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Щоби nомочи w~ ... nрааАИ, тим, що .. е ...._ 8Іа 
Христа або що ХОЧ)"ТЬ Аого вм~иа, ТІUІ, що ZCJIIJ'Тit Oot-•• 
Пра8А КПОJІИЦЬКОЇ віри наПJІсаВ І WO СКроІІІІJ і AUeiiO М ~ 
nрац10, в uin поuю: 

а) Коротку історію кількох сект. що wм.-ncw ІІі.8 -
нарОАОМ; 

б) Завваги що .10 їхньої організації, po31108C10..-ann~ І~ 
собів агітації; 

r) Іхию науку. Побіч кожнього їхнього тирА•tІІ88 •.uwa 
ві.АnовіАь, Ік про це .. ить кат. Церква. Тому, що WІ ua•u..,. 
значена .1.0 nоборюваннІ сектаиства, місu св. Письма ПОJ.І8 С80-
бі.І.но на основі некато.1ицького ви.1анн1, бо саме НІUІ ПОС.,)І)UІ/8СІІ 
сектанти. 

Не знаю чи є щось труАНіwого, tк AOІL1a.tHO 3ібраТІІ 88JaJ 
всіх сект і nо.І.ати іх ріжнащі. Сотки рі.Jкних сект, в ко•ніІ cent 
J.есtткаІ ріжних наnрямків що .1.0 науки і орrаніиціі. М..О 1"CJJ"o. 
кожинА nастор чи nроnовіз.ник о.;а.ноі і тоі самої сеПІІ poeJIIIc 
і вчить по свойому, а навіть кожнаІіі сектант є неоми..ьиим )'~~~Те
лем і вірить так, в він розуміє і як йому .хочетьа чи noJ.oбкnal. 
0Аннм с.'Іово.м, що сектант. то инша віра. ~11 того те• 1138)1 _. 

ПОАаТІІ док.'Іаз.но і поз.рібно науку сект є маііже немо~11110, Іе 
А самі с~:ктант11 не знають в що вірtrть. Це направ.Іу 6ібпіАн81 88-
ви.;юн. Науку С''-'КТ поз.аю в зарисі. їх основні тези і рі•ницІ. TpefJa 
ТеЖ З3ВВаЖНТІІ, ЩО Н3}'К3 СеКТ і ЇХ ВіруваННtІ ЗМіНІІОТІІСtІ 3 •асом. 
іх деякі .. правАн віри" не t: все стмі. Особ.1иво ко.1и tкааа ІІаестіІІ 
звя3ана 3 пророцтво.м. 

КожНІІіі, кому .1с:жаtть на с.:рці .s.обро укр .• кат. Церкви, ао
ВІІн~н боз.аіі хоч трохи познаію.митаІСІ з сектанськаам рух011, ІІІ.о&І 
опіс.1я 3 бі.lЬШІt.м успіхом станути .1.0 бор.)тьбtt з тим, cnpaa.al 8е
:шкнм з.юм, що ро3баtває є.а.ність укр. нароз.у і робить Aoro -
ві.з.порнн.м на зовнішні небезпекаt. Як з.овrо бу.аемо мовчаТІІ а 
таку Clt.lt.H}" аІ·ітацію сектантів? 

Пізнаіі~ю ІІрt>тІІІ'ника, а тоз.і .1екwе зможемо Aoro no6opanL 
Осuu.lІІКІ) tІзші кат. священики пйвинні стаиутм на сторо•і, СІІ
.1ою СRОЙОГU :JВЗННЯ, n НС АОЗВО.'ІИТІІ, ЩООМ ВОрог СЇU КJКі.а 8 118-
рохіЯ:<. 

&}' .1.~>~'~' на сторожі, щоб не: сnоеии.•аа n; .;тча kyca про .,. 
кі.1ь ( Мт. І 3.:?5). 

ДаRбІІ Б~••-. щоб11 цІ книжечка бо.ааА троu npiiWIIILUC!I.&O 
успішного побврІUвання сектанства cepu нaworo нароq. 
· Maтt·piя.ltt, та всІкі сnостс:ре•ениt 3 сектана.аоrо PJX1 ..,.. 
сІІть"·я наJ.СИ.1атаt на руки uтора Львів, ІLІІ. св... Юра 111. 5. Aplda 
в М11троnо.111чіn палаті. 



ВС'ПП ДО КНИЖКИ п. Г. ДВОРЯНИНА: 
;,НА)'КА СЕКТАНТІВ ... 

Старанно опрацьована книжка п. Г. Дворянина про історі10 
та науки сект, яку цим й поручаємо Веч. Духовенству, бу!\е А.'ІЯ 
багатьох дійсною поміччю в АушпастирськіїІ праці. Бо багато з тих 
сект в Америці чи в Німеччині, зєАнавши собі ЛЮ.і1.еА багатих, роз
винуJlИ широку Аіяльність, що АіАшла аж до нашого краю і до мно
гих наших сіл. Кромі цього різні сектанські школи в Спо:Іучеиих 
Державах та в· Кана.ІІ.і виховали наших сиріт, які тим способом 
сrали пасторами й проповіАНиками різних вірувань. 

Та .книжка подасть Веч. Духовенству ві.ІІ.омостІІ про ті секти 
та про їх науку і причиниться АО правильної праці над лю.JІ.ьми, 
що або стратили католицьку віру, принявшк науку якоїсь секти, 
або находяться в небезпеці про віру. Секти представ.1яють мно
жество вірувань, але заховали головні прінціпи так званого ре
форматорського руху, що в 16-му віці .майже усі германські на
роди, хоч не у ціпости, віАірвав віА Христової Церкви. 

Пригадувати собі ті головні прінціпи та памятати про них 
це може найважніша річ у .ІІ.ушпастирс_ькіr. праці, ко.1и мається 
вірних до яких на-ука сектантів .а.оходить різними способами. 

Усі первісні протестанські єресіархи в тому ГО..1.ШШСЯ, що віJ.
ки.а.али авторітет католицької Церкви. Очевидна річ з того автори
тету хотіли прові.а.ники кожної г_алузи щось задержати .з..1я сtбе, 
але тимсамим .уже, що творили нові віроісповідання, нові Сt:'КТІІ 
зрі-клися гадки, що Церква є установою Ісуса Христtt, шо нспере
ривно триває від самого Icyc<f Христа аж до наших часів, дL'(JЖИТЬ 
власть від самого Ісуса Хр•tста і священство, ним устакои.1ен~ і НІІ."r\ 
у.а.ілене апостолам, захоt~ує і іменем Божим пропоRіJ.ує Євttнгс.-1іє 
Христа, є сторожем Божого Відкри·гтя зап11саного в св. П11сьмі 
і переховуваного в переданні. Одним с.rtовом усі ві.з.к11д.а.ш віру 
в одну, святу, католиньку ЧІІ соборну Цt:ркву. 

На другому місці відкинули вони усі като.1Іщьку традицію, 
себто то джерело Божого Обявлення, що заховалося·від апосто .. lь
ських до наших часів у проповіданню Божого відкриття через Вс~
ленську Церкву на Все.'Іенських Соборах іі поза Все.1.:нськими Со
борами через єпископів у всіх Єпархіях Церкви. 



Jla третьому місці мусіли вони оперти свою науку ВІІКJmчно 
на св. Письмі лнwаІtІ'tН пересцну свобо.tу толкувати собі св. Пись
мо, як хто хоче. Бо коли ві.tки.tали повагу церковного пере.tанн• 
А учительськиА уря.t ЄАИНОЇ, святої, апостольської, като.1ІІUькоі 
Церкви, не лишалося їм нічо инuюго, як св. Писию, то.1коване АО 
волі читаючого. 

Вправ.tі, в тому стояли ві.t першої хвилі в суперечності самі 
зі собою й в суперечності о.tні АО .tругнх. 

Були в суперечності самі зі собою, бо принимаючн св. Письмо 
мусіли принимати його з церковного передання і неначе від като
лицької Церкви, себто про те, що св. Письмо є святим, Богом нат
хненим Письмом, мусіли матк, зглядно принимати, якісь докази, 
а тих Аоказів не могли ніАе найти як в церковному перед.анню 
та в науці Церкви. А що те пере.а.ання й ту науку ві.а.ки.з.а.1и, вко
ротці зачали і бодай Аеякі части святого Письма відки;~.ати, отви
раючи ,tорогу до цілковитого відкинення усі" книг і АО ці.1ковитого 
заперечення науки відкритої в св. Письмі. 

Відкидаючи Божий авторітет Церкви, ставали неначе кора
блем без кормила і вже тоді в 16-му столітті можна було прс.lВИ· 
Аіти, й церковні учителі предвиджували, що такиі\ корабе.1ь без 
кормила, киданий филями моря і вітрами у різні сторони, заведе 
їх там де не думали й не бажали самі основателі різних віроіспо
відань, себто до цілковитого безвtря- раціоналізму, або до різних 
дивацтв і суперечностеі\, з котрих не зможуть себе самі уві.1ьнити. 

Відкидаючи церковне передання відразу відкинули установи, 
що на тому церковному переданню опиралися, як св. Тайни і різні 
части й сторони церковної організації та церковного лаАу. 

То, що зачинали будувати бу.1о їх віроісповrданням, чи їх 
церквою, якщо можна слова "церква" ужити в тому значінню. 
Себто стали організаціями чи зібраннями або товариствами, осно
ваними такими то чи .nроповідниками чи провідниками, без ніякого 
авязку з апостольською традицією і Христовою організацією. 
Звязь, яка ще могла їх лучити з Христовою наукою, себто св. Пись
мо, ві.цдаие свобі-диому учительсrву самоаванчих учителів і сво
бідиому виборові слухаючих проповіди чи читаючих св. Письмо, 
було вже відразу дуже хитким і кожної хвилі могло бутІf хочби 
судом одиниці перервани-м. J:)o коли чоловікові вільно піСJJЯ :войоrо 
узнання розуміти науку Божого відкриття так як сам хоче, тоді 
вже нема одного відкриття для всіх, а множество субєктивних 
думок, що розходяться на всі сторони. 

З так понStтого через самих учителів, реформаторського ру
ху, виросли і усі ті секти, що в нас стараються найти адептів по

між нашим народом. 
Щоб наших перед науками сект і вп.1ивом сект охоронити 

треба скріпити в них віру в єдину, святу, католицьку n ;нюсто.1ь-



ську Церкву, віру в Боже &і..І.криття, що міститься у св. ПисьАtі 
та церковному Пере,І.анню, а вкінці пересвідчення, що св. Письмо 
це містить в собі часть Божосо Відкриття є неоціненим Божим да
~м, але мусить бути принимаме з рук Церкви у тому значінню, . 
в якому ицає поо.ІІ.иноким висказам св. Письма церковне nере

АЗИНЯ А церковна наука. 
Дуwпастирі,_що мають поміж своїми вірними людей хоч з да

лека заражених науками сектантів, або лю.11.еА маражених на н~
беаnеку впливу сектантів, мусwrь ·часто у пропові..~.дях вертати 
..1.0 тих головних правд віри, не у формі дискусії, не у формі по~lє
міки А не у формі апольоrії, а у формі позитивної катихитично·І 
науки. А щоб то з успіхом на пропові.u.ях робити, повинні ті душ
пастирі основно перестудіювати А то може нераз богословські 
трактати про Церкву А їі зверхника Римського. Архієрея, про цер
·ковне Передання А про св. Письмо. Кромі цього мусять добре знати 
св. Письмо, знати епосі<) пояснювання сектант.ів та відповіді на по
Q..І.Инокі блу.11.и і єреси поодиноких сект. Але передусім мусять ши
роким апостольським серцем А широкою апостольською любовю 
обнимати усіх своіх вірних і ревною душпастирською працею під
носити рігень реліrіАного і морального життя своїх парохіА. 
В селах .11.е нарі.ІІ. є сві,домиА своєї католицької віри, де люди ту 
віру знають, розуміють А цінять, там проповідь сектантів не тільки 
не має успіху але служить до побільшення А скріплення віри та ка
толицької сві·.s.омости христіян. Бо доперва в порівн·анні католиць
кої Церкви А віри з тими товари.:твами, що не є з Божої та Хри
стової устаJЮви, люди учаться оцінювати свою Церкву, та. розу
міти яким безконечно цінним Божин. .s.аром є належати до тої Цер
кви та користуватися всіми ласками А Божими дарами, що іх Бог 
,1.ає через свою Церкву. 

Доперва в прак;гичному зіткненні з іновірцями здає собі хри
стія.нин-католик справу з того, що має в Божій Церкві, тіА святі-А 
rстаиові Христа, що в його імені гріхи відпускм:, Тай:нІf роздіJlЯЄ 
ra пропові.s.ає Євангеліє Божого царства. 

Нещасні є люди, що не мають Служби Божої, тайни покаяння, 
тайни Пресвятої Евхаристіі, що не мають знання, а ще гірше, 

що не мають можности пізнання Божих прав~ проголошених Ісу
сом Христом А Апостолами ,j відданих ними святій, єдиніА, като
лицькій, алоетольській Церкві. 

СJІовюночн одначе усі свої обовязки проповідників і душпа
стирів"АехаА_ Отці Духовні не забувають, що без Божої благодати 
нічого .s.оброго не можна зділати, тому нехай усильною молитвою· 
В11Прощують АЛЯ своіх вірних потрібні до христіянського життя 
.цаски, а ..І.ЛЯ вЦпаІJших від віри ласку навернення і нехай не забу
)wоть своїм вірним поручати молитви за тих, що від віри ві:в.пали. 
~го може молwrва праве.І.них. 
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ЧАСТИНА ПЕРШ~ 

КОРОТКА ІСТОРІЯ КІЛЬКОХ СЕКТ. 

ДОСЛІДНИКИ СВ. ПИСЬМА. 

Секту Дослідників св. Письма (.Intemational ВіЬІе Student 
Association") - оснував Карло Руссель (1852-1916). Руссель 
був походження шкоцько-ірляндського. Освіту здобував приватно 
під проводом домашнього вчителя. Вже в 17. році життя став він 
не.ІІ.овірком, а на ріжні життєві питання старався знайти відпо
відь у поганських віруваннях. Але .11.аремне. Тому постановив осну
вати нову віру, що відповідала б його скривленим поняттям і по
глядам. його віра, чи радше невіра, це не тільки мішанина всіх 
христіянських вір і невір, але також юдаїзму, магометанізму; 
в його вірі най.11.ете ~омунізм і анархізм і все, що хочете, тільки 
не Христа і не його науку. Напр. Христос у Русееля та його уче
ннків, це чиста карикатура. Наука Русееля це, як сказано, така 
мішанина, що справ.ІІ.і годі П стравити. Повно там неясностей і су
перечностей. (З морального боку Руссель теж представляє тип 
відємний. Про те сві.ІІ.чить його розвід із жінкою по 17-літнім по
житті). 

Вже на початку своєї діяльности, щоб до,11,ати собі поваги 
і авторитету, твердив Руссель, що він іще від уродження був по
кликаний на Божого слугу і ще в утробі матері був посвяченою 
Божою дитиною. Батько Русееля був із фаху купцем і син наслі
див по ньому не тільки фах і майно~ але теж і купецьку меткість 
і підприємчивість. Він і з віри зробив добрий "бізнес". (Віра всіх 
сект це інтерес, недармо така велика кількість сект походить 
з Америки, з країни інтересу). 

Найперше пристав Руссель до секти презбітеріянів, опісля 
JJ.O адвентистів. Ні одні, ні другі не промовили йому до переко
нання, хоч адвентисти мали деякий вплив на його пізнішу науку. 
Коли мав уже оснувати свою віру, почав досліджувати св. Письмо 
й вИшукувати та перекручувати ріжні цитати на те, щоб заспо
коїти своє невірство й оперти на чімсь свою науку. При тім почав 
він збирати коло себе инших, подібних собі людців, для досліджу-_ 
вання, а радше до фальшування св. Письма і для формування но-
вої віри. Так повстала перша громада JJ.ОСЛід.ників у містечку .дlle-
gheny. В початках учив Руссель разом із адвентистами, що Хри-



4 

стос прий.а.е явно. Одначе, коли те пророцтво t'e сповнилося, за-
чав учити про невиJІ,ИмиА прихі.а. Ісуса. · 

Купецтва Руссель покищо не ~·окидав, а вілhні хвилі викори
стовував на читання біблії А принагідtІе переконування знайомих. 
Так заснував кілька громад своїх однодумців. Явно виступив він 
із новою вірою щойно 1877 р. Причиною того виступу була 
сварка. О.а.ин із членів секти, проповідник Барбур, не зовсім го
дився з поглядами Русееля й виступав проти його науки. Один 
о.а.ному не хотів уступити, один одного називав ложним проро

ком (і оби.а.ва мали рацію). Один і другий уважав себе неомиль
ним. То.а.і Барбур, що був провідником збору в Рочестері, написав 
брошурку, в якій збивав науку Русселя. Руссель пише в (\t<· JHi 

свойого примату також брошуру: "Тіні прибутку ліпших жертв" 
і безплатно роздає півтора міліона примірників. Був це офіціяль
ниА .виступ Русееля 1881. р. Тоді- твердить Руссель- ві.а.кинув 
Бог духовенство, відібрав від клиру привілей голошення Божого 
слова та передав цю місію саме йому, Русселеві. 

Руссель ки.і.ає купецтво А посвячується цілком новому інте
ресові, легшому і далеко кориснішому. Скликає до Allegheny зїзд 
ріжних пропові.а.ників із ріжних місцевостей, та старається нахи
лити їх,· щоб прийняли Аого науку. Та його труд був даремний. 
Тоді видає другу свою брошуру: "Корм .а.ля христіян, що дума
ють", і роздає ії пі.а. ріжними церквами та розсилає по англьосак
сонських краях у 1 ,400.000 примірниках. У той інтерес вклцає 

, Руссель ціле своє майно в сумі 300.000 долярів. Дальшою його 
безплатною брошурою є: "Ціль і спосіб прихо.а.у нашого Господа". 

Так перейняв Руссель - говорять дослі.а.ники - наnвищу 
власть у Церкві по св. Павлі. До 1884 року Руссель поширив агі
тацію своїми брошурами так, що показалася потреба періодичного 
видання. Тому засновує він біблійне товариство: "Watch Tower 
Bible and Tract Society", предсідинком якого був він сам аж 
до смерти. Товариство добр.е розгоспо.D.арювалося за гроші оту
манених лю.D.ей, видавало й роздавало велику кількість ріжних 
брошур та місячник "The Watch Tower and Herald of Christ Pre
sence". Постійним ре,D.актором місячника був. також сам Руссель. 
Тепер цей місячник розходиться в 650.000 примірниках. Зга,D.ане 
Т-во друкує свої ви,D.ання в 35 мовах, між иншими і в українській. 
"Через те товариство- як пишуть самі дослідники- Бог, при до
помозі вибраного .слуги Русселя, оголошує світові закриті досі 
тайни". Брошури та часописи і св. Письмо роздаван о, розсил ан о 
і проАавано в надзвичайній кількості. Кожний майже .D.ім в Аме
риці, Англії, Німеччині та ин. краях дістав безплатну газетку або 
брошурку, що пояснювала післанництво Русселя. Такого масо
ІЮГО поширення і розАзвання преси досі ніде не практиковано. · 

Руссель від уро,D.ження був хоровитий: пост.ійно хорував на 
голову ... (Це· сві,D.чить про психічну його анормальність). Треба 
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о.аначе признати, що був .J.уж~ працьовапІІfі і еитраtаа.1иА. За 40 
літ СВОЄЇ nраці - ПИШуть .J,OC.1i.tHIIIШ у CRІJiX {.pouaypax - ПеJkЇХ. 
він коло міліона анr~1. миль Aoporat. Був у Японіі, Ін.tіtІХ і в ~\фрнаі; 
виголосив ко.1о 30.000 пропові.аеА, написав к,,_,,. 50.000 C1"fJPЇII 
.ІРfКУ і АССЯТКИ ТИСІЧ ЛІІСТіВ. На Ве.1ИІСОМУ зібраНН!О ЖІІ.tів J НІО
Яорку 1910 р. виго.1осив Русс~:.1ь ~ci.ty .tІJ 5500 жи.tів на темJ 
пророцтв fІрй ПОВО(ЮТ ЖИАіВ АО СВОЄЇ 3t:М.1і, прн Bi.l())·.tohy ЇХ .1С:Р
ЖЗВИ, упадок ХJШСТіянстка (І ПJЮ пануваннІ жаt.tін на.t сRіто~ Чt-Jie3 
своіх патріярхів, що маІІJТЬ ьос~~:рс:снутаt, та ПJЮ Ri.tнoR)' но~іна.1а.
ного Сіону-Єрусалиму, зпі.tки rюп.lІІНt.' .1аска й .му.tрість на ксі на
роАИ. Ця промова сиі.tчаать про ао.tа·tстІ:чtаі т~:н.н·ащіІ Pycc~~.·.1t1, про 
rюго звязок із исесвітні~• ЖІІ.tіксткщt та пр/) .tж~~.·р~~.·.lп мат ... ріL1Ь
ної ПіААерЖКІІ ТОRарІІСТВа .1.ОС.1і.1.НІІКіВ, ЩІ) .t03R0.11.: .ІМ На такс И• 
лаtкс розАавання .1інратура1. 

· Найважніuшіа твір Pycct.·.lя Іtе: ,.ВІІІ\.1:1.111 1 пntcнt.·taнw) св. 
Письма", що hІІІІuюк у 7. то.\tах. U\: скт·•) p••.tY тa.lM.)'.l із в .. ·.1&Іким 
числом алєrорій і ка6а.1істІІчнІІх о6чІІс.,~~.·на •. Гlр•• ""'.1111\ІІ.' п••шssрснм 
цих пояснень сиідчІІть т~. щІJ .toн·n\:piusнiii ІІ:tІ\.1:1.1 п~~.·рuюго то~у 
ВІІносить 5,526.000 пр11мірнаsкік у 15 монах. ( Взага.1і ссктанс~tка 
.т1ітература дуже пошІІрt:ІІа. Н:шр. tiiб.liJІ> .tруку.: 5 пі.1прш:мсrв: 
"Анr лійськс Закорз.оннс Біб.1ііІІІ"· Т-во", оснонаtІ\: І RОЗ. р.; •• Но
воііорськс Б. Т-во" 1804. р.; .. Б~~.·р.lіІІСІ.І\•J-ГlР)'СІ·К\' Б. Т -ип•• 1805. 
rюку; "Філяде.1ьфііtськ~ Б. т-во": І MR. р.; .. .\~'\'PIIK:ttiCbKC Б. т ·8011 

1817. р. Пt.:рше 3 них прпо~а.ю \!Н7 р. 23() ~•i.liotaiв біб.1ій). 
Руссс.1ь умt:р 1916 р. и .tор .. зі .1•) 1\attЗ:tC)', к j'.tІІ їхав пропоеі

Аувати. ЙОГО ОСТ3ІШЯ RO.lЯ ny.l:t. що(Ї 1\ІJ,\,іТІ..'Т RІІ.tаRНІІЧОГО Т-88 
складався завсігдІІ з 5 ncit>, з кmr11x •і•Ідаіt тр11 ріша.щ б ПJЮ Ікус. 
справу. з Канзасу nepl'fH.'З~HO ті.lІ) ry~c~·.lЯ .1.1) Hto} Пf)рку, ..te ··
йшли дому назустріч .з.с.1ЄІ'ації кі.з. ріжн11х зборік. ппіс.1я повеино 
його .11.0 Бстс.1я, де його ВІІставІІ.lІІ .toC.liднtsюs на П)"б.lІІЧНе почн
тання. ДслєrатІІ з усіх сторін пrІІкІІЗІІ.lІІ квіпt й вінкІІ. Псрс.І .Іо
мовиною стояв з.1оман11іІ стовп, як с11~•во.1 о•~:рпs, у rп.щиа:( хрест 
і корона, себто с•амво.1 с.\1l'РТІІ в Хр11сті. Всіх Пt)ХороннІІ:t промов 
було 17. Деякі 3 них досить цікаві свnїАt з~tістпм тнму, що про
ТІІвляться науці самого Руссс.1я й ученttків його. Пропові.tНикн 
говорил11 такс напр.: ,.Знаємо, що дорогІІіі наш брат є тепер Ь 
rоспо.11.ом", або: "Брат наш Пl'рІ.."іішов .з.о .з.ругnго жІІття'', збо: 
"Брат Руссель відійшов, щоб заксіг дІІ бут11 з Бого.\t, а ті.1о його 
~почиває в гробі". ("Сторожа" за .111стопаз. і грудІ..·нь 1926. р.~. 
Не все зовсім противиться науці тої ж секти І!ро .tywy, про щ!> 
бу.rс.е бесі.І.а у .І.ругііі частині цеї кн11жюs. 

Діло Русссля, як .11.іло чJІсто .1ю.1ськс, не встоя.1осІ, Ік то• о 
бажав і як завіщав Руссе.'Іь. Незабаром по iioro смерті ,,Аітн божі .. 
почали сваритися. Кожний хотів бути найближче, Ік то кажуть. 
·шло корита n мати з нової віри якнайбільшу користь. Секта pw· 
tалася на АВі частини. З ОАНОі .1.0сі секти повстало .ui: о.ана пЦ 
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nroвnJJ.OM т-ва, Щ() Ііогn <Jснував P)'CCe.1h, та .1р)'Г3 3 тих, ЩІ) ві.а
ступи.1ІІ ві.t Т-ва, закІІ.tа..-,чи rtn.\ty, що н~ JІСР*ІІТІtСtІ npa808ipllai 
науки бр. Рус:сслА. Як бачJtмо, тут не хо.tІІТІt npo науку с:а. ll8cwla. 
ue npo науку Pyc:c:c.1t1. І пощо м•,р••ч••п• .1 .... 1~" гn.1ову. шn: • .ми 
,Anc.liJ.HJtкн опираємося ті.1ькн на си. Письмі"? Перша секта ви.Іас 
місячник "Вартову Баuпу", .tруга .. Сторnжу". Ch<Jгo.tнi t ко.1о бО 
ріжНJtх с~:кт .toc.li.tюtкiв сн. Письма. Всі RfiHJt хва.1яться, що 
є дітьми БoжJt~Ht, сваряп.ся бt:зупІІНН•І і п••бор..-ІІоть себе обQ
пі.lьно. У кr>жного с~:ктаtпа "сама прав.tа", K'JЖНJtit .. неnnмІL1Іt
ний", кожнІІіі "папа", ,.месія", .. xpJtcтnc'· і т . .t. О.tню.ш з бі.lЬWІІХ 
від.1амів сt:ктІІ .tос.1і.tнІІків є Руттсрфорзівuі і Янс:сністи. Рутер
фор.t ц1: ЯКІtіісь нібJt cy.t.tя. Нін ви.tаt: сні й часопttс .. Зо.1•ниrt Вік", 
а НаВіТЬ МаЄ СВОЮ В.lасну pa.tiOCTattiІІJ, ЗНі.tІШ 8JІГU.1ІІШ)'Є СВОЇ 
бесі.з.и. (Доробився на ".tітях бoжJtX''!J. 

Про звязок секпt 3 усесвітнім Іf">.1іl.ІЗМ•І.\\ МІІ вже зга.t)'fІ3.1И. 
Нема також ніякого сумніну, щn секта .toc.1i.ttнtкifl сn.1і.tар•tзу
ється 3 бот.шt:Ішзмом ПJЮПІ Христа іі Пщ·о 11\.'ркнtt. ПР'' и сві.t
чить не ті.lЬКІt П наука та pt:BO.lii'Jцiiiнi тен.н:tщіt. а.1~ й оцей на 

ПерШИЙ ПОГ.1Я.1. Міl.lОВіlЖНІІіІ, ЯК З.1і1Ві1.10СЯ6, факт: ;{о •С.1і.1НИКJІ nо
СТ3ЧёІо1И бо.~lЬШеВJІКа~t ВІ:.11ІКУ Кі.lьКіСТЬ СfІоЄІ .1іr~·р:ІТ)'рИ. 1\i.lhKЗ 
возів тої .1ітератури .tіста.1ося в рук11 п•І.1hСt.кІІх нііІеt.к Т•І.tі, КІJ.1И 
бо.1ьwевІІкІt 1920. р. ві.tступ11.111 зпі.t Rаршаtщ. Насунається пи
тання, на що з.1а.1ася червоній ар.,tії .1інратура с~:ктtt .І•ІС.lі.tни
ків? Чи можt: бо.1ЬШІ:ВІІЮІ кормJt.1ІІ НІ:Іf"> СRІІІ/., арміtо? А ~•·Іже вони 
хоті.1и приняти нову віру ... ? .l11шається о.tна тi.1t.кJt вi.tnnвi.tь: 
Дос.1ідн11ки .t)'Mil.llt, що р~:во.1..-щія в Р11сіі цt: ппчаток ус~:світньоі 
анархії, початок зюtщ~:ння хр11стіянства. якого fiOHJt так нетер
пе.lІІВо очікують і якt: пророкува.111. :\ tіо.1ЬШІ:ВІІКа.'Іоt саме таких 
П(ЮПОВі.1НІІКі8 Tpt:tia бу.ю, ТОМ)" ТаК радr1 П•ІШІІрІІІRіl.lJІ ІХ .1ітера• 
туру. Таким способом вnнІІ ~юра.1ьн•1 рnзк.1а.1а.1и нас~:.lt:ин• 
і зє.tнува.lІІ собі його прихи.1ьність. 

Потвер.tжує цt: .-lев Тр<щьюtіі, якІІіі у свпїіt біоrрафіі оnові
стив, ЩО СеКТ/І наііuЇ.lЬШе Пі.1ГОТОВ.1ЯІf">ТЬ ~lilCII .10 бО.lЬШІ:ВНЗМу. 
СектантІ! дуже часто є комуніспtчнІІ~ш аrітатпра.\\11, прr) що сві.І· 
чить факт арештування .tос.lі.ІнІІків за ко.\Іуніспtчну аrітацію 
в Гданську. (Нова Зоря ч. 42. 1935 р.). 

АДВЕНТИСТИ 7-ГО ДНЯ, або СУБОТНИКИ. 

Секта суботюtків, це ві.1..1ам сект11 а.tвентJtетів, тому то вони 
А називають себе ,.а.tвентІІстамІІ семого .tня", .t.lЯ ві.1ріжнення ві.t 
перших, що називаються ,.адвентнстамІІ nершого .tня". А.tвентІІсти 
(віА лат. слова advenio- прІІхо.tжу) назttваються так тому, що 
вірили в скор11А другІІА прихід Хр11ста та означува.1tt час того прн
ХОАУ· Питання про дpyпtrt пpttxi.t Хр11ста цікави.1о люJІські уми 
вже за його життя. Ко.~111 СnасІІте.lь говорив про упuок Єр)·с:а-
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лиму Іі про кінець світа, питали ученикн: "Скажи, коли це бу.ае 
та якиА знак Твого прихо.а.у А кінця світа••? Ві.а.повіАь Ісуса ~ву. 
чала: "Про .а.ень же тоА ніхто не знає, ані ангели небесні, ТЇJІЬКІІ 
Отець мій'' (Мат. 24: Зб). А.а.вентисти наперекір Ісусові кричать 
на ціпиА світ: "дми знаємо••! І багато nю.t.eA вірить ім, не зважаючи 
на науку Христа ані на його пересторогу: "Гпя.а.іть, щоб хтось не 
звів вас, бо багато прихо.а.итиме в моє імя••. (Мат. 24, 4-5). 
В апостольських часах були теж сумніви що-.а.о часу .а.ругого при
хо.а.у Христа. Це питання розвязує св. Павло: "Благаємо вас, 
()раття, не тривожтеся .а.ухом, що ніби настає ХристовиА .а.снь. Не
хаА ніхто не зво.а.ить вас"•І (;:ол. 2, 1----U). Також і св. Павпові не 
хочуть а.а.вентисти вірити: вони мають своїх власних "апостолів••. 

А.ІІвеІПИзм започаткував Віліям Міплєр ( 1782-1843). 3 фа
ху був він фармер і скінчив пе.а.ви наро.а.ню школу. Охрестивwися 
вже .а.орослим, приступив .а.о секти баптистів. Наука А вплив тоі 
секти були такі, що Міплєр став "пророком" і "непомильним". 
1831 р. зачав він твердити "на основі св. Письма••, що він знає .t.о
клцно про час Аругого приходу Ісуса А про час, коли настане ти
сячолітнє царство Христа на землі А кінець світа. Страх перед. кін
цем світа зробив своє і Міллер мав неабиякиА успіх. МаАже 
250.000 пю.а.еА далися звести А повірили Аому. Міплєр пише бро
шуру, .а.е по.а.рібно викла.а.ає свою науку. Баптисти, мето.а.истн, лю
терани та инші, що не знахо.а.ипи .а.уховного в.а.оволення в своіх 
сектах, шукають спасіння в Міппєра. 

Свою блудну науку .~а.оказував Міллер ось так: "У пророка 
Даниїла (8:14) написано: "На АВі тисячі триста вечорів та ранків; 
аж тоді буде святиня знов очищена••. День у пророчі А мові означає 
рік, отже 2.300 вечорів це 2.300 літ. Початком числення тих піт 
є час ві.а.будови Єрусалиму за .а.озвопом царя Артаксеркса, себто 
457 р. пер. Хр. Ві.~а.іАмаючи віА 2.300 - 457, дістанемо 1843, себто 
рік, у котроАW святиня бу.а.е очищена. Міллер розумів під. святинею 
землю, і послідовно твер.~а.ив, що в тім році приАде Ісус і очистить 
землю від усякого зла, а адвентисти будуть панувати з Христом 
на землі 1 ООО піт. 

·співробітниками Міппєра були: панна Е. Гармои і пан ВаАт 
( t 1881 ) , що пізніше одружилися, не зважаючи на "скори А прихіА 
Ісуса". Ця тріАка "апостолів" завзято працювала проповідуючи 
й друкуючи всякого ро.а.у летючки, газетки: "Вістник Прихо.а.у••, 
"ПівнічниА Голос", "ТрубниА Звук" і ріжні брошури. Іх література 
розходилася в дуже великім числі А приносила величезні зиски, бо 
кожинА хотів попасти у "тисячолітнє царство" тих трьох "апо
столів", .а.ля кишені котрих те "царство" справді розпочалося. 
Правда, не довго воно тривало, але зате було вигідне, в достатках. 
"Вірні" не жалували свого маАна і все приносили "до ніг апосто
лів", а "апостоли" мали з того .~а.обриА бізнес (чисто по американ
с:ьки!). Ці нові "апостоли•• .а.авапи ріжні ві.а.чити, уряджували зі-
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брання пі.ІІ. голим небом (т. зв. мітінги) та страшJІЛІІ на них .lюдt-і\ 
кінцем світа і прихо.ІІ.ом Ісуса. Кожного, що сумнінанея n не хотів 
їм вір1пи, тероризували мора.'ІьІю, ого"1ошувал11 його погибшим 
нанікІІ, а всіх своїх противн•tків називали спільною назвою: ,,ВавJІ
лон" та "послі.ІІ.овниками антихриста", бо. прuтин.1яться "Божій 
прав.ІІ.і та ві.а.криттю". Глупота й фанатизм взятІ вt-рх, вчини.1ося 
замішання, з якого .11.обрс скористали проводирі. ПрихJІЛhНИКJІ міл
лєризму персстали працювати, .'ІікнідувалJt свої інтсрсси, розда

вали майно (найбільше розуміється "апосто.1ам"!), СJІділІІ, мо.1и
.1ися й чекал11 прихо.11.у Христа. (Найбільше таких своїх прихиль
ників мав Міллєр у Новій Англії). 

Вкінці прийшов той, так нпсрпеливо очікунаний 1843 рік. 
Прийшов і пішов, а ~інця світа і приходу Христа не бу.1о ви.а.ко! 

Цей один факт уже аж на.11.то доказує, що ми не можемо 
.ІІ.овільно ІІояснювати св. Письмо і пророкувати, як нам хочеться, 
та що а.11.вентизм і всі инші секти, що на самоні"1ьному поясню-, 
ванні св. Письма бу.ІІ.ують свою віру, є на блудній JІ.орозі й ошуку
ють несвідомих і .ІІ.урних. Сектанство це ніщо иншt:, як тільки спс
кулsщія на релігії .а.ля зроблення інтересу! 

З.в.авалося б, що після викриття обману а.11.вснтисти опамя
таються. Але .в.е там: лю.в.ська глупота безмежна і не числиться ані 
з прав.ІІ.ою, ані з наочними фактами. Блу.в. і неправда дуже скоро 
приймаються (особливо в безкритичних масах), але зв11чайно .в.уже 
тру.в.но їх опісля лю.в.и позбуваються. Таке було також і тут. Не 
зважаючи на явне ошуканство а.11.вентисти віри.'Іи .ІІ.а.'Іьше сліпо 
Міллєрові. Бо Міллєр лю.в.ина хитра й по американськи підпрІІ
ємчива, не збився з пантелику й почав рятувати ситуацію. На по
міч прийшла йому вище згадана панна Гармои із своїм новим "ві.а.
криттям": "Бог не може помилятися, - твер.а.и"1а вона - час, 
означений Міллєром, є прав.в.ивий, тільки при його обчисленні заn
шла маленька не.в.окла.в.ність. Не звернено уваги на те, що Христос 
спізниться на пів .в.ня й прий.11.е опівночі, себто за пів року! Те спі
знення пре.в.сказане в Матея 25, 5---б". І панна Гармон Аокла.ІІ.но 
обчислила час прихо.11.у на .11.ень 21 березня J 844 р. (Early writings 
ст. 34). А.в.вентисти по.ІІ.воїли пропаган.ІІ.у. О.ІІ.ушев.'Іення й фана
тизм зростали з кожним .11.нем. "Вірні" занедбували свої обовязки, 
або й зовсім поки.в.али· працю, роз.11.авали майно, .в.ітей перестали 
посилати .11.0 школи і т . .в.. Напередодні 21. березня, повбиранш11ся 
в білу о.в.іж, вийшли назустріч гря.11.учому на облаках Христові. 
Чекали й наслухували, чи не почують голосу ангельських труб. 
І знову прийшов і пішов пре.в.сказаний час, і на ніщо не здалися 
"пророцтва" й ".в.окази" ложних апостолів, хіба, що на те, щоб 
обманути легковірних лю.в.еі'і. Але наслі.в.ки тої легковірности й г.rІу
поти були .в.осить сумні: цілі ро.в.ини лишилися без куска хлібаt 
в крайній нуж.в.і, "апостоли" зовсім не спішил11 щоб від.в.атаt їм 
бо11.ай частину з того, що забрали ві.в. них, щоб хоч трохи поряту-
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вати їх! То.ІІ.і багато з тих обмансни х оалмяталося А покинуло а.а.
вентнзм, але втратнло притім раз на завсі.ІІ.И всяку в'іру в Бога та 
в Відкриття. Деякі вернулися до своїх сект, а дуже незначна ча
стина знайшла прав.11,иву дорогу й навернулася до католицької Цер
квrt. Серед тих, що лишилися .11.альше при адвентистах, почався 
правдивиn вавилонський заколот. Наі\ріжнородніші погляди й по
яснювання св. Письма поділили їх на численні секти*). Кожний 
висував свою думку як одиноко непомильну й хотів, щоб усі инші 

слухали його. й тоді то, з того хаосу заколоту й переконань, ви
творилася секта суботників! 

Суботники цілком прийняли науку Міллєра, а додаючи до неї 
святкування жидівської суботи, стали називати себе адвентистами 
семого дня. Секта повстала під впливом жидівки Рухлі Престон 
у рр. 1844-46. Деякі з адвентистів пішли за їі "відкриттям" та 
почали святкувати суботу. Це був початок, завязок нової секти. 
Офіціяльний розділ наступив щойно 1860 р. (Від того часу маємо 
адвентистів І-го, або міллєритів, і адвентистів 7-го дня або 
суботників). Суботники показалися дуже підприємчиві та енер
гічиї в поширенні своєї суботи. Вони справді мали жидівську го
лову А вчинили "а гітен гешефт". "Вірні святкували суботу, пла
тили десятину, а "апостоли й пророчиці" сиділи, писали, пропові
дували й морочили людям голову. 

Для адвентистів 7-го дня, як сказано, Міллер і на дальше 
лишився головнИм "пророком і вчителем". У V. кн. Мойсея чи
таємо: "Коли пророк в імя Господнє промовив, а слово його не 
сповнилося і не сталося, то це слово не від Господа; по своїй волі 
сказав його" ( 18, 22). Пророцтва Міллєра і тов. не сповнилися, про 
це оповідає нам історія, а св. Письмо каже, що це слово не від 
Господа. Отже Міллер і тов. говорили по своїй волі, ошукували 
людей, кажучи, що їх місія від Бога. І тепер, на жаль, деякі вірят~:. 
і слухають тих ложних пророків, та замість іти за Христом, ідуть 
за Міллєром, за Рухлею, шукаючи спасения не у Хр.оста, а у людей. 

По невдачах Міллєра суботники не впали на дусі й дальше 
не хотіли повірити, що вони в блуді, а радше свідомо піддержу
вали той рух задля інтересу. Думали, обчисляли, шукали відповід
них місць у св. Письмі ... аж поки не знайшли "причини", чому вони 
помилилися. Відповідь, чому вони помилилися, ми знайшли в Мой
сея (V. 18. 12), але суботники "чомусь" хотіли не бачити того, хоч 
хвалЯТJ>СЯ, що добре знають св. Письмо. По довгому шуканні знай
шли вони "правдиву причину" своєї помилки, а саме ту, що в жидів 
за часів Даниїла рік починався не в січні, тільки в. вересні. Треба 
отже до попередньої дати додати ще пів року й тоді час Христо
вого приходу випаде на день 22. жовтня 1844 р. 

•) Важніші а них J'r!ли: Evaogelical Adveotists; Advent Chriatian 
Church; Life and Adveot voion; Churches of God in Christ jesus. 
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Але також і це обчІІслення завело й Христос не Х()Тів послу
хати суботників, хоч усі вони, .а.ивлячися в небо, голосно кричал11: 
"Прий.JІ.и, Ісусе, приіі.JІ.и скорше". А Він не прийшов і не звертав 
ніякої уваг11 на їх обчислення та пророцтва. Тим самим Ісус при
га.а.ав суботникам слова, що іх сказав майже .а.ві тисячі літ тому: 
"Про .а.ень же той ніхто не знає ... ". "Тому пильнуйте, бо не знаєте, 
котрої го.а.ини Госпо.JІ.ь прий.а.е ... ". "Бо тієї го.а.ини, як і не .а.умаєте, 
Син чоловічий приАJІ.е". (Єванг. по Матею 24:36, 42, 44; гл. теж 
Мат. 24:13, Мр. 13:33, Діян. 1 :7). Невжеж Міллєр і тов. не стрі
чали в св. Письмі таких ясних АОказів проти своєї науки? Христос 
казав: "Ніхто не знає", а суботники: "Ми знаємо". Що за злоба! 
Кому ж ми маємо вірити: Христові, чи суботникам? АJІ.вентисти 
проте більше вірили Міллєрові, ніж Христові, й кожного, що не 
го.а.ився з ними, називали "злим JІ.ухом", "слугою зла", "противни
<ом Христа", "ві.а.киненим ві.а. Бога", і т. п. АJІ.вентисти у своїй 
зарозумілості А горАОСТі твер.а.или, що наука Міллєра, це наука 
відкрита Богом і так само прав.а.ива, як правдиве св. Письмо. 
І знайшлися такі, що повірили в те, а прийнявши його науку, вва
жають його за свого вчите.r.я, хоч це був ложний пророк. Були 
в а.а.вентистів ще инші "натхнені Богом пророки", що "потвер.а.жу
вали" й поширювали науку Міллєра, а навіть мали "пророчі ви
д.іння" про час прихо.а.у Ісуса. Але ні о.а.не з них не сповнилося! 
Коли не сповнилося одне пророцтво,. то.а.і "непомильні пророки" 
вишукували якесь друге, або переносили прихі.в. Ісуса на пізніший 
час, і так визначували Ісусові кільканацять речинців на прихі.в.! Але 
Ісус, річ ясна, не слухав їх приказів. 

По якімсь часі Міллєр, родоначальник цієї єресі, трохи опа
мятався. Послухаймо, що пише він у своїй "History of the Adverit 
\fessage• (ст. 412): "Ми очікували прихо.в.у Христа в означеному 
часі; і .в.альше твер.а.ити, що ми не були в блу.в.і, є нечесно ... Не маю 
довіря до ніякої з нових теорій, що повстали з того руху, себто: 
що Христос уже прийшов srк жених, що .в.вері милосердя зачинені 
і що тепер уже нема спасения .в.ля грішників .. .''. Бачимо отже, що 
А сам винахі.в.ник цієї науки і прові.в.ник цього руху признає, що 
його наука була ложна. За це осуджує його п. Вайт (White) 
у своїх "Spiritual Gifts" (том V, стор. 167): "Біллям Міллєр піА
ніс свій голос проти світла з неба" І 

Не зважаючи на те, що навіть сам творець цвентизму осу
.див свою науку й називає .її блу,ІJ.ом, адвентисти 7-го АНЯ .в.альше 
вважають Мілпєра за свого вчителя й дальше покликуються на 
його твори, що іх він сам осуАиВ. 

Щоб рятувати становище адвентистів, знайшовся ще один 
пророк, співробітник пані Вайт, Г. ЕАСОК. Він пішов JJ.O городу 
nомолитися й просити Бога, щоб відкрив йому причину, чому Хри
стос не приходить. "1 так молячися навколішках - оповідає сам 
Едсон - відчув я, як Дух Св. схо.в.ить на мене, і почув сильний ro-
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Jюс: "Небесне святилище мусить очиститися". І тоді вияснилося 
все в одній хвилині. В обчисленнях і пророцтвах адвентистів заА
шла тільки маленька помилка. Давніше відкриття зр,озуміли вони 
так, що Христос прийде на землю, а тепер на основі другого від
крипя мусіли прийняти, що Христос не прийде на землю, бо вже 
ввійшов у небесне святилище, щоб очистити його. Сталося це 
в точно означеному адвентистами часі, себто 22. ·жовтня 1844 р. 

Тоді почав Ісус очищувати святилище, себто розпочав суд 
над людьми, переглядаючи книги їхнього життя. Міллер, що на 
старість почав думати тверезіше, не повірив у те нове відкрипя. 
Не хотів він також признати паню Вайт за втілену вістку третього 
ангела (Обявл. 14, 9-12). Між Міллєром та п. Вайт повстав спір. 
Вайт оголосила, що Міллер згрішив подібно, як Мойсей у Кадесі, 
що за своє невірство вмер на гряниці обіцяного Ханаану. Одначе 
по смерти Міллєра простила йому цей гріх невірства й признала 
його. за слугу Божого, а науку його за післану від Бога. ("Life of 
Miller стор. б). 

Пророчиця Вайт, щоб провірити нове відкриття Едсона, лі
тала аж на небо. Про те пише в "Адвент Гералд" за грудень 1844 
р.: ,,Прибувши на небо, я зараз пішла у святий храм і бачила на 
nрестолі Отця і Сина. Нараз Отець устав, сів на хмаряний віз і по
їхав до Святая Святих та заняв місце за завісою. Тоді встав Син 
і теж поїхав до Святая Святих. Опісля всі адвентисти пішли слідом 
.за Господом. Сатана, користаючи з неприсутности Бога, сів на пре
столі й дунув від свого духа на всіх христіян, що святкують не-
.ділю, й вони не приняли науки адвентистів 7-го дня. Ісус, одівши 
архиєрейські ризи з дзвіночками, опівночі 22. жовтня 1844 почав 
-своє архиєрейське богослуження, тобто суд над людьми. В той 
день двері для спасения грішників зачинилися на віки". 

В иншому місці читаємо: "Всі христіяни відкинені від ласки 
Божої й дісталися під власть сатани за те, що не приняли науки 

про очищення святині та про суботу. Від того часу їх молитви 
й жертви гидкі в очах Божих". Так запечатала й осудила непо
.мильна пророчиця всіх христіян. 

Теперішні адвентисти 7-го дня, щоб охоронитися перед за
кидом тих явнихблудіву початку існування адвентизму, твердять, 
що це не вони пророкували прихід Христа, тільки Міллер і всі ті, 
що ще не святкували суботи, отже не мали ще правдивої віри, 
'ЯК тепер. 

Питає~ю, навіщо ж вони приняли Міллєрову науку, чому 
цитують його твори? Чи п. Вайт від самого початку святкувала 

-суботу? 
Бачимо що творцями суботницької віри були п. Вайт і Рухля 

Престон. Перед бабськими байками перестерігає нас св. ап. Павло 
11 листі до Тимотея І. 4. 7. 
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ЦікаВИМ АЛЯ нас і АОСТОВірНИМ бу.І.е СВі.ІІ.ОЦТВО Д. М. К~н
раАта, якиn 28 літ належав .1.0 секти суботників і заАмав най
визначніші становища в їх організації. Він у своїй книжці .,Seventh 
day Adventism Renounced• пиш~: "Перший раз стрінув я п. Ваііт 
в Альбіоні. Вона пропові.І.увала святкування суботи. Маючи міні
мальне знання св. Письма, я .1.ався переконати. Хо.ІІ.ячи постійно на 
їх зібрання й слухаючи їх бесі.І., я пересяк суботницькими пог.,я
.І.ами та став пропові.ІІ.ником суботи. В р. 1867 повстав конфлікт 
між .1.еякими членами й проп. Байтом, заки.11.али йому брак .11.уха 
Христового, матеріялізм, брак зрівноваження, згіАЛивости, покори 
і т . .1.. В Аого обороні стала жінка, пророчиця Вайт і в своїх "Сві
.ІІ.Оцтвах•• ганить усі збори. Ві.ІІ. того часу я почав сумніватнея 
в інспірації її письм, бо ж вона ставала в обороні явних і всім зна
них блу.ІІ.ів свого чоловіка. Так повстала опозиція проти старшого 
ВаАта й натхнених ВИ.ІІ.інь. Опозицію проголошено як бунт,· засу
джено на погибіль і пре.11.сказано, що вона скоро впаде. Опозиція 
мала коло 1 ООО членів з головним осі.ІІ.І<ОМ у StanЬerri, Мissouri. 
Заслугою опозиції було апрокинення інспірації пані Вайт. Ті, що 
полишилися, старалися поборювати Вайт а на конференціях і зі-· 
бранних. Це провадило .11.0 постійних непорозумінь. Вайт хотів бути 
.ІІ.иктатором і все держати в своїх руках, бо це, треба знати, була. 
товстенька посада; члени і пропові.ІІ.ники противилися тому. Я ба
чив, як многі приє.11.нувалися .11.0 нас, повні віри й на.ІІ.ії, а ві.ІІ.ХОJІ.И.'ІИ 
зовсім невіруючими. Відпало кілька найліпших пропові.ІІ.ників 
і старших. З ними прова.ІІ.ИВ я часті розмови про голошені нами 
праВJІ.И. Іх сумніви були ПОJІ.ібні до моїх. І на JІ.альше я не зривав 
з тими "апостолами••, а постійно переписувався. Темою наших пи
сань були "інспіровані блу.11.и і брехня•• пані Вайт. 1876 р. вибрано 
мене одним із трьох членів Комітету Генеральної КонференціІ ра
зом із старшим Вайтом і Гескеллем. Це є найвищий уря.ІІ. у .ІІ.еномі
нації адвентистів. Я їз.ІІ.ИВ на місію по всіх краях Північної А.\tерики. 
В тому часі знову повстало непорозуміння зі старшим ВаV.том 
у Вattle Creek. Я чимраз більше переконувався, що нам бракує 
братньої любови, що овочами нашої праці є вічна сварня, спори 
й ненависть. Я бачив, що ми більше робимо зла, ніж .11.0бра. 1881 р. 
помер Вайт, а на його місце вибрали старшого Батлера. Я працю
вав і по.І.орожував .11.альше, але сумніаи А неза.ІІ.оволення більшали, 
я був нещасливий. Я ГОJІОСИВ те, у що R сам не Вірив. 1886 р. викла
дав я теольоrію в Battle Creek CoUege, був егзамінатором пропо
ві.ІІ.ників, предсі.ІІ.ником конференцій у ріжних станах Злуч. Держав 
П. А. і т. п. В ріжних JІ.Испутах про святкування суботи я виходив 
поконаним і це мене остаточно переконало, що віра адвентистів 
7-го дня є злу.ІІ.ою й рбманом. Вкінці рішив я покинути адвенпtзм. 
Сталося це 1887 р. Студіюючи Біблію, історію христіянства, чита
ючи розві.ІІ.ки проти науки адвентистів, пізнавши початки адвен
тизму й ві.ІІ.ємиі овочі його праці, прова.ІІ.ячи щирі розмови з noi"u 



провідниками, я зрозумів вкінці, що цвt:НТІІЗМ не ~ такнА, за •коrо 
я nого вважав. 3 самого початку свого існування мо•с він і кра
щиn був, але по 25 роках показа.1нся овочі ііого праці і •· бу.аr
ііого пропаrатором чверть сто.1іття, пізнав його так .аобрс, що ... 
осуд чи оцінку можна приняти з .аовірІUL Уважаю за свіА мо~ 
нніі обовязок опуб.1ікуват11 те, що про нього знаю. Пізнавши не
спокій і біль, ЯКІІЙ вон11 нанес.111 мойому серцю і тисячам ннwих. 
я обовязаний перестсрепи ИИІWІХ nepe.a цс10 .'IOJICIIOID 18JICO& Я не 
квестіоную чесноти пр11най~tснше ~t:ЯКІІХ а.tвентІІСТів, аJІе іх .е
снота не усправед.'ІИВJІює блудів, що іх 8ОІІИ rОJІОаІТЬ"'. 

Суботн11ки назва.111 його апостатом ч"·рсз те, що змінив свої 
•І ереконання на Іtнші. На це Кенрайт ві~пові~ає: ,.якщо зміну пере
к_онань одних на .tругі вважаєте за ві~ступство, то~і всі ч.1енн ва

шої секти ві.tступниюt, бо покІtНf.1ІІ свою первісну віру, а прІІНL1И 
вашу". 

БАПТИСТИ. 

Початків бапт11зму треба шукати в анабапт11стах аб\) ІІ'-'РС· 
хрещенцях, які, відКІІ~аючи хр-.:щс..•ння ~ітеіі, П\.'рехр"'Щ)"ВЗ.1ІtСЯ 
наново. Секта в початках ві~КІІда.1а тt•ж }"СЯКе церк\)вне ЖІІТТ1І 
і тому Ht.' ма.1а ніякої ор•·анізації. АнабаптtІЗМ започатк)·ва.1и 
в Саксонії Штібнt.'р і Шторх у початках XVI. сто.1іття. Світська 
В..1аСТЬ, бачучи В Цho.'\ty рух Н\.'6\.·ЗПt'ЧНІІЇІ ~.lЯ ~ерЖ3ВІІ, ІЮЧа.1а 
їх Пt.'pt·c.li.tyвaпt. С"·ктантІІ Пt'Р'-'Іt-.:с.щся 1520. р . ..ttІ Віттенберrу 
Й роЗПОЧ:\.111 ТаМ CHtlk.І аr·ітаІІ.іJО, 8ІІСТ)"ІІаІОЧІІ Пр\ІТІІ науКІІ, BctiKHX 
розривок і багатства, як"·· на їх ~рtку, тр">ба роз..tаТІІ )·богІІм. Дві
сті студентів к11ну.щ унів"·рситет і прІІ\'~На.lІІСИ ~о їх руху. Ко.1и 
однач...- Люнр пр11їхаи дu Вітт"·нб'-'РІ')'. рух ц"·Jі б)·в З.lікиі.ttІRаннА, 
а С\.'КТ3НТІІ ІН..'рt:'Нt:С.1ИСЯ на С\..'.13 і та~t ІЮЧЗ.lІІ аа·ітуватІІ ПfЮТІІ 
існуюЧОІ'О .1а.1.у ІЇ д'-'РЖЗНІІ. Що~О tla}"KII Н\.' 6y.1tl В С\.'КТЇ НаііМеН
ШОЇ згод11 і t:дности. Брак Ц\..'Ї ~~НtІСТІІ t: .tuкaзo~t тоІ'tІ, щu рух 
анабаПТІІСТіН ПОХО.].ІІН Від ТUГО, ЩU t: баТt.ІЮ.М Н\.'ЗІ'tІ.],ІІ і 6рt:ХНЇ, 
що рух ц"·іі н"· мав нічого спі.1ьного з ХрІІСНІМ ЧІІ 1 tІ.ltІШІL'Нн•м 
ЄВ:tНГ\.'.1іЯ. Біб.lіЯ бу.1а ті.lЬКІІ' ПОКрІІШКОІІО, За ИКУ ІЮНІІ ХОВ3.1НС11, 
боючись tiTHt..'pтo СТіПІІ .10 ооротtобІІ. ЧастІІна анаб;штtІ\."ТіВ nu
ЯCHIOBi\.13 сн. ПнсьJ\ю буква.'Іьно, .1.f')T3 3о1~І·орtІЧНt). О.tні Н\М:ІІJІИ 
OKpt'MY tІД\.'ЖУ іі УМ'-'РТR.1Я.1ИСЯ, ~f'УГЇ Кt1..1.іLІ1ІІСИ R CY.1.\>pt11'3X МК ІL'ПЇ• 
ЛЄПТІІКІІ, ІІНШЇ ЗНОВУ крІІЧ3ЛІІ, СТОГН3ЛtІ або CT3.1U МОВЧ3.111 і Т. ,t. 

Крім t.'.'lt:J\t&:нтy r~-1іІ"іі\но-фанатнчноrо був .У с~кті т~ж ІL'.1~М(НТ 
суспільнІІіІ і політІІЧНІІіі. Секта стреміла АО ціпкоІнтої перебу
АОВІІ ЖІІТТЯ і\ ГО.10СІІ.'Іа ріВНЇСТЬ усіх JIIO.It'A. АнабаnтtІСТН 3a'la.'UI 
творІІТІІ поволі Ata.'li збори, але кожинА із них був С'амостіnимІ. 
маи свою науку, свої звичаї. В .apyriA ПОJЮВИ ... XVI. ст., було все
кті понц сорок ріаних вір, ко•иа бум иеnОММWІа І наАІІіnша, 
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а рівночасно кожна инакша. 0Ані зпоміж сект переВОІJL1И своІ 
заса.аи в життя пасивно, а Аеякі активно, опираючнса. на с.1оаа 
св. Письма, що віра без АЇЛ мертва. Ці останні сталися нев.&оuі 
небезпеЧНИМИ, ПрОПОВід.уВалІІ кріваву реВО.1ЮЦіЮ n НаСІL1ЬНУ ро3-
праву зі світською Л Ауховною L1UOЮ. Секта ЦІ мала ве..1икиА 
вплив на вибух ,,мужицької віnнн" в НімеччІІНі, пі.t.час якої. ви
плив на обріЛ Тома Міиаер. Причиною того ве.1икого кровопро
лиття в Німеччині бу.'Іа секта анабаптистів, це був овоч їх праці. 
А що Ісус по овочах велів нам розпізнавати, що Л хто є ві.t Бога. 
то це є безсумнівнІІМ доказом, що рух цеn не мае нічого сп~1ьного 
з Христом та його наукою. 

Тома Мінцер, витвір сект11 анабаптІІстів, був властивим іІ 
організатором. Він род.ІІВСЯ в Гарці 1490 р .• учtІвся в Віттенбер3і 
і став священиком. В часах протестантського руху змінив своі 
погляди, вtsрікся Христа Л пішов за духом часу. В р. 1520 висту
пив у м. Цвікав (Саксонія). Зміст Лого наук11 такиn: рівність 
і братерство всіх, на зем.1і треба установІІТІІ царство святих. Но
ВІІі\ ІзраЇЛЬ (тобто анабаПТІІСТІІ) ПОВІІНІ:Н ВІІЮІЩИТИ МеЧС)І бе3-
бОЖНІІХ ханаанітів, тобто като.111ків та І!НШі сект11. Розкіш і ~о
лото це iд.oms. Це:ркви це ,,псче:рІІ д.ш1во.1а" ... СтороннІІКІІ Міицера 
Па.'ІЯТЬ обраЗИ і\ церКВИ. Мінце:р ГО.10СІІТЬ, ЩО ВіН ПОК.1ІІКаниn ВЇА 
Бога на те, щоб ВІІнищити неправд.у, і ті.1ькІІ у нього t: • .право 
меча", а не у світської власти. Свої памф.'ІПІІ піJ.писував: ,,Мін
цер з мо.1отом" або ,.Мінцер з меч~м Г еJ.еон.:а". 

Він ваtступав теж проти Лют~ра та Лого реформ. Лютер tІа
ЗІІвае Мінцсра .. а.1ьтштеАСЬКІІМ сатаною", а знову тоn називк 
Люте:ра .. вітенберзькtІМ папою, архttпоганаІном" і т. п. 

Мінцер под.орожуючи по по.1уJ.невііі НімеччІІНі, нанtаз.:ав вза
єминаs з провід.НІІКаАШ рево.1юцїі, які під.готоL1L1ІІ муж.ицьке пов
стання. 1524 р. осе:.'Іюt:ться Мінцер у місті Мі.1ьгавзені. Тут орrа
нізуt: н.:а спідку з монахом Пфаііфсром сс.1tан і міщ.:ан проти маrі· 
страту й панів, вибаsраt: нову міську puy з біАНІІХ і се.1ян. При по
мочі нової ради відбаsрає й н.:ацЮналізу.: манастІІрі n панс .. І 
АВорн. Мінцt•р ув.:аж.:ав себе за пророка. з.:апустив Аовгу бороq 
Л од.яrнt·ний, як п.:атріtарх, пов.:ажно n урочисто появлявся сере4\ 
ІІюдt•і\, щоб судtІТІІ по Моіісt>евому Закону. Пt>ptJ. НІІМ носаuк 
ч~рвон11і\ хрt•ст і мt>ч. Дооко.1ІІчні се:.1а праІt:АН}'И3.1ІІСЯ АО Мінцера. 
Рівноч:tсно з б)·нтом н по.1уд.невіі\ Німеччині ВІІб)'Х бунт у Тюрин
с-ії під. проводом Мінцер.:а. Ко.111 князі зібрал11 віі\сько .1.1я втнхо
t.Шрt•ння Сt'.'ІЯН, Мінце:р вtsі\шов їм назустріч на чо.'Іі 8.000 слабо 
узброенаsх Сt'.1ЯН. СтріН)'•1ІІСЯ під Фр.:анкенгавзеном. На ЖU811818 
князів седянаІ не хотіли ВІІА.:атн Мінцt>ра. якиі\ переА бнтво10 nро
nові.аує Л переконує їх. що Госпо.tь буАе віJ.в~ртати ві.t НІІХ 110-
рожі стрі.1ш. Битва випала .1..111 Мінцера J.Y•e некорІІСІІО. с.._ 



ts 

JXI;juитo й розігнано, Мінцер уrік і сховавсtІ в місті, але скоро Аого 
знаАдено, тортурована А стято. 

І так пролиттям крови започатковано баптизм. 
Переслідування секти державною владою сталося причиною 

її дальшого поширення. Гнані з одної місцевости, сектанти Аш.1и 
в другу і всюди знаходили собі прихильників. Втікали теж до чу
жих країв, особливо АО Англії, Тиролю, Чехії, Голяндії й По.1ьщі. 
Рух цей був масовий, але безладний. Кожний учив і розумів св. 
Письмо по протестанськи, себто як йому подобалося. І так зі секти 
анабаптистів витворилося багато ріжних сект, як от меноніти, 
моравські браття, баптисти й инші. 

Кількадесять літ по смерти Мінцера недобитки анабаптистів 
почали організуватися в збори і відтоді зачинається властивий 
баптизм (;,an'Jl~E&t1 - хрестити) і то в ріжних краях незалежно. 
Тому баптисти творять багато ріжних незгідних зі собою на-
прямків. "-

Треба розріжнити два головні напрями ба,.тизму, які пов
стали майже незалежно, а саме баптизм англьо-американський 
та німецький. Перший є під впливом науки Кальвіна, другий під 

впливом науки Лютера. Перший називається старим, другий не
обаптизмом. 

В Ангілї започаткував баJІtrизм 1633 р. анг.1іканський тео
пьог Роджер Вілліямс. Спочатку баптистів толєровано, опіс.1я по
чав їх переслідувати Кромвель, бачучи в них революціонерів. 
В році 1699. за Вільгельма ІІІ. дістали баптисти разом з иншими 
сектами на підставі закону про віротерпимість - "Tolerans 
Act" повні права. В році 1872. мали баптисти в Англії 2612 збо
рів і коло 244000 членів. Баптизм повстав тут із ріжних течій 
у поні єпіскопальної, англіканської й презбітеріянської сект 
га з недобитків анабаптистів. 

В 1929. р. мав баптизм в Англії 3153 зборів, 411.389 ч.1енів 
f 7700 проповідників, вищі А середні школи, добродійні установи 
і таке инше. 

В Америці започаткував баптизм теж Роджер Вілліямс 1630. 
р. Підчас переслідувань баптистів в Англії багато їх емігрувало 
до Америки й занесли туда свою науку. Роджер Вілліямс заснував 
кольонію в стейті Rhode lsland і назвав їі "Providence~. Тутже 
заснував він перший збір 1632 р. Тут мали баптисти повну сво
боду. Зразу не поширилися вони поза гряниці стейту Род Айлєнд, 
11.е мали всього 17 зборів. Коли в Америці точилася визвольна бо
ротьба, баптисти взяли в ній активну участь і через те зєднали 
tобі численні симпатії. Ряди баптистів почали поповнятися, а сек
та поширилася в цілому краю. Тепер становлять бап-rисти одну 
а найчисленніших сект Америки. В р. 1929. було в Злучених Дер
жавах 55.546 зборів, 8,690.167 членів і 49.328 проповідників. Бап-
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,.исти мають теж вищі А сере.аиі школи (Шікаrо, Topowro, РОІІе
стер), шпиталі А захисти. Самих тL1ьки поляків баnтистів є в Аме
риці 2.500 зорганізованих у ЗО зборах. ПершиА польськиА збір за
снував у Буфалльо 1890. р. кс. Аосип АнтоwевськиА. 

В р. 1901. вибуАували вони два костели. В р. 1912. З.,).'ІІІ
лися всі польські збори в "Стоваришення польських баnтистів" 
і щорічно віАбувають свої наради. Проповідники їх· учатDСЯ на 
nольськім віuілі "МіжнароАньої Теольоrічноі Семинарії" ~ East 
Orange, N. У. По відні по всіх по.1ьських зборах Америки повста
вали комітети АЛЯ збирання пожертв JVІЯ убогого насе.1ення 
Польщі. З пожертвами принесли ті ,,добродії": А свою нову науку. 
Полякам помагало у цьому "Місійне ТоварИG"fВО Баптистів .\~е
рики". Це Товариство видає річно пів міJlіона 1 долярів на нпарення 
сектамства по цілому світі. З того самого дЖсре.1а й.:r.уть гроші 
на wирення баптизму А сереА нашого народу. · 

Вже в початках анг ліііські баптисти поді.1илися на кі.1ька 
груп. 

1. Осібні баптисти- "Particular Baptists", які придержу
валися науки Кальвіна про призначення. Мають вони ко.10 1.400 
~борів. 

2. Загальні баптисти - "Geпeral Baptists", або армініян
ські, ЩО придержуються науки Армінія, відкидаючи науку ПfІС' 
призначення. Є їх без порівнання більше, бо аж понад 20.000 збо· 
рів в Англії й Америці. Через ліберадьні ПОГJlЯд•t повстав у тій 
групі знову розділ і "правовірніші" від.1училися від. зага.1ьНІІХ 
баптистів. Так повстала третя секта баптистів. 

З. Нове обеднання загальних баптистів.- Genera)f.> Baptl!its 
New Сошаехіоn. - Вони не хотіли брати участи у військові~ 
службі. Крім цих трьох більших відламів баптистської секти 
є кільканацять менших, які визначаються фанатизмом і привизан
ням до мертвої букви св. Письма. І так: 

4. Баптисти 7-го дня. - Seтenth·day Baptists. Оснував 1931 
Бамфільд. Вони святкують суботу. 

5. Тункерн появилися в Німеччині 1708. р. Пропагують вони 
відречення від світа і Аого втіх. Члени носять грубе одіння, без 

. запинок, практикують "обрядове миття ніг" і братній поці.1уй. 
б. Вайнбренеріянці. Оснував секту Вайнбренер. 
7. Пейселіянці. Оснував Пейсель 1724. р. Дві останні зб!Ін

жені до тункерів аскезою. Крім того святкують суботу, від совер
шенних вимагають целібату тобто безженства. Мають вони на
віть манастир у Новім Евфраті над рікою Кокальдіо. 

8. Иard-Shell Baptlsts або ВІПИмісіонарі. Вони відкидають 
релігійну організацію, зібрання, місії, спі;rьні богос.1уження, про

. nовіди й т. д., бо це все противиться науці про призначення. 
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9. Snake-Вaptlsts. Вони. вважають усіх, що не належать 
.цо їх секти, за потомків Єви й диявола. 

1 О. Скакуии. Цю с.екту оснував мельник Альбрехт 1803. р. 
)Вірні" підчас молитви скачуть. 

11. .Reforwed Варtімtи або АпостОJІИ Христа приймають 
одно хрещення JІ.ЛЯ відпущення гріхів. Основник секти CampbeUe. 

12. t;hrfstian tAtnnexton або "Христіяви ... Вони відкидають 
науку про Пресв. Трійцю, про пекло, про диявола, не святкують 
неділі, ні свят, бо це, мовляв, противиться Св. Письмі. Хрещення 
й шлюб не є Божою установою. Всі члени секти мають право про
повідувати. 

13. Баптисти шести правд - Slx - prinr.lples Baptists, 
які своїх шість правд віри мають у Посланні до жидів. 

14. Новохрещенці. 
15. Північні баптисти. 
1 б. Полудневі баптисти. 
17. Муринські баптисти. 
18. Баптисти вільної волі. 
19. Баптисти власної волі. 
20. Баптисти меноніти. 

t так дальше до кожного збору, до кожного проповідника й "вір
ноГо" включно. Що голова - то инша секта, инше відкриття, 
инша правда й непомильність. 

Щоб запобігти дальшому роздробленню секти, угворили 
баптисти 181 З. р. Союз. До нього ввійшnи инші секти. Назва Со
юзу: "Evangelical Alliance". Ціль його - обеднати всі .секти 
в любові для братнього співжиття й успішнішої боротьби з Цер
квою католицькою. 

Німецький баптизм заnочаткував купець Онкен у Гамбурзі 
1834. р., основуючи перший збір з 7. членів. Вершок розвитку 
німецького баптизму припадає на рік 1851. Неструджені nропо
відники й прихильники Онкена перетягали велике число душ 
від секти старолютереької до своєї. Навіть духовники лютерани 
приставали до Онкена. Великий успіх мав баптизм у нижчих вер
ствах населення. Більшість місіонарів цієї секти це ремісники, що 
проповідують, хрестять і "причащають". Проповіди, відчити, не
дільні школи, роздавання літератури це зброя їх агітації. Дер
жавну церкву називають Вавилоном і накликують виступати з неї 
га творити збори "дітей Божих", за яких себе вважали. Усі свої 
сили звернули вони на те, щоб розкладати й нищити церкnу й усі 

инші секти. В засобах не перебирали. Через це німецька влада 
переслідувал~ . баптистів грошевими карами, вязницею й вида
ленням поза гряниці держави, В р. 1854. переслідувані в Німеч
чині секти заключили союз для оборони спільних інтере!(ів. В р. 
1858. осягнули повні права. 
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ПересліАування було причиною розросту баптизму в Ні
меччині А поза П гриницими. Виселені баптисти оселялися в инших 
краях і там ширили свою віру. ТоАі то переАшов баптизм АО Поль
щі й на Україну, .а.е називається штун.а.ою, хоч назва ця є невла
стива1). Треба зазначити, що протестантизм АО Польщі і на У~tра
іну найперше занесли ще "Чеські браття" 

Баптисти Польщі віАограли чималу ролю Б ·історіі секти. 
Dr. А Н. Neumaп пише у своїй "History of Aпti-pedobaptism": 
"Польський рух баптистів мав вплив на баптистів англійських, які 
111оАно вр. 1641. переАими від ПОJІЬСЬКИХ братів хрещення через 
sанурення". Дійсно, в околицях Льон.а.ону були численні збори ба
птистів, які не практикували "занурення", а хрестили через по
JІивання во.а.оJО. Почувши, що в Голян.а.ії, ку.а.и переселилися пере
слі.а.увані ПОJlьські баптисти, хрестять через занурення у воАі, 
льон.а.онський збір висилає бр. Блюнта .а.о Ринебергу прослідити 
цю справу. Він вернувшися, охрестив цілий льон.а.онський збір 
наново, бо попере.а.нє хрещення через поливання во.а.ою булс не
важне. Хрещення через занурення перемяли й усі инші збори 
в Англії. 

В Польщі перше хрещення через занурення ві.а.булося 1565. 
року на сино.а.і "польських братів" (так називали себе баптисти) 
в Угрові (W ccgrow). "Польських братів" геть вигнано з Польщі 
1660. р. 

Наново розпочав цей рух у Польщі німець j. Oncken 18S8. 
р. Перше хрещення віАбулося 28. ХІ. в А.І.амові. ТоАі охрестивак 
місіонар А. Gotfried, якиА поАорожував по Польщі, Україні та 
аасновував збори між німцями. Перший польс .. кий збір заснував 
у Зельові 1872. р. чех Карло Єрсак. 

В 1929. р. було в Польщі 89 зборів, 12.419 членів, з того 
польських і украніських зборів 52 і 4206 членів, решта німецькі. 

ЄВАНГЕJІЬСЬЮ ХРИСТІЯІІИ. 

Ця секта нічим не ріжииться ві.І. секти Сfаnтистів. Це є тuа 
сама секта, з окремою тільки управою, касою А назвою. 

ІUІТІІДЕСЯТНИКИ. 

Пяти.t.есятники, це найновіша мабуrь секта. П051вилася вона 
1907. р. в Los Angelos у Каліфорнії. ЦеА рух через НорвеrіІо 

!Назва .",.J.tт)w..p• або ,.ID'I'YIIJto-.бllfi'II'ЗII• .IJ't8CТI.ta а Росіі і ці.ІІІІ 4181: 

аід ntІІ рОВ)'ІІІі.ІІос• -curв б811111<:Тів, ІІІІТВ.Іt«ІІ'Т88ів і вв. fia.na та 6у.ІЇа 
'Заruьво уок~ в •ІІ'М'ІО що.деиному, в .Іітер&1\Уt)І а В88ітІ. е :заково.uК;.і 
росий~Ь1СОІІУ і З&ХОВ8.18СіІ Т8 І 8 }WIIТDO ще А теuер, ХОІІ. Be&lll't118& 6о 
t8оІ8rоІІІІЇ,Др)'6Иоі ~І!ІСІ'И ~в \ІtЇІІІІtВОСТІІ ваа. 
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Аістався АО Німеччини, .а.е поширився в Гессені й Касселі. Дальше 
в Захі.а.ній Европі ця секта не поширилася, натомість відповід
ним грунтом показалася східня Европа, де ця дурна секта зі 
своїм белькотанням принялася особливu на українських землtх. 
Деякі збори ріжних сект, які вже існували на Україні, приймали 
говорення мовами і т. п. і так повстала нова секта т. зв. пяти
десятників. 

Пятидесятники це най.дивачніша секта. Практика їх це 
якийсь хоробливий, патольоrічний стан, пі.дчас якого сектанти 
нібито бачать видіння, трясуться, белькочуть поодинокі незрозу
мілі слова, тобто "говорять мовами", яких ніхто не розуміє, і т. д. 
Все те приписується діянню Св. Духа, який - як вони вірjіІТЬ -
СХО.І.ИТЬ на НИХ ••• 

Чим є пятидесятники, свідчить Мурашка проповідник ново
го відламу цеї секти. (Про це ширше читай допис у часописі 
"Христос наша Сила" з р. 1934). Цей характеристичний тип Му
рашки свідчить про психічну анормальність секти пятидесятни
ків. Вони ж виховали такого "вампіра" Мурашку. 

(Про те, де і які секти поширилися в нашій церковній про
вінції, в осібній брошурі). 



ОРГАНІЗАЦІЯ СЕКТАНСТВА. 

Всі секти добре зорганізовані. Життя в організації норму
ють часті зїзди, конференції, наради, візитації старших, за
гальні збори членів та ріжні приписи. І так, наприклад, секта бап
тистів і єванегльських христіян мають такі приписи: 

І. Збір це є церква. До збору приймається через хрещення. 
Одиноким правилом збору є Новий Завіт. 

2. Уряди в зборі є такі: Голова є Ісус. Видимого голови нема. 
Збір вибирає зпоміж членів: старших, проповідників, дияконів 
і дияконіс, які свій уряд перебирають через ординацію. Ординація 
є це звичай практикований першими христіянами, який полягає 
в тому, що вибрані збором особи через· положення рук старших 
того чи иншого збору призначуються до певного роду праці. 
Старші підлягають дисципліні збору, як кожний член. Між стар
шим і проповідником чи дияконом нема першенства. Освіта для них 
є порадна, але не конечна. а) Старший або презбітер проводить 
зібраннями, кермує і опікується збором. б) Проповідники пропо
відують слово Боже. Щодо чистоти голошеного слова вони є під 

доглядом цілого збору.· Збір усуває проповідника, якщо він по 
пересторозі триває у якомусь блуді. Ці два уряди можна лучити 
в одній ос9бі. Хрещення і вечерю може уділяти старший і про
повідник. Можуть вони мати якесь приватне заняття, але ложа
даним є, щоб посвятилиси виключно духовному урядові. Тоді збір 
обовязаний дати удержання свому слузі. в) Диякони й дияконїси 
помагають старшим і проповідникам, особливо в дочасних спра
вах збору. 

З. Члени збору обовязані до взаїмної любови, до сталого 
ходження на ~огослуження, споживання Господньої вечері спіль
но з иншими братами й до активної участИ в церковному житті. 

4. Голосування членів збору рішає про всі справи більшістю 
голосів. 

5. Приняття нового члена відбувається найперше через го
лосування, а опісля через хрещення. 

б. Дисципліна для всіх однакова. Пересторога в чотири очі, 
опісля при свідках, а вкінці перед цілим збором. 
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7. Виключається зі збору обовязково таких, що не додер
жують заповідей, а напімнені не покидають гріха. Збір рішає, чи 
можна виключеного приняти наново. 

8. Між вірними має бути рівність, братерство і свобода в по
глядах віри, але на основі Євангелія. 

9. Кожний вірУJОЧІІЙ має обовязок буrи місіонарем у свому 
середовищі. 

10. Кожний збір є незалежний, хоч поодинокі збори можуть 
лучитися в товариства в цілі релігійної співпраці. Кожний збір 
kає повну автономію. Приймає, винагороджує й усуває пастора 
чи проповідника. Збір - це найвища влада. 

