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ЧОГО ВИМАГАЮТЬ ВІД НАС 
НИНІШНІ ЧАСИ?

Уже саме видвигнення цього питания вказуе 
нам, що часи, які переживаемо, це часи особли- 
воТ ваги.

I в минувшині доводилось УкраТнському на
родов! нераз переживати важкі часи. Згадаймо 
хочби й татарське лихоліття ! Коли татарські орди — 
а буде вже незадовго 700 літ, як це діялось на 
нашій любій Укра'іні — чорною хмарою налетіли 
на наші землі, поруйнували укра’інські городи, по- 
нищили оселі і вигубили богато народу, тоді наш 
нарід безперечно переживав дуже тяжкі часи.

Нелекші часи переживали наші предки пе
ред двома сголіттями. Наш нарід, що зірвався 
був до боротьби за свободу й незалежність, вна- 
слідок безнастанних війн із сусідами та внутріш- 
ніх роздорів так дуже підупав, що дальше не мав 
сили' боронити себе перед ворогами. Тоді честь 
УкраТнського народу змішано з болотом, його 
права і свободу потоптано, а нашу вітчину — 
Неньку Украшу — розпаювали між себе сусі- 
доньки добрі. Тоді наш нарід, многоміліоновий 
велит, опинився у тяжкій неволі і заспівав крізь 
слези :

„Ой горе тій чайці,
. Горе тій небозі,

11 Іо вивела чаенята 
При битій дорозі 1“
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Дійсно, дуже тяжкі часи переживав наш на- 
рід у минувшині, але нинішні чари ще тящі, о мно
го тящі. У минувшині розходилося о поневолення 
Укра’інського народу, а сьогодні — о його зни- 
щення.

Так, сьогодні розходиться о наш упадок та 
цілковите знищення, щоби по нас і сліду не стало 
на Божому світі. Що ? Хиба де неможливе, щоби 
45-міліоновий Укра’інський нарід зовсім упав і зник 
із облича землі ? Хиба в минувшині не істнували 
Многоміліонові народи, а по них нині і сліду нема?! 
Де Вавилонці, де Перси, де Нсирійці, про котрих 
читаемо в іеторіі людства ? Сьогодні ці народи не 
іетнують. Іх нема і слід по них пропав. Де той 
могутній римський нарід, який перед двома тися- 
чами літ володів над усім тодішнім, культурним 
світом ? I цей нарід перестав іетнувати. Так зни- 
кають інші народи. Саме так може зникнути і наш 
нарід !

I якраз цього бажають собі наші противники. 
Від самого початку кнувано пляни „на знищення 
Руси“. Зразу думали, що це осягнуть силою і сво
ею чисельною перевагою. Цею дорогою вдалося 
Тм позбавити нас самостійности, але народу ще 
не знищили. Заохочені одним успіхом ідуть даль
ше по дорозі здійснювання сво'іх плянів:

„Бють на нас і явно й тайно 
вороги непримирим!, 
напасти, і брехні, й зради 
нас підкопують і рвуть.

Відреклись нас сильні світа,
і князі, і воеводи 
кинули Христове стадо, 
за мамоною біжать".

(Іван Франко; „Іван Вишенський")-
Наших дворян і стародавні княжі роди вина-
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родовлено, бо наші „сильні світа" злакомилися на 
гонорй і мамону. При народ! осталося мішанство 
і селяне. Вороги взялися до руйнування і вина- 
родовлювання міщанського стану. Сотки літ прой- 
шло і ворожі пляни по більшій части таки здій- 
снилися. Наше міщанство у правах обмежено, 
купецтво зруйновано. Не стало гроша створити 
своТ варстати праці. Вони опин-илися в чужинець- 
ких руках. А хто сьогодні з наших робітників хоче 
на хліб шоденний заробити, той мусить або з пан- 
ськрТ стайні гній викидати, або жидам воду носити, 
або іти в світ за очи і шукати заробітку далеко, 
гіоза межами батьківщини...

= За мало того ! Царським указом було", нам 
заборонено книжки на рідній мові друкувати, а на- 
віть пісень про нашу бувальщину прилюдно спі- 
вати.

За мало того! Мировими договорами нас 
наново розпайовано, а провідника нашого народу, 
що силою обставин опинився поза межаМи бать
ківщини, убивае в Париж! жид Шварцбарт ! Згань- 
блено нашу національну чертъ. Замість слави 
встидом і ганьбою окрився наш нарід, многоміліо- 
новий велит.

