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ОЖНА розсудлива людина признає, що
світ потребує відновлення. Потрібно визнати, що жодна людська організація, ані нація
не принесла відповідного або задовольняючого
засобу відновлення. Що є тим, на що люди можуть покласти надію, для виправлення теперішніх нещасних обставин, які тепер існують?
Правдива відповідь: Боже царство є засобом лі
кування. Це єдиний, надійний та задовольняючий засіб і немає ніякого іншого. Бог через
Христа відновить всі річі до стану миру, добро
буту, здоров’я та вічного життя. Знання про такий засіб, таким чином, є найбільшим суспільним інтересом, користю і необхідністю.
Єгова виконує всі свої обітниці. Його сотворіння можуть цілковито на Нього покладатися.
Коли зрадник Сатана завів людський рід на
широку дорогу до знищення, Бог дав своє слово
обітниці, що у своєму назначеному часі установить уряд, який знищить Сатану та його правління, і що через таке праведне правління всі
народи землі будуть благословенні. Настільки
ж певним як існує земля, точно так безсумнівну
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вну, Божа обітниця буде цілковито виконана. В
часи утиску і смутку люди будуть прагнути
шукати знання про Божі засоби відновлення.
Тут ми можемо зробити посилання лише коротко. Однак Біблія разом з книгою Примирення
повністю пояснюють те ж саме, і кожен повинен скористатися можливістю отримати знання
які вони містять.
Велика Божа обітниця, виражена в словах: “І
в насінні твоїм благословляться усі народи землі!” В Галат 3:16 записано, що тим обіцяним
насінням є Христос, Божий помазаний Цар. Бог
через Христа установить своє царство і принесе
людям те, чого вони так сильно потребують, і
яке задовільнить кожне щире бажання.
Біблія містить багато пророцтв відносно відновлення світу. З цього випливає, що мав бути
час, коли чоловік жив в більш щасливих умовах, ніж тепер. Святе Письмо свідчить, що в
Раю чоловік був звершений і мав власть над
речами землі. Через те, що він порушив Божий
закон, він втратив своє володіння, його було
вигнано з Раю, і це стало причиною до хворіб і
смерті. В Адама після його засудження народилися діти, і так як батьки були незвершені та
грішники, то і їх діти успадкували той же самий гріх. В Римлян 5:12 записано, що через Ада
мів гріх всі народилися грішниками. Протягом
багатьох століть людський рід продовжував
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страждати від насильства, хвороб та смерті. То
му відбудова означає, відновити людство до ста
ну щастя, миру і життя, та перетворення землі
на придатне місце для проживання. Та звичайно, має бути основа для такого відновлення.
Бог не міг помилувати грішника, тому що таким чином змінив би свій власний присуд. Він
міг забезпечити, щоб інший досконалий чоловік, вмерши, добровільно зайняв місце грішника. Про те, що зробив Бог відносно цього, записано в Йоана 3:16. “Так бо полюбив Бог сьвіт,
що Сина свого єдинородного дав, щоб кожен,
віруючий в Него, не погиб, а мав життє вічнє”.
Не існує досконалого чоловіка, який міг би
викупити своїх ближніх. Щоб зарадити такому
критичному стану, Бог послав свого любого
сина з небес, котрий став чоловіком, і в своєму
повнолітті Він був звершений фізично і за законом. Потім Він згодився чинити волю Божу.
Божа воля була виражена в тому, що Ісус повинен був вмерти замість Адама і це мало б створити основу для звільнення людства від смерті
та наслідків гріха, і відкрити дорогу для примирення чоловіка з Богом та відновлення світу.
В Петра 3:18 записано, що Ісус був вбитий як
чоловік та піднятий із смерті як Дух, і таким
чином Ісус стався Відкупителем чоловіка та
законним правителем світу. В другій голові
лис та до Филип’ян є записано: “І здававшись
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видом, яко чоловік, принизив себе, бувши слухня ним аж до смерти, смерти ж хрестної. Тим
же і Бог Його високо возніс, і дав Йому імя, більше всякого імени, щоб в імя 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”.
Отже даний Богом Ісус Христос наділений
повною силою та владою для спасення людства
від кінця, та цілковитого привернення всіх, котрі повірять і будуть послушні Йому.
Після п’ятидесяти днів по воскресінню Ісуса,
апостоли зібралися в Єрусалимі. Це була П’яти
десятниця. Цей день зазначив час коли його
послідовники почали розуміти, що таке реституція або відбудова. Натхненні Божим духом,
вони розповідали людям про ці річі і відносно
цього в Діяннях апостолів 3:20,21 є записано: “І
пішле наперед проповіданого вам Ісуса Христа,
котрого мусіло небо прийняти аж до часу новонастання всього, що глаголав Бог устами всіх
сьвятих своїх пророків од віку”.
Ісус був тоді на небі і Його діяльність була
обмежена до небес, до часу Його другого приходу і початку реституції. Після того, як апостоли
повмирали, було внесено багато блудів, якими
затемнювалася правда, і так звані Християни
йшли далі в темряві та в несвідомості, щодо багатьох фундаментальних істин. Серед тих блу-
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дів, що навчає духовенство були такі, що всі
добрі після смерті йдуть на небо, а всі злі йдуть
на вічні муки. Земля була цілковито проігнорована. Факти, згідно з пророцтвами, тепер показують, що близько 1875 року Господь почав
відновлювати правду своїм послідовникам. Потім вони дізналися, що тільки невелике число
піде на небо і що надія для загалу людства - це
відновлення до життя і щастя на землі і від
цього часу ці дорогоцінні правди викладалися
людям через кількох осіб, однак духовенство,
як правило, виступало проти них.
Другий прихід Господа, кінець світу та встановлення Божого Царства, були найбільшим
бажанням правдивих Християн. 1914 рік зазначив кінець світу, другий прихід Господа і початок Його царського правління. Всі факти і Писання доводять, що велика битва Армагедон
відбудеться найближчим часом і призведе в результаті до цілковитого очищення землі від лукавого правління Сатани, після чого одразу послідує велика робота відновлення. Знання цих
фактів приносить радість тим, в кого є бажання бачити справедливість на землі та мир серед
народу.
В 1Тимофія 3:3-6 читаємо, що воля Божа є,
щоб всі люди спасалися, а потім отримали виразне знання правди через Христа та Його царство. Жертва Ісуса забезпечила спасення для
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всіх. Це спасення являється безкоштовним даром від Бога і ніхто не може прийняти цей дар,
не маючи спочатку знання про жертву викупу.
Отже важливо, щоб наука правди була проповідана людям. Бог приказав, що ті, хто є правдивими послідовниками Христа повинні бути
свідками, щоб дати свідоцтво людям відносно
спасення та відновлення. В Ісаії 61:1-3 зазначено припоручення кожного правдивого послідовника Христа, і всім таким дано приказ проповідувати добру новину людям, сповістити їм
про день Божої помсти, зціляти сокрушенних
серцем та потішати всіх засмучених. Згідно цих
Божих заповідей, за останні роки було опубліковано багато книжок, викладених простою
мовою, і тепер ці дорогоцінні правди треба зрозуміти. Серед цих книг є одна, яка називається
“Примирення”. У ній пояснюються тексти з Біб
лії, що підтверджують драму жертви Ісуса Христа, спосіб вибрання церкви, роботу, яку виконує тепер церква; воскресіння мертвих, привернення чоловіка та відбудова землі. Чоловіки
та жінки, які посвятилися Богу, були і є ревні в
рознесенні цих книг в руки людей для того,
щоб люди могли пізнати правду. Саме Він очікував, що Сатана Диявол буде використовувати всі можливі засоби, щоб перешкодити людям
здобути ці дорогоцінні знання; але з тих пір, як
настав Божий час для них, щоб були свідоми-
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ми, ніщо не може перешкодити їм мати можливість знати правду.
В Діяннях апостолів записано, що Бог призначив день, або період часу, в якому Він буде
судити світ по правді через Ісуса Христа. Не
може бути ніякого присуду без суду, і не може
бути судження без знання зі сторони тих, хто
випробуваний. З цього випливає, що всі померлі будуть підняті з могил, отримають знання
правди і можливість підкоритися правді та
отримати благословенства від Господа. Тому
Ісус сказав в Йоана 5:28,29 що всі хто є в гробах
встануть, в тому числі і грішники, бо і вони
мають бути випробувані і суджені. Про час,
протягом якого буде проходити суд, виразно
сказано в 2 Тимофія 4:1: “Господь, Ісус Христос
має судити живих і мертвих в явленні Його і
царстві Його”.
Це означає, що встановлення царства Христового, зазначить початок періоду відновлення,
або реституції. Це буде щасливий час для людей. Протягом багатьох століть людство було
засліплене до правди і ця сліпота була спричинена впливом Диявола та здійснювалась через
лукавих людей, так званих “священнослужителів”. В Ісаії 25:7 Господь заявляє, що в царстві буде забране покривало несвідомості, яким
закриті очі людей. Бог відкриє їм правду, і зітре
сльози зі всіх лиць. Жертва Господа Ісуса Хри-
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ста забезпечила спасення для всіх, багато з
яких є ще на землі та багато з інших котрі мертві. Всі вони матимуть можливість прийти до
Божої організації, (яка називається “Сион”,
якої Ісус Христос є Головою) та будучи послушними, отримати благословенства Господа. Відповідні
слова
подаються
в
Ісаії
35:10:“Вернуться визволені Господом; із радісними піснями прийдуть на Сіон; і радість вічна
буде над головою в їх; радощі й веселощі знайдуть вони, а смуток і воздиханнє від них віддаляться”.
Через свого пророка Ісаію Господь уподібнює
шлях відновлення до великої дороги. Дорога
привернення до Господа буде настільки простою, що ніхто не зможе бути несвідомим про це.
Нічому не буде дозволено перешкодити людям
пізнати правду, і всі хто старанно шукатимуть
діяти справедливо, незалежно від того, нас кільки вони недоумні, будуть очищені і повністю
відновлені. В (Ісаії 34:8) цей пророк промовляє:
“І постане там дорога, а тая дорога назветься
дорогою сьвятою; не ходитиме шляхом тим ні
один нечистий, він їм одним буде служити; хто
ходитиме тим шляхом, той не зблукаєсь, хоча б
і як був недоумний”.
Біблія запевняє, що час відновлення буде охоплювати період тисячу років і протягом цього
часу всі будуть мати можливість пізнати Бога і
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Христа, підкоритися і жити. Ті, хто свідомо від
мовляться бути послушними, не будуть мучені,
але милосердно будуть знищені. Всі ті хто підкоряться будуть відновлені до досконалості та
зрілості і при кінці цього періоду часу, земля бу
де заселена праведними та радісними людьми.
Всю цю славну роботу Бог виконає через Ісуса
Христа; відносно роботи та її наслідків читаємо
в Об’явленні 21:4,5, де говориться: “І обітре
Бог усяку сльозу з очей їх; і смерти більш не бу
де; ані смутку, ані крику, ані труду не буде вже;
перве бо минуло. І рече Сидячий на престолі:
Ось, усе нове роблю. І рече мені: Напиши; сі бо
слова правдиві і вірні”. Робота відновлення
становить сповнення Божого слова обітниці і
при несе від усього творива вічну хвалу для
Його святого ім’я.
