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

МІСІЯ (ЖУРНАЛА)
ЕЙ журнал виходить в тій цілі, щоби помочи людям пізнати
Бога Єгову і Його заміри, як про се научає Біблія. Він містить в собі науку Святого Письма для помочи свідків Єгови. Він
уможливлює систематичне студіювання Біблії для всіх своїх
читачів і старається о іншу літературу, яко поміч в таких студіях. Він помішує відповідний матеріал для проповідування через
радіо й для інших знарядів публичного научення з Святого Письма.
Він точно тримається Біблії, яко авторітету своєї науки. Він
цілковито вільний й відділений від усіх партиїв, сект або світських організацій. Він цілковито і безвиїмково стоїть на стороні
царства Бога Єгови під правліням Христа, Його любого Царя.
Він не прибирає догматичної міни, а радше заохочує до вважного
і критичного розсліджування свого змісту в світлі св. Письма.
Він не мішається в жадні суперечности, ані його сторінки не
отворені для персональних справ.

С

ЩО БОГ создав землю для чоловіка, сотворив совершенного
чоловіка для землі і поставив його на ній; що чоловік добровільРічна передплата
но переступив Божий закон і був засуджений на смерть; що задля
Річна передплата в Злучених Державах виносить $ 1,00, в
Адамовою гріха всі люди родяться грішниками і без права до Канаді й в інших краях $ 1.50; в Великій Британії, Австралії і в
життя.
Полудневій Африці 7 ш. Передплату в Злучених Державах треба
висилати через почтовнй переказ, експрес ордер, або банковий
ЩО ІСУС стався чоловіком, і чоловік Ісус перетерпів смерть, переказ. 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 міжнанад усякі творива й понад усі імена і одягнув Його у всяку силу і родний почтовий переказ.
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зації і Його свідки, котрих задача й привилей є свідкувати про
найвисшість Єгови, голосити про Його замірп взглядом людства,
Просимо в кождім случаю адресувати на ім’я Товариства
про які научає Біблія, й нести овочі царства всім, що бажають
слухати.
(Сей журнал виходить на кількох мовах.)
ЩО СВІТ скінчився й Єгова посадив Господа Ісуса Христа на
Для бідних, що не можуть передплатити сей журнал, а щиро
престолі власти, котрий скинув Сатану з неба й зачав установля- бажають його читати, висилаємо даром, єсли о се попросять. Ми
ти 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 при- року.
йти лише через царство Єгови від владою Христа, котре то царс- Увага для передплатників: Посвідку за отриману передплату, чи
тво вже тепер зачалось; що незадовго Господь знищить сатансь- то нову чи то відновлену, ми не висилаємо, хіба що о се попроку організацію і установить справедливість на землі, і що в тім ситься. Змінення адреси для тих, що повідомлять, робимо в процарстві всі, що будуть послушні справедливим законам, будуть тязі одного місяця. Один місяць перед скінченнямся передплати
привернені і будуть жити вічно на землі.
ми висилаємо карточку–повідомлення в журналі.
Yearly subscription prict. S1.00: Canada and foreign. $1.50.
Entered as sekond–class matter July 9. 1924. at the post office at
Brooklyn, N. V., under the Act of Marcd 3. 1879.

“ОСТОРОГА”
Ся нова книжечка‚ лунки котрої ілюструють її заголовок‚ складається з двох недавно виданих публичних лекцій президента Товариства‚ одна в Сіднеї (Австралія) з
конвенції‚ а друга з Сиятель (Вашингтон) конвенції сього
року. Вимагання й потреба в сих лекціях в друкованій
формі є всесвітня‚ й ся книжечка є тепер випущена в англійській мові‚ але скоро буде й в українській мові рівнож
на рознесення поміж загальну публику. Дістаньте одну
таку копію особливо для себе‚ т. є.‚ для студії‚ щоби могли
приготовитись до доручування її в руки іншим.

че число треба висилати. В сей спосіб ніколи жадне число
не буде вилишене. Перечитайте уважно обі сторінки тієї
карточти. Коли зайде зміна у вашій адресі‚ то ви є прошені подати те тілько нову адресу‚ але рівно ж і стару за два
тижні наперед.

ПРИПІМНЕННЯ
Ще далеко наперед бажаємо звернути увагу браттям‚
котрі збирали передплати на “Вістник Потіхи”‚ щоби всі
доглянули пригадати всім знаним передплатникам відновити їх принумерату на рік 1939. Також дальші старання
ВІДНОВЛЕННЯ ПРИНУМЕРАТИ
повинні бути доложені‚ щоби в наступаючім році збільДля вигоди принумератора‚ карточка для відновлення шити лісту принумераторів на український “Вістник Повисилається з “Вартовою Баштою” місяць наперед в анг- тіхи”.
лійській мові‚ а два місяці наперед в інших мовах‚ занім
принумерата скінчиться. Відновлюйте ж вашу принумеОШУКАНЦІ
рату зараз по отриманню такої карточки з вашою “ВартоЄ одиниці‚ котрі ходять скрізь по краю й представляють
вою Баштою”. Коли поновлюєте таку карточку‚ то пи- себе яко свідками Єгови‚ кажучи‚ що вони є в правді й
шіть ваше ім’я виразно‚ подайте число, вулицю‚ місто й браттями. Такі одиниці приходять до різних місць і братів
державу; також зазначіть дату‚ коли присилаєте назад. В й збирають гроші й різні інші запомоги від щирих братів і
кождім случаю уживайте сю карточку відновлення. Че- сестер. Ми остерігаємо всіх братів не мати нічого до чирез сю карточку ми можемо знати, якраз яке наступаю- нення з такими ошуканцями.
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ЙОГО ВІЙНА
(Продовження)
“Не бійтесь … се війна … Божа”. – 2 Паралипоменон 20:15

ЧАСТЬ 4

Ю

ДЕЇ знайшли між мертвими ворогами “силу всякого добра”, що предсказує‚ як сили
Сатани тепер на землі згромаджують великі багацтва на останні дні (Якова 5:1–3), рабуючи бідних і безпомочних людей в ім’я Бога, виконуючи
їх обман під йм’ям Христа. Се напевно описує римо–католицьку гієрархію, котра посідає величезні
матеріяльні богацтва. Диявольські видимі сили
стались здобичю для Єговових людей; себто, се,
що релігіоністи стратили‚ то Божі люди, будучи
вірними, набувають: “Викупом буває за праведного безбожний, й за правого – лукавий”. (Приповісті 21:18) Інакшими словами сказати, лукаві
релігіоністи, з причини їх лукавства, втратять усе,
а се принесе користь справедливим, бо праведні
набувають усе з рук Єгови.
24 Бог Єгова, через Ісуса Христа, ограбить видимі сили Сатани: “Ти величній, ти сияєш краще
над хижі гори. Одважні серцем здобичею стали;
обняв їх сон; і ніхто із сміляків не знайшов рук
своїх. Від погрому твого, Боже Якова, напав твердий сон коня і колесницю”. – Псальма 76:4–6; Захарії 2:8–10
25 Здобич забрана від ворогів вельми збогатила
їх. Се не значить, що вірний останок і велика громада забере матеріяльне богацтво яке полишить
сатанська товпа; але сей образ предсказує, що
побіда Бога Єгови над ворогами і привилей даний
вірним Божим людям побачити і брати участь в
оправданню Єгового ім’я, і бути схороненим Його
силою для дальшої Його служби на славу Його
ім’я, буде вічно триваючим богацтвом для них‚
себто, богацтвом в небі, яке ніколи не пропаде. Сі
вірні одиниці будуть мати першо–рядне знання,
що Всемогучий є Бог, котрого єдиного йм’я Єгова,
а се становить велику здобич, і котрої здобичи не
можна порівнати‚ яку полишать мертві. Здобич
забрана Юдеями була “сила всякого добра”, що
треба було три дни збирати. Вся та здобич була
полишена людям Божим, що боролись за ню і побідили.
26 Тепер Єгова через Ісуса Христа виконує свою
“незвичайну роботу” через розказування правдипро релігіоністів, котрі зневажили Боже ім’я і в

