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“Діти твої навчатиме сам Господь, і великий мир і гаразд буде
проміж синами твоїми. – Ісаії 54:13
СВЯТЕ ПИСЬМО ВИРАЗНО УЧИТЬ
ЩО ЄГОВА є єдиний правдивий Бог, перебуваючий од віків до
віків, Сотворитель неба й землі, Датель життя для усіх сотворінь; що Льогос був початком Його творива й активним слугою
в творенню всіх річей; що той Льогос тепер Господь Ісус Христос у славі, одягнений у всяку силу на небі й на землі, і тепер є
головним виконавчим Чиновником замірів Бога Єгови.

МІСІЯ (ЖУРНАЛА)
ЕЙ журнал виходить в тій цілі, щоби помочи людям пізнати
Бога Єгову і Його заміри, як про се научає Біблія. Він містить в собі науку Святого Письма для помочи свідків Єгови. Він
уможливлює систематичне студіювання Біблії для всіх своїх
читачів і старається о іншу літературу, яко поміч в таких студіях. Він поміщує відповідний матеріал для проповідування через
радіо й для інших знарядів публичного научення з Святого
Письма.
Він точно тримається Біблії, яко авторітету своєї науки. Він
цілковито вільний й відділений від усіх партиїв, сект або світських організацій. Він цілковито і безвиїмково стоїть на стороні
царства Бога Єгови під правліням Христа, Його любого Царя.
Він не прибирає догматичної міни, а радше заохочує до вважного
і критичного розсліджування свого змісту в світлі св. Письма.
Він не мішається в жадні суперечности, ані його сторінки не
отворені для персональних справ.
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ЩО БОГ создав землю для чоловіка, сотворив совершенного
Річна передплата
чоловіка для землі і поставив його на ній; що чоловік добровільРічна передплата в Злучених Державах виносить $ 1,00, в
но переступив Божий закон і був засуджений на смерть; що Канаді й в інших краях $ 1.50; в Великій Британії, Австралії і в
задля Адамовою гріха всі люди родяться грішниками і без права Полудневій Африці 7 ш. Передплату в Злучених Державах треба
до життя.
висилати через почтовнй переказ, експрес ордер, або банковий
переказ. В Канаді, Англії, Полудневій Африці і Австралії, передЩО ІСУС стався чоловіком, і чоловік Ісус перетерпів смерть, плату треба висилати до відділу в тім краю. З інших країв можна
щоби набути викупну ціну для всього роду людського; що Бог висилати передплату до бюра в Брукліні, але лише через міжнавоскресив Ісуса до Божественної природи й вивисшив Його родний почтовий переказ.
понад усякі творива й понад усі імена і одягнув Його у всяку
Заграничні Бюра
силу і власть
British . . ….…… 34 Craven Terrace. London. V, 2. Encland
Canadian ……… . 40 Irwin Avenue, Toronto, Ontario, Canada
ЩО ОРГАНІЗАЦІЯ ЄГОВИ називається Сион, і що Ісус ХрисAustralasian . 7 Beresford Bond. Strathfied, N. S. W., Australia
тос є Головою її і правильним царем світа; що помазані й вірні
South African….Boston House. Cape Town, South Africa
послідувателі Ісуса Христа – се діти Сиону, члени Єгової організації і Його свідки, котрих задача й привилей є свідкувати про
Просимо в кождім случаю адресувати на ім’я Товариства
найвисшість Єгови, голосити про Його замірп взглядом людства, про які научає Біблія, й нести овочі царства всім, що бажа(Сей журнал виходить на кількох мовах.)
ють слухати.
Для бідних, що не можуть передплатити сей журнал, а щиро
ЩО СВІТ скінчився й Єгова посадив Господа Ісуса Христа на бажають його читати, висилаємо даром, єсли о се попросять. Ми
престолі власти, котрий скинув Сатану з неба й зачав установ- радісно бажаємо помочи таким потребуючим, але після почтової
ляти Боже царство на землі.
регули, вони мусять прислати письменну аплікацію кождого
року.
ЩО ПОМІЧ і благословенства для народів землі можуть прий- Увага для передплатників: Посвідку за отриману передплату, чи
ти лише через царство Єгови від владою Христа, котре то царст- то нову чи то відновлену, ми не висилаємо, хіба що о се попрово вже тепер зачалось; що незадовго Господь знищить сатанську ситься. Змінення адреси для тих, що повідомлять, робимо в
організацію і установить справедливість на землі, і що в тім протязі одного місяця. Один місяць перед скінченнямся передцарстві всі, що будуть послушні справедливим законам, будуть плати ми висилаємо карточку–повідомлення в журналі.
привернені і будуть жити вічно на землі.
Yearly subscription prict. S1.00: Canada and foreign. $1.50.

Entered as sekond–class matter July 9. 1924. at the post office at
Brooklyn, N. V., under the Act of Marcd 3. 1879.

“ЛЮБИМЦІ СПРАВЕДЛИВОСТИ”
Се ім’я довершує період свідоцтва, котрий обнимав цілий
місяць лютий. Ті з помазаних Єгового останка й їх товариші
преображені через Давида й Йонатана, бувши любимцями
справедливости Божої, будуть радіти в предложенню пильнійших старань у службі Вахтовер Кампанії, котрої місяць
лютий є частю. Щоби постаратись на більше часу в полі
праці, або наново вийти перший раз, то се вимагає від усіх
пильного плянування. Єсли хто з нових читачів бажає стати
вістником, нехай віддається до нашої локальної групи, або
впрост до сього бюра. При кінці періоду праці, акуратний
рапорт повинен бути висланий до сього бюра.
РІЧНА КНИЖКА НА РІК 1939
Річна книжка на рік 1939 становить не лише обширне описання світового руху свідків Єгови через минувший рік
служби, котрий то опис є вельми інтересний, дотикаючий й
порушаючий, але також подає обширний стяг інформації
відносно зросту праці і т. п. Отже тому ся книжка є дуже
зручною й потрібною для всіх активних вістників яко часовий відносник. Вся зібрана інформація, яка є поміщена в сій
книжці, була приготовлена президентом Товариства. Також

в сій книжці знаходиться його коментар на річний текст 1939
року, як рівно ж тексти і коментарі на них на кождий день в
році. Сі дневі коментарі взяті з прошлорічних Вартових
Баштів. Кождий активний вістник царства й всі шукаючі
дороги до Сиону повинні постаратись о сю книжку на новий
рік. Мале видання сьої книжки виносить кошт друковання
висший, отже потреба вимагає питати 50 центів за одну копію. Обовязком зборових слуг присилати всякий ордер для
всіх членів збору гуртово.
ЧИ ВАША ПРИНУМЕРАТА СКІНЧИЛАСЯ
Для добра принумераторів “Вартової Башти” тут хочемо
пригадати, і сим пояснити, що всяка принумерата виходить
автоматично. Машина, котра друкує адреси є так збудована,
що коли принумерата кінчиться, тоді вона випадає з лісти
автоматично. Один місяць перед скінченням принумераії
засилаємо повідомлення з журналом і також картку для
відновлення принумерації. При закінченні принумерації в
чужих мовах, висилаємо повідомлення з посліднім числом.
Посвідку за отриману передплату чи то на нову, чи відновлену ми не висилаємо, хіба що о се попросять.
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любимці справедливости
(Продовження)
“Бо Господь справедлив, і любить правду. Лице його бачить праведника”. – Псальма 11:7

ЧАСТЬ 3
СОБА, яка занимала типічне місце Єгового взаїмній любові і гармонії, аж до смерти, не позпомазаного царя не є важна тут, і се показує, волюючи нічому розлучити їх (Римлян 8:35-39); і
що той плач не був за Саулом. Давид оплакував бистрі й сильні обидва над орла й лева [у пізнансмерть Йонатана і тут Йонатана він згадує тому, ню волі Божої, і послушні на поклик до Його
що Йонатан представляв велику громаду, члени служби, бо вони є сильні в Господі і в потузі сили
котрої то громади є дорогі для кождого з останка. Його. (Приповісті 28:1; Ефесян 6:10)] Ой ІзрайлеМаючи сю точку на ввазі, тепер застановіться над ві дочки [дівиці, співтоваришки невісти Христосим пророчим образом, і що сталося в сповненню вої, що йдуть за нею], плачте по Саулі [попомазасієї “Пісні про Лука”: “Ой Ізраїлю! [декотрі з Бо- нім місці, і котрі померли вірно в боротьбі з ворожої організації, що вірно свідкують і затримують гом]! Він у пурпур одягав вас; за його на вас золоїх невинність до Бога] пробито з лука твою втіху в то блищало [вірний помазаний останок є Божими
твоїх таки горах [на горах Гелобі, що представля- слугами, котрі ділають в ім’я Єгови, і приносять
ли царство]. Як се полягли хоробрі [в Господі і великій громаді річи правди і служби, що робить
вірні аж до смерти]? Не розказуйте у Гетті [в місті їх прекрасними]. Ой як упали потужні [помаворожім] не звіщайте по улицях Аскалону у фи- заний останок і Йонатан, велика громада] у бою [з
листійськім місті або в організації ворога]; щоб початку Армагедону]! Убитий [через диких новожіноцтво филистійське не радувалось, щоб не часних фнлистіїв, під час виконування задачі,
веселились дочки необрізаних [себто, щоб ново- чим він доказував свою невинність] Йонатан [вірчасні филистії не мали причини тішитися їх май- ний співтовариш і обопільний любимець останка
бутньою побідою, тим шо їх черга на смерть задля праведности] на висотах твоїх [на висотах
прийде вскорі]. Ви ж гори, Гелвуйські [де Божі царства, в часі активної служби]. Тяжко сумую по
помазані люди терплять зневаги і де Йонатан по- тобі, Йонатане побратиме [брат через подружентерпів смерть з руки ворога], щоб на вас не впало ня, і близьке споріднення до останка і великої
ні дощу на ваші ниви, ні роси на поле [офіри, що громади; також завважте тут, що Давид головно
представляло сумний і мертвий вигляд], бо там згадує про Йонатана, указуючи на ту велику люпокинений щит сильних, щит Саулів, мов би не бов, яку помазанники мають до великої громади];
мазано Саула святою олією. Йонатанів меч [кот- ти був мені найдорожіций [“інші вівці” є дуже
рий безсумніву піддав думку для заголовку для дорогі для малого стада тепер]; ти мені ба й над
сієї пісні про Лука] не вертавсь назад [так і кляса жіноче серце був любіщий [се показує, що ЙонаЙонатанова не подаєсь назад ані не втікає, коли танова кляса любить Божих помазанників, котра
боротьба точиться з новочасними филистіями, то любов є більша чим полова, в котрій відограє
але вона воліла впасти в битві чим миритися з більшу ролю пристрасть чим засада]. Як се впали
ворогом] без крові ранених, а й меч Саулів не вер- такі сильні [від насильства і жорстокости ворога],
тавсь даром [що значить, що помазаний останок як погибла збруя воєнна [як здається; то їх збруя
Господній зручно вживає духового меча з вражін- не була достаточна, та Бог піднесе їх зі смерти, і
ням на ворога, новочасних филистіїв]. Любо– так докаже їх невинність]?” – 2 Самуїла 1:19–27
мирно з Йонатаном [позатипічними людьми доб- 27 Завважте, що Давид не мав злої волі проти
рої волі] жив Саул [не той невірний чоловік, але Саула, але, полишивши все в руках Божих щодо
той, що занимав помазанника місце, яке заняв відомщення над ним і іншими лукавими, Давид
останок на землі, і жив разом з людьми доброї тримав своє серце чисте. Слова Ісуса, Більшого–
волі і працював спільно в любові й блаженстві чим–Давида, показують, що Єгова помститься за
(Псальма 113)], на світі, їх і смерть не розлучила своїх людей у своїм часі: “Бог же чи не помстився
[ті два співтовариші, останок і “інші вівці” тут б за вибраних своїх, що голосять до Него день і
представлені як нерозлучні і остаються сильно у ніч, хоч довго терпить про них? Глаголю вам, що
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помститься за них незабаром. Тільки ж Син чоловічий прийшовши, чи знайде віру на землі?” (Луки
18:7,8) Пізнійше Давид побідив филистіїв; і Бог говорить що Він встане і вскорі виконає “своє діло
незвичайне” рукою свого улюбленого, Більшого
Давида, і що тоді всі Його вороги впадуть і будуть
їсти порох.
