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ЕЙ журнал виходить в тій цілі, щоби помочи людям пізнати
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Бога Єгову і Його заміри, як про се научає Біблія. Він містить
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уможливлює систематичне студіювання Біблії для всіх своїх читачів і старається о іншу літературу, яко поміч в таких студіях.
“Діти твої навчатиме сам Господь, і великий мир і гаразд буде
Він помішує відповідний матеріал для проповідування через
проміж синами твоїми”. – Ісаії 54:13
радіо й для інших знарядів публичного научення з святого Писання.
СВЯТЕ ПИСЬМО ВИРАЗНО УЧИТЬ
Він точно тримається Біблії, яко авторітету своєї науки. Він цілЩО ЄГОВА є єдиний правдивий Бог, перебуваючий од віків до ковито вільний й відділений від усіх партиїв, сект або світських
віків, Сотворитель неба й землі, Датель життя для усіх сотворінь; організацій. Він цілковито і безвиїмково стоїть на стороні царщо Льогос був початком Його творива й активним слугою в тво- ства Бога Єгови під правліням Христа, Його любого Царя. Він не
ренню всіх річей; що той Льогос тепер Господь Ісус Христос у прибирає догматичної міни, а радше заохочує до вважного і криславі, одягнений у всяку силу на небі й на землі, і тепер є голов- тичного розсліджування свого змісту в світлі святого Писання.
ним виконавчим Чиновником замірів Бога Єгови.
Він не мішається в жадні суперечности, ані його сторінки не отворені для персональних справ.
ЩО БОГ создав землю для чоловіка, сотворив совершенного
чоловіка для землі і поставив його на ній; що чоловік добРічна передплата
ровільно переступив Божий закон і був засуджений на смерть; що
Річна передплата в Злучених Державах виносить $ 1,00, в Казадля Адамовою гріха всі люди родяться грішниками і без права наді й в інших краях $ 1.50; в Великій Британії, Австралії і в Подо життя.
лудневій Африці 7 ш. Передплату в Злучених Державах треба висилати через почтовнй переказ, експрес ордер, або банковий пеЩО ІСУС стався чоловіком, і чоловік Ісус перетерпів смерть, реказ. В Канаді, Англії, Полудневій Африці і Австралії, передщоби набути викупну ціну для всього роду людського; що Бог плату треба висилати до відділу в тім краю. З інших країв можна
воскресив Ісуса до Божественної природи й вивисшив Його по- висилати передплату до бюра в Брукліні, але лише через
над усякі творива й понад усі імена і одягнув Його у всяку силу і міжнародний почтовий переказ.
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ганізації і Його свідки, котрих задача й привилей є свідкувати
про найвисшість Єгови, голосити про Його заміри взглядом людПросимо в кождім случаю адресувати на ім’я Товариства
ства, про які научає Біблія, й нести овочі царства всім, що бажають слухати.
(Сей журнал виходить на кількох мовах.)

С

ЩО СВІТ скінчився й Єгова посадив Господа Ісуса Христа на
Для бідних, що не можуть передплатити сей журнал, а щиро бапрестолі власти, котрий скинув Сатану з неба й зачав установ- жають його читати, висилаємо даром, єсли о се попросять. Ми
ляти Боже царство на землі.
радісно бажаємо помочи таким потребуючим, але після почтової
регули, вони мусять прислати письменну аплікацію кождого
ЩО ПОМІЧ і благословенства для народів землі можуть року.
прийти лише через царство Єгови від владою Христа, котре то Увага для передплатників: Посвідку за отриману передплату, чи
царство вже тепер зачалось; що незадовго Господь знищить са- то нову чи то відновлену, ми не висилаємо, хіба що о се попротанську організацію і установить справедливість на землі, і що в ситься. Змінення адреси для тих, що повідомлять, робимо в протім царстві всі, що будуть послушні справедливим законам, бу- тязі одного місяця. Один місяць перед скінченнямся передплати
дуть привернені і будуть жити вічно на землі.
ми висилаємо карточку–повідомлення в журналі.
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“ЛЮБИМЦІ СПРАВЕДЛИВОСТІ”
Цим імям є названий період свідоцтва, котрий буде займати цілий місяць лютий. Помазаний останок і їх співтовариші, представлені Давидом і Йонатаном, будучи любимцями справедливості Бога, з радістю прикладатимуть
особливі змагання протягом цього періоду, щоб посвятити
більше часу і енергії до кампанії Вартової Башти, про яку
сповіщено нижче, і котра включає місяць лютий. Збільшення часу і старання в полі або нові початки в полі щодо
вісників царства, вимагатиме особлившого планування з
вашого боку. Якщо ви бажаєте стати вісником звяжіться
по місцю з нашою організацією або безпосередньо з цим
бюром.

1.00. Це буде офірою в кождій мові, на котрій виходить
Вартова Башта, тому ця чотирьох–місячна кампанія буде
і міжнародною і всесвітньою. Кождий читач Вартової
Башти, котрий оціняє її дійсну цінність і крайну потребу
всіх людей доброї волі сьогодні, задля її духової поживи,
буде без спонукання бажати взяти участь в цій кампанії .
Якщо раніше не були звязані з організацією служби Товариства, то напишіть про це в бюро і зробіть домовленість
для кампанії. Місячний звіт повиннося подати кождим голосителем. Про деталі цього довідуйтеся з Інформатора.
ПОПРАВКА

У виданню Вартової Башти за 1 грудня 1938 року сторінка 364 в артикулі “Діяльність царства”, параграф 1,
Чотири повних місяці 1939 року, з січня по квітень вк- рядок 5, вираз “діло дивовижне ” повиннося читати “діло
лючно, мають бути відложені для найширшої, якщо не незвичайне”.
найбільше важної до цього часу кампанії проголошення
царства Єгови. Вона є назначена кампанією “Вартової
СТУДІЯ “ВАРТОВОЇ БАШТИ”
Башти” з причини особлившого приносу, відповідно приТиждень 19 лютого: “Правительство і Мир ”,
готовленим Товариством, а іменно, певний річний внесок
1–25 включно, Вартова Башта 15 січня 1939 року.
для журналу Вартова Башта разом з книжкою Вороги або
Тиждень 26 лютого “Правительство і Мир”,
якоюсь іншою в оправі книжкою і примірником нової бро26–46 включно, Вартова Башта 15 січня 1939 року.
шурки Поглянь фактам в очі”, на пожертвування лише
КАМПАНІЯ “ВАРТОВОЇ БАШТИ”
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ПРАВИТЕЛЬСТВО І МИР
(Переложено з англійської “Вартової Башти” з 15–го січня‚ 1939 року)
“Царству його й миру його не буде границь”. – Ісаії 9:7, англійський

Є

ГОВА, знаючи кінець від почину, много століть тому велів записати своє пророче слово
і, між іншими річами Він заявив, що в свому назначеному часі Він установить правительство на
землі а під тим правительством буде мир, і що
ані тому правительству ані миру не буде кінця.
З того часу, як було записане це пророцтво уплило багато століть і нині ще немає миру на землі. Задля цієї причини ми можемо знати, що
Боже обіцяне правительство не функціонує в повній діяльності так далеко як це стосується теперішнього правління землею. Кожен нарід став
тепер жертвою страшенного страху. Між людьми запанувала внутрішня ворожнеча, лють і боротьба. Многі народи є в стані війни, а насильство й лукавство царює в кождій частині землі.
Всі народи й люди знаходяться в горю й замішанню. Маси людей не бачуть надії на будучий
мир і добробут. Вони стали знеохочені і впали у
відчай, однак, якщо такі люди навернуться до
правди, то їх страх пропаде а їх відчай відійде
геть, натомість прийде мир ума і радість серця.
Час прийшов, коли люди доброї волі до Бога повинні отримати поучення і Єгова ласкаво постарався, щоб такі особи були просвітчені і могли
підняти свої голови тепер і радуватись, бачучи,
що день визволення наблизився.
2 Бог Єгова не забуває на свою обітницю, і Його
пророцтва аж ніяк не можуть зазнати невдачі.
Мусить прийти Його назначений час нім Його
обітниці сповняться, отже заміривши установити правительство і мир Він з певністю виконає те в точності. Кожен, що вповає на Бога і
Ісуса Христа, та має вирозуміння Біблії не матиме жодного сумніву щодо того.
3 В цьому періоді світового горя вірні одиниці
повинні бути цілком запевнені, що немає ніякого
правительства між людьми, що дає обітницю довготривалого миру. Немає ні одного політиканта
на землі, який міг би запровадити людей в бажані обставини. Ніяка релігійна чи комерційна
інституція не може увільнити людей від страху,

тривоги і боротьби. В теперішнім світі немає надії. Настав час звернутись до слова Всемогучого
Бога і довідатись, що Він каже і звернути на те
увагу. До людей Він тепер каже: “Се слуга мій,
що я вибрав; любий мій, що вподобала Його
душа моя; … і на імʼя його вповатимуть народи”.
(Маттея 12:18–21, А. П. В.) Люди доброї волі, це
ті одиниці, що навертаються тепер до слова Божого і повертають їх голови на правий шлях,
тому що настав Божий час для них так чинити.
Знання і вирозуміння Біблії дає тепер потішення
і надію в горю тим, що бажають справедливості
і мира.
4 Предвидівши свій замір післати свого любого
сина на землю і зробити Його царем, Єгова порушив свого пророка написати про ту справу давно перед тим, як та велика подія мала прийти, і
записати про ті захоплюючі і чудові річі, що цар
мав виконати; отже пророк писав: “Бо хлопятко
народилось нам–син даний нам; правительство
на раменах його, а дадуть імʼя йому: Дивний Порадник, Бог кріпкий, Отець будучого віку, Князь
Мира. Правительству його й миру його не буде
границь”. – Ісаії 9:6–7, англійський
5 Давши своє слово обітниці Бог виконає його;
та щоб віра і надія всіх людей доброї волі до Нього могла бути сильною, Єгова до того ж порушив
того самого пророка записати от ці слова: “Спогадайте давні давна, від початку віків, що я Бог,
і нема іншого Бога, нема мені рівні. Я прорікаю
заздалегідь наперед те, що колись буде, й від давнезних давен говорю про те, що ще не сталось;
задуми мої спевняться, та й усе, що хочу, я вчиню. Я покликав орла з востоку, з країв далеких;
він же спевнить те, що я призначив. Я бо сказав
– і доведу се до кінця; призначив і здійсню. (Ісаії
46:9–11) Установлення Його “правительства і
мира”, і котре триватиме повіки, цілком наповнить кожде прагнуче й щире серце радістю. Чи
буде реалізоване таке правительство? Цілком
певно, що так!
6 По написанню Ісаією цього пророцтва віднос-
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но царя, як повисше зазначено, пройшло багато
століть, і лише декілька одиниць на землі протягом тих століть, виглядали і надіялись на прихід
того царства. Між тими, що мали віру в Бога і
надію була маленька громада пастухів пильнуючих їх стада близько Бетлеєму і котрим було ласкаво дозволено бути свідками Єгови того чудового доказу народження сина, про що пророк перед тим зробив запис. До тих вірних людей Єгова післав свого ангела, котрий сповістив народження “Спасителя, котрим є Христос Господь”.
Зараз же ангельські сили проголосили цю радісну вість до уваги тих свідків: “Слава на вишинах
Богу а на землі мир, добра воля до людей”. (Луки
2:14, англійський)Те, що є знане як Біблія “Короля Якова ” або Поправлена Версія не подає повисший текст властиво; і очевидно це було з дозволу Господа з тією ціллю, щоб аж в назначеному часі зробити це ясним до зрозуміння. Властиве подання того тексту є таке: “Слава на вишинах Богу, а на землі мир, між людьми доброї
волі”. (Ротердам) Це виразно й відповідно розвязує справу, що ті, хто радуватиметься тим
“правительством і миром” це люди, котрі є доброї волі до Бога. Всі такі мусять, і будуть вірити,
що Єгова є Всемогучий Бог; що Ісус Христос є
цар, і що Його царство є надією людства. Багато
є людей, котрі кажуть, що вірять в Біблію як
Боже слово та котрі не втішаються миром. Многі
знаходяться у ворожнечі між собою і є також
злобними гонителями тих, що цілком посвятилися Богу і Його царству. Яка є цьому причина?
Чи це тому, що Біблія не є в згоді з собою і немає
порозуміння. Ні! Не ця є причина. Точне і властиве зрозуміння тієї справи допоможе всім щирим людям оцінити ласкаву провізію Господа.
Те, що слідуватиме тут становить відповідь
знайдену в слові Божому а тому буде властивою
відповіддю.
7 Існує дві силі, котрі є активні, і є непорушно
противні одна другій: Одна з котрих є найвища,
що просвітчує уми людей доброї волі; інша, що
ошукує людей, сліпить їх уми до правди і змушує
їх прямувати мильним напрямом. Найвищим,
Праведним є Всемогучий Бог, котрого імʼя є
Єгова. Противник або ворог Божий є названий
Сатаною, Дияволом. Єгова є Бог мира. Сатана є
творцем незгоди. Завважте це: Що вістка принесена небесними силами як повище зазначено,
каже, “на землі мир між людьми доброї волі”. Це
означає, що лише ті, що є доброї волі до Бога можуть знайти і радуватись вічним миром. Це, що
тут є написано подається в тій цілі, щоби на підставі фактів і святого Писання помогти людям

