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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.
ЩО БОГ создав землю для чоловіка, сотворив совершенного чоловіка для землі і поставив його на ній; що чоловік добровільно переступив Божий закон і був засуджений на смерть; що задля Адамовою
гріха всі люди родяться грішниками і без права до життя.
ЩО ІСУС стався чоловіком, і чоловік Ісус перетерпів смерть, щоби
набути викупну ціну для всього роду людського; що Бог воскресив
Ісуса до Божественної природи й вивисшив Його понад усякі творива
й понад усі імена і одягнув Його у всяку силу і власть
ЩО ОРГАНІЗАЦІЯ ЄГОВИ називається Сион, і що Ісус Христос є
Головою її і правильним царем світа; що помазані й вірні послідувателі Ісуса Христа – се діти Сиону, члени Єгової організації і Його
свідки, котрих задача й привилей є свідкувати про найвисшість Єгови, голосити про Його замірп взглядом людства, про які научає Біблія, й нести овочі царства всім, що бажають слухати.
ЩО СВІТ скінчився й Єгова посадив Господа Ісуса Христа на престолі власти, котрий скинув Сатану з неба й зачав установляти Боже
царство на землі.
ЩО ПОМІЧ і благословенства для народів землі можуть прийти
лише через царство Єгови від владою Христа, котре то царство вже
тепер зачалось; що незадовго Господь знищить сатанську організацію
і установить справедливість на землі, і що в тім царстві всі, що будуть
послушні справедливим законам, будуть привернені і будуть жити
вічно на землі.

СПОМИН
День празнику на 1939 рік святкування ім’я Єгови і
жертви Його Оправдателя, Ісуса Христа, Агнця Божого,
припадає на вівторок, 4-го квітня по 6-тій годині вечером.
Отже нехай кождий збір помазанників збереться разом по
6-тій годині вечером 4-го квітня, і нехай помазанники святкують Спомин, а їх товариші Йонадаби нехай будуть
присутні приглядаючись. Символи повинні бути прісний
хліб й дійсне червоне вино. Господь наш і Його апостоли
уживали дійсне червоне вино, яко символ Його крови, й
ми повинні дорожити їх приміром. Звіт сього празника
повинен бути висланий до Товариства, як се інструкції є
подані в Повідомителю (англ. вид). В приготовленнюся,
артикул під заголовком Спомин, котрий знаходиться у
Вартовій Башті з Марця, 1939 року, повинен бути пильно
перестудійований.
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 поміще-

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 помішує 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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Річна передплата
Річна передплата в Злучених Державах виносить $ 1,00, в Канаді й
в інших краях $ 1.50; в Великій Британії, Австралії і в Полудневій
Африці 7 ш. Передплату в Злучених Державах треба висилати через
почтовнй переказ, експрес ордер, або банковий переказ. В Канаді,
Англії, Полудневій Африці і Австралії, передплату треба висилати до
відділу в тім краю. З інших країв можна висилати передплату до бюра
в Брукліні, але лише через міжнародний почтовий переказ.
Заграничні Бюра
British . . ….…… 34 Craven Terrace. London. V, 2. Encland
Canadian ……… . 40 Irwin Avenue, Toronto, Ontario, Canada
Australasian . 7 Beresford Bond. Strathfied, N. S. W., Australia
South African….Boston House. Cape Town, South Africa
Просимо в кождім случаю адресувати на ім’я Товариства
(Сей журнал виходить на кількох мовах.)
Для бідних, що не можуть передплатити сей журнал, а щиро бажають його читати, висилаємо даром, єсли о се попросять. Ми радісно
бажаємо помочи таким потребуючим, але після почтової регули, вони
мусять прислати письменну аплікацію кождого року.
Увага для передплатників: Посвідку за отриману передплату, чи то
нову чи то відновлену, ми не висилаємо, хіба що о се попроситься.
Змінення адреси для тих, що повідомлять, робимо в протязі одного
місяця. Один місяць перед скінченнямся передплати ми висилаємо
карточку–повідомлення в журналі.
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.

на 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. Обов’язком 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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“СПОВНЮЙТЕ ЗЕМЛЮ”
(Продовження)
“Плодіться і намножуйтесь, і сповняйте землю”. – 1 Мойсея 1:28
ЧАСТЬ 2

Н

Е ВСІ знайдуть утечище в тім горю, але лише
пригноблені, що шукають справедливости і
смирности. Девятий і десятий тексти дальше твердять, то гнобителі знайдуть їх конець в Армагедоні: “Провалились народи в пропасть, що
викопали її; зловилась нога їх у сітах, що заставили їх тайно”. (Верш 15) Вони наставили сіти на
Божих людей і самі впали в них і будуть знищені в
Армагедоні: “Пізнали Господа, він звершив суд;
безбожник запутавсь в ділах рук своїх”. (Верш 16)
Аж тепер наступає текст: “Нехай повернуться безбожники (ті, що противляться Божій роботі і котрі
будуть знищені через Його незвичайне діло) в пекло, всі народи, що забувають Бога”. (Верш 17) Вони
загинуть в битві у великім дні Бога Всемогучого за
те, що вони нападають на Божих вірних людей. В
їх плянах є щоби заволодіти світом, які виробила
римо–католицька гієрархія, в злуці з фашизмом,
вони вилишили Бога, отже сим чином вони указують на себе як ті, “що забувають Бога”. Сьогодня
політичні, торговельні та релігійні чинники гордо
чваняться величиістю своїх людей і виславляють
діла їх і указують з гордостю на те, що чоловік доконав, і тоді з найбільшою зухвалістю вони кажуть: “Ми можемо запровадити обставини на землі, що будуть задоволяючими для всіх”. Тоталітарне правління або диктаторська, власть тепер встає
з великим гуком і шумом. Вона зуміла захопити
многі краї й тепер виступає вперед, щоби заволодіти цілим світом. Такий рух попирає могуча релігійна організація, римо–католицька гієрархія, і її
помічники. Нужденних і бідних вони вербують,
забирають від них свободу, і вони йдуть у забуття.
Про таких гнобителів Бог устами свого пророка
говорить: “Бо не буде завсіди забутий вбогий, і не
пропаде на віки надія смирних”. (Верш 18) Отже
пророк Давид, представляючи Божих людей, молиться: “Встань, Господи, щоб не взяв верх чоловік; нехай перед лицем твоїм приймуть суд народи. Напусти, Господи, страх на них; нехай знають народи, що вони смертні люди”. – Верші 19,20
26 В часі воскресення вже не буде “народів”, котрі
мали б повертати у пекло, тому що ті народи бу

