СЕЙ ЖУРНАЛ І ЙОГО СВЯТА ЦІЛЬ
СЕЙ журнал видає Товариство в тій ціли, щоби помочи людям зрозуміти Божий плян. Він поміщує
матеріал для систематичного студіювання Біблії і всі його читачі можуть брати постійно участь в
розбиранню його змісту. Він подає розклад дороги подорожуючих бесідників по зборах, і оголошує
конвенції і подає справоздання з них. Він також оголошує програми для радіостанціїв і поміщує відповідний навчальний матерял до пояснення Біблії через радіо.
Він точно тримається Біблії яко Божого обʼявленого слова правди, і стоїть непохитно на основній
правді великої жертви викупу, після котрої всі доктринальні науки міряються. Він є незалежний від
впливу ріжних партій, сект і людських віроісповідань. Він не прибирає догматичної міни, а радше
заохочує читачів до уважного розслідження кождого написаного тут слова порівнюючи його з наукою
неомильного слова Божого. Він не мішається в жадні суперечности і не поміщує ніяких персональних
справ.
СВЯТЕ ПИСЬМО ВИРАЗНО УЧИТЬ НАС
ЩО ЄГОВА є одинокий справедливий Бог, сотворитель
неба і землі, і перебуваючий од віків до віків; що Льогос був
початком Його творива, котрий опісля стався чоловіком; що
він тепер є Господь Ісус Христос у славі, котрому є дана всяка
сила на небі і на землі.
ЩО БОГ сотворив землю для людей, і Він создав совершенного чоловіка на ній; що чоловік добровільно переступив закон Божий і тому був засуджений на смерть; що через Адамів
гріх усі люди прийшли на світ грішниками і без права до
життя.
ЩО ІСУС стався чоловіком для того, щоб міг статися Відкупителем людей; що Він дав своє життя в жертву за чоловіка,
через що Він набув ціну викупу; що Ісус воскрес із мертвих,
вознісся на небо і представив вартість жертви чоловічества,
яко ціну викупу за чоловіка.
ЩО через многі століття Бог, через Христа, вибирав з
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між людей членів церкви, котрі становлять тіло Христа; що
місія церкви є ступати слідами її Господа Ісуса Христа, преображуватися на подобіє Його, давати свідоцтво о імени і плані
Єгови Бога, і остаточно бути прославленою з Ісусом Христом
в Його царстві небеснім; що Хрис тос, голова і тіло, становить
“насіння Авраама”, котре буде благословити всі племена зем
лі.
ЩО СВІТ ВЖЕ СКІНЧИВСЯ; що Господь Ісус по вернув і є
тепер присутний; що Єгова посадив Ісуса Христа на своїм прес
толі і велить усім народам слухати Його.
ЩО НАДІЯ всіх людей лежить в тім, що Христос у своїм
царстві приверне людей до совершенного стану; і що під час
царювання Христа кожднй чоловік буде мати нагоду стати на
пробу о життя, і ті, що будуть послушні, отримають вічне
життя і щастя.
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ЙОГО ІМʼЯ
“Я Єгова; се імʼя моє, і не поступлюся славою моєю кому іншому, величчю моєю – бовванам”. – Ісаії 42:8

Н

АЙВАЖНІЙШЕ питання, яке тепер стоїть
до рішення перед всіма сотворіннями, є імʼя
Єгови. Мале число людей рішили се питання для
себе сим, що цілковито стали по стороні Єгови і
тепер віддають Йому всяку честь і славу. Всі
люди, що коли будь будуть тішитися вічним життям, мусять зробити так само. Промовляючи через пророка до своїх помазанників, котрим Він
дасть Божественну натуру і найвисшу позицію в
Його організації, Єгова каже: “Поставлю його на
місці певному, він бо знає ім,ʼя моє”. (Псальма
91:14) Коли сі помазанники зближаються до їх надії, Божий пророк предсказав, що вони скажуть:
“В той день буде в землі Юдиній (ті, що прославляють імʼя Єгови) ся пісня співатися: Місто (організація) кріпке в нас; він спасення дав нам замість мурів і валів. Відчиняйте ворота, нехай
ввійде народ праведний, що любить правду”.
(Ісаії 26:1,2) Опісля ті самі помазанники звертаються до Бога Єгови і мовою пророка говорять:
“Путь праведного рівна; ти вирівнуєш стежку
праведному”. – Ісаії 26:7,8
2 Між Єговою а помазанниками Його організації
є взаїмна любов. Сі воювали проти всякої опозиції і вийшли побідоносно в праведності, і будуть
свідками упадку диявольскої організації. Відносячися до сього часу пророк Єгови каже: “В той час
покарає Господь (Єгова) мечем (своїм сильним
виконавчим знарядом) своїм тяжким, великим,
потужним левиятана, що просто мчить, як і левиятана, що вється, і убє потвору морську. В той
день заспівайте про його–про любий виноградник: Я Господь бережу його, що хвилини напуваю
його, в ночі і в день стережу його, щоб хто не вломився в него”. (lсаії 27:1–3) Ось так говорить пророк про тих, що були взяті для імʼя Його, і котрі
прославляють Його. – Дії ап. 15:14; 1 Петра 2:9,10;
Ісаі 2:4
3 Всі, що вповають на Єгову і на Його замір спасення через кров Його возлюбленого сина; ті, що
цілковито віддали себе Йому і побідили світ, ті ра