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ГОВА, Сотворитель небес і землі, є Бог миру. Своєму улюбленому синові Він дав ім’я
“Князь Миру”. Господня земля та вся повнота
її. Бог сотворив землю для чоловіка та сотворив чоловіка для землі, і призначив, що покірний чоловік повинен насолоджуватись плодами
своєї праці на землі. Тому мир та добробут є
нормальним станом людства. Всі люди доброї
волі бажають правительства мира і добробуту.
Сьогодні народ знаходиться в дуже скрутному
становищі. До початку світової війни обставини були досить поганими, але з тих пір вони
стали ще набагато гіршими. Злочинність, розбрат і бідність постійно зростають, і всі народи
збираються до війни. Декілька надзвичайно
самолюб них людей займаються торгівлею
плодами важкої праці інших людей і збагачуються, тоді як маси глибше поринають у бідність. Податкові обтяження, відсотки від іпотечних боргів та зростаючі витрати на існування,
що постійно зростають, утискають народ.
Страх та замішання охопили володарів сильною рукою, їхнє озброєння до війни і самозбереження, збільшують тягар та утиск народів.
Як влучно ці обставини відповідають словам
Ісуса в Луки, голова двадцять перша, який сказав: “А на землі горе народам, людські серця
12
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омертвіють через страх тоді, як вони побачать
ті річі, що прийдуть на землю”. Ісус заявив, що
такі обставини будуть панувати на землі в кінці
світу. Безперечні факти зі свідоцтвом Біблії,
вказують на те, що ми знаходимося у цьому часі; тому людям потрібно прислухатися до висловів, які подає Біблія, про значення теперішніх обставин, та про те, якою буде майбутність
для чоловіка.
Існує причина цього нещасного стану людства і є засіб для повного його зцілення. Чоловік в
його первісному стані був звершений, здоровий
і щасливий, та в мирі з усіма. Однак через свідоме порушення Божого закону, чоловік втратив своє право на життя а з ним і благословенство, що призводить до досконалого життя. Бунт Сатани Диявола - людського управителя,
під штовхнув совершенного чоловіка до гріха, а
наслідком цього є терпіння і смерть. Сатана по
сіяв у свідомість людей розбрат і вбивство, і
протягом багатьох століть земля була полита
людською кров’ю. Сатана використовував самолюбних людей, для створення могучої організації, за допомогою якої люди були жорстоко
пригноблені. Сатана розпалював війни між на
родами і забрав мир з землі.
Єгова визначив певний період часу, протягом
якого не буде перешкоджати правлінню Сатани, чи заважати самолюбному, лукавому на-

14

ДІМ І ЩАСТЯ

пряму чоловіка. Цей період невтручання, визначений Богом, повинен закінчитися з приходом Христа та Його царства. Тепер цей час
прийшов, Христос взяв свою владу, та розпочав своє царське правління і справи світу досягли високої кульмінаційної точки. Сатана є невидимим володарем або богом цього світу, і всі
народи землі підкоряються йому. Отже, будьяка спроба людини, або земної організації,
встановити міцний мир, повинна зазнати невдачі. Комерційні та політичні сили світу обіцяють довго тривалий мир, а духовенство у своїх
деклараціях голосно заявляє, що ця влада гарантує мир і безпеку і що повну гарантію цього
дасть Ліга Націй. Бог у своєму слові говорить в
1 Солунян 5:3: “Бо, як говоритимуть: “Упокій і
безпечність”, тоді несподівано настигне на них
погибель, як муки на маючу в утробі, і не
втчуть вони”. Нехай же люди вирішують, чи
вірити словам Господа, чи вони хочуть cлухати
самолюбних людей.
Мир прийде до народів землі тільки лише через царство Боже під Христом. Спочатку Він
знищить лукаве правительство, щоб запанував
мир. Тому Бог сповістив через свого псальміс
та, в другій Псальмі: “Жезлом зелізним розіб’єш їх, як череповину потрощиш їх”.
Коли велика битва Армагедон знищить беззаконство, тоді довготриваючий мир запанує се
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ред народів, тому що Бог дав своє слово, що
Христос буде царювати і що Його правительство навіки подарує мир людству. Через свого
пророка Ісаію в дев’ятій голові, Бог сповістив
про Христа і Його царство: “Власть на раменах
його, а дадуть ім’я йому: Дивний, Порадник,
Бог кріпкий, Отець будучого віку, Князь мира.
царству його й миру його не буде гряниць”.
Чому повинні люди і надалі прислухатися до
жалюгідних
промов
зарозумілих людей,
сп’янілих владою цього світу і засліплених Сатаною, ворогом всіх, яким чином до них прийде
мир? Прийшов час, щоб люди знали і звернули
увагу на слово Віковічного Бога. Коли Ісус немовля був в яслах у Вифлеємі, Бог через своїх
ангелів оголосив цю пророчу обітницю чоловіку, а саме: “Слава на вишинах Богу, а на землі
впокій, між людьми благоволеннє”. Ця обітниця вічного миру, без сумніву, буде сповнена, і
вона може бути виконана лише тільки через
царство Христа.
Через свого пророка Захарію 9:10 Єгова заявляє про Ісуса Христа Царя, що Він знищить
знаряддя війни, яке використовується народами, і тоді Він проголосить мир народам та зацарює від моря до моря, аж до кінців землі. Тоді
і не ра ніше, люди дійсно зрозуміють, що тільки
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Кожне буде седїти у себе під виноградиною й під фиґовиною
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царство Боже може задовільнити їх щирі бажання. Бог виголосив обітницю людям через
свого про рока Михея 4:3,4, про кінець війнам
та про правління миру та добробуту:
“І судитиме він між народами многими й буде
картати потужні племена по краях далеких; і
перекують вони мечі свої на рала, а списи свої на серпи; не підійме меча народ на народ, і не
будуть учитись воювати. Ні, тоді кожне буде се
діти у себе під виноградиною й під фиґовиною й
не буде нікого лякатись; бо Господь сил небес
них вирік се устами своїми”.
Тривалий мир і добробут для народів будуть
йти рука в руку і люди будуть насолоджуватися
ними, бо Бог заповів, що це буде виконано. Але
людям необхідно мати деякі знання про Божі за
міри стосовно цього, щоб могли прийняти і насолоджуватися благословенствами, які Він при
готовив для них. Це є воля Божа, виражена в
Біблії, що саме в цей час, повинна проводитися
серед народів активна кампанія свідоцтва, щоб
люди могли мати можливість дізнатися правду.
Тому, в послушенстві до Божої волі, чоловіки і
жінки приходять до ваших дверей з вісткою
правди в книжковому вигляді, що дає можливість навчитися без найменшого труду про те,
що незабаром станеться. Вони не є агентами
жодної організації. Вони є покірні свідки Єгови.
Пізнавши знання, що містяться в цьому пові-
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домленні, принесеному до вас, великий тягар
страху і утиску буде знято з тих, хто почує, і вони будуть озброєними, щоб стрінути тяжкі обставини цього дня. Післання, яке приносять
вам чоловіки і жінки, які стукають до ваших
дверей, не є пропаганда, про що ворог хотів би,
щоб ви повірили. Це лише спроба допомогти
вам отримати необхідну інформацію в цей час
утиску. Тому для вашого ж добра я прошу вас
відкрити ваші вуха і почути коротке пояснення
цих свідків про Божий замір, відносно народів
землі.
Христос буде правити з необмеженою владою,
і вся сила, яка буде вжита, буде для загального
добра людей. Його уряд буде проводити великі
відновлювальні роботи, які обновлять спустошені землі, і пустелі зацвітуть як троянда. Люди будуть захищені у своїй свободі та у своїй
власності і отримають заохочення робити те,
що є праведним. Володар народу здобуде собі по
вагу, коли всі його зусилля спрямовані для загального добра. Бог виповів це правило у Притчах, чотирнадцятій голові, такими словами:
“Величен царь тоді, як люд великий лічбою, як
же омаль людей - біда князеві”. І знову, у Притчах, голова двадцять дев’ята: “Як много праведних, - люде веселяться; як запанують же ледачі, тоді народ стогне”.
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Відносно Божого правління під Христом записано в пророцтві Ісаії: “По справедливості
судитиме вбогих, а справи злиденних на землі
по правді рішати”. Це є запорукою того, що навіть найбідніші будуть мати рівні можливості.
Сьо годні, під несправедливим правительством, бід ний чоловік має невеликі перспективи.
Він витрачає всі свої заощадження, щоб внести
перший завдаток на будівництво будинку, де
він сподівається жити зі своєю сім’єю в мирі і
достатку. Він змушений давати під заставу своє
житло і платити високий відсоток, а також над
мірні податки. У важкому становищі, в яке
врешт потрапляє, власник заставного листа,
відбирає у чоловіка його скромний будинок, і
він і його сім’я залишаються викинутими на
холод і терплять через нестачу їжі та пристановища. Це буде неможливим під праведним правлінням Христа, тому що Бог запевнив, як сказано в Ісаії 65:22,23: “Не будуть будувати, щоб
инший там жив, та й садити не будуть, щоб хто
инший споживав;… Марно трудитись не будуть”.
Сполучені Штати мають найбільші матеріальні багатства від будь-якої країни на землі; та
однак є мільйони безробітних та голодуючих
дітей і тому є багато терпіння. Ясна річ, що є
щось, що в своїй основі неправильне. Весь метод правління неправедний, тому що люди не-
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досконалі, і Сатана ввів їх в оману та змусив на
род терпіти пригноблення. Під праведним царюванням Христа видимі представники Його
уряду на землі будуть направляти людей на дорогу добра та достатку, і ніхто не буде голодний. Єгова обіцяв в Ісаії 25:6, що через цей уряд
Господь зробить усім народам гостину. Тоді
люди відкинуть самолюбство і навчаться шанувати Бога; і яким буде наслідок? В Притчах,
в третьому розділі, дається відповідь такими
словами: “Шануй Господа приносами з майна
твого й з первоплодів усього, що Бог тобі зародить, а набиті будуть гумна твої і тискарні в
тебе будуть переливатись молодим вином”.
Тепер це має бути ясно зрозуміло для всіх, хто
думає тверезо і справедливо, що теперішні не
щасні обставини ніколи не можуть бути виправлені чоловіком. Багатовічний досвід доводить,
що для людини таке є неможливим. Коли ми
здобудемо знання про причину цих тривож них
обставин, і який є Божий замір, тоді зможем
легко побачити, що єдиний спосіб мати міцний
мир та тривалий добробут є тільки через царство Боже під Христом. Ніколи в історії людства
не було так важливо, щоб люди пізнали правду
як тепер, і по тій причині, Бог по своїй милості
організував просвітницьку кампанію, яку треба проводити серед народів. Нехай тепер люди
навчаться правди, так як записано в Божому
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слові, і вони будуть негайно звільнені від великих душевних тягарів. Божа ласка і милосердя
будуть в повній мірі даруватися людям під
правлінням Христа, і вони будуть благословенні тривалим миром, достатком та добробутом.
