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

МІСІЯ (ЖУРНАЛА)
ЕЙ журнал виходить в тій цілі, щоби помочи людям пізнати
Бога Єгову і Його заміри, як про се научає Біблія. Він містить
в собі науку святого Писання для помочи свідків Єгови. Він уможливлює систематичне студіювання Біблії для всіх своїх читачів і
старається о іншу літературу, яко поміч в таких студіях. Він
помішує відповідний матеріал для проповідування через радіо й
для інших знарядів публічного научення з святого Писання.
Він точно тримається Біблії, яко авторітету своєї науки. Він
цілковито вільний й відділений від усіх партиїв, сект або світських організацій. Він цілковито і безвиїмково стоїть на стороні царства Бога Єгови під правліням Христа, Його любого царя. Він не
прибирає догматичної міни, а радше заохочує до вважного і критичного розсліджування свого змісту в світлі святого Писання.
Він не мішається в жадні суперечнос- ти, ані його сторінки не отворені для персональних справ.
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ЩО БОГ создав землю для чоловіка, сотворив совершенного
Річна передплата
чоловіка для землі і поставив його на ній; що чоловік добровільно
Річна передплата в Злучених Державах виносить $ 1,00, в Капереступив Божий закон і був засуджений на смерть; що задля наді й в інших краях $ 1.50; в Великій Британії, Австралії і в ПоАдамовою гріха всі люди родяться грішниками і без права до лудневій Африці 7 ш. Передплату в Злучених Державах треба вижиття.
силати через почтовнй переказ, експрес ордер, або банковий переказ. В Канаді, Англії, Полудневій Африці і
Австралії, передЩО ІСУС стався чоловіком, і чоловік Ісус перетерпів смерть, плату треба висилати до відділу в тім краю. З інших країв можна
щоби набути викупну ціну для всього роду людського; що Бог вос- висилати передплату до бюра в Брукліні, але лише через
кресив Ісуса до Божественної природи й вивисшив Його понад міжнародний почтовий переказ.
усякі творива й понад усі імена і одягнув Його у всяку силу і
Заграничні Бюра
власть.
British . . ….…… 34 Craven Terrace. London. V, 2. Encland
Canadian ……… . 40 Irwin Avenue, Toronto, Ontario, Canada
ЩО ОРГАНІЗАЦІЯ ЄГОВИ називається Сион, і що Ісус ХриAustralasian . 7 Beresford Bond. Strathfied, N. S. W., Australia
стос є Головою її і правильним царем світа; що помазані й вірні
South African….Boston House. Cape Town, South Africa
послідувателі Ісуса Христа – се діти Сиону, члени Єгової організації і Його свідки, котрих задача й привилей є свідкувати про
Просимо в кождім случаю адресувати на ім’я Товариства
найвисшість Єгови, голосити про Його заміри взглядом людства,
про які научає Біблія, й нести овочі царства всім, що бажають
(Сей журнал виходить на кількох мовах.)
слухати.
Для бідних, що не можуть передплатити сей журнал, а щиро баЩО СВІТ скінчився й Єгова посадив Господа Ісуса Хрис- та жають його читати, висилаємо даром, єсли о се попросять. Ми
на престолі власти, котрий скинув Сатану з неба й зачав установ- радісно бажаємо помочи таким потребуючим, але після почтової
ляти Боже царство на землі.
регули, вони мусять прислати пісьменну аплікацію кождого року.
Увага для передплатників: Посвідку за отриману передп- лату,
ЩО ПОМІЧ і благословенства для народів землі можуть чи то нову чи то відновлену, ми не висилаємо, хіба що о се попроприйти лише через царство Єгови від владою Христа, котре то ситься. Змінення адреси для тих, що повідомлять, робимо в процарство вже тепер зачалось; що незадовго Господь знищить са- тязі одного місяця. Один місяць перед скінченнямся передплати
танську організацію і установить справедливість на землі, і що в ми висилаємо карточку–повідомлення в журналі.
тім царстві всі, що будуть послушні справедливим законам, буYearly subscription prict. S1.00: Canada and foreign. $1.50.
дуть привернені і будуть жити вічно на землі.
Entered as sekond–class matter July 9. 1924. at the post office at
Brooklyn, N. V., under the Act of Marcd 3. 1879.

“ЛЮБИМЦІ СПРАВЕДЛИВОСТІ”
Цим ім’ям є названий період свідоцтва, котрий буде
займати цілий місяць лютий. Помазаний останок
Єгови і їх співтовариші, представлені Давидом і Йонатаном, будучи любимцями справедливості Бога, з радістю приложуватимуть особливші змагання протягом
цього періоду, щоб посвятити більше часу і енергії до
кампанії Вартової Башти, про яку сповіщено нижче, і
котра включає місяць лютий. Більше часу і старання в
полі або новачки у полі яко вісники царства вимагатимуть особлившого планування з вашого боку. Якщо ви
бажаєте стати вісником, зв’яжіться по місцю з нашою
організацією або безпосередньо з цим бюро і зробіть домовленість. Закінчення періоду повиннося завершити
точним звітом вашої діяльності і результату.
КАМПАНІЯ “ВАРТОВОЇ БАШТИ”
Чотири повних місяці 1939 року, з січня по квітень
включно, мають бути відложені для найширшої, якщо
не найбільш важної, цього часу кампанії проголошення
царства Єгови. Вона є назначена кампанією “Вартової
Башти” з причини особлившого приносу, відповіддю
приготовлених Товариством, а іменно, повний річний

внесок для журналу Вартова Башта разом з книжкою
Вороги або якоюсь іншою в оправі книжкою і примірником нової брошури Поглянь Фактам в Очі, на пожертвування лише $1.00. Це буде офірою в кожній мові,
на котрій виходить Вартова Башта; тому ця чотирьох–
місячна кампанія буде і міжнародною і всесвітньою.
Кожний читач Вартової Башти, котрий оціняє її дійсну
цінність і крайню потребу всіх людей доброї волі сьогодні, задля її духової поживи буде без спонукання бажати взяти участь в цій кампанії. Якщо раніше не були
зв’язані з організацією служби Товариства, то напишіть про це в бюро і зробіть домовленість для кампанії.
Місячний звіт регулярної праці повиннося подати кожним голосителем. Про деталі після цього довідуйтеся з
Інформатора.
СТУДІЯ “ВАРТОВОЇ БАШТИ”
Тиждень 5 лютого: “Визволення запевнене”,
§ 1–24 включно
Вартова Башта 1 січня, 1939 року
Тиждень 12 лютого: “Визволення запевнене”
§ 25–47 включно,
Вартова Башта 1 січня, 1939 року
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ВИЗВОЛЕННЯ ЗАПЕВНЕНЕ
(Переложено з англійської “Вартової Башти” з 1–го січня‚ 1939 року)
“Та не подужають тебе”. – Єремії 1:19

Є

ГОВА посідає необмежену силу і владу. Він
вповні виконає свій кожний замір. Коли Він
дає своє слово обітниці, то це є повне і цілковите
запевнення того, що те, що Він сказав, буде виконано. Знати Єгову і вірити Його слову дає відвагу
людям, що служать Йому. Порівняно мале число
людей знають і оціняють ці правди, тому що мале
число знає Бога і вповає на Його слово. Ті, що знають Єгову і є в угоді чинити Його волю, тепер посідають важливу відповідальність, яка спочиває
на них, властиве виконання чого надає їм неоцінимий привілей, що також співтоваришить з терпінням. Вони потребують відваги, і Єгова достарчає
їм те, що є конечним для них.
2 Через століття многі народи землі називали
себе християнськими народами. Вони посідали
Біблію і вдавали, що навчають з неї і уповають на
неї. У ранніх початках того періоду без сумніву
многі з–між володіючих чинників народів вірили і
уповали на слово Єгови. Їх новочасні наступники
у власті вибрали якраз противний напрям; вони
відмовились дати честь і славу імені Єгови, і маси
людей насліпо послідували тим самим нечестивим
шляхом. Остаточний наслідок є, що всі народи т.
зв. “християнства” забули Бога, і Його присуд проти цих народів є написаний і скоро буде виконаний. Старовинний Єрусалим і народ тієї землі
були в угоді чинити волю Божу, і той народ згрішив тим, що давав славу і почитання ворогам
Єгови. Єрусалим був типом новочасного “християнства”, і те, що прийшло опісля на Єрусалим і
людей того краю, з певністю впаде на “християнство”. Єгова дав припоручення своєму слузі
Єремії і вислав його дати осторогу Єрусалиму і
всім людям близько нього, повідомляючи їх, що
Бог написав свій присуд проти них і що вскорі виконає його, і що кожний, хто хоче жити, мусить покинути Єрусалим і служити Божому помазаному
царю. В сповненню цього пророчого образу Єгова
вибрав зі світа “людей в ім’я своє”, котрих Він зробив в цих днях своїми свідками. (Дії ап. 15:14) Тій
громаді свідків тепер на землі Бог дає припоручення, і їм є приказано сповнити образ зроблений
Єремією. Вони як правдиві послідувателі Ісуса
Христа є вислані давати осторогу “християнству”