дуються і кажуть: “Душа наша спаслась, як пташина із сельця птахоловця; сельце розірвалось, і
ми спаслись. Поміч наша в імени Господа, що сот
ворив небо і землю”. (Псальма 124:7,8) Вони вельми дорожать привилейом, що вони знають Його
імʼя і тому кажуть: “Господи імʼя твоє; Господи,
памʼять твоя з роду в рід”. – Псальма 135:13
4 Коли Бог Єгова дає яке імʼя сотворінню, то се
імʼя має значіння. Тим більше, коли Він відкриває своє імʼя, то в сім імени знаходиться важне
значіння для сотворіння. Він обʼявив своє імʼя
Бог, що значить сотворитель неба і землі і всіх річей добрих, і що Він є життя–Давець для всіх послушних. Він відкрив своє імʼя Єгова, що означує
Його ціль відносно Його сотворіння.
5 Він обʼявив своє імʼя Всемогучий Бог, що значить, що Його сила є безгранична і ніхто не може
встояти проти Нього.
6 Він обʼявив своє імʼя Господь сил, що значить
Всемогучий Бог нищить усе, що вперто чинить
зло.
7 Коли Ісус прийшов на землю, Єгова обʼявив
себе як небесний Отець нового сотворіння, що
значить, що Він є джерелом життя для всіх, що будуть жити в небесних дворах.
8 Він обʼявив себе імʼям Всевишний, що значить, що Він є понад усіма, і що Він кермується
любовю і править вселенною в справедливості.
Зрозумівши сі правди, тоді чоловік може оцінити
силу слів Ісуса, котрий сказав: “Се є життя вічне
в тому, щоб знали тебе, єдиного справедливого
Бога, та кого післав єси, Ісуса Христа”. – Йоана
17:3
ДОЗВОЛЕННЄ ЗЛА
9 Зло мало силу у світі протягом много століть.
Сатана є центром всякаго зла, і він вперто творить зло. Він збудував сильну організацію, скропив землю людською кровю, спричинив, що зло і
гріх буяє. Він затягнув людей і ангелів в пропасть
розпуки. Та Всемогучий Бог, як се Його імʼя озна-
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чує, міг був давно знищити Сатану і всіх чинителів беззаконня. То чому Він не зробив сього?
Через не знищення чинителів беззаконня і через
не стримання зла, Бог позволив на істнування
зла. По якій причині?
10 Дуже часто на се питання відповідають:
Щоб чоловік через досвід міг научитися про
страшні наслідки гріха, і щоб ангели могли також вчитися через обсервацію (спостереження).
Але в сій відповіді не знаходиться достаточна
причина на дозволення зла. Сей вираз, “щоб
гріх був без міри грішен через заповідь” знаходиться лише раз в Біблії. Сими словами апостол
пояснював відношення жидів до угоди через закон, і сі слова були висказані поверх читири тисячі років по сім, як чоловік упав у гріх і запанувало зло.
11 Се правда, що чоловік пізнав через досвід,
що зло провадить до терпіння і смерти, але і сі,
що прикладали свої найлучші старання чинити
добро, також терпіли і повмирали. Велика більшість з тих, що вмирають, є діти, котрі не мають
умової здібности навчитися про силу гріха. Знову велике число людей повмирали малоумні,
хотя й дорослі віком, і сі також не навчилися нічого з досвіду. Коли вони будуть пробуджені зі
смерти і пізнають Бога, але не будуть слухати
Його, то однак вони будуть знищені і їх досвід не
принесе їм жадної користи. А щодо ангелів, то
многі з них мали досвід з гріхом, а однак жадне
Писання не показує, щоб скористали з досвіду
або обсервації.
12 Хотя й се правда, що всякий, хто отримає
вічне життя за своє повне послушенство до Бога
спізнає, що гріх і зло провадить до смерти, то однак се не видається бути вистарчаючою причиною задля котрої Бог мав би допустити на такий
великий злочин, який через довгі століття виконував Сатана. До сього мусіла бути якась більша і важніша причина.
13 Отже та більша причина на дозволення зла
і котра є в гармонії і поперта Писанннєм є: Щоби Єгова у своїм часі міг усьому твориву показати свою найбільшу силу, свою точну справедливість, свою совершенну мудрість, і свою цілковиту несамолюбність, і через се отворити дорогу всім, що люблять Його доказати свою вірність, і щоб вони могли мати довіря до Нього і
могли отримати благословенства життя вічного. Його слово і Його імʼя є захитані в умах сотворіння, і тому, щоби оборонити своє імʼя, задля тої великої причини Він дозволив на зло.
14 Від часу, коли Люцифер збунтовався, питання повстало: Хто є всевишним Богом? В сім питанню були замішані імʼя Єгови і Його слово.
Бог сотворив совершенного чоловіка і сказав,
що після Його закону, кара за гріх є смерть. Лю
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цифер був назначений сторожом чоловіка і зараз зачав ставити свою мудрість і силу нарівні з
Богом Єговою. Люцифер прийшов до заключення, що він був так мудрий і сильний, що він
зможе не допустити смерти на чоловіка, а єсли
би Бог убив його, то сим Він би показав свою несовершенну мудрість, тому що караннє смертю
було б доказом нездібности Божої сотворити чоловіка, котрий би міг доказати свою вірність до
Нього. Книга пророка Йова є сильним доказом
сього заключення.
15 Спевностю, що Бог міг був сейчас погубити
Адама і Люцифера, сотворити другого совершенного чоловіка і помістити іншого духового
сторожа в Едемі і наново розпочати залюднювати землю. Єсли б Він був зробив так, то се був
би доказ Його найвисшости і справедливости.
Але інші сотворіння в Його царстві могли думати, що упадок чоловіка був доказ несовершенної мудрости зі сторони Сотворителя, і тоді
їх основи цілковитого довіря були б захитані.
Тоді не було б нагоди доказати, що Бог є справедливий до чоловіка, і рівночасно милосердний до нього. Ані Єгова не міг був обʼявити своє
несамолюбство, щоб всі сотворіння пізнали, що
“Бог є любов”.
16 Сатана схотів спробувати свою силу і мудрість із Богом Єговою. Але по своїм упадку, він
стратив справедливість і любов; отже він не міг
порівнати своєї справедливости і мудрости з Богом Єговою. Єсли б Сатана був переконав інші
сотворіння, що Єгова не є наймудріший, то сим
він був би знищив довіря сотворінь в Єгову; і
коли б було прийшло яке терпіння, вони були б
відвернулися від Бога і сталися невірними
Йому. Безперечні факти показують, що Сатана
переконав більше число людей, що Бог не є найсильнійший, ані що Він не посідає всеї мудрости. Він також переконав много ангелів о сім і намовив їх йти його дорогою беззаконня.
17 Сатана уживав рівно ж метод, щоб досягти
своєї ціли. Він научив многих вірувати в свою
брехню, а іменно, що душа є безсмертна і тому
не може умерти, і через се він зробив Бога ложником і несовершенним в мудрості і силі. Сатана навчив многих вірувати, що Бог приготовив місце, де Він буде вічно мучити то велике
число людства, через що він хотів доказати, і доказав многим, що Бог є несправедливий ані не
люблячий.
18 Бог міг знищити Сатану, його діла і всі інші
злі сотворіння зараз по бунті його. Але сей факт,
що Він не зробив сього, не є доказом, що Бог є
відвічальний за істнування зла на світі. Бог не є
відвічальний за сей смуток, терпіння, слабости,
нещастя і смерть, що впали на рід людский. Се
все є натуральні наслідки, котрі плинуть з гріха,
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що є переступленнє Божого закону. Він позволив істнувати злу і беззаконню через се, що Він
не стримав розвою його. Однак сей аргумент не
показує, що Він позволить злу істнувати вічно.
Ані се не є доказом, що Він похвалює зло хоч би
на хвилину. Противно, Його слово ясно учить,
що Він ненавидить зла і тих, що чинять беззаконня. (Псальма 5:5; 45:7; Приповісті 6:16–19)
Докази Його слова є ясні, що у своїм часі Бог
знищить беззаконників і чинителів неправди. –
Псальма 145:20; Наума 1:9
19 Велика жертва викупу дана Ісусом Христом
немає нічого спільного з тим, що Бог дозволив
на зло на довгий час. Бог дав жертву викупу з
любови, щоб привернути чоловіка назад до
життя. Жертва викупу могла бути ужита для
привернення чоловіка зараз по сім, як жертва за
гріх була представлена в небі, і зло могло дальше істнувати аж до тепер. Від часу, коли жертва
викупу була представлена яко жертва за гріх,
Бог викликував і вибирав свою церкву, що є
тіло Христа. Протяг часу на дозволения зла не
був дотикнений вибираннєм церкви, і церква
вибиралась помимо істнування зла. Що Бог зробив, то се: Він позволив Сатані йти його власного дорогою беззаконня, але у своїм часі Бог
знищить Сатану і його злих агентів після своєї
точної справедливости. Сатана всякого часу
зневажав Бога Єгову. Одного разу він сказав до
Бога відносно Йова: “Постав його на пробу через терпіннє і побачиш, чи не буде він проклинати тебе”. Бог дозволив Сатані переслідувати
Йова і сим поставив Йова на пробу, і Йов серед
найбільших терпінь зістався непохитний і затримав своє довіря до Бога Єгови.
20 Сатана знав, що Бог сотворив землю для чоловіка, і що чоловік мав панувати над нею. Він
знав, що Бог замірив наповнити землю совершенними людьми, і що чоловік мусить бути послушним Йому. (Ісаії 45:12,18; 1 Мойсея 1:28; 2:
17) Іншими словами переказати, Сатана сказав
так до Єгови: “Ти не можеш знайти ані одного
чоловіка на землі, котрий би остався чесним, і
після твого закону, міг отримати благословеньства вічного життя на землі”. Отже, сим Сатана заперечив силу слова Бога Єгови. Бог сказав: “Слово моє ... до мене не вертається впорожні, але чинить те, що мені вгодно, й довершує те, чого я послав його”. (Ісаії 55:11) Отже
сей визов проти слова Божого був принятий; і
які вийшли наслідки? Або, інакше сказати, Бог
сказав до Сатани: “Ти можеш робити твоє найгірше, а я докажу тобі, що моє слово є правда”.
ЙОГО СЛОВО
21

