РІЧНА КНИЖКА
свідків Єгови за 1936 рік
Звіт діяльності за 1935 рік

Б

ОГ ЄГОВА є Предвічний цар, правдивий живий
Бог. Все, що з Ним є організоване є зроблене в
порядку. Будучи пильними у виконанні волі Всевишнього, Його свідки щиро прагнуть працювати в гармонії і повній єдності. Знаходячись в організації Божій, вони точно тримають свої рахунки і роблять
щорічні звіти, таким чином кожна одиниця є ознайомлена з поступом роботи свідоцтва, котра є покладена в руки тих, що люблять і служать Богу. Оскільки кінець звітного року є підведений до 30 вересня,
то щорічний звіт є зроблений в той самий час. Кожна
одиниця, вивчаючи річний звіт, буде радіти і дякувати Богу за те, що Він дозволив їй мати участь у
цьому, а також щиро і з молитвою розважати, як можна побільшити активність у службі царю. Коли Ісус
Христос вознісся на небо і представ перед Богом, Він
отримав інструкції від Єгови, котрі Він вірно виконує. Вже тоді Він був законним володарем світу, але
час Єгови тоді ще не прийшов, щоб почати Його царювання і тому Він отримав слідуючі інструкції від
Єгови: “Сказав Єгова моєму Господеві (Ісусу Хрис
ту): Сядь праворуч коло мене, доки не положу ворогів твоїх підніжком тобі в ноги!” (Псальма 110:1,
А.П.В.) Вороги складаються з Сатани, Диявола і всіх
його добровільних агентів і прихильників. Від часу
вигнання Адама з раю, Дия- вол утримував власть
над злими ангелами і злими людьми. Після скинення
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Седекії, останнього ізраїльського царя, що сталося в
606 році до н. е., Сатана, головний ворог був богом
або невидимим володарем цілого світа, він займав
цю позицію тому, що Єгова дозволив Сатані залишатися при власти і робити свої найбільші змагання у
виконанні свого хвалькуватого визову, тобто, щоб
відвернути чоловіка від Бога Єгови. (2 Мойсея 9:16,
Лісар) Єгова заявив, що у свій назначений час Він
зробить знаним своє ім’я всім людям і народам землі
і вжиє своєї сили проти ворога, щоб оправдати Боже
святе ім’я. Господь Ісус Христос є єдиним призначеним і помазаним виконати замір Єгови. Все має бути
зроблено згідно волі Божої, і з цієї причини Ісус не
міг розпочати своє царювання аж до приходу назначеного часу. Він мусів ожидати протяг часу даного
Сатані для здійснення його хвалькуватого визову,
аж тоді Його царство мусить розпочатися, коли ворог буде все ще активний. Тому Сатана, Диявол протягом багатьох століть тримав жорсткий контроль
при помочи злочинів і зла. “Кінець світу” означає кінець правління Сатани без перешкоди. Цей кінець
мусить прийти в назначений час, і цей час настав,
коли Бог післав свого улюбленого сина царювати, і
звичайно до того часу, Ісус Христос, праведний правитель, мусів ожидати. Коли той час ожидання скінчився, Єгова післав свого помазаного царя царювати, яко ж написано: “Жезло сили твоєї пошле
Єгова із Сиону (кажучи): Царюй серед ворогів
твоїх”. – Псальма 110:2, А.П.В.
Той довгий період ожидання прийшов до кінця
осінню 1914 року і тоді сповнились слова Єгови: “Се
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ж я помазав царя мого над Сионом, святою горою
моєю”. (Псальма 2:6, П.В.) Сион се ім’я Єгової організації. “Гора” представляє найвище місце, отже
пророцтво означає, що Єгова поставив Ісуса Христа,
царя світу, на самому високому місці, або у Його столичній організації. Це було в 1914 році, що Єгова післав Ісуса Христа з Сиону царювати і зробив Його
головою і володарем своєї столичної організації, і
Його царювання розпочалося. Це зазначило сповнення пророцтва, яко ж написано: “Ти приняв єси
силу Твою велику і воцарився єси. І розгнівились погане, і настиг гнів твій”. (Одкриття 11: 17,18, П.В.)
Лукавий і бунтівничий Сатана відмо- вився добровільно відступити і тому війна в небі негайно почалася, в котрій то війні Ісус Христос і Його ангели, виражаючи гнів Єгови, воювали проти Диявола і його
ангелів, і Диявол, разом зі своїми ангелами, був побіджений і скинений з неба на землю, так як се показано в Божественному записі, в Одкриттю 12:7–9. Довго перед тим це було авторитетно записано в Божім
слові, як доказ для всіх пильних людей на землі, що
знаком кінця сатанського світу буде світова війна, в
котрій встане нарід на нарід і царство на царство.
(Маттея 24:7,8) Ця війна зачалася в свій час, в 1914
році. Диявол спричинив ту війну між народами, щоб
знищити все людство і тим самим перешкодити людям скористати з бла- гословенств Всемогучого
Бога. Єгова спинив війну і стримав вираження свого
гніву на деякий час для того, щоб свідки Єгови могли донести вість про Нього і Його царство людям і
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народам землі, повідомляючи їх, що царство Христове прийшло, і що те царство є єдиною надією людства, і що всяке спасення походить від Єгови, Всемогучого Бога. Саме тому свідки Єгови мусіли почати
виконувати слідуючий приказ, а іменно: “І проповідуватиметься євангелия царства по всій вселенній
на свідкуваннє всім народам; і тоді прийде конець”.
(Маттея 24:14) Очевидно це означає, що цей період
часу, котрий зачався відразу після закінчення світової війни, і аж до назначеного часу, Господь дасть
свідоцтво від- носно Всевишнього і Його царства, далеко і широко серед людей і народів землі; і коли робота свідоцтва скінчиться, Господь каже: “Буде бо
тоді мука велика, якої не було від настання світу до
сього часу, й не буде”. (Маттея 24: 21) Те велике горе
буде битва великого дня Бога Вседержителя, яка також є наз- вана “Армагедон”. – Одкриття 16:14,16.
Це було в 1918 році, коли Господь Ісус Христос, Післанець Єгови, в послушенстві до Божої волі, негайно прийшов збудувати Сион, столичну організацію, котра називається “храм”, або місце пробутку
Бога, через котрий Бог Єгова ділає з Його сотворіннями: “ Коли Господь відбудує Сион, явиться в славі
своїй”. (Псальма 102:16) “Бо Господь вибрав собі
Сиона, бажав його собі за оселю. Ось місце мого вічного спокою; ту оселюся, бажав бо я того”. (Псальма
132:13,14) “Як же прийде Син чоловічий у славі
своїй, і всі святі ангели з ним, тоді сяде він на престолі слави своєї”. (Маттея 25:31) Ісус Христос явився у храмі, щоб судити, се означає, що Він зведе рахунки зі всіма, що згодилися чинити волю Божу.
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(Малахії 3:1–3) Суд “мусів розпочатися з дому Божого”, тобто з тих, хто є в лінії до царства. (1 Петра
4:17) Такий суд спричинив зібрання і викинення “лукавого слуги”, тобто клясу одиниць, що згодилася
чинити волю Божу, але котра була порушена до діяльности з причини її власного самолюбства і котра
не дотримала вірно своєї угоди з Богом. Той суд також показав “вірного і розумного слугу”, тобто тих,
котрі згодилися чинити волю Божу, і котрі сумлінно
старалися дотриматися своєї угоди. “Який єсть вірний слуга й розумний, що поставив пан його над челяддю своєю, щоб роздавав їй харч у пору? Щасливий той слуга, котрого, прийшовши пан його, застане, що робить так. Істино глаголю вам: Що поставить його над усім добром своїм”. – Маттея 24:45–
47, П.В.
“Вірного і розумного слугу” клясу Господь Ісус
привів до храму Божого, тобто, в Божу організацію,
помазав і назначив їх бути свідками Єгови і потім вислав їх давати свідоцтво по цілій землі перед усіма
народами. Це свідоцтво мусить бути дане від приходу Господа до храму і днем битви Всемогучого
Бога, або Армагедону. Коли та робота свідоцтва буде
скінчена, згідно волі Божої, тоді гнів Божий буде виражений проти всіх народів і людей, котрі відвер- нулися від Єгови і стали проти Нього і Його царя. Перед днем вираження Божого гніву у великому горю,
люди всіх народностей мусять бути повідомлені для
того, щоб ті, що є доброї волі до Бога могли знайти
Господа і Його царство, поставивши себе цілковито
по стороні Бога і служачи Йому. – Софонії 2:2–4
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СВІДКИ
На кому лежить обов’язок повідомити людей відносно Єгови і Його царства? На громаді людей, котрих Бог вибрав зі світу, яко людей для свого ім’я. (Дії
ап. 15:14) Це та громада людей, котра є покликана з
темряви цього світу, який є організацією Сатани, у
світло Божого царства і котра мусить прос- лавляти
Всевишнього. Це є кляса “вірного і розумного
слуги”, вибрана Богом і зроблена як народ або громада людей, котра є цілковито посвячена Всевишньому. До них відносяться слова з Писання, а саме:
“Ви ж – рід вибраний, царське священство, нарід
святий, люде прибрані, щоб звіщали чесноти Покликавшого вас із темряви у дивне своє світло”. – 1 Петра 2:9
Чи мусить ся кляса слуги, котра складається з Божих людей бути змушеною до участі у службі? Ні,
примус не подобається Єгові. Ті, що згодилися служити Йому мусять робити це в дусі готовності і бути
порушені несамолюбством. Особливо це стосується
дня вираження Єгової сили проти ворожої організації, як є написано: “В день потуги твоєї буде
нарід твій готовий у святій оздобі; з лона зарева
раннього спаде тобі роса молодості твоєї”. (Псальма
110:3, П.В.) Слова “з лона зарева раннього” означають тут початок царства, тобто, народження царства, коли Ісус Христос є післаний царювати і всі ті,
котрі цілковито посвятили себе чинити волю Божу, і
котрі є вірні, добровільно віддали себе на службу
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царю. Їх служба не полягає в тому, щоб завдати комусь шкоди, але щоб проголосити правду Єгового
заміру. Ім’я Бога Єгови мусить стати знаним перед
тим, нім Він ужиє своєї сили у знищенні Сатани і
його організації. Господь Ісус Христос є у храмі, щоб
судити, і перед Ним зібралися народи і Він звертає
увагу народам на вість Божої правди. Люди були засліплені через облудні діяння Сатани і його агентів і
тепер Єгова уживає своїх вірних свідків, котрих Він
вибрав зі світу ради свого ім’я, щоб повідомити людей про правду, щоб їх очі виро- зуміння відкрилися.
Єгова предсказав цей день тоді, коли Він звелів
написати ці слова: “Виведи сліпих, що мають ніби
зрячі очі, і глухих, що ніби мають уші. Нехай зберуться всі народи разом, зійдуться всі племена докупи.
Хто ж із між них проповів се наперед? Нехай поставлять свідків від себе й докажуть, щоб, вислухавши,
можно сказати: Се правда! А мої сьвідки, – говорить
Єгова – ви й слуга мій, що я його вибрав, щоб ви
знали й вірили мені та й зро- зуміли, що се – я: передо
мною не було Бога, та й опісля не буде. Я, я – Єгова,
та й нема спасителя крім мене. Я прорік та й спас,
так як заповів; а ін- шого не було в вас, проте ви
свідки у мене, що я – Бог, говорить Єгова. Із віку й
віку я – той самий, і ніхто не врятує од руки моєї; я
вчиню, а хто те переіначить? – Ісаія 43:8–13, А.П.В.
Яка є ціль давання свідоцтва між людьми і народами землі? Ми можемо бути певні, що це не робиться на користь Єгові, тому що ні одно сотворіння
не може принести користі Йому. Також це не ро-
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биться з ціллю навернути світ, тому що Бог не старається навернути світ. Ціллю є, як Писання заявляє,
повідомити людей, що Єгова є Бог, єдиний Всевишній і від котрого походять всі благословення, і що тепер Він дає можливість всім людям доброї волі розумно стати по стороні Єгови і отримати Його благословення. Всі, котрі стають по стороні Бога Єгови і
Його царства мусять робити це добровільно, а не з
примусу. Без певних знань про Єгову і Його замір
було б неможливо для людей стати по стороні Всевишнього і скористати з Його царства. Ті, котрі чують
вістку і приймають її є тими, що отримають благословення. Це є ті, котрих Ісус назвав клясою “овець”,
вівці є вжиті тут як символ, щоб представити невинних і послушних одиниць.
Це лише ті, котрі знають Бога Єгову і коряться
Йому і котрі отримають життя вічне, як про це є написано: “Се ж життє вічнє в тому, щоб знали Тебе,
єдиного справдешного Бога, та кого післав єси, Ісуса
Христа. (Йоана 17:3) Задля тої причини Єгова тепер
дає пізнати дорогу до життя людям, котрі того бажають. До своїх свідків, вірної слуги кляси, Єгова тепер каже: “Я поставив тебе сторожем дому …й ти будеш дослуховатись слів із уст моїх і врозумляти їх
(людей) від мене”. (Езекиїла 3:17) Господь говорить
до своїх свідків дати осторогу, щоб ті, котрим є дана
така осторога, могли зробити свій вибір, і на всіх таких, котрі чули осторогу, спочиває відповідальність.
Тоді, говорить Господь, що ті, що не схочуть слухати
свідоцтва остороги будуть відповідальні за свою власну смерть. Але єсли свідки Єгови відмовляться
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дати свідоцтво остороги і чоловік помре через те, то
Господь говорить відносно того, що вмер, що: “…я ж
буду доправлятись крові його з рук твоїх”, тобто, відповідальність спочиватиме на невірних свідках.
(Езекиїла 3:17–21) Бог поклав на своїх свідках обовязок нести свідоцтво, як Він повелів. Хіба це не те
ж саме, що й змусити слугу служити Йому через давання свідоцтва? Ні. Невірний слуга, який не підкоряється розпорядженням буде покараний тому, що
він зробив урочисту угоду чинити волю Бога Єгови,
а потім відмовився виконати ту угоду, всі такі є показані як поламателі угоди і є негідні життя; і в Божому законі є записано, що такі поламателі є гідні
смерти. (Римлян 1:31,32) Таке покарання є з причини непослуху свідка до Господніх приказів. Він не
був змушений вступати в таку угоду, але зробив її добровільно і тому мав би вірно виконувати її. Те саме
правило було оголошено в Діях апостолів 3:23 про те,
що кождий, хто не підкориться Господу Ісусу Христу, великому пророку Єгови, мусить бути знищений
з поміж народу. Ті, що добровільно і охоче слідують
за Христом знаходяться в лінії до царства Божого і
мусять цілковито підкорятися законам царства,
якщо вони хотять отримати його благословення.
“Рече ж до него Ісус: Ніхто, положивши руку свою на
рало й позираючи назад, не спосібен до царства Божого”. (Луки 9:62) Ця ілюстрація показує, що ніхто
не є примушений слідувати за Ісусом Христом, але
коли вже хто почав це робити, то мусить продовжувати виконувати свою угоду вірно.
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ОРГАНІЗАЦІЯ
Єгова збудував свою столичну організацію, котра
чинитиме Його волю. Та організація є назначена під
ім’ям “Сион”, будування котрої розпочалося у другому приході Господа Ісуса, як про це було зазначено
вище. Ця організація тепер збудована і Ісус Христос
є її головою і є символічно показаний як На- ріжний
Камінь. Його вірні апостоли є тепер воскрешені і є з
Господом на небі, і становлять дванадцять основних
стовпів тієї організації. Тепер Він, прийшовши до
храму, зібрав своїх вірних до себе, тобто тих на землі,
котрі є цілковито посвячені Єгові, котрі були помазані і котрим дано місце в храмі, вони є членами Божої організації і Його земними представителями.
Ціла організація знаходиться в єдності, як одно ціле,
тобто, в цілковитій гармонії, ділаючи завжди під керівництвом голови, Ісуса Христа. Відносно Ісуса
Христа, голови, є написано як Він каже: “Чинити
волю твою, мій Боже, моя радість; і закон твій в глубині серця мого”. (Псальма 40:8) Його вір- ні послідувателі мусять бути тієї ж самої думки. Всі ті, що в
храмі, мусять з радістю чинити волю Божу і йти тим
самим напрямом, котрим йшов Ісус. (1 Пет- ра 2:21)
Тепер прийшов час на сповнення слів, котрі Ісус
промовив відносно тих, котрі були взяті зі світу як
свідки для Єгови, а іменно: “Щоб усі одно були; яко
ж Ти, Отче, в мені і я в Тобі, щоб і вони в нас одно
були, щоб світ увірував, що Ти мене післав єси. (Йоана 17:21) Вони всі як одно ціле і мають одну ціль,
прославляти ім’я Всевишнього.
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З тією ціллю, щоб люди були освідомлені і мали нагоду повірити в Господа і Його царство, свідки Єгови
в послушенстві до Його приказів несуть свідоцтво
для людей. По сій причині Товариство Вартової Башти і Біблії, народна асоціація проповідників та міжнародна асоціація Біблійних студентів були і є зареєстровані на вимогу закону краю для того, щоб продовжувати роботу свідоцтва, у котрій ся злучена громада свідків Єгови є задіяна. Свідки Єгови проповідують цю добру новину царства через публічні та
приватні промови, через уживання радіо, транскрипційних машин, машин з гучномовцями, фонографи,
через друкування журналів, книжок і брошур, а також несучи вістку від дому до дому, щоб повідомити
людей про правду так, щоб вони могли почути і мати
нагоду повірити і стати по правій стороні. Ці свідки
не намагаються побільшити число жодної, так званої “церкви” або організації, але вони просто в послушенстві до Божих приказів несуть сю правду до відома людей для їх власного добра.
ДОБРА ВОЛЯ
Під час народження Ісуса Христа “сина хлоп’ятка”, були післані післанці з неба, щоб оголосити в
присутності свідків слідуючі слова: “Слава на вишинах Богу, а на землі мир, між людьми добра воля”.
(Луки 2:14, Ротердам) Це не означає мир між народами землі, ні також між окремими особами у світі в
цілому. Бо народи не є доброї волі до Бога і також є
дуже мало людей, котрі є доброї волі до Нього, це по
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відомлення з неба означає мир, котрий Бог дає тим,
хто посвятився Йому, як написано: “Оправдавшися
ж вірою, маємо мир з Богом через Господа нашого
Ісуса Христа”. (Римлян 5:1) Цей текст відноситься до
духової кляси, котра “біжить” за місцем у царстві.
Всі люди через первородний гріх знаходяться у ворогуванні з Богом і тільки через віру в пролиту кров
Ісуса Христа і через всеціле посвячення чинити волю
Божу можна отримати мир Божий. (Филип’ян 4:7)
Коли одиниця через віру і посвячення посвячує себе
Богу і Його організації, тоді неприязнь Бога до тієї
одиниці є забрана і тоді вона знаходиться в мирі з Богом. Такими людь- ми є люди доброї волі, але вони
не знаходяться в лінії до членства в царському домі.
Тому те оголошення зроблене небесним воїнством
під час народ- ження Ісуса означає мир від Бога на
землі між всіма тими, що є доброї волі до Єгови.
Пророча драма, котра предсказувала сю клясу людей доброї волі є записана в 2 Царів 10:15–23. Егуй
був посвячений Богу Єгові. Він був образом на Господа Ісуса Христа, екзекутора Єгови. Під час виконання своєї урядової служби він зустрівся з Йо- надабом і Егуй сказав до Йонадаба: “Чи є ти правого серця?” Йонадаб відповів: “Так”. Це означає, що Егуй
був по стороні Бога Єгови і таке саме було бажання
серця Йонадаба. Тоді Егуй запросив Йонадаба їхати
з ним в своїй колесниці, щоб він міг приглядатися
ревності Егуя до Єгови, тобто, його несамолюбній посвяті Єгові. Коротко кажучи, цей чоловік Йонадаб
представляв клясу людей, які мають стичність з
Ісусом Христом, більшим Егуйом, котрий є представ

13

лений на землі через помазаних свідків Єгови. Від
них вони чують вість царства, вірять в ню і бажають
бути послушними Господу і царю, так як їх серця є
праві до Нього і вони шукають Господа. Тому Господь Ісус Христос, більший Егуй, запрошує людей
доброї волі приєднатися до свідків Єгови і бути їхніми співтоваришами в службі. Ті, котрі чинять так,
показують добру волю до Бога і Ісуса Христа і тоді
вони отримують і мають мир з Богом. Вони стають
співтоваришами помазаної кляси, тобто, співтоваришами кляси “дівиць” і є описані в Писанні”: “…а за
нею приведуть до тебе дівиць, другинь її”. – Псальма
45:14
Протягом минулого року Єгова, через Ісуса Христа
у храмі, дав до відома своїм посвяченим, що “велика
громада” не являється клясою духових одиниць, котрі матимуть вічний дім в небі; але що “велика громада” і Йонадаби являються однією і тією ж клясою.
Опис “великої громади” і їх стан є показаний в слідуючих словах: “Після сього поглянув я, і ось, пребагато людей, котрих ніхто не міг перелічити, з кожного народу, і роду, і людей, і язиків, стоїть перед престолом і перед Агнцем, зодягнені в одежі білі, а пальмові вітки в руках їх. І покликували великим голосом, говорячи: Спасеннє Богу нашому, сидячому на
престолі, і Агнцеві”. (Одкриття 7:9,10) Місце великої
громади є на землі, вони стоять перед престолом
Ісуса Христа, вони є признані і це є показано через
той факт, що вони є одягнені в білі одежі, що являється символом признання, і вони вітають царя, котрий є Відкупителем чоловіка, і котрі знають, що
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спасення походить від Бога і Його царя. Велика громада се та сама кляса, котру Ісус описує як Його
“інші вівці”. “І інші вівці маю, що не сієї кошари; і
тих я мушу привести, й голос мій почують, і буде
одно стадо, й один пастир”. (Йоана 10:16) Коли Ісус
Христос з’явився в храмі в 1918 році для судження,
той суд зачався від тих, котрі були в лінії до царства;
а після того Він зачав приводити інших овець: “І зберуться перед него всі народи; й відлучить він їх одних од других, як пастух одлучує овець од козлів; і
поставить овець по правицї в себе, а козлів по лівиці.
Тоді скаже цар тим, що по правиці в него: Прийдіть,
благословенні Отця мого, осягніть царство, приготовлене вам од основання світу”. (Маттея 25:32–34) Робота відділення овець від козлів тепер є в процесі, і
ця робота протягом 1935 року сильно просунулася
вперед на славу Бога Єгови.
Свідки Єгови є призначені виконати певну роботу
в той час, коли Господь відділяє овець від козлів. Та
призначена робота свідків Єгови є видавати вістку
відносно Бога Єгови і Його царства, а також повідомити про те, що Єгова є Бог, і сю роботу вони виконують з великою радістю. Господь предсказав цю роботу через свого пророка, а іменно: “Які ж гарні на
горах ноги благовістника, що мир возвіщає, що вістить радість, проповідує спасеннє, що говорить
Сионові: Зацарював Бог твій! Загомонить голос сторожів твоїх – піднімуть голос, і всі разом радісно воскликнуть; бо своїми побачать очима, що Господь у
Сион вертає”. – Ісаія 52:7,8
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Тепер почався час, в котрому “всі кінці землі побачать спасення нашого Бога”. (Ісаія 52:10) Свідки
Єгови мусять нести вість царства між усі народи перед остаточним знищенням, котре прийде у вираженні гніву Єгови і це вони мусять робити тому, що
Бог вибрав їх зі світа для сієї цілі. Тепер їх спасення
повністю залежить від їх вірності у виконанні
Божих приказів, покладених на них. По тій причині
Товариство Вартової Башти і Біблії та інші з’єднані
з Його організацією йдуть з цією роботою вперед.
Свідки Єгови, помазані і післані Господом, становлять видиму часть Божої організації на землі, а Йонадаби, або велика громада приєднуються до Божої
організації, беручи участь в роботі разом з помазанниками.
Громада Йонадаба мусить бути послушна Господу.
До тих, котрі знаходяться в Його організації, Господь
тепер каже: “А Дух і невіста глаголють: Прийди! І
хто чує, нехай каже: Прийди! Хто жадний, нехай
прийде, а хто хоче, нехай приймає воду життя дармо”. (Одкриття 22:17) Невіста, згадана тут, складається з тих, котрі становлять царський дім Господа,
і вони є тими, котрі проголошують ту вість Йонадабам, а Йонадаби є тими, котрі чують ту вість; і коли
вони чують її, їм є також даний приказ виражений в
слідуючих словах: “І хто чує, нехай каже прийди”.
Таким чином Йонадаби приєднуються до свідків
Єгови і повідомляють людей про те, що вода пиття,
котра тече з престолу Божого, є безкоштовна для всіх
тих, котрі пристосують себе до правил царства Гос-
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поднього. Для Йонадабів, або великої громади обітниця Господа є, що коли вони залишатимуться вірними, то вони можуть бути схоронені під час Армагедону і пережити час великого горя, жити вічно на
землі і ніколи не вмирати. По цій причині тепер можна дійсно сказати, що “мільйони тепер жиючих ніколи не помруть”. Вони житимуть на землі і Бог зробить землю придатним і прекрасним місцем для
життя.
ПРОТИВНА ОРГАНІЗАЦІЯ
Через многі століття Сатана, Диявол був невидимим богом, або правителем цього світу. “Ввесь світ у
лихому лежить”. (1 Йоана 5:19) Сатанська організація є надзвичайно зла і завжди ділає в противенст- ві
до Єгови. Це був Сатана, котрий підніс питання про
висшість між ним і Єговою, і тепер це питання має
бути остаточно рішене. Сатана заявив про те, що він
може відвернути від Бога всіх людей, і тепер ця остаточна проба покаже, що Сатана брехун, а Бог правдивий. Успіх Єгової організації під Христом означатиме повне знищення сатанської організації. Існує
смертельна боротьба між двома організаціями. Всі
тверезо думаючі люди відразу помітять, що Сатана і
його організація противиться і буде противитися
всьому, що є зроблено через організацію Єгови під
Христом. Памятаючи ці незмінні правди можна дуже
легко побачити, чому свідки Єгови є переслідувані.
Організація Сатани, Диявола є сформована наступним чином: Диявол є головою її і з’єднана з ним тьма
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злих ангелів, і всі вони є невидимі для людського
ока. Всі людські організації на землі, а також правлячі правительства діють в противенстві волі Бога
Єгови, тому що вони знаходяться під впливом і контролем Сатани і виконують його накази без різниці,
чи люди знають про цей факт чи ні. Три правлячі
елементи видимої, або земної части сатанської організації є ці: Релігія, на чолі з римо католицькою
гієрархією, до котрої прилучилися так звані “протестанські” проповідники, жидівські рабіни і різні провідники їх стада, а потім всі ті, котрі їх підтримують
і слідують за ними. Еле- мент, котрий контролює комерцію, підтримує релігійний елемент, голова того
комерційного елементу використовує релігію як
прикриття для ведення свого самолюбного бізнесу;
третім елементом яв- ляється політика, тобто, політичні посадові особи, котрі підіграють комерційним
великанам і являються союзниками релігіоністів. Ці
три елементи видимої сатанської організації використовують і контролюють громадську пресу, так, щоб
їх пропаганда розповсюджувалася згідно їх власних
ідей. По тій причині газети публікують тільки одну
сторону справи, або будь якої суперечки, і відмовляються публікувати іншу сторону, а головно ту сторону, котра відкриває правду слова Божого. Отже се
значить, що громадська преса являється прекрасним знарядом, щоб тримати людей сліпими до правди. Кожда часть тієї організації воює проти Бога і
Його людей.
Римо католицька гієрархія діє зокрема через таємний орден єзуїтів, котрий захопив контроль над
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багатьма народами, в тому числі в Італії, Австрії, Німеччині та інших краях, і протягом багатьох років
розпучливо намагаються отримати повний контроль над Сполученими штатами Америки. Римо католицька гієрархія насправді є політична організація, вона вживає релігійні обряди і ходить під релігійним ім’ям для того, щоб засліпити людей що–до їх
дійсних планів. Ця організація є крайньо самолюбна,
жорстока і дуже лукава. Вдаючи, що вона представляє Бога і Його царство на землі, римо католицька
гієрархія в дійсности представляє Диявола і тому являється найбільш гіпокритичною організацією на
землі. Вона слідує по стопах її отця Диявола, обманюючи і засліплюючи людей до правди. Найкращий
доказ того, що римо католицька гіє- рархія являється головним знарядом Диявола на землі є той
факт, що вона постійно бере участь у переслідуванні
свідків Єгови, тому, що вони несуть людям вість
правди Божого царства. Впливові люди комерційної
і політичної части земних організацій стали провідними особами релігійного стада. (Єремії 25:34,35)
Римо католицька гієрархія підступом і обманом змусила політичний і комерційний елементи шкодити
свідкам Єгови і для цього вона підштовхнула політичний елемент зробити відповідні закони, щоб таким чином виконати свої самолюбні плани у переслідуванні свідків Єгови і в опозиції до царства Божого.
Протягом 1935 року римо католицька гієрархія
спонукала законодавчі органи деяких штатів, включаючи Масачусетс, прийняти закон, що вимагає від
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шкільних вчителів та учнів віддавати честь прапору
Сполучених Штатів Америки регулярно. Всі розсудливі люди бачуть, що немає ніякої потреби в такій
процедурі. Чесні люди не мусять бути зобов’язані заприсягатися у вірності законам краю. Вони охоче коряться законам. Єдина ціль теперішного витання
прапора полягає в тому, щоб стягнути недобру славу
на тих, котрі є вірні Богу Єгові і Його царству, переслідуючи їх задля їх вірности. Римо католицька
гієрархія знає, що свідки Єгови є законо–послушні
люди, і що вони не можуть знайти жодної підстави
проти них, окрім їх посвяти до Єгови. Диявол є отцем
такого плану, а римо католицька гієрархія є головним знарядом, через котрий він приводить в дію свій
план. Таким чином римо католицька гієрархія надіється прищепити страх в людських умах і змусити
людей залишатися спокійними в той час, коли гієрархія захоплює контроль над правительством Сполучених Штатів, щоб володіти ними рукою злого диктатора, точно такого, котрий тепер править німецьким народом. Се становить часть диявольського
плану, щоб змусити всіх людей проклинати Бога і
відвернутися від Нього.
Ті, що посвятилися Богу Єгові звичайно не заперечують жадному чоловікові, котрий бажає віддавати
честь будь якому прапору. Свідки Єгови вважають,
що це є виключно особистою справою кожного. Витання, або віддання чести прапору означає слідуюче:
“Я покладаюся на те, що сей прапор щось значить
для мого спасення”. Ті, що знають Бога і служать
Йому в дусі і правді, такі чекають спасення від Бога
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Єгови, а не від будь–якої особи, або людської організації. Звідси випливає, що віддання честі буд–якому
прапору тими, котрі знаходяться в завіті з Богом
Єговою чинити Його волю, являє собою порушення
завіту з Богом, і що такі поламателі завіту є винні і
заслуговують смерти. – Римлян 1:31,32
Нещодавно один восьмирічний школяр, син одного
із свідків Єгови, був вжитий як засіб для переслідування свідків Єгови, і щоб таким чином покласти
страх в умах інших людей. Той молодий хлопчик був
направлений, щоб віддати честь прапору. Та він відмовився це зробити, заявляючи, що він служить
Богу Єгові і Ісусу Христу і через те не може віддавати
честі жадному прапору. Громадська преса, котра являється знарядом Диявола і пропагуючою рукою
його видимої організації, надрукувала по цілім краю
той факт, що молодий хлопчик відмовився віддати
честь прапору; що він є сином одного із свідків
Єгови; і що тепер департамент юстиції США розслідує позицію свідків Єгови. Ця заява була оп- рилюднена по радіо і через пресу під впливом римо католицької гієрархії. Таким чином Ассошіейтед пресс і
інші засоби пропаганди гієрархії опублікували по цілому краю достатню кількість інформації, щоб поставити свідків Єгови у центрі уваги і в небажаній позиції. Ассошіейтед пресс доручив президенту Вартової Башти, Біблії і Брошур виступити із поясненням
про поводження і позицію свідків Єгови щодо цього
випадку. Такий виклад був представлений, пояснюючи позицію послідовників Ісуса Христа, та преса
відмовилася публікувати це тому, що це відкривало
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правду, а також той факт, що саме римо католицька
гієрархія стоїть з заді плану витання прапора, і що
мета цього плану обманути людей і заховати від них
жорстокий замір по захопленню правитетельства
Сполучених Штатів. Для того, щоб правдиво показати позицію свідків Єгови, президент Вартової Башти, Біблії і Брошур, 6 жовтня, 1935 року, передав їх
позицію по всій мережі чотирнадцятьох радіостанцій, котрим то радіостан- ціям було заплачено по комерційному курсу для того, щоб донести цю правду
до людей. Таким чином свідки Єгови, жертвуючи
свої власні гроші, намагалися допомогти людям почути правду, і громадська преса по цілому краю не
тільки намагалася посіяти у всіх людей упередження
проти свідків Єгови, але вони також відмовились
опублікувати звіт, котрий висвітлював позицію свідків Єгови. Це показує їх несправедливість і те, що
вони не бажають, щоб люди знали правду, і що ціла
сатанська організація, як се було описано вище, слідує своїм власним шляхом, вдаючись до брехні, ошуства і спотворення, щоб тримати людей в незнанні.
Той запис підтримує позицію, котру займають
свідки Єгови, як се зазначено в Писанні, часть тої радіотрансляції пояснюється в цьому звіті, а іменно:
Витання прапора
Промова Судді Рутерфорда. Одночасно транслювалася
декількома радіостанціями в неділю,
6 жовтня, 1935 року.
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О

станнім часом великий розголос отримала
справа Карлтона Б. Никольса молодшого, школяра молодшого віку, який відмовився витати американський прапор і співати пісню “Америка”. Він є
сином свідків Єгови. Ассошіейтед Прес попросила
мене висловити свою думка з цього питання. Я
викладаю своє бачення з точки зору вірного послідовника Ісуса Христа. Для багатьох людей витання прапора це проста формальність, що має невелике значення, або зовсім нічого не значить. Для тих,
хто щиро розглядає його з Біблійної точки зору, це
означає дуже багато.
Прапор представляє видимі правлючі власти.
Намагатися при помочи закону змусити громадянина або дитину громадянина витати який–небудь
предмет або річ або співати так звані “патріотичні
пісні” – це зовсім несправедливо і неправильно. Закони вводяться для того, щоб запобігти здійсненню
неп- рикритих дій, що завдає шкоди іншим людям, і
створені не для того, щоб заставляти людей йти
проти своєї совісті, особливо якщо їх совість пере- буває в гармонії із словом Бога Єгови.
Відмова витати прапор і мовчання, до якого вдався
хлопець, не могло нікому принести шкоди. Якщо людина щиро вірить, що приказ Бога не дозволяє витати прапор, значить примушувати людину витати
прапор суперечить слову Божому і суперечить його
совісті, тому приносить людині велику шкоду. Держава не має права при помочи закону, або яким би
то не було іншим способом спричиняти шкоду людям.
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Протягом многих століть Сатана, Диявол був невидимим правителем народів на землі. Бог допустив,
або дозволив йому діяти, аби випробувати рід людський і визначити, хто з людей добровільно служитиме
Богові, а хто служитиме Дияволові. Тому Бог дає цю
заповідь тим, хто отримає Його милосердя (2 Мойсея
20:3,5): “Нехай не буде в тебе богів інших перед моїм
лицем. Щоб не припадав ниць перед ними і не служив їм”.
А в третій голові Даниїла Божественний запис свідчить, що порушуючи закон Божий правитель Вавилону видав закон, що примушував всіх людей під час
виконання гімну падати вниз і кланятися бовванові,
а ті, які відмовляться, будуть піддані смерті і спалені
в палаючій вогнем печі. Три юдеї, що були в угоді з
Богом і зобов’язавшись служити Богу Єгові, відмовилися підкоритися тому приказу і сказали цареві:
“Шкода нам відповідати на се. Бог наш, котрому ми
служимо, може нас із палаючої печі й з руки твоєї,
царю, визволити”. Вони були поставлені на пробу.
Три юдеї були кинуті в піч; за їх вірність Бог вибавив
їх, показавши таким чином, що закон Вавилону про
витання боввана не угодний Йому.
Сьогодні спроба змусити школярів і всіх, хто вірить в Бога Єгову і служить Йому, витати будь який
прапор або співати пісні, точно збігається з вимогами тільки що згаданого закону Вавилону. Витання
прапора фактично означає, що людина приписує
спасення тому, кого цей прапор представляє, в той
час як спасення походить від Бога Єгови. Правительство Гітлєра, яке є огидне для всіх чесних людей,

24

вимагає, аби всі німці викрикували вітання “Хайль,
Гітлєр”, а тих, хто відмовляється це робити, жорстоко карають. Сьогодні більше ніж тисяча двісті
свідків Єгови мучаться в німецьких в'язницях за
нанесення “великої образи”, відмов- ляючись кричати “Хайль Гітлєр”. Вони вірять в Бога Єгову і
Ісуса Христа, а не в чоловіка.
Свідки Єгови – це чоловіки і жінки, які зобов’язалися виконувати прикази Бога Єгови і Ісуса Христа. Вони до кінця виконують прикази Ісуса, який
сказав: “Оддайте ж оце кесареве кесареві, а Боже Богові”. (Луки 20:25) Ці слова Ісуса значать: що Бог
Єгова є Найвищий, і Його закон вищий за закони чоловіка. Під словом “кесар” мається на увазі закон
держави або чоловіка. Всі закони держави або правительства, що не противляться закону Бога, повинні сумлінно виконуватися всіма, хто посвятив
себе Богові Єгові. Якщо закон чоловіка суперечить
закону Єгови, Християнин не може виконувати закон чоловіка. Апостоли Ісуса Христа саме так розуміли слова Ісуса. Відповідаючи на звинувачення в
порушенні закону держави або провінції вони сказали високому суду: “Чи праведно перед Богом (для
нас) слухати вас більш ніж Бога? ... Більше треба коритись Богу, ніж людям?” (Дії ап. 4:19; 5:29) Свідки
Єгови займають ту ж позицію. Вони сумлінно підкоряються кожному закону краю, що не перечить закону Бога. Але якщо закон чоловіка прямо суперечить закону Божому, вони не можуть і не будуть дотримуватись його.
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Написано, в посланні до Римлян 13:1: “Усяка душа
властям висшим нехай кориться”. Багато людей помилково вважають, що “вищі власти” – це види- мі
правителі народів землі. Цей текст Писання адресований послідовникам Ісуса Христа, і нікому іншому,
і “вищі власти” – це Бог Єгова і Ісус Хрис- тос, і всі
вірні послідовники Ісуса Христа повинні покорятися
швидше Богові, ніж чоловікові.
Прапор Сполучених Штатів - це не прапор Бога
Єгови і Ісуса Христа. Це емблема власти, яка править державою; і ніхто не може сказати, що Бог і Ісус
Христос керують правительством, в якому процвітає злочинність. Люди організували прави- тельства, а Сатана, Диявол перехитрив людей і пра- вить
ними, тому що вони відмовляються покорятися Богові, і тому народи світу знаходяться під конт- ролем
Сатани, Диявола, як сказано в 1 Йоана 5:19. “Знаємо,
що ми від Бога, і ввесь світ у лихому лежить”. (Веймут) На доказ цього зауважте слова Ісуса. Те, що Диявол є невидимий правитель світу показано в Біблії:
Сатана привів Ісуса на високу гору, і як бог цього
світу, показав Йому всі царства світу і предложив їх
Ісусові, за умови, що Ісус поклониться Дияволові.
Ісус відмовився і сказав (Маттея 4:10): “Господу
Богу твоєму кланятимешся, і Йому одному служитимеш”.
Як подальший доказ, Ісус в Йоана 12:31 сказав, що
Сатана є князь або невидимий правитель цього
світу. У Йоана 18:36 Він сказав: “Царство моє не од
світа сього”. Ісус приказав своїм послідовникам молитися Богу слідуючими словами: (Маттея 6:9–12)

26

“Нехай прийде царство твоє. Нехай буде воля твоя,
як на небі, так і на землі”. В 2 до Коринтян, в четвертій голові написано, що Сатана є богом цього
світу і обдурює людей, закриваючи від них правду.
Свідки Єгови – це правдиві послідовники Ісуса
Христа і мусять коритися Його приказам. До них
Господь каже в (Йоана 15:19): “Як же ви не з світа, а
я вибрав вас із світа, тим ненавидить вас світ”. В Йоана 8:23: “Я не од світу сього”. В Йоана 14:21: “Хто
має заповіді мої і хоронить їх, той любить мене”.
Відносно Його послідовників в Писанні сказано до
Филипян 3:20: “Наше бо життє єсть на небесах”. (Переклад Ротердама). У 1 посланні Йоана 5:21:
“Діточки, хороніть себе від ідолів”. У 1 до Коринтян
10:14: “Тим, любі мої, втікайте від ідольського служення”. Ці прикази основані на заповідях, записаних
в 2 книзі Мойсея 20:4,5.
СУДЬБА
Свідки Єгови дали урочисту обітницю служити
Богу Єгові і Ісусові Христу, і для них нарушити угоду
– означає загибель, як написано, в посланні до Римлян 1:31,32: “що ламателі умови, … достойні
смерти”. В Діяннях ап. 3:23 є сказано, що всі, хто не
кориться Христу, будуть знищені. Коли Ісус був вже
майже відданий смерті, римський правитель вказав
на Ісуса і сказав жидам: “се, цар ваш!” Первосвященики відповідали: “Немає у нас царя, окрім кесаря”.
(Йоана 19:14,15). Вони ввійшли в угоду, зобов’язавшись служити Богові. Відмова від дотримання угоди
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привела їх до загибелі. Питання перед кожним свідком Єгови стоїть так: “Чи слід мені виконувати всі
прикази чоловіка і загинути, або ж сповняти прикази Бога Єгови і жити?”
Свідки Єгови – це не є секта або культ. Вони є правдивими послідовниками Ісуса Христа. І вони єдино
лише вірять в Біблію. Бог дав їм знамено або прапор,
що представляє вість правди, як сказано в Псальмі
20:5. Єгова приказує своїм свідкам: “Виставте знамено народам!” (Ісаії 62:10), що означає, що Його
свідки мусять підняти для народів прапор правди
Божої і вказувати на нього, як на єдине спасення для
людей. У всіх народов прапори різні; але жоден з них
не є прапором Бога. Англійські колоністи покинули
європейські країни, в яких процвітало пригноблення, і оселилися в Новій Анг- лії, тому що вони
мали щире бажання безперешкодно поклонятися Богові так, як їм велить їх совість. Зараз виявляється,
що в штаті Массачусетс, в самій колисці американської свободи, робиться спроба нав’язати закони, що
позбавляють громадян свободи поклоніння Богові
відповідно до того, як Бог приказав людям поклонятися. Правительство або держава діє абсолютно непослідовно і несправедливо, примушуючи громадян
витати прапор. Те, що людина добросовісно служить
Богові, як їй приказав Господь, нікому з людей не
приносить шкоди. Свідки Єгови цілком присвятили
себе Богу і Ісусу Христу, і вони завжди дотримуватимуться законів Божих; вони також дотримуватимуться законів держави або країни, якщо ці закони
не суперечать закону Божому. Жадне правительство
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не має права примушувати людину порушувати закон Бога, якому вона цілковито і беззастережно
довіряє.
Верховний суд Сполучених Штатів порушив
справу: Церква проти Сполучених Штатів, стаття
143 США 457, постановив, що американське правительство є християнською державою. Якщо народ
керується цією постановою Верховного суду, значить держава повинна визнати, що закон Бога є вищий над законом людей, і якщо ці закони суперечать
один одному, Християнин мусить коритися закону
Божому.
На суднах, що курсують по морях, проводиться
римо католицьке служіння. Під час служіння папський прапор майоріє над прапором Сполучених
Штатів. У лютому 1929 року Сенат Сполучених
Штатів законодавчо закріпив це право папського
прапора, як про це свідчить запис в Акті Конгресу №
47, сторінка 2851. У цьому питанні сенатор з Массачусетсу виклав таку позицію, що папський прапор –
це прапор Бога. Я абсолютно не згідний з ним в
цьому відношенні; але, віддаючи йому належне за те,
що він вірить, що прапор католицької церкви це
прапор Бога, його слова властиві. Він сказав: “Я
назавжди відмовляюся відступати від століттями
встановленої американської традиції ставити емблему Бога над всіма іншими емблемами світу. Я не
опущу емблему Бога нижче за яких би то не було інших емблем”. Сенат 68 голосами проти 10 підтримав
сенатора в цьому питанні. Правительство Сполучених Штатів дало відвід раніше висловленій думці,
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що прапор Сполучених Штатів повинен почитатися
вище за Бога Єгову.
Найголовніше питання, що стоїть сьогодні перед
народами землі: Кому ви служитимете, Єгові або Са
тані, Дияволові? Криза тепер прийшла тому, що
правлінню Сатани ось-ось прийде кінець. Невдовзі
Ісус Христос знищить всю організацію Диявола, як
видиму, так і невидиму, включаючи всіх, хто став на
сторону Диявола. Кожна людина повинна зробити
свій вибір. Жадного примусу не може бути. Що стосується свідків Єгови, вони будуть служити і коритися Богу Єгові.
На превеликий жаль, тих, хто відвідує церкви, священики не учать правди слова Божого. За це священики несуть відповідальність удвічі. Сьогодні об'єднані церковні організації відзначають “день лояльности”. Чи мається на увазі під цим лише вірність
людині? Цілковита вірність Богу не робить шкоди
нікому. Примусове витання прапора символічно
каже: “Ми шукаємо спасення в прапорі”, що приносить велику шкоду людям і зневажає ім’я Бога
Єгови. – Галат 6:10
У передовій статті Івнінг Сан міста Балтімора
дійсні відчуття американців виражені такими словами: “Що стосується нас, ми захоплені мужністю Карлтона.
Будь-який законодавчий акт, який вимагає, аби школярі витали прапор є образою зірок і смуг, і повинен викликати обурення всіх патріотів. То хіба наш національный прапор є свастикою, і змусити поважати його можна лише силоміць? З
якого це часу прапор із зірками настільки втратив повагу людей, над якими він майорить, що необхідно вдаватися до законів, аби змусити людей вдавати, що вони поважають його?
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Яка ганьба вважати, що люди не витатимуть прапора, якщо
вони не будуть боятися віддавати знак поваги! Така думка
неодмінно закрадається в умах людей, тому що вони підняли
прапор по своїй добрій волі, вважаючи це привілеєм – не із-за
страху перед ним, але з любові до нього. Якщо нас- тав час,
коли їх примушують віддавати формальний знак пошани,
значить, прийшов час опустити його і підняти на його місце
червоно-чорний прапор диктатури, страху і сили”. (Балтімор
Івнінг Сан 28 вересня, 1935 року) Хлопець Ніколс навче-

