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ЕЙ журнал виходить в тій цілі, щоби помочи людям піз117 Adams Street - Brooklyn, N. Y., U. S. A.
нати Бога Єгову і Його заміри, як про се научає Біблія. Він
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містить в собі науку святого Писання для помочи свідків
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Єгови. Він уможливлює систематичне студіювання Біблії для
всіх своїх читачів і старається о іншу літературу, яко поміч в
“Діти твої навчатиме сам Господь, і великий мир і гаразд
таких студіях. Він помішує відповідний матеріал для проповібуде проміж синами твоїми”. – Ісаії 54:13
дування через радіо й для інших знарядів публичного научення з святого Писання.
СВЯТЕ ПИСЬМО ВИРАЗНО УЧИТЬ
Він точно тримається Біблії, яко авторітету своєї науки. Він
ЩО ЄГОВА є єдиний правдивий Бог, перебуваючий од віків цілковито вільний й відділений від усіх партиїв, сект або світдо віків, Сотворитель неба й землі, Датель життя для усіх сот- ських організацій. Він цілковито і безвиїмково стоїть на стоворінь; що Льогос був початком Його творива й активним роні царства Бога Єгови під правліням Христа, Його любого
слугою в творенню всіх річей; що той Льогос тепер Господь Царя. Він не прибирає догматичної міни, а радше заохочує до
Ісус Христос у славі, одягнений у всяку силу на небі й на землі, вважного і критичного розсліджування свого змісту в світлі
і тепер є головним виконавчим Чиновником замірів Бога святого Писання. Він не мішається в жадні суперечности, ані
Єгови.
його сторінки не отворені для персональних справ.
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ЩО БОГ создав землю для чоловіка, сотворив совершенного
Річна передплата
чоловіка для землі і поставив його на ній; що чоловік добровіРічна передплата в Злучених Державах виносить $ 1,00, в
льно переступив Божий закон і був засуджений на смерть; що Канаді й в інших краях $ 1.50; в Великій Британії, Австралії і
задля Адамовою гріха всі люди родяться грішниками і без в Полудневій Африці 7 ш. Передплату в Злучених Державах
права до життя.
треба висилати через почтовнй переказ, експрес ордер, або банковий переказ. В Канаді, Англії, Полудневій Африці і АвстЩО ІСУС стався чоловіком, і чоловік Ісус перетерпів ралії, передплату треба висилати до відділу в тім краю. З інсмерть, щоби набути викупну ціну для всього роду людського; ших країв можна висилати передплату до бюра в Брукліні, але
що Бог воскресив Ісуса до Божественної природи й вивисшив лише через міжнародний почтовий переказ.
Його понад усякі творива й понад усі імена і одягнув Його у
Заграничні Бюра
всяку силу і власть.
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ЩО ОРГАНІЗАЦІЯ ЄГОВИ називається Сион, і що Ісус
Australasian . 7 Beresford Bond. Strathfied, N. S. W., Australia
Христос є Головою її і правильним царем світа; що помазані й
South African….Boston House. Cape Town, South Africa
вірні послідувателі Ісуса Христа – се діти Сиону, члени Єгової
організації і Його свідки, котрих задача й привилей є свідкуПросимо в кождім случаю адресувати на ім’я Товариства
вати про найвисшість Єгови, голосити про Його заміри взглядом людства, про які научає Біблія, й нести овочі царства всім,
(Сей журнал виходить на кількох мовах.)
що бажають слухати.
Для бідних, що не можуть передплатити сей журнал, а щиро
ЩО СВІТ скінчився й Єгова посадив Господа Ісуса Христа бажають його читати, висилаємо даром, єсли о се попросять.
на престолі власти, котрий скинув Сатану з неба й зачав уста- Ми радісно бажаємо помочи таким потребуючим, але після поновляти Боже царство на землі.
чтової регули, вони мусять прислати письменну аплікацію кождого року.
ЩО ПОМІЧ і благословенства для народів землі можуть Увага для передплатників: Посвідку за отриману передплату,
прийти лише через царство Єгови від владою Христа, котре то чи то нову чи то відновлену, ми не висилаємо, хіба що о се поцарство вже тепер зачалось; що незадовго Господь знищить проситься. Змінення адреси для тих, що повідомлять, робимо
сатанську організацію і установить справедливість на землі, і в протязі одного місяця. Один місяць перед скінченнямся пещо в тім царстві всі, що будуть послушні справедливим зако- редплати ми висилаємо карточку–повідомлення в журналі.
нам, будуть привернені і будуть жити вічно на землі.
Yearly subscription prict. S1.00: Canada and foreign. $1.50.
Entered as sekond–class matter July 9. 1924. at the post office at
Brooklyn, N. V., under the Act of Marcd 3. 1879.

(Продовження з сторінки 112)
смирне життя”. Се є боротьба, і останок не може
бути вірний в дорученню свідоцтва в таких місцях
як Бергенфілд, Ню Джерзі, і в той самий час провадити спокійне життя. Кляса храму є приготовлена
до війни, і їх мир і спокій не приходить від земних
властей, але від Бога Єгови. Вони знаходяться в
спочинку, але їх спочинок в Господі під час, коли
вони воюють за те, що є правдою. (Ісаії 26:2–4) Ті,
що є в храмі, отже по стороні Єгови, добровільно і
радісно співають Його хвалення як вони йдуть до
війни. (2 Паралипоменон 20:1–27) Вони є добрі і
вірні воїни, йдучи за провідництвом Ісуса Христа,
великого Польового Маршалка, і вони не шукають
мира і спокою із рук тих, що правлять організацією
Сатани. Вірні проголошуть вість Божою царства
людям доброї волі, котрі були представлені через

Йонадаба і котрі бажають бути потішені вісткою,
полишити диявольську організацію і стати по стороні Єгови. Щоби затримати їх невинність, свідки
Єгови мусять стати по Його стороні і дальше радісно співати хвалення Всевишнього.
ВАКАЦІЯ
Згідно з звичаями Товариства, Бетель і фабрика будуть мати двотижневий відпочинок від їх щоденного заняття. Той період є назначений від 21-го серпня до 4-го
вересня. Протягом того часу дім як і фабрика будуть
цілковито замкнені. Більшість з братів будуть заняті роботою свідоцтва в полю в місцях, де вони підуть.
Ми просимо, щоби збори, піонери і всі інші постарались о достаточний склад літератури, бо жадні листи не
будуть отворені і замовлення не будуть виповнені протягом згаданого часу.
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СВІДОЦТВО ЄГОВИ
ЧАСТЬ 2
“Слухай, народе мій, і я дам свідченнє тобі; Ізраїлю, ох коли б ти послухав мене!” – Псальма 81:8

Є

ГОВА вибирає певних одиниць з між людей
і надає їм власть і спосіб, щоб вони були Його
свідками, і щоб вони свідкували про славу Його
імени. Він вибрав ізраїльтянів і положив на них
своє імʼя, щоб вони були Його свідками. Яко нарід
вони були невірними свойому припорученню.
“Християнство” або “зорганізовані християни”
мали подібний привилей нести свідоцтво про
славу Єгови і також упали задля своєї невірности.
Від Авля аж до Йоана Хрестителя було лише кількох людей, що затримали свою невинність взглядом Єгови. Він згадує про них з признанням, і називає їх у своїм слові яко “велику тьму свідків”.
(Жидів 12:1) Він післав Ісуса на землю і постарався Йому о спосіб, яким Він міг свідкувати правді;
і Ісус вірно виповнив свій обовʼязок і отримав від
свого Отця титул “Свідок вірний і правдивий”.
(Йоана 38:37; Одкриття 3:14; 19:11) Від часу апостолів Ісуса аж до кінця сатанського світа, Єгова
взяв із між людей одиниць для свого імʼя, котрим
то одиницям Він постарався о спосіб і средство для
несення свідоцтва для імсни Єгови. Своїм вірним
Він перше дає своє свідоцтво, щоб вони знали, що
вони мають нести його іншим; тому Єгова каже до
тих, що Він вибрав: “Слухай народе мій, і я дам
свідчення тобі”. Ті вибрані, що є невірними в уживанню того способу і средства, о котрі Бог постарався для них бути Його свідками, отримають
справедливу кару за ту невірність і котра буде вимірена після степеню невірности. Ті ж, що вірно і
енергічно орудують тим средством, отримають
признання з рук Єгови.
РУКА
2 Коли прийшов час для Єгови зробити собі імʼя
в Єгипті, Він вибрав Мойсея бути Його свідком і
дав йому средство для несення сього свідоцтва.
Щоби упевнити Мойсея, що Єгова був з ним і підтримував його, Бог дав йому три знаки. Щоби ізраїльтяни могли знати Єгову і щоби вони могли
знати, що Бог їх отців явився Мойсейові, Він післав їх до ізраїльтянів, і три ознаки Мойссй і Арон

виконали перед ізраїльтянами. Та друга ознака
була відносно руки. “Каже йому Господь знов: Засунь руку твою за пазуху собі. І засунув руку за пазуху собі, і як вийняв її з–за пазухи своєї, аж се рука
його побіліла від прокази, як сніг”. (2 Мойсея 4:6)
Очевидно, що ся рука була ужита, щоби навчити
Мойсея і інших вибраних Божих людей якоїсь
важної лекції. Як здається, то не було причини показувати сю ознаку перед фараоном, і нема записано, щоби ся ознака була показана перед ним. Се
здається ясно учить, що ознака відносно руки є
одно із средств ужите Єговою, щоби свідкувати
своїм вибраним людям, і повідомити їх, щоби вони
були готові до Його служби.
“Яке ж є символічне значіння руки Мойсея в сім
образі? Було сказано, що рука є все символом Божественної сили, але Писання не все попирають те
заключення. Коли Єгова покладе свою руку на
сотворіння, то Писання показують, що се значить,
що Єгова вибрав те сотворіння і надав йому
власть виконувати певні задачі відносно Божого
заміру. Єгова вибрав Ісуса Христа яко свого особлившого слугу, котрого Він уживає до виконання
своїх присудів, і тому Він символічно є рукою Єгови. “Як вигострю блискучого меча мого і рука моя
на суд підніметься, то відомщу ворогам моїм і
відплачу ненавидникам моїм”. (5 Мойсея 32:41)
Усяка праведна сила замешкує в Єгові; і сей факт,
що Він дав всяку силу свойому любому синові в
небі й на землі, є дальшим доказом, що Ісус Христос є вибраним знарядом Єгови для виконання
Його замірів і тому є символічно представлено, що
Єгова положив свою руку на Нього.