28 Сей пророчий образ тепер відкритий Господом
своїм людям збільшає їх надію і приносить потіху
для всіх, що люблять праведність. Реліґійні обманники “чоловік гріха”, включаючи релігійних провідників і “лукавого слугу” клясу, представленого
через невірного Саула, вскорі будуть знищені. Та
проти–Бога і проти–царства потвора, представлена
через Голіята, також пропаде. Тепер люди Божі на
землі бачуть сю потвору, тоталітарне правительство, яким управляють жорстокі диктатори, і знущаються над Божими людьми і зневажають Його
ім’я, і вони знають, що вскорі та потвора буде цілком знищена. Вона впаде з руки Єгового Польового Маршалка, Ісуса Христа, бо Єгова ненавидить
беззаконня і лукавство, і Він заявив, що всіх лукавих Він знищить. – Псальма 145:20
29 Господь Бог відкриває свої правди своїм людям для їх помочи і потіхи, щоби вони стояли сильно в Господі й відперали змагання ворога, котрий старається спричинити, щоби вірні відреклися
Бога і Його царя.
30 Лише праведні отримають життя. Єгова є жерелом всякого життя, і Він є праведний. Льогос,
Ісус Христос, усякого часу любив праведність і
ненавидів беззаконня, і тому Бог дав Йому перше
місце в своїм всесвіті. Кількох старинних мужів
бачили прихід справедливого правління Ісуса
Христа, царя, і звернули їх серця на те царство,
осталися вірними і правдивими Богу, отже за се
вони отримали признання і Бог приготовив для
них місце у своїй організації. Вони любили праведність а ненавиділи беззаконня. Бог спричинив,
що Йонатан був прообразом на тих вірних мужів.
Вірні алостоли і інші народжені з духа, що були
вірні, любили праведність і ненавиділи беззаконня,
і сі рішучо осталися правдивими і вірними Богу,
відмовившися співділати з котрою–будь частю
організації Сатани. Вони воліли слухати Бога, а не
чоловіка, і Єгова запевнив їх, що доказавши їх невинність, вони будуть жити і царювати з Христом і
будуть учасниками слави Його царства. (Одкриття
1:6; 20:4) Вони були представлені через ту часть,
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яку відограв вірний Давид, помазанник. “Інші вівці”, котрих Господь зібрав і котрі становлять велику громаду, люблять праведність і ненавидять
лукавство, і за се Єгова приготовив для них місце
де вони будуть тішитися вічним життям. (Маттея
25:34) Йонатан відограв часть, представляючи сих
одиниць. Такі люди будуть вічно жити на землі.
Вірні старинні мужі, котрих Господь зробить “князями по цілій землі”, і велика громада, що пережиє
Армагедон, буде єдина праведна на землі. І без
сумніву, всі вони з’єднаються і будуть бачитися в
тілі, нім Армагедон скінчиться. Чи ті праведні, що
пережиють Армагедон, сповнять Божий приказ, а
іменно, плодіться і намножуйтесь, і сповняйте земллю праведними людьми? Земля була сотворена
для праведних сотворінь і лише праведні будуть
жити на ній. “Єгова хоронить всіх, що люблять
його”. (Псальма 145:20, А.П.В.) “Бо Гослодь справедлив, і любить правду. Лице його бачить праведника”. (Псальма 11:7) “Справді, близьке спасення
його для тих, що бояться його, щоб слава його була
на землі нашій. Стрінулись ласка і правда; справедливість і мир поцілувались”. (Псальма 85:9,10)
“На дорозі правди – життя, й нема на її стежці смерті”. (Приповісті 12:28) Тоді вже не буде більше
лицемірства ані Боже святе ім’я не буде зневажене.
31 У пророчім образі Йонатан відограв ролю,
представляючи старинних вірних мужів і також
“инших овець”, котрих Господь Єгова через Ісуса
Христа зібрав і привів їх у кошару. Давид представляв Ісуса Христа і всіх вірних помазаних членів
Його тіла, включаючи і помазаного останка на
землі. “Прихилилось серце Йонатана до його, влюбив його Йонатан як свою душу”. Давид любив
Йонатана і сказав: “Ти був мені найдорожчий; ти
мені ба й над жіноче серце був любіщий”. Опісля їх
любов один до другого була жива, бо вони обидва
взяли справедливий напрям і служили Єгові. Тепер останок і “инші вівці” мусять любити себе взаїмно і прихилитися одні до других задля тієї самої
причини. Обидві клясі люблять і служать Єгові і
Його цареві; отже вони люблять справедливість а
ненавидять беззаконня, і через те вони мають ласку в Єгови. Всі будуть становити одно стадо у назначенім Богом часі. (Йоана 10:16) І всі навіки будуть співати про Єговову праведність. “Вознесуть
пам’ять на велику благість твою, і піснями прославлять справедливість твою”. – Псальма 145:7,
Ротердам

“СПОВНЮЙТЕ ЗЕМЛЮ”
[Переложено з англійської “Вартової Башти” з 15–го жовтня, 1939 року].
“Плодіться і намножуйтесь, і сповняйте землю”. – 1 Мойсея 1:28

ЧАСТЬ 1
ГОВА замірив наповнити замлю праведними Він сотворив чоловіка жити на землі. Каже Всемолюдьми. Сей Його замір став ясний через Його гучий Бог. “Сотворив я землю, создав на ній й човідкрите слово. Перед сотворенням чоловіка, “сот- ловіка; я–моя рука розпростерла небеса, та й усьоворив Бог небо та землю”. (1 Мойсея 1:1) Пізнійше му воїнству дав закон”. (Ісаії 45:12) Він сотворив
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землю для виразноі цілі: “Так бо говорить Господь, сотворитель небес, – він, Бог, що создав землю й приспособив її, щоб на ній жили: Я Господь, а
іншого нема”. (Ісаії 35:18) Єсли б Він не наповнив
землі людськими сотворіннями, щоб вони жили на
віки, тоді сотворення чоловіка і землі для чоловіка
було б даремне; а се одно певним є, що Бог Єгова
не робить нічого надармо, Його прикази мусять
вповні сповнитися у своїм часі, Його ім’я Єгова
значить Його замір до сотворінь. Каже Єгова: “Задуми мої спевняться, та й усе, що хочу, я вчиню…
Я бо сказав – і доведу се до кінця; призначив – і
здійсню”. (Ісаії 46:10,11) Єгова дав запевнення, що
Він напевно сповнить своє слово і доконає своїх замірів. (Ісаії 55:11) Його сотворіння, що служать
Йому, беруть Бога за Його слово і є вповні переконані, що Він сповняє всі свої обітниці.
2 Маючи таке повне запевнення, застановимся
тепер над Божим приказом, який Він дав для свого
совершенного чоловіка і його совершенної жінки
Єви, а іменно: “Плодіться і намножуйтеся, і сповняйте землю”. Коли Бог оголосив сей замір і дав
приказ, Адам і Ева були праведні, бо гріх тоді не
був ще увійшов у світ. Очевидно Божий замір був і
є, що такий приказ мав бути виконаний під справедливим правлінням і невидимим володарем, отже виконаний в правдності. Дальше приказ “плодіться і намножуйтеся” був даний на життя сотворінням на землі.
3 Єгова назначив Люцифера невидимим паном
над совершенним Адамом, бо тоді Люцифер був
праведним, і про Люцифера Бог сказав: “Тебе помазав я, щоб, наче херувим, розпростерав охоронні
крила; тебе поставив я наче на святій горі Божій, і
ти ходив серед огнистого каміння. Без хиби були
поступки твої з того часу, як тебе сотворено, аж
докіль не знайшлось у тобі беззаконності”. (Езекиїла 28:14) Люцифер збунтувавсь проти Єгови з причини своєї неправедности і запровадив Адама і Єву
в неправедність, і все се взяло місце, нім Адам і
Єва зробили змагання наповнити землю. Яко наслідок того бунтівництва, Божий приказ “намножуйтесь і сповняйте землю” ніколи не був виконаний серед відповідних і праведних обставинів, а що
він не був виконаний у праведності, то він не був
виконаний ніяк після Божої волі й приказу. Сьогодня земля наповнена несправедливими людьми,
майже всі є лукаві й підчинились Дияволові і зневажають Боже святе ім’я. Лишень кількох людей
повірили в Бога і Ісуса Христа і зробили угоду чинити волю Божу і котрі отримають благословенства з великої жертви викупу. Окрім таких посвячених, то земля є наповнена насильством, лукавством і страшною темрявою. (1 Мойсея 6:13) Чи Божий замір не вдався? Божий замір все мусить бути
сповнений.
4 Чи Божий замір “намножуйтесь і сповняйте
землю” буде коли виконаний серед справедливих
обставинів на землі? Чи Бог докаже, що така річ є
можлива в праведності? І чи се Його ціль доказати
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свій замір людям і святим ангелам? Лишень самий
чин привести назад до життя мертвих, що приняли
заслуги з Христової жертви, не сповнив би сього
приказу Бога Єгови. Всі э Адамових потомків почались у грісі і майже усі з них померли в грісі.
(Псальма 51:5; Римлян 5:12) Навіть єсли би всі
воскресли з мертвих, і були відроджені й привернені, єсли б се було можливо, то і тоді се не було б
виконанням Божого приказу, тому що така річ
була б виконана силою Божою через Ісуса Христа,
а не через чоловіка, ділаючого в послушенстві до
Божого приказу. Ми є певні, що приказ Єгови мусить бути виконаний в праведності. Але як? Чи
писання відкривають, як сей приказ буде виконаний?
ОБРАЗ
5 Як здається, то Єгові вподобалось ужити пророчих драм або прообразів щоби повідомити людство, котре є посвячене Йому, спосіб виконання
Його замірів відносно многих річей; і чи не можемо
ми сподіватися, що Його слово містить якийсь
прообраз з котрого ми можемо дістати відповідь на
повисше питання? Щоби показати Божественне
право або приказ даний Адамові з початку в Едемі,
то треба щоб його виконували праведні сотворіння
на землі ділаючи під назором справедливого володаря. Инакше сказати, Сатана, лукавий “бог сього
світа”, і його ціла організація, мусять перше бути
знищені і тоді треба взяти контролю землі від усіх
противників Божих, і дати в руки праведного володаря, щоби людські сотворіння могли виконати
той Божественний приказ. Сі безперечні факти є
виразні і треба на них звернути пильну увагу, щоби рішити питання, яке тут під розвагою.
