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“Бо знаємо, що все сотворіння з нами
стогне і мучиться аж досі”. “Блаженні плачучі бо вони будуть
потішені”. ─ Римлян 8:22;
Маттея 5:4

Б

уло се з початком 1925 року. Двох давних
приятелів стрінулося на вулиці одного столичного міста. Як люди високо образовані і благородних чуств, бажали видіти людей задоволеними і в щастю. Як звичайно буває при такій
зустрічі, стали розмовляти о істнуючих відносинах на світі і о можливій будуччині. Живемо в
дуже дивних часах ─ почав перший. В правді, я
не належу до песимістів (себто таких, що на все
дивляться з найгіршого боку і сподіються тільки злого), але се, що діється тепер на світі мене
пригнітає і не можу сього ніяк зрозуміти. Десять
літ минуло як розпочалася всесвітня війна; та
много вже уплинуло часу як утихла ся страшна
буря і настав мир, а нема сього, чого ми сподівались. Всі думали, що по війні прийде гаразд і
добробут, що настануть лучші часи, але того
всього нічого не бачимо. Здається мені, що теперішну ситуацію дуже вірно описує один дипломат, котрий часто дописує до часописей. З нагоди закінчення минувшого року він таке писав: “Рік 1924 лишив на мені глибоке вражіння.
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Бачу, що світ вертає знову до того темного
стану, в якім знаходився в час війни. Райдужні
надії, які появилися на хвилину на небосклоні
по сій війні з кождим роком що раз то блідли, а
в сім році вже їх й не видко зовсім, над світом
зависла темна мрака”. В одній з найповажніших
наших часописей вже я читав: “Від 1914 до 1918
року люди боялися тих, що мали власть убивати
тілесно. А тепер всі здорово думаючі люди по
всіх краях стоять безрадні перед силами, що грозять знищити всю цивілізацію… Єсли би хто напочатку сього століття був нам сказав, що між
1914 а 1918 роком на європейськім континенті
буде провадитися одна з найстрашнійших воєн,
про яку знають люди, то зовсім правдоподібно
ніхто з нас не хотів би повірити в таке пророцтво. Ми думали, що ми задалеко поступили наперед від варварських віків, щоби щось подібного
могло знову повторитися.
Ми думали, що коли воєнні хмари зависнуть
над більшою частю землі, тоді моральні сили
світа злучаться разом і стануть проти сього і замість рішати справу мечем, вирішать її розумом, і відвернуть нещастя. Та нажаль сподівання і надії людей сильно розчарувались”.
Звісний американський воєнний кореспондент
і писатель, В. Г. Шентерд, з кінцем 1924 року
таке написав о будучій війні. При сім заявляє,
що єсли вибухне друга війна, вже ніхто не найме
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його і за найбільші гроші бути воєнним кореспондетом. Він каже: “Се, що під теперішний час
приготовляють воєнні знаноки в Європі є щось
страшного, і нехай кожний буде здалека від
сього, хіба що мусить там бути як жовнір. Слідуюча війна між державами Європи буде наругою
навіть над псами, не то що над людьми”.
Він описує, як держави приготовляються до
взаємного мордування себе при помочи трійливих газів і інших знарядів, що будуть метати з
воздуха і таке пише: “Циклони, землетрясіння,
вулкани, великі морські виливи, голоди, помори, всякі нещастя природи не можуть бути так
страшні, як хімічна війна, проваджена в воздусі.
Європа приготовляється до загальної воздушної
війни газами.
Як кожда з європейських держав приготовилась до газової війни, се вже за страшна річ думати для самих дипломатів Європи.
Війна газами, киданими з воздуху, стоїть неначе страшний опір при столі кождих нарад дипломатії Європи. Кождий з них знає добре, яке
страшне спустошення може його держава заподіяти другій; але рівночасно дрожить сам, бо
знає, що ворог може нанести його краєві.
Слідуюча війна в Європі розпічнеться газовим
атаком на якесь велике місто. Жителі сього міста не будуть знати, що війна вже розпочалась, а
довідаються о ній по сім газовім атаку. Вже не
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будуть виповідати війни на письмі, але сей страшний атак буде виповідженням її ”.
Описавши подрібно, як Франція може знищити Лондон, і в кількох годинах убити сотки
тисяч людей, він додає таке: “Будуча війна з її
найновійшими та найгіршими винаходами є
щось такого страшного, що не треба багато і розбирати. Се за страшно повірити, що будуча війна може учинити. Однак се, що я пишу, се чиста
правда. Навіть старі дипломати Європи, котрі
рідко коли бояться війни, дрожать на саму згадку про ню. При такім роді війни навіть самі воєнні гієни, що дороблялись маєтків на людскій
крові, не охороняться перед наслідками її. Можливо, що се допоможе утримати мир на світі ”.
─ Цілий час, як я говорив, я обсервував тебе,
мій приятелю, ─ сказав перший. Знаю тебе не
від сьогодні і я переконаний, що ти так само добре знаєш про всі ті річі, про які я тобі говорив.
Але одно мушу признати тобі. Бачу, що помимо
тих всіх тривожних вістей і подій, які діються в
світі і про які читаємо в щоденних часописях, на
твоєм лиці пробивається все усміх і вдоволення.
Бачу, що ти є щасливиий. Я радуюся з сього, але
я хотів би довідатися від тебе, чому і як ти можеш бути щасливий серед таких страшних обставин. Думаю, що висказую думку міліонів людей, що є в тривозі і непевности з причини сих
тривожних подій в світі. Чи не міг би ти мені
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сказати, як ти задивляєшся на сі події?
─ Не трать надії, мій приятелю ─ відповів
другий. Все так буває, що темна ніч попереджає
день. Як ти, так і я знаю добре, яке страшне нещастя грозить цілому світови. Я однак переконаний, що єсли ти зрозумієш дійсну причину
сього страшного заколоту на світі, зовсім певно
будеш так само задоволений і веселий, як я..
─ Я дуже цікавий знати, як ти задивляєшся
на існуючі відносини в світі і можеш бути щасливий ─ відповів перший. В тім мусить бути
якась причина?
─ Так, є причина ─ відповів другий. ─ Подумай: Єсли би так Джордж Вашинґтон в своїй
прощальній промові сказав був жителям Сполучених Держав Америки, що 1914 року розпічнеться страшна війна а опісля по ній через
якийсь протяг часу будуть слідувати ще великі
горя, котрі однак будуть предтечею лучших часів, та що опісля відносини поправляться на
добре і люди будуть дуже щасливі, чи думаєш,
що люди не перечитували б з увагою те все, що
він предсказав? Однак завваж, що те все, що ми
переживаєм, предсказав далеко більший, ніж
Вашинґтон. Вашинґтон мав віру в Бога і в Господа Ісуса Христа. Оповідають, що в часі війни
о свободу бачили його не раз люди, як серед тріскучого морозу клячав він на снігу в долині Валей Фордж і просив Бога о поміч.
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Без сумніву Бог вислухав його молитви, бо він
хотів справедливости для людей. Вашинґтон
покладав надію на Бога і вірив словам святого
Писання. Всемогучий Бог, до котрого він молився, через своїх вибраних пророків давно перед
тим предсказав ясно і описав сі події, які ми тепер бачимо довкруги себе і які ще в коротці надійдуть. Сі слова Біблії називаємо пророцтвом.
Пророцтво не є щось неясного або містичного
таємничого, що ніколи не може бути зрозуміле.
Ні. Пророцтво се в дійсности історія світа предсказана наперед. Се міг учинити тільки всевідуючий Бог. Як і написано: “Звісні від віків Богу
всі Його діла”. (Дії ап. 15:18) Знаючи, що має
прийти, Він побудив своїх святих пророків,
щоби написали певні річи і події, котрі мали в
певнім часі статися, щоби пильні дослідники
святого Писання могли знати і зрозуміти їх значіння, і через се набрали більшої відваги і потіхи
для себе, і для других.
Наприклад, читаємо в Біблії таке: “Бо скільки
перше було написано, нам на науку написано,
щоби через терпеливість потіху з Письма мали
ми надію”. ─ Римлян 15:4
─ Мій приятелю, ─ промовив перший, все що
ти називаєш пророцтвом, було для мене все таке
таємниче й таке не до розуміння, що мені тяжко
приходить поняти і подумати, щоби се було дійсностю.
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─ Розумію тебе, ти сказав правду, ─ відповів
другий. Більшість людей задивляється на річи
духові як на щось такого, чого не можна зрозуміти, і тому не стараються їх зрозуміти. Але Бог
хоче, щоби люди зрозуміли їх в своїм часі. Пророцтво сповняється кождого дня перед нашими
очима. Ось маєш примір сього.
Від часу, від коли послугуються радійом, не
минуло п’ять літ; се є перед п’ятьма літами мало
хто знав подавати відомости без дроту. Двадцять
п’ять літ тому назад було неможливо подумати,
щоби говорити з ким, що є віддалений на п’ять
миль, не маючи дроту, що лучив би обидва голоси. Нині ти сидиш собі в хаті, двері і вікна
щільно позачинювані, і єсли хочеш, покрутиш
вказівником на маленькій скриночці і чуєш голос якогось славного співака або промову якогось бесідника, віддаленого кільканайцять миль
від тебе. А голос так виразний і чистий, як би він
говорив в твоїй кімнаті. Чуючи перший раз ти
казав, як то красно, як то чудно.. Так і справді
се дивна річ. Але тут сповнилося пророцтво, мій
приятелю!
Більше як 3,000 літ тому, через свого пророка
Бог предсказав радіо. Бог мав се на думці від самого початку. Знаємо, що до радіо є потрібна
електрика, але ніхто не знає, що то є електрика.
Знаємо, що о електриці говориться часто як о
блискавиці. Та Бог мовою дещо закритою давно
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писав: “Чи можеш ти розсилати блискавиці, та
й чи прийдуть вони до тебе і скажуть: Ось ми”.
─ Йова 38:35
Пророк не розумів тоді, що він писав; але Бог
розумів. Він хотів, щоби чоловік порозумів його,
аж коли воно сповниться.
Через пророка Даниїла Бог сказав, що в останні часи (в часі кінця) розшириться сильно знання і будуть люди скоро подорожувати. (Даниїла
12:14) Видимо, що так і сталося. Пророцтво се
сповнилося. Тепер, якого кінця часу ─ може
спитаєш? ─ Скажу тобі: Час кінця довгої ночі
всяких слабостей, смутків, терпінь і нещасть
для людей. Другі пророцтва кажуть нам, що по
сій темній ночі мають прийти часи великих благословенств для людей. Вони також предсказують, що перед тим, заким люди будуть радуватися тими благословенствами, прийде на землю
час великого горя, смутку і нещасть, так як ти
мені оповідав перед хвилею.
Ти кажеш і міліони людей те саме говорять, що
всесвітна війна ослабила всі держави, і що від
сього часу вони що раз слабнуть; і кождий бачить, що всі держави зближаються до свого велекого упадку. Чому ж отже не розглянути причин сього? Єсли всевідуючий Бог предсказав наперед радіо, аероплани, поїзди і інші средства
комунікації і велике побільшеннє знання, чому
отже не заглянути до Біблії, щоби довідатись о

ПОТІХА ДЛЯ ЛЮДЕЙ

11

причині заколоту на світі, і що опісля може
прийти? Єсли находимо в Біблії причину, котра
поясняє нам, чому прийшли всі ті нещастя, чи
не можемо сподіватись, що Бог вказав також на
средство ратунку? Се якраз я найшов там; і
тому то я серед всього того нещастя, горя і заколоту чуюся щасливим. Не тому тішуся, що бачу,
як люди терплять, але посеред того я щасливий,
бо знаю, що те все значить, і що потім прийде.