Вірний слуга і пророк Єгови писав: “Буду
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поклонятись перед святим храмом твоїм, і хвалити імʼя твоє задля милості і правди твоєї; ти
бо над усе возвеличав слово твоє й імʼя твоє”.
(Псальма 138:2) Від самого початку чоловічого
Бог дав своє слово, що Він збудить насіння, котре знищить Сатану і його діла. Се слово Він дотримає і не змінить. Бог покликав Авраама і дав
йому своє слово і обітницю, що Він розвине насіння, через котре Він відкупить і буде благословити всі народи землі. Єгова дав своє слово
Мойсейові, що Він дасть великого пророка, котрого преображував Мойсей, і котрий буде Вибавителем людей. Він висилав своїх пророків, котрим Він давав своє слово, і котре вони вірно голосили, пророкуючи, що прийде на землю чоловік, котрий буде вірний Богу; котрий буде предметом великого переслідування задля Його вірности; котрий возьме на себе гріхи людські; або
котрий потерпить ганебну смерть, але не за
свою провину; котрий воскресне із мертвих і
вознесеться на небо; і котрий через свою смерть
дасть ціну викупу за чоловіка і отворить дорогу
для оправдання людей до життя. (1 Мойсея
22:17; 5 Мойсея 18:15–18; Осія 13:14; Михея 5:4;
Псальма 16:10; Ісаії 53:1–12; 55:1–4) Сі пророцтва були сповнені в Ісусі Христі, возлюбленім
сині Божім. – Йоана 3:16; Маттея 20:28; Йоана
10:10; 1 Тимотея 2:3–6
22 Казати, що Бог дозволив на зло, щоби через
досвід чоловік міг навчитися сили гріха значить, що Бог згодився на істнування зла. Єсли ж
зло було дозволене за Його згодою, тоді Бог був
би відвічальний за практиковання зла в світі.
Але се не не може бути правда, тому що Він не
любується в беззаконню, ані в Ньому нема лукавства. (Псальма 5:4) Він ненавидить зло, і
тому Він не може згодитися на то, що Він ненавидить.
23 Павло не каже, що Бог дозволив на зло, щоб
чоловік через досвід пізнав силу гріха, але він
тут обговорював закон і прикази Божі. (Римлян
7:7–13) Бог дав ізраїльтянам свій закон і заповіди. Вираз Божого закону є поміщений у сих
словах: “Нехай не буде в тебе богів інших перед
моїм лицем. Не робитимеш собі ваяного кумира
чи подобини того, що на небесах у горі, і того, що
на землі внизу, і того, що в водах і попід землею”. – 2 Мойсея 20:3,4
24 Найголовнійшу і найпершу заповідь, яку
Ісус дав, є ся: “Люби Господа Бога твого всім
серцем твоїм і всею душею твоєю, і всею думкою
твоєю. Се перша й велика заповідь”. – Маттея
22:37,38
25 Закон і заповіди Божі показують, як люди є
великі грішники, котрі поділили своє підданьство між Бога а Диявола. Жиди мали бути
послушні Божому законі і заповідям, тому що
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вони згодилися се чинити. Вони не були вірні до
своєї угоди, і за їх невірність вони були відкинені Богом. Павлів аргумент є, що він не був би
знав злоби гріха, як би не закон, але тепер закон
і заповіди обʼявили як дуже злі є ті, що кажуть,
що знають Божу волю, а однак роблять противно.
26 Бог дав до зрозуміння, що Він нікого не
оправдує, хто почасти служить Дияволові а почасти Йому, тому що Єгова є одинокий правдивий Бог. Хто любить Бога цілим серцем, умом і
цілим своїм іством, той цілковито є відданий
Богу Єгові. Правило, яке уложив Павло є, що
хто хоче подобатись Господу значить, що кождий мусить прийти в назначенім часі до пізнання правди і дістати привилей стати по стороні одній або другій, т. є., по стороні Єгови або
проти Нього.
27 Се не є досить казати, що Бог добровільно
позволив на істнування зла, отже згодився на се,
щоб Він міг дати викуп через возлюбленого
сина. Совершенна мудрість Єгови уможливила
Йому стрінути всякі випадки; і коли гріх увійшов у світ через непослушенство одного чоловіка, то Божа мудрість і в сім случаю зуміла стрінути трудність і постаралась о вихід для всіх із
сих обставин.
28 Святе Писання учить, що Адам був совершенний чоловік, і йому сказано, що за переступленнє Божого закону він буде покараний смертю. Люцифер заперечив сі слова, кажучи: “Ти
певно не помреш, єсли ти зломиш Божий закон”. Будучи самолюбний отже задля браку любови до Сотворителя, Адам пішов за порадою
Сатани і согрішив свідомо. Сатана так собі думав: “Єсли ж Він убʼє Адама, то сим Він признає
свою несовершенну мудрість і свою нездібність
сотворити чоловіка, котрий би міг встояти у
своїй чесноті. Єсли ж ж Він не убʼє його, то він
станеться ложником. Отже слово Боже було
виставлене на пробу. Оправдання слова Божого
і Його імʼя, є тою важнішою причиною чим усі
лекції, які сотворіння могли навчитися через
досвід.
29 Напрям, який взяв Єгова і котрий є показаний в Писанню, є сей: Сатана збунтувався і
впустив в рух зло і сим наразив слово і імʼя
Боже. Бог сказав: “Сатана визвав моє імʼя і
слово; нехай він робить що найгірше він може;
мій син Льоґос любить мене і буде радісно чинити волю мою. Через Нього я дам викуп для
чоловіка. Він станеться чоловіком, і дам Йому
принести себе в жертву, щоб Він дав ціну за чоловіка”. Се як раз що сталося. Любов Божа порушила Його до діяльности і заставила Його
мудрість виконати Його заміри, щоб дати ціну
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викупу. Він знав свою силу, що Він зможе збудити Ісуса зі смерти; і се Він вчинив.
30 Всі люди задля гріху Адамового наслідили
смерть. (Римлян 5:12) Будучи порушений своєю
любовю, Бог дав свого возлюбленого сина на
смерть, щоб ті, що повірять Йому, могли отримати життя вічне. (Йоана 3:16) Прийде час, що
сей учинок любови, доконаний Єговою, будуть
знати всі люди, і через Христа покажуть своє
повне послушенство до Господа, і будуть могли
отримати дарунок життя вічне. – Римлян 5:18;
6:23
31 Много століть перед тим, занім Ісус прийшов на землю, Бог дав своє слово, що Ісус
прийде, і показав, що Він буде робити. Ісус прийшов і сповнив те слово і звеличив його. Се є переконуючий доказ, що Єгова знав з почину, що
Він пішле Ісуса яко чоловіка на землю, і що Ісус
встоїть і не похитнеться у своїй чесноті серед
ріжних обставин. Сим Бог доказав, що Його
слово є правда і добре і то питання, що Сатана
нарушив, було рішене в користь Єгови раз на
все.
32 Єгова позволив Сатані йти до скрайности в
його змаганню спонукати Ісуса до невірности
Єгові, так як се він зробив з Адамом. Адам був
під всяким зглядом совершенний чоловік, і Ісус
під кождим взглядом був совершенний чоловік.
Один був рівний другому. Інакше Ісус не міг був
статися викупною ціною за Адама. Адам не
встояв в правоті, і без жадного оправдання. Ісус
зміг встояти у своїй правоті, і Єгова зробив Його
Спасителем світа і вивисшив Його до найвисшої позиції у своїй вселенній.
33 Сим Єгова доказав правдивість свого слова;
доказав, що Його сила є найвисша; доказав, що
Він є справедливий і оправдує тих, що вірять в
Його замір спасення; доказав свою цілковиту і
совершенну мудрість, і обʼявив свою найбільшу
любов, як яку коли можна оказати. Хто вірить в
Бога Єгову, той знає, що Він доказав правдивість свого слова, і тому се питання, котре нарушив Сатана, є рішене раз на все в користь Єгови
і на Його вічну славу.
34 €гова зпершу заговорив через своїх пророків, а пізніше Він вислав Ісуса, яко свого великого Пророка, і через Нього Він голосив своє
слово правди, котре вповні згаджується з словами пророків. (Жидів 1:1,2) По сім Бог зачав
викликувати людей зі світа, котрі цілковито і
добровільно піддалися Йому і тому були приняті в угоду через жертву з Ісусом Христом, і
задля сього сталися предметом великого переслідування через Сатану і його агентів.
35 Многі із сих покликаних пішли назад за Сатаною, однак потрібне число із них не захита-
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лося у своїй правоті і трималося сильно слова
Божого і Його імʼя, і сі тепер мають довіря і охорону Єгови. Тепер вони радісно співають: “Заспівайте Йому нову пісню! ... Бо праве слово Господнє, і всі діла Його вірні”. (Псальма 33:3,4)
“Засихає трава, вяне квітка, слово же Бога нашого триває по всі віки”. – Ісаії 40:8
36 Від Авеля до пророка Йоанна Хрестителя
появлялись від часу до часу одиниці, котрі були
слугами і пророками Єгови, і котрим Він поручував своє слово. Сі люди переносили ріжного
рода переслідування від Сатани і його агентів, а
однак серед сих досвідчень вони доказали свою
невинність і сильно трималися Бога. Вони вірували в Його і цілковито вповали на Нього. Сих
людей Бог зробить видимими управителями на
землі, коли Ісус Христос, невидимий цар, буде
благословити людство. (Жидів 11:l–40; Псальма
45:16; Ісаії 32:1) Тоді Бог знову докаже правдивість свого слова і возвеличить його і полагодить спір в свою користь і для своєї слави.
ЙОГО ІМʼЯ
37 Сатана чернив імʼя Єгови від самого початку. Щоб висміяти Його, він спокушував людей
називати себе іменем Господнім. (1 Мойсея 4:26)
Сатана зорганізував Вавилон, Єгипет, Асирію, і
інші світові держави, і накинув їм свою диявольску релігію, і уживав їх, а головно фальшивий релігійний елемент, щоби знівечити імʼя
Єгови. Нині кожда релігія під сонцем отверто
або скрито опрокидає імʼя Бога Єгови. Один із
пророків Божих писав: “Щасливий той нарід,
чиїм Богом є Єгова”. (Псальма 33:12) Але котрий нарід на землі, в 1929 році, признає Єгову за
свого Бога, і котрий нарід у світі є цілковито відданий Йому і чтить Його імʼя? Нехай самі люди
відповідять, і їх відповідь мусить бути, що ані
один. Релігія, політика і світові інтереса є злучені, щоб панувати у кождій державі під сонцем;
і вони взяли собі Сатану за свойого бога, хотя й
поверховно називають себе іменем Господнім. –
2 Коринтян 4:3,4; Йоана 14:30; 1 Мойсея 4:26
38 Минулими часами Бог звеличав своє слово
понад своє імʼя, але тепер прийшов для Нього
час прославити своє імʼя і також своє слово. Тепер Його імʼя й Його слово є вивисшене в Сионі,
що є Його організація. (Псальма 102:16; 132:13)
На землі знаходиться останок, покликаний Господом Богом, в котрого устах Він вложив свої
слова і дав йому честь нести свідоцтво про Його
імʼя. Сих людей Бог вибрав для свого імʼя. (Дії
ап. 15:14) До них Єгова каже: “Я вложив слова
мої в уста тобі, і тінею руки моєї закрию тебе,
щоб ти знов устроїв небеса й заложив землю та
сказав Сионові: Ти мій люд”. – Ісаії 51:16
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39 Прийшов час, коли то велике питання, хто є
Всемогучий мусить бути полагоджене на віки.
Єгова дозволив лихому провадити свою злу роботу через многі століття. В назначенім часі, для
користи тих, що люблять Бога, Він обʼявляв
своє імʼя і виставляв його наперед. (2 Самуїла
7:23; Ісаії 37:1–36) Нині многі люди, що називають себе християнами і є учителями християнських реліґій, заперечують слово Боже і його
науку про сотвореннє чоловіка, непослушенство і упадок чоловіка, і відкидають викуп через
кров Христа; і чинячи се, вони кидають зневагу
на імʼя Єгови. Своїми науками вони зневажують Його імʼя і отверто заявляють злуку з сатанською організацією. Своїм напрямом поступовання вони смішать і опрокидають Господа.
“Як Янній та Ямврій противилися Мойсейові,
так само й сі спротивляються правді, люди попсованого розуму нетямущі в вірі”, тому що Сатана є їх богом. Дальше Єгова говорить про них:
“Та не поступлять вони далі; безумство бо їх
явне буде всім, як і тих було”. (2 Тимотея 3:8,9)
Отже для практиковання зла є постановлена
границя, і до тої границі вже прийшов Сатана і
його агенти. Той спір про всемогуче імʼя Єгови