Як люди у той час казатимуть відносно царства
Божого, є це записано та відображено у вісімдесят п’ятій Псальмі: “Стрінулись ласка і правда; справедливість і мир поцілувались. Зійде
правда на землі, а справедливість буде дивитись з неба. І пішле Господь добро, і земля наша видасть плід свій. Буде йти справедливість
поперед него, і ставити стопи його на праву дорогу”. Знаючи що ці добрі річі безсумніву прийдуть через царство Єгови, Його свідки чують,
що говорить мова дев’яносто шостої Псальми:
“Поклонітесь Господеві в пишній сьвятині його. Сповнись страхом перед ним, ціла земле!
Звіщайте між народами: Господь царює! І круг
земний стоїть твердо, не похитається; він судить народи у правоті”.
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АГАТО століть перед тим, як Бог сотворив
чоловіка, Він сотворив землю. Як доказ того, що вся земля повинна буде служити для Його слави, Бог під-час закладання її основ зібрав
свої духовні сотворіння та повідомив їх про свій
замір. Зворушені прекрасним видом дві “ранні
зорі” Льогос та Люцифер співали воєдино пісню на славу Божу і все ангельське воїнство вигукувало від радості. Століття по тому Єгова
спонукав Йова зробити запис про ці події для
користі чоловіка. Протягом часу Бог сотворив
людину на землі, а пізніше порушив свого пророка Ісаію написати: “Сотворив я землю, создав на ній й чоловіка; Я приспособив її, щоб на
ній жили”.
Лише Рай Бог сотворив досконалим і в ньому
помістив совершеного чоловіка. На доказ того,
що жодна інша частина землі не була викінчена, Бог сказав Адамові коли Він вигнав його з
Раю: “Проклята земля задля тебе”. Несовершен
ний чоловік зайнявся роботою і працював для
власного добра, намагаючись обробити і прикрасити землю. Деякі частини землі по милості
Божій, були прикрашені, але найбільша частина її була ще пустинна і неродюча. Богу було
угодно, щоб земля розвивалась поступовим
22
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процесом.
З тих пір, як Ісус воскрес і вознісся на небеса,
найважнішою подією, на яку Християни з нетерпінням очікували, був Його другий прихід та
встановлення Його царства. Згідно з сповненням Божого пророцтва, в останні роки, люди
які є зарозумілі, самолюбні та які зневажають
ім’я Боже, виступили як вчителі Біблії. Деякі з
них заявили, що представляють Бога і Христа
на землі, і тепер зухвало стверджують, що людина здатна зробити те, що єдино Бог пообіцяв
зробити і може це зробити. Один з таких зарозумілих чоловіків, голос якого промовляв по
всьому краю, сказав недавно у промові: “Ми
ще не готові до другого приходу Христа. Ця земля є досить юною планетою і повинна бути
приготовленою до його другого приходу. Зодягнімо землю Божою славою, завдяки моральним
досягненням людства і тоді Христос може
прийти”. Для Господа такі зарозумілі слова
звучать, як пусті звуки поламаних цимбалів.
Навіть звичайній людині, яка тверезо думає, ці
зарозумілі слова є без рими чи підстави. Моральні досягнення людства протягом останніх
6000 років складають мало, або зовсім нічого.
Це є під сумнівом, чи моральний стан світу коли-небудь був на більш низькому рівні ніж тепер. У багатьох відношеннях протягом останніх
кількох років спостерігається зворотній рух, а
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не рух вперед. Доблесні люди з чесними серцями намагалися побудувати добрі уряди, та сьогодні тільки їх руїни свідчать про їхні слабкі
намагання і їхню зів’ялу славу. Багато передових релігійних організацій заявляли, що вони
проведуть реформу і зможуть підняти мораль
народів землі. Їхні зусилля повністю провалилися.
Сьогодні Америка стоїть на чолі народів землі в багатьох матеріальних досягненнях, але її
останній президент правдиво сказав: “Життя і
майно у сполучених Штатах, є відносно менше
безпечні, ніж у будь-яких інших цивілізованих
країнах світу”. За останні двадцять років офіційна статистика показує, що злочинність в
США зросла на триста п’ятдесят відсотків. Нездатність прищепити людям моральні норми за
допомогою законів, було повністю доведено невдалою спробою введення сухого закону. Бандити, шахраї, розбійники і вбивці переповнюють землю, і моральна деградація молоді, мабуть ще ніколи не досягала такого низького рів
ня, як тепер. Ці річі є сильним доказом того
факту, що твердження людини про те, що може
зодягнути землю у високо моральні досягнення, не тільки є зухвалі, але й некорисні. Ті, хто
чесно і щиро прагнуть бачити землю місцем
слави і краси, на якій пануватимуть моральність та справедливість, тепер повинні перес-
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тати звертати увагу на зарозумілі слова людей,
та звернути свою увагу на непомильне слово
Боже. Сила Бога Єгови необмежена, і свій замір
Він виконає, на свою власну честь і славу.
Через уста свого пророка Ісаію (в шістдесят
шостій голові) Єгова говорить: “Небо - престол
мій, а земля - підніжок ногам моїм”. (Голова
60:13).“І прославлю я підніжок ніг моїх”. Райський сад був совершенним та славним, тому
що згідно Божого запису “в цьому саду зростало все, що було приємне для очей і корисне для
їжі”. Якби перший чоловік доказав свою цілковиту вірність та послушенство Богу, без сумніву, Бог би йому показав, як зробити землю красивою і славною, тому що в книзі Буття записано, що Бог приказав чоловіку:“Плодітеся і на
множуйтесь, і сповняйте землю і підневолюйте
її”. Це авторитетне твердження зазначує, що
Бог забезпечив би чоловіка відповідним знанням і засобами для виконання саме цієї річі. Як
би чоловік слідував цим напрямом та його нащадки залишалися в гармонії з Богом, то з часом земля була б докінчена та одягнена у Божу
славу і красу, і звершений чоловік мав би в
цьому участь.
Чоловік втратив всі ці привілеї та благословенства через свій власний гріх. Всі його діти
успадкували гріх при народженні і були зачаті
в беззаконні, і в наслідок цього всі вони несове-
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ршені. Бог ніколи не уповноважував чоловіка
зробити землю славним місцем і не заповідав
так робити. Виповівши свій замір зробити землю місцем слави, Він це здійснить, і це Він виконає через свій вибраний знаряд, Ісуса Христа. У першому посланні до Коринтян, в
п’ятнадцятій голові, ясно заявляється, що другий Адам, Ісус Христос, є єдиний, якого Єгова
наді лив усілякою силою та властю, як на небесах, так і на землі, для виконання Його замірів.
Бог Єгова зробив свого улюбленого Сина “Наслідником всіх речей”, а отже і землі. Він призначив Його Виконавчим чиновником виконувати Його волю, а це включає в себе і відновлення землі до славного місця.
Приблизно 1900 років тому, Ісус Христос своєю власною пролитою кров’ю забезпечив викуп
для чоловіка. Тепер Він прийшов вдруге в своїй славі і силі, щоб визволити і відновити чоловіка і сотворити чоловіку славний дім на землі.
Це є правило без винятку, що коли потрібно
спорудити нову і красиву будівлю, то спочатку
очищають великі ділянки землі від старих і занепалих будівель. Перш ніж Господь зодягне
землю в красу і славу Божу, Він спочатку цілком усуне устрій, який Сатана та його агенти
збудували, та який тепер противний та огидний
для всіх, хто любить справедливість. Велика
битва Армагедон, котра є ще попереду, очис-
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тить землю, щоб звільнити місце для зведення
прекрасного і славного устрою для добра чоло
віка і на славу Бога.
По всій землі видніються сумні могили міль
ярдів померлих. Чоловік зробив все можливе,
щоб ці місця мали приємний вигляд; але спогади про смерть, які ці пам’ятники викликають,
роблять кладовище місцем смутку. На втіху
людям тепер, звучать солодкі слова Ісуса: “Не
дивуйтесь сьому, бо прийде час, що в гробах
почують голос Його, і повиходять”. Ці слова
обітни ці обов’язково будуть виконані. Ця робота буде виконана рукою Ісуса Христа, який
сказав (Одкриття 1:18): “І був я мертвий, і ось
живу по вічні віки; амінь. І маю ключі пекла і
смерти”.
Наділений силою та владою, щоб відкрити
могили і підняти людей зі смерті, Ісус тепер
прийшов, щоб воскресити і відновити покірних
та наповнити їхні серця радістю. І знову ж таки, Він говорить у Об’явленні, двадцять першій голові: “І смерти більш не буде; ані смутку,
ані крику, перве бо минуло”. Дикі польові звірі
з давніх часів були смертельними ворогами чоло віка, та полювали на чоловіка тому, що Сатана Диявол спонукав їх робити так. Всі польові звірі та птаство під небом були спочатку під
наглядом Люцифера, та коли він збунтувався і
став Сатаною, то звернув їх проти чоловіка,
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щоб зневажати Бога. Бог заповів, що під-час
царювання Христа, коли відбуватиметься від
будова, Він укладе завіт з польовими звірами та
птахами під небом і встановить мир між ними
та чоловіком. Стосовно цього записано, в Осії
2:18: “І вчиню тоді вмову задля них із зьвірми
польовими, з птаством під небом і всім тим, що
човгає по землі; й закину луки та мечі й війну з
землі, й дам їм жити безпечно”. Тоді будуть існувати умови, описані пророком Ісаії (11:6-9),
де є зазначено: “Тоді буде вовк укупі із ягнятком жити, барс - із козеням лежати; та й телятко, левчук і віл зможуть жити разом, а мала дитина зможе їх пасти. І хлоп’ятко гратиметься
над норою гаспида, і дитина засуне руку свою у
гніздо змиїне. На всій сьвятій горі (царстві) в
мене одні одним шкодити не будуть, бо земля
так повна буде розумінням Бога, як водою море”.
Тепер терня й будяки захаращують землю,
Диявол посилає армії жуків та інших шкідників, щоб знищити врожаї людей; але такі умови
не будуть існувати під-час царювання Христа,
бо в Ісаії 55:13 написано: “Замість тернини ростиме кипарис; замість кропиви родитиме мирт;
се буде на славу Господню, на пам’ятник віч
ний, що не покрушиться”. Тоді земля буде звільнена від шкідників та видасть урожай, і народ буде радіти.
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Сьогодні є мільйони квадратних кілометрів,
покриті гарячими пісками пустині, де жодна
жива істота не може існувати. Якби ці пустинні
землі зрошувались, то вони стали б урожайними. Бог потурбується про те, щоб їх було зрошено, адже Його обітниця, записана в Ісаії,
тридцять п’ятій голові, є: “В пустині води проторгнуться й в степу - потоки (води). Пустиня й
покинута місцина зрадіють їм; і пустеля звеселиться і зацвіте, мов троянда, і розцвітаючи, бу
де цвісти та радіти від радощів і співу; слава
Ливану буде дана їй, пишнота Кармелу й Сарону, вони бачитимуть славу Господню, велич
нашого Бога!”
