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РУСІОІ КНИГАРНІ" 
850 МАЖ 5Т. V/! N N і РЕС, МАМ 

Одинока на цілу Канаду Руська Кни¬ 

гарня маз на складі всі книжки для наро¬ 

ду, які лиш появили ся в друку. У нас діс¬ 

танете до науки всьо, чого лиш потре¬ 

ба, щоб б у тії чоловіком мудрим, ученим, 

розсудним і добрим. 

Крім спроваджених книжок з краю ви¬ 

даю Руска Книгарня своїм накладом раз-у- 

раз книжки до науки і забави людям і доси 
видала слідуючі: 

Фармазонп, або як то ЗО господарів за¬ 

писали ся чортови .25 

Он від а ня для діти її. Гарна книжочка з об- 

разкамп видана в Канаді .30 

Русько- анґлїйскип учебнпк і словар місто 
$1.50 тепер про дао ся лиш за $1.00 

Слово Правди, гарна книжочка про церков 
ну справу .15 
Казки за Жидів .10 

Рицар і Смерті» .05 

Домашніїі'і Писар, або взорм руских іанґл. 

листів на всякі случаї ціна знижена .35 

Важнїйші Права Канади, одинока книжка, 

яка докладно поясняй параграфи нашої но¬ 
вої Віт'Гини .35 
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В тихім французкім селі мешкав недав 
но оден сьвященник, окружениіі іромадою 
кількасот нарохілн. Одної неділі, поверта¬ 

ючи з церкви по відпраленю служби Божої 
він розважав, як непрпміняо мало мусіли 
скорігстати з служби Божої, котру він нинї 
від,правив, ті, що ої слухали; і в тім збли¬ 

жав са до горстки зібраних своїх вірних, 

розмовляючих перед церквою. Пр ПІІШЛО 0- 

му на гадку, що простою розмовою з тими 
простаками він міг би справити далеко ліп¬ 

шу користь ніж відбуванам богослуженя 
по латйньски. Проте він пристанув з ними 
а усівши на камени і оперши на палпци 
свої руки почав таку бесіду: 

,,Скажи мені, Іване, чи ти о христия¬ 
нином?” 

„Так ості-, прошу пан-отця”— відпо¬ 
вів Іван. 

,,А.якже-ж ти став християниномV” 

,,Бо-бо-бо, таж вже давно пан-отець ме 
не окрестилп і зробили мене членом церк¬ 

ви: от і тому я тепер християнином." 

,, Але, чиж ти думаош, що тої і з. л о дій 
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Мандрпк, зловлений перед місяцем і засу 
дженгііі на десять літ вязниці за крадіж 
20.000 срібних у нашого нотара, був також 
християнином?” 

„Дійсно, іцо ні.” 

,, .V о.також він був хреїдений, так 
само, як і ти. Отже бачиш, що креіценз не 
р о б п т ь чо л о в і к а х р п с т 11 я н п н о м. — А ті і, А н - 
'І, р ІІО, Ч п ТИ Т І і к о ж хрпстіянино м ? ’ ’ 

,,Так зсть, прошу пан-отця”. 

,, Чому? 

,,Бо я приступав до сьв. Причастія. 

, ,То правда але чи чув ти, іцо о Карту сі?” 

,/Гак ость, відповів той-же. 

,,Чп був він христіяннном?” 

Ні, то був злодій такий, як Мандрпк/’ 

,,Добре, але-ж Картус і Мандрпк оба 
приступали до першого причастія! Отже, 

бачиш що сі.в. при частій не робить тебе 
христіяннном”. 

Ту селяни споглянули із здивованим 
о ден на одного і були цікаві почути, чого 
сьв 5і і центі к властиво від них хоче. 

Відтак сввяіценник говорив дальше: 

,,ГГане учителю я сподіюсь, що ви ліп¬ 

ше будете могли нам оповісти, що хрпсті- 

яннн повинен робити. 

Учитель спершу не знав, що відповісти 



сьвященниковп на аго питана а вкінцн ска 
зав: 

,,3сьм християнином ось длятого: най¬ 

перше, що слухаю служб Божих у недїлї; 

по друге, ходжу до сповіди що місяця: а 
по трете, що сповняю задану мені покуту. 

Говорю, щоденно молитви, заховую вели¬ 

кий піст і їіньпіі пости,' наказані від цер¬ 

кви.” 

,.Відповідь твоя,” сказав сьвяіценнпк, 

асть довша від пивших, але зовсім не ліп¬ 

нім: босам шааш добре, що богато безбож¬ 

ників, котрих церква не прпіімаа під свою 
вдасть і всі облудники, що з реліґіі хочуть 
кори стати, слухають служби Божо'і, пос¬ 

тять, молитви говорять, покуту задану від¬ 

правляють: а однак ані безбожники, ані об¬ 

лудники не суть християнами.” 

Мала горстка слухаючих щораз дуж- 

іпе була здивованою. Кождпїі нобоював ся, 
аби слідуюче питана не було до него звер¬ 

нене з виїмкою осьмп - або - десятилїтного 
хлопця, котрий пильно слухав їх розмови. 
І як раз сьвяшеннпк промовив до него: 

,, Скажи мені, малий хлопче, чого тре¬ 

ба, щоб і бути хрпстіянином?” 