дуть знищені в часі Армегедону. Ось так можна
бачити, що “повернення лукавих у пекло” значить
знищення їх в Армагедоні, а не післання їх до гробу, з котрого вони мали б вийти в часі тисячлітнього царювання Христа. Очевидно, се заключення подане в Викладах святого Письма, Том 5. сторінка 361, відносно повернення беззаконних у пекло, є мильне. Також пояснення Псальми 59:6–15, у
книжці Світло, Том 2, сторінка 216 і 217 є мильне.
Бог не відкриває свого світла з святого Писання
всього нараз, але написано є в Його слові, “Стежка
праведних – се та зоря рано вранці, і світить яснійше та яснійше аж до повного дня”. (Приповісті
4:18) Той повний день вже наближається, і коли
світло збільшається, Вартова Башта радісно признає свої помилки, які виринули по більшій мірі
тому, що вона сполягала на людські аргументи.
Бог Єгова є своїм власним товмачем, і Він стримує
відкриття свого заміру аж до відповідного часу. На
всяке заключення Його діти повинні мати попертя
Його слова, і тоді кожда часть його буде гармонійна.
27 Із тим побільшеним світлом, яке Бог зсилає на
своє слово, застановімся тепер над Псальмою 59.
Після титулу та Псальма була написана Давидом,
відносячися до часу, коли Саул шукав убити Давида. Спевністю, вона не була написана для просвітчення і користи людей, що будуть жити на землі
при кінці тисячлітнього царювання Христа, але
противно, нас виразно повідомлено, що та Псальма
була написана наперед для научення Божих людей
на землі зараз перед Армагедоном. (1 Коринтян 10:
11; Римлян 15:4) Саул, котрий старався погубити
Давида, представляв жорстоких релігіоністів, що
тепер стараються знищити вірного останка, представленого через Давида. (Гляди Вартову Башту з 1
вересня, 1938 року) Як Давид виповів сю пророчу
молитву Псальми 59, так тепер вірні члени тіла
Більшого Давида моляться: “Визволь мене від ворогів моїх, мій Боже! Оборони мене від тих, що
встали проти мене”. (Псальма 59:1) Причина, задля якої релігіоністи шукають знищення останка не
є за їх власну вину, а тому, що вони є вірними слу35
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гами Божими, проголошуючи Його правду. В точній гармонії з тим, що сказано в тім тексті, релігіоністи, під провідництвом римо–католицької гієрархії, стараються знищити Божих людей, що свідкують о правді. Се вони роблять не тому, що останок
і Йонадаби зробили щось лихого, але тому, що вони вірно проголошують, що релігіоністи не будуть
управляти світом, але лишень Боже царство буде
управляти народами землі. Вони змовились всі
разом, щоби знищити свідків Господніх і перешкодити Його царству. Та Армаґедон уже близько, у
котрій то битві Бог заявив, що Він знищить противників. Отже Давид молився в гармонії з сим, і
ся молитва сталась молитвою останка і його співтоваришів сьогодня, а іменно: “Встань. Господи,
Боже сил небесних, Боже Ізраїлський, щоб побачили всі ті народи. Не пощади ні одного з тих невірних беззаконників!” (Верш 5) В сій Псальмі є
пауза, а се значить, що вірні чекають на Божу відповідь.
28 Слово Господнє пятнує новочасних релігійних
провідників “собаками”. (Ісаії 56:10,14) І інші релігійні противники є також уподоблені до псів. (Одкрття 22:15) Продовжаючи дальше, псальміста
каже: “Вечером вертають назад, виють як собаки”,
і кругом обходять город”. – Псальма 59:6
29 Се пояснює спосіб, в який релігіоністи–
гонителі стараються сховатися в теряві; вони “виють як собаки,, і скрегочуть зубами проти слуг
Божих і “кругом обходять город” всередині мурів.
Новочасні релігіоністи, а головно римо–католицька гієрархія, виють як собаки проти вістки правди
і проти Господніх післанців, і кругом Божих вірних
свідків. “Ось, губами своїми верзять (проти свідків
Єгови, що предствлені через Давида), мечі в устах
їх, бо, думають вони, хто почує?”. (Псальма 59:7)
Вони думають сховатися і виють і висилають поліцію і інших посіпак, щоби перешкаджати і переслідувати свідків Єговн, і тоді вони кажуть до себе:
“Ми зробимо після нашої вподоби, і ніхто не підозріє нас”. Сьогодня римо–католицька гієрархія і її
агенти злобно переслідують і шкодять свідкам
Єгови і їх співтоварншам, мильно і злобно закидають їм всякого рода зло і то в тій цілі, щоби знищити їх. Сі вірні слуги Божі не страхаються, але
вповають на Бога Єгову і Ісуса Христа, і, як Давид
сказав, так і вони тепер кажуть: “А ти, Господи,
посмієшся над ними, осоромиш всі народи. Сило
моя! До тебе я обертаюсь, ти бо прибіжище моє”. –
Псальма 59:8,9
30 Ті вірні свідки знають, що Армагедон уже близько і що Єгова дозволить своїм свідкам побачити
їх ворогів; отже вони кажуть: “Бог милосердний
назустріч мені вийде; Бог дасть мені втіху над ворогами моїми”. – Псальма 59:10
31 Під час, коли робота свідоцтва і Господнє “діло
дивовижне” поступає вперед, Господь через свого
пророка поклав слова в уста своїх вірних слуг, а
іменно: “Не повбивай їх (тепер, але аж вони будуть
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понижені), щоб не забув нарід мій (Божу дивовижну рооту котра, мусить закінчитися, нім та велика
різня зачнеться). Розсип їх потугою своєю (яку Він
укаже в Армаґедоні), і притисни їх, Господи, защитнику наш! За гріхи губ їх, за слова уст їх, нехай
спіймаються в гордині своїй, і за проклони і за
брехню, котру розказують. Зроби конець в ярості,
зроби конець, шоб їх більше не було, щоб пізнали,
що Бог править над родом Якова (помазаною організацією Єгови, головою котрої є Ісус Христос) аж
по край землі”. (Псальма 59:11–13) Згідно з сією
молитвою вони погибнуть в Армагедоні: “А вечером (зараз перед Армагедоном, представлені через
голодні собаки) нехай вертають назад (та не при
кінці тисячлітнього царювання, а з місця сховку,
як се роблять собаки), нехай виють як собаки (задля браку поживи з руки Господньої) і кругом города ходять. Нехай шляються (по вулиці) за їдою, і
неситі ночують (як пси голодні; бо Бог післав голоднечу на них почути слово Боже”. – Амоса 8:11;
Псальма 59:14,15
32 Свідки Єгови знають, що Він обіцяв об’явити
свою силу по закінченню роботи свідоцтва, отже як
колись Давид писав у псальмах, так і вони тепер
кажуть: “А я про силу твою буду співати, і вранці
прославляти благость твою; ти бо був великою
защитою моєю, і прибіжищем в день тісноти моєї.
Тобі, сило моя, буду співати псальми, Бог бо защита моя, Бог помилує мене”. – Псальма 59:16,17
33 Ось так Псальма 59 точно представляє обставини які існують тепер. Релігіоністи, а головно
провідники, “німі пси”, тепер злобно переслідують
свідків Єгови, котрі є представлені в “ногах” Великого Давида, Ісуса Христа. Давидова молитва є
пророцтвом, предсказуючи нинішні обставини і
Божий замір відносно лукавих еклезиястичних
псів, які погибнуть в Армагедоні. Вони не будть
ожидати на їх знищення аж при кінці тисячлітнього царювання Ісуса Христа, але, як Писання показують, се возьме місце в Армагедоні, і се буде їх
остаточний кінець.
34 Писання ясно указують, що члени тіла Христового переміняться у воскресенню із людського
на духовий стан і будуть жити і царювати з Христом. Одкриття 20:5 відноситься до воскресення з
мертвих: “А остальні мертві не ожили, доки не
скінчиться тисяч років. Се перве воскресення”.
(Ріжні думки були висказані про правдивість сього
тексту) Слова сього тексту не знаходяться ні в сирийськім ані в синайськім рукописі. Тічердоф зазначив, що вилишення сього тексту було лишень
“помилкою”; але сього не можна доказати старим
ватиканським рукописом, часть 1209, бо в йому не
знаходяться ніяких текстів Одкриття. Александрійський рукопис подає слова 20:5, але сей рукопис
був написаний яких сто років пізнійше, чим ватиканський рукопис. Ватиканський рукопис, часть
1160, був написаний в одинайцятім століттю, отже
під сподом в перекладі Емфетік Діяглот каже:
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“Можливо, що сі слова були вилишені з недогляду
в ватиканському рукописі, але вони знаходяться в
александрійськім, їх також нема в сирійськім рукописі”.
35 Супроти того, що є написано в книжні Світло,
Том 2, то здається, що беззаконники, що померли в
їх беззаконню, не встануть з мертвих при кінці тисячлітнього царювання. Сей факт, що Бог позволив сьому тексті Одкриття 20:5 остатися в Біблії, є
доброю причиною, чому його треба досліджувати у
світлі інших текстів. Що ж він (сей текст) значить
в гармонії з іншими Писаннями? Слова Одкриття
20:5 згаджаються з словами Ісуса, а іменно: “А которі зло робили, в воскресеннє суду”. (Йоана 5:29)
Сі слова значать, що такі люди не будуть осуджені,
“аж доки не скінчиться тисяч років”. Їх суд є описаний в Одкриттю 20:12–15, і той суд прийде в остаточній пробі, коли Сатана буде випущений з вязниці своєї при кінці тисяч років. Ані вірні старинні
мужі, описані в одинадцятій голові до Жидів, ані
Йонадаби, що перейдуть Армаґедон, не будуть
включені між тими, що пробудяться “з решта мертвими”. Про вірних старинних мужів є виразно
написано, що вони дістануть лучше воскресення.
Слова в Діяннях апостолів 24:15 кажуть: “Має бути воскресення мертвих праведних і неправедних”.
Між тими “праведними” є заключені члени тіла
Христового і вірні старинні мужі, що є записані в
одинайцятій голові до Жидів, і вірні Йонадаби, що
померли зараз перед Армагедоном. Про їх воскресення апостол говорить під натхненням духа
Божого: “Ісус Христос має судити живих і мертвих
в явленні Його і царстві Його”. (2 Тимотея 4:1)
“Котрі дадуть одвіт Тому, що готов судити живих і
мертвих”. (1 Петра 4:4,5) ІЦодо земної кляси, то
суд зачався, як се приповість про козли і вівці показує, на землі від 1918 року. Суд над “останними
мертвими”, як се Писання показують, возьме місце
в часі, коли Сатана буде звільнений з своєї вязниці
і відноситься до Його злого виливу проти людства
на землі. Отже се заключення мусить бути в гармонії з Одкриттям 20:5, де сказано, що решта померших не ожили аж при кінці тисячліття. Се показує, що пробудження з мертвих не прийде аж в
згаданім часі.
ДРУЖЕННЯ У ВОСКРЕСЕННЮ
36 Садукеї заперечували воскресення. Задумавши
зловити Ісуса в сіти, вони згадали Йому перше про
закон Божий відносно друження Левітів, котре то
друження вимагало, щоби брат помершого женився з вдовою і так підтримав потомство. Отже вони
сказали до Ісуса: “Було ж у нас сім братів; і перший, оженившись, умер, і, не мавши насіння, покинув жінку свою братові своєму, так само і другий брат, і третий брат, аж до семого. Опісля ж усіх
умерла н жінка. Оце ж у поскресенню котрому з
сімох вона буде жінкою: всі бо мали її”. – Маттея
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22:25–28.
37 Закон про супружа Левітів був прообразом.
(Гляди книжку Єгова, сторони 296–299) Ісус у відповідь на питання Садукеїв сказав: “Озвався ж
Ісус і рече до них: Помиляєтесь ви, не знаючи писання, ані сили Божої. Бо в воскресенню не женяться, ні віддаються, а будуть як ангели Божі на
небі”. (Маттея 22:29,30) Відносно того самого Ісус
сказав в євангелії Марка 12:25: “Відказуючи рече
їм Ісус: Сини світу сього женяться й видають заміж; которі ж удостоються дождати віку того й
