгадати думки Творця; го
воріть їм про світ, що його Бог 
сотворив, а вони його відкинули ... 
Повчіть їх про числа, скажіть їм, що 
звізда Альдебаран де Торо є 880 ра
зів більша від нашого сонця; що зві
зда Скорпіону 88,000 разів більша від 
нашого сонця ... Ступайте щораз ви
ще на вищий шлях у цих безмежних 
просторах ... і навіть не пробуйте по
яснювати їм границь того безмеж
ного діла Всемогучого Творця... А 
над усе, запевніть їх, що все те є 
певне й математично обчислене та 
стверджене. 

Послухав проповідник доброї ради 
й учений Айлер цікавий був на успіх 
свого приятеля. І прийшов проповід
ник раз до Айлера, але ввесь закло
потаний. 
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- Що ж сталося? - запитав зди
вований Айлер. 

- Ах, приятелю, - відповів про
повідник, - я зовсім прибитий. Мої 
вірні зовсім призабули, як належить 
з пошаною поводитися в церкві. Ко
ли я проповідував, вони майже ввесь 
час плескали в долоні. 
Так подобалась вірним проповідь 

про зоряне небо. 
Одного разу великий винахідник 

на полі електрики Ампер говорив про 
ці речі з молодим цивільним апосто
лом Озаном. Нараз його мова обір
валась і здавалось, що учений Ампер 
дістав заворот голови. Він схопився 
за голову й сказав: "Який великий є 
цей світ, о, який він великий!" А далі, 
підносючи голову й дивлячись на не
бо очима повними сліз і зворушення, 
сказав: "А який великий є Бог, що, 
мов для забавки, безмежний небес
ний простір засіяв цим надміром чу
дес!" 

Навіть на такого безбожника, 
яким був Вольтер, погляд на зоряні 
світила робив велике вражіння. Ба
гато чув він про це, що погляд на 
схід сонця ранком є чимось найкра
щим у світі. І постановив він раз 
вийти досвітком на верх Альп і поди
витись на схід сонця. Коли він поба
чив, як справді чудово сходить сон
це, як крізь темряву ночі пробива
ються спершу рожеві, несмілі проме-
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ні, що опісля могутніють, яснішають, 
аж нарешті виходить ясне, могутнє 
сонце, мов велит, що сяйвом своїм 
озолочує вершки гір, - тоді великий 
безвірок упав на коліна, закрив своє 
обличчя руками й закликав: "Вірю, 
Боже, вірю! .. " 
Оповідають про великого письмен

ника Віктора Гюrо, що коли в одно
му свойому творі писав про сотво
рення світу, то так захопився був 
красою зоряного неба, що сповнений 
надземською радістю та почуттям, 
нараз затримався й закликав: "Бе
ріть мене звідси, коли не хочете, щоб 
я тут клякнув і молився!" 
Отець Плі, реліrійний письменник, 

оповідає, що він знав одного арти
ста, що тільки тому студіював біо
льоrію (науку про життя), щоб на
солоджуватись чудами відкритими 
мікроскопом. 

Славний на ввесь світ учений лікар 
Рекаміє по скінченні своїх лекцій на 
університеті заєдно заохочував своїх 
слухачів, щоб вони клякали й дяку
вали Богові за ті чуда, що їх бачимо 
в Божих сотворіннях. 
А якже ж чудово пише наш нсвмі-

rущий Тарас Шевченко: 
О Боже мій милий! 
Тяжко жить на світі, а хочеться жить: 
Хочеться дивитись, як сонічко сяє, 
Хочеться послухать, як море заграє, 
Як Пташка щебече, байрак 'гомонить ... 
О, Боже мій милий, як весело жить! .. 
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Оце відгомін у людській душі, від
гомін тієї відвічної краси Божої, що 
розсипана по всьому творінні, пори
ває людське серце, приневолює глиб
ше призадуматись і вчить пізнавати, 
узнавати й полюбити Того, Хто ство
рив цю величність і красу світу. Світ 
- це розкрита книга, що з неї вичи
туємо імя Творця, великого Мистця, 
найвищий і наймудріший Розум, Дже
рело всього існування, всієї величі й 
краси. 