4 Езекиїл мав видиво, відносно котрого він сказав: “Я глянув, аже се рука, простягнута до мене,
а в руці – книговий звоєць”. (Езекиїла 2:9,10) Той
звій або книга є символом вісти або свідоцтва
Єгови, а що вона була в руці, то символічно се говорить: “Се свідоцтво дається силою або духом
Єгови, і се Його средство для усвідомлення”. Коли
прийшов час для Езекиїла священника зачати
свою службу, то він сказав про се: “І рука Господня була на мені”. (Езекиїла 1:3) “І була там на мені
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рука Господня, і він сказав мені: Устань, йди в
поле, а там буду говорити з тобою”. (Езекиїла
3:22) Коли прийшов час для Езекиїла оголосити
пророцтво відносно царського дому, то є написано: “Рука Господня спочила на мені”. (Езекиїла 40:1) В сих текстах рука Господня ясно значить, що Єгова обдарив своє сотворіння ласкою
і властю представляти Його і нести Його свідоцтво, і се Він зробив через Ісуса Христа, котрий є головним знарядом для виконання Його
замірів, або Його правою рукою.
5 Коли ж рука сотворіння є ужита, тоді той символ учить іншу річ. Памʼятаймо що се Мойсей
поклав руку свою за пазуху і вона стала прокажена. Задля двох причин ся рука не могла представляти Божої сили: (1) Тому що се була рука сотворіння; а (2) тому, що Божа сила не може статися прокажена. Ані та рука, що сталась прокаженою, не могла представляти нічого небесного
або невидимої части Єгової організації, тому що
та часть організації ніколи не стає грішною або
нелюбою для Бога Єгови. Отже заключення мусить бути, що та рука Мойсея представляла
щось, що відносилося до послідувателів Ісуса
Христа, коли вони є ще на землі і під час несовершенного стану.
6 Задля повисших причин тут подаємо слідуючі
пояснення символічного значіння руки: Рука сотворіння на землі, єсли те сотворіння є в угоді з
Єговою, символічно представляє спосіб і средства дані тому сотворінню, щоб воно могло бути
активно занятим в службі Єгови. Для попертя
сього пояснення наводимо слідуюче: Мойсей був
післаннй до Єгипту не доручувати свою власну
вість, але доручити свідоцтво Єгови. Єгова постарався для Мойсея о спосіб і средства для виконання сієї служби. Для Мойсея статися недбалим
або лінивим у виконанню сієї служби потім, як
він згодився виконати її, було б гріхом, а гріх символічно є представлений через проказу. Таке
недбальство або байдужність було представлене
через положення руки за пазуху, так як се Мойсей зробив. “Лінивий чоловік ховає руку свою за
пазуху, та й навіть не хоче піднести її до рота”.
(Приповісті 19:24, англійський переклад) (Гляди
також Приповісті 26:15) Хто так зробить, той
стане бідним і невірним слугою. “Бідніє, хто лінивий на роботу, трудящая ж рука дає багацтво”. (Приповісті 10:4) Сі Писання ясно удовідняють, що рука є символом активности і служби,
і що коли вона стане безактивна, тоді всегда наступає зіпсуття.
7 Се чудо або ознаку Бог дав головно для свого
завітуючого люду на земли при кінці світа, щоби
їх навчити спеціяльної лекції. (Римлян 15:4) Сих
завітуючих людей, а головно останка, Бог взяв
для свого імени і постарався для них о спосіб і
средства нести Його свідоцтво для світа. Бути
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недбалим або лінивим у виконанню сієї служби
значило б поповнити гріх. Ісус згадує про “лінивого і лукавого” слугу котрий був відкинутий.
(Маттея 25:26) До свідків Єгови сказано, щоби
вони були “у роботі не ліниві; духом горючі, Господеві служачі”. (Римлян 12:11) “Щоб не були
ви ліниві, а послідувателі тих, що наслідують
обітниці вірою і довготерпіннєм”. (Жидів 6:12)
“Жаданнє лінивого вбʼє його, бо приложити-рук
не хоче ні до чого”. (Приповісті 21:25) Сі Писання показують, що невірність і бездіяльність зі
сторони слуги принесуть гріх і смерть, а ревність
і вірність у службі принесуть обіцяну нагороду.
8 Мойсей робив образ під керовництвом Єгови.
Положення його руки за пазуху символічно
представляло недбалість і лінивство в уживанню способу і средства, о які Єгова постарався
для своєї слуги кляси. Як ізраїльтяни були в
угоді з Єговою Богом, так і та організація, що називається “християнством”, зробила посередно
угоду чинити волю Божу, через що вона взяла на
себе імʼя Христа і підпринялась научати слово
Боже. Єгова постарався для неї о спосіб і средства для несення свідоцтва, або вістки о Його
царстві іншим, відносно чого християнство
стало недбалим, лінивим, грішним і було запроваджене у смерть. Та організація поклала свою
руку за пазуху і стала дуже лінивою і тим самим
грішною, тому коли прийшла світова війна вона
поринула ще більше у гріх через цілковите відкинення царства Божого, а натомість приняло
підроблене царство, котрим є Ліга Народів. І так
“християнство” зухвало взялось установляти
царство своє власне супроти Божої волі і виконувати священичу службу не заповідану їм, як се
колись зробив Озія, котрий був покараний невилічимою проказою. (2 Паралипоменон 26:16–23)
Увага була звернена на невилічимий стан “християнства” при вилляттю першої чаши гніва Божого на “християнство”. “І пійшов первий, і вилив чашу свою на землю; і обкинуло людей злим
і лютим боляком, тих що мали пятно звіра, і покланялись образові його”. (Одкриття 16:2) “Зорганізоване християнство” ніколи не буде привернене до ласки Єгови через невилічиму хоробу, яка повстала з невірности.
9 Однак образ зроблений через Мойсея більше
відноситься до Божих завітуючих людей, котрі
остаточно докажуть свою вірність. Се не значить, що прийде час, що вони будуть в нечистім
стані. Був період часу бездіяльности в службі Господній зі сторони посвячених і до котрих Господь Ісус відносився в приповісті о дівицях, кажучи: “Коли всі дівчата заснули”. (Маттея 25:5)
Під час світової війни і якийсь час потім посвячені були боязливими, і тому дуже мало свідоцтва було дано. Таке лінивство і недбальство або
брак живої активности в уживанню способу і
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средств в службі Єгови, спричинили посвяченим
прокажений або нечистий стан. “Чоловік прокажений: нечистий він ... і одіж прокаженого, в
кого недуга, мусять порозбирати, і голова його
мусить бути непокрита, і по бороду мусить він
закутатись, і кричатиме він: Нечистий, нечистий!” (З Мойсея 13:44,45) Се було в 1922 році, що
Господь відкрив своїм завітуючим людям їх нечистість яко наслідок із неактивности в службі.
Образ сього знаходиться в пророцтві Ісаії, де
пророк представляє Божий завітуючий нарід,
кажучи: “Горе мені! Погибель моя! Я бо людина
з нечистими устами, й живу між людьми з нечистими губами, – а се ж очі мої бачили Господа сил
небесних!” (Ісаії 6:5) Та нечистота була спричинена задля браку активности або лінивства в
уживанню Божественного способу і средств для
доручення свідоцтва Єгови, і се показано, що
пророк був очищений через приложення огню до
його уст. “На се прилетів до мене один серафим
із жаріючим углем у руці, що взяв кліщами з
жертівника; і приторкнувся ним до моїх уст, і
промовив: Приторкнулось оце до твоїх уст, і
взята від тебе беззаконність твоя й з гріха твого
ти очищений”. – Ісаії 6:6,7
10 Рука Мойсея в його пазусі головно представляє період часу від 1918 року до 1919 pоку, під час
котрого то часу було дуже мало зроблено відносно давання свідоцтва Єгови. Бог сказав Мойсейові виняти його руку із пазухи, і коли він виняв її він знайшов, що вона побіліла як сніг. “І
каже знов йому: Засунь руку твою за пазуху собі.
І засунув він знов руку за пазуху свою; і вийняв
її з–за пазухи своєї, І cе стала вона як тіло його”.
(2 Мойсея 4:7) Приказ даний тут Єговою учить,
що Єгова не відкине цілковито своїх людей, але
коли вони довідаються про свій нечистий стан, і
тоді покаються і стануть ревними для Господа,
тоді Господь знов приверне їх до своєї ласки.
Завважте, що є сказано, що перший раз Мойсей
“вийняв” свою руку із–за пазухи, але другий раз
Мойсей “вирвав свою руку із–за пазухи” (англійський переклад), що показує, що він се зробив
скоро і енергійно з ревности до дому Господнього. Коли в 1922 році посвячені люди Єгови
довідалися про свій бездіяльний стан в службі
Божій, як сс було пророковано через Ісаію, тоді
вони зараз стали активними і праця служби від
того часу поступила вперед енергійно і ревно.
11 Те заключення можна дальше поперти як
слідує: Єгова вибрав собі людей, щоб вони несли
свідоцтво для Його імени. (Дії ап. 15:14) Він дав
їм певну роботу до виконання, що є представлено через руку, і щоби приподобатись Господеві, то сю роботу треба було виконати енергічно, яко ж написано: “Все, що маєш снагу робити,
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роби руками твоїми.” (Екклезіяста 9:10) Сі слова
поради були написані для останка, як і інші заохочення в святому Писанні. (Римлян 15:4) Дальше для користи останка є написано: “Тоді (в часі
другого приходу Христа, а головно по Його приході до храму в цілі суду) скажуть Єрусалимові
(завітуючнм людям Єгови): Не бійтеся, а
Сионові (помазаній Божій організації): Нехай не
опадають руки в тебе! Господь, Бог твій, посеред
тебе; у Нього сила рятувати тебе; Він радістю радуватись буде тобою, буде милувати по своїй любові, буде з–за тебе веселитись веселостю великою”. (Софонії 3:16,17) Бог радується своїми слугами коли вони є ревні й вірні, і радується коли
вони вірно несуть його свідоцтво. “У сьому прославився Отець мій, щоб овощу багато давали ви,
й були моїми учениками”. (Йоана 15:8) Отже та
лекція є, щоби останок тримав себе вірним і ревним у виконанню условин їх угоди, котра то
угода вимагає від них, щоб вони несли свідоцтво
Єгови яко Його свідки. Се значить, що вони мусять бути цілковито посвячені Єгові і Його
царстві, щоби їм бути чистими; яко ж є написано: “Очистіть себе, ви, що носите посуди Господні!” (Ісаії 52:11) “Тим то, брати, старайтесь
більше утвердити ваше покликаннє і вибраннє”.
