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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 свідків
Єгови. Він уможливлює систематичне студіювання Біблії для
всіх своїх читачів і старається о іншу літературу, яко поміч в
таких студіях. Він помішує відповідний матеріал для проповідування через радіо й для інших знарядів публичного научення
з Святого Письма.
Він точно тримається Біблії, яко авторітету своєї науки. Він
цілковито вільний й відділений від усіх партиїв, сект або світських організацій. Він цілковито і безвиїмково стоїть на стороні царства Бога Єгови під правліням Христа, Його любого
Царя. Він не прибирає догматичної міни, а радше заохочує до
вважного і критичного розсліджування свого змісту в світлі св.
Письма. Він не мішається в жадні суперечности, ані його сторінки не отворені для персональних справ.
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ЩО БОГ создав землю для чоловіка, сотворив совершенного
Річна передплата
чоловіка для землі і поставив його на ній; що чоловік добровіРічна передплата в Злучених Державах виносить $ 1,00, в Кально переступив Божий закон і був засуджений на смерть; що наді й в інших краях $ 1.50; в Великій Британії, Австралії і в
задля Адамовою гріха всі люди родяться грішниками і без Полудневій Африці 7 ш. Передплату в Злучених Державах
права до життя.
треба висилати через почтовнй переказ, експрес ордер, або банковий переказ. В Канаді, Англії, Полудневій Африці і АвстраЩО ІСУС стався чоловіком, і чоловік Ісус перетерпів смерть, лії, передплату треба висилати до відділу в тім краю. З інших
щоби набути викупну ціну для всього роду людського; що Бог країв можна висилати передплату до бюра в Брукліні, але
воскресив Ісуса до Божественної природи й вивисшив Його по- лише через міжнародний почтовий переказ.
над усякі творива й понад усі імена і одягнув Його у всяку силу
Заграничні Бюра
і власть.
British . . ….…… 34 Craven Terrace. London. V, 2. Encland
Canadian ……… . 40 Irwin Avenue, Toronto, Ontario, Canada
ЩО ОРГАНІЗАЦІЯ ЄГОВИ називається Сион, і що Ісус ХриAustralasian . 7 Beresford Bond. Strathfied, N. S. W., Australia
стос є Головою її і правильним царем світа; що помазані й вірні
South African….Boston House. Cape Town, South Africa
послідувателі Ісуса Христа – се діти Сиону, члени Єгової організації і Його свідки, котрих задача й привилей є свідкувати
Просимо в кождім случаю адресувати на ім’я Товариства
про найвисшість Єгови, голосити про Його заміри взглядом
людства, про які научає Біблія, й нести овочі царства всім, що
(Сей журнал виходить на кількох мовах.)
бажають слухати.
Для бідних, що не можуть передплатити сей журнал, а щиро
ЩО СВІТ скінчився й Єгова посадив Господа Ісуса Христа бажають його читати, висилаємо даром, єсли о се попросять.
на престолі власти, котрий скинув Сатану з неба й зачав уста- Ми радісно бажаємо помочи таким потребуючим, але після поновляти Боже царство на землі.
чтової регули, вони мусять прислати письменну аплікацію кождого року.
ЩО ПОМІЧ і благословенства для народів землі можуть Увага для передплатників: Посвідку за отриману передплату,
прийти лише через царство Єгови від владою Христа, котре то чи то нову чи то відновлену, ми не висилаємо, хіба що о се поцарство вже тепер зачалось; що незадовго Господь знищить са- проситься. Змінення адреси для тих, що повідомлять, робимо в
танську організацію і установить справедливість на землі, і що протязі одного місяця. Один місяць перед скінченнямся передв тім царстві всі, що будуть послушні справедливим законам, плати ми висилаємо карточку–повідомлення в журналі.
будуть привернені і будуть жити вічно на землі.
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.

“КРІЗА” (The Crisis)
“Вартова Башта” має полику приємність у виголошуванню нової англійської книжечки “Кріза” (The Crisis),
найновіша книжечка брата Рутерфорда. В сій книжечці
міститься промова “Чи американське правительство
зможе встояти?”, як рівнож і промова, “Свідки Єгови:
Чому переслідувані?” Ся книжечка не лише дає людям
пізнати через яке средство вони будуть спасенні, але
вона також дає їм нагоду стати по стороні Бora або по
стороні Диявола і його організації. Се дійсно чудова книжечка. В додатку до сих двох чудових промов, ся книжечка також містить промову “Любов”, котра представляє
те питання так ясно, що не лишається місця для сумніву.
Лупки сьої книжечки розвеселять серця посвячених, задивують всіх людей, і збудять страх в серцях ворога,
диявольської організації, коли Господня армія вирушає
до побідоносної акції. Всесвітнє розношення сьої книжечки зачалося квітня 3–го, під–час Останкового Періоду
Подяки. Через Його ласку вірний “слуга” буде дальше заниматися в сій роботі.

“КРІЗА” В УКРАЇНСЬКІ МОВІ
Повисше згадана книжечка вже вийшла в українській
мові. Ся книжечка є найгарнійша книжечка яка коли
була видана в українській мові. Всі свідки, котрі можуть
говорити по українськи, повинні сей час замовити велике число сих чудових книжечок і на скілько лише
можливо розносити їх всім українським людям, щоб
вони могли довідатися о вістці, котра міститься в ній,
тому що та вістка є найважнішою всім людям. Всі збори
повинні мати достарчаюче число сих книжечок, так, щоб
всі могли брати участь в розношенню сьої найважнійшої
вістки. Ся робота є важна. Нехай всі люди знають, що
час на цілковите оправдання імʼя Єгови вже прийшов!
Задля інформації всіх принумераторів “Вартової
Башти” тут повідомляємо, що сю книжечку “Кріза”
можна набути за 5 ц, а єсли бажаєте рознести своїм сусідам і приятелям, щоб і вони могли довідатися о тій важній вістці, можете набути 26 примірників за 1 дол.
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УМИСЛОВО ДУХОВІ
“Так бо нехай думається у вас, як і в Христі Ісусі”. – Филипян 2:5

Є

ГОВА–се великий Дух, “високий, великий,
вічно живущий.” (2 Коринтян 3:17; Ісаії 57:
15) Він є невидимий і все буде невидимий для
людського ока. (1 Тимотея 6:16) Щоби нам зрозуміти й оцінити значіння виразу “умислово духові”, то ми мусимо знати дещо про Бога Єгову,
великого Духа, і Його ум.
2 Єгова є найвисший і Його силі ніщо не може
опертися. Коли Він задумає зробити якусь річ, то
се значить, що та річ мусить бути виконана.
Єгова поклав свого духа на своїх послушних сотворіннях. Се значить, що сила Єгови порушує
Його сотворіння на дорогу праведности. Ся сила
або дух є невидима для людського ока. Сотворіння може бути цілком безсильним виконати
якусь річ; але коли Єгова покладе свого духа на
те сотворіння і бажає, щоб воно виконало якесь
діло, тоді те сотворіння може виконати те, що Бог
бажає. “Бог бо се робить у вас, щоб і хотіти (вам)
і робити по (Його) вподобі”. (Филипян 2:13)
“Тому ж, хто може зробити геть більш над усе,
чого просимо або думаємо, по силі, що дійствує в
вас”. (Ефесян 3:20) Отже ті, що в Христі, можуть
з апостолом сказати: “Все здолію в Христі, що
мене покрепляє”. (Филипян 4:13) Дух Божий, що
ділає через Христа, робить послідувателів Христа сильними і вони можуть сказати: “Тим любо
мені в немочах, докорах, нуждах, гоненнях, тіснотах за Христа; коли бо я немочний, тоді я сильний”. – 2 Коринтян 12:10
3 Ісус Христос – се виразний образ Отця Єгови.
Всякого часу ум Ісуса Христа був в гармонії з
Єговою. Так всі, що в Христі Ісусі, і котрі дальше
угаджають Єгові, мусять бути в вповній гармонії
з умом Єгови. Отже найважнійша річ, то се удостовірити, що становить ум Божий і ум Ісуса
Христа. Коли сотворіння зрозуміє се, тоді воно зачинає оціняти значіння слів апостола, котрі він
сказав: “Так бо нехай думається у вас, як і в
Христі Ісусі”.
4 Єгова все праведний, і всі Його діла праві; т.
є., Він все робить те, що правдиве. “Закон Господній звершений, … свідоцтво Господнє вірне …
веління Господні праві, … заповідь Господня
пресвітла”. (Псальма 19:7–9) “Бо праве слово
Господнє, і всі діла Його вірні. Він любить спра-

ведливість і правду; земля повна доброти Господа”. (Псальма 33:4,5) От сі слова пророка відкривають ум Єгови: “Бо Господь справедлив, і
любить правду. Лице Його бачить праведника”.
(Псальма 11:7) “Очі Господні на праведних, і уші
Його на молитву їх; лице Господнє проти тих, що
творять зло, щоб знищити памʼять їх на землї”. –
Псальма 34:15,16
5 Дальше ум Єгови відбивається в сім, що Він
дає світло для тих, в чиїх умах є напрям до праведности. “Світло сиплеться на праведника, а радість на щирих серцем”. (Псальма 97:11) “Справедлив єси, Господи, і праві суди Твої. Ти заповідав свідчення Твої в справедливості і в повній вірності. Основа слова Твого правда, і всякий присуд справедливості Твоєї вічний”. – Псальма
119:137,138,160
6 Се й но зі слова Божого чоловік може пізнати
дійсний ум Єгови. (Йоана 17:17) Люди пізнають
Бога і Ісуса Христа через слово, і се вони мусять
робити, щоб вони могли жити. (Йоана 17:3) Ті, що
люблять Бога, і котрі кличуть до Нього по правді
і щиро, Він вислуховує їх, тому що Він любить
праведність і тих, що шукають пізнати дорогу до
праведности. “Господь сліпим очі вітворяє, Господь пригноблених підносить, Господь любить
праведних”. (Пс. 146:8) “Він праведним приховує
спасеннє, він заслоняє тих, що ходять в невинності”. (Приповісті 2:7) Єгова відкриває свої заміри
для тих, що мають ум подібний до Його. “З праведними у Нього спільність”. (Приповісті 3:32)
“Думки у праведних–про те, що правда”. (Приповісті 12:5) Думки виходять від уму.
7 Єгова є святий. “Ти ж святий живеш, прославлений від Ізраїля”. (Псальма 22:3) Апостол Петро з волі Божої писав до своїх братів так: “А, яко
Покликавший вас святий, і ви самі святі у всьому
життю будьте: бо написано: “Будьте святі, бо я
свят”. (1 Петра 1:15,16) Бог Єгова цілковито відданий праведності. “Господь справедливий у всіх
дорогах своїх, і благий у всіх ділах своїх”.
(Псальма 145:17,18) Сотворіння, що бажає бути
святим, мусить цілковито віддатися Богу і Його
справедливій справі. В жадний інший спосіб не
можна статися святим. Всі люди є несовершенні;
але коли сотворіння, вповаючи на кров Ісуса
67
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Христа яко свою викупну ціну, зробить угоду з
Єговою і отримає духа Божого, тоді воно рахується яко нове сотворіння, несовершенного організму. Така одиниця може статися святою через цілковите відданняся Єгові, а щоби зробити
се, вона мусить мати ум Господень. Маючи такий ум вона вивисшає Єгову і покланяється
Йому духом і правдою. “Вознесіте Господа, Бога
нашого, і поклонітесь на святій горі Його! Бо
святий Господь, Бог наш”. – Псальма 99:9
ЛУКАВСТВО
8 На проти праведности є лукавство. Ми мусимо припускати, що Люцифер, коли був помазаний і поставлений в Божій організації, був праведний і святий, інакше Єгова не був би помістив
його в тій позиції довіря. Він був совершенний в
почині, але потім коли він був назначений до
уряду, він стався лукавим. Відносно нього є написано: “Без хиби були поступки твої з того часу,
як тебе сотворено, аж докіль не знайшлось у тобі
беззаконності”. (Езекиїла 28:15) Люцифер поставив свій ум проти Єгови і постановив ділати
проти волі Єгової. Він був просвітчений і знав
дорогу праведности; але він вибрав собі блудну
дорогу, і від того часу він був і є лукавим. Він звів
людей і ангелів на дорогу неправедности; отже
ум всіх таких є чинити те, що противиться волі
Божій. Єгова висказав свою думку про тих, що
люблять Його, і також про тих, що відвернулись
від Нього і неслухають Його, коли Він сказав:
“Господь хоронить всіх, що люблять Його, а беззаконних погубляє”. (Псальма 145:20) Ум того,
що противиться Богу і ум Господень є ясно відріжнений.