Дивна доцільність у світі 

"Коли бачимо, - пише учений Др. 
Гасерт, - що трудні комбінації по 
сто разів повторяються і завжди ма
ють той самий наслідок, тоді пізна
ємо там прямування до ціли. Бо ж 
погляньмо тільки в простори вселен
ної, а там міліони тіл небесних круж
ляють з незвичайною швидкістю й 
одне об друге не зачіпить. Все обчи
слене з предивною мудрістю, під 
мірою, числом і вагою." Вже поган
ський великий промовець і мислитель 
Цицерон сказав: "Коли дивимось на 
небо засіяне зорями, тоді приходимо 
до переконання, що всім тим управ
ляє безконечний Розум." Адже ж, 
так відмірити віддалі небесних тіл, 
так уложити їх, щоб ані не притяга
ли себе занадто, ані не відпихали, 
так упорядкувати міліони й міліярди 
найріжпіших сотварінь у живому й 
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неживому світі, щоб усе прямувало 
до своєї окремої ціли, а заразом ося
гало загальну ціль усього сотваріння 
й витворювало чудову гармонію, що 
їі бачимо на кожному кроці - того 
не могла зробити сама природа, во
на ж мертва й розуму не має; не міг 
того створити й людський дух, його 
ж бо розум надто слабий і обмеже
ний, а сила надто немічна й незаміт
на. Отож, мусить бути Хтось вищий, 
мудріший і сильніший, а також і віч
ний, що все те зладив, закував у най
твердіші карби порядку й доцільно
сти та вдержує все те в строгому 

ладі та гармонії не годину, не день 
і не рік, а міліони й міліони століть. 

Ось, зоряний світ! Міліони й міліо
ни велитенських, до білого жару 
розпалених небесних тіл, без очей, 
без розуму й волі, без знання рахун
ків і мірництва, із страшним розго
ном і шумом літають у незміряних 
просторах над нашими головами, 

ввесь час із означеною скорістю, оз
наченою дорогою, кожне іншою 
швидкістю, кожне в іншому напрямі 
й ні на секунду не спізняться, ні на 
міліметер не відхиляться та ніколи 
не з ударяться. Яка точність їздиого 
порядку, яке вирахування швидко

сти, напряму, притягаючих та відпи
хаючих сил та яка тривкість і незмін
ність усього того порядку та гармо-... , 
НІІ. 
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Ось, яка мудрість і доцільність, 
напр., у самому тільки уложенні зем
ної нашої кулі між усіми тими міліо
нами небесних тіл. Наша земля від
далена від сонця на 150 міліонів 
кільометрів. Найшвидшим поїздом 
можна б ту дорогу відбути за 170 
років, а світло потребує на це всього 
8 хвилин. Коли б та віддаль була 
менша, то жар сонця спалив би все 
на землі. Коли б знову та віддаль 
була більша, то велика студінь замо
розила б усе на землі. Якже ж люд
ське око, а головно людський розум 
не мають доглянути доцільности й 
порядку в тому зоряному світі, де й 
найменше збочення з правої дороги, 
де найменша зміна швидкости чи від
далі могла б спричинити страшну 
космічну катастрофу й загладу всьо
го світу? 
Подивімся на нашу землю. Як гар

монійно й доцільно є уложене все на 
ній. Над нею сонце, щоб П огрівати, 
на ній же самій родюча глина, щоб 
живити рослини, звірят і людей. Є 
день, щоб усе могло рости й розви
ватися та кріпшати, є й ніч, щоб усе 
могло відпочинути та набирати но
вих сил до життя, праці та змаган
ня. Є погода, щоб усе могло дозрі
вати, ·~ є й дощ, що додає родючасти 
й жит;.g. землі. Є тихий і спокійний 
час, щоб усе живе мог ло рости й 
глибше запускати корінці, а є й буря 
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та сильні вітри, що збирають І.ази й 
знищене повітря від рослин, тварин 
і людей. Саме тільки повітря, що нас 
оточує, це мов теплий плащ, що ним 
покриває нас Боже Провидіння й без 
нього мали б ми дуже низьку тепло
ту, що дуже відємна діяла б на всяке 
життя. 

А коли ще глибше й основніше при
глянемося життю рослин, звірят і 
людини та заглянемо в їхні тайни, 
тоді ще яснішою стане нам ця таїн
ственна правда, що мусить бути 
Хтось вищий, розумний, всевідучий 
і всемогучий, що все те створив, 
провадить і вдержує досі. 

