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Він містить в собі науку Святого Письма 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 буде таких студіях. Він помішує відповідний матеріал для проповіпроміж синами твоїми. – Ісаії 54:13
дування через радіо й для інших знарядів публичного научення з Святого Письма.
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
до віків, Сотворитель неба й землі, Датель життя для усіх світських організацій. Він цілковито і безвиїмково стоїть на
сотворінь; що Льогос був початком Його творива й активним стороні царства Бога Єгови під правліням Христа, Його люслугою в творенню всіх річей; що той Льогос тепер Господь бого Царя. Він не прибирає догматичної міни, а радше заохоІсус Христос у славі, одягнений у всяку силу на небі й на зем- чує до вважного і критичного розсліджування свого змісту в
лі, і тепер є головним виконавчим Чиновником замірів Бога світлі св. Письма. 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 совершенноРічна передплата
го чоловіка для землі і поставив його на ній; що чоловік добРічна передплата в Злучених Державах виносить $ 1,00, в
ровільно переступив Божий закон і був засуджений на смерть; Канаді й в інших краях $ 1.50; в Великій Британії, Австралії і
що 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
ЩО ІСУС стався чоловіком, і чоловік Ісус перетерпів Австралії, передплату треба висилати до відділу в тім краю. З
смерть, щоби набути викупну ціну для всього роду людсько- інших країв можна висилати передплату до бюра в Брукліні,
го; що Бог воскресив Ісуса до Божественної природи й вивис- але лише через міжнародний почтовий переказ.
шив Його понад усякі творива й понад усі імена і одягнув
Заграничні Бюра
Його у всяку силу і власть
British . . ….…… 34 Craven Terrace. London. V, 2. Encland
Canadian ……… . 40 Irwin Avenue, Toronto, Ontario, Canada
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 замірп взглядом людства, про які научає Біблія, й нести овочі царства
(Сей журнал виходить на кількох мовах.)
всім, 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 Ми радісно бажаємо помочи таким потребуючим, але після
установляти Боже царство на землі.
почтової 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 чи то нову чи то відновлену, ми не висилаємо, хіба що о се
то царство вже тепер зачалось; що незадовго Господь зни- попроситься. Змінення адреси для тих, що повідомлять, робищить сатанську організацію і установить справедливість на мо в протязі одного місяця. Один місяць перед скінченнямся
землі, і що в тім царстві всі, що будуть послушні справедли- передплати ми висилаємо карточку–повідомлення в журналі.
вим законам, 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.

“ЛІК”
Між невдатнім перебіжі націй і одиниць знайти допомогу, Товариство тепер виступає вперед з новою книжечкою
під назвою “ЛІК”, написаною братом Рутерфордом. Зміст
книжечки є одна з найкращих коротких композицій, покрита ударяючими лупками. Випущення книжечки “ЛІК”
для праці в полю буде пізніше оголошено. Занім той час
прийде, всі вістники царства повинні обзнакомитись із
ВІСТНИК ПОТІХИ
змістом сьої книжечки. Копію сьої книжечки можна набуМайже кожен читач “Вартової Башти” вже отримав своє ти за офірування 5 ц., в українській мові.
число “Вістника Потіхи”. Єсли ще є які читачі сього журналу, котрі ще не бачили й не читали сього нового виданСПОМИН
ня в українській мові, то справді вони оминули вельми
Дата святкування ім’я Єгови й жертви Його Оправдатезахоплюючі хвилі читання сього журнала правди, надії й ля, Ісуса Христа, в році 1938 буде в п’ятницю 15–го квітня
одваги. Сей журнал по більшій части містить переклад по 6–тій годині вечером. Отже, по 6–тій годині вечером дня
різних точок із журнала “Консолейшон” в англійській 15–го квітня, нехай кождий збір помазанних збереться на
мові. Се є обовязок кождого щирого любимця правди святкування Спомину, а їх товариші Йонадаби най будуть
пильно нести сей журнал у кождий український дім, щоб присутними. Хліб нехай буде прісний, а вино правдиве
шукачі правди почули сю вість потіхи. Ціна передплати в червоне. Господь і Його апостоли уживали дійсне червоне
Канаді й в Сполучених Державах $1.00 на рік.
вино, й Його послідувателі повинні слідувати їх приміру.

КОНВЕНЦІЯ
Свідки Єгови збуруться на конвенції в Сідней, Австралії
від 22–го до 25–го квітня, 1938 року. Ся конвенція обслужить Австралію й Нову Зеландію. Публічний виклад президента буде проголошений через радіо. Всі, що люблять й
служать Єгові є запрошені прибути на сю конвенцію.
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СПРАВИ ЦАРСТВА
(Переложено з англійської “Вартової Башти” з 15-го грудня, 1937 року)
“Істино глаголю вам: Що поставить його над усім добром своїм”. – Маттея 24:47

К

ОЛИ хтось тішиться великим привилейом з
руки Єгови, то се приносить йому радість,
хотя й він терпить много. Для сієї причини апостол, під натхненням від Господа, писав для користи “вірного слуги” тепер на землі занятого війною по стороні Господа, от сі слова: “тільки достойно благовістя Христового живіть, щоб, чи я
прийду та побачу вас, чи то й не буду між вами,
почув про вас, що стоїте в одному дусі, і однією
душею боретесь за віру євангелську, і не жахаючись ні в чому від противників; се їм явний знак
погибелі, а вам сиасення, і воно від Бога. Бо вам
дано, що до Христа, не тільки в Него вірувати, та
задля Него й страждати, маючи ту ж боротьбу, яку
в мені виділи, і тепер чуєте про мене”. – Филипян
1: 27–30
27 Вірні свідки Єгови можуть тепер свідкувати,
що се дійсна радість терпіти з Христом Ісусом і
мати запевнення, що хто так терпить із Ним за
справедливість, буде царювати з Ним у славі. (2
Тимотея 2:12) “Вірному слузі” клясі було доручено
між іншими справи царства і свідоцтво Ісуса
Христа і вірно сповняти Божі прикази. Для сієї
причини Диявол і всі його видимі і невидимі анаряди воюють проти вірних свідків Єгови і стараються знищити їх. У тій боротьбі вірні свідки радуються в Господі, бо вони знають, що вони стоять
по стороні правди і Єгова і цар Ісус Христос є їх
силою. Се є велика ласка і привилей для кого–
будь мати часть в тій війні за справедливість; яко
ж написано: “Бо ти благословляєш праведника,
Господи, і благоволеннєм, як щитом, покриваєш
його”. – Псальма 5:12
28 Справи царства, т. є., добро або приналежности Господні є близші й дорозші для серця “вірного
і розумного” слуги, чим які інші земні річи. Той
слуга любить справи царства і радується побільшати їх і рішивши, що жадне земне сотворіння не
розлучить його або перешкодить йому у виконанню тих же. (Маттея 10:37–39) Коли “вірний і розумний слуга” поступає вперед з справами царства, в той час інша громада Господніх овець прилучується до слуги. Се є Йонадаби з котрих складається “велика громада”. Йонадаби утікають до
Божої організації під Ісусом Христом і там вони

знаходять притулок і охорону і вони радісно пристають до останка в битві за справедливість і в
проголошенню хвалень Єгови і Його царя і для
них се блаженний привилей. Вони почули радісний звук про Боже царство під Христом і про се
Писання говорять: “Щасливий нарід, що розуміє
голос твій торжествуючий!” (Псальма 89:15) Зі
всіх частей світа, від усіх народів, царств і язиків,
до Господа тепер йдуть ті, що становлять велику
громаду. Світло царя є відкрите для них, і на царя
вони вповають, і вони тішуться Його ласкою, котра є подібна до щедрих зливів дощу сходящого на
прагнущу землю: “В ясному погляді царському –
життє, й ласкавість його – мов довго дожиданий
дощ”. – Приповісті 16:15
НЕЩАСТЯ
Тепер відкрито Божому останку, “вибраному
слузі” і його слівтоваришам, що впало на світ і що
невдовзі впаде. Вони бачуть, що кождий нарід на
землі є розбитий боротьбою; що ненависть і зла
воля запанувала, і що фанатики володіють і гноблять народ, під час, коли люди божеволіють і поринають в лукавстві. Тепер маска усунена з релігії, і чесні люди побачили, що релігія – се найогиднійша річ і найгірший знаряд, який коли Диявол
уживав на зневаження Бога Єгови, і щоби засліпити людей і звернути їх на дорогу знищення. Небувала економічна депресія впала на всі народи землі; голоднечи, пошести разом із вбійствами поширились по всіх краях. Сатана, знаючи свій короткий час, жене народи до великої битви Армагедону, надіючись там знищити все людство. Ніколи
перед тим світ не знаходився в такім страшнім
положенню. Чи сі річи роблять нарід Божий щасливим? Цілком ні. Вони приносять радість лише
сим чином, що ті події становлять безперечний
доказ, що прийшов день, коли лукавство буде усунене з землі, коли Боже царство під Христом побідить, і коли ім’я Бога Єгови буде на віки оправдане.
30 Пророк Аввакум був типом на Божого вірного
слугу клясу тепер на землі, і Аввакум виповів
пророцтво, через котре він кладе слідуючі слова в
уста “вірного і розумного слуги”: “Та хоч би не
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цвіла фиговина, не родив виноградник, і оливина
завяла; хоч би нива не дала хліба, не стало овець в
кошарі а товару в стайнях, – то я й тоді буду веселий в Господі й радуватись буду Богом спасення
мого”. (Аввакума 3:17,18) Ось так пророчою мовою Господь показує, що хоть се і найгірший час,
який світ коли знав, то однак ті, що вірно слухають Його, радуються правдою, що день лукавства
вже майже на укінченню. Вірні, що цілком вповають на Господа, радуються в Його силі, і вони кажуть: “Бо Господь Бог – моя сила; він дасть мені
сугакові ноги й виведе мене на високі гори”. (Аввакума 3:19) Сугакові ноги є всегда певні в небезпечнім місці й є скорі до ходу і утечі від стріл
ворога. Ось так “вірний слуга” кляса уподоблений
до сугака. Хоть вони високо пошановані Господом
тим, що Він поручив їм своє добро або справи
царства і сим дав їм занимати найвисшу позицію
між людьми, вони однак є тихі й спочивають в
Господі, тому що вони певні їх позиції, знаючи, що
вони стоять на Великій Скалі, Господі Бозі, і Його
Головнім Угольним Камені, Ісусі Христі; що вони
знаходяться в Його твердині, і коли ворог жене за
ними, вони йдуть правим шляхом і їх ноги бистрі
виконувати прикази Господні. Будучи окружені
великою ордою ворогів, Божі люди знають, що
вони отримають повну охорону і спасення, єсли
вони будуть вірні в Його службі. Вони радісно воюють по Його стороні, і тому вони радіють в Господі.
31 Через многі століття вірні послідувателі Ісуса
Христа ожидали і виглядали сього часу. Тепер
Господь зібрав вірного останка до храму і зробив
їх довірочним слугою і поручив їм всі земні справи
свого царства, поклавши на них відвічальність
побільшення сих справ. Він відокрив їм заховані
значіння пророцтв, і ті відкриті правди дрожать
серцем кожного члена слуги громади і вони повтаряють Його пророка слова, що були записані давно тому для їх користі, а іменно: “Велико радуватись буду Господом, звеселиться душа моя Богом
моїм; він бо зодягнув мене в одежу спасення, ризою справедливості обгорнув мене; мов на жениха,
вложив вінець, мов княгиню, прибрав окрасами”.
– lсаії 61:10
32 Хотяй вірні слуги вельми терплять много наруг, як і тілесних болів, однак радість Господня
наповняє кождого з них. Одягнені в святу і правильну одежу, о яку постарався Єгова для свого
слуги, вони є післані голосити Його ім’я і царство,
і вони радуються побільшувати справи царства.
Голос з неба дає слузі сей приказ: “Ійдіте ж, ходіте
в ворота й дорогу народові рівняйте! Рівняйте,
рівняйте дорогу, геть усе каміннє з дороги счищайте, виставте знамено народам!” (Ісаії 62:10) Ті,
що люблять Бога і Його царя не будуть тепер байдужними до сих приказів. Тепер вони вельми радіють йти до гріхом–поражених народів, і підносять Божий прапор справедливости і правди, і
указують всім людям доброї волі на єдину надію їх

Бруклин, Н. Й.

