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ТАЙНА ЗАКРИТА ВІД ВІКІВ І РОДІВ
КОЛ. – 1:26.
65) Чому краса і слава Намету була так сильно
укрита перед людьми? Що се представляло? § 291
ГОЛОВА VII

―ПОПІЛ З ЯЛІВКИ‖ ОКРОПЛЯЮЧИ
ОСКВЕРНЕНИХ"
ЖИДІВ 9:13.
1) ЧИ жертва рудої ялівки була жертвою за гріх
в якім небудь значінню? Як ми се знаємо? – 4
Мойс. 19:1–5; п.292.
2) Де дівали попіл ялівки? § 292.
3)Чи ся жертва мала яку спільність з жертвою
дня Примирення? § 293.
4)Чи вона відріжнялась від жертв, які приносив нарід Ізраїльський по дню Примирення? §
293.
5)Що ж вона означала? І кого вона представляла? Як терпіння можуть очищати людей Божих так в сім віці як і в другім? Жид. 9:12; 11:3238; § 295.
6)Чи кляса, представлена ялівкою, буде частю
тіла Христового, царського священства? Жид.
1 1 : 3 9 ,4 0 ; § 296.
7)Як ми се знаємо? Мат. 11:11; Жид. 6:19,20;
2:3; § 297.
8) Що представляв попіл ялівки? § 298.
9) Яке буде становиско ―старозавітних праведників‖ § 298.

3

10) Хто був свідком палення ялівки і що він учи
нив? § 299.
11) Що означало кедрове дерево, іссоп і червона
нитка? § 299.
12) Чому він кидав се в огонь, коли палено ялівку? § 299.
13) Кого представляв сей священник, що стояв
там і брав крови і кропив в сторону Намету? §
299.
14)Що се представляло, що брали руду ялівку,
що ―не була ніколи в ярмі?‖ § 300.
15) Чому брали ялівку а не бичка? І чому вона
мусіла бути червона? § 300.
1 6 ) До яких головно очищень малось уживати
попелу сеї ялівки? 2 Мой. 12:22; 3 Мой. 14:4, 49;
Пс. 51:7; Жид. 9:19 § 301.
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КОРОТКЕ ПОЯСНЕННЄ ВІРИ
ЗДОРОВА НАУКА.
―Боріться за віру святим раз передану‖ – Юди
3.
―Пильнуй читання,... науки‖ – 1Тимот. 4:13.
―Старайся поставити себе вірним перед Богом,
робітником без докору право правлючи слово
правди‖ – 2 Тим. 2:15.
―Самих себе розбирайте, чи ви в вірі? Самих себе
вивідуйте?‖ – 2 Кор. 13:5.
―Святе писаннє Бого–духновенне і корисне до
науки, до направи, до наказу по правді, щоб совер
шенний був Божий чоловік, до всякого доброго ді
ла готовий‖– 2 Тим. 3: 16,17.
― Бувайте завсігди готові дати відповідь всякому, що домагається від вас слова про вашу надію
(яка ваша віра і надія), з лагідністю‖ – 1 Петра 3:
15.
―Май приклад здорових словес‖– 2 Тим. 1:13;
Тита 1:9.
― Сам себе подавай за взір добрих діл‖ – Тита
2:7.
―А ти говори, що відповідає здоровій науці‖ –
Тита 2:1.
―Коли хто хоче волю Божу ЧИНИТИ, сей пізнає,
чи ся наука є від Бога‖ – Йоана 7:17, 16.
―Єсли спізнаєте правду і правда визволить вас‖
– Йоана 8:32.
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‖Бо буде час, що здорової науки не послухають,
і від правди ухо відвернуть‖ – 2 Тим. 4:3,4.
―Є такі, що хотять перевернути благовістє (добру вість – євангелию) Христове. Та колиб і ми,
або ангел з неба проповідував вам більше того,
що ми проповідували, нехай буде анатема!‖ – Галат 1:6–9.
―Остерігайтесь тих, що роблять незгоду та соблазні проти науки,... і вхиляйтесь від них‖ – Рим.
16:17, 18.
―Хто не перебуває в науці Христа, сей не має Бо
га‖ – 2 Йоана 1:9.
ТВОРЕЦЬ.
―Од віків до віків Ти єси, Боже‖ – Пс. 90:2.
―Ти, котрого імя Єгова (євр. текст), один єси
найвисший‖ – Пс. 83:18.
―І являвся я Авраамови і Ісаакови і Якови, як
Бог їх Всемогучий, з іменем же моїм Єгова (сам со
бою істнуючий) я не обявився їм‖ – 2 Мойс. 6:3.
―Я Господь (Єгова); се імя моє і не поступлюсь
славою моєю кому иншому‖ – Іса. 42:8.
―Слухай Ізраїлю; Господь, Бог наш єдиний
Єгова!‖ – 5. Мойс. 6:4; Марка 12:29, 32,
―Ти наш оден Бог Отець‖ – 1 Кор. 8:6.
―Отче! Прослав Сина Твого! – Се ж життє віч
не в тому, щоб знали Тебе, єдиного справедливого
Бога‖ – Йоана 17:1,3.
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ПРИКМЕТИ БОЖІ
Справедливість – (Пс. 89:14; 5 Мойс. 32:4).
Мудрість – (Іса. 40:12-14; Дії ап. 15:18).
Любов – (І Йоана 4:16; Йоана 3:16).
Сила – (Пс. 89:1; Іса. 55:10, 11).
Бог творець всего – 1 Мойс. 1:1.
―Бог не є творцем гріха: „Я роблю світло і темряву, посилаю долю і недолю; я, Господь, усе те
роблю‖ (Іса. 45:7).
―Чи складеться в місті лихо без Божої волі?‖ –
Амоса 3:6.
―Діла Його совершенні‖ – 5 Мойс. 32:4.
―Я – Господь, я все той самий (не зміняюся)‖ –
Мал. 3:6.
―В котрого нема переміни, ані тіни зміни‖ – Якова 1:І7; (порівнай з текстом: ―Жалкував Господь‖
– 1 Мойс. 6:6).
―Світ не пізнав Бога (своєю) премудрістю‖ – 1
Кор. 1:21.
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ПОЧАТОК СОТВОРЕННЯ

Льогос.
―На початку було Слово (Льогос)‖ – Йоана 1:1.
― Се глаголе, Амінь, ...початок сотворіння Божо
го‖ – Одкр. 3:14.
―Котрий є... перворідень усякого творива‖ – Кол.
1:15.
―Ми виділи славу Його, славу, яко єдинородного
від Отця‖ – Йоана 1:14.
―Господь (Єгова) мав мене перед розпочатком путей своїх‖ – Прип. 8:22–30.
―Я є Первий і Останній‖ – Одкр. 1:17; 2:8.
―І зроблю Його первородним, найвисшим над царями землі‖ – Пс. 89:27.
―Перш, ніж Авраамови бути, я був‖ – Йоан 8:58;
5:14, 23, 42–38.
―Прослав мене Ти, Отче, у Тебе самого славою,
котру я мав в Тебе, перш ніж світу бути‖ – Йоана
17:5.
―Все Ним (Льогосом, Словом) сталося‖ – Йоана
1:3; Кол. 1:16, 17; Ефес. 3:9; 1 Кор. 8:6; Жид. 1:2.
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САТАНА.
―Противник ваш, диявол, як лев рикаючий, ходить‖ – 1 Петра 5:8.
―Ви від отця диявола... Він брехун і отець брехні‖
– Йоан. 8:44.
― Противтеся ж дияволові, то і утіче від вас‖ –
Якова 4:7.
― Він був душегубцем (мордерцею чоловіка) від
початку‖ – Йоана 8:44.
―Диявол, він має державу смерти‖ – Жид. 2:14.
―Бог віку сего‖ – 2 Кор. 4:4.
―Князь власти воздушної ‖ ( Ефес. 2:2). ―Князь
світа сього‖ – Йоана 14:30; 12:31.
―Михаїл Архангел,... змагаючись з дияволом, не
поважився піднести проти нього суду докоряючого‖ – Юди 1:9.
―Сам сатана прикидається ангелом світлим‖ – 2
Кор. 11:14.
―Сатана сотворений совершенний і без гріха: ―Діла Його (Божі) совершенні‖ (5 Мойс. 32:4). Самолюбство і гордість є причиною упадку сатани:
―Рівнею Тому зроблюсь, що Всевишним зветься‖
– Іса. 14:14; Езек. 28:12–19; Луки 10:18.
