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ПЕРЕДНЕ СЛОВО.
Цїлию ееї книжки суть: перше, ствердити
фактами, що наше Християньство з правдиве,
друге, на чім оно основузть ся, а трете, з відки
ми черпазмо те, на чім опиразмо свою віру.
Позаяк годі вивести що до дрібки все що за¬
писане в Сьвятому* Письмі, і поставити перед
сьвітом так, щоб всякий мав осолоду, тому отеє
звертаю щире слово до читачів, зазначуючн на¬
перед що ніхто несовершенний кромі Бога ні в якому ділі. Отже зслп що не до вподоби в сій кни¬
жці, то прошу многократно простити всякі ошибки.
Читайте дорогі братя і сестри, се що тут на¬
писано. Думайте, ісповняйте і другим розпові¬
дайте, що ви відкуплені Сьвятою Провію Неоці¬
ненного, і що не людська тут мудрість а божа,
не люди двигнули сю науку перед сьвіт, а Бог
обявив зі від початку сьвіта: положіть всю свою
надію на Бога, підопріть свою віру чудесами і
словами Його, а Бог Вас поблагословить на сім і
будучім сьвіті.
Зверніть увагу на пророцтва старозавітні
про прихід Месії, та завважити невірства Жидів
у Його велике слово, з котрого Божі правди пли-

струаю безконечності] Б ЖІ1ВОТ вічний.
Моїм бажанам о, щоби читач запримітив
також, що правдиві системи вірувати в Бога о
сущими ті, якими визнавали сьвяту Троп цю по¬
чаткові церковники вселенної сьвятої апостольскої церкви. Невідкидаїіте їх, бо сим самим сири
чпняате ся до невірства в їх сьвідоцтва. Подібно
як будівничий бажаючи ставити дім такий як
був перше, повинен непереходптп поза межі гра
ниць угольного каменя, бо стратить плян попередної будівлі так і ви чиніть. Визнавайте Ного
імя так як Він б аж а а себе ггочататп, а тоді мете
становити живу, правдиву церков Христову.
буть

П. І. Божик.

СТАРОЗАКОНІЗ.
Щоби яснійте порозумітп підвалину нашої
християнської віри, треба передовсім звернути
вагу на пророчества, иредсказувані в старовину,
вибраними людьми, іцо стелили дорогу між не¬
вірними до иринятя Великого Учителя Господа
нашого Ісуса Христа. Почавши отеє від Мойсея
аж до послід ного старозавітного і найбільшого
пророка предтечі Івана Хрестителя, сина Захаріового і Елисавети, всі они отже приготовляли
великим словом нарід ізраїльський до иринятя но¬
вої віри, котрою поломали ся окови душевні у
всякого віруючого Ізраїльтянина, у слово живе
-у слово, іцо було висловлене опісля самим
Ісусом Христом, що приніс вістку відроджена,
котрою віруючі зрозуміли свого Вітця, яко по¬
чаток і кінець всего.
Ми переглянувши історію біблійну, і пере¬
носиш ся духом в часи жптя пророків народа жи¬
дівського, находимо, що тоді переважна часть не¬
вірних була ідолопоклонниками. Сни хотяї вчас¬
ти розуміли Бога, бо приносили ріжних форм же¬
ртви -зразу ідолам, а опісля перед жертівнпк Господень-та все таки се ще не було до-

б —
сконалим і достаточним пізнаном Бога.
Оші були затемнені, запропащені блудом
протяги століть, немалії правдивого понятя про
Бога, про божественне про виді но і будучу спра¬
ведливість, про душу і признано чоловіка і про
взаїмнип стосунок між Богом а чоловіком, і замість правдивого понятя, межи ними ширено ми¬
льну забобонність та невірство. Погани ^Слав¬
лячи себе мудрими потуманіли, і обернули сла¬
ву нетлінного Бога на нодобпну образа тлінного
чоловіка, птиць, четвероногих і гаду.” (Посл.
Римл. 1. 22-3.) Повна земля була їх ідолів, они —
як визнай Ісая— припадають лицем перед ділом
рук своїх, перед тим, що пальці їх зробити (2-8).
З часом они покинули ІДОЛОІЇОКЛОНЬСТВО і
придержували ся точно віри в одного і правди¬
вого Бога. Звпчаом в них було приносити в Єру¬
салим, та ставити перед жертівник — срарозавітний кивот, в котрім находили ся Мойсееві та¬
блиці з заповідями, та Аронів цви ту чий жезл —ріжного рода жертви. Се не було правдиве почи¬
тано Бога, і Господь знова говорив до них через
пророка Ісаю ще около 650 років перед появою
Христа: Навіщо мені множеетво жертв ваших?
— говорить Господь — Я вже пересичений всепаленямп з баранів і товщею з годованого скоту,
таїї крови з назпмків, ягнят та козенят я не хо¬
чу; Не носіть уже більше дарів на дармо. Пале-
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на кадила огидло мені нових місяців і субот, та
сходин сьвяточних не можу стерпіти: беззакон¬
ність поспіль із сьвяткованзм. І коли ви простя¬
гайте руки ваші, то я відвертаю очп мої від вас,
а як ви ум ножа оте молитви ваші, то я їх не чую,
ваші бо руки повні кровп. Обмийтесь, станьте
чистими, відкиньте далеко ледачі вчинки ваші
в
перед
очнії моїх,
перестаньте
чинити
зло, научіть
ся чинити
добро,
шукайте
правди,
ратуйте
сироту,
заступайте
вдову, а тоді прийдіть — і розсудимось — гово¬
рить Господь: Колпб гріхи ваші були, як багря¬
ниця — я, мов сьнїг їх убілю; колпб, як карма¬
зин були червоні — обмию їх, як вовну*’. (Ісая 1,
11-18).
Они на се незважали, що правдиве поклоненз не заключузть ся в кадилах та палених жертв,
а щоби відчинити ся волі Божій, треба було по¬
повнити добро ближніїм своїм, а не покладати ва¬
гу на сгювненя закона, котрий самії установили
задля сьвіта бездушно. Они придержували ся за¬
взято всіх тих звичаїв та передань, які помножу¬
вали собі після вподоби, зважаючи на них більше,
як на слова Божі, що приходили до них устами
пророків поставлених Богом для їх наверненя. 0ни незважали на поклик моральний — як визназ апостол Павло, а були: ,,Ісповнені усякої неправди, перелюбу, лукавства, зажерливості!, зло-
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би, сповнених зависти, убійства, сварні, переступу, лихих звичаїв.” (Римл. 1. 29.)
Онп заперечували істнованз духів, безсмерт¬
ність душі, воскресеня мертвих і жито будуче, а
сим самим і посмертну заплату або кару. Онп
невірилп у воскресенїз мертвих, хотяіі визнава¬
ли перед ними сю правду многі праведники ста¬
рого завіта:-,,Та мерці твої ожиють, устануть ме¬
ртві тіла,” (Ісая 26-19) або: Я знаю — відкупи¬
те ль мій живе, і він у послідний день підійме з
пороху отсю розпадаючу ся кожу мою, і я в тілі
мойому побачу Бога.” (Нова 19. 25-6.) а также
впсказані слова Екклззіяста: ,,І повернеть ся
персть у землю чим она була: а дух вернеть ся
до Бога, що дав його.” (12-7.)
На сі слов мало хте зважав. Поклики їхних
пророків проходили мимо з кождим днем, немо¬
ральне жито все збільшило ся. Нарешті дійшли
Жиди до такого степеня розпусти, що оден най¬
більший жидівський історик, Иосиф Флявій, Зрусалим порівнюз навіть з Содомою і Гоморою.
З часом, як бачимо переважна часті» Жидів
відступила цілком від пророчих стосунків Бога.
Онп забрали братів своїх в раби так, що з одного
боку тяготїв гріх душевний, а з другого гнет ті¬
лесний; для того якась часть тих нуждарів-жидів, задержала в собі почута до відроджена ду¬
шевної і тілесної долі, за проповіданзм пророків.

о
Сі їм читали що за натхнензм сьв. Духа, на¬
родить оя їх Спаситель з роду Давида і сей аж
подасть їм руку помочи, здоїімить з них кайдани,
та покрутить окови їх. ,,Станеть ся в остатні ча¬
си, що над всі гори — люди — гора Господня
вознесеть ся, і підійметь ся понад горби, і по¬
спішать до неї всі народи. І піїідуть многі наро¬
ди кажучи: ходіть, вийдемо на гору Господню,
в дім Бога Яковового, а він — Хрп стсс — гіокажеть нам свої дороги, і будемо ходити стежками
Ного, бо з Сиону вийде закон, і слово Господнє
— з Зрусалиму. І судити ме він народи, і карта¬
ти ме многих людиїі: і перероблять мечі
свої
на л ємній, а списи свої на серпи,
і
не буде нарід на нарід
меча підіймати,
тай не буде більше вчитись воювати.” (Ісая 2. 2 4.)
Сї слова заповідали царство Боже, іменно це¬
рков, яку оснуз будучий Месія, як царство ви¬
диме, представляюче Його як високу гору, ви¬
диму для всіх,і відзначаючу ся повно гою характе
ру моралі і духового жнтя, як також заразом усуненз рабства з межи людиїі і убійство. Для то¬
го хрпстпяньека релігія учить, лучше бути уби¬
тим ніж убити другого. ,,І не лякайтесь тих, що
убивають тіло, дупті-ж не здолїють убити; а ля¬
кайтесь більше того, хто зможе погубити і душу
і тіло в пеклі ( Мат. 10-28.)
Важні речі обявлені народу жидівському вче
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і пророками, не могли еклонити
ііого через заблудженз до ви повнена слів Господ¬
ніх, що заключали собою найбільший нахил до
зближена їх з Спасителем сьвіта. ,,Дасть са чути
голос покликуючого в пустішії; стеліть дорогу
— правдою—Господеви, рівняйте в степу сте¬
жки Богу нашому; Всакї видоли нехай запов¬
нить са — розуміючи під сим люди — а всака го¬
ра і горб нехай у низ подадуть са, всакі закру¬
ти нехай випростують са, і місця нерівні вирів¬
няють ся." (Ісаа 40. 3-4.)
Наслідком великий гріх перед Богом, підніс
са, що одна часть Жидів стала са гнобителями
своїх ближних, беручи над ними руководптельство тяжкої влади. Для того писано „вирівняй¬
те са гори —.події," тоб-то станьте однакові всі
перед Богом — не чиніть другим того що вам не
мило. Говорить Господь: , ,3а те що топчете вбо¬
гого і користь собі з його хліба берете, хоч собі
будинки із тесаного каменя побудузте, ви в них
не будете жити: понасаджузте сади — виногра¬
ди, та вина з них не пити мете: ви ж вороги пра¬
ведного, берете гостинці, і перекручузте справи
бідного. Одцурайтесь лихого, а добро полюбіте,
та приверніть правосуд у браті; може бути, що
Господь Бог Саваофт помилуз ще останки Носифа. (Амоса 5. 11-15.)
Онп уважали іцо коли молять ся, іменно ко~
НИМИ ЛЮДЬМИ'
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ли продовжують поли в одежах своїх, або поста¬
ми впокорюють ТІЛО СВОЗ, І СИМИ вже ВДОВОЛЯЮТЬ’
волю Вітця що на небі. Але Господь знова дававуказ через Ісаю, як повиннії они дїлати щоби уз¬
годити Дому: ,, Ось, — бо в день вашого посту"
ви вволязте волю вашу, і вимагазте проте тяж¬
кої праці від других.
Ви постите хиба нате, щоб сваритись та ира—
вуватись, і немилосердною рукою кулакуватіг
других: ви не постите того дня так, щоб голосл
ваш чути в горі на небі.
Чи се такий піст, який я собі вибрав, —деньколи чоловік ВІІОКОрЮЗ душу свою, похил юз, на¬
че тростина, голову свою і попіл та верітку під—
стеляз під себе? Чи се назвеш ти постом та днем
угодним Господові?
Ось — піст, який я люблю; здійми кайдани
несправедливості!; розвяжи повязані ярма, одпу¬
сти придавлених на волю, і розвяжи всяку кор¬
мигу: Поділись із голодними хлібом і введи в ха¬
ту бурлаків бездомних; як побачиш обідранця»
прикрий наготу його, і від однокровного твогсрне ховай ся. (58. 3-7.)
Тоді будеш звати ся народом Божим, будеш до-'
стойнпй Спасптеля що покрутить окови твої’
душі.
Бог безустанно напоминав через пророків блу '
днях Ізраїльтян, щоби покинули хибні дороги к

