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ЯК ПРОВОДИТИ ЗРАЗКОВЕ ВИВЧЕННЯ

К

аждий свідок Єгови мусить бути готовий проводити зразкове вивчення Біблії. Ця брошура є
приготовлена‚ щоб допомогти їм в цьому. Тут ви можете знайти зразок вивчення про все те, що
міститься в наступних лекціях: “Правління і мир”,
“Перемога”, “Фашизм чи свобода”‚ “Поглянь фактам в очі”‚ “Наповнюйте землю” “Осторога”‚ Насильство” і “Безпека”.
Також тут знайдете довідковий список, який показує тему, фонографічний диск і книгу, котра містить
цитати відповідних питань. У випадку, коли ви
зустрінетесь з зацікавленими людьми‚ мусите назначити їм точну годину для того‚ щоб їх відвідати.
Прийшовши до такої особи чи осіб‚ найперше мусите
поставити серію фонографічних дисків‚ щоб опісля
мати можливість проводити зразкове вивчення
(студію) по прослуханих темах. Кожний присутній на
такій студії мусить мати копію такої брошурки з
вмістом того‚ про що буде навчатися. Прочитайте
питання і нехай хтось з присутніх‚ хто може добре
читати‚ прочитає відповідь. Потім‚ коли бачите‚ що
відповідь була правильна і вичерпна‚ нехай хто небудь зачитає також ссилки і тексти що відносяться
до розгляненого питання.
Якщо є бажання, і після того, як питання представлене і відповідь прочитана, і Біблійні тексти також
прочитані, тоді параграф в брошурі який розгляда-

ється, поданий відразу після питання, слід прочитати як підсумок Зробивши так переходимо до слідуючого питання‚ йдучи тим самим методом протягом
однієї години. Якщо таке обговорення диска або серії
дисків скінчилось раніше однієї години, то муситься
продовжувати студію ставлячи другий диск і продовжувати студію по вищевказаній методі. Зібрання
мусить бути закінчене на протязі одної години і
слідуюча студія зачнеться з того самого місця‚ на
якому була закінчена.

ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ
(Перекладено з англійської брошури “Model Study” № 2 за 1939 рік)

ПИТАННЯ
ДЛЯ БРОШУРИ “ПРАВЛІННЯ І МИР”
Замітка: Символи, котрі відносяться до назв книжок,
знаходяться на сторінці 83
Диски № П–205–П–208 “ПРАВЛІННЯ І МИР”

П. 1. Чому “люди доброї волі” згадуються як ті‚
котрі бажають мирного правління? (Сторінка 3, § 1)
В. Тому, що сам текст каже‚ що буде “мир на землі
серед людей доброї волі”. – Луки 2:14, Ротердам, Дуя
і Поправлена Версія. Езекиїла 9:4; 1 Коринтян 14:33;
Римлян 16:20 s; Cпасення, стор. 160, § 1,2
П. 2. Які факти і святі Писання говорять про те, що
чоловік є нездатний установити правління миру?
(Сторінка 4, § 1)
В. Протягом шести тисяч років люди намагалися
установити таке правління‚ та цілком безуспішно. –
2 Тимотея 3:1,5,13; Псалма 49:12,13; 46:8,9; 2 Петра
3:12,13; Одкриття 11:15–19; Даниїла2:44; 2 Коринтян 4:3,4
П. 3. Чому людські теорії являються ненадійним
джерелом інформації? (Сторінка 4, § 2)
В. Тому‚ що кождий чоловік є омана. Тільки слово
Боже є надійним провідником. – Приповісті 3:5; Йоана 17:17; Римлян 3:4; Псальма 146:3; Приповісті 13:
13; Псальма 118: 8,9 s; Спасення стор. 62,
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П. 4. Чому перший закон‚ котрий був даний людям‚
був Теократичним законом? (Сторінка 5, § 1)
В. Тому що він походив від Бога Єгови, великого
Законодавця. – Якова 4:12 s; Спасення, стор. 301‚ § 1
П. 5. Яка різниця між політичним і Теократичним
законом? (Сторінка 5, § 1)
В. Політичний закон роблять несовершенні люди,
котрі часто знаходяться під впливом духовенства і
підступних політиків. Такі закони часто є несправедливі, упереджені і призначені на нещастя. (Псальма
94:20) Закон Божий є звершений, справедливий‚ неупереджений і котрий є для добра чоловіка. –
Псальма 19:7–11; 2 Самуїла 22:31; Псальма 89:14; 5
Мойсея 1:17; 1 Петра 1:17; Приповісті 29:2 r; Примирення, стор. 35, § 1
П. 6. Чи Боже Теократичне правління буде вести загарбницькі війни? (Сторінка 6, § 1)
В. Ні. Воно усуне всі земні (тоталітарні) правительства і пануватиме в мирі над цілим світом. – Даниїла 2:44; Псальма 72:8; Захарії 9:10; Ісаії 9:6,7;
Псальма 24:1
П. 7. Як ми можемо знати, що досвідчення Ізраїля
були пророчими образами? (Сторінка 7, § 1)
В. Бо так говорить Писання. – Римлян 15:4; 1 Коринтян 10:6,11; Жидів 3:5,6; 10:1; Колосян 2:16,17 s;
Спасення, стор. 301, § 2.
П. 8. Чому релігія є шкідлива і вводить в оману?
(Сторінка 7, § 2)
В. Тому що вона заснована на вченнях і традиціх
людей, роблячи безвартісним слово Боже. Вона
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замінила правду Божу на брехню. – Римлян 1:25;
Марка 7:1–13 s; Спасення, стор. 35, § 1; 250‚ § 2 ; 251,
§1
П. 9. Чому жидівська гієрархія проголосувала за тоталітарне правліня? (Сторінка 8, § 1)
В. Тому‚ що вона відкинула Христа і приймила кесаря. – Йоана 19:12,15
П. 10. Хіба багато релігійних організацій не моляться “Нехай прийде царство твоє”? (Сторінка 9, §
1)
В. Для релігіоністів ця молитва являється формалізмом, тому що вони з’єднані з царствами цього
світу, підтримують їх і є підтримані ними. – Йоана
4:23 ; Ісаії 29:9–14; Маттея 7:21; 15:8; 23:14 en. Вороги
стор. 110, § 1
П. 11. Чому свідки Єгови не дбають про свою
славу? (Сторінка 10, § 2)
В. Ісус не шукав жадної слави серед людей, і так
само роблять Його послідовники. – Филипян 2:7;
Ісаії 53:3; 1 Коринтян 4:9,10; Псальма 119:141; Луки
16:15; Жидів 12:2,3
П. 12. Чи буде це на місці говорити, що свідки Єгови
становлять культ або секту? (Сторінка 10‚ § 2)
В. Культ це є система формального поклоніння;
тому це є поклоніння при помочи релігійних обрядів,
церемоній і практикувань. Слово “секта” походить
від латинського sequi, що означає слідувати. Секта
це є товпа релігіоністів, котрі слідують за людським
самоназначеним провідником, або віросповіданням
чи релігійним практикуванням. Свідки Єгови не
практикують ніякої релігійної форми поклоніння і
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не слідують за думкою будь–якого чоловіка. Вони
слідують за інструкціями слова Божого. – Псальма
119:105, 133; Дії ап. 20:29–31; 26:5; 1 Коринтян 7: 23;
2 Петра 2:1–3. Річна книжка свідків Єгови за 1939
рік, сторінка 7.
ДИСКИ № Р– 209–P–213 “ПРАВЛІННЯ І МИР”

П. 13. Чи будь–який релігійний провідник або
глава має Божественну власть призначити кого–небудь політичним правителем? (Сторінка 11, § 1)
В. Ні. Бог Єгова не має нічого спільного з цим
світом, але призначає великого правителя “будучого
світу”. – Maттея 20: 20–28; Одкриття 2:10; 3: 21;
Якова 4:4; 2 Коринтян 4:4; 2 Петра 3:13; Йоана 18: 36
П. 14. Чого прагнула фальшива теократія? (Сторінка 12)
В. Щоб папи управляли замість Христа, іменуючи
себе “намісниками Христа”, і по цій причині всі мусять підлягати їм.
П. 15. Чи положить Господь відповідальність на
релігійних провідників і народи за відступлення і
протистояння правдивому ліку для світа? (Сторінка 13, § 1)
В. Ісус сказав до тих‚ котрі в Його часі противилися
царству, що вони не втечуть від суду пекольного
(знищення). – Маттея 21:42–45; 23:13, 29–36; Луки
11:52; 1 Солунян 2:15,16
П. 16. Чому релігіоністи порушують закон Божий‚
возвеличуючи воєнних провідників? (Сторінка 14, 1)
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В. Тому що вони є учасниками злочину в проливанні невинної крові. – 2 Мойсея 20:13; Йоіля 3:7,
замітка; Єремії 3:34; 1 Мойсея 9:5. В, 163; s; Спасення, стор. 78
П. 17. Чому є невластиво молитися до діви Марії?
(Сторінка 15, § 2)
В. Ніде святе Писання навіть не дає натяку, щоб молитва була післана кому–небудь окрім Бога. – Маттея 6:6–9; Йоана 14:13; 16:23–37; Филипян 4:6; Ефесян 3: 14; Псальма 65:2; Римлян 1:25; Одкриття 22:
8,9
П. 18. Як святе Писання показує полагодження
спірного питання‚ хто буде володіти‚ Сатана чи Теократія? (Сторінка 16, § l)
В. Всі народи є в противенстві до правління Божого
і тому є представлені через кармазинового звіра, на
якому їде блудниця. – Одкриття 17:1–5; 16:13–16;
19:19–21; Ісаії 8:9–13. en; Вороги, стор. 283
П. 19. Що означає слово “Aрмагедон”? (Сторінка
18‚ top)
В. “Гора зібрання військ”. Це символічно представляє зібрання Божої організації, проти котрої Сатана
направляє свої сили. – Псальма 2:1–6; Одкриття
16:13–16; 19:11–14. It; Світло, том 2, стор. 55, § 2
П. 20. Чому Теократичние правління спочиває на
раменах Христа? (Сторінка 19‚ § 1)
В. Тому що Він править як представник і виконатель Бога Єгови. – Ісаії 9:6; Одкриття 11:15; 1 Коринтян 15:24–28; Псальма 110; Жидів 1:8,9. s; Спасення, стор. 301
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П. 21. В який спосіб Ісус Христос тепер прийшов царювати як володар світу? (Сторінка 20, top)
В. Звернувши свою увагу і силу на річи земні для
тієї цілі. (Йоана 14:19; Одкриття 3:3; 16:15) Він царює невидимо для природних очей. Початком Його
роботи, як Божого помазаного царя було скинути Сатану і його злих ангелів з неба, і оголосити своє царство серед людей перед знищенням світової організації Сатани. – Псальма 2:6; Одкриття 12:7–10. s;
Спасення, стор. 20, 21
П. 22. Чому люди доброї волі є представлені як
“вівці”, а противники як “козли”? (Сторінка 20, § 2)
В. Тому що вівці є тямущі, покірні, послушні і не
роблять шкоди. Козли є свавільні, вперті, жорстокі і
схильні до удару. – Йоана 10:3–5,16; Захарії 10:3. s;
Спасення, стор. 160, § 3–164
П. 23. Свідки Єгови несуть людям літературу в
котрій йдеться про Біблійні справи. Хіба це не є їх
власне вияснення Писання? (Сторінка 18, § 1; 21, §
1)
В. Ні. Вони просто таким чином дають можливість
людям самостійно навчитися з Писання‚ як в теперішнім часі події сповняють Біблійні пророцтва.
Бог через Христа відкриває значіння Писання. – 2
Петра 1:20,21; 2 Тимотея 3:16,17; 2:15; Луки 34:32,
45; Одкриття 5:3,5; Псальма 119:18.
П. 24. Чи необхідне знання світської освіти аби розуміти Біблію? (Сторінка 21, § 1)
В. Ні. Все‚ що потрібно мати‚ це страх Божий,
смирність, щиро бажати правди і бажання вчитися
послушенства. – Луки 10:21; Маттея 13:10–17; Дії ап.
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4:13; Псальма 25:9,14; Даниїла 12:4, 8–10; Осії 14:9;
Михея 6:8; Софонії 2:3; 1 Коринтян 1:26,27; Приповісті 3:5. s; Спасення, стор. 29,30,47
ДИСКИ № P–214–P–218 “ПРАВЛІННЯ І МИР”

П. 25. Які є основні характеристики Теократії?
(Сторінка 22, § 2)
В. Нею управляє Богом призначений і помазаний
цар. Вона забезпечить благословенством життя людство. Цар правитиме в праведності і там не буде жадного місця підступним політикам і релігіоніс- там.
Він буде мати випробуваних і вірних земних представників. – Ісаії 9:6,7; 32:1; Даниїла 2:44
П. 26. Де знаходяться тепер ці “вірні старинні мужі?
І яке буде їх становище? (Сторінка 23, середина)
В. Вони знаходяться в своїх гробах і чекають воскресення. Коли вони пробудяться будуть совершенні.
– Дії ап. 2:29–34; Псальма 45:16; Жидів 11:39,40;
Луки 13:28; Maттея 8:11. s; Спасення, стор. 307–309,
350
П. 27. Чому Божа Теократична організація називається “Сион” і “Єрусалим”? (Сторінка 33, § 1)
В. Тому що Єрусалим є всесвітня (ціла) організація Єгови, тоді як Сион представляє столичну організацію, через котру виконується Божа воля над
усіма. – Ісаії 2:2,3; Псальма 48:2 go; Правительство,
стор. 247–250; ch; Богатство, стор. 12‚ § 1; s; Спасення, стор. 333, § 1
П. 28. Хто є ті‚ котрі скористають з правдивого
правительства? (Сторінка 24‚ § 1)
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В. Вбогі і справедливі по відношенню до Бога. –
Псальма 72:4,7,8
П. 29. Чому люди не змогли встановити справедливі принципи Теократії? (Сторінка 24, § 2)
В. Тому що жаден з них не є справедливий. Відкинувши закон Єгови, люди стали легкою здобиччю
Сатани‚ бога цього світу, і його релігії, пішовши
мильним напрямом. – 2 Коринтян 4:4; 1 Самуїла 8:
6–8,19,20; Йоана 19:12–15. go; Правительство, стор.
40,41,247,248
П. 30. Чому Армагедон мусить попередити панування Теократичного правительства? (Сторінка
25)
В. Тому що Сатана і його представники ніколи добровільно не здадуть свої позиції; диктатори противляться Богу і Його царю і переслідують свідків
Єгови. Релігія і держава намагаються продовжувати
своє панування над людством і стають прямо проти
Теократії. – Псальма 110:2; 2:1–9; Одкриття 11:18;
16:14,16
П. 31. Так як всі народи є проти Теократії, чи всі
вони будуть знищені? (Сторінка 25)
В. Всі народи будуть знищені, але не всі люди з тих
народів. Ті зі всіх народів племен і язиків‚ що стануть по стороні Божого царства‚ будуть жити. – Одкриття 7:9–17; Псальма 34:7; Софонії 2:1–3. s; Спасення, стор. 320, § 2.
П. 32. Що означають слова “ті що зло чинили повернуть в пекло”? (Сторінка 25, bottom)
В. Це означає, що вони будуть післані на знищення. “Пекло” походить з єврейського “шеол”, що зна-
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чить “могила” або “стан смерти”. Це слово є перекладене як “пекло” 31 раз, як “могила” 31 раз, і три
рази як “яма” в Версії Короля Якова.
П. 33. Яке царство успадкують (признані) “вівці”?
(Сторінка 26, § 1)
В. Вони отримають благословення діючого
царства Божого на землі. ch; Богатство, стор. 345
П. 34, Що таке “вогонь вічний” для проклятих?
(Сторінка 26, § 2)
В. Це є символ знищення, і є також під назвою
“вічна кара”, як протиставлення вічному “життю”,
яке отримають вівці. – Маттея 25:46; Одкриття 21:
8; 20:14; 2 Солунян 1:9; Ісаії 66:24
П. 35. Як може одиниця стати по стороні Теократії
і підтримувати її? (Сторінка 27)
В. Навчаючись з Біблії про Бога Єгову і Його
відкриті заміри, відкидаючи традиції людей‚ приймаючи Його слово, покоряючись Його вимогам і
проголошуючи правду іншим. – 2 Тимотея 2:15;
3:15–17; Йоана 5:39; Дії ап. 17:11; 1 Йоана 2:3–5; Йоана 7:17; Приповісті 22:11; Маттея 24:14; Приповісті
14:25; Одкриття 22:17. s; Cпасення, стор. 299
П. 36. Що значить “оголошення імені Єгови”?
(Сторінка 28, § 2)
В Це значить не просто проголосити ім’я, але також
зробити Його знаним, тобто, показати Божий замір
відносно Його людей. – 1 Петра 2:9, замітка; 2 Мойсея 9:16 en; Вороги, стор. 86‚ § 1; ch; Богацтво, стор.
14‚ § 1
П. 37. Як законодавча влада Нью–Джерсі зробила
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злочином те, що родичі навчають своїх дітей заповідям Всемогучого Бога? (Сторінка 28‚ § 2)
В. Вважаючи за провину будь–який вплив на дитину в школі‚ аби вона не витала американський
прапор навіть тоді, коли батьки твердо переконані,
що таке практикування противиться заповіді, яка
забороняє одиниці поклонятися або витати будь–яке
зображення або символ. – 2 Мойсея 20:4,5; 5 Мойсея
5:8,9; Даниїла 3:14–18
П. 38. Чому вітання прапора і шана людей є ідолопоклонство а не просто “вираз поваги”? (Сторінка
31, § 1)
В. Тому що спасення і охорона таким чином приписується людям замість Бога. Прапор представляє
правлячу власть правительства, а всі народи землі є
проти Бога і Його царства. – Осії 13:2; 1 Царів 19: 18;
Луки 4:8; Римлян 1:21,22,25; Йоана 12:31; 14:30;
16:11; Якова 4:4. s; Спасення, стор. 257–268
П. 39. Хіба не являються правителі всіх народів
“вищими властями” або “можновладцями” і “настановлені Богом”, котрим всі люди мають бути піддані? (Сторінка 31, § 1)
В. Ні, згідно святого Писання і явних фактів. Тиранічні тоталітарні диктатори не “настановлені Богом”, ані ті правителі які вибрані і настановлені
людьми, ані ті, хто унаслідував позицію як правителя від попередного тирана. Жаден з світських правителів не попирає царства Єгови, але вони є приятелями світа. – Якова 4:4 s; Спасення, стор. 255
П. 40. Чи є це судженням інших, коли вказати їм на
їх неправильне поступовання‚ говорячи‚ що всі такі
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помруть? (Сторінка 31, § 3; сторінка 32)
В. Це є сповненням пророчого напряму Єремії відносно фальшивого пророка Ананія. (Єремії 38:15–17)
Християни, які є свідками Єгови, повинні оголосити
написані суди, тому що прийшов на се час. –Псальма
149:9; 1 Коринтян 4:5; Маттея 7:20; 23:14, 33; 2 Петра
2:3; Езекиїла 3:18–21; 33:3–7
ДИСКИ № P–191–P–194 “ПЕРЕМОГА”