і всім людям коло нього, що остаточний присуд
Єгови проти них був написаний і буде виконаний
в короткому часі; і ця осторога дається людям для
того, щоб люди доброї волі до Бога могли утекти
до єдиного місця безпеченства.
3 Условини припоручення, котрі Єгова дав Єремії, є точно ті самі, які припоручення Бог дав своїм
свідкам тепер на землі. В тому припорученню між
іншими річами Єгова ужив цих слів, а іменно: “І
виявлю над ними суд мій за всі ледарства їх, за те,
що покинули мене й приносили жертви богам іншим та припадали ниць перед роботою рук своїх.
Оце ж підпережи бедра твої, рушай і говори до них
усе, що накажу тобі; не страхайся перед ними, щоб
я не покарав тебе в очах у них. Се вчинив я тебе
днесь неначе утвердженим замком і залізним стовпом та мідяною стіною на всю отту землю, проти
царів Юдейських, проти князів їх, проти священників і проти народу землі сієї”. – Єремії 1:16–18
4 Місія, з котрою був посланий Єремія, окружена
була великою небезпекою, як вище згадані слова
ясно вказують. Так і місія свідків Єгови є тепер
окружена великою небезпекою з причини злобної
ворожнечі до них з боку володіючих чинників
“християнства”. Єремія був остережений, що він
не повинен боятися чи бути перестрашений з причини опозиції до нього. Подібно і свідки Єгови є
тепер остережені, що вони не повинні боятися чи
бути перестрашеними з причини погрози, нападу
та переслідування вчинених проти них. Як Бог
оточив Єремію охороною, так Він тепер каже до
своїх вірних свідків на землі: “Се вчинив я тебе
днесь неначе утвердженим містом (організацією)”.
Бог сказав Єремії, що володіючі сили, а головно
релігійний чинник попертий політичною та комеційною товпою і їх прихильниками, будуть гірко
противитись йому; так і свідки Єгови тепер знають, що релігіоністи, політиканти і крамарі злучилися разом у змові проти Бога і Його царства, і що
вони гірко противляться вірним свідкам Єгови.
Дальше Єгова сказав до Єремії: “І хоч вони будуть
воювати проти тебе, та не подужають тебе; я бо з
тобою, говорить Господь, щоб рятувати тебе”.
5 Слова тексту “Та не подужають тебе” є словами вибраними річним текстом на 1939 рік. Су3
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дячи з минулих досвідчень і уповаючи цілком на
слово Боже, Його люди знають, що прийшли напружені часи і що в недалекій будучності свідкам
Господнім треба буде переносити многі труднощі
під час виконання Богом даного їм припоручення.
Ті, що уповають на
Бога і Христа, тепер
бачать, що Диявол і
його сили стараються знищити всіх
тих, що люблять і
служать Єгові. Диявол і його невидимі
ангели зібрали всі народи “християнства”
разом проти Божих
вірних людей. Видимі людським очам
є проводарі релігії і їх
союзники, а головно
диктатори світа, котрі жорстоко і злобно
постановили
знищити всіх, що проголошують ім’я Єгови,
Його царя і Його царство. Вірою Божі
люди також бачать,
що Ісус Христос і
Його невидимі сили
оточують вірних одиниць на землі повною і цілковитою охороною. Вірні свідки Господа цілковито
уповають на Бога і Христа і вони знають, що побіда за Господом є певна, і що їх цілковите визволення є запевнене Господом, бо Господь сказав до
них відносно ворога: “Вони не подужають тебе; я
бо з тобою, говорить Господь, щоб рятувати тебе”.
Кожний, що вірить і уповає на цю обітницю, буде
відважним.
ПОПИРАЮЧИЙ ДОКАЗ
6 Єгова не є зобов’язаний дати попираючий доказ
своєї вірності, але це Він робить для потіхи своїх
людей в цьому часі напруження і щоб їх надія могла бути запевнена; і така надія є “якор душі тверда
і певна”. Люди Божі тепер на землі стикаються лицем до лиця з найбільш критичним станом зі всіх
часів. Тепер вони потребують бути дуже відважними, і така відвага приходить лише через знання
і уповання на Господа, і вони знають, що їх підтримує і підкріпляє Всевишній. Господь вчинив
доступним для кожного посвяченого Йому средство, щоб дістати необхідне знання, і коли вони отримають таке знання, тоді вони мусять уповати на
те, що приходить від Єгови. Через многі століття

Бруклин, Н. Й.

Бог мав до діла з вибиранням своїх людей в давнину, вживаючи їх до роблення типів і пророчих
драм переходячих подій, і Він велів записати те
для користі своїх завітуючих людей тепер на землі.
(1 Коринтян 10:11; Римлян 15:4) В теперішнім ча
сі Бог приводить до сповнення події тих пророчих
драм, і Він відкриває своїм
людям значіння того, що
було в давнину зроблено і
записано, і знання та вирозуміння їх є тепер особлившою користю і заохоченням для вірних. У многих
оказіях Бог воював за
своїх завітуючих людей і
визволяв їх від ворога, і бачивши, що ці річі є записані для користі вірних тепер на землі, ми добре зробимо, коли розглянемо деякі з них і завжди пам’ятатимем, що Бог вчинив і що
Він обітує вчинити, щоб
ми могли бути сильні у
вірі, і щоб наша відвага не
слабнула.
Тому тут викладається головні свідчення деяких з
цих образів давно зроблених Господом.
ПРИКЛАДИ
7 В 1 Мойсея 14:1–20 є поміщений запис загарб
ницької війни через чотирьох злучених царів
прийшовших з краю Нимрода або Синеяр проти
Содома, і протягом котрої то війни Лот, кревняк
Авраама, був взятий в полон і забраний геть. Авраам з своїми слугами погнався за ворогом, відвоював і цілком визволив Лота і все, що Лот посідав.
Тут Авраам представляв Бога, під час коли Лот
представляв “велику громаду” приходячу тепер, і
котра то громада мусить бути втягнена у велику
битву, котра є близько; і в тій боротьбі більший
Авраам дістане побіду для свого царського дому і
їх “співтоваришів” і вповні визволить “велику
громаду”. (Одкриття 7:9–17) До Авраама цар і священик Мелхиседек сказав: “Благословен Бог Всевишній, що подав тобі у руки ворогів”. Це є запевнення для свідків Єгови і їх співтоваришів, що Бог
воюватиме за них і дістане побіду для них в Армагедоні.
8 Бог послав своїх ангелів до Содоми і до дому
Лота, щоб принести йому вість. Товпа содомітів
старалася напасти на ангелів (котрі з’явилися яко
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люди). Лот обороняв ангелів, і та товпа сказала
до Лота: “Ось ми ж навчимо тебе, ще лучче, ніж
їх”. (1 Мойсея 19:1–29) Задля охорони Лота і його
родини Господь, ділаючи через своїх ангелів, ударив ту товпу сліпотою і опісля випровадив Лота
і його родину з города до місця безпеченства зараз
перед знищенням Содоми. Тут знову є образ Божої охорони і визволення тих, що є посвячені
Йому, і котрі є співучасниками в Його службі.
Тут ті два ангели, що з’явилися як люди, здається, представляють членів царського дому,
включаючи свідків Єгови тепер на землі, і котрих Єгова через Ісуса Христа висилає до новочасної Содоми, тобто “християнства”, ділати на користь “великої громади”, котра була представлена Лотом і його родиною. Що це був пророчий
образ, то є засвідковано апостолом. (2 Петра 2:6–
9) Також це показує Божу охорону і визволення
для тих, що люблять і служать Йому, і що Він завжди дбає про своїх людей. Про це дається до відома тепер для заохочення Його людей на землі.
9 Фараон, диявольський видимий представитель в Єгипті (світі), впустив до діяльності план
знищити Мойсея в часі його народження. (2 Мойсея 1:8–22) Господь Бог спричинив, що той план
не вдався через чудотворне визволення Мойсея.
Коли Мойсей виріс до мужеського стану, він був
примушений втікати до єгипецького краю на якийсь час, щоб не бути знищеним представителем
Сатани. Тоді Єгова послав Мойсея назад до Єгипту, щоб дати повідомлення фараону і визволити
Божих вибраних людей. Вершок прийшов тоді,
коли фараон і вся його армія, коні і колесниці погналися за ізраїльтянами, котрих провадив Мойсей, щоб знищити їх. В Червоному морі Єгова
ужив своєї сили на користь Мойсея і ізраїльтянів,
і дарував їм побіду. Вчинене чудо там спричинило, що ізраїльтяни стали боятися Єгови, вірити і служити Йому, і слухатися Його слуги
Мойсея. Та велика побіда над ворогом і визволення ізраїльтянів через потоплення фараонової
армії в морі викликало пісню слави для імені
Єгови. (2 Мойсея 15:1–22) Слова тієї пісні побіди,
яку співали Мойсей і сини Ізраїля, предсказували пісню побіди і слави, яку співатиме “останок” і “велика громада”, і котру то пісню тепер
вірою вони співають Єгові. З повним довір’ям до
Господа вони тепер співають: “Єгова моя сила й
пісня, ставсь моїм спасенням. … Єгова – муж
боїв: На ім’я Єгова Він. Хто тобі подобен, о Єгово,
між богами? Хто рівен тобі, славен святостю
твоєю, страшен чудесами?” (2 Мойсея 15:2,3,11,
А. П. В.) Та пісня дальше предсказує велику побіду Господа над злученими чинниками організації Диявола, які шукають тепер знищення Божих
людей. Та пісня була записана для потіхи тих, що
стоять тепер лицем до лиця з ворогом, і відносно
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тієї побіди над ворогом Єгова каже: “Ой нехай же
страх і трепет злющих постигає, величчю руки
твоєї в камінь обертає! Докіль, Господи, перейдуть вірні щирі люди, що з усіх людей собі ти вибрав у насліддє”. – 2 Мойсея 15:16
10 Це є дальшим запевненням “останку” і “великій громаді”, що Бог через Христа, свого Екзекутора, визволить їх в Армагедоні. Це є правдою,
що дехто з останка і дехто з Йонадабів, котрі є вірні, можуть бути повбивані в Армагедоні; однак
Писання дають запевнення скорого воскресіння.
11 З Єгипту ізраїльтяни зачали їх довгу подорож
до краю Канаан під провідництвом Мойсея, і в
назначенім часі вони розташували табір у Рефидимі. Там амалекитяни старалися знищити ізраїльтянів. На розказ Божий через Мойсея ізраїльтяни перейшли у наступ. Вони не сиділи бездіяльні в скелях або окопах, але в послушенстві
до приказу Мойсея вони вийшли і воювали з ворогом. В тій битві під проводом Йозуя, котрий
представляв Христа, Господь атакував ворога і
здобув велику перемогу і визволив ізраїльтянів.
Це була побіда Єгови для Його людей. (2 Мойсея
17:8–16) Що це була битва Єгови і що Він дав побіду, є показано тим фактом, що Йозуя перемагав
лише тоді, коли руки Мойсея були підняті. Таким
чином є показано, що Бог Єгова підтримає Більшого Йозуя в битві Армагедон і цілковито розгромить ворога. Тепер сили Сатани витупають в
змаганнях знищити Божих людей, і ті, що цілковито уповають на Єгову і Його Оправдателя,
Ісуса Христа, мусять піти в наступ і вступити в
битву, уповаючи на Господа, котрий дає запевнення їхнього визволення.
12 Єгова тоді заявив, що покарає Амалика:
“Зотру до щаду й пам’ять Амалекову спід небес”.
В назначеному часі те остаточне знищення прийшло. Амалек був той, хто воював проти ізраїльтянів; і Господь сказав: “До впадку похилився, і
буде остатнім”. (4 Мойсея 24:20) Той остатній кінець прийшов в часі Мардохея і Естер, коли Бог
визволив своїх людей з рук їх гнобителів. Релігіоністи взяли провід в боротьбі проти Божих людей; і в Богом назначенім часі з початком Армагедону прийде кінець тим релігіоністам, і вони
пропадуть навіки. Це є зображено в драмі, записаній в книзі Естер, голови з третьої по дев’яту.
Амалекитянин Аман учинив змову, щоб стягнути знищення на Мардохея, Естер і всіх Божих
вибраних людей в краю Персії. Наслідок був, що
Амана повішено на шибениці, яку він приготовив для Мардохея, і в битві, що послідувала за
тим, амалекитяни були цілком знищені. Та пророча драма відкриває Ісуса Христа і Його ангельські сили винищуючих всіх ворогів і даючих
звільнення тим, що вірно служать Єгові. Це є ще
інший образ зроблений яко запевнення визволен-
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ня Божих людей. Всі, що шукають прибіжища в
Господа і Його організації, повинні тепер пильно
студіювати книгу Естер і вияснення того ж, котре знаходиться в книзі Схоронення, сторінки 9–
168.
13 Як ізраїльтяни подорожували до обіцяної
землі, Диявол шукав знищити їх при помочі релігіоністів. Мадіянії практикували диявольську
релігію Баал-Пеора. Духовний радник мадияніїв
був невірний пророк Балаам. Господь навів знищення на Мадияніїв і на Балаама. Таким чином
Господь дав запевнення своїм вірним слугам, що
вони будуть визволені від релігіоністів і їх союзників, які шукають їх знищення. – 4 Мойсея
25:6–18; 31:1–17; Одкриття 2:14
14 Як ізраїльтяни продовжували подорожувати
до краю Канаан, Божі вороги воювали проти
них. Арад Канаанський, Сигон, цар аморійський, і Ог, цар базанський, один за одним нападали на ізраїльтян, і ворог був повалений і знищений Єговою, і в кожнім випадку Єгова воював
за своїх завітуючих людей. (4 Мойсея 21:1–3,21–
35) Опісля, коли ізраїльтяни зібрались на моабських рівнинах, Мойсей розповів їм, як Єгова
воював за них і визволяв їх від ворогів. (5 Мойсея 2:26–37; 3:1–13) Відносно тих битвів Мойсей
сказав до ізраїльтян: “І промовив до мене Господь: Не лякайся його! Бо я віддаю його в руки
тобі, і ввесь люд його й землю його; і вчиниш з
ним те, що вчинив єси з Сигоном, царем аморійським, що жив у Гезбоні. І віддав Господь,
Бог наш, в руки наші так само й Ога, царя базанського, і ввесь люд його, і побивали ми його,
докіль ніхто з них не зістався”. “А Йозейові заповідав я того часу мовляючи: Очі твої бачили все,
що Господь, Бог ваш, учинив з обома сими царями; так учинить Господь з усіма царствами,
куди ви прийдете. Не лякайтесь їх! Господь, Бог
ваш, він воює за вас”. – 5 Мойсея 3:2,3,21,22
15 Час Єгови прийшов для Його завітуючих людей увійти в землю Канаан, котра в тому часі
була утримувана в посіданні ворогами Господніми. Призначивши Йозуя до керівництва яко
видимого командира, Бог попровадив війська
Ізраїля через бурхливі води Йордану саме навпроти Єрихону і спричинив, що стіни Єрихону
впали. Опісля вороги утвердженого міста Гай
воювали проти Божих завітуючих людей, котрі
під провідництвом Йозуя воювали проти Гаю, і
Бог дав побіду ізраїльтянам. (Ісуса Навина 1–8)
Габаонії добровільно поставили себе під охорону
Йозуя, і тоді п’ять царів аморійських змовилися
разом знищити Габаон за те, що габаонці шукали охорони через поєднання з Йозуєм. (Ісуса
Навина, голови 9 і 10) Габаонці представляли
“велику громаду” утікаючу до Ісуса Христа задля охорони.