Тепер пригляньмося, як зачкнають працювати сектанти 
в якійсь місцевості і як виглядає така організація. Для приміру 
візьмемо секту суботників. 

Проповідник їде в дану околицю, звичайно в таку, де вже 
є. якась инша секта, і там підшукує для себе бодай одну особу. 
Переконавши П словами чи підмогою, відбуває там сталі поїздки. 
До такого першого суботника приходять ціR.аві сусіди і з них Де
які даються переконати. Якщо десь найдеться кілька осіб, тоді 
вони творять rрупу, якою руководить один із братів. Такий ру

ковідний брат заступає місце проповідника, він читає св. Письмо, 
пояснює його, проповідує, молиться, скликує братів на молитву 
і т. п. І так звичайни~ собі господар, що ніколи й часопису не про
Ч'итав, бо не вмів і не розумів, тепер читає і викладає св. Письмо. 
Час від часу відвідує групу проповідник, щоб утверджувати бра
тів у вірі. Якщо такИ'Х членів найдеться кільканацять, тоді nов
стає збір. Управителем збору назначується і висвячується стар
пюго. Це вже є духовна особа. Залежно від величини збору, може 
бути старших два й три. Іх помічникамИ є диякони і дияконіси. 
Зпоміж членів вибирає збір комітет до завідування справами ма
теріяльними. При зборі є звичайно мандрівний проповідник, якиіі 
організує і відвідує rpynи. · Збори адвентистів лучаться в ста
ниці або поnя, які удержує уніон; або лучаться в товариства, 
які є самовистарчальні і не дістають підмоги -від уніону. Станиці 
і товариства підлягають уніонам. Кожним уніоном править увf
опна конференція, зложена з представників поодиноких станиць 
і товариств, яка збирається що два роки. Правячим чинником 
в станицях і товариствах є теж конференція, зложена з делєга
тін зборів. Всі уніони т~ять т. зв. АJ(Візіі. Дивізії підлягають 
rенераJІЬІІіА конференції, яка править адвентистами цілого світа 
і збирається що пять піт. Головою ген. конференції є т. зв. пре
зидент. 

Дослідники теж мають свою організацію, хоч усюди n~ 
шуть і говорять, що ні. Ідея організації дослідників є царство 
Боже на землі під проводом досліяників. Членом їх організації 
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. може стати кожний, що має 15 літ і хоче посвятитися на службу 
Богові. Ознакою того посвячення є занурення у воді, тобто хре
щення. Устрій організації демократичний. Найвищою владою є 
конференція або загальне зібрання делегатів усіх зборів. Прово
,І.ить організацією головна уnрава. Контролює П ревізіАна комі

tія. Всі поо.ІІ.инокі збори мають свою управу зборів. Щоб повстав 
осібний збір секти в якійсь місцевості, треба найменше 10 осіб. 
они вибирають зпоміж себе на один рік: 1 ) кількох старших 
абору, які проrюві.ІІ.ують ,,слово Боже", 2) кількох дияконів, які 
tsиконують господарські чинності, напр. збирають гроші, коль
портують книжки, тощо. Зпоміж старших і дияконів вибирає збір 

11управу збору" складену з: 1) предсі,ц,ника, 2) заступника, З) се
Іtретаря і 4) скарбника. 

Загальна конференція делегатів відбувається при кінці 
кожного року. Збори, які мають до 50 членів, висилають одного 
.в.елєгата; які мають понад 50, по два делегати. Скликує і прово
ци-rь конференцією предсідник головної управи. Делегати виби
рають нову управу що три роки. Головна уnрава складається 
теж із предсідника, заступника, секретаря ·'А скарбника. Фонд 
організаціі становлять пожертви членів, пожертви осіб посторон
ніх, тобто нечленів, які хочуть підпомогти цей рух, записи, дари, 
доходи підприємств і т. д. 

Дослідники в Польщі належать до організації европейської, 
а через неї до всесвітньої, звідки йдуть доляри на піддержку руху 
в державі. 

РОЗПОВСЮДНЕННЯ СЕКТАНСТВА. 

Сектанство на загал досить активне і значно поширюється. 
Так напр. секта суботників має найменше членів. (за винятком 
JІ.рібних сект), а пригляньмося., які вона робить поступи, якиА 
широкий круг ії ділання на обох півкулях. У 1912 р. - як вика
зують їх звіти - відбули адвентисти 129 конференцій, піддер
жували морально і матеріяльно 87 місійних станиць у ріжних 
краях і серед ріжних народів. Мали зорганізованих 2769 зборів 
і коло 104000 членів та сиМІІатиків, мали 828 ординовани'х про
повідників і 458 неординованих, 1234 місіонарів, 1697 копьпорте
рів, разом 4117 робітників, себто на кожних двацять і кі-лька 
'!ленів один робітник-агітатор. Це характеристичне JІ.ЛЯ всіх сект. 
Десятини вплачено за цеЙ' рік 1,338.690 долярів, пересічно 12 до;. 
Jіярів на о.в.ного члена. Видавництва суботників поширені по ці
лому світі. Кожний член є кольпортером і вірить, що, .в.аруючи 
комусь брошурку чи часопис, робить добре й Богу миле діло. 

Отся табеля унаrляднює зріст. секти за Аесятипіттями: 



І . ~J .,.._ І ......... І 
• .u .... · ~ -=-· І. _._ 

1~АІТТ8 ІUеаіа . IIICD ~Ао .... Wj 
І ІІАСІІІ8 ...... 1_ 
І 8 ,utAo ....... 

1872 4.700 1 s·ss 9.ооо! 3 1 
1882 17.0001 s·м 46.000 10 7 
1892 34.000. 11"S9 411.000 24 12 
1902 67.000 н·- 4JЛ7000 96 39 
1912 90.000 fз·66 ,3.139.000 123 7S 
1922 209.000 39"86 ! 11 ,sІИ.ооо І 1S4 11t 
1932 330.000 43"- ,26,300.000! 219 219 

1932 р. мали суботники 260 ріжних пі.tпрнємств із ~ 
сапіталом понаА 40 міліонів Аоnярів. РічннА .auxiA з ' 
ВНАавннцтв перевищав суму 20 мі.1іонів німецьких а 

rtмo, роблять АобрнА інтерес на вірі. Ч.1снам пі..tпри 
Іачується жцної .а.нвіАеН.АН. Ввесь ..xoxi..t i..tt: на ціJІ 
ЦОАО ЯКОСТИ ПЇ.АПрІІЄМСТВ, ТО Це Є приватні ШКО.1Н, 
завеАення, ВИАавничі J,оми, книгарні, .1ічннці, ка 

і т. п. РічииА .АОХі.А із тих пі.априємств .Аосягає 40 
~цьких марок. Суботники мають теж свої вищі школІ 
(б), семинарі (3), нароАні школи (672). У всіх 1 

арських школах учиться пона.а 20 тисяч СТJ..tеитів. : 
рацює поиаА 3000 лікарів і санітарів. 
юте не можна сказати, щоб вони ма.1н успіх у свої 
аиіА праці і при тако~у великому наклuі rpowa. ~ 
року 4000 робітників зєднує пересічна 4000 ~.teнis. 
виА член на ОАного Аобре п..1атноrо робітннаtа. Якu 
платня робітника виносwrь І ОО .аолирів у місsща, їі 
суботниками Aywa коштує 1200 .аолярів. 

: все свіАчить про те, що а.uентистn З~.іі'j/іеіП 

ІR не Аіланню Духа Св., як це було в апосто.;ів і ' 
ІИХ у Церкві католицькіА, але власній витр~вмос-r~. 
ам. 

СПОСО6И СЕКТАНСЬКОІ МПАЦІL 

способах сектанської агітації мож.смо розрі~#пнп·: 

lf: 

Мо.ІОповиі зібраивR і проповіАуванttя no .!O!!'tY і f1 

ом. Це новість, цікавить і прнтигає J'IIOJ!:;Й. н~ .}Н'S~ 
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читає пропові.аник ·св. Письмо в зрозумі.1ііі .,1.111 всіх мові, "'JtІСию..· 
Аого, лропові.а.ує свої Аоrми, ocy.tжyt: всі Іtнші віруваннІІ, нази
ваючи їх Вавилоном і накликує всіх, щоб вІtііш.1ІІ з ТІJГо Вави
лону, иавернулисtІ АО прав.аивої віри, яку він npunoвi.tyє. 

2. ЧнтаІоаІ св. n.с.ма. Кожниrr сt:ктант ма.: св. Пись~о. 
читає Ііого ВАОМа, у сусіАів і знаАомих. СтараєтьсtІ всім по11сннти 
те, чого сам не розуміє, переконує кожного і вик.1а.tає тt:, що чув 
ві.а. свого проповіАника. На зібраннtІх теж кожниІі по ч~:рзі читає, 
.а.испутує в справах віри і т. А· 

З. Кольnортажа. Сектанти про.ааюта, і роз.tають .tуже ба
гато своїх видань. У цьому напрямі працюють .t)·же інтензІtвно. 
Друковане слово помагає їм ширити ріжні б.1у.1и. ТисtІчі ко.1ь
портерів і ч.1енів секти розносять свої ви.tання по наrt.tа.1ьших 
закутках світа. 

4. Місії. Може думає хтось, що місії ct:pt:J. поган, cepe.t без
божників або непоправнІІХ грішнІІків? Ні, ТІІ.\tІІ вонІt наАменш~ 
інтересуються. Іх місії го.ювно в хрІtстіянськІtХ краtІх, вони хри
стіян навсртаю,.ь на Христову віру. Що за іроні•! 

5. Участь членів у церковних сnравах. Це є характери
стичне JJ.ЛЯ всіх протестантськІtХ церков. Цt:іі ycтpirt приня.1а пра
вославна церква в Росії за часів Петра В. Похо.tить він віJ. був
шого свящ. ЧСВВ Прокоповича. Від. правос.1авних переНL1Іt про
тестанти і нині члени збору (напр. у баппtстів) рішають про те. 
чи пропові.а.ник або пастор належно розуміє і ВІtК.1аJ.ає св. Письмо. 

б. Жертвенність у сектантів гідна по.tІtву і нас.1і.tувани1, 
якщо абстрагуємо ві.а. мотиву, яким вонІt руковоАяться. Мотивом 
rx жертвенности є ненависть АО церквІt като.1ицької, бажаннІ за 
ВСЯКУ ціну ЗНИЩИТИ їі. КоЖІниіі Ч.1СН СеКТІІ старається АаТН ІК
наАбільшс на "голошення слова Божого". Наш се.1яюtн, що в цер
кві на тацу ледви коли гроша кинув, на ці.1і своєї сt:кти не жа
лує. Тут лежи-rь секрет розвитку сектанства. Маюч11 ч.1~:нами мі
піонерів і таких жертвенних вірних, маюч11 мі.1іонові ~н.tи віІ. 
сконфе'Аерованих ворогів като.1ицької церкви можуть ВІU.аватн 
і роздавати безліч книжок, брошур і часописів, можуть заманІО
вати несвіАомих, Ааючи їм підмоги грішмІt та .1aXa.\tІt, можуть 
у.а.ержувати тисячі проповідників і ко.1ьпортерів. Пожертви зби
рають сектанти .а.обровільно і примусово. СуботникІt морально 
змушують своїх ч.1енів платити десятІtну, Іtнші знову JL1aтnь мі
сячинА поАаток, який самі собі ухва.1или, або збирають .І.обро
вільні датки пі..а.час молитовних зібрань. 

1. Працьовнтість у Аеяких сектамських робітників незвн
чаАна. Взірцевмй проповіАник стало поАорож.у~ ві.t о..а.ного збору 
,а.о ..a.pyroro, переважно пішки. Він старається всю..tи якнаАчастіwе 
бувати, старається зєАнати членів і заснувати якнаАбільше но
вих зборів. Він знає і ві.а.ві.а.ує кожного члена в Aoro .1.0мі, щоб 
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по~озмовляти _з ним і утвердити в вірі. ПроповідНІІК, щоб зєднат11 
соба прихильнІсть, уділяє часом матеріяльних підмог із окремого 
фонду. Проповідник ніколи не зражується нсуспіхом. Він д.~сять 
разів ходитиме АО наміченої жертви і буде АОТИ говорити іі пере
конувати, доки не збаламутить. 

Є одначе між сектанськими проповідю1ками більшість та.; 
ких, що нічого не роблять, хитро-мудро обдурюють ріжні про
тестанські централі на грубі тисячі долярів, стерлінгів чи марок 
і так вигідно живуть та роблять інтерес. (Про це ширше іі Ао
кладніше в окремій брошурі, що незадовго появиться). 

8. МоральниА примус. Спосіб писання брошур і проповіАу
вання у сектантів є досить цікавий, а неутвсрд.женого у вірі на
правду можуть настрашити і переконати. Подам уривок з одної 
суботницької брошури: 

"1 тепер можна почути ще слово Боже (тобто у ад.вент!-1-
стtв), але грішинА світ не хоче пізnати Аого вартости. ПриЇІJJ.с 
иас, коли вже не можна буде почути слова Божого, бо сторожі, 
призначені до сторожування А перестороги перед. набл•!жен~Jtм 
небезпеки, будуть відкликані зі свого високого становища. І те
пер іще офірується Боже слово грішним людям даром (а деся
тина де?) через слуг Божих. Але грішники насмінаються з них, 
а навіТІЬ гонять покірних слуг від. дверей .11.омів. Прийде час і ви
Ад.уть грішники, щоб наАти їх, але вже не найдуть, бо їх післан
ництво вже скінчиться. "Деж почуємо слово Боже?" - будуть 
розлягатися голос._ нещасних. І кинуться тоді на ложних пасти
рів, себто свяще.tиків, пасторів і проповідників ріжних сект, які 
rx ошукували і навчали, щоб спокійно і безпечно жили. Скупий 
тримає свої гроші і не хоче платити десятини. Тоді сповниться 

пророцтво: "Нуже тепер багачі плачте і нарікайте на нужду вашу, 
що прИАд.е. Багацтво ваше зігнило, а одіж поїла міль. Золото і срі
бло ваше поржавіло, а ржа буде свідоцтвом проти вас, пожере 
тіла ваші, наче огонь". Тепер іще срібло і золото можете вжити 

на голошення слова Божого, на честь і славу Божу". (Тобто на 
uіирення суботницької віри, на платню "проповідникам, які не бо
яться ржі. Вміють мантити гроші, нема що казати). 

"Ми, адвентисти, маємо післанництво правди до люд.еА (ві.ІІ 
кого, від. п. ВаАт?) і кличемо кожного: ходи, вір і святкуй субот} 
(і д.аА десятину) ... а тоді вже буде запізно. Ісус скине з себе риз• 
первосвященика й зодягне ризи пімсти (ви нужденні суботииКІ 
не розумієте духа науки Христової, не знаєте, чиіІого ви є духа) 
Тоді збір Христів (тобто суботники), який недавно ще плакаІ 
і молився і голосив останнє післанництво перестороги... заховас 
глибоку мовчанку ... " (Другий прихід. Христа, ст. 29-31 ). Завва· 
жити треба, що на титуловій сторінці цеї брошури намальоваю 
авізд.а, знак, який наАд.ете на кожній божниці. Суботники хрест; 



ненавиJ,Ять і тому не малюють Аого на своіх ви.АаниRх, зате •м
Аіваьку звіз.tу наА.tете в них часто. 

Дл• приміру уривок nропові.tи: "Ти, брате, був у бл>'f.і, 
але Госnо.tь не гнівався на тебе, бо ти був иесвіАомиА того, ти 
ке знав, що віАКИ.tаючи суботу, грішиш nжко, тебе об.Аурили ..• 
Але тепер, коли ти приАшов АО нас і почув слова прав.Аи, запи-
.сані у св. Письмі, які ми голосимо, ти не зможеш нічим оправАа
тися на страшному суАі, ти мусиш ті слова, ту прав.tу Божу про 
-святнА суботніА Аень приняти. В противному разі б)'Аеш осу.Аже
инА... Ви~~раА - або субота і вічне життR в небі, або не.АілR 
і смерть .... 



Н Л У КА СЕКТ А И ТІ В~ 





І. ПРО БОГА. 

ДОСJІідникв вчать: 

1. Бог, Єгова є абсолютно од.ин. Нема Бога триособового, або 
їриєд.иного. Не розуміємо, як ЗХ1=1, як 3=1 ... Триє.ІІ.иниА Бог 
це нісенітниця, це абсурд. 

Син Божий це перше од.иноке і найвищого ряд.у сотворіння 
Боже (ширше гл. теза 11). 

Дух святнА це невид.има Божа сила, але не особа. 

2. Бог має чотири головні прикмети: му.ІІ.рість, справеАЛИ
вість, любов і силу. 

Бог має д.ухове тіло. Таке саме має Христос і матимуть АО· 
слід.ники після воскресення. 

Суботвикв вчать: 
З. Б9г є ОАИН у трьох особах. Отець є Бог, і Син є Бог, і Дух 

Св. є Бог. Але Отець є більший від. Сина. Ті три оосби є "од.но", 
6о го.ІІ.яться зі собою рішуче у всьому. Бог має небесне духове тіло. 

6аптис:тв, Євангельські Христіяни і пятидесятники вчать, 
,.к кат.1tерква. 

ВІДПОВІДЬ. 

1. Бог є абсолютно ОJІ.ИН це правд.а, але ж і кат. Іа.ерква не 
вчить, що Богів є три, тільки що є Бог в трьох особах. Про це 
свід.чить обявлення Боже. Те, що ми цеї правд.и не розуміємо, не 
значить, що це вже нісенітниця або неправд.а, або видумка. Ба
гато є річеА, у сві-.:і вид.имому, матеріяльному, яких ми не розумі
ємо і не бачимо, а нікому не прийд.е до голови заперечувати їх існу
вання (хіба малограмотним). 

Напр. не розуміємо, що то є життя і в чому його суть, не ро
зуміємо, що то є світло, елєктричність, магнетизм, що то є сила 
або що є матерія ...• Коли отже в природ.і є так багато таємниць, 
то щож казати вже про світ невидимий, духовий, а тим більше 
про самого Бога, великого у своїх замірах і м,огутнього у своїх 
ділах? (Єр. 32,19). Таємниці цеї і взагалі Бога д.оклад.но не пізна-



ємо ніколи, ні в теперішньому, ні в бу.І.)'Чому віці, бо ТОАі ми самі 
етапи б богами і це є абсурАом, а не те, що ми Бога не можем() 
Аоклцно пізнати. Пресв. ТріАця це є правАа, яку можемо приняти 
вірою, бо розум наш за короткиА. 

Наука церкви булаб абсурАОМ, колиб ІІ.ерква твердила, що
три єства це ОАНО єство. Так аргументують АОСЛЇАники, не розу
міючи і не знаючи науки церкви, яка вчить, що три особи це ОАНО 
єство. Так як у соняwному промінню є три склцові - що так ска
жу- частини: рух, тепло А світло. Хоч і тепло і світло це теж рух, 
то вони, будучи чимсь одним, є рівночасно трьома, світло є рівно
часно А теплом і рухом, тепло є рівночасно А світ лом і рухом. Це 
булаб така слабенька анальогія .І.ЛЯ легшого А частниного зрозу
міння Пресв. ТріАці. 

Бог є ОАИН у трьох особах, себто що три ріжні особи мають. 
ту саму природу. Отець є квмо ИІDПВМ ві.І. Сина і Духа Святого~ 
але не є ЧІІМСЬ инmим. Отець, Син і Дух Святий не є кимсь О.І.НИМ 
і тим самим, але чимсь одни·м і тим самим. Особи Божі ріжняться 
між собою не щодо природи, але ЩОАО похо,1.ження осіб. Бог Син 
роАжениА від Отця, а Бог Дух СвятнА похОАИТЬ від Отця і Сина. 

Св. Письмо вчить нас, що Бог є в трьох особах. Наве.1.у 
кілька текстів. "Ідіть же, навчаАте всі нароАИ, хрестячи їх в імІ 
Отця і Сина і Св. Духа" Qii:{.28. 19). Навчати можа в імя якоїсь 
особи. Всі ті три імена, вжита в одному вірші, мусять мати одна
кове значіння. Якщо Отець є Богом, то А Син і Дух СвятнА є Бо
гом, а що Бог є тільки ОАИН, отже це є три особи о,І.ного Бога. 
"І рече Бог: сотворімо чоловіка в ваш образ ... " (Бит. 1. 26). 
Слова "сотворімо" і "в наш" виравно вказують на те, що БоГ 
Отець мав співсотворителів, з якими начеб то нара.1.жувався. А. 
що чмовіка сотворив Бог, а не якиіk:ь ангел, хочби наАвищнА, 
тож ця "нарца" була в Бозі між особами. 

Жи.І.івське слово "ельогім" ( Бог) є числом многим, на що 
вказує закінчення "ім", а що Бог є тільки один, отже сама назва 
вказує на три особи одного Бога. Ангели співають Богові "свят,. 
свят, свят, Господь Сил'' (Іса б. 3). Чому саме три рази? Бо 
таким способом славлять Бога в ТроАці О.І.ного. "Сказав Госпq,1.ь 
Господеві моАому" (Пс. 110. 1 ). Як отже міг говорити Бог .1.0 
Бога, колиб була тільки одна особа Божа? 

Ісус сказав: "як же пі.І.у, пришлю Утішителя АО вас, Ду~а 
Св". (Ів. 16. 7, 13). А що післати можна тільки особу, отже Уті
шитель Дух Св. є Особою Божою, а не тільки силою. 

,,Хто скаже слово проти Духа Св., не проститься Ао му", 
(Мт. 12. 32), а що образити можна тільки особу, а не якусь силу, 
тож Дух Св. є особою Божою, а н~ силою. 

Пресв. ТріАця обявиласи пі,І.час хрещення Ісуса в Яор,І.ані. 



~·с. Jc Бога Отця, його свЦоцтво про Бога Сина, і Бог Дух Св. 
~:~нді голуба (Мт. З. 16. 17). (Про Бога Сина гл. т. 11). 

'J 2. Щодо nрикмет Божих, про які говорять АОСЛі.І.НИКИ, то 
вони не є головні. У Бога нема головніших і менш головних при
кмет, -у Нього всі при.кмети ОАнакові. Як би можна було зро
бити якесь чергування тим прикметам, то на церше місце треба 
поставити "буття само від себе" без початку і кінця. "Я є ТоА, 
що є". Всі прикмети Божого єства є однаково великі, ні більші, 
ні менші, бо всі має Бог у ступні наАвищому, і кожна з них є 
наАголовнішою, бо без ОАН()Ї навіть Бог не був би ·Богом. З Бо
жого єства не можемо ві.~.ділuтн ні одної з прикмет його совер
шенства. 

Щож АО тіла, то Бог не має ніякого*). Тіло, хочби А духове, 
має якусь форму, вигляд, е обмежене, є в просторі ... Бог є чистим 
~ухом, але не "тілесним духом'', не є обмежениА, не має вигляду 
чи форми, є пона.д простором, понад світами А часом, є чимсь 

незбагненим, незглубимим для нашого розуму, є - ик каже фі
т.ософіи - абсолютом. Наша подібність до Бога лежить не 
в формі нашого тіла, тільки в душі, себто в розумі і свобідкіА 
волі. Христос яко Бог має ту саму природу, що Отець. А що до
·слідники мають претенсії до Б()жої природи, то це свідчить про 
іх гордість АЮІВольську А про те, що вони бунтівники і слуги са
тани, бо разом із ним говорить: "ВзіАJІ v аж на небо, над Божими 
зорями престол міА поставлю і засяду на горі між богами·" (Іс 14. 
13). (Ширше про це т. XVI). 

З. Певно, що всі три особи Божі рішуче у всьому годяться, 
але ЄJІ.ність та лежить не в іх діланні чи згоJІ.і, а в природі. Три 
особи Божі мають одну природу. 

Отже Св. П. учить нас, що є один Бог в трьох особах. 

П. ПРО ІСУСА ХРИСТА. 

Дос:.8і.юІвкв вчать: 

1. Ісус був Сином Божим у значінні переносному, бо Бог 
дав Яому життя. 

2. Слово не було Богом-Єговою і ніколи Ни'м не буде, тільки 
богом, себто могутнім. Так треба розуміти текст св. Івана, розділ 
І. вірш 1. Це місце Св. Письма греко-католицька церква перекру
'9Є, щоб nі,~щ~рти свою фальшиву науку, що Отець і Син є одним 
~ом. Має бути " ... і Слово бt. к Богу" "сеА бt. нскони к Богу". 

*) Дуже часто дІІОJУТУВ88 111 з субаJІІJ8<ПИ на цю IJ'e\IIY., ТаерАRТь. 

ЩО Боr •• рукИ, ІІОІ"В, П8'фЇІІрWУ б<JPQAY~ В')"Хе, МІІМІf ~· <NЇ, 1ІК ... В 
68ЧІІТЬ, 11'. А. . 



З. Ісус не був втіленим Богом-Єговою, оо сказав: "01. 
міА більший мене" (Ів. 14. 28), "Отець любить Сина і все AD 
Яому в руки" (Ів. З. З5), "Отець д.ав суд. Синові" (Ів. 5. 22), "Отець 
д.ав життя Синові" (Ів. 5. 2б). Ісус і Бог Отець це д.ва окремі 
єства (Ів. 8. 18). Ісус Бог не міг молитися сам д.о себе (Ів. 12. 28). 

4. Ісус був тільки правд.ивим чоловіком, д.осконалим як Ад.ам. 
Яого сила і знання були обмежені А набуті. "1 виростав Ісус пре
муд.рістю" (Лу 2. 52), "Про д.ень же той ніхто не знає ... тільки 
Отець" (Мт 24. Зб). Ісус був чоловіком із неба, але не Богом: 
"Другий чоловік Господ.ь з неба" (1. Кор 15. 47), "один Бог і ОДИН 
посеред.ник чоловік Ісус Христос" (І Тим 2. 5), "Вислухайте слова 
Ісуса Назорея Чоловіка" (Дія 2. 22). 

5. Пере.11. народженням Ісус був найвищим духовим єством, 
першим і останнім зпоміж усіх сотварінь Божих і єдиним безпо
середнім сотворіним Бога Єгови. Він є альфа А омега всього со
творіння. Він "перворідень усякого творива ... все Ним і д.ля Нього 
сотворене" (Колос 1: 15, 1б). Він "почин сотворінни Божого" 
(Об З. 14). Льогос означає того, що JІ.ілає і говорить, що є післа
ниА в імя Боже, що є Божим заступником і пре~авником. Таким 
представником Бога був Ісус, коли з .11.ухового єства з Льогоса 
стався чоловіком. Це не зна~ить, що духове єство замешкало 
в тілі людському, це не було втілення Слова. Духове єство пере
мінилося, явилося як досконалий чоловік. 

б. Льогос сотворив не тільки світ, але А другого Сина Бо
жого "Досвітню Зорю" (Визвол. стор. 15). Льоrос і ,,Досвітня 
Зоря" це були Сини Божі (Внзвол. ст. 5) і найвищі ангели. Ангел 
"Досвітня Зоря" цеА другий Син БожиА, коли Бог поставив його 
Йаставником раю, згрішив непослухом і гордістю. Він захотів за
снувати собі царство на землі А намовив прабатьків .11.0 непослуху.' 
За ним пішли инші ангели. ·Вони брали людські .,ІІ.очки за ~інки 
А пподили велетнів (Бит. б. 2, 4). 

7. В Ісусі не було двох приро.ІІ., він не був правдивИм Богом 
і правдивим чоловіком в одніА особі, тільки два ра3и -зміняв свою 
природу. З духового єства стаВ' .,ІІ.осконалим. чоловІком, відтак 
після воскресення став знову д.уховим єством: "~ув умертнений по 
тілу, але ожив духом" (1. Петр. З. 18). Т~д(_д_істав Ісус·Божу 
природу, себто силу мати життя в собі самім, став подобієм Боrа
Єгови .(Жид 1. 3----4), помазаником-Христом. Тоді Бог вивищив 
його понад усі сотворінни (Фил 2. 9) і вімав йому владу над. 
цілим світом. 

8) Ісус Христос-Месія складається з голови (Ісуса) і тіла 
( 144000 дослідників). Він є u.иним nосере.,ІІ.ником між Богом-Єго
вою ·А людьми: "І·ч'у'Іtя "иc;.rfo поnечатаних 144000" (Об 7. 4). "Він 
голова тілу n церкві" (Колос~ 1. 18). 
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9. Хто д.умає, що Ісус на землі був чимсь більше, ніЖ тільки 
тілом, то це нау~а антихриста. 

Суботивкв, баптисти ІІІІІІІІі вчать: 

1 О. Ісус був Сином Божи~ у властивому значінні, і мав АВі 
лрирод.и - Божу А люд.ську в ОАНііі особі. Але все таки Ісус був 
меншим від Отця. • 

ВІДПОВІДЬ. 

1. ·Ісус був Сином Божим у властивому значінні. Не маємо ні
якої nідстави, ні права перекручувати св. Письмо. Архангел Гав
риїл називає Ісуса "Сином Всевишнього" (Лу 1. З2). Св. Петро 
називає Ісуса "Сином Бога живого" (Мт. 16. 16). Ми є д.ітьми 
Божими в значінні переносному через усиновлення. Ісус є "Сином 
єд.инородним", себто що тільки він єдиний є роАжений від Бога 
.й має Божу Прlfроду. Ми всі є з ласки усиновлені (Гал. 4. 5) і не 
маемо Божої природи. Ісус сам себе називав "Сином Божим" (Ів. 
9. З5--З8). рог Оте~ь наавав Ісуса "своїм любим Сином" (Мт. 17. 
5; З. 17). Навіть д.іяволtt устами біснуватих визнали, що Ісус є 
"Син Божій" (Мт. 8. 29), а дослідники не хочугь. 

2. Слово-Льогос було правдивим Богом, це ясно Аоказує св. 
Письмо "На початку було Слово... і Бог буJІо СJюво" (Ів. 1. 1). 
Щож тут церква перекрутила? То тільки дослідники перекручу-· 
ють, бо твердять проти св, Письма. Що ж до слів "б-І; к Богу", 
то ми можемо від. того зовсім абстрагуватИ; для нас внетане 
,.і Бог· було Слово", й це місце каже, як маємо розуміти ииші 
слова: "бt к Богу" і т. д. Вкінці це не є наука тільки-но гр.-кат. 
церкви, але цілої церкви Христової. 

З. Всі наведені тексти відносяться до Ісуса Христа як АО 
-"овіка. Ісус був правдивим чоловіком і правАнвим Богом. Про 
~ить св. Письмо. 
. Ісус казав, що він є рівний Отцеві А що Він і Отець є 
... ~trt (не кимсь одним): "Я! Отець одно" (Ів. 1~. ЗО). 

::41 . .: .. коли молився про Еднrсть церкви, наводить свою 
~1DСТ& з ~ tІв. 17. 22). 

в) CiJ. Па&ІІО каже, що Ісус був чимсь більше, ніж тільки 
чолu~ ."Ісус увЦt~в себе рівним Богу, будучи в подобії чоло-
віка" (~. 2. б-7) _ . 

г) Ісус о ув &Qro+~, ~накше не бу лоб спасения: "Ніколи не 
зможе чоловІк:~асrи· брат,. ;~ого А не зможе д.ати викупу за 
нього, щоб він ЖиJІ на: Ь.ОІ(и А ь.;-.1ачив· зітління", ,;Бог спасе душу 
мою з рук підземно'f kр.:аіки" (П~ -5. 7, 9, 15). 

д) Ціна викупу·~~:vси·аь 6у;,., ~порціональна до провини. 
Гріх є безко~;~ечним злОм; uo ображv· ~зконечното Бога, отже 
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А ціна викупу мусить бути безконечноі вартости .ТакиА викуп 
A!ir .1.ати не звичаАннА чоловік, ані навіть найвище сотворіння, 
,.ільки безконечинА і nрав.І.нвнА Бог. Син БожнА, Ісус Христос. 

е) Пророки nре.І.сказапи, що Месія бу.І.е nравАНВИМ Бог.ом: 
,,Бог кріnкнА, Отець бу.І.учого віка ... " (Іс. 9. б), "Ось Бог ваш 
nрнА.1.е сnасти вас" (Іс. 35. 4). 

є) ЖІци не вбилиб Ісуса, якби він не вважав себе за Бога. 
Це ж було nричиною його зку.1.у. ,,За те шукали вбити Ісуса ... що 
рівним себе ставляє Богу" (Ів. 5. 18). "Каменуємо Тебе за те, що 
робкw себе Богом" (Ів. 10. 33). 

ж) Ісус віАПОВіВ сатані: "Не cnoкyiuaA ГосnоАа Бога твого•· 
(Мт. 4. 7), отже вважав себе Богом. 

з) Ісус є БОг, бо ,,має всяку власть на небі і на зеМJіі" ( Мт 
28. 18), бо ,,мав їі nерш, ніж світу буТи" (Ів 17. 5), бо ,,має властІ: 
віАпускати гріхи" (Лу 7. 48; Мт 9. 2), бо називає себе сотвори
телем, су,1.ією і воскресителем (Ів. 1. З. Колос. 1. 1б; Мт. 25.31 і 
2б.б4, Ів. 5. 28). А nравАнвість своіх слів nотверАжує Ісус nро
роцтвами, чуАами, своєю чу.цесною наукою і своїм Божим життям: 
своїм терnінням і воскресенням. А чим nотверАжуЮть свою наук) 
,І.ослідники А инші сектанти? Хіба Аалярами І? 

і) Аnостоли вірИ:ІІи в Божество Ісуса (Мт. 1б. 1б), "ГосnодІ: 
міА і Бог міА (Ів. 20. 28), "в Ньому вся nовня Божества" (Коло< 
2. 9; ю .... 1. 4). 

к) Перші Христіяни вірили, що Ісус був nравдивим Бого.м 
і свою віру потверАИЛИ власним життям і кровю. 

Отже Ісус був nрав;~.ивнм Богом і наnравАу треба Аивува
тися гордості, впертості та глупоті досліАників, . ~кі не хочут1: 
nриняти такої наочної правАН А таких численних Аоказів слова 
Божого записаного в св. Письмі. 

4. Пос»іч того, що Ісус був правАивим Богом, був Він. 1_ .... 

.І.hВИМ чоловіком. Яко чоловік мав обмежене знання і си~ на.е. 
,1.ені тексти св. Письма відносяться АО Ісуса яко чоловіка.,,."~Q.ІЮ&ІІ 
із ·неба" є в протиставленні .цо людей, які є чисто зЄІіНі .(I~&Q~ ·15 
47). Тіло Ісуса було взяте з тіла Преч. Діви, ~е зача.'І'Іе .~уіf~Єи· 
лою на.в.прироАною, силою Духа Святого. Ч(!реа це~ ~е· anoCтoJ 
ужоиває такого виразу: "посередник чоловік -Ісус". fciE не буі. б• 
nосередником, колиб не стався чолові~ом~ · · .!. • 

5. Прав.ц~ що Ісус є ·альфа А Oмerofl ,.. ~Jt.e нема у св 
Письмі, що Ісус є "Щфа А омега Іісьо.,.о с~Іія". Це вже ви· 
думка антихриста і Аого слуг д~J(Ііиm. Ісус не міг би сотворит• 
світа, колкб він сам був сО'tВорнням. Св)т міг сотворити тільк• 
всемогутній Бог. А що СІDІ J>ожиА АіЬо сотворив світ (Коло' 
1. 1 б), отже Він є nраІtАІів_NМ Богом, ме не сотворінням. "Пер во 



роАНИ.А і єдинородний" (Колос І. 15) це не є те саме, що сотво
рениА. Ісус не є сотворіннйм, тільки Є.IIIJIOPOJUUIМ Сином Бuїtшм. 
Наведений текст (Об. З. 4) не відноситься до Сина Божого, це 
вирвані слова. Хоч би й під тим "Амінь" розуміти Сина Божого, тu 
слова "почин сотворіння" відносяться до світа, сt:бтu що СІtн Бо
жий дав початок сотворінням Божим. Всяка наука прІJ ІІt:рt:міну 
духового єства "Слова" на чоловіка Ісуса і т. д. не має ні одного 
доказу у св. Письмі. Це натягання дослідницьких му.з.рuів і ч11ста 
видумка та брехня. 

б. Цю науку про двох синів Божих, про "Досвітню Зорю", 
про упадок другого сина Божого в раю, про те, що анг1:.1ІІ 6ра.111 
людські дочки і т. д., найдемо тільки у брошурах дос.lідюtків, а.11: 

нічого про те не говорить св. Письмо. Отже це все є 6р~:хня й пу
ста балаканина. В наведеному тексті Бит. б. 2, 4 говuр11ться про 
синів Божих в ширшому значінні. Сини Божі були ті, що вірно 
служили Богові, а ті, що відпали від Бога, були с11намн чu.lові
чими. Це місце св. Пиоьма можна тільки так пояснити і цей текст 
більше нічого нам не говорить. 

7. Ніде у св. Письмі нема написано, щоб Ісус з.-.Ііняв раз ч11 
два рази свою природу, але в багатьох місцях говорить св. Пись.\ю, 
що Ісус є правдивий Бог і чоловік, як це вище бу.1о доказан~:. 

В Ісусі було дві природи. Він був Богочоловіком. Ці дві пр11р0.1.1! 
були побіч себе, наче штаба золота і заліза . споввІ разом. Кожн~: 
єство бере свій початок від того єства, від якого походить. Божа 
природа в Ісусі бере свій початок від Бога Отця, а лю.з.ська від 
Преч. Діви. Доказом його Божества були чуда, пророцтва і т. д., 
а доказом його чоловічества були покуси, голод, терпіння і т. и. 
Текст І. Петр. З. 18' доказує саме те, що Ісус мав дві природи. 
Жиди умертвили його тільки по тілу, отже ті.1ьки його людську 
природу, яку опісля Бог Отець воскресив, перемін~ІВ, прос"1авив 
і_вивищив, бо душі не могли вбити. Ніде св. Письмо не каже, що 
Ісус дістав Божу природу і влас1'Ь і славу аж по воскресенню, 
навпаки - каже, що Він мав її заки світ був. (Ів. 17. 5.). 

8. Те, що Ісус є головою містичною тіла й церкви, це правда. 
Неправдою однак є, що Ісус є зложений і то з дослідників, неправ
дою є, що тіло Христа буде складатися тіЛьки з 144000 і то са~шх 
дослідників, про те св. Письмо нічого не говорить. Це наука не 
Христова, а Русселева. Дослідники слухають Руссс.:lЯ, а .. Ін Хри
ста. Нехай! Ті 144000 вибраних і попечатаних це не дос.r1ідники, 
які є скорше антихристом, ніж вибраними. Лопечатані це "ті, що 
не опоганилися з жінками" (Об. 14. З-4). 

. 9. Таке твердження то направду в~ршок безличностн. Самі 
дослідники виступають проти Христа, проти його науn:и, проти 
його Церкви, проти його Божества - одним с.1овом не вірять 
у Христа-Бога, а того, що вірить Ісусові і його с.1овам ці.1им 



серцем і Аушею, називають аНТJtхристом. Хто ж то є антихрист·! 
Саме слово каже нам, що антихристом є той, що не вірить у Хри
ста, що Він був правJІ.ивим Сином Божим. А такими, що не вірять 
у Христа-Бога, є саме JІ.ОСЛіJІ.ники. Отже .з.осліJІ.ники є анти
христом, а їх наука й докази проти Божества Ісуса є наукою ан
тихриста. Щоби віJІ.вернути ВіJІ. себе те ганьблячс імя антихрист, 
вони инших так називають. 

10. Син Божий нічим не є менший віJІ. Бога Отця. Всі три 
особн мають ОJІ.ііУ й ту саму прироJІ.у, отже є цілком рівні. Ріж
няться між собою Божі особи походженням, але походження зо
всім не зміняє Божої природи, яка є незмінна й неподільна. Те, 
що Бог Син є роджений, а Бог Дух С. походить від Отця, не ро
бить їх меншими, ні більшими у віJІ.ношенню .11.0 себе. 

Питання божества чи "ЄJІ.иносущности" сина Божого ви
JІ.Вигнув Арій. Сучасні JІ.Ослідники являються його ярими пос.lі
JІ.Овниками. Справу ту вирішив І. нікейський Собор З25 р. 

ЗJІ,авалосяб, що ОJІ.НОЗГіJІ.на JІ.умка великої більшости ч.1енів 
Собору повинна бути переконуючою JІ.ЛSІ всіх христіян. А.1е на
йшлися муJІ.рагелі, які ліпше розуміють, і віJІ.кидають правду, яка 
не тІльки, що є обявленою, як ми вище виказали, але є між хри
стіямами загально принятою. Але у це треба вірити, бо без віри 
не можна Богові ПОJІ.обатись, а JІ.Ослідники хочуть подобатись 
не Богові а сатані й иншим ворогам Христа. 

В чиїм отже інтересі лежи11ь, щоб нароJІ. не вірив у Божество 
Ісуса Христа? В інтересі сатани, бо він є відвічним ворогом Ісуса. 
Дальше це лежить в інтересі ЖИJІ.ів, бо ж вони Ісуса розпяли, а со
вість мучить їх і тому вони переконують і себе і инших, що Ісус 
не був Богом. Це лежить теж в інтересі безбожників. Ко.1и отже 
JІ.ОСЛіJІ.ники спільно з JІ.ияволом, жидами n безбожниками стара
ються поборювати віру в Ісуса Христа, то вони хіба на послугах 
тих ворогів Христа. Що ж спонукує дослідників іти з ними в од
ній лаві проти ХрИста? Ніщо инше, - тільки те, що вони й їх 
співробітники творять одного антихриста, який за всяку ціну хоче 

знищити Христа й його діло -Церкву. Але нехай памятають на 
слова, що "брами пекельні не переможуть" Церкви. 

Ш. ПРО СВ. ІПІСЬМО Я ТРАдИЦІЮ. 

Всі секrи вчать: 
1. Кожний може й обовязаний читати св. Письмо і кожному 

Дух Св. дасть зрозуміння правди (Дія 17. 11). Ісус наказав чи
тати св. Письмо (Ів. 5. З9), а апостол Павло каже, що читання 
св. Письма потрібне (2 Тим З. 16), бо це найважніша пожива (Мт. 
4. 4). Блажений, хто читає й слухає слова пророцтва· і хоронить 
що написано в ньому, бо час близький (Об. 1. З). 
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2. Традиція ц,е людські видумки і більш нічого. Св. П11сьмо 
є єдиним джерелом правди і в ньому є все те, що до спасении 

потрібне. На це є такі докази у св. Письмі: "не вважати на ви
думки, ... котрі більш роблять змаганнR, ніж Божого бу.І.ування .. 
(І Тим. 1. 4) ; "Коли ж хто инше вчить і не прИСТ)'ЩІЄ .1.0 словес 
Господа ... той розгордився" (І Тим. б. З); "Глядіть, щоб хто ite 
звів вас фільософією й марним пі.І.ступом, по переказу .1110.1.
ському ... а не по Христу" (Колос 2. 8); "і знівечили ви запові,u. 
Божу ради переказу вашого, лицеміри" (Мат. 15. б); "хто АОJЮ
жить до слів книги сеї, доложить йому Бог і кар, що написані 
в книзі сій" (Об. 22. 18). 

Доспідники вчать: 
З. Св. Письмо трtба досліджувати. Інспірація св. Письма 

є літеральна. Тільки ми· дослідники налеЖІно розуміємо й поясня
ємо св. Письмо, а особливо пророцтва. Все у св. Письмі треба 
розуміти алегорично, бо Ісус говорив у приповістях і Бог через 
·пророків теж промовляв у приповістях (Осі 12.10: Мт. 1З.З4), 
алегоріях і символах. Напр. світ означає організації народів, н~
беса- невидимі сили, земля- організовані народи; місто- цар
ство, води- народи і т. д. (Виза. ст. З9). В деяких місцях св. Пись
мо зпе переведено. Напр. в Єв. Луки 2З. 4З поставлено протинок 
перед "сьогодні" замість по "сьогодні" ... 

4. Ціпь св. Письма - "зробити світ таким вигідним місцем 
замешкання, щоб люди не відчували браку Христа, а Бога не бу
ло б потрібно" (Руссель VII. ЗбЗ). 

5. Твори Русееля є частиною Божого відкриття ("Плин ві
ків", ст. 2б), гл. т. XVI. 11. Тільки Аому Бог відкрив свої таєм
ниці, свою правду і пляни щодо спасения людського роду. Те від

криття списав бр. Руссель у своїх сімох томах. Прообразом тих 
томів є апокаліптичні труби, які на цілий світ голосять відкриті 
Русселеві "Божий плян віків". Що ж то є той "плян віків"?-є це 
плян спасения роду людського, що ділиться на три світи: 

а) мииувmий світ від сотвореаня до потопу. Управляли ним 
ангели. Це перший світ. 

б) теперішній поrаний світ - від потопу аж до установ
лення царства Божого на землі. Управляє ним "князь цього світа" 
сатана і люди. 

в) будучий світ- це вічне царство Боже на землі, що його 
оснують дослідники і бу дуть ним управляти. В будучому світі 
житиме справедливість, грішники будуть зн~:~щені. ЦеА світ по
чне"f'і.ся з другим приходом Ісуса, з упадком сучасного ладу А ре
лігіі\, що наступить підчас страшних воєн і революцій. 

Суботники вчать: 
б. ТіЛьки. ми належно розуміємо й пояснюємо св. Письмо, 

особливо пророцтва. Тільки нам Бог відкрив свою волю (святку-



38 

вання суботи) і правдиве зрозуміння св. Письма. Цього "від
криття" довершив Господь через сестру Вайт. Письма їі, в яких 
списане Боже відкриття, є інспіровані, бо Бог обіцяв, що в його 
церкві будуть дари, чуда і пророцтва. Інтерпретація св. Письма 
мусить годитися з писанням п. Вайт. Вона покликана Богом, що() 
в останнє перестерегти світ, що Христос уже під дверима. "Ми 
повинні не занедбувати студіювати Біблію і Свідоцтва" (Адвент 
Ревю 1889. г. УЦ). Ті ії свідоцтва чи ,.testimonies" обіймають 
чотири великі томи, в світлі яких треба читати біблію*). 

Бабтвств А инmі вчать: 

7. Тільки ми належно розуміємо й непомильно пояснюємо 
св. Письмо. Всі инші є в б.Іfуді і не хочуть зрозуміти правди. 

І так, хочби ви розмовляли з тисячами ріжних сектантів, 
то. кожний твердить, що тільки він належно розуміє, що ті.'Іьки 
він_ неомильна пояснює св. Письмо. 

ВІДПОВІДЬ. 

1. Кожний сектант ледви грамотний, стара жінка чи моло
дий хлопець ліпше розуміє св. Письмо, ніж коментаторі, вчені 
і професори цілого світа. Кожний сектант розуміє всі пророцтва; 
знає, що значить у св. Письмі кожна річ, що то є голова, що озна
чає·хвіст, що труба, гора, море і т. д. То так виглядає, якби якась 
стара сільська баба-знахарка, що лічить зіллям, хвалилася, що 
вона ліпше розуміється на медицині, ніж найславніши.й у світі лі
кар, або всі вчені лікарі і професори разом. На таке твердження 
здвигнули б ми плечима й засміялися б. Бо якже можна дурному 
доказатИ, що він дуринА? Подібно є і зі знанням і поясненням св. 
Письма малограмотними сектантами. Але ім не треба вже до
казувати, що вони помиляються у своїх поясненнях, бо це доказу
ють вони самі нехотячи. Коли б пояснення св. Письма сектантами 
було пр·авдиве, то не було би тисяч сект, а тільки одна, не було б 
тисяч ріжних пояснень, а тільки одно. Це ясний доказ на те, що всі 
секти є в блуді і, як та баба-знахарка, хваляться своїм знанням 
і розумінням мертвої букви св. Письма, а в діАсності такі обме
жені, що часом не находиш иншої відповіді, як здвигнути плечима 
й усміхнутv.ся ... Напр.: Земля є плоска, а не кругла; сонць нема 
більше, тільки те одно наше; і т. п. Чому? -Бо того нема в св. 
Письмі. У сектантів знання св. Письма сам·е таке, як знання астро
номії. Секtант бачить одно сонце, один місяць і звізди на небі, 
св. ПRсьмо tеж пише так .само, ну й він вже пізнав правду ... Не
омильну правду ... він наАмудrіший... Якже де треба щось дока-

*) Хто ІВІЇАІКІЦВЕ ·іі ШІуt<у, бу1де СТІРЗШІЮ о1101ЩР8ІНІЙ (ТестUюн. rroм 11. 
ст. 93, 605). 



.аати, потверАити икусь брехню, то так поперекручують теаСТІІ, 
вириваючи поодинокі слова або реченнІ, так иеІІІUІосерно іх каn

гають, що иаправJІ.у смі•тись хочетьаа з поиснсния, а макати 

того, що тим ЛЮJІ.ЯМ так у голові поперевертапОСІ. Hanp. .І.Оаа .. 
зом на те, що міліони nюJІ.еА, що тепер живуть. не nомруть, мам:m. 
бути слова ,,мане, тек ель, фарес" (Дан 5. 25) або слова "і .ua 
Симонові ім,. Петро" А багато nо.І.ібиих ("Міліони не помрут .. ", 
ст. 97). На сектах сповняються слова св. Письма: "Хо-nІЧи бутм 
закоиоучитепями, не розуміють ні що говорить, ні про що пере. 
коиують" (1. Тнм. 1. 7). 

Католицька Церква не боронить чwrатн св. Письмо ue no-. 
11Снювати й розуміти св. Письмо не є легкою річчю. Це мертва 
буква а ~ова стара, якої ми не чули А нею говорити не вміємо ... 
Хто писав, копи і на що ... це все річи чисто JІЮJІ.Ські, які змінакrrь 
сенс св. Письма. Тому А св. Петро каже, що кожиид не може по-. 
яснювати св. Письма, бо в ньому "дещо тяжко зрозуміти, що веуа 
і неутверюкені перекручують ... на свою погибіль" (11. Петр. З. 16). 
Бачимо отже, що не кожний може nояснювати св. Письмо, а тілwtи 
в_чені і утверджені в правJІ,і,. і що тільки таким Дух Св. JІ,ає зро
зумінн~ правди, бо без Духа Св. і роз.ум нічого не поможе. Що 
Дух Св. не дає сектам пізнання правJІ.и, про те свідчить їх не
згідна наука, їх освічує не Дух Св., а AJX зпиА, сатана, батько не-
згоди і брехні. Натомість католицькіА Церкві Св. Дух JІ,ає зрозу
міиння праВАН відкритої у св. Письмі, бо в Церкві є ЄАність, є ОJІ.Иа 
оравJІ,а, наука, а не сто, як між сектами. Католицька Церква по-
зволяє читати св. Письмо й мапо грамотним, але воно мусить 
мати відповіАні пояснення тяжких місць, щоб і неуки могли зро
зуміти А не перекручували на свою поги6іпь. 

Інтерпретувати св. Письмо може тільки Церква, бо тільКІІ 
їй дав Бог Св .. Духа, що бачимо з єдности у науці і зі слів Ісуса 
Хр., які сказав до Апостолів тільки, а не до тих, що його виреtс:
пися: "І я вблагаю Отця і дасть вам мишого Утішитепя, щоб про
бував з вами по вік" (Ів. 14. 16). Що секти виреклися Ісуса, JІ.Ока
зує брак єдности в науці і брак любови між собою. Секти ненави
.дять себе взаємно А завзято поборюють. 

Св. Павло поручає читання св. Письма, але не неукам 
(11 Петр. З. 16), а текст 11 Тим. З. 16 відноситься до наставників, 
яких обовязком було навчати в церкві. Св. Павло дає таке лоу
чення не всім вірним, а тим, котрих наставив єпископами, себто 
церкві навчаючій, а прочі вірні мапи слухати пояснень Церкви, 
науки і докорів для направи свого життя. 

Ісус теж поручив читати св. Письмо, але не перекручувати, 
не на те, щоб ударити пастиря А перетИf'атн JІ..О себе вівці, щ.-. рс...;
бігаються, не на те, щоби видумувати тисичі нових вір і ширити за
колот, щоб опльовувати його ЦерJ(Ву і всі святощі соток міліонів 
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- Яого.АітеА і слуг~ не на те, щоб зневажити його святих і мучеників. 
що проливали свою кров, а висувати на перше місце свuїх Русселів. 
Міллєрів і т. п., які ані ОАНОі краплі крови не пролили за правду 
А Христа, не на те, щоб КВАати ненависть і незгоду в наші ро
АНни, в села й нароА ... Ісус поручав читати св. Письмо не на те. 
щоб руйнувати, але на те, щоб буJІ.увати. Блаженний не той, хто 
читає А цитує, але той, .хто хоронить слова записані у св. Письмі. 
Секти тільки читають і цитують на память св. Письмо, але його 
не заховують, бо св. Письмо виразно говорить "хай буJІ.уть усі 
о,І,но", а секти розJІ.ирають тіло Христове на части і з одного 
роблять сто, з ОJІ.НОЇ віри, науки, правди, Христа і Церкви хочуть 
зробити сто вір і на~"К. 

Замало знати, в котрому розділі та в~рші щось написане. Св. 
Письмо перестерігає, щоб не вірити к<і:Жному хто цитує, але пере
конатися, віJІ. кого те цитовання похОJІ.ИТЬ, бо сатана цитував Ісу
сові св. Письмо, але перекручував його сенс і ф~ьшиво приміню
вав, щоб звести Ісуса, як то роблять сектанти. ,,Любі, не всякому 
•ухові віруйте, а JІ.ОСВіАчаАте JІ.ухів, чи віJІ. Бога вони, бо многі 
11жепророки вийшли у світ" (1. Ів. 4,1). 

Жиди теж читали св. Пиєьмо А цитували пророцтва, знали 
навіть, кілько є букв у св .Письмі, кілько "алеф", а кілько "б ет". 
але що з того, коли не розуміючи перекручували Аого і Месію роз
ІUІЛИ, "незрозумівши цього, і голосів пророчих читаних що суботи. 
С8овнили їх осудивши його" (Дія 13,27). Так тепер роблять і сек
танти. Не розуміючи св. Письма А поясняючи його довільно, осу
.І.Жують Церкву Христову А слуг ії і, якби мали силу і власть, то 
І на хрест прибилиб як жи,І,и Христа. 

Всі секти вживають св. Письма, ·цитуючи його вірші й роз
АЇЛИ, хоч знають, що св. Письмо перевела, поділила на розділи 
·А вірші, упоряJІ.кувала А вибрала, зпоміж апокрифів САМе та церков
на власть, яку вони називають антихристом. І т. нпр. поділ на роз
Аіли А вірші запровцив кардинал Гуrо 1263 р. на припоручення 
папи. ~ає~Q.JЩ) 8І"(СRШИХ віках бJдо1іаr.ат~ фальшивих єв_ангеліІ} 
і JІІІСТів апостольських і зновута-як кажуть сектанти- власть 
8!fГИхриста на Соборі НікеАському 325 р. рішає, котрі книги є ка
нонічні. 

Як отже сміють сектанти наккдатися на ту власть, прозивати 
її антихристом і рівночасно приймати ії рішення? Де ж послідов
ність? Як суботники сміють орнАмати рішення того Собору, який 
- на їх думку - скасував суботу. І як взагалі суботники, що так 
слухають МоАсе11, сміють приймати новозавітний канон, коли Мой
сей це заборонив (Втор. 4,2; 12,32.)? 

2. Ніде у св. Письмі нема, що традиція це людські видумки. 
Читаючи св. Письмо, мусимо Аого розуміти. Для того треба 

знати: а) коли воно написане і в якій мові; б) ким й кому, до кого 
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-ІИ для кого; в) які причини спонукали автора написати тоА чи 
Іfнший лист; г) що він хотів сказати й яка була ціль писання, А) 
і вкінці треба вважати на контексти. Хто з нас тепер може віJІ.по
вісти на всі повищі питання? Ніхто, тільки традиція, яку всі секти 
відкидають. 

Чи сотворення світа й історія патріяршого віку не є написана 
на підставі трциції? Знаємо, що книги старого завіту написані 
на підставі усного передання чи традиції або на пі.ІІ.ставі якихсь 
джерел ... а чи ті джерела теж не були пис·ані на пі.ІІ.ставі ще дав
нішого усного передання? В початках історії лю.ІІ.ства не було ні 
паперу, ні письма (йоіль 1,3). 

Л. Конра.ІІ.і, якийсь суботничий пропові.ІІ.ник пише в своїй 
книзі "Біблійнmі день відпочинку" на стор. 12, що в пер
ших віках історії було усне п·~редання про святкуваннч С)(юти. 
Яка то непослідовність у доказах. Як вимагає потреба, то традиція 
є, а як традиція є проти них. тоді відкидають її. 

Щп то є традиція? 

'РfJадиція або усне передання є це правди Богом ві.ІІ.криті 
і передані усно але не записані у св. Письмі, лише в творах св. му
чеників і отців Церкви. Усне передання доповнює ві.ІІ.криті праВ.ІІ.И 
Божі. Повстало воно з конечности, бо Євангелисти й АпостолИ не 
записали всього того, чого вчив Ісус. "Є й иншого багато, що зро
бив Ісус, що колиб писати зосібна, то думаю, що цілий світ не по
містив би писаних книг" (Ів. 21.25). 

Традиція доповняє св. Письмо тому у катол. Церкві є згі.ІІ.
ність і єдність науки. - Секти опираються виключно на св. Письмі 
і в них відкрита правда неповна та й ту вони ще перекручують. 

Через це між сектами стільки ріжних наук і вір, скільки голов. 
Божа прав.11.а є одна, а сектантських правд сотки. Єдність науки 
у католицькій Церкві свідчить, що вона йде правдивою дорогою, 
дорогою· традиції і св. Письма. Одно доповняє друге й обоє му

сять бути джерелом віри й науки в правдивій Христовій Церкві 
(Ів. 17. 14). Є багато місць у св. Письмі, які доказують потребу 
традиції. Ісус передав церкві свою науку.у.сно (Жид 2. З), Ісус 
не велів писати, лише навчати і проповідувати (Мт. 28. 19; Мр. 
16. 15), отже Ісус будував і велів будувати церкву на усному 
переданні, на традиції, а не на євангеліях чи листах апостоль
ських, бо їх ще не було. Писана наука появилась не з волі Ісуса, 
але випадково з ріжних причин. Тими причинами були: а) поява 
ложних наук і лжепророків, б) роздори, сварки й грі;си в зборах, 
в) вкінці апостоли не мог ли особисто всюди буватиіІ І . fЬ.,'Іун 2.2 і 
І Кор. 15; І Кор. 1. 11 ; 11 Ів. 1. 12; ІІІ Ів. 1 З. 14). 

Бачимо отже, що найперше буJІа традиція, відтак nовста
ВІJІа Церква, а в Церкві повстuо св. Письмо~ Св. Письмо це до 
кумент виключно Церкви, це письмо матері-Церкви до дітей. Ще 
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раз повтаряіо, що перше була Церква, а потім св. Письмо, отже 
Церква ісиувала без св. Письма на піJІ,ставі усного переJІ.анНІ чи 
трц,ІЩІЇ. Тому то трцнцію сміло можна ставити на першому 
місці, а св. Письмо на JІ.руrому. Без трциції не булоб_св. Письма. 

Апостоли наказували_хороваав пepeJWDUІ (І Тіф.t\.б. 20--21; 
Н ТИІL 1. 13; І0.1. З; 11. Ти~~· 15), хвалять тих, що хоронять пе
реJІ.анн11 (1. Кор. 11. 2), велwrь віJІ.Вертатися віJІ. тих, що не хоро
нnь переАання (2. Тиw; 3. б), велять насліяувати віру і життя на
ставників, тобто святих (ЖнА. 13. 7). Того, як жили святі, нема 
записаного у св. Письмі, є це лише в трциції. Без переАання не мо
жна напежно поясни!и св. Письма, що JІ.Оказує незгода між секта
ми. В ОАному А томуж св. Письмі нахо.а.ять сектанти сотки <;уnереч
них правА, бо пояснюють св. Письмо без традиції, бо не хочуrь 
признати, що ві.І.криття нахоАИТЬСЯ теж у трциції (Ів. 12. 49; 
2. Ів-. 12). 

Мушу зазначити, що секти відкиJІ,ають тільки церковну тра
дицію, себто переДання святих отців і мучеників, натомість. кожна 
приАмають свою традицію, записану у творах Русе еля, ВаАт, Міл
лєра і т. д. 

Щождо текстів, навеАених сектами проти тр_циції, то вони 
всі відносяться саме .11.0 традиції Русееля А инших. Сектанти 
у своїА злобі перекручують ті тексти і замість віднести іх до пере
JІ.ання людського Русееля А инших, відносять їх до передання пер

вісних христіян і мучеників, до передання писаного не чорнилом, 
а кровю святих. Текст І. Тим. 1. 4 відноситься до баАок, опові
дань і мітів про поганських богів і т. п. Того в переданні нема .. 
Текст І. Тим. б. 3--4 відноситься до сект, які розгорділи і вчать 
чого мишого А не слухають слів св. Письма, яке наказує хоронити 
передання (2. Тес. 2. 15), а радше сваряться і сперечаються між 
собою за правду. Текст Колос. 2. 8 говорить саме проти людських 
переказів і видумок Русееля та инших, які противляться прав.в.і 
ВіJІ.КритіА. Деж є більше Марної фільософіі А підступу, як не 
в "ві.ІІ.критті" Русееля чи Вайт, якою звели вони так багато ма
лодушних? Текст Мт. 15. б говорить про заповідь шанувания 
батьків, ЯК .ВИJІ.НО З КОНТексту. ЦерКОВНе nере.в,аННЯ цеї ЗаDОВЇАі 
ие нівечить. Слова "переказу вашого" ві.ІІ.носяться до миття рук 
і т. п., що жиди ставили вище·- від заповіді шанування батьків 
(Мар. 7. 3-4). Текст об. 22. 18 говорить, що не моЖна нічого 
АОJІ.авати .11.0 цього пророцтва. Секти, не звертаючи на це уваги, 
АОJІ.ають до цеї пророчої книги цілі томи пророцтв Русселя, Рут
терфор.ІІ.а А инших. Отже це місце св. Письма є проти сектант
ських пророцтв. Церква нічого не до.в.ає, тільки розвиває правАМ, 
відкриті у св. Письмі. Є це т. зв. розвій JІ.ОГм. Бачимо отже, що 
АОКаз~ сектантів проти тj>адиції не мають ж~дноі стійности, нато
мість численні розумові JІ.окази і місця св. Письма доказують, що_ 



1 J'ЦИЦІІІ С 'ІаСТМНОІ) ВfАКрИТТІ" 6о.,.-о І 8а 8еі - 0,..00 • ~ 
квн, ні св. Письма. 

З. Св. Письмо не с інсnіроване що.І.о 110•110і 6JUІІ. ~ 
не були мертвим знаря.І.АЯм, лиwе лю.ІЬМІІ "nросвіІІеииu .. ·д,_. 
Святим що.1.о правд Божих. Ко•нмІ автор ІІU.М с110117 III8Caii8IID 
свіА епосі~ говорення, стиль і рі•иі инwІ upaкnptiCТW'IIIi nрІІ
кмети. Св. Письмо ві.1ьне ВіА блу.І.ів 1 аоіІ суті, 1 C8011J І8ІС.ІІ, 
а не в словах. Правда віАкрмта не в пооАІІІІОІ(НХ СІІО8ах, ІІС • б.J881 
а в суті річи. Доказом того є pi•иwu CТUJO, cnoco67 • ....., 
і т. n. і Аеякі суперечності між ОКJ'n'ІІ• автор881. Сектw, 81 
хааляться знанням букви, є,.. пбніІ АораІі, є в 68у.аі, "бо.,._ 
вбиває" (2 Кор. З. б). 

Те, що Ісус г9ворив у nриnовіста, 308СЇІІ не AOIIZIJC тоrо, 
що. св. Письмо треба розуміти aneГOP'f"'II А СІІJІІІСNІічно. Де с .., 
наnисано, те треба приняти А розуміти тм, як каmк:а110 і 11е.,... 
рити жа.І.них тtоріА. Що ж .10 nepeuuy св. ПІІС..а, якІІІ а A.'J8J 
АОСЛіАників поганиА, то так вигля.І.ас, якби якиАсь .......,.о 3 сеа, 
анА леАВН по українськи вміє перечитати, хвапІІвся, що він JІІЇС 
_.inwe латину чи греку, ніж ЦіцероІІ або Демостен. Св. ПІІQМО 
переfи.аА&ІІН ті, що знали сучасні мови: евреАс:ьку, арамеІсwІу, 
сиріАську, грецьку А латинську. При тому переклuі Аіпав тnк 
Дух СвятнА так, що там не могли закрастисw суттеві по---. 
Якщо інспірація, як тверАЯТЬ АОСЛіАники, е вербапьна, тоаі або 
nротинок цеА є на свому місці А не міг перенктисw ІІа ІІНШе, або 
переклаан св. Письма не є інспіровані. Бачимо, що AOCJii.uвaal 
пояснюють не іАею віАкриття, а поо.І.Ииокі букви (2. Кор. З. 6). 
які іх убивають АЛЯ царства Божого. 

4) Таке твердження то наАліпwиА J.ЛtІ нас .І.ОUЗ, ... і ІІ8М 
Є ~ОСЛіАНИКИ і чоГо ВОНИ хочуть. ,.Бога_ .І!._~! .. , ,.розкіш і .... 
вання". Щож то є? Атеїзм, епікУJІеазм, грубиІІ атері1UІі3м, коау
нізм, юАаізм поступовнА і т. А. все, що хочете, тільки не хрис:ті
янство. Христос і Євангеліє це тільки nокришка .ІЛЯ wирення бІІу
.І.ІВ сереА темних мас. 

5. Щож АО ві.акрнття Русселя, то на це .1.ає ві.аnові.Іь а.. 
Павло: ,.є такі, що хочуть nеревернути бІІаrовістя Хр11стове. Та 
коли б ми або ангели із неба проповіАували ва.'W біпьw того, що • 
проповідували, хаА буде проклятиА" (Гu. 1. ~10). ТоІ•е св. 
алоетол пиwе до Тимотея: "благав я тебе, ... щоб завітував АН•• 
не инwе вчити, ані вважати на ви.аумки... котрі біпьw po6nn. 
змагання, нІж бу.ІІ.увания ... .11.еякІ прогріwивwи ВАUИСЬ 1 nynt 
слова, хотячи бути вчителями ... " (І. Тим. 1. 3-7). ,,Коn • no 
ннwе вчить і не приступає .1.0 ЗАорових слів Ісуса ... тоІ ~ 
АИВСЯ і нічого не знає ... пусті розмови ЛЮАеА nonco&aiiOГO po3JIIJ, 
що атеряли правАу. а 1.умають, що благочестя иаІШJІІІ. Ві.&стуnаІ 
віА таких" (1. Тим. б. 3-6). Св. Памо преАсказав, що ,.npiiiAe 



•ас, коn а.t.оровоі науки • nоаJХаІОТь, а в-.,уr .. собі J'ІІІТUів._ 
і 8ЇА apa8AJI с..ух ВіАВерн,.... і npNXIURTitCR .1,0 баІіок .. (U. Т-. 
4. 3--4). Бмато ннwих ~ моана наІти у св. ПиСWІі nрот• 
~ Русселw (wиpwe г.t PD'lXVII). 

ІЦо• АО того оnиу 8іаіа, то а.е витвір хороі ,,1103кі8111111і• 
Pya:r.n А ІІе має ніtІкоrо уrруитуаанн• у св. ПІІСWІі (г.1tІ..UІ pae
Ain про Царство Боае, пеuо, .Aywy і т . .А.). 

6. ЩоJК АО ВЇ.І.КритnІ пані 8аІт, ТО АО JІеЇ вi.uloclrna ті саІІі 
аова св. an. Паuа, що проти Pyccu•. 

Щоби пізнати, чим є вїцрмтn nані ВаАт, no..uм кі.11»ка J· 
рuків із її спавних .. СвіАоцтв .. (в ориrін. • TestiJDOIIia8), в ti1DIX 
те ві.uрІІТТІІ записане. Треба 3а311аЧІІТІІ, що п. ВаІіт 11е вірн.Іа 
в .t.pyrиA nрихі.А Ісуса, тобто в те, 111.0 гOIIOCJUia, бу.1а от•е .АJРІІ
світом. Вона замість очікувати ПJRIXOAY kyca, умертL1tІТИ C80D 
ІUОТЬ і МОІІИТНСW, жила, RK усі грішні JІІО.АИ. 8иІіw.1а заму•. 3а
ВеJІа ро.Аину Іі збирала гpoweнwra замість роз.Аавати вбогим. Діти 
свої велі.ІІа виховувати, бо сама не ІІаJІа часу, ,.літаючи часто на 
небо Іі розмовлиючи з Ісусом". О.аноrо разу. по.1етіиwн на небо, 
скористала з наrоАН А віАВіАа.па св. Єрусалим, а навіть у това
ристві ОАного ангела бувала на п.панеті Юпітер. .te бачи.1і ба
гато чуАеС. Бачила там людей, .аа.пеко бі.'Іьwих, ніж на зем.1і і Ауже 
веселих. На питання, чого такі веселі, віАпові.lи: .. Ми живемо тут 
у послусі Богови r. ніко~1и не гріwи.пи проти запові.а.еІі Божих, 
-себто проти суботи - ик ви на земпі". ВіАтак .1іта.1а п. ВаІіт і на 
планету Сатурн, яка має сім місяців (не 8, як учttть астрономіи). 
На Сатурні бачила вона старого А Аоброго Еноха. у ве.1икііі с.1аві, 
що поважно проходжувався. Коли п. ВаІіт сшtта.1а його, чи ue 
є те місце, куди він був узятий із землі (Бит. V. 24), ві.а.повів: .. Ні. 
я приАwов тільки з "візитою", а місце мого постійного побуту є 
Новий Єрусалим". Те місце їй так спо.аобалося. шо захоті.1а та.'і 
лишитися. Але він" заборонив і сказав, що пере.1 нею ше багато 
праці, але й вона буАе колись ві..:~.ві.аувати Божі світІІ й оr.lЯJ.ати 
.І.іла рук Божих •Early Writing, ст. 20, 39, 40). Пані ВаІіт .1іта.1а 
теж на гору Небо, де бачила, як іще .а.о Різ.tва Хр•tстового Архан
гел Михаїл воскресив МоІісея r. переніс ііого ті.1о на небо (Early wri
ting. ст. 164). 

Про святкування суботи пані Вайт ма.1а таке ві.tкрtrrтя: ,,По
летіла на небо, зайшла в святиню, J.c бачІL'Іа жl"ртівншо\, Сl".мира
менний свічник, стіл із прісними х.1ібами й Ісуса. Іс)"С запрова..tІІR 
її АО святая-святих, де стояв ковчег із ЧІtстого зо.1ота it хер)'ВНМІІ 
на ньому. В ковчезі переховува.1ася зо.10та посу.аа з ~анною, па
лиця Арона й дві камінні таблиці, на яких запові.а.і Божі ясні.1н 
незвичайним світлом, а четверта запові.Аь про суботу ся.1а ві..t.\tін
ним золотим сяйвом" (Early writing. ст. 32, 42). Цікаво бу.1о б 
спитати п. Вайт, чи небесний храм збу.Аований як на зем..1і, руко-



творний? Невже там і свічників треба? І кому хліб там потрі~ 
ний? Чи ангели їдять? А манна, палиця і скрижалі - невже А у 
небі це все потрібне і там ще святі мусять Абати про те, щоб 
виповняти Мойсеїв закон? 

П. Вайт мала теж віАкриття щоАо 144000 .п.івственників, 
про яких говориться в Відкритті св. йоана ( 14. 3-5). Тими АіВ
ственниками є адвентисти - каже п. Вайт, - а печать на їх чолі, 
це субота, якої додержують; аАвентисти - править вона -Ао
живуть .п.о приходу Христа. Ій було відкрито теж, що вона АОЖиве 
.в.о тої великої події й побачить Христа грядучого на облаках 
(History of the Sabath ст. 812. ви.п.. 1912 р.). Але не АОЧекала 
бідна того приходу, бо вмерла 1915. VII. 1. в Каліфорнії. 

Зацитую ще кілька віАкрить п. ВаАт, на яких цвентисти 
6у.п.ують свою віру: 

"Тому, що зближається кінець світа і що наша пересторога 
світу шириться з успіхом, треба, щоб усі ті, що визнають ,,АіА
сну правду", мали ясне поняття про значіння і вплив моїх "сві
JІ.оцтв", які по провидінню Божому віА самого початку получені 
із свідоцтвом третього ангела. На дальших сторінках ПОАаю ви
їмки з того, що я писала протягом 40 літ щодо своїх перших пе
реживань у тій особливій справі, як і з того, що Бог мені віАКРИ· 
вав щодо важности тих свіАоцтв ... і як повинні ми іх цінити. Пі
сля 1844 р. я мала перше ВИАіння. ТоАі перебувала я в ОАНОі 
з сестер в Господі, з якою вязала мене тісна приязнь. Усіх було 
нас пять сестер. Коли я стала на колінах, в часі родинної молитви, 
на мене зійшла нараз сила Божа в такому розмірі А силі, як ні
коли. Мені ЗАавалося, що мене осяяло незвичаАне світло і що я по
чала підноситися від землі. Тоді я мала віАкриття, яка нагоро.1.а 
чекає вірних у прихо.1.і Христа. В Аругому видінні відкрито мені, 
які досвіАИ й терпіння мусітиму перенести і що моїм обовизком 
є розказувати людям про те, що Бог мені віАкрив ... " Це іі свіАоц
тво про себе, що вона покликана голосити Слово Боже. В мишому 
місці читаємо (Тестімон. ст. 604--608): ,,Я бачила у сні, як Дух 
Божий зійшов на мене і я почала підноситися з голосною молит
вою на устах: Дух Божий зі :Мною і я чую, що мушу сказати вам, 
щоб кожний робив за себе ... Коли б ви йшли за тим світлом, що 
його дав вам Бог через мене, то Він осінив би вас іще більшим 
світлом. Але що ви всі ра.п.и, упімнення й перестороги, які Аа& 
вам Бог, легковажите, то не чекайте, щоб він .в.ав вам більше 
світла. Бог не чоловік і не Аопустить, щоб люди кпили з Нього. 
Тоді взяла я АОрогоцінну Біблі10 А обвинула іі ріжними сві.п.оц
твами, даними (мені) для нароАу Божого. В тих свіАоцтвах ска
зала я: "Все передбачене. Тут перечислені всі гріхи, яких люди по
винні остерігатися, тут можна найти й добр ра.п.и, в яких чує по
требу народ Божий... Як слово Боже ОКJ: жене тими "свіАоц-
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ТІІUІИ'~, так окруJКІІв вас Бог радами, nересторогами, упімнеииІМИ 
А nотіхою. Ви шукаєте більшого світла, але 1 уповиова•еиа &о
гом заnевиtІТИ вас, що вам не .1.астьс1 кращого світ ла, поки ви 

не навчитеся на .І.ілі використати те світло, яке маєте в .,сві.Аоц
твах моїх ... Так старається вона nереконати, що її сві.Аоцтва р• 
новартні з св. Письмом. 

,,давно говорив Госnо.І.ь устами пророків і anocтOJiiB, а ииІІі 
говорить АО ЛЮАеА Духом Своїм у СВі.І.ОЦТ88Х АаНИХ мені .. (Tect. 
том lV, ст. 148). Це має бути·.1.оказом, що її твори є інспіровані. 

,,Дtякі люди, які стараються укріпити своє положения, ци. 
тують із моїх "сві.І.оцтв .. те, що їм на руку, і пояснюють, як виrі.uю 
АЛІ них. А такі місця, де я осуJІ.Жую їх учинки. пояснюють осо
бистою га.а.кою сестри ВаАт. Вони забувають, що таким посту
пованням заперечують божеа.ке ПОХОJІЖЄІІІUІ моіх сві.ІоаТL .. 1кщо 
ви чуєтеся на CІUJf!X іти за власними .1.умками, а не за світлом, яке 
Аає Бог через pajy Свою ... то ви будете осу.1.жені за те, що ві.і.ки
Ааєте небесне світло післане вам". (Тестім. ст. 45, 46). 

,.Сатана буде старатися всякими способами підкопати віру 
наро.І.у Божого в "свідоцтва .. мої ..... і т. А· (Тест. том 11, ст. 447). 

Ві.uритrя сектантських пророків це просто брехнІ. Брех
меі> ·є і всі пророцтва суботниці п .. ВаАт. Кожна секта має своїх 
пророків, але кожинА із них чого иншого вчить і ОАИН .І.ругого по
борює А осуджує. А що Бог не може відкрити кожному з них 
иишої і то суперечної науки, бо прав.1.а мож.е бути 0.1.на, ясно отже, 
що всі ті nророки є обмаицями, а іх наука чистою брехнею. У св. 
Письмі читаємо: ,,Як-що пророк преАскаже, а пророцтво А ого не 
сnовниться, то не ВЇА Бога він". (Втор. 18. 22). А що пророцтва 
пані ВаАт не сповнилися, отже вона не була пророком, лише АУ
рисвіткою або душевно хорою тодиною. Св. Пнt·!fо перестерігає 
пере.А ложними пророками (Мт. 7. 15; 24. 24; І. Ів.~. 1; Гал. 1. 8). 
У .ІІИсті св. ап. fJавла .1.0 Тимотея 2. 12 читаємо: "жінці вчити не 
велю .. , а тут бачимо, що жінка не тільки вчить і проповідує, але 

є прові.І,ницею цілого руху. Ціль усіх ложних пророків була 
О.АНа- створити нову віру, чи нову секту, бути в ніА папою і зро
бити на тім добриА інтерес. Тому то так багато сект виАшло 
з країни "бізнесу... ПравJ(И!Іі пророки ).оказували своє післанниц
тво чудами, самовідреченням, погор.в.ою світа, аскетичн~м жит
тям, а навіть кровю і життям. Пані ВаАт і подібні їА пророки не 
зробили ніколи найменшого Чуда, жили вигідно, не умертвлялися, 
мали роАини А громадили багацтво, яке плило з видавання брошур. 

Багато дечого можна було б написати про цю суботницьку 
nророчицю, але на те шкода паперу. ВаАт це психічно хора жінка. 
П ви.ІІ.іння це каталєпткчні ·або гістеричні імаrінаціі, сни або по
просту брехня, нічого більше. 
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НалравАу треба .в.ивуватися людській глупотІ, що вірить 
якійсь гістеричці. 

7. Бачимо, що кожна секта хвалиться, що є иепомипьна, 
що найліпше розуміє св. Письмо, кожна має ще якесь инше віА.
криття чисто людське і т. д. Котра ж з них каже правАу? Жцна! 
Всі секти віАкинули. науку Божу, поставили науку о,в.ні Русселя, 
Аругі Міплєра А ВаАт і т. А· Всі секти ві.в.вернулися ві.в. Божого 
віАкриття, а приняли о,в.ні ВіАкриття Русселя, .в.ругі Вайт і т. А,. 
а все те є оперте на брехні. "Багато є шляхів, які з.в.аються праві, 
та кінець іх це дорога до смерти•• (Сопом. 14. 12). Натомість .в.о 
Христа, АО життя, до неба є тільки ОАИН шлях (не багато) через 
установлену Ісусом церкву, покаяння А св. тайни. 