6 Великий потоп за днів Ноя і тодішні обставини
достарчають бодай часть прообразу відносно виконання Божественного приказу. Зараз перед потопом мешканці землі були зіпсуті й “сповнилась
насильством земля”. (1 Мойсея 6:11) Наслідок того
потопу був, що вся земля була очищена.
7 Зматеріалізовані нефілими сатанської невидимої організації були усунені геть з землі. Непослушні ангели, що матеріалізувалися (або втілювалися), т. є., “сини Божі”, і котрі лучилися з жінками людськими і приводили на світ Гібборимів,
були увязнені Сатаною. (1 Петра 3:10, 20) Потомки
такої невластивої злуки, що були на землі, були
знищені і лишень Ной і його родина, котра складалась з вісьмох осіб, осталась при життю. Задля його віри і послушенства, Ноя почислено за праведника в очах Божих; він був проповідником справедливости і ніс свідоцтво для ім’я Бога Єгови. (2
Петра 2:5; Жидів 11:7) Очевидно, що Ноєва родина
також рахувалась за праведну задля її віри й повного співділання з Ноєм. Диявол і його демони в
той час не були знищені ані цілком увязнені, але
очевидно були лишень стримані від матеріялізовання між людьми. При кінці потопу на землі
були лишень Ной і його родина, всі котрі рахува-
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лись за праведних в очах Єгови з причини їх віри й
послушенства. Зараз по потопі й виході Ноя і його
родини з ковчегу, Бог знова дав приказ праведному Ноєві, яко ж написано: “І благословив Бог Нояга і сини його, і рече їм: Бувайте плодющі і намножуйтесь і залюднюйте землю”. (1 Мойсея 9:1, Ротердам) Завважте тут Божественний приказ: “Бувайте плодющі і намножуйтесь і залюднюйте землю”. Сей приказ ніколи не був даний лукавим людям, але перше був даний Адамові нім він согрішив, а опісля повторений Ноєві і його родині, котрі
були почислені за праведних. Лукаві люди не можуть виконати сього Божественного приказу, і
тому для них він не є даний. Про се нема найменшого сумніву. Отже виходить, що дотепер той
Божественний приказ не був виконаний.
ПРООБРАЗ
8 Здається, що Бог велів записати про потоп і інші річи дотично його, яко прообраз, предсказуючи
більші річи, які мали настати; отже ті річи мусіли
бути типічними. Отже се є важною річю застановитися тут над подіями, що тичаться потопа.
Отець Ноя називався Ламех, шо значить “могучий”, і тому Ламех мав представляти Всемогучого
Бога, котрого сила не має границь, і Він є Отцем
Ісуса Христа. Отже Ной в тім пророчім образі
представляв Ісуса Христа. По народженню Ноя його отець Ламех висказав пророцтво, котре без сумніву мало бути висказане під керовництвом Бога
Єгови, і котре є частю великої пророчої драми, і
котре то пророцтво є як слідує: “І прожив Ламех
сто і вісімдесять і два годи, і появив сина. І дав
йому імя Нояг, каже бо: Сей розважатиме нас у
праці нашій та в знемозі рук наших, як поратимем
землю, що прокляв Господь Бог”. – 1 Мойсея 5:28,
29
9 Ім’я Ной, після пояснення з боку у Біблії (англ.)
значить “спочинок” або “потіха”, і через те він
представляв улюбленого сина Божого, Ісуса Христа, котрий стався потіхою і відпочинком для Єгови, тому що Він все був у гармонії з Єговою. Згідно
з сим написано є, що Ной, виступивши з ковчегу
зараз по потопі, збудував жертівник для Бога Єгови і положив на ньому чисту жертву. (1 Мойсея 8:
20) І відносно сього написано є: “І понюхав Господь любих пахощів, і рече: Не проклинатиму вже
більше землі ні чоловіка”. (Верш 21) Се дальше
доказує, що Ной був почислений за праведника і
його родина була угодна в очах Господа. Про той
то час написано є: “І благословив Бог Нояга і сини
його, і рече їм: Бувайте плодющі і намножуйтесь і
залюднюйте землю”. – 1 Мойсея 9:1
10 Нищительна робота потопа представляла Армагедон і те велике знищення, яке впаде на землю,
а те, що Ной приніс жертву з чистих звірят, представляло Ісуса Христа і Його царювання і благословенства по Армагедоні, відносно чого написано
є: “От так потішить Господь і Сиона, потішить всі
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розвалища його, й оберне пустиню його у рай, і
степ його в сад Господень; радощі й веселощі будуть у йому пробувати, похвала й пісні гомоніти”.
– Ісааї 51:3
11 До Ісуса Христа Бог дав такий приказ: “Потішати всіх засумованих”. (Ісаії 61:2) Сатанська
організація називається “Вавилон”, котра все противилась Єгові і робила несправедливість і котра в
Армагедоні буде знищена, і коли Господь знищить
ту лукаву організацію, тоді земля відпочине. Для
потіхи тих, що тепер люблять і служать Богу Єгові,
як і тих, що остануться на землі по Армагедоні,
Єгова каже: “І станесь тоді: Як Господь тебе визволить від смутку твого й від страху й тяжкої неволі, що на тобі тяготіла, то виспіваєш у пісні побіду над царем Вавилонським і промовиш: Ось, не
стало мучителя – скінчився грабіж! Поломав Господь палицю в безбожних, скипетр у тиранів, ... всі
краї тепер оддихають в спокою, з радощів співають”. – Ісаії 14:3-5,7
12 Що Бог Єгова поклав пророчі слова в уста Ламеха і велів йому висказати те пророцтво, то се
дальше попирають Писання. Те пророцтво було
висказано майже 600 років перед потопом. Ламех
умер п’ять років перед потоком, скінчивши свою
часть у пророчій драмі. Ной був 600 років віку,
коли прийшов потоп. (1 Мойсея 7:6) Відносно Ламеха Божественна історія каже: “І жив Ламех появивши Нояга п’ятьсот і девятьдесять і п’ять год, і
появив сини і дочки. А всього віку Ламехового
було сімсот і сімдесять і сім год, і вмер”. – 1 Мойсея
5:30,31
13 Завважте, що вік Ламехів складався із 700 років і 70 років і 7 років, котрі то числа представляють трократну цілисть, що здається указує на безконечні роки Єгови, Всемогучого Бога, котрий є
Отцем Більшого–чим–Ноя, Ісуса Христа, включаючи і членів Христового тіла.
14 Сини Ноєві народились по тім, як Ной був 500
років віку. (1 Мойсея 5: 32; 6:9,10) Ті три сини Ноя
представляли клясу людей, що є почислені за праведних в очах Бога, т. є., “інші вівці” Господні, або
Йонадаби, що становлять “велику громаду”. (Одкриття 7:9–15) Ісус Христос, позатипічний Ной, є
віковічним Отцем (Ісаії 9:16), котрий дасть життя
послушним з роду людського, бо Він є активним
представителем Єгови. Ноєві сини народилися
вкоротці перед потопом; і так Більший Ной, Ісус
Христос, в короткім часі перед Армагедоном приведе “инші вівці” або Йонадаби, що становлять
“велику громаду. Нойові сини народилися близько
кінця світа в тім часі, і тепер Йонадаби прийшли
при кінці сього “лукавого світа, і сі мають бути
відроджені через Ісуса Христа: Як довгий час проминув по народженню Ноя, нім його сини народилися, так за довгий час проминув від народження
“чоловіка” Ісуса до народження або приведення
Йонадабів, котрі стали відроджені. Сі річи були
написані давно тому для потіхи, мира і надії тих,
що тепер знаходяться на землі і люблять справед-
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ливість і ненавидять беззаконня. Се дальше указує
на Єговову любов і ласку, якою Він наділив тих,
що люблять і слухають Його. Єгова тепер велить
проголошувати сі правди для користи Йонадабів, і
для помазанників, і се є привилей і задача всіх таких уважно студіювати сі правди, зрозуміти їх і
слухати Господа, позаяк Він показує їм правдивий
шлях. Царство прийшло, і не лише позатипічні
сини Ноя тепер оцінюють їх привилей пізнати то
царство і благословенство його для послушних з
роду людського, але сі Йонадаби також оцінюють
факт, шо се їх привилей і задача приложити їх
найлучші старання для попертя інтересів царства і
се чинити всією їх силою і всім, що вони мають.
Вони показують їх віру і послушенство через шире
прилученняся до останка або ніг членів Христа у
проголошенню царя і Його царства.
ЧОМУ ПРИЙШОВ ПОТОП
Диявол поставив себе рівним або висшим чим
Бог Єгова, і видумав ріжні пляни, щоби зневажити
і противитися Богу Єгові. Він знав, що Єгова дав
приказ Адамові множитися і “наповняти землю” і
що Бог заявив, що Його замір буде виконаний.
Диявол прийшов до заключення, що він зможе
перешкодити у виконанню Божого заміру. Хоть
Адам прилучився до диявольської організації, то
декотрі з потомків Адама затримали їх невинність
до Бога, і се включало Авеля, Еноха і Ноя. Щоби
доконати свого злого заміру, Диявол зачав псувати
ввесь рід людський, і для сієї цілі він спонукав ангелів матеріалізуватися в людській формі і брати
собі людські жінки і сим чином усунути людських
чоловіків і випродукувати людей, що збунтуються
проти Бога. Без сумніву, Диявол старався сим чином спонукати всіх ангелів встати проти Бога,
сподіючись розбудити гнів Божий і стягнути знищення на ввесь рід людський й звернути всіх ангелів проти Всемогучого. Здавалось, що диявольський плян був досить успішний щодо виконання
його заміру. Єсли би Диявол зміг був доконати сього, тоді він був би вважав себе за всемогучого, і сим
був би стягнув велику зневагу на ім’я Бога Єгови, і
був би перешкодив Богу у виконанню Його замірів.
Наслідок сього диявольського пляну був, що майже ввесь рід людський став зіпсутим. (1 Мойсея
6:12) Ной всякого часу затримав свою невинність
до Бога, і Ной і його родина були єдині й тім часі на
землі, що були вірні Богу. Той приказ, даний совершенному чоловіку Адамові, може бути виконаний
лише людьми, що є в повній гармонії з Єговою, а
щоби доконати се, то лукаві мусіли бути очищені,
нім Божий замір міг бути виконаний. Земля, будучи повна лукавих людей, окрім Ноя і його родини,
тому Бог сказав до Ноя: “І рече Бог Ноягові: Конець усякому тілу прийшов перед мене: Бо землю
сповнено насильством од них. Оце ж хочу їх викоренити з землі. Я ж оце наведу потоп,
15
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воду на землю, щоб вигубити всяке тіло, що є в її
живий дух попід небесами, і все, що є на землі, повиздихає. І поставлю заповіт (умову) з тобою:
Ввійдеш у ковчег ти і синове твої і жена твоя і жени синів твоїх з тобою”. – 1 Мойсея 6:13,17,18
16 Потоп мав перешкодити сатанському пляну
зіпсувати всі сотворіння на землі. Отже се ясно
показує, то головна ціль потопу була оправдання
Єгового ім’я, і підтримання Його слова. Близько
звязані з сією головною цілею були справи роду
людського, що значило знівечення сатанського
пляну, щоби на землі полишились деякі праведні
сотворіння. Очищення лукавої зіпсутої генерації,
схоронення на землі лишень праведних людей,
мало отворити знов дорогу до виконання Божого
приказу “сповнюйте землю”. Єгова оправдає своє
йм’я у свій спосіб і у своїм часі.