Бруклин, Н. Й

На розказ Божий Йозуя відважно провадив свою
армію проти заговірників. “І рече тоді Господь
Йозейові: Не лякайся їх: Бо я подам їх тобі на поталу; не встоїть ніхто з них перед тобою”. – Ісуса
Навина 10:8.
16 То була одна з великих битв предсказуючи
Божий замір знищити Його ворогів в Армагедоні, запис котрої є зроблений для заохочення
людей Єгови, котрі тепер служать Йому при наближенню Армагедону. Велика битва в Габаоні
була проваджена Господом, як це Він воюватиме
за своїх людей в Армагедоні: “Як же вони (вороги) втекали перед Ізраїлем та спускались від
Беторона, тоді Господь спустив на них з небес
страшенний град мов каміннє аж до Азека, і повбивав їх; більше було тих, що згинуло від кам’яного граду, ніж тих, що мечем повбивали ізрайлитяни”. – Ісуса Навина 10:11
17 Потім остаток царів північного Канаану
утворили союз знищити Йозуя і його армію. “І
рече Господь Йозейові: Не лякайся їх: Завтра о
сій добі всі вони лежатимуть перед синами Ізраїля, коням же їх поперерізуй жили а колесниці їх
попали огнем. От і напав їх Ісус з усією боєвою
потугою своєю несподівано на Мером водах, та й
кинувсь на них. І подав їх Господь в руки ізраїльтян, і били вони їх і гнали їх до Сидону великого і до Мисрефот–Маїму і до Мицфи–долини
на схід сонця, і перебили їх так, що не втік ніхто”.
– Ісуса Навина 11:6–8
18 Злучений ворог постановив знищити ізраїльтян, як це релігіоністи і їх союзники тепер
вчинили заговір знищити Божих людей на землі
по тій причині, що Божі посвячені люди непохитно і беззастережно проголошують царство
Боже під Христом. Написано є відносно того злученого ворога, що виступив проти ізраїльтян, і
котрі то слова відносяться до Божих людей: “Не
було ні одного міста, щоб мирно піддалось ізрайлитянам, окрім Гевіїв, осадників габаонських:
всі завоювали вони оружньою силою; було бо се
від Господа, що закаменив серця їх так, щоб
вони одважувались на війну з Ізраїлем, щоб
розпростирано на них проклін без милосердя і
викоренювано їх, як заповідав Господь Мойсейові”. – Ісуса Навина 11:19,20
19 Записка тієї битви була зроблена особливо
для потіхи і заохочення Божих людей тепер на
землі. Там Йозей представляв Ісуса Христа, а ті
ізраїльтяни, котрі слідували за ним і були послушні його розказу, представляли тих, що нині
покладаються на Єгову і Христа, і котрі щиро і
вірно слідують за Ісусом Христом і радісно сповняють Його прикази. Ті, що дійсно люблять Єгову і Його царя і царство, тепер не будуть боятися
ворога, але будуть одважно ступати в послушенстві до Господнього розказу.
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20 Здається, що одна з найбільших трудностей
для Божих завітуючих людей є брак віри в Єгову.
Головно це є показано в досвідченнях ізраїльтян.
Коли ж вони відступали від Господа і звертали
до релігії, тоді приходили на них терпіння. Коли
вони каялись і взивали до Бога, Він указував
ласку до них, воював за них і визволяв їх. Цар
мезопотамії через кільканадцять років гнобив
ізраїльтян з дозволу Єгови, тому що ізраїльтяни
звернули до диявольської релігії. Тоді вони каялися і взивали до Єгови, і Єгова в милосердю і
задля свого імені вислуховував їх благання і посилав їм визволителя. Єгова воював за Ізраїля і
давав їм побіду, уживаючи Отониїла і Аода яко
свої вибрані знаряддя до виконання своєї волі. –
Суддів 3:7–31
21 Опісля Явину, царю канаанійському, і його
гетьману Сизарі було дозволено гнобити ізраїльтян, тому що ті люди сталися невірними Богу і
звернули до диявольської релігії. Знову ізраїльтяни каялися і взивали до Єгови, котрий вислухав їх і ужив пророчицю Дебору і Барака, щоб
кермувати битвою проти ворога, в котрій Єгова
воював, повалив та знищив ворога в першій битві на Мегідо. (Суддів 4:1–24) В тій битві Єгова
ужив зорів небесних і швидких вод потоку Кисон, щоб знищити ворога. (Суддів 5:1,19–21) То
був взірець прояву безграничної сили Єгови
предсказуючи, що Він вчинить своїм ворогам в
остаточній битві Армагедону, а запис цього є
зроблений в тій цілі, щоб віра завітуючих людей
Божих могла бути сильною. Уповаючи цілком
на Господа і продовжуючи виконувати їх задачу
взглядом Бога без страху до сотворінь, вони
отримають охорону Єгови і матимуть часть з
Господом в побіді. – Псальма 83:8–10
22 Знову віра ізраїльтян ослабла і вони повернулись до диявольської релігії, і Бог передав їх в
руки мадияніїв на сім років. Знову ізраїльтяни
каялися і взивали до Бога, і Бог згадав їм, що Він
був їх визволителем, однак тим ізраїльтянам
забракло віри. До ізраїльтян Він сказав: “І говорив до вас: Я Господь, Бог ваш, не вшановуйте
богів аморійських, що в їх землі ви живете; та ви
не слухали голосу мого”. (Суддів 6:10) Тоді Єгова
підняв Гедеона, котрий на розказ Господа попровадив вірних ізраїльтян проти ворога і вщент
розгромив і знищив його. (Суддів 6:1–40; 7:1–25;
8:1–35) Там був зроблений ще інший пророчий
образ того, що Бог вчинить задля своїх вірних
слуг в битві Армагедон. – Псальма 83:11,12; Ісаії
10:26; Єремії 1:19
23 Ізраїльтяни стали слабкі у вірі, знову відпали до диявольської релігії, і Єгова передав їх в
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руки филистіїв на сорок років. Той пригноблений народ заквилив до Бога. Тоді Бог підняв
Самсона і ужив його, щоб зломити силу филистіїв і визволити ізраїльтян. То був ще інший доказ Божого милосердя і безграничної сили ужитої на користь тих, що служать Йому вірно.
– Суддів 13–16
24 Бог помазав пастушка, хлопця Давида, бути
царем над Ізраїлем. Давид бачив, як велетень
Голіят залякував ізраїльтян в бездіяльність і робив виклик Всемогучому Богу. Давидова ревність збудила його до гарячого запалу і, уповаючи цілком на силу Всемогучого Бога, він одважно вступив в бій з велетнем, вбив його і привів филистіїв до утечи. Це є взірець того, як
Христос, Більший Давид, вчинить ворогові, котрий переслідує тепер Божих завітуючих людей.
(1 Самуїла, голови 17 і 18) Давид показав віру Божих людей, котру вони мусять тепер мати і показати. Коли Давид був настановлений як цар
Ізраїля, филистії старалися знищити його. Два
рази ворог об’єднувався в битві проти Давида,
на горі Перазим і в Габаоні, і Давид цілком розгромив ворога. (1 Паралипоменон 14:8–17) Це був
Бог, що осягнув побіду для свого вірного слуги
Давида, і це є Божа запевнена обітниця, що в Армагедоні Він знов воюватиме за своїх людей, як
це Він воював за них на горі Перазим і в Габаоні.
(Ісаії 21:28) Давид був типом на Христа, Божого
Помазаника, котрий цілковито знищить ворога
в Армагедоні.
25 Пізніше інший пророчий образ був зроблений і записаний, показуючи охорону Єгови і визволення Його вірних слуг. Люди Моабу, Аммону
і горяни з Сеїру сформували змову знищити Божих завітуючих людей, і в їх змаганнях доконати
тієї змови вирушили на Єрусалим. Йосафат на
чолі Божих завітуючих людей отримав поучення
від Господа, що він мусів чинити. Ворог значно
переважав чисельністю ізраїльтян і був вповні
вооружений до війни. Бог запевнив Йосафата, ізраїльтян і інших з ним, що вони не мали причини боятися ворога, бо битва є Божа; що задача
ізраїльтян була одважно виступити і стрінути
ворога, співаючи хвалення Єгові. Тоді Бог воював за них, і ворог був цілковито знищений; і це
був інший взірець Божої безграничної сили ужитої на користь тих, що люблять Бога і є послушні
Йому. Таким чином Єгова знову предсказав те,
що прийде в битві Армагедон на користь Його
людей. Чи ви віруєте цьому? Тоді поводьтеся
згідно із цим. – 2 Паралипоменон 20:1–19
26 Ассирійський цар Сеннахерим виступив
проти Єрусалиму, залякуючи ізраїльтян і роблячи виклик Всемогучому Богу. Таким чином
він зображував злучених противників Божого

