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

МІСІЯ (ЖУРНАЛА)
ЕЙ журнал виходить в тій цілі, щоби помочи людям
пізнати Бога Єгову і Його заміри, як про се научає Біблія. Він містить в собі науку Святого Письма для помочи
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свідків Єгови. Він уможливлює систематичне студіювання Біблії
для всіх своїх читачів і старається о іншу літературу, яко поміч в
таких студіях. Він помішує відповідний матеріал для проповідування через радіо й для інших знарядів публичного научення з
Святого Письма.
Він точно тримається Біблії, яко авторітету своєї науки. Він
цілковито вільний й відділений від усіх партиїв, сект або світських організацій. Він цілковито і безвиїмково стоїть на стороні
царства Бога Єгови під правліням Христа, Його любого Царя.
Він не прибирає догматичної міни, а радше заохочує до вважного
і критичного розсліджування свого змісту в світлі св. Письма.
Він не мішається в жадні суперечности, ані його сторінки не
отворені для персональних справ.

ЩО БОГ создав землю для чоловіка, сотворив совершенного
чоловіка для землі і поставив його на ній; що чоловік добровіРічна передплата
льно переступив Божий закон і був засуджений на смерть; що
Річна передплата в Злучених Державах виносить $ 1,00, в
задля Адамовою гріха всі люди родяться грішниками і без права Канаді й в інших краях $ 1.50; в Великій Британії, Австралії і в
до життя.
Полудневій Африці 7 ш. Передплату в Злучених Державах треба
висилати через почтовнй переказ, експрес ордер, або банковий
ЩО ІСУС стався чоловіком, і чоловік Ісус перетерпів смерть, переказ. В Канаді, Англії, Полудневій Африці і Австралії, передщоби набути викупну ціну для всього роду людського; що Бог плату треба висилати до відділу в тім краю. З інших країв можна
воскресив Ісуса до Божественної природи й вивисшив Його висилати передплату до бюра в Брукліні, але лише через міжнапонад усякі творива й понад усі імена і одягнув Його у всяку родний почтовий переказ.
силу і власть.
Заграничні Бюра
British . . ….…… 34 Craven Terrace. London. V, 2. Encland
ЩО ОРГАНІЗАЦІЯ ЄГОВИ називається Сион, і що Ісус ХрисCanadian ……… . 40 Irwin Avenue, Toronto, Ontario, Canada
тос є Головою її і правильним царем світа; що помазані й вірні
Australasian . 7 Beresford Bond. Strathfied, N. S. W., Australia
послідувателі Ісуса Христа – се діти Сиону, члени Єгової органіSouth African….Boston House. Cape Town, South Africa
зації і Його свідки, котрих задача й привилей є свідкувати про
найвисшість Єгови, голосити про Його замірп взглядом людстПросимо в кождім случаю адресувати на ім’я Товариства
ва, про які научає Біблія, й нести овочі царства всім, що бажають слухати.
(Сей журнал виходить на кількох мовах.)
ЩО СВІТ скінчився й Єгова посадив Господа Ісуса Христа на Для бідних, що не можуть передплатити сей журнал, а щиро
престолі власти, котрий скинув Сатану з неба й зачав установ- бажають його читати, висилаємо даром, єсли о се попросять. Ми
ляти Боже царство на землі.
радісно бажаємо помочи таким потребуючим, але після почтової
регули, вони мусять прислати письменну аплікацію кождого
ЩО ПОМІЧ і благословенства для народів землі можуть при- року.
йти лише через царство Єгови від владою Христа, котре то царс- Увага для передплатників: Посвідку за отриману передплату, чи
тво вже тепер зачалось; що незадовго Господь знищить сатансь- то нову чи то відновлену, ми не висилаємо, хіба що о се попроку організацію і установить справедливість на землі, і що в тім ситься. Змінення адреси для тих, що повідомлять, робимо в
царстві всі, що будуть послушні справедливим законам, будуть протязі одного місяця. Один місяць перед скінченнямся передпривернені і будуть жити вічно на землі.
плати ми висилаємо карточку–повідомлення в журналі.
Yearly subscription prict. S1.00: Canada and foreign. $1.50.
Entered as sekond–class matter July 9. 1924. at the post office at
Brooklyn, N. V., under the Act of Marcd 3. 1879.

СПОМИН
Так далеко як слово Боже показує свідкам Єгови час
на святкування Спомину на 1933 рік припадає на неділю, 9–го квітня, по 6 годині вечора. Повідомлення наперед тут є поміщене, щоби члени “вибраного слуги”
Єгови в усіх частях світа могли приготовитись, щоби
разом обходити се свято. Товариство буде вдячним
довідатись о число учасників. Скоро на спомині, зборові секретарі повідомлять головну кватиру в Бруклині о число учасників. Піонери в сім краю і зборові
браття повинні посилати свої рапорти до Бруклину.
Браття в чужих краях повинні рапортувати до відділу
під чиїм доглядом вони працюють. Браття в краях де
нема відділу повинні рапортовати до головної кватири
в Бруклині.

доправити літературу до того краю, і в многих случаях
вона є сконфіскована. Ми щиро просимо всіх братів
страхуватись від такого практиковання. Єсли ви бажаєте, щоб якась одиниця в другім краю мала літературу в якійсь мові, просимо прислати до нас замовлення разом з заміткою до головної кватири в Бруклині,
або до відділу у вашім краю, щоб ваше замовлення
могло бути властиво виконане. В кождім краю, де є
відділ, є на складі багато літератури в різних мовах, і є
ліпше, щоб той відділ виконав замовлення тим людям,
котрі мешкають в тім краю.
РАДІО ПРОГРАМИ

3 станції WBBR, 230.6 ш. 1300 kL. Вгоокlyn, N. Y.
Повідомляє
всіх читачів Вартової Башти в радіові
ПОСИЛАННЯ ЛІТЕРАТУРИ ДО ЧУЖИХ КРАЇВ
околиці Ню Йорку, що на 1933 рік українські програДекотрі з братів в Сполучених Державах і в інших ми будуть надавані через станцію WBBR, 230.6 ш. 1300
краях думають, що се є властивим посилати літерату- kL. Вгоокlyn, N. Y. що першої пятниці в місяцю. Час
ру від себе до партій в других краях. Се є дуже неро- буде під 7:30 до 8:00. Розказуйте про се людях і сусідам,
зумним, тому що се спричиняє много трудностей, щоб щоби вони могли почути новину царства Божого.
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БАЖАНИЙ ДІМ ЄГОВИ
“Одного в Господа прошу, одного тілько бажаю: жити в домі Господнім поки життя мого, щоб дивитись на
благость Господню і служити в храмі Його”. – Псальма 27:4

ЧАСТЬ 6
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ААВА була принята і признана Єговою, та не
тому, що вона була облудницею, але тому, що
вона мала віру в Бога і служила Йому, і тому вона схоронена. “Вірою Раава блудниця не згинула
з невірними, прийнявши підглядників з миром”.
(Жидів 11:31) “Так само і Раава блудниця хіба не
з діл оправдалась, прийнявши посланців і вивівши їх іншою дорогою?” (Якова 2:25) Се була її
віра, звязана з її роботою із посвячення до Бога,
що запровадила її до схоронення.
37 Третьою жінкою є Рут моабитянка, котра віддалась за Бооза і породила сина Обида, котрий
був отцем Ессея;а восьмий син Ессея, і без сумніву останній, був Давид, котрого Бог помазав над
Ізраїлем, і котрий головно представляв Ісуса
Христа, Царя над царями. Сі факти тут є гідні до
застановленняся, тому що Бог не схоронив сих
жінок задля так званого “виробленого характера”, але тому, що вони указали свою любов до
Нього і через їх віру показали діла.
38 Мабуть Салмон породив Бооза в Вефлеємі,
тому що те місто Салмон отримав яко насліддє і
був знаний як отець Вефлеєму. (1 Паралипоменон 2:51,54) Салмон мабуть був вже старший віком коли він оженився з Раавою; і Бооз народився в пізнім віку від Салмона. Отже як здається то нема причини заключати, що в тім родоводі бракує кулка (звязку) між Обидом а Ессейом.
ДІМ ЄГОВИ
39 Книга Рути возвеличує вагу Єгового ім’я. Се
є дальшим доказом, що від часу Авраама замір
Єгови збудувати головну організацію поступав
славним кроком вперед. Спевістю, що Сатана
старався перешкодити кождому кроку, і без сумніву думав, що він успішно перешкаджав в Божих замірах. Бог позволив Сатані йти його злою
дорогою і думати, що він зможе перешкодити Божому замірі вивисти насіння і царство, котре б
знищило Сатану і його організацію. Се є вельми
інтересно слідити за розвойом кождого кроку
Єгового заміру, котрий провадить до помазання
царя Давида, котрий представляв Ісуса Христа,

Царя царів.
40 Авраам замешкував в Халдеї, на схід від Єфрату, але, почувши приказ Бога Єгови, щоби перебратись до незнаного краю, він послухав сього
приказу. Перебрівши через води Єфрату, він подорожував на полудень до Канаану, де Бог післав
його. Хотя й Єгова обіцяв сина Авраамові, “насіння в котрому всі народи землі будуть благословенні”, однак те обіцяне насіння, як здавалось, мало упасти, тому що Авраам і Сара були
обидвої застарі родити діти. Однак Авраамова
віра в Бога була сильна, і коли він був около сто
років віку, Бог нагородив його віру і Сара породила Ісаака, котрий був прообразом на Христа
Царя. (Римлян 4:19) Авраам представляв Єгову;
Сара його жена представляла Божу організацію; і
Ісаак був типом Божого возлюбленого сина, Ісуса
Христа, а народження Ісаака було прообразом
часу радости, коли царство мало прийти. (Галат
4:24–31; Ісаії 54:1–8) Божа царська обітниця була
дана синові Ісаака Якові через чудесне вмішанняся Бога Єгови. Яків був отцем Юди, голови
покоління, котрому обітниця була дана відносно
царя, котрий мав володіти світом, (1 Мойсея
49:10) Юда стався отцем Перези через Тамару,
його невістку, серед таких обставин котрі критики Біблії називають безчесними. Се ясно показує,
що Єгова так покермував обставинами, серед
котрих Переза вродився, що він стався кілком
(звязком) в родоводі, котрий провадив до царя.
Книга Рути зачинає тут родовід і веде звідси аж
до Давида.
41 Сей факт, що в сім родоводі книги Рути не
згадується про міжпосередні генерації, показує,
що кождий чоловік згаданий там жив много літ
нім він породив сина згаданого в родоводі. Се
показує, що там були постійні трудности підтримувати царську лінію. Єгова дав своє слово,
що Оправдатель вийде з покоління Юдиного,
отже тому Сатана старався перешкодити в родоводі того покоління. В ріжних інтервалах часу
здавалось, що неначе слово Боже не сповниться, і
в кождім часі Єгова приходив з помічю, як се
показано з книзі Рути. Слово Єгови й ім’я оста35
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точно побідять, і нема сили, щоби успішно перешкодила сьому.
42 У всіх сих століттях Єгова поступав після своєї волі і замірів, щоби збудувати свій дім або столицю своєї організації, у котрій Він замешкає
урядово через Ісуса Христа, котрого Він помазав
на Голову її. Він нікого не змушує входити в свій
дім. Він навіть нікого не запрошує входитн в свій
дім, аж поки хтось не покаже перше правдивого
бажання се вчинити, і тоді урочисто згодиться
чинити Його волю. І по тій причині Він велів свойому пророкові писати: “Одного в Господа прошу, одного тілько бажаю: Жити в домі Господнім
поки життя мого, щоб дивитись на благость Господню і служити в храмі Його”. – Псальма 27:4
43 Рут мала се щире бажання висказане словами
псальміста, і тому вона сильно постановила стати
по стороні Єгови, коли вона заявила Ноемі, що
Єгова буде її все Богом. Вона доказала свою любов до Єгови через пильне служения Йому. Без
сумніву, що там були в Ізраїлі й такі, котрі бажали недопустити Руту до покоління юдиного, і нині
є також такі, котрі признають, що вони є в угоді з
Богом, але котрі бажали б не допустити до Його
дому і до Його служби тих, що були приведені до
Його служби в сих останніх днях. “Близший родич” кляса виконує сю саму річ. Вони не люблять
Бога, і Він не схоронить їх.