Сьогодні люди подорожують по пустельних
землях і помічають: “Яка безплідна! Та яка
спустошена земля!” Вони не завжди казатимуть
так, тому що Бог через свого пророка, Єзекиїла,
в тридцять шостій голові, промовляє: “А спустошену землю будуть знов порати, тую землю,
що лежала опустілою перед очима в кожного,
хто мимо проходив, Тоді будуть мовляти: Ось,
та опустіла земля зробилась, наче сад Едемський, а ті порозвалювані, порозбивані, обезлюднені міста - тепер утверджені, й залюднені!” По
тім народи землі побачать велике діло рук Божих, і будуть радіти. Високо оцінять той факт,
що вони були викуплені Господом, і буде добро
та будуть дані благословенства вічного життя,
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як це є стосовно них записано в (Ісаії 35: 10) :
“Вернуться визволені Господом; із радісними
піснями прийдуть на Сион; і радість вічна буде
над головою в їх; радощі й веселощі знайдуть
вони, а смуток і воздиханнє від них віддаляться”.
Набагато краще було б тепер, щоб люди від
мовилися звертати увагу на безглузді і як мідь
звенячі слова зухвалих і самолюбних людей, та
звернули свої уми і серця до Господа, та на Його Слово. Щоб допомогти вам здобути ці знання, чоловіки і жінки посвячені Богу і Христу,
тепер приходять до вас з книгами, а саме “Сотворення”, “Пророцтво” і “Життя”, які повністю пояснюють всі ці питання, вказуючи вам, де
знайти ці правди в Біблії. Відкрийте свої розуми до слова Божого і навчіться з нього. Бог заповів, що Він зробить землю місцем слави і
краси, де відновлена людина зможе жити вічно
і Він без сумніву виконає цю свою добру обітни
цю. Єгова через свого улюбленого Сина очистить землю від всякої несправедливості та зробить це місце звершеним і прекрасним для добра чоловіка. Нехай же тепер люди пізнають ці
правди, і візьмуть до уваги, та віддадуть честь і
славу Всемогучому Богу.
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РАВО на будь яке життя походить від
Всемогучого Бога. В Писанні виразно зазначено, що для отримання вічного життя, чоло вік мусить знати Бога і Ісуса Христа, котрого Він післав. Те що всі люди матимуть можливість знати ці правди і таким чином, отримати
користь з цього є записано в Аввакума 2:14:
“Бо земля сповниться тими, що спізнали славу
Господню, як води наповнюють море”. Це значить, що одного дня на землі знання відносно
Бога та Його слави буде настільки глибоким і
повним на земному просторі, що зрівняється з
глибина ми могутнього океану. Тоді кожен матиме можливість прийняти життя на викладених умовах. Протягом більш ніж шістдесяти
століть люди утримувались в незнанні Божої
слави та Його доброти і Сатана був тим, хто головно перешкоджав їм отримувати це знання.
Сьогодні, коли Бог починає піднімати потік
правди на землі для добра чоловіка, ті хто найбільш жорстоко протистоять та намагаються
тримати народ у їх незнанні, - це є релігійні
провідники, в так званому “організованому
Християнстві”. Вони обманним способом заявляють, що представляють Бога і проповідують
31
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Його слово, але насправді є агентами Божого
запеклого ворога. Але час гіпокритства має
скінчитись, тому, що Єгова заявив, що Його
правда змете притулок брехні, щоб люди без
перешкоди могли пізнати правду. Ті, хто сьогодні чесно та щиро шукають правду і присвячують себе студіюванню слова Божого, ті є благословенні розумінням, приближаючись до видіння Божої слави, і благословенств, які незабаром повинні прийти до народів землі, через
зіслання Його ласкавої доброти.
Ніколи раніше в історії людини не було таких
сприятливих обставин, як тепер, для вивчення
Біблії. Словами свого пророка, і перевівши в ці
дні події в сповненню пророцтв, Єгова відкриває свої заміри відносно чоловіка. Стосовно цьо
го є записано: “Блажен той чоловік, що придбав собі мудрість, і чоловік, що вмів добитися
до знання”. Єгова є несамолюбним; тому про
Нього написано, що Бог є любов. Тоді коли чоловік приходить до пізнання, що Всемогучий
Бог є не самолюбний, він розпочинає розпізнавати де що, відносно Його слави. Його точна
справедливість, Його звершена мудрість, Його
необмежена сила, та Його незмірима любов,
свідчать про Його велич і Його славу. Всі ці риси Він вживає водночас, щоб працювати для
добра Його сотворінь, які люблять та є по слушні Йому. Коли Бог підняв Свого улюбленого
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Сина із смерті, Він підніс Його до найвищого
місця у Всесвіті, дав Йому ім’я понад усяке
ім’я, і звелів, щоб всі небесні воїнства поклонялися та прославляли Його улюбленого Сина.
Таким чином Він навів приклад свого власного
несамолюбства. Заповідь поширюється на кожне сотворіння на землі, і мусить наступити час,
коли кожне сотворіння, якому буде дано життя,
приклонить коліно і поклониться Христу на
славу Всемогучого Бога.
Інший титул, який Христос отримав від Всевишнього “Се мій вибраний слуга, в якому моя
душа возрадується”. Улюблений Син всякого
часу був вірний та відданий Всемогучому і активний у виконанні волі свого Отця. Тому Він
справді є “вибраним слугою Бога”, який в усі
часи приносить потіху серцю Його Отця.
З’єднані з Ісусом Христом, і як члени класу
“слуги” будуть ті, хто вірно слідує слідами Ісуса
Христа, і до них відносяться апостоли та деякі
інші від того часу. “Слуга” завжди буде виконувати волю Єгови.
Через посвячення себе Богу і Христу, вірний
Йоан був засланий організацією Сатани на ост
рів Патмос. В той самий час Бог дав одкриття
своїх замірів Ісусу Христу, який в свою чергу,
порушив Йоана записати це видіння. Безсумнівну, що воля Божа полягає в тому, щоб чоло
вік колись міг зрозуміти книгу Одкриття. Те
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пер цей час прийшов, і значення книги Одкриття є відкрите Господом для тих, хто Його
любить. Це є ще один переконливий доказ того,
що ми тепер живемо у великому перехідному
періоді, від лукавого панування Сатани та його
агентів, до справедливого правління Христа
над справами землі. Царство Боже під Христом
і день визволення приближається і все це свідчить про славу Єгови.
Тепер ясно видно, що Йоан, який написав
книгу Одкриття, стояв і представляв усіх вірних послідовників Христа в кінці світу, де ми
тепер є. Бог запевнив, що ті хто люблять Його,
матимуть вирозуміння книги Одкриття; та коли вони отримають це вирозуміння, вони повинні нести його іншим, щоб і вони в свою чергу, могли побачити та поставити себе по стороні Господа та прославляти Його. Ті хто посвятився Єгові, тепер бачать, що те найважливіше
питання, яке має бути вирішене для всього сотворіння, є оправдання Божого слова та ім’я.
Вони цінують той факт, що дуже близько той
час, ко ли Боже слово і ім’я будуть оправдані.
Тому пророк, який представляє їх, промовляє:
(Псальма 8:1,2) “Господи, Боже наш! Як славне
ім’я твоє по всій землі! Слава твоя вознеслась
висше небес! Із уст дітвори і немовляток вчинив єси хвалу задля ворогів твоїх, щоб зробити
безмовним ворога і мстителя”. У цих словах,

СЛАВА ЄГОВИ

35

вірні Божі свідки порівнюються з немовлятами,
тому що все, що вони мають, в їхні руки віддав
Господь, і вони повинні проголошувати тільки
те, що Бог приказав їм проповідувати, а саме:
все те що є правда, а правда завжди свідчить
про Славу Всевишнього. Одкриття, яке Бог дав
Ісусу Христу, пояснюється в двох книгах під
назвою Світло, які представлені вам, для вашого розгляду і інформації. Тепер коротко розглянемо деякі річі, які поміщені в них, та які
відображають славу Всевишнього.
У двадцять першій голові Одкриття, відносно
наближення царства, Йоан написав: “І бачив я
нове небо й нову землю; перве бо небо і перва
земля перейшла, а моря вже більше не було”.
Сповнення цього пророчого видіння збудеться
після битви Армагедон, яка незабаром вибухне.
Коли вогонь цього страшного горя погасне, а
безбожне панування буде знищене і зникне з
лиця землі, тоді почне з’являтися слава Божого
царства під Христом та в належний час, цілком
появиться на всій землі, і тоді земля буде наповнена знанням та славою Всемогучого. Люди в
той час віддаватимуть свою безмежну хвалу
імені Єгови та Його улюбленому Сину.
Багато століть тому Бог порушив пророка
Ісаію записати: “Ось бо я творю нове небо й
нову землю, а попередущі пійдуть в непам’ять,
і не приходитимуть на думку”. Це є те саме не-
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бо і земля, про які згадував Йоан, писатель Одкриття. “Старе небо”, означає невидиме лукаве
правління Сатани, а стара “земля” значить видима частина організації Сатани. “Нове небо”
символізує праведне царство Боже під правлінням Христа, а “нова земля” символічно значить, народи землі, які зорганізовані в справедливе правительство, під керівництвом Христа,
законного Царя землі. Ці нове небо і нова земля
говорять про велич і славу Господню, бо вони є
Його творивом.
Далі в Письмі сказано: “А моря вже більше не
було”. Під цим не можна розуміти, що океани
висохнуть. Одкриття написано символічною
мовою, а “море” представляє народи землі, відчужені від Бога, та які використовує Сатана
для своїх лукавих цілей. З цього моря Сатани
виникло звірське земне правління, яке гнобило
народи землі. Господь заповів, що ці дикі “звірі” будуть знищені в Армагедоні, що значить,
що всі злі гноблючі правительства впадуть.
Під-час царювання Христа всі послушні будуть
відновлені, а в той же час всі ті, які залишатимуться в лукавстві, будуть знищені. В кінцевому результаті земля буде заповнена щасливою
та послушною людською расою, і тоді більше
не буде людей, відчужених від Бога, символічно
представлених “морем”. Ці відновлені та щасливі люди, будуть відображати славу Предвіч-
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ного Творця, і люди, внаслідок того, матимуть
знання.
Продовжуючи свій опис цих славних Божих
річей, натхненний писатель Одкриття записав
ці слова: “А я Йоан бачив город той святий,
новий Єрусалим, що сходив від Бога з неба,
приготований, як невіста украшена чоловікові
своєму”. “Город” є символом організації. “Святий город” - це небесна організація, яка цілковито посвячена Богу і справедливості, і складається з Христа та Його співтоваришів. Єрусалим є єдиний город на землі названий колись,
як святий город, і це тому, що Бог на нім поклав своє ім’я. Цей город Єрусалим в Палестині
- тип нового Єрусалиму, що символічно означає
“основа миру і безпечного помешкання для людей”. Він описується як такий, що має дванадцять підвалин, а отже він включає всіх, хто повністю посвячений Богу та Його царству. Це є
небесна організація, і тому її засновником і будівничим є Бог, як про це свідчить Святе Письмо. За словами пророка Даниїла: він “відірваний” від всесвітньої організації Єгови і сходить з неба, щоб правити на землі в справедливості.