На превеликий ЖаJІЬ багато nюАей, засліплених тими лож
ними науками, не ААуrь о.в.ним шляхом, шляхом життя, а блука
ють по многих шляхах, яких кінцем є смерть! Через ложні науки 

й відкриття антихристів многі не знають, у що вірити, кого слу
хати, не знають, чого вчить св. Письмо, бо кожна секта внклцає 

по своєму. ,,Ле.в.арство вчинив наро.в. міА, мене криницю води жи
вої покинули, а повнрубували собі діраві коnоАязі, що не держать 
ВОАИ"' (Єр. 2. 13). Багато зпоміЖ сектантів ПіА впливом того ха
осу в науці тратять зовсім віру й не знають праВАН ні про себе, 
ні про Бога, ні про своє призначення. 

ХаА просвітить ГоспоАь іх розум і серця! 

W. ПРО ДЕРКВ"V R ВАВИJІОН, ЄРАРХІІО R АНТИХРИСТА. 

ДОСJd.цва вчать: 

1. Церкви як організаціі, Ісус не заснував. Не треба отже 
жцних метрик, списків членів і т. А· Ми, АОСЛіАники, не шукаємо 
мових членів, не організуємося ~ товариство. Церква це вибрана 
кляса nюАеА (себто Аослі,в.н.), які Аобровільно, пізнавши прав.в.у, 
посвятипися Богові і буАуrь вірні Аому аж .в.о смерти, а в наго
роду за те дістануrь Божу прироАу (ВіАкриття 2. 10). Цею прав
АНВОЮ церквою є ми досліАRики, ми є тим тілом Христовим ... 
Церква як товариство нам не потрібна, бо не церква, а Христос 
спасає і ми вже є спасені з паски через .віру (Ів. З. 18).Церква є 
там, .11.е .в.ва або три зберуrься -в імя Ісуса (Мт. 18. 20). ПравАива 
церква мусить буrи свята, а такою є тільки наша церква. Катол. 
церква і сектантські є грішні і тому неправдиві. 

2. Вавилон це є всі церкви світа. Католицька Церква це Ва
вилон-мати, а секти (крім .в.ослідників) це Вавилон-Аочки. Сатана, 
стараючись наслідувати БожиА ппян, запожив собі церквн орга
нізовані~ що є "таАною беззаконня (2. Сол. 2. 7) і блуАниа.ею" 
(Відкр. 17. 5). 



Христіямські .І.ержави є теж частиною Вавилону, бо при
няли назву "христіянських .І.ержав"2 ). Сектамство (крім .І.Ослідни
ків) це теж Вавилон і блудники, бо відступило від пра~.а.и, орга
нізується А шукає приязик А попертя у світських держав. Отже 
цілиА христіянськиА світ це Вавилон, якиА згине в день пімсти, 
а пімста та бу.І.е страшна. "Від гуку при упцку Вавилону ЗАріг
неться земля, а плач їх залунає поміж усі наро.І.и" (Єрем. 50. 46). 
Ціле христіянетво бу.І.е знищене віАразу і як млиновнА камінь 
бу.І.е кинене в море (Ві.І.кр. 18. 21 ). Упцок Вавилону преАсказав 
прор. Єремія (51: 24, 26, 42, 64), Ісаїя (1. З, 19; 21 .. 9) А инші. 
Частинне нищення христіянетва почалося 1799 р. і триває Аальше 
(Росія, Мексіко, Еспанія)І). Діти Божі, невіста Христова, не мо
жуть блуАодіяти з членами вавилонської системи. КожинА, хто 
почув правдиву науку дослідників, обовязаний покинути Вавилон 
і виАти з нього (це наАважніwа заповідь), якщо хоче уникнути 
кари Божої (Єрем. 51 б). Єдиним ратунком .І.ЛЯ цілого світа пе
ре.а. нещастям, яке Аого чекає, є, щоб усі стали дослідниками. 

Вавилон уже упав (Відкр. 18. 2), себто, що· римська цер
ква відкинена від ласки і для неї почався суд. Це сталося 1878 р. 
Початок упадку вже є, а невдовзі буде кінець упадку. Маси на
родні уже не будуть такі темні, як у середних віках, пізнають ха

рактер римської церкви, яку вже осудив Господь через бр. Рус
селя. Гріхи Вавилону будуть обмиті в крові анархії. Розярені маси 
пірвуть всі запори А закони, а червона рука революції доконає 
страшного знищення христіянства, церков, держав, націА і т. п. 

(Відкр. 18. 8; Єр. 51, 1-Зб; Іс. 59. 18; Лук. 18. 7--18). З руїн хри
стіянетва і папства повстане визволене людство. Тоді Христос 

(Ісу«; і досл.) обіАме свою власть над світом і настане царство 
Боже на землі. Святі (себто дослідНИКІі) братимуть і вже беруrь 
участь у ділі нищення христіJІиства й сучасних держав, розбива
ючи їх на части (Пс. 149. 8--9), Русе. VII. З52). 

З. Примат не є установою Христа. Ісус Христос не установив 
Петра головою церкви. Текст Мат. 16. 18 означає, що Христос 
буАує церкву на вірі, яку мав Петро, а віра та була, як скала. 
Ми всі є камінням бу дівельним у церкві Христовій. 

4. Єрархія теж є установ~ю людською тільки, бо Ісус не 
установляв ніякої єрархії. Нам дітям Божим не треба священи
ків-посередників. Нашим посередником є Ісус, а ми всі є "цар
ським священством" і родом вибраним (1. Петр. 2. 9). Називати 
себе "отцями" Ісус заборонив (Мт. 2З. 8). Гріхи відпускає Бог. 
Нащо ж отже нам священики? 

1) На поча'І'ІКУ зсеч)ВІіПІьої ІВЇЙІНИ досл·ЇІд'Нm<и ІПре.дсказу.в.а:ли ціJІJ<ОІІІИТИЙ 

уnадок Х1)КС11іІІНсmв.а ІНа 1918 iJJ. 
1

) А Росія! 
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5. Антихрист це папство зі своїми слугами священиками, 
бо виступає проти науки Христа, це тоА великиА зводитель люд
ства, якиА по.а.ає себе за заступника Христа, про якого Христос 
предсказав, що зведе багатьох своїми ложними науками про "тріА
цю", "пекло", "безсмертну .а.ушу" і т. д. (Рус. VII. 21~230). 

Характер Антихриста є піАЛість, облуда,· жорстокість і т . 
.1,., з претенсіями до святости А авторитету БоЖого. Всі ті при
кмети Ві.Іtпові.а.ають тільки папству. Папи, єпи~копи, священики 
і всі католики це члени антихриста. Належать сюди теж усі секти 
А христіянські держави. (Поrавські Аержавв і реліrії, комуністи 
А ЖІWІ не иuежать?І) 

Що папа є антихристом, вказує число ббб (Відкр. 13. 18). 
Напис . на папській ті ярі і при вході до Ватикану є '" Vicarius 
Filii Dei" Коли .а.о.а.амо всі латинські літери-числа, дістанемо 

\ +l+C+I+V+I+L+I+I+D+I=666 
отже папа антихрист. 

Доказом того, що держави є антихристом, є тюрми, тор
тури, кара смерти, війни, і т. д. 

СуботІwки вчать: 
б. Церква це є зорганізоване товариство дітей Божих, себто 

суботників. Головою церкви є Христос. Тільки наша церква є 
Христова. Всі инші секти (як дослідники, баптисти, тощо) і цер
ква католицька це біблійниА Вавилон, ві.І.кинениА від Бога 1844 р. 
Папа антихрист, бо запровадив неділю, яка є пятном звіря, а ска
.сував суботу, яка є печать Духа Св. Хто .почув прав.І,иву науку 
.суботників, обовязаний покинути Вавилон, бо не може приставати 
вірний із невірним. "Втікайте зпосеред Вавилону А рятуй кожне 
.1.ушу свою, щоб і вам не погибнути за беззаконство Аого" (Ер. 
51. б) 

БаптИсти й ииші вчать: 
7. Тільки наша церква є правдива, є Христова. Церква ка

тол. і с~кти це Вавилон, а Єрархія антихрист і блу.1.ниця. Вавилон 
у ширшому значінні це цілиА світ ... 

І так питайте всіх сект, то кожна твердить, що тільки вона 
є правдивою церквою хрис:говою, а всі инші в більшій чи меншій 
мірі Вавилон ... 

ВІДПОВІДЬ: 

1. Те, що доспідники не вербують членів і не є товариством, 
-є чиста брехня. КожинА баt~ить, що вони перетягають членів із 
инших сект і церкви, ви.1,ають часописи, мають свою організацію, 
проповідників, збори А т. п. Щож до Церкви Христової, то u.e є 
їовариство і таке Ісус Бог оснував. 



so· 

Бог є Богом гармонії, поряАку А ладу, це бачимо по ·Яого 
,JІ.ілах (Пс. 19. 1--4), такою теж мусить бути А Яого церква. На
рід ізраїльськиА, Аого теократичинА ,1,ержавниА устріА, Аого цер
ковинА устріА і т. д., які заnровцив сам Бог чере:f МоАсея, чиж 
це все не було зразком ладу А поряАку? Старозавітна церква була 
прообразом новозавітної А Божою волею є, щоб у ніА був поря,1,ок. 
лц і організація. 

Навпаки, сатана є "богом· цього світа", є батьком безлЗААJІ 
А анархИ, він усІОАИ, де є організація, лц і мир, старається ки
нути незгоду А дезорганізацію, якої сторонникамн є АОСЛідники. 
Томуто система дослідників, система Аезорганізації ·є саме систе
мою антихриста, бо похоАить від діявола. 

Де є в св. Письмі, що дослідники це правдива церква? Нижче. 
розглянемо прикмети правдивої церкви А побачимо, що тільки 
кат.олицька Церква є правдива і свята. 

Два або три не становлять церкви, бо сказано: "Скажи 
АВОм-трьом свідкам, ·а як не послухає, тоді скажи церкві 1\hт.ІЛ.17. 
Колиб два-три становили церкву, тоді булоб безліч церков, а ·є 
А може бути тільки одна правдива Христова, бо Ісус сказав: 
"збуА}'Ю церкву", а не "церкви". В наведеному тексті "два-три'1 

бесі.І.а вро спільну молитву. . , 
· · Щождо спасения з віри, тож Церква не вчить, щоб без віри 
мож.qа було спастися, але це не значить, що не треба Цер.кви. 
Щра потрібна на те,· щоб стати членом Церкви, перебувати в ніА~ 
користати з засобів освячення і т. п., одним словом без віри не 
можна спастися. Христос виразно наказав слухати Церкву і сте
регтися лож.них пророків, себто сект (2 Пет .. З. 17. 11. Кор. 11. 
1~15 Тит. 1. 10-11). Прав,І,ОЮ є, що ми спасені з ласки через 
віру, але·це не значить,. що добрі діла не мають вартости, на яку 
заслуговують. Чимже є сама віра, віра без діл? Не є зовсім вірою. 
є чимсь мертвим. БеЗ .1.обрих АЇЛ нема віри. · 

. Церква це не є кляса вибраних, святих людеА і Церкви не ста-
новлять якісь там АОQЇАникн чи суботники чи якісь инші сектанти. 
Церква є Христом установлене товариство людеА, яке під про
ВОАОМ Ісуса, ІіеВИАИМО укритого в Пресв. Евхаристії, А піА прово
дом ВИАимого голови папи змагає до одної ціли, виховує людеА, 
.цля Бога через освячення душ. Церква не може складатися тільки 
із святих, бо, стисло беручи, таких зовсім нема і така Церква на 
землі неможлива, бо всі ми багато грішимо (Як. З. 2. І. Ів. 1. 8). 
Непорочною церквою є тільки Церква торжествуюча. Святість. 
Церкви -як товариства є тільки релятивна. 

Членами Церкви можуть бути і грішники, хіба що ,вони зо
всім виреЧуТься Христа, як це зробили сектанти (Мт. 1~ 24; 18. 
17; ІІ _ J.в. 2. 22.). Сектанти віАстуnники стали ворогами Церквк 
і ХриСТа, збираються А радяться проти Церкви і пастирів ії (Пс. 2. 



• 
•--4). Але АареминА труА uп JDO.ael. Церu8 ІІіхто ве ..._. 
8ІІИЩИТИ, не тільки секти, ue нaaint сам сатана, бо· Церква .dlo • 
JUОАське, а Боже. Протягом АВОХ тиач літ існуаа.нНІ ЦеркВІІ рt.иІ 
вороги nереспЦували її А crrapamtct~ знищити, але ... минІ іх 
труJ.. Першим аnостатом і гонителем Церкви був І0..1.а, tІкиА onicn 
nізнавши евіЯ блу.А, nовісився. Іро.ІІ., J.ругиn ворог Церкви, згинув 
зіJ.жениА хробами (Дія 12. 23). Єрусuим ві.Аnокутував, а нароА 
ЖИ.Аівський і .АОСі nокутує за nересліАування Церкви та ії основа
теля. Нерон, цеА звір, що замучив стільки невинних христіtІІІ, 
згинув із рук невільника. Діоклетіян cnyx на тілі, а •зик Aoro зіли 
хроби. Наnолєон за те, що ВtІзнив nапу, сам сн.Аів у nзииці 7 літ; 
за те, що змусив паnу зректиа Аержави, nізніше був змуwениА 
зректися свого трону. Наполєон кnив собі з ~1ятьби nапи, L1e 
вона сповнилася 1812 р. в Московщині. Наnолєон згинув у часі 
страшної бурі 1821 р. тоАі, коли 1\ого папа-вязень ПіА VII. обхо
АИВ свої іменини. Арій розпукся в часі врочистого віз.tу. Во.1ьтер 
умер у скаженіn розпуці 1778 р., і т. А. і т. А. 

Такий, як бачимо з історіі, був кінець тих, що поборю&L'ІН 
Христову като.1. Церкву. По.11.ібниn кінець чекає n нашttх сектантів 
За іх ві.ІІ.ступнtщтво ... Не ті.1ьки буАе, а.1е вже А є. В багатьох міс
цях сектанти посхоАtІ.1tІ з розуму, були навіть випцкtt само

губств. А Церква Христова як стоя.1а, тзк стоіть і стоtІтиме .10 
кінця світа- (Мат. 21. 44), бо це .1і.1о Боже. З бігом сто..1іть ва
литься АерЖаВИ і ТрОНІІ, ЗНІІКаЮТЬ наро..1.11 і П00..1.ІІНОКі СеКТИ, а Цар
СТВО ХрІІСТUВе, ЙОГО Церква СТОЇТЬ Нt:ПОХІІТНО. 

Дослі.ІІ.ншш твердять. що це вони станов.1t1ть Церкву. Теж 
саме кажуть баптttстtІ, субuтн11кн n tІнші. Знаt:мо з історіі, Щt.• 
баптизм почався XVI сто.1., .tос.lід.нtІКtІ 1881 р., суботнtІКtІ ]Вб(\ 
р. і т. д.. Деж бу.1а ц'-'рква до того часу? Невже ії не бу.1о? Цеr~в:а 
Христова бу.1а від початку і1 б)'д'-' .to кінця. а сектанські зборtІ 
пром11нають, бо це ді.1о .'1ю.tське. Деж ті "цІ.'рКВІІ" с~~.·ктантські, що 
бу.1t1 ко.1ись? Щt'З.1ІІ, мов roca на сонці. так теж щt·знуть і теп~~.·
рішні Сt'КТІІ, а Цt·rква Хрttстовз като.11щькз \7ТtІЯГІІМІ.' nщtil\. 

Приг.1яньмося тепер б.1ІІЖЧІ.' ПtІВСтанню й nр11к~ет~~~ пr:.•·
дивої ХрttСтtнюї Цt·рt.:вІІ тз се~.:та~t. іі "''(\:t•н•~'''· щ,, Сt'І\ТІІ Ht' ма
ють ані ОАНОЇ З ТІІХ nрІІКМСТ праВАІІВОЇ церКВІІ. 

ЗactttHi:tlltt~ Ц,·ркнІІ nрt'.l.СКЗЗЗ.1ІІ "Р''Р''"" (Ісз 2. :?-3 56 і-8; 
М••х. 4 1-5). Ісус прtюбіцяв з:t.1t'ЖІІТІІ U"·pt.:R}' і tІt:H}"R:tTІІ їі из 
Ппрі (Мат. 16). CR. Павло говорІІТЬ nro ц .. ·рt.:ву, ЯІ\З J>>"l.\" іt:ну.: 
(Дія 20. 28). Гo.lORtнo Цt•ркви нзстзІюtнtк Ісу~.· ПL'ТJ':t і1 •w"'·"Y Rі.t
дав КЛЮЧі, С~бто ПОВНУ 8.'13СТЬ J'IДIITJI у ltiR ЇНСТІІТУltіі. 

Го.1овою Нt'ВІІ.1ІІ~юї Ut'JЖRІІ як міt:тtttІнш·,, ті.1а Xpttcт,,в,,t·o 
є сзм ХрІІСТОС (Еф. ]. :?2). R ц .. ·ркRі tІбt'.1.НУІІІТЬСІ н-.·~t·сні n 3\.'~Ні 
ісповід.ннки Ісуса (Еф. 1. 10). Чм"'' Ц .. ·рюш ХрІІІ.їІІВ•'Ї нз Зt'.\\.li Іtt.• 
Церква воююча. Ісус вибирає .А.1Я UерквtІ гaptt•te Ripyючttx ( Мр. З. 
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13). Зісланн1 св. Духа це початок Церквн (.Ін :!.1:-t:). В Uepal 
проповіАуєтьсw спасеннІ через віру в Христа і хрещеннtІ llliL 2. 
38--40). Церква зростала віруючнмн в Христа (.Ш.. 2~1--17~ -
З7). Поза Церквою нема спасеннІ, бо хто не в Церкві Христовій. тоІ 
не має СпасителІ ( Еф. 5.23). Корнилі А сотник був праве.аииА чо
ловік і Аістав Духа Святого, але це ще не вистарчало Аому, щоб 
спастися. Ал. Петро велів nому через хрещеннІ при..1учитиа .ао 
Церкви (Д. 10 І~. 46--47). Св. an. Пав.1о був чу.tесно навер
иеннА і прикликаний а.'Іе мусів бути при.1учениА .s.o Церкви бо 
поза Церквою нема спасения (Д. 9 1-18; 22 12-1 б). Тільu в кат. 
Церкві є правАнва наука і\ віра (1. Тнм. З. 15). Без Церкви нема пі
знаннІ прав.І.Н, бо оремуАрість Бога сталаа,знаною чер-=з ЦеркВ)' 
(Еф. З. 10). Хто не належить АО Церквtt і\ не с.1ухає їі, тоn не є 
христіянином тільки поганином (Мт. 18. 17). Церкву прав..tиву пі
знаємо по ріжних прикметах чи ознаках. А всі нижче наве.tенІ 

ознаки віАносяться тільки АО Церкви като.'Іtщької. 
І. Пра8АН8 Церква муСІІТЬ бf'І'М: o.ua, бо Ісус сказав: ,,1 є 

АОрога, ,D.Bep, правАа ... " не Аороги, АВері, прав.аи ... так ІК є о.tин 
бог, ОАНО віАкриття, так може бут•• ті..1ьки о.:~.на npaBJ.tІBa Ц.:рква 
(ДіІ. 4. 12; Ів. 14. 16). Ісус сказав: .,побуАую церкву", а не цер
кви (Мт. 16.18). ЄАність та мусить бути у всьому. Сектам їі бра
кує. В Церкві кат. є 0..1.на віра, ОАНа наука, OJ.HO ті.'Іо, ОJ.tІИ .tyx. 
о.е.ин ГосnоАь (Еф. І. ІЗ, 22 і 4. 4--6). Між сектамн нема ні о.tної 
науки, ні ОАного Ауха, ні ОАНОЇ віри, а сотки церков, вір. на)'К і т. J.. 
Це АіАсниі\ Вавилон. 

Ісус молився, щоб була о.е.на Церква і\ ті..1ьк•• та. що є оJ.на. 
є його Церквою (Ів. 17. 21 ). Ложні церкви бy.1tt nреJ.сказані Іс)·
сом, а є ними секти (Мт. 24. 4-5; 23-25). Теж nреJ.сказа.1и аІІо
столІІ (Дія. 20. 28---.30; Р11м 16. 18-17; 2 Петр 2. І-З І. Tttм. 
4. І-б; 11. Тим. 4. 3--4). Ісус говорt!В про вівці. Ікі н .. · t: з Лого 
стаАа (Ів. ·.10.1~.16 : Мт. 18.17), є ним•• сектанти зі ст;uа Р)·с
селя, Ваі\т, Мінцера і т. А. 

2. ПравАІІВа Церква муеttть бут•• Христова, бо k)"C сказав: 
"збуАую цІ..'ркву мою'' (не Руссе.1еву ЧtІ Іку ttнwy). Руссе.1ь :sа
снував свою .,церкву", Мі.'І.'Іt:р свою. Мінцер свою. РуттерфорА 
свою і т. А., отже це не є церкви Хрttстові, ті.'Іькtt .1юJ.ські. Цер
ква кат. є пр:tВ.!І.ІІвою церквою, бо З:t.'ІОЖІІВ їі сам Христос і, ІКО 
ВИАИМе товариство, на Петрі побу.е.ував. · 

З. ПравАttва Цt.•рква муСІІть бути СВtІТL СвІтою t: ті.'ІьІш ка
топ. ЦІ..'рква, бо має святого основаака Ісуса, має .lyxa св .• мас 
власть звязуват11 і\ розвязуват11, має впасть і обовІ:sок провuити 
СВОЇХ Ч.'ІІ..'НіВ АО СВЯТОЇ ЦЇЛН, має засоби ОСВІЧеННІ, ІКИМН Є С8. 
Таі1НІІ, М3Є СВЯТІІХ Ч.'ІеНіВ, ІКІІМИ Є ЧИСЛеННі MfЧL'HHKH, ПfСТе.ІІІt
НИКИ, монах11 і т. А. ·в сектаитськаtх церквах нІ..'ма нічого cnтoro. 
отже вони є ложнаtмаt церквам••· Зло в Церкві, •ке час ві..\ часу 
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стрічається, не наруwує П святости. Налр. Христос, апостоли, 
ученики творили первісну Церкву. Між ними вже бу.1о зло, був 
зрцник, грошолюбник І0.1.а. Чи те зло нарушило святість первіс
ної Церкви, апостолів чи Ісуса? Певно, що ні. Цt:рква яко така 
є Аобра, хоч Аеякі члени їі злі. Розуміється, що святість членів 
Церкви є згля.t.на, а не абсолютна. Поняття "святий" має Аt:що 
віАМінне значіння, ніж ми йому на.1.аємо. "Святий", стисло .беручи, 
значить ВИАіпеннй, віАокремлений. Таке поняття віднесено перше 
.1.0 Бога, який є віАокремлений віА світа. А що Бог є без гріха, 
тому СJІОВО "святий" набрало ширшого значіння і піА цим словом 
розуміємо безгрішний. У св. Письмі слово святий ві.аношено теж 
.а.о річ ей. Налр. святий храм ( Пс. 5. ·1,}, свята во Аа ( Чис. 5. 17), 
святий .1.ень (Неем. 8. 9). Якщо кажемо свята Церква, то піА цим 
словом треба найперше розуміти: товариство зовсім віАОКр~
лене ві.І. всіх світських товариств і інституцій. В Старому Завіті 
читаємо, що Ізраїль був святий (Ісх .. 19. б), чи то значить без
гр~шиий? Ні, бож знаємо, що иаро.1. жиАівський був грішний. Ба
чимо отже, що тут пі.І. словом "святий" треба розуміти ві.І.окре
млений, а таким власне був Ізраїль. Такимже віАокремленим то
вариством є Церква Христова. Прикмети, що їх .1.алі навоАимо, 
нцають Церкві віАрубности, тобто святости в стислому значінні 
того слова: 

а) Ціль надприроАна, ..АО якої прова.1.нть своїх членів. 
б) Божа установа, правиться Духом Св. і має Божу науку. 
в) Звязь елементів лю.І.ських із Божими. ВиАима Церква 

з ВИАИМИМ головою папою і невиАима Церква з неви.Аимим головою 
Ісусом, тобто містичне тіло Христове. Церква містична є зг ЛЯА!І~ 
свята. бо абсолютно святий є тільки Бог. (Колос. І. 24.; Рим'!:. 2.З.; 
~Ьт. HJ.I7,; І. Ів. 11 ~- 8). Церква ВИАИМа при помочі ріжних засобів, 
змага~ АО зглЯІJ.ноі святости, АО Аосконалости. Отож Церква ви
дима не є збором· свяТЇх - як того АОмагаються вороги Церкви
лише збором віруючих, що змагають до АОСконалости (Фил. З. 
12-:-14). Вірні осягають ріжні ступні АОСконалости (11. Тим. 2. 20) 
тому й на.І.гороАа бу.І.е ріжна (1. Кор~ 15. 41-42). В Церкві Хри
стовій бу.І.уть теж ·грішники, про те вчить нас Ісус у своїх прит
чах. Притча про кукіль (Мт. ІЗ. 24) учить нас, що в Церкві бу.І.е 
пшениця А кукіль, себто насіння Боже - АОбрі і насіння. д,іявола 
- тобто злі. Притча про сіти (Мт. ІЗ. 47-50) учить, що в озе
рах бу.І.е .1.0бра А лиха риба, себто .1.0брі А злі члени. Первісна 
Церква теж мала АОбрих і злих вірних, бо апостоли у своїх ли
стах часто картають христіян за забобони, неповздержність язика, 
спори й вороЖІнечу (Яков 2. З. 4; Дія. б), за безпорЯАКИ, обиАи, 
обжирство і1 пянство пі.1.час ГоспоАньої вечері, негідне n,риймания 
св. Тайн (1. Кор. 11. 17-З4), за ,.кровозмішення" (І. Кор. 5. 1.) 
А за ворожнечу АО Христа (Фил. З. 18). Самі Апостоли грішили. 



теж (Дія. 15. 39; Гап. 212-13). Бачимо отже, що в Церкві Хри
стовій не було А не буАе святих у повному значінні того слова, 
пише вірні, які осягнули більший чи менший ступінь совершенства, 
були згляАно святі, отже А Церква, що до своіх членів є зглядно 
свята. В повному значінні слова святою є Церква у своїх св. тaA
ttax, у присУтності Бога у Преосв. Евхарнстіі, у Аіланню Духа 
Святого. 

Деж є і в чому полягає святість сект? В самохвапьстві хіба! 
Христова катол. Церква перейшла і йде терновою дорогою своrо 
основника А свою правАнвість потверАжує численними муками 
А чуАамн, через цілнА час свого існування. А сектанські "цер..: 
квн"? Нічого, тільки пуста балаканина R самохвальство. 

Церква катол. є свята, бо багато терпіла А терпить за .ідею 
Христову (!'#д 2. З). Ненависть, очернення, нищення і т. п. це тоn 
1рест, якнА несе Церква через тисячоліття. Апостоли терпіли і вми
рали за віру. За ними пішли тисячі перших Христіян. Тепер тер
плять христіяни в Мехіку, Еспанії А Совітському Союзі. Читаnте 
історію французької революції, або теперішньої совітської. Па
лення св. Письма, скасування неАілі, скасування церковних шлюбів, 
заборона сповіАИ, хрещення, причастія, заперечення існування 
Бога, публичне почитання на престолах церков богині розуму 
в особі нагоі розпусниці, морди священиків та монахів, палення 
R збезчещення святинь, св. ТаАн і т. д. 

Ось терпіння, які перенесла Церква. На Церкві катол. спов
няються слова Ісуса записані Євангелистом Іваном ( 15. 19.; 1 б. 
33). Деж є хрест і терпіння сектанських "церков"? 

4. Церква Христова мусить бути і є неnомильна. Ісус був не
помильним учителем (Ів. 18. 37) і світлом для нас (Ів. З. 19). 
А що Ісус мав відійти АО Отця, отже, основуючи Церкву, мусів 
передати комусь те непомильне світло науки відкритих правА. 

Цю власть непомильности Ісус обіцяв дати і дав Церкві катол. 
через свою присутність у Пресв. Евхаристіі і через зіслання Духа 
.Святого, якиА навчає Церкву про всі правди. (Мт. 28. 1~0; Ів. 
14. 16; 16. 13; І. Тнм. З. 15; Дія 15. 28). Та непомильність відно
ситься тільки до правА віри А моралі, бо в тім міститься царство 
Боже на землі. Перші христіяни вірили в ту непомильність Церкви, 
хоча ця правда не була ще урядово проголошена. Св. ІринеА му
ченик пише: "Не треба у других шукати правАи, бо їі можемо 
найти тільки в Церкві. В неі, як у багату скарбницю апостоли по
ложили все, що належить. до правд ... Вона є дверми життя" (Con
tra haeres, кн. З. 4). 

5. Правдива Церква мусить бути соборна. Такою (тільки ка
тол. Церква, бо її ціль є зєднатн в любові всі народи в одну Хри
стову роАнну з ОАНОЮ вірою і нцією. Секти хоча змагають АО 



тог?, щоб мати своіх· чле~ів між всіми нароАами, але розбивають 
е~асть, вн?С'Ічи розАор 1 ворожнечу є отже рцwе "розборні", 
наж соборна. 

б. ПраВАКВа Церква мусить бути 8DOC'ТOJIЬCW(L Такою є тільки 
Церква катол., бо тільки вона с1гає часів апостольських. Христос 
оснув~в, а апостоли буАували катол. Церкву. Церкви сектанські, 
,.кщо ах заг~ом можна назвати церквами, оснували Міллєр, Рус
сель та инша, отже вони не є апостольськими, а тимсамим лож

ними церквами. Сектанти хоч ніби визнають Ісуса, але у них АРУ
гнА Ісус (2. Кор. 11. 4), хоч вони і Св. Письмо мають, але перекру
чують Аого кожинА АЛЯ своєї потреби (2. Петр З. 15-1б; 
Гал. J. 7). 

7. ПравАнна Церква мус~ть безпереривно тривати, бо Ісус 
сказав: ,JI з вами по всі АНі.Ао кінця світа" (Мт. 28. 20 Еф. З.21). 
Такою безпереривною в істнуванні є Церква католицька, бо три
ває віА початку аж по ниніwtІиА .1.ень. Сектанські церкви не три
вають безпереривно лише короткиА час, повстають, гинуть і т. A·r 
є отже пожні. 

8. ПравАнна Церква мусить бути вепереможва, бо Ісус ска-
зав: "ворота пекольні не переможуть її". Церква кат. ОАНнока 
стоіть через усі віки, перетривала всі суспільні бурі А замахи на іі 
життя А триватиме АО кінця світа, бо є непереможна. Натомість 
с::ектанські церкви тому, що є ложні, пропа.аали як АИМ, повстають 
нові і ті пропаАуть, бо є ложні. Церква це Аім БожиА (1. Тим. 
з: J 5) а Христос у Пресв. Евхаристіі як Син Отця в домі його 
(ЖиА З. б) є і буде все непобіАимиА (Ів. 1б. ЗЗ; ВідWр 1. 18). 

Бачимо отже з повищого, що всі докази промовляють за 
тим, що тільки катол. Церква є правДивою Церквою ,а секти це 
лож ні "церкви". 

2. Назва Вавилон (по ЖИАівськи '::13 аід .,.,~ = помішати) 
походить з того, що ГоспоАь помішав одну мову, яка була на 
землі, розбивши її на багато наріч. Про це знаємо з Біблії (Бит. 
і 1. J-9). Бачимо, що сама назва Вавилон означає замішання чи 
помішанни, отже та назва віАrіовіАає саме сектам, а не Церкві ка
толицькіА. Пригпяньмося бли·жче сектам, а побачимо, яке між 
ними замішання. Науки тисяч ріжних сект ріжняться між собою, 
суперечиї самі в собі, помішані з н~йріжнороднішими блуАами. Всі 
секти взаємно поборюються, виклинаються, перетягЩРть АО себе 
членів з инших сект, обкиАають себе болотом, вихвалюються 
своєю святістю А пізнанням праВАН називаючи инших грішниками 
і т. д. Одним словом сектамство це мішанина понять і переко
нань, це правАнвид Вавилон. Церква католицька не є Вавилоном, 
бо в ·ніА панує лад, порЯАОК і єдність науки, в ній нема :,амі
wанІ:'я· Сект є тисячі (в однід Польщі є коло 40), а Церква катол~ 



О.І.Иа. В Церкві кат. є одна віра, а між сектами що голова, то ииша 
віра, а о~.еякі то А зовсім не вірять навіть у Бога, ииші знову не 
знають, у що вірити, стратили рівновагу, Адуть манівцями; о~.ума
ючи, що зближаються .1.0 ·Бога, віuаляються від Нього. Та ріжно
ро.І.ИіСТЬ понять, релігійні сварні між сектами, цеА "Вавилон" має 
свіА початок у сатани, якиА називає христіянетво Вавилоном, 
і під покришкою Євангелія ширить безбожність, якиА натхнув за
розумілі А гор.І.і оо~.иниці, щоб паборювали правду А ширили блу.І.. 

Вавкпои-мати це всі секти світа, а безбожність, грубнА ма
теріялізм це Вавилои-о~.очка, бо зроджені сектаиством. Сатана, щоб 
поборювати Церкву Христову, організує "таАиу беззаконня" 
(2 Сол. 2. 7), себто сектанство, атеїзм, матеріялізм і т. д. 

Сектамство діАсно чужоложить з атеїзмом, бо хоч не люб
ляться і є инших Поглядів, то всеж себе взаємно спомагають у по
борюванні Церкви Христової (Відр. 17, 5.). 

Те очернення, яке кидають секти цілому христіянському сві
тові, називаючи Аого Вавилоном, свідчить, що сектанство не має 
нічого спільного з христіянством, а тим самим, що воно є анти

христом. Але не_. сповнилося те, чого секти бажали і предсказали 
на 1918 рік (Іс. ·ztl. 9._ · ) Хрис:rіянство не впало ~ і не було кинене 
в море, як млиновнА камінь. Щож це означає? Те, що христіянетво 
не є Вавилоном, і що всі ці тексти відносяться не до христіян
ського світа, а до сектанства, атеїзму і т. п. Так, що всі пророц
тва Єремії А инших сповняться, але не на христіянстві, бо це Боже 
'!ІІ.іло" а на головах тих, що копають гріб для Христа Бога і його 
Церкви. Упаде сектамство А безбожництво, а від упадку того 
Вавилону здрігнеться вся земля, а плач іх залунає поміж всіма 
народами (Єрем. 50. 46). 

Що ж АО виходу з Вавилону (Відкр. 18. 4), то цеА текст від
носиться саме до сектантів, які покинули правду А пішли у Ва
вилон. Думаю, що многі, попавши в сіти диявола, а не бу.11.учи 
утвердженими у вірі, пішли у Вавилон в ,11.обріА вірі. Нещасні, опа
мятаАтеся, wукаАте Госпо,11.а покіль час, покіль близько вас. Опа
мятаАтеся, доки бу.11.ете терпіти зневагу Божого імени, святотат
ства А богохульства між сектами- Вавилоном? ЦеА текст ві,ІІ.но
ситься саме до тих, що в добріА вірі попали у Вавилон і .11.0 них. 
кличе Госпо,11.ь: "ВИЙАН, люде міА", бо вони колись бvли Божі, а те
пер стали АНявольські діти, але Господь милосер:П.нИА кличе іх, 
щоб вернулАся назад до його Церкви А жили. 

Що сектамство саме є інституцією дия1іольською, є Вавило
ном, про це свідчать і оте~ два факти. Перше сектанство, як скрм
тиА ворог христіянетва є Підnомагане явнім ворогом Христа, себто. 
ЖІИдами. Друге, сектамство оодить безбожність. анархізм, банди
тизм, неморальність J т. д. На доказ першого наведу одно мirue 
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з Русееля яке компромітує його і всі секти, (VII. 235): "жи.а.івські 
міліонери тісно звязані з сектанськими проповідниками, які А.ІІ.утt. 
на їх послуги. Директори багатьох банків на "Вол-стріті" в Ню
йорку є основниками, членами А покровителями ріжних сект. На
чальник О.ІІ.ного статистичного бюра згаданих банків Р. В. Бебсон 
у листі, призначенім для втаємничених одиниць дає такі завваги 
щодо сектанських "церков": "Вартість маших вложених грошей ... 
залежить ві.а. СИ.(ІИ наших церков (сект) ... Оплачувані проповід
ники є тими, що на іх імя більше полягаємо, ніж на уряJІ.никах 
і а.ІІ.вокатах... Підпкраймо секти А їх проповідників". Це не по
гребує коментарів. Всі маАже банки американські є ЖИJІ.івські~ 
ясно отже для кожного, чим є сектавство і на чиїх послугах. На 

послугах універсального юдаїзму. 

' Дальше приrляньмося, які овочі .11.ає сектанство, а по ово
чах пізнаЄМ(? дерево. Злучені Держави це централя, всіх маАже 
сект, яких· є там найбільше і то всіх родів. Коли б сектанство 
мало .а.о.а.атній вплив, то Америка булаб п1д ~·лядом моральним 
ідеальною .а.ержавою. А чи так є? Де є більшиn бандитизм і злодіА
ство? Де найбільше поширеннА атеїзм? Де наАбільше зуживають 
морфіни, кокаїни і т. д.? Де наАбільше насильств, убивств, обманств~ 
самогубств і. т. д.? Хто не чув про американських гангст~рів. 
про малолітніх хлопців, яких бандитськиА чин уважаєтсья за ге
ройський? Хто не чув про американські спелюнки розпусти А пЯн
ства? Де є; більша любов і погоня за золотом, де й яка суспільніс1'Ь 
більше пересякнена тим грубим матеріялізмом? Де є більше нервово 
хорих? Один американський психольог прийшов до виснов.~у, що 
за яких 200 літ ціла Америка буде домом варіятів. І дН:kно так є. 
Тисячі осіб у погоні за золотим ідолом так підкопали своє здо
ровя, що тільки один крок лишається ім JJ.O "варіяцтва". Сектан
ство теж шукає за тим божком, але прикриваючись Євангелієм 
Пастори А проповідники це переважно матеріялісти й безбожники. 
Деякі з них держать навіть льокалі розпусти й піяцькі нори. Мо
ральна вартість сектамських проповідників JJ.yжe низька, працю
ють тільки за гроші. Де в них є посвята, відречення світових дібр 
і розкошей" відреченн~ самого себе, як у Церкві католицькіА? Од· 
ним слов~м, сектавство це знак духової гнилі А морального 
упа.в.ку, це .в.жерело всякого зла. 

Це і є тоА Вавилон, якого прооQразом є біблійнии ьавилон. 
ПоJJ.ібність прообразу до сектанського Вави:юну .ІJежить ос1: 
у чом~. Багатство, слава, розпуста, кровопролиття, ідолопоклон
ство (золотий божок) і т. п. Це все овочі сектанства. 

Всі ті прикмети відносяться А .10 Вавилону-дочки, якою Е 
атеїзм. Про нього всі так багато знаємо, що нема потреби ш~о~рше
про це розписуватися. 



Даремно сектаити очорнюють Церкву католицьку, називаючи 
Та Вавилоном. Всі ознаки, прикмети й пророцтва доказують, що 
тим Вавилоном є сектамство і атеїзм. Тому всі, що покинули Хри
стову катол. Церкву А перейшли АО Вавилону, повинні покинуr~ 
його, як-що хочуть уникнути гніву Божого А кари в судний день. 

ДальJІJими своїми вивоАами про знищення христіянства, про 
-бунт розярених мас, про криваву анархію А червону революцію, 
npo знищенни всіх законів, права й порядку, про знищення всіх 
_ христіянських А ер жав і націй (крім жидівської), про участь до
-слідників у тім ділі нищення ... дослідники скиАають маску Єванге
лія, показуючи своє правJІ,Иве обличча, якому можна Аати тільки 
'йАНО імя - "сатана - антихрист". Доказом ~ого є їх вище наве
.Аені сатанічиї тенденціі. Дивним АИВОМ є, чому власть, яка має 
·силу, дозволяє ім ширитися А не викорінить тих, що явно висту
пають проти неі. 

Жа>ІU,а пімсти, анархії, огню, нищення - це все свідчить, 
що досліАники не мають нічого спільного з Ісусом Христом, з Бо
rом любови А милосердя... Дослідники, це секта сатаністів, бо 
їПропаrують ідеі сатани ... 

Оrже не Церква катол. є Вавилоном, а секти А везбожництво. 
З. Текст св. Письма Мат. 16. 17-19 є одним з найважніших 

у боротьбі з сектанством, бо доказуючи установлекня примату 
і заснування Церкви Христової, JІ.Оказуємо всю науку Церкви като
лицької. Тому-то вороги Церкви Христової, секти, на спілку з без
&жниками стараються збити цю правАу віри при помочі множе
сrва брошур. Секти подають таку інтерпретацію цього. місця, 
·'ЯКа б оnрав.в.увала іх відступництво. Ліберальні критики ВЇ.ІІ.КИда
lОТЬ цей текст зовсім і кажуть, що він є інтерпольований. 

Лютер, батько сект ан ства, каже: .Concludo verbum Christi 
·маt. 1 б ad nullam personam pertinere, sed ad solam · Ecclesiam in 
spiritu aedificatam super Petram Christum, non super Papam пес 
-super Romanam Ecclesiam•. 

Всі секти, поясняючи цей текст, кажуть, що Христос будував 
церкву на вірі Петра, але н~ на Петрі. 

Гарнак, почавши віА 1880 р., намагався доказати, що ча
стина цьоІ'о тексту є інтерпольована, бо в Діятессароні Таціяна він 
-авучить так: ,.8-r& triJ tl xfJ#pf}S nl n~.la& d'~ov ~ xa-r•oжvaovo&'ll oov'' • 
.Бракує отже слів xal hl ~a.m, Пj nh(lii olxotJoJІt'JatІJ f.'OV п)t1 
lxxl"nln.", які є інтерпольовані в 11 стоп. в Римі. Христіянські пи
сьмеІ1Ники Аругаго століття нічого не знали про цей текст. Проти 
цих приnущень· Гаркака промовляють такі рації. Діятессарон не є 
міро.ІІ.аАним, бо ~в .. Ефрем не мав на· цілі ПОАаВати текст св. 
Т1ись~а в цілості. Діятессарон знаний нам тільки з вірменсt,кого 
11ерекладу коментара св. Єроніма, Ае не всі тексти бул.и вваж~ні. 
'Св. Юстин і ·св. Іри·неА цитують Матея 1 б розд. в цілості fDiaJ. 



cum Tryph. 100; Adv. haer. 3.18). Крім того є ще один документ, 
якиА безсумнівно ·доказує, що текст цеА не був у другом}' віці, як 
каже Гарнак, інтерпольований. Цим документом є апокриф "Evan
gelium secundum Hebraeos". ЦеА апокриф ;ювстав десь при кінці 
лер~ого або на початку другого століття. Тут згаданнА текст на
ходиться без зміни, як у Матея, тільки замість "Bar jona" написано 
vU • l(IJdt~t~otJ'". З того виходить, що інтерполяція в другому віці 
була неможлива А Гарнак не має тут наАменшої рації. Слова: 
"і на тіА скалі збудую" ... не говорять нічого про віру Петра, тим 
більше, що віра у св. Петра не була гідна подиву. Петро вирікся 
lcJCa тричі, а Ісус назвав А ого навіть "сатаною••. Нема отже рації 
під скалою розуміти віру, тим більше, що св. Письмо, говорить 
виразно "tu es Petra, et super hanc Petram" ( староарабськиА пе
реклад) "тв е скапаІ ва тіА aaud збужую ..... 

В грецькіА мові на означення "скали" було три вирази: nl-r('a, 
nhtn~ і лi-r('m;. Цей останній був уживаннА завсігди в мужеськім 
роді. Отже в грецькім оригіналі є граматична неправильність, 
яку можемо пояснити тільки тоді, коли приАмемо, що nhpn~ оз
начає тут імя власне мужеське, отже слова Ісуса саме pertinent ad 
personam, тобто відносяться до особи. 

Не перечимо проте, що Ісус є головою Церкви. Він є го
ловою, але невидими~~ а що Церква є теж інституцією видимою, 
тож мусить мати А видимого голову. Петро А апостоли є камінням 
фундаМенту, але голова Церкви є угольним каменем. Апостоли не 
є тим самим камінням, що Петро, бо св. Письмо розріжняє .. J.t1«to~" 
і~~'', або камінь і скалу. апостоли є камінням фундаменту, 
а Петро є скалою, великим кам~нем або угольним. 

Що св. Петро є установленнА головою Церкви, свідчать теж 
<:лова "паси вівці мої" (Ів. 21) і текст Лу 22,32, де говориться, що 
"Петро є утвердженням АЛЯ вірних". 

Ісус віддав Петрові ключі царства небесного, що є ознакою 
nевної власти. 

Ісус виріжнив ап. Петра, .иц.~вши Аому t:>собливе імя, беручи 
Аого З собою на гору Тавор, показуючись йому першому по во
сісресенню (Лу 24, 34; І. Кор. 15, 5). 

Св. Петро виступав завсі,ІІ.и як голова апостолів, навчав 
у .в.ень св. Духа в імени всіх апостолів, приняв перший жидів до 
Церкви, відтак перший приняв поган до ·Церкви в Кесарії, запоря
.в.ив- вибір нового ·апостола н·а місце. Юди, першиА зроб~в чудо 
А. його .в.умка rаерейwла на І. Соборі в Єрусалимі. Св. Павло по на
•ерн~нню зараз представляється Петрові в Єрусалимі (Гал. 1.18;2 
2.). Отже апостоли признавали. його першенст~о. Єванrедисrи, 
&ІІчистtючи ап·остолів, подають Петра. иа першому місці. 
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Св. Петро був єп. Риму (42--67) і там nоніс мученичу смерть. 
У р. 65. пише посланіє з Риму (1. Петр 5.13). 

Папа Климентій римський коло НЮ р. пише: "тут згинули 
замучені Петро А Павлч з великим числом вибраних". 

Св. Климентій єп. АнтіохіАськиА (tt07) називає римську 
Церкву "начальницею св. союза вірних". 

Це все промовляє за приматом і головством римського єпи
скопа, тобто папи. 

4. Кожна інституція мусить мати свою управу. Держава має 
урядовців, що дбають про порядок. Школа має управителя, учи
телів і учеників і т. д. Як же Церква, це найбільше на світі товари
ство може обійтися без проводу, що ,1,бав би про їі ,1,обро? Ісус~ 
основуючи Церкву, .1.ав іА закони писані, тобто св. Письмо, А усні, 
тобто св. Передання. Вінже настановив управителів, які бережуть 
тих законів, подають їх до відома загалу, о,І,ним словом, дбають 
про лад і порЯ.І.ОК у Церкві. Тими від Бог а установленими управи
телями є .1.уховенство. В ,1,ержаві, в школах, при війську, взагалі 
у всіх організаціях мусить бути голова А цілиА ря.І. підлеглих 
більших і менших урядовців, бо инакше немислимиА порядок. Так 
теж і в Церкві є голова А цілий рЯА ріжних ступнів духовенства. 
Це А є єрархія. ПоАібно АО того, як у тілі багато членів, а кожний 
із них має своє при~начення, так теж і в Церкві (Рим 12. ~15; 
І. Кор. 12). В старозавітній Церкві віАкривав Бог правАу не всім. 
лю,ІJJІм, лише вибраним, себто пророкам, патріярхам і первосвя
щеникам. ПоАібниА порЯАОК є теж у новозавіткІА Церкві. 

Духовенство було преАсказане в Старому Завіті (Іса бб.ІS---:-
22). Ісус, заки оснував Церкву, вибрав учИтелів і апостоліn (Мр. 
3.13) і підготовляв іх АО того звання (Мр. 4.33; Дія 1.3) і посилав 
іх пропові.І.увати (Мт 10.5; 28.18). Тільки .1.0 вибраних сказав 
Ісус: "Ідіть, навчайте всі народи". Якимже правом сектанти про
повідують? Хто їх вибрав і. післав? Тільки вибраним Аав Ісус пра
во хрестити та орнАмати до Церкви, бо тільки до апостолів ска
зав: "І.І.іть, навчайте ... крестяще i:lt в імя Отця і ~~на і Св. Духа••. 
Хтож дав право сектантам хр,естити? (.Мт. 28.18; 18.17; Мр. 
1б.1~15;.Лу 10.16; Жид. 2.3; 5.4. Рим. 10.15; Яков. 3.1--·2;.5.14; 
Дія 20.~R). 

dтже тільки вибраним поручає Ісус управу Церкви. (Дisr 
14.!23~ 20.28; І. Пет .5.1--6; І. Тим. 3.15; Єф. 4.11-12). Тими ви
бр.аhими були апостоли, а опісля ті, що іх вони вибрал11 А наста
но~или на своіх наслі,І,ників, і т. А· аж по нинішинА ,1,ень (Мт. 
28.20). Тільки в Церкві катол. є цеА. безпереривний тяг вибраних 
апостолів і учеників Христових. Апостоли розуміли слова Ісуса 
не ннакше, як тепер Церква кат. (Дія 1.2Q-..-2б), тому теж в апо
стол~ськи.х часах не всі були презбітерами, і не жrонебу.І.ь і не тоА, 
що хотів, а тоА, кого вибрали і рукоnоложили ·апостоли (І. Тим 
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4.14; 5.22; 11 Тим 1.6; ді• 14.23). За часів апосто..1іа бу.11и в•.: сту
пні, тобто єрархіJІ. були єпископи, п~3бітсри А .ам•кони (ді• 
15.23; Филип 1.1.; І. Тим. 3). В • .правилах апостолів .. читаємо: .. Є
пископа хаІі висвичує .tва або три єпископи, преJ6ітерів і .tи•коніа 
.о.tин єпископ" (Тит 1.5). Порt~.tок цеІ установив Ісус (Еф. 4.11-
13; І Кор. 12.28--29; Ді• 20.28). Ніхто не може бути пре36ітсром 
сам із сt:бс, •к а.е є у сектантів (Жи.t ... t.5; Ів. 15.16). Вибір пору
чив kyc: апостолам. (Мт. 28.16-20; Мр. 16.14; І. Кор.І2.29). Пре 
збітера висв•чує не збір чи rpoмa.u вірних, •• це є у ссктаиrів. 
бо ласка уАілJІєтьс• через положеннІ рук св~щеиства, а не вірних. 
(1. Тим. 5.22; 11. Тим. 1.6). ЦеА безперервниА тяг .1аски перехu.tить 
віА Ісуса через апостолів аж .1.0 сучасного ..tухов.:нства. (І. Тим. 
4.14). Св. Павло поручає Титові висвІчувати презбітt:рів, а не збо
рові. Вірні лише вибирали, а висвІчували апосто.1и або устаиов.1сні 
·ними єпископи (Ді• 6.3--б). 

Апостоли А іх нас..1!А!Іики М810Ть спецімьне пuручснни м.",,.,_ 
тися в імени Аругих ( 1 н 21).; ~а. ·), віАпускати гріхи (Ів. 20.23), 
приносити безкровну жертву, тобто правити С.1ужбу Божу t•lJ 
22.20) і т. А. 

0Аним словом апостоли, Аістали ві..t Ісуса таку в.1асть, .ику 
Він Аістав віА Отця Небесного: "Так, RK післав мене Отець, t1 по
силаю вас". Отже апостоJІИ ма..1и право і власть звизуватІІ, розn
вuувати- ВіАпускати гріхи, висвІчувати, вибирати Іі посн.1атас 
Аругих і мали право ту власть персАати ..tругим, що А робн.1и, на
становляючи єпископів і презбітерів (ДіtІ 14.22). Як бачимо, це 
все, чого вчить і що практикує Церква като.1ицька, є устан()во,., 

Божою. 
Духовенства треба слухати А Аому повинуватІІСЯ (Лук 10.11); 

І. Петр 5.5; ЖиА. 13.7). Духовенству на..1ежитьс• пошана (1. ТІІМ 
5.17; І. Солун. 5.12-13; 11. Петр. 2.9-10; IO..t ~). ,.6.1аговіІі пе
реА ГоспоАом і поважаА його священиків ... і не покІІ.ІаІі с.lужtrт.:
лів його" (Сирах. 7.31~2). Гріхи свJІщеннків не нищать їх &1а
сти ЇІ си.'Іи служити Службу й v:tі.1яти таІін (1. Ів. 1.8). хіба. що зов
сім виречуться Христа (~~·о. в; trЦ ~#. ..; .U.1.. 2.13). 
Духовенству належиться уАержання віА вірнttх (-.&І!! .'1ук. 
8.3; Гал. б. б; Филип. 4. 1б; 11. Кор. 11. 8). На38и .. учаtте.1h", .,Іtастаs
ник" або "отець" не противляться св. Письму ( 1і. 1.~~; Єф. ~ 11: 
ЖиА. 13.7, 17; Га.1. 4.19; fL :І-12- ; І. Кор. 4.15; Дія i.2J. Н:\D.:.Іениn 
сектантами текст Мат. 23.8. ві.1носитьс• .10 віrн• ( 11. Кор. 4 ). 

Бог установив Ауховенство .t.1Я виключного обс.1угоRуваннч 
святині по віки вічні (Ісх. 29.9). З історії знає.11о, шо в Старом)' 
Завіті Ауховенство теж ма.1о своіх противників, і знаємо, tiK3 

стріJІула їх кара: "і розступилася 3tмля пі..t ним11 і виІАwов огонh 
і по;жер їх" (Чисел. tб.1-50). Такоіж кари не:хаІі СП'>..tіваютьсtІ 
й вороги новозавітного Ауховенства. 
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Вкінці треба Іuначити, що ко•на секта nоОорІоІм• ..._ 
І nрав.анве .ауховенство, має своє ,,.ауховенсnо... C80D CpІpJdD. 
Стуnнuи у іх ерархП є: брат-керманич, nроnовІ.аник, АІІІІОВ, аа
стор, суnерінтен.аент, єnискоn і т. н. 

5. Очерненн•. що nапа є антихристом похо.аить аі.а 808А& 
ересей Мартина Лютера. Св. Письмо нічого не говорить npo те., 
що голова Церкви Христо.юі бу .ае антихристом, бо це ж нісntітнИWІ. 
Але Лютер, хоч го.1оснв, що св. Письмо є о..tинокнм .ажере.1ом вір81., 
ви.аумав і став ширити б.1у..1.и, яких нема у св. Письмі. Ми хри
стіяни і взага.1і цілиІі світ знає, що товариство .1ю.аеR, wке н&ІІІ
ваємо Церквою, на чо.1і з папою і під. прово.Аом ..tуховенстаа nобо
рює царство сатани, поборює з.1о і змагає ..to поwиреннw царства 
Божого на ycilt зем.1і і в серцях своїх вірних. Як отже мож.1иао. 
щоб сатана проти себе воював? Як є можливо, щоб антихрист го
лосив Христа і його ід~ї? (Мт. 12.25-26). Uc розуміють ті.1ьк11 
сектанти, ті втаємничені пок.1онник•• Руссе.1я, .іlІІЛера r. инwих 
єресіархів. 

Загляньмо .ао св .Письма (не до творів Pycc~.1t1 і т. п.), що 
вони говорять про антихриста. "Многі зво..tителі увіАw.1и у світ., 
котрі не визнають kyca Христа, що приІіwов у ті.1і, а такнR зво
..аитель і є антихрист" (11. Ін. 1.7). "І всякиІі ..tyx, котриn не визнас 
Ісуса Христа .... не є від Бога, це дух антихристів, про котроrо 
чули, що приRJІ.е ..,і тепер вж~ є у світі" (1. Ів. 4.3). 3 вищенаве.ае
них текстів висновуємо: 

а) Антихристів буде багато. А що папа є ті.1ьки о.tин то паnа 
не антихрист, є ним секти, яких саме й є баrатп. 

б) Антихристів дух не бу.з.е вірити в Христа-Бога, що приА
шов у тілі, і т. JІ.. Папа вірить у це й гоJ1осить цю науку при помочІ 
.11уховенства по цілому світі. Отже п~па не ант••христ, є ним сек
танти та безбожники і жи.1и, які не визнають Хр••ста Бога n заn~ 
речують цю основну прав.ау католицької віри. · 

в) Антихрист матиме себе за Христа. Папа не має с~ аа 
Христа, тільки за слугу Христового, за с.1угу с.1уг (servus servo
rum), натомість J.ОСЛі.ІІ.ники гоJ1осять і вважають себе за Христа 
Месію і то .,великого", не такого ма.1ого, як був Ісус. Це А е .ІJХ 
антихристів. 

г) Антихрист буде звод.ите.1ь. Папа нікого не зводить, н~ 
мість сектамство і безбожництво нічого більше не має .10 роботІІ 
ИК ЗОВJІ.ИТИ ЛЮJІ.еR Ві.ІІ. праВдИВОЇ віри на СВОЮ .1ожну, або .10 бе3-
вірря, бунтувати проти авторітету Церкви (Ю.а. 11.) і т . .t. от•е 
сектамство й безбожність є rим антихристом-зво.ІІ.ителем . 

.11). Антихрист - ик вказує саме с.1ово ·- ВІІстуnатиме 
проти Христа А усього того, що його tiara.ayє. Папа не анt'туnк 
проти Христа, отже не є антихристом. Секти разом із бе3бо......_ 



ми ненави.а.нть і зневажають хрест, зневаж~ють св. Письмо, писане 
образово, себто образи, перекручуть прав.а.и ві.акриті, зневажа
ють установлену Ісусом JІ.уховну власть, зневажають самого Ісуса, 
присутнього у св. Тайні, і т . .а.. і т. JІ.. Отже секти А атеїзм це анти
христ. Сатана запожив цю "тайну беззаконня", себто сектамство 
і безбожіє як опозицію, щоб спільно з АВОХ фронтів поборювати 
Христа. Сатана вишукав між людьми гор.а.их і зарозумілих, нкі 
мають себе за святих~ за богів, за Христа, за спасителів світа ... 
Так отже секти А атеїзм це дух антихристів, це антихрист, нкиА 
мав своїх пре.а.теч від самого початку Церкви Христової. Най
перше жидівські книжники виступили проти Ісуса, опіслн Ю.аа 
А ріжні секти від початку Христіянетва аж .а.о нашого часу. Секти, 
щоб віJІ.сунути ві.І. себе підозріннн, що це вони є антихристом, за
ки.а.ають це католицькіА церкві, очорн1010чи ії наАнесовіснішим 
і цілком не христіянським способом. Не перечимо, що в Церкві бу.1и 
nогані одиниці, були вовки в овечій шкірі, були і є о.а.иниці, що пі.а. 
nокривалом Євангелія служать сатані... Алеж це все не значить, 
що ціла Церква катол., що всі священики погані, що папство це 
антихрист. В первісніІі Церкві було 12 членів, а між ними був один 
~ихрист Ю.а.а. Чи ж на ціА пі.а.ставі можна твер.а.ити, що пер
нісна Церква це система антихриста? Певно, що ні! Ю.а.а був анти
христ, але инші аnостоли були тим, чим були, були Церквою Хри
стовою. Так теж мається річ і з поганими лю.1,ьми та вовками 

в Церкві кат. і ніхто не має права через о.а.иниці обвинувачувати 
загалом цілу Церкву. 

Прикмета антихриста є пі.а.лість, пі.а.ступ і т . .а.. Це правда, 
але ці прикмети ві.а.повідають саме не nаnству, а сектанству й без
божництву. Хто ж є більше пі.а.стуnниА, облудний і жорстокий, як не 
людина без Бога __. атеїст? Хтож має більші претенсії АО свято
сти А до божества як не сектанти? Всі отже секти й атеїстичні 
організації це антихрист. 

Щож до напису Vicarius Filii Dei й числа 666, то це нічого 
н~ .а.оказує. Перше, секти є непослі.а.овні в .а.оказах, бо всю.ІІ.и але
горія, а тут уже буквальне розуміння. Чому така нагла з...,іна? 
Друге, можна найти тисячі ріжних назв, з яких на цеА спо"сіб 
можна вичислити число 666. ·Вкінці інспірація св. Письма не є нер
бальна (Г~ .. Ji.C!.~. "ЦІ. через це теж: могли закрастися деякі похибки 
nі.а.час численних його переписувань. Так мається річ і з числом 
666. Деякі старнині тексти Св. Письма мають 666, а деякі 616. 
Котрий отже з них правдивий? З того висновуємо: якщо зайшла 
помилка, то Дух Св. не інспірував того місця, отже воно є мало
значне і не відноситься ні до віри, ні до моралі, і не можна на нім 
будувати жадних теоріА. 

В VII. кн. 230 ст. Русселя- читаємо: "перше насіння аnокал. 



невісти це антихрист, а Аруге святі АОСЛіАннкн". Бачимо отже, що 
.антихрист і АОСЛіАннкн це ріАні браття. Брат Руссель не спо.аі
вався, що у своїх "інспірованих" творах виписав на себе і братів 
таке СВіАОЦТВО. 

Що АО війни, карІf смерти Я тюрми в христіянських .І.ержа
вах то річ мається так. 

ВіЯна, тюрми, кара смерти і т. п. є АіАсно злом і цього за 
наукою Євангельською не повинно бути в хрнстіянськіЯ Аержаві, 
але це все є АОказом, що люд.и є погані, піАступні, злобні З.І.атні 

АО всякого зла ... І що було б, якби усунено напр. тюрми як кару 
.за провини? 

Тут злом не є війна, тюрма Я кара смерти яко такі, а злом 
є люд.ська злоба, nюАська звірячість. Копи суспільність буАе ви
хована так, що кожинА П член буАе ЛЮАННою в повнім значінні 
цього слова, як кожинА буАе практикуючим хрнстіяннном, тоАі 
війни і тюрми самі устануть, як щось непотрібне. Отже боротьбу 
.з цим злом не треба проваАНТН віАмовою ВіА віЯськової служби, ин
щенням інституцій і т. п., але вихованням усіх членів суспільности 
на nраВАНВИХ ЛЮАеЙ. Церква виховує ЛЮАеЯ у лагіАНОСТі Я любоnі, 
'.але те зло, якими· є кара смерти, тюрма, віЯна Я инше зло в••хо-
вують суспільність, що так скажу, насильно. Секти стоять на сrа
новищі, що треба ві.І.кинути те зло, яким є тюрми і т . .1,. Церква 
стоіть на становищі, що це булоб згубне АЛЯ ЛЮАства, АОКИ ЛКJАИ 
є несовершенні. ПреАставмо собі, що нема суАів і поліції ... Чк 
не повстааби масовнА банАнтизм і анархізм? Отже причиною зла 
-є не христіянство, а люд.:ька злоба Я занедбанt:я Христових засц. 

б. Ніде у Св. Письмі нема написано, що суботники це ц:•f)ква 
Христова, ніде незгаАує Св. Письмо про якесь ві.І.КИhсннч 1844 р. 
Про це викла)Іає тільки пані. Вайт чи Міллєр, але ми хрнстіянІІ не 
є їх ученикн і тому Н!' обовязані їх Слухати. 

Папа нічого не змінив, а тільки потнердив те, що запрова

...цили Апостоли А перші христіяни, те, що вже увійшло в з~ичаА. 
Чому Суботники не накиАаються напр. на Магомета, якиЯ і не
Аіnю відкинув і улюблену аАвентистами суботу, а установив пят
ницю, А міліони хрнстіян огнем і мечем змушував святкувати цеА 
.день. Чомуж цвентнстн Магомета не вважають за антихриста, 
а пятннцю за образ звіря й печать антихриста? Чому у них така 
ненависть саме д.о папи й до неділі? Єсть инша власть, яка Аійсно 
-сповняє пророцтво Данніла - це власть комуністична. Вона ска
сувала всі закони Божі, вона скасувала святі дні, а замість се.ми
.д.енного запроваднла 5 деннні\ тнжАень, і то на те, щоб запере
чити Св. Письмо, щоб люди забули й неАілю й суботу святкувати ... 
Чомуж большевиків не називают~ суботники антихристами? Таж 
.ІС')льшевики самі кажуть, що є безбожниками, що є антихристами, 
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і виповіли явно війну Богові. Чомуж ви того не бачите, панове сек
танти, чому не осуАЖ)'ІЄТе тоі влци, яка сама признається АО 
антихриста, а накиJІ.аєтеся на преАставителя цілого Христіян
ського світа, апостола праВАН Христової, якRА ніколи не касував 
ніяких святих JІ.нів і законів Божих? Чи не йJІ.ете ви, панове аJІ,вен
тисти, рука в руку з комунізмом і ЮАаїзмом, щоб знищити знена
ВИАЖену Церкву Христову? 

А печать це ніяка субота, а Дух Святий, (11. Кор. 1. 22). "Він 
же запечатав нас і JІ.ав зцаток Ауха в серцях наших" (Еф. 1. 1З), 
.,Ви запечатані Духом обітування святим" (Еф. 4. ЗО). "Не засму
'ЧуАте Духа Святого Божого, котрим ви запечатані в день викупу". 
А деж є в св. Письмі, що цею печаттю має бути заховання суботи? 

У ВіJІ.критті Ів. 1 З: 17 читаємо, що тільки тоА, хто має пятно 
звіря, буде купувати і проАавати. Невже суботники нічого не ку
пують і не проJІ.ають? Певно, що купують і продають, отже А су
оотники мають "пятно звіря". Цікава річ, де дівають суботники 
nятно звіря у тих, що перехоАЯть до них з віри христіянської? 

Щож до виходу з Вавилону, то цеА текст, як було згадано 
вище, відноситься до тих. сектантів , які в добріА вірі покинули 
Церкву Христову катол. А перейшли до сект, до Вавилону. Церква 
є матірю не тільки для праведних, але А для грішних, яких сектанти 
цураються, тому, що Ісус сказав: "здорові не потребують лікаря, 
а хорі"; Дальше тому, що Ісус сам приставав із грішниками, Ісус 
навчав у причті про кукіль, щоб "обоє росли разом аж до суду", 
Ісус наказав прощати провини 70 Х 7 разів. Вкінці всі люди 
є грішні, а тільки горді _сектанти кажуть, що вони святі й тому 
nокидають мнимий Вавилон. 

7. Вже того одного, що кожна секта називає себе правдивою 
і святою, а всі и'нші секти Вавилоном і грішними, вистане, що(')и 
саме у сектанстві бачити Вавилон. Брак єдности, сварня, ворож
неча не тільки поміж поодинокими сектами, але А у середині са
мих сект поміж зборами і пасторами завсігди якийсь спір на тлі 
віри, поглядів, старшинства і т. п.; брак виповнення основної за-

. nовіди Христової "як будете мати любов між собою", "щоб ви 
були одно, як Я і Отець". Це все є прикмети Вавилону, тої системи 
~.антихриста. Про це була вже бесіда. 

Сектамство тільки підшивається під христіянство, щоб по
казатися ангелом світлости і тим легше зводити багатьох 
(2 Кор. 11. 14). 

V. ПРО ЦЕРКОВНИй УСТРІА І ОБРЯДИ. 

Суботники вчать: 

1. Кожний член церкви обовязаний платити десятину, на цілі 
,агітації, тобто "навертання" псевдо-христіян на правдиву віру. 
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(Лев. 27. ЗО; Мт. 2З. 2З). Наша любов АО Бога показується в тому. 
скільки ми Ааємо на ту ціль (U Кор. 8. 8.). Отець небесниА про
славляється Аесятиною (Ів. 15. 8) і нею віААаємо Богові честь 
(Мт. б. 21). Десятиною можна витребувати у Бога благословення 
(Малах З. 10). Пропові.І.ників треба пімерF-1ТИ матеріяльно (1. 
Кор. 9. 7-11; 11. Кор. 11. 7-9). 

ВсІ секти вчать: 

2. Церкви не потрібні. "Бог у нерукотворених храмах живе•~ 
(Дія 17. 24). Бог є ВСЮАИПрисутниА і ВСІОАН можемо АО Нього 
молитися. Ісус не приказуааа молитися в церквах. Ми самі є цер
квою Божою, храмом Духа Св. (1. Кор. б. 19; З. 1б). 

З. Чернецтво безпотрібне. 

4. Піст непотрібний, бо тільки те, що вихоАить з уст сJ(квер
иить чоловіка (Мат. 15. 11), не можна ОАнак бути згіршеннямАЛЯ 
.І.ругих (1. Кор. 8. \D.). Натомість зовсім не ·треба ні пити, ні ку
рити. Суботники АОАають, що треба обовязково ЗАержатися віА 
іАження нечистого, як свинина, кров і т. д.. 

5. Всякі церемонfі А обрцв - грішні А безпотрібні. Це піз
ніша &НАумка Церкви .СюАи належать: всі таАни, xpeate знамя, 
кцження, мировання, похорони, свята, обіти, світло ,оАежі, по
су.І.и, процесії і т. А. Як може бути свята якась річ чи рух? 0.І.ИИ 
тільки Бог є святнА і Яому треба поклонятися Аухом і праВАОІО 
(Ів. 4. 2З), а не рухами рук чи голови. Бог не потребує служення 
рук земних (Дія. 17. 25). 

б. ПОЧІІТ8ВВJІ образів, фіrур, :хресвоrо Аерев8 А реліквій е 
іАолопоuоиство. Це Аоказують такі місця св. Письма: "Не роби
тимеш собі різьбленого іАола чи ПОАОбини того, .що на небесах ... 
що на землі ... що в во.І,ах і попіА землею. Щоб не припадав ниць 
перед. ними і не служив ім ... бо я ревнивкА Бог ... " (Ісх. 20. 4-5). 

з золота роблять собі бога, бють переtним поклони і припа
Аають навколішки. І беруть Аого на плечі і несуть і ставпить Аого 
на місці і стоіть він - не ЗАВигнеться зі свого місця~ кричать АО 
нього та він не чує, не обізветься, в біАі не поможе••(Іс. 46. б--7). 
"Наверніться і покиньте іАоли свої ... •• (Єзек 14. б). "А ви, АОМе 
Ізраїлів, говорить ГоспоАь, і.І.іть та А каАіть кожен ід.олам своїм 
і служіть ім, коли мене слухати не хочете, але перестаньте вже 
сквериити імя моє, приносячи жертви мені та А ід.олам вашим" 
(Єзек 20. З9). "ГоспоАу Богу твойому кланятимешся і Яому ОА
ному служитимеш" (Мат. 4. 10). "Правд.иві поклонники покло
няться Отцеві Аухом і праВАОЮ" (Ів. 4. 2З). Отже почитати Бога 
треба Аухом, а не матеріяльними образами. Хрест це ганьба ЛЮА· 
ства А раАше гіАниА зневаги ніж почитання: це шибениця, на якіА 
висять всі гріхи світа. 
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ВІДПОВІДЬ. 

1. Десятина в Старому Завіті була жертвою Богові у висоті 
1

/ 1, части .в.охо.аів. Була це установа Божа (Бит. 14., 20; Чис. 18. 
21-32, Втор- 14. ~Z<,..-26). В початках христіянетва .в.есятина 
була .І.обровільним .в.а,Юм, з часом о.в.иаче сталася обовязковою. 
Держава змушувала .в.уховенство .в.ілитися .в.есятиною. Десятина 
.в.авала величезні .в.охо.в.и, але була рівночасно величезним тяга
рем АЛЯ вірних. Для .в.обра вірних кат. Церква зреклася .в.есятини. 
Суботникам не А.в.е про .в.обро вірних, лише про .в.обро інтересу 
А пропові.в.ників. Без грошей нема інтересу і вигі.в.ного. життя, тому 
.І.есятина є конечна. 

2. Бог всю.в.и присутний-це правда, але Господь Бог при
сутний особлившим способом у нас, бо ми є храмом Божим, що 
признають і самі секти. Так теж особлившим способом присутний 
Господь Бог у небі, а инwим способом у церкві, про іцо повчає нас 
св. Письмо, як це нижче побачимо. Наведений текст (Дія. 17. 24) 
ві.в.носиться .в. о поган, які вірили, що їх ідол живе в "храмі", а не 
знали Бога всюдиприсутного. 

Приватно, поодиноко можемо помолитися всюди, але спільна 
чи збірна молитва не може бути на улиці чи в театрі, хоч і там 
Бог присутниА, бо це були б кnини, а не молитва. 

· Про особлившу присутність Бога в церкві і потребу церков 
знаємо зі св. Письма. Господь Бог приказав побудувати собі свя
тиню, хоч ціла вселенна є його храмом. "1 спорудять вони мені 
святиню, щоб мені можна було витати посеред них" (Ісх. 25. 8; 
ArreA 1. 4, 8). Бог приказав молитися в святині: "Підносіте вашІ 
руки у свя.тині і хваліте Господа" (Пс. 134. 2). Пророк Єзекіїл 
предсказав місце особлившої Божої присутности А перебування: 
"ее місце престолу мого,... де житиму посеред синів Ізраїля во
віки" (43. 7). Бог хоч у нерукотварених храмах живе, а проте 
був і є присутний у спеціяльних домах, себто свwrинях, які сам 
освятив: "Я освятив цей храм, що збудував єси ... і очі мої і серце 
·МОЄ будуть там віковічно перебувати" (1. Цар. 9. З). Це предска
зане А .в..пя Церкви новозавітньої (2. Саму 7. 13; 2 Парал. 7. 16). 
. Ісус сказав, що в церкві перебуває Бог: "Хто кленеться Цер
квою, ... кленеться тим, що живе в ній" (Мт. 23. 21 ). Теж твердить 
і св~ Павло: ,,Засяде, як Бог у храмі" (2 Солу. 2. 4). Ісус сказав, 
що церкви бу.в.уть в Новому Завіті: "Дім міА домом молитви зва
тиметься у всіх народів" (Мр. 11. 17), "знов вернуся і збудую на
мет Давидів (святиню), щоб прочі люди шукали Господа і всі на
ро.в.и ... " (ДіtІ 15. 16--117). Що мишого звичайний .в.ім, а що мишого 
~ерква, Аім БожиА (Пс. 5. 7). В церкві треба молитися і прослав
ляти Бога (Ві.І.кр. 11. 1 ) . Перші христіяни А апостоли збиралися 
на мсtлитвJ в церкві (Дія 11. 26). - Отже церкви потрібні. 



•• 
З. Чернецтво небезпотрібне. Чиж є тут щось злого відрек

тися ві.І. світа, ві.І.ректися від себе самого і Ати за Ісусом? Це ж по· 
ручає сам Госnо.І.ь Ісус: "Ві.І.речися себе і А.1.и за мною". Богові 
ПDДРбається Чистота або .І.івство ·(Іса 56. 4-5). В чистоті А убо
жестві жив Іван Крестнтепь, отже був неначе чернець. Ісус освя:
тив цей стан своїм прикла.І.ом і наукою (Мт. \9. 10--12). Стан 
чернечий є виЩий (1. Kop.•.J1.1-10). Найбільше мучеників за віру 
було сере.І. ченців. Ісус каже: "КожинА, що покинув би дім,. або 
братів, або сестер, або вітця, або матір, або жену, стократно 
візьме і життя вічне посяде" (Мт. 19. 29). ,,Ліпше робить, хто 
не АЗ.Є дівиці в супружество (І. Кор .. 7. 38), і т. д. Так учить св. 
Письмо. 

ртже чернецтво є річчю богоугодною. 
4. Те.кст Мат. 15. 11 свідчить проти чистого А нечистого 

а ие проти посту. Не сквернить чоловіка те, що вхо.І.ить в уста, 
чи то будуть чисті хрущі і саранча (Лев. 11. 22), чи нечиста сви
нина. Коіпtб це місце розуміти по сектанськи, тоді не є гріхом 
обжирства і пянство, бо цеж входить в уста (Мт. 15. 11 ), отже 
не сквернить чоловіка. Бачимо, що таке розуміння тексту є зовсім 
ложне,.тимсамим наука проти посту є лажна. 

Не живемо н~ те, щоб істи, тільки імо нате, щоб жити. Для 
сект, видко, є,І.ина ціль життя це істи, для них Богом є шлунок 
і піднебіння, це правдиве ідолопоклонство, вони не знають, пощо 
живуть. Людина сотварена не на те, щоб смачно їсти А пити, але 
иа те, щоби пізнати Бога і спужити йому. Христіянетво без поС"'у 
це не христіянство, а "епікуреїзм", для якого ціль життя це 
вЖивання. 

Піст це є повздержність не тільки від' забороненого, але 
А від дозв011еного. Пророки·постипи (З Цар. 19. 8; Дан. 10. 2-3), 
постив МоАсеА (Ісх. З4. 28; 24. 18; Втор. 9. 9), постив Ізраїль 
(СуА. 20. 21; t 'tТut• 7. б), постили киневітяни (йона З. 5), постив 
цар Давид (."D. ~: З. З5; .юстив Іван Хре
ститель, постили апостоли (Дія 9. 9; 1 З. 2-3; 14. 23; 2 Кор. б.5), 
постив Ісус (Мт. 4. розд.), а ми маємо не постити? Сотки святих 
мужів дають нам гарний приклад, а ми маємо Аого відкинути? 
"Усеж це прикладами сталося ... на науку нашу" (І. Кор. 10. 11 ). 

Підчас посту треба здержатися від супружого ложа (1. Кор. 
7. 5), від деяких страв (Дан. 10. 2-3), спавияти більше добрих 
діл (Іса. 58. 3---4, б-7,) щоб ми не були, як гроби rюбілені (Мт. 
'2З. 27). Піст убиває п·ристрасті тіла А духа (І. Петр 4. 1 ; Гап. ·s. 
24; І Кор. 9. 27), побіджає диявола (Мр. 9. 29). Ісус навчав, як 
постити (Мт. б. 16---<18), пророкував піст у середу і пятницЮ 
(Лу. 5. ЗЗ-З5). Ісус був у середу проданий, а в пятницю розпя~ 
тиА, це дні, в яких -забрано жениха. ВепикиА піст є на памятку 
nосту Ісуса (Мт. 4; І. Петр. 2. 21), Петрівка на памятку постt 



anocтOJtiв (ДіІ 12. 2~). Хто nостить, того 5or aopwe anayz,e 
(ДіІ 10. 30). 

Щож АО nогляJІ.у секти суботимків на чисте n нечиС'Т'е, то 
іх наука зовсім не згі.:~.иа зі св. Пttсьмом. По)Ішва сама в собі е 
мора.1ьно інАиферентна, себто ні АОбра, ні nогана, ні чиста, ні 
нечиста. "Іжа нас не постав.'Іtrє nepeJ. Богоr.t, бо ані кращі ми, 
~оли їмо, ані гірші, ко.11І н~ їмо'' (1. Кор. 8. 8). ,.Ніщо не є ск~рне 
само собою... не погубляІі їжею твоєю того, за кого Христос 
умер ... бо царство Боже не іАа n nиття, а прав.1а і впокіn ... Рuи 
їжі не руІінуІі .1і.1а. Божого. Все ч11сте" ( Чаtтааі 14. розJ.і.1 .'Інста 
АО Римлян). Ці тексти зі св. Паtсьма не потребують поясненнІ і, 
як бачимо, ці.1ком збивають науку сект субt)тників npo чисте 
n нечисте. 