Його ім’я виконували їх обман. Пізнавши найвисшість Бога Єгови і Його роботи і благословенств
Його царства, давно обіцяного, вірні збирають
скарб для себе. Великий привилей Божих людей
тепер на землі є мати часть в сій надзвичайній
роботі. (Псальма 68:11,12) Се Бог Єгова, що постарався о вість правди, і се не є вість чоловіка або
якоїсь громади людей. Отже се Бог Єгова, що
встав і виконує свою “надзвичайну роботу”. Єгова
тепер у храмі через свого представителя Ісуса
Христа, і тепер Він спричиняє, що Його слова
правди, як роса з неба, спадає на людей, котрих
провадить Ісус Христос. Тим то каже пророк Божий: “Господь прорік слово, і було вістовниць
велика сила. Царі з військами втікали, вони втікали, а хто обняв домівку, паював здобич”. –
Псальма 68:11,12
27 Се є “велика громада”, громада у великій ласці, що має привилей голосити вість правди, яку
Бог дав, і такі мають часть в Його “незвичайнім
ділі”. Тепер ся робота виконується, і шле переляк
в ряди ворогів, і вороги втікають і спішать зібратися разом і приготовляються до остаточного нападу на звістителів Божої вістки. Се час війни, і
Бог приказав усім своїм вірним одиницям встати
проти неї, старої відьми, і виступити війною. (Авдія 1) Вони знаходяться в позатипічнім Єрусалимі,
на горі Сион, і вийшли в похід проти ворога. Та
війна дійде вершка з битві великого дня Бога Вседержителя. У тій останній битві, Божий останок
не буде брати участи, і через те не буде уживати
тілесного оружа.
28 Всі, що мають часть в оправданню Його ім’я,
будуть мати часть в здобичах. Здобичі ворога і
ганьба‚ яку будуть переносити всі такі в Армагедоні‚ є представлені через птиці й звіря‚ які будуть
насичуватися тілами вбитих. (Езекиїля 39:17–21;
Одкриття 19:17–21) Сьогодня лукаві представителі Сатани на землі злапали цілу землю, разом з
всіма богацтвами; і коли ворог стратить те все,
тоді благословенства землі будуть дані тим, що
служать Богу. Тоді і інші вівці, або “велика громада” відповість на запрошення Господнє: “Прийдіть, благословенні Отця мого, осягніть царство,
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приготовлене вам од основання світу.” – Маттея
25:34
29 Що знищення цілої організації принесе великі
благословенства, то се дальше представлено в 2
Паралипоменон 29:26. Потім‚ як вони взяли були
здобич, Юдеї зібрались у долині “Берехиї”, що
значить “благословенства”, які принесуть “добробут”. Без сумніву, що се мала бути долина‚ котрою
йшли вороги до нападу і в котрій Бог стрінув їх.
Отже се мала бути “Йосафатова долина”, що значить “Єгова осудив”, бо там Єгова осудив ворогів;
і се представляло, що зараз перед битвою Армагедону Єгова осудить ті народи‚ з котрих складається видима організація Сатани, і се Він зробить для
оправдання себе. Се також “долина рішення”, бо
там Єгова, через Ісуса Христа, свого великого воєнного Вождя, просік ворожі сили; а опісля та долина сталась “долиною благ”. Видима організація
Сатани була наповнена душегубним наміром, і
тепер Єгова справляє їх рухами‚ коли вони йдуть
вперед проти Його людей, і як ті народи прийдуть
в “долину Йосафата”, тоді Він зачне судити їх і
молотити. Ще інший опис сього є даний через
пророка, а іменно: “Квапте, сходіться, всі народи
сумежні, зберіться (проти Бога); ти же, Господи,
веди туди борцїв твоїх! Рушайте, народи, зійдіть
на Йосафатову долину; бо там я засяду, судити всі
народи звідусюди! Пускайте в рух серпи, бо жниво
наспіло; ійдіте, спустітесь униз, бо вже повна ягід
тискарня, а посуд під нею аж переливається, – бо
злоба їх велика. Товпи, товпи в долині відплатній!
Бо не далекий день Господень від долини суду!
Йоіля 3:11–14
30 Вершок прийде у великій битві Єгови: “І загрімить Господь від Сиону, й дасть почути голос
свій від Єрусалиму; – затремтить небо й та свому
народові буде Господь охороною, – обороною дітям Ізраїля”. (Йоіля 3:16) І тоді попливуть благословенства; що станеться долиною благ: “Тоді спізнаєте ясно, що я – Господь, Бог ваш, що витаю на
Сионі, на святій горі моїй; і буде Єрусалим святим, та й не будуть уже чужоземці переходити через його. І буде того часу: Капатимуть гори соком
виноградним, а горби молоком потечуть, а всі русла Юдейські сповняться водою, з дому же Господнього пролиється джерело й засичуватиме долину
Ситтим”. – Йоіля 3:17,18
31 Юдеї зібрались в долині Берехія; “бо там вони
хвалили Господа”, всегда віддаючи хвалення Його
імени. Без сумніву, що по Армагедоні настане
служення хвалення Єгового імени, і всі, що пережиють ту битву, як останок так і вірні старинні
мужі, пророки, і велика громада, прилучаться до
сього разом. Так річ малась‚ коли Бог визволив
завітуючих людей з Червоного моря, коли вони
вибухли піснею хвалення, предсказуючи знов‚ що
має настати по визволенню Його людей в битві
великого дня Бога Вседержителя. (2 Мойс. 15:1–
21) Се буде такий чудовий час благословенств і
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радости, що “людський язик не зможе знайти відповідних слів” прославити йм’я Єгови. Вони будуть величати Його і Його великого Оправдателя,
Ісуса Христа. Тоді то зачнеться воля Божа виконуватися на землі як і в небі. Можна розумно припускати, що Йосафат, одного разу цар Юдеї, буде
пробуджений зі смерти в тім часі і прилучиться до
інших під час тієї великої оказії в прославленню
Єгови. Про ту оказію є написано: “Веселись над
ним (над організацією сатани, котра тоді буде цілковито знищена; що було представлено через Вавилон) небо і святі апостоли і пророки; Бог бо суд
ваш судив над нею”. – Одкриття 18:20
32 Друга книга Паралипоменон є подана яко останна з єврейських книг в Біблії, і зміст її показує,
що вона була написана якийсь час по полоненню
Жидів у Вавилоні. Слова “до сього часу” (верш
26) мав би указувати на час привернення останка,
і через те особливо відноситься до Божих людей
тепер на землі. Зараз по битві великого дня Бога
Вседержителя земля навіки станеться “долиною
благословенств”, тому що се буде поле битви‚ де
Єгова оправдає своє йм’я на всіх своїх ворогах, і
ті, що опісля будуть жити на землі, повіки будуть
благословити ім’я Всевишнього. – Псальма 150:1–
6
33 Тоді Юдеї і їх співтовариші полишили вид
битви і всі повернули до Єрусалиму. “І пійшли
назад усі Юдеї та єрусалимці й Йосафат на чолі в
їх, щоб вертати в Єрусалим з радощами, що Господь дав їм перевагу над ворогами їх”. (2 Паралипоменон 20:27) Так і по битві Армагедон ті, що
пережиють ту битву, звернуться від проголошення дня пімсти нашого Бога і будуть енергічно виконувати будуючу службу Господеві. Великий
цар, Ісус Христос, буде царювати, і на Його раменах буде спочивати правительство. Він є дійсним
Князем Мира, і час Його мира та добробуту ніколи не скінчиться. Вірний останок, увійшов вповні
в славу царя, буде брати участь з Ним у численних благословенствах‚ які будуть дані іншим на
славу Бога Єгови. Юдеї повернувши до Єрусалиму з радістю, раділи‚ що Єгова оправдав своє слово і ім’я. Так буде і по Армагедоні, коли ті‚ що
пережиють навернуться і будуть славити Єгову,
побачивши наслідки Армагедону: “І очі мої бачитимуть втіху над ворогами моїми, слухи мої почують втіху свою над злочинниками, що проти
мене встали”. – Псальма 92:11
34 Юдеї вийшли супроти ворогів, пійшли назад
зо співом на устах виславляючи Єгову, і голоснійше чим вперед; і на се указує псальміста (68:
25,26). Сим предсказано, що ті, що пережиють
битву Армагедон, підуть до організації Єгови і
будуть навіки славити Його ім’я: “І царюватиме
Господь над усією землею; один тоді буде Господь,
і одно йм’я його”. – Захарії 14:9
35 Се час оправдання, і ім’я Єгови буде на віки
прославлене. Тоді війна скінчиться, боротьба пе-
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рестане, і більше ім’я Єгови не буде зневажене. “А
після сього чув я наче грімкий голос великого
народу в небі, що казав: Алилуя! Спасеннє і слава
і честь і сила Господеві Богу нашому, правдиві бо і
праведні суди його, що осудив велику блудницю,
котра псувала землю блудодіяннєм своїм, і помстив кров слуг своїх од руки їх”. (Одкриття 19:1,2)
Очевидно, що се вже аж тоді зачнеться тисячолітнє царювання Христа, Князя Мира.
36 Той пророчий образ розказує про дійсну мудрість, яку отримають всі тоді жиючі: “І прибули в
Єрусалим з псалтирями й цитрами та трубами до
дому Господнього. І був страх Божий по всіх царствах земель (пограничних), як почули, що сам
Господь воював проти ворогів Ізраїлевих”. – 2
Паралипоменон 20:28,29
37 Через століття Диявол і його представителі
контролювали землею. По Армагедоні вони вже
більш не будуть володіти, але над цілою землею
предсідателем буде Ісус Христос, Князь Мира, і
Його видимі володарі будуть вірні мужі‚ котрі
доказали їх вірність до Єгови і котрі воскреснуть і
стануть князями на всій землі. (Псальма 45:16;
Ісаії 32:1) Сі вірні мужі боялися Бога Єгови, і сим
вони доказали їх мудрість, і в такім стані вони перебували як довго вони жили; і всі люди землі, що
схотять жити‚ будуть мусіли також боятися Бога і
взяти подібний шлях. В пророчім образі, над котрим тут застановляємось, то Йонадаби або люди
доброї волі були показані непрямо або припадково, але тут вони є представлені через “всіх царствах (пограничніх)”, котрі будуть боятися Бога перед і по Армагедоні. Ті люди доброї волі є показані, що вони виходять зі всіх країв. (Одкриття
7:9) Лишень ті, що вірують і бояться Бога і Його
царя, Ісуса Христа, будуть жити на віки. Цар Давид гнав за филистіями і бив їх від Габаону до
Газе, і написано було про Давида, котрий там
представляв Ісуса Христа, царя: “І пронеслось
ім’я Давидове по усіх краях, і Господь зробив його
страшним для всіх народів”. (1 Паралипоменон
14:16,17) Страх перед Господом Ісусом Христом,
Царем царів, впаде на всі народи, що будуть жити,
і такі возьмуть напрям мудрий.
38 Той пророчий образ закінчується от сими словами краси і мира: “І сталося спокійне царство
Йосафатове, й дав йому Бог його спокій звідусіль”. (2 Паралипоменон 20:30) Царство Ісуса
Христа, Більшого чим Йосафата, царюючого опісля як представитель і оправдатель Єгови, буде
мирне, спокійне і щасливе. На раменах великого
Князя Мира буде вічно спочивати правительство
мира і справедливости, чому не буде кінця. Ісус
Христос буде мати участь у славі й богацтві з
144,000 членами Його тіла; про що є написано:
“Блаженний і святий, хто має часть у первому
воскресенню; над сими друга смерть не має власти, а будуть священниками Божими і Христовими, і царюватимуть з Ним тисячу років”. – Одк-
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риття 20:6
БУДЬТЕ ДУЖЕ ОДВАЖНІ
Одкриття повисшого пророчого образу для
людей Божих в сім часі грозячої небезпеки і великої лютости значить много для них. Останок і їх
співтовариші повинні застановлятися над сим з
молитвою і радісними думками про Бога і Ісуса
Христа. Через якийсь час Божі люди були предметом всякого рода переслідувань через реліґіоністів
і їх союзників. Не так давно політичний і торговельний елемент отверто злучив свої сили з духовенством, щоби знищити свідків Єгови і їх роботу.
В Німеччині переслідування свідків Господніх
було страшне і жорстоке не до описання, і дальше
продовжується. В країні так званій Бритийською
Імперією, а головно в одній з її провінцій, свідки
Єгови є переслідуванні через політичні й торговельні чинники. В Америці політичний елемент,
попертий і заохочений комерційними інтересами,
попирає духовенство, і будучи підтриманий комуністами і всіма радикальними чинниками, вони
спільно переслідують свідків Єгови; і сих фактів
не можна заперечити. Чому Бог дозволяє на такі
напади на своїх людей? Пророчий образ‚ над котрим тут застановляємось‚ дає відповідь на се питання й відкриває‚ який буде остаточний наслідок. Отже сі прообрази, що так сильно звертають
увагу вірних, треба студіювати у світлі інших
пророцтв, і вони дають велику одвагу для тих, що
зробили угоду чинити волю Єгови. Нехай кождий
пам’ятає всякого часу, що всі ті пророчі образи
подані в Біблії були написані наперед для користи
тих, що тепер стоять сильно по стороні Бога і Його царства.
40 В сій хвилі свідки Єгови бачуть, як політичні,
комерційні та релігійні чинники, і інші радикальні елементи, з котрих складається, вся диявольська видима організація, рішучо виконують
свій заговір‚ щоби знищити слуг Єгови і їх роботу.
Ми знаємо, що сей заговір як і поповнені злочини
сплянував самий Диявол. Політикери та купці не
можуть мати ніякого жалю проти свідків Єгови,
тому що свідки Єгови не зробили їм ніякого зла і
не перешкоджають їм в нічім; але сі чинники диявольської організації злучилися з силами духовенства, бо Диявол поклав в них свого духа в їх
уми, щоби вони се чинили. Отже злучені сили ворога йдуть проти свідків Єгови, бо Сатана запустив в їх умисл ненависть, злу волю і гнів, і спонукав всі части його організації вірувати, що се їх
повинність знищити все, що попирає царство
Всемогучого Бога. Тому‚ що останок і співтовариші їх є на стороні Єгови і Його царя, тому ворог
йде щоби знищити їх. Та Єгова береже своїх людей
і кермує ворожими силами в таку позицію, що
попи будуть знати, що се Єгова Бог знищить їх, і
коли то Він дасть цілковиту охорону для своїх
людей.
39
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ПОЧИТАННЯ ДИЯВОЛА