спасення. Вони радісно відкривають обманників і
їх обман в послушенстві до Божої волі, і збирають
каміння спотикнення і указують на шлях, що провадить до царства спокою і миру. Тому, що вірні
радісно сповняють прикази Господні, вони окружені ворогами і терплять, але вони мають запевнення, що навіть і ті річи принесуть їм добро, бо
Господь велів написати у своїм слові от сю дорогу
обітницю: “Знаємо ж, що люблячим Бога усе допомагає до доброго, котрі по постанові (Його) покликані”. (Римлян 8:28) Вповні вповаючи на Його
обітниці, їх радість в Господі збільшається.
33 В декотрих народах, котрими тепер управляють фанатики і жорстокі релігіоністи, вірні свідки Господні і Його царства були брутально повбивані, але сі навіть у смерті дістали побіду через
Ісуса Христа, бо до таких Ісус сказав: “Будь вірний аж до смерти, і дам тобі вінець життя”. (Одкриття 2:10) Диявол і його слуги думають побідити Господа через вбивання Його свідків, але Єгова
ругається з їх дурноти. Рука Господня не є коротка, і ніщо не перешкодить в Його поступі. Про сих
вірних, що вмирають у вірі й вірно посвячені
справам Божого царства, Він каже: “Вони не будуть спати (в смерті), але переміняться ... в миг
ока”. – 1 Коринтян 15:51,52
34 Такі вірні мають запевнення, що вони сей час
воскреснуть до життя і будуть поставлені перед
присутність Господа. Отже вязниці, переслідування, тілесні кари, завдані сим вірним одиницям не
стримають їх від служби Господньої. Вірні старинні люди запечатали їх роботу свідоцтва своєю кровю, і “вірний і розумний слуга” кляса пійде тимсамим напрямом, єсли се буде воля Господня. Нехай ніхто з вірних у краях, де володіють фанатики,
не буде стриманий від служби Господньої і Його
царства з причини переслідування.
35 Протягом минулих три або чотири роки се
злобне переслідування в ріжних краях збільшається проти свідків Єгови. Та “мудрий і розумний
слуга” йшов наперед без огляду на се переслідування. Який же є намацальний (видимий) наслідок їх вірної роботи? Як Йоан стояв на березі виспи Патмос і приглядавсь пророчому видінню як
велика громада виходила, так тепер громада храму бачить, як велика громада шукає дороги до
Бога і Його царства, і вони радуються мати часть
в несенню сим людям вістки о Божій правді, що
отворила їх очі. (Одкриття 7:9) Сі Йонадаби – се
“инші вівці” Господні, котрі втікають, щоб їм
знайти прибіжище в “місті” або Божій організації,
і вони прнлучуються до проголошування Єгового
ім’я і Його царства, кажучи: ‘Спасення Богу нашому, сидячому на престолі, і Агнцеві”. Фанатичні
володарі, безсовісні поліційні урядники, і інші гонителі Божих людей не перешкодять поступові
справ царства. Господь бо не знає поразки.
36 Нехай Господні люди вповні зрозуміють, що
прийшла найважнійша хвиля в історії чоловіка.
Цар справедливости, давно обіцяний і довго ожи-
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даний, вже прийшов. Він у своїм храмі і розділює
тепер народи. Яко Божий призначений Великий
Чиновник Він велить всій землі мовчати і слухати
слова Всемогучого Бога. В той самий час Він приказує своїм вірним слугам іти і остерігати людей,
що вони мусять шукати, щоби знайти одиноке
місце охорони і спасіння, т. є., в Божій організації.
Присуд Єгови невдовзі має бути виконаний, коли
то Сатана і вся його організація, невидима як і
видима, упаде, і зараз потім настане царювання
правильного царя світа. На раменах Ісуса Христа,
царя слави, буде спочивати правительство світа, і
те правительство принесе вічно триваючий мир і
справедливість. Ніколи перед тим не було подібного йому правительства, і воно стояти буде повіки. Ніколи перед тим люди не мали чести і привилею проголошувати таке правительство, і ніколи
не буде більше такого часу. В сій годині великої
крізи Господь положив на свому вірному слузі
клясі відвічальність доглядати, берегти і оголошувати і збільшати нинішні справи Його славного
царства. Ніколи перед тим жадне сотворіння на
землі не було обдароване такою ласкою, і ніколи
перед тим від людей ме вимагалось такої важної
відвічальности. Вічне істнування слуги кляси залежить тепер від їх вірности у виконанню задачі.
37 Се не час на дурощі, але час на тверезе думання, осторогу, енергійне й пильне поступовання
вперед. Слуга не може тепер опустити руки свої.
Прийшов час радуватися в Господі, і Його люди
виконують сю річ. Вірне й вважне виконування
приписаної задачі буде шановане і благословенне
Господом із побільшенням привилею, і так справи
царства поступлять вперед. Тому, що порог заперечив право володіти Божому правительству, тому
се час війни, і Єгова дає приказ тим, що з Його
організації, щоби вони встали проти ворога війною. Отже “вірний і розумний слуга” і “інші вівці”
Господні, їх співтоварнші. мусять поступати вперед як одно злучене тіло. Вони мусять бути в мирі
між собою, і для сієї причини їм сказано постійно
молитися о мир для Божої організації. Миркачі й
ругателі, ліниві й байдужі, нероби і боязкі, мусять
уступитися на бік, бо Господь не буде більше позволяти на байдужність або на яку перешкоду у
поступі Його армії. Вірний слуга мусить бути сліпим на все, окрім служення цареві і справам Його
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царства. Вірні віддають неограничену посвяту,
всю свою силу, всі свої гроші і всі інші річі для
збільшення справ царства. Ось так вірні, виконуючи їх приписану задачу, остаточно будуть учасниками побіди з Ісусом Христом і побачать силу і
славу Всемогучого Бога, котрого єдиного ім’я Єгова і котрого величність і слава наповнить вселенну і буде тривати повіки.
38 Божі люди тепер на землі добре знають, що царювання царя зачалось і що вскорі Він очистить
землю із всього, що занечищує, і що кожде дихання прилучиться до прославлення Всевишнього.
Ось така радість стоїть перед Господом, і така є
радість Його людей. Він тепер зібрав їх до храму і
запрошує їх бути спільниками Його радости, Його
слави і богацтв. Та перед тим всім той слуга мусить бути вірний, обережний і ревний і дійсно стерегти і збільшати справи царства, добро або посідання Господні на землі.
39 Ніколи перед тим сей текст святого Писання
не відносився так до Божих людей на землі, а іменно: “Всім що маєш набувай розуму”; .себто, дістань властиве внрозуміння твого споріднення до
Єгови і Його царя і царства. (Приповісті 4:7) Є
лише один Всемогучий Бог, котрий є Дателем всякої доброї і звершеної річи; є лише один Господь і
Пан, Ісус Христос, Відкупитель чоловіка, Цар світа, і Оправдатель Єгови; є лише одна громада вірного слуги, котра є членами Єгового царського
дому, і котра є синами Божими і співнаслідниками
з Ісусом Христом; є лише одна громада, що буде
повіки служити Єгові і Його цареві і останеться на
землі, і вона тепер збирається до кошари Господньої. Спасення сотворінь є блаженною річю; але
що є найважнійша річ, то се царство Боже під
Христом, котре установить вічно триваючий мир
на землі і справедливість, і котре оправдає слово і
ім’я Всевишнього, котрий через царя, Ісуса Христа, дасть життя кождому чоловікові, що любить і
служить Йому. Дістати властиве вирозуміння нашого споріднення до Єгови і до Його царя і Його
царства, тоді ми можемо зрозуміти до певного степеня, як блаженний є привилей тепер звіщати тим
людям, що сумують за добротою Бога Єгови і Його
царя котрий принесе неописані благословенства
для кождого чесного і послушного сотворіння.