Багато досі говорилося о 1925 році. Багато
світських людей, сполягаючи на свою мудрість,
вказували на нього як на дуже важний рік. Інші
знову опиралися на святому Писанні, котре є
одиноким джерелом знання, що до сього багато
людей сподівалося чогось цікаво в сім році. Але
єсли бачимо, що живемо в часі, коли пророцтво
сповняється, се повинно нам вистарчити, щоб
ми застановилися добре і холоднокровно над тими пророцтвами, як вони виповняються, і
дальше, щоби ми знали, що Всемогучий і всевідуючий Бог вкаже властиві дороги тим, що Йому служать. Такі остаточно отримають сі благословення. Єсли будеш слідити уважно сі пророцтва, то знайдеш в них силу для себе, і будеш
міг перемочи все, що тільки прийде, і спокійно
будеш дивитися в будучність.
─ Але, як я можу довіряти Біблії? ─ сказав
перший.
─ Найлучшим доказом, що Біблія се слова са-
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мого Бога, видко з сього ─ відповів другий, що з
неї довідаєшся о подіях, предсказаних сотки літ
перед тим, і ми якраз бачимо тепер, що вони вірно сповняються так як були предсказані. Такі
пророцтва могли тільки походити від одного
Бога. Пильний дослідник святого Писання знайде там, що вони містять в собі прекрасний опис
Божого пляну або програми. В перших її головах
описується о сотворенню чоловіка, і чому на світ
прийшли нещастя. В послідних знову описує головно благословенства, які прийдуть на людей.
Середущі оповідають о приготованнях Божих,
які Він учинив, щоби свій чудовий плян впровадити в чин. Дальше бачимо, що Біблія не противиться зовсім розумові, і виключає всяке нерозумне толковання або заключення. ─ Ісаії 1:18
─ Се, що ти тут сказав, мене дуже заінтересувало ─ промовив перший. ─ Чи можу поставити
тобі кілька питань, на котрі прошу тебе подай
мені відповідь але відповідь на підставі святого
Писання, єсли такі відповіді там містяться?
─ Дуже радо се учиню тобі, ─ промовив другий.
─ Постараюся дати тобі відповідь на підставі
святого Писання, а ти суди сам, чи розумна буде
моя відповідь, чи ні. ─ Я хотів би, щоби я міг
вірити в Біблію,─ сказав перший. ─ Єсли можеш
показати мені, що вона є розумна і містить в собі
средство на всі людські нещастя, тоді буду дуже
тішитись з сього.
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Отже мої питання є слідуючі:
1. Чому так зле на світі?
2. Чому духовенство і їх вірні насміхаються з
вас?
3. Чому держави так розпучливо приготовляються до війни?
4. Чому така агітація між жидами, щоби відбудувати Палестину.
5. Що розуміється під словом: “Царство Бо
же або небесне”?
6. Що доброго можемо сподіватися по сім
царстві?
Є ще інші питання.
─ Добре відповів другий. Я постараюся тепер
дати тобі відповідь на поставлені питання, а ти,
прошу тебе, будь терпеливий і вислухай до кінця.
ЧОМУ ТАК ЗЛЕ НА СВІТІ?
Коли велика римська імперія валилася, тоді
для Риму настав темний день. Коли велика
грецька держава падала, тоді для Греції прийшов темний день. Коли медо ─ перси утікали перед ордами греків, тоді на них найшов темний
день. Те саме діється тепер з цілим світом, включаючи всі так звані християнські держави. Всі
вони переживають тепер велике горе і є в страшнім заколоті; і тому на світі так зле. Теперішне
горе на світі се тільки сповнення пророцтва.

14
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Щоби зрозуміти се, добре буде, єсли наведу деякі
історичні факти.
Бог Єгова зорганізував на землі одну державу і
тільки сю одну, а сею державою була ізраїльська
держава. Він зорганізував її для певної цілі.
Вони були Його людьми. До ізраїльтян Він так
сказав: “Вас одних з між всіх народів на землі
призвав я за своїх”. (Амоса 3:2) Він зорганізував
сю державу і поставив її як примір, щоб показати на ній всім розумним сотворінням, як Він
буде поступати зі всіма людьми. Бог дав ізраїльському народові збір ─ кодекс совершенних
законів і дав їм правдиву і чисту релігію. Він
остерігав їх, щоби не важились зломити сього
завіту ─ угоди, яку заключили з Ним. Раз ─ по ─
раз пригадував їм, що єсли будуть так дальше
Йому непослушні і будуть ломити угоду, тоді Він
знищить їх, як державу, а їх самих відкине від
себе.
Ся держава мала добрих і злих царів. Послідний цар Седекія, був дуже ледачий. Тому, що сей
нарід раз по раз переступав і ломив свою угоду з
Ним, Бог таке сказав до них: “Так говорить Господь Бог: Позаяк ви самі пригадуєте беззаконства ваші, чините явними поступки ваші, і
всіма вчинками вашими гріхи свої на вид виставляєте, й усе те самі пригадуєте, то й мусите
попастись у ворожі руки. А ти негідний і безбожний князю ізраїлів, що на тебе прийшов день
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твій, і твоїй безбожности настав конець. Так говорить Єгова, Бог: Здійми з голови корону,
скинь царський вінець! Се вже минулось: у гору
піде низьке, у низ високе! Скину, скину, скину,
й не буде його, аж прийде той, що має до його
право й кому віддам його”. ─ Езекиїла 21: 24─27
Се пророцтво сповнилося дословно. 606–ого
року перед Христом вавилонський цар взяв Седекію до неволі, виколов йому очі, а враз з ним
пересилив й ізраїльтян до Вавилону. “І вхопили
царя та й повели його до вавилонського царя в
Риблу, а цей вирік йому засуд: Заколи синів Седекіїних перед очима його; Седекію ж осліпили
закували в кайдани, та й повели в Вавилон”. (2
Царів 25:6,7) До сього часу прочі держави вже
були під погубним впливом Сатани, котрий запанував над ними. Коли Бог дозволив, що ізраїльська держава упала а нарід був взятий до неволі, тоді Сатана запанував і над ними, і від тоді
стався богом цілого світа. Під словом світ розуміємо зорганізовані держави і правлячі сфери.
Коли Ісус був на землі, Він говорив о Сатані, як
о князю або невидимім царю світа. Єгова не перешкодив Сатані, і сей заволодів цілим світом.
Тим то, що Бог не перешкодив Сатані в тім, кажемо що Бог дозволив йому, щоби він виконував свій вплив на людей. З сього зовсім ясно, що
причиною, чому Бог не перешкодив в тім, є се,
що Він хотів, щоби люди добре спізнали погубні
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наслідки злих учинків; щоби коли прийде відповідний час і Він обійме провід над справами
світа, люди могли оцінити і полюбити праведне
життя і чинити добре. Не треба думати, що Сатана остане на все невидимим царем або богом
людей і держав на землі. Ти, приятелю зауваж
певно, що в повище наведенім пророцтві о відняттю царської корони ─ вінця від ізраїльського царя було сказано, що в Богом назначенім
часі, в далекій будуччині, прийде на світ той, що
до сього має право і кому Бог дасть, і Він обійме
царську власть. Питання тепер, коли в якім часі?
Бог виразно заявив, що протяг часів поган буде тривати 2,520 літ. (3 Мойсея 26:18) Значиться,
що через 2,520 літ Бог не буде перешкаджати поганським державам на землі і дозволить їм запроваджувати собі такі правительства, які будуть
їм до вподоби. За цілий сей час Сатана був паном
їх розуму і серця, особливо управляючих сфер ─
кляс. Треба сподіватись, що з кінцем сього періоду сих часів Бог займеться справами світа.
Було се 606 року перед Христом, як упала ізраїльська держава, а погани заложили всемирне
царство під царем Навуходонозором. Єсли додати 606 перед Христом до 1914 по Христі будемо
мати 2520 літ, або період панування поган. Тому
треба було сподіватись, що 1914 року прийде кінець правному універсальному пануванню по-
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ган, і що тоді прийде щось великого. З повисше
наведеного пророцтва ми можемо заключати,
що Бог в своїм часі пішле такого, що має право
до власти над світом і що з кінцем часів поган
Бог зачне оказувати свою волю, як світ повинен
її виконувати. Цивільний рік у жидів починався
в осени. Відповідно до сього числення часи поган скінчилися з кінцем жидівського 1914 року,
1 серпня. З точки закону сей день був кінцем
віка.
Найбільшим зі всіх пророків був Ісус Назарянин. Як Божий син, Він говорив надаючи своїм
словам абсолютної поваги і сили правдомовности. Правовірні жиди вірили в пророцтва і виглядали часу, коли прийде великий Спаситель і Освободитель Ізраїля і заложить всесвітне царство
і буде благословити людей. Ісус також учив їх о
сім царстві. Зауваж, що Він розпочав свою місію
такими словами: “Царство небес наближилось”.
(Маттея 10:7) Також всі Його приповісти відносилися до сього царства. Раз приступили до
Нього його ученики і спитали: Який буде знак
кінця віку? (Маттея 24:3) Під кінцем віку треба
розуміти кінець права поган панувати у світі без
перерви. Відповідь Христа була пророцтвом. Він
сказав, що одним з очевидних доказів кінця віку
буде всесвітня війна; по чім мають наступити
голоди, помір і трясення землі місцями; і що се
буде початком великого горя для народів на
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світі, наче породові болі для невісти. ─ Маттея
24:7,8
Тепер перегляньмо старі часописи, головно
1914 рік, місяць серпень. Що сталося тоді? Тоді
встав нарід на нарід і царство на царство, і повстала найстрашнійша війна, якої світ ще не бачив. Опісля прийшла страшна іспанська віспа,
котра забрала за собою міліони жертв по всіх
частях світа; а потім прийшов голод в многих
сторонах Європи і Азії. Те все прийшло як раз на
час, або що сповнилося пророцтво, котре предсказувало кінець законному панованню поганських держав або царств. Се було знаком часу,
що Господь Ісус, котрий до сього має право обняв в свої руки власть і почав усувати Диявола
і його слуг зі становища пануючих над світом.
Через всі ті століття Диявол сіяв злобу і злу
волю між державами світа. Чи не можна сподіватися, що Єгова розгніваєсь на сю злобу і в
своїм часі окаже своє негодовання? Саме о тім
часі читаємо в святому Писанні: “І розгнівались
погани, і настиг гнів Твій, і пора мертвим суд
приняти, і дати нагороду слугам Твоїм пророкам і святим і боячимся імені Твого, і малим і
великим, і знищити тих, що нищать землю”.
“Дякумо тобі, Господи і Боже Вседержителю, що
єси і був і прийдеш, що прийняв єси силу твою
велику і воцарився єси”. ─ Одкриття 11:17─18
Всесвітна війна була початком породових бо-
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лів або великого горя для держав, так як предсказав Ісус. Єсли би держави були винесли з
сього відповідну науку і прийняли тоді Господа
Ісуса, як свого царя, се горе було би устало. Але
вони не зробили сього.
Бог через свого пророка предсказав, що потім
послідує в сих словах: “Приступіть народи! Слухайте і вважайте люди! Нехай чує земля і вся
повнота її, вселенна і усе, що вона зродила. Загорівсь бо гнів Господень на всі народи, і досада
Його на всю многоту їх…бо надходить день Божої пімсти, час відплати за Сиона”. ─ Ісаії 34:
1,2,8
Чи ж не видко з сих слів, що Бог ними висказав
своє справедливе негодовання і пімсту проти
злих правительств, що довгий час мучили людей неволею? Що то се, що тепер переживаємо є
тільки дальшим кроком до приготування заложення царства правди і справедливости?
Бог виразно приказує, щоби ті, що всеціло посвятилися Йому, ішли і оповідали людям о надходячім дню Його пімсти. (Ісаії 61:2) Чи ти знаєш, що є тепер такі, що оповідають о дню Божої
пімсти і поясняють їм значіння прикрого положення на світі? Я скажу тобі, є мала громадка
так званих Дослідників Біблії, котрі від якогось
часу розширяють письма і дають виклади поясняючи людям, що значить сей прикрий стан, і
що опісля прийде. Ті самі Християни проповіду-
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ють людям радісну вість о Божім царстві і о щастю, яке воно принесе для людей. Їх робота се
чисте сповнення пророцтва, яке предсказав
Ісус: “І буде проповідуватись євангелия (радісна
вість) царства по всій вселенній на свідоцтво
всім народам; і тоді прийде конець”. ─ Маттея
24:14
Єсли бачимо, що одно Боже пророцтво сповнилося, ми повинні узнати і повірити в другі пророцтва, що є в стадії сповнення, себто почали
щойно сповнюватись. Тому розгляньмо ще
кілька пророцтв.