8

ВАРТОВА БАШТА

царства, які тепер на зневагу Всемогучого Бога і
Христа, Його царя, виступають знищити свідків
Єгови. Езекія, цар Ізраїля, молився до Єгови о
охорону і визволення, і у відповідь на ту молитву
Єгова сказав: “Тим Господь ось так говорить
про царя ассирійського: Не ввійти йому в сей город, і стріли туди не пустить, не приступить до
його під щитом, і не насипле кругом його валу …
Город цей я боронити буду, щоб його спасати –
задля себе й слуги мого Давида. І вийшов ангел
Господень та й убив у таборі ассирійському сто
вісімдесять і п’ять тисяч чоловіка, й як повставали рано вранці; аж се самі мертві тіла”. (Ісаії
37:33–36) Це є дальший доказ того, що Єгова визволить своїх вірних завітуючих людей і повністю
знищить ворога. То було пробою віри Езекиї і інших ізраїльтян, і Бог нагородив їх віру. Подібна
проба прийшла на Божих людей тепер на землі.
27 Невірні ізраїльтяни знову звернули до диявольської релігії і були передані в полон. Пізніше
Бог випровадив вірний останок з полону в місце,
де Він назначив для них і дав їм успіх. Тоді лукаві сили Гога з землі Магог зібралися разом
знищити вірних ізраїльтян. Тут знову Єгова подав образ сил лукавих ангелів, невидимих для
людських очей, але котрі володіють над землею
разом з їх релігійними союзниками на землі, а головно з римо–католицькою гєрархією, фашистами і їх божевільними радикалами, котрі сформували змову і виступили, щоб знищити слуг Божих тепер на землі, тобто останка і тих, що становитимуть велику громаду. Ці завітуючі люди
Божі тепер повертають на їх властиве місце як
слуги Всевишнього і Його царя. Злучений ворог
є смертельно наладований на знищення слуг
Господа. В пророчому образі Єгова виправляв
злученим ворогом і дозволив йому виступити
проти своїх людей. Це був образ “останніх днів”,
часу великої небезпеки, часу, котрий тепер
прийшов. Єгова поразив ворога і знову поразить
його. Чи завітуючі люди Єгови тепер на землі
боятимуться або будуть затривоженими з причини ворожого походу проти них? Те, що Єгова
сказав відносно Гога із землі Магог, тепер відноситься з більшою силою відносно теперішнього
ворога і Його людей, а іменно: “І двинеш проти
мого люду Ізраїля (Божих завітуючих людей тепер на землі), мов хуртовинна хмара, щоб окрити землю; в останні часи станеться воно, – й я
приведу тебе на мою землю, щоб народи спізнали
мене, як покажу мою святость на тобі, Годже, перед їх очима. Так говорить Господь Бог: Хіба ж
се не ти, що про него говорив я вже давно через
слуг моїх, пророків ізрайлевих, що в ті часи пророкували, що приведу тебе на мою землю? І буде
того часу, як наступить Гог на ізрайлеву землю,
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говорить Господь Бог, запалає гнів мій аж до лютості. В ревності моїй, в палаючій досаді моїй
сказав я: Напевно, того часу настане велике потрясеннє в землі ізрайлевій”. “І викличу меча по
всіх горах моїх, говорить Господь Бог: Кожного
меч обернеться на брата його. І буду судитись із
ним моровою пошестю і кроворозливом, і пролию на него й на ватаги його, та на безліч народів, потопний дощ і кам’яний град, огонь і сірку;
І явлю себе великим і святим, і дам себе пізнати
в очах многих народів і взнають, що я – Господь”. – Езекиїла 38:16–19, 21–23
28 Єгова є Всемогучий Бог всякої сили, і Він покаже свою силу на користь тих, що є посвячені
Йому; отже вони не потребують боятися: “Бо ж
очі Господні обіймають усю землю, щоб піддержувати тих, що їх серце цілковито Йому віддане”. – 2 Паралипоменон 16:9
29 Три вірних жиди: Седрах, Мисах та Авденаго, знаходилися під владою Навуходонозора.
За те, що вони відмовилися піддатися сатанській
релігії, рішивши оставатися вірними і правдивими Всевишньому Богу, цар Навуходонозор велів вкинути їх в розпалену огнем піч. Полум’я не
обпалило їх, тому що вони були схоронені Господом; однак те полум’я знищило тих людей, що
вкидали їх в огонь. Задля їх віри і вірності Господь Бог охоронив і визволив їх. Інший вірний
жид Даниїл був виданий цареві тими людьми,
котрі шукали його знищення. Без страху до ворога і уповаючи цілком на Бога, Даниїл відмовився піддатися їх впливу і практикувати диявольську релігію. З причини його вірності до
Бога цар повелів вкинути його в яму левів; однак Божа безгранична сила була ужита на користь Його слуги Даниїла, і дикі звірі не доторкнулися його, але знищили тих, котрі сформували
заговір проти вірного слуги Єгови. Повисші
деякі приклади, котрі Господь велів записати, є
дальшим запевненням для Його людей тепер на
землі.
ЙОГО ІМ’Я
30 Чому Єгова так часто указував свою ласку
до віроломних ізраїльтян і так часто навертав їх
до себе, воював за них і визволяв їх від ворога?
Це Єгова чинив задля свого власного імені. (Ісаії
43:25; 48:9–11; Езекиїла 20:8,9) “Тим же то скажи
домові ізрайлевому: Так говорить Господь Бог:
Не задля вас я це вчиню, доме Ізраїля, а задля
святого імені мого, що ви знеславили перед тими
народами, куди поприходили”.” (Езекиїла 36:22)
Від часу бунту Сатани аж до тепер велике ім’я
Єгови є найважливішим питанням, а Його замір
є вповні оправдати своє ім’я. Чому Єгова Бог так
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часто воював за Ізраїля і визволяв його? Задля
свого власного імені. Бог Єгова докаже всім творивам і змусить усіх признати, що Він є Всемогучий, котрого ім’я є Єгова. Він замірив це, і Він
виконає.
31 Чому Єгова порушив вчинити так много
пророчих образів в старинних часах, записав їх і
схоронив в своїм слові? Відповідь є записана:
“Скільки бо перше написане, нам на науку написано, щоб через терпіннє та утішеннє (з) Писання мали надію”. (Римлян 15:4) Бог вибрав з
народів “людей для свого ім’я”, і Його час прийшов, коли ті люди таким чином вибрані повинні
нести свідоцтво про Його ім’я. (Ісаії 43:9–12)
Єгова ласкаво постарався о поміч та заохочення
своїх людей, котрі затримають свою невинність
до Нього, і це Він чинить, щоб вони не мали причини стати знеохоченими і боязкими. Це є час
для сміливості в Господі, час бути дуже мужніми.
Бог відкриває своїм людям значіння своїх пророцтв давно записаних. Час для Його побіди і
оправдання прийшов. Сион, котрого Ісус Христос є керівником і головою Божих помазаників,
є “зіницею Його ока”, і ніхто не може без кари
завдати шкоди Божим помазаникам. (5 Мойсея
32:10; Захарії 2:8; Псальма 105:15) Божий час
прийшов на вивисшення Його ім’я, а Сион є знарядом для несення свідоцтва про Його ім’я. Тим
то Єгова каже: “Не вмовкну я ради Сиона, не
втихну задля Єрусалиму, аж докіль, як світло,
заблисне справедливість його, а спасеннє його –
як горючий сьвітильник. І побачать народи
справедливість твою й усі царі – славу твою, і дадуть тобі нове ім’я, яке уста Господні наречуть”.
– Ісаії 62:1,2
32 Ті, що становитимуть велику громаду, названі тепер “Йонадабами”, знаходяться під охороною Сиона і співтоваришать з ним (2 Цар. 10:1523), і Бог заявив, що таким вірним одиницям Він
дасть охорону. Як Єгова вживав своєї сили на
користь своїх завітуючих людей в давнину, так
тепер в цих останніх днях Він ужиє своєї сили на
користь своїх помазанників і тих, що шукають
охорони в Його організації під Христом. В руки
Ісуса Христа Бог поручив всю силу і велів йому
вживати тієї сили на користь тих, що люблять і
вірно служать Йому. Чи ви вірите, що Ісус Христос є Оправдателем Єгового ім’я, і що день оправдання прийшов? Чи вірите, що боротьба в
минувших часах, де Бог показував свою силу для
своїх завітуючих людей, була образом того, що
прийшло тепер, і що прийде пізніше? Тоді, якщо
так, то “По вірі вашій нехай станеться вам”.
(Маттея 9:29) Нехай ваші очі вирозуміння, будучи тепер отворені Господом Ісусом, будуть
звернені цілком на Господа, і знайте, що Він ви
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конає замір Єгови. Отже, це є нашим привілеєм
і задачею стояти сильно і не боятись сотворіння.
Битва не є наша, а Єгови.
ПОБІДА
33 Єгова послав Єремію пророкувати проти
Єрусалиму відносно небезпеки, що наближається на нього. Єремія представляв помазаників
Єгови тепер на землі. Подібно Єгова тепер висилає своїх помазаних свідків проголошувати
“християнству” про наближення небезпеки для
нього. Слова, котрі Єгова виповів до Єремії, відносяться з більшою силою до свідків Єгови тепер
на землі. Сам в собі Єремія не мав сили, як і зазначено; однак, будучи заохочений Господом, він
мав повну віру і довір’я до Єгови. Так і свідки
Єгови тепер на землі не є сильні самі в собі, але
Господь є їх силою і піснею. До “християнства”,
котре сталось крайньо перелюбне, горде й богохульне, і котрого релігійні вожді вдають, що
представляють Бога і Христа, та в дійсності цілком покинули Єгову і “кадили” Дияволу, Господні слова є тепер відповідними, а іменно: “І
виявлю над ними суд мій за всі ледарства їх, за
те, що покинули мене й приносили жертви богам
іншим та припадали ниць перед роботою рук
своїх”. (Єремії 1:16) Люди світа цього домагаються, щоб не звертати уваги публічно на недоліки інших. Висунутий ними аргумент звичайно
є от цей: “Нам треба жити в мирі і не говорити
про неприємності”. Ті, що є послушні Богу Єгові,
не можуть слідувати цьому правилу, тому що
Єгова тепер каже до своїх свідків: “Оце ж підпережи бедра твої, рушай і говори до них усе, що
накажу тобі; не страхайся перед ними, щоб я не
покарав тебе в очах у них”. (Єремії 1:17) В послушенстві до цього приказу свідки Єгови мусять
іти і говорити правду. Це не є їх вість, а Божа,
котра по Його приказу мусить бути доручувана.
34 Боже “незвичайне діло” мусить тепер виконуватись аж до його завершення, і ті, що зробили
угоду виконувати Його волю, опісля занедбають
або відмовляться виконувати їх назначену часть
в Його “незвичайнім ділі”, не можуть мати Єгового признання і благословенства. (Ісаії 28:21)
Бути занятим в праці свідоцтва або в “незвичайнім ділі” з конечности стягає зневагу на всіх, що
вірно виконують їх задачу, і така зневага є привілеєм терпіти з Христом. (Филипян 1:29) Замість ухилятися від цієї задачі, вірні тепер
вельми радуються, що їм дозволено мати часть в
терпіннях Христа. “Тепер радуюсь у страданнях
моїх за вас, і доповняю недостаток горювання
Христового у тілі моїм (смертному) за тіло Його,
котре єсть церква”. – Колосян 1:24
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35 Ті, що мають і уживають їх повної віри і довір’я в Єгову і Ісуса Христа, не боятимуться жодного сотворіння, але сміло проголошуватимуть
вість, як це їм приказано. Останок в товаристві
з їх співтоваришами знають, що вони мусять
виступити на зустріч ворогу. Божі люди не можуть дальше стояти в обороні, але мусять енергійно виступити і бути відважними у виконанню
їх задачі, бо вони знають, що Єгова і Христос