ний батьками служити Єгові і коритися Йому. Він
зробив мудрий вибір, посвятивши себе Богу Єгові і
Його царству праведности. Кожна мудра людина
зробить те ж саме. Велика громада вигукувала гучним голосом, кажучи: “Спасеннє (витання) Богу нашому, сидячому на престолі, і Агнцеві (Христу)”. –
Одкриття 7:9,10
Справжні американські громадяни, що поважають принципи Білля про права і основний закон держави, віруючі в свободу думки і свободу слова, і перш
за все в право людини поклонятися Богові так, як
йому диктує його совість, похвалять молодика Карлтона Б. Ніколса молодшого за те, що він твердо став
на сторону Єгови. Безглуздо намагатися виховати
добрих громадян, примушуючи їх поступати лицемірно. Протягом більше 150 років чесні американці сповняли закон без примусу витати прапор.
Чому тепер виникла гостра необхідність примусового витання прапора? По цій причині я знову застерігаю американців, що ті ж самі сили, які привели
до влади фашизм і гітлеризм в Європі, прагнуть
захопити контроль над американськими інститу
тами влади; політика примусового витання прапора
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не що інше, як
складова частина програми,
покликаної посіяти страх в умах людей і зму- сити їх
підкорятися диктаторові. За всією цією програмою
стоїть потужна релігійно–політична організація. Ця
організація складається не з щирого католицького
населення, але з римо католицької гієрархії, що ділає
з Риму, в своєму рішучому прагненні встановити
контроль над всією землею. У неї є свої політичні
представники майже у всіх країнах. 8 березня, 1934
року, в спеціальній телеграфній офіційній доповіді з
Риму для Нью-Йорк Сан по- відомлялося, що
досягнута угода президента Рузвельта і Ватикану
про те, що, як тільки удасться привернути на свій бік
громадську думку, між Сполученими Штатами і
“папським
престолом”
будуть
встановлені
дипломатичні стосунки. Примусове витання
прапора є подібне до гітлеризму, і це є витончені
спроби Диявола нав’язати людям ідею Риму.
Лояльному американському народові давно пора
усвідомити цю велику небезпеку. Вірним і чесним
американцям, частина яких включає свідків Єгови,
не потрібні примусові методи або в’язниці, аби
заставляти їх робити те, що праведно.
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“За Єгову і Гедеона!”
– Суддів 7:18, А. П. В.
Ім’я Єгови мусить бути оправдане. Його вірні
свідки матимуть часть в цьому. Ті на землі є малі
числом і слабкі самі в собі. Їх сила є в Господі на котру вони беззастереж но вповають. Побіду Бог доставить через Ісуса Христа, Більшого Гедеона, і
відносно цього нема найменшого сумніву. Видима
дивізія ворожих сил, яку провадить римо–католицька гієрархія, щоденно все більш зростає
гордістю, агресивністю, зухваліс тю і зневагою. Їх
мучить ревність і активність свідків Єгови, котрі
проголошують правду людям, і явно чинячи поступ
в придушенні цих свідків, можна буде сподіватися,
що вскорі вороги скажуть одні до других: “Упокій і
безпечність”. Тоді що? Єгова відповідає, що Він виконає “своє ді ло, своє діло незвичайне; … своє діло,
своє діло дивовижне”, і таким чином виразить свій
гнів проти Його гіпокритичних ворогів. Господь
випрямляє ворожі сили і змушує їх дійти до тієї
точки і в своїм назначенім часі Він встане. Знаючи
це, кожний вірний слуга Божий тепер буде дуже від
важним. Робота свідоцтва мусить бути доконана нім
знищення звалиться на ворога. Через повне запевнення віри в Єгову і Ісуса Христа і тому що вони радуються чинити волю Божу, помазанники і їх співтовариші не будуть тепер послабляти рук але з радістю
Господньою наполегливо поступатимуть вперед і як
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вони марширують то воскликують: “За Єгову і Гедеона”, Могучого Оправдателя Його ім’я.

ДЕННІ ТЕКСТИ
І
КОМЕНТАРІ
СЛІДУЮЧІ КОМЕНТАРІ ДО ДЕННИХ
ТЕКСТІВ Є ВЗЯТІ
ІЗ
ВАРТОВОЇ БАШТИ (В. Б.)
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1 січня

(226)

Слухайте мене, острови, вважайте, далекі
народи:Господь покликав мене. – Ісаія 49:1
“Острови” описані тут, каже пророк, будуть покланятися Єгові й помагати Його службі у своїм часі.
(Софонії 2:11; Псальма 72:10) Вони будуть платити
данину Йому і прославляти й величати Єгову. Ті острови, що шукають Господа, користають із вістки
царства, і про них Божий пророк писав: “Нехай віддають Господу честь, і хвалу Його розголошують по
островах”. (Ісаія 42:12) Ті острови мають бажання
бачити справедливість, і, стрінувшися із свідками
Єгови і пізнавши їх як Божих слугів, вони радісно
служать їм і з тих буде складатися кляса “овець”, котрих Господь ставить по правиці і признає їх. Пророцтво каже: “Вважайте, далекі народи” (П.В.) показуючи, що вість царства муситься нести далеким народам, щоби се свідоцтво було чути по цілім світі.
В. Б. № 2, 1936 рік
2 січня
(158)
Господь на Якова знов гляне ласкаво, знов приверне
любов свою до Ізраїля; й оселить їх на землі їх
рідній; …, і поневолить тих, що його в неволю були забрали. – Ісаія 14:1,2
Вірні у приході Господа до храму, будучи увільнені
з в’язниці або неволі, були введені в храм і помазані,
і тоді їм дано припоручення яко членам Єгової організації під Христом “вістити невольникам визвол на
волю”, себто тим іншим, що лишилися іще в неволі.
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Між сими іншими є заключені і ті, що пізнійше були
введені в храм, як і “велика громада”. Почавши від
1919 року, а головно від 1922 року, Єгова, через Більшого Кира, Ісуса Христа, і через своїх помазанників
на землі, велів “вістити невольникам визвол на
волю”, як і було зроблено. Перша вірна часть
останка проголошувала свободу іншим, і се вони робили яко часть “слуги”. Ісус Христос був головним
виконателем сієї роботи.
В. Б. № 2, 1936 рік
3 січня
(148)
Господи! Доверши твоє діло посеред літ (нашої недолі), посеред літ об’яви його, спогадай в гніві про
милосердє. Колись прийшов був Бог від Теману, Святий - від Паран-гори. – Аввакума 3:2,3
В старинних часах Єгова оправдував своє ім’я сим
чином, що Він воював проти ворогів своїх вибраних
людей, але се Він робив головно щоби предсказати
те, що Він доконає в битві великого дня Бога Всемогучого. Коли Він післав Мойсея до Єгипту виробити
собі ім’я, то се було тимчасово, тому що Божий властивий час не був прийшов на знищення ворога цілковито, В Армагедоні Він навсегда оправдає своє
святе ім’я. Та пісня-молитва Аввакума розповідає,
що Єгова зробив в минувшім часі, і предсказує, що
настане в Армагедоні. Єгова натхнув молитву Аввакума, щоби “довершити своє діло посеред літ”, і те,
що Він зробив у відповідь на сю молитву в старинних
часах було зроблено в меншій мірі і предсказувало
сповнення пророцтва тепер в цілковитім змислі.

36

В. Б. № 10, 1935 рік
4 січня
(157)
Але він спас їх задля ім’я свого, щоб явити потугу
свою. – Псальма 106:8
Коли порівняти з загалом, то є лише мале число людей, що вірують у Всемогучість Єгови. Інші не знають, що “всяка сила належить до Єгови”. (Псальма
62:11) В Армагедоні всі будуть змушені пізнати Його
незмірну силу. Сконечности оправдання Єгового
ім’я вимагає об’явлення Його нез- мірної сили, і тому
Він поучить усі сотворіння, що Він – Всевишній, і окрім Нього нема іншого. “Глянь Бог у силі величен, і
де такий, як він, законодавець?” (Йова 36:22) Чоловік спасеться не задля його вроджених добрих чеснот, але Єгова постарався о спасення для чоловіка
ради свого власного ім’я. Са- тана виступає зі своєю
силою проти Єгови, і тому Сатана й всі його послідувателі мусять бути знищені. Армагедон, є вже назначений і знищить Сатану й оправдає ім’я Єгови.
В. Б. № 11, 1935 рік
5 січня
(215)
Се найперш знаючи, що жадне книжне пророцтво
не діється своїм розв’язаннєм. – 2 Петра 1:20
Єгова є автором всіх пророцтв. В старинних часах
людям, що були посвячені Єгові, було дозволено писати пророцтва і устно виповідати, але жадний чоловік не міг властиво приписати собі сі пророцтва. Та
сама правда відноситься до пояснення; і для сієї причини жадне сотворіння не може розуміти пророцтва
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аж до назначеного Богом часу на відкриття й вирозуміння його. Коли приходить Його час на відкриття
Його пророцтва, тоді Він дає тим, що пос- вятилися
Йому, ясно бачити, що ціле пророцтво указує на велику правду, а іменно, що ціль Єгови є оправдати
своє власне ім’я, і що Він виконає сей замір через
свого любого й вірного Сина, Ісуса Христа. Оправдання імени Єгови є найважнійша річ, але спасения
людського життя є близько звяза- не із ним.
В. Б. № 11, 1935 рік
6 січня
(34)
Ті, що в суднах пускаються на море, на водах великих мають торгове діло. Вони бачать діла Господ
ні і чудесні творива його в глибині.
– Псальма 107:23,24
Тут здається є представлена нинішна велика громада або кляса Йонадабів, що виконують “торгове
діло”. Вони співтоваришили з людьми відчуженими
від Бога (море) і виконували їх власне діло, разом
із іншими первотинами сатанської організації.
Прийшов час, коли люди доброї волі пізнають щось
про заміри Єгови й Його могучі діла. Сю інформацію
вони отримують від свідків, котрих Єгова посилає
голосити вість царства. Вони бачуть діла Єго- ви виконані через Його вірних свідків у проповідуванню
євангелиї царства Божого, і що вони виконують серед дуже лихих обставинів. Пізнійше вони побачуть
чудові діла Божі виконані в битві Армагедоні, а се
впаде велике горе на всяке “море”.
В. Б. № 2, 1936 рік
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7 січня
(68)
Звідкіля прийшли? І я сказав: Добродію, ти знаєш; і
рече мені: Се, що прийшли з великого горя.
– Одкриття 7:13,14
Те горе не приходить щоби розвинути або довершити велику громаду, але се “велике горе” (П.В.)
прийшло па організацію Сатани, видиму і невидиму,
і що воно цілковито збурить ту організацію. “День
Єгови" зачався в 1914 pоці при народженню Божого
царства. Єсли би те горе, котре зачалось тоді, продовжалось без перерви, то всяке тіло було б знищене.
Те горе було вкорочене через Господа, коли Він затримав світову війну, даючи нагоду своїм свідкам
під своїм розказом йти і нести свідоцтво про Його
ім’я і царство по цілім світі. Протягом того то періоду часу давання свідоцтва, т. є “проповідування
царства”, виходить велика громада. Те горе не є вимірене проти них.
В. Б. № 1, 1936 рік
8 січня
(78)
Радуйся і веселися, осадничко Сионська, бо величний
серед тебе Святий Ізраїлів! – Ісаія 12:6
Єгова положив на останкові виразні задачі і відвічальности, котрі є виписані в заповідях даних їм Богом. Вони є помазані духом Господнім і є вислані розказувати правду, без огляду, чи люди будуть слухати чи не слухати. Вони мусять дати до відома людям, що Єгова – єдиний правдивий і Всемогучий Бог
і що прийшов день Його пімсти, себто час, у котрім
Він виконає свої прикази на всю організацію Сатани.
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Вірні свідки Єгови не можуть мати нічого до чинення з ворожою організацією, але вони мусять цілковито стати по стороні Господа і мусять виразно заявити свій визов ворогові через постійне голошення
воєнного кличу: “За Єгову і за Більшого Гедеона,
Ісуса Христа, Оправдателя Всевишнього!”
В. Б. № 7, 1935 рік
9 січня
(98)
Ось бо, я підійму Халдеїв, нарід жорстокий … Страшний він і грізний, сам собі становить він
право, рядить, як сам хоче. – Аввакума 1:6,7
Армія Господня буде страшною і грізною для сил
Сатани. Божий святий нарід – се “найлютійший” із
народів, котрий він приведе проти організації Сатани. Старинні Халдеї були лише знарядом Єгови до
виконання Його присудів; і в Армагедоні Ісус Христос виконає присуди Єгови проти сил Сатани.
Прийшов час для виконання Його присудів проти
сил Сатани, і Христос виступить до діла. У виконанню сього діла Господь не просить ані не отримає
пошани. Рівно ж і Його послідувателі не будуть поважані ворогом. Свідки Єгови, яко послідувателі Ісуса
Христа, не просять урядників “християнства” о дозволення виконувати роботу, яку Єгова упо- важнив
їх виконувати. Ті, що люблять Єгову слухають Його
а не чоловіка.
В. Б. № 9, 1935 рік
10 січня
(138)
Тим-то не бувайте нерозумними, а розумійте, що
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єсть Божа воля. – Ефесян 5:17
Воля Божа се те саме, що Його замір. Вираження
Його волі становить вираження Його цілі, присуду
або постанови виконати ту виражену ціль. Єгова
признав певну причину на кожде вираження Його
волі або заміру. У вираженню Його волі нема пустих
або надмірних слів. Його воля або ціль є Його незмінним законом; отже Його законом або правилом ділання після котрого Його вірні діти поступають. Відносно своєї незмінної волі Він велів свойому пророкові писати: “Як я задумав, так воно й буде; як я
призначив, так і станеться”. (Ісаія 14:24) Серед обставинів і окруження, які істнують нині, се є найважнійшою точкою для всіх свідків Єгови, щоби вони
сповнилися знанням Божої волі.
В. Б. № 8, 1935 рік
11 січня
(159)
Ще ж маємо певніше слово пророче, і ви добре робите, вважаючи на него, як на світильника, що світить в темному місці. – 2 Петра 1:19
Ясним є, що властиве значіння Петрових слів, що
видиво преображення є попертям або признанням
того, що старинні пророки написали під керовництвом Божим, і коли прийшов час на сповнення пророчого видива, тоді прийде час на вирозуміння пророцтв написаних старинними святими мужами. Се
заключения поперте через інші переложення сього
тексту: “І се вчинило, що ми маємо слово пророче більше запевнене” А.П.В. Аргумент Петра є сей: Старинні пророки писали про прихід Месії в силі й славі,
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але тепер маємо те видиво про Його славний прихід,
і трьох нас було наочними свідками того видива, котре говорить про “прихід Господа Ісуса в силі й
славі”. Нічого не можна додати ані відняти із слова
Божого, але воно могло бути потверджене видивом,
яке було дане на горі.
В. Б. № 12, 1935 рік
12 січня
(336)
Ступив він - земля струсилась; глянув - і затремтіли народи; розпались гори вічні, первовічні узгірря
позападались; дороги його - вічні. – Аввакума 3:6
В 1914 році, по приказу Єгови, Михаїл, котрим є
Христос, великий Князь і Цар, розпочав царювання.
Сей могучий князь оглянув землю перед розпочаттям Армагедону. Коли Ісус Христос по приказу
Єгови мірив землю, Він також велів своїм свідкам
іти по цілій землі і проголошувати Його присуди.
Коли прийде Армагедон, то Господь не застановить
свій похід. Він потрясе небом і землею і буде йти з
скорістю вихру. “Ступив він— земля струсилась”.
(Ліссар) При горі Синай земля тряслася, а се був
лише взірець того, що настане в Армагедоні.
В. Б. № 10, 1935 рік
13 січня
(163)
Щасливий, хто жиє в домі твоїм! По віки будуть
тебе хвалити! – Псальма 84:4
В Божій організації сотворіння занимають ріжні
позиції, декотрі висшого степеня чим другі, але нема

42

причини казати, що від каждого або від усіх вимагається ріжний степень вірности. Всі мусять цілковито
посвятитися Єгові. Невірність – се знак диявольської організації й всіх сотворінь в ній. Вірність до Бога
є показана кождою частю Єгової організації. Позиція
вірних старинних пророків не буде така висока як
царського дому. Так і позиція великої громади є
низша чим становисько членів царського дому й
князів землі, але се не робить ніякої ріжниці. Якого б
то становиська сотворіння не занимало в організації
Божій, таке становисько є чесне. Ціла організація
Єгови є чесна і благословенна, і щасливий той, хто
має місце в ній.
В. Б. № 1, 1936 рік
14 січня
(236)
Та хоч би не цьвіла фиговина, не родив виноградник, і
оливина завяла;… То я й тоді буду веселий в Господі.
– Аввакума 3:17,18
При сій точці виринає пророче видіння великого
нещастя, але у вічу сього надходячого нещастя і голоднечи, він висказує своє повне довір’є. Фігове дерево символічно представляє солодощі і добрий
овоч. (Суддів 9:11) Для вірного останка Єгови символічне фігове дерево уже зацвило, і вони тішаться
солодощами овочів царства. Вони тепер знаходяться
у “святій землі”, “своїй землі”, у щасливім стані з Господом і під фіговим деревом. (Захарії 3:10) “Правдива виноградина” – се Ісус Христос, котрий прийшов і зібрав своїх вірних до храму, і там останок радується задля повернувшого Жениха і Господь Іcyc
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п’є з ними вино нове. Останок, яко віттє правдивої
виноградини видає овочі на хвалу Єгови.
В. Б. № 11, 1935 рік
15 січня
(195)
Корень бо всього лихого сріблолюбство.
– 1 Тимотея 6:10
Се була захланність, що є найбільшим самолюбством, що спричинила Люцифера вивисшити себе і
старатись бути подібним до Бога. Самолюбне бажання особистої наживи є дійсним корінем всякого
зла. Єсли би ті, що зробили угоду чинити волю Божу,
могли всегда памятати, що їх головна задача є шанувати ім’я Бога Єгови, і що чиняче се, вони мусять чинити добро іншим о скільки вони мають нагоду, а головно для домівників віри, і єсли би вони поставили
своє я на заді, а поступали після слова Божого, тоді
много клопоту і непотрібного терпіння можна обминути. Самолюбне серце бажає вивисшити себе, а покірний бажає бути послушний і ста- рається сповняти заповіді Божі, хотя й часом його мильно розуміють і терпить з рук інших.
В. Б. № 7, 1935 рік
16 січня
(162)
Він післав мене сціляти сокрушених серцем; вістити невольникам визвол на волю, а увязненим - відчиненнє темниці. – Ісаія 61:1
Сим “увязненим” Господь Ісус отворив двері і випустив їх на волю. Тих, що привязали себе до організації Сатани присягою й увійшли в союз з іншими
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в ній, що перешкодило їх свободі в Господі і Його
службі, можна властиво назвати “звязанням”. Аж
поки Господні люди не прийшли до зрозуміння хто
становить “висші власти” (Римлян 13:1), до того часу вони були зв’язані в кайданах. Ті “увязнені”
напевно включають Рут і Естер клясу, котрі були
вве- дені в організацію Єгови по 1922 році. Ісус Христос, великий Суддя і Оправдатель, уживав помазаного слугу клясу, представлену через Мардохея і Ноему, проголошувати іншим “отворення дверей
в’язни- ці”, а головно для Рут і Естер кляси.
В. Б. № 2, 1936 рік
17 січня
(132)
Післав перед ними чоловіка, проданого, як невільника, Йосифа. Кайданами сковали його ноги; життє його було в желізних путах. Аж поки сповнилось
слово його; слово Господнє явило чистоту
його. – Псальма 105:17–19
Бог не перешкаджає Сатані й його організації кидати у вязницю Божих вірних людей в деяких часах.
Увязнення Божих вибраних людей, натурального Ізраїля, сатанською організацією, представляло річи,
які мали прийти пізнійше на Його вибраних людей,
т, є духового Ізраїля. Йосиф був чоловіком Божим і
був кинутий у вязницю. (1 Мойсея 40:3,15) Йосиф був
типом на Ісуса Христа, і “зв’язання його ніг кайданами й желізом” представляло, що останні члени
Христа будуть стримані або звязані або увязнені. Подані докази з святого Писання є, що вірні послідува
телі Ісуса Xриста були у вязниці, звязані й понево
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лені, коли Ісус Христос явився в храмі в 1918 році.
В. Б. № 2, 1936 рік
18 січня
(309)
Став же я, неначе на варті, і стоючи, мов би на башті, роздумував, що скаже він мені, що відповість на мою жалобу. – Аввакума 2:1
Вже сама мова пророцтва показує, що сі слова відносяться до Божих людей в часі війни, коли вірні є
обложені (ворогом) і для сієї самої причини мусять
чувати і молитися до Єгови через Ісуса Христа. Се
що Аввакум стояв на варті, котрий представляв останка, відносилося до часу, коли Господь Ісус прийшов до храму, і до часу, коли Сатана збирає цілий
світ проти Господа і Його помазанників. Той час
прийшов по скиненню Сатани з неба і коли він поручив свому князеві Гогові зібрати його сили і сформувати й виконати змову проти тих, що їх Бог хоронить, і коли лукаві сили шукають знищення помазанників Єгови. Тепер останок мусить чувати всякого часу і бути пильним в проголошенню замірів
Єгови.
В. Б. № 9, 1935 рік
19 січня
(301)
Котрий збавив нас од власти тьми і переніс у
царство Сина любови своєї. – Колосян 1:13
Вязень се той, що знаходиться в полоні й є звязаний
і не має повної свободи. Єсли особа є сліпа до правди
і таке засліплення спричинили інші, тоді та особа є
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звязана в кайдани несвідомости. Єсли хтось знаходиться в темряві й не знає куди йти, такий не має
свободи ділання і через се є вязнем. Сатана є князем
темряви, котрий із своїми многими агентами, що виконують його злу роботу, тримає рід людський в неволі і через се в темноті. Через свого пророка Єгова
каже, “Ось слуга мій, що я за руку держу його; вибраний мій, що його вподабала собі душа моя”. Ті, що
так сталися частю вибраного слуги були колись в темряві, й вони мусіли бути випро- ваджені із темряви
у світло й свободу Христа.
В. Б. № 1, 1936 рік
20 січня
(335)
Та ось що прийде від Господа Саваота: Ті люде
працюють на поживу огню, племена мучаться надармо. – Аввакума 2:13
Коли свідки Єгови проголошують вість Божої правди, повідомляючи людей, що має настати, тоді володарі світа сильно противляться такій вістці. Отже,
між вісткою правди а сатанськими агентами на землі істнує смертельна боротьба. Ся боротьба буде
тривати аж до кінця, і вскорі Єгова зробить коротке
діло з нею. “Люди будуть мучитися на-дармо”. (Ротердам) Великий інтерес, мілітаризм, фахові політикери і гіпокритичне духовенство є представлені як
“Єгиптяни”. Вони приписують собі великі заслуги за
свої пляни щодо спасення світа, але “Єгипецька поміч – річ марна й даремна”. (Ісаія 30:7) Їх боротьба
проти Єгови змучить всіх ворогів при кінці.
В. Б. № 9, 1935 рік
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21 січня
(331)
Одно тіло й один дух, яко ж і покликані в одній надїї
вашого покликання. – Ефесян 4:4
Головна ціль Єгови є оправдання Його ім’я. Люди,
котрі затримають свою невинність до Єгови, ті будуть мати часть в оправданню Єгового імя. Він вибрав собі з між народів людей для свого ім’я, котрим
Він велить нести свідоцтво про себе й своє царство, і
що ті, щоби їм бути оправданими, мусять вірно затримати свою невинність. Се не є розумно, щоби Бог
мав іншу духову клясу в небі, котра складалась би із
тих, що були вибрані з між людей і котрі згодилися
чинити волю Божу, але задля страху перед чоловіком або Дияволом погодилися з диявольською організацією, і були, бодай до малої міри невірні Господеві, а однак Господь дасть їм місце в небесній організації. Його слово відкриває, що Він покликав клясу
людей і поставив перед них надію бути учасниками з
Христом в Його терпінню і в Його радості співтоваришити з Ним.
В. Б. № 12, 1935 рік
22 січня
(304)
Тоді уподобиться царство небесне десяти дівчатам,
що, взявши каганці свої, вийшли назустріч женихові. – Маттея 25:1
Всі вони є дівицями тому, що вони є будучими
членами царського дому, над котрим Ісус Христос,
жених, Господь і учитель є головою. Відповідаючи на
поклик до царства, кожен з них взяв свій знаряд, щоб
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дати можливість правді сияти і щоб ще більше поширити те світло, котре вони мають на основі Божого слова. Їх “світильники” були вжиті для того,
щоб освітити дорогу так, щоб і інші змогли побачити
прихід Господа до храму, і також ті, котрі є в лінії до
царства могли побачити прихід жениха. Ці дівиці вийшли на зустріч Жениха, царя, щоб радісно привітати Його і заспівати пісні хвалення Богу Єгові, котрий післав Його. Вони мусять бути приготовлені,
щоб приєднатись до Нього, якщо вони бажають бути
запрошеними на шлюбний банкет.
В. Б. № 10/15, 1935 рік, англ.
23 січня
(186)
І назвуть їх деревами справедливости, насадом
Єгови, на його прославу. – Ісаія 61:3, А.П.В.
Вірний останок на землі є насадом Господа Бога і є
почислений за праведного, тому що він знаходиться
з Ісусом Христом в храмі й одягнений в одежу то- тожности і покритий ризами справедливости, о кот- рі
Єгова постаравсь для нього. Тепер він мусить доказати свою невинність у пробі, щоби він міг бути на
віки “деревами справедливости” в насаді Єгови. Головна ціль у вибраню останка є, щоби вони могли
мати часть у підтриманню Єгової сторони в рішенню
великого питання тепер. Щоби їм бути в справедливости, то вони мусять всякого часу віддавати славу
Богу. Вони є посаджені Ним в Його організації, і єсли
вони будуть вірні й правдиві Всевишньому, вони виростуть на дерева праведности на славу Господа
Бога.
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В. Б. № 7, 1935 рік
24 січня
(148)
Всякий гордий серцем - гидота в Господа, можна заручити, що без кари не обійдеться.
– Приповісті 16:5
Єгова насилає кару на свої вороги, щоби Його ім’я
й Його слово були оправдані. Всі мусять пізнати, що
Єгова – Всевишний над усіма, і що нема рівного
Йому. Ті сотворіння, що стали проти Бога і стараються перешкодити у виконанню Його заміру, є горді й зухвалі. Гордість і захланство спричинили упадок Люцифера і зробили його “тим стародавним вужем”, що противиться Богу. Всі, що поставили себе
в противенстві до Бога, є насінням вужа. Всі такі є
горді, напастні й захланні, і кінець їх – знищення.
Єгова дасть пізнати свою висшість через знищення
гордих. “Дім надутих розвалить Господь”. (Приповісті 15:25) Горді є ті, що не поводяться властиво перед
Господом.
В. Б. № 3, 1936 рік
25 січня
(305)
Бо ж очі Господні обіймають усю землю, щоб піддержувати тих, що їх серце цілковито йому віддане.
– 2 Паралипоменон 16:9
Єгова піддержує свого слугу, котрий є вірний і правдивий Йому. Усі люди, з причини наслідження гріху
є слабі, але коли чоловік станеться Божим слугою і
з чистого серця вірно посвятиться Богу, то він напев
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но отримає піддержання в часі крізи. Усі люди роблять помилки, і жадний чоловік не може зробити звершеної річн. Коли він ослабне і положе свій тягар на
Господа, вповні оціняючи, що Його сила мусить
прийти від Єгови, і з ласки Божої він рішає дальше
вірно пильно виконувати свою угоду, будучи порушений до сього несамолюбством, то він може з довір’єм вповати, що Бог піддержить його. Єсли він цілковито посвятився Богу і його напрям є чистий і
правдивий до Бога, то він напевно отримає піддержуючу ласку в часі потреби.
В. Б. № 4, 1936 рік
26 січня
(321)
Колись посходились докупи дерева, щоб намастити
царя над собою, й промовили до оливи:
царюй над нами! – Суддів 9:8
Се показує, що те “оливне дерево” представляло
ширше сповнення через Більшого Гедеона, Ісуса
Христа, котрий є Посередником нової угоди. Се головно має звязь із новою угодою, як се зазначено в
листі до Римлян 11:24-27. Отже “оливне дерево” предаставляє тих з Божої організації, що були взяті з між
людей і приняті в нову угоду бути народом для Його
ім’я, щоб вони несли свідоцтво о Єгові між усіма народами. “Оливне дерево” символічно представляє
також останок тепер на землі, що несе свідоцтво про
ім’я Єгови. Се предложення зробити оливне дерево
володарем показує старання Сатани спонукати посвячених людей Богу Єгові відвернутися від Нього, і
зробивши компроміс, піддатися Дияволові.
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В. Б. № 7, 1935 рік
27 січня
(101)
Глаголю вам, що коли сі замовкнуть, каміннє
кричатиме. – Луки 19:40
Рівно ж Єгова обдарив ласкою чоловіків і жінок в
сих днях горя, зробивши їх своїми свідками. Він помазав їх і поставив на своїй “високій горі”, яко своїх
представителів свого царства; Він положив свою
вість в устах сих свідків, і єсли би сі свідки задля
страху представителів Сатани котрих вони бачуть в
низу, або задля якоїсь іншої причини, відмовилися
або занедбали голосити сю вість, то безсумніву Єгова
міг би ужити навіть неживих річей промовити для
Нього. Нехай же ніхто із свідків Єгови не при- писує
собі чести з причини своєї позиції. Єгова дав честь
своїм вірним одиницям, зробивши їх своїми
свідками і вони повинні смирно і покірно оцінювати сей факт. Вірні будуть виконувати їх задачу непохитно і без страху до нікого, і, чинячи се, вони будуть
коритися перед Всемогучим Богом, віддаючи честь і
славу Його імені й Його Цареві.
В. Б. № 7, 1935 рік
28 січня
(64)
Він обертає й пустиню в озера водисті, і суходіл в
жерела водні. І поселяє там голодних, і закладають оселю. – Псальма 107:35,36
Під час світової війни, обставини останка свідків
Єгови були рівнож безплідні, тому що організація
Сатани переслідувала їх. Бог вивів їх із обставин сієї
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пустині й перемінив їх стан у радість і повний плоду.
Вони сталися жерелом Господнім звідки виходить
вода життя для людей, що є прагнущі. Сьогодня земні обставини вірного останка подібні до “озера”,
або до прекрасних водних жерел. У сім відс- віжаючім стані жиє останок тепер. Сі вірні свідки Єгови тепер перебувають у службі євангелиї
царства в
організації Сион, і звідси вони ніколи не будуть викинуті Дияволом або його лукавими слугами.
В. Б. № 2, 1936рік
29 січня
(147)
Горе тобі, що подаєш ближньому твому напій з домішкою твоєї злоби, й впоюєш його, щоб бачити сором його! – Аввакума 2:15
Єгова заповів кождому чесному чоловікові любити
свого ближнього як себе самого. Се значить, що
люди не можуть використовувати своїх ближних,
але що вони повинні ділати отверто, свобідно й чесно
одні з другими, і старатися не шкодити іншим. Ті самолюбні будівничі держав цілковито знехтували сим
Божественним правом. Сей злий напрям є тут пояснений через вираз “й впоюєш їх”, с. т. вони подавали
порцію свойому ближньому, щоби сим чином використати його. Се вони робили проти волі свого ближнього, і так люди будучи задурені, дають ся легко
рабувати. Жорстоке переслідування тепер практикується в декотрих краях, а головно в Німеччині, і
через се поставлені на рішаючу пробу всі, що зробили угоду чинити волю Божу. Бог не дозволить сим
річам перейти непомітно.
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В. Б. № 10, 1935 рік
30 січня
303)
Се ж одрада для мене в горю моїм, що слово твоє
оживляло мене. – Псальма 119:50
Се – дні горя і війни. І в сих часах сподобалось Єгові
відкрити останкові значіння своїх пророцтв, давно
записаних. Се Він зробить не лише, щоби задоволити
бажання сотворінь пізнати значіння їх, але щоб Його
вірні свідки були запевнені, що Він провадить їх сильною рукою, Ісусом Христом, і що вони є на правдивій дорозі. Знаючи, що вони є на правдивій дорозі,
останок бажає іти вперед. Коли обступлені ворогом і
підлягають многим переслідуванням, останок знає,
що такі переслідування мусять прийти, і без огляду
на всяку опозицію вони рі- шились іти вперед, викликуючи із дахів, що Єгова – Бог, і що Він побідить,
і всі, котрі бажають жити, мусять утікати до Його
царства.
В. Б. № 7, 1935 рік
31 січня
(63)
Ось, слуга мій, що я за руку держу його; вибраний
мій, що його вподобала собі душа моя. Я положив
духа мого на него. – Ісаія 42:1
Єгова дає свого духа тим, що посвятилися Йому. (2
Мойсея 31:3) Він відбирає свого духа від тих, що стають невірними Йому. (1 Самуїла 1:13,14) На своїм
вибранім слузі Єгова поклав свого духа. Своїм духом
Він дає силу тим, що посвятилися Йому. Дух Господа
Бога дає Його помазанникам поміч, силу й власть.
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Своїм духом Єгова дає силу тим, що посвятилися
Йому. Ті, що їм припоручено виконувати роботу в
Його ім’я і котрі є вірні у виконуванню то–їж, ті
отримують силу через Його духа. (Псальма 29:11;
89:20,21) Дух Єгови зійшов у великій мірі на Самсона
і вельми зміцнив його, і се є дальшим доказом, що
Самсон відогравав часть пророчої драми, представляючи клясу осіб, що є вірні Богу.
В. Б. № 3, 1936 рік
1 лютого
(332)
Не твоїм чистим очам дивитись на лиходійства, не
тобі приглядатись угнітанню! Чом же ти позираєш
мовчки на лиходіїв, як безбожник пожерає того, що
праведнійший від його? – Аввакума 1:13
Через століття Єгова глядів на зло, але Він не оправдував його. (Приповісти 15:3) Таким чином останок тепер, бажаючи бачити ім’я Всемогучого Бога
оправдане і знищення лукавого, ставить питання.
“Християнство” зрадило Єгову, ставшися частю організації Сатани. Воно тепер увійшло в заговір проти
Господа і Його людей, і надіється уминути кару, але
їх зрада є відкрита. Божий останок є “праведніший”,
а не як “святійший чим ти”, в оправданню себе; але
судячи кождого по його овочах, останок знає, що
“християнство” підтримує вість Диявола, під час,
коли останок несе овочі царства і тому вони є на правдивій стороні.
В. Б. № 9, 1935 рік
2 лютого

(201)
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Хто ж такий сліпий, як слуга мій, і глухий, як посел
мій? Сліпий, як раб Господень? – Ісаія 42:19
Сей то самий “вибраний слуга” є Оправдателем
Єгови, Його слова, і Його ім’я. Сей вибраний і вивисшений слуга Єгови є сліпий, і каже Господь, “не- ма
нікого так сліпого, як той слуга”. Чому? Тому що Він
має одну ціль і Його очі є заперті до всього іншого.
Та ціль є всегда чинити волю Бога Єгови, і нічого не
може відтягнути Його від сього заміру до найменьшого степеня. Про Нього є написано: “Бо зійшов я з
неба, не щоб чинити волю мою, а волю Пославшого
мене”. Той, хто є вірний і правдивий Богу Єгові, той
є сліпий до всього, що противиться волі Божій. Кождий, хто станеться членом Божого царського дому
сим чином стає членом “вибраного слуги” кляси
Єгови і мусить ступати слідами Ісуса. Як Ісус, так усі
такі, мусять бути сліпими до всього, лише не до чинення волі Всемогучого Бога.
В. Б. № 5, 1936 рік
3 лютого
(46)
Бог ваш, спокушує вас, щоб довідатись, чи справді
ви любите Господа, Бога вашого, всім серцем вашим і всією душею вашою. – 5 Мойсея 13:3
Ізраїльтяни були в дорозі з Єгипту до обіцяної землі, і там вони представляли Божих завітуючих людей
в дорозі до царства. На рівнині Моаб Бог зробив з
ними угоду вірности. Єгова одобрує й принимає до
своєї царської організації лише тих, що у пробі остаються вірні й правдиві Йому. Такі мусять затримати

56

їх невинність аж до кінця. Від часу коли Єгова вперше заявив свій замір установити справедливе правительство на землі, аж до теперішнього часу, питання перед людьми все було і є: Хто затримає свою
невинність до Бога? Кождий один, котрого Бог приймає у свій царським дім, буде памятником або спомином фактові, що Сатана – брехун, і що Єгова –
правдивий. Кождий мусить перейти пробу, щоби
дійти до сієї точки.
В. Б. № 5, 1936 рік
4 лютого
(87)
Бо тільки Господь дає премудрість і з його уст виходить знаннє й розум. – Приповісті 2:6
Мудрість значить приняти знання в добрий і щирий ум і тоді те сотворіння, будучи порушене чистим
серцем або мотивою, поступає напрямом у гармонії
із знанням правди. Часом чоловік може зібрати разом факти зазначені в тексті святого Письма, і може
повторити той текст без вагання, але в той самий час
не мати ніякого духового вирозуміння і не посідати
ніякої мудрости. Сотворіння мусить властиво оціняти своє правдиве споріднення до предвічного Сотворителя, нім воно може мати мудрість. Задля тієї
причини написано є, що чоловік не повинен думати
про себе висше, чим він повинен думати, але що він
повинен думати тверезо і з вірою в Бога. Хто думає
про себе зависоко, такий ніколи не може бути успішний у виконанню доброї річи.
В. Б. № 8, 1935 рік
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5 лютого
(326)
І відказав мені Єгова і промовив: Спиши видиво, а напиши його виразно на таблиці, щоб, хто буде читати, прочитав легко. – Аввакума 2:2, А.П.В.
З сього можна заключити, що коли прийде час для
помазанників Єгови розуміти видіння, тоді воно буде
так ясне для них, що не буде найменьшого сумніву.
Тепер ми знаємо, що жадний чоловік не може мати
ясного вирозуміння о Божім замірі, аж до Бо- жого
назначеного часу. Та історія мала бути все-три ваюча і схоронена на час упадку гіпокритичного “християнства”. Те видіння було дане не на те, щоби тримати його в тайні, але його треба розказувати іншим
і друкувати й видавати виразьною і прис- тупною
мовою. В своїм часі Єгова зачав вияснювати своїм
вірним на землі, що оправдання Єгового ім’я – се
найважнійша річ. Сі річи були вияснені не здібністю
або ділом чоловіка, але тому, що Єгова сп- ричинив
події в сповненню свого пророцтва давно записаного.
В. Б. № 9, 1935 рік
6 лютого
(261)
Бо земля сповниться тими, що спізнали славу Гос
подню, як води наповнюють море. – Аввакума 2:14
Се напевно значить, що всі сотворіння будуть знати про Його найвисшість, Його честь, величність
Його ім’я, тому що Він переможе в Армагедоні.
Єгова прославиться через знищення лукавих сил
Гога й Сатани. (Езекиїла 38:22,23; 39:7) “Бо явиться
слава Господня, й побачить всяке тіло (спасення од

58

Бога), так бо сказали уста Господні”. (Ісаія 40:5)
Слово “всяке”, ужите в сім наведенім тексті, є пояснене признаними властями як “єдність, т. є. спільно”, всі разом, в один час. (Стронг) Той час прийде
в Армагедоні, а не при кінці тисячоліття царювання
Христа. Перед тим, як царювання Христа зачнеться,
всі будуть знати, що Єгова Всевишній. Не всі сотворіння будуть служити Єгові, але всі будуть бачити
одкриття Його найвисшої сили.
В. Б. № 10, 1935 рік
7 лютого
(147)
І поселяє там голодних, і закладають оселю. Засівають поля, насаджують виноградники, котрі видають овочі і плоди. – Псальма 107:36,37
Бог поклав свою руку на своїх свідках, і вони взяли
собі Єгову за свою пристань і свій страх. Вірний останок не дармує, але дальше виконує свою роботу пильно. Сі овочі царства, котрими Бог через Ісуса Христа так щедро благословив їх, вірний останок вірно
й радісно несе іншим, щоби ім’я Єгови було знане
між людьми. У своїм приході до храму Господь Ісус
знайшов вірними тих, з котрих складається первинний “вірний слуга” кляса, будучи дальше активним
в послушенстві до приказів Господних. Вони отримали блаженний привилей нести овочі царства іншим, що були введені в кошару, і сим чином число
слуги кляси збільшилося.
В. Б. № 2, 1936 рік
8 лютого