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СОЮЗНИКИ САТАНИ
―Бог ангелів, що згрішили, не пощадив‖ – 2 Петра 2:4; Юди 1:6.
Сатана буде звязаний, а опісля знищений.
―І схопив змія,... се є диявола, сатану, і звязав його на тисяч років‖ – Одкр. 20:2.
―Бог же впокою розітре сатану під ногами вашими незабаром‖ – Рим. 16:20; Жид. 2:14;
Мат.25:4.1; Одкр. 20:7-9.
ЧОЛОВІК.
―І сказав Бог сотворім чоловіка в наш образ і в
подобу і нехай панує над всім, що є на землі‖ – 1
Мойс. 1:26; Пс. 8: 4–8.
―І создав (уформував) Господь Бог чоловіка з зем
лі польової (з атомів земних) і вдунув йому в нозд
рі живе диханнє (диханнє життя). І став чоловік
душею живою‖ – 1 Мойс. 2:7; Дії ап. 17:25,26.
―Так і написано: Стався первий чоловік Адам
душею живою‖ – 1 Кор. 15:45.
―Одно диханнє у всіх сотворінь‖ – Еккл. 3:19.
―Отож годі вам надію покладати на чоловіка, що
в нього тільки хиба духа, що в ніздрах; бо що він
значить? ‖ – Іса. 2:22; 40:7; Дан. 5:23; Езек. 37:3.
―Умалив єси його малим чим од ангелів‖ – Жид.
2;7, 8; Пс.8:4,5 ,
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УПАДОК ЧОЛОВІКА.
Осторога: ―З того дерева, що дає знаттє доброго і
лихого; з того не важся їсти, а то вмреш напевно‖
– 1 Мойс. 2:17.
Спокуса і брехня сатани: ―І каже змій жінці: Ні!
не помрете‖ – 1 Мойс. 3:3.
―Змій обманив Єву лукавством‖ (2 Кор. 11: 3) і
―Адам не був зведений‖ – 1 Тим. 2:14.
―Через одного чоловіка гріх у світ увійшов― –
Рим. 5:12.
―Нема праведного нікого,…всі бо згрішили і лишені слави Божої‖ – Рим. 3:10, 23.
―Ось бо я в беззаконню родився і в грісі почала
мене мати моя‖ – Пс. 51:5.
―Ніколи не здоліє чоловік спасти брата свого і не
зможе дати викуп за него‖ – Пс. 49:7.

КАРА ЗА ГРІХ — СМЕРТЬ.
―З того ж дерева,... не важся. їсти, а то вмреш напевно‖ – 1Мойс. 2:17.
―Плата за гріх смерть‖ – Рим. 6:23.
―Котора душа провинить, тота і умре‖ – Езек.
18:4, 20; Ерем. 31:29,30.
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СМЕРТЬ ОЗНАЧАЄ ЗНИЩЕННЄ ІСТОТИ
―Єсли воскресення мертвих нема,... то померші
(уснувші) в Христі погибли (значить погинули)‖ –
1Кор. 15:13–19.
―Бо лиходії будуть знищені‖ – Пс. 37:9, 10, 20;
145:20.
―Бо земля єси і землею станешся‖ – 1Мойс. 3;18;
Еккл. 3:19, 20.
―І вернеться порох в землю, чим він і був; а дух
вернеться до Бога, що дав його‖ – Еккл. 12:7.
―Вийде дух з нього, знов до землі своєї він вертає;
того ж дня самого задуми його марою стали –Пс.
146:4.
―Мертві нічогісінько не тямлять‖ – Еккл. 9:5.
―Так полюбив Бог світ, що Сина свого єдинородного дав, щоб кождий віруючий в Него не погиб
(згинув) а мав життє вічне‖ – Йоана 3:16.
Смерть названа сном – Дан. 12:2, 13; Луки 8:52.
―Лазар, друг наш, уснув... Лазар умер‖ – Йоана
11:11–14.
―Стефан уснув‖. ―Давид уснув‖ – Дії ап. 7: 60;
13:36.
―Батьки уснули‖– 2 Петра 3:4.
―Христос... первістком між уснувшими стався‖.
―Всі не уснемо‖ – 1 Кор. 15:20, 51.
―Всі, що поснули в Ісусі‖ – 1 Сол. 4:14.
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ХТО Є БЕЗСМЕРТНИЙ?
Безсмертний є той, хто не підпадає смерти, хто не
може умерти, або той, що все жиє.
―В Адамі всі умирають‖ – 1 Кор. 15:22.
―Оден, що має безсмертє, і живе в світлі неприступнім, котрого не бачив ніхто з людей, ані бачити не може – се Бог Єгова‖ – Тим. 6:16. ―Христос зруйнував смерть і (осияв) висвітлив життє;
нетлінне, безсмертність благовістєм‖ – 2 Тим.
1:10.
―Бо як Отець мав життє в собі, (сам від себе), так
дав і Синови життє мати в собі‖ – Йоана 5:26.
―Знаємо,... що подібні Йому будемо‖ – 1 Йоана 3:2.
―Чим найбільші і дорогі обітниці даровані нам,
щоб були спільниками Божої природи‖ – 2 Петра
1:4.
―Треба... смертному сьому, одягнутись в безсмертє‖ – 1 Кор. 15:53; Рим. 2:6, 7.
НАДІЯ ОСВОБОДЖЕННЯ З СМЕРТИ
Перший слабий промінь:
―Сімя жінки розщавить голову змія‖ – 1 Мойс.
3:15.
Завіт з Авраамом:
―І благословляться в тобі всі племіння землі‖ –
1Мойс. 12:1–3; 28:14; 22:16–18.
―Писаннє... благовістило Авраамови: що в тобі
благословляться всі народи‖ – Гал. 3:8. ,
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Торжественна клятва, що завіт буде виконаний –
Жид. 6:13–19.
―Істинно благословляючи благословлю тебе‖ –
Жид. 6:14.
―Мною самим клявся я – се Господнє слово – … і
благословляться в потомстві твойому всі народи
землі‖ – 1Мойс. 22:16–18.
Були обіцяні два ―насіння‖: духове ―як звізди небесні‖, і земне ―як пісок у край моря‖ – 1Мойс.
22:17; Рим. 4:16; 11:17.
Обітниця земна дана Авраамови ще не сповнилася: ―І не дав йому насліддя в ній на ступінь ноги‖
– Дії ап. 7:5.
Церква розвивалася під завітом заключеним з
Авраамом: ―Ми – ж, браття, по Ісааку діти обітниці‖ – Гал. 4:28.
Духове ―насіннє‖ розвинеться на сам перед.
―Бог о лучше щось про нас, (духовий Ізраїль), постарався, щоб не без нас вони осягли звершеннє –
Жид. 11:40.
ЗАВІТ З ІЗРАЇЛЕМ
Початком Ізраїля були 12 синів Якова – 1 Мойс.
49:28.
Ізраїль міг бути ―царством священним, народом
вибраним – 2 Мойс. 19:5, 6.
―Вас одних з між усіх народів на землі признав я
за своїх‖ – Амоса З:2; Рим. 3:1, 2.
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ЇХ НАДІЯ
―За надію обітниці, зробленої від Бога, отцям нашим, стою на суді‖ – Дії ап. 26:6,
ІЗРАЇЛЬ ЗНОВ ПРИЙДЕ ДО ЛАСКИ
―Не відопхнув Бог людей своїх, котрих перше
знав‖. „Коли бо відкинення їх (на час) сталося
примиренням світу, то–ж що буде приняттє, (коли зістануть приняті назад до ласки)?‖ ―Осліпленнє від части Ізраїлеві сталося (до часу), доки
сповненнє (повне число) поган увійде (до Церкви), і так (тоді) увесь Ізраїль спасеться‖ – Рим.
11:15, 25, 26.
ЗАКОН БОЖИЙ ВИПИСАНИЙ В СЕРЦІ
АДАМА ЯК СКАЗАНО:
―Сотворім чоловіка в наш образ‖ – 1 Мойс. 1:26.
Через свій упадок в гріх, чоловік забув за закон
Божий.
―Тим, що знаючи Бога, не як Бога прославляли...
і уморочилось серце їх‖ – Рим. 1:21,28.
Мойсеїв закон, або закон завіту був ―доданий‖ до
завіту Авраамового ― задля переступів‖ –
Гал.3:19.