П. 1. Що значить вираз “Всемогучий, Всевишній
Бог, якого єдиного ім’я Єгова”? (Сторінка 34, § 1)
В. Незважаючи на те, що є багато богів, але є один
лише “Всемогучий Бог”, котрим є Єгова. – 1 Коринтян 8:5,6; Псальма 82:1,6; Йоана 1:1 (Діаглот‚ позначка під рядками); 10:34; Псальма 96:5; 136:2; 2
Мойсея 7:1
П. 2. Що значить текст святого Писання: “Спасення належить до Єгови”? (Сторінка 34, § 1)
В. Те, що всі люди знаходяться під засудом з причини недосконалости і гріха і лише єдиний Єгова
може спасти і схоронити їх вічне життя через свого
сина Ісуса Христа. (Римлян 5:15; Йоана 3:16; Одкриття 7:10; Псальма 37:39) Це також значить визволення від неминучої катастрофи. s; Спасення, стор.
32
П. 3. Чому насильство повязане з тими, хто противиться царству? І чому вони тепер потерплять невдачу в їх противенстві? (Сторінка 34, § 2)
В. Тому‚ що насильство походить від несправедли-
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вості (беззаконня). Ті, хто противиться царству є беззаконниками; але прийшов час на їх знищення рукою Ісуса Христа, царя і Оправдателя Єгови, який є
справедливий. – Езекиїля 7:10,11; 28:15,16; Дії ап.
21:27–36; Псальма 2:1–3; 110:2,5,6; Ісаії 8: 9,10.
П. 4. Чому оправдання імені Єгови є першорядної
ваги? (Сторінка 35, § 1)
В. Тому‚ що Бог є Найвищий, Всемогучий, справед
ливий‚ мудрий і люблячий і мусить бути представлений Його сотворінням лише в такому справедливому світлі з причини Його власної волі‚ та для добра всього творива, щоби мали добру основу для їх
віри і послушенства Йому‚ та щоб знали Його таким‚
яким Він є. – Римлян 3:4; Йоана 17:3; Жидів 11:6; Римлян 10:13,14; Маттея 19:17. en; Вороги, стор. 85‚ § 2
П. 5. Що мають на увазі слова “прихід Христа до
храму”? (Сторінка 35, § 1)
В. Дивіться питання 21, сторінка 6; питання 25, сторінка 58; також ch; Богацтво, стор. 303‚ § 2.
П. 6. Де Бог на початку обіцяв установити правительство, яке докаже Його найвищість? (Сторінка
36, § 1)
В. У саду Едем. (1 Мойсея 3:14) Також в Його угоді
з Авраамом, Ісааком і Яковом. – 1 Мойсея 12:2,3;
17:1,6; 49:10; 4 Мойсея 24:7. go; Правительство,
стор. 56
П. 7. Яке вкоротці є спірне питання? (Сторінка 36,
§ 3)
В. Питання, яке має бути рішене є, “хто є Всевишнім?”‚ і тому робиться все для того, щоб кожде
сотворіння знало, кому воно має коритися і чому. –
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Псальма 83:18; Ісаії 45:23; Римлян 14:11; Езекиїла
6:10; 2 Мойсея 9:16; Ісаії 14:12–14. ch; Богацтво, стор.
339, § 1; s; Спасення, стор. 22, § 1
П. 8. Чому ні одна релігійна організація не підтримує царство Боже? (Сторінка 38, § 1)
В. Тому що релігіоністи підтримують земні правительства (і вітають їх прапори), і є частю світа Сатани. – Йоана 15:19; 19: 15; Маттея 6:24; Тита 1:16
П. 9. Що таке царський дім Єгови? (Сторінка 39, §
1)
В. Це є Його храм, який складається з вірних
послідовників або ніг Христа з Христом як головний
наріжним каменем і головою. – 1 Коринтян 3: 16; 1
Петра 2:3–9; Одкриття 7:4; 14:1,3; Дії ап. 15:14; 2 Тимотея 2:12. s; Спасення, стор. 37,38,52
П. 10. Чи відсутність освіти з боку більшості свідків Єгови є доказом того‚ що вість, яку вони не- суть,
не вартує уваги? (Сторінка 40, § 1,2)
В. Ні‚ тому що та вість не є їхня, але Єгови, і також
тому, що вибрані апостоли Ісуса були невченими. –
Дії ап. 4:13; 1 Коринтян 1:26–29; 2:1; Галат 1:11,12
П. 11. Чому тепер Господь збирає “велику громаду” “інші вівці”? (Сторінка 41, § 1)
В. Тому що приходить остаточний кінець, і “ця
євангелія царства” мусить бути проповідувана по цілому світу як свідоцтво, і наслідком того проповідування є‚ що велика громада виходить тепер, поки не
прийшло велике горе. – Маттея 24:14,21; Одк- риття
7:9–14. ch; Богацтво, стор. 317–320
П. 12. Яка є схожість між свідками Єгови і сараною? (Сторінка 42, § 1,2)
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В. Ні ті‚ ні другі не є шановані людьми в сатанському світі (Луки 16:15; 21:16,17); і вони не роблять
тілесної шкоди людям (Римлян 13: 8-10), але вони
знищують поживу релігіоністів.
ДИСКИ № Р–195–Р–199 “ПЕРЕМОГА”

П. 13. Який є доказ, що свідки Єгови несуть вість
Божу а не чоловічу? (Сторінка 43, § 1)
В. Тому що вона походить зі слова Божого, і на-вертає людей до Бога і Його Теократії, і для оправдання
Його імені. Кожне свідоцтво є підтримане цитатами
з святого Писання і згаджається з фізичними фактами, що сповняють Біблійні пророцтва. ( Кожна
книга видана свідками Єгови містить тисячу або
більше посилань на Біблію) – 1 Коринтян 2:1–7; Ісаії
8:20; Маттея 4:4. р; Пророцтво, стор. 18
П. 14. Чому “християнська релігія” (“християнство”) не є виноградиною ані фіговиною Божою?
(Сторінка 43, § 2)
В Тому‚ що вона не несе Божого життя–даючого покарму людям. Вона не дає “доброго овочу”. – Єремії
2:21; 5 Мойсея 32:32,33; Осії 10:1; Маттея 7:20; 21:43;
Галат 5:19–21. en; Вороги, стор. 159, § 1
П. 15. Що представляють виноградина і фіговина
Божа, і їх овочі? (Сторінка 43, § 2)
В. Божу царську організацію, котра дає людям
правду про царство для їх підтримки і зросту. – Йоана 15:1–8; Марка 4:20; Суддів 9:11–13; Ісаії 61:3. en;
Вороги, стор. 158, § 1
П. 16. Як впливає вістка царства на “християнст-
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во”? (Сторінка 44, § 1)
В. “Дивовижна робота” Єгови робить релігійні
поля нещасними на вигляд, подібно до поля, котрого
рослинність була знищена шкідниками. – Йоіля
1:10–12; Ісаії 28:17–20
П. 17. Якщо взяти загально‚ то‚ яка є різниця між
релігійними системами або сектами і свідками
Єгови? (Сторінка 45, § 2)
В. Релігійні системи мають форму побожности,
практикуючи традиції і церемонії. Свідки Єгови поклоняються Богу і служать Йому несучи людям вість
Господню. – Маттея 15:8,9; Ісаії 29:13,14; 66:3, 4; Галат 4:9–11; Луки 6:46; Дії ап. 10:42. ch; Богацтво,
стор. 48–51
П. 18. Що таке “день Господень”? (Сторінка 46, § 1,
2)
В. Це є час на оправдання Єгови, котрий зачався в
1914 році н. е., і котрий є днем темряви для сатанської організації і її прихильників. В цьому “дню”
дається свідоцтво для людей доброї волі, щоб вони
мали нагоду втекти перед остаточним знищенням в
Армагедоні. – Софонії 1:14–18; Псальма 118:22–24;
Софонії 2:1–3. en; Вороги, стор. 263‚ § 1
П. 19. Чому свідки Єгови не бояться своїх сильних
ворогів, видимих і невидимих? (Сторінка 47, § 2)
В. Тому‚ що вони мають віру в Всемогучого Бога і
Його обітницю охорони (Ісаії 12:2); вони люблять
Бога а в любові нема жадного страху (1 Йоана 4:17,
18); вони вірять‚ що Єгова воскресить їх, якщо будуть вірні аж до смерті. – Маттея 10:28; Одкриття
3:10; Псальма 34:7; 91:2,11; Римлян 8: 31; Жидів 13:
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6
П. 20. Чи свідки Єгови‚ займаючи певну місцевість
великою кількістю для виконання своєї роботи‚ можуть бути звинувачені в неправильному поводженні і неорганізованості? (Сторінка 48, § 1)
В. Ні‚ тому що робота‚ яку вони виконують‚ не
шкодить нікому; але відкриває релігійних здирників, і Єгова приказав це робити. – Приповісті
30:24, 27; Ісаії 61:1,2; Маттея 28:19
П. 21. Що означають слова “більше треба коритись
Богу, ніж людям?” (Сторінка 49, § 1)
В. Так як свідки Єгови всегда ділають згідно закону
Божого, ніякий людський закон не міг бути правильно принятий або застосований‚ щоб міг перешкодити їм в їх роботі, але якщо такі закони приняті‚
вони не звертають на них уваги. – Дії ап. 5:27–29;
4:18–20. s; Спасення, стор. 257, § 1; 263, § 4
П. 22. Чому свідків Єгови називають комуністами,
бунтівниками‚ червоними і т. д.? (Сторінка 50, § 1)
В. Духовенство і їх союзники‚ будучи не в змозі заперечити правду царства‚ представляють свідків
Єгови в фальшивому світлі для того, щоб мати причину шкодити їм. Ісус і Його апостоли були так само
звинувачені. – Маттея 26:59,60; Луки 23:5,14; Дії ап.
17:6; 24:5; Псальма 83 :2,3
П. 23. Чому Єгова тепер викликає всі народи воювати з Ним? (Сторінка 51, § 1)
В. Тому що прийшов час на зведення остаточного
рахунку і щоб показати Найвисшість Єгови над
всіма силами, котрі противляться Йому і Його народу.
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П. 24. Чи порушують діти закон Божий через примусове витання прапора? (Сторінка 52)
В. Заповідь є, “Нехай не буде в тебе богів (чи річей
для поклоніння) інших перед моїм (Єгови) лицем; Не
робити меш собі ваяного кумира чи подобини того . .
. Щоб не припадав ниць перед ними і не служив їм”.
– 2 Мойсея 20:3–5; Даниїла 3:16–18; 3 Мойсея 26:1‚
30. s; Спасення, стор. 257, § 1; 259, § 2
П. 25. Хто є могутнім воїнством небесним? (Сторінка 54, § 1)
В. Божа невидима воєнна організація, котра складається з херувимів, серафимів, ангелів та інших під
керівництвом і приказом Ісуса Христа, царя і воїна
Єгови. – Одкриття 5:11; 19:11–16; Маттея 25:31;
Юди 14,15, A.П.В.; Ісаії 13:3–5 ; 6:1,2, 6; 1 Мойсея 3:
24; Псальма 99 :1
П. 26. Як Єгова випрямляє ворожі сили до “місця
битви?” (Сторінка 54, § 2)
В. Посилає вперед своїх свідків з Його вісткою, яка
викриває брехню і лицемірство ворогів, і таким чином змушує їх зайняти відкрито свою позицію проти
Бога і Його царства. – Псальма 83:2–5; Ісаії 28:17;
Луки 12:2; Єремії 1:17–19; Одкриття 16:14; Ісуса Навина 8:10–26
ДИСКИ №

P–200–P–203 “ПЕРЕМОГА”

П. 27. Що таке – “Долина відплати?” (Сторінка 54‚
§ 3)
В. Це є “Йосафатова долина”‚ котра не є географічним місцем з такою назвою, але символічною “до-
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линою”, і представляє обставини і час‚ коли Єгова
помолотить своїх ворогів і цілковито оправдає своє
ім’я, і тоді питання зверхности буде рішене. – 2 Паралипоменон 20:15, 22–26; Йоіла 3:2,14, за- мітка;
Псальма 2:8–12; 46:6–11; Ісаії 41:15.
П. 28. Що означає “огонь ревності Божої”? (Сторінка 55, § 1)
В. “Вогонь” символічно означає цілковите знищення. “Ревність” означає “бажання” до правди і
справедливости, яка пожирає всяку неправду і тих,
хто її попирає. – Софонії 3: 8,9; 5 Мойсея 4:24; Ісаії
24:6; 2 Мойсея 34:14; Езекиїла 39:25; Софонії 1:18
П. 29. Що означають слова “потрясу небом і землею”? (Сторінка 55, § 2)
В. “Небо” означає невидиму часть, а “земля” видиму часть світової організації. Господь потрясе і
зітре все‚ що відноситься до сатанського світу, і
дасть дорогу надходячому справедливому світу. –Аггея 2:6,7; Жидів 12:25–29. ch; Богацтво, стор. 36, § 1
П. 30. Як Єгова “загримить з Сиону”? (Сторінка 55,
§ 3,4)
В. Через своїх свідків на землі, котрі відважно звіщають Його суди. – Єремії 25:30; Ісаії 66:6
П. 31. В звязку з припиненням роботи в Німеччині
і в інших місцях, як можна тоді сказати‚ що “жадний
принятий закон не спинить роботи свідоцтва?
(Сторінка 56, § 1)
В. Закони були приняті саме для тої цілі‚ щоб стримати свідоцтво, але свідоцтво все ще дається в
Німеччині і в інших місцях серед великої опозиції. –
Maрка 13:9; Ісаії 54:17; 46:11; Филипян 1:12,13