Кілько то справді див і чуд діється 
в царстві рослин! Рослинний світ -
це неначе великий дім із міліснами 
таємниць. Хай учений ботанік-рос
линознавець пояснить нам спосіб 
життя, уклад і розвій престенької 
полевої квітки, а ми побачимо, яке 
чудо краси й гармонії ми ще вчора 
без розмислу потоптали. "Дивуємо
ся, - каже св. Авrустин, - коли чи
таємо, що Ісус Христос пятьма хлі
бами накормив 5,000 людей .у пусти
ні. Але ніхто не дивується, коли 
бачить, що кілька зерен кинених у 
ріллю, кормить сотки й тисячі людей 
по всьому світу. Чим же ж було цих 
5 хлібів, як не насінням розмноженим 
у руках Христа, подібно, як кілька 
зерен пшениці розмноженої в землі?" 
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Подивімся, які цікаві й багаті де
які рослини своїм доцільним устроєм. 
Є багато рослин, що живляться ко
махами. Мають до того відповідний 
устрій, яким ловлять комашку й пої
дають її. Дослідники підрівникових 
теплих країв оповідають, що натрап
ляли там на дерева, які живляться 
кровю комах і малих звірят. Ті дере
ва мають широкі, міцні листки й коли 
комаха чи якесь мале звірятко діт
кнеться листка, то він в ту ж мить 
звивається, затискає жертву, а по 

якомусь часі випростовується знову 
й викидає з себе сухі рештки своєї 
жертви. Всю кров із жертви випиває 
листок. Один дослідник знайшов у 
лісах Австралії лилею, що дивно пах
нула. Він узяв їі з собою й пересадив 
у вазонок у свойому помешканні. Ці
кавив його не тільки запах лилеї, але 
й дивні хвостики скручені в клубок. 
Професор був цікавий, до чого слу
жать ці "хвостики." Другого дня 
взявся він підливати свою лилею й 
студіювати її. Коли за якийсь час 
увійшла до кімнати домашня поміч
ниця, побачила, що професор лежить 
без памяти на землі, а дивна лилея 
обвинула його обличчя й руки свої
ми "хвостиками," що впялились сво
їми кінчиками в його тіло. Вони від
пали від тіла щойно тоді, коли 
помічниця відтяла їх від лилеї. По
казалось, що це кровожадна лилея, 
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яка своїм запахом приманює, а опісля 
одурманює тварини, випиває їхню 
кров і тим живиться. Зрештою, чи ж 
не обкручуються навколо патичків і 
наші горох, фасоля, хміль і інші рос
лини? Своїми "вусиками" й вони шу
кають за поживою, що знаходиться 

в ріжних складниках повітря. Та всі 
рослини мають також і дуже цікаві 
тоненькі корені, що тягнуться нераз 
глибоко й нераз дуже далеко під зем
лею, шукаючи за поживою. Саме 
через ті корінці, мов через сотки уст, 
дістається пожива з землі до рослин. 
Черпають вони вогкість, що спадає 
в виді дощу, але черпають також і 
багато мінеральних та хемічних 
складників, що знаходяться в землі. 
Напр., коріння 100-літнього дуба ви
тягнуть із землі за одне літо 9,000 
кільоrрамів води. Ось, простий, зви
чайний наш овес. Посій його й на 
найменш урожайній землі, а він і там 
виросте гарний, здоровий. Учений 
Соломон Горстмер каже, що овес 
тому виростає такий гарний, навіть 
на камінистій землі, бо він саме там 
майстер у розшуках за потрібними 
для себе складниками. Без кремінки 
був би він дуже мізерний, без вапна 
завмер би при другому листку, без 
поташу або соди не виріс би понад 
три цалі, без фосфору не мав би зер
на, без заліза ріс би нерівномірно. 
Все те знаходиться саме в камінисто-
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му терені й ось, чому овес так охоче 
там росте й гарні плоди приносить. 
- Хто сказав тим міліонам рослин, 
де є їхня пожива й хто навчив їх так 
по майстерному її собі здобувати? 
А що сказати про царство звірят? 