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СПОВНЕННЄ ЗАКОНУ ДАВАЛО ЖИТТЄ
―І будете сповняти установи мої і суди мої, котрі
сповняючи, чоловік буде жити‖ – 3 Мой. 18:5.
Але закон замість дати життє, давав ―смерть‖ –
Рим. 7:10.
―Закон був нам учителем, щоб привести нас до
Христа‖ – Гал. 3:24.
―Христос був під законом,, щоб викупити тих, що
під законом‖ – Гал. 4:4, 5.
Христос ―знищив рукописаннє наукою, що була
проти нас,... прибивши на хресті‖ – Кол. 2:14.
Невіруючі в Христа Жиди все ще під законом Завіта.
―Кінець бо закону – Христос, на праведність кождому віруючому – Рим. 10:4.
Завіт закону був даний тому, щоб показати несовершенність чоловіка, а совершенність Ісуса
Христа.
НОВИЙ ЗАВІТ
Бог заключить новий завіт з домом Ізраїля .
―Ось я... вчиню нову вмову (новий завіт) з домом
Ізраїлевим... вложу закон мій у нутро їм і напишу
його на серці їх... Потім вже не буде навчати одно
одного... і казати: Пізнайте Господа‖ – Ерем.
31:31–34.
Посередником нового завіта є Ісус ( Жид. 12:24; 9:
15: 8:6) і Церква, котра є Його тіло‖ – Ефес. 1:22,
23.
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Услівя нового завіту: Віра, любов, послух.
Бог ізіллє свого духа ―на всяке тіло‖ коли Новий
Завіт буде впроваджений в життє – Йоіла 3:1,2.
Три Завіти представлені аллегорично в Сарі,
Агарі і Хетурі ‖ – Гал. 4:22–31; 1Мойс. 25:1.
ВІДКУПИТЕЛЬ.
―Та я вибавлю (освободжу) їх з потали ―пекла‖,
(ада), відкуплю їх від смертп‖ – Осії 13:14.
―Як же прийшла повня часу післав Бог Сина свого,... щоб викупив‖ – Гал. 4:4, 5.
Істнуючий перед тим:
―На початку було Слово (Льогос) і Слово було
зглядом Бога‖ – Йоана 1:1.
―Початок сотворіння Божого‖ – Одкр. 3:14; Кол.
1:15.
―А тепер прослав мене Ти, Отче у Тебе самого
славою, що мав я в Тебе перш ніж світу бути‖ –
Йоана 17:5.
―Бо я від Бога вийшов‖ (Йоана 8:42). ―Що–ж, коли побачите Сина чоловічого, як входить туди, де
перше був?‖ – Йоана 6:62.
―Я хліб (живий) життя, що з неба зійшов‖ – Йоана 6:35, 51.
―Перш, ніж Авраамови бути, я був‖ – Йоана 8:58.
Стався чоловіком.
―І Слово сталося чоловіком (тілом) і пробувало
між нами‖ – Йоана 1:14.
Він ―умалив себе принявши вид слуги ‖ – Фил.
2:7, 8.
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―Він був мало чим умалений від ангелів‖ – Жид.
2:9.
Він ―родився від жени‖ – Гал. 4:4.
―Він був преподобний, безвинний, непорочний,
відлучений від грішників‖ – Жид. 7: 26.
―Всякий дух, котрий визнає Ісуса Христа, що
прийшов у тілі, (яко чоловік), є від Бога‖ –
1Йоана 4:2, 3.
―Задля нас зубожів бувши богатим‖ – 2 Кор. 8:9.
Титул відкупителя: Льогос:
―На початку було Слово (Льогос)‖ – Йоана 1:1.
Єдинородний: ―Бог Сина свого єдинородного у
світ післав‖ – 1 Йоана 4:9; Йоана 1:14; 3:16.
Син і Пан – Господь Давидів:
―Коли ж Давид зве Його Паном, то як же він син
йому‖ – Мат. 22:42–45.
―Я – корінь і рід Давидів‖ – Одкр. 22:10.
Другий Адам:
―Другий чоловік (Адам) Господь з неба‖ – 1Кор.
15:45–47.
Отець будучого віку: ―Імя йому... Отець будучого
віку– Іса. 9:6.
Син чоловічий:
―Хто се Син чоловічий‖ – Йоана 12:34; Мат.
13:41, 24:27, 37; 25:31; Марка 8:38; Йоана 6:62;
3:13.
Син Божий:
―Тим то і буде зватись Сином Божим‖ – Луки
1:35.
―І бачив я, і свідкував, що се Син Божий‖ – Йоана
1:34
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―Се глаголе Син Божий‖ – Одкр. 2:18.
―Хиба ж не знали, що в тому, що єсть Отця мого,
треба бути мені?‖ – Луки 2:49.
Заступник: ―Коли хто згрішить, заступника маємо‖ – 1Йоан 2:1.
Посередник: Ісус є посередником Нового Завіту. –
Жид. 12:24; 1Тим. 2:5.
ОДИН БОГ В ПРОТИСТАВЛЕННЮ ДО
ТРОЙЦІ
Отець означає того, що дає життя, а син означає
того, що отримує життя від другого.
―Та наш один Бог, від котрого все і ми для Нього і
один Господь (Пан) Ісус Христос‖ – 1Кор. 8:6.
―Я і Отець одно‖ (Йоана 10:30). Порівнай з словами: ―щоб вони були одно, як і ми є одно‖ – Йоа
на 17:20–23.
―Хто видів мене, видів Отця‖ (Йоана 14:7–10).
Порівнай з словами: ―Бога ніхто не бачив ніколи.
– Йоана 1:18; 2 Мойс. 32:20.
―Один Бог і один посередник між Богом і людьми,
чоловік Ісус Христос‖ – 1Тим. 2:5.
―Один Бог і один є посередник між Богом і людьми, чоловік Ісус Христос, що дав себе на викуп за
всіх‖ – 1Тим. 2: 5, 6.
Бог появився в тілі (в чоловіці), оправдивсь в дусі‖ (1Тимот. 3:10). Порівнай зі словами: ―щоб і
життє Ісусове в тілі нашому явилося‖ – 2Кор.
4:10.
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―Не вважав хижацтвом (насильно) бути рівним
Богу‖ ( Фил. 2:6). Порівнай зі словами: ―Отець
мій більший мене‖ – Йоана 14: 28.
―На небі Отець Слово і святий Дух; і сі три одно. І
троє їх, що свідкують їх на землі‖ (1 Йоана 5:7, 8).
Се в пізнійших віках вставлениій додаток. Найстарші грецькі рукописи тих слів не містять в собі.
ВИКУП
―Один є Бог і один посередник між Богом і людьми, чоловік Ісус Христос, що дав себе на викуп за
всіх‖ – 1 Тим. 2:5. 6.
―Я знайшов, за що маю бути милосердним йому ‖
– Йова 33:24. євр. текст.
ЗАКОН БОЖОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ
Віддати душу за душу (життя за життя); око за
око, зуба за зуба, руку за руку, ногу за ногу і т. д. –
2 Мойс. 21:23–25.
―Без пролиття крови не буває оставлення гріхів‖
– Жид. 9:2.
―Не можна, щоб кров волова та козлина змила
гріхи‖ – Жид. 10:4.
Тим то Ісус ―входячи у світ, глаголе: ―Жертви і
приносу, не схотів єси, тіло–ж наготовив єси Мені‖ (Бог призначив, щоб Христос стався чоловіком) – Жид. 10:5.
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―Ось Агнець Божий, що бере на себе гріхи світа‖
– Йоана 1:29.
―І Слово тілом (чоловіком) сталося‖ – Йоан 1:14.
―Як через чоловіка прийшла смерть, так через
чоловіка і воскресеннє з мертвих‖ – 1Кор. 15:21.
―Справді, бо ангелів приймає... малим чим умалений був від ангелів‖ – Жид. 2:16,9.
―Ісус, бувши образом Божим... був слухняний аж
до смерти‖ – Фил. 2:6, 8.
―Не з кровю козлиною і телячою а з своєю кровю
увійшов‖ – Жид. 9:12.
―Син чоловічий… прийшов дати душу свою як
викуп‖ – Марка 10:45.
―Він є вблаганнє за гріхи наші,... а також за гріхи
цілого світа – 1Йоана 2:2.
―Він… був мучений за беззаконня наші‖ – Іса.
53:5.
―Він віддав свою душу (життє) на смерть,...
приймив на себе гріхи многих‖ – Іса. 53:12.
―Відданий буде на смерть Христос‖ – Дан. 9:26.