ЖИТТЄВО ВАЖЛИВИХ БІБЛІЙНИХ ПИТАНЬ 23
П. 32. Яка є різниця між тими, хто шукає прибіжища в Єгові і тими, хто шукає охорони в релігії?
(Сторінка 57, § 1)
В. Ті, котрі вповають на Єгову будуть безпечні; а ті,
котрі вірять релігії не будуть мати ніякої охорони. –
Псальма 46:1,2; 125:1; Ісаії 28:15,17
П. 33. Що означає втекти від релігії і знайти
прибіжище під Христом? (Сторінка 58, § 2)
В. Втекти від релігії значить залишити всі системи,
традиції і людські перекази, уникати будь–яких
форм поклоніння, церемоній і сектантських практикувань. Знайти прибіжище під Христом означає служити Богу так‚ як Він робив‚ і вірити в Нього як в
післанця Божого, і охоронителя тих, хто шукає спасення. – Одкриття 18:3,4; Галат 4: 9–11; 2 Тимотея
3:5; Маттея 24:16; Йоана 3:16; 4:24; 6:27–29
П. 34. Чому “робота свідоцтва” є найпершої важности? (Сторінка 59, § 1)
В. Тому‚ що це є робота‚ котру Єгова сам доручив
своїм людям робити; вона оправдує і шанує Його
ім’я, потішає людей доброї волі і застерігає ворога. –
Ісаії 43:10–12: Маттея 24:14; Йоана 18:37; Дії ап. 1:8;
Римлян 10:10; Ісаії 61:1–3
П. 35. Чому свідки Єгови не претендують на ніякі
земні політичні позиції? (Сторінка 60, § 1)
В. Тому‚ що вони піддані Теократичному царству
Єгови під Христом і знають, що вони не можуть служити двом панам. – Филипян 3:20, A.П.В.; Жидів
11:14–16; Псальма 118:8,9; Жидів 13:14; Йоана 18:36;
Якова 4:4; Маттея 6:24
П. 36. Що таке воїнство Диявола? (Сторінка 60, § 2)
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В. Воїнство означає “армія”. Армія Сатани складається з його злих ангелів (так званих “демонів”),
котрі оперують через лукавих людей. – Ефесян 6:12;
Одкриття 12:7,9; 1 Тимотея 4:1, A.П.В.; Одкриття
16:14, A.П.В.; 1 Коринтян 10:20, A.П.В. en; Вороги,
стор. 34, § 1.
П. 37. Чи Християнин має бути байдужим до того‚
щоб мати добру славу між людьми? (Сторінка 60, §
4)
В. Так‚ тому що світ лежить в лихому і тому‚ що
Ісус не шукав доброї слави між людьми. – Луки 6: 26;
1 Йоана 2:17; 4:5,6; 5:19; Якова 4:4; Филипян 2: 7
П. 38. Чому вістка проголошена свідками Єгови є
вісткою надії? (Сторінка 61, § 1)
В. Тому‚ що вона оголошує про кінець всього зла і
установлення царства миру, правди, любови і справедливости. – Ісаії 65:17,18; Приповісті 10:28
П. 39. Для кого лише та вістка буде втіхою?
(Сторінка 61, § 2)
В. Для тих, хто є доброї волі до Бога. – Луки 2:14,
A.П.В., замітка. ch; Богацтво, стор. 57, § 1.
ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ
ДЛЯ БРОШУРИ “ФАШИЗМ ЧИ СВОБОДА”
ДИСКИ № P–179–Р–182 ФАШИЗМ ЧИ СВОБОДА”

П. 1. Яке велике питання стоїть сьогодні перед
людьми? (Сторінка 3, § 1)
В. Чи сим світом буде управляти Теократичне пра-

ЖИТТЄВО ВАЖЛИВИХ БІБЛІЙНИХ ПИТАНЬ 25
вительство Єгови під Ісусом Христом, або деспотичні диктатори під Сатаною? В 2 Псальмі сказано,
що “піднімаються царі землі, і князі радять раду
проти Господа”, тому Єгова заявляє: “ Се ж я помазав царя мого над Сионом, святою горою моєю”. Також в Псальмі 110:2 говориться, що Ісус Христос
зачне своє царювання серед ворогів своїх.
П. 2. Чому люди не можуть полагодити сього питання? (Сторінка 3‚ § 1)
В. Це питання не є між людьми, але дотикає людей.
Це питання є між Богом Єговою і Дияволом. Тоталітарні сили підтримують Сатану і його невидиме військо. Лише Божественна власть може повалити
злобне диктаторське правління Сатани, і це є саме
те, що Бог замірив зробити через свого царя Ісуса
Христа. – Псальма 110:5,6; 2:9; Даниїла 2:44; Одкриття 19:11–21
П. 3. Чому людям потрібне знання фактів відносно
сього питання? (Сторінка 3, § 2)
В. Тому що життя або смерть сотворінь залежить
від того‚ яку сторону вони виберуть. (Псальма
2:11,12) Дійсна ціль цієї промови є представити
факти які показують, що послушенство до Бога і
Його царя означає життя, а підтримувати деспотичних диктаторів‚ котрі противляться Божому царству‚ означає смерть.
П. 4. Чому деякі групи, які підтримують фашизм,
стримують висловлювання щирих думок? (Сторінка 3, § 2)
В. Тому‚ що вони бажають тримати народи в незнанню, аж поки не заберуть від людей повну свободу
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і запровадять їх під цілковитий контроль диктаторів. – Луки 11:52; Йоана 3:20; 8:32
П. 5. Чи можна доказати, що свідки Єгови не займаються кампанією ненависти, коли вони виступають
проти всякого релігійного вірування? (Сторінка 4, §
3)
В. Свідки Єгови проголошують правду, і представляють слово Боже і фізичні факти яко доказ‚ так‚
що чесні люди можуть спостерегти це і вибрати свій
власний напрям. Свідки Єгови не стараються змусити або спонукати кого–небудь повірити, а також не
стараються забороняти іншим вільно промовляти,
так‚ як це робить католицька гієрархія. Говорити
людям про шкоду тоталітаризму, який підтримують
релігійні організації‚ і що горе прийде на тих, хто
охоче підтримує це, – це скоріше є обовязковим і несамолюбним ділом, а не ненавистю, ані ширенням
ненависти до будь–якого чоловіка.
П. 6. Чи існує Біблійний і історичний доказ, що
Нимрод був першим диктатором? (Сторінка 6)
В. Дивись 1 Мойсея 10:8–10; а також книжку Вороги‚ сторінки 65–67, 202, 203
П. 7. Чи релігія і поклоніння Богу одна і та ж сама
річ? (Сторінка 6)
В. Ні. Релігія – форма поклоніння якійсь вищій
силі, яка основана на традиціях і вченнях людей, а
не на Біблії. Ісус опрокинув книжників і фарисеїв
тому, що вони слідували за традиціями їх релігії а не
за заповідями Божими. (Maттея 15:1–9) Це була та
сама релігія, що спонукала Савла, щоби перес- лідувати правдивих послідовників Ісуса Христа, і апос-
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тол Павло чітко поєднує релігію з традиціми.
(Галат 1:13,14) Для детального вивчення різниці між
релігією і Християнством дивись брошуру Охорона
сторінка 43‚ і брошуру Фашизм чи Свобода.
П. 8. Що значить вислів “Ісус Христос, законний
справедливий Правитель світу прийшов знову?”
(Сторінка 7‚ § 2)
В. Ісус обіцяв, що Він прийде знову зі всіма своїми
святими ангелами в кінці безперервного правління
Сатани над світом, для того, щоб установити своє
царство справедливості, щоб судити мертвих і живих, і знищити Сатану і всю його невидиму організацію, і щоби оправдати ім’я свого Отця. (Йоана
14:3; Маттея 25:31; 2 Тимотея 4:1; Одкриття 22:12)
Як показує святе Писання і фізичні факти, то Христос тепер почав виконувати ці річі. Але оскільки Ісус
вже не є чоловіком, але божественним безс- мертним
духом, Він є невидимим для людського ока. – Йоана
14:19; Маттея 24:3–22; Луки 21:7–28
П. 9. Що таке – Теократія? (Сторінка 8, § 1
В. Це є всесвітнє правительство під прямим приказом і розпорядженням Всемогучого Бога, під управлінням Господа Ісуса Христа. Це є давно обіцяне
“царство небесне”.
П. 10. Як ми можемо знати, що Гітлера і Муссоліні
підтримує гієрархія в переслідуванні жидів? (Сто- рінка 10,11)
В. Історія показує, що католицька гієрархія всякого часу була найжорстокішим гонителем жидів.
Анти–семітські укази Гітлера і Муссоліні є дуже подібні до послань багатьох пап. Широко оголошений
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рух деяких американських католиків спрямований
ніби–то на боротьбу з “анти–семітизмом” є лише
всього димова завіса‚ щоб відволікти увагу і інтерес
американців.
П. 11. Стосовно заяви‚ що Гітлер і католицька
гієрархія співділають разом в Німеччині‚ то як ця заява згаджається з повідомленнями в пресі про наростання ворожнечі між нацистами і католицькою церквою? (Сторінка 11, § 2)
В. Незважаючи на те‚ що вся преса є цензурована і
пропагандистська‚ факт залишається фактом, що
вони в минулому діяли разом. Деякі приклади їх
співпраці є – (1) Договір між Гітлером і Ватиканом,
зроблений в 1933 році і досі є дійсний; (2) під–час‚
коли Гітлер заволодів Австрією‚ кардинал Інітуер
співпрацював з ним‚ агітуючи всіх католиків аби голосувати за приєднання; (3) підтримка Гітлера
німецькими кардиналами і єпископами, коли він
зайняв Чехословакію; (4) підтримка Франка Гітлером, Муссоліні і Ватиканом у війні в Іспанії; (5)
підтримання німецького католицького духовенства державними фондами; (6) відмова папи відлучити
Гітлера від церкви і заборонити бути католиком; (7)
На вимогу римо–католицької гієрархії Гітлер
негайно здушив роботу свідків Єгови в Німеччині;
т.д. Дивись додаток в брошурі “Поглянь фактам в
очі”, сторінка 60.
ДИСКИ № P–183–P–186 “ФАШИЗМ ЧИ СВОБОДА”

П. 13. Чи має право католицька гієрархія або хтось
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інший управляти Америкою і займатися політичною
діяльністю? (Сторінка 14, § 1; 15‚ § 2)
В. Ні; жадна партія або організація, політична або
релігійна, не має жадного права насильно змусити
державу коритися чужоземній силі і прагнути ввести країну в підпорядкування чужоземній папській
владі. Гієрархія виставляє себе як християнське
тіло, але Ісус Христос заявив, що Його царство не зі
світа цього (Йоана 18:36) і Його послідовники не
були частю світа. (Йоана 17:16) Ісус відмовився від
запропонованої Йому світської власти. (Маттея 4:8–
10; Йоана 6:15) Також дивись 2 Коринтян 6:14–17; 2
Тимотея 2:4; Йоана 15:19 Тому особа або група осіб
не можуть бути послідовниками Ісуса Христа і в той
же час займатися політикою. – Якова 4:4
П. 13. Чи є щось нове в тому‚ що гієрархія забороняє
свободу слова і зібрання‚ затикаючи уста своїм опонентам? (Сторінка 19–22)
В. Ні. Історія показує, що від часу імператора
Констянтина вона всякого часу переслідувала тих,
хто висловлював протилежну їй думку‚ а також заборонила і знищила незліченну кількість книжок, в
тому числі і Біблій, котрі висвітлюють їх лже–
вчення і підступні вчинки. Дивись ch; Богацтво,
стор. 245–248
П. 14. Чому римо–католицька гієрархія прагне здушити свободу слова‚ зібрань і поклоніння? Сторінка 22, § 2)
В. Отже‚ Ісус сказав в (Йоана 3:20,21): “Кожен бо,
хто чинить лихе, ненавидить світло, й не йде до
світла, щоб не зганено (виявлено‚ замітка) вчинків
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його”.
П. 15. Хіба це по християнськи засуджувати других і
називати їх грабіжниками? (Сторінка 24, § 2)
В. Ні. Подібні символічні слова осуду можна побачити в Маттея 23:13–15, 23–33; Йоана 8:44; Ісаії 58:
1; Ефесян 5:11–13. Ці тексти ясно показують, що це є
задачею християн викривати тих, хто виступає
проти Бога і Його царства і проголошувати Божі
присуди‚ записані проти них.
П. 16. Чи згаджається це з Писанням коли громада‚
котра називає себе християнами‚ вдається до
грозьби‚ залякування і насильства‚ щоб змусити замовкнути тих‚ що противляться їй? (Сторінка 18–
22)
В. Ні. Бог говорить: “Мені відомщеннє, я віддам”.
(Римлян 12:19) Також дивись 5 Мойсея 32:35;
Псальма 94:1. Єрусалимський первосвященник намагався змусити апостолів замовкнути погрозами,
вязницею і іншими насильницькими способами,
подібно до тих, які гієрархія вживає тепер. Один з фарисеїв, Гамалиїл, дав мудру пораду своїм колегам,
які хотіли вбити апостолів: “Відступіться від людей
сих і оставте їх; бо коли від людей рада ся або діло се,
то обернеться в ніщо; коли ж від Бога, то не здолієте
його знівечити, та щоб іще й противниками Божими
не зробитись вам”. – Дії ап. 5:17-39.
П. 17. Чому преса не публікує такі дії гієрархії, як
намагання здушити свободу слова? (Сторінка 19–23)
В. Через страх до гієрархії, і тому‚ що вона контрольована самолюбними людьми, які не бажають, аби
правда була знана.
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ДИСКИ № P–187–P–190 “ФАШИЗМ ЧИ СВОБОДА”

П. 18. Чому свідки Єгови не бояться злуки фашистської гієрархії, на відміну від громадської преси і
радіостанцій, які піддаються її утиску? (Сторінка 25,
§ 2)
В. Тому що вони люблять Бога і мають цілковиту
віру і запевнення в силі, яка їх підтримує, котрим є
Всемогучий Бог і Його цар Ісус Христос, разом з Його
невидимим воїнством ангелів. – 1 Йоана 4:17, 18; 2
Паралипоменон 20:15; 5 Мойсея 3:22; 31:6; 2 Самуїла
22:2,3,31–33; Псальма 7:1; 18:2,30; 91:1–11; 125:1;
144:1,2; Ісаії 26:4; Маттея 10:28
П. 19. Чому нещастя і горе збільшається від 1914
року? І хто є відвічальний за се? (Сторінка 25‚ § 3)
В. Горе і нещастя прийшли на організацію Сатани,
тому що ми живемо в її “останніх днях”. (2 Тимотея
3:1) Сатана, Диявол є відвічальний за се. (Одкриття
12:12) Дивись ch; Богацтво, стор. 174, § 1; 175 § 1; en;
Вороги, стор. 312‚ § 1 і 2
П. 20. Чи вислуховує Бог молитви релігіоністів,
коли вони моляться за мир, і коли вони закликають
свою паству просити о мир? (Сторінка 26 § 1)
В. Ні. Бо такі молитви є лицемірні, і ті‚ що так моляться продовжують підтримувати тих, хто веде
війни, як наприклад Франко в Іспанії, Муссоліні
проти Ефіопії, Японія проти Китаю, а також захоплення Гітлером Австрії, Чехословакії і Польщі. В
Приповістях 15:8 сказано, що “Жертва безбожних гидота Господеві, молитва ж праведних угодна йо-
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му”. (Приповісті 15:29; 28:9; Псальма 34:15,16) Бог є
нейтральним у війнах між народами.
П. 21. Що має на увазі вираз “останні дні”?
(Сторінка 27, § 2) _
В. Не останні дні цієї землі (Екклезіаста 1:4), але
останні дні панування Сатани над землею. (Йоана
12:31) Фізичні факти у сповненнні пророцтва показують, що ми тепер живемо в тому часі. (2 Тимотея
3:1–4; 2 Петра 3:3,4) Після знищення теперішного лукавого світа (“старого неба і землі”)‚ Ісус Христос
вповні утановить своє справедливе правительство
на землі. – 2 Петра 3:12,13
П. 22. Як ми можемо знати, що злука фашистської
гієрархії є “гидота спустошення”, про яку говорить
Даниїл? (Даниїла 11:31; 12:11) (Сторінка 28, § 1)
В. Тому що та потвора встановлена в противенстві
до царства Божого. Вона зухвало претендує на право
керувати світом, базується на брехні і є причиною
пролиття багато невинної крови, щоб доконати своєї
цілі. – Приповісті 6:16–19 Дивись річний текст за
1939 рік, сторінки 8,9
П. 23. Хто є ті‚ що “в Юдеї” ? І як вони “втікають
на гори?” (Сторінка 28, § 2)
В. Дивись ch; Богацтво, стор. 352, § 1; 353, § 1
П. 24. Чому це є неможливо для людей стримати
наступальний рух фашистської гієрархії? (Сторінка
28, § 3)
В. Тому‚ що лише Бог Єгова може це зробити. –
Йова 38:10,11; Софонії 3:8; Захарії 14:3; Езекиїла
38:18–23
П. 25. Чи викривати лукаву організацію є “поши-
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ренням ненависти”? (Сторінка 29, § 2)
В. Ні. Ісус ненавидів беззаконня (Псальма 45:7) і
осудив гіпокритичних релігіоністів в своїм часі.
(Маттея 23:13–33) Єгова предсказав, що Він змете
сховище льжі. (Ісаії 28:17) Свідки Єгови говорять
правду і викривають зло, але не для того‚ щоб шкодити кому–небудь, але щоби люди доброї волі могли
полишити все те‚ що противиться Богу і повернутися до Його царя і царства. Вони застерігають
людей про надходяче нещастя, яке спіткає тих‚ котрі
остануться в релігійних організаціях. – Езекиїла
3:17–21
П. 26. Як ми можемо знати, що слова Ісуса до духовенства в Його часі відносяться до теперішного
часу? (Сторінка 30, § 1)
В. Тому‚ що Його слова точно відповідають діям теперішних релігійних провідників. Релігійні провідники відвернули жидів від правдивого поклоніння Богу. (Maттея 15:7–9; Ісаії 29:13; Єремії
7:4–12; Маттея 21:12,13) Апостол зазначив, що ці річі
є образами або типами річей, які сповняться в
останні дні. – 1 Коринтян 10:11; Римлян 15:4
П. 27. Як можна знати, що битва Армагедон є близько? (Сторінка 31, § 2)
В. Через сповнення пророцтв. Деякі з пророцтв‚ що
відносяться до останніх днів, які тепер сповняються
є в Маттея 24:3–15; Одкриття 11:15–18; 16: 13–16; 2
Тимотея 3:1–5; 2 Петра 3:3–13; Луки 21: 26–28; Езекиїла 9:1–7; 33:7–11.
П. 28. Як хтось може знати, що Єгова посадив на
престол Христа в 1914 році н.е.? (Сторінка 32, § 1)
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В. Через Біблійні записи і фізичні факти у сповненні пророцтв. – Маттея 24:3–14; Псальма 110:1,2;
Одкриття 11:15–18; 12:1–10
П. 29. Хто такі “князі (які) будуть управляти по закону”? (Сторінка 33‚ § 1)
В. Вірні старинні мужі, котрі жили перед Христом,
деякі з них особливо є згадані в 11 голові до Жидів і
котрі воскреснуть як совершенні люди на землі. –Дивись Псальма 45:16 і Жидів 11:35, 39,40
П. 30. Чи може одиниця бути нейтральна відносно
спірного питання між потворою і царством Божим?
(Сторінка 34, § 1)
В. Ні. Кожда особа мусить стати на сторону Бога і
Його царства для того, щоб отримати охорону і
визволення. – Маттея 24:16; Софонії 2:3; Маттея
6:24; 13:30; Одкриття 3:16
П. 31. Що означає навернутися до Бога і Христа‚
Його царя? (Сторінка 34, § 2)
В. Залишити релігію, тому що вона є диявольська і
є частю його організації, і студіювати слово Боже‚
щоб дізнатися, яка є Його воля, а тоді в послушенстві
коритися Його заповідям. Кождий мусить визначити
себе і стати по стороні Господа й брати учисть в проголошенні Теократичного царства. –Маттея 24:14
ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ
ДЛЯ БРОШУРИ “ПОГЛЯНЬ ФАКТАМ В ОЧІ”
ДИСКИ № P–155–P–158 “ПОГЛЯНЬ ФАКТАМ В ОЧІ”