підтримують їх. До них Єгова тепер каже: “Се
вчинив я тебе днесь неначе утвердженим замком
(організацією) і залізним стовпом та мідяною стіною (непоборимою, стійкою твердинею) на всю
отту землю, проти царів (політичних диктаторських володарів) юдейських (які вдають що
славлять Бога, маючи вигляд благочестя, та цілком відмовляючись Його сили), проти князів їх
(комерційних крамарів, які попирають диктаторів), проти священників (релігійних проводарів,
котрі показують свої пишні одежі, щоб могли
отримувати похвали людей і вивисшити себе
проти Бога і Його царства) і проти народу (котрий підтримує і дає своє підданство тоталітарнорелігійно–фашистській злуці, що є проти Бога)
землі сієї”. (Єремії 1:18) Ці чинники є не лише
проти свідків Єгови, але вони ділають супроти
Єгови.
36 День Армагедону вже близько. Злучений ворог зібрався разом і вирушив, щоб привести в
дію свій лукавий заговір. Оце фашистські диктатори тепер ідуть верхи в поході разом з їх комерційними, воєнними магнатами, котрі виготовляють військове спорядження і зброю, і торгують
людською кров’ю. Римо–католицька гієрархія,
що гордо носиться в її поведенню, їде на хребті
тієї злуки, і становить часть тієї лукавої анти–
Божої товпи. Чи той союз виповіджає мир до Божих людей, котрі є послушні і слідують за “Князем Миру”? Ні, не до них! Наші натуральні очі
бачать лише війська і сили людей, однак вірою
в слово Боже ми бачимо, що з’єднані разом з фашистсько–релігійно–безбожним чинником є сили лукавих ангелів, і та вся лукава армія знаходиться під цілковитим розказом самого Диявола, і всі постановили володіти, а ні, то руйнувати. Армія ворога вселяє жах в серця людей, що
не мають повної віри і довір’я в Господа; та вірний останок і їх співтовариші не бояться. Відносно тієї лукавої орди Єгова говорить, і до своїх
вірних людей на землі Він каже: “Вони будуть
воювати проти тебе”. Отже ми є вповні остережені, що володіючі сили “християнства”, котрі є
позатипічним Єрусалимом, злобно воюють проти тих, що вірно служать Богу Єгові і Його царю.
Чи хтось з вірних Божих слуг тепер боятиметься
та чи буде збентежений? Ні! Тому що Єгова каже
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до маленької горстки своїх вірних слуг:
“НЕ ПОДУЖАЮТЬ ТЕБЕ”
37 Як це є можливим для невеличкої горстки
свідків протистояти натиску тієї лукавої орди
виступаючої проти них? Всевишній, звертаючись до своїх вірних слуг, відповідає: “Я бо з тобою, говорить Господь, щоб рятувати тебе”. Не
бійтесь виду і сили ворога; і для заохочення подивіться з іншої сторони образа. Ті, що тепер
люблять і служать Єгові, вірять в Його слово і
слідують Його інструкціям яко їх безпечним
провідником. Для них пророцтва стають тепер
ясними, і вірою вони бачать небесні сили прославлених ангелів, які під приказом Ісуса Христа
марширують до битви Армагедон, і вони знають,
що ті невидимі війська дістануть побіду. Господь
дає визволення цій маленькій громаді своїх вірних свідків на землі, і для їх заохочення є ця вістка: “(Ворог) не подужає тебе, Я бо з тобою, говорить Господь, щоб рятувати тебе”. Йоан, як зазначує книга Одкриття, мав видіння наближення
остаточної боротьби. Тут Йоан представляв помазаного останка тепер на землі, а видіння, яке
він мав, є видінням Єгового останка і також їх
“співтоваришів”, і відносно чого є написано: “І
бачив я відчинене небо, і ось, кінь білий, а що сидів на ньому, Того зовуть Вірним і Правдивим, а
судить Він і воює по правді. Очі ж у Нього, як
огняна поломінь, а на голові Його много корон,
а мав Він ім’я написане, котрого ніхто не знав,
як тільки Він сам. А з’одягнений Він в одежу,
закрашену кров’ю, а ім’я Його зоветься: Слово
Боже. А війська, що на небі, йшли слідом за Ним
на білих конях, з’одягнені у виссон білий і чистий. А з уст Його виходить меч гострий, щоб ним
побити поган; а сам Він пастиме їх жезлом желізним; і сам товче винотоку вина лютости і гніва
Бога Вседержителя. А на одежі в Нього, і на поясниці в Нього ім’я написане: ЦАР ЦАРІВ, І
ПАН ПАНІВ”. – Одкриття 19:11–16
38 Ісус Христос є головою Сиону, навкруги котрого Єгова збудував неприступний вал, і до того
місця безпеченства Бог через Христа збирає вірних помазанників. Люди на землі, що є доброї
волі до Бога і Його царства, чують вість царства,
довідуються про ласкаву провізію Єгови, поспішають до того оборонного міста, щоб вони могли
мати цілковиту охорону аж поки не мине буря
Армагедону. Поза тим укріпленим містом або організацією немає охорони для нікого, і Божий
оголошений замір є знищити всіх, що знаходяться поза ним.
39 Ті, що думають уникнути жахів і знищення в
Армагедоні через те, що займуть нейтральне
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місце та залишаючись бездіяльними, вельми
ошукують себе. Дальше, ті, що шукають охорони
і безпеченства в Господній організації, не можуть чекати аж Армагедон зачнеться і тоді шукати тієї охорони. Та велика битва є часом найбільшого горя на землі, і Господь назвав її як час
зими. Ісус дає таку то осторогу: “Моліться ж,
щоб не довелось вам утікати зимою (період
часу)”. – Маттея 24:20
40 Протягом періоду многих століть Єгова мав
до діла з своїм типічним завітуючим народом,
воював за них і визволяв їх. Вони воювали задля
Його власного імені, тому що Єгова дав їм своє
слово, що Він буде мати народ для свого імені,
який докаже свою невинність до Нього. Тепер
прийшов кінець сатанського правління і час на
цілковите оправдання Єгового ім’я. Це є час остаточного врегулювання, коли питання всевишності повинно бути навіки рішене. Бог дав своє
слово, що Він покаже свою силу на користь тих,
що мають повну посвяту до Нього в цей день.
Однак та обітниця не поширюється на жодного з
Його ворогів, ані на тих, що залишаються бездіяльними і байдужими до Бога і Його “діла незвичайного”. Кожен мусить зайняти позицію за Господом. Це є день, коли царство під Христом переможе, і коли Господь покриє себе славною побідою, і тепер до всіх відносяться слова Ісуса, а
іменно: “Хто не зо мною, той проти мене”. (Маттея 12:30) Ті, що шукають прибіжища, тепер мусять одважно стати на стороні Господа, вповні і
цілковито уповати на Нього, бо лише на Нього
мусять люди надіятися. – Маттея 12:21
41 Єремія не провадив особистої боротьби з
людьми Ізраїля. Він був посланий яко Божий
післанець проголосити присуд Єгови, щоб люди
могли знати замір Єгови. Подібно сьогодні свідки Єгови в сповненню пророчого образу зробленого через Єремію не воюють проти людей на
землі, але є післані як післанці Єгови, щоби проголосити людям Божі присуди раніше написані і
повідомити їх після Божого слова який буде наслідок; і це вони роблять з ціллю, щоб люди доброї волі до Бога могли бути повідомлені і утекти
до місця безпеченства. Слова Єгови дані Єремії
тепер з більшою силою відносяться до свідків
Єгови, а іменно: “І виявлю над ними суд мій за
всі ледарства їх, за те, що покинули мене й приносили жертви богам іншим та припадали ниць
перед роботою рук своїх”. В кожній річі описаній
цими словами Господа “християнство” є винувате, і протилежний присуд Єгови є написаний
проти “християнства”, а головно релігійного
чинника провадженого римо–католицькою гієрархією. Та релігійна гієрархія фальшиво і богохульно заявляє, що представляє Бога на землі.
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Вона тримає Біблію далеко від людей і таким чином тримає людей в загальній несвідомості відносно заміру Єгови і Його люблячої доброти, так
само як і Його суворості проти тих, що є непослушні Йому. Присуд написаний проти римо–католицької гієрархії і подібних релігіоністів означає їх цілковиту загибель, бо про це є зазначено
в слідуючому: “І зроблю суд мірою, а справедливість – вагою , і, наче градом, спустошене буде
втечище льжи, й води затоплять місце вашого
сховку. І так ваші змовини з смертю розірвуться, і ваша рядна з пеклом не встоїть, і як
прийде побиваючий бич, то й вас погубить”. –
Ісаії 28:17
42 До них і їх союзників Єгова каже: “Ридайте,
пастирі, голосіте й посипайте голови порохом,
ви значнійші в отарі, прийшла бо ваша година,
щоб вас поколено й порозпуджувано, й попадаєте як дорога посудина. І не буде втечище пастирям ані притулку передним ув отарі”. – Єремії
25:34,35
43 Ті, що знаходяться тепер в угоді з Єговою,
мусять пам’ятати це: Що є ще много людей триманих в неволі релігійними інституціями, які є
щирими і бажають справедливості. Їх муситься
остерегти і повідомити, і Господь положив цю задачу на своїх свідків і їх співтоваришів давати
осторогу. Ті, що люблять Бога, Його царя і
царство, чинитимуть точно згідно приказу. Вони
не будуть боязливими, але противно, будуть
безстрашні і матимуть одвагу в цей день суду,
повідомляючи про замір Єгови. – 1 Йоана 4:17,18
44 Сила Бога Єгови є необмежена. Він поручив
в руки Ісуса Христа власть виконати Його присуд. Ворог не може успішно спротивитись Господу. Чи ви вірите, що це є правда? Якщо так,
тоді не може бути вимівки, щоби вагатися або
бути бездіяльним в службі несення свідоцтва про
ім’я і замір Всевишнього.
45 Тепер боятися ворога означає впасти в сіти
Диявола. (Приповісті 29:25) Цілком уповати на
Господа і доказати те уповання через повне послушенство означає визволення і спасення. Тепер
нема середнього грунту для свідків Єгови і Господніх “інших овець”, їх співтоваришів. До таких Господь каже: “По вірі вашій нехай станеться вам”. Через минувші століття Єгова давав нагоду людям доказати їх віру і невинність
до Нього. Тепер є представлена найбільша зі всіх
нагода, і всі, що отримають благословенства
життя з Його ласкавої руки, мусять вхопитися за
цю нагоду і виконувати її радісно.
46 Господь є захистом і щитом для своїх людей.
Отже ми мусимо заключити, що Він провадить
всіма тими, що люблять і служать Йому, і що
таке провідництво включає поданий Ним річ-
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ний текст на 1939 рік, і що Господь тепер каже до
своїх людей відносно боротьби ворога проти них:
“Та не подужають тебе”. Ворог не може успішно
боротись проти Бога і людей, котрих Бог вибрав
для себе, і котрі є благословенні Його охороною. До
вірних послідувателів Ісуса Христа, котрі тепер
несуть свідоцтво для імені Єгови і Його царства,
Він каже: “Нема над Бога ізраїлевого, що несеться
на небесах тобі на поміч,
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і в славі своїй на облаках. Твоя пристань Бог предвічний, і ти на руках його вічних; і він жене ворогів твоїх перед тобою і рече: Нищ їх!” – 5 Мойсея
33:26,27
47 Єгова і Його цар дістануть цілковиту побіду, і
ті, що затримають їх невинність до Господа, матимуть часть в тій побіді. Тим то, будьте одважні і
виступайте на зустріч ворогу; і так ступаючи, співаймо хвалення Всевишньому.