(2 Петра 1:10) “І дано їй, щоб зодяглася у виссон
яскравий і чистий; виссон бо праведне діло святих”. (Одкриття 8:19, П. В.) Сі “праведні діла”
складаються з повного послушенства до Бога у
сповненню заповідей і в даванню свідоцтва Ісуса
Христа припорученого їм. (Гляди “Світло”, том
2, сторінка 156, англійське видання) Вірний
останок не опускаючи рук мусить доручувати
свідоцтво Єгови аж поки сатанська організація
не буде цілковито знищена. – Ісаії 6:11
12 Жадний чоловік не знайшов іще ліку на таку заразу як проказу, Се можна вилічити лише
силою Єгови. Він вилічує лише тих, що є послушні Йому. “Християнство”, які цар Озія, сталось непослушним Єгові і тому ніколи не буде
вилічене із смертельної хороби представленої через проказу. Рука Мойсея була вилічена лише по
повнім послушенстві до приказів Єгови. Завітуючі люди Єгови можуть бути вилічені і очищені лише через добровільне послушенство і несамолюбне посвяченняся Єгові.
БІЛЬШЕ ДОКАЗІВ
13 Єгова ласкаво постарався о многі докази,
щоби зміцнити віру своїх завітуючих людей, і се
можна доказати фактом, що Він дав Мойсею
більше чим одну ознаку. “І станеться, коли не
піймуть віри тобі, ані послухаються знаменням
первого, так піймуть віри тобі й послухаються
знамення другого”. (2 Мойсея 4:8) Се було в 1919
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році, що Господь відкрив своїм людям, що Єлесей представляв іншу роботу, яка мусіла бути
виконана через Його свідків, але і тоді многі не
могли зараз зрозуміти важности тієї правди.
(Гляди “Вартова Башта”, серпня 1 і 15, 1919 рік)
В 1922 році Господь звернув увагу своїх людей на
ще більше доказів, що Ісус Христос прийшов до
свого храму, що останок був очищений і що
“християнство” було поражене смертельно; і тоді посвячені зачали оцінювати правду, що Єгова
післав Ісуса Христа до храму і ту ціль задля котрої Він був післаний. Вони зачали бачити велику
вагу царства. Без сумніву, що се було тоді, що
Єгова дав своїм людям нове імʼя, і пізніше відкрив їм сей факт. Ось так Він дав много доказів
протягом минулих десять років.
ТРЕТА ОЗНАКА
14 Єгова довго терпить своїм сотворінням і безперестанно зсилає свою ласку і доброту для всіх
тих, що шукають пізнати Його і служити Йому.
Се є пояснено через се, що Він дав Мойсейові три
ознаки. “І станеться, коли не впевняться й сими
двома знаменнями, і не послухають голосу твого,
так візьмеш води річної, та й виллєш на суходіл,
і вода, що взяв єси із ріки візьметься кровю на
суходолі”. (2 Мойсея 4:9) Се було із ріки Нилі, що
Мойсей взяв води. Єгипецьке багацтво, торговля або комерція, залежали від сієї ріки, і тому се
головно представляло комерційну часть сатанської організації. Диявол заявив, що се він
зробив сю ріку, і що вона належала до нього.
(Езекиїла 29:1–3) Се було головним попертям сатанської організації. Се був головно торговельний елемент, що Сатана ужив, щоби спричинити
світову війну. Ся торговельна часть його організації скарала світ своєю наукою або пропагандою, і сей комерційний елемент є головно відвічальний за економічні трудности і депресію, яка
тепер спала на людей, спричиняючи їм много
клопоту і терпіння. Через якийсь час помазані
люди Єгови, проголошуючи Його свідоцтво, обмежили свою роботу до екклезиястичного або
релігійного елементу, але у сих недавних часах і
комерційна часть диявольської організації отримала свою часть. В образі Мойсей взяв води із
ріки Нилі і вилляв на суху землю; і тепер більший чим Мойсей, Ісус Христос і Його організація, взялись до сатанської комерційної організації, представленої через воду, і звернули увагу на
се. Як люди Єгови думали, що вода в Нилі була
добра до пиття, так і люди в світі, включаючи і
многі посвячені, думали, що торговельний світ є
конечно потрібний і є відсвіжаючим і життя–
підтримуючим; і тому декотрі Господні люди
займалися комерцією світа і пізніше жаліли про
се.
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15 Воду, яку Мойсей взяв з Нилі, він вилляв на
суху землю. В той час много людей мешкали в
Єгипті, але котрі не належали до урядової організації. Нині також є много людей, котрі не становлять урядової части сатанської організації і
котрі цілковито не симпатизують із тією організацією. В сій клясі є заключена кляса посвячених “із горя” і також кляса представлена через
Єгонадаба, про котру часто згадується як про
людей доброї волі. Писання згадують суху землю
яко контраст із морем; тому “суха земля” добре
представляє посвячених людей і миролюблячих
людей на землі, котрі мають щире бажання бачити справедливість установлену на землі між
людьми. (Агея 2:6,7; гляди “Вартова Башта”
1931 рік, сторінка 53, англійського видання)
Треба памʼятати се, що виконання сих трьох ознак в першій мірі було зроблено для установлення віри ізраїльтянів, котрі були прообразом
на Божих завітуючих людей на землі, і що виконання двох із них було в тій цілі, щоби сим дати
повідомлення представителям Сатани. Єгова
перше показав своїм помазаним людям, що торговля є головною твердинею сатанської видимої
організації, і се Він зробив тому, щоби Його люди
були сильні у вірі і активні в проголошенню
правди проти тієї части організації ворога. Се доказує, що свідки Єгови мусять виливати правду
на “суху землю”, т. є., на посвячених і миролюблячих людей, і мусять се робити в присутности
представителів Сатани, щоби всі мали нагоду
пізнати, що Єгова є Бог. Помазані люди Єгови
тепер знають, що комерція світа не є життя–
підтримуючим средством, і також Єгонадаб
кляса пізнає ту саму річ.
16 До Мойсея Єгова сказав: “Вода, що взяв єси
з ріки, візьметься кровю на суходолі”. Ось так
нині Єгова показує своїм людям і тим людям
доброї волі, що торговля вийшла від Диявола,
що вона є найсильнішою частю диявольської видимої організації, і що Сатана уживав її для виконання своїх кровавих і смертельних діл через
століття на народах світу. Єсли се правда, тоді та
вода не є відповідна до пиття, і ті, що є в угоді з
Богом, єсли будуть пити її, то помруть. Та не
лише посвячені, але і кляса Єгонадаба, єсли вона
хоче жити, то вона мусить утічи від гноблючої
організації Сатани і мусить стати по стороні
Єгови. Для користи своїх завітуючих людей,
Єгова велів написати: “Котрі ж хочуть забагатіти, впадають у напасть й тенета і в хотіння
многі нерозумні і шкодливі, що топлять людей у
безодню і погибель. Корень бо всього лихого
сріблолюбство; котрого інші бажаючи, заблудили од віри, і себе прибили многими муками”. – 1
Тимотея 6:9,10; гляди “Світло”, том І, сторінка
35; “Світло”, том II, сторінка 221; “Оправдання”, том II, сторінка 76, 77, англійського ви-
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дання
17 Сей факт, що комерція або великий інтерес є
частю організації Сатани і є гноблючою і вбиваючою, Єгова зачав відкривати своїм людям перший раз в 1927 році (гляди “Свобода для людей”,
сторінки 23–28; Книжки “Пророцтво”, “Світло”
і “Оправдання” (англійські), і висвітили сі правди на верх. Ось так Єгова научав своїх власних
людей, і показав, що вони мусять нести Його свідоцтво проти організації Сатани і що вони мусять бути ревними і активними в проголошенню
сього проти кождої части організації Сатани.
ПЕРЕД ФАРАОНОМ
18 Завітуючі люди Єгови вірували і радувалися
сими великими правдами, котрі вони отримали
від Нього з Його ласки, і тепер Господь робить
натиск на конечність уживання сих способів і
средств, котрі Він дав їм для дійсного несення
сих правд володарям світа. Мойсей і Арон явилися перед фараоном і виконали першу ознаку,
котра лише розгнівала фараона і затвердила серце його. Тоді Мойсей виконав трету ознаку перед
фараоном, котра була першою із десятьох пораз,
які впали на Єгипет. Єгова сказав Мойсейові,
що фараон опрокине першу ознаку і відмовиться
випустити ізраїльтянів з Єгипту. Тоді до Мойсея
Єгова сказав: “Іди до Фараона завтра вранці. Се
виходить він саме на води, і станеш на річному
березі, навпроти виходу його, і жезло, що сталось
гадюкою, держи в руці твоїй”. (2 Мойсея 7:15)
Єгова приказав Мойсейові взяти палицю, котрою він зробив першу ознаку перед фараоном і
стати на березі ріки. Ся палиця представляла
Оправдателя, Ісуса Христа, виконуючого заміри
Єгови наданою Йому силою і властю через
Єгову, пояснення чого знаходиться в попередній
“Вартові Башті”.
19 Появленняся Арона перед фараона, і ділаючи під інструкцією Мойсея, представляло свідків
Єгови на землі під керовництвом Ісуса Христа,
Голови Єгової організації, що вони являються
перед Дияволом і його організацією і доручують повідомлення о Божих замірах проти сеї злої
організації: “І промовиш до його: Господь, Бог
єврейський, послав мене до тебе глаголючи: Відпусти люди мої, щоб мені послужили в степу! Та
ось ти не послухав Його і досі. Отже що глаголе
Господь: От з чого буде тобі розумно, що я Господь: Ось, вдарю жезлом, що в руці в мене, по
воді річаній, і візьметься кровю. І риба, що в ріці,
погине, і засмердиться ріка, і гидуватимуть
єгиптяни пити воду з ріки. І рече Господь Мойсейові: Промов Аронові: Возьми жезло твоє, і
простягни руку твою на води єгипецькі, на всі
ріки їх, на канави їх і на стави їх і на всі водосплави їх, щоб узялися кровю; і буде кров по всій
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землі єгипецькій, і в усіх деревяних і камʼяних
посудинах. І вчинили так Мойсей та Арон, як заповідав їм Господь; і взявши Арон жезло в руку
свою, ударив по воді річаній перед фараоном і
перед його дворянами, і взялась уся вода річана
кровю. І риба в ріці вигинула, і засмерділась
ріка, і не змогли єгиптяни пити води з ріки, і
була кров по всій землї єгипецькій”. – 2 Мойсея
7:16–21
20 Через свою руку, Ісуса Христа, Єгова тепер
висилає своїх свідків, останка, нести свідоцтво
людям світа і доручувати повідомлення володарям, що прийшов час для людей Божих йти до
гори Божої, т. є., до царства, і дати своє підданство Єгові; і сказати їм, що царство Боже є єдиною
надією світа, і що Сатана і його орґанізація мусять перестати тримати людей в неволі. У виконанню третої ознаки перед фараоном Єгова
предсказав, що гидкість торговлі буде виявлена
перед людьми і володарями. Вилляття води на
суху землю показує тим, що мають уха до слухання, що торговля є смертельна і не може піднести людей з великої депресії, яку Сатана навів
на них. Се є значучим, що земля Гозен, де замешкували тоді ізраїльтяни, не була ощаджена від
порази крови на землі; і здається ясно учить, що
люди Божі на землі не будуть охоронені від депресії, яку спричинила торговля у світі тепер. Се
як раз в гармонії з фактами, які існують тепер.