П. 1. Для чого висвітлювати факти, особливо неп-
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риємні факти? (Сторінка 3‚ § 1–3)
В. Для того, щоб кожен міг взяти правильний напрям для свого власного добра. Дивись сторінку 5, §
1,3. – Приповісті 22:3; Езекиїла 3:17–31; Йоана 8:32
П. 2. Яка є причина наголошувати на важности
імені “ЄГОВА”? (Сторінка 3, § 4)
В. Бо під цим ім’ям Всевишній Бог відкрив себе. (2
Мойсея 3:14–17; Ісаії 42:8) Це є Його “пам’ятне ім’я”.
Воно означає Його замір, обітницю і зобовязання до
тих, хто вірить. Воно означає, “Я Той‚ хто є” або
“Той, хто робить все‚ що Йому угодно (для своїх людей)”. Для них Він є Сотворитель, Спаситель, Захисник, Визволитель, Отець (Життєдатель), Опора,
Друг, Заступник, Помічник, Пастир, Утішитель,
Учитель, Провідник, Законодавець, Освободитель,
Суддя, Командир, Воїн, Месник, Благословитель,
або Його замір відносно Його людей буде напевно виконаний. Він завжди є абсолютно Той самий незалежно від будь–яких обставин і потреб, які можуть
виникнути. Дивися Єгова, стор 8,28 – Єремії 10:10
П. 3. Де ім’я “Єгова” знаходиться в Біблії?
(Сторінка 3, § 4)
В. В Біблії Версії короля Якова воно знаходиться в
2 Мойсея 6:3 (дивись також Біблію Версії Дуя,
замітка); Ісаії 12:2; 26:4; Псальма 83:18. Однак, в
оригінальному (єврейському) тексті Біблії‚ це ім’я
повторюється більше семи тисяч разів. В більшості
випадків це ім’я було перекладено на “Господь” або
“Бог” в нашій Біблії‚ але правильно має бути
“Єгова”.
П. 4. Коли в історії світа були обставини подібні до
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тих‚ які існують тепер? (Сторінка 4, § 2)
В. За днів Ноя, перед великим потопом. – 1 Мойсея
6:5–13; Маттея 24:37
П. 5. Як ми можемо знати, що всі народи стоять перед лицем смерти? (Сторінка 5, § 1)
В. Даниїла 2:44; Маттея 24:21,22; Ісаії 24:1–6; Єремії 25:29–33; Софонії 1:14–18; 3:8,9
П. 6. Як ми знаємо, що Біблія є надійним про- відником? (Сторінка 5, § 2)
В. Псальма 119:105; 2 Тимотея 3:16; Йоана 5:39;
17:17; Римлян 1:16,17; Псальма 19:7–14. Дивись с;
Сотворення, стор. 105
П. 7. Що таке Теократія? (Сторінка 6, § 1)
В. Дивись сторінку 19, Питання № 9
П. 8. Ким був Люцифер, і коли він став противником? (Сторінка 6, § 2)
В. Ісаії 14:12–14; Луки 10:18. Пророк Езекиїл називає його “царем тирським” (Езекиїла 28:11–15), ким
Сатана дійсно і був.
П. 9. Що означають імена, які Єгова дав невірному
Люциферу (Одкриття 20:2)? (Сторінка 6, § 2)
В. Сатана означає противник (Захарії 3:1,2; Юди 9);
Змій значить обманщик (1 Мойсея 3:13; 2 Коринтян
11:3); Диявол значить зводитель (Йоана 8:44; 13:2); і
Вуж означає губитель. (Одкриття 12:4; Єремії 51:34)
Дивись en; Вороги, стор. 30
П. 10. Чому Бог дозволив Сатані жити після його
бунту? (Сторінка 6, § 2)
В. Для того, щоб Диявол мав можливість доказати
правдивість свого визову. (Йова 1:9–11; 2:4,5) А також, щоб Бог міг показати свою висшість над Сата
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ною, більшим фараоном і оправдати своє ім’я. – 2
Мойсея 9:16
П. 11. Як ми можемо знати, що весь рід людський є
засліплений Сатаною? (Сторінка 8, § 1)
В. Дивись 2 Коринтян 4:4; Одкриття 12:9; Ісаії 60:2;
29:13
П. 12. Який ми маємо доказ, що Сатана має обмежений час для діяльності? (Сторінка 8, § 2)
В. В Одкриттю 12:12 сказано, що Диявол знає, що
він має короткий час. В Маттея 8: 29 є показано‚ що
демони знали, що вони мають назначений час для
діяльності. В Жидів 2:14 є ясно показано, що Диявол
буде знищений. Дивись також Псальму 110:1
П. 13. Як можна говорити‚ що “царство Боже
прийшло”, коли є так багато зла в світі? (Сторінка 9,
§ 2)
В. В Псальмі 110:1,2 є сказано‚ що Ісус Христос
зачне своє царювання серед своїх ворогів. В 1 Коринтян 15:25 апостол говорить, що Христос мусить царювати, аж доки не покладе всіх ворогів під ноги
свої. Одкриття 11:17,18 показує, що коли зачнеться
царство Боже‚ то розгніваються народи. Ісус дав
подібне свідоцтво в Маттея 24:3–30.
П. 14. Чи царство Боже є щось таке‚ що знаходиться
в серцях людей? – Луки 17:21 (Сторінка 9, § 2)
В. Ні; ці слова в тексті Луки 17:21 Ісус сказав до
своїх ворогів, і тому правильний переклад має бути
“цар є серед вас”, згідно перекладу Діаглота,
footnote. Дивись go; Правительство, стор. 114, § 1–
117, § 2
П. 15. Який є доказ, що Христос тепер є присутній і
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Його царювання розпочалося? (Сторінка 11, § 1)
В. Дивись відповідь на подібне питання на сторінці 19‚ § 8
П. 16. Що таке “огидна потвора” про котру говорить суддя Рутерфорд? (Сторінка 11, § 2)
В. Тоталітарне правління з релігією в сідлі і яке тепер поширюється по всій землі. Дивись брошуру Фашизм чи Свобода, сторінка 41, § 2 і сторінка 58, § 2
П. 17. Чи свідки Єгови є проти комунізму і фашизму? (Сторінка 12, § 3)
В. Так. Вони є проти будь–якої форми правління‚
котре є створене в опозиції до царства Божого. Комунізм і фашизм – обидва противляться царстві
Божому. Росія, Італія і Німеччина знаходяться під
управлінням деспотичних диктаторів, і хоч їх уряди
діють під різними іменами але форма правління та
ж сама, тобто, тоталітарна, і ця лекція показує, що
таке антитеократичне тоталітарне правління є
огидна потвора. Дивись Осторога, стор. 51, § 1
ДИСКИ № P–159–P–162 “ПОГЛЯНЬ ФАКТАМ В ОЧІ”

П. 18. Який є доказ, що релігія є тим вяжучим узлом‚ що вяже до купи всі земні правлячі власти?
(Сторінка 13, § 3)
В. Тому що всі вони практикують релігію Диявола,
“бога цього світу”. Дивись en; Вороги, стор. 66, §1 69‚
§ 1; а також сторінки 148–152
П. 19. Що показує, що католицька гієрархія є проти
Бога і Його царства? (Сторінка 13 § 3)
В. Вона готова зробити угоду з будь–якою політичною партією сатанського світа і визнати її як “вищу
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власть” при умові, що за це вона може отримати деякі релігійні і тимчасові привілеї. Дивись en; Вороги,
стор. 284, § 2; 286, § 1
П. 20. Чому римо–католицька гієрархія піднімає
крик, що вона “переслідувана” в Німеччині, хоча
Гітлер є католиком і підтримує католицизм? (Сторінка 15‚ 1)
В. Одна з причин є викликати співчуття і тримати
людей в демократичних країнах таких як Британія
і Америка в незнанню і заперечувати її ціль контролювати всіма народами через фашизм. Гієрархія
намагається приховати свої звязки з нацистами і фашистами аж до того часу‚ коли Америка та Британія
не знайдуться під цілковитим тоталітарним контролем. Однак є багато доказів, що гієрархія, нацисти і
фашисти співділають разом. Журнал Вістник
Потіхи багато разів друкував різні факти про таку
співпрацю між ними.
П. 21. Чи римо–католицька гієрархія постійно не
виступала проти комунізму? (Сторінка 15, § 2)
В. Поверхово так. Але таємно вона підштовхувала
комуністичні рухи в різних краях землі, аби оправдати привід для фашистів і нацистів захопити правління.
П. 22. На підставі якого закону президент може
стати диктатором в одній годині? (Сторінка 16, § 2)
В. В двох випадках може таке бути: (1) Індустріальний план мобілізації. (2) Закон про національну
оборону. Все що потрібно‚ це надзвичайний “стан”,
аби привести їх в дію. (Дивись Вістник Потіхи №
508, сторінка 25; а також American Mercury of July,

40

ЗРАЗКОВА СТУДІЯ

1938)
П. 23. Чи той факт, що слуги Божі завжди є перес
лідувані доказує, що Диявол є вищий? (Сторінка 17,
§ 2, 3)
В. Ні; Диявол кинув виклик, що Бог не може поставити людей на землі, котрі б залишилися вірними
Йому серед переслідування. Факт, що слуги Єгови
залишаються вірними в пробах доказує, що Єгова є
Всевишним. (Йова 1:6–12; 2:1–6) Незважаючи на те‚
що Диявол може вбити деяких із слуг Божих, таким
обіцяно життя. (Одкриття 2:10; Маттея 24:9–13)
Більше того, Бог помститься за кров своїх слуг. –
Одкриття 19:2
П. 24. Хто такі “Йонадаби”? (Сторінка 17, § 3)
В. Це люди доброї волі, “велика громада”, котрі
стають по стороні Єгови і Ісуса Христа, так як Йонадаб став по стороні царя Егуя, котрого Бог вжив‚
щоб знищити диявольську релігію в Ізраїлі. – 2 Царів 10:15–23 ch; Богацтво, стор. 76‚ § 1; 78‚ § 1
П. 25. Чи це буде на місці забороняти бого–
хульство? (Сторінка 19, § 1)
В. Кожний, хто є Християнином є проти тих, хто богохулить ім’я Боже. Однак завважте, що бри- танський проект богохульства не старається стримати
тих, хто хулить ім’я Боже, але тих, хто говорить
проти релігії, яка є диявольська. Очевидна ціль проекту є захистити релігійні системи від викриття як
таких, котрі дійсно хулять ім’я Боже.
П. 26. Які будуть обставини, коли всі народи стануть тоталітарними? (Сторінка 20, § 2)
В. Тоді правителі, а головно римо–католицька
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гієрархія говоритимуть “Мир і безпека”, але на них
нагло прийде знищення. – Солунян 5:3; Псальма
9:17
П. 27. Чи означають слова “нехай повернуться безбожники в пекло”, що вони підуть на “вічні муки”?
(Сторінка 20, § 2)
В. Ніде в Біблії слово “пекло” не означає вічні му
ки. Це стан смерти або знищення. – Псальма 16:10;
Дії ап. 2:27–31; Езекиїла 32:27; Йони 2:2, c; Сотворення 256–263
П. 28. Чи може тоталітарна потвора бути успішна в
стриманню проголошення вістки царства Єгови?
(Сторінка 21, 1)
В. Ні; доки приказ Єгови не буде виконаний і
свідоцтво не буде цілковито дане і закінчене, як сказано в Маттея 24:14,21; Ісаії 55 :11; 54:17; 6:11.
П. 29. Яке відношення мають досвідчення Йосафата і Давида в боротьбі проти своїх ворогів до теперішного часу? (Сторінка 22, § 1, 2)
В. Вони були пророчими образами або драмами,
котрі показують, в який спосіб Бог, через Ісуса Христа, воєнного Оправдателя Єгови, знищить всіх
своїх ворогів, і частю тієї перемоги буде Божий
народ, свідки Єгови і “Йонадаби”. 2 Паралипоменон
20; 1 Самуїла 17:38–54; Римлян 15:4; 1 Коринтян
10:11
ДИСКИ № Р–163–P–166 “ПОГЛЯНЬ ФАКТАМ В ОЧІ”