17 Боже слово заявляє, що Його ціль у збудованню ковчегу була, щоби схоронити при життю праведних людей. (1 Мойсея 6:18; 7:3) Будовання ковчегу, спричинення потопу, і те велике знищення,
було одкриттям в малій мірі Божого заміру очистити землю зі всякої несправедливости і схоронити
лише лих, що люблять і слухають Його. Тут Бог
зробив пророчу драму, представляючи спосіб, в
який Він остаточно виконає свій замір відносно
наповнення землі і відносно оправдания свого великого йм’я. Сей пророчий образ був зроблений і
записаний в тій цілі, щоби помогти тим, що будуть
жити при кінці світа і котрі служать Богу в дусі й
правді, дістати властиве вирозуміння і потіху й
надію. Єгова тепер відкриває ті правди людям,
щоби вони могли зрозуміти сей пророчий образ, і
сим чином Він дає тим, що люблять Його і служать
Йому, яснійше видіння Його заміру і принести радість і потіху в їх серця.
18 Царство Бога Єгови, під Ісусом Христом Його
Улюбленнм Сином, є Його средство для виконання
Його заміру. Отже Ной представляв Христа, т. є.,
Ісуса Христа і членів Його тіла, з котрих складається царський дім Єгови. Члени Ноєвої родини, т.
є., сини і їх жінки, представляли “інших овець”,
людей доброї волі, котрі показують вірність і посвяту до Бога Єгови і Його царства під Христом.
Потоп і те знищення представляли Армагедон і
його погубні наслідки, які спричинить Єгова через
Ісуса Христа. Довгий період часу перейшов між
потопом а приходом Ісуса Христа, царя. Чи той
довгий час опізнення приходу царства був спричинений через знищення, яке спричинив потоп? Ні!
Бог не був зобовязаний опізнитися з установленням свого царства тому, що по потопі лишилося
кількох людей. Бог не опізнявся з виконанням свого заміру, але се довгий період від потопу аж до
приходу царя і царства дав повну спромогу для
Диявола старатися доказати свій лукавий визов, і
також нагода для людей доказати їх невинність до
Бога Єгови, і також на вибрання між людей оди-
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ниць для Божого ім’я, щоби вони несли свідоцтво
по світі перед остаточним сповненням того пророчого образу, зробленого в часі потопу.
19 Студенти слова Божого ставили аргумент, що
Єгова опізнив своє царство під Ісусом Христом
через довгий період часу, а іменно, 6,000 років,
щоби дати нагоду достаточному числі людей народитися на землі, жити якийсь час і вмерти, і
сим робом мати достаточне число людей воскресити, привернути їх до совершенности, і так відповідно наповнити землю і сповнити Божий приказ “сповнюйте землю”. Однак такий аргумент не
є розумний ані згідний з Писанням. Єсли прихід
царства опізнено для того, щоби дати час на народження відповідного числа людей, котрі мали
повмирати і воскреснути, щоби наповнити землю,
тоді чому протягом того часу Бог дозволив Дияволові мати повну свободу псувати так много людей, зробити їх безнадійно лукавими і негідними
на воскресення, і через те поза границі привернення?
20 Лукавий визов Диявола, і приняття того визову Богом Єговою, робить се питання виразним і
ясним. Диявол змагавсь, що він зможе спонукати
всіх людей проклинати Бога і перешкодити всім
людям затримати їх невинність до Бога, і сим доказати, що Бог не є Всевишним Іством. (Йова 2:4–
7) Диявол заявив, що він може побідити замір
Єгови “наповнити землю” праведними людьми; і
щоби доказати брехню Диявола в очах всіх сотворінь, що будуть жити вічно, Бог позволив Дияволові спробувати свою силу. Бог назначив час і
позволив Дияволові йти до границь того часу у
своїм змаганню доказати свій злобний визов. Бог
заявив, що Він дозволить Дияволові остатися при
життю, щоби Бог v своїм часі, як Він сказав, “показати мою потугу на тобі і щоб ім’я моє проповідувалось по всій землі. (2 Мойсея 9:16, Лісар) Ось
таку причину подають Писання, задля якої установлення Божого царства неначе опізнилося. Народження грішних людей, їх смерть і воскресення
в достаточнім числі, шоб наповнити землю, не
має нічого спільного з відложенням установлення
того царства. Та вже прийшов час, коли Бог Єгова докаже Дияволові й всім іншим, що Він є Всевишним, що Його силі ніхто не може впертися. і
що зараз перед одкриттям його безграничної сили
Бог Єгова велить проголошувати про своє ім’я по
всій землі, котре то свідоцтво дають ті вірні люди,
котрих Бог вибрав зі світа ради свого ім’я. Далеко
більше число людей, що жили на землі, були і є
зухвалі і самовільні і безнастанно зневажали святе Боже ім’я. Чи є се розумна річ припускати, що
вони воскреснуть і будуть знов жити на землі і
мати що–будь спільного із сповненням Божественного приказу? Писання про таких кажуть: “Сі
ж, як безсловесні звірі, природні, що родяться на
лови і забиттє”. (2 Петра 2:12; Юди 10) Ті, що зневажають ім’я Боже, “не переважують звіра, бо все
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марнота”. (Екклезіяста 3:19) Бог не накидає життя ніякому чоловікові, але, противно, написано є,
“життя – се дар Божий через Ісуса Христа, і лише
для тих, що вірують в Господа Ісуса Христа і служать Богу. Ті ж, що не “вірують в Господа не побачуть життя, але гнів Божий перебуває на них”.
(Римлян 6:23; Дії ап. 4:12; Йоана 3:35,36) Отже
було сказано, що прихід царства відложено тому,
щоби позволити достаточному числі людей народитися і “сповнити землю” під час воскресення;
однак таке твердження немає ніякої підстави в
Писаннях.
21 Потоп спричинив знищення всякого тіла на
землі окрім Ноя і його близької родини, і той потоп був виразом гніву Бога Єгови проти тих, що
зіпсувались на смерть. Хоть проти тих людей не
був даний вирок смерти, однак вони додали до
своєї наслідженої упавшости добровільне погордження і відкинення слова Божого і відмовились
слухати Його остороги, яку Бог післав їм через
Ноя, і добровільно прилучилися до Диявола, зневажаючи ім’я Всемогучого Бога. Нема найменшого сумніву, шо той потоп був типом на Армагедон; і Армагедон із своїми всесвітними нищи
тельними силами, буде також виразом гніву Бога
Єгови проти всіх людей, що не лише вмирають з
причини насліддя смерти, але окрім сього вони
добровільно пійшли за Дияволом і добровільно
зневажали ім’я Бога Єгови і Ісуса Христа. Такі
свідомо і добровільно знехтували і відкинули слово Боже і осторогу від Єгови, яку Biн висилає їм
через своїх свідків. Потоп був прообразом на Армагедон, із своїм великим знищенням буде становити цілковите знищення того типу.
22 Дальше сей пророчий образ показує Божу
провізію для тих, що утікають від гніву Армаґедону, і котрі знайдуть прнбіжище і цілковиту охорону в Господній організації. По приказу Божому
Ной збудував ковчег, і в той ковчег увійшов Ной і
його родина і там вони були цілком заховані, закриті й схоронені й були безпечні від нищительної
сили потопа, і оставшися там, вони безпечно пережили потоп. Се було символом хрещення, як се
зазначають Писания. (1 Петра 3:20,21) У сповнення сієї части пророчого образу Іcyc Христос,
Більший–чим–Ной, no приказу Божому, збудував
столичну організацію Бога Єгови, представлену
через ковчег, у котру вірні мусять зануритися і
заховатися і цілком відділитися від диявольської
організації, і через те вони не є більше частю сього світа. Будучи в середині або під охороною тієї
Єгової організації, такі вірні можуть безпечно
пережити через той час вираження Божого гніву в
битві Армагедон. (Софонії 2:1–4) Така річ сталась
можливою через воскресення Ісуса Христа з мертвих, щоб Він міг жити і бути оправдателем Єгови.
Дух Божий поклав сю правду в умисл Петра і він
під натхненням того духа писав: “Як строївся
ковчег, в котрий мало, то єсть вісім душ, спаслося
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од води; чого образ хрещення (не відложення тілесної нечистоти, а совісти доброї обітниці перед
Богом), що і нас тепер спасає через воскресення
Ісуса Христа”. – 1 Петра 3:20,21
23 Така охорона була також представлена в часі,
коли Ізраїль переходив через Червоне море, про шо
є написано в Писаннях для користи людей на землі, що тепер жиють і служать Богу Єгові, а іменно:
“Не хочу ж, браттє, щоб ви не знали, що отці наші
всі під хмарою були, і всі через море переходили; і
всі в Мойсея хрестилися в хмарі і в морі; і всі ту
саму їжу духовну їли; і всі той самий напиток духовний пили; бо пили з духовної скелі, що йшла за
ними, скеля ж була Христос. – 1 Коринтян 10:1–4
24 Ті, що йшли за Мойсейом через води Червоного моря і під хмарою над ними, були в сей спосіб охрещені в Мойсея в морі й хмарі і були схоронені від Божого гніву проти Єгиптян, котрі представляли диявольську організацію. Рівно ж і ті, що
пішли за Ноєм у ковчег і остались там, були занурені або охрещені в Ноя. Як Мойсей так і Ной
представляли Христа, царську організацію Бога
Єгови. Так і Йонадаби в сім часі зануруються хрещенням у Більшого Ноя, Ісуса Христа. Прийшовши під охорону організації Ісуса Христа, “інші вівці” тепер знайшли притулок, і єсли вони будуть
перебувати там і шукати смирности і справедливости, піддаватися в послушенстві Господеві, то їм
обіцяно визволення з гніву Божого в Армаґедоні.
Се правда, що Йонадаби не рахуються за членів
тієї організації, але Бог Єгова охороняє їх через
свою організацію, котрої Ісус Христос є Головою.
Як Червоне море принесло знищення диявольским
представителям, котрі переслідували ізраїльтянів,
і там ізраїльтяни мали охорону з причини їх занурення в Мойсея; так і залив води знищив тих, що
зневажали Бога і противились Ноєві, а ковчег дав
охорону і бузпечність від знищення, яке приніс
потоп. До того хрещення, що дало охорону і спасення для декотрих, а знищення для інших, здається відносяться слова Йоана, котрі він сказав до
тих, що прийшли до нього хреститися, а іменно:
“Той (Христос), що йде за мною, потужніщий від
мене; … Він вас хреститиме Духом святим та огнем. (Маттея 3:11,12) Хрещення “огнем” очевидно
відноситься до огню в Армагедоні, котре то хрещення буде знищенням цілої диявольської організації, і буде охороною для тих, що знайдуть прибіжище в організації Єгови. Тим огнем – се буде час
горя, якого світ ніколи не знав перед тим, і котрий
ніколи вже не повториться, бо він знищить цілком
всяке лукавство.
25 Ось так можна бачити, що теорія загальної
охорони і спасення є цілком чужа для Писання.