41 Кілька місяців тому назад високий урядник
політичної партії з ворожої організації повідомив,
що люди мусять мати більше релігії‚ щоби принести бажаний стан. Комерційні люди згаджаються з
таким постановленням, і духовенство з побожним
виглядом і жорстоким серцем підносять їх брудні
руки і з вдаваною побожностю кажуть: “Ось, ми
маємо невдовзі завести кращий світ”. Тепер духовенство підсувається до політикерів і апелює до їх
патріотичного почуття, щоби поширити релігію і
виконати плян для почитання Диявола, як віддавати привіт прапорові й людям і віддавати честь і
пошану їм. Щоби виконати такий сатанськнй
плян, для того ухвалено примусове поклонення
привітові в народних школах і інших місцях. Через
більше чим півтора століття люди в Америці щиро
і з правдивим патріотизмом попирали державу і не
примушували нікого до ніякої церемонії. Та прийшла нагла зміна, і ті, що студіюють слово Боже
знають, що та зміна прийшла від Диявола, шукаючи погубити всіх тих, що не є по його стороні. Примусовий привіт прапорові ніколи не зробить нікого
лучшим горожанином, але остаточно зробить людей гіршими і збільшить їх ненависть до всього, що
іменується ім’ям Бога і Христа. З початку 1938 року в Конгресі Сполучених Держав, котрий повинен
робити мир‚ доглядати людського добра, представлено законопроект під заголовком: “Регули і значіння правил для привитання прапора”. Така ухвала містить у собі в деталі і релігійну церемонію
як уживати, виконувати і віддавати привіт прапорові, і застерігає що всякий, що добровільно зневажить прапор, такий буде покараний грішми або
вязницею, і сума кари грішми і протяг часу увязнення полишене виключно для рішення судді, котрий буде рішати сю справу. В тій ухвалі дальше
сказано, що “під час церемонії піднесення прапора,
або коли прапор буде переходити в параді, або в
часі управи, всі люди мають звернутись лицем до
прапора і стояти в напруженню і салютувати”. Хто
занедбає або відмовиться се зробити, то се напевно
буде значити, що він “зневажає прапор” і такий
буде покараний за відмовленняся віддати привіт, і
кара за се буде вимірена після примхи і упередження того судді‚ перед котрого такий переступиик
стане на суд. Чи був би хто повірив тому двайцять
років назад, що така річ буде можлива в Америці?
42 Нехай же кожднй чоловік, що вірує в Біблію як
слово Боже правди тепер вважно перечитає трету
голову пророцтва Даниїла і порівнає його із повисше наведеним проектом відносно привіту прапора
котрий то проект тепер перед Конгресом. Пам’ятайте, що в пророцтві Даниїла кожда особа мусіла виконати якийсь рух або церемонію‚ коли вона почула звук музичних приладів і там поклонитися збудованому бовванові. Трьох вірних ізраїльтянів, котрі мали повну віру у Всемогучого Бо-

Бруклин, Н. Й.

га, рішились бути послушними Його приказам, як
се вони подані в 2 Мойсея 20:1–5. Зрозумівши, що
та церемонія була планом для почитания Диявола,
вони відмовилися салютувати бованнові і за се бу
ли покарані після бажання судді‚ перед котрого
вони були приведені. Той суддя присудив, щоби їх
звязати і силою кинути в на червоно–розпечену
піч. Бог Єгова випровадив їх неушкодженими, тому
що вони мали віру й посвяту в Нього. Сю історію
Бог велів записати головно для користи і провідництва тих, що сьогодня люблять Його і слухають
Його, і для їх заохочення в сій годині фанатичного
привіту прапорові і почитання Диявола. Бог запевняє своїх вірних, що Він дасть їм охорону‚ єсли вони полишуться правдивими Йому. Всі правдиві
послідувателі Ісуса Христа будуть слухати Бога, а
не чоловіка або закони‚ зроблені фанатичними людьми‚ і котрі то закони зневажають Всемогучого
Бога. Правдиві послідувателі Ісуса Христа рішились слухати Єгови і се заставить злучених заговірників поповнити дальше отверте діло проти свідків
Єгови. Дивіться і сподійтеся злученого руху зі сторони комерції, політики і релігії і інших радикальних чинників диявольської організації, як вони
приготовляються знищити свідків Єгови і їх співтоваришів. Коли та небезпека стане виразною, тоді
нехай всі вірні пам’ятають слова Єгови: “Не ваша
се війна, а Божа”. Пам’ятайте, що Він схоронив
своїх вірних людей в старинних часах, котрі стояли
за Його ім’я й справу. Будьте певні, що сила Всемогучого Бога об’явиться в користь тих, що є послушні Йому, яко ж написано: “Бо ж очі Господні
обіймають усю землю, щоб піддержувати тих, що їх
серце цілком йому піддане”. (2 Паралипоменон
16:9) Всяка охорона і спасення і визволення Божих
людей мусить прийти через Нього, і до своїх людей
Він каже: “Твоя пристань Бог предвічний, і ти на
руках його вічних; і він жене ворогів твоїх перед
тобою і рече: Нищ їх!” – 5 Мойсея 33:27
43 Одкриття ріжних пророчих образів в слові Божім, включаючи і 20 голову 2 книги Паралипоменон, є доказом, що день визволення уже близько.
Злучені сили Сатани приготовляються до останного нападу на Божих людей‚ зібраних до Господа
Ісуса Христа; і Всемогучий Бог, пам’ятаючи за своїх людей і їх спасения, каже до сих вірних: “Не бійтесь і не лякайтесь сієї великої орди, бо не ваша се
війна, а Божа”. Бог Єгова стоїть за своїми людьми. Тому будьте дуже одважні і стійте сильно, і ми
побачимо спасення й визволення вірних рукою
Всевишнього.
СТУДІЇ
Часто провідничий на студії не має підручника здати зсумовання на яке–небудь питання під розвагою.
Для сьої причини всі ваші питання повинні відноситися до параграфу‚ котрий є під розвагою, і в кождім
случаю параграф повинен бути перечитаний яко зсумовання матеріалу під питанням. Таке правило повинно відноситися до всіх студій “Вартової Башти”
як і рівно ж до студій книжок й книжечок.

ЛЮБИМЦІ СПРАВЕДЛИВОСТИ
(Переложено з англійської “Вартової Башти з 1–го вересня‚ 1938 року)

ЧАСТЬ 1

Є

ГОВА є любов, щo значить, що Він цілком песамолюбний, і любить своїх сотворінь, що поступають по справедливости. Повисший текст після
перекладу Ротердамового, звучить: “Бо Єгова справедлив і любить праведні діла, і всі люди (що
будуть вічно жити) побачать Його славу”. Права
Всевишнього, се дороговказ до життя, і хто бажає
жити, той зверне свою ввагу на Нього і буде поступати після Нього. Бог Єгова сотворив небо і землю:
“Небеса звіщають справедливість його, і всі народи
(котрі житимуть вічно) побачуть його славу”.
(Псальма 97:5, англійський переклад) “Як ім’я
твоє, Боже, так хвала аж по край землі; правиця
твоя повна справедливості”. – Псальма 48:10
2 Бог Єгова є жерелом життя, і Він є Дателем
життя для всіх Його послушних сотворінь. (Приповісті 12:28) Лише любимці справедливости будуть
поблагословенні життям. “Праведні будуть мати
землю, і жити на ній по віки. З уст праведника виходить премудрість, і язик його говорить правду;
закон Бога його в серці його, не спотикнеться нога
його, ступаючи”. (Псальма 37:29–31) Лукаві противляться праведникам, і Бог нагородить кождого
по ділам їх. “Очі Господні на праведниках, і уші
його на молитву їх; лице Господнє проти тих, що
творять зло; щоб знищити пам’ять їх на землї”.
(Псальма 34:15,16) Бог Єгова дасть життя своїм
сотворінням через свого любого сина, про котрого
написано є: “Ти полюбив справедливість і зненавидів беззаконне; для того помазав тебе Бог, твій
Бог, миром радості, понад товаришами твоїми”. –
Псальма 45:7
3 Любимець праведности є той, що несамолюбно
посвятився чинити те, що є справедливе й добре.
Той, що посідає сю прикмету‚ не звертає з стежки
праведної і справедливої задля тілесного споріднення, чи то через подружа чи через кревність; і без
огляду хто тим сотворінням є, єсли воно бачить‚
що хтось робить добро свому ближньому, тоді такий любимець справедливости стане по стороні
того, хто чинить те добро. Любимець справедливости не старається оправдати діло якогось чоловіка
задля його споріднення або задля якоїсь відвічальности до того, що шукає його признання. Любимець справедливости стає по стороні того, хто чинить правду без огляду на се‚ хто він є або яке становище він занимає, і ніякий інший напрям не подобається Господові. Єгова дає свою ласку тим, що
люблять справедливість; і тому‚ що Його улюблений син любить праведність а ненавидить беззаконня, тому Бог вивисшив Його до високого становища. Льогос, т. є., Ісус, всегда був вссціло на стороні Бога Єгови, і за се “Бог помазав Його олієм ра-