воскресення з мертвих, ті не женяться ані віддають
заміж; бо ані вмерти не можуть, рівні бо ангелам і
сини вони Божі, воскресення синами бувши”. –
Луки 20:34–36
38 Єсли се питання й відповідь виключно відноситься до 144,000 (Одкриття 7:4–8; 14:1–3), тоді
те питання дальше остає не відповіджене відносно
тих, що лишуться живими через Армагедон, і котрі
позістануть на землі й будуть жити як люди. Сей
текст також дехто може уживати проти друженняся Йонадабам протягом царювання. Тут треба застановитися над обставинами і окруженням. Садукеї згадали Ісусові про случай чисто земний, відносячися до жінки, котрої чоловік помер і був у гробі,
і котрий помер перед смертю і воскресенням Ісуса
Христа. Ніхто з таких померших не буде членом
духової кляси, що буде складатися із 144,000 членів
тіла Христового. Отже те постановлене питання і
відповідь Ісуса мусить відноситися до людей, що в
“гробах” (мнеміон; память Божа), і котрі то люди
вийдуть “у воскресення суду”, (Йоана 5:29) Садукеї
не мали віри в Ісуса як Месію. Вони помилялися
відносно научения святого Писання, і не розуміли
сили Божої, як се зазначив Ісус. Отже тут можна
припускати, що їх питання обнимає тих, що померли в незнанню о Божім замірі і провізії спасення
через Ісуса Христа, – всі такі люди з природи “робили зло”. Отже Ісусова відповідь на те питання не
відноситься і не включає “великої громади” кляси
яка пережиє Армагедон і котра після Писання
сповнить Божий приказ “сповнюйте землю”.
39 Всім словам Ісуса, якими Він відповідав на те
питання, треба дати належиту силу. Він сказав:
“Которі ж удостояться дождати віку того й воскресення з мертвих, ті не женяться ані віддають заміж”. (Луки 20:35) Отже розглянені до тепер Писання показують, що є одиниці, котрі задля їх лукавства ніколи не будуть пробуджені зі смерти, але
перебуватимуть у гніві Божім навіки, і що померші
в гробах є в памяті Божій і будуть пробуджені, але
як здається, то всі вони “удостоються дождати віку
того й воскресення з мертвих”. “Вік той”, після
значіння святого Писання, значить будучий світ “в
котрім правда домує” (2 Петра 3:13); світ “без кінця”. (Ісаії 45:17) При кінці тнеячлітнього царювання буде остаточне рішення, і тоді виконання того
суду возьме місце. Тоді ті, що їх великий Суддя
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признає за гідних, осягнуть вічне життя. Отже відповідь Ісуова не відноситься до періоду часу, коли
Йонадаби, що пережиють Армагедон, будуть женитися “намножуватись і сповнювати землю”. Се
заключення можна вповні доказати, що велика
громада протягом тисячлітнього царювання під
безпосередною управою Господа Ісуса Христа,
справедливого назирателя, “наповнить землю”;
що тоді рай буде вповні установлений, і тоді решта
мертвих пробудяться до життя. Всі ті, що є признані й “удостоються дождати віку того”, тоді вже
не будуть умирати, бо так Ісус заявив. Вони отримають життя як дар від Бога через Ісуса Xриста, і
тоді вони будуть як і всі інші праведні сотворіння,
бо вони будуть “дітьми Божими”, і отримають їх
життя від Бога Єгови яко дар воскресення силою
Ісуса Христа.
40 Але як вони, після слів Ісуса, можуть бути рівними ангелам, що жиють у небі? Се не значить, що
вони мусять бути в небі або бути духовими сотворіннями. Вони будуть подобні до ангелів в сім значінню, як се самий Ісус зазначив, що вони не зможуть умерти; себто, вони не зможуть умерти без
Божого дозволу, хоть вони не будуть несмертельні.
Вони будуть тішитися Божою провізією, о яку Він
постарався для життя за їх вірність. Люди будуть
воскресати такими самими особами, якими вони
були і передше, і їх напрям ділання буде рішати їх
вірність, як се річ мається з ангелами, котрих Льогос сотворив і котрі позістали вірними. Дальше, у
воскресенню люди будуть воскресати силою Божою, про що Садукеї не знали, аж Ісус сказав їм. Ті
ж, що так пробудяться, уже не отримають життя
від родичів, а через воскресення; отже, вони будуть
“дітьми воскресення”, себто, вони отримають їх
життя від Бога, як се ангели отримали їхнє життя.
І як ангели не є звязані супружеством, так і пробуджені з мертвих, “діти воскресення”, не будуть
звязані супружеством, бо смерть розвязує всяке
супружеське споріднення. Вони не будуть мати
нічого до чинення з Божим приказом “множітеся і
сповнюйте землю”, бо се очевидно не відноситься
до “дітей воскресення”. Коли цей Божий приказ
сповниться при кінці тисячлітнього царювання,
тоді всі люди перестануть дружитися. Щодо воскресення інших померших, т. є. тих, що встануть на
суд, то їм вже не треба буде множитися, бо земля
тоді буде наповнена після Божого приказу.
^
41 Вірні мужі від Авеля аж до Йоана Хрестителя,
всі переносили всякого рода переслідування, “не
принявши збавлення, щоб лучче воскресення одержати”. (Жидів 11:36) Ті ж, що “удостоються дождати віку того й воскресення з мертвих” не належать
до тієї кляси, що пробудиться з мертвих на короткий час і будуть жити кілька років! Се буде світ
безконечний. (Гляди Ефесян 3:21, англ. вид.) Ті
“діти воскресення”, що “удостояться дождати віку
того й воскресення з мертвих” мусять неминуче
перейти пробу і доказати їх невинність, нім вони
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будуть достойні жити в тім віку, бо се є Боже правило, що кождий мусить бути випробуваний, і Бог
не зміняє своїх правил.
ОСТАТОЧНА ПРОБА
42 Слово Єгови указує, що всі сотворіння будуть
переходити остаточну пробу. “І коли скінчиться
тисяч років, буде випущений сатана з темниці своєї, і вийде зводити народи на чотирьох краях світа,
Гога і Магога, і збирати їх на війну, котрих число
як пісок морський. І вийшли на ширину землі, і
обступили табор святих і город любий; і зійшов
огонь від Бога з неба, і пожер їх”. – Одкриття 20:7–
9
43 Як виглядає, то ся проба буде приложена до
кождої людини на землі і відокриє, хто є вірний і
правдивий, себто, “святий”, і хто буде жити вічно, і
також відокриє тих, що дадуться звести Дияволові
і підуть на знищення. Тоді Диявол побачить, що
земля стала наповнена праведними людьми в послушенстві до Божого приказу і се буде доказом, що
Диявол є брехуном. Ті “святі”, що затримають їх
невинність до Бога і дістануть життя вічне, будуть
оправданням для Божого ім’я й слова. С певністю,
що потомки “великої громади” будуть також поставлені на пробу, і до котрої то кляси відносяться
слідуючі слова: “Гледіть, щоб хто не пожакував
вас і философиєю і марним підступом, по переказу
людському, по первотинам світа, а не по Христу”.
(Колосян 2:8) Чи хто будь з потомків праведної
великої громади упаде в сій пробі? Така річ є дуже
можлива. Малі діти і інші, що повмирали в незнанню о Божій ласці, котрі пробудяться з смерти,
будуть суджені і мусять стати на ту пробу, нім вони
удостояться дождати “того віку” “безконечного”, і
можна сподіватися, що многі з них будуть зведені; і
про таких, що звернуться до Диявола є написано:
“І зійшов огонь від Бога з неба і пожер їх”. Жителі
“Гога і Магога”, і самий Диявол, будугь знищені, і
пам’ять про тих лукавих, як дим огняного озера,
зникне на віки.
44 Для вірних мужів, Авраама, Ісаака і Якова, отців Ізраїля, Бог дав обітницю, що Він випровадить
насіння для благословення всіх народів землі. Тим
насінням є Христос. (Галат 3:16) Ісус був убитий на
смерть, та Бог воскресив Його з мертвих; і про Його воскресення і Його народження, себто, признання Ісуса Христа, як свого безсмертного Сина і Виконавчого Чиновника, є написано: “А ми вам благовіствуємо обітуваннє, дане отцям, що його Бог
сповнив нам, дітям їх, піднявши Ісуса, як і в другій
псальмі написано: Син мій єси Ти; я сьогодні родив Тебе”. – Дії ап. 13:32,33
45 Ісус Христос є Царем і Оправдателем Єгового
ім’я. Він провадить рід людський “на дорогу і до
сповнення землі праведними людьми”. Коли ж
земля наповниться праведними людьми, тоді
прийде остаточна проба і смерть прийде до кінця, а
ті, що лишуться на землі, будуть жити вічно. Отже
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робота Icуca Христа принесе цілковите оправдання
Єгового йм’я і покаже усім сотворінням, що Бог є
Всевишний, і тоді кожде сотворіння буде знати і
радо признає і проголосить Найвисшість Єгови:
“Коли ж упокориться Йому все, тоді і сам Син упокориться Тому, хто впокорив Йому все, щоб Бог
був усе у всьому”. – 1 Коринтян 15:28
В СКОРОЧЕННЮ
46 Зсумувавши цілу справу, завважте се: Бог Єгова оголосив свій замір “наповнити землю” справедливими сотворіннями, і той замір буде цілком
виконаний. Божий приказ наповнити землю був
даний лише праведним людям. Сей приказ мусить
бути виконаний і сповнений. (Ісаії 46:11; 55:11) Та
нім Бог позволить виконати свій приказ на землі,
то перше Він мусить очистити землю з лукавих, і
се Він виконає в Армагедоні. Провідником чоловіка мусить бути хтось Справедливий, і таким є Ісус
Христос.
47 Адам, будучи сотворений праведним, не виконав Божого приказу, бо він согрішив і прилучився до Сатани. Ной і його сини почислені за праведних задля їх віри і послушенства, виконали сей
приказ в типі. Христос і Його “інші вівці” (Йоана
10:16) виконають той приказ цілком. Потоп, який
очистив землю з лукавих, був типом на Армагедон.
Битва Армагедон, позатип, очистить землю з теперішнього лукавства. Позаяк праведний Ной і його
родина, всіх вісім осіб, пережили потоп, так в позатипі лишень останок і велика громада, що пізнала
праведність, пережиє Армагедон.
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48 По Божому приказу Ной збудував корабель, в
котрім вірні знайшли прибіжище і охорону. Тепер
позатипічний Ной, Ісус Христос, по Божому приказу збудував свою столичну організацію, котрої вірний останок становить часть. Вірні Йонадаби або
“велика громада” представлені через Нойову родину, знайдуть прибіжище, защиту і охорону під
Господньою організацією, у котрій “інші вівці” або
велика громада пережиють через потоп огня в Армагедоні. Ті, що пережиють Армагедон, будуть
почислені за праведних задля їх віри і послушенства до Бога і Христа, і будуть відроджені Христом і
отримають життя від Нього, “будучого Отця”,
(англ. перек.) Під назиром і приказом Ісуса Христа,
праведного назирателя землі, велика громада отримає Божий приказ “намножуйтеся і сповнюйте
землю”. В послушенстві до того приказу велика
громада буде дружитися і роджати дітей, як се три
сини Ноя роджали дітей по потопі. Отже велика
громада виконає Божий приказ “намножуйтесь і
сповнюйте землю” праведними людьми.
49 Коли сей приказ буде виконаний протягом тисячліття і рай заведений по цілій землі, тоді як се
Писання показують, “остальні мертві”, включаючи і розбійника, що був розп’ятнй в часі смерти
Ісуса, будуть пробуджені, і послушні одиниці, що
докажуть іх стійкість у пробі, будуть достойні увійти в грядущі віки і жити вічно. Коли Божий замір
буде виконаний, тоді вже не треба буде роду людському женитися. Цілковите оправдання Єгового
ім’я викличе хвалення всіх жиючих сотворінь, і
ціла вселенна буде наповнена справедливістю на
славу Всемогучого Бога.