Бруклин, Н. Й.

доброї волі пізнати властиву дорогу. Про що тут
говориться не є опінією чоловіка чи людським
поясненням святого Писання. Слово Єгови є авторитетне і Він сам пояснює його. Жоден чоловік
не може властиво пояснювати святе Писання.
8 Всемогучий Бог є Творець неба і землі, що разом становить світ і цей світ приналежить до
Єгови, як написано: “Господня земля і вся повня
її; світ і хто живе у ньому”. (Псальма 24:1, англійська) “Твої небеса і земля твоя; світ і всю повню його ти основав єси”. (Псальма 89:11, англійська) Бог сотворив землю і сотворив звершеного чоловіка жити вічно на землі. (Ісаії 45:12,18)
Бог дав право чоловікові володіти звірятами,
нижчим творивом, а Люцифера, небесне сотворіння Єгова поставив паном чоловіка. (1Мойсея
1:26; Езекиїла 28:14; Ісаії 14:12–17) Всі творива
тоді жили разом в мирі і славили Всемогучого
Бога. Люцифер зажадав тієї слави бажаючи її
для себе (Єремії 51:13), і через те збунтувався
проти Єгови. Много ангелів небесних і звершений чоловік Адам прилучилися до того бунту.
Бог змінив імʼя Люцифера давши йому чотири
імені, а іменно: Вуж, Сатана,Змій і Диявол. Сатана тоді зробив визов Богу Єгові поставити на
землі чоловіка, котрий би міг залишитись правдивим і вірним Богу. Бунтівничий Сатана був засуджений до смерти; однак, щоби всі сотворіння
могли у відповідному часі пізнати, що Єгова є
найвисший і що Його сила немає границь, та
щоб Сатана отримав нагоду доказати свій визов,
Бог відложив судовий вирок і дозволив Сатані
дальше позіставати при життю на певний період
часу, в кінці котрого то часу Бог знищить Сатану. Тому Бог сказав до Сатани: “Та тому я дозволив тобі залишитись, щоб показати на тобі
силу мою і щоб моє імʼя могло бути проголошене
по всій землі”. – Мойсея 9:16, Лісар
9 Бог Єгова також дав своє слово обітниці, що
в назначеному Ним часі Він установить правительство, яке володітиме людьми в праведності,
під котрим буде вічний мир на землі, та що тим
справедливим правительством управлятиме
Ісус Христос. Проминув довгий період часу між
виповідженням Божої обітниці і установленням
Його справедливого правительства, в котрому
то періоді часу Сатана, Диявол мав повну нагоду
доказати свій лукавий визов. Якщо б Сатана дістав успіх у відверненню всіх людей від Бога то це
було б доказом, що Сатана є рівним Богу Єгові
або навіть і більшим, і що Єгова не є найвищим.
Якщо це Сатані не вдається зробити, то це означає його кінець і цілковите знищення. Певним є,
що Сатані це не вдасться зробити. Це є вкрай
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необхідна важливість для кожної людини доброї
волі знати про ці факти.
10 Отже підсумок або питання щодо остаточного рішення є виразне і ясне, і тим питанням є,
– хто є найвищий? Боротьба Сатани проти Бога
Єгови зачалась; і завважте як вона поступає до
нинішнього часу, коли повинно наступити остаточне врегулювання. Єва була ошукана брехнею
Сатани, а Адам добровільно приєднався в порушенню і вони вигнані були з Едему. Потім Адам
і Єва породили дітей. Їх син Авель посвятився
Богу Єгові. Сатана намовив його старшого брата
Каїна убити Авеля і таким чином Сатана є не
лише архи–брехун але і вбивця. (Йоана 8:44)
Пройшло майже 1600 років, і в тому часі зі всіх
людських сотворінь народжених на землі, лише
мале число, що стояло на стороні Бога Єгови. З
кінцем того часу Сатана звернув майже ввесь
людський рід проти Бога, і земля сповнилась насильством і лукавством; і задля цієї причини Бог
оголосив свій замір знищити всіх людських сотворінь, що і вчинив Він в потопі; лише Ной і його
родина всього вісім осіб пережили. – 1Мойсея,
голови 6,7,8
ЗОРГАНІЗУВАННЯ РЕЛІГІЇ
11 Ной випровадив з ковчега численних звірят
і птиць, котрі були вільні гасати по землі. Вони
скоро мали намножитись на землі великим числом і піддати небезпеці людей; отже із–за охорони Ноя і його потомків Бог сказав до Ноя: “І
страх і ляк перед вами нехай находить на всяку
животину земну, і на всяке птаство небесне, і на
все лазюче по землі, і на всяку рибу морську. На
поталу вам подав я їх”. –1Мойсея 9:2
12 Пройшло знову дещо часу і Нимрод потомок
Хама став визначним. Сатана розгорнув план
зневажати імʼя Боже і відвертати людей від Бога
і вжив зараз Нимрода для тієї цілі.
13 Всі людські сотворіння родяться з наклоном
почитати те, що вони визнають яко вища сила.
Нимрод стався предметом обожнювання або почитання слабких людей: “Сей Нимрод почав
бути велетнем на землі. Сей був велетень ловець
перед (на зневагу) Господу”. (1 Мойсея 10:8,9)
Будучи обманутими, люди були спонукані вихваляти і почитати Нимрода; і таким чином вони
відвернулись від Єгови. То був почин зорганізованої релігії. Нимрод був лукавим чоловіком,
жорстоким вбивцею диких звірят і також людей.
З причини своєї сили і впливу над людьми він
зорганізував Вавилон, перше свавільне, диктаторське або тоталітарне правительство, якого
ще не існувало. Він був інструментом Диявола в
зорганізованню релігії супроти Бога і в зорганізованню політичного правительства супроти
Бога, та впровадженню в чин комерційної торгівлі. (1 Мойсея 10:10,11) В своїй безсердечності
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Нимрод переслідував і злобно вбивав многих диких звірят і птахів, цим чином спонукаючи звірів і птиць статися злобними і ворогуючими до
чоловіка. Він вишколював молодих людей в боротьбі проти інших людей і цим самим бути
вбивцями. Від часу Вавилону і до нинішнього
часу Сатана має зорганізовану релігію, політику
і торгівлю при помочі якого то средства або
злуки він контролює людей, обманює їх і відвертає їх від Всемогучого Бога і Його провізії дати
чоловіку життя в мирі.
ПОТВОРА ПРОТИ ТЕОКРАТІЇ
14 Правління світом під прямим керівництвом
або розпорядженням Єгови, Всемогучого Бога, є
теократія. Зараз по бунті Сатани Бог дав своє
слово обітниці, що в назначеному Ним часі світом володітиме теократ або теократичне правительство.
15 Будь–яке правління або правительство яке
встановлене супроти Всемогучого Бога або заявляє право володіти світом замість Бога Єгови є
потворою. Бог описав це в слідуючих словах:
“Поставлення гидоти в пустці”. (Даниїла 11:31;
12:11) Ця гидота або потвора звертає людей проти Бога і провадить їх до знищення. Та потвора
є огидна, крайньо лукава, мерзенна, смертельна,
нищить права і свободи людей і запроваджує людей в погибель. Правління Нимрода було потворою.
16 Потвора Сатани відбирає всі свободи звичайних людей і робить їх невільниками сатанських головних представителів. Теократія робить
людей цілком вільними, дає змогу їм вибрати
справедливий напрям в мирі, і люди доброї волі
у відповідному часі житимуть під тим теократичним правительством і будуть навіки у мирі.
Ось так є протиставлені два великих володіючих
фактори.
17 Світові сили як–то: Ассирія, Єгипет, Вавилон, Медо–Персія і старинний Рим, кожда з котрих була звірячим правительством або потворністю. Ті світові сили були свавільними і жорстоко володіли при помочі трьох чинників Сатани, а саме, релігії, політики й комерції, супроти Всемогучого Бога. Від часу до часу Бог подавав доказ своєї Всевишності для того, щоби
люди могли мати нагоду побачити правильний
шлях і піти по ньому. Щоб уберегти ізраїльтян
від диявольської релігії, Бог вибрав ізраїльтян і
дав тому народові свій закон і свої постанови, що
мало бути для них правдивим путівником і охороною аж до приходу Месії, Ісуса Христа, і Його
царства. (Галат 3:19) Бог особливо вказував ізраїльтянам на строгість послушенства до Його
закону, повідомляючи їх, що практикування релігії запровадить їх у сіти і принесе їм знищення.
(5 Мойсея 7:16,25; 2 Мойсея 20:1–4; Суддів 2:1–3)
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Всі народи землі, окрім Ізраїля, були названі “поганами”; і всі такі народи практикували релігію
супроти Всемогучого Бога, і це вони чинили з
причини впливу Диявола. Щоб можна побачити
ясне розрізнення між релігією та Християнством
то наступно дається визначення цього а іменно:
18 Релігія означає всяка форма почитання якоїсь вищої сили або сотворіння і котра то форма
почитання або практикування знаходить попертя або авторитет в наученнях або традиціях людей. Часто можна чути, що Біблія підтримує релігію; однак це не є правдою.
19 Християнство означає цілковите послушенство закону і приказом Всемогучого Бога, як
це є поміщено в Біблії, а отже почитання Бога в
дусі й в правді не звертаючи уваги на всякі форми або формалізм. Ісус Христос завжди повинувався закону і приказам Бога Єгови; і тому
Християнство означає слідування за проводом
Ісуса Христа сповняючи закон і прикази Божі.
20 Люди винайшли вислів “християнська релігія”; та вислів такий є цілком фальшивим, бо релігія і Християнство є якраз противне одне другому. Згідно святого Писання так звана “християнська релігія” має вид благочестя, та заперечує силу Бога; і напоминання стоїть відвертатися від таких. (2 Тимотея 3:5) Проводарями між
ізраїльтянами або жидами були книжники і фарисеї, що відповідає духовенству теперішнього