Від початку четвертої порази на Єгипет земля
Гозен була відділена від нападів пораз. – 2 Мойсея 8:22
21 Сповнення пророчого образу зробленого через Мойсея і Арона перед фараоном уже зачалося, і є много доказів, що можна показати сповнення його. Коли Єгова обернув води Нилі у
кров, то се служило як повідомлення фараонові,
і тому повідомленням Сатані і його організації,
що торговля скінчилась і є мертвою. Се була
трета ознака, і відповідала третій трубі Божій,
що Бог через Христа дав приказ ангелові вилляти трету чашу на ріки; яко ж написано: “І
третїй ангел вилив чашу свою на ріки і жерела
водні; і стала кров. І чув я ангела вод, що глаголав: Праведний Ти, Господи, котрий єси, і був, і
святий, що таке судив єси; кров бо святих і пророків пролили вони, тим і кров дав єси їм пити;
вони бо достойні. І чув я іншого, що з жертівні
глаголав: Так, Господи, Боже Вседержителю,
правдиві і праведні суди Твої”. (Одкриття 16:4–
7) “І третій ангел затрубив, і впала з неба велика
звізда палаюча, як смолоскип, а впала на третю
часть рік і на жерела вод. А ймʼя звізди Полин, і
стала третя часть вод наче полин, і многі люди
померли од води, бо гірка була”. (Одкриття
8:10,11) Сі пророцтва зачали сповнятися на конвенції в Колюмбус в 1924 році. Сс було пять років перед фінансовим упадком, який стався в
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1929 році; і ся пересторога Сатані і його організації була дана у формі “Оскарження” і в заявленню, що “цивілізація засуджена на погибель”.
– Гляди “Світло”, том І, сторінка 121
22 Сатанська організація ніколи не містила в
собі життя–даючу воду, хотя й люди були спонукані вірувати, що торговля є конечною для підтримання життя і добра народа. Кров, виллята на
суху землю в Єгипті, і наслідки того, представляли як ріжні способи і плини комерціянізму залили народи світа пролиттям крови ламлячи віковічну угоду Єгови, і тим самим вплинули
смертельним впливом на народи. (1 Мойсея 9:1–
6) По тій причині комерціянізм є засуджений на
цілковите знищення. Що Єгова робив так далеко, то се давав свідоцтво володарям і людям,
щоби показати, що торговля, як і інші части організації Сатани, є безсильні дати життя і благословенства людям. Його свідки тепер роблять їх
часть проголошуючи се свідоцтво Єгови, що через Його екзекутивного чиновника, Ісуса Христа, Він знищить цілу організацію ворога. – Гляди “Світло”, том II, сторінка 26–28, англійського
видання
23 Завважте, що ціль сповнення першої і другої
ознаки були, щоби володарі й люди отримали повідомлення. “Отже, що глаголе Господь: От з
чого буде тобі розумно, що я Господь (Єгова)”. Се
є дальшим доказом, що свідки Єгови мусять
дальше голосити свідоцтво Єгови аж кожна
часть організації Сатани упаде. Вони уже показали вирозуміння і оцінення сього факту до вели
кої міри. Сими часами рідко, або й зовсім ніколи,
помазанники питають таке питання: “Як довго
іще робота свідоцтва буде-продовжатися?” Помазанники Єгови, котрі осталися вірними, є в
службі Єгови по віки, і теперішня робота є несення свідоцтва; і коли ся робота скінчиться, тоді вони будуть заняті іншою.
СУЧАСНІ МАГІКИ
24 Як фараон диявольський представитель був
попертий своїми магіками, так тепер Диявол і
його представитслі на землі стараються протиділати свідоцтву Єгові. “Зробили ж так і чарівники єгипецькі своїми чарами. Та закаменіло
серце фараонове, і не послухав їх, як і глаголав
Господь. Звернувсь фараон, і ввійшов у палати
свої, та й не покладав бай сього в умі”. (2 Мойсея
7:22,23) Духовенство та магіки сатанської організації роблять воду правди подібну до крови через научення володарів, їх союзників і людей, що
хотять слухати їх, що торговельна депресія і терпіння людські, се кара від Бога післана на них за
їх невірність в попиранню релігійних систем.
Відносно сього папа недавно висказав се публично, і міліони людей спонукані вірувати сим
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фальшивим словам. Наслідок є, і то, що Сатана
бажає, а іменно, щоби відвернути людей від Бога.
Духовенство і інші союзники в злочинстві показують свої затверділі серця, кажучи, що свідки
Єгови занимаються комерційним підприємством, т. є., продажю книжок задля грошової користи, і що вони йдуть від дому до дому даючи
свідоцтво без отримання дозволения від світських властей і сим вони переступають комерційне
право краю. В сей спосіб модерні магіки стараються обернути воду Єгового свідоцтва, котре
тепер доручують свідки Єгови, у смертельну річ.
Свідки Єгови доручують володарям повідомлення, що є свідоцтво Єгови, що їх торговля, як і
інші части світських організацій, будуть вскорі
знищені Господом. Сі політичні магіки із їх союзниками грозять знищенням свідків Єгови і їх роботі, і заявляють, що вони є небезпечні і тому
смерть–спричиняючі людям. Магіки великого
інтересу тепер розпучливо стараються робити
магічні штуки перед Дияволом. Вони кажуть,
що є регулярні періоди депресії як і добробуту, і
що торговля йде циклами, і що в скорім часі депресія зникне а великий добробут настане знов; і
тому вони часто повторяють вираз: “Добробут
вже за порогом, і скоро вже прийде”. Великий інтерес каже, що фінансова депресія є потрібне зло
(представлене через кров) і що остаточно вийде
на добро. Кожда часть сатанської організації
опрокидає Єгову і Його царство, під час, коли
свідки Єгови постійно розказують людям, що
царство Боже є одинокою надією для людей. Комерційний, політичний і торговельний елемент
сатанської видимої організації стараються доказати людям, що вони мають силу володіти і загоїти теперішні злі обставини, і сим вони дальше
зневажають імʼя Єгови.
КОПАЮТЬ КРИНИЦІ
25 Усі володарі землі, великий інтерес, політикери і духовенство, і ті, що попирають їх, тепер
розпучливо шукають за способом і средством,
щоби підтримати їхню організацію і витягнути її
із ями. Се головно було представлено через се,
що єгиптяни зробили, яко же написано: “І копали всі єгиптяни понад рікою копали на воду;
бо не змогли пити води з ріки”. (2 Мойсея 7:24)
Світ є повний безробітними, і люди, що занимаються торговлею, розпучливо. стараються знайти спосіб підтримання життя. Від початку фінансової депресії в 1929 році, магіки зробили много
підробків, щоби розігнати депресію, котра є наслідком кровавих вод комерції. Сі плями складались із надзвичайно ухвалених законів для виплачення довгів, ріжні реконструкції, і широке
організовання корпорацій для помочи людей,
але в дійсности се було змагання тримати голову
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великого інтересу понад фалі, щоби він не втопився; ріжні конференції через представителів
народних, організовання ріжних коаліційних
правительств, і ріжні й розмаїті навіювання.
Зроблені, як ту воду, котра тепер сталась кровю
або спричиняючу смерть, можна зробити чистою
і життя–підтримуючою. Між найновішими річами, які були винайдені, є сатанський плян
“технократія”, або нова система, котра мала б
взяти місце зужитої світової економічної машини. В тій новій системі ніхто не мав би робити
більше чим дві годині на день і всі мали б бути
веселі й щасливі. Розуміється, се є чиста ілюзія,
як се свідки Єгови добре знають. Інші пляни виринають такі, як агітація за купном, закон відносно лігітації за податки, знесення прогібіції,
вироблення і продаж пива, і гіпокритнчний плян
так званий “Національна Економічна Ліга”. Всі
річи, розуміється, ігнорують Бога Єгову і не
звертають уваги на правду, яка голоситься з часта, що теперішна депресія є наслідком кінця сатанського світа, і що він накинув сі обставини на
світ для того, щоби відвернути людей від Єгови і
від знання, що єдиний і певний ратунок для
людства, се царство Єгови під Ісусом Христом.
РОБОТА СВІДОЦТВА ПРОДОВЖАЄТЬСЯ
26 Єгова в жадний спосіб не є відвічальний за
клопіт, який світ тепер переходить. Обернення
вод ріки Нилі у кров не спричинив Єгова, ані се
не представляло, що Він прокляв народи тепер.
Єгова післав Мойсся і Арона до Єгипту для тієї
цілі, щоби вони несли свідоцтво володарям і людям, щоби показати їм, що Він є Всемогучий Бог,
Всевишній над цілею землею. Ознаки зроблені
перед фараоном були для тієї власної причини,
щоби фараон і фого організація могли пізнати,
що Єгова є Бог, і щоби він випустив людей йти
до Божої гори. Свідоцтво Єгови, яке тепер доручують Його свідки, не є Боже прокляття ані вираження Божого гніву, але радше для інформації
і яко осторога для володарів і людей, що Єгова є
Бог, і що час сатннської влади скінчився, і що
пляни Сатани причиняють смерть, і що єсли Сатана не полише своєї сили володіти, то Єгова
вскорі знищить його організацію. Як фараонове
серце було затверджене, і Бог позволив йому остатись в силі на якийсь час, так і тепер Єгова
дозволяє злій організації Сатани продовжати в
силі на якийсь час, щоби у своїм часі Він міг показати, що Він є Всемогучий Бог, і щоби Його
свідки могли проголосити сю велику правду для
світа. “Та тільки про те щадив тебе, щоби на тобі
показати потугу мою, і щоб імʼя моє проповідано
по всій землі”. (2 Мойсея 9:16) Свідоцтво дане володарям світа показує, що Єгова є протн Сатани
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і його організації і тому всі пляни Сатани провадать людство до смерти. “І сповнилося сім день
після того, як ударив Господь по ріці”. (2 Мойсея
7:25) Пораження вод в Єгипті було першою із десятьох пораз, що впали на край. Тих “сім днів”
здається представляють, що доручування свідоцтва Єгови через Його свідків буде продовжатися від того часу аж ся робота буде скінчена,
тоді Єгова піщле свою армію під провідництвом
Христа до війни у великий день Всемогучого Бога, і що се буде конець сатанському світу.