П. 30. Як можна бачити, що римо–католицька
гієрархія тепер стоїть перед судищем Христа.
(Сторінка 23, § 1)
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В. Ми тепер живемо в дні суду, коли Ісус Христос
знаходиться в свойому храмі, щоб судити. (Малахії
3:1–3; Маттея 25:31,32; Одкриття 14: 6,7; Римлян
14:10; Ісаії 28:16,17) Це є час суду “великої блудниці”
(Одкриття 17:1,2), котра є образом на римо–католицьку гієрархію.
П. 31. Згідно повисшої відповіді, то коли прийде
кінець папству і гієрархії? (Сторінка 23, § 1)
В. У битві Армагедон, коли Бог Єгова зачне свої
дії проти них. – Одкриття 18:8–10, 20–24
П. 32. Кого Єгова вживатиме для знищення лукавих? (Сторінка 24, § 1)
В. Військо своїх невидимих ангелів під розпорядженням Ісуса Христа. Дивись Одкриття 19:11–21;
Езекиїла 38:14–23; Захарії 14:3,12; Єремії 51:47–58;
Езекиїла 9:1–7
П. 33. Чому обставини теперішнього часу порівнюються з тими, які були перед потопом? (Сторінка
24, § 2)
В. Тому що те, що відбувалося в потопі є образом
того, що станеться в найближчій будуччині. Перед
потопом земля була наповнена насильством, так як
є і тепер. (1 Мойсея 6:5,11–13; Маттея 24:37–39; Луки
17:26,27) Ті, що тепер посвятилися Богу і Його царству переживуть Армагедон так само, як Ной і його
родина пережили потоп.
П. 34. Як ми знаємо, що “гори” представляють царство Боже? (Сторінка 25, § 1)
В. Дивись Даниїла 2:35,44; Ісаії 2:2,3; 11:9; 25:6–8;
52:7; 57:13; 65:25
П. 35. Чому буде надто пізно тікати в “гори”, як
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битва Армагедон зачнеться? (Сторінка 25, § 1)
В. Тому що це буде час “Господнього гніву”. (Софонії 2:1–3) Тоді буде час “зими” про який говорив
Ісус. (Меттея 24:20) У той час робота розділення буде
завершена. – Маттея 25:31–46; Езекиїла 9:1–6. Б. 93–
99
П. 36. Як ви можете “стати твердо по стороні Бога
і Його царства”? (Сторінка 26, § 1)
В. Дивись відповідь номер питання 31, сторінка 24
П. 37. Як може одиниця втекти з організації
“християнства” і знайти прибіжище в Божій організації? (Сторінка 26, § 2)
В. Полишивши релігію і релігійні звичаї (“християнства”, бо воно є “організованою релігією”), і служити Богу в дусі і правді. (Йоана 4:23; Филипян 3:3)
Дивись також відповідь на попереднє питання.
П. 38. Якщо католики, протестанти, жиди і погани,
фашизм і гієрархія, а також комунізм знаходяться на
тій же стороні, то чому вони воюють один проти другого? (Сторінка 27, § 2)
В. В організації Диявола такі річі як гармонія і
єдність не існують, так як в організації Господній.
Всі ті, що на стороні Диявола є порушені виключно
самолюбством; тому кожен з них шукає своєї власної
вигоди замість того, щоб дбати про загальне добро.
Вороги Божих типічних людей часто воювали між
собою, але коли йшлося про те, чи вони служили б
Єгові, то тоді вони з’єднувались разом проти Єгови і
Його ізраїльського народу. В теперішному питанні
нема нейтральної сторони. Кожний повинен бути або
за царством Божим, або проти нього, і всі групи, зга-
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дані повисше, є певним чином проти царства
Божого. – Маттея 12:30; 1 Йоана 5:19; Маттея 6:24
П. 33. Що має на увазі твердження “ царство Бога
Єгови прийшло?” (Сторінка 28, § 2)
В. Дивись відповідь номер питання 13, сторінка
27
П. 40. Чому робота свідоцтва відносно царства називається “дивовижною роботою”? (Сторінка 28, § 2)
В. Так як вона є проти релігії і тому для релігіоністів здається дуже дивною, бо вони не розуміють замірів Божих. (Ісаії 29:13,14) Бог вибрав зі світа людей для свого імені, котрі проголошують і виконують Його заміри. (Ісаії 43:10) Ця робота голошення
про царство здається дурощами в “мудрих” цього
світа. – 1 Коринтян 1:18–21
П. 41. Яка відповідальність лежить на тих, котрі
слухають цю лекцію? (Сторінка 29, § 2)
В. Стати твердо по стороні Господа і співділати з
свідками Єгови в Його “дивовижній роботі”.
П. 42. Чи є це по Біблійному казати, що “релігія є
сіттю і ошуством?” (Сторінка 31, § 1)
В. Так; релігія є сіттю тому, що через неї Диявол обдурив і звів великі маси з людства. Релігія була сіттю
для Ізраїля (Псальма 106:36; Суддів 2:3; 5 Мойсея
7:16) а також сіттю для всіх тих, котрі практикують
її тепер. Ошуство це є схема, план або хитрість, яку
використовують для самолюбної вигоди, і цей обман
приносить шкоду іншим. Слово “ошуство” цілком
відповідає релігії, бо вона є оманою і обкрадає людей
з їх власности, душевного спокою і свободи дії, і при-
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водить до знищення тих, хто продовжує її практикувати. Дивись en; Вороги, стор. 144, § 2
ДИСКИ № Р–167–P–170 “НАПОВНЯЙТЕ ЗЕМЛЮ”

П. 1. Чому мати часть в оправданню імени Єгови є
найбільший привилей даний чоловіку? (Сторінка
34, § 1)
В. Тому, що Бог Єгова є Всевишній і Всемогучий,
Творець вселенної і всіх річей в ній (Дії ап. 17:24), Датель життя і всі небувалі благословення (Якова 1:17;
Римлян 6:23; Псальма 16:11), тому найбіль- ша честь
яку чоловік може отримати, це служити Єгові і мати
часть в прославленні Його імені. Єгова тримає в
своїй руці життя кожного сотворіння (Йова 12:10), і
тому мати часть в оправданні Його імени означає
життя для сотворіння. – Дії ап. 17:28; Одкриття 4:11
П. 2. Чи сотворив Бог чоловіка для того, щоб він
потім пішов до неба? (Сторінка 34, § 2)
В. Ні; Бог сотворив чоловіка, щоб він жив на землі.
(Ісаії 45:18; Псальма 115:16) Життя на небі є обіцяне
лише “малому стаду” (Луки 12:32), котре розділяє з
Ісусом Христом Його страждання і взяте в угоду о
царство. (Луки 22:28–30) Навіть Йоан Хреститель не
буде належати до небесного класу (Маттея 11:11), але
він і інші вірні слуги Божі, згадані в жидів 11, також
як і “велика громада” (Одк- риття 7:9), будуть жити
на землі.
П. 3. Потомки Адама складають багато мільярдів,
чи не був це повністю виконаний приказ “намножуйтесь, і сповнюйте землю? (Сторінка 34, § 2, 3)

46

ЗРАЗКОВА СТУДІЯ

В. Ні; в Божому замірі було наповнити землю
праведними сотворіннями, але жадні з потомків
Адама не є праведними, тому що вони є незвершенними. – Римлян 3:10–12,23; Псальма 51:5
П. 4. Чи воскресення мертвих виконає Божествен
ний приказ? (Сторінка 35, § 1)
В. Ні; тому що приказ був даний людям до виконання, а воскресення з мертвих буде Божим ділом.
П. 5. Як ми можемо знати, що потоп і переходячі
обставини були типічні? (Сторінка 35, § 2)
В. Бо так сказав Ісус. – Маттея 24:37–39; Луки
17:26,27; Римлян 15:4; 1 Коринтян 10:11; а також дивись ch; Богацтво, стор. 99, § 3; s; Спасення, стор. 71,
§1
П. 6. Яку важність мають імена акторів в пророчих
драмах? (Сторінка 35, § 3)
В. Святе Писання показує, що вони є важливі. – 1
Мойсея 17:5; 32:28; Маттея 1:21
П. 7. Як Диявол старався перешкодити виконанню
Божественного приказу? (Сторінка 36, § 2)
В. Спонукавши Адама і Єву до непослуху Богу таким чином стягнув на них вирок смерти перед тим,
як їх діти народилися; і спонукавши ангелів втілюватися і женитися з дочками чоловічими, щоб вивести расу велетнів гібридних сотворінь і сповнити
землю насильством, змушуючи Бога знищити всяке
тіло. – 1 Мойсея 6:1–13
П. 8. Хто такі “нефилими”, “сини Божі”, і “славні
люди”? (Сторінка 36, § 2)
В. Нефилими тобто (“упавші” або “упавші ангели”)
були ангели, котрі приєдналися до Люцифера в часі
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бунту (Юди 6; 2 Петра 2:4); “сини Божі” були ангелами, котрих обдурив Сатана і його задираки (нефилими) і спонукали їх сходити на землю і женитися з
дочками людськими, котрі то ангели є тепер увязнені Сатаною (1 Петра 3:19,20); “славні люди” були
потомками неправильної злуки між ангелами і жінками. (1 Мойсея 6:4. A. Il. В.) Ці славні люди (гібборими) були знищені в потопі. – 1 Мойсея 7:23; Дивись en; Вороги, стор. 37, § 1.
П. 9. Хто сотворив Диявола? (Сторінка 37, § 1)
В. Дивись питання №. 8, 9, і відповіді, сторінка 26.
П. 10. Чому Сатана старається перешкодити виконанню приказу? (Сторінка 37, § 1)
В. Щоби доказати, що Єгова не може здійснити
свого заміру і є не гідний людського поклоніння; таким чином стягнути зневагу на Його ім’я. – Йова 1:
9–11; 2:4,5
П. 11. Хто є тими що в “тілі Христа”, представлені
через Ноя? (Сторінка 38, § 2)
В. Це народжені з духа і помазані послідовники
Ісуса. 1 Коринтян 12:12,20, 27; Ефесян 5:23,30; Колосян 1:18. еn; Вороги стор. 133, § 1
П. 12. Чому Бог дозволив Сатані залишатися такий тривалий час? (Сторінка 39, § 2)
В. Перше, щоб Його свідки проголосиили Його
ім'я, а друге, щоб доказати свою Всевишність і праведність. – 2 Мойсея 9:16. s; Спасення, стор. 15, § 1, 2
П. 13. Що таке “храм”? І як Христос “прийшов до
храму”? (Сторінка 40, § 1)
В. “Храм” це з’єднане тіло послідовників Христа. (1
Коринтян 3:16; 2 Коринтян 6:16) Дивись en; Вороги,
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стор. 313–320; а також відповідь на питання № 25,
сторінка 58
П. 14. Чи мусить одиниця буквально хреститися у
воді? (Сторінка 41)
В. Так; тому що це є акт послушенства, котрий є
необхідний і властивий. – Маттея 28:19; 3:15,16. ch;
Богацтво, стор. 144; s; Спасення, стор. 270, 271
П. 15. Чому доктрина про “всесвітнє спасення” є
обманом Сатани? (Сторінка 42, § 1)
В. Тому, що вона відхиляє обовязок чоловіка перед Богом Єговою і не вчить чоловіка боятися Бога,
віддавати Йому честь і бути послушним так, як це
треба робити. (Приповісті 11:21; 16:5; 17:5; 19:5;
Маттея 25:46; Римлян 6:23; Псальма 145:20; Дії ап.
17:28; 2 Солунян 1:9) Вона заперечує слово Єгови і
веде людей до знищення.
П. 16. Хто становить “останок”. (Римлян 11:5)?
(Сторінка 43, § 1)
В. Члени тіла Христового, котрі ще знаходяться на
землі. ch; Богацтво, стор. 175, § 2; en; Вороги стор.
317–319; s; Спасення, стор. 164, § 1
ДИСКИ № Р–171–P–174 “НАПОВНЯЙТЕ ЗЕМЛЮ”

П. 17. Хто такі “праведні”, “неправедні” і “лукаві”?
(Сторінка 43, § 2)
В. Праведні є ті, що при життю докажуть їх віру в
Бога і отримають Його признання. До них є включені вірні старинні мужі, т, є., вірні пророки (Жидів
11:39), вірні послідувателі Христа, котрі становлять
144,000 (Одкриття 14:1), і “велика громада” “співтоваришів”, інакше знаних як “Йонадаби”. (Одк-
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риття 7:9; Псальма 45:14) До неправедних входить
все людство взагалі, котре успадкувало присуд даний Адаму, і котрі не оправдалися вірою в кров Ісуса
Христа. (Римлян 5:18,19) Лукаві є ті, котрі відкидають і противляться правді (Жидів 10:26; 2 Петра
2:20–22) і котрі воюють проти Бога і переслідують
Його слуг. (Псальма 10:2–7; 11:2; 37:12) Лукаві будуть знищені навіки. – Псальма 37:20
П. 18. Чи має “друга нагода” основу в Писаннях”?
(Сторінка 44)
В. Вона не має основи в Писанні, тому що Бог не
міняється. (Малахії 3:6) Езав і Юда шукали покаятися та надармо. Дивись Жидів 6: 4–6; 12:16,17; 1
Самуїла 15:29; Маттея 26:24; Ісаії 26:10,14; Луки
16:31
П. 19. Якщо велика громада має “наповнити
землю” потомками, то чи залишиться місце для тих,
котрі будуть підняті з мертвих? Сторінка 45, § 2)
В. Вираз “наповнюйте землю” не можна розуміти,
що земля мусить наповнитися дуже густо. Це не
означає, що там не буде придатного місця для житла,
коли приказ виконається, або що Бог не може приготувати інші придатні частини для мешкання.
П. 20. Чому ця лекція наголошує, що порівняно
небагато пережиє Армагедон? (Сторінка 46, § 1)
В. Тому, що святе Писання і пророчі образи показують, що порівняно мале число з тих багатьох міліонів, що тепер живуть на землі, виживе. (Ісаії 24:3–
6) Лише вісім осіб пережили потоп, котрий був образом на Армагедон. Maттея 24:37–39; Єремії 25: 33
П. 21. Чи будуть брати участь в наповненні землі
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старі люди, котрі пережиють Армагедон? (Сторінка
46, § 1)
В. Немає жадної причини думати, що вони не будуть брати участі, тому що слово Боже заявляє, що
Він може старого повернути до днів молодощів його.
(Йова 33:25) Сем, один з синів Ноя, був 100 років
віку, коли він породив свого першого сина (1 Мойсея
11:10); завважте також Абраама і Сару. – 1 Мойсея
21:1–7; Римлян 4:19–23
П. 22. Так як жадні діти не були взяті в ковчег, чи
означає це, що жадні діти не пережиють Армагедон?
(Сторінка 46, § 2)
В. Це не так. Факт, що сини Ноєві не народили
дітей до потопу показує, що Божественний приказ
зачне виконуватися після Армагедону. Що вірні діти
пережиють Армагедон є зазначено в 2 Паралипоменон 20:13,15,17; Псальма 8:1,2; Приповісті 14:26, A.
П. В., замітка; Маттея 21:15,16; Ефесян 6: 1–3
П. 23. Яка є користь для одиниці, котра тепер залишається одна? (Сторінка 47, § 1
В. Такі що так роблять будуть мати більшу можливість служити Богу і уникнути багатьох проб- лем.
– Луки 14 :16,17,20; 1 Коринтян 7:27,32–35
П. 24. Чи потрібно посилати дітей навчатися до
недільної школи? (Сторінка 47, § 2)
В. Ні. “Недільна школа” не є згідно Писання. Це є
обовязок батьків навчати дітей. – 5 Мойсея 4:9,10;
6:2,6,7,20,21; 1 Мойсея 18:19; Ісуса Навина 8:34,35;
Ефесян 6:1–4; 2 Тимотея 1:5; 3:14,15
П. 25. Які святі Писання доказують твердження
сторінки 48, § 1?
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В. Що лукаві будуть усунені з землі є показано в
псальмах 9:17; 37:10; 68:2; 104:35; Приповісті 10:30.
Що праведні унаслідують землю є сказано в Ісаії 60:
21,22. Що лукаві не зможуть після Армагедону
впливати на дітей праведних є показано в Одкриттю
20:1–3, s; Спасення, стор. 330, 331
П. 26. Чи означає це, що під царством Єгови не буде
жадних нещасних випадків, хворобів, бурів або інших нещасть на землі в тому часі? (Сторінка 50, § 2)
В. Так. Нещасні випадки є наслідком гріха і незвершености. Нещастя спричиняє Сатана або Єгова
як кару. – Ісаії 11:6–9; 65:16,21–25; 32:17,18; Езекиїла
34:25–29; Міхея 4:3,4; Одкриття 21:4,5; 22:3
П. 27. Хто такі “земні князі” про яких згадується на
сторінці 50, § 2?
В. Вірні слуги Божі, які жили до Христа. – Ісаії 32:1;
Жидів 11:35; Псальма 45:16; Езекиїла 45:8,9
П. 28. Що означає вираз “славне царство прийшло
і є в повному виді” ? (Сторінка 50, § 3)
В. Люди Єгови бачать вірою, що царство Боже тепер є діяльне, і що цар Божий Ісус Христос вскорі
знищить своїх ворогів. (Псальма 110:2; 2:6) Дивись
також відповідь на питання № 13, сторінка 27
ДИСКИ № Р–175–P–178 “НАПОВНЯЙТЕ ЗЕМЛЮ”