часу і котрі то проводарі залишили закон і заповіді Божі а прийняли традиції та научення людей, і таким чином вони сталися релігіоністами,
хотя й вони і заявляли, що представляють Бога.
По цій причині Ісус сказав до них: “І знівечили
ви заповідь Божу ради переказу вашого. Лицеміри, добре прорік про вас Ісаія, глаголючи: Народ сей приближується до мене губами своїми, й
устами мене шанує, серце ж їх далеко від мене.
Та марно вони покланяються мені, навчаючи
наук заповідей чоловічих”. – Маттея 15:1–9
21 Добрі люди були обмануті та в незнанню
практикували релігію і ще практикують. Виразним приміром є чоловік, котрого імʼя спочатку
було Савл, але котре то імʼя пізніше було змінене
на Павло, апостол Ісуса Христа. Павло зазначує,
що він був шанувальник релігії аж поки Господь
не отворив йому вирозуміння правди, і тоді він
став Християнином. (Галат 1:13–16 ; Дії ап. 9:1–
20 ; 26:4–17) Крім того Павло заявив, що релігія
і забобони це є одне й те саме. ( Дії ап. 17:22 ) Від
часу Нимрода й до тепер Сатана уживав релігії,
щоб обманювати людей і спонукати їх практикувати релігію всупереч Єгові. Ціль Сатани в
практикуванні цього звідництва без труднощів
видно, коли одиниця розуміє питання верховенства, яке підняв Диявол у своєму визові Всемогучому Богу. Треба пам’ятати, що всяке лу-
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кавство в світі є завдяки впливу Сатани, котрий
спонукає людей воювати між собою. Нема причини для розсудних людей сперечатися тому, що
інтереси всіх людей мають однакову потребу.
Диявол хитро й підступно впроваджує обставини і змушує людей воювати між собою і цим
зневажати Всемогучого Бога; і це він чинить в
змаганнях доконати успішно свого визова.
ЦАРСТВО
22 Те, що є найбільш важним для всіх людей,
наколи вони лише усвідомлять це, так це царство Боже, теократичне правительство з Ісусом
Христом, царем і урядовим представителем Єгови в повній відповідальності, який володіє в праведності і наділяє благословенствами всіх людей
доброї волі до Бога. Через те, що теократичне
правительство під Христом є найбільшої важливості для людства, Диявол гірко противиться
йому; і він уживає обману підступу й брехні як
також й насильства, щоб противитись царству
Божому. Релігія є головним знарядом Диявола,
щоб провадити людей у сіти. Беручи до уваги ці
безперечні факти, що між усіма релігійними інституціями на землі сьогодні немає ні одної, яка б
возвеличувала важність царства Божого, то треба сказати, що ті люди на землі, котрі цілковито
посвятилися Богу і Христу, і котрі точно сповняють Божі прикази є єдиними, які захищають і
оголошують теократичне правительство, тобто,
царство Боже під Христом. Релігіоністи наголошують на важність порятунку з “пекла” або
“чистилища” та вишукують блаженства в якихось інших існуваннях, і цілком нехтують тим
фактом, що Боже царство під Христом є єдиним
средством до спасення.
23 Через більше чим вісімнадцять століть Бог
мав до чинення з жидами або ізраїльтянами уживаючи тих людей з ціллю зроблення образів, змальовуючи розвиток свого царства, котрі то пророчі образи Бог перепроваджує тепер у дійсність
в сповненню тих річей, котрі були предсказані в
пророцтвах. Бог зачав переводити в сповнення
свої пророчі образи в часі, коли Він післав Ісуса
на землю більше чим дев’ятнадцять століть тому. Ісус робив натиск на царство або теократичне правительство як на найбільш важливе зі
всіх річей. Коли Ісусу було тридцять років, Бог
помазав Його бути царем світа, тому що вподобалось Богу ужити Ісуса до виконання свого заміру. (Маттея 3:15–17) Негайно по тім Диявол
старався знищити Ісуса. Диявол знав, що Ісус
був Помазанником, котрого Бог настановив володіти своїм теократичним правительством, а
тому Диявол старався спричинити смерть Ісусу
спонукуючи Його поламати Божий закон. (Мат-
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тея 4:1-11 ) В тім змаганню Сатана потерпів цілковиту невдачу; і зараз по тім Ісус зачав проголошувати людям про важність царства: “З того
часу почав Ісус проповідувати й глаголати: Покайтесь, наближилось бо царство небесне”.
(Маттея 4:17) Протягом трьох з половиною років Ісус постійно робив натиск на царство небесне, т. є., теократичне правительство. Він ходив
скрізь розказуючи правду, зціляючи хворих і
нужденних, і показував, що життя, здоровя і
щастя люди можуть мати лише під теократичним правительством.
24 Ісус повідомляв своїх учеників, що царство
являється першорядної важності. (Маттея 6:33)
Він научав їх, що Бог вибере з між людей певне
число, котре докаже вірність, і котрим Він довірить інтереси свого царства на землі. Ісус вияснив, що не всі люди, які отримають життя підуть
до неба, але лише мале число піде до неба і стане
частю царства; і відносно таких Він сказав: “Не
лякайся, мале стадо: Бо вподобалось Отцеві вашому дати вам царство”. (Луки 12:32) Такі є уподібнені до малого стада овець і ці будуть з Христом в небі яко духові сотворіння будучи перемінені з людського стану до духового. Тоді Ісус заявив, що Він вибере ще іншу клясу людей доброї
волі, і що ці знайдуть вічне життя і мир на землі,
і відносно котрих Він сказав: “І інші вівці маю,
що не сієї кошари; і тих я мушу привести, й голос
мій почують, і буде одно стадо, й один пастир”.
(Йоана 10:16) Таким чином Він показав, що всі
людські сотворіння, які дістануть життя, мусять
бути поділені на дві громади, з котрих одна, мале
стадо, піде до неба а інша, велика громада людей
доброї волі, котрих Він наділить життям яко
людських сотворінь, буде на землі. Єдиний спосіб, в котрий хтось може отримати життя, це є
віра в пролиту кров Ісуса Христа і цілковите
послушенство закону Його теократичного
царства. Знову Ісус підкреслив найбільшу вагу
царства, коли Він навчав своїх учеників молитися всякого часу до Бога: “Нехай прийде
царство твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі,
так і на землї”. ( Маттея 6:10 ) Релігіоністи час
від часу виповіджають ці слова але вони не мають щирого бажання, щоб царство володіло землею. (2 Тимотея 3:5) Єгова післав Ісуса на землю
говорити правду відносно Його царства і запис
Біблії в Маттея, Марка, Луки і Йоана доказує поза всякий сумнів, що Ісус возвеличував важність
царства понад усе інше, тому що теократичне
правительство цілковито оправдає слово і імʼя
Всемогучого Бога і є єдиним средством до спасення чоловіка.
ВИКУП
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25 Через те, що Адам згрішив приєднавшись до
бунту Диявола він був засуджений до смерти і всі
його потомки родилися грішниками. (Римлян
5:12) Нім якесь людське сотворіння могло б отримати нагоду дістати життя чи то в небі чи на
землі, то таке сотворіння мусить бути викуплене
або вибавлене. В згоді з Божою волею чоловік
Ісус був підданий смерті і таким чином викупив
людський рід. Ісус умер яко чоловік та Бог підніс
Його зі смерти яко духа, котрий живе вічно. Він
“був умертвений по тілу, но ожив духом”. (1 Петра 3:18) Він живе по віки вічні. (Одкриття 1:18)
Бог підніс Його зі смерти і вивисшив Його до
найвисшого місця у вселенній, одягнувши Його
у всяку силу і власть в небі і на землі, зробив
Його Господом і Царем, і повелів, щоб всякий,
хто отримує життя мусить поклонятися і бути
послушним Христу, теократичному Царю. (Маттея 28:18 ; Филипян 2:9-11; Дії ап. 2:33–36; Йоана
18:36,37) Своїм послушенством аж до смерти яко
чоловік і воскресенням своїм зі смерти силою
Єгови, Ісус Христос стався властителем всіх з
роду людського, котрі вірять і є послушні Йому.
Ніхто інший не може отримати життя; як про це
написано: “Хто вірує в Сина, той має вічне
життя; а хто не вірує Синові, не бачитиме життя,
а гнів Божий пробуває на йому”. – Йоана 3:36

ОТРИМАННЯ ЦАРСТВА
26 В короткім часі перед своїм розпʼяттям Ісус
повідомив своїх вірних учеників, що Він мусить
піти до неба і отримати власть для царства, і що
Він поверне і прийме до себе своїх вірних послідувателів і зʼєднає їх з собою в своїм теократичнім правительстві. (Йоана 14:1–6; Маттея 25 :14–
31; Луки 19:12–15) Останньої ночі, коли Ісус був
на землі із своїми учениками, Він сказав до них:
“І я завітую вам, як завітував мені Отець мій,
царство, щоб їли й пили за столом моїм у царстві
моєму, і сиділи на престолах, судячи дванадцять
родів ізраїлевих”. – Луки 22:28–30
27 Ісус умер на дереві будучи розпʼятим, а відтак в день Пятидесятниці Бог відокрив Його вірним ученикам ціль смерти і воскресення Ісуса і
повідомив їх, що життя–кров Ісуса Христа достарчила викуп або купчу ціну за людський рід, і
що Бог призначив Ісуса як Господа і Царя, і що
Ісус прийде знов і установить теократичне правительство на славу і оправдання Єгови. Ученики тоді зрозуміли, що довгий період часу мусить проминути, нім Господь Ісус знову прийде і
установить теократичне правительство; а тому
вони після Його розказу проголошували людям
про велику важність приходу Ісуса Христа і Його
царства. Це вони чинили так довго, як було їхнього життя.