Щож .10 кур~ння Іі пІІття, то Церква като.1. ве.1а й ве.\е npo
naraн.D.y ПрОТИ НіКОТІІНІІ Іі 3.1ЬКОГО.1Ю, ОСОб.11180 ПJЮТІІ ЇХ Н:t.lуЖІІ
ВаННЯ. Одначе не вважає за мора.1ьну nровІІН)' рtірtюван-.• ку
рення Іі пиття. Нема у св. Письмі сказано, ЩtІ6ІІ ЗtІВСі.м не ШІТІІ, 
Є ті.1ЬКІІ НаПІІСано: "Не ВПІІВаІіся". 

Инша річ, що а.1ького.1ь і нікотttна дуже шкі.1.'ІІІRі J..1tl из
шого організму, - Іі Чt:р-.•з це .МІІ RСЇ Пt)ВІІННЇ ИЇ.l НІІХ ріwуч-.• 3.1-.•р

Ж3ТІІСЯ. Курці це нІІщ11т-.·.1і пуt"і.,ttчного З.l.t'f"'~'·,"· "''"" р:tб)'ЮТЬ 
нам ЧІtСТе повітря, ДО якого n МІІ M:tt'.МO 11('.ltiO. НіКtІТІІНЗ і\ 3.1Ь
КОГО.1Ь щ• з.ю, якt• трt'ба усунутаt, ХtІЧа б сн. ПІІСt.~ю Їt нічоГt) про 

це н~ згадува.1о. 

5. Цt'рt'.\ЮНЇі аt'ЇtІ ot"i('W.l.ІІ .l..lM .lk).lJІHІІ :t:t"""''I'YJ.lt'i it ,)(і~t,•ж,·

ної Цt' ніщо, а.,,. д.1я .1kІ.l.ІІІІІІ І'•'З)'~Іної о(і('tІ.l.ІІ ,. :•онніutні~• ""'""'''~' 
внутrішнього рt•.1іІ·ііІНt)ГtІ жІпrя .Чому :• І'''-1іІ'Їі .\\а.:~''' усун~·rаІ Іt-.•і': 
прояв Нttутrішніх ПІІЧУН:tttt. і Пt'І'''ЖІІК:tнt."J к,,_,ІІ .1kІ.1ІІН:t хоч,· МtІ
.щтttся. ТІ) ГІІ.lОНа і\ І\О.1ЇН:1 t:a~ti ІІ('ІІК.ltІtІЯІІІТІ•t"М. Ц,· НЖ'' KIIHIIK:tt' 
Зі СаМІІГО .!І.)'ХОНОІ"t) J10ЗІЮ.10Жt'НІІЯ .1kІ.l.IIHII. ( )(\('М~ІІ TJ't't'i:t J"'t.'3Y· 
МіТІІ, і НІ' .1.111'1\tl, ЩІ) t:'t'I\TII НЇ.1.1\11.1.3k'П• .ІХ, t"i11 Ht' ('t13ptik'fl.. 0~f"'.1. 
не є ЧІІJ\\Сh noнt.·rxoннttм, •шмсь ~'"'J1ПШ.\\... Т:а..:і ,,бrядtt Іl .. ·rкнз 
ОС}'.З.Ж}'t.'. Оtі('~дІІ Ht' Ні..1.НІІСЯТhС~ .10 ТЇ.1:1 (ЖІІд. 9. 10). :1.1t.' Чt'J't'3 
Т.і.10 ДО духа і КОЖІІІІіі Оtі('Я.1. .\\:lt." СНііі .l.}'Xt'HIIЇI 3~ІІІС.1. ~· t.'!(. Пtt""h.\\i 
t: (іаГ~ТО .'I.IIK:tЗiR tl:t 1\ІІJ'ІІС . ."ТІ• Іlli('MJ.iR. 

Ісус НІІП\ІНІІЯВ tІ(i('W.'\.11, X('t't"I'IIHt'W у НІІ.'\Ї ( .\\т. :\. Jt\ •. t.:.1Mio::t" 
(Лу.:?:?. 41 ). t"ittн ІІtІІ\.1ІІІІІІ (,\\1·. :!t\. :49). ІІР•'t·r~•·ан. Іtідttщ"ІІН. 1.:.1:1" 
pyкtt і 6.1:1І"ІІС.1tІНІІН (Мт. 1:!. ІЗ: .\\р. 3. :,: .1у. :?-'. ~). і rІt\\ дак 
нам nрІІК.1іІд н· сам,• 1'''(\ІІТІІ (ІІІ. І J. І~). :\пос rtІ:ІІ-, ІІІІІІtІІ~Н\1.111 ~~~
JlЯ.З.ІІ і. H:tM .l.t1J1Y'111.111 Р•І(\ІІТІІ ... ~. СЗ~Іt' ( t'ф. 3. 1-'; І. ТІІ.\\. :!. Н; Яt.:t.)R 
5. 14'). Mttтap МtІ.lІІНt:~. СіІІІ'ІІІt:'І· у 1·руд•• і l»t~•· н••"···~·х:tн і,,,,.,, t.l~·к. 
18. 9). Бога тр,•6а c.1:tнtt·r11 tlt' ті.1І·КІІ дух''·"· :t.lt' ,~, ті.l•'·" . .Іt~,,
слав.1яііт,· Б1'1·:t в ·rї.1і t;аш"~'У і и -ч·сі н:tш1щу" t І. K11r. ti. :?О)- Pr.-
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рци е Богу уrо.ані (Мт. 5. ~4). ГріDІНИЦІ8ІШО8НМ& oefpu.I-ICJC 
похвалив і1 за це (Лу. 7. :.,. 

ОбряАи благословив сам Бог. І так читаємо у св. ПИСWІі про 
ка.11.ження (Чнс. 1б. 46), обіти (Ді• 18. 18), сnта (Ісх. 2З. 12. 16). 
св. посуАи (Ісх. 25. 29 ... ), св. о.tежі (Ісх. 28. 1-З; 2. Тим. 4. 1З). 
накриття голови (Ісх. 2З. 4; Лев 1б. 41; Зах. б. 11; Ві.Ікр. 4. 4). 
процесії (Іс. Нав. б. ІЗ; Жи.а. 1З. ІЗ), хоругви (Чис. 2. 2), хо
АЖення на ві.ІІ.пустаt (Дія. 24. 11 ), благос.1оВJІен• (Мр. 10. 16;_ 
Лу. 24. 50), праtноси хлібні АО церкви (Мт. 5. 2З; 17. 27; Лу. 11. 42; 
Ісх. 25 .ЗО), збі!;>КУ гpowen у церкві (4. Царе. 12. 9), кuаало (J1y. 
1. 9; Об. 8. 3-4; Мат. 2. 11; Мапах І. 11 ), міt'рО (Ісх. 27. 20; З7. 
29), світло (Дія. 20. 8; Ісх. 25. З7; l. Цар. 7. 49; Об. 4. 5). помники 
(Тов. 4. 17), .ІІ.овгу О.ІІ.іж Ot ца,- 2. 8-1З). Всі ті постанови ма
ють заховатися і в Новім Завіті (Соф. З. 9; Ма.1. 1. 11; Ісаї 2. 2; 
~ 1:-; Єзек 20. З9-41 ) . 

Секти теж мають свої обрtІ.ІІt, хоч проти НІІХ і виступають. 
І так вони занурюються у во.ІІ.у, піфсять ІЧ'КІІ, к.1якають, лом.1SІТЬ 
хліб і т . .а. 

Свячена ВОАа має на.ІІ.праtродну СІІ.1у ч'-'Р'-'З освt1чеин• Ду
хом Святш~' по вірі ЦерквІІ. Свяч~иа воз.а бу.1а в Стар. Завіті 
(Чис. 5. 17; 8. 7; З1. 2З; 19. 9, ,7, 20). ІсуС' ОСВЯТІІВ BO.lY В ку
пальні ВетезАа (Ів. 5. 2-4). Ві.а свt1чеиоі ВО.1.ІІ .!І.Ї .. 10Сt1 багато 
чу.ІІ., що сві.ІІ.чить про П освячення Духо~t СRятаtм. 

Тих, що їх хова.111 не ррочаtсто. )' Ст:tрому Завіті вважа.1ось 
за нещаслаtвІІх ( Ек.1. б. 3-4). ,.розз.авай х.1іба1 тRої np11 гробі .. 
(Тов. 4. 17). ,,(ІІну міА, Н3.:1. ПОМt'рWІІМ П.1:ІЧ ... ПрІІСТОАНО t\З.ЇИЬ 
його тіло і ш• зa6y..tt. похоронІІТІІ" (CtІp:tx 38. 16). Іс~·с прІІзиа. 
вав обряд похорону (Мр. 14. 8). П\'рші хрІІстічнаІ xopoнtt.1Іt з тор
жеством і побожністю (Дія. 8. 2). Крім Бt,жоrо, храtстіяиськоrо 
похорону ~ Щ\' похорон ос.1ячаtй: .. як ос.1а хниаk\ТЬ, так і1t)ГО п~ 

ХОВ310ТЬ, ВІІТЯГНУТh і RІІКІІНутt. Йt\1"\) 3:1 Mp\)T:t" (Єр. 22. 19). Про
рок, натхн~н••й Духом CR., npt•..tcкaзaR. Щt) с"·ктзнтаt бу..t~їh хоrо
НІІТІІ СВОЇХ М\.'рІ~іR ЯК Д.ОХ..1ІІХ ЗВірят. 

Хресн"· знзмя t: ц"' знзк ВІІЗНЗtІНМ иірІІ ~· Пр"·сн. Трііщk\. Б)'ЛІІ 
npoptЩTR:t про xpt'CH\.' ЗН:ІМЯ: ,,1 ПН.1t\Ж)' H:t НІІХ ЗН:t~'Я" (k. 66. 19), 
,.І ІЮК.1:t.'І.ІІ зн:tк tІ:t Чt\.l:tX .1ІtІ.1."'іі" ( fзt·к. ~}. -1). І В t:нр"•йськом)· 
тt•ксті t: .. н:tpttcyii Т:\11". С\.·бтн (і ук ну 11H..ti6tl}' до xr"·c·rз І· Хр~ст 
б}'д'-' знз~'"'Н"'~' прІІхо..tу kyca ( Мт. :?-1. :ю). 1\\ойс"·n. ni.tнoct1ЧІt 
pyкtt до гoptt. тІюрІІІІ хр"·ст (kx. 17. 12). tt~·ж у І1}'СТІІНі б~·в ІІро
обра~ом xpt.'CT:t, і. ЯК Іt)'Ж Xt\pt)HIIR >1\ІІ.tЇИ ІІЇ..t СМ\.'РТІІ, ТЗ\1: Т~Ж 
і хр"'~""' зtt:tмч ХtІрmшп. tІ:t\.' tti-1. tІ"''ІІІ~· ,.,,, "'ІІ.1ІІ і «:~'"'Р r11 .:І.)'Wі ( Чис. 
21 ; Ін. З. 14). Хр-.·снt.• зна~' я t" nptІC.1:tB.1\.'HHЯ~t Пр"·«:н. Трійці :~.:у
wевно і тідt.•сно (1. Кор. 6. 20). Цзр КонстзнтаІн б:tЧІІН хрt'СТ И3 
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облаках 312 р. А велів тоді вишити хрест на npanopax. (Ві..,си 
похо,ІJІть наші хоругви). 

У Відкрр. 22. 4 читаємо, що на чопах вірних буде імя його, 
тобто Бог_а. ~им іменем Бога є Пресв. Трійця, р видимим знаком 
Преса. ТраАца є хресне знамя, бо ним заппяємо нашу віру в роз
пятого Спасителя і Бога в ТріАці ОАНОГО. Але ЖИАИ, погани, без
божники, а з ними сектанти насміхаютьа з хреста. Хрест .в.пя них 
це дурощі, але для нас віруючих і покпиканих це Божа сипа і пре
мудрість (1. Кор. 1. 23--24). Діявоп тішиться, хто відрікається 
від Христа і хреста, бо це знак, що людина така переходить на 
Аого сторону, до табору антихриста. 

Копи б слова "Бог не nотребує спуження рук людських" ро
зуміти по сектанськи, тоді А Біблії не треба, бо вона теж .аіпо 
рук людських. Нащо ж тоді св. Павло пише JJ.O Тимотея: ,.Хочу, 

щоб молилися чоловіки, ЗJJ.іАмаючи вгору руки" (2. 8)? Чому ж 
тоді молитва Митаря, якиАбився в груди, по.аобапася Богові і Бог 
вислухав Аого? Чому жМоАсеА, Христос і апостоли вживапн рук 
при молитві? Це все свіJJ.чить, що при молитві можна вживати 
рук і що хресне знамя є молитвою. 

Обряди зовсім не противпятьси текстові св. Письма (Ів 4. 
23), бо всі обря.аи мають свіА духовнА зміст. Отже обря.аи є nо
читанням Бога в .аусі (.ауховий змисп обря.аів) і правді, себто 
згідно зі св. Письмом. 

Крім св. Тайн, через які у.аіпяється Божа паска, полншаtf\ 
нам Господь Ісус іще засоби, якими можемо випросити собі Боже 
благословення. Ці засоби називаються церковні блаrос.ІІовення 
Й ОСІUІЧЄІDІЯ. 

Церковні благословення й освячення є це молитин іі обрядаr. 
що ними Церква, деякі особи, місця або річи посвячує до Божої 
служби або для нашого побожного вжитку. 

На сотваріннях і на цілій природі тяжить Боже прок.1яття 
(Рим 8. 20; Бит. З. 17). ·всі нещастя на землі є ознакою про
кляття. Ісус усував всякі нещастя за свого життя (чуда), а відтак 
поручан апостолам те саме робити, себто виганятаt злих духіR, лі
чити недуги і т. д. (Мт. 10.1; Мр. 16.17; Лу 9.1). Від апо~толіR 
перейшла 'та власть на Церкву, яка рукою своїх слуг освячу~:: ріжні 
предмети і просить у Бога для них благословенства. Прн тім ужrr
ває Церква видимих знаків, як знамени хр~ста, свяченої Rl>дІІ, о.rш
ви і т. п. Є освячення осіб або річсіі (RиRід, похорон ,нtІжчі снячt•н
ня, свяч~ння пасок, зілля, церков і церковних посуд, вод11. l).бразік 
і т. д.). 

Благословенств або освячень nоручнк ужаІВ:tТІІ Ісус Хр11стщ: 
своїм приміром. Ісус благослоRІІВ хліб і р11б11 ( Мт. 14.1 ~~). дітн 
(Мр. 10. 16), учеНІІКіВ (.'))•. 2-І 50). 0СВЯЧ\.'ННЯ 6у.111 ІіЖt' Н СТ:tрщ~у 
завіті (Бит. 1.28; 9.26; 27.27; 49;28; Втор. ЗЗ: Лt•н 9.22; Ч11с. 6.23). 
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Освячення хоронять нас віА багатьох спокус і очищують віА по
~Се.ІІ.невних гріхів, але ТОJІ.і, коли ми їх уживаємо з вірою (Мр. б. ІЗ; 
Мр. 5.34). Бачимо, що нема нічого ви.11.уманого в церковних обрІ
.ІІ.ах, а все ·оперте на Св. Письмі. 

б. Причиною того закиАу католицькіА Церкві зі сторони сект 
є невластиве зрозуміння слова "і.11.ол", та самої сутИ почитанн• 
образів. Доказ наш роз.ІІ.ілимо на кілька частин. 

а) ІАол або божок не те саме, що обра3 чи фіrура. Не я кажу" 
а св.. ал. Павло: "Знаємо, що іАоли ніщо у світі, і що нема иншого 
Бога, тільки ОJІ.ИН" ( 1. Кор. 8.4). Отже і.а.ол це .а.ругиА бог, якого 
нема, фальшивий бог або божок, бог, зроблений руками лю.ІІ.еА, 
які не знають прав.11.ивого Бога. Св. Письмо забороняє робити та
ких і.а.олів - це прав.а.а. Заборона ця ві.ІІ.носиться .1.0 тих, що не 
знаючи прав.ІІ.ивого Бога, уважають ту фігуру за Бога, і їА як Бо
гові поклоняються. О.11.наче Св. Письмо не забороняє малювати собі 
чи різьбити з каменя прав.uвоrо Боса 'ПІК, як Він себе JDOJUІМ вЦ
крвв або як ми собі Яоrо преАС'ПІВJІЯЄМО, і правдивих слуг БожІ4х. 
які не є і.ІІ.олами, а "образом і по.а.обою Божою". Погани поклоня
ються А почитають божків, їх почитання ві.ІІ.носиться .11.0 золота, 
мармору, чи каміня·, з якого зроблений божок. Вони думають і ві
рять, що камінь їх, це прав.ІІ.ивиА Бог. Миж христіяни не поклоня
ємося каменеві чи паперові, з яких зроблені фігури А образи, а ві.а.
даємо честь тіА особі, яку образ чи фігура пре.11.ставляє, і то зов
сім не Божу честь, як .11.умають сектанти. Погани поклоняються 
ви.11.уманим божкам. Ісус Христос, якого образ малюємо, це не є ви
думаний божок, а правдивиn Бог, "котрим і віки сотварені (Жид. 
І. 2). "Напочатку було Слово ... і Бог було Слово" ... (Ів. 1. 1 ). к,,_ 
ли б ми малювали образ видуманого, ложного бога і поклоняm•ся 
і\ому, то це було б ідолопоклонством. А.ТІе що ми малюємо видимий 
"образ Боrа неВИJІ.нмоrо•• (Колос 1.15) Господа нашого lcycct ХрІІ
ста і поклоняємося йому, то ми не ідолопоклонники, ct БогоП''· 
клонники. Правда, що Бога ніхто не бач11R (Тимот. б. 1fi). Бог:t ні
хто не бачив " у його суті", бо це понад можність людей і навітh 
ангелів, але Ісус сказав: Хто бачив Сина, той бачив Отця (Ів. 14. 
8--10). Духа Св. малюємо у виді го~уба, бо про Нього так снідчІІТЬ 
св. Письмо (Мат. З. 16). 

Отже всі вище наве.11.ені сектантаr.ш цttтctпt нідІюсятhСЯ не до 
нас, ЩО ПОКЛОНЯЄІ\ЮСЯ праВДІІВОму Богові, ct.ll' ДО ПОІ':ІН, ЯКі Ht: ЗІt:І
ЮЧИ правдивого Бога, роб11ли його собі з ка.\\іня, нос11.rш, r.ю.1ІІ.1ІІСЯ 

до нього і т. д. і думалІІ, що щ• їх бог. 
б) Немаріжниці між образами і біблією. Якщо образ i.n.o.'l, 

тоді іі біблія ідол, бо одно і другt.· фарба і rІаІІір, одно і дpyrl' ді.1І) 
рук людських. Якщо біблія свята, тоді іі обр.1:т сняті, бо і1 біб.1ія 
і образи прt.•дставляють ті самі nран.n.н нідкрttті, nредстанлt.·ні ріж
ним способом. Наприклад: "УвііішовшІІ в господу, знаnшлІІ .11.11-



тятко з марІєю мат1рю иого і, припавши, поклонилися йому і; віА
кривши скарби свої, по.~tали йому Аари: золото, каАило і миро" 
(Мт. 2.11). Так отже у св. Письмі словами на папері, фарбою на
писаний образ Різдва Ісуса Христа. На цеА образ можуть глядіти 
і з нього черпати науку тільки ті, що вміють читати й мають віль
ний час. Але в церкві, чи в хаті на стіні висить образ, писаний вже
не буквами, а т'еж фарбою на полотні, АОшці чи папері, який по
глядово представляє ту саму подію з РізАва Ісусового. На нього
можуть глядіти і читати не тільки- грамотні, але А неграмотні і АЇ
ти. О.~tна і та сама правда відкрита А представлена раз поглядово 
на папері, це є образ, а другий раз nисьмом це біблія. І якаж туr 
ріжниця? тільки в способі представлення, а суть та сама. Отже, ті 
сектанти, що викидають з хати, деруть і палять св. образи, тим 
самим викиАають, деруть і топчуть ногами св. Письмо, віАкриті 
Богом правди і за це одержать заслужену заплату. 

г) Св. Письмо наказує слухати Церкву (Мт. 18.17). Церква 
наказує почитати святі образи, а секти того не слухають, отже 
не слухають св. Письма. Кожна секта борониться тим, що тільки 
вона правдива, й не слухає Аругих сект. Про це бесіда на иншому 
місці. Обманюють себе нещасні, думаючи, що їх церкви правдиві 
і Христос їх голова. Як Христос може розділитися в собі й бути 
головою всіх сект і воювати з собою і в кожній секті инакше вчити 
А инші порядки заводити? Св. Письмо каже: "одно тіло, один Дух ... 
один Господь, одна віра ... " Така єдність є тільки в католицькіА 
Церкві; котрої секти не хочуть слухати. 

д) Чуда, які діялися і діються коло образів і фіrур промовля
ють за їх почитанням. Чуда, які діялися, описує історія, а які те
пер діються, може кожний бачити, поїхавши до Люрду у Франції. 

ж) Бог наказав Мойсеєві зробити фіrури АВОХ херувимів 
і сам пробував поміж ними (Ісх. 25.18, 22). А що Бог не міг нака
зати робити ідолів, тож не кожна фіrура з золота чи каменю ідол. 

з) Образи святих пригадують нам святе життя Божих слуг, 
їх діла боогугодні А цим доАають ІНам відваги, скріпляють волю, 
побуджують до життя, яке вони ccv-ti прова.~tили. Образи святих, 
це не звичайні мальовила, а світила, що стоять на свічнику і сві
тять у темряві, а запалив їх сам Господь Ісус. Чи маємо їх сховати 
під посудину, щоб ніхто не бачив їх світла? На це дає відповідь 
наш Спаситель: "Засвітивши свічку, не стаеляють під посудину, 
а на свічнику ... так нехай сяє світло ваше перед людьми" (Мат. 
5. 15--16). 

і) Жиди поклонялися Богові "в дусі) правді" перед храмом 
(Пс. 5.8; 1:11.2), перед скринею завіта (Чис. 20.6; Нав . .7.6) перед. 
херувимами, камінним11 таблtЩЯJ\НІ і це не Gуло ідо:tо:-tщлонст:::Іщ., 
Так теж і ми христіяни, поклоняючІІСІ> Goroвi г.ср~·-1. с::. orip:c::'.~:· 
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у храмі Яого евитому (Вї.цкр. 11.4), покломимосу в А}'Сі і правАі, 
-себто зri.uto зі св. Письмом і це теж не є Цолопоклонством. ' 

Почитаина образів бу.ю в христіанському світі практиковане 
віА наJЦавніших часів. Коли OAttaк повстали противники, себто 
єресь іконоборства, тоАі Церква оголосила своє "вірую" що.1.о по
читання образів. Догма ця вперше проголошена на VII. вселен
ському Соборі. Отже цеї науки Церква не винайшла як щось нове, 
як кажуть секти, але проголосипа те, що в Церкві було А практи
кувалося. Єресь іконоборсТва була причиною проголошення цієї 
.А<>Гми. Почитання образів за наухою собору віАНоситься не .11.0 ма
терії (фарби, .11.ерева, полотна), але АО осіб, преАставлених на 
образі отже нема тут нhнсого іАолопоклонства. - Собор -у своєму 
рішенні опиравск на такі місЦІ св. Письма: Ісх. 25.18; Єзек. 41. 
17-18 і ин., та на науці св. мучеників і отців Церкви. 

Виступ проти образів почався щойно в VIII. ст., а .11.0 того 
часу почитання образів було заг·альне. 

Тепер цю боротьбу ві.ІІ.новили сектанти. 
Початки ПОЧІП'8ВВ обра3ів сягають перших віків Христіян

ства. На стінах катакомб, тих пі.ІІ.земних христіянських цвинтарів, 
перші христіяни, й.ІІ.учи за вро.11.женим нахилом представляти 
СВОЇ іАеЇ образово, малювати ріжні ПОАЇЇ З ЖИТТЯ Христа, представ
ЛЯЛИ свої надії А релігійні змагання. Розуміється, що це було піА 
впливом поганеького малярства, одначе при добиранні мотивів 
христіяни ві.ІІ.КИJІ.али чисто поганські образи, а позиченим мотивам 
надавали христіSИІську і.ІІ.ею. Перші образи мали чисто символіч
ний характер із конечности скривати суть своєї віри перед ~огз
нами. Ло.11.ам один приклад такого запозиченого мотиву. Пальма 
була ознакою побіди у світі поганському - христіяни переняли 
цей мотив, але надали йому иншиА символ, а саме символ побіди 
наА гріхом, над смертю, і мучеництва. Вінець мав таке саме зна
чіння. Голуб був символом невидимости, якор з хрестиком симво
лом надії, корабель - символом Церкви і того, що тільки у Церкв! 
можна спастися, бо поза нею є море, в якому всі згинуrь. - Аг
нець - символ Спасителя, риба символ Христа IXвr:s = риба, 
(Ісус Христос Божий Си·н __.Спаситель). 

Та крім цього малювалк перші христіяни по.ІІ.іі староза
вітні, напр. Даниїл у ямі львів, жертва Авраама, Ной у ковчезі, 
йона пожертий китом, три молодці в печі огненній, Мойсей добv
ває воду із скали, МойсеА з таблицями заповіАей, і т. п. З новоза
вітньої історії стрічаємо такі образи: Ісус на весіллі в Кані Гал., 
Чудо з пятьма хлібами й рибами, що є символом евхаристіУ, Ві.!І.рс
чення св. ап. Петра, стріча царів, хрещення Іс., вїзд до Єрусалиму, 
вознесення, воскресення, навіть образ БоГоматері, йосифа обруч
ника і малого Ісуса ... і т. п. Преч. Діву малювали перш: христіяни 
на молитві з піднесеними до гори руками, або з дитятем на руках. 
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Такі отже образи існували від самого початку христіянетва і то 
в катакомбах, у тих підземних цвинтарях, сховках, і святинях пер
вісних христіян. 

Перші мальовила Пресв. ТріАці находимо в lV. в. 
В катакомбах находимо теж фрески, які представляю:•. ріж

ні події з життя Ісуса. 
І фігури, що їх сектанти називають ідолами, теж були у пер

ших христіЯн. -До наших часів заховалося кілька марr."урових 

статуй із перших віків христіянетва: "Добрий Пастир" - Ісус. 
В перших віках були поширені теж т. зв. барелієфи, себто образ~ 
<>сіб і подій вирізувані на саркофагах. Тут стрінемо такі події: 
Ісус перед Пилатом, Ісус на троні, Петро, ведений у темницю, 
і Т. А. 

В катакомбах находимо теж сліди мозаїки, яка розвинулася 
в lV. стол. - і тут находимо численні образи з життя Ісуса, образи 
Преч. Діви, Апостолів і т. д. 

Отже почитання образів, не є видумкою Церкви, не є ідоло
поклонством, лише свого роду богооочитанням і є практиковане 
від перших віків христіянства. 

1 Щ~о хресного дерева, цю квестію виясняють нам відповіді, 
подані при почитані образів. Але є ще инші рації і місця у св. 
Письмі, які промовляють за почитанням св. Хреста. Хрест це не 
звичайне дерево, а чесний, животворний хрест, на якому доверши
лося спасения роду людського. Що було причиною втілення Сина 
Божого, його терпінь і смерти на хресті? Якби причиною терпінь 
Ісуса був хрест, тоді можна булоб твердити, Щ{) хрест є ганьбою 
А гідний зневаги. Але хрест не є тою причиною, бо не міг сам на 
собі розпяти Ісуса. Тою причиною є гріх, отже гріх це ганьба роду 
людського і йому належиться погорда. Чомуж отже зі зневагою 
маємо відноситися до хреста, який є зброєю нашого спасения? 
Ніде у св. Письмі нема написано, щоб хрест був винний смерти 
lcyca. Натомість у багатьох місцях св. Письма говориться, що 
причиною смерти Ісуса є гріхи (Іс. 53. 4--5) і що Ісус терпів до
бровільно (Л ук. 24.25; Ів. 10.18). 

Хрест є святий, бо освятив його Ісус, скроплюючи своєю кро
вю найсвятішою. ·І чи за те не гідний він пошани? Не розумію, чому 
секти так ненавидять св. Хреста? Яке зло заподіяв він їм? Чи за 
те, що стався засобом спасения? Диявол ненавидить "'<реста і бо
їться його, бо св. Хрест це побіда над ним. Невже й секти хочуть 
уподібнитися до диявола, того ворога Божого і людей? 

Нехай не буде! 
Хрест не є шибениця, як от та, що на ній умирали проступ

ники, ЗJІочинці, розбійники і т. д. Хрест, на якому вмер невинно 
і добровільно Ісус, має особливе значіння Ісус не прибив гріхів на 
.хрест ,тільки "взяв на себе" (Іс. 53.12). 
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МоАсеА пре.1.сказав nочитаиня хреста, поставляючи у пустині 
вужа (Чис. 21.8). . 

Св. ап. Павло каже: "Слово про xpecr погибаючим Аурощі,. 
нам же, що спасаєм~, СІUІа Божа" (1. Кор. 1.18). Це віАноситьс,. 
АО сект, пі хотіли б стерти з лиця землі не тільки зненавиАжениА 
хрест, але А памить і згцку про нього. 

В инwому місці: ,,мене ж не АОВе.І.И Боже хвалитися ЧИА\ 
небу.І.ь, як тільки хрестом Госпо.1.а Ісуса" (Гал. 6.14). Плачучи го
ворю про ворогів хреста Хрвстовоrо, котрим кінець погибіль" 
(Филип З. 18---19). 

У св. Матея 24.30 читаємо, що при кінці світа "явитьси 
ознака сина чоловічого на небі". Тою ознакою може бути тільки 
хрест, бо вона попере.І.ить прихі.І. Христа, а кожинА, хто бачить. 
хрест, пригцує собі Ісуса. 

Пророк Ісаія пре.І.сказує знамя, яке. бу.І.е виставлене наро
АаАІ (іс. 62.10). Що ж є тим знаменем для всіх народів? Хрест! 

Сила силенна чуд, які діялися коло хресного дерева, промов
ляють за почитанням хреста. З історії знаємо, що коли цариця 
Олена наАwла три хрести на горі Голгофті, а, не знаючи, котрнд. 
із них ~в хрестом Ісуса велїла принести померлого, який при .І.іт
кненні до одного з них ожив. Це булQ перше чудо коло хресного 
.1.ерева. 

~иди ненавидять хресне дерево, бо з цим звязана ганьба 
цілого жидівського народу, це річ зрозуміла. Чому однак секти 
так ненавидять хрест і бр~дяться ним? Чому не можуть дивитися 
на нього й викидають із своїх хат? Чи сталися сторонникамн юда
їзму й антихристами? 

Що ж до мощів чи реліквій, то відповідь як попередні. 
Крім того слід згадати, що св. Письмо не забороняє, а радше 

дозволяє почитати реліквії і вірити в їх силу, бо така віра була 
вже за Христа й апостолів. 

"Кровоточива приторкнулася до краю одежі Ісуса". -- і ві
ра в те, що вона, приторкнувшися до одежі, виздоровіє, спасла п· 
(Мат. 9. 20---22; Мат. 14.36). 

"На недужих вкладали хустини або ру~ники його (Павлові) 
і покидали їх недуги і злі духи виходили з них" (Дія 19.12). Отже 
реліквії це святі річи, за їх поміччю діються чуда : їх можна почи
тати. Бог, творячи чуда, поручає почитання мощів. 

З історії знаємо безліч чуд, які діялися коло мощів і ріжних 
святих річей. 

Мощам святих належить честь, бо це було мешкання .Л.уха 
Святого ("І. Кор.-.іІ. "й;'; 6. 19'), сосуд і святиня велика (1. Єзд. 8.28) . 

.Про почитаніія МОЩІВ говорить св. Письмо ще R таких місцях: 
11. Нач 13.21; 23.18; 2. 13-14; Ісх. 15.25; п-с .. :н: 20;)12. G. 
Солом З. 2-3; 2. 23; Сирах 49. 12-17 "процвітуть кости їх"; Си-
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рах 48.14 "по смер-:-11 пророкува.1о ті.1о І'юго''; 2 Со.1) 1.10; Мт. 
27.52; 53; І. Кор. 15 .. )3; 2 Кор. 4 10-11; Мр. 5.28; 11. Т11м. І. 8-10; 
Дія 5.15. Ч11 трt:ба бі.1ьwс .Аоказів? 

VI. ПРО ПОЧИТАННЯ І ЗАСТУПНИЦТВО ПР. ДІВИ А\ААІ 
І СВЯТИХ. 

Вс:і сеКТІІ вчать: 
І. Нікого, крім Бога, нt: треба і tн: на.1t:ЖІІТь пnчtІтатІІ .•• Го

спо.Ау Богу ... о.:.,ному к.1анятІІМtwся і с.1)'ЖІІПІ~t~:w". С Мат. 4.10). 
Поч11тання .liO.tt:ii t: і..1о.юпок.1онством. 

2. Нtма, крім Хр11ста, жазних посt:р~:.tників між Богом 
і людьм11. ,.Один поеt:р~·.tнІІк Ісус Хр11стос" (І. Тю~. 2.5). Нt.-.ма ба
гато двt:рей, яюs~ш можна увійти до царства Божого. ХрІІСТос 
сказав: "Я є двt:рі ... " (Ів. 10.9). 

ВІДПОВІДЬ. 

J. Божої Чt:СТІІ Ht: ~южна ві.tзаиапІ tІік•'·''У· ні свttтuм, ні Пр. 
Діві, цt: правда. І ми хрІІстіянІІ кат•>.lИКІІ н~: ві.u.аємо їм пnчестеА 
Бож11х. Почитання свят11х ц~: рі.:., г.1ибокщ·о поважання і нt: t: бого
почttтанням. 

Св. ПІІСhМО Ht: заборОНЯЄ ПОЧІПаТІІ П&І.\\ЯТЬ CBtiTIIX і ЇХ ..1Ї.13. 
Святі бу.111 .tіть~ш Бuжщш, бу.111 знаря.uя.\\ у Бож11х руках. )' них 
відб11вапься святість Божа, пuн11 відр~:к.1ися ві.:., світа і і1ого роз
кошів і, н~:суч11 свіїt хрl·ст, іШ.lІІ за Ісусом. К•,.ш б не бу.1о свtІТІІХ, 
тих послідовників Ісуса, не бро б св. Петра, св. Пав.1а, св. Івана 
і багато, багато ІІНШІІХ, тu чи 3НЗ.1ІІ G ·'"' ІІtось прn Ісуса, прu Яого 
ідеї, ЧІІ бу.1о б тоді спас~:ння роду .1юдськоrо? Святі t: нач~ спів
відкупите.lі світа в ШІІршо~'У значінні цього с.1ова. Ко.111 б Син Бо
жий СТаВСЯ ЧО.lОВіКОМ, ПрІІЙШОВ на Зt:~\.110, )'ЧІІВ, терпів, )'Mt:p і ВО· 
скрес ... 3.1е ніхто Ht: пішов бІІ за ни~•. НІ: Т,;рпів. не ВМІІр311 зз Пf1ГО 
ідею, чиж тоді бу.1о б спасt:ння? ... Спас~:ння бу.ю u, а.1~: ніхто з ньо
го не скористав б11. Отжt: святі t: нач~: співвідкупІІн.lі. t: відб.1~:ск 
Христа, є ч:Іени ті.1а його містІІчнщ·о. І-Іа.l~::.+.:ІІться '~t·сп. го.1ові. 
то НЗ.lежиться і Ч.'Іенам. Хто гор.tІІТh СRЯТИ~Ш. той гор.111Тh lc}"CU~\ 
і Богом (Лу. 10.16). Поч11таючи святІ!х, почtп:tо\•) Б·,га. бо Го
сподь прос..lав.'Іяється у святих своїх ( Пс. fi7. 351. 

Св. ПІІСЬІ\Ю наказує почитати пo~\t:p.lttx наставн11ків і нас.1і
.Аувати їх віру: "Поминайте наставників ваw11х. ut•) •·о.lоСІІ.1ІІ ва.\\ 
слово Боже і, позираючи на кінець їх жtптя. нас.lі.tуїtт'-' ··х вір)·" 
(ЖІfд J 3.7). Св. Церква ПОМІІНаЄ або ПІJЧІІТ<lЄ ТІІХ H:tCTaRH!ІKiB, ЩО 
"право правил11 слово ЇСТІІНІІ" (Тнм. 2.15). бо цt: t'ірн Хр11стові во
іни, що хороНІІЛІІ Церкву Хр11стову від вовків таюtх.. як АрііІ, J\\a. 
кедоній і т. п. Святі це друг11, пр11яте.1і і браття Іс)·сові і Божі (Ів. 
20.17). Вони терпіли мукн і смерть за Хра1стову і.1ею. Повторяю, 
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що треба розріжмити n011нтаниtІ 6ora ІіА ІІОІІІІТІНиtІ cnn-. І • 
Церква Христова ніколи не ві.u.авапа і не ві.uас &о•оі 11ест11 С81-
тим, ані ім не с.1ужить, wк &огові. Почитати ЛІDАеІ ІІН C111'111JE, • 
&ога, було б іАОЛОПОКЛОНСТВОМ. А.1е Ж ІаТ~1ИЦЬКа ЦеркІа не 118-
жає свnнх за богів. Отже віuаванн• чести свпнм &ожим нее іАо
лопоклонством, навпаки є річчю &огові мн.юю, а ...,.,. нас ~:о
сенною. 

Преч. Діві Марії теж На.1еЖИТЬСR ПОЧИТаНН11, і ТО біпьwе, Ні8 
св•тим, але не таке, wк &огові. Преч. Діві на.1ежнтьсw особ.1ивwа 
честь із ріжних причин. І так: 

а) Преч. Діва є Матірю атіпеного &ога-Uюва, е от•е &ого-
ро.J.ицею (Лу. 1.43) . 

б) Преч. Діва є чеснішою ІіА ~:ерувнмів і с.1авніw010 ІіА сера-
фимів і благосповенна між женамн (Лук. І. 28-50). 

в) Ангели почитають Преч. Діву (Лу. 1.26). 
г) Єлисавета віuала честь Преч. Діві (Лу. 1.42) . 
.І.) Преч. Діва є нашою Матірю (Ів. 19.27). 
ж) Преч. Діва стерлаголову .J.ИRІ~1а (Бнт. 3.15). 
з) Преч. Діва nре.а.сказала своє nочитаннw "ее бо Іі.ІІІнні 

ублажать менf.всі ро.1.н .. (Лу. 1.43). І так ..аієтьсw. "0 Тебі рuу
єтьс•. Благо.Аатная, всякая твар, ангельсьtшА збір і лю.аськнn ріА .. 
- співає Христова Церква, тіпьки секти не раАуютьсw, бо не ві
рять, що Госпо.Аь Ісус, умираючи на Хресті, АаІ нам свою Матір 
у поміч і заступництво (Ів. 19.27) і тому ми хрнстіwнн П .ain, 
а Вона наша Мати. 

і) Пр. Діва вспавилас• безчис.1енними чу.1амн (Люр.J. 1858 
і багато инших). 

2. Католицька Церква не вчить, що є багато nосере.аникіа 
або багато A&epen д.о неба. Посере.а.ннк є ОАНН Ісус Христос. Пре•. 
Діва і святі не є посере.а.никами, а 38а)' re•, wкі JIOJitrrЬ Го
спо.а.а за наше спасения. 

Католицька Церква вІруе, що Пр. Діва і свwті nросwть Все
вишнього за нас, і безнастанно моляться nepe.a. Яого nрестолом. 
але на те, щоб цю науку принwти за nраІJ.ИІу, ,.,... 8ipln"L .. Ба 
віри не можна Богові ,...ui* ~~ ._.•• (Жи.а. 11.6). ,,Хто не вiptrn., 
тоА не устоїться .. (Ісаї 7.9). Треба теж спухати Церкви, бо хто 
Церкви не спухає, то є митник і фарисеn (Мт. 18.17). Сектанти 
не хочуть ані вірити, ані спухати через свою горАість, тоn nepwнl 
на світі грі• (peccatum originale), яким і анге.1н згріwІUІи і wol 
є піАставою єресеА і всіх иншнхн гріхів. Святі молwтьа за нас 
тому, що вони є членами о.а.ного тіла містичного. 

Всі христіяни творять о.а.но Христове, або міСТІІ'Іне тUІо, 
якого головою є Христос. Всі христіяни (живі чи мертві мормьно) 
творять ОАНУ цілість, є це т. зв. "сnолука свtІТих ... До тоrо тUа 
належать не тільки ті, що живуть, ane А ті, що nомера. Як 1 тІ8І 
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всі члени взаємно собі помагають і разом працюють АЛЯ спільного 
.1.0бра, а не працює кожинА член АЛЯ себе, так теж є і в тілі Хри
стовім, якого ми є членами, живими чи від.павшими. Од.ні члени 
тіла Христового моляться за д.ругих, всі за од.ного і од.ин за всіх. 
бо "багато може молитва правед.ника перед. Господ.ом". Коли тер
пить од.ин член, то терплять і инші члени. Св. Ап. Павло каже, що 
нам не треба над.іятися на себе, а "на Бога, що підоііімає мертвих ... 
за під.могою і вашої за нас молитви" (11. Кор. 1.9, 11). Є отже за
ступництво й молитва од.них за д.ругих. Апостол Павло просить 
Солунян, щоб молилися за нього (1. Со.іІ. 5.25). Бачимо отже, що 
й святий потребує, щоб за нього молитися, потребує наче заступ
ництва. Св. an. Петро пише у своєму соборному посланні: "Скоро 
оставлю оселю мою (тобто умру), старатисьму, щоб і по моєму 
розстанні ви робили спомин цих річей" (11. Петр. 1 14---15). Бачимо 
отже, що св. апостол і по смерти обіцює старатися про свою гро
мцу. Це ясно вказує на заступництво святих. Святих треба про
сити, щоб молилися за нас. Юд.а МакавеА бачив у сні, як прор. Єре-· 
мія і первосвя~. Онія молився за ввесь народ і св. місто (2. Мак. 
1_5. 12-14). Зад.ля кількох святих Бог милує .і нас грішних. Про це 
свід.чить святе Письмо. (Бит. 18.32; 39.5; Мт. 24.22). 

Бачимо отже, що святих і Преч. Діву не тільки треба почи
тати, але що вони багато можуть нам помогти на дорозі до спа
сения. 

VII. ПРО СВ. ТААНИ. 

Всі секти вчать (із деякими ріжиицями) : 
1. ХрещеинR це символ занурювання в Христа (досл.), це· 

символ смертu і воскресення, символ від.род.ження, обітниця, пу
бличне ~від.оцтво віри. Само хрещення не звільняє від гріха і пе
кла, але є конечним (баптисти). (Одна зі сект д.ослід.ників відки
Аає хрещення зовсім). Хрестити можна тільки тих, що відродилися 
Аухово, повірили й навернулися до Бога•), отже тільки дорослих 
(Мар. 1.і5). Для того мусить бути такий порядок: наука, віра 
і хрест. Апостоли хрестили тільки дорослих і повіривших. Ісус дав 
приклад, що треба хрестити· дорослих. Дітей хрестити не треба, 
бо вони не можуть повірити, а це є умова хрещення (Мр. 16. 
15---16), АЛЯ АітеА є царство небесне і без того (Мр. Н:>.14), .ІІ.ітJr 
нез,11.атні приняти Божу ласку. Первісна Церква практикувала хре
щення АОрослих через занурення. Про те свідчить: слово ра n'ft 

•) Навернутися до ,Боrа і повірити то зиачить: 

ІАJІЯ субОТJІНІСЇІВ: CВИ1'JO)'tlaTR С)'()оту, 

д.и досJІWІикіе: Вфестатв вірити, що •су.с ~ Боrо1.1, 

..ц.u еванrе.иьсЬІСнх храсті1111 і 6аnтнстів: поrрузитися :в оВQДі, 

AIR ОRТRДеаrтRІІКЇВ: 6еJІЬІСОТ31'R \ЦіОТІІЧВІDfИ ИОВ3'ИК. 



''"' - погрузити, старнині баптнстерії з особливими басенами 
на во.-у, отці церкви Варнава, Гермас, Юстин та инші, і практика 
схі.-ньої церкви (баптисти признають хрещення тільки в бЬкучІА 
ВОАі). Хрестити можна тільки раз (Еф. 4.5). (Суботники, баптисти 
А инші не признають хрещення у иншіА секті і всіх, хто АО них 
пристає, перехрещують наново). 

2. МІІрооомазавви не установив Ісус ні апостоли, є отже без
потрібне .для того, щоб ОАержати .п.ари св. Духа, не треба ні мира, 
ні положення рук, тільки віри. ПриклаАОМ того є сотник Корнилій 
їа Аого Аім. 

З. Првчастіє або ГОС:ПОJUUІ Вечеря не є тайною. Це звичайний 
хліб і вино, які Христос велів споживати на памятку його смерти. 
Ісус Христос, говорячи слова: "Сіє єсть тіло моє" на .п.умку одних 
показував на себе, на Аумку Аругих говорив притчу. Хліб і вино 
.це символ тіла і крови, або наука Іс. Христа. (О.п.на зі сект .п.ослі.п.
ників ВіАки.п.ає навіть хліб і вино і зовсім не признає тог.о обряду). 

У єв. Івана 6.63 ч.итаємо, що ".п.ух оживотворяє, а тіло ніна
що", отже А тіло Христове нінащо. Це потверджують і инші місця 
-св. Письма: ,;всяке тіло, як трава" (І. Петр. 1.24); "нині ми вже 
не знаємо Христа по тілу" (2. Кор. 5.16). 

В листі до жи.ів (10.10) пише св. апостол: "Ми освячені 
-оАним приносом тіла Христового", отже була одна жертва і та 
внетарчає .п.ля всіх і на все, і тому не треба нам ніякої другої жер
ТfИ Служби Божої, ми признаємо о.п.ну жертву, яку приніс Хри
сrос на Голгофті. Служба: Божа - каже Руссель - це видумка 
антихриста, це богохульство і початок упадку та "ги.п.ота запу
-стіння" у христіянстві. Сл. Божа усуває на бік жертву на Гол
гофті, ~ на їі місці ставить церемонії грішного ЧОЛ<ftіКа. 

4. ПокаяНІUІ або Сповідь треба ві.п.бути перед Богом, але не 
перс.п. tрішним чоловіком, бо гріхи може відпускати тільки Бог. 
Ві.п.пусти це самовільна установа Церкви задля наживи. Хто згрі
шив пере.п. збором, спові.п.ається перед збором; хто образив брата, 
-сповідається пере.п. братом. 

5. Священства не установив Ісус Христос. Це не е тайна 
Всі вірні є священством (1. Петр. 2.9). 
б. Супружество не є тайною. Розрив супружа є допустимий 

-з важних . причин, чужоложство і злобне покинення (І. Кор. 7. 
12-15). 

7. Єлеопомазання не є тайною. Те, про що опові.п.ає св. Пись
мо, є звичайне лічення маслом (Мр. 6.13). 

Пятидесятники, крім того, вчать: 
8. Замало є повірити і хреститися водою. Щоб бути спасе

ним, треба ще хреститися "Духом Святим". Зовнішньою узнакою 
Для охрещених ,;духом Св." є говорення мовами і пророкування 
(Мр. 16.). "1 станеться пkля цього, що на всякого виллю мого 



Ауха і бУJ.уть сини ваші і дочки ваші пророкувати (Яоіа·28І 
На це є багато доказів у св. Письмі. 

"За кі.1ька днів після цього буо~.етс хрещені Духом Святим" 
(..1ія 1.5). Ц~ бу.-1а обітнtщя, яку .1.ав апостолам. За кілька .І.Нів 
.дііісно "всі наповнитtся Духа Св. (Дія 2.4). Отже апостоли хре
стtt.1Іtся Духом Святим. 

В ..J.іян. 19. 2-6 чttтаємо, що іі инші хрестилися Духом Св.: 
"як по.1ожttв на нttx Пав~.l руки, зііішов Дух Святий на них і зaгo
иoptt.llf мовами і пророкували". 

Хрt·щення Духом Святttм дає силу для служення Слова Бо
жщ·о. Ц~: є дари Святого Духа. Дари ці є ріжні (1. Кор. 12 1-13). 
Дух Божііі сходить на віруючого і опановує цілим його єством, 
.1ю,щна дістає дари, якttх перед тим ніколи не мала, і здатність 
свідкувати Слово Боже. Кожний, хто працював на ниві Господній, 
мусить бути охрещений Духом Св., який дає силу переконувати 
ЇІ навертати грішників. 

Обітниця хрещення Духом Св. дана всім (Дія 2. 33). Отже 
кожний може одержати ці дари св. Духа. Умови хрещення Духом 
Св. такі: І) повірити в Христа як Спасителя, 2) визнати його пере.11 
людьми, З) покинути гріх і охреститttся (Дія 2. 38), відтак у всьо
му підчинитися Божій волі (Дія 5. 32) і просити (Лу 11.13): сильно 
хотітtt і вірити (Жид. З. 19) в те і молитися (Мар. 11. 24) про хре
щення Духом Святим. 

Силу, яку дає Дух Св., тратиться, коли посвячений відсту
пає від обіту, коли в людині замешкує гріх і коли людина йде за 
тілесними нахилами, як от змисловість, грошолюбство, гордість, 
занедбання молитви іі читання св. Письма. 

ВІДПОВІДЬ. 

Ді.1ання св. Духа завсіди було сполучене з видимими знака
ми (огненні язики, шум вітру). В подібний спосіб запорядив Спа
ситель розділювання ласк Духа св. через видимі тайни. Тайна є це 
видимий, установлений Христом знак невидимої ласки Духа Св. Ці 
невидимі знаки уділюють нам ласку, подібно, як змисли є причи
ною ·духового пізнання людини. Видимі знаки і їх надприродне та
ємниче ді.1ання є так сполучені з собою, як людська й Божа при
рода в Христі. Ісус приписав при уділюванні св. Тайн видимі зна
ки, щоб узмисловити нам ділання Божої .ІJаски, бож ми не є чисто 
.духовими єствами, але іі матеріяльними, складаємося з тіла і душі. 
Коли б уділсиня Божої ласки не було сполученt з видиrмими зна. 

ками, то ми ніколи не були б певні, чи ми дістали цю ласку ,чи ні. 
Св. Тайн є 7. 
1. Хрещення для сектантів, як бачимо з їх науки, не є тай

нuю, є тільки символічним знаком і не очищує від гріхів. Чому ж 
тоді воно конечне? Секти таким твердженням суперечать собі са-



82 

ммм. Вчать, що кожинА мусить охреститиси, і що хрещення є тільки 
пустою без.Іушною церемонією і не у.Іілиє ніиких ласк. Проти це
ремоніn у кат. Церкві, икі є повні .1ухового змісту і .Іілання Божої 
ласки, виступають і іх па,борюють, а рівночасно на іх місце впро
ваАжують церемонії зовсім пусті n бездушні. Деж тут посліАов
ність? 

Хрещення не є тільки символ, але є св. таnна, яка очищує 
гріхи наші і гріх первородниА. Коли б ~рещення було тільки си.мво
лом чи свідоцтвом, тоді б воно не було конечне до спасения. А що 
хрещення є конечне до спасения (Ів. 3.5), тож є воно не тількJt 
символ, але n щось безконечно більше, є св. тайна. Хрещення очи
щує всі гріхи і1 да~ дари св. Духа (Дія 2.38; Мт. 3.11 ), є отже таn
ною (видимий знсік води дає неви.а.иму ласку відпущення гріхів). 
Хрещення спасає від пекла (Мр. 16.16). Через хрещення стаємоси 
OJ.HO з Христом (Дія 2.41; Гал. З. 27-28; І. Кор. 12.13). Ісус велів 
хрестити (Мт. 28.19). Хрещення може бути заступлене хрещен
ням бажання і крови (св. мученики, розбіі1ник на хресті). 

Якщо хреститься АОрослих, то тільки таких, що повірили 
і навернулися. Це практикує і катол. Церква на місіях. Апостоли 
хрестили таких, бо це був початок Церкви. Ісус не дав прикладу. 
що треба хрестити .а.орослих, тільки дав приклад, що хрест до спа
сения є конечниn, що при хрещенні ділає Св. Дух. і дає свої дари 
- Ісус не потребував ві.а.родження, а незважаючи на це велів себе 
хрестити. · 

Щож .11.0 дітей, то неправ.а.а, щоб іх не можна було хрестити. 
Обітниця Аана не тільки дорослим, але й .а.ітям (Дія 2. 38-39). 
Хрещення є AJUІ всіх, отже й для .а.ітей (Дія 2.38). Без хрещення 
н~ма спасения, а Бог хоче, щоб усі спаслися, отже й діти (Ів. 3.5). 
Ісус велів, щоб і Аітей .а.опустити .11.0 нього (Мр. 10.14), а хрещення 
є цим зближенням АО Ісуса. Що умовою хреще~ня .є віра - це 
прав.а.а, але Аіти не є без віри. Без віри нема святости, це признає 
кожний, навіть сектант. А що діти називає св. Письмо святими, 
отже вони й віру мають. Вони освячуються вірою батьків (1. Кор. 
7.1~), отже здатні приняти ласку. Друге, Господь по вірі одних 
(батьків і кумів) дає ласку Аругим (.а.ітям): "І коли Ісус бачив віру 
іх, сказав резслаб.1еному: прощаються тобі гріхи твоі ( Мр. 2.5). 
Для воскресення Аочки Яіра Ісус казав .а.о нього: ,,Віруй"' (Лу. 8. 
41-56). Хрестити треба зараз по народженні (Мт. 19.14). Що 
.11.0 того, ч11 Аіти незАатні приняти ласку, то секти суперечать самі 
собі: Раз говорять, що· хрещення. є тільки символ, а другий 11Іер
JІJПЬ про ділання ласки Божої. 

Без хрещення не можна бути в Церкві, отже й не можна 
спастися (Ів. 3.5,. Наведений текст (Мр. 10.14) значить, що "та
ких, як діти, незлобних, АОВірливих, нелицемірних, покірних і т . .1." 
є царство небесне. Як що розуміти по сектантськи, що діти без 
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хрещення увійдуть у царство небесне, тоді текст ( Мр. 10.15): 
"Хто не прийме царства Божого, як дитя (отже без хресту), той 
не увійде в небо" доказує, що дорослим теж не треба хреститися, 
а можна входити до царства Божого як дитя без хресту. 

Колиб текст (Мр. 16.15) розуміти по сектантськи, тоді треба 
сказати, що діти не будуть спасені, бо тільки той спасеться хто 
увірує, а дитина не вірить. А так не є, бо діти є віруючі вірою бать
ків і кумів (1. Кор. 7.14), в наведеному сектантами тексті гово
риться про дорослих. 

Діти можуть приймати ласку Божу, бо сам Ісус благословить 
дітей, покладаючи руки (Мр. 10.16), а Ів. Хреститель приняв Духа 
Св. вже в ·утробі матері (Лу ·1.15, Кор. 7.14). 

Хрест заступає обрізання . яке було його про-
образом, а що обрізувано діти, отже й хрестити можна дітей 
(Кол. 2. 11-14; Бит. 17.12). 

Стільки доказів зі святого Письма для братів невохрещенців. 
А тепер загляньмо ще до історії, як це практикували перші 

христі яни. 

Перші христіяни практикували хрещення дітей. На це маємо 
історичні свідоцтва. 

Священомученик Кипріян єп. картагінський (201-258) пи
ше в своєму листі до Фіда про хрещення .ІФ·ей: "Щож торкається 
дітей, яких на твою думку не треба хрестити другого чи третього 
дня після родження, але відповідно до старозавітнього обрізання 
не скорше восьмого дня, то ця обставина представляється нам (зі
браним) на нашім соборі зовсім инакwе. Всі ми вважаємо за краще 
ні одної народженої людини не позбавляти· милосердя й ласки Бо
жої. Всі люди - діти й дорослі однакові для Бога і рівні щодо літ 
і зросту. Наші літа мають значіння тільки для цього дочасного 
світа, для нас, що живемо в часі, а не для Бога. Ласка Божа да
ється не по мірі літ і зросту, але по любові (Гал. 2). Обрізання 
в 8-ий день було прообразом воскресення Ісуса в 8-ий день (себто 
перший або неділя), в якому Ісус дарував нам обрізання духове. 
Тому ми думаємо, що нікому не можна перешкоджати в одер
жанні ласки й кожний повинен бути допущений до хрещення. Єди
ною перешкодою може бути тяжкий гріх, але дитина нічим ще не 
згрішила, а в хрещенні відпускається їй. не власний, а чужий гріх, 
гріх первородний. І тому на нашому соборі запало таке рішення: 
Не можна нікого усувати від хрещення ••• особливо новонародже
них дітеА" ••• 

Не перечимо одначе, що в п~рвісній церкві не хрещено доро
слих. Хрещено й дорослих і в біжучій воді, але чи тільки та'<:? 
Хрещено всюди, де находили воду (Дія 8. Зб--38) і довільним спо
собом. Коли христіянетво перенеслося до катакомб, то там уже 
не було ні біжучс.ї Еоди, rri басснів. Тут бачимо с"1іди хре.:тільниць, 



ПОАібних АО теперішніх. отже в перших віках христіянетва хре
ш.ено через поливання або покроплення. ЩоАно коли христіянствu 
вийшло з катакомб за царя Константина, зачали буАувати спеці
яльні баптистеріі, які тривали АО Х. ·століття. 

Отже хрещено 'ВіА найАавніших часів і АОрослих і Аітей, 
і через занурення і через по~роплення і через поливання отже СП" 
сіб уАілення таАни не зміня~ іі вартости. 

Хрестити можна раз, але це практикуєтьс)І тільки н катол. _ 
Церкві .Секти перехрещують кож•ного по кілька разів. 0Ана секта 
не признає хрещення Аругої секти: кожна каже, що т1лt.ки іі хрР

щення важне. 0АИН 19-літній ЖИАОК "навернений" сектами АЛЯ 
більшої певности спасения чи АЛЯ інтересу хрестився щось Зб. ра
зів у ріжних сектах. Кожна секта тверАила, що тільки іі хрест 
nраВАНВИЙ і важниА, тому ЖИАОК не мав ИНШОГО ВИХОАу, ЯК при
НЯТИ всі за правАиві і в кожній секті, яку пізнав, хрестився. ·"ви 
наші" і "ви наші" і "ви наші" це засаАа ЖИАівської моралі. І це 
у сект називається, що хрестити можна тільки раз. 

Хрещення, як-е практикує католицька Церква, преАсказав 
пророк Єзекіїл 36.25: "1 виллю на вас чисту ВОАУ і станете чисті ВЇА 
усіх ваших нечистот". Отже "виллю", а не "занурю" вас. Цей 
текст є теж ясним АОКазом, що ВОАа при хрещенню очищає всі 
гріхи .Те саме АОказують і ннші місця св. Письма: ,,покропи іх во
ДОІО ОЧJЇщ&JОчою гріхи" (Чис. 8.7; те саме гл. Чис. 19.9, 13, 18; 
31.23). Ці місця є прообразом св. тайни Хрещення і говорять про 
покроплеННJІ вод010, яка очищує гріхи. · 

Коли піАчас проповіАИ св. ал. Петра навернулося 3.000 осіб, 
то як вони хрестилися через занурення чи поливання? Напевно 
тільки через покроплення. 

2. МвропоМ838ВІUІ не конче потрібне, але кожний христіянин 
повинен цю таАну приняти, бо в ній Аістають христіяни особливші 
Аари Св. Духа АЛЯ укріплення в побожності. (Дія 2.38). В первіс
ній Церкві цей Аар Аавався через рукопо-ложення (Дія 8. 14-17; 
19.5). Через ВИАИМИА знак положення рук, АісТавали вірні невиАиму 
л·аску, Аар Св. Духа. Отже рукоположення, яке опісля заступлено 
миропомазанням, е Аійсно св. тайною. Заміна така мусїла статися 
сама собою зогляАу на велике число христіян. Дари Св. Д. Аааали 
тільки апостоли, себто єпискоnи церковні, і тільки хрещеним (Дія 
8.18). ~оли ·ж число христіян значно зросло, а апостоли не могли 
всюди бувати за.ІІ.ЛЯ положення рук, себто уАілення цієї тайни, 
ТОАі рукоположення заступили миропомазанням. Через це апо:.... 
столи називають ОАержання дарів Св. Духа .пом838ІІІUІМ (11. Кор. 
1. 21-22; І. Ів. 2.20). Заміну таку впроваАили апостоли теж то
му, бо в Ст. Завіті щ)Мазання св. миром аб·о єлеєм означало одер
жання особливших дарів Божих. (Ісх. 30.30; І. Цар. 10.1; 16.1, 13). 
В Нов. Завіті всі хр.истіяни ·Аістають особливші дар~ ~в. Духа пр~ 



помазані св .миром, яке прИІ"отовляють єпископи і роздають свя
щеникам .І.ЛЯ уділення цеї тайни (Ісх. ЗО. 22-25, З2). 

Воля Ісуса була, щоб усі наповнилися Духом Св. (Ів. 7.З7) 
отже кожний, що хоче мати повноту д.арів Св. Духа повинен цю св. 
тайну приняти. 

Апостоли уд.іляли цієї тайни а що катол. Церква є апостоль
ською, тому йд.е їх слідами. 

З. Св. Причастіє не є звичайним хлібом і вином, як учать 
усі секти, а є діАсним тілом і кровю Господа Нашого Ісуса Хри
ста. На це є такі ясні докази у св. Письмі, що направду треба ди
вуватися злобі і засліпленню сектантів, які так багато читають 
св. Письмо і не наход.ять доказів на те, що Причастіє є не тільки 
спомином про смерть Спасителя, - але є чимсь більшим, велич
нішим, чимсь таємничим і святим. 

Через святе Причастіє стає віруючий христіянин причасни
ком не хліба і вина, а тіла і крови Ісуса Христа, себто стає причас
ником Божого єства (2. Пет. 1.4). 

Св. Причастіє це небесна пожива, яку оставив нам Госпо.в.ь. 
це сам Спаситель наш дає себе во снідь таємним епосоооа., Ісус Хри
стос приобіцяв, що дасть таку чудесну поживу (Ів. б.27), пояснив, 
що тою поживою є він сам (Ів. б.48). Ісус порівнює цю поживу, 
себто себе, з манною, яка була прообразом Пресв. Евхаристії (Ів. 
б. 49-5L). 

Ісус сказав, що ().-~з тої пожи:;и чолоеі1: МРrт~ий і не буде ЖІ1-
ти вічно (Ів. б. 53---68). Цю пожиnу дав Ісус Підчас останньої ВЕ'
чері, установляючи Пресв .Тайну Евхар-истії (Мт. 2б. 26-28). 
Ісус поручив це саме робити апостолам, яких вибрав, не всім вір
ним, а через апостолів і їх наслідникам (Лук. 22.19 - І. Кор. 11 
24--25). Тайни освячує священик силою Духа Св. (Дія 20.28). Цер
ква Христова католицька повнить цю тайну від перших віків по 
нинішній день (І. Кор. 10. 1 б-17) і повнитиме до другого приходу 
Христа (І. Кор. 1 J. 23--2б). Христіяни від найдавніших часів ві
рили, що це є велика і свята таіtна і що до неї треба пристуnа·rи 
з великою побож11істю і в чистоті (1. Кор. 11 27-ЗО). 

Тимчасом ні од.на з сект не признає цієї великої тайни тіла 
і крови Ісуса Христа, а тільки їдять хліб і пють вино, не віруючи, 
що для спасения треба їсти тіло і кров Спасителя. А чому? Тому, 
оо не вірять Христові так, як ті, що слухали його слів і не вірили. 
Так і секти не вірять св. Письму, не вірять святим мученикам і мі
ліонам христіян, а вірять Лютерові, Кальвінові, Русседеві та ин. 
недовіркам. Сектанти _не їдять тіла і крови Господа, тому у них 
нема життя. У єв. Ів. б. 53--54, Мт. 2fі.2б є мова про їдження 
тіла і крови, а не про хліб і вино і" не на памятку тільки, .1 на те, 
щоб мати життя. Невже треба припускати, що Ісус обдуриБ апо
столів, або що апостоли під тілом розуміли хліб, ~R с;>ктз.t..<т!-'! 



(1. Кор. 1 1. 23-25, 27)? Але баптисти і С-о апостолам теж не ІSІ
рять, наче б то вони об.~tурили цілиА світ. КожинА безсторонніА., 
що хоче найти і сказати правду, признає, що католицька Церква 
має рацію, а сектанти перекручують св. Пис~ і обдурюють не
свідомих, за що відпові.а.ати муть перед Бого:М. Розберімо пооди
нокі твердження сект. 

а) Пояснення, що Ісус, .а.аючи хліб, показував на тіло, є зов
сім безпідставне і попросту дурне. Бо виходило б, що Ісус, пода
ючи чашу, мусів себе зрани:ги, щоб показати на кров. 

б) Всюди .а.е Ісус говорив притчами сказано: "і сказав Го
спо.а.ь притчу цю". При установленню Пресв. Евхаристії нема того 
вступу, отже це не була ніяка притча. 

в) Щодо символів, то того ні.а.е неоwа у св. Письмі. Ісус ви
разно сказав, "то є тіло моє", а не символ тіла мого .Ісус не прича
щав символами, а тілом і кровю. Сёктанти більше розуміють від 
апостола Павла (1. Кор. 10.1 б). Вихо.в.ить, що св. Ап. писав не
правду, а Ісус Спаситель і Бог наш був безсильний перемінити хліб 
у тіло, бо того наш розум не може зрозуміти. Але на це треба ди
витися очима віри, а не тілесними очима. Це є чу.в.о і діється в.ОtІо 
силою Божою на спосіб надприродний .Як вода в Єгипті стала 
кровю (Ісход 7. 10-12); а в Кані галилейській вином (Ів. 2. 1-11)? 
Чому пятьма хлібами наІ(ормив Ісус 5. тисяч народу - і ще 12 ко
шів дроб\Інок остало? Такимже чу.~tом є Просв. Евхаристія. 

Катол. Церква теж признає одну Жертву на Голгофті за грі
хи світа. Старо.а.авні жертви були прообразом новозавітміх і так, 
як учасники старозавітміх жертв споживали від тих жертв, так 
і в новозавітміх .а.ля участи в святій жертві Христовій треба спожи
вати від неї, а тою поживою є тіло і кров сп·асителя, що їх ми спо
живаємо у св. Літургії. (Жид. 13.10 і І. Кор. 10.16). 

Щодо того, що тіло є нінащо, то не говориться про те, що 
тіло Господне є нінащо. Чиж тіло Хр. є нінащо, як всяке и.нше тіло? 
Хіба для сектантів. 

сЛовами Ів. б. б3 Ісус хотів потвер.в.ити, що Яого наука 
про тіло і ·кров, себто про Пресв. Евхаристію, якої не хотіли при
няти фарисеї і навіть його ученики, не є тільки пустим говоренням, 
не є обманом, але правдою і .а.ухоМІ і життям вічним? 

Колиб ученики так розуміли, як сектанти, то не казали б, 
"які страшні слова" ... (Ів. б. 52-РО) і не покинули б Ісуса ... 

Щож до 11-Кор. 5.1б; J, то тут нема 
мови про св. Причастіє, а тЧІькИ ~ро те, що по воскресемию аnо
столи не знають Ісуса по тілу, Ісуса, що їв і шtв, і спав і терпів 
і т. Jt., але знают~ Ісуса з воскреwи.м прославленим тілом (Жид.· 



10.12), •оА на аавж.І.ІІ uсів по npa8ld &ora. Tu само тUо ао•
ноrо прав.1.11во віруючого христіDІІНа бу.ае переІІінене І ао.Іі&Іе 
АО Христового тіла. Невже тіло Христа, ае .аав Вів u аІІТТІІ 
світа, таке маловажне, •к трава? Певно. ні. Апостол пU. тUІом ро
зуміє ро.ажених по тілу, в протнстав.1енні АО ро.tжених ві.І .ІJJEa 
(Ів. 1.13). 

Якщо піА тілом розуміти науку Христову, то що треба розу
міти піА чаwою? Якщо апостоли розумі.111 так, як сектанти, то чому 
навчали про причастіє ті.1а і крови Г оспо.1а? Нащо со~рwа.1н це 
св. Та інство? 

0J.HO на закінечння треба сказати с~ктанта.ІW, що вони упо
Аібнилися до жил. ів, які говорили: .. Як мо ж~ він .tant на.ІW їсти ті
ло''? (Ів. б 52~). Колиб того не треба брат•• дос.1івно, тоJ.і.Хри
стос сказав би: ,,люJ.и, ці слова треба •брати о6разово. M<k: ті.1о 
це моя наука ... Але Христос того не зроб11в, навпа1ш nотвер..Інв т~. 
що сказав і "nісля цього багато учеи11ків nок••ну.1о Яого і вже 
більше з ним не ходи.,и .. (Ів. б. б7). Так т~ж .tіється nротwгом усіх 
століть існування Христової Церкви і багато сект покину.1н Яоrо 
і вже більше з ним не хо.tять. с~кти ненавtІ.tнть т~. чого не ро
зуміють. 

Під ВІІ,!!аМИ Х.lіба і ВІІН3 ~I\'WK3~ Іс)'С у КИВОТі (Об. 21. 3; 
Мат. 28.20; Второз 4.7). Манна в скр•tні завіта бу.1а прообразо• 
перебуванни Ісуса в кttвоті ( Ісх. І 6.33). 

П~рВЇСНЇ ХрІІСТЇЯНИ ВірИ.1JІ В пер\.'Міну Х.lіба і BJIH3 Й Ч~ре3 
Це ПОГаНІ! ЗаКІІJ.3о1JІ ЇМ, ЩО ВОНІІ ВбІІВ3ІUТЬ СВt.~ЇХ .lЇТеіі і Ї.ltІТЬ ЇХ 
мясо. Іс}·са в Прес в. Евхаристії тр\·ба ві.1ВЇ.1)'Вати ( Мт. 11.28). 
Ісуса в Прес в. Евхарttстії треба сnожttвати (Ів. 6.54). Прича"'"Ті~ 
Є КОН\.'ЧНt.' і ТО чаСТt.' (Ів. б.54). ПрІІЧ3СТЇ~ .l)"ЧІІТЬ Н3С і~ kусом 
(Ів. 'б.57). Прнчастіє є зароАком бу.1учнгt) нawt,Гt.) воскр\'С\'НнtІ 
(Ів. б.55). пере.А причастієм трt.-ба вІІспові.13ТІІСtІ. (1. Кор. 11 
27-29). 

Служба Божа або бе3Іqм-8 Жертва CL Літурrіі є теМі. ве
лшшм таїнством. tІкого сектант•• Н\' pt..'3ptik}·rь. Ж\1'твуват11 зна
чtпь ""Р'-'t..:ТІІ~я якоїсь річи J..:1tl когt}сь .tp)·гot·o. Жеrтв)· з.1ожи.1а 
убога RJ.OBa (М. 12.43), ЖИДІІ СК.13..1.3.1JІ Ж\'РТВІІ На ypt1.1ЖfHH11 СВ·· 
ТИНЇ ( Ісх. 35), Ж\.'ІПВ}" ПрІІНОСtІТh 1\0ЖHttn, ХТ\} ПО'-'"ТtІТЬ і ХТ\' 83~І·Мі 
AO.:\t.'f'Ж}"( заІІ\ІНід\.'Й, RIIKOHYi АЇ.13 Mtl.l\}~~P.\tl ( C•tp. 35 2-4). С}їЬ 
ж~ртtш t:: зрt.•ч"·нн• якоїсь вартісної pi<tt~ з or.1tІ.\Y на Бога. Чtt)l за
значуt:~ю. щ,І Бог t: тиоrц\'М і паном }"СЬtІІ"''· Цим ві.u..аt:~ю Бнr\•ві 
Чt.'СТЬ. Цi.lto жертRІІ t: &л·а 11'-'Р\'ПJ"~•ІТІІ. 38\.'.1ИЧ3ТtІ, ПОJ.tІІі}"ВЗП! 
Яому або ''Р') щось Іtроситtt. Жt.'('ІТRІІ ~~.· Богу Mtt.li і Бщ· ж:u.at: віJ. 
на~ ж'-·ртн11 жa.lkl і tюt.:t}p••· .. Ж\·rтаt~ Бщ·у .t)·x скруwІ.'нні\" t n.:, 
51). Зовніuанім пр\}Я8\}!\\ наwщ·,} вн)·тріwньоrt.І ро:tnо.1оженн• ж:1.1ю, 
покор11, в.1ячностІІ і т. J.. t: са.\\\' Ж\·ртва. Жеrтв•• бу.1н у кіх наро
дів ttiA нt.•naмwтнttx часів. Каїн і :\вt>.1Ь пpJtH'-'CtL1H жt>rтву t6мт. 4). 



~ nриносив у •ертву навіть ·своrо СRВ&. НоА DрІІвІс •epn.J 
і т • .1.. В •н.І.івськіІ свsrrнні nриноснлна •ертвн nocтUЬto. Поr
теа •ертвували, але не Богу, тuьки бо•кам .І.обрИІІ І SІUІІІ 8Іо 
бісам, як каже св. an. Павло (1. Кор. 10.20). Ч~рез те іх nonrnr 
!Jупи звихнені, а спосіб жертви З.І.еrеиерованиА ( JL. Q.!t. 3.27). 

Спомукою .1.0 жертви є наша сві.І.оміС"І'Ь гріхів та ба•аиІd 
nерепросити Сотворителя. Св .Письмо похвuІDЄ, а навіть •uac 
жертв (Жи.І.. 10.3; Жи.1. 9.22; Бит. 4.4; 8.21; "I":11iP.-rt11; Бит. 22, 
Лев 1-7). Пасхальиа жертва ягняти у жи.1.ів і всі жертви старо
завітні були прообразом, заповіuю бу.tучої жертви на Хресті 
(Жн.1.. 10. 1-9). Старозавітні жертви мали лише частинну СИJІJ 
зогля.Ау на бу.а.учі заслуги Ісуса. Без того ті жертви бу.1и б ~3 
значіння, бо неможливо змазати гріхи кровю звірят (Ж11.1.. 10.11 ). 
Через це була конечна жертва безконечної вартости, а нею є жер
тва Ісуса Христа, Сина Божого. Жертва Яого трива.1а ціле життя, 
а скінчилася на хресті страшними муками і смертю. (Т.:.-8.-.Р.; Ів. 
1.29; І. Кор. 5.7). Жертва ця є безконечної вартости, бо Сни Бо
жий сам себе ві.uає на смерть, сам зі себе СІUІцає жертву. (Жи.-
5.5; Іса 53.7). Жертва ця нцолужила пона.А міру гріхи ці.1ого .1ю.а
ства (Іса. 53.5; Ів. 1.29; Ів. 10.15; І Ів. 2.2; 11. Кор. 5.15). Ісус умер 
за всіх, але з .І.оброJІ.ійства цієї жертви буJІ.уть користат11 ті.1ьк11 ті. 
що схочуть. Бог хоче, щоб усі спаслися, але нікого не змушує • .аає 
повну свобо.ау кожному. Ці скарби своїх 3ас.1уг З..1ОЖІІВ Ісус у Цер
кві своіА у св. ТаАнах, які сам установив. Св. ТаАни є отже цими 
засобами, щоб ОАержати овочі зас.1уг Храаста СпаСІІте.1SІ. ХрІІСТОС'· 
зложив за нас окуп, ціну, а 3 нашого боку rреба охот11 скорІІстати 
з того, треба .аоброі волі, покори піти і ПІІТИ 3 того .ажере.1з .1асаш. 
Бог не cnace нас без нас. 

На спомин кривавої жертв11 на хресті, яку бзч11.1а .1ІІШІ.' ма
ленька горстка люJІ.еі\, установив Ісус б..-3кровну жt•ртву np11 ТаА
ніі\ Вечl•рі, щоб учасниками П зас.1уг зробІІтІr кожного чо.1овіка. 
Це є Жертва св. Літургії або С.1ужб11 Божої. 

с.,,. Божа або б(.'зкровна жертва бу.1а прообра3ована. пр..-.t
сказана у Старому Завіті (Авель, Іс:аак, Ме.1хисе.t.ек). 

Пророк ДавиJІ. запові.:а.а~. що Сп:асІІТt'.1Ь бу..t..- свящt·ншюм во 
вік11 по чину Мелхіссд.ека ( ltc. lltl." •1. Пророк М:а.1а:<ія ( 1-11 ). 
каже: ,.Від. сход.у сонц• аж д.о захоJІ.у бу.1е імя моt: ве.1ІІЧаТІІСЯ між 
народ.:tМІІ і ВСЮ..\11 ПрІІНОСІІТІІМfТh iMt'Hi мо-:.\1)" K3J.H.10 і МСер11ІJ '81-
сту•• (себто безкровну, в t:Bp. жертву ї.1ому прила.ажt•ну з мук11). 
Вже за апостолів nрІІНОСІІ.1ася жt•ртв:а б(.'3Кровна (Ді• 2.-12), особ
.1ІНН' Пl'ршщ·о дня т11жня, себто в нt•.аі.1і (Ді• 20. 7.11 ). Св. Павло 
n11ш~ .!І.О ж11дів (І 3.10): ,.МІІ ма~мо вівтар, 3 котрого не мааоть 
8.1ЗСТІІ ЇСТІІ ті, ЩО СКІІttіЇ С.1уЖЗТЬ", тобто ЖІІ.ІІІ. 

У першІІХ хрІtстіян була безкровна Жертва Св. Літурrіі. Про 



це вчить нас історіи перших віків ХрИстової Церкви, яку записапн 
многі свиті і мученики. 

. Св. ап. АндреА сказав до цісарського намісника, що змушу
вав Аого склаАати жертви ідо.1ам: "Я не жtртвую все.могущому 
Богу ні волів, ні ·мяса ... але невинне Ягня Боже. І кu.1и б увесь за
гал вірних спожив його Тіло, то всеж жертвенне Ягня по.1иwитьси 
завсіди ненарушене і живе". 

Св. Юстин ( 150 р. по р.) у своїй апо.1ьогії до римського ціса
ря згадує про части христіянеької жертви, про жертвовання х.1іба 
і вина і про переміну жертвенних дарів (Мег. V. 186.) 

Св. Іриней ( f202) єп. ліонсью-Ііі каже: "Жертвою нового За
віту є св. Вечери. Христос устаноQив П рівночасно і яко Тайну і яко 
Жертву. Церква складає цю св. Жертву на ці.1ому світі". 

Багато є инших свідоцтв і нема місця всіх їх тут вичис.1яти. 
Навіть єретики до І О. століття не виступа.1и проти св. Літургії. 

Але чи секти вірять чи не вірять, пророцтво Малахіі спавня
ється і щодня, кожної години від сходу до заходу сонця безна

станно приноситься чиста Жертва Св. Літургії на ці.1ому світі. 
Служба Божа є дійсно жертвою католицькою, тобто зага.1ьною. 
Жертва ця буде приноситися аж до дня останнього суду (1. Кор. 
11.26). Ісус є вічним священиком (Пс. -.1\f.' 4:) і є з нами по всі .1нf 
аж до к•нця світа (Мат. 2.820"). 