відновили союз, який Бій заключпв із їх батькалми, однак не всї они зважали на голос Ного, а ли¬
те якась часть народу задержала в собі почуто,
що провадило до пізнана вічної благодаті!. Лруга часть особливо фарисеї, садукеї і ессеі, а за¬
разам і їх прихильники, ожидали також особи, адіе не тої, котра малаби спасти сьвіт від гріха
вічного засуду смерти, як предсказували ирородїлі столїтя наперед, а в своїм заблуканю очіку¬
вали земского царя, іцо мав освободити їх з під
меча Римлян і оснувати на новожпдівске царство,
жке они втратили пере дтпм за непослух Божого
олова.

ПРООБРАЗ ІСУСА ХРИСТА В СТАРІМ ЗАВІТІ.

Християньска віра знова клонить нас до су¬
щої правди, що Ісус Христос дійсний Месія, почгерпівший муки за рід людський, котрого проо¬
бразом були дії на иньїппх людех перед Ного
приходом на сьвіт. Однак загальний поступ цїлжом був би зник на поли людства про почитано
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правдивого Бога з лиця землі', як би не був сам
Бог напоминав заблуд і них люднії вперед проро¬
ками — а коли онп не хтїли ново ну вати ся Йому
за покликом їх, Він довершив жертвою при нося¬
чи її Ісусом Хрпстом, і в сейспосіб видішгнув на¬
рід з неморальних збочень і душеного упадку.,
Перше яко отця для заблудигого народу вибравБог Авраама, з роду Сема, і сказав до него; ,,Зходп з землі твої, і від роду твого, і з домівки о~
тця твого, у землю, що тобі покажу. 1 зроблю те¬
бе народом великим;!благословлю тебе і звеличу
імя твоє, і будеш благословен. 1 благословліо
благословляючих тебе, а кленучих тебе црокли¬
ну. І благословлять ся в тобі всі илеміння
землі*.‘(перша Моїісея 12:1-3)
Авраам удостоївся подвійно благословеньства перед Богом,іменно: одного земського получаючи землю в наслідство,а другого надприрод¬
ного, що з його поколїня народить ся Спасигель
міра—Ісус Христос.
Великим прообразом і наукою для нас о
таємнича поява Мельхиседнка яко сьвяіценника.
перед Богом, і цара Салему. Він у своїй подвій¬
ній гідностп а прообразом Спасителя Христа. Про
його апостол Павло пнше:(3вр.7-1) ,,Імя Мельхиседек означав цара правди і мира, котрого по4
чаток і кінець житя незнаний. Він у сьвятім пи¬
сьмі иоявляать ся без родоводу. Про його наииса7

«/

і/

;

і

і
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«о, що він приніс в жертву Богови хліб і вино,
отже сим прообразував він Ісуса Христа, а його
^жертва, жертву нового завіта.
Отже, жертвованз Ісаака сина Авраамовото що приніс його на жертву, було не лише випробованом віри Авраама, але також прообра¬
зом того, що мав колись жертвувати свою кров
на Хресті, то о Христа, за примирено сьвіта сьо:го. Як Ісаак з одинокий син у Авраама, так і Iоус Христос о Здиний і наймплїйший Син свого
небесного Вітця; як Ісаак сам ніс дерево на же¬
ртву. на котрім мав погинути, так і Ісус двигав
-сам хрест, на котрім помер. Гора Морія, де Іеасак мав бути жертвований, о та сама, на котрі і огіісля приношено гірообразуючі жертви старого
:завіта, аж до сповненя часу, на котру відтак з
:власної волі приніс себе на жертву Ісус Христос
«за Гріхи людиїг.
Также зглядом терпінь, невпнности і ВИВІІ
-«сшення являоть ся Иосиф син Яковів прообра¬
зом Христа. Він зразу росте при своїм батьку, як
і Ісус при своїй матери в Назаретї, опісля стаоть
-ся вязнем невинно, а в кінець визволязть його
Господь чудесним способом з вязнпцї, і кладеть
ного нарешті яко наслїдника египетского короля
‘Фараона, через котрого Господь збавляз від го¬
лоднечі свій нарід, подібно як через Ісуса свого
<€ина наймилїйшого, викуплюзть від вічної ноги-
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бел и.
Сим Господь показу о народу своз милосе¬
рдю, і заразом постепенно склонюзть його до
иринятя Христа Владики, що принесе
повне
божественне
обявленз, звалить собою окови
тілесні і душевні.
І»-♦

МОИСЕИ ПРЕ ДСК АЗУ З МЕСІЮ
В СТАРІМ ЗАВІТІ.
Між Ізраїльским народом вже від давнійш
тер у жили вісти вказуючі про Христа через про¬
років. Іменно Мойсей пишучи першу книгу зга¬
дуй на зї початку слідуючі слова, яко підклад
Христа; — ,,І рече Господь Вог: Не добре чоло¬
віковії бути самому; с о т в о р и м о йому таку по
міч, щоб до пари була йому”. (2-18.) Іменно сло¬
во , ,с о т в о р и м о”, заключазть в собі що Го¬
сподь не з в собі самім, а містить ще якусь істо¬
ту, бо „сотвор и м о” значить не одна особа, а
дві або більше, также сю правду сам Христос висказав: ,,Я і Отець одно.” (Поана 10. ЗО.) Для то
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го Церква Божа о та правдива, то ломимо всіх
инших наук прпзназ, що Бог їстнуз в трьох Осо¬
бах, іменно в Отці, Сині і Сьвятім Дусі. Бо як Сп
на передав Отець міру, так Духа післав сходящого в виді голуба на Сина під час хрепкия в Йор¬
дані, котрий тим самим з, що Отець і Син. Мойсей
як і ііньші пророки предеказують на перед Христа рівню Богу, і дійсно бачимо,, що Хргістос з Бог,
бо чудеса Його які чинив сьвідчать могучість Божу. Ніхто ні перед Ним, ні по нім, не міг таке ді¬
лити, і се вже показуз здоровому розумовії, 1ЦО
Бін Бог.
Мойсей яко перший пророк иредсказав в
двоякий спосіб будучого Спасителя, іменно, че¬
рез богослужебні закони і через слова, висказані
до народу перед його смертпю. Мойсей пише:, До
дї сказав Господь до мене, поставлю їм з між бра¬
тів їх пророка такого як ти ; і вложу слова мої
в уста Йому, і говорити ме до них все, що прикажу Йому”. Мойсей був законодавець і посеред¬
ник старого завіта, отже кождий пророк, що насту
пав по нім, мав лише тоді повагу ідовірз в люднії
кзли будував свою науку на основах Мойсея. Колп мав наступити пророк їюму рівний, то мусів
показати, що стоїть в наїїтїснїйшім союзі з Богом
і їх законодавцем Мойсезм, а ним з тілько Месія,
іменно Христос Спасшель сьвіта. Так розуміли
Жпдп, сучасники Христові, пророчество Мойсея.
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Отже коли появив ея Христос, іменно коли побачивнарід перше Ного чудо в Канї Галилейськііі, не
ретворенз води у вино, або чудесне умножена хлї
ба, зараз пізнав, що Він з тим пророком, що мав
появити ся на сьвітї, але віру в Него тому не дав
весь Ізраїль, бо засліплена не допустило. Для того
отверто можна сказати, що всякий жпдовнн колиб вірив у письмо старого завіта перестав би ви¬
знавати Бога в одній особі, бо всякий пророк ціле
житз очікував приходу Христа, і предсказував
про науку Його яку Він принесе. Самарянка ба¬
чивши Ісуса при керници Якововій сказала:,,3на
ю, що Месія прийде — званий Христос. — Як
прийде Він, звістить нам усе.” (Иоан 4. 25.) От¬
же, Самарянка бувши блудницею вірила більше
ніж найбільші учені жпдівского спнгедріону, бо
сї хотяїі читали старозаконіз, то або нерозуміли,
що читали, або через захланність боячи ся, що
Він царство земске відбере, не прнняли Його ме
жп сеое.
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ПРЕДСКАЗАНИЙ ЧАС ПРОРОКАМИ
О ПОЯВ ЛЕЙ 10 СЯ
ХРИСТА ВЛАДИКИ.
Невірні Жиди ще і тепер невірять, що
Христос появив ся, а навіть закидають на наше
християньство, ставлячи питана, що коли Гос¬
подь з’умів сотворити небо і землю і всякі річи
привести до істнованя із нічого, то чому неміг
сам навернути заблудпшх люднії доспасеня, але
зіслав свого Сина ? Отже ми не будем тут виводи¬
ти чому се так, на нашу думку, а покличемось на
те, що писали пророки. Приміром Мойсей, їхний
пророк сам сьвідчить про Христа слідуючими сло
вами: ,,Поставлю їм з між браття їх пророка така
го, як ти ; і вложу слова мої в уста Йому, і говорити ме до них все, що прикажу Йому. (5. 18Л8)
Тепер ми вже бачимо, що не ми відступили від
віри, а онп, бо їхня книга вказувть, щоб повинувати ся гірпходячому Месії, котрий одержить від
Бога слово, за котрим ми розумівсь повиннії по¬
слід у вати. Также бачимо у сьвятому письмі, що
не лише Мойсей висказав сю сущу правду, але
і всі старозавітні пророки, і диво на весь сьвіт,
як могло взяти правду і дійсність, зслпб Божий
Дух не коєну в ся їх уст?
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Час приходу Христа дуже точно предсказалп пророки: Ісая, Зремія, Даниїл, Аґґей, Малахія і другі.
Приміром як скінчили ся ті 70 лїт, що пі¬
сля гіредсказаня пророка Зремії, де перебував Iзраїльскнгг нарід у неволп, просив Даниїл Бога,
щоби визволив нарід з неволі рабства, таіі відбу¬
дував столицю і сьвятий храм в ньому. Коли він
молив ся, явив ся йому ангел Гавриїл, звіщаючи
що Господь вислухав його молитву і сповнить
бажано. Се об явлено впсказуо пророк слідуючими
словами: ,,Сімдесяти сімок призначено для тво¬
го народу і сьвятого міста твого, щоб були споку¬
товані проступки, запечатані гріхи і беззаконія
прощені, та доки приведена буде вічна снраведли
вість і затверджені будуть видива і пророцтва і
помазаний буде Сьвятий над сьвятими. Так ді¬
знайсь і розумій: від того часу, як вийде приказ,
щоб відбудувати Зрусалим, до Христа® Владики
-сім сімок і шістьдесять дві сімки; ї вернет
ся нарід і збудовані будуть улицї та мури, але в
тісних часах. А як мине сім і шістьдесять дві сі¬
мки, відданий буде на смерть Христос, і не буде
народом йому той, що Його одцурав ся. А місто
і сьвятпню розбурпть народ вооводи, котрий
прийде і буде кінець його начеб від повені, аж
до кінця війни буде пустошено. І утвердить за¬
віт із многими одна — послїдна — сімка, а в по-