24

ВАРТОВА БАШТА
ЗАДЛЯ ЙОГО ІМʼЯ

28 Проходили століття по воскресенню Ісуса, а
Диявол дальше уживав своїх звідничих планів
сліпити та обманювати людей, де релігія була головною в цих річах. Диявол спонукав релігійних
вождів поширювати фальшиві науки між котрими є слідуючі: Що кожний чоловік посідає
безсмертну душу і при смерті та душа іде до “пекла” або “чистилища” і єдиний спосіб, в який
можна вийти звідти, то це хіба при помочі священників або проповідників, котрі отримують
винагороду за виповідження молитов на користь
тих душ. Будучи так настрашеними великі натовпи людей стають загнані в релігійні організації. ( Ісаії 29:13 ) Такі легковірні люди були спонукані вірити, що спасення залежить від того,
що вони прилучаться до якоїсь релігійної організації. Таким чином Диявол тримає маси людей
в релігійних організаціях. Протягом того довгого періода часу, що робив Бог по відношенню
до свого царства? Відносно цього написано є, що
по вознесенню Ісуса на небо, хотя й Він був тоді
царем, Бог велів Йому чекати на встановлений
час, аж Ісус зачне своє царювання. (Псальма
110:1,2; Жидів 10:13) Зараз по своїм воскресенню
Ісус повідомив своїх вірних учеників, що протягом того довгого періоду ожидання Бог вибиратиме з між послушних людей “людей в імʼя
своє”. (Дії ап. 15:14) Ті, що доказують свою вірність мусять проголошувати людям свідоцтво
Божого слова як це Він приказав в 2 Мойсея 9:16.
Отже такі є свідками Єгови. (Ісаії 43:10–12) З
цього ясно видно, що люди вибрані в Його імʼя
мусять бути свідками для Єгови незважаючи на
всяку опозицію. Ісус Христос є “Першим і Головним Свідком” Єгови і один з Його титулів є
“Вірний і Правдивий Свідок”. (Одкриття 3:14)
Кожен хто є правдивим послідувателем Ісуса
Христа мусить бути свідком для правди. (Йоана
18:36,37 ) Апостоли Ісуса були вірними свідками
для правди і завжди підкреслювали важність
царства і другий прихід Христа. Вони були вірними аж до смерти і знали, що вони мусіли позістати мертвими аж до приходу Ісуса Христа і
Його царства, в котрому то часі вони будуть
воскресені яко духові сотворіння і навіки потім
з’єднані з Ісусом Христом в Його теократичнім
правительстві. – 2 Тимотея 4:1,6–8
29 Ісус Христос говорив своїм апостолам про
обставини, які будуть існувати на землі в часі
Його другого приходу, через котрі то обставини
всі Його правдиві послідувателі довідаються, що
час прийшов на установлення теократичного
правительства. Ті предсказані обставини виразно зачали зявлятися 1914 році, в котрому то часі
Єгова посадив на престолі свого царя, Ісуса
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Христа і післав Його володіти в той час, коли ще
ворог Сатана є діяльним на землі. (Маттея 24:3–
12; Псальма 110:2; Одкриття 11:16–18) Велика
боротьба тоді взяла місце між Христом і Сатаною і внаслідок чого Сатана був викинений з
неба на землю. Знаючи, що час його короткий до
остаточної битви, Сатана з того часу стягає постійно зростаюче горе на народи землі, як це
предсказав Господь. (Одкриття 12:1–12) Та боротьба зачавшись в 1914 році і продовжуючись
до 1918 року зазначила час другого приходу
Христа і початок Його теократичного правительства.
30 В той самий час, як Ісус предсказав, світова
війна між народами землі взяла місце. Чи релігійні організації і їх вожді повідомили людей, що
це було доказом приходу Божого царства? Зовсім
ні! Майже всі релігійні вожді одобрювали і попирали світову війну і гірко переслідували тих, хто
наполегливо розказував людям, що світова війна була доказом приходу царства. Сталося це в
1918 році, що Господь зібрав своїх вірних одиниць в одно тіло, щоби ужити їх для головної
цілі, а це порушити їх нести свідоцтво людям, що
царство прийшло. Тоді Господь відкрив своїм
людям різницю між релігією і Християнством
зробивши це ясним і показав, що релігія це сіти
Диявола і що Християнство означає вірне слідування за Ісусом Христом. До вірних Християн на
землі Єгова каже: “Ви є мої свідки і мій слуга,
котрого Я вибрав. Ви є мої свідки, що Я Бог, Всемогучий, Всевишній”. ( Ісаії 43:10,12 ) Таким чином вірним Християнам приказано проголошувати імʼя Єгови по всій землі зараз, нім візьме
місце остаточна битва Армагедон. Теократичне
правительство Єгови прийшло і людям муситься сказати про це, і люди доброї волі до Бога радуються, бо це є добра новина, або євангелия. В
гармонії із цим є даний приказ: “І проповідуватиметься євангелия царства по всій вселенній на
свідкування всім народам; і тоді прийде конець.
Буде бо тоді мука велика, якої не було від настання світу до сього часу, й не буде”. – Маттея
24:14,21
31 Це виконується точно в сповненню пророцтва 2 Мойсея 9:16. В послушенстві до Господнього приказу вірні Християни, названі Господом
як Його свідки, які вийшли з релігійних організацій, включаючи католиків, протестантів і інших, йдуть тепер по землі проголошуючи імʼя
Єгови і Його теократичне правительство. Свідки Єгови не є релігіоністами, і насправді вони не
можуть попирати якоїсь релігійної системи і в
той самий час бути свідками імені і царства
Єгови. Вони не є в суперництві з жодною релігійною організацією. Їх єдиним обов’язком є говорити правду відносно Єгови і Його царства, кот-
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ре то теократичне правительство оправдає імʼя ження контролювало вами, а стежте за керівБоже і принесе спасення і мир людям доброї волі. ництвом гієрархії, котра кричить, що “всі свідки
Єгови є брехуни; вони є нетямущі і фанатичні”.
САТАНА
Прослідкуйте історію та енциклопедії світа і прочитайте там запис відносно римо–католицької
32 Диявольське імʼя Сатана означає противник організації. Від початку і до кінця така записка є
або ворог Божий. Отже певним є, що він проти- повна жорстоких переслідувань правдивих посвиться всьому, що стоїть по стороні Єгови і Його лідувателів Ісуса Христа. Сьогодні свідки Єгови
царства, і все, що є в противенстві Єгові і Його є злобно переслідувані в кожнім народі. І хто бетеократичному правительству є інструментом ре провідництво в такім переслідуванню? Римо–
Сатани, а отже потворністю. Нехай кожда особа, католицька гієрархія і зведені нею послідуващо бажає знати і чинити те, що є властиве, буде телі. Що такого роблять свідки Єгови, що дають
чесна і безсторонна.Той факт, що хтось попирав привід для гієрархії переслідувати їх? Розказуякусь релігійну організацію не доказує, що та ють правду відносно теократичного правиособа не є добра. Кожна людина, яка отримує тельства Єгови яко єдине средство охорони і спажиття, мусить вибрати підтримувати теокра- сення для добрих людей цього світа. Що хтось є
тичне правительство під Христом. Бог заявляє, католиком, то це не є причиною для свідків Єгощо всі противники будуть знищені разом з Сата- ви сперечатися з такою особою. Багато щирих
ною, головним лукавим духом. (Псальма 145:20) людей були спонукані приєднатися до католицьІсус і Його апостоли непорушно протистояли ре- кої організації і Божий виражений замір є дати
лігії, тому що релігія є сатанським звідничим таким особам, що є доброї волі, нагоду довідасредством до заманювання в тенета людей. Те- тися про Його теократичне правительство. Розпер дається місце до тверезого розгляду фактів: казування правди викриває Диявола, його орга33 Сатана ужив релігії до зведення і запровад- нізацію і його релігійні плани; тому Сатана воює
ження до знищення народу Ізраїля, як показано проти всіх і всього, що стоїть за Богом і Його
слідуючими писаннями: Амоса 3:2; 5 Мойсея 7: царством або теократією. Католицька гієрархія
4; Єремії 51:6,7. Коли Ісус прийшов, Він знай- заявляє, що це папа і його найближчі спільники
шов вождів Ізраїля практикуючих релігію і спо- повинні володіти світом яко намісники Христа;
нукуючи людей до чинення того ж. Він викрив однак це є чистий обман придуманий Сатаною з
тих вождів називаючи їх гіпокритами і дітьми ціллю відвернути людей від Бога і Його теокраДиявола. ( Маттея 23:13–28 ) Протягом цілих три тичного правительства. Свідки Єгови є єдиними
з половиною роки праці Ісуса на землі, Він був дійсними приятелями на землі щирих і чесних
жорстоко переслідуваний. І через кого? В кож- католиків. Свідки Єгови не мають бажання і не
нім випадку через релігійних вождів. Вони обви- стараються збудувати релігійну чи якусь іншу
нувачували Його у всякому знаному злочині, і організацію на землі. Їх єдина місія це нести світому, що Він проголошував теократичне прави- доцтво людям в послушенстві до Божого прительство свого Отця релігіоністи оскаржили казу і повідомити людей, що Єгова є Всемогучий
Його о бунт і зраду, несправедливо осудили і ро- Бог і що Його теократичне правительство є їх
зіп’яли Його. Цим чином ті релігіоністи дока- єдиною надією. – Маттея 12:18,21
зали, що вони були на стороні Диявола. Ті самі
35 Якщо римо–католицька гієрархія і її релірелігіоністи виставили Стефана на смерть за те, гійні союзники дійсно представляють Бога і
що він свідкував про імʼя Боже і Його теократич- Ісуса Христа то вони сміливо й радісно розказуне правительство. ( Дії ап. 6:8–15; 7:1–59) Савл, вали б людям, що царство Боже під Христом є
котрий пізніше був названий апостолом Павлом, єдиним средством, що принесе мир і спасення.
брав участь в жорстокому вбивстві Стефана; і це Та замість цього вони переслідують свідків Єговін робив в незнанню, як і сам про це заявив. ви за розказування про царство. Той факт, що
Пізніше Господь відокрив йому правду і Савл гієрархія і її союзники противляться вістці про
релігіоніст став Павлом, Християнином. З того Боже теократичне правительство, і переслідучасу Павло і інші апостоли Ісуса були гірко пе- ють Його вісників є безперечним доказом, що
реслідувані релігіоністами, тому що вони гово- гієрархія є слугами Божого ворога, Сатани. Єгорили правду. Чому про ці речі згадується тут? А ва часто заявляє в своїм слові, що Він вскорі знице яко дальший доказ, що релігіоністи явля- щить Сатану і всіх його попирачів, а головно реються знарядом Диявола, котрі переслідують лігійні організації.
Християн і противляться Божому царству.
34 З неупередженістю зверніть увагу на римо–
ДОБРА ВОЛЯ
католицьку релігійну організацію, котрою володіє і контролює декілька чоловік знаних як “ 36 Люди доброї волі це ті, що бажають знати Бога
гієрархія власти”. Не дозвольте, щоб уперед
Єгову і Ісуса Христа, і котрі шукають за знанням
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і послушенством Господу. Коли Бог велів своєму
ангелу сповістити “Ось я приніс вам добру новину
і велику радість”, то цим Він повідомив про народження Ісуса, Царя, і що на раменах Його спочиватиме теократичне правительство. (Ісаії 9:6) В
той самий час заспівали ангельські сили: “Слава
на вишинах Богу! А на землі мир, між людьми доброї волі”. (Луки 2:14, Ротердам) Треба завважати,
що обітниця миру відноситься лише до людей доброї волі а не до тих, хто противиться Богу і Його
теократичному правительству.
37 Чи являєтесь ви людиною доброї волі? Зупиніться тепер і чесно дайте відповідь на слідуюче
питання; і то без різниці чи ви є католик, протестант чи жид або без всякої релігії, ваша відповідь
стане наслідком вашої вічної долі. Чи ви бажаєте
побачити правительство справедливості, миру і
щастя, і жити під ним? Лише Боже теократичне
правительство може запровадити такі обставини
на землі і дати вам життя. Ніяка релігійна інституція не може дати вам таких благословенств,
тому що всі вони є проти Бога і проти Його царства. Якщо ви не є за Богом і Його царством під Христом, тоді ви є проти Нього, бо сказав Ісус, Цар:
“Хто не зо мною, той проти мене”. – Маттея 12:30
ПОТВОРА
Сатана старається імітувати Єгову; і у виконанню цього він впровадив диктаторів володіти
землею. Як теократичне правительство під Христом є центральним в Єгови, так диктаторські правительства на землі є центральними в Сатани.
Знаючи, що його час є короткий до Армагедону,
зараз по світовій війні, Сатана спонукав людей
сформувати Лігу Народів, щоб володіти землею.
Релігійні організації підтримали ту Лігу. Та тепер
вона зазнала краху. Фашистське диктаторське
правління було тоді встановлене в Італії відомим
атеїстом. Подібне правительство було встановлене в Росії; тоді диктаторське правительство
було встановлене в Німеччині під Гітлером, який
кинув виклик Богу Єгові і злобно переслідує кожного, хто згадує імʼя Єгови. Римо–католицька релігійна організація є найбільш сильна на землі; і
в той час коли вона заявляє, що служить Богу,
римо–католицька гієрархія, включаючи папу, уклала угоду з Мусоліні і Гітлером попирати ці диктаторські правительства і дає попертя диктаторському правительству Росії. Гієрархія помагала і
ще помагає в знищенню Абісінії, одобрювала і
сприяла бунту в Іспанії і вела війну Японії проти
Китаю. Римо–католицька гієрархія заявляє право
володіти яко духова повелителька диктаторів, всі,
котрі є злучені проти правительства Єгови під
Христом Ісусом. Звідси потвора Сатани, заявляючи право володіти супроти Бога і Христа, являється гидотою, що чинить спустошення, про що
зазначує святе Писання. – Марка 13:14-19.
38
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39 Якщо римо–католицька релігійна система стоїть на стороні Бога і Христа, тоді чому вона зʼєднала сили з тоталітарними правительствами, що
спричинило хаос в Європі, і котрих диктатори стараються дістати контроль над Англією та Америкою? Католицька релігійна система не підтримує
теократичне правительство Єгови. Тоді чому та
релігійна система заявляє, що представляє Бога?
Відповідь така, Сатана, Диявол є архи–ошуканець
і він завжди уживав релігії, щоб обманювати людей і тепер гієрархія оперує тією релігійною системою на розказ Диявола, щоб доконати його звідництва. Чому ж тоді давати вести себе в западню
Сатани? Чому ж не звернути увагу і не послухатись Господа, а саме: “Коли побачите гидоту спустошення (потвору, диктаторське правительство)
стоячу там де їй не слід стояти, тоді втікайте на
гори (символічні гори, представляючи Боже правительство під Христом)”? Як Ісус заявив, що
найбільше горе, яке–коли випадало на долю людей скоро прийде на світ. Тим горем є битва великого дня Єгови, і цілковито знищить всі організації, що стояли в опозиції до теократичного правительства Єгови. Це буде маніфестація Єгової всевишньої сили проти Диявола, про що Він заявляє,
що візьме місце зараз по закінченню праці проголошення Його імені через Його свідків на землі. –
2 Мойсея 9:16, Лісар
40 Римо–католицька гієрархія оскаржує свідків
Єгови тепер у веденню кампанії ненависті. Те оскарження є цілком не правдиве. Свідки Єгови діють лише в послушенстві до Божого приказу проголосити Його імʼя і Його царство, і остерегти людей про те, що приходить на землю, як це Ной в
послушенстві до Божого приказу голосив осторогу
зараз нім прийшов потоп.