Що сказати про дивне багатство жи
вих тварин від найдрібніших мікро
бів, що міліонами плавають в одній 
краплині води, аж до великого ело
ня? Що сказати про бистрий їхній 
інстинкт, що ним, здавалося б, май
же дорівнюють інтеліrенції людини? 
Ось, перелетні птахи осінню летять 
до теплих країв, а весною вертають
ся назад на ті самі місця, звідки від
летіли. Не заблудили вони в далекій 
дорозі повітрям, де нема ніяких орі
єнтаційних знаків. Навіть деякі роди 
пінrвінів, що нездібні літати, відбу
вають щороку подорож зпід півден
ного бігуна до південної Америки й 
назад через моря. Не заблудять по 
розбурханому морі й вертаються 
назад на ті самі місця. А ось, дивна 
мудрість бджіл. Мід складають вони 
до точно збудованих клітин. Учений 
Реомір змірив і вирахував, що тупі 
угли кожної клітини мають 109° 28°, 
гострі ж угли мають 70° 32°. Та до 
чого дійшов великий учений після 
довгих і тяжких рахунків і вимірю
вань? Що все те роблять бджоли без 
мірницьких інструментів, без рахун
ків, наомацки, з памяти. Ба що біль-
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ше, учений Реомір завважив, що він 
помилився в рахунках на 2 ступені; 
отже, мусів рахувати ще раз і ще 
раз, поки нарешті знайшов свою по
милку й переконався, що бджоли 
будують свої воскові клітини з най
вищою математичною точністю й то 
так мудро, що при найменшому спо
требованні будівничого матеріялу і 
власної енерrії витворюють найбіль
ший простір на складання меду. 
Модерний світ хвалиться своєю 

швидкістю в перегонах, у скаканні, 
в підношенні тягарів ітд. А ось, існу
ють маленькі птиці, малі як вільшан
ки й вони два рази річно перелітають 
2,000 миль без затримки. Є комахи, 
що здібні скочити на віддаль сто ра
зів більшу, ніж довжина їхнього тіла 
й 500 разів так високо, як високі во
ни самі. Деякі комахи можуть під
нести тягар 500 разів тяжчий, як ва
га їхнього власного тіла. Якщо мог
.ТJИ б ми зрівняти себе з мурашкою, 
що підносить 500 разів більший 
тягар, ніж вона сама важить, тоді 
ми повинні би піднести Зб тон тяга
ру. Коли б ми могли зрівняти себе 
з комашкою, що скаче 500 разів ви
ще, ніж її власна висота, то ми по
винні б перескочити два найвищі 
американські хмародери (около 600 
метрів високо). А ось, яка сила й 
відпорність орrанізму деяких тварин. 
Напр., хрущик, що має зовнішній 
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охоронний "панцир," завгрубшки на 
одну сотну частину цаля, може нале

тіти на цегляну стіну зо скорістю 
20 миль на годину, впасти на землю 
без поранення, піднятись і далі леті
ти. 

Учені подивляють дрібний і незви
чайно делікатний устрій деяких ор
rанів чи зовнішних прикмет звірят. 
Напр., вони ствердили, що найтон
ше волоконце павутини, що його 
тяжко й доглянути голим оком, скла
дається з 4,000 ще тонших волокон. 
На одному крилі мотиля є 100,000 
лусок, на крилі ж шовківниці учені 
нарахували аж 400,000 лусок. 
Дивне є також, якими способами 

звірята здобувають собі їжу. Учений 
Лінне пише, що, напр., віл споживає 
276 родів билин, а на інші 218 роди 
билин взагалі не зверне уваги, мов 
би знав, що ці останні шкідливі для 
його шлунка. Вівця кормиться 387 
билинами, а інші 141 роди билин 
обережно оминає. Коза зїсть 440 ро
ди билин, але 125 родів билин ані не 
діткнеться. Звідки в неї така муд
рість? - Живе, напр., звірятко, що 
його називають "морським павуком." 
Подібне воно до рака й живе в морі. 
Цей "рак" накриває себе вязанками 
трави, що її обтинає своїми ножи
цями-кліщами та насаджує на своє 
тіло, а то на те, щоб риба його не 
спостерегла й не боялась ближче пі-
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дійти. - Дуже цікавим явищем мор
ських глибин є так звана "електрич
на риба." Вже в давнині знали, що 
вона трясе, коли діткнутись її яким 
металевим предметом, але ніяк не 
могли збагнути причини того. Що
йно, коли відкрили і прослідили 
електрику, ствердили, що ця дивна 