ПОЛОН

З

а те, що Йов затримав свою невинність до
Бога, Єгова “вернув Йовові втрату”, котру
спричинив Сатана. (Йова 42:10) Смерть є карою
за поламання Божого закону; а тому не можна
сказати, що смерть тримає когось в неволі. (Римлян 6:23) Ані жиди, ані хто–будь інший не є Божими полонянами з причини смерті. “Ввесь світ
у лихому (Сатані) лежить”. (1 Йоана 5:19, Ротердам) Отже, ввесь людський рід став полоненим
Сатаною і його організацією; і лише ті, що цілковито посвятилися Всевишньому Богу і Його
царю, Ісусу Христу, утекли, і для того, щоби
отримувати дальше ласку Єгови, вони мусять
надалі затримувати їх невинність до Єгови.
Содом, Самарія і Єрусалим були невільниками
диявольської організації, і яко такі, всі потерпіли смерть. Всемогучий Бог знищить сатанську
організацію, та за малим винятком поверне назад з полону людей з тих народів. “Та я відкличу
полон їх, заверну полонених потомків Содоми й
дочок її, та полонених Самарії й дочок її, а з ними
й твоїх полонених”. (Езекиїла 16:53) Ці Пписання показують, що полон означає не смерть, а
поневолення до Сатани і його організації. Через
свого пророка Єгова каже: “У дальші ж часи поприводжу назад полонян–Еламіїв”. (Єремії
49:39) Релігійні системи, які фальшиво називають себе “християнами”, є подібні до “нерозумних женщин, отягчених гріхами, що водяться
всякими похотьми” в полоні Сатани і його організації. (2 Тимотея 3:6) Такі є “вловлені (Сатаною, Дияволом) від нього у його волю”. – 2 Тимотея 2:26
Десять поколінь Ізраїля під Самарією пішли в
полон до Ассирії, але це був лише видимий доказ,
що покинувши типічну організацію Єгови, вони
пішли в полон до сатанської організації, як у моральному відношенні, так і релігійному, і тоді
дійсно сталися полонянами Ассирії. Слова
Єгови виповіджені через Його пророка “та я відкличу полон їх” не відносяться до повернення ізраїльтян з Вавилону після наказу Кира, тому що
Содом не був повернений в тому часі. Повер-

нення всіх мусить взяти місце в тому самому часі
після святого Писання. Сьогодні всі содомляни є
мертвими полонянами Сатани. Так і невірні ізраїльтяни є мертвими полонянами Сатани. Всі
ці полоняни мусять бути приведені назад або повернені “в послідні дні”. (Єремії 49:39) Це може
взяти місце по тім, як сатанська організація буде
знищена, а Сатана буде зв’язаний, і Божественний мандат щодо “наповнення землі” тими, що
пережиють Армагедон, буде виконаний.
Приведення полонян назад означатиме відокрити їх уми до правди: “Щоб ти несла сором твій
і стидилась усього того, що коїла, й потішила їх”.
(Езекиїла 16:54) Ізраїль мав тоді понести сором,
та не перед Содомом через вимірювання та прирівнювання себе до самих себе, бо це не є властивим, і Бог не позволяв на це. (2 Коринтян 10:12)
Вони несли їх сором перед Єговою, великим Суддею, завдяки світлу, котре обнажило і точно визначило глибину всіх гріхів і беззаконня і осудило їх. “Усе ж обвинувачене від світла виявляється, все бо виявлене єсть світло”. (Ефесян 5:13)
“В день (світла), коли судитиме Бог тайни людські, по благовістю моєму, через Ісуса Христа”.
(Римлян 2:16) “(Він) висвітить сховане в темряві
і виявить думки сердець”. (1 Коринтян 4:5) Ізраїльтяни були осоромлені за свої беззаконня перед Єговою, і “християнство” також понесе свій
сором. Сором як Ізраїля, так і “християнства”, є
далеко більшим, чим Содоми і Самарії.Також
слово Боже не має на увазі, що жиди будуть приведені назад до краю Палестини. Пророк каже:
“І сестри твої, Содома з дочками своїми, вернуться до свого першого стану, а в кінці й ти та
й дочки твої вернетесь до вашого першого
стану”. (Езекиїла 16:55) Слово “стан” не з’являється в староєврейській мові. Лісар поясняє цей
текст: “Повернуться до свого першого положення (становища)”. Сатана затягнув їх в знищення і запровадив в неволю, і повернення їх з
неволі означало повернути їх до стану усвідомленого життя, звільнення з сатанської організації,
котра опісля буде знищена. Так стоїть справа, а
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не те, що вони будуть приведені назад до Палестини чи Сполучених Штатів. Жиди робили багато гірше, чим люди Содоми; а “християнство”
поступало багато гірше чим жиди; і все таки
люди католицької і протестантської релігійних
організацій будуть випроваджені з гробів разом
з людьми всіх інших релігій, і всім буде дане
знання правди з ціллю суду. З огляду на факт, що
Ісус Христос з ласки Божої скуштував смерті за
кожного чоловіка, це є воля Божа, що такі повинні бути спершу приведені до пізнання правди. – Жидів 2:9
Свідоцтво Писань надто попирають заключення, що ціль повернення їх з полону є для суду.
(Йоана 5:29; 2 Тимотея 4:1) На тім суді жиди будуть переживати багато тяжчі часи від людей
Содоми, а народи “християнства” переживатимуть багато тяжчі часи від жидів або содомлян.
Це є доказано словами Ісуса: “Тільки ж глаголю
вам: Одрадніше буде Тирові та Сидонові судного
дня, ніж вам. І ти, Капернауме, що піднявся аж
під небо, провалишся в саме пекло; бо коли б чудеса, що сталися в тобі, сталися в Содомі, зостався б він аж і досі. Тим то глаголю вам: Що одрадніше буде землі содомській судного дня, ніж
тобі”. (Маттея 11:22–24) У воскресінню люди з
“християнства”, котрі повмирали як полоняни
в сатанській організації, будуть віднайдені і пробуджені зі смерті, коли організація Сатани стане
затрачена, і тоді не буде вже більше нагоди для
духовного перелюбу. (Езекиїла 16:58,59) В повноті світла правди вони будуть осоромлені окрім
тих, що були добровільно лукаві, і котрі вже
більше не повернуть до життя.
Погани, такі як Содом, мусять повернутись,
якщо взагалі повернуться, для того, щоби довідатися, що ім’я Боже було оправдане. Всі тоді мусять дістати нагоду знати і бути послушними за

13

кону Божому. Тоді всі мусять побачити, що вони
не заслуговують на вічне життя, але що Бог постарався о средство щодо вічного життя дане з
причини Його великої любові і задля Його власного імені. “Тим же то скажи домові ізрайлевому: Так говорить Господь Бог: Не задля вас я
се вчиню, доме Ізраїля, а задля святого імені
мого, що ви знеславили перед тими народами,
куди поприходили”. – Езекиїла 36:22, Йоана 3:16
“Християнство” є найбільш гіпокритичним за
всі організації. “Так бо говорить Господь Бог:
Вчиню з тобою так, як ти чинила, зневаживши
присягу й зірвавши вмову зо мною”. (Езекиїла16:59) Воно назвало себе ім’ям Божим, заявляючи, що є в угоді з Ним і є послідувателем Ісуса
Христа. Його духовенство виконує службу коронації всіх царів; його володарі присягають клятвою на державний пост через підношення руки
на Біблію; називало духовенство “Божими слугами”; і заявляло, що “вищі власті … поставлені
Богом” це є володарі, що контролюють і володіють народами “християнства”; а його духовенство і князі стада роблять наголос на “факт”,
що ці володарі “християнства” володіють Божественним правом. Перед лицем всього цього
зовнішнього вигляду “християнство” зневажило
своєю клятвою, заперечило Бога і Його слово і
заперечило кров Христа, яка викупила життя
людське, і взяло напрям під провідництвом Диявола, щоб стягнути найбільшу зневагу на ім’я
Бога Єгови так, щоб всякий народ могло будь–
яким шляхом привести проти Його імені. Задля
цієї причини “християнство” стало гіпокритичним і деградувало, і є найбільш варте осуду за
всіх людей, які коли жили під сонцем, а тому після Божого оголошеного присуду підлягатиме
найбільш суворому покаранню зі всіх народів
або людей.