УМ ХРИСТІВ
9 Не було ще такої хвилини, коли б ум Ісуса
Христа не був в гармонії умом Єгови. Він “початок сотворіння Божого” і всякого часу був втіхою Єгови, тому що Він все був із Ним. (Одкриття 3:14) Він той, що провадить сотворіння
Божі на дорогу праведности. Про себе самого Він
сказав: “Я ходжу шляхами правди, правосуду
стежками, щоб подати тим, хто мене любить,
справдешнє добро, й скарбівні їх я наповнюю.
Господь мав мене перед розпочатком путей
своїх, перш ніж що сотворив, з правіків; од вічності мене Він помазав, від почину, перед настаннєм землі: Я родилась, як ще не було безодень,
як ще ніде джерела водою не дзюрчали. Родилась, як ще з землі не воздвиглись гори, перше
ніж горби постали; як іще Він не сотворив ні землі, ні степу, ні грудок тих, що з них зліпивсь круг
земний. Як розпростирав Він небо, була я там.
Як Він закруглював кружало безодні, як хмари

Бруклин, Н. Й.

вгорі згущав, як замикав джерела безодні (над–
земної), як давав морю приказ, щоб води не переступали границь його, як Він підвалини землі
закладав, – тоді була я при Йому строїтелькою,
й була Його радістю день за днем, веселячись перед Ним увесь час”. – Приповісті 8:20–30
10 Уживаючи свого уму возлюблений син Божий пізнавав волю Єгови і тоді радісно ділав після неї. “Чинити волю твою, мій Боже, моя радість: і закон твій в глубині серця мого”.
(Псальма 40:8) Слова пророка котрі знаходяться
зараз висше наведених слів, показують, що
головна ціль Ісуса Христа всегда була, щоби повідомити інших про праведність і славу імени
Єгови. “Я звістив про справедливість у великому зборі; уст моїх неспиняв я – Господи, Ти
про се знаєш! Не заховав я в середині мого серця
Твою справедливість; я розказував про вірність
Твою і спасенне Твоє, не затаїв доброти і правди
Твоєї перед великим збором”. (Псальма 40:9,10)
Імʼя Єгови, свого Отця, Ісус Христос всякого часу величав. Нім Він прийшов на землю є написано про Ісуса Христа, що Він сказав: “Звіщати
му імʼя твоє братам моїм; хвалитиму Тебе серед
громади.” (Псальма 22:22) Коли Він скінчив
свою роботу на землі, і нім Він пішов на Голгофу,
Ісус сказав: “Обʼявив імʼя Твоє людям, що дав
єси мені з світа. Твої були вони, а Ти мені їх дав;
і слово Твоє хоронили вони”. – Йоана 17:6
11 Се був Сатана що викликав визов слові Бога
Єгови, знеславив Його велике і святе імʼя, і викликав визов щодо найвисшости Всевишнього.
Через століття Єгова позволив Сатані йти його
злою дорогою аж до границі. Через цілий той час
істновання зла, то між сотворіннями Ісус Христос усе одважно підтримував і вивисшав імʼя
Єгови. Усякого часу Він затримав свою невинність взглядом Єгови. Такий напрям з Його сторони відкриває ум Христів. Писання відкривають, що найбільша річ перед умом Ісуса Христа
все була оправдання святого імʼя Його Отця.
12 Бачучи, що Господь Ісус від почину був щоденною радістю Єгови, ми мусимо заключити,
що між Богом а Його улюбленим сином була довірочна звязь всякого часу; отже Єгова відкривав свому синові кождий крок свого великого заміру. Син мав вже від почину довідатися, що викуплення чоловіка від смерти, в котру Сатана
запровадив рід людський, і установлення справедливого правительства, і привернення чоловіка до гармонії з Богом, у котрій люди тоді затримають свою невинність взглядом Бога, то се
оправдає імʼя Його Отця. Він постановив чинити волю свого Отця за всяку ціну. Будучи у
виді Бога і в щоденнім товаристві з Всевишнім,
син навіть і не думав бути рівний Богу. Отже Він
“умалив себе, прийнявши вид слуги, бувши в подобиї чоловічому, і здававшись видом, яко чоло-
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вік, принизив себе, бувши слухняним аж до смерти, смерти ж хрестної”. Він умер на дереві, що,
після Божого закона, назначило Його в очах
всього сотворіння яко грішник. (Филипян 2:6–8;
5 Мойсея 21:23; Галат 3:13) Найважніша річ для
Icvca Христа все була чинити волю Отця, бо Він
знав, що виконання її, оправдає імʼя Його Отця.
13 Коли чоловік Icуc доріс до віку якого вимагалося від чоловіка для священства, то Він зараз зачав чинити волю свого Отця відносно священичого уряду. Найбільша проба якій коли підлягав чоловік була поставлена перед Ним через
ворога, але Він відпер спокусника і заявив свій
замір покланятися Богу Єгові і Йому єдиному
служити. (Маттея 4:10) Зараз потім Єгова помазав Ісуса на царя світа, і від того часу Він ніколи
не стратив нагоди голосити про імʼя Єгови і про
Його царство, котре цілковито оправдає імʼя Його Отця.
14 Усі люди мали менше більше нахил отримувати пошану від других людей. Майже всі люди
коли поставити їх на позицію довіря, мають приємність в тім, що вони виставляють своє імʼя,
щоби отримати честь від других людий. Однак
се не був ум Ісуса Христа. Завважте Його слова,
котрі усувають всякий сумнів, що Він ніколи не
був самолюбним. Він сказав тим, що були з ним,
що Його Отець назначив Його судити світ, і тоді
додав: “Не можу я робити від себе нічого; як чую,
суджу; і суд мій праведний; бо не шукаю волі
моєї, а волі пославшого мене Отця. Коли я свідкую про себе, свідченнє моє не правдиве”. (Йоана
5:30,31) Він возвеличив слово свого Отця, коли
Він сказав до своїх слухачів: “Бо зійшов я з неба,
не щоб чинити волю мою, а волю Пославшого
мене. Написано в пророків: І будуть усі навчені
від Бога. Тим кожен, хто чув од Отця і навчивсь,
приходить до мене”. (Йоана 6:38,45) Ось так Він
показує, як Його власний ум був установлений,
котрим то одиноким способом чоловік може пізнати волю Божу. Іcyc прийшов на землю, щоб
прославити імʼя свого Отця, а не принимати
похвали від людей. “Чести від людей не приймаю. Я прийшов в імʼя Отця мого, і не приймаєте мене. Коли інший прийде в імʼя своє, того
приймете. Як ви можете вірувати, славу один одного приймаючи, а слави, що від одного Бога, не
шукаєте?” – Йоана 5:41,43,44
15 Єгова післав свого любого сина виконати
певну роботу, і в своїм умі Він постановив виконати сю роботу після волі свого Отця. До своїх
учеників Він сказав: “Моя їжа, щоб чинити волю
Пославшого мене, й скінчити Його діло”. (Йоана
4:34) Він знав що Єгова зробив для нього і для
чого Він післав Ісуса. Він научився як Його
Отець уживав свого власного уму, і Він постановив робити в той самий спосіб. Се можна доказати словами записаними про Нього: “Многі чу-
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деса твої явив єси, Господи, Боже мій, і помисли
твої про нас; ніхто не зможе розказати про них.
Як би хотів я звістити і розповісти, то за багацько їх, щоб їх полічити”. (Псальма 40:5) “Як любі
для мене думки твої, Боже! Як велика безліч їх!”
(Псальма 139: 17) Ось такий то ум Христів.
ФАЛЬШИВЕ ПОНЯТТЯ
16 Як се Писання відкривають, то Сатана є хитрий і підступний ворог. Многі люди увійшли в
угоду з Богом через віру в Ісуса Христа і тоді
упали під лестощами Сатани. Ще від часу апостолів велика більшість так званих послідувателів Ісуса Христа научали, що їх головна робота
була і є приготовляти себе до неба і там помагати Єгові управляти світом. Вони думали, щоби
се доконати, то їм треба сияти між людьми. Вони
і не думали, щоби оправдати імʼя і слово Бога
Єгови. Вони думали в такий спосіб: “Тепер я
нове сотворіння і послідуватель Христа і я мушу поводитись перед людьми як подобає Християнинові. Я мушу виглядати дуже тихий, і моя
мова дуже лагідна, і мої слова вибрані, щоби показати, що я ходив з Ісусом. Я мушу бути святим
в присутности других, ніколи не бути веселим
ані не сміятися. В неділю мене мусять бачити,
що я маю Біблію в руках і мушу дати до зрозуміння іншим, як багато я знаю про зміст Біблії.
Так я мушу робити, щоби ті, що бачать мене,
могли сказати: Сей чоловік дійсно святий. Єсли
я піду сим шляхом, то інші будуть знати і казати,
“він напевно умислово духовий”.
17 Єсли в організації церковній знайдеться чоловік, котрому була приписана задача виробляти книжки, в котрих міститься пояснення Писань, і єсли той чоловік пильно виконує свою роботу, і рідко дискутує Писання з іншими, і відмовляється часом йти перед збір Господніх людей і дати виклад із Писання, тоді звичайно ті,
що мають себе за більше “святих чим ти”, кажуть про того чоловіка: “Він певно не є духово
умовий, тому що він не ділає так як решта з нас
дійсних Християн”. А окрім сього, єсли б той чоловік, котрий тут ужитий як ілюстрація, часом
займився невинною розривкою, як напримір
слухати голошення наслідків гри в галку (бейзбол), або пішов на музичний концерт, або часом
випив склянку вина, і нехотів носити довгої
одежи, яку звичайно носить духовенство, а замість того носив ясні кольори, тоді кляса, що виробляє характер, каже про такого чоловіка: “Він
напевно не є умислово духовий”. Сатана спонукав многих людей приймити фальшивий прапор
повисше згаданий і прийти до заключення, що
вони мусять виробити те, що інші називають
“солодкий характер”, щоб йому бути умислово
духовим. Вони переконалися, що се вони мусять
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робити, щоби притягнути інших до правди і сим зі словом Божим. – Йоана 5: 41; Римлян 12:3
чином уживати свого впливу для царства Господнього. Однак тут можна сказати, що єсли
СТАЛІСТЬ
хтось мусить бути спонуканий через упавшого
чоловіка служити Богу Єгові, той ніколи не буде
20 Було сказано, що кождий сплоджений із духа
служити Всевишньому в правді і в дусі і вірно.
є “умислово духовим”. Але Писання не попирають сього заключения. Бо ні “велика громада”
ПОЯСНЕННЯ
кляса ані ті, що опинилися в “лукавім слузі”
клясі, не є умислово духові. Сі Писання головно
18 Що ж тоді значить вираз “умислово духові”, промовляють до тих, що були приведені в угоду
після Писання? (Римлян 8:6) Властиве вияс- з Богом через віру в кров Ісуса Христа. Пишучи
нення сього виразу є: Ум сотворіння, котрий до сплоджених духом, апостол каже: “Чоловік
пильно пізнає волю, а потім сильно постановляє двоєдушний не статечний у всіх дорогах своїх”.
чинити волю великого Духа, і тоді виконує се без (Якова 1:8) Хто є тим двоєдушним чоловіком,
взгляду, що інше сотворіння може думати або після значіння сього тексту? Очевидно той, що
казати. Ум сотворіння є то факультет, котрий бажає угодити Богу і рівночасно старається угоБог обдарив (силою) вишукувати правду і при- дити чоловікові і отримати похвалу. Єсли він
ходити до заключення, і котре то заключення шукає пошани від людей, то він ворог Божий.
провадить його до діяльности. Воля, се поста- (Якова 4:3,4) Ісус Христос не мав нічого спільновлення чоловіка ділати, до котрого то рішення ного зі світом і не отримав пошани від людей.
він приходить через уживання своїх думок. Пос- (Йоана 18:36; 5:41) Бути умислово духовим знатановивши в умі що є воля Божа, і постановив- чить мати ум Христів: а се значить йти слідами
ши сильно виконати ту волю, тоді він ніколи Христа. Ті, що були покликані до царства мудобровільно не відступає від сеї постанови. Пав- сять взяти точно сей напрям. (1 Петра 2:21)
ло сказав до своїх братів, що розумне служення Апостол показує, що двоєдушний ум провадить
послідувателів Ісуса Христа є цілковите віддан- до “лукавого слуги” кляси, або до “чоловіка
няся Богу, і тоді додає: “І не приладжуйтеся до гріха” кляси тому, що вони думають про себе
віку сього, а переображуйтесь обновленням ума висше чим повинні думати і вивисшують себе,
вашого, щоб довідуватись, що воля Божа добра що є гидотою в очах Божих. Вони не є установй угодна і звершена”. (Римлян 12:2) Се доказує, лені в кождій добрій роботі як се кождий мусить
що чоловік не може належати до сього світа, бути, хто має ум Христів. – 2 Солунян 2:1–17
єсли він бажає, щоб ум Ісуса Христа був зверше21 Промовляючи до посвячених апостол каже:
ний в нім. Він мусить відійти од світа через об- “Которі бо по тілу, ті думають про тілесне, коновлення свого ума, т. є., через кормлення ума торі ж по духу, – про духовне”. (Римлян 8:5) Висловом Божим. Ось так він довідується про волю димі сотворіння сатанського світа називаються
Божу і тоді мусить чинити її.
“тілесні”. Єсли хтось зробив угоду з Богом йти
19 Многі приходили до заключення, що вони слідами Ісуса і його ум поділений між річи самусять поводитися серед своїх співтоваришів танської організації і річи Єгової організації, тотак, щоби отримати їх признання і через се отри- ді він двоєдушний; і якщо він не стане цілковито
мати честь від людей. Маючи такий ум, вони шу- по стороні Єгови і зверне свій ум і серце до річей
кали найлучшої позиції в церкві і старались по- Божого царства, то він не може жити, він мусить
казати свою натуральну здібність і своє знання умерти. “Думаннє бо тілесне – смерть, а думанПисання, і се вони називали “духовим”. Многі з нє духове – життя і впокій”. – Римлян 8:6
таких були вибрані до уряду старших, хотя й
22 Стримуватись від звірських практиковань,
вони не були старшими після значіння Писання. в яких упавші люди розкошуються, і провадити,
Переконавши себе, що вони лучші чим їх слабші що світ називає чисте життя, і вживати ласкавої
браття, вони відмовилися брати участь у службі, мови і говорити про Писання, се не є вистарчаюкотра їм виглядала більше проста, як напримір чим, щоб стрінути вимоги Писання відносно
йти від дому до дому і проповідувати євангелию умислово духових. Много чесних людей роблять
через доручування вістки в друкованій формі. Із так, та однак шукають признання від світа. Хто
сього видко, що такі сотворіння, без взгляду на подобається Богові мусить робити багато більїх позицію між людьми, не мали ума Христового. ше, чим провадити що називають “чисте житДля духово умових або тих, що мають ум Хрис- тя”. Ісус Христос цілковито і вповні посвятився
тів, не є властивим шукати чести від людей або Єгові, отримував свої інструкції від Бога, а оддумати про себе висше чим повиннося думати.
нак лише виконює волю Єгови. Він був соверЧоловік мусить думати тверезо, а він може ду- шенний, без пороку і чистий в організмі, і в кожмати тверезо лише тоді, коли він думає в гармо- дий інший спосіб. То не Його совершенність
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організму, але Його повне і цілковите посвяченняся Єгові, що отримало признания Єгови. Він
не був зведений спокусами так як інші чоловіки.
Велика спокуса перед ним була, чи Він піддасться велінню Сатани. Ніколи ні на одну хвилину
Він не роздумувався, але відпер Сатану на бік і
заявив свою ціль чинити волю Божу. Ті, що тепер в Христі мусять робити те саме, щоб їм бути
умислово духовими.
23 Людський ум є звернений до річей сього світа, що значить попирати релігійні системи і бути
частю політичного і торговельного елементу,
котрий править і контролює світом; все се є під
контролею Сатани і проти Бога. Такі світські
сотворіння вихваляють людей і розказують про
їх великі діла, але вони не чтять імʼя Єгови. Єсли
чоловік, котрий зробив угоду чинити волю Божу, відмовиться бути послушним заповідям Єгони щоби сим чином спасти себе від критики і переслідування світа, тоді він йде за тілом і є тілесно умовим і проти Бога і Його царства. “Тим що
думаннє тілесне – ворогуваннє проти Бога; законові бо Божому не кориться, та й не може”. –
Римлян 8:7
24 Єсли нове сотворіння в Христі зверне свій ум
до Бога і Його царства і служить цілковито лише
Богу, то тоді хотя й його організм і є тілесний і
несовершенний, то однак в очах Божих він не є в
тілі. Сю справу апостол вияснює, коли він каже:
“Ви ж не по тілу, а в дусі, коли тільки Дух Божий
домує в вас. Коли ж хто Духа Христового не має,
то сей не Його”. (Римлян 8:9) Сього вимагається
від тих, що хотять угодити Богу, і жадні інші не
отримають помазання від Єгови. Хто має духа
Христового, той і має ум Христів, і такий є умислово духовим. Він посвятився Божому царстві і
зовсім не займається річами людськими.
25 Розбираючи справу боротьби послідувателів Христа, апостол каже: “Бо наша боротьба не
з тілом і кровю, а з князівствами, і з властями і
миродержителями тьми віка сього, з піднебесними духами злоби”. (Ефесян 6:12) Се показує, що
Сатана й його злі сили воюють проти нового сотворіння в Ісусі Христі, так само як проти Христа; і щоби послідуватель Христа міг бути умислово духовим, то він мусить бути проти Сатани і
його організації, а цілковито по стороні Бога
Єгови і Його організації. Він не може робити
компромісу. Між тими двома організаціями
нема нічого спільного. Між ними існує смертельна боротьба. Отже мати ум Христів значить
бути проти світа, котрий є диявольською організацією. Слова Якова можна легко зрозуміти в
світлі сеї правди, що хто приятель світа, той є ворогом Бога, і хто шукає похвали від людей, той
стає ворогом Бога.
БЕЗПЕКА
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Хто має ум Христів, і хто умислово духовий,
той може зрозуміти значіння слів сього тексту:
“Імʼя Господнє – се кріпка тверджа; втече праведник у неї, і він безпечен”. (Приповісті 18:10)
Найбільша й найголовніша часть Ісусової роботи було оправдання Єгового імʼя, котре Сатана знеславив. Так і для тих, що мають ум Ісуса
Христа, найбільша і иайважніша часть їх роботи
є оправдання Єгового імʼя. Єгова відкрив сю
справу ясно в сих останних часах, тому що прийшов час на оправдання Його імени. Аж до тепер
Він позволив Сатані йти його дорогою лукавства, і тепер прийшов вершок. Тепер Він посадив
свого любого сина на престолі, і післав Його царювати. Єгова дав присуд, що Сатана і його організація мусить бути знищена, котру то роботу
вскорі виконає Ісус Христос. Всі ті, що в Христі,
і котрі мають ум Христів, тепер радуються, що
Бог уможливив для них мати часть у виконанню
Його присудів. Їх часть, розуміється, се голошення присудів Єгови. Царство вже народилось і
розпочалось, отже ми тепер знаходимося вранці
і в свіжій молодості того царства. Для того є написано про тих, що мають ум Христів: “В день
потуги твоєї буде нарід твій готовий у святій
оздобі”. (Псальма 110:3) Сі мають лише одну річ
в умі, а се чинити волю Єгови. Постановивши в
своїм умі довідатися яка є воля Божа, вони студіювали Писання і довідалися про волю Божу
відносно них; і тепер, рішившися чинити Його
святу волю, ніщо в світі не відверне їх од чинення тоїж.
27 Лукаві люди се ті, що колись знали Бога і
котрі відмовилися чинити Його волю через прилученняся до світа; такі є тілесно умові. Єгова
дав присуд, що всі лукаві будуть знищені.
(Псальма 145:20) В гармонії з сим апостол каже:
“Думаннє бо тілесне – смерть”. Ті, що мають ум
Христів, є безпечні, тому що вони бачать, що
імʼя Єгови має бути оправдане і що Його імʼя
найважніше. Вони стали по стороні Єгови і радісно в послушенстві до Його волі, сталися Його
свідками і голосять про Його імʼя. Для них імʼя
Єгови, се сильна твердиня, а тому що вони в
Христі, вони праведні і стоять в тій вежі і є безпечні.
26