27 Свідки Єгови зрозуміли і увірували в сі ознаки, і цілковито відлучилися від організації Сатани і тепер відмовляються “йти до Єгипту за поміччю”. Вони тепер бачуть, що Єгова післав Ісуса Христа, Більшого Мойсея, до храму в цілі суду, і щоби повідомити про імʼя Єгови. Згідно із
сим, Єгова дав Ісаії видіння в своїм храмі. Тоді
Він очистив Ісаію і післав його нести свідоцтво.
Пророк тут представляє свідків Єгови, доручуючи повідомлення людям сатанського світа, і до
котрого Єгова сказав: “Бо запеклося серце в
сього народу, й тяжко чують ушима, та й очі свої
затулили, щоб не бачити очима, й не почути
ушима; й не второпають серцем, та й не навернуться, щоб я їх оздоровив”. (Ісаії 6:10) Коли
Ісаія (свідки Єгови) спитав Господа як довго він
мав нести се свідоцтво, то відповідь Єгови була:
“Докіль не опустіють міста й не зостануть без
осадників, а доми без людей, та докіль земля от–
та цілком не стане пустинею”.
28 Теперішна робота свідоцтва, що є доручення
свідоцтва Єгови, мусить поступати вперед. Ціль
її є оправдання імени Єгови. Сили Сатани стараються дальше перешкаджати свідкам Єгови. Помазанники є тепер в єдності з Христом під їх побідоносним Проводарем, і вони йдуть з повним
довірєм щодо наслідків. Вони сподіються опозиції від ворога, і Господь научив їх як стрінути сю
опозицію. Зорганізовані й в повній єдності і поступаючи гуртом на місто, вони дають свідоцтво,
що робить неспокійними представителів Сатани. Ся метода давання свідоцтва була вельми
поблагословлена через Господа, що показує Йо–
го признання. Його свідки, через живе слово і через гідне поводженняся, несуть свідоцтво людям
і ангелам показуючи, що вони є по стороні Єгови, і тримають себе в невинності взглядом Нього, і що з Його ласки вони будуть мати часть в
оправданню Його імʼя.
29 Одкриття сих правд є великою потіхою для
останка в сім часі. Вони тепер бачать і оціняють,
що імʼя Єгови і оправдання Його є найбільшою
зі всіх річей у сім часі. Радісно вони приняли і тішуться імʼям Єгови даним їм, і, хотя й тяжко
притиснені через ворога, вони втікають у сильну
твердиню Єгови і є безпечні. (Приповісті 18:10)
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Останок є цілковито посвячений царстві Єгови про славу Його. Їх віра є сила, їх одвага велика, і
котре оправдає Його імʼя; і тому вони дальше їх воєнний клич: “Меч Єгови і Його царства!”
вивисшають Його імʼя і співають.

ХТО ЗА ЄГОВОЮ ?
“І став Мойсей у кошових воротях, і покликнув: Хто за Єговою, до мене! І скупились до його всі сини
Левієві”. – 2 Мойсея 32:26, Ротердам

Є

ГОВА зробив много пророчих образів і схоронив записки їх для спеціальної науки
своїх людей на землі при кінці світа. Тепер вподобалось Єгові позволити своїм дітям зрозуміти
сі образи для їх помочи і потіхи. Єгова післав
Мойсея як свого післанця, пророка і визволителя, випровадити ізраїльтянів з Єгипту, щоб вони
знали і покланялись Богові у властивий спосіб.
Коли Мойсей був на горі і отримував таблиці закону з рук Єгови, тоді ізраїльтяни, піддавшися
під вилив їх племенних проводарів, виробили
собі ідола і покланялися йому. Тоді Єгова післав
Мойсея назад до ізраїльтянів, котрі були розтабурилися в долині при горі; і коли Мойсея довідався, що взяло місце під час його неприсутности, він із справедливого гніву і виразною заявою,
став у кошових воротях і кликав на всіх, щоб
вони показали де вони стоять, уживаючи слів
повисшого тексту.
2 У сім пророчім образі Мойсей представляв
Ісуса Христа, великого Пророка. Левіти представляли тих, що увійшли в угоду чинити волю
Божу, і з між котрих священнича кляся була вибрана; під час, коли инші ізраїльтяни в сім образі
представляють всіх, що слухають слова Божого
і котрі стають по стороні Єгови або проти Нього.
В сім образі Левіти були одинокі, що стали по
стороні Мойсея. Сей пророчий образ є дуже виразною ілюстрацією того, що возьме місце при
кінці світа.
3 Єгова ужив Йозію по тім, як Мойсей закінчив
свою подорож, щоб він провадив ізраїльтянів до
Канаан землі. Прийшов час, коли Йозія поставив ясно питання перед ізраїльтянами, щоб вони
рішили, кому вони мали служити. До них він
сказав: “Оце ж бійтесь Господа і служіть Йому
щиро та вірно, та відпихайте геть боги, що їм
ваші предки по тім боці ріки й у Єгипті служили,
а служіте Господеві. Коли ж не любо вам служити Господеві, так вибирайте тепер, кому хочете служити: Чи богам, що їм служили предки
ваші, що жили по тім боці ріки, чи богам Аморіїв, що в землі їх ви тепер живете; я ж і мій дом
служитимем Господеві!” (Йозії 24:14,15) Се знов
інша ілюстрація, що відноситься головно до теперішнього часу. Йозія представляв Ісуса Христа, під час, коли його дім представляв дім Гос-

пода Бога, т. є., останок, котрий мусить цілковито бути посвяченим Єгові і служити Йому
щиро і правдиво.
ПОСЛУШЕНСТВО
4 Єгова вимагає послушенства від своїх синів,
і відмовитися бути послушним Йому, є бунтівництвом і гріхом рівним чарівництву. “Бо непослух, се такий гріх, як і чарівництво, а своя воля,
се таке як ідолопоклонність”. (1 Самуїла 15:23)
Те, що Божественна історія відкриває відносно
Мойсея і Йозії, як про се говориться в повисшім
тексті, оголошує назначений принцип або правило діяльности Єгови, а іменно, що ті, що угаджують Богу, і котрі отримують Його ласку і затримують їх невинність до Нього, мусять стати по
стороні Господа Бога і служити Йому цілим серцем і без компромісу, в щирості і в правді. Сей
установлений принцип ніколи не зміняється і
що було правдою за часу Мойсея і Йозії, се рівно
ж є правдою і тепер. Одинока ріжниця є лише та,
що люди нині мають більше знання відносно
Єгови і Його замірів, і тому мають більшу відвічальність. Від 1918 року Господь Iсус Христос,
Більший чим Мойсей, Пророк, Священник і
Суддя, – в своїм храмі, і Він дає нагоду людям
стати по стороні Єгови або проти. “А Господь – у
храму свому святому; нехай вся земля мовчить
перед ним!” (Аввакума 2:20) “Господь є у святому храмі своєму, на небесах престол Господній; очі Його дивляться, повійки Його розглядають синів людських”. (Псальма 11:4) Ті “сини
Левіїні” стали перед Господом в храмі на суд і
очищення, і хто перейде через огонь і отримає
признання, той станеться частю дому Господнього, щоби він міг приносити жертву хвалення
в праведності. (Малахії 3:1–4) Се певно, що ніколи не буде дозволено остатися в домі або храмі
Господнім тим, хто ухиляється або робить компроміс в який будь спосіб з ворогом, і єсли є який
сумнів щодо його посвяти і служби для Єгови.
Усі члени храму є під контролем Більшого чим
Мойсея, Ісуса Христа, і всякий, що не слухає
Його, мусить потерпіти кару. (Дії ап. 3:22,23)
Бути по стороні Єгови значить, бути цілковито і
безуслівно на Його службі.
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5 Прийшовши до свого храму, той Більший
чим Мойсей, яко спеціальний представитель
Єгови, дав розказ Божим завітуючим людям, що
“ся євангелия царства проповідуватиметься на
свідкуваннє всім народам, і тоді прийде конець”.
(Маттея 24:14) “Ся євангелия царства” значить,
що прийшов конець для Сатани володіти над
світом без перешкоди; і що Єгова є єдиний Бог
правдивий, і що прийшов час на вираження Його гніву проти ворога і оправдати своє імʼя, і що
від тепер нагода мусить бути дана для людей пізнати, що Єгова є Бог. Кляса храму, отримавши
приказ проповідувати євангелию, становить людей, котрих Єгова взяв для свого імени і тому
вони мусять голосити про те імʼя іншим. (Дії ап.
15:14) В їх уста Єгова поклав своє слово, щоби
вони могли уживати його після приказу. (Іcaії
51:16) Із них Єгова зробив своїх свідків, щоби
вони розказували людям, що Він є Бог. (Ісаії 43:
9–12) Вони мусять бути по стороні Єгови, статися непохитними і затримати свою невинність,
єсли вони хотять жити і перебувати в Його домі
по віки. Іншого вибору нема. Вони мусять бути
послушні приказам Господнім безвиїмково і виконувати їх радісно.

ЙОГО ПІМСТА
6 Припоручення, яке Бог дав своїм помазанникам, містить сі слова: “Дух Господа Бога (спочив) на мені, бо Господь помазав мене на те, щоб
принести благу вість убогим; … проповідувати
рік примирення Господнього й день пімсти Бога
нашого, потішити всіх засумованих”. (Ісаії 61:
1,2) Божий гнів буде виллятий на кожду часть сатанської організації, тому що та організація зневажила імʼя Боже, ошукала людей і відвернула
їх від Бога. Сі переступники мусіли отримати повідомлення, і ті, що були ошукані і бажають пізнати правду, мусять мати нагоду почути про
правду, щоби їм стати по стороні Єгови.