Служба Божа є жертвою, бо в ній відновляється тайним спо
собом і унаглядиюється смерть Ісуса Христа. Ісус, установ.1яючи 
Св. Евхаристію, вживає слів подібно, як Мойсей при жертві: "Се 
є кров завіта" ... (Ісх. 24.8). Отже й Пресв. Евхаристія є теж жер
твою, коли Ісус приказав нам те саме говорити і повторювати с.ю
ва "Се є кров завіта" ... Св .Вечеря Ісуса з апостолами вже бу.1а 
жертвою, бо лучилася безпосередньо з його жертвою кривавою. 
Це свідчить про те, що обидві жертви --1 безкровна й кривава -
є одно. Якщо Служба Божа не є жертвою, тоді не сповнилися чи
сленні прообрази і пророцтва, отже або христіянетво є правдива 
віра, а з ним і Служба Б~жа, або одно і друге треба відкинути. 

Так роблять безбожники, жиди, а з ними секти. 

При Службі Божій жертвуючим не є. священик - як дума
ють сектанти, а Христос. Він є й жертвою і жертвуючим .. Сьяще
ник є тільки його знаряддям (Жид. 7.26). Священик каже: "Тідо 
моє", хоч це не є його, і т. д. Ця жертва є святою, хочби те зна
РЯ.ІІ..ІІ.И, себто священик, був незнать який грішний, бо жертвує 
і освячує сам Христос. Отже Жертва Служби Божої є тою самою. 
що хресна, з тою ріжницею, що є безкровна, неболюча. 

Служба Божа дає нам багато .1аск, як от прощеtmя гріхі~ 
(Мат. 26.28; Жид. 9.9; Лу: 22. 19 ·; І. Ів. 2.1), вислухання 'мо.1ІІТВІf 
(Ів. 11.42), благословення Боже і вічну нагороду (Жид. 4.6). 



Жертва Служби Божої ис є другою жертвою - як крутять 
сектанти, а тою самою, шо на Го.1гофті, ті.1ьюr 6сзкрІ')вною, не бо
лючою, і приносить ії не грішниrr чо.1овік, а ca~t Ісус ХрІІСТІ')С. На

ука Русселя, тому, шо він був фа.1ьшивим прорr'"''·" ( r.1. -r. XVI), 
є фальшивою і богохульною, є нІІссана з па.lt.ця, t: ttayкr,ю ..\нтІІ
хр•tста, бо противиться ХрІtстовіІі науці і зG\.:ЗЧL"ІіlУ'" йrлJ Св. 
Жертву. 

4. Покаяння є це св. Та~Іна, в якіїt ві.щускаІfаься •·ріхІІ (пrт,в. 
нені після хрещення) установ.1ен1tм Бого.'.t C.l)TOifJ .llfJ.IІtнi, яка ШІІ
ро жалує, Що образила Бога, рішуче постанrJВ.lЯt:: rJІmр~внтнся, 
спавідається і відбуде на.южену покуту. 

Тайну св .сповіди установив сам Госпо.1ь Ісус. На цt: є ЧІІ· 
сленні докази у св. Письмі. Напочатку Ісус ca~t прошав •·ріхн ( Мр. 
2.5). Це право чи власть відпускати гріхи uбіцяв ті.1ьки апосто.1ам 
чи радше Петрові, а не всім ученика.'\t і вірНІt.\\: ,,і да.\\ тобі к.lfiJЧi 
царства" (Мт. 16.19) "істинно г.1аго.1ю 88!\І (говорнв до апостr>
лів): що звяжете, буде звязане" (Мт. 18.\8). Піс.1я воскрL"с~:ння 

Ісус явився апостолам і сказав до них: "Якож післав мене Отець, 
і я посилаю вас. І це промовивши ,дихнув, і рече ї.\\: прий."Wіть Ду
ха Св. Кому відnустите гріхи, відпустяться їм, кому задержите, 
задержаться" (Ів. 20. 21-23). З отсhого тексту висновує.\\о: 

І) Ісус сказав ці слова до апосто.1ів, а не до всіх вірннх, 

2) їм дав Духа Св. і повну власть відпускати гріхн, а Hl: всі.\\ 
.людям, як учать сектанти, 

З) апостолам дав Ісус таку власть, яку ca~t мав і такt: ж nі-
сланництво, · 

4) апостоли ,маючи Духа Св. і таку власть, як Ісус, ма.ш СІІ.l}' 
і право ту власть відпускання гріхів перенести на своїх нас.lі.ІНІІ
ків, себто духовенство. 

Цей текст є такий ясний і перекон.1ивий, що не можна 1:накш~: 
вірити, як учить католицька Церква, хіба що взага.1і відкннt.\\0 
св. Письмо. Але злобні сектанти, хоч ніби читають св. Пись~ю. н~· 
хочуть вірити Церкві і кричать разом із фарисеями: "Хто це:, L.!l'' 
говорить хулу? Хто може оставляти гріхи, як тільки один Бог"? 
(Лу 5. 21 ). На те віщювідає Ісус фарисеям і сектантам у своїм іме
ні і в імені своєї Церкви: "Щоб ви знали, що власть має Син чо.lо
вічий на землі оставляти гріхи" Л. 5. 23-24). Бачимо отже, шо 
Ісус не тільки, яко Бог, але яко чоловік, мав власть відпускат;. грі
хи і передав цю власть апостолам, теж людям. Отже і священики, 
хоч люди, мають власть ві.ІІ.пускати гріхи. Власть ця не є узурпо
вана, не є о!JЮдська, не є звичайним взаємним прощенням провин, 
але є власть Божа: священик в заступстві Бога відпускає гріхи. 
На це вказують слова: "Прийміть Духа святого" і "так, як піс.1ав 
.мене Отець, я посилаю вас". Апостоли, бу.11.учи піс.11аними так, як 
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Jcyc, мали право свою впасть перелпяти на своіх насліАників, себто 
JІ.уховенство. Якщо слова Ісуса сказані АО апостолів: "пропові
JІ.уRте, хрестіть" і т. А., мусять віл.носитися і л.о їх на,сліл.ників, бо 
инакше ми нічого не знали б про Ісуса та Яого науку А не було б 
<:пасення, так теж і слова "кому віл.пустите" віАносяться не тільки 
.JІ.О апостолів, але А АО їх наслі.д.ників, себто л.уховенства. Ця власть 
силою присутности Духа Св. у католицькій Церкві переливається 
з ОАНИХ на л.ругих, але не на всіх вірних, тільки на тих, що їх Ісус 
вибрав. Віл.пущення гріхів у сповіл.і не те саме, що взаємне про
щення провин між христіянами - як тверл.ять сектанти, покли
куючись на слова в Отченаші "так, як ми віл.пускаємо л.овжникам 
нашим". Це прощення л.овжникам є внутрішній акт і віл.носиться 
.11.0 провин супроти нас самих. Власть віл.пускання гріхів, л.ана Ісу
сом апостолам, є така, яку о.д.ержав Ісус віл. Бога і є "актом зов
нішнім". Ісус віл.пускаючи гріхи, говорив: "віл.пускаю тобі гріхи 
твої". Священики в імені Бога говорять ті самі слова. Без цього 
зовнішнього акту провинник н~ знав -би, чи Бог rтростив йому грі
хи ,чи ні. 

Отже Бог віл.пускає гріхи за посере.д.ництвом священиків, 
-яких установив і яким л.ав власт.ь л.о того. Для віл.пущення гріхів 
треба іх визнати перел. священиком. Це практикується в Церкві 
віл. апостольських часів: "_і многі з вірних прихол.или і визнавали 
і виявляли (перел. апостолами) вчинки свої" (Дія 19.18). 

У жил. ів було певного роду визнання гріх•в (Лев. 5.6 ~ -J), 
а ІЦО Ісус прийшов л.оповнити закон, отже тайна покаяння є ко
нечна. Перед Іваном Хрестителем визнавали гріхи ( Мр. 1.5). 

Св. Іван Євангелист каже, що через визнання можна досту

пити прощення (1. Ів. 1.9). 
Найдавніші секти мали теж спові.д.ь. В ІІІ. стол. секта "Но

ваціям" учить, що Церква не має права відпускати тяжкі гріхи. 
Це є доказом, що в перших віках Церква відпускала гріхи. 

Замало сказати, що щось є видумане, треба сказати, хто, 
коли й де. Немул.ро говорити: "священики запровадили спові.д.ь, 
бо деж вони хотіли б завдавати собі труду й запроваджувати те, 
·що їм дає найбільше праці. 

На соборі лятеранському (lV) 1215 р. постановлено, що вірні 
мають сповідатися раз у рік, але тоді не установлено сповіді. 

Бачимо отже, що сповідь не є ніякою видумкою, а є св. Тай
ною, яку установив Ісус-Бог. 

Відпуст є це дароваимя людині кар дочасних чи покути за 
провини, прощені у св. сповіді. Відпусти установила Церква, але не 
самовільно, лише властю, даною їй самим Ісусом словами: "що 
звяжеш на землі" (Мт. 16. 19). Ці слова були сказані до Петра, не 
.11.0 всіх апостолів, отже не всі священики, а тільки голова Церкви 
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мае право аваувати і розвязувати. Отже Церква мае власть вІж 
Бога установляти ві.апусти, тобто Аарувати .аочасні кари за про
щені у с~. спові.ІІ.И гріхи. 

5. СМІQевство є це св. ТаАна, в якіА ,11.ається .11.ухова власть. 
(покликаним особам) справувати св. Тайни А церковні уря.ІІ.и. В 11. 
листі св .ап. Павла .ао Тимотея читаємо: "Нагцую тобі, щоб ти 
пі.аогрівав .11.ар БожиА (1о zd()tnpa тоtі ~,"'-. - gratiam Dei) щ~ 
маєw у собі через положення рук моїх" (11. Тим. 1 .. б; теж І. Тим. 
4.14). В тексті цім говориться про виJІ.имиА знак (рукоположення), 
якиА є причиною невиАимої ласки Божої, отже рукоположення або 
священство є таАною. Ісус засновуючи Церкву (Мт. 1б.18), мусів 
установити А управу в цій Церкві. Зробив це Він словами: "паси· 
вівці мої". Отже священство установив Ісус. Це право мали А апо
столи на підставі заповіту Ісуса: "так, як післав мене Отець, я по-
силаю вас". Апостоли настановляли, висвячуючи священиків, по 
основунаних ними церквах (Дія 14.23). Не всі можуть бути свя
щениками, тільки вибрані і рукоположені (І. Тим. 5.22; Дія б. 
5-6; Єф. 4.11; І. Кор. 12. 28--29). 

Вірні є священством в wиршому значінні слова, бо всі обовя
зані служити Богові. 

б. Супружество є це законна звязь мужа і жени для спіль
ног.о пожиття і виховання дітей. Супружество установив і благо
словив сам Бог у раю (Бит. 1. 26-27; 2.24; Мт. 19.5). Це установа· 
природна. Ісус підніс супружество до стану надприроАного, до св. 
Тайни. Про це свідчить св. Павло: "Тайна це велика". (Єф. 5 .. 
31&....--32). Супружество є образом злуки Ісуса з Церквою (Єф. 5. 
22-2б). Отже одна і друга злука є чимсь святим, надприродним. 
Супружество освячується Словом Божим і молитвою (1. Тим. 4. 
1-5), є нерозривне (Рим. 7. 2-3; І. ~ор. 7. 10-11 ), є моноrа
мічне (Мт. 19.4; Лу 1б.18).- Конкубінат є гріхом (Єф. 5.5}. За
конне ро.11.ження дітей це спасенне JІ.іло (1. Тим. 2.15). Чому пр·-: 
~і А тайні Церква уживає віночків читай Іса б 1.1 О. 

7~ Єлеопомазання є це св. Тайна, в якій дається хорому ласка
Божа для прощення гріхів і видужання, через молитву священика 
і помазання хорого св. олієм. Ця тайна була в Ц~ркві від самого
початку, отже є установлена Христом або апостолами. І так у ли
сті Якова 5. 14--15 читаємо: "чи хто нездужає між вами, нехаА 
призоне орезвитерів Церкви і_ нехаn моляться на.11. ним, помазавши
його оливою в ім я Господнє; і молитва віри спасе бо.'Іящого ... 
а коли гріхи вчинив, відпуститься А ому". 

З от~ього тексту робимо такі висновки: 

а) єлеопомазання не є звичайним ліченням, але є тайною, бо 
в ніА "відпускаються гріхи" і цього· не міг АОВершити ніхто ин
шиА, тільки священик. Як би це було звичайне лічення, то.ІІ.і не-



-rреба було б "звати священиків", тоді таке лічеt·ня не уздоров
..nювало б душі і не було б відпущення гріхів. 

б) вже від початку священики мали привілей уділяти св. 
Тайн і молитися в імені своїх вірних (що заперечують сектанти). 

в) за молитву й віру одних дає Бог ласку спасения другим, 
.є отже перед Богом заступство одних за других (проти чого ви
.ступають сектанти). 

г) св. Тайна- є видимий знак невидимої ласки Божої. А що 
в наведеному тексті про єлеопомазання виразно говориться про 
видимі знаки (помазання оливою, молитва), які є пf'ичиною Божої 
.nаски (відпущення гріхів), ?тже єлеопомазання є св. Тайною 

8. Для того, щ~б бути спасеним, зовсім не треба говоритІf 
Ьtовами і пророкувати, тобто хреститися Духом Святим. ·Ученикн 
Христові були чисті і їх імена були записані на небі, хоч вони 
ще не були хрещені Духом Св: (Лу. 10.20, Ів. 15.3). "Всякий, що 
призоае Імя Господне, спасеться" (Дія. 2.21). Хто вірує в Христа, 
.спасеться його ласкою (Дія 15.11 ) . "Коли визнавати меш Ісуса 
і вірувати меш у серці твоєму, то спасешся" (Рум. 10.9). "Хто 
віруватиме і охреститься, спасеться" (Мр. 16.16). Ніде св. Письмо 
ве каже, що спасуться ті, що хрещені Духом Св. 

Хрещення Духом Св. було в первісній церкві, це правда 
(Дія 1. 5; 2.4; 19. 2--б). Тоді сповнилося прор. йоіля (Дія 2. 16-
18). Хрещення давало силу служення і спеціяльні дари, але те 
.хрещення було в супроводі чудес, пророцтв і зрозумілих мов. 
А що теперішні сектанти хрещені "духом св." не зробили ані од
ного чуда., не висказали ані одного пророцтва, не навчили~я чу
.І.есно ані одної чужої мови, отже хрещення пятидесятників не 
.є хрещенням "Духом Св.", а тільки обманом, або попросту ді
ланням злого духа. Коли б джерелом говорення мовами був Св. 
Дух, тоді сект~;~ говорили б мовою людською, напр. японською, 
і, гнані Духом Св., їхали б у Японію голосити Євангелію. А що їх 
мова не є ніякою мовою, лише белькотанням поодиноких незрозу
мілих виразів, це свідчить, що джерелом говорення мовами у пя

ТJ.tдесятників є злий дух, а не святий. Сектанти у своєму засліп
.ленні думаюrrь, що це походить від' Бога, бо до Бога моляться, 
.забуваЮчи- про те, що молитва наша муситІ? бути розумна і згідна 
зі Св. Письмом та з Христовою Церквою. В противному разі така 
~олитва ніколи не буде вислухана, хочби ~ектанти як кричали 
і тряслися. Колиб у сектаНТів було направду хрещення Св. Ду
.хом, т<>'вони:свід~ували б про Ісуса як алоетоли (Ів. 15.26); .і свід
кували б правду (1. Ів. 5.6). А що tетидесятники. свідкують про 
_себе (Дія 19.13, 14), хвалячися своєю святістю, своїми мовами 
Т хрещенняМ: свідкують проти Христа, ·його науки і його Церкви, 
()Тже вони є пі,~~;· впливом мого JІ.уха. Ми мусимо досліджувати 
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духів (1. Ів. 4. І), бо й диявол часом приймає вигляд доброго ан
гела (2. Кор. 11. 13---15). Господь Бог ,ІІ.опускає часом духів не
правди за переступлення його слова (1. Сам. 16. 23: Єр. 22. 
20-22). 

У Мр. 16 є сказано, що ознакою віруючим буде говорення 
мовами, про те не сказано, що тою мовою буде якесь дурне бе.lь

котання, аб,о що всі віруючі будуть мати такі ознаки, бо між да
рами є ріжниця, Дух же той самий (1. Кор. 12. 4.). "Иншому 
усякі мови••, то не значить, що всім (1. Кор. 12. 10). 

Дари Св. Духа роздає Бог усім, хто хоче, але по своїй во.1і, 
кому хоче (1. Кор. 12. 11), після нашого покаяння (Дія 2. 38). 
Наше прохання мусить бути розумне (1. Ів. 5. 14), не таке, як Си
мона, що хотів купити дар- Св. Духа (Дія 8. 1~20). Подібно роб
лять тепер пятидесятники, що постом і молитвою і вірою хо
чуть змусити Бога, щоб дав їм те, чого вони хочуть, забуваючи 
про те, що це є ,,дар .. , а не щось, що нам належиться і, як будемо 

просити, то мусимо дістати. Молитва у пятидесятників не є мо
литвою. Голосні дикі крики і зойки .,дай, дай" або .,хрести, хрести" 
в супроводі якихось епілептичних нападів і белькотання; це ніяка 
молитва, а бунт проти Бога. Де написано, щоб апостоли по одер
жанні Духа Св. тряслися або скакали чи повзалнея по землі? Зате 
в кількох місцях Св. Письма читаємо, що ,трясення, крики і т. п. 
є ознакою присутности злого духа (Мр. І. 22; 2. 5; 9. 17; 5.16). 

Це все свідчить про вплив сатани на сектантів і про їх не
нормаJ1ИЙ духовий стан, тим більше, що, не вважаючи на хрещення 
.,духом св.", вони не сталися ліпшими, хіба позірно. Вони навіть 
гіршими сталися, попали в гордість і зарозумілість, сваряться між 
собою, осуДжують один другого. Витвором пятидесятництва є нпр. 
такий Мурашка і инші типи, які зраджують духа секти, який 
є злим духом, є дияволом. 

Наша служба Богові мусить бути розумна (Рим. 12. 1 ), а пя
тидесятництво це крайня глупота, фанатизм і якась патольоrічна 
пошесть. 

Текст Дія 2. 39 не говорить про хрещення Духом Св., але про 
те, що обітниця дарів є для всіх, кого Господь покличе і дасть по 
своїй волі (1. Кор. 11. 12). Ознакою того не мусять бути мови (Еф. 
4. 11 ), Господь попечатає всіх Духом Св. (Еф. 4. 3--8). 

Дух Св. був раз на заІІсігди даний Церкві в день пятидесят
инці (Дія 2. 1-4). 

Про те, що на сектантів впливає злий дух, свідчать такі ви
падtfи: деякі з сектантів сх8дЯть із розуму, деякі вбивають і тор
турують свої жертви, а навіть самі вішаються (про це ширше 
в окремій брошурі, до якої збираю матеріяли). 



VDI. ПРО Д)'Ш)'. 
ДОСJІідники і суботники вчать: 
1. Чоловік не має екстра JІ.уші, як учить Церква католицькёt 

і секти(?). Душа це кров, "тільки пильнуй, щоб не їсти крови, бо 
це душа, то й не го.ІІ.иться тобі їсти JІ.ушу з тілом" (Втор. 12 : 2З}. 

2. Бог .11.ав людині JІ.Нхання, а не JІ.ушу: "і в.ІІ.ихнув йому в ніз-
JІ.рі живе JІ.Ихання і став чоловік живою .11.ушею" (Бит. 2 :7). Отже· 
людина не JІ.істала живої душі, а сама стала живою .11.ушею. 

З. Всі живі сотворінни мають таке саме JІ.Нхання або душу .. 
,,Доля бо ЛЮJІ.СЬка і JІ.ОЛЯ звірЯча оДнака, як ці, так і ті вмирають,. 
і ОJІ.НО дихання у всіх, а людина не перевищає звірини, бо все мар
нота" (Еккл. З. 19). 

4. Живий А.ух і дихання є OJI.HO і те саме, отже дух не є 
чимось ві.ІІ.рубним · від тіла, життя і душі. "Повходили до
Ноя в ковчег по парі усякого тіла, що в Аому є живий дух" (Бит. 
7 : 15). "Бо годі вам покладати на.іію на чоловіка, що в нього хіба 
стільки .11.уху, що в ніз.ІІ.рях". (Іса. 2 : 22). 

5. На світі панує загально кара смерти, отже вмирає ціла лю
АИНа разом із душею. "Заплата за гріх смерть" (Рим. б : 2З). "Че
рез одного чоловіка гріх у світ прийшов, а через гріх смерть" (Ри"'. 
~: 12). 

б. Людина вмирає зовсім і нічого, крім пороху, після неї не 
пишається. Лю.а.ина, як умре, розпадається ... і не встане, покіль кі
нець небесам" (Я~в. 14: 10). 

7. Зі смертю кінчИться все А думка і свідомІс·;ь наша. "Вийде
АУХ його, знов· .а.о землі своєї він вертає; того ж самого дня за
Ауми його марою стали" (Пс. 146: 4). 

8. Мертві є несвідомі, бо не хвалять Бога і нічого не знають. 
"Як ляжу в домов:-~н_v, •ш f(уде прославляти Тебе порох? чи І:озві
стить прав.а.у Твою? ,11.:-. З(J: 9). "Бо І!е безодІІІі славить Тебе ... Н"' 
ті, що лягли в могилі, f.П(ІJ~ають на Твою прав.а.v. Живий тілt.-ки про
славляє Тебе" (Іса. ~S · 1 S--19). "Бо живі "gн<І'{•r:Ь, що помруть, 
-~ мtртві іІічогісько че 1 S!МЛЯТЬ і ьема їм уже заслатІf. б1) (t пАмять 
11ро них пішла в забу ··ні. У могилі, ку.ІІ.и ти й:s.еш, нема вже роботи~ 
ні роздумування, ні ;.:ІІ;~Нh)І, ні мудрости" (Еккл. С) : 5, І 0). 

9. Смерть це cott, S!КИЙ триватиме .11.0 судного дня. "Лазар~ 
друг наш заснув" (Ів; 11 : 11.;._1З). "Боже, просвіти очі .мої, щоб 
)І не заснув смертію" (Пс. 1З :З). 

10. "Усі, що померли, лежать у могилах, тільки один Христос 
не бачив зітління" (1. Кор. 15 : 20). 

11. Щойно при кінці світа встануть ті, що сплять сно.м. 
смерти. "В могилах почують голос Яого і nовиходять" (Ів. 5 : 2&---.: 
29). ;,І облоЖу вас жилами іпоростете ті,1ом і покрию nac шкірою 
і ~ов.а.ихаю духа у вас і станете живн.:хш" 



&аптиств А виші сектаиrв вчать, як Церква кат., одначе роз
ріжняЮть ті;н;>, душу А духа безсмертного. 

ВІДПОВІДЬ: 

1. ЦеА текст св. Письма вчить і доказує саме те, що людина 
має якусь- як кажуть сектанти- "екстра душу", бо як можна 
заборонити їсти те, чого нема. Кров не є . і не може бути душе19, 
бо кров це матерія, а душа або дух це єство нематеріяльне, яке по
ходить від Бога безпосередньо, є його образом і подобієм. Кров це 
порох і земля, а дух це Божа іскра, БожиА огонь, якиА не може ні
коли згаснути, як ніколи не згасне, не перестане існувати сам Бог. 
Що кров є тільки матерією, нічим більше, це бачимо з їі хемічного 
складу. Кров т. з. осоче має в собі 80 процент води, тобто кисня 
А водня, а решта 20 процент осоча, це білок і сіль, тобто вуголь, 
кисень, водень, азот і т. д. В осочу плавають мікроскопіАні червоні 
і білі тільця, т. зв.· еротроцити і лєвкоцити. Перших у 1. куб. мі
ліметрі є коло З міліонів, других коло пів міліона. Крім того є ще 
т. зв. плитки Бізоццера. ХемічниА склад тих тілець є вуголь, ки
сень, потас, хльор, сода, залізо і т. д. Це все є тільки матерія, 
і жадна з тих складових частин крови, ані всі разом, не можуть ні 
думати, ні хотіти ... вони не є свідомі свого "я", вони· не знають ні
чого про своє існування. Отже кров не є душею, бо не може ду
мати і т. д. Кров не ріжниться від мяса, хіба нишими сполуками од-
1ІИХ і тих самих первиів, як уголь, кисень і т. д. МоАсеА, говорячи 
"кров це душа", мав на думці життя матеріяльне, тобто вегета
тивне і сензитивне, яке у всього сотворіння однакове, не мав проте. 
на думці душі раціональної, свідомої, творчої яка є у людини._ 
Друге, це був чисто ритуальний закон з. оглядів гігієнічних, яких 
_у жидів було дуже багато. СтисЛо беручи, цеА закон є неможливий 
до виповнення, бо нема мяса без крови, а хто їсть мясо, їсть і кров. 

2. Це правда, що Бог дав людині дихання чи життя, як і всьо
.му сот_ворінню. Але це місце св. Письма зовсім не Говорить того, 
що Бог не дав лЮдині чогось иншого. Крім життя, дав Бог людині 
ще А розумного, свідомого, безсмертного духа,. Про те свідчить· 
св. Письмо: "сотворив Бог І{оловіка по своєму образу і подобію". 
У чому ж лежить ота наша -подібність д.о .Бога? Чи в тому, що 
маємо тіло і кров і дихаємо? Чи в тому, що маємо свідомість, р~ 
зум і свобі.D.ну волю? Тілом ми не подібні до Бога, бо Бог є чистий 
.дух і не має ні тіла, ні крови і не дихає так, як ми. Наша подібність 
.До Бога це свідомість, розум і. свобідна воля. Це А є наш дух або 
душа. Отже Бог дав нам не тільки життя, але А безсмертного духа. 
С~. Письмо розріжнює життя тіла і духа, отже це не є те саме. 
"Одно тіло і один JJ.yx" (Еф. 4: 4). "Прославляйте Бога і в тілі і в 
..11.усі" (1. Кор. б: 20). 

З. Лю.а.ииа не перевищає звірини щодо життя матерія.Ііьнq~G;, 



щ.о.ао тіла, і всі маюn. таке саме •ІІІТ1'1І І .анDІІІ8, ue, а • 88111 
8Ище, СВ. Письмо АОКU)'Є, ЩО ЖМТ'nІ ті.u і .ІJU •е ІО8dм 8100 
ииwе. Як~о люАнна не .аістала ВіА 6ora tкоїсь АJІІІІ-с)'бстUІІІІ, то 
що • ТОАІ вертаєтьс1 .ао Бога? (Екu. 12: 7). Чи а. ПнСWІО r. 
аорить, що віА звірини теж .,щось .. вертаqІ.С'ІАО &ora? НіІ Or•e 
А6JІІ ЛЮАННН і ЗВірІТИ Не ПіА КОЖНИМ ЗГJІІАОМ Є О.ІНакоеа, бо J1D. 
.анна має ще Aywy, Іка вертаєТЬСІІ АО Бога, а заірина і JІІDАС:МІ 
тuо ІіАе АО землі. 

4. Тут автор мав на Аумці ЖИТТІ мanpiuwtoгo ЧОІІО8іu, 
(віАпові.tь Ік вище). Крім того у книзі Яова (34: 14) читаємо: 
"1 Візьме АУХ їі (землі) і АИХаННІ іі АО С~". От•е АУХ І .ІИХаюаІ 
ме є те саме. 

5. Так, панує кара смерти, але тільки щоАо тіла, бо прабаn.u 
І Аальаtіі поколіннІ мали жити вічно, колиб не первороАннА гріs. 
У св. Письмі чнт~ємо про смерть .aywi, аа згрішила, це є морuьна 
смерть Ауші, але не фізична. Цуwа, Іка зrріwила, вмирає АІІІ Бога, 
АЛІ неба. тратить Боже синівL.тво, Бо•у ласку, є наче мертвою, х011 

· живе А житиме вічно. ГоспоАЬ cкuu .ао ААама. що ...- ...., 
Р тільки згрішить (Бмт. 2. 17.). А.tам післІ упцку •ив АаJІьwе. 
аJК АО 930 літ. Отже, а~ слова .,вмреш зараз .. не сповни.1исt, що 
с неможливе з огЛІАУ на Божу правАомовніста, або це була_.. 
..... смерть ... 

б. Тут св. Письмо говорить про ЛІОАСьке тіло, 1ке розпа.аа
еться. Душа не може розклаАатиСІ, бо не є зложена з е.1ємеитів. 
Дуwа вертаєтьс1 АО Бога. За наукою сектантів, землІ і небо вічні, 
отже на пі.І,ставі слів св. Письма можна б твер.tИти, що воскре
сеннІ не бу.І.е ніколи. 3 Аругого боку слова св. Письма не сповни
JІИСЯ, 6о небо ще існує, а воскресеннІ в•е було (Мат. 27. 53). Н)', 
І АОСJІі.tники теж хваляться, що іх пророки вже воскресли неаи
.аимо! Такі нісенітниці Іі суперечності в науці сектантів. 

1. Теж мова про тілесного чоловіка, Ікого зeauJi зuуми: зба
гатитися, велавитися і т. п. мароЮ стали: .,Тіло вертаєТЬСІ АО земаі 
- говорить св. Письмо, а Аух виА.Ае'', от•е не ААе в землю. 

8. Тіло, що лежить в могилі, є несві.аоме і не бу.ае прос..1u
.ІІІТИ Бога, це прав.Аа. Але живі Aywi прославл1ють свого твора.І 
безнастанно. Слова св. Письма віАНОСІТЬСІ .ао лю.анни, в часі іі 
жипя на землі, бо з хвилею, копи .Aywa вернетЬСІ .10 Бога, нема 
вже для лю.аини ні земної роботи, ні роз.аумувания, ні знаннJІ, ні 
ааслуr ... Це видко з контексту: "і любов іх і ненависть і боротьба 
минулися, і не бу.tе ім уже ніякої частини ні в чому, що .аієтьсt пі.а 
сонцем", себто на цьому світі, за цього жИТТІ (Екм. 9. б). Це все 
ІІе заперечує існування .Ауха. Коли б розуміти це місце так, ІК 
Іtекти, то.Аі можна твtр.І.ити, що по смерти .,нема вже ніІкоі за
і.uти" (Еккл. 9. 5}, що протнвнтЬСІ навіть науці суботників і .ао-



слі.аників. Слова .,нема зап.1ати" трєба розуміти, що тут, ni.a сон
цем нема вже заплати, як людина помре. 

9. Смерть це иіАnочинсж і сон .t..1Я .1ю.аини, як ~:ства 3іІІО•е
ного, ві.апочинок ті.1а, RіА.1учсного ві.а .tуші. Душа rt.te АО 6ora 81& 
суд, бо .,призначL·но чо.1оиікоиі раз ум ... рти і зараз cy.t". 

10. Всі, а.1с ті.1ьки ті.1а .1ежать у грnбах аж ~о часу воскре
сення, але дух пішов АО Бога, не АО моги.1и. 

11. Тіла ПОЧУJОТЬ ГОЛОС і ПОВИХОАЯТЬ З МОГИ.1 КО.1Н Госnоа 
.аасть їм назад духа. ,.1 повдихаю духа у вас" ( Езек. 37. fi.). От•е 
.-асть ім Бог назад те, щось, що забрав при смерти, себто .tyxL 
Бачимо, що докази сект неперекон.1иві. 

Тепер пригляньмося ближче тіА науІtі, яка &: пі.аставовое 
правдою, а яку сектанти разом із безбожнІtкамн хочуть знищмтw, 
навчаючи, що лю.аина і звірина це оно. 

Віра в існування безмертноі .ауші, в життя позагробове є уні
версальна. Всі народи ві.а найкультурніших АО наіІменше ку.,ьтур
них протягом усіх століть віри.1и, що тіло ожимwє .tуша, яка 
всмерті поки.аає тіло і живе дальше свіАомим життwм. Прав.аива 
наука і розвиток інтелігенції не ослаб.1юють цієї віри, а навпаки, 
укріпляють її. НаАінтеліrентніші одиниці лю~ства вірt1.1и в .tушу та 
ії безсмертність. Ця віра бу.1а загальною в ці.1іn христіwнськіn Цер
кві ві.а початку. 

ЖИАИ вірили в безсмертну дуu;у їі сві.tомість поза ті.юм 
і ,,муки вічні в огні" (4. Мак. 9. 9.) . .,Божа справе.Ао1Ивість заховас 
вас для вічного огню і мук" (4. Мак. 12~ 12). Про тих, що умерn 
мученичою смертю, говорить св. Письмо: .,вони тепер стоwть побіІІ 
&ожого трону, і ведуть благословенне життя" (4. Мак. 17. 18). 
Отже вже тепер одні караються, а .apyri живуть щас.1нво, а не аа 
по воскресенні, як тверАять суботники і .аослі~ннки. Да.1ьше, у 18. 
роз.а. 23. вірші тої самої книги написано: ,.Діти Авраама... о.tер
жали чисті А несмертельні .Aywi від Бога". БачІІМО отж~. як ясно 
говорить св. Письмо про безсмертність душі, про пск.1о і небо. 1.1Іо 
книгу сектанти відкидають як апокриф, бо вона їм нсвнгі.Іна, евіА
чучи проти них. Але і в инwих книгах св. ПІІсьма наn.tсмо багато 
АОказів на безсмертність .aywi. Тут і.ас лиwс про факт, що жи.u 
на підставі відкриття чи св. Письма віри.1н в безсмертність .:~.ywi. 

Крім св. Письма, маємо на те історичні докази. ЖиАівськиІ 
історик Яосиф ФлявіА, що жив післtІ смерти св. Пав.1а, пиwе про 
фарисеїв: "Вони теж вірІть, що ..aywi мають безсмертність у собІ .. 
(Antiq. jud., кн. 18. роз.а. 2). В инwому місці читаємо: "вони ка
•уrь, що всі .aywi є незнищимі, тільки .&ywi ..аобрих лю.tеn Аіста
нуrь инwе тіло у воскресенні, а .aywi алих лю.Аеn бу .1уть ві.uані на 
вічні муки" (De ЬеUо jud., кн. 2. ~.а. 7). Про ессемів nиwe: 
"ВонІt·вчать про неа&ертельну ..aywy" (Antiq.,кн. 18. роз.а. 2). В ... 



W~~y місці: ,.Іх наукою є, що тіла є знищимі ... але Ауші е безсмер
ТНІ 1 тривають вічно ... і є у тілі наче у визниці" (De ЬеDо, кн. 2. 
рОЗА. 7). 

Первісні христіини сірили в безсмертність Ауші та П позаа·рu
бове, свіАоме життя. Сотки тисич ·мучеників охоче нмирали 
в страшних муках, бо вірили, що не умруть, а піАуть просто .11.0 
неба, АО Ісуса. "Вони спішилиси АО Христа", каже історик Евзебій 
(Іст. Цер. кн. 5. роЗА. 1.). В ннwому місці тогож розАїлу він пише: 
"оАержали (мученики) корону безсмертности". "В спокою віАХО· 
АИЛИ АО Бога" (кн. 5. роЗА. 2.). Про мученика, що вмер, пише 
Евезбій: ,.був перенесений АО неба, АО раю небесного щастя" (кн. 
мучеників, кн. 10, розА. 1 ). В кн. б. роз. 37 каже він, що в Арабії 
повстала єретична, ложна Аумка, і Аеикі вчать, що Ауша вмирає 
разом із тілом, і воскресне разом із тілом на страшинА суА". Ци 
єресь повстала напевно піА впливом ЖИАівської секти саАукеїв. Цю 
саму ложну Аумку принили і голосять суботники та АОСЛЇАНИКИ, 
іАучи за вірою саАукеїв, замість іти за вірою св. мучеників, за вірою 
тих, що кров свою пролляли за цю правАу. 

Те, що після смерти чоловіка нічого не остаєтьси, бо нічого 
не ВИАНО, як кажуть суботники, це направАу АурниА АОказ. Чи ж 
мало є річеА у прироАі, про які знаємо, що вони є, але не бачимо їх. 
Суботники вірять у Бога, ангелів і чортів, але теж не бачать їх. 
Повітря окружає нас із всіх боків, але ніхто Аого не бачить. а на
віть виАнма ВОАа, замінившись у пару, стає невиАимою. А скільки 
ріжних бактерій є на світі, хоч їх не бачимо. А елєктричністьс» Ба
ч.имо ї їАілання, а.11е ніхто не бачив Гі самої, хоч вона напевно існує. 
Або візмімо життя у ростин і звірят. Бачимо його висліА, але що 
воно є у своїй суті, що & тою основою життя, хто бачив те, що 
ОЖИВЛЯЄ мертву матерію, ЩО ВОНО Є, Ае ВОНО Є ЗВЇАКИ ПрИХОАИТЬ, 
хоч кожний знає, що воно є? ПереА цією загаАкою і наАгеніяльніші 
уми схиляють голову в покорі і безраАНО розклаАають руками. 
Тільки непомильні суботники не хочуть покоритися й повірити, що 
"" цуша, хоч ії не бачимо. 

Одною з найбільших таємниць світа є люАська душа, та АУ
маюча, свіАома, зі свобідною волею часть ЛЮАИНИ. Що то є Аумка? 
П не можна ані бачити, ані чути, ані зважити, ані змірити, ані об
межити. Це є щось, що не має ніякої форми, ані маси, щось чого 
не бачимо, хоч ~·є і в ОАИН мент переноситьСfІ всюди, Ае хоче, 

в засвіти. Мало того, думка наша переноситься у світ нереальн"А, 
фантастичний. Розум наш, наша свіАомість і воля це АіАсно образ 
і подобіє Боже. І як можна, тому тільки, що не бачимо, тверАити, 
,.нема думки, розуму, нема волі, нема свіАомости"? А цеж усе і є 
прояви нашої безсмертної Ауші. 

Але АЛИ сектантів розумові Аокази не вистарчають, бо вони 
не вміють льоrічно Аумати. Тому теж загляньмо АО св. Письма і по-
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шукаймо .а.оказів на існування безсмертної .a.ywi. Св. Письмо вчить, 
що чоловік має розумного Ауха, ЯfСИА не тратить своєї свіJ.омости 
після смерти тіла. Що то є .а.ух? Ісус ві.а.повіАає: "Бог є .а.ух•• (Ів. 
4. 24). "Аух не має ні тіла, ні костей" (Лук. 24. 39), отже АУХ 
є безсмертне, розумне, свіАоме єство, яке не має ні тіла, ні костей, 
є образ Бога, його ВіАбитка. Св. ап. Павло називає Бога Отцем .а.у
хів (ЖиА. 12. 9), отже Аухи мусять мати в собі щось божеського, 
щось з Божих прикмет. Тому-то А Христос ГоспоАь каже: "те, що 
зроАжене ВіА тіла- тіло, а роАжене віА Духа- Аух" '(Ів. З. б), 
є отже ріжниц,r·між тілом і духом, це є АВі віАрубні, ріжні суб
станції. Тіло на~~~t походить віА Бога, але посереАньо, а дух безпо
сереАньо. "1 сотворив Господь Бог чоловіка з землі польової, і вди
хнув Аому в нізАрі живе АИХання" (Бит. 2. 7), тіло отже з землі, 
а Aywa яка оживляє тіло похоАить безпосере.1.ньо ві.а. Бога. "Ми 
БожиА рід .. (Дія 17. 29), отже не тілом, бо тіло з землі, а Аухом. 
Бачимо отже, що ЛЮАИНа є зложена з АВОХ частий, одна з землі, 
через те псується, розклаАається, вмирає і іАе назаА у землю; 
Аруга походить безпосереАньо віА Бога, є нематеріяльна, тільки 
Аухова, бо Бог є Аух, і тому ця частина ЛЮАИНИ має прикмети 
Божі, розум, волю, свіАомість і безсмертність. Це є АУХ або Aywa. 

Ангели є свіАомі, розумні особи, вони є .а.ухами: "творить 
.а.ухи ангелами своїми .. (ЖиА. 1. 7). Упавwі ангели є теж Аухами 
розумними, сві.,в.омими і не вмирають (Мар. 5. 1-13). "То.а.і ВИ· 
ступив о.а.ин Аух, став переА ГоспоАОМ і каже: Я піАманю Аого 
(Аха~а)" ... (1. Цар. 22. 21-22). 

Св. Ап. Павло був фарисей, він вірив у духа, воскресення 
і ангелів (Дія. 23. 6--8). Суботники приАмають віру в воскресення 
А ангелів, а віру в Ауха віАки.а.ають, бо ВИАНО св. ап. Павло не 
є АЛЯ них гіАним .а.овіря - вони мають своїх апостолів: паню 
Вайт, тощо. 

Св. an. Павло говорить про ,,.д.уwі праведників••, які нахо
дяться в небі побіч Бога (ЖиА. 12. 22-24). У кн. йова читаємо: 
"Але .в.ух у чоловіці і ВАОХ'Новення ВіА Вседержителя Аають Аому 
розум'·' (32.18), "і .а.ух міА в мені розпирає мене" (32. 8). Св .an. 
Яков пише: "тіло без духа мертве .. (2. 26). Св. an. Павло пише: 
"Бо хто з людей знає, що в чоловіці окрім Ауха ..... (1. Кор. 2. 11). 
Ісус говорить: Пильнуйте та моліться, _щоб не ввіАти в спокусу. 
Дух бо охочиА, а тіло немічне .. (ІДу~ ~~.41 !). Псальмопівець ДавиА 
пише: "Дух мі А доnитувався, чи повіки ВіАкине ГоспоАь, і не явить 
більШе ласки своєї? .. (Псал. 77. 6-7). Дух, який нахоАиться в лю
.в.ині, не вмирає з тілом. "Дух вернеться .в.о Бога, що Аав Аого" 
(Еккл. 12. 7). "Ви.в.ати такаго сатані на погибель тіла, щоб Аух 
спасся в день Госпо.в.а Ісуса" (1. Кор. 5. 5). Ісус сказав до гріш
ника, що розкаявся: "НаправАу кажу тобі, нині бу.в.еш зі мною 
в раю" (Лу 23. 43). Якщо він пішов зараз же по смерти АО раю, 
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то А усі nравцні христіяни зараз по смерти ААуть АО раю, АО віч~ 
ного ЖИТМІ. Бачимо отже, що тіло грішника, хоч умерло, cue АуХ 
Аого не вмер, не пішов з тілом у землю, а АО раю. ЦеА такиА ясниА 
і переконуючиА текст суботники і АОСЛіАиики перекручують у цеА 
·спосіб, що пересувають протинку на о.а.но слово напереА: "кажу т~ 
бі нині, буАеш зі МНС?Ю в раю". Але кожинА, хто знає трошки грама
тики, бачить, що це не має сенсу. Вже саме слово "кажу" свіА
чнть, що "нині" не віАноситься АО "кажу", але АО "бу.Аеш". Як 
я "кажу", то само собою розуміється, що нині. Ніхто не говорить 
"кажу нині", "кажу вчора", "кажу завтра". Слово. "кажу'' не по
требує ближчого пояснення "коли". Натомість слово "буАеш" по
требує такого пояснення. Коли бу.Аеш? Завтра, післязавтра чи ще 
нині? "Нині буАеш зі мною в раю" говорить Ісус. Бачимо отже, що 
слово "нині" ві,Аноситься АО "бу.Аеш" і ніяк не можна протинки пе
ресунути, бо речення бу.Ае неправильне (хіба АЛЯ малограмотних 
сектантів). Вкінці протинок стоіть у св. Письмі переА нині і яким 
правом панове субоmики і АОСЛЇАНИКИ зміняють і нарушують текст 
св. Письма? тим більше, що вони є за нербальною інстрацією? 

Ісус, умираючи на хресті, сказав: "Отче, в руці Твої переАаю 
'О'Х&.іІойоrоі" .(Лу 23.46). Св. Мученик Стефан умираючи, кликав: "Го
СПОАИ Ісусе прийми АУХ міА" (Дія 7.59). (ГmІАИ Пс 49.15, 18; 
66.9). 

Чому АИ1ІВОЛ називається .ІІ.ушогубцем? Як він може погубити 
те,. чого нема? (Ів. 8.44). Під .11.ушею не можна розуміти жиТПІ, бо 
.ІІ.ИЯВОЛ не має сили Аого поrубити. На су.ІІ. воскресить Бог всіх лю
.І.еА. Але погублені буАуть усі ті, що попцуть у пекло. 

Тіло є осі.а.комJ мешканням, святинею Ауха. kyc сказав АО фа
рисеїв: "Збурте цю святиню, а я .11.0 трьох АНів побуАую іі", .. гово
рив же про святиню тіла (Ів. 2.19---21). Св. an. Петро пише: "Доки 
я в ціА оселі ... скоро оставлю оселю мою" (11. Петр. 1. 13---14}. 
Св. ап. Павло пише: "Як земниА буАинок тіла нашого розпадеться .. . 
бо стогнемо, бу.11.учи в тілі цьому, з якого не хочемо роздягтися .. . 
.1.омуючи в тілі ... " (11. Кор. 5. 1~). В иншому місці: "Я знаю чоло
віка ... піАХопленого аж АО третього неба, і знаю такого чоловіка 
(чи в тілі чи без тіла, не знаю) був підхопленнА у раА, і чув він 
слова невимовні ... " (11. Кор. 12. 2--4). Це все свіАчить про "екстра" 
.І.ушу. 

Дуже ясниА АОказ на безсмертність душі і пекло маємо 
у притчі про багача А Лазаря. (Лука 1~. 19---31). Це говорив сам 
Ісус, але йому адвентисти не хочуть вірити. ЦеА текст св. Письма 
учить нас, що: 

1. Така була загальна віра у ЖИАЇВ і Ісус апробував ту віру. 

2. після смерти і баг~ч і Лазар жили на Аруrому світі, хоч 
у відмінних обставинах: · 
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З. жили пере.ІІ. воскресенням тіл, отже жили їх .11.уші хоч тіла 
лежали в гробі. · 

4. Оби.ІІ.ва були сві.ІІ.омі, .в.умали А говорили. 

5. Один був нагоро.ІІ.жений, а .11.ругий покараниА. Є отже ча
стинА суд небо і пекло. 

б. Нема перехо.11.у з неба .11.0 пекла, і навпаки. 

Ісус сказав: "Бог не є Богом мертвих ,але живих•• (Мат. 22. 
32). "Не бійтеся тих, що вбивають тіло, .11.уші ж не зможуть убити•• 
(Мт. 10.28). Колиб не було беземер-гної душі, ТОJІ.і, вбиваючи тіло, 
ми вбивали б і JІ.ушу. Але Ісус каже, що тіло можна вбити, а JІ.уtні 
ні. Тимсамим вона і не вмирає разом із тілом. Як же то.11.і розуміти 
слова Ісуса "хоч і умре - житиме••? (Ів. 11.25). 

Як розуміти текст Відкр. 20.12, хто то є ті, що стоять пе:>~JІ. 
Всевишнім? Ніхто инший - тільки .11.уші померлИх, яких тіла 
в землі. 

На горі Тавор пі.11.час преображення Ісуса явився апостолам 
МоАсей (Мат. 17.3). Тепер спитаємо сектантів як він міг явитися, 
коли він лежить у гробі, вмер разом із .11.уwею, як учать сектаhти, 
а похоронив Аого сам Госпо.ІІ.ь (Втор 34. 5--б)? Це питання розвя
зує без тру.ІІ.у "пророчиця" Байт і каже, що то ангел Михаїл во
скресив МоАсея. І це має бути віJІ.ПОВіJІ.ь, а на такім авторитеті бу
дують суботники свою віру. Не ІНа св. Письмі, а на науці п. Вайr. 
Це може внетарачає засліпленим суботникам, але не нам, що шу
каємо доказів у св. Письмі. І ось послухайте слів Божих, а не слів 
пані Вайт, і опамятаАтеся, поки ще час. В Діяніях (26.23) напи
сано: "Христос перш нА із воскресення мертвих", отже не МоАсеА 
був першиА, що воскрес із· мертвих\ а Христос. Те саме потверАжує 
св. ап. Павло: "теперже Христос устав із мертвих, первістком між 
мертвими стався (1. Кор. 15. 20). Бачимо з того, що ніхто инwиА 
не міг явитися апостолам на горі Тавор, як тільки дух Мойсея, 
а тіло Аого спить у гробі і воскресне при кінці <:віта. 

Бачимо отже, як переконливо JІ.Оказує св. Письмо існування 
безсмертної душі. Є теж розумові JІ.Окази, що промовляють за 
існуванням безсмертної душі. 

3овн.ішні прояви .11.уші, як думання, сві.ІІ.омість, .воля, твор
чість, ріжні почування істотне ріжнятьсsі ві.ІІ. ПОJІ.ібних проявів ма
терії, себто фізикалЬtІих і хемічних явищ та процесів. Ніхто чеАже 
не бу.11.е твер.ІІ.ити, що елєктричність, це свідоме і розумне єство, 
а А ого JІ.ілання це .11.умання; або що молекули хемічних ел єментів 
пІ.І.час аналізи чи синтези .11.умають і лучаться в та~і чи инші спо
луки залежно від сво.єї волі ... іт. д. 

Ніхто теж не бу.ІІ.е твердити, що JІ.умання, любов, ненависть 
і всякі инші почування це ІНіщо инше, як тільки процес хемічних 
елементів. Душа не є комплексом хемічних явищ - як учать сек-
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танти разом із безбожниками, а є чимсь конкретним, чимсь РеаJІЬ
ким, є свого ро.І.у субстанцією . 

. МеАіІDІІічні і спіритнетичні зиви Аоказують, що. лю,І.ська JJ.yw;r 
може виАти з тіла і показатиси винших місцях, пі.1.час коли тіло, 
наче мертве, остається на місці (екстеріоризація JJ.ywi). Появи АУ
хів померлих лю,І.еА сві,1.чать, що JJ.ywa не вмирає з тілом. Ці .1.ухи 
не є завсі.І.и злі, як твер.І.ить сектанти, бо часrо'нахилиють лю,1.еА 
АО .І.обра, а ві,І.страwують від Зла, чого ніколи не зробив би злиА 
JJ.yx. Др~е, RK можуть злі Jl.fXH ,І.ілати, КОЛИ - RK учать ДОСЛЇА
НИКИ.- почалося 1 ООО-літнє Царство, а злі духи, з~изані в атмо
сфері, чекають су.1.у? 

Ціле людське життя не ма:по б найменшого сенсу, коли б не 
було безсмертности. Як-що людина не має душі, то є тільки звіри
ною. Пощож тоді моральні закони? Невже Бог звірині дав відкрит
тя і піtлав свого Сина, щоб спасти звірят від смерти?! Якщо нема 
Ауіпі, тоді жцна релігія иемає сенсу. 

Сектанти вчать, що світ є вічннА, отже матерія не гине. Якже 
може гинути дух, Що далеко вищий ві.І. мертвої матерії, що воло
.Аіє над нею? 

У світі є багато АИВних таємниць і загцок, що свідчать про 
11киАсь иншиА світ, про царство .1.ухове. 

Бачимо отже, що віра в безсмертну душу не є пустою фра
зою, не є ви.а.умкою, а є Загальною вірою, опертою на доказах ро
зумових, історичних, а головне, tta ві..а.критті Божому. Тільки во
роги Бога - сектанти А безбожники - злобно віJІ.кидають цю 
правду. д<;Jелідники А суботники викрикують на своіх зібраннях: 
,,ми нікого не слухаємо, тільки слова Божого, записаного у св. 
Письмі". А тут бачимо, слово Боже вчить саМе зовсім инакwе ві..а. 
них, а вони не хочуть того ні знати, ні слухати. 

ІХ. ПРО IIF.КJIO R ЧИСТИJІИІ..ЦЕ. 

дOCJiiJuoool вчать: 
1. Пекла нема і не може бути, бо це було б нерозумно й не

справе.а.ливо. Бог засу.а.нв чоловіка на смерть: "смертю умреш''. 
HF може отже відкликувати свого засуду А вічно мучити. Хто є не
поправним грішником, то розумною А справедливою карою ,цля т~
кого бу.п.е знищення, вічна смерть (2. Сол. 1.9; Жид 2.14; Рим 6.23). 
Пекла не може бути, бо це противиться Божій любові. 
- 2. Пекло це видумка сатани. 

З. Пекло або rегенна, це .п.олина Гінона, на полу.JJ.не вiJJ. Єру
салиму, Ае палилося всяке сміття. Отже пекло означає ці:rковите 
знищення, а не вічні муки. Св. Письмо каже, що пекло це грЮ або 
смерть. Нехай повервутьси безбожники, в пекло, всі народи, що 
Забувають Бога". (Пс 9.17). Отже всі вийшли з пекла, себто 



8 aeui і· повернутЬСJІ в аемто, себто АО пекла. Кораг піwоь АО 
ІІ~а а ціпим своім майном (Втор. і6.32). Зі содомянами піwло АО 
п~кла і ціле іх місто (Ісх. 19.) і в. пеклі є теж инwі міста ( Мт. 11. 
23). Поганські лицарі піАшпи АО пекла із своєю зброєю, а мечі АОСі 
.11ежать у них ПіА головаМи (Езек 32.27). Богачі йд.уть АО пекла. 
а разом а ними є вівці, хроб-., порох, JІ.ерево А вода (Пс. 49, 14; Ісх. 
44.;J1; Аов. 17. 13---!16; Єзек 31.16). Аов молився, щоб піти до 
пекла (Аов 14.12). Давц каже, що не було такого чоловіка, якиА 
би спас свою JI.YWY переJІ. пекпом (Пс 89. 48)). Соломон каже, що 
АО пекла Ц.уrь усі (Прип 9. 10). Самуїл каже: "Господь убиває 
і ОЖиіunІє, ВВОJІ.НТЬ АО пекла і ВИВОАИТЬ" (1. Сам 2. 6). Давид. каже, 
що Бог має таку саму міць помагати тим, що в пеклі, як благо
аов~и тих, що в небі (Пс 139.8). Аона був у пеклі· і молився там 
і виАшов звіАтітr (Аон 2. 2). Ісус був у пеклі і Бог збудив Аого 
авІА.тіпЯ (Дія 2. З 1). ВиАwовwи з пекла, забрав із· собою "ключі•• 
і має.власть увільняти віJІ. пекла тобто, ві.ІІ. смерти всіх вязнів (Від
кр. 1. 18). Пекло буJІ.е знищене і ви.ІІ.асть своіх мерців (Осія 13.14; 
Ві.І,кр. 20. 13). Єврейське "wеол••, грецьке "гадес" означає гріб, про 
пасть, піАЗемепля, (Пс. 86.13), яке помилково переведено на пекло. 
Шеол це місце т~мие (Аов 10.21 ), мовчання, а не крику і зойку 
(Пс. 115.17); місце забуття, а не мук (Пс. 88 11--,112). 
· Вище навеJІ.ені міСця св. Письма іоказують, що піА пеклом 
треба розуміти гріб у землі, а не місце вічних мук. 

Суботввв вчать: · 
4. Пекла тепер ще нема, але бу.ІІ.е після страwного суд.у. Муки 

в пеклі бу.1.уть пропорціональні .1.0 провин, але триватимуть обме-. 
аену вічність. 

&аптвс:тв І ввmі секти вчать ПОJІ.ібно, як Церква кат. При
АмаІоть зараз пісnя смерти пекло дочасне до страшного су.ІІ.у ( ~ 
ніби чистилище), а після страшного суду вічні муки. 

Всі с:ект8 вчать: 

5. Чистилище це видумка церкви, бо того нема у св. Письмі. 
Церква вннаАwла чистилище 539 р., щоб із того мати зиск. 

Нема АОЧасиих мук, частного суду А не треба молитися за 
померлих, бо ми ім 'Нічого не поможемо. 

ВІДПОВІДЬ. 

1. За наукою секти вічне пекло і нерозумне А несправед.ливе. 
Чи так учить може св. Письмо? Ні, брат Руссель хвалиться, що 
загасив пекло водою. Секти, мало того, що не вірять але ще 
і кплять собі з Бога, з Aoro справеJІ.Ливости і з від.критих правд 
віри. Пекло не є річчю несправед.ливою, бо сама спра&Jед.ливість ви ... 
магає вічного пекла. КожинА погодиться з тим, що кара мусить 
бути nропорціональиа .ІІ.о.провини (Відкр. 18. 7), а що гріх є об-



рUсмо беаконечиого Бога, <mке і кара ~ АО ...
ВRИИ мусить буrи безконечна, віwа. ВічІІе пеuо аовсіа не Dр0'1"8-
витьа любові БожіА, бо не Бог нас пхає 1.0 пеuа, аае МІІ CUii ТJJ.8 
.11іземо, не слухаючи Аого батьківських напімнеиь. Пеuо бу.80 О 
тоJ.і проти Божої JІІОбовн, КОJІИ б ми нічого не знuи про ns.10, 
або коли б Гоаtо.І.ь Бог полишив нас самим собі без помО'Іі И&ІПрІІ
ро.І.иої. AJfe так не є. Прав.1.а про істнуванн• вічного neua ві.І.ІqИІТа 
у св. Письмі. Щоб ttac ВИJ"Іту&ати віА nекла, ГосnоАь Бог не nо
щцив своєго Є.І.инород.ного Сина. Син БожиА своїм терпіинu 
сrі.ІІьки .11аск нам заслужив, що .u• нас лишаєтьс. ті.ІІьки слухати 
його голосу і в покорі іти за Ним, нам лишаєтьа тї.1ьки кори
стати з тих ласк, а сnасенн• наше заnевнене. НехаА собі буJ.е Пett.1o, 
нехаА бу.І.е вічне і •ке тільки хоче, воно .1..1• гор.tих, ...,,,. тих, що 
не хочуть слухати Бога, не хочуть користати з Божих .1аск. д.,,. 
легшого зрозуміння наве.ІІ.у приклц з житт•. Чому • маю •JРИ· 
тиа тим, що істнують тюрми? Чому • маю роз.І.умувати на.t тим. 
чи це є справеАливе, чи розумне і т. А. Це не ві.tноситьс• .10 мене. 
Я не кра.І.у, не мор.11.ую, не рабую, не піАПалюю. не ошукую нікого 
і АЛЯ мене тюрма не існує. Вона є....,,. .11..1• злих. Хто ска•е. що Аер
жава створила тюрми? Не J.ержава, а з.1о.tіnн• створила .u• себе 
кару. А певно те шумовиннw, що є причиною цих заве.tень, ие:sа
АОволене з такого поряАку, бунтуєтьс• в .tyci, що це несnравtА
ливе, не розумне і противитьа любові АО б.1ижиьоrо. Щоб то за 
розкіш була без поліції Іі без арештів. Так теж є і з пек.1ом. Бог не 
хоче пекла, Бог не є причиною тої страшної вічної кари. ПрІІЧИ· 
ною є гріх і гріх ро.ІІ.ить пек.1о. Чиж любов Божа має пока:sатиС11 
в тому, щоб позволити морАувати, красти n раб)·вати? Чи тоАі така 
свобоАа гріха вже буJ1а б згіАна з Божою любовію? 

Так отже пекла JІ,омагаєтьа сnравеАЛивість і проnорціона.1ь
на заплата за гріх. Це не противитьс• Божіn .1юбові, бо Бог хоче, 
щоб усі спас.rшся і д.ає всім Аостаточно 'tL1ІІ n .1аска1. Ко.1и проте 
гор.п.иn і зарозуміЛІІіі чо.1овік не хоче с.1ухати Бога і. знаючІІ, що 
перед. ним є вічна пропасть, .tобровL1ьно з бuгохрьством на )'СТах 
скаче в неї, то чомуж ц~ має противаtтнс. cпpaв..-J..1HBtJcri і .1k~Ri 
Божій? Бог Hl' змушує нікого ні .1.0 спасения і не пха.:- нікого в ПtK.1tJ 
Бог сотворив .1ю.з...-іі на сніі\ образ і ..tан K\JЖHt.JM)' СВtІбі.з.ну нu.1k', 
щоб ВІtбрав собі О.З.Нt) аб\J АР}'Гt.'. Як хто~ь ІtІ.'ВttажаІІ.'ЧІІ на RЇ.\· 
криття. не. вважаюч11 на зас.1уг11 Спаснтl'.1Я, Ht.' вважаІІ.,ЧІІ на чІІ
слснні ді.1ання іі наnі.\tнt.·ння соиістІt і\ .13СКІІ Бt,жої. Ht.' Хt.'Ч ... nтн на 
ДОрОГ}' БЇ•ІНІ)ГО Щ3С.1ІІІЮГО ЖІІТТЯ, а і'І.з.е .\Орtн·ою На ВЇЧНУ МУК)', ТО 
він сам того хочt• а Ht' Бог. Отже п.:к.1о зuвсім і Зt.JR~iм не про
ТІІВІІться Божій .1юбові. 

Ві'Ін:t О\t·рть ttt.' 6у.1а 6 кароk) справ..-.\.1ІІRt)ІІ.І, раз Tt'MY. щ\J н.: 
бу.1а б ПрОІЮJЩЇІНІ3.1hНа ДtІ Пpt\ltiiHII, .З.р)ТІ.' Tt\M)". Щ\J .З.)'ШЇ Ht.' .\\UЖН3 
знищ11тн, бо ц~ прtІТІtRІІ.юся б Бt)ЖІІМ замірам. Гocnt)J.b Бt)Г сотвu-
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рив Aymy, щоб вічtІо жила, не буАе отже вU,ІUІИкувати своїх по
станов. ЗасуА, висказаний АО А.uма, віАноситься АО моральної 
смерти Aywi, а не фізичної. В ІUІизі Бнт. 2.17 читаємо: "Умреш пев
но того АНЯ, кк скоwтуєш із його (заказаного Аерева) ". А чи АА.ам 
умер фізично зараз ж:е того АНЯ, коли згрМuив? Ні, він жив іще 
Ауже АОВГО після упцку, бо KOJIO 930 літ. Чи ж не сповнився при
суА, що Аого висказав сам Бог? Так не можна nерАити, бо зна
.ємо, що Бог не помилився, але пU. цією смертю треба розуміти мо
ральtІу смерть Aywi, себто, що .aywa перестала існувати А.ІІЯ Бога, 
АJІЯ неба. 

НавеАені місця св. Письма, в яuх говориться про ,,погибіль 
вічну" (2 Сол.. 1.9), ,,знищення смертю•• (ЖиА. 2.14), "що заплата 
за гріх є смерть•• (Рим. 6.23), теж віАносяться АО моральної смерти 
Aywi. Побіч ,,погибіль вічна•• сказано, що це буАе мука, отже це 
є теж моральна погибіль Aywi, а не абсолютне фізичне знищення. 
Христос не прийшов спасти нас віА знищення, ane вU, вічних мук. 

Про вічність мук, чи ми хочемо, чи не хочемо, чи віримо, чи 
невіримо, маємо численні Аокази у св. Письмі. 

Багатир із притчі про Лазаря "був у пеклі в муках••, звіАКИ 
нема вихоАу і хотів перестерегти своїх братів, щоб не попали в те 
місце вічних мук (Лу 16. 22-31 ). 

"1 пі.11.уть ці на муки вічні, а праведні в життя вічне•• (Мт. 25. 
46). "Там буде плач rскреготання зубів" (Мт. 22.13; 8.12; Лу 13.28; 
"Пекло огонь невгасаючнА"' (Мр. 9.43). "1 будуть мучитися день 
і ніч по віки вічні" (Відкр. 20.10) муки в пеклі будуть ріжні, ві.ІІ.
пові.ІІ.НО до провини (Відкр. 18.7; 2 Макк. 12.45; 4 Макк. 9, 9; 12. 12; 
13.14). "І дим їх муки буде зноситися по вічні віки і не мають упо
кою ні ВJІ.ень, ні вночі" (ВіАкр. 14.11 ) . 

2. Дослі.~tники признають існування сатани який ви.~tумав пек
ло, але це зовсім противиться їх власній. •науці. І так: кара за гріх 
смерть (фізична), а що сатана згрішив, отже поніс свою кару, 
і вже перестав існувати. Отже або є сатана, ТОАі нема фізичtші, 
лише моральна смерть за гріх, або є смерть фізична за гріх, ТОАЇ 
нема сатани. Хто ж видумав пекло? Ніхто Аого не ви.ІІ.умав, ця 
правда ві,п.крита у св. Письмі (не в тtQ>ax Русселя). Що.11.о того 
твердження, що видумав сатана, то це дуже наївне й просто таки 

.ІІ.урне тверджеІИІя. То сатана аж пекло ви,~tумав на те; щоб лю.11.е~ 
ві.~tвернути, відстрашити від гріха, щоб змусити людей слухати 
Бога? Таж тоді сатана не був би злим ангелом, лише добрим. Ні, 
саме навпаки - сатана видумав і при помочі сект голосить, що 
нема пекла, щоб ЛЮ.ІІ.И не боялися кари за гріх і більше грішили. 

З. Пекло для тіла зараз після смерти до страшного суду є гріб, 
смерть, зітління- це правда. До того відносяться всі наведені зі 
св. Письма тексти. Всюди розуміє автор смерть тіла і гріб, бо тіло 
піде на муки аж по страшному суді. Нема тут мови про смерть 
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.а.уші, яка є безсм<:ртна (г.1. ІХ) і Ht: мож<: лt:жатн н •·рr,Г,і, 1 і.Ім;н 
зараз і.Ае до Бога на суд.. Go призначt:tю чолrн~ікоиі раз умерти і за
раз cyJJ. (Жид. 9.27). Що ж •ПЖL іі.з.t: на суд, як ті.1о .1l'ЖІІтt. у r·ро
бі? Душа! Це потверджує 11ауку про д•Jчасні ~'У""· с~Іі••• •ІІІ· 
стилище. 

Св. Письмо не каже ніде, що пекло 11.<: до.1ІІІІ:І. ГіІІ•JІІ:1, 111•• ІtL· 
є вічне знищення, навпаки в багатьох місІІ.ЯХ- як я 11:н~ів ·· · •·ои••
риться, що це місце вічних мук. (г.rr. Х. 4.). 

Пекло це не є гріб або смерть. ,.Маю КЛІfJ'ІЇ ІІl·к.ц і сж·ртн" 
Ві.Акр. 1. 18), отже що иншого є пекло, а що 11ншого с."срп .. У ІІро
рока Ісаії ( 14. 12-15) читаємо, що сатана по11ав у ІІt:І\.111. Якщо 

пекло є смерть, тоді нема сатани. Отже або є rІt:І\.lІІ·С."~РТІ·, :1 11c":t 
сатани, або є сатана, а пек.1о не є смерть. 

. Не можемож ми брати під увагу ІНЮДИН(}І\ІІХ C.liil, 1111 rc•Jt•JIJ, 

і на них будувати теорії. Буква вбива~::, а дух ожІШ.lЯt:, кaif\t: св. 
Письмо. Коли б у св. Писhмі бу.111 тi.lhKif НІІ'ІІІС.lсні с~ктаІІтамІf 
місця про пекло, а не бу.-10 виразюsх доказів на ві'Іttісп. ·''У"· то 
тоді пекло можна було б квестіонувати. Ал<: так Ht: є. Докази на 
істмування пекла і вічних мук такі чІtсленні і п~.:рскnн.1ині у св. 
Письмі, що нам нічого не лишається, як тілhки пnвірІПІІ абn зnвсім 
Ві.ІІ.кинути ціле святе Письмо. 

Автор, пишучи про пекло, пристосовувався до сучасних пп
нят. Бог відкривав "ідеї", певні поняття, які не остаютh все одна
кові, а розвиваються, ростуть, пізнаємо їх чим раз глибше й до
кладніше. Инше поняття про Бога мали жиди, шш1с первісні хри
стіяни, инше є наше поняття. В міру розвитку .1ю.д.сhкогп духа 
збільшується й наше пізнання Бога і відкриття. Це відноситься до 
всіх відкритих правд. 

Поняття, суть і характер місця вічних мук у жидів теж змі
нялося. Жиди вірили (з виїмком секти садукеїв) у безсмертну 
.п.ушу і вічну нагороду та кару по смерти. (Гл. ІХ). Якщо слnво .,шt:
оль" ('1к11) у деяких місцях ужите на означення про11асти, 
(Пс. 86.13), то це тому, що жиди загально були переконані, що тим 
місцем мук є nіJJ.земепля. Отже нема тут ніякого хибнnго псрl'
кладу. Саме слово "шеоль" означає - недосліджt:на г.ш11інь. На 
означення гробу, місця мовчання і т. п. є в єврсІіськііІ мові инші ВІ1-
рази ЯК "абадон" (r1,:1K) - погибіль; "арез нешіх" (111.: Т,Іt) -
країна забуття; "бор•• (11:1) -гріб; "дума" (:1".)1,) -місце мов
чання; "шахат" (11n11) - пропасть і т. д. Після повороту л:ндів 
з вавилонської неволі помітно ясне розріжнення місця мук і місця 
нагороди. Перше називається "гегенна" (гегенім - (азм•з), є це 
місце перебування грішних душ. Друге називається "еден", тобто 
раА (ган-еден -(1.,1 1.1) є це місце перебування праведних душ. 
Словом "гегенім" називалася теж долина на полу.11.невиА захід від 
Єрусалиму, де палено всяку нечисть. Долина була посвячена в дав-
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ніх часах Мопьохові, .11.е приношено Аому в жертву 2 маленьких 
АітеА. Мрачна таємничість куJІЬту божка Мольоха, страх і від
раза пере.ІІ. сморо.11.ом спонукали мародню фантазію саме в цьому 
Місці шукати вхо.ІІ.у АО піАземелля, .11.е мучаться грішники. Отже 
..... Гівов у варо~ повірі була не ПЄКJЮМ, J111111e ВХОАОМ 
.-о--. ЖиА.и вірили в поСмертну кару за гріхи, себто в пекло, 
nроте не було згі.utої віри ЩОАО місІUІ, де нахо.ІІ.итьсяІ пекло. 
В таuауАі (Єруб. 19) говориться про три входи в rегенну. Оrже 
rегенна означає пеuо, а не АОЛИНУ Гінона. Один із тих вхо.11.ів 
є коло Єрусалиму (тобто в АОЛИНі Гінон), .ІІ.ругий у пустині, третіА 
на А.Иі моря. Инші тверJІ.КІІИ, що те місце мук не під землею, а десь 

у небесних просторах, і т. и. 

Як бачимо, Аокази сектантів проти пекла є ніщо инwе як на
'ПІJ"ання А перекручування св. Письма. 

4. Пекло є в·же тепер і буJІ.е вічно - так каже св. Письмо. 
5. Ч.С'І'ІІJІІІІЦе не є ніяка ВИАумка, лише Ві.ІІ.крита правда. 

Може сектам іти про назву "чистилище", то ії нема у св. Письмі 
-це правАа. Але туг не АJІ.е про назу, але про "і.ІІ.ею", що є до
часні муки, якими спокуговуємо JІ.Очасну кару за наші гріхи. Пекло 
є місцем вічних мук, а чистилище місцем .11.0часних, тобто скінче
них мук. Душі, що покугують в чистилищі, є членами Церкви чи 
тіла Христового і є в ЄJІ.НОСТі з Церквою на землі і з Церквою 
в небі. Між усіма членами істнує містичний звязок і одні другим 
можуть помагати ріжним способом (Як. 5. 16). На все це є докази 
у св. Письмі. "УмР.рлого не остав без помочі" (Іс. Сир. 7. Зб). 
"Свята А спасенна є думка молитися за померлих, щоб були розгрі
шені віJІ. гріхів (11. !Мак. 12.46). "Хто скаже слово проти Духа Св., 
не-проститься Аому ні в цьому ні в тому віці" (Мт. 12.32). Отже 
після смерти є кара за гріхи, які не будуть прощені (пекло) і кара 
за гріхи, які буд.}'ть прощені (чистилище). "Не вийдеш звідтіля, 
АОКИ не віддаси останнього гроша" (Мт. 5. 26). Ця притча гово
рить виразно про місце мук, з якого можна вийти по віддані 
Аовгу, себто по ві.ІІ.покутуванні. А що з пекла нема виходу (Ла
зар), отже є місце дочасних мук чистилище. "Чоловік спасеться 
як через оогнь" (І. Кор. 3.15). Є отже спасения наче через огонь, 
тобто чистилище. "До неба не може увіАти ніщо погане" (Відкр. 
21.27). Легка провина робить чоловіка нечистим і всі до одного 
є грішні. Несправедливо було б, щоб усі пішли до пекла. Отже 
мусить бути місце, де душа очищується від. легких провин і спо
кугує кару, щоб могла д.істатися до неба. 

У перших христіян була та«а віра. Вона спонукувала іх хоро
нити померлих у катакомбах, коло іх гробів сход.итися, шанувати 
іх память, святкувати .~~;ні їх смерти, молитися за їх душі і влаш
товувати так звані аrапи. 

У жидів була віра в .ІІ.Очасні муки (Талмуд). 
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Наука про чистилище оперта не тільки на безпосереАНіх до
казах. св. Письма, але А на посередніх. Всі члени церкви є чле
нами тіла Христового, і перед і після смерти і в небі і в чисти
лищі. (В пеклі ні, бо ті зовсім відреклися Христа). Христос є го
JІовою цього містичного тіла (Рим 12. 4; І. Кор. 12. 13, б-10, 
26-28; Колос 1. 18). Всі члени людського тіла запомагають 
себе взаємно, так є А з членами містичного тіла. Ті, що є вже 
в небі, помагають- нам і тим, що відбувають кару в чистилищі; 
ми на землі теж можемо помагати тим, що в чистилищі. Між ти
ми всіма членами панує любов Христова і одні другим стараються 
nомогти (Бит. 18. 32; Лев. 4. 20; Чис. 16. 47; Як. 5. 16; Рим. 15.30; 
ІІ~ Мак. 12. 15; І. Кор. 13, 8).' 

Х. ПРО ДРУГИЯ ПРИХІД ХРИСТА. 

Дослідники вчать: 

1. Час своєго другого приходу, а радше присутности, пред
сказав сам Ісус (Мт. 24: 3---14, 23---30). Всі ознаки, які мають 
попередити другий прихід Ісуса, а радше свідчити про його при
сутність, сповнилися. а) В імя Ісуса прихоДило багато ложних 
пророків, нпр.: католицьке духовенство, суботники, баптисти, 
Пятидесят~ики і т. д. б) Були війни і голод. в) Були і є переслі
дування дітей божих (.в.ослідників). г) Євангеліє проповідується 
по всьому світу. д) Були великі землетруси буквальні і симво
лічні (революції). е) Сонце і місяць померкли буквально (затьма) 
і символічно '(папське сонце померкло за Наполєона). ж) ЗвіJди 
падали з неба буквально (метеори 1833 р.) і символічно (духо
венство втратило свіА давкіА авторитет у масах). Сповнення всіх 
тих ознак указує на те, що Христос уже прийшов, але невидима 
для ока зви_чаАної люди-ни. 

2. Доказом присутности Христа є теж притча про жнива 
(Мт. 13 : 24-30). Жнива це кінець віку. В жнива має бути вя
зання кукілю (себто вавилонських систем) для його спалення 
і вязання пшениці (себто збнраmtя дітеА Божих або дослідників 
в о,~~.ну громаду) для віuання іА панування над світом. В жнива 
мусить буТи присутні-А пан жнив, щоб розказувати женцям. По
ява дослідників, дітей Божих, які, наче пшениця, вяжуться в гро
мади вже від виступу післаtщя Божого Русееля 1874 р., є до
казом, ;цо жнива почалися, а тим самим і Христос уже є при
суткіА jJ( господар жнив (Ру~. VII, 325). 

З. Час початку кінця світа і присутности Христа предска
зав пророк Даниїл (7-12 розд.). Це пророцтво мало бути затаєне 
аж до часу, коли ,мудрі" зрозуміють Aoro (Дан. 12 : 8-10). По
чаток того "часу кінця", тобто кіонця сучасного хриСУіямств а, 
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приходу Ісуса і заснування царства Божого припадає на 1799 р., 
коли Наполеон увязнив папу. Це є початок упадку Вавюону. 
А що пророцтво це зрозуміли дослідники, отже появІІ.lІІСЯ вже ті 
,,мудрі" і почався кінець світа, а невидима присутній Христос 
розпочав суд.. 

4. Пророк Даниїл у другому місці каж~. що це все має ста
тися "на кінці часу, часів і пів часу" ( 12 : 5-7). Час означає у св. 
Письмі рік на 12. місяців по ЗО днів кожний, себто ЗбО днів. А що 
день означає рік (Езек. 4: б), отже буде ЗбО .r1іт. Пророк гово
рить про три і пів часу, себтG ЗбО Х З.5 = 1260 пророчих 
днів, себто літ. Початок цього числення треба зачати від 5З9 р., 
себто від. часу повалення держави Остроготів і початку звірячого 
устрою (папства) на світі,· який представ.1яє четвертий звір Да
ниїла (Дан. 2. 7-8). Коли до 5З9 додамо 12б0, дістанемо знову 
1799 рік, в якому зачався "початок кінця" себто упадок анти
христа ( авіньонська ·неволя) і заснування царства Божого (поява 
дослідників). 

5. Даниїл в иншому місці пише: ,,ЩасливиІі тоІr, хто буде 
ждати і д.іжд.е д.о 1ЗЗ5 день" (Дан. 12.12). Цими щаслившш без 
сумніву є дослідники. Коли д.о 5З9 р. додамо 1ЗЗ5 літ, то діста
немо 1874, себто час від. коли Христос в дRуге прийшов і є при
сутній на землі. Це є отже дві важні дати: початок часу кінця 
1799. коли сатана був повалений і засновано царство Боже і по
чаток присутности Христа 1874, ко"1и почалися жнива. Отже час 
"початку кінця" обіймає протяг часу від 1799 д.о 1874 р., себто 
75 літ. 

б. Початок визволення робітничої кляси зпід. вшшвів бага
чів і духовенства зачався 1874 р., коли засновано першу роuіт
ничу орrанізацію. Це теж доказ, що Ісус того року прийшов вдру
ге. Ісус сам сказав, що його прихід. буде як схід сонця. Поліп
шення добробуту робітничої кляси є тим побільшенням світла, 
є сходом сонця. 

7. Великі маси ріжних винаходів від. 1874 року теж вка
зують на побільшення світла сонця або присутність Христа*). 

8. Поворот жидів д.о Палестини і відбудова жидівської дер
жави є теж доказом, що Христос є присутний (Лу. 21. 24, 28-З1 ). 

Деякі д.осл. твердять, що Ісус прийде по 1.000 .r:ітньому царстві 
9. Другий прихід. Христа буде невидимий. 
Ісус Христос є дух (2 Кор. З. 17), а що людина не може бачи

ти духового єства (Ів. З. G-g; І. Тим. б. 15__.1б), тож прихід. і при
сутніс"\ь Христа будуть невидимі для звичайного людсько~о ока. 