Бруклин, Н. Й.

44 Через обидві книжки Рути і Естери Бог Єгова
показав ясно, що Він єдиний вибирає тих, що будуть членами Його царського дому. Він зробив
натиск на факт, що Він не вибирає чоловіків й
жінок задля їх поверховної краси, ані задля їх солодкого і прекрасного характеру, або задля їх особистої вартости. Він запрошує до свого дому лише
тих, що мають правдиву і стійку віру в Нього,
таку як показав Авраам. Запрошені Ним мусять
затримати свою невинність взглядом Нього, і то
серед трудних обставин. Він вибирає і признає
тих, котрі з несамолюбства бажають вірно служити в Його ім’я. Серед усяких проб і горя, які вони
переходять, коли вони подорожують до царства, і
котрі приходять на них задля опозиції зі сторони
Сатани й його агентів, Єгова ясно показує, що хто
буде дальше любити Його, того Він схоронить.
(Псальма 145:20) Ся велика лекція головно є показана в книзі Естери і Рути.
45 Ісус Христос тепер вивисшений до найвисшого місця в Божім домі, і є Головою Його всес
вітної організації. Своїх помазанників, котрі є
вірні Йому, Єгова прийме до свого дому, де вони
будуть жити по віки й будуть оглядати неописану
красоту Єгови, і будуть вічно вчитися від Нього, і
через безконечні віки співати пісню для Його слави.

(Докінчення)

“СПОВНЕННЯ ВРЕМЕН”
“Щоб у порядкуванню сповнення времен зібрати все в Христі, те, що на небесах, і те, що на землі”.
– Ефесян 1:10
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ГОВА ясно показує свойому останку, що Він є
Найвисшим; що Його слово є абсолютна
правда і ніколи не зміняється; що Його ім’я стоїть
за всім, що є правдиве, і що вершок розвою Його
замірів тепер прийшов до найвисшости, коли то
всі мусять бути повідомлені, що Він є Всемогучий
Бог. “Вірний слуга” кляса, котрим є останок, бачить і оціняє сі великі правди і з відвагою поступає вперед виконуючи роботу, яку Господь припоручнв йому.
2 Повисший текст, написаний через апостола
Павла, під керовництвом Господнім, є вкоротці
пояснений в книжці “Світло”, на стороні 179,
(англійського видання), але здається, що “Вартова Башта” пояснить сей предмет трохи ширше.
Через многі роки щирі дослідники Біблії мильно
розуміли й пристусовувалн сей текст; і се дальше
доказує, що жадний чоловік не може пояснити
Писання, але що Господь об’являє свої заміри у
своїм часі й в свій спосіб. Через якийсь час повисше наведені слова апостола були товмачені як
слідує: Що “у порядкуванню сповнення времен”

значить період з початку тисячліття царювання
Христа котрий сягає аж в будучі віки; що слово
“зібрати” відноситься до привернення роду людського в часі царювання Ісуса Христа, коли то всі
будуть привидені в одну гармонійну родину, разом із іншими сотворіннями на ріжних планетах;
що слово “все” відноситься до теперішнього безладдя всіх річей, котрі будуть приведені до гармонії з Богом через Христа, і що се все є пояснене
через піраміду Ґезег в Єгипті, у котрій все мусіло
бути в гармонії з верхнім каменем, котрий мав
представляти Ісуса Христа. Та в світлі Богом відкритої правди, від коли Господь прийшов до храму, то повисше заключення не може бути властивим.
3 Понизше подаємо деякі причини, показуючи,
чому повисше заключення не є поперте Писанням: Нема бо Писання, щоби посередньо або безпосередньо показувало, що Бог уживав або буде
коли уживати піраміду Ґізег яко ілюстрацію своїх
замірів або котрої будь части своєї організації.Противно, для всіх ілюстрацій в Писаннях від-
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носно Його організації і Його царства є ужитий
квадрат або куб. Всі річи Єгова мірить чесно.
Дальше, слово “время” ніколи не відноситься до
періоду часу, але відноситься до упорядкування
Божих замірів. Слова апостола не відносяться до
привернення роду людського, що возьме місце
під час тисячліття царювання Христа, тому що
там він про сю справу не говорить. Після перекладу Ротердама, то сей текст звучить такс “Щоб
для управи в сповненню времен зібрати до себе
(під одну голову) все в Христі, те, що на небесах,
і те, що на землі”. Се Бог Єгова, що збирає “всі
річи” під одну голову “у Христі”. Писання не
каже, що Бог збирає всі річи під Христа, але що
Він збирає до себе (Єгови) всі річи, що є у Христі.
У Христі нема нікого крім тих, що є сплоджені
духом Єгови, покликані до царства, котрі були
вірні, і вибрані й приведені до Христа через помазання Богом Єговою.
4 Слова апостола можна в коротці переказати
так: Що царську родину не вибирає ніхто інший
лише Бог Єгова; що така робота вибирання
царського дому занимала певний період часу,
котра то робота в тім періоді часу була під управою волі Божої; що слова, “у порядкованню
сповнення времен” відносяться до адміністрації
роботи, котра мусіла бути виконана коли прийшов час на зібрання разом до Єгови всіх у Христі, щоби вони виконали роботу Єгови припоручену їм. Те “сповнення времен” зачинається від
часу, коли Господь Ісус прийшов до храму Єгови. В тім часі Єгова зібрав до себе вірних, перше
тих, що були в небі, а тоді вірного останка на
землі, в одно тіло в Ісуса Христа, і що всі разом
становлять “вибраного слугу”, над котрим Ісус
Христос є Головою. Ісус Христос вже зачав виконувати заміри Єгови відносно оправдання
Його імени.
5 Для попертя повисшого заключення, що про
нікого окрім помазанників не говориться в тім
тексті, тут будемо застановлятись над текстами
як і над контекстами. Ті слова з тексті виключно
відносяться до вірних у Христі. Ми всегда повинні пам’ятати, що Біблія була написана і дана
Господом для особлившої помочи і користи тих,
що відповіли на поклик до царства, щоби вони
стали звершені в Христі. (2 Тимотея 3:16,17) Те
царство або храм є будівлею Бога Єгови, основним або головним каменем котрої є Ісус Христос. Ті члени тіла є забудовані в будівлі Божій.
(Ефесян 2:20–22; 1 Петра 2:3–10) Світ праведности є то сотворіння під правлінням Христа,
великого невидимого Господа; і перед заложенням того світа праведности Бог Єгова призначив, що з Христом має бути певне число співтоваришів, всі котрі мусять бути “на похвалу славної благодати”, і всіх котрих Єгова зробив
“принятними у своїм Улюбленім”; т. є., в Христі
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Ісусі. (Ефесян 1:4–6) Сі вибрані є найперше відкуплені через кров Ісуса Христа, оправдані і
сплоджені духом, покликані до царства; і потім
вони стаються спеціяльними реціпієнтами
(отримувачами) Божих ласк. Для обдарованих
ласкою Бог відкриває тайну своєї волі після свойого заміру й своєї вподоби. (Ефесян 1:7–9) Ся
робота приготовлення царського дому зачинається від Ісуса Христа і апостолів і продовжається аж до приходу Господа Ісуса до храму Єгови, і
в назначений час Єговою вони є зібрані разом у
Христі Ісусі. Тих померших, що були вірні аж до
смерти Господу Богу, Він збудив із смерти, а всіх
вірних на землі в той час, котрі виконували волю Божу, Він зібрав до Господа. Ніхто інший не є
зібраний разом лише ті, що є в Христі, котрі яко
нове сотворіння, були покликані й вибрані, і
котрі є тепер помазані Господом Богом. На се
робиться натиск словами тексту, а іменно, “все в
Христі, те, що на небесах, і те, що на землі”.
ПОВНИЙ ЧАС
6 Се зібрання разом після тексту бере місце в
“сповненню времен”, а не скорше. Що ж тоді
означують слова “сповнення времен”? Ісус всякого часу кермувався волею Божою. Слова пророка є слова Ісуса, коли Він сказав: “Чинити волю твою, мій Боже, моя радість: і закон твій в
глубині серця мого. Я звістив про справедливість у великому зборі; уст моїх не спиняв я –
Господи, ти про се знаєш”. (Псальма 40:8,9) Ісус
прийшов на землю, щоби нести свідоцтво правди
для оправдання ім’я свого Отця. Ворог переслідував Ісуса аж до смерти; і коли Єгова підніс
Його зі смерти і вивисшив Його до найвисшого
місця в небі, то без сумніву Ісус тоді бажав зараз
зачати роботу оправдання імени свого Отця, але
в гармонії з волею Єгови Він сказав: “Дні мої в
руках твоїх; вирятуй мене з рук ворога мого і від
гонителів моїх! Господи, не допусти сорому на
мене, бо я призвав тебе на,поміч! Побий соромом
беззаконних, нехай в пеклі німіють! Заціпи уста
брехливі, що в гордості і зневазі верзять мерзоту
проти праведника!” – Псальма 31:15,17,18
7 Тоді ще не був прийшов час для Єгови вислати свого любого сина, щоби Він виконав робо
ту проти ворога, і тому Він сказав до Ісуса:
“Сядь праворуч коло мене, доки не положу ворогів твоїх підніжком тобі в ноги!” (Псальма
110:1) Се був довгий час по тім, коли Павло написав лист до Ефесян. Павло був вповні повідомлений о факті, що Ісус мусів чекати аж до Єгового назначеного часу; отже він навів слова
псальміста, а іменно: “Він же, принісши одну
жертву за гріхи, сів на завсігди по правиці Бога,
дожидаючи далій, доки положаться вороги Його
підніжком ніг Його”. – Жидів 10:12,13
8 Позаяк робота оправдання імени Єгови є най-
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важнішою річчю, то “сповнення времен” мусить
указувати на час, коли Єгова пішле свого любого сина, щоб Він виразно виступив проти ворога,
котрий то факт є знаний через слова псальміста:
“Жезло сили твоєї пришле Господь із Сиона;
царюй серед ворогів твоїх!” (Псальма 110:2)
Многі інші Писання, і всі факти, показують, що
конець часу ожидання прийшов в році 1914 і
тому слова апостола не могли відноситися перед
тією датою. Слова написані Павлом показують,
що “сповнення времен” відноситься до 1918 року, тому що сей час є назначений через факти і
Писання для зібрання всіх “у Христі”, і що зачалось від приходу Ісуса Христа до храму Бога
Єгови.
9 Ще є інші тексти, що попирають слова: “І ангел, котрого, я бачив, що стояв на морі і на землі,
зняв руку свою до неба, і поклявся Живучим по
вічні віки, котрий створив небо, і що в ньому, та
землю, і що на ній, та море, і що в ньому: Що
вже не буде часу”. –Одкриття 10:5,6.
10 Інші переклади помагають вияснити сей
текст: “Опізнення вже більше не буде”. (А.П.В.)
Се значить, що прийшов час Єгови посадити
свого любого сина на своїм престолі і післати
Його виконати приписану Йому роботу, і що вже
більше не буде опізнення. Сей час зачався в 1914
році; але що в сім тексті говориться про час відносно зібрання тих, що “у Христі”, тому він більше відноситься до 1918 року. Прийшов час для
святих таких як Павло, котрий спав сном смерти і котрий після повисшого тексту “спочивав
коротку хвилю” і був пробуджений зі смерти. –
(Одкриття 6:1–1) Сі святі є збуджені й зібрані разом до Бога в небі, а потім наступило зібрання
вірного останка на землі у Христі до Бога.
11 Ісус Христос мусів перше викинути Сатану з
неба на землю нім Його ворог міг статися підніжжєм Його. Війна в небі зачалась в 1914 році і
наслідок був, що Сатана був скинутий з неба на
землю. Прийшов час для Володаря “вийти з
Вефлеєму” і зібрати вірних і кормити їх після
волі Божої. “І ти, Бетлеєме – ти, Ефрато, хоч ти
малий між тисячами в Юдеї, але з тебе вийде
мені Той, що має бути Володарем ув Ізраїлі, а
його народини – від початків, від днів вічності.
Тим же то він полишить їх (у зневазі), аж породить та, що має породити, а тоді вернеться до
синів Ізраїля і останок братів їх”. (Михея 5:2,3)
Ісус кормить своїх вірних силою Єгови, і сей
покарм зібрав їх разом, котре то зібрання Павло
каже взяло місце з приходом Ісуса. Христа у
храм Єгови. (2 Солунян 2:1) Кормлення Його
народу означувало, що Він дав їм вирозуміння
слова Божого, т. є., життя–даючу і життя–підтримуючу духову поживу; і факти показують, що
се Господь зробив головно по 1918 році.
ТАЙНА БОЖА
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12 Павло, задля позиції приписаної йому в Божій роботі, отримав видіння, котрого він не мав
права відкрити; і се він заявив в 2 Коринтян 12:
4 Інші не отримали такого видіння. Відносно
“сповнення времен” апостол каже: “Об’явивши
нам тайну волі своєї по благоволенню своєму,
котру перше постановив у собі”. (Ефесян 1:9) Та
час мусів прийти, коли Бог мав відкрити свою
тайну іншим членам своєї вибраної громади.
Слова Ісуса назначують той час, коли Він ска
зав: “Тільки в дні голосу семого ангела коли буде трубити, скінчиться і тайна Божа, як благовістив слугам своїм пророкам”. (Одкриття 10:7)
Се “скінчення тайни Божої” настане по проголошенню, що “вже не буде часу”. Ся “тайна Божа”
ясно відноситься до відкриття помазанникам
Його замірів, котрі Він постановив у собі, як се
Павло заявив, і котрі Він відкрив Павлові і котрі
у своїм часі Він відкриє всім дітям своєї орґанізації в назначенім часі, котрий то час мав прийти тоді, коли вони були зібрані разом до храму і
помазані. Факти показують, що по 1918 році, а
головно в 1919 році Бог зачав відкривати свої
заміри, котрі до того часу були тайною. Між великими річами, які були тайною а опісля були
відкриті, були слідуючі: Значіння Його ім’я; чому Він позволив зло на землі; Його організація і
організація ворога; і многі інші глибокі і життя–підтримуючі правди були відкриті Божим помазаним людям в сих часах. За часу сих вірних
одиниць прийшов конець світа, і їм дано зрозуміти сі річи, що давно сповнились. (1 Коринтян
10:11) Від того часу, коли вірні були зібрані до
храму Єгови, від тоді “не мало бути вже опізнення”, коли вони мали отримати вирозуміння тайн
Божих. Се зазначило час, коли Єгова “творив
блискавиці поміш з дощем, і випускає вітри з
запасних сховищ своїх”. – Єремії 10:13
13 Здається, що є дуже мала причина для Писань описувати подрібно, що буде зроблено в часі
царювання Ісуса Христа, тому що Писання є
дані Господом для тих на землі, котрі є в угоді о
царство, для їх потіхи і помочи. Під час Тисячліття царювання будуть інші средства для научення людей землі. Прийшовши перше до заключення, що жертва викупу є найголовнішою
доктриною, ми легко були запроваджені в помилку, що слова в Ефесян 1:10 відносяться до
періоду привернення під час царювання Ісуса
Христа. Але тепер, бачучи, що найголовнішою
річчю є оправдання імени Єгови, і що Його слово й Його ім’я мусять бути вивисшені, ми можемо бачити, що спасення чоловіка є лише припадковою річчю в порівнянню з далеко більшою
роботою оправдання імени Єгови. Жертва викупу не є найважнійша. Розуміється, що вона абсолютно конечна для спасення чоловіка; але
оправдання великого й святого імени Єгови є