ВИСШІ ВЛАСТИ
“Висші власти”, се ті одиниці в організації
Єгови, котрим Єгова дав власть виконувати роботу в своє імʼя. Єгова і Ісус Христос є висшими
властями, під час, коли Єгова є найвисшою силою. В невидимій части Єгової організації знаходяться вірні святі, котрі були піднесені до слави
з Ісусом Христом; а на землі є видима часть Його
організації, котра складається із тих, що цілковито посвятилися Богу і Його царству. Сі остан28
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ні називаються “останок”. Вони мусять мати ум
Христів, єсли вони хотять дістати остаточне
признання від Бога. Сі мусять виконати всі
інструкції Божої організації, не щоби приподобатися людям, а щоби прославити і вподобатися
Богу. Сі вірні становлять “вірного і розумного
слугу” клясу тепер на землі, котрому Господь
припоручив певні інтереси свого царства. Той
слуга тепер знає і чинить волю Божу, і для того
написано про нього: “Твердого духом хорониш
ти в повному впокої, за те, що він на тебе вповає”. (Ісаії 26:3) Всі в Христі тепер прийшли до
єдности духа, і всі одного ума. Церква знаходиться тепер в часі, про котрий апостол писав:
“Сповніть мою радість, щоб однаково думали,
одну любов маючи, один дух і один розум. Нічого
(не роблячи) перекором або з марної слави; а
смирним розумом один одного вважаючи більшим себе”. (Филипян 2:2,3) Отже кождий, хто
має ум Христів, старається виконувати свою задачу оскільки може. Єсли його робота принесе
“лучші і більше число книжок”, щоб звістити
про імʼя Єгови, і він пильно і вірно виконує ту
роботу, тоді можна направду сказати, що той чоловік має ум Христів і для того є умислово духовим. Він є послушний до “висших властей”. Що
подобається Богу, то се вірність у виконанню
приписаної задачі. До таких то слова Iсуса Христа відносяться: “Нічого не бійся, що маєш терпіти”. Ось диявол вкидатиме декотрих із вас у
темницю, щоб спокусити вас; і матимете горе десять день. Будь вірний аж до смерти, і дам тобі
вінець життя”. (Одкриття 2:10) Останку тепер
виразно сказано, щоби вони були послушні “висшим властям”, а іменно, Єгові і Ісусу Христу, в
чім є заключені розпорядження дані їм через організацію Бога Єгови. Вони мають виконувати
се без взгляду на те, що світ може казати; і виконуючи се вірно для Бога, вони доказують, що
вони є умислово духові.
ЦІЛКОВИТЕ ПОСВЯЧЕННЯ
29 Ум Ісуса Христа був виражений через Єгового пророка, котрий сказав: “Хто ж такий сліпий,
як слуга мій, і глухий, як посел мій? Хто такий
сліпий як той, що я полюбив його, такий сліпий,
як раб Господень?” (Ісаії 42:19) Тут говориться
про Божого “вибраного слугу”, і що той слуга
сліпий до всього в світі, і немає нічого спільного
з ним, але є проти нього; і що той слуга цілковито посвятився Єгові і Його царстві. Ся сама
думка була висказана апостолом, коли він сказав: “Одно ж роблю”. Ті, що належать до класу
останка звернули своє серце до Єгови і до Його
царства, і більше до нічого. Вони цілковито посвятилися Йому. Будучи частю слуги, котрого
Ісус Христос є Головою, вони мають ум Ісуса
Христа. Сі не виконують служби “яко чоловіко–
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вгодники, а в простоті серця, боячись Бога”.
Вони радісно йдуть за порадою апостола Павла,
котрий сказав: “Все, що робите, від душі робіть,
яко ж Господу, а не людям, знаючи, що від Бога
приймете нагороду насліддя; Господу бо Христу
служите”. (Колосян 3:23,24) Кождий з останка
буде тепер памʼятати сі Писання і буде пильно
виконувати те, що Господь дав йому до виконання. Декому було припоручено приготовляти
сю вість у формі читання, а іншим знов розносити сю вість царства людям, щоб імʼя Єгови
було знаним. Всі є в єдності, бо всі роблять одну
річ, а та річ є оголосити й возвеличити імʼя
Єгови. Всі в Христі тепер мусять бути в єдності.
Задля несовершенности їх організму, вони можливо не можуть угодити один другому, але їх серце мусить бути віддане Господу і Його царству і
вони мусять старатися угодити Йому.
30 Умислово духові не займаються гипокрицтвом, т. є., не показують себе, що вони тим, чим
вони не є і не можуть бути. Як те царство, до котрого вони покликані, вони мусять бути чотирикутними (справедливими) всякого часу, і щиро
представляти Єгову і Його царство. Вони цілковито будуть глухі до всяких похвал людських і
до їх острого осуду. Вони відмовляються мати
що–небудь спільного із сим світом. Вони знають,
що Єгова всякого часу правдивий й святий й
справедливий. Вони знають, що Ісус Христос є
виразним образом Єгови і цілковито відданими
праведності. Вони знають, щоби вони могли
бути святі, то вони мусять цілковить посвятитися Єгові і Його царству, котре є правдиве і
справедливе. Кождий тепер з останка знає волю
Божу, тому що вона ясно відкрита. Кождий із
них постановив у своїм умі виконувати її, і хто із
сильною постановою чинить волю Божу, той
буде поступати правою дорогою. Отже маючи ум
і серце подібне до Ісуса Христа, останок тепер
поступає вперед у боротьбі, виглядаючи того
щасливого дня, коли вони будуть співтоваришити з їх вірними братами в царстві, котрі були
вірні в їх посвяченню до Бога, і котрі сповняли
заповіди Його, і котрі тепер знаходяться навіки
з Ісусом Христом. Поступаючи сим шляхом аж
до кінця, вірний останок у своїм часі буде по віки
служити Єгові, і разом з Ісусом Христом буде вивисшати імʼя Всевишнього.
ПИТАННЯ ДО СТУДІЇ
§ 1. Хто є Єгова? Для кого Він видимий або невидимий? Хто зрозуміє вираз “умислово духові?”
§ 2. Який є наслідок, коли Єгова уживає своєї волі?
Поясни і пристосуй (а) Фиднпян 2: ІЗ. (б) Ефесян 3:29.
(в) Филипян 4:ІЗ. (г) 2 Коринтян 12:10
§ 3. Чому се важне довідатись який є ум Божий і ум
Христа?
§ 4,5. Що Писання говорять про праведність Єгови,
і про Його ум відносно праведних і злочинців?
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§ 6. Як чоловік може пізнати який є дійсно ум Єгови?
Яка мусить бути мотива того, хто шукає сього знання?
Покажи на підставі Писання, що Єгова вислуховує їх.
§ 7. Наведи Писання про святість Єгови. Як сотворіння може стати святим?
§ 8. Порівняй позицію Люцифера у почині із позицією тепер.
§ 9. Опиши позицію, привилей і напрям ділання Ісуса
Христа перед тим, нім Він стався чоловіком, як про се
описує пророк в Приповістях 8:20–30.
§ 10,11. Як Псальма 40:8 показує напрям Ісуса Христа взглядом волі і закону Єгови? Наведи Писання і покажи, який був напрям ділання Ісуса Христа всякого
часу. Порівняй із сим напрям Сатани.
§ 12. Яке заключення муситься винести із слів, що від
почину Ісус Господь був “щоденною потіхою для
Єгови” після слів в листі до Филипян 2:6–8?
§ 13. Покажи як Ісус точно на час посвятився Єгові,
коли Він дожив віку священства, і опісля.
§ 14,15. Покажи із Писания, як ум Ісуса Христа ріжниться від загальних людей, щоби сим пояснити, що
значить “ум Христів”.
§ 16,17. Поясни, як фальшиве вирозуміння виразу
“умислово духові” запровадили до приняття фальшивого прапора посвячення.
§ 18,19. Що ж тоді значить вираз “умислово духові”
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після Писання? Як загально, хотя й мильно, розуміли
вираз “не прилагоджуйтесь до віку сього“? До якого
мильного практиковання се фальшиве заключення
часто допроваджувало?
§ 20,21. Поясни, чи кождий народжений з духа є
“умислово духовним”? Що значить “двоєдушність” і
які її наслідки? До чого вона провадить, і як?
§ 22,23. Як загально однак мильно розуміють вираз
“тілесно умові”? Поясни слова в листі до Римлян 8:7.
§ 24. Яку думку містять в собі слова в листі до Римлян 8:9?
§ 25. Який дуже важний факт є показаний в листі до
Ефесян 6:12? Як се помагає зрозуміти значіння Якова
4:4?
§ 26,27. Тут пристосуй Псальму 110:3 із річним текстом. І також, слова “думання тілесне – смерть”.
§ 28. Хто се “висші власти”? Хто становить організацію Єгови? До кого відноситься вираз “останок”, який
напрям вони взяли? До кого відносяться слова в листі
до Филипян 2:2,2? До кого відносяться слова в Одкриттю 2:10?
§ 29. Що значить мати “єдину ціль”? Поясни! Поясни
Ісії 42:19. Покажи, чому порада дана до Колосян 3:23,24
і важна.
§ 30. Отже яким напрямом “умислово духові” підуть,
і до якого щасливого кінця?