Коли Ісус говорив своїм ученикам, чого треба
сподіватися з кінцем віка, Він сказав такі слова:
“І будуть ознаки на сонці, й місяці, і зорях, а на
землі переполох народів у заколоті, як реве море
хвилями”. ─ Луки 21:25,26
Єсли би люди своїм розумом були писали се
пророцтво, чи могли би вони так докладно його
подати, як ми бачимо се на власні очі, і самі факти потверджають його сповнення? Всі народи
всіх держав є незадоволені. Люди, стоячі при
кермі держави, є безрадні і не знають як мають
поступати. Людські серця перенимає дрож. Вони бачать, що якась велика катастрофа зближається, так як ти сказав повисше.
Один одному не вірить і ніхто не знає, яку вибрати дорогу. Всі знаємо, як сказав повисший кореспондент, що кожда держава приготовляється
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до війни. Найперше зібралися разом, утворили
Лігу Держав і сполучилися. Бог давно предсказав се через свого пророка і так само предсказав,
що сей союз упаде. “Воружуйтесь, та тремтіть;
заперізуйтесь до бою, але дрожіть! Складайте задуми, та вони в ніщо обернуться; виповідайте їх
словом, та воно не збудесь, бо се – з нами Бог!”
(Ісаії 8:9,10) Ніхто тепер напевно не думає, щоби
Союз Держав міг запобічи другій війні. Сі держави Бог спровадив до купи, як було предсказано, для певної цілі. Вони злегковажили Бога й
Його царство; тому тепер мусять отримати з рук
Бога Його негодовання, як було предсказано через пророка. Зауваж, що говорить пророк:
“Отож ждіть на мене говорить Господь, до того
дня, як устану, щоб пустошити; бо я постановив
позбирати народи, поскликати царства, щоб на
них досаду мою зігнати, стрясти на них жар
гніву мого: від огню бо ревности моєї погибне
вся земля. Тоді дам знов народам уста чисті, щоб
вони призивали ім’я Господне і служили Йому
однодушно”. ─ Софонії 3:8,9
Сей самий воєнний кореспондент таке каже:
“Коли по вулицях і домах, пивницях і всяких
других сховках та підземельних тунелях і високих будинках якого великого міста люди будуть
дуситися і витися в смертельних конаннях, так
мужчини, як і жінки й малі діти, і десятки або
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сотки тисяч їх застелить трупами, тоді світ довідається, що виповіджено війну”. Се страшний
образ, але не перебільшений. Се дивно, але фактом є, що Божий пророк більше як 2500 літ тому
предсказав, що так буде: “Так бо говорить Господь Саваот: Злидні підуть від народу до народу,
і велика буря (страшна війна і горе) здійметься
з найдальших окраїн землі. І будуть того часу
побиті Господом від краю до краю землі; не будуть по них плакати, не будуть їх збирати ані ховати, ─ гноєм лежати будуть поверх землі”. ─
Єремії 25:32,33
Бог давно предсказав через свого пророка, що
з кінцем віку, в котрім ми тепер живемо, великі
і багаті купці і промисловці, банкіри і капіталісти прийдуть до великої сили і будуть бутні і зарозумілі та немилосердні на людські потреби, і
що се допровадить до страшного горя. Говорячи
о горю, яке має впасти на всі держави, пророк
так пише: “Кидає ними під небо, провалює їх в
безодню, в біді душа їх мліє. Мотаються, хиляються, як чоловік п’яний, поникла вся мудрість
їх. Тоді до Господа вони у своїй тісноті взивають,
і Він виводить їх з біди їх. Він перемінює бурю на
тишину, і хвилі втихомирились. І вони радіють,
що стає тихо, і до бажаної пристані Він їх приводить”. ─ Псальма 107:26─30
Знаю, що тяжко зрозуміти, як може хтось смія
тися і бути щасливим, коли бачить, яке страш-
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не горе надходить. Тому хочу пояснити тобі, що
би і ти міг також радуватись.
Єсли би хтось, що ти його дуже любиш, терпів
довгий час на якусь хворобу, і доктор сказав
тобі, що треба доконати на нім великої операції,
і що в часі сього він буде дуже терпіти, але се напевно йому поможе і він верне до цілковитого
здоровля, то ти напевно подякував би йому. Ти
тішився б, що терпіння твоєї дорогої особи скінчаться. А цілий світ терпів довгі віки, як говорить святе Писання: “Бо знаємо, що все сотворіннє з нами стогне і мучиться аж досі”. ─ Римлян 8:22
Ісус Христос, сей великий лікар і оператор, має
незабаром взятися до ще більшої операції над
світом. В часі сього люди будуть дуже терпіти,
але через се отримають нагоду повернути до здоров’я і щастя, і будуть могли вічно жити на землі.
Зауваж, що коли Ісус сказав, що буде велика
війна, голод, помір, землетрясеннє, потім заколот народів немов море піниться, додав такі слова: “Буде бо тоді мука велика, якої не було від
настання світу до сього часу, й не буде (більше).
І єсли би тих днів не вкорочено, то жадне б тіло
не спаслося, (не остав би при життю ні один чоловік)”. (Маттея 24:21,22) Зауваж, що Він сказав, що більше не буде горя; бо ся велика операція вистарчить для світа раз на все.
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З цілим світом є тепер дуже зле, мій приятелю,
але надходить чудовий день, і тому будь мужній.
Правда, міліони людей згине в сім горю; але се
їх вина. Та коли прийде царство Боже в своїй
силі, всі в своїм часі на голос Спаса Ісуса вийдуть з своїх гробів, і тоді серед інших обставин
будуть мати нагоду і спромогу бути послушними
Ісусу, і єсли так будуть чинити, прийдуть до здоровля, щастя і вічного життя.
─ Але як довго буде тривати се горе? ─ спитав
перший, ─ і чого можемо по тім сподіватися?
─ Даруй приятелю, ─ відповів другий, ─ найперше хочу відповісти тобі на питання, які були
поставлені; а опісля дам тобі відповідь і на се, і
на друге, як схочеш.
ЧОМУ ДУХОВЕНСТВО НАСМІХАЄТЬСЯ?
Ти питаєшся, чому духовенство, котре називає
себе учителями Христової науки, насміхається з
тих, що вказують на святе Писання, і насміхається з наук святого Писання, і заперечують головно смерть Ісуса Христа, як ціну викупу за
людей? Се також вказує, що пророцтво сповнилося. Се ще один доказ, що вже скінчився вік, і
надходить кращий день.
Доказ кінця віку є також доказом, що Христос
Господь вдруге присутний на землі, але невидимий для людського ока. Зауваж, що в питанню,
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котре ученики поставили Ісусу, містилося два
питання: “Скажи нам, коли се буде? І який знак
Твого приходу і кінця віку?” ( Маттея 24:3) Говорячи о тім самім часі, і чого буде можна тоді
сподіватися, Ісус сказав таке: “А як Син Чоловічий прийде, чи знайде віру на землі?” ─ Луки
18:8
Може ти, приятелю і не знаєш того, що нині
більшість священників належить до модерністів, або атеїстів, себто таких, що зовсім не вірують в Бога.
Сі священники кажуть, що в Біблії містяться
деякі слова Божі, але більшу її часть відкидають. Вони заперечують, немов би чоловік був
сотворений совершенним, і що був засуджений
на смерть за гріх. Вони перечуть, немов би всі
люди були грішниками за непослух Адама, хотя
й святе Писання виразно учить так. (Римлян
5:12) Вони кажуть, що чоловік є витвором еволюції, і що він безнастанно підноситься до висшого степеня. Вони рішучо заперечують кров і
смерть Ісуса Христа, як ціну викупу, що була
дана на спасення людей, і заперечують царство
Боже і благословенства, які прийдуть на людей
через се царство.
Єсли Бог Єгова міг предсказати через своїх
пророків всесвітню війну, то чи не міг Він знати
наперед і предсказати, що будуть такі атеїсти
священники? Святе Писання ось так о них
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пише: “Бо повлазили деякі люди, давно призначені на сей суд, безбожні, що благодать Бога нашого обертають на розпусту, і самого Владики
Бога і Господа нашого Ісуса Христа відрікаються”. (Юди 4) А в іншім місці сказано: “Та
були і ложні пророки (священники) серед народу, як і між вами будуть ложні учителі (священники), котрі введуть погубні єресі і відричуться свого Господа, що їх викупив, стягаючи
на себе скору погибель. І многі будуть слідувати
їх розпусті, котрими дорога правди буде зневажена”. ─ 2 Петра 2:1,2
Єсли приглянимося добре сьому, що виробляють священники, чи міг пророк лучше описати
теперішних священників? Як раз так, як пророки предсказали, до церков повтискались людці,
котрі обернули славу Божу на розпусту, провадячи неморальне життє, і тим самим відреклися
Господа нашого Ісуса Христа. Вони є фальшивими пророками (священниками), і своїми ложними науками і поганим життям зводять многих людей на бездорожжа. Апостол Петро продовжає дальше, кажучи: “І в захланности (до
гроша) будуть видуманими словами підходити
вас і вами торгувати”. Іншими словами сказавши, в своїй захланности на гріш, будуть говорити гарні Божі слова, щоби тільки зворушити
людські серця і витягнути від них як найбільше
гроша, будуть торгувати релігією і перед людь-
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ми удавати святих.
Коли сказати їм, що вік вже скінчився, вони
сміються з того і насміхаються. О тім давно було
предсказано в Біблії: “Згадайте слова, проречені
святими пророками і на заповідь від нас, як на
апостолів Господа і Спаса. Се найперш знайте,
що прийдуть в останні дні ругателі, ходящі по
свойому хотінню (що будуть йти за похотями), і
скажуть: Де обітниця приходу Його? Від коли бо
отці заснули, усе так триває від початку сотворення”. (2 Петра 3:2─4) Коли бачимо, що Бог
предсказав, що люди, котрі будуть видаватися
за учителів Божого слова, будуть з него насміхатися, чи не було би се дивним, єсли би Його слова не сповнилися? Факт, що так є, потверджає
найлучше, що живемо в останніх днях, як святе
Писання каже. А єсли бачимо, що старий вік з
своїм порядками уступає, і приготовляється дорога під новий лад на світі, ми повинні набрати
більшого духа і повинні тішитися з сього. Наші
серця повинні бути повні радости.
Правда всі знаємо, що слуги євангелиї називаються пастирями. Чоловікові не можна надати
кращого титулу, як титул слуги євангелиї, пастиря або священника, єсли правує сей уряд так,
на що він був призначений. Іменно служити і
научати людей Божого слова. Для правдивих і
вірних священників я не маю слів похвали, бо
сам Бог шанує тих, що Його почитають. Бо чи
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може чоловік мати більше щастя, як коли служить Богу і научає людей Його слова? Тому
святе Писання називає священників пастирями
і сторожами стада. Кождий священник уважає
себе сторожем або пастирем свого стада, і часто
каже о своїх вірних: Се моє стадо. Бог знав наперед, що в останні дні євангельського віку, в котрім тепер живемо, вони відпадуть від Него. Він
знав добре, що вони не будуть розуміти святого
Писання, і тому будуть вживати його на злі ціли.
О тих, що були колись настановлені священниками, а опісля відпали від Бога і стали насміхатись з Дослідників Біблії, Він таке каже через
свого пророка: “Сторожі їх сліпі всі і невіжі; всі
вони пси німі, не можуть гавкати, мріють, бурмотять, дрімаючи люблять тільки спати. Се ─
пси, все голодуючі, наситу не знають; се пастирі
нерозумні: всі позирають лиш на свою дорогу;
кождий до останнього дбає про свою лиш користь. ─ Ісаії 56:10,11
Видимо, що зовсім так як сказав пророк, сі
люди є сліпі і не знають Божого пляну, і то з
власної вини. Тому пророк називає їх німими
псами, що люблять тільки спати. Вони справді
люблять достатки і вигідне життя. Се пастирі,
що нічого не розуміють, кождий з них оглядається тільки, щоби парафіяни платили йому
грубі гроші без взгляду на се, чого і що він учить.