(312)
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Молитва пророка Аввакума, до співу: Господи, я почув вість од тебе. – Аввакума 3:1,2
Тут Аввакум висказав душу–порушаючу молитву у
пісні, і котра то молитва є молитвою хвалення останка тепер до Єгови. “Шігеонот” значить дика, нерегулярна, без–звязи поезія. Се псальма або пісня потіхи, котра підносить до високого захоплення, ко- ли
Єгова дав Аввакумові видиво того, що мало нас- тупити. Вирозуміння того видива тепер спричиняє захоплення для тих, що бачуть, що бере місце. Аввакум стояв на сторожі і чув що Бог сказав йому і чому
Єгова дозволив на діла лукавства, і що він зробив їм,
і тепер він молиться, щоби Єгова виповів свої присуди написані перед ним. Рівнож і останок тепер стоїть на сторожі і чує відповідь задля чого Єгова дозволив їм терпіти з рук ворога, і вони радуються і в
своїй молитві і пісні до Єгови вони просять Його о
скоре сповнення сих річей.
В. Б. № 10, 1935 рік
9 лютого
(142)
А через шість день Ісус… переобразивсь перед
ними: й сияло лице Його як сонце, а одежа Його
стала біла, як світло. – Маттея 17:1,2
Переображення на “високій горі” було пророчим
видивом, яко свідоцтво високого уряду Ісуса, предсказуючи більші річи, які мають прийти опісля. Отже
його правдиве значіння й важність, мало явитися
Божим людям лише у назначенім Богом часі, і тоді
воно буде ясне. Се є одна із тайнів Єгови, котра належить до Нього і аж Він об’явить її своїм дітям у своїм
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часі. (5 Мойсея 29:29) Він не відкриває своїх тайнів
бунтівникам, але лише посвяченим Йому, і лише у
своїм часі. “Бо гидує Господь переворотним, а з праведними у нього спільність”. (Приповісти 3: 32) Те
пророче переображення на горі возвеличує і кладе більшу вагу на оправдання ім’я Єгови через свого любого Сина, Ісуса Христа.
В. Б. № 11, 1935 рік
10 лютого
(89)
Після сього поглянув я, і ось, пребагато людей, котрих ніхто не міг перелічити, з кожного народу,
і роду, і людей, і язиків. – Одкриття 7:9
Головно від 1922 pоку “ся євангелия царства” була
проповідувана в многих язиках і розповсюджена між
людьми ріжних народностей в друкованій формі в
міліонах книжках, магазинах, і т. п. Ся євангелия
проповідувалась царям і володіючим чинникам
світа, даючи їм осторогу, котра то осторога була видрукована й розкинена по цілій землі. Ся євангелия
була також проповідувана людям доброї волі після
приказу Господнього. Се ті, що чують і розуміють і
відповідають на вість євангелиї через посвя- ченя
чинити волю Божу, і тоді шукають смирности і справедливости, щоб отримати Боже признання й благословенство. Нема причини думати, що велика громада істнувала всегда, під час, коли Бог “вибирав
собі людей для свого ім’я”, як своїх свідків.
В. Б. № 12, 1935 рік
11 лютого

(267)
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Вгледівши тебе, затрусились гори водні; води перестали плисти, безодня застогнала голосно й неначе
зняла руки свої в гору. – Аввакума 3:10
Високі й взнеслі правительства і земні заведення
побачать, що се проти Бога Єгови вони зібрались воювати, і що тепер їх конець прийшов. Могучі люди
землі, що тепер володіють у видимій організації Сатани, не будуть тоді чутись одважні й зухвалі, ані не
будуть чутися безпечними, як се вони тепер чуються
в їх окопах. Коли вони пізнають, що сила Єгови є
об’явлена проти всіх противників, вони будуть трястися й тремтіти од великого страху і тривоги. Бачучи, що вскорі має настати, нехай вірний останок
терпеливо очікує на Господа й цілковито вповає на
Нього, і, замість бути знеохоченим з причини переслідування, нехай дальше співає з більшою ревностю.
В. Б. № 11, 1935 рік
12 лютого
(34)
Не одвертає очей він од людей правих. Як же інші в
кайданах і зв’язані повороззєм нужди. – Йова 36:7,8
Як здається, то навіть праведні в очах Божих можуть бути сковані в кайдани і через се позбутися свободи. В минувшім часі Божі завітуючі люди трималися декотрих наук несвідомо, і через се вони були
вельми стримані й не уживали повної свободи в їх
змаганнях служити Богу. Ті, що зробили угоду з Богом є привязані до Нього; але коли ворог приходить
до них, і вони, задля страху до ворога не виконують
їх задачу, тоді вони падуть у сіти Сатани, і Єгова до-
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зволяє їм бути вязнями. Коли ж хтось із них стає свідомий своєї неволі і що він звязаний у вязниці, і тоді
звертається з повним відданням до Єгови і шукає визволення з рук Його, Єгова чує їх крик і визволяє їх.
В. Б. № 1, 1936 рік
13 лютого
(119)
Щоб кожен з вас знав, як держати посудину свою у
святості і честі. –1 Солунян 4:4
Кождий народжений і покликаний до царства яко
духове сотворіння є “посудиною”. Кождий, хто бажає
бути угодним Господеві мусить бути посудиною честі
для Господа. Деякі, як здається, є посудинами честі,
а деякі безчестя. Напевно це означає, що одна кляса
шанує Єгову, а інша кляса, шануючи себе або інших
сотворінь, безчестять Бога Єгову. Посудини безчестя
є призначені Господом на знищення. Посудинами честі є ті, котрим Бог відкрив богатства своєї слави.
Якщо посудина призначена на знищення, то звичайно вона не буде класифікована як менш чесна і
як та, що отримає другорядну нагороду на небі. Посудини честі роблять багато помилок через їх недосконалість, але Божа ласка поширується на них тому,
що їх мотива є правильна і вони бажають служити
Єгові чесно і несамолюбно.
В. Б. № 10/15, 1935 рік, англ.
14 лютого
(281)
Ти хто єси, що судиш чужого слугу? Своєму панові
стоїть він, або падає. Устоїть же, бо здоліє Бог поставити його. – Римлян 14:4
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Бог не вибирає людей за своїх слуг, котрі мали б виглядати добрі, і щоб інші могли сказати: “Се добрий
чоловік!” але Він вибирає таких, що подобаються
Господу Богу і котрі вірно виконують Його прикази
і всякого часу затримують свою невинність. Коли
Диявол бачить, що чоловік вірно виконує службу
Божу, тоді напевно він кине на сього чоловіка якусь
зневажаючу брехню, щоби інші сказали: “Бог не
уживав би такого чоловіка проти котрого такі закиди зроблені, і тому се є доказ, що він не є слуга Божий”. Треба памятати, що самий Бог судить своїх
слуг і той слуга не повинен журитися осудженням
несовершенного сотворіння. Хто пильно старається
угодити Єгові, і отримує Його признання, той є вірний слуга Божий.
В. Б. № 4, 1936 рік
15 лютого
(108)
Абимелех…повбивав братів своїх, Еробааленків, сімдесять чоловіка на одному камені. Один тільки менший Еробааленко Йотам, остався живий,
сховавшись. – Суддів 9:4,5
Той один камінь представляв Ісуса Христа, основного каменя Єгового царського дому і котрий стався
підвалиною для Божої столичної організації. Під час
світової війни вірні слуги Божі стояли сильно за Каменем Єгови, Його царем. Задля сієї причини, і на сім
Основнім Камені, робота вірних була убита в 1918
році. Йотам же наймолодший, син Гедеона, утік сховавшися. Його ім’я значить “Єгова – звершений”.
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Він здається представляє тих, котрих Єгова схоронив під час світової війни, себто тих вірних, що пережили переслідування. Із сих вірних одиниць Господь
зробив “вірного і розумного слугу” клясу, разом із іншими, що були взяті опісля, і сі становлять останок.
В. Б. № 7, 1935 рік
16 лютого
(138)
Колись прийшов був Бог від Теману, Святий - від Паран-гори. Покрила небеса величність його й славою
сповнив він землю. – Аввакума 3:3, Ротердам
Се буде чудове об’явлення Єгової сили, яка явиться
на небесах і буде ясніша чим сонце в полудне, і в тім
то часі станеться, що “земля буде наповнена знанням
слави Божої як море водою” (2:14), і всі народи і покоління і люди землі побачуть її в той час. Бог часто
заявляє, що вороги “будуть знати що я Єгова”. Вірою
останок тепер бачить Єгову з Його могучою воєнною
колесницею, котра виступає до війни, але напевно в
назначенім часі вся земля буде бачити об’явлення
Його могучої організації виступаючої до битви. Се
спричинить переляк в серцях ворогів.
В. Б. № 10, 1935 рік
17 лютого
(244)
Спасеннє Богу нашому, сидячому на престолі,
і Агнцеві. – Одкриття 7:10
“Спасення” складається з оправдання Єгового ім’я
і Його слова, і приходить до тих, що затримують їх
невинність до Нього, і котрі славлять Його святе
ім’я. Нема іншого способу спасення, а те спасення
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лише приходить для тих, що сердечно набувають
собі те средство Єгови, о яке Він постарався для їх
спасення. (Дії ап. 4:11,12) Ті, що мають віру в Бога і
в Христа Ісуса, і котрі стали по стороні Бога й Його
царства своїм напрямом голосно признають, і свідкують і проголошують, що Єгова їх Спаситилем, котре то спасення дане їм через Ісуса Христа. Всі такі
отже кажуть “Гейл Єгова й Христос”. Вони не кажуть “Гейл Гітлєр” ані ніякому іншому сотворінню;
і вони не можуть бути вірними Єгові Богу і витати
яке будь сотворіння Гейл, тому що жадне сотворіння
не має ніякої сили спасати. Вони признають, що
Єгова і Христос становлять “вищі власти”.
В. Б. № 12, 1935 рік
18 лютого
(294)
Так і Христос не сам себе прославив бути архиєреєм,
а Той, хто глаголав до Нього: “Син мій єси Ти, я сьогодні породив Тебе”. – Жидів 5:5
Один із Божих урядників стався зрадником і стягнув велику зневагу на ім’я Єгови, і тому Бог зробив
Льогоса своїм найвисшим урядником і Оправдателем. Та нім те оправдання мало довершитись, той
Оправдатель мусів перше доказати, що чоловік
може затримати свою невинність до Бога серед найгір- ших обставинів. Для сієї причини є написано про
возлюбленого Сина Його: “Хоч і Син Він був, тільки
ж навчивсь послуху через те, що терпів, і звершившись, ставсь усім, що слухають Його, причиною спасення вічного”. (Жидів 5:8,9) Ісус не зробив себе самий кандидатом до сього високого уряду, але Єгова
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покликав Його до сієї високої позиції і зробив Його
Первосвященником на віки, щоби Він виконував заміри Єгови.
В. Б. № 11, 1935 рік
19 лютого
(285)
Сонце й місяць зупинились на свойму місці перед сяєвом літаючих стріл твоїх, перед світлом блискаючих списів твоїх. – Аввакума 3:11, А.П.В.
В Армагедоні “лук” Єгови буде цілковито нап’ятий (вірш 9), і різкий лет стріл його дасть світ- ло.
Стріли й списи, летучи блиском світла, піддають думку об стрілах з огняної поломіні, як напримір блискавиці або плинний огонь, і кожда із них буде вимірена проти ворожої організації. Однак, щоб то орґанізація Сатани не видумала на землі, то воно не
встоїть перед поступаючим походом сил Єгови. Тепер свідки Єгови йдуть у світлі Його блискучої правди, котра освічує їх у сім темнім світі. В Армагедоні
сили Ісуса Христа, будуть воружені в стріли, що будуть кидати світло у своїм леті, і так достарчу- ватимуть світло потрібне, а вороги будуть у темряві в
тому часі.
В. Б. № 11, 1935 рік
20 лютого
(77)
Господь споглянув з неба на землю, щоб почути стогнаннє невільника, щоб розкувати дітей смерті.
– Псальма 102:19,20
Під час світової війни вірні святі й посвячені Богу
на землі були в небезпеці смерти із рук ворога. Чому
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вони молилися, щоби їх кайдани були пірвані й вони
були увільнені з вязниці? Вони були покликані й відділені від світа “яко люди для імени Єгови”, і бажали
свободи, щоб вони могли служити Єгові, як про се
сказано в пророцтві: “ІЦоб звіщали ім’я Єгови на
Сионі і хвалу Його в Єрусалимі”. (вірш 21, А.П.В.)
Вони не могли звіщати про Його ім’я на Сионі і сказати тим із Сиону “зацарював Бог твій”, як і не могли вказати іншим дорогу до Сиону. Вислухавши їх
молитву й увільнивши їх із неволі сатанської сили,
Єгова змилосердився над ними і поставив їх в Сионі.
В. Б. № 1, 1936 рік
21 лютого
(273)
Вони бачать…чудесні творива його в глибині, рече
він, і буйний вітер знявся, що високо підносить филі.
– Псальма 107:24,25
У великому знищенні в Армагедоні Єгова цілковито знищить тих, що переслідували Його людей, котрі були вірними у несенню свідоцтва про Його ім’я,
та в той самий час Він береже й охороняє своїх вірних, і також тих, що пильно шукають смирности й
справедливости. Се – деякі із Його чудних діл у
морю. Се Єгова, що дасть приказ розпочати велику
битву. Ціла організацій Сатани зрозуміє тоді, що
Єгова дав почин великій хуртовині. Филі морські
представляють людей, котрих Сатана відчужив від
Бога, і вони знайдуться у великім переполосі, коли
Господь зачне велику битву. Усі клопоти на землі
спричинені людьми або дияволами будуть нічим в
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порівнанню з Армагедоном. Тоді люди землі знайдуться в руках Божої хуртовини.
В. Б. № 2, 1936 рік
22 лютого
(211)
Олива ж відказала їм: Чи то ж занедбаю свою мастину, якою прославляють богів і людей, щоб між деревами стати висшою? – Суддів 9:9
Вірний останок є віттями “оливного дерева” і не хотять годитися з організацією Сатани, і відмовляються просити о дозволення проповідувати. Вони доручають свідоцтво Ісуса Христа в послушенстві до
Божого приказу, а не в послушенстві до людських заповідей. Христос відмовився бути вивисшеним понад “деревами” сього лукавого світа (вірш 9) і показав своє негодовання до сього несправедливого правління. Як велике “оливне дерево” Він відкинув
“християнство”, або організацію Сатани, і тепер повідомляє її, що знищення близько. Так і віття в сім
великім оливнім дереві, останок, відмовляється бути
відтягненим від хвалення Бога Єгови і Його любого
Сина, “чоловіка Ісуса Христа”. Вони, як і Ісус Христос, відкидають всяку честь яка походить від людей, і шукають лише чести, яка походить від Єгови.
В. Б. № 7, 1935 рік
23 лютого
(154)
І визволити тих, що з страху смерти через усе
життє підневолені були рабству. – Жидів 2:15
Коли якесь сотворіння є невільником когось другого, тоді властиво можна сказати, що воно є в неволі
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або вязниці. Або єсли хтось зі страху перед чоловіком
або якоюсь організацією, що панує над ним, відмовиться сповняти свій обов’язок, який йому приписано сповняти, тоді можна властиво сказати, що він
у неволі. Тут говориться про членів тіла Христового.
Кождого із них Сатана погубив би, єсли би Єгова не
помагав їм. Від початку життя кождий послідуватель Ісуса Христа був предметом нападу і через се
“страхом смерти поневолений Сатаною”. Не натуральної смерти з причини гріха Адама, але смерти від
того, що має силу смерти, т. є Диявола. Такий страх
смерти з руки організації Сатани стри- мував усіх породжених синів Божих деякий час.
В. Б. № 3, 1936 рік
24 лютого
(84)
Мудрий чоловік потужен, і розум піддержує силу в
чоловіка. Тим то й війну веди з розвагою, а добрий
конець буде, як буде доволі нарад.
– Приповісті 24:5,6
“З розвагою” значить, приняти слово Боже в чесне
серце, тоді поступати з розвагою. Лише ті, що є проваджені Божою порадою, будуть приняті до слави.
(Псальма 73:24) Отже “доволі нарад” значить мати
знання Божої волі, котра є виразно зазначена в святому Письмі. Армагедон відбудеться в короткім часі,
і лише ті, що посідають знання в гармонії з Божим
заміром, яке приняли в мудрості і духовім вирозумінню, перейдуть через ту велику битву. Тут можна
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властиво зазначити, що ті “многі наради” –се надбання багато знання або вирозуміння зі слова Божого. Се лишень порада Господня дає силу, і Його
порада – се Його Слово або замір, виражений і принятий у мудрість і духове зрозуміння.
В. Б. № 8, 1935 рік
25 лютого
(331)
Видиво, явлене пророку Аввакумові: Ой докіль, Єгово,
буду я взивати? – Аввакума 1:1,2, А.П.В., замітка
Ім’я “Аввакум” значить “плескач”, т. є той, що
плеще в долоні або обіймає любов’ю. Як в Пісні Пісень 2:6 “Правою (рукою) мене він обнимає”. Тепер
Господь Ісус повернув і зібрав до себе своїх у храм
Єгови, і через се останок знайшовся в обіймах Господа Ісуса Христа. Се зроблено для їх безпеки й потіхи. Заступництво й потішення святого духа тепер
перестало ділати, тому самий Ісус Христос прийшов
до своїх і потішає їх. Тепер останок прийшов до єдности віри. Тепер вони бачуть, що вони мусять стояти
разом, і всі вірні стоять разом, як один чоловік, проголошуючи правду в любові. Ся єдність в Христі – се
блаженний стан, у котрім останок тепер знаходиться, й в тім блаженнім стані Господь дальше кормить їх духовою відповідною поживою.
В. Б. № 8, 1935 рік
26 лютого
(262)
Блаженний, хто свідчення його хоронить, хто цілим серцем його шукає. – Псальма 119:2
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Єгова нагороджає тих, що пильно стараються пізнати Його замір і сповняти Його заповіди. Його вірний останок старається дістати знання Його волі в
мудрості й духовім вирозумінню. Вони стараються
показати себе без докору перед Богом, і не шукають
помочи ані поради в жадного сотворіння. “Щаслив
чоловік, йому же Господь надія, і котрий не пристає
до гордовитих і тих, що до брехні прихиляються. Нехай радуються і веселяться в тобі всі, що шукають
тебе; що люблять спасеннє твоє; нехай все кажуть:
Да звеличиться Господь”. (Псальма 40:4,16) Ті, що
не вірують, що Господь Ісус є в храмі Єгови, не знаходять жадної потіхи в сих текстах. Ті, що находяться в храмі й бажають учитися, отримають
знання замірів Єгови, щоби вони могли свобідно й
одважно проголошувати його іншим.
В. Б. № 9, 1935 рік
27 лютого
(74)
Господь, Бог наш, єдиний Господь! І мусиш любити
Господа, Бога твого, всім серцем твоїм і всією душею
твоєю і всією силою твоєю. – 5 Мойсея 6:4,5
Бог не зміняється, ані Його закон не є змінний.
Сей закон або право ділання відноситься до всіх сот
ворінь котрим Єгова дасть вічне життя. Від Авеля до
Йоана Єгова признав кількох людей за се, що ті люди
дотримали їх невинности до Нього. Сього вони доконали при помочи їх любови до Нього, а їх любов до
Нього вони показували через сповнення Його заповідей, і сим чином вони доказали їх цілковиту віру
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в Бога Єгову. Ті, котрим Єгова дасть життя яко членам Його царського дому, мусять бути мірені тим самим правилом і через їх напрям ді- лання мусять доказати їх любов і посвяту до Єго- ви. До такого самого степеня вірности вимагається від кождого жиючого сотворіння.
В. Б. № 1, 1936 рік
28 лютого
(313)
То буваючи спільниками тих, що так жили. Бо і в
моїх кайданах ви зо мною мучились. – Жидів 10:33,34
Спершу вони були вязнями організації Сатани із
причини їх знання й оцінення правди, і будучи в темряві й неволі, вони перестали проповідувати євангелию; але тепер, прийшовши до повного світла й
свободи в Христі, вони одважно проголошують правду без огляду на се, чи вони є в буквальній вязниці
чи поза нею. Вони рішились доказати свою невинність Єгові серед усяких обставин. Сатана й його агенти можуть поневолити організацію, що складається
із свідків Єгови, але Сатана й його агенти не можуть
вже більше затримати їх ум і серце від посвяченняся
Господеві. Хотяй вони були кинуті у буквальну вязницю, однак вони дальше продовжують проповідувати евангелию царства, і коли вони будуть увільнені, вони не попускають своїх рук але йдуть вперед
без ріжниці, що Сатана може зробити.
В. Б. № 3, 1936 рік
29 лютого

(304)
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Десять дівчат, що, взяли каганці свої, вийшли на зустріч женихові. Пять же були з них розумні,
а п’ять необачні. – Маттея 25:1,2
Біблія є світильником під ногами тих, котрі мають
духа Господнього і більше для нікого. Світильник
представляє волю Божу, виражену до Його дітей, і
Його діти підкоряються Його волі при помочи ділання Його духа, котрий приносить їм світло. Всі дівиці мали світильники. Число десять символічно
представляє всіх дівиць, всіх, котрі були в лінії до
царства в часі приходу Господа до храму. Число
п’ять символічно показує те, що вони були розділені
на дві клясі без визначеного числа в кождій клясі.
Громада, котра була необачна, стратила свою невинність через немудрий напрям взятий ними. Наслідки
їх глупоти є в гармонії з пророцтвом Ісаії: “…не ходитиме шляхом тим ні один нечестивий; …та й нерозумний не заблукає на ньому”. – Ротердам, замітка
В. Б. № 10/15, 1935 рік, англ.
1 березня
(316)
Ти, бувши дикою оливиною, прищепивсь єси замість
них, і спільником коріння і туку оливного зробивсь
єси.– Римлян 11:17
“Мастина оливного дерева” є символом радости, а
радість Господа Ісуса є вивисшити і оправдати ім’я
Єгови. Божий останок, увійшовши в “радість Господню”, “прославляє Бога і людей”, як се зазначено в
тексті. Вони світять наче світила в світі на славу
Божу. Їх світло не походить із їх наслідженої ясности,
але тому, що слава Єгови над ними і Його світло показалось над ними. Для свідків Єгови прилучитися
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до царювання з організацією Сатани було б зневагою
для святого імени Єгови. Вірний останок відмовляється мати що–небудь до чинення з політикою або
політичними справами сього світа. Вони не чтят людей на землі, але вони чтят “чоловіка Ісуса Христа”,
котрого Єгова увінчав славою і честю.
В. Б. № 7, 1935 рік
2 березня
(52)
Та самий ти заситив себе стидом замість слави; …
бо до тебе повернеться кубок у правиці Господній, і
впаде безчесть на твою славу. – Аввакума 2:16
Вони не знаходять слави в історії, яку вони зробили
і дальше роблять. Вони переслідують свідків Єгови
за се, що вони голосять правду із Божої історії, котрої
то правди вони не хотять чути. Чаша сорому духовенства й їх союзників є наповнена аж переливається і наруга прийде в будучності, і се буде зроблено
рукою Ісуса Христа. Він посміється із тих “когутів” і
виставить їх на сором. Він подасть сю чашу тим, що
заслужили на ню, і у своїм часі вона прийде до кождого із володіючого елементу, що брали участь в гнобленню людей, а головно, свідків Єгови. Найперше
духовенство має випити і явитися нагим й посоромленим в очах інших; тоді знову всі поклонники або
поплечники сатанської системи.
В. Б. № 10, 1935 рік
3 березня
(210)
Сповнити над ними суд написаний. Така слава для
всіх угодників його. Хваліте Господа!

75

– Псальма 149:9
Єгова підніс свою руку до неба й давно тому заклявся, що Він вилляє гнів або присуд на своїх ворогів. Тому що Він дав своє слово й клявсь доконати
сього, то і Його останок, котрий представляв Аввакум, також висказує пророчу пісню й молитву Аввакума до Єгови тепер, кажучи: “Доверши твоє діло
посеред літ”; і так вони показують своє цілковите довірє й вповають на слово Всевишнього. Вірні одиниці є смирні, тому що вони пильно стараються зрозуміти ціль Єгови й спішать виконати Його волю.
Єгова любується в них і вони радіють і співають: “Бо
Господь любується своїм народом; Він украшає смиренних спасеннєм. Да торжествують праведні в
славі”. (Вірш 4,5) Перед Армагедоном вони проголошують день Його пімсти.
В. Б. № 11, 1935 рік
4 березня
(70)
Ти пробив його ж списами голови гетьманів (провідників, Ротердам) його, коли вони примчались бурею,
щоб мене розбити, й радувались, як той, що надіється бідолаху в тайному місці пожерти.
– Аввакума 3:14, А.П.В.
Ті “бідолахи” – се Господні помазанники, останок.
Вони були приведені в тайний пробуток Всевишнього. (Псальма 91:1) Слово “потайно” значить, що
вороги стараються затаїти від інших те, що вони роблять і сим закривають свої рухи і тримають чесних
людей в незнанню того, що вони планують проти Божих людей. Вони поступають після теорії, що Бог не
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поможе тим, що ходять з книжками, в котрих міститься наука з Біблії про Боже царство. Та приближився час, коли то нагло вибухне битва Армагедон,
і тоді змовники болючо пізнають, що Єго- ва знає
своїх вірних свідків, і що ті лукаві змов- никн не зможуть утечи із своїм закритим мордерчим ділом.
В. Б. № 11, 1935 рік
5 березня
(172)
Хоч і Син Він був, тільки ж навчивсь послуху через
те, що терпів, і, звершившись, ставсь усім, що слухають Його, причиною спасення вічного.
– Жидів 5:8,9
Сатана, будучи захланним і самолюбним, забажав
самохвали й чести, опрокинув Єгову. Отже слово і
ім’я Бога Єгови стали найважнійшим питанням, а
спасення чоловіка стало другорядним важним питанням. Щоби рішити те питання в користь Бога, то
щонайменше один чоловік мусів доказати абсолютне
послушенство Єгові, будучи послушним серед всяких обставинів і остаючися вірним і правдивим
Богу. Чоловік Ісус стрінув усякі вимоги серед пробів,
доказавши свою вірність Єгові, перетерпівши ганебну смерть. За Його вірність Єгова підніс Ісуса зі смерти і зробив Його автором вічного спасення для всіх
людей, що пійдуть слідами Ісуса й докажуть їх посвяту Богу. Щоби люди могли діста- ти життя, то вони
мусять вірувати в Бога і Ісуса Христа і йти за
провідництвом Христа.
В. Б. № 11, 1935 рік

77

6 березня
(89)
Після сього поглянув я, і ось, пребагато людей, котрих ніхто не міг перелічити, з кожного народу.
– Одкриття 7:9
Божий останок тепер на землі вперше побачив або
розпізнав 144000 духових ізраїльтян і попечатання
таких. “Після сього” вони побачили або розрізнили
правдивий стан “великої громади”, число котрої є
ще одна не відкрита тайна Єгови. Громада царства
була зібрана протягом девятнадцяти століть, і коли
взята яко цілість, Ісус Христос назвав їх яко “мале
стадо”, котрому Єгова дав царство. Велика громада,
котра в свій час була на землі, ніколи не була в лінії
до царства “Велика громада” не є з духа народжена
громада; себто, вона ніколи не була народжена й
признана як Його духові сини. Ті, які виходять, щоб
становити сю громаду в іншім місці святого Письма
є названі як “інші вівці”, люди доброї волі”, “Йонадаб кляса”.
В. Б. № 12, 1935 рік
7 березня
(330)
Господь бо слухає бідних, і не одвертаєсь від попавших в неволю. – Псальма 69:33
Під час світової війни вірні сини Єгови на землі
були поневолені й свобода в служенні Єгови була відобрана від них, і вони були переслідувані й многі з
них направду увязнені. Яко Божі вірні діти вони дальше молилися й кликали до Єгови. Се сталося в
1918 poці, що Єгова зачав відбудовувати Сион через
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воскресення вірних померших й приведення їх до духового храму, і також зібрання до себе в храм вірного
останка на землі. “Коли Господь відбудує Сион, Він
явиться в славі своїй. Він прихилиться до молитви
понижених, і молитвою їх не погордує”. (Псальма
102:16,17) Факти показують, що Бог вивів їх з вязниці або неволі, коли Сион відбудувався. Вони були
введені в храм і сталися частю Сиону.
В. Б. № 1, 1936 рік
8 березня
(156)
І коли б тих днів не вкорочено, то жодне б тіло не
спаслося; тільки ж задля вибраних укорочені будуть
дні тиї. І зараз після горя днів тих сонце померкне.
– Маттея 24:22,29
Протягом того часу вибрані мали роботу до виконання яко свідки Єгови під Його розказом, і почасти
та робота є положення знаку або п’ятна на чолах великої громади, як сказано в Езекиїла 9:4. Се значить,
що свідки Єгови мусять проповідувати вість правди
і дати вирозуміння правди дли великої громади, котра то кляса “втікає на гори”, забравши їх місця в
“місті прибіжища”. Сі слова “зараз після горя днів
тих”, відносилися до першої части горя, від 1914 до
1918 року. Та велика громада пережиє також і Армагедон, тому що Бог обіцяв для тих, що шукають смирности й справедливости, що вони мо- же будуть “заховані” в той час.
В. Б. № 1, 1936 рік
9 березня

(40)
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Виведи з темниці душу мою, да прославлю ім’я твоє!
Праведні обступлять мене. – Псальма 142:7
Коли Саул старався знищити Давида, Давид сховався в печері. Та Бог випровадив його із тієї печері,
котра була вязницею або темницею. В той час Давид
представляв Христа Ісуса, включаючи членів Його
тіла, а головно членів “ніг" Його, котрі становлять
останок Божих людей на землі. Ісус говорив про
своїх членів, як про своє тіло, неначе вони були частю Його самого. Саул представляв товпу невірного
“християнства”, включаючи “чоловіка гріха” клясу,
всіх, котрі є невірні привилею служити Єгові й Його
царству. Господь предсказав, що “християнство”,
яко агенти Сатани, будуть кидати Його вірного останка у вязницю. Божі вірні люди, коли знаходяться у
вязниці, тоді кличуть до Господа о визволення. Се
було під час світової війни, коли то вірні знайшлися
в стані вязниці.
В. Б. № 2, 1936 рік
10 березня
(252)
Преславна там царівна( палаці свому П.В.); шати її
золотом ткані. У пишних шатах поведуть її до
царя. – Псальма 45:13,14
Ті признані і приведені в храм є показані як такі,
котрі одягнені в царські одежі; що означає, що ті з
храму є розпізнані як члени дому Господнього, отже
вони є дочками Великого Предвічного царя. Вони є
зроблені членами царського дому Єгови, прийняті
через Ісуса Христа, котрий приймає признаних як
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свою невісту. Це зібрання до храму починається з воскресення вірних святих мертвих; і потім слідує зібрання вірних живих, тобто останка. Сі є приведені в
“льняних одежах” показуючи тим, що вони вже не є
в’язнями, але вільними людьми Єгови, котрі віддають Йому повну вірність і послушенство, і кот- рі беруть участь в Його службі, віддаючи Йому всяку
честь і славу. Така вірна і радісна служба є прик- расою всіх зібраних у храмі.
В. Б. № 10/15, 1935 рік, англ.
11 березня
(15)
І кров’ю завіту твого вибавлю я вязнів твоїх із ями,
що в ній води нема. – Захарії 9:11
Задля крови нового завіта, пролитої сином Єгови,
та угода була установлена для людей Господніх, котрі знайшлися вірними у приході Ісуса до храму. Через Його кров “вязні” були випущені з ями. Та нім
натуральні ізраїльтяни могли бути увільнені з Єгипту, то перше мусіла бути пролита кров агнця, предсказуючи пролиття крови Ісуса Христа, Агнця Божого. Як перша закон-угода була установлена з
кровю, так і нова угода є установлена з кровю. З
сього виходить, що єсли учасники угоди мають сповнити припоручення і бути “людьми для Його
імени”, і мають бути свідками для Його ім’я, то вони
мусіли бути увільнені з вязниці або неволі са- танської організації, і в гармонії із сим пророк каже: “Господь вязнів визволяє”.
В. Б. № 2, 1936 рік
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12 березня
(331)
А був тоді один чоловік із Зореага, з покоління Данового, на ім’я Маной, жінка ж в його була неплідна й
не роджала. – Суддів 13:2
Бог ужив Самсона яко прообраз початку визволення тих, що люблять і служать Єгові. Ім’я отця
Самсона Маной значить “відпочинок, місце відпочинку; або датель подарунків”. Се Єгова дає відпочинок своїм людям, і Він є дателем всякої доброї і совершенної річи. Маной тут здається представляє
Бога Єгову. “Господь дарує супокій народові свому”.
“Вернись, душе моя, до спокою твого! Бо Гос- подь
добродій Твій”. (Псальма 29:10; 116:7) Се було через
сина Маноя, що Єгова дав ізраїльтянам відпочинок і
мир на двадцять років. Єгова відпочиває у своїй головній організації, котрої Ісус Христос є головою.
“Бо Господь вибрав собі Сиона; бажав його собі за
оселю. Ось місце мого вічного спокою; ту оселюся”.
В. Б. № 3, 1936 рік
13 березня
(144)
Так ми й глаголемо, не як ті, що людям догоджують,
а Богу, що розвідує серця наші.– 1 Солунян 2:4
Ніхто із на погляд побожних слабодухів в часі періоду Ілії не дав помочи вірним, але всякого часу вдавали за добрих і безвинних сотворінь. Такі тоді казали: “Ми не повинні судити духовенства ані вис- мівати їх і говорити про їх слабости, а говорити більше про любов”. Як міг хто–будь бути вірним слугою Божим і в той самий час лицемірно і чутливо говорити про тодішню “любов”? Любити Бога значить
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бути послушним Його приказам і виконувати їх радісно. Під час періоду Ілії ті визнані слуги Божі, що
поступали після їх власних бажань, щоби оминути
зневаги, не були порушені до сього любовю, і через
се не мали чистого серця. Хто має чисте серце, той
пильно старається виконувати волю Божу, без
огляду, що люди можуть думати або казати, і таким
Бог дає свою силу в потрібнім часі.
В. Б. № 4, 1936 рік
14 березня
(9)
І рече їй Самсон: Як би звязано мене сімма сирими,
не висушеними буйволовими жилами, був би я малосилок як і інші люди. – Суддів 16:7
Сказати брехню значить, сказати неправду про якусь справу тій особі, що має право знати о сім; і ті
слова мусять бути ложні, вимірені на шкоду, єсли та
особа не буде знати правду. Можливо самий Самсон
не розумів вповні причини своєї великої сили. Під
час періоду Ілії вірні слуги самі ясно не розуміли,
чому Господь дав їм силу, хотяй вони знали, що вони
були на Господній стороні і отримували силу з Його
ласки. Можливо слова Самсона мали симво- лічне
значення. Єсли би кляса Самсона була звязана сімома або всіма живими сотворіннями в Божій організації (сімома зеленими тятивами), то вона була б
слабою, як інші люди, як се Самсон заявив Далилі,
що він буде слабим.
В. Б. № 5, 1936 рік
15 березня

(148)
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Проти вас слово Господнє, Кананеї, – земле Филистійська! Витрачу тебе що до одного осадника.
– Софонії 2:5
Єгова велів написати повисше пророцтво очевидно дли тієї цілі, щоби представити велику роботу
знищення, яка має бути виконана Його рукою при
кінці світа Сатани, і коли Божий цар сяде на престолі і прийде до храму чинити суд. Ся славна робота
буде виконана на оправдання Єгового ім’я. Сотворіння, проти котрих ся чудова робота буде виконана,
є Божими ворогами, котрі вельми знеславили ім’я
Всевишнього. Сі вороги, що свідомо чинили зло, аби
задоволити своє самолюбне бажання, у сло- ві Божім
вони назначені як “беззаконники”. “Бо погибнуть
беззаконники”. Сі вороги жорстоко переслідували
Божих помазаних людей за те, що вони розказували
правду про Бога й Його царство.
В. Б. № 6, 1936 рік
16 березня
(102)
Чоловік бо дивиться на лице, Господь же дивиться
на серце. – 1 Самуїла 16:7
Не своїм поверховим виглядом чоловік приготовляє себе на службу Божу, але своєю вірою і непохитним посвяченням він отримує признання від Бога і
має місце в Божій вічній організації. Писання показують, чого Бог вимагає від тих, котрих Він оправдує, і усюди є показано абсолютно цілковиту вірність. Ті, що є признані Єговою, мусять найперше доказати їх невинність до Нього, і се вони мусять зробити через один напрям ділання, всякого часу стараючись як найлучше виконати волю Божу, без огляду,
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що чоловік або сотворіння може думати або говорити про нього. Він може часом взяти мильний крок,
або навіть поповнити тяжкий гріх, але єсли він признається Богу через Господа Ісуса Христа і признає
свій гріх, й тоді сей час старається робити те, що є
правда, він може отримати милосердє від Єгови і
бути вповні привернений до Його ласки.
В. Б. № 5, 1936 рік
17 березня
(221)
Тоді промовили дерева до смокви (фіги): Ходи,
прийми царюваннє над нами! – Суддів 9:10
Лестючі слова є знарядом Сатани котрих він уживає, щоби зловити людей, і самолюбні й амбітні люди
піддаються йому і стають скоро захоплені. “Хто лестить другу свому, стелить сіти під ноги йому”. “І лестючі слова погибель готують”. (Приповісти 29:5;
26:28) Приповість про дерева дальше доказує, що Сатана уживає хитрої методи, щоби відвернути людей
від Бога, і вони, піддавшися, падуть в його сіти й стягають на себе знищення. Друге і більше сповнення
“фігового дерева” знаходиться у “святім народі” Божім. Се є багата плодюща організація, котрої Ісус
Христос є головою і гетьманом. Той “святий нарід”
Божий народився в 1914 році. (Одкриття 12:1–5) Ісус
уподобив ізраїльський нарід до фігового дерева без
овочу й прокляв його, тому що воно не видало овочу
царства. Сі “дерева”, що приносять овочі правди на
славу Божу, отримують Його признання.
В. Б. № 7, 1935 рік
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18 березня
(84)
Господи, я почув вість од тебе й злякався. Господи!
Доверши твоє діло посеред літ (нашої недолі), посеред літ об’яви його. – Аввакума 3:2
Те, що Єгова вчинив ворогам своїх людей в старинних часах, було взірцем того, що тепер станеться в
Армагедоні. Свідки Єгови тепер моляться після
Його волі, щоби Єгова повторив свій чин старинний
після Його обітниці, з іменно: “І тоді виступить Господь і вооружиться проти тих народів, як було колись вооружався у день бою”. (Захарії 14:3) Се буде
робота Єгови, Його діло незвичайне. Вершок років
прийшов в 1914 році, і тоді світ Сатани скінчився і
Ісус Христос, правдивий цар світа, був укоронований. Тоді розпочалось горе на світі, і в Армагедоні
воно скінчиться і то в такий дивовижний спосіб буде
об’явлена сила, що всі будуть знати, що Всемогуча
рука Єгови виконала сі річи.
В. Б. № 10, 1935 рік
19 березня
(226)
І возносять його в зборі людей, і в раді старших хвалять його! – Псальма 107:32
Йонадаби прославляють Єгову тепер, тому що вірою вони бачуть прихід чудових і дивовижних діл
Його, і що се оправдає Його святе ім’я. По Армагедоні вони мусять йти шляхом до Сиону, і як вони будуть йти, вони будуть співати хвалення Єгови для
тих людей, що тоді пробудяться із мертвих. Декотрі
“старці” з громади свідків Єгови будуть на землі ще
по Армагедоні. (Одкриття 4:4) По Армагедоні велика
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громада або громада Йонадабів буде дальше співати
хвалення Єгови, разом із свідками Єгови на землі, і
по тім, як свідки Єгови будуть осунені з землі, велика
громада буде співати хвалення Єгови і пісні про визволення. Його хвалення буде лунати по віки по цілій
землі.
В. Б. № 2, 1936 рік
20 березня
(285)
Почувши–згадавши про се, затрусилось внутро в
мені; на вість про се задріжали губи в мене; біль дійшов аж до костей моїх, і захиталось місце підо
мною; та мені треба бути спокійним в день нужди.
– Аввакума 3:16
Аввакум зачав свою пісню словами: “Господи я
почув Твої слова”. І по отриманню видива о всесвітній війні він каже, що те видиво затрясло і занепокоїло його. Так і видиво про Армагедон тепер, яке
отримав останок Божий, є жахливе й страшне, і вони
не могли б розказати його іншим, хіба з ласки Божої.
Вони тепер тремтять, та не з–за того, що вороги грозять їм або знущаються над ними, але задля страшних діл, які Бог виконає на землі в Армагедоні. Вони
бачуть, яке страшне виконання Його присудів впаде
на сі уперті. Треба мати одвагу й сильну віру в Єгову,
щоби не податися назад перед тим ст- рашним і великим днем, який є перед ними, але Єгова дає силу
своїм людям дальше сміло йти вперед.
В. Б. № 11, 1935 рік
21 березня

(50)
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Ще ж маємо певніше слово пророче, і ви добре робите, вважаючи на него, як на світильника, що світить в темному місці. – 2 Петра 1:19 А.П.В.
Послідувателі Ісуса Христа мусять мати якесь
знання, яко підставу їх віри. Аж поки не прийде Божий час дати їм вирозуміння пророцтва, вони мусіли
пам’ятати закон Божий і пророцтва, включаючи видіння преображення Ісуса. Як здається; то Петро не
надіявся на зрозуміння того пророцтва в його часі,
ані в життю тих людей, що тоді жили, але що слово
пророче і попираючі свідоцтва їх, дані через пророче
видиво преображення, мали бути для послідувателів
Ісуса Христа, яко світло у темнім місці, сияюче для
їх провідництва, і що стан маленького світла мав
продовжатися аж поки “день засияє”, у котрім то
часі мала прийти зміна і більше світло й яснійше вирозуміння для всіх таких.
В. Б. № 12, 1935 рік
22 березня
(282)
От і пійшов Самсон із батьком та матірю в Тимнат, скочив несподівано проти нього левчук
рикаючий. – Суддів 14:5
Той лев був післаний Дияволом з ціллю знищити
Самсона, тому що він шукав причини, проти диявольських представителів на землі. Сей “молодий
левчук” представляв духовенство так званих “протестанських організацій”, що гірко з великим шумом противилися роботі Божих людей під час періоду Ілії, т. є в часі, коли Ісус Христос приготовляв
дорогу перед Єговою. Проголошення сих великих
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правд спричинило замішання в таборі Сатани, і
зроблено старання, щоби настрашити ревних послідувателів Ісуса Христа до замовчання і принести їм
знищення. Протестанська система спочатку була левом справедливости, а пізнійше сталась представителем Диявола і тим самим пожираючим левом, як і
її отець, шукаючи щоби пожерти когось, і постановила тримати людей в незнанню Писання.
В. Б. № 3,4, 1936 рік
23 березня
(52)
І не лякайтесь тих, що вбивають тіло, але більше
того, хто зможе погубити (будуче) життя.
– Маттея 10:28, Діаглот
Ісус не сказав до своїх вірних послідувателів, що
вони повинні сховатися під час переслідування, але
Він казав їм, що вони повинні давати свідоцтво. Себуло неможливим для Його апостолів і для їх співтоваришів дати цілковите свідоцтво перед приходом
Господа Ісуса, тому що вони жили лише кільканайцять років. Через се Ісус сказав до них: “Коли ж вас
гонитимуть у тому городі, втікайте в інший; істинно
бо глаголю вам: Не перейдете ще городів ізраїлевих,
доки Син чоловічий прийде”. (Вірш 23) Як свідки
Єгови повинні ділати тепер? Чи коли вони переслідувані в однім місці то вони повинні втікати до другого, щоби оминути переслідування? Ні! Тому що
Христос тепер прийшов, взяв власть і зібрав клясу
храму, научив їх і вислав їх як свідків. Тепер вони
мусять скінчити свідоцтво; і через се мусять дальше