На землі є мільйони людей, які є доброї волі і
носять ім’я Християнин, але на жаль не мають
ніякого знання про доброту та славу Бога Єгови. Існує мале число людей, цілком посвячених
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Богу, і які зазначені в Біблії як Його “останок”,
і на них покладено обов’язок і припоручення
нести людям свідоцтво Ісуса Христа про Його
царство. Це маленьке товариство, яке називається “останком”, бачить в Божому слові Йо го
виражені заміри, і це товариство зображене, як
слухаюче голос або приказ з небес, про що є написано: “І чув я голос великий з неба, що глаголав: Ось, оселя Божа з людьми, і домуватиме
з ними; а вони будуть Його люде, і сам Бог буде
з ними… і буде їхнім Богом”. “Оселя”, означає
присутність Бога з тими, хто посвятився Йому,
та кому приказано бути Його свідками, і вони
повинні і будуть служити Єгові, на Його славу і
честь, будучи Його вірними і правдивими свідками. Тепер Єгова відкриває їм значення пророцтв, які тепер є в процесі сповнення, та далі
промовляє до них. “Нові річі Я звіщаю, та перш
ніж вони прийдуть, Я розповім вам про них”.
Цьому вірному, малим числом товариству, при
казано свідкувати про ці добрі діла людям землі, які тепер чують цю вість; І це свідоцтво є на
славу Господню.
Одкриття описує, прекрасну організацію, яка
є Царством під Христом і яка свідчить про славу Божу, потім вияснює, що в цьому царстві
Бог забере всі хвороби, терпіння, смуток та
смерть, і обітре всі сльози і зробить все нове,
прекрасне і славне для добра людини. Знання
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про Бога постійно зростатиме і одночасно буде
зростати Його слава на землі.
Потім Об’явитель, за дорученням Господа,
передає послання до свого вірного класу останка і приказує їм нести це послання до людей в
теперішній час, для того, щоб звільнились від
ярма і щоб люди, могли тепер побачити частину Божої слави і благословенства, які Він зішле
на людство. Єгова є великий Дух, а Ісус Христос є Його “відображенням образу”; тому обидва вони іменовані титулом “Дух”. Вірні члени
тіла Христового позначені як “невіста”. Послання, яке Бог послав і порушив Йоана записати в Одкриттю 22:17 є це: “А Дух і невіста глаголють: Прийди! і хто чує, нехай каже: Прийди! Хто жадний, нехай прийде, а хто хоче, нехай прий має воду життя дармо”. Це ласкаве
запрошення для всіх, хто бажає пізнати правду.
Звертаючись до тих, хто є з Його останка, Господь говорить: “Ви мої свідки що я Бог; ідіть і
несіть це повідомлення про мої заміри до людей”. Згідно з Його заповіддю, ця вірна маленька громада чоловіків і жінок приходять до ваших будинків, щоб звістити вам добру новину,
що принесе вам царство Боже. Зрозуміла річ,
що Сатана, вживаючи духовенство, протистоїть цій роботі; і вони виступають проти неї.
Цього слід очікувати; але нехай ніхто, хто любить справедливість, взагалі не тривожиться
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цим. Правда повинна бути проголошена, тому
що Бог заповів, що вона повинна бути проголошена; і тому жодна опозиція не має сили, яка
взмозі зупинити її. Коли робота буде виконана,
Бог закінчить її; але вона не буде закінчена раніше. Ця робота відображатиме славу Бога
Єгови.
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ОГ ЄГОВА зробив розпорядження відносно
шлюбу між чоловіком та жінкою. Тому це є
священна постанова, і всі питання, які стосуються подружжя, повинні бути врегульовані
згідно з правилами Біблії. Єгова спочатку сотворив чоловіка, а потім промовив: “Не добре
чоловікові бути самому; сотворимо йому таку
поміч, щоб до пари була йому”. Він сотворив
жінку та привів її до чоловіка. Іншими словами, Бог сотворив чоловіка та жінку і з’єднав їх,
щоб вони могли вступити в подружні стосунки.
Часто задають таке питання: хто має уповноваження здійснювати шлюбні церемонії, для то
го щоб шлюб між чоловіком та жінкою був дійсний та законний? Багато хто відповідає, що
чоловік і жінка не можуть перебувати у шлюбі,
якщо церемонія одруження не буде виконана
священиком чи духовною особою. Оскільки
шлюбні відносини є Божою постановою, то на
це питання можна правильно відповісти лише
так, як подає Святе Писання. Жодна організація не має уповноважень встановлювати нор
ми, які суперечать зазначеному в Біблії, ані пра
вила, що не мають підтримки слова Божого.
Біблія не містить жодного слова, що дає уповноваження священникові, духовній особі чи ре41
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лігійним священнослужителям, здійснювати
шлюбну церемонію. Закон країни, виданий
людьми, уповноважує священиків, духовних
осіб чи релігійних служителів здійснювати церемонії одруження. Питання, яке тут є під розвагою, розглядається виключно з авторитету
Біблії.
Коли Бог сотворив чоловіка і жінку та привів
її до чоловіка, то нічого немає написано про те,
щоб свідчило, що виконувалась якась церемонія. Очевидно, що це було неможливо, щоб
будь-яка людина виконувала подібну церемонію в той час, тому що Адам був єдиним чоловіком на землі, а Єва була єдиною жінкою. У
другому розділі Євангелії від Йоана записано,
що в Кані Галилейській відбувалося весілля,
що Ісус та Його учні були запрошені і були при
сутні з цього приводу. Однак, в святому Письмі
не знаходимо жодного слова про те, що Ісус, чи
один з Його учнів проводили шлюбну церемонію, в той, або в будь-який інший час. Єдине
діло, що зробив Ісус на цьому весіллі в Кані, то
це те що перетворив вино, коли воно було потрібне, і котре стало початком Його чудес. Очевидно, коли Ісус там здійснив це чудо, то цим
зазначив початок роботи, заложення віри в
Нього як Месії. Це немало нічого спільного з
укладанням шлюбного договору.
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Коли Єгова зорганізував євреїв, як народ, Він
забезпечив посаду священика, та Він призначив чоловіків для священства, щоб виконували
обов‛язок священиків. Обов‛язок і служба цих
священників, або слуг були пов’язані з жертвами; але в Біблії немає жодного слова, щоб свідчило про те, що вони мали будь-які уповноваження, або обов’язки виконувати шлюбні церемонії. Серед євреїв був звичай, що чоловік,
який шукав жінку, мав приятеля, щоб він діяв
замість нього, а батько або брат, чи інший близький родич виступав у той час замість нареченої, та від її імені. Приятель нареченого та близький родич жінки, узгоджували умови угоди.
Іноді згоду в молодої жінки запитували; але частіше вона була обрана і домовленість була
зроблена без попереднього отримання її згоди,
але згоду від неї отримували пізніше, коли вона
вступала в шлюбні відносини.
Біблія, так же як і закон прийнятий різними
державами визнають шлюб, як договір укладений і дотримуваний між чоловіком та жінкою.
Йоан, який об’явив про прихід Ісуса, сказав:
(Йоана 3:29) “Хто має заручену, той жених; а
друг жениха, стоячи й слухаючи його, радощами радується голосу жениха; ся оце радість моя
сповнилась”. Тому, укладення шлюбного договору, є виражене часом радості.
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Одруження Ісаака та Ребекки, яке описане у
двадцять четвертій голові Буття, є ясним і зрозумілим свідченням того, що являє собою одруження в очах Божих. Авраам був старим і він
бажав, щоб його син Ісаак взяв дружину. Батьківщина Авраама була Месопотамія. Авраам
доручив своєму слузі піти на його батьківщину,
найти та взяти жінку для Ісаака. На доказ того,
що це мала бути угода між обраною жінкою та
Ісааком, слуга Авраама запитав, що він повинен робити в тому випадку, якщо жінка не вия
вить бажання, і на це питання Авраам відповів:
“Коли ж би не схотіла молодиця пійти за тобою,
чист будеш од закляття мого”. Домовленість,
або згода двох сторін, є необхідною умовою договору.
Прибувши до Месопотамії, слуга Авраама зустрівся з молодою жінкою Ребеккою, вона була
дочкою племінника Авраама; тому і родичкою
Ісаака. Без сумніву, Господь мав провадити
слугу Авраама до цього дому, оскільки в 1
Мойсея 24:7 написано: “Господь, Бог неба …
Господь, той пошле ангела свого перед тобою,
дак і візьмеш жену синові мойму Ісаакові звідти”. Слуга Авраама представився батьку та
братові Ребекки, і вони разом обговорили питання про те, щоб вона стала дружиною Ісаака.
Ці сло ва я цитую із тексту, котрі вказують, що
згода Ребекки була отримана до шлюбу (1 Мой-
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сея 24: 58,61-67):“І прикликали Ребеку, і казали
їй: “Чи пійдеш з чоловіком сим?” Вона ж каже:
“Пійду”… Уставши ж Ребека й рабині її посідали на верблюди, та й пішли з чоловіком, І взяв
раб Ребеку, та й пішов. Ізаак же прийшов з
Бейер-Лахай-Рої; жив бо він у землі полуденній.
Вийшов же над вечір Ізаак на поле, розігнати
думки. І позирне очима своїми, та й бачить,
ідуть верблюди. І позирнувши Ребека очима
своїми, побачила Ізаака та й зіскочила з верблюда. І каже рабові: Хто сей чоловік, що йде по
полю на зустріч нам? Каже ж раб: Се пан мій;
вона узявши намітку, закуталась. І повідав раб
Ізаакові все, що вчинив. Увійшов же Ізаак у на
мет матері своєї, і взяв Ребеку, і стала йому жін
кою, і влюбив її, і втішивсь Ісаак по Саррі, матері своїй”. Жоден священик не був присутній
при цьому шлюбі: тільки дві узгоджених сторони; та можливо, слуга Авраама був присутній
як свідок.
Свого часу Бог порушив Павла написати, що
цей шлюб є прекрасне ілюстрація вибору на
реченої для Христа. В цім образі Авраам представляє Бога Єгову, тоді як Ісаак, представляє
улюбленого Божого Сина Ісуса, а Ребекка, яка
стала дружиною Ісаака, представляє Церкву,
невісту Христову. В 2 Коринтянам 11:2 Павло
писав до церкви: “Бо я ревную про вас ревнос-
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Образ одруження Христа та нареченої
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тю Божою; я бо заручив вас одному мужові,
щоб чистою дівою привести перед Христа”.