ЄРЕМІЯ
(Переклад з англійської “Вартової Башти” з 1–го січня, 1938 року)
“Ось, се я поставив тебе нині над народами й над царствами, щоб ти викоренював і руйнував, вигублював
і валив, будував і насаджував”. – Єремії 1:10

Є

ГОВА гнівається на народи, тому що всі народи піддалися Дияволові. На всяку річ Єгова
назначив час; отже тепер прийшов час війни. Та
війна полагодить всякий спір як слід. Та нім прий-

де дійсне знищення ворогів, Єгова виконує своє
“діло дивовижне”, т. є., проголошує своє ім’я по
всій землі й про свої заміри, які мають бути виконані. Бог узяв зі світа людей для свого ім’я, і тим
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людям Він дав привилей проголошувати Його
йм’я по всій землі. Всякий, що любить Бога буде
радуватися брати участь в тім “ділі дивовижнім”.
Такий свідок мусить познайомитися найперше з
Божим заміром і тоді пильно виконувати ту роботу, приписану йому. Світ ворогує проти Бога, і
прийшов день, що всі сотворіння, що схотять жити, мусять статися приятелями Божими і вірними
слугами.
2 Єгова ніколи не робить нічого проти ворога потайно але всегда отверто. Він дав ворогам noвнy
осторогу під час, коли ворожі армії забирають свої
місця до остаточної боротьби. Щоби повідомити
ворогів о Божім замірі, і щоби ті приятелі Божі
були повідомлені о правдивім шляху, тому Єгова
давно тому велів записати пророчі драми, в котрих
люди відогравали їх часть, предсказуючи, що Бог
виконає при кінці світа. Між тими многими пророчими драмами, які відбувалися під керовництвом Єгови є записані в проротві Єремії, і тому, що
воно було записане наперед для заохочення й надії
Божих людей, те пророцтво тепер відкривається
для посвячених Всевишньому, показуючи їм, що
його цілковите сповнення наближається.
3 Імя “Єремія” значить “збуджений Єговою”. Позаяк Єремія відогравав пророчу дію в тій драмі,
тому ті особи, котрих він представляв, мусіли також бути “збуджені Єговою”. Єремія був типом на
Ісуса Христа і членів Його тіла, включаючи вірного останка тепер на землі. Тепер останок в дійсности виконує часть драми, яку відограв Єремія.
Припоручення, яке Бог дав Єремії, було дане
Христові в далеко більшій мірі, і те припоручення
перейшло також на Його членів тіла. Те, що Єремія зробив для Єрусалиму і жителів того міста,
Ісус Христос, разом із членами свого тіла, тепер
робить релігійним організаціям на землі, а головно
релігійній організації так званій “християнством”.
Ісус Христос зібрав членів свого тіла разом, сформував храм Єгови, і тепер члени храму звіщають
хвалення Єгови і цілим серцем виконують Його
волю й прикази їх Провідника. Се час цілковитої
єдності в Христі, і всі, що стали по стороні Господа, поступають вперед як одно тіло проти ворога.
Тим то написано є про Божу організацію під Христом: “Єрусалиме! Збудований як город, кріпко
замкнутий”. (Псальма 123:3) Кождий з храму мусить мати видіння о Божім замірі, і всі такі мусять
в гармонії поступати вперед під провідництвом
Ісуса Христа, голови храму організації. Всі ті, що
нарікають проти Господньої організації або противляться їй, сим показують, що вони не з храму і
через се не належать до Божої організації.
4 У великій пророчій драмі Єремії, цар Навуходонозор, по приказу Єгови, відограв часть, представляючи Господа Ісуса Христа, яко такого, що
виконує присуди Всевишнього. Нім Єрусалим був
знищений виконателем, Бог післав Єремію нести
свідоцтво тому місті, включаючи володарів і лю-
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дей. Нім “християнство” буде знищене великим
Виконателем, Єгова післав своїх свідків нести свідоцтво для світа. Отже звідси можна бачити, що
Єремія в сій драмі представляв Ісуса Христа, великого Проводаря і останок Його організації, що
несе свідоцтво володарям і людям. Відкриття сієї
великої пророчої драми для людей Господніх повинно зворушити серце кождого, що любить справедливість і ненавидить беззаконня.
ПРИПОРУЧЕННЯ
5 Через століття Диявол і його організація, на
зневагу ім’я Єгови, управляли світом в беззаконності. Могуча релігійна організація знана, як
римо–католицька гієрархія провідничила в сій
богохульній і зневажаючій роботі проти Бога і Його царства. “Вавилон”, ім’я сатанської організації,
головно відноситься до римо–католицької гієрархії, бо тa організація є головним диявольським
представителем на землі і головною частю його
земного насіння. Господь назначив сю релігійну
організацію як “стару облудницю”, котра тепер
співає зводничі пісні, щоби заманути у свої сіти всі
народи землі. Вона є архітвором сатанського виробу на землі. Протягом многих століть у котрих
гіпокрицтво і беззаконня практикувалося, Бог
терпів своїм ворогам. Та прийшов конець і день
обрахунку наблизився; і тому Єгова каже до своєї
організації під провідництвом Ісуса Христа:
“Вставайте, пійдемо в похід проти нього”. (Авдія
1) Сей приказ говорить встати проти диявольської
організації. Сей приказ відноситися також до свідків Єгови ва землі і приказує їм встати проти релігійного елементу диявольської органіції. Згідно з
сим воєнним розказом, Єгова назначив головного
Чиновника і тих, що знаходяться під Його розказом і провідництвом. Почасти те припоручення
каже: “Ось, се я поставив тебе нині над народами і
царствами”. Се припоручення головно відноситься до Ісуса Христа, як се дальше показують слова
Єгови в інших Писаннях: “Се ж я помазав царя
мого над Сионом, святою горою моєю. Проси в
мене, й дам тобі народи в насліддє. а кінці світа у
владіннє. Жезлом зелізним розібєш їх, як череповину поторошиш їх”. – Псальма 2:6, 8,9
6 Будучи під розказом великого Вождя, Ісуса
Христа, всі члени Його організації мусять виконувати часть припоручення і бути цілком послушними Господнім приказам. Отже нехай кождий, що
цілком поставив себе під провідництво Ісуса Христа, і хто бажає іти правим шляхом, добре завважає
кожде слово того припоручення, котре звучить:
“Ось, се я поставив тебе нині над народами і царствами, щоб викоренював, вигублював і валив,
будував і насаджував”. (Єремії 1:10) Слова сього
припоручення вповні показують, що мусять робити всі ті, котрих Господь оправдує, і який буде остаточний наслідок.
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7 Господь кермує свої сили проти лицемірних і
релігійних ворогів, і Він заявив, шо провідники
тієї організації, як і сама організація, буде цілком
викорінена. Диявольська релігійна система, котра
давно тому була посаджена коло “вод” землі, себто,
між народами землі, виросла велика і могуча. Її
трійливі коріння заросли глибоко в землю і притиснули сильно людей. Сьогодня вона гордується
своєю сильною позицією і каже: “Жадне лихо не
впаде на нас, бо ми зробили лож нашим прибіжищем. Та злобна організація затруїла людей своїми
мильними науками–винами, котрі наквасив і приготовив самий Диявол. Сим чином люди були засліплені до Божої ласкавої провізії для них, упилися
лукавством і позбулися своєї свободи думки і свободи почитания, і були настрашені в підданство, і
зрабовані з їх життєвих средств; і се все доконали
найбільші обманники, які коли жили на землі. Чи
Дияволові буде дозволено дальше уживати релігії і
поплечників тієї організації ошукувати людей і
зневажати Боже святе ім’я? Ні! Бо Всемогучнй Бог
призначив, що вона буде викоренена, повалена і
знищена, і час розпочати ту роботу прийшов.
8 Єгова дав приказ своїм людям устати і виступити війною і дав їм припоручення, що вони мають виконати і дав їм оружіє, яким вони мусять
воювати і при помочи котрого вони мусять приперти ворога до стіни. Оружіє нашої боротьби не є
воєнні кораблі і канони, бомби, літаки і трійливі
гази, ані жорстокий бойкот, грозьба нападу на особу або знищення майна; наш воєнний знаряд є
слово Всемогучого Бога, меч Його дуxa, котрим
Його радісна армія викоренює чернителів, що заховали себе за велику гору страшних ложей. Ми не
воюємо проти якогось чоловіка. Ми не можемо і
ніколи не скараємо нікого тілесно. Ми не маємо
злоби проти ніякого чоловіка. Ми не воюємо, щоби
принести шкоду комусь, але щоби чинити добро в
ім’я Боже. Ми є заняті святою і справедливою війною, порушені цілком несамолюбством, і по приказу Всемогучого Бога, виступили енергічно проти
сієї величезної системи обманників, як яка коли
оперувала проти людей. Понад усе ся система обманників ділає ложно в ім’я Христа і Бога, і сим
зневажає Боже ім’я і Його слово. Ся релігійна система під невластивим ім’ям і ужита для ложної
цілі, уживає політики і торговлі, щоби дійти до
своєї мети. Релігія є витвором Сатани, котра служила як защит і заслона для безбожних людей,
котрі обманювали людей і спричиняли їм шкоду.
9 Лише дух Всемогучого Бога, ділаючи через Його слово, може і викорінить ту релігійну систему.
Щоби Його слуги були лучче оружені до війни, в
котрій їм сказано воювати, тому Господь дав їм
приказ взяти на себе всю зброю і тоді додає: “І шолом спасення візьміть і меч духовний, котрий єсть
слово Боже”. (Ефесян 6:17) Ось так Він показує,
що воєнне оружіє Його свідків на землі є Його сло
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во. Члени Його армії на землі дальше жиють в
тілеснім організмі, але ділають після духа Божого;
тим то для їх науки є написано:“Бо ходячи в тілі,
не по тілу воємо: (бо зброя воювання нашого не
тілесна, а сильна Богом на зруйновання твердинь),
руйнуючи видумки і всяку висоту, що встає проти
знання Божого, і займаючи в полонь усякий розум
на послух Христу”. – 2 Коринтян 10:3–5
10 Господь, пояснивши оружіє своїх вірних свідків, тоді каже до них: “І будучи напоготові помститись над усяким непослухом, як сповниться ваш
послух”. (2 Коринтян 10:6) Се значить, що коли
вірні слуги Божі вірно сповняють Його прикази,
тоді вони готові проголошувати Його пімсту проти
всякого непослушенства і сим чином відокрити
лицемірного і зводничого ворога. Кождий чоловік,
що став по стороні Бога і Його царства, мусить
вооружитися в слово Боже і в послушенстві виконувати прикази Господні. Чи ви вооружили себе і
виконуєте Божі прикази?
11 Щоби чоловік Божий міг бути оружений вповні для сієї роботи, Єгова, в сих кількох місяцях
відокрив значіння своїх пророцтв давно написаних, предсказуючи свій замір і роботу. Через відкриття своїх пророцтв Єгова дав своїм людям видіння свого царства і своєї роботи і яку Він задачу
положив на своїх слугах. Він впровадив в ужиття
радіо, яко средство для передання інформації многим людям світа, що бажають чути правду. Таке
розголошення вістки о Божім царстві вельми
настрашило релігійних провідників і вони старались о всякий можливий спосіб заховати правду і
тримати людей в підданстві, і, не можучи відповісти на острі удари меча духа, ті релігійні провідники остаються у своїх печерах (сховиськах) і не хотять виступити до війни як подобає мужам. Божий
пророк описує їх сими словами: “Невміраки вавилонські позрікались воювати, сидять без діла по
твердинях своїх, вичерпалась сила в них, побабіли; осади їх попалені, засови їх поламані”. –
Єремії 51:30
12 Будучи прибитим мечем в руках вірних свідків
Єгови, ті лицемірні монахи в спідницях крадькома обманули радіо–станції, щоб вони замовчали
і так перешкодили людям почути правду. Однак
многі люди чули правду і бажають чути більше. Ті
релігійні знахарі, не можучи воювати як подобає
мужчинам, вони стались бабами, на що указує їх
вигляд одежи і рухів. Вони верещать проти свідків
Єгови, кажучи: “Вони є брехуни, і мильно представляють нас і нашу релігію, і потрясають нашим
релігійним почуттям”. Вони шкробаються і скригочуть і копають і рвуть на собі волосся, але ніколи не стараються одважно обороняти свої фальшиві науки, бо вони не мають ніякої підстави до
оборони. Їх поступовання так зворушили людей
Америки, що недавно два і пів міліони осіб підписали петицію, домагаючись від релігіоністів доказу
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через радіо, де свідки Єгови, котрі проповідують
вість царства, помиляються. Тут знова релігіоністи відмовилися стати отверто і обороняти їх
фальшиві науки, і замість того, зачали кричати
проти свідків Єгови і називати їх “брехунами, злодіями, біготами, і бунтівниками”, сподіючись сим
засліпити людей до дійсної правди. Тоді Господь
постарався о ще інший воєнний зиаряд, котрим є
тисячі голосо апаратів і сотки тисячей промов на
рекордах, при помочи котрих вість царства проповідується людям; і тепер тисячі свідків Єгови
ходять з тими машинами до людей, і сією вісткою