лоби ні

сімки перестане жертва і приносини, а
сьвятиня стане гидкою пусткою; на кінці же по¬
стигне давно призначена погибель і самого пустошника.”'(Дан. 9. 24-27.)
Видимо яке виложив ангел Гавриїл Даниїлови, в часі коли він молив ся за себе і нарід Iзраїльский, значило, іцо Спасптель явить ся по
улливі часу 7 і 62 тижнів роковпх, або по 49 і
434 роках, разом 483, після нового відбудована
столиці Зрусалпму і храма. Оно сповнило ся то¬
чно, бо як раз від року 453 перед Христом, імен¬
но від тоді коли грецкий цар Артаксерксес Льонґіманус, відбудував Зрусалпм, до иоявленя ся
Господа на йорданьских водах в ЗО році жптя, уплинуло часу 453 і ЗО літ, значить ся разом 483
роки, або як числили тоді ІОдеї 69 тижнів р о но¬
вих. Половина ройового тижня після вислову ангела, припадаз 69 роковпх тижнів з верхом, що
означали дїьльність Господа в протягу 3 літ пі¬
сля Ного хрещеня. Сьвященик старого завіту по
імени Захарія, натхненнії св. Духом бачу чи ь
своїм сині Иоанї пророка і предтечу Месії гово¬
рив радіючи: ,,А ти, дитино, пророком Вишньо¬
го звати мені ся і ходити мені бо перед лицем
Господнім, готовити дороги Ного, щоб давати
знаннз спасенна народові! Ного в ославленню грі
хів їх.” (Луки 2. 76-7). Праведний Симеон поба¬
чивши Дитя, постеріг в Ньому свого Спасителя
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-таь; як йому було сповіщено від св. Духа —
підніс Його на руках своїх, поблагословив Бога,
і сказав: , .Нині відпускавші раба твого, Владико,
по глаголу Твовму з у п око ом; бо виділи очп мої
спасенїв Твоо, що приготовив оси перед лицем
всіх люднії, сьвітло на откриттв поганам, і сла¬
ву народа Твого Ізраїля." (Луки 2. 29-32.)
Пророк Аґґей жіночії підчас відбудована
храма в Зрусалпмі, напомпнав люднії будучою
правдою, що Бог не оставить свого вибраного на
роду в душевних оковах по віки, а пішле йому
Спасптеля Месію, в часі коли буде ще стояти не
зруйнований храм, і що входячий в него буде
прославлений своїм вступлензм і перебуванвм
в нїм. Аґґей віруючи і і муж черпав розраду в Месіїїских надіях,
і висловив народу будучу дій¬
сну правду: ,,Так бо говорить Господь Саваофт:
Ще трохи,-се станеть ся борзо затрясу не¬
бом і землею, морем і суходолом: Двигну всі на¬
роди — і прийде той, що його бажають усі наро¬
ди, і сповню дом сей славою, говорить Господь
сил небесних."
Треба зазначити, що в змпслї слова в якім
предсказував пророк Аґґей, V де відняв і пророк
Малахія. Він сьвідчить, що Спаситель прнбудеть
тог,ці, коли буде ще стояти другий храм відбудо
вашій по повороті ІОдеїв з неволі, але додав ще,
що
перед
Ним
буде
предтеча
ІІоап

Хреститель
покликаний
в пустиню
за
натхнензм
сьвятого
Духа,
приготовля¬
ти нарід на Його прихід. ,,Ось я посилаю ангела
мого, а він приготовить дорогу передо Ліною і не¬
гайно за силі прийде в хралі свій, що їюго бажа¬
йте: ось, він йде, говорить Господь Саваофт. (3-1)
Видиво Ісаї сина Алюсового, зливайсь до
иньших пророків, виявляючи будучого Месію
слідуючими словами: , ,Ось невинна дівиця по¬
чне в утробі тат породить сина, і дадуть ілія йоліу Емануїл — Бог із нами” — (7. 14) дальше: ,,І
вийде погонець із кореня Ессейового і вітка ви¬
росте з кореня його. І спочине на йоліу Дух Господень, дух премудрости і розуліу, дух ради і
кріпости, дух знання і побожності]; І сповнить
ся страхом Божим, і судити ліе він не, як око ба¬
чить, і не як ухо чузть — присуд видавати." (11:

13.)
Пророк Мпхеіі Морастія, що жив з’за 10дейских царів старого завіту, напоминаз нарід
великим словом, покликуючи ся на сьвідоцтво
Господа Бога перед ними. ,, Господь вийде з про¬
бу тку свого, зійде в низ і возьліе під ноги свої
високих на землї. Перед Ним — він впсказуз —розстануть ся гори і долини — а прийде Він, за
Яковову безбожність, за гріх іцо розширив ся в
дому Ізраїлеволіу. (3-5) Роддинне ліісце де ліаз в
перше иоявити ся приходячий, пророк висказуз
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слідуючими словами: ,,І ти Вефлезме, доме Ефра
то, хоч ти малий між тисячами в Юдеї, але з те¬
бе вийде мені той, що маз бути володарем в Ізра¬
їлі, а його народини — від початків, від днів вічности.” (5-2)-Тому згадуз Михей про Хри¬
стові народини знані по всяк час, бо згадують
про прихід Месії всі старозавітні пророки. Коли
Волхви зі всходу прибули до Зрусалнму щоби
розвідати ся про ,,новорожденного царя юдей¬
ського” сказали невірні книжники до Ірода: ,,Подабазть, що в Вефлезмі юдейскім народить ся,
бо так писали в старовину пророки: ,,І ти Вефле
зме і т. д...”
Між иньшими висказуз пророк Ісая, що
Спаситель буде пророком і заразом учителем,
слова суть; „Дух Господень — спочив — на минї, бо Господь помазав мене на те, щоб принести
благу вість убогим, післав мене сцїляти сокрушсних серцем; вістити невільникам визвол на
волю, а увязненпм — відчинена темниці: Пропо¬
відувати рік примирення Господнього і день ні¬
моти
Бога нашого, потішити всіх засумованих.” (Ісая 61. 1-2.)
Подібні слова Христос повторив у храмі
назаретскім, заявляючи, що Він сам в тих сло¬
вах, котрого бачуть перед собою. „Сегодня сира
вдилось писаннз се, в у шах ваших.” (Лука 4:2Г)
Псальміста Давид згадуз, що ириходячий
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Месія буде также сьвященником, або архизрезм
після чину Мельхиседека, що приніс жертву Бо¬
гові! хліб і вино. , ,Ти сьвяіценник по віки по по¬
станові Мельхиседека.” (Пс. 110-4.)
В старовину, мужі повні ласки Вишняго,
ширили між народом, Бога Ізраїлевого, а заразом
висказували, що Месія яко вічний сьвященник
дасть себе самого в жертву Богови за людскі грі¬
хи, дасть ся добровільно на муки. Смертию з ру¬
ки поганих, положить печать своїм Воскресеніам
і в сен спосіб примирить люднії з Богом: поругана яке прийме від них солідарно, буде доказом
для віруючих, бути терпеливими, спокійними і
смиренними. — „Боже, Боже мій! чому опустив
аси мене — став оддалеки від ратунку мого, від
слів мого стогнання. Они розпаювали між себе
одіж мою, і на кожну одежину кидали жереб.
(Пс. 22.)
Та він взяв болестн і недуги наші на се¬
бе; а нам здавалось, що се Бог Ного покарав, по¬
бив та понизив. Він же поранений за гріхи наші
і мучений за беззаконня наші, Його брано на до¬
пит, та Він терпів добровільно і не отворяв уст
своїх, неначе вівцю на заріз Ного ведено, і як я
гня перед пострпгачем німу з, так і Він не одчи¬
няв уст своїх.” (Гсая 53. 4-7)
Пророк Захей гіредсказуз торжественнпй
вхід Спаснтеля в Єрусалим (9,9) а также буде за-

проданий за ЗО срібняків, буде мучений розня¬
тий, нанозний жовчею і оцтом і понесе найтяжніі рани і пору ги.

ЯК ВИГЛЯДАВ СТАН ІЗРАІЛТЯН
ПЕРЕД ПОЯВОЮ ХРИСТА.
В Ізраїлі від дуже ранних літ, появлялп
-ся сьвяті мужі, щоби двигнути зіпсутий нарід із
заблуканя, прізвернути його до сущої правди,
ззднати з Богом їх Сотворителем. Однак поклик
пророчий не приніс великих плодів по собі. Пе¬
реважна часть народу не клонилась до діл яких
вимагав Бог, —ходили путями злими, переслїду
вали пославших ся їм, а нарешті повбивали їх.
Але вкінци перестали зевсїм ітоявляти ся пророки і нопередний блеск духового житя майже
погас. Релїґійно моральний занепад розширив
ся но всюду і ,,закон”, що громадив перше лю¬
днії взаїмно собою підупав. Найбільша вина зане
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паду сьвятощ і вбита пророкі лежала в сектах
фарисеїв і садукеїв. Они в части вірили в безсме¬
ртність і воскресеніз мертвих, але придержува¬
ли ся стисло батьківских передань. їх релігія
була оперта на темного змісту обрядах. їх осолодою було уживано утіх сего сьвіта, через се от
же до них належали найбогатїйші верстви лю¬
днії — хиба іцо не згасло почуто — як ми перед,
сим згадували — до відроджена сих збочень у
правдивих і віруючих Ізраїльтян у сьв. Марії,
Анни, Захари і праведного Снмеона. (Луки 2-25)
Нарід Ізраїльскиїі відступивши від врочищ пророчих, підбивсь блудами на поли релїґії
і моральності!, і вже саме собою показало ся, ідо
неможливо бути чоловіковії без Бога, і визвала
горяче бажано за Спасителем, про котрого писа¬
ли пророки.
Нарід не придержував ся правдивих на¬
мірів віри в Бога, а поклоняв ся до ріжних форм
розуміючи в них щось надприродне. Приміром
в римскіїї державі була віра в олїмпійскі божпіца, дїлючнх ся на ріжні боги, ставлячи на чола
всіх ,,найчільнїйшого” Юпітера, бога, богів і лю¬
днії. Божків тих представляли собі погани після
людского способу і понятя, почитуючи їх тільки
з інтересу або страху. Після вірувана народу на
мали сї ідоли сили помагати безусловно, бо зале¬
жали самі від судьби.