ТІ, ЩО ПЕРЕЖИЮТЬ
Лише вісім осіб пережили потоп; і Бог зберіг їх
задля віри і послушенства до Його приказів. Лише
люди доброї волі до Бога, котрі докажуть добру
волю через уживання їх віри в Нього і послушенства до Його приказів пережиють Армагедон.
(Єремії 25:34; Софонії 2:3) Всі люди доброї волі мусять тепер шукати справедливості і смирності через пізнання Його заміру і послушенству до Його
приказів.
41

БЛАГОСЛОВЕННІ НАСЛІДКИ.
42 Ісус зробив угоду з вірними одиницями покликаних “вищим покликом”, обіцяючи їм мати
часть з Ним в Його царстві, і цих Він назначив як
“мале стадо”. (Луки 12:32) Але завважте обставини, які мусить зустріти кожен з них перед тим, нім
вони зможуть бути пораховані цілком вірними і
гідними мати часть з Ним в тім царстві і оглядати
навіки славу Єгови. Вони мусять бути в мирі з Бо-
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гом. (Римлян 5:1) Вони мусять мати мир Божий.
(Филипʼян 4:7) І вони мусять жити разом на землі в мирі між собою. ( 1Солунян 5:13; Псальма
122:1–9 ) Вони мусять бути також в мирі з їх співтоваришами Йонадабами. Незважаючи на те, як
довго люди знаходяться в тілі, вони мусять терпіти картання, тому що під такими обставинами
дисциплінарного картання одиниця навчається
послушенства і доказує свою невинність до Бога.
Без такого дисциплінарного картання і без вірного перебування в таких обставинах ніхто не
може доказати своєї невинності до Бога. Брати
Господа під час перебування в тілі знаходять, що
вони мають незгоди або непорозуміння між собою, однак коли піднімаються такі незгоди або
непорозуміння тоді кожний мусить взяти до
уваги немочі іншого і поводитися згідно між собою. В зв’язку з цим завважте поучення і напоминання записане апостолом для користи тих,
що знаходяться в угоді з Господом о царство:
“Дбайте про впокій з усіма і про святість, без
чого ніхто не побачить Бога наглядаючи, щоб
хто не відпав од благодати Божої, щоб який гіркий корінь, угору виросши, не зашкодив вам, і
тим не опоганились многі”. – Жидів 12:14,15
43 Гіркий корінь в серці, як повисше зазначено,
виростає в злий замір; а тому ні тому кореню ані
гіркості в серці одного проти іншого не повинно
бути дозволено там залишатись, тому що це може привести до опоганення і знищення многих.
Якщо така одиниця не поставить гіркість осторонь свого серця і не ступатиме напрямом справедливості, що означає цілком керуватись законом Божим і Його приказами, вона не може знайти признання Господа і бути частиною малого
стада. Шлях членів малого стада, яким доводиться подорожувати, часто здається дуже важким; однак для вірних є важні ті наслідки, що
знаходяться поза межами того, що може описати
словами чи оцінити людський ум. Мати часть у
вічнім царстві Бога є найбільшою ласкою, яка
коли могла прийти до якого–будь сотворіння.
Задля цієї причини вірні радуються в стражданнях, тому що такі страждання надають нагоду
доказати вірність і затримати свою невинність
до Бога. Далі Ісус звертає свою увагу до інших,
що знайдуть життя під Його теократичним правительством мира і відносно них Він каже: “І
інші вівці маю, що не сієї кошари; і тих я мушу
привести, й голос мій почують, і буде одно стадо,
й один пастир”. – Йоана 10:16
44 Опісля Господь назвав своїх “інших овець”
або послушних одиниць колективно як “велика
громада”. (Одкриття 7:9–17) Бог ужив доброго
чоловіка на імʼя Йонадаб давно тому, зображаючи тих, що становлять велику громаду (2 Царів
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10:15–23), і через те такі люди є знані тепер як
Йонадаби; і ці мусять доказати їх повне послушенство до Господнього приказу. (Єремії 35:18,
19) Це ті люди доброї волі до Бога, котрих Він
схоронить і захистить від вогняного горя Армагедону і вони переживуть і дальше житимуть.
Такі люди мусять доказати їх добру волю до Бога
тим, що вони стануть по стороні теократичного
правительства під Христом, і мусять вчинити це
зараз, нім битва Армагедон візьме місце. Час короткий. Бог приказує своїм свідкам нести вість
правди до таких людей доброї волі, щоб вони
могли пізнати Бога і Христа і знайти життя. (Езекиїла 9:4; Йоана 17:3) Велика громада це міліони тепер жиючих, котрі ніколи не помруть; які
житимуть навіки на землі і будуть відроджуватись і приходити до звершеного стану фізично,
розумово і морально.
45 Перед бунтом, Бог Єгова дав приказ Адаму
“плодіться і намножуйтесь, і сповнюйте землю”.
Адам стався грішником з причини свого непослушенства і не зміг сповнити того приказу. По
потопі Бог повторив той мандат Ною і його синам. Потоп був типом Армагедону, а Ноєві сини
представляли Йонадабів, котрі становлять “велику громаду” і пережиють Армагедон. Той мандат сповнити землю мусить бути виконаний і буде виконаний “великою громадою”. Вони приведуть дітей на землі і всі такі послушні одиниці
будуть навіки жити на землі в звершенім мирі.
Земля станеться славним місцем для життя. Немочі й смерть скінчаться навіки, бо під царюванням Христа всім послушним одиницям буде дане
життя вічне. – Одкриття 21:1–4; 1 Коринтян 15:
26
46 Вість, котру ангели Єгови принесли на землю коли народився Ісус, буде тоді вповні виконана. Ісус Христос, Господь і Цар і Вибавитель є
розпорядителем життя для послушних одиниць.
(Римлян 6:23) Всі люди, що тоді житимуть будуть доброї волі до Бога, Царя, і Його царства і
доказуючи послушенство вони житимуть навіки
в мирі. Отже вість “Мир на землі між людьми
доброї волі” відноситься лишень до тих, що є
доброї волі. Цар Ісус Христос є Князем Мира, і
“його правительству і миру не буде кінця”. ( Ісаії
9:7) Такі є благословенні наслідки для теократичного правительства під Христом і котре прийде
для людей доброї волі. Всі люди доброі волі радуватимуться благословенствами вічного життя,
наколи вони залишуться послушними Богу, і це
буде оправданням імені Єгови та доказом, що
Сатана брехун. Земля буде наповнена радісним,
мирним та благословенним родом людським на
вічну славу Всевишнього. Якщо ви бажаєте жити, вчіться і слухайтеся Єгови і Його Царя .