,, Мусимо.” відповідав, , .любптп нашо¬ 

го Отця небесного, і маам • бути добрими.” 
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„Слава Тобі Боже!” закликав сьвящен- 

нгік в з но ся ч и свої очп до неба. ,, Слава То¬ 

бі Отче, Царю неба і землі, щось ті річи зак¬ 

рив перед мудрими і ті| ооьвіченпмп, а обя- 

вив оси їх маленьким. Так мої приятелі, 
успосіблено серця, ЩО робИТЬ чоловіка хрп 
СТИЯНННОМ. То її, що віруй, ЩО Ісус ХрІІС- 
тос відпускав ому гріхи, а доступивши від 
лущеня, любить Господа, з цілого серця сво¬ 

го, а ближнього свого як себе самого, той 
чоловік ость християнином. Слово релігія 
не основуоть ся на церемоніях, котрі рука¬ 

ми, ногами або устами нашими визнаймо, 

але на вірі і любві, то в серцях наших!” 

Тоді сьвященник закінчив бесіду і ві¬ 

дійшов, Здивовано добрих селян, які піпмп 
ліі дещо з нової науки, буде обясненом, ко 
ли с.о увагу звернемо на то. шо сьвящен- 

нпк від довшого часу вглубляв ся від рана 
до вечора в чптаню книжки сьв. ГГпсьма, а 
то читано зачинав завше і кінчив молитво- 

ю і ві і, того часу зачав змінювати свої релї- 

ґііїні погляди. Здавало ся ому, що добачу, 

вав в католпцкііі ‘церкві ріжні блуди, однак 
не бувши дїйстно пересьвідчениіі читав 
дальше свою книжку сьв. Письмо і відирав- 

л >і в служби Божі. 
Б повиєте згаданих обставинах, осля- 
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нин учув ся пряженим на лккші власнім і зі 
злости представив тую розмову, відбуту із 
сьвящепнпком, декановп, котрії її зараз пе¬ 

редав еііпскопови. В слідуючпіі чеі-вер свя¬ 

щенник отримуй лі,і, єпископа, котрий був 
ого стримом і приятелем.* лист слідуючого 
змісту: 

,,.1юбиіі братанку і Врате в 1 сусї Хрис 
ті: — Донесено мені, що в твоїм минувшо- 

че дільніп розмові з декотрими парохіянамп 
ти уживав виразів з розважаші котрих мож 
на було додуматись, щосьвяті обряди наїмо 
і церкви суть непотрібні і некормсмі і що 
спасено дуті можна осягнути без уділу 

• » « 

сьвященнмка. Знадні добре як небезпечни¬ 

ми були бн такі науки. /І .* певніш, що ти 
не був зрозумілий- Лео І.МІ1ШО ти хотів мо¬ 

же і,ока за ти, що всі обряди мають бути злу¬ 

чені з добрим успоеібленом щирого СОрЦЯ. 

Але знай, що і внутрішні плянп і побожні 
чутя суті» рівночасно конечно погрібні. Зо¬ 

ли віра і покута зі сторони віручого суть 

потрібні, то конечною ость також* услуга 
сьвященнпка, щоби ту віру отримати, що¬ 

би покуту прпммптп і обряди хрещена на¬ 

лежите відправити, без чого труд,но досту¬ 

пити спассня. ('подію ся отже, що згідно 
і таким понятим річп відиовіпі мені і в та- 
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кпи сам спосіб витолкуаш ся перед* наро¬ 

дом в твої і і слідуючій Проповіді!. — 

,,3 братнім поздоровленам, зістаю, і т. 

Сьвященнпк читаючи той лист уважно 
знайшов в нїм щось відражаючого для розу¬ 

му і чута: але не знаючи як на него відпо¬ 

вісти, відтягав ся з відповідию. Від того ча 
су він часто замикав ся в своїй кімнаті і на 

«У 

самоті перебував в молитві і чптаню сьвя- 

тої Біблії, а по кількох тпжднях написав 
л 11 с т с л і д у ю ч ої в і д п о в і д 11: 

,,Ешіскопе і люби її Стрию! 

—Я казав що зверхні церемонії не мо¬ 

жуть дати нам спасена: і нині, по .молитвах 
і чпташо слова Божого, вже безсумнівно 
асьм того самого переконана; липі трома 
способами можливо осягнути спасена; 1)а- 

б) через самі церемонії, а тоді і найбільші 
розбишаки могли би бути спасенні без на¬ 

вернена ея, в що певно і сам єпископ ві¬ 

рить таксами як я: 2) або що обряди і цере¬ 

монії суть таксами конечні, як і внутрішні 
усиосібленя серца, що також ость фальши¬ 

вим нона гам: 3) або що віра в Ісуса Хрпста 
спасаа нас без церемонії і обрядів церкви. 

,,3слп би крещена, прпчастіа, покута і 
служба Божа були конечні до спасена, то 
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Магдалина, котрій Христос відпустив гріхи 
і Стефан, котрий смерть мученичу поніс, не 
булиби спасенні; бо за часів жнтя Марії 
Магдалпнп не відправляло, а Стефан не о- 

тримав остатного мпропомазаня. Зслп-би 
церковні обряди були конечні до спасена, 

то подорожуючі хрпстіяни, що згинули 
по розбитно кораблів, та хрпстіяни від по¬ 

ган впроваджені в неволю і дикі погани на 
вернені словом сьв. Біблії позістаючи в сво 
їх краях без сьвященннків і тайн, — всі 
в найщирійшій охоті, віро і любови немог- 

дибп бути спасеними, бо не виповнили тих 
обовязків, котрих сповнити не могли. Коли 
наші церемонії буди би конечно потрібні 
до спасена, то злі сьвященники із за злости 
могли би позбавити спасена многих людий 
і припровадити їх до вічної погибелі. 
Як ми довідалн ся з иовисгного, то чоло¬ 

вік може бути спасеним і без релігійних об¬ 

рядів. Зсли оден може бути без них спасе¬ 

ний, ч<>му-ж і не другі? Зели ласка Божа 
вистарчила Стефанови, чомуж не може вис 
тарчптп і мені? Зслп оден може бути спа¬ 

сеним без услуг момаїпескпх, у пустині 
чомуж не мавби бути спасеним і другий, в 
Моїй околици? 