Ти, приятелю, може дивуєшся, чому сі на око
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мудрі люди є духово сліпі. Причина ся, що вони
пішли за своєю мудростю, а погордили мудростю Божою, і тому сталися жертвою Сатани. Він,
сей бог сього віка, осліпив їх фальшивими науками, котрі вони радо прийняли і научали людей. (2 Коринтян 4:3,4) В святому Писанні читаємо, що Бог дозволяє спокусити і випробувати
кождого, хто вважає себе Божим представителем. Він навіть дозволив спокусити самого Ісуса. (Луки 4:1–12) Також священники були виставлені на подібну пробу, і впали. Власть, яку
вони осягнули завдяки свойому становищу,
уживали для самолюбних цілей. Вони пасли самих себе, а Боже стадо зістало полишене без
опіки. (Езекиїла 34:8) Бажаючи бути радше
славленими людьми, а не схваленими Богом,
вони послухали лестощів людей і прибрали вид
побожности, але Його сили відреклись. Хотя й
згорда вони називали себе Божими заступниками, то однак вони подоптали науку Ісуса Христа о Божім царстві, яке Він заложить на землі.
Вони злучилися з світськими людьми, багатирами і політикерами, щоби заложити свій лад,
котрий вони називають: “Політичним виразом
Божого царства на землі”. Бог предсказав через
свого пророка, що вони покинуть ясні і виразні
науки святого Писання, а запровадять свої науки, кажучи: “Мене, криницю води живої, поки
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нули, а повирубували собі діраві колодязі, що не
мають води”.─ Єремії 2:13
ПРАВОВІРНІ ─ ФУНДАМЕНТАЛІСТИ
─ А чи так звані “правовірні” священники,
чи вони не держаться святого Писання і не
учать його? ─ запитав перший.
─ Ні, приятелю ─ відповів другий. ─ Ісус побідив світ, і учив, що всі правдиві Його послідувателі мусять побідити світ. (Йоана 16:33; Йоана
5:4) Під словом “світ” розуміємо зорганізовані
чинники або стани, котрі управляють на землі,
а котрих богом або невидимим царем є Сатана.
На се складаються три правлячі сфери; стан
промислово ─ торгівельний, стан священничий
і політикери. В наших часах ціле духовенство,
так невіруюче, як і “правовірне” злучилося з
двома прочими чинниками, і разом з ними творять правлячі сфери сього лукавого світа.
Ніхто сього не заперечить, що духовенство через довгі літа старалося знайти собі богатих і
впливових людей з суспільности, і надавало їм
почесні місця і становища у своїх церквах.
Коли держави виповіли собі війну, то священники пішли їм з поміччю. Одні по одній стороні,
другі по другій стороні заохочували жовнірів, і
підпирали воюючі сторони, хотя й Ісус Христос,
котрого називались заступниками, виразно
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учив: “Я ж вам кажу: Любіть ворогів ваших. Не
убий!” Кождий полк мав свого священника, чи
то католицького, чи протестанського, чи жидівського, чи турецького. Перед кождим атаком
священники мали богослуження і просили Бога,
щоб благословив жовнірів і допоміг їм побити, а
радше убивати других таких самих жовнірів,
котрі таке саме просили Бога для себе.
Сі священники кажуть, що вони представляють Боже царство на землі, о котре Христос
учив молитися. Однак вони не хотять навіть
чути о сім царстві. Вони схвалюють Лігу або
Союз Держав, Всесвітний Суд і тим подібні організації, що мають служити їх цілям.
Єсли прийде час виборів, священники стають
по одній або по другій стороні до боротьби. Єсли
вони є представителями Бога, то чому ж вони
стають по ріжних сторонах? Чи то в час війни,
чи яких виборів? Христос не є поділений; і також Його правдиві послідувателі не повинні йти
один проти одного.
Всі знаємо добре, що духовенство, чи протестанське чи католицьке чи православне, чи жидівське, чи віруючі, чи не віруючі, все тримає
руку з верховодячими сферами. Вони є приятелями світа і в своїй праці вживають світських
способів і средств. Вони уряджують балі, забави
і проче, а святого Писання не учать. Вони заперечують святе Писання і вчать людської філосо-
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фії. Зауваж, що говорить до них святе Писання:
“Бо віра чиста і непорочна перед Богом Отцем є
от ся: Відвідувати сироти і вдовиці у їх горю, і
держати себе непорочним від сього світа… Ви
чужоложники і чужоложниці, хіба не знаєте, що
любов світа сього ─ вражда проти Бога? Хто
отже хоче бути приятелем світа, стається ворогом Бога”. ─ Якова 1:27;4:4
Чужоложником в тім значінню є сей, хто мішає
науку Христа з політикою. Апостол Павло остерігав перед небезпекою, яка грозить від так званої філософії, кажучи: глядіть, щоби хто не підійшов вас філософією і пустим обманством по
людському переданню, по засадам світа, а не по
Христу”. ─ Колосян 2:8
Більша часть сих священників любить, єсли
говорити добре про них, а особливо, коли про
них говорять добре богаті і впливові люди. Святе Писання предсказало, що так буде: “Бо прийде час, коли здорової науки не послухають (люди), а по своїм похотям, забаганкам, виберуть
собі учителів, жадні приємних слів”. ─ 2 Тимотея 4:3
НЕБЕЗПЕЧНІ ЧАСИ
Переживаємо дійсно небезпечні часи. Всі висші
школи, університети, вибрали теорію еволюції і
відкидають святе Писання. Одвічальні за се пе-
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редовсім священники.
Чому так є, спитаєш певно, чому священники
так мало вірять в святе Писання? На се скажу
тобі: Се знову ясний доказ сповненого пророцтва. Ось послухай:
“Знай, що в послідні часи настануть времена
люті. Бо люди будуть самолюбні, сріблолюбці,
чванливі, горді, хулителі, родичам не покірні,
невдячні, безбожні, без любови, непримирливі,
клеветні, неповздержливі, люті, вороги добра,
зрадники, нахабні, надуті, і люблячі більш розкоші як Бога, мають вид побожности, але відпираються Його сили: від таких відвертайся”. ─ 2
Тимотея 3:1─5
Тому, що добровільно покинули Боже слово й
занедбали йти за наукою Ісуса Христа, тому
стали зовсім сліпі до правди Божого слова. Се
також пророк предсказав, що так буде: “Бо Господь навів на вас духа сонливого і замкнув ваші
очі… І всяке пророцтво для вас те саме, що
слова в книзі під печаткою: Подають її письменному і кажуть: Прочитай. А той відказує: Я не
можу, бо під печаткою”. ─ Ісаії 29:10,11
Люди втратили всяку повагу до Біблії. В школах легковажать її, а по церквах не вчать, тому
в краю такий голод Божого слова. Тут також
сповнилося пророцтво: “Се надходять дні, говорить Господь Бог, що пішлю голод на землю, ─
не голод хліба, та й не жадобу води, а жадобу по-
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чути Боже слово”. ─ Амоса 8:11
Як доказ, що духовенство як кляса покинуло
святе Писання і заступило його своїми науками,
нехай послужить от се порівнання:
Біблія учить, що чоловік був сотворений в совершеннім стані, і що за гріх був засуджений на
смерть, через що втратив совершенність організму і право до життя. ─ 1 Мойсея 1:26,27;
3:4─24; 5 Мойсея 32:4; Псальма 51:5; Римлян
5:12
Духовенство (головно в західній Європі і в
Америці) вчить, що чоловік є творивом еволюції, що він ніколи не впав і ніколи не стратив
права до життя за гріх.
Біблія вчить виразно, що чоловік є смертний; і
що за гріх Адама всі родяться грішниками і підлягають смерти. ─ 1 Мойсея 2:17; Езекиїла 18:4;
Римлян 5:12; 1 Коринтян 15:22
Духовенство вчить, що всі люди мають безсмертну душу, котра не може вмерти, а наука ся
опирається тільки на великій брехні Сатани. – 1
Мойсея 3:4; Йоана 8:44
Біблія вчить ясно, що заплатою за гріх є
смерть, і що смерть і знищення є карою для всіх
упертих грішників. ─ Римлян 6:23; Дії ап. 3:23;
Псальма 145:20
Духовенство научає, що нема дійсної смерти;
що карою для свідомих і упертих грішників є
вічно триваючі муки; і щоби уникнути сеї
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страшної кари люди мусять належати до їх церков.
Біблія вчить, що Єгова є Богом і першою причиною всього; та що Ісус Христос Його єдинородний син є відкупителем світа. ─ Псальма
90:2; 83:18; Ісаії 42:8; Йоана 3:16; 14:28; Дії ап.
3:13
Священники учать своєї науки о трьох богах, о
тройці. Такої ображаючої Бога науки в святому
Писанні нема. Біблія вчить, що є тільки один
Бог а не три.
Біблія або Боже слово вчить, що Ісус Христос є
відкупителем всіх людей; і що в своїм часі всі
люди будуть мати нагоду спізнати, що вони зістали відкуплені і будуть мати спосібність
скористати з сього. ─ 1 Тимотея 2:5,6; Жидів 2:9;
Маттея 20:28
Священники своїми науками о еволюції, о
безсмертности чоловіка, о вічних муках і о трійці впрост заперечують жертву викупу, яку зложив Ісус, умираючи на хресті. Деякі передові
між ними заперечують, що Ісус був Божим сином, і кажуть, що Він був звичайним чоловіком.
Вони заперечують, щоби жертва Христа Ісуса
мала яку вартість, так само заперечують, щоби
кров, смерть Ісуса відкупила всіх людей.
Святе Писання учить, що Ісус Христос є одиноким царем, який має право і власть панувати
над землею в назначенім Богом часі, і що той час
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вже надійшов. ─ Езекиїла 21:27; Ісаії 9:6,7; Одкриття 17:14
Священники все ще учать, що царі мають
власть панувати над людьми і що Бог їх настановляє; і коли в декотрих місцях їх не стало, то
жалують за ними.
Ісус назначив своїх апостолів фундаментом або
основою свого царства; і святе Писання каже,
що апостоли не мали наслідників. ─ Одкриття
21:14
Священники научали ложно, що вони а радше
єпископи є наслідниками апостолів, і тому приписували собі велику власть і ошукували людей.
Святе Писання вчить і робить великий натиск
на другий прихід Христа Ісуса як великого царя
миру, що прийшовши, перейме власть в свої
руки і буде панувати. Святе Писання напоминає
всім послідувателям Ісуса, щоб оголошували
всім людям, що Його царство приходить і вихваляли мир і жили в мирі зі всіма людьми. ─ Йоана
14:1─4; Маттея 24:2─30; 35:1─13; 2 Тимотея 4:8;
Дії ап. 3:19─24
Священники учать, що війна є дозволена і похвалюють війну. Вони освячували війну і перекручували святе Писання, щоби оправдати своє
поступовання. Вони не раз фотографувалися з
найзавзятішими войовниками і генералами. Вони обернули свої церкви на рекрутаційні стації.
Вони отримували товсті гроші за се, що зігріва-
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ли жовнірів по окопах. А тепер, коли маємо
стільки доказів, що вік скінчився, і що Христос
є невидимо вдруге присутний, і що Боже царство
наближилось, то сі священники не зважають на
сі докази, а насміхаються і переслідують тих, що
проповідують людям о Його царстві і о благословенствах, які воно принесе. Вони отверто лучаться з Дияволом, щоби він дальше міг панувати над людьми. Вони се роблять при помочи Ліги Держав, котру фальшиво називають
“політичним виразом Божого царства на землі”.