КНЯЗІ

Є

ГОВОВУ храмову організацію, яку бачив у видінню Його пророк Езекиїл, Всевишній Бог
ужиє на користь людей на землі протягом періоду
примирення або відновлення. Завважте образ цього: “Священник нехай возьме крові з сієї жертви за
гріх та й покропить на подвої (дверях) в храмі й на
чотири угли жертівника в майдані й на подвої воріт середнього двора. Так само вчини й сьомого
дня в місяці за тих, що провиняють нароком із простоти, та й так очищайте храм”. (Езекиїла 45:19,20)
Це уживання спокутуючої за гріх крові представляє, що прийняття храму і повноваження храму до
людського роду лежить через заслугу пролитої
крові Ісуса Христа, Божого улюбленого сина. Святі
ангели не потребують цього храму але людські сотворіння потребують такого кроплення кровю в
храмі, щоб спастись їм від смерти.
Коли Єгова мав визволити ізраїльтян з гноблюючої руки Єгипту, Він вчинив образ своєї побіди
над ворогом через кроплення кровю пасхального
агнця одвірки й пороги в домах жидів. Це представляло визволення людей з гноблячої руки Сатани і його організації, і звідси є розумним заключити, що ця велика побіда Єгови над ворогом в Армагедоні буде святкуватись. “У первому місяці, чотирнадцятого дня того місяця має бути в вас паска,
свято семиденне, а тоді треба їсти опрісноки.У сей
день князь принесе за себе й за ввесь нарід в землі
назимка на жертву за гріх”. (Езекиїла 45:21,22)
Протягом тисячолітнього царювання Христа
(Одкриття 20:4 ) народи землі будуть під провідництвом “князів всієї землі” і ця часть Езекиїлового пророцтва піддає думку, що протягом того часу люди будуть святкувати їх визволення з під гнетучої руки ворога і признають, що Агнець Божий
взяв їх гріх, “і що великий і могучий Ісус Христос
видавив тискарню вина Божого гніва” в знищенню
ворога і всієї його організації. Тоді кожде людське
коліно поклониться Христу і всі визнаватимуть,
що Він є великим Агнцем Божим на славу Всевишнього. – Филипʼян 2:9–11
Народи землі матимуть дійсну причину святкувати і вірно відзначати свято і це дальше є показано: “І через сі сім днів буде він приносити на всепалення Господеві ( Єгові ) щодня по сім назимків
і по сім баранів без скази, а на жертву за гріх щодня
по козлу з козиної отари. Хлібовою ж приносу має
він приносити по ефі на барана та по чину оливи
на ефу”. (Езекиїла 45:23,24) В протязі тисячолітнього царювання земні князі і люди будуть святкувати такі свята для Агнця Божого на славу імені
Єгови.
Замість “святкових веселостей”, які відправляють люди під сатанською організацією, протягом
тисячолітнього царювання Христа люди святкуватимуть празники в призначені часи. “У сьомому
місяці, на п’ятнадцятий день місяця, у семиденне
свято, має приносити (князь) щодня теж саме: таку
ж саму жертву за гріх, таке саме всепалення, стіль-

ко ж приносу хлібового й стілько ж оливи”. (Езекиїла 45:25) Протягом того тисячолітнього царювання люди будуть під Христом, великим Первосвященником і Царем, який вестиме їх шляхом до
оправдання. Вони мусять бути остаточно і цілком
оправдані нім будуть запроваджені в вічну організацію Єгови. Під час цілого періода того праведного царювання люди фігурально будуть жити в
шатрах або наметах. При кінці тисячу років, коли
Сатана стане розв’язаний на короткий час (Одкриття 20:3 ), вони, тобто, оправдані одиниці, разом
з їх земними провідниками, князями, будуть становити “табор святих”, котрого Сатана і його сили
вступлять в змагання взяти їх. Тоді люди спізнають їх залежність Богу і Христу. Раніше люди доброї волі зачинали святкувати празник кучок зібравши і принісши зі всіх врожаїв з подякою на
славу Бога. “Князі всієї землі” коли воскреснуть
отримають овочі царства з дерев життя, котрі ростуть по ту і іншу сторону ріки води життя і будуть
подавати ті овочі царства для користи людей.
(Одкриття 22:1,2) Це фігуральна мова і означає, що
земні князі роздаватимуть життя–даючі правди
людям.
Слава Єгови проходила східними воротами і тому “Так говорить Господь Бог: Брама всерединнього двора, повернена лицем на схід сонця, має
бути замкнена через шість робітних днів, а в субітній день і в день нового місяця має бути відімкнена”. (Езекиїла 46:1 ) Князі, володарі в землі не
проходять цими ворітьми але що вони були відкритими в певних часах то це очевидно з ціллю сполучення. Після дванадцятого вершика Езекиїла 46
голови то ці східні ворота були отворені при певних оказіях. Видиво показує клас свідка в храмі.
Коли урядові члени земного останка свідків Єгови
стануть запечатані перед поверненням цих вірних
мужів, які мають бути зроблені князями по всій
землі, без сумніву протягом цього часу, не має значіння як за скоро, ці символічні східні ворота Божественної слави будуть тісно зачинені і після цього нікому іншому не буде дозволено ввійти ними.
Однак коли ці вірні пророки або князі повернуть,
тоді східні ворота хвали і служби на славу Єгови
будуть відкриті і тоді “князі” можуть підходити, та
не переступати внутрішній поріг воріт. Це очевидно піддає думку, що через якийсь невеликий проміжок часу ці вірні мужі будуть співтоваришити з
останніми членами вірного останка “слуги” кляси,
на котрого Єгова положив свою славу. Таким чином там буде прямий звʼязок між вірним останком
і князями на землі хоча й на короткий час.
Що “князі” не зможуть проходити усередину через східні внутрішні ворота, де увіходила слава
Єгови, є показана слідуючим: “Князь прийде через
знадвірні сіни та й стане в подвоях сих воріт; і впорають священники всепалення його й подачню
жертву його; й поклониться він Господеві з порозі
воріт, та й вийде собі, а ворота зістануться незачи-
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неними до вечора”. (Езекиїла 46:2; дивись також 44:3)
З цього текста можна бачити, що священники зустрічалися з князями, тобто, члени царського священст
ва зустрічатимуться з членами “князів цілої землі ”, і
ті священники приготують їх жертву визнання.
Чи не може це також означати, що останні члени останка радуватимуться привілейом під час перебування їх в тілі мати спільність з деякими вірними старинними мужами, які воскреснуть і розпочнуть їх
працю на землі під царством? Цей вірш показує, що
князі почитатимуть Єгову в визначений спосіб у воротах хвали і служби Йому, у порозі східних внутрішніх воріт; що здається указує на їх певну позицію в
організації Єгови. Ісус каже про ту саму річ: “І кажу
вам: Що многі прийдуть од сходу й заходу, та й сядуть
з Авраамом, з Ісааком і з Яковом у царстві небесному”. (Маттея 8:11) Ці особливші ворота хвали і служби є відокриті князям протягом цілого “дня Господнього”, тобто тисячолітнього царювання Єгового Ц
ря царів, котрий є Господом і Христом.
Князі провадитимуть людей в їх почитанню Єгови
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і Христа. “Та й нарід має покланятись перед Господом коло ввіходу в ворота в суботи й в дні нового місяця”. (Езекиїла 46:3) Люди будуть тоді покланятися
в зовнішнім місці, інакше кажучи зі сходу храму та
перед дверима храму. Те почитання буде упорядковане і регулярним; і це є показано тим, що люди регулярно братимуть участь в суботах й в дні нового місяця. Це наблизить людей ближче до Єгови і Христа.
Тоді люди будуть з’єднані як одна одиниця а князі будуть їх провідниками.
Субітнього дня та в день нового місяця князь мав
принести всепалення за людей Господу; ці жертви детально визначені у віршах з четвертого по семий.
“Хлібового ж приносу дасть він ефу на тельця й ефу
на барана, а на ягнята, скілько рука його подасть,
оливи же по чину на ефу”. (Езекиїла 46:7) Князь не
повинен відходити у внутрішній двір; тому написано:
“А як приходитиме князь, так має відходити через передвірʼє у брамі й тією ж дорогою виходити”. (Езекиїла 46:8) Внутрішній двір є виключно для священничої служби.

ОПРАВДАТЕЛЬ

Т

І, котрі є членами організації Єгови і котрі вірно
виконують їх часть в оправданню Його імʼя, можуть властиво бути названі як оправдателі. Ісус
Христос є Голова і Головним і через те Він є великим
Оправдателем, і робота виконувана земними членами Його організації є значно малою; проте Захарія,
пророк Божий, звертає увагу громади храму, Голови
і тіла, очевидно для потіхи і заохочення останка свідків Єгови на землі. Будівничі єрусалимського храму
були поневолені в Вавилоні та тепер стали звільнені.
Ті, що тепер мають часть в будованню дійсного храму, та котрі ще знаходяться на землі, були колись в
неволі сатанської організації і ці тепер приносять все,
що вони мають, що є представлено через срібло й золото, про котре говорив Захарія, що буде ужите в
зв’язку з роботою храма. Як зазначено в Захарії
6:9,10: “І надійшло слово Господнє до мене: Возьми з
дарів у тих, що прибули з неволі, у Хелдая, Товії й
Едая, та й іди того ж дня в господу Йосії Софонієнка,
що прийшов із Вавилону”. Ті полоняни повернулися
і прийшли до Сиону, котрий є Божою організацією.
Імена дані в вірші 10 є значущі, “Хелдай” ( очевидно
той самий названий “Хелем” , “Сила” , в 14 вершику)
означає “земний; стійкий; довговічний”. Імʼя “Товія”
означає “задоволяючий Єгову”. Імʼя “Едая” означає
“Єгова пізнав”; “Єгова піклується ( за нього)”. Значіння згаданих цих імен здається відносяться колективно до останка. “Хелдай”, останок, будучи в світі і
тимчасово перебуваючи там не є частю світа але
стійко триматиметься протягом Армагедону і звідси
є довговічним. “Товія” задоволяє Бога з причини
своєї вірної посвяти Йому; і “Едая” зазначує не лише
те, що Бог знає останка, але що Він піклується про
нього і охороняє його. Ці три згадані чоловіки прийшли з Вавилону і очевидно були післані яко делегація
тими жидами, що залишалися у Вавилоні; а післані,
щоби оглянути роботу коло храму, котра то робота
була відновлена. Захарії було наказано піти в дім Йо-