Нема найменшого сумніву, що всесвітнє спасення –
се штука або підступ лукавого Сатани, щоб звести і відвернути людей від Бога. Гнів Божий, як се
він був виражений в потопі, був проти лукавих і
від того гніву праведні були схоронені. Гнів Божий
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в Армагедоні буде виражений проти тих, що зневажають і нівечать ім’я Бога Єгови, і котрі попирають Диявола, але Бог дасть охорону для тих, що
радісно слухають Його і служать Йому, і сі знайдуть прибіжище в Христі Ісусі; і ніхто інший не
спасеться, бо в слові Божім є виразно написано:
“Всіх беззаконних Бог вигубить”. (Псальма 145:
20); і дальше є сказано: “Хто не вірує в Христа Ісуса, на тих гнів Божий спочиває”. – Йоана 3:35,36
26 Се певно значить, що такі люди не воскреснуть
і що Господь ніяким чином не буде уживати їх для
“наповнення землі”. Бог очистив дорогу і показує,
що Його заміром є охоронити і спасти лише тих,
що покланяються Йому в дусі й правді і котрі покажуть їх любов до Нього через радісне сповнення
Його приказів.
27 Коли знищення потопа скінчилося, тоді Ной і
його родина вийшли з ковчега і всі разом принесли
жертву для Господа Бога. В тім часі всі жиючі сотворіння прилучилися до почитания Бога Єгови, і
се подобалось Всевишньому. (1 Мойсея 8:21) Ті
людські сотворіння, що там стояли, були упавші
через насліддя, над чим вони не мали контролі, але
Адам був совершенний, коли він добровільно переступив Божий закон і був справедливо засуджений
на смерть. Однак ті, що пережили потоп, були почислені Єговою за праведних з причини їх віри і
послушенства до Бога; але тоді іще жертва викупу
не була дана, і тому Ной і його родина не могли
стати совершенними, аж покіль та жертва не була
дана. Всі ті, що погибли в часі потопа були добровільно лукаві, бо вони відмовилися слухати остороги Божої, даної через Ноя. Слова Єгови подані в
повисше наведенім тексті в 1 Мойсея 8:21 є дальшим доказом, що потоп і його наслідки були типом, предсказуючим Божий замір післати свою
пімсту на землю рукою Ісуса Христа, і так вигубити лукавих, котрі поступили поза границі наслідженого гріха. Се буде останна кара на рід людський, отже “лихо вже не повториться”, говорить
Бог. (Наума 1:9) Армагедон буде сповненням пророчого образу і виразом Єгового гніву і та кара
впаде на всіх противників Бога. Се буде найбільше
горе, якого ніколи не було перед тим, і вже ніколи
більше не буде. – Маттея 24: 21
ЗАКІНЧЕННЯ ПРООБРАЗУ
28 Ті досвідчення Ноя і події, які стались в часі
потопа, були пророчим образом на Армагедон, на
що ясно указують слова Божественної власти, подані в євангелиї від Луки 17:26,27,30: “І як сталось за днів Ноя, так буде й за днів Сина чоловічого, їли, пили, женились, оддавались, аж до дня,
як увійшов Ной у ковчег, і настав потоп, та й вигубив усіх. Так же буде й в день, котрого Син чоловічий відкриється”.
29 Прийшов час, коли Господь Ісус, йдучи в силі
Єгови, буде відкритий усім сотворінням, і коли “в
одкриттю Господа Ісуса з неба з ангелами сили, в

26

ВАРТОВА БАШТА

огні поломяному даючи відомщеннє тим, що не
знають Бога і не коряться благовістю Господа нашого Ісуса Христа. Вони приймуть муку, погибель
вічну від лиця Господнього і від слави потуги Його”. (2 Солунян 1:7–9) Чи упадаючі води потопа
зазначили конепь пророчого образу? Або чи те, що
зараз наступило по виході Ноя з ковчега також становило часть пророчої драми?
30 Ной і його родина були єдиними людськими
сотворіннями, що жили при кінці потопа, і вони всі
мали Божу ласку і признання. Такі жертви уподобались Єгові: “І понюхав Господь любих пахощів”.
Се здається ясно відноситься до потіхи і відпочинку, який прийде по скінченню Армагедону і коли
Христос зачне царювати в праведності, і тому офіра жертви Ноєвої є дальшою частю пророчої драми. Се сталося в тім часі, коли Єгова повторив
приказ “сповнюйте землю”: “І благословив Бог
Нояга і сини його, і рече їм: Бувайте плодющі і
намножуйтесь і залюднюйте землю”. (1 Мойсея 9:1)
Тим, що Божий приказ не був виконаний як се він
був зпершу даний, і в тім случаю знов повторений
для людей, котрих Бог почислив за праведних, отже сі слова приказу Єгови мусять також бути частю пророчого образу, предсказуючи Його замір і
средства для сповнення Його приказу наповнити
землю. Єсли се правда, тоді можемо сподіватися в
сім згляді дістати інформацію відносно того, що
буде зроблено по Армагедоні, щоби виконати Божий приказ “наповнити землю”. Той приказ був
даний лише два рази, і у обидвох случаях сказаний
до праведних мужів; перше до Адама, коли він був
совершенний і нім він согрішив, а другий раз до
Ноя і його синів, котрих Бог почислив за праведних задля їх віри і послушенства. Отже виходить,
що той приказ мусить бути виконаним через тих,
що є праведні в очах Божих.
31 Позаяк той Божественний приказ обнимав Ноя
і його синів, то чи се значило, що жиючий тоді в
тілі останок тіла Христового, що буде жити на землі при закінченню Армагедону, повинен приложити старання тепер або зараз по Армагедоні і сповнити той Божественний приказ через плодження
дітей на землі? Те, що Ной робив і його сини, і час,
в якім вони се виконували, поможе нам прийти до
властивої відповіди на повисше питання.
32 Ной жив 349 років по виході з ковчега. Писання не показують, що Ной приводив на світ дітей
по потопі. Єсли би він був приводив дітей на світ,
тоді се значило б, що рід людський мав більше чим
три початкові галуззя, а іменно: Семітське,
Яфетське і Хамське. Біблія показує лишень три
галуззя роду людського. (1 Мойсея 10:1–32) Відносно всіх тих патріярхів від Адама аж до Ноєвого
отця Ламеха, Біблія подає, що коли вони породили
другого в ряді з потомків, тоді про них говориться,
що вони “породили сини і доньки”. (1 Мойсея 5:3–
30) Про Ноя і його синів Біблія говорить: “Як було
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ж Ноягові пятьсот год віку, появив Сема, Хама і
Яфета”. (1 Мойсея 5:32) Тут Біблія не показує, що
Ной мав більше чим трьох синів повисше згаданих, ні перед потопом ані по потопі і по тім, як дано
розказ “сповнюйте землю”. Щодо Ноєвих трьох
синів, їх дітей і правнуків народжених по потопі, і
по тім, як Божественний розказ був повторений,
історія подає імена сімдесяти осіб. (1 Мойсея 10: 1–
32) Нема ніякої записки (в Біблії) щоби які будь
діти народилися сим синам перед потопом, і нема
ніякої записки, щоби Ной мав які діти по потопі.
Для сієї причини можна припускати, що Божественний приказ “намножуйтесь і сповнюйте землю”
не відноситься до з духа народжених одиниць, т. є.,
до останка, але ті вірні, що були представлені через
Ноя, наслідять царство з Ісусом Христом і є заключені й співтоваришать з Ісусом Христом, “віковічним Отцем”, котрий дасть життя всім, що отримають життя по Армагедоні, включаючи і тих,
що були пробуджені зі смерти”.
33 Декотрі з помазаного останка на землі мають
діти; і є такі, що народились потім, як Господь
прийшов до храму. Який є стан таких дітей, і яке
буде їх споріднення до Божественного приказу відносно сповнення землі? Хоть Писання ясно показують, що Божественний приказ “сповнюйте землю” не відноситься до помазаного останка, то однак після природного ходу подій декотрі з них
множаться і приводять дітей на світ. Урочиста
задача таких родичів відносно їх дітей є доглянути,
щоби їх діти були властиво навчені відносно Бога
Єгови і Його царства під Ісусом Христом, навіть
світський закон змушує родичів дати науку своїм
потомкам. Закон Божий дав ще більшу відповідальність родичам. Від часу, коли дитина є досить
стара, щоби розуміти і вчитися, від того часу посвячені родичі повинні постаратися, щоби кождого
дня та дитина отримувала науку відносно Бога і
Його царства. Сю задачу положив на них Господь.
Діти, що так навчені аж до відвічального віку, будуть могли служити Богу і Його царству, і єсли вони будуть безнастанно шукати смирности і справедливости, тоді напевно вони будуть належати до
великої громади, т. є., “інших овець”, що будуть
охоронені в часі Армагедоні, як сини Ноєві були
охоронені в часі потопу в ковчезі.
34 Многі задля лихих часів і сили, якої уживає
лукавий і його пагонці, виростають в лукавстві, не
хотять вчитися праведности, і перебувають у лихому. Який є стан таких дітей, і яку охорону вони
дістануть в часі Армагедону? І яку участь вони
будуть мати в Божественнім приказі відносно наповнення землі? Є лишень один спосіб спасення, а
се через віру в пролиту кров Ісуса Христа і через
послушенство до приказів Господніх. “Хто не вірує
Синові, не бачитиме життя, а гнів Божий пробуває
на йому”. (Йоана 3:36) Віра в Бога і Ісуса Христа –
се особиста справа, і ті, що свідомо відмовляються
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вірувати і служити Богу і Ісусу Христу, не є увільнені гніву Божого, який спочиває на всіх потомках
Адама. Бог Єгова дав приказ своїм виконателям,
котрий то приказ відноситься до часу Армагедону,
а іменно: “І старого й молодика, дівицю, дитину й
жіноцтво вбивайте на смерть; із тих же, на кому
положено знак, не займайте нікого, а починайте од
моєї святинї. І почали вони від тих мужів, що були
перед храмом”. (Езек. 9:6) Як в часі потопу так і в
Армагедоні Бог не робить ніякого виїмку і не укаже жадної ласки для тих, що не хотять вірувати в
Нього і сповняти Його заповіди.
35 Велика більшість людей, що народилась і жила
по потопі була лукавою. Сьогодня земля наповнена насильством і дуже мала скількість людей вірує
і служить Богу і Ісусу Христу. Божественний приказ намножуватись і наповняти землю ніколи не
був даний лукавим людям, отже не можна сподіватися, що ті, що померли в неправедности, будуть
мати що–будь до діла із виконанням того приказу.
Як здається, то нема причини думати, ані Писання
не показують, що Бог через Христа збудить зі смерти тих, що стали добровільно лихими і відкинули
всяке знання про Бога і Ісуса Христа, і певно, що
Бог не позволить їм виконувати Його приказу наповнити землю.
36 Що воскресення мертвих, “праведних і неправедних” відбудеться, то про се нема найменшого
сумніву, бо Писання так заявляють. (Дії ап. 24:15;
Йоана 5:28,29) Але між природними неправедними
а добровільними лукавими, що грішать проти світ
ла Божого і Його правди, є ясна і широка ріжниця.
Всі люди з природи є грішниками. (Римлян 5:12)
Але не всі люди є добровільно лукавими. Віра в
жертву викупу Ісуса Христа і послушенство до Божих приказів є єдиним можливим средством статись праведним. Чоловік, що помер неправедним і
не мав нагоди пізнати про жертву викупу і її користь, буде напевно, коли встане, неоправданим.