ЧЕСТЬ ЄГОВИ
“Та й щоб знали, що ти, котрого імʼя ЄГОВА, один єси найвисший над цілою землею”. – Псальма 83:18

Ч

ЕСТЬ Єгови має тісну звязь з Його вірними
людьми. Єгова назначив свого слугу клясу
бути Його свідками і голосити, що Він – Бог. Вірний останок на.землі тепер становить тих видимих свідків Єгови. В їх уста Єгова поклав своє
слово і приказав, щоб вони йшли і голосили Його
слово людям. Коли Він сказав, що Він поставить
свою руку над ними, то се значить, що останок
загрожений знищенням і що Єгова охороняє їх
своєю могучою силою і повідомляє їх о сім в теперішнім часі, щоб вони були певні охорони. Се є розумно як і згідно з Писанням, що хто ненавидить
свідків Єгови, той ненавидить в дійсности Єгову і
є ворогом Бога. Єгова просвітчує свого останка, і
чинячи се, Він відкриває їм своїх ворогів і рівночасно показує їм, як вони є звязані з честю Його
імʼя. Добро й охорона останка залежить від їх вірности й послушенства й посвяти до Бога в оправданню Його імʼя. Се буде доказом, що Єгова може
поставити на землі сотворіння, котрі будуть вірні
Йому серед злих обставин і котрі затримають їх
невинність взглядом Нього, і що Він охороняє
тих, що дійсно люблять Його.
2 Вісімдесять трета Псальма, се молитва до Єгови, щоби Він знищив своїх ворогів, щоби Його велике і чесне імʼя було знане між людьми, і щоб
вони знали, що Він єдиний Єгова Всевишпий. Є
лише одна кляса на землі, котра щиро і направду
старається чтити імʼя Єгови, а сією клясою є вірний слуга”, котрого Єгова зробив своїм свідком