тепер має бути раз на все полагоджений. Отже
хто є всемогучий Бог?
40 Єгова каже: “Я Господь (Єгова); се імʼя моє;
і не поступлюсь славою моєю нікому іншому”.
(Ісаії 42:8) Прийшов час і Єгова обʼявить людям
свою найвисшу силу, свою мудрість, справедливість, і любов. Він приказує всім людям і народам збиратись разом, і вимагає, щоб свідки Сатани оправдали свій напрям поступовання, або
признали правду, що Єгова є єдиний правдивий
Бог. Тоді, промовляючи до свого вірного останка, Він каже: “Ви свідки у мене, що я–Бог, передо мною не було Бога, – та й опісля не буде”. –
Ісаії 43:8–12
41 Сей великий спір незадовго буде полагоджений, і Єгова каже, що Він полагодить його через
знищення Диявола і його злої організації. Та перед великою війною знищення, Він велить своїм
вірним свідкам повідомити людей о Його замірі,
що Він постановив привести кінець практикованню зла. Тому Єгова збирає народи на суд.
(Йоіла 3:14) Сі народи тепер лучаться до купи.
Він виповів проти них свій присуд, а опісля
вилляє на них свій справедливий гнів і знищить
Сатану і його організацію. (Софонії 3:8) Се буде
кінець дозволенню зла.
42 3амість знищити Сатану в почині, то Бог
дозволив йому йти дорогою беззаконня і чинити
те, що лише було в його силі противитися Богу.
Протягом того часу Бог дотримував своє слово і
пригадував про своє імʼя тим, що щиро бажали
знати і чинити справедливість, і сих Він хоро-
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нив перед нападом ворога. Коли Сатана зробить
все що може, щоби спротивитися силі, мудрости, справедливості і любові Бога Єгови, тоді
Єгова у великій війні стримає лукаву роботу Сатани на землі. Сим Єгова докаже, що Він є найсильнійший, і є Предвічний, Всемогучий і Всевишний Бог, і окрім Нього нема іншого Бога.
Сим Єгова запре уста на віки своїм сотворінням
і вони вже ніколи не скажуть, що хтось є подібний Богу Єгові. Се є найкорисніший спосіб, в
який можна було навчити сотворіння, що є
лише один Всемогучий Бог.
43 Єгова усуне сліпоту з очей людських, і вони
пізнають Його і зрозуміють, що нема іншої дороги до життя вічного, лише та, що Єгова приготовив через жертву Ісуса Христа, свого возлюбленого сина. Сим чином Він отворить дорогу до повної віри і вповання на Нього, щоб всі
творива зрозуміли, що Він є Всемогучий Бог, що
Він посідає совершенну мудрість і справедливість, і що Він постарався о оправдання чоловіка, і що Він є любов, тому що Він є совершенний вираз несамолюбства.
44 Все твориво колись пізнає, що Сатана є ворогом Божим, і всі будуть знати, хто хотів чипити правду а хто ні, що Сатана був одинокий
відвічальний за всі беззаконня, що були практиковані у світі. Про се Господь Бог давно писав
через своїх пророків: “А тепер ти попав в пекло,–в глибінь преісподню. Хто тепер тебе бачить, придивляєсь зблизька: Чи се ж той–мовляв–що хитав землею, та трусив царствами?
Що в пустиню обернув світ, його міста побурив,
полонянам не давав вертатись в домівку? Всі
царі в народів, всі спочивають, кожен в честь у
своїй домівці; ти ж покинутий за гробовищем,
як пуста галузка, мов одежа вбитих, мечем посічених, що їх вкидають у валяні ями, –ти, мов те
падло, що його топчуть, не будеш із ними в могилі; ти бо спустошив землю твою, вбивав нарід
твій; о, по віки не споглядаєш рід лиходіїв”.
(Ісаії 14:15–20) “Всі, що знали тебе між народами, здивуються над тобою; ти станешся страховиськом і зникнеш по всі віки”. – Езекиїла
28:19
45 Люди зрозуміють, що Єгова є один правдивий Бог і один Всемогучий Приятель. Через
свого пророка Він каже до людей: “Обернітесь
же до мене, й прийміть спасеннє, всі краї землі,
бо ж я–Бог, а іншого нема. Сам собою я клянуся:–А з уст моїх виходить тільки слово справедливе, слово незмінне,–що передо мною пригинатись буде всяке коліно, та що на моє імʼя
будуть присягатися усі язики”. – Ісаыї 45:22,23
46 Той самий пророк також предсказав, що
люди будуть казати, коли вони прийдуть до пізнання правди: “І скажуть того дня: Ось він наш
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Бог! На Його ми вповали, то й радуватись і веселитись будемо спасеннєм Його”. (Ісаії 25:9) “І
царюватиме Господь над усією землею; один
буде Господь, і одно імʼя Його”. – Захарії 14:9
47 Знову пророк представляє пізнавших Бога, і
тих що мають повне довіря в нього і кажуть:
“Господь! Ти Бог мій; буду Тебе прославляти,
буду хвалити імʼя Твоє; Ти бо вчинив мені дивні
речи; задуми давні сповнились”. (lсаії 25:1–4)
Ось так люди покажуть своє оціненнє Всемогучої сили, совершенної мудрости, точної справедливости, і незмірної любови Всемогучого Бога.
48 Яко дальший доказ, що оправдання Божого
слова і Його імʼя була головна причина на дозволення зла і привернення роду людського, пророк пише: “Тим же то скажи домові ізраїлевому:
Так говорить Господь Бог: Не задля вас я се
вчинню доме Ізраїля, а задля святого імʼя мого,
що ви знеславили перед тими народами, куди
поприходили. І освячу велике імʼя моє, знеславлене між народами, що посеред них ви знеславили Його, й зрозуміють народи, що я–Господь
Бог, як явлю себе святим перед очима в них”.
Езекиїла 36:22,23
49 Се був Сатана, що довів Ізраїля до невірности до Бога, і він є той самий злий бунтівник, що
є відвічальний за всяке зло між народами. Ізраїль був Божим вибраним народом, отже був дорогий в очах Його. Єсли Він приверне Ізраїля не
ради їх самих, а ради свого власного імʼя, то тим
більше Він позволив зло в світі не тому, щоби
навчити людей про силу гріха, але щоби прославити своє славне імʼя в очах всіх сотворінь.
Коли се буде доказане, тоді любимці справедливости злучаться з пророком і скажуть: “Воздайте Господеві, ви, синове можних, воздайте Господеві красу і силу! Воздайте Господеві красоту
імени Його; поклонітеся Господеві у пишній
святині!” – Псальма 29:1,2
50 Вірний останок послідувателів Христа на
землі тепер прославляє імʼя Єгови. (Ісаії 12:4–6)
Прийде час, що то імʼя Єгови, Всемогучого Бога,
люди будуть чтити навіки, коли вони пізнають
Його любов. Божий пророк предсказав пісню
хвалення, котра буде плисти з уст людських в
честь імени Його, коли вони дістануть мир в
Його царстві. “Восклекніте Господеві, всі на
землі! Співайте славу імені Його, звеличіть
хвалу Його! Кажіть Богові: Як страшні діла
Твої! Задля великої сили Твоєї піддаються тобі
вороги Твої. Ціла земля поклониться тобі, і співатиме псальми; вона співатиме імені Твому”. –
Псальма 66:1–4
51 Прийшов найбільше благословенний час, в
якім коли Християнинові дозволено жити на
землі від часів Ісуса. Сей блаженний час і привилей є для тих, що є цілковито віддані Богу і є
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свідками імені Всевишнього Єгови. Ще одно
пророцтво тепер є в процесі сповнення, а іменно: “А Дух (Єгова є великий Дух і Його возлюблений син є того самого духа (2 Коринтян 3:17) і
невіста (сі, що є в храмі (Псальма 29:9) глаголють: Прийди! І хто чує, нехай каже: Прийди!
Хто жадний, нехай прийде, а хто хоче, нехай
приймає воду життя даром”. (Одкриття 22:17)
Отже нехай усі народи на землі, що люблять
справедливість, стають по стороні Єгови Бога!
Хто любить Бога Єгову нехай розказує другим
про Його великі діла. “Прославляйте Господа,
призивайте імʼя Його, звіщайте між народами
діла Його! Співайте Йому, похвальні пісні співайте Йому, про всі чудеса творива Його думайте–гадайте! Хвалітесь імʼям Його святим!
Нехай радуються серця тих, що шукають Господа!” – Псальма 105:1–3
ПИТАННЯ ДО СТУДІЇ
§ 1–3. Яке головне питання є тепер перед усіма сотворіннями? Чому конечно треба прийти до властивого заключения відносно сього питання? Як вірні
помазанники відносяться до привилею поставленого
перед них? Які обітниці містить у собі псальма 91:14?
Яку пісню будуть вони співати в землі Юдиній в той
день? Яку роботу Єгова виконає в той час? Як Він
дбає про Сион, після опису пророка Ісаії 27:2,3?
§ 4–8. Що можна завважати, коли Бог дає яке імʼя
сотворінню? Дай значіння ріжним іменам, якими Він
відкривав себе.
§ 9–12. Хто є відвічальний за істнування зла на
землі? До якого степеня те зло розвинулося? В якім
змислі лише можна сказати, що Бог позволив на істновання зла? Яку причину часом подають на дозволення зла? Поясни, чи се є достаточна причина.
§ 13–14. Подай причину більш сильнішу і відповіднішу на дозволення зла. Який случай попирає сю
причину? Опиши причину, задля котрої спір повстав.
§ 15. В який інший спосіб Бог міг був поступити?
Чому той другий спосіб не є так відповідний?
§ 16,17. Котрим прикметам Божим Сатана зробив
визов? Чого бракувало Сатані? До якої міри Сатана
вплинув на других щодо найвисшости Бога? Якої методи Сатана уживав, щоби дійти до своєї ціли?
§ 18. Поясни, чи се, що Бог не знищив Сатану, робить Бога відвічальним за всі людські терпіння і
смерть.
§ 19,20. Покажи, чи зло було дозволене задля того,
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щоб уможливити викуп, чи тому, щоби вибрати
церкву?
§ 21. Коли і як Бог обʼявив свій замір дати викуп за
чоловіка? В який спосіб сповнилися сі пророцтва?
§ 22–25. Чи Бог дозволив зло, щоби чоловік через
досвід міг пізнати силу гріха?
§ 26. Чому конечно треба бути цілковито підданим
Єгові? Як і на кого прийде проба підданства, і коли?
§ 27–29. Чи існування гріха у світі перешкодило замірам Єгови? Яку позицію Сатана взяв в сім випадку? Як Єгова стрінув сей визов?
§ 30. Кого досягнув гріх Адама? Кому буде дано зрозуміти Божий замір викупу і приверненння, і привилей оправдання на життя? її 31. Покажи чи Бог предвидів службу і вірність Ісуса.
§ 32,33. Порівнай Адама з Ісусом (а) щодо їх натури
і совершенности; (б) що до їх вірности, і які наслідки
вийшли з сього для них самих і інших людей (в) і
щодо підтвердження сили, мудрости, справедливости і любови Єгови.
§ 34-36. Кого Єгова уживав за своїх свідків перед
тим, нім Він вислав Ісуса у світ? Хто були Його
свідки від тоді? Порівнай сих дві клясі свідків щодо
їх свідоцтва, їх вірности, їх досвідчень і що до їх роботи в прославленню слова Єгови, і щодо їх будучого
наслідства, котре вони дістануть яко вираження Божого признання.
§ 37,38. Чи люди взагалі шанували імʼя Єгови?
Опиши сі обставини. Яка нагла зміна має прийти в
тім згляді? Через кого ся радісна новина має бути голошена світу?
§ 39. Наведи докази з Писання, що Єгова час від
часу обʼявляв своє імʼя. Чому Він се робив? В який
спосіб се велике питання сталося неясним? Покажи
важність теперішної хвилі відносно сього.
§ 40–43. Задля якої ціли Єгова збирає всі народи
землі? Як се питання буде рішене остаточно? Як се
все вийде на славу Божу і на благословенство для людей?
§ 44. Опиши низьку упавшість Сатани (Люцифера), і його судьбу, як се предсказав Божий пророк
Ісаія.
§ 45–47. Що будуть робити люди, що пізнають Бога
і будуть мати віру в Нього?
§ 48,49. Після пророка Езекиїла 36:22,23, то по якій
причині було дозволено зло? Опиши, чому Ізраїль як
і “християнство” зневажили імʼя Єгови?
§ 50. Як останок тепер відноситься до імʼя Єгови?
Як люди приймуть Його імʼя, коли царство справедливости буде установлене?
§ 51. Яка є позиція правдивого Християнина в теперішнім часі? Чому він повинен оцінювати свій
привилей і відвічальність?
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ВІДНАЙДЕННЄ ЧАСУ
“А ти, Даниїле, заховай сі слова й запечатай сю книгу на останній час;
багато прочитає її, і побільшає знаннє”. – Даниїла 12:4.