риба витворює в собі електричний 
струм. Вона живе в морських глиби
нах і, заховавшись на дні, чигає на 
свою жертву. Коли ж жертва при
ближається, тоді ця риба поражає її 
електричним струмом і так має гото
ву їжу. Дослідники кажуть, що в де
яких озерах Венезуелі живуть такі 
сильні "електричні риби," що своїм 
струмом здібні вбити й коня. 
Можна б навести ще десятки й де

сятки цікавих прикладів із життя 
звірят, але всі вони однаково гово
рять про дивний і незвичайно доціль
ний устрій їхнього орrанізму, їхніх 
інстинктів і здібностей. Всі вони 
мають кожне окрему свою ціль, а 
все ж таки - усі так гарно спавня
ють своє загальне завдання чи при

значення: вдержати життя загалу, 

навіть за ціну смерти одиниць. Одні 
живляться другими, але нІколи себе 
взаїмно не вигублять і всі безпосе
редньо чи посередньо помагають лю

дині вдержати життя. Чи ж не дивне 
є впорядкування звіриниого світу та 
спрямування його до однієї ціли? 
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А вже людина, корона всіх сотво
рінь, це справді вершок усякого ди
ва на 3емлі. Яка величия й маєста
тична виглядає вона, коли блискави
цям громовиць прика3ує впасти до 

своїх стіп, бе3 жодного ушкодження 
себе, коли іскру електричного стру
му, як прояв своєї волі, пересилає 
чере3 глибінь океанів, недоступні го
ри й бе3межні пустині! Яка подиву
гідна вона, коли осідлає силу пари й 
rа3ів та 3 3аворотною швидкістю 
Ї3дить по суходолі, по морі й літає у 
повітрі! Яка могутня вона, коли ріж
ними винаходами подив викликує в 

усьому світі; коли живу й мертву 
матерію потрапить покарити собі та 
3робити її своїм послушним слугою! 
Яка подібна вона до Творця, коли 
свої думки та найкращі переживан
ня духа потрапить вдихнути в мате

рію та увіковічнити їх у своїх тво
рах, у літературі, му3иці, малярстві, 
рі3ьбі й архитектурі! Та погляньмо 
головно на устрій тіла людини. Це, 
справді, дивний лябіринт премудро
сти й доцільности. Тіло людини має 
свій головний 3аряд-владу, а це мо-
3ОК. З нього виходять нака3и, що 
чере3 кабель - у хребтовій кости та 
чере3 тисячі дрібних нервів, мов че
ре3 телефонічні дроти, доходять до 
найдальших частин тіла. Тіло має і 
своє центральне огрівання,-це орrа
ни травлення, що витворюють і очи-

-25-



щують кров у людському тілі. В здо
ровому тілі є пересічна 5 літрів кро
ви, що кружляє по цілому тілі зо 
скорістю около 32 км. на годину. В 
кожному кубічному міліметрі крови 
знаходиться 5 міліонів так званих 
червоних тілець, а 5 тисяч білих ті
лець. Коли б кров у тілі не рухалася, 
то вона замерзла б при половині сту
пеня під зером (Цельзія), а при 60 
ступенях теплоти зіпсувалася б. Щоб 
до того не дійшло, то на це вважає 
шлунок, що теплоту тіла вдержує на 
37 ступеневій теплоті. На дворі мо
же бути 10 ступенів морозу (Цель
зія!) чи ЗО ступенів теплоти, все од
но, тіло заховує свою нормальну 
теплоту - 37 ступенів. Має людське 
тіло свій музичний прилад - це гор
танка та власні орrаники в легенях. 
Віддиховий провід, це мов міх, а го
лосові струни - це мов органові 
дутки, що можуть викликати багато 
тонів ріжної сили й високости. Мо
дерна техніка не має· таких доскона
лих підойм, як його має людське тіло 
в свойому кістякові й системі мязів, 
що мов могутні паси ременів на всі 
сторони пробігають людським тілом. 
Має воно дивну ссучонатискаючу 
помпу в виді серця. Є це мяз завбіль
шки кулака людини. Цей маленький 
орrан виконує просто неймовірно ве
лику працю. Вдень і вночі, безустан
ку, цілими десятками років вдаряє 
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воно по 70 разів на хвилину. Серце 
кожного дня виконає працю, що рів
няється 87 ,ООО кільоrрамометрам. 
Що це значить? Це означає силу, 
якої треба, щоб 87,000 кільоrрамовий 
тягар підняти на один метер високо; 
або інакше: це праця, якої треба, 
щоб. навантажити майже 9 залізни
чих ваrонів, по 1 ,ООО кільоrрамів до 
кожного ваrону, підносячи вантаж 
за кожним разом на метер високо. 