Любий мій Стрию, іцо нам простий ро- 



зум листу;), то нам і слово Боже іготвер,їжу 
о. Розвал -ноті слова Ісаі І 13-17: ,, Що-ж 
мені по жертвам ваннім? КажеЦГосподь; не 
прпноеїть Vіче більше жертви на дармо; па¬ 

лено кадила ость мені огидним. Одкиньте 
далеко ледачі вчинки ваші з перед очнії мо 
їх; перестаньте робити зло, научіть ся ро¬ 

биш добро; і пук* і гіг правди ра гуііте придав 
леного, обороняйте заступайте вдову/’ ІІ,ар 
Давид каже:.. Не бажаош жертви, а то при¬ 

ніс би оі. Жертва Богу дух сокрупіенпй; 

серця сокруїненого і смиренного Ти не від¬ 

киданні, Боже. (Дсал. 51 10-17. 

,,Прошу не думати, що я хочу відкину 
ти всі церемонії: і я вірю, що декотрі з них 
були установлені від самого ісуса Хрнста і 
для того суть добрі, пожиточні. Але то ІІНЬ- 

ша річ твердити, що сьвяті тайни суть по¬ 

житочні, а пньїпа -— що онп конечні до сіга 
сеня. Церква наша установила церемонії 
як конечно потрібні, а серце людске, розу 
мінть ся зі 11 су ти, охотно пристало /.отого у- 

ставу церковного і поступало ще дальше. 

Чим більше чоловік уважаз зверхні форми 
за річ головну, тим лекше знаходить мож¬ 

ність облажуватія грішним чутям, так що 
кожднй після свого уподобана полишай сь 
в тім грішнім поблажуваню, милім ево/му 



серцю, задаючи за то тілу своєму учинки 
покутні. Чоловік згодить ся охотно на всі- 

ЛЯКІ ИНЬІІІІ жертви, ЩОбИ ТІЛЬКО ДОГОДИТИ 
бажаням свого серця; один хоче догодити 
похотям, другий робить пньші нечистоти. 
Поеьвятпть час. гроші і териіня на марні 
річп і звичаї; прийме на себе пости, поку¬ 

ту; піде до сиовідп; буде уважав то всі,о за 
добре, пожиточне і конечно потрібне до спа¬ 

сена, щоби тілько міг догодити своїм похо¬ 

тям а відтак знова сповідати ся. І єсть то 
правда, якої в тисячних прикладах, я сам 
був сьвідком в ріжнпх обставинах нашої 
церкви; і мої власні переконана то само до¬ 

казують. Нераз я достеріг в самім собі, що 
по богослуженю я чув ся вільним до позба- 

леня собі більшої втіхи. Нераз заховуючи 
твердий піст я сподівав ся то пізній те на 
щлужптп. Часами я піддавався ііокусї, ду- 

маючи висповідаю ся і отримаю розгріше- 

нє. ІГо сиовідп чув ся я дужшс недбалим; 

здавало сії мені, що совість була доповне¬ 

ною зі сторони розгріпіснії еьвященника і 
що може без небезпеченьства обтяжати ся 
новими гріхами. 0 як-же зрадливим єсть 
серце чололіка ! Треба отже старанно сліди¬ 

ти себе самого, гцобп то докладно пізнати. 

Хто-же того доеьвіду в собі не достерігає, 
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той зводить себе самого і правди не маз. 

,,Научаймо люднії дійсної правди. На¬ 

учаймо їх, що обряди о стільки можуть бу¬ 

ти пожиточними, о скількг суть здібні взбу- 

джуватн чути серця, але що до їх значіня, 

то онн з лише знаками. Проповідуймо на¬ 

родові!, що чоловік маз доеьвічнти себе са¬ 

мого і так учптп ся слів правди з Званге- 

лия, що люди суть повні всілякої неправ- 

ности, лакімства, злости, заздросте, розбій- 

етва, упертости, зради, злих обичаїв, кле- 

вет ненависті і до Бога і т. д. Коли ті неща¬ 

сливі грішники тронуті зворушензм, пізна¬ 

ють свої гріхи, тоді отвпраймо їм богастьа 
спасена научаймо, що благальна жертва 
зістала за них зложена, що ІсусХрпстос за¬ 

ніс гріхи наші на тїлї своїм на крест, і що 
кров зго була пролита задля тої цїли, іцо-б 
наші гріхи були нам відпущені: запевняй¬ 

те їх, що Бог даз їм небо, на котре не зас¬ 

лужили: А зели ще не увірять, то створім 
їм Біблію, щоби самі могли прочитати ті 
слова, котрі так довго були закриті. ,,Ви з 
ласкою спасені через віру; і то не зсть& 

вас, а дар Божий.” ,,Будучи оправдані з ві¬ 

ри, будемо тоді злучені з Богом, через Гос¬ 

пода нашого Ісуса Хрпста. Най Бог зво¬ 

дить дати, щоби ті дорогі обітниці Біблійні 



наповнили, дорогий Стріпо, благаю радос¬ 

ті! ю серце Твоє, як утішили онп серце мо- 

о. 
Прийми і т. д. 

