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Царство якого всі бажають!

БАЖАТИ чогось, значить: хотіти або за чнм-сь ту*- 
жити, аби його мати і тим тішитися. Хто бажає 

чогось або хоче, сей докладає всіх сил, аби се посісти і 
користати з сего. ’

Царством навиваємо політичне тіло, котре управляв 
або рядить краєм на підставі законного уноважненпя.

Царство, якого всі бажають, се політичне тіло, яке 
управляло би або рядило на підставі угіоважнення і 
« кивало своєї сили 'або власти по правді і в енраведли- 
іфсти, аби принести добро і щастє всім людям.

6 три найважнійші річи, за якими люди всегда тужи
ла і котрих бажали мати, се: жите, воля-свобода і 
іцастй! Аби їх осягнути- і мати люди заводили ріжні 
форми царств. Під тим 8глядом учинили деякий поступ; 
азе тепер, по довгих змаганях многих століть найму- 
дрійші мужі світа говорять отверто, що теперішній ци 
вілізації грозить цілковита загибель.
ЯК ЗАДИВЛЯЮТЬСЯ НА ТЕПЕРІШНІ ОБСТАВИНИ НАЙВИЗ

НАЧНІШІ МУЖІ ДЕРЖАВНІ?

; Давнішнє, соли хто говорив о'невідрадних обставинах 
і їх прибільшував або, єсли розповідав о безенльноети 
царств, ссго називали радикальним песимістом, котрий 
бачить все в чорнім світлі. Тепер не тав. По правді 
піхто не може сказати, аби і такі мужі, яв: Джордж 
Дльойді бувший президент Вудров Вілеон, Рамсей Мек- 
донадд, Др. Бройльсфорд і другі їм подібні' були радикаль
ними песимістами. Цілий світ уважає їх за найвизнач- 
нійших державних мужів. Ось як вони вис-щзуготші 
про теперішні обставини світа:

о
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..В історії Европи і світа починається новий період, 
але таким страшним нещастєм, якого люди що не памя- 
тають, від коли жиють.“ —  Лльойд Джордж.

„Европа ще не уснокоїлася. Там нема мира. їїрави- 
тельетва о безсильні. Вони бояться що побудь почати, 
тому стоять безрадно і дозволяють, як все йде до щораз 
гіршого." —  Рамсей Мсндоналд.

„Аеропляни, трійливі ґазп і ненависть то все в суміш 
віщують неминучу загибель цивілізації. Америка при
готовляється до війни на такі великі розміри, що в істо
рії світа нема чогось подібного. Наша цивілізація ва’- 
гине, єсли не постараємося о мир між всіма державами 
і народами.“ —  Фр. Й. Ліббий. військовий авторитет.

„Побоююся, що світовії грозить нова катастрофа, єсли 
завчасу не зарадимо. Катастрофа, супроти котрої давші 
була нічим. Найблизша війна може знищити цивіліза
цію, єсли . не будемо чогось ділатиА — Лльойд Джордж.

НАША ЦИВІЛІЗАЦІЯ ПОГАНСЬКА —  РАЙ ДЛЯ ДУРНИХ

„Перед віііиою люди часто хвалилися, що наша куль
тура є християнська. Та війна показала, що наша куль
тура є поганська." —  Др. Вернард Й. Бслл.

„Ми тепер па роздорожу і ніхто' не знає, кудою іти.."
•— Г. Дж. Веллс.

„Будуцність дуже темна. Наша цивілізація вступила 
в сумерк." —  Др. Г. І .  Брейльсфорд.

„Ніхто не може заперечити, що світ є дуже хорий і 
то може смертельно." —  Сер Ф. Гіббс.

„Я думаю і то зовсі.ц певно, що єсли прийде -до дру
гої, такої війни* цивілізація не нідвигнеться ніколи з то
го." —  Вісісавнт Грей.

„Ми жнемо як той „дурний в раю," для котрого і 
найгіршу видається найкращим. Під кличем „будьмо 
приготовані" мілітаристи но цілім світі наганяють всіх 
до страшної війни неначе потоп." —  Ф. В. Смит.
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„Слідуюча війна потреває лише кілька днів. Як гово
рю, так думаю. Але в тих кількох днях Лондон і Париж 
будуть зметені з лиця землі за помочю а'таків з воздуху, 
як се упляпували в головних кватирах воєнних." — 
В, Л. Варден в Лопд. часописи Мейл.

Говорячи о безвихіднім положеню світа, був. прези
дент Вілсои сказав: „Переживаємо часи великої трево- 
ги і заколоту, коли чорні хмари нависли над світом. 
Здається, непаче-би хто випустив які великі маторияль- 
иі сліпі сили, котрі довший час були звязані і перетри
мувані." ИЕУДАЧА ЦАРСТВ — ХОРІ

Па цілій земли не находимо тепер ні одного царства, 
котре задоволяло би більшість своїх горожан. В многих 
державах управляють тепер диктатори, (що в своїх ру
ках держать необмежену вдасть). Цілий світ майже 
збанкротував. Визначні мужі в світі виступили з ріж- 
ними плинами, які мали би на ціди запровадити новий 
рід управи людьми, але все надармо.

Представителі ріжних держав і провідники політичних 
партій відбували ряд конференцій, де старалися зрефор
мувати свої царства; але все надармо. Кричали всі, що 
Ліґа Націй, союз держав, буде спасителькою цілого сві
та, але тепер богато людий говорить вже поважно, що 
вона не може осягнути ссї ціди.

УПАДОК ФЕДЕРАЦІЇ ЦЕРКОВ

„Церкви" ріжних віроіегіовідань пішли слідами там- 
тих. Заложився Всссвітішй Рух Церков із всіх вір на 
світі, і здавалося, що становив світлу організацію. 0- 
иісля відкликалися вони до публики, аби зложила гро
ші в сумі 336,547.724.26, при помочи котрих обіцш- 
кали навернути цілий світ. Одно, що їм удалося, сс зі
брали від людий досить велику суму. Але тепер і сси 
союз розлетівся. Все. скінчилося великою исудачото.
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Чи для думаючого чоловіка но виглядав се, що люді 
ДІЙШЛИ взко до вершка своїх змагань, аби запровадим 
царство, котре було би людям до серця І ЇХ  ВДОВОЛЯЛО 

Звичайно так е, що безрадність чоловіка с, найкращо? 
нагодою для Бога (йому помочи). Бог напевно пере
веде свій ллянг у своїм властивім часі. Через свого про
рока Він сказав: „Як небо висше землі, так дороги мо’. 
виспіє доріг ваших і задуми мої висше задумів ваших." 
„Так і слово моє, що виходить із уст у меле, —  до мене 
не вертається в порожні (песповиене), але чинить те. 
що мені згодно, і довершує те, чого я післав його." — 
Ісаїя 55:9,11.

В ЧІМ ЛЕЖИТЬ НАДІ Я ДЛЯ СВІТА?

Через кілька десяток літ маленька громадка правди
вих Християн, не уважаючи на давні свої віроіеповіда- 
ия, докладала всіх своїх сил, аби поучити людий, що 
говорить св. Письмо або Біблія о причині заколоту на 
світі і о рахунку з того. За увесь той час тільки мале 
число людий чуло о сім, але маси людий но знали, буду
чи повстримувані перед тим через людий, котрі називав 
ють себе проповідниками, священиками, докторами тео
логії і т. д., кажучи, що вони в учителями Слова Божого, 
але рівночасно не кажуть людям думати о нім. Та тепер 
світ починає їх пізнавати. Від часу, як люди опинилися 
в безвихіднім положені», велике число людий починає 
слухати, чого учить св. Письмо, а Дослідники сз. Письма 
доставляють їм літератури, котра допомагає їм нерозу
мі™ Слово Боже. Здорово думаючі, так мущшш як жси- 
щипи, починають пізнавати, що єдино Найвисшс Єство, 
Бог, може снасти світ перед цілковитим упадком. Цілою 
сої книжечки як і подібної літератури, котру видао Між
народне Товариство Дослідників св. Письма, о допомозі! 
людам, аби вони самі пізнали, якого рода царство Бог 
наміряє заложитн на землі, яке вдоволило би всіх людий.
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Просимо сердечно, аби кождий,' що читає) застановив
ся добро над всіма точками тут порушеними і сам Лоро-' 
копався о" типе, перечитуючи уступи із  Єв . Письма, які 
найде; в своїй Біблії. Св. Письмо, Біблія, є дана чолові
ковії на науку. Тенор як раз надійшов час, що маємо' 
її розуміти. Коли тепер читаємо св. Пиьмо в світлі про
роцтв, котрі що день сповняються, переконуємося, що 
се є слово Боже, і що Бог бгова приготовав ратунок, 
коли всі людські нещастя будуть цілковито усунені 
з землі. Па доказ, що Бог постановив у відповіднім часі 
залежите на світі царство правди і справедливосте, ко
тре буде благословсннем для людий, Він тав сказав че
рез свого пророка: „Бо хлрпятко народилось нам —сип 
даний нам; вмети (царська) на раменах його, і дадуть 
імя йому: Дивний, Порадник, Бог кріпкий, Отець буду
чого віку, Князь мира. Царству його і миру його не 
буде границь (кінця),“ —  Ісаїи 9:6,7.

ГОЛОВНІ ОСНОВИ ДОБРОГО ЦАРСТВА

Головними основами доброго царства є: аби "управи-, 
'тоді і урядники були чесні і несамолюбні, І ХОТІЛИ ЧИ- 
ШІЇИ як найбільше добро своїм горожанаи, і дальше, аби 
мали силу се бажаніш перепровадити в чин справедливо 
і безстороннє.

Знаємо, що нині самолюбство є тою головною силою, 
котра щубудзкає чоловіка до праці. Отже з того закліо- 
ченне, що. одинокий вихід, аби мати ідеальне царство, 
котре заспокоїло би бажання людий, потреба, аби була 
правитсльственна або управляюча .вдасть, котра була би 
совершенною. Кождий з тим згодиться. Ми хочемо до-. - 
казати, і кождий, хто читає і вірить св. Письму, пере
конається, що Бог приготовив завести совсршенне нер- 
фектне. царство, котре заспокоїть всі бажання і вимоги 
людиІІ. ца яемди. Чому воно не , сталося скорше, длячого



пасмо .його сподіватися взагалі, коли і в який спосіб 
увійде воно в штате, можна зрозуміти тільки тоді, коли 
пригадаємо в коротці історію чоловіка і покажемо при
чину, чому світ опинився в такім прикрім положенню. 
Сей доказ не опирається па людській мудросте, але на 
слові Лайвиснюго Сства, Бога, і тому нічим не дасться 
збити.,- „

ПЕРВІСНИЙ ЧОЛОВІК

О порвім чоловіці св, ІІисьмо говорять таке: „І сотво
рив Бог чоловіка в свій образ . . .  і рече до них Бог: 
плодіться і намножуйтесь і наповніть зсмлюї" (1. Мой. 
1:27,28) „І насадив Бог сад у Едемі на воетоці і осадив 
там чоловіка, що його сотворив." (1. Мой. 2:8) Будучи 
образом Бога чоловік був совершснний. Всі діла Божі 
е совсршениі. (5. Мой, 32:4) Перший чоловік, будучи 
на подобу Бога, отримав панованне над всім,- що було 
на земля, і дана була йому також вдасть приводити на 
світ совершснну расу людий і залюднити нею землю, і 
управляти ними в спосіб їм пригожий. —- 1. Мой. 1:28.

' сліс" 'уу 1 ' 1 . , V /■;: ' 7:> :у.Ауу' -
ЧОМУ ЧОЛОВІК УПАВ?і-'

Бог слушно вимагав від чоловіка, аби сей був вповні 
послушний Його законові!, аби в сей спосіб міг випро
бувати його вірність і праведність. (1. Мой. 2:16,17) 
Люцифер могучий ангел був в Едемі, в Божім городі. 
(Езек. 28:13) Він довідався, що чоловікови дана зіста- 
ла вдасть і сила залюднити землю і залежите царство. 
Він попав в гордість і сказав собі: „Рівнею тому зро
блюсь, що Вссвишним зветься." (Іса. 14:12-14) Він 
забажав мати своа царство, а щоби дійти до сего ужив 
хитросте і підступу, аби в сей спосіб моя: порівняти 
чоловіка з Богом і опісля над ним запанувати. В сій 
ціди ужив він змія і промовив через него і так. ошукав 
Епу, Вія сказав Еві, що Бог не хоче дати ні її ні А-
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дамови знати веего, до чого вони мали право, і що воли 
з'їдять заказаний овоч, будуть такі мудрі, як сам Бог. 
Ева переступила Божий закон. { І . Мой. 3:1-6) Адам 
добровільно поповнив як би: самовбивство.' Видячй, що 
він буде відділений від Евя, бо знав, що вона мусять 
умерти, він вибрав лучіпе іти за нею, чим лишитися 
самому. Його ніхто не ошукав. Він з розмислом' пере
ступив закон. (1. до Тим. 2:14) Послідовно До свого 
поставленого закону Бог Єгова засудив чоловіка на 
смерть і вигнав його з раю. Сей судейський вирок « 
описаний в 1. книзі Мойсея 3:17-24.

Через сей засуд чоловік утратив своє совсриіспство, 
утратив своє право до життя в мирі і в щастю. Він 
пішов на недокінчену землю, де мусів провадити борбу 
в елементами. Бог виконав свій засуд в сей спосіб, що 
Адам мусів живитися нееовершенного поживою. .Сей 
процес смсрти иродовжався через 930 літ, при кінци 
котрих Адам цілковито умер. Потім, як опустив рай, 
народилися його всі діти, Родичі, будучи під осудом 
емерти і умераючі, само собою і їх діти мусіли народи
тися несоверщенні. Тому читаємо слова пророка, котрі 
відносяться до всіх людий: „Ось бо я  в беззаконню ро
дився і в грісі почала мене мати моя." (Псал, 51:5) 
Кождий чоловік родиться несовершепний, тому всі є 
грішниками." —  ІІослапнє Ап, Павла до Римлян 5:12.

•ОБІТНИЦЯ єгови
Літа минали, а число Адамових потомків всегда взро- 

' стало. Деякі з них хотіли мати царство правди і спра
ведливості!, підчас коли другі ішли від злого до гіршого. 
Тоді Бог учинив обітницю Авраамови, що Вій поблаго
словить його і його насінне: „І благословляться в тобі 
всі племена землі." (1. Мой. 12:1-5) Аби запевнити 
людий, що Він виконає свою обітницю, Бог потвердив

Царство якого осі бажають



її своєю .присягою. (1. Моя. 22:14-18) Бог Єгова всс- 
;гда додержав своїх обітниць. Він сказав: „Я бо Господь 
Бог ваш і не 'зміняюся/1' (Жал. 3:6) „Я  бо сказав ~  

'і  доведу се до кінця; призначив—-і здійсню.11 Іса. 4 6 :І І .
Бог все чинить у свій властивий час., Коли подумаємо, 

ідо день у Нею, як у нас тисяча літ (2. Петра 3 :8 ), і 
що від часу, як на чоловіка запав засуд смерти, не ми
нуло ещо 7.000 літ, тоді-час на довершене. Божої обіт
ниці не б довгий., В своїй совершеиній премудррсти, як. 

'пізнаємо її тепер з його Слова, .Бог дозволив, що дран
ими на світ міліоии людии і дав їм пізнати на собі, са
мих йогубні наслідки гріха; а рівночасно з. тим . Бог 
постепенно і маестатично виконував свої иляни і при
готовляв все під заведене царства, через котре, мало би 
прийти благословенне на всі роди землі.

" г ' ‘ ВЗІРЦЕВЕ ЦАРСТВО

Бог бігова' з’організував Ізраїля в державу, царство, 
і сій державі або царству Він, дав книгу, кодекс, совер- 
шеннііх законів. Він обіцяв їм, що с.сли будуть нослу- 

,шні його законам, стануться його особливашм скарбом, 
жемчугом,; понад всі инщі народи і, що бели заховають 

„його ирикази, будуть мати вічне дайте, а з тим прийде 
свобода-воля і щасте. — 2. Мой. 19:5,6; 3. Мой., 18:5.

Авраамови була дана обітниця, що в його насіню бу
дуть благословенні всі роди землі. (4. Мой. 18:18) ІІі- 
знійше сю обітницю ограничено до поколіня Юди, потем
ків Авраама. Бог запевнив, що із сего поколіня вийде, 
великий володар, цар. „В Юди не похитнеться берло 
між коліньми, аж прийде Шільог, і до ного згромадять

с я  всі люди.11 (1. Мой. 49:10 Євр. текст) Тільки пра
витель, цар, може держати берло, скипетр; длятого берло 
с'символом власні володіти і управляти або законний 
титул до пласти.

10  ''Царство я т о і с с і  бажають



Шільог є одно з імен, котре відносилося до Христа, 
Мессії; тут маємо невбиту обітницю, що будучий воло
дар має вийти з дому Юди. Давид походив з сего ноко- 
ліня; і як вій став царем Ізраїльським люди думали, 
що вій е тим обіцяним царем. Його імя означає розлю
блений; і вій був типом, прообразом Христа, возлюбле- 
ного Сина Божого, Він був прообразом, в який спосіб 
виросте царська лінія. По Давиді наступив його син 
Соломон, наймудрійший із всіх людий, котрого паковане 
принесло великий добробит і мир, і було знане всім. 
Соломон представляв Мессіго і його славне нанованнс. 
Нашими словами, Бог ужив тут Соломона, аби показати 
через него на правдиве царство, через котре спливе на 
людий благословенне,.

Ізраїльтяни не заховали закону, тому не могли отри 
мати обіцяного благословення. Причина, чому вони н< 
заховали закону була їх иесовершснніеть. Розуміється 
Бог знав, що вони не заховають його закону. Ціль його, 
даючи закон, була ся, аби показати твердого карку Жи
дам, що вони самі не можуть завести совершешюго цар
ства; що їм потрібко мати совершенного Посередника,, 
котрий наперед мусить статися їх Відкупителем, а опі
сля їх Царем. Тому Ап. Павло і говорить, що одною 
з причин, чому закон завіту був їм даний, було се, аби 
він стався для них учителем, аби показати Жидам до-  ̂
рогу до Христа. —  до Галат 8:24.

ПАНОВАННЄ ЩИДІВ НАД СВІТОМ НЕ УДАЛОСЯ ,

Ізраїль раз но раз переступав завіт, угоду, яку за
ключна був з Богом. 8а пановання царя Зсдекії Бог до
зволив, аби Ізраїль упав,)  стратив свою державу. До 
царя сеї держави Він~сказав: „Здійми з голови коропу' 
скинь царський ^вінедь! се вже минулось: угору пійде 
низьке, униз високе],. Скину, скину, скину і не буде 
його, аж прийде той, хцо має до сего право і кому від-

/(щ кт во якого осі бажають 11
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дам його.44 (Езек. 21:25,26) Доки не прийде Богом на
значений цар, так довго ніхто в світі не має законного 
права управляти землею, ані не може правити по правді 
і справедливо. '

ПАНОВАННЄ ПОГАН НАЧАЛОСЯ 606, Р. ПЕРЕД ХРИСТОМ

Упадок Зедетсії* наступив 606, р. перед Хр. Від ссго 
часу Бог дозволив Поганам (Язичникам), аби вони до- 
ложили всіх своїх старань і завели царства, які відпо
віли би бажаням дюдий. Перше всемірне царство зало- 
яшв Павуходоносор. Його повалили Жодо-Персй; потім 
прийшли Греки, а по пйх прийшла Римська імперія. 
Всім тим не удалося завести царства такого, що. вдово
лило би всіх ліодий; всі се признають.

Коли Ісус прийшов до Жидів, деякі з них ириняли 
його .як великого Мессіїо. Коли Він в’їхав до Єрусали
му і представив їм себе як царя, його ученики і сторон- 
ники думали, що Він прийшов тоді, аби залежній своє 
царство, через котре прийде благословенне на всі роди 
землі. Коли Його розняли, вони тим дуже розчарували
ся і були смутні і в заклопотана). Навіть його ученики 
говорили) „Ми надіялися, що се той, що має спасти 
Ізраїля.“ (Пука 24:21) Ісус воскрес і по 40 днях воз
нісся на небо. Десять днів пізнійше, в день т. за. нятн- 
десятниці Бог через свого духа обявпв Апостолам, чо
му Ісус умер і воскрес.

Спосіб, як запровадити на світі мир і добру волю між 
людьми, було для всіх по той час-тайною; Тоді Апостоли 
пізнали, що перш, чим мали прийти бажані благосло
вення, Ісус мусів приготовити або заслужити велику 
жертву викупу. Мусимо наперед зрозуміти дещо о вели
кій жертві викупу, аби ми могли бачити, як се царство 
якого всі люди бажають, може бути наложене і як воно 
може принести людям, сі благословення. Коротенько 
розбиремо найважніііщі точки Божого пляну.

Перство у,кого всі бажають
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ВІДКУПЛЕННЄ

г Адам, засуджений на смерть.Д всі його потемки,'при- 
хбдячи на світ несовершенні, не могли мати вічного пра
ва'до житя, бо були несоверщсіші. Хоч би не знать яко 
-добре бую правительство і царство, без викуплена лю- 
дпй від смертн вони не могли мати благословеньств, за 
якими тужили і яких бажали мати.

Адам був справедливо засуджений на смерть і мусів 
умерти. Через наслідство сей засуд смерти перейшов і 
на його потемків; і приходами на світ несовершенними, 
вони не могли мати права до житя. „бели би с-его за
гуду або „проклону“ не можна було усунути, тоді він 
був би вічною запорото, котра взбороняла би чоловікови 
увільнитися з него або вернути назад до ласки Божої, 
до едности з Богом і мати вічне агате."

Пов'аяк совсршснний чоловік.був засуджений на смерті, 
тоді одиноко можливою дорогою, аби увільнити чолові
ка від сего нещастя, була би добровільна смерть другого 

- еовершенного чоловіка. А що . всі потемки Адама були 
несовершенні, отже но було такого чоловіка, аби міг 
викупити свого брата і дати Богу за нег'о викуп. (їїсал, 
49:7) Викуп означає: рівновартну ціну або відповіда
ючу як раз ціну за якусь річ.

Бог виразно обіцяв, що викупить людий від, смерти і 
відкупить їх від сили гробу і знищить смерть і гріб. 
(Осія 13:14) У свій властивий час Він післав свого 
Сина Ісуса,, котрого жита було перенесене з духового 
степеня на людський степень, аби виконав сю обітницю, 
ісус почався в утробі Марії не в спосіб людський, але 
за силою Бога Бгови. (Мат. 1:20) Тому, коли Ісус на
родився, Він був святий, безвинний, непорочний і від
лучений від грішників, (до Жид. 2:26) Він народився 
чоловіком, маючи тіло і кров, аби міг статися .викупом 
ва лютий • і за ласкою Божою Він екоштував смеоти. за



всіх людий. (до Жид. 2:9-14) Божа любов постаралася 
о се» викуп жертви, аби люди могли жити. Св. Письмо 
говорить: „Так Бог полюбив світ, що Сина свого едино- 
родного дав, щоб кождий віруючий в Него, не погиб, а 
мав жито вічне.“ (Йоан 3:16) Дальше, Ісус сказав, 
ідо Він прийшов, аби дати своє жите яко викуп за нио- 
гих, —  Матей 20:28.

ПОЄДНАННС

Се, чого чоловік найбільше хоче і бажає мати, є жито. 
Аби продовжити своє' жити’ хоч би на короткий час, він 
готов за се веьо посвятити. Без житя чоловік не має 
вартості! ні для себе, ні для других. Ісус сказав, що 
Вій прийшов, аби люди мали жите і то жите подостатком. 
(Йоан 10:10) Його смерть і воскресепна приготовили 
вовершснну рівповартпу діну за А дам а» Совершенниіі 
чоловік, Адам, согрішив і був засуджений на смерть. 
Совершенпий чоловік, Ісус, добровільно пішов на смерть. 
Бог Єгова воскресив його із смерти яко божественне 
єство, істоту. Тоді Ісус’ сказав: „Ось .живу по вічні 
віки.“ —  Одкрита 1:18.

Воекресенне Іеуса з смерти і вознесенне його на небо 
допомогли Йому прсдложнти перед Божу Справедливість 
діну еовершенного людського житя, котру Божа Спра
ведливість могла пригати і принимає яв жертву поєдна
не, учинену за чоловіка, котрий згрішив» Ціль сего є 
отвори™ дорогу, аби привернути чоловіка назад до того 
стану, в котрім він находився, зажим ще згрішив; і сен 
стан мусить бути доконче привернений, єсли чодовів 
хоче мати жите, свободу-волю і щастє і совершенио 
царство. Тому то Апостол говорить: „Бог хоче, щоб 
усі люди спаслися і до розуміня правди прийшли. Бо 
оден є Бог і оден посередник між Богом і людьми чоловік, 
Ісус Христос, що дав себе на викуп за всіх (иоднй),

1 І Царство якого всі бажають
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о :ЧІМ' переконаються в своїм часі [свідкувань времсна- 
мн. своїми]." (1. і до 'Тим. 2:4-6) „Його смерть і воскрс- 
ссинб є запорукою, що всі люди будуть мати одну спри
яючу нагоду до житя (вибрати жите). Бог призначив 
день або певний час, в котрім кождому чоловіковії буде 
дана ся нагода. —  Діяння Ап. 17:31.

Неможливо нам тут розбирати широко фільософію 
великої жертви викупу. Ми лише подаємо головні заса
ди і конечність сеї жертви. Обширно говорить о тім 
том V. ВИКЛАДІВ СВ. ПИСЬМА: ,,Поєднань між Бо
гом а чоловіком."

Царство- якого всі осіжають

ПЕРШИЙ ПРИХІД ХРИСТА

Перший прихід Господа Ісуса був на се, аби приго
товити викунчу ціну. Перед' своїм вознесенем на небо 
Він сказав своїм ученикам, що Він прийде єще раз. •—- 
Йоан 14-1-3.

Другий прихід нашого Господа Ісуса е на се, аби 
приняти до себе своїх вірних послідуватслів і залежиш 
всемірне царство, котре буде сим бажаним царством 
для ,всіх і принесе благословсньства, які Бог обіцяв А-і, 
враамови.

В часі, між першим а другим приходом Господь Ісус 
вибирав зпоміж ліодий тих, котрі будуть враз з Ісусом 
Христом становити членів його тіла, членів сеї царської 
родини, і будуть неначе Його Невісток», Церквою. Слово 
,,церква5 не означає якоїсь віроісиовідної інституції,1 
котра називає себе церквою, але се Слово означає: ви
брану і відлучену клясу людий, котрі добровільно ПОСВЯТЯТЬ своє жите Богу, і котрі, будучи Йому вірні аж до. 
смсрти, мають обіцяно отримати вінець житя або ’бо^ 
жествещіу природу. —  Одкрите 2:10.
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ХТО Є БЕЗСМЕРТНИЙ?

Ся царська або пануюча родина враз з Головою к у 
сом Хриетом є названа в св. Письмі „новим сотворітем.:1 
Се. нове сотворіне отримав ту саму природу, що мас сам 
Бог Єгова, іменно, божественну природу.

В томі ТІ. під титулом: „Ново Сотворіте11 розбираєть 
ся широко і докладно всі місця св. Письма, котрі гово
рять о новім сотворіте, показуючи, здо Ісус Хрисюс о 
Головою ссго Нового Сотворіня; що члрші його тіла ви
бираються в часі віку Євангелії не скорше, і не пізнішеє. 
Спосіб вибору е слідуючий: Віра в Господа Ісуса Хрн- 
ста як в великого Відвупитсля, і посвячене себе цілко
вито і вповні, аби сповняти святу волю Божу; оправдане 
через віру; сплоджене святим духом.; намащене або на
значене на членів царської , родини, і опісля вірність 
своєму слюбови або угоді аж до сперти. О тім св. Йоап 
говорить: „Єще по явилось, що ми будемо, але .знаємо, 
що коли Він явиться, будемо подібні Йому, бо будемо 
бачити Його, яким Він е.“ (1. Йоана 3:2 ,3) До тих 
вірних учеників Ісус сказав: „Вподобалося Отцевп ва
шому дати в а м  царство.11 (Лука 12:32) Обіцяно, що 
вони будуть жити і царювати з Христом. — Одк. 20:0.

ЦАРСТВА САТАНИ ПАДУТЬ

Від иепамятних часів злий дух, сатана, панував над 
земськими царями і майже над веіми людьмп. Оден 
тільки Ізраїльський нарід не був всегда під його властю. 
З бігом часу сатана доконав і сей нарід; і з упадком 
дослідного Ізраїльського царя Зсдскії сатана стався не
видимим царем або богом всього світа, землі. (2. до 
Корид. 4:4) Він уживав своєї влаети над людьми па 
зло і на шкоду людям. Він присвоїв собі вдасть паио- 
вания над державами Поган, і Бог не перешкаджав сему, 
позаяк такий був і е намір Божий, аби чоловік ініов 
за своїм розумом і в такий спосіб набрав науки через

Царство якого осі бажають
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досвід, чого інакше не був би научився. Чоловік, зіпеу- 
твй з уроджена, ішов в головній мірі за самолюбними 
бажаними і впливами, а будучи під пановапем і властю 
невидимого злого духа, диявола, не був в силі заложити 
царства і завести правителька, що було би но серцю 
всіх люднії. Всякі змаганя чіз сторони добрих людий 
завести справедливе нравительство не вінчалося успіхом 
через злі впливи сатани і за иссовершенність чоловіка.

Через всі ті століття, в часі котрих люди прагнули і 
бажали мати совершенне царство, чоловік мучився і 
стогнав, сподівався і молився і виглядав лучших часів, 
не знаючи як або коли "прийде сей час. Бог виконує свою 
царську волю у свій властивий час. Сей властивий Бо
жий час тепер надійшов, аби люди спізнали правду, бели 
сей час є від Бога, аби люди порозуміли, ми переконані, 
що кождий, що щиро хоче знати, сей зрозуміє. Але як 
ми можемо знати, що сей Богом назначений час є як раз 
тепер, коли люди мають пізнати, що Він має намір бла
гословити людський рід? Відповідь на се питане є вели
кої ваги, і ми тут постараємося її дати на підставі св. 
Письма.

ІІозак сатана о невидимим царем або правителем 
старого світа і тільки присвоїв еобі сей титул царя над 
світом або над суспільним ладом на світі, а властиве 
право до панованя належить до кого другого, з того 
слідує, що коли прийде властивий час для правного ца
ря взяти в свої руки вдасть і пановане, тоді царство 
сатани мусить упасти і його вдасть скінчиться. Даль
ше слідує, що сс буде знаком кінця старого світа або 
знаком кінця часів Поган, а початком нового світа. 
Тому отже упадок царств сатани, другий прихід нашого 
Господа, конець часів ІІоган, консць старого світа і 
початок нового є так з собою тісно звязані, що коли до
кажемо одно, тим самим докажемо і друге.
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НОВИЙ СВІТ НАМИНАЄТЬСЯ

" Слово „світ,“- як його тут уживаємо або як сс прихо-" 
дить в= св. ІІисьмі, означає існуючий соціальний і полі
тичний устрій або лад на землі. Земля як така не ми
неться ніколи, і не буде мати кінця, але сотворена на 
віки, аби на ній люди жили. (Іса, 45:18; Еккдсз. 1:4) 
Божий плян щодо дюдий обіймає в собі три великі епохи: 
або доби часу. Св. Письмо називає їх: „тогдаїпній світ,1" 
епоха, котра вже минула; „сей вік лукавий,” теперіш- 
ний світ, і „світ будучий, в котрім правда і справедли
вість панує.“ Наводимо із й. тому Викладів св. Письма 
під н. „Божий ІІляи Віків” сторона- 77:

„Сі три епохи або доби представляють нам три ріжиі 
обявленя Божої мудрости. Перша від сотвореня чоловіка 
до пбтопу була під управою ангелів. Петро називає її: 
„їбгдашним світом.” —* 2. Петра 3:6. ’• •;

Друга велика епоха або доба, від потопу аж- до уста-' 
новлюваня Божого царства, є під обмеженою власно, 
сатани, „князя сего світа;” і длятого названа „сей світ: 
лукавий." —  до Палат 1:4; 2. Петра 3:7..

„Третя має бути „світом без кінця1' (Іса, 45:47) 
під управою Бога, царством Божим, і є названа: „Світ 
грядучий," 'де правда домує." —  до Жидів 2 :5; 2. 
Петра 3:13. -.

„Перший з тих періодів або „світів" під управою ан
гелів скінчився нещасно. Другий ..під правлінєм само-, 
званця сатани був- дійсно „лихим світом," але третин 
період буде ерою праведності! і благословення для всіх 
родів землі." , '

,Св, , Письмо говорить о .кінцевих, подіях , сего другого 
„світа," і називає-їх, подіями-„часу вінця," Се, не озна
чає.кінця часу-; бо час ніколи;:но буде.мати кінця,, Се 
тільки означає , період - або , певний протяг часу, колц 
старий світ або старий лад стане уступати або розпада-, 
тися, і- буде так довго продовжитися, аж промине цілко-
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вито. Уступлюване старого порядку або ладу означав 
пастанпв нового. ІІрор. Даним мав вндінз і бачив, ял 
еі великі всесвітні царства одно но другім уступали, і 
як уступало останнє, а на місце його приходило нове 
царство. Він просив, що се значить, а Бог сказав до 
його: „Іди Даниїле своєю дорогою, бо втаєні і запеча
тані (закриті) сі слова аж до часу кінця , . . [Тоді] 
мудрі зрозуміють.'4 (Дай. 12:9,10) Слово „мудрі4' 
означає тут чоловіка, що старається пізнати Божі пливи 
і цілії. Тоді Бог казав Даниїлови написати про певні по
дії, котрі стануть ясні кождому в протягу часу кінця, 
Він сказав: „А ти, Даниїле, заховай сі слова і запеча
тай сю книгу аж до часу кінця; богато буде їздити сю
ди і туди, і знане побільшиться.и — Дай, 12:4 Єврей
ський текст.

Період, обіймаючий „час кінця,44 мислячи но біблій
ній хронології і по пророцтвам, розпочався в р. 1799. 
но Христі. О тім описує докладно „Гарфа Божа,'4 почи
наючи 40 . §. стор. 231. Читаємо:

„Маємо тут дві важні дай (означені часи), котрих 
не сміємо, помішати, але мусимо їх ясно відріжнити. 
Іменно: початок „часу кінця'4 і „присутність нашого 
Господа.'4 „Час кінця44 обіймає протяг часу від 1799. 
р., як иовисше сказано, "аж до часу цілковитого пова
лена царства сатани і до заложеня царства Мессії. Час 
другого приходу нашого Господа почався 1874. р. (як 
сказано иовисше). Отже час присутності! нашого Гос
пода припадає на кінець протягу часу званого „часом 
кінця.'4

Давнії описує історію світа, подаючи найважнійші 
його особи, почавши від царства перського, аж до упад
ку пановапя панів. Хбтяй обіймає довгий період 2.400 
літ, то одпак сповняє свою ціль, подаючи докладно самий
початок часу кінця —  1799.“ : . •

Царство якого всі бажають
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Коротко по 1799. р., як початок сповненя пророцтва 

Давніш ми повинні сподіватися збільшенні знаня і біль
шого руху сюди і туди. Сс буде інтересно для кождого, 
коли подамо тут коротко світську історію щодо сего. 
Беремо із „Гарфи Божої" як слідує:

В коротці опісля заложено перше біблійно товариство. 
Бритійське. і чужомовне Біблійне Товариство заложено 
1803. р.; Ню Йорське Біблійне Товариство 1801. р.; 
Берлінсько- пруське Біблійне Товариство 1805. р.; Фі- 
ляделфійське Біблійне Товариство 1808. р. і Американ
ське Біблійне Товариство 1 817. р. Св. Письмо переве
дено і впдруковано на богато ріяйшх язиках і продавано 
но так низькій ціні, що і бідні могли мати приступ до 
него, і в короткім часі міліони св. Ппсьма були в руках 
людий. Пани прозвали сі біблійні товариства: „зара
зливі біблійні товариства." Та се тільки прийшов час 
на побільшене знаня, і Бог став виконувати свою обіт
ницю, подаючи до рук козкдому, хто був голодний правди. 
Люди стали пізнавати, що Бог не зважає на особи; що 
так царі і королі папи і священики, як і простий нарід, 
всі зарівно мусять здаткрвій рахунок, перед Богом, а не 
перед чоловіком. • >

Від сего часу і потім почалося відповідно велике по
більшене знаня у всіх . галузях умієтности. Звичайні 
публичиі школи, котрим папи всегда противилися, по
давали средства загального образованя і збільшене зйа- 
нп для людий на всіх дорогах їх житя. Висші школи і 
університети повстали но цілім світі. Рівночасно як ио- 
більшалося знаїше на ріжних полях, приходили числен
ні винаходи, котрі тепер мають люди: машини заоща
джуючі час і ямську працю, і т. д.

Перед 1799. р. средства перевозові були; того рода, 
що чоловік за день міг перебувати тільки малу просто
рої». Мусів їхати возом, запряженим кіньми, або вола-

Царство якого всі бажають



ми або пішки. Коли хотів Переплисти море, мусів пли
сти вітрильником, що йде поволи. В 1831» р. винайдена 
першу парову льокомотиву. Такий чудний зроблено по
ступ під тим зглядом, що тепер кождий може подорожу
вати по кокдій майже части світа при скорім руху на 
желізиичих поїздах. Пізпійше прийшли електричні ма- 
щйви і електричні вози і Газові машини; а тепер маємо 
величезний рух поїздів в кожду часте світа. Нині сс 
річ звичайна зробити дорогу 75 і 100 ані'. миль за одну 
годину. Особливо при помочи літаків, що в' майновій- 
мого винаходу.

Божий пророк називає сей час: днем Божого приго- 
товаия. Пророк Наум описує своє видінв жйдізниці, як 
їде з великою скоростю (2 :1 -6 ); яко другий доказ дня 
приготована на установлене царства Христового. 

;-;-(Року 1814. винайдено телеграф, а пізнійгае телефон. 
До сих прирядів треба, було з початку дротів, і за помо- 
чю електрики пересилано вісти довкола землі; але тепер 
при пізнійшім винаході вже не потребують дротів, але 
висипається вісти через воздух по цілій землі»

Се велике збільшенне знання і великий рух в одну і 
другу сторону по ріжних частих землі є безперечно 
сповнене пророцтва, котре посвідчає „час кінця.” Сиї 
подій не можна заперечити, і вони вистарчають, аби 
переконати кождого розумного чоловіка, що ми вже є 
в часі „часу кінця” від 1799. р.

Дослідну часть „часу кінця” Ісус називає „жнивами,” 
часом жнив. Він так сказав: „Жнива се кінець віка 
(світа).” Він сказав, що буде присутнім в тім часі. 
Від 1874. р. і дальше сс є послідна часть протягу часу 
званого „часом кінця.” Від 1874. р» є час присутності! 
Господа Ісуса, як певиеше сказано. Ап. Павло, вичисля- 
ючй многі діла, які учинено для Ізраїля, каже' „Усе ж 
со прикладами сталося їм, записано ж на нашу науку,
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на котрих ненець віку прийшов.” (1. до Коринтян 10; 
11) Отже мусимо припускати, що о сих річах норозу- 
міють в „часі кіпця.”

Ученикй Ісуса, сего ^великого Учителя, були обізнані 
з пророцтвами, позаяк закон Мойсея вимагав від Ізра
їльтян, аби читали св. Письмо. Ісус говорив їм богато 
про пророцтва і научав їх, що „ світ” -вів скінчиться, 
що сатана буде покопаний, і що Вій поверне знова, і 
залежить своє царство. Ісус клав велику вагу на будуче 
царство, і апостоли розуміли, що воно прийде тоді, як 
скінчиться старий світ-вікі, Тому навіть учениви його 
запитали: „Скажи нам, коли се буде? і який знак (до
каз) твоєї присутності!, приходу і кінця віку (світу)?” 

Мате! 21:3.
Припустім, що Ісус у відповідь сказав їм, що вони 

мусять відбути далеку дорогу, і що як прийдуть до кін
ця своєї дороги, спізнають се но таблиці або руці, що 
буде стояти при дорозі, на котрій буде написано те ,що 
Він тоді до них говорив. Припустім, що вони послушні 
Його словам пустилися в дорогу і знайшли таблицю або 
руку саме так, як  Ісус їм говорив. Одно тільки розумне 
буде заключене, що вони осягнули той час, про котрий 
Він їм казав. В дійсиости Ісус так і учинив. Він ска
зав їм, що ніхто не буде знати ні дня ні години; але 
Він вичислив події, яві будуть відбуватися при кінці 
„світа” -віка, і в часі Його присутності!, приходу: „Бо. 
встане нарід па нарід і царство на царство і будуть го
лоднечі і помір і землетрясеня но місцях [представляю
чі символічно революції]. Все те початок горя.”

Все те почало сповнятися від 1. серпня 1914. р. 
з розпочатем Всесвітної Війни,. Світ не піднісся «ще 
із сего нещастя, але постепенно паде що раз низше. Сей- 
час по війні прийшов страшний голод, якого світ н е 'ла
патая, в часі котрого згинуло з голоду міліови люднії
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в' Рессії, Хшах,‘ в Німеччині і по' других частих.. світа. 
Опісля прийшов ломір, зараза, звана, шпанська інфлто- 
сіща, з котрої умерло більше людий за 12 місяців, чим 
на війні за чотири роки. Від часу початку ВсСсвітної 
Війни ми мали о много більше.страшних землетрясеиь, 
чим в якім пишім часі історії світа. В тім самім часі 
-була велика революція в Рбссії, Німеччині," Австрії і 
в прочих краях Евр'онп. Ісус сказав в дійсности: ,Ті 
знаки-будуть початком горя, яке прийде на світ в про
тягу „часу кінця,“ в часі моєї іірпсутиостй, мого ітрихо- 
Щ  а' головно зазначать кінець „світа“ -віка або кінець 
часів Поган, і початок упадку царства еатанпД

ІІОНЕЦЬ ПАНОВАННЯ ПОГАН

. Чи Дослідники св. Іїнсьма мали причину сподіватися, 
що ті нещастя розпічиуться 1914. р?. Тав, мали багато, 
'причин.. Дослідний цар Ізраїльський стратив .свій трон , 
ВІН), р» перед Хр. Тоді, почалися часи:Поган, Від сего 
часу сатана стався богом цілого світа (весі землі). 
Бог через своїх пророків заявив виразно, що Він не буде 
нерешкаджати панованго Поган через протяг 2.520 літ; 
з кінцем котрого часу їх пановаиє- скінчиться! Сей про
тяг часу мусів отже скінчитися 1. серпня 1914,. р,, 
бслн.сс мало бути правдою. Кінець часів Поган і кінець 
віка (світа) мусів з конечності! означати початок но
вого віка або нового світа. Сс мусіло означати, що 
прийшов час, коли мав взяти в свої руки силу і вдасть 
нанованя той, котрий мав до сего право. (Езек. 21: 
25,26) бвантедйст Йоан в книзі Одкрити потверджае 
сси погляд і, говорячи о тім'самім часі, каже: Дякуємо 
Тобі, Господи і Боже Вседержителю, щоєси і буЬ.і прий
деш, що приняв єсн силу Твою велику-і воцарйвея ет.
І розгнівалися Погани ї  настиг гнів Твій/4 Одкри
те 11:17.18. -
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Рік 1914. стався початком гніву Божого над наро
дами, царствами па землі, котрі становили царство са
тани, і стався початком горя для тих царств і народів, 
як се предсвазав Ісус. Такий стан мусів продовжитися 
аж дійде до свого вершка, і скінчиться новаленсм кла
сти сатани, а заложенєм нового царства в повній його 
силі; То все 'як  раз тенор відбувається.

МОДЕРНІСТИ 1 ФУНДАМЕНТАЛІСТИ

. Як дальший доказ, що ми жнемо на кінця старого 
віку або світу, а на початку нового, Ісус сказав, що 
тоді буде велике віднадене від віри між тими, котрі на
зивають себе християнами. Він сказав: „Коли прийде 
(вдруге) Син чоловічий, чи знайдо віру на землі?11 
(Лука 18:8) Потверджаючи повноті слова, Апостол 
каже: „Також і , се знай, що в послідиі дні настануть 
тяжкі часи. Будуть бо люди само-любці, лаком! на гріш, 
пшпні, горді, худителі, родичам непослушні, невдячні, 
безбожні, будуть себе ненавидіти і не ОХОТЯТЬ ІІОМЙрИ- 

•тнеь, кяеветники, певздержливі, люті, вороги добра,. 
здрадники, напасники, еапушеш, більше люблять роз
коші, чим Бога ; .мають вид побожности (удають про око 
побожних), але сили и.відцурались; від таких ти в ід -’ 
вертайся.11 2. до Тимотея 3:1-ґ».

Як вірно описав він теперішню: священиків і так 
зовимих християн! Велика більшість священиків не ві
рить зовсім в Бога, тому иічо дивного, що не жие так, 
як учив Ісус Христос. Велике число з них вступило 
в стан священичий лише, тому, що сподівалися, мати 
легку роботу, жити в достатках і в гонорах. Далекий 
був від них примір Хриета або Апостолів. Тому так 
легко'в часі, коли царі видали війну, священики нодоп-' 
тали науку Ісуса Хриета: не убий! і люби навіть ворога 
свого, а пішли за розказами царів, представителів сата-
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їш ! і заохочували людий до війни! Свяіцсрки. котрі 
кажуть, що воші е на місци Хрнста і Апостолів, мають 
тільки вид нобожностп, перед людьми тільки удають, 
що в сс вірять, що говорять, але самі між собою з ссгб 
сміються! Деякі з них отверто заперечують некаче-би 
св. Письмо бузо нашісане під впливом Божим. Запсрс- 

, чують, аби чоловік' був сотворений і то в стані совср- 
.иіеігаім, а припинають еволюцію (що чоловік виродився 
з мазки), заперечують упадок першого чоловіка, а тим 
самим заперечують кров (вартість хреетної жертви) 
Теуса, котрою Вів купив увесь рід людський. Вони на
зивають себе модерністами, поступовцями. Вони поки
нули віру,що була передана колись святим, зовсім так, 
як  св. Письмо наперед предсказало, що так буде в тім 
часі. (2,. Петра 3:3,4) Тому люди повинні тепер самі 
читати св. Письмо і застановлятися над ним. Ціль сеї 
КНЙЖОЧЕП і других подібних й ДОПОМОЧИ ЛЮДЯМ, ' аби 
в легкий і в пекоштовпий спосіб пізнали Божий нлян 
щодо людий.

Як дальший доказ, чого повшгаі сподіватися з кін
цем старого віку або старого світу, а з початком нового 
ладу, Ісуе сказав, що тоді буде „на земли переполох на
родів у заколоті, як зареве море [представляюче симво
лічно иевдоволсиі маси ] і ф м і. І мертвіти будуть люди 
від страху та дожидана того, що прийде на всслснну: 

* бо сили небесні [бо сили церков] захитаються," (Лука 
21:25,26) Сі слова описують обставини, які панують 
тепер між народами.

Дальше, Ісуе сказав, що тоді „буде проповідатись 
євангелія царства [будуть голосити радісну вість о 
царстві, котрого бажають всі люди] но, всій вселенній 
на-свідоцтво всім народам; і тоді прийде вонсць." (Мат, 
24:14) Се як раз роблять Дослідника св. Письма, котрі 
несуть сю вість о тім царстві до всіх кінців землі, ви-
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дають кпижочки в ріж них мовах по дуже'дешевих цінах 
так, що кождий є в можлости мати сі письма; виголо
шують промови при полони радіо і в всякий инший 
можливий спосіб. Дослідники св. Письма не шукають 
собі нових членів, ані не просять, аби хто присоедн- 
иквея до їх організації, апі не просять грошей у нікого, 
тільки стараються пояснити людям, що за причина те- 
нерішного клопоту па світі, та що приходить красний 
час. Ми уважаємо се за відповідне попросити тепер лю
тий, най розберуть своїм розумом і застановляться з у- 
вагою над тим, що говорять Дослідники сА Письма.

Священики висмівають і виспівали нас, але люди вже 
пізналися на їх иещирости і облуді. Вони переконалися, 
що всі средства і ради, якими так. священики, як дер
жавці мужі, так політичні проводирі, як і фінаясістп 
старалися поправити теперішні обставини в державах, 
були всі надармо. Тому тепер просимо людий, нехай 
послухають, що говорять о тих справах св. Письмо. 
При тім просимо перечитати наші книжки як-: Божий 
ІІдян Віків і Гарфу Божу, маючи під рукою своє св. • 
Письмо або Біблію, і самим переконатися, що ми стої
мо вже у порозі золотого віку. Ми переконані, що хто 
копав був в зневіру, надія знова пробудиться в його сер
ці. Іеус хотів, аби головно правдиві Християни були 
доброї надії в тім часі. Він так. сказав: „Як же за- 
чнеся се діятись, випростуйте і підіймайте голови ваші, 
бо наблпжидось викуплене ваше." —  Лука 21:28.

Сам копець теперіганого' ладу е описаний нашим Гос
подом як; страшне горе, якого світ еіце ніколи не бачив. 
Він сказав: „Буде бо тоді велика біда, якої не було від 
коли світ настав до того часу і не буде. І если-б ті 
дні пе були скорочені, то не остав би при житю ні одегг 
чоловік, (жадне б тіло не спаслося), але задля' вибра'- 
них будуть скорочені ті дні.1'- (Матей- 24:21,22)- Про-



рогс Божий говорить то саме: „І встане в той час Мн- 
хаїл, князь великий, що встоює за синами народа тво
го; і настане час лютий, якого не бувало від того часу 
як повстали люди, до сього чаеу; але спасуться в сей 
час зпоміж твого народу всі, що будуть знайдені запи
сані в книзі.11 —  Даниїї 12:1.

Коли тревога, тоді до Бога. Велико горе, яке наві
стить народи, пробудить їх і, будучи в крайнім нещастю, 
звернуться тоді до Бога і будуть просити о поміч. Про
рок описує се так: „Мотаються, хиляються, як п'яний 
чоловік, поникла вся мудрість їх. Тоді до Господа воші 
у своїй тісноті (нещастю) взивають і Він виводить їх 
з біди їх. Він перемігша бурю на тишину, і филі вти
хомирились. І воші радіють, що стаа тихо і до бажаної 
пристані Він їх приводить.11 (Псал. 107:27-30) На 
потверджене ссго Бог через свого пророка говорить: 
„Потрясу всіми народами— і прийде Той, що його ба
жають всі народи." (Аггей 2:7) Ніхто но заперечить 
сего, що в теперішнім часі трясуться всі народи, дер
жави ; і будуть вони так довго трястися, аж зовсім у- 
паде теперішний лад на світі і буде заложено нове і 
справедливе царство.

д іл о  н о в о г о  ц а р с т в а
Хотяй сатана, виконував свою вдасть і силу над чоло

віком, то він його не бачив своїми очима. Господь обі
цяв, що сатана буде звязаний, аби не міг більше зводити 
народи. Годі прийде царство Христа. (Одкрита 20:1-4) 
Євангелист Йоан описує се нове царство в сих прекра
сних символічних зворотах: „І бачив я нове небо [не
видиму правлячу вдасть і силу] і нову землю [новий 
лад на земли]; нерве бо пебо і нерва земля [старий 
лад] проминули, а моря [неспокійних, анархістично на
строєних лтодий] вже більше не було. А я Йоан бачив
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святе місто, новий Єрусалим [нове зорганізоване цар
ство], що сходив від Бога з неба, приготований як нс- 
віета украшена чоловіковп своєму. І чув я  голос вели
кий з неба глаголючіш: Ось, оселя Божа з людьми і 
буде Він перебувати з ними, а вони будуть Його люди 
і сам Бог буде з ними, Бог їх„“ —  Одкрите 21:1-3.

Говорячи б дослідних днях царств, що є під управою 
сатани, пророк каже: „А по часах сих царств Бог не
бесний здвигне царство, котре повіки но розпадеться, 
та й сс царство не перейде до другого народу; воно по
валить і поторощить усі'(царства, а само стояти буде 
по віки вічні.“ —  Дашіїд 2:44.

Сс нове невидиме царство (значиться,' невидима для 
чоловіка .управляюча сила) складається з Ісуса Хрнста, 
великого Царя царів і Пана панів і з тих вірних його . 
нослідувателів, котрі витревали. в своїй службі аж. до 
кінця, і котрим дано сидіти враз з Ним на його престо
лі. Таким Він обіцяв, кажучи: „Хто побідить, дам -йо
му сісти зо мною на моїм престолі, як і я побідив і 
сів з Отцем моїм на престолі Його." Вони будуть мати 
вдасть над народами і будуть управляти ними. —  Од
крите 2:20,27; 3:21. Ц

ВИДИМІ ПРЄДСТАВИТЄЛІ

Як сатана через всі часи мав па земля своїх видимих 
нредставитслів, котрі були царями або управителями, 

'так  подібно Христоо, Мсссія, буде мати своїх видимих 
представителів на земля, котрі будуть царями або упра
вителями. Ап. Павло вичислив довгий ряд вірних му
жів, починаючи від Авля а скінчивши на Йоані Хрести
телю (до Жидів 11:1-39), котрі були вірні Богу і  його 
правді. Та вони всі умерли скорше, чим була дана жер
тва викупу, тому вони отримають становиско в царстві 
не на небі, але паї зомли. Апостол говорить, що сі вірні 
-старозавітні мужі умерли, не отримавши, що було їм
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обіцяно, і що вони не можуть прийти до совершенства, 
;аж буде доповнена громада, кляса Мсссії, (до Жид. 11: 
39,40) Вони даси е мертві і вичікують воскресеня, їх  
пробуджено з смерти наступить на початку царювання 
Мсссії, і вони будуть князями або царями по всій зе
млі!, як видимі прсдставителі Христа. (Псал. 45:16) 

Сі старозавітні праведники не будуть подібні, до нро- 
чих людий не тільки під тим одним зглядом, що їх про
ба вже минула, підчас коли, проба для цілого світа вза
галі щойно пічнеться; але також і під тим зглядом 
не будуть подібні до світа, (позаяк вони отримають на
городу за свою вірність, значиться, будуть совершенними 
людьми, маючи цілковито привернене все, що Адам у- 
тратив, се' е, умственну і моральну подобу до Бога і  ео- 
вершенні фізичні сили. В сей спосіб вони будуть не 
тільки „князями" або найвищими начальниками землі 
(земськими представителями небесного Царства, се є, 
Христа і його Церкви), але також вони поодиноко бу
дуть представителями сего, що послушпі люди будуть 
могли осягнути .під Новим Завітом.

Ч /К оли Авраам, Ісаак, Яков і всі старозавітні праведни
ки воскреснуть і являться між зібраними назад Ізраїль
тянами около кінця найбільшого горя для Ізраїля, зва
ного горя Якового з Ґоґом і Маґоґом, тоді вони скоро 
вирізняться від других людий своїми висілим умствен- 
инми здібностями і силою. ІЦо більше, їх совершенний 
розум зрозуміє скоро всю повочасну науку і винаходи, 
і вони будуть дивними під многими згляДами, яким був 
чоловік, Ісус Христос, о котрім нарід говорив: „як сей 
чоловік знає Писаній, но учившись ніколи,." (Йоан. 7: 
15) 1 як Ісус учив лїодий рішучо, ясно і певно, а не 
сумнівно і невиразно, як то учили книжники, тав бу
дуть поступати совершенні старозавітні праведники, 
коли покажуться між людьми. Кроні сего, сі "правед-
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пики, „князі," будуть впрост порозуміватися а духовим 
царством (Христом і Церквою), як наш Снаситель 
з ангелами, і як Адам міг подібно особисто порозуміва
тися, заким підпав під Божий осуд, як переступник за- 

• повіди. Сі „князі" нової землі' (нового ладу 'суспіль-' 
ного) будуть вповні надаватися на се почетне станом.

, виско, для них призначене,—  „День Пімсти" стор. 99.
ІІозаяк Авраам, Ісаак, Яков і прочі вірні пророки, 

описані апостолом Павлом-в листі до Жидів в 11» гол., 
мають обіцяне лучше воскресене; нозаяк пророк каже, 
що вони будуть князями або управителями по цілій 

-землі (Пеал. 45 :16), треба сподіватися, ■ що вони бу
дуть першими, що воскреснуть під услівями нового за- 
віту. Тому можемо розумно сподіватися, що вони бу
дуть назад на землі на початку благословсньств з при
вернення, реституції. Отже сих вірних мужів можемо 
сподіватися на землі в протягу кількох слідуючих ро
ків. Вони, будуть представляти законних заступників 
Христових на землі Вони будуть видимими представи- 
телями небесного царства. Вони будуть тими, що бу
дуть управляти земськими справами під руководством 
Госдодним.

Отже бачимо, що' є дві части Божого царства: небесне, 
котре е невидиме, і земське, котре е видиме, се значить, 
старозавітні вірні пророки, іменно, старозавітні пра

вед н и к и , заступаючи під тим згдядом Бога» „Гарфа 
Божа" сюр. М І .

, столиця світа V;
В світлі св. Письма ми можемо розумно сподіватися, 

що Єрусалим буде столицею світа, а вірні і совершепш 
люди, ■ іменно: Авраам,. Ізаак, Яков, Давид, Даниїл і  
прочі убіймуть керму над всіми справами зішіі, будучи 
розміщені як царі по найважшйишх ■ частих її. При
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помочи. уліпшсиих■.,радіо стадій можемо 'сподіватися, 
що Авраач з тори Споті буде видавати роакази на цілий 
світ. . ..Тоді народи ,но будуть у іт и сь  воювати,. але .пере
кують свої воєнні приряди на рільничі зпаряди, будуть 
управляти землю і учинять, що земля стане неначе рай 
і- будуть жити в мирі і в гаразді, і тішитись , взаїмним 
щастєм. —  Гляди Михея 4:1-5,

В той час Господь не дозволить, аби хто кривдив сво
го ближнього. Кождий буде змушений чинити добре. 
(Ісаїя 11:9) Се ново царство буде опиратися на Христі, 
Мессії, як на великім Царю і буде воно царством мира 
і щастя. (Ісаїя 9:0 ,7) „Буде Він царювати від моря 
до моря і від. ріки аж по краї землі.” (Псальма .72:8) 
Коло , Него згромадяться всі народи. ( І .  Мой. 49:10) 
Він буде царем над всею землею. (Захарія 14:9) .3  Ним 
будуть царювати святі» (Даний 7:18) „А царство і .  
власть і величність царська по всьому ніднебесі дана 
буде народови святих Всевишнього, що його царство—  
царство вічне і усі володарі будуть служити і коритись 
йому.” (Даниїл 7:27) „Бо Господнє є царство і він 
царює над народами.”: (іісал. 2 2 :2 8 ). Його царство бу
де справедливе» „По .справедливості! судити буде вбогих 
а ■справи злиденних на землп но правді рішати, . . . 
справедливість буде в нього поясом чересел, а правда—- 
підперезом ребер у його.” (Ісаїя 11:4,5) Є доказано 
зовсім певно, що тим царством або невидимою управля
ючою силою буде насіне Авраама по обітници, через 
котре будуть благословенні всі роди землі. —  до Г а-і 
лат 3:27-29. ;

' БЛАГОСЛОБЕНСТВА

Се царство заспокоїть всі бажаня всіх людий, позаяк 
воно постарається о все, чого чоловік потребує... Благо- 
словенством називаємо се, що приносить людям користь.
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Найбільшим з тих благословеньств є жите, котре, -аби 
ним мож насолоджуватися, мусить бути в мирі і щастю. 
То все посідав чоловік в Едемі, заким ще згрішив. : Те, 
все вік стратив, але тс все Ісус купив для чоловіка сво
єю кровні (віддавиш жите на смерть); і всі Божі про
роки предсвазували, и(о тс все буде привернене для чо
ловіка через нове ц артіо .

ЖИТІЄ

Жите с даром Божим через Ісуса Христа нашого 
Господа, (до Римлян 0:23) Се значить, що кождий, 
хто хоче мати вічне жите, мусить принятн Господа 
Ісуса" як великого Відкунитсля і Царя.' Адам згрішив 
і стягнув на себе і на своїх потемків смерть і нещастя., 
Ісус умер, аби вистаратися о дар житя і припалежні 
до него благосяовеньства." ..Ддятого як через провину 
одного упав па всіх люднії осуд, так через праведність 
одного на всіх лгодий прийшло оправданий до ®итя.“ 
(до Римлян 5:18) Ісус положив своє жите як чоловіка, 
аби всі люди могли жити. (Йоан 10:10; 6:51) Господь 
приходить на се і закладає , своє царство як раз в тій 
ціди, аби дати вічне, жите міліонам лгодий на земля, 
єсди вони приймуть Його і будуть понапуватися його 
розвагам.

Маючи се‘на думці Апостол сказав: Покайтеся і на
верніться, що-б ви очистились від гріхів ваших, яв 
прийдуть часи покріплопя від лиця Господнього; і пі
шло наперед проповідувапого вам Ісуса Христа, котрого 
мусіло небо задержати (прийняти) аж до часу пово- 
насташтя всього, про що говорив Бог устами всіх свя
тих своїх пророків од віку. Мойсей бо сказав отцям: 
Що пророка підійме вам Господь Бог ваш із братів ва
ших, як мене. Того слухайте у всім, що вам буде гово-
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рити." (Діяння Аіг. 3:19-22)' А в той час, хто не 
схоче його слухати. не пійде па вічні муки, але буде 
Погублений, знищений! (Стих 23) Всі пророки пред- 
сказували, що прийде привернене чоловіка до первіс
ного стану. (Стих 24) Навіть і грішник отримає наго
ду до житя, если покине гріх, а стане робити добре. 
(Езекиїл 18:27,28). Маючи се на думці Ісус сказав: 
„Істинно, іединно тлаголю вам: сели хто слово моє бу
де хоронити, смсрти не побачить по вік.“ „І кождий, 
хто живе і вірує в мене пе вмре по вік." (ііоан 8:51) 
Знаючи, що старий світ минає вже, а надходить нове 
царство, знаючи, що час ново-насташія вже ось ось тут, 
ми можемо сказати 8..довірені, що митні з люднії те
пер ш т и х  ніколи не помруть. Задля сеї то причини 
Дослідники св. ІІисьма голосять сю радісну вість по 
цілій вееленній. (Читай книжку: „МілІони з лтодий те
пер жигочих ніколи не помруть.")

СВОБОДА-ВОЛН

; Чоловік від давні* бажав всегда жити на 'свободі. -Весь" 
рід людський був в неволі у .сатани. Нредставитеяі са
тани на земли угнеталн простих лтодий. Аби позбавити 
людий свободи слова, аби можна їх переслідувати, ки
дати до ьязниць і убивати їх за се, що вони важилися 
користати з свободи і голосити слово о царстві Мессії, 
сатана через своїх представитеяів дуже радо уживав 
улюбленого средства і ухвалював закони проти штанів. 
За ее но можна винувати чоловіка; бо зло походить 
в першій мірі від сатани, сего великого гнобителя, 
Коли його царство минеться, а царство Мессії, царство 
правди і справедливості! стане дійствовати, тоді гноби
теля більше пе буде.
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Диявол через своїх земських представит.слів научив, 
людий, що великі маси ліодий будуть пробувати цілу’, 
вічність не в щ астю,. але в муках. Се. лоагца наука. 
Хто' не .схоче повинува-тися Господу, буде знищений. 
„Господь погубить (знищить) всіх беззаконних.1' ' (Цса..’ 
145:20, єврейський текст.) Послушні будуть припро
ваджені до первісного етапу і будуть..совершенні на тілі, 
на умі і в серці, і 'будуть жити з своїми любими й ща
стю; і в задоволенню.
. Тепер на світі жив богато сліпих, глухих і калік. За 

правліня сс-го нового-царства всі ті. хиби і вади проми
нуть. Маючи се на думці, Божий пророк говорить: „Воз- 
веселиться пустиня і суха земля, возрадуєтьея країна 
безлюдна- і зацвите нарцизоіг. Велично цвисти буде і 
радіти, буде веселитись— співати, красота Ливану'буде 
їй дана, роскіиі Кармсля і Сарону . . .  Тоді прозрять 
очи в сліпих і уїли в глухих, відтворяться. Тоді хро- 
ний підскочить як .олень, а язик в німого піснею озветь
ся.” (Ісаїя 85:1,2,5,6) Аби чоловік був щасливий, він 
мусить бути свобідний від всяких слабостей, мати аште, 
мати спокій. За правліня нового царства те все буде 
дане. „Ось, я  приложу їх  плястср та цілющі масти і 
новигоюю їх і дам їм повний мир та й покажу вірність 
мою." (бремія 33:6) Наведемо кілька уступів з „Гар- 
фи Божої":

Враз з установленбм нового устрою під Мессіею війни 
і революції устануть, бо він обіцяв, що тоді „перероблять 
мечі свої на лемеші (плуги), а списи свої па серпи, 
і не буде народ па народ меча підіймати, та й не буде 
більше вчитись воювати і в сей спосіб не буде більше 
неспокійних мас людий, символічно названих1 морем,—\ 
Ісаїя 2 :4 ; Михей 4 :3 ; Одкрите 21:1.

ЗА , Цлрство якого.,всіМжають



Визискувачам не буде більше вільно обдирати нарід, 
бо Бог обіцяв, що в справедливім, царстві нікому не буде 
дозволено кривдити другого, або ошукувати свого ближ
нього, —  Ісаїя 11:9; 65:25.-

Тоді голоду не буде і не буде більше голодний бажати 
поживи ні надармо старатись, аби підтримувати жите, 
бо земля тоді видасть недостатком і там всі будуть мати 
до сита» 1—  Псальма 6 7 :6,

Тоді зараза і слабість будуть знищені, бо Бог обіцяв, 
що під тим новим устроєм принесе здоровлє і силу, і 
буде благословити дюдий всіма лавками, які до сего цар
ства належать. „Ніхто з жителів не скаже: я  незду
жаю." —- Ісаїя 33:24; Одкрите 21:4.

Похорони тепер є на порядку диевнім,- і родина і до
рогі, що остали згромаджуються в смутку, аби відати 
аослідну прислугу своєму дорогому умеріпому. Але під 
тим новим царством похоронів вже не буде. Погребн'и- 
ки будуть старатися о много краще зайятте, і каравани 
зміняться з возів жалоби па вози до вигоди. „Там емер- 
ти більше не- буде."'-— Одкрите 21:4.

Родини доси розривалися і кождий член мусів нести 
свій смуток, аж доки його гріб не обняв. Під новим 
царством родини полупаться наново; • родичі' прийдуть 
назад до дітий, а діти до родичів; і будуть жити разом 
в щастю. —  1. до Кориитяп 15:22,23,

Бідний не буде більше глядати на дармо за хатою, 
або утікати перед, захланними властителями, бо тоді, 
яв  Бог обіцяв, люди будуть будувати доми і  у них 
жити. Не будуть будувати, аби там хто -виший жив, 
але тоді кождий чоловік буде мати свій власний дім, і 
кождий чоловік буде сидіти під своїм власним виногра
дом і фіґовим деревом і ніхто не буде його лякати»—  
Ісаїя 65:21-23; Михей 4:4.
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Люди будуть такі щасливі під новим царством, що 
будуть збиратися, не аби заносити просьби о прощенне 
своїх гріхів, але аби піснями возвеличити нове спра
ведливе царство. (Ісаїя 51:11; Псальма 148) Послуш- 
ні повернуть до днів своєї молодости, а їх тіло стане 
свіжійте, чим у дитини. •—- Йов 33:25.

Так бачимо, що нове царство буде такс, якого всі. 
схотять мати. Послушним воно дасть все, чого їх сер
це бажає, іменно: житє на свободі, в щастю і без кінця.

МШОНИ ПОВЕРНУТЬ З „ПЕКЛА," АДУ

Фалшиві учителі св. Письма, заступаючи сатану, на
учили людий вірити, що „пекло,“ „ад," се місце мук. 
Зовсім противно! Св» Письмо учить, що „ад,“ переведе
ний фалшиво через „пекло,“ се гріб, стан с-мерти. При
міром св. Письмо говорить о Іеусі, що Він не остав 
в аді, в пемі-гробі, але за силою Бога Отця воскрес. 
(Діян. Аіі. 2:22-27,31) бели-б ад-пекло було місцем 
вічних мук, тоді ніхто не міг би звідтам вийти» „Ад,“> 
фалшиво перекладене через „пекло," се „темне, закрите 
місце," гріб, котрий тепер говорить нам о надії буду
чого життя, до котрого воскресить нас Христос.

Слово ад (пекло) приходить 31 разів в св. Письмі 
старого завіту, і в кождім разі воно є перетлумачено 
з єврейського слова шеол. Шеол не означає озера огня 
і сірки або чогось подібного, зовсім ні! Але противно! 
Замість бути місцем горіючого огню, воно описане як 
місце „темне." (Йов 10:21) Замість бути місцем, де 
чути було би крики і стогни, воно описане, як місце 
мовчання. (ІІсал. 115:17) Замість бути місцем, до 
люди терплять і мучаться, воно описане як місце забу
ти. (Псал. 88:11,12) „Бо в могилі [в аді, но єврей-, 
ськи: в шеол; католики перевели шеол через пекло: бо 
в „пеклі"] куди ти йдеш, нема вже роботи, ні роздуму
вання, ні знання, ні мудрости." —  Екклезіяот 9:10.
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Міліонп і міліоии людно знаходяться тепер в шш, 
в „пеклі,“ в гробі, в стані сиерти. Ісус обіцяв, ІДО 
прийде час, ЩО ВОШІ всі пробудяться з смерти і вийдуть 
на „суд," на пробу отримати життя. (Йоан 5:28,29) 
Ап. Павло заявляє: „Маю надію в Позі, . . .  що буде 
иоскрессннс мертвих, праведників і грішників." (Діла. 
Ап. 24:15) А на другім місця говорить, що воскрееенне 
Ісуса є запорукою, що всі люди на земля будуть мати 
пробу життя. (Діян. Ап. 17:31) Коли маємо сподіва
тися того? Ап. Павло каже, що Господь Ісус Христос, 
коли появиться вдруге, тоді буде судити в своїм царстві 
живих і мертвих.

ЖИВИХ НАЙПЕРШЕ

Живі будуть суджені найперше. Коли постепеино 
вони будуть приходити до совсршепноге- етапу, тоді ста
нуть думати о своїх любих особах, котрі є в гробах і 
стануть молитися за ними, і Господь приверне. їх їм. 
ІЗ VII. Томі Викладів св. Письма „Докопана Таємниця, 
в аґлійеькій мові стор. 313. читаємо:

„Іібзаяк всі люди но встануть в оден час, але носте- 
пенно будуть воскресати через цілих тисяч літ, тоді 
кожда нова громада знайде армію помічників серед тих, 
котрі випередили їх. Любов і жичливість, яку тоді бу
дуть вказувати собі (братям Христа), Цар узнає се, 
неначе-би вони Йому чинили. —  до Римлян 13:10.

Пророк Ісаїя говорить о стані смерти або о аді, (пе
клі) як о вязшщи. Одним з найперших діл ссго нового 
Царя і його сиів-товаришів буде повиводити мертвих 
з їх могил. Через свого пророка так Бог о тім говорить: 
„Я, Господь, покликав тебе на правду і буду держати 
тебе за руку і берегти тебе і поставлю тебе у завіт на
родам, за світло невірним (Поганам), аби очи сліпим 
одчиняти, щоб виводити вязнів із вязниці, і сидячих у
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темряві —  з темниці." (Іса. 42:6,7) „Щоб вязням 
сказати: Виходьте па волю, а тим, що в темряві: Ідіть 
в а світло. Будуть пастись при дорогах; по всіх узгірях 
будуть пасовища їх.“ (Іса,. 49:9) Пророк Даниїл по- 
тверджае се, коли говорить о часі, як Михаїл, великий 
Князь, повий Дар, стане викопувати свою вдасть для 
добра людий: „Багато з тих, що сплять у поросі земно
му, прокинуться із сну." —  Даниїл 12:2,

Пророк бремія говорить о стані смерти, як о краю 
ворожім. Він описує нам матір, котра оплакує своїх 
дітий, що поумерали. Пригадуємо, що богато богато ма- 
терий оплакувало смерть своїх синів, що полягли в, все
світній б і й н і . „Так говорить Господь: Чути голосінно 
(плач) аж у. Рамі, наріканне і ридання. Рахиль плаче 
по своїх дітях і но хоче розважитись, бо їх уже нема. 
От так говорить Господь: Перестань плаїсати-ридати і 
нехай очи твої не проливають сльоз, а бо заплата за 
труд твій, говорить Господь; діти твої вернуться до до
му в границі свої." - - бремія 31:15-17.

ОПІСЛЯ МЕРТВІ

Господь не обявив нам, коли як раз пічнсться воскре- 
сеине; але можемо сподіватися, що в протягу якого пів
століття світ під новим Царем буде вже готовий їх при- 
няти. Як мертві пробудяться з гробів, маючи відповід
но здорові' тіла, і коли прийдуть до своїх дорогих осіб, 
тоді настане між ними велика радість і  щастя. Апостол 
Павло доказуй рішучо, що воскресешк Ісуса Христа о 
запорукою, що всі мертві вийдуть з гробів. — 1. лист 
до Кяриптян 15:12-26.

\ /  Можемо сподіватись, що ті, що умерли остатні, во
скреснуть найперші. Ісус заявив: „Многі перві будуть 
«етапними, а останні — первини." (Мат. 19:30) Роз
бираючи се питання, брат Русссль так поясняє; „Се
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ііовсім розумне припущенне, що у відповідь на ЇХ щирі 
просьби, аби привернути їм назад їх умерших приятелів, 
розпічнеться се велике діло, і буде дальше поступати 
споїм ходом. По нашій думці' сей спосіб (метод) е най
розумніший, Іменно, умерші будуть примішувані но- 
степенно і в противний спосіб, В ЯКІМ ВОШІ сходили 
з сего світа, Будуть приготовляти для них доми і сер- 
дечпс принятте і всяку потрібну вигоду, скоро .ломер- 
ші воскреснуть. Будуть познакомлювати їх з мовою, 
обичаями, звичаями в той час існуючими. Як би був 
ищпий порядок, тоді умерші, прийшовши до житя, бу
ли би зовсім не приготовані до нового життя і були би 
зовсім чужими між людьми, між котрими прийшло би 
їм жити. Одначе, се не буде перешкодою для всіх про
років і старозавітних праведників,’ котрі, відбувши свою 
пробу, воскреснуть совершенними, і як совбрщеіші люди 
перевисшать всіх ииших так уметвенно, фізично як і 
морально. —- Гляди: „День Пімстіі“ стор_ Т І4.

ЗАДОВОЛЯЮЧІ РЕЗУЛЬТАТИ

Знаємо всі, що чоловік через шість тисяч д ії старав
ся запровадити правлінис або царство, котре задоволило 
би всіх , але вссгда надармо. Св. Письмо і предсказані 
ним події, котрі тепер сповняються, доказують також, 
ідо нове царство буде опиратися на раменах Христа, 
Мсссії, і що воно вже наблйжилось; що закони сего цар
ства будуть совсргаенні; що вони будуть виконуватись 
в правді і безеторонно; що під сим царством всяка вій
на, голод, зарази, революції і анархія минуться раз на 
всегда; що мир сего царства буде вічний; що но буде 
дозволено ошукувати кого або жити коштом другого; 
що великі богачі не будуть вже більше-утискати бідних; 
що кождий послунший буде радуватись і жити в спокою' 
і в щастю, і ііічо не буде його лякати ані ніхто йому

Царст во якого всі встають
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іщ. учинить нічого злого; ідо всі здо-чшштс'лі будуть 
усунені; що всі непоправні грішніші будуть знищені; 
що остаточною нагородою для праведних буде вічно 
жнтео в здоровлю і в щастю'; і' що земля буде залюд
нена щасливими і вдоволеними людьми. В прекрасних 
словах Свангедист Йоан описує в Одкрихтю, як буде: 
„І обітре Господь Бог усяку .сльозу з очей їх; і вмерти 
більше не буде; ані смутку ані крику, ані труду не буде 
вже; нерве бо вже минуло. І рече Сидячий на престо
лі [великий справедливий Щ др]: Ось, усе роблю нове.“
- ~ Одкрито 21

Тав отже бачимо, що но тім великім.заколоті, який 
тепер світ переживав, Бог сповнить свою , обітницю і 
дасть се, 'за  чим всі, що люблять правду .і справедливість, 
глядали і чого бажали. Нове царство, як воно описане 
в Божім Слові, перевисщав .о миого всяку людську уяву. 
Дій се: царство вдоволить всіх? Певно* що так!’.'і кождиіі 
скаже.: Амінь! Най так станеться!.

БУДУЧНІСТЬ п р е д с к а з а н а

." Тому отже ви як розумні люди, чому дальше даєтеся 
водити ріжипм банкирям, політикерам і священикам, 
проповідникам старого ладу, котрі кажуть, що вони мо
жуть запровадити вдоволяючі всіх люднії царства за 
помочю І іґи  Народів або Союзу Держав, або в виший 
подібний спосіб? Всі сі людські п іш ій  і  ухвали, яв ска
зав Бог наперед, вони зовсім певно упадуть.— Іса. 8:9,10

Тому кождий, що вірить, що царство Мсссі'і иабли- 
жилось, і що воно буде сим царством, якого усі бажають, 
котре приверне людський рід до первісного стану .щастя, 
нехай не упадає духом, але радується з того. ІІс тільки 
сб; але най про се оповідає своїм ближішм. ;

Сі великі правда, потверджені св. Письмом, є вило
жені в сімох томах Викладів св. Письма і в „Гарфі Бо-

■ Перство якого всі Са.ктть
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«ій .“ При помочи сих книжок кождии може зрозуміти 
св. Письмо і мати в серці радість і вдоволення. Чбму-яс 
ви но можете тішитись подібним щастєм Господнім, ко-

" тре кождии з вас може осягнути ?

НАЙПЕРШЕ МУСИТЬ ПРИЙТИ ДО АРМАГЕДОНУ

... .„І зібрав їх в одно місце;, що зоветься но еврсйськи 
."Армагодон." —  Одкритте 16:16.

• Заким чоловік буде міг оцінити се бажане всіма цар
ство, мусить наперед прийти до борби'аж до загину між 
силами темноти і силами світла; але світло побідиті.. 
Навіть розумом можна дійти до сего загаш ення. Св. 
Письмо 1‘оворить о тім як о зовсім певнім факті,
'.-Яв.совершеиний чоловік, Адам, був вигнаний з раю, 
Едему, він був засуджений на смерть. Тоді саме Бог 
сказав дещо о жоні і о.змію.'.Читаємо: „Положу воро- 
гованне між тобою і ланкою і між иасінїїєм твоїм і 'на
с ін и н  її; воно розіцавлювати буде тобі голову, а ти 
будеш упиватися йому, в пяту„“ (1. Мойсея 3:1.4) 
Дальший плян Божий, виложений в св., Письмі, показує; 
що повисші слова відносяться 'не лиш' до Еви і до змія, 
але що вони мають ширше' значінні;. Змій представляв 
сатану, диявола. Носіішс змія представляє його слуг або 
його потемків. Жінка представляла також завіт Сари- 
Авраама. З сего завіту вийшло обіцяне насінне, через 
котре Бог обіцяв благословити всі роди землі. . - -  до 
Галат 4:26-31.

Иншими словами,, сатана і його насінне представля
ють сили зла і' темноти. І. Христос і його вірні послі - 
дуватолі становлять обіцяне' насінне, сили правди і 
світла. Сили світла заступають самого Бога вгову, ко
трий е світлом, в котрім нема темноти.* (1. йоана І :  
5) Св. Письмо називає сатану і його слуг „царями, 
міродержитедями тьми віка сього,1' (до Ефсоян 6:12)

Царство якого всі бажають



тих, що полюбили темноту І  ходять . в ній, слухаючії 
розказів і йдучи за іщлиїзами сатани, (йа'ан. 3:19,20) 
Сатана, диявол і ного слуги брехні люблять і служать 
фалшови а не правді.; —  Євангелія ЇЇоана 8 144. ..

Говорячи' о собі Ісус сказав: ’ „Я світло світа; хто 
йде за мною, не ходить в тьмі, а буде мати світло 
життя,'4 .(.Йоан 8:12) .„Доки я в, світі, я  світло Сві
товії. " ( Й оан 9:5) Говорячи о своїх вірних песлідувй- 

. тедях Ісус сказав; „Ви Світлом, для світа," (Матей 5: 
14) Ісус Христос і ті, що ііозістаїоть Йому вірні .аж  
до кінця, е тим обіцяним щасіннєм' Авраада,. від котрого 
мусить вийти, благословенне на всі роди землі, (до Га
ва ї 3 :27-29), Ап. Павло говорить о них і називає. їх 
.синами.світла,. (1 . до Солуиян 5:4,5) Сатана є убій- 
цею. (Йоан 8:44) „Душогубці не люблять безвинного." 
(Приповіетй Содомона 29:10) 3 сего бачимо, що сп. 
ІІисьмо. відріжняе ясно насінне сатани від.насіння, по
вісти, м іж ' котрими, як Бог. сказав, буде ворогування 
аж до 'останку.

ІСТОРІЯ. ВОРОГОВАНКЯ

В св. Письмі е показано коротко ворогованне між 
сатаною а любимцями Божими, починаючи від Авля а 
скінчивши на Христі. Аведь приніс пршітну. жертву 

.Богу, котру Бог примяв, підчас,.коли жертва Каїна не 
подобалася Богу. Сатана, думаючи, що Апель е тим 
насіниєм, котре має зтерти його голову, вплинув на 
Каїна, і сей убив свого брата.

і „ Коли Бог обіцяв Авраамови, що його насінне . буде 
' благословити всі роди землі, сатана знова, думаючи, 

що со насінне буде тим, що має зтерти його голову, 
зробив змову, аби Сару зіпсути морально тав, аби не 
могло бути насіння.
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Коли Божа обітниця зістала ограничена тільки до 
покоління ІОди і Давид в сего покоління зістав помаза
ний на царя, сатана знова думаючи, що він е тим його 
страшним ворогом, вплинув на Савла тав, що той ста
рався його вгладити.

Всі пророки, котрі прийшли в Божім імени, були за 
впливом сатани і його слуг жорстоко переслідувані, пе
ретерпіли неописані муки і смерть. — до Жидів 11:1-39.

Коли народився Ісус, сатана учинив змову, аби його 
убити. За його впливом Ірод казав поубивати всі діти, 
почавши від двох літ і пизше, думаючи при тім згла
дити з світа обіцяне насінне. (Матей 2 :12-18) Пізній- 
ше, Ісус сказав приповіеть, показуючи, як сатана і йо
го слуги били, камінсвали і смертю убивали пророків; 
а коли прийшов Він, Христос, Сиіі Божий, правний на- 
слідник, сатана і його спільники сказали собі: „Се па- 
слідник, ходім убємо його, та й заберемо наедіде його." 
—  Матей 21:33-39.

ВИДИМІ ПРЕДСТАВИТЕ.!! САТАНИ

Видимі нредставитолі сатани, сі великі управителі 
світа, складалися всегда з трьох частий, іменно: з бога- 
чів, політичних голованів і церковних достойників. 
Як чоловік Ісус був на земли, сі три кляси, іменно: 
богах! Жиди, котрі любили гроші більше, чим що йишс; 
політикери, Жиди і' Римляни, котрі любили мати вдасть 
понад все друге; і книжники, учителі закону і Фарисеї, 
священики тодішні, церковні достойники, котрі любили 
більше похвали від людий, чим бути любленими від Бо
га, котрого місце, як  казали, вони заступали, і! котрі, 
аби діпняти своєї ціли, злучилися з повисшими двома 
клясами. Хотяй вони себе ненавиділи, то однак спільно 
переслідували Господа Ісуса. Тому, що вони були види
мими представителями сатани, котрий е богом сеґо сві-
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та, -Ісус назвав і їх „світом»'1 Він таке сказав своїм
ученикам: „Позаяк ви пс зі світа, а я вибрав вас із 
світа, тому ненавидить вас світ. . . .  Коди вони мене 
гонили і вас гонити будуть.'4 —- Йоан 15:19,20.

ЗАКОНИ ПРОТИ СВОБОДИ СЛОВА

Отся управляюча „ трійця,“ що має вдасть: в держа
вах, отеі видимі представите^' сатана на земля, вони то' 
казали .розпити Іеуса» Та Бог воскресив свого Розлю
бленого Сина з смсрти. (1. до Коринтян 15:3,4; Діян. 
"Ап. 2:24,32; 3:15; 4:10'; 5:30; 10:40; 13:30,37; 1. 
цослаинє Петра 1:21, і т. д.) Тоді Ісус сказав: „І.був 
я мертвий, і се живу по вічні віки, амінь; і маю ключі 
ада-гробу, „пекла" і смсрти." (Одкритій 1:18) Інш и
ми словами, Ісус Хриетое за силою Бога, побїдив сатану.

Від тоді аж до тепер Господь Ісус вибирав собі зміж 
людий таких, котрі будуть враз з Ним в його царстві. 
Правлячі сфери на світі були всегда. ті самі через всі 
часи, і як переслідували 4 противились вони Господу I- 
сусу, так само переслідували і ■противились його учени- 
кам, і тс саме роблять і тепер. Се є причиною, чому всі 
„християнські" держави; ухвалювали і впроваджували 
в життє люті закони проти свободи; слова, скеровані 
головно проти тих, що важились оповідати о Христі і 
о його надходячім царстві. ,

Написано б Ісусі: „Ти полюбив справедливість і зне
навидів беззаконне, длятого помазав тебе Бог, твій Бог, 

.миром радости понад товаришами твоїми." (їїсал. 45:7) 
То саме слово мусить бути вірне щодо всіх його послі- 
дувателів. Вони також мусять любити справедливість 
а ненавидіти беззаконне; мусять любити Бога і його 
правду. Послідувателі Ісуса мусять побідити, єсли хо- 
тять бути враз з Ним. Вони мусять побідити злобні’ 
впливи сатани, світського духа його організації і само-

.'4-і Д а р е і іш  якого всі бахию піь
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любйі інстинкти свого власного упавшого тцд. Таким 
побідптелям е обіцяно, що вони будуть враз з Ісусом 
Христом мати вдасть над народами, маючи власті» і силу 
панувати над ними і благословити світ. —  Одкрити 
св. Йодна 2:26; 3:21. .

Одна з найважиійших причин, чому наш Господь 
приходить вдруге, о. залежите царство, якого бажають 
всі люди, і царствувати. Найголовнійша ціль, яку са
тана має, є утриматись при своїм царстві і держати 

.люднії на • земли підчшісних собі і в сей спосіб перс- 
•.шкодити Господу Ісусу завести справедливе царство. 
Тому він і його воїни будуть воювати проти Господа аж 
до загину. Та кождпй знає, що Божі слова мусять спов
нитися в своїм часі. Голова змія, сатана і ного воїни 

■ будуть зтерті зовсім. Се мусить статися в часі другої 
присутносте або приходу нашого Господа, в' часі' зало-» 
жування його справедливого царства. ,,І тоді відкриєте* 
■ся беззаконник, котрого Господь убе духом уст своїх і 
знищить явлешшм приходу с в о г о .2. до Со.іуііїні 2:8.

ПРИГОТОВАННЄ ДО БИТВИ

На сили темноти складаються:
1. Сатана, що є головним вождом; 2. полки демонів 

або злих духів. [Докладний опис можна знайти в кни- 
жочці: ,Ди живі можуть говорити з померлими ?к] 
3. так званий, звір або видимий представитель сатани, 
іменно: Великі фінансісти, заводові нолітикери і від
ступне духовенство, котре враз з тамтими творить „не- 
святий союз.“ Воші -всі підпирають сей злий і неспра
ведливий лад, що існує на світі. Всі вони під проводом 
сатани злучилися разом на се, аби задержати на даль
ше сей несправедливий лад; а .щоби се осягнути,- ужи
вають ріжних ошуканчих способів. , •

Царст во ярого всі бажають



До сил.світла належать:
1. Ісус Христос, великий невидимо тепер приеутний 

Господь і Цар і всі святі його ангели з ІІим; 2. вірні 
послідувателі Ісуса Христа, котрі люблять Бога і слу
жать Йому і Господу Ісусу Хриету без всякої боязші 
(1. Йоана 4 :17 ,18), і 3, всі, що люблять правду, що 
стають по стороні праведности і справедливості).

С-АРМАГЄДОН ПОКАЗАНИЙ В ОБРАЗІ

'Б ог змалював наперед сто велику і остаточну борбу, 
показавши її на своїм вибранім народі, як він боровся ’ 
а тими, що виступали проти них» „Армагедон" се єв
рейсько слово і означає: гора Меґідо або гора зни
щення. Гора Меґідо лежала в дуже важнім місце на по
лудневім краю рівнини Еедрельон і домінувала над 
важним проходом в гористу околицю. Ся місцевість 
була великим побоевищем в Палестині, де зведено богато 
славних битв в історії старого завіту. Там Гедеои і 
його мала горстка жовнірів настрашила і побила Медія- 
иітів, котрі утікаючи поубивали себе взаїмно. (Книга 
Судів 7:19-23) Там Филистшш побили царя Савла. 
.(1 , Самуїла 31:1-6) Там був стятий мечем цар Йосія 
через фараона Нехо в одній з найбільше нещасних битв 
в Ізраїльській історії» (2. кн. Парад. 35: 22-25) Там 
також цар Ахав і його лісна Сзабсль жили в місті Езра- 
ель, де опісля спіткала бзабсль страшна смерть. —  2. 
книга Царів 9:30-37.
^  Сі битви були типічні, образові. Побіда над Медіяні- 
тамй увільнила Ізраїльський нарід з неволі Медіянітів» 
Гедеон і його мала громадка представляли нашого Госпо
да Ісуса і Церкву, котрі мають увільнити рід людський 
з неволі гріха і смерти. Смерть царя Савла і поваленно 
його царства через Филистишв промостили дорогу під- 
пановашіе Давида-, котрий був образом Мессії.
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Тав і видко, що Господь хотів, аби біблійне імя сего 
славного побоевпща, Армагедои, мало лучність з вели
кою битвою між правдою а блудом, .між добром а злом, 
між Богом а мамоною, якою закінчиться євангельський 
вік, а розпічнетКся вік їїессії." Вій паумисно ужив ви
соко символічної мови в нослідній книзі св. Письма, 
правдоподібно -тому, аби укритії певні важні правди аж 
до властивого дня на їх обявленпя.

ЗГРОМАДЖУ ВАН НС СИЛ

_6вангслист Ноан, споглядаючи вперед аж до кінця 
старого ладу, в книзі Одкритая написав: „І бачив я 
із рота змія і з рота звіра і з рота лжепророка вихо
дячі трп нечисті духи, подібні до жаб. Бо се духи бі- 
совські-, що роблять знаки (чуда), що виходять на ца
рів цілої землі, збирати їх на війну в день той великий 
Бога Вседержителя. Се іду, як злодій. Блаженний хто 
чував і  хорошіть одежу свою, щоб не ходити йому го
лим і щоб не бачили сорому його. І зібрав їх в одно 
місце, що називався по єврейськії Армагедои," —  Од
критій 16:13-1.6,

Книга Одкритія є написана в символічній мові'. Сло-Д 
ва „нечисті духи"' означають науки, котрі походять від! 
диявола, Иніпими словами, се, чого вони учать дюдий, 
не походить від Бога, але від диявола. Сі нечисті духи 
є „подібні до жаб." у ■
1 „Три найважшйші прикмети жаби є: вона часто на
дувався, її очи немов показують на її високу мудрість 
і знанне і безнастанно рахкае. Прикладаючи сі прикме
ти. до. образу, який находимо в Божім Слові, пізнаємо,д! 
що так від цивільних, світських державних властий, як’ 
від католицької церкви, так від федерації протестан- 
ських. церков будуть виходити ті'самі' науки. Дух всіх ' 
їх буде гордий, - бундючний ;■ будуть удавати, що мають"
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виш у мудрість і знавше; всі воші будуть нредсказувати, 
що великі нещастя спадуть на люднії, коли по будуть 
слухати їх слів і розказів. Хотай щодо вір будуть ріж- 
нитися, то загально но будуть .уважати на сі ріжииці і 
будуть старатися, аби нїчо старого не нарушити ані не 
розбирати його, ані не покидати." Нехай все зістоне по 
старому. Показано, що сі три фалншві науки виходять 
з уст зкі’я, звіра і дожного пророка.

..„Змій" се одно з імен, котре прикладався до диявола 
і до ного організації, котра, старається. знивдити обіця
не насінне. „Звір" означає видиму дияволську організа
цію, котра ' складається з трьох складових частий:, 
з капіталістів, політичних власній і церков. „Лжепро
рок". се той, хто не є правдивим пророком, або кляса 
люДий, котрі кажуть, що заступають Бога і Господа к у 
са, але виреклися їх сили і представляють в дійености 
диявола і його .систему, Сі три складові части бачимо 
нині всюди. Яка наука виходить з їх уст, про се чи
таємо в 7. т. Викладів св. Письма: Доконана Таємниця.

„Три є головні правди щодо чоловіка: його упадок, 
відкуплений. і ітривернеинє його. Инвіими словами, що 
чоловік є смертний, що Хриетос походить від Бога і 
що Христос буде мати своє царство через тисяч літ. 
Супроти сих трьох правд сатана поставиз три великі' 
свої неправди: що чоловік є без-смертпий, анти-христа 
і певну злуду, котру ложпо названо патріотизмом, що 
в дійсності! є мордерством, Ябо дух самого диявола. О 
.тім' послі дній і найваяшійшій ділі сатани хочемо пого
ворити на самий перед. Оба другі блуди се прямий ви
сад  сего одного. Війни старого завіту мали на ціди по
казати на нримірі на борбу нового сотворіння проти 
нсмочий тіла, і зовсім не оправдують мордованя людий 
на світі, котрий тепер перемінився в дім різні людий. 
В новім завіті не находимо ні єдиного місця, до заохо-
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чуване бипатріотизм, вузиш патріотизм, котрий вка
зують в ненависні одні до других. На кождім місця 
ї  під яким побудь видом мордеретво є заборонене; а 
однак під кличем патріотизму світські правительетва 
на земли жадають, аби миролюбиві горожани посвячу
вали ■ себе самих і своїх дорогих дітий па мордерчу 
смерть, і мордеретво своїх ближню: величають як елов- 
ИСШЇ8 обовязку зглядом Божого. права!?"

Зауваж як те все сповняється в наших часах. „Звір" 
[великі капіталісти, політичні пласти і церкви злучені 
разом] говорить: ми мусимо стояти при теперішнім ла
ді і боронити його з патріотизму, позаяте наша вдасть 
походить від Бога. Злучімс-я в Ліґу Націй і в Всесвіт- 
ций Трибунал, і в сей спосіб' будемо держати нарід під 
своєю коитрояеіб!

„Лже-пророк“ (се е духовенство, котре замість голо
сити царство Христа, заступає організацію диявола) 
говорить: Стіймо при старім порядку! „Ліґа Націй е 
політичним висловом царства Божого на зсмлп.“ Йн
яними словамп, вони говорять: „Організація еатяпи е 
царством Христа на земля.4* Ісуе сказав, що сатана е 
отцем ложп і всі брехуни є його діти .. Ті ложці пророки 
е' його пасіїшсм. —  Йоан 8:44 і

Всі ті три кляси говорять: „Війна о конечна. В часі 
мира готуйся до війни.14 В часі війни вони говорять 
до молодих хлопців: „З патріотизму підпирайте старий 
порядок. Ідіть на війну і там умерайте, а станетеся 
частиною жертви,, котру зложив Христос і пііідето впрост 
до нсба.“ Ніколи но говорено більших богохульств, чим , 
тепер. Вони дальше учать: Чоловік родиться безсмер
тним. Карою для грішників е вічні муки; длятого если 
не будете підпирати з патріотизму старого ладу, умрете 
і підете до пекла і будете там смажитися і печися че
рез цілу вічність44
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Через сі- несправедливі війни, котрі спровадили сі 
диявольські слуги, люди обтяжені великими податками. 
Люди кричать подекші, але не дістають ніякої. Сильні 
і здорові колись хлопці повернули з поля битв зламані 
на духу і на тілі і просять тепер о малий дарунок, та 
не отримують ніякого. А сі три складові части дияволь
ської організації кричать дальше: „Готуймося до війни, 
будуймо більше аеропланів і смертоносних орудій воєн- 
пих.“ По правді,, сі три „нечисті духи," що ділають 
через сто несвяту трійцю женуть ностепенно всі держа
ви до великої і остаточної борби, названої в св. Письмі: 
битва Армагсдону.

Божий пророк, предсказуючи наперед, що воші.будуть 
ділати,' написав: „Покуйте. мечі з лемішів ваших, із' 
ссрнів поробіть списи; безсильний нехай скаже: я силь
ний!. Кваптеся, сходіться всі народи, сумежні, зберіться 
(проти Бога); ти.же, Господи, веди туди борців твоїх! 
Рушайте; народи, зійдіться на Йосафатову долину (до
лину гробів): бо там я  засяду, судити всі народи звід
усюди." —  Йоіль 3:10-12,

Також силам світла Бог приказав йти і нести радісну 
вість в тім часі, щоб той, хто має уха до слухання, по
чув її. Він так каже: „Затрубіть трубою в Сионі; вда
ряйте на тревогу на святій горі моїй; нехай стрепенеть
ся все, що живе на земля, бо надходить день Господень, 
він уже' близько. Той" день‘ темний та мрачний, день 
хмарний і смутний, мов уранці зоря, розкидається нарід 
скрізь по горах; безліч його, нарід сильний, якого’не 
бувало з.давних віків, та й не буде через довгі роки." 
—  Йоіль'2і: 1,2. , •

В такий спосіб оііііеуе Господь страшний день битви.
; - . СИЛИ ВОЄННІ :

чБй’гцодає образ битви Армагсдону на Гедеолі і Мсді- 
янітах, (Гляди кн; Судів 7:1-23) Медіяшти.мали більш
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чим 300.000 узброєного жовніра. Гедеон мав малу гро
мадку з 300 людий, котру розділив на три части, кожда 
по 100. Одиноке оруже, яке вони мали, се були факлі 
уміщені в горшках. Вони станули з трьох сторін табо
ру Медіянітів і на даний знак розбили свої горшки, під
перли в гору свої факлі і закричали: „Меч Господень і 
Гедеона.“ Гедеон був прообразом Хрнста, а його мала 
горстка жовнірів представляла послідуватслів Христа. 
Гедеон не ударпв нікого. Він но убив ні одного Медіяні- 
та. Але- Медіяніти, налякавшись світла, виняли свої 
мечі, ударили оден на одного і поубивали себе. Так само 
Христое тепер присутний, через своїх представителів 
проголошує голосно правду між людьми.

Представителі Христа на земли не будуть брати чин
ної участи в сій великій битві. Вони мають розказ від 
Господа не чинити кривди нікому. їх обовязком о вка
зати людям, що означають сі страшні часи і чого маюіь 
по тім сподіватися. Як Медіяніти налякалися світла, 
так тепер світло правди, що світить що раз яснійте і 
яснійте на світі, лякав сили темноти і жене їх до оста
точної битви, що скінчиться ЇХ ЗНИЩСБИеМ.

НИЩАТЬ ОДЕН ОДНОГО

Сатана і його сили стали поборювати себе взаїмно. 
Еогачі, капіталісти одної країни лучаться, аби знищити 
силу капіталістів в других краях. Так е в Европі так 
є і по других краях. Тепер бачимо, що в політичних 
партіях тої самої держави одні' нолітикери стараються 
всякими мозкливими способами знищити других. Що 
більше, ми бачимо, що ті, що становлять фалшивого 
пророка, але котрі кажуть, що вони заступають Бога, 
ведуть борбу між собою самими. Модерністи, поступовці, 
поборюють Фуидаменталістів або консервативних, а всо
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тс ітриеиіщуе, що всі народи йдуть скорим кроком до 
страшної битви. Бо сс допроваджує простих людий до 
розпуки.

Пророк Бремія так описує сю битву: „Гук воєнний 
понесеться до кінців землі,' бо Господь буде розправля
тись із народами, буде судитись із усяким тілом; і по
дасть безбожних під меч, говорить Господь. Так бо го
ворить Господь Саваот: Злидні пійдуть від народу до 
народу і велика буря здійметься з найдальших окраїн 
землі. І будуть того часу побиті Господом від краю до 
краю землі; не будуть но них®плакати, ие будуть їх 
збирати ані ховати-—гноєм будуть лежати поверх землі. 
Ридайте пастирі, плачте і посипайте голови порохом, 
ви визначнійші в отарі (серед стада); прийшла бо ва
ша година, щоб вас поколено і норозпуджуваио і пона
даєте, як дорога посудина. І не буде втечища пастирям 
ані притулку переднім ув отарі (начальникам стада). 
Ось ось почується жалібний голос пастирів і плач між 
передовими в отарі, спустошить бо Господь їх пасови
ще.11 •— бремія 25:31-36.

Бог описує тут духовенство і надає їм те саме імл, 
яким вони Себе титулують „пастирями стада,11 як та
кож заводових політикерів і визискувачів, капіталістів, 
котрі належать до церков для своєї корвети, де господа- 
рять як начальники стада.

Апостол Явов, під впливом святого духа описує по
дібно ту саму несвяту трійцю сими словами: „Ну-;к 
тепер, богачі, плачте ридаючи над вашими злиднями, іцо 
на вас прийдуть. Ваше богацтво збутвіло (зігнило) а 
ваші одежі міль поїла. Ваше золото і срібло поржавіло, 
а їх ржа буде вам на свідоцтво і з'їсть ваші тіла (вас) 
як огонь. Ви зібрали собі скарб на останні дні. Се пла
та робітників, що жали ваші ниви, котру ви задержали, 
кличе, і плач женців дійшов до уший Господа Саваота.
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Вп розкушували на землі*’і жили в розпусті; повгоду- 
вали ваші серця, мов на день заколення. Ви осудили і 
убили праведника, він не спротивився вам.“—  Пбслашіе 
Ап. Якова 5:1-6.

ЗМОВА

Сатана і його'сили тьми зробили змову проти Бога і 
його царства. Дві' частини, котрі складаються на орга
нізацію звіра, навіть но криються з тим, що невірять 

■ в Бога,. Найвизначнішні голови імєру злучилися з ними, 
так сказати-б, аби заложити царство противне Божому, 
або ишшши словами, аби тейерішний злий лад або у- 
стрій задержати дальше при життю; і вони вмовляють в м ііо г и х  подій, що сс дасться, їм. осягнути. Божий 
пророк так їх описує: „Чого ворушаться народи, і люди 
думають про марну річ (промишляють про нікчемне) ?" 
(ІІсал. 2:1) Марна річ, про котру думають люди, се 
теперішний стан замішання і хаосу на земля, котрий, 
як вони думають, дасться випростувати і привести до 
порядку несовсршенним людям.'

Пророк дальше говорить: „Піднимаються царі землі 
і князі радять раду проти Господа і проти Помазанця 
його (ї каж уть): Розірвім пута і скиньмо з себе їх по
сторонки." Вони раду радять і кажуть: Ми не будемо 
мати царства Мессії; ми не будемо мати нового царства; 
розтопчім на порох тих, що проголошують се царство і 
скиньмо з себе їх посторонки. На се псалмопівець так 
говорить: Та сей, що сидить на небесах смієтся з них, 
Господь ругається над ними. Тоді промовить -до них у 
гніві своїм і яростго своєю перелякає їх." —  Псальма 
2:2-5.
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Без сумніву многі запитають: Чи Бог не міг залежн
о ї свого царства без великої битви Армагедону? Від
повідаємо на. се: певно, що міг, єсли би керманичі світа 
поступали справедливою дорогого і ділаяи в добрім на
мірі. Але послухавши хитрих впливів сатани, вони 
пішли за далеко. Тепер вже не можна відвернути сего. 
Бог через свого пророка предсказав сей стан і сказав, 
що так станеться.

Маємо сотки тисяч „християнських" священиків і 
проповідників, котрі кажуть, що вони заступають Хри- 
ста, а тим самим його царство. Б ще більше є між їх 
стадом, котрі підпирають сих священиків. Бели би свя
щеники і- начальники сих стад читали докладно св. 
Письмо і слухали Божого Слова, вони були би пізнали, 
що всесвітна війна, котра почалася 1914. р,, і голоди, 
помір і землетрясення, революції, що по них прийшли 
і загальний заколот між народами і державами, що се 
ясний доказ, що Христос, Мессія, є присутний і надій
шов час на заложеннє його царства. Вони були би пові
рили сому свідоцтву і були би слухали Бога. Бели би 
вони були так учинили, Бог через свого пророка нред- 
сказав, що Він був би не допустив до сеї великої ката
строфи, яка спаде на всі народи в часі битви Армаге
дону. Та вони не учинили сего.

Сказавши ипшими словами, єсли би визискувачі за- 
перестали були визискувати людий, як скінчилася війна, 
і єсли би вони були обійшлися красно з тими людьми, 
котрі понесли найбільший тягар в війні; єсли бу полі- 
тікери заперестали були ошукувати -людий, котрих ма-

ЧИ МОЖНА БУЛО ВІДВЕРНУТИ АРМАГЕДОН?



ли заступати, і сели би схотіли були подбати чесно про 
тих, котрі поносять тягар кождого дня; сели би свяще
ники були мали і оказали властиву віру і відвагу і від
лучилися від несвятого союзу і сказали людям правду, 
іменно, що маємо ясні докази, що царство Божа вже- 
приходить, і сели би були радили людям навернутися 
до Бога і шукати нраведности,; тоді можна-би було уник
нути Армагедон. Та вони, не, учинили, сего. В своїм 
самолюбстві і в своїй, нсправедноети. вони йшли із зло
го до гіршого І ПОЗВОЛИЛИ, що самолюбство взяло верх , і 

а Слово Божо злегковажили зовсім.
Ісус описує кінець сеї битви як час найбільшого горя, 

яке світ коли зазнав; і буде таке страшне, що сели би 
висша сила не вставилася, не встав би при життю ні 
оден чоловік, але задля вибраних Господь вставиться 
за ними. (Матей 24:21,22) Під вибраними'розуміємо 
тут . вибраних. ліодий Божих, котрі з Ісусом ■ Христом , 
становлять царську родину нового царства, сего царства, . 
якого, всі бажають. Аби вибрані мали ліодий, при помо
чи котрих могли розпочати відбудову землі, , Господь 
укоротить час горя і так як Він утихомирив розбурхані 
филі моря Галилейського, так само утишить, пристрасті! 
ліодий, заведе порядок і вічний мир.

ЧИ МОЖЕ ХТО УНИКНУТИ СЕ ГОРЕ?

На землп жиють нині міліони чесних ліодий, котрі 
люблять правду і праведність, котрі вірять в св. Письмо, 
як в слово Бозкс, котрі вірять в Бога, котрі хотіли би 
уникнути се горе, яко грозить всім „християнам,1* по
дібне до сего, що пережила вже Россія і котре тепер е 
в Німеччині. Богато з них спитая; Чи можливо нам 
уникнути се страшне горе? Відповідь на се дає св. 
Письмо. Пророк, здається, як би відповідав тим, котрі 
в серці своїм бажають знати, кажучи: „Доки не насти-
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і до ще те, що. призначено, — час'бо пролітає мов. поло- 
ваг— доки еще не прийшов на вас падаючий гнів Гос- 
нодень, не наспів на вас день гніву Господнього, шу
кайте справодливости, шукайте смирноті, може хоч ви 
оцідіете (останетесь при життю) в день гніву Господ
нього Софонія 2:2,3,

В сю критичну хвилю для всіх народе на земля не
хай кождий, хто хоче «найти ласку у Бога, уникає спо
рів, стоїть здалека і не бере участи в радикальних ру
хах, жне мирно і ' тихо, нехай обходиться справедливо 
8 кождим і не робить нікому кривдй, най буде чесним і 
поступає чесно зі своїми ближніми; а Господь може за
ховає його від сих страшних нещасть, які грозять сві- 
тови, і уділить йому сої ласки бути одним з мідіопіп 
дюдий жіночих на земля, котрі не умруть ніколи,; ко
трий, осягнувши благословенне царства Мессії, котре 
тепер надходить, буде жити всегда на земли і поверне 
до соверіпенного стану так на тілі як і на умі і буде' 
жити в щастю з своїми дорогими особами.

Так отже Господь показує нам ясно, що вороговаїшє 
між насіннєм змія а насіннєм невістщ котре існувало 
від часу в Едемі, скінчаться повного побідого насіння по
вісти, іменно, Христа: „ Т і  (з насіння змія) будуть во
ювати з Агнцем і Агнець побідить їх, бо Він Пай панів 
і  Цар царів, а ті, що з Ним," се.покликані і вибрані і 
вірні," - Одпряттс 17:14.
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Царство Якого Всі Бажають

ЩО НАЗИВАЄМО ЦАРСТВОМ? .

Сторона пгрста

ПЕРВІСНИЙ ЧОЛОВІК

Сторона а с о м

ПЕРШИЙ ПРИХІД ХРИСТА

• Сторона пяттйцяпщ ■

НОВИЙ СВІТ НАПИНАЄТЬСЯ

Сторона віеімнайцпта

ДІЛО НОВОГО ЦАРСТВА

Сторона двайцять села

НАЙПЕРШЕ МУСИТЬ' ПРИЙТИ ДО АРМАГЕДОНУ

Сторона сорок перша

ЧИ МОЖНА БУЛО ВІДВЕРНУТИ АРМАГЕДОН?

Сторона пятьдесять четверта

МІЖНАРОДНЕ ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ БІБЛІЇ
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СВІТ в  ЗАКОЛОТІ'
ЧОМУ?

ГАТУНОК. ,
: Описує, чому є дозволене ззо на свічі; хто 
сотворив диявола? чому Бог не у бо диявола? 
Поясняє, що значить „копець світа1*, хто в 
несмсрвельнпй, д6?і знаходяться ломерші І І’О- 
ІІИ воші ожшоть і вийдуть з гробів і на що? 
Поясняє, ява користь для всего світа із жер
тви Ісуса Хрпста, яку Він зложив на хресті;' 
описує привернена люди» до первісного .ща
сливого стану щастя в раю, коли се станеть
ся, та чому на світі тепер такий заколот?

", ; Сторін 64, ціна 10 цт.

‘;<У- , ■, . Пишіть на адрес: ’■
\У А Т С Н  Т О Ш Е К  ВІВЦЕ &  Т К А С Т  5 0 С І Е Т У

ІІкгаіг.іап О с р а г іт е п і

1 6  С опсогсІ З і .  В г о о к іу п , N . V . II. 5 . А .
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ПОВОРОТ НАШОГО ГОСПОДА І. ХРПСТЛ

Ся книжечка поясняє найважнійшу рів 
для коаедого віруючого Християнина. Всі 
християни дрожали на. саму згадку про дру
гий прихід Іеуса Христа» В сій книжочці ло- 
яснено, в який спосіб приходить Ісус Хри- 
стос, коли, і чи люди будуть його бачити?

Поясняє, ддячого Він приходить? який бу- 
до „суд“ жиючих найпершо, а опісля мер
твих. На підставі св. Письма і історичних 
подій поЦао розумне і .вдоволяюче пояснене 
приходу Іеуса Хриета,

Не прочитавши сеї книжочки чоловік не 
може зрозуміти сего так важного іштаия, як 
також не в силі зрозуміти сего замішапя на 
світі, і не знає, який буде кінець сему.

Сторін 01, піна 10 цт.

Пишіть на адрес:
ДУАТСН ТО\УЕК ВІВЬЕ & ТКАСТ 50С1ЕТУ

ІІІіт ’піію Вярагіапесі
18 Сопсої-Л 5». Вгос.ісіуп, N. V. ІД. 5. А.



НАМЕТ ТІНЯМИ ЛУ'ШІИХ ЖЕРТВ

Коасдий, що вірить в Христа і його жертву 
хрестну, єсли хоче порозуміти фільософію її 
мусить розуміти иробрази Старого Завіту. 
В старім завіті Бог ' на прообразах показав 
хрестну жертву Ісуса Христа, його про
славлене, як також показав, в який спосіб 
буде вибирана Христова Церква. Поясняє, 
що і хТо е церквою Христовою, як можна 
статися її членом, і яка нагорода чикає та
кого, хто піде слідами Ісуса Христа. Коли 
хто спізнає прообрази Старого Завіту, сси 
має ключ розуміня Нового Завіту.

Сторін 100, Ціна 25 цт.

- Пишіть на адрес:

\УАТСН ТОДУЕК ВІВЬЕ & ТКАСТ ЗОСІЕТУ

Ь'кгатіап Оерагітепї

18 Сстсогс! Зі. Вгоокіуп,. N. У. II. 5. А.
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ВАРТОВА БАШТА 
І '

ВІСТНИК ПРИСУТНОСТІ}' ХРИСТА

Сей журнал був заложонші в англійській 
. мові 1879. р. Тепер виходить він на ріжних 

язиках і що місяця приносить велику радість 
читаючому. Поясняє св. Письмо і подає від- 

* повідні науки. Розясшщ місця св. Письма, 
котрі на перший погляд є незрозумілі. Сло
вом, хто хоче розуміти св. Письмо, повинен 
читати ■ сей журнал. Він заступає головно і 
боронить правду, що Ісус Хрнстос яко духо
ва істота найвизшого степеня но Возі є вже 
вдруге присутний на земли і закладає своє 
царство. Виходить раз в місяць коштує 1.00

і .  ̂ > '.і. ;

Пишіть на адрес:
УУАТСН ТОУУЕК В!В?_Е & ТКАСТ 50СІЕТУ

І ік г а іт а п  О ерагіл іеп і

18 Сстсогс! З і. Вгооіііуп, N. У. II. 8. А.



І'АРФА БОЖА

Ся книжка виясняє десять голосних правд, 
яві містяться , в Біблії або в єн. Письмі Імен
но: Сотворене чоловіка; Справедливість Бо
гом оказана; Обітниця дана Авраамови; Рож- 
дество Ісуса Христа; Викуп зложений за лю- 
дий Ісусом Христом; Воскресенє Ісуса з, гро
бу; Тайна відкрита; Поворот нашого Госпо
да І. Христа; Прославлене Церкви і Привер
нене людик до первісного стану щастя,

Предмет так уложений, що кождий може 
легко все порозумїти. Мова легка до зрозумі - 
ня. Сю Книжку, повинен перечитати кождий; 
сели хоче знати, чого учить Слово Боже, Ся 
книжка є для молодих і старих. Так Христи
янин, яв і кождий думаючий чоловік пови
нен її перечитати, Доказує фактами науко
вими, що надійшов час, 'що одна частина дю- 
дий перейде через велике ще горе і не вмре, 
а буде жити во віки на землі. Сю книжку 
можна дістати на ріжних язиках.

Сторін 084; ціна веего 65 цт.

Пишіть на адрес:
УУАТСН ТОАУЕК БШІЕ &. ТКАСТ ЗОСІЕТУ 

ІІкгаіпіап О срагітеп і

1 8  СопсогчЗ 5 і .  В го о М у п , N . -У. II. 8 . А.



БОЖІЙ ІШ Н  ВІКІВ
Сам , наголовок вказує на зміст ’книжки, 

іменно, що віки поступають по собі після 
певного плану Богом уложеного. Книжка до
казує віродоетоііність св. Письма, вказує АЙ» 
єдність і повну згоду між всіма пнсатсляріЖ  
св. Письма, вказує дорогу і спосіб, як повні#'' 
пося студіювати св. Письмо. Подає розумно 
пояснене чудес, і розбирає о предметах, ко
трі інтересують всіх люднії, як: Земська ніч 
гріху закінчиться ранком радости; Існоваяв І  
розумного Сотворителя доказано; Біблія як . 
Боже обявлене розважана- розумово; Доби і 
віки зазначені в розвою Божого плану; Тай
на закрита від віків і родів тепер відкрита 
святим; Поворот нашого Господа і ціль сего; 
Ново-настанне всего; Чому, Бог дозволяє на 
зло? Судний День 1.000 літ довгий; Викуп 
і приверненнє; Духові і людські природи від
дільні і ріжні; Три дорозі: 1. Широка дорога;
2. Вузка дорога і 3. Свята дорога; Пояснене 
рисунку представляючого Пдян Віків; Цар
ства сего світа і День Бога Єгови. Ся книжка 
поясняє вдоволяюче і розумно, як рід люд
ський відкуплений Христом буде спасений., 

Полотняна оправа, стор. 400, ціна 75 цт.
Пишіть на адрес;

МУАТСН ТО\УЕК ВШЬЕ & ТКАСТ ЗОСЇЕТУ
и к г а іп і а п  О е р а г іш є п і

18 Сопсогсі Зі. Бгоокіуп, N. V. І). 3. А.