Є

ГОВА дав Даниїлові видиво, що мало колись статися, і велів йому записати се видиво яко пророцтво в книзі. Факти і Писання
показують, що Даниїл записав се пророцтво не
для своєї власної користи. Він був цілковито
відданий Єгові, і був один з Божих пророків, і
тому представляв Божий помазаний нарід, котрий є також цілковито відданий Єгові і котрий
жиє в назначенім часі.
2 Дослідники пророцтва добре знають, що
сповнені події часом указують на більше пророцтво чим на одно. Декотрі пророцтва сповняються перше в меньшости і пояснюють сповненнє в ширшій мірі. Через довгий час вирозуміннє було, що “час кінця” зачався в 1799 році і
продовжився аж до 1914 року, і що з початком
“часу кінця” папство отримало сильний удар.
Хотя й многі факти здається попирають таке
заключення, то однак се не є остаточне заключеннє. Се могло бути сповненнє в меньшости.
РОЗУМІННЄ
3 Коли Даниїл отримав се видиво, він хотів
зрозуміти його і тому сказав: “І було як я, Даниїл, бачив се видиво та бажав дійти його значіння, аж се вказалось передо мною ніби обличчє мужа. І почув я від середини Улая людський голос, що покликав і промовив: Гавриїле!
Витолкуй йому се видиво!” (Даниїла 8:15,16) Даниїл вельми бажав зрозуміти се видиво; і дійсно
зрозуміти час, в котрім то пророцтво мало сповнитися, було дуже важною річею. Описуючи видиво, він дальше сказав: “І приступив він до
того місця, де я стояв, та як він прийшов, я злякався і впав на лице моє, а він промовив до
мене: Знай сину людський, що видиво вказує на
конець часу (призначеного). І сказав: От я показую тобі, що буде в останні дні, як гнів розгориться, бо се вказує на кінець призначеного
часу”. (Даниїла 8:17,19) Се мусить бути правда,
що значіння сих слів, або видива, буде зрозуміле
аж у “часі кінця”, і що лише ті люди зрозуміють,
котрих представляв Даниїл, і котрі будуть жити
на землі в назначенім часі. Що Даниїл не розумів значіння, то се ясно показують його слова:
“Я чув се, але не зрозумів”. – Даниїла 12:8
4 Яко дальший доказ, що видиво не могло бути
зрозумілим аж до назначеного часу, читаємо:
“Йди Даниїле; бо втаєні і запечатані сі слова до
часу останного”. (Даниїла 12:9) Але навіть і тоді,
коли прийде назначений час, то не всім буде
дано зрозуміти се пророцтво; і се можна бачити

з слідуючих слів: “Не зрозуміє сього ніхто з нечестивих, а мудрі зрозуміють”. (Даниїла 12:10)
“Нечестиві” є ті одиниці, що колись були просвітчені відносно Божих замірів, однак при кінци
часу сталися нечестивими, тому що сталися невірними до своєї угоди; і по тій причині їм не
буде дозволено зрозуміти. “Мудрі” здається відноситься до тих, що візьмуть мудрий шлях і будуть пильно старатися сповняти услівя своєї
угоди і будуть вірні Богу і будуть радісно виконувати Його прикази. Се значить, що вони не
лише будуть слухати слово Боже але і виконувати його.
ЗНАЧІННЯ
Вираз “час кінця” містить у собі дуже важне
значіння, і той час мусить відноситися до часу,
коли побільшиться розуміння видива. Се сталося в часі, коли Задикея був злапаний і Ізраїль
був забраний в вавилонську неволю і від того
часу Сатана став богом над цілим світом. Вавилон, котрого володар був Навуходонозор, тоді
стався світовою державою. Се зазначило початок поганського часу. Даниїл головно бажав дістати більше світла відносно напряму поганських держав і також як задовго поганські часи
мали існувати. Він молив Бога о більше світла.
Бог вислухав його молитву, але відповідь дана
Даниїлові була таємницею і він не міг зрозуміти
її.
6 Тоді ангел Єгови поінформував Даниїла, що
він був вельми улюблений Богом, і що колись
він зрозуміє видиво. Се є дальшим доказом, що
тоді було написано було написано для користи
Божого улюбленого народу на землі, котрий
буде жити при кінци світа для його помочи, потіхи і заохочення. (Римлян 15:4; 1 Коринтян
10:11) Коли ангел говорив до Даниїла про “кінець часу”, то очевидно він говорив про час,
коли Божий нарід буде визволений; себто, він
говорив про кінець поганського часу, або про кінець диявольського світа, коли Божий помазаний нарід буде цілковито відлучений від нього.
7 Папство є частю дияволської організації,
отже є поганською системою, і можна сказати,
як се факти показують, що сповненнє пророцтва на папстві пояснює дійсне сповненнє у “назначенім часі”. Коли береться під розвагу якесь
пророцтво, то конечно треба розріжнити між подією, що пояснює се пророцтво, а дійсним сповненнєм пророцтва. Як здається, то папство не є
виразно згадане в книзі пророка Даниїла. Се
5