Будучи неправедним і неоправданим, той чоловік
напевно не буде мати части у сповненню Божественного приказу “намножуйтеь і сповняйте землю”.
37 В Писаннях напевно нема доказів, що кождий,
що жив на землі від Адама до царства, буде пробуджений зі смерти. Апостол, промовляючи під натхненням духа Божого, каже, що є такі, “котрі введуть єресі погибелі, і відцуравшись викупившого їх
Владики, приведуть на себе скору погибель”. (2
Петра 2:1) Сама ціль потопу була, щоби очистити
землю з насильства, з лукавого роду, що відмовився зважати на Божу осторогу; і сей потоп був типом
на Армагедон. Ціль Армагедону є очистити землю
з подібної кляси лукавих людей,
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що не хотять слухати Божої остороги в теперішнім
часі і котрі дальше зневажають Його ім’я. Бог заявив, що таких добровільних грішників Він знищить навіки. Чому мали б сі знищені, лукаві люди,
знов істнувати і жити на землі й зневажати Боже
ім’я? Вони свідомо перешкаджали Божому царству
під час їх побуту на землі, і, будучи так добровільно
і свідомо лукавими, чому їм малося б дозволити
перешкаджати царству під Христом під час тисячлітнього царювання? Його царювання буде справедливе і нічому не буде дозволено зневажати або
шкодити.
38 Приповість о вівцях і козлах, яку сказав Ісус,
містить незмінний закон Божий відносно лукавих.
Єгова розбудив свого сторожа клясу і зробив його
“вірним слугою” і приказав йому розказувати Його
вість і давати осторогу “козлам”, і ся осторога тепер дається сим “козлам”. Хоть вони отримали
осторогу, вони (козли) дальше противляться
царству і переслідують свідків Єгови, що проголошують царя і царство. Вони не хотять увійти в
царство самі, і перешкаджають іншим увійти. Сим
добровільним вчинком вони показали, що вони
противилися б в тисячлітнім царстві Христа. Чому
вони мали б дістати другу нагоду показати їх противенство до Бога і Його царства? Вони виразно
стали проти Господа і проти царства Його тепер, і
зробили заговір перешкодити вірним свідкам дальше служити Богу і мати часть в Його царстві. Позаяк вони показали їх лукавство і дальше показують, тому остаточний вирок Господень проти них є
сей: ‘І підуть вони на вічне знищення”. (Маттея
25:46, англійський переклад) Отже як виглядає, то
нема причини будити їх знов до життя. Ісус, промовляючи до такої самої кляси своїх противників,
сказав: “Змії, кодло гадюче, як утічете від суду пекольного?” – Маттея 23:33
39 Єгова дозволив Сатані піти аж до границі в
своїм змаганню відвернути людей від Божої провізії для їх життя. В дійсности Сатана зумів відвернути майже усіх людей від Бога, а се головно відноситься до людей, що тепер жиють на землі. Сі люди
стали непохитно проти Бога і поставили себе на
стороні Диявола, і сі напевно погибнуть в Армагедоні. Але се ніяк не перешкодить Богу у виконанню Його проголошеного заміру “наповнити землю”. Боже слово є правдиве і мусить стояти: “Слово моє ... до мене не вертається в порожні”, але
доконає Його заміру. Каже Єгова: “Я … призначив
– і здійсню”. (Ісаії 55:11; 46:11) Але як Він се доконає? Чи Писання відкривають для Божих посвячених людей як Єгова може і як Він виконає свій
приказ “намножуйтесь і сповнюйте землю”?

“СПОВНЮЙТЕ ЗЕМЛЮ”

Є

ГОВА поручив в руки Ісуса Христа вико- воскресенню сказав: “Дана мені всяка власть на
нання свого заміру, про що Ісус, по своїм небі й на землі”. (Маттея 28:18) Се певно включає
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і виконання Божого приказу “сповнюйте землю”,
себто, цілковитий нагляд над ділами людськими.
“Господня земля і вся повня її; круг землі і хто
живе на йому”. (Псальма 24:1) Отже Ісус Христос
має нагляд над усіма річами яко урядовий представитель свого Отця. Люцифер був назирателем
землі аж він збунтувавсь проти Єгови і загубив усі
прикмети справедливости. Тепер Ісус Христос є
Господом землі, включаючи і тих, що будуть вічно
жити на землі. Він дасть життя їм властю даною
Йому Єговою. Царювання Ісуса Христа буде все
справедливе. (Ісаії 32:1) Божий приказ даний со
вершенному Адамові і опісля повторений Нойові
мусить бути виконаний у праведності. Ті, що мають віру в Єгову і Ісуса Христа знають, що сі слова
правдиві.
2 Армагедон очистить землю з усякої несправедливости, а потім хто буде жити, той мусить бути на
стороні Бога і Христа, Його царя. Писання ясно
показують, що ті, що пережиють Армагедон, будуть Йонадаби, котрі шукають смирности і справедливости і котрі становлять “велику громаду”.
(Одкриття 7:9–15) Вони будуть жити вічно на землі
разом із вірними слугами Божими, котрі дотримали своєї невинності до Бога перед першим приходом Ісуса Христа, і сі будуть жити вічно на землі.
Всіх разом без сумніву буде лишень кілька міліонів, отже мале число в порівнанню з масою людей
тепер на землі. Не треба жахатись великим всесвітним знищенням, яке принесе Армагедон. Певна
річ, що день Єгового гніву закінчиться побідою
Христа над Сатаною і тоді на землі буде далеко
більше число людей чим по потопі Нойового дня.
Але сей факт, шо велика громада людей затримає
свою невинність до Бога і перейде через Армагедон, безперечно доказує і уневажнює лукавий
визов Сатани і що принесе оправдання Єгового
ім’я й слова. Сила Божа є неограничена, і нема
нічого, що б перешкодило Йому у виконанню Його
приказу “сповнюйте землю”. Коли земля буде
очищена із лукавства, тоді настануть обставини
для сповнення Божого приказу згідно з волею Всемогучого Бога.
3 Лишень вісім осіб пережили потоп, а тепер в
короткім часі з точки Божого погляду, земля наповнена сотворіннями, більшість з котрих звернулися до насильства. Єсли міліони пережиють Армагедон і будуть цілком посвячені Богу і цареві,
Ісусу Христу, то що ж ті міліони будуть робити під
правлінням Христа відносно сповнення землі в тих
кількох століттях? Чи протягом тисячлітнього
царювання Ісуса Христа Божий приказ буде цілком сповнений? Члени Нойової родини представляли Йонадабів або велику громаду, що пережиє і
отримає вічне життя на землі яко ласкавий дар від
Єгови через Ісуса Христа, Більшого–чим–Ноя. Бачучи, що Божий приказ був даний лише праведним
людям і ті, шо пережиють Армагедон будуть послушні Богу і шукатимуть смирности та справедли-
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вости, чи не є се згідним з розумом і Писанням, що
Єгова буде вживати сю праведну велику громаду
виконати Його приказ “плодіться і намножуйтесь і
сповнюйте землю”? Єсли се заключения є добре,
тоді се значить, що члени великої громади будуть
женитися і роджати дітей і “наповняти землю”
праведними людьми під час царювання Ісуса
Христа.
ЧИ ВОНИ ПОВИННІ ЖЕНИТИСЯ ТЕПЕР?
4 Єсли в постушенстві до Божого приказу Йонадаби або велика громада будуть женитися і приводити дітей по Армагедоні, чи не було б се згідним з
Писаннями, щоби вони зачали се робити тепер
перед Армагедоном? І чи Йонадабів треба заохочувати тепер женитися і виховувати дітей? Писання
відповідають: Ні! Відносячися знов до пророчої
драми за днів потопа, завважте, що Нойові три
сини і їх жени не виховували дітей перед потопом
або в часі потопа, але аж по потопі: “Се ж постань
синів Ноягових, Сема, Хама та Яфета, і понароджувались їм сини по потопі”. (1 Мойсея 10:1) “А
се постань Семова: Було Семові сто літ, як появив Арфаксада, у другому році по потопі. І пожив
Сем після того, як появнв Арфаксада, п’ятьсот год,
і появив сини і дочки, та й умер”. – 1 Мойсея 11:
10,11
5 Нема доказу, шо які будь діти були взяті у ковчег, але противно, Писання указують, що лишень
Ной і його жена і його три сини і їх жени, т. є., всіх
вісім осіб були взяті у ковчег. ‘І рече Бог до Нояга:
Увійди сам і ввесь дом твій у ковчег; бо тебе бачив
я праведним передо мною в сьому роді. І ввійшов
Нояг, і сини його, і жінка його, і жінки синів його з
ними у ковчег задля води потопної”. Мойсея 7:1,7)
“І вийшов Нояг і сини його, і жінка його, і синів
його жінки з ним”. (1 Мойсея 8:18) ‘Ковчег в котрий мало, то єсть, вісім душ, спаслися од води”. (1
Петра 3:20) Сі Писання попирають заключення,
що “наповнення землі" не зачнеться перед Армагедоном: і яко дальший доказ сього, завважмо слова Ісуса, котрі здається виразно знеохочують роджати діти перед Армагедоном або в часі Армагедону: “Горе ж важким і годуючим під той час!” –
Маттея 24:19
6 Є Йонадаби, що посвятилися цілковито Богу і
Його царству і многі з котрих тепер мають діти; що
ж вони повинні робити? Відвічальність на родичах
лежить научати своїх дітей правди про Єгову і Його царство під Христом і так провадити їх, щоб
вони “шукали справедливости і смирности”, і чинячи се, Божа обітниця принадлежить до таких
дітей, а іменно: “Шукайте справедливості, шукайте смирності; може хоч ви уцілієте в день гніву
Господнього”. (Софонії 2:3) Діти народжені перед
Армагедоном прийшли на світ, коли сатанська
злобна і гноблюча організація дотикає життя всіх
людей на землі, і є лише один спосіб знайти охорону і защиту для таких дітей, як і для інших, а се
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посвятитися Богу і Його царству і знайти прибіжище в організації Єгови під Христом. Вони мусять старатися знайти правду і пристосувати себе
до Божої вираженої волі. Отже Йонадаби повинні
постаратися, щоби їх діти дістали відповідну науку
і змогли поставити себе цілком під охорону Божого
царства. Отже як виглядає, то нема причини ані
Писання не говорять, щоби се було на місці приводити дітей на світ зараз перед Армагедоном, де ми
тепер знаходимося. Єсли ж народятся діти, то родичі повинні постаратися, щоби такі діти дістали
відповідне поучення про Господа і Його царство аж
покіль та дитина дійде до свого віку і тоді вона
мусить свідомо уживати своєї власної волі й відповідати за свої учинки. Хоть се не є задача останка
вишукувати чужих дітей і давати їм научення, однак всі діти, що співтоваришать з їх родичами або
опікунами або з їх приятелями, і котрі бажають
учащати на зібрання із старшими і шукати справедливости і смирности, таким треба дати поміч і
заохоту. Таку поміч і заохоту можна дати їм наказавши їм сидіти тихо і пильно слухати студії. Про
се є згадано в Божих заповідях, а іменно: “І веселитимешся перед Господом, Богом твоїм, ти і син
твій і дочка твоя, і наймит твій і наймичка твоя, і
Левіт, що в оселях твоїх, і приходень і сирота і вдова, що між твоїми людьми, на місце, котре вибере
Господь, Бог твій, щоб святилось там ім’я його”. (3
Мойсея 16:11) В часі празника кучок, коли Його
люди зібрались у храмі, Бог приказав ось що:
“Згромадь людей, чоловіків і жінок і малолітків, і
пришляка твого, що в оселях твоїх, щоб слухали та
навчались боятись Господа, Бога вашого і додержували усі слова закону сього, сповняючи його”. –
5 Мойсея 31:12
7 Віддільні зібрання так звані недільні школи для
молоді не мають основи в Писаннях, але діти повинні співтоваришити з їх родичами до місця студіювання слова Божого, т. є., місця почитання; і
єсли інші діти приходять щоби вчитися, так вони
мусять сидіти спокійно і вчитися. (За подрібним
виясненням відносно научення дітей гляди Вартову Башту, з 1 серпня, 1938 року)
ПО АРМАГЕДОНІ
8 Адам і його жена Єва дістали приказ “множитися і наповняти землю”. В тім часі вони були
праведні. Адам і Єва не змогли виховати праведного роду з тієї причини, що вони не ужили їх привилею приводити діти на світ, нім вони согрішили.