СВЯТИНЯ

Є

ГОВА заявляє, що Він не дасть своєї слави
нікому, крім Його “вибраного слуги” класу.
(Ісаії 42:1,8) Ніхто не бере цієї чести для себе; однак чоловік мусить спершу отримати поклик від
Єгови, прийняти і відповісти на той поклик і
тоді доказати вірність згідно виміру або вимогів
Єгови. Така одиниця не є помазана до царства,
як тільки вона стала народжена з духа. Це лише
після того, як вона доказала вірність до певної
точки, вона стала помазана і є зображена яко
входяча в храм, котрого Ісус Христос є Голова;
отже споріднення або позиція таким чином зображена є закрита для всіх інших.
Сталося це в 1930 році, що Єгова порушив
опублікувати у Вартовій Башті ясну точку зору

відносно способу в артикулі “Царський Дім
Єгови”, і від тоді останок побачив ясно як є “зачинена” пропозиція Божого царського дому.
(Вартова Башта, з 15 січня по 15 березня, 1930
року) Лише ті, що підкоряться правилам або вимірам, можуть увійти і бути зробленими його
членами.
На ці правди є зроблений натиск в пророчому
видінні відносно Його святині або храму, які дав
Єгова своєму пророку Езекиїлу. В тім видиві
Езекиїл, будучи проваджений ангелом, бачив
себе, який робить обхід головних підступів до
храмової споруди і його самого. Переходячи через зовнішній двір, а опісля внутрішній, Езекиїл
був приведений до східних воріт. “І привів (ан-
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гел) мене назад ід брамі знадвірній в святиню,
що повернена на схід сонця, й була вона зачинена”. (Езекиїла 44:1) Ця брама є вхідними воротами із зовнішньої сторони на зовнішній двір.
Брама, “що повернена на схід”, є єдиною, якою
слава Єгови входила в храм. Цю браму Езекиїл
бачив, що була зачинена. Сказати, що закриття
цієї брами мало би означати, як дехто заявляє,
що клас останка ніколи не вийде із храму, є хибним. Останок знаходиться тепер в храмі, однак
вірність мусить бути доказана аж до смерті і їх
цілковитої переміни на подобу Господа Ісуса
Христа, щоб перебувати там навіки.
З певністю, “тісна дорога до життя” (Маттея
7:14) буде закрита в Богом назначенім часі, але
“зачинена брама”, що бачив Езекиїл, здається,
що не відноситься до закриття тісної дороги до
життя. Радше це означає: Що по приході Господа
до храму привілей входу в царський дім Єгови
цілком залежить від Єгови, а не від сотворіння.
Єгова сказав Езекиїлу про причину закриття
цих зовнішніх воріт. “І промовив (Єгова) до
мене: Брама ся буде зачинена, й не відчиниться,
й ніяка людина не ввійде нею, бо (Єгова) Бог Ізраїля увійшов нею, й буде вона зачинена”. (Езекиїла 44:2) Про цю постанову Єгова заявляє
йому “що має ключ Давидів, (Його) котрий відчиняє, і ніхто не зачинить, і зачиняє, і ніхто не
відчинить”. (Одкриття 3:7) Єгова дає цю честь
тому, кому Він хоче. (Ісаії 42:8; Жидів 5:4–6) З
певністю, що ангели Господні стежать добре за
схороненням входу до храму і пильно переглядають кожного, хто є представлений до тих воріт.
В іншому місці є показано, під якими умовами,
коли, і для кого є одтворені східні внутрішні ворота. – Езекиїла 46:1–8,12
Святе Писання дає подостатком доказу, що Божим вірним пророкам Єгова дасть достойне місце бути “князями по цілій землі”. (Псальма
45:16) “Що ж до князя, то він, яко князь, сяде в
їй, щоб їсти хліб перед Єговою; входитиме дорогою воріт передвірних, та й виходитиме тією ж
дорогою”. (Езекиїла 44:3, А. П. В.) Ці вірні старинні мужі будуть звершеними людськими сотворіннями, коли воскреснуть і будуть представителями Господа на землі; великого “Князя
життя”. Ці люди мають “лучче воскресіння”,
чим інші люди, і таким чином входять в славу
Божу. Для попертя цього заключення Ісус сказав: “Як побачите Авраама, та Ісаака, та Якова
і всіх пророків у царстві Божому, себе ж вигнаних геть”. (Луки 13:28) “Почувши ж се один з
сидячих з Ним, каже Йому: Блажен хто їстиме
хліб у царстві Божім”. (Луки 14:15) Ці вірні мужі,
що будуть зроблені “князями по цілій землі”, сидячи у зовнішніх воротах храму, не полишені будуть слави Божої, яка спершу переходила ними.
“Входитиме (князь) дорогою воріт передвірних,
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та й виходитиме тією ж дорогою”. Однак ці князі
не входять до внутрішнього двору ані не переступають внутрішній поріг східних внутрішніх
воріт.
“Князь” не входить у “внутрішній двір”, котрий являється огородженою територією священників. Однак безпосередня близькість указує на
тісне споріднення, яке існуватиме між царським
священством і вірними пророками Божими, котрі будуть зроблені князями по всій землі. Слово
“князь” тут включає всіх цих князів. Їм дана
честь, в якій члени “великої громади” не матимуть части. Ці князі несуть цю честь лише тому,
що вони є земними представителями тих, котрим Єгова дає свою славу, а іменно, царське священство.
Тоді Езекиїла приведено у внутрішній двір дорогою брами північної. “Тоді привів мене дорогою брами північної навпроти храму: Аж се
слава (Єгови) сповнила дом (Єгови), і впав я на
лице моє”. (44:4) Оскільки східні ворота були зачинені Єговою, то Езекиїла було приведено від
східних воріт до північних, і увійшов він у внутрішній двір через північні ворота, якими користувались священики. Езекиїл бачив славу Єгови, що сповнила храм, і він впав, щоб поклонитися. Після цього він бачить Божу ріку життя,
води котрої витікали з храму. Він чує дальше
поучення Єгови, як показує запис до сорок шостої голови вісімнадцятого вірша. Після того, як
останок зрозумів справу “закритих воріт”, він
побачив славу Єгови в Його храмі в далеко більшій мірі, чим коли–будь перед тим. “(Єгова) є у
святому храмі своєму, на небесах престол
(Єгови); очі Його дивляться, повійки Його розглядають синів людських”. (Псальма 11:4) “А
Єгова – у храму свому святому; нехай вся земля
мовчить перед Ним!” – Аввакума 2:20, А. П. В.;
дивись також Езекиїла 10:3,4; Ісаії 6:1–5
Поучення дане Езекиїлу починається: “І промовив до мене (Єгова): Сину чоловічий! Прийми
до серця все, й дивись очима твоїми, та й слухай
ушама твоїми все, що я говорю тобі про всі встанови дому (Єгови) й про всі закони щодо його й
приймай до серця твого все про входи в храм і
про всі виходи з святині”. (Езекиїла 44:5) Суд зачався з дому Божого. (1 Петра 4:17) Езекиїлу сказано було завважати добре на те, що він бачить і
чує. “Ухо, що чує, й око, що бачить – одно й друге
сотворив Єгова”. (Приповісті 20:12, А. П. В.) Бог
ласкаво дарував чуйне вухо і видюче око своєму
вірному останку тепер на землі. Таким чином
Езекиїл займав позицію передаючого закон Божим людям подібно як це Мойсей об’явив Ізраїлю взірець скинії показаного йому на горі. (Жидів 8:5; 2 Мойсея 25:40) Ось так тепер є ужитий
Божий останок. Божі завітуючі люди мусять тепер звернути увагу на прикази Єгови і мусять
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пильнувати їх. Спосіб останка в службі Божій, входячи і виходячи з Його храму служби, є важливим
в додержуванню. Ми мусимо ознайомитися з Його
воротами хвали і мусимо уживати їх після Його
приказу. Його організаційні інструкції мусять
бути допильновані і виконані.
Бунтівниче “християнство” мусить бути остережене. “І скажи непокірливому дому ізрайлевому:
Так говорить Господь Бог: Доволі з вас, доме Ізрайлів, творити всякі гидоти ваші”. (Езекиїла
44:6) В ньому знаходиться “велика громада”.
“Християнству” муситься сказати, що “усьому ж
конець наближився”, і що час на кінець усім гидотам прийшов. Нехай це задоволить їх назавжди.
Вість остороги, яку останок доручував “християнству”, а головно яка то вість вперше проголошена
26 липня 1931року, була виразно предсказана.
“Християнство” поповнювало многі гидоти в ім’я
Всемогучого Бога. “Уводити чужинців необрізаних серцем і необрізаних тілом, щоб вони були в
моїй святині та поганили храм мій; (годі вам) підносити хліб мій, товщ і кров, та ломити завіт мій
всякими гидотами вашими”. (Езекиїла 44:7) Духовенство увело в те, що вони назвали “церква
Христа і Бога” тих, що не вчинили виду посвя
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чення чинити волю Божу, котрі не були оправдані
через пролиту кров Ісуса Христа, і котрі у такому
разі не мали віри в заслугу Його жертви. Многі з
цих так званих “стовпів церкви” “християнства”
цілком відкинули кров Христа і слово Боже.
Духовенство не мало дійсної щирості, що тичиться дому Божого і Його слави, але було згідне
на опоганення через вношення цими людьми нечистоти, і це лиш щоб дістати членів в свої конгрегації (або обʼєднання) для попертя, і від котрих
воно отримувало стягнення. Вони розгорнули їх
руки для великих і зіпсованих політиків, капіталістів і крутарів, і запросили їх увійти і взяти участь
в їх делікатностях, і платили їм за таке ділання,
даючи їм своє попертя і вповні співділаючи в їх
жорстоких задумах. У вічу таких гидотів духовенство поламало Божу віковічну угоду тим, що
брало участь в пролиттю людської крови, а також
поламало їх угоду, о котру воно заявило, що вчинило з Богом виконувати Божу волю і Йому служити. Беручи на себе Його ім’я і ім’я Христа, воно
було щонайменше залучене в угоду чинити волю
Божу, та це вони цілком відмовились чинити.
Вони мусять бути остережені, і останок свідків
Єгови є тепер зайнятий в цій якраз роботі.