58

Квітень, 1930

ВАРТОВА БАШТА

правда, що 1799 рік зазначив важну точку в історії світу. Француська революція, і інші тодішні події, як і удар завданий папству, є факти великої ваги; але се все не є сповненнєм сього великого пророцтва. Назначувати початок “кінця
часу” через зломаннє папської сили і влади на
землі, то здається, що сим надається папству завелику повагу, – більшу чим Писання запевняють. Дальше, сі факти зазначені в історії про Наполеона, папство, і інші події, провадили до
“назначеного кінця часу”, але “кінець часу”,
котрий є ясно зазначений Господом, заледво чи
можна сказати, що він був назначений фактами
сеї світової історії.
“ВСТАНЕ МИХАЇЛ”
8 Відносячися до назначеного “кінця часу”
пророк писав: “І встане в той час Михаїл князь
великий, що встоює за синами народу твою, й
настане час лютий, якого не бувало від того часу, як повстали люди, до сього часу; але спасуться в той час з поміж твого народу всі, що записані будуть в книзі”. (Даниїла 12:1) “Михаїл”
означує „хто яко Бог”, і се імʼя відноситься до
Ісуса Христа, Божого великого урядника. Отже
той “назначений час” стосується з часом, коли
встане Михаїл яко великий урядник. Писання
про се говорить виразно.
9 По сім як Ісус вознісся на небо, то про Нього
є написано: “Сказав Господь моєму Господеві:
Сядь праворуч коло мене, доки не положу ворогів твоїх підніжком тобі в ноги!” (Псальма 110:
1) Отже кінець часу є виразно зазначений і мусить відноситися до часу, коли Єгова вислав
свого урядника вигнати ворога. Сей “кінець
часу” виразно зазначує кінець диявольського
неперерваного панування. Се не значить, що
диявольське правліннє буде зараз знищене, але
се значить, що Бог зачне відбирати у Сатани
власть. Від початку поганських часів аж до кінця, Сатана мав перевисшаючу силу яко бог
сього світа, і Єгова не перескаджував йому ані
не стримував його. Коли ж прийшов Божий час,
тоді зачало сповнятися Писання про сей час:
“Жезло сили твоєї пришле Господь із Сиона (Божої організації) царюй серед ворогів твоїх. Се
зазначило початок діяльности Христа проти Сатани.
10 Про сей самий період часу є написано: “Дякуємо Тобі, Господи і Боже вседержителю, що
єси, і був, і прийдеш, що приняв єси силу Твою
велику і воцарився єси”. (Одкриття 11:17) По
сім зараз настав “час лютий, якого не бувало від
того часу, як повстали люди до сього часу”. Тут
треба завважити, що Писання не каже, що се
буде конець усякого горя. Ісусові слова указують, що останнє горе прийде пізніше. (Маттея
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24:21,22) Се останнє горе є зазначене як “війна в
день той великий Бога Вседержителя”, у котрім
сатанська організація на землі цілковито буде
знищена.
11 Ученики Ісуса Христа були ізраїльтянами.
Вони, як і другі ізраїльтяни, надіялися, що колись прийде кінець гноблючій пануючій поганській силі. Ісус научав їх про кінець світа,
котрий, як се вони розуміли, означував кінець
поганських часів або “кінець часу”, згаданий
пророком Даниїлом. Його ученики спитали, які
докази будуть того часу, і Він між іншими річами згадав, що настане велика світова війна,
голоднечи, пошести і заколот між народами. Він
сказав їм, що се зазначить початок горя; і Його
слова ясно зазначують сю точку. Ісус сказав
своїм ученикам, що початок сього горя зазначить кінець поганьского часу, або сатанського
світа, і що тоді горе втихне на час, і по сім буде
проповідуватися євангелія царства, на свідкування всім народам. Дальше Ісус додав, що коли
то свідоцтво дасться, тоді прийде остаточний кінець і “тоді буде мука велика, якої не було від
настання світу до сього часу, й не буде”. Отже
Його слова указують на цілковите знищеннє
диявольскої організації в назначенім часі. –
24:8,14,21,22.
12 Беручи сі всі Писання разом, і знаючи, що
вони мусять бути в гармонії, і коли пристосувати всі знані нам факти, то можемо легко бачити,
що “кінець часу” був зазначений в 1914 році. В
1799 році нічого не сталося, щоб так пасувало до
пророцтва, як в 1914 році.
13 Бог сказав Даниїлові, що се пророцтво було
запечатане аж до “кінця часу”, то ж не виглядає
розумним припускати, щоби сі печаті були поламані перед 1914 роком. Перед тим часом дехто
міг пристосовувати і дехто пристосовував ріжні
історичні події в щирім змаганню розвязати сю
тайну, і їх зусиля подобались Богу тому, що сим
вони показали бажання пізнати волю Божу. Сі
історичні факти можна брати яко сповнення
пророцтва в меньшости, що пояснює глибше і
цілковите сповнення пророцтва і вирозуміннє
його, коли прийде назначений “кінець”. Історичні факти предсказані Даниїлом указують на
події, котрі будуть провадити до сього призначеного часу, видива, відносно Божого вибраного
народу є дуже важною річею. Воно було важне
для Даниїла, але ще більше важне для Божих помазанників, котрих представляв Даниїл. Видиво не було дане для світа ані для тих, що не
належать до Божого народу. Треба завважати,
що ніяка подія не показує, щоб в 1799 році Михаїл встав і настав час лютий. Противно, всі події свідчать, що Михаїл встав в 1914 році, перебрав власть і зачав царювати, і зараз по сім настав лютий час.
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“БІГАТИМУТЬ СЮДИ Й ТУДИ”
(Англійський переклад)
14 В той самий час Бог сказав Даниїлові, що те
пророцтво буде закрите аж до “кінця часу, коли
бігатимуть сюди і туди, і знаннє побільшиться”.
Через довгий час дослідники пророцтва обмежували сі слова до скорої їзди на землі колесницями, як н.п., локомотивами, літаками, пароходами, автомобілями, і т.п; і що побільшення
знання відноситься до наукових дослідів, котрі
поступали з розвоєм скорої їзди на землі. Очевидно, що таке поясненне є добре і повне, тому
що, як здається, фізичні факти попирають таке
заключення. Можна сказати, що в сих часах
люди зробили поступ в науці, і в той самий час
повстала скора їзда.
15 Але тут треба завважати, що з сим науковим
розвойом і винаходами машин Божий нарід не
мав нічого до діла. Уважне застановленняся над
контекстом сього пророцтва показує, що воно
має більше значіння чим до тепер приписували
йому. Сей текст був часто уживаний яко доказ,
що Даниїл був правдивим пророком Божим,
тому що тепер люди багато їздять сюди й туди, і
є великий поступ в науці. Але, як здається, то се
не є Божа ціль показувати помазанникам в такий спосіб правдивість свого пророка. Недавно,
в сих новітних часах, жила жінка так звана
Мати Шиптон, котра предсказувала подібні
річи, а однак ніхто з помазанників Божих не
признав би її за правдиву пророкиню. Отже здається, що се є зовсім на місці глядіти за глибшим
значіннєм в сих словах Даниїла.
16 Що означують слова: „бігатимуть сюди й
туди?” Чи вони означують, що люди будуть їздити скорими колесницями? Всякий чоловік
може бачити се. Чи може там міститися щось
відмінного для Божих помазанників? Подібні
слова є ужиті в 2 Паралипоменон 16:9: “Бо ж очі
Господні обіймають (бігають сюди й туди, англійський переклад) усю землю, щоб піддержувати тих, що їх серце цілковито Йому віддане”.
Спевностю, що сі слова не означують, що Господь бігає сюди і туди, щоб помагати потребуючим помочи. Противно, тут здається думка ясна
є, що Бог розглядає або розвідує тих, що зробили
угоду з ним. По тій причині Його очі розглядають усіх Його дітей на котрій би то часті землі
вони не були. Розуміється, що для Єгови зовсім
не потрібно йти кудись, бо Він, глянувши очима
навкола, може бачити усіх людей і указати свою
силу для тих, що є віддані Йому.
17 Знову пророк Єремія каже: “Пройдіте (сюди
й туди) по улицях єрусалимських, озирнітесь
навкруги та розпитуйте й шукайте по всіх майданах; чи знайдете кого, що чинив би суд, щоб
допевнявся правди – я би змилосердився”.

Бруклин, Н. Й.