―Коли зерно пшеничне впавши на землю, не
вмре, то одно зістається‖ – Йоана 12:24.
―Я душу мого кладу за вівці‖ – Йоана 10:15, 11.
―Не тлінним сріблом, або золотом ви викупилися... але дорогоцінною кровю Христа‖ – 1Петра
1:18, 19.
―Ви куплені ціною‖ – 1Кор. 7:23.
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ЦІНА ВИКУПУ
―Плата (кара) за гріх – смерть‖ – Рим. 6:23.
Христос, умер за наші гріхи по Писанням‖ –
1Кор. 15:3.
―Ти був заколений і відкупив єси їх‖ – Одкр. 5:9.
ЦІНА ВИКУПУ НЕ БУЛА ВЗЯТА НАЗАД
―Христос... був умертвлений по тілу, (як чоловік),
но ожив духом‖ – Петра 3:18.
―Перший чоловік із землі земний; другий чоловік
Господь з неба. Перший чоловік Адам стався душею живою, а останній Адам стався духом животворящим‖ – 1Кор. 15:47, 45.
ВИКУП ЗІСТАВ ПРИНЯТИЙ
―Бог... призначив день, в котрий буде судити вселенну правдою через чоловіка,... подаючи повноту (запевненнє) всім, воскресивши Його з мертвих‖ – Дії ап. 17: 31. Бог показав се, бо злив святого духа на апостолів‖ – Дії ап. 2:33; Йоіла 3:1.
ВИБРАНІ
―Петро пише своє посланнє для вибраних... по
провидінню Бога Отця‖ – 1 Петра 1:1, 2.
Бог ―вибрав нас у Йому (Христі) перед основаннєм світа‖ – Ефес. 1:4.
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―Ви є рід вибраний, царське священство‖ –1 Петра 2:9.
―Знаючи... вибраннє ваше‖ – 1 Сол. 1:4.
―І пішле він ангели свої і позбирають вибраних
Його‖ – Мат. 2:41.
―Бо котрих наперед узнав, тих наперед і призначив бути подобиєм образу Сина Його, щоб Він був
первородним між многими братами‖ – Рим. 8:28 –
30.
―По постанові Божій покликані‖ – Рим. 8:28.
―А ті, що з ним є покликані і вибрані і вірні‖ –
Одкр. 17:14.
―Немудре світа Бог вибрав‖ – 1Кор. 1:26–28.
Дві части при виборі – Божа а наша.
―Браття старайтеся більше утвердити ваше покликаннє і вибраннє‖ – 2 Петра 1:10.
ПОКЛИКАННЄ ЦЕРКВИ
―Біжу до мети по нагороду вишнього поклику
Божого‖ – Фил. 3:14.
―Браття... поклику небесного спільники‖ – Жид.
3:1.
Павло пише до ―покликаних святих‖ – Рим. 1:7; 1
Кор.1:1, 2.
―Ви покликані в общеннє (бути разом) з Сином
Його‖ – 1Кор. 1:9.
Ви ―покликані в одній надії вашого покликання‖
– Ефес. 4:4.
Характер покликаних.
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―Слухайте,... хиба не вбогих світу сього вибрав
Бог на богатих вірою і на наслідників царства?‖ –
Якова 2:5.
―Спогляньте на покликаннє ваше, браття, що не
богато між вами премудрих по тілу‖ – 1 Кор. 1:26–
28.
УСЛІВЯ ПОКЛИКАННЯ
―Благаю вас, браття,... представляйте тіла ваші
(себе) як живу жертву, святу, приємну Богу‖ –
Рим. 12: 1; Жид. 8:3.
―Борись доброю боротьбою віри‖ – 1 Тим. 6:12.
Ходіть ―достойно, перед Богом, що покликав вас
у своє царство і славу‖ – 1Сол. 2:12.
―Бог гордим противиться смирним же дає благодать‖ – 1Петра 5:5.
„Як покликавший вас є святий, так і ви святі у
всьому життю будьте‖ – 1Петра 1:15.
―Покликав вас із темряви у дивне своє світло,
щоб ви звіщали чесноти Покликавшого‖ – 1 Петра 2:9.
―Будь вірний, аж до смерти‖ – Одкр. 2:10.
Ціль покликання.
―Щоб були звершені в одно, і щоб зрозумів світ,
що Ти мене післав єси і полюбив і полюбив їх, як і
мене полюбив єси‖ – Йоана 17:21–23.
Щоб „бути співнаслідниками з Христом‖ – Рим.
8:17.
―Хиба не знаєте, що святі світ і... ангелів судити
будуть?‖ – 1Кор. 6:2, 3.
На покликаннє час є ограничений.
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―Ось тепер пора приятна (коли можна бути принятим)‖ – 2Кор. 6:2.
―Сьогодня, коли почуєте голос Його не закаменяйте сердець ваших‖ – Жид. 3:15.
ТАЙНА ЗАКРИТА
―Тайна закрита від віків і родів тепер же явлена
святим його‖ – Кол. 1:26.
―Богацтво слави тайни сеї... є Христос в вас, надія
слави‖ – Кол. 1:27.
Ап. Павлови була дана ся благодать... зясувати
(пояснити ясно), що се за спільність тайни‖ –
Ефес. 3:8, 9.
―Бог помазав Ісуса духом святим і силою‖ – Дії
ап. 10:38.
―Помазаннє, котре ви приняли від Нього, в вас
пробуває‖ – 1 Йоана 2:27.
―Скільки бо вас у Христа хрестилось, у Христа
одяглися. Коли–ж ви Христові, то ви насіннє Авраамове і по обітниці наслідники‖ – Гал. 3:27, 29.
―Аж за днів семого ангела, коли буде трубіти, скін
читься і тайна Божа‖ – Одкр. 10:7.
ТІЛО
―Як тіло є одно, а членів має богато, але всі члени
одного тіла,… так і Христос‖ – 1Корин. 12:12–28.
―Так ми многі є одно тіло в Христі‖ – Рим. 12:5.
―Ми є члени Його тіла‖ – Ефес. 5:30.
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―Церква,… єсть тіло Його (Христа)‖ – Ефес.
1:22,23.
НЕВІСТА
―Бог найперше зглянувся, щоб з поган прийняти
людей в імя своє‖ – Дії ап. 15:14.
―Слухай, дочко, і глянь і забудь про нарід твій і
дім отця твого‖ – Пс. 45:10–15.
―Я заручив вас одному мужеви, щоб чистою дівою
привести перед Христа‖ – 2 Кор. 11:2.
―Прийшло весіллє Агнця і жена Його приготовила себе‖ – Одкр. 19: 7–9.
―Ходи покажу тобі невісту, жену Агнця‖ – Одкр.
21:9.
―А Дух і невіста глаголють: Прийди!‖ – Одкр.
22:17.
ДОРОГОЦІННІ ОБІТНИЦІ
―Чим найбільші і дорогі обітниці даровані нам,
щоб через них були ви спільниками Божої природи‖ – 2 Петра 1:4.
―Се роблячи дозволиться вам щедро вхід у вічне
царство‖ – 2 Петра 1:10, 11.
―А се обітниця, котру обіцяв нам – життє вічне‖ –
1 Йоана 2:25.
―Будь вірний аж до смерти, і дам тобі вінець життя‖ – Одкр. 2:10.
―Коли терпимо з ним і царювати будемо‖ – 2 Тим.
2:12.
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―Не лякайся мале стадо, бо вподобалось Отцеви
вашому дати вам царство‖ – Луки 12:32.
―Отче, котрих дав сси мені, хочу, щоб де я, і вони,
були зо мною‖ – Йоана 17:24.
―Коли явиться, подібні Йому будемо‖ – 1Йоана
3:2.
―Хто побідить, дам йому сісти зо мною на престолі моїм‖ – Одкр. 3:21.
ОПРАВДАННЄ
Бог Єгова, Він сам оправдує: ―Щоб Бог був праведний і оправдуючий‖ – Рим. 3:26.
―Тепер ще... оправданнє (правда) Боже явилось...
оправданнє Боже через віру Ісус–Христову‖ –Рим.
3:21–24.
Оправдуються за дармо з ласки Божої: ―Оправдуються дармо благодаттю Божою через викупленнє, що є в Ісусі Христі‖ – Рим. 3:24.
Оправдуються кровю Христа (життєм Христа положеним на смерть):
―Бувши оправдані кровю Його, спасемось Ним
від гніва‖ –Рим. 5:9.