на землі. Отже молитва вісімдесять третої
Псальми була пророчо написана, як молитва
“слуги” або останка, і тому се властиво для них
так молитися, тому що Бог записав її в своїм слові
і одобрив. Коли Ісус був на землі, Він сказав до
своїх учеників: “Моліться за тих, що обижають
вас і гонять вас”. (Маттея 5:44) Чи сі слова перечуть Псальмі, котра є молитвою в устах останка,
або як ми можемо згармонізувати сі два Писання?
У слові Божім нема Писання, котрі б перечили
собі. Усе є в точній гармонії. Треба памʼятати також, що Ісус сказав: “Приведіть сюда (ворогів
моїх), та й повбивайте передо мною”. (Луки 19:27)
Ісус наводив слова псальміста з признанням:
“Сиди по правиці в мене, доки положу ворогів
Твоїх підніжком ніг твоїх”. –Луки 20:42,43
3 Апостол радить нам, щоб ми ділили слово
Боже правильно. Повисші тексти є в точній гармонії, коли їх пристосувати до властивого часу.
Вони доказують, що Бог терпить до певного часу,
а тоді Він нищить своїх ворогів. В часі періоду,
коли lcycу було сказано сидіти по правиці Єгови і
ожидати, то Його правдиві послідувателі молилися за тих, що обіджали їх. Се вони робили і не
старались відплачуватися, памʼятаючи всегда,
що Єгова сказав: “Мені відомщеннє, я віддам”.
Під час періоду ожидання згаданого повисше, молячись за своїх ворогів, послідуватеді Христа показали себе в точній гармонії з волею Божою, а
іменно, що вони ожидали на Його час покарання
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ворогів. Та час Божого терпіння скінчився і Він
післав свого великого Чиновника, Суддю і Екзекутора виконати свої присуди проти ворогів,
котрі то присуди були наперед написані. Тому
що прийшов час взяти строгий крок проти Його
ворогів, отже прийшов час для Його вірних свідків показати, що вони є в повній гармонії з Його
волею через се, що вони моляться, щоб Він знищив ворогів тепер. Вірний останок не молиться,
щоб Бог знищив когось за се, що хтось зробив
шкоду останкові, але тому, що сі вороги ненавидять Бога і встали проти Нього. Молитва останка не приспішила чину Єгови, і не є написана
для тієї цілі, але очевидно для того, щоби показати цілковите послушенство останка до Єгови і
що вони є в гармонії з Його діяльністю, записаною в Його слові.
4 До послідувателів Ісуса Христа є сказано от сі
слова: “Тим же ні про що перше часу не судіть,
доки прийде Господь, котрий висвітить сховане
в темряві і виявить думки сердець; а тоді похвала буде кожному від Бога”. (1 Коринтян 4:5) Се
Писання дальше попирає заключения, шо “час”
мас багато до чинення із властивим пристосуванням текстів. Аж до приходу Господа Ісуса до
храму чинити суд, Його послідувателям сказано,
щоб вони не судили нічого. Коли ж Він явився в
своїм храмі щоб чинити суд разом із своїми святими ангелами під Його керовництвом, то виходить, що всі члени храму мусять бути в цілковитій гармонії з Ним, і мусять мати щось до чинення із судом. (Псальма 149:9) Отже прийшов
час суду; і в гармонії з словами апостола, щоби
нічого не судити перед часом, ті слова сього тексту показують, що колись мусить прийти час,
коли останок буде мати щось до чинення з судженням. Та часть, яку виконує останок, то се
оголошення присудів уже написаних. Члени останка не мають нічого спільного із судженням
одиниць. То не було б властивим для когось з останка чинити суд проти одиниці. Останок оголошує присуди Єгови написані наперед проти тих,
що сталися ворогами Бога. Вони просять Бога,
щоб Він виконав свій оголошений замір. Нехай
же помазанники будуть уважні, щоб вони не помилилися, думаючи, що вони мають право судити одиниці.
5 У своїм часі Господь привів своїх людей до
вирозуміння слів “чоловіка гріха … сина погибелі”, котрий є противником Бога. Вісімдесять
трета Псальма здається дальше попирає докази
з Писання, відкриваючи страшенне противенство Всевишньому. Без сумніву, дух Божий порушив Павла написати те, що знаходиться в другім
листі до Солунян, яко дальше вияснення вісімдесять третої Псальми. Відкриття “чоловіка
гріха” без сумніву зробило таке саме вражіння на
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клясу, з котрої складається ворог, як слова Ісуса
на Юду, котрий був типом, коли Ісус сказав до
Юди: “Що робиш, роби скоро”. Від того часу
Юда був відкритий як знаряд Сатани і він позволив Дияволові взяти цілковите посідання себе. Від часу видання правди відносно “чоловіка
гріха”, духовенство висказувало найзлобніші
промови проти свідків Єгови і уживало своєї
сили і впливу, щоб сим свідкам спричинити тілесне терпіння. В їх злій роботі їм помагали і заохочували ті, що були колись просвітчені відносно замірів Єгови, і котрі повинні бути і можливо
були від правди, але котрі тепер сталися противниками Єгови і Його організації. Декотрі з них
недавно мали висловитися в найбільше злобний
спосіб проти свідків Єгови, і то за се, що свідки
Єгови голосять про Його велике і святе імʼя.
6 Вісімдесять трета Псальма є пророцтво, котре показує, що буде старання, щоби знищити Божий завітуючий нарід. Воно мало сповнення в
меншій мірі на ізраїльтянах через сполучений
атак Едоміїв, Моабів, і тих, що з гори Сеїра. (2
Паралипоменон 20) Та сповнення в більшій мірі
возьме місце в атаці на правдивий Божий нарід
через злучені сили тих, що називають себе Християнами. Отже ясним є, що ся Псальма цілковито сповниться в день, коли імʼя Єгови буде
знане всім людям, і се ясно показує вісімнадцятий верш сієї Псальми. Ми жиємо в тім часі, і
останок Єгови пильно йде вперед з роботою оголошення Його святого імʼя; і ті, що противляться сій роботі, се релігійні люди і їх явні союзники, котрим помагає і заохочує кляса людей,
шо колись ходила разом з останком, і котра каже, що вона в правді, але котра тепер противиться роботі, котру Єгова виконує на землі. Се
вони показують головно через змову проти Богом охоронених, т. є., проти Його вірних людей.
7 Свідки Єгови складаються з вірного останка
котрі зробили визов організації Сатани. Духовенство і ті, що були колись у правді, але котрі
тепер противляться, кажуть, що, вони мають
промовляти за Єгову і для того останок з зухвалости називає себе свідками Єгови. Противники
увійшли в змову, щоби знищити свідків Єгови.
Трицять восьма голова пророка Езекиїла, пояснення котрої знаходиться в другій книжні “Оправдання”, показує, що Гог, головний чиновник
Сатани, сформував змову проти свідків Єгови і
затягає інших в ту змову. Через віру в слово
Боже, і через зовнішні докази, показуючи сповнення того, свідки Єгови тепер бачуть, що ся
змова була сформована і що вороги отверто поступають, щоби виконати її. Отверто поступати
значить ділати публично, щоби виконати ту злу
змову із заміром зробити шкоду свідкам Єгови. З
сим заміром вони тепер поступають вперед у
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майже кождій части землі з котрих складається
сема світова сила. Коли змову сформують многі
сотворіння, і одно або більше із них зробить
шкоду свідкам Єгови, то сей чин буде всіх змовників і за котрий всі є винуваті перед Богом. Під
час, коли сю змову планують виконати, то очевидно Бог мовчить, і для того останок молиться:
“Боже! Не мовчи; не німуй, озвися, Боже! Бо ось,
вороги твої розбуялись, і ненавидники твої підносять голову”. (Псальма 83:1,2) Як звитий вуж
підносить свою голову, щоби вкусити, так тепер
вороги Божі роблять.
8 Сповнення сієї Псальми не є звичайна річ,
коли лукаві люди старатимуться ушкодити послідувателів Христа. Те пророцтво відноситься до
часу, коли лукаві люди визиватимуть Бога через
явний атак на тих, що одверто і енергічно оголошують імʼя Єгови. Се не лише старання заперти
уста свідкам Єгови, але се енергічне змагання
знищити їх. Як се Псальміста заявив, лукава
кляса підносить свої голови і гордо заявляє, що
свідки Єгови будуть знищені.
9 Як Естер і Мардохей бачили грозячу небезпеку, так тепер останок бачить, що лукаві грозять
їм також. Останок бачить свій привилей і молиться до Бога, і Божий пророк кладе властиві
слова в його уста; і фізичні факти як і пророцтво
згаджаються, що прийшов день для сповнення
його, і тому вони моляться о знищення ворогів
Бога. В іншім місці в своїм слові Він показує
своїм людям, чому Він дозволяє лукавому ворогові переслідувати Його вірних свідків. Егуй був
образом на Ісуса Христа. Егуй спричинив, що вороги Бога взяли на себе одежи, через що вони
дали себе пізнати як вороги Божі, і коли се було
зроблено, тоді вони були повбивані. Так і Ісус
Христос, яко великий Екзекутивний Урядник
Єгови, тепер спричиняє, що представителі Гога і
Диявола на землі, котрі кажуть, що вони чтять
Бога, а брешуть, вповні дають себе пізнати яко
противники Бога. Се вони роблять через діяльність проти Божих помазанників. Показавши
свою готовість знищити Божих помазанників,
вони сим виразно показують, що вони є ворогами Єгови; і для того Псальміста каже: “Зрадливо змовлаються проти народа твого, і нараджуються проти тих, що бережеш їх”. Псальма 83:
3
10 Фраза ужита пророком, “нараджуються проти тих, що бережеш їх” показує, що між змовниками знаходяться одиниці, що добре знають
свідків Єгови і роботу, яку вони виконують. Сей
опис точно пасує до тих, що колись були в правді, і котрі ходили із тими, що тепер становлять
останок. Ті, що були визбирані Господом коли
Він прийшов до храму, і котрі становлять “лука-
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вого слугу” клясу, сталися одвертими противниками останка, котрий пильно служить Єгові. Як
Юда був близько знайомий з Ісусом Христом нім
він стався “сином погибелі”, так і кляса, котру
він представляв, співтоваришила колись з “вірним слугою” клясою. Сей “лукавий слуга” кляса
стоїть тепер на чолі тих, що становлять “чоловіка гріха”. Що той “лукавий слуга” робить потайно проти останка Божого, то Господь відкриє
се останкові, тому що се є важне для останка.
Очевидна ціль, задля котрої Писання і факти
були вияснені про “чоловіка гріха” була ся,
щоби остеречи останка, щоб вони чували і все
памятали про місце охорони і безпеки.
ЙОГО ВІРНІ
11 Вісімдесять трета Псальма не могла мати
сповнення аж поки Господь Ісус не прийшов до
храму Єгови. Перед тим часом посвячені були
лише як одиниці, знані лише Єгові і Господу
Ісусу Христу. Із приходом Господа до храму, і по
зібранню разом святих, вірні стали як одно. Се
було зроблено в послушенстві до приказу Єгови.
(2 Солунян 2:1; Псальма 50:5) Причина, задля
котрої вони були зібрані здається була ся: (1) Що
Єгова зібрав своїх в єдність, щоб Він міг ділати з
ними як з єдністю: (2) Що Він бажав мати людей
для свого імʼя, котрі мусіли бути Його свідками:
І (3) що Він замірив відкрити свого вірного слугу
клясу володарям землі і через се показати свою
силу, що Він може поставити людей на землі,
котрі будуть вірні Йому серед тяжких пробів, і
що вони затримають свою невинність взглядом
Нього. Сі люди знані як останок мусять бути
Його борцями у день бою і тому правдивою клясою Давида на землі, котра одверто противиться
сій потворі “чоловіку гріха”. Iсус Христос зачав
суд і роботу розділення, коли Він прийшов до
храму, і тоді сформувалась кляса знана як “лукавий слуга”. Ісус Христос зібрав свого “вірного
і розумного слугу” клясу і поручив йому свою
роботу на землі. Тепер сі обидві стороні є противні собі. Обидвоє насіння стались боєвою лінією.
Єгова має тепер сотворіння на землі, котрі одважно стають перед володарів і людей і проголошують імʼя й честь Всевишнього. Сей факт гніває тих, що сталися невірними, і тому вони радяться разом з іншими, щоби спричинити упадок для свідків Єгови; і для того вони є отвертими ворогами проти Бога.
12 Ся Псальма відкриває тих, з котрих складається ся орда змовників. Між згаданими були
Едомці, Ізмаїлі, Моаби і Агаряни і Аммони, з
котрих всі були кревними ізраїльтянами. Ті
другі згадані (крім Ассура або Ассирії) були в
краю Палестині нім ізраїльтяни зайшли там.
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Ассур (або Ассирія) був чужосторонним, і був
запрошений прилучитися до сеї безправної комбінації. Ті близькі кревні згадані тут представляють тих, що колись були у правді. Інші згадані в
тій Псальмі представляють елементи, з котрих
складається так зване “зорганізоване християнство” котре противиться тим, що одважно
проголошують імя Єгови. Ся злука оголосила