Авраам, котрий послав свого слугу вибрати
дружину для свого улюбленого сина Ісаака
представляв те, що Бог послав свого святого
духа на землю, запросити та вибрати з між людей тих, хто бажає стати невістою для Його
улюбленого Сина Ісуса Христа, якого представляв Ісаак. Авраам не позволив жодній стати
нареченою для його улюбленого сина, окрім
однієї, вибраної із його родини. Це представляє,
що Бог не вибирає нікого, щоб сталися членами
не вісти Христа до тих пір, доки вони не стануть Його синами у Христі і тому членами родини Христа через посвячення, оправдання і
народження від духа. Після того такі покликані
до високого поклику, або членства в невісті
Христа. Вони також зображені Божим пророком, молодими дівицями. Про них записано у
сорок п’ятій Псальмі: “Слухай, дочко, і глянь
та й при хили ухо твоє, і забудь про нарід твій і
дім батька твого! І буде люба врода твоя цареві; якщо він Господь твій, то поклонися йому
чесно!”
У двадцять п‛ятій голові Матвія повстає притча, висловлена Ісусом, в якій показано, що
наречена з’єднується з женихом, та також є
представлена мудрими дівицями, які чекають,
коли жених Христос прийде. (Матвія 25:6,7,10)
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“О півночі ж постав крик: Ось жених ійде; виходьте назустріч йому! Тоді повставали всі дівчата тиї, та й украсили каганці свої. … і що були готові, увійшли з ним на весіллє; і зачинено
двері”. Таким чином, шлюб Христа з церквою
є наслідком укладення цілковитої угоди або за
віту, і вступ в дію та вірного виконання. Там
немає втручання третьої сторони, наприклад
духовної особи або священика. Немає на віть
третьої сторони при зарученні, чи при укладанні угоди між чоловіком і жінкою перед
шлюбом. Кожен бере на себе урочисте зобов’язання, і кожен повинен вірно виконувати
угоду. Так як шлюбний бенкет відбувається відразу ж після укладення заручин, так і відразу
ж після шлюбу Христа і церкви наступає час
бенкету та радості.
Шлюбна церемонія, на якій священик чи духовна особа здійснює службу, є цілком людською постановою. Це релігійний звичай, але не
керівництво Біблії. Євреї практикують одну
форму церемонії, католики іншу, а протестанти
ще іншу. Вони не можуть бути всі від Бога, і по
правді жодна з них не походить від Бога.
Чому ж тоді люди дотримувалися постанови
проведення шлюбної церемонії через священика? Ця постанова є церковною та закоренілим
звичаєм серед людей. Крім того, закон різних
народів передбачає, що шлюбна церемонія має
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бути виконана на законних підставах служителем релігії. Також, закон передбачає, що така
шлюбна церемонія, може виконуватися на законних підставах назначеними судовими службовцями, магістратом, або суддею судового за
сідання. Чи не є тоді на місці, щоб католицький
священик, чи протестантський священнослужитель церкви проводили шлюбну церемонію?
Звичайно це відповідає закону, тому що закон
це передбачає; але це не є вимога Біблії. Справжній шлюб здійснюється тоді, коли чоловік і
жінка укладають угоду а потім вірно продовжують виконувати цей контракт. Шлюбна церемонія, яку здійснює священик або будь-який
судовий урядовець, не додає будь-якої цінності,
та не віднімає чого-небудь від шлюбного контракту. Сам Бог забезпечив взаємовідносини і
наділив чоловіка та жінку владою укладати
шлюбну угоду та виконувати її.
Отже, шлюб в очах Бога, може бути належним чином визначений, як угода або контракт,
укладений між чоловіком та жінкою , щоб стати чоловіком та дружиною, через виконання в
повній мірі умов цього контракту обома сторонами. Законний шлюб, таким чином, визначається як договір, укладений між чоловіком і
жінкою, щоб стати чоловіком і дружиною, а по
тім провести церемонію в присутності свідків,
через якогось законного уповноважненого, для
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урочистого відзначення шлюбу. Такі церемонії
відповідають закону краю, і це є на місці дотримуватися і виконувати закон краю, котрий
то закон не суперечить безпосередньо Божому
закону. Оскільки закон Божий не забороняє
виконання шлюбних церемоній, а закон землі
передбачає, що вони повинні бути виконані через третю особу, церемонія виконана такою
службовою особою є законною і належною. Тому бачимо, що церемонія, яку здійснює мировий суддя, магістрат, голова судового запису,
або інша уповноважена для виконання цього
службова особа, є настільки ж ефективним і
обов’язкова, як і виконання через будь-якого
священника, чи духовної особи. Збір, який стягується останніми, часто є надмірним і спричиняє труднощі для бідних.
Шлюбні відносини є надто священною річчю,
щоб залежати від декількох слів, сказаних несовершенною людиною, будь то священик, чи
судовий чиновник. Це є до того ж також занадто священним, щоб бути скасованим через вибаги, або постанови, чи думку якогось служителя закону. Це був Ісус, який сказав, що шлюб
це Божа постанова (Матвія 19:6): “Оце ж що
Бог злучив, чоловік нехай не розлучає”. Боже
слово є вирішальним відносно цього питання.
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ьогодні на землі є багато голодуючих. Як
що хтось не буде їсти, він не зможе жити.
Безліч народу не може знайти роботу і змушені
жебракувати. Уздовж автошляхів постійно про
ходить потік молодих і старих зневірених людей, блукаючи в пошуках роботи та поживи.
Стало звичайною річчю не чути, як матері дітей кажуть: “У нас немає грошей на поживу, а
мій чоловік не може знайти роботу”. Такий
стан в даний час існує по всій Америці. У Єв
ропі стан набагато гірший. В той же самий час,
на землі існує велика кількість поживи, але вона нерівномірно розподілена і не може бути рівномірно розподілена при теперішньому самолюбному правлінні. Не існує голоду на землі
через брак виробництва продуктів, але голод
існує серед людей, через нерівномірний розподіл.
Оскільки пожива для тіла є необхідністю, рів
но ж також пожива для розуму є необхідною
для духовного здоров’я. Великі маси народів не
кормлять свій розум поживою, яка є придатною чи зцілющою. Кінотеатри, що демонструють історії рекету, або подібні драми чуттєвого
характеру, мають успіх. Але це не підвищує духовність. Дуже маленька частина людей звер51
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тає увагу на важливі річі, які живлять та збудовують духа. У церквах Біблія ігнорується,
або свідомо відкидається, і люди знаходяться в
незнанні цієї великої істини. Тепер ми знаходимося в тому часі, про який пророкував пророк
Єгови Амос (голова восьма) де написано: “Не
голод хліба, та й не жадобу води, а жадобу почу
ти Боже слово”. На землі є достатньо продовольчих ресурсів, але бідні не мають що їсти, через самолюбні та гноблючі сили, що панують
над народами землі. Існує подостаток правди в
Бо жому слові, але мало хто з людей споживає
її, тому що їм перешкоджають люди, які обманним шляхом заявляють, що вони являються вчителями Біблії для людей. Ці факти становлять ще однин доказ того, що ми тепер знаходимось в цьому великому перехідному періоді, від царства темряви Сатани до Божого Царства світла та правди. Саме про ці дні Бог сповістив багато століть тому, та призвів щоб це
було записано в Біблії. Його пророк Ісаія написав про цей день, сказавши: “Ось бо темрява
вкриватиме землю, й поморок народи”. Дійсно,
це свідоцтво відноситься до теперішнього часу.
В цей же самий час Бог посилає своїх свідків,
щоб голосили людям, чому настали такі страш
ні та небезпечні часи, щоб вказати їм на Його
правду, яка запевняє, що в скорім часі страждання закінчиться, а назавжди прийде мир, до-
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статок та задоволення. Це є добра новина або
Євангелія, і Господь приказує своїм свідкам,
щоб йшли та розповідали цю Євангелію, як
свідоцтво, перед тим як Він знищить організацію Сатани в Армагедоні. Яку користь тепер
може принести для людей проповідування про
ці річі? Для того, щоб люди могли знати, що
їхні страждання та горе є через те, що їхнім ворогом є Сатана, який довгий час був невидимим правителем цього світу, та коли його влада буде відібрана, а Божий справедливий уряд
установлений в повній мірі, тоді ці благословенства прийдуть до них від Бога Єгови. Ці
правди повинні бути проголошені людям, які
бажають стати по стороні Господа.
Тепер дозвольте мені розповісти вам про великий бенкет, який Господь Бог обітував приготовити для людського роду. Той факт, що Він
обітував бенкет, є запевненням того, що Він
приготовить його. Він говорить: “Що я задумав
те і я зроблю. Моє слово виконає те, що я призначив!”. Цей бенкет буде із природньої поживи
для тіла, та буде ще більшим святом для ума
людей. Єгова ясно дає зрозуміти коли буде приготовлений цей великий бенкет. Це буде зараз,
як тільки Його праведне царство буде в повній
мірі. Його Цар вже знаходиться на престолі;
але спочатку Господь Бог знищить беззаконне
та лукаве правління Сатани в великій битві
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Армагедон, що відбудеться в найближчому
майбутньому. Тоді Він зверне до людей чисте
послання правди, щоб вони могли знати, як точно поступати. Люди тоді будуть бачити, що
царство Боже управляє справами світу. Слово
“гора” в Його пророцтві символічно представляє Боже царство. Коли великий Князь Миру,
Цар праведності, Ісус Христос, правитиме, тоді
світу бу де поданий цей великий бенкет.
Про цей бенкет, написано в Ісаії 24:6:“І приладить Господь сил на сій горі (царстві) гостину для всіх народів із товстих страв, - гостину з
шпігу в костях і з самих вин чистих”. Зазначено, що цей бенкет не буде для тих, котрі жили в
розкошах, та обкрадали бідних. Такі більше не
будуть мати привілеїв. Цей бенкет, Господь накриє для всіх людей, щоб всі змогли мати рівну
та справедливу можливість поступати справедливо і харчуватися з царського столу. Тоді більше не буде здійснюватися примусова заборона алкоголю, тому що Божа обітниця полягає в
то му, щоб люди мали добре, виброджене вино з
іншою їхньою їжею. Вони будуть споживати як
вино, так і їжу в міру, тому що заповідь Господ
ня полягає в тому, щоб люди були поміркованими у всіх речах, і не піддавалися надуживанню в будь-чому. Бенкет, буде тривати не лише
де кілька днів, а повіки, та кожен хто поступатиме справедливо буде запевнений, що кожного
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дня він та його близькі будуть мати все необхідне для поживи, одяг та притулок. Кожен з
них буде зобов’язаний виконувати прийнятний
обсяг роботи, що зробить усіх щасливими; і всі
будуть насолоджуватися плодами своєї праці, і
будуть славити Бога Єгову, котрий є Дателем
всього доброго.
На великому бенкеті в царстві Господа, буде
подано подостаток духовної поживи, щоб люди
могли розвиватися, як духовно так і тілесно.