За мало того ! Наше збіжа вивозять, за 
безцін чужинцям продаютъ і перёповнюють за- 
граничні магазини, а наш' нарід на Придніпрян- 
щині пухне з голоду, жаден куска хліба. Наше 
дерево і вугля за безцін продаеться за границею — 
мовляв: Робимо буржуям конкуренцію, щоби Тх 
зруйнувати — а наш нарід не мае чим в печі за
топити ! Нашу сіль і нафту величезними поТздами 
вивозиться на край світа, а наш нарід не мае чим 
борщику посолити ані вечером в хаті засвітити.

- За мало того! В ім'я рівности забираютъ на
шим селянам т. зв. „кулакам" землю, кровю і потом
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зрошену спадщину, і з неі творят „кол-госпи". 
Нам говорятъ, що будемо автами й літаками і'Эди- 
ти, а зпоміж наших людей нині рідко хто мае 
спроможність яку-таку шкапу вигодурати при го- 
сподарстві, щоби нею хоч часом на торг до го
рода поіхати. Нам обіцяють, що будемо тракто
рами та іншими машинами поле обрабляти, а тим- 
часом чоловік із жінкою мусять запрягатитися до 
борони, щоби засіяну ріллю поволочити.

За мало того! 3 душі нашего народу почи
наютъ виривати не лише національне почування, 
але навіть віру в Бога. 1 до це’Г роботи взялися 
вороги з такою ревніетю, що до пяти літ пля- 
нують не лише нашу віру в Бога знищити, але 
навіть само поняття Бога вигнати поза межі по- 
давляючо'і більшости украТнських земель.

Ось часи, які сьогодні переживаемо! Це часи 
особлившоі ваги. Це найтящі часи з усіх часів, 
котрі дотепер переживав Украінський нарід. Тому 
питания: „Чого вимагають від нас нинішні часи" 
е сьогодні дуже пекуче. Над його розвязкою треба 
нам глибоко застановитися.

Якщо у св. Писанні шукатимемо міеця, котре 
послужилоби нам, як провідна нитка, .при розвя- 
зуванні поставленого питания, то цим міецем е 
9. голова книги пророка Дани'іла. Тут знаходимо 
молитву Дани'іла. Він визнае перед Богом гріхи 
свойого народу і говорить: „Влагаю Тебе, Го
споди, Боже Великий і дивний, додержуючий 
завіт і ласку до тих, що Тебе люблять і пов- 
нять прикази ТвоТ! Ми согрішили, творили не- 
праведніеть, поводились упрямо й відступали 
від заповідей Тво’іх і від постанов Твоіх і не 
слухали слуг Твоіх, пророків. В Тебе, Го
споди, справедливість, а в нас на лицях 
сором аж по цей день, у кожного Юдея,
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ув осадників Срусалимських і в усього ІзраТля, 
у близьких і далеких по всіх краях, куди Ти 
вигнав Тх за відступство Тх, із яким вони від- 
ступили від Тебе. Господи! в нас на лицях 
сором... ми бо согрішили перед Тобою... Ми 
бо ворохобились проти Нього і не слухали 
голосу Господа, Бога нашого, щоб жити по 
р ого закону, який дав нам через слуг СвоТх, 
пророків. I ввесь ІзраТль переступив закон 
Твій і відвернувся, щоб не слухати голосу 
Твойого. За те-ж спав на нас проклін і клятьба, 
що написані в законі слуги Божого, Мойсея, 
бо ми согрішили перед Ним. I Він здійснив 
слова Своі, що вирік на нас і на суддів на
ших, що нас судили, допустивши на нас ве
лике лихо, якого не бувало під небесами, 
а яке довершилось над Срусалимом. Як на
писано в законі Мойсейовому, так усе це лихо 
спало на нас;’ але ми не благали Господа, 
Бога нашого, щоб допоміг нам відвернутись 
від гріхів наших і зрозуміти правду Твою. 
Виглядів Господь це нещастя і наслав на нас, 
бо Господь, Бог наш, справедливий у всіх 
ділах Своіх, які чинить, але ми не слухали 
Иого голосу".

Поставлю лише місто „ІзраТль“ слова „У- 
краТнський нарід", а наведені слова з книги Да- 
ниТла звучатимуть, неначеб Тх висказано в наших 
часах і неначеб вони відносилися якраз до нас. 
Хиба-ж ми — УкраТнці слухали голосу Божого? 
Хиба-ж ми старалися зрозуміти правду і жити, як 
Бог приказав? Може ми не ворохобились проти 
Господа нашого і Бога наглого? Чине цураемося 
та не встидасмося й досі Иого заповіту і Иого. 
науки — св. свангеліТ? Чи не окрились ми соро-
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мом і ганьбою перед цілим світом? Чи не спав 
на нас сором і клятьба і всяке лихо?