Блуд який опанував маси людства, лежаїь
виною в олімпійських божищах. Значна часть
народу що покланяли ся рукодїлающим богам:
запропастила ся блудом; бо їх боги були взірця¬
ми і
оборонцями
навіть
найбільшого
грі—
ха. Безстидна розпуста загорнула під себе ліпші
одиниці з помежи поган. Театри і иньші доми
були школою для найгірше постиднпх ученників.
Так діяло ся довший час. Найбільші вина¬
хідники на поли наук і фільозофи, постаралисьнарешті підкосити в части хибну віру в божища.
Олімпу, та все таки не замістили її правдою і не
усунули моральне зіпсутя. Плятон жнючи в ті
добі, ширив свозю наукою ідею про безсмерт¬
ність душі, але не з’умів викликати нею віри н
поганьстві.
Много з людий шукали тепер танком чу¬
жих богослужень, бо дальше в такім положенню
не мож було встояти, а декотрі принимали таки
на очно релїґію 10дсів. Бо тут показувало ся тро
ха більше правди ніж в олімпійських божищах;,
бо почитували здиного і правдивого Бога, що га¬
рмонізувало з наукою пророчих книг, і в сей спо
сіб скріпляли свою віру, ставлячи яко иідклад,
до приходу Христа Владики і Ного релїґії, що
мав принести ,,на землю мир і благоволеніз.”

ОБЯВЛЕНЗ НОВОГО ЗАВІТА,
СМЕРТЬ ІСУСА ХРИСТА І ВОСКРЕСЕГГО.
Ми вже бачили попереду, що народи блудіділп в темноті незнання протяги століть, одні
з них були просто ідолопоклонниками, другі та¬
ки ні г> що невірили, а иньші розмишляючи по¬
глядали на слояа пророчі, бажали і ожидали Бо¬
гом обіцяного Месію, бо в Йому — як стояло записано в законі, мала усунутись система князів
сьвіта сего, і оснуватись правдива і совертпенна
релїґія.
Коли наступив час, предсказаний проро¬
ками, в котрім мав явити ся Спаситель сьвіта,
Бог — як признав Мойсей — вложнв слово своя
п уста Ного (5. 18-18) післав на землю свого здинородного Сина, що в Ісусї Христї приняв лю
деку природу, уродив ся від Пречистої Діви Ма¬
рії у Вефлезмі Юдейськім. Ще будучи в колисці,
переслідував вже Ного цар Ірод, а коли сей кат
номер, перенесено божественне Дитя до ІТазарету галилейського, де перебуло і кріпилось Ду^хом сьвятпм, не знане в народі до ЗО року житя.
А коли відтак наступила важна хвяля Богом назначена, в котрі мало начпнатп ся величне діло
епасенія сьвіта, явив ся Господь над водами Пордану, де вжеЙоан Хреститель, послідннй і най-
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більший пророк старого завіта, приготовляв на¬
рід через проповіді хрещена покаяня до принятя Месії: „Вже і сокира коло дерева лежить; тим
кожне дерево, що не даа доброго овочу, зруба¬
ють тай в огонь кидають.” Нарід нерозумів ясно, поспитав його, що нам робити? Він каже їм:
„Хто маа дві одежині, нехай поділить немаючо¬
го: і хто маа харч, нехай так само робить.”! (Лу¬
ки 3. 9-1 і)
Тими днями Господь, що переняв на себе
гріхи мира, хотів все сповнити, що жадав Бог від
Ізраїля, велів охрестити себе Йоаном в Йордані,
на знак, щоб так чинили вірующі задля омитя
гріха первородного, і сим самим умитись від вся
ких скверностий. А коли отеє хрестився, розтворило ся при многих сьвідках небо і сьвятий Дух.
явив ся над Ним у виді голуба, а з неба роздав
ся голос: ,/Ги аси Син мій любий, Тебе вподобав
я.” (Луки 3. 22)
Після сього Спаситель сьвіта, Господь наш
Ісус Христос, зачинаа иубличну діяльність около спасеня людского роду. В протягу трох ліг
переходить Він цілу Паластину, від Зрусалиму,
аж до границь Тиру і Сидону, проповідуючи 3вангеліа спасеня і подаа найвисшу релїґійно-моральну науку, якої ніхто не чув перед тим. Бо¬
жественне своа посольство оправдуа Господь
сьвятим своїм житам, чудесами і пророчествами.

зо —
Щоби простерти свою науку Звангелія, і збуду¬
вати церкву, вибирав Він 12 апостолів, без сьвіт43кої власти і сьвітскої науки, і висилав їх перед
-собою, проповідувати Царство Боже. А се робить
Ісус Христос на те, щоби показати, що Його пі-сланники не потребують нї власти ні сьвітскої
високої науки, тільки лише Його благодаті! і но¬
жовії.
Богато Жидів увірило, що Христос в Бо¬
гом, обіцяний від початку сьвіта, бо так писали
про Його старозавітні пророки, але переважна
часть народи, таки позістала і на дальше в неві¬
рстві, відвертаючи ся уперто від Його наук. Они
— як ми у попередник уступах бачили — вірили
в части що народить ся у Вефлевмі Великий Ужитель, думаючи, що сей враз із ними побореть
другі їм противні народи — так як се робили ізраїльскі царі — і заснув на весь сьвіт могуче жи
дівске царство. Але Христос свовю наукою не то
щоби підкріпляв духа народного до борбії, як се
Жиди думали, але навіть виступав проти всякої
реакцій: ,,Хто вдарить тебе у праву щоку твою,
повернись до него і другою.” (Мотф. 5. 39) або;
^,ііродап щомавш, і дай убогим, а мати мені скарб
на небі; і приходь, таї і іди слідом за мною.” (Мат
19, 21) Отже ся наука цілком не вдоволяла їхнє
бажано, через се они відвернули очи свої від чу¬
дес які Він чинив, і уха від слів які говорив.
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Перші найзавзятїйші противники Ісуса
Хрпста були фарисеї та книжники. Сни захитали
віру в Месію Богом обіцяного і застановили на¬
рід ожпдатп в Особі Спасптеля, тілько земского
цара, що мав їх визволити з під меча Римлян. Че¬
рез се отже они з безчестили Ного Волине Імя не
ред народом, переслідували, а нарешті убили Йо¬
го.
Як раз послїдного року месийскої ДІЯЛЬНО¬
СТІ! саме перед жидівскою Пасхою, воскресив
Христос умерлого Лазара, лежачого чотири дни
во гробі. Нарід довідуючи ся о так великім чуді,
почавсь горнути численнії!ше до Него, а опісля
дібравши ся в Зрусалимі задля сьвяткованя Паехи, дізнавсь про прихід Ісуса до столиці, поспі¬
шив на встрічу Йому з галузами шутки і радісни¬
ми сьгіівами і окликами: ,,Осанна Сину Давида!
Благословен грядущиїГв імя Господнє! Осанна
в вишнихЛ (Мар. 11. 9-10)
За се що нарід віддавав Йому честь вели¬
кої слави, архиореї і книжники озлобили ся, і за¬
раз постановили Його стратити, тільки лише до¬
жидали відповідної хвилі, щоби піймати Його.
Тоді як вже наступив Богом призначений
час, щоби положити смертію печать свої науки,
віддав себе Спаситель добровільно в руки своїх
противників. Ще перед тим установив Він , сьвяту тайну евхаристиї, яку і до днесь затримують

ся в нас, обіцюючи апостолам, що по своїм Во¬
знесений на небо, вініле для їх помочи утвердженя і відваги, сьвятого Духа від небесного Вітця,
котрий навчить їх всякої правди. На кінець, окружений одпнаііцятьма апостолами, удав ся на
гору Оливну, щоби начали ся муки за спасенійсьвіта. Тут на Оливні горі спіймали Ісуса жовні¬
ри і архпореїіскі слуги ведені Юдою-Іекаріотским
через знак поцілунку. Жовніри звязали ІІого як
послїдного злочинця і повели перед еннадріон
(наїівпсшиїї жидівский суд), а сеїі закинув Ісусовп засуд смерти, за то, що Він заявив лично, що
Він о Сином Божим. Синадріон забажав убити
Христа у спосіб найтяжший і постиднїйшнй, за¬
суджуючи Ного на хрестну смерть. ГІилат намістник ІОдеї що мав повне право над Ним, нехотїв накинути найменшої кари на Христа, бо не
було впни в Йому, та розярений нарід, підбуре¬
ні і і і фарисеями і книжниками за те що Хрнетое
говорив їм лично сущу правду кричав: ,,Разпнщ
разпни Ного!” так що Пилат був присилуваний
віддати їм на смерть Його. Однак безглузді Жи¬
ди не з’уміли принести Христу найменьшого вии
ну у розвою Ного науки, бо смерть яку Він по¬
ніс на собі, стала ся для віруючих, сгіесаном і
відкупленом гріха, бо Він третого дня воскрес і:т
мертвих божественною своою силою, і таки того
самого дня показав ся апостолам і своїм ученнпо
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кам, щоби їх пореконати о своїм воскресенію.
Відтак перебув ще 40 днів на земли, являв ся кі¬
лька разів апостолам і ученпкам своїм, розмо¬
вляв із ними про царство Боже, то з про свою це
ркву, задля котрої прийшов, щоби її оснувати.
Приказав їм, щоби ішли у весь сьвіт вістити
вангеліз всякій твари і хрестити кождого вірую¬
чого во імя Отця і Сина і сьвятого Духа, запев¬
няючи їх, що буде з ними до кінця віків. На кі¬
нець, в сорок днів по воскресенію, явив ся Ісус
по раз послїдний, і даючи їм ириказ, щоби затри¬
мали ся в «Єрусалимі, доки не зішле на них сьвя¬
того Духа, взявши їх із собою до Внтанїї і перед
їх очима в великі славі возніс ся на небо. Лапостоли, поклоннвнш ся покірно Господеви, повер¬
нули в радости до Єрусалиму, хвалячи і просла¬
вляючи Бога.