дости понад товариші Його”. І так Він був поставлений на найвисшій позиції представляти Всевишнього. Отже можна припускати, що коли Люцифер
збунтувався проти Бога, то Льогос був провідником для всіх тих, що стояли сильно по стороні Єгови, бо се була справедлива сторона і Він не бажав
знати іншої. Господь Ісус є великим любителем
справедливости між усіма сотворіннями. Всі‚ що
бажають угодити Богу Єгові‚ мусять бути поставлені на пробу, і єсли вони хотять мати Боже признання, то вони мусять доказати свою любов до
справедливости, тому що Бог є правдивий і справедливий. “Страх Господень чистий, вічно пробуває. Присуди Господні правдиві, всі справедливі”.
(Псальма 19:9) “Справедлив єси, Господи, і праві
суди твої. Ти заповідав свідчення твої в справедливості і в повній вірності. Справедливість твоя, вічна справедливість, і закон твій правда”. – Псальма
119:137, 138, 142
4 Коли сотворіння докаже своїм напрямом ділання, шо воно любить праведність, тоді ми можемо знати, що Бог Єгова любить те сотворіння і
покаже йому свою ласку; яко ж написано: “Він
(Єгова) любить справедливість і правду”. (Псальма
33:5) Єгова відкриває себе і свої заміри тим, що
любять праведність і ненавидять лукавство і котрі
доказують се через пильне виконання волі Божої.
“Світло сиплеться на праведника, а радість на щирих серцем”. (Псальма 97:11) Лищень ті, що йдуть
дорогою праведности, отримають користь з Божого
відкритого світла. Писання гармонійно твердять,
що праведні отримають знання і вирозуміння, і
факти вповні попирають сі Писання. Написано є,
що “праведність підносить угору народ”. (Приповісті 14:34) Одинокий народ‚ який коли істнував, що
сповнив се Писання, є той‚ що складається з Божих
людей під Ісусом Христом. “Праведний, як пальмове дерево, розпустить гіллє своє, як кедр Лпванський ростиме вгору. Посаджені в Господньому
домі процвитатимуть у дворах Бога нашого”.
(Псальма 92:12,13) Чоловік, будучи просвітчений
відносно Бога Єгови і Його замірів, і єсли він відвернеться від Бога, і покине справедливість – він
пропаде на віки. “Господь справедливий; він порозрізував посторонки беззаконних. Нехай осоромляться і відступлять всі ненавидячі Сиона!” –
Псальма 129:4,5
5 Повисші Писання одноголосно указують на
установлені й незмінні права або закони Бога Єгови. Се все Бог велів записати яко провідник для
сих сотворінь, що люблять праведність і шукають
справедливої дороги. Організація Єгови мусить
бути кермована такими правами або законами.
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Щоби помогти своїм покірним сотворінням пізнати
і зрозуміти Його заміри, і жити з гармонії з Його
законом, Бог давно тому велів написати пророчі
образи або драми, і тепер в сих останніх часах Бог
виясняє своїм покірним сотворіння сі пророчі образи. В сім і наступаючих числах “Вартової Башти” будемо застановлятися над образом відносно
Йонатана і Давида. Се напевно просвітить і заохотить всіх тих, що люблять Бога і стараються служити Йому. Йонатан був улюбленим товаришом
Давидовим, і Йонатан полюбив перший раз Давида
коли він почув як Давид промовляв до ізраїльського царя. “Як скінчив він розмову з Саулом прихилилось серце Йонатана до його, і влюбив його Йонатан як свою душу”. – 1 Самуїла 18:1
6 Щоби помогти вважному дослідникові дістати
ясне вирозуміння пророчого образу, завважте слідуюче:
АКТОРИ
7 Головні актори в сім пророчім образі є слідуючі:
Саул, перший ізраїльський цар; Йонатан, його син;
і Давид, котрого Бог зробив царем над Ізраїлем.
Сей пророчий образ ясно показує, що Саул головно
представляв “чоловіка гріха”, “сина погибелі”,
колись просвітченого, і котрий признавав себе за
слугу Божого і опісля стався невірним. Отже Саул
представляв лицемірне духовенство, котре виконує
обман разом з “лукавим слугою”, і ся злука становить разом “чоловіка гріха”, “сина погибелі”.
8 Йонатан, син Саула, представляв вірних слуг
Божих, що були любимцями справедливости, котрі
становлять “инших овець”, “велику громаду”, всі
котрі будуть частю Єгової славної організації.
9 Давид відогравав часть в котрій представляв
Ісуса Христа, помазаного царя Єгови, і також членів тіла Христового, включаючи теперішний останок на землі, що виконує волю Бога Єгови.
10 Хоть сі три особи були головними акторами, то
і інші особи брали участь в тій драмі і представляли нинішних людей, що мають бажання жити й
служити Єгові. Здається, що прийшов Божий час
пояснити свій замір у виробленню і записанню сього пророчого образу; а позаяк се є для помочи і потіхи своїх людей, тому се є духовим покармом для
тих людей на землі, що люблять справедливість.
Бачучи, що Єгова зробив сей прообраз і записав
подробиці його, се повинно заставити нас застановитися над подробицями вважно і над окружаючими обставинами.