Марець, 1933

ВАРТОВА БАШТА

далеко більшою річчю чим усі сотворіння.
“Сповнення времен” сходиться як раз із “тим
днем” і з “днем Єгови”. Се є час, у котрім Єгова
посадив свого царя на своїм престолі і потім
положив в Сионі Головний Угольний Камінь;
отже слова пророка відносяться до того часу:
“Камінь, котрого відкинули будівничі, угольним каменем стався. Від Господа се сталося;
дивно се в очах наших, се день, що сотворив
його Господь; радуймося і веселімся в йому!”
(Псальма 118:22– 24) В сім то періоді часу Єгова
збирає разом своїх вірних і робить їх членами
свойого царського дому.
ДИСПЕНСАЦІЯ
Невластиво ужите слово “диспенсація” (в
англійській Біблії) запровадило студентів Біблії
до дуже мильного вирозуміння тексту в Ефесян
1:10. В дійсности нема розумної причини ані
авторітету після Писання пристосовувати слово “диспенсація” до міри часу. Слово “диспенсація” значить “служення, економія, управління”. У кождім із слідуючих текстів те слово є
ужите так. Апостол відноситься до себе яко такий, що мав спеціяльне служення до виконання: “Благаю ж оце вас я, вязник у Господі, ходити достойно поклику, яким вас покликано, з
усякою смирнотою й тихостю, з довготерпеливістю, терплячи один одного в любови, стараючись держати єдиненнє духа в мирному союзі.
Одно тіло й один дух, яко ж і покликані в одній
надїї вашого покликання; один Господь, одна
віра, одно хрещеннє, один Бог і Отець усіх, що
над усіма й через усіх і в усіх вас. Кожному ж з
нас дана благодать по мірі даровання Христового. Тим же глаголе: Зійшовши на висоту,
полонив єси полонь, і дав дари людям”. – Ефесян 3:1–8
15 Кождому помазаному святим духом є припоручено голосити євангелию. (Ісаії 61:1,2) Окрім сього, Павло мав спеціальне припоручення
нести вість царства до поганів, і Господь дав
йому більше об’явлення Писання чим другим
апостолам. Се показує, що Павло не взяв місця
невірного Юди, але противно, він був спеціально вибраний Господом для сеї особлившої роботи.
16 У 1 Коринтян 9:16,17 він також говорить
про те особливше служення, яке було положене
на нього. Ясніше вирозуміння сього тексту
можна дістати із перекладу Діаглота: “Коли бо
благовіствую, нема мені слави, примус бо на
мені лежить, і горе мені, коли не благовіствую!
Коли бо роблю се з охотою, маю нагороду; коли
ж проти волі, то роблю службу, звірену мені.
За що ж мені нагорода? (За те), що благовіст14