ТРИМАТИСЯ ЄГОВИ В ЙОГО СЛОВІ
ДОРОГИЙ БРАТЕ РУТЕРФОРД:
Люблячі привітання в Сионі.
З великою радістю і вдячністю в наших серцях до
Єгови через Його любого сина ми бажаємо назовні виразити це через написання тобі, Його слузі, котрого великий Єгова провадив в такий дивний спосіб, щоб провадити своїх людей в цій великій роботі свідоцтва; і
мати часть в цій великій роботі (незвичайнім ділі) є радістю наших сердець. Нас є тут сім піонерів і ми є дуже
щасливі. Місце проживання є дуже зручним і приємним
і добре облаштованим, і є притулком для відпочинку,
навіть в цім дню напруженої битви, і допомагає нам витісняти битву до воріт з найбільшою інтенсивністю.
Цей лист також має бути поміччю для всіх, що приєднаються до піонерської служби доки є ще час і для біль

ших місць поширення був відкритий, щоб дорогі Йонадаби могли всі прийти в місто прибіжища перед вибухом великої бурі. Радість служення цих дорогих одиниць є радістю знаною лише тим, що посідають це благословенство. Ті, що тримаються Єгови в Його слові,
знайдуть, як Він скріплятиме їх. Справді, дорогий брат
Шредер був дарунком від Бога, і тепер Англія є вповні
пробуджена і підносить високо прапор правди. “Ти дав
прапора боячимся тебе, щоб вони піднялися задля
правди”. – Псальма 60:4
З великою любов’ю і всяким добрим побажанням
ваші в царській службі Єгови:
РОЗЕТТА ЕМІЛІ СЛЕЙД
ДОРОТІ Л. ХІД
ЛУІ БІЛЬ
БЕРІЛ СПРІНГЕЙТ
ЕММІ ХОДЖ
Л. Е. ДЕЙТОН
ФІЛЛІС ДЕНІЕЛС
– Лондон.

РІЧНА КНИГА ЗА 1939 РІК
Річна Книга за 1939 рік є не лише детальний і всебічний запис світової діяльності свідків Єгови протягом
останнього року, але також короткий посібник інформації найновіших подій, а звідси корисно і конечно для
всіх діяльних голосителів мати тепер як готовий довідник. Все це є приготовлено президентом Товариства.
Також там є його коментар на річний текст за 1939 рік,
денний текст і коментар на кожний день року, наведені
коментарі взяті з Вартової Башти. Кожний активний
голоситель царства і всі, що шукають дороги до Сиону,
повинні озброїтись цією новою Річною Книгою. Оскільки тираж є обмежений, тому збільшуються витрати виробництва, через те пожертвування в 50 ц. є прошено за
примірник. Зборові слуги кожний повинен розпорядити для об’єднання замовнення відповідно для його
громади.

КАЛЕНДАР НА 1939 РІК
Річний текст на 1939 рік є своєчасний: “Та не подужають тебе”. (Єремії 1:19) Щоб ті, що на стороні Єгови і
Його царя і царства, могли зручно користуватись цією
скріпляючою обітницею щоденно перед їх увагу протягом 1939 року цей текст є поміщений на новім календарю Товариства і супроводжено чудовим триколірним
малюнком, символічно виражаючи зворушливе сповнення обітниці щодо новочасного класу Єремії і їх співтоваришів. Нижче викладений лист президента поміщує з’єднаний період служби за 1939 рік, приготовлена
рекомендація для голосителів царства.
Зборові слуги повинні відіслати спільне замовлення
для всіх бажаючих календаря. Переказувати із замовленням 25 ц. за кожний або $1.00 за п’ять на один адрес.

ДОСВІДЧЕННЯ В ПОЛІ
З ЛИСТА ДОДАНОГО ДО ПЕРЕДПЛАТИ
“Це є результат чотиримісячного студійного зібрання
Йонадабів, яке відвідувало 20–25–28 і 30 осіб щодо кожного зокрема, і поступово збільшуючись. Коли їх запиталось, скільки з них бажають передплатити Вартову Башту, вісім із них радо відповіли: “Так”. Десять з них є
повні ревності для Господа і є постійними працівниками
протягом останніх двох місяців, а інші беруть участь в
службі царства, як тільки побачили привілей; четверо з
них замовили фонографи і один із них цікавиться голосо–апаратом. Це вимагає мало зусиль з нашої сторони
ходити два або три рази і помагати їм приходити на ці
зібрання. Це є нашою роботою, а головно тепер. Приказ
Господа (Одкриття 22:17) відноситься тепер з більшою
силою до помазаників, нім коли попереду. Ми ходили до
кожного з них, щоб привести їх на це зібрання перший
раз, і тепер вони приходять самі і приводять нових осіб
разом з собою. Коли їм було запропоновано, чи вони бажають бути зорганізованими як окрема група (бо вони
жили двадцять миль звідси), то вони радо відповіли:
“Так”, і охоче подали їх імена для служби, котрим то іменам я віддаю перевагу пропонувати районному слузі, і
наколи це є властивим, помагати організовувати ці
групи ревних Йонадабів в окремі громади”.
ВЗІРЦЕВІ КОПІЇ “ВАРТОВОЇ БАШТИ”
“Користь додаткових копій попередніх номерів Вартової Башти яко часть оснащення кожного регулярного
голосителя є підчеркнено в досвідченнях голосителя,
про що тут розказується. Це подається для того, щоб показати потребу бути завжди пильним, щоб представляти
взірець копії кожній особі, яка виявляє щирий інтерес з
першого відвідування голосителя до такої особи.
“Господиня дому ввічливо відмовилася взяти брошуру
Осторога, виправдовуючись тим, що вона не була в позиції подавати жодного пожертвування. Пропонуючи їй
брошуру, голоситель зараз відповів, що оскільки їй сподобалося читати деякі інші брошури, то це було б важним для неї мати цю інформацію на часі, і таким чином
вона може мати часть в праці через добровільне надання
маленького пожертвування. Негайно вона взяла брошуру і зауважила, як розпочинала: “О, певно, що я можу
дати гроші”. Так вона й зробила. Тоді голоситель представив іншу брошуру кажучи: “Хтось з ваших родичів
або добрих приятелів буде вельми вдячним, отримавши
цю інформацію, і ось, ще один примірник якої–небудь
брошурки, щоб ви могли ужити на цей випадок”. Вона
радо прийняла її. Дальше пильний до нагоди голоситель
продовжив: “Між іншим чи ви чули найостаннішу лекцію?” У зв’язку з цим вона запросила його до своєї веранди, щоб прокрутити звукозапис на тему “Потіха”. На
закінчення їй вона сказала: “Я безумовно бажаю також
прослухати Резолюцію”. Коли було виконано і зараз, нім
приступити до закінчення, голоситель вручив її взірець
Вартової Башти, зазначуючи: “Цей взірцевий примірник Вартової Башти буде вам також приємністю. Він
приходитиме вам поштою два рази в місяць, а передплата становить лише долар на рік”. У той час, як він
зупинив фонограф, вона нашвидку пробігла поглядом
через журнал і сказала: “Я можу послати передплату
коли-небудь, чи може бути, щоб ви взяли її тепер?” “Так,
ви можете внести передплату прямо зараз”, – сказав він,
і вийняв бланк передплати Вартової Башти і зачав заповняти номер будинку і назву вулиці, під час коли вона
у приміщенні діставала долар”.

Відповідно до цього спостереження голосителем особлива частина літератури, як то книга, брошура чи журнал представлені ним і передані в руки домочадців,
стало необхідною поміччю таким ясно зрозуміти те, що
голоситель старався у той час описати усно.
РЕЗУЛЬТАТ ЗВЕРНЕННЯ
“Зацікавлений чоловік, котрий писав до Товариства,
звернувся до свого місцевого представника, котрий тепер пише відносно нього: “Містер ----- запросив мене і
звичайно я був радий бути у нього. Я домовився, що прийду знову і представив Біблію, Вороги і Осторогу. Він
сказав, що найближчим часом хотів би передплатити Вартову Башту і Вісник Потіхи. Також прослухав фонограф і виразив задоволення. Бажає відвідати наше зібрання наступної неділі”.
НАПОЛЕГЛИВІСТЬ НАГОРОДЖЕНА
“Я вирішив ще раз спробувати відвідати. Вдома були
син і мати. Я почав (ряд лекцій) “Осторога”, і через більше чим годину між питаннями, поясненнями й оціненнями, я подав чотири лекції, чотири книги в оправі, три
брошурки і примірник Вісник Потіхи за внесок 1,10 $ без
клопотання або спонукання, і запропонував повернутися в “10:00 наступної неділі”; що я звичайно зробив.
Усі троє чули іншу частину “Остороги”. Вони читали. З
великою вдячністю чоловік сказав: “Я можу тепер розуміти все це. Я можу читати ці книги тепер і розуміти їх”.
ЗРАЗКОВА СТУДІЯ ДОПОМАГАЄ БАЧИТИ ПИТАННЯ

“В іншому будинку, де ми проводили зразкову студію
протягом деякого часу, батько вже ні разу “не приєднувався до церкви або релігійної організації”, та тепер бере
участь у роботі свідоцтва з фонографом. Жінка ще не бачить питання, але слухає уважно (член церкви). Дочка,
учениця неповної середньої школи приблизно 14 років
віку, десь тиждень назад запитала, чи повинна вона вітати прапор. Ми порадили, щоб вона прочитала брошуру Лояльність, і тоді вирішила. Учора ввечері, 1 листопада, вона рішуче заявила, що не вітає прапор. Вчитель запитав щодо її відмови, після чого вона заявила:
“Закон Бога забороняє поклонятися зображенням”.
Інша молода дівчина, однокласниця, також відмовилася
вітати. Її запитав учитель, чи вона була свідком Єгови.
“Ні! Я – баптист”. “Тоді, чому Ви не вітаєте?” “Я не бачу
смислу цього”.
Цей останній автор повідомляє, що його звіт про 155
відвідувань представляло відвідування 34 різних окремих будинків, і внаслідок цього дванадцять чоловік почали відвідувати регулярні студії місцевої громади.
“ПОГЛЯНЬ ФАКТАМ В ОЧІ”
Ця нова брошура на 64 сторінки із двоколірним малюнком поміщує дві промови виголошені на міжнародній конвенції президентом Товариства в Лондоні, Англія, у минулому вересні, а саме: “Поглянь фактам в очі”
і “Сповняйте землю”. З причини світової вимоги і теперішної потреби помістити ці історично важливі промови
оскільки можливим є в цих лютих часах, перше видання
цієї брошури виходить у великій кількості 12 000 000
примірників багатьма мовами. Читайте тепер свій особистий примірник і старайтеся розповсюдити його.
Отже, надсилайте поштою 5 ц за копію.