По у плив і трох днів єпископ ніс лав 
заступника на місце нашого сьвященника, 
котрий рівночасно був покликаний на, кіль¬ 

ка тпжднїв до свого вверхнгікл. Еиискои 
тоіі був стареньким чоловіком, відзначав 
ся доброю вірою і щпростию. Ніколи не до¬ 

пускав ся до своої гадки і найменьшоі жур 
бп зглядом поваги і власті! ,,сьв. Мами Цер 
квп.” Як послу піннії і покірний син підда¬ 

вав ся навіть найменьпіим приписам, через 
іцо також і ого здоровло зістало значно пі- 

дорванпм. Шукаючи тягом внутрішного 
супокло, котрого однако не міг знайти, і 
чуючи потребу запевнена свого спасена, 

покутував, постив і удава вав ся на прощі 
до чудесних місцевостей. Всьо то значно 
ослабляло ого тілесні сили, а не приносило 
ому жадного супокою для душі. Він питав 
ся самого себе, чи вже досить учинив для. 

заслуги неба і з дрожам ом, коли вже чув се¬ 

бе в немочи старечого віку думав, іцо ще 
може упасти до глубпнп пекла. По чуючи 
ніякого спокою внутрішного, дрожав з бо¬ 

язно; так продовжив своо жито в термінах 
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тїла і умертвленю духа, 3 того можна легко 
зрозуміти причину, для котрої покликав до 
себе того сьвященнпка; думав він, що зро¬ 

бить добре діло, привертаючи ого до згоди 
з уставами церкви, від котрої він бачив, ого 
відвертаючого ся. 

Сьвященнпк явив ся в мепіканк) єпис¬ 

копа згідно до поклику. Топ приїїмпв ого 
ввічливо, але о властивім предметі з почат¬ 

ку нічого і не згадував. В слідуючім 
ДНІ! кличе ого з собою на прохід до городу, 

щоби бути з ним на самоті. Там без ніяких 
сьвідків, окрім трох або чотпрох дїтпй, кот 
рі недалеко пасли вівці, почав з ним довгу 
розмову. 

,,Скажи мені мій люби її братанку, звід 
ки походять ті нові науки, противні уста¬ 

вам церкви. Чи не дшвол так* тобі дораджу- 

„Ні стрию; не диявол а сьвята Біблія/ 

Та отже о причиною, що ти як мені доне¬ 

сено, роздав сто примірників Біблій помо¬ 

жи людиїі?’’ 

— Я не іумав, щоб я міг робити зло, 

кладучи перед очамп мого народу слово Бо¬ 
же, дане для всіх.” 

—„Але чи-ж тм не знадні, що простий 
нарід не може зрозуміти тої книги, котра 



мал оутії читана і вияснювана тілько через 
сьвящеяників?” 

—,,Нї, Кппскоце, я о ТІМ не ЛСВМ ІКфе- 

конанпй; противно знаходжу, ш,о Г>ог пос¬ 

тановив. щоби всі розуміли ТО, ЩО ВІН 11]>ІЇ- 

казаз ч.і гати. Так Христос говорить до Жп- 

дів; ,,Прослідіть писана" (ІІоан о, 09). 

Псальмопівець Давид каже; ,, «Закон Господ, 

нпіі досконалий, ту ту оживляй сьвідоетво 
Господнє вірне — простоту нявча в" (Пса¬ 

лом 19. 7 ). Мойсеп приказуй, щоби дар чи¬ 

тав книгу закону, ,, во всі днп жптя свого: 

а до всього народу так каже: , Д слова сї. 
що я тобі заповідаю сьогодні мусять бути в 
серці твому. І будеш ти наказувати про їх 
синам твоїм і промовляти до серця їх, се- 

дючп В ДОМІВЦІ ТВОЇ!і і йдучи в дорозі і ли¬ 

гаючи і встаючи. І прпвязувати мені їх на 
руку собі і будуть вони начальником між 
очима в тебе; і напису вати мені їх на одвір 
ках домівки тволії і на брамах твоїх. Моїі 
сеіі (7.0.) Ап. Павло пишучії свої послані- 

я до рідших церквів , промови а л не лише до 
сьвященників, але каже: ,,Всїм вам вРпмі," 

,,з уеїмп. котрі взивають імя Господа пашо 
то Ісуса Хрпста на кождім місцп. 1. Кор. І. 
2.’* А за тим осли всі Ізранлтянп за часів 
Хрпста, всі мешканці в Римі і Ахаї, могли 
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читати Біблію, чомужби хрмстіяни за днів 
наших не могли її читати?’' 

—- ,,Хибаж тн не зназш,” відповів єпи¬ 

скоп, що Біблія зсть трудною і не всі мо¬ 

жуть зі ролуміти ? 

Сьвяіценнпк усьміхнувшп ся, відповів: 

,ДГаіі єпископ сам осудить,“ опісля закли¬ 

кав до себе дїтий, котрі недалеко пасли вів¬ 

ці. Були то діти десяти- або дванадцяти¬ 

літні, котрі прибігши станули перед єпис¬ 

копом. До наймолодшого з них сьвящен- 

нпк зачав говорити ось так: ,,Послухай мо- 

з дитя, будеш любити Господа Бога твого, 

з цілого серця твого і з цілою душею твозю 
і всіма мислями твоїми (Мопс. 6. 5. 10. 12. 