свій замір знищити останок як нарід (останок тепер називає себе народом). (Псальма 83:4) Ті
змовники кажуть: “Позаймаймо домівки Божі!”
(Псальма 83:12) В дійсности ті змовники кажуть:
“Ми установимо царство самі, і будемо володіти
світом”. На чолі тих змовників стоїть Гог, а позаді його – хитрий і лукавий Сатана, котрий
каже: “Світ належить до мене; я зробив його для
себе”. Ся змова й всі змовники стали проти Єгови і проти Його царства. Отже вони стали проти
свідків Єгови. Єгова каже до ворога: “Я є проти
тебе”. Отже тут визов виразно зроблений і день
битви недалеко.
13 Ті, що є вірні Єгові, бачуть лінію битви, і тому вони раді бачити ту боротьбу й побіду, котра,
вони знають напевно, буде по стороні великого
Виконавчого Чиновника Єгови. Останок знає,
що вони знаходяться у великій небезпеці; але
вони не моляться лише о свою власну безпеку,
але моляться, щоб війна зачалась і провадилася
аж до цілковитої побіди і знищення ворога на
честь імени Єгови. Вони знають, що знищення
ворога мусить взяти місце. Останок є порушений духом справедливого гніву проти всіх противників Бога Єгови, і для того вони моляться о
знищення ворога, щоб всі могли знати, що Єгова
єдиний Всевишній. Не молитися такою молитвою доказувало б, що вони нелояльні Богу. Отже
останок не вагається молитися словами Єгового
пророка. Вони моляться о цілковите знищення
лукавого, щоби всі, що бажають справедливости
й життя, могли бачити, що Єгова справедливий
і Датель всякого життя. Під час, коли вони так
моляться, вони спішать від дому до дому і розказують іншим, що Єгова – Бог, і що Його царство
прийшло, і що те царство є надія світа.
ПРОТИВНИКИ БОГА
14 Що робить добровільним противником Бога? Отже, той що пізнав Бога і Його царство під
Христом і хто добровільно відмовляється виконувати Божі прикази або заповіди, той є противником Бога. З першу думали, що єдиний спосіб в
який можна поповнити гріх на смерть, то се через відкинення жертви викупу. Без сумніву, що
хто вірує в кров Ісуса Христа яко в жертву викупу, і хто увійшов в угоду з Єговою, і хто тоді
відкине кров Христа яко ціну за чоловіка, той
навсегда позбувся життя. Однак найбільший
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гріх, се добровільне переступлення волі Божої, і
се становить гріх на смерть. Сим чином зневажається Бога і відкидається Його доброту. Отже є
ще інші способи, через котрі можна поповнити
гріх на смерть, окрім відреченняся викупу. У
святім Писанні є назначено, що є найменше три
виразні способи, через які можна поповнити гріх
на смерть: “Горе їм, бо пішли вони дорогою Каїна, попались в обману нагороди Валаама, і погибли в бунті як Корей”. (Юди 11) Про тих, що
називали себе в Христі і котрі співтоваришили з
Його вірними послідувателями, тут згадується
як “погань на вечерях”. Про сих Писання так говорить: “Се погань (на вечерях) милостині вашої, що живляться з вами без страху, і пасуться;
хмари безводні, од вітрів ношені; дерева осінні,
без овочні, двічі умерші, викорінені; люті филі
морські, що піняться своїм соромом, блукаючі
звізди, котрим чорна темрява на віки хорониться”. – Юди 12,13
15 Каїн поповнив гріх зухвальства перед Богом.
Його офіра складалась з овочів землі, котрі не
були для нього жадною жертвою. В його жертві
не було крові, щоби признати. що вирок смерти
на чоловіка був справедливий і що примирення
не можна зробити лише через жертву іншого
життя. Бог не приняв Каїнової жертви, і для того
Каїн спротивився і відвернувся від Бога до беззаконства. Він добре представляє тих, що поверховно признають Бога Єгову і котрі дають Богові дещо із своїх матеріальних річей, але котрі
не хотять признати, що Бог Єгова дав справедливий вирок проти чоловіка, і що смерть Ісуса
Христа є єдиним средством для спасення. Щоби
не вірити в сю велику правду, то вони радше відвернулись від Бога і зробили союз з диявольською організацією.
16 Балаам не представляє тих, що противляться великій доктрині о жертві викупу. Балаам був
чоловік, котрий все хотів користати для себе. Він
мав знання о Бозі і вважав себе за правдивого почитателя Бога, але розуміється ним не був. Він
молився до Бога але він не хотів чинити Його
волі; і його молитви не були вислухані. Він уживав імʼя Єгови для своєї особистої користи. Отже
Балаам добре представляв клясу людей, котра
зробила “місію християнина” фаховим ділом через що вона могла зробити собі життя і дістати
славу і добре імʼя між людьми. Вона має знання
текстів зі слова Божого, але вона не хоче вдійсности вірувати в Нього і виконувати Його волі.
До сієї кляси не належить лише духовенство, але
в ній є заключені й ті, що отримали знання Божої
правди від часу появленняся другої присутности
Ісуса Христа, і котрі уживали того знання для
особистої користи. Се, що вони шукали, не була
грошова користь, але вони шукали чести і похвали від людей, щоб сияти понад своїх товари-
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шів і щоб світ уважав їх за висших сотворінь. Сі
поповняють гріх на смерть, тому що вони стались непослушні до Божого розказу або до Його
слова через се, що вони звертаються до світа і
шукають признання від людей, коли вони були
навчені лучше.
17 У Старім Завіті записано, що Корей збунтувався проти Божого розпорядження або приказу.
(4 Мойсея 16:1–35) Єгова зорганізував ізраїльтян
після своєї волі і приказав Мойсейові й Аронові
що вони мали робити, і вони виконували Його
прикази. Корей спротивився сьому розпорядженню на сій підставі, що й він мав право до певних річей; і для того він поставив себе проти
Бога. Корей і його союзники уважали себе за сторожів ізраїльської свободи, впираючись, що Божа робота мала бути виконана в інший спосіб від
того, який Господь Бог назначив. Корей і його
союзники, спротивившися Мойсейові й Аронові,
поставили себе отверто проти Бога, котрий зробив з ними порядок. Єгова знищив тих бунтівників.
18 Сі три імена згадані Юдою, а іменно, Каїн,
Балаам і Корей, котрі були великими грішниками перед Богом, доказують, що гріх на смерть є
поповнений тими, котрі умисно не слухають заповідей Божих, і ставлячи себе проти Бога, вони
роблять себе Його ворогами. Вони злучуються з
Сатаною і мусять потерпіти ту саму судьбу, яку
Сатана потерпить. Пророк Господень вияснює
бунтівництво, коли він каже: “Бо непослух, се
такий гріх, як і чарівництво, а своя воля, се таке
як і ідолопоклонність”. (1 Самуїла 15:23) Ті, що
свідомо, т. є. умисно, йдуть проти Божих приказів, є виноваті бунтівництва.
“ВЛАСТЬ”
19 Лист написаний через Юду дальше показує,
що добровільне непослушенство до приказів
Єгови провадить до знищення. Він каже: “(Вони)
зневажають начальство; ... не лякаються хулити
власть”. (2 Петр 2:10) Жадний чоловік не може у
властивий спосіб надати собі чести або власти.
(Жидів 5:4) Єгова заявив, що Він замірив дати
честь і власть свойому “слузі”. (Ісаії 42:8) Як се
показує Писання, то Єгова не дає чести і власти
одиницям, окрім Його любому синові. Коли Юда
і Петро уживають слова “власть” відносно сотворіння, то очевидно, що сей вираз відноситься
до уряду який занимає сотворіння, а не до особи
сотворіння. “Вірний і розумний слуга” кляса на
землі є почислений яко часть “вибраного слуги”
Єгови. Сьому то “слузі” Єгова дав честь і славу,
отже він яко “слуга” є властю. Отже зневажати
“слугу” Єгови значить зневажати Бога, тому що
той “слуга” є пошанований Богом. Та “лукавий
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слуга" кляса не вагається говорити зло проти
Божого “вірного слуги” класи на землі, що проголошує Його імʼя. Єгова помазав свого “слугу”,
що значить, що Він поставив того слугу в важнім
уряді і положив на своїм “слузі” духа в подвійній
мірі. Отже той слуга”, отримавши всякі средства
до служення Єгові, посідає почесне місце у великій організації Єгови, тому що він є під Христом
і є частю Христа. Отже ті, що стались ворогами
“слуги” Єгови, є також і ворогами Єгови.
20 Гріх, який поповнив Корей, становить клясу
самий собою, тому що він возвеличує бунт. Він
не є звязаний з жадною доктриною. Се був одвертий бунт проти Божих розказів. Се наче гріх поповнений Люцифером, котрий дав визов Богу
відносно Його заміру й роботи. Се гріх зухвальства, отже гріх на смерть. Той гріх родиться
в самолюбстві, і при кінці приносить смерть.
(Якова 1:15) Се є правда, що Бог має видиму організацію на землі, котрій Він припоручив виконувати свою роботу; і противитися тому “слузі”
значить противитися Богу, тому що той “слуга”
є знарядом Божим. Се не є питання чи якась
особа або особи в тій організації подобаються
другим сотворінням; але єдине і рішаюче питання є: Чи се розпорядження Господнє? Тут
сотворіння можна цілковито зігнорувати, але
ніхто не може зігнорувати Боже розпорядження
без стягнення на себе кари.
21 Апостол Йоан, відносячися до церкви, каже,
що єсли брат робить помилку, і той гріх не на
смерть, то за нього треба молитися, і тоді додає:
“Єсть гріх на смерть; не за сей кажу, щоб молився.” (1 Йоана 5:16) Жена Езекиїла була забрана
через наглу смерть, і Бог сказав до Езекиїла: “Не
плач не рони сліз”. (Езекиїла 24:16–18) Жінка
Езекиїла здається ясно була ужита, щоби пояснити наслідки для тих, що стались невірні до їх
угоди з Богом через Ісуса Христа, котрий є Головою церкви. Звідси можна винести лєкцію, що
хто станеться невірним до Бога і обернеться
проти Божої організації, тоді ті, що лишуться
вірними і правдивими до Господа Бога, не мають
плакати ані сумувати ані жалувати за втратою
товариства таких злочинців. Присуди Єгоди є
всегда праві й правдиві, і всі, що мають Його
духа, є в гармонії із справедливістю. Для тієї причини, се було б невластиво для вірних молитися
о привернення тих, що сталися невірними і одверто збунтовались проти Божих розказів або
приказів. Про сю то клясу апостол говорить: “Не
за сих кажу, щоб молилися”. Яке ж властиве відношення тих, що пильно стараються служити
Богу, до тих, що сталися невірними і зробили себе ворогами Бога і Його організації? Відповідь
Писання можна переказати так: ‘Не зважай на
них, ані не думай про них”. “Вхиляйтесь од них.
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Бо такі Господеві нашому Ісусу Христу не служать, а своєму череву; і ласкавими словами та
благословеннєм обманюють серця нелукавих”. –
Римлян 16:17,18
22 Ані не треба, щоби хтось був народжений з
духа сином Божим, щоб поповнити гріх на
смерть. Той, що отримує світло відносно Єгови і
Його любого сина Відкупителя чоловіка, знає,
що добре а що зле. Єсли якесь сотворіння, посідаючи знання, і тоді свідомо і умисно переслідує
або противиться браттям Господа Ісуса Христа,
тому що вони голосять правду про царство
Єгови, тоді діла того сотворіня є злі і проти самого Господа. Ісус установив се правило, котре
Він заявив, що буде в силі, коли Він появиться в
храмі чинити суд, і хто тоді зробить зло одному
найменшому з Його братів, той зробить зло Йому. Відносно кари сих злочинців Він дальше сказав: “І пійдуть сі на вічну кару”. – Маттея 25:42–
46 (англійський переклад)
ВЛАСТИВІ МОЛИТВИ
23 Молитва слуги Божого повинна все бути в
гармонії з обʼявленою волею Божою. Волю Божу
можна пізнати через вирозуміння Його слова.
Його виражена воля відносно Його сотворіння є,
що від початку церкви аж до приходу Господа
Ісуса до храму вони мали молитися за тих, що гонили їх, а помщення мали полишити цілковито
Господу. Коли Господь явився в своїм храмі
щоби чинити суд, тоді Він зачав збирати до себе
вірних, і тих зібраних в храм Він зачав судити
найперше. Тоді признаним Він дав участь в проголошенню присудів Єгови, що були написані
наперед. Коли прийшов час суду, тоді сі вірні судять суд проти ворогів Божих, що збунтовалися
проти Єгови, і се вони роблять через засилання
молитви до Бога і через голошення Його присудів іншим. Єсли хтось з кревних і дорогих для
вірного стався невірним, тоді вірний не має молитися за такого, але повинен оминати його. Ті,
що становлять клясу “лукавого слуги”, “чоловіка гріха”, “сина погибелі”, є одвертими ворогами Бога; і пророк кладе властиву молитву в
уста Божих помазанників, як се зазначено в вісімдесять третій Псальмі. Ті, що противляться
роботі свідоцтва яку виконують свідки Єгови, є
противниками. Вони одверто збунтувались проти Бога, Його приказів і заповідей; і Його присуди відносно таких уже записані, і вірні моляться в гармонії з сими присудами.