39

вуючи без користі, подаю благовістє Христове
так, щоб не надуживати моєї власті в благовістю”.
17 Петро спеціально був назначений нести сю
вість до жидів, а Павло був назначений нести
сю саму вість до поган. “Ні, противно, зрозумівши, що звірено мені благовістє необрізання,
яко ж Петрові обрізання: (Хто бо допоміг Петрові до апостольства обрізання, допоміг і мені
між поганами)”. (Галат 2:7,8) Се ясно указує,
що Господь дав Павлові спеціальну роботу у
виконання Його замірів; отже диспензацію
припоручену йому. До Колосян він писав: “Котрої став я слугою по доморядництву Божому,
даному мені про вас, щоб сповнити слово Боже”. (1:25) Будучи признаним слугою Господом,
то певно, що Павло не взяв на себе сього служення, але що воно було дане йому Господом.
Апостол говорить про “мою вість”, але спевністю що він не розумів, що ся євангелия належала до нього; а що Бог через Христа припоручив
йому сю спеціальну вість. “В день, коли судитиме Бог тайни людські, по благовістю моєму,
через Ісуса Христа”. – Римлян 2:16
18 Слідуючий текст дальше показує, що Павло
мав спеціальну власть проповідувати поганам і
що сим він виконав своє служення: “Явив же
часу свого слово своє проповіданнєм, котре мені поручено по повелінню Спасителя нашого,
Бога”. (Тита 1:3) “Вам бо, поганам, глаголю,
наскільки я апостол поганам: Службу мою
прославляю”. (Римлян 11:13) “Щоб бути мені
служителем Ісус–Христовим між поганами,
свято проповідуючи благовістє Боже, щоб приношеннє від поган було приятне і освящене
Духом святим. Маю оце похвалу через Христа
Ісуса в Божих речах. Не смію бо глаголати про
таке, чого не вдіяв Христос через мене на послух поган, словом і ділом”. – Римлян 15:16–18
19 В слідуючих текстах те саме слово котре є
переложене на “диспензація”, є також переложене на “доморядство”, що доказує, що “диспензація” і доморядство є та сама річ. “Треба бо
єпископу без пороку бути, яко Божому доморядникові”. (Тита 1:7) “Кождий, яко ж приняв дар,
так ним нехай служить один одному, як добрі
доморядники всякої благодати Божої”. (1 Петра
4:10) У приповісті про приставника, яку сказав
Ісус (Луки 16:1–12), те саме грецьке слово є переложене на “приставника”, отже Павло був
переложив на “диспенсація”. В Луки 12:42 є
написано: ‘Рече ж Господь: Хто єсть вірний і
розумний дворецький, що поставить його пан
над челяддю своєю, видавати у пору визначену
харч?” Слово тут “дворецький” є те саме, що в
повисшім тексті “диспензсція”. Се показує, що
упорядковання або дворецтво належить колек-
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тивно до останка, котрому є припоручена особливша робота.
20 Коли Павло закінчив свою працю, він написав до Тимотея: “Боротьбою доброю я боровся,
дорогу скінчив, віри додержав”. (2 Тимотея 4:7)
Під сими словами він ясно розумів, що спеціальне служення, або доморядництво або робота, котра була положена на нього, він вірно
сповнив. Тут нема причини заключати, що
Павло сими словами доказав, що він побідив і
що він був готовий до неба, як се звичайно розуміють. Без сумніву що він був побідником,
але не про се він тут говорить. Він скінчив свою
роботу, котру Господь припоручив йому, і він
розумів сей факт; і знаючи, що він був вірний
до свого доморядниства або служення, він також знав, що Господь нагородить його у своїм
часі.
ДЕНЬ ЄГОВИ
21 Єгова постановив в собі, що Він оправдає
своє святе ім’я і покаже всім сотворінням, що
Він є Всемогучий Бог; що для виконання своїх
замірів Він постарається о царство, котре то
царство Він дасть свому любому синові, Ісусу
Христу, і що в тім царстві будуть лише ті, що є
в Христі; і що коли прийде Його властивий час,
тоді Єгова “збере все в Христі, те що на небесах,
і те, що на землі”. Се показує, що “диспензація”
або “служення” згадане тут, се робота Божа,
котру Він виконує через свого любого сина Ісуса Христа. Слова “сповнення времен”, ужиті в
листі до Ефесян 1:10, означують те саме, що
“день Єгови” або “той день”, як сей вираз ужитий в Старім Завіті. В сей то “день Єгови” Він
йде, щоби віддати честь і оправдати своє власне
ім’я. Він посадив свого любого сина на своїй
святій горі Сион і тоді вислав Його царювати, і
сим чином Він шле свою славу до свого храму,
т. є., до тих, що є в Христі. (2 Коринтян 6:16–18;
Езекиїла 43:2) В тім часі сповнилися Його слова: “Зберуть мені праведних моїх, що над жертвою приняли завіт мій”. (Псальма 50:5) До тих,
що є зібрані в Христі, Він каже: “Встань, заясній, Єрусалиме; зійшло бо світло твоє, і слава
Господа зійшла над тобою”. – Ісаії 60:1,2
22 Коли Всемогучий відкрив себе як Єгова, і
дав пізнати своє ім’я, тоді Він дав зрозуміти, що
Його ім’я значить, “Я той, що єсть”. (2 Мойсея
6:3–6) Апостол каже: “По благоволению своєму,
котре перше постановив у собі”. Отже коли
прийде повний час для Єгови, т. є., “сповнення
времен”, тоді Він приведе всі річи до єдности з
собою. Та найважніша справа зі всіх є оправдання Єгового слова й ім’я, а не привернення
роду людського. Нім привернення буде виконане, то всі творива будуть знати, що Єгова є
Всемогучий і єдиний правдивий Бог. Дальше,
коли реституція роду людського буде скінчена,
тоді ніхто з людей не буде у Христі; і коли апос-
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тол згадує тут про зібрання разом тих, що у
Христі, то він не міг відноситися до реституційної кляси. Дальше привернення роду людського не оправдає імени Єгови, як се Писання подає. Отже ясним є, що “Упорядкуванню сповнення времен” значить, що Бог Єгова у своїм
часі кермуватиме своїми справами через свого
Головного Чиновника Ісуса Христа, і що в сім
упорядкованню Він збере разом тих, що є в небі
у Христі, і тих, що є на землі у Христі, і ся то
земська кляса становить останок. Ся робота
була наперед призначена через Єгову, як Павло
се зазначив, і зібрання разом всіх у Христі є для
тієї цілі, щоби вони мали часть в оправданню
імени Єгови. Се дальше можна доказати через
текст: “У тому, в котрому й ми наслідниками
зробилися, бувши наперед призначені по задуму Того, хто чинить усе по раді волі своєї, щоб
ми, котрі перше вповали на Христа, були на
хваленнє слави Його”. – Ефесян 1:11,12
23 Єгова спричинив, що Його жена, т. є., Його
організація, хотя й через довгий час була неплідна і наче опущена, тепер породила царство і
розпорядила своїм домом і народила своїх дітей; і всіх тих, що народились яко діти Божі через Його організацію, Він освітчує і навчає. “Діти твої навчатиме сам Господь, і великий мир і
гаразд буде проміж синами твоїми”. (Ісаії 54:13)
Ніде інде лише в листі до Ефесян 1:10 знаходяться слова: “У порядкуванню, сповнення
времен.” Отже виходить, що Господь спеціально просвітив Павла відносно своєї тайни, але не
позволив Павлові виразно говорити про ню; і
тому сього текста не можна було зрозуміти і
оцінити, аж Господь прийшов до храму Єгови і
зібрав всю клясу храму, розпорядження котрої
то роботи виконує самий Єгова через Ісуса
Христа.
ЦІЛЬ
Се властиве вирозуміння тексту дальше попирає факт, що помазанники є зібрані не лише
тому, щоби дати їм вхід до неба, але і тому, щоби вони отримали ласку від Єгови. І тому каже
апостол: “Наперед призначивши нас на всиновлення собі через Ісуса Христа, по благоволенню
хотіння свого, на похвалу славної благодати
своєї, котрою обдарував нас в своїм Улюбленім”. (Ефесян 1:5,6) Многі упали у великий
блуд, віруючи, що Бог дає спеціяльне знання
правди тим, що наслідили якісь особливші
прикмети, і що тому вони є відповідні до
царства небесного. Таке мильне поняття принесло замішання між тими, що посвятилися
Богу. Бог Єгова зробив так, щоби люди могли
пізнати правду, і ті, що прийшли до Нього в
назначений спосіб, Він сплодив їх і покликав їх
до царства; але лише ті, що несамолюбно і вірно служать Йому, ті є приняті до Його організації й помазані й зроблені частю Його царського
24
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дому. Щоби привести сплоджених з духа до сеї точки звершення, то Господь постарався о певних одиниць для їх інструкції і збудовання, яко ж бо написано: “І Він настановив інших апостолами, а
інших пророками, а інших благовістниками, а інших пастирями та учителями, на звершеннє святих, на діло служення, на збудуваннє тіла Христового, доки дійдемо всі до зєднання віри і познання
сина Божого, до чоловіка звершеного, до міри зросту сповнення Христового”. (Ефесян 4:11–13) Се
дальше попирає заключення, що “сповнення времен” відноситься до часу, коли покликані до царства прийдуть до зросту, т. є., до повної єдности в
Христі, як на небі так і на землі, отже коли всі служитимуть несамолюбно Єгові й Його царству.
25 Сього то вірного слугу клясу Єгова взяв з між
людей для “свого імя”. Вони є покликані й вибрані
щоб звіщати чесноти Господа Бога, а не для прославлення якого будь сотворіння. (Дії ап. 15:14; 1
Петра 2:9,10) В сей день Єгова вельми обдарив
ласкою свого останка знанням о собі і о своїх замірах, яко ж сказано: ‘Котру нам ножив нам у всякій
премудрості і розумі”. (Ефесян 1:8) Він припоручив
останкові свідоцтво Ісуса Христа і приказав, щоб
вони доручували се свідоцтво. (Одкриття 12:17)
Отже докази є надто великі, що ціль Єгови в зібранню “всіх у Христі” є, щоби вони мали часть в
роботі оправдання імени Його. Єгова має роботу
до виконання в сім часі, і Він з ласки своєї дав останкові мати часть в сій роботі. Він ясно визначив
для них роботу і сказав їм йти між людей, доручуючи повідомлення людям і потішати тих, що сумують, щоб Його святе ім’я було знане. Се Він робить
тому, щоби ніхто не мав вимівки, що він не знав,
що Єгова є Богом. Отже робота останка не є жадна
пропаганда, ані торговля книжок, але робота, до
якої Єгова приготовив їх і назначив час. Тож
“сповнення времен” не відноситься до періоду реституції під час царювання Ісуса Христа, але відноситься до короткого періоду часу від приходу Ісуса
Христа і перебрання Його сили до царювання, аж
поки ім’я Єгови буде оправдане в Армагедоні. Самий Єгова упорядковує справами в сім часі, у котрім відбудеться Армагедон; і по тій причині ся велика боротьба є названа “війна в день той великий
Бога Вседержителя”.
26 Єгова є у своїм святім храмі, представлений
через свого любого сина Ісуса Христа, Голову храму, Його слава сияє в Його організації. Отже виходить, що кождий член храму буде в цілковитій гармонії з Господом і з роботою, яку Він тепер виконує на землі. Се не є чоловіча робота, але Божа робота, і Бог Єгова є великим Управителем її; і по тій
причині се є “упорядкування сповнення времен”.
Ісус Христос, Голова кляси храму, розказує, що
має бути зроблено через членів храму, отже виходить, що кождий в храмі буде звіщати про чесноти
Єгови. (Псальма 29:9) Божі помазані люди тепер на
землі, т. є., останок, становлять часть “слуги”, і
кождий член його мусить бути в гармонії і під ке-
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ровництвом Господа.
27 В коротці, слова в Ефесян 1:10 означують се:
Що “сповнення времен” відноситься до церкви
потім, як Господь Ісус прийшов до свого храму; що
всі у Христі є зібрані разом до Господа; що вірні
померші святі є збуджені й зібрані в небі; і що вірний останок є зібраний до Христа на. землі; що
прийшов день Єгови і час, щоб Його ім’я було знане і оправдане і мало властиве місце між усіма сотворіннями; що Єгова оправдає своє велике і святе
ім’я і тому “упорядкування” є в руках самого Єгови; що зараз перед оправданням свого ім’я Він висилає всіх у Христі давати повідомлення, що Він
вскорі оправдає своє ім’я; і що упорядковання сієї
роботи принесе славу і честь Всевишньому. Отже
останок може ясно бачити, що їм дозволено бути на
землі в найбільше відповіднім часі, і тому се є найбільша ласка і найважніша річ, що вони мають
тепер часть в проголошенню ім’я й царства Предвічного Царя.
ПИТАННЯ ДО СТУДІЇ
§ 1 Яку важну правду відносно себе, свого слова і своїх замірів Єгова відкривав свойому останку?
§ 2,3 Поясни, чому навіть щирі студенти Писання не могли
зрозуміти сього тексту під розвагою. Як розуміли до недавна
сей текст? Подай причину, чому се заключення не є попер-