7 Є такі одиниці, що називають себе послідувателями Ісуса Христа, а однак відмовилися бути
послушними приказам Господнім і проповідувати правду відносно дня пімсти нашого Бога і
Його царства, але котрі остро критикують тих,
що пильно стараються бути послушними даній
їм припоруці Богом. В Канаді духовенство і їх союзники стримали голошеиня вістки царства через радіо, подаючи причину, що в тій вістці критикується духовенство і публічних урядників
світської організації. Один із так званих “Дослідників Біблії” помістив в Торонто “Стар” лист, в
котрім між іншим він каже: “Хотя й організація
(Дослідників Біблії) була основана Пастором Русельом в 70 роках, однак правдиві послідувателі
науки Пастора Руселя полишили Товариство
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кільканацять років тому. … Правдиві Міжнародні Дослідники Біблії противляться сьому,
щоби їх лучити із теперішньою наукою Товариства яко наукою Дослідників Біблії. Пастор
Русель ясно показав свою позицію взглядом церков і “світських інституцій”. Він опрокинув
строгу мову і нетолерацію. Єсли Доктор Гейг має
останний твір Пастора Руселя під назвою “Нове
Сотворіння”, то нехай він погляне на сторону
607 і порівнає інструкції судді Рутерфорда із Пастором Руселем”.
8 Тут маємо дальший доказ цілковитої сліпоти
того, що колись називався послідувателем Господа, або котрий відкинув правду про прихід
Господа до Його храму, і се показує, що такі не є
із храму, і що вони знаходяться в темряві. У шестім томі “Викладів Святого Письма”, на стороні
607, повисше згаданій, читаємо таке:
9 “Дехто, ми віримо, йде до крайности у опрокиненню теперішних інституцій у спосіб, який ні
Господь ані апостоли не приказали ані не уповажнили, ані не показали сього їх словом ні ділом. Ми повинні памʼятати, що світ взагалі жиє
після високого штандарду оскільки розуміє, що
лише знаходити помилки в справах які інші є
безсильні поправити як і ми самі, є більше чим
безпотрібним, тому що се спричинює смуток,
огірчення, і т.п., і не приносить бажаних наслідків”.
10 Писатель того листа не сказав читачеві глядіти дальше. Зараз на другій стороні, т. є., на стороні 608 сієї самої книжки, показує, що писатель
бачив, що прийде час, коли Господь велить голосити свою пімсту. (Завважте, що брат Русель
написав повисше наведені слова в 1904 році) Там
він сказав:
11 “В сих справах нам добре наслідувати архангела Михаїла, котрий навіть вагався обідити Сатану, але сказав: “Господь докорить тобі у своїм
власнім часі і в свій спосіб”. (Юди 9) Так і ми.
Знаючи, що Господь докорить теперішним інституціям у своїм часі і в свій спосіб, ми можемо
сказати з апостолом, “терпіть же, браття, бо прихід Господа вже недалекий” – установлення Його
царства приближилося і направить сі всі трудности. Нарушения сих справ НАПЕРЕД було б
не лише марним, але шкідливим і невигідним”.
12 Се вже по тім, як повисша книжка була написана, що Господь прийшов до свого храму,
Його царство зачалось, Він в храмі чинить суд, і
від тоді Він кличе до тих, що слухають Його, кажучи як Мойсей: “Хто є за Єговою?” І хто буде
вірний в проголошенню сієї правди? Жадний чоловік не може бути вірний Єгові тепер, єсли він
відмовиться голосити Божу пімсту проти кождої
части організації Сатани. Повисше наведений
лист так званого “Дослідника Біблії” показує,
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що всі такі одиниці стали цілковито засліплені,
коли вони відкинули правду відносно приходу
Господа до храму. Вони не полюбили Його явлення. (2 Тимотея 4:7,8) Се повинно бути заохотою і доказом для тих, що ухиляються, що вони
мусять скоро стати по стороні Єгови і стояти
там, єсли вони бажають жити.
13 Ті, що бояться чоловіка і бажають угодити
людям, або стараються оминути критику людей,
і задля того відмовляються бути послушними
Господеві в проголошенню Його пімсти проти
Сатани і його лукавої організації, сі відрубують
себе від організації Єгови, і, як Писання показують, вони є визбирані і відложені на бік. Аж до
часу, коли Бог післав свого сина царювати, то і
Ісусові Христові був даний розказ не говорити
ані нічого не робити проти ворога Сатани, і Господь заявив, що “в той день всі вірні мусять чинити ту саму річ”. (Псальма 110:1–3) Той так
званий “Дослідник Біблії”, повисше згаданий,
показує, шо він став по стороні організації Сатани і увійшов у союз з духовенством, котрі належать до організації Сатани і котрі гірко противляться царству. Нехай кождий робить як він
бажає, але останок є по стороні Господній і буде
послушний Його приказам, і з Його ласки, не
буде боятись ані не зробить компромісу.
14 Єрусалим був типом “християнства”. Єгова
висилав своїх свідків до того лукавого міста,
щоби вони дали йому осторогу і свідоцтво і сказали йому, що Він замірив знищити те місто задля невірности зі сторони жидів. Припустім, що ті
свідки Єгови післані до ізраїльтянів сказали подібно як той “Дослідник Біблії": “Ми не можемо
критикувати Агаба ані Езабелі, ані священників
Баала, ані фальшивих пророків, ані духовенства, тому що се може образити когось і се відкриє
факт, що ми не є чемні й розсудні до всіх людей.
Тому ми будемо обходитися легко і старатися,
щоби нашими солодкими словами ми не обидили нікого і щоби нам виробити прекрасний характер”. Таким напрямом вони були б стали по
стороні диявольської орди, і тим самим стали
проти Єгови, і Єгова зараз був би відкинув їх і
більше не уживав як своїх свідків.
15 Припустім, коли Езекиїлові було сказано
нести вість Єгови проти Єрусалиму, він був би
сказав: “Ті священники в Єрусалимі, се поважні
люди, і головні члени з їх отар, се багаті купці,
доктори і політики, я не можу ображувати їх”.
Такий напрям зі сторони Езекиїла був би невірністю до Бога і був би приніс Езекиїлові смерть.
Тоді день зближався, коли Бог мав знищити Єрусалим за невірність його людей. Так само і тепер
день зближається скорим ходом коли Єгова знищить “Християнство” і всю організацію Сатани
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за його бунт і невірність. Єгова післав свого слугу нести свою вість правди до людей, і тепер
Єгова висилає своїх свідків нести подібну вість
до “християнства”. Коли Езекиїл пішов до Єрусалиму, то жиди грозили йому і старалися настрашити його, так як духовенство і їх союзники
“християнства” стараються тепер робити із вірними свідками Єгови. Бог предвидів се і тому дав
приказ Езекиїлові, котрий то приказ із більшою
силою відноситься тепер до свідків Єгови: “Дом
же Ізрайлів не схоче тебе слухати, бо вони не хочуть слухати мене, тим, що дом Ізрайлів твердолобий і запеклого серця. Ось, я вчинив твоє лице
твердшим, як їх лиця, і твого лоба твердшим, як
їх лоби. Як диямант, що твердий над камінь,
вчинив я твоє чоло; не бійся їх і не лякайся перед
лицем їх, хоч вони дом ворохобний. І сказав
дальше до мене: Сину чоловічий! Усі слова мої,
що говоритиму тобі, прийми до серця й вислухай
ушима твоїми. Сину чоловічий! Я поставив тебе
сторожем дому Ізрайлевого, й ти будеш дослуховатись слів із уст моїх і врозумляти їх від мене.
Коли я перекажу тобою безбожникові: Ти згинеш, а ти не станеш врозумляти його й говорити,
остерегаючи безбожника від ледачої стежки, щоб
йому жити, то беззаконник той умре в своїх проступках, я ж доправлятись буду крові його з рук
твоїх”. (Езекиїла 3:7–10,17,18) Нехай же кождий,
хто признає себе в угоді з Єговою, бере на себе
відвічальність за непослушенство до Бога або
нехай стає по стороні Єгови.
16 Се є цілковита неправда, що Пастор Русель
заснував організацію для людей Єгови і навчив
їх що говорити і що робити. Жадний чоловік не
має власти засновувати організації для Бога
Єгови і розказувати їй, що вона має говорити.
Помазанники Єгови не зважають на вість від чоловіка, але так довго, як вони вірні, вони будуть
по стороні Єгови, будуть навчені Ним, і будуть
послушні Його слові в щирості і в правді. Ті, що
йдуть за наукою чоловіка, і не зважають на ясне
научення Господа Бога, показують сим, шо вони
не належать до Божої організації. Що Пастор Русель сказав на стороні 607, повисше наведено,
було добре, коли пристосувати до відповідного
періоду церкви; але він видів в тім часі, що щось
в недалекій будучности мусить бути зроблено,
щоби дати напружене свідоцтво, і можна припускати, що єсли б він був на землі нині, то він був
би вірний Господеві і був би доручував остру
вість від Господа. Голосити день пімсти нашого
Бога є важною частю Божественної припоруки
як і інша часть її, і у своїм часі пімста мусить
бути оголошена, і той час уже прийшов. Се оголошення пімсти мусить бути виконане між часом приходу Господа до храму і Армагедону. По
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битві Армагедоиі не буде причини голосити про
Його пімсту. Лише ті, що є синами Єгови, народжені з Його жени або організації, є навчені Богом
і розуміють і оціняють факт, що вони не можуть
відложити жадної части даної їм припоруки Єговою. Вони не бажають відложити її, але з радістю
і в мирі проголошують її. (Ісаії 54:13) Бог Єгова
не любується в тих, що покланяються Йому і
служать через научення якогось чоловіка, так
як Він не любувався поклоненнямся Йому ізраїльтян через подобину золотого тельця. Се, що
було показано, є гріхом Самарії, і той так званий
“Дослідник Біблії” є як раз в сій класі. (Амоса 8:
14) Питання тепер є: “Хто за Єговою?” Хто покланяється і служить Йому щиро і правдиво? Ті,
що люблять Його, ті будуть послушні Його приказам.
ПОЗВОЛЕННЯ ПРОПОВІДУВАТИ
Жадний чоловік ані людське правительство
не може дати привилею свідкам Єгови проповідувати євангелию; і по тій самій причині жадний
чоловік ані людське правительство не може цензурувати, вкорочувати або забороняти проповідувати вість євангелиї. Недавно канадийська
комісія для радія, за просьбою певних членів духовенства англо–американської системи, заборонила голосити через радіо яку будь програму
Вартової Башти, поки копія сієї лекції не буде
представлена перед ту комісію для одобрення.
Зараз по тім, як той розказ був даний, один із тих,
що мав би належати до організації Божої, ділаючи за мильною порадою і без властивого уповажнення, доручив комісії для радія число відроблених рекордів згідно із розказом тої комісії. Такий чин в дорученню сих рекордів комісії є те
саме, що сказати до неї: “Ви маєте привилей переглянути сі рекорди як сього ви домагаєтесь і
перепустити їх і рішити наше право уживати їх.