ЦІЛЬ
24 Вірні не моляться о знищення ворогів, щоби
задоволити своє особисте почуття проти них.
Ціла справа звертається до великого питання,
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котре стоїть перед усім творивом, а іменно, хто є
Всевишнім? Давно тому Сатана нарушив се питання, і тепер воно мусить бути полагоджене,
тому що прийшов Божий час. Знаючи сей факт
вірні свідки Єгови моляться о виконання Його
присудів, і ся ціль є зазначена через псальміста,
а іменно: “Та й щоб знали, що Ти, котрого імʼя
ЄГОВА, один єси найвисший над цілою землею”.
– Псальма 83:18
25 Єгова не знищить своїх ворогів із пімсти, як
се многі люди научали. Диявол запустив се
мильне заключения в уми людські. Усі присуди
Єгови є добрі й справедливі, і в Ньому нема жадної неправедности.. (Псальма 19:9) Він знищить
усіх своїх ворогів задля добра справедливости,
тому що вселенна не може бути очищена, поки
вони не підуть. Лукаві ніколи не вступляться
добровільно; тому Бог мусить знищити їх. Давно
тому Він назначив час на свою роботу, і тепер
Його час прийшов і Він післав Ісуса Христа виконувати сю роботу. Господь Ісус Христос є
“правицею” Єгови, що значить, що Він є головним Чинником, котрого Єгова уживає для виконання своїх замірів. Тому псальміста каже: “Рука твоя знайде всіх ворогів твоїх, твоя правиця
досягне всіх ненавидячих тебе. Зробиш з них піч
огненную в час твого явлення; Господь обгорне
їх гнівом своїм, і огонь пожере їх. Ти знищиш
плід їх на землі, і рід їх з між дітей людських.
Вони бо задумали лихо проти тебе, лукаву раду
врадили, та не здоліли нічого. Бо ти поженеш їх,
і звернеш тятиву твою проти них”. (Псальма 21:
8–12) Останок, бачучи вірою, що незадовго ся робота буде виконана Господом, тому в гармонії з
сим вони співають словами Псальми 21:13:
“Піднесись, Господи, силою твоєю! Будем співати і прославляти потугу твою”.
26 Імʼя Єгови мусить тепер бути вивисшене й
поставлене у властивім місці, щоб усі знали, хто
є Всевишним. Тому безпека останка не може бути нігде лише в імені Єгови. Єсли би останок відмовився тепер голосити про велике імя Єгови, то
се значило б, що вони стратили б всяку охорону
і скоро впали б в руку ворога. Бог Єгова є правдивий приятель свого “слуги” кляси, і той “слуга” мусить остатися правдивим і стійним до Єгови, єсли той “слуга” бажає жити. Господь ласкаво указав тому “слузі” правдиву дорогу і каже
для його користи: ‘Імʼя Єгови, се сильна твердиня; се ваше місце охорони”. Вороги Єгови ненавидять Його свідків і змовляються знищити
їх, і се свідки Єгови знають, що вони є в небезпеці. Але знаючи, що Єгова є за ними, вони не
бояться ворога. Вони з довірєм вповають на Єгову і в гармонії з Його волею вони моляться, щоб
Він знищив своїх ворогів для оправдання ЙОГО
ІМЕНИ. Той “слуга” кляса бореться за справу
Єгови і в сей день Його суду одважно співає про
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Його чесноти. Люди не можуть показати одверто
своєї зневаги до Бога, тому що Він невидимий; але
вони можуть і показують свою злобну ненависть
проти тих, що проголошують вість Єгової правди,
і чинячи се, вони показують, що вони вороги Бога
і є проти Його царства. Усі, що не чтять імени
Єгови постраждають в Армаґедоні. Той “слуга”
кляса мусить тепер провідничити між людьми і
указувати людям на імʼя Єгови, щоби вони побачили дорогу до життя. – Ісаії 62: 10
27 Кільканадцять Псальмів описують про Божий
гнів який буде виллятий на ворога, і тому вони називаються “псальми прокляття”, котрі були остро
критиковані через критиків Біблії. Очевидно час
на пристусовання і сповнення сих пророчих виразів прийшов в день Господнього суду, коли Він
знищить усіх, що зробили союз із сатанською організацією. Коли властиво поділити слово правди
і пристосувати його до Божого властивого часу, то
се помагає студентові бачити, що кожда часть Божого слова є в гармонії з собою, і що вони всі правдиві й справедливі і віддають честь Його великому імени.
28 Усі знатимуть, що Єгова є Всевишний над
усіма річами, і “блаженні всі, що надіються на
“Його”. (Псальма 2:12) “І будуть вповати на Тебе,
хто знає імʼя Твоє; бо Ти не опускаєш нікого, хто
шукає Тебе, Господи”. (Псальма 9:10) “Вповаючі
на Господа подібні горі Сиону, що не хитається і
вічно перебуде”. (Псальма 125:1) “Вповайте ж на
Господа повіки, бо Господь ЄГОВА – се твердиня
вічна”. – Icaії 26:4
ПИТАННЯ ДО СТУДІЇ
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§ 8,9. Яка причина знаходиться в 2 вірші, що спонукує
до молитви в 1 вірші? Як можна знати, що прийшов час
на сю молитву? Задля якої цілі Єгова дозволяє на теперішні переслідування своїх вірних свідків?
§ 10. Пристосуй се пророцтво: “(Вони) нараджуються
проти тих, що бережеш їх”. Задля якої цілі Бог відкрив
тепер “чоловіка гріха?”
§ 11. Чому ся Псальма не могла вповні сповнитися перед приходом Господа до храму? Задля якої причини
Господь зібрав до себе своїх святих? Які були наслідки
із суду або з роботи розділення, яка взяла місце тоді?
Яку позицію взяла кожда кляса в той час?
§ 12. Що представляло на теперішний час, що кревні ізраїльтяни змовилися, кажучи: “Знищимо їх, щоб
вже не були народом”, і “позаймаймо домівки Божі!”
§ 13. Як останок задивляється на надближаючуся боротьбу? Чому? Покажи, що їх напрям ділання є в гармонії з їх молитвою.
§ 14. Що становить добровільне противленняся Богу?
Що значить відкинути викуп? З чого сладається більша часть того гріха? Покажи, що є найменше три інші
способи поповнения гріха на смерть чим через заперечення викупу. Про кого писав Юда в 11 верші? Що сказано про них в 12 і 13 вершиках?
§ 15–18. Поясни, як з невірної кляси декотрі пішли дорогою Каїна, а декотрі знов обігалися за нагородою Балаама, а знов інші за приміром Корея.
§ 19,20. Що означують слова апостола: “(Вони) зневажають і начальство ... не лякаються хулити власть?”
Чому гріх поповнений Корейом був гріх на смерть?
§ 21. Яка лекція знаходиться для вірних в 1 Йоана
5:10 і Езекиїла 24:10–18? Який же напрям повинні
взяти вірні до тих, що сталися ворогами Бога і Його організації?
§ 22. Поясни, чи лише народжені з духа можуть поповнити гріх на смерть.
§ 23. Покажи, що молитва в Псальмі 83 є в гармонії з
інструкцією Ісуса, яку Він дав своїм ученикам, щоб
вони молилися за тих, що обіжають їх.
§ 24. На підставі Писання покажи причину, чому се
властиво для вірних молитися о знищення ворогів.
§ 25. Чому Єгова знищить своїх порогів? Поясни,
чому Він сього не зробив в минувшім часі.
§ 26. Чому імʼя Єгови є “сильна тверджа” і єдине місце охорони для останка? Чому ненависть ворога проти
тих, що голосять вість правди Єгови, є зневагою проти
Бога?
§ 27. Як студент слова Божого може бачити цілко-