САУЛ
11 Задля сієї лукавої товпи‚ котру Саул представляв, і часть‚ яку ті лукаві одиниці відогравали
в їх майбутній службі Бога і в релігійних справах
світа, то здається на місці буде застановитися подрібно на Саулом. Він був першим царем Ізраїля.
Ім’я Саул значить “просити”, і його ім’я напевно
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пасує фактам, бо ізраїльтяни просили о царя і їх
просьба не була в гармонії з волею Єгови. Що їх
просьба не подобалась Єгові, то се показано в слідуючих словах: “Самуїл же не вподобав сього, як
вони промовляли: Дай нам царя, щоб нам правив. І
молився Самуїл Господеві; Господь же повелів Самуїлові: Слухай вимагання людського в усьому,
чого бажають; бо не тебе вони відопхнули, ні! Мене
викинули, щоб я не царював над ними. Так само,
як поводились вони з того часу, як вивів я їх із
Єгипту, та й досі, покидали мене, і служили богам
іншим, так поводяться вони й проти тебе”. – 1 Самуїла 8:6–8
12 Тоді Самуїл сказав людям, що Бог велів ска- .
зати їм між іншим се: “Та й говорив: Ось які будуть права в того царя, що царюватиме над вами:
Сини ваші забиратиме він і приставляти до возів та
до коней своїх, і будуть вони бігати поперед колесницями його; і щоб отаманували над півсотнями та
тисячами, й орали поля його, та жали хліб його, та
щоб виробляли йому воєнну зброю і знаряддя, до
возів його”. – 1 Самуїла 8:11,12
13 Дальше Самуїл, по приказу Господа, сказав до
ізраїльських людей відносно царя о якого вони
просили: “3 дрібного скота вашого буде десятину
вимагати, а самі ви будете його кріпаками. Як же
ви колись нарікатимете на вашого царя, що вибрали собі, тоді Господь не буде слухати вас”. – 1 Самуїла 8:17,18
14 Люди бажали царя тому‚ що вони бажали бути
подібними до навколишніх народів, і тому Самуїл
дальше сказав до них: “Оце ж вам цар, що його
вибрали і домагались; оце ж Господь поставив царя над вами. Коли будете боятись Господа, служити
йому, слухати гласа його, і не будете противитись
повелінням його, та коли ви самі й цар, що вами
править, ходитимете слідом за Господом, Богом
вашим, то рука Господня не здійметься на вас. Коли ж ви голосу Господнього не будете слухати і
проти повелїнь його впиратиметесь, так рука Господня буде проти вас, як бувала проти батьків ваших. Ось тепер пшеничні жнива, та я помолюсь до
Господа, і пошле він громи та ливень, і ви взнаєте і
побачите, який се великий гріх ви вчинили перед
очима Господа, вимагаючи собі царя. І благав тоді
люд Самуїла: Помолись за рабів твоїх перед Господом, Богом твоїм, щоб нам не померти, що ми до
всіх наших провин додали ще й той гріх, що просили собі царя”. – 1 Самуїла 12:13–15,17,19
15 Саулів дім був у Гиві, а що він там перебував,
тому названо його “Саулова Гива”. (1 Самуїла
10:26; 11:4) Гива мала злу славу задля нечистоти‚
яка там практикувалась через многих а головно самонасильство, і також задля зла заподіяного людьми Гиви проти Левіта і його наложниць. – Суддів
19:12–30; 20:1–43
16 Се було діло непослушенства і брак віри в Бога
зі сторони ізраїльтянів‚ коли вони просили о
людського царя володіти над ними, і яко заміну
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за Єгову; їх великого невидимого Царя. Сим чином
ізраїльтяни згаджувалися з Сатаною. (1 Самуїла
8:5–19) Вони піддалися хитрому впливові Диявола і
відвернулися від Бога і від їх угоди. Пророк Самуїл
помазав Саула по приказу Бога, щоби ізраїльтяни
могли побачити їх дурноту. (1 Самуїла 10:1) Отже
Саул був “месією” або “Христом”, себто помазанником. Для сієї причини Давид назвав його “Господнім помазанником” і не хотів спричинити шкоду Саулові, і сим Давид показав пошану до уряду,
який Саул занимав, навіть коли Саул поповнив
велике зло. – 1 Самуїла 24:6–10; 26:9,11,16,23; 2 Самуїла 1:14–16
17 3 початку царювання Саула він мав сина дорослого віком, котрий був чиновником над частю
його армії, і ім’я того сина було Йонатан. Позаяк у
Біблії є шіснайцять ріжних Йонатанів, тому звертаємо ввагу, що Йонатан в сій драмі був сином
Саула з Гивії‚ з краю Венямина. Сей Йонатан мав
бути що найменше двацять років віку з початку
царювання Саула, і Саул можливо не був молодший чим тридцять пять років віку. Саул був відкинутий Богом за се, що він у другім році свого
царювання спротивився Богу і не послухав Його
приказу. (1 Самуїла 13:1,14,15; 2 Самуїла 7:15) Як
здається, то Бог поставив Саула на період проби,
котра то проба скінчилась тоді, коли він добровільно виповів послушенство Божому приказові відносно знищення Амалакійців. (1 Самуїла 15:1–29)
Однак ради свого власного імени Бог не занедбав
своєї угоди з ізраїльським народом задля Саулового гріха. Боже ім’я було положене на тих людях, і
Бог шанував своє ім’я. Саул царював через сорок
років, і тоді присуди Єгови написані проти нього
були виконані. – Дії ап. 13:21,22
18 Отже кого представляли діла й життя Саула?
Після Писання і добре знаних фактів він ясно
представляв невірне духовенство або провідників,
котрі вдавали за поклонників Бога, разом і з тими,
що були пізнали Господа і котрі сформували “лукавого слугу” клясу; і ся злука становить “чоловіка гріха”, “сина погибелі”. – 2 Солунян 2:3–8
19 Яко кляса, духовенство називає себе духовними
і що вони є помазанниками Божими запровадити і
установити царство Боже і спасти людей. Бог ніякого розпорядження не робив щодо духовенства ані
Він не назначував їх; але се люди настановили їх, і
вони управляють тому, що люди так хотять. “Лукавий слуга” кляса (Маттея 24:48–51) складається
із посвячених людей Господеві і сплоджених з духа і
котрі колись були в лінії до царства. Вони зробили
угоду чинити волю Бога Єгови і називають себе
Його вибраним народом, однак вони сталися невірними і Господь Ісус назвав їх “лукавим слугою”.
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ла, а зараз низше його відноситься до “чоловіка
гріха", “сина погибелі”. Перечитавши сі два параграфи і розібравши їх разом, можна бачити‚ як вони
пасують фактам добре знаним, які сталися, а іменно:
(1) Саул був Ізраїльтяном по тілу.
(1) Духовенство і “лукавий слуга” кляса називають себе духовими Ізраїльтянами.
(2) Саула хотіли за царя невірні й непослушні
люди, котрі, чинячи се, сим відкинули Бога.
(2) Духовенства бажали за видимих провідників з
імена християни, що мали “сверблячі уха” і бажали
іти за переказами людськими. (2 Тимотея 4:3,4) Бог
позволив людям іти їх власною дорогою і сказав:
“Люд мій любить се”. – Єремії 5:31
(3) Саула бажали люди з причини світських і політичних незгод‚ які спричиняв Диявол через загроження ізраїльтянам наїздом через Аммонії, і ізраїльтяни бажали, як і інші народи сатанської організації мати царя. – 1 Самуїла 12:12
(3) Духовенство і інші, як “вибрані старші”, і всі‚
що мають такого духа, були установлені задля
світського і політичного впливу, який істнував у
“церквах” і в зборах, щоби дістати політичну
власть над народами, і до такої амбіції спонукав
сатанський вплив. Се зроблено, щоби мати поважну гієрархію‚ яка була подібна поганському священству і котра то гієрархія мала захопити політичну власть світа і зробити духовенство потрібне і
поважне. “Лукавий слуга” кляса показує того самого духа.
(4) Саул стався царем, і був вибраний у “Божім
гніві”. (Осії 13:11) Єгова позволив ізраїльтянам іти
їх власною дорогою для певної цілі.
(4) Духовенству, “чоловіку гріха” було дозволено
установитися в зборах “християнства”, у майбутніх
“християнських” організаціях, та не по волі Божій.
Духовенство визнавало ім’я Єгови, однак воно зневажало те йм’я.
(5) Хотяй Саула повідомлено наперед про його
назначения, однак він не був охочий, але його треба
було випхнути перший раз перед народ для його
признання. (1 Самуїла 10:1,17–27) Він не був точний в орґанізованню царства, але чекав аж народові загрозила небезпека. – 1 Самуїла 10:24-26; 11:5–
15
(5) Його позатип (“чоловік гріха") показав удавану скромність‚ щоби її бачили люди. Він не хотів
взяти дійсної відвічальності за правдиве царство, і
не був точний у сповненню Божих приказів і нездібний відносно справ царства. – Маттея 25:14,15,
18,24–30; Луки 19:12,13,20–24
(6) Саул не радився ковчегу Божого завіту (1 Паралипоменон 13:3); ані він не радився пророка Самуїла, але передив Бога і його пророка Самуїла. – 1
Самуїла 11:12,13,20–24
ПОРІВНАННЯ
(6) Так і ті, котрих він представляв, не радилися
20 Щоби зробити справедливе порівнання, тому Біблії, слова Божого, ані не зважали на волю Божу
понизше подаємо по два параграфи під таким са- ані на Його духа у своїх плянах, програмах і ділах,
мим числом, перший параграф відноситься до Сау– хоть вони виголосили много молитов, вдаючи, що
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Господь є їх провідником, але вдійсности, се вони
робили‚ щоби дістати похвали від людей. Вони також перебігали Бога і старалися йти своїм власним
шляхом.
(7) Саул накинув свою жорстоку волю на ізраїльтянів в часі потреби, що стягнуло на них гріх і змусило їх піддатися нерозумним правилам. (1 Самуїла
14:24–34) Він заощадив певні річи амалакійців і не
спротивився‚ коли ізраїльтяни поламали Божий
приказ. – 1 Самуїла 15:7–9,15,24
(7) Його позаобраз, знехтувавши Божою волею і
виконавши свою власну волю, приневолили людей
стримати від певних річей, що стягнуло гріх зі сторони людей. Вони змусили людей практикувати
політику для попертя своєї власної самолюбної
справи. Вони зробили згоду і охороняли одні других, щоби мати міжденамінаційний мир, назвавши
його “життя доброго ближнього”. Вони знехтували
волею і приказами Божими і задоволяли свої власні амбіції.
(8) Саул був невірний, самолюбний, непослушний
і боявсь людей. (1 Самуїла 15:1–31) Він бажав пошани від людей і сияти перед людьми.
(8) Ті‚ котрих він представляв‚ показали того
самого духа до Бога і Його слуг. Вони люблять
угаджувати людям і всегда оправдують себе, люблять принимати пошану від людей, мають сверблячі уши, уживають їх голосу і способу і одежи,
щоби звернути на себе ввагу і дістати похвалу, а не
стараються угаджати Богу. – Ефесян 6:6; Колосян
3:22; Луки 16:14,15; Йоана 5:43,44; 8:44
(9) Саул убив первосвященника Ахимелеха і його
співтоваришів священників (1 Самуїла 22:9–21) за
се, що вони невинно помагали Божому помазаникові Давидові, коли він утікав від Саула, котрий
старавсь убити Давида; і се він робив для користи
своїх власних інтересів. – 1 Самуїла 21:1–10
(9) Ті‚ котрих Саул представляв, повбивали послідувателів Ісуса Христа, свідків Єгови, котрі є в
лінії до царського священства; і се вони вчинили
тому, що сі правдиві священники Бога і Христа
помагали їх братам Християнам і іншим, що шукали пізнати дороги Божі, і за се сі Християни були
переслідувані релігійним духовенством і їх союзниками. (Одкриття 18:24; 11:6) “Чоловік гріха” переслідував правдивих послідувателів Христа за їх вірність до Бога.
(10) Саул загрозив життю і роботі Божому пророкові Самуїлові. – 1 Самуїла 16:1,2; 25:1; 28:3
(10) Ті, котрих представляв сей лукавий цар, загрозили життю свідків Єгови за се, що ті вірні свідки проголошували пророцтва Божого слова прилюдно й заявили‚ хто є дійсним помазанником
Єгови.
(11)Саул поламав заприсяглу угоду Ізраїля із Габаоніями в тім, що він повбивав многі із них щоби
показати національну і расову ревність. – 2 Самуїла 21:1–6
(11) Ті, котрих він представляв, “чоловік гріха”,
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ділають проти добра новочасних габаоніїв, а іменно, великої громади або людей доброї волі через
противленняся проголошенню життя–даючої правди великій громаді, яку свідки Єгови приносять їм.
Вони навіть йдуть так далеко, що вбивають людей
доброї волі за прилученняся з свідками Єгови в
проголошенню правди.
(12) Саул відкинув Давида, що Бог помазав його
бути царем над Ізраїлем, і се Саул зробив задля
самолюбної причини. – 1 Самуїла 20:30,31; 24:16–22
(12) Ті, котрих Саул представляв, “чоловік гріха”,
відкинули Божого помазаного Царя‚ Каменя положеного в Сионі, а замість Його приняли людську
організацію; і також відкинули Божих свідків, котрі є помазані Його духом бути співнаслідниками з
Ісусом Христом.