СПРАВЕДЛИВИЙ СВІТ
(Переложено з англійської Вартової Башти з 15 листопада, 1938 року)
“Ось бо я творю нове небо й нову землю, а попередущі пійдуть в непамять,
і не приходитимуть на думку”. – Ісаії 65:17

Є

гова постановив установити світ, котрий буде
цілком справедливий, і Його замір напевно
буде виконаний. “Світ” складається з небес, невидимих для людського ока, і землі, видимої для
людського ока. Всі річи в тім справедливім світі
будуть праведні на славу Єгови. Апостол, маючи
повну віру в Бога, і будучи порушений духом Всемогучого писав: “Нових же небес і землі нової по’
обітниці дожидаємось, в котрих правда домує”. (2
Петра 3:13) Такий світ, після Писання, є названий
“будучий світ” і “безконечний світ”. (Жидів 2:5;
Ефесян 3:21) Нові небеса складаються з Ісуса Христа, Голови і Господа їх, разом з членами Його
царської палати, і ангелів небесних, всі будучи
праведні й лояльні Богу і вірні в їх посвяченню
Йому. Земля буде складатися з праведних людей
котрі в старинних часах доказали їх стійкість до

Бога і котрих Господь зробить “князями по цілій
землі”, котрі то князі будуть володіти в праведності під справедливою кермою Господа (Псальма 45:
16; Ісаії 32:1); і також з людей так званих “великою
громадою”, їх потомків і інших, що стануть праведними. Кожде сотворіння, що буде вічно жити на
новій землі, мусить бути праведним, а праведні
ніколи не помруть. (Маттея 25:46) В сім часі Господь неба і землі збирає до себе своїх “інших
овець”, інакше названих Йонадаби, і котрі становлять “велику громаду” (Одкриття 7:9–15), вони і їх
вірні потомки будуть частю “нової землі”, де домуватиме правда”. Сьогодні Йонадаби повинні приложити великі старання, щоби набути знання і
вирозуміння Єговових замірів і способу, в який Він
будує нову землю. Посідаючи таке знання і чисту
мотиву, вони набудуть мудрости і вирозуміння.
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“Блажен той чоловік, що придбав собі мудрість, і
чоловік, що вмів добитися до знання. Бо набуток се
ліпший як набуток срібла, і хісна з його більше як
із золота! Коралі дорогі, да не такі як мудрість, і
нічо з того, що ти бажаєш, не зрівняєся з нею. В
правій руці в неї – життя на світі довге а в лівій у
неї – багацтво і слава. Усі шляхи її – шляхи приятні, і всі стежки її – задоволеннє (серця). Вона –
дерево життя про тих, хто її здобуде, й щасна доля
тих, хто її держиться”. – Приповісті 3:13–18
2 ІЦоби дістати життя вічне у “будучім світі”, то
кождий мусить пізнати Бога і Христа і ходити Йоґо
дорогами згідно з тим знанням. “Се ж життє вічне
в тому, щоб знали Тебе, єдиного справдешного Бога, та кого післав єси, Ісуса Христа”. – Йоана17:3
3 Отсе видавництво є головно для помочи Господніх “інших овець”, Йонадабів, в їх змаганню
шукати справедливости і смирности. Се також є
написано для заохочення і відсвіження надії останка. Як колись Давид та Йонатан були близькими
співтоваришами, злучені разом любовю, і були
любимцями справедливости, так тепер останок і
Йонадаби. Короткий огляд річей, які Бог сотворив
і ще творить, “нове небо, і нову землю”, напевно
принесе користь останкові й “іншим вівцям”. Єгова сказав: “Я бо – Господь, я все той самий”. (Малахії 3:6) Так і правила Єгови відносно Його сотворінь є незмінні. Всі творива Бога Єгови є звершені. (5 Мойсея 32:4) Перший світ складався з совершених небес й совершеного чоловіка, а над тим
всім Люцифер був назирателем. Коли ж Люцифер
збунтувавсь він став Сатаною, Дияволом, противником Бога, зводителем чоловіка і ангелів, люди і
ангели, що піддалися тому лукавому, становили
“теперішний лукавий світ” (Галат 1:4), котрий то
лукавий світ буде знищений, щоби дати місце для
справедливого світа. “Нинішні ж небеса і земля
тим самим словом заховані, і на огонь зберігаються про день суду і погибелі безбожних людей”. (2
Петра 3:7) Із того лукавого світа Бог спасе много
людей які будуть становити велику громаду. Яке
правило Боже є незмінне і відноситься до кождого
члена великої громади? Чого вимагається від кождого члена великої громади?
ПОСЛУШЕНСТВО
4 Се одно слово відповідає на повисше питання.
Божий наказ своїм сотворінням відносно послушенства неможливо надто підчеркнути. Закон Всемогучого Бога без виїмку вимагає від кождого сотворіння, котрому дасться життя вічне в небі або на
землі, вчитися послушенства Всевишньому. Отже
се є необхідним, щоби кожде сотноріння, що бажає
вічно жити, дістало знання о Божих вимогах, і котре то знання чоловік може мати лише через уважне
досліджування святого Писання. Писання були
написані давно тому для научення, знання і поради
тих сотворінь на землі, що жиють близько закін-
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чення “сього лукавого світа”, і сі Писання тепер
Бог робить ясними для тих, що пильно шукають
справедливости. Сей лукавий світ закінчиться в
Армагедоні; а Армагедон уже близько. Писання
указують, що Бог, у виконанню своїх замірів
взглядом своїх сотворінь, вимагає від кождого, що
отримає Його признання, бути послушним приказам. Се правило відноситься безвиїмково до всіх
сотворінь. У слові Божім послушні одиниці є сильно відріжнені від непослушних, т. є., одну клясу
противоставиться другій, щоби показати ріжницю
між ними і наслідки кождої, і записку сього зроблено тому, щоби помогти тим людям, що бажають
знайти дорогу до життя.
5 Непослушенство до Божих заповідей Люцифера
допровадило до його упадку і закінчиться цілковитою погибелею. Всі інші сотворіння, що стануть по
стороні Сатани і непослушенству, рівно ж потерплять знищення. Адам, совершенний чоловік, добровільно і свідомо став по стороні Сатани і пішов
дорогою Сатани, і тому помер, і як здається, то для
нього нема воскресення. (1 Тимотея 2:14; Псальма
145:20; Приповісті 10:7) Усі потомки Адама народилися в грісі і в беззаконню або неправедності,
котрий то стан вони наслідили з Адамового гріха.
(Римлян 5:12) Наслідки сього є, що всі люди сього
лукавого світа знайшлися під правлінням лукавого Сатани, Диявола, бога або невидимого володаря
сього лукавого світа. (1 Йоана 5:19, Діаглот) Бог
постарався о лише один спосіб, в який чоловік може утечи від осуду і знищення, а се через вірування
і послушенство до Божого закона і ступати назначеною дорогою до життя, яка приходить до чоловіка вірою в смерть і воскресення Ісуса Христа:
“Нема ні в кому другому спасення, бо й нема іншого ім’я під небом, даного людям, щоб ним спастись
нам”. (Дії ап. 4:12) Ті, що не вживають такої віри і
не є послушні, сі не вийдуть з під прокляття: “Хто
вірує в Сина, той має вічне життє; а хто не вірує
Синові, не бачитиме життя, а гнів Божий пробуває
на йому”. – Йоана 3:36
НЕПОХИТНІ МУЖІ
6 Послушенство значить знати волю Божу і тоді
пильно виконувати Його волю. Зараз по упадку
чоловіка Бог оголосив свій замір приготовити насіння, Месію, котрий відкупить людство і установить правительство справедливости і котрий, як
Божий представитель, дасть життя послушним з
роду людського. Диявол заперечив, що Бог може се
зробити і заявив, що всі люди проклинатимуть
Бога єсли би йому, Дияволові, дозволено спокушати їх. Такий визов заперечив висшість Бога, і тому
Бог приняв визов і Дияволові було дозволено
прикладати його найлучші старання доказати свій
визов і його невдача зробить Диявола брехуном, а
Бога Всемогучим. Чоловік, що вірує, що Бог є Всевишним, що Він може виконати свій замір після
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своєї святої волі, зачинає набувати віри. (Жидів
11:6) Авель, пастушок і син Адамів, був першим
чоловіком, що уживав такої віри в Бога, і він слухав Бога, і за його вірність до Бога Сатана спричинив, що Авель був убитий. В одинадцятій голові
до Жидів є подані імена вірних мужів, що мали
віру в Бога і могли виконати Його оголошений
замір і котрі пильно сповняли Божі заповіди. Вірою вони бачили час в далекій будучності, коли
Бог вишле свого праведного (Сина) установити
правительство справедливости. Вони бажали жити
під тим справедливим правительством і того справедливого Володаря. Вони виглядали нових небес
як і їх володіючої сили. (Жидів 11:14–16) Щоби
дати спроможність сим людям доказати їх невинність, і доказати, то Сатана є брехун, Бог дозволив
Дияволові стягнути на сих людей всякого рода
переслідування і горя. Вони були гонені, биті й
ув’язнені через диявольських агентів: “Жінки
приймали мертвих своїх з воскресення; інші ж побиті бували, не прийнявши збавлення, щоб лучче
воскресеннє одержати; другі ж наруги та ран дізнали, та ще й кайдан і темниці; каміннєм побиті
бували, розпилювані, допитувані, смертю від меча
вмирали, тинялись в овечих та козиних шкурах,
бідуючи, горюючи, мучені, (котрих не був достоєн
світ,) по пустинях скитались та по горах та по вертепах і проваллях земних”. – Жидів 11:35–38
7 Яку ж користь отримали або отримають ті вірні мужі? Вони затримали їх невинність до Бога і
отримали Боже признання. Вони свідкували про
ім’я і Всевишність Єгови, і запечатали їх свідоцтво
своєю власною кров’ю. Вони померли у вірі вірними, і Бог дав остаточний присуд в їх користь давно
тому. (Жидів 11:13,39) На підставі того присуду
вони отримають воскресення і будуть видимими
володарями нової землі, а правління їх буде справедливе. (Псальма 45:16; Ісааї 32:1) Серед найбільше несприяючих обставинів сі вірні люди всегда були послушними Божим приказам, і Бог поставив незмінне право, що вірні й послушні одиниці,
котрі отримають Його признання, будуть жити.
Вірність сих людей освітила шлях і для інших, що
мусять ним іти, щоби отримати життя вічне.
ЧОЛОВІК
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Ісуса. (Маттея 4:3–10) Через більше чим три роки
Ісус ходив між людьми від місця до місця, проповідуючи їм про доброту і замір Божий установити
праведне правительство, знищити лукавих, і дати
життя вірним і послушним одиницям. Протягом
всього того часу Ісус підлягав всякого рода жорстоких переслідувань, страдав тілесно і умово, і серед усіх обставинів Він був послушним; і про Нього є написано, що Він був “чоловік смутку і зазнавший горя”. Помимо сих жорстоких переслідувань,
Ісус вірно виконав прикази сього Отця: “Діло кінчив я, що дав єси мені роботи”. (Йоана 17:4) Ісус
був звершений, Він був ласкавий і благородний;
Він нікому не шкодив, але всякого часу робив добро, з Його уст виходили слова благ на тих, що слухали Його. Чому ж тоді Він підлягав такому переслідуванню? І чому Бог дозволив на се? Диявол
переслідував Ісуса і старався вбити Його, щоби
підтримати свою сторону лукавого визову, який
він зробив Єгові. Бог дозволив Дияволові йти до
крайности, аби Диявол самий доказав, що він є
брехуном. Ісус затримав свою невинність до Єгови
всякого часу. Яку ж користь Ісус отримав з такого
терпіння? Він навчивсь послушенства через річи,
які Він терпів. Необхідним ддя Нього було бути
послушним до Божих приказів без огляду на всякі
переслідування і опозицію, щоби Він міг доказати
Його невинність серед пробів; і се Він доконав, яко
ж написано: “Хоч і Син він був, тільки ж навчивсь
послуху через те, що терпів, і, звершившись, ставсь
усім, що слухають Його причиною спасення вічного”. (Жидів 5:8,9) Ось так Боже незмінне право
знов підчеркнено, що послушенство є абсолютно
конечне зі сторони кожного, хто бажає жити, і що
Бог нагороджає послушних одиниць. Такі вірні
одиниці не шукають признання від людей, але вони вірно виконують їм приписані задачі, як слуги
Бога Єгови. Се Ісус виконував всякого часу. Він
шукав лише признання свого Отця, і Єгова нагородив Його понад усі інші сотворіння у вселенній. “І
здававшись видом, яко чоловік, принизив себе,
бувши слухняним аж до смерти, смерти ж хрестної.
Тим же і Бог Його високо возніс, і дав Йому ім’я,
більш всякого імени, щоб в ім’я Ісусове приклонилось усяке коліно, що на небі і на землі, і під землею, і щоб усякий язик визнавав, що Господь Ісус
Христос у славу Бога Отця”. (Филипян 2:8–11) Ісус
любив праведність а ненавидів беззаконня, і всякого часу Він ішов прямим шляхом в послушенство до Божого справедливого закона. “Ти любиш
справедливість і зненавидів беззаконнє; для того
помазав тебе Бог, твій Бог, миром радості, понад
товаришами твоїми”. – Псальма 45:7

