ПЕРЕДМОВА
Великдень і РіJздво Христове
це най1більші християнсЬІкі свята, я�кі врочисто св1п
кує наш народ не тільки в ,Україні, але також
па еміграції. Ці свята з особливим ,піднесенням
відзначають,ся і між Українським €вангельсь
ко�Баптистським 1Братст:вом. Тоді у нailllиx
громадах, окрім регулярних Великодніх чи Різд
вяних Богослужень, відб)Іівають,ся також спе
ц1іяльні зі,брання моJrоді, на яких деклямують
від,по,відні ;вірші, оповідання й -і�н. І кожного
такого свята молодь наша тлибо1ко відчувала
браІК літературного матеріялу для своїх про
грам. Бо, хоча мат_еріялу н нас є чимало, але
віJІ розкиданий :по часописах і не завжди бу
ло легко його знайти, бо часопи,си не 8авж
ди з,берігають,ся.
Ідучи назустріч дій великій потребі, Ви
давництво "Доро,га Правди" видало минуло
го рОІку іЗбірку різдвяних віршів і оповідань
під назвою ''Різдвяна Зірка", яка успішно ро
зі�йшлася по всьому світі. Тепер виходить та
ка сама з1бірка з 'Великоднім літературним ма
теріялом під назвою: "Вели1кодній Ранок". Вї
римо, що вона тruкож з·найде своїх читачів і
·буде для всього нашого Брат-ства великим
благословінням.
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МОГО й БОГА ВАШОГО''.
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ЗУСТРІЧ З ВОСКРЕСЛИМ

Ще спав Єрусалим передранішнім солод
ким сном. Вузенькі, криві вулички були по
рожні.
Тихо...
Блідли далекі брилянтові зорі. ,Небо чис
те, ,безхмарне засвітило ранкову зорю...
Ось, на· сході скоро сонце �заграє своїми
райдужними барвами...
,Марія поспішала... Тривожна думка по
клала тіні на засмучене лице.
Легкий хід її трохи порушував таємницю
тиші.
Марії не страшно одній на сонних вули
цях, байдуже їй до всього навкруги, зовсім
байдуже...
Одна на серці, одна - дума, - скоріше
знайти ,господа ...
Розп'яли... А защо? Що недо6рого
зробив Він, кому зло вчинив? ... Які злі люди,
які жорстокі фарисеї... �Бідний Учитель! Як
змучили його!...
А камінь? Хто одвалить? Як помажу я
миром тіло його?... Роїлись в стомлеюи го
лові о·бривчасті думки і кололи жіноче серце,
різали тонкими ланцетами.
,Сідав важкий сум на душу. й знову:
- Розп'яли... Защо? ...
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Ось і сад... Печера... Вже видко. Марія
поспішає. Хоче випередити сонще. Ще схід
тільки в загравах вогняних...
Але - що це? ...
Холод лізе Марїї за шию, морозить 11 ..•
Камінь - одвалений...
І Господа у гробі немає...

**
*

Одинока жінка, обтяже,на горем, розливає гіркі сльози туги, невтішної, глибокої...
- його немає... Забрали... Жорстокі... Фу,
злі, немилосердні які! Куди :понесли, хто ска
же? ...
Яка неправда на світі, яка ева.воля дужих?!
І сльози журної жінки �падали на холод
ний камінь, зігрівали його й висихали, знову
падали...
Всміхнулось сонце на верховіттях дерев,
прокинувся сад, зацвірінькало птаство.

***

- Жінко, чого ти плачеш? - ніжний го
лос ПО!{ула Марія.
Очі в сльозах. ІНе підняла погляду... Бай
дуже. іХі.ба хто може зрозуміти її, хіба хто
оцінить її втрату? Люди - злі, недобрі. Люди
звірі, коли замучили Учителя ...
Але·- з грудей вирвалось:
- За'брали ,Господа...
Сонце золотило пробуджений ·Єрусалим,
цілувало природу й барви лишало в очах Марії - повних сліз.
·Сам В.ін - Вое�реслий Христос стояв бі
ля неї.
Не впізнала.
Знову падали каплі сліз на холодний 1ка1\11нь.
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- Маріє!... - знайоме рідне, промінням
осяяне, ,ооіймав її слух...
Учителю! - і впала до ніг Воскре-слоrо.
!Він! Так... Живий ,Гооподь... - очі
зайнялися огнем радости й енергії... Не мертвий Господь - живий! Воскрес!... �Не о'6ірвалася путь життя. Не згасла зоря... Нем&є побіди смерти! Ніч щезла...
Марія впізнала Живого Христа... і ожила
духом... понесла той огонь іншим.
. Коли високо сонце волоте пливло в бла
киті, дзвеніли сади піснями, 'коли було так
надійно і жить радісно, тоді апостоли боро
лись 1з .відчаєм - і приймали Вос,креслоrо
Христа, його силу життя.
Друже мій! !Хочеш позбутись. зневіри в
житті, відчаю, даремних слів? Хочеш творчос
ти, служіння світові, хочеш радо,сти духа?
Прийми ВосКJреслото... ДаІЙ �йому осяяти
душу твою скорботну вічним сяйвом істини.
Ів. Кмета-Єфимович
--о--

УСЕ ВОСКРБСНЕ
,Христос воскрес - і все воскресне,
З Христом 'Воскресне.мо і ми,
й життя чеснотне та небесне
Ро·зві.є залишки пітьми!
Ми віримо в вос1<ресне чудо,
Воно усіх нас воскресить, й настане ,Царство Боже всюди,
й не буде зла ані на мить!
Митрополит Іларіон
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ВЕЛ ИКД,Е,НЬ
Восени все тижнями мрячило,
І калюжі були на -шляху.
Вже опівдні ,в хатах сутеніло,
Було жить всім тваринам не мило
І сиділи ми .всі як в ль.оху.
А оюісля морози здавили,
Увесь світ �побілів, як мертвяк,
І заснули природнїі сили.
Снігові ро-злягалися брили,
'1 співала нам фуга, як дяк
Непомітно весна тут підкралась,
Задзюрчали вeceJri струмки,
І долина у квіти убралась,
І пташиний почули ми галас,
Заспівали веснянок дівки.
І за'6ули ми зиму лихую,
На повітря, на ,сонщ:е пішли.
Молодечії сили я · чую. ·
йдуть · брати на розмову святую,
Проі!{идаються думи-орли.
У тяжких ми гріхах потопали,
Ми з тобою, і цілий цей світ.
Піднімали гризню, як шакали,
Сатанинській корились навалі,.
Забували святий заповіт.
Ми у чорній в'язниці сиділи
І не бачили з.відти стежок.
Врятували небесні І-Іас· сили,
Та �Ісус, Відкупитель наш милий,
Розломив від в'язниці замок. ,
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