Бог Єгова обітував своєму пророку Ісаії (25:7):
“І порве він на сій горі (царстві) покривало, що
вкриває всі народи, - покривало, що лежить на
всіх племенах”. Сьогодні серед народів землі,
існує велика степінь незнання та забобонів. Це
незнання порівнюється з покривалом, яке покрило розуми людей так, щоб вони не могли бачити. Темряву або нестачу розуміння спричинив сам Сатана Диявол, щоб володіти над
людьми. Сатана та його влада скоро пропадуть,
і то ді люди безперешкодно, з ясністю побачать
заміри Бога Єгови і належно оцінять Його доброту, і сповнену любові ласку до них.
Всі люди і народи землі пізнають, що Єгова є
єдиним істинним Богом і правдивим та надійним Приятелем для народу. Бог не допустить
жодного лжепророка на землі. Кожен вчитель,
який буде даний народу, навчатиме людей правди. Яка користь з того, що тепер проголошу-
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ють ся ці правди? Господь ясно дає зрозуміти,
що тих, хто тепер вивчають ці правди і негайно
беруть свою позицію по стороні справедливості,
Він переведе через час горя, і вони будуть першими хто отримає благословенства і зможуть
брати участь в Його великому бенкеті. З цієї
причини Єгова тепер посилає чоловіків і жінок,
які є Його свідками, та які приходять до ваших
дверей, розповідаючи вам про ці істини. Інших
своїх свідків Він порушує друкувати книги, де
виясняються ці правди з яких ви можете дізнатися про Нього.
На початку цього великого бенкету в царстві, люди землі захочуть знати про своїх улюблених померлих. Обітниця Бога полягає в тому, що тоді Він пробудить всіх мертвих і дасть
їм можливість жити. Запевнення в 2 Тимофія
4:1 є таким, що “Господь Ісус Христос буде судити живих і мертвих в явленні Його і царстві
Його”. Який буде наслідок роботи великого суду? В пророка Ісаії 25:8, знаходимо відповідь:
“Потоптана буде смерть по всі віки, й повтирає
Господь сльози з усіх лиць, і здійме ганьбу з
свого люду по всій землі; от як говорить Господь”.
Бенкет це час радості, і це буде насправді час
великої радості для людей. Вони будуть забезпечені всілякою натуральною поживою, і їхні
уми постійно будуть споживати дорогоцінні
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правди, які навчать їх, як вони можуть насолоджуватися вічнотривалими благословенствами
життя. Далі пророк Єгови описує, як люди
приходити муть на свято, і він говорить (Ісаії
35:10): “Вернуться визволені Господом; із радісними пісня ми прийдуть на Сион; і радість вічна буде над головою в їх; радощі й веселощі
знайдуть вони, а смуток і воздиханнє від них
віддаляться”.
Пророк Бога Єгови описав ці річі, на котрі
люди так довго чекали. Якби всі народи землі
сьогодні знали, які чудові благословенства при
готував для них Господь, то безсумніву, їхні тягарі швидко б впали з їхніх плечей і вони б веселилися. Ця заява, підтверджена словами Божого пророка, який описує стосунки між людьми, коли вони братимуть участь у великому
бенкеті царства. В Ісаії 25:9 написано: “І скажуть того дня: Ось він наш Бог! На Його ми
вповали, й Він спас нас! Ось Він Господь, на
Його ми вповали, то й радуватись і веселитисьмемо спасеннєм Його!”
Ці чудесні благословенства, які Бог приготував для людей, без сумніву прийдуть, і в дуже
короткий час. Кому потрібно в цей час великого горя, утримувати людей в незнанні та сліпоті, відносно цих великих благословенств, які
приближаються до них? Писання відповідає,
що це Сатана Диявол, який є могутнім, неви-
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димим володарем цього світу, є тим, хто тримає
людей у сліпоті, і це він робить, прикладаючи
всі свої зусилля, щоб відвернути їх від Бога
Єгови. Якщо ви зустрінете людей, які намагатимуться утримувати вас у незнанні цих великих правд, та які говоритимуть вам, щоб ви не
читали жодних книг, принесених вам, що стосуються Біблії, то знайте, що такі люди не є
вашими приятелями, незалежно від того ким
вони є, чи як вони можуть себе називати. Будьте певні, що вони представляють вашого ворога Диявола. Свідки Єгови - це чоловіки і жінки,
які люблять Бога і які старанно намагаються
виконувати Його прикази, звертаючи увагу
людей на ці великі правди тепер, коли вони їх
потребують. Таким чином, вони проповідують
Євангелію Царства, Всемогучого Бога Єгови.
Коли во ни прийдуть до вас, ви можете скористатися можливістю навчитися цих правд та побачити для себе те, що Бог зберігає для вас. Будьте впевнені, що в царстві Божому, яке тепер
буде встановлене на землі, бідність припиниться на завжди, а добробут та щастя залишаться з
людством навіки, і тоді всі люди навчаться
славити ім’я великого Бога Єгови.
У ваших зібраннях є чоловіки, які стверджують, що являються вчителями релігії і духовними наставниками народу, і в той же самий
час жорстоко протистоять вістці правди, яку я
тепер посилаю вам і котре послання викладено
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в більш ширшій формі в книгах, які приносять
до ваших домів свідки Єгови. Чому хтось повинен противитись проповідуванню людям, про
ці добрі річі? Чи може бути завдана для вас
будь-яка шкода коли дізнаєтесь, що Бог приготував великий бенкет, для страждаючого людства? Чи можливо будь-якому іншому сотворінню або організації завдати якоїсь шкоди тим,
що ці істини тепер проповідуються людям?
Так, шкоду може бути і буде завдано Сатані та
його лукавій організації, включаючи всіх його
агентів, які вдаються до гноблення людства і
тримають їх у темряві. Сатана тепер відчай
душно намагається відвернути людей від Бога,
але йому це невдасться. Ті люди доброї волі, які
тепер стикаються з цими дорогоцінними і серце-потішаючими правдами, що містяться в Біб
лії, і які посвячують своє серце Богу Єгові і намагаються поступати справедливо, завдають
шкоди злій сатанській організації. З цієї причини Cатана та його агенти протистоять правді. Будьте певні цього, що потік правди тепер
піднімається, і опозиція через це сильно зросте,
та як намагатися вимести океан сухою мітлою,
так є спроба придушити правду. Божа воля в
цей день є, щоб Його правда проповідувалась
людям, щоб вони могли знати, що Він Єдиний
Всевишній, і щоб вони могли пізнати шлях до
вічного життя.
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РОТЯГОМ БАГАТЬОХ століть Біблія була тайною, і тому дуже мало її розуміли.
Якщо Біблія є Боже Слово правди, дане для навчання людей праведності, то чому ж не всі
люди, що хотіли поступати справедливо, мали
вирозуміння її? Чому існують такі розбіжності
тлумачення серед людей? На ці важливі питання знаходимо повну відповідь в самій Біблії, і
від повідь буде корисною для всіх, хто ретельно
досліджуватиме її. Біблія подає дві злагоджених
причини, чому лише декотрі розуміли її.
Ми маємо безперечний доказ того, що Біблія є
правдою, бо Ісус, який говорив яко маючий
владу, сказав стосовно цього: “Це є правда”.
Ми також маємо виразне свідчення Ісуса, що
Сатана Диявол є брехун і завжди вдається до
брехні у своїй спробі стримати людей від знання правди. Сатана протистоїть Богу і правді, і з
цього випливає, що він прикладає всі свої зусилля, щоб тримати людей в незнанні того, що
містить Біб лія. Ісус був найбільший представник правди, котрий будь-коли існував на землі,
і Він сказав, що Сатана не мав з ним нічого спільного та завжди виступав проти нього через
те, що Ісус говорив правду.
На початку історії чоловіка, Сатана Диявол
60
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спонукав людей створити фальшиву релігію,
ціль якої було засліпити їх до правди та перешкодити їм пізнати істину. Люди організовували
уряди, і всі ці уряди визнавали якусь релігію; і
люди піддавалися хитрому впливу представників Сатани, та легко потрапляли під сатанський вплив. Тому, в 1 Йоана 5:19 написано, що
весь світ лежить у лихому. Піддавшись його
впливу, люди таким чином, перебувають у незнанні Божого Слова правди. Як доказ цього є
за писано, в 2 Коринтян 4:3,4 (переклад Веймута): “Коли ж і закрите Євангеліє наше, то покривало є на серцях тих, хто погибає, в котрих
бог віку сього (Сатана) засліпив їх невірні уми,
для того щоб не засіяло їм світло благовістя
слави Христа, котрий єсть образ Бога”. Це є
один з найсильніших доказів, наведених в Біб
лії, чому так мало людей розуміють чого вона
вчить.
Світ знаходиться під впливом Сатани і вже
давно перебуває в темряві. Христос Ісус був і є
світлом світу; але якщо люди відвертаються
від Ісуса Христа, то вони неминуче підуть у тем
ряву. Згідно з наведеною цитатою із Писання,
Сатана закрив правду, щоб світло відносно Ісуса Христа, Спасителя світу і Праведного Царя,
не було відкрито для тих, хто піддається впливу
Сатани.
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Проте, протягом всієї християнської доби, Бог
зробив можливим для тих, що щиро шукали
правди, зрозуміти фундаментальні науки Біблії.
В 2Тимофія 3:16,17 написано: “Всяке писаннє
богодухновенне і корисне до науки, до докору,
до направи, до наказу по правді, щоб звершений був Божий чоловік, до всякого доброго ді
ла готовий”. З цього випливає, що чоловік повинен взяти свою позицію на стороні Бога і посвятити себе Богу Єгові, якщо він хоче мати
вирозуміння правди. На підтвердження цього є
на писано, в 1Коринтян 2:14,10:“Душевний же
чоловік не приймає, що єсть Духа Божого; дурощі бо воно йому, і не може зрозуміти; бо се
духовно треба розбірати. Нам же Бог відкрив
Духом сво їм; Дух усього досліджує, навіть і
глибокостей Божих”.
Якщо чоловік навчається в богословській
школі і посідає звання “доктора богослов’я”, чи
не є це доказом, що він розуміє Писання? Ні в
якому разі, перш за все він повинен посвятитися Богу. Звання, надане чоловіку, ніколи не запевняє, що він є гідний цього звання. Якщо коледжі навчають своїх людей доктрині еволюції
чоловіка, і що жертва Ісуса Христа не є викупною ціною для чоловіка, а потім виявляється,
що ці люди іменуються “Д.Б.”, і які тримаються і вірять цим доктринам, такі люди не мають
вирозуміння Біблії, тому що вони не мають ві-
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ри в Бога та в Ісуса Христа. У Посланні до Жидів 11:6 написано, що ніхто не може угодити Бо
гу, не маючи віри, і що він повинен вірити, що
Єгова є Бог і винагороджує тих, хто шукає Його.