НАСАДИВ ЧИСТУ ВИНОГРАДИНУ
─ Слухай приятелю, чи сі ріжні церкви з їх
священниками, чи вони не походять від Христа?
Чи їх не заложив Христос? ─ Спитав перший.
─ Мушу тобі сказати щиру правду, що ні! ─
Відповів другий. ─ Ісус Христос обіцяв, що Він
сам збудує свою церкву, кажучи: “Я збудую мою
церкву”. (Маттея 16:18) І Він заложив, але
тільки одну. Він заложив її чистою і святою.
Хто мав бути членом Його церкви, сей мусів
йти Його слідами. Такий мусів відречись себе самого і взяти хрест свій. Се значить, такий мусів
схотіти пожертвувати себе, всі свої сили і все, що
мав, на виключну Йому службу. Такий не мав
зважати на се, що скажуть люди, або родина, але
в службі Христа мав класти себе наче живу
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жертву. Хоч би прийшлося за се й умерти, як
Ісус на Голгофті, такий не повинен обертатися
назад а мав остатися вірним в своїй постанові
аж до кінця життя. Такий сам мав взяти свій
хрест на себе. Се значиться, він сам добровільно
постановляв принести себе, своє життя, на
жертву в праці Христовій. Його ніхто не силував
до сього.
Ісус приказав своїм ученикам вчити людей Його слова, того всього, чого Він учив. Він післав
їх в світ проповідати о Божім царстві. Хто вчув,
і Бог дав йому силу зрозуміти, що то є се царство,
яке щастя бути в царстві з Ісусом Христом, бути
з Ним спів ─ наслідником царства, такий ставав
Його учеником і йшов Його слідом; стався членом Його церкви.
Ісус порівнав себе і своїх учеників і своїх
послідувателів до одної правдивої виноградини
з галузками на ній. Хто хотів бути такою галузкою, сей мусів бути на виноградині; мусів перебувати в Ісусі і становити з Ним одну цілість,
одну церкву. (Йоана 15:1─18) “Хто любить
Мене, сказав Ісус, сей заповіді мої заховує і сповняє їх; а хто слово Моє хоронить, в такім я перебувати буду, немов сік виноградини в галузках”.
─ Йоана 14:20,21,23
─ Се справді гарне порівнання. Немов в первий раз се чую, або скажу тобі правду, що первий
раз я зрозумів добре слова Ісуса, ─ закликав пер-
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ший. ─ Тому не гнівайся, ─ продовжав він дальше ─ Єсли о ще одну річ тебе спитаю, бо думаю,
що вона дуже тісно в’яжеться з нашим предметом.
─ Прошу дуже ─ промовив другий. ─ Єсли
тільки се лучиться з моїм предметом, я охотно
дам тобі відповідь.
ЧИ ІСУС ХРИСТОС БУДУВАВ ЦЕРКВУ НА
ПЕТРІ?
─ Католики кажуть, що Ісус Христос побудував свою церкву на Петрі, і що кождий єпископ
Риму, котрого називають папою або святим отцем, є наслідником Петра. Кажуть також, що
поза католицькою церквою нема для людей спасення. Будь так добрий і поясни мені, на кім Ісус
Христос обіцяв побудувати свою церкву? ─ Спитав перший.
─ Се дуже важне питання. Не тільки ти, але
міліони людей хотіли би дізнатись правди о тім
─ відповів другий.
Ніхто краще і лучше не розумів слів Ісуса
Христа, як самі апостоли. І безперечно, що апостол Петро розумів їх найлучше. Той самий Петро, на котрого католики покликуються, що Ісус
прирік побудувати на нім свою церкву, пише виразно, що вірні маютьвбудуватися в Божу церкву не на нім, але на Христі Ісусі. Ось його
слова: “Коли ви покушали, що солодкий є Гос-
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подь (Ісус Христос), приступаючи до Нього, до
каменя живого, людьми в правді відкиненого, та
Богом вибраного, і самі як живі каміння, будуєтесь на нім в духовий дім, в святе священство,
щоби приносити (*духові) жертви через Ісуса
Христа Богу приємні”. ─ 1 Петра 2 :3–5, перевід
О. Я. Левицького
Другий великий апостол Павло так само вчив,
що вірні мають будуватися в святу церкву на
Ісусі Христі, а не на Петрі. Ось Його слова: “Ви
вже отже не чужі і захожі, а спів ─ горожани святих і домашні Божі (родина Божа) збудовані на
підвалині апостолів і пророків, де наріжним
(угольним) каменем є сам Ісус Христос, на котрім уся будівля виведена росте у святу церкву в
Господі (Ісусі Христі), на котрім і ви будуєтеся
на мешкання Боже в дусі”. ─ Ефесян 2:19, перевід О. Я. Левицького
Отже Ісус Христос був тим, на котрім будувались всі члени Його церкви, Його тіла. (1 Коринтян 12:27) Ісус був для своєї церкви угольним
каменем, фундаментом, скалою або опорою, на
котрій мала будуватись уся будівля. Так вчили і
розуміли всі апостоли. Так поясняє апостол
Павло: “Бо ми помічники Божі, ви Божою рі
лею, Божою будівлею. По Божій ласці, що мені
дана, яко мудрий будівничий положив я підвалину, а другий будує на ній. Кождий нехай глядить, як на ній будує. Бо іншої підвалини ніхто
* Слово; духові ─ не знаходиться в найдавнійших рукописах.
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не може положити кромі тої, що положена, котрою є Христос Ісус”. ─ 1 Коринтян 3:9─11, переклад О. Я. Левицького
Той сам апостол називає Христа Ісуса скалою.
“Та не хочу, браття, щоби ви не знали, що всі
наші батьки… пили той самий духовий напиток. Бо пили з духовної скали, що йшла за ними,
а скалою був Христос”. ─ 1 Коринтян 10:1─4
─ Бачу мій приятелю, що ти сильно задумався, неначе щось нового чуєш, ─ промовив
другий, усміхаючись.
─ Так справді, ─ відказав перший. ─ Слова
апостолів такі прості і такі ясні, і так зрозумілі,
що дивуюся, чому ми, читаючи не розуміли сих
слів, і так легко дали впровадитися в блуд.
─ Нічого не діється без причини ─ відповів
другий. ─ Знай приятелю, що се мильне переконання католиків опирається на невірнім перекладі грецького слова “петра” в євангелії Маттея
(16:18), що означає скала. В наших Бібліях також мильно переведено се слово; як в старословянській, так і в переводі Куліша і Бачинського.
Всі були того переконання, що Ісус назвавши
апостола Симона каменем по грецьки “петрос”,
з чого зробили Петро, думали, що Ісус сказав,
що на сім камени, або що на Петрі, побудує свою
церкву. Під час, коли Ісус сказав зовсім інше.
Іменно, за се, що апостол Симон визнав Ісуса
Мессією (по грецьки) Христом і Божим сином,
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Ісус назвав його каменем, або одним з членів
своєї церкви. З таких як Симон, вірних членів
або живих каменів, Ісус сказав, що побудує свою
церкву на скалі або на собі. Він обіцяв, що сим
вірним Його членам не пошкодить ніяка сила.
Хотя би їх і убили, Він в своїм часі воскресить їх,
приверне їх до життя, і прийме їх до великої
слави і все, що Його, буде їх.
Що так Ісус сказав і се мав на думці, кождий
переконається наглядно, єсли тільки подати
вірний перевід слів, які сказав Ісус до Симона ─
Петра. Кождий з нас знає добре, що камінь а
скала се не є одно і те саме. Камінь може бути
різної величини, більший і менший. Скалою називаємо велику массу каміння, цілу гору, що сягає глибоко в землю. Скали ніхто не в силі зрушити або перенести на інше місце. До такої
скали порівнав Ісус себе. Хто увірує в Нього, що
Він є Мессією, Божим сином, котрий прийшов
на землю, щоби відкупити всіх людей від гріха і
смерти і піде Його слідами, сей стане на сильнім
фундаменті, неначе на скалі. Грецьке слово
“петрос” ─ камінь є мужського роду, а “петра”
скала є женського.
Ось слова: Одного разу Ісус спитав учеників:
“А ви за кого мене маєте? На се Симон ─ Петро
сказав: “Ти є (Мессія) Христос, син Бога живого”. А Ісус відповів: …“А я тобі кажу, що ти
єси “петрос” ─ камінь, ─ а на сій “петра” ─
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скалі, (себто на собі) збудую мою церкву, і ворота адові (гробу, мильно перевів пекольні) не
переможуть її”. ─ Маттея 16:15–18, перевід О. Я.
Левицького
Так бачиш, приятелю, де лежить блуд? Вони
помішали і взяли камінь і скалу за одно і то саме.
Люди не розуміли, хто був тою скалою. Та з
ними все не так. Вони скорше будуть віддавати
честь людям, і уважати їх за святих, як слухати
Ісуса і Його науки. Вона видалася їм за тяжка.
Бо справді тільки сі, що люблять Бога цілим
серцем, можуть йти слідами Христа і зносити великі невигоди задля будучуї нагороди. Але таких все мале число. Більшість священників покинула науку Христа, і з часом повстала з них
кляса, яку маємо нині у себе. Вони перенялися
зовсім світським духом. Бог знав, що так буде і
тому предсказав через свого пророка:
“Я насадив тебе, як добірну виноградину, як
найчистійше насіння. Як же се ти перемінилась
у мене у дикий відросток чужої виноградини?
Тим то хоч би ти вмилась милом, вживала багато солі, то безбожність твоя все явна буде, говорить Господь. …Здержуй ноги твої, щоби не
витоптували обуви, не давай горлу твоєму томитись спрагою. Ти ж кажеш: Не надійся ні! Бо я
вподобала собі чужих богів, так і буду бігати
слідом за ними”. ─ Єремії 2:21─25
─ Приятелю, єсли бачиш, що священники
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противляться науці святого Писання, ти не вражуйся тим. Се найкращий знак, що сповнилося
пророцтво Боже, що вже недалекий час, коли
прийде кращий день. Читай і студіюй святе Писання і ділай так, щоби було згідно з Божою волею.
─ Чи ти думаєш, що єсли би всі священники
були оповідали людям о тих пророцтвах, то держави не приготовлялися б нині до війни? ─ перервав йому перший.
─ Думаю, що ні! ─ Відказав другий. ─ Як раз
я хотів тобі тепер пояснити се питання а іменно:
ЧОМУ ДЕРЖАВИ ТАК РОЗПУЧЛИВО ПРИГОТОВЛЯЮТЬСЯ ДО ВІЙНИ?
Всі держави на світі приготовляються до нової
ще більшої війни. Ще більше горе, якого світ
досі зазнав, грозить всім в недалекій будуччині.
Та хто розуміє причину сього сей не буде тривожитись. Коли по війні зїхались до Парижа
представителі різних держав для уложення условин миру, один дипломат світа таке сказав:
“Старий вік з старим порядком скінчився. Ми
мусимо завести новий лад ─ порядок на світі”.
Будучи сього переконання, деякі дипломати старалися так учинити; бо вони виділи, що інакше
готові прийти ще до більшого нещастя. Се була
найкраща хвиля для священників використати
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сей психологічний момент. Вони, як Божі заступники (бо так себе називають) повинні були
на підставі святого Писання пояснити людям
значіння хвилі і сказати державам, щоби взяли
за основу мирових нарад науку Божого слова;
тоді певно держави не приготовлялися б до нової війни. Але священники, як кляса, не учинили сього, тому за існуючий теперішний стан є
вони одвічальні так, як ніхто другий.
Коли повстала Ліга Держав духовенство многих держав закликало одноголосно: Се політичний вираз Божого царства на землі. Вони повинні були знати, що се неправда. Як пригадуєш
собі 1923 року 150,000 священників або пастирів
різних віроісповідань в Сполучених Державах
цілий тиждень агітували по краю, щоби змусити
Сполучені Держави, щоби вони вступили до
Ліги. Вони говорили, що Ліга Держав зможе охоронити світ перед новою війною. Тут знову сповнилося пророцтво Боже: “Раз – у ─ раз говорять
вони моїм зневажникам: Господь сказав: Мир
буде вам. А всякому, що ходить в упрямстві серця свого кажуть: Ніяке лихо не прийде на вас. А
хто ж стояв у раді Господній? Хто бачив Його і
чував слова Його?... Се надходить буря гніву
Господнього, буря грізна і вдарить на голову
безбожних. І не відвернеться гнів Господень, аж
довершить Він і сповнить задуми серця свого.