―О скільки більше кров Христа... очистить совість вашу від мертвих діл‖ – Жид. 9:14 .
―Кров (смерть) Ісуса Христа, Сина Його, очищає
нас від всякого гріха‖ – 1 Йоана 1:7.
―Христос воскрес для нашого оправдання‖ – Рим.
4:25.
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ОПРАВДУЄМОСЬ ВІРОЮ І ДІЛАМИ
―Оправдавшись вірою, маємо мир з Богом‖ (Рим.
5:1).
―З діл оправдується чоловік, а не з одної віри‖ –
Якова 2:24.
Ціль оправдання в теперішнім віці.
―Благаємо вас, щоб ви марно благодать Божу не
приймали‖ – 2 Кор. 6:1.
ОСВЯЧЕННЄ
―Така бо воля Божа, освяченнє, ваше‖ – Сол. 4:3.
Дві части: ―Освячуйте себе і бувайте святими... Я,
Господь, що освятив вас‖ – 3 Мойс. 20:7,8.
―Сам–же Бог упокою нехай освятить вас зовсім‖
– 1Сол. 5:23.
―Освяти їх правдою Твоєю, слово Твоє – правда‖
– Йоана 17:17.
―Ви є вибрані по провидінню Бога Отця через
освяченнє духа, на нослуханнє (послух)‖ – 1 Петра
1:2.
―Ось іду вчинити волю Твою, Боже‖ – Жид. 10:7.
―Коли хто хоче іти слідом за мною, нехай... возьме
свій хрест‖ – Мат. 16:24.
―Тим же то вийдім до Нього за табор (осторонь
стану)‖ – Жид. 13:13.
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ХРЕЩЕННЄ
Йоанове хрещеннє на покаяннє.
―Я хрещу вас водою на покаяннє‖ – Мат. 3:11.
Хрещеннє Христа. *
―Скільки нас у Христа Ісуса охрестилось, у
смерть Його охрестилось‖ – Рим. 6:3.
Йоанове хрещеннє в супротиставленню Христовому: Гляди Дії ап. 19:3–5.
―Ви умерли і життє ваше поховане з Христом у
Бозі‖ – Кол. 3:3.
ДВІ ЧАСТИ ХРЕЩЕННЯ
Правдиве хрещення – се підданнє, підчиненнє неначе зануреннє своєї волі під волю Божу: посвяченнє себе самих чинити у всім волю Божу. Символічне хрещеннє: – се погрудженнє в воді нашого тіла.
―Хрещеннєм же маю хреститись‖ – говорив Ісус
на кілька днів перед своєю смертю – Луки 12:50.
―Чи зможете... хрещеннєм, яким я хрещуся, хреститися?‖ – Марка 10:39.
―Ось іду сповнити волю. Твою, Боже‖ – Жид.
10:7.
―Бо одним духом усі ми в одно тіло хрестилися‖ –
1 Кор. 12:13.
―Коли, ми умерли з Христом, віруємо, що і жити
будемо з Ним‖ – Рим. 6:8.
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ЧИ СИМВОЛІЧНЕ ХРЕЩЕННЯ Є КОНЕЧНЕ?
―Ійдіть і навчайте всі народи, хрестячи їх‖ –
Мат. 28:19, 20.
―Допусти тепер, бо так треба нам чинити всяку
правду‖ – Мат. 3:15.
Хрещеннє огня:
―Він буде вас хрестити... огнем‖ – Мат. 3:11.
―Хрещенє смерти (ради мертвих?)‖ – 1Кор. 15:29.
ДУХОВИЙ ПРОВІДНИК ДЛЯ ВИБРАНИХ
―Котрі бо духом Божим водяться (котрими веде
дух Божий), ті є сини Божі‖ – Рим. 8:14.
―Кождому дасться явлення духа на користь‖ –
1Кор. 12:7; Рим. 12:3.
―Ходіть духом, то не будете ділати тілесних хотінь‖ Гал. 5:16.
―Ви не по тілу (ходите), а в дусі, коли тільки дух
Божий перебуває у вас‖ – Рим. 8:9.
―Наповняйте себе (будьте повні) духом‖ – Ефес.
5:18–20.
СВІДОЦТВО ДУХА
―Дух свідчить нашому духови, що ми діти Божі‖ –
Рим. 8:10.
―Кожду галузку (вітку) в мене, що не родить овочу, Отець мій відтинає‖ – Йоана 15:2.
―Кого Бог любить, карає й наказує‖ – Жид. 12:6-8.
―Кождий, що родився від Бога, не грішить‖ –
1Йоана 5:18.
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―Колиб ви із світа були, світ своє любив би‖. ―Всі,
що хотять побожно жити в Христі Ісусі, гонені ‖ –
Йоана 15:19; 2 Тимот. 3:12.
―Всякий, хто визнавати буде мене перед людьми...‖ – Мат. 10:32, 33.
―Тим кожнен, хто чув од Отця і навчивсь, приходить до мене‖ – Йоана 6:45.
―Всякий рождений від Бога побіджає світ‖ –
1Йоана 5:4.
―Дух правди… звістить вам се що настане‖ – Йоа
на 16:13.
―Нам же Бог відкрив духом своїм; бо дух усього
досліджує‖ – 1Кор. 2:9–12.
―Бо дав нам Бог не духа страху, а духа сили і любови і здорового розуму‖ – 2 Тим. 1:7.
Печать Духа (любови):
―Ви запечатані духом святим обітниці‖ – Ефес.
1:13, 14.
ВИКУПЛЕННЄ ВИБРАНИХ
―Все твориво (кождий чоловік) стогне і мучиться.... і дожидає одкриття синів Божих‖ – Рим.
8:22; 19:23.
―Як же зачнеться се діятись випростуйтесь і піднімайте голови виші, бо наближилось викупленнє
ваше‖ – Луки 21:28.
―Пильнуйте, по всяк час молячись, щоб удостоїли
ся втекти від того всього, що має статись‖ – Луки
21:36. Порівнай Псальми 41:2–4 і 91:3–7.
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―Вони будуть моїми того дня говорить Господь‖ –
Мал. 3:17.
Час викуплення.
―Бог допоможе їм (Церкві), як настане ранок‖ –
Пс. 46:5.
―Як вернувся, Він прийнявши царство, казав
прикликати собі слуг тих, що дав їм срібло, щоб
знати, що хто зорудував‖ – Луки 19:12-27.
―Блаженні мертві, що в Господеви вмирають від
тепер (від нині)‖ – Одкр. 14:13.
Спосіб, як будуть викуплені.
―Всі же перемінимось: (так живі, як і померші
святі у хвилину, у миг ока‖ – 1Кор. 15:51,52.
В якім порядку.
―В Христі всі оживуть; кождий своїм порядком‖ –
1Кор. 15:22, 23.
―Мертві в Христі воскреснуть найперше, потім
ми, котрі зістанемось живими, вкупі з ними будемо підхоплені в хмарах на зустріч Господеви на
воздух, і так завсігди з Господом будемо‖ – 1 Сол.
4:16, 17.
―Тоді праведні сияти будуть, як сонце в царстві
Отця свого‖ – Мат. 13:43.
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ЦАРІ І СВЯЩЕНИКИ
―Ви рід вибраний, царське священство‖ – 1Петра
2:9.
―Браття, поклику небесного спільники, вважайте
на Посланника і Святителя визнання нашого‖ –
Жид. 3:1.
―І зробив єси їх Богу нашому царями і священниками‖ – Одкр: 5:10.
―І жили і царювали з Христом тисяч років‖ – Одкр. 20:4.
―Хиба не знаєте, що святі будуть світ судити і...
ангелів?‖ – 1 Кор. 6:2, 3.
ВЕЛИКА ГРОМАДА
―Пребагато людей,... з кождого народу і роду і
язиків, стоїть перед престолом і перед Агнцем, зодягнені в білі одежі, а пальмові вітки в руках їх...
Се ті, що вийшли З великого горя‖ – Одкр. 7:9–17.
―Котрі з страху смерти через усе життя підневолені були рабству‖ – Жид. 2:15.
„Видати такого сатані на погибель тіла, щоб дух
спасся в день Господень‖ – 1Кор. 5:5.
―Коли котрого робота згорить понесе шкоду, сам
же спасеться тільки так, як через огонь‖ 1Кор.
3:15.
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ВОСКРЕСЕННЄ
Коли–ж би воскресення мертвих не було, тоді і
Христос не воскрес: а колиби Христос не воскрес,
то марна (булаби) проповідь наша, марна (булаби) і віра ваша‖ – 1Кор. 15:13–24.
―Котрий був переданий на смерть за прогрішення
наші, а воскрес на оправданнє наше (дати нам
право до життя)‖ – Рим. 4:25.
―Бо як в Адамі всі вмирають, так в Христі всі
оживуть‖ – 1Кор. 15:22.
ДВА ВОСКРЕСЕННЯ
Перше, або головне і пізнійше або низше.
―Кождий (воскресне) своїм порядком. Первісток
(найперший, що воскрес, то був) Христос, а потім
(воскреснуть) Христові у приході Його, (коли Він
буде вдруге присутний‖ – Кор. 15:23.
Воскресенне ―життя‖ (воскресенне праведних) і
воскресеннє ―суду‖ неправеднених – Йоана 5:28,
29; Дії ап. 24:15.
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ПЕРШЕ ВОСКРЕСЕННЯ
―Тепер же Христос встав з мертвих; первістком
між мертвими стався‖ – 1Кор. 15:20.
Христос ―був умертвлений по тілу (як чоловік),
но ожив духом‖ – 1Петра 3:18.
―Мертві в Христі воскреснуть найперше, потім
ми, котрі зостанемось живими‖ – 1Сол. 4:16, 17.
―Блаженний і святий, хто має участь в первому
воскресенню‖ – Одкр. 20:6.
―Як носили ми (Церква) образ земного, так носити будемо і образ небесного‖ – 1Кор. 15:49.
―Ще не явилось, що (якими) ми будемо, але знаємо, що... подібні Йому будемо‖ – 1Йоана 3:2.
―Я все вважаю за втрату,… щоб розуміти Його і
силу воскресення Його‖ – Фил. 3:8–10.
―Тіло і кров царства Божого наслідити не може‖ –
1Кор. 15:50–53.
―Всі не заснемо (впокоїмось), всі перемінимося‖ –
1Кор. 15:51.
―Зоря від зорі відріжняється славою, так і воскресенне мертвих‖ – 1Кор. 15:41, 42.
―Сіється в безчестю, устає в славі‖ – 1Кор. 15:43.
―Будуть спільниками Божої природи― – 2 Петра
1:4.
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ПІЗНІШЕ ВОСКРЕННЯ
―Лучше воскресеннє‖: Пророки і святі мужі старого завіту терпіли ріжні переслідування, ―щоб
лучше воскресеннє одержати, аніж світ загалом!‖
– Жид. 11:35–40.
Всі воскреснуть: ―Йде година, коли мертві в гробах почують голос Сина Божого і повиходять,...
котрі зло робили у воскресеннє суда‖ – Йоана
5:25–29.
Жителі Содоми воскреснуть також: Содома з доч
ками своїми вернеться до свого першого стану‖ –
Езек. 16:55.
―Хто удостоїться діждати віка того і воскресення
з мертвих, ті не женяться, ані не віддаються заміж‖ – Луки 20:35.
Закон воскресення через суд:
―Буде (тоді), що всяка душа, котра не слухати буде пророка того, погубиться з народу‖ – Дії ап.
3:23.
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РАНОК ТИСЯЧЛІТТЯ
„Посилає на ніч сльози, а досвіта радість‖ – Пс.
З0:5.
―Вранці возьмуть верх над грішниками праведні‖
– Пс. 49:14.
―Бог допоможе їм, як настане ранок‖ – Пс. 46:5.
―Тоді праведні сиятимуть, як сонце в царстві Отця свого‖ – Мат. 13:43.
―А про вас, що боїтесь імени мого, зійде сонце
справедливості і уздоровленнє в проміннях його‖
– Мал. 4:2.
―Над вечір розвидніється‖ – Зах. 14:7.
Явиться слава Господня і побачить всяке тіло
спасеннє від Бога‖ – Іса. 40:5.
―Бо всі народи прийдуть і поклоняться перед Тобою‖ – Одкр. 15 ;4.
―Потім уже не будуть навчати одно одного,... бо
самі знатимуть мене від найменшого до найбільшого‖ – Ерем. 31:34.
―В імя Ісуса приклониться усяке коліно, що на
небі і на землі‖ – Фил. 2:10.
―Хто побідить, наслідить усе‖ – Одкр. 21:7.
―Так істинно, як я живу сповниться вся земля
славою Господньою‖ – 4 Мойс. 14:21.
―Тоді дам я знов народам уста чисті, щоб вони
призивали імя Господнє і служили Йому однодушно‖ – Соф. 3:9.
―Явив Господь руку свою святу перед очима всіх
народів і всі кінці землі побачать спасеннє нашого Господа‖ – Іса. 52:10.
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РЕСТИТУЦІЯ
―На се бо Христос вмер і встав і ожив, щоб і над
мертвими і над живими панувати‖ – Рим. 14:9.
―В твому насінню (―що єсть Христос‖) будуть
благословенні всі народи землі‖ – 2 Мойс. 22:18;
Гал. 3:8, 16, 29.
―І буде там дорога, а тая дорога назветься дорогою святою‖ – Іса. 35:8–10.
―Возвеселиться пустиня і суха земля‖ – Іса. 35:1.
―І будуть будувати доми і в них жити‖ – Іса.
65:21–24.
―Земля побільшить плоди свої‖ (євр текст) –Пс.
67:6.
‖І почують в той час глухі слова книги‖ – Іса.
29:18,19.
―Ось звіщаю вам радість, що буде всім людям‖ –
Луки 2:10.
―І схопив змія…і звязав його на тисяч років, щоб
не зводив більше народи‖ – Одкр.20:2,3.
―І обітре Бог усяку сльозу з очей їх‖ – Одкр. 21:4.
―Вернуться (із гробів всі люде) визволені Господом, і з радісними піснями прийдуть на Сион‖ –
Іса. 35:10.
―І станеться після сього, що на всякого ізлю мого
духа‖ – Йоіла 2:28.
Реституція, начнетеся наперед з живими народами. ―3 Жидами найперше‖ – Рим. 1:16.
―І допоможе Господь, як і перше наметам Юдиним‖ – Зах. 12:7.
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ДЕНЬ СУДА
Є три великих судних днів: Адама, Церкви і світа.
―Бог призначив день, в котрий буде судити вселенну правдою‖ – Дії ап. 17:31.
―І поставлю в тебе суддів, як з давен бувало‖ –
Іса. 1:26. (Гляди кн. Суддів 3:9–11, як на взір суддів в Ізраїлі.).
―Бо Отець і не судить нікого, а увесь суд віддав
Синови‖ – Йоана 5:21.
―Хиба не знаєте, що святі світ судити будуть... і
ангелів?‖ – 1Кор. 6:2, 3.
―Будуть священниками Божими і Христовими, і
царювати муть з ним тисяч років‖ – Одкр. 20:6.
Довгота судного дня: ―День суду і погибели безбожних людей… один день у Господа, як тисяч
літ‖ – 2 Петра 3:8. .
―Мусить Христос царювати, аж положить усіх
ворогів під ноги Його‖ – 1Кор. 15:25-28.
Який буде день суду? ―Він судити буде землю по
справедливості і по правді народи‖ – Пс. 98:9.
―Відрадніше буде землі Содомській судного дня,
аніж тобі Капернауме‖ – Мат. 11:24.
―По справедливости судитиме вбогих, а справи
злиденних на землі по правді рішати. Палицею
слова ударить він землю і безбожного погубить
(знищить) уст своїх духом‖ – Іса. 11:1–5.
―Коли бо присуди твої діються на землі, тоді живущі на світі навчаться справедливости‖ – Іса.
26:9.
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―І судити буде Він народи... і перероблять мечі
свої на лемеші‖ – Іса. 2:4.
―Радійте небеса, веселись земле!... бо Господь йде
судити землю‖ – 1Парал. 16:31-34; Пс. 69: 10–13;
97 і 98.
Закон судного дня: ―У ті часи... кожде вмирати
буде за свій власний переступ‖ – Ерем. 31:29,30.
―Та душа, що грішить, та вмерти мусить‖ – Езек.
18:20.
―Століток вмирати буде молодиком (неначе мала
дитина); хиба грішник, хоч би і століток вмирати
буде в проклоні‖ – Іса. 65:20.
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СИМВОЛИ
Слово „символ" означає образове представлення
якоїсь річи; а ―символічний‖ – образовий, загадковий. Церква пізнає значіння символів, коли
прийде їх властивий час.
Берло, скиптер – право до пановання – 1Мойс.
49:10.
Вавилон – замішання ―християнство‖ – Ерем.
61:7; Одкр. 17:5.
Вечера Господня – смерть Христа і участь Церкви в його терпіннях –1Кор. 11:22–26.
Вино – наука,правди віри, фальшиві або добрі –
Іса. 5:11–22; Мат. 9:17; Одкр. 17:2.
Виноградина – правдива Церква – Йоана 15:1–11.
Виноградина земна – фальшива церква – Одкр.
14:18–20.
Вінець, корона – право до власти і пановання –
Езек. 21:26,27.
Вітри – віючі вітри в знаком воєн – Одкр. 7:13.
―Чотири вітри‖ – всі части ―християнства з імени‖ – Мат. 24:3.
Води – правда – Ефес. 5:26; Йоана 4:10,14.
Воздух – сила головно у духових сферах – Ефес.
2:2.
Вуж – гріх – 2 Мойс. 4:3.
Глина – удаваннє каміння, фальшиве царство,
Вавилон – Дан. 2:41
Голуб – мир, спокій; образ покірного і спокійного
духа, Святий Дух – Мат. 3:16.
Горби – царства – Іса. 2:2.
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Гори – царства – Іса. 11:9; Пс. 46:1–3.
Град – правда, остра нічим не даючася вбити –
Іса. 28:17.
День – символічний час, на означеннє року о 360
днях – Езек.4:6
Дерево кедрове – людство маюче вічне житте – 4
Мойс. 16:9.
Дерево, сіно, очерет – передання і науки людські.
Двері – перша завіса, посвячення себе – Жид.
10:19, 20.
Дим – згадка про щось – Одкр. 19:3; Ісаїя 34:10.
Дівиця – правдива Церква – 2Кор. 11:2.
Долина – покірні і смирні – Ісаїя 40:4.
Долина благословення – Зах. 14:4.
Дощ – благословеннє – Пс. 72:6.
Дуга – обітниця –1Мой. 9:11–16.
Єгипет – світ – Осія 11:1; Іса. 19:19–22.
Звізди, ―блукаючі‖ – фальшиві учителі – Юди 13.
Звір – царство земське.
Земля – суспільність, люди – Пс. 46;1–3; Жид.
12:26.
Землетрясення – революції – Одкр. 16:18.
Золото – Божа природа – Одкр. 3:18.
Камінь – Христос –1Кор. 10:4.
Квас – гріх, гіпокризія, фальшива наука – 1Кор.
5:7; Мат. 13:33; Луки 12:1.
Клубок – ковпак –підчинений, неголова.
Ключ – власть – Мат. 16:4, Одкр. 1:18.
Коні – фальшиві науки – Іса. 31:3.
Кров – посвяченнє, відданнє свого життя – 4
Мойс. 8:23.
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Кукіль – діти блуду, лукавого – Мат. І3:28.
Лампа – світильник – Слово Боже, Біблія.
Мамона – самолюбство.
Меч – правда, Слово Боже – Ефес. 6:17; Одкр.
1:16.
Місто – релігійне царство – Одкр. 21:10.
Місяць – закон Мойсея – Одкр. 12:1.
Молоко – перші початки о науці Христа.
Море – неспокійні маси людства; грішники – Іса.
51:20; б0;5.
Насіннє – Слово Боже; правда – Луки 8:11.
Начиннє – посудина – посвячені люди Господні –
Дії ап. 9:15; Дан 5:3.
Небеса – правлячі або духові власти – Агея 2:6; 2
Петра 3:1.
Ніч – 6000 літ пановання гріху над людьми – Пс.
30:5.
Огняне озеро – друга смерть, цілковите знищення
– Одкр. 20:14; 21:8.
Огонь – нещастє, знищеннє; проби, досвідчення –
Зах. 13:9; Соф. 3:8, 9; Мат. 3:11.
Око – мудрість – Пс. 32:8; Зах. 3:9.
Олій (олива) – дух правди, Святий дух – Мат.
25:1–10.
Оливне дерево – світло, мир, Боже благословеннє
– Зах. 14:4.
Палиця – карність, наука.
Плащ – власть, гідність –2 Цар. 2.
Поле – світ, (цивілізований) – Мат. 24:40; 13:38.
Покривало, котрим Мойсей покривав голову,
означало земську фазу царства Божого.
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Престол – слава, гідність, честь, сила – Жид. 1:8.
Проказа — гріх – Луки 17: 11–19.
Пси – погани – Мат. 15:27.
Рамя – підпора, сила – 2 Мой. 6:6; 5 Мой. 33:27.
Ранок – вік тисячліття – Пс. 30:5.
Ріг – сила – 3 Мой. 8:15.
Рука – сила.
Піднесена рука – оказана сила – 3 Мой. 9:22;
2 Мой. 3:20:7:5.
Рука права, правиця – ознака і стан ласки. Пс.
16:11.
Світло – правда – Пс. 97:11; Іса. 8:20.
Сім – совершенне, повне число – Одкр. 1:20.
Сіль – Церква – Мат. 5:13.
Сірка – цілковите знищеннє.
Срібло – правда – 2 Мой. 27: 11–17.
Сонце – світло євангелії – Одкр. 12:1.
Сонце праведності – Христос в славі (голова і Тіло) – Мал. 4:2; Дан. 12:3; Мат. 13:43.
Сорок (40) – символ проби, терпінь – Жид 3:8, 9.
Стопи (ноги) – послідні члени Тіла – Пс. 91; Іса.
52:7.
Танець – ознака великої радости.
Тіло і кров – чоловік, людська природа – 1Кор.
5:50.
Трава – люди – Іса. 40:6–8.
Умиваннє ніг– покора – Йоана 13:1–7.
Фальшивий пророк – системи релігійного блуду –
Одкр. 19:20.
Фігове дерево – жидівська держава – Луки 13:6–8;
Ерем. 24; Мат. 24: 32.
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Хрещеннє – вмерти, погребтись в Христа – Рим.
6:4,5.
Шість – несовершенність – Йоана 2:6.
Чаша – трудности, прикрі досвідчення .
Харч у пору – правда на часі – Мат. 24:45–51.
ТИПИ (ПРООРАЗИ) ФІГУРИ
Прообразів (типів) не можна уживати, аби ними
учити наук віри, а тільки, щоби вияснити дучше
те, що вже знаємо.
Авель — представляв клясу ―пшениці‖.
Авраам – Бога Єгову – Рим. 4:17; Гал. 4:22.
Агара – закон завіту – Гал. 4:24, 25.
Адам – Христа – Рим. 5:4; 1Кор. 15:45.
Балаам – клясу людей, котрі падуть через підхлібство.
Гедеон – Ісуса Христа – Суддів 7.
Єва – Церкву – 2 Кор. 11:3.
Езав – тілесного Ізраїля – Рим. 9:6–14; ―християнство‖, Ерем. 49:17.
Ефраїм – „християнство‖
Єрусалим – небесне місто.
Ісаак – насіння обітниці, Христа – Гал. 4:22,23.
Ізабеля – тайну беззаконня – Одкр. 2:20.
Ізмаїль – тих, що були під законом завіту – Гал.
4:22, 23.
Ізраїль переходячий через Червоне море – хрещеннє, увірувавших в Христа – І Кор. 10:2; Рим.
6:3, 4.
Ілія – Церкву.
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Ірод – цивільні власти.
Іродіяда – церковні власти.
Ісус Навин – Христа.
Йаан Хреститель –Церкву головно при кінці
жнива євангельського віку.
Йордан – смерть, посвячення себе.
Йосиф – Христа, Голову і Тіло.
Камінь відірваний з гори без помочи рук людських – Христа.
Канаан – нову землю в тисячлітті – Ісуса Нав. 1:2.
Камяні таблиці – два завіти.
Каїн – тих, котрих жертва не є принята – Юди 11.
Жид. 9:12–14.
Кир – Христа.
Ковчег завіту – Христа воплощеннє, вираження
Божого плану ( Ефес. 3:3–11). Божу присутність.
Мелхиседек – Христа в славі, як царя.
Мідяний вуж – Христа – Йоана 3:14.
Мойсей – Христа, Голову і Тіло,
Ноєві дні – жнива євангельського віку в часі присутности Xриста – Луки 17:26.
Охоронні міста, міста прибіжища –Христа – Ісуса
Нав. 20: 1– 9.
Ребека – Церкву.
Сион – духового Ізраїля – Іса. 66:7,8; Рим. 11:26.
Соломон – Церкву прославлену.
Херувими – Божі прикмети любови і сили.
Хетура – реституцію або новий завіт.
Царі зі сходу – царське священетво.
Яков – тілесного Ізраїля – Рим. 11:26,27.
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Якова дванайцять синів – дванайцять апостолів –
Одкр. 21:14.
НЕ АВТЕНТИЧНІ МІСЦЯ СВЯТОГО ПИСЬМА.
Професор С. Тішендорф, перестудіювавши док
ладно два найстарші рукописи нового завіту: Синайський і Ватиканський ч. 1209., приходить до
заключення, що деякі слова були з бігом часу додані.
Понизше подаємо спис важнійших слів, котрі не
находяться в найстарших рукописах; з чого слідує, що вони не належать до святого Письма, і
читач може вичеркнути їх зі своєї Біблії.
МАТТЕЯ
5:22 – без причини.
6:13 – Бо твоє є царство і сила і слава по віки.
Амінь.
6:25 – або пити. *
16:2 – як настане вечір, ви говорите: Погода, бо
червоніє небо.
16:3 – А вранці: Сьгодні непогідь, бо небо червоніє та хмариться. Лицеміри, лице неба вмієте поз
наватн, а ознак часу не можете.
17:21 – та постом.
18:12 – в гори. *
20 :7 – і що буде право, одержите.
22:13 – возьміть його.
23: 35 – сина Варахієного.*

47

24: 10 – і ненавидіти муть одно одного.
24:31 – гуком. *
25:6 – ійде.
27:52 – і гроби порозкривались. *
27:53 – поприходили. *
28:19 – же.
МАРКА
4:37 – так, що вже тонув. *
6:51 – над міру... і дивувались.
7:8 – обмивання глеків та чаш, іншого подібного
такого багато робите.
7:14 – мене всі. *
9:24 – крізь сльози.
9:29 – та постом.
9:44 – сей цілий стих.
9:45 – в огонь невгасаючий.
9:46 – сей цілий стих.
9:47 – огненне.
9:49 – і кожда жертва сіллю посолиться.
10:24 – вповаючим на богацтва.
10:30 – серед гонення, домівок і братів і сестер і
матерей і дітей і земель. *
14:30 – двічи. *
14:68 – а півень запіяв.
14:72 – вдруге * … двічи.*
16:9–20 – всі стихи.
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ЛУКИ
2:40 – духом.
8:45 – а ТИ кажеш, хто приторкнувсь до мене?
16:16 – і кождий силою здобуває його.*
17:12 – що стояли оддалеки.
18:11 – у собі. *
22:43 – сей цілий стих.
22:44 – сей цілий стих.
22:68 – мені і не відпустите.
23:5 – навчаючи. *
23:34 – Ісус же рече: Отче відпусти їм, не знають
бо, що роблять.
24:42 – там медового стільника кришку.
ЙОАНА
1:25 – І Питали вони його.*
3:13 – що на небі.
4:9 – бо Жиди не сходяться з Самарянами .
5:3 – ожидали движення води.
5:4 – сей цілий стих.
5:25 –і нині єсть. *
8:1–11 всі ті стихи.
8:59 – пройшовши посеред них і пішов так мимо.
16:16 – бо я іду до Отця.
19:23 – і хитон. *
21:25 – сей цілий стих.*
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ДІЇ АПОСТОЛІВ
6:3 – повних духа святого та (повинно бути: повних духа).*
6:8 – повний віри (повинно бути – повний ласки,
благодати). *
8:37 – сей цілий стих.
9:31 – Церква… мали... намножувались (повинно
бути – Церква…мала…умножалась.
15:32 – і утверджували.*
18:5 – спонукуваний духом (повинно бути – сильно занятий словом).
18:21 – Притьмом мушу свято, що надходить,
святкувати в Єрусалимі, та –
РИМЛЯН
3:22 – і на всіх.
8:26 – за нас.
11: – Колиж по ділам, то більш нема благодаті; а
то діло не було б уже більше ділом.
14:6 – і хто не вважає на день, Господеви не вважає.
1 КОРИНТЯН
2:1 – свідчення (у Синайськім рукописі –тайну).*
6:20 – і в дусі вашому; вони Божі.
7:5 – пості та.
10:28 – бо Господня земля і повня її.
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II КОРИНТЯН
4:4 – через (повинно бути – з).
ГАЛАТ
3:1 – щоб вони не корились правді.
3:17 – про Христа.
5:19 – перелюб.
5:21 – убийство.
ЕФЕСЯН
5:9 – духа (повинно бути – світла).
5:30 – від тіла Його, і від костей Його.
І ТИМОТЕЯ
3:16 – Бог (повиино бути – котрий).*
4:12 – у дусі. *
6:5 – відступай від таких.*
ЖИДІВ
12: 20 – або стрілою пробитий.*
ЯКОВА
5:6 – визнавайте (повинно бути – для того визнавайте).*
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I ПЕТРА
2:5 – духовні. *
3:8 – привітливі (повинно бути – смирні, покірні).
II ПЕТРА
1:1 – Бога нашого (повинно бути – Господа нашого і).*
І ЙОАНА
5:7 –на небі: Отець, Слово, і святий дух; і сі одно.
5:8 – і троє їх, що свідкують на землі.
5:13 – і щоб вірували в імя Сина Божого.
ОДКРИТТЯ
1:17 – мені: Не бійся. *
2:22 – своїх (повинно бути – її).*
5:3 – ані під землею. *
5:13 – і під землею.*
5:9 – нас (се слово упускає Александрійский рукопис, оден з трьох найстарших).
5:10 – нас повинно бути – їх) *... мем (повинно бути – муть). *
6:2 – щоб побіджати (повинно бути – котрий побідив). *
9:4 – ані жадній зеленині. *
9:13 – з чотирьох рогів. *
10:6 – та море і що в ньому.*
1ї:17 – і прийдеш. *
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12:12 – живущих на... на (перед словом морі). *
14:5 – церед престолом Божим. *
14:12 – ось ті. *
16:7 – іншого. *
16:11 – задля болещів своїх...* від діл своїх.*
16:17 – від престола.*
18:22 – від жадного іскуства...* і голосу млинового
каменя не буде вже в тебе.*
20:5 – А остальпі мертві не ожили, доки не скінчиться тисяч років. *
21:24 – що будуть спасенні... і честь.*
21:26 – і честь. *
22:3 – більше.*
Увага: Слова означені звіздкою (*) не находяться
в рукописі Синайськім. При словах, де нема гвізд
ки, значить що вони не находяться ні в Синайсь
кім ні у Ватиканськім рукописі. В рукописі Ватиканськім бракує двох листів до Тимотея, конець
послання до Жидів і ціле Одкриття рукопис Синайський є вповні захований і є найстарший рукопис святого Письма, який до тепер нам знаний.
Мав бути написаний з початком четвертого століття по Христі.
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Як впізнати правдивих поклонників
в час кінця
1 Могуча світова держава жорстоко переслідує
маленьку, беззазахисну групу людей. Ці люди залишаються неушкодженими, їх навіть стає більше, але це відбувається не завдяки їх власній силі, а завдяки тому, що вони цінні в очах Бога Єгови. Події, що відбулися на початку XX століття,
були передбачені в 7-й голові книги Даниїла. Але
про кого там йде мова? В тій же голові ці люди на
зиваються ―святими Всевишнього‖ Бога Єгови.
Там також повідомляється, що в кінцевому під
сумку вони будуть співправителями в царстві Ме
сії! (Дан.7 :13, 14, 18. 21, 22. 25–27).
2 Як ми дізналися з 11-го розділу книги Даниїла,
північний цар закінчить своє існування після того, як почне загрожувати безпеці духової країни
цих вірних людей (Дан. 11:45; порівняйте Езекиї
ла 38:18–23). Так, Єгова надійно захищає вірних
помазаників. У Псальмі 104:14, 15 говориться:
Єгова карав за них царів: Не торкайтеся до
них….
1. Які незвичайні події повинні були відбутися,
згідно з 7-мим розділом книги Даниїла, з цією маленькою, беззахисною групою людей в наші дні?
2 Як Єгова відноситься до своїх помазаних слуг?
б) Як було б мудро надходити в наш час?
Відомих служителів Єгови несправедливо посади
ли у федеральну в'язницю в Атланті (США, штат
Джорджія).
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Зліва направо: (сидять) А. X. Манміллан, Дт. Ф.
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та І. Дт. Вудвортс.
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