89

нести свідоцтво о правді, вповаючи на Господа, що
Він визволить їх.
В. Б. № 8, 1935 рік
24 березня
(41)
Видиво, явлене пророку Аввакумові: Ой докіль, Господи, буду я взивати?– Аввакума 1:1,2
Аввакум в сім пророцтві представляв вірний останок тепер на землі. Сей крик був до Єгови, щоби Він
очистив своє ім’я через установлення справедливих
обставин на землі замість гноблючих, жорстоких і
беззаконних обставинів, які тепер перешкад- жають
свободі правди. Крик був даремний і не був вислуханий через якийсь час, що показує, що ворогам дозволено на якийсь час противитися останкові без перешкоди від Єгови. Чи се було не намісці або брак віри
для останка питати такі питання або робити такі завваги? Відповідь мусить бути, що се не було злом ані
невластивою річчю, тому що Бог предсказав, що
Його вірні будуть кликати до Нього і Він потішить їх
серця через побільшення їх знання.
В. Б. № 8, 1935 рік
25 березня
(196)
А праведний з віри жив буде, і: Коли хто малодушен,
не вподобає душа моя його. Жидів 10:38
Про “вірного слугу” клясу, останок, апостол каже:
“Ми ж не малодушні (собі) на погибель, а віруючі на
спасеннє душі”. (Вірш 39) Ті, що будуть вірні в їх посвяченню Богу, будуть жити; інші ж будуть знищені. Віра або вірність значить затримати свою не-
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винність до Єгови, відмовитися брататися з котрою
будь частю організації Сатани, бути пильним у
пізнанню волі Божої і радісно виконувати Його прикази. Вірний останок радісно кормиться покармом о
який постарався ласкаво Єгова, і вони ростуть в
силі, без огляду на всяку опозицію, яку ворог може
спричинити вірним, коли вони йдуть в проголошенню вістки про ім’я Єгови і царство.
В. Б. № 9, 1935 рік
26 березня
(273)
Господь царює. Да радується земля, да звеселиться
велика сила островів! – Псальма 97:1
Ті люди доброї волі чують і вірують, що царство
Боже під Христом прийшло і що Єгова царює, і вони
кричать: “Спасеннє Богу нашому, сидячому на престолі, і Агнцеві. (Одкриття 7:10) Се сходиться з кличом 33 року по Христі, великої громади в тім часі, а
тепер великої громади в теперішнім часі: “Спасения
прийшло; спасай тепер, пішли нам щасну долю”.
Вони приписують сю велику роботу Божого спасення або оправдання Його ім’я Його великому
Оправдателеві, Ісусу Христові, Божому Агн цеві, і
що їх власне спасення приходить від Єгови через
Ісуса Христа, а не від ніякого іншого джерела. Велика громада складається із людських сотворінь, котрі почули й приняли і радуються царством Божим
під Христом. Вони отверто признають, що вони
стали по стороні Господа.
В. Б. № 12, 1935 рік
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27 березня
(331)
Тоді ось як має бути: на те врочище, що вибере Господь, Бог ваш, щоб там святилось ім’я його, туди
приноситимете все, що заповідаю вам.
– 5 Мойсеея 12:11
Слова виповіджені Мойсейом до Ізраїля відносяться тепер в більшій мірі до духового Ізраїля, останка. Тому самому правилові мусить бути послуш- на
велика громада, тому що вона сталась частю Божої
організації. Вона мусить прийти до Сиона, храму Божого і там покланятися, а не в якійсь світській організації, так званій “церква”. Храм Єгови не знаходиться в організації Сатани, і через се велика громада мусить утікати з Вавилону, котрий є організацією Сатани, і мусить одважно стати по стороні Господа й співтоваришити з Божими помазаними
людьми. “В Його храмі”, де велика громада служить
Богу (Одкриття 7:15) не значить внутрішній двір
храму, тому що внутрішний двір був головно назначений для священничого класу Єгови. Але вона є
відділена бути на “дворі”, де вона служить Йому безперестанку.
В. Б. № 1, 1936 рік
28 березня
(93)
Нехай дійде до тебе стогнаннє невольника! По великості рамени твого сохрани дітей смерті!
– Псальма 79:11
Із причини їх поневолення або увязнення сі вірні
одиниці під час світової війни стогнали, і їх молитва
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була виражена псальмістом. Тому що вони були назначені на смерть ворогом, тому про них говориться
як про “дітей смерті”. (Замітка) Останок або вірні не
молилися, щоби “угода через жертву” була відложена, але щоби перешкодити ворогові в його старанню погубити їх, щоби вони могли дальше служити Єгові. Се було “задля вибраних”, що період
горя був укорочений, котрий то період зачався в 1914
році, і був вкорочений в 1918 році через стримання
світової війни, щоби вибрані могли служити Єгові в
несенню свідоцтва про Його ім’я. – Маттея 24:21,22
В. Б. № 1, 1936 рік
29 березня
(218)
Котрі необачні, взявши каганці свої, не взяли з собою
олії. Розумні ж узяли олії в пляшечки свої з каганцями своїми. – Маттея 25:3,4
Олія є символом радости і веселости, котра походить від щирої посвяти і любови до Бога Єгови і Ісуса
Христа, і це означає, що нерозумні були самолюбні,
вони не мали любови до Бога і Ісуса Христа, і були
тими, що “не мають радости Господньої”. Вони виглядали приходу Ісуса Христа не для того, щоб ім’я
Єгови було оправдане і прославлене, але для того,
щоб вони яко сотворіння, були вивисшені до високої
позиції. В їх серцях не було ніякої радости, як звичайно не буває радости в крайньо самолюбних серцях. Мудрі мали радість Господню і це була їх сила.
Вони були несамолюбно посвячені Богу і Його царству всякого часу і прагнули пізнати і чинити волю
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Божу, навіть коли б їх попередні погляди і переконання були б повністю повалені.
В. Б. № 10/15, 1935 рік англ.
30 березня
(295)
Виступило тоді три тисячі чоловіка до Етамської
розщілини та й кричали до Самсона: … А він їм відказує: Як вони витворяли зо мною, так і я вдіяв їм.
– Суддів 15:11
Тут товпа юдеїв представляла слабодухів і невірних новочасних юдеїв, визнаних слуг Божих. Ся товпа хотіла миру за всяку ціну і хотіла погодитися, однак неможучи намовити вірних до компромісу, вони
зробили зрадливу змову із новочасними фи- листіями. Филистії зневажили Самсонового Бога через
се, що вони злобно противилися і переслідували вибраних людей Єгови, і вірний Самсон не легковажив
такою зневагою. Так і Божий “вірний слуга” кляса
сказала до духовенства і до їх невірних братів і до
всього “християнства”: “Ви зневажили Боже ім’я переслідуючи Божих людей великими зневагами і ми
не помиримось із вами, але будемо послушні Богу і
виконувати роботу по Його приказу”.
В. Б. № 4, 1936 рік
31 березня
(101)
Горе тобі, що подаєш ближньому твому напій з домішкою твоєї злоби, й впоюєш його, щоб бачити сором його! – Аввакума 2:15, А.П.В.
Старання силою вилляти в уста тих, що служать
Єгові, сей символічний трійливий трунок зроблено
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тому, щоби знищити невинність Божих дітей до
Нього і завдати їм сором перед іншими. Але нехай всі
ті, що люблять Бога Єгову і цілковито вповають на
Нього знають, що ворог не буде успішний. Ворог буде
дальше піддавати чашу сильного напою і лукавства
до уст свідків Єгови і сим чином буде старатись зробити їх нечинними в службі Господній, й буде осоромлювати їх перед людьми світа. Але вороги заведуться в своїм змаганню, тому що свідки Єгови є під
рукою Всевишнього і їм припоручено голосити Його
вість, й се вони будуть дальше робити.
В. Б. № 10, 1935 рік
1 квітня
(221)
Щоб ходити вам достойно перед Господом у всякому догоджуванню, і у всякому доброму ділі приносячи
овощ і ростучи в розумінню Бога.– Колосян 1:10
Ходити достойно перед Богом не значить виробити
собі характер, як се колись ми розуміли. Се значить
пізнати Божий замір і тоді вірно виконувати своє
припоручення й задачу положену на Його свідків.
Бути вірним “у всякому доброму ділі” значить нести овочі Божого царства, котрий то овоч є вість правди відносно царства. Се він припоручив своїм свідкам, і сю життя–даючу і життя–підтримуючу вість
правди вони мусять нести іншим; і чинячи се, такі
свідки ростуть в знанню Бога. Найбільший привилей даний сотворінню є служити Богу Єгові. Тих що
Він взяв зі світа для свого ім’я, Єгова зробив їх своїми свідками. – Ісаія 43:10,12
В. Б. № 8, 1935 рік
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2 квітня
(58)
Самсон же відказав йому: Тепер не буду винен Филистіям, коли заподію зло їм. – Суддів 15:3
Самсон знав, що филистії будуть винувати його.
Він також знав, що він був невинний, бо він виконував заміри Божі. Самсон був призначений спричинити нещастя або знищення филистіям, і тому у всіх
ділах його він був безвинний. Так само під час роботи
в періоді Ілії вірні слуги Божі були ужиті проти сучасних филистіїв, приносячи їм лихо через проголошення їм правди, бо Слово Боже – правда і острійше
чим обоюдний меч. Володіння тим мечем “потрясає
релігійними почуваннями” гіпокритичної товпи і
“палить їх пасовиська”. Проголошення вістки правди принесло много картання сучасним филистіям.
У виконанню сієї роботи вірні слуги Божі є безвинні
перед Ним, так як Самсон був.
В. Б. № 4, 1936 рік
3 квітня
(10)
Йотам взійшов на верх гори Гарисим, і покликнув голосно: Слухайте мене, городяне Сихемські, щоб і Бог
слухав вас. – Суддів 9:7,8
Тепер свідки Єгови, з ласки Божої, заявляють про
заміри Єгови, і великі купці, політикери, і духо- венство слухають їх. Гіпокритичні “християни”, вк- лючаючи “чоловіка гріха” клясу, час від часу кажуть,
що свідки Єгови неповинні нічого казати проти торговельних і політичних первотин сього світа, тому
що, кажуть вони, такі володіючі первотини становлять висші власти, котрим всі повинні піддатися. В
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сій справі, як і в усіх інших, вони миляться. Тут знаходиться ясний пророчий образ, показуючи, що Божий останок мусить голосити до тих, що установили
“гидоту спустошення” замість Божого царства, і мусять остерегати людей і указувати їм на факти, щоби
вони могли утічи до єдиного місця безпеки.
В. Б. № 7, 1935 рік
4 квітня
(169)
Бо встане Єгова так, як на горі Перазимі, розгніваєсь, як на долині Габаонській, щоб зробити діло
своє, діло незвичайне, та й довершить своє діло, своє
діло дивовижне. – Ісаія 28:21, А.П.В.
Гієрархія сподіється, що вскорі вона зможе позбутися тих “погубних свідків”, і зі всіх сторін можна
чути, що кажуть: “Ся товпа свідків Єгови не буде
істнувати вже довго”. Однак, коли прийде час для
Єгови встати так як коло гори Перазими і Габаон,
і коли Він спричинить упадок римо католицькій
гієрархії, то се буде так дивне, так незвичайне, так
страшне і так цілковито чуже в порівнанню до
минувших подій, і міліони людей, що були при- хильниками римо католицької гієрархії, тоді воскликнуть: “Се велике диво, що Бог знищив ту організацію!” Вони побачуть, що та робота не є робота
жадного чоловіка, але робота Всемогучого; і для таких та робота буде виглядати “дивовижна”. Лише
ті зрозуміють її, що будуть цілковито посвячені
Єгові й Його царству.
В. Б. № 7, 1936 рік
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5 квітня
(249)
І відказав мені Єгова і промовив: Спиши видиво, а напиши його виразно на таблиці, щоб, хто буде читати, прочитав легко. – Аввакума 2:2, Ротердам
Коли прийде час на сповнення сього пророчого видива, тоді ті, що є дійсно посвячені Єгові, легко зрозуміють його. Студіюючи пророцтво, разом із фі- зичними фактами, добре знаними для них, усі смирні
можуть легко побачити і зрозуміти теперішні обставини і знати, що Армагелон близько. Ті що читають
і розуміють повинні спішити і розказувати іншим
про се. Коли видіння явиться, тоді сей привилей тих,
що бачуть, спішити і дати нагоду почути і зрозуміти
і сим чином голосити про ім’я Єгови. Ось прийшов
час спішити і проголошувати вість, котра відноситься до великого беззаконня, яке практикується
тепер на землі, в противенстві до Єгови, і що прийшов час на Його гнів.
В. Б. № 9, 1935 рік
Спомин числа 6, по 6 годині.

6 квітня

(12)
І, як молився Він, вид лиця Його став інший, і одежа
Його біла, блискуча. І ось два чоловіки розмовляли з
Ним, котрі були Мойсей та Ілия. – Луки 9:29,30
Появлення Мойсея у видиві преображення, роз- мовляючого з Ісусом неначе говорило, що закон, котрий Мойсей доручив ізраїльтянам, відноситься головно до послідувателів Ісуса Христа і котрі є духовими ізраїльтянами; що угода Божа дана ізраїльтянам на рівнині Моаб рукою Мойсея представляла

98

угоду вірности о царство, котру Бог зробив через
Ісуса Христа з тими, що були покликані до царства;
що ті, що увійдуть в то царство, мусять вірно виконувати ту угоду вірности; і що коли Ісус Христос, Більший Мойсей, прийде до храму, тоді кожда душа з
кляси храму мусить бути цілковито послушна Ісусу
Христу або бути знищена.
В. Б. № 11, 1935 рік
7 квітня
(285)
Ступив він - земля струсилась; глянув - і затремтіли народи; розпались гори вічні, первовічні узгірря позападались. – Аввакума 3:6, Лісар
Господь спостеріг активність ворога, котрий складається із многих заговірників, і також ті зневаги і
переслідування, які ворог спричинив свідкам Єгови.
Чи Єгова дозволить народам, котрі зневажили Його
ім’я, дальше йти їх лукавим напрямом? Люди, що
володіють світом кажуть, що народи, представлені
через гори, є вічно триваючі і ніколи не пропадуть.
Але Єгова може і зрівнає їх з землею, і се Він зробить
рукою Ісуса Христа. В часі світової війни свідки
Єгови були розкинуті і скиталися по всіх горах або
народах але Господь по 1918 році зібрав їх до своєї
гори, т. є. своєї організації і місця охорони. Всі сі народи погибнуть.
В. Б. № 10, 1935 рік
8 квітня
(181)
Надія, коли довго тріває, мучить серце, а справджене бажаннє - се дерево жизні. – Приповісті 13:12
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Щоби бути сильним в Господі, то треба мати
сильну віру. Кому бракує знання і вирозуміння той не
посідає основів для сильної віри, тому що віра приходить через приняття і вирозуміння слова Божого.
Коли віра слаба, тоді надія темніє і сумніви нападають. Для декотрих посвячених се здається є довгий
час від приходу Господа до храму; і позаяк переслідування ворогами продовжається проти них, ті, що
мають малу віру зачинають сумніватися і ставити
питання. Єгова знищить лукавих через армію Христа і се Він зробить в своїм власнім часі. Противні
собі армії уже забрали позиції до війни. Коні символічно представляють воєнний знаряд, і Аввакума 1:8
відноситься до Правиці Єгови, Ісуса Христа, сими
словами: “В його коні бистрійші над леопарди, … літають як орли”.
В. Б. № 9, 1935 рік
9 квітня
(89)
Хоч би 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
“Стадо відтяте від отар”. – Лісар
Та не так річ мається з Божим останком. Їх приведено в стадо Боже, у храм Єгови, і тепер великий Пастир, Ісус Христос, “добрий Пастир”, щедро кормить
своє стадо. Господь привернув останка до себе і по
приказу Господньому останок несе овочі царства
людям. Через се у стайні Господній знаходиться “товар”. “Товар” відноситься до робочих звірят. В тепе-
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рішнім часі свідки Єгови мають много робочих звірят для помочи їх до виконання Господньої робо- ти,
як радіо, транскрипційні машини, фонографи, книжки, Вартова Башта, і розкидаючі–голос машини і т.
п. Ніколи перед тим не було так активного свідоцтва
для ім’я Господнього, як в теперішнім часі. Тепер радість останка щоденно збільшається.
В. Б. № 11, 1935 рік
10 квітня
(88)
Після сього поглянув я, і ось, пребагато людей,
котрих ніхто не міг перелічити, з кожного
народу, і роду, і людей, і язиків, стоїть перед
престолом. – Одкриття 7:9
Сей факт, що вона “стоїть” показує, що вона була
признана Всевишним, бо “не встоять безбожні на
суді, ані грішні у зборі праведних”. (Псальма 1:5)
Встоятъ де? Чи велика громада мусить йти аж до
неба, щоби стояти признаною перед Господом? Певно, що ні! Ані вони не потребують бути в небі, щоби
стояти “пeред престолом”, навіть відносно позиції. В
1914 році Єгова посадив свого сина на престолі власти. В І918 році Ісус Христос зачав судити храм.
Щоби стати на суд перед Ним, то велика громада не
потребує бути в небі, тому що Ісус сказав, що коли
Він перебере власть судити народи, тоді зберуться всі
народи перед Нього, і певно, що ті народи не знаходяться в небі.
В. Б. № 12, 1935 рік
11 квітня

(273)
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Звіщайте між народами: Єгова царює! І круг земний
стоїть твердо. – Псальма 96:10, А.П.В.
Із тим знанням і привілейом приходить більша
відвічальність для свідків Єгови виконати їх роботу
з більшою ревністю й щирістю, несучи свідоцтво людям доброї волі. Бачучи й оціняючи сі річи, вони рішились, що жадна опозиція ані переслідування не
стримає їх у вірнім виконанню їх приписаної задачі.
Нехай римо католицька гієрархія і всі інші з лукавої
громади Сатани роблять, що вони хотять. Із лас- ки
Єгови Його вірні свідки будуть дальше співали хвалення Всевишньому. Тут також приходить відвічальність на клясу Йонадаба, коли вона приходить до
пізнання й вирозуміння правди. Вони мусять старатися, щоби доказати їх вірність і правдивість до Господа і виконувати те, що їх руки знайдуть до виконання. В такім стані вони мусять бути, нім вони можуть знайтися у великій громаді.
В. Б. № 1, 1936 рік
12 квітня
(39)
Давид … побивши їх там, сказав: Господь порозносив моїх ворогів передо мною, як розтікаєся вода!
Тим і прозвано те місце Баал-Перазим.
– 2 Самуїла 5:20
Слово Перазим значить “переломання” або “виступлення”; а Баал представляв поклоніння Дияволу.
“Баал–Перазим” значить місце, де Господь вис- тупить проти почитателів Диявола, чарівників, старинних і новочасних филистіїв. Його виступлення є
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уподоблене до вод, що переломлять свої границі і ринуть бистро на знищення всього в їх дорозі. Те саме
місце згадується в книзі Ісаїї 28:21, де воно є назване
“гора Перазим”; отже те пророцтво виразно назначує битву, указуючи на знищення римо католицької
гієрархії. Давид не хотів нападати на ворога без приказу Господнього. Помазанники Єгови вповають на
Нього цілим серцем, і мають повне запевнення, що
Він буде кермувати їх шляхом.
В. Б. № 7, 1936 рік
13 квітня
(242)
Да славлять Господа за милість його, і чудеса його
над синами людськими! – Псальма 107:8
Божий “вірний слуга” кляса була переведена через
досвідчення, подібно до досвідчень ізраїльтянів у пустині. Вона зібрана до Сиону, яко її постійного “міста
замешкання”, і се було доконане по приході Господа
до храму в 1918 році. Досвідчення вірного слуги
кляси у світовій війні були бодай почасти із досвідчень у “пустині” тих, що були викуплені із рук ворога. (Вірш 2,7) Се останок у тілі, названий тут “діти
людські”, що оціняють Божу доброту до них і котрі
“прославляють Господа за чудеса його над синами
людськими!” “Він бо (Єгова) наситив душу прагнущу, й голодуючу душу сповнив добром”. (Вірш 9)
Бог задоволив їх видінням своєї слави у храмі. –
Псальма 17:15
В. Б. № 1, 1936 рік
14 квітня

(86)
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Як же се ти впав із неба Люцифере, досвітная
зоре? … Полонянам не давав вертатись в домівку? –
Ісаія 14:12,17
Сатана не відчиняє вязниць, щоби увільнити вязнів. Жадній части його організації не можна зав- дячувати за увільнення Божих людей в 1919 році. Єгова
увільнив їх з вязниці, і всяка подяка і честь належиться Йому. Тим увільненим дозволено служити і
хвалити Його. І коли Йонадаби почули свідоцтво помазаної класи, тоді вони прилучилися до організації
Єгови і беруть участь в піснях Його хвалення. Єгова
через свого вибраного слугу випровадив вязнів з вязниці. Ся робота увільнення вязнів була доконана в
часі суперечности або боротьби, коли Диявол уперався всією своєю силою; і через се Єгова дав поміч
свому “вірному слузі” клясі, охороняючи й заступаючи його у тіні своєї руки.
В. Б. № 2, 1936 рік
15 квітня
(159)
Поставлю їм з між браття їх пророка… А хто не
послухає слів моїх, що промовить їх пророк в імені
моїм, такий чоловік відповість мені.
– 5 Мойсея 18:18,19
Нехай же помазанники Господні вповні зрозуміють, що вони не можуть відступити або легковажити припорученням або задачею, положеною на них
Єговою. Його чистий, виразьний і підчеркнутий приказ є, що вони мусять йти і “проповідувати сю євангелию царства, яко свідоцтво всім народам”. Сей
приказ зовсім не є залежний від нашого розсудку, але
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се є цілковите урядове домагання. Відві- чальність
є положена на помазаному останкові, кот- рі є свідками Єгови, нести чесним людям землі правду про
царство Боже, і ся робота мусить бути виконана перед Армагедоном. Се правда, що служить до отворення дверей для тих, що є звязані, щоби вони добровільно і свідомо могли вийти на волю, і сю свободу
дав їм великий Оправдатель Єгови, котрий цілковито робить їх вільними задля їх цілковитого посвячення Богу.
В. Б. № 2, 1936 рік
16 квітня
(33)
І інші вівці маю, що не сієї кошари; і тих я мушу
привести, й голос мій почують, і буде одно стадо, й
один пастир. – Йоана 10:16
Ісус має інші вівці, і тепер Він приводить їх і дає їм
нагоду приєднатися і служити як співтовариші малого стада на землі. Всі жиючі під провідництвом
“доброго пастиря” у всій організації Божій є “одно
стадо”. Велика громада колись була в’знями, але тепер вони є увільнені і приведені в організацію Господню. Це є великий привілей для вірного ос- танка
нести овочі царства тим, що виходять і формують велику громаду, і ті останні є введені в Божу організацію і таким чином мають привілей і обов’язок в службі як співтовариші вірного останка. Тому у всякій
службі, конвенціях і зібраннях, Йонадаби мусять
брати активну участь разом з останком у несенні свідоцтва всім людям відносно Єгови і Його царства.
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В. Б. № 10/15, 1935 рік, англ.
17 квітня
(266)
І об’явивсь ангел Господень молодиці й рече їй: …Бо
хлопчик сей буде від матірньої утроби посвячений
Господеві. – Суддів 13:3–5
Се доказує, що Божа жінка, себто, Його організація,
народжує лише тих, що цілковито відлучуються від
світа і посвячуються Єгові. Вони не мають іншого
вибору. Їх посвячення Богу мусить бути повне і неограничене і цілковито відлучене від світа до Бо- га, і
се вони мусять доконати, нім вони народяться як
сини Божі. “Діти твої навчатиме сам Господь, і великий мир і гаразд буде проміж синами твоїми”. Всі навчені Богом мусять цілковито відлучитися до Нього;
інакше вони не можуть бути навчені Господом. Се,
що Самсон не міг обтяти свого волосся без втрачення ласки Єгови, показує, що діти Божої жінки не
можуть почасти посвятитися Йому, але мусять віддатися Йому цілковито й всеціло.
В. Б. № 3, 1936 рік
18 квітня
(321)
Тоді промовили дерева до виноградини! Царюй же бо
над нами! – Суддів 9:12
Однак в більшій і цілковитій мірі та виноградина
представляла царський дім Єгови, котрого Ісус Христос був головним членом і Головою. Сей
царський дім має велику радість брати співучасть в оправданню Єгового ім’я. Виноградина видає добре вино,
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що є символом радости: “Бо радощі (вина) перед Господом се піддержка ваша”. По закінченню світової
війни “християнство” запросило Христа бу- ти його
володарем на їх власних умовах і виключно в самолюбних цілях. Воно і його передові люди спонукують
Його вірний останок, членів Його дому, відректися
Христа і привілеїв радісно проголошувати імя Бога
Єгови. Воно старається перешкодити їм віддавати
честь і радісну похвалу в проголошенню імени Єгови
і так мати часть в оправданню Його імени. Чи може
царський дім Єгови згодитися на такі умови?
В. Б. № 7, 1935 рік
19 квітня
(131)
А такого, що дізнав усякої спокуси по подобию, окрім
гріха. У чому бо сам пострадав, спокушуваний бувши, може і тим, що спокушуються, помогти.
– Жидів 4:15; 2:18
Питання, порушене Дияволом зробило конечним і
важним, щоби Бог дозволив йому уживати свій знаряд у змаганню відвернути людей від їх вірного служення Всевишньому. По сій причині Ісус був спокушуваний Дияволом у пустині. І з тої спокуси Ісус вийшов побідоносно. Усі члени царського дому мусять
йти Його слідами, і всі мусять також підлягати спокусі або пробі. Спокушувати значить манити, виправляти і пробувати. Як же може хтось бути випробуваний без спокушення або проби? Се значить, що
люди є поставлені на пробу чи вони будуть правдиві
Богу або ні, але вірні остануться правдиві і непорушимі в їх посвяченню Йому. Він не спокушує чоловіка, але Він позволяє Дияволові пробувати синів
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Божих, щоби дати їм нагодv доказати їх невинність
до Нього.
В. Б. № 5, 1936 рік
20 квітня
(102)
І зроблю суд мірою, а справедливість - вагою, і, наче
грядом, спустошене буде втечище льжи, й води затоплять місце вашого сховку. – Ісаія 28:17
На суді Божого дому вірні були помазані, отримали
ім’я Єгови, і були вислані яко Його свідки голосити
день гніву нашого Бога. Прийшов Божий час голосити правду про Його ім’я і Його царство, і Його
вість правди, уподоблена до великого граду, що роздирає завісу і затоплює сховиська льжи, і відкриває
ті місця сховиська для виду чесних людей. Прийшов
час, коли Бог дозволив людям пізнати, що римо католицька гієрархія сховалася за велику гору брехні.
Щоби бути вірними Єгові, Його свідки мусять тепер
голосити сю правду, що відкриває лукаву гієрархію,
новочасних филистіїв.
В. Б. № 7, 1936 рік
21 квітня
(148)
Всяка гора й горб нехай униз подадуться, …Бо
явиться слава Господня, й побачить всяке тіло.
– Ісаія 40:4,5
Вершина знаходиться в найвисшій части гори. Тому
та вершина представляє найвисших правлячих народних володарів землі. Такі люди ніколи не покланяються перед людьми або Богом, але в Армагедоні
вони будуть мусіли поклонитися і лазити в поросі.
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Аввакум в (3:6) каже: “Первовічні узгір’я позападались (були похилені, Ротердам)”. Сі міжна- родні (політичні) силачі ніколи непіддаються місцевим чинникам, але вони підносяться аж наверх понад інші
люди й вважають себе за непоборимих жадними силами народними, але в Армагедоні сі високі будуть
принижені, про що слово Боже говорить ясно й виразно. (Маттея 23:12) Коли ізраїльтяни вийшли з
Єгипту, то Бог так зробив, що нежива річ поклонилась в свідоцтво перед Його іменем: “Гори як барани
скакали, горби як ягнята”. – Псальма 114:4
В. Б. № 10, 1935 рік
22 квітня
(335)
Зібралися ж якось князі Филистійські, принести
свойму богові Дагонові велику жертву і повеселитись, бо казали: Бог наш подав нам нашого ворога
Самсона в руки. – Суддів 16:23
Та волосся Самсона знову підростало і він знайшовся в Божій ласці. Зараз по світовій війні, а го- ловно
по 1922 pоці, клясі Самсона була знов при- вернена
сила і вона дальше пішла з роботою сві- доцтва як
ніколи перед тим. Новочасні филистії не переставали робити видовища із свідків Єгови, кляси Самсона; і від тоді кляса Самсона була знена- виджена і
є зненавиджена задля її вірности до Бога й Христа.
Новочасні филистії вхопили се яко ви- мівку до
установлення жорстоких ухвал, щоби знищити роботу свідків Єгови, і для сієї цілі вони робили все, то
могло б умаловажнити Єгову і Його свідків в очах
людей, і до певної міри вони зуміли се доконати.
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В. Б. № 5, 1936 рік
23 квітня
(23)
Ти виступив на рятунок твого народу, на підмогу помазанникові твойому. – Аввакума 3:13
Лише тому, що спасення роду людського має звязь
із ім’ям Єгови, задля сієї причини Він спасає їх.
“Спасення” не значить взяти тих, що плачуть; щоби
забратися з землі на небо, але значить схоронити їх
живими на землі перед змаганням Сатани і його агентів погубити їх і викорінити їхню роботу. Се є дальшим доказом, що декотрі з останка перейдуть живими через Армагедон, коли народи будуть знищені.
Коли Гогові сили загрозять захопити людей Єгови,
вони будуть стояти на своїй основі й вповати на
Єгову, і тримати їх невинність до Нього, і що Бог перепровадить їх через велику битву. Помазанникам
Єгови є припоручено представляти Боже царст- во
на землі в теперішнім часі, і Єгова буде воювати за “
спасення своїх помазанників” (А.П.В) і схоронить їх.
В. Б. № 11, 1935 рік
24 квітня
(19)
Се найперш знаючи, що жадне книжне пророцтво
не діється своїм розвязаннєм. Бо ніколи із волі чоловіка не виповідано пророцтво, а від Духа святого розбуджувані, промовляли святі люди Божі.
– 2 Петра 1:20,21
Без ріжниці, як за мудрого чоловік себе має, він не
може пояснити пророцтва. Многі старалися се зро-
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бити, і розуміється їм не вдалося. Всі пророки предсказали прихід Ісуса й установлення царства. Але
ніхто вповні не міг зрозуміти сих пророцтв аж до
приходу Господа Ісуса Христа і початку царства, і
тоді то лише кількох увірували в Його прихід й появленняся в храмі чинити суд. Многі одиниці, що
мали до певної міри знання Писання заставили себе
вірувати, що слово Боже було дане для їх спеціяльної
користи, і що Бог поклав на них відвічальність пояснювати пророцтва, і вони уживали його після їх
власної ідеї. Таке становисько є цілковито мильне.
Єгова не дав свого слова для жадного сотворіння,
щоб воно поясняло й вживало його після власної
вподоби.
В. Б. № 12, 1935 рік
25 квітня
(231)
Намножу твій рід як зорі небесні, і як пісок узкрай
моря, і внаслідує потомство твоє царини ворогів
своїх. – 1 Мойсея 22:17
Єгова вибирає небесну громаду і ніякий чоловік не
може знати про се, поки Бог не відкриє йому. Про звізди написано є: “Він перелічує безліч звізд, і кожну
ім’ям називає. Великий наш Владика, і велика Його
сила; розумінню Його нема міри”. (Псальма 147:4,5
Сі слова Божі значать, що “насіння Авраама” складається із великого числа, але, що жадний чоловік не
може знати числа його, аж поки те число не відкриє
Єгова. Ніхто з людей не може знати, що Бог призначив. Єгова виразно назначив 144,000 яко такі, що є
попечатані як Його слуги виконувати Його замір.
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Але ніхто з людей не міг полічити їх, хіба що Єгова
відкриває їм?
В. Б. № 12, 1935 рік
26 квітня
(318)
Рече він, і буйний вітер знявся, що високо підносить
филї. Мотаються, хиляються, як чоловік п’яний,
поникла вся мудрість їх. – Псальма 107:25,27
Але що станеться із тими, що “в суднах пускаються на море”, себто, Йонадаби? “В біді душа їх
млїє”. Коли вони побачуть, яке страшне знищення
принесе Армагедон, тоді ті, що пережиють його ослабнуть від страху того знищення. Тоді вони зрозуміють як порожна й безвартісна є вся мудрість сього
світа, “вся мудрість їх поглинута”. (Замітка) Вони пізнають, що вони ніколи не мали мудрости, поки вони
не стали по стороні €гови, і що та мудрість тоді отримана прийшла із виш. Вони тоді вповні зрозуміють,
що чоловік цілковито є немочний і не може нічого
зробити без Господа. Навіть сьогодня велика громада приходить до пізнання правди, що Єгова є їх
єдиною силою; а се буде можна лучше бачити і оціняти з Армагедоні.
В. Б. № 2, 1936 рік
27 квітня
(304)
Опівночі ж постав крик: Ось жених ійде; виходьте
на зустріч йому! – Маттея 25:6, П.В.
Як здається, то цей час чітко зазначує вихід вірних
в’знів з їх ув’язненого стану, де вони знаходили- ся в
організації Сатани. “Тоді повставали всі дівчата тиї,
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та й украсили каганці свої”. (Вірш 7) Сі, представлені через Рут і Естер, отримавши правду в тому часі,
вони були увільнені з в’язниці і введені в храм. В
1922 році вірні зачали сильно радуватися, тому що
вони побачили жениха високо в храмі на небесному
престолі. Вони зрозуміли, що вони не були дуже пильними у минулих часах, так, як би мали бути. Та
тепер вони покаялися і прагнули йти вперед у службі, роблячи все те, що Господь покаже їм робити. З
побільшаючою радістю вірні йдуть вперед в їх роботі, викрикуючи хвалення Єгові і Його царю.
В. Б. № 10/15, 1935 рік, англ.
28 квітня
(77)
Безумні – за свої переступні дороги і за свої несправедливості караються. Тоді благають Господа в
своїй тісноті, і він визволяє їх з біди їх.
– Псальма 107:17,19
Безумні не “тримаються голови”, Ісуса Христа, і не
взяли собі Його за проводара, але вони вибрали собі
людей за провідників і учителів, що противиться
слову Божому. Вони обстоювали свою “особисту свободу”, що вдійсности значило, що вони бажали поступати після їх самолюбної волі. Радше чим бачити
церкву в єдності й в дусі Христовім, то вони відділилися й спротивилися Божій організації. Навіть ті, що
пізніше сталися “вірним і розумним слугою”, поступали немудрим шляхом, і трималися такої неправдивої науки як піраміди; що політичні сили сього
світа є “висшими властями”; і таких річей, як “вироблення характера”, удаваної святости і подібних
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річей. Але Єгова був милосердний до тих, що покаялися і шукали знати Його і поступати Господньою
дорогою.
В. Б. № 2, 1936 рік
29 квітня
(15)
Господь відступив від його. Узяли ж його Филистії
та й повиколювали йому очі; повели в Газу та й закували в мідяні кайдани, і мусів він у темниці молоти на жорнах. – Суддів 16:20,21
Події в 1918 році, які виринули із світової війни і які
спричинила зрадлива “Далила” і “филистії”, зробили клясу Самсона як високо оціненого вязня. Самсон був заставлений молоти на жорнах у вязниці; так
і кляса Самсона “молола на жорнах у вязниці”, декотрі буквально, але всі були стримані від діяльности
в службі Єгови, і були змушені служити організації
Сатани, а із сього новочасні филистії вельми радувалися. Кляса Самсона тепер засліплена і звязана новочасними филистіями, дійсно пробуди-лася, побачивши такі обставини, і тоді з цілковитим довір’єм
до Всевишнього молилась до Бога о визволення,
щоби вони могли служити Йому на Його славу, без
взгляду на наслідки. Бог відповів на їх молитву.
В. Б. № 5, 1936 рік
30 квітня
(123)
Ти мій рятунок; спасаєш мене в тісноті, ти сповняєш мене радостю спасення. – Псальма 32:7
Ті, що посвятили себе Єгові і Його царстві, тепер
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оцінюють факт, що їх радість співтоваришить із горем, тому що вороги розпучливо стараються знищити тих, що служать Єгові. Бунтівники є засуджені
на знищення, але останок пильно шукає сповнитися
знанням і вирозумінням про Божий постепенно відкриваючийся великий замір, щоби вони могли ходити
достойно перед Ним. До таких вірних Єгова каже:
“Навчу тебе і вкажу дорогу, по котрій тобі ходити;
звернувши очі мої на тебе, дам тобі раду”. (Вірш 8)
Будучи навчені Ним й пізнавши значіння нинішнього переслідування свідків Єгови, вірні мають повне запевнення остаточної побіди, і вони радісно співають.
В. Б. № 10, 1935 рік
1 травня
(292)
І подав той руку свою, й посадив він його до себе на
колесницю. Та й промовив: Їдь зо мною, й приглянься
моїй ревності до Господа. – 2 Царів 10:15,16
Йонадаб не взяв віжки коней, щоб кермувати колесницею Егуя, але він їхав з ним разом на запрошення Егуя. Точно так само сьогодні Йонадаби не
провадять і не навчають вірного останка, котрий
представляє невісту Христову, але вони йдуть разом
з ним, слідуючи за ними у службі Єгови. Вони чують
вістку від помазаної кляси невісти, приймають її і
приєднуються до неї у проголошенню її. Вони йдуть
за останком по дорозі до Сиону. Бо вони вже не
в’язні, котрими колись були, але будучи увільнені
від диявольської організації, вони приєднують себе
до Божої організації. Коли Божий вибраний народ
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“Ізраїль по тілу”, був увільнений з Єгипту і вис- тупив в похід до Канаан землі, до них приєдналися
інші, не ізраїльтяни, або “мішана товпа”. – 2 Мойсея
12:38
В. Б. № 10/15, 1935 рік, англ.
2 травня
(323)
Ось бо, я підійму Халдеїв, нарід жорстокий, та бутний, що широко по землі буяє, щоб загорнути осади,
які до його ніколи не належали. – Аввакума 1:6
Халдеї представляють Ісуса Христа, Екзекутора,
котрий ділає по приказу Єгови і котрий верховодить
армією Господа. Божий Екзекутор є “жорстокий”
проти тих, що зневажають ім’я Єгови. “Той нарід жорстокий, та бутний” (скорий, Лісар) – се Божий святий нарід, котрий оправдає Його ім’я під провідництвом Ісуса Христа. Той нарід спішиться у виконанню присудів Єгови, біжить скоро, неначе Егуй.
Екзекутор Єгови “переходить по цілій землі”, і не
лише по “християнстві”, але через усі народи землі
так як халдейці робили. (Єремії 25:9–11,26) “Осади”
“християнства” – се части організації Сатани котрі
мусять бути знищені через Ісуса Христа.
В. Б. № 9, 1935 рік
3 травня
(78)
Старайся поставити себе вірним перед Богом, робітником без докору, право правлючим слово правди.
– 2 Тимотея 2:15
Робітник котрий соромиться або уникає людей не
може бути одважним в сей день суду у проголошенню
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правди, як се Бог приказав своїм свідкам робити. Він
мусить рости в знанню теперішньої правди і в мудрості і духовім вирозумінню, щоби бути сильним в
Господі і в потузі сили Його, щоби бути правдивим
свідком для імени Єгови. “Право правити правдою”
значить мати знання і вирозуміння Божих замірів,
відкритих через Його пророцтво, значіння котрих є
тепер відкрите Господом для Його людей. Той, що
старається показати себе правдивими перед Богом,
не роздумує як вельми чудовий і прекрасний він є в
собі, але він набуває знання Божої вираженої волі і
принимає се знання в мудрості і духовім вирозумінні.
В. Б. № 8, 1935 рік
4 травня
(308)
Став же я, неначе на варті, і стоючи, мов би на башті, роздумував, що скаже він мені.
– Аввакума 2:1, А.П.В.
Єгова показує, що Він буде промовляти і дасть причину, чому Він дозволив лукавому чинити беззаконня. Рішаюча година прийшла, і лише Господь
може дати мир і силу своїм людям. Йдучи на ту башту, що вони хотять бачити? Очевидно, вони хотіли
побачити виступ сил Єгови проти засудженого “християнства” і дістати яснійше видіння й крикнути до
тих, що були внизу, а головно до людей доброї волі
знаних як Йонадаби. Мова Аввакума символічна, і
та башта представляє піднесеного останка до небесної позиції. Єгова промовляє до них через свої пророцтва і сим чином дає їм блискавиці світла, відкриваючи їм значіння Його слова для їх потіхи й надії.
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В. Б. № 9, 1935 рік
5 травня
(322)
Єгово, я почув вість од тебе й злякався… Колись
прийшов був Бог від Теману, Святий - від Паран–
гори. – Аввакума 3:2,3, А.П.В.
У своїм побідоноснім поході із гори Синая до Єрусалиму Бог провадив своїх людей через землю Теман. “Як ійшов єси з Сеїру (котрого Теман є частю)
Господи, з Едому (до котрого Теман належав), стався
трус по всій вселенній на землі й на небі; на землі все
затремтіло, (небеса гучали), краплями взялися
хмари, ринули водою”. (Суддів 5:4,5) Для декого ім’я
“Паран” значить “прекрасне, блискуче”. Єгова у
своїм побідоноснім поході до битви Армагедон іде з
найвисшого місця, пояснене через гору, але далеко
висшу і кращу чим гора Паран. Бог провадив ізраїльтянів із Синай на північ рукою Мойсея, а тепер
Він провадить свою могучу силу рукою більшого
Мойсея, Ісуса Христа, ідучого “із полудня” (замітка)
до великої битви.
В. Б. № 10, 1935 рік
6 травня
(313)
Тілько хто на Бога вповає, в того сила відновлюєсь;
підніме крила, як орел, побіжить і не вмучиться,
пійде і не втомиться. – Ісаія 40:31
Постійні арештовання, переслідування й увязнення й знущання над свідками Єгови через диявольських представителів по цілім “християнстві” знеохотило б і ослабило б найсильніших одиниць, єсли би
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їм не дозволено знати й розуміти причину такого переслідування. Але тому, що Єгова отворив для них
свої пророцтва й вияснив їм, чому Він дозволяє на
переслідування, Його вірні свідки радуються, що їм
дозволено мати часть у терпіннях, які впали на Христа. Щоби дотримати своєї невинности, то Ісус Христос терпів, і через терпіння став звершений, і тепер
також вірний останок мусить терпіти переслідування й бути вірними, щоби їм дотримати своєї невинности. Із ласки Божої вони не змучаться, ані не
будуть унивати.
В. Б. № 10, 1935 рік
7 травня
(286)
Ще ж маємо певніще слово пророче, і ви добре робите, вважаючи на него, як на світильника, що світить в темному місці, аж день засияє, і денниця
зійде в серцях ваших. – 2 Петра 1:19, А.П.В.
Очевидно слова аж “день засияє” означали початок
“дня Єгови”, котрий розпочався, коли Єгова посадив свого царя на своїм престолі в Сионі в 1914 pоці,
і коли то Він був післаний царювати. Бог дав своє
слово, що Він пішле свого царя у своїм часі, і що Його
послідувателі мали виглядати царства і сильно триматися своєї надії, яку Бог поставив перед них, і що
вони мусіли тримати себе віддільними і відріжненими від сього лукавого світа. Єсли ж вони стануть
недбалі й байдужні, то вони стануть сліпі і через се
вони не зможуть бачити далеко прихід царя і
Його царства. Коли “день Єгови” прийде, чи
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тоді всі будуть бачити ясно? Не всі ті, що колись вірували, але лише ті, що щиро посвятилися Богу і
Його царстві.
В. Б. № 12, 1935 рік
8 травня
(261)
Пребагато людей, котрих ніхто не міг перелічити, з
кожного народу, і роду, і людей, і язиків, стоїть перед престолом і перед Агнцем. – Одкриття 7:9
Ісус Христос засів на престолі з Єговою, себто, як
спеціальний Суддя, котрий видає вироки при престолі Єгови. (Одкриття 3:21) Се ті доброї волі на землі стають по стороні Господа і сталися Його “вівцями”, які стали перед Господом, великим Суддею
яко признані. До тих “овець” Ісус Христос каже:
“Прийдіть благословенні Отця мого, осягніть царство приготовлене вам од основання світу”. Сі є ті, що
дістануть життя вічне на землі. Під час їх судження
вони знаходяться на землі, однак перед “очима”
Ісуса Христа, тому що Він звернув свою ввагу них,
хотяй людські очі не можуть бачити Його. Велика
громада пізнає, що Ісус Христос є у своїм храмі на
своїм престолі суду. Вони бачуть сю правду, хотяй
вони не бачуть Його їх натуральними очима.
В. Б. № 12, 1935 рік
9 травня
(285)
Вгледівши тебе, затрусились гори водні; води перестали плисти, безодня застогнала голосно й неначе
зняла руки свої в гору. Аввакума 3:10,А.П.В.
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Ось так предсказано наплив і побіду армій Єгови
під провідництвом Ісуса Христа, котрі то армії залиють і знищать ворога. “Безодня” тут містить у собі
думку “ревуча” глибінь вод. Сей образ указує на ревучі і високі филі, і на дуже сильний вітер або підморський землетрус, спричиняючи великі филі. Сі
річи мусять прийти в далеко більшій мірі в часі Армагедону, і се спричинить, що найглибша часть моря
буде вельми зворушена. Се мало б указувати, що
найбільше відчужені люди від Бога з причини
впливу Диявола, в Армагедоні вельми будуть потрясені. Серед всякої бурі, землетрусів, перевороту, Божий вірний останок буде безпечний і Єгова схоронить їх від усього нещастя. – Псальма 46:1–3
В. Б. № 11, 1935 рік
10 травня
(68)
Бо хлопчик сей буде Назореєм від матірньої утроби
посвячений Господеві, і зачне він рятувати Ізраїля з
Филистійської потали. – Суддів 13:5
При сій точці драми Самсон здається представляє
тих, шо зачали визволяти Божих людей із рук позатипічних филистіїв через вірне проголошення слова
Божого і повідомлення про Божу силу і велике ім’я.
Робота цілковитого визволення ізраїльтян із рук филистіїв була доконана Давидом а головно у двох великих битвах, одна на горі Перазим а друга біля Габаону, до котрих Єгова через свого пророка відноситься і котрі представляли визволення через Ісуса
Христа, Великого позатипічного Давида. В гар монії
із сим Ісус Христос зачав приготовляти дорогу перед