По Армагедоні всі добровільні переступники будуть усунені з землі, а ті, що лишуться живими,
будучи правеними з Божої ласки, будуть тоді сповняти Божий приказ. Диявол тоді буде звязаний, так
цо він не зможе перешкаджати або впливати на
дітей Йонадабів. (Одкриття 20:1–3) Упавші й лукаві потомки Адама тоді вимруть, так що вони не
зможуть вплинути на дітей великої громади, як се
Нимрод уплинув на рід Ноя. (1 Мойсея 10: 8–10)
Тоді царство Боже буде в повній силі й дасть життя
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послушним, і діти великої громади, що тоді народяться будуть жити з ласки Божої через Ісуса
Христа. Люцифер, як назиратель чоловіка, не виконав припоручення даного йому з причини свого
бунту і запровадив Адама і Єву у гріх, нім вони
привели дітей на світ. Ісус Христос, цар і правильний назиратель чоловіка, виконає припоручення
дане Йому і нічому не позволить перешкодити у
виконанню Божого приказу через праведних людей. Ось так буде доказано, що Божий приказ
“сповнюйте землю” праведними людьми буде виконаний. Се буде оправдання Єгового ім’я і повним доказом людям і ангелам, що Сатана є брехун і
що лише Бог є праведний. Знищення лукавих
дасть місце на землі для праведних. Той перший
приказ даний Адамові й повторений Нойові буде
виконаний через велику громаду, і се ясно попирают Писання, що праведні люди виконають сей
приказ. Се було на місці для совершенного Адама і
Єви множитися і здається, що се буде згідно з волею Божею, щоби Йонадаби або велика громада
женилися і множилися по Армагедоні. Правда, яку
подає апостол відносно женячки в 1 листі до Коринтян в семій голові напевно не відносилась до
совершеного Адама і Єви; і по Армагедоні, в часі
цілковитого одкриття царства, та правда не буде
відноситися до тих, що пережиють Армагедон, себто, до Йонадабів або великої громади. Ані порада,
зазначена в 1 Тимотея 5:11,14 не відноситься до
таких.
9 Нема причини думати, чому Армагедон мав би
розвязати подружа Йонадабів, яке існує перед Армагедоном. Але смерть розвязує супружа, яко ж
написано: “Як же вмре муж її, тоді вона визволена
від мужа. Тим же оце, як жив муж, перелюбницею
зватиметься, коли буде (жінкою) іншому чоловікові; коли ж умре муж її, вільна вона від закона, щоб
не бути їй перелюбницею, хоч би була (жінкою)
іншому чоловікові”. – Римлян 7:2,3
10 Після правила святого Писання то всі ті, що
були в супружім стані перед смертю, коли пробудяться з мертвих, будуть як би не були жонаті. Такі
будть підлягати волі “віковічного Отця”, Ісуса
Христа, котрий дасть життя всім, по велінню Бога.
(Римлян 6:23) “Віковічний Отець” матиме право і
привилей після своєї вподоби розпорядити або не
розпорядити подружа тих, що пробудяться зі смерти. Бог установив право для родичів старатися о
подружа своїх дітей. Однак нема виразно сказано у
святому Писанні, що воскресші люди із мертвих
будуть женитися і роджати дітей на світ. Єсли супружий стан Йонадабів, що пережиють Армагедон,
не буде розвязаний через Армагедон, то яким чином сей супружий стан перестане існувати? Господь рішатиме сю справу, як се Він був би рішив
сю справу, коли б Адам і Єва були позістали праведними і сповнили Божий приказ. Без сумніву,
Він рішить се питання, коли прийде кінець множення і земля буде наповнена праведними людьми.
11 Чи потомки від Йонадабів прийдуть під жертву
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викупу Ісуса Христа? Так, діти иароджені від Йонадабів перед Армагедоном, як і всі ті, що пробудяться зі смерти, сконечности прийдуть під Божу
провізію жертви викупу. Земні родичі, будучи несовершенними, передають се несовершенство своїм потомкам. Також всі діти народжені по Армагедоні будуть належати до Христа задля заплаченої
викупної ціни Ним, і всі, що отримали життя, мусять отримати його від великого Життя–дателя,
“віковічного Отця”, Ісуса Христа, котрий буде роздавати такий дар. (Ісаії 9:6; Римлян 6:23) Отже
жертва викупу мусить відноситися до всіх, що дістануть життя вічне.
12 Чи виконання Божого приказу “сповнюйте зем
лю” через велику громаду заступить воскресення з
мертвих? Зовсім ні. Нема сумніву, що многі з Адамових потомків перед потопом і по потопі померли
в незнанню о Божім викупі через жертву Ісуса
Христа, і Писання безперечно доказують, що такі
люди мусять вийти з гробів в назначенім Богом
часі, щоби вони дістали нагоду скористати з жертви викупу і царства. Се однак не значить, що вони
будуть мати що небудь до чинення з намноженням
і наповненням землі.
ЧАС ВОСКРЕСЕННЯ
13 Як се було поперед зазначено у Вартовій Башті,
Писання сильно попирають заключення, що вірні
старинні мужі, про котрих згадується в одинадцяттій голові до Жидів, воскреснуть зараз перед Армагедоном або в часі Армагедону і Господь наставить
їх “князями по цілій землі”. (Псальма 45:16) Окрім
сих вірних одиниць, то чи інші люди, що померли
перед Армагедоном, будуть також пробуджені назад на землі, нім надобре відбудується земна організація? Або чи рай буде установлений, нім померші воскреснуть? Писання не зазначують виразно
часу, коли саме зачнеться воскресення мертвих на
суд. Спевністю, що Писання не попирають заключення, що загальне воскресення маси людей, що
будуть вставати на суд, відбудеться зараз перед
Армагедоном. Ісус обіцяв каючомуся розбійникові,
що він воскресне з мертвих назад до життя. Ісус
сказав до нього: “Істино, глаголю тобі сьогодні, зо
мною будеш у раю”. (Луки 23:43) Сі слова піддають
думку, що рай на землі буде, нім той розбійник
воскресне з мертвих. У почині Бог насадив город в
Едемі і опісля сотворив чоловіка і поставив його
управляти той город. (1 Мойсея 2:8,15) Таке було
Боже розпорядження і тому можна розумно припускати, що після такого порядку Господь буде
поступати з помершими людьми і раєм. Писання
не попирають заключення, що хто помер на останку, той пробудиться найперше. От сі слова,
“останні будуть перві, а перві останні” цілком не
відносяться до воскресення з мертвих.
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“козлами” і підчеркнув, що такі “козли” не воскреснуть вже із мертвих. Чи такому заключенню
заперечують слова Ісуса: “Ниневяне встануть на
суд із кодлом сим, та й осудять його, бо покаялись
по проповіди Йониній; а ось тут більший від Йони?” (Маттея 12:41) Сі слова ясно указують, що
сим Ісус не заперечив своїх слів відносно “козлів”,
контексти показують, що Ісус головно відносився
до письменників та фарисеїв (верш 38), котрі то
люди, понехавши заповіди Божі, практикували
релігію і були головно відвічальні за тодішний рід,
який був “грішним і перелюбним”, себто, не властиво лучився з диявольською організацією. Іншим
разом Ісус сказав до сих письменників та фарисеїв:
“Змії, кодло гадюче, як утїчете від суду пекольного (геєни, знищення)?” (Маттея 23:33) Се не є
правдоподібним, щоби той рід “гадючий” мав бути
між тими, що пробудяться з Ннневіянами протягом тисячлітнього суду. Вони не пробудяться з
мертвих як і новочасні “козли”. Завважте от сі
слова Ісусові: “Ниневіяне (що чули слово Боже з
уст Йони пророка і покаялись) встануть на суд із
кодлом сим”. Сі слова не мусять включати письменників та фарисеїв, котрі не лише знехтували
словом Божим, але добровільно согрішили проти
світла Його. Вони не лише самі відкинули слово
Боже, але тримали і інших людей в несвідомости
про нього. Про сю то осуджену клясу письменників
та фарисеїв Ісус сказав: “Хто ж хулитиме на Духа
святого, не має прошення во віки, а винен вічного
осуду”. – Марка 3:29
15 Ті релігіоністи мали слова Божого пророка, що
предсказував о приході Христа, і їх відвічальність
була читати те слово і повідомляти інших, а головно про прихід Месії. Тепер же, коли Ісус Христос,
Месія, прийшов, вони бачили Його і чули Його
слова, і добровільно відкинули Його і оскаржували
Ісуса, що Він посідав злого духа. Ті релігіоністи
мали всяку нагоду і відкинули провізію Божу, яку
Він зробив для людства, і вони пішли навіть дальше, і перешкаджали іншим приняти вість спасення. Чому ж їх приводити назад до життя? Нинішні
релігійні провідники є якраз в такій самій клясі і в
такім самім положенню. Вони називають себе слугами Божими, вони посідають Його слово і кажуть,
що вони научають його, а однак вони роблять всяке старання, щоби перешкодити людям почути і
розуміти слово Боже і пізнати Його царство під
Ісусом Христові, що є єдиним средством спасення.
Для таких “козлів”, як се виглядає з святого Писання, не буде будучого життя.
16 Над слідуючими словами Ісуса також треба
тут застановитися: “А хто вас не прийме й не слухатиме словес ваших, то, виходячи з такого дому
чи города того, отрусіть і порох із ніг ваших. Істинно глаголю вам: Легше буде землі Содомській
та Гоморській судного дня, ніж городові тому.
(Маттея 10:14,15) Дальше треба застановитися над
словами Ісуса, які Він сказав до людей, що жили в
певних жидівських містах: “Горе тобі, Хоразине!