11. 1. 13.22. 19.9). ,,Чп ти мене розумієш?” 

— Так зсть, прошу пан-отця, ми по¬ 

винні вельми любити Отця нашого небесно 
то. ‘1 

— ,.А ти, сказав сьвяіценник до дру¬ 

гого дитяти, слухай: ,,Не мазт справед¬ 

ливого ані одного, немазш розумного, нема 
зш хто би Бога шукав, не мазт, хтоби ро¬ 

бив добро, немазш анї одного. Чи ти розу- 

мізш, що я говорю?14 

Хлопець спустив вниз очи, зрозумів ті 
слова добре; бо совість зго ті слова сейчас 
почула, бож він перед хвилею побив свого 
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ровесника в малій суперечці, яку мали ме¬ 

жи собою і відповів- ,,То він сам зачав бій¬ 

ку; він мене також попнхав.“ 

,,Я того не зробив, відповів другий, то 
ти був причиною того. “ 

,,Они оба нечемні, відповіла мала дів 
чинка. “ 

,,Х ти малий хлопчино, послухай,“ 

сказав сьвященник, Хрпстос умер на крес- 

тї за гріхи наші і тепер нема погибелі тим, 

котрі суть в Ісуеї Христї. Віруй в Господа 
Ісуса Хрпста, а будеш спасен.“ Що то зна¬ 

чить скажи мені моє дитя?“ 

—,,То значить, що Господь Бог відпус¬ 

кна нам наші гріхи, єслп ми любимо Ісуса 
Христа“.— 

,,І ти,44 сказав до четвертого, ^послу¬ 

хай, ,,3сли кому з вас бракує мудрости, 

най просить у Бога, котрий щедро всім да- 

а а не відмовляє: і буде єму дана.” 

(Якова 4, 5.) Завше моліть ся.‘* Що означа 
ють ті слова ?“ 

,,Означають, що ми маємо просити От¬ 

ця нашого небесного, щоби здїлав нас до¬ 

брими і мудрими.4* 

,,Добре, діти мої; не сваріть ся більше: 

любіть Господа Ісуса Христа, котрий умер 
на крестї задля відпущеня нам наших грі- 



хів, я просіть Бога, щоби здїлав вас добри¬ 

ми: а осягнете царство небесне.“ Діти по- 

г і. яку ваві ми с.вященнпковіт за добру науку, 

побігли до своїх овець. 

„Отже, єпископе, сказав еьвяіценник, 
мені здао ся, що ті діти доста точно розумі- 

ли мої слова/ ‘ — 

— „Нї'чо ДИВНОГО, ВІДПОВІВ ЄПИСКОП, 

коли були так легкі пнтаня.‘* — 

./Гак, але ті легкі слова суть точні ви- 
«у 

раженя біблїпні; осли ті діти могли зрозумі¬ 

ти. чомужбп їх батьки і матерії не могли ро 
зуміти?4 ‘ 

„Але не всі вмсказп біблійні сутт» так 

виразні і легкі як ті, котрі ти тут прик¬ 

лав. ‘ ‘ 

то признаю; але о також, хотяїіби 

тири реченя в цїлііі Біблії, чиж і для того 
не було би добре, щоби читав? Окрім того 
досьвід і сам розум доказують, через чита¬ 

но Біблії завше з молитвою віруючиїї, 

знайде богато ясних речень, котрі послу 
жать до розуміня много пньніих. То, чого 
вже добре научив ся, поможе ому до біль¬ 

шої науки і так навіть найтяжчиі місця бу¬ 

дуть ому з часом зрозумілі. Коли який при 
ягель пріїснлаз нам листа, в котрім часами 



знаходить ся кілька сліз трудних до пере¬ 

читана, то ми длятого не ні,і,кидаймо листа, 
але читаймо щораз і ще, аж на иомочпіопнь 
пінх виразів і начеткі слова перечитаймо.'’ 

,,Але, відповів єпископ — трохи закло 
поганий, щоби усунути всякі трудності! — 

чи не літне держати-сь тол кована Сь вито¬ 

го Письма через вселеньекі соборп, котрих 
рішена суть завсїздп кермовані Духові сьв. 

після даної обітницї?! ‘ ‘ 

—, ,А чи Сьв. Дух, від,повідай, сьвя- 

щеннпк, котрий кермуй радою цілого собо¬ 

ру, не може рядити мпслего віруючого, по¬ 

кірно иризігван Аго помочи? Та обітниця 
Снаснтеля не лише самим соборам була обі¬ 

цяна, але всім, котрих Господь Бог наш 
покличе. “ 

— ,, Отже, коли би кождиіі міг читати 
і толку вати Біблію “ відповів єпископ 
„то тоді було би тілько віроіоповідань кіль 
ко л осіб: але через піддані) ся в толкованго 
Біблії Соборам, хіазмо одиноку і однакову 
віру. “ 

— , ,Я такне думаю: якже то одино¬ 

кість і однаковість віри може бути через со 
бори лїпгае заповнена., ніж через читано Св. 

Письма?44 запитав сьвяшеннпк: ,,Триден- 

тнскпіг собор в латпньскім язиці може бу- 
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тл легшим до зрозумій я ніж Біблія ?“ 

—, ,Ні, але сьвяіценнпкп мають тол ку¬ 

вати простакам декрета (ухвали) Тридеи- 

тийского Собору, “ аоворнть єпископ. — 

—,,Так отже легше для віруючого зро¬ 

зуміти свого сьвяіценника викладаючого з- 

му Біблію в народнім язиці, а ніж ученою 
розвідкою Саеого о перекладі Біблії. Я рад¬ 

ше читаю текст (стихй) Св. Письма, ніж 
коментар (обясненя.) Біблія мав більше 
значінз, ніж толкованз зі, хиба, що чоловік 
хоче зрозуміти ліпше то. що Бог хоче ска¬ 

зати, ніж то Бог може виразити. “ 

— ,,Отже, сказав знетерпеливленип е- 

ііискои, щож через то хочеш сказати?“ 

—,,Я хочу сказати то, що вели Біблія 
зсть словом Божим, то кождий чоловік по¬ 

винен її читати і черпати з неї науку віри 
і обичаїв, а не лотребуз щоби зму хто нив¬ 

ший видавав реґули о читаню і толкованю 
її; — а простак віруючий маз слухати сво¬ 

го сьвяіценника тілько тоді, коли зму вик- 

ладаз Сьв. Письмо. Тоді віра Хрпстіяньска 
буде розумною вірою, а чим розумнїйшою, 

тим буде МІЦНІЙ ШОК). Тоді Христіянин буде 
міг сказати в своїм серцю, що він слух аз 
Бога а не людий, коли буде черпати ззеа- 

ди з тої книги, котру ціле Христіяньство 
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узнати потребуз за жерело релігії, яко пра¬ 

вдиве слово Боже. Хибаж вода блпзгпе же- 

рела не ость чистійшою, ніж та, котра пере 
бігай через луги і поля, гдекожда миля про- 

сторонп занечпщуз зі9 Те саме маз ся із ре- 

лїґізю. Та ость найчнстїйша при своїм же- 

релї, що уста Божі говорили. А всіляке пе¬ 

редана з уст до уст люднії занечпщуз зі. 
Даймо біблію до читаня всім; а тоді люди ні 
знают в. що не черезмалі церемонії зет ь гріш 
ник сиасен, але через кров Христа і(віднов- 

ленз через Св. Духа. 

Ті слова говорив сьвяіценник з такою 
певностию, що єпископ пізнав, шо ніякі 
переконаня не можуть вплинути на него, 

щоби змінити в кім переконано. Длятого е- 

пископ звернув зму увагу, ідо він тим сам 
собі шкодить, що загороджує собі доро¬ 

гу до будучности. а відтак загрозпв зму 
виключензм з Риму. Але то всьо було да¬ 

ремним. Священник завсїгди вернув до сеї 
відповіли: ,,Прошу мені доказати з Біблії, 
що зсьм в блуді, а есьм готов піддати елг ‘. 
Повернув він до свого обовязку на паро- 

хію і терпів всілякі переслїдованя для сло¬ 

ва Божого. 

По часі кількох місяців, єпископ тяж¬ 

ко занедужав і зкождим днем чув ся гірше 



слабим. Воязпь або радше певність зближа¬ 

ючої ся смерті і подвоювала непевність сі і а 
сена. Змагаючи ся забезпечити, бачив, що 
ого стараня були безуспішними. Даремно 
представляв тобі то, що ледве кілька зі св: 
мужів дожили так г іубокої старости, як 
він; совість завше мучила іюго; пригадува¬ 

ли ся дму гріхи, лякаючи ого, що ще за 
них належпто не відпокутував. Як же буде 
міг з'явитись перед лицем Того, котрого чи 
сті очп не зносять неправостп. В такім ста 
ні стривоженої гадки, пригадав собі єпис¬ 

коп безпечну спокійність того еьвященнп- 

ка, яку виявляв в днях, коли був з ним: 

чув ся змушеним запитати самого себе, чи 
4' 4/ 

така спокійність і ясність дугпі но були о- 

вочем лго міцних реліТіпнпх переконань; 

чи також дїііено не ость там що доброго і 
правдивого, — В годину смертп ніхто не 
дбай стільки о позір сьвіта, скільки в доб¬ 

рім здоровлю. Так і єпископ в тій хвпли 
післав по свого братанка, переказуючи йо¬ 

му , що хоче говорити о важних річах. 

Сьвященник сеіічас поспішив до уми¬ 

раючого стрия. ,,Витаю тебе, сказав єпис¬ 

коп, бачучп сго входячого,*’ усядь ту при 
моїм ліжку, і зістаньмо самі через хвилю. 

Коли всі повиходили, умираючий єпископ 



зачав говорити, поважно дрожачпм голо¬ 
сом: 

Міїі дорогий приятелю! не маю часу 
до страчена і зараз хочу сказати те, щома- 

ю на дуті. Зналш мій спосіб жита і зналш, 

іцо а пильно сповняв мої релігійні обовяз- 

ки: а однакож отверто визнаю, ідо в сіп так 
важній хвиля навіть по ирпнятю дослід¬ 

них тайн дрожу з боязнн на саму гадку, 

іцо маю свати перед лицем справедливого 
судні. Щось такого говорить мені, що не 
лсьм приготований, щобпм міг спасти пе¬ 

ред Ним і визнаю, що в сих послід них го¬ 

динах чую ек не спокійним; не можу гляну 
ти в о чи смерти без страху тревоги. Той 
благий сиокііі і вдоволена, які а запримітив 
в тобі мій любий брате, навіть і тоді, коли 
я переслідував тебе за твої переконана, ро 
били на мене вражі на, що ті суть овочем 
спокою совісти тволї. Скажи мені зараз про 
іпу тебе, як же ти то отримав? 

,,В той спосіб:’* відповів сьвященник: 

,.Я був одного разу в такім настрою ду¬ 

мок, в якім єпископ тепер знаходить ся. 

Розслїджуючи щоденно мол жито, а знахо¬ 

див нові і щораз більші прогрішеня. Чим 
дужше а старав ся зробити свол жито по¬ 

божний ними ділами, тим більшиіі тягар 



гріху чув я на моїй совісти. ІЦонебудь до¬ 

брого я робив в очах сьвіта, я бачив, що то 
бу./іо злом в очах Бога, або зарозумілість і 
гордість були там головними. Часто, коли 
я постановив був робити щонебудь для 
хвали Божої, я відчував вплив любви вла¬ 

сної і в сей спосіб нищили ся мої наміри. 

Накоиедь я бридив ся собою самим, бри- 

див ся своїм житом: а то, що найдужите ме 
не перестрашувало, були ті слова Біблії: 
,,Заплата за гріх ость смерть“(Рим. 0, 20); 

,,Проклят, хто не встоїть у всьому написа- 
V і/ 

йому в книзі закону, щоб робити те“. (Га- 

лат. З, 10.) ,,Хто заховував би всі закони, а 
водному упав би. став ся винен всіх загіо- 
віднй“. 

Одного дня я був вже маїіже в розгіу 
ЦІ? упав на коліна і бючи ся в груди, мо¬ 

лив ся: Господи, Боже, змилуй ся надімно- 

10 врішним, що я маю робити, щобим був 
спасен? 

Ьідтак я створив Сьв. Біблію і зараз 
спостеріг ті слова: , ДЦо доброго маю роби¬ 

ти, щобим мав жита вічне. “ (Мат. 19. 16) 

Що мато робити, щобим був спасен? а чи¬ 

таючи дальше, я знайшов ту відповідь: 

,, Віруй у Господа Ісуса Христа, а будеш 
спасен. (Дїян. 16, ЗІ.) Віруй, а будеш спа- 



сен, повторив я сам собі, чиж то для мене 
вистарчить лишень вірити? Думаючи, що 
може я добре не зрозумів, я читав ще 
раз ті слова, а що би то ще ліпше зрозумі¬ 

ти, я читав ннпіі реченя в Біблії, а всюди 
знаходив то саме; ,, Віруй в Ісуса Христа, 

а осягнеш відпущено гріхів і жито вічне'4. 
Спершу правда та — спасено пожер 

твоване мені без моїх заслуг під услівом 
віри в Ісуса Христа— займала лише мій 
ум, а не серце. До серця вступила доперва 
тоді, коли, читаючи в Біблії одного дня, я 
прийшов на слова: ,,Благодатію (ласкою) 

бо ви спасені через віру; (Еф. 2, 5. ) і се не 
від вас; се Божий дар; (Еф. 2, 8.)‘с. Тепер, 

слово ..благодать44 як луч сьвітла засьві- 

тпло в моїй душі і розігнало темноту. Бла¬ 

годаті ю бо ви спасені! ах тепер розумію! 

Я осьм засуджений до пекла, як розбій 
ник на шибеницю; і то в хвилп коли вже 
гину. Цар даруо мені жито. Асьм вельми о- 

бовязанпп моому Господу, що так великий 
довг гріхів моїх мені відпустив— оказав 
мені благодать (ласку). Ах, тепер розумію 
то слово*,,благодатно44 якже солодкий звук 
того слова о; як могуче до віддалепя вся¬ 

кої боязнп з мого серця! Тепер жіночії і у- 

мпраючп, осьм спасеннії. Зсьм тепер спасе- 



ним з аго блнгодатії: якже '.)го не маю лю¬ 

бити так як я повинен! Як прпомно ості, 
мені чинити Яго волю. Як охотио хочу ви¬ 

речи ся себе самого і,ля служеня ому і для 
добра тих, котрі ще не знають значіня .піс¬ 

ки Яго про щеня і любви Божої. Ласка, бла¬ 

годать, то одно слово розжарило цілу мою 
душу; від того часу завше взростаю чи іі су¬ 

покій мешкао в моїм серцю. Я досьвідчив 
повноти обітниць Сиасителя: Упокій зістав 
лаю вам, унокій мііі даю вам; не якож дао 
сьвіт, я вам даю. Най не трівожпть ся сер- 

це ваше, анї лякаося. (Гіоан 14 24). Від то¬ 

го дня чую в собі горяче бажано оповістити 
ту добру новину моїм бра тям: і ос ьм неска¬ 

зано ущасливлений, коли мої слова 'граф¬ 

лять на серце, котре Господь утворив; ба¬ 

чу бо одну душу більше освободжену від 
еїтиіі пекольнпх і провернену до Господа 
ласки і правди.*1 

,, Але, мій любіш брате4', каже єпис¬ 

коп зворушений до глубинп сими словами: 

Якуж маош певність, що то запевнено спа¬ 

сена, котре дума о ит, що в собі чуош, ость 
потверджене в небі від Вога самого, а не 
просте діло твого виображеня ? 

Моїм запевненом ость повага слова Г>о 
жого і сьвідоцтво сьв: Духа в моїм серцю; 



так як апостол Павло говорить: Дух Божий* 

сьвідчить духохп нашому, що ми дітьми 
Божими. Рим. 8, 1(3. Так, мій дорогий стри- 

ю, но шукай в собі самім сігасеня. Хотягі 
ти чіінпв добрі діла, однакож, они тобі ні¬ 

коли на запевнять спасена. Потребуєш все. 
могучого, досконалого сьвятого спасена. 
Потребуош Ісуса Хрпста Сина Божого, об¬ 

ліпленого в тілі. Поки ому не віриш, доги 
боязнь не зникне. Поки не будеш мав та¬ 

кого оборониш'1, доти не минеш небесне, 

ченьства погибелі; 

Б слідуючих днях оба приятелі богато 
розчави яли. Енпской тілесно занепадав в 
здоровлю, але на душі ось віч єн і їй скріп- 

ляв ся. Уважав більше ніж говорив. Сьвя- 

щенпк же, її протягу кілька днів перечи¬ 

тав ому богато уступів з Нового Завіту; ме- 

жп тими пос.іанія Ап. Павла до Римлян і 
Галат. Нарешті в неділю вечором, коли ого 
братани к при ого ложу кінчи її молитву в 
тих словах: ,,0 Гоєно ці Ісусе Xриєте, в То¬ 

бі одиноко покладаймо надію а не в собі 
ані ділах наших щобпсьмо були спасені. 

Еипскоп підніс свої оми в гору і з пос¬ 

лід ним зітхнепом сказав: ,,А м і п ь‘\ 

Пай так станеть ся, і заснув в Господі. 



850 Мат Зі. \Уіппіре§ Мап. 

ми:) на складі всі видавництва руекі з Га¬ 

личини, України, Американьскі і Канаднїг- 
скі. В нашім катальоґу, який ми посилаз- 

ме кождому даром, знайдете вето, іцо лиш 
потребуйте; чіт з оповідань, чп з науки, чи 
з казок, чи з релїґійних книжок, молптвен- 

нпків чи з шкільних. 

()еоб. шво 11 ору чалмо слїду ючі кн 11жки: 

З нроповідий; 

Проповз і,п на неділі і 
часть І, II, III, IV. по 

еьвята цілого року 
$1.50 

$5.00 

БІйїСПУ 

$1.75 

М. Ідііга 
$1.75 

всі разом 
Ро8Іу!а, сгуїі мукйкі ЕхуанцеНі і 

і/ / С СУ (! 

К8. Бг. І,. ОНо 
Ро8Іу1а і)ошо\Уа. Каяапіа Бга. 

Блудний Син — образ гріху і правдивого 
покаяпя. Дуже гарні великопостні пропо- 

віди .75 

З сі>в. ї І исьма: 

Письмо Сьвяте Нового Завіта .30 

Письмо сьв. Нового Завіта в рускіи і ан- 

ґлпіскііі мові 780 сторін друку, оправлене 



в гарне анґ. полотно .80 

Велика Біблїя 1073 сторін друку мовою чи¬ 

сто україньскою. 

Містить сьв. Письмо старого і нового ваві¬ 

та, КНИГИ пророків, ДіЯНІЯ С'ЬВ. Апостолів і 

родину літопись. Коштуа в гарній оправі 

лшп $2.50 
а оправлена в полотно $1.25 

З духовного ЧИТИня 

Хрпстос радо приймай грішника .10 

/Кита Ісуса Хрпста 373 образ, в оир. $1.25 

Істория Реформацпї (в язи.цї польекім в чо- 

тирох томах $2.75 

Істория інквізицпї (по польски) .50 

Вірність иастирска Ісуса Хрпста .05 

На Божій дорозі .15 

О наслїдуваню Ісуса Хрпста в гарній опра¬ 

ві $1.00 
Серце чоловіка сьвятпнею Бога або осідком 
діявола з гарними образкамп .15 

Унія з Римом; Історія о тім, як гго Русини 
злучили ся з папою рпмскпм і яка для них 
вийшла шкода .25 

Парство Боже внутрі вас .15 

Хто такі Баптисти? .10 

Що таке Християн? .10 

Без Бога на сьвітї .15 

З науки: 

Як суди лп Мирослава Сїчинеького з фотоґ- 



рафіями і обранками гарно управлена $1.30 
брошурована $1.00 

Січі і новішії в неводи .05 

Новітна суспільність і церква .25 

Оборонець покривджених Лїнколн .15 

Перво-учителї Славан .05 

Пригоди Тома Созра в оправі $1.50 

Сара Кру .15 

Смерть за правду .05 

Іван Гус або Вільна лемка .10 

Закон Ззуїтів 
Борба з алькоголем .10 

Всесьвітна Історія 
I. том $1.20 

II. том $1.20 

III. том $1.35 

Народність і о і початки .50 

Про великі та грізні явища природи .20 

Пишіть виразно по наш катальоґ книжок і 
музичних інструментів на адрес> : 

ІШ5КА КNУНАКNIА 
850 Маіп 8і. \\лххіін:с, мах. 







Лист Шпнкара до чорти • Л5 

Розмова Поляка а Русином І. часть Розка¬ 

жи иро Москалів II. часть Л5 

Масть І. Дивний сон; часгь II. Про чуда 
еьвятнх Дамазпя і Пакрашш про старо кра¬ 

єві відпусти ЛО 

Пісні про Канаду і А в стрию .40 

Нові пісні .25 

Робітничі пісні, про долю Канадипских ро¬ 

бітників 25 

Оборона віри або пояснено чому і як маймо 
вірити в Бога .25 

Підстава Христіяньскої віри .25 

Христос радо приймав грішника .10 

Без Бога на сьвітї . 15 

Вірність пастирска Ісуса Хрпста .05 

Пишіть по наш великий загальний 

шшог 
книжок на адресу; 

ит яка кхл ііАігхіА 
мло .млі.х нт. міхміох;, мл.\, 