*) Дослідники подають у своіrй брошу.рі так.і винаходи: ко.1ючий 

дріт, б.айсиклі, ШJ(ОЛИ :nереписні, найrеиніша .Африка, Божий n.lІLH в!кі:9, 

безповітря.ні ;м.аши.ни ... (!?). 
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Бачити Аого очима віри бу.І.уrь тільки ті, що иаро.І.илися з Ауха, 
себто його ученики (.І.ОСЛіАники) (Ів. 14.19). 

Царство Боже є неви.І.име, є не з цього світа, отже і Аого 
цар бу.ІІ.е невиАимиА, хоч бу.ІІ.е і є присуrніА і виконує свою власть 
(Гарфа Б.§ 370) на.11. світом віА 1878 (чому не віА 1874?). 

Христос сказав, що приА.11.е як злоJІ.іR (ВrАкр. 16.15), тобто 
що Він бу.ІІ.е присутниR, а світ, образоао говорячи, бу.І.е спати, не 
бачитиме ~го. 

Слово "прихі.І." погано переве,11.ене з грецької мови, бо 
n~otІa&a означає присутність, побут а не прихіА. Отже Хри
стос є присутній і постепенно ві.ІІ.кривається через побільшекия 
малого ста:.~~. а (АоСЛі.ІІ.ників) та Ао го JІ.іяльність. 

Слова "сам Госпо.11.ь з трубою зіRде з неба" (1. Сол. 4. 16). 
означають науку Русселя, запис:ану в 7. томах. 

Суботники вчать: 
10. Другий прихіА Ісуса на землю буАе явним, на облаках 

і прихіА цей уже .11.уже близькиn "Христос уже під дверима", бо 
сповнилися всі пророцтва. 

Христос увійшов до св. Святих небесної святині 1844 р., де 
·відбувається "Очищення святині", або сліАчий суд над Божими 
дітьми (себто суботниками) .. 

Баптисти й инwІ учать, як Церква кат. 

ВІДПОВІДЬ. 

1. Ознаки другого приходу Ісуса Ще не сповнилися. Ісус для 
tвоєго приходу не потребуватиме ніяких сектанських доказів, ні 
свідоцтв. його прихі.ІІ. буде явний. 

а) правда, що прийшло багато ложних пророків, з яких най
більш ложними є АОСЛtАники, бо себе за Христа і Месію уважають, 
але можна теж тверАити, що ця ознака сповнилася вже за Ісуса 
і Апостолів бо й тоді були ложні пророки. Число "багато" є не
означене, і не можемо на цій ~;~іАставі означувати часу приходу 
Христа. Ложні Христи були, є А буАу~ь аж АО кінця світа. 
б) війни, мори і голоА бували час від часу за цілиА вік людства. 
в) Що ж .11.0 ( Мт. 24. 5---б) переслідувань, то перше секти не 
є дітьми Божими (Гл. XVI), друге, сект ніхто не переслі.ІІ.ує, 
третє, переслідується Церква католицька. Про переслідування 
Церкви католицької не треба писати, кожинА знає про події в Ме
хіку, Іспанії й Росії. г) Євангеліє не проповідується ще по всьому 
світу. Є ще сотки міліонів людей, які ·нічого не чули про Христа . 
.11.) Землетруси, що були досі, це іграшки проти того землетрусу, 
що бу.ІІ.е з приходом Ісуса. е) Затьми сонця бувапн нераз, але 
пере.ІІ. приходом Ісуса має сонЦе не тільки затьмитися, але цілко
вито померкнути. UЦо сонце є символом папства і що папство 
померкло за неволі авініонської, то ця річ мається так. Це є оман-
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ливе померкнення сонця. Думаю, що персслідування папства 
і христіянетва взагалі це нс t: помеrжнсння символі•нюго сонця. 
Ціла церква має псреііти дорогу, якою !ішов П ( >с11онатсль. Пср
ший етап це голошсння слова Божого, другиіІ цr псрt.:слідування, 
муки і смерть, третііі це воскресення з прІ1ходо.\\ Ісуса. Персслі
дування Церкви предсказав Ісус і вони частиноно ВЖ(' сповни
лися, але ще мають сповнитися над цілою Церквою. Це ще не є, але 
буде і то тільки оманливим помrркнснням символічного сонця, 
для сліпих і невідучих. Для правдивих христіян буде наіібільшою 
радістю терпіти так ,як терпів сам Бог, тоді символічне сонце 
засяє своїм найбільшим, своїм нrбесним блиском. ж) Що ж до 
звізд чи ~еrорів, то вони падали і падають маїІже безнастанно, 
але перед приходом Ісуса мають порушитися всі сили небесні, 
отже будr якийсь катаклізм у планстарних чи звіздюІх системах, 
буде якийсь заколот у ці .. 1ії1 природі від якогось удару звізди ціла 
земля згорить, розтопиться. ,.Небеса з шумом перейдуть, первні ... 
розтопляться, а земля згорить, небеса палаючи рунуть (2. Петр 
3.10-12). Коли б метеори мали бути ознакою кінця світа і при
ходу Ісуса, то про це мало хто і знав би, а св. Письмо каже, що 
прихід Ісуса буде явниіі. Щож до символічного пояснення звізд, 
то це чиста видумка. Духовенство зовсім не стратила свойого 
авторитету в масах, хіба в очах сектантів і безбожників. Навпаки, 
народ горнеться до Церкви з більшим запалом і зрозумінням, 
ніж це було колись. Не перечу, що між духоеІJнствпм є одиниці, 
що стратили всяку повагу і авторітет, що не є слугами Христа, 
а мамони. Але це одиниці і під характеристику одиниць не можна 
пі~тягати загалу духовенства. 

Бачимо отже, що ознаки приходу Ісуса далеко не всі ще 
сповнилися і Ісус не прийшов, а коли прийде, то явно. 

2. Притча про жнива не доказує, Що Ісус уже прийшов. Пер
ше, св. Письмо не говорить, що пшениця це дослідн11ки, а кукіль 
це всі инші віри ·Й секти. Друге, св. Письмо не каже, що поява 
секти безбожників дослідників це початок жнив. Третє, дослід
ники попросту брешуть, бо суперечать сами собі й ніодно з їх 
пророцтв не сповнилося. Напр. час жнив триватиме на гаJКУ од
них 50 літ, на гадку других 40. Виступ Русееля був 1874 р. -
це початок жнив, отже 1924 року жнива скінчилися. Чому отже 
дослідники .,вяжуться" дальше в снопи, де початок 1.000 11. цар
ства, чому не воскресли старозавітні праведники, чому зло не 

маліє, а росте й сатана ще не звязаний ,чому міліони дальше вми
рають і т. д. і т. д.? З цього всього виходить, що наука дослідни
ків про прису1'ність Христа загалом уся наука це видумка, лож 
і брехня. 

З. Щож до пророцтва Даниїла про упадок христіянетва і по
чаток дослідницького царства в році увязнення папи 1799, то це 
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таке саме дуР,не й натягане пояснення пророцтва, як і всі инші, 
що ані в одній сотій частині не сповнилися. Де є у св. Письмі, 
що тими "мудрими", які зрозуміють прор. Даниїла, є дослідники? 
Суботники твердwrь, що ті.льки вони розуміють Даниїла. Хтож 
із них мудріший? Деж дослідники бачуть упадок христі-.Інства, 
коли воно якраз навпаки росте й розвивається? Де ж те дослід.
н·ицьке царство Боже, коли не бачимо ані одної з прикмет опису
ваного ними царства? (Гл. р. ХІІІ). 

4. Щож до пророцтв Даниїла про часи, то пояснення до
слідників є зовсім ложне. Звідки можна знати, що час, часи і пів 
часу" це 31

/ 2 часу? З відки можна знати, що "час" це рік або 
ЗбО днів? Вкінці у Бога один день не рік, а 1.000 літ (2. Петр. 3.8). 
Чому час числення тих літ треба зачати саме від 539 р., де про 
те згадує св. Письмо? .. Що, Руссель так викладає? Даруйте, але 
Руссель не є св. Письмо. 

Вкінці не бачимо ані крихти сповнення цього пророцтва. 
Церква Христова, як стояла, так і стоїть, папа як був вид.имим 
головою Церк•ви, так і є, а дослідницьке царство Боже ані руш 
не хоче принятися. Отже вся іх _наука брехня. 

5. Що ж до тих "1 335 днів", то чому це мають бути літа, а не 
тисячеліття (Псал. 90.4) і чому іх маємо числити саме від 539 р., 
коли, за наукою, сект - папство зачалося від Константина Вел? 
Це uce питання, на яЮ і самі дослідники н4! мають відповіди, але 
щоб поперти лоЖ·ну науку Русселя, натягають св. Письмо на ріж
ний спосіб і стараються доказати, що Ісус приАшов 1874 р., а упа
док христіянетва почався 1799 р. Найліпшим доказом проти до
сЛідників є те, що всі іх ПJНІПJЩЄІІІUІ чи пророцтва вже М8JDI шов
витися, ue не СІІОВНІІJІІІСЬ ані ва йоту. Отже вся їх наука чиста 
брехня. 

б. Ніде у св. Письмі нема, що заснування робітничої органі
заціі буде ознакою другого приходу Ісуса. Дата заснування пер
шої. робітничої організаціі АJія поліпшення добробуту робітничої 
кляси лажна. Вітчиною робітничих організацій є Англія. Перші 
організаціі були там вже в друГій половині 1.8~ століття. В р. 1824 
були ті організаціі дозволені. заксЖом, а 1871 дістали права юри
"ІІ.ичних осіб. Вр. 1899 злучено 59 організацій у союз. Це є ва>ЮНіші 
"11.ати з початку організаціі робітничої кляси. Рік 1874 видумали 
дослідники для потнердження своєго блуду. Ціль тих організацій 
не була така, як твердять дослідники, тільки поліпшення добро
буту, зменшення годин· праці і підвишка платні і т. п. 

Церква нічого· ·не має проти поліпшення .добробуту .робітни
~Qі кляси. (Читай енцикліку "Rerum novarum• . 

.7. Винаходи не є доказом другого приходу Ісуса; бо св. 
Письмо не згад-ує про це ні словом. 
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8. Жидівська держава ще не відновлена, хоч предсказаннА 
дослідниками час уже давно минув. Мало того, жиди зовсім не 
хочуть вертатися до Палестини, а хочуть пишитися на вигнанню. 
Виселення до Палестини вважають за насильство. Домагаються 
рівноуправнення з корtнними мешканцями кож•ноі держави, не 
резиrнуючи зі совєї расової, національ.ної і релігійної відрубно
сти. Для жидів цілий світ це обіцяна земля • ; -в~ г-е, 1.) 

Незгідність науки дослідників є доказом, 'що вони всі пожні 
пророки. 

Бачимо отже, що всі ознаки приходу Ісуса не сповнилися. 
Є ще більше ознак прихо.11.у Ісуса, про які JІ.ОСЛіJІ.ники не зга
Аують, а які теж ще не сповнилися: Це пр их і;~~. і діяльність Ілії 
А Еноха (Відкр. 11. 3-11), навернення жидів і злука всіх хри
стіян в одно стадо. Про час приходу Ісуса св. Письмо виразно 
говорить, що це є перед нами закрите: "Про .11.ень той з-нає тільки 
Отець" (Мт. 24.36). Отже ані ви, панове JІ.ОСЛіJІ.ники, ані субот
ники "Не знаєте, котрої години Господь прийJІ.е ... в тій годині, 
в якій і не .11.умаєте Господь прий.11.е" (Мт. 24. 42, 44). "Не знаєте 
ні АНЯ, ні го.ІІ.ини ... " (Мт. 25. 13; Лу 12.40) "День Госпо.ІІ.ень, як 
зпоАій, приА.ІІ.е" (І. Con. 5.1; 11. Петр 3.10). Отже несподівано. 

9. Ні одно місце св. Письма не говорить, щоб другий при
хід Ісуса був невиАимий, але в багатьох місцях читаємо, що прихі.ІІ. 
Ісуса буАе явний, ви,ІІ.имий. "Заголосять усі нарОАН й побачуtь 
с .. Чоловічого, що 'гряде на хмарах небесних із силою і славою 
многою" (Мт. 24.30). "Ісус, узятий на небо, прий.11.е так, як бачили 
ви його сходячого на небо" (Дія 1. 11). А що вознесення Ісуса 
було ВИJІ.име, отже й прихі.ІІ. бу.ІІ.е ВИАИМИЙ. "Сам Господь з повепін
ням, з голосом ангельським і з трубою Божою зійде з неба" (1. 
Con. 4. 1 б). Отже не Руссель зі своїми сімома томами-трубами 
буде трубіти чи пак трубить уже віА 1874 р. ПрихjJІ. Ісуса буде 
супроноджати кінець світа, тобто потрясеимя сип небесних і спа-
лення землі (11. Петр. З. 1~12). • 

· Бачимо отже, що прихід Ісуса буде явний. 
Щож .11.0 АОказів сектанських, то вони не мають ніякої пере

конуючої сипи. Ісус після воскресення показувався багатьом лю
JІ.ЯМ і вони бачили його, хоч був духовІЩ єством. Чомуж ми не 
могли б бачити його? Чи тому, що так хочуть JІ.ОСЛі;~~.ники? Крім 
того доспідники мішають .и.ругиА прихі.ІІ. із неви.и.имою присутні
стю Христа. Другий прихі)І. Ісуса буАе явниА, про це була мова_ 
Присутність Ісуса не звязана з його другим приходом. Ісус є при
сутний у Церкві своїй неВИАИМО пі.ІІ. ВИJІ.ами хліба і вина ві.ІІ. часу 
установлення Пресв. Евхаристіі. ,,Я є з вами .11.0 f{іНІUІ світа" (Мт. 
28.20). І ця присутність Христа ви.и.има тількИ АЛЯ очей віри, для 
тих, що наро.и.ипися з Духа. 

Щож .11.0 царства Божого невиАимого, не з цього світа, яке 
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е в сере.аииі нас, то це мова про .аухове •нтт• ко•ноrо хр•~ 
нина зокрема n цілпї Церкви Христової, в tкіА Ісус t иеви.аимо 
присутній і иик,,нуt: сипw, и.1асть ві..t заснуваннІ Uеркви, а не Іі.І 
1878 ЧИ ІКОГО ИНШОГfJ року. 

Щож АО того, uю Ісус прнІі.tе, ІК з.1о.tій. тп значить несnо
.аівано, а не нсии..tимо. 

10. Прорtщтиа про поtії, що мають попереАнти ..1ругиА при
Хі..ІІсуса, ще не спt~инилисt, про це була мова вище. Шп Ісус t ni.t 
.аверима - це праиАа, а .. 1е прав..Іа А те, що Rін не: ті.1іtКИ t теп..-р. 
але все був niA Авсрима ві.І самого початку і кожної ХІИJІі може 
прнАти. Про час прихо..tу не знає ніхто, тілt.ки ( >тсцt.. Ко.1ись су
ботники знали R означунали час прихо..1у та багатt.ох о6..tурм.1и. а.1е 
коли вийшла наверх їх брехнІ, то.1і ..аалн спокіА (г.1. історію су
.ботників) і перскрутили свої нсвАалі пророцтва на те, що kyc 
увійшов, мов.1яи. АО свята• святих у небі, 1844 р. АЛІ очищеннІ 
святині. Невже небссна святиня є нечиста й потребує очищення? 
Де є в св. Письмі, що це очищення поча.1ося 1844 р.? Д.1t1 за
сліплених суботників внетарчає наука пані RаІіт, а.1е ми віримп 
Христові, а не які Ась ,.бабі". Резберімо б.1ижчс цю науку субот
ників про очищення святині. 

На основі пророцтв Данніла (8.14) вчк..1и а..tвентнсти, наА
ІІерше так: В р. 1844 має бути очищена святиня. Пі.t свІтинею 
треба розуміти землю. Очищення землі огнем має супрово..ажати 
кінець світа і Аругий прихі..а Христа. Але, ІК знаємо, Христос не 
прийшов в очікуваному часі, а пророцтва о..авентнстів показалнеІ 
JІОЖНИМИ. 

ТоАі-то непомильні суботники-а..авентисти поча.1и вчити знов 
1111акше. Св1тиня, Іку має очистити Христос, це не є зем..11, а.1е,. 
аава буАіаІІя на небі, що була правзором св1тині Мойсеєвої. Св•
ТННІ небесна має отже кивот, скрижалі, свічники і т. А. Перво
СВІщеннком у ніn є сам Христос. Вр. 1844 Ісус справ..Іі прийшов, 
але не на землю, тільки ..10 небесної свtтині, ..10 свІтаІ-свnих 

· І розпочав су..І, тоб-то очищеннІ свnині. Ві..а того часу ..авері Бо
•оrо милосерАЯ замкнені, а всі грішники і всі ті, що не сnтку
.,.. суботи, вже погублені. 

Тепер, суботники вчать знов инакше, а іменно, ЩО .ІВері cna
. сенн1 .1.111 грішників ще віАчинені і хто приєАнаєтьс:І .ао суботни
кІв, то ще буАе спасений. 

Як бачимо, суботники не знаJОТЬ і не мають прав.аи, тільки 
~ DІJХІІОТЬ за нею піА провоАОМ пані ВаАт. ХаА зиаJОТЬ, що не на
й.ауrь іі поза Церквою кат., що бу.ауть блукати у темр~ві ..ао кінUІ 
свJта, АО страшного суАу, бо тільки О.ІИа е правА&, о.ІНа віра, о.ана 
аука, ОАИа правАива Христова Церква, •к ОАИН е &or. Б.пу.аи суСSот
•кІв свuчать про те, що вони буАукm. сво10 віру на науці пані 

·. Вatr. Ко..и б вони буАу&uн на св. Письмі, то не в.ruувuи б, 
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а знатt напевнn, що Ісус зiitwnв на нсоо R 4() .tень nicлt СІІСКrо 
воскресснttЯ і засів по ttраииці ()пtя і там ctt.tttть і .toci. ( Жи.І. 
R.l J. Отжt• щ· ІН44 р .• як )''НПh проро•ІІЩЯ ВаІп. н~· IIOTBcp.tжytr>Tit 
Й ІІІІШі МЇСІІЯ СО. Пttct.M:I (if\11.1. fi. )(І, :.!0; .ly. 24. 51 J. C.1iR "СІІІ• 
ТІІНЯ ttt:6cCtta" tlt' ~\ІІЖІІа розуміТІІ ·"ан:ріЯ.lІоtІІІ С if\tt.t. ~І. ІІ; 10.20). 
Шо H~lllp. значап. СRЇЧІНІІ<Іt в ol'i.lttЧ•ti r)l/f а. ЯК ІІІ •• C.laRa і ІІСНіСТЬ 
t: fii.lt.UJa ІІіJ. ЯСІІІІСТІІ СІІtЩЯ ( Bi.tp. 2:!.5 J. tІащо 3.1:\.lІІСЯ () у небі 
х.1іtіні пpttнoctt, жt·рткІІ крttкані і т. 11. ~- t\.1.\\ЇІІІІІІІі t~і~тар і Гnсп•І.tЬ 
сидя•шІі ІІа т.ому між .1кома хсрукІІма~нt, ш•• за наtкні .tитwчі nо
няття. (11. Knp. З. 3). ІІt·кжс (),,г і мi.1io11tt am·~·.1i11. ІІІ•• окружаJІТЬ 
БожІІІі трон, мусятt. за.\\сшкукапt р. якіІtеt. скятttІІі з .lя."rtами. за
нісами, сто.1ам1t і т. 11.? ІІсвжt трон 111: .1ii'tc11o якІІіісt. cтi.l~·Іtt.. а на 
Нt.ому сидІІТh старt·цt. - Бог? Бі.tні суlіотнttкІІ lll' мож)їh собі 
Бщ·;t прt·дстаІІІІТІt ІІІІакшt:, як СІІJ.Я'ЮГІJ ІІа троІІі ст.1р11Я. з гn.l••Rntr>, 
ОЧІІМа ЯІ\И.\\Іt fіаЧІПh, ІІУХ:t."ІІ, ЯІ\ІtМІІ 'Ір:, і Т .. 1. lll· Р.С~ СRіJ.ЧИТІо 
про п.1иткість поttяття і г.чпnту суlіnпнщt.І\ІІХ і СІ."ктанських 
прорnкін кзага.1і. 

ХІ. ПРО ДВА ВОСКРЕСЕННЯ І ДВІ СМЕРТІ. 

Дослідники нчан: 

І. Воскрtссння не ()уде зага.1ьне, ті.1t.кІІ поо..tІІноке і не в о.t
ній хви.1і, а протяго.\\ т11сячі .1іт. Так са."о й с~срть .. КожинА своїм 
порядком" (1. Knp. 15: 22-23). 

2. є дна иоскрt:Сt:НІІЯ. Haiiпtpwt: воскрt:СН)'Тt. ті.1ьки мертві 
в Христі ( І. Cu.1. 4.1 б) Сl·бтn .tіти Бож і або .. святі .tос.1і.tиики". 
Над ними друга смtрть не бу де мати в.1аст11 ( Ві.tкр. 20.6). Перwе 
воскресення поча.1ося з прІІхо.tом Ісуса 187 4 р. Баr ато J.ос.1і..&ииків 
ужt вnскрес.111, як нсии.tимі ..tухові єства, до цар .. ,вання з Христом 
над світо.". Дtякі дос.1і.tник11 є ще н ті.1і і вошt нсн.tnвзі •
ють доповнити ті.ю Христове. Аnосто.111 воскрсс.1и 1-wнм во
скресенням 1878 р., як духові єства сРус. \'11. 217). 

З. Другим воскресення~\ воскрсснрь (уже воскрес.1и?) на
перt:д старозавітні правсдюtкІІ, BІІ.ttt~\o, в .хоскона.111х ті.1ах: це 
є .,.1іпше вuскрtсt:ння". Піс.1я юtх почнс воскрt:сатtt .. Ве.1ІІка Ком
панія" і ці.'Іий рід людський (Ів. 5. 28. 29), а на кінці .<\.ta~. Друr~ 
воскресення розпіЧНl'ТhСЯ 50 .1ЇТ піС.lЯ .Іругого прІІХІІ.l)' Ісуса й nо
чатку заснування т1tсячо.1ітнього царетна іІ трttватІІме тисячу літ. 
Померші вuскресати~\уть на f!рuхання pi.1tti й знаііо."юt. НаприІUІа.І 
батьки будуть просити Xpttcтa (Ісуса гщову і дос.1і.tн11v.ів ті.1о), 
щоб воскрt:СІІІІ їх діп:й, і то.хі це напсюю станt:тt.ся. Всі не.tуrи 
і ка.1іЦТRа будуть чу.ІсСНО }'С)'НІ:НЇ. M~·JHfii Rt:рнутt.СЯ .1'> СІЮі:: 
.аорогих uсіб, настане ве.1Іtка ptt.ticть. Ті, що ЖІtтІІмута., при
готовляпІмуть ,l.1Я 80CKpt:CatOЧIIX .10.\\11, 11,'\t:il\)', ПрІtНЯТТЯ і ІІСЛНКЇ 
ВІІГОДІІ, будуть уЧІІТІІ ЇХ сучаСІІІІХ ЗІІІІЧJЇR, наук і ~\11811. ПорtІ.АОК 
воскрt:сt:ння буд.с пропsвнІІй, як у.,шранІІЯ. Ті. ut•І найдавніше 
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вмерли, воскреснуть останні і наRпаки, бо цс наІtр11зумні ~•с -
каже Русссль . .,Пt:рші будуть ос1~нні, а останні пt:рші" (Jiy. ІЗ. 
ЗО). При кінці тисячолітнього царства гріб tiyдl' пустиіІ, остануть 
у ньому тільки ті, що умрутh другою смертю. ЛІfІдІІ нс будуть 
воскресати у своїх иласнкх ті.1ах, tio цс є ttcмoжmtRt'. Мнпгі роз
палися в порох, персмінилися R корм для рослин і знірят ... Гпсподь 
сотворить кожному тіло, якс схочс (1. Кор. 15. 35-38). 

Инші знову вчать, що иоскреснt: хоч нt: п: саме, а.1с такс 
саме тіло, складt:Нl' з инших слємl'нтіи. Насінням, з якого Бог 
воскресить нове тіло, є .,задаток духової природи", яка розвива
ється в нас, якщо ми Rі.ІІ.родимося і посвятимося Богу (себто ста
немо А ОСЛідниками). 

4. Є .ІІ.Ві смерті. Перша смерть, якою вмирали і вмиратимуть 
всі ЛЮАИ з виїмком тих, що иідразу персміняться (І. Кор. 15. 
51,52). Смерть ця є абсолютна і після неї нема су.11.у. 

5. Другою смертю умруть усі ті, що після воскресення свого 
у часі тисячолітнього царства не схочуть поправитися. Друга 
смерть це огненне озеро, абсолютна смерть, небуття, якою будуть 
знищ-ені непоправні грішники, сатана і всі злі ангели, а навіть 
і саме пекло-гріб (Відкр. 20. 14). 

б. Деякі дослідники твердять, що не буде буквального во
скресення, а тільки піднесення чоловіка АО досконалого стану 
·людської прироАИ (щось в роАі еволюції). 

Суботники вчать: 
7. Перше і Аруге воскресення і друга смерть буАуть за

rальні, а не пооJtинокі. НаАперше воскреснуть ті, що вмерли в Хри
сті, себто суботники. Живі суботники, яких застане Христос, бу
Ауть перемінені. 

Перше воскресення виїмково f!Же було підчас смерти Ісуса 
на хресті (Мат. 27. 51-53). Це ті 24 старці, що вже є в небі. 

8. Грішні· воскреснуть після суАу тисячолітнього, щоб по
чути вирок (ВіАКр. 20. 4-5). О Ані умруть другою смертію, а другі 
.в.істануть у ·нагороАу вічне життя. · 

Баптисти А ИІППі вчать: 
9. Надперше воскреснуть умерші в Христі (себто баптисти) 

з прославленими тілами •д житимуть із Христом тисячу літ на 
землі. І так кожна секта :твердить, що вона воскресне перша, 

бо тільки вона вмирає в Христі ... Аругі воскреснуть грішні зі своїми 
тілами після тисячі літ. 

ВІДПОВІДЬ: 

1. Св. Письмо не говорить, що воскресення триватиме ти
сячу літ. Це видумка сектантів. ,,Кожн1-1й своїм порядком" не зна
чить, що кожний зосібна по черзі, а кожинА інАіВідуально зі ~ 
їми гріхами і добрими ділами. З контексту і з инших місць ~- : 
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.ІІ.ІtТь, що воскресення буАе з прихоАом Ісуса. А що Ісус приА.tе 
в о,11.ному моменті, отже А усі воскреснуть в оАному момситі щоб 
стати на суА (Мт. 25. 32). Невже Ісус, прийшовши на облаках, 
чекатиме на воскресення всіх і тоАі буАе суАити? Де це є у 
св. ПисІ.мі? Св. Письмо каже, що "понихоАять" із гробів, а не 
"буАуть вихОАИТИ протягом тисячі літ" (Ів. 5. 29). 

2. Текст J. Сол. 4. Jб зовсім нічого не говорить, що найперше 
воскреснуть ,ІІ.ослідники, тільки "мертві в Христі". ДосліАники 
вмирають не в Христі, бо не вірять у його Божество, але вмира
ють у Русселі. Нехай отже віА нього споАіваються воскресення. 
А хочби вони й умирали в Христі, який - на їх гаАку не є 
Богом, то чи буде він у силі воскресити їх? ,.Воскреснуть наА
лерше" мертві в Христі Бозі - це правда, але це все буде в ОАНіА 
хвилі і всі разом. Якщо дослідники воскресли невидимо 1874 р. 
і вже панують над світом, то деж є слід11 поліпшення і поправи 
ладу. Чи всесвітня війна, революції, голод і т. д. чи це все висліА 
їх "божеського і святого" правління? Друге, воскресення буАе 
видиме, хоч у прославлених тілах, і коли б дослідники воскреСJІи, 
то ми всі про те знали б без агітації і брошур. Св. Павло переА
бачив, що деякі секти будуть голосити невидиме воскресення. Ось 
що він пише: "від скверноrо марнословія віддаляйся ••• котрі nроти 
правди зrріwили, rоворячи, що воскресення вже було і nереверта
ІОТЬ деяких віру•• (2. Тим. 2. 18). Як буде воскресення апостолів 
і всіх, що це буде явно так, як прихід Ісуса. 

З. Щож до другого воскресення, що - як вчать дослідники 
- мало початись вже 50 літ після другого приходу Ісуса, себто 
1924 р. (найперше мали воскреснути стародавні nраведНики), то 
.ІІ.Ослfдники так скомпромітувалися, що направ.ІІ.у треба .ІІ.ивува
тися лю.ІІ.ській глупоті й ,11.альшому поширюванню секти. Текст 
св-= Письма (Ів. 5. 29) говорить виразно, що воскресення буАе за
rальне- і грішних і праве.ІІ.них- і на те, щоб стати на суд і при
няти нагороду або кару за свої вчинки. Про те говорить св. Письмо 
у многих инших місцях. Ніг.ІІ.е О.ІІ.наче нема згадки про ті всі дур
ниці ,з ,.відкриття" Русселя. Друге, несnовнення nре.11сказаноrо 
воскресення аnостолів і nророків є JІЛЯ нас незбитим доказом, що 
Руссель і всі йоrо nоклонники брешуть. ·Що ж до воскресення тіл, 
то воскреснуть наші тіла, що грішили, щоб принят~;~ кару. ТруАНО 
nрипускати, щоб Бог не міг воскресити нас у таких тілах, які ми 
мали за життя. Це лишім Божій всемогутності. Бог хоче .11.ати нам 
тіло, яке ми мали за життя, відповідно до зерна нашої душі (І Кор. 
15. 35---38). 

Крім буквального воскресе-ння є ще воскресення в значінні 
перенnснім, себто відро.ІІ.ження, перехід від гріха до ласки освя
чаючоі. 

Що Бог може воскресити тіло не те саме, але таке саме, скла-
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Аене з инших елєментів, то це можливе і залежить не ВЇА наwої; 
а Божої волі. Щож АО насіння, то це теж хибне, бо воскреснуть 
не тільки ті, що ві.І.роJ.Илиси, але А грішники. 

4. Перwа смерть є тільки часова АО воскресення і частинна, 
тобто тільки АЛЯ тіла, після смерти є зараз частининА суА. "При
значено лю.І.ям раз умерти, а пісм тоrо суА" (Жи.І.. 9. 27). Нема 
отже АВОХ смертеА, тільки 0.1.на і то не бу.І.е смерть абсолютна. 
"При смерти чоловіка виявляються Аого .І.іла" (Сир. 11. 29). 
Отже зараз ПО СМерти Є СУА НЦ КОЖНОЮ ПОО,І.ИНОКОЮ ЛЮ,І.ИНОЮ. 
Причта про Лазаря вчить нас теж про АОчасниА суА (Лук. 16. 2), 
бо хоч не було ще загального суАу, багач покутував в пеклі, а Ла
зар був у небі. 

5. Друга смерть буАе тільки моральна, отже слова з ВіА
криття 20. 14 треба розуміти переносно, тобто смерть АЛЯ вічного 
життя, АЛЯ щастя, АЛЯ Бога, смерть це вічне конання в пекельних 
муках (Ві.а.кр. 20. 10). Це не бу.а.е фізична абсолютна смерть 
(гл. р. ІХ. Х.). 

б. Воскресення буАе буквальне. Як воскрес Христос, так _во-
скре'Снемо f ми всі. (1. Кор. 15.22). · 

7. Де в св. Письмі написано, що суботники є тими, що во
скреснуть наАперше? Щож 11.0 тих старців, що їх у небі бачив 
св. Іван, то бу.І.е їх не 24, а "було число іх тисячі тисичів" '(ВіАкр. 
5. 11). Зві.а.ки ж вони взялися в небі, як іще не було воскресення 
а всі лежать у гробах. Суботники не мають на це ві.І.пові.а.и, бо 
вони не вірять у безсмертну .а.ушу, а АЛЯ нас христіян _це ясне. 
В небі є тисячі тисяч щасливих .а.уш. 

8. Грішні не воскреснуть після су.а.у, а на суА, так учить 
св. Письмо. (Ів. 5.29). 

9. НіАе св. Письмо не говорить, що церші воскреснуть бап
тисти або які инші сектанти. Вже сама незго.а.а між сектами що,1.о 
того ,,першого воскресення" (кожна секта хвалиться, щ~ перша 
воскресне) сві.а.чить про лож і засліплення. Як можуть .. умерти 
в Христі ті, що сваряться за першенство в Небі? (ЧитаА Мт. 20. 
~24). 

Х:П. ПРО ТИСЯЧОJПТНЄ ЦАРСТВО. 

доаІ.....,.. вчать: 
1. ТІІс:JІІюJdтве ц~, ц_~ ч~с -~аwного cl.r.y і реститу-

.П D»АСЬ801'0 po:Q,aa~e !8~ йт; '86d· !.-· буде 
з'язанин- {Sі.а.кр. 20: 2----G): "Сатана буАе звраниІt, знач~ть бу.І.е 
обмеженні\ у своїА .а.іяльності, не матиме впливу на СВІТ. його 
вплив буАе маліти. Тисячолітнє царство r:ючнеться прихо,1.ом Ісуса 
і .JkИИВами. Це сталося 1874 р., коли появився Руссель. Це є ".І.о
свtток тисячоліття". По тисячі літах ·наступить знищення сатани 
і непоnравних грішників. Старозавітні святі бу.І.уть царями і кия 
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зями по всій землі ( Пс. 45. 16), вони воскреснуть з початком ца
рювання Месії як досконалі під кожним оглядом люди. Вони скоро 
зрозуміють усі новочасні науки і винаходи. Вони будуть порозумі
ватися з нсвидимим духовим царством (з Ісусом і дослідниками). 

Іх воскресення треба сподіватися пrотягом кількох літ. Всі святі 
віку Євангелія, як апостоли, Арій, Вальдо, Вікліф та инші, воскре
сли 1878 р. як єства невидимі. 

При кінці тисячоліття "великий Месія" скінчить розділювати 
вівці від козлів. Тоді сатана буде розвязаний на короткиіі час 
(Відкр. 20. З) і буде мати великий вплив на людей, щоб випро
бувати людство, чи є в гармонії з Богом. Після того одні, себто 
добрі, персйдуть у будучий вік без кінця, а другі, злі, будуть зни
щені разом із сатаною в огненнім озері (Жид. 2. 14; Дія З. 2З). 
Друга смерть буде протягом цілого тисячоліття для поодиноких 
осіб, а як остаточний вирок, при його кінці. 

2. Кінець світа попередить тисячолітнє царство. Це не буде 
кінець світа в буквальному значінні. Це буде всесвітня анархія і ре
волюція, яка знищить усі держави й реліrії. Російська революція 
є початком анархії, початком кінця світа. Анархія ця скінчиться 
"армаrедоном", себто остаточною битвою темноти зі світлом. По 
одній с'гороні буде сатана зі злими ангелами та його видимі пред
ставники - буржуї, поміщики й духовенство; по другій - Ісус 
Христос з ангелами та його видимі представники - дослі.ІІ.ники. 
Цей час називається "великим гнобленням" і є описаний ·в св. Пи
сьмі (Мт. 24. 21-22; Arr. 2. б, 7). Кінець світа вже почався. На 
це маємо такі докази: 

Ісус- Христос уже прийшов, і сповнилися всі його пророцтва 
лро кінець світа (гл. р. ХІ). 

Затрубіла сема апокалі-птична труба, тобто появився семий 
том творів Русселя. Сповнилося пророцтво про поворот жидів до 
ПалестІ{.НИ (Іс. 65. 18). ·. 

З. Страшний суд це не є тільки оголошення вироку, а дріб
ничкове провадження справи. Слова "Судний день" не значать, 
що цей суд відбудеться одного дня, бо день св. Письмі означає дов.
wий протяг часу (Пс. 90.4; 2. Петр. З.&). Отже слова "судний день" 
відносяться до 1000-літнього царства, коли Ісус буде панувати і су
АИТИ світ, спільно з "малим стадом". Остаточний су.ІІ. це час дру
гої проби, який триватиме тисячу літ (Ів. 5. 28----29). В тому часі 
Христос спасе людство. Одкн такий су.ІІ. був за часів А.11.ама. Пі.ІІ.
час другого суду буде така сама нагоро.ІІ.а і кара, як за Адама, 
життя і смерть. На час суду або тисячолітньої проби воскреснуть 
усі - і грішні і праведні, постепенно і частями. Вони діста·нуть 
світло правди й багато ласк. Сатана не буде мати власти. Хто се
ре.ІІ. таких умов не видержить проби і протягом сотки літ не зро
бить ~адного поступу в совершенстві, то на тих сповниться про-
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роцтво Іса 65. 20. При кінці тнсичі літ довершитьси розділ пра
ведних і злих. Перші .І.істануть нагороду житти вічне, другі по
мруть на віки, це є .І.руга смерть. Дли них не буде ні ритунку, ні 
воскресенни, бо гріх їх буде добровільним і свідомим за ідеальних 
обставин у часі тисичолітньої проби. 

,;Мале ста.в.-о" (дослідники), ике переходить 'Іробу підчас 
віку Євангеліи, не стане на суд тисичолітти, а аже тоді 0.11.ержить 
нагороJІ.у й буде божим з·нариддим JІ.ЛR остаточного випробуванни 
А суJІ.женни решти світа (1. Кор. б. 2). 

4. Реституція. Бог призначив час, в икому кожний буде мати 
і.І.еальну наго.11.у вибрати житти або смерть (Діи 17 .З 1 ) . Є це вік ре
ститув.ії. Реституціи, або привернении роду людського до стану 
утраченого в раю є ціллю відк}4Іенни. Відкупленин роду людського, 
якого JІ.ОВершив чоловік Ісус, не запевнює вічного житти кожному 
чоловікові. Ві.ІІ.куплення запевнює кожному лише .11.ругу наго).у чи 
пробу одержати ,вічне житти. .Вона внбавляє чолові·ка від про
кляття і кари першої проби та виставляє чоловіка на другу пробу, 
Ае про життя А смерть рішить послух. В реституції церква або 
f,м~е ста.ІІ.о•• бу.ІІ.е допроваджене до Божої природи і буде ~рати, 
участь у від бу .І.ОВі (Відрк. 3.21), инші люди до досконалої люJІ.ської 
природи, яку втратили в Адамі. Теперішній вік призначеннА на 
те, щоб JІ.ОПРQВЗJІ.ИТИ мале стаJІ.о до зміни природи з· людської ·на 
Божу. Св. Письмо признає досконалість Божої природи для "ма
лого стаJІ.а••, а JІ.осконалість людської природи JІ.ЛR всіх инших. 
І так у листах ап. читаємо про тіло духове і тілесне, або людське, 
про тіло небесне і земне, ·про нагороду земного тіла і небесного 
(1. Кор. 15. 38--49). Вибране мале стадо, яке дістане Божу прн
ро,.у,Боже тіло, форму й cuy підчас перШQго воскресення, буд.е 
безсмеJтие. В~і инші, що матимуть лише совершенну люд.ську 
nрироду nри кінці суду будуть смертельні, хоч ніколи не вмруть, 
бо маючи досконале пізнання правд.и, .11.0бра і зла, не зроблятr. 
нічого такого, що спричинило б смерть. Це бу JІ.е д.осконала раса 
ЛЮJІ.еА. В часі реституції на землі буJІ.е привернений рай. Привер
нення д.о совершенного стану буде постеnенне. НаАперше стануть 
д.осконалими ті, що живуть, а відtак ті, що постепенно будуть 
воскресати. З nочатком реституції почнуть діитиси Щі землі ве
Ликі чуда: міліони не помруть (Ів. 11. 26), недужі А каліки ВИЗJІ.О· 
ровіють, старозавітні свиті воскреснуть. Тоді найбільші недо
в_ірки повірить, що Христос уже царює. Це благословенство по
чнеться, коли промине час анархії, яка триватиме найдовше ОJІ.ИН 
рік. Російська революція є початком анархії А уступленин 'старих 
порцків. 

Ті, що не схочуть повірити і будуть ·непоправні протигом 
100 літ післи свого воскресенни, підуть на другу смерть (Іса. 



65. 20; Дія З. 2З). Всі мусітимуть осягнути по,в.ібність АО Бога, 
себто му,в.рість, справе,в.ливість, любов і силу (Ів. 17. З). 

Чк реституції мусить бути, бо: 

а) Бог сотворив землю, щоб на ніА вічtЮ жІfли АОСконалі 
лю,в.и (Іс .. 45. 12, 18). Отже АОсконале ЛЮАСТВО житиме на землі 
вічно. В противному разі Бог був би непосліАовниА, або безсиль
ниА зробити те, що постаtЮвив. 

б) Бог обіцяв, що сатава буАе знищеннА ~Бит. З. 14), що 
всі земні І:ІарОАН буАуть благословенні (Бит. 12. З; 1З. 15; Гал. З. 
8, 16, 26), і буАе ра,в.ість усім ЛЮАЯМ (Лу. 2.10). 

в) .п.аремний був би Божий труА, що післав Сина свого віА
купити світ, а він Аого не віАкупив (Мат. 1. 21; Осі. 13 .. 14; Ів. 
10. 10; Лу. 2. 9-11 ). 

г.) Ісус прийАе в.п.руге, щоб направити лю.п.ськиА рі.п. (Дія. 
з. ·20--24) . 

.п.) ПриА.п.е час, що смерти не бу.п.е (1. Кор. 15. 20--26). 
ж) Пророки пред. сказали в багатьох місцях св. Письма, 

ві.п.зискання і привернення того, що втратив А.п.ам (Пе. 22. 27; 
37. 28; 67. 7; 98. 4, 9; 96. 11, 1З; 104. 5; Єкл. 1. 4; Іса 11.9; Єр. 
З2. 40; Єзек 36.34; 16: 55; Ав. 2. 14; Мал. 4.2; Гал. З. 16, 27, 29; 
Тим. 2.3, 4; Рим. 5. 18; І. Ів. 2. 2). 

з) Наго.п.а .п.ля заслуги вічного життя є зараз не.в.остаточна, 
бо більшість лю.п.ства є несві.п.ома, або не вірить з ріжних причин. 
На що ж то.п.і небо, вічне життя А инші обітниці, якщо всі· ЛЮАИ 
не матимуть вистарчаючоі нагоди їх заслужити? 

Суботввкв вчать: ' 
б. ХриСтос прийде явtЮ на хмарах і забере з собою воскрес

ших і перемімених суботників .в.о свого 1000 л. цаАства, яке буАе 
в небі. Там буАе ві.п.буватися су.в. на,в. грішними на підставі записів 
у книгах. Суботники судитимуть cвirr пр()тягом тисячі літ аж до 
часу проголошеннЯ приговору. Пі.п.час тисячлітнього царства 
земля бу.п.е пуста і -на ній бу.п.е увязнениА сатана. Грішні Й· сатана 
згорять в огнемому озері, яким бу.п.е палаюча земля (Іс. 34. 8--9). 
Вічність їх мук буде обмежена (Іс. 34.10; Ісх. 21.6). 

Баптисти та євавгет.ськІ христіяни вчать: 

7. Христос прийде явно на землю й житиме на землі з воскрес
wими і переміменими баптистами тисячу літ. За той час усі будуть 
доведені АО досконалости, яку втратили прабатьки. Після 1 ООО літ 
воскре~нуть грішні на страшний су.п.. Одні підуть до неба, .п.ругі 
.п.о пекла. 

ІЬrrидеСJП'НИКИ вчать, як баптисти, тільки, що тими щасли
вими, що перші воскреснуть і будуть із Христом тисячу літ, бу
,І.уть саме.вони- пяти.в.есятники. 



ВWІОВІJІЬ. 
1. Наука АОС:ЛіАннків про тнс:wчо.аітнє царсnо с .10...а, бо • 

сnовинлося ані ОАНО nророцтво ЩОАО цього. ТисtІЧСМітнс царсnо 
-За наукою ДОСЛіАНИКіВ- ПОЧ3Л0С11 1874 р. 3 ВИСТfПОІІ Pyccua. 
В звязку з тим сатана мав бути звизаниА, а з.1о м.ало ма.1іn, хрІІ
стіинськиn вавилон мав остаточно вnасти 1918 р. Жнива і АОІІО8-
иення ті.1а Христового мади Аоверwитаtся nротигом 5О літ, себто 
АО 1 924 р., старозавітні nраведники ма.1и воскреснути виJ.имі &.'ltl 
р.арювання нц світом, мало теж початиси і воскресении .1Ю.1СТ'Ва 
і міліони, що тепер живуть, ма.1и н~ в~ерти. 

Нічого з того не сповнІІ.'Іоси . .'lю.;а.Іt, як у~ира.1и, так і вмира
ють, старозавітні правцинки не хочуть воскресатаt, .~ос.1іJ.ники 
Ще Не ДОПОВНИ.111 Ті.1а" і Д3.1ЬWе ВЯ:ЖfТЬСR В СНОПИ, ХрІІСТіЯНСТВО ще 
не знищене, а навпаки розваtваt:ться, не ввзжаючІt на всі перес.1і
Аування, а сатана не звязанаtй іще іі да.1ьw~ гряt: по світі. бо з.1о 
не меншає, а бі.1ьшає з ко:жн&t)t днем. 

Отже всі здогади дос.1ідників про таtсячо.1ітнє царство є .1ож. 
ні і не оперті на св. Письмі. Правда, св. Паtсьмо ЗГ3..1)'t: про якесь 
ТИСЯЧО.1іТНЄ царСТВО, З.'Іе НіЧОГО КОНКрt'ТНОГО ПJЮ це Не говоrкть, 
і не можемо нічого від себе до.а.авапt. Щось буJ.е, а.1е що, як, .te, 
коли, про це нічого не знаємо і про це нічого не говорить св. Пttсь~о 
ясно. 

Ті дослідницькі ,.свиті", як :\рій і С-о, Вt\СКрt·снуть щойно 
ТОДі, КОЛИ ЯВНО ПрИЙДе Ісус суЗ.ІІТtІ СВіТ . ..1t• НаПІІСЗНО, ЩО ВОНІІ во
СКреС.'І\1 1878 р.? У Руссе.1я? ,.Відкрttття", ззшtсане у творах Рус. 
селя, нас не обовязує, бо МІІ не t: його пос.1ідt\RНІІКІІ. Hзwat~ ~·чите
лем є Іс)'С. 

2. Перед кінце)t світз бр.уть страшні І'ійнІt і Pt'Bt\.1ttщiї - це 
правда, бо .'ІЮДСТRО '"ІІІ~\ rзз Bi.U.З.1Яt:ThC~ иід Бt\ГЗ, l'iJ. МtІр.1.1ЬНt\\.їІІ 
іі пранд11. Наприкінці буде )tзбуть t)СТЗТtІЧІІ:\ (і''~''' п.('із скіт.1з з тем
нотою, Хр11ста і Поt·о ЦІ..'рКRІІ з Сатзtt,ІІІ.І і Ііt\І"'' н:ttШ.l,ІHChKt'lt' сІІ
СТt'~юю ЗНТИХрІІСТЗ, TtІ6Tt\ З Ct'KTЗHCTtltІ~\. (і\.•Зб,І>t.:tІІЩТНО.\1 Т:\ k\.].3-

ЇЗМО:\\. Цt• ВС\.' nрзнда. 6,\ npt\ цt• Гt\B,\pttп. сн. llІІct.-'t1\. 11"· МІ'Ж.1ІІВ"' 
одначl', щоб дtІС.1ідникІІ (іу.lІІ 11u с ГІ'J'''tti :Хр11с •·а. (і,, "'''ІІІ tІІІР'-'К.lІІС~ 
його, НІ.' ННЗЖЗЮЧІІ n,IJ"І\ 3:\ СНt\ГО Б,,,·а! h:ri-'t І :11\І'І'оІ 1\ЇНІtЧ скіт~ 
буде іі (іукнз.lьНІІЙ кittt'Іth наШt\ГО сні t·a. ,.,І('іt·І, ІІ.l.:tti\.'ПІ-J'-'-''·li. ІІр'-1 
це ясно говорить CRЯTt' ПІІСЬ:\Ю (1'.1. r. ХІІ. IJp,, .\р~тІІІі 1\rllxi.\ k~·сз 
г. р. ХІ. U!t\ .1.'-' тру611. н1 Іtt' Ht' 6уд'-' нічкІІіt І'у'"·"·"··lін •··'"· t·i.lt·~" (.1~ 
Гocn,).'\h з aш·\.'.l.:t~\11 \ .\\т. :!-&. JO·- J 1). Ж11 1.11 -'-'' ll:t.l\.·,· rtttlll ""' гі.1ь1ш 
ЩО Ht' Ht'l'll)'.ll\t"\1 ІЇ tl\.' HЇ.1,t10t'll.lll СН'''-'! .1.'-'J'iti.;\IHI, ;\,\\.' ЇІ J,ІH,·i~t Н\.' ХО
ЧУТЬ 8\.'pT.:tTIIt'Я. ' jt ·)t( ( .6-tt"""·,.(;.lf"lt. -~ ~ ~ j, 

З. Як .'\ІІІІІ.,\ б\··'"' ні .\б\'ІІ.:t , ... ,:ч \.'\·,'(. tt\.' ·"''itl.'-'-'''\ зн.:t І'ІІ. ~\ ІІР'-\ 
це св. П11сь"''' tti'l;,,.l, ""' •. ~,"~'1'" п •. :І.lt' "·зм J'•'ч·м кзж"·· що Бt\Г 
Не ПОТр\.'б)'Н:lТІІ.\\\.' atti 'l:tCy tl:\ Т\.', ані .'\pil'itltiЧI\\ІH\.II"\1 С.1Ї.1\.їКЗ, (\о 
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Бог і так усе знає. А всі наші .1.і.1а бу.І.уть з нами ••ні і там у•е 
не бу.І.е сліАства. Слі.1.ство на те тільки потрібне, щоб викркти 
злочин, потрібне .ІЛЯ неміЧJІих .1ю..tеА, а не А-1Я Бога. 

У св. Письмі читаємо, що світ су..tитнме Бог, а ні•кі АОСJ1і.І.
ннки, або суботники (Єзек. 3.16; Дан. 7.9--10; .\\т. 12.36; ДіІ 
17.31; Жид. 12.23). НіАе нема у св. Письмі що страwниn cy..t це час 
проби, це нісенітниця. Якщо бу.tе cy..t. то не проба. 

Одним словом того, що вчать дос.1і.І.ники, св. Письмо не .Іо
казує ,отже це .JCe ви.1.умка. 

4. Про якийсь вік респtтуції нічого н~ вчить св. Письмо, 
тільки Руссс.1ь, а це нас зовсім не п~р~конуt:, бо ми христіяни -
ученІІКІІ Хр11ста не Руссе.1я. Ці.1ь віJ.куП.1\.'ННЯ pu.ty .1ю.tського 
є ВІІбавлення віА П'-'к.1а з нево.1і АІtяво.1а і гріха та усинов.1енн1. 
ЛюАства не міг віАкушпи Ісус-чо.1uвік ті.1ью1 Ісус-Бuг ( r.1. р. 11. ). 
Відкуплення запІ.'внює кожному, хто вірІІТЬ, ЖІtтт• вічнt: бt:з ні
якої проб11. "Ма.1с стадо мапtм~ Божу пр1tро.1у·· - це бuгохрь
ство іі сатанізм, бо ніхто НІ.:' бу.:~.~ Богом, ті.1ью1 Б~)г, а мат11 Бuжу 
приро.1.у це є робнтІІ себе рівн11м Богу! .,Нагоро.:І.)' 3\.'Много тіJ1а 
і небесного" треба_ розуміти •к нагuро.:~.у за ж••тт• і нагоро.1у 
у прослав.1~нuму ті.1і у .1ругому ж11тті. Бог не .\\at: ні•к~)го ті.1а, 
Ні форми, - ЯК кажуть .!І.ОС.1іJ.НІІКІІ - t: абсО.110Т~ІМ, і ЧІІСТІІМ .}у. 
хом. Щuж то бу..\'-' за Н\.'бо, що н нмту ЩІ.:' 6yJ.t' смt·ртні~ть? Всі 
ті чуда і пророцтва, які пр'-'дсказа.1ІІ J.О(.1іJ.нІtкІІ щ~1 ..\О рt·СТІІТ)'Ціі 

і Т. 11., Ht' СІЮННІІ.1ІІСЯ і П\.'рt.'І\ОН)"ІІІТІ• усіх, ІЦ\) Цt' HCt' t'ip\.'XHI і ВИ
думка Руссt.·.'Ія. Про щ· гоиоритьс~ 11 шtшІІх )tkцях кнІІЖКІІ. 

Розберімо J.tжазІІ на рt·сппуціkІ. 

а) Іс. 45.1~-18 ГОВ~ІрІІТЬ тi.lJ,I\11 т~·. Щ\І (),ІГ СtПН,ІрІІR і ПрН
СПОСОСіІІН 3t'.\\.1kl, ЩtІб На НіЙ it\11.111 .11<1.\11. 11,: ЗJ"a.l}"t: НіЧtІІ"\1 11("'\1 J.t1• 
СКОНа.1ІІХ .110.\t'ІЇ і ПрtІ Hi•tHiCTb ЖІІ 1"1"\1 J~·.\Ш\ІІ"tІ, О ГЖ\' ltt' ЗtІНСЇМ Ht' 
док:t:\у~,.· кІІІн:•tІІІІСТІІ 'Іасу Р\'СТІІТ)"Іtіі .• lk•.lt'THtІ tiy.lt' ЖІІТІІ нічно 
В Ht•(ij ІІЇС.1~ HIICKpt•t't'ltHЯ і ТО Ti.1J,J\IJ ТЇ, Щ1І НЇ("'ЯТЬ і СП\ІRНSІІt.ІГЬ.За

ПОНі.tі T;t J:LC.1YЖ:tTI• t•o(')i На Т\' }' ltl•tl~\)" itl.ll пі. 

(і) В.1:1сть с:пан11 знІІщІІ.1\І HІІCкp~·'-·~·tttt\1 Xpttc r''"'-'· і Ч\'("'\"3 Т\.' 
всі Зt.'МІtі родІІ, Щt) ІІрІІttЯ.1ІІ ХрІІt'І":t, '-. li.1:tl·,,~..·.t••II\'Htti і неі р:ед~·Іt•П·СЯ. 
Ht• Ні.З.'І}'Н:\ІtІТІо ТtІІ'ІІ lі.1:1\"Щ.'.1І1Н\'ІІІІЯ іІ ("':1.\ІІІ.' ПІ L't'l\ І'аІt ПІ. (ір t\ІІНІІ 

не пршtя.ш Хрнст:t. Ні.lрt'І\.ШСЯ n,ч·о. і ···'·"У 'l\'l\alt•1"1• 11:1 ~1\t'Cb 
ННШt' (i.1:tl'llt.'.1ІIIIt'IIHЯ }" ~\1111.\\tl~\}' НіНі рt',ТІП~"НЇі . .-\.1t' J:t~IЇ(ll• t\.ta
ГOC:Jtlllt'lllt\1 .\tІ'\t'l\:\kІTbt.'\1 K:tpll Ja СНЇіі liytt 1·. \11\ J.\,•p:tt·. :t 3:t СНОЮ 
гордісп •. як t':t t·:tнa. 

Н) k)"t' Ні.l.І\}'11\Ш )"t'iX ТІІХ. ЩtІ І"ІІІ"t' ІіаЖ:\1•1\·1· (),ІJ' НЇІ\~1Гt1 ..\0 
неба tt:tt'ІІ.\\.І\11 ttt' тЯПІt'. (;,,,. Н\' t.'ІІ:t~.·~· tt:Іt' lio tt:tt'. ІІ:Іt' Х("'ІІt't·і~ІІ kyc 
УЖІ.' НідІ\)'111111. (і, І ~ІІІ ІІЇJ'ІІ.\ІІІ Ї t"\":t(':lt'.\\ІI\.'\1 .\ІI.\t'pit\)"H:t l"llt'~ t\Сt.,ІГО 

того. •нн·,, Ві11 ІІ:ІІІ'І:tІІ."ВІІ ж. -'''с1і.tttІІКІІ .•t\'1\:irir\· ІІа ні.tкп1.1і:ннІІ 
у ніці pt·t.·ппyttii ... '1\'K:tii ,.,. it ІІ:tдііtт\·~..·я 11.:1 P~·c'-·\·.1w. Ві11 зак'-·д,· нзс 
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не до неба, але дп пск.1а, яке .ta.lt.шe і ~ічно Г'ІРІІТІ. 11~.:.\Іатt:рія.lІ.
ним fюrнем, хоч Руссе.lІ· хна.н•п.ся, ІІl'І загасин "'JГ'J Н'І.l'ІІ'І. 

І') Ісус раз прийшон наІІр;tВІІІІІ lr ві.1куrнпи, а ..1pyпtlr раз 
прийд<: вже тіЛІ.ки судити. 

д) Смерти не буде н нctJi . ..\.1е н ті.\t н~:(jі, np'1 якt: нчап. .І•J
слідники буд~: смерть да.1r.ш1: (Іс. 65.17-20). 

<:) З впскрссснням Христа ВR..Ізиска:r'І .lfiJ.ICTB•І т~.:, 111•1 (jy.1•1 
втрачене, себто синівство Бож~:, побі.tу на...1. .ІІІЯВІІ.l'І.'' і с.\І~о:ртr<І 
і т. Jl.. 

ж) Це вже Божа річ - н<: наша, як Він су.tІІТІІ.\І~о: л~х. 1ll•1 

мали ~ ш.п н<: мали достатпчної наго..1и заС.l)'ЖІПІІ нічІІІ.: ж•птя. 

5. В небі не буде тисячо.lіТНhfJГО царстна, ті.lІ.КІІ ві•rн~:, і н.: 
.ІІ.ЛЯ суботників і звідти ніхто н<: бу.t<: нtртатися на з~о:.\І:ІfІІ, f"J•1 u~.: 
була б свого роду д~:rрадація. Чому су.1 бре ні.t{jуватися на пі.І
ставі книг? Це ж антрппо."ttорфічне ПІJНЯТПІ. fk~.:світні nр•ІСТ•Ірн 
це одна книга, в якій кожний учююк, кожна .1)'.\ІКа :~аrв:санз 
елєктромаrнетичними хви.1ями. А.н: ту книгу бач ип. і. ІJlfJ ·r ак ска
жу по ЛЮАСьки, читає ті.1ьки Бог Нсt:ві.tучиіІ. Ні.11.: у сн. Писt •. \Іі 
нема, що суд відбуватиметься в тисячо.lітнь'І:>Іу царстні, a{j•J ш•, 
судитимуть суботники. Це самохва.1ьство, зар,Jзу:.\і.lість і РІР· 
.ІІ.ість. Грішні й сатана не згпрять- як твер.tять суб,пники - а.1-: 
горітимуть по віки вічні. (Ві.tкр. 20.10). 

б) Св. Письмо нічого не говорить, що Христос бу.1~.: п~.:р~о:
бувати на землі тисячу .1іт з баптистами. Носкр~:снуть усі .1ІІІ.1ІІ. 
тоді буде суд, а опісля небо й пек~1о. Так учить св. Пись.\\ІJ. 

Кожна секта Приготовляє д.1я себе ТІ: пrсяч,>.lітнt: царстнrJ 

на землі, так їм забагається ще тих зе.\tНІІх розкошів, так ї.\\ шкr1.1а 
розстатися з землею, що й д.о неба не спішаться. 

Сектанти свою науку про тисячо.1ітнє щ:рстно опира1111 ~, 
на 20 розділі Відкриття св. Івана. Тут говориться np1J пt:pwe і .lPY· 
ге воскресення, npo дві смерті, про тисячо.1ітнє звязання сатанІ' 
і т. д. 

Однак їх виклад Чи пояснення зовсjм хибні::. В.1астша· п•;ЯС
нення буде таке. До Христа панував в погансько.\\у світі CJ. r ана. 
Христос звязав сатану, зломавши його си.1у, ЇІ установив ttapc r .,•J 
Боже, тобто Церкву на землі на час 1000 .1іт, т. зн. на .1І)ВШІІ(r 
час. При кінці світа са гана дістане власть nоборювати царстr.• 
Боже страшними переслідуваннями. Відтак скине Іюrо Б•JІ 
в огненне озеро, де буде мучитися по вічні віки. Піс.1я усун~·ння 

сатани наступить воскресення і страшний су...1.. А.1е вжl· n~:p.:J 
тим загальним воскресенням, душі праведних живуть і царІ<JІ<Нь. 

із Христом у небі. Під першою смертю треба розуміт11 кінL:ць 
життя земного, під другоtо вічне осудження, себто О\ерт=. -~·•я 



':веб& UfA першим воскресен.ням треба розуміти перехі.ІІ. -праве.ІІ.
них душ .11.0 неба ще пере.ІІ. Страшним Судом. Друге воскресення 
це воскресення душі разом із тілом. 

Бачимо отже, що секти, ложно розуміючи вищенаве.ІІ.ене мі
сце св. Письма, очікують, як жиди, матеріЯ!Jьного царства Божого 
туг на землі чи JІ.еИн.ІІ.е, в якому вони панували б і ря.ІІ.или світом. 
Чисто жидівські тенденціі (Мт. 20.21; Дія 1.6) і незроруміння 
науки Христової. Ісус дає відпові.ІІ.Ь, аnостолам, жидам і сектан
там: "Не прий.ІІ.е царство Боже зі спостереженням, ані казати
муть: дивись ось воно, або: дивИсь он, бо царство Боже у вас усе
редині" (Лука 17.20). Що ж, коли сектанти не віІ}ять Ісусові, 
а діймають віри тілько своїм лжепророкам. • 

ХШ. ПРО НОВЕ НЕБО А НОВУ ЗЕМЛЮ. 

дОСJІі.Іuоосв вчать: 

1. По скінченні тисячоліття, яке є віком реституції, настане 
вічне царство Боже, себто, нове небо - невидима часть Божого 
Царства і "нова земля- видима часть Божого Царства".- Під но
вим небом і новою землею треба розуміти новий устрій, новий 
суспільний лад на землі. Земля і небо в буквальному значінні є вічні 
(Еккл. 1.4). "Нових небес і нової землі по обітниці дожидаємося, 
~котрих правда домує" (2. Петр. 3.13). Царство це .буде Божим 
тому, що установить його сам Бог. Буде воно теж царством Хри
стовим, бо Христос (голова і тіло) буде відкупителем і фактич
НІ '4 невидимим управителем царства. 

2. Нове небо це буде місце перебування Бога й великого 
Христа Посередника і Священика (Ісуса і дослідників). До неба 
підуть тільки члени тіла Христового, нові сотворіння, тобто до
слідники (11. Тим. 2.12). Небо це місце вічної слави для дослід
ників (Відкр. 2.1 О); це місце стр і чі і посередництва між Богом 
і людьми. Дослідники будугь представляти Бога перед людьми 
і людей перед Богом. Небо з його мешканцями це Сіон (Пс. 
132.13). Звідси дослідники й Ісус правитимуть цілим світом, над 
яким буде їм дана власть (Об. 2.26, 27;) (Дан. 7.18,27). 

З. Нова земля це вічне місце перебування досконалого роду 
лю,11.ського, є н~ю наша планета (Дан. 2.44; Ві.ІІ.кр. 21.3). Нову 
землю зі щастям і вічним життям наслі.ІІ.ять ті, що задовільно пе
ребудуть час реституції тисячолітнього царстві Всі лю.rr•І. "кі че 
вмруть другою смертю, повернуть до молодости, а тіло іх стане 
свіжіше, ніж у .ІІ.Итини (йов. 33.25). Всі хиби фізичні й .11.ухові про
минуть, їх зовсім не буде. Не буде не.-.уг, wкі.ІІ.ливих тварин і ро
стин, не буде ві,Ан, революцій, кривди, смерти, розводів, бідних 
і т. д ... Одним словом буде раА на землі. Всі ЛЮJІ.И бу.ІІ.уть доско-



нuf niA кожним огля.а.ом .. кожинА бу.а.е вчений, поет, співак, му
а_ика і т. А., кожний буАе rеній і то безсмертній. КожинА мусітиме 
робити АОбре. Св. Письмо описує нову землю в таких місцях: 
Іс. 2.4; б. 9; 33. 24; 35. 1-10; 65.17-25; Єр. 33.; Вікр. 21.4; 
2. Кор. 12.2; 2. Петр. 3.13 і багатьох инших. 

4. Столицею нової землі бу.а.е новиА Єрусалим (Єрем. 3.17; 
Мих. 4.1-3; Ві.а.кр. 21.2). Ви.а.имі управителі землі, старозавітні 
nравеАники, правитимуть нароАами в nорозумінні з невид.имим 

. великим Царем (Ісус і .а.ослі.а..), з яким порозуміватимуться особ
ливим способом. Між небом і землею бу.а.е заве.а.ена комунікація. 
Правительство бу.а.е таке совершенне, що буд.уть заспокоєні ба
жання всіх лю.а.еА. Авраам буд.е найстаршим вид.имим царем, 
з гори Сіону, з Єрусалиму через ра.а.іо вид.аватиме розпоряд.ки 
по цілому світу. Велика компанія буАе неначе поліція, щоб слі.а.ити 
життя овець і зараз же в зароАку карати зло. Як тільки хтось по
Аумає зле, то nоліція вже буАе про те знати й перешкод.ить учин
кові. Всіх овець разом із поліцією на землі буд.е 21.147,840.000*) 
(гл. розд.. XVI. 8, 9). 

· Деякі д.ослід.ники кажуть, що. новий Єрусалим це не є бук
вальне місто (Вікр. 21.12), але Божа управа, яка буд.е сход.ити з не
ба протягом тисячі літ. Це святе алєrоричне місто буд.е збуд.оване 
з живою каміння зі 144.000 АОСЛід.ників і Ісуса голови, в яких буАе 
ОАНа д.умка А ціль (1. Петр 2.4-7; Еф. 2.19-22), це великий Хри
стос і цар. Слова: "і бу.а.у Аому Богом" (Вікр. 21.7) не від.но
ситьс11 .а.о кляси тіла Христового .а.ослід.ників (І. Ів. 3.2), але д.о кля
си овець або ,ІІ.осконалих люд.ей ,які наслі.ІІ.ять нову землю. Вони 
бу.11.уть .11.ітьми Бога А Христа, а Христос (голова А тіло або д.ослід.
ники) бу.ІІ.е іх Богом, (Jc. 9.6; Зах. 8.8; ЖиJІ.. 8.10; Рим. 8.21); 
(Русе. VII. 375---404). 

Суботники вчаn.. 

5. Після знищення землі, JІ.иявола і грішників Бог сотварить 
нову землю-раА. Ті, що були в тисячолітньому царстві, вернуться 

з неба на землю. З неба зій.ІІ.е теж літеральне місто Єрусалим і небо 
буАе на зе~лі. (Іс. 60.21; Вікр. 21.5-13: І. Солу 4.16). 

До нової землі увіА.11.уть тільки ті, що д.од.ержують заповід.еА, 
тобто суботи (Від.кр. 22.14)~ вони буд.уть царями і священиками 
на землі (Вікр. 5.10; Пс. 7.9; Псал. 7.11). 

Баптисти А lllllllt вчать: 
б. HQaeJ.І.~~~ ... A земля не буд.е на~млі, але бу.ІІ.е матеріяльне. 

Jm.дrтво бупе. ПOCJCRвane, як,був Адам і т. д. 
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ВІДПОВІДЬ. 

1. В цьому твердженні дослідників помітний матерія~і~м і за
перечення. Бога. "Світ вічний" твердять дослі~ники, і небо і земля 
не проминуть, як сонце сходить і заходить -так буде повіки вічні. 
Це все свідчить, що секти признають вічність матерії А Бога є отже 
анальфабети в справі релігії А не мають навіть елементарного 

знання: астрономії, геольогії і т. п. 

Теольогія і фільософія вчать, що тільки Бог є вічний. При
родничі науки вчать, що кожна планета, кожна соняшна мрико

винна система має свій обмежений вік, свій початок і кінець. Віз
мімо для прикладу місяць. Колись це була горіюча брила. Зчасом 
вона остигала і там по всій правдоподібности розвинулося якесь 
органічне життя. Не опікується Бог виключно нашою планетою, 

як творить життя і закони, то для всесвіта, а не тільки для землі. 
В тому часі, коли на місяці було житгя, наша планета була горі
ючаю брилою і другим сонцем для місяця. Коли одначе земля по

волі остигала, а вкінці зовсім .-остигла, то кліматичні умови на мі
сяці так змінилися, що всяке життя мусіло завмерти. Також сама 
доля чекає нашу землю, коли'f>отягом "х" літ сонце зовсім остигне, 
а· через великий холод життя ~а ~емлі буде неможливе. Життя 
кожної планети і всесвіта (всього, що сотворене) подібне до життя 
людини. Приходить на світ, тобто починає своє існування, пережи
ває свій молодечий, мужеський і старечий вік, а вкінці вмирає, бо 
ніщо не є вічне, тільки один Бог і людський дух, який є образом 
божим. Матерія не походить від Бога, є Ним сотварена з нічого, 
оТЖе не може бути вічна, бо тоді була б частиною Бога, але Бог 
не є матеріяльний, є "чистий Дух". Тому твердимо, що вічний є Бог 
і його духове царство, а світ матеріяльниА є проминаючиА. 
У Еклл. 1.4 "вічність" є обмежена так, як напр. "вічна заповідь 
обрізаання у МоАсея". Ісус сказав: "небо і земля проминуть, а сло
ва мої не проминуть" (Мт. 24.35). Отже матеріяльниА світ промине 
!Відкр. 21.1), але світ духовий, який ми пізнали з наук Спасителя 
ніколи не промине. Ісус свідчить теж проти матеріяльного царства 

Божого, яке проповідують дослідники. "Царство моє не з того сві
та" (Ів. 18.36). Під новим небом і землею (2 Петр. 3.13) треба ро
зуміти передовсім царство Боже, яке є в середині нас (Лу. 17.21). 
Це є новий спосіб духового А тілесного життя, підпорядкованого 

Богові і його святій волі (11.- Кор. 5.8). Друге значіння цих слів 
"нове небо і земля" це царство Боже (Божий і людський елементи) 
в Церкві Христовій (Лу. 12.32). Трете значіння цих слів- це цар
ство Бо?Ке будучого віка, місце нагороди вічного перебування пра
ведників. Але те царство буде чисто духове. 

За наукою дослідників виходить, що в небі нема ладу, що там 
не все в порядку, і треба завести новий лад, де б правда домувала. 
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Там, де Бог перебуває, нема .1аду, аж вони дослідники Іюго за
провадять, як підуть до неба. Смішно читатн такі дос.1ідющьк: рс
веляції. 

Царство Боже, про яке говорить св. Письмо, має зовсім инше 
значіння. Ісус сказав: царство Боже є (Jie буде) в середині вас (Лу. 
17. 21 ). 

Царство Боже буде духове, не матеріЯ.lЬНе (1. Кор. 2.14). 
Царство Боже буде поза цим світом, отже не на зем.1і (І. Со.1. 

4.15-17; Лу. 22.29; 17.21; 12.31; Відкр. 11.15; 11. Кор. 5.8; Фш1. 
1. 23-24). 1900 літ том у назад Христос сказав: "царство Боже на
близилося", отже не буде аж тоді, як прийдуть нові "христІі-до
слідники", не 1874 р., а вже бу.;о за Христа. Тнм царство.\1 Бо
жим є отже Церква Христова (Мт. 3.2; 4.17). ,,Царство ~ює не 
з цього світа" (Ів. 18. Зб) означає, що не є таке, як усі царства 
світа. Є всесвітнє, засноване Богом, має надприродну ціль, не має 
війська, не вживає зброї і т. д. Ввесь народ христіянськнІІ, ці.1а 
Церква Христова це й є Царство Боже. Царем: вже є Хрнстос (Ів. 
18.36; Пс. 2.; Лу. 1.33) і рядить невидима через св. Духа і своїх 
заступників священиків (Еф. 1.23; І. Кор. 12.27). Ісус не буде, а.1е 
вже є відкупителем. 

Бачимо отже, що все, сказане у св. Письмі, сповнн.1ося 

в католицькій Церкві. 

2. Наведений текст (11 Тим. 2.12) зовсім не говорнть, що 
в небі перебуватимуть якісь дослідники. "Коли терпимо, з Ним 
царюватимемо, коли відцураємося, Він відцурається нас''. Що ж ті 
дослідники терплять або терпіли? А хоч би навіть терпіли, то не 
за Христа, бо вони його виреклися й не признають за Бога. Диявол 
теж терпить, але за гріх свій, і терпіння нічого йому не поможе. 

Треба терпіти за Христа, за його ідеї, за його Церкву, невинно ... 
аж до смерти. До таких відноситься це .місце св. Письма "і такі 
дістануть вінець життя" (Відкр. 2.10), тобто небо. А що дос.1ід
ники виреІ<лися Христа Бога (гл. р. 11.,), покладають свої надії 
в чоловіці і не тільки, що не терплять за Христові ідеї, але пере
слідують їх, то для них місцем вічної муки (не слави) буде пекло. 
Ісус казав: "Хто не за мною, той проти мене" (Мт. 12.30), ,,Не 
кожний, що говорить до мене: Господи, Господи, увійде в царство 
небесне" (Мат. 7.21 ). 

Ніякі дослідники не є й не будуть посередниками, бо посе
редник є о~н Ісус Христос (1. Тим. 2.5). В небі не буде потреби 
предстаВ.'lЯТh Бога душам, бо всі "будуть бачити Бога лицем 
у лице". Рівнож нема й не буде потреби, щоб нас хтось представ
ляв Богові. Бог бачить нас і без дослідників і знає всі наші найтай
ніші думки. Згаданий у Псал. (132.13) "сіон", який вибрав собі Бог 
на оселю, це є особливше перебування Бога у святая святих у Gта-
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рім Завіті, а в кивоті наших церков у Новім Завіті. 3Еі.1СІІ Ісус-Бог 
(не дослідники) править цілим світо.\t, себто всіма вірніі.\11! .~ "!.lС
нами видимогu і невидимого царства Божого. Текст Відкr. 1.2ї 
відноситься виключно до Ісуса, а не до дослідників, н·а що вІ\:ву .. 
ють слова: "як це я приняв від Отця мого". Пророцтпо .J.:н-Іі!.І.lа 

(7.18,27) сповнилося в Христовій Церкві. 
З. Щож до земного дослідницького раю, то цє чJІсто ~ІаГ(•

метанське небо, або большевицький рай на зем.1і. Св. Іван an. ПІJWL·: 
"не любіте світа, ані того, що у світі. Хто люби-rь світ, нем~ н нь(,:\\} 
любови Отцівської, бо все, що у світі, - хотіння ті.1а і очеіІ і гор
рдощі світові- не від Отця, а зі світа". (1. Ів. 2. 15-16). Дос.lід
ники проповідуючи матеріяльне "небо", голосять те, що не є від 
Бога, як от хотіння тіла, ті;tесну розкіш, добробут і т. н. Н.:: ро
зуміють иншого щастя крім матеріяльного, яке дає: світ. ТІ!\~ J.О
казують, що їх наука не від Бога, а зі світа, бо ,.любов світа І ~\а
теріяльних розкошів) це вражда проти Бога (Як. 4.4). 

Щож руководить дослідниками, що вони проловідують .1\Іа
теріяльне царство Боже на землі? Ніщо инше, ті.1ью1 лохсть тіла 
(вжива·ння, добробут і т. д.), похоть очей, жажда лочестнй від 
людей і гордість гірш диявольської (царі, м~сія й т. n.). Під впли
вом спокус сатани, який обіцює їм усі царства світа цього (Мт. 
4. 8--9), .D.Ослідники впали й. поклонилися сатані, ще й ин ших до 
того намовляють. Нехай знають, ще за це відберуть належну за
плату, бо "тільки Богові одному кланятимешся іі служитимеш". 

Про будуче життя не можемо нічого говорити, бо воно не 
є відкрите. Св. Павло каже: "ані око не бачило, ані вухо не чуло 
1 що на серце чоловікові не прийшло, те наготовив Господь тим, 
що люблять його" (1. Кор. 2.9). Але дослідники, якщо не наьер
иугься, напевно не будуть оглядати того неба, бо вони не люблять 
Бога. "Хто каже, що любить Бога, а брата свого ненавидить (як 
дослідники христіян), лож є" (Ів. 4.20). Пророцтво записане у 
Даниїла 2.44 і Ві,в.кр. 21.3, вже сповнилося в Христовій Церкві. 
Вона є оселею Божою, і Бог особлившим способом мешкає в ній. 
,,Я є а вами до кінця світа, амінь" (Мт. 28.20). Слова, записа,ні 
у йова 33.25,- аі.І.ІЮСЯться до переміни або прославлення, тіл пра.
ве.І,ників у часі вмкреее.нМ·. Всі цитати св. Письма, які досдід
ники ві,І.носять .1.0 земного раю, ві.ІІІНосаться. або до майбутнього 
життя праведників у небі, або .1.0 царства Божого, яке є в середині 
нас, або до Христової Церкви і вже вчасти споІnІИЛJ!.СЯ і сповня
ються. Що ці місци не ві.D.носяться до дослідницькоrо._·т;.іtесного 
Раю T'f на землі і що ІЮве небо і земля має зовсім инше значіння, 
сві,І.чить ще-,.аке місце св. Письма: "Ось я утворю нове небо· і нову 
землю ... ви бу,1.ете веселитися А радуватися ... не буде там плачу ... 
не бу.в.е немовлнnа, щоб ие АОJКило віку свого ... І СТОJІЇТНІІА вмира-
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твме" (Іс. 65 17-20). Отже в новому небі й землі будуть умирати, 
воно не буде в·ічие, не буде раєм. Пі.ІІ. новим небом і новою зем
лею можна розуміти відроджене в Христі людство в дочасному 
житті тут на землі. До того змагає Христова Церква й воно посте
пенно сповняється. 

4. Щож до пророцтва про новий Єрусалим, то воно сповни
лося в· католицькій Церкві. Тим новим Єрусапимом є аnостольська 

столиця - Рим, бо він зветься престопом Господнім, усі нарОАн 
збираються до нього задля імени Господнього (Є рем. 3.17). Рим 
є наставлений головою всіх і вивищений понад усіх і до нього пли
нуть усі народи. Він наставляє всі народи на праву дорогу і з того 
нового Єрусалиму, з Сіону ВИХОJІ.ЯТЬ закони й непомильне слово 
Боже. Рим судить усі нароАН А наклн·кує до любови й· згоди, за
взиває, щоб перестапн вчитися воювати, а мечі й списи, щоб пе
реробили на плуги й серпи (Мих. 4.1~). Можливо, що буде якийсь 
новий Єрусалим і в Царстві Божому, тобто в небі, але про це св. 
Письмо тільки натякає й не говорить нічого конкретного. У вся· 
кому разі тих слів не можемо брати буквально. Дослідницький о
пис правління в небі це звичайна видумка. Про те св. Письмо ні
чого не говорить. Де у св. Письмі сказано, що цар Христос є зло
жений із .дослі~ників і Ісуса? Щож то буде за небо, де люди бу
дуть сх.ильні до злого А буде потрібна поліція? 

Дослідники такі мудрі, що знають навіть, скільки буде в небі 
душ! Про це ніч о не говорить св. Письмо. 

Що новий Єрусалим не буде буквальне місто, з тим можна 
погодитися. Але що це буде власть, збудована з· дослідників, що 

це буде я-кийсь "зложений" Христос, про те св. Письмо нічого н-е 
згадує. Це все тільки самохвальства і зарозумілість дослідників, 
які себе Богами і Христами чинять. Справді дослідники, як сатана, 
голосять: "взій111.у на небеса і поставлю престол мій над звіздами" .. 
(Ісаї. 14. 13-14). Хочуть бути "богом" для тих, що наслідять 
землю. 

5. Про знищення гріwиикі.в гл. р. Х. 
Наука про небо на землі є ложна, бо земля не є вічна, про що 

була мова. Літеральний Єрусалим це байка, бо небо і його меш
канці є нематеріильні. Взагалі вся наука суботників виссана з паль
ця, або взята з творів· Міллєра чи пані ВаАт, а не оперта на св. 
Письмі. Де є у св. ·Іlис .. І., •о ті.nькн чwтники пі.ІІ.уть до не6а? .а.е 
е, що вони бу дуть царями ·і свищЄІІИК.Мм ~ .в08іА аемлі? і иаА ким 
буАуть nанувати·? чи иад rоями? Чи ви;:-tr.:іЬее ~ми, теж хо
чете бути царями "богами" і панувати над світом? даремні ваші 
мрі:ї, ОАНК є Бог Цар і Пан світа: Іс)'С, а ви за •aJiry ,11.111'11В()А
ську Гйр.І.іСТЬ .Одержите СВОЮ заплату, ЯК Сатана . 

. б. -Це ке було обговоре·не попереду. 
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XIV. ПРО ВІДКmлЕННЯ Я НАВЕРНЕННЯ. 

дОСJІЇJUІИки вчать: 

Ісус своєю смертю на хресті відкупив тільки церкву, себто 
,ІІ.ослідників. Рівночасно дав себе як ціну на викуп цілого люд
ського ро.ІІ.у ві.ІІ. смерти. Ісус зложив ціну, але аплікація тої ціни 
для лю,11.ства має бути в тисячолітньому царстві. Найперше му
сить доповкитнея тіло великого Месії через вибрання 144.000 .ІІ.О• 
слі,ІІ.ників. Ісус представить Отцеві свою невісту, часть своєї жер
тви (.ІІ.ослідники є частю жертви Ісуса). Тоді великий Христос (Ісус 
і дослідіНики) предложить Богові жертву ВИК)"ІУ і аж тоді всі бу
.ІІ.уrь користати з заслуг цієї жертви. Щоб бути членом тіла Хри
стового, треба покаятися і-навернутися, себто змінити свої пере
конання і своє поведения. Лю.~t.ина, що почула про правдиву віру 
дослі.цників, мусить. покинути свою стару віру й церкву та стати 
.цослjдником, тобто перестати вірити, що Ісус був правдивим Бо
гом, що є пекло і т. д. Треба вірити в те, чого вчать дослідники 
бо "Без віри не можна угодити Богові" (Жид. 11. 1-6). 

Відкуплення решти людського роду полягає в тому, що ве
ликиА Месія-Христос (Ісус і дослі.цкики) .цасть усім сприятливу 
й вистарчальну нагоду заслужити собі досконале тіло й щасливе 
вічне життя на землі. Проба та буде відбуватися в тисячолітньому 
царстві (Дія. 17 .З 1). Кожний дослідник має обовязок навертати 
других, тобто голосити А ширити свою правдиву віру всяким мож
МІВИМ способом. Хто це ігнорує, не втече віА кари. Не втече від 
кари й той, хто, почувши правдиву віру дослідників, не хоче на

вернутися й їі приняти .. В катол. Церкві поширена наука, що чоло
вік може себе спасти добрими ділами без огляду на Христову жер
тву. Така наука є предтечею знищення Христіянства. 

Суботники вчать: 

Ті, що навернулися направду, додержують суботи. Суд або 
оправдання суботників почалося 18~ р. коли Ісус увійшов до Свя
тая. Святих в небі .. Спасених буде тільки 144.000 суботників. Кож
ний суботник обовязаний навертати других ... і т. д. 

Баптисти й єваиrе.ІІЬСькі хрнстіRНИ вча'Ть: 

Тільки ті будуть спасені, що повірять (їм розуміється) і о
хрестяться в біжучій воді. Кожний баптист обовязаNий навертати 
других і т. д. 

Пятидесятники вчать: 

Навернутися до Бога це значить повірити (якомусь їх шев
цеві проповідникові) і говорити мовами. Хто говорить мовами, -
може бути певний що він є відкуплений, є дитиною Божою. Кож
нийпятидесятник обовязаний навертати других до їх віри і т. д. 



ВІJUЮВІАЬ. 
Госпо,І.ь Бог хоче, щоб усі спаслись. Ісус умер за гріхи ці~ 

лого світ~ отже ві.а.купив увесь люАськиА ріА, але кожна JІЮАJІНа 
має свобі.І.ну волю скористати з зaCJJyr Ісуса або ні .. Бог не спасе 
нас без нас. Свої заслуги зложив Істс у своїй Церкві в формі CIJ· 
ТаАн і ці заслуги аллікуються вже тепер А/ІЯ членів Церквк. Що це 
бу.І.е .І.іятися аж у тисячолітньому царстві, по скомплєтованві 
числа .І.ОСЛі.І.Ників, яко части жертви великого Месії, то це все чиста 
брехня і .11.0 того кр~Ане і.ІІ.іотичн'а. Про це нічого не говорить св. 
Письмо, тільки па.стор Руссель. Ми хрИС"Ііsни католиКІІ є слугами 
А учениками Ісуса та Аого Євангелія, а не Русееля і його томів. 

Заслуги Ісуса аплікуються вже тепер, на що вказує велихе 
число мучеників і святих. Число членів Церкви є незнане, а зrа
,І.ані 144.000 це .І.івственики (Вt.І:кр .. 14.4). Колиб чИсло це ·бу.11о 
ві.ІІ.оме А означене, то це була б якась преАИСТИнація. Де ж ТОАі 
свобі.в.на воля А чому Ісус умирав за всіх? · 

Щоб бути членом тіла Христового, треба нетільки пок~тис1 
А навернутися, .але треба бути членом його Церкви, треба вірити 
у ві.ІІ.криті прав.в.н А слухати Церкви, яку Він установив, себто 
католицьку Церкву: А що субОТtІики, JІ.ОСЛЇАНИКИ А инші секти ие 
тільки що не приАмають правА віАкритих, але не хочуть слухати 
А належати .11.0 Христ~вої загальної Церкви, то їм нічого не по
може ні іх покаяннІ', ні навернення. ТільІGІ· в злуці з Ісусом, з його 
Церквою і св. Тайнами ми є·членами його тіла, а наше покаяння 
має значіння. 

Секти очорнюють католицьку Церкву, що вона голо
сить спасения за .11.0брі .в.іла, тобто, що чоловік спасеться Аобрими 
вчинками, правеАНИМ життям. Так не є! Церква вчить, що нас спа
сає Госпо.в.ь Ісус з любови .11.0 ·нас і з ласки, коли ми йому віримо. 
Але що віра без .в.іл є мертва і що Госnо.ІІ.ь не може нас спасти без 
нас, тому .11.0брі вчинки є конечні. 

Це о.ІІ.наче ие значить, що .11.0брі вчинки вистарчають. Як раз 
того, що заки:д.ують Церкві, вчать самі секти. А саме: ,,для спа
сения внетане покаятися А навернутися, але не треба бути в ~
ності з Христом, із його Церквою, не треба користати з його за
слуг". Тут секти JІ.ОХОАЯТЬ .11.0 таких і:.І.іотизмів, що направ.в.у не ро
зумію, як люди можуть так низько впасти. Дослі.І.ник викрикує на 
своіх зібраннях: "Ти, брате, як хочеш бути спасеним, мусиш ви
ректися своєї віри, не вір попам, а мені, не вір, що Ісус був Богом, 
не вір у пекЛо, і т . .в.. і т . .в.., за те сам пізнаєш прав.в.у, бу.в.еш бо
гом, Месією, Христом, бу.в.еш панувати і су.в.нти ввесь світ і т. А·"· 
Зовсім по.ІІ.ібно, як сатана спокушував прабатьків у раю: "Не вірте 
Богові, а мені, їжте заказаний овоч· і ві.ІІ.криються вам о11і, пізна 
єте правАу А бу.11.ете, як боги". Те саме робить і тепер сатана, що 



втілквся в дослідниках. Він обіцює кожному божество і панування 
над .світом, щоб тільки виректися Бога А не слухати його, а по
клонитися сатані і приняти його науку. "Впци А поклонйся мені, 
а дам тобі всі царства світа цього". І то має бути спасения.! Для 
дослідників отже спасения полягає в невірстві: 

Суботник викрикує: ~.'Брате, ні нащо не придасться тобі 
твоя віра, ні твоє життя, даремниА труд Христа Господа, даремно 
він кров свою пролив ... Як що ти ~е святкуватимеш суботи, про
пцеш навіки, нема для тебе спасения". Отже спасения лежить не 
в Христі, а в суботі І 

БСКІтист горлає: "ти віриш в Ісуса, провадиш святе ЖИ'ГТЯ, 
але все це тобі нічого не поможе, якщо ти з головою не зануришся 

до води, і то в ріпі. Вода не сміє бути стояча бо тоді змиті гріхи 
не відпливають, инші, хрестя~;~ися, беруть твої грі-хи на себе. А може 
ти, брате, тільки по шию заліз у воду? О, тоді не будеш спасений, 
бо всі гріхи на голові по.rІишаться не змиті". Отже спасения у воді, 
а не в Ісусі! 

Пятидесятник викрикує: "Що тобі з того, що ти віриш, що 
ти хрестився у во.І.t, але на тебе ще не ·зіі\шов Дух СвятнА. Чи ти 
говориш мовами, чи пророкуєш? Як ні, то не будеш спасени~" 
Отже спасения в мовах, в белькотанні! 

Це своє невірство називають сектанти вірою й доводять його 
цwгатами зі св. Пис'Ьма. Але ооосіб іх цитува-ІtНЯ знаний, напр:: 
,~нема Бога", а контекст, рече безуминА у серці своїм" відкида
ється. Таким способом на св. Письмі можна побудувати навіть 
якийсь скрайниА сатанізм і казати, Щ() це відкриття, записане у св. 
Письмі. 

Де є у св. Письмі щось про два в·ідкуплення, що є одно від
купленн$! екстра для досліJІ.оників, а друге - то це вже самі до
слідники ·відкуплять рід людськи·й в тисячолітньому царстві? Звід
кивичитали це все ті боги-дослідники, чи у св. Письмі? Де там, бр. 
Руссель ВИJІожив все Це у своїм "відкри1їі" але длSІ нас Руссель 
та Аого ві•дкрИ1їЯ не мають жадного знач~ння. Ми маємо Бога· 
й його Боже відкрИТN[. 

Кожна секта є прямо безлична у своїй агітації. На своїх чле
нів вкладає моральний обовязок ширити блуди. А хто пізнав науку 
якоїсь секти обовязаний ії приняти й повірити. В противньому разі 
грозять осудженням і страшними муками ... І бідні темні лю.5.н 
йдуть слухати. іх, пристають до них і дальше шиоять лoжftv віоv 
чн невіру на свою погибіль і на загибіль своєму н"ародові. · · • 
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XV. ПРО ИНШІ СЕКТИ R СВІТСЬК)' ВЛАСТЬ. 
ДОСJІі.uІики вчать: 
Церква католицька - це Вавилон-мати, а суботники, баn

тисти і всі взагалі секти, - це Вавилон-Аuчки. Секти нароАtІ.іІИСW 
в правді, але з часом відпали ві.ІІ. неї, творячи зорrанізовані rpc; 
)tаJІ.и-збори, вербуючи членів, збираючи гроші на ріжні ціли й фал
wуючи науку. Так отже с~ктанство є таким самим Вавилоном, tl& 
церква римська. Єдиною заслугою всіх сект є те, що вuни підгu
товили rрунт для правдивuї реформації й віри, яку запuчаткував 
Руссель. Всі секти ненавидять ві.акриту правАу (себто науку до
слідників), усі є в блуді, всі ві.ІІ.пали ВЇА апостольської праВАН А їх 
радше можна назвати буддизмом, ніж христіянством. Ссктанська 
література носить диявольські знамена. Всі сектанські пропо
відники це визускувачі, бізнесмени й атеїсти, які вчать всього, 
тільки не слова Божого. Ссктанські JІ.ОМИ молитви це місця АЛЯ за
бав і гутірки" (Русе. УІІ. 1~192). Правда що між членами сект 
є. теж і вірні Богові душі, але не зважаючи на це вони не переста
ють бути блудницями бо не хочуть виііти з Вавилону й приє.ІІ.на
тися до Христового стада (себто JІ,ослі.аників). 

Світська власть є від диявола, є самолюбна і невілwаІча. 
Ії Божі права це облуда й насильство. Такіж всякого роду світські 
орrанізації. Супроти них ми є вільні від присяги. 

Служба своєму народові це підшепт АИявола. 
Суботники вчать: 
Всі секти й церкви це Ва'ВИJІон, бо не АОАерж ують суботи 

А їдять свинину, тільки наша церква є правдива і т. д. 
· І так ОАНа секта на другу виговорює, називаючи ОАНа ОАНУ 
Вавилоном, і т. д. 

ВІДПОВІДЬ. 

Чи церква є Вавилон чи секти, про це бyJJa мова. 
Щождо твердження дослідників що.1.0 сект, то вnовні з ними 

годжуся, але все те, що вони говорять про инші секти відноситьсw 
А АО них і то в найбільшій мірі. Ніяка секта не нароАилася у правАі, 
тільки в гріхах горАости, ненависти, зпомання обіту, матеріяль
ного зиску і т. д. За те всі секти творять нові орrанізації, нові віри, 
перетягають членів із катол. Церкви і OJ.Hi віА .аругих, .аеруть 
із люАей гроші н.а аrітацію, перекручують науку Христову, вису
ваючи на П місце людську. І то кожна секта инакше, кожна по 

своєму і т. д. Чистий Вавилон! Всі секти підготовпяють rруит не 
АЛЯ реформи, а для атеїзму А анархії. Доспідники найбільше де
структивний елємент, але таку деструктивну роботу ве.11.уть усі 
секти. Всі секти ненавидять Христа А Яого Церкву, ненаВКАЯТ'
Боже відкри:rтя і т. JІ.. 
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Що-до скітської нласт11, ІІро·ги якuї нисту11а"'''' дос.lідІІІІКІІ, 
і що до любшш рідtюt·о кра"' і\ н:.роду, то п·ж yct· :tожна н:.ука. 

Мойсl'іі до бl'зтями люtіtш сніі"і нарід, у і·іо.-о l'ttp.1Bl'.\.lІІІІilt о
бороні убин t.ТІІfІТЯНИІІfl, Іtі.1КІІМ ІІОСВЯТІ!ІіСЯ Д.lЯ llilr•І.ty, fii.lyH:ІP. 
із НІfМ 110 ІІУСТІІІtЇ ІtЇЛl' ЖИТТЯ, і Т. Д. Ч~І Ж lll' Mit· ВЇІІ рщКЇІІІІІІІ А\ІІТІІ 
наднорі фаратш до самоі смt'ртІІ~ Л"'tіов .1.11 pi.11toro н.1роду ка
зала Ііому зрt·кпtся нсіх ро:tкІІІІІl'Іі, а п·рпітн го:r11д і пtр;н·у ра:111~ 
із СНОЇМІf братамІІ. ВіІІ бук ГІІТІІІІИі'і КІІЖІІІІЇ ХВІІ:Іі ІІі.'l.lаТІІ Іtаt-;ЇТІо 
ЖИТТЯ За КОЛЮ, За НИЗRОЛl'fІІІЯ З t:Пflll'TCJ,KIIIїl ЯрМа. 

Друпtм прикладом Л"ІбонІІ до r.ідІІОІ'ІІ ІІіІроду t: Ісус Снаси

Тt..'ЛЬ. Так Тl'Ж і ми покнині Л"ІбІІтІІ ріднні·і краіі і нарі.1. "'ltо.lІІІІ:t -
t:CTHO СОЦіЯЛІ•Нl', ІНЖl' Hl' МОЖl' ЖІІТІf :ЮКСЇМ ІІЇдруtіІІІІ, lll' (іратІІ 

участи 11 загальному житті громадянств:t і"і .1юдства. Прояко.\t того 
співжиття людl'Й є ріжні токар!ІСТНі\ і-і opt-attiзattiї, які t: конl·•tні 

н нашому житті (Рим. 13.1 ). Отжl' лtоuов до н:~роду IIL' тi.lt.юt не 
t: чимсь злим, навпаки є обонязком кожttщ·о доuрого хрнс-гіяюtна. 

Любов до ближньсrо ttl' суть христіюtсt.кої ід.t:ї. Хт11 ж t: наUІІІМ 

ближнім? В Пt..'ршій мірі наш нарі.ІІ., а нідт:~к усі ІІІІІІІі. 

Бачимо з того, що дослідники, як норtн·и ·'~"'tiotш д'' tі.lІІжньо
го, як вороги любови до народу, суспільства, дt:ржав.и і'і сусні.lt.нІІх 
інституцій, є ворогами взагалі всякого .1аду і порядку, а прІІк.lон

никами анархіі. 

XVI. ПРО СЕБЕ САМИХ І ПРОРОКІВ БОЖИХ. 

ДOCJiiJuwки вчать: 

І. Ми є правдиві христіяни "мале стадко". В нас відкрІІва
ється Бог, як колись у Христі. Ми є синами Божими і заступ
никами (Гал. 3.26), божими святими й учителями*) (Рим. 8. 
16-----<17), священиками Всевишнього (Пl'тр. 2:5, 9) і царями, яким 
віААав Бог панування над світом. Ми є правдивим ті.rюм Христо
вим, невістою його (І. Кор. 12. 12-28). Ісус голова і ми тіло, тво
римо одного великого Христа, Помазанника, Мl'сію іі Посередника 

(П. Кор. І, 21), (Руссель І. 96). Ми є співвідкупитслями роду люд, 
і:ького, а що це ВЇАкуплення має довершитися в часі тисячолітнього 
царства, тому мк не потребуємо крови агнця .ІІ.ЛЯ свого очищеня. 

Ми є богами (Пс. 82. 6-7) і засядемо разом з Ісусом по правиці 
Отця, щоб суАИТИ світ. Матимемо Божу природу. Ми є насінням 
невісти й зітремо голову сатані (Руссель VII.). 

2. Ми ЄАИНі дістали ласку розуміння правд, плянів і тайн Бо-

*) ·дос.1і.цнНІ<и з tte6a вчктимуть оrе.рез вн.димих св-оіх предст-авників, 

староз:а.аіТІних праве..!ІН'ККЇіВ, що люди м.ають істи. у що вби-ратися. як ообити 
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.п<их. Тільки ми непомильно поясняємо св. ЛJtсьмо, особливо ІІро
процтва (1. Ів. 2:27). 

З. Ми не вмремо, але ві.а.разу персмінимося (1. Кор. 15. 51-
52), .а.істанемо неви.а.имі тіла, першу нагоро.а.у й бу.в.емо забрані .10 
неба. 

4. Дослідники були вже в первіснііІ церкві. Апостоли й усі 
святі мученики були дослі.а.никамк. 

5. Скомплєтоване число дослідників виносипІ-ме 144.000 
(Об. 14.4). 

б. Кожний АОСЛіАник у царстві Божому матиме під своєю 
управою 144.000 людей і 2860 поліцаїв, при помочі яких прави
тиме своєю партією людей. Ці поліцаї це т. зв. "Велика компанія", 
або левіти (Ісх. 28. І). Поліція ця каратиме ЛЮАСЙ у Божому цар
стві за самий намір або .а.умку про зле. Членами "Великої компа
нії" будуть АОбрі і люблячі Бога христіяни з-поміж церков Вави
лону, які одначе не покинули його або зі страху, або нічого не 
чули про правдиву віру АОслі.а.ників (Відкр. 5:11; 7:9). Вони пере
ААуть через огонь анархії й після воскресення Аістануть другу на
І \JpoAy, себто Адамову АОсконалість. 

7. Шеланці покликані Богом і пророки Божі були: ап. Павло, 
єв. Іван, Арій, Вальдо, Вікліф, Лютер і Кальвін. Вони приготовили 
прихід останнього пророка й післанця Божого Карла Русселя. Це 
учитель АЛЯ теперішнього покоління й найбільша людина після ап. 
Павла. Бог відкрив йому свій плян спзсення роду ЛЮАСького, якого 

не знали навіть апостоли. Ьог АЗВ йому ключі АО прав.а.и себто до 
царства небесного (Русе. І. 33, 73--84). Твори Русееля є інспіро
вані, є частиною Божого віАкриття (Русе. І. 26) Руссель є найбіль
шим із усі·х земних сотворінь, йому Бог приказав: "іАИ до Аому 
Ізраїля й говори словами. моїми" (Єз. 3.4). 

Суб'отники вчать: 
8. Тільки ми є правдиві христіяни, бо доАержуємося запо

від.ей (суботи), ми є те "мале стад.ко", святі БожііАіти Божі. Ми є 
царське священство. Ми є тілом Христовим і невіс~ою. Ми є богами 
(Ле. 82. б--7) і судити.мемо світ. Ми ЄАИНі належно розуміЄмо 
й поясняє.мо св. Письмо, особливо пророцтва. Суботники були пер
вісною церквою. Всіх суботників в небі буАе 144.000. Міллєр був 
слуга Божий. Пані Вайт покликана Богом, востаннє перестерігти 
світ, щоб навернувся АО заповідей (субота), бо Христос уже під 
АВерима. Писання її є інспіровані і в їх світлі треба поясню!і,ПИ 
св. Письмо. 

Баптисти і єванrепьські христіяни вчать: 
9. Тільки ми є праВИАВі христіяни ~ й Аіти Божі, бо дер

жимося науки св. Письма, яке тільки ми добре ро~уміємо й непо
мильно толкуємо і т. А-
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ІІJrrиАеапнвки вчать·: 

10. Тіль~и ми є "віруючі христіяни", всі инші ІІевіруючі ... 
МІІ є д.іти Божі і святі ... тільки МІt нсuмильно розуміємо СР.. Іlисьмо 
і т. JІ.. кожна секта. 

ВІДПОВІДЬ. 

І. Дослі.ІІ.ники у свош ..п.иявот.ськш горАості твt.'р.іІять, що 
вони є Месією, Христом і Поссрс.ІІ.НІtком і Іtс потребують крови 
агнця ..п.ля свого очищення. Твердять, що дістануть Божу природу, 

що будуть судити світ, що в них уже тепер відкривається Бог ... 
Це вже взагалі жа.11.не христіянстко, навіть ссктанське а якийсь 
сатанізм. Я є Христос, я є посерс.ІІ.ник, я ві..п.купитсль - кричить 
кожний JІ.ОСЛі.ІІ.ник. -В нас ві.ІІ.кривається Бог. Порівнують себе 
до Ісуса ... Читаючи їх літературу, маєш вражіння, що ті лю..п.и на
правду або подуріли, або вдають .ІІ.урних, роблячи себе подібними 
.11.0 Бога, роблячи себе спасителем і Месією Христом та заступни
ками Бога. Але Ісус Христос каже, коли б вони були від Бога, 
творили б діла Божі. Самохвальство дослідників сві.11.чить про їх 
безмежну гордість, яка є ..п.жерелом усіх гріхів. А що горд.ість не 

є ділом Божим, тільки диявольським, є угольним каменем всякого 
зла, тож ,ІІ.ослідники є дітьми диявола. 

Пророк Ісаія передбачив цю диявольську гордість сектан

ства й пише: "Взійду аж на небо, над Божими зорями престол мій 
поставлю і засяду на горі між богами ... рівнею тому зроблюсь, що 
Всевишнім зветься" (Іс. 14.13-14). Чи ж не те саме говорять. до
слідники: "ми сини Божі, нам Бог віддав панування над світом (де? 
коли?), ми не потребуємо ні Христової крови, ні Бога, ми самі 
боги і азійдемо аж на небо, засядемо по правиці Всевишнього ра
зом з иншими дослідниками "богами" та судитимемо світ ... ми 
рівнею зробимося Богові, беручи від Нього його Божу природу" ... 
і т. д. Навіть сатана не був такий зухвалий, бо казав, що поставить 
собі другий престол побіч Божого, а дослідники в гор.в.ості R .ІІ.И
явола перевищили, бо кажуть, що таки на Божому престолі зася
дуть і заберуть від. Бога його Божеську приро.цу -:га стануть бо
гами. Господи, прости їм, бо не знають, що говорять і творять, не 

почисли їм цього за зле! Госпо.ць Бог .хоч милосер.цний, але й спра
ве.цливий. І так як ангелів не пощав.ив і за гріх гордости скинув їх 
в.о пекла, так теж зробить і з дослі.цниками, як що вони не по

каються і не навернуться. 
Ісус пре.цсказав: "Багато приходитиме в імя моє говорячи: 

Я Хрис·тос, і звев.уть багатьох" (Мат. 24.5). І дійсно, це пророц
тво сповняється на сектантах, які твердять, що вони є Христом. 
І тих Христів немало є, в самому тільки Львові є до 500. Горді й за-· 
розумілі сектанти забажали Божої чести тут на землі й у вічності 



в царс1·ві Божому. Сатана закинув на них свої сіти, а вони засліп
Лені самолюбством ще JІ.ругих тягнуть у пекольну пропасть. До
слідники й инші секти, як колись ЖИJІ.И, JІ.умають про всесвітню 
.11.ержаву й панування над усіма наро.11.ами. Забувають про те, що 
царство Боже -не з цього світа, є нематеріяльне, а І.{арство .11.уха. 

Св. Письмо каже, що світ судитимуть Христос і апостоли, 
а ніякі дослідники чи суботники (Мт. 19.28), що тільки Ісус бу.ІІ.е 
по правиці Отця - ніхто більше. "Де я - каже Ісус - ви не мо
жете при.йти" (Ів. 7. 34), "Куди я ЙJІ.у, ви не можете прийти" (Ів. 
13.33). Царюватиме Христос, а не д.осліJІ.ники чи инші якісь сек
танти (Лу ·1. 32--33). 

Отже дослідники є самозванці й слуги сатани. 
2. Дослідники, як і инші сектанти хваляться, що є непомильні, 

що тільки вони розуміють св. Письмо і пророцтва. Пригляньмося 
ближче тим їх пророцтвам і переконаємося, що це все лож і оче
вид.ttа брехня, розрахована тільки для дурних і направд.у обмеже
н.их людців. Наші "непомильні боги" пророкували ніби на підставі 
св. Письма в 1917 році таке: 

а) В р. 1918 буд.е скомплєтоване тіло Христове, тобто буАе 
доповнене число дослідників, а двері до спасения буд.уть замкнені, 
себто вже нікого більше не будуть приймати. до своєї "церкви". 
В тому ж році має упасти "Вавилон", тобто христіянетво і всі 
.а.ержави, та має настати час великого гноблення А анархії. Инwимн 
словами, в 1918 р. має бути всесвітня революціЯ яка огнем і ме
чем цілком знищить зненавиджене христіянетво і всі сучасні бур
жуазні держави.. Це нищення скінчиться. 1921 року. 

б) В 1925 р. не буде вже смерти за гріх Адама, лише за гріхи 
власні поповнені в час! тисячолітнього царства, яке розпочнеться 
того року. Мільйони людей, які дочекають того часу, не помруть 

ніколи (РуттерфорJІ.). 
в) В р. 1925 воскреснуть усі святі старозавітні від правеJІ.

.ного Авеля .11.0 Івана Хрестителя. Вони будуть видимими управите
лями в тисячолітньому царстві. 

г) Передтим ще пророкували дослідники, що в р. 1914 бу.11.е 
ві.а.новлення жидівської держави в Палестині (Рус. VII. 14 ст.). 
Коли те пророцтво не сповнилося, "визначили Богові" д.ругий ре
чеНець, в якому має повстати жидівська держава, 1925 рік. ,,Де
сять літ пізніше, як ми предсказал~"- пише Руссель (VII. 151 ). 

Може хтось думає, що досліJІ.НИКИ· ті свої пророцтва ви.а.у

мали чи "з пальця виссали"? Де там, все "оперте на св. ПисьмJ 
І JІ.оКладно досліджене", бож тільки вони мають дар і ласку розу
міти й поясияти св. Письмо, особливо пророцтва. Та~ вихвалю
Ються досліJІ.ники. Докладно обчисливwи, JІ.ОСЛідники пророкували 

так: 



Бог поручив Мойсеєві запрова.а.ити "саббатніі'і устрій' в часі, 
КОІІИ ЖІІ.АИ вступили до землі обіІUІної, що сталося 1575 р. перед 
Хр. Ко•ний пят.а.есятий рік мав бути ювилсйним роком - субо
тою. Таких ювилейних років мали обхо.а.ити жи.а.и 70 (Ерем. 25.11; 
2 Пар. 36.17-21 ). СіМАесять ІОВІІлеїв по 5О літ .а.асть 3500 літ. 
Чиаачи від р. 1575 3500 JІіт, прий.а.емu .а.о року 1925, в якому 
аінчилися тих 70 ювИJІеїів, а почався вt:ликий тисячо:trrнііІ юви
JІей, час су.а.у й реституції. Отже 1925 рік є початком тисячоліт
нього царства, в тому році воскреснуть старозавітні святі, міліони 

JПОАей не помруть і т. д.. Ясно, як на .а.олоні ... "Висновок рішучІtЇІ -
каже автор Рутерфорд - що не дасться збити". Як що ті докази 
- по запевненню автора - не .а.аються збити, то нt: бу дt:мu їх 
збивати, бо на це шко.Аа часу; .а.руге, й автор і його браття .а.ослі.а.
ники самі переконалися, що це все явна брехня, бо нічого з того 
не сповнилося, і .І.Ослі.-.ни·ки зачали самі проти себе виступати й на
зИвати себе ложними пророками. Св. Письмо осу.а.жує всяке лю.а.
ське пояснювання пророцтв (2 Петр 1.2~21 ) . 

Як бачимо, новітні "боги" "дослідили" докладно цю річ 
і орнАшли д.о переконання, що так дійсно буде. Хоч деякі невірні 
,..а.іти божі" від.носилися до цієї справи скептично, але "правда 
побідила" й ,,мале стад.о нетерпеливо очікувало в 1925 р. важних 
подій. Прийшов нарешті дожиданий рік і ані одно з тих пророцтв 
не сповнилося. Тод.і-то "непомильні спасителі" зачали від.клику

вати свої пророцтва й голосити, що рішуче нічого з того не ста
неться в цьому році (Стражніца 1925), і зачали вимазувати в бро
шурах означені дати. 

Отже ті "непомильні апостоли", які все знають, які опира
ються тільки на св. Письмі, і тільки вони його належно розуміють, 

і т. д., помиляються у своїй науці і пророцтвах З того виходить, 
що дослідники ложні пророки, іцо їх вtра й наука є теж ложною 
А опирається не на відкритті А муд.рости Божій, лише на людській 
або .инакше говорячи на обмані й туманенні невідучих. 

"Міліони тепер живучих люд.ей не помруть". Хто це проро
кує, хто вчить? Чи св. Письмо? Ні! А може Ісус? Теж ні! Хтож ue 
твердить, що "міліони не помруть?" На брошурі дослідників, 
в якій є викладена ця правда, є підпис "суддя Рутерфорд". Хтож 
то такиА тоА Рутерфор.ІІ.? - Бог, Христос чи чоловік? Розумі
ється, що чоловік. Даремно ЗСUІевняє всіх, що він непомильний. 

Тепер кожний розуміє, чому ті пророцтва не сповнилися. 
Багато з лю,11.еА зблу.ІІ.или А поклад.ають свою надію в чоловіці. 
свою віру бу.ІІ.ують на науці Рутерфор.11.а, Русееля й инших омиль-:
них людей, і так виставляють себе на сміх і показують свою без
межну глупоту. 

В св. Письмі читаємо: "Постановлено людям раз умерти, 
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а потім cyJJ." (ЖиJJ.. 9.27), "на вс•х люJJ.еА. пр3йшла смерть 
через AJJ.aмa" (Рим. 5.12), "як і инші ЛЮJJ.И, помрете" (Пс. 82.7). 
Але cyJJ.JJ.я РутерфорJJ. хоче бути муАріший віА св. Письма і голо
сить щось як раз протилежне. Звідки він може знати, що так про
рокує? Чи слова св. Письма "не вашою річчю є 3нати час t хвилю, 
які Отець собі заховав" (Дія 1.7), не відносяться JJ.O досліАників 
і инших новітніх пророків?. 

Аві OJUIO пророцтво дOCJIЇJUUDdВ не сnОВИІІJІОСЯ. 
Цього внстане, щоб кожинА чоловік JJ.Оброї волі міг переко

натися, що віра досліАників це ЛЮJJ.ська видумка, а радше JJ.ияволь

ська, якої ціллю є звоJJ.ити ЛЮJJ.ей, ширит.и анархію, невірство, побо
рювати все те, що є Боже, Христове і святе. 

Тепер дослідники "пророкують" JJ.альше наново, що це все 
станеться 1944 р. Але шкода часу й місця, щоб розводитися нц 
іх доказами, бо те пророцтво сповниться так ,як попередні ... 

З. Св. Письмо зовсім не говорить, що тими, що не помруть, 
а відразу переміняться, будуть jr.ослідники або суботники, чи якісь 
инші. Будуть якісь при кінці світа, що відразу дістануть прослав
лені тіла, але це мабуть якісь праведники, а не богохульники сек
танти. Хто дістане першу нагороJJ.у, це знає тільки Бог і це в його 
силі і добрій волі і напевно не залежатиме від дослідників чи инших 
сектантів, які мають претенсії JJ.O першої нагороди. 

4. Щоб у пернісній церкві були дослідники ---... то про це ніхто 
не знав до появи Русселя. Не згадує нічого про них ні св. Письмо, 
ні історія, хочби навіть світська. Деж вони бували, що про них 
ніхто не чув? Апостоли були дослідниками і святі мученики? Хто 
казав? Брат Руссель, натхнений духом сатани? Руссель може собі 
говорити, що хоче, але це ще не мусить бути правда. Він уже стіІль
ки разів скомпромІтувався у своtй науці і пророцтвах, що йому 
ніяк не можна вірити. Друге, суботники вчать, що апостоли, святі 
А мученики первісної церкви були суботниками; баптисти твер
дять, що баптистами; пятидесятники, що пятидесятниками, і т. JJ.. 
Тепер спитаймо, кому з них вірити? Нікому, бо це все ложні вчи
телі і пророки що взаємно ненавиJJ.яться, паборюються й сваряться 
за першr місця в небі, як браття Заведеєві. 

5. Щодо тих 144.000, що про них зrадується в ВіJJ.критті 
14.4; то це tte буJJ.уть ніякі ані· дослідники, ані суботники, ані инші 
сектанти, будуть "ее ті, що не опоганилися з жінками ... що йдуть 
сліJJ.ом за Агнцем". Навіщо ж цей текст пфкручувати, коли він 
ясно говорить що ті 144.000- це буАуть дівственники, які наслі
дують Христа у всьому, отже правдиві ченці, яких сектанти стра
шенно ненавидять. 

б. Наука ·дослідників про якусь "велику компанію", про полі
цію й управу в Царстві Божому це чиста байка й то дуже неодачна 
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А Аурна. Про це нічого не зга.11.ує св. Письмо. 8 царстві Божому ні
хто на.1. ніким не бу.І.е панувати, там не треба буАе поліцjі, бо там 
не буАе вже гріха (гл. розАЇЛ ХІІ). 

7. Св. Павло і св. Іван були апостолами Божими. АріА був лож
ним пророком і богохульником і за те згинув поганою наглою смер
тю пt.t.час процесії 336 р. Валь,11.о теж був ложний пророк і бунтів
ник мас проти Ауховенства й Церкви. Він напаАав на манастирі 

-А_ ~еркви, вирізував і розганяв ченців, грабив, зневажав св. ТаАни 
і т. п. Чиж Христос казав ширити свою віру мечем? Ісус сказttв: 
"Сховай евіЯ меч, бо хто мечем воює, той від меча гине". Так спов
нилися слова Ісуса і ~алЬАО з товаришами згинув від того, чим 
воював. 

Вікліф теж був Ложний пророк, бо щож він .1.0брого зробив 
.ІJІЯ справи Христової? Ненависть до Церкви, зневага Пресв. ТUз 
і Крови kyca, зневага безкровної Жертви Ісуса у Службі БожіА 
ЇТ.J.. 

Лютер був головою ложних пророків. Перше, він зломав обіт 
чистоти, що є великий гріх (Чис. 6.21). Друге, він голосив лож ну 
науку про "оправдання з віри" відкидаючи добрі діла й забуваючи 
на те, "що віра без діл мертва"? Це було причиною упадку мораль
ности. Пощо добрі діла? Щоб бути спасеним, внетане вірити, а ж"
тн можна як небудь. Лютер видуман ту диявольсt.ку бр(·хню, що 
папа "антихрист". Ці овочі- його праці свідчать, що він був tн.• Бо
жим пророком, а диявольським. 

Кальвін теж ложний пророк, бо голосив науку про призна
чення, що противиться пранді відкритій і спранt.·длІtвості Божій. 

Руссель ложний пророк, бо ні одно з iioru пророцтв н~ спов
нилося. Своїми пророцтвами він скомпромітунан Cl·ti~ і ці.'Іу свою 
Сt.'кту раз на все. Сп. Письмо каже, щu Ісус дан к.'ІІОLІі Пt'ТJН!ні, з не 
Русселеві. Що твори Русееля н~ є і Hl' можутh бути інспіровані 
Духом CR., свідчить хочби те, що прорtщтва ііо,.о Ht' СІЮІІНІІ.'ІІІОІ і що 
його наук з є протн св. Письма. Не може бутн дн"х Бож11х іІІспіра
цій, які б собі суперечили. Тнор11 Руссt.·ля є нідкрtпі. інсrtіrонані 
хіба злим духом на п:, щоб ІІІІІЦІІТІІ БоЖl' в•дкрІІтпІ. 

Сатана заєдtю поснлаt.~ своїх Іtророків, ~к у ст:tр••~'У так 
і 8 НОІЮМУ завіті, що() ЗІЮ)І.ІІЛ\1 JIIOДl'lt і ІІЇДІН'J1Т:t.'ІН ЇХ ІІЇ:t Бо1·а. НЇД. 
ПраВДИ. Усі ПрОрUКІІ C:tT:lHII ХВ:tЛІІ.'ІІІОІ, ЩО І1Їl".1:tІІЇ ІІЇ;t \)ooJ-,1, а (1)'.'111 
післані сатаttою. Можемо .'Н'І·ко ні.:trіжнІІлІ "1'''1'"";" І~Р>t-.:н.х нід 
пророків сат;~tш. Пророки іі :tІІосто.rІІІ [)m~-.:i нроро~-.:ун:t.'ІІІ і їх щю

рtщтв;~ СПОІНІSІ!ІІІСІ•. ПророкІІ, rtit·л:tнi с;~таІІРІо, н·;~-.: ІІророІ\уtІ:-1.111, 

алt> їх Іtророцп;:-~ ш· ~ІJОІІІІЯ.'ІІІОІ. Сн. JІнl"І·!\Іо кажt·: ,.1\ІІ."ІІІ 11роrок 

ІІромоІІІІІІ, 11 СJІоtІо ііо1·о m· l"ІІОІІІІІІ.'ІРl"~. то Іtt' l";JtІJІo ІІt' ні;t Гоl"ІІІІ,\:t" 

(Втор. ІН.2~). Прорuкн Gожі пн•рІІЛtt••ул.а 11:1 ІІІІІ"Ін·r:tжt·ІJІJW l"ІНІLІ't) 
ІІЇt"JІ;tІІІІІЩІ"ІІа. Якl" ж •Іудо зро(ЇІІІІ l'yCl'l":JІ •. JIІІІTl'fl, ,\рііі і ІІІІІІІЇ! rtro-
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роки Божі провзАИли життя аскетичне, в посТах, убожестві А мо
nитвах, а се.станські пророки нічого собі не ві,в.мовляли, кавnаки, 
виступали проти умертвлення. Пророки Божі маАже всі понесли 
невинно мученичу смерть, а сектанські пророки? - Жили собі 
·вигідно, як кожний звичайний чоловік, тільки кричали що вони 
Божі післа.нці, але доказа·ти того нічим не могли. Це все є доказом, 
що всі сектаиські пророки ложнr~ почавши від Арія, ~ кінчаючи 
на Рутерфорді, це ложнЇ' пророки, пророки сатани А слуги анти
христа. 

Сатана і його діти безбожники сектанти заворушилися й зро
били змову nроти Господа і Христа (Пс. 2.1-5). Цю велику війну 
проти Бога Вседержителя бачив св. Іван у відкритті ( 16.13---14). 
"1 бачив я з рота змія, і з рота зв~ря, і з рота лжепророка три не
чисті духи, подібні до жаб. Це духи бі<:овські": Змій це юдаїзм, звір 
це атеїзм, а лжепророк це сектанти. Нечисті духи це наука цих 

трьох пекельних сил. Ця їх наука є бісовська, тобто походить не 
від Бога, лиdJе від диявола. Хоча ці науки будуть між собою ріж
нитися (три духи) і одна до одної не буде признаватися то в об
личчі одного противника Христа Бога і його Церкви вони будуть 
солідарні, спільно його поборюватимуть. Прикмета жаби є що вона 
надувається, має великі очі ~ рахкає. Прикладаючи ці прикмети 

до образу, який находимо у слові Божому, пізнаємо, що це є три 
диявольські організації, які сатана натхнув спільною ідеєю з~и
щення Христіякства. З уст кожної організації виходи rь лож на на
ука. Кожна з них має як жаба великі очі, тобто вдає мудрість; 
кожна з них надувається, тобто є горда й зарозуміла; кожна го-
·лосить, що то вона заnанує над світом; кожна з них безнастанно 
рахкає, як жаба, тобто пише по часописах і книжках, агітує проти 

Христа А його Церкви. 

. Всі ці "духи" творять одного антихриста, якого голорn~ 

є сатана. 

8. Щождо суботницької пророчиці, пані Вайт, то найперше 
скажемо словами св. Павла: "жінці вчити не велю" (f. Тим. 2.12). 
Але наша "пані" не хотіла послухати св. Апостола, не хотіла поко
ритися Божому відкриттю, вона пішла за намовою сатани: "бу
дете, Я'КО боги", ті·льки не Бога, а мене слухайте. Вайт послухаJІа 
сатани й сама сталася апостолом суботників. Пані Вайт центр су
ботницької науки. Коло П інспірованого відкриття обl'ртасться все 
св. Письмо й ні'Іого не МQжна розуміти инакшс, як вона нчить, або 
як їй "Бог відкрив". Суботники ніряп. rtiй своїіі nanici no ·нинішній 
день. Невже наша надія сnасt:'НІІЯ не н kyci, а н якііk1. жінці Вайт, 
чи жидівці Рухлі, чи Руссет:ві, МілJІt:рові і т. д. '! Ко•·,, маємо слу
хати-· Ісуса ,чи nророцтв людеіі із жидівськІІМИ •·шюнам11? 

З і·стоrії знаємо, що неі ••nоrюuтва ,·,·кт:~нтів нІ' rr1'""'" "" .... а 
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і що ,,Бог відкривав" їм кожного разу що инше. Кільканацять разів 
сектанські пророки визначували Ісусові реченець 2-гого приходу 
й ні разу ·не вгадали. Про це була вже у нас мова. Суботники вчили, 
що Ісус прийде на землю, відтак відкликали цю науку і вчать, що 
ввtйшов до святая святих в небі. Раз учили, що двері до спасения 
вже замкнені( "Презент Трут" 1850 V.), тепер знов учать, що отво
рені ("Приповість про десять дів", стор. 17. 1889). Напочатку вчи
ли, щоб ніякого мяса не їсти, не давати дітям вавилонських, тобто 
церковних імен, не орrанізуватися, не збирати грошей (коллєкти), 
не садити овочевих дерев, бо вони вже не принесуть овочів. Тепер 
це все змінили. Мясо їдять (крім свинини), дітям дають церковні 
імена, садять деревину, не питаючи, що Ісус під дверима, і гроші 
збирають. 

І це все на підставі св. Письма? Раз так, а раз сяк. Не зважа
ючи на це, суботники дальше твердять, що вони є непомильні·, що 
вони найліпше розуміють св. Письмо і що їх віра і нfука є прав
дива. Сnравді· людська глупота не має границь. (Гл. р. ІІІ. 6). 

Згадані блуди і несповнені пророцтва суботників свідчать про 

те, що наука їх ложна і походить з того самого джерела, що инші 
сектанські науки. 

1. 8. 9. 10. Кожна.зі сект хвалиться: "Ми є діти Божі, ми прав
диві Христіяни, ми святі і священики і учителі і царі, ми н~віста 
і ті·ло Христове, N.И насіння, яке зітре голову диявола, ми є боги 
й непомильні пророки. Розгляньмо, чи дійсно сектанти є діти Божі 
чи радше диявольські? Як єріжниця між Богом і сатаною, так му
сИть бути ріжниця і між їх дітьми. ОднЇ' є учасниками Божих при-
кмет, а другі дІіЯВОЛЬСЬКИХ. . 

Диявол брехун і отець брехні (Ів. 8. 44). Сектанти теж бре
хуни, бо перекручують св. Письмо, голосять неправду, що бачимо 
навіч на їх несповнених пророцтвах і впроваджують в блуд других. 

Отже сектанти діти брехні, а тимсамим і диявольські, а не Божі. 

Диявол є обвинитель і очернитель (йов. 1. 11.; Об. 12.10). Се
кти ·накидаються на катол. Церкву (Юд. 16), ненавидять духовен..
ства, обкидають його болотом і то невинно, за провини одиниць, 
які відреклися Христа,опльовують усі святощі' кат. Церкви, муче
ників, святих,'хресне дерево і т. д. Це все є улюблена праця сект, 
але заразом це є доказ і правдива ознака, що сектанти не Божі·, 
а диявольські діти. 

Диявол є гордий і не хотів покоритися свому Сотворителеві. 
Сектанти теж горді ,бо не хочуть слухати слів Ісуса, свого Спаси
~еля, який наказав слухати установлену ним Церкву (Мт. 18.17). 
Гордість і зарозумілість сект є теж доказ, що вони не Божі, а чор
тові діти. 

Диявол сіє кукіль, тобто ненависть, сварні, спори, і т. д. Секти 
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сuоть теж спори і сварні в ро,1.инах, грома.1.ах і в наро.І.і. Секти сі
ють ненависть .1.0 .1.уховенства і Церкви католицької, а особпиво 
~о голови Церкви - папи римськог~. Це все не може походити ві.І. 
~ітеА Божих, а тільки ві.І. дітеА .1.иявольських. Отже сектанти є АЇТИ 
сатани, бо своєю діяльністю ; прикметами зовсім АО нього по.І.ібні.· 

Чи АіАсно сектанти є прав.1.иві Христіяни? Тому, що сектанти 
е ,І.ітьми сатани, як це вище було виказане, отже не можуть бути 
ні правдивими христіянам'И, ні свят_!tми, ні царями, ні священиками, 

ні тілом Христовим і т. д. 

Прав,І.иві христіяни є ті, що· вірують у Бога в Трійці од.ного, 
що вірують в Ісуса Сина Божого, що є членами його Церкви, що 
користають із святих і установлених Ним Тайн, що слухають Цер
кви t т. д.. Ці є ті.пом Христовим і Й()ГО обручницею. 

Щож до святости сектантів, то це самохвальство. Замало 
сказати "ми святі". Чому про секти хтось инший не скаже, що вони 
святі. В чомуж полягає ця їх святість, чи в очерненні, чи в ненави
сті, чи в горд.ост; і т. п.? Чи може у тому що вони голосно й довго 
молятьси, стогнуть, кричать і трясуться? Фарисеї теж хвалилж:я, 

що вони побожні, "що правед.ні ·і гордували д.ругими" (Лу. 18.9), 
і молилися на рогах улиць і хвалилися, що постять, що д.ають ми
.nостиню, що не є такі, як той або инший. Але це все не є святість, 

тільки самохвальба і горд.ість. Це прикмети д.ітей д.иявола. НаА-
6ільші святі· ,які і кров і життя своє ві.11..11.авали за віру, які чуд.ами 

8СЛавилися, не хвалилися ніколи своєю святістю, а все тверд.или, 
що є грішні. Таких святих має Церква- ка тол. тисячі, беріть і чи
тайте їх життя, й переконаєтеся. А д.еж є сектанські святі і муче
ИИІ(,И, які б свою святість доказали чуд.ами? В сектах усі свяrrі тай 
го,І.і. А визначніші святі то або вішаються, або других морд.ують, 
.а~ схо.а.ять із розуму або попад.ають у якийсь патольоrічний стан. 

Вкінці хтож може тут на землі за ЖИ1їЯ бути святим, коли 
-А. анг_ели грішнЇ' (йов. 4.18). 

А хочби д.еякі з сектантів були в д.обріА вірі А направд.у пра
вед.ні і провад.или правед.не життя, то чиж це запевняє їм спасения? 

Саміж вони тверд.ять, що д.обрі д.іла, а тимсамим і святе ЖИ1їЯ нас 
не спасає. Хтось виграв на льотерії скарб. Він може його сховати 
у сінник у солому, тод.і миші погризують Аому всі гроші. Він може 
ці гроші позичити на процент у приватні руки, може вложити 

у інтерес і стратити або приробити. Він може ці гроші д.ержати 
при ообі А бандити убивши обрабують його. Він може ці гроші за
хопати в землю, д.е вони зігниють. Ві-н може їх зложити в банку 
.або розд.ати на д.обрі ці\ІІі. Так теж є і зі скарбом д.уховим,- замало 
.мати його, але ще треба знати, що з тttм скарбом зробити, де його 
вложити, бо від. того залежить, .чи він нам принесе користь до
часну чи вічну, чи страту, чи навіть смерть. І так одні несуть свіА 
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скарб АУХОВИА АО суботників, Apyri АО АОСЛіАНИКіВ, ИНWІ АО бап• 
тистів і т. А., але ніо ОАИН із них не хоче признати, що тнм наА· 
ліпшим місцем пьокати Аухових скарбів є Христовий банк .11аск · 
Божих у Церкві катоп. Деякі сектанти подібні АО тоrо _ нерозу•
ного щасливця, що закопав свіА скарб у землю чи сховав у сінникr 

Що-.в.о священиків і вчителів, то ними є ті, котрих устано
вив, вибрав і розіспав по світі Христос, ті, котрим Ісус пере.в.ав · 
свою впасть (гл. р. lV. VII.). 

Насіння невісти не є ні дослідники, ні жадна ннwа секта. 
тільки Христос, який уже стер голову диявола, побідивwн пекло 
і гріх. 

Говорення - ми є богами - це ніщо инше, тіпькJ:І боrо- _ 
хульства й диявольська гордість, а тим Господь противиться. 

Бачимо отже, що сектанти не будують своєї науки на фун
даменті Христа і Апостолів а на фундамснтt Русселя, Рутерфор.ІІ.а. 
Мінцера, Міллєра, Вайт та инших людей. Тому-то доходять вони 
до таких нісенітниць, абсурдів і богохульств. І. Тим. 1. 1.-8. На 
превеликий жаль багато людей відвертаються від правди і слу

хають радше тодей, як Ісуса, слухають тих, що замість правди го

лосять неправду. Але нехай памятають і ті, що пропові·дують, і ті, 
що слухають, на слова прор. Ісаії (9.16): "Провідники свого наро
ду поведуть його блудом, а ті, що дцуrьєя ім вести, - поrвб
нуть". Це пророцтво спавняється у сектах і багато хто даєтьсR 
вести по блудній дорозі. Один обманець в ~мериці, вдаючи князя.. 
обдурив багатьох на велику суму грошей. Так теж роблять і ни
нішні сектанські провідники. У дають Христа, святих апостолів 
і пророків та облесними словами зводять багатьох (11. Кор. 11. 
13-14). Побожність іх поверховна (Мт. 23.28), на що вкаЗує іх 
ІJОВедення супроти Церкви й лажні пророцтва. Вони ніби хвалять 
Бога піснями й моляться, але в серці іх ненависть до Церкви А ІІ.У
ховенства й жадоба знищити христіянетво або заробипІ- гроші-.-
1 святість сект с облудна на те тільки, щоб звести неутверджених 
до своєї віри (Гал. 1. 6.). Таких зводитепів посилав диявол віА са
мого початку (Еф. 2.2). В старому завіті були ложні пророки якf 
теж підшивзлися під святість і під післанництво Боже. У первіс
ній церкві Симон чорнокнижник хотів за гроші підшитися піод апо-. 
столів і купити власть голошення слова Божого (Дія 8. 9--24). 
Було багато самозвавчих апостолів,_ подібних до теперішніх сек
тамських (Дія. 15 1-2; 2 Кор. 11. 12-15, 1. Тим. 1.20; 2 Тим .. 
2.17; 1.15), що хотіли вивериутн Єванге.ліє Христове (Гап. 1.7,8),. 
але даремно трудилися. Даремний теж труд ; теперішніх само
званців-апостолів. Євангелія й науки Христової не перекрутять,. 
бо це вічна правда ,вічна як сам Бог. Господь "досвідчив тих~ що 



aiayn, себе ~ та - ве е, і зиаАwов їх ложниками" 
(Віцр. 2.-2). 

rоспо,І.ь Ісус перестерігає кас пере.1. тими ложними апоС'І'о
лами А каже: "піаи ві.uо.-у моrо прІІЙ.ІQ7Ь вовки хижІ між вас, 
ІЦО ве ~ с:тца. І з вас самих повставу-п, .ІDDJUІ, говоріІЧВ пе
~ щоб ІІО'ПП"В)"І1І учеників за собоІО" (Дія 20. 29---ЗО). 
Багато, багато місць є у пророків і в новому завіті, які свідчать, 
nрор6кують і перестерігають перед сектами, ложними пророками 
'і науками. Ось важніwі з них. 

Єремія .1.0 ложних пророків (2З.З6): "це nерекручуєте слова 
&ora ЖІІІІОГО". Слово Господне до Єзекіїла ( 1 З розд.): "скажи тим 
пророкам, що пророкують вигади зі свого серця... г0.11осять не
пра8.1{}', говоричіІ, Господь сказав, а Господ• іх не посилав, та ще 
І надІе10 зводАТЬ, що пророцтво СІІJN1ВАІІТЬСЯ (прихід Ісуса, воскре
сении сrарозавітних святих і т. п.) ... Чиж не лож це говорити. Го
сподь сказав? а R не говорив. •• Вони баламутять мій JПОд ••• 3верни
си проти дочок народу, що роблять себе пророчиІUІМИ (Вайт., Пре
стон) qg, свому духу ••• щоб душі ловити ••• Хіба ж ви, переловлюю
чи душі (з Церкви Христової) мого народу, спасете душі власні? 
Ви безчестите мене,... бо ошукуєте народ, що любить слухати 
брехні ••• серце праведників (віруючих) обманом засмучуєте ... Але 
знайте, що R вибавлю народ мій із рук ваwих, тай пізнаєте, що 
А Господь". Бачимо, як пророк ясно предсказав діяльність сект. 

Инwі місця св. Письма які свідчать проти .сект є: Мт. 7. 15-
20, 21; 12.ЗО; 15.14; 24. 11-1З; Мр. 12.24; Ів. 8. 44, 47; І. Тим. 
4.1; 2 Петр. 2. 1-22; 11 Тим. З.8; 4. 3-4; 2 Кор. 4.4; Тит. З. 10-11; 
2. Сол. ·2. 10-12; 11. Іван 7, 10. і т. д. 

Всі секти називають себе непомильними пророками, але за

бувають про те, що можна пророкувати й rюгибнути (Мт. 7. 22-
2З; 1. Саму 10.10). Зі св. Письма знаємо, як жили і вмирали про
роки і як виглядали їх пророцтва, але наші новітні пророки нічим 
не подібні до тих біблійних пророків (Єр. З8.6; Жид. 11. 32-38). 
Секти хваляться, що вони - ученики Ісуса, але забувають про те, 
що можна бути й учеником і ходити за Ісусом і погибнути, як це 
сталося з Юдою (Мт. 27. 3-5). Секти хваляться, що вони збира
ються на богослуження, моляться і т. п., забувають одначе про те, 
що можна ·влаштовувати домашні богослужl'ння і! мотпися 
А псальми співати, але, не зважаючи на те, стягнути н~ Сl'бс Божу 
.кару (Суд. 17. 5- 18.25). 

·,XVII. ПРО СУБОТУ й НЕДІЛЮ. 
Всі секти святкуют~.неділю. Виїм•ж становить C('I\T:t субот

ників, яка святкує суботу. 
Субота- це особливість виключ1ю секти субопttІІ.:ів і уtо.~І·

ниА камінь їх вірувань. Суботнюш безнаст:tюю :юмляп. со()і 1·о-
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ЛОJІ-И нц цією· квестією наче б від 11 рішення залежало спасения 
людства. ,.Ви вважаєте на дні ... - каже св. ап. Павло - боюся за 
вас, що мож~ марно працював копо вас" (Гап. 4. 1~11). Вели
чезну масу пітературк в ріжних мовах, кинули суботники у світ, 
щоб переконати всіх про заповідь святкування суботи, а. не неділі, 
·наче б Вt.І. святкування того чи ин. дня залежало спасения людини 
А царство Боже в душах наших. Св. ап. Павло напоминає: "нехай 
.же оце ніхто не судиrгь вас ... поглядом свят ... або суботи. Це тінь 
того, що настане" (тобто неділі)" (Колос 2. 16-----17). ПроповіА
ники суботницькі наМільше говорять про суботу, наче б суттю 
цілого христіянетва була субота, а не відкуплення, не любов до 
ближнього. "Хто бо любить другого закон сповнив" - каже св. ап. 
Павло (Рим. 1З.8; Гал. 5.14), а суботники кричать: "хто суботу 
святкує, закон сповнив". Одним словом, на думку суботників, без 
суботи нема пра-вдивого христіянства. Добре каже св. апостол: "Та 
ослП1Ились думки їх: бо аж до цього дня те ж покривало в читанні 
старого за·віту зістається невідкрите, котре в Христі зникає. Аж 
до цього дня, коли читається Мойсея, покривало на серці їх ле
жить" W.· Кор. З. 14---15). "Бог віку цього осліпив думки їх, не
вірних, щоб не засіяло їм світло благовістя ... " (11. Кор. 4.4). 

Щоб звести мало утверджених і мало грамотних, суботники 
стараються доказати свій блуд цитатами зі св. Письма. 

Суботники вчать: 
1. Жиди святкували суботу від початку світа. В кн. Битія 

розділ 2. вірш З. читаємо: "і благословив Бог день семий, 
і зясував його святим; того бо дня спочив від усіх діл 
своіх". Отже сам Бог освятив семи й день, а відпочинаючи цього 

дня, дав приклад і приказ усім людям святкува.ти цей день. 
2. Прабатькам дас Господь заповіді і вони теж святкували 

суботу ("Spirit of prophecy" кн. І. ст. 261 ). 
З. Заповіди Божі існували вже до сотворсиня чоловіка, обо

вязували ангелів на небі (упадок ангелів) і обовязуватимуть усіх 
святих по воскрессиню з мертвих ("Spirit of prophecy" кн. І. 
ст. 261 ). 

4. Авраам знав нро заповіді: "Послухав Авраам голосу мого 
й держан заповіді мої й повсління мої" (Бит. 2ti.5), а що субота 
є одною з заrювідсіі, отже Авраам святкуnав суnоту й персдав цей 
наказ потомкам. "Знаю бо, що накаже син;tм <.·rюїм ... щоб хоро
нили путі Господні, тnоря•rи пршщу і суд" ... (Бит. 18.19). 

5. Декальоr нака.1ує святкувати суботу ясtю і 11едвозначно. 
І..(~ строгий, нсзмінниіІ, моральний і ві'ІІІИіі заК(}Н або 

заповіді, для всіх народів. З;tповіді 1~і м:нотr. ocotimшc зна
чіння, бо СаМ Бог ПИС;\8 ЇХ ІІаЛЬІ~СМ ІІ:t 1\СІМЯІfІІХ '1(\U:ІНЩІХ, 
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JIKI були в особл.ившому почитанню у жидів і лежали в і<ив9ті заві
та. Peurra, це закон обрядовнА і він теж був даннА Богом через 
МоАсея, .але тільки- тимчасово. Закон цей списав МоАсеА д.о книг, 
які лежали побіч скрині завіт а (Чис. З 1.26), і цей закон кінчиться 
зі смертю Христа Спасителя (Кол. 2.14). І так у кн. Ісход розд. 20. 
читаємо: "Я Госпо.в.ь Бог твій, що вивів тебе з Єгипту з .в. ому не
вольницького ... памятаА .1.ень суботній, щоб святити його. Шість 
.в.ень можна тобі працювати ... .J.ень же сем нА субота Госпо,1.еві ... " 
(20. 2, ~10). "X:ro опоганить іі, того скарати смертю" (Ісх. 
31.14). Це було офіціяльне проголошення заповідей, які від по
чатку світа обовеували·, ангелів і патріяхів. Про те, що бупо .в.ва 
закони.- Божий і Мойсеїв читаємо у кн. Царів (11. 21.8): "аби 
тільки вони .в.бали чинити, як я приказав ім, і по закону, що запо.: 
ві.в.ав їм раб мій Мойсей". Отже закон Божий декальоr обовязує 
вічно, а тимсамим і субота, закон же Мойсеїв обовязуван тільки 
.в.о Христа. 

б. Пророки преАс:казuи Суботу АІІА Новозавітвьоі Церква. 
У пророка Ісаіі читаємо: "як нове небо і нова земля ... все бу.1.уть 
передомною так бу~ ... і імя ваше. Тоді місяць за місяцем, субота 
за суботою прихо,І.итиме всяка людина перед лице моє" (Іс. бб. 
2~24). Отже в новозавітній церкві будуть святкувати суботу. 

7. t Новому 3авhі святковано суботу. Ісус Христос саМ за
ховував суботу і наказав іі святкувати. Про це читаємо в ріжних 
Місцях св. Письма. 

а) "Не .в.умайте, що я прийшов знівечити закон або пророків-, 
не прийшов я знівеч.ити, а сповнити•• (Мт. 5.17). 

б) " ... о,І.на йота не перейде з закону, аж покн· все станеться" 
(Мт. 5.18). Бачимо отже, яку вагу привязунав Ісус .1.0 закону. А що 
Ві.І.КИАаЮЧН суботу, ВіДКИ.І.аЄМО більше, ЯК О.І.НУ "йоту", і ТО З За• 
коНу морального, отже .и.ля сповнення закону треба заховати су
боту. 

в) "Хто поламле одну найменшу з запові.в.ей тих і навчить 
так людей ... " (Мт. 5.19). ·А що субота є 0.1.на з заповідей,·.отже 
Христос осу.в.ж·ує нарушения суботи. 

г) Вже 40 лtт перед збуренням Єрусалиму велі-в Ісус жи.в.ам 
.молитися, щоб іх утеча не була "зимою або в суботу•.• (Мт. 24.20). 
Не хотів отже, Щ;Qб через утечу нарушили суботу . 

.в.) Ісус сказав до юнака: "Заховуй заповіАі" (Мт. 19.17) 
-~ що субота є о.в.ною з запові.в.ей, отже треба їі святкувати. 

е) Жінки - Марія МагАалина і Марія Клеопова пu роз
. П.JІТГі Ісуса в суботу "о стали непокою по заповіді" (Лук. 23.56), 
щоАно як минула субота, пішли погля.І.tти гріб (Мм-.. -28.1 ), Отже 
святкували суботу. 
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ж) НіАе у св. Письмі нема, щоб Ісус скасував c'yfJoтy, а нака.;. 
зав святкуватИ неділJ?. 

8. АпОСТОЛІІ СВfПКУВ8JІІІ суботу. Пр<;> це свідчкть: 
а) 83 суботи, записаних у Діяніях, в яких апостоли пропові

Аували по синаrоrах. Отже вже по воскресещtі Ісуса св.яткували 
суботу. . 

б) Св. ап. Павло сказав: "ми утведжуємо закон" (Рим 3.30, 
отже А суботу. 

в) В лиnі д.о жидів 4. 9. читаємо: "Оце ж оставлено ще 
суботування ЛЮJІ.ЯМ божим". -

г) В св. Письмі ніде не говориться про неділю або воскрес
ний Аень. 

А) "Хто заховує цілий закон, а згрішить в однім, той ста
ється винним усього" (Як. 2.10). 

9. Первісна Церква святкувала суботу. 
10. Святкування суботи скасував 321 р. своїм дек ре а ом цар 

.Константин на спілку з папою, головою католицької Церкви. "1 А~
но Аому (себто папі) уста говорити ... проти Бога .. " (Відкр. 13.5,6), 
,;йому буде ·навіть видаваТ'ися, що зможе скасувати час і закон" 
(Дан. 7.25). Чи ж ці пророцтв& не сповнилися в папстві, як~ змінило 
день відпочинку і закон заповідей? 

Папство замінило день спочинку, день, посвячений Богом, 
иа неділю. Папство змусило людей святкувати неділю, а працювати 
в суботу. Собор ляод.и-кейський 364 р. грозить ан·атемою й конфі
скатою майна тим, що святкували б суботу. Мі'ліоttи христія-н за
мість слухати Бога, який каже: "Памятай день суботній", слуха_є 
папи, який перекручуючи декальоr, каже: "Памятай день святнА", 
тобто не.~tілю ("ІсторіЯ світових .~tержав" ст. 26---39). 

11. Субота, це печать.Божа, а ве.цітІ печать :JВіри. 
Хто святкує суботу, має на чолі печать Божу, бо нею є су

бота. "Суботу мою мусите Аержати, бо це знамя між мною і вами•• 
(Ісх. 31.13). 

Хто святкує неділю, має на чолі печать апокаліnтичного звіря, 
себто папи. І зробить він, щоб усі'М... ~ано пятно на ... чолі їх. 
І щоб ніхто не міг купувати а()о продавати, як тільки той, хто має 
J1Ятно або імя звіря, або число імени його... а число його 666" 
(ВіАкр. 13.16---18). 

Не.~tіля печать звіря, бо це деьь поганеького божка Сонця. 
Аого святкували погани, а тепер христі'Яки. 
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ВWІОВІДЬ: 

І. а) Тут нема мови про "суботу'', тільки про .а.и~. Цер. 
ква Христова теж наказує wість .а.~нь працювати, а семого АНІ 
святкувати, і це у ХристовіА Церкві практикуєтьа. б) Слова 
"СПОЧІІВ" НС МОЖСАtО ПОtІСНЮВаТИ буквально, бо Бог ані не Пра
ЦЮЄ, ані ві.а.почиває, а творить, творить у теперішності о.а.ним ак
том волі. Що Бог не відпочиває, сві.а.чить сам Христос: "Отець 
мій і .І.ОСі робаrть'' (Ів. 5. 17). Перечитаіімо цеn рОЗАЇЛ є_в. Івана 
А побачимо, що тут мова саме прс суботу. Ісус Аає ясну вііПові.І.Ь 
фарнС\.'Я:\t і суботникам, що Бог не відпочив семого .а.ня, отже тим 
не .а.ав ні прІtКЛаАу ні наказу святкувати суботу. в) Те, що Бог 
"ві .. щоч•.•в", не може б утн для нас за приклад, бо тоді ми мусіли б 
і творити світ за прикла.11.ом Бога- чи як? г) Вкінці не можемо 
буквально інтерпретувати слово ,,день". Що.а.о інтрепретаціі ,..а.нів 
сотворсння" є кілька теорііі. Важніші з них: 

Теорія доспівна каже, що АНі треба розуміти буквально, 
тобто день рівний 24. ГОАинам. Так розуміють і .суботники. ТеоріІ 
ця не витримує критики. Перше, в початках не було ще сонця, 
отже не бу.1о днів. Сонце сотвореве 4-го дня (Бит. 1.14), а тільки 
воно є міри.1ом АНЯ і ночі. Друге, такому пояснення суперечить на
ука гсольогії, яка навіч доказує, що ріжні поклади на землі не мо
гли повстати в кількох JІ.НЯХ, а творилися довwиА протяг часу. А що 
АЖt.'ре.юм прав.ІІ.ивої науки й ві.ІІ.криття є Бог, то не можуть вони 
собі супt:речити. Якщо є суперечність, то тільки через хибне пояс
нення св. Письма. Такоюж помилкою й є буквальне пояснення сло
ва "день", що на ньоМу суботники будують свою віру. 

Теорія перійодів каже, що .11.ень це JІ.уже довгий про
тяг часу, т11сячі літ. Це ГОJІ.иться з науковими виводами rеольоrіі. 
Отже цей день триває й JІ.Осі і суботникам випа,1.ало б нічого не 
робит11, тільки святкувати. Цю теорію підтверджує теж св .. Пись
мо, яке каже, що "у Господа один .1\ень, як тисяча літ" (11. Петр 
3.8). Чому ж суботники не святкують того біблійного дня, якиА' 
триває тисячу літ? 

Теорія гимну каже, що навіть слів "тисяча літ" не треба 
розуміти буквально, бо для Бога ціла вічність є одиtt момент. 
Бог є понад усяким часом і простором. Бе·ручи це під увагу, мо
жемо сміло тверд.итн, що Бог сотворив світ в одному моменті, 
і момент цей тривав й триватиме по віки. Те, що читаємо у св. 
Письмі є наче піснею хвали, гнмном на честь сотвореимя Богом 
світа. L(я теорія є наАімовірніwа, бо трудно припускати щоб Все
могутній Бог потребував аж часу на те, щоб сотворити світ. Ціле 
діло Боже, це один акт волі, один момент, а заразом і вічність АЛІ 
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нас Н('Зрозумі.1а.Із вище сказаного бачимо, що це місце св. Письма 
ІІІ.' мож~.· liyпt ,\оказоАІ на обовязок святкувати суботи. 

2. Пrо це н{·ма ані зга.ІІ.ІШ у св. Письмі. Навпаки, св. 
ПІІсt.мо к:~ж~.·. що пrа6атьКІt ма.ш ол.ну тілL.кІІ заповідь, не їсти 

з д.І.'JlІ.'R:t rrізttання .:~.обrа і зла (Бит. 2. 1~17). 
З. Про це нідІ..' не згадуt: св. Письмо. Ангели мали за

поRіJ.І• ІІІІС.l)'Ху, подібно, як прабатьки, але не мали ,11.екальоrу. 

ЛІІГІ.'.lІІ ІtІ.' •шсті духІt вони ані не женяться ані не пожал.ають жі• 
ІІІІІ\, (і,, Іх у Jtt•lii ІІІ.'.\1:1. HrRЖ(' в н1.•бі є можність убивати, чи красти, 

ЧІІ '-" Іt:~r·o.l.:t крІшопrисяпІ і т. д.? Навіщо ж потрібниІt ангелам 
•ш свwт1щ д~.·ка.1ьо1· або заповіді? Нrвже в небі є воли й осли? 

Н~.·нж~.· в JІ~.·бі будуть бап,ки іІ діти, хата й жінка, і раби і рабині, 
а .. ..-nwтi су6отникrt" житrtмуть у небі як тут на грішній землі? То 
це хіба ~tагомrтанськr небо. Ми.1ІІтrся, панове суботники, небо не 
.\t:tнpiЯ.lhHІ.'. Ви заве.1ІІкі манрія.'Іісти, щоб це зрозуміти. В небі не 
Сіуд~.· н·ж ІІ:tХІІ.1f до з.1а, 6о тоді нrбо не булоб нагороДою, а рал.wе 
каrо1о. бо ж нахи.1 до з.1а є каrою за гріх. Небо це стан вічної 

.1аскІІ. святости, щастя й .r1юбови І!~ злука з Богом. Нема отже там 
ІtaxІt.l}' .1.0 з.1а а тІІ~tсамим нспотrібниіІ там декальоr ні святим, ні 
аНГ\.'.1:1.\1. 

4. Тут нема ні с.rюва про суботу, тільки про запо
віді. Що ж цr за заповіді, ч11 .\юже дека.rtьог? - як твердять су

бопtІІки. На це дає нам відповідь кінець наведеної вище цитати 

,.творячІІ пrавду і суд", сrбто добро. Це іІ є ті заповіл.і. Авраам JІ.і
ст:-~в н·ж ІІнші заповіді: про обрізання (Бит. 17. 7-13; Бит. 21. 4), 
заповідь виіІтІІ зі своєї зсм.'Іі в чужу (Бит. 12.1) ... Це все були за
поні.l.і. які .-\враам діспв, і їх заховував і переказав потомкам. 

'lpo суботу, про ту наіІважнішу - як кажуть суботники - запо
відІ., ані с.1ова. Чи то Аюжлнве? Протягом 2.500 літ аж до МоА
сrя, ані згадки про суботу, про ту "підвалину" віл.криття Божого? 
Це ясне. що дека .. 1ьог не був ще даний, і ніхто не святкував су
боти. Закон і заповіді бул11 даJІі за Мойсея. Про це буде мова далі. 

5. Для .1скшої орієнтації відповідь нашу поділимо на кілька 
частий: 

а) Заповіді і Закон це одно. 

Святе Письмо не робить ріжниці між законом моральним або 
заповідя~ш та законом обрядовим. Це ми самі можемо собі так л.і
тпи. а.1е все це будуть частини одного й того самого закону, да

ного Богом жидам через Мойсея. Під словом "закон" треба розу
міпt не тількІІ закон ритуальний, як твердять суботники, але цrлиА 
закон вк.1ючно з дскальогом. Під словом закон розуміли жил.и, 

Хр1:стос і Апосто.1и ціле пятикнижжя Мойсея, з усі·ми· його запо
відями, обрядовими приписами і т. п. Суботникк твердять, що 
є ріжниця між законом і заповідями. У св. Письмі нема ні:л.е такоі . 
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ріжниці. Закон, заповада, повеління, свідчення, устави, установи,. 
дороги, стежки, слово, присуJІ.и, це все синоніми, слова, які озна
чають увесь закон, даний Богом і списаннА МоАсеєм у 5. книгах. 
"Слово "закон" уживається на означення заповідей, і навпаки. 
Hanp. "коли б Закон не сказав, не пожадаА" (Рим. 7,7). "Учителю, 
котра заповіJІ.ь велика в законі"? (Мт. 22.36), отже заповіJІ.і є в 
законі. Ісус, ві.п.пові.п.аючи юнакові, вичисляє .п.ві заповW: любові до 
Бога і .п.о ближнього, яких нема в .п.екальозі, але є в законі отже 
не всі запові.п.і є в .п.екальозі. ,.Не про праве.п.ника зt~кон положений ... 
а про убийцін батька і матері, про .п.ушегубців" (І Тим. 1.9), "Тоді 
рече Павел ... проти закону велиш мене бити" (Дія 23.3), отже тут 
запові.ці названі законом. Поза .п.екальогом є багато при
писів чисто моральних. Невже вони обовязували тільки .п.о Христа.? 
Невже їх не треба заховувати тому тільки, що їх нема в .п.ека
льозі, лише в законі обря.п.овім; тому тільки, що вони не були пи
сані Божим пальцем, а рукою Мойсея, і не лежали в кивоті., а коло 
нього? Наприкла.п.: ,.Не тіснитимеш чужинця і не гнобитимеш 
його" (Ісх. 22.21 ), ,.в.п.ови ніяким робом не тіснитимеш, ані си. 
роти" (Ісх. 22.22), ,.по правді будеш судити ближнього твого", 
,.не будеш обмовляти", "не мститимешся і не ворогуватимеш•~ 
(Левіт 19. 1, 16, 18), "не будеш перекручувати су.п.у, або вважати 
на лице і не візьмеш дарунків" ( Второзак. 16.19) і т . .ц. і т . .п.. Дві 
найважніші заповіді- любови до Бога й до ближнього нахоJІ.яться 
в законі обрядовім, як й~го називають суботники, а нема їх у JІ.ека
льозі, і жа.п.на з ·них не була написа.на Божим пальцем на скрижа~ 

лях і не лежала в кивоті. Невже ці дві наАваж-ніші запові.п.і (Мар~ 
12; 29----З1) були дані Мойсеєві лише приватно, тимчасово і їх за
J"!ИСав Мойсей у книзі закону, яка лежала побіч кивота і тепер вони 
не обовязують? 

Святе Письмо каже, що "опрісноки" це заповідь, а не за
кон, "1 переховуватимете заповідь цю опріснокову... уста.:. 
нова вічна·• (Ісх. 12.17). Чомуж ви суботники, що так скру

nулятно виповняєте всі "запові.п.і", покинули цю, найперше по 
в:-rході з неволі дану заповідь? Це ж вічна установа!? Чиж нечи
таЛи ви: ,.хто ввесь закон заховує, та згрішить в одному, станеть

ся у всьому винуватИ'А" (Яков. 2. 10)? Даремний ваш тру.n., бо ма
леньку частину закону заховуєте, а богато більшу відкидаєте, ОТ· 
же ви сталися у всьому винуваті. 

Бачимо, як крутять суботники на всі лади, щоб доказати 
свій блуд. Для нас однак ясно, що нема ріжниці між запові.п.ями 
й законом. Зішовіді, nисані на скри-жилях, - це -наче короткиА 
зміст, диспозиції цілого закону, який Мойсей опісля широко виклав 
у своїх книгах. І .п.ав мені Господь .п.ві камяні таблиці ... а на них 
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були напнеані всі ті слова, якиМи розмОВІІЯВ Госпо.u... на rорі"
(Втор 9.10). 
. Декальоr називається у св. Письмі "словами", а не запові-

.І.ямн (І ех. 20.1 ) . 
В кн. Чисел 36.1 З всі приписи закону названі заповіАями. 
В кн. Второзак. 1. 5-6 запові'.ІІ.і названі законом. Багато, ба

rато місць можна найти у Письмі, які АОКазують, що автор св. 
nисьма не робить ріжниці між законом і заповіАями. Отже су
ботники свою науку опирають не на св. Письмі, а на "інспірованих" 
творах пані Вайт і тому так блуАять. 

б) Нема JІВОХ законів- закону Божого і Мойсеєвого. 
Не можна ділити закону на Божий і Мойсеїв, як це роблять 

суботники. Закон був ОАИН, Ааний жиАам Богом через МоАсея. 
"1 рече ГоспоАь Мойсеєві: промqв АО синів Ізраілевих" ... , так почи
нається майже кожний розділ Аругої і третьої книги МоАсея. "За
кон через Мойсея Ааний був" (Ів. 1. 17). Закйtf був АаниА "рукою 
Мойсеєвою" (11. Пар. 33.8). 

Ми можемо собі, АЛЯ орієнтації Аілити закон на моральний, 
обряАовий, юридичний; священичий, суспільний і т. А., але все це 
буАуть елементи чи части ОАного й того самого закону Божого. 
Якщо маємо ,.сповнити закон" у розумінні біблійному, то треба 
виповняти нее АО найменших Арі.бниц·ь, а не лише те, що нам по

.и.обається. "Проклят, хто не піААержить слів усього закону, щоб 
сповнити їх" (Втор. 27.26) (Яков 2.10). ,.Усе, що заповіАаю вам, 
старайтеся сповняти, нічого не причинеш і нічого ·не уАмеш" (Вт. 
12.32). 

В Аеяких місцях Аекальоr називається законом Мойсеєвим, 
хоч він - на думку суботників -=- Божий; "Хіба не Мойсей дав 
вам закон? а ніхто з вас не чини'Гь закону. Чого шукаєте мене 
вбити"? (Ів. 7.19). Заповrдь "не вбий" нахоАиться, як зиаt~о 
в Аекальозі, тут декальоr названий законом Мойсеєвим. АбіJ~ 
"Мойсей бо сказав: Поважай батька твого і мarrip твоtої:' 
(Мр. 7.10). 

Те, що книги Мойсея як менше важні лежали зноІJу 'JtOIIO 
скрині з~віта є н~правАою, бо вони л~жали з~оку у скрнІі~~ 
всередкнt ,,Бозьм•те книгу ... закону 1 полож1те збоку у · 
скрІІНі" (Втор. 31.26). 

в) Субота це знамя 3811іту. 
Субота є умовою або знамям завіту, заключеного між Богом 

і нароАом ЖИАівським. Отже обовязувмз тільки ЖИАів. Що це є 
завіт? , 

Завіт є це умова двох сторін, щось виповнити або від чо-
гось ЗАержатися. Такий завіт заключив Господь Бог із ЖИАівським 
народом, щоб АОСВіАчити його (ІсХ'. 20.20; Втор. 8,2). -



~~ 
Неі инші народи були попишені самим coбi,.·'fiii4Jt ·a.fJ811o 

;~.орогою (Діи 14.16), а народ жидівський провадив Го-сrіо;І$..-
кпючивши з ним завіти·: "обвіщав Аому (Ізраїлеві) евої закони 
А суди, чого не зробив иншим народам, і законів його вони не 
знають" (Псал. 147; 19--20). 

Господь Бог закпючив завіт тільки з народом жиДівським. 
Про це свідчать такі місця св. Письма (Ісх. 34.27): "1 сказав Го
сподь Мойсеєві: ПозаписуА собі ці слова, бо згідно з тими сповами 
вчи-нив я з тобою І з Ізраїлем завіт". "І обявив Ві'н вам св і А завіт", 
"остерігайтесь, щоб не забути про завіт Господній, що вчинив 
Аого з вами" (Втор 4. 13, 23). "Господь Бог наш зробив завіт із 
нами на горі Гореб. Не з батьками Н8ІПІІМІІ Господь зробив завіт, 
а з нами, що тепер іще тут ж•иві осталися" (Втор. 5. 2-3). Бачимо 
з повищих текстів, що Бог закщочив завіт тільки з жидами, і тому 
тільки вони були обовязані виповняти умову завіту. Тільки до 
жидів сказав Господь: "суботу мою мусите держати, бо це знамя 
між МНОІО І вами ... між мною І синами Ізраі.ІІеввми знамя це віко-

. вічне" (Ісх. 31. 13, 17). Вступ декапьоrу звучить: "Я є Господь Боr 
твій, що вивів тебе з Єгипту" ... (Ісх. 20.2). Наші прабатьки ані не 
були в неволі ,анr не походять із сімени Авраама, ані теж не закпю
wrували з Богом завіту, отже не обовязані виповняти умов завіту, 
себто суботи й инших приписів зако_ну. Суботники відкидають цеЯ 
вступ до декальогу, але дуже помиляються, бо це складова частина 
того документу. У всіх старинних письмах наводиться напочатку 

авторитет, ос0бу, котра це письмо пише. Наприклад: "Артаксеркс, 
цар над цаtрями" (Ездр. 7.12), "Видиво Ісаії, сина Амосового" 
(Іс. 1.1),."Павеп слуга Ісуса" r т. п. Так теж і Господь, присrо
совуючися до цего звичаю, писав свій завіт: "Я є Господь ... ". 

Цілий закон разом із суботою тепер навіть жидів не обовязує, 
бо жиди відкинули піспаного Месію. За те відняв Бог від них 
царстви Боже, відвернувся від них, бо вони не додержапн умов 
завіту. І рече Ісус до фарисеїв: ... "відійметься від вас царство Бо
же, і дасться народові, що робитиме овочі його" (Мт. 21. 43). Так 
попамапи жиди завіт, закпючений із Богом, відкидаючи "камінь 
угОJІьний" (Мт. 21.42). Нема завіту, не треба виповняти умов у то
му А суботи. 

Про суботу говориться, що це є "знамя завіту", ніде нато
мость не написано: "це буде знамя завіту, щоб ви не вбивали, не 
wrужопожипи r т. д.", бо ці заповідине JСТ8ІІОВІІеІІі, а вічні, так, як 
Бог, це є вічний моральний закон. 

Бачимо отже, що субота це пише знамя 11аключеuого завіту 
між Богом і жидами. 

г) С.І080 ,,вічний" не можна розуміти буквально. 
Субота була дана на означений час, а не навіки. "Закон був 
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нам учителем до Христа" (Гал. 3.2~), а що в законіміститься Асу
бота, як я виказав поnередньо, то А субота обовязувала до Хри
ста rак, ·як цілий стариА завіт. 3 приходом Христа ,,ми вже не 
nід законом". На місце старого завіту маємо новий завіт і новоза
вітну суботу, тобто воскресни~ день. (Рим. 7. 1--6). 

Коли б слово "закон вічний", "завіт вічниЙ'" розумі-ти бук
вально у вrдношенню до суботи, то также треба розумі.ти А у від
ношенню до инших припис;:ів. Св. Письмо називає "вічним заnо
вітом" і обрізання (Бит. 17. 7-10), і свята опрісноків, кучок, (Ісх. 
12. 14, 17; Лев. 23.41 ) , і жертвоприношення (Лев. 6.11) і т. д. Ба
чимо, що тут слово "вічність" означає час обмежениА, себто да 
Христа. Так отже і ві.чніс_ть суботи тривала до приходу Сnасителя, 
до виповнення всіх прообразів. 

д) Субота це пропамятнd АеІІЬ ВИХОАУ 3 неволі. 
Суботу наказав Господь святкувати жидам на памятку ви

ходу з неволі єгипетської. А що ми христіяни не були в неволі єги~· 
петській, ані наші nредки, отже ми не обовязані заховувати цей 
жидівський пропамятний день. 

Всякr важніші події в історії народів увіковічнюється якимсь 
днем, призначуючи його на памятку цієї nодіі. Так само й Го
сподь Бог, щоб увіковічнити память виходу жидів із неволі, уста ... 
новив суботу на памЯтку цієї подіі. "Памятай, що ти· був рабом 
у землі єгипетській і що вивів тебе звідтіля Господь Бог твій. рукою 
потужньою ... ТИМ ГОСПОАЬ і заповідав тобі АОDJЩЬІІОВуватв АеІІЬ 
суботній" (Втор. 5.15). Бачимо, що субота установлена з цеї на
годи, є памятний день виходу з неволі, наказана тільки жидам 

і тільки їх обовязує, як "знамя вічне між Богом і ними, у всіх ро
дах іх" (Ісх. 31. 13, 16). 

ж) Субота це 38КОН обрцоввА. 
Св. Письмо зачисляє суботу до свят чи nразників, отже су~ 

бота є таким самим обрядовим законом, як свято кучок, опрісно~ 
ків і т. п. "І рече Господь Мойсеєві: промов до синів Ізраїлевих та 
скажи до них: Це свята ГQСподні, що обявите їх зборами святими, 
мої празники такі ... семого дня субота на спочинок" ... (Лев. 23. 
1-3) і дальше вичисляє инші свята: пасху, опрісноки і т. д. Отже 
суботники повинні, заховуючи суботу, заховувати й инші свята, бо 
це все творить одну цілість. Відкидаючи. свята, повинні теЖ і су
боту відкинути, бо вона ні-чим не ріжниться від инши·х жидівських; 
свят. Або-або! Суботники заховують суботу не стисло, бо не при
носять жертв всепалення й инших, що їх наказує св. Пись-мо (1. Па
рал. 23. ЗО; 11. Парал. 2.4; 31.3; Неем. 10.33). Всякі суботні. обряди 
свідчать, що й субота була заповіддю обрядовою й таким святом, 
як усі инші. В кн. Неемії читаємо: "і вказав єси їм святу твоЮ су~ 
бпту і передав їм· заповіді через слугу с1юго Мойсея" (9.14). Тут 
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отже вирізняється суботу від запові.І.еА як закон обрядовиА. Тут 
ГОВОрИТЬСЯ, ЩО субота була дана "ЇА\" (ЖИ.І.ам), а не ВСім нар9дам. 
Тут -говориться, що субота була дана за МоАсея, не скорше. 

Отже субота є тільки обрядовнА закон. 

з) Субота це заповідь територімьна. 
Субота обовязувала тільки в землі обіцяній, бо є фізична не

можливість заховати суботу на цілій кулі земській в один час і спо
сіб за приписами закону. Приписи що до святкування суботи були 
такі: в суботу не вільно варити, ані пекти, не вільно виходити зі 
свого мі·сця побуту, не вільно палити в помешканнях, час святку
вання мав тривати від заходу до заходу сонця, за нарушения цих 

приписів була кара смерти (Ісх. 16. 23, 29; 35.3; 31.14; Чис. 15. 
32-35; Лев. 23.32). Звернімо увагу на те, що всі ці приписи були 
суттєві, бо за їх нарушения карано смертю, як за найтяжчі про
вини. Палення в печі й ідолопоклонство, "не вари в суботу" й "не 
чужолож", "не носи тSігарі.в у суботу" і кровозміІt•зння, муже
ложство або вбивство, це все були провини однаково важкі, коли 
за них була однакова кара "побити камі1fням". 

Щоб виповнити заповідь про суботу кожинА суботник му
сить виповнити всі приписи, це річ неможлива фізично. Як можна, 
наприклад, не запалити в хаті там, де дуже холодне підсоння? Як 
можна в суботу нічого не варити, як є зима й муситься щось 
зїсти тепле? .. Як мають святкувати суботу від заходу JJ.O заходу 
сонця в краях підбігунових, де дні і ночі тривають по кі:пька тиж
днів, а навіть місяців? Як можна святкувати суботу в один час, 
t<ОЛН в Індіях, наприклад, субота починається 12. годин скорше, 
ніж в Америці, а в Австралії 18 годин скорше, так що американ
ські суботники працюють майже ввесь той час, коли австралійські 
суботники святкують, і навпаки. Хто отже з них заховує, а хто на
рушує суботу? Якже святкують суботу мешканці неба, чи з тими, 
що в Америці, чи з тими, що в Австралії? І як Ангели· взагалі мо
жуть святкувати якийсь день, коли в небі нема часу, ні ночі, є тіль
ки вічний БожиА день? Як, наприклад, мешканці планети Марса 
можуть святкувати суботу згідно з мешканцями землі, коли там 
зовсім инший · поді.л часу? Цікавий був би, наприклад, такий "ка
зус" що-до часу святкування суботи. Двох суботників виїжджає 
зі Львова в противному напрямі на схід і захід. Кожний із них 
пильно святкує суботу від заходу до заходу сонця. Колиж обидва 
вернуться до Львова, то покажеться, що буде два дні ріжниці. 
Один буде святкувати свою суботу в пятн1щю, а другий у неділю. 
Спитаймо тепер, чи-я субота правдива, бо вже маємо їх аж три? 
Розумі.ється, що жаден суботник не уступив би, бо кожний упер
тий і ... непомильний. КожнИй із ни·х зібрав би собі свою партію, і бу. 
ло б три суботницькі "віри", кожна правдива, свята і непомильна. 



,~н 7 -го .в.ня, б-го АНЯ і 1-го .в.ня ... Ві.в.так якби АВа .субот
~6-го_і АВа суботники 1-го АНЯ знову вибралися в по.в.ороЖ JІ.О
ІНСQЛ~ світа, і знов би по.~tілилися А були б суботники 2-го і субот
н.и~ З-го .в.ня і т. д.. До та«ого безглуз.ІІ.я .в.охо.в.ять суботники у сво-
~ науn.і про сУботу. · 

Дуже сумнівно, чи теперішня субота є Аійсно та, яка була 
за МоАсея. ТруАно є означити оригінальний день суботній. В якім 
місц,і земної кулі маємо Аого означити? ... Трудно теж припустити, 
щоб за тисячі літ і!=торіі, за сотки літ неволі вавилонської, де за
·кок- не був заховувани-й, коли не було такого числення чи подіпу 
часу, щоби за сотки літ анархії і АОМашніх віАн у жидівській дер
жаві не зроблено ні одної помилки? З вище сказаного бачимо, що 
суть заповіді не в дні, а в способі святкування, і що субота обовя
зувала тільки на означеній територіJ, себто в Палестині, отже тіль
ки жидів. "А мені заповідав Господь того часу навчити вас установ. 
і прису.ІІ.ів, щоб вв CDOIIIIJiml іх ва землі, що .11.0 неі прЩете .. (Втор. 
4.14). Or~e субота це заповідь територіяльна, а тимсамим нас 
не. 9бовязує. 

і) Закон був .ІІ.аввй ·за МоАсея а не скорше. 
Закону (з декальоrом розуміється, бо у св. Письмі нема рі ж

ниці між одним і другим) не було до часів Мойсея. Він був даннА 
щq~о МоІkеєві. ,;Закон був .в.аний Мойсеєм" (Ів. 1.17), отже не 
скd"рше: "Бо А до закону грі'Х був у світі" (Рим.·5.13), отже закон 
·не був даннА ві.п. самого початку, як твер.в.ять суботники. ,,Закон, 
що повстав 430 літ потім", (Гал. 3.17), тобто по сповненню обіт
ниці, .в.аної Авраамові Богом, або по виході жидів із неволі єгипет
ської;·,,; сталося по 430 роках, останнього дня, що вийшла вся пo
tyra Гвспо.в.ня з єгиnетської землі" (Ісх. 12.41 ). Бачимо отже, що 
закон б}rв даний щойно за Мойсея, а не перед тим (Второз 5. 2-3) .. 
Протягом 2500 літ ві!д Адама .в.о Мойсея не було закону, й н~де нема 
зГадки про писаний закон. Не перечу, що був закон моральний, не
·ЦJfсаниА, у серцЯх лю.в.ей, закон вічний, незмінний. Закон мораль-
ний є одна з суттєвих прикмет людини, з цим законом лю.в.ина вже 

.на світ приходить. "Всяка несправедливість є гріхом" (1. Ів. 5.17) 
-це знали А знають усі народи А віри, бо це є закон Божий неписа
~иА, з яким кожний приходить на світ. Як згрішили ангели, пра-

. батьки, Каїн і всі инші до МоАсея, то вони переступили цей внут
рtwиНА мораЛьннА закон. 

к) Буква А і.ІІ.ея закону. 
_· _ Порівнуючи д.вІ редакції декальоrу Ісх. 20. і Втор. 5., nQ(Sa

'IJIIIO Аеякі рWкниці. У Аругій редакції nропущено перші sauO
&IAi, а починається Аекальоr ві.в. заповіді "шануй отця". Котра ж 
ре.цкція. декальоrу краща? Це доказує, що заповіді ;11.оповняє за
_кон,-що це є щось одно. Це ,І..оказує рівнож те, що річ не в букві~ 
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а в ~ус~. ~ее те, що суботники JІ.Оказують, оперте на букві. закону~ 
а Аух об1влеиня, Аого суть є ,,любов до Бога і JІ.О ближнього", а не 
захованн~ суботи, не кров, мясо і т. п-. приписи. 

Пр"'вник, якиА держиться букви закону радше, ніж справед
лkвости, це фальшива поверховна людина. Якщо хтось ужи·ває. 
стисло всяких товариських форм і доброго тону замість щирости 
А АОбрf?ГО серця, то це поверховність і облуда, а ніякий добрий 
тон. За таким добрим тоном часто криється злоба,, ненависть. 
і всяке зло. _Так є й зі суботою. Суботу треба заховати, бо так 
каже закон, а за парананом тої букви закону криється ворожнеча, 
ненавнст.ь, очернення і пекельна злоба до катол. Церкви. 

Св. Письмо каже, що буквальне виповнення закону про обрі
зання не сповняє закону, а духове обрізання. "Не той бо, хто явно 
є ЖИJІ.овин ... а котрий потай, той жидовин, а обрізання єсть обрі
·.зання серця, в дусі, а не в писанню" (Рим. 2.28, 29). Те саме мо
_.Жемо сказати й про суботу. Бог· не вимагає від нас буквального 
Святкування суботи з усіма приписами закону, а духового святку

, вання ОJІ.ного з днів тижня, в любові до Бога і до ближнього. Це 
~1JІ.ея закону А суботи. · · 

л) Декальоr новозавітний і субота. 

Не перечимо, що моральний закон є вічний і обовизує нас:-: 

Але все те, що належало до морального закону у старому заві:rі, 
повторив, потвердив, або доповнив Ієус і апостоли у Новому За
'вhі. Новозавітна Церква має щось більше, як моральний закон, 
мае самого законодавця, який перебуває з нею до кінця світа, Ісуса. 

._!{р~ста. ЦеА JІ.ав нам заповіді Божі, записані у Матея· розд. 5--7 . 
. "Отець мені заповідь дав, щоб промовлят-и", каже Ісус (Ів. 12.49). 
ми· христіяни будемо суджені не на підставі закону Мойсея, а на 
іІ.і.І.ставі закону Ісуса Христа. Ісус сказав: "Хто не приймає словес-

·-моіх, має собі суцю: слово, що я говорив ... " (Ів. 12.48). "Судитиме 
Бог тайни лю;~~.ські по б.іІаговістю моєму" - каже ап. Павло (Рим. 
2.16). Чому не по благовістю Мойсеєвому? Господь Бог сказав на. 
Ісуса: "це син мій, його слухайте" (Мат. 17.5), а не Мойсея. Ісус, 
явившись апостолам, сказав "Ідіть навчайте ~сього, що я запові-
JІ.ав Вам" (Мат. 28. 18-29), а Ісус ніде не заповідав святкувати· 

~· 
Тому отже. що в Новому Завіті ніде нема заповіді про су-

·боту, MJ1 не обОвязаиі їі заховувати. 
м) Суть СВАТОСТІІ су&mо.ого JUIЯ. 

Субота була наказана ЖИJІ.8м 11е ті.пьки з огля.І.ів мора..-;ьно
реліrійних, але А з оглядів суспільних та фізичних для відпочинку 
тіла· А ума. Отож точка тяготи цієі запавіди лежить не в тім, що 
це мусить бути семий JІ.ень, але взагалі, щоб один JІ.ень у тttжнf; 
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посвятити особливим способом на службу Богові на віАпочинок АІІ• 
всякого працюючого сотворіння. 

В суті річи кожний день однаковнА і не ріжниться один від 
.другого і ніякий не є святнА. Бог відпочив 7-го дня і освятив Aoro, 
отже день сам у собі не є святнА, а осв~тив його Бог. 

Ісус своїм воскресенням, своєю побідою над дияволом освя
тив инший день, день, в якому ніколи не сrіочиває, ві.І. якого роз
почалася будова царства Божого в душах наших. 

Субота отже не є свята сама в собі, тільки через те, що була 
освячена Богом, а що те освячення суботн сам Господь Бог череs 
пророка Ісаію зняв (Іс. І. 13--14), отже субота вже не свята, так, 
як і инші свята жидівські. Не можемо ж ми через те, що цеА день 
колись був святий, вважати його за святІІіі і сьогодні. 

Бачимо з повищого, що субота бy.rJa "зроблсн3" святою, а не 
має святости у своїй суті. Тепер спитаймо про Іtнші заповідІІ дека
льоrу, чи вони святі с:tмі в собі, чн тілhКІІ освячені, зроблt•ні свя
тими? Це треба розібрати тому, бо суботникн обороняють цеn· 
день головно чt·рсз те, що він находІІТhСЯ між ІІНШІІМІІ заповідями 
декальоrу. Ясним є, що всі ннші заповідІІ сняті самі в собі, у своїй 
суті, а нt· лншс тому, що їх даn Господh н:t горі СІtнаіі. Навіть не
віруючІІЇІ ЧОЛОВіК ПрІІЗНаt:, ЩО ВбІІТІІ НСШІНІІО ЛЮДІІНу, е ЧІ!МСЬ ЗJІІІМ. 
Заки був даний дскалhоІ·, то nci вчннкн. SІкі заборонSІс дt'кальоr, ува
жалися за злі. Напр. І<аїн убІШШІІ Ав:Ія, був св·ІдОМІІіі того, що 
зробив злt•, що попонtшв тяжю•fі гріх. Tt• с:tмс можна сказати n про 
ІІНШі заповіді: про ідолопоклонство, шанунання батt.ка матері, кра. 
діж, чужоложство і т. д. 

Дска.'Іьm· ск.'Іадасп.ся nластнво з 9.~:шонідt•fі мора.'Іhного змі
сту (9 аІІП'Л. хорів), :t Jаrювідh про су(іоту t' заП\)Uідю щ•рt•мuні

ят.ною, так SІК заповідІ• про ІІІІШі св~Іта. 

Те, що к:1мяні та(і:нщі брш ІІt'Рt'ХРІІ}'ttані у скрнні Заuітз, ні
чого Іtt' доказус. Вонн .'Іt'ЖЗ.1н т:1м р:tзР~\ із ІІ:lЛІІЦt'Ю :\pmta іі ман
.ttою, як "Jна ... 1l'ІІ:t Jаніту". на П:lІ\\ЯТІі)' жндам (Ісх. ІІі.32-34; Чис. 
J 7. 8-- 10; )1\нд. ~),4). У СІІ. JІІЮ·Мі ГtІІІОJlІІП·СЯ ТІ..' Ж, ЩО КНІІГІІ зако

ну JІІ..'Ж:І."ІІІ 11 t'ІірІІІІі (Втt~р. ]\.:!Іі). 

J(олн () табтщі ма.'ІІІ ііі:ІІ.Шt' :ІІІа'ІіІІІІЯ, ніж 1-\ІІІІПІ закону, тоді 
ГосподІ• ІІt' дІІІІуспш Сі11, щщі ношІ J:tпшу:ш. Іlр:ш;щ r;,,жі, відкриті 

(іу:ш З:ІІІІІl':ІІІі }' І-\ІІ\11".1Х, :t 11~· 11:1 Т:tіі."ІІЩ~Х. ЯІі ІШІ'."І~.1,:t.1.1 (і tІ:\111:1. КЇД

І<рІІТ:t Bip:t, 1\ІІ.'ІІІtі :І:tІ"ІІІІ)'.'\11 ЮІІІІ'ІІ :І;lІ\ОІІу, а IIO.'IIILIIII.'IIIl'W (і 1'.1(іJІІЩі, 

tl:t ЯЮІХ і.\\ІІІІЇ(НІІІ ІJ)'.'І\1 .111111~· 111\t'.'l:t ;l(io ІЮІІ;tІІІІІІІіі t'.1ІІІІ:t'! 

Tt•, ЩІІ .. \),,І. 111\СІВ ІІ:t."ІІ.Щ'~\", t' :t)'Жt' ІІ:tЇІІІІІІЇІ Д\ІІі:t:І, :ІІІтроІЮ

морфічщ• ІІІІЯl'ІІІон:ш:Ія мі~·ІtІ• t'B. ІІІІt'І,.\\:1. І1~..·ршt·, l)щ· .... 'ІІІ~ 11ІЇІ дух 

і 11~· :\1:\І.." 11:\.'ll•lt)l, IIT)I\t' ІІІ..' IH\t':JJI Н:І."ІІ•Іt~·М. ,'tp}T~', т:t(і:ІІЩі, WКЇ 11111..'.111 
()сн·, 1\ІІІіІІІІ 1\·\ІІЇЇІ..'\•іі. І"ІІІУІІ\1111 111\\\11 р(і :Іt'l\\.'\kl, :t дру1·і Т.1tіо1ІЩЇ 

llllt':tl: СІМ 1\\,ІІі.-,•іі t kx. :\..1.\, -t :?Х; :С.І !І). 
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Отже всі АОКази суботників, оnерті на Аекальозі, не мають 
~аІменшоі стіАнасти А зовсім не АОказують того, що ми· христіяни 
обовязані святкувати суботу. · · 

б. Пророк не каже; що бу.І.уть святкувати суботу, 
тільки, що буАуть завсігАИ nрихОАИТИ nepeA лице Бога. Це є того
часинА сnосіб означування часу як у нас налриклц ,.рік за роком" 
І т. n. Якщо значіння того місця св. Письма є таке, як це твер
.uть суботники, то чому ж ТОАі вони не святкують "иовомісячіА"? 
ГоспоАь Бог не привяз.ував ваги АО суботИ: "нових місяців і субот ... 
не мщку стерпіти .... свята ваші ненавиАить Ayuia моя... навчітьси 
творити АОбро, шукайте праВАИ ... " (Іс. 1. 13----418). Бачимо з того, 
що суть суботи не в АНі, а в твореІИІі АОбра. Для христіян цім 
Життя повинно бути суботою. 

Проти суботи пророкують теж инші пророки. ,.n втіхам 
кінець пОJЮжу, і святам П, і новим місяцям іі, і суботам іі .. (Осія 
2.11 ) ... 

Пророки преАсказал~ ,.новий Аень", "новиА завіт". "1 буАе 
тоА Аень памятним у них, у котрім я прославлю себе'' (Єзек 39.13). 
ГосnоАЬ прославив себе першого АНЯ, коли воскрес. ВоскресеннІ 
-АіАсно було .прославленням. ,.Отче прослав сина Твойого" (Іван 
17.1). ,.Коли б Христос не воскрес, Ааремка віра наша і прооовіАЬ", 
1еаже· св. ап. Павло. НеАіля отже є тим памятним АНем, про якиА 
говорить пророк Єзекііл. НеАіля це новозавітна субота, себто АЄИЬ 
спочинку. Старозавітна субота була памятковим AHe!tl вихо.і.у 
з неволі, а новозавітна памятковим Анем воскресення, "ось нц
Х8АИТЬ час - говорить ГоспОАЬ - що вчиню нову умову ... новиА 
Зuіт, не такиА завіт як я з отцями іх учинив коJІИ взяв був іх за 
руку, щоб вивестИ з Єгипту" (Єр. 31.31 ). ЦеА новиАзавіт заключне 
_Бог через ІСуса: "Він є посереАИJІК Нового Завіга" (ЖиА. 9.15). 
З новим завітом кінчиться стариА: " ... говорячи новий, показав ста
рість ,.старого" завіту, а що постарілося, те бл~зьке зітління" 
(ЖиJІ.. 8. 7:-13). Скінчився отже старий завіт, а з ним всі Й()rо об
РЯАИ включно з суботою. 

Пророк Захарія nише про_ новий .ІІ.ень, в якому "ВіАкриється 
АJ!_(ерело... АЛЯ о миття гріха" ( 13.1 ) . ..І зітру гріхи землі ОАНОГО 
І.ИЯ" (3.9). "1 спасе іх ГоспоАь у тоА .в.ень" (9.16). А це все сталося 
в неА~ІО, ·в .в.ень воскресення Христового. Отже nророк Захарія 
пре.в.сказав ясно ·нову суботу, тоб то .ІІ.ень воскресний. 

Пророк Дави.в. пише: ,Дей .в.ень, що Аого сотворив ГосnоАь, 
рцуjJмося і веселімся в Аому" (Псал. 118.24). Ісус покликунався 
-На цеА псалом і казав, що він про нього говорить (Мт. 21.42; Лу. 
20.17). Пророк ДавиА наказав отже святкувати .цень воскресиіІІt. 
!сус сказав .в.о учеників своіх у .в.еиь воскресний ,.ра.цуАтеся" (Мт. 
28.9). Тому ми христіяни "р~уємося" в Аень воскресний (Ів. 20. 
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~)r ~киА і є· н~ВQЗ.-sіТним .і.нем вІ.t.nочинку, іІовозаві~ьою субо
ТОіо. 

7. Ісус Христос ЗЗІХ~ував с-уботу,· це правда. "ПриАwовwи tta 
землю, Спаситель .У всьому Пі.І.чинився законові". ЦеА текст свід· 
чЙть, що Ісус з~овував idal заков, отже суботники повинні та~ 
кож J обрізуватиСЯ, і заховувати всі свята старозавітні і примо
сити жертви огняні і т. д. 

Чому Ісус зах~вував суботу і ціпиА закон? Чи тому, щоб· нам 
.t.ати прикпц, щоб і ми пі.І.чинипися законові А суботі? Ні! ·на це 
ві.І.ПОВі.t.ає св. ап. Павло: ;;як приАwпа повня часу, піспав Бог свого 
Сина, що ро,1,11вся _ ві.І. ·жени і був під законом, щоб 8ІІКJПІІВ 11ІХ, 
що пU. заКовом, іцоб ми· приняли всиновлення" (Гап. 4.4). Отже 
(сус nідчинився законові, щоб нас викупити, і тому ми вже не піА 
законом. А _суботники, які оправдуються ·законом остапнея без 
-',{ри ста, ві.І.Папи від паскИ. ·(Гап. 5.4 ). 

а) Цілий закон приrотовпяв прихіА Месіі. ПриАшон Месія 
і сповнився ввесЬ закон і пророки. Ісус не нарушив закону, ane ви~ 
повнии Аого і він уже не потрібний, бо не приАде другиА МесіЯ. 
Ціль закону ·осягнена, а тимсамим він тратить сипу. А що -субота 
є одною частиною закону,· отже А ця заповідь тратить свою сипу. 

б) ЦеА текст АОказує, що треба хороkити ціпиА закон щодо 
~оти. Чому ж субогники все віАкИиупи, а вибрали собі тільки су~ 
боту? Осередок тяго~и цього речення лежить у слові ,~сповнить-
СfІ':. А що закон щодо йоти сповнився з приходом -Ме~іі, отже вже 
не обовязує. 

в) Ісус говорить про нарушекня заповідей, які він давав тоді, 
коли сказав- ці слова (Мт. 5.19). Тут говорив Ісу!= про вбивство~ 
про чужопоство, про кривоприсягу і т. д., але ні слова про су_боту. 
Між зап-овідями Ісуса є: "хто сердwrься", "хто каже: дурню" і t. n: 
Ісус, говорячи: "одну з заповідей цих наАменши·х"; мав саме їх на 
думці, а не суботу (бо субота за наукою суботників - запо_ві.ць 
наАбtпьша). Що так треба розуміти, свідчить .в.руга половина .за~ 
цитованого вірша: "тоА зватиметься найменшим у царстві ~tебес
ному" (Мт. 5.19). 

г) Копи б цеА текст розуміти так, як суботникм, то.в.і А зиму 
треба вважати за святу, бо Христос велів жи.в.ам молитися, щоб 
утеча ~е випала зимою. Тут не АІд.е про нарушения зими чи суботи, 
а про тру .в.ність утечі в тих часах. Зимою хоп о .в., прикро -отже б~ 
по CS аи.в.іти на.в.ворі в лісах чи горах·. В суботу закон забороняв що
небудь брати з собою. Тому жиди, втікаючи, все майно мусіли б 
nишити ворогові на поталу, а самі погинули б З гопо.в.у в лісах. 
Чи ж можна по.в.умати, щоб Ісус осу.в..ж~ував жи.в.і·в, жінок, дітеА 
і старців за те, що вони, вті-каючи в суботу, бр_~и з собою харч? 
Невже тоА, що велів у суботу рятувати ягня, осуджував би ти-
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ачі неІЦКІІП аа те, що втікаJОІІ8 оерц СІІерТІО; нарJІІІІІ.8. CJ&nJ, 
беручи а собоІо харч? 

А) Ісус, к0.11и сказав: ,,аuовуА 3аІІ08іАи", то аараа ае на 
прохания юнака ~ичиСJІяє ті ааповU.і; ue про суботу ві С.ІІО8а. 
Коли б це була наАважніша ааповU,ь, як ка•уть суботниu, то 
наnевно Ісус не забув би ії. Друге, час, у Ікому ІDНак питав Ісуса, 
був іще "niA законом" і то.Аі ще обоnзувuа субота. 

е) Те, що жінки "оставали в соок010" ,нічого не АОКаа~ бо 
воки були ще ПіА законом і Аого сповиuи. Друге, тоJ.і ще иіпо 
як СJІЇА не розумів сути христіянськоі науп, аж АОІUІ Дух Cвtrndt 
не прийшов і не привів апоетоJІів АО прав.u. 

· ж) НіАе теж нема, щоб Ісус скасував обрізання, •ерт811, 
свята і т. n. Чому ж суботники не захоВ)'ІОТЬ цього. Ісус скасував 
суботу і цілий закон, а наказав неАUІо посереJ.Ньо, через Духа 
Святого: "Ще багато маю говорит.и вам, та ви не можете носити 
нм ні. Як же прий.ІІ.е той Ду~ ПравJІ.и ... той навчить вас усього ... " 
(Ів. 16.12-13; 14.26). Св. ап. Па&ІЮ каже, що Ісус аакон запові
Аей об~рнув у ніщо (Жи·д.. 8.8-13). "Ось і.ІІ.у вчинити волю ТВОІО, 
Боже, знести перше, щоб поставити .Аруге" (ЖиJІ.. 10.9). ,,1 ста
лося знищення попередньої заповіАН за ії неміч і невжиточність" 
(Жи.1.. 7.18). 

Бачимо ,що зацитовані суботниками м~ця св. Письма ніяк 
не можуть бут.и за .АОказ на святкування суботи. 

Тепер наве.ІІ.у кільк~ місць з Нового Завіту, .Ае Ісус леnова
жить суботу, не осу.Ажує за їі нарушеннІ, а навіть сам наруwує. 

,,Цей чоловік не від. Бога, бо не хоронить суботи·" (Ів. 9.15). 
,,ЖИАИ шукали вбити його, що не то .1амле суботу ... " (Ів. 5.18). 
Це було з нагоди уздоровлення прокаженого, АО якого Ісус ска
зав: "встань, візьми своє ложе і ЙАИ". А закон забороняв носити 
nо же в .Аень суботній: "бережіть д.уw ваших і не носіть нош 
у день суботній" ( Єрем. 17.21 ) . Невже А суботники разом is фа
рисеями шукали б, щоб убити Ісуса за те, що нарушив суботу? 
Невже кричали б: "розпни, розпни його", або камінням побИJІН б 

· його, як наказує біблія (Ісх. 31.14)? 
Ісус сказав: "не чоловік зад.ля суботи, але субота ради чо

ловіка повстала (Мар. 2.27). З того вихоАИТЬ, що чоловік більwиА 
ві.А суботи, а не навпаки, як тверд.ять суботникн. 

Євангел-ист св. Іван називає суботу "святом жид.івським" 
_(Ів. 5.19), чому не христіянським, коли він пише своє Євангеліє 
97 р. по Хр. і якщо то.Аі христіяни святкували суботу - як твер-
JUІТЬ суботники? . 

Ісус не картав апостолів за те, що карушали суботу, арива
ючи коJ,Jосся, осу.АИВ натомість фарисеїв, що .Аивувалнся тому. 

На підставі вище наве.Аених текстів нам треба приняти ОАНО 



ІИ 

а АВОХ. Якщо заnовіАЬ про суботу є иенаруwальиа, тоАІ Ісуса тре
ба вв .. ати за nереступника ааnовіАі, або аа найбільшого гріш· 
иика, бо це найбільша ааnовІАЬ - ІК кажуть суботники.- в•
реuнСІ віА Ісуса та стати •иАами. Якщо nризнати, що Ісус має 
npuo D!J380JIIIТII Аруrим наруwувати суботу, то ТОАІ А АЛІ нас 
вона необов1зкова,бо Ісус через СвІТОго Духа .1.ав Церкві те пра
ао; (Ів. _16.12-13). От•е або Христос, або субота! ВибираАте, 
сJботниuІ · 

· 8. а) Те, що апОСТQІІИ пponQJJiAyвuи в суботу, нічого не Ао
казує, бо nропові.І.увати не значить святкувати. Місіонарі пропr.
ві.І.ують між магометанами в nятницю. Чи це має означати, що 
80НИ СВWТІСJDІ'Ь ПІТІІІЩІО? Певно, що ні. Вони nропові.І.ують у пІТ
ПЦІО, бо того АНІ магометани евиткують і збираються по мече
тах. Так теж і аnостоли nроnовіАувапи в суботу, бо тільки в цеА 
Аень могпи застати зібраних жців по сииаrоrах. Друге, апостоли 
не проповіАувuи суботи, нк теnер роблять :уботиики, а виясинли 
nророцтва, Ікі говорили про Христа і т. п. Ніг.І.е натомість не "a
U3JIDTЬ суботи. 

б) . Тут апостоп говорить про ,,закон віри"', а не про "закон 
учинків••. Це ВНАИО з контексту. (Рим З. 27-31 ). 

в) Суботники nомиляються, .І.умаJОЧИ, що "суботування•• це 
еnткування суботи. Наро.1. божкА це иаро.І. ЖИ.І.івськиА, а "субо
тувавИJІ" це віАnочинок у Христі в приня1їі Яоrо науки, віJІдочи
ІІОК у вірі в Христа в Яоrо піспанництво і ві.І.куплення. Сенс отже 
того ІІісцR такd: НароАові жи.1.івському остається О.І.НО: "спочи
нок у Христі'", тобто nрииІТІt Яого науку. Ісус сказав: "ПриА.І.іть · 
.1.0 мене всі ... а наІ'.І.ете сnокіА .1.уwам вашим•• (Мт. 11.28), це 
А є суботуваннІ. Хто приняв Христа, тоА уже тим самим заховує 
субоТJ. Св. an. Павпо нUпикує, щоб ми увіАwли в ту суботу Хри
стову, в тоА спокіА Христів. "Вхо.І.имо в ві.І.починок ми, що уві~ 
РfІWІИ ... стараймося увіАти в тоА Іі.І.починок Христів (Жи.І.. 
4.3, 11). Отже субота або сnокій, ві.І.починок це віра в Христа 
Ісуса. Суть суботувакни не в JІ.Ri, а в і-JІ.еі Христовій, в Яоrо науці, 
в .uобові JІ.О божнього (Іс. 1.13, 1.8). 

· г) Те, що не було назви "нё.І.іля•• чи "воскресення••, нічого 
не .І.Оказує, бо річ не в назві, а в святкуванні 7-го чи 1-го JІ..HR. 
Ко•ниА наро.1. називає це А JІ.ень по своєму, а апостоли називали 
першим ,І.нем . 

.1.) ЦеА текст свuчить саме проти суботників, які цілиА за
кон ВUК~НУЛИ, а ВЗRЛИ Со,бі тільки суботу. 

НіJІ.е отже нема, щоб аnостоли святкували тільки суботу. 
Натомісгь є, що евиткували перший .-.ень і що виступали про'J'И 
закону, а тим самим і проти суботи. Наве.1.у кілька місць. 

;,Першого .І.НR в Тff~ні, "к зібралися ученики на ломакия 



165 

хліба, проповіJ.ував їм Паuо .. (ДіІ 20.7). От•е не семоrо, а пе~ 
ШОГО АНІ ЗбНра.ІІИСЯ аПОСТОJІН на МОJІИТВИ. 3 ТОГО ВНХОАНТЬ, ЩО 
апостоли святкували першиn J.tиь. Сміятись хочеться, кол.н СJІу
хаєш, як суботник поясняє цеА текст. "Апосто.~~и зібралиСІ 
в суботу вечером - твер.а.ить суботник - а Павло пропові
.а.ував їм .1.0 півночі, переламання хліба було вже по півночі тоб
то першого .а.ня, ві.а.так Павло пропові.а.ував до рана А зараз віJ.
їхав, отже не святкував першого .а. ня, коли по.а.орожував". Але 
це все є тільки о.а.урювання малосві.а.омих. Стоїть виразно напи
сане, що 8ІІОСТО.ІІІ 3ібралися nepшoro ....,._ Це зовсім ясне А ви
старчальне, а біJІ.ні суботники крJ7ять тим св. Письмом, як швець 
шкірою, щоб лише встоятися. 

,.Деякі зміж нас, ВІtіішовши, потривожили вас ... говорячи, 
щоб обрізувалися та хороНІtЛІІ закон, чоrо ми ім не наказу88JІR" 
(дія 15.24). А що субота є частиною закону, отже апостоли не 
наІlазувалн .:1.0.11.ержувати суботи. Тут суботники вмкручуються 
законом Божим і Мойсеєвим. Про це була мова при JІ.екальозі. 

Коли б субота була такою важною заповіJІ.Аю n обовязувала 
христіян, то аnосто.1и напевно були б про це говорили тим пога
нам, що приймали Христову віру. А то ніде ані слова. 

"Першого дня в тижні нехаіі кожНІІіі із вас складає у себе ... 
щоб не тоді, як прнііду, складку робити" (1. Кор. 16.2). А що збір
ка для убогих переводилася жидівським звичаєм тільки в свята, 
а не в звІІчаіtні дні, отже апостол уважав першиn день за святнА. 

"Бог дав нам силу бути слугами Нового Завіту, не букви, 
а .!!.уха ... пнсаного не на камяних таблицях, а на таблицях серця" ... 
коли ж служення смерт11, письмом вирізане на каміннях було 
в с.ІJаві ... якже бі.'Іьшс буде в славі служення духа?" (11. Кор. 
3.3-8). Отже те, що було писане на таблицях, було буквою. І так 
заповідь про суботу бу.ІJа буквальна: "не носи ноші в", ,.не пали 
в печі", і т. д. Uc буквальне виповнення скасовано з заключенням 
Нового Завіту. Ми внповняємо цю заповідь в сенсі духовім, вірою 
в Христа. Але суботники цього не розуміють і держаться букви 
закону, бо "покрнвало на серці їх лежить" (11. Кор. 3.15; 4.3--4). 

,,Пощо примушуєш поган жити по жидівськ-І\ (тобто обріау
ватнся, заховувати суботу і т д.) , ... не оправдиться ділами .закону 
ніяке ті.'Іо" (Га.'!. 2.14-16),- пише св. апостол,- а що субота 
є діло закону, отже субота нікого не оправдує, а тільки віра в Ісуса 
Христа. 

"Закон був учителем до Христа", а що субота є частина за
кону, отже обовязувала тільки до Христа. (Гал. 3.24). 

"Ви вважаєте на дні n місяці" (Гал. 4.10) і т. д. і т. д. 
"Нехай ніхто не осуджує вас .... поглядом свят ... або суботи. 

Це тінь того, що буде", отже субота є тінь, а не наАважніша запо= 
відь. 



В Новому За.ІJіJ'і 5О раsіВ сuаано: ,,проповіАJІ!е Євангеліє", 
23 рuи_ СоіІано: · -,,проnовіАJІте Хрисrа, 17 равів ,,nроІЩВ!а '*'"е 
C8J80 БоJІІЄ", аві разу нема "СІІІmуІtте суботу", хоч це є ~ illt 'J!-
5oтнuaaul - ваАвuuІіша запові.Аь 

9. На ПЇАСТаві історичнИх АИЄреn АОКаж.емо, що ЮАЮ•~
ІІНИ свnкувмн суботу А аювІUІJІІІ ._. --. XptrcтUrни з І•оrан 
евиткували 1-иА Аень і ннwі новозавітні святі, н .РізАВО, Вознесен
Н11 і ЗіаанJUІ Св. Духа. Деякі жцн знову святкували А суботу А ие
.,ілю, щоб уАоВо.Іиrrи ОАНУ і АРJГУ партію. І так історик ЕвзебіА 
324 р. ІІНІІІЄ: ,,вони хрисrіяни з ЖІtАЇВ заховують суботу А ииwі жи
.,івські усТанови, як орочі жиn, та заховують і з нами Аень Го
СПОАИЇА на памятку воскресення". (lcr. кн. ІІІ. розА. 28). 

ПереААімо за порцком історичні Аокази на те, що хрисrіяни 
святкували перwмА Аень. Історія - АОСТОВірниА і прямиА АОКаз, 
отже повинна nереконати А суботників. 

0Ана з постанов. першого вселенського Собору, якиА віА
ІSувся в Нікеї 325 р., зв-учwгь: "Тому, що JІ.еякі в JІ.ЄНЬ Госпо,1.ніА 
і· в день Зіслаиня Св. Духа клякають .11.0 молитви, то щоб у· всіх 
єпархіях було однакове заховання, св. Собор уважає за відповіJІ.не 
\tОЛИ'І'ИСЯ стоЯчи. Те) що ми в день Господній не клякаємо до мо

литвJ(, є символ його воскресення, цеА звичай утвердИ'ВСЯ від часів 
anOC'I'O.I8ICitiO (Прав. 20). З цього тексту робимо такі висновки: 

а) святкуванни АНЯ "його воскресен,ня-" утвердилося від ча
сів апоётОJІьських, бо від таді був звичай молитися стоячи. 

б) Собор не квестіонує д.ня святкува.ння, але епосі() моJМІтвн 
в Аень, якиА був утверджений віJІ. часів апостольських. 

в) перші христіяни святкували день Зіслання Св. Духа. 
г) перші христmни признавали авторитет соборів католиць

коУ церкви, бо ч~Аже ніхто не думає, що в Нікеї була конференція 
суботників чи АОСЛідникі:в, ті·льк·и собор духовенства катоJнщької 
Церкви. 

ЕвзебІй батько церковної історії 324 р. писав, що христіяни 
з поміж жидів заховують разом із нами день ГосподиН:,. 

св. Петро єп. александрійський ЗОб. р. писав: ,День ГоспоА
ніА святкуємо я-к день веJІоИкої раАости тому, що цього дня Він во
скрес із мертвих" (прав. 15). 

св. Вікторів єп. Піктавії коло 300 р. пише: "В ГоспоАніА 
JІ.ень ми приступаємо до св. Причастія... нехай у пятницю буде 
строгиА пі'Ст, щоб не показати, що ми з жидами. заховуємо суботу. 
Про неї .сам Христос, пан субот-и ка~е через пророків, що JІ.ушсr 
його ненавидить суботу і що їі він В'ідміннв своїм тілом" (Твор. 
світа ч. 4). Бачимо отже, що у перших христіян було: 

а) СВАТе Причастіє, а не лише їдження хліба як у· сектантів, 
б) був піст строгий у пяткнцю, отже не видумала його Цер

ква католицька, як це твер.11.ять оектанти, 



в) .христhІнн рtжииnися ві.t. жців свnк)'Ванн• ~~~. от•е 
святкували не.t.ілю, 

г) пророцтво Ісаії 1.1 З є саме проти цієї суботи, а не. проти 
ииuінх, лю.~:ських субот, як то перекручують суботники·. 

АватОJІіІ еп. пяо.а.икіАськиА 270 р. писав: "Наше почитання 
Христового воскресення ,яке сталося в день. Господній, зобовязує 
нас святкувати цеА .а.ень ... 

В "АпостОJІЬСЬКІІХ Постановах", писаних коло 250 р., чи
таємо: ,.В день воскресення збирайтеся постійно на молитви, дя
куючи Богові... Бо чимже . оправдається пере.t. Богом то А, хто не. 
ХОJІ.нть спухати спасаючого слова про воскресення в тоА JІ.ень, 
в якому і три момтві говоримо стоячи, на памятку воскресення, 
і в якому читається пророків і Євангеліє і првносвться Жертву 
А JІ.ари святого їдження ... в цеА деи·ь нехаА перебувають в церкві .. 
бо вifl є памяткою воскресення .. (Кн. 11. роз.t.. 7 і 1; Ки. VII; роз.t.. 
ЗО). З иаве.ІІ.еиого вищ.е закпючаємо: 

а) JІ.ень ГосподиНі є днем воскресення і його святкувапн хри
стіяни, а наказували святкуІtати t запровципи· Аого святкувания 
апостоли, але не папа і не цісар Константин, як твердять субот
ники. 

б) у перших христіяи була Жертва, тобто Служба Божа. 
в) були "святі .в. ари .. , а .не звичаІkіиА xnk> і вино, як учать 

секта·ити. 

св. Кипріян єп. картаrіиськи-А 250 р. писав: -"Як обрі
зання було наказане жи.в.ам у восьмий день, так і Господь воскрес 
·того .в.ия, JІ.аючи uам .в.ухове обрізакня ... і цей день ми святкуємо., 
(Лист. 58 с. 4). 

В ".dedax7! -rri;• dwdєxa dn~6-lю•"· яка була написана коло 
200 р., читаємо: "В ,в.еиь Госпо.а.иіА сходіться на молитву ... 

Оріrев учитель Церкви, ~КИ·А багато подорожував, а зги
нув мучеИ+Іцькою смертю за цісаря Декія 254 р., писав в обороні 
не,в.іп~иого .в.ия 225 р. так: "Як м·аииа була JІ.ана ЖИJІ.ам першого 
дня після суботи, то було це прообразом дня, котрого ГоспОJІ.Ь 
Аасть світові прав,в.ивm1 хліб 3 неба. Сталося це JІ.НЯ, в якому ІЮ
скрес Госпо.в.ь наш із мертвих, нехай отже ЖИJІ.И знають,(і субот
·ІІики), що вони, сІtЯткуючи старозавітну суботу, лишилися без 
.)Срисrа .. (Contra Celsus, ки. 7. розJІ.. 22). 

К.МентІй апексан.а.ріАськи·й (t 220) пише 194 р. про віру
ючого чоловіка: "Bitt виповняє· євангельську заповідь і заховує 
,І.ень Госпо.в.еиь, якщо хорониться віJІ. зла... старт1 семиА .в.еиь 

·.стався робочим .в.нем .. (3цю/Іам ки. 7 розі. 12). Оrже: 
а) не.ІІ.іля є євангельська запmІіJІ.Ь, · . 

, б) субота сталася робочим .в.ием, багато JІіт перед соборОМ 
вікеАським, копи - на .11.умку суботників -папа ска~ував цеА ,ІІ,еиь. 
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TfJP'IJ..._ СВІЩ. ·картаrінськоі. Церкви писав· у 200 р~ uроти 
аців, ui АJІUЛИ, що христіяни ПОІUЮНІІОТЬСІ сонцю,· бо сnтку
ІDТЬ Аень СОНЦІ: ,,МИ святкуємо Аень після Сатурна (себто суботи) 
~тому, ЩО ПОІUІОН,.ЄМОСІ СОНЦЮ, але ТОМу, ЩО ЦЬОГО АНЯ ВОСКре~ 

ваш Госпо.-.ь, AU ві.-.ріжіtення вt.. тих, що називають Аень Сатурна 
своєю суботою. Вважаємо за иесправеАЛиве в цей Аеtи» працюва~ 
постити, бити nоuони, ~ молитися иа вколішк-ах у часі наших 
богослужень". ,,Бог поставив ААама без обрізанtІЯ А суботи, ... Ноя 
спас без обрізами• А суботи, Єиоха взn АО неба без обрізання А сJ
боти, МепхісеАек був постав.пений св•щеником теж без обріЗааня 
А святкуванни. суботи... Це СВ'ЇАчить, що без обрізання А суботи 
можна ПОАобатися Богові". "Ми ие гоАимося з ЖІИJІ.ами що.а.о по
живи і щоАО свwrих АИів" ... (Апольогія, роз.а.. 11, XVI і XXVI). 3 цьо
го робимо такі висновки·: 

а) якщо хрнстіяни, смткуючи неділю, покпоняються соіtцю, 
то суботники покпоняються Сатурнові, 

б) перші христіяки святкувапк не.а.ілю, хоч із них глузувал11 
а) перші христі~и постили А били поклоІИІ, отже це не є "по .. 

півські виАумки", як учать сект3'ІПИ, 
г) без суботи можна спастися, 
А) _у nерших христіяи було все чисте, отож не заховували за

повіАИ про сВИІRІну. 
св. ІривеА ученвк св. Полікарпа, учитель Церкви, еп. Ліо

ніі, Г аліі і Франції 1 ~202 р. написав: "Ми повинні святкувати 
воскресення нашого Госпо.а.а ... в .а.ень ГоспоАніА". 

св. ДвовізJІ еп. коринтський rmcaв 170 р. до церкви ІВ Р~t
мі: "Нині ми святкували .а.еиь ГоспоАніА і читали ваше письмо" ... 

св. Варвава О.І.ИН із 70. учеників Христов-их і помічник ап. 
Павла пише 120 р. у своєму JИІсті, який міститься в сииаІtськФІу 
коАексі: "Ми св"ткуємо 1-d Ае&Ь, як Аень великої ра.а.ости, тому, 
що того АНЯ Ісус, воскрес із мертвих і живи А являвся своїм ученн
кам сорок Анів''. 

l'lldldl моло.-,wиА, намісник Бітинії в Малі А Азії ( 1 Об - -
108) ПІfСМІ АО імператора Трая-на 100 р. про христія.н: ,,Воии овна
ченоГо .а.Іія в тижні збираються, пере.а. схо.дом сонця, співають піс:вf 
у чеСть свого Бога Христа, молитьс" АО нього і взаємно обіЦІОІО'!І
со.бі покинути гріх і всяке зло ... " КоJІи б тим ·"означеним" ю
буJЇа субота, то.і.і ПлікіА написав би "субота", бо про цей .день з..,· 
пи всі римляни, отже цеА означениА Аень був не субота. Що •е 
була не.а.іля, вказують слова ".а. о схоАу сонця", бо в це А час nер
шого .а.ня воскрес Ісус. (Мар. 16.2; Ів. 20.1 ) . 

. св. ЮС'11111. фільосqф, згинув· м}"іеницькою смертю ·за Іd
еаря Марка АвреЛіЯ ·1 03 р. ЦеА свя-rий у 49 році після смерти С:.: 
ІВана, коли ще ж.ило багато з тих,. що бачили апостолів, ~писав 



апольоrіІо христіІНст~, Ае говорить: В Аень, якнА називають рим
лини ,1,11ем сонця, всі .христіяни... збираються на спільне богослу
ження ... в ,J.ень сонця збираємося тому ,бо того АНЯ Ісус, так як 
сонце побіАжає тьму всесвіту, побіАИВ тьму гріха своїм воскре
сенням ... Цей J,ень є головний і перший зпоміж усіх АНів ... Якщо АО 
Авраама не було потреби в обрізанні, а АО Мойсея не було потреби 
в суботі, то тимбuьше нема в них потреби нині, копи по волі Бога 
Отк.ur роJ,Ився Бог Син без гріха ві.в. Діви Марії". (Апопьоrія, роз.І.іп 
67 і 10). 3 цього отже виходить, що: 

а) ,,ие.І.іпя" є пepu.wtA зпоміж усіх .~~:нів, 
б) перші христія-ни святкували цеА .в.ень, 
в) обрізання й субота непотрібні, 
г) АО Мойсея .не було суботи, 
А) все вище сказане потверАИВ святий ІОстин своєю кровю 

і життям, отже свідоцтво Аого достовірне. Але засліплені субот
ники не вірять мученикоеі за св. віру, а вірять своїА пророчиці пані 
ВаАт і жи.в.івці Рухлі Престон. 

~.С Ігнатій Богоносець, ученик св. ап. і єв. Івана, єп. цер
кви аитіохіАської, згинув за віру в Римі розірва.ниА звірями 108 ро
ку, маючи 120 піт. ЦеА святнА і мученИ'К пише: "Ті, що в·иховані 
~ законі, як прихоАять до нової надії, то вже не заховують суботи .. . 
тільки тоА день, в якому Христос наше життя воскрес із мертвих .. . 
Глупо є призиват.и Ісуса, а жити по жидівськи ... " (Послання АО 
маrнезіянців, розділ 9 і 10). Це теж достовіринА свідок, бо своєю 
кровю nі.І.тверд-ив т·е, що .написав. Тільки треба хотіти вірити 
і приняти правду. Ane суботники, як бачимо, не шукають правди, 
але блукають у темряві. 

Всі наве.в.ені вище історичні тексти доказують, що перші хри
стіяни святкувапн неділю, ~· не суботу. 

Суботники не мають ні одного історичного доказу для обо
рони своєї науки й мабуть самі не вірять у те, чого навчають. Учать 
просто тому, щоб творити нову віру, а нищити катошщьку Церкву 
А мати з того добрий зиск. 

Без сумнів·у, що в перших віках були христіяни з жидів, ЯІ<і 
святкували суботу, але їх була мала rрупка і вони заховували· цілий 
закон, а не лише суботу. Якщо субптники хочуть цим боронити 
своєї науки, то нехай найперше всі обріжуться й захоuуюп. зшюн, 
як перші юдео-христіяни, а тоді нехай сподіваються uпранда1шя 

з закону, а не з ласки. 

10: Ані' папа, ані цісар І{онстантин н~ с"асува~111 суlіоти j·, ІІt' 
установили неділі. Хто це зробив, ми нже доказал11 на ІЮІІrр~дІІЇХ 
сторіtшах. Що ж .в.о декрету Константина, то там немі\ ні згJдкн 

про суботу, а тимбільше про ії скасува•ння, нt•ма теж нічто про .. у
становлення'' иншого дня. Цей ..а.екрет з 321 р. зоуч11п.: .,Всі судді 



.t?O. 

А .меwкаиці ~іСТа; ях також ремісІИІки, не іювиttиі працю&атк в''цёА 
аел~Щі wаіtовниА ~ень сонця". Цісар Констаttr~н називає 'ие,І.іліО 
. ..-неМ сонця тому, іцо ТОАЇ така була офіціц.льна назва ц~ого .АJІЯ. 
Rого ніхто не розумів· би, якби він назвав ц~А .І.ень инакше. 

І . 

НіАе отже в цьому декреті нема, щоб папа, або цісар скасу-
вав суботу, а усТановив неАіnю. НеАіnя вже була загально свят.;. 
кована христіянами. Цісар, як покровитель христіянства, вПров·а
Ажує неАілю .п.о ря.п.у свят Аержавних, але не .установляє П, А по
ручає своїм урядникам та мешка.нцям міста святкувати цеА .п.ень, 

чи то ЗАержатися віА праці. ЦеА розnорЯАОК відносився АО поган, 
які працювали кожного АНЯ, а ·не АО Церкви. Друге, цісар не мав· 
·права мішатися до справ церковних і не мішався. Коли, наприклаА, 
христіянИ' на схо.п.і святкувапн пасху разом із жи.п.ами, а на захоАі 
в першу неділю після ЖИАівської пасхи, то цісар не важивс.я сам· 
рішати цієї справи, а пре.п.ложив П до рішення нікеАському собо
рові 325 р. Колиб христіяни святкували суботу, тоді ці'сар впрова
див би суботу в число .п.ержавtrих свят. Бо чиж то так nжне було 
АЛЯ цісаря, чи бу.п.е це субота, чи не.п.іля, чи який иншиА день? 
ВиАко, христіяни святкуваЛи неАіnю і це було причиною згадки 
.в Аекреті, в ціли поширення святкування цього .п.ня і на нехристіян. 

На пі.п.ставі цього Ае~рету христіяни могли би святкувати 
А суботу А неділю; суботу з переконань релігійних, а .не.п.ілю з на
казу Константиttа. Так тепер поступають жи.п.и, святкуючи й свою 
суботу й не.п.ілю задля світського закону. Так лоступаємо і1 ми хри
стіяни; не к·и.п.аючи своїх релігійних свят, святкуємо А свята націо
нальні. Отже тодішні христія·ни самі кинули святкувати .суботу, 
а почали святкувати неділю, хоч світська вла.п.а не забор,оняла 
святкувати суботу. Цікаво, що І{е саме зробили й христі-яни в Пер
сії, Абісині·ї й инших краях, які не піАnяга.ли Константинові й навіть 
секти дон;~тисти, маріоніти й инші, які не nі.п.лягали nапі. J ні ві.п. 
кого ні слова протесту! Мало того! Чотири роки nісля видання цьо
го декрету, себто 325 р., зібрався перший всел~нський собор АО 
Нікеї, .на котрий явилися нанбільші ерітипа христіянств·t\ іі угод
ники Божі в числі З 18. Ну, й ніхто з ·них нс заnротестував проти 
такого "беззаконія", як заміна святкованої .п.о того часу суботи 
не.п.ілею, як це твердять голословно адвентисти·. Що ж це все 3На
чить? А те, що ·Неділя була загально святкованим днем у всіх хри
стіянських громадах уже ві.п. часів аnостольських і суІ:іоти не треба 
було касувати, бо П ніхто не святкував, крім ж.идів і малих rpyn 

юдео-христія.н. 

Що ж .п.о скасунаh·НЯ суботи паnою, то І~е ~овсім блудне твер
ІІ.Ження .Перший день тнжня святкує східня церква, ЯІ<а н~ признас 
головетва папи. Чому одною з приЧин схизмн не була субот:t, яку 
скасував- як твердять суботники- ІІ:ша·~ Ht.'HЖt' І~l' Пl'pro'IJJB би 



Фотій- і ~ •пористав би цієі "самоВОJІі" паnи? КОJІИ б' паnа ва
си.,Ьно скасу.ав суботу А 'ниазав иe.І.tnJO, то ·це н·аnевнО виuпа-

. по б нев.І.овоІіенІUІ, nОJІєміку, а може навіть розАЇЛ Церкви на та
ких, що святкують суботу, і на таких, що ие.І.іІоо. МіJк обома табо
рами повстав би спір, писаJІОС11 б за і npo111 суботи і т. J.. AJ&e 
нічого nодібного не було. Пророцтво ДанніІІа А св. Івана зовсіІІ 
не ві.І.носитьсІ .1.0 nапи, а .1.0 безбожників, ві говорять rfpoJИ Бога 
ra касують всі Божі закоки. Паnа нічого не касує, тіJrьаи бере•е 
Божих законів. 

Суботники .1.уже нельоrічні у своіх .1.0казах. ТверJUІТь напе
ре.І., що nапа скасував суботу за цісари Константина, себто з по
чатку lV. ст. В мишому місці твер.1.ить знову, що nаnство повстuо 
щоіІно з nочатком VI. ст. Де ж тут льоrіка? 

Собор у Ляо.І.ікії, був місцевий. То.І.іwніА nапа ЛіберіА не мав 
там навіть свого .1.елєrата. На тім соборі не розва.ж.увано, 8111 .1.ень 
саяткувати, але як свwrкувати .1.ень загально принятиА, себто ие
Аілю. В Ляо.І.икії за сто літ до собору вже святковано не.І.ілю, п 
сві.І.чить єп. Анатолій. 

Щож д.о того, кого ми слухаємо, то скажу таке: Ми хри
стіяни-католики слухаємо того, кого приказав слухати Ісус Хри
стос, себто вибране д.уховенство на чолі з паnою. "Хто слухає вас, 
слухає мене" ... "Так я~ Отець післав мене, я посилаю вас ... " і ба
гато, бага'То місць у св .Письмі· найд.емо на nотверд.ження нaworo 
поступовання: .. Але д.е у св. Письмі- написано, щоб слухати науки 
Міл.1єра, Рух.ІJі Престон, п. Вайт та инших? - і чи всі ті· панки 
й пані від.д.али своє життя, пролляли кров за те, чого навчають, за 
суботу? Чим отже потверд.или правд..ивість своєї науки? 

1 1. Печать і знамя це не синоніми. Наведений текст Ісх. 
31.13 говорить, що субота це знамя заві:rу, а не печать. Ні.1.е 
у святім Письмі нема, що субота це печать Божа, хоч слово nе
чать є ужите 65 разів. Еврейське D"'n грецьке .otp~a.yІt;," переве
Аене як "печ:rrь", на'Томість на слово знамя" стоіть в євреА-
ськім n1Іt у грецькім "oEpєaotJ" Отже субота не є печать Божа 
на чола·х суботників, лише знамя, знак з.;Івіту. або умови між 
Богом і ЖИАами. Якщо субота є печать Божа д.ля ви()раних дітеА 
Божих, то невже кол.ишні фарисеї, жид.и, які розпяли Христа, і те
Перішні жиди, які заховують скрупулятно суботу, є теж вибрані 
.І.іти Божі? 

Нід.е у св .Письмі нема, що неділя це печать зв-іря. НаведенмА 
суботниками текст доказує, що А усі суботники· мають пятно а6о 
tмя звіря ... бо вони теж купують .і продають. 

Якщо м.и христі'І;НИ носимо пятно звіря, принявши - як ка
жуть суботники, - "папську недіЛю" А поганськиn .п.ень божка 



L.жця, тоАі суботники теж носять на своіх .ч<Мах питно звіря,_ бо 
принuи инwі JІЮАСЬІtі установи А поганські назви. І так: 

а) ЮліА Цезар назначив початок року на 8. березня. Поча
ток року за біблією випцав на 15. березня. 

б) За законом Божмм .ніч Аілмася н2 три сторожі по 4. го
АННі. Перша ві.І. б-10 вечером (плач Єрем. 2.13). Друга ві.І. 1~2 
вночі (СуА. 7.19). Третя спорожа "рання ''віА 2 .1.0 схоАу _сонця. 
(Ісх. 14.24). РиМляни ві,І.кинули цеА поря.І.ок і по,І.ілили ніч на ч~ 
тири сторожі.· ЦеА ПО.І.іл приняли євангелисти (Мт. 14.25; Мр. 
6.48; 13.35; Лук. 12.38). Такий ПОАіл приняла Церква Христова 
АО 1582 р., коли папа ГригоріА ХІІІ. зреформував юліянський к~
ленАар, що Аого приняли А суботники. 

в) Юлі А Цезар перемінив навви місяців, які ПОАає Св. Письмо, 
на назви погаиських божків і ними користуються субОТІИІки. 

б) ЮліА Цезар ві,1.кинув бібліАие числення .І.Нів, перwиА, .І.РУ
гиА і т. А., а наАав ім імена планет чи божків: Сонце, Місяць, Марс, 
МеркуріА, Юпітер, Венера, Сатурн. І це приняли суботники. 

Бачимо отже, що поганський цісар, віАтак Паnа ГригоріА 
ві.І.кинули те,· що написане у св. Письмі, а запровзАИЛИ свій ПОАіл 
часу. Чому ж суботники не протестують проти цього?· Чому приА
мають нарівні з ·Иншими христіянами це "пяти о звіря'', цю зміну 
Божого Закону і т. А·? Чому вживають поганських назв АНів і мі
сяців і числення часу, яке запровадив пога-нськиА цtсар? Чи через. 
те не носять вони самі того "nятна звіря"? 

Що ж АО "дня сонця", то· це нія-к нА АОКаз. Назва сама в собі 
є чимсь баАдуж.им - ні злим, ні АОбрим. ЦеА Аень уже перед Хри
стом називався Анем соНця, чому ж Ісус саме цеА поганський АеtІЬ 
вибрав .І.ЛЯ своrо воскресення, а не біблійну, святу суботу? Друге, 
Аень цеА називалИ апостоли xvvtaxiz l}pJpa. dominica себто 
J,ень Господень. У слав,.нськіА мові називається "воскресення-". 
Італійці називають його domenica, еспанці domingo, французи 
dimanche, украінці "неАtля" і т. д. Тільки у деяких нароАіВ зцер
жалася назва "день сонця", як у німців Sonntag, у англійців 
Sunday. 

З того вихо,1.ить, що не всі христіяни святкують день сонця. 
Але ж і ті, що називають цеА Аень днем сонця, теж не ПО1UІОНЯ~ 
ються СОІЩю. Це тільки суботники так .в.умають. НехаА отже зна
ють, що ми всі христіяни поклоняємося сонцю, але ·Не тому, що по
гани, а "сонцю правди" Ісусові Христові (Відкр. 21.23; 22.5). Та 
назва "Аень сонця" не є в честь божка, але в честь Спасителя Ісуса 
Христа нашого сонця правАи А любови, сонця, яке засяло в нашttх 
серцях і на цілу вселенну і сіятиме по віки вічні. 

Що ж до того, що римляни святкували цеА день, а від ин~ 



17З 

l'ifl; нАВ nапа, то це не nрав.І.а. У римлІн не було ніJікоrо АН• віА
ёL~~ку, кр~ кількох урочистих Аиів у Р9_ці. ІАеІ АНІ вJАпочнпJ 
-хо.І.нть виключно ~ віАкрІПТЯ. Тацат і Сенека насміх&ІІІІСS а аІі-
-Аі~ що вонІІмарнують сему чаСтИІІу Жlf'nl. 

'ІОМ)' МИ ХРНсnяни НЕ СВЯТІ()'ЄМО С)'В()Т)', А НЕдІJІІО~ 
. ТОБТО дЁІІЬ воскРЕсИИR? 

- М.. христіІИИ свІткуємо перший .1.ень ТИЖНІ не тільки тому, 
·що·за тим промовляють усі вище наве,1.еиі АОКази, ane А тому, що 
иеАіпІ а6о воскресниА .1.ень це наАбільwнА, наАважніwиА, наАсН
тіwиА памятковиА ,1.ень. Не.1.іл1 це ;.ень, копи воскрес наш Госпо.І.ь, 
а ~ro воскресеІИІІ це купьміиаціАии·А пункт, Це вісь ві.І.купnеІНІІ 
(1. Кор. 15.14). 

Не.І.WіІ це тоА ,І.ень, що Аого nреJІ,сказапи nророки, це АеtІЬ, 
в Ікому Христос розірВав каААани ~ерти, побіАКВ смерть і ві.І.чи
.иив ·neк~WІf вороТа. HeAfnІ це .11.ень, в Ікому Ісус уперше пока
ЗаJІСЯ сво ім уч~икам і благосповна іх (Ів. 20.1 ~20), в 1кому ві
СJІав _Духа Свwrого на своіх апостолів•) (Ів. 20.22; Дія 2.1-3) 
:І поручив апОстолам проповіJІ.уватн євангеліє (Ів. 20.21; Лу 24.34) 
·-ra АВ ім впасть управляти Церквою (Ів. 20.23). Не.І.іnя _це тоІ 
А~НЬ, в· якому Христос воскресwи воскресив нас Аухово А запевнив 
.,.Месще ~скресеин1 (1. Петр. 1.3). НеАіІІІЯ це Аеиь, в якому Ісус по
_...Ив неволю, зіАшов на небО і, аасівwн по Правиці Бога Оrця, при
ІІn_усю впасть н·а небі А на земпі (Мт. 28.18; 1&. 20.17; Єф. 
1~~19:--:-21). НеАіпЯ це ,1.ень, в якому Ісус просвітив розум своіх уче
:іпіКіВ і ві.І.крив ім очі на розуміння ВtАкритнх у св. Пис'ьмі правА 
_:(Лу 24;27, 45), в 1кому утішив своіх учеииків, явившнся ім по во
.скресенню (Ів. 20.20; Лу 24.14; Лсап. 117.24). 
· . НеАіпя це Аень, в Я'КОМУ перші христіяни збиралиСЯ на моли
nи.-, пе_оповіАувапи св. Євангеліє, молилися, співапн пісні, упцжу
ваЛи св. вечерю або св. Причаст~ та збираЛи пожертви JІ.ЛЯ убо .. 
~rиХ- (Ів. 14.20; 16.23, 26; Дія 20.7-9; 2.14-36; І Кор. 16.1-2; 
·:rr Кор. 8.1-4; 9.2,-12, 13; Рим 15.26). 

Неді-ля - це тоА ,І.ень, В ЯКОМУ "камінь, ВЇJІ.КННЄИИА будівни
·..м, стався уrольинм каменем... Це Аевь, що loro СО'І1ІОрІІВ Го
аюr.ь, радуАмося і весепімся в Аому" (Псал. 117.22--:-25). Тиаі 
уrольним каменем є Ісус Христос (ДіІ 4.21 ; І_ Петр. 2. б. 7; І Кор. 
10.4), будівничі це старшина ЖИАівська і нароJІ., які крНІЧапи: ро8-
пнн, розпни (Ів. 18.35.40; Мат. 21.40---46; 27.20). Христос стаВСІ 
головою угла першого дня тижня, себто в день воскресеннЯ' (Лук. 

} 

'І ,Не маЮІЧи одначе '11111 доказати це, ООКJІІІК}'ЮТЬСІІ. ota кезнанвх НЇІІСОІІУ ,,..е· 

Ц~ІІ'Х"; • •нйсь tиінr"с, Кіне..tь і т . .а. 
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...24.1--б). ()тже в тоА Аень: що Аого "сотворив ГоспоАЬ .. , а .-е 'J ~ТІІ
йОвив riana, або цісар КОнсrантин. ЦеА .в.ень сотворив Госпdаь__.~., 
;.іти Нового Завіту ,,в нім ра.в.увапися і веселилися.. H~_'tlt 
.-ень, в. якому Христос вивів нас із тьми і вибавив нас ві.в. ~.·.· ~ · 
сатани А неволі гріха та Аа& нам право називатися .в.ітьмн ~І! 
(І Петр. 2.9; Ів. 8.31; І. Ів. 3.1 ). НеАіля, це .в.ень, який .ІJІЯ вft»уючих 
є початком нового життя, якиА свіАчитЬ і поганам і жи.в.ам ПРQ 
звершеніше спасения, про спасения .в.уховне. з неволі гріха n .Ди
пола, а не про таке спасения, яке нага.в.ує жи.в.ам іх старозавітни 
субота, що була Аана як пlмятка тІлесіtоі'О визuолення з нево.ІІі 
ЄГJІПЄТСЬКОі. 

Не.в.іл~, це ):ень воскресення, без якого вся віра А терпЇfИІЯ' 
і віцрИття і віАкуплення і ціле христіянетво було б нічим, Aor:-o не 
було б (І Кор. 15.14). 

. Це все є лас~и і благословенства, які зіслав ГоспОАЬ у цеА 
.-ень неАільниА або воскресниА. Ісус, сказавши слово ,,звершилося". 
вавершив, закінчив старкА заІtіт, а започаткував новнА зав;т, новиА 
Аень і нас він обовязує. 

Тому ми христіяни-католики маємо~ нове", бо стар~-· 
минуло (11. Кор. 5.17). Маємо 11011111 закон, закон любови А ~ 
серАЯ на місце старого за.шну, закону крови А мести (Гап. ~-~'їifU 
42.4; Мих. 4.1-2). МаємововвА жevrt-к (ЖиА. lЗ.lO)r·--..., 
чисту, безкровну Жертву (І Кор. 5.7) на місце кривавих:_,~tР111 
отарого' завіту. Маємо вовоrо ЗВКОИМІUІЦЯ (Втор: 18.18; .М..Т;-:'1,.-. 
ІJІ. 2.5; 14.15, 21; 15.10, 14), нового первос:вящеввка,· ~ 
7~11-22), вову Aopory жо спасения (Жи.в.. 10.20: Ів. 14.dtї!-И. 
Церкву (Мт. 16.18; Єф. 3.4) і воввА JІ.ЄВЬ на місце старозавітньоі 
суботи .в.ля служення Богові в .в.усі і і1равАі (Пс. 117.24; Ів. 14.20; 
16.23, 26; 4.23). 

Це все говорить -нам св. Письмо, але пані ВаАт і якась там 
· •иАівка Рухля навчають инакше А суботники слухають ра.в.ше баб
'1tІІfХ пліток; ніж св. nисьма, і нема у них опамитанни (2. Тес. 2.11 ). 

· Міліони JIIOJІ.eA близько АВОХ тисяч лtт святкувапн і святку
~--JІЄАіл~.Тисячі тисяч із •НИХ були мучениками, угоАннками Бо
:._,. свя-ntми, чу.в.отворцями, вченими .... і тіщилися благословень
~ом БоЖим, не вваЖаючи на те, що еnткувапн -НеАілю, це А Аень, 
таІс.. ~~авиА)І(-ениА і опльований суботниками, ЖИАами А безбож
никамИ, які вірять у· воскресення Ісуса. Чи суботниІfи іJІ.уrь рука 
в руки з ними? Якщо так, то нехаА скинуть маску А не прикри-ва
ІОТЬСR .св. Письмом! Якщо ні, то блу.в.ять у .в.обріА вірі, нє знаючи, 
що блуАя~ь і ТОАі нам остає молитffСЯ за вих, Ш:об півнали ·прав.в.у; 
а·nрав.І.а визволить іх Ь невQлі суботИ, З неволі ЮАаізму: зZІІеІюлі 
~абськоj, а приве.11.е іх у солоАк.е ярмо Христове. дав би БМ 



МОЛИТВА. 

Всемо~утній Боже! Оце припадаємо .11.0 стіп Твоїх Сотвори~ 
-~- наш з покірним благ анн~. Вислухай мольб я нашої. Отче 11e
·.secintA ... Тв і А Син а Спаситель наш Ісус сказав "і инші вівці маю, 
щq не є з мойого стада ... " Тими вівцями з другого, не з Христо
вс)Го: ста)J.а є наші браття і сестри пятидесятники, баnтисти, су
бQтнкки і инші, що покинули Христову Церкву, а пішJіи до церков 
JRО.,. ...... ких. 
.. . ОтчеНресвятий, Ти знаєш найтайніші думки кожньої людини, 
1'j:1 аиаєш чому покинули вони Сина Твойого, а пішли до людей 
~!l)'кати спасения. 

Отче Небесний прости ім, як що вони виреклися Ісуса і поки. 
нули Яого Церкву іеза ненависти АО слуг його священиків, прости 
ім, мОJJИмо Тебе Отче пресвятий, не бери їм цего за зле, не карай 
як покарав Корея, Нерона, Наполеона і инщих ... 

Благаємо, очисти серце їх з гріха ненависти і приверни їх де 
Церкви Твоєї святої. . 

Отче kебесний, просвіти розум їх, як що вони в .11.0брій вірі 
сталж:я аідступниками, .11.умаючи, що наближаються J(o Тебе, вони 
вімалюються, а стежки іх прова.ІІ.ять у безо)J.ню. Просвіти їх розум 
Отче Всеблагий, щоб і вони пізнали прав.11.у та повер-ни назц 
})f.'~ Святу Церкву і Христів корабель. 
. . f нам прости Владико Пресвятий, як що ми, бу.а.учи членами 
:ІJ:8о"):Ви Христової, своїм негtдним життям, даючи злий примір 
fР~НИЛИСЯ ДО ЇХ ВідступлеННЯ .. 

. Прости нам Отче Небесний, бо всі ми грішні і негідні того, 
~;Тебе Отцем кликати ... Але знаючи Твою безмежну любов .a.r 

)",.~·ми хоч самі грішні. сміємр благати у Тебе прощення і р&• 
~infy не тільки .ІІ.ЛЯ себе але й для наших братів сектантів, то 111• • 
Дять у темряві і тіни смертніt~~ 

Благаємо Тебе Отче lРесвятий, випрова.11.ь їх з того Вави.~ о"~ 
з того царства Антихриста і припровадь до Ісуса до його Це~• ~~~ 
щоб якнаАскорше сповнилося його бажання "Хай буде одно ст~~ 
і 0.1.ен_ пастир" . 

. 'Молимо Тебе о це все, Отче Пресвятий, в імя Сина ТвоАоп 
·~~теля Нашого Ісуса Христа. Амінь. 
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