Свого часу буде вам се розумно і ясно. Не поси-
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лав я тих пророків, а сами вони побігли… Коли
б вони стояли в моїй раді, то казали б людям
моїм мої слова і спиняли би їх від ледачої дороги
їх і від ледачих їх учинків”. ─ Єремії 23:17─22
Книга Одкриття (16:13) описує о трьох нечистих духах або науках, що виходять з уст змія,
звіра і ложного пророка, котрі ведуть всі народи
і держави до великого і останнього конфлікту.
Під словом змій розуміємо організацію Диявола,
що старається знищити людей Божих і знеславити Бога. Зміст сих наук є, що Бог є лгун, а Його
слово не достойне довір’я. Під словом: Звір розуміється видиму організацію Диявола ─ держави; Під словом: Ложний пророк розуміємо теперішні церковні власти. Всі вони разом своїм
поведенням наносять зневагу імени Божому і ведуть людей до розпуки.
Гідним є уваги, що пише кореспондент Шенгерд в своїм артикулі. Він каже, що як прийде
друга війна, то воєнні гієни не будуть вже почуватися безпечними. Послухай, що пише знову
пророк: “Ні срібло їх, ні золото їх не зможе врятувати їх в день гніва Господнього”. (Софонії
1:18) “Срібло на улицю повикидають, а золото
буде в них ні за–що; ні срібло, ні золото не здоліє
їх врятувати в день палкого гніву Господнього… бо вони були приводом до їх беззаконностей”. ─ Езекиїла 7:19
Хто хоче знайти поміч і мати радість в серці,
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коли побачить зближаючеся горе, як радить
пророк, нехай жиє чесно і справедливо. ─ Софонії 2:2,3
Та міг би ти спитати: Як можна бути щасливим і веселим, видячи, що надходять ще такі
горя? На се можу тобі відповісти тільки се: Сі
горя очистять людей, і вони спізнають тоді Бога
і будуть Йому із серця служити, і ─ будуть щасливі. ─ Софонії 3:8,9
ЧОМУ МІЖ ЖИДАМИ ТАКА АГІТАЦІЯ
ЩОБ ВІДБУДУВАТИ ПАЛЕСТИНУ?
Зрозуміти добре питання, чому жиди відбудовують Палестину як свою батьківщину, є корисно знати для всіх людей. Жиди були довгі віки
зневажувані і погорджувані всіма народами і
державами по цілім світі. Та послідними часами
народи стали більше толерантні, а тому жиди
повертають масами до Палестини. Як прочі
річи, про котрі я тобі згадував, так і се є сповненням пророцтва. Коли Бог мав вигнати їх з
Палестини, тоді предсказав, що будуть тяжко
переслідувані так довго, як довго зазнавали
Його ласк. ─ Єремії 16:18
Десятого дня, місяця Нісана (около початку
квітня) 33 року по народженню Христа, Ісус на
осляті в’їхав до Єрусалиму, і тоді, як представитель Бога, урядово відкинув жидів як нарід, або
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державу. Від часу існу вання їх яко народу, до сеї
хвилі уплило 1845 літ. Додати ще раз тільки як
предсказав пророк, числячи від 33 року,
прийдемо до 1878 року. Якраз 1878 року в місяці
червні відбувся в Берліні конгрес, котрого предсідателем був жид Лорд Біконсфілд, президент
міністрів Великої Британії. Тоді в перший раз по
довгих часах признано жидам право набувати
горожанство в Палестині. Та за протяг перших
сорок літ мало що учинено. Знаємо, що від смерти Ісуса Христа до часу, як упала послідна жидівська твердиня, уплило якраз 40 літ. Тому й
тепер мусіли уплисти ще сорок літ, заким щось
більшого могло бути для них учинене. І так
справді сталося. Сорок літ опісля або 1918 року
Британія на підставі уповажнення великих держав уділила жидам право відбудувати Палестину. І від тоді почалася праця на добре.
Жиди тепер поселяються в Палестині і мають
вже своїх 75 рільничих колоній. Вони заложили
кілька чисто жидівських місточок, як Тель
Авів, що числить 22,500 жителів самих жидів.
Місячно напливає до Палестини 3,000 чоловіка.
Вони сподіваються, що сього року осадовиться
там від тридцять до сорок тисяч нових осадників. Найбільше приїзджає їх з Росії, України і середущої Європи, найменше з Америки. Бог устами свого пророка предсказав, що так буде:
“Тим же то ось, приходить час, говорить Гос-
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подь, що вже не будуть казати: Так певно, як
жив Господь, що повиводив синів ізраїльських з
Єгипту, але: Так певно, як жив Господь, що повиводив синів ізраїльських з північної землі і з
усіх земель, куди їх був повиганяв; бо я заверну
їх ще в їх землю, котру наділив отцям їх”. ─ Єремії 16:14,15
Бог свято прирік Авраамові, що він навіки
унаслідить сей край, він і його потомки. (1 Мойсея 17,18) Се пророцтво почало щойно сповнюватись. “І спогляну на них ласкавим оком, і верну їх у рідну країну, й збудую їх там й не розвалю; і понасаджую, та не викореню. І дам їм
серце, щоб мене спізнали що я Господь; і будуть
вони моїми людьми, а я буду їх Богом; бо вони
обернуться до мене всім серцем”. ─ Єремії 24:6,7
Протягом кількох останніх літ жиди закупили
в Палестині 206,000 акрів землі. Бог предсказав,
що вони будуть купувати: “І купувати будуть ізнов поле на сій землі, що про неї кажете: Се пустиня без людей і без скота: Вона подана халдеям
на поталу. І будуть купувати поля за гроші, і записувати їх у книги, і печатати і прибирати свідків ─ у землі Бенияминовій і в околицях Єрусалиму і по містах Юдиних, і по містах Нагірних і
по містах Подільських і по городах Полудневих;
бо я заверну їх назад з полону, говорить Господь”. ─ Єремії 32:43, 44
Жиди ставлять доми; кождий про себе. Так
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пророцтво давно казало: “І будуть будувати доми і в них жити і насаджувати виноградини і
споживати їх плоди. Не будуть будувати, щоб інший там жив, та й садити не будуть, щоб хто інший споживав; дні бо в людей моїх будуть довгі,
як дні дерева й вибрані мої будуть довго користуватись працею рук своїх. Марно трудитись не
будуть, ні діти родити на горе; будуть бо родом
благословенним від Господа, а з ними і їх потомки”. ─ Ісаії 65:21–23
За послідних п’ять літ засаджено в Палестині
сотки тисяч дерев. І се також предсказано було
в пророцтві “Засаджу пустиню кедром, сосною,
оливним деревом і миртом; украшу степ явором, буком та кипарисом, нехай знають і бачать
і розумно всім буде, що рука Господня вчинила
все та, і Святий Ізраїлів се сотворив”. ─ Ісаії 41:
19
Сам Ісус сказав, коли жиди знову стануть мати
ласку у Бога: “Єрусалим будуть доптати погани
так довго, аж скінчаться часи поган”. (Луки
21:24) Часи поган скінчилися 1914 року, і від
тоді жиди показують в Палестині велике життя.
По численню ювілейних літ, які Бог запровадив у жидів через Мойсея, їх останним ювілейним роком є рік 1925. Як Бог обіцяв, так певно
по тім стане спливати на них велике Боже благословення. Се побачать і другі люди.
Та наперед жиди мусять спізнати Ісуса і приз-
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нати Його своїм Мессією. Мойсей був прообразом Христа. Він предсказав їм, що Бог Єгова підніме їм подібного пророка, як він, і того мають
слухати у всім і будуть через него благословенні.
Апостол Павло будучи сам жидом під впливом
Божим висказав пророцтво: “Бо не хочу брати,
щоби ви не знали сеї тайни, (щоби ви не були
самі в собі мудрими), що засліплення від части
зійшло на Ізраїля, доки не увійде повнота поган.
І так увесь Ізраїль спасеться, як написано:
Прийде з Сиону Спаситель, і одверне безбожжє
від Якова”. ─ Римлян 11:25,26
Є ріжниця між “часами поган”, а “повнотою
поган”. Під словом: “Повнота поган” розуміється повне число поган, котрих Бог вибере з поган; котрі з апостолами і прочими, що були вибрані з жидів, будуть становити з Ісусом Христом
одну царствуючу родину.
З сих пророцтв отже бачимо, що старому вікови з його порядками надійшов вже конець; що
тепер має початись новий порядок всього; що
від тепер Бог стане уділяти жидам свою ласку,
та що вскорі потім Бог стане зливати своє благословення на всі прочі народи світа.
─ Но, але як се вплине на прочі народи світа ─
спитав перший.
─ Саме якраз хочу відповісти на се ─ відповів
другий. ─ Іншими словами, ти хочеш довідатись:
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ЧИ НА СВІТІ МОЖЕ БУТИ СТАЛИЙ МИР?
Самі люди своїм розумом і своїми силами не
запровадять ніколи сталого миру на землі, але
за Божою поміччю, то так. Пророк, описуючи
час великого горя, що прийде на народи і держави, так каже: “А по часах тих царств Бог небесний здвигне царство, котре повіки не розпадеться, та се царство не перейде до другого народу. Воно повалить і поторощить усі царства, а
само стояти буди по віки вічні”. (Даниїла 2:44)
Тим сам можеш бачити, що зовсім точно, так як
предсказав пророк всі царства від недавнього
часу стали розбиватись на кусні; і всі прочі пророцтва показують, що Ісус почав вже усувати їх
з дороги, щоби на місце їх заложити Боже царство, що буде тривати вічно.
Апостол Петро написав також пророцтво. Він
описує наші часи і каже, що теперішний суспільний устрій промине серед великого горя наче
огонь. Се горе вже розпочалось і йде поступово
що раз дальше. Та додає: “Нових же небес і нової
землі по обітниці дожидаємо, в котрих правда
домує”. (2 Петра 3:13) Хто вірить в Боже слово і
старається совісно сповняти Його волю, сей
сповнить Його розказ: “Звіщайте між народами;
Господь царствує. Круг земний стоїть твердо, не
похитається; Він судить народи у правоті”.
(Псальма 96:10) Ісус Христос прийшов вже в
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друге на землю і є невидимо присутній. Він обняв вже в свої руки власть і став усувати царства Диявола, і тому на світі почалося таке горе.
Всі вірні Йому люди мусять тепер пояснити другим людям значіння сього і проповідувати, що
приходить царство Боже.
Сталий мир на світі може запровадити тільки
царство Боже під проводом Ісуса Христа або Месії. Всякі змагання людей запровадити сталий
мир на світі при помочи Ліги Держав або тим
подібних інституцій не увінчаються ніколи успіхом. Тепер надійшов час, коли люди мусять спізнати, що царство Боже наближилося. Ісус учив
молитись: “Нехай прийде царство Твоє. Нехай
буде воля Твоя, як на небі так і на землі”. Він
казав молитися усе, аж воно прийде в своїй силі.
Много людей відмовляло сі слова, але не щиро.
Та можемо бути певні, що молитва вірних Його
слуг зістала вислухана. Цар, наш Спаситель вже
є тут. Він обняв в свої руки власть і став її оказувати. Він обіцяв і ми можемо бути певні, що за
Його руководством запанує на світі сталий вічно ─ триваючий мир.
─ Так багато чую о царстві Божім, але я не розумію добре, що воно означає. ─ Будь ласка, поясни мені, єсли можеш ─ промовив перший.
─ Ти питаєш…
ЩО ОЗНАЧАЄ ЦАРСТВО БОЖЕ?
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Я тобі поясню ─ продовжив другий. ─ Царство Боже се царство, про яке Ісус научив молитись своїх учеників. Се царство буде на землі, і
кождий чесний чоловік заживе в нім повним
щастям і цілковитим задоволенням.
Жиди сподівалися, що вони заложать таке всемірне царство, і будуть ним ощасливлювати всі
народи. Вони опирали свої сподівання на словах
Божих, сказаних до Авраама. (1 Мойсея 22:15
─18) Сю обітницю повторювано опісля його потомка. Бог Єгова устами свого пророка сказав
Давидові: “І буде непорушний дім твій і царство
твоє переді мною во віки, і престол твій буде
стояти віками”. (2 Самуїла 7:16) Жиди тому думали, що Давид буде царем над цілим світом.
Много літ пізніше, коли ізраїльтян вже розсипано поміж поганські народи, устами пророка
Езекиїла Бог таке сказав: “І буде слуга мій Давид царем над ними, і пастирем усіх їх, і ходити
будуть вони в заповідях моїх, та й будуть певнити постанови мої і їх виповняти. І жити будуть вони в землі, що я наділив слузі мойому
Якову, де жили їх батьки. Там будуть жити вони
і діти їх та й діти дітей їх по віки; а слуга мій Давид буде князем над ними по віки”. Езекиїла
37:24, 25
Але жиди не розуміли сих пророцтв. Слово
“Давид” означає: “возлюблений, любимець”, а
правдивим любимцем Божим, котрого Давид
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тільки був прообразом, є Ісус, Месія або Христос.
Історія ізраїльтян і поведення Бога з ними є
повні всяких прообразів, котрі вказують на
кращі річи. (Жидів 10:1) Перше, заким Ісус міг
запровадити Боже царство, Він мусів відкупити
всіх людей. Сього довершив Він своєю смертю
на хресті. ─ 2 Тимотея 4:1
Перший чоловік, Адам, згрішив і стягнув на
себе і на всіх людей смерть і проклін. Чоловік
Ісус, Месія або Христос умер добровільно, щоби
бути відкупителем всіх людей. (1 Тимотея 2:5,6;
Жидів 2:9) По своїм воскресенню Ісус сказав:
“Дана мені всяка власть на небі і на землі. (Маттея 28:18) Бог назначив Його царем і обіцяв Йому дати царство. (Луки 22:29) Ісус учив своїх
учеників молитись, щоби прийшло Його царство. Не треба так розуміти, немов би вони могли
своїми молитвами стягнути скорше се царство,
але щоб через це могли осягнути відповідний
стан свого серця і отримати царство. (Маттея
6:10–13) Ісус в своїх науках робив на се царство
найбільший натиск. Він обіцяв своїм ученикам
що Він поверне вдруге і заложить своє царство.
Час той буде знаком, що для людей надходить
час благословенств. (Дії ап. 3:19─24) Се є то
царство, яке предсказав пророк Даниїл 2:44.
В слові “царство” міститься подвійне зна-
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чіння. Найперше воно означає царську або
правлячу родину. Друге означає підчинених, над
котрими царська родина управляє. Ісус Христос
і сі, що будуть злучені з Ним як члени Його тіла,
будуть становити царську родину.
Святе Писання називає існуючі держави звірами. Вони є організацією Диявола; позаяк він є
богом сього віка. (2 Коринтян 4:3,4) Невидима
часть диявольського царства складається з Сатани і зі злих ангелів, і вони є злими небесами,
як святе Писання їх називає. Видимою частю
царства Сатани є існуючі держави, котрі опираються на неправді і кривді. Сила і царство Сатани мусить бути знищене. На місце сього Ісус
Христос заложить нові небеса і нову землю, де
буде панувати правда і справедливість. ─ 2 Петра 3:13
Жиди ще й досі виглядають свого Месії, але в
своїм часі вони спізнають Ісуса і приймуть Його
за Месію. Жиди не хотять йти до неба. Вони й не
підуть. Бажання і надії їх сповняться. Месія,
Ісус, заложить всемірне царство на землі, і своїми видимими представителями зробить вірних
старозавітних пороків і патріярхів, котрих воскресить з смерти і зробить їх царями, або князями
по цілій землі. ─ Псальма 45:16
Ісус Христос і Його вірні послідувателі будуть
новими небесами. Старозавітні пророки, як совершенні представителі Христа на землі, будуть
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новою землею або будуть становити нову землю,
як каже святе Писання. Найпершим ділом
Христа буде покрушити і змести з лиця землі існуючі злі системи. Се діло вже розпочалося. ─
Одкриття 2:26,27
Тепер хочу відповісти на питання, коли прийде
се царство. Сим питанням все інтересувалися і
Християни і жиди. По словам пророка Езекиїла
маємо сподіватися його тоді, коли прийде Той,
що до сього має право; коли Він обнявши
власть, стане панувати.
По чім маємо пізнати, що надійшов Той, що
має право? На се відповідає сам Ісус, подаючи у
трьох євангелистах знак, по якім Його вірні мають спізнати, що Він вже прийшов. Іменно тоді
постане на світі велика війна, по ній прийде голод, помір, і трясення землі по місцях, і се буде
початком нищення царств Сатани, на котрого
руїнах буде напевно заложене царство Боже
Зауваж, що від кількох літ невеличке число
Християн так званих Дослідників Біблії невтомно проповідують, що наближається царство Боже, і що міліони тепер жиючих людей не умруть,
а перейдуть до сього царства. Сей факт не є нічим іншим, як сповненням слів самого Ісуса. Він
сказав, що Його вірні послідувателі будуть проповідувати тоді “сю євангелию царства по всій
вселенній на свідоцтво всім: і тоді прийде конець”. (Маттея 24:14) Грецьке слово “єванге-
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лия” означає радісну вість. Дослідники Біблії
оповідають людям о надходячім царстві Божім
і сею радісною вістю потішають униваючі
людські серця. Та вони не сподіються навернути
людей до Христа. Бо Він сам сказав, що вони мають давати тільки свідоцтво всім народам, щоби
люди знали, що надходить цар і Його царство.
Що ж повинні чинити люди, видячи те все ─
може спитаєш? Для них нема іншого виходу, як
покинути невірних і байдужих священників, що
не хотять проповідувати царства Божого, і розірвати з ними всяку стичнісь і самим взятися
до читання святого Писання і звідти пізнавати
Божу волю.
На конець хочу тобі, мій приятелю, пояснити
останнє питання:
ЯКОГО ЩАСТЯ МОЖУТЬ НАДІЯТИСЯ
ЛЮДИ ПО СІМ ЦАРСТВІ?
У відповідь на се можу тобі повторити тільки
кілька місць святого Писання, котрі, як певна
Божа обітниця, додадуть тобі надії духа і будеш з
довір’ям виглядати обіцяного Божого висвободження з сього горя і заколоту, які є і які ще прийдуть на світ.
Почавши від Адама, як його вигнали з раю,
люди не зазнали радості на землі. Та дякувати
Богу надходить день великої радості і щастя для
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людей, котре остаточно наповнить цілу землю.
Ми бачили, що держави і царства сього віка
опиралися на неправді і кривді. Царство Месії
буде справедливе. (Ісаії 11:5) Так також звістили
і ангели, коли Ісус народився в Вефлеємі: “Не
бійтесь, се бо звіщаю вам велику радість, що
буде всім людям: Се бо народився вам сьогодні
Спас (Месія), що (по грецьки) є Христос, Господь”. (Луки 10:11) Часть сих пророчих слів
сповнилася, а решта здійсниться в своїм часі.
Ось як ще пророк говорив о Нім: “Бо хлоп’ятко
народилося нам ─ син даний нам; власть на раменах Його; а дадуть ім’я Йому: Дивний, Порадник, Бог кріпкий, Отець будучого віку, Князь
мира. Царству Його і миру ─ спокою не буде границь. На Давидовім престолі і царстві він сяде,
щоб укріпити і утвердити його судом справедливим від тепер по віки”. ─ Ісаії 9:6,7
З сього можеш бачити, що Його царство буде
не тільки справедливе, але також Він буде великим Порадником і життє─давцем для людей.
Тепер всі люди обтяжені великими податками,
бо держави з недовір’ям відносяться одна до одної, і приготовляються до війни. За панування
Князя миру воєн більше не буде. “Станеться в
останні часи, що над усі гори гора Господня (гора є симолом царства) вознесеться і підійметься
понад горби, і поспішать до неї всі народи. І пійдуть многі народи і скажуть: Ходім, вийдемо на
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Господню гору в дім Бога Якова, а Він покаже
нам свої дороги і будемо ходити стежками Його,
бо з Сиону вийде закон, і слово Господнє з Єрусалиму. І буде судити Він народи, і картати буде
многих людей; і перероблять мечі свої на лемеші, а списи на серпи, та й не будуть більше
вчитись воювати”. ─ Ісаії 2:2─4
В теперішних часах більшість людей не має подостатком хліба для себе, під ─ час, коли мале
число богачів плаває в розкошах і достатках. В
царстві Божім буде інакше. Кождий буде мати
подостатком всього. ─ Йоіла 2:2─4
Від часу вигнання Адама з раю, чоловік мусів
працювати в поті чола, і земля замість плоду
приносила осет і тернє. Та в Божім царстві буде
інакше. ─ Ісаії 55:13; Псальма 67:5,6
В теперішнім часі міліони людей не має своїх
домів і мусять мешкати в чужих. ─ В Божім
царст- ві кождий буде мати свій власний дім, і
буде управляти своє власне поле. ─ Езекиїла
28:26; Ісаії 63:21,22
Тепер хто має гроші той не потребує працювати. В Божім царстві хто не буде працювати, не
буде їсти. ─ 2 Солунян 3:10
Тепер майже кождий чоловік є хворий. В Божім царстві ніхто на скаже: Я є хворий. ─ Ісаії
33:24
Тепер кождому тяжко приходиться жити праведно, то з вродженої склонности, то другий на
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зле намовляє. В Божім царстві Сатана буде
зв’язаний і не буде міг зводити народи. Кожде
добре діло буде винагороджене, словом все буде
сприяти до добра. “І повстане там дорога, а тая
дорога назветься дорогою святою; не буде ходити шляхом тим ні один нечестивий… хто буде
ходити тим шляхом, сей не зблукається, хоч би і
як був недоумний”. ─ Ісаії 35:8
Свята дорога означає дорогу, котрою Господь
буде провадити своїх людей до себе. Ніщо нечисте не буде там ходити; се значить не дійде до кінця дороги. Тільки сей, що буде старатись очистити себе, хоч би був і малоумний, такий зобачить дорогу праведности так ясно, що буде міг
там туди йти. Буде поступав праведно і буде
жити.
─ Ох, якби так було, як ти кажеш, то кождому
схотіло б ся жити на світі ─ промовив перший.
─ Приятелю, так і буде, ─ продовжав другий.
Бо Ісус Христос умер за всіх. Він своєю смертю
відкупив всіх людей, і кождий чоловік буде мати
з сього користь.
─ Як то, чи кождий піде до неба? Як ти розумієш се відкуплення? Прошу тебе не бери мені
сього за зле, що таке питання ставлю ─ виправдовувався перший.
─ Зовсім ні! Я радий, що ти поставив його ─
продовжав другий. Люди не раз чули сі слова від
священників, але не розуміли їх; бо скажу тобі
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правду, що навіть самі священники не розуміли
і ще тепер не розуміють, від чого Ісус Христос
відкупив людей своєю смертю. Зрозумій, що
Боже слово учить, що перший чоловік за свій
гріх стратив життя і перестав жити зовсім. І то
саме діється зі всіма його дітьми. Хто умирає, такий по правді перестає жити. Він не існує по
смерті; не так, як учать священники. Ні! І так
Адам і всі люди вже ніколи не жили би вдруге,
єсли би Ісус не був умер за них. Він своєю смертю
заплатив за гріх Адама і всіх його дітей, і тому в
своїм часі Він всіх їх оживить і приверне їм
життя. Всі умерші вийдуть з гобів. Се дивне ─
направду ─ ж? Але так учив Ісус Христос: “Не
дивуйтесь сьому, бо йде година, коли всі, що в
гробах, почують голос Сина Божого, ─ і вийдуть”. (Йоана 5:28) “Бо прийде Син чоловічий в
славі Отця свого, з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному по ділам його”. (Маттея 16:27)
Хто чинив добре, вийде у воскресення життя, а
хто зле ─ у воскресення суду. (Йоана 5:29) Хто
пішов слідами Його, сі будуть перемінені на духові істоти; будуть з Христом. А всі прочі вийдуть, як люди, і будуть на землі. Старозавітні
праведники воскреснуть совершенними людьми, а прочі відносно до свого життя будуть мусіли спокутувати і направити, що злого в своїм
життю чинили. Єсли будуть покірного серця,
направлять і постепенно прийдуть до совершен-
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ности; хто не упокориться і не схоче слухати розпоряджень Бога, такий умре вдруге за свій власний гріх і більше не воскресне.
*

*

*

Приятелю, ти видів, як Божі пророцтва сповнилися на час, знай ─ же , що також і другі сповняться, як було предсказано, бо се уста Бога
предсказали.
Хто зрозумів добре, що значить царство Боже,
сей повірить, що воно заволодіє всею землею.
Під пануванням Христа, або Месії люди отримають те, що утратили колись через Адама; будуть
могли жити і не вмирати ─ жити в щастю немов
в великім раю.
Так певно, як Бог живе на небесах, ми знаємо,
що в недовгім часі злу буде кінець. А що Бог дозволив на зло, се показує на Його мудрість, бо через се чоловік спізнав, що значить гріх. Досвід
на собі самий найлучший учитель. Коли люди
спізнають Бога і Його плян, тоді кождий чесний
чоловік буде схотів почитати Бога і Його слухати; бо через се отримає від Нього благословення.
Нині кождий розумний чоловік знає, що як
довго панує самолюбство, так довго не може
прийти до лучшого.
Чому ж не покинути тонучий корабель, а звернутись до Того, що не тільки обіцяє, але також
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сповняє ваше бажання? Святе Писання вчить,
що тих, хто шукає правди і справедливости, Бог
хоронить і заховає в своїй опіці в час наближаючогося горя. “І введу ту третину в огонь і розплавлю їх, як плавлять срібло, і очищу їх, як чистять золото: Вони будуть призивати ім’я моє, а
я вислухаю їх і скажу: Ось се мій нарід, а вони
будуть казати: Єгова ─ се Бог мій”. ─ Захарії
13:9
Царство небес наближилось. Святе Писання
каже, що жиючі тепер на землі будуть мати нагоду перейти із сього віку до царства Божого і
жити і прийти до совершенности. Тому тепер кажемо, що міліони людей скористає з сього і будуть жити в сім царстві.
Хто вірує в се буде щасливий. Він скаже й другому, що наближається час великого щастя. Хто
так чинить, сього називає пророк послом миру.
─ Ісаії 52:7─9
Бог дав видіння Йоанові, як буде в сім царстві:
“І я Йоан бачив місто святе, новий Єрусалим,
що сходив від Бога з неба, приготований, як невіста украшена свойому чоловікови”. Місто є
символом царства; Єрусалим се Божа організація. І каже дальше таке: “І чув я голос з неба великий, що говорив: Ось оселя Божа з людьми і
буде мешкати з ними, а вони будуть Його люди,
і сам Бог буде з ними, Бог їх”. Царство Месії має
за ціль примирити людей з Богом, і тоді “Бог
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обітре усяку сльозу з очей їх; і смерти більше не
буде; ані смутку, ані крику, ані болю не буде вже;
перве бо проминуло. І рече Сидячий на престолі;
Ось усе роблю нове, І рече мені: Напиши: Сі бо
слова правдиві і вірні”. Одкриття 21:1─5
Єгова предсказав сей стан довгі віки перед тим
такими словами: “І приладить Єгова на сій горі
(в царстві Месії) гостину для всіх народів із товстих страв гостину з шпигу в костях із самих вин
чистих… Потоптана буде смерть по всі часи, і
повтирає Господь сльози з усіх лиць, і здійме
ганьбу з свого люду по всій землі; от так говорить Господь; і скажуть того дня: От так говорить Господь; і скажуть того дня: Ось він наш
Бог. На Нього ми вповали, і Він нас спас. – Ісаії
25:6─9
*
*
*
От се приятелю маєш моє пояснення, чому я,
помимо, що немов чорна хмара нависло зближаючеся горе над світом, чуюся вдоволений і щасливий через мою віру в пророцтва. Я немов вже
бачу кінець сеї катастрофи і виджу новий кращий лад, коли благословення прийде всім, що
його бажають. Я прошу вас набратися мужності,
і інформувати себе більш повно з цих предметів,
як вони чітко викладені в Біблії. Моя радість в
Господі, і в його прекрасному забезпеченні
людства. Міжнародна асоціація студентів Біблії
видає серію книг, що пояснюють всі ці пророцт-
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ва Біблії детально. Ці книги є “не тільки бібліотека, але і скарб мій”. Вони не є продуктами розуму самолюбних людей, а обʼєднують в простій
формі Писання в світлі пророцтва. Єсли ти постараєшся о сі книжки вони будуть для тебе скарбом, якого не схочеш опісля за ніщо в світі проміняти. Сі книжки є дуже дешеві, і я раджу тобі,
щоби ти купив собі їх.
Сердечно дякую за твою щирість відповів
перший ─ як скоро прийду домів, то першим
моїм ділом буде, сей час написати до товариства
по книжки; а ти будьласка подай мені ще назви
тих книжок.
Ось такі книжки є на українській мові – відповів другий:
Гарфа Божа.
Божий План Віків.
Намет тінями лучших жертв.
Міліони з людей тепер жиючих ніколи не помруть!
Пекло ─ що воно є, хто там є?
Світ в заколоті! Чому?
Другий прихід Христа!
День пімсти.
Царство якого всі бажають!
Потіха для людей!
Яка боротьба на небі, або дискурсія між священниками а Дослідниками Біблії!
Книжка Сотворення (історія світа на протязі
48,000 літ, представлена в картинах)
Міліони Тисячоліття ( духовний співаник)
Вартова Башта (місячний журнал)
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ПЛЯН ВІКІВ
Сам заголовок вказує на зміст книжки, а іменно, що
віки поступають по собі після певного пляну Богом уложеного. Книжка доказує віродостойність святого Писання, вказує на єдність і повну згоду між всіма писателями святого Писання, вказує дорогу і спосіб, як повиннося студіювати святе Писання. Подає розумне пояснення чудес, і розбирає о предметах, котрі інтересують
всіх людей, як: Земська ніч гріху закінчиться ранком радості; Існування розумного Сотворителя доказано; Біблія, як Боже об’явлення розважана розумово; Доби і віки
зазначені в розвою Божого пляну; Тайна закрита від віків і родів тепер відкрита святим; Поворот нашого Господа і ціль сего; Ново─настання всего; Чому Бог дозволяє на зло? Судний День 1,000 літ довгий; Викуп і привернення; Духові і людські природи віддільні і ріжні;
Три дорозі: 1.Широка дорога; 2. Вузька дорога і 3. Свята
дорога; Пояснення рисунку представляючого Плян Віків; Царства сего світа і день Бога Єгови. Ся книжка поясняє вдоволяючо і розумно, як рід людський відкуплений Христом буде спасенний.
Полотняна оправа, сторінок 400, ціна 75 центів.
Пишіть на адресу:
WATCH TOWER BIBLE &TRACT SOCIETY
Ukrainian Department
18 Concord St. Brooklyn N. Y. U.S.A
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ГАРФА БОЖА
Ся книжка виясняє десять головних правд, які містяться в Біблії або святому Писанні. Іменно: Сотворення чоловіка; Справедливість Богом оказана; Обітниця дана Авраамові; Рождество Ісуса Христа; Викуп
зложений за людей Ісусом Христом; Воскресення Ісуса з
гробу; Тайна відкрита; Поворот нашого Господа Ісуса
Христа; Прославлення Церкви і Привернення людей до
первісного стану щастя.
Предмет так уложений, що кождий може легко все порозуміти. Мова легка до зрозуміння. Сю книжку повинен перечитати кождий, єсли хоче знати, чого учить
слово Боже. Ся книжка є для молодих і старих. Так Хрис
тиянин, як і кождий думаючий чоловік повинен її перечитати. Доказує фактами науковими, що надійшов час,
що одна частина людей прийде через велике ще горе і не
вмре, а буде жити во віки на землі. Сю книжку можна
дістати на різних язиках.
Сторін 384; ціна всього 65 центів.
Пишіть на адресу:
WATCH TOWER BIBLE & TRACT SOCIETY
Ukrainian Department
18 Concord St. Brooklyn N. Y. U.S.A
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ДРУГИЙ ПРИХІД ХРИСТА
Ся книжечка поясняє найважливішу річ для кождого
віруючого Християнина. Всі Християни дрожали на
саму згадку про другий прихід Ісуса Христа. В сій книжочці пояснено, в який спосіб приходить Ісус Христос,
коли і чи люди будуть Його бачити?
Поясняє, для чого Він приходить? Який буде “суд” жиючих найперше, а опісля мертвих. На підставі святого
Писання і історичних подій подає розумне і вдоволяюче
пояснення приходу Ісуса Христа.
Не прочитавши сеї книжечки чоловік не може зрозуміти сего так важного питання, як також не в силі зрозуміти сего замішання на світі, і не знає, який буде кінець сему.
Сторін 64, ціна 10 центів
Пишіть на адресу:
WATCH TOWER BIBLE & TRACT SOCIETY
Ukrainian Department
18 Concord St. Brooklyn N. Y. U.S.A
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ФОТО ─ ДРАМА СОТВОРЕННЯ
Ся книжка, одинока того рода, котра поясняє сотворення землі та взагалі подає вірну історію на протязі минувших 48,000 літ, як також вияснює пророцтва на 1,000
літ наперед. Книжка старанно видрукована на добірнім
папері, об’ясненнє ілюстровано.
Сім днів творення землі Богом, є найкрасше вияснено
і представлено на підставі науки, 380 ілюстрацій, сторін
196. Ціна в паперовій оправі 35 центів; в полотняній 85.
Пишіть на адресу
WATCH TOWER BIBLE & TRACT SOCIETY
Ukrainian Department
18 Concord St. Brooklyn N. Y. U.S.A
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СВІТ В ЗАКОЛОТІ ЧОМУ? РАТУНОК
Описує, чому є дозволено зло на світі; хто сотворив
Диявола? Чому Бог не уб’є Диявола? Поясняє, що значить “конець світа”, хто є несмертельний, де знаходяться померші і коли вони ожиють і вийдуть з гробів і
на що? Поясняє, яка користь для всего світа із жертви
Ісуса Христа, яку Він зложив на хресті, описує привернення людей до первісного щасливого стану щастя в
раю, коли се станеться, та чому на світі тепер такий заколот.
Сторін 64, ціна 10 центів
Пишіть на адресу:
WATCH TOWER BIBLE & TRACT SOCIETY
Ukrainian Department
18 Concord St. Brooklyn N. Y. U.S.A
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ВАРТОВА БАШТА
І
ВІСТНИК ПРИСУТНОСТИ ХРИСТА
Сей журнал був заложений в англійській мові 1879
року. Тепер виходить він на ріжних язиках і що місяця
приносить велику радість читаючому. Поясняє святе
Писання і подає відповідні науки. Роз’ясняє місця святого Писання, котрі на перший погляд є незрозумілі.
Словом, хто хоче розуміти святе Писання, повинен читати сей журнал. Він заступає головно і боронить правду, що Ісус Христос яко духова істота найвисшого степеня по Бозі є вже вдруге присутний на землі і закладає
своє царство. Виходить раз в місяць і коштує $ 1.00
Пишіть на адресу:
WATCH TOWER BIBLE & TRACT SOCIETY
Ukrainian Department
18 Concord St. Brooklyn N. Y. U.S.A