(Єремії 5:1) Без сумніву, що сі слова ужиті всім
тексті означують; що треба пильно розглянути
усіх, чи знайдеться такий, що подобається Господу. В сім тексті не говориться про скору їзду,
а однак слово “пройдіте” є як раз те саме, котре
уживає пророк Даниїл відносно “часу кінця”.
18 Бог приказав пророкові Захарії записати сі
слова: “Як руки Зоробабелеві заложили основи
під сей дом, так його руки й скінчать його, й зрозумієте, що Господь сил небесних послав мене до
вас: Хто би маловажив день сей, коли, радіючи,
тоді семеро дивляться на будівельну вагу в руках у Зоробабеля?– Се очі Господні, що обіймають (бігають сюди й туди, англійській переклад) зором увесь круг земний”. (Захарії 4:9–10)
Тут знову сі слова “бігають сюди й туди” є
ужиті, а однак вони не означують бігати з місця
на місце, ані се навіть не значить скорий перегляд або іспит. Противно, тут міститься думка
про уважний нагляд і про точний іспит. Сі слова
означують, що совершенна мудрість і совершенне знання були ужиті в добрім напрямі, і кидають глибше значіння на слова пророка Даниїла.
19 Пророк Амос у 8:11,12 верші каже, що настане час голоднечі, не матеріального хліба, а голод почути слово Боже. Се не значить, що хто
буде слухати слово Боже, той відчує голод, але
сей голод відноситься до всіх тих, що не хочуть
слухати слова Божого. Тоді каже пророк: “будуть ходити від моря до моря, і блукати від півночи на південь, шукати слова Господнього, та
не знайдуть його”. Всім є добре відомий факт, як
в сім модернім часі так звані християни під провідництвом невірного духовенства шукають
знання всюди, лише не в слові Господа, і навіть
відвернули уші свої від слова Божого. Сі, що
пильно шукали слова Господнього, знайшли його в той самий час більше чим коли будь вперед.
В сім тексті слово “шукати” (або бігати сюди й
туди, англійський переклад) не надає думки
скорої їзди з місця на місце. Се слово ясно указує
на пильність, а не на скорість у гляданню за чимось задовольняючим. Однак хто глядить за чимось іншим окрім слова Божого, той не знаходить задоволення нігде.
20 Німецький переклад Даниїла 12:4, після Елбертфільда, звучить так: “Viele werden durchforschen, und die Erkenntnis wird sich mehren”, що
значить: “Многі будуть пильно досліджувати її,
і знання побільшиться”. В скандинавській Біблії той самий текст є переложений так само.
21 Бачучи в якім значінню інші пророки уживали сю фразу “бігатимуть сюди й туди”, так
само слова пророка Даниїла означують щире і
пильне студіюваннє слова Божого у “часі кінця”, через посвячених Господу Богу, бо прий
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шов час на зрозуміннє слів пророка Господнього. Позаяк слово Боже було написане для
Його народу (Римлян 15:4), а не для невіруючих,
і позаяк пророк каже, що у “часі кінця”, будуть
“бігати сюди й туди і знаннє побільшиться”, то
можемо бути певні, що то збільшаюче знаннє будуть мати помазанники Божі, радше чим пристосовувати його до світських людей.
22 То глибше значіннє слів пророка Даниїла
можна пояснити так: Що в назначенім часі, а
іменно “у часі кінця”, Божий помазаний нарід
буде пильно студіювати слово Боже і тоді воно
буде отворене, тому що прийде Богом назначений час зрозуміти його. Його блискавиці освітять Його слово і обʼявлять Його заміри, і задля
сього знання побільшиться для Божого вибраного народу. Се як раз можна погодити з фактами, що при “кінци часу” Божий помазаний
нарід отримав ясніше видіння пророцтва. Приповість о дівицях попирає се заключення. –
Маттея 25:1–8
23 Се заключення є поперте словами пророка
Амоса, про котре було згадано повисше. Пророцтво Амоса було написане 250 років перед Даниїловим пророцтвом. Амос предсказав, що
настане голод почути слово Господнє і много будуть бігати сюди й туди і будуть шукати за чимось задовольняючим. Даниїлове пророцтво
мусить згаджуватися з пророцтвом, яке Господь
висказав через Амоса, бо і сей пророк відноситься до назначеного часу. Даниїлове пророцтво обнимає цілий період поганского часу, аж до
“часу кінця”. В тім назначенім часі не лише пророцтво Амоса і Даниїла будуть зрозумілі, але
значіннє пророцтва мусіло бути затримане аж
до “кінця часу”, бо жадне пророцтво не могло
бути ясним поки не прийшов час зрозуміти ті
пророцтва Амоса, Даниїла, Йова і інших пророків. Єсли так, то хто буде мати привилей зрозуміти сі пророцтва?
МУДРІ
24 Даниїл відповідає на се питаннє такими словами: “Многі обчистяться, обіляться і будуть
наче в огні перетоплені (в спокусі); а безбожні
будуть безбожно поступати, й не зрозуміє сього
ніхто з нечистивих, а мудрі зрозуміють”. (Даниїла 12:10) Сі слова пророка обмежують розуміннє пророцтва лише для мудрих, і то аж в назначенім часі. Вони показують, що хто схоче бути
мудрим і зрозуміти пророцтва, той мусить перше “обілитися і очиститися”. Отже після сього
пророцтва бачимо, що слідуючі річи мусіли статися в той самий час. Прихід Михаїла; біганнє
сюди й туди; очищеннє Божого народу; і зрозуміннє пророцтва.
25 Без сумніву, що Сатана уживав папство для
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опоганення Божого народу. Добрі люди прикладали великих старань, щоб очистити Божий нарід від сього опоганення. Без сумиіву, що так
звана реформація Мартіна Лютера була зачата
з добрим наміром, але той рух не зробив дійсної
реформи. Однак Лютерова організація з часом
сталася сатанською організацією. Хто пристав
до тої організації, хотя й був щирий, то скоро
став вихваляти людей, і Бог відкинув його на
віки. Інші реформації під проводом таких людей
як Везлей, Мілєр і інші попадали, а проводарі
сих реформацій були зловлені в полапку Сатани
і сталися частю його організації. Спевністю, що
ніхто з посвячених не буде твердити, що організація, так звана євангельский союз, в 1846 році,
доконанала цілковитої реформації і вичищення
Божого народу.
26 Найбільшу інформацію, як яку коли провадив чоловік між народом Божим, був брат Русель, але Писання як і факти показують, що і
сей рух не доконав цілковитого очищення між
Божим народом. Слова Божого пророка показують причину сього. В Псальмі 127:1 читаємо:
“Коли Господь не будує дому, даремно трудяться будівничі”. Без сумніву, що сі щирі змагання одиниць, щоб зреформувати і очистити
нарід Божий, подобалось Господу, але ся робота
не могла бути доконана людьми; сю роботу міг
викінчити лише Господь.
27 Пророк Даниїл говорить про очищеннє, яке
мусить прийти при кінци світа. Інші Писання
пояснюють коли воно буде зроблене і хто його
виконає. Бог, через свого пророка Малахію показує, що певний період часу перед 1918 роком,
Господь Ісус, яко Післанник і Представитель
Єгови, приготовляв дорогу перед Єговою. У
властивім і назначенім часі Він негайно прийшов до свого храму. Для якої ціли Він мав
прийти до храму? Писання відповідає, щоб
очистити і обілити членів храму. “Господь є у
святому храмі своєму, на небесах престол Господній; очі Його дивляться, повіки Його розглядають синів людських. Господь випробує праведного, а безбожного й того, хто любить насиллє, ненавидить душа Його. Жаром посипле
Він на безбожних; огонь і сірка і вітер палящий
буде частина їх чаші. Бо Господь справедлив, і
любить правду. Лице його бачить праведника”.
– Псальма 11:4–7
28 Малахія попирає се останнє твердження, показуючи, що коли Господь прийде до свого
храму, тоді прийдуть великі проби і досвідчення на Божий нарід, “бо Він огонь розтоплюючий
і як те зіллє очищуюче”. Він засів очищувати
правду, представлену через срібло, щоби правда
була чиста і зрозуміла. Він засів вичищувати і
обілювати тих, що є в угоді з Богом через цілковите віддаленняся від сатанської організації,
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щоб вони могли цілковито віддатися на службу
Єгови. “І засяде Він до перетоплювання срібла й
очистить синів Левіїних і переплавить їх, як золото й срібло, щоб приносили жертву Господеві
в праведності”. Малахії 3:3
28 Ті, що пройшли через огонь і були вичищені,
обілені і признані сталися членами слуги Божого. Ся робота зачалася виконувати в назначенім часі і була зроблена через Господа, а не через
чоловіка. Всякий може бачити, що чоловік не
може виконати таку роботу, але що вона мусить
бути виконана через самого Господа. Порівнайте слова Малахії 3:3 з словами Даниїла 12:
10, і кождий мусить побачити, що вони мусять
відноситися до того самого часу і до тої самої роботи очищення. Докази з святого Писання як і
фізичні факти усувають всякий сумнів, що “кінець часу” відноситься до кінця поганського часу, або кінця світа, або сатанського неперерваного правління, котрому кінець прийшов в 1914
році. В тім часі Бог посадив свого возлюбленого
сина на своїм престолі і Він зачав викидати бога
поганських держав. (Псальма 2:6; 110:2) По сім,
в 1918 році, Господь прийшов до своєго храму і
зачав судити і вичищувати свій нарід. “Нечестиві”, згадані пророком Даниїлом є ті, що зробили угоду з Господом і отримали світло, але
котрих Господь не признав за вірних, і тому дав
такий вирок: “Ніхто з нечистивих не зрозузуміє”. Очищені отримають признання від Господа, і будучи мудрими, зрозуміють пророцтво,
тому що лише вірним дано зроміти.
29 Хто є мудрий? “Мій сину! Слухай уважно
мудрості моєї і прихиляй ухо твоє до розуму
мого”. (Приповісти 5:1) “Розумний же той, хто
слухає поради”. (Приповісти 12:15) Розумний
чоловік є той, що слухає слів Господа і радісно
виконує їх. (Приповісти 24:5) Він пильно досліджує Писання, розглядає докази, і сим самим, після значіння пророка, “бігає сюди й туди” і його
знання Божого заміру збільшається. Лише такі,
каже Даниїл, будуть розуміти пророцтво але аж
по сім, як Господь вичистить храм.
31 Слова Даниїла і слова Ісуса показують ту
лукаву клясу, котра обʼявиться під час проби
храму. (Даниїла 12:10; Маттея 24:48; 25:26)
“Ніхто з нечистивих не зрозуміє”. “Безумні нехтують і розум і науку”. (Приповісти 1:7) Такі
одиниці несуть себе дуже високо. (Приповісти
3:7; 26:12) “Безумні ругають з мудрости і є гидотою в очах чоловіка і Бога”. (Приповісти
24:9;15:9; 16:5) Можемо сказати, що і Вартова
Башта далеко від совершености; але Господь
уживає її яко знаряд комунікації з Його народом. Вона помагає їм з більшою пильністю досліджувати слово Боже і пізнавати правду. Жадний член Товариства на землі не є совершенний,
а однак Господь уживає всіх відданих Йому за
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своїх свідків.
32 Одиниці, що мають привилей бути старшими у зборі і порадниками церкви, є відвічальні
перед Господом, і коли вони з погордою кажуть,
що Вартова Башта “містить у собі нічо лише
гниль і дурноту”, то сим вони показують свій
злий стан серця. Декотрі старші як раз поставили себе в таку позицію відносно Божого знаряду, котрий Він уживає для кормлення свойого
народу. В дійсности сим вони не виступають
проти Вартової Башти, але Господа, котрий
знає як провадити своє діло і уживає до сього
свій власний вибраний знаряд. Всякий, що так
спротивляється і буде поступати дорогою беззаконня, такий буде вилучений з між Його народу
в назначенім “часі кінця”. (Маттея 13:41,42)
Отже виходить, що такі не будуть розуміти.
Слова пророка Даниїла: “З нечистивих ніхто не
зрозуміє” не відноситься до людей в світі або людей сатанської організації, котрі ніколи не були
в угоді з Єговою; вони відносяться до тих одиниць, що зробили угоду з Єговою і сталися невірними до неї.
33 Відносячися знову до пророцтва Амоса 8:
11–14, ми бачимо, що воно вказує на час судження Його народу і відкинення невірних. Се
пророцтво сповнилося почасти на ізраїльскім
народі, а в повній мірі на духовім Ізраїлі. Що се
пророцтво сповнилося на тих, над котрими відбувається суд Єгови, то про се найлучше свідчить їх напрям ділання. “Тоті, що то божаться
гріхом самарийським, та мовляють: Так певно,
як живе бог твій, Дане! – Як оживлена дорога в
Берсавію! Вони попадають і вже не встануть”. –
Амоса 8:14
34 Самарийський гріх був гріхом Еробоама,
котрий зробив золоті тельці і помістив їх у Дані
і в Бетель. Він поповнив гріх тим, що заложив
організацію противну Божій організації. Еробоам зробив золоті тельці і тоді сказав до Божого
вибраного народу, Ізраїля: “Ось тобі власні
боги, Ізраїлю, що вивели тебе з Єгипту”. (1 Царів 12:28) Еробоам вдавав за слугу Єгови, але в
той самий час виставив золоту подобину представляти Єгову; тому пророк називає се “самарийським гріхом.
35 3араз по розпочаттю суду в 1918 році декотрі
одиниці відорвалися від Божої організації і висміювали Товариство і Вартову Башту, і рівночасно називали себе слугами Бога Єгови. Вони
кажуть: “Нема правди у Вартовій Башті тепер”.
Вони кажуть, що вони служать і покланяються
Єгові, але що се вони можуть робити лише через
того “вірного і розумного слугу”, котрий, після
їх розуміння, є один чоловік, і котрий, як вони
твердять, вивів Божий нарід з антитипічного
Єгипту. Сю силу вони приписують чоловіку
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радше чим Богу Єгові. Вони вибрали собі чоловічий спосіб покланятися Єгові, отже їх вчинки
є уподоблені до “самарийського гріху”. Вони терплять голод почути слово Боже, і не можуть
зрозуміти його. Бог велів свому слузі, котрий
представляв Його вірний нарід, записати от сі
слова: “Не дивитимусь на лице чоловіка й ніякому чоловікові лестити не буду, лестити бо я не
вмію, нехай би й зараз убив мене Творець мій!”
(Йова 32:21,22) Сі слова показують, що Бог не
любить того, хто дає облесні титули сотворінню;
і то, що було сказано через Еліуя, відноситься до
всіх тих, хто ходить подібними дорогами.
36 В коротці “час кінця” можна пояснити в такий спосіб: Поганський час зачався в 606 році
перед Христом і закінчився при кінци світа, котрого Сатана був богом. В 1914 році прийшов кінець поганському часі, отже прийшов кінець дияволькому світу, і від того часу Єгова зачав викидати Диявола через Ісуса Христа. Писання як
і докази ясно показують, що кінець часу прийшов в 1914 році. В тім то часі встав Михаїл і тоді
настав час горя, якого ніколи не було у світі. В
той час встав нарід проти народу, царство проти
царства як ніколи перед тим.
37 По сім, а іменно в 1918 році, Господь прийшов до свого храму і зачав очищувати членів, що
зробили угоду з Єговою; тоді зачалося бігання
сюди й туди через пильне студіювання правди, і
через уважне і зі страхом розглянення правди
представлену їм з ласки Господньої. Наслідок
сього був, що знання вельми збільшилося для
дійсно помазаних дітей Божих. Мудрі отримали
те збільшаюче знання і радісно прийняли поради
Господні. Вони радісно виконували прикази Господні і приложили свої найлучші старання прославити імʼя Єгови через активну діяльність в
Його службі. Будучи мудрими вони розуміють і
слухають Господа і свідкують яко свідки Його. –
Даниїла 12:4,10; Маттея 13:43
38 Одна з многих робіт помазаної кляси була
навернути клясу вязнів до служби Господньої,
щоб вона могла отримати признання Єгови; і
тому Даниїл каже: “Навернувші многих до праведності – неначе зорі, по вік, (на всегда) світитимуть”. Єсли сі мудрі будуть дальше вірно і радісно давати свідоцтво про імʼя Бога Єгови, і сим
привернуть многих до праведности, то вони будуть сияти по віки. У тім “часі кінця” пророцтва
мусять розкритися, тому що Господь так зазначив. Божі блискавиці освічують Його замір, так
як се він є зазначений в Його слові, і в повній гармонії з Його обітницями і мудрі бачуть се і тому
радуються в сій необмеженій
службі, в посвяченню і в прославленню великого Бога Єгови.
ПИТАННЯ ДО СТУДІЇ
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§ 1,2. Хто був Даниїл, і кого він представляв? Для
якої цїли є дані записки в книзі Даниїла? В який спосіб сповняються декотрі пророцтва з Біблії?
§ 3,4. Розкажи, що сталося по сім, як Даниїл отримав те видиво. Після слів ангела, то коли і хто мав
зрозуміти те видиво?
§ 5,6. Опиши події, котрі зазначили початок “поганського часу”. О чім Даниїл хотів головно довідатися? Яку інформацію він отримав? Для чиєї користи вона була дана?
§ 7. Чи події в 1799 році зазначили “кінець часу?”
§ 8–10. Що значить вираз “встане Михаїл”? Яку
звязь ся подія має з назначеним “кінцем часу” і з
Псальмою 110:1,2 і Одкриттям 11:17?
§ 11–13. Подай короткий зміст Ісусової відповіди
Його ученикам, котра є зазначена в Маттея 24:3.
Отже, в який спосіб той виразно зазначений “час кінця” можна віднайти?
§ 14,15. Поясни, як дотепер розуміли пророцтво Даниїла 12:4? Чи се пояснення згаджується з контекстами того пророцтва?
§ 16–20. Поясни іншими текстами значіння виразу
“бігатимуть сюди і туди”.
§ 21–23. Наведи інший переклад сього тексту і покажи, чи сей факт оправдує правдивість сього тексту?
§ 24. Наведи пророцтво Даниїла 12:10 і покажи,
коли і хто зрозуміє те пророцтво? Яким чином ся
кляса буде приготовлена, занім вона зрозуміє пророцтво? Які події мусіли статися або прийти, щоб се
пророцтво могло сповнитися?
§ 25,26. Хто був головним знарядом Сатани для опоганення народу Божого? Яка була ціль реформації?
До якої міри вони очистили нарід Божий? Опиши, чи
чи вони були успішні чи неуспішні в своїх змаганнях
(очистити Божий нарід).
§ 27,28. Покажи, як пророки Даниїл і Малахія і
Псальма 11:4–7 поясняють очищеннє при кінци світа,
і які наслідки будуть сеї роботи?
§ 29. В котрім часі ся робота очищення буде зроблена, і дай доказ сього?
§ 30,31. Наведи Писання і покажи, хто є “мудрі” і чи
вони будуть розуміти пророцтва? Рівно ж опиши тих
що є “нечестиві”, і чому вони не можуть зрозуміти.
§ 32. Хто головно є в небезпеченстві попасти в сю
“лукаву” клясу і чому? Чому ся кляса повинна мати
і показати духа цілковитого підданняся Богу і Його
правді і знаряді, котрий Бог уживає для кормлення
свого народу і через котрий свідоцтво о царстві дається? Покажи небезпеку того, хто противиться знарядові, котрий Бог уживає до кормлення свого народу.
§ 33,35. Що значить “самарянський гріх?” Поясни
сповнення пророцтва Амоса 8:11–14.
§ 36–38. В коротці поясни слідуючі наведення і дай
час і як довго істнували: “Поганські часи”, “кінець
часу”, “сатанський світ”, “встане Михаїл”, “встане
нарід проти народу, царство проти царства”, “післанник приготовить дорогу перед мною”, “Господь негайно прийде у свій храм”, “многі очистяться, будуть
обілені і випробовані”, “безбожні будуть безбожно
поступати і не зрозуміють”, “мудрі зрозуміють”, “навернуть многих до праведности”, “сиятимуть неначе
зорі”.