ІСУС СЬВІДЧИТЬ САМ ПРО СЕБЕ
ЩО ВІН 0
ПРЕДСКАЗАНІПІ НА ПЕРЕД ПРОРОКАМИ
Поминаючи указ пророчий на прихід Хри-і
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сус сьвідчить сам про себе, що о Месією ожиданим в старім завіті, бо коли розмовляючи з Сама¬
рянкою при керници Якова, она сказала: ,,3наю
що Месія прийде.” Він відповів: ,,Се я, що глаголю тобі.” (ЇІоанаІ. 25-0)
Подібно знова Хрнстос ви сказу о сю пра¬
вду, у архнзрейскій молитві: ,,Се життз вічне в
тому, щоб знали Тебе, здиного справдетнного Боі
т акого післав зси, Ісуса Христа.” (ІІоан 17-3)
Найбільше значінз з в сім зглядї, де заявляз Господь хто Він з, саме перед жидівським синадріоном. Зго почали судити, а нарешті архизрей сказав до ЬІего: ,,Заклинаю Тебе Богом жи¬
вим, щоб сказав нам, чи Ти зси Хрнстос, Син Божий? Ісус відповів: ,,Ти сказав зси.” (Матф.
26-03-4) "
Так само Ісус вельми похваляз апостола
Петра, коли властиво він заявив в імени всіх апо
столів що Хрнстос Син Бога живого. На речі Ісус
сказав: ,,Блажен зси Симоне, Сину Ионин, бо ті¬
ло і кров не відкрили тобі сього, а Отець мій, що
на небі,” (Мат. 10-17) иньшими словами; ти не
мічний визнавати Мене свозю плотію, а відкриваз Мене Дух Божий через тебе, що післав Мене.
Сі правди визназ апостол ІІоан при кінци
свого звангелія в слідуючім порозуміню: ,,Сеяс
написано, щсб ви вірували, що Ісус зет Хрнстос,

Син Божий.” (20-30)-Также апостол Тома че¬
рви невірство вложивши пальці свої в ребра Ісуса, викликнув: ,, Господь мій і Бог мій.”

СЬВІДОЦТВО СТАРОГО ЗАВІТА НА
ПРИХІД ХРИСТА І ПРИЗНАНА ЙОГО
У ЧИННИКАМИ ПРАВДИВИМ БОГОМ.

Сьвяте Письмо доказуа, що тільки в Ісусї
Христї сповнили ся обітниці старо завітних про¬
років. Іменно: Данпїл пише: ,, Месія явить ся то¬
ді, коли буде віднятий скипетр відІОди, і тоді ко
ли буде ще стояти другий храм, а ще яснїйше і
докладнїйше, се тоді, коли Він явить ся публично як минуть 69 тижнів рокових, то з по упливі 483 років, по виказу, щоби знова відбудувати
Ар у салим і храм в ньому. Він утвердить союз для
многих в однім тижни, а в середині тижня убють
Христа, і в церкві буде спустошена і вражда, а
місто і храм збурить будучий владика і до кінця

часів не устане спустошено.” (9. 24-7)
Поколїнз 10ди панувало до часів Ісуса. Зра
зу панувало оно яко пленя в Ізраїлі, а відтак, по
чавиш від цара Давида, продовжало ся через ца¬
рів. Після вигнаня з Вавилону, повернуло лише
нлемя Юдине і панувалояко політично незавпсиміні нарід. Але сю независимість утратило на за¬
вше, саме за часів Ісуса, з на кесара Ав густа,
правителя Юдеїіского. (Луки 2. 1-2)
Саме коли виїппов приказ відбудувати Зр у
салим, скінчило ся років 299 по збудованю Риму,
тобто в 20-тім року панованя Артаксеркса. Поча¬
ток иублнчної діяльності! Ісуса, починав ся — після Луки (3-7) — як раз в року 15-тім за правлїня Теверпя, кесара і четверовласника Ірода в Галилеї, значить ся, се діяло ся року 782 по збудо¬
ваню Риму, отже докладно 483 роки містять ся
в 09 тижнях рокових. Посеред 70-того тижня умер Ісус, і тогдп устали жертви старого завіта, а
в невдовзі по сім, то з року 70 по Хрпсті, насту¬
пило збурено Зрусалпму і храму так ,що дуже
точно сповнили ся обітниці Господні народу Ізра
їльскому через Даниїла на Ісусї Хрпсті.
Обставини пророцтв старого завіта вказу¬
ють, що Месія маз бути потомком Авраама, їсаака, Якова і Давида, а мати Ного Пречистою Діво
ю. , ,Ось невинна Дівиця почне в утробі таїї по¬
родить Сина,” (Ісая 7-14) а місце уродженя Ве«У

флезм. ,,І їй Вефлезме — ти Ефрато, хоч ти ма¬
лий між тисячами в Юдеї, але з тебе вийде мені
Той, що маз бути Володарем в Ізраїлі, а Ного на¬
родний — від початків, від днів вічності!.’’ (Малахія 5-2) Отже всі сі пророцтва сповнили ся на
особі Ісуса, бо так показуз родословіз дптпньсгва Ного в Звангелію Матея і Луки.
Закид невірних:
Коли точно предсказаня сповнили ся на
особі Ісуса Христа, то чому же не всі Юдеї пові¬
рили в Него, яко в Месію Богом обіцяного і иісланого? — Відповідь: Причина в тім, що більша
часть Юдеїв була реліґійно-морально зовсім підуиала за збаламучензм книжників і фарисеїв. На¬
решті, коли Месію не признав весь нарід, то бу¬
ло і се наперед предсказане пророками, отже з'сли предсказанз сповнилось, не з се доказ про¬
тив, а скорше в користь Ісуса Христа.
Між иньшимп Ісус Христос сам згадуз:
,,Оце ідемо в Зрусалнм, і станеть ся все, що на¬
писано через пророків, Синовії чоловічому. Буде
бо виданий поганам, і насьміхатп муть ся з него,
і зневажати муть Ного, і плювати муть на ІІего.
(Луки 18, 31-2)
Іменно коли книжники або фарисеї, стави¬
ли закид на проти Христа та Зго науки, Він
повен благодаті! свого небесного Вітця, що вложив слово своз в Зго уста (Мойсея 5. 18-18 19)
«У

покликував ся часто на сьвідоцтво старого завіта, показуючи, що ожиданз Юдеїв сповнило ся з
Вго приходом. , ,Дїла, що я роблю сьвідкують
про Мене, що Отець Мене післав,” І піславший
Мене Отець, сам сьвідкуз про Мене, і кого піс¬
лав Він, тому неьірузте-- лучше-прослі¬
діть Писання; бо вл думайте в них життя вічне
мати; і ті сьвідкують про Мене, та не хочете
прийти до Мене, щоб життя мати.” (Іїоана 5.
36-40)
Всі гіредсказаня в старовину про прихід Ме¬
сії, сягають точно дійстної правди слова: ,,І ска¬
зав Господь до мене: Ти Син міїї, нині зродив я
Тебе.”-Прославляйте Сина, щоб не прогні¬
вив ся, а вам щоб не погпбнутп на дорозі вашій
бо скоро загорить ся гнів Його. Блаженні всі, що
надїють ся на Него.” (Пс*. 2. 7-12) — ,,Се невин¬
на дівиця почне в утробі та породить Сина, і да¬
дуть імь Йому Еммануїл — Бог із нами (Ісая 7. 14)
— ,,Утіште ся малодушні умом, будьте м}тжні,
не бійте ся; ось Бог ваш; прийде пімста, відпла¬
та від Бога; Він прийде спасти вас. Тоді прозрять очі в сліпих, і уші в глухих відтворять ся.
(Ісая 35. 4-5.)
Не меньше сьвідкував про Спасителя і
Иоан Хреститель. Нарід спричинив ся до великої
віри в него через проповідп, так що нарешті ви¬
слав сьвященнпків і левптів з запитанзм, чи не
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з він пророком, про котрого записано стоїть в за
коні, чи иньшого ожидатп? Иоан і додав: ,,Я
не Христос, — серед вас же стоїть, котрого ви
незназте, се за мною Грядущий, іцо поиеред ме¬
не був; котрому я недостозн розвязатп ременя обувя Ного. ”А другого дня коли побачив Иоан
надходячого Ісуса, сказав до народу: ,,Ось Агнепь Божий, що бере на себе гріхи міра. Се той,
про кого я казав — Він з Син Божий.” (Иоан 1.
26-30)
Подібні правди визнавали апостоли о Ісусї, признаючи Зму божественне почитана, і на¬
лежачу почесть не меньшу яко же і Отцю. І зо¬
всім справедливо, бо діла які Він творив перед
їх очима, були неможливі нікому нньшому чини¬
ти як тільки Богу. Для того они визнавали Зго
особу слїдуючо: ,,Слово було в Бога, і Бог бу¬
ло Слово.” (Иоан 1-7) —,,3наю що Месія прийде,
званий Христос, котрий з істинний Бог і живот
вічний.” (4-25) — ,,Бовньому живе вся повня
Божества тілесного.” (Кол. 2-9) — ,,Христос по
плоти, що над всїми Бог, благословен по віки.”
(Рим. 9-5) — І нехай поклонять ся Йому всі анге¬
ли Божі.” (Жидів 1-6) — ,,Ти зси Христос, Син
Бога живого,” визвав Петро в імени всіх апосто¬
лів. (Матф. 16-16) а Тома викликнув; ,.Господь
мій і Бог мій.” (Иоан 20-28) — Сотник бувши
сьвідком смертн Ісуса Христа, зітхнувши, ска-
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зав; ,,Справді чоловік сеїі Син був Божий.” (Мар.
15-30) — Марта, котріїї Ісус сказав, що Він а
,,живот і воекресеніа,” і потім запитав ся чи се
вірить, она відповіла: ,,Так Господи, я увірува¬
ла, що Ти аси Христос, Син Божий, грядущий
на сьвіт.” (Йоан 11-27)

ЧУДЕСА ІСУС А ХРЕСТА, СЬВІДЧАТЬ
ЩО ВІН БОГ.
Поясняючи Маастат Господа нашого Ісуса
Хрпста,' маам найбільшу підвалину і правду сего слова. Іменно, коли чоловік хочеть, щоби дру¬
зи віддавали йому честь, перше, мусить своїм по
-етупом показати, що достоїн чести за своа діло,
.тим більше коли хтось твердить, що иісланпїі
Богом, то мусить і доказати божественне посоль¬
ство надприродними ділами, чудесами, або про¬
роцтвами, бо іначе не мож признати йому боже-
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ство.
Закид: Невірні Жиди тол кують, що Го¬
сподь наш Ісус Хрпстос не о Бог, ані Богом післаний. Онп противники, з заздрості! висловляють, іцо Хрпстос був як і всякий чоловік, тілько
що не любив злобу перед собою, І СІПІ склонив
значну часть людства, от і вся сьвятість, що в
Йому була. — Відповідь; Колиж так, то для чо¬
го їх найбільший пророк Моїісеїі пише (5. 18-18)
що Господь Бог воздвпгне пророка із між народа
Ізраїльского, і вложить слово своя в уста Ного, і
-сей так глаголати ме як Він прпкаже Йому, хиба
се не ясно, що Господь вложить самого себе в
плоть Ісуса? ІІньшимп словами — як визназ звангелист Иоан: — , ,Бога ніхто не бачив ніколи,
здпнороднип Син, що в лоні Отця, Той вияснив,”
-(1-18) тоб-то Бог вселив ся в Ісуса Хрпста, івсей
спосіб дав Себе пізнати народу. І не лише Мойсей, але иньші пророки склонювалп нарід до відродженя, вказуючи на приходячого Месію, що
принесе на землю „мир чолові ці благословеніз.”
Удостовіренз, що Ісус Хрпстос з більший
із межи всіх пророків і дійсний Бог, доказують
чудеса в спосіб слідуючий:
1. ) Про
Ого прихід предсказували всі
старозавітні пророки, що сягнули дійсної иравм,и слова.
2. ) Благовіщено через ангела, що Ісус воV