(13) Саул жорстоко ї злобно переслідував Давида і
зробив заговір убити Давида. – 1 Самуїла 18:14–17
(13) “Чоловік гріха” зробив заговір знищити свідків Єгови і входить в ріжні жорстокі змови, щоби
доконати свою крайно–самолюбну ціль.
(14) Саул відобрав Давидові свободу діяльности і
в сути річи зробив його вязнем або вигнанцем і
змусив Давида ховатися від нього. – 1 Самуїла 24:
1–8; Псальма 142
(14) Ті, котрих Саул представляв, зробили вірного
останка Єгови вязнем, а се головно вони вчинили в
часі світової війни, і зробили заговір убити його,
противилися його увільненню з вязниці, і дальше
переслідували Божих помазаних слуг. – Ісаії 42:7;
49:9; Псальма 79:11; 102:20
(15) Саул був підозрілим, зрадливим, і мав злобну
заздрість проти Давида, котрий мав Боже признання в Його духа, і сю заздрість він мав аж до кінця. –
1 Самуїла 18:6–29; 19:1,2,8–24; 20:30–33
(15) “Чоловік гріха” духовенство і “лукавий слуга” є підозрілими, зрадливими, заздрістними і ненависними проти свідків Єгови, тому що ті останні
мають духа Єгови і Його признання.
(16) Саул не каявся і був гордий, старався заспокоїти свою журбу і своє злобне почуття музикою
радше чим шукати якогось справедливого средства
для усунення такого мильного духа. – 1 Самуїла
16:15–17; 19:9; 28:6,7
(16) Ті, котрих він представляв, також не каються‚ є горді, і роблять великий галас в їх змаганню усунути причини їх клопоту, і любуються
приємностями сього світа радше‚ чим покірно шукати ліку для усунення їх неласки в очах Божих.
(17) Саул був відкинутий бути царем над Ізраїлем. – 1 Самуїла 13:13,І4
(17) Духовенство і “лукавий слуга” кляса є відкинуті Господом, і всі привилеї царства є забрані від
них, і їх судьба є призначена з всіма іншими лицемірами. – Маттея 21:42‚43; 24:50,51
(18) Від Саула забрано угоду о царство, що мало
бути насліддєм царства для його родини‚ а передано Давидові. – 1 Самуїла 13:13,14; 20:30,31; Псальма 89:27–37
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(18) “Чоловік гріха” кляса ніколи не була взята
в угоду о царство Єгови під Христом, хотя й та
кляса вдає‚ що вона представляє Христа. По 1918
році Божий вірний останок або свідки були взяті в
угоду вірности і послушенства до царства. – Луки
22:28–30
(19) Саул був відтятий від сполучення з Богом
Єговою, і відданий Сатані, і шукав помочи від
демонів. – 1 Самуїла 28: 5,6,15; 16:14,15
(19) “Чоловіку гріха”, духовенству і “лукавому
слузі” відмовлено від сполучення з Господом, тому
що вони мають приязнь з диявольським світом,
котрий є ворогом Бога, і вони звернулися до Сатани, і Бог передав їх на знищення разом із Сатаною. Вони шукають помочи від демонів. – 1 Коринтян 5:5; 1 Тимотея 1:20; Езекиїля 7:26; Амоса
8:11
(20) Саул звернувся до спіритизму і вмер невірним і бунтівником проти Господа, хоть він
зрештою воював проти ізраїльських ворогів. – 1
Самуїла 15:22,23; 30:3–25; 31:1–13
(20) “Чоловік гріха” кляса звернула свою ввагу
на “духів лестивих і наук бісовських”, заперечила
слово Боже, вповала на традиції, і затримала образ благочестя, але заперечила силу Божу, отже
була передана до диявольської релігії і зневажила
Божі заповіди. Хотя й вона називає себе противником Диявола, однак вона порозумівається з
злими духами і сповняє диявольські практиковання і звичаї. – 1 Тимотея 4:1; 2 Тимотея 3:5–9.
(21) Саул поповнив самовбійство. – 1 Самуїла
31: 3–5; 2 Самуїла 1:1–10
(21) Так і духовенство, “чоловік гріха” кляса,
побачивши рукописання на стіні, тепер злучилося
з іншими чинниками диявольської організації,
щоби “володіти або руйнувати”. Сим духовенство
проголошує, що воно добровільно поповняє самовбійство в змаганню утекти від пониження з рук
тих, котрих воно називає “необрізаними”. – 1 Самуїла 31:4
(22) Саул був убитий Господом рукою Господнього виконателя. – 1 Паралипоменон 10:13,14
(22) Так і кляса, котру представляв Саул, буде
зиищена Богом Єговою через Ісуса Христа, Єгового виконателя, в Армагедоиі.
(23) Саул був отцем в Ізраїлі і один з “старших”,
і навіть говорив до Божого помазанника як “мій
сину Давиде”. – 1 Самуїла 14:49; 15:30; 24:16; 26:
17,21,25
(23) Духовенство, а головно римо–католицька
гієрархія, відограє ролю за духових отців “християнства”, і домагається, щоби їх всіх кликати “отцями”, і в її рядах знаходяться многі, що називали
себе ,“вибраними старшими” між Господніми
людьми, і котрі добровільно сталися частю “лукавого слуги” кляси.
Сі порівнання ясно показують, що Бог предсказав напрям духовенства, “лукавого слуги” кляси і тих, що практикують релігію, і також судьбу
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їх. Сі порівнания поможуть дослідникові лучше
зрозуміти сей пророчий образ із поступом студії.
ФИЛИСТІЇ
21 Під час царювання Саула филистії воювали
проти ізраїльтннів. Ізраїльтяни були Божими завітуючими людьми, а Саул був їх царем, котрого
вони собі вибрали. Противники филистії, воюючи
проти завітуючих людей Божих, представляли тих
людей нині, що противляться усім хто іменується
бути на стороні Бога, без ріжниці‚ чи те приписання є ложне‚ як Саула і його невірного дому, або чи
хтось дійсно служить Богу, як річ малася з Йонатаном і Давидом. Новочасні противники, котрих
филистії в сій точці пророцтва представляли, є
протирелігіоністи, проти–Бога і проти–царства,
котрими є фашисти, комуністи і анархісти. В сій
точці Саул представляв релігіоністів, котрі володіють під провідництвом римо–католицької гієрархії, і котра провідничить над усіма нинішними
релігіями. Саул був проти Давида, Божого помазаного царя, і він не боровсь за справи царства
Божого. Так і сьогодня кляса Саула не бореться за
честь і славу Божого царства під Христом, але
воюють за справи своєї власної організації і задля
самолюбної охорони, щоби затриматися в позиції
духовенства, що помагає їй дістати політичну ласку і вживати політичної сили, виконувати її обман. Як і Саул, вони є крайно самолюбні. Римо–
католиць- ка гієрархія і її союзники релігіоністи є
захланні о матеріяльне богацтво і силу, і стараються загарбати всі річи у свою організацію. Отже
сей образ представляв, що релігіоністи під провідпицтвом римо–католицької гієрархії, воюють
проти новочасних филистіїв, комуністів і анархістів, а головно се станеться з початку Армагедоиу.
23 В Гилвії Саул воював проти филистіїв, однак
він не побідив. Так сей образ показує, що релігіоністи з початку Армагедону будуть воювати проти
новочасних филистіїв, але вони не побідять, тому
що се день Єговн для виконання Його присудів
проти ворога, так як в Гилвії Бог дозволив ворогові виразити свій присуд проти Саула.
24 Новочасиі филистії, себто, головно комуністи
та анархісти і їм подібні радикальні чинники, стали проти свідків Єгови, котрі дійсно представляють Боже царство, і вони воюють проти свідків
Єгови, як се старинні филистії воювали проти
Давида, Божого помазаного царя, і проти Йонатана, котрий стояв по стороні Давида. Сьогодня
свідки Єгови провадять війну проти товпи, що є
проти царства і проти Бога, бо сі свідки стали по
стороні Єгови, Його царя і Його царства під Ісусом Христом. Проти сього то царства новочасні
филистії, себто, релігіоністи гірко воюють, бо те
царство відбирає від них їх силу і позицію. Як при
кінці битви в Гилвії здавалось, що Давид був у
таборі филистіїв і виглядало‚ неначе він був в
союзі з ними проти Саула. Так і сьогодня чим
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близше та битва приближається, то здається, що
многі з свідків Єгови є в таборі противників Бога,
а се вони приписують їм тому, що свідки Єгови є
проти релігії, яка зневажає святе Боже ім’я. Свідки Єгови не мають нічого спільного з комуністами ані з ніякими іншими організаціями на землі,
але римо–католицька гієрархія, що провідничить в опозиції до царства, мильно оскаржує свідків Єгови‚ що вони є в злуці з комуністами, та не
тому що свідки Єгови і комуністи є проти римо–
гатолицької гієрархії, але задля іншої причини.
Комуністи є проти всякої релігії тому, що вони є
проти Бога Єгови, і вони думають‚ що релігія
походить від Нього, як се вони були навчені. Свідки Єгови є проти релігії тому, що вони є за Бога
Єгову і вони знають, що релігія зневажає й опрокидає святе ім’я Боже. Се є важне, що Давид не
воював проти Ізраїля в жаднім часі ані навіть
проти свого жорстокого ворога Саула на поміч
филистійській армії. Так і сьогодня свідки Єгови
не помагають новочасним филистіям в їх боротьбі проти релігії, ані вони не вживають ніякого
насильства проти релігіоністів, котрі були представлені через Саула. Кампанія свідків Єгови
проти релігії не виконується тому‚ щоби дати
поміч противникам Божим, але свідки Єгови лише проголошують правду слова Божого, як се
вона зазначена в Біблії, щоби поінформувати людей доброї волі і щоби осунути камення спотикання, що поможе усім людям, котрі бажають
справедливости, знайти дорогу до Бога і Його
царства.
25 Чому Давид ішов позаді одної филистійської
сотні, то про се тут не слід розбирати; але сей
факт здається показує, що филистії через якийсь
час толерували Давида, бо вони думали ужити
його проти ізраїльтянів. Пізнійше вони показали
ворожнечу до Давида, бо вони довідались, що він
був по стороні ізраїльтянів, хоть Давид і його люди відлучилися від Саула і його послідувателів. (1
Самуїла 29:1–11; 1 Паралипоменон 12:19) Отже се
ясно показує, що филистії були проти Єгового
помазаного царя, Давида, як се сьогодня вони є
проти Божого помазаного Царя, Більшого–чимДавнда, Ісуса Христа. Нинішні сили, що противляться Богу, можливо думають, що свідки Єгови
є в тій самій клясі з ними, тому що вони не розріжняють між релігією а словом Божим. Новочасні
филистії, комуністи, і анархісти, клясують свідків
Єгови з релігіоністами, тому що вони підтримують Біблію і научають з неї. Филистії показались
бути противниками Божих людей не лише через
воювання проти Саула, але також і сим, що вони
часто нападали і старались злапати Давида, коли
він став царем над усім Ізраїлем і коли він цілком
був осівся в Єрусалимі. (2 Самуїла 5:17–25) Що
филистії противилися Божому помазаному цареві, то се було показано в битві коло гори Перазим
і Габаон. (Ісаії 28:21) Тепер завважте факти, що
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релігіоністи, під провідництвом римо–католицької гієрархії, є також проти Бога і Його царства і
бажали б управляти землею у свій власний спосіб
супроти Божого помазаного царя, Ісуса Христа.
Отже сьогодня ми бачимо поступ Божого “незвичайного діла” в проголошенню правди відносно
Його царства, і що Його царство є проти реліґіоністів. Всі, що противляться Єгові‚ і Його цареві і
царству, є назначені як вороги, і тому по Його
“дивовижній роботі” настане “незвичайне діло” і
тоді всі противники його помазаного царя будуть
воювати і остаточно дістануть знищення. Та “дивовижна робота” Божа є повідомити всіх людей,
що Він є проти релігіоністів як і проти всіх інших
противників. Його “незвичайне діло” принесе
знищення усім противникам.
26 Отже‚ сей образ зроблений в стариннім часі
показує, що релігіоністн, під провідництвом римо–католицької гієрархії, і всі‚ що не співділають з Богом і Його царством, є противниками
Бога і Його царства. Інакше сказати, між релігіоністами а тими, що отверто противляться Богу і
Його царству, є союз, ціль котрої то злуки є знищити свідків Єгови. Се попирає заключення, що
по знищенню релігійних чинників в Армагедоні,
інші части сатанської організації будуть дальше
жорстоко противитися всім, що стануть по стороні Бога Єгови і Його царя. Такі вороги становлять сили Сатани, котрі стали в повнім противенстві до Єгової організації. Отже свідки Єгови
мусять пам’ятати‚ що противенство проти них і
їх роботи буде продовжатися‚ аж Єгова через Ісуса Христа поразить противників в битві великого
дня Бога Вседержителя. Се є добре знаний факт,
що у сповненню сього пророчого образу, релігіоністи, комуністи, нацисти і фашисти, і політичний чинник і сріблолюбці – всі є проти Бога і Його царя, Ісуса Христа, і Його свідків на землі. Вся
ся опозиція є виражена словами “царі й володарі