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Горе тобі, Витсаїдо! Бо коли б чудеса, що сталися в
вас, стались у Тирі та Сидоні, давно були б вони
покаялись у веретищі та попелї. Тільки ж глаголю
вам: Одрадніше буде Тирові та Сидонові судного
дня, ніж вам”. – Маттея 11:21,22
17 Ісус тут не говорив про одиниці, але про загальне населення містів жидівських, що відкинули
ту вість. Отже для сієї причини для поганських
народів буде легше в день суду чим для жидів. Жидівське духовенство научало ложних наук сих людей в жидівських містах, і ті люди пішли за духовенством і сповняли перекази і научення людей,
але ті, що з поганів, не мали такої нагоди чути і
приняти правду. Певно, що такі одиниці, як Юда
Іскаріотський, не можуть мати воскресення, але
люди того міста, де Юда жив, будуть пробуджені з
мертвих. Юда і духовенство провинились злими
ділами проти них. Ті жиди, що піддалися впливові
духовенства, знайдуть більші трудности з часі суду
чим поганські міста, позаяк добровільні злочинники, що грішать проти світла, не будуть мати більше нагоди. Здається, що апостол відносився до тієї
самої кляси, коли він писав от сі слова до Тимотея:
“В інших людей гріхи явні, попереджують на суд, а
за іншими йдуть слідом. Так само й добрі діла наперед явні, та й що інше, утаїтись не може”. (1 Тимотея 5:24,25) Інакше сказати, на остаточне рішення не треба чекати аж до судного дня, але гріхи
таких є явні і добровільні, і остаточний суд був
даний наперед проти добровільних злочинців. В
порівнанню з сим написано: “Так само й добрі діла
наперед явні, та й що інше, утаїтись не може”; отже судьба таких є запечатана перед судним днем.
Ось так можна бачити, що остаточний суд може
бути даний відносно злих як і добрих перед судним
днем. Для сієї то причини, Павло властиво написав
про себе: “Боротьбою доброю я боровсь, дорогу
скінчив, віри додержав. На останок готовиться
мені вінець правди, котрий оддасть мені Господь
того дня, праведний суддя, і не тілько мені, та і
всім, хто полюбив явленнє Його”. (2 Тимотея 4:7,8)
Про те саме є написано в 2 Солопян 1:4,5. Єсли
остаточна судьба проти лукавих є рішена перед
смертю, тоді нема причини думати, чому вони мали б пробудитися зі смерти; і Писання доказують,
що такі люди не будуть пробуджені зі смерти.
18 Хтось може сказати, що Петрові слова заперечують се заключення, а іменно: “То й знає Господь
побожних з покуси вибавляти, неправедних же
хоронити про судний день на муки”. (2 Петра 2:9)
Однак сих слів не треба розуміти, що всі “неправедні” будуть пробуджені при кінці тисячліття. У
четвертім і восьмім стиху він згадує про лукавих
“ангелів”, що є “схоронені па суд”. У пятім і шостім вершику він розказує про грішну Содому і Го
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мору, що обернулися в попіл, т. є., були знищені, і
котрі були взірцем для тих, що опісля житимуть
безбожно, і се показує, як вони будуть знищені. У
вершиках від 10 до 22 він описує клясу, що буде
цілком знищена в день суду, т. є., по 1918 році, що
включає з духа народжену клясу, яка сталась лукавою, і також тих, що пізнали і відкинули Боже
царство, всі котрі є несправедливими і будуть покарані в часі, коли побожний останок і “інші вівці”
утечуть. Ся добровільно лукава кляса іще існує і
включає “козлів”, які мають бути покарані в день
суду вічним знищенням. (Маттея 25:46, Діаглот.) Ті
“неправдні” згадані у Діяннях Апостолів 24:15 стались неправедні силою наслідженого гріха, і вони
не є заключені у клясі, про котру згадує Петро.
19 Що ж тоді можна сказати про слова Ісуса відносно воскресення, як се вони є подані в слідуючих
текстах: “Не дивуйтесь сьому, бо прийде час, що в
гробах почують голос Його, і повиходять: Которі
добро робили, в воскресення життя, а которі зло
робили, в воскресення суду”. – Йоана 5:28,29
20 Юда Іскаріотський, фарисеї та письменники, і
інші лукаві люди, померли і безсумніву були похоронені, але чи сі люди є заключні між тими, про
котрих Ісус згадує “що в гробах”? Слово тут “гріб”
є взяте (з грецького) мнемеіон і значить
“пам’ятник у спомині померших”. (Стронг) Ті, що
є заключені в тім слові знаходяться в пам’яті Божій. Чи Бог пам’ятає і тих лукавих одиниць, що
добровільно прилучилися до Диявола і воювали
проти праведности і котрі зрадили, противилися і
переслідували слуг Божих за те, що ті слуги вірно
виконували волю Божу. Відповідь на се питання
знаходиться в сім тексті: “Память про праведника
остане благословенна, ім’я же безбожних огидне”.
(Приповісті 10:7) Певна річ, що Бог не буде
пам’ятати таких сотворінь як релігіоністи, котрі не
лише відмовилися слухати Божого слова, але котрі
противились Його слугам. Вони будуть заключені
в клясі, котрих ім’я є огидне. Хто ж се буде, що
почує голос Господень і вийде? Лишень ті, що знаходяться “в гробах”, т. є., в пам’яті Божій. Жидівські релігіоністи зневажали ім’я Боже, так і сьогодня релігіоністи роблять те саме. Вдаючи за представителів Господа, вони богохулили проти світла,
рівнаючи себе з Богом; однак вони цілком віддалися Дияволові, і Ісус сказав, що за се їм не буде
прощення. – Маттея 12:24–32; Марка 3:29,30
21 В Діяннях Апостолів 17:31 після Уповажненої
Версії є написано: “Бог призначив день, в котрий
судитиме вселенну правдою через Чоловіка, котрого наперед постановив, подаючи певноту всім, воскресивши Його з мертвих. Після перекладу Ротердама, сей текст звучить: “Жертвуючи віру усім
через піднесення Його (Ісуса) з між мертвих”. Се не
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значить, що всі приймуть ту жертву. Певно, що такі люди, як Юда Іскаріотський, письменники та
фарисеї, котрі противилися і спричинили смерть
Ісусові, і новочасні висші критики і інші релігіоністи, котрі сьогодні добровільно відмовляються вірити в Ісуса Христа і в Бora Єгову, сі не приймуть
“офіри віри”, єсли релігійні провідники не мали
міри по тім, як Бог воскресив Ісуса з мертвих, але
гірко противилися правді, підкупили сторожів,
щоби вони говорили лож про сю подію, то вони і не
приймуть жертви віри, єсли би їх збудити зі смерти. Ісус сказав приповість про сих людей, що відмовляються вірувати, сими словами: “Коли Мойсея і пророків не слухають, то коли б хто й з мертвих воскрес, не піймуть віри”. (Луки 16:30,31) Отже звідси муситься заключити, що Діяння 17:31 не
включає лукавих, що стали лукавими поза привернення, і котрі померли в такім стані. Від 1918 року ми знаходимося в суднім дні, коли Господь сів
на престолі судища, розділює людей і відлучує
“овець від козлів”, і єсли ті “козли” тепер відмовляються слухати слова Божого і стати по стороні
Господа Ісуса Христа, і не хотять ніяк вірувати в
Нього ані в Його царство, то що більше можна
сподіватись від них, коли б Господь збудив їх зі
смерти і дав “другу нагоду”?
22 Господь Ісус каже, що ті козли підуть на вічне
знищення (Маттея 25:46, Діаглот), і Його слова є
безперечним доказом, що та кляса отримає виконання того присуду і більше не буде пробуджена зі
смерти.
23 Про воскресения з мертвих є написано (Луки
20:37,38): “А що встають мертві, то й Мойсей показав коло купини, як він (ангел, т. є., представитель
Єгови) зве Господа Богом Авраама, й Богом Ісаака,
й Богом Якова. Бог же не мертвих а живих, всі бо
Йому живуть”. (Англійський переклад) Се попирає
заключення, що остаточний вирок Господь дає
декотрим перед смертю або в часі смерти. Тим, що
затримають їх невинність до Бога, є присуджено
жити, і про них говориться наче вони є живі. (Римлян 4:17) Що Авраам, Ісаак і Яків дотримали їх
невинності до Бога і отримали Його признання, і
що вони осягнуть совершенність і життя, то про се
ясно говорить слово Господнє, як се подано в одинайцятій голові до Жидів. Те саме Писання говорить і про інших, що вони страдали, щоби їм осягнути лучше воскресения з мертвих. “І всі отримали свідчення вірою”; і “одержали добре свідчсннє”,
і для сієї причини се на місці говорити про них, що
вони жиють для Бога”. Бог поставив їх на суд і
випробував їх і признав їх за гідних лучшого воскресения з мертвих. Вони знаходяться в Його
пам’яти, і Він замірив збудити їх і дати їм життя;
отже сказано є в листі до Римлян 4:17, що Він говорить про сей факт неначе він уже перейшов, і
називає себе Богом Авраама, Ісаака і Якова. Отже
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слова в тексті Луки 20:38 твердять, що “всі бо в
Йому живуть”, відносячися лишень до тих, що
отримали Боже признання під час, коли вони жили
на землі. Сей текст ніяк не відноситься до добровільних злочинців, таких як Юда, фарисеї і новочасні релігійні провідники, котрі воюють проти Бога і
Його царства. Сим Ісус доказав, що ті люди, що
доказали їх вірність і невинність до Бога, будуть
мати воскресення з мертвих, котре дійсно буде.
24 Ще інший текст, над котрим варто застановитись є сей: “Нехай повернуться безбожники в пекло, всі народи, що забувають Бога”. (Псальма 9:17)
Дехто твердить, шо сей текст в Псальмі значить,
що беззаконники повернуть з гробу протягом тисячлітнього царювання Ісуса Христа, приймуть
остаточний суд і тоді повернуть назад у пекло.
(Гляди Виклади святого Письма, Том 5, сторінка
361) Та контексти не попирають сього заключення,
ані сей текст не говорить про се. Слово в сім тексті
“повернуть” походить з єврейського слова “шувб”.
Єврейський словар Стронга каже, що корінь того
слова значить “відвернутися, буквально або символічно”. Отже те слово значить “відвернутися від
Бога і Його ласки і благословенств” в такий самий
спосіб, як “козли” відвертаються від Бога і за ce є
відослані на знищення. Таке заключення дальше
попирають контексти Псальми 9:17. Верш третий
тієї Псальми відноситься до Армаґедону, і каже:
“Як вороги мої повернуть (з єврейського шувб)
назад, і, спотикнувшись, погибли (погибнуть, з
англ.) перед лицем твоїм”. В Армагедоні присутність Єгови покажеться через Його вірного Польового Маршалка, Ісуса Христа, і тоді вороги Божі, у
битві проти Господа, будуть побіджені і погибнуть.
Застановляючись дальше над сією Псальмою, завважте, що четвертий верш каже; “Ти бо судив мою
правду і мою праведну справу: Ти сів на престолі,
суддя справедливий”. Слова, ужиті в сім четвертім
верші, “мою правду і мою праведну справу” відносяться до Ісуса Христа, правильиого царя світа.
У битві Армагедон Господь цілком побідить ворогів і Єгова підтримає Його праведну справу і допоможе виконати Йому те діло. Верш пятий каже:
“Ти погромив народи, знищив безбожника, ім’я їх
затер єси на віки вічні”. Сі слова показують, який
конець чекає безбожних і що пам’ять про них загибне, бо написано є в шестім верші: “Ох вороже!
Конець руїнам на віки – і городи понищив ти; ой
пропала їх пам'ять”. Наступаючий верш каже, що
Господь перебуває на віки і нім Він судитиме вселенну в праведності, то Він усуне перше зі світа
лукавих одиниць на віки, а се Він зробить в битві
Армагедон. “Але Господь пробуває на віки; він
приготовив на суд престол свій. І він судитиме
ввесь сьвіт по правді, і зробить суд над народами
по правоті”. – Псальма 9:7,8
(Дальше буде)