121

Єговою десь у 1878 році, і післав своїх вірних послідувателів проголошувати замір Єгови цілковито викинути всіх своїх ворогів і установити своє царство.
В. Б. № 3, 1936 рік
11 травня
(231)
Він кидає сором на князів, і велить їм блукати в безлюдді і в безвідді. Бідного він з нужди видвигає.
– Псальма 107: 40,41
Коли Божі люди були пригноблені, многі із них
відпали, і через се число їх зменшилось. (Вірш 39) В
той самий час в лінії до царства були “вибрані старші”, котрі сталися беззаконними і стались “лукавим слугою” клясою, і сі, разом з строгим і жорстоким духовенством, і також всіма проводарями “християнства” стали на суд. Всі такі горді одиниці у Писаннях є названі “знатними” або “князями”. Вони
стались подібні до відпущального козла, котрий був
випроваджений в пустиню. (З Мойсея 16:8, 20–22) У
тім остаточнім горі такі не знайдуть способу утечи.
Останок Єгови є вбогий духом і не думає високо про
себе і цілковито вповає на Господа. Такі упокорюють
себе під Його могучу руку. Єгова побільшив їх після
того, як вони були випроваджені з неволі й горя під
час світової війни.
В. Б. № 2, 1936 рік
12 травня
(53)
Необачні ж казали до розумних: Дайте нам олії ва-

122

шої, бо каганці наші гаснуть(загасли П.В.). Відказали
ж розумні, говорячи: Ні. – Маттея 25:8,9
Немудрі не показали своєї ревності і натхнення у
службі Господу і Його царству так, як зробили мудрі.
Вони сказали до вірних так: “Поділіться з нами пів
на пів; дайте нам часть вашої хвали Господу; ви виконуйте роботу, котру ви думаєте, що ви мусите зробити, а ми не перешкоджатимемо у вашій службі, але
лише розділіть з нами вашу нагороду”, тобто те, що
принесло б радість немудрим. Ці немудрі бажали
отримати радість від того, щоб лестити і поплескувати їх по спині і ставити на почесних позиціях серед
людей, щоб вони могли показати свою важ- ність.
Якби вони отримали все це, то се б заохотило їх залишатися в громаді мудрих. Вони не були готові для
того, щоб йти і зносити зневаги, котрі впали на мудрих, або виконувати понижену службу. Та мудрі сказали: “Ми не можемо задовільнити ваші бажання”.
В. Б. № 10|15, 1935 рік, англ.
13 травня
(288)
Хто добрий перед Богом, – урятуєсь від неї, а грішник спіймається нею. – Екклезіаст 7:26
Під час періоду церкви Ілії декотрі, котрі опісля
увійшли в склад “вірного слуги” кляси, одважно розказували правду про неправне відношення між з
імена “християнами” а політиками, котрі вдавали за
слуг Божих, та вдійсности служили Дияволові. Сі вірні були предметом критики кляси, котру предс- тавляла филистійська жінка, будуча жена Самсона.
Вона ужила підробленої любови і чутливости, щоби
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схоронити ворогів Єгови. Сей факт, що Самсон не
сказав своїй жені сієї тайни показує, що правдиві послідувателі Ісуса Христа ставлять Єгову і Його організацію понад всі інші річи в світі, і тому завваги
Самсона до своєї жени представляли, що вірні одиниці будуть чинити те, що подобається очам Господа. – Суддів 14:16
В. Б. № 4, 1936 рік
14 травня
(48)
Єгова бо слухає бідних, і не одвертаєсь від попавших
в неволю. – Псальма 69:33, А.П.В.
Коли вони молилися Бог почув їх. “Бог бо спасе
Сиона, і збудує городи юдейські; і матимуть там
оселю і займаныцину. І потомство слуг його мати- ме
насліддє; і хто любить ім’я його, житиме там”. (Вірш
35,36) Се вірні послідувателі Ісуса Христа були зібрані в Сион і там вони і перебувають. Сих Єгова випровадив із вязниці або неволі і поставив їх в Сионі.
Вони були поневолені або увязнені сатансь- кою організацією, а головно під час світової війни.
Тепер останок знаходиться в ще більшій небезпеці
смерти з рук ворога, але вони з довірєм вповають на
Єгову і Ісуса Христа і з ласки й силою Господа вони
проголошують вість царства.
В. Б. № 1, 1936 рік
15 травня
(70)
Рука твоя знайде всіх ворогів твоїх, твоя правиця
досягне всіх ненавидячих тебе. – Псальма 21:8
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Жадна людська сила не може успішно впертися сій
злій організації, і хто не має повного довіря й віри в
Бога і в Його обітниці, не має відваги сказати правди
про сю лукаву організацію гієрархії, але вір- ні цілковито стали по стороні Господа і Йому вони будуть
служити, а не чоловікові. Вони знають, що Бог заступиться за них. Вони знають, що римо католицька
гієрархія – се головний видимий чинник Сатани на
землі, і що Бог винайде своїх ворогів і знищить їх,
включаючи і гієрархію. Маючи се знан- ня й запевнення із слова Божого, вірні з довірєм моляться Богу,
щоби той день приближився, коли вороги будуть
знищені із землі, і вони дальше зможуть радісно співати на хвалу Єгови, знаючи, що ворог нічого не
може зробити їм гіршого, хіба убити їх. Їх визволення
наближилося.
В. Б. № 7, 1936 рік
16 травня
(24)
І зробив Господь діру в челюсті, і потекла з неї вода.
Як же напивсь, вернувся в нього живий дух, і він
ожив. – Суддів 15:19
Бог упустив воду в тій околиці, котру Самсон назвав Лехі т. є “чеслюсті” або “Рамат–Лехі”, що значить місце піднесення знаряду для оправдання Єгового ім’я. Досить знати, що Бог Єгова відсвіжив і підержав свого вірного слугу. Божий “вірний слуга”
кляса може з довірєм вповати на Єгову, що Він піддержить його в кождім часі потреби і що Він ніколи
не покине тих, що безнастанно й вірно виконують їх
угоду в чиненню Його волі. Коли боротьба стала
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важкою і вірні втомились, вичерпались, і знемоглись і прагнули якогось відсвіжаючого запевнення
від Господа, то Він давав їм се і вони дальше йшли в
їх праці, радіючи всегда. Се як раз сходиться з Божою обітницею для тих, що вірні Йому. (Ісаія 40:29–
31) Те що Бог чинить одному вірному слузі, те Він
чинить також і для всіх вірних Йому.
В. Б. № 4, 1936 рік
17 травня
(236)
Покіль не мине час той, що він відлучився для Господа, святим буде він; нехай запустить волосся на
голові своїй. – 4 Мойсея 6:5
“Коли чоловік має довге волося, то сором йому?” (1
Коринтян 11:14) Отже, те що Самсон носив довгі кучері, або який інший Назорей, символічно говорило: “Сього чоловіка світ соромиться, і тому він мусить нести зневаги, які падуть на нього зі сторони
світа і його бога”. Чоловік носить довгі кучері ради
Єгови, і Він дав приказ, що посвячені люди будуть
зносити зневаги зі сторони ворога. Про Ісуса є написано: “І зневага тих, що тебе зневажають, впала на
мене”. Подібні зневаги впали на всіх, що є правдивими послідувателями. Отже довге волосся Назорея
представляло зневаги, які мали впасти на всіх, що
цілковито і на правду посвятились Богу Єгові.
В. Б. № 5, 1936 рік
18 травня
(299)
Видиво бо сягає в далекий, але означений час; воно
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говорить про те, що станеться на кінці, й не заведе;
та хоч би воно й загаялось, а ти жди, бо воно збудеться певно й не зміниться. – Аввакума 2:3
Видіння, яке було дане пророкові й тепер останкові,
є битва великого дня Бога Вседержителя, котра то
битва відбудеться в цілі оправдання Єгового ім’я у
виразно назначенім часі Ним. Те видиво стане ясним
для свідків Єгови нім прийде остаточний кі- нець;
інакше вони не мали б нагоди дати осторогу людям.
“І поспорить видиво при кінці”. (А.П.В.) Се дальше
піддає думку, що той час не лише виразно назначений, але що той час є короткий, і що свідки Єгови
мусять спішити у виконанню роботи, яку Господь
дав їм до виконання. По осторозі, яку помазанники
мусять дати людям доброї волі, “тоді прийде конець”. – Маттея 24:14,21; Езекиїла 7:2–6
В. Б. № 9, 1935 рік
19 травня
(63)
І мусів він у темниці молоти на жорнах. Волоссє ж
на голові в його тимчасом одростало, там де було
виголене. – Суддів 16:21,22
Коли Самсонове волосся зачало відростати, тоді
його позиція як Назорея була привернена йому і він
став очищений, предсказуючи сим, що вірні Божі
люди, представлені через Самсона, мусять перебувати у вірі і бути вірними. Самсон тепер здавалось
був сильнійшим, чим він був вперед, і спевністю по
1918 pоці Божі вірні люди на землі стали сильніші
чим вперед, т. є “сильні в Господі і в потузі сили Йо-
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го, проголошуючи вірно Його вість”. Під час, коли
він молов на жорнах у вязниці, Самсон роздумував
як він міг би сповнити припоручення від Бога. В 1919
pоці Він перестав гніватися на своїх людей і робота
Єлисея зачалась. Опісля кляса Самсона тішилася
ласкою Єгови, і від тоді вона безперестанно співає
Його хвалення.
В. Б. № 5, 1936 рік
20 травня
(119)
Та смоква (фіга) відказала їм: Чи то ж мені понехати мої солодощі й дорогі ягоди мої, щоб бути вивисшеною між деревами? – Суддів 9:11
Се відмовлення фіговина зазначила у формі питання, але таким сильним виразом, що не було жадного сумніву щодо його значіння. Плоди фігового дерева є солодкі, і виконання Божої волі є також солодке для тих, що з Його ласки становлять новий
нарід. Вони радуються чинити волю Божу, тому що
Його закон є добрий. Вони чтять Його яко єдиного
правдивого Бога і покланяються Йому в дусі й
правді. Вони не бояться сотворіння, але бояться Бога
і вельми бажають сповняти заповіди Його, і се є солодким для них. Добрі овочі фігового дерева є
життя–даюча і життя–підтримуюча правда царства.
Се лише єдиний добрий овоч. Се овочі царства Єгови
котрі Він поручив святому народу, включаючи
останка, щоби нести їх світові яко свідки Єгового
ім’я.
В. Б. № 7, 1935 рік
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21 травня
(200)
Єгово, доверши твоє діло посеред літ (нашої недолі),
посеред літ об’яви його, спогадай в гніві про
милосердє. – Аввакума 3:2, Ротердам
“В гніві пам’ятай про милосердє”. (Авторизована
версія) “Гнів” тут значить час великого потрясення,
бунту і неспокою. Се дальше показує, що се відноситься до часу Армагедону. Молитва Аввакума, тепер Божого останка, буде тоді вислухана і Єгова відповідатиме милосердєм до тих, що посвятилися
Єгові і котрі є останком і клясою Йонадаба. Тих, що
стали за ім’ям Бога Єгови і одважно проголошують
Його вість, Бог буде пам’ятати, заступатись і охороняти. Правлячі власти сього лукавого світа зникнуть серед великого горя, але Єгова буде мило- сердний до тих, що люблять і служать Йому. Милосердє
значить, що Він спасе під час свого гніву в Армагедоні тих, що служать Йому, і що се Він зробить не задля них, але ради свого власного ім’я.
В. Б. № 10, 1935 рік
22 травня
(309)
Не за байками бо, хитро придуманими, йдучи,
об’явили ми вам силу і прихід Господа нашого Ісуса
Христа, а бувши самовидцями величчя Його.
– 2 Петра 1:16
Три апостоли бачили на свої власні очі те видиво,
що указувало на прихід Господа Ісуса Христа в силі
й славі. Се ясно установило факт, що те видиво було
пророцтвом, указуючи на Його прихід в славі й силі
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чинити суд у храмі. Ісус з трьома своїми вірними послідувателями знаходився на горі, але Ісус був єдиною важною особою там. Він був той, що явився із
своїм “лицем сияючим неначе сонце, а одіж Його
була біла наче світло”. Ясним є, що се мало представляти Його в часі, коли Бог посадив Його на престолі яко справедливого Володаря світа і могучого
Оправдателя Єгови. Таке укороновання Ісуса взяло
місце в 1914 році. Його прихід до храму яко великого
Судді взяв місце в 1918 році. “Споминайте сі річі”. –
Вірш 15
В. Б. № 11, 1935 рік
23 травня
(285)
Сонце й місяць зупинились на свойму місці перед сяєвом літаючих стріл твоїх, перед світлом блискаючих списів твоїх. – Аввакума 3:11
Се є в силі Єгови спричинити чорну темряву навкола цілої землі, як на східній так і на західній півкулі, і в той самий час сповниться пророцтво, а
іменно: “Я (Єгова) роблю...темряву”. (Ісаія 45:7) 3
приходом тієї темряви, “у долині відплатній” будуть
знаходитися товпи, де вони будуть покрушені на
смерть. (Йоіла 3:14,15) В Армагедоні сили Єгови не
будуть сполягати на світло сонця, місяця, або звізд.
В той час Єгова може, і здається так і зробить, що настане інше світло такої ясности, що навіть сонце буде
виглядати темним в порівнанню. Подумайте, яке
вражіння се зробить на сили Сатани в таких обставинах!
В. Б. № 11, 1935 рік
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24 травня
(244)
І всі ангели стояли кругом престола і старців і чотирьох животних, і впали перед престолом на лиця
свої, і поклонились Богу. – Одкриття 7:11
Ті святі ангели є зібрані до служби Єгови і Ісуса
Христа, се сталося в часі приходу Господа Ісуса Христа до храму. Се – судище Єгови на котрім засів Ісус
Христос, яко Суддя, щоби дати присуди. Ті “двайцять і чотири старці” включають всіх тих, що служать новій угоді Бога (2 Коринян 3:6), і се включає
свідків Єгови, тому що вони прийшли до зросту Христа і сталися старшими на ділі. Чотири животних
представляючи всесвітну організацію Єгови, знаходяться навкола престола. Те видіння також відкриває справедливу всесвітню організацію Єгови, що
складається із животних Його, всіх, котрі попирають
Єгову і котра цілковито ріжниться від організації
Сатани.
В. Б. № 12, 1935 рік; 1, 1936 рік
25 травня
(274)
Бідного він з нужди видвигає, і роди його, як стадо,
розмножує. Щирі серцем побачать се і звеселяться.
– Псальма 107:41,42
Се відноситься до часу, коли вірні були випроваджені з неволі й горя під час світової війни. Се було
по тім часі, що Бог помножив їх, т. є. “вірного слугу”
клясу і побільшив число “слуги” кляси. Ті, що були
представлені через Мардохея і Ноему, мали приви-
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лей нести вість царства Рути й Естер клясі, котрі також були введені в Божу родину на землі й стались
частю Божого стада під Ісусом Христом. Те- пер “велика громада”, “інші вівці”, згадані Ісусом як Йонадаби, є запрошені й взяті в “колесницю” й запроваджені в організацію або стадо Господа. В по- рівнянню, то дуже мало людей бачуть і оціняють Боже
ділання взглядом Його людей в теперішнім часі, а ті,
що “бачуть се”, се ті, що люблять справедливість і
ненавидять беззаконність.
В. Б. № 2, 1936 рік
26 травня
(238)
Розвяжи чотирьох ангелів, що зв’язані над великою
рікою Євфратом. І розвязано чотирьох ангелів.
– Одкриття 9:14,15
“Ангел” часто відноситься до назначеного післанця
нести вість від Бога Єгови. Число чотири ужите тут
значить, що свідки Єгови мають організацію на всіх
чотирьох частях землі, сильного робочого тіла, виконуючи службу Ісуса Христа під провідництвом Ісуса
Христа і Єгови. Сей факт, що приказ був даний розвязати їх, показує, що до того часу вони напевно були
звязані. “Чотири ангели” або назначені післанці – се
всі свідки Єгови помазані, котрим Він дав приказ нести свідоцтво Ісуса Христа до народів землі. Сі
свідки мусять перше бути увільнені, а тоді приготовлені і оружені до роботи приписаної їм. Те розвязання, що зачалось в 1919 році і дійшло до вер шка в
1927 pоці, було доконане Більшим Киром.
В. Б. № 3, 1936 рік
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27 травня
(60)
І я сказав: Добродію, ти знаєш; і рече мені: се, що
прийшли з великого горя. – Одкриття 7:14
Напрям Йоана указує на властивий напрям Божого
останка. Се показує, що останок признав, що він не
знав правдивої відповіді на те питання, і що він не
виясняє пророцтва ані не є учителем. Останок признає Бога й Ісуса Христа за своїх Учителів, і їм віддає
честь і славу. “Вийти із того великого горя” (П.В.) не
значить пережити те горе і бути тим тілом, що спасеться, але се значить, що велика громада вийде із
організації Сатани і стане по стороні Єгови протягом
того часу, від застановлення світової війни аж до Армагедону, т. є. під час “вкорочення днів”, і протягом
котрого то часу ся євангелия царства проповідується.
В. Б. № 1, 1936 рік
28 травня
(281)
А розвеселившись трапезуючи, сказали: Кликніть
Самсона, нехай нас розсмішить. Тоді взято Самсона
з темниці, і він мусів їх забавляти. – Суддів 16:25
Без сумніву, що думка мала прийти до Самсона, що
Бог позволив привести його до такого стану великої
зневаги і упокорення, щоби він виконав свою величезну службу на оправдання Єгового ім’я. Роблячи
забаву з Самсона, филистії зневажили ім’я Бога
Єгови і вихваляли Диявола через їх бога Дагона. В
сих модерних часах навочасні филистії, роблячи забаву із свідків Єгови, безстидно зневажали Його ім’я,
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і в той самий час славили Диявола і його організацію. “Хто ж такий сліпий, як слуга мій?” говорить
Господь. Правдива кляса Самсона мусить в сім часі
бути сліпою до всього, окрім до чинення волі Божої.
В сім часі переслідування сі вірні свідки сліпі до
всього, окрім служби Божої і слухання Його слів потіхи.
В. Б. № 6, 1936 рік
29 травня
(42)
Оце ж ті народи, що зоставив Господь, щоб випробовувати ними Ізраїля і всіх тих, що не знали війни
за Канаан. Пять князів Филистимських.
– Суддів 3:1,3
Край, котрий Єгова обіцяв (і ту обітницю звязав
присягою) дати своїм вибраним людям Його царство
під Його улюбленим сином Ісусом Христом. Филистії були в тім краю, нім Божі вибрані люди прибули
в Канаан. Так і новочасні филистії, римо католицька
гієрархія занимають се місце або становище, яке, як
вони кажуть, їм було дане Богом для їх організації
занім помазанники були вибрані зі світа і помазані
Господом. Єгова дозволив се для того, щоби Він міг
доказати, що Його люди люблять Бога і доказують се
через несамолюбне послушенство до Його приказів у
пробах. Сі вірні одиниці затримують їх невинність до
Бога, і се вони мусять зробити у вічу лукавої опозиції.
В. Б. № 6, 1936 рік
30 травня

(270)
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Не робіть шкоди землі ні морю, ні деревині, доки не
попечатаєм слуг Бога нашого на чолі їх.
– Одкриття 7:3
Кожде дерево на землі, т. є, усі люди на землі мусять
або стати по стороні Сатани і отримати його порази,
або стати по стороні Єгови і Ісуса Христа і отримати
благословенство Боже. До свого попечатаного останка Єгова тепер неначе каже: “Вам припоручено тепер іти і сповіщати день пімсти вашого Бога; вам
припоручено як деревам Божого насаду давати се
свідоцтво, щоби ви могли бути деревами справедливсти на славу Всевишнього”. Ніколи жад- не сотворіння не тішилося таким привилейом як сей. Кождий правдивий і вірний з останка буде радісно тепер
казати: Ми є за Єговою і за Більшим Гедеоном, Його
Оправдателем. Кождий один тепер зможе стрінути
сю пробу лише тоді, єсли він, як дерева посаджені
біля води, буде сягати глибоко і пити правду і тоді
вірно і без вагання, одважно і без страху голосити
правду.
В. Б. № 8, 1935 рік
31 травня
(301)
Ой докіль, Господи, буду я взивати, а ти не почуєш, буду голосити до тебе про насиллє, а ти не спасеш?
– Аввакума 1:2
Такий крик не становить нарікання проти Господа,
але обставини із котрих виринають такі ридання порушують останка питати щодо причини на такі переслідування. Замість позволити своїм “захованим”
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остатися в замішанню і сумніві, чому таке насильство впало на них, Бог дав до відома їм, що стародавний Змій, Сатана, не лише є активний, але прикладає свої найбільші старання знищити тих, що доручують свідоцтво Ісуса Христа в послу- шенстві до
Божих приказів; що вороги Божих людей є численні
і складаються із сил лукавих ангелів і духовенства і
“чоловіка гріха” і інших послідувателів, що виконують прикази Сатани, і що се множество ворогів буде
дальше насильно нападати на свідків Єгови.
В. Б. № 9, 1935 рік
1 червня
(144)
Страх Господень - значить ненавидіти зло; гордощі, високомірність, зла путь і двоязичні уста мені
ненависні. – Приповісті 8:13
Той, хто боїться Бога, той не робить жадної шкоди
своїм браттям, і такий відкидає геть від себе гордість
і пиху, вважаючи їх за смертельних ворогів. Єсли
хтось думає про себе так, як він не повинен думати, і
що він повинен панувати й знущатись над своїми
братами, такий не має страху Божого у своїм серці.
Хто є гордий, пишний і зарозумілий, отже без страху
Божого, такий знаходиться у великій небезпеці. Мудрий чоловік боїться гордости, високомірности і злої
дороги, тому що се противиться Божому законі; отже
мудрий чоловік боїться Бога, і се становить почин
мудрости. Щоби він міг рости в мудрості, він всегда
мусить боятися прогнівати Бога і боятися думати
про себе зависоко. Він мусить пам’ятати те, чого Бог
вимагає від тих, кого Він признає.
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В. Б. № 8, 1935 рік
2 червня
(10)
Та хиба ж вони не зложать про нього приповідку,
хиба ж не будуть приспівувати на сміх: Горе тому,
хто збогачує себе не своїм; ніби воно надовго?
– Аввакума 2:6
Та насміхаюча приповідка знаходиться в слові
Єгови, і вірні свідки Єгови мають голосити сю приповідку; і се також включає людей доброї волі, котрі
принимають вість із уст і рук свідків Єгови, котрі
тоді прилучилися до проголошення тієї правди. Вскорі Бог стягне ті нещастя виповіджені в
Аввакума 2 проти організації Сатани, а головно на
“християнство”, і се лише ті, що служать і люблять
Єгову мусять голосити про се зараз перед Армагедоном. “Горе тому!” Кому? Видима організація Сатани, як се всі добре знають, збагатилася тим, що не
належало до неї, і се було доконано головно від 1914
pоку, і так кождого року від тоді тягар ставав чим
раз більший для людей.
В. Б. № 9, 1935 рік
3 червня
(20)
Тепер же багато членів, а тіло одно. І коли терпить один член, терплять з ним усі члени; а коли славиться один член, радуються з ним усі
члени. – 1 Коринтян 12:20,26
Єсли хтось не терпить дійсного насильства або увязнення, то чи се є доказом, що він не належить до Господньої організації? Щоби дехто не сумнівався й
сим чином не знеохотився тому, що він не був дійсно
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арештований, битий, увязнений або інакше зле трактований за проповідування євангелиї царства, то
було б добре тут застановитися над по- даним питанням. Ісус Христос і члени Його царського дому є
одно. Його члени були взяті зі світа яко люди для
Єгового ім’я і були зібрані в одну цілу громаду. Із
приходом Господа до храму і зібранням до Нього вірних в храмі, вони сталися одно. Ті в храмі є в єдності
в Христі Ісусі. Єгова трактує членів свого царського
дому яко єдність.
В. Б. № 10, 1935 рік
4 червня
(52)
Ступив він - земля струсилась…Знаю я, як посумніли були намети Етіопські, як затремтіли шатри
Мадіямські. – Аввакума 3:6,7, А.П.В.
Слово “Етіопські” здається відноситься тут до
Азійських Етіопіян, царя Месопотамії, з іменно,
Хузана-Русатаїма. (Суддів 3:10) Те єврейське ім’я
значить “Хузан двох лукавств”; по Арабськи значить “Хузан двох правительств”. Се ім’я властиво
відноситься до Гога, видимого й невидимого правительства або правительственних сил організації Сатани; і також гетьмана дворогової сили, або “дво-рогового звіра”, а іменно; Бритийсько-Американської імперіалістичної системи. Намети значить місце
де мешкають воїни. І так сили під керівництвом
Гога знайдуться у великім нещастю. Сема світова
сила, тепер під контролею Гога, знайдеться у най- бі-
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льшім нещастю зі всіх частей видимої організації Сатани. Збурення Медіянів також було прообразом на
знищення земної організації Сатани.
В. Б. № 10, 1935 рік
5 червня
(47)
Се бо роблячи, ніколи не спотикнетесь. Так бо щедро дозволиться вам вхід у вічнє царство Господа нашого і Спаса Ісуса Христа. – 2 Петра 1:10,11
Петро під натхненням святого духа повідомив своїх
братів, що Єгова дав їм всі річи відносно життя; і
тому вони повинні пильно старатися додати до їх
віри чесноти, знання, само–контролю, терпіння і побожність, і єсли вони будуть старатися се робити, то
вони стануть плодовиті і принесуть овочі царства іншим; а інакше вони стануть сліпі до їх привилеїв і
остаточно відпадуть. Він тут нічого не сказав про вироблення характеру, котрий мав би зробити їх відповідними помагати Господеві управляти світом. Він
зробив великий натиск на важність приходу Господа
Ісуса і Його царства і напоминав своїх братів, щоби
вони всякого часу мали се на ввазі. Його слова показують, що його ціль в наведенню видіння преображення була, щоби ствердити пророцтво.
В. Б. № 12, 1935 рік
6 червня
(324)
Та хоч би не цвіла фиговина, … хоч би нива не дала
хліба, …То я й тоді …радуватись буду Богом спасення мого. – Аввакума 3:17,18
Оливне дерево – се символ мастини, добробуту,
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просвітчення, миру, і єдности останка з Ісусом Христом. Божий останок “оливне дерево”, не зазнає невдачі, тому що слуга Божий “немов зелена й плодюча
оливина в Божім домі”. (Псальма 52:8) “Дві (символічні) оливині” стоять біля Єгового свічника. Останок є освічений й постійно кормлений блаженними
річами одкритими їм із освіченого слова Божого. (Захарії 4:3,11,12) Противно “до ниви”, що не видає жадної поживи, останок тепер отримує “покарм на
часі” подостатком, якого достарчає їм Єгова. Діти
Сиона тепер научає Єгова, їх Отець, і вони кормлені
найкращим покармом. (Псальма 147:14) Робота останка на полю побільшається на славу Єгови.
В. Б. № 11, 1935 рік
7 червня
(295)
Бо гидує Господь переворотним, а з праведними у
нього спільність. – Приповісті 3:32
Єгова відкриває свої заміри своїм сотворінням
коди Йому подобається. Єгова є своїм власним порадником, і Його воля – се Його замір. Однак Його
тайни є невідомі нікому аж до назначеного часу відкрити їх. Той, що є звершений в мудрості, знав конець від почину і Його замір є ділати після своєї волі,
і се головно правда відносно всіх тих, що будуть членами Його організації. Нічого не може перешкодити
Йому у виконанню Його замірів. Він назначив час,
щоби довершити і відкрити свої заміри. Ні людям ані
ангелам не дозволено знати тайни Божі аж до Його
повного часу. Він не відкриває своєї тайни ворогам і
ворохобникам. Не диво, що в слові Божім написано
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є, “що мудрість людська – се дурощі в очах Божих”.
Зарозумілі люди шукають надармо зрозуміти.
В. Б. № 12, 1935 рік
8 червня
(337)
Се, що…вимили вони одежі свої, і вибілили одежі
свої кровю Агнця. Тим то вони перед престолом
Бога, і служать Йому. – Одкриття 7:14,15
Вони мусять очиститися нім прийде Армагедон. В
часі Армагедону буде запізно очищуватися. “Вони
втікають на гори”, і нім прийде “зима“, т. є. вершок
горя в Армагедоні. Вони виходили і ще виходять, і
тепер разом з останком вони співають: “Спасеннє
Богу нашому ... і Агнцеві”. (Вірш 10) Вони чтять Бога
Єгову і Його царя, і відмовляються віддавати честь
котрій будь части організації Сатани. Вони не є
осквернені ідеями й звичаями сього світа, а є противні їм. Сі чесні одиниці, що полишили організацію
Сатани і тепер стали по стороні Господа, бажають,
щоби о сім довідалися і інші. Вони покланяються
лише правдивому Богу Єгові і Його цареві.
В. Б. № 1, 1936 рік
9 червня
(336)
Дан лежати на дорозі гадиною буде. Вкусить він
коня за ногу, скине й їздеця він; навпаки впаде злякавшись. – 1 Мойсея 49:17
Ім’я Дан значить “присідник або суддя”. Прийшов
час для Єгови оправдати своє пророче слово відносно покоління Дана, як про се пророкував Яків. “Дан
свій люд судити буде (через свого потомка, суддю
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Самсона), рід свій в Якові. Дан (через Самсона) лежати на дорозі гадиною буде (той, що приносить нещастя або зло на Божих ворогів), гадина (тут указує
на того, що глухий, не хоче слухати і бути під впливом чарів Сатани), вкусить він коня за ногу (воєнну
організацію Сатани), скине й їздиця він (вивисшених
слугів Сатани); навпаки впаде злякавшись. На твою
вповаю поміч (Божі люди на землі чекали на спасення через Суддю), Господе, мій Боже. (Вірш 18) Він
викине ворога. – 5 Мойсея 33:22
В. Б. № 3, 1936 рік
10 червня
(306)
Слухайте мене, острови, вважайте, далекі народи:
Господь покликав мене з утроби. – Ісаія 49:1
Але є ще інші острови, що представляють шукаючих Господа й що бажають справедливого правительства. У світі є законні торговці, що несвідомо попирають організацію Диявола, але котрих серце не є
в гармонії з її лукавством. Такі “острови” шукають
закону Божого; вони чекають на Єгову і вповають на
правицю Його. (Ісаія 42:4; 51:5; 60:9) До них Єгова
висилає своїх свідків. Пророк говорить: “Єгова покликав мене з утроби”. Сі слова відносяться до Господа Ісуса а пізніше до членів Його тіла котрі стались частю слуги. “Утроба”, згадана тут” не відноситься до Марії, але до Сиона, Єгової “жени” або всесвітної організації. Се пророцтво сповнилося в меншій мірі в 29 році по Христі, в часі помазання Ісуса
Христа, а в цілості сповнилось на Ісусі в 1914 році
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при народженні царства, коли Його посаджено на
престолі.
В. Б. № 2, 1936 рік
11 червня
(68)
І знайшов він свіжу ослячу челюсть, простяг руку
свою, взяв її та й убив нею тисячу чоловіка.
– Суддів 15:15
Лише чудом Божим могла осляча челюсть витримати розтертя черепів із тисячу людей. Самсон, вірний слуга, боровся самий так далеко, як се відносилося до людської помочи, але він воював в силі Господа. Так і за днів роботи Ілії в церкві були вірні, ревні і одважні чоловіки і жінки, що без перестанно виконували роботу, під час, коли інші стояли і відмовилися працювати в честь Єгови. Ті, що дійсно і постійно служили Єгові, складалися із мирних, покірних і послушних одиниць подібних до осла, і вони
уживали їх челюсті до промовлення або роботи свідоцтва в ім’я Єгови і Ісуса Христа, і вони вбивали
новочасних филистіїв словом Божим. Та війна продовжалась і праведні держали Його прапор.
В. Б. № 4, 1936 рік
12 червня
(252)
У пишних шатах поведуть її до царя; за нею приведуть до тебе дівиць, другинь її. – Псальма 45:14
“Дівиці”, це ті, що є повністю відокремлені від сатанської організації і цілковито посвячені Богу. Ця
кляса не обмежується лише з духа народженими.
Ставши відкрито і повністю по стороні Єгови і Його
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організації, віруючи цілком у пролиту кров Ісуса і
несамолюбно посвятивши себе Господу, вони є непорочні; вони не осквернили свою невинність і чистоту
через злучення себе з диявольською організацією.
Пророча драма показує тут дочку Предвічного царя,
невісту Ісуса Христа, котру помазаний цар Єгови
привів до Нього; а тоді кляса Йонадаба є приведена
до громади тих, котрі представляють невісту на землі. Ці співтовариші невісти “вхопилися за полу
Юдея, кажучи, підемо й ми з тобою, бо ми чули, що з
вами Бог”.
В. Б. № 10/15, 1935 рік, англ.
13 червня
(158)
Сиділи вони (А.П.В.) в тьмі і в тіні смерті, сковані
нуждою і желізом…Вивів їх з темноти і з тіні
смертної. – Псальма 107:10–14
Майже усі люди Божі на землі приняли й вірували,
що “висші власти” (Римлян 13:1) були видимі володарі сього світа, і задля страху перед ними Божі люди
стали недбалі і непослушні до приказів в службі Бога
Єгови, і через се вони були до того степеня бунтівниками. Се, що вони не мали одваги в проголошенню вістки правди спричинило, що ворог ще більше переслідував їх і гнобив їх. Отже всі Божі люди
упали в неволю під час світової війни, включаючи і
бунтівників і тих, що були більше вірні, всі вони
знайшлися в темряві. Тих же, що були в пробі вірні,
Господь випровадив із темряви. “У темряві сходить
світло праведникам”. – Псальма 112:4
В. Б. № 1, 1936 рік
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14 червня
(101)
Тоді він виявив їй усю правду, та й каже їй: До моєї
голови бритва не торкалась, бо я посвячений Господеві від матірного тіла. – Суддів 16:17
Божественна історія не каже, що Самсон зробив
який будь обіт не висказати тайни своєї великої
сили. Так і сьогодня жерело Божественної сили, котрого вживають вірні, не є тайною, але вони говорять
про нього в видавництвах Вартової Башти. Поперед
не було властивого вирозуміння і через те не можна
було властиво відкрити. Кляса Далили не знала
сього і не розуміла. Кляса Самсона знала, що вона
мусить бути вірна Богу, і вона бажала бути вірною,
але її точне споріднення до Єгови і до Його царства
не було зрозумілим перед приходом Господа до
храму. Певним є, що Самсонова сила не була в його
кучерях, але його сила походила від Господа задля
сього, що його довгі кучері представляли.
В. Б. № 5, 1936 рік
15 червня
(203)
Благослови Господа, душе моя!...Щоб хліба достачити із землі. І вино, щоб веселило серце чоловіка.
– Псальма 104:1,14,15
Вино Єгови не лише веселить Його серце але дає
радість в серцю “чоловіка Ісуса Христа”, тому що радість Ісусова є оправдати ім’я Його Отця і Він радується останкові, що бере участь з Ним в сій радісній
роботі. Вірний останок веселить Єгову й Ісуса Хри-
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ста їх повним посвяченням Богу, Його цареві й царству. Вони не стараються угодити людям на землі,
але стараються угодити Богу і Христу. “Не як ті, що
людям догоджують а Богу, що розвідує серця наші”.
(1 Солунян 2:4) “Як подобає вам ходити й угоджати
Богові”. (1 Солунян 4:1) Сі слова поради відносяться
до тих, що належать до царського дому й через се є
віттями правдивої виноградини. Ісус, правдива виноградина, сказав: “Я роблю всякого часу, що подобається Йому”, Єгові. – Йоана 8:29
В. Б. № 8, 1935 рік
16 червня
(98)
Як довідалися ж Филистії про помазаннє Давида царем над Ізраїлем, двинули всі Филистії, щоб одоліти
Давида. Та сповіщено про се Давида. – 2 Самуїла 5:17
Давид був типом на улюбленого помазанника
Єгови, Ісуса Христа царя, включаючи всіх помазанників в храмі або царського дому Божого; і тому те
пророцтво відноситься до помазаного останка на землі зібраного до Ісуса Христа в храмі від 1918 року.
Коли Господь очистив храм, Він привів всіх своїх
людей в єдність під Христа Ісуса, Голову церкви й
храму. Потім часі вірні помазані свідки Єгови проголошували Його вість проти лукавих володарів “християнства”, а головно проти римо католицької гієрархії. Як старннні филистії бажали дістати Давида,
так і тепер новочасні филистії, римо като- лицька
гієрархія і її союзники, бажають знищити Божих помазанників.
В. Б. № 7, 1936 рік
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17 червня
(87)
Щоб ви сповнились розуміннєм волі Його у всякій
премудрости і розумі духовному. – Колосян 1:9
Се є виражене бажання, щоби свідки Єгови наповнилися знанням Божої волі, Знання після значіння
сього тексту не лише значить зложити разом певні
факти, в умі, але се значить, що правда і факти виражені в слові Божім є зложені і поставлені разом в
мудрості й вирозумінню. Знання правди значить ясне поняття правди. Знання Божої волі значить ясне
вирозуміння того, що Бог висказав у своїм слові відносно свого заміру дотично своїх вибраних людей.
Знання в “мудрості й духовім розумінню” значить,
що знання правди було приняте й співтоваришило із
правдивою мудрістю й поняттям духових річей. Духові річи можуть зрозуміти лише ті, що посвятилися
Богу.
В. Б. № 8, 1935 рік
18 червня
(292)
Тоді взято Самсона з темниці, і він мусів їх забавляти, і поставлено його між стовпами. – Суддів
16:25
Отже той дім представляв видиму організацію Сатани у котрій його посвячені празникували і славили його ім’я і проклинали Єгову. Два опорних стовпи представляли, (1) видиму володіючу власть землі, котру мають виславляти, є релігіоністи, провідники торговлі і політичні знаряди, і котра становить
“висші власти”, і котрим всі люди мусять підлягати,
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без огляду, що Бог може сказати, (2) що “такі висші
власти” або володіючі чинники се ті, котрим є дано
повну власть, здібні дати людям добробут, безпеченство і мир на землі; і що сі два позатипічні стовпи
одягнуть землю в славу і красоту. Тепер через якийсь час кляса Самсона, т. є вірні свідки Божі на землі, були поставлені між двома стовпами. Вони тепер ясно бачуть, що ті “стовпи” є фальшиві.
В. Б. № 6, 1936 рік
19 червня
(200)
Колись прийшов був Бог від Теману, Святий - від Паран-гори. Покрила небеса величність його й славою
сповнив він землю. – Аввакума 3:3
Напевно, що вороги не будуть співати в честь Єгови, і тому ся часть тексту мусить значити, що про
славу Божу буде співати маленька громада свідків
Єгови на землі, коли вони побачуть Його славу і виступ Його воєнних сил до битви. В старинних часах
Єгова зробив образ тих річей. (2 Паралипоменон
20:22) Се правда, що останок тепер бачить славу
Єгови і співає: “Господи, Боже наш! Як славне ім’я
твоє по всій землі! Слава твоя вознеслась висше небес”. (Псальма 8:1) Чи се також не правда, що останок на землі буде співати хвалення Єгови, коли
битва Армагедону зачнеться?: “Співайте ж Господу
нову пісню, оддавайте хвалу Йому від конця до
конця землі”. Се станеться в часі по розпочаттю
битви.
В. Б. № 10, 1935 рік
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20 червня
(225)
Звеселітеся ж, ви, небеса, про Господнє діло; ... зашуміте радісно, ви гори. – Ісаія 44:23
Тепер останок Єгови пізнав, що Він дозволяє своїм
ворогам переслідували останка, щоби він міг мати
нагоду затримати свою невинність до Бога і щоби
діла ворогів були свідоцтвом проти них самих. Тоді
Єгова показує своїм людям, що вскорі Він перейде по
краю і знищить сили ворога і цілковито оправдає
своє власне велике ім’я. Видиво тієї великої битви
Армагедону є дане Аввакумові, і останкові доз- волено тепер вірою бачити в який спосіб воно буде провадитися. Се буде надто велике, надто страшне і захоплююче, щоби його можна описати людським язиком. Останок вірою бачить тепер, що прийде в скорім часі, знаючи, що се принесе оправдання Єгового
ім’я і їх власне визволення, і тому вони вибухають
піснею.
В. Б. № 11, 1935 рік
21 червня
(192)
І постала хмара отіняюча їх, і вийшов голос із
хмари, глаголючи: Се Син мій любий; Його слухайте.
– Марка 9:7
Ісус був висланий своїм Отцем на землю виконувати волю свого Отця, і Ісус був цілковито пос- лушний Отцеві. Ісус заявив, що Він був висланий нести
свідоцтво о правді, і Його вірність у виконанню Його
місії здобула Йому титул “Вірний і Правдивий Свідок”. Слова, які ті три свідки чули із хмари указали
конечність для них бути послушними Богу, і позаяк
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Ісус говорив з властю, то вони мусіли бути послушні
Його приказам. Се зазначує правило, що всі посдідувателі Ісуса мусять бути послушні Його приказам.
Послушенство се одно із установлених правил
Єгови, і від них не можна відступити. Боже непохитне правило відносно Його сотворінь було давно оголошене, а іменно: “Послух лучший за жертви”.
В. Б. № 12, 1935 рік
22 червня
(85)
Сидячий на престолі оселиться в них. Вже не будуть голодні, ані жадні, ані падатиме на них
сонце, ані жадна спека. – Одкриття 7:15,16
Від коли Господь прийщов до храму, свідки Єгови
мали привилей нести голодному “християнству”
Божу вість правди, і хто кормився нею, не має причини бути голодним або прагнущим. В організації
Сатани або поза нею, чесні одиниці були голодні й
прагнущі як фігурально так і символічно. Велике дерево Сатани, “що посеред землі”, не дало їм захис- ту.
Ті зі світа Сатани називають себе сонцем, котре пече
огнем чесних людей; але тепер уже не так “горячо”
для овець, котрі чули і читали вість про Боже ім’я й
царство. Вони звернулися до Його організації.
В. Б. № 1, 1936 рік
23 червня
(318)
Він переміняє хуртовину на тишину, і филі втихомирились. – Псальма 107:29
Та гіпокритична товпа “християнства” відмовляється тепер слухати свідоцтва, яке свідки Єгови
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приносять їм, і Бог не буде зважати на їх плач в Армагедоні. Коли велика буря цілковито завалить організацію Сатани, тоді настане тишина. Єгова дасть
свому Польовому Маршалкові закінчити війну і тоді
тишина настане. “І тоді бурливі филі утихнуть”. (Ротердам) Се зазначить конець пімсти Єгови і цілковите знищення видимої організації Сатани. Армагедон буде так страшним, що його не мож- на описати
людськими словами. Йонадаби, котрі колись були
вязнями організації Сатани, але котрі утекли із неї і
бачили знищення лукавої організації і оправдання
Єгового ім’я, будуть тоді радуватися й співатимуть:
“Слава на вишинах Богу”.
В. Б. № 2, 1936 рік
24 червня
(148)
І так ваші змовини з смертю розірвуться, і ваша
рядна з пеклом не встоїть; і як прийде побиваючий бич, то й вас погубить. – Ісаія 28:18
Коли людям сказати про замір Єгови знищити організацію Сатани, видиму й невидиму, римо католицька гієрархія каже: “Сі писання не відносяться до
нас, бо ми “зробили умову зі смертю із пеклом ми
зробили рядню”. (Вірш 15) Коли побиваючий бич переходитиме, він нас не досягне, бо ми втечеще певне
маємо у льжі, і в омані притулок надійний”. Сховок
або заховане місце цілого римо католицького пляну
знаходиться у великій масі брехнів. Се виразне заявлення Єгови є, що римо католицька гієрархія зробила умову зі смертю і пеклом, котра то змова не
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встоїть, але впаде, що Він зішле на сю інституцію великий бич, котрий знищить її.
В. Б. № 6,7, 1936 рік
25 червня
(307)
Виноградина ж відказала їм: Чи мені ж та покину
ти соковину мою, що звеселяє й богів і людей, щоб
датись вивисшити між деревами? – Суддів 9:13
Годитися із “християнством” через “дотикненняся
нечистої річи” або мати що небудь спільного із ним
або занимати яку будь урядову позицію в його організації, останок сим чином мавби позбутися ра- дости
Господньої, а се значило б “покинути соковину мою,
що звеселяє й богів і людей”, себто, Бога Єгову і “чоловіка Ісуса Христа”. Єгова радується в оправданню
свого ім’я, і ті, що ходять в світлі з Ісусом, Оправдателем, мають спільність із Ним в оп- равданню Його
ім’я, що вино з тієї виноградини тут представляє. (1
Йоана 1:5–7) Бог Єгова радується “вином своєї виноградини”, котру Він насадив для своєї радости. Єгова
дав радість і силу свойому царському дому. Ця радість мусить позістати з ними.
В. Б. № 8, 1935 рік
26 червня
(321)
Були там і всі князі Филистійські, а на даху зібралось до трьох тисяч чоловіків і жінок, що дивились, як забавляв їх Самсон. – Суддів 16:27
Без сумніву, вони ще і тоді боялись, що Самсон може виробити щось; але вони знали, що вони були ве-