Писання написані для того, щоб навчати Божого чоловіка. Божим чоловіком, єдино тільки
можна стати наступним чином: спочатку необхідно визнати, що Єгова є Бог, і що Його улюблений Син Ісус Христос є Спасителем людства
через Його велику жертву; тоді чоловік повинен вірити і з довір‛ям покладатися на ці науки, потім він повинен стати по Божій стороні і
посвятити себе, щоб виконувати Божу волю, і
таким чином стати послідовником Ісуса Христа, котрий сказав, у Матвія, голова 16:“Коли
хто хоче йти слідом за мною, нехай відречеться
себе самого, й візьме хрест свій, та й іде слідом
за мною”.
Того, хто зробить вище зазначені кроки, Бог
приймає і визнає як свого сина і таким чином,
чоловік стає духовним, тому що відтоді його
право на життя є, як духовне сотворіння. Тоді
він повинен присвятити себе, уважному студіюванню Біблії, і поступаючи так, він набуває
вирозуміння правди, так як Бог відкрив її.
Обітниця Господа відносно такого полягає в
тому, що ті хто мають духа Господнього, керуватимуться вирозумінням правди.
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Багато здібних молодих людей пройшли через
богословський коледж, закінчили з відзнакою і
отримали звання “Доктор Богослов’я”, які ніколи не посвячувалися, щоб мати вирозуміння
во лі Божої. Вони стають людьми, які навчені
річей цього світу, але вони не мають вирозуміння Біблії. Бог Єгова провидів і передбачив
саме таке, коли Він порушив свого пророка написати про таких людей, ці слова записані в
Ісаії 29:10,11:“Господь бо навів на вас духа сонливого й замкнув очі ваші, - пророків, та закрив го лови ваші - віщих мужів. І всяке пророцтво - се для вас те саме, що слова в книзі під
печаттю: подають її письменному й кажуть:
“прочитай її”; а той відказує: “не можу, бо вона
запечатана””. За тим у тринадцятому і чотирнадцятому віршах цього ж розділу Господь показує, що ця сліпота або відсутність розуміння
пов’язана з тим, що ці люди наближаються
устами свої ми, але серця їхні є далеко від Нього. Най більш важливою річчю для розуміння
Біблії, є посвячення себе Богу. Такими людьми
були лише ті одиниці, які мали вирозуміння
правди, ви явленої під-час християнської доби.
Навіть для Божих людей донедавна, більша
частина Біблії була огорнена тайною. Однак,
тепер ці тайни відкриті, тому що прийшов Богом назначений час. Згідно з Писанням у 1914
році Єгова посадив свого Сина, Ісуса на Його
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прес толі, а в 1918 році Ісус Христос прийшов
до храму на суд. Це зазначило час, коли “Скінчилась тайна Божа”, як говориться в Одкритті
десятій голові. Господь заявляє, що більше світла та ви розуміння Біблії прийде в кінці світу,
де ми тепер знаходимось. Закінчення Божої
тайни очевидно означає, кінець періоду часу, до
якого ці закриті річі мали триматися в тайні, і
що по тім Бог дасть вирозуміння цих закритих
річей. Серед цих таємниць є слідуючі: Хто є
Бог, і що означає Його ім’я? Чи Бог є відповідальний за смуток і горе на землі? Чи має Він
організацію і яка вона є? Котра то є організація, що ворожо Йому противиться? Що таке
Армагедон? Багато із цих тайн відкриваються
зрозумінням Одкриття і Єзекиїля, і настав Божий належний час, відкрити їх тим, хто поставив себе по стороні Господа. Дві книжки під назвою “Світло”, що стосуються Одкриття, і три
книги під назвою “Оправдання”, що стосуються пророцтва Єзекиїля, показують, як Бог переводить факти, в сповненні цих пророцтв. Ці
допоміжні засоби до Біблії можна отримати від
свідків Єгови, які приходять до ваших дверей з
доброю новиною.
Тепер так само важливо, як і будь-коли, що
чоловік спочатку повинен посвятити себе Богу
для того, щоб зрозуміти Його Слово. Поступаю
чи так, він стає здібний до навчання, і через це
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є названий “смирним”. Якщо чоловік є мудрий
у своїй власній зарозумілості і опирається на
своє власне вирозуміння, то він не є схильним
до навчання. Псальма двадцять п’ята свідчить,
що Господь навчає смирних дороги, якою мають ходити. Чоловік, який посвятив себе Богу,
незабаром пізнає, що Біблія є Його слово для
науки. У 119 Псалмі написано: “Слово твоє
сьвітильник перед ногами моїми, і сьвітло на
стежці моїй”. Отже, Біблія вказує чоловіку на
правдиву дорогу, якою по винен ходити. Йдучи
по ній, він навчається від Бога і пізнає Його
правду. Щоб посвятитися Богу, чоловіку не потрібно ходити до великої будівлі з великою
дзвінницею і кланятися перед людьми. Він може присвятити себе Єгові у своїй власній кімнаті дома, також, як і в будь-якому іншому місці. Бог дивиться на мотиву чоловіка і в такий
спосіб діє з ним. Якщо чоловік хоче пізнати
правду, так як записано в Святому Письмі, і
щиро прагне то Господь виявить йому правду.
Тепер ми знаходимося в перехідному періоді
від царства темряви під Сатаною до царства
світла під Христом, і кожну людину, яка тепер
шукає смирності та справедливості, Бог навчить Його дороги, щоб вона могла цілковито
увійти в Господню ласку.
Народна преса широко опубліковувала факти, і взагалі люди знають з інших джерел, що
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богословські школи та коледжі не навчають
“Ісуса Христа та Його розп’ятого на хресті” як
Спасителя світу, і вони не навчають, що царство Боже під Христом є засобом допомоги для
людей; тому люди повинні отримати та зрозуміти правду з інших джерел. Що ж тоді повинні
роби ти люди? Нехай кожна родина відразу починає вивчати Біблію вдома. По-перше, скажіть Господу про ваше бажання зайняти свою
позицію по Його стороні. Далі, візьміть вашу
Біблію і книги, які допоможуть вам відшукати
в Біблії відповідні тексти і факти поставлені
побіч текстів, та продовжуйте систематичне
вивчення Писань. Ви відразу виявите, що ви
насолоджуєтесь душевним миром і спокоєм,
яких ніколи раніше не мали. Ви зможете побачити, чому сьогодні в світі стільки замішання і
горя, і зрозумієте, як Бог незабаром усуне всі ці
річі і заведе на землі вічний мир і щастя.
Ніколи не було так важливо для людей знати
правду з Біблії як тепер, і Господь надав можливість людям зрозуміти її. Ці короткі радіопередачі проходять за рахунок тих, хто любить
Бо га, та допомагають людям зрозуміти Біблію.
Чоловіки і жінки приходять до вас з поясненням, щоб допомогти вам, і Господь заявляє:
“Блаженна людина, яка пізнає правду і ходить
у ній”.
Якщо ви є мудрим чоловіком, то ви не будете
прислуховуватись до мудрості світських людей,
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які навчають еволюції і самоспасення, та які за
перечують кров Ісуса Христа і царство Боже,
як єдиний засіб визволення людства. У першому посланні до Коринтян написано, що мудрість цього світу є дурістю перед Богом. Світ
швидко розпадається на частини, а світові мудреці не здатні зрозуміти причини чому, і не
можуть знай ти зцілення. Слово Боже містить
відповідь як на причину, так і на засіб зцілення,
але це ігнорується мудрецями світу. Візьміть до
уваги слова Божої настанови, записані в Біблії,
в Приповістях 2:1-11:“Мій сину! коли приймеш
слова мої й заповідї мої ховатимеш у себе; Коли
слух твій вчиниш уважним на мудрість, і наклониш своє серце до роздумування; Коли ти
знаннє зватимеш до себе й покликувати за розумом; Коли будеш шукати його, так як срібла,
й докопуватись його, як скарбу, Тоді зрозумієш
страх Господень і знайдеш пізнаннє Бога. Бо
тільки Господь дає премудрість і з Його уст виходить знаннє й розум. Він праведним приховує
спасеннє, Він заслоняє тих, що ходять в невинності; Він стежки правди наглядає й береже дороги сьвятих своїх. Тоді ти спізнаєш правду й
правосуд і всяку путь праву та добру. Коли
премудрість ввійде в серце тобі, а знаннє над
усе душі твоїй любійше буде, Тоді обачність
оберегатиме тебе, й розум буде на сторожі у тебе”.

Мільйони повернуться з пекла!
Кожний чоловік, який стверджує що є Християнином повинен визнати, що він насправді
вірить, що всі померлі, колись в майбутньому
часі вийдуть із могил (Біблійного пекла), як заявляє Писання в багатьох місцях, або ж перестане претендувати що є Християнином. Вчення
про воскресіння мертвих та привернення послушних до совершенного людського життя на
землі, є фундаментальними вченнями Біблії.
Будь-хто, хто не вірить в них, може заявляти,
але не бути Християнином.
Книги судді Рутерфорда, що пояснюють Біблію, не
тільки підтверджують, що ці вчення є милостивою
провізією від імені Творця для його людських сотворінь, але показують, що без надії на здійснення цих
двох доктрин будь-яка інша частина Біблії стане безцільною і пустою. Виберіть декілька книг із списку написаних суддею Рутерфордом та дізнайтеся про повернення мільйонів назад із пекла.
ГАРФА БОЖА
ПРОРОЦТВО
ВИЗВОЛЕННЄ
СВІТЛО том1
СОТВОРЕННЯ
СВІТЛО, том2
ПРИМИРЕННЯ
ОПРАВДАННЯ,том1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРАВДАННЯ,том2
ЖИТТЯ
ОПРАВДАННЯ, том 3
Будь-який з цих переплетених томів буде відправлений за 30 ц; 4 за $ 1.00, або всі 12 за $ 3.00, після отримання грошового переказу. Ми надішлемо їх поштою,
в будь-яке місце.
The Watch Tower, 117 Adams St., Brooklyn, N. Y.

ЦЯ КНИЖЕЧКА
Є ОДНОЮ ІЗ НИЖЧЕНАВЕДЕНИХ В
СПИСКУ:
ХТО Є БОГ?
ПОСЛІДНЯ ВІЙНА
ЩО ТАКЕ ПРАВДА
ЩО ВИ ПОТРЕБУЄТЕ
ПРИЧИНА СМЕРТІ
ЗДОРОВ‛Я І ЖИТТЯ
ПО СМЕРТІ
ДІМ І ЩАСТЯ
ДОБРА НОВИНА
КЛЮЧІ НЕБА
СВОБОДА
ДЕ ЗНАХОДЯТЬСЯ ПОМЕРШІ?

ЦАРСТВО НАДІЯ СВІТУ
Всі вони у красивій обгортці та кольорово ілюстровані; кожна з яких містить 64 сторінки, роз ділені на
п'ять або сім повних трактатів, коротко відповідаючи
на Біблійні питання, які до цього ча су були найбільшою таємницею для всіх. Будь- яку з книжечок можна
придбати за 5ц. Якщо ви оберете 6, ви можете отримати
їх за 25ц; або 13 по 50ц. Надсилайте грошовий переказ
або почтові марки; книжечки будуть відправлені поштою на будь-яку адресу.

THE WATCH TOWER
117 Adams St.,

Brooklyn, N. Y.