І ось, таку працю виконує серце що
денно й ми того часто навіть не від
чуваємо. Воно це розганяє кров по 
нашому тілі й ця кров три рази 
перейде нашими жилами за одну хви
лину. А вже мабуть найцікавішим 
орrаном нашого тіла є око, цей най
досконаліший фотоrрафічний апа
рат у світі. В очній сітці витворюєть
ся образ зовсім так, як на фотоrра
фічній плиті чи фільмі. Та як на 
фотоrрафічний фільм помилково 
візьме людина два образки один за 
одним, то обидва образи будуть зі
псуті. На вразливу сітку ока щого
дини падають сотки й тисячі образів, 
а все ж око всіх їх чисто й барвно 
відтворює. Кожний образ зараз від
силає до мозку, який його переховує, 
мов у архіві й кілько разів треба, то 
завжди може собі його вибрати й у 
минулому бачений образ може тися
чі разів бачити наново в майбутньо
му, далеко від предмету, що його 
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образ схоплений був колись на фільм 
ока. Око не потребує відмірювати 
відстань предмету, що його хоче ба
чити. його нерви автоматично на
ставляють очну сочку на відстань і 
на великість предмету. Коли предмет 
зближається, тоді очна сочка стаєть
ся більш випуклою, коли ж предмет 
віддаляється, тоді очна сочка зву
жується, але воно це робить само 
від себе, ми того ані не спостерігає
мо. Око є найбільш вражливим орrа
ном нашого тіла й тому знаходиться 
воно глибоко в очній ямці, а повіки 
добре вважають і негайно заплющу
ються, якщо окові загрожує вода, 
порох, або сильне світло. До того очі 
й за найтугіших морозів не відчу
вають холоду, коли кожен інший 
член тіла може змерзнути, а то й 
відмороженим бути. Взагалі, устрій 
і здібнасти нашого ока викликують 
найбільший подив і захоплення в на
уковому світі. По думці вченого Ей
лера--око безконечно перевищує всі 
машини, що їх людський rеній потра
пить зб у дув ати. А вчені Фламаріон 
та Нютон запитують: "Чи око могло 
постати без усякого знання оптики?" 
І відповідають, що вже й сама тільки 
будова ока домагається існування 
вищої Істоти, що не тільки знає ті 
закони, але також може всі рухи 
матерії тим законам підчинити. 

Ось, короткий образ чудо"вої краси 
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й подивугідної доцільности в нашому 
світі. Кого не приневолить він глиб
ше призадуматись над тим усім? 

Мала мурашка у великій 
машинерії 

В одній величавій церкві в Мінстс
рі на місці престола стоїть величезний 
годинник, високий до самої стелі. 
Показує він хвилини, години, дні, 
місяці, роки й пори року. Крім того, 
машинерія годинника порушує бага
то фіrурок. Кожної чверть години 
ударить у дзвін мала дитина, кожної 
пів години вдарить молодець, кож
ної тричверти години мужчина, а 
щогодини старушок. Можемо собі 
уявити, який складний мусить бути 
устрій того годинника. А тепер, -
як пише світової слави мадярський 
проповідник о. Тихомир Товт, - уя
вім собі, що між ті великі колеса 
годинника, між його тисячні зубці і 
пружини ввійшла маленька мурашка. 
Оглядає все, спостерігає величезні 
підойми, завважує оси, колеса, пру
жини й, врешті, зачне мудрувати: 
"Овва, та ж тут нічого особливішо
го"! - каже до себе. "Що вказівки 
крутяться? Але ж їхня вісь зачіпле
на до цього ось колеса. Це колесо 
звязане і осьтамтим колесом, що 
також крутиться. Чому ж колесо 
крутиться? Ага, осьтам велика пі-
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дайма, що ним пору~ує, а_ осьтам 
велика пружина, що иого ПІдносить 