§ 1. Опиши як Єгова опікується своїми людьми, котрі чтять Його імʼя і затримують свою невинність щодо
оправдання Його імʼя.
§ 2,3. З чого складається вісімдесять третя Псальма?
До чого вона відноситься? Докажи, що вона є в гармонії
з євангелією Маттея 3:41
§ 4. Покажи, що час, ce важний елемент, щоби можна пристосувати властиво Писання. Що останок має до
чинення з присудами зазначеними в пророцтві?
§ 5. Яка є сполучність між Псальмою 83 а другим листом до Солунян? Які маємо факти, що слова Йоана
виту гармонію всіх Писань? Як ся правда відно13:27 сповняються?
§ 6,7. Покажи, що Псальма 83 є пророцтвом. Укажи ситься до сієї Псальми?
на його сповнення в меншій мірі. Який є доказ, що воно
§ 28. Що Писания говорять про тих, що знають
сповняється в більшій мірі тепер?
імʼя Єгови і котрі вповають на Нього?

В

ПИТАННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ЄГОВИ

ІД КОЛИ у “Вартовій Башті” появилися артикули “Організація Єгови”, від того часу
читачі ставлять много питань, отже для їх вигоди тут подаємо ті питання і відповіди.
Питання: Між параграфами від 23 до 26, а параграфом 5 і 6 існує дещо ріжниця в гадці. Як
треба властиво розуміти їх.
Відповідь: Ті параграфи не можуть ріжнитися
в гадці, і єсли б браття уважно перечитали слова,

тоді не було б дві думки. Параграф 23 ясно зазначує, що се згідно з Писанням для кождого збору
мати комітет служби, котрий мавби співділати з
директором служби в користь збору; що той комітет повинен бути вибраний збором, і число
того комітету має рішати збір; що збір повинен
мати писаря і скарбника; і що комітет може бути
уповажнений розбирати ріжні справи і викону
вати ті задачі, які виконував екзекутивний комі-
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тет. Як сі параграфи не можуть бути ясними для
декого, то се тяжко зрозуміти, однак будемо старатись вияснити їх так, щоб і вони зрозуміли їх.
Організація або збір се – одно. Ніколи не повинно бути подвійної організації. Комітет служби повинен бути загальний комітет, котрий має
управляти справами цілого збору. Сей комітет
служби ділає в тій самій мірі, що комітет екзетивний. Хотя й резолюція піддає думку, щоби комітет складався не з більше чим десять членів,
однак се не є необмежене право. Лучше мати
менший комітет. Чим більший комітет, тим
більше незручно рішати справи, і більше марнується часу на балаканину. Єсли ж однак збір бажає мати більший комітет, то се його діло. Єсли
комітет бажає опікуватися бідними або іншими
такими потрібними справами, тоді той збір може
уповажнити комітет служби, щоб він назначив
підкомітет і приписав йому таку службу. Збір повинен мати писара. Се не значить одного писара
для служби а одного для інших справ, а одного
писара для всіх справ. Також збір повинен мати
скарбника. Для сих урядів най лучше мати дві
одиниці, єсли в зборі є досить членів. Се є цілковито нерозумно мати два скарбники в одній організації. Рахунки ріжних фондів можна тримати
в книжці під ріжними заловками. Лучше, щоби
відповідний брат виконував сю роботу, але єсли
нема брата, тоді сестра може бути писарем або
скарбником, або обома.
Здається, що нема причини на світі, щоби
мильно зрозуміти, хто є відповідний виконувати
задачі. Ніхто, лише ті, що є в храмі й в повній
гармонії з службою, і хто виконує, що він може,
повинен занимати позицію скарбника, писаря
або члена комітету. У Божій організації нема місця для трутнів, або противників. Єсли хтось не
хоче або відмовляється брати участь в службі
свідоцтва або противиться такій службі, той не
повинен занимати позиції в комітеті ані голосувати на слуг. Се, що хтось лише називає себе посвяченим, не є кваліфікацією після Писання, що
треба, то се цілковитого відданяся Господеві.
Єсли збір є великий і територія велика і залюднена, тоді комітет служби може назначити гетьманів на кождий округ і сі гетьмани можуть бути
членами комітету а можуть не бути, як вважається найлучшим для служби.
Питання: Чи той комітет мав би перебрати відвічальність як і діяльність існуючого комітету
служби, т. є., директора, скарбника і книгаря?
Відповідь: В зборі повинен бути один загальний
комітет служби. Директор є назначений через
бюро в Бруклині. Заступника директора, кни

Бруклин, Н. Й.

гара і інших повинен вибирати збір. Їх задача є
та сама, про яку описувалося в інструкціях організації через відділ служби.
Питання: Хто, чи председатель чи директор
має перепроваджувати засідання комітету і збо- .
ру, або чи ся служба має бути поділена, а іменно,
предсідатель мав би перепроваджувати справи
інші чим служби, а директор справи служби?
Відповідь: Тут не повинно бути замішання
щодо задачі предсідателя. Директор яко такий
не є председателем, хіба на зібранню комітету
служби. Предсідатель збору може бути вибраний
на кожде зібрання, або може бути вибраний на
короткий або довший час. Здається, що се не
було б на місці вибирати одиницю на загального
предсідателя на довше чим один рік. Про се в резолюції є виразно зазначено. Предсідатель має
тримати порядок і перепроваджувати зібрання,
єсли сього бажає збір, себто, єсли він вибраний
на предсідателя і назначений перепроваджувати
студії.
Комітет служби, будучи єдиним загальним комітетом служби, повинен постійно назначувати
проводарів до перепроваджування студії, єсли
збір се уповажнить. Як до тепер вибиралось провідника на шість місяців, так і дальше комітет
служби повинен вибирати таких провідників.
Сю роботу до сього часу виконував комітет екзекутивний, але тепер комітет служби може виконувати всі задачі які виконував комітет екзекутивний. Збір не повинен вибирати когось предсідателем збору виключивши інших, бо така одиниця зачне думати про себе дуже високо. Тут піддаємо думку, що одного брата можна вибрати на
предсідателя збору на три або шість місяців, або
рік, а коли його нема на зібранню, тоді можна
вибрати когось іншого.
Питання: Чи предсідатель збору не вважається
за екзекутивну голову збору на всіх зібраннях,
окрім того, що відноситься до праці служби?
Відповідь: Тут з найбільшим натиском відповідаємо, Ні! Тому, що се було б цілковито не на
місці. Зробити когось екзекутивною головою
збору се не розумно ані згідно з Писанням, а головно, коли тут виключається служба. Все в
зборі, се робота служби. Єсли се не служба, тоді
нічого.
Питання: Чи сестри можуть бути членами комітету служби?
Відповідь: Після Писання вони не є неуздібнені. Однак лучше мати мужчинів; але єсли нема
мужчинів, уздібнених після Писання, а є жінки
уздібнені після Писання, тоді можна їх вибирати
до комітету, служби.
(Докінчення в слідуючім числі)