просвітчують людей про Боже ім’я і Його царство,
і сим чином вони викорінюють сих релігіоністів,
котрі закоренились так глибоко в землю.
13 Єгова припоручив Єремії іти до жидівських
релігіоністів і валити і розкидати ту диявольську
систему, щоби люди могли знайти одиноку дорогу
до втечі, так і тепер Бог припоручує і приказує
своїм свідкам робити подібно з релігіями і релігіоністами, котрих Сатана вживає для своєї цілі, а
головно релігійну систему, що мильно називає себе
“християнською релігією”. Єгова написав свої
пророцтва в такий спосіб, що ніхто з людей не може зрозуміти, аж покіль прийде Божий назначений
час! Тепер Єгова відокрив заслону, і Його пророцтва і заміри стали ясні. Він позволив друкувати
вість царства у більше чим сімдесять ріжних мовах і спричинив, що більше чим 250 міліонів примірників були поміщені в руках людей, що бажають знати правду. Сьогодня велика громада людей досліджує вість Божого царства, і знаходить
велику потіху. Сим чином Бог валить і збурує
твердині Сатани, за котрі він заховав своїх релігійних обманників. Бог відкриває їх місця сховнська і показує на яв їх обманство, яке через довгий час було виміряне проти Його святого імени і
Його слова, і тепер дає нагоду людям побачити
свій ласкавий замір для їх добра і благословенства.
Сю роботу Він поручив вірним людям, котрі були
взяті зі світа ради Його ім’я.
14 Єремія був Жидом, і він був висланий до Жидів в Єрусалимі виконати роботу, котра відкрила
релігіоністів Жидів, і повідомити Божих людей о
Божім замірі знищити те місто, на котрім Він поклав своє ім’я, і указати людям на одинокий шлях
до утечі. Така робота Єремії здавалась для релігіоністів луже дивовижною. Так і сьогодня Бог Єгова
висилає своїх вірних слуг, котрих Він зробив своїми свідками на землі, доручити Його вість правди
тим, що називають себе християнами і котрі практикують так звану “християнську релігію”. Він
висилає тепер своїх свідків, щоби дати осторогу
людям, що вскорі Він цілком знишить “християнство”, котре носить Його ім’я, і в той самий час
показує людям, що є лише один слосіб утечи, а се
лише через утечу до царства Божого під Христом.
Така робота свідків Єгови викорінює релігійних
провідників, нищить їх пасовиська, руйнує твер-
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дині, і розвалює окопи, котрі духовенство признає за непорушимі; і така робота свідків Єгови для
них і їх поплечників є “дивовижним ділом”. Всі,
що противляться Богу і Його царству кажуть: “Се
дивна робота для християнських людей виконувати. Се зовсім виглядає ніяково, щоби вони воювали проти інших християнів”. Така робота виглядає бути чужою для них тому, що вони не знають,
що Бог замірив знищити Диявола і Його організацію і установити цілковиту справедливість під
Христом, Його царем. Се є Боже “дивовижне діло”,
котре виконується яко сповнення Його пророцтва
давно написаного, а іменно: “Бо встане Господь
так, як на горі Перазимі ... та й довершить своє
діло … дивовижне”. Робота мусить бути виконана
нім Бог зачне своє діло Армагедону. (Ісаії 28:21)
Коли Армагедон зачнеться, тоді не буде нагоди для
Його свідків виконувати таку роботу.
15 Поручення, яке Бог дав Єремії, дальше містить
от сі слова, а іменно, “будував і насаджував”. Так і
сьогодні, Бог припоручив своїм людям у Христі,
котрі співділають з Христом і під Його розказом,
будувати і насаджувати. Відносно сього Єгова сказав Єремії: “Се вложив я мої слова в уста тобі”.
(Єремії 1:9) Так і до своїх свідків Єгова нині каже:
“Я вложу слова мої в уста тобі, і тінню руки моєї
закрию тебе, щоб ти знов устроїв небеса й заложив
землю та сказав Сионові: Ти мій люд”. (Ісаії 51:
16) Ось так можна бачити, що своїм словом Він
виконує свій замір. Для всіх, що мають уха до слухання, Єгова каже про свого царя, Ісуса Христа:
“Се я дав його свідком народам, проводирем і наставником народів”. (Ісаії 55:4) Промовляючи до
всіх людей, що люблять справедливість і ненавидять беззаконня, Господь Бог каже до них: “Хто
хоче пити, йдіть усі до вод, у кого нема срібла,
йдіть, купуйте без срібла й без плати вино й молоко. Чого вам одважувати срібло за те, що не хліб
(за такі річи, як молитви за ваші померші приятелі
в “чистилище”), і працю вашу за те, що не засичує? Послухайте вважно мене, й їжте добро, а душа
ваша нехай роскошує в наїдках масних”. – Ісаії
22:1,2
16 Робота Ісуса Христа тепер, у котрій Його вірні
послідувателі мають привилей брати участь, є валити твердині лукавого і його злих слуг, і в той
самий час будувати вічний дім для людей на землі
й запросити тих, що є доброї волі бути учасниками
тих благословенств, і без грошей і без ціни. Тим то
Єгова дає приказ правдивим послідувателям Ісуса
Христа в сих словах: “І йдіте ж, ходіте в ворота й
дорогу народові рівняйте! Рівняйте, рівняйте дорогу, геть усе каміннє з дороги зчищайте, виставте
знамено народам!” – Ісаії 62:10
17 Отже ясним є, що сим свідкам дано приказ підносити прапор, та не прапор якогось земного правительства, над котрим Сатана є невидимим володарем; але прапор, який Божим людям приказано
підносити, є прапор Єгови, указуючи людям на
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одиноке правительство, котре може принести мир,
добробут і вічну радість для людства. Ніколи сотворіння на землі не мали такого привилею як сей.
Чи ви маєте вирозуміння? Чи ви оціняєте ваше
споріднення до Бога і Його царства під Христом?
Єсли так, чи ви виконуєте вашу часть у несенню
вістки остороги й потіхи для голодних і прагнущих
людей. Всякий, що на стороні Господній, мусить
тепер бути свідком для Його імени. Чи ви доказуєте, що ви на Божій стороні й радісно в послушенстві сповняєте Його прикази? Те дивовижне діло
представлене через Еремію тепер виконується, і ті,
що на стороні Бога і Його царства, виконають сю
роботу добровільно й охочо.
УМІРКОВАННЯ
18 Умірковання – се властиве оцінення своєї
власної вартости й важности. Гордий, хвалько і
зарозумілий чоловік не є уміркований і через те
він є зухвалим в очах Господа. Він зависоко цінить
себе. Таке успособлення мав Люцифер, що запровадило його до упадку. Сотворіння, що ходить
угодно перед Богом, є умірковане, не думаючи про
себе висше чим воно повинно думати, але тверезо
розважає, що воно може зробити за Божою поміччю. Горде, зухвале і високодумне сотворіння є гидотою в очах Божих. Ті ж одиниці, що показують
бажання панувати над іншими, уживають строгих
слів і средств і жорстоких метод, прямують до
“лукавого слуги” кляси, і конець їх буде такий,
який чекає Сатану.
19 Пророк Єремія був уміркованим чоловіком.
Правдиві й вірні послідувателі Icуca Христа є також уміркованими, бо і Ісус був уміркованнй. Він
був смирний і покірного серця. (Маттея 11:29) Він
всегда виконував пильно волю свого Отця з радістю. Він радить своїм послідувателям йти тим самим напрямом. Єремія показав свою скромність
перед Богом, коли він сказав: “Ой Господи Боже!
Я ж не вмію говорити, бо ще молодий”. (Єремії 1:6)
Він сказав правду, тому що він своєю силою не міг
виконати задачей, які були положені на нього.
Тоді Єремія став одважним і смілим, бо він отримав запевнення, що Бог скріпить і піддержить його аж до кінця. Се дало Єремії велику одвагу і силу
в потузі Господа. Бог сказав до Єремії: “Не кажи:
Я молодий, бо до всїх, до кого пошлю тебе, пійдеш
ти, й усе, що накажу тобі, будеш говорити. Не
страхайся перед ними, я бо з тобою, щоб тебе рятувати, сказав Господь”. – Єремії 1:7,8
20 Так і сьогодня ті, котрих Єгова признає за своїх свідків, є смирні і знають, що самі в собі вони
сили не мають. До свідків Єгови апостол сказав:
“Знаючи, браттє Богові любе, вибраннє ваше. Бо
благовістє наше не було бо вам у слові тілько, а і в
силі, і в Дусі святому, і в великій певноті, яко ж і
знаєте, які ми були між вами задля вас”. (1 Солунян 1:4,5): Відчуваючи, що Єгова і Ісус Христос є
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їх помічю і силою, вірні свідки Господні відкладають всякий страх до чоловіка і демона і стають
одважні в Господі й радісно проголошують вість,
яку Бог припоручив їм. Ось так вони показують їх
любов до Бога і Христа. (1 Йоана 17:18) Тут знов
можна бачити, що Єремія був взірцем для Божих
людей, і се дальше доказує, що те пророцтво було
написане для їх користи.
21 Тоді Єгова виразно сказав Єремії йти вперед і
проголошувати присуди проти релігіоністів, себто
проти Жидів, що понехали їх заповіт і звернулися
до поклоненняся Дияволові. Сьогодня Бог приказує своїм свідкам на землі іти вперед і проголошувати Його суди проти релігіоністів, себто, проти
тих, що вдають за Його слуг, але котрі практикують диявольську релігію. Отже слова звернені до
Єремії іще з більшим натиском відносяться до
свідків Єгови. Він сказав: “І виявлю над ними суд
мій за всі ледарства їх, за те, що покинули мене й
приносили жертви богам іншим та припадали
ниць перед роботою рук своїх. Оце ж підпережи
бедра твої, рушай і говори до них усе, що накажу
тобі; не страхайся перед ними, щоб я не покарав
тебе в очах у них”. – Єремії 1:16,17
22 Єремія знав, щоби сповнити Божий приказ, то
він мусів стрінути сильно озброїну товпу жидівського духовенства, на стороні котрого були
легковірні й нерозумні люди, і через те він мусів
стрінути велику небезпеку. Отримавши такі слова
заохочення і запевнення від Господа, він виступив
в силі Єгови, його непевність точно сходиться із
браком відваги слабоньких чоловіків і жінок, котрі йдуть до роботи свідоцтва і знають, що вони
стрінуть жорстоку і оружену товпу релігіоністів,
котрі вживають несправедливого і зрадничого
способу воювання. Слова запевнення, які Бог висказав до Єремії, були головно записані для заохочення і запевненя Божих людей на землі сьогодня.
Те запевнення звучить як слідує: “Се вчинив я
тебе днесь неначе утвердженим замком і залізним
стовпом та мідяною стіною на всю от–ту землю,
проти царів Юдейських, проти князів їх, проти
сьвященників і проти народу землі сієї”. (Єремії
1:18) Ось так можна бачити, що сьогодня Єгова
постарався о охорону для своїх людей, і Він зробив
їх сильними в потузі сили Його і зробив їх непорушимими як стіни з міді проти володарів, політиків, поліції, і всіх інших релігіоністів, що противляться їм. Отже вірні Господу бачуть, що Той,
що за ними, є далеко більший чим всі ті, що проти
них. (Римлян 8:31) Єремія, один чоловік, мав виступити проти жорстокої, гордої і повної хвальби
товпи. Він знав, що ті релігіоністи з Єрусалиму
будуть гірко противитися йому, так і тепер свідки
Єгови знають, що релігійні провідники і їх прихильники в “християнстві” будуть гірко противитися їм; і для їх заохочення і повного запевнення
Єгова каже до них: “І хоч вони будуть воювати
проти тебе, та не подужають тебе; я бо з тобою, го-
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ворить Господь, щоб рятувати тебе”. (Єремії 1:19)
Се становить дальший доказ, що та битва є Божа а
не людська, в котрій чоловікові дозволено брати
участь, щоби доказати свою невинність до Бога. Се
Боже “дивовижне діло” виконується тепер, а потім
настане “діло незвичайне”, котре виконає Ісус
Христос і Його невидиме військо і що принесе цілковите знищення організації Сатани.
ЦІЛЬ
Ціль Єгови у висиланню свого пророка Єремію пророкувати в Єрусалимі була подвійна, як се
показано в історії. Єремія мав остерегти релігіоністів в Єрусалимі, щоби вони направили їх напрям і діла, і щоб вони більше не вповалн на їх
релігійних провідників, і що вони мусять перестати гнобити чужосторонних; і єсли вони не послухають сього наказу, так Бог пішле свого Виконателя і Він знищить тих людей. Він також мав остерегти всіх людей доброї волі, що їх одиноке місце
охорони було піддатися Його “слузі”, цареві Навуходонозорові, котрий представляв Ісуса Христа,
правильного царя світа. Так і сьогодня, Єгова
уживає своїх свідків давати осторогу релігіоністам
світа, що хиба вони направлять їх дороги і діла, і
перестануть практикувати диявольску релігію і
перестануть зважати на релігійних провідників і
ложних пророків, так Він пішле свого могучого
Виконателя, котрий знищить їх і цілий світ. Ті
свідки мусять також голосити людям доброї волі,
що всякий, хто бажає знайти безпеку і спасення,
мусить утікати до Божого царя, Ісуса Христа.
Свідки Єгови, під провідництвом Ісуса Христа,
тепер є заняті сією роботою в послушенстві до Божих приказів. Ми є проти релігії, тому що вона від
Диявола. Ми є за Християнством, т. є., царством
під Христом, тому що воно від Бога Єгови.
23

СПІВТОВАРИШІ
24 В краю Палестині були щирі й чесні люди, що
не походили з ізраїльтянів і котрі не покланялися
Дияволові, і котрі то люди походили від Йонадаба.
В тім краю були також невільники не–ізраїльтяни,
котрі служили ізраїльтянам і котрі були особливо
представлені в Авдемелехові, котрий показав свою
ласку Божому пророкові Єремії. Йонадаб і Авдемелех представляли людей доброї волі, котрі не є
релігіоністами, але котрі бажають нести вість
правди і котрі, почувши її, стали по стороні Бога і
Його царя і сталися співтоваришами останка свідків Єгови, котрим припоручено свідоцтво Ісуса
Христа. Помазаний останок, представлений через
Єремію, тепер провідничить, а ті доброї волі, що
посвятилися Богу, прилучилися до них в службі і
стали співтоваришами і будуть становити велику
громаду, що служить в Божій організації всякого
часу ревно і радісно. Організація Єгови є символічно представлена через Єрусалим, тому що на тім
місті Він поклав своє йм’я; і так ті, що в храмі, є
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названі псальмістом ім’ям “Ізраїль”, про котрих в
пророцтві говориться: “Звеселився я, коли казали
мені: Ходім до дому Господнього! Наші ноги стоятимуть у брамах твоїх, Єрусалиме! Збудований як
город, кріпко замкнутий”. – Псальма 122:1–3
25 Всі жителі позатипічного Єрусалиму або Божої
організації мусять бути в мирі одні з другими і
мусять ділати в єдності. Вони постійно моляться о
мир в тій організації. Слова їх молитви о мир для
Божої організації включають також і їх співтоваришів: “Задля братів моїх і другів моїх скажу: Мир
з тобою!” (Псальма 122:8) Яко одно злучене тіло
останок і їх други, Йонадаби, з радістю і з піснею
хвалення Єгови йдуть до війни проти ворога, і
вони промовляють слова Єгови до них: “Не бійтесь і не лякайтесь сієї великої орди, бо не ваша се
війна, а Божа”. (2 Паралипоменон 20:15) Чи ви
знаходитеся в тій армії Господній, виступаючій до
війни з піснями радости і хваленням на ваших
устах? Чи ви маєте віру в Божу обітницю, котра
порушує вас до ревної активности? Чи ви вповаєте
лише на Господа? І чи ви виконуєте вашу часть?
Кождий один мусить сповнити обовязок положений на нього. Ніхто не може стати за вас. Ніхто не
може сидіти дармо і нехай хтось інший виконає
роботу, і за се сподіватись Божих благословенств.
ОДВАЖНІ
Сконечности вість, яку Єремія доручував, була
дуже нелюба для релігійних провідників в Єрусалимі, так що вона стягнула на його голову гнів
духовенства. Однак се не настрашило Єремію. Він
не мирився з ними ані не ухилявся проголошувати
слів, які Бог велів йому проголошувати. Він слухав Бога без огляду чи се подобалось людям чи ні.
Єремія не просив ані не принимав дозволу від володарів, щоб він міг іти і доручувати вість, бо се
Бог приказав доручувати її і жадна сила не могла
дати йому дозволу або властиво стримати чинити
те, що Всемогучий Бог приказав виконувати. Точно подібні обставини істнують нині. Вість, яку
свідки Єгови і їх співтовариші доручують по Божому приказі є дуже нелюба для духовенства, а головно для римо–ратолицької організації. Однак се
не страшить тих, що люблять Бога. Його свідки не
ухиляються голосити вість по Його приказу, ані
вони не братаються з ворогом через дозволення
цензорувати вість, ані вони не просять, ані не
отримують від людей дозволу доручувати вість
царства. Бог дав приказ се робити, і Його свідки
мусять слухати Бога, і коли закони чоловіка противляться Божому законі, тоді вірні сповняють
Божий закон і принимать наслідки. Ось так можна
бачити, що Єгова виразно зробив начирк напряму
ділання, який Його свідки тепер на землі мусять
взяти.
27 Виконуючи приказ Єгови, Єремія остерігав
людей, що вони не повинні зважати на духовенство і їх спільників, що научають ложних наук, а
26
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єсли вони будуть слухати тих релігіоністів, тоді всі
люди будуть знищені. По приказу Єгови Єремія
сказав до сих людей відносно сих релігійних провідників і духовенства: “Бо вони пророкують вам
неправду, а тим вони хіба повиганяють вас із вашої землі, та й я повикидаю вас і ви погибнете”.
(Єремії 27:10) Так і сьогодня, свідки післані Єговою остерігають людей, що єсли вони дальше будуть слухати духовенства і релігійних провідників,
то вони напевно потерплять знищення. Бог велить
се робити, тому що сі релігійні провідники зневажають Його ім’я поклоняючись тому, що Диявол
витворив. Щоби помогти людям, свідки указують
на Його слово, де воно говорить про Ісуса Христа,
царя: “Ось слуга, на котрого я поклав свого духа.
На нього (Ісуса Христа) будуть народи вповати”.
(Маттея 12:18,21) Сі слова потрясають релігійними почуваннями духовенства, і се вельми гніває їх,
і тому вони сильно стараються увязнити свідків
Єгови аби знищити їх і стримати їх роботу.
28 Жидівські релігіоністи шукали убити Єремію
за се, що він розказував правду. Єсли би ті релігіоністи були представителями Бога, вони були б
приняли осторогу зі страхом і трепетом і були б
пильно шукали направити свої дороги. Вони повинні були знати, що єсли Єремія доручує вість в
Боже ім’я і проти Його волі, Бог скарає його у своїм часі, тому що Бог погубив пророка Ананію за
голошення ложних наук. Жидівське духовенство
не бажало виставити на небезпеченство свого легкого способу життя. Так і сьогодня, римо–католицька гієрархія називає себе Божим представителем, і єсли б се була правда, то вона повинна приняти осторогу з страхом і трепетом, і перестати
принимати гроші від вдов і сиріт на підставі ложної науки, що їх улюблені можуть отримати поміч
у “чистилищі”, і була б перестала научати всі інші
науки, що зневажали Боже святе ім’я. Але сі релігіоністи не хотять виставити на небезпеку свого
джерела доходів. Для того вони віддаються зрадничій методі, щоби утихомирити свідків Єгови і
стримати правду від людей.
29 Релігійні провідники в Єрусалимі встали проти Єремії, щоби погубити його за проповідування
правди, яко ж написано: “І скоро скінчив Єремія
говорити все те, що Господь заповідав йому говорити всім людям, – ухопили його священники й
пророки й ввесь люд кричучи: Смерть йому,
смерть!” (Єремії 26:8) Жидівське духовенство злапало Єремію і привело його перед суд і домагалось
його життя: Так і сьогодні, релігійні провідники
чують вість Господню з уст свідків Єгови і стають
дуже люті, увязнюють свідків Єгови і ставлять їх
перед суд, і оскаржують їх за бунтівництво і за підбурення людей до насильства, і домагаються, щоби
свідків Єгови остро покарати. Ті духовники знають, що вони говорять лож проти свідків Єгови,
але такий зрадничий і несправедливий спосіб є їх
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одиноким средством боротьби. Се духовенство, що
ложно оскаржує свідків Єгови, і се духовенство, що
підбурує своїх загорілих поплечників до бунту
проти свідків Єгови, і часто католицькі свяшенники провідничать в тім бунті проти свідків Єгови. Духовенство твердить, що правда спричинить
бунт і повстання, але се само духовенство часто
побуджує до заворушення і бунту.
30 Єремія не страхався, бо він знав, що його поміччю був Всемогучий Бог. Так і свідки Єгови сьогодня не бояться; і як Еремія сказав до релігіоністів, так тепер вірні свідки Єгови кажуть: “Господь
післав пророкувати проти тебе, і Господа Бога ми
будемо слухати”. Тут Єремія дав приклад, після
котрого свідки Єгови повинні поступати, тому що
та історія була записана для користи тих, що тепер
жиють на землі. Єремія знав, що його життя було
ззгрожене, але він вповав на Єгову. Так і сьогодня,
свідки Єгови знають, шо вони є всегда в небезпеченстві, але вони вповають на Всемогучого Бога, і
з радістю слухають Його. Та пророча драма зроблена Господом показує дві ріжні клясі людей на
землі, котрі називають себе слугами Бога, т. є.,
кляса боязких і кляса одважних. Історія показує,
що Єгова мав два мужі, що пророкували в той самий час проти Єрусалиму, а іменно, Урія, що став
боязким і був убитий, і Єремія, котрий був вірний
аж до кінця, і котрого Бог Єгова охороняв. Урія,
коли довідався, шо релігіоністи мали увязнити
його настрахався, що вони убють його, утік до
Єгипту; але там він був злапаний, приведений назад і вбитий на смерть. Єремія ж доручив вість
Господню по приказу Його. Сей факт, що Урія був
убитий не стримало Єремію. Замість показати
страх і втекти до якоїсь іншої диявольської організації, Єремія став перед своїми гонителями і сказав до них: “Я доручив вість, яку Бог дав мені, і
тепер робіть зі мною що бажаєте”. Урія шукав охорони від диявольської організації, і тому погиб.
Єремія ж цілком вповав на Господа Бога, і тому
був схоронений. Сим також зроблено примір, після
котрого і нині Божі люди мусять кермуватися. Їх
охорона і спасення знаходиться лише в організації
Божій під Ісусом Христом, і коли хто–будь шукає
іншого средства охорони, тому бракує віри в Бога.
Досвідчення людей Божих в Німеччині і де інде
показують, що боязкі терплять більше чим одважні. Коли ми маємо виконати якусь задачу, то ми
повинні виконати її без страху до чоловіка або
Диявола і ми повинні памятати слова Ісуса, котрий сказав: “І не лякайтесь тих, що вбивають тіло,
душі ж не здоліють убити; а лякайтесь більше того, хто зможе погубити і душу й тіло в пеклі”. –
Маттея 10:28.
31 Загорілі релігіоністи можуть повбивати нас
тепер, але вірних аж до смерти Бог зараз воскресить до совершенного і славного життя. Свідки
Єгови, помазані й призначені Господом виконува-
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ти певні задачі знають, що вони мусять помертн
щоби доказати їх невинність і вповні увійти в духове царство Господа. Отже вони рішились померти у вірі вірними своїй посвяті Богу у виконанню
задачей, і маючи таку віру, вони стали сліпі до
всього окрім чинення волі Божої.
32 Ті, що тепер отримають Боже признання, мусять бути вірними аж до смерти. Господь поручив
їм через Ісуса Христа справи царства, котрі то
справи царства включають вірне послушенство у
виконанню Його приказів, щоби проголосити
вість царства. Поручивши своїм свідкам много,
Господь вимагає від них намного більше, чим лише тихого послушенства. Вони мусять доказати,
що на них можна цілком сполягати і що вони є
достовірні. Їх правдивість в малих річах є доказом,
що вони будуть правдиві у великих річах. Привилей тепер служити Єгові в Його “дивовижнім ділі”
є найбільший привилей, який був коли даний чоловікові. Такі свідки мусять показати вірність і
стійкість у всіх річах, які Господь поручив в їх
руки. Отже се на місці для кождого, що зробив
угоду з Господом, розглянути себе, чи він стрічає
вимоги Господні.
33 Щодо Йонадабів або “інших овець”; вони шукали і знайшли пристань у Божій організації, і
вони мусять бути вірними і вірно сповняти Божі
прикази. Вони не можуть виходити поза границі,
що значить, що вони мусять триматися близько і
оставатися вірними посвяченими Богу і Його організації під Христом. Вони мають привилей бути
другами помазаників і служити з ними перед храмом Божим. Вони не мають боятися людей ані дияволів, тому що єсли вони покажуть страх, тоді
легко попадуть в сіти ворога. Вони мають служити
справедливості через вірне сповнення Божих приказів які Він дав їм. Вони мають шукати смирности через пильне старанняся дістати знання і рости
в мудрості й розумінню. До такої самої міри вимагається вірности від них, як і від останка.
34 Прийшов уже час, коли Єгова дає розказ своїй
видимій і невидимій організації, кажучи: “Уставайте, виступимо в похід проти нього!” Се значить, що Божа організація встає воювати проти
ворога, котрий то ворог є головно представлений
на землі через “стару блудницю”, котра тепер ходить і виспівує і одягається в свої прикраси, надіючись сим приманити всіх людей під свій вплив
і контролю, і сим вона звертає їх проти Бога і Його
царя. Вона є лише видимим знарядом і представителем дійсного ворога, Сатани, котрий разом із
цілою своєю дружиною є описаний у святому Писанні як “миродержителі і сили, і піднебесні духи
злоби”. (Ефесян 6:12) Через століття Сатана і його
злі духи ругались з Єгови і зневажали Його святе
ім’я і відвертали людей від їх дійсного Приятеля,
Єгови, і попхнули їх на дорогу погибелі. Єгова довго терпів, ожидаючи свого часу, коли Він полаго
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дить усякий спір. Той день уже прийшов, і скоро в
Армагедоні, Бог через Христа, знищить релігійну
організацію, що творила лож і підступ, знищить
місця сховиська льжи, і тоді цілком збурить кожду
часть сатанської організації. Та нім на світ упаде
те пагубне нещастя, Єгова висилає своїх вірних
свідків, приказуючи їм давати осторогу людям о
своїм замірі, і щоби люди доброї волі до Бога могли утекти до Його царства під Христом і там знайти безпеку і спасення. Єсли ви знаходитися по стороні Бога і Його царства, то се ваш привилей і задача бути занятими в сім “дивовижнім ділі” Господнім. Чи ви зробите вашу часть і докажете вашу
вірність і вашу невинність? Або чи ви сядете без
діла і будете надіятись, що те маленьке знання, яке
ви набули в минувшім часі, принесе вам спасення
при помочи вашого так званого побожного характера?
35 ІЦоби люди Божі могли виконати розумно своє
припоручення й задачу, Єгова відокрив їм їх ворогів, і в той самий час дав своїм свідкам іще одно
средство яко їх зброю, т. є., меч духа. З Його ласки
книжка Вороги (в ангійській мові) є дана їм, яко
іще один воєнний знаряд. Він відокрив ворогів
Божих і тих, що люблять і служать Богу. Дальше
Biн показує, що вороги шукають знищення Божих
людей, і як Божі люди мусять відперти напад ворогів. Він відкриває як вороги, бачучи свій короткий час, тепер розпучливо роблять змагання звернути всіх людей проти Бога і кинути їх у пропасть.
Він показує, що головним видимим знарядом Диявола, якого він уживає для своєї цілі, є релігія, а
головно римо–католицька гієрархія, котра при помочи обману і звідництва рабує людей, і відбирає
від них свободу думання, ділання, і поклонення, і
на сліпо провадить їх в яму пропасти і розпуки.
Він дав нам спромогу нести їм осторогу про надходяче нещастя. Він указує людям доброї волі на їх
дійсних Приятелів і відкриває їм одиноку дорогу і
средство спасення до вічного життя. Ті, що тепер
стали по стороні Господній не можуть остатися
бездіяльними і в той самий час утекти од відвічальности. Бог заявив, що єсли вони будуть мовчати і не будуть остерігати людей, то вони погибнуть. (Езекиїла 33:7) Ми не можемо затримати
нашу невинність єсли ми будемо мовчати. Ми можемо затримати нашу невинність лише через енергічне і вірне сповнення Божих приказів, ідучи до
людей з вісткою остороги і спасення. Отже найперше ми мусимо вооружити себе знанням про ворогів, щоби ми могли свідомо виконувати наше припоручення. Бог ужив Єремію, щоби освітити своїм
приміром нашу путь. Се є наш обовязок йти до
людей з Божою відкритою вісткою правди і проголосити її одважно і сміло, і сповнити наше припоручення відносно викорінення місця сховиська монахів і іншого видимого знаряду Сатани, і повалити і збурити ту величезну зводничу систему,
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що скарала так людей і зневажила Боже ім’я, і в дає йм’я Всевишнього. Прийшов останній час. Чи
той самий час піднести для людей прапор Єгови і ви сповните вашу задачу через радісне послуЙого Царя і сим насаджувати і будувати царство шенство до приказу Всемогучого Бога?
Боже під Христом, котре цілком і навсегда оправ-

ЙОНА
“Хто боїться людей, той в біду попаде; хто ж боїться Господа, буде безпечен”. – Приповісті 29:25

Часть 1

Є

ГОВА велів своїм вірним слугам у старинні записати в своїм слові те, що Він замірив виконати у будучім часі. Ті вірні мужі ділали під керовництвом Божим і говорили й писали, не після
волі якогось сотворіння, але після того, як вони
були “порушені духом святим” Всемогучого Бога.
(2 ІІетра 1:21; 2 Самуїла 23:2) Сі мужі були охочими слугами Бога, й вони виконували службу для
користи тих, шо мали жити по них. Сі вірні мужі
часто не розуміли, що вони говорили і о чім писали, хоть вони пильно старались пізнати се. Вони
знали, що вони виконували волю Божу, оголошуючи Його доброту для тих, що будуть жити по них;
і то все, що їм треба було знати. Вони були послушні, і написано є, що “дух Христів перебував у
них”. (1 Петра 1:11) Се значить, що вони несамолюбно служили Богу, будучи порушені до сього
любовю чинити всегда Його волю. Се є гарний
примір, після котрого останок повинен поступати
тепер. Се дух Христів, що тримає їх в єдності, той
самий дух порушує їх виконувати радісно волю
Бога Єгови. Єсли слуга Господень боїться людей і
не виконує волі Божої, тоді він напевно попаде в
біду. Єсли ж він боїться Бога і цілком вповає на
Нього, він напевно дістане охорону від Єгови.
2 Тепер Господь Ісус Христос прийшов до храму
Єгови, і, зібравши до себе “вірного і розумного
слугу”, Він просвітчує того слугу через відкриття
пророцтв Божих, давно написаних. Се Він робить
як представитель Єгови; і тепер той слуга в храмі
бачить славу Божу через відкриття Його замірів і
вірні оціняють се нині, як ніколи перед тим не оціняли жадні сотворіння сих річей. Чим більше вірні
досліджують пророцтва, тим більше вони подивляють сю велику правду, яка була написана століття тому назад для помочи і потіхи Божих людей
тепер на землі, й якої то потіхи так вельми потребують в сих лихих часах. Декотрі вірні через многі
роки поступали вузкою дорогою, а інші недавно
вступили на сю блаженну дорогу, і тепер ціла громада того слуги “наповнена знанням Його волі у
всякій премудрості і духовному вирозумінню”.
Вони стараються приносити овоч у всякім добрім
ділі й зростають в знанню Божім, щоби вони могли
більше точно доглядати справ царства поручених
їм; і сим чином вони звіщають хвалення Того, хто
покликав їх із темряви у своє дивне світло. Отже
той слуга тепер оціняє, як ніколи перед тим, силу

от сих пророчих слів: “Слово твоє сьвітильник
перед ногами моїми, світло на стежці моїй”.
(Псальма 119:105) Для них слово Боже сталось
покармом і напитком, і знання й вирозуміння його
наповняє їх серця радістю.
3 Тепер громада слуги ясно бачить, що Божі пророцтва указують на постепенний розвій і цілковите установлення Його царства під Христом,
що значить, що вскорі те справедливе правительство, спочиваючи на раменах Ісуса Христа,
принесе мир і спасення, а понад усе відоб’ється на
вічне оправдання Єгового слова й ім’я. Се ясно
докаже всім сотворінням, що є лише один правдивий і Всемогучий Бог, котрого єдиного – ім’я Єгова, і котрий є цілковитим вираженням несамолюбства. Дальше той “вірний і розумний слуга”
вельми оціняє факт, що земні справи Його славного царства є поручені в його руки, й що се його
повинність побільшити о скільки можна ті справи
царства. Хоть вони бачуть, що спасення до вічного
життя є найбільшим благословенством, яке може
отримати кожде сотворіння, то однак вони також
бачуть, що найголовнійша ціль царства переконати всі сотворіння о величості, славі й зверхності
Єгови, і що їх вірність до справ царства поручених
їм запевняє тому слузі клясі, що він буде мати
часть в оправданню імени Всевишнього. Отже те
царство є справа найбільшої ваги. Сей славний
вигляд поставлений перед тією громадою слуги
спонукує її, що з ласки Божої ніщо не затримає їх
нероздільної служби цареві. Жадному сотворінню,
мужчині ані женщині, ані ніякому обов’язкові одного сотворіння до другого, не буде дозволено стати в дорозі вірному й безперервному служенню
Господеві й Його царстві. Ані навіть злі ангели, ані
самий Диявол не стримає їх поступу вперед. Окружений переслідуванням і обложений тілесним
терпінням і коли смерть заглядає в очі йому, той
слуга не позволить сим річам перешкодити йому в
його лояльнім і вірнім служенню царю і царству.
Нема нічого гідного у сім світі, щоб можна порівнати із царством, і тому всяка річ, предложена тому слузі, котра перешкаджала б йому у вірному
служенню, мусить бути відкинута геть і відложена
на бік. До всього іншого він є сліпий; яко ж написано: “Хто ж такий сліпий як слуга мій, і глухий
як посел мій? Хто такий сліпий, як той, що я полюбив його, такий сліпий, як раб Господень?” –
Ісаії 42:19
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4 Для вірного Господнього слуги царство є першою, останньою і всякого часу головною річчю.
Як апостол Павло сказав, так усі слуги тієї громади кажуть: “Сю одну річ я роблю”; і виконуючи се,
він доказує свою вірність, стійкість, правдивість і
лояльність. У виконанню своєї задачі той слуга є
перенятий радістю, і серед сильної опозиції, він
дальше поступає вперед, проголошуючи ім’я й
хвалення Єгови і Його царя. Як він так поступає
вперед, Господь відкриває видіння тому слузі своїх
пророцтв, щоби слуга “через терпіння та утішення
з Писання мав надію”.
5 Протягом минулих кількох років і від коли Ісус
Христос прийшов до храму, вподобалось Господеві
відкрити свому слузі значіння пророцтв, і сим доказати їм повисші дорогоцінні обітниці. Тепер виглядає бути волею Божою, щоб той, хто любить і
служить Йому, міг дістати видіння й оцінення
пророцтва Йони, і коли таке пророцтво зрозуміється і оціниться, тоді воно порушить вірних до
більшої енергії у виконанню задачі. Як вже можна
спостерегти, то Єгова часто позволяв своїм вірним
людям мати часть у сповненню пророцтва і опісля
дав їм зрозуміти й оцінити те значіння його. Се
виглядає бути правдивим дотично пророцтва Йони, котре, з ласки Господа, ми тут розбираємо.
6 Ім’я “Йона” значить “голуб”, а що те ім’я надав самий Єгова, то се показує, що воно має значіння. Перша згадка про голуба знаходиться в першій книзі Мойсея, восьмій голові, відносно як води упадали по потопі. Icуc сказав про себе, як
“більший од Йони”. (Маттея 12:41) Коли дитя
представлено в храмі Божім, йому дано ім’я Ісус, і
в той час офіровано два голуби після закону Божого. (Луки 2:21–24) При Його хрещенню святий дух
у виді голуба зійшов на Господа Icуca, і тоді Бог
признав Його за свого любого сина. (Маттея 3:16)
Символічною мовою очі Ісуса є описані як очі
“мов голуб”. (Пісня Пісень 5:12) Коли Його церква
збереться до Нього, Ісус Христос говорить о ній як
“голубка моя”. (Пісня Пісень 6:9) Писання символічно говорять про голуба як скорого в русі.
(Псальма 55:6); що він перебуває безпечно на високій скалі (Єремії 48:28); і Писання також відносяться до голуба, як в стані упокорення. Відносячися до Божих вірних слуг, псальміста говорить
про них, як в стані пониження, і тоді додає: “То
маєте бути, як крила голубки, сріблом покриті,
котрих пір’є золотом сяє”. (Псальма 68:1З) Ісус
сказав своїм ученикам бути “тихими як голуби”.
(Маттея 10:16) Отже можна сподіватися, що Йона
часом представляв вірних послідувателів Ісуса
Христа, а головно останка або вірного слугу клясу тепер на землі.
7 Йона був сином Аматієнка, котре то ім’я значить “правдивий". Ісус Христос і Його церква є
синами того, що є “святий і правдивий". (Одкриття 6:10) Бог Єгова є Отцем Христа і Його церкви.
“Схотів бо, то й породив нас словом правди, щоб
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бути нам якимсь почином творива Його”. (Якова
1:18) Спевністю, Йона був лише чоловіком і був
ужитий відограти часть пророцтва Єгови, щоби
представити свій замір відносно розвою свого
царства, а головно приготовлення перед установленням царства. В декотрих точках в сім пророчім
образі Йона представляв Господа Ісуса, а в інших
точках вірного останка; а ще в інших місцях він
представляв тих, що згодилися чинити волю Божу,
але котрі опісля стали нарікати, і показали духа
“вибраних старших”. Ті образи в пророцтві Йони
відкривають диявольську організацію, а головно
політичний і торговельний чинник, і релігію, і
показує, що вірному слузі припоручено давати
осторогу мужам тієї організації. Той образ відкриває також людей доброї волі, котрі підлягають
організації Сатани,і котрі то люди мають бажання
бачити справедливість, і дальше показує, що останкові, свідкам Єгови, дано припоручення і вислано їх давати осторогу, научати і помагати людям
доброї волі, котрі то люди, звернувши ввагу на
осторогу, стаються “великою громадою”. Він відкриває також “вірного слугу” клясу, котрому припоручено і вислано проголосити “день пімсти нашого Бога”, і також викриває, що ся робота мусить бути виконана і закінчена перед битвою великого дня Бога Всемогучого. Хоть більша часть
того пророчого образу сповнилась на землі або вже
сповняється, однак те пророцтво є “покармом на
часі” для дому вірних. Ті, що люблять служити
Богу будуть студіювати те пророцтво дуже пильно,
вважно і побожно. Те пророцтво відкриває сіти,
наставлені на дорозі Божих посвячених людей, і те
пророцтво помогає їм побачити яснійше їх привилей і задачу боятись Бога і служити Йому всеціло
всякого часу.
8 Йону назначив Єгова і приказав сповняти йому
певну задачу: “1 надійшло слово Господнє до Йони
Аматієнка, таке: Устань, подайсь у Ниневію, в
город великий, і проповідуй проти його, бо ледарства його дойшли до мене. (Йони 1:1,2) Здається, що
сей приказ був даний Йоні пророкувати під час
урядовання царя Єробоама, котрий був третим
поколінням віл Егуя, над десятьома поколіннями.
Бог заявив, що дім Егуя мав царювати чотири
покоління по Егуйові, а вони були: (1) Йоахаб; (2)
Йоаса; (3) Єробоам; і (4) Захаріян. Пророк Єлисей
жив по Егуйовій смерти аж до царювання Йоаса,
другої генерації. – 2 Царів 13:14–21; 15:11,12.
9 Пророк Йона є згаданий, що він жив за царювання Єробоама, третього покоління по Егуйові, котрий володів над десятьома поколіннями
царства ізраїльського, а іменно: “Сей привернув
границі Ізраїля від уходу в Емат аж до Степового
моря, по слову Господньому, виреченому через
слугу свого, пророка Йону Аматієнка з Гатхеферу:
Вбачав бо Господь злидні Ізрайлеві вельми гіркі,
так що не зісталось ні зачиненого ні покинутого, а
не було нікого, хто б допоміг Ізраїлеві”. (2 Царів
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14: 25. 26) Як здається, то Йона пророкував протягом царюванни Єробоама і мабуть був познайомлений з пророком Елисейом. Здається також, що
Йона був Галилеяном з покоління Завуленого. Він
був “сином, пророка, котрий походив з Гатхеферу”, отже належав до десяти поколінь царства ізраїльського. Та часть Ізраїля тоді покланялась
диявольській релігії і золотим тельцям в містах
Дана і Бетелю і через се самий Господь назвав їх
“лукаве та перелюбне кодло”. (Маттея 12:38-41)
Гатхефера знаходилась в Галилеї. (Ісаії 9:1; Маттея 4:15,16) Те царство з десяти поколінь дальше
творило злидні за царювання Йоаса, другої генерації по Егуйові, яко ж написано: “А чинив таке,
що Господеві не до вподоби; не відступив під усіх
гріхів Еробоама Набатенка, що до них довів Ізраїля, а ходив у них”. (2 Царів 13:1) Про сина Йоасенового написано є: “У пятнайнятому роцї Амазії
Йоасенка, царя Юдейського, став Еробоам Йоасенко царем Ізраїлським у Самарії, та й царював
сорок і один рік. І чинив він те, що не вгодне в
очах Господніх: не відцуравсь усіх гріхів Еробоама
Набатенка. шо довів до гріха Ізраїля”. (2 Царів 14:
23,24) Захарія, син Єробоама, мав також за собою
історію лиходійства. (2 Царів 15:6–12) Потомки сих
лукавих парів не поправилися в часі, коли Ісус
жив на землі, і Ісус говорив про них в околиці Галилеї і сказав: “Ниневяне встануть на суд із кодлом сим, та й осудять його, бо (Ниневяне) покаялись по проповіді Йониній; а ось тут (Ісус Христос)
більший від Йони”. (Маттея 12:41) Ізраїльтяни не
покаялись і вони також були переворотним кодлом, і про котрих так висловився Ісус в Галилеї,
як се показано в Маттея 13:1.
10 Сповнення пророчого образу, записаного в
пророцтві Йони, здається взяло місце по 1914 році.
Се було в тім році, що Єгова увінчав свого царя,
Ісуса Христа. Тоді зачався “день Єгови”, отже початок часу для оправдання Божого слова і ім’я.
(Одкриття 11:16–18) Тим то прийшов день на
оправдання Єгового ім’я, тому прийшов час на
проголошення вістки народам. Се була задача тих,
що зробили угоду з Єговою проголосити, що прийшов час на Його царство і на оправдання Його
ім’я. Через яких сорок років перед тим часом, або
десь від 1874 року “Більший чим Йона”, яко Післанець і представитель Єтови, післав своїх посвячених послідувателів у світ проповідувати так
званому “духовому Ізрайлеві”, інакше названими
послідувателями Христа у “християнстві”, що уже
прийшов час цареві обняти царство, і що всі повинні навернутися і піддатися Господеві. “Християнство" показалось бути як раз подібне жидівським релігіоністам, що відмовились навернутись і
покаятись, а замість сього дальше практикувало
диявольську релігію; і слова Ісуса відносяться до
таких із ще більшим натиском чим до Жидів, а
іменно: Кодло се лукаве; воно ознаки шукає, і не
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дасться ознака йому, тільки ознака Йони пророка”. – Луки 11:29
11 Єгова, посадивши свого царя, Ісуса Христа, на
своїм престолі в 1914 році, по тім мусить прийти
гнів на організацію Сатани. До того часу відноситься пророцтво: “І розгнівались погане, і настиг гнів твій”. (Одкриття 11:18) Його гнів не лише
впаде на так званий “духовий Ізраїль”, що практикує диявольську релігію, але і на політичну
часть сатанської організації, котра була представлена в пророцтві через другу світову власть, Ассирію, котрої місто Ннневія була столицею. У великім позатипічнім місті, т. є., диявольській організації, є люди доброї волі, котрих життя є загрожене. Вони не є частю сатанської організації, але вони є поневолені через Диявола і через його представителів на землі. Для добра сих людей Бог зробив певне розпорядження.
12 Перед 1914 роком, і якийсь час опісля, посвячені слуги Господні на землі головно інтересувались, щоби зібрати духову клясу, котра зробила
угоду з Богом через жертву. (Псальма 50:5) Вони
розуміли, шо їх робота була зібрати “пшеницю”
клясу, і тому вони робили змагання і були переконані, що вони збирали таких до Господа. Щодо
інших з людства, то їх полишено самих відносно
охорони в часі клопоту або Армагедону. Такі люди
не були посвячені; отже слуги Господні вірували і
проповідували, що такі люди дістануть реституційні благословенства по Армагедоні, і що тоді
буде відповідний час доглядати їх, а тепер чому
клопотатися цими? Се добре описує відношення
Жидів до людей Ниневії в часі Йони.
.
13 Пророцтво Наума було також звернене проти
Ниневії, але історія не показує, що він ходив особисто до того міста і доручив вість. Пророк Єремія
післав написану вість Господню через руки князя
Сераії до міста Вавилону, щоби перечитати її прилюдно для користи ізраїльських людей, що були
поневолені в тій землі. (Єремії 51:59–64) Та з Йоною справа малась інакше. До нього Єгова сказав:
“Устань, подайсь у Ниневію, в город великий, і
проповідуй проти його.” Йоні дано приказ полишити свій родинний край, де він служив своїм людям, і йти до поганських людей, котрі не були в
угоді з Богом. Подібно як Господь дав приказ (котрий виглядав бути незгідним) Петрові йти і проповідувати вість царства поганам. (Дії апостолів
10:27,28) Йона не мав охоти йти до Ниневії.
14 Протягом періоду Ілії, від 1874 до 1914 року,
посвячені слуги Господні на землі вишукували
лише тих, що зробили угоду через жертву, і таких
вони шукали між так званою “церковною” організацією. Слуги Господні тоді й не думали голосити
вість царства для людей доброї волі, що шукають
життя на землі і котрі отримають охорону в битві
великого дня Бога Вседержителя і котрі остаточно
будуть становити велику громаду. Вони

48

ВАРТОВА БАШТА

говорили мало або зовсім нічого о приході часу
горя. Як се один із провідників в тім часі заявив з
платформи. “Ми мало говоримо про час горя, бо
люди мають досить клопоту щодня”. Що свідки
Єгови мусять проголошувати день Божого гніву і
остороги іншим, то се показано в припорученню
данім Єговою в сих словах: “Звіщати день пімсти
нашого Бога і потішати сумуючих”. (Ісаії 61:1,2)
Інакше сказати, із приходом царя припоручення
було положено на посвячених Господеві, щоби зачати проголошувати Божу пімсту проти організації Сатани і давати осторогу, щоби і інші знайшли
єдину охорону в Господній організації.
15 Иона отримав виразний приказ йти до поганського або не–жидівського міста і там остерегти людей о надходячім нещастю, яке мало впасти на те місто, і що хто покається, той може знайти
місце охорони і безпеки. Ниневія в той час не брала нікого з ізраїльтян в неволю. Задля сієї причини
в Ниневії не було нікого з ізраїльтян, щоби приняти осторогу, отже та осторога мусіла бути доручена
для не–Жидів. Без попереднього взірця як провідника, і як здавалось без ніякої доброї причини на
таку роботу, ся задача для Йони виглядала бути
дуже трудною й тяжкою. Однак, його задачею було
бути послушним Господеві. Тут треба памятати,
що Йони не можна винуватити, бо він був лише
чоловіком, відограваючи свою часть у пророчім
образі. Ся часть прообразу предсказувала свідків
Єгови в день Єгови, як їм дано розказ давати осторогу людям доброї волі і остаточно зібрати їх до
великої громади. Єгова не вислав Йони до Ниневії
в тій цілі, щоби обрізати їх, ані щоби зробити їх
нововірцямн і привернути до жидівства. Очевидно, Божа ціль у висиланню Йони до Ниневії була,
щоби порівнати віру Його завітуючого народа із
вірою поганських людей, і сі останні мали показати більшу віру на меншім знанню; і сьогодня можна бачити, що се точно взяло місце між многими
посвяченими в порівнанню із людьми доброї волі,
котрі чують о правді перший раз. Ізраїльтяни, котрі присягнули, що вони будуть чинити волю Божу
і будуть слухати Його приказів, не покаялись і не
направили своїх доріг, коли вони отримали осторогу і Божу вість; а тепер Єгова докаже, що навіть
поганські люди, коли зрозуміють правду, покажуть більше віри в Єгову чим ізраїльтяни, навернуться і будуть шукати дороги справедливости,
отримавши осторогу від чужосторонника, і від
Жида. Люди Ниневії показали більшу віру чим
Жиди. Сьогодня декотрі з Йонадабів показують
більшу віру чим многі із визначних, котрі мали б
належати до кляси “слуги”.
16 Много літ опісля, як Йона був післаний до Ниневії, до Ісуса був прийшов військовий чиновник,
мабуть не–Жид, і показав свою віру в Господа, і
Ісус сказав про нього: “Навіть в Ізраїлі не знайшов я такої віри”. (Маттея 8:10) Всі сі приміри
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показують факт, що декотрі з них стались байдужними і недбалими і показують брак віри в Бога і в
Христа по так многих заподіяних вчинках для них.
Сей факт, що люди Ниневії показали віру в Бога,
коли вони почули вість, повинно було засоромити
ізраїльтянів за їх брак віри. Але як здається, то се
зробило противний вплив, і вони образилися сим,
що Бог звернув свою ввагу на сих поганів, що не
прийшли до табору ізраїльтянів. Так і “християнство”, релігіоністи, спротивились, що Бог показує свою ласку до тих, що не сталися членами їх
так званих “церковних” організацій. Такий самий
дух показала кляса із “вибраних старших”, котрі
вважають себе за лучших чим інші і тримають себе подалеки від тих, що прийшли до пізнання
правди і котрі мали б бути із громади Йонадаба.
17 Ниневія була столичним містом старинної ассирійської імперії. Те ім’я значить “мешканці Нінуса”. Нінус, се Нимрод, син Куша або Белуса.
Нимрод, коли він збудував Вавилон, поширив своє
правління до Ассирії і там збудував Ниневію і інші
міста. Історичні писателі кажуть, що мури навкола того міста були шістдесять миль довгі, отже
обнимали велику площу. Про се місто в пророцтві
написано: “Ниневія була великий город, на три дні
ходи”, і в тім місті було “більш сто й двайцятьох
тисяч чоловіка …, що не вміють розпізнати правиці од лівиці”. (Йони 3:3; 4:11) Без сумніву, се для
Йони виглядала дуже велика задача для одного
чоловіка іти й виконати яку–будь річ в такім великім місті, і, дальше, він не сподівався жадної
пошани, єсли і піде там.
18 Йона проповідував між Жидами, і певно думав, що він мав добру славу між ними. Так і перед
1914 роком, посвячені слуги Єгови на землі образувалися в проповідуванню між реліґійними системами того краю так званого “християнством” і
звернули стріли головно проти духовенства, і ті
такі слуги головно уважали себе за визначнійших
між людьми. Із приходом “дня Єгови” в 1914 році,
Бог велів своїм слугам проголосити день Його гніву проти всіх частей сатанської організації, включаючи і політичну систему, котрий то чинник через довгий час володів як представитель Диявола.
Ниневія представляла політичний чинник світової
організації Сатани, і рівно у приході царя політичний елемент занимав подібне місце у світі. Та
вість, що “царство небесне наближилося” і що те
царство повалить усі інші царства світа, викликала спір в політиці, і проголошеная такої вістки
дало вимівку ворогам ложно оскаржувати свідків
Єгови як комуністів. Ось таку річ вони творять.
Та прийшов Божий час проголосити Його пімсту
проти всіх народів, і се діло мусить бути виконане,
і спевністю, що таке проголошення стягне гнів на
усіх чинників сатанської організації, включаючи і
політику.
(Дальше буде)