8 З бігом часу на світ прийшов Ісус, “ЧОЛОВІК”,
єдиний і праведний чоловік, який коли жив на землі. Він стався тілом у подобині грішного чоловіка,
однак Він був звершений, “преподобний, безвинний, і непорочний”. (Жидів 7:26) Він прийшов на
землю, щоби виконати замір Єгови, свого Отця.
Ісус прийшов на світ розказувати правду. (Йоана
18:37) Він отримав приказ від свого Отця, і Він
ЗА ІМ’Я ЄГОВИ
точно сповняв всі прикази Божі. Він прийшов чинити волю свого Бога Єгови, і се Він робив. (Йоана 10 Велично і таємничо Єгова приготовляється до
6:38) Від того дня, коли Ісус зачав проголошувати оправдання свого ім’я. Його улюблений Син, ХрисБожий замір, від того часу Диявол шукав погубити тос, є Оправдателем і його Головним Свідком. Те-
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пер Він має титул “свідок вірний і правдивий”.
(Одкриття 3:14) З Ісусом Єгова зачав творити нове
небо і свою столичну організацію. Вивисшений
Ісус ставсь Головою тієї столичної організації і
одягнений у всяку силу в небі й на землі. (Маттея
28:18) Бог дав Ісусові дванайцять апостолів, одинадцять з котрих затримали їх невинність аж до
смерти і стались частю нових небес. Вони, як і Ісус
Христос, були правдивими свідками для імени
Єгови, і їм треба було доказати їх вірність і затримати їх невинність під острою пробою. На сих вірних учеників Диявол стягнув всякого рода переслідування за се, що вони говорили правду. В послушенстві до Божих приказів вони проголошували
правду без похитности. Знов диявольські агенти,
щоби відвернути людей від Бога, ложно научають,
що Ісус Христос будує свою церкву на Петрі, чоловікові, та Петро рішучо заперечує таку річ. Петро
свідкував і записав своє свідчення, що Ісус Христос є основним каменем, на котрім Він будує свою
організацію. Петро і його товариші апостоли проголошували правду прилюдно, і коли релігіоністи
домагались знати, якою властю сі апостоли виконували їх добру роботу, тоді Петро відказав їм: “В
імя Ісуса Христа … котрого ви розп’яли, ... Се камінь, зневажений од вас будівничих, що стався
головою угла”. (Дії ап. 4:10,11) Вірні ученики проголосили, що правдиві послідувателі Ісуса Христа
повинні слухати Бога, а не чоловіка: “Петр же та
Йоан, озвавшись до них, рекли: Чи праведно перед
Богом слухати вас більш ніж Бога, – судіть”. (Дії
ап. 4:19) “Більше треба коритись Богу ніж людям”.
(Дії ап. 5:29) Вони ставили наперед конечність і
важність бути послушним Богу, і за се вони терпіли великі переслідування з рук ворога. Послушенство до Бога всякого часу стягало на послушних терпіння і зневаги через Сатану і його слуг,
котрі то терпіння і знущання дають спромогу виконати його визов і також дають спромогу послідувателям Ісуса Христа доказати їх невинність до
Бога. Вірне послушенство до Його приказів і несення свідоцтва для ім’я Єгови серед всякого рода
переслідувань аж до смерти, робить Сатану бреху
ном і оправдує ім’я Єгови.
11 Приступаючи до творення нових небес, Бог
взяв з міє людей 144,000 викуплених одиниць, що
докажуть їх невинність до Нього, і з таких вірних
мужів Він будує Сион, столичну організацію.
(Одкриття 14:1–14) Вірні апостоли були першими
принятими мужами по Ісусі. Від часу Питидесятниці аж до приходу Ісуса Христа в славі й силі,
інші одиниці є взяті зі світа. Кождий із сих взятий
зі світа мусить доказати свою невинність, мусить
терпіти переслідування й вчитися послушенства у
вічу всіх терпінь і переслідувань, яко ж написано:
“На се бо ви покликані, бо і Христос страждав за
вас, оставляючи вам приклад, щоб ви йшли слідом
за Його стопами”. (1 Петра 2:21) Сі вірні й послушні одиниці є вибрані з між людей, взяті зі світа і
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зібрані до Господа і вислані свідкувати про ім’я
Бога Єгови. (Дії ап. 15:14) Вони мусять свідкувати
правду про Бога і Його царство. Ісус сказав про
себе, що Він прийшов у світ нести свідоцтво о
правді, і кождий, що від правди, а послушний чує
Його голос і йде слідами Його. (Йоана 18:37) Як
Ісус Христос є головним і основним каменем столичної організації, нових небес, так і всі інші члени
його є “живими каміннями” забудовані в духовий
дім, щоби вони могли виконати принятну службу
для Бога і Христа. (1 Петра 2:3–8) Всі такі члени
мусять бути в гармонії з Головою, Ісусом Христом.
(Римлян 8:29) Всі такі мусять терпіти з руки Диявола, як і Ісус терпів, і всі мусять навчитися бути
послушними й вірними Богу і Христу серед таких
обставинів. (Йоана 15:19,20) Ісус Христос є великим пророком, котрого представляв Мойсей, і Він
дав заповіді в гармонії з волею його Отця Єгови, і
кождий один з Його послідувателів, що є покликаний зі світа і відмовляється бути цілком послушним приказам Господнім, той напевно потерпить
знищення. (Дії ап. 3:23) Послушенство є не лише
розсудною річчю, але і обов’язковою. Се правило
відноситься до всіх сотворінь.
12 Покликання і вибір людей до місця в нових небесах продовжається дальше аж назначене число
буде вибране. До Ізраїля, типічних Божих людей,
Він сказав: “Оце ж, коли будете гласу мого послухати й хранити завіт мій із вами й умову, так будете пай мій в народах, моя ж бо земля вся вселенна.
1 будете в мене ви царством священним, народом
вибраним”. (2 Мойсея 19:5,6) Ізраїль, типічні Божі
люди, понехали свій завіт тим, що вони були непослушні. Замість бути послушними до Божих
приказів, вони звернулися до релігії і пійшли за
видумками Диявола. Кількох одиниць із того народу були послушними, і їм дано привилей статися
частю нових небес. Ті вірні одиниці і інші взяті з
між людей, і котрі докажуть їх невинність до Бога
через вірне послушенство, сталися дорогоцінною
посудиною для Господа, і до таких є звернені слідуючі слова: “Ви ж – рід вибраний, царське свяшенство, нарід святий, люде прибрані, щоб звіщати чесноти Покликавшого вас із темряви у дивне
своє світло”. (1 Петра 2:9) Отже, як бачимо, то сі
одиниці є покликані звіщати чесноти Єгови, а не
славити якогось чоловіка, і всі такі мусять бути
послушними до приказів Господніх, і через те мусять нести свідоцтво про ім’я Єгови і Його царство, і проголосити Його ім’я й співати Його хвалення по всій землі. (Ісаії 43:10–12) Се вони мусять
головно виконувати зараз перед часом, коли Єгова
зачне вживати своєї сили в Армагедоні. – 2 Мойсея
9:16
УВІНЧАНИЙ ЦАР
13 Прийшов час для Єгови посадити на престолі
свого Царя Ісуса Христа, себто, дати Йому власть
володіти світом. Аж до часу тієї великої події Ісус
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Христос мусів чекати аж до 1914 року, коли то
прийшов Божий час увінчати Його і вислати царювати. (Псальма 110:1,2) Будучи увінчаний, Його
правління зачалось коли ворог Диявол мав іще
вступ до неба. Є написано Про Господа: “Приняв
єси силу Твою і воцарився єси. І розгнівались погане, і настиг гнів твій”. (Одкриття 11:17,18) Всі
народи під Сатаною вельми розгнівались з причини сили і впливу Сатани, і той гнів зачали виявляти народи, а головно так зване “християнство” в
1914 році. Зараз по увінчанню Ісуса Христа настала війна в небі між Христом а Дияволом, про що є
написано: “І постала війна на небі. Михаїл і ангели його воювали проти змія, і змій воював і ангели
його, і не здоліли; ані місця вже не знайдено по них
на небі. І скинутий змій великий, вуж вікодавний.
званий дияволом і сатаною, що зводить цілу вселенну, скинутий на землю, і ангели його з ним
скинуті”. (Одкриття 12:7–9) Тоді то старі небеса
були очищені й закінчилися, а нові небеса увійшли
в силу.
СИОН ВІДБУДОВАНИЙ
14 Ісус Христос, скінчивши роботу приготовлення дороги перед Єговою. негайно за сим явився в
храмі Божім (Малахії 3:1); про що є написано: “І
відчинився храм Божий в небі”. (Одкриття 11:19)
Храм Божий складається з вірних і послушних
одиниць, котрі, яко послідувателі Ісуса, затримують їх невинність і вірність аж до смерти і котрі
будуть становити часть нових небес. “Хіба не знаєте, що ви храм Божий, і Дух Божий живе в вас?” (1
Коринтян 3:16; 2 Коринтян 6:16) Появленняся
Господа Ісуса Христа в храмі було знаком або часом для пробудження до життя вірних апостолів і
інших, котрі, як ті вірні апостоли, дотримали їх
невинність й повмирали вірними, будучи свідками
для ім’я й царства Єгови. (2 Тимотея 4:7,8) Прихід
Ісуса Христа до храму зазначив почин суду Божого
дому. ( 1 Петра 4:17) Судження храму – се поставлення на пробу всіх, що згодилися чинити волю
Божу. Непослушні одиниці, будучи осуджені,
вийшли геть (з храму) і тепер становлять “лукавого слугу”. (Маттея 24:48–51) Ті, що перейдуть через огненну пробу, задля їх вірного послушенства,
отримають Господнє признання і будуть приняті
до храму і научені, і тоді вони є відповідні приносити жертву Господеві в “праведності”, котра то
жертва складається з їх вірного свідоцтва для імени Єгови і звіщення про Його чесноти і проголошення Його царства. (Малахї 3:3; Жидів 13:15) Сі
вірні одиниці, що позістають на землі і котрі перейшли успішно проби, є названі “останок її (Божої організації) насіння”. (Одкриття 12:17, гляди
англ. перек.) Таким припоручено і приказано йти
у світ і давати свідоцтво про ім’я Єгови і розказувати людям про Боже царство, яко єдину надію
людства і котре то царство оправдає Його ім’я.
Останкові Господь дав от сей приказ: “Ся добра
новина царства мусить бути проголошена яко сві-
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доцтво перед остаточним закінченням сатанської
організації”. (Маттея 24:14) Тому, що сі вірні чоловіки і жінки несуть свідоцтво в послушенстві до
Божих приказів, за то Диявол і його слуги стараються знищити їх. (Одкриття 12:17) Щоби доказати їх невинність, то вони мусять бути послушні
Богу і Христу і вони мусять іти вперед і давати
свідоцтво після приказу без страху до чоловіка або
Диявола, але зі страхом до Бога, аби угодити Йому
і отримати Його признания. Як колись вірні апостоли, так і вони тепер мусять слухати Бога а не
чоловіка. (Маттея 10:27,28) Для таких вірних одиниць є дана обітниця: “Будь вірний аж до смерти, і
дам тобі вінець життя”. – Одкриття 2:10
15 Робота Єгови і Ісуса Христа поступає вперед.