П. 29. Що означає “нове небо” і “нова земля” згадані в Ісаії 65:17,18? (Сторінка 54, middle)
В. Дивись s; Спасення, стор. 327, 328.
П. 30. Чи слова Ісуса в Луки 20:34–36 показують,
що не будуть одружуватись в справедливому світі?
(Сторінка 54)
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В. Ні. Ісус говорив до садукеїв відносно жінки,
котра буде піднята з мертвих в загальному воскресенню, і Його слова не відносяться до Йонадабів ні до
періоду часу, коли ті, що переживуть Армагедон, будуть одружуватись і приводити дітей сповняючи
приказ. Дивись Вартову Башту № 1, 1938 рік, § 36–
39
П. 31. Чому ті, котрі воскреснуть, не будуть мати
привілею одружуватися і приводити дітей? (Сторінка 55, § 1)
В. Коли загальне воскресення (Одкриття 20:5)
візьме місце, то земля вже буде наповнена. Божественний приказ будуть виконувати ті праведні, котрі
пережиють Армагедон і докажуть свою вірність до
Бога. Ті, які будуть підняті в загальному воскресенню будуть незвершенними, котрі не доказали
своєї невинності, і тому неправедні, аж поки вони не
докажуть своє послушенство.
П. 32. Які видання Вартової Башти подають подальший розгляд цього питання? (Сторінка 56, top)
В. Видання з 15 жовтня, 1 і 15 листопада, 1938 року.
П. 33. Чи воскреснуть коли небудь лукаві, які помруть в Армагедоні? (Сторінка 56, § 1)
В. Ні. Всі лукаві, про котрих Ісус говорив як про
“козлів” підуть на “вічну” кару, тобто, на цілковите
знищення або смерть. – Маттея 25:46, Діаглот
П. 34. Чи слова в Йоана 5:28,29 говорять, що лукаві воскреснуть? (Сторінка 56, top)
В. Ні. Дивись s; Спасення, стор. 342, § 1, 2
П. 35. Яка є причина довгого опізнення часу між потопом і царством? (Сторінка 57, § 1)
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В. Бог вибирав “людей для свого імені” і вживав їх
сповнити Його замір. – Дії ап. 15:14. en; Вороги,
стор. 136, § 2
П. 36. Чому релігіоністи є названі головними агентами Диявола на землі? (Сторінка 57, § 1)
В. Тому, що вони зневажають ім’я Боже більше ніж
будь–який інший клас людей. (Маттея 23:13,14; Одкриття 17:5,6) Їх напрям ділання ототожнює їх як
дітей Диявола. – Йоана 8:44; Маттея 7:20–23;
Римлян 2:23,24; 6:16
П, 37. Чому “дивовижна робота” мусить тепер
скоро виконуватися? (Сторінка 58, top)
В. Тому, що Армагедон вже є близько, і коли Армагедон почнеться, то буде вже надто пізно для одиниці
стати по стороні Єгови. Ся вість остороги мусить
бути дана перед тим, як екзекутор Божий зачне
ділати. – Дивись Маттея 24:20,21; Аввакума 2:1–3;
Езекиїла 9:2–7; Софонії 2:1–3
П. 38. Який є доказ, що Армагедон вже близько?
(Сторінка 58, top)
В. Дивись відповідь на питання № 27, сторінка 24
П. 39. Що значить бути “посвяченим”? (Сторінка
58, top)
В. Дивись відповідь на питання № 35, сторінка 60
П. 40. Як ми знаємо, що вірні пророки “скоро повернуться?” (Сторінка 58, § 2)
В. Щоб зайняти свої призначені місця в царстві як
“князі по цілій землі”, вони мусять воскреснути в
кінці днів безперервного правління Сатани. (Даниїла 12:13; Одкриття 18:20; Псальма 45:16; Ісаії
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32:1) Вони будуть мати “лучше” воскресення. – Жидів :11
:35, 39,40
П. 41. Які святі Писання доказують, що вірні Йонадаби, котрі тепер жиють на землі, коли залишатимуться вірними ніколи не помруть? (Сторінка 60,
top)
В. Йоана 8:51; 11:26 ; Ісаії 25:8; Псальма 145:20; 1
Коринтян 15:26; Одкриття 21:4; Псальма 41:1,2; 37:
27; 34:12–14; Софонії 2:1–3
П. 42. Чому свідки Єгови тепер радуються не дивлячись на збільшаючу опозицію релігіоністів? (Сторінка 60, § 1)
В. Вони радуються коли терплять за оправдання
Божого імени (Маттея 5:10–12; 1 Петра 4:12–14; Дії
ап. 5:40–42); і що розпучливе змагання спинити роботу Єгови показує, що Армагедон є близько. –
Псальма 2:1–9; 83:1–5,18; Ісаії 8:9,10; 1 Солунян 5:1–
3; Луки 21:28–32
П. 43. Чому свідки Єгови тепер виступають проти
релігіоністів? (Сторінка 60, § 1)
В. Тому, що Бог так приказав. – Авдія 1; Єремії
1:10; Ісаії 28:5,6
ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ
ДЛЯ БРОШУРИ “ОСТОРОГА”
ДИСКИ № А–125–А–128 “ОСТОРОГА”

П. 1. Хіба світові передові державні діячі, вчені, релігіоністи не є великими людьми? (Сторінка 3, § 2)
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В. Ні. Всі люди є несовершенні. (Псальма 51:5; Римлян 5:12) Взглядом Бога “мудрість цього світу є дурощами”. (1 Коринтян 3:19) Вивисшення людей є гидотою і ідолопоклонством. – Луки 16:15; Римлян
1:25, замітка
П. 2. Чому теорія еволюції відкидається простим
спростуванням? (Сторінка 3, § 3)
В. Тому, що се є зневаження Бога, Сотворителя чоловіка, і Його слова для кождої думаючої людини. (1
Тимотея 6:20) Це є лише теорія. Немає жадного доказу, щоби підтримувати її. 1 Мойсея 1:26,27; Одкриття 4:11; Псальма 100:3; Дії ап 17:28; Римлян
1:18–25 r; Примирення, стор. 50–61
П. 3. Що потрібно для “просвітлення”? (Сторінка 3,
§ 3)
В. Щире бажання знати правду (Приповісті 2:3–7);
страх Господень (Приповісті 1:7); смирність (Псальма 25:9); щире серце (Луки 8:15); послушенство до
заповідей Божих (Приповісті 6:20,23); шукати сп- раведливости. – Псальма 97:11
П, 4. Чому релігіоністи не розуміють слова Божого?
(Сторінка 4, top)
В. Тому, що вони йдуть після їх власного самолюбного хотіння (2 Петра 3:3–5); вони сполягають на
людські традиції і міркування замість слова Бо- жого
(Марка 7:3–13; 1 Коринтян 1:19–22); подібно до письменників і фарисеїв, вони відкидають Ісуса Христа,
царя (Йоана 12:38–40,46); вони служать Дияволу. –
Йоана 8:43,44
П. 5. Що таке “Божа столична організація?”
(Сторінка 4, § 1)
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В. Вона називається Сион, і складається з Ісуса
Христа, голови, і Його вірних послідувателів, 144,
000 членів тіла Христового. – Филипян 2:9–11; Одкриття 14:1–3; Псальма 2:6; 48:2 ch; Богацтво, стор.
12, § 1
П. 6. Як ми знаємо, що насувається криза? (Сторінка 5, § 1)
В. Через фізичні факти на землі у сповненні пророцтва. Кожне видання Вартової Башти і Вістника
Потіхи подає додатковий доказ. – Луки 21:25,26;
Маттея 24:14–16,21
П. 7. Які є докази, що знищення в Армагедоні буде
від Єгови? (Сторінка 5, § 2)
В. Ісаії 13:6–11; Аввакума 3:10–13; Езекиїла 7:9; Софонії 3:8; Псальма 83:9–18; 46:8; Одкриття 16:14;
Єремії 23:19,20; Захарії 14:12
П. 8. Як ми знаємо, що пророцтво Аввакума та інші,
описуючи битву Армагедон, означає буквальне а не
символічне знищення? (Сторінка 6)
В. Слова Ісуса в Маттея 24:21,22 доказують це. Він
порівняв Армагедон з потопом. (24:37–39) Потоп був
буквальний; як і знищення в Габаоні. – Ісаії 28: 21;
Ісуса Навина 10:10,11
П. 9. Якщо Адам був сотворений совершенним, то
як Сатана зміг відвернути його від Бога? (Сторінка
8, § 1)
В. Тому, що Адам дозволив самолюбству розвинутися в його серці. (Якова 1:13–15) Адам був сотворений і наділений здібністю розрізняти добро і зло
і вибирати напрям, який бажав. (1 Мойсея 2:16,17)
Бог не змушує нікого слухати Його, а лише вказує на
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наслідки непослушенства. (5 Мойсея 30:15–19; Приповісті 19:16) Навіть Люциферу, котрий був призначений невидимим володарем чоловіка, було дозволено вибрати його власний напрям. – Езекиїла
28:13–15
П. 10. Як може одиниця пізнати “єдиного правдивого Бога і Ісуса Христа”? (Сторінка 10, § 1)
В. Через пильне вивчення слова Божого і через
вірне дотримання Його заповідей. – 1 Йоана 2:3–6;
Йоана 5:39; 8:31,32; 7:17; Меттея 4:4; 2 Тимотея 3:
16; 2:15 ch; Богацтво, стор. 136,137
П. 11. Чому релігія зловила в пастку так багато людей? (Сторінка 11, § 2)
В. Тому, що Сатана зробив її привабливою, і тому,
що Бог не заважав цій пробі на людях. Дивись en; Вороги, стор 200, § 2. Таким чином Сатана обдурив
цілий світ. – Одкриття 12:9
П. 12, Що означає вираз “письменники” і “фарисеї?” (Сторінка 13, § 1)
В. “Письменник” означає писар або релігійний секретар. “Фарисей” означає “окрема одиниця” (котра
вважає себе більш святою ніж інші) і відносилась до
“секти”, і деякі з них займали місця подібні до релігійних провідників нашого часу. Вони були знані як
вчителі. – Маттея 23:2,3; Дії ап. 15:5; 26:5
ДИСКИ № А–129–А–132 “ОСТОРОГА”

П. 13. Чому Ісус називав духовенство синами Диявола (Йоана 8:13,44)? (Сторінка 14)
В. Тому, що вони піддалися під вплив Диявола,
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навчали брехні і не корилися заповідям Божим, противилися правді, переслідували і вбивали правдивих
слугів Божих. – Йоана 8:37–47 en; Вороги, стор. 112–
114
П. 14. Що означає “поклонятися Богу в дусі і правді? (Сторінка 14, § 1)
В. Це означає цілковита відданість і посвята Всевишньому, котра є побуджена любовю в послушенстві до Його заповідей. – Йоана 4:24; 14:15; 2 Йоана 3-6 en; Вороги, стор. 139, § 1
П. 15. Чому свідки Єгови не приймають вияснення
релігії і “християнства”, даного стандартними тлумачними словниками? (Сторінка 14, § 1)
В Тому, що вияснення в таких словниках не є в гармонії із словом Божим і Його виясненням. s; Спасення, стор 35
П. 16. Чому римо–католицька релігія стала на
місце Християнства? (Сторінка 15, § 1)
В. Бог через своїх пророків предсказав, що таке станеться. – Маттея 13:24–30,38,39; Дії ап. 20:29,30; 2
Солунян 2:3–7; Єремії 2:13,21; 2 Петра 2:1–3 en; Вороги, стор. 152,153
П. 17. Якщо релігія не основується на Біблії, то
чому вчені наших днів не викривають релігії?
(Сторінка 15, § 2)
В Тому, що ці люди є навчені лише людської філософії і не розуміють Божого заміру. (Луки 10:21; Ісаії
29:10–14) Люди, котрі не є посвячені Богу, стають
легкою здобиччю Диявола. (2 Коринтян 4:4) Бог
відкриває свою правду лише тим, хто боїться і є
послушним Йому. – Приповісті 1:7; Псальма 25:14
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П. 18. Чи католицька гієрархія є признана Господом через те, що вона здобула світську власть і богацтво? (Сторінка 16)
В. Ні. Дивись Єремії 5:26–31; Псальма 37:35,36;
Маттея 6:19–21; 8:20; 1 Тимотея 6:6–11; Якова 4:4;
5:1–6; Луки 16:15
П. 19. Як ми знаємо, що “ми тепер знаходимось в
часі кінця світу”? (Сторінка 17, tor)
В. Безперервне правління Сатани скінчилося в
1914 році. Ми знаходимося в “останніх днях”, коли
новий світ починається. ch; Богацтво, стор. 172, § 2
П. 20. Чи повернення жидів до Палестини є сповненням Біблійного пророцтва відносно кінця світу?
(Сторінка 17, § 1)
В. Пророцтво відносно відбудування Єрусалиму
сповнилося в меншій мірі в 536 році до ХР., а його
повне сповнення тепер відноситься до тих, котрі є духовими ізраїльтянами і Божої організації. – Римлян
2:28,29; Галат 3:29; 4:26; Римлян 9:6–8; Одкриття
2:9; 3:9
П. 21. Якщо свідки Єгови не мають жадної ненависти до католиків або протестантів, то чому вони
публікують так багато проти релігії? (Сторінка 18, §
1)
В. Для того, щоб щирі люди, як католики, так і протестанти могли бачити, що релігія є ошуство та відверталися далеко від неї, і служили єдиному і правдивому Богу. ch; Богацтво, стор. 79, § 1; 80
П. 22. Які святі Писання показують, що ті, котрі
продовжують практикувати релігію після того, як
вони отримали осторогу, мусять померти в Армаге-
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доні? (Сторінка 19, § 1)
В. Езекиїла 3:17–21; 33:2–9; Єремії 21:8–10; 38:2,
3,17,18, 21-23
П. 23. Що означає установити небеса і заложити основи землі (Ісаії 51:16)? (Сторінка 20, § 1)
В. Це означає, (1) що Бог поставить на урядові позиції духові невидимі правителі Єгового Теократичного правительства, і (2), які будуть управляти навою землею, тобто, людством на землі, котре є організоване в послушенстві і гармонії з волею Бо- жою.
Його правда, котра тепер проголошується Його
свідками, приготовляє людей доброї волі бути новою
землею.
П. 24. У всіх демократичних країнах гієрархія заперечує свою підтримку тоталітаризму. Поясніть.
(Сторінка 23, § 1)
В. Це є ширма аби приховати свою дійсну роботу, а
також ввести в оману ті демократичні країни.
Гієрархія ніколи нічого не робила, аби підтримувати
демократію. Гієрархія сама являється тоталітарною
організацією. Вона вчить, що люди мають бути послушні і піддані політичним правителям як “вищим
властям”, котрі ніби–то представляють Бога і Христа. Щоби тримати людей в незнанню відносно Його
заміру, вона не вагається говорити брехню. –Ісаії
28:15
ДИСКИ № А–133–А–135 “ОСТОРОГА”

П. 25. Чи згаджається зі словом Божим те, що хто
признається відкрито що є християнином і підтримує воєнних діячів? (Сторінка 24, § 1)
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В. Ні. Такі воєнні діячі є винні в поломанні віковічної угоди Божої відносно святості життя. –1 Мойсея
9: 4–6,16,17; Ісаії 24:5
П. 26. Яка є причина, що релігіоністи ставлять державу вище за Бога і який буде наслідок цього?
(Сторінка 25)
В. Вони мають надію спіймати свідків Єгови. (Даниїла 6:4–13; Псальма 94:20) Однак вони впіймаються в свою власну пастку. – Естер 7:9,10; Псальма
7:15,16; 9:15,16; Одкриття 17:16,17 pr; Схоронення,
стор. 139, § 3
П. 27. Чи є це дивним, що слуги Божі є переслідувані релігіоністами? (Сторінка 25)
В. Не для тих, хто є ознакомлений з Біблією.
Дивіться 1 Петра 4:12,13; Йоана 8:37; 16:1–4; Маттея
5:10,12; Йоана 15:18–20
П. 28. Що заставить радикальні елементи повернутися проти релігійних союзників і знищити їх?
(Сторінка 26, tor)
В. Фашисти і нацисти зрозуміють, що їх релігійні
союзники є лицемірами і ошустами, що вони не зо
щирости поставили державу вище за свою релігію, і
що вони є зрадниками і посідають великі матеріальні багатства. – Одкриття 17:16,17; 2 Паралипоменон 20:22–25; Езекиїла 23:22–30
П. 29. Як може одиниця тримати себе “незаплямованою від світу”? (Сторінка 27, tor)
В. Тримаючи себе цілковито відділеним від кождої
части організації Сатани, тобто, політики, релігії та
комерції. – Йоана 15:19; 2 Коринтян 6:16,17; Ісаії 52:
11 en; Вороги, стор. 139, § 1
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П. 30. Знаючи те, що свідки Єгови не йдуть на дискусію з жадним чоловіком або організацією, чи тоді
вони не воюють проти католицької організації?
(Сторінка 27, tor)
В. Ні, вони лише служать, проголошуючи Божий
замір знищити релігію і релігіоністів; вони відкривають лож релігіоністів для того, щоб ті доброї волі і
щирого серця могли покинути релігію і служити
Богу і Христу царю; і їх вість є вісткою остороги.
Вони не бажають особисто сваритися з ким–небудь і
вони не чекають того, що посредством їх роботи зможуть усунути лукавих. Цю роботу виконає Божий
Екзекутор.
П. 31. Хто є правдивими приятелями людей?
(Сторінка 27, § 1)
В. Бог Єгова, Ісус Христос і свідки Єгови, котрі
відкривають ворогів людства і показують людям, як
вони можуть отримати ласку Божу і життя. en; Вороги, 8 голова
П. 33. Які святі Писання показують, що Армагедон
прийде скоро по закінченню теперішньої роботи свідоцтва? (Сторінка 28, tor)
В. Маттея 24:14; Езекиїла 9:4–6; 12:21–25; Єремії
25:30–33; Одкриття 18:4–10; Ісаії 6:9–12
П, 33. Які святі Писання показують, що лише
порівняно невелике число переживе Армагедон?
(Сторінка 28, § 2)
В. Луки 17:26–30; 1 Петра 3:20; 4:17,18; Софонії
1:18; 2:3; 3:8; Ісаії 24:6; Єремії 25:32,33,38; Езекиїла
9:5, 6; Маттея 24:37–39
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П. 34. Де в Біблії є сказано, що послушні житимуть
вічно на землі? (Сторінка 29, посередині)
В. Йоана 5:25,28,29; 8:51; 11:25,26; Ісаії 25:8; Одкриття 21:4; Псальма 25:13; Ісаії 57:13; 1:19; 11:6–9;
Псальма 115:16
П. 35. Чи пішли вірні старинні пророки до неба?
(Сторінка 29, середина)
В. Ні. (Маттея 11:11; Дії ап. 2:34; Йоана 3:13; Жидів
11:39,40) Інші святі Писання показують, що вони будуть жити і служити Богу на землі. – Даниїла 12:13;
Псальма 45:16; Ісаії 32:1
П. 36. Які обставини будуть існувати після Армагедону? (Сторінка 29, внизу)
В. Земля буде в спокої, так як було після потопу. (1
Мойсея 8:21, замітка) Правительство буде в руках
справедливих правителів; горе, страждання і смерть
зникне. (Ісаії 9:6,7; 11:4–9; Маттея 25:46; Римлян 6:
23; Одкриття 21:4; Ісаії 14:5–7; Псальма 85:10–12;
Ісаії 2:4) Ім’я Єгови буде цілковито оправдане і всі
сотворіння будуть славити Його. –Псальма 150:6 en;
Вороги, стор. 355, 356
П. 37. Яке ми маємо запевнення, що вже більше
ніколи не буде диктаторів, релігіоністів, і т.д., які
гноблять, обманюють і мучать людство? (Сторінка
30, top)
В. Псальма 72:4–14; Наума 1:9; Амоса 8:14; Єремії
25:27; 51:64; Ісаії 43:17; 26:14; 24:20; Малахії 4:1
ДИСКИ № А–139–А–142 “НАСИЛЬСТВО”