чоловічить ся від сьв. Духа і Пречистої Діви Ма¬
рії.
3. ) При рождестві Ісуса являв ся пасти¬
рям ангел, а множество ангелів служать Зму.
4. ) На сходї являв ся ясна звізда і прова¬
дить Волхви аж до вертепу в Вефлевмі.
5. ) При хрещеню Ісуса в Йордані являв¬
ся сьв. Дух в виді голуба, а з неба роздав ся го¬
лос Вітця: ,,Се Син мій возлюбленпй, в нїм моєблаговоленів.
6. ) На горі Таворі окружав Ісуса божестве¬
нне сьвітло, і являв ся Мойсей і Ілія розмовляю¬
чи з Ним.
7. ) При смерти Ісуса темнить ся сонце, зе¬
мля трясеть ся, завіса церковна роздиравть ся
на двов, отворяють ся гробниці, а трупи помер¬
клих воскресають, а сотник стоячи з боку, гово¬
рив: ,,Справді чоловік сей Син був Божий. (Мар¬
ка 15-39)
8. ) При воскресенію Ісуса являв ся ангел
і відваливши камінь від двернії гроба, віститьженам воскресенів Господнє.
Нарешті ми пригляньмо ся чудесам якіс
Хрпстос творив і подумаймо лише, чи міг їх чи¬
нити Ісус вслиби Бог не був із ним. Правда, про¬
тивники гукати муть, що перед Христом, а і те¬
пер в люди по більші части в Перзиї, що зумі¬
ють показати щось надзвичайного дорогою гітіо—
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тези, але розваживши умно їхню роботу, не моле
поставити в ряди чудес Христових.
1. ) Христос перемінив воду у вино, наси¬
тив 5 хлібами 5000 люднії, ходив по воді як по
суши, усмирив розбурхані фнлї моря.
2. ) Лічив одним словом всякі хороби, робиш
що темні бачили, глухі говорили, очищував про¬
кажених: вилічував уроджені хиби, воскресив си¬
на Наіньскої вдови, дочку Яіра і Лазора чотири
дні похороненого, та виганяв злі духи одним сло¬
вом з многих демонами опанованих.
3. ) З огляду Зго власної особи, твердять»
апостоли, що бачили як Він преобразив ся на го¬
рі Таворі, розмовляючи з давно помершими лю¬
дьми, з Мойсезм і Ілізю, а воскресеніз після ко¬
трого ще явив ся — пише апостол Павло 1. Кор^
15-0 — більше пяти сот братам разом, і вознесе—
ніз доказузть, що Він з справді Син Божий —
правдивий Бог.
Для переконана невірних Христос сказав::
,,Дїла, що я роблю в імя Отця мого, сі сьвідкують про мене: Коли я не роблю діл Отця мого, нсу
йміть віри мені: Коли-ж роблю, а ви мені не віру
зте, то ділам віруйте, щоб ви знали і вірували,,
що в Минї Отець і Я в Ньому.” (Иоан 10-25-37-0)^
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ПРЕДСКАЗАНЗ ПРОРОЦТВ ХРИСТОВИХ
І СПОВНЕНО IX.

Ми бачили попереду, що чудеса доказу¬
ють могучість Ісуса, яко діло небесного Вітця,
ідо Ого появпв, для іскулленя міра, та щоби
лам черпнути ще кріпшої віри в Него, ми оберлемось до Ого пророцтв, які Він предсказав на¬
перед, котрі то сповнили ся дословно, яко боже¬
ственне посольство Його наук:
„Зруйнуєте сю церкву, а Я за три днн пі¬
дійму вам зі,” (їїоан 2-19) — значило се про во«скресеніз Ого тіла. -„От се ми йдемо в Орусалпм; і буде виданий Син чоловічий архпзреям,
яга письменникам, і осудять онп Ого на смерть;
і видадуть Ого поганам, щоб з Него насьміхалпсь, та били, та розняли, а третого дня Він во¬
скресне." (Мат. 20. 18-18)-„Побачите Сина
чоловічого, як входить туди, де перше був." (По
зан 6-02) — ,,І ніхто не зійшов на небо, тільки
'хто з неба зійшов, Син чоловічий, що на небі."
рі Іоан 3-13) — ,,А приймете силу, як зійде сьвяМ'и 11 Дух на вас і будете мені еьвідками в Оруса-7ШМІ і у всій ІОдеї і Самариї, і до краю землі."

^Дїян 1.8)
Дотично апостолів Хрпстос сказав,

що о-
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ден з між дванадцятьох продасть Зго і що Петро*
ній когут заніз відрече ся від нею три рази, а
также своя вознесеній на небо і сої посів і о сьвято
го Духа.
,,Стережіть ся людий, бо онп видавати бу¬
дуть вас у судові зборища і в школах своїх бігти
вас будуть. І водити муть вас перед старших та
перед царів за Мене.” Мат. 10-17-8)
Так сам Ісус предсказав про збурена 3ру¬
салії му і судьбу жидівського народу, що сповни¬
ло ся точно То-го року після Зго Різдва, а также
розширена і безустанне істнована Зго церкви.

НАУКА І ЖИТЗ ІСУС А ХРИСТА.
Переважна часть науки Христової, містить
ся в чотпрох авангеліях, що написані рукою:
Матея, Марка, Луки і Поана. Сї грамоти суть же
релом науки і правдивої історій житя Ісуса Ариста, і їх автентичність доказують навіть єретики
що они иоявили ся в другі половшії першого ві¬
ка. Бо вже між роками 42-50 ццсав апостол 51а-

тей о вол сьвідоцтво про Христа, а ще ранше то
з в 42-44 написав своє посланництво Марко, а
.Лука своз пише в Римі около 61-63 по Христї,
також книгу Дїянія апостолів посьвячуз Теофі.леви сего часу. Сї самі правди містить апостол
ІІолїї у своїм двангелію в Ефезї в 97 роцї свого
іжптя, тобто в 64 р. по Вознесенію Христа. Наука,
ліку они записали в счіх книгах, з правдиво удостовірена сими авторами, і так взнесена і надзви
чанна, яку ніхто не висловив ні перед, ні по Ісу•-СЇ. Христос вчив не тілько природну релїґію, або
щось — як мовлять противники видумане, а ре¬
альне. Він нею переступив далекі границі всяких
верств людства ріжнпх поглядів, даючи нам по¬
яснена в спосіб так докладніш і певний про істо¬
ту і своїіства Божі, і про обовязки чоловіка згля.дом Бога і про ціль людекого жптя, що наука 3го вповні заспокоюз душу чоловіка, і становить
:всакі кляси люднії до суспільного жптя на воя¬
жі м поли.
Зго наука вже сим даз ся пізнати, що она
:не від тлінного чоловіка, а надприродного Бога,
д5о мудрість і витревалість зі глибока. Рівнаючи
обставини серед яких Ісус родив ся і ріс, стаз ся
жсно, що Він зі не міг набути в домі теслі Иосифа, ні в жадній школі, до котрої навіть не ходив
що посьвідчують также навіть ІОдеї, а тим біль¬
ше, ш,о она потрафила через невчених сьвітскої

власті! доктрін, дванадцятьох апостолів, перевер¬
нути на свою систему майже цілу всхідну землю
серед найтяжших переслідувань, в короткім ча¬
сі. Ба, таки зараз по Вознесенію Христовім, на
Сошествіз Сьвятого Духа, припали залюбки слово
Боже від апостолів Жиди, в товаристві майже
трох тисяч. (Діячі. 2-41) Она дала
спромогу
потерпіти чимало людям найтяжших пересліду¬
вань, бо вже ДО 313 року ПО Христї, понесли
смерть за зі ідею вірних одинадцять мілїонів з
верхом. Она найбільша і найцїннїйша наука у
сьвітї. Она така ноздинча, а заразом така вели¬
чава, така зрозуміла, а рівночасно така тазмнпча,
така практична, а также ідеальна, що перевертай
•безмірного порівнаня всю мудрість юдейску і по
ганьску і через се не може бути ПНЬІНОГО похоцженя, як божественного.Се потвердив навіть сам
Христос: ,,Моя наука не зсть моя, а пославшого
Мене.” (Йоан 7-16)
Закид: Іменно противники закидають на
путу постать Христової науки і Його церкви, під
сувають думки противні, мабуть науку сю нало¬
жили зрархи, ради насущного хліба. Відповідь:
Наука Христова з всепільна, для всяких верств
людства. Она не накидаз гнет навіть на найбіль¬
шого ворога. Она учить лучше бути забитим, ніж
вбити другого. Она бажазть небачпти в своїм лонї вдови, сироти, нї бідного, а коли збогатив ся
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35 чесний спосіб хто, она приказує за роботу пла¬
тити по вартості! і думати, що не бідний робить
богатому, а богатий бідному, а бідного напомпнао, щоби робив не як з обовязку перед паном, а
як собі самому, а тому що не годен заробити, ка¬
же ть накрити наготу, покормити, ввести в хату
і бути своїм духом в його тілі, памятати що весь
скарб земнії її в Божих руках і що богатий над богатпми, сильниїі над сильними, знаючий над зна
ючііми , глядить на кождого. Коли сі противники
з’обовязують ся в який небудь спосіб служити ідеалу якомусь о гран вченому не згідному цілому
загалу, то якже учителі Христової науки не могуть ширити зерно науки що згортаз під покри¬
вало інстанцій Божої згідної для всіх. Наука Хри¬
стова ^ найбільша свободи на всяких полях і для
всіх. Завдача науки Христової май на оці усуну¬
ти з межи люднії: ошуканьство, убійетво, піяньство, злодійство і все те, що шкодить ближньому.
Сі елементи називає Христос гріхом. Сен гріх
розстроюй загальну братню любов собою. Він
так закорінив ся в народі, що коли хто виступай
завзято проти него, сей час на того кидають ся
ті що користь собі потягають з других. Христос
визнає се прилюдно: , Єрусалиме, Зрусалнме,
що вбиваєш пророків і каменуєш посланих до
тебе! скільки раз хотів Я зібрати діти твої, як
курка своє гніздо під крила, і несхетїлп.” (Лука

49

13-34)
Наука Ісуса Христа з найбільша наука на
цілий сьвіт, она а Божа наука. Вже удванайцять
літ Ісус подивляв нею найвиспіе вчених мужів
жидівського синедріону в Зрусалимі. (Луки 2-47)
В иньшім місци коли говорив се велике і живе
слово до народу, підняв ся голос женщини:.,Бла
женщі утроба, що носила Тебе, і соски, що ссав
оси.” (Луки 11-27)
Ісус Христос як Божий післанник, не тіль
ки відзначував ся великим і живим словом, а і
житя Ного відповідало цілковито тим словам які
ширив. Оно було чисте без жадної плями, без
найменшої провини. Оно духово сягало далеко
понад буденні обставини, до висілих надлюдеких
істот, до Бога. Оно заховувало в собі чистий дух,
повню істот надприродних, без хиб доладності! і і
і всяких безсилень духових. Серед найтяжших
тоненій на Йому спочивав Дух кротости, Дух піславшого Його в мір людский.