На поставлен! питания лише одна відповідь: 
Так, таки так! Тому то наведен! слова пророка 
ДаниТла можуть нам допомогти до знайдення від- 
повіди на головне питания : „Чого вимагають від 
нас нинішні часи“. 31 слів цього великого про
рока пізнаемо, що нинішні часи вимагають від 
нас покути і віри.

1) НИНІШНІ ЧАСИ ВИМАГАЮТЬ ВІД 
НАС ПОКУТИ.

Якто? За що маемо ще покутувати?. Чи ми 
ще за мало напокутувались ? Та-же сотки літ по- 
кутуемо! Та-ж ціле море сліз пролив наш нарід, 
оплакуючи свою недолю! Чи ще того за мало? 
Чи ще за мало того, що тисячі найкращих синіе 
Неньки УкраТни погибае у тюрмах, кайданах, на 
далекій Сибірі ? Завіщо, Боже, ще маемо покуту
вати?

Пророк ДаниТл каже: „Господи, в нас на 
лицях сором, ми бо согрішили перед Тобою". Чи 
не мусимо і ми це саме сказати ? ІзраТлв був щедро 
благословлений Богом, а УкраТнський нарід хиба — 
ні? Сміло можемо сказати, що наш нарід о много 
щедрійше був благословлений Богом, ніж котрий- 
небудь нарід на світі. Може це неправда? — 
Гляньмо лише на землі, на котрих Бог осадовив 
наш нарід! УкраТнські землі це найурожайнійший 
на світі чорнозем, це шпіхлір для ціло'і Европи. 
Під украі'нською землею укриваються пребогаті, 
підземні поклади і нафти й соли, і земного воску 
й світляного газу, і вапна й гіпсу, і залізноТ руди 
й вугля. Ступаемо по міліонах, а плачемо, що ми 
бідні! Чи не обдарував нас Пан-Біг здоровий,
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природнім розумом? — Так, і цим благословив 
нас Пан-Біг. 1_Це й сьогодні про наших людей ви- 
сказуються в Росі'Г словами: „Хитрий Малорос". 
Чине обдарував нас Пан-Біг великими мужами ? — 
Так, і це сталося. Володимир Великий, Ярослав 
Мудрий і много інших могутніх провідників УкраТн- 
ського народу, чи вони не становлять великий дар 
Божий для нас? А ті многострадальуі велити ві- 
щого слова правди, самопосвяти і знания, як: Іван 
Вишенський, Гр. Сковорода, Т. Шевченко, I. Франко 
і много інших, чи вони не с великим даром Бо
жии для нашого народу?

Дійсно, якщо коли який нарід мав причину 
дякувати Богу за Його дари, то в першу черту 
УкраТнський нарід навколішках повиненби за це 
Йому дякувати. В чи ми справді були вдячні Го- 
сподеві? Правда, що ми нераз устами дякували 
Богу; але наше серце було далеко від Нього. Ми 
йшли на край світа і шукали Бога по ріжних від- 
пустових місцях, але не шукали Иого у нас самих. 
Неспокійний дух УкраТнського народу найкраще 
представлений в особі Марка Проклятого, який 
з грижі совісти за поповнені злочини товчеться 
по землі й по пеклі і нігде не знаходить спокою.

А як е сьогодні? Сьогодні ще гірше: I пемо 
в імя Боже і клинемо імям Божим. Ба, що більше: 
У многих украінських книжках, головно з під пера 
більшовиків, висьмівають віру в Бога, називаючи 
гГ „дурманом для народа" і представляючи особу 
нашого Спасителя в як найчорніщих красках. Не
давно принагідно читав я уривок тако'і книжки, 
у котрій представлено нашого Господа як пян- 
ствуючого на весіллю у Кані Галилейській!