сії і там вчинити певні річі Йозую первосвященикові,
і зробити це в присутності цих трьох чоловіків, котрі
то річі вони мали пізніше звітувати їх братам, що залишились у Вавилоні. Очевидно дім Йосії був вибраним і ужитим, бо храм не був ще тоді викінченим. Той
дім був священичим домом “заснованим Єговою”
(котрого імʼя “Йосія” означає), і добре представляє
священичий дім Єгови, останок, члени котрого знаходяться тепер в тайнім пробутку Господа, яке Він
заслоняє й охороняє.
Захарії було наказано щодо цієї делегації зібраної в
домі Йосії: “Там возьми срібла й золота та й пороби
вінці й вложи на голову Ісусові Йоседекенкові, пер
восвященникові”. (6:11) Це видається імовірним, що
срібло і золото було зібране і принесене тими трьома
чоловіками бо так каже вірш 10, “Візьми …у тих”.
Поправлена Версія вірш 11 погоджується з цим, як читаємо: “Так, візьми з їх серебра і золота”. Факт приходу цієї делегації з трьох чоловіків роки після того
як перший останок жидів повернув з Вавилону, і потім як робота коло храму була відновлена, піддає думку, що ті три чоловіки представляли тих самих одиниць, яких представляли Естер і Рут. (Дивись вірш
15) Відповідно до цього, члени класу вірного останка
розкинуті по цілій землі і через те знаходяться у світі,
однак не є частю його, приходять і представляють
себе Господу і приносять їх датки на роботу Єгового
Царя і царство, і це було представлено тим, що Захарія ужив принесене йому срібло і золото.
Захарія зробив “вінці”, “вінець” (Ротердам), і вложив його на голову Йозуя, первосвященика, таким
чином представляючи вінець на голові Ісуса Христа.
(Псальма 21:3) Це, що робив Захарія, піддає думку,
що останок звертає увагу на той факт, що Христос є
окоронований Цар і вже прийшов. Це останок робить
після приходу Господа Ісуса до храму, а головно по
1922 році, коли вони воскликнули: “Господь є в своєму храмі; оголошуйте Царя і Його царство!” Тепер
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можна бачити, що Єгова посадив на престолі Ісуса в
1914 році, і останок несе свідоцтво про цей факт, як це
Хелдай, Товія і Едайя повернувшись несли свідоцтво
перед тими людьми, що залишались у Вавилоні.
Єгова тепер велить щоб “усі шанували Сина, як шанують Отця”. (Йоана 5:23) Це символічно представлено через їх пожертвування срібла і золота.
Захарії наказано говорити до первосвященника в
присутності трьох чоловіків і для їх користі, котрі
були там як свідки, і котрі представляли тепер останка на землі. “І скажи йому: Так говорить Господь
Саваот: Ось, муж – імʼя йому ПАГОНЕЦЬ, він виросте з свого кореня й збудує храм Господеві”. (6:12) В
часі меншого сповнення, коли Христос, Камінь, був
положений в Сионі, Пилат сказав: “Ось чоловік!”
(Йоана 19:5) В часі, коли Ісус Христос, помазаний
Цар, Камінь, цілковито був положений в Сионі, Єгова
каже: “Ось, чоловік, котрого імʼя є ПАГОНЕЦЬ”,
“Паросток” (А. П. В., замітка). Ісус Христос є Паростком або Пагонцем Єгови. Це не Зоробабель з дому Давидового, що був тоді правителем в Єрусалимі, був
окоронований, а Йозуя первосвященник. Це доказує,
що натуральний дім Давида був лише типом і що ПАГОНЦЕМ є безпосередня Парость Єгови, Його Головний Чиновник і великий Первосвященник навіки по
чину Мелхиседека. Сталося це в 1914 році, що Єгова
післав ПАГОНЦЯ із Сиона (Псальма 110:2), котрий
то Пагонець є незначним “паростком” в очах земних
володарів, однак Він сяє в храмі Єгови і оправдає імʼя
Єгови.
Слова в пророцтві “з свого кореня” (зі свого місця,
англійський), означають “із Сиона”, інакши кажучи,
Єгової всесвітньої організації, з котрої Ісус Христос є
взятий і зроблений Головою столичної організації, і,
яко ПАГОНЕЦЬ, виростає верхівкою її. (Езекиїла
17:22–24 ) Цей пророчий образ головно показує, що
потім як Єгова окоронував Ісуса як Царя і по викиненою Сатани з неба, Ісус мусить прийти до храму
Єгови яко окоронований Цар і яко Первосвященник
і яко Суддя дому Божого. Він приводить вірних в
храм і приготовляє їх брати участь в праці оправдання імені Єгови. Ці свідки Єгови представлені
трьома чоловіками мусять нести свідоцтво іншим в
цьому світі, і це те, що вони тепер роблять.
Зоробабель правитель та Йозуя первосвященик були прообразом одної і тієї самої особи, а саме, Ісуса
Христа, котрий є “священником на своїм престолі” і
сповняє уряд представленого Мелхиседеком старинного царя салимського, священника Бога вишнього.
(1 Мойсея 14:18; Жидів 7:1) Захарія 6:13 каже: “Так,
він збудує дом Господень і увінчається славою, й засяде й володітиме на престолі своому; буде ж він і священником на престолі своєму, й буде рада мира між
сим і другим (престолом). Яко будівничий храму Він
є зодягнений у величність, честь і славу, і несе Він
припоручення і відповідальність яко великий Оправдатель імені свого Отця. Ісаія 22:23,24 каже: “І буде
на йому висіти вся повага батькового дому… Й буде
він престолом слави домові отця свого”. Ісус Христос
сповнить два уряди, царя і священника, і між тим не
буде протиріччя; тому є написано: “Й буде рада мира
між двома ними”. (Ротердам) Рада або ціль двох урядів є мир. Яко жертвуючий священник Він стався
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шляхом для чоловіка, щоб перебувати в мирі з Богом.
(Ефесян 2:14) Він довершить роботу примирення в
небі яко царський священник. Яко Божий цар Він володіє і знищить Сатану і його організацію, котра через довгий час була порушником мира, і Він установить мир на землі для людей доброї волі? Він є “Цар
салимський ” означаючи “Цар впокою” (Жидів 7:2);
“а дадуть імʼя йому Дивний Порадник, … Князь Ми
ра”. (Ісаії 9:6,7) Він є Оправдатель і принесе вічний
мир борючись за нього.
Із пожертвуваного срібла та золота Захарія зробив
вінець для первосвященика і це послужило яко пам’ятник вірності і посвяти жертводавців. “Вінці”
(Ротердам, вінець) ж будуть на спомин про Хелема
(інше імʼя для Хелдая), Товія, Едая й Хена ( інше імʼя
для Йосії) Софонієнка в дому Господньому”. (6:14) Ці
люди показали їх вірність прийшовши з Вавилону до
Господнього дому в “день малювання річей”, коли
храм був заледве розпочатим. (Агея 2:3) Господь показує своє оцінення їхньої посвяти і також Йосії Софонієнка, котрий надав свого будинка для цієї оказії.
Ці люди представляли вірного останка, котрий має
часть з Ісусом Христом в пошануванню, яким обдарував їх Єгова, і для котрих то вірних одиниць Він
зберігає “вінець правди”. (2 Тимотея 4:8) І це вони
отримують в явленню Головного Пастира. (1 Петра
5:1–4) Вони мусять позіставати вірними пильнуючи,
щоб ніхто не взяв їх вінця. Це “на спомин в храмі
Єгови”; показуючи, що ті згадані чотири чоловіки
були пошановані з признанням у святині Єгови, і це
показує, що останок є тепер зібраний разом під Христом в храмі і в той самий час вони є наслідниками
царства і спів–наслідниками з Ісусом Христом. Це є
зображено символічно через вінець.
Робота цих чоловіків не була закінчена з їх приносом срібла та золота. Вони мусіли бути свідками коронації Йозуя і слухати слів пророка і тепер це перейшло на них, щоб повернутись і нести свідоцтво іншим, щоб і ті могли довідатись. Це показує, що останок, котрого ці люди представляли, мусить бути зайнятим в роботі свідоцтва, свідкуючи іншим і це після
того, як вони отримали просвітлення і це є поперте
заключними словами пророцтва, а іменно: “І ті, що
далеко живуть, приходитимуть помагати при будові
храму Господнього, й взнаєте, що мене послав Господь сил небесних до вас; і станеться те, коли щиро
слухатимете голосу Господа, Бога вашого”. (6:15)
Люди здалека, це одиниці взяті в храм по другім
вилляттю святого духа, як предсказано в Йоіла 2:28,
29 і котрим то з громади храму дається свідоцтво.
(Ісаії 43:6,7; Псальма 147:2; Маттея 24:31) Ті, що є таким чином зібрані приходять і виконують службу
храму. Вони заповняють місця інших, котрі могли
бути в храмі і які були зайняті в “праці Ілиї” церкви,
але стали недбалими і спотикнулися на Камінь, відтоді вони говорили про “вироблення характеру”, і таких Господь відкинув геть. Деякі були в Єрусалимі,
котрі заключили, як зазначено в Агея 1:4, що то був
“час жити в прикрашених будинках а храм нехай стоїть пусткою”. Такі представляли одиниць, що домагалися “спочинку” в тому, що Господь дав своїм людям в часі до приходу Ісуса Христа до храму в 1918
році, і які втратили нагоду мати місце служби в храмі;
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і “ті, що далеко живуть” ввійшли тепер в їх посілість,
тобто в благословенний привілей служби храму. Ці
останні є головно представлені через Естер і Рут, в пророцтвах, котрі несуть їх імена.
Той факт, що Єгова доставляв всяку можливу поміч
для будівництва храму в гармонії з пророцтвом Захарії
доказує, що Захарія був правдивим пророком посланим
Господом. Єгова таким чином оправдав своє слово і тепер оправдує своїх свідків перед “християнством”, і в цей
спосіб Його свідки мають часть в оправданню імʼя Єгови.
Свідки Єгови не потребують журитися про те, як
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і коли прийдуть многі обіцяні річі. Якщо вони є послушні
тому, що Господь дає їм, то вони побачуть сповнення заміру Єгови: “Коли щиро слухатимете голосу Господа,
Бога вашого”; а це значить, що останок мусить тепер
бути пильним, щоб всією силою виконувати працю, котру Єгова дав їм до виконання, без взгляду на те що інші
можуть чинити. Храм буде викінчений в наз- начений час
і імʼя Єгови буде оправдане; однак від тих, що знаходяться тепер у храмі вимагається подати пов- не послушенство, щоб вони остаточно мали часть в оправданню
слова і імені Єгови.