землі”‚ про котрих Бог давно тому велів написати: “Піднімаються царі землі, і князі радять раду
проти Господа й проти Помазанця його. Розірвім
пута і скиньмо з себе посторонки їх”. (Псальма
2:2,3) Господь тепер відкриває своїм людям сю
злуку ворогів проти Нього і Його свідків, і се Він
робить для їх заохочення, потіхи і надії.
ЙОНАТАН
27 Та часть‚ яку відогравав Йонатан, син Саула,
є також важна, отже і корисна, щоби застановитися над його життям подрібно. Ім’я Йонатан
значить “Єгова дав”, “дар Єгови”. Та останна
часть того ім’я Натан є взяте з Єврейського слова
“Нетенім”, що значить “дані одиниці”, себто дані
для служби Єгови в храмі. (1 Паралип. 9: 2) Сс
значилоб, що Йонатан представляв тих, що служать у храмі. При його народженню Саул вважав
свого сина як “дар” від Бога. Однак він був біль-
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шим даром Божим в службі переслідуваного царя
Давида, котрий представляв Голову храму. Згідно із сим заключенням новочасний Саул кляса,
себто, реліґіоністи, кажуть‚ що новочасна Йонатан кляса є даром для них, котрий вони мають
власть грабити і панувати. Однак те йм’я зазначує клясу‚ котру Йонатан представляв як “дар
Єгови” для Ісуса Христа, Більшого Давида, і для
“ніг” членів Христових, останка тепер на землі
(Йона 17:1,2), отже се ясно показує, що Йонатан
представляв “співтоваришів” помазанників.
28 Йонатан був первородним сином Саула і тому
мав бути наслідником ізраїльського престола. (1
Паралипоменон 8:33; 1 Самуїла 20:30,31) Йонатан
мав потомків, котрі продовжались в Ізраїлі. (1
Паралипоменон 8:34–40) Був він зручний до лука,
а се він мав навчитися від свого праотця Кіша,
котрого ім’я значить “лук”. (1 Самуїла 18:4) Потомки Йонатана здається навчилися стріляти
луками від Йонатана. (1 Паралипоменон 8:40) Се
може значить, що кляса представлена через Йонатана може прилучиться з іншими стріляти на
противників Божого царства; і факти показують,
що вони чинять сю річ. – Еремії 50:14
29 “Чоловік гріха” кляса‚ а головно римо–католицька гієрархія, каже про тих, що попирають римо–католицьку організацію: “Вони є нашими духовними дітьми; вони є діти церкви, отже подарунком для нас, гієрархії”. Ті великі
опришки гієрархії вимагають від їх так званих
“дітей церкви” кликати священників “отцями”, а
того великого опришка “святійшим отцем”. Релігійне духовенство каже, що вони є помазані й
назначені Богом проголошувати Його вість (себто, після їх власної ідеї). Римо–католицька гієрархія через довгий час царювала над духовим Ізраїлем, як про ню апостол Павло каже, “без нас зацарювали” (1 Коринтян 4:8) і в той самий час
вона уживала політичної і релігійної власти по
цілім “християнстві”, будучи вдійсности політичною й торговельною організацією, парадуючи під
йм’ям релігійним. Так зване “протестанське”
духовенство називає себе представителем Бога і
Христа, і “духовних дітей” своєї організації називає даром Божим; духовенство ставить себе вище
своїх парафіянів і важнійших від них. Як католицьке так і протестанське духовенство поступає
таким самим напрямом, однак в тих організаціях
є ще чесні й щирі чоловіки й жінки, котрі бажають справедливости, і котрі шукають дороги до
Сиону. Поступаючи так, вони у своїм часі знайдуть “святу дорогу” (Ісаії 35:8), бо многі з великої
громади безсумніву прийдуть з релігійних організацій і стануть по стороні Бога і Його царства.
ДВОКРАТНА ЧАСТЬ
30 Як здається, то в сім пророчім образі Йонатан
відогравав дві части, представляючи дві клясі,
обидві котрі служать Богу Єгові і остаточно будуть приведені в одно стадо під Ісусом Христом‚
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царем. В часі‚ коли Саул став царем‚ його син
Йонатан був тоді відвічальним дорослим чоловіком. Він був тоді чиновником армії висшої ранги,
і з початку царювання його отця він був керовником великої части армії. (1 Самуїла 13:1–3)
Давид народився десь у десятім році Саулового
царювання, і при кінці Саулового царювання
Давид мав трицять років віку. (2 Самуїла 5:4)
Саул царював сорок років, отже виходить, що
Йонатан був двайцять пять до трийцять років
старший від Давида. (Дії ап. 13:21,22) Сей факт,
що Йонатан був много років старший чим Давид,
можливо він мав пядесять років коли Давид зачав царювання, піддає думку, що він представляв
людей, котрі служили Богу перед приходом Ісуса
Христа, Більшого–чим–Давида. Протягом першої
части царювання Саула, і нім він знав Давида,
Йонатан вірно служив Ізраїлеві, і через те він
представляв тих людей, що служили як свідки
Бога Єгови і виконували одважні діла віри перед
приходом, смертю, і прославленням Ісуса Христа;
себто, так сказати, Йонатан в одній части сього
пророчого образу представляв вірних старинних
мужів від Авеля аж до Йоана Хрестителя, котрі
то мужі є згадані в одинайцятій голові в листі до
Жидів.
31 Одважні діла Йонатана, що показували його
віру в Бога, можна завважити були як слідує: Яко
гетьман в армії Ізраїля він поразив відділ війська
в Гиві. (1 Самуїла 13:2,3) €диним людським помічником його був його носитель зброї, котрий
мав велику віру в Бога, і Бог Єгова, будучи його
помічником, дав одвагу Йонатанові напасти на
филистіїв в Безес–Сене, і обернути “в розстіч
полки чужоземців” (Жидів 11:34) і Господь робив
чуда по нім. (1 Самуїла 14:6,8–10,12,23,45) В сім
одважнім ділі він представляв вірних старинних
мужів, що дали їх життя яко свідоцтво Богу і Його приходячому царству.
32 Йонатан виставив на небезпеку своє життя
через нарушения нерозумної присяги його отця,
котра то присяга перешкодила ізраїльтянам в їх
війні з филистіями. За се, що Йонатан поламав
нерозумну присягу його отця, Саул хотів убити
Йонатана, але люди визволили Йонатана і оправдали його. (1 Самуїла 14:27–45) Так і перед приходом Ісуса Христа вірні старинні мужі, що були
свідками для Єгови, виставили їх життя на небезпеку перед ворогами Божими, яким був Саул, і
серед ріжних обставинів доказали їх невинність
до Бога. Отже виходить, що Йонатан представляв
вірних мучеників, котрі жили перед приходом
Господа Ісуса, і котрих Господь у своїм часі зробить “князями по всій землі” – Псальма 45:16
33 Дальше Йонатан представляв іще одну громаду по тім, як він стрінув Давида і запізнався з
ним. Тепер завважте, що Йонатан побачив‚ що
Давид був правдивий і тому він став по Давидовій стороні; і тому він представляв земну
клясу, людей доброї волі, котрі бачуть, що свідки
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Єгови є правдиві, і вони стають по їх стороні, і остаточно будуть становити велику громаду. Особливо по 1922 році появилась земна кляса людей,
котра побачила‚ що свідки Єгови є правдиві, і від
тоді вони показали і дальше показують їх віру в
Бога Єгову і Його царя, і признають свідків Єгови
за слуг Божих, і Його царя, і тим самим вони стають по стороні Ісуса Христа і Його послідувателів,
як се робили старинні мужі перед приходом Ісуса
Христа. Можна бачити, що Йонатан показав велику віру в Бога перед тим‚ нім він знав Давида, і
через се він представляв вірних мужів, що жили
перед приходом Господа Ісуса і тих вірних людей,
що прийшли до правди по зібранню громади храму, і котрі становлять “інших овець” Господніх.
34 Се‚ що Йонатан був много років старший від
Давида, згаджується з фактом тепер знаним для
Божих людей, що земна громада Божих людей зачала істнувати перед приходом Ісуса Христа. Хотя
й вірні старинні мужі були свідками для Єгови
перед приходом Ісуса Христа, то однак вони не
будуть звершені‚ аж покіль духова кляса не стане
звершена. (Жидів 11:39,40) Йонатан, показуючи
дальше свою віру в Бога і також свою посвяту до
Давида, сим представляв ще іншу земну клясу, яка
стала по стороні Бога і показує віру в Бога і Його
царя, Ісуса Христа, і що та кляса явилась по другім приході Господа Ісуса і Його явленнюся в храмі. Отже в сім Йонатан представляв “інших
овець”, або велику громаду, що є зібрана до Єгови
під Христом.
35 Йонатан представляв земну а не духову клясу.
Він був ізраїльтянином, але йому бракувало дві
річи‚ щоб він міг представляти духову клясу. Йонатан не був в угоді о царство ні прямо ані через
його отця Саула, щоб йому бути царем або володарем над Ізраїлем. Він ніколи не був помазаний бути царем Ізраїля. Духові ізраїльтяни є взяті в угоду
о царство і знаходяться в лінії до царства. Духові
ізраїльтяни є помазані бути членами царського
дому. Єгова виразно вилучив Йонатана з царства,
та не задля вини Йонатанової; і се виключення
взяло місце вісім років перед народженням Давида, і коли то Саул поповнив безумний чин, про що
є написано: “І рече Самуїл Саулові: Безрозумно
вчинив безумний ти, що не сповнив повеління Господа, Бога твого, бо Господь тепер був би до віку
утвердив царюваннє твоє над Ізраїлем; тепер же
царюваннє твоє не устоїться. Господь знайде мужа
по серці своєму і поставить його князем над людом
своїм, бо ти не сповнив того, що було приказано
тобі Господом”. (1 Самуїла 13:13,14) Хоть якийсь
час здавалось, що Йонатан мав бути наслідником
царства ізраїльського, однак він ніколи не посів
його і ніколи не був помазаний до нього. Після
сього образу і фактів се показує, що Йонатан представляв земну клясу і ніколи не може пійти до неба
або до царства небесного. Так і много людей доброї
волі, що шукали Бога і Його царства через релігійні організації, і котрі здавалось були в лінії до
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царства або до небесного дому, та задля мильного
поводу Саулової кляси, т. є., духовенства, або “чоловіка гріха”, вони не змогли знайти дороги до
царства небесного; як се Ісус сказав: “Горе ж вам,
письменники та фарисеї, лицеміри! Що зачиняєте
царство небесне перед людьми; ви бо не входите, й
ті, що входять, не пускаєте ввійти”. (Маттея 23:
13) “Горе вам, законники! Що ви взяли ключ розуміння: самі не ввійшли, й тим, що входять, заборонили”. – Луки 11:52
36 Тепер Божий, час прийшов коли ті люди доброї волі, що співтоваришать з релігійними організаціями і були тримані в вязниці, утікають з тих
організацій і шукають дороги, що провадить до
Сиону. Вони учаться від свідків Єгови правди і
знайшовши дорогу, вони йдуть радісно до Божої
організації. Коли вони побачуть і оцінять Христа
царя, і що Його царство вже прийшло, тоді вони
побачуть‚ що є правда; і бажаючи чинити правду,
вони є любимцями справедливости і ненавидниками беззаконня. Господь отворить дорогу для
них, і вони знайдуть безпеку в Його організації.
Отже ясним є, що Йонатан представляв (1) вірних
пророків від Авеля аж до Йоана Хрестителя,
останного з пророків; і (2) людей доброї волі, “інших овець”, котрих Господь зібрав до себе по зібранню своїх вірних до храму і тоді зробить одно
стадо.
ДАВИД
37 Важною особою в сій драмі або пророчім образі
був Давид, котрого ім’я значить “улюблений”, і
котрий представляв Ісуса Христа, улюбленого сина Божого. Давид був ізраїльтянином з покоління
Юдиного і з міста Вефлиєму. Уряд‚ який Давид
занимав‚ був установлений нім Давид народився, і
його вибір на царя був сповненням Писання‚ зазначеного в 1 книзі Мойсея 49:10: “В Юди не похитнеться берло між коліньми, докіль мир постане в
людях, чаяннє в народах”.
38 Як виглядає, то вісім років перед народженням
Давида Бог відкинув Саула і “шукав собі чоловіка
після своєї вподоби”, і коли Бог відкинув Саула,
тоді він підніс Давида, показуючи сим, що Давид
був вибраний довго перед його народженням. (Дії
ап. 13:22) Давид був названий царем над Ізраїлем і
був помазаний Богом. (1 Самуїла 16:1,13) В тім
часі Йонатан іще не бачив ані не знав Давида.
39 Як цар Давид був предсказаний, так і Ісус
Христос цар був предсказаний довго перед Його
народженням як чоловік і перед Його хрещенням і
народженням з духа. Про Ісуса Христа є написано,
що Бог підніс Його як Спасителя світа. (Дії ап.
13:23) Обидва Давид і диття Ісус народилися в Вифлиємі, так як се Бог предсказав у своїм пророцтві. (Михея 5:2; Маттея 2:1–6) Яко загал члени тіла
Христового також були предсказані й наперед назначені Богом. (Ефесян 1:3,4; Римлян 8:29,30; 1
Мойсея 3:15) Всі такі, себто, Ісус і члени Його тіла,
є духовими ІОдеями, або прославителями Бога

Грудень, 1938

ВАРТОВА БАШТА

Єгови, що є правдиве значіння слова “Юдей”.
Ісус Христос вийшов з Вифлиєму великого “дому
хліба”, через котрого Бог дасть життя всім, хто
вірує в Нього. Всі сі річи є записані наперед для
заохочення, науки й надії Божих людей, що жиють тепер на землі, і котрим Бог ласкаво відкриває сі річи.
40 Давид був сином Ессея, і в часі його помазання Самуїлом він був молодим хлопчиною,
наймолодшим з синів Ессея‚ румяний на лиці. В
порівнанню з Саулом, то Давид був малий зростом. (1 Самуїла 10:23,24; 16:11–13; 17:55,56) З
точки людського погляду, то Давид мав малу
нагоду бути вибраним на царя. (1 Самуїла 16:6–
12) Він був пастушком, і не був боягузом, і часто
стрічав смертельних ворогів свого стада. Він був
борцем від самих молодих літ, “хоробрий чоловік
і до бою спосібний”. (1 Самуїла 16:17,18; 17:34–37,
48–50) Ісус не міг бути на погляд побожним, легким, невідпорним, як се релігіоністи стараються
Його змалювати. Ісус був єдиним “чоловіком”
який коли жив на землі, і Він був мужчиною у
повнім значінню того слова, що значить, що Він
був небоязким, одважним, сильним, смілим, ласкавим і люблячим. Він все стояв за справедливостю; і Давид представляв сі річи. Давидів отець
називався Ессея, котре то ім’я значить “істнуючий; жиючий; перебуваючий”. Ісус Христос є
єдиним народженим сином великого життя–
дателя, Бога Єгови, Царя Предвічности. Як ім’я
“Давид” значить “улюблений”, так Ісус Христос є
“дорогим” або “улюбленим” Божим, предвічного
Отця. Як Давид, так і Ісус був чоловіком до вподоби Богу. Звідси можна бачити, що духовенство
обчернило і зневажило ім’я Ісуса Христа у всякий
можливий спосіб. Вони представили Його як без
спини, т. є., невідпорний, коли ж Писання кажуть
про Нього, що Він любив справедливість а ненавидів беззаконня. Ісус був помазаний духом
Божим і від тоді Він стався “Добрим Пастиром”,
доглядаючи добра овець, котрих треба було ратувати з пащі Диявола, великого лева і медведя.
Давид мусів бути борцем, щоби убити лева, і в сім
Давид представляв Господа Ісуса також. Ісус був
одважним і смілим борцем для Божої справи, а
зброя Його є правда, слово, “духовий меч”, котрим Він знищить лукавих і підтримає любимців
справедливости. Ісус научав своїх учеників бути
одважними і смілими, і всі Його послідувателі є
одважні і не бояться сотворінь. Вони бояться Бога, а не чоловіка, і тому вони слухають Бога, а не
чоловіка. – Маттея 10:26–28; Ісаії 53:1–6
41 Завважте дальше порівнання Давида з Ісусом: Давид був здібним музикантом і умів вигравати на гарфі, котрий то знаряд був уживаний
пророками Божими. (1 Самуїла 10:5; 1 Паралипоменон 25:3) Давид був композитором поезій,
котрі він вигравав на славу Бога Єгови. (Псальма
18:1–49) Ісус умів вигравати на “гарфі Божій”, т.
є., слові Божім. “Прихилю ухо моє до притчі, при
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гуслях відкрию загадку мою”. – Псальма 49:4;
Маттея 13:34,35
42 Давид був пророком, котрий виповідав пророцтва після того‚ як дух Божий кермував ним. (2
Самуїла 23:1,2) Ісус Христос був і є Великим
Пророком. (Луки 24:19; Дії ап. 3:22,23; 5 Мойсея
18:15–19) Останок Ісуса Христа, котрому Він поручив своє свідоцтво сьогодня, проповідують значіння сповнення пророцтв‚ які Єгова через Ісуса
Христа отворив на гарфі, і котрі то пророцтва
включають написані Давидом. – Луки 20:42; 24:
44
43 Коли Саул знаходився під впливом демонів і
в меланхолії та шалі, тоді приведено Давида перед нього з солодкою музикою‚ щоби він заспокоїв Саулів шал. (1 Самуїла 16:14–23) Те‚ що Давид був слугою Єгови, Диявол використав сю
нагоду‚ щоби вбити Давида‚ і тому він спонукав
Саула привести Давида близько нього, так‚ щоб
він міг убити слугу Божого. (1 Самуїла 18:9–12)
Сьогодня новочасний Саул кляса, релігійні провідники, уживають грозьби і бойкоту і інших
мильних метод‚ щоби спонукати свідків Єгови,
останок посвяченої кляси на землі, грати музику
приємну для духовенства, щоби їх успокоїти в
часі нападу шалу на них. Отже вони бажали б
уживати “гарфи Божої”, Його слова, для успокоїння їх сатанського шалу; але свідки Єгови
відмовляються брататися з Дияволом і його слугами. Свідки Єгови радуються вигравати на гарфі Божій, але їх музика не усуває шалу духовенства. Той шал побільшається в духовенстві‚ коли
вони чують музику з Господньої гарфи, і вони
шукають погубити свідків Єгови, як се Саул шукав погубити Давида. Музика з Писань‚ яку виграють свідки Єгови не виганяє диявольского духа, що контролює духовенством “християнства”,
та місто сього, духовенство уживає нагоди‚ щоби
убити свідків Єгови. (1 Самуїла 18:9–12; 19:9–11)
Се є марна річ потішати духовенство як клясу.
Як Давид оминав Саула, так тепер свідки Єгови
оминають новочасне духовенство, бо вони знають, що вони не можуть зробити їм ніякого добра.
(1 Самуїла І8:12) Хоть Давид 6ув представлений
до царського двора, то однак він був настільки
покірний, що коли він був докорений‚ так він
повернув до дому свого отця доглядати стада. (1
Самуїла 17:14,15) Та і сьогодня, мимо жорстокої
опозиції духовенства, котрі докоряють свідкам
Єгови, сі вірні свідки дальше служать вівцям,
котрі були затримані в кошарі духовенства, і над
котрими Бог тепер милосердиться.
44 При сій точці пророчого образу появилась на
сцені величезна потвора, виповідаючп зневаги
проти помазаного царя Ізраїля і проти самого
Всемогучого Бога. Що ж та потвора представляла
в нинішнім часі? В тім образі виринуло велике
питання‚ яке мало бути полагоджене сей час. Так
річ мається і сьогодня.
(Далі буде)

“ПІЗНАЙТЕ ПРАВДУ”
Повідомляємо всіх читачів “Вартової Башти” що
нава книжечка під назвою “Пізнайте Правду” вже
переведена з англійської мови на українську і набрана.
Ся книжечка буде готова на місяць Господньої праці в
січню. Всі‚ що чули лекції через радіо, згодяться‚ що
факти подані в сій книжечні не були відокриті якимось перевіряючим тілом упереджених і односторонних людей‚ але Всемогучим Богом, котрий не може
сказати неправди. Суддя Рутерфорд приводить вас
лице в лице з тими фактами.
Сі факти є так важні‚ що промова судді Рутерфорда
була передана з Алберт Галі, з Лондону, Англії‚ через

лучші радія й пряме сполучення дротів з більше чим
50 містами в Злучених Державах‚ Канаді, Великій
Британії, Австралії, Новій Зеландії і Тасманії‚ в котрих більше чим 150‚000 людей зібрались на конвенцію.
Рівночасно та промова була передана через злучення
118 радіо–станціїв в Злучених Державах.
Тепер сю промову видаємо у формі книжечки‚ аби
інші міліони людей могли перечитати її і властиво
зрозуміти ті факти і отримати вічну користь.
Перше видання сьої книжечки лише в англійській
мові було десять міліонів примірників
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