Ми хочемо показати вам, що ми є послушні до
закону краю”. Сей чин в дорученню сих рекордів
перед комісію для радія було зневагою для Господа і тому великим гріхом. Вість, яка міститься
в сих рекордах, не є від жадного чоловіка, але
вість або євангелия царства, котру Господь приказав, що муситься проповідувати яко свідоцтво; і жадний чоловік ані комісія зложена з людей
не має права цензурувати сю вість або стримати,
щоб люди не чули її. Комісія як і наняте духовенство робить закид, що в тій вістці містяться
слова критики духовенства і публічних урядників. Се правда, що слово Боже виражує своє негодования і свій гнів проти фальшивих пророків
або духовенства, котрі знеславили Його імʼя і
запровадили в блуд людей; і проти комерційної
сили, що гнобила і дальше гнобить людей, і
17
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проти невірних публичних урядників, котрі
уживали свого уряду для ошукання людей і гнобили їх, і проти всіх, що гнобили і ще гноблять
свідків Єгови. Ся злучена сила тих народів ломить ту віковічну угоду від часу до часу. Бог дав
приказ, щоби сі володіючі сили були поінформовані о Його замірі знищити цілковито організацію Сатани, котрої вони є частю, і що люди мусять бути повідомлені о Його замірі, щоби вони
знали, що Він є Всевишний, і щоби дати їм нагоду стати по стороні Сатани і вмерти, або по
стороні Бога Єгови і жити. Се є вість від Бога
Єгови а не від жадного чоловіка. Жадна людська
організація не має права або власти цензурувати
або стримати голошения сеї вістки, і хто робить
се, той самий наражується на небезпеченство.
18 Декотрі із людей Божих показались плохими
або боязливими у виконанню приказів Бога Єгови і вагаються розносити вість. Декотрі з них кажуть: “Я не боюсь ні чоловіка ні біса”, але рівночасно виконують прикази чоловіка. Страх також значить згодитися бути добрим до людей або
до організацій, як напримір сказати до комісії
для радія: “Ми хочемо показати вам, що ми є
дуже чесні, і що наша вість є правдива, і ми
представляємо її для вашого розглянення”. Хто
так говорить або чинить, той є спонуканий бажанням угодити чоловікові, і се походить від
страху перед чоловіком, а страх перед людьми
провадить в тенети диявольські. (Приповісті
29:25) Диявол наставив сіти через своїх агентів,
і той, що доручує сі рекорди, йде в його сіти. До
своїх помазанників Єгова каже: “Бога сил небесних – Його, як святого, шануйте; Його одного
вам боятись, перед Ним вам дрожати! Він один
ваше освященнє, та Він камінь спотикнення та
скеля згіршення обом домам Ізраїля; Він сіть і
западня осадникам Єрусалиму”. –Ісаії 8:13,14
19 Єгова післав Єремію пророка яко свого свідка до Єрусалиму, і сим Він зробив образ на помазаний останок, котрий є тепер висланий яко
Його свідки в імʼя Єгови до “християнства”.
Єремія зразу був боязливий, і Бог сказав до нього: “Не кажи: Я молодий, бо до всіх, до кого пошлю тебе, підеш ти, й усе, що накажу тобі, будеш
говорити. Не страхайсь перед ними, я бо з тобою,
щоб тебе рятувати, сказав Господь. І простяг
Господь руку свою й доторкнувся уст моїх; і сказав мені Господь: Се вложив я мої слова в уста
тобі”. (Єремії 1:7–9) Подібно Єгова і тепер каже
до свого останка: “Я вложу слова мої в уста
тобі”. (Ісаії 51:16) Се день Божої пімсти і оправдання Його імʼя; і як Він сказав до Єремії, так
Він тепер каже до своїх людей, котрих Він вибрав для свого імени, останка: “Ось, се я поставив
тебе нині над народами й над царствами, щоб ти
викорінював і руйнував, вигублював і валив, бу-
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дував і насаджував”. (Єремії 1:10) По приказу
Єгови Єремія пішов до Єрусалиму і сказав до ізраїльтянів: “Двояке бо ледарство вчинив нарід
мій (духовенство і головні з їх отар): Мене, криницю води живої, покинули, а повирубували собі
діраві колодязі (свої власні науки), що не держать води (правди)”. (Єремії 2:13) В сповнення
сього пророцтва “християнство” замінило Лігу
Народів замість царства Божого, а його духовенство приняло висшу критику, і інші людські науки замість слова Божого; і Бог приказує своїм
свідкам розказувати їм се.
20 Та припустім, що Єремія приготовив свою
промову і явився в Єрусалимі доручити її, і тоді
урядники і проводарі або комісіонери сказали до
нього: “Ти не можеш виголосити сієї промови аж
поки перше не представиш її перед нас для одобрення нами; і єсли ми побачимо щось про священники або духовенство, то ми не позволимо
тобі промовляти”. Єсли б Єремія був приніс
свою промову до них і сказав: “Добре, перегляньте, і скажіть мені, що ви думаєте про ню”, то
сим Єремія був би зневажав Єгову і поповнив великий гріх. Але Єремія не зробив нічого подібного. Противно, він памятав, що Бог сказав до
нього: “Пророком для народів призначив я тебе.
... Усе, що накажу тобі, будеш говорити. Не страхайсь перед ними”. (Єремії 1:5–8) Чи Єремія поступив мʼягко із ними або вагався говорити правду про духовенство і їх союзників? Ні! Більша
часть з його пророцтва се вість Господня опрокидаючи фальшивих пророків, пастирів, духовенство і головних з їх отар.
21 “Християнство”, його духовенство і головні
з їх отар не лише відійшли від їх обовязку взглядом Бога, але вони поламали віковічну угоду і
уважали кров Ісуса Христа як звичайну річ, одиноке средство для спасення чоловіка. Отже Єремія представляв свідків Єгови тепер па землі, і
його вість є взірцем вістки, яку свідки Єгови мусять голосити для “християнства”. По приказу
Божому Єремія, між іншими річами, сказав до
духовенства, і то публично, так що люди чули:
“Тим то хоч би ти вимилась милом, і вживала
багато соли, то безбожність твоя все явна мені,
говорить Господь. Як се ти можеш казати: Не
поганила я себе, не бігала за Баалом? Подивись
на твої сліди в долині; споглянь, що коїла єси,
легконога ти верблюдице, крутячись манівцями
твоїми. Ослицю дику, що звикла пустопаш степувати, коли в гарячому бажанні вітер в себе
втягає, – хто здоліє впинити? Всі, що її шукають,
не втомляться: В її погульньому місяці вони
знайдуть її. Ба й на полах ув одежі твоїй видко
кров безвинних бідолах, що не заставала їх на
розбишацтві. (Єремії 2:22–24,34) Що сказала б
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канадийська комісія для радія про сю вість?
Єсли б Єремія був там, то вони не позволили б
йому промовляти.
22 Сучасне духовенство є таке саме як і духовенство жидівське. Воно співтоваришить із торговельними і політичними великанами, котрих
вони зробили головними членами в своїх отарах; і Бог дав приказ, щоби сю вість доручити до
них, так як Він колись був приказав Єремії: “Бо
між людьми моїми знаходяться безбожні: Залягають, як птахоловці, припадають до землі, наставляють сіти, щоб ловити людей. Мов клітка,
повна птиць, так повно в їх домівках оманного
заробітку; сим робом і поробились вони великими й заможними. Потовстіли й погрубшали, а
в лихому попереступали всяку міру; не розбирають справ на суді, справ безбатченків; самі упливають в добрі, а справедливому ділу вбогих не
помагають на суді. Чи не покараю ж я за таке,
говорить Господь, і не помститься серце моє на
такому народові, як сей? Чудні й страшні речі
дїються в сій землі: Пророки пророкують лож,
священники за їх підмогою управляють, а люд
мій любить се. Що ж ви чинитимете, як настане
тому кінець?” (Єремії 5:26–31) “Тоді скажи їм:
Так говорить Господь: Ось я сповню аж до перепою вином усіх осадників сієї землі й парів, що,
яко наслідники Давидові, сидять на престолах, і
священників і пророків та й усіх осадників Єрусалимських. І порозбиваю одного об одного, отців і синів укупі, говорить Господь, – ніякої
пільги ні милосердя не буде їм, і не пожалую вигубити їх”. (Єремії 13:13,14) По приказу Господньому Єремія не переставав остерігати людей
про надходяче нещастя на Єрусалим, так як і
свідкам Єгови дано розказ остерігати “християнство”. Духовенство каже людям, що ніяке
горе не приходе, але що “все буде добре незадовго”, і що “ми лишень входимо тепер в період
великого добробуту”, і що “зорганізоване християнство” зробить світ відповідним місцем для
життя. Як Єремія сказав, так і Господь каже про
них: “Господь же відказав мені: Ті пророки (духовенство) лож пророкують в імʼя моє. Не посилав я їх і не повелівав їм, і не говорив до них;
вони пророкують вам ложні видива, віщування
та пусті мрії серця свого. Тим так говорить Господь про сі пророки; вони пророкують імʼям
моїм, а я не посилав їх; вони провадять: Ні меч,
ні голод не вдарить сієї землі; за те од меча й голоду погинуть сі пророки”. – Єремії 14:14,15
23 Духовенство розігнало Божих людей, і тепер
Єгова вибрав покірних чоловіків і жінок нести
правду до людей, котрі бажають слухати, і духовенство і їх союзники стараються перешкодити
людям чути ту вість, яку проголошують свідки

Липень, 1933
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Єгови, так як се було за часів Єремії. Бог приказав Єремії, а тепер своїм свідкам, сказати: “Горе
пастирям, що занапащують і розгонять вівці
отари моєї, говорить Господь”. (Єремії 23:1) Духовенство відвернуло міліони (людей) від Господа через свої фальшиві пророцтва або науки, і
відносно них Єгова каже: “Не посилав я тих пророків (духовенства), а самі вони бігли; я не говорив їм, а вони пророкували. Коли б вони стояли
в моїй раді, та й зʼясували б людові моєму мої
слова й зупиняли б їх од ледачої дороги їх і від
ледачих учинків їх. Ось, я – на пророки, говорить Господь, що крутять своїм язиком, а говорять: Він сказав. І положу на вас вічну наругу й
повсякчасний, незабутний сором.” (Єремії 23:21,
22,31,40) Сі пастирі або духовенство є фальшивими пастирями, а комерційні великани і фахові
політики, – головними членами в їх церквах, і до
них Єгова каже: “Ридайте, пастирі, голосіте й посипайте голови порохом, ви значніші в отарі;
прийшла бо ваша година, щоб вас поколено й порозпуджувано, й попадаєте, як дорога посудина.