152

ликі числом і мали Самсона, де вони могли сте- регти його. Рівно ж і тепер, новочасні филистії, коли
вони застановляються над їх позицією, і чують, що
кляса Самсона має сказати, вони глядять зі страхом,
що може статися і вповають на свої власні союзні
сили, і думають, що вони можуть стерегти її і позбутися її, коли захотять. Самсон молився до Єго ви, так
і кляса Самсона молиться до Бога без перестанку.
Самий Самсон не мав сили зруйнувати сю велику будівлю, але Єгова дав йому потрібну силу. Так і кляса
Самсона не має сили збурити дім Сатани, але Бог дає
їй силу голосити Його заміри доконати сю річ.
В. Б. № 6, 1936 рік
27 червня
(42)
Любов (нехай буде) нелицемірна.
– Римлян 12:9, А.П.В.
Ті, що стають в ряди Єгової видимої організації тепер мусять цілковито забути про себе і від щирого серця сказати: “Я по стороні Єгови і Його Оправдателя
Ісуса Христа, Більшого Гедеона”. Як Гедеон відмовився приняти владіння над Ізраїлем для себе або
своїх синів, так тепер ввесь останок, що має духа Гедеонового, каже всякого часу: “Єгова царюватиме
над землею”. Єгова і Ісус Христос є їх Учителями, і
ввесь останок мусить бути в єдності, стоячи рамя в
рамя, доглядаючи справ царства припоручених їм і,
чинячи се, вони мусять відложити своє я на бік. Усі
річи, які посідають такі сотворіння є віддані в руки
Божі і мусять бути посвячені Його службі. Він не
глядить на особу, позаяк нема і одної одиниці котра
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була б вивисшена понад інших у видимій організації
Господа. Любов є і мусить бути головною річчю.
В. Б. № 7, 1935 рік
8 червня
(10)
Бо дав нам Бог не духа страху, а (духа) сили і любови
і здорового розуму. Оце ж не соромся свідчення Господа нашого. – 2 Тимотея 1:7,8
Чи не всі Божі люди менше більше боялися, що
вони можуть потерпіти смерть з руки організації Диявола, єсли вони вперто будуть розказувати правду?
В якому часі вони були очищені від страху і як? За
помічю і силою, яку вони отримують через Господа
Ісуса Христа; через пізнання Його і вповання на
Його потугу; через цілковите посвячення Йому показуємо нашу звершену любов до Бога і Ісуса Христа. “Звершена любов геть виганяє страх”. (1 Йоана
4:18) “Чи Господні люди прийшли до точки, коли
вони посідають звершену любов і коли страх відступив? Від коли Господь Ісус прийшов до храму, і зібрав до себе вірних, і у храмі вони отримали поучення
від Господа, тоді вони були очищені від усякого
страху.
В. Б. № 3, 1936 рік
29 червня
(71)
Благословен чоловік, що вповає на Господа, що його
надією Господь. Він - мов те дерево, посаджене над
водою. – Єремія 17:7,8
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Ісус доказав свою невинність серед пробів і стався
могучим деревом праведности на оправдання Єгового ім’я і через котрого життя мусить приходити від
Єгови для всіх, що стануться послушними Божому
законі. Вірні апостоли були іншими “деревами” насаджені у тім справедливім “гаю” Божому. Єгова дальше вибирав з між народу людей, котрих він насадив бути Його деревами і свідками для Його ім’я.
Вони мусять доказати свою невинність нім вони можуть статися членами Єгової славної організації. Сі
дерева Він насадив коло тихих і глибоких вод правди, щоби вони могли пити із дорогоцінних річей, о
які Бог постарався для них, і щоби вони могли бути
на образ і подобіє Його любого сина, будучи всеціло
посвячені Йому і Його царстві.
В. Б. № 8, 1935 рік
30 червня
(323)
І рече їм: Вийшла харч з їдючого, солодощі із
страшного. – Суддів 14:14
У своїм часі Ісус Христос уб’є і цілковито знищить
Сатану і всю його організацію і доконавши сього, се
буде солодкою їдою для Нього. Господь сказав: “Моя
їжа, щоб чинити волю Пославшого мене, і скінчити
Його діло”. Його вірні послідувателі у виконанню роботи Ілії вживали “духового меча” в проголошенні
правди Божого слова, убивши подібно до лева духовенство Баала, протестанську організацію. Се було
дійсною їжою для них, бо така була воля Бога. В Армагедоні вірні будуть празникували великою жерт-
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вою Єгови, убивши Сатану і його організацію. (Одкриття 19:17–21; Езекиїла 39:17–22) “Вийшла харч з
їдючого”, для вірних слугів Бога значило, що їх гнобителі будуть повбивані.
В. Б. № 4, 1936 рік
1 липня
(169)
Ось бо, я підійму Халдеїв, …кінниця його розбігається на всі боки; орлом приходять-прилітають їздеці його здалека, й кидаються на здобич.
– Аввакума 1:6,8
Армагедон може здаватися бути далеко, але ми мусимо пам’ятати, що Єгова не гаїться у виконанню
своїх присудів проти лукавого, як декотрі люди думають що Він гаїться. (2 Петра 3:9) “Християнство”
думає, що Армагедон ще дуже далеко, або і ніколи не
прийде, і навіть не заслуговує на серйозне застановленняся, і за се все відповідає немудра рада духовенства. “Вірний і Правдивий” їде на своїм воєннім коні,
а за ним ідуть небесні армії, і Він кинеться до битви
проти організації Сатани, а головно “християнства”,
і нічого не зможе встояти напорові Його армії. (Одкриття 19:11–14) Божий святий нарід – се “швидкий
нарід” і йде вперед з швидкістю орла.
В. Б. № 9, 1935 рік
2 липня
(322)
Бо ж очі Господні обіймають усю землю, щоб
піддержувати тих, що їх серце цілковито
йому віддане. – 2 Паралипоменон 16:9
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Божий останок тепер бачить і оціняє правду, що є
дві могучі організації котрі виступають до остаточної війни одна проти другої, і ті, що знаходяться в Божій організації, потребують конечно Божої сили
ужитої в їх користь. Така сила є ужита лише в користь тих, що цілковито посвятилися Богу. Кровю
Христа ми є відкуплені і оправдані перед Господом
Богом, і через Його заслугу ми маємо привилей бути
учасниками з Ним в Його царстві. (Колосян 1:14–16)
Однак, нім ми можемо увійти в царство, ми пер- ше
мусимо терпіти подібні зневаги які впали на Ісуса, і
через се терпіти за нашу вірність в несенню свідоцтва для правди і котре то свідоцтво є припоручене
для останка. Бог постарався о силу для останка щоби
стрінути сі складні обставини.
В. Б. № 8, 1935 рік
3 липня
(162)
І озвався тоді Самсон до Єгови і рече: О Господи
Єгово! Зглянься на мене і дай мені, Боже мій,
ще тільки раз таку силу, щоб я міг помститися за одно із двох моїх очей.
– Суддів 16:28, А.П.В., замітка
Самсон міг властиво винуватити своє підданяся
Далилі за виколення його одного ока, і се предс- тавляло, що Господній слуга кляса стане недбала і до
певної міри піддасться в 1918 році. За виколення другого ока можна винуватити филистіїв, і за се вони
мусіли відповісти перед Єговою, бо Самсон був Його
слуга. Самсон не молився о особисту пімсту, але ради
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оправдання Єгового ім’я. Так і свідки Єгови. Їх власне недбальство було причиною їх почасною засліплення; але новочасні филистії є відві- чальні за цілковите засліплення, і вони моляться о пімсту на навочасних филистіїв, щоби оправдалось ім’я Єгови.
В. Б. № 6, 1936 рік
4 липня
(268)
Ось, серце горде не буде мати спокою, а праведний
буде вірою своєю жити. Аввакума 2:4
Тут “лукавий слуга” кляса є відріжнений від вірного, останка Божого, до котрого ся часть тексту відноситься, а іменно: “А праведний вірою своєю (вірностю своєю Ротердам) буде жити”. Праведні є ті, що
були приведені під ризи справедливости, і не відступають від рядів битви, але радісно виконують прикази Єгови дані через Ісуса Христа. “Чоловік гріха”
кляса відступає назад в пропасть. Із–за зарозумілости вона вважає себе за великого, і котра не є чесна
ані правдива, але малодушна перед Єговою і Його
царем. Хотяй те видиво Господь зробив ясним, то сі
зарозумілі відмовляються приняти його, і не лише
відмовляються бігти дальше і розказувати ін- шим,
але противно, вони противляться свідкам Єгови в
даванню свідоцтва відносно того видива.
В. Б. № 9, 1935 рік
5 липня
(28)
Горе тому, що промовляє до дерева: Вставай! … А
Господь – у храму свому святому; нехай вся земля
мовчить перед ним! – Аввакума 2:19,20
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Всяке старання поставити Лігу народів, котра є гидотою спустошення у “святім місці” є отвертим і явним визовом Єгові. Його храм не може бути опоганений, тому що між Його вірною клясою храму а витвором Диявола і його організацією нема нічого спільного. Жадний чоловік, що розуміє слово Боже, любить і служить Йому, не може попирати сю гидоту.
Присутність Єгови у Його святім храмі значить горе
для всіх ідолопоклонників, без різниці, чи вони поклоняються людям чи неживим річам. Люди “християнства” не мають вимівки поклонятися річам зробленим чоловіком або Дияволом, бо “Господь у святому храмі своєму, на небесах престол Господній”.
Для сієї причини Єгова й Христос научають Божих
людей.
В. Б. № 10, 1935 рік
6 липня
(89)
А хиба ж на ріки не запалав був гнів твій, Господи,
на ріки - досада твоя, а на море - ярость твоя, коли
ти, неначе всів був на коні твої, й на колесниці рятуючі? – Аввакума 3:8
Ріки представляють людей під контролею Сатани,
добровільних й недобровільних. Рівнож і сьогодня
Бог показав своє негодовання, та не головно проти
бідних людей. Він показує свою силу задля оправдання свого ім’я, і проти всіх тих, що попирають організацію Сатани, Він гнівом палає. Як ріки Арнон
та Йордан пливуть у мертве море, так струя людства
пливе у море смерти. Всі ті, що “знаходяться в тій
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струї” й противляться роботі людей Єгови, заслуговують і отримають доказ Його гніву, бо як ріки Арнон і Йордан, вони є перешкодою в поході Божих
вибраних людей до царства.
В. Б. № 10,11, 1935 рік
7 липня
(74)
У темряві сходить світло праведникам.
– Псальма 112:4
В 1918 році Господь Ісус явився в храмі в славі й
силі, і тоді зійшла рання Зоря, “Денниця”, Князь
Мира. Ті, чиї серця цілковито вповали на Бога й
Його царство вже більше не дивились на “світло в
темнім місці”, але у храмі вони отримують світло із
слова Божого. Там вони є навчені Єговою і Ісусом
Христом, і ті великі Учителі – се одинокі учителі посвячених Господеві, і через їх научення помазанникам дано вирозуміння пророцтва. Вірні свідки терпіли великі зневаги з рук ворога, і ще дальше терплять, і коли вони так терплять, Господь відкриває їм
значіння свого пророцтва і показує їм причину чому
вони терпіли, і каже їм, що Він зробить гонителям їх
в короткім часі.
В. Б. № 12, 1935 рік
8 липня
(86)
Ось, слуга мій, що я за руку держу його; вибраний
мій, що його вподобала собі душа моя. – Ісаія 42:1
Ісус Христос є і був вибраним слугою Єгови від
коли Він стався “причиною спасення вічного”. (Жи-
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дів 5:9) Однак се здається відноситься до часу приходу Його до храму чинити суд. В той то час Він став
вибраним слугою Єгови одягнений в силу й власть, і
зачав свою роботу суду. В часі Його приходу посвячені знайшлися у вязниці або неволі сатанської організації. Коли вони були випроваджені із сатанської
вязниці і введені у храм, із таких признаних був зложений “вірний і розумний слуга” кляса, і стались частю вибраного слуги. Сій то клясі Господь припоручив своє свідоцтво, котре то свідоцтво вони мусять
нести згідно з Божими приказами. Ісус Христос найперше отворив сліпі очі ос- танкові, і тоді Він ужив
останка доручувати сві- доцтво і отворати сліпі очі
іншим.
В. Б. № 2, 1936 рік
9 липня
(208)
Після сього поглянув я, і ось, пребагато людей, котрих ніхто не міг перелічити, з кожного народу, і
роду, і людей, і язиків, стоїть перед престолом і перед Агнцем, зодягнені в одежі білі. – Одкриття 7:9
“Білі одежі” представляють, що вони є чисті й признані. Чистота приходить через віру в пролляту кров
Ісуса Христа, котрий полюбив нас і очистив нас від
наших гріхів у своїй крові. (1:5) Велика громада з
причини її віри в пролляту кров і посвятившися
Богу, сим чином обілила свою одежу кровю Агнця і
очистила себе. Кожда людина, що отримає життя,
мусить дістати його яко дар від Бога через Ісуса Христа, і се одинокий спосіб; і всі такі мусять очиститися
від своїх гріхів через віру в пролляту кров Христа.
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Посвячуючи себе Богу через вірування в сю кров
вони стають признаними перед прес- толом суду. Сі
тримають їх одежі чистими через вірування й посвячення Богу й Ісусу Христу, помазаному цареві.
В. Б. № 12, 1935 рік
10 липня
(84)
Бо Господь Бог - моя сила, він дасть мені сугакові
ноги й виведе мене на високі гори. – Аввакума 3:19
Господні люди тут є уподоблені до лані, котрої ноги
є скорі й певні. Останок бистро оминає товпу ворогів
своїх, і втікає певними ногами до Скали їх спасення
і вилізають високо в безпечне місце і ховаються в місцях неприступних для їх гонителів. Єгова інформує
своїх вірних наперед, і вони поступають після Його
приказів. Вони покланяються Богу на правдивих і
“високих місцях”, далеко й без- печно від ворога. Так
довго, як вони занимають ті високі місця служби й
посвяти, то вони знаходяться під охороною Всевишнього. (Псальма 18:2) Із тих високих місців вони будуть бачити битву великого дня, і побачуть, що
Єгова побідить.
В. Б. № 11, 1935 рік
11 липня
(77)
Творить правосуддє пригнобленим, дає хліба голодним. Господь в’язнів визволяє. – Псальма 146:7
Протягом світової війни Божі люди були у вязн иці
або полонені і були голодні духової поживи й просвітчення, і Бог дав їм се просвітчення. Почувши
крик вірних одиниць, що пізніше стали “вірним і
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правдивим слугою”, Єгова говорить про нього до лукавого слуги: “Слуги мої їстимуть, ви ж будете голодувати, слуги мої будуть пити, а вас буде мучити
спрага”. (Ісаія 65:13) По 1922 pоці кляса, представлена через Естер, і Рут, була визволена з Вавилону,
себто, з стану вязниці, і сталась частю “вірного і розумного слуги” кляси, і вона також була введена у
винницю Господню. Опісля Йонадаби були увільнені, щоб вони могли прилучитися до колесниці
Егуя.
В. Б. № 2, 1936 рік
12 липня
(274)
Агнець бо, що на середині престола, пастиме їх, і водитиме їх до живих жерел вод. – Одкриття 7:17
Чи сотворіння дістане життя в небі чи на землі,
воно мусить признати й покланятися Єгові, яко правдивому й Всемогучому Богу і Ісусу Христу, яко Цареві і Головному Виконавчому Чиновникові. Кожде
сотворіння. що отримає життя на землі або в небі, мусить бути цілковито лояльним і вірним Богу. Такі то
вимоги вони мусять стрінути нім вони можуть отримати вічне життя. Велика громада мусить бути під
провідництвом Ісуса Христа і мусить бути кормлена
Ним перед Армагедоном, і мусить остатися під Його
охороною протягом нього. Ісус Христос йде шляхом
святим, і Його стадо, помазані члени царського дому,
йдуть в слід за Ним. Ті “інші вівці” – се велика громада, котра йде в парі з свідками Єгови до “жерел
води життя” (П.В.), і всі, що так йдуть, не будуть більше прагнути.

163

В. Б. № 1, 1936 рік
13 липня
(130)
Як же йшли вони купувати, прийшов жених;
і ті, що були готові, увійшли з ним на весіллє.
– Маттея 25:10, П.В.
Не мудрі самі відлучили себе від громади мудрих і
вірних і не прилучилися до зустрічі жениха, щоб слідувати за Ним в назначенім часі і після Його приказів. Через несамолюбну посвяту до Єгови муд- рі приготували себе і тому пізніше їх світло в їх посвяті і
послушенстві до Господа сияло ясніше. Коли Господь прийшов, вони вийшли на “зустріч”, з доз- волу
ангелів, котрі охороняли вхід. Це означає, що вони
були зібрані Господом в храмі, будучи підхопленими
в “хмарах на зустріч Господеві в повітрі”. Це також
зазначило час помазання, коли мудрі отримали від
Єгови “нове ім’я”, і стали призначеними “свідками
Єгови”.
В. Б. № 10/15, 1935 рік, англ.
14 липня
(135)
Потішити всіх засумованих. Сповістити сумним у
Сионі, що даний їм буде вінець замість попелу, замість плачу - єлей радощів. – Ісаія 61:2,3
Се значить, що ті, що були посвячені чинити волю
Божу і були в лінії до царства і тим самим приступили до Єгової головної організації, але задля несвідомости або іншого впливу Сатани, були поневолені
й звязані. Вони були на стороні Єгови, отже з Сиону
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або в “Сионі”. Отже принесення вістки “доброї новини” для них і “отворення вязниці”, щоби їх увільнити, се – “вінець замість попелу, замість плачу –
єлей радощів”. Будучи закуті у вязниці, вони мали
“сумовите серце”; але тепер, будучи вільними служити Єгові, і будучи прилучені до інших у службі Божій, котрі принесли їм вість визволення, через сих
вони отримали “замість сумовитого серця – одежу
слави”.
В. Б. № 2, 1936 рік
15 липня
(301)
Филистії з радощів загукали, що ведуть його, тоді
найшов на нього Господень дух, і поворозя на руках
його зробилось наче прядиво, що загорілось, і пов’язь
на руках його порозпадалась. – Суддів 15:14
Вороги всегда голосні, коли вони думають, що вони
дістануть вірного слугу Божого в свої руки. Чи Бог
піддержить свого вірного слугу? Єсли так, то се мало
бути доказом, що Самсон був признаний Богом. Тоді
Єгова післав свого духа на Самсона, і ті мотузи, котрими він був звязаний, поспадали з рук його. Давши
йому ослячу челюсть, сим Єгова показав, що визволення Його вірних слуг не прийде зав- дяки кулів,
стрілів, списа, меча або коня, або якого іншого воєнного винаходу чоловіка, але через духа або невидиму
силу Всемогучого Бога. Самсон вповав на Бога
Єгову, і Єгова піддержав свого слугу. Рівнож і ті, що
вповали на Бога і котрі не боялись чоловіка але полишилися правдивими Єгові, тих, Бог піддержав.
В. Б. № 4, 1936 рік
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16 липня
(336)
Князі радять раду …Розорвім пута і скиньмо з себе
посторонки їх! Господь, що сидить на небесах, сміється, і ругається над ними. – Псальма 2:2–4
“Пута”, що вяжуть разом Ізраїля в єдність під їх царем Давидом перешкоджають діяльності филистіїв.
Всі правдиві послідувателі Ісуса Христа є з’єд- нані
під Царем, Більшим Давидом, і вони голосно проголошують Єгову, свого Царя, і Його царство. До тепер
римо католицька гієрархія робила що хотіла. Вона
була великою пробою для правдивих послідувателів
Христа. У кождім краю гієрархія виконує свою
злобну роботу переслідування проти свідків Єгови, і
тепер каже: “Розорвім пута (їх єдність в Христі, котра перешкоджає нам) і скиньмо з себе посторонки
їх!” В сім вона спонукує політичні і фінансові первотини прилучитись до неї. Чи не буде Господь Єгова
тепер сміятися і ругатись із тих зухвалих людей?
В. Б. № 7, 1936 рік
17 липня
(139)
По ввесь час шлюбу його назарейського бритва нехай
не торкається голови його; … нехай запустить волосся на голові своїй. – 4 Мойсея 6:5
Се не значить, що всі правдиві послідувателі Ісуса
Христа мусять носити довгі і не острижені кучері,
але значить, що довге волосся на чоловікові символічно представляє зневаги, і всякий, що йде слідами
Ісуса Христа, є сильний “в Господі і в потузі сили
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Його”. Довге волосся Самсона було типом і відноситься до всіх вірних послідувателів Ісуса Христа.
Кождий вірний і правдивий послідуватель Христа,
котрий затримає свою невинність до Бога, мусить
бути зневажений, і в тім нема відріжнення між чоловіками а жінками, бо “нема мужеського пола, ні женського: усі бо ви одно, в Христі Ісусі”. Отже зневаги
упали на всіх однаково.
В. Б. № 5, 1936 рік
18 липня
(118)
І повідкопував ізнов Ізаак водяні колодязі, що повикопували були раби Авраамові, батькові, і що позасипали були Филистимці по смерті Авраамовій.
– 1 Мойсея 26:18
Авраам представляв Бога Єгову, а його син Ісаак
представляв Божого Помазанника, Ісуса Христа, і вірних членів Його царського дому. Вода є символом
життя–підтримуючої правди. Авраам копав криниці, щоб люди в його часі могли мати воду для підтримання їх. Єгова постарався о “криницю води спасення”, щоби Його люди могли бути підтримані нею.
Филистії, представителі Диявола, нищили ті криниці, що Авраам був викопав. Та Ісаак викопав інші
криниці, щоби люди могли мати воду. Так Ісус Христос, Більший Ісаак, отворив “криничну воду спасення”, коли Він прийшов на землю, і кож- дий, хто
слухає Його голосу, спішив до життя–даючої води і
старається тримати ті криниці отворені, щоби і його
ближні могли пити з них.
В. Б. № 3, 1936 рік
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19 липня
(285)
Покрила небеса величність його…Сяєво її, як сонце,
світило; од руки його проміннє (ясне проміннє,
замітка), там утаєна його сила. – Аввакума 3:3,4
В Армагедоні Єгова засияє світлом, щоби всі могли
побачити Його славу. Лучі світла се сила Єгови, котрі неначе роги відпирають назад сили темряви на
знищення, подібно до списів для проколення ворога.
З Його руки виходять лучі світла, котрі є неначе блискавиці і громи, кинуті Його рукою на знищення ворогів. Отворена “рука” добре представ- ляє Ісуса
Христа. Сила Єгови захована в Його руці. Всю силу
на небі і на землі Він припоручив в руки Ісуса Христа, котрий вжиє ту силу в Богом назначе- нім часі.
Та велика сила Єгови була захована. В Армагедоні
рука Єгови буде отворена для натуральних змислів
для тих, шо жиють на землі.
В. Б. № 10, 1935 рік
20 липня
(262)
Видячи його, й люд хвалив бога свого та говорив: Бог
наш ворога нашого, що нашу землю пустошив, того
що побив стільких, подав нам на поталу.
– Суддів 16:24
Як филистії кинули зневаги на Самсона, їх сліпого
вязня, так і в теперішних часах новочасні филистії,
накинули зневагу на клясу слуги Єгови, котрий сліпий до всього, окрім служення Богу Єгові, і поміщували у своїх часописах злобні брехні проти них, коли
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правда могла послужити їхній цілі лучше. Вони насміхалися з свідків Єгови в часописах і указували на
них як на довговолосих, безумних людей і яко на
“культ” над котрим не варто поважно застановлятися. Вони бажали виставити свідків Єгови па сміх і
сором, так як филистії зробили з Самсоном. Самсон
представляв такий образ, з котрого нечисті і лукаві
люди могли мати утіху. Вони уживали його для своєї
забави через решта днів його життя.
В. Б. № 5, 1936 рік
21 липня
(178)
І, як послухають та стануть йому служити, то й
провожатимуть дні свої в щасті, і літа свої в радощах. Як же не послухають, - згинуть од (Божого)
стрілу й визівнуть духа в сліпоті своїй.
– Йова 36:11,12
Знання правди побільшає відвічальність що до послушенства, бо Господь милосердний до несвідомих,
але не прощає тим, що знають правду і не слухають
її. Хто йде мильною дорогою той є беззаконником,
хотяй він може бути несвідомий; але коли Господь
покаже йому правдивий шлях, тоді його відвічальність збільщається. Се правило відносно тих, що є закуті в кайдани несвідомости, є зазначене в повисших
словах. Із приходом Господа до храму знання побільшилось, і всі, що зробили угоду чинити волю Божу,
мають нагоду рости в знанню й мудрості, і тому їх
відвічальність до Господа збіль- шається. Ті, що не
були покірні й послушні не зробили жадного поступу
в пізнанню Божої волі.
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В. Б. № 12, 1935 рік
22 липня
(63)
Ррадощі перед Господом се піддержка ваша.
– Неємії 8:10
Давання свідоцтва порушило декого до нарікання,
але останок дістає чим раз більшу радість. Многі із
свідків Єгови бачуть, що вони мусять жити в машинових будинках або шатрах і щоденно кормитися тяжким змаганням, але такі обставини не охо- лоджують їх радости і ревности. Переслідування во- рогів
збільшається, але се не стримує їх від радости. Противно, вони дальше “будуть радуватись Богом спасення мого”. (Аввакума 3:18) Останок знає, що він по
стороні Єгови і що Він є їх Богом. Визволення й спасення останка прийде в Армагедоні, і того щас- ливого часу останок тепер радісно виглядає, тому що
тоді ім’я Єгови буде оправдане. Се, що вони будуть
мати часть в оправданню Його ім’я, а не вигоди земні, дає їм радість.
В. Б. № 11, 1935 рік
23 липня
(326)
Виведи з темниці душу мою, да прославлю ім’я твоє!
Праведні обступлять мене, коли явиш мені милість
твою. – Псальма 142:7
Бог почув Давидову молитву і вивів його із неволі
або вязниці, і він був помазаний на царя ізраїльського. Великий позатипічний Давид, Ісус Христос,
був помазаний на царя, а опісля посаджений на престолі. В 1918 році Він прийшов до храму чинити суд.
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Опісля Божі люди були введені в храм, і там вони
прославляють ім’я Єгови і Його царя, а їх хва- лення
і активність зачались головно в році 1919. Ті, що піддалися Давидові і приняли його за свого царя, показали їх віру в Божу обітницю, дану Ізрайлеві. За їх
віру вони були почислені за праведних. “Вірний і розумний слуга” кляса пережила рішаючу пробу в
храмі, сталась частю Божої організації, і була вислана Господом прославляти Єгову. Вони були обступлені тими, котрих представляла Рут.
В. Б. № 2, 1936 рік
24 липня
(227)
І впали перед престолом на лиця свої, і поклонились
Богу, говорячи: Амінь; благословеннє, і слава, і премудрость, і подяка, і честь, і сила і кріпость Богу нашому по вічні віки. – Одкриття 7:11,12, П.В.
Вони кажуть “Амінь, на то, що велика громада висказала (вірш 10), і виражують себе яко в повній гармонії із сим. Останок Єгови і всі інші, включаючи і
велику громаду, є у повній гармонії, і всі віддають
хвалу Йому; і се показує, що вони люблять Його і
служать Йому в гармонії з Його заповідями. Тут не
лишається жадного признання сотворінням або людям, або церковним організаціям, або котрій будь іншій людській організації. Вони не тримаються науки
жадного чоловіка ані не дають жадного признання
нікому за се. Вони признають, що всі благословенства приходять від Єгови, і що Він – Той, котрому належиться поклін. Вони показують повне і цілковите
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посвячення Богу, і се становить правдиве поклоненняся Йому в дусі.
В. Б. № 1, 1936 рік
25 липня
(159)
Тим же, браттє святе, поклику небесного спільники, вважайте на Посланика і Святителя визнання нашого, на Христа Ісуса. – Жидів 3:1
Сі брати є народжені до життя як сини Божі, і тому
вони знаходяться в Христі, і їх життя заховане в Нім.
(1Петра 1:3; Колосян 3:3) Життя таких зачалось,
коли вони були народжені яко духові сини Божі. Сі
єдині є покликані до слави і “котрих імена (записані)
в книзі життя”. (Филипян 4:3) Нім вони можуть
отримати вічне життя, то вони перше мусять доказати їх цілковиту вірність до Бога, і зат- римати їх
невинність до Бога до кінця їх земної подорожи. Від
тієї хвилі, коли хтось є народжений як син Божий через Ісуса Христа, голову й автора вічного спасення,
той стається предметом нападів Сатани, Диявола,
котрий “має силу смерти”.
В. Б. № 3, 1936 рік
26 липня
(58)
І потряс ними так потужно, що будинок ринув на
князів і на ввесь люд, що там був. І мертвих, що він
погубив їх умираючи, було більш, аніж тих, що за
життя свого поперебивав. – Суддів 16:30
Самсон умер вірним після значіння свого ім’я, т. є
“нищитель, і пустошник”. Самсон представляв роботу Божих людей, котра то робота є назначена як
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робота “Єлисея”. Ті, що виконують роботу Єлисея
мусять закінчити свою подорож смертю, і виконуючи се, вони виконають більше чим було виконано
протягом періоду Ілії. Як видкося із сього Писання,
то ся часть драми про Самсона предсталяє початок
Армагедону а не кінець його. Се, що Самсон умер з
упадком филистійського дому, не значить, що вся
кляса Самсона умре в часі початку або навіть при
кінці Армагедону. Тут головно робиться натиск в сій
пророчій драмі на вірність Самсона і на його признання, і на вірність кляси Самсона.
В. Б. № 6, 1936 рік
27 липня
(267)
Звіщайте між народами: Єгова царює! …Тоді звеселиться перед Єговою всяка лісна деревина. Він бо йде
судити землю. – Псальма 96:10–13, А.П.В.
Єгова посадив на престолі Більшого Гедеона яко
царя. Його Оправдатель походом йде до Армагедону
і Єгова приказує своїм свідкам сказати людям відносно сього великого царя і Оправдателя: “На його
ім’я вповатимуть народи”. Те царство є єдиною надією світа; і що за блаженна надія тепер поставлена
перед людьми, котрі стались подоптаними “деревами” сього світа! Ті, що звернуться до царя і царства Єгови будуть мати причину плескати в свої долоні і радуватися. Головна організація Єгови, котрої
Ісус Христос є головою, становить “дерева праведности, насад Божий” (Ісаія 61:3), і вона всегда буде на
переді тих, що будуть славити і чтити Його імя. Усі

173

“дерева”, що позістануть живими мусять стати в
один ряд, і тоді “всяке диханнє восхвалить Єгову”.
В. Б. № 8, 1935 рік
28 липня
(148)
І вчинив Давид, як звелів йому Бог, і побив Филистійське військо від Габаону до Газеру.
– 1 Паралипоменон 14:16
Ось так показано, що Ісаїї 28:21 відноситься до знищення филистіїв, котрі були головними ворогами
Божих вибраних людей Ізраїля. Сей факт, що Писання говорять про дві битві, а іменно, Перазим і Габаон, не значить, що Господь зробить дві віддільні
битві проти новочасних филистіїв. Він “встане як
коло гори Перазим і розгніваєсь як коло гори Габаон”. Інакшими словами сказати, що взяло місце коло
гори Перазим і Габаон представляло те, що Господь
зробить позатипічним филистіям. Битва проти них
буде провадитися через Більшого Давида по приказу
Єгови. Се був Єгова, котрий дав побіду Давидові, і се
представляє, що позатипічна битва не є битвою сотворінь проти новочасних филистіїв, але се битва
Єгови.
В. Б. № 7, 1936 рік
29 липня
(335)
Так як ти грабив многі народи, ограблять і тебе всі
остальні народи за пролив крові людської, за розбуреннє. – Аввакума 2:8
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Організація Сатани ограбила народи, і під час світової війни і від коли Гог і його земні агенти старалися ограбити і відтянути свідків Єгови взятих із
світа, яко людей для свого ім’я, і сим чином перешкодити їм статися народом. Тепер останок побачить
організацію Сатани ограблену невидимою армією
Господа Бога. Для кляси Йонадаби, котрі стали по
стороні Єгови і котрі є послушні Його приказам, назбираються також богацтва. Вони приняли знак на
чола свої і сим чином назначені на схоронення під
час великої битви. Сатанська жінка, себто, його лукава організація, “впилася кровю святих”, і всіма
вбитими на землі. І тому ся лукава орда, котра свідомо і добровільно поламала Божу віковічну угоду
мусить потерпіти Його гнів.
В. Б. № 9, 1935 рік
30 липня
(48)
Почин премудрості - Господень страх; безумні нехтують і розум і науку. – Приповісті 1:7
Чоловік котрий не боїться Бога, той навіть не зачав
набувати знання й мудрости. Бог дав обітницю
(Псальма 25:12–14) чоловікови, котрий ступив на
правдивий шлях, що Він покаже йому свою угоду.
Божа угода є виразом Його заміру. Страх, як се слово
ужите в повисшім тексті, не значить лише шанувати
Бога. Се, що становить страх є пояснено сими словами: “Страх Господень–значить ненавидіти зло; гордощі, високомірність, зла путь і двоязичні уста мені
ненависні”. (Приповісті 8:13) Сі слова є пересторо-
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гою, щоби дитина Божа боялась допускати або розвивати гордість, пиху і злі привички, або щось, що
шкодило б іншим. Сі річи Єгова ненавидить, і мудре
сотворіння також ненавидить їх і боїться чинити або
похваляти те, що Єгова ненавидить. Він боїться прогнівити Бога.
В. Б. № 8, 1935 рік
31 липня
(242)
Став же я, неначе на варті, і стоючи, мов би
на башті, роздумував, що скаже він мені,
що відповість тому, що докоряє мені.
– Аввакума 2:1, Лісар, замітка
Се володарі сього лукавого світа, що роблять визов праві й свободі й власті свідкам Єгови поступати
з їх роботою свідоцтва. Єгова не опрокидає їх, тому
що вони виконують Його волю. “Лукавий слуга”
кляса, римо католицька гієрархія, і їм подібні, докоряють останкові й бють їх. Вірні знають, що вони є
правдиві, і тому сміло йдуть вперед з їх роботою свідоцтва; але вони мають велике бажання зрозуміти,
чому ворогові дозволено дальше гнобити їх. Єгова
постарався о місце й спосіб для них знайти відповідь.
“Тодї дам відповідь кепкуючим з мене, бо я вповаю
на слово твоє”. – Псалма 119:42
В. Б. № 9, 1935 рік
1 серпня
(303)
Пророцтвами не гордуйте. – 1 Солунян 5:20
Єсли би людям Божим не потрібно було розуміти
пророцтва, тоді вони не були б записані у Біблії. Сей