ТЕКСТИ НА ОСВІДЧЕННЯ
Середа 2–го квітня 1930

Середа 23–го квітня 1930
“Хто ж такий сліпий, як слуга мій? Хто такий
сліпий, яко той, що я полюбив його, такий сліпий, як
раб Єгови? – Ісаії 42:19

“Він бо заховає мене в своїй домівці в день недолі,
… він підніме мене на скелю! … співатиму псальми
Господеві”. – Псальма 27:5,6

С

І слова показують, що те пророцтво мусить
сповнитися в часі горя; що тоді вірні будуть
бепечні “в тайнім нробутку Всевишнього”; що
їх знання стоїть на твердих основах; і що задля
їх віри і вповання на Господа і задля Його великої ласки до них, вони співають в честь Єгови
через розказування людям про Його заміри і
доброту. В теперішнім часі вони мають виконати діло, котре видається неможливе, але вони
знають, що Всемогучий має все в своїх руках.
Для них Всемогучий значить, що нічого нема
неможливого для Єгови, і що жадний нарід не
встоїть проти них. Тому то вони приносять Йому “жертви хвалення” і пісні.
Середа 9–го квітня 1930

І

Б

ОЖИЙ “слуга”, Його “вибраний”, має лише
одну ціль в життю, а се чинити волю Божу.
Кождий член того слуги мусить бути в повній
гармонії з Головою, Ісусом Христом, і також
мати і виконувати одну ціль. Той слуга є сліпий
на все, окрім волі Божої. Отже останок слуги Божого розуміє, що найбільший привилей, який
вони можуть матп, є радісно співати “нову пісню” в честь Єгови, і се вони чинять через давання свідоцтва про Бога і Його царство. Діставши лучше вирозуміннє Божих замірів, вони
мають більшу радість у виконуванню Його заповідей. Чинячи се, вони сталися предметом
трійливих (отруйних) стріл ворога, але вони сим
не будуть стримані ані знеохочені; вони витримають аж до кінця.
Середа 30-го цвітня 1930

“І я завітую вам, як завітував мені Отець мій,
царство”. – Луки 22:29

СУСОВІ слова могли означувати се: “Мій
Отець зробив угоду зі мною дати мені царство
і тепер я завітую вам, що будете взяті в ту угоду
і будете мати участь в царстві моїм”. Однак
лише ті, що терплять з Ісусом і вмирають з Ним,
будуть приведені у віковічну угоду і в певні милості Давида. Божа надзвичайна доброта є уділена лише тим, що радуються зносити терпіння
і наруги, полишені для членів Христового тіла.
Кождий, що зробив угоду чинити волю Божу повинен памʼятатн, що хто має часть у віковічній
угоді і в певних милостях Давида мусить умерти
яко жертва, так як Ісус умер, і мусів терпіти наруги, що впали на Нього ради справедливости.
Середа 16–го квітня 1930
“Так і воскресення мертвих. Сіється у зотлінню, устає в нетлінню”. –1 Коринтян 15:42
СІ вірні послідувателі становлять тіло
Христа; отже цілий Христос є наче одно тіло. Всі члени тіла Христового є як Ісус, сплоджені до небесного насліддя, що є безсмертність;
і єсли вони будуть вірні аж до смерти, то вони
отримають нагороду безсмертності, що значить,
що над ними друга смерть не буде мати сили.
Коли Ісус був на землі, то Він мав людське тіло,
котре могло зіпсуватися по смерти, єсли би Бог
чудом не схоронив Його. Так і тіла всіх членів
Христа псуються. Вони є оправдані, сплоджені і
помазані Єговою і є новими сотворіннями в
Христі, однак теперішний організм кождого
члена є людський і тому смертельний. У воскресенню вони вдягнуться у безсмертність.

В

Б

“Цареві ж вічному нетлінному, невидимому,
єдиному премудрому Богу честь і слава
на віки вічні. Амінь”. – 1 Тимотея 1:17

ЕЗСМЕРТНІСТЬ посідає лише Єгова, Цар
віків. Він є од віків до віків, котрого чоловік
ніколи бачити не може. Окрім Нього нема іншого бога, й нікому не належиться така честь, і
Він ніколи не дасть своєї слави хто би й був богом. Його слово показує, що Він замірив дати
безсмертність і нетлінність лише тим, що перейшли острі проби і доказали свою лоальність
і вірність аж до смерти. Ісус заявив, що Отець
обіцяв дати Йому невичерпане життя. Сі самі
дорогі і великі обітниці Божественної натури є
дані всім вірним в Христі, котрі тепер віддають
честь і славу Єгові.
Середа 7–го мая 1930
“Про милість і правосуддє заспіваю; похвальні пісні заспіваю тобі, Господи”. – Псальма 101:1

С

І слова були написані для провідництва
церкви. Всі люди, включаючи і членів
церкви, потребують помилування з рук великого Судді, Єгови. Задля милости і правосуддя
Єгови, Він є гідний слави. Його діти тепер бачуть суд проти тих, що зорганізувалися протиЙого волі і розпорядження. Вони також бачуть
Його правосуддє проти тих, котрі опрокинули
Його імʼя по сім, як вони були освічені правдою.
Вони також відчувають милість Єгови, яку Він
оказав своїм помазанникам. Вони знають, що
Він окаже свою милість до несвідомих грішників і до пригноблених. Будучи свідомі Його величности і Його милості до всіх, члени храму
Єгови радісно виспівують про Його славу.
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