П. 1. Чому ці дні є великою небезпекою? (Сторінка
33, § 1)
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В. Тому що це є останні дні насильницького правління Сатани. (Одкриття 12:12; 2 Тимотея 3:1) Цар
Єгови, Ісус Христос, почав своє царювання серед
своїх ворогів. (Псальма 110:2; 2:1–6) Диявол в
своєму противенстві породив жорстоку потвору, тоталітарну форму правління, аби доказати свій визов
і перешкодити царстві Божому на землі. Диявол збирає всі свої сили до битви Армагедон. (Одкриття
16:13,14,16) Єгова має дискусію з народами, і ставши
на неправильну сторону в цій дискусії означатиме їх
знищення. – Осії 4:1; Єремії 25:31
П. 2. Якщо Бог передбачив появлення потвори, то
чому Він не перешкодив або запобіг її появі?
(Сторінка 33, § 3)
В. По тій же причині, по якій Він дозволив залишитися Сатані, а саме, щоб показати свою зверхність і об’явити своє ім’я. (2 Мойсея 9:16) А також
дозволив, щоб всі Його сотворіння могли бути поставлені на пробу. Бог нікого ні до чого не змушує, але
дозволяє кожному вибрати його власний напрям. (5
Мойсея 30:19; Ісуса Навина 24:15; 1 Ца- рів 18:21) Ті,
котрі піддаються потворі із–за страху помруть. –
Одкриття 13:1,8
П. 3. Яка є ціль Божественного пророцтва? (Сторінка 33, § 3)
В. (1) Оправдання імені Єгови. Через сповнення
пророцтва ми бачимо, що слово Боже є правдиве. –
Ісаії 42:9; 46:9,10; 48:3–5; Йоана 14:29 p; Пророцтво,
стор. 24, 25,63
(2) Потішати, настановляти і провадити Його людей. – 2 Тимотея 3:16,17; 2 Петра 1:19; Римлян 15:4;

ЖИТТЄВО ВАЖЛИВИХ БІБЛІЙНИХ ПИТАНЬ 65
1 Коринтян 10:11; Йоана 5:39
П. 4. З того часу, як Диявол став автором насильства, то чому Бог не знищив його відразу? (Сторінка 34, § 2)
В. Бог дав йому цілковиту можливість використати його найбільш могучі засоби, аби тримати людей
в страху і спробувати відвернути їх від Бога, щоб
привести їх до знищення для того, щоб доказати його
хвальбу і таким чином рішити спірне питання о найвисшости Бога. – Йова 1:1–22; Езекиїла 28:13–19; 2
Мойсея 9:16, Лісара; Римлян 9:17, замітка Діаглот, а
також вірші 22 і 23 en; Вороги, стор. 85, § 2
П. 5. Чи мається на увазі пекло під словами “вогняний та сірчаний дощ” для тих, хто любується в
насильстві (Псальма 11:6)? (Сторінка 35, § 2)
В. Ні. Слово “пекло” в Біблії означає могила. Дивись с; Сотворення, стор. 256, § 3 Вогонь і сірка є
руйнівні, і символізують знищення. Всі ті, на кого
Бог посипле вогонь і сірку мусять зникнути
назавжди. – Ісаії 66:15,16; Одкриття 20:13,14
П. 6. Ця лекція вказує на те, що Диявол вжив
релігію, аби відвернути ізраїльтян далеко від праведности; але хіба поклоніння Богу не є релігією?
(Сторінка 38, top)
В. Ні. Релігія є заснована на традиціях замість
слова Божого, і становить пустоту. Це є заміна послушенства Богові. (Маттея 15:1–9) В Якова 1:26,27
слово “релігія” є вжите невластиво, там неправильно переведене слово “поклоніння” як “форма
поклоніння”. Дивись Мордока, переклад сирійської
версії.
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П. 7. Чи святе Писання робить різницю між духовенством і звичайними людьми? (Сторінка 38, top)
В. Ні. Дивись в Маттея 23:8–12; Йоана 13:13–17; 1
Петра 5:5; Дії ап. 10:25,26 en; Вороги, стор 152,153
П. 8. Хто є тим праведним народом Божим?
(Сторінка 38, § 1)
В. Кождий народ (тобто, об’єднані люди, котрі перебувають під контролем свого власного правительства) є несправедливий в цьому світі. Справедливий
Божий народ це царство або обіцяне правительство з
Ісусом Христом як головою або правителем. (Ісаії
9:6,7; Маттея 21:43) З Ісусом Христом є з’єднані
144,000 Його послідовників. (Одкриття 14: 1,3) Цей
народ був представлений через ізраїльський народ. 2
Мойсея 19:5–7; 1 Петра 2:9
П. 9. Чому Бог дозволив своїм слугам терпіти
насильство? (Сторінки 39–42)
В. Щоби вони могли доказати свою невинність до
Нього у відповідь на хвальбу Диявола, що він може
знищити невинність кожної людини.
П. 10. Чому в теперішних лекціях так багато говориться про оправдання імени Єгови? (Сторінка 39, §
2)
В. Тому що це є найголовніший замір Єгови, і
стоїть на першому місці в Його слові. У пророцтві
Езекиїла про це заявлено більше шістдесяти раз. “І
взнають що я – Єгова”. Всі інші річи є другорядні або
припадкові відносно оправдання імени Єгови. –
Maттея 6:9,10 jh; Єгова, стор. 27, § 2–29
П. 11. Чи проповідування від дому до дому згаджається зі святим Писанням? (Сторінка 44, низ)
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В. Так. Дивіться Дії ап. 5:42; 20:20; Маттея 10:7–15
ДИСКИ № А–143–А–146 “НАСИЛЬСТВО”

П. 12. Чому про ізраїльтян говориться як про “Божий завітуючий народ?” (Сторінка 45, § 1)
В. Тому що Єгова зробив з ними закон угоду. – 2
Мойсея 19: 5,6; 24:7,8 jh; Єгова, стор 128, § 2
П. 13. Як ми можемо знати, що невірний ізраїльський народ представляв “християнство”? (Сторінка
45, § 1)
В. Ізраїльтяни були завітуючими людьми Єгови і
носили Його ім’я. (5 Мойсея 14:2) “Християнство”
заявляє, що поклоняється Богу, бере Його ім'я і по
тій причині як би є в угоді з Ним. Як Ізраїль, так і
“християнство” спочатку дотримувалися заповідей
Господніх, але в кінці обидва стали невірними.
(Єремії 2:21) Поклоніння обох є гіпокрицтвом. (Ісаії
29:13) Провідники Ізраїля, письменники і фарисеї,
основували свої науки на традиція замість слова
Божого. (Маттея 15:1–9) Та ж сама правда відноситься до духовенства “християнства”. “Християнство”, так як Ізраїль, стало місцем для вбивць і
злодіїв (Ісаії 1:21–23), і має незаконні відносини з організацією Диявола. – Єремії 3:1–3
П. 14. Що означає вираз “диявольська релігія”?
(Сторінка 45, § 1)
В. Всяка релігія є диявольська. Народи, котрі жили
кругом Єрусалиму практикували диявольську
релігію, поклонялися ложним богам, котрі представляли Диявола. Від часу до часу ізраїльтяни переставали поклонятися Єгові і поклонялися іншим бо-
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гам. – 4 Мойсея 25:1–5; Псальма 106:35–39; Йоана 8:
39–44
П. 15. Де було предсказано появлення “потвори”?
(Сторінка 45, § 2)
В. 1 Самуїла 17:4–11,39–54; Даниїла 11:31; 12:11;
Маттея 24:15; Марка 13:14; Одкриття 13:14,15
П. 16. Чому Диявол породив цю “потвору”? (Сторінка 45, § 2)
В. Щоб оборонити свою сторону питання, доконати
свій визов і зневажити Бога, спробувати відвернути
всі сотворіння від Бога; а також, щоби переслідувати
слуг Єгови. – 1 Самуїла 17:4–11
П. 17. Як ця потвора може змусити всіх служити
їй? (Сторінка 45, § 2)
В. Заявляючи що “держава” є вищою властю, забороняючи правдиво служити Богу після свого сумління, так як Бог приказав; жорстоко переслідуючи
тих, хто проголошує ім’я і заміри Божі; видаючи
накази, що всі люди повинні віддавати пошану чоловіку або людям і вітати прапор, в противенстві до
Божого приказу. – 2 Мойсея 20:3–5; Псальма 94:
20,21
П. 18. Яке питання має бути тепер рішене? І як це
дотикає кожде сотворіння? (Сторінка 46, § 1)
В. Питання є, “хто є Всевишним, Єгова чи Диявол?” Кожде сотворіння мусить вибрати одну або
другу сторону. Лише ті, хто вибере коритися і служити Єгові, незважаючи на погрози сатанської потвори, будуть жити.
П. 19. Хіба слова в Римлян 13:1 і Луки 20:25 не го
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ворять, що Християни мусять коритися всім законам, які видані видими правлячими властями?
(Сторінка 47, § 1)
В. Дивись ch; Богацтво стор. 219–222; s; Спасення,
стор. 257–267
П. 20. Чи це буде правильно, щоб дійсні Християни намагалися управляти світом? (Сторінка 47, § 2)
В. Так як цей світ є організацією Сатани (Maттея
4:8,9; 2 Коринтян 4:4), тому всім послідовникам
Ісуса є приказано бути відокремленими від світа. —
Йоана 15:18,19; Якова 4:4; 1 Йоана 2:15–17; 5:4; Йоана 18:36
П. 21. Чи згаджається папство з твердженням, що
держава є вищою властю? (Сторінка 49, middle)
В. Відкрито ні, але факти показують, що так. Воно
уклало угоду з нацистським і фашистським правлінням і співділає з цими властями в переслідуванні
правдивих послідовників Христа, свідків Єгови.
Воно не підтримує і не ставить вище ім’я Єгови за
державу, і не забороняє “католицькій людності” вітати “Гейл” диктаторів і співпрацювати в тоталітарних планах, які суперечать слову Божому.
П. 22. Чому тоталітарне правління прирівнюється
до потвори? (Сторінка 50, § 1)
В. Тому, що потвора це огидна річ (Даниїла 11:31;
12:11); вона є дуже лукава, огидна, смертоносна і нищительна. Тоталітарне правління подібне до великана Голіята, який зневажав Бога, є самовпевнене,
хвалькувате і загрозливе. (1 Самуїла 17:4–11) Воно
управляє людьми через страх і брехню. Воно нищить
свободу і права людей і приводить їх до знищення.
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П. 23. Що є поганого у вітанні прапора? (Сторінка
50, § 1)
В. Це є релігійний формалізм і пряме переступлення Божого закону. 2 Мойсея 20:3-5; Даниїла 3:4–
18 s; Спасення, стор. 258–263
П. 24. Де може одиниця знайти прибіжище від цієї
потвори? (Сторінка 52, § 3)
В. В організації Єгови, яка символічно представлена в Біблії через “гори”. – Маттея 24:15,16;
Псальма 121:1; 2:6; 3:4; 15:1; Даниїла 2:35; Псальма
72:3
П. 25. Католицька церква заперечує, що мішається
в політику. Чи існують докази, котрі доказують протилежне? (Сторінка 52, § 2)
В. Дивись en; Вороги, стор. 161, § 1,2 і 259, § 2 і 262;
ch; Богацтво, стор. 250–254
ДИСКИ № Р–147–Р–149 “НАСИЛЬСТВО”

П. 26. Чому Давид виступив проти великана озброєний лише пращею і камінцями? І що це означає
на теперішний час? (Сторінка 55, § 2)
В. Давид повірив Єгові більше ніж в тілесну бойову
зброю, щоб оправдати ім’я Єгови. Той смертельний
камінець представляв правду відносно Христа, помазаного царя Єгови. (Даниїла 2:34,35, 44,45; Maттея
21:42–44) Свідки Єгови є товаришами цього “каменя”. (Псальма 45:7) і є вжиті як вістники для проголошення неминучого знищення потвори. – 1 Петра
2:4,9; 2 Коринтян 10:3–6 s; Спасення, стор. 118, § 2 і
120
П. 27. Чому релігіоністи зайшли так далеко, що вже
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ніколи не можуть повернути назад? (Сторінка 57, §
1)
В. Тому, що вони об’єдналися з противниками Божими, тоталітарними силами, і відкинули Христа,
як Божого помазаного царя або “краєугольного каменя”. Псальма 118:22; Маттея 21:42–44; Дії ап.
4:10,11; 1 Петра 2:6–8
П. 28. Котрий є той “народ, що приносить плоди
його”, і котрому те царство Боже буде дане? (Сто- рінка 57, § 1)
В. “Мале стадо” (Луки 12:32), вірні послідовники
Ісуса, котрі будуть з’єднані з Ним в Його царстві. –
Луки 22:29,30; 1 Петра 2:9; Колосян 1:13; Одкриття
20:6; Даниїла 7:13,14, 27
П. 29. Як буде рішене питання про всевишність?
(Сторінка 58, § l)
В. Ісус Христос приведе свою невидиму армію і
знищить Сатану і всю його організацію, включаючи
потвору. – Одкриття 19:11–21; 20:1,2
П. 30. Яким чином потвора через закон робить
нещастя (Псальма 94:20)? (Сторінка 59, § 1)
В. Вона створює такі закони, щоби злапати свідків
Єгови як наприклад, закон про вітання прапора, закон про заборону нести вістку царства від дому до
дому і т. д. Приклад цього знаходиться також в Даниїла 6:4–13; а також Даниїла 3 en; Вороги, стор. 280,
§3
П. 31. Які святі Писання показують, що релігіоністи помруть на початку битви Армагедон?
(Сторінка 60, § 1)
В. Одкриття 17:16.17; 18:15–19; Езекиїла 27:32;
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Єремії 25:29,34–36; Езекиїла 9:5,6 en; Вороги, стор.
220, 221
П. 32. Чому Бог найперше знищить релігіоністів?
(Сторінка 60, § 1)
В. Тому що вони, взявши ім’я Бога і Христа, стягнули найбільшу зневагу на Його ім’я. Вони є
провідниками серед лицемірів, і противляться царству Божому під Христом. При помочи своєї брехливої науки вони ведуть людей до знищення. Так як
вони видають себе за духовних провідників і мають
доступ до слова Божого, вони несуть най- більшу
відповідальність. Дивись Маттея 23:8,9,29 – 35
П. 33. Як одиниця може стати непохитно по стороні Бога Єгови і Його царства під Христом? (Сторінка 60, § 1)
В. Дивись відповідь на питання № 35, сторінка 8.
П. 34. Як чоловік може показати себе противником
тієї потвори і прихильником Бога і Його царст- ва?
(Сторінка 61, § 1)
В. Пристосувати себе до свідоцтва на сторінках 61,
62 і брати участь в проголошенні царства.
П. 35. Чи лише римо–католицька є єдина, або чи є
ще інші форми релігії також ошуством? (Сторінка
62, § 2)
В. Всі релігії є фальшиві, чи то через насильство,
або обман і ошуство, як ті так і другі експлуатують
людей; а також через те, що вони противляться
слову Божому, зневажають Його ім’я і провадять людей до знищеня замість до життя. en; Вороги,
стор.142-144
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ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ
ДЛЯ БРОШУРИ “БЕЗПЕКА”
ДИСКИ № Р–103–Р–106 “БЕЗПЕКА”