176

факт, що вони записані у святім Письмі є безперечним доказом, що останок тепер мусить навчитися їх
і зрозуміти їх, тому що не буде потреби шукати зрозуміти сі пророцтва по упадку організації Сатани і по
установленню царства справедливости до повної контролі над світом. Єсли се вподобається Богу дальше показати своїм свідкам, що вони йдуть правдивим шляхом і се Він робить через відкриття пророцтв, які Він велів записати, тоді останок буде із радістю і подякою принимати такі інформації. Єсли ми
знайдемо, що один пророк попирає другого, тоді ми
знаємо, що таке поперте свідоцтво є для добра Божих
людей.
В. Б. № 8, 1935 рік
2 серпня
(283)
Ти нап’яв лука твого, як се клятьбою обіцяв був поколінням; ти розділяв води землі. – Аввакума 3:9
Через многі століття Єгова не виявляв своїх воєнних знарядів і дав Сатані нагоду доконати свого зухвального визову, але в Армагедоні прийде цілковита
зміна і сили Єгови будуть цілковито відкриті. Там
Він цілковито відкриє свого “лука” і кине ст- рую
стрілів проти сил ворога. Ісус Христос є воєнним луком Єгови, і Він кине Його непобориму силу проти
ворога і опустошить сили ворога. Єгова дав своєму
останку повне запевнення, відкривши їм значіння
свого пророцтва,щоби скріпити їх. Давно тому Він
дав своє слово і потвердив його присягою, і сим чином Він дав подвійне запевнення для тих, що вірують й вповають на Його слово.
В. Б. № 11, 1935 рік
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3 серпня
(313)
Ви перенесли велику боротьбу терпіння, то на зневагу і знущаннє виставлювані, то буваючи спільниками тих, що так жили. – Жидів 10:32,33
Дехто терпить таку зневагу, а другі терплять іншу,
але всі вони терплять за їх єдність в Христі й вірність
до Бога й Христа. Питання, на яке мусить тепер кождий відповісти: Чи ти посвячений і цілковито відданий Богу і Ісусу Христу, і чи ти маєш доказ, що ти
дитина Божа, і чи ти вірно виконуєш свою місію дану
тобі Єговою? Єсли так, то ти терпиш, чи посередно
чи безпосередно. Єсли безпосе- редно, то ти знаєш
про цей факт. Єсли посередно, то тому, що ти співтоваришиш з іншими, котрі переносять фізичні терпіння за праведність. Щоби знаходитися в такий позиції, то треба бути вірним Богу й Його царству.
В. Б. № 10, 1935 рік
4 серпня
(6)
І переобразивсь перед ними. І явився їм Ілия з Мойсейом, і розмовляли з Ісусом. – Марка 9:2,4
Ілия виконав певну пророчу роботу, котра представляла Ісуса Христа і роботу, яку Він виконував, яко
роботу приготовлення перед приходом до храму Божого. Та робота відносилась головно до привернення
великих і важних доктрин відносно царства Божого,
котрі то правди були доручені ізраїльтянам і апостолам по приході Ісуса, але котрі були загублені по смерти апостолів й були заховані аж до часу, коли Господь звернув свою увагу на річи землі перед своїм
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приходом до храму. Пророча робота виконана через
Ілию, сповнилася в малій мірі через Йоа- на Хрестителя котрий, яко предтеча, оголосив прихід Ісуса у
першім приході. Робота представлена через Ілию,
була виконана цілковито через Господа зараз перед
Його приходом до храму.
В. Б. № 11, 1935 рік
5 серпня
(41)
Захиталось місце підо мною; та мені треба бути
спокійним в день нужди, коли наступить на мій нарід грабіжник його. – Аввакума 3:16, А.П.В.
Ніхто з останка Божого не чув, щоб хто із них сказав, що вони бажають умерти й пійти до неба, нім
прийде Армагедон. Їх бажання є жити й бачити виконання присудів Єгови проти ворогів й оправдання
Його святого імени, без огляду, як страшний той
день може бути. Се Його війна і вони знають, що Він
правий. Тепер вони спочивають вірою і “співають
голосно на своїх ложах” спочинку. (Псальма 149:5)
Коли вони так страхаються задля того, що приходить на людей землі, вони знають, що їх власна охорона знаходиться в руках Всемогучого Бога, і там
вони будуть спочивати. Аввакум трясся задля страшного знищення, яке прийде на людей, “коли той,
що наїде зі своїм військом, виступить проти людей”.
(Ротердам, замітка) Очевидно се значить, що коли
Гог зачне свій напад, Єгова нападе на сили Гога і поторощить ворожі сили на порох.
В. Б. № 11, 1935 рік
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6 серпня
(156)
Назавтра багато народу, поприходивши на свято,
почувши, що Ісус ійде в Єрусалим, побрали віттє пальмове, та й вийшли назустріч Йому, покликуючи:
Осанна! – Йоана 12:12,13, А.П.В.
Коли Ісус в’їхав в Єрусалим і представив себе яко
цар, то се було положення угольного каменя в меншій мірі, і представляло заложення угольного каменя в цілковитій мірі, коли Христос явиться в храмі як цар. Велика громада людей стелила свої одежі
і повівала пальмовими віттями і в той час вона не
була учениками Ісуса Христа. Рівно ж, коли Він воцарився, велика громада (Одкриття 7:9) не була іще
знана яко учениками Христа. Се вже по тім, як цар
засів на своїм престолі чинити суд, що велика громада вийшла на яв з “пальмами в руках своїх”.
Вони повівають ними доказуючи сим, що їх серце є в
гармонії з царем, про котрого вони довідалися.
В. Б. № 12, 1935 рік
7 серпня
(186)
Він спасав їх з біди їх. Він бо розломив брами мідяні, і
сокрушив засуви желізні. – Псальма 107:13,16
Бог не спас їх з неволі через забрання їх до неба, але
застановив світову війну, отворив дорогу вірним для
дальшої служби. Організація Сатани називається
”Вавилон”. Де вірний слуга кляса був увязнений і
поміщений у вязницю. Але, в 1919 році Бог увільнив
сих вірних, дав їм світло, і післав їх вперед, щоб служили Йому з радістю. Отже, Єгова зробив се рукою
свого “вибраного слуги”, представленого через
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Кира. (Ісаія 45:1–4) Се не значить, що Бог буквально
поламав ворота і залізні засови буквальної вязниці;
але те, що вавилонська організація тримала всіх
Його вибраних людей, Його слугу клясу яко полонених вязнів, і Єгова ужив свою силу в їх користь і
увільнив клясу вязнів отворивши для них знов дорогу до служби.
В. Б. № 1,2, 1936 рік
8 серпня
(286)
Часу вподобного я вислухаю тебе й в день спасення
допоможу тобі. – Ісаія 49:8
“День спасення”, як се відносилося до Ісуса Христа, тривав від 29 року до 33 року по нароженні Христа. (Псальма 116:13) Так і ті з почату церкви були
взяті для ім’я Єгови за днів Його апостолів: “Ось тепер пора приятна, ось тепер день спасення”. (2 Коринтян 6:2) Останок спасеться в “день Єгови”.
Слово “спасення” піддає думку, що щось спаслося,
як напримір останок. Се є “ноги благовістника, що…
проповідує спасеннє”. (Ісаія 52: 7) Вони є одяг- нені в
“одежу спасення”. (Ісаія 61:10) Се ті, що “тоді Господа вони благали у своїй тісноті, і він спасав їх з біди
їх”. (Псальма 107:13,14) Сі кажуть до Господа: “О Господи, спаси! Господи, благаю тебе, пошли щасну
долю!” (Псальма 118:25) “І допоможе Господь, як і
перш наметам Юдиним”.
В. Б. № 2, 1936 рік
9 серпня

(331)
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Одягнись в одежі величності твоєї, Ерусалиме, ти,
городе святий! Бо необрізаний, нечистий у тебе
ніхто тепер не ввійде. – Ісаія 52:1
Це пророцтво точно пасує до часу приходу Господа
до храму, після того, як кляса “вірного і розумного
слуги” була увільнена з в’язниці, і після того, як святиня була очищена. Столична організація Єгови є
“святим місцем”, “новим Єрусалимом”. Всі, котрі
перебувають в благословенній організації, мусять
бути “дівицями” під час представлення їх перед Господом Ісусом, Женихом, тобто, головою святої організації: “Зарученою…одному мужеві, щоб чистою дівою привести перед Христа”. (2 Коринтян 11:2) Ціла
організація є символічно представлена як “святе місто, новий Єрусалим, що сходить від Бога з небес,
приготовлена і прикрашена як невіста для свого чоловіка”. Лише переможці знаходяться в цьому святому місці.
В. Б. № 10/15, 1935 рік, англ.
10 серпня
(211)
Се, що прийшли з великого горя, і вимили вони одежі
свої, і вибілили одежі свої кровю Агнця.
– Одкриття 7:14
“Одежі” ясно відносяться до їх прилюдного заявлення, вповаючи на кров Ісуса Христа, яко ціну викупу за рід людський, і через се, що вони отверто стануть по стороні Єгови. Велика громада очищує сама
себе через їх відступлення від нечистої організації
Сатани і ставши отверто по стороні Єгови, вони роблять се через отверте визнання їх посвячення Богу.
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“Устами ж визнається на спасення”. (Римлян 10:10)
Зрозумівши факт, що ім’я Єгови мусить бути оправдане, і що се є важне питання, вони не лише признають себе по Його стороні, але і помагають громаді
храму в несенню свідоцтва на честь і славу Бога
Єгови.
В. Б. № 1, 1936 рік
11 серпня
(95)
І відказав йому ангел Господень: Чого питаєш про
моє ім’я? Воно дивне. – Суддів 13:18
Маной із добрим заміром спитав післанця Божого о
його ім’я. Ангел показав цілковите послушеньство
Господеві, через то він відмовився об’явити своє
ім’я. Ангел не зробив торговлі з роботи припорученої йому, ані з Божої сили ділаючої через нього. Його
ім’я було цілковито не важне. Так і Ісус дав всяке
признання, пошану і честь свому Отцеві. Він був післаний промовляти в ім’я свого Отця і оправдувати
ім’я свого Отця. Він відмовився відступити від сієї
назначеної цілі, і тому “умалив себе” і був цілковито
послушний волі свого Отця. Отже як
здається,
що хто бажає отримати признання від Гос- пода, той
мусить покірно ходити перед Ним і не шукати признання для себе за свою роботу, але мусить віддати
всяку честь Єгові.
В. Б. № 3, 1936 рік
12 серпня
(77)
І кров’ю завіту твого вибавлю я в’язнів твоїх із ями,
що в ній води нема. – Захарії 9:11, замітка
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Під час світової війни організація Сатани кинула
Божих людей у вязницю; себто, усі вірні були посередно або безпосередно поневолені урядовою організацією Сатани. Ся організація була тоді й тепер є без
життя–даючої води правди. “Вони вкинули мене живцем у яму й прикидали каміннєм. Води знялися аж
до голови в мене, і я сказав собі: Пропав я!” (Плач
Єремії 3:53,54) “Господь вязнів, визволяє”. Для якої
цілі? “Щоб звіщати ім’я Господа на Сионі і хвалу
Його в Єрусалимі; коли разом зберуться народи і
царства, щоб Господеві служити”. (Псальма
102:21,22) Се відноситься до часу, коли Господь Ісус
з’явився в храмі, і перед Нього зібралися народи.
В. Б. № 2, 1936 рік
13 серпня
(52)
Найшов тоді на його дух Єгови, що він пійшов ув Аскалон, і вбив там трийцять чоловіка
– Суддів 14:19, А.П.В.
Бог поклав свого духа на вірних послідувателях
Ісуса Христа, котрі служили Йому під час періоду
Ілиї і котрі були дальше ревні у виконанню задачі
приписаної їм. Ревність і посвята сих вірних одиниць
під час того періоду часто стягала велике замішання
і недолю на сучасних филистіїв, і Єгова уживав своїх
вірних для сієї цілі. Його гнів, виражений проти филистіїв через Самсона, представляв вираз Його гніву
проти сучасних филистіїв, котрі змовилися шкодити
вірним послідувателям Христа, що дальше голосять
присутність Господа і наближенняся Його царства.
Єсли Бог підтримував Самсона, то чи не є се доказом,
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що Самсон представляв людей чистого серця, котрі
були підтримані Божою ласкою?
В. Б. № 4, 1936 рік
14 серпня
(226)
Олива ж відказала їм: Чи то ж занедбаю свою мастину, якою прославляють богів і людей, щоб між деревами стати висшою? – Суддів 9:9, П.В.
“Чоловік Ісус Христос” тепер дійсно увійшов в
“славу й честь” (Псальма 8:4,5), і свідки Єгови голосять про Його славу і честь. Вони шанують Отця і
сина. Вони не чтять жадного чоловіка на землі, однак вони є послушні приказам Єгови, щоби шанувати сина так як вони шанують Отця. (Йоана 5:23)
Вони безпрестанно шанують Єгову і Ісуса Христа,
Його любого сина, розказуючи людям, що царство
Боже під Христом, Його царем, є єдиною надією людства, і що воно цілковито оправдає ім’я Єгови. Отже
ся пророча приповість о деревах сповнилася на Божому останкові відносно їх відмовленняся “полишити їх мастину, котрою вони шанують Бога і чоловіка”, і вони відмовилися лучитися з котрою будь частю сатанської організації.
В. Б. № 7, 1935 рік
15 серпня
(195)
Блаженні чисті серцем, бо такі побачать Бога.
– Маттея 5:8
Чисте серце не є лише се, що чоловік має добрі заміри, але значить, що коли він є порушений до діла,
і бере такий напрям без самолюбної цілі виконати
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волю Божу. Тоді він має чисте серце. Той є слугою
Єгови, хто служить Єгові несамолюбно і з чистого серця. (Римлян 6:16) Взагалі слуги Божі були мильно
суджені через більшість людей, бо чоловік бачить
лише ті річи, що є видимі для його ока. Бог же знає
серце і напрям своїх слугів і судить їх по правді. Ріжні викладателі сильно осуджували Самсона. Самсон був слугою Божим, і ніхто не є відповідним судити Його слугу. Бог назначив Самсона виконувати
Його волю, і остаточно Самсон був признаний і записаний в історії.
В. Б. № 4, 1936 рік
16 серпня
(196)
Наколи переходити стане, він захопить вас; а переходитиме кожного рана, в день і в ночі, та й сама
вже чутка про його перейматиме страхом.
– Ісаія 28:19
Від часу коли та вість о Божім гніві проти сієї гіпокритичної організації зачалась голосити, від тоді
вона сталась великою досадою для неї. Се відкриває
місце її сховиська, котре є великою горою льжи.
“Ложе буде вам надто коротке, щоб простягнутись –
укривало надто узке, щоб ним обгорнутись”. (Вірш
20) Те ложе, яке гієрархія зробила для себе, і те укривало з брехнів, що покривало її нікчемну роботу, буде
цілковито невідповідне для сієї цілі. Її втечеще льжи
буде цілковито знищене. До тепер жадна опозиція до
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римо католицької організації не могла вс- тояти. Тепер прийшов Божий час виступити, і жадна часть
тієї організації не встоїть.
В. Б. № 7, 1936 рік
17 серпня
(203)
До моєї голови бритва не торкалась, бо я був Божим
Назореєм від матірнього тіла. Коли б мене та острижено, тодї б зникла від мене сила моя; я був би
малосилен, як інші люди. – Суддів 16:17
Се значило, що він був Назореєм перед тим, нім він
отримав силу рішати справу для себе. Бог наперед
назначив, що Самсон мав бути Назореєм, очевидно
для цілі виконання його части в сій великій пророчій
драмі. Назорей (посвячений) не міг стригти своїх кучерів. Ані Єгова ані Його “жінка” , т. є. Його організація не могла увільнити Самсона од відвічальности
виконати условини обіту Назорея, тому що Бог не
зміняє свого закону. Та сама правда відноситься до
тих, котрих Самсон представляв в сій пророчій
драмі. Одиниця, ставшися дитиною Божою через
Його жінку, або організацію, і цілковито посвятившися Йому, мусить безперестанно мати Боже признання.
В. Б. № 5, 1936 рік
18 серпня
(98)
Ось бо, я підійму Халдеїв… Цілою силою виступає
він на влови, встромивши зір наперед себе, загортає
полонян, як пісок. – Аввакума 1:6,9, А.П.В.
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Писання показують, що Армагедон принесе дійсне
знищення і найбільшу і цілковиту руїну, як яка коли
була. Армія Господня не звертає наліво ані направо,
але йде вперед нищити організацію Сатани. (Езекиїла 1:12; 43:3) “Загортає полонян, як пісок” відноситься до армії Гога, котра є великою і могу- чою армією. (Езекиїла 38:3,4,9,15) Сі були також представлені через Медияніїв, котрих “було ж так як сарани
... а верблюдів їх безліч, як піску на морському березі”. (Суддів 7:12; 6:5) Ті полоняни будуть зібрані на
знищення. Люди доброї волі не потребують бути забрані в полон. Вони добровільно втікають до Божої
організації в послушенстві до слів Господа Ісуса. –
Луки 21:21
В. Б. № 9, 1935 рік
19 серпня
(119)
Многими муками треба нам увійти в царство Боже.
– Дії ап. 14:22
Се, що Ісус виголосив царство небесне наближилося, значило, що Він, як правильний цар, прийшов
і се Його одважне і отверте заявлення було визовом
Сатані, Дияволові. Для сієї причини Сатана провадив смертельну боротьбу проти Ісуса, почавши від
того часу. Сконечности се значить, що хто буде співтоваришити з Ісусом в Його царстві, той напевно
мусиь бути предметом постійних нападів Сатани і
його агентів. Через те, що вони говорили правду,
многі із сих вірних одиниць були брутально повбивані. І яка ж дійсна причина була сього? Чи може
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тому, що ті земні слуги Сатани боялись тих вірних
Богу людей? Цілком ні! Се було тому, що ті вірні одиниці проголошували правду відносно царства Божого під Христом і що проголошення тієї правди
було визовом Дияволові; і для сієї причини він старався погубити їх.
В. Б. № 8, 1935 рік
20 серпня
(292)
І озвався тоді Самсон до Господа і рече: Господи
Боже! Зглянься на мене і дай мені, Боже мій, ще
тільки раз таку силу! – Суддів 16:28
Без сумніву молитва Самсона була висказана на голос так, що филистії могли почути і знати через кого
їх знищення має прийти. Так і сьогодня кляса Самсона молячись до Бога і взиває Його ім’я голосно й
голосить Його вість далеко і широко, щоби филистії
могли почути і мали нагоду знати якою силою їх нещастя впаде на них. “І взнають, що я Єгова”. Останок тепер вповні зрозумів те велике питаня і вони
знають ключ до його, і вони моляться до Єгови, щоб
Він об’явив свою силу і знищив лукаву організацію.
Самсон крикнув: “Боже мій, ще тільки раз!” Він
знав” що се буде його останнє змагання, і тому він
бажав як найбільше використати його. Се – “день
Єгови”, і се єдиний “один день”. Тепер є нагода оправдати ім’я Єгови, і “тільки сей один раз”.
В. Б. № 6, 1936 рік
21 серпня

(337)
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Горе тому, хто несправедливо добро про свій дом наживає, щоб звити гніздо собі на висоті, й тим забезпечити себе від біди! – Аввакума 2:9
Жорстокі, безчесні й захланні володарі думали, що
вони поставлять себе поза силою всякої кари, і тому
вони збудували свою організацію, щоби “тим забезпечити себе від біди!” Тут слово “біда” значить нещастя проти лукавих, кара за їх злочинства. Та кара
або зло походить від Єгови. Тепер римо като- лицька гієрархія і її послідувателі гордо виконують їх
лукаві діла, і всякого часу вважають себе виня- тими
з під караючої руки Всемогучого Бога. Під час, коли
вони се виконують, на свідків Єгови є положена задача й привилей нести людям вість правди про наближаючийся Армагедон і які будуть наслідки.
В. Б. № 9, 1935 рік
22 серпня
(78)
Господь прорік слово, і було вістовниць велика сила.
– Псальма 68:11
Маючи повне довіря в Єгову й Його слово, і будучи
послушними Його приказам, останок, котрі є свідки
Єгови, дають осторогу володарям світа і звичайним
людям перед розпочаттям Армагедону. Наслідки їх
змагань в сім показують, що вони от- римали благословенства Господні, в сих останних часах. Можна
сподіватися, що ворог і його агенти будуть спричиняти всякий можливий клопіт для таких вістників
правди, котрі проголошують присуди Єгови проти
тих, що тепер злобно управляють світом. Що ж ін-
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шого можна сподіватися в сім часі опозиції й переслідування тих, що сильно стали по стороні Бога й
Його царства? Річи які ми бачимо, що переходять в
сих часах, є точно в гармонії з тим, що Бог давно
предсказав, і котрі то річи є потрібні, щоби останок
міг затримати свою невинність до Бога.
В. Б. № 11, 1935 рік
23 серпня
(270)
Ясна хмара отінила їх, і ось голос із хмари глаголючий: Се Син мій любий, що я Його вподобав;
Його слухайте. – Маттея 17:5
Тут маємо виразні слова від Єгови, що Ісус Христос
є великим Первосвященником, Суддею і Царем, котрому всі творива мусять бути цілковито послуш- ні,
тому що Бог у своїм часі пішле Його яко свого Оправдателя виконати свій замір, котрий мав бути виконаний, коли Ісус Христос буде увінчаний яко Володар і Суддя світа. Хмара, що отінила їх, представляла присутність Єгови, а се, що та хмара отінила
тих трьох учеників піддає думку, що сповнення сього
пророчого видива возьме місце у другім приході Господа, слова котрі ті три ученики чули висказані “голосом із хмари” значили, що Ісус Христос затримав
свою невинність до Єгови.
В. Б. № 12, 1935 рік
24 серпня
(111)
Ти розділяв води землі. Вгледівши тебе, затрусились
гори водні. – Аввакума 3:9,10
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Єгова отворив жерела свого слова правди і велів
течи водам на сю заперту сатанську організацію між
людей; і сим чином дається повідомлення й осторогу
земним володарям сатанської групи і їх підданим.
Між ними знаходяться люди доброї волі так звані
“Йонадабами”, котрі стали відсвіжені водами правди і сим чином були відділені й відлучені від організації Сатани. У тій великі і дивовижній боротьбі в
Армагедоні буквальна земля розколиться і потечуть
ріки із тих розколин або отворених місців, і люди будуть розділені й будуть на сліпо бити одні других, а
понад усе армія Христова поразить ворога на
смерть, включаючи видимі й невидимі сили їх.
В. Б. № 11, 1935 рік
25 серпня
(175)
І сказав він: Де ж є Бог Ілиїн? І вдарив вдруге по воді,
й вона розступилась сюди й туди, й перейшов
Єлисей. – 2 Царів 2:14
Свідки Єгови вийшли до сієї роботи із піснями на їх
устах, бо вони знають, що цар сів на своїм прес- толі
і оправдання ім’я Єгови наближилося. Коли вони вийшли так, тоді ворог приложив найбільші старання,
щоби пожерти їх, тому що вони доручують свідоцтво
Ісуса Христа в послушенстві до Божих приказів. Жадне переслідування не зможе угасити ревність вірних. Вони побачили, що рука Господня розділює людей, і вони побачили, що “козли” кляса збирається
під провідництво Гога, щоби виконати волю Сатани,
і також побачили, що чесні “вівці” кляса збирається
до громади під провідництво Господа. Вони бачуть,
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що ті є зібрані до міста прибіжища, нім на світ впаде
найбільше горе зі всіх.
В. Б. № 1, 1936 рік
26 серпня
(283)
Бога сил небесних – його, як святого, шануйте; його
одного вам боятись, перед ним вам дрожати!
– Ісаія 8:13
Єгова приготовляє для себе людей, котрих Він одкриває в оправданню свого ім’я. Ті люди мусять
бути воєнною організацією, тому що вони воюють і
мусять воювати проти Диявола і його організації,.
Тепер кождий з останка мусить відпирати Диявола і
мусить робити се енергічно. Се значить, упертися
агентам Диявола і правдиво й вірно служити Господу. Се значить боротьба аж до кінця, і вірні послідувателі Ісуса Христа будуть дальше без страху йти
за Його провідництвом, де їм скаже йти. Сі вірні відмовляються мати що–будь спільного із світською
організацією Сатани. І з повним довірєм в Єгову і в
Його виконавчого Чиновника Ісуса Христа, вірний
останок йде вперед і виконує свою угоду, і йдучи,
вони безнастанно виспівують: “Меч Єгови і Гедеона”.
В. Б. № 3, 1936 рік
27 серпня
(242)
Тоді попросив Самсон поводиря свого, що держав
його за руку: Ось пусти мене, обмацати стовпи, що
на них стоїть будинок, обіпрусь я об них та відпічну.
– Суддів 16:27
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Самсон був цілковито сліпий, і, яко такий, він відогравав часть в драмі представляючи “вірного слугу”
клясу Єгови, котра тепер є сліпа до всього окрім до
служби Єгови, виглядаючи оправдання Його ім’я.
Вони виглядають за слабих, тому що вони малі числом і не посідають багацтва сього світа, ані політичної сили і впливу. Вони вповають цілковито на
Єгову і на Його царя. Як сліпий Самсон, так і в 1922
році кляса Самсона, сліпа до зневаг, насмішків, жартів і постійних наруг кинутих на них, рішилась, з ласки Господньої, поставити себе в позиції, щоб вона
могла мати часть в оправданню Єгового ім’я. Вона
бачить, що се є ціль Єгови, задля якої Він взяв людей
зі світа для свого ім’я.
В. Б. № 6, 1936 рік
28 серпня
(249)
Засівають поля, насаджують виноградники, котрі
видають овочі і плоди. Він благословить їх, і вони вельми розмножуються; і скота дає їм не мало.
– Псальма 107:37,38
Останок Єгови несе овочі царства до кляси представленої через Рут і Естер. Рут і Естер кляса були
також вязнем в організації Сатани, чи то в церковні
системі чи поза системою, тому що Сатана запанував
над нею і тримав її в неволі. Однак, коли вона почула
правду, вона приняла її, і була приведена в Сион і в
Божу велику організацію. Вірний останок дальше
несе овочі царства іншим, і в сій роботі Бог “і скота
дає їм не мало”. Скот–се средство для виконування
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Господньої роботи і представляє живі як і неживі посудини або знаряди. Тепер число в проголошенню
слави Єгови не зменшиться але збільшиться.
В. Б. № 2, 1936 рік
29 серпня
(23)
Кріпшаючи усякою силою по потузі слави Його на
всяке видержуваннє і довготерпіннє з радощами.
– Колосян 1:11
Божий останок мусить студіювати, щоби набути се
знання й силу. Задля частого й постійного переслідування агентами Сатани, свідки Єгови мусять довго
терпіти. Терпіння значить постійне и непо- хитне
поступання вперед у виконанню їх Богом даної задачі серед великого переслідування і в той самий час
радуватися, що вони мають часть у несенню наругів,
які Диявол кинув на Ісуса Христа за Його вірність в
розказуванню правди. “Бо і Христос не собі годив, а
яко ж написано: Зневага зневажаючих Тебе упала на
мене”. Нема бо іншого способу яким би можна увійти
в царство, лише через терпіння ради справедливости, і останок, знаючи сю правду, радуються, що їм
дозволено брати участь по стороні Бога.
В. Б. № 8, 1935 рік
30 серпня
(12)
За те, що Филистії дихали помстою та зо зневагою
в душі мстилися…За те так говорить Господь Бог:
простягну руку на Филистіїв. – Езекиїла 25:15,16
Ще від часів Ісаака, сина Авраама, старинні филистії противилися Божим людям і знущались над
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ними. Від часу позатипічного Ісаака чинники Сатани переслідували Ісуса і головно римо катодицька
гієрархія противилась і знущалась над Божими вибраними людьми. Филистії мали привилей бути в
краю, який Бог назначив для своїх вибраних людей,
і вони старались перешкодити Божим замірам ус- тановити типічне царство там. Так і протягом століть
Єгова дозволив римо католицькі гієрархії занимати
місце Його людей на землі, і вона вдавала, що вона
занимає місце в ласці Єгови; і в той самий час вона
енергічно старається перешкодити Єгові в установленню Його царства. Його день на знищення настав.
В. Б. № 7, 1936 рік
31 серпня
(322)
Не твоїм чистим очам дивитись на лиходійства,…
Чом же ти позираєш … Чом же ти покидаєш
людей, як рибу у морі, як ті повзючі, що в їх
нема пана? – Аввакума 1:13,14
Духовенство “християнства” головно удає, що воно
є в ласці і що Бог не охороняє свого останка; через те
лукаві лапають безвинних як рибу і затягають їх у
свої сіти. Горді, жорстокі і строгі одиниці трактують
слугів Бога неначе вони були б повзаючою річчю. І
так вони противляться Богу і зневажають Його ім’я.
Бог оправдає своє ім’я перед ворогом і піддержить
свого слугу клясу. В минувших часах ворог уживав
гаків до знущенняся над особами, але тепер вони
уживають неводів через формовання і виконання за-
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говору проти тих, що їх Господь береже. “Ось, він витягає їх усіх вудкою, захоплює в сак, забирає в свої
неводи, та й радується тим і веселиться”.
В. Б. № 9, 1935 рік
1 вересня
(337)
Як переказано про се Йотамові, взійшов він на верх
гори Гарисим, і покликнув голосно: Слухайте мене,
городяне Сихемські, щоб і Бог слухав вас.
– Суддів 9:7,8
Гора Гарисим тут здається ясно представляє царство або головну організацію Єгови на котрій тепер
стоять ноги слуг Єгови, звідки вони проголошують
вість Божої остороги і доброї новини для тих, що мають уші до слухання. Се – “ноги” Більшого Гедеона,
Ісуса Христа, стоять на горах і тепер доручують свідоцтво Ісуса Христа із ласки Божої. В сій позиції Йотам представляв останок Єгови тепер в тайнім місці
Всевишнього, із котрого то місця безпеченьства вони
безперестанно голосять вість Господню. Рівно ж Бог
спричинив, що правлючі первотини організації Сатани отримали повідомлення і осторогу через Його
свідків.
В. Б. № 7, 1935 рік
2 вересня
(301)
Так як ти грабив многі народи, ограблять і тебе всі
остальні народи за пролив крові людської, за розбуреннє країни, міста й усіх осадників його.
– Аввакума 2:8
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Та “країна” тут відноситься головно до Божих людей, представлених через землю Юди. З 1918 року аж
до тепер проти Божих людей виконувалося на- сильство. Сьогодня в Німеччині, Канаді, в Новій Джерсії і многих інших частях Сполучених Держав, насильство продовжається проти свідків Єгови. Бо- же
“місто” є Сион, т. є Його організація, тепер представлена на землі через Його останка, і за се насильство,
виконане проти Сиону, диявольська видима організація буде збурена. Від часу місії Ісуса на землі аж до
сьогодня, “царство небесне терпить насильство”.
Сей рахунок мусить бути вирівнаний в Армагедоні.
“Як Вавилон повалював звойованих ізраїльтян, так
само у Вавилоні падати муть побиті з усієї країни”. –
Єремії 51:49
В. Б. № 9, 1935 рік
3 вересня
(305)
Не кидайте ж сміливости вашої, котра має нагороду велику. Терпіннє бо вам треба мати, щоб, волю
Божу вчинивши, прийняли обітуваннє.
– Жидів 10:35,36
Кожда одиниця, котра нині проголошує вірно свідоцтво про ім’я Єгови і Його царства, є погорджена
володарями всіх народів, і зневаги, які впали на
Боже ім’я й на Ісуса Христа, впадуть також на всіх
вірних послідувателів Ісуса Христа. Дехто терпить
таку зневагу, а другі терплять іншу. Отже, нехай всі
свідки Божі будуть одважні й стануть рам’я в рам’я
як один чоловік, борючись за євангелию царства,
тому що єсли один терпить, то таке терпіння почис-
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люється всім. (1Коринтян 12:26) Вірність Божих людей в єдності й в служенню Богу Єгові – се доказ ворогам, що вони будуть знищені. – Филип’ян 1:27, 28.
В. Б. № 10, 1935 рік
4 вересня
(285)
Ступив він - земля струсилась;…Знаю я, як посумніли були намети Етіопські, як затремтіли шатри
Мадіямські. – Аввакума 3:6,7, А.П.В.
Гог, головний чиновник Сатани, збирає лукавих
ангелів і злих людей до Армагедону, котрі окружають вибраних людей Єгови; і се певно, що те місце де
збереться та лукава орда буде вельми зворушене. Імя
“Мадияни” значить “сваритись, кричати”. Збурення
Мадиянів також було прообразом на знищення земної організації Сатани. Коли шатри Мадиянів затремтять, тоді палі й шнури до припинання подадуться
й впадуть. Так і організація Диявола затремтить, захитається й впаде, коли вона спізнає, що се Єгова
воює проти них. Ніщо не зможе встояти проти виступаючих сил Єгови. Аввакум мав видиво сього, і останок Божий буде дійсно бачити се.
В. Б. № 10, 1935 рік
5 вересня
(303)
Ще ж маємо певніще слово пророче, і ви добре робите, вважаючи на него, як на світильника, що світить в темному місці. – 2 Петра 1:19
Єгова велів записати свої закони й пророцтва.
Його закони є записані виразною мовою, зрозумілою
Його сотворінням. Та пророцтва були написані так,

199

що їх можна зрозуміти лише у назначенім Богом часі,
і лише ті зрозуміють їх, що люблять Його. Закон Божий, записаний в Його слові, є світлом на стежці чоловіка, показуючи йому, як він може зат- римати
свою невинність до Нього. (Псальма 119:105) Отже
написано є, що Писання указують на правий шлях
для чоловіка, що посвятився Богу, щоби такий чоловік був звершений у всякому доброму ділі. (2 Тимотея 3:16,17) Єсли чоловік точно поступає після слова
Божого як найлучше він може й остається вірним і
правдивим Богу серед усяких обставинів, то сим чином він дотримує свою невинність до Єгови. Вірні
старинні мужі доконали сього.
В. Б. № 11, 1935 рік
6 вересня
(323)
У гніві ступав єси по землі, в досаді розтоптував
народи. – Аввакума 3:12
“Земля” значить місце замешкання ворогів. “Невдоволеннє” мало б указувати на огонь і палаючий
гнів, перед котрим нічого не встоїть. При виконанню
пімсти Єгови в Армагедоні ніякий чоловік ані жадна
сила не зможе встояти. Се не наша битва, але що се
битва Єгови, і що Він буде нищити через Ісуса Христа. Тоді найгірше побиття отримає диявольська товпа з рук організації Єгови. Се ціль Єгови зіслати
страшну кару на сили лукавства і так зробити їм конець на віки, і вони вже ніколи це піднесуться знов.
(Наума 1:9) Значіння сих пророцтв є тепер відкриті
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для тих, що вірно служать Єгові, щоби вони не унивали серед переслідування, ані навіть не упускали
своїх рук, але щоби вони йшли радісно.
В. Б. № 11, 1935 рік
7 вересня
(65)
І ось, пребагато людей, котрих ніхто не міг перелічити, з кожного народу, і роду, і людей, і язиків,
стоїть перед престолом і перед Агнцем, зодягнені в одежі білі, а пальмові вітки в руках їх.
– Одкриття 7:9
Сі стали по стороні Ісуса Христа й Бога Єгови, а се
показано фактом, що вони стоять перед престолом
Бога й Агнця одягнені в білу одежу. Се сталося в 1918
році, що “дорогоцінний угольний камінь” був положений в Сионі в цілковитій мірі, коли Ісус Христос
був представлений Сионові яко цар Єгови. Опісля
і інші пізнали сю велику правду і увірували і витали
Єгового помазаного Володаря, Ісуса Христа, яко
правильного царя світа. Те, що вони мали
пальмові вітки в їх руках, представляло, що та велика
громада витала Ісуса Христа яко царя і правильного
Володаря світа і Спасителя людства. Очевидно, вони
не є послідувателями Христа, себто, не є останком,
але іншими, що чують про Єгову і Його царство.
В. Б. № 12, 1935 рік
8 вересня
(206)
Я, Господь, покликав тебе на правду, … за сьвітло
невірним. Щоб очі сліпим одчиняти. – Ісаія 42:6,7
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Много щирих одиниць знайшлися в неволі організації Сатани, і се Ісус Христос, вибраний слуга
Єгови, отворив їм очі й привів їх до світла. Щоби
“отворити очі сліпим”, то мусіла відбутися війна
проти організації Сатани, тому що той лукавий не
згодився би добровільно на щось, що б отворило людям очі до знання й правди, але, противно, він сильно противиться всякій правді. Перед приходом Господа до храму очі вірних на землі були засліплені відносно многих річей як се показано в 5 Мойсея 29:4.
Глибші річи слова Божого мали прийти до них по зібранню їх до храму, і від тоді лише ті, що їх очі були
отворені й отримали признання від Бога стали добровільно послушні, були навчені від Бога.
В. Б. № 2, 1936 рік
9 вересня
(130)
Кличе він небо і землю на суд народу свого: Зберіть
мені праведних моїх, що над жертвою приняли завіт
мій. – Псальма 50:4,5
Організацій Єгови мусить бути воєнним тілом.
Хотяй Ісус є “вибраним слугою” Єгови, до котроговідноситься пророцтво Ісаії 61:1,2 особисто, однак
Він не міг виконати своєї задачі в часі першої присутности в 33 році. Він навів часть того пророцтва і
пристосував його до себе, але завважте, що Він полишив слова “день пімсти нашого Бога”. Коли Ісус
Христос сів на престолі, Він явився в храмі чинити
суд, котрий то суд включає не лише проголошення
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Божої пімсти, але і виконання її. Перед Ним зібралися всі, що зробили угоду чинити волю Божу і були
покликані до царства. Тепер Господь не бажає
жертвів і формалізму і удаваної побожности, але вимагає цілковитого послушенства. – Вірш 9-13
В. Б. № 3, 1936 рік
10 вересня
(155)
Вже не будуть голодні, анї жадні, ані падатиме на
них сонце, ані жадна спека. Агнець бо, що на серединї престола, пастиме їх, і водитиме їх до живих
жерел вод. – Одкриття 7:16,17
Ісус Христос у храмі, яко голова Єгової головної організації тепер провадить і кормить тих, що щиро
стають під Його керовництво. Він є дійсним Сонцем
і “світло світа”. Велика громада, що стоїть “перед
престолом” (вірш 9), уже більше не буде голодна і
прагнуща. В руки Господа Ісуса була передана всяка
сила, і Агнець Божий буде їх Пастиром. Він є дійсним
Пастиром–Царем, на котрого цар Давид був лише
типом. (Езекиїла 34:23,24) Велика громада або кляса
Йонадаба очевидно є ті, котрих Ісус назвав “іншими
вівцями”. Всі, що прийдуть і остануться в організації
Єгови мусять бути одним гармонійним стадом, чи то
в небі чи на землі.
В. Б. № 1, 1936 рік
11 вересня
(101)
Бо хлоп’я буде Назорей Божий від матірнього тіла
аж до дня своєї смерті. – Суддів 13:7
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Ісус Христос був цілковито і повністю послушний
Богу аж до ганебної смерти, і за Його вірність Йому
дано високу позицію бути, “причиною спасення вічного” і великим Визволителем й Оправдателем Божого святого ім’я. Всі народжені із Божої жени мусять бути також вірні аж до смерти, єсли вони хотять
мати часть в оправданню Єгового ім’я. Одиниця
може тимчасово бути захоплена ворогом і скоро покаятися і отримати прощення, але відділити себе від
Господа значить її кінець і знищення. Шлюб Назорея, який обовязував матір Самсона показує, що
лише організація Єгови буде мати людей на землі,
котрі будуть цілковито і всеціло посвячені Єгові. Вірність мусить зачатися від часу народження із Божої
організації і оставати в такім стані на всегда.
В. Б. № 3, 1936 рік
12 вересня
(218)
Необачні ж казали до розумних: Дайте нам олії вашої, бо каганці наші гаснуть. Відказали ж розумні,
говорячи: Щоб не стало нам і вам.
– Маттея 25:8,9, П.В.
Мудрі по суті сказали: “Ми не можемо виконати
вашу просьбу. Ми не маємо ніякого бажання, обо наміру ділити нашу посвяту, хвалення або службу між
Богом а чоловіком. Ми оголошуємо Його замір,
включаючи день Його пімсти, і ми відмовляємось
йти на будь–яку форму компромісу з будь–яким сотворінням, або будь–якою частю організації Сатани”. Якби ці мудрі дівиці взяли інший напрям, то
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напевно вони були б відкинені Господом. Часткова
діяльність, або часткова посвята Господу не є достаточна. Господь вимагає повного і цілковитого послушенства від тих, кого Він признає. (Дії ап. 3:23) Мудрі відмовилися ділити свою олію, і ділаючи так,
вони не поступили самолюбно, але керуючись мудрістю звиш, показали свою повну посвяту Женихові.
В. Б. № 10/15, 1935 рік, англ.
13 вересня
(196)
Скочив несподівано проти нього левчук рикаючий.
Зійшов тоді на його Господень дух, що він левчука
роздер ніби козеня, не мавши в руці нічого.
– Суддів 14:5,6
Господня маленька громадка вірних свідків, представлена тут через Самсона, під провідництвом тодішнього редактора Вартової Башти, котрі нічого не
мали в їх руках, убили сучасного “левчука”, а
іменно, так зване “протестанське” духовенство.
Вони мали духа Господнього, котрого Бог у великій
мірі дав їм через Ісуса Христа. Вони уживали всякого
часу “меч духовий, котрим є Слово Боже” і котрим
убили левчука. Смерть “молодого левчука” не прийшла з початку суперечки. Духовенство і дальше рикало. Ся суперечка тривала аж до вибуху світової
війни, а тоді протестанський “лев” умер цілковито
сим чином, що він цілковито перейшов у диявольський табор і стався частю “филистіїв”, себто духовенством, що фальшиво ділало в ім’я Гос- пода і проти
Бога.
В. Б. № 4, 1936 рік
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14 вересня
(157)
Й збережу тебе, й дам тебе в завіт народам, щоб обновити землю. – Ісаія 49:8
Припоручення Слуги є тепер знане. Се відноситься найперше до духового Ізраїля, Ісус Христос, будучи запевненням для останка, а пізніше запевненням для людей, що вийдуть з останком до Божої організації, себто, людей доброї волі, котрі становлять
“інших овець” згаданих Ісусом; і для сих вибраних
слуга є запевненям. Прийшов час оголосити ім’я
Боже на землі і коли вірні мусять нести те свідоцтво
про Його ім’я. Тим то в приказі є сказано: “Щоб обновити землю, (П.В. щоб підняти землю)”. Земний
стан останка був подоптаний поганами під час світової війни. Коли вони були увільнені й установлені, тоді останок “встав” і “засияв” на славу Єгового
ім’я.
В. Б. № 2, 1936 рік
15 вересня
(24)
А порода сарани наче то коні, … а лиця їх як лиця
людські. І мали волоссє, як волоссє жіноче.
– Одкриття 9:7,8
В 1 Коринтян 11:14 є зазначено, що се сором для чоловіка носити довге волосся, показуючи сим, що
довге волосся – се зневага; але відносно образу Христа і членів Його тіла, Писання говорить: “Коли ж
сором жінці стригтися чи голитися, нехай покривається”. Ті зневаги, представлені через довге во- лосся
Самсона, приходять на посвяченого з причини його
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вірности і неподільного посвячення до Бога Єгови. В
Одкриттю в 9:7,8 послідувателі Ісуса Христа вірні й
правдиві є уподоблені до “сарани” з лицями людськими і з довгим волоссям. Ось так вірні показані яко
цілковито посвячені і відділені для Бога через свій
обіт чинити волю Божу аж до смерти. Такі добровільно і радо несуть наруги, що виринули з причини їх вірного посвячення.
В. Б. № 5, 1936 рік
16 вересня
(19)
Обдумує відказ праведного серце. – Приповісті 15:28
Отже студіювати конечно потрібно. Єсли ж ми віримо, що Ісус Христос є в храмі і що Він й Єгова є
Учителями, тоді ми можем знати, що сі великі Учителі постаралися о інформацію, щоби ми могли рости в знанню Єгової волі в мудрості і в духовім розумінню. Віруючи в сі річи, кождий з кляси храму повинен пильно старатися не лише часом читати сі видавництва, але вважно студіювати й застановлятися
над тим, що Бог велів записати. Ми не можемо показати себе вірними Богу, хиба що ми студіюємо правду, котру Він відкрив для нашої користи. Ті, що занехують уважно студіювати правду відкриту, ті собі
на щкоду занедбують покарм, о який постарався Бог
для них, із котрого вони дістають їх силу.
В. Б. № 8, 1935 рік
17 вересня

(133)
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Самсон … поперебивав їм ноги і стегна важенною
довбнею. Тоді пійшов собі та й осівсь у розщілині
скелі Етамської. – Суддів 15:7,8
Се також представляло, як новочасні “филистії”
були побіджені в часі періоду церкви Єлисея. По тій
“великій різні” Самсон пішов і осівся в розщавленій
скелі Етамській. Ім’я “Етам” значить “місце хижих
птиць” таких як орли. Самсон велів замешкати там
радше, чим між своїми братами, і так показав свого
цілковиту віру в Єгову вповаючи на Його охорону, а
не на поміч і охорону своїх невірних і слабодухів братів ізраїльтянів. Рівно ж правдиві і вірні слуги Єгови
знайшли прибіжище і потіху у великій “Скалі Віків”,
Єгові, а не між слабодухами, і невірними. Хотяй
окружені звірячою і хижою організацією Сатани, однак вони були охоронені і заховані і піддержані у Великій Скалі.
В. Б. № 4, 1936 рік
18 вересня
(199)
Та смоква (фіга) відказала їм: Чи то ж мені понехати мої солодощі й дорогі ягоди мої, щоб бути вивисшеною між деревами? – Суддів 9:11, А.П.В.
Чому хто будь із нового народа, будучи в так великій ласці Єгови, мав би шукати “вивисшення між деревами”, т. є мати часть у владінню над сим безбожним світом? Єсли би Християнин зробив се, то сим
він би відмовився виразити гнів присуду Єгови
проти лукавої організації Сатани, і сим самим він годився б з Дияволом. Сьогодня Божі люди на землі,
задля їх просвітчення із слова Божого, є далеко відповідніші завести справедливе правління між
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людьми, чим люди у світі, але єсли би вони відвернулися від Богом даної їм задачі й піддалися лес- тощам
людей сього світа і приняли або занимали уряд, то се
значило б занехати ціль, задля котрої Єгова покликав їх, і через се попалися б в зводничі сіти Сатани і
були б знищені на віки. Отже, вони рішучо відмовляються піддатися під світські лестощі або присилування.
В. Б. № 7, 1935 рік
19 вересня
(261)
І побив Филистійське військо від Габаону до Газеру. І
пронеслось ім’я Давидове по усіх краях, і Господь зробив його страшним для всіх народів.
– 1 Паралипоменон 14:16,17
Із пониженням гієрархії (новочасних филистіїв) і з
знищеним її, чесні люди, включаючи “католицьку
людность”, будуть шукати Сиона, що є Божою організацією. Давид представляв Ісуса Христа, улюб- леного сина Єгови, і страх перед Ісусом Христом, Більшим Давидом, ясно значить, що міліони католиків
будуть увільнені із неволі лукавої гієрархії. Се пригадує слова Йоана. “Після сього поглянув я, і ось,
прибагато людей, котрих ніхто не міг перелічити, з
кожного народу”. Велика громада зачинає показуватись, і многі із сієї великої громади вийдуть з під
впливу католицької організації. Люди доброї волі
всіх народів прийдуть і поклоняться перед Господом.
В. Б. № 7, 1936 рік
20 вересня