те Писанням?
§ 4,5 Поясни вкоротці значіння слів апостола. Які важні правди можна тепер ясно бачити і котрі попирають
се заключення?
§ 6–9 Що значить вираз “сповнення времен”? Покажи, що Писання і факти показують, що се є властиве
значіння виразу. Яке світло Одкриття 10:5,6 видане на
сей текст?
§ 10,11 Покажи, як інші переклади виясняють сей
текст.
§ 12,13 Які є докази, що деякі тайни Божі тепер відкриваються? Поясни, чому поперед мильно розуміли
Ефесян 1:10. Покажи важність науки о викупі і оправданню ім’я Єгови.
§ 11–17 На підставі Писання поясни вираз “диспенсація”.
§ 18–20 Яке дальше попертя знаходимо в словах Ісуса,
Павла і Петра в доказ, що вираз “диспенсація” значить
доморядництво або управління?
§ 21 Докажи, що “упорядковання” згадане тут є робота
самого Єгови, через Ісуса Христа.
§ 22,23 Як сей факт, що Всемогучий відкрив себе як
Єгова, доказує, що “сповнення времен” вже прийшло і
що се не відноситься до привернення роду людського?
Який дальший доказ сей текст містить в собі, що він не
може відноситися до реституційної кляси? Як Ісаія
54:13 відноситься до упорядкуваиня, яке мало взяти
місце у “сповненню времен”?
§ 24 Покажи, як се властиве вирозуміння тексту, поперте словами апостола Павла, виясняє справу відносно
упорядкування.
§ 25 Яка є ціль Єгови в тім, що “все у Христі” було
зібране разом? Як Він виконує сю ціль?
§ 26 Як можна пізнати клясу храму на підставі упорядковання часу, способу і цілі згаданої в тім тексті?
§ 27 В коротці, отже, поясни значіння Ефесян 1:10.

ВІКОВІЧНА СИЛА
“Ім’я Господнє – се кріпка тверджа; втече праведник у неї, і він безпечен”. – Приповісті 18:10, А. П. В.

Є

ГОВА об’явив тим, що люблять Його, свій
спосіб їх охорони, на що вони можуть цілковито сполягати. Він також оголосив свій замір,
що Він вповні відплатить беззаконникам. Наслідки будуть такі, що все твориво буде знати, що
Єгова є Всемогучий Бог. Текст вибраний на 1932
рік робить натиск на правду, що всі будуть приведені до пізнання Єгови. Текст же вибраний на
1933 рік є: “Ім’я Єгови – се кріпка тверджа”. Сей
текст є головно дуже важний і потішаючий для
помазаного останка тепер, тому що ми жиємо в
часі, коли Сатана йде війною проти останка із
злим заміром знищити їх. Гог, гетьман армії Сатани, із своїми злими силами окружає останок.
Останок тимчасово замешкує в царстві “християнства” і тепер злі сили Сатани під проводом
Гога окружили останок зі всіх сторін і сподіються
знищити людей Єгови, котрі тепер жиють на землі. Та Гогові й всім його силам не вдасться виконати сей злий замір. Щоби останок міг отримати
поміч, потіху й заохочення в сім часі великої крізи, то Єгова через свого Улюбленого Головного
Пастира кормить своїх людей відповідною поживою, що значить, що останок є поінформований
відносно їх повної охорони й забезпечення.
ІМ’Я
2 Коли зрозуміємо ріжницю в значінню між іменами даними сотворінню а іменем Сотворителя,
то се поможе нам більше оцінити повисше згаданий текст на сей рік. Слово “ім’я” надане сотворінню через сотворіння є лише титул, під котрим
сотворіння є знане або назване. Але ім’я дане
сотворінню через Сотворителя значить много
більше. Писання показують сю ріжницю. Бог
сотворив польові звірі і піднебесні птиці і привів
їх до Адама і він дав кождому ім’я, через котре
кожде сотворіння було знане, і те ім’я не означувало більше нічого. Рівно ж коли і диття народиться, то чоловік і жінка надають йому ім’я.
Єсли ім’я отця Йоан, а народжена дитина є син,
тоді та дитина може носити ім’я Йоан Йоанів, або
син Йоана. В сей спосіб ім’я Джонсон (Іванович)
брало почин в декотрих народах. Таке ім’я було
лише титулом, під котрим були знані родини.
3 Коли ж Єгова дає ім’я сотворінню, то в тім
імені міститься певне значіння, а не лише яко
средство пізнання його. Напримір, колись жив
чоловік знаний як Аврам, та задля його вірности
до Бога, його імя було змінене на “Авраам”, що
значить, що Бог зробив його отцем многих народів. (1 Мойсея 17:5; 22:17,18) Коли Бог вислав
свого Улюбленого Сина Льогоса на землю, то Він
велів, щоби Його ім’я було “Ісус” тому, що Він є
Спасителем людей. (Маттея 1:21; Луки 1:31–33)

Бог також приказав свому ангелові оголосити,
що Ісус мав називатися “Сином Всевишнього”,
тому що Він є назначений і уповажнений Цар
Єгови, котрий був назначений Головою царства
Єгови, т. є., Його головної організації. Відносно
свого улюбленого сина і значіння Його ім’я, Єгова велів пророкові Ісаії пророкувати, що “дадуть
Йому ім’я: Дивний Порадник … Князь Мира”.
Ось так Його ім’я указує, який уряд Він буде занимати. (Ісаії 9:6,7) Отже Писання відкривають,
що коли Єгова дає ім’я якомусь сотворінню, то те
ім’я має спеціальне значіння.
4 Та ще далеко більше значіння й вагу має ім’я
Сотворителя. Він об’явив себе вірним сотворінням різними іменами, і кожде ім’я має глибоке
значіння. Є написано, що “явивсь (Мойсейові)
ангел Господень ув огнистому поломі із серед куща тернового”, і тоді Єгова заговорив до Мойсея і
сказав йому, що Він вибрав його йти до Єгипту і
визволити Божих людей із рук гнобителів. Мойсей спитав Бога, що він має сказати ізраїльтянам,
єсли вони будуть питати, хто післав його до них.
Мойсей сказав: “Вони скажуть мені: Яке ж ім’я
йому? Що казатиму їм? І промовив Бог до Мойсея: Я ТОЙ, ХТО ЄСТЬ. І рече він: Так промовиш до синів ізрайлевих: СУЩИЙ послав мене
до вас”. (2 Мойсея 3:1–14) Ось так Єгова об’явив
себе Мойсейові, не яко такий, що має почин і котрий може мати конець, але яко СУЩИЙ, себто,
Віковічний, без почину і без кінця, єдине Єство.
Вираз “людське іство” є цілковито невластивий,
тому що чоловік є сотворінням, а не єством. Є
лише одно єство, а се Предвічний Сотворитель.
Сотворитель є єством; а всі сотворені річи є сотворіннями.
5 Предвічний Бог явився Авраамові, Ісаакові і
Якові яко Всемогучий, але Він не був знаний їм
як Єгова. (2 Мойсея 6:2,3) Він об’явився своїм
ім’ям Єгова, кажучи: “Се ім’я моє по віки, і се
моя пам’ять від роду та й до роду”. Ім’я “СУЩИЙ” походить від того самого кореня слова,
що “Єгова”. Знов ім’я “Я ТОЙ, ЩО ЄСТЬ” після
Амереканської Поправленої Версії є переложене:
“Я ЄСЬМ, БО Я ЄСЬМ” або “Я Є, ХТО Є”, або
“Я БУДУ ТОЙ, ЩО БУДУ”. Його ім’я “Єгова”
означує Його ціль відносно Його сотворінь, що є
показано в Його словах до Мойсея відносно ізраїльтян, а іменно, “ВИВЕДУ вас ... і ПРОСТЯГНУ руку … і ДАМ ласку людям сим”. – 2 Мойсея
13–22
6 Ім’я “Бог” значить Сотворитель; “Всемогучий Бог” значить, що Його сила немає границь;
“Всевишний” значить, що Він є понад усіх; але
коли ім’я “Єгова” є ужите, тоді воно відноситься
до цілі Всемогучого відносно Його сотворінь.
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7 Дуже часто Писання говорять про Всевишнього як про “Єгову сил”, що значить, що Всемогучий Бог успішно побіждає у війні за свій
нарід, проти ворогів. (1 Самуїла 15:2,3; 17:45; 2
Самуїла 5:10; 7:26,27; Псальма 24:10) Єгова, заміривши виконати якусь роботу, вже не відходить від свого заміру і нема сили, котра б могла
успішно встояти в битві проти Всемогучого Бога
у виконанню Його заміру. “Клянучись, говорить
Господь сил: Як я задумав, так воно й буде; як я
призначив, так і станеться. Бо се призначив Господь сил, і хто зможе те відмінити? Рука Його
простягнута, – хто її відверне?” – Ісаії 14:24,27
8 Єгова вибрав Ізраїля яко людей для себе. Він
визволив їх з Єгипту і зробив угоду з ними коло
Синай, провадив їх через пустиню, і тоді сказав
до них: “Коли ж перейдете ви за Йордань, та й
осядетесь у землі, що дає вам в насліддє Господь,
Бог ваш, … тоді ось як має бути: На те врочище,
що вибере Господь, Бог ваш, щоб там святилось
ім’я Його”. (5 Мойсея 12:10,11) Виконуючи сі
заміри, Бог Єгова вибрав місто Єрусалим і велів
збудувати його і в нім святиню, котру Він назвав
своїм ім’ям. Се не було місце лише для молитви,
але Єгова умістив там свій вибраний нарід Ізраїля і запевнив, що всі Його заміри відносно них
сповняться. Упадок ізраїльтян прийшов тому,
що їм бракувало віри в Бога і віри до условин їх
угоди, яку Бог зробив з ними. (Жидів 4:2) Коли
ізраїльтяни були вірні й послушні Богу, то Він
охороняв їх від ворогів і воював за них у бою, і се
Він робив задля свого власного імени, тому що
Він поклав своє ім’я на сім народі. Ізраїльтяни,
будучи Божим типічним народом, і становили
Його типічну організацію на землі, то все, що
сталось із тими людьми, було записано для користи Божих людей на землі, на котрих конець
віку прийшов. (1 Коринтян 10:11) Лекція, яку
отримали позатипічні ізраїльтяни, Божий вибраний нарід, була ся, що замір Єгови відносно
Його людей буде напевно виконаний для всіх
тих, що є в угоді з Ним і є вірні Йому. Добре вирозуміння сієї лекції дає поміч, потіху й надію
для останка. Лише ті, що оціняють ім’я Єгови,
отримають дійсну потіху. Для таких Його ім’я є
й буде сильною твердинею.

ЗЛОБНИЙ ВОРОГ
9 Протягом минувших кількох місяців вороги
Божих людей були дуже активні й злобні. Найголовніший ворог Єгови є Сатана, Диявол, котрий
уживає своїх земських слуг–представителів для
переслідування тих, що є по стороні Єгови. В
минувших часах духовенство головно занималось обчерненням покірних і вірних свідків, що
служили Богу Єгові; та в теперішнім часі вони
не лише занимаються обчерненням сих свідків,
але, разом із сатанськими торговельними аген
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тами і їх помічниками, вони нападають, переслідують і арештують свідків Єгови. Ся злобна
діяльність зі сторони ворога побільшилась значно в сих останніх кількох місяцях. По цілім
“християнстві” а головно в краях Канади і Сполучених Державах, свідки Єгови є арештовані на
підставі фальшивих закидів, що вони переступають торговельні права краю. Сі оскарження і
переслідування вони роблять на тій підставі, що
сі вірні чоловіки й жінки йдуть від дому додому і
провадять інтереса. Чи свідки Єгови дійсно переступають торговельні закони сього краю? Ні,
вони не переступають його в найменшій мірі.
Вони йдуть від дому до дому і проповідують
євангелию Божого царства, так як Єгова приказав їм робити. Але навіть єсли би таким способом проповідування вони й переступали людський закон, то однак сі свідки Єгови роблять добро так довго, як вони роблять те, що Бог Єгова
приказав робити. Закон Єгови є далеко важніший чим чоловічий. Єсли царство прийшло і
Христос зачав своє царювання, то чому Єгова
дозволяє ворогові дальше переслідувати своїх
свідків? Чому вони не проголошують царства
без перешкоди?
ЗАОХОЧЕННЯ
10 Повисші питання часто ставлять тепер послідувателі Ісуса Христа. На сі питання знаходиться відповідь у Писаннях, котра, коли зрозуміти, принесе потіху й заохочення для Божого
останка. Правдивий послідуватель Ісуса Христа
не потребує заохочення до служби Бога Єгови,
але він потребує задоволяючого доказу для себе,
т. є., що він служить дійсно Богу і що він має
признання Всевишнього, і котрий то доказ є
підтримуючою силою, котра помагає йому постійно виконувати його задачу. Великий се привилей для чоловіка, коли він може бути на стороні Бога Єгови. Однак Сатана старається принести обставини такі, щоби спонукати чоловіка
вірити, що Бог покинув його. Отже чоловік потребує постійно кормитися відповідною поживою,
себто тим, що будує його у святій вірі, і котру то
поживу Єгова через головного Пастира Ісуса
Христа тепер достарчає своїм людям. Тому, що
се Бог постарався ласкаво о сю поживу, тому
вона робить їх сильними в Господі і в потузі сили Його. Отже се ясно показує, що кождий член
останка мусить поступати вперед з великою
правдою, яку Єгова відкриває своїм людям від
часу до часу. “Старайся поставити себе вірним
перед Богом”. – 2 Тимотея 2:15
11 Декотрі із фактів, що зміцняють і підтримують свідків Єгови, і котрі мусять бути в пам’яти, є ті: Бог Єгова вибрав собі людей для свого імя. (Дії ап. 15:14) Се значить, що Єгова взяв
собі клясу людей, котрі в назначенім часі Єго-
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вою мусять голосити про Його заміри, тому що
Його ім’я Єгова значить, що Він має замір відносно своїх сотаорінь. Отже останок має виразну
задачу до виконання. Через многі століття Християни розуміли, що Єгова післав Ісуса Христа у
світ умерти, щоби люди, повіривши в Нього,
могли остаточно дістатись до неба. Хотя й се
правда, то однак се не є ціла правда. Бог післав
Ісуса у світ головно бути свідком для імени Всевишнього Єгови, отже щоби Він розказував
правду відносно Божих замірів. (Йоана 18:37)
Єгова назначив Ісуса і помазав Його бути царем
світа. Тоді Єгова зачав вибирати з між людей
світа одиниць, котрі добровільно бажали йти
слідами Ісуса аж до смерти, і сим є дана обітниця, що єсли вони будуть вірно виконувати їх
задачу, то вони будуть учасниками в царстві з
Ісусом Христом. Щоби доказати вірність до сього припоручення, для того певна робота мусіла
бути виконана через тих, що були взяті для Його
імени; а ся робота вимагає від них бути свідками
для Єгови. Їх свідоцтво мусить бути дане в часі,
коли велике питання мало бути полагоджене,
котре то питання є: Хто є Всевишним? Час давати се свідоцтво прийшов тоді, коли Єгова післав
свого царя царювати між ворогами. В той то час
“люди взяті для Його імени” мусять бути охочі
ділати в послушенстві до Божих приказів.
(Псальма 110:2:3) Той час уже прийшов. Він зачався зараз по приході Ісуса Христа до храму
Єгови і зібрання до себе своїх вірних послідувателів. Сі вірні члени останка були приведені до
храму, помазані й назначені яко свідки Єгови.
Тепер вони мусять виконувати сю задачу. Вони є
ті, до котрих Ісус Христос, головний чиновник
Єгови, говорить: “Напишу на ньому ім’я Бога
мого, нового Єрусалиму … і ім’я моє нове”.
(Одкриття 3:12) Се доказує, що на останку Бог
положив своє ім’я. До сеї самої вірної кляси Ісус
каже: “Дам йому камінь білий, а на камені нове
ім’я написане”. (Одкриття 2:17) До сьої самої
кляси Єгова говорить: “І дадуть тобі нове ім’я,
яке уста Господні наречуть”. – Ісаії 62:2
12 Чому Єгова дав вірному останкові нове ім’я,
котре Його уста вирекли і котре то ім’я Ісус називає “ім’я Бога мого і Його організації? Певно
не тому, щоби забрати сю клясу до неба, але щоби поставити їх перед світ, щоби вони голосили
про ім’я Єгови і розказували про Його заміри.
Вони мусять свідкувати, що Єгова є єдиний
правдивий Бог. По тій причині Єгова каже до
них: “Ви свідки у мене, що я–Бог”. Щоби останок міг затримати свою невинність взглядом
Єгови яко Його свідки, то вони мусять вірно
виконувати їх припоручення, і сю вірність вони
мусять указати серед обставин правдивої і рішаючої проби для останка.
13 Хто ж сотворить обставини для такої вели-
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кої проби для свідків Єгови? Се зробить ворог із
тією надією, щоби знищити тих свідків Єгови. “І
розлютився змій на жінку, і пішов провадити
війну з іншими насіння її, що хоронять заповіді
Божі, і мають свідченнє Ісуса Христа”. (Одкриття 12:17) “Змій” в тім тексті представляє Сатану і його організацію. В сім виразі є заключені
обидві части його організації, як видима так і
невидима для людського ока. Реліґія все служила яко заслона, із–за котрої Сатана ошукував і
гнобив людей. Однак найсильніша часть його
видимої організації є торговельний відділ, котрий він збудував і уживає для гноблення й підневолення людей. У сих останних днях релігійні
представителі Сатани, а головно духовенство, не
можучи успішно затримати людей в незнанню
правди і немаючи сили відперти ясних і сильних
аргументів Божого помазаного останка, тому
Сатана накликує до чинности і на поміч їм і інші
части своєї видимої організації. Він спричиняє,
що свідки Єгови є оскаржені за нарушения
світського закону торговлі, тому що вони йдуть
від дому до дому з книжками євангелиї царства і
сим чином голосять вість о царстві. Щоби перешкодити, і, єсли можливо, стримати се голошення євангелиї і щоби знищити свідків Єгови,
Сатана накликує до акції свою орду наймитів,
котрі то люди є без сумління і котрі за щоденний
хліб готові переслідувати, арештувати і знущатись над свідками Єгови. Між сими гнобителями
є заключена поліція, магістрати і міські ради,
котрі виконують прикази їх пана. Сі виконують
прикази Сатани, тому що вони є наймитами, і
вони становлять злучену силу видимої части
диявольської організації. – Езекиїла 30:5
14 Останок мусить пам’ятати, що Бог остеріг
наперед, що Сатана буде старатися знищити їх в
теперішнім часі. Головний агент Сатани, котрий
провадить переслідування проти свідків Єгови, є
Гог. Змова, про яку згадує пророк Єгови в слідуючім тексті є вже сформована і тепер буде виконана. “Бо ось, вороги твої розбуялись, і ненавидники твої підносять голову. Зрадливо змовляються проти народа твого, і нараджуються.
проти тих, що бережеш їх. Кажуть: Ходім, знищимо їх, щоб не були вже народом, щоб ніхто не
згадував більше ім’я Ізраїля! Вони бо радили
раду однодушно, зробили змову проти тебе”.
(Псальма 83:2–5) Се поясняє, чому в царстві
“християнства” свідки Єгови є переслідувані на
сій підставі, що вони переступають торговельний закон краю. Бути занятим постійно в праці
давання свідоцтва про ім’я й заміри Єгови серед
лукавого й жорстокого переслідування, є дійсна
й рішаюча проба для останка. Без знання про
Божі дорогі обітниці і Його підтримуючу силу
вони не могли б встояти в сій пробі. Однак ті, що
отримають остаточне признання Єгови оста
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нуться вірними в сій пробі і затримають свою Його організації і мають часть в проголошенню
невинність взглядом Нього, як напримір Йов замірів Єгови, що Він вилляє свій гнів на ворога.
затримав свою невинність.
Останок не виконує дійсного знищення; але будучи членами “вибраного слуги”, котрий то слу“ПРОТИ НИХ”
га виконує написані присуди, і вони є зачислені
15 Чи Єгова дозволяє на переслідування своїх в сій роботі. Усі члени слуги кляси мають сю
свідків яко пробу, щоби доказати сим чином їх честь. – Псальма 149:9
невинність? Се є одна із причин; але є ще інша і 17 Егуй саме їхав виконувати присуди Божі
далеко важніша причина, і сю то останню при- проти приклонників Баала, т. є., послідувателів
чину останок мусить тримати на увазі всякого диявольської релігії, коли він стрінув Йонадаба.
часу. Прийшов час на оправдання імени Єгови. Тоді Егуй сказав до Йонадаба: “Їдь зо мною, й
Одно із средств для оправдання імени Єгови є приглянься моїй ревності до Господа”, що зназнищення всіх Його ворогів: але нім Він се ви- чило, прийди й подивися, як ревно я виконую
конає, то Він приказав і призначив вірному слузі припоручення яке Єгова дав мені. Йонадаб підати повідомлення ворогові відносно надходячо- шов з Егуйом і був свідком виконанню суду над
го дня знищення. Єгова не ділає проти ворога поклонниками Баала. (2 Царів 10:16) Сі покпотайно. Він вибрав останка, людей для свого лонники Баала представляли всіх тих, що добім’я, доручити се повідомлення ворогові тепер. ровільно ставили себе на стороні Диявола і проНезабаром гіпокритична релігія, гноблюча тор- ти Бога. Егуй проголосив святочне зібрання в
говля й жорстоке правління перестане існувати честь Баала. В той час зібралось множество нана віки. Члени сатанської організації будуть зни- рода в домі Баала. Тоді до церковної служби
щені, але лише тоді, коли вони отримають повне Егуй сказав: “Принесіть одіж (себто, одіж тотожповідомлення о замірі Єгови знищити їх. Боже ности) усім служителям Бааловим”. Се було
слово відкриває, що Він дасть членам сатанської зроблено, і сим чином кождий добровільно покаорганізації відповідну нагоду показати, що вони зав себе, що він є поклонником Диявола. Так і
належать до Сатани ворога. Ісус сказав до своїх тепер Єгова приказує своїм свідкам йти до лювірних послідувателів: “Ви ж самі остерегайтесь: дей і голосити, що Єгова є Бог і про Його заміри,
Видаватимуть бо вас у ради, й по школах будете які Він виконає через своє царство; і ті, що чубиті, і перед воєводи та царі ставлені задля мене, ють се, і тоді переслідують свідків Єгови або
на свідкуваннє їм”. (Марка 13:9) Переказати се противляться їм через їх напрям, сі одягають
звичайною мовою, то се значить, що Господь себе в одежі Диявола і сим дають себе пізнати,
заявив, що вірні свідки будуть арештовані і по що вони належать до диявольської організації і є
судах волочені за поводом духовенства, і що сим проти Бога Єгови. В гармонії з словами Ісуса
чином вірне відданняся Єгові буде становити “вони засвідкували проти себе самих”, і осудили
свідоцтво для членів сатанської організації, кот- себе. Отже через свій напрям ділання вони добрі є відвічальні за таке переслідування. Господь ровільно показують, що вони стали по стороні
так спричинить, що вороги осудять себе самі Сатани і проти Єгови.
через свій мильний напрям. Се вони зроблять по 18 Коли поклонники Баала сим чином дали сетім, як вони отримають повідомлення від Єгови. бе пізнати і були зібрані в дім Диявола, тоді
Отже головна причина, чому Єгова позволяв Егуй приказав своїм людям “йти і вбити кождосвоїм свідкам тепер терпіти переслідування з ру- го з них, щоб ані один не утік”. – 2 Царів 10:23–
ки людей є та, щоби сі гонителі показали себе, 25
що вони належать до сатанської організації і тим 19 Земські представителі Сатани мусять перше
самим, що вони є проти Бога Єгови. Отже дати себе пізнати нім їх остаточне знищення
пам’ятайте сі дві виразні причини задля котрих возьме місце в Армагедоні, і тому їм дано привисі переслідування істнують, а іменно, (1) яко лей дати себе пізнати; і се, що вони тепер робпроба для останка, і (2) щоби дати нагоду людям лять, коли свідки Єгови дають їм свідоцтво. Сі
світа показати свою приналежність до сатансь- вірні свідки Єгови терплять за справедливість і
кої організації і що вони є проти Бога.
за ім’я Єгови. Хотя й такі терпіння і переслідування дають їм нагоду затримати їх невинність
ПРЕДСТАВЛЕНІ В ПРООБРАЗІ
до Бога, однак далеко більша причина для їх
переслідування є, що через їх переслідування
16 Писання ясно доказують, що виконавець противникам Божим дається нагоду, щоб вони
Єгови і Його робота була представлена через показали себе яко вороги Божі перед їх знищенЕгуя і через роботу, яку Егуй виконував в ім’я ням. Се робиться для оправдання імени Єгови, і
Бога Єгови. Він був прообразом на “вибраного в сім останок має часть.
слугу” клясу, а головно на останок, тому що 20 Дальше, хотя й свідки Єгови дають свідоцтво
члени останка є свідками Єгови, належать до
людям і терплять за се, то вони також несуть сві-
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доцтво і людям доброї волі. Ся кляса людей доброї волі була представлена через Йонадаба, і сій
клясі є дана нагода стати по стороні Єгови. Сі
люди доброї волі, кляса Йонадаба, пізнають, що
Єгова є єдиний правдивий Бог і єдина сила, що
може визволити їх із рук їх гнобителів. Господь
Ісус прийшов до храму Єгови щоб чинити суд, і
люди в світі мусять бути поінформовані про сей
факт. Сю інформацію або свідоцтво мусять дати
свідки Єгови, щоби пригноблені мали нагоду
пізнати дорогу втечи, а понад усе пізнати, що
Єгова є їх охороною. “І він, він судитиме весь
світ по правді, і зробить суд над народами по
правоті. І буде Господь пристанню пригнетеному, велике прибіжище під час злиднів і будуть
вповати на тебе, хто знає ім’я твоє; бо ти не опускаєш нікого, хто шукає тебе, Господи”. (Псальма
9:8–10) Пригноблені люди світа терплять і стогнуть задля сього гнету, і Бог Єгова у своїм милосердю почув їх крик; і ті, що є покірні й бажають пізнати правду, ті отримають нагоду.
“Господи, ти почув бажання смиренних; покріпив серце їх, і прихилив ухо твоє, щоб судити
правду сиротині і пригнобленому, щоб чоловік,
що із землі взявся, не лякав більше”. (Псальма
10:17,18) На свідках Єгови є положена відвічальність поінформувати людей про се розпорядження, котре є зроблене для них через царство Боже.
Даючи се свідоцтво, останок мусить сподіватися
бути переслідуваний через Сатану й його агентів. Кожда одиниця в храмі буде мати часть в сім
свідоцтві. (Псальма 29:9) I кожда із них буде
предметом нападу через ворога. Чи хто будь з
останка стане боязким і подасться назад і перестане давати свідоцтво задля сього постійного і
жорстокого переслідування? Вірні будуть ви-;
конувати їх задачу.
СИЛЬНА ТВЕРДИНЯ
21 Теперішнє положення, яке є відкрите для
тих, що люблять Єгову, є се: Що найбільша битва зі всіх часів зачинається і в дуже короткім
часі прийде до вершка. Се війна Сатани і його
злих орд проти Господа праведности Ісуса Христа, котрий є спеціальним представителем Єгови.
В сій битві є заключений останок, однак се битва
Єгови. Він є Єгова сил, отже останок є абсолютно запевнений, що організація Єгови побідить.
Сатана і його сили розпучливо стараються знищити всіх тих, що отверто стали по стороні Господа і справедливости. Останок є напереді Божих людей на землі і співаючи хвалення Єгови,
можуть сподіватися, що вони будуть атаковані
ворогом. Нема сумніву, що весь останок був би
знищений в одній хвилі, єсли би Господь не охороняв їх. В сій годині великої небезпеки Єгова
говорить до своїх людей: “Ім’я Єгови–се кріпка
твердиня; втече праведник до неї, і він безпе-
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чен”. (Приповісті 18:10) Се загальне правило
Єгови відноситься головно до теперішнього часу, і відноситься воно до всіх тих, що знаходяться в межах того правила.
ЙОГО ІМ’Я ТВЕРДИНЯ
22 Вежа є то місце утечи і безпеки від нападу
ворога. Між филистіями знаходилося кільканадцять великанів. Ізраїльська армія під провідництвом Давида була часто нападжена через сі
великани. Останній із тих великанів, що був
убитий, був “один рослий чоловяга, що мав на
руках і ногах по шість пучок (пальців)”. Число
шість се символ несовершенних річей і представляє сатанську організацію в часі її найбільшої
сили при кінці світа. Є написано, що ті силачі
“полягли від руки Давидової й слуг його”. (2
Самуїла 21:22) Той великан з шістьома пальцями представляє сатанську організацію в теперішнім часі. Давид був типом і представляв Ісуса
Христа, котрий знищить диявольську організацію. Члени “вибраного слуги” кляси, включаючи останка, товаришать з Христом. Пізнаючи
охорону, котру він отримав від Господа скоро по
битві з великанами, Давид ось як писав і співав.
“(Єгова)–скеля моя у тісноті моїй, захищає–рятує. Він мій Бог і затула моя, й до його втекаю я
в нужді. Він мій щит, ріг спасення мого, він мій
тверджений замок про втеки. Визволяє мене він
з потали, з ворожої волі й сили. Обізвусь до всехвального Бога, й він вороги мої боре”. (2 Самуїла
22:2–4) Тепер ми прийшли до часу, коли Ісус
Христос, Більший–чим–Давид, і котрий є вежою
Єгової організації, провадить боротьбу npoти вopora, щоби оправдати ім’я Єгови. (Михея 4:8) Се
час найбільшого перелому, і тому Божі помазані
люди потребують непохитної твердині; і таке то
місце утечи є дане для них, а се місце утечи є
“ім’я Єгови”. Тут звертаємо увагу на факт, що в
сім річнім тексті робиться натиск на слово
“ім’я”: “Ім’я Єгови–се кріпка тверджа”. Сей
текст здається ясно говорить, що в часі, коли
Єгова буде оправдувати своє ім’я, Він пішле своїх людей, котрі Він вибрав для свого ім’я, і прикаже їм бути свідками Йому, що Він єдиний
правдивий Бог; що Він поклав своє ім’я на них, і
що сим Він дав їм спеціальну твердиню втечи. Сі
становлять останок і стались особлившим предметом гніву Сатани. Але вони носять ім’я Єгови,
котре означує Його замір взглядом них, і вони не
потребують боятися. До них Єгова каже: “Не
бійтеся ворога. Ви свідки мої, і се я висилаю
вас”. (Езекиїла 3:9) “Я–Господь Бог твій, що бурить море, аж филі ревуть: Господь Саваот–ім’я
моє. Я вложу слова мої в уста тобі, і тінню руки
моєї закрию тебе, щоб ти знов устроїв небеса й
заложив землю та сказав Сионові: Ти мій люд”.
(Ісааії 51:15,16) Він об’явився своїм помазаним
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людям ім’ям “Єгова сил”, що значить “Бог успішних боїв” і дає їм до відома, що вони є під
Його охороною; і ось так Він дає їм потіху і повне запевнення. Для своїх свідків або вірних ім’я
Єгова є твердинею. Се значить, що ті, котрим
Єгова дав своє ім’я, є безпечні від усякої шкоди
так довго, як вони є правдиві й вірні до Його
ім’я.
23 Се заключення є дальше поперте словами
псальміста, котрий писав під керовництвом
Єгови. Ті, що належать до кляси храму, т. є.,
помазаний останок, знаходяться в тайнім пробутку Всевишнього. Про них є написано: “Хто
під покровом Всевишнього, той буде в тіні Всемогучого”. (Псальма 91:1) Під час, коли вони
знаходяться в тіні Всемогучого, то жадна сила
не може успішно напасти на них. Із повною вірою останок тепер говорить: “Я кажу до Господа: Ти моя пристань і твердиня, мій Бог, на Його вповати буду”. (Псальма 91:2) Відносно вірного останка, котрий тепер є частю “вибраного
слуги” кляси, Єгова каже: “Він любить мене, за
те збавлю його; поставлю його на місці певному,
він бо знає ім’я моє”. (Псальма 91:14,15) У сій
великій твердині, що є ім’я Єгови, останок є
безпечний, і тепер вони кажуть: “І тоді піднесеться голова моя над моїми ворогами кругом
мене; і принесу жертву радісну в чертозі його;
співатиму псальми Господеві”. – Псальма 27:6
24 Праведність приписана лише тим людям,
котрі вірують в Бога і Ісуса Христа і котрі радісно виконують закони Божі. Після сього правила, то останок кляса є праведна. Вони мають
ім’я Єгови, і Його ім’я є сильна твердиня. “Втече праведник у неї, і він безпечен”. Справді праведні утікли до сьої високої вежи. На 26 липня,
1931 року, на конвенції в Колюмбус, Божі люди
побачили, що Єгова дав своїм людям нове ім’я,
котре вони з радістю приняли. Вони літерально
утекли до тої вежи віковічної сили. Не лише ся
конвенція приняла резолюцію, заявляючи радість свою, що вони приняли ім’я з уст Єгови,
але по цілій землі вірні громади Божих людей
приняли його.
25 Зараз по тім, коли вони зрозуміли, що вони
отримали нове ім’я від Єгови, вірний останок
зрозумів також, що Гог є головним чиновником
Сатани у виконанню великої конспірації проти
тих, що служать Богу Єгові. Під час, коли вірний останок поступає наперед з роботою свідоцтва, тоді Гог провадить свої сили проти них.
Напад ворога проти свідків Єгови не може бути
успішним, тому що ім’я Єгови є сильною твердинею для них. Ми тепер жиємо в дні Єгового
суду, коли то ті, що люблять Бога, мусять бути
одважні в голошенню правди. (1 Йоана 4:17,18)
Вірний останок показує сю одвагу тому, що він
має повне довірє в Бога Єгову. Коли один або

45

більше із них є арештовані через сатанських
слуг у певнім місті, тоді останок сими часами
збирається в більшу громаду і йде в сю околицю
і свідкує всім людям в однім дню. Бог приказав
їм так робити; і Його закону вони будуть послушні без взгляду на всякий інший закон, який
можуть установити світські власти стараючись
стримати поступаючу вперед працю царства
Божого.
26 В декотрих місцевостях установлено закони,
в котрих є зазначено, що жадна особа не можейти від дому до дому просити о щось або продавати щось не отрамавши перше дозволення від
поліції се чинити. Чи свідки Єгови мають повинуватися таким законам і стриматись від голошення євангелиї хиба що дозволения буде дане?
Такі закони не відносяться до свідків Єгови задля кількох причину. Вони не просять о ніщо і
не продають нічого, але є заняті голошенням
євангелиї доручуючи людям вість доброї новини
в друкованій формі. Вони є послушні Божій виразній заповіді, щоб вони голосили євангелию
одважно в сім часі. (Маттея 24:14; Ісаії 43:10,12;
Езекиїла 3:2–5) Просити у поліції дозволення робити те, що Бог приказав їм робити, було б зовсім невластиво. Навіть державні суди уважають,
що закони Єгови, подані у Біблії, є висші чим
людські. Закон державний не може правильно
перешкаджати голошенню євангелиї. У конституції, що є основний закон краю, виразно є зазначено, що такій роботі не можна правильно перешкаджати. Отже виходить, що свідки Єгови
мусять бути послушні Божому законі, і що жадна держава ані місто не може установити такий
закон, котрий би вимагав позволення робити те,
чого він законно не може стримати. Апостоли
признали се правило, коли вони сказали в суді:
“Більше треба коритись Богу, ніж людям. Чи
праведно перед Богом слухати вас більш ніж
Бога, – судіть. Не можна бо нам того, що виділи
й що чули, не говорити”. (Дії ап. 4:19,20; 5:29)
Однак се є на місці для свідків Єгови подати
своє ім’я і адресу і поінформувати поліцію, що
вони замірили голосити євангелию в певній
околиці, і сказати поліції, щоб вони не перешкаджали в їх роботі голошення євангелиї, і тоді
зачати роботу.
27 Для останка є лише одна дорога, а та дорога,
се постійне й вірне служення Богу Єгові. Їх безпека залежить від їх вірности. Єсли будуть вірні,
то вони не можуть бути знищені тому, що вони
знаходяться, у твердині. Вони не можуть бути
захоплені тому, що Єгова Всемогучою своєю
рукою підтримує їх. Отже віковічна сила є ужита для їх користи. Однак треба пам’ятати, що
Єгова не ділає в користь останка задля його
внутрішньої вартости, або що він приносить користь Йому. Єгова уживає своєї сили в користь
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останка ради свого власного ім’я. Тепер прийшов
час для оправдання Його ім’я. Його ім’я вже більше не буде валятися в поросі. Він тепер оправдає
Його, щоб усі знали, що Він єдиний правдивий Бог.
Заміривши се раз, Він доконає своєї цілі. Ті, що
взяли Його імя і є вірні Йому, ті є напевно схоронені тому, що вони носять Його велике ім’я. – Гляди “Оправдання” Книжка II, сторінка 267, (англійського видання)
28 Члени останка мусять тепер затримати свою
невинність взглядом Бога. Се можна зробити лише
через вірне виконання припоручення, яке Єгова
дав останкові, котре то припоручення вимагає від
них вірного і правдивого свідчення і одважного
голошення про Його ім’я й Його заміри. Такої
припоруки не можна виконати словами, коли
хтось скаже: “Я люблю Єгову”. Слова не значать
нічого, хиба що вони йдуть в парі з ділом: Ми тепер знаходимося в тім дню, про котрий Єгова каже: “Призивайте ім’я Його, розповідайте між народами про діла Його, напоминайте, що ім’я Його
велике!” (Ісаії 12:3,4) Сповнення сього приказу
через останок може бути доконане лише через одважне голошення про ім’я Єгови і що час на Його
оправдання прийшов.
29 Боротьба йде вперед, і буде йти вперед аж Єгова знищить ворога, і се буде зроблено, як скоро
давання свідоцтва скінчиться. Повинність останка
є співати в честь імени Єгови, і через се вони стягнуть на себе вогонь ворога. Арешти і переслідування будуть дальше тягнутися проти Божих людей, але нехай ніхто з останка і на хвилю не знеохочується. Під час, коли робота свідоцтва йде вперед, то вороги, котрі є поклонниками Сатани, одягаються в одежі, через котрі вони отверто показують себе, що вони є ворогами Божими. І так вони
приготовляють себе на знищення. Вірний же останок несе свідоцтво про ім’я Єгови і буде терпіти
много невигод і можливо много переслідувань, але
сі річи в жадний спосіб не стримають їх від вірного
виконання їм припорученої роботи, яку Бог дав їм
до виконання. Останок є тепер провідником видимої організації на землі і йде вперед до остаточної побіди під провідництвом великого Польового Маршалка Ісуса Христа. З радістю вони
слухають і вірують в слова Господа: ‘Не бійтесь і
не лякайтесь сієї великої орди, бо не ваша се війна,
а Божа”. (2 Паралипоменон 20:15) Напереді їх рядів повіває прапор, на котрім є написані слова,
котрі приносять їм довіря і повне запевнення, що:
“Ім’я Єгови – се кріпка тверджа”. Вони дорожать
дорогоцінними обітницями, які знаходяться в Його
слові, котрі між іншими є: “Поміч наша в імени
Єгови”. (Псальма 124:8) “Господи, ім’я твоє вічне”.
(Псальма 135:13) Останок є тепер цілковито запевнений, що віковічна сила є ужита для його користи, тому що він несе ім’я Єгови і має привилей мати часть в оправданню Його слова і святого ім’я.
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ПИТАННЯ ДО СТУДІЇ
§ 1. Кому Єгова відкрив свій замір і се, що Він постарався о їх охорону? Чому? Наведи текст на 1933 рік.
Чому сей текст є відповідний на сей час?
§ 2, 3. Подай ілюстрацію і порівнай важність між іменами наданими сотворінням а Сотворителем.
§ 4,5. Покажи велике значіння і вагу імени “Єгова”.
Чи вираз “людське іство” є властивий чи ні?
§ 6,7. Що значить ім’я “Бог”? “Всемогучий Бог”?
“Всевишний”? “Єгова сил”?
§ 8. Поясни ділання Боже з Ізраїлем про яке говориться в 5 Мойсея 12:10,11. Яка була ціль Його ділати так з
сим народом і записати сю історіо? Яка є лекція в тім
для позатипічного Ізраїля?
§ 9. Опиши теперішний спосіб чинности ворогів людей Божих. Як свідки Єгови будуть задивлятися на сей
чин зі сторони ворога?
§ 10. Для якої цілі правдиві послідувателі Ісуса Христа
потребують заохочення? Як Бог постарався о се для
своїх людей? Як вони набули собі те, о що Він постарався для них?
§ 11. Наведи декотрі важні факти, котрі свідки Єгови
мусять мати на увазі, щоб вони могли ясно оцінити їх
теперішну задачу і привилей.
§ 12. Яке є нове ім’я, котре Єгова дав свому вірному
останкові? Для якої цілі Він дав їм се ім’я? Яка проба
лежить в тім?
§ 13,14. Поясни, як і чому ся велика ласка сталась рішаючою пробою. Як лише можна стрінути сю пробу
згідно з Божим признанням?
§ 15. Покажи, чому Єгова позволив на переслідування
своїх свідків?
§ 16,17. Що було представлено через роботу Егуя? Яку
часть останок мав в тім? Як Егуй постарався, що пок лонники Баала дали пізнати еебе? Як сей пророчий
образ сповняється тепер?
§ 18,19. Що тоді взяло місце, коли поклонники Баала
дали себе ясно пізнати? Пристосуй сю часть образа.
§ 20. Яку користь приносить робота виконана свідками Єгови для кляси Йонадаба?
§ 21. Опиши теперішнє положення яке є відкрите для
тих, що люблять Єгову.
§ 22,23. Опиши, серед яких обставин Давид висказав
пророчі слова записані в 2 Самуїла 2:2–4. Що означують
слова: “Ім’я Єгови є сильною твердинею для Його свідків?” Як се заключення є дальше поперте словами
псальміета?
§ 24,25. Кому Єгова приписує праведність? Пристосуй
слова: “Втече праведник у неї, і він безпечен”. Поясни
для якої причини Єгова звернув увагу останка на сі
слова в сім часі?
§ 26. Поясни, чи установлені закони містовими радами
можуть відноситися до роботи свідків Єгови. Що є зазначено в конституції відносно свободи для релігії? На
якій підставі свідки Єгови приписують собі право до сеї
провізії?
§ 27. Від чого залежить запевнення їх охорони? Яка є
ціль Єгови, що Він уживає своєї сили в користь останка?
§ 28. Як лише останок може затримати свою невинність взглядом Бога?
§ 29. Опиши, (а) позицію останка в сім часі, (б) обставини, які вони мусять сподіватись стрінути, (в) і що є
джерелом запевненням (охорони) для останка.