П. 1. Той факт, що доля кождого сотворіння знаходиться в руці Єгови, чи означає це, що вона є визначена? (Сторінка 3, § 1)
В. Ні. Кожна особа є відповідальна за взятий нею
напрям. Якщо вона кориться закону Божому, вона
буде жити, а якщо не кориться, то вона мусить померти. (Езекиїла 18:20–22) Єгова дозволяє кождому
вибрати свій власний напрям. (5 Мойсея 30:19) Однак, ніхто не може мати життя як тільки через
провізію, о котру постарався Єгова; ті, котрі відкидають Його провізію помруть. Отже таким чином
Він тримає в своїй руці долю кождого сотворіня.
(Йова 12:10) “Призначення” згадане в Римлян 8:30,
Ефесян 1:5, і в подібних текстах відноситься до класу
і його спеціальних вимог, а не до кождого особисто.
П. 2. Чому проголошення правди спричиняє дискусію? (Сторінка 4, § 1)
В. Тому що правда відкриває брехню і лукавство
тих, котрі бажають йти своєю власною дорогою. (Дії
ап. 6:9; 19:8,9) Голошення правди гнівало книжників
і фарисеїв за днів Ісуса. (Йоана 8:40; 10:19,20) Самолюбна і горда одиниця не хоче слухати правди і
визнати своїх помилок. – Приповісті 13:10; Йоана
3:19–21
П. 3. Як міг поганський цар Навуходонозор представляти Ісуса Христа? (Сторінка 5, § 1)
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В. Не особа але робота, яку вона виконує, є важлива. Єгова виніс свій присуд проти Ізраїля і виконав через Навуходонозора. Так само Його присуд
проти “християнства” буде виконаний через Ісуса
Христа. – Псальма 110:1,5,6; Одкриття 19:11 v; Оправдання, том 2, стор. 57–59
П. 4. Чому ізраїльтяни були “вибраним народом”
Єгови? (Сторінка 6, § 1)
В. Вони були полюблені із–за вірности їх предків (2
Мойсея 19:5,6; 5 Мойсея 7:6–8: Римлян 11:28), і коли
вони стали невірними, вони представляли “християнство”.
П. 5. Що означає вираз, що Ізраїль був “типічним
народом”? (Сторінка 7, § 1)
В. Це означає, що їх записані досвідчення, а також
їх служба в наметі, було представленням, образом,
картиною, тінню, прикладом, взірцем або типом
більших речей, котрі мали прийти в будуччині. – 1
Коринтян 10:11, замітка; Жидів 10:1; Колосян 2:16,
17 s; Спасення, стор. 63,64
П. 6. Коли Сатана заявив, що він може відвернути
всіх людей від Бога? (Сторінка 8, top)
В. Початком його діяльности було відвернення
Адама і Єви від Бога в Едемі, і його висказана
хвальба відносно Йова. – 1 Мойсея 3:1; Йова 1:6–12;
2:1–5; Ісаії 14:13,14 ch; Богацтво, стор. 161–166; en;
Вороги, 88–91
П. 7. Коли Сатана започаткував релігію? (Сторінка 8, middle)
В. В Едемі, коли він представив свою власну догматичну брехню замість заповідей Божих, і таким
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чином зробив слово Боже неправдивим. 1 Мойсея
3:1–5 en; Вороги, стор. 200,201
П. 8. Чи є властиво говорити, що так звана “християнська релігія” є ошуством ? (Сторінка 9, § 1)
В. Так; як і було належно для Ісуса назвати
типічний храм в Єрусалимі домом торгівлі та вертепом злодіїв і розбійників. – Maрка 11:17; Луки 19: 46;
Йоана 2:16; 2 Петра 2:3; Maттея 23:14 en; Вороги,
стор. 190–192, 173–175
П, 9. Чи спасе “християнство” те, що воно бере на
себе ім’я Христа? (Сторінка 11, § 2)
В. Ні; так само як ізраїльтяни називаючись ім’ям
Єгови і храмом, не могли уникнути кари, коли вони
стали непослушні до Його заповідей. – Єремії 7:4, 11–
14; Амоса 3:2; Маттея 7:21; Езекиїла 18:24–26
П. 10. Яким чином релігіоністи і їх союзники поламали Божу віковічну угоду. (Ісаії 24:5)? (Сторінка 12,
§ 1)
В. Беручи участь в жорстоких війнах і безпощадно
вбиваючи звірів заради спорту і самолюбної вигоди.
– 1 Мойсея 9:3–6,16 s; Спасення, стор 281, § 2–289
П. 11. Чому Сатана хоче знищити людство? (Сторінка 14, top)
В. Його ціллю є управляти або знищити, аби показати свою всемогучість і велич. Він тепер знає, що
його час короткий, і розпучливо старається зробити
все можливе, щоб побідити Бога. – Одкриття 12:12;
Ісаії 14:12–14 en; Вороги, стор. 311,313
П. 13. Чи Бог знищить всіх тих, котрі залишаться в
релігійних організаціях? (Сторінки 14, § 1; 15, § 1)
В. Так; але не раніше ніж буде дане справедливе по-
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передження і люди доброї волі, котрі зітхають і сумують задля всіх гидот, які діються на землі (Езекиїла
9:4–7), могли втечи до Божої організації і бути безпечними. –Maттея 24:15–21; Одкриття 18:4; Ісаії
52:11,12
ДИСКИ № Р–107–Р–110 “БЕЗПЕКА”

П. 13. На які місця безпеки і спасення вказують тепер людям релігійні провідники? (Сторінка 16, § 1)
В. Вони вказують на людські організації, системи і
“збільшення релігії”. Але все це потерпить невдачу.
– Колосян 2:8; Псальма 146:3; 49:6,7; Ісаії 29:13,14; 1
Коринтян 3:18–21; Ісаії 8:9–12
П. 14. Що означають слова пророка відносно релігіоністів “Вони в лихому попереступали всяку міру”? (Єремії 5:28, A. П. В.) (Сторінка 17, middle)
В. Це означає, що релігіоністи виправдовують або
потурають злу, мовчать і не висвітлюють його. Вони
є беззаконні і варті осуду більше всіх грішних людей,
тому що вони мають слово Боже і ігнорують або перекручують його. – Луки 12:47,48: Ісаії 5:20; Маттея
23:14,33; Псальма 50:16–19
П. 15. Якби релігіоністи тепер виправили свої дороги, то чи знайшли би вони схвалення Боже? (Сторінка 18, § 1)
В. Так; як апостол Павло зробив (Галат 1:13–16),
так можуть і інші. (Езекиїла 18:30–32; Йоіла 2:13,14;
Йони 3:8–10; Езекиїла 33:14–16; Дії ап. 3:19) Однак
святе Писання показує, що дуже мале число направить свої дороги.
П. 16. Чому свідки Єгови відмовляються просити
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дозвіл на проповідування євангелії від дому до дому? (Сторінка 19, § 2)
В. По тій причині, що Ісус не просив дозволу на
проповідування. (en; Вороги, стор. 322, § 1) Це було б
зневагою Господа, щоб просити в якогось чоловіка
дозволу, щоб виконати роботу, котру Всевишній
приказав робити. Авторитет або власть, яка дає
дозвіл на проповідування євангелії також може
відмовити в праві проповідувати євангелію, і тому
ми не можемо визнавати будь яку світську власть,
(Дії ап. 5: 28,29; 4:18–20; 1 Коринтян 9:16) більше
того, ті, що становлять організацію Сатани не є уповноважені, аби судити або цензурувати тих, котрі
несуть вість Господню. – Maттея 24:14
П. 17. Як Бог збирає народи, щоб вилити на них свій
гнів? (Сторінка 20, § 2)
В. Через проголошення правди “всім народам”, котра побуджує народи відверто противитися свід- кам
Єгови, позначаючи себе як вороги Єгови і гідні знищення. – Захарії 12:2,3,9; 14:2,3; Йоіла 3:2, 9–16; Одкриття 16:14,16
П. 18. Чи достатньо того, щоб мати лише бажання
справедливости? (Сторінка 21, § 1)
В. Ні; кожда одиниця мусить стати по стороні Бога
і Його царства і проти Сатани і його організації. –Одкриття 22:17; 7:15; Ісаії 43:10; Якова 1:22; 2: 17,18
П. 19. В якому випадку Навуходонозор представляв
Ісуса Христа, царя Єгови? (Сторінка 22, § 1)
В. В тому, що він був цар над царями і був Божим
екзекутором відносно лицемірних релігіоністів. (Даниїла 2:37; Одкриття 17:14; Єремії 25:9; 27:6) На-
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віть його ім’я відноситься до Ісуса Христа і Його роботи. v; Оправдання, том 2, стор. 128, § 2
П. 20. Чи зрозуміє “християнство” ту осторогу, котра тепер їм дається? (Сторінки 23, § 2; 24, § 1)
В. Ні; вони вважають за краще повірити їхнім солодкомовним проповідникам або пророкам. Релігійні жиди за днів Єремії робили те саме. – Єремії
23:21–32; Маттея 15:13,14; 2 Тимотея 4:2–4; Єремії
27:9–11,14–18; Ісаії 30: 9,10; Езекиїла 3:7
П. 21. Які пророки окрім Єремії показують, що
“християнство” мусить випити чашу гніву Божого?
(Сторінка 25, top)
В. Давид (Псальма 11:6; 75:8); Ісаії (51:17; 22:23);
Плач Єремії 4:21; Езекиїл (23:32–34); Аввакум (2:16);
Йоан (Одкриття 14:9,10; 16:19); та інші.
П. 22. Що містить та чаша, яку “християнство” повинно випити? (Сторінка 25, top)
В. (1) Об’явлення Божих присудів проти нього.
(Єремії 1:16; Ісаії 61:2; Псальма 149:6,9; Ісаії 28:17–
20); і (2) Виконання тих присудів проти нього. – Езекиїла 5:8,10,15; 11:9–11; 23:24, 31–34
П. 23. Чому не будуть поховані ті, що будуть убиті в
Армагедоні? (Сторінка 25, § 1)
В. Тому, що вони безпощадно вбивали звірів і птахів порушуючи Божу віковічну угоду (1 Мойсея 9:3–
5), вони будуть покинуті і служитимуть їдою, і це
буде справедлива кара за їх злі вчинки. – Єремії 15:1–
3; 16:4; Езекиїла 33:27; Ісаії 14:19,20
П. 24. Ради чого Єгова має дискусію з народами?
(Сторінка 25, bottom)
В. Ради Його імені і Його Всевишности, тому що
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вони зневажили ім’я Єгови і незважали на Його заповіді. (Ісаії 24:5,6; 48:11; 37: 23) Вони також переслідували Його людей і противились Його Теократії
і Його царю. – Йоіла 3:1–7; Захарії 2:8; Луки 18:7,8;
Псальма 2:1–6.
П. 25. Що означає заявлення, що в 1918 році Господь Ісус почав свій суд в храмі Єгови? (Сторінка 26,
§ 2)
В. Храм є Його правдива церква, царський дім Божий. (Дії ап. 7:48; 17:24; 1 Коринтян 3:16,17; 2 Коринтян 6:16; Ефесян 2:21,22; Одкриття 3:12) Так як
се показує Біблійна історія і факти, що в 1918 році
Його суд почався з Його послідовників і сей суд перейшов на всі народи. – 1 Петра 4:17,18; Маттея 25:
14–46; Maлахії 3:1; Одкриття 11:18,19 ; Псальма 11:
4 en; Вороги, стор 317–321
ДИСКИ № Р–111–Р–113 “БЕЗПЕКА”

П. 26. До кого тепер відносяться слова Ісуса, “хто в
Юдеї, нехай втікає на гори”. (Маттея 24:16)? (Сторін ка 27, § 1)
В. Дивіться ch; Богацтво, стор. 353, 353
П. 27. Чому Єгова каже “ може хоч ви уцілієте”. (Софонії 2:3)? (Сторінка 27, § 2)
В. Тому, що покинувши організацію Диявола і
знайшовши прибіжище в організації Божій, кожна
одиниця мусить продовжувати бути послушна Божим заповідям і доказати свою любов і посвяту до
Єгови. Якщо вона не буде так робити, вона не буде
мати охорони. s; Спасення, стор. 26–31
П. 28. Чому так необхідне послушенство для того,
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щоб отримати охорону в Армагедоні? (Сторінка 28,
§ 1)
В. Тому, що Єгова обіцяв охорону лише тим, хто
буде послушним. – Софонії 2:3; Ісаії 1:19,20; Йова
36:11,12; 2 Мойсея 19:5; Єремії 7:23; 1 Петра 4:17,18
П. 29. Чому релігіоністи так сильно противляться
свідкам Єгови? (Сторінка 29, top)
В. Тому, що вони ненавидять свідоцтво правди, яке
проголошують свідки Єгови, і тому що вони є керовані Дияволом. – Йоана 8:40,44; 7:7; 3:19,20
П. 30. Як можуть Божі слуги без страху нести таку
непопулярну вістку? (Сторінка 29, § 1)
В. Тому, що вони люблять і довіряють Єгові а Він
підкріпляє їх. – 1 Йоана 4:17,18; Ісаії 12:2; Єремії
1:17–19; Ісуса Навина 1:9; 2 Тимотея 1:7; 1 Петра 3:
14; Жидів 13:6; Маттея 10:26–28; Ісаії 44:8; 2 Паралипоменон 20:15; Дії ап. 4:13
П. 31. Як повинні обороняти себе свідки Єгови,
коли їх неправдиво звинувачують як “непатріотів”?
(Сторінка 30, § 1)
В.
Єремія
був
так
само
звинувачений
релігіоністами (Єремії 26:8–15), але представляючи
свою справу довів, що таке звинувачення було фальшиве. Дійсний патріот піклується про інтереси своїх
товаришів–співвітчизників, і також свідки Єгови
несуть дуже важливу вість, яка є в інтересах людей,
показуючи їм єдине місце безпеки. Ті, котрі кричать,
що є “патріотами” в дійсности є зрадниками людей.
Більш того, свідки Єгови слухають Бога більше ніж
людей. – Дії ап. 4:16–20; 5:29
П. 32. Хто тепер може бачити лицемірство і лукав-
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ство релігійних провідників? (Сторінка 30, § 2)
В. Ті, котрі є доброї волі до Бога і Його царства,
котрі люблять справедливість і ненавидять беззаконня. Ті, котрі люблять неправедність і “кохаються
в ній” є засліплені. – 2 Солунян 2:10–12; Єремії 5:31
П. 33. Що означає приказ мовчати перед Богом (Аввакума 2:20)? (Сторінка 31, § 1)
В. Той, хто бажає отримати охорону від Єгови мусить тепер бути уважним до того, що Він говорить
виясняючи своє слово через свою організацію. (Йова
40:1–5; Захарії 2:13) Коли Єгова встане до битви, тоді
все духовенство, високомірні політики, такі як
Гітлєр, так звані “вчені” і інші предсказателі будуть
змушені замовкнути, і нехай Єгова дасть свідоцтво
своєї Всевишности. – Псальма 46:10
П. 34. Чому правдиві Християни офіційно і публічно заявляють свою посвяту Богу? (Сторінка 32, §
1–3)
В. Для оправдання імені Єгови, яке було зневажене викликом Сатани, що він може відвернути всіх
людей від Бога. Тому треба не лише повірити, але і
визнати цю віру і доказати її послушенством. – Римлян 10:10; Маттея 10:32,33; Луки 9:26; Марка 8:38; 2
Тимотея 2:12; Ісуса Навина 24:15
П. 35. Що мусить кожна одиниця зробити, щоб отримати безпеку і вічне життя? (Сторінка 32, § 7,8)
В. Посвятитися чинити волю Божу, навчитися
Його правди, і служити Йому даючи свідоцтво іншим про Його Всевишність, теократичне царство і
Його суди. – Жидів 11:6; Йоана 3:36; Одкриття 22:17;
18:4; Маттея 24:15,16; 10:27; Римлян 1:16,17; Якова
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2:17–20,26
ЗАМІТКА:
Номери дисків указують на фонографічні диски,
котрі відносяться до теми. Букви, це перші букви
назв книжок, значення котрих є подано нижче по порядку їх видання. Вони є подані тут, щоб можна було
зробити будь–яку додаткову консультацію.
d; Deliverance ---------------Визволення
c; Creation--------------------Сотворення
r; Reconciitation-------------Примирення
go; Governmenf--------------Правительство
p; Prophecy-------------------Пророцтво
It; Light------------------------Світло
v; Vindication----------------Оправдання
pr; Preservation--------------Схоронення
pp; Preparation--------------Приготовлення
jh; Jehovah--------------------Єгова
ch; Riches---------------------Богацтво
en; Enemias-------------------Вороги
s; Salvation--------------------Спасення