І не буде втечища пастирям ані притулку передним ув отарі. Ось ось почується жалібний клик
пастирів і плач між передовими в отарі, спустошить бо Господь їх пасовище”. Єремії 25:34–36
24 Єсли б Єремія представив був свою вість перед канадийську комісію для радія, то він не був
би зробив поступу в доручуванню її людям, і як
се Єгова приказав йому робити, і він певно був
би знайшовся в замішанню. Так і свідки Єгови
знайдуться в замішанню, єсли вони представлять Божу вість для одобрення перед цензуру.
Ісус мусів був мати ту саму річ на умі, коли Він
сказав: “Не давайте святого собакам, і не кидайте ваших перел перед свинями, щоб не потоптали їх ногами своїми й, обернувшися, не порвали вас”. (Маттея 7:6) Господь часто уподоблює духовенство до псів, до німих звірят, а головних членів їх отар яко нечистих, символічно
представлених через свині; і знаючи, що вони
противляться правді, тоді представляти перед
них вість правди для цензури, то сим дається їм
нагоду “обернутись і порвати вас”, як се Ісус
сказав вони зроблять. Чи хто будь із вірних свідків Єгови думає хоть на хвилину, що ті люди з
котрих складається комісія для радія, переглянуть вість правди, одобрять і скажуть: Говоріть!? Ні, противно, вони обернуться проти свідків Єгови і опрокинуть їх. Чому ж тоді зневажати Господа через непослушснство до Його приказів? Чи Бог буде питати Диявола або когось і з
його представителів, чи Його вість має бути доручена людям? Свідки Єгови представляють
Господа, і вони стоять в Його силі і з Його ласки.
25 Єгова взяв собі з між світа людей для свого
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імʼя, і сих Він назначив як своїх свідків і приказав їм яку вість вони мусять доручувати. Ся
вість не є чоловіча, а Божа. Жадний свідок Єгови не може уживати жорстоких слів проти одиниць, але його діло є доручувати Божу вість пімсти проти кождої части організації Сатани; і він
не може затримати своєї невинности хіба що він
вірно виконує се в послушенстві до Божих приказів. Правда слова Божого – вона рубає, і її
треба говорити ясно, з натиском, а однак без жорстокости. По тій причині свідки Єгови ие можуть йти до поліції і просити о позволення проповідувати євангелию царства. Свідки Єгови повинуються всякому законові, котрий не противиться Божому законові; але коли ті закони супротивляються, тоді вірні будуть послушні Богові, а не чоловікові. Апостоли ходили і проповідувалн Христа і Його розпятого. Духовенство,
поліція, “сильна–рука ескадри” і міська рада
покликали сих вірних мужів і приказали їм не
научати в імʼя Ісуса. Але Петро і Йоан відповіли:
“Ми повинні слухати Бога, радше чим чоловіка”. (Дії ап. 4:18,19; 5:29) Свідки Єгови йдуть
тим самим напрямом.
26 Єгова вислав Ісуса доручити Його свідоцтво;
і як далеко Він був би поступив, єсли б священники, духовенство і їх союзники були цензурували ту вість? Тоді ще не прийшов час голосити
день пімсти нашого Бога, але се був час для Ісуса сказати гіпокритичному духовенству правду;
і Він сказав їм виразно, що вони були дітьми
Диявола. (Йоана 8:44) Чи може Ісус тоді злякався і доручив свою промову фарисеям або комісії
для радія і сказав: “Панове, ось що я сподіюсь
говорити в день шабасу, і я буду радий коли ви
переглянете її і скажете чи все є задоволяючим?”
Противно, Ісус став перед множеством народа і
сказав в присутности всіх, що духовенство було
гипокритами, і ніколи не були висказані такі
острі слова, як Ісусові, котрі є записані в Маттея
23:13–34
27 Тепер ми жиємо в часі, коли Ісус Христос сів
на престолі як цар, і післав свого вірного останка
доручувати своє свідоцтво, часть котрого є проголошення дня пімсти нашого Бога. Се є те свідоцтво, котре Єгова приказав муситься дати,
щоби всі отримали осторогу і повідомлення, що
Він замірив знищити організацію Сатани. Отже
представити Божу вість правди перед котру будь
часть організації Сатани для цензури або переглянення, щоби отримати позволення виголосити її, або просити о позволення проповідувати сю
вість, є великим гріхом перед Богом, що робить
переступннка нечистим, тому що він дотикається мертвого тіла, котрим є організація Сатани. В одинокий спосіб можна очиститися від
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такого гріха, навіть єсли поповнений недобровільно, через глибоке упокоренняся, благання і
молитву до Єгови, признаючись до такого гріха,
і обмитися словом, і тоді поступати вірно після
інструкції Божого слова. Се було представлено
через кроплення нереступника попелом із червоного тельця помішаним із живою водою. (4 Мойссея 19:1–20; Даниїла 9:3: Жидів 10:22; Ефесян 5:
26) Членам храму є виразно сказано, щоби вони
“недотнкалися до нечистого” ані щоб вони не робили жадної згоди із організацією Сатани. (2 Коринтян 6:15–18) Спевністю, що многі люди зрозуміють мильно вірних; однак се є нічим. Кождий вірний чоловік, що затримав свою невинність взглядом Бога, був мильно представлений
через Диявола і мильно зрозумітий через його
сліпих послідувателів. Господь тепер в своїм
храмі, Його святиня вичищена, і ті, що перебувають в ній, мусять бути чисті. Божі люди мусять
тримати себе здалека від організації Сатани і
пильно старатися бути послушним приказам
Господнім.
28 Бути вірним Госполеш не значить, що Його
свідки мають бути нечемні або жорстокі; ані що
вони повинні визивати людей і побуджувати їх
до гніву. Свідки Єгови занимають найбільше почесну позицію яку може занимати чоловік, і вони
повинні поводитися після неї. Бог Єгова дав сю
честь і Він не дасть її нікому іншому; і лише ті,
що докажуть свою вірність і затримають свою
невинність, будуть дальше мати ту честь. (Ісаії
42:8) Вони мусять відмовитися мати що не будь
спільного із організацією Сатани або його представителями. Вони мусять бути чемні, однак рішучі в їх мові; і вони мусять стати сильно по стороні Бога Єгови і стояти в тій позиції непохитно
і без компромісу. Вони мусять голосити правду
після розказу, без взгляду що інші сотворіння
можуть казати або робити.
МОЛИТИСЬ ЗА ВСІХ
29 Хтось був поставив таке питання: “Чи останок повинен молитися за всіх, включаючи і тих,
що мають власть, щоби ми могли провадить
мирне і спокійне життя?”, навівши 1 Тимотея 2
1,2 яко стверджуючу відповідь на питання. Дивним є, що хто–будь, що уважає себе бути навченим Богом, мав би тепер питати таке питання
або мати який будь сумнів про сю справу. (Ісаії
54:13) і Господь, прийшовши до свого храму,
пояс- нив своїм людям, яка є воля Божа. Навіть
єсли би Павло відносився до земних володарів,
коли він писав повисший текст, то се було довго
перед днем пімсти нашого Бога. Від коли Господь прийшов до свого храму, від тоді мусить
голосити про суд Божого гніву, і Бог научив своїх
людей о що вони мають молитися від того часу.
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(Псальма 83:1–18) Навіть Ісусові не було дозволено виступити проти Сатани аж до назначеного
часу. (Псальма 110:1,2) Тепер суд Єгови муситься оголосити, тому що прийшов час, коли
Він вишукає всіх своїх ворогів, і молитва вірних
все буде в гармонії з замірами Єгови. (Псальма
149:9; Луки 19:27; Псальма 21:8–12) Боже царство прийшло, і проводарі “християнства” були
про се повідомлені; і вони всі поставили себе
проти Єгови і Його царства. Молитися за таких
володарів противилось б обʼявленій волі Божій.
Спевністю, ніхто з вірних, що став по стороні
Єгови, не може молитися за ворога або за яку
будь часть організації ворога, коли Бог вислав їх
оголосити, що вскорі організація ворога упаде.
Сей факт, що коли якийсь чоловік говорить публично і згадує імʼя Боже і наводить тексти з Його
слова, не є доказом, що він по стороні Єгови.
Його діла говорять голосніше чим слова. Духовенство, і “чоловік гріха”, “син погибелі”, наводять Писання і навіть кажуть, що вони по стороні Бога, але чи можна сказати, що се воля
Божа, щоби молитися за них? (1 Йоана 5:16;
Псальма 83:16–18; гляди “Вартову Башгу”, з 15
січня, 1933 pоку, англійська) Коли Павло писав
до Тимотея, тоді володарі злобно переслідували
послідувателів Христа і нівечили імʼя Єгови;
тож певно, що він не казав йому молитися за таких людей. Слова Павлові в 1 Тимотея 2:1,2 мусять бути згармонізовані з словами в листі до
Римлян 13:1–3; (гляди “Вартову Башту”, 1 червня і 15 червня, 1929 року, англійська)
30 Питання є: Хто є по стороні Єгови? Чи всі
люди в сім часі по Його стороні? Певно, що ні!
Сатана збирає всі народи то Армагедопу, щоби
виповісти остаточну війну проти Бога і Його помазанника. Чи може хто будь, хто є в уряді яко
видимий володар в організації Сатани, бути на
стороні Єгови в сім часі? Спевністю що ні! Бог
Єгова тепер у своїм святім храмі, і Він велить
усім мовчати і слухати Його вісті. (Аввакума
2:20) Єсли би земні володарі нині старалися бути
послушними Богу Єгові, то вони не перешкаджали би свідкам Єгови в дорученню вістки правди. Ніхто із кляси храму, хто є вибраний, не
дасться ошукати звичайними виразами публічних людей або когось іншого або чогось іншого.
Вибрані не можуть бути ошукані тепер. Вірний
останок тепер казатиме: “Ми є в домі Бога Єгови, і Єгові ми будемо служити”.
31 Се є день, коли Бог посилає своїх свідків робити знак на чолах покірних, котрі шукають
знати Бога і чинити добро, і також зібрати жар і
розсипати його по “християнстві”. (Езекиїла 9:4;
Софонії 2:2,3; Езекиїла 10:2–7) Піхто не може
вірно й пильно бути послушним приказам Божим в сім часі і рівночасно “провадити тихе і
(Продовження на сторінці 98)