Вірні послідуаателі Ісуса Христа, що померли, тепер є пробуджені з мертвих, і разом з вірними членами на землі вони становлять 144, 000 членів Його тіла і вони є зібрані разом до Господа, і так Сион, Божа столична організація, стала відбудована:
“Коли Господь збудує Сион, тоді явиться в своїй
славі”. (Псальма 102:16. англ. перск.) Ввесь Сион
тепер бачить славу Божу, і проголошує Його ім’я,
а не ім’я чоловіка. Вони не співають хваления
жадним людям або чоловікові, ані вони не шукають собі почестей, бо вони знають, що їх привилей
і задача є звіщати хвалення Бога Єгови. (1 Петра
2:9) “І все в храмі – все говорить: Величиє!”
(Псальма 29:8) Сю річ члени храму виконують з
послушенства до Господніх приказів, будучи Його
свідками. Вони возвеличують Його ім’я й повідомляють людей, що хто бажає знайти дорогу до вічного життя, той мусить вірно служити Богу і Ісусу
Христу. Сатана і його ангели не мають більше
вступу до неба, бо вони скинуті а неба на землю. А
тепер Ісус Христос, правильний Володар, в послушенстві до Божої волі, зібрав до себе своїх вірних послідувателів, і так нове небо є сотворене й
викінчене.
ЧОМУ ДЕКОТРІ УПАДАЮТЬ
16 Непослушенство – се гріх й беззаконня, і Боже
незмінне правило є, що жадне сотворіння не буде
жити, єсли воно добровільно стане напослушним
або беззаконним. Ісус сказав, що в часі Його приходу будуть одиниці в лінії до царства, але декотрі
з них стануть непослушними і сотворять “лукавого слугу” клясу, за що вони будуть відтяті геть.
(Маттея 24:48–51) Такі одиниці є чинителями беззаконня, бо вони відмовилися сповняти заповіди
Божі і поступають своїм власним самолюбним
шляхом. Такі одиниці знайдуться з лицемірами,
про котрих Господь каже: “Пішле Син чоловічий
ангели свої, й позбирають вони з царства Його все,
що блазнить, і всіх, що роблять беззаконнє та й
повкидають їх ув огняну піч; там буде плач і скреготаннє зубів”. – Маттея 13:41,42
17 Саул, цар ізраїльський, виповів добровільно
непослушенство Божим заповідям, і за се він був
відкинутий Господом. Він ставсь прообразом на
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непослушних, котрі в останніх днях, називаючи
себе представителями Бога і Христа, стали ненослушними і через те лицемірами. Саул був також
типом або прообразом на релігіоністів, котрі відмовляються слухати Божих приказів. Релігіоністи
ніколи не отримають життя вічного, бо релігіоністи є непослушні Богу і вони йдуть за примхами і
видумками Сатани. У першім приході Господа Ісуса Христа провідники жидівської релігії споневірили заповіди Божі, а на їх місці приняли практикування релігії й научення людські, так звані перекази, і Ісус сказав їм, що вони походили від Диявола і виконували диявольську волю. (Маттея 23:
13–33) Та ось конець світа вже прийшов, Ісус Христос повернув удруге, і нові небеса є вже установлені. Він велить своїм свідкам проголосити Його
правду про Єгову і Його царство в присутності
релігіоністів. Їм дано нагоду чути і сповнити прикази Господні. Теперішні часи – се останні дні сатанського світа, і про сі дні є написано: “В останних часах настануть времена люті; будуть бо люди
самолюбні, зневажливі, родителям непокірні, (т. є.,
Богу Єгові й Його організації)”. (2 Тимотея 3:1,2)
Се точно описує стан який тепер існує між релігіоністами, а головно між провідниками. До людей,
що далися звести сими релігіоністами, але котрі
шукають дороги до життя, Господь через своє слово звертає їм увагу на факт, що ті релігійні провідники мають форму побожности, але заперечують
силу Його, і через те (апостол) радить сим чесним
одиницям, як слідує: “Ти від таких одвертайся”. (2
Тимотея 3:6) Ті релігійні провідники, а головно
римо–католицьке духовенство, богохульно приписує собі силу, яка належить лише до Бога. Вони не
лише не слухають Бога і Його приказів, але вони
жорстоко переслідують свідків Єгови, котрі вірно
проголошують слово Боже, і сим вони показали
себе бути знарядом Диявола і чинителями беззаконня. Їх конець вони знайдуть в Армагедоні. Щирі й чесні люди, що були приведені під контролю
католицької організації, але котрі тепер бажають
пізнати дорогу до життя, почувши правду, вони
мусять старатися сповнити Божі прикази, відступити від релігійної організації і відвернутися від
духовенства; а єсли вони сього не зроблять, то вони не знайдуть дороги до життя вічного. Таку осторогу свідки Єгови мусять доручувати людям у світі. Се є часть роботи Господної у сотворенню “нової землі” для Його слави.
“НОВА ЗЕМЛЯ”
18 “Господня земля і вся повнота її”. (Псальма 24:
1) Диявол і лукаві люди зіпсували землю й наповнили її насильством; і Бог заявив, що всіх таких Він знищить в Армагедоні. Єгова пророчо описав нову землю, кажучи: “Ось бо я творю ... нову
землю”. (Ісаії 65:17) Се не значить, що Він творить
нову матеріяльну кулю земську; але се значить, що
Він творить видиму часть Божої організації, котра
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буде чинити Його волю на землі як і в небі. Сион
тепер збудований, і будування нової землі розпочато. Відносно сього Єгова каже до Сиона: “Возвеселися, неплідня, ти, що не роджала; викликай радісним голосом, ти, що породільних мук не знала;
більше бо дітей в опущеної ніж у тої, що має мужа –
говорить Господь. Розшири місце намету твого,
розпростри ширше накривала пробутків твоїх; годі
тіснитись, – попусти довше верівки твої, вганяй
глибоко в землю приколки наметові; бо ти розпросторишся направо й наліво, а потомки твої загорнуть народи, й населять попустошені городи”. –
Ісаії 54:1–3
19 Єгова приказав, що земля буде наповнена праведними людьми. (1 Мойсея 1:28) Сей Божий приказ буде виконаний цілковито. Відносно виконання сього заміру, Ісус Христос, Голова столичної
організації, нових небес, каже: “І інші вівці маю,
що не сієї кошари; і тих я мушу привести, й голос
мій почують, і буде одно стадо, й один пастир”.
(Йоана 10:16) Ті “інші вівці”, інакше названі “Йонадабами”, котрі затримають їх невинність до Бога
в пробі й будуть становити “велику громаду”, такі
наслідять землю на віки. Вони разом з їх праведними потомками, “наповнять землю”. (Гляди Вартову Башту, 1 листопада, 1938 року) Вони також
мусять приноровити себе цілком до правил Єгови.
ПОСЛУШЕНСТВО
20 Незмінним правилом Єгови є послушенство.
Послушні будуть жити і отримають Його благословенства, і ніхто інший не отримає життя. Від
Йонадабів вимагається також повного і цілковитого послушенства, як і від “останка”. (Римлян 11:5) Колишні потомки Йонадаба були вірними і послушними до приказів їх земного отця. Хоч
вони не були в угоді з Богом, однак про них Єгова
говорить з признанням, і на них Він указує як на
тип вірної великої громади. Пророчий образ тих
людей є записаний в книзі Єремії в трийцять
п’ятій голові, і там робиться порівнання між послушними Йонадабами а невірними ізраїльтянами,
а ціль сього очевидно була, щоби показати, що
невірні хоть в угоді з Господом, вони потерплять
знищення, коли ж вірні отримають Його благословенства. Завітуючі люди, ізраїльтяни, не послухали
Божого приказу, сталися релігійними, пішли за
махінацією й наученням Сатани, і потерпіли знищення. Потомки Йонадаба вірно сповняли заповіди їх земного отця, і Єгова одобрив їх послушенство, і велів свому пророкові Єремії сказати до них:
“За те так говорить Господь сил небесних, Бог Ізраїля, не переведеться в Йонадаба Рахавенка потомок, що стоятиме перед лицем моїм по всяк час”.
– Єремії 35:19
21 Тепер позатипічні потомки Йонадаба, що становлять велику громаду, чують приказ, щоби відлучитися від світських релігіоністів і втікати до
Бога і Ісуса Христа і там вони знайдуть прибіжище
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в Божій організації. (Ісуса Навина 20:1–6) Бог заповів, що вони мусять шукати смирности і справедливости. (Софонії 2:1–3) Вони мусять перебувати в
границях “міста прибіжнща”, т. є., в Божій організації, аж поки помазана кляса не перейде до царства, і тоді вони будуть вільні. Вони мусять співтоваришити з Божими помазанниками і мати часть в
проголошенню Божого ім’я й Його царства, і сим
чином дати себе пізнати, що вони є по стороні Бога і
Його царства. (Одкриття 22:17) Будучи співтоваришами помазанників, і тому, що вони служать
Богу і Його цареві, вони терплять переслідування з
рук Диявола і його релігійних слуг, і в часі всіх сих
досвідчень вони мусять затримати їх невинність до
Бога. Вони мусять бути цілком посвячені Богу і
Його цареві, Ісусу Христу, і вони мусять отверто
попирати справи царства, і через те вони мусять
відлучитися від світа, над котрим Сатана має силу і
вплив. Вони мусять научати їх дітей правди і указати їм на дорогу до життя через царство Боже. Їм
обіцяно, що єсли вони будуть послушні Богу Єгові і
Христу, Його цареві, тоді вони отримають і сповнять приказ “намножуйтесь і сповняйте землю”.
(Гляди Вартову Башту з 1 листопада, 1938 року)
Будування нової землі поступає вперед.
РАДІСТЬ
22 Відносно Божої головної організації є написано:
“Стремить у воздух гора Сион, радість землі цілої,
на самій півночі город царя великого! Бог живе в
палатах їх, знають Його там, як високу твердиню”.
(Псальма 18:2,3) Божі люди дожили до кінця світа,
над котрим Сатана мав силу, і з ласки Божої їм дозволено приглядатися сповненню Божого пророцтва, котре було написане для їх потіхи й надії. (Римлян 15:4) Тепер вони бачуть, що Бог поступає і з
творенням нової землі, і се наповняє їх радістю. До
них тепер Господь Єгова каже: “Ви ж будете веселитись і радуватись із–за того, що я творю, по віки;
я бо обертаю Єрусалим у веселощі, а нарід його в
радощі”. – Ісаії 65:18
23 Єрусалим – се город, на котрім Бог поклав своє
ім’я. В позаобразі, в новім Єрусалимі, Боже ім’я
навіки буде прославлене. (Ім’я Єрусалим відноситься до Єгової всесвітної організації, а ім’я Сион
відноситься до Його столичної організації, котра то
організація вживає володіючої сили над усіма з волі
Божої. Отже Єрусалим включає і велику громаду,
“інших овець”, зібраних Господом Ісусом, і котрі
також будуть брати участь в оправданню Єгового
йм’я. Отже і Єрусалим буде радістю і втіхою для
людей Божої організації. Його організація буде радістю для Єгови тим, що вона оправдає Його ім’я,
через те Він каже: “Та й я буду веселитись Єрусалимом і втішатися людом моїм; і не почується вже
там плачу, ні голосіння”. (Ісаії 65:19) В тій часті
Єрусалиму (всесвітної організації), що називається
Сион, не буде чути вже більше голосіння ані крику.
Вірні мають радість Господню, і вони добре
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знають, що всякі річи вийдуть для їх добра, і вони
безнастанно радіють і служать охотно де б їх не поставити. Вони знають, що Диявол і його агенти не
можуть знищити їх, хіба за дозволом Божим, і єсли
вони будуть вірні аж до смерти, їх воскресення до
життя вічного і слави буде негайне, в миг ока. (1
Коринтян 15:51,52) Тепер вони мають видіння о
нових небесах і новій землі; вони радіють і радість
їх буде безконечна у ділах Божих і задля оправдання Його ім’я.
РИДАННЯ ПЕРЕСТАНЕ
24 Смерть спричинила много смутку і горя між
людством. “Плата бо за гріх смерть”. (Римлян 6: 23)
Отже гріх, який увійшов у світ з причини Адамового непослушенства, і з чого повстала смерть, спричинив великий смуток і ридання. Міліони померли
будучи немовлятками, і їх родичі терпіли великий
смуток задля сієї причини. Коли “нова земля” буде
установлена і вірні й послушні одиниці, що становлять велику громаду, зачнуть дружитися і приводити дітей на світ, то чи такі діти будуть вмиратн
будучи немовлятами? Бог Єгова через свого пророка, відносячися до свого совершенного сотворіння,
каже: “Там не буде немовлятка ні старця, щоб не
дожив повного віку свого; бо й століток вмиратиме
молодиком; хіба грішник, хоч би й століток, вмиратиме в проклоні”. – Ісаії 65:20
25 Коли чоловіки і жінки, що становлять велику
громаду зачнуть виконувати Божий приказ або
дружитися і роджати дітей і наповняти землю, так
ті чоловіки і жінки будуть вважатися за праведних
в очах Бога з причини їх віри в Бога і в пролиту
кров Ісуса Христа, і вони вповні посвятяться Богу і
царству, і будуть послушні Його законі. Отже їх
діти не будуть започинатися в грісі й родитися в
беззаконню; хоть вони будуть мусіли користати з
жертви викупу Ісуса Христа і отримати життя з рук
Ісуса Христа, “Віковічного Отця”. Чому мали б сі
діти вмирати як немовлятка на раменах матерей?
Яка ціль може бути в тім, що вони народившися
мали б зараз вмирати немовлятками? Чи пророцтво Ісаії 65:20 відноситься до них? Або що означують ті слова?
26 Се пророцтво тепер можна пояснити в сей спосіб: Число 100 складається з 10 раз по 10, що указує
на совершенність земних річей. Вірний останок,
затримавши свою невинність і признаня від Бога,
вони, як і апостол Павло, отримали ласкаве одобрення з рук Господніх, і про них можна сказати, що
вони отримали все, що вони могли отримати на
землі, і вони знають, що ворог не може знищити їх, і
через те Сион не сумує, як хтось з них умре і перейде до слави. Після научення Писання, то їх можна
властиво назвати “молодцями”. Однак, коли хтось
з них стане добровільним грішником, такий буде
проклятий і умре, і за таким не буде ніхто сумувати,
тому що Бог заборонив сумувати або плакати за
беззаконниками. – Езекиїла 24:16,17; гляди Оправ-
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дання, Том 1, сторінка 332
27 Але є інше значіння сього тексту, що виглядає
бути в гармонії з Писанням дотично наповнення
землі. Бог тепер сотворив нове небо, і розпочав творити нову землю. Армагедон очистить землю зі
всякого лукавства, і лише ті, що є посвячені Богу і
Його царству під Христом пережиють те страшне
знищення. Велика громада тепер зачинає прославляти Бога і Ісуса Христа перед Армагедоном, і вона
служить Богу і Ісусу Христу безперестанку, співаючи в честь їх хвалення. (Одкриття 7:9,10,15) Зараз
по Армагедоні праведна велика громада зачне дружитися і множитися і виконувати Божий приказ
“сповнюйте землю”. (Від того часу зачнуть роджати дітей. Родичі будуть уміти властиво кормити і
дбати про їх ум і тіло, і провадити їх на дорогу праведности) Тоді царство буде в повній силі, і як про
се написано, “ніщо не буде шкодити або нищити”.
(Ісаії 11:8,9) Тоді не буде причини для дитини хворіти і вмирати. Єсли би такі маленькі діти дальше
умирали, тоді жало смерти мало б дальше силу, що
приносило б великий смуток для родичів. Але се
пророцтво Ісаії каже: “Там не буде немовлятка ...
щоб не дожив повного віку”; що значить діти не
вмиратимуть немовлятками. Ті діти будуть жити і
виростати до мужеського і женського стану, сильні
й енергічні. Властиве научення і виховання научить їх любити і служити цареві й Єгові. Вони (діти) будуть виростати аж дійдуть до віку особистої
відвічальности, і єсли хтось умре, то се не з причини наслідженого гріха, але за свої особисті лихі діла,
і про се ясно говорить пророк. (Єремії 31:29,30) Єсли се правда, тоді діти не будуть вмирати передчасно. Ся правда повинна бути великим заохоченням
для нинішних Йонадабів, котрі виглядають часу,
коли вони зможуть жити протягом тисячлітнього
царювання Христа, дружитися і приводити дітей на
світ. Се неначе піддає думку, що Йонадаби не повинні бажати женитися тепер, але з надією і довірєм
виглядати часу по Армагедоні, коли вони будуть
могли роджати дітей з запевненням, що вони будуть виховувати таких дітей без страху, що та дитина помре в молодім віку. Нема причини думати,
ані Писання не попирають такого заключення, що
діти народжені в часі тисячлітнього царювання
Христа будуть умирати як діти.
28 Та чи такі потомки великої громади будуть
вмирати взагалі? На те питання пророцтво відповідає от сими словами: “Молодець вмиратиме
сто років віку”. Се не конечно значить сто років з
365 днів в кождім році. (Число десять символічно
представляє земну цілість, тож десять разів по десять є сто, представляє символічно цілість під кождим зглядом. Єсли се правда, тоді Писання здається
учать, що жадний потомок великої громади не помре, аж поки той потомок дістане особисту, повну і
цілковиту нагоду пізнати і слухати Господа і доказати свою невинність і посвяту Богу і сим доказати
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свою гідність отримати життя; коли ж така особа
дістане повну нагоду пізнати Господа і доказати
свою невинність і посвяту Богу і коли добровільно
согрішить, тоді вона умре.) Тим то сей текст дальше каже: “Хиба грішник, хоч би і століток (т. є.,
маючи повну нагоду доказати свою гідність життя,
але не доказавши і став непослушним) вмиратиме в
проклоні”. Після сих условинів хтось може жити і
500 років або навіть і тисяч років, але коли він
укажеться непослушним, то і не гідним життя. Хто
буде вмирати проклятим грішником, то за ним ніхто не сумуватиме на землі, ані навіть родичі його,
Бог бо заповів, щоб не плакати зні сумувати по такій людині. Зробити так значило б спротивитися
Божому приказові зазначеному в пророцтві Езекиїла 24:16,17. Проклятий грішник є і буде отвертим
ворогом Бога і Христа, царя, і тому жадна праведна
особа не повинна плакати ані сумувати, коли такий
добровільний і проклятий грішник буде знищений.
29 Отже “Єрусалим”, т. є., Єговова організація,
яка включає праведних людей землі по Армагедоні,
не має причини сумувати. Юда Іскаріотський став
добровільним грішником, і тому був проклятий
Богом. Ніхто, хто любить Бога і Ісуса Христа не
буде проливати сльозів тому, що Юда Іскаріотський погиб. Християнин в теперішнім часі не буде
сумувати ані плакати за добровільним і свідомим
противником Бога і Його царства, бо так чинити
значило б переступити Божий приказ. Єгова каже:
“Я бо обертаю Єрусалим у веселощі і втішатися
людом моїм”. (Верш 18) Нові небеса вже стались
радістю для всіх, що люблять і служать Богу. Нова
земля буде частю Єрусалиму тим що він є Божою
організацією і під одним Пастиром, Царем і Управителем. Се не буде становити “земної фази царства”, як хось був мильно сказав, але вона буде під
контролем царства, отже частю Божої організації.
Нові небеса і нова земля будуть тоді веселитися і
люди будуть радуватися вічно. _Вони будуть радістю Єгови задля їх цілковитого оправдання Його
ім’я. Згідно з сим написано: “І чув я голос великий
з неба, шо глаголав: Ось, оселя Божа з людьми, і
домуватиме з ними; а вони будуть Його люди, і сам
Бог буде з ними, Бог їх. І обітре Бог усяку сльозу з
очей їх; і смерти більш не буде; ані смутку, ані крику, ані труду не буде вже; перве бо минуло”. На такий стан річей не треба буде чекати аж тисячу років поки царювання Христа скінчиться, тому що
хто помре в тім протязі часу, яко наслідок свого
мильного поступовання, не викличе смутку ані
слезів у жиючих. Отже від часу, коли “нова земля”
зачне оперувати під кермою і владою “нових небес”, від тоді вже “не буде ні плачу ані крику”. Бог
обітре всяку слезу через установлення свого справедливого правління на землі, і Його люди не будуть мати причини сумувати. Ті лихі річи, які існували в сім “лукавім світі”, що противляться Богу і
Його царству, будуть цілком забуті, бо Єгова ска-
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зав: “Попередущі пійдуть в непамять, і не приходитимуть на думку”. (Ісаії 65:17) Небеса й земля будуть в безконечній радості. Опісля, коли такий
проклятий умре, то така смерть буде оправданням
Єгового ім’я, що буде радістю для всіх жиючих по
віки
29 Ось так є важне послушенство. Боже незмінне
правило можна переказати як слідує: Свідоме і добровільне непослушенство до Божих заповідей значить смерть; а радісне сповнення Божих заповідей
значить життя. “Бо руки безбожників будуть поломані, а праведника піддержить Господь”. (Псальма
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37:17) Кожде розумне сотворіння, видиме і невидиме, мусить стати на пробу, щоби рішити, чи воно
буде охочо і з серця слухати Бога. Лишень послушним і праведним дасться життя вічне. “Велика
громада" мусить бути праведною і любити справедливість. Її потомки, що будуть жити, рівно ж мусять бути праведними і любити справедливість. У
“будучім віку” і “безконечнім віку”, всі мусять бути
і будуть праведними, і то буде світ, у “котрім правда домуватиме”. (2 Петра 3:13) Тоді все, що дихає,
буде чтити і навіки прославляти Єгову.

ЗНАННЯ
(Переложено з англійської “Вартової Башти” з 1–го грудня, 1938 року)
“Усьому під небом свій час; час убивати і час гоїти”. – Екклезіяста 3:1–3

Є

ГОВА за посередництвом свого слова освідомив чоловіка, що є добре, а що лихе. Щирий
і чесний чоловік бажає довідатися, що є лобре. Бог
також призначив час на виконання певних річей.
Виконувати такі річи в невластивім часі або в противенстві до Божих приказів становить зло. Єгова
дав приказ своїм слугам, щоби вони пильно шукали знання справедливости, щоб чоловік міг ходити
правим шляхом. Чоловік, що має чисте серце,
боїться Бога; себто, він боїться зробити що–будь,
що противилося б Божій волі. “Почин премудрості
– Господень страх”. (Приповісті 1:7) Та людина, що
не вірує в Бога ані не боїться Його, не може набути
знання справедливости. Задля сієї причини, люди,
що посідають так звану “світську мудрість”, і котрі є зарозумілі сами в собі, є безумні й їх так звана
“мудрість” – се дурнота в очах Божих. (1 Коринтян
1:20–25) Добровільні злочинці не мають страху
перед Богом. “Страх Господень – значить ненавидіти зло”. (Приповісті 8:13) Переступлення котрого–будь Божого закона – се зло. Знання вимог Божого закона є потрібне для тих, що бажають угодити Йому.
2 Єгова через свого пророка говорить до тих людей, що утекли від сатанської організації і котрі не
бажають більше бути під правлінням Сатани, і
тому вони є непожадані в очах Сатани і його товпи.
До них Єгова каже: “Збирайтеся разом ... шукайте
справедливості, шукайте смирности”. (Софонії 2:
1–3, англійський переклад) Смирна особа се та, що
бажає учитися і пізнати правдивий шлях і тоді поступати тим шляхом; такий шлях є визначений
лише у слові Божім. (Псальма 119:105) Шукати
пильно смирности значить старатись пізнати те,
чого Бог вимагає під нього. Шукати справедливости значить пізнати правий шлях і поступати ним.
Йонадаби утекли до Божої організації тому, щоби
вони могли знайти охорону, безпеченство і спасення. Такі люди мусять тепер пильно шукати знання
в Божім слові й також поступати напрямом спра-

ведливости який є визначений в нім. Подані тут
річі є вимірені для помочи всіх тих, що згодились
чинити волю Божу, а головно для помочи Йонадабів.
ВІКОВІЧНА УГОДА
Бог є джерелом життя. “Бо в тебе жерело життя;
в твому сяєві побачимо світло”. (Псальма 36:9) Се
значить, що всяке життя походить від Нього, і що
ніхто не може посідати ані тішитись життям без
Його дозволу. Ніхто не може відобрати комусь
життя супроти Божого вираженого закона і рівночасно оминути кару. Божа віковічна угода виразно
підчеркує святість життя. У своїм законі Він зазначив, що серед певних обставин можна взяти
життя, як про се написано: ‘Усьому під небом свій
час; час убивати”. Нехай же кождий вважно перевірить, коли є властивий час і обставини, серед
яких можна відобрати від когось життя. Без властивого вирозуміння справи людина може поповнити зло або зробити помилку. Серед певних обставинів і в певнім часі, то навіть людське життя можна
взяти, щоби установити силу закона. “Хто проллє
кров людську, того кров теж проливатиме чоловік;
бо в образ Божий сотворив Бог чоловіка”. (1 Мойсея 9:6) Се не значить, що хто–будь з людей може
назначити себе самого бути екзекутором злочинця,
тому що Божий закон каже: “Не вбиватимеш”. (2
Мойсея 20:13) Часом Бог назначує певних одиниць
або громаду людей, як своїх екзекуторів для виконання своїх присудів проти злочинця. Та віковічна
угода була дана Нойові, коли Ной був праведний в
очах Божих, і Ноя Бог зробив виконателем своїх
присудів проти душогубця; і сим Бог установив
правило, що виконання всіх присудів проти злочинців мусить бути в праведності, себто, в гармонії
з Божим законом. (2 Мойсея 21:12–24; 3 Мойсея
24:16–21) Закон Божий виказує лише кілька переступів, за котрі життя можна взяти за условинами
віковічної угоди. Відбирати життя людині проти
3
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визначеного Богом способу становить переступ віковічної угоди. Писання як і безперечиі факти показують, що сьогодні земля є опоганена задля тієї
причини, що живучі на ній “зломали вічний заповіт”. – Ісаії 24:5
ЗВІРІ
4 Чи условини віковічної угоди є обмежені лише
до людських сотворінь? Писання відповідають що
ні. Віковічна угода має до чинення також з життям
звірят. Божий закон виразно назначує час і обставини, серед яких звірята можна вбивати і задля
якої цілі їм можна життя відбирати. Отже виходить, що вбивання звірят чоловіком чи звіром
противиться Божому законі й становить переступ
віковічної угоди.
5 Слова Божої віковічної угоди є як слідує: “І рече Бог Ноягові та синам його з ним, глаголючи:
Ось я поставляю заповіт мій з вами і з вашим потомством по вас. І з усякою душею живою, що з
вами, з птаством і скотиною, і з усім живим на землі, що з вами буде, з усіма, що повиходили з ковчега. І постановлю заповіт мій з вами: що ніяке тіло
не вимре вже од потопньої води, і не буде вже потопу водного, щоб спустошити всю землю. І рече
Господь Бог Ноягові: Ось вам знаменнє заповіту,
що я дав між мною і вами і між усякою живою душею, яка єсть з вами в роди вічні: Райдугу мою
покладаю в хмарі, щоб вона була знаменом заповіту між мною і землею. І станеться, як наведу хмари
понад землею, що з’явиться веселка моя в хмарі. І
спогадаю заповіт мій, що постав між мною і вами, і
між усякою живою душею в усякому тілі; що не
буде вже води потопної на погибель усякому тілу.
А буде райдуга моя в хмарі, і дивитимусь на її, щоб
спогадати заповіт вічний між Богом і землею, і між
усякою живою душею і всяким тілом, яке єсть на
землі. І рече Бог Ноягові: Се знаменнє вмови, що
постановив я проміж мною і усяким тілом, яке єсть
на землі”. – 1 Мойсея 9:8–17
6 Слова пятого і шестого вершика становлять
доказ, що лишень Бог має право давати і відбирати
життя, і що чоловік може відобрати життя лише в
точній гармонії з Божим законом, і такий закон
відноситься до чоловіка як і до звіра. Єгова звідомив Ноя о своїм присуді, а іменно, “не дозволиш
убійцеві жити”. Сей присуд не противиться Божій
заповіді “не вбиватимеш”, а був в точній гармонії
із тим присудом. Чоловік, що приписує собі право
вбивати свого ближнього є убійцем, і через те саме
– переступником Божого закона. Бог присудив, що
чоловіко–вбивця буде покараний смертю через
уповажнені власти. Слова в 1 Мойсея 9:6, “бо в
образ Божий сотворив Бог чоловіка”, заледви чи
відносяться до сотвореня Адама, а радше, що вповні уповажнений виконатель присудів проти злочинців є представителем Бога і чинячи се, він ділає
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“в образ Божий”, себто, ділає властю, даною йому
Господом у виконанню присуду проти злочинця.
Єсли се є властиве вирозуміння, тоді і звірі також є
під охороною условин віковічної угоди.
7 У попередніх числах Вартової Башти було зазначено, шо вбивати звірята задля приємности становить нарушення віковічної угоди, і що се було
початковим гріхом, який поповняв Нимрод. Декотрі читачі Вартової Башти не погоджуються з сим
заключенням, впираючись, що вбивати і полювати
звіра задля спорту є властиво і на місці. Отже чи се
є властиве заключення, коли Писання учать, що
віковічна угода є поламлена лише тоді, коли
людська кров проливається? Таке заключения є
цілком мильне, і се доказують слова віковічної
угоди, яку установив Єгова. Инакше не було б
причини для Нього згадувати про звірі польові і
птиці небесні в условинах тієї угоди, хиба що та
угода мала дати таку охорону звірам. Бог сказав:
“Я установляю мою угоду з тобою і з кождим живим сотворінням, що з тобою, з птицями та четвероногими і з усіма іншими звірами польовими”. Сі
Божі слова забороняють чоловікові відбирати життя звірам, хіба що він відбирає його в гармонії з
законом Божим, який Він виразно зазначив для
провідництва чоловіка, що бажає ходити правим
шляхом. Написано є в слові Божім: “Праведний
журиться й про життя скотини своєї, серце ж безбожних жорстоке”. (Приповісті 12:10) Інакше сказати, ті слова значать, що коли чоловік занедбує
або відмовляється дбати про життя своїх звірят, то
він є неправедний в очах Бога. Сей факт, що скотина не може говорити немає жадної вимівкн для
чоловіча знущатися над нею, а тим більше відбирати її життя. Ісус підчеркнув се незмінне правило,
коли Він сказав фарисеям про їх лицемірство і про
Божі вимоги відносно звірят. – Луки 14:3–6
8 Єсли чоловік потребує забити звірятко для підтримання свого життя, то се він може зробити. Він
може їсти м’ясо з звіряти, але не може їсти його
крови, бо в крові життя, а життя приналежить до
Єгови: “Усяке двигуще, що живе на землі, буде
ваша їда; як зело травяне подаю вам усе. Тілько
м’ясива з його кровю, душею, щоб не їли”. (1 Мойсея 9:3,4) Життя усіх земних сотворінь знаходиться
в крові; а що те життя належить до Бога Єгови,
тому Його закон вимагав, що коли навіть звірятко
є убите для споживчих цілей, то його кров–життя
муситься вилляти Господеві. Вбивати скот лише
для приємности а не для споживчих цілей становить напевно нарушення Божого закона, і тим самим знівечення віковічної угоди. Чоловік, що йде з
рушницею і вбиває дикі звірі або дикі птиці в тій
цілі, щоби показати свою вмілість і задля своєї сатисфакції, такий є переступником Божого закона,
бо він ломить віковічну угоду, що тичиться святости життя.
(Дальше буде)