ЛИСТИ
РЕЗОЛЮЦІЯ І ЗАЯВЛЕННЯ
Ми, об’єднані громади свідків Єгови і їх співтоваришів
штату Канзас, зона 3, ухвалюємо слідуючу резолюцію і заявлення:
Що століття тому Єгова дав своє слово обітниці, що в
своїм назначенім часі Він установить правительство, яке
управлятиме цілком в справедливості під Його безпосереднім наглядом; що таке правительство принесе безмежні благословенства любимцям справедливості і потрощить на порох всіх беззаконників, що виставили себе в
опозиції до нього. Признаючи факт, що час прийшов на
діяльність цього Теократичного правительства, ми заявляєм наше зобов’язання і відверту посвяту Йому, і цим
вищим властям, Єгові і Його помазаному Царю Ісусу
Христу ми даємо наше підданство.
Ми є в повній гармонії і признаємо Товариство як видимий канал, через котрий подаються інструкції від великого Теократа, і ми рішились від тепер і назавжди виконувати всі такі інструкції усіма нашими здібностями.
Ми бажаємо вважати на всі прикази нашого Отця і ніколи не вчитися після свого власного вирозуміння, ані не
занедбувати закону нашої матері.
Дальше, ми бажаєм заявити, що ми є в гармонії і схвалюєм заявлення зроблене братом Рутерфордом проти новочасної потвори, яка повстала супроти царства Бога
Єгови. Чуючи гримлячий приказ Всемогучого Воїна піднятися проти таких зневажників Його імені ми рішились
сміливо виступати до битви тиснути й вигукувати: “За
Єгову і Його Оправдателя”. Ми признаємо, що “Той, що
за нами є більшим чим всі, що проти нас”, і тому ми виступимо у вічу всякої опозиції, проте як би гірко не було,
ми не боїмось ні чоловіка ані Диявола, знаючи, що це є
битва Єгови. Задля оправдання імені Єгови ми є охочі і
РІЧНА КНИГА НА 1939 РІК
Річна книга на 1939 рік є не лише детальним і всеосяжним записом світової діяльності свідків Єгови протягом
минулого року, але також коротким посібником інформації найновішого розкриття (подій), а тому буде корисним
і необхідним для всіх активних голосителів тепер яко
приготовлену рекомендацію. Все це було приготовлено
президентом Товариства. Також там є поміщено його коментар на річний текст 1939 року, та денні тексти і коментарі на кожний день року які є взяті із Вартової Башти.
Кожен активний голоситель царства і всі шукаючі дороги до Сиону повинні бути оружені цією новою Річною
книгою. Оскільки тираж є обмежений через те підвищено
вартість виготовлення; отже примірник коштуватиме 50
центів. Зборові слуги повинні кожен вжити заходів для
обʼєднання замовлення, що стосується його громади.

раді віддати все, що маємо, навіть заплатити своїм життям – так, ми бажаємо “померти на своєму посту”, якщо
на те буде Його воля.
Нашому любому братові Рутерфорду і всім співробітникам в Брукліні і в інших місцях ми посилаємо наші гарячі
привітання і щиру Християнську любов і бажаєм запевнити Товариство нашим повним співробітництвом в поширенню інтересів Теократичного правительства.
Одноголосно прийнято слідуючими громадами штату
Каанзас:
Вічіта
Арканзас Сіті
Вестфалія
Емпорія
Мангеттен
Вінфілд
Абілін
Евріка
ПРАВДА ВІД ЄГОВИ
Дорогий брате Рутерфорд:
Після закінчення студіювання артикулу “Сповняйте
Землю” громада бажає виразити їх подяки Єгові і нашу
вдячність тобі дорогий брате Рутерфорд за чудові артикули правди, що поступають через канал Вартової Башти.
Цей чудовий артикул правди від Єгови робить наші почуття начебто ми знаходимось по битві Армагедон і бачим виконання Єгового мандату. Це дає нам велику силу
стояти лицем перед річами, про що ми знаємо і є запевнені побачити в близькій будучності.
Усвідомлюючи,дорогий брате Рутерфорд, велику небезпеку, яка постійно чатує над тобою, ми щоденно заносим
перед престол ласки прошення о охорону Єгови, щоб ти
продовжував викривати сховиська льжі найбільш огидної і жорстокої організації на землі, римо–католицької
гієрархії.
Ми є з тобою в цій великій боротьбі витісняти битву до
воріт.
КАЛЕНДАР НА 1939 РІК
Річний текст на 1939 рік є своєчасним: “Та не подужають тебе”. (Єремії 1:19) Щоб ті, хто знаходиться на стороні Єгови і Його царя і царства могли зручно користуватися цією скріпляючою обітницею, тому цей текст є
опоряджений на новім календарі Товариства, і гарно
супроводжений образом з трьох кольорів, показуючи в
символічному виді зворушливе сповнення обітниці на
новочасній клясі Єремії та їх співтоваришах. Нижче поміщений лист президента про злучену службу періодів на
1939 рік яко приготовлений посібник для вісників царства. Календарний шлях розписаний числами проведення
того ж. Зборові слуги повинні зробити надсилання в злученім порядку для всіх бажаючих календаря. Пересилати
із замовленням 25 центів за кожен, або $ 1.00 за п’ять примірників на один адрес.

ДОСВІДЧЕННЯ В ПОЛІ.
ЧЕСНИЙ ЧОЛОВІК В КАТОЛИЦЬКІЙ ТОВПІ
“Під час роботи свідоцтва в центральній часті Філадельфії Ра, в кінці неділі мене супроводила товпа з понад
22 молодих чоловіків і хлопців, котрі викрикували образи на мене і домовласників, які погодились на мої відвідини і розмовляли зі мною, щоб ті грюкнули дверима перед моїм лицем, щоб ніхто не брав літературу, начебто я
був “комуністом і воював проти католицької церкви”.
Вони продовжували стояти кругом двох кварталів і казали мені покинути район, і чи не хотів би я бути вимазаним дьогтем та покритим пірям.
Зрештою я підійшов до дверей дому з тротуару лише в
декількох кроках піднімаючись до них. Я подзвонив у
дзвінок та відповіді не отримав. Тим часом товпа зібралась навколо мене ззаду, так, що я повернувся і давав їм
свідоцтво кажучи, що вони це чинять несвідомо і не знають суті цієї вістки. Я запитав їх, чи бажають вони радше
залишатися несвідомими і боротись проти Божої роботи
на користь брехливого священника або чи будуть досліджувати літературу та вчитися правди, яка дасть можливість їм стати на сторону Бога і утекти від Його гніву в
Армагедоні. Крім того я післався на пророцтва предсказуючі теперішні світові обставини та потворне правління кермоване через гієрархію, яка володіє світом.
Деякі з тієї товпи заперечували, в той час як інші казали
їм зберігати тишу та нехай він говорить, заявляючи мені
розказувати правду.
“ Один чоловік десь біля 35 років віку сказав, що бажав
би взяти книгу Вороги. У той час як він дістав 25 центів
один з його товаришів сказав: “Ти дармоїд”. Той чоловік
відповів: “Хто наважився назвати мене дармоїдом?” Я
хочу почути, хто назвав мене дармоїдом? Опісля ще трохи поговорили з ними та сказавши їм, щоб вони досліджували книгу Вороги з цим порядним чоловіком, я пішов
своєю дорогою радуючись.
“ЗАОХОЧЕННЯ В БАГАТОПОВЕРХІВЦІ
“ДВЕРНИХ ДЗВОНІВ”
Якось зустрів старого знайомого на пасажирському
пароплаві до Нормандії, котрого я роки не бачив. Коли я
давав йому свідоцтво, він сказав мені, що недавно один з
наших голосителів задзвонив до його квартири. Його жони не було в дома а він сидів у ванні. Я запитав: “Хто тут
?” Почувся голос жінки, який говорив щось про Вартову
Башту і я відповів: “Нікого немає дома”. Знову надійшло дотепне питання: “Добре, а хто ж тоді ви є? Ви є привид? Це так спантеличило мене, що я відповів зачекати
хвилинку. Я виявив бажання побачити ту особу. Отже я
побачився з нею, послухав її з інтересом і взяв літературу”.
БРОШУРИ ДЛЯ ПРОСУВАННЯ
ПОДАЛЬШОЇ ПРАЦІ
“Якиїсь старий італійський джентльмен дістав (одержав) книгу, пильно простудіював її і був захоплений
правдою. Слів було недостатньо, щоби виразити його радість. Декілька тижнім тому молодий чоловік отримав

чотири брошури. Йому так сильно вони сподобалися, що
коли він мене запросив і прослухав фонограф, то ще взяв
16 книг в оправі і Біблію, а на слідуючий ранок пішов зі
мною до праці свідоцтва. Тепер він відвідує студії та
службові зібрання, і виходить регулярно до праці свідоцтва незважаючи на противенство його католицької
родини. Він передплачує Вартову Башту та Вісник Потіхи і придбав фонограф, хоча сам не працює”.
КАТОЛИЦЬКЕ НАСЕЛЕННЯ ВІДРЕАГОВУЄ НА ВІСТКУ
“Нещодавно я відвідав певну родину і сталося так, що
там була пані, з повисшої квартири. Вона католичка.
Вона скаржилася, що скільки б не приложувала старань,
однак не може зрозуміти Біблію, і не знає чому. Як і слід
було чекати не могла вона дістати помочі і від свого священника. Я запропонував відкрити наше студіювання
зразковою студією. Тепер вельми зрадівши в зрозумінню
Біблії вона постаралася відтоді про зразкову студію і запросила своїх двох відданих католицьких сестер і інших
до студії, котрі у зворотному напрямі стали більш заінтересовані (зацікавлені) в правді. Тепер вже є понад п'ятнадцять чоловік, котрі відвідують цю студію і Господь
щедро благословив їх вирозумінням правди і всі вони високо оцінили це. Вони одержали багато наших книг,
многі підписались на Вартову Башту і Вісник Потіхи а
деякі вже взяли участь у полі служби”.
ЗРАЗКОВА СТУДІЯ ДОЛАЄ ПЕРЕШКОДИ
“Три неділі тому мене покликала заінтересована (зацікавлена) пані, котра написала до Товариства, і просила
копію лекції “Фашизм чи свобода ” показуючи велике
заінтересовання. Я запропонував розпочати зразкову
студію в її домі, котра мала бути корисною для неї і її вихованих дітей. Але для неї показалось (здавалось) мати
більше оправдання, чому вона не може дозволити на це
в її домі. Після декількох слів заохочення ми прослухали
прокрутивши декілька лекцій на фонографі і не сказав
більше нічого про той предмет. Слідуючої неділі мене
запросили знову (я відвідав знову), однак розуміється
(звичайно), нічого не згадувано про те ні пані ані дітям.
Я завважив (заявив, повідомив), що оскільки вся родина
була присутня, то я прийшов показати їм як студіювати
Біблію в найбільш ефективний та систематичний спосіб
побільшуючи їх вирозуміння правди. Маючи лише годину часу я запропонував розпочати відразу. Всі вони сиділи кругом стола. Я роздав кожному Біблію і Зразкову
Студію брошури та щоб не чинили вони це на свій розсуд, ми розпочали студію. Вони енергійно слідкували за
текстами святого Писання, читали питання та й відповіді в брошурі в кінці години їм це так сподобалось, що
вони просили мене частіше приходити і продовжувати
студію. Одна з перешкод була в тім, що мати не могла
дозволити, щоб більше людей приходило на студію так
як це не подобалося власнику будинку. Однак тепер вона
не турбується про те, що скаже власник будинку; вона
запрошує туди інших на зібрання”.

“Вівці мої голосу мого слухають, і я знаю їх, і вони
йдуть слідом за мною. І я життє вічнє даю їм; і не
погинуть до віку, й не вихопить їх ніхто з рук моїх.
Отець мій, що дав мені, більший усіх, і ніхто не здоліє вихопити їх із рук Отця мого”. – Йоана 10:27–29