НАУКА ХРИСТОВОЇ ЦЕРКВИ.
Господь посилаючи свого 3дітородного
Сина в зіпсутті нарід, котрого вже не могли на¬
правити старозавітні пророки, велів щоби Він по
ложив печать свої науки страшною мукою смерти на хресті. Його смерть кличеть нас, щоб ми
за правду всегда готові жертвувати своо жито. ()днак щоби задержати тую науку найбільшої пра¬
вди, Христос збираа люднії дванайцять пизшої
класи, вчить їх свого слова, наноминаз щоб они
і наче не вчили нікого, лиш так, як Він їх учив.
Люди, що приняли з осолодою велике сло¬
во від апостолів через Ісуса Христа, становили
Христову церкву, гортували ся в громади і ви¬
знавали найбільшого і напчільнїйшого Панаїсуса Христа над собою. Лишивши ся апостоли са¬
мі після одержана Сьвятого Духа в день пятьде¬
сятинці заняли ся чесно працею около своїх вірних'християн. Они бачили, що церква Христо¬
ва росте з кожднм днем вірними, они вибрали із
межи своїх ученіїків найвідповіднїйших мужів,
і признавали іх через рукоиоложеніа для церков¬
ної служби.
Они знаючи, що Христос оснував тільки
одну церкву, котру треба було простирати всю-
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по лпціі землі. О неї розійшлись з Зрусалиму
по ріжних провінциях і проповідували про імя
Того, що був обіцяний в старовину народу Ізра¬
їльському, що народивсь за надхнензм сьвятого
Духа з Пречистої Діви Марії, що був гонений за
правду і понижений невірними, і на решті уби¬
тий, і що третого дня воскрес із мертвих, і ще опісля тог оці ними розмовляв, а в сорок день во¬
зніс ся перед їх очима в облакн небесні, так як
перед тим заявляв апостолам своїм. Се було голо
вннм принципом їхньої науки про Ісуса Хрпста.
Щоби оборонити слово Христове перед 3ресями сягаючих на поступ Його церкви, они закГлючили у своїй науці слова, що Христова це¬
рков з правдива церков, здина, сьвятая, соборна
я і апостольска. Она заложена через науку Хри¬
стову апостолами для цілого круга землі, опертавсіх часів на сказаних словах Хрпста: ,,Ідіть по
всему сьвіту і проповідуйте звангелїз усякому
твориву. Хто вірувати ме та охрестить ся, спасеть ся; а хто не вірувати ме, осудить ся. (Мар¬
ка 16-15-16) — ,,Навчайте всі народи, хрестячи
їх в імя Отца і Сина і сьвятого Духа; навчайте
їх додержувати всього, що я заповідав вам; і ось
я з вами по всі дни; до кінця сьвіта.” (Мат. 28:
19-20)
В гіньшім порозуміню Христова церков з
здина, бо узназ тільки головою одного начальнії-
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ка Ісуса Хрпста, яко найвпсшого Управителя
всіх віків над собою. Она від початку свого істно
ваня і по всі дни ме заховувати в цілості! одну і
ту саму доктріну яку Ісус полишив. її наука посьвящена кровію самого Хрпста Владики на го¬
рі Голготї.
Она при свою о слово ,, соборна або католи- .
цка” бо перебрала ту систему наук, яку визнава- |
ла початкова церков вселеньска або всесьвітнац .
Она заховуо в своїм лоні честь также апостолам "
і мученикам, за се що через них проникла наука
Божої благодаті!, до всіх ширших кругів нинїшної Христової і апостольскої церкви. ,,Щасливий
хто жиз в дому Твоїм; щасливий чоловік, котро¬
го сила в Тобі, у кого в серці дорога до Тебе.”
(Іісал. 84: 4-5)
Розсудок: Церква Христова під сю добу:
розколола ся на три головні галузи: на всхідно- греческу православну, на західну латиньско-католицку і на лютерано-протестанску. Всі три они опирають свою доґму на сьвяте Письмо. Всхі
дна церков як злилась в перших столїтях і ограничила тодішнє церковне право, задержуз і те¬
пер. Західна католицька оголосилась осібною аж
в 1054 року, а протестаньска вибухла з пня като¬
лицької через надужитя паиских юрісдикцнїї
звиш 400 літ пізнїйше. Они як вже згадано, поширують кожда свої ідеали на підставі Христово

і науки, та однак на жаль не у всіх них з она чи¬
стою. Одна тримазть більше консервативно, дру¬
га вживав своїх мудрощ, трета знова заключаз
свої висновки більше в спосіб популярний. Од¬
нак; більше правдивою з та, що кормить ся нау¬
кою Христовою, правдивою наукою.

БОГ ЧИНИТЬ ПРЕСЬВЯТУЮ ТРОЙЦІО.
Здина сьвятая соборная і апостольская це¬
рков обявлена нам самим Господом нашим Ісусом Христом, вчить нас, іцо Бог оден в своїм существі, містить ся в трох зствах, в Отці, Сині і
сьвятім Дусі, і що сі три божественні особи зли¬
ті в одно Зство, містить в собі найсовершеннїї ший розум, волю і силу.
Сьвята неділима Тройця, з найбільшим
предметом у Християньскій вірі, она спасав весі»
людский рід, увільняв з оков душевних а навіть
тілесних. Бог Син, від віків підняв із нічого до істнованя все. Бог Дух наповнив свозю присутно
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стпю всюди. Як вода випливав з моря і знова влп
вазсь в него без кінця, так Бог Отець, Бог Син,
Бог Дух сьвятпй не початий і не скінчений і не¬
роздільний.
Христова апостольска церков віру з в не¬
роздільну Тройцю становить абстракцию між по
ганьскгімп релігіями: многобожзм, однобожізм, ю
действом і магометаньством.
Сьвята Трой ця з обявлензм повноти Бога.
Онадаз пізнати ся дійсно в трох особах. Іменно:
Син хрестить ся в Йордані, являзть ся Дух на
Сині сходячий з небес, і голос яко третя Особа на
повняз уха всім ирисутним. Після сего сам Хрпстос.відкривав нам сю велику і правдиву тайну.
,,Бога ніхто не бачив ніколи; 0дітородний Син
що в лоні Отця Той вияснив. (Иоана 1-18) Хто
не знав Отця не знав і Сина, котрий прийшов від
Отця.”
Сю правду про сьвяу Тройцю вже висказано в старім завіті. ,,Сотворимо чоловіка в наш
образ і в подобу.” (І.Мойсея 1-26) — ”Оце і чоло
вік став як оден із між нас.” (І. Моїісея 3*21)
Ісая пророк великого слова Бога Ізраїлевого, виявляв сьвяту Тройцю слідуючої ,,Післав
мене Господь Бог і Дух Його.” (48-16) — ^Ска¬
зав Господь до мене: Ти Син мій, нині зродив я
Тебе.” (ІІс. 2-7)
Сю сущу і личну правду висказав сам Ісус

Христос апостолам своїм: , Ддїть же навчайте всі
народи, хрестячи їх в імя Отця і Сина і сьвятого Духа.” (Мат. 28-19) — Сї слова виказують ясно здиньство суіцества і тройчість осіб в Бозї.
— Дальше твердить Христос, що в Бозї містить
ся і Дух. — ,,І я вблагаю Отця, і дасть вам иньитого утїпштеля, щоб пробував з вами по вік.”
(Иоан 14-16)
Апостоли ширячи слово Христа Владики,
викладають правду що божество містить ся в
трох особах. — ,,У почині було слово, і слово
було Бог, і Бог було слово; Було Сьвітло (Дух)
правдиве, що просьвічуз кождого чоловіка, що
приходить на сьвіт.” (Иоан 1. 1-9)
Апостол Павло виявляв сю науку слідуюними словами: ,,Благодать Господа Ісуса Христа
любов Божа, і причастів сьвятого Духа з усіма
вами.” (II. 13-13)
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СПАСЕШ РОДУ ХРИСТИЯНЬСКОГО
Сьвяті мужі старого завіта спасали ся пе¬
ред Господом Богом через віру в Месію, бо на
Його прихід полатали всю свою надію цілі віки.
А коли Він появи в ся, приніс велику ціну для
нас, бо навчив як мазм поступати в щоденних обставннах нашого жптя, щоби по смерти злити
ся духом з Богом Отцем нашим. Ісус Христос а
нашим Спасителем і посередником між Богом, бо
приніс себе самого Богови за нас, а сидячи по
правім боці Отця, з перед Ним нашим заступни¬
ком.
Кров Його омила нас. Наука Ного поясни¬
ла нам дві сторони: благодать і свободу посмерт¬
ну, неволю і кару позагробової тьми. Ного благо¬
дать виключно необходпмо потрібна для нас, вся
кого часу і місця. Она не тілько увільняти ме по
розлученю нашого тіла з душою від гріхів, а на¬
віть вже в сім житю кого она наповнить со6оео
топ не терпить турботи. Найбільша тяжість не
переломить з і наптяжшими утисками недостач.
Она заспокоюз тягар на всяких припадках у людскім житю. В ній містить ся жерело чогось висшого, надлюдского елзменту, що заповняз тую
частицю духа що не терпить перед собою утиск
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неправного діла. Она удовольняв собою всяку
иотрібї перевертав божеством своїм все земне не¬
доладне, не тревке. Она склонюо людский дух,
з духом всюда присутним, а злившись в одно опановув себе волею, силою і сталостю. Коли дупіа чоловіка не вмираюча-як се вндпм не
тільки в народі християнискім, а навіть поганьскім-то віра в се істновано в правдивою, бо
чуто во всїх галузях людекого роду з локон-віку
і тепер однакове. Як християни так погани ра¬
діо сполучити вї з жерелом найвисшої істоти Бо¬
га. Одні і другі відчувають се, що она через якусь систему діл, можеть бути з Богом сполуче¬
на або відкинена. Сю систему прислуги, уявля¬
ли люди в старовину ріжними способами. Одні
думали іцо союз їх з Господом заключнть ся че¬
рез ідолопоклоньство, другі через паленв жертв,
треті довгими молитвами сягнуть свов бажанв, а
иньші законами, а декотрі навіть убиванвм лю¬
днії.
Христос такі погляди зніс. Бо всі они не
милі Богу. Закони добрі ті що згідні з духовим
житом. Не позакону було обітуваннв Авраама,
що буде він наслїднпком сьвіта, а по праведностп віри. Віру можна мати що Бог в початок і кі¬
нець, а коли не поповнити приказ Його, тоді она мертвою колодою, она тоді ніщо. Сам Хрис' тос сказав: ,,Хто знав заповіди мої і хоронить їх,
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топ любить Мене-” (Йоан 14-21)
Тепер при ступим як хоронити заповіді! і
як любити Христа, бо над милостю, милосердізм
добрістю, смирностю, тихістю і довготерпінзм,..
любов союз совершення.
Іменно апостол Павло ідучи я Дамаск пу¬
стинею, переслідувати християн, обзивав ся до
него голос Христа: ,,Савле, Савле, чого мене го¬
ниш.” (Діяк. 9-4) Опісля сего ставши ся він рев¬
ним християнином і апостолом, виявляв отверто
що Дух Божий живе в людскім тілі ([. Кор. 3-1(3}
і коли ми невдоволявм ближнього нашого тим са¬
мим переслїдузм самого Христа. Также написано
,,Хиба не зназте, що ви храм Божий, і Дух Бо¬
жий живе у вас.” (І. Корпнфт: 3-16) Дальше апо¬
стол учить: ,,Щоб ніхто не переступав ні в яко¬
му ділі, і не обманював брата свого.” (І. Сол.
4-6) ІЦо до сповнена закону апостол Павло пи¬
ше: ,,Оден одного тягарп носіть, і так сповняйте :
закон Христа.” (Ефес. 6-2)
З повисше наведених рисів апостола Пав¬
ла науки, котрого — не апостоли покликали' домесіїшої роботи а сам Господь Ісус Христос, ви¬
дно що спасеніз роду христпяньскому може бути
осягнене овочами добрих діл. Діла випливаючі
віри потрібні не тому, не мов би они уділяли по—
загробову благодать, бо благодать ніхто не можеуділити кромі Ісуса Христа, але тому, що нічим

иньшим прислужити ми не можем ся Христу В я а
дицї, як овочами добрих дїл братям нашим задля
котрих Він прийшов щоби увільнити їх перед на
киненими законами жпдівского синедріону та ідолопоклонензм. Коли Дух Божий в людекім тілі
як се визнай Павло, і коли він ідучи переслїдува
ти Християн в Дамаску Христос каже: , ,не гони
Мене”, сим самим дао ся розуміти,що пошаноюлюдип почптуз ся Бога, а овоч добрих дїл єстьзаключенам любви, а любва се вислїд віри, а єна
сена се сполука з духом живого Бога в лоні віч¬
ного СУПОКОЮ.
V

ТАЙНИ ІСУСА ХРИСТА 0 ПРИЧИНОЮ
СПАСЕНЯ ВІРНИХ ХРИСТИЯН.
Ісус Христос не хотів полишити своїх ві¬
рних без огляду себе, ЗВОЛ1ІВ їм не обходимий оламент сьвятпх тайн. Іменно: тайну Звхаристиї і
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ти 11 ті у Хрещеній. Сї дві тайни суть найголовнїйіпі точки Христової церкви. Про тайну евхарисячгї Ісус учить: , Дстинно, істинно глаголю вам:
Як не їсте тіла Сина чоловічого і не поте Його
крони, не маоте жити в собі.” ,,Хто їсть тіло мо¬
лі тто мою кров, мао жито вічне, і я воскрешу
його остатнього дня.” (Иоан 6-53-4)
Виповнено ееї безкровної жертви яко оруділ для уділена невидимої благодати дару сьвятого Духа, заключаоть собою живий і вічний со¬
юз з небесним Отцем. Сю тайту благодати треба
зтриймитп чистим серцем і покаяном, треба під
час ої прпнятя помирити ся з своїм ворогом, 0•сшувати себе любовію до Бога ілюдий,бо інакше
она не буде причиною здійснена сиасенія, а осу¬
джено м.
Закид: Невірні спричиняють ся усунути
сю велику тайну в сей спосіб, мабуть она не може бути причиною спасеня людскої душі, бо як
же вино і хліб — они говорять — можуть перетво¬
рити ся в тіло і кров Христа; та ще і мати таку
спілу щоби сполучити людекого духа з Божим?
Відповідь: ревні
християни не повинен
навіть про се і думати, бо в Бога все можливе; і
коли они невірять в отеє, як же могуть вірити, що
Христое воскрес, та-ж се ще більше диво?,,Хто вірить в Отця, той вірить і в Сина; той ві¬
рить і в слово, що Син скаже, бо оно від Отця і
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Сина.”
Дня нашого порозуміня ІІоан Золотоуст се*
ви кл а дао в слідуючий спосіб: ,,Як би ти був бон
тіла, то дав би тобі Бог свої блага в спосіб над¬
природний; але так як твоя душа сполучене з ті¬
лом, то удїляз тобі зі в спосіб видимий.”
Тайна хрещеній —
Про тайни хреіценія, Христос учить: Істи¬
нно, істинно, глаголю тобі: Коли хто не родить
ся од води і духа, не може ввійти в царство Бо¬
же. (ІІоан О“о) Ся тайна маз также велику вагу
до відроджена ся чоловіка. Она свозю благодатию омиваз від всіх первороднпх гріхів, і сим спри¬
чиняв ся чоловік до союза Христової церкви. Хри
стос заявляв апостолам щоби они ідучи у сьвіт
поширювали Його науку і через хрещенз: ,,В імя Отца і Сина і сьвятого Духа,” (Мат 28-19)при
нимали вірних до Його стада.
Хреіценіз ще в перших нотатках, вірні
Християни заховували з великим одушевлензм?
так як заповідав Христос. Апостол Павло пропо¬
відуючи слово Боже в Коринтї, хрестить Стефанів дім, іменно, старих і малих, обох полів. (Корин. 1-16) — ,,Апостол Петро починаючи буду¬
вати церков Христову в 'Єрусалимі, перше гово¬
рить до народа: ,,Покайтесь і нехай охрестить ся
кожен з вас в імя Ісуса Христа на оставленим грі¬
хів, і приймете дар сьвятого Духа.” (Дїян. 2-38). '
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ОСНОВИ СЬВЯЩЕННІШІВ,
ТА ЇХ ПІДВАЛИНА.
Ісус Хрнстос навчаючи своїх учеників зве¬
ртаю велике слово до них, щоби задержували в
Його народі ті правди які Він їм подав вже три
роки часу. Іменно, щоби любили оден одного так
як Він полюбив їх, і щоб гляділи, щоби ніхто ме¬
жи Ного вірними з’з а котрих поніс так великі по¬
ру ги, не віддавав злом за зло, а щоб любов опану¬
вала Його стадо, чимби мож посьвїдкувати перед
поганами, що онп наслїдники Христові но слові
і Дусі, що в них дому о. Нарешті дав їм повну
власть роз грі шати всякі гріхи душевні так як і
Він се дїлав, прпобіцюв їм сьвятого Духа, вознооить ся в небесні облаки відки прийшов, так як
•отеє їм нераз про свій відхід обясняв.
Апостоли по одержанії) сьвятого Духа ісходячого від Отця, через Ісуса Хрнста в Зрусалимі, почали ширити науку пливучої нори в живот
вічний по всюду, де тільки принимали їх люди.
Церков Христова росла скоро. Тепер, они
в наслідок месійної служби вибрали сімох мужів
■здібних для проповіди, рукоположили їх, і пові¬
рили совершати всяку потріб духовну і управля¬
ючі стадом Христовим, з тою властпю яку і їм І-

є ус вдїлив через сьвятого Духа, в день пятьдеУЯТНИЦЇ.

Дотично сьвященьства апостол Павло напоминаз Тимотея: „Незанедбай твого даруван¬
ня, котре дано тобі пророчеством, з положензм
рук сьвященьства; про се дбай, в сьому пробу¬
вав, пильнуй себе і науки.; се бо роблячи, і сам
спасеш ся і ті, що слухають тебе.” (І. 4-14-16)
Так само напомпназ сей апостол, Тита епіскопа Крету: ,,На се зоставив я тебе в Кретї,
щоб остальне довів до ладу і наставив по всіх го¬
родах пресвитерів, як я тобі повелів.” (1*5)
Апостол Лука пишучи свою грамоту Теофілеви під назвою ,,Дїяніз апостолів” в 67-63 по
Різдві, або в ЗО літ по Вознесенію Христовім, на¬
помпназ щоб доглядати паство Христове: ,,Тим
достерігайте себе і все стадо, в котрому вас Дух
сьвятий наставив епіскопами, щоб насти церкву
Божу, котру придбав кровію свозю.” (20-28)
Ми бачимо з шестої голови Діянія апосто¬
лів, що вже в иочатках росту Христової церкви,
признавали апостоли кандидата на сьвяіценника
через тайну рукоположеня, після котрої утвер¬
джував їх Дух відваги і мудрості! перед погана¬
ми. На підставі сих письм, не тільки завдячують
<ші сьвятоети всхідні церковники, а навіть і всї
пньші секти уважають се великою тайною, чимось надлюдских істот поваги, хотяй в одних бі«V
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льніе, в других менше а еего врощища в порівна
ню до апостольскпх передань, як підкладу дій¬
сного фундаменту правди. Ся тайна містить в собі
цілість сьвятостн про котру Христос заявляй слі¬
дуючого: , Д я вблагаю Отця, і дасть вам иньпіого утїшителя, щоб пробував з вами по вік: Утїшитель же, Дух сьвятий, котрого пішле Отець в
імя мов. Той навчить вас усього і пригадав вам
усе, іцо я глаголав вам.*’ (ІІоан 14-16-26)
Сі обставини переданих врочищ, і по нині
хоронить сьвята, соборная і апостольска церков
завдячуючи сій сьвятостн, що Утїшитель Дух
Правди, сходить від Отця, на вірних учеників
Христових через Сина, затримувть ся на лоні
всхідної церкви. І справдішні, непохитні шири¬
те лі ті, що признають сьвятого Духа ісходячоговід Отця, як се во первім показало ся при хрещеню Ісусав Йордані, а навіть сам Христос заявляВ ,,Утїшитель же Дух СЬВЯТИІЇ котрого пішле 0 —
тець в імя мов.”

КОНЕЦЬ.

Зміст
Переднє слово
стор.
Старозаконіо
Прообраз Ісуса Христа в Старім Завіті
Мойсей предсказуо Месію в Старім Завіті
Гір едсказаний час пророками о появленю ся
Христа Владики
Як виглядав стан Ізраіля перед появою Христа
Обявлено Нового Завіта, смерть Ісуса Христа
і воскресеніє
Ісус сьвідчить сам про себе, що Він е предсказаний наперед пророками
Сьвідоцтво Старого Завіта на прихід Христа
і признане Його ученимками правдивим
Богом
Чудеса Ісуса Христа сьвідчать, що Він Бог
Предсказане пророцтв Христових і сповне¬
но їх
Наука і жито Ісуса Христа
Наука Христової церкви.
Бог чинить пресьвятую Тройцю.
Спасено роду християньского
Тайни Ісуса Христа о причиною спасеня вір¬
них Християн
Основи сьвященників та їх підвалина
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орогі
Всякий чоловік, хотяйби і яких був погля¬
дів, все таки не повинен жити еамотно; він пови¬
нен інтересувати ся сьвітом, йому конечно треба
знати рухи на всяких полях річнії, що захопили
в свої руки поступ і значіно всего. Можливо, що
скажете: хиба-ж се хліба дасть ? А я поспитаю,
чи нема иньших, важних потреб крім хліба? По
гляньте на иньші народи, якони слідять кождий
рух, а особливо рух релігійний. ІІакрли і Ви не
бажазте лишитись по заду других, тож читайте
книжки, котрі Вам богато поможуть, а тії суть:
,, О б о р о н а В і р и ” і ,, Підстава Христи¬
янської Вір и”. Маємо також і иньші книжки
гарного змісту: ,, Сто народних пісень”, ,, Найкрасші Байки” і ,, Нові ГІіснї ”, сї послід ні суть
дуже гуморестичНі.
Кожда з иовисше згаданих книжок кошт у о
лише 25 центів. Почту оплачуємо самії.
Адресуйте так:
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Р. 0. Вох 73,
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