(292)
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Ось бо, я підійму Халдеїв, … Насміхається він із царів, збиткується над князями; іграшка йому всякий
замок: усипле вал та й звойовує його.
– Аввакума 1:6,10
Сі то “царі” і “князі”, політичні і торговельні володарі, разом із духовенством, змовилися проти Господа і Його помазанника, і, каже Єгова, що Він насміється з них і виставить їх на глум. (Псальма 2: 2–
5) Він оберне їх в ніщо. (Ісаія. 40:23; Псальма 76:12)
Видима організація Сатани має много так званих
твердинь. Усе се є дрібницею, коли порівнати “із всякою силою на небі і на землі”, яка є дана цареві, Ісусу
Христу, могучому Воєводі. Жадна земна ані дияволська твердиня не зможе встояти проти нападу, зробленого армією Господа. Напевно, що Божа ціль є,
щоби Його останок пам’ятав сі річи всякого часу,
щоби вони були сильні у вірі і мали ясну надію.
В. Б. № 9, 1935 рік
21 вересня
(273)
Він звелів, і сталось. Господь повертає в ніщо раду
народів. – Псальма 33:9,10
Прийшов день на остаточну пробу, і сили Сатани
завзялись примусити всіх служащих Богу статися
невірними, відпасти й вмерти. Та ворогові не
вдасться в його змаганню. Ті, що люблять і служать
Єгові не вповають на їх власне вирозуміння, але
вони вповають на Господа; і, вірний до своєї обітниці, Він провадить їх дорогою, якою вони повинні
йти. Отже, нехай останок в Німеччині, Новій Джерсії, і в інших місцях землі, без огляду на всякого рода
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переслідування, стоять сильно й вповають з довір’єм
на Єгову. Переслідування вірних буде збільшатися
чим раз гірше від тепер аж до великої війни. Ми не
можемо сподіватися нічого іншого, ані бажаємо нічого, лише те, що Єгова допустить. Хотяй останок
самий собою не може відперти ворога, то нехай кождий пам’ятає, що “твоя пристань Бог предвічний”. –
5 Мойсея 33:27
В. Б. № 11, 1935 рік
22 вересня
(285)
Він глянув – і затремтіли народи; розпались гори
вічні, первовічні узгіря позападались; дороги його
– вічні. – Аввакума 3:6, А.П.В.
Єгова в Армагедоні зрівняє річи. Його останок тепер молиться й співає бачучи, що сі річи мають
вскорі перейти, бо вони знають що Єгова оправдає
своє ім’я і що вони будуть мати привілей бути на
Його стороні й бачити Його побіду. Свої давні дороги
Бог подвоїть в Армагедоні на більшу міру, чим коли
вперед. В давній минувшині Бог виконував певні
діла, котрі в меншій мірі оправдали Його ім’я, але в
Армагедоні Його робота буде дивовижна й чудна,
яка ніколи перед тим не була виконана. Коли Він
прийде обороняти свою справу й своїх людей, Він
знову буде, як “самий свій”, і всі сотворіння будуть
знати, що Він – Всемогучий.
В. Б. № 10, 1935 рік
23 вересня

(58)
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І полякались, як вони увійшли в хмару. І роздався голос із хмари, говорячи: Се син мій любий; слухайте
Його. – Луки 9:34,35
Один із виразних приказів даних посвяченим Господом Ісусом у Його приході до храму є: “І проповідуватиметься євангелия царства по всій вселенній
на свідкування всім народам”. Декотрі думали, що
вони можуть знехтувати сю заповідь і помимо того
дістатися до неба; але усі Писання про сю точку показують, що вони не можуть нехтувати сієї заповіді,
відмовитися брати участь у свідоцтві, і помимо того
бути в царстві небеснім. Лише ті, що є послушні,
отримають Господнє признання; і на се було зроблено натиск при видиві преображення сими словами: “Се син мій любий, що я Його вподобав; Його
слухайте”. Слухати, що той великий Пророк тепер
каже, не значить бути бездіяльним, але виконувати
пильно роботу, яку Він приказав.
В. Б. № 12, 1935 рік
24 вересня
(64)
Й збережу тебе, й дам тебе в завіт народам, щоб
обновити землю, і попустошене наслідникам вернути. – Ісаія 49:8
В 6 вірші написано є: “Щоб покоління Яковові розбудити”, вірного останка. Вибраний слуга не лише
установляє землю, але йому дано приказ “попустошене наслідникам вернути”, або Ротердам “ввести в
володіння спустошене наслідство”. Се найперше відноситься до духового Ізраїля, котрий був занепав під
час світової війни. Отже такі стаються “деревами
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праведности, насаджені Єговою, щоби ім’я Його було
прославлене”. “І забудують давні розвалища і поновлять міста попустошені, що з давнезних давен були
запустіли”. Ісаія 61:3,4) Се спустошення було доконане під час світової війни. Найперше прийшло відбудовання Божих людей, вибраних; а опісля наступила робота в користь “ін- ших овець”, великої громади.
В. Б. № 2, 1936 рік
25 вересня
(238)
Сяєво її, як сонце, світило. Перед ним ійшла зараза,
поза ним – палючий вітер. – Аввакума 3:4,5
Санітарні і медичні сили “християнства”, які воювали проти пошестей, будуть безсильні в часі Армагедону стримати пошести і хороби. Бог Єгова вдарить ворога ними, і всі, що були і є проти Його святої
організації, є представлені через невірний Єрусалим.
“Християнство” воювало проти правдивих слуг Господних, за те воно потерпить пошести і порази, які
Бог велів описати в своїм слові в Захарії 14:12. Основна думка “палення вугля” (замітка, зараза) є щось
палити, чи то жарючим вуглям, блискавицею або заразою. Осторога відносно сього палення була дана
народам свідками Єгови в послушенстві до заповідей
Господніх.
В. Б. № 10, 1935 рік
26 вересня

(128)
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Тим то вони перед престолом Бога, і служать Йому
день і ніч в храмі Його; і Сидячий на престолі оселиться в них. – Одкриття 7:15, А.П.В.
Тепет ми бачимо громаду, яка точно відповідає
цьому опису. Вони глядять на престіл Бога і Христа
і ніде інде, і сим чином вони стоять “перед престолом” в очах Єгови і Його царя. Вони голосують на
царство Боже і беруть участь в роботі проголошення царя й Його царства. Вони мають ласку перед
престолом і Бог звернув на них свою ввагу, щоби
вони були заховані в день Його гніву. Йонадаб був
типом великої громади, і тому обітниця дана Йонадабові підноситься до неї: “За те, так говорить Господь сил небесних, Бог Ізраїля, – не переведеться в
Йонадава (Йонадаба) Рехавенка потомок, що стоятиме перед лицем моїм по всяк час”. – Єремії 35:19
В. Б. № 1, 1936 рік
27 вересня
(148)
І озвався тоді Самсон до Господа і рече: Господи
Боже! Зглянься на мене і дай менї, Боже мій, ще
тільки раз таку силу, щоб я за одно із двох моїх
очей помстився заразом над Филистіями!
– Суддів 16:28, Лісар
Така пімста або оправдання дотикає свідків Єгови, тому що вони є представителями Його, і котрих
вороги зневажають і проти котрих вороги зробили
заговір знищити їх. За се вони мусять відповісти і
Його святе ім’я мусить бути оправдане. Єгова не уповажнив филистіїв засліпити Самсона, ані Він не положив задачі на новочасних филистіях засліплювати
свого вірного слугу клясу. Отже змагання зі сторони
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новочасних филистіїв є зухвальством перед Господом, за котрий то гріх вони мусять відповісти. Вони
зневажили Його ім’я через добровільне надужиття і
знущання над Його свідками, і через се вони мусять
потерпіти знищення з руки Господа.
В. Б. № 6, 1936 рік
28 вересня
(23)
Вертайтесь до твердині, ви в’язні, жиючі в надії!
Що тепер оповіщаю, дам вам удвоє. – Захарія 9:12
У тім чорнім періоді світової війни люди Єгови не
знали, що їх цар прийшов до храму. Се сталося аж
кільканадцять років пізнійше, що вони зрозуміли й
оцінили і звернулися до Сиона, твердинею котрого є
Єгова і Його цар і Оправдатель. Сі вязні надії із
Сиона, будучи увільнені в 1919 році, і приведені до
гармонії з Сионом при установленню нової угоди,
були з’єднані з Господом у храмі. Повсюду у храмі
вони зачали отримувати світло, а пізнійше прийшли
до оцінення повисшого і інших пророцтв. Від коли
вони прийшли до храму, вони зрозуміли, що Господь
дав Сионові, включаючи їх самих, подвійну порцію.
Вони отримали подвійну часть духа Ілиї.
В. Б. № 2, 1936 рік
29 вересня
(175)
Та хиба ж вони не зложать про нього приповідку, …
Горе тому, хто збогачує себе не своїм; ніби воно на
довго? - Та хто обтяжує себе закладами (обітницями, П.В.)! – Аввакума 2:6
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Пророк питає, як “воно на довго?”, себто, як довго
воно буде продовжатися? Відповідь є, що вже не дуже
довго, бо день битви Єгови приближається. Тому
каже Господень свідок, “терпіть браття”. (Якова 5:7)
Володіючі чинники обманули людей, котрі продукують майно працюючи коло того, о що Бог постарався
для них, і тоді володарі затримали від чесних людей
те, що належало до них; і сим чином володарі обтяжують себе обітницями, або великими довгами, яких
вони ніколи не виплатять, і через се Бог буде вимагати обрахунку від них у битві Армагедон. І приказує
своїм свідкам тепер переказувати ту “зневажаючу
приповідку” і нещастя проти нього.
В. Б. № 9, 1935 рік
30 вересня
(335)
Й спізнають, що я – Єгова, як наведу на них помсту
мою. – Езекиїла 25:17, А.П.В.
Коли велика громада стане по стороні Бога і Його
царства, і в послушенстві до Божих приказів буде дальше шукати смирности і справедливости, тоді вона
буде терпіти зневагу з рук усіх агентів Сатани, котрі
полишуться іще на землі а головно від тих, що були
представлені через “звіра” і “фальшивого пророка”. Вони будуть терпіти тому, що вони співтоваришать із тими, що постійно проголошують царство
Боже під Христом. Нехай же усі, що люблять Бога і
Його царя, будуть вповні запевнені вірою, що прийшов час Єгови на установлення Його царства, і всі
противники, котрих Диявол може зібрати, не зможуть перешкодити його цілковитому установленню.
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Єгова встане і буде воювати за своїх людей усуне із
землі римо католицьку гієрархію і всіх представителів Диявола, щоб оправдати своє ім’я.
В. Б. № 7, 1936 рік
1 жовтня
(162)
Гледіть же, як би вам оглядно ходити, не яко немудрі, а яко мудрі …бо дні лихі. – Ефесян 5:15,16
“Дурень відкидає мудрість і науку”. (Приповісті
1:7) “Безумний говорить в серцю своїм: “Нема
Бога”. (Псальма 14:1) Вони не кажуть сього своїми
ус- тами, але їх мотива або стан серця рішається напрямом їх ділання. Відкинувши науку, вони противляться інструкціям, які Бог дає своїм людям через
призначену методу. Такі противники ідуть їх власним самолюбним шляхом, і через се сталися беззаконниками; і, будучи беззаконниками, вони сильно
противляться свідкам Єгови. Будучи чинителями
беззаконня або неправди, вони сим дають доказ, що
вони не мають знання. Єгова через Ісуса Христа
учить своїх людей. Ніхто сьогодня не може успішно
відперти напад ворога і доказати свою вірність і невинність до Бога, хто не бажає або відмовляється кормитися духовим покармом о котрий Бог постарався для своїх людей.
В. Б. № 8, 1935 рік
2 жовтня
(249)
Племена мучаться надармо. Бо земля сповниться
тими, що спізнали славу Господню, як води наповнюють море. – Аввакума 2:13,14
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Знання правди відкриває славу, повагу й найвисшість Бога Єгови. В Армагедоні Єгова наповнить
усю землю недвозначним одкриттям своєї найвисшости й страшенної сили, поваги й величности своєї,
і сим чином усі сотворіння пізнають, що Єгова – Всевишний. Свідки Єгови тепер розносять вість євангелиї по цілім “християнстві” через радіо, книжки
і інші средства, але се є дуже маленькі річи в порівнянню з тим, що буде переходити в Арма- гедоні і що
відкриє славу Єгови. Нім тисячу років царювання
Христа зачнеться, усі мусять знати, що Бог Єгова –
найвисший. Щоби вони могли знати се, то організація Сатани мусить бути знищена.
В. Б. № 10, 1935 рік
3 жовтня
(133)
І нехай запалає поломє … та й жере Абимелеха! І
зник Йоатам і втік у Беер (Криниця), і тулився там
на низині, ховаючись перед братом своїм Абимелехом. – Суддів 9:20,21
Поставивши Йоатама високо на горі доручити сю
вість, Єгова постарався о средство для його втечі від
гніву городян Сихемських. Більше сповнення сього
знаходиться в сім, що Єгова постарався о спо- сіб
утечі для своїх вірних свідків від гніву агентів Сатани тепер на землі, і що Він схоронить і заховає
своїх вірних під час великої битви Армагедону. Останок знайшов безпеку в Тім, котрий є великою Криницею життя і правди. Він є їх сильною баштою і утечищем, і вони знають, що єсли би вони вийшли з
Його тайного місця охорони, то вони наразилися б на
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негайне знищення ворогом. Одиноким місцем безпеченства для них є перебувати близько Господа, що
вимагає абсолютного й цілковитого посвячення
Йому.
В. Б. № 8, 1935 рік
4 жовтня
(34)
Розгляньтесь проміж народами, придивітесь уважно (моїм ділам), а ви зачудуєтесь; я бо ще за ваших
часів учиню таке, що ви б і не повірили, як би вам
хто розповідав. – Аввакума 1:5
Се “дивовижне діло” (Ісаія 29:14; 28:21) станеться у
великій битві дня Бога Вседержителя, і жадна несправедливість не встоїть. “Християнство” не дасть
віри сьому пророцтві. Божий останок мусить тепер
доручувати вість остороги для нього, щоби гіпокритичні народи могли завважити і не мали вимівки казати, що вони не мали нагоди чути правду, і щоби
люди доброї волі в границях “христи- янства” могли чути і втічи до місця прибіжища. Володіючі чинники “християнства” не будуть слухати, і тому вони
не є “назначені на їх чолах”. Тому що правлючі чинники не хотять або відмовляються вірити і служити
Богу, за те зодягаються в одежду, через яку вони дають пізнати себе з Дияволом і сим вони назначують
себе на знищення.
В. Б. № 9, 1935 рік
5 жовтня

(156)
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Ще ж маємо певніще слово пророче, і ви добре робите, вважаючи на него, як на світильника, що світить в темному місці, аж день засияє, і денниця
зійде в серцях ваших. – 2 Петра 1:19
“Денниця” тут значить “Ранна зоря”, котрою є Ісус
Христос, славний цар. (Одкриття 22:16) Сходяча
“денниця” згадана тут здається відноситься до приходу Ісуса Христа до храму, і вислання Його ангелів
кермувати роботою тих на землі, що цілковито посвятилися Богу і Його царству. Пророцтва святого
Письма є звернені до Його церкви. Бог через свого
пророка сказав, що “сходить зоря із Якова, здіймається берло з Ізраїля (духового)”. (4 Мойсея 24:17)
Ісус Христос – “Зоря ясна і рання ”, що проголошує
новий день. Се ті, чиє серце є посвячене Богу й цареві
се бачуть. Для таких Він дає вирозуміння свого пророцтва.
В. Б. № 12, 1935 рік
6 жовтня
(12)
І озвався тоді Самсон до Господа і рече: Господи
Боже! Зглянься на мене і дай мені, Боже мій, ще
тільки раз таку силу, щоб я … помстився заразом
над Филистіями! – Суддів 16:28
Вірні свідки Єгови рішили, що вони використають
сей день, без взгляду на наслідки, які можуть впасти
на них через чоловіка. Цілковито сліпий Самсон
знав, що він мусить умерти. Тепер кляса Самсона,
сліпа до всього окрім чинення волі Божої на оправдання Його ім’я, знає, що вона мусить умерти. І се
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вона виконує радо і рішилась йти служити Всевишньому. Вона так сліпа до всього іншого, що вона відмовилась звернутись і поглянути на бік на
щось інше. Вона каже: “Сю одну річ я виконую”,
щоби мені бути правдивим послідувателем Христа.
Грозьба, противенство, напади, вязниці і знущання,
не зможуть стримати вірного останка у виконанню
їх обіту посвяти для Бога. “Будь вірний аж до
смерти”, і се вони рішились чинити.
В. Б. № 6, 1936 рік
7 жовтня
(88)
Пребагато людей…покликували великим голосом, говорячи: Спасеннє Богу нашому, сидячому на
престолі, і Агнцеві. – Одкриття 7:9,10
Коли люди доброї волі пізнають, що цар справедливости прийшов і що Бог постарався о спасення через
кров Ісуса Христа і Його царство, і що нема іншого
средства спасення, тоді вони будуть викликувати в
честь Єгови, котрий є Автором спасення, і вони, посвятяться на Його службу. Вони не мовчать, а енергічно прилучуються до свідків Єгови, останка, викликуючи вість царства. Вони мають добру новину,
яку вони отримали з уст свідків Єгови, котрі то
свідки йдуть до “овець” кляси і кажуть до них: “І хто
чує, нехай каже: Прийди!” (Одкриття 22:17) І будучи
так запрошені сі вівці, Йонадаби, кажуть до інших:
“Ходім, і пізнаймо одиноку дорогу спасення”.
В. Б. № 12, 1935 рік
8 жовтня

(61)
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Душа їх одвертається від їжи, і вони приближились
до воріт смертних. Тоді благають Господа в своїй
тісноті, і він визволяє їх з біди їх.
– Псальма 107:18,19
Уперті не хотіли споживати духовий покарм із Господнього стола, тому що вони стали духово слабі і не
могли оцінити сього. Вони не бачили і не бачуть
правдивих учителів, але взяли собі людей за учителів. Хто не кормиться “властивою поживою” то
навіть многі ті, що покаялися опісля й ті, що не покаялися, “приближилися до воріт духової смерти”. (1
Йоана 5:16) Отже приповість 10:21 каже, “дурні
мруть, не набравшись розуму”. Такі не славлять ані
не служать Господеві, і знаходяться в самих воротах
смерти. Ті що осталися в такім бунтівничім стані, померли, а інші, що зблудили з ними, покаялися опісля
і знайшли милосердє. Навіть єсли хтось з храму й попадеться в ту трудність, але коли він побачить се і
покається, такий отримає Боже мило- сердє.
В. Б. № 2, 1936 рік
9 жовтня
(70)
Ти пробив його ж списами голови гетьманів (провідників, Ротердам) його, коли вони примчались бурею,
щоб мене розбити, й радувались, як той, що надіється, бідолаху в тайному місці пожерти.
– Аввакума 3:14
Всі части організації Сатани, а головно його гетьмани, стараються знищити свідків Єгови тепер. У
своїм часі Єгова розоружить їх і вжиє їх оружа проти
них самих. Вороги думають, що розкинення свід- ків
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Єгови знищило б їх роботу в даванні свідоцтва. Тим
то вороги або змовники спішать переслідувати помазанників Господніх. Та останок знає, що зма- гання
ворога – даремне, тому що Бог є їх охороною. Ряди
Єгової битви стоять сильно і неперервані, і Єгова
оберне оруже ворога проти їх власних голов в Армагедоні й розкине їх геть. Останок буде бачити се.
В. Б. № 11, 1935 рік
10 жовтня
(267)
Розв’яжи чотирьох ангелів, що звязані над великою
рікою Євфратом. І розв’язано чотирьох ангелів, що
були приготовані. – Одкриття 9:14,15, А.П.В.
Під час світової війни вірний слуга кляса була у неволі або вязниці організації Сатани. Вона була увільнена в березню 1919 року. Се було в 1927 році, що
свідки Єгови були розвязані на “християнство” виконувати роботу, о яку Бог постарався для них виконувати. Ті “чотири ангели”, т. є, помазані свідки
Єгови, розкинені по чотирьох частях землі, тепер
були лучше приготовані чим коли вперед нести вість
Божу і Його царства людям. Се зазначило початок
роботи одвідувати людей, щоби вони виходили із вязниці сатанської організації і заявили себе по стороні
Єгови і Його царства. Висушення води ріки Єфрату
здається ясно показує, що ще інші вязні мали бути
розвязані і радісно вступити до організації Єгови.
В. Б. № 3, 1936 рік
11 жовтня

(154)
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І вродила молодиця сина, і дала йому ім’я Самсон. І
росло хлоп’я, і Господь благословив його. І почав дух
Господень бути в ньому. – Суддів 13:24,25
Самсон значить “сонячний або наче сонце”; або
“пустошник, губитель”. Самсон був сонячний, змисьний і веселого вигляду, і він був також губителем
филистіїв. Ті, котрих він представляв, є також сонячні і приємні для тих, що люблять Бога. І в той самий
час вони всі є губителями позатипічних филистіїв.
Народження Самсона було початком виз- волення
Ізраїля, і здається сходиться із часом, коли Ісус Христос зачав звертати свою ввагу на справи землі і зачав “приготовляти дорогу перед Господом”, і котрий
то час, ми розуміємо, зачався від 1878 року і опісля.
Отже Самсон здається представляв роботу Господню, виконану через Його людей протягом того періоду, що почався від 1878 року і котрий називається
період Ілиї.
В. Б. № 3, 1936 рік
12 жовтня
(192)
Господь покликав мене з утроби, від матірнього лона
назвав ім’я моє. – Ісаія 49:1
“Від матірнього лона” значить від “Божої жінки
або організації”, показуючи, що Єгова приготовив
свого царя і своє царство перед народженням Його і
тому цар мусів чекати, аж прийде час вийти і володіти. Ісаак був типом на Ісуса Христа і був названий
перед його народженням. Так і Більший Ісаак, Ісус
Христос, цар, був найменований перед Його народженням. Перед народженням царства в 1914 році –
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“імя моє” було згадане як слуга. Через сорок років
перед 1918 pоком, і навіть якийсь час опісля, був сумнів щодо тотожности того “Слуги”, бо дехто думав,
що се був чоловік на землі. Ціль того Слуги є дати
свідоцтво імени Єгови і оправдати ім’я Єгови, і се
можна було бачити і розуміти лише в сих останних
часах.
В. Б. № 2, 1936 рік
13 жовтня
(78)
І вимили вони одежі свої, і вибілили одежі свої кровю
Агнця. Тим то вони перед престолом Бога, і
служять Йому день і ніч в храмі Його.
– Одкриття 7:14,15
День і ніч значить всякого часу; і се показує, що велика громада служить Єгові всякого часу, без огляду
на години. Вони не задоволяються служенням Йому
вісім годин на день і лишають роботу ко- ли годинник виб’є назначений час і не хотять робити більш
призначеного часу, але вони все готові на поклик до
служби в день і в ночі. Храм Єгови – се Його головна
організація на горі Сион. Щоб служити “день і ніч в
храмі Його” велика громада мусить прийти до
Сиона, Божої організації з свідками Єгови, котрі є
частю храму, а не поклонятися будь якій світській
організації, так званій “церква”. Велика громада мусить йти за свідками Єгови шляхом до Сиону.
В. Б. № 1, 1936 рік
14 жовтня

(201)
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Святим буде він; нехай запустить волосся на голові
своїй. По ввесь час, як відлучиться він для Господа,
до жадного трупа не приступатиме.
– 4 Мойсея 6:5,6
Обіт Назорея дальше показує, що вірні представлені через Самсона не дотикаються мертвого трупа
організацій Сатани, ані не їдять нечистих річей, ані
не шукають веселости серця у вині з “винотоку земного”, себто в організації Сатани, але що вони от- римують їх радість у прославленню Бога і Христа і беруть участь в оправданню Єгового імя. Самсон сказав: “Коли б мене та острижено,... я був би малосилен, як інші люди”. Ті посвячені Єгові не є подібні до
людей у світі, але єсли би вони відложили їх любов і
посвяту до Єгови, і сим увільнили себе від зневаг які
падуть на послідувателів Христа, то вони стали б як
і інші люди світа не маючи більше ласки Божої.
В. Б. № 5, 1936 рік
15 жовтня
(304)
І що були готові, увійшли з ним на весіллє; і зачинено двері. – Маттея 25:10, П.В.
Те, що двері були зачинені не означало, що більше
ніхто не буде допущений в храм, але означає те, що
ніхто з відкинених більше не зможе увійти туди, тому
для всіх таких двері є зачинені. Жадне сотво- ріння
на землі не є уповноважене на те, щоб сказати, що
двері до храму тепер є цілковито закриті, і що більше
ніхто не може бути принятий туди. Ті, що були представлені через Рут і Естер були приведені туди
пізніше, і напевно перед тим, нім увійти через ворота
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до храму вони мусіли бути признані. Від часу установлення храму вхід до нього був закритий для непризнаних і беззаконників. Цілковите закриття
воріт або входу до царства є тайною Господньою. Так
довго, як буде існувати небезпека відлучення когось
з храму, дорога до нього мусить бути відкрита, щоб
дехто з признаних міг увійти.
В. Б. № 10/15, 1935 рік, англ.
16 жовтня
(118)
І зробив Господь діру в челюсті, і потекла з неї вода.
Як же напивсь, вернувся в нього живий дух, і він
ожив. Через те прозвано се місце жерело взиваючого, і тече воно в Леші по сей день. – Суддів 15:19
“Жерело взиваючого”, себто криниця води дана
для того, що кликав о поміч Єгову. Те невичерпане
жерело води, котре Бог створив ради свого ім’я, сталось спомином Його сили і Його вірности до тих, що
взивають Його і служать Йому духом і правдою. Як
чудово се жерело пасує до Вартової Башти і інших
подібних видань, котрі є средством або жерелом відсвіжаючих правд для слуг Бога. Се є Божий знаряд,
а не людський. Аж до сьогодня Бог ласкаво уживає
Вартову Башту і інші видання давати відсвіжаючі
води правди, котрих Він уживає для піддер- жання
своїх вірних людей. Вірні слуги Господні є цілковито
запевнені, що Бог, котрий обіцяв піддержувати їх,
буде всякого часу вірно сповняти свої обітниці.
В. Б. № 4, 1936 рік
17 жовтня

(148)
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Бо встане Господь так, як на горі Перазимі, розгніваєсь, як на долині Габаонській, щоб зробити діло
своє, діло незвичайне, та й довершить своє діло, своє
діло дивовижне. – Ісаія 28:21
Робота свідків Єгови є лише проголосити вість
Божу. Дійсна робота буде виконана Єговою в Його
власний спосіб. Жадне людське заведення не може
зломити римо католицької гієрархії. Та Бог цілковито спустошить її. Те, що сталось на горі Перазимі
і Габаонській предсказує точно, що має настати тепер. Се робота Господня і що Він зачне, те Він і докінчить. Теперішне переслідування свідків Єгови
римо католицькою гієрархією з часом принесло б цілковите знищення свідків Єгови і їх роботи, хиба що
самий Бог охоронив би їх; і Він запевняє в своїм
Слові, що встане і виконає сю річ. Вірні дістають велику відвагу.
В. Б. № 7, 1936 рік
18 жовтня
(71)
А посеред улиці його, та й по сей і по той бік ріки дерево життя, що родить овощі дванайцять (раз), і
що місяця свій овощ дає. – Одкриття 22:2
Питання о найвисшости мусить бути тепер полагоджене на віки. “Дерева” насаджені Єговою будуть
поставлені на найбільші рішаючі проби і що Диявол
приложить свої найбільші змагання, щоб знищити сі
дерева Божого насаду. Із своєї ласки і доброти до
своїх (дітей) Єгова тепер відкриває свому вірному
останкові значіння многих пророцтв, щоби Його
вірні свідки могли бути вповні запевнені, що вони є
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на правдиві дорозі і щоби їх надія була сильна. Для
користи своїх вірних людей Господь дос- тарчає
щедро води правди, і тим свідкам дано приказ найперше пити із тих вод правди і тоді голосити
значіння їх іншим, щоби сі останні могли мати нагоду вибрати собі сторону.
В. Б. № 8, 1935 рік
19 жовтня
(226)
Щоб звіщали чесноти Покликавшого вас із темряви
у дивне своє світло. – 1 Петра 2:9
Апостоли були свідками Єгови і за се вони були насильно повбивані за їх вірність в проголошенню правди. У приході Господа до храму сі вірні свідки воскресли найперше і були зібрані до Нього. Тоді останок на землі був зібраний до Його храму, тому що
вони були взяті зі світа для імени Єгови і мусять свідкувати про Його ім’я. Кожен, хто тепер тішиться світлом храму Божого був колись в темряві світу Сатани. Тепер вони випроваджені із темряви у світло
Божого царства. Чому? Щоб величати Його ім’я.
Се неможливо для нас возвеличувати Бога, хіба ми
маємо знання Його волі або заміру. Єгова через Ісуса
Христа постарався о всякі средства для набуття бажаного знання.
В. Б. № 8, 1935 рік
20 жовтня
(299)
Самсон обняв оба середні стовпи, що на їх стояв будинок, одного правицею, другого лівицею.
– Суддів 16:29
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Филистії думали, що Самсонова сила була зломлена, і не розуміли, що його довгий волос представляв зневагу на вірних слугах, і задля тієї причини
Бог дав їм силу знов, і тому вони сміялися з його молитви і дальше зневажали Бога. Так і сьогодня новочасні филистії дивляться на свідків Єгови як на громадку слабих одиниць, незважаючи на їх слова і їх
свідоцтво, але дальше ругаються із сього і зневажають Боже святе ім’я. Проголошення Єгового слова і
ім’я є найважнішою річчю, і се мусить бути доконане
перед знищенням новочасних филистіїв.
В. Б. № 6, 1936 рік
21 жовтня
(42)
Та чи ж ти, Господи, не Бог мій, не Святий мій з
давен давнезних? Ні, ми не погибнемо! Ти, Господи,
тілько задля суду напустив його. Скеле моя! Ти
лиш на кару призначив його. – Аввакума 1:12
Організація Сатани істнувала через довгий час, але
Єгова істнує без почину, і тому останок цілковито
вповає на Всевишнього. Єгова “задля суду на- пустив його”, (себто, Халдеїв), щоби вони виконали
Його присуд; і сі слова предсказують, що тепер останок каже: “О Єгово, ти призначив Христа виконати
присуди проти “християнства” в Армаге- доні”. Бог
також призначив, що лукаві мусять бути знищені.
“Хто карає народи, чи вже ж той не карати ме?”
(Псальма 94:10) Єгова докаже усім, що Він єдиний
могучий суддя, котрий може спасти і знищити.
(Якова 4:12) Божий останок тепер знає се, і радується
сим побільшенням знання.
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В. Б. № 9, 1935 рік
22 жовтня
(321)
Благословеннє, і слава, і премудрость, і подяка, і
честь, і сила і кріпость Богу нашому по вічні віки.
Амінь. – Одкриття 7:12
Се є конечні вимоги Єгови, що кого Він оправдає,
той мусить служити Йому цілковито й нероздільно.
Усі такі признають своє посвячення Богу Єгові, тому
що вони кажуть: “Богу нашому по вічні віки”. Вони
не мають найменшого бажання на одну хвилину годитися з Дияволом і його товпою. Ось такий мусить
бути напрям усіх сотворінь, що отримають вічне
життя, включаючи і великої громади. Питання яке
кожде сотворіння мусить відповісти у своїм часі є:
“Чи я є на стороні Диявола чи на стороні Єгови?” Середного грунту нема, і ніхто не може бути щирий до
Бога і в той самий час угаджати диявольській товпі.
В. Б. № 1, 1936 рік
23 жовтня
(155)
Про се ж то спасеннє розвідували і допитувались
пророки, що про вашу благодать пророкували,
котрим відкрито, що не самим собі, а нам
служили вони. – 1 Петра 1:10,12
Пророцтва не належать до жадного чоловіка.
Пророцтво належить до Єгови, і лише в Його часі
чоловік може зрозуміти його. Тепер Божі люди ясно
можуть бачити, що того пророцтва не може зрозуміти жадний чоловік аж поки воно не зачне сповнятися, а вповні його можна буде зрозуміти аж тоді

231

коли воно сповниться. Бог Єгова переводить події в
сповнення свого пророцтва, і ті фізичні факти, поставлені побіч пророчих слів, помагають посвяченим
Богу, і тим, в чиїх серцях “Денниця зійшла”, зрозуміти пророцтво. Жадний чоловік не може відк- рити
пророцтва; лише самий Єгова відкриває його, і се
Він робить у свій власний спосіб і для своїх людей і
дає їм інформацію через Ісуса Христа.
В. Б. № 12, 1935 рік
24 жовтня
(131)
Рече він, і буйний вітер знявся, що високо підносить
филї. Тоді до Господа вони у своїй тісноті взивають, і він виводить їх з біди їх. – Псальма 107:25,28
Тепер “велика громада” кличе до Єгови, і вона буде
дальше кликати до Нього коли та велика буря приближається і під час неї. Коли вони побачуть, що їх
одиноке средство спасення є в руках Єгови через
Ісуса Христа, тоді вони будуть щиро кликати до
Єгови. В Армагедоні і серед великої бурі вони будуть
вповати на Велику Скалу, Єгову, і на Його могучого
Каменя, Ісуса Христа, царя, і будуть кликати, щоб їм
схоронитись й спастися. Єгова дав своє слово, що ті,
що тепер шукають смирности й справедливости, можуть бути заховані і захищені під час великої бурі і
схоронені до життя. Йонадаби є щирі в їх посвяті до
Єгови; інакше Він не вислухав би їх і не визволив би
їх.
В. Б. № 2, 1936 рік
25 жовтня

(39)

232

Коли ти, неначе всів був на коні твої, й на колесниці
побіди. Ти нап’яв лука твого. – Аввакума 3:8,9, Лісар
Ті, що спасуться й перейдуть через те велике горе,
знайдуть ласку, та не задля їх заслуг, але ради імени
Єгови. (Псальма 106:8) Ті, що шукають смирности й
справедливости будуть се чинити задля оправдання
Його ім’я, і Він памятатиме їх в часі недолі. Всесвітня війна принесе користь для людей землі, що стануть по стороні Єгови. Та велика Його армія буде
проваджена Його головним і могучим Воєводою,
Ісусом Христом. Усі воєнні сили небесні будуть йти
за Ним. Се буде воєнний знаряд, який цілковито збурить і знищить організацію Сатани, і вірний останок
на землі побачить се. Перед сією могучою армією
Єгови, яка виступить під керівництвом Всевишнього, армії Сатани укажуться слабими.
В. Б. № 11, 1935 рік
26 жовтня
(332)
Слухай, народе мій, я буду говорити; Ізраїлю, я буду
свідчити проти тебе (на тебе, П.В.)! Я Бог, твій
Бог! – Псальма 50:7
Ось так Єгова промовляє до зібраних проти Господа. Святиня мусить тепер бути очищена, і лише ті,
що є очищені і признані, можуть остатися в храмі і ті
мають припоручення і мусять бути послушні кождому приказі Господа, того великого Пророка. Сих
признаних Господь вивів із неволі так, як се Він зробив з натуральними ізраїльтянами, і вони не можуть
мати іншого Бога окрім Його, але мусять бути цілко-
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вито послушні Єгові. Ніякого формального почитания, ані “вироблення характеру”, ані вдаваної побожности, ані ніякої іншої “жертви” Єгова не наложив
на нікого. Тепер лише цілковите і несамолюбне посвячення Єгові подобається Йому. Тепер Бог принимає радісне виконання Його святої волі. Се вимагається від тих, що були зібрані перед
Ним.
В. Б. № 3, 1936 рік
27 жовтня
(211)
Ти виступив на рятунок твого народу, на підмогу помазанникові твойму. Ти сокрушив голову безбожного роду; обнажив його від підошви до верху.
– Аввакума 3:13
Сатана є головою безправного дому або організації,
земною основою котрої є злучені первотини політики, торговлі й релігії. Шия є близько голови, і тому
здається представляє Гога, головного чиновника Сатани котрий є близько Диявола, і котрий буде знищений в Армаґедоні. Тепер же Єгова відкрив і
об’явив для тих, що цілковито вповають на Нього,
цілий дім лукавих від самої основи аж до верху або
“шиї”. Отже в Армагедоні всі мусять знати, що становить злу організацію, і що Диявол є головою її.
Єгова відкриває її через цілковите збурення і спустошення того дому або організації, і так Він цілковито
спустошить її і вповні осоромить її, усуваючи всякі
сумніви відносно того, що становить ту лукаву організацію.
В. Б. № 11, 1935 рік
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28 жовтня
(392)
І як почуєш такий шелест, наче хто йде по вершках
дерев, тоді нападай, бо то Господь вирушив поперед
тебе, щоб побити військо Филистійське.
– 2 Самуїла 5:24
“Грушеві дерева” (на єврейській: “Плакати, плачуче дерево”), можливо, що се пояснює точку у котрій прийде нещастя на ворога, і се спричинить його
плакати. Розставивши свою армію, Давид мусів чекати на знак від Господа. Давид ожидав на розкази
від Єгови, і Єгова сказав йому, як він міг знати, коли
він мав нападати. “Шелест походу” (після Ро- тердама) поверх грушевих дерев не лише указує на знак
для Давида ділати, але ясно показує, шо невидимі
сили святих ангелів Єгови були там і нападали на
ворогів. Се мало б ясно представляти, що коли Більший Давид виступить до боротьби проти ворогів, що
були представлені через филистіїв, тоді Його небесна
армія возьме участь у битві.
В. Б. № 7, 1936 рік
29 жовтня
(185)
І промовив Самсон: Умирай, душе моя, з Филистіями! І потряс ними так потужно, що будинок ринув
на князів і на ввесь люд. – Суддів 16:30
Самсон просив, щоби він міг умерти з филистіями,
сим показуючи, то він не шукав чогось для себе, але
був готовий умерти, щоб він міг оправдати ім’я
Єгови і доказати свою невинність до Єгови. Щоби їм
мати часть в оправданню Єгового ім’я, свідки Єгови

235

мусять голосити о Його імени, і що се стягне на їх голову гнів ворога, але вони воліли вмерти в сей спосіб
чим в який інший. Вони рішились служити Богу до
їх посліднього віддиху. Тепер свідки Єгови в їх силі і
потузі, даній їм через Ісуса Христа, їх голову, ідуть і
виконують волю Божу, і нагинають “стовпи” новочасних филистіїв із всієї їх сили і дальше викликують хвалення Єгови, і лише се вони роблять.
В. Б. № 6, 1936 рік
30 жовтня
(281)
Так попустив Бог, щоб і всі злочини Сихемців упали
їм на голову, й постиг їх проклін Йотама Еробааленка. – Суддів 9:57
Вірному останкові припоручено проголосити се
прокляття пімсти Божої. Єгова потверджує слова,
висказане ними. (Ісаія 44:26) Се Він зробить в Армагедоні. Чому се є найважнійша річ, щоби Його ім’я
було оправдане? Тому, що Його ім’я стоїть за справедливістю, мудрістю, любовю й силою. Жадне сотворіння не може жити в вічнім щастю, хиба те сотворіння є в гармонії з ім’ям Єгови; отже се ім’я є найважнійшою річчю для всіх сотворінь. Оправдання
Його ім’я значить, що Він мусить зробити правосильними свої присуди проти всіх тих, що зневажають
Його ім’я і противляться справедли- вості. Лукавство мусить щезнути і на віки закінчиться, і лише
справедливість буде жити. “Господь хоронить всіх,
що люблять Його, а беззаконних погубляє”. –
Псальма 145:20
В. Б. № 8, 1935 рік
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31 жовтня
(175)
І відказав мені Господь і промовив: Спиши видиво, а
напиши його виразно на таблиці, щоб, хто буде читати, прочитав легко. – Аввакума 2:2
Коли Єгова відповість, тоді та відповідь всегда дає
задоволення й силу. “Буду поклонятись перед святим храмом твоїм, і хвалити ім’я твоє задля милостіі
і правди твоєї; ти бо над усе возвеличив слово твоє й
ім’я твоє. В день, як я кликав тебе, ти озвався до
мене; ти підняв силу душі моєї”. (Псальма 138: 2,3)
Щоби можна питати й отримувати відповідь, то запитуючий мусить бути цілковито посвячений Єгові
бути в Христі Ісусі й слово Боже мусить перебувати
в йому. Єгова провадить покірних; а покірні є ті, що
не вважають себе за мудрих і що вони можуть пояснювати Господне пророцтво, але котрі цілковито
вповають на Нього і пильно стараються пізнати
Його заміри.
В. Б. № 9, 1935 рік
1 листопада
(35)
Дякуючи Отцеві, котрий зробив нас достойними
спільности в насліддю святих у сьвітлі, котрий збавив нас од власти тьми і переніс у царство Сина любови своєї. – Колосян 1:12:13
Вірні свідки Єгови, взяті зі світа для Його ім’я і котрі дальше є вірні у виконанню задачі, сталися учасниками наслідства святих у світлі. Вони радуються у
світлі, яке дано їм в храмі, і вони радуються чинити
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волю Божу. Отже чи ми маємо завдячувати і шанувати якого будь чоловіка за се знання і світло, отримане через кормленняся духовою поживою?
Певно, що ні! Тому, що чиняче се було б зневагою
для Бога. Він є той, що через Ісуса Христа в храмі постарався о сей духовий покарм. Ті, що віддають
честь і славу чоловікові за правду, яку вони отримали, дальше перебувають у темряві.
В. Б. № 8, 1935 рік
2 листопада
(95)
Як батько милосердується над дітьми, так милосердується Господь над тими, що бояться його. Він бо
знає постать нашу, пам’ятає, що ми з пороху взялися. – Псальма 103:13,14
Наші Учителі знають, яких річей ми потребуємо і сі
потреби Бог ласкаво дає через Христа. Свідки Єгови
іще знаходяться в організмі тіла, і самі вони знають,
що вони не мають сили і не можуть сполягати на
себе. Вони бояться Бога. Як людський організм потребує певну скількість покарму, так і ум мусить кормитися духовим покармом із слова Божого. Без
сього покарму останок не може дальше поступати за
Христом. Напевно, що задля сієї причини наш небесний Отець дальше кормить своїх дітеї. Однак вони
мусять всегда памятати річи, які вони мусять виконувати, щоби затримати свою невинність і мати
часть в оправданню Божого святого ім’я.
В. