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За останніх днів настануть скрутні часи, бо горді люди під виглядом побожности
будуть влазити в доми і зводити інших. Таких цурайтеся 2 Тм. 3:1-13.
1. Закид Церкві: Ім’я Бога тільки – Єгова.
Відповідь: В Старому Завіті знаходимо багато прекрасних імен Бога: Ел, Бог Ізраїля
Бт. 33:20. Я той, хто є (Ягве-Сущий), Бог Авраама, Ісаака, Якова таке моє ім’я Вих.
3:13-15. Всевишній, Вічноживий, Святий на ім’я /с. 57:15. Ревнивий – ім’я Господнє,
він Бог ревнивий Вих. 34:14. Добре воно – співати твоєму імені, Всевишній Пс. 91:2.
Свят Господь сил – Саваот /с. 6:3. В Новому Завіті: Навчіть усі народи, христячи їх в
ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа Мт. 28:19. Вірувати в ім’я його Сина Ісуса Христа 1
Ів. 3:23. Щоб перед іменем Ісуса всяке коліно преклонялося на небі, на землі й під
землею Фп. 2:10.
2. Закид: Христос не є Богом – отже нема Пресвятої Трійці.
Відповідь: В єврейській мові слово Бог – множина. Троє свідчать на небі: Отець,
Слово і Святий Дух, і ці Троє – oдно 1 Ів. 5:7. Бог є Дух Ів. 4:24. Дух Божий створив
мене Ів. 33:4. Сам Дух заступається за нас Рм. 8:26. Дух Святий навчить вас усього і
все вам нагадає Ів. 14:26. Слово стало тілом Ів. 1:14. Бог з’явився в тілі Тм. 3:16. У
ньому вся повнота Божества тілесно Кл. 2:9. Він – правдивий Бог і життя вічне 1 Ів.
5:20. Великий Бог і Спас наш Ісус Христос Тит. 2:13. Господь мій і Бог мій Ів. 20:28.

Хто бачить мене, той бачить Отця. Я в Отці і Отець у мені Ів. 14:8-10. Я і Отець-одно
Ів. 10:30.
3. Закид: Пекла нема, бо душі помирають.
Відповідь: Призначено людині раз умерти, і потім суд Євр. 9:27. Грішники підуть
на вічну муку, праведники – на життя вічне Мт. 25:46. В пеклі вогонь не вгасає Мр.
9:44 і виходу звідтам немає Лк. 16:26. Бог кинув ангелів, що згрішили до пекла 2Пт.
2:4. Вони зазнають кари, вічної погибелі 2 Сл. 1:9, де буде плач і скрегіт зубів Мт.
8:12. Хто вірує в Ісуса, не помре повіки Ів. 11:26. Бог Авраама, Ісаака, Якова є Богом
живих, а не мертвих Лк. 20:37, 38. Душі Мойсея та Ілії з’явились у славі Лк. 9:31.
4. Закид: Рай буде на землі.
Відповідь: Земля з ділами, що на ній, розпадається 2 Пт.3:10. Буде нове небо і земля
нова, Єрусалим новий -житло Бога з людьми Од. 21:1-4, які будуть подібні до ангелів
Лк. 20:36. Ось бачу відкрите небо Ді. 7:56. Сьогодні будеш зо мною в раю Лк. 23:43.
Павло був узятий до третього неба у рай 2Кр. 12:2-4. В домі Отця мого осель багато. Я
йду приготувати вам місце. Вернуся й вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я Ів.
14:2-4.
5. Закид: Ісус Христос мав братів і сестер, а Марія – звичайна жінка.
Відповідь: Новий Завіт згадує братів і сестер Ісусових (так євреї називали своїх
двоюрідних і навіть інших родичів), але ніде не написано про синів чи дочок матері
Ісусової. Ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви, зарученої чоловіком на ім’я
Йосиф, благовістити народження Ісуса. Марія сказала до ангела: – Як воно станеться,
коли я не знаю мужа! Лк. 1:26-35. Це свідчить про намір Марії і Йосифа жити в
чистоті. Брама ця буде зачинена Єз. 44:2. Сектанти не величають Богородиці, бо не
читали в Св. Письмі: Ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди Лк. 1:48. Прийшла до
мене мати Господа мого Лк. 1:43. Праворуч Бога стоїть Цариця Пс. 44:10. Жінка,
одягнена в сонце, і місяць під її стопами, на її голові вінець з 12-х зір Од. 12:1.
Набожність до Пречистої Діви є знаком вибрання до неба (Св. Іван Дамаскин, VIII ст).
6. Закид: Хреститися треба тільки в дорослому віці.
Відповідь: Пустіть дітей! Не бороніть їм приходити до мене, бо таких царство
небесне Мт. 19:14. Покайтесь і хрестіться в ім’я Ісуса Христа, і ви приймете дар
Святого Духа. Для вас бо ця обітниця і для дітей ваших Ді. 2:38,39. Охрестились Лідія
і тюремник з усіма домашніми Ді. 16:15,33. Хрещення заступає місце обрізання Кл.
2:11, 12, а обрізання робили дітям на восьмім дні життя Бт. 17: 12. Хто не родиться з
води та Духа, не може увійти в царство Боже Ів. 3:5.
7. Закид: Не можна називати нікого отцем, крім Отця Небесного.
Відповідь: Мається на увазі не робити собі когось з людей богом, як це було за
Сталіна. Ми ж називаємо священника отцем – батьком духовним. Хоч би ви мали
тисячі учителів у Христі, але небагато отців, я бо вас породив через євангеліє у Христі
Ісусі 1 Кр. 4:15. Отче Аврраме Лк. 16:24. Отче, я согрішив проти неба і проти тебе Лк.
15:18.

8. Закид: Не можна почитати знак святого хреста.
Відповідь: Слово про хрест – глупота тим, що погибають, а для нас, що спасаємося,
сила Божа 1 Кр. 1:18. Є такі, що уникають переслідування за хрест Христа, а я хвалюся
хрестом Господа нашого Ісуса Христа Гл. 6:12-14. Як Мойсей підняв мідяного змія в
пустині для спасіння Чис. 21:9, так Син чоловічий піднесений над світом, щоб ті, хто
вірує у нього, жили життям вічним Ів. 3:14. Відлучені від Церкви поводяться, як
вороги хреста Христового Фп. 3:18. Чому, коли перехрестишся, щезає всяка примара?
9. Закид: Не можна почитати святі ікони.
Відповідь: В переданнях св. отців Церкви сказано, що ми не почитаємо дерево,
фарбу чи полотно, а ті особи, що на іконах представлені. В Старому Завіті, Господь,
наказав Мойсеєві зробити двох золотих херувимів і т.п. Вих. 25:18. Ісус Христос –
образ невидимого Бога Кл. 1:15. Звичаї Церкви, то не легкодушна річ, бо вони є з
розпорядження Святого Духа (Св. Іван Золотоустий, IV ст). З давніх часів оповідають,
що першу ікону намалював св. апостол євангелист Лука ще за життя Ісуса Христа. Як
пояснити те, що є чудотворні ікони, з яких течуть сльози і навіть кроваві, оздоровляються невиліковно хворі люди? З історії знаємо, що безбожники топтали, палили і
навіть стріляли в ікони, а християн катували за них і вивозили в Сибір. Нині ж
сектанти насміхаються з Церкви за почитання святих ікон.
10. Закид: Не можна брати зброї до рук.
Відповідь: Бог призначив границі людського оселення Ді. 17:26 і хто стає на їхній
захист, той життя своє кладе за друзів – більшої від цієї любови ніхто не має Ів. 15:13.
Не бійтесь ворогів: Господь, Бог ваш, що йде поперед вами, він сам воюватиме за вас
Втор. 1:29,30. Іван Хреститель сказав воякам чесно виконувати свій обов’язок Лк.3:14,
а Ісус поставив за взірець віру сотника Мт. 8:10-13. Сектанти мовчать про аборти,
одночасно вчать, що не можна йти на війну і боронити свою державу, нехай хтось
інший проливає кров за їхню свободу і правду Божу.
11. Закид: Треба дотримуватись суботи.
Відповідь: Нехай же нас ніхто не судить у справі свят, чи щодо новомісяця, чи
суботи Кл. 2:16. Не вертайтесь до старих обрядів і не заховуйте дні, місяці, пори й літа
Гл. 4:9,10. Ісус воскрес уранці першого дня тижня Мр. 16:9. Першого дня тижня ми
зібралися на Богослужіння Ді. 20:7. Першого дня тижня робіть збірки 1Кр. 16:2. Ап.
Іван згадує про недільний день Од. 1:70. Якщо дотримуватись суботи Старого Завіту,
значить треба приносити і жертви – вола, ягня і т.п., і не називати себе християнами.
(Св. Іван Золотоустий).
12. Закид: Не треба молитись за померлих.
Відповідь: Ще в Старому Завіті приносили жертви за душі померлих 2 Мак. 12:46.
Дар милосердя подай усякому живому, а й мертвому не відмов твоєї ласки Сир. 7:33.
Сам Ісус Христос каже, що є гріхи, які не прощаються ні на цьому світі, ні на тому Мт.
12:32. Отже, на тамтому світі праведники в раю не потребують прощення, а
проклятим, в пеклі вже ніщо не поможе. Значить існує чистилище, де ще є можливість
доступити прощення гріхів. Ап. Павло каже, що ті душі спасуться, наче крізь вогонь 1
Кр. 3:15. Вогонь чистилища є страшніший над всі муки цього світу (Св. Августин, V

ст). Згідно передання першу Сл. Божу зложив ап. Яків від 70-ти, і там вже є молитва за
померлих.
13. Закид: Не можна молитися до святих, а тільки до Бога.
Відповідь: Згідно передання, Бог прославляє святих, щоб інші наслідували їхнє
життя. Нехай Іов, слуга мій, помолиться за вас і знайдете прощення Іов. 42:8. Благаю
вас, брати, помагайте мені молитвами за мене до Бога Рм. 15:30. Від дотику об кості
Єлисея воскрес мертвий 2Ц. 13:21. З IV ст. по нині витікає цілюще миро з мощів св.
Миколая, яке оздоровляє хворих. Ми почитаємо мощі святих, щоб через них
поклонятися Богу, за якого вони померли (Св. Єронім, Уст). Від тіні ап. Петра Ді. 5:15
і одягу ап. Павла Ді. 19:11 теж оздоровлялись. Якщо за життя Господь вислуховував
молитви святих і творив такі чуда, то тим більше вислухає їх по смерти, коли вони є
разом з Богом в небі.
14. Закид: Не треба Церкви і священників.
Відповідь: Христос заснував свою Церкву на ап. Петрі, дав йому ключі царства
небесного і владу Мт. 16:18,19. Першість серед апостолів Мт. 10:2. Петре, паси мої
вівці і ягнята Ів. 27:75. Утверджуй братів твоїх Лк. 22:32. Під одною головою, Петром,
є всі члени Церкви (Св. Авг). Як мене послав Отець, так я посилаю вас. Дихнув на
апостолів і дав священничу владу. Кому відпустите гріхи – відпустяться їм, кому ж
задержите – задержаться Ів. 20:27-23. Всі ангели не мають тої влади, яку має
священник-пресвітер, бо не можуть відпустити ані одного гріха (Св. Григорій
Богослов, IV ст). Силою молитви священник освячує воду в річці, і вона не псується
Іс. 12:3. Ідіть, отже, навчайте усі народи. Я з вами по всі дні аж до кінця віку Мт.
28:19,20. Пророцтво писання не допускає особистого тлумачення 2 Пт. 1:20, а жінки в
Церквах нехай мовчать 1 Кр. 14:34. Буде одне стадо і один пастир Ів. 10:16, а не сотні
сект.
15. Закид: Ви не прийняли Святого Духа, бо не говорите іншими мовами.
Відповідь: Дух Святий сходить на людину через покладання рук (в св. Тайні
Миропомазання) Ді. 8:17. Апостоли возвіщали величні діла Божі так, що кожний чув
рідну мову Ді. 2:1-11, а сектанти викрикують незрозумілий набір звуків. Кращеє
Церкві п’ять слів розумом сказати, ніж 10 тисяч слів мовами 1 Кр. 14:19. Крім мов є
багато інших дарів Святого Духа 1 Кр. 12:4-11, які даються не кожній людині.
16. Закид: Треба дотримуватись тільки Святого Письма.
Відповідь: Тримайтесь передань, яких ви від нас навчилися чи то усно, чи то
листовно 2 Сл. 2:15. Бережи передання 1 Тм. 6:20.
17. Закид: Св. Причастя – це знак ласки й оправдання.
Відповідь: Сектанти не вірять, що Святе Причастя є правдиве Тіло і Кров Ісуса
Христа Ів. 6:55, а лиш символічно їдять хліб і п’ють вино. Перетворити хліб і вино в
Тіло і Кров Ісуса Христа Лк. 22:79 може тільки правдиво рукоположений священник 2
Тм. 1:6, на слова якого в Службі Божій – Христос сходить на землю (Св. Григорій
Богослов). Ісус погрожує, що хто не їстиме тіла Сина чоловічого й не питиме його
крови, не матиме життя в собі Ів. 6:53. Отже, сектанти не виконують найважнішої
Божої заповіді – не споживають Тіла і Крови Ісуса Христа Ів. 6:54. Вони мають різні
фальшиві науки, але спільно працюють над знищенням правдивої Христової Церкви.

В праці використано вірші з Святого Письма українського, російського та
древнього церковнослов’янського видання.