Ось так ЕІдважуемося сьогодні говори™ 
і писати про Господа нашого і Бога нашого! I це 
Не е голоси поодиноких людей. Це с голоси ши-
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роких суспільних кругів нашоТ вітчини. Уже дохо
дить до того, що деякі задумують до кількох літ 
вигнати імя Бога пбза межі придніпрянськоі У- 
краТниІ

Ось так виглядае наша подяка Богу за Його 
щедрі дари! Це попросту велике чудо, що Бог 
ще держить нас на світі, що Він ще нас не змів 
із лиця землі. Свойого часу Він ясно і виразно 
сказав вибраному народові, Ізраілеві (і тут місто 
„Ізраіль" підставмо слова: „УкраТнський нарід“): 
„Коли-ж не слухатимеш голосу Господа, Бога 
твого, і не старатимешся сповняти всі заповіді Його 
і встанови, що заповідаю тобі сьогодні, так прий- 
дуть на тебе всі ці проклятя і сповняться над 
тобою. Господь посилатиме на тебе прокляття, 
смуток і закляття на все, що візьмеш рукою тво
ею, що лиш чинитимеш, докіль не погибнеш і не 
щезнеш нагле за ледарство вчинків твоі'х, за те, 
що покинув (еси) мене. Оддаватиме тебе Го
сподь на забій перед ворогами твоіми; по 
одній дорозі виходитимеш проти них, а сі- 
мома шляхами втікатимеш від них. Побиватиме 
тебе Господь шалом і сліпотою й одеревінням 
серця; і ходитимеш в полудне напотемки кру
гом, як сліпий мацяе в темряві, і ніщо не вдасться 
тобі в дорозі твоТй; всякого дня будуть лише 
неволити тебе й обдирати, і ніхто не ряту- 
ватиме тебе“ (5. Мойсея 28).

Хто досі думав, що нема Бога, хай з ниніш- 
ньоТ недолі УкраТнського народу пізнае і переко- 
нуеться, що Бог істнус! Сьогодняшна сутьба роз- 
пайованоТ Неньки це важкий суд Божий, котрий 
прийшов на наш нарід. Це свята правда, що ска
зав ДаниТл: „Господи, в нас на лицях сором, ми 
бо согрішили перед Тобою". Я дальше він так 
визнае за свій нарід: „Ми ворохобились проти
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Нього і не слухали голосу Господа, Бога на
шего, щоб жити по Иого закону".

Чи це саме не відноситься сьогодні і до нас? 
Хтр-ж сьогодні питае про закон Божий? Вправді 
від дитинства нас учили Божих заповідей і ніхто 
не може сказати, що Тх не знае. Але хто уважае 
на них?

Як примір еізьмім от хочби заповідь: „Не 
кради!" Цю заповідь знаемо усі: Н як ми з нею 
поводимося? Чи не дійшло у нас до того, що 
всяку, навіть найменшу, річ мусимо держати під 
замком, а — ні, то пропаде навіть серед біло'і днини? 
11 Іо більше: Позамикаемо з вечора усе гаразд 
і лягаемо спати з тим острахом і в тій непевности, 
чи на другий день рано застанемо наше добро 
на свойому міеці, бо мовляв: МинувшоТ ночі там 
і там сталася крадіж, то-ж хто може знати, що 
цеТ ночі мене чекае. Що більше! У нас вже за
чинаютъ очевидячки красти. Недавно був я свід- 
ком такоТ сцени: Несе у міеті один селянин яблока 
у мішку. До нього прибігають якіеь ніби робітники. 
Зразу ніби купують, а відтак силоміць видирають 
споро яблок, прилюдно що заТдають Тх і ще й кленуть 
бідному селянинові, в нього злі яблока. Що біль
ше! На Придніпрянщині силоміць відбирають від 
селян тяжкою працею й потом придбане поле 
і господарку. Забране віддають на комуну, а з се
лян роблять наймитів, нище поставлених у кори- 
стуванні правами ніж звичайних робітників, і ка- 
жуть, що вони це роблять по закону. Ось як да
леко ми зайшли, що навіть не ворушиться наша 
совіть, коли переступаемо заповідь: „Не кради!"

Саме так ставимося і до інших заповідей Бо
жих. Шеста заповідь каже: „Не чужолож!" Чи 
дуже зважаеться у нас на цю заповідь? Вже самі
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сороміцькі жарти й пісні в устах народа вказують, 
як у нас шанують цю заповідь.

Сема загіовідь каже: „Не убий!“ — А скільки 
в нас бійок і убійств?! Кожне число щоденних 
часописів переповнене звідомленнями про душе
губства, котрі сьогодйі -Уіучаються в нашій краТні. 
Л скільки в нас душегубств, про котрі ніхто й не 
знае. На цьому місці думаю про ті самогубства, 
котрих допускйються родичі на своі’х ще не прий- 
шовших на світ дітях. Сьогодні до того дійшло, 
що в нас отверто сміються з чоловіка, який мае 
у сімТ кількоро дітей, і такого називають дурним, 
бо — мовляв — не знае що і як робити !

Але навіщо нам розбирати усі заповіди Божі? 
Всякому відомо, що в нас не уважаеться на ніяку 
заповідь Божу. Чи принесуть кому якийсь овоч 
навіть найлучші проповіди на порушену тему, то- 
лошені народов! словом і письмом? Чи й до ни- 
нішніх часів не відноситься скарга пророка: „Хто 
пійме віри нашій проповіди і кому явна правйця 
Господня"? Дійсно, хто схоче вірити нашим сло
вам, зачерпненим зі св. Писания і з окружаючого 
нас життя, коли наш нарід неначе огню боТться 
й оминае читання св. СвангеліТ, написано!' на рід- 
ній мові. Кажуть, що и під тяжким гріхом заказа
но читати. В дійсности, наші люде боються ТТ .читати, 
бо боються почути й пізнати правдиву волю Божу. 
Пословица каже : „Хто не. чуе, той відчуе". Не хо- 
тів Украінський нарід по доброму слухати волі 
й науки БожоТ, за це Господь зіслав на нас ріжні 
нещастя, т^'рпіння і сором! — Ох, Боже святий! — 
Боже справедливий!

Так, нинішні часи вимагають від нас по
кути і ще раз покути! Весь Укра'інський нарід 
повинен отверто сказати собі у вічі, що ми -—У- 
краі'нці самі собі завинили. Будьмо щирі із собою!
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Не спихаймо вини за наші сьогодняшні нещастя 
ані на обставини, ані на сусідів! Не они винні, 
а ми самі. Не вони принесли нам нещастя, а ми 
самі стягнули на себе той встид і ганьбу і горе, 
під котрим тепер стогнемо. Якщо так сказавби 
собі щиро увесь наш нарід, то це булаби прав
дива покута.

Яле чи наш нарід схоче підчинитися такій 
покуті ? Покищо нема на це ніяких виглядів. Яле 
чи ти, друже, хочеш підчинитися цій покуті? Пи
таю тебе, що читасш цю книжечку : Хочеш ти під
чинитися цій покуті? — На це ти відповідатимеш: 
Яле-ж я ані не крав, ані не вбивав, ані не чужо- 
ложив...! Так, ДаниТл особисто також не брав 
участи в гріхах ізраТля. Це можемо заключати зі 
слів „Любий ДаниТле", котрими відзивався до нього 
Господь. Я все таки Даниіл угнувся під тягарем 
вини свойого народу. Він узнав вину свойого на
роду за свою власну провину. Якщо ти, друже, 
кая$еш, що ти цего чи того не допустився, так 
знай, що ти е членом народу і разом з іншими 
таки двигасш спільну вину народа, яка взивае до 
неба о пімсту. Невже можеш сказати, що ти всьо 
учинив, що лише було у твоі'х силах, щоби уздо- 
ровити нарід і помогти йому ? Чи ти словом і ді- 
лом вірно служив йому як примірна людина? Чи 
ти не нарікав, коли інші нарікали? Чи не шемрав, 
коли інші шемрали ? Чи не кпився, коли інші 
кпилися ? Хто з нас ще сміе отворити рота і ска
зати, що він без гріха чи то особистого, чи на- 
родньо.го ?

Ох, коби Бог дав таку ласку, щоб ми врешті 
пізнали, чого саме вимагають від нас нинішні 
часи! Вже доста наслужилися ми то ВізантіТ, то 
Москві, то Римові, то папаф'істам то папістам. Вже 
доста ми навідказувалися на сусідів за нашу нужду
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і'горе. Вже доста ми по ослячому наревілися над 
нашою недолею. Вже доста наговорився до нас 
Господь. Чи врешті відчинимо наші уха на слу- 
хання правди Ирго — св. Свангеліі ? Чи врешті 
приймемо слова Иого до наших сердецъ і зрозу- 
місмо неперекручену правду св. Писания ?

Христос каже: „Коли прсбуватимете 
у слові Моему... зрозуміете правду, й правда 
визволить вас" (Иоан 8, 92). Він ще нікого не 
обманув. Він усім людям бажае добра. Бог - усе 
чинить на добро. А може усе те добро станеться 
надаремним трудом Божим для нашого народу ? 
А може УкраТнський нарід не схоче розуміти ни- 
нішних часів як часів твердо? школи життевоі 
і по похилій площі дальше покотиться у безвісти 
цілковитого упадку ? Усе можливе. Усе від нас 
самих залежить. Доста того, що нинішний час 
вимагае від нас покути і віри.

2) НИНІШНІ ЧАСИ ВИМАГАЮТЬ ВІД НАС 
ВІРИ.

У тяжких часах лише сильна віра в пере
могу і кращу майбутність держить людей при 
життю і заохочуе Тх до дальшоі борні з окружа- 
ючим злом.

Один Бог знае, чи ми — УкраТнці будемо 
колибудь мати світлі часи. Ми цього не знаемо. 
На всякий случай ані ми ані наші діти не дожи- 
вемо того, щоби Укра’інський нарід скинув із себе 
та зовсім очистився від сьогодняшного клейма 
сорому, ганьби і рабства. А всетаки віра нам ка
же, що побіч туземно’і вітчини маемо незнищиму, 
світлу вітчину дітей Божих. Ця друга наша^ віт- 
чина втішаеться повною блеску і слави майбут- 
ністю.
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Наша туземна вітчина покавальцьована, пор
вана на кусні. 3 наших сердецъ вирвано втіху 
і радість щодо нашоТ нещасно'і вітчини. Цього 
доконали не лише наші противники, але й самі 
ми — УкраТнці. Одначе Богу дякувати ! Ми знае
мо і віримо і в серцях леліемо надію про вітчину, 
котроТ ніхто нам не забере. Вона навсе нам 
останеться. Вона для нас певно забезпечена, бо 
Ті береже Всемогучість Божа.

В туземних державах валяться престоли; од
них царів настановляеться, а других скидаеться 
з престолів, обоятно, чи це царі короновані чи ні; 
чи мають вони царювати весь вік свій, чи лише 
кілька літ. Наш нарід не мав щастя мати довгі 
часисво'Гх царів у туземній вітчині. /Зле ми маемо 
тако царя, котрого ніхто не в силі скинути з пре
стола. Цим Царем е Ісус Христос!

Ми не попадаемо в зневіру і розпуку. Ми 
віримо і знаемо: Понад туземними царями, понад 
папами і Владиками стоі'ть Христос. Усьо минеть- 
ся на світі, але Він остане. Ніхто Иого не здетро- 
нізуе. ному дана всяка власть на небі і на 
землі (Мат. 28, 18). Він, навіть коли держить суд 
над нами, е добрий і милостивий до нас. Він прий- 
мае усіх, хто лише шукае у Нього прибіжища. 
Він з невольників творить свобідних дітей Божих. 
В діти Божі почуваються добре і е веселі навіть 
серед найтящих обставин. „Бог нам прибіжище 
і сила, поміч скора у нещастях... Хочби ревіли 
і пінились повіні Иого, гори тряслись від Иогр 
досади, ріка-потоки Т'і звеселяють город Божий" 
(Псальма 46). Навігь у скрайній нужді і горю ві- 
руючі у Господа заявляютъ: „Крім Тебе нема для 
мене втіхи на землі. Як зотліе тіло мое і серце 
мое, то скеля серця мого й доля моя — Бог на 
віки“ (Псальма 73). /Збо як це ми — евангельські
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,• ІІРА2 ЯЯ 'э*
УкраТнці співасмо у переложеній на украГнське 
пісні, котру уложив великий реформатор христі
анства — Др. Мартин Лютер?

„Могутна в нас гвердина — Бог, 
Понад тсі трердииі, 
Зашита Він від есіх трівог 
В лихій дла нас годині. 
Наш воріг в кожен час, 
Згубити хоче^нас, 
Велика міць Иого, 
Та зітре Бог все зло 
Бо Він е нам твердинею..."

„Тож хочби, брата, ворог наш, 
Що так лютус нині,
Хотів рознести в порох нас, 
Не знищить Він твердині! 
Бо та твердиня наи 
€ наш Месія сам, 
Він зітре вражу власть, 
Усім нам щаста дасть, 
Він нас усіх зеднас!“

Тож прийди, друже, до Христа! Прийди, заки 
ще час! Дай себе упросити: Прийди до Господа 
в покуті і вірі! Цього вимагають від тебе нинішні 
часи. Якщо так поступиш, то станешся справжнім 
будівничим лучшоТ долі нашого народу і запев- 
ниш світлу майбутність для свое! душі.

Т. Ярчук.

3 Д Р У К Н Р Н 1 Л. ГЕЛЛеРН, СТННИСЛНВІВ, СОБІСЬКОГО 7.
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