і опускає. Чи ж є тут щось особли
вішого? Де ж там! Одне порушує 
другим, друге третім, третє десятим 
і так далі, все таке ясне, таке про
стеньке." 
Отак мудрує дрібна мурашка між 

колесами великого годинника й ду
має, що все розуміє, все вже знає. 
Тільки одного не розуміє, одного не 
знає. Не розуміє й не знає, хто саме 
так майстерно уложив ті колеса й 
колісцятка, що одне поганяє другим. 
Хто був той годинникар, той вели
кий, мудрий і винахідливий годинни
кар, що все так чудово уложив? 
Багато людей роздумує зовсім так, 

як та мурашка. Бачать тільки зорі, 
землю, її рослини, звірята, мертву 
природу й людину; бачать красу й 
доцільність у всьому світі, бачать і 
подивляють, але їхній зір не сягає 
далі й вище, ніж зір дрібної мурашки. 
Проте, людина - це не мурашка 
запорпана в землю. Людина має не 
тільки очі, що все бачать, але має й 
розум, що може й повинен думати. 
Вже маленька дитина думає й зан
жди питається: звідки, чому й нащо'! 
Не тільки запитує, але й уперто ви
магає відповіди. Мурашка не думає 
й тому не шукає за дальшою відповід
дю. Та людина повинна шукати за 
нею дальше. Повинна не тільки бачи-
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ти й подивляти, але й думати та за
ключення робити. А ті ·заключення 
величні й чудові, що поривають сер
це. Адже ж, якщо в піску пустині є 
якісь сліди, тоді кожен заключає, 
що ту ди мусів хтось іти. Якщо є гар
ний цвітник засаджений ріжними 
квітами й рожами, то мусить десь 
бути огородник. Якщо є складний го
динник, то мусить бути десь і годин
никар, що його так майстерно зла
див. Якщо є велитенський, просто -
незміряний світ із міліонами й міліяр
дами зір і сонць, з землею й рослина
ми, зо звірятами й людиною, а в усьо
му тому видніє і таки в очі вдаряє 
великий лад, гармонія й доцільність, 
то думаючий розум каже, що мусить 
десь бути й майстер того· всього, що 
все те створив, нападнав і все вдер
жує та всім тим керує мудро й мо
гутньо, мусить десь бути наймудрі
ша й наймогутніша Істота - Бог, 
Вседержитель. 

Справді, поглянь, людино, на світ, 
поглянь як зріла й розумна людина, 
що далеко бачить і глибоко думає, 
поглянь на світ, а побачиш Бога! 

"Небеса бо виявляють славу Бо
жу, і вселенна звіщає діло його рук" 
(Пс. 18, 2). 

• 



3 ЛИСТІВ НАШИХ ЧИТАЧІВ 

"При кінці цього Св. Ювілейного Року 
засилаю Вам щиру nодяку за книжки та

кого гарного змісту. Дуже nотішаючим є, 
що ті книжки nишуть не тільки Отці, але і 

світські nисьменники, і то в українськім, 
католицькім дусі. Видко, що ходили до та

ких шкіл, у яких соціялізм і радикалізм не 

мав місця. То є радість особливо для нас 
стареньких nіонірів, що ми такого дочека

лись по 50 роках nобуту в .Канаді. - Моя 
nередnлата кінчиться в сім місяци. І щоб 

не затягати довгу на новий рік, то я вже 

nосилаю $2, як nередплату на 1951, а 50 ц. 
нехай іде на nресовий фонд видавництва." 

Григорій Козяк 

Едмонтон, Альта. 

Дорогий Пане Козяк І Дякуємо за щирі 

слова nризнання за наші книжечки. З на
годи ж Вашого 50-ліття nіонірства бажає
мо, щоб Вам Бог дав довгі роки сили, кріп
кости духа й тіла, і щоб Ви ще довгі роки 
були тим гарним зразком вірного сина на

шої Церкви й прикладного громадянина.

Редакція. 

"' "' "' 
"Дуже Вас красно перепрошаю, що так 

довго затримав передnлату за такі гарні 

книжочки, з котрих нетільки Українці-ка

толики, але взагалі всі Українці в Америці 
і заграницею довідаються nравди і вилізуть 

з тих nоганих блудів, у яких їх голови nо
висихали." 

Антін Бусовський 
Пітсбурr, Па. 



ДОБРОДІІ ВИДАВНИЦТВА 
"Слово Доброго Пастиря" 

На видавання наших книжечок зложили 
свої жертви слідуючі Добродії: 

1. Тасія Коновальська, Детройт Міш. $10.00 
2. Микола Кулак, Шікаrо, Ілл. ____________ 7.00 
3. Катерина Путас, Мікізракс, Па. ____ 7.00 
4. Михайлина Сарахман, Пітсбур1·, Па. 5.00 
5. Т. Борецька, Ню Гевен, Кони. ________ 5.00 

Нашим Добродіям складаємо щиру nо
дяку за їх жертви. Хто буде вастуnний? 

• 
ДUРUГІ ЧИТА ЧІ! 13ідІюн;Іюйте ІІ~редІІлату 
$1.50 на рік 1951. 13ІІЛачуйте ПІсляnлату. 
Усіх наших читачів просимо скріnлювати 
наше видавництво "Слово Доброго Пасти
ря"! 

Досі появились ось такі наші книжечки: 
Рік 1950: 
М. Uстроверха: Святий Рік 1950 
о. В. Гавліч ЧСВВ: Церква-мій скарб 
о. 13. Ваврик ЧСВВ: Комунізм і релі•·ія 
д-р Гр. Лужницький: 

Забороло Христової Правди 
о. Т. Е. ЧСВВ: Цариця вервиці 
о. І. Назарко ЧСВВ: За душу молоді 
о. М. Войнар ЧСВВ: 

Василіяни в українськім народі 
о. В. Ковалик ЧСВВ: Защо мене бєш? 
о. С. Сабол ЧСВВ: Чи Бог дбає за нас? 
о. І. Назар ко ЧСВВ: Посів крови 
М. Островерха: Пастир миру і любови 

Рік 1951: 
о. С. Сабол ЧСВВ: Реліr'ія і мужі науки 
Замовлення і nередnлату на "Слово Доб

рого Пастиря" посилайте на адресу: 

"(ІЇ)оо~ ~ljєplyerb" 
Basilian Fathers 

Вох 231 
Glen Cove, L. 1., N. У. 



Ціна 15 ц. 

ЦІННИй НАБУПЖ! У r·щшuму ми~:тщь
кuму перенлеті, з золоченим нани~:uм, цілий 
річник за 1І.J50 р. наших книжечок, із яких 
зачерпнете цікаві й конечні відомості з ре
ліrії, з історії нашої Церкви, з історії на
ших взаємин із Заходом! Ціна річника $3.00. 
Замовляйте у нас. 
ІСТОРІЮ, СПОГАДИ, ОПОВІДАННЯ nе

речитає те в калєндарі "Доброго Пастиря" 
за 1951 р. Ціна $1.00. Замовляйте в нашому 
видавництві! 

* * * 
У ВИДАВНИЦТВІ 

"СЛОВО ДОБРОГО ПАСТИРЯ" 
можна набути такі книжки: 

І. МОЛИТВЕННИКИ --українські, україн
сько-анrлійські й ан.-лійські (нашого об
ряду) в ціні від $5 до $1.10. 

2. о. проф. Лужницький: ХРИСТИЯН
СЬКО-КАТОЛИЦЬКА ЕТИКА, Мінхен 
li.J4H --------------- _ _____ __________ ___ _ _ __________ .$0.50 

3. ПОКЛІН МАРН - Збірник ~:таттей, на
рисів, поезій наших передових письмен-
ників, Мінхен 11.J48 __________________ $0.75 

4. Равль Плю І. Т.: НАЗУСТРІЧ ЖИТТЮ 
-з франц. перекл. Ярослав Чума, В-вu 
''Добра Книжка," На Чужині _____________ $0.50 

Читайте - поширяйте - передплачуйте 
ілюстрований журнал 

"СВІТЛО" 
Видають 0.0. Василіяни в Торонто, Канада. 

Замовлення слати на адресу: 

ТНЕ BASILIAN PRESS 
3 Beverley Street 

Toroпto, Ontario, Canada 

"Слово Доброго Пастиря" 
Видавництво 0.0. Василіян 

в ЗДА 

[ PRІNTE\)] 
IN U·.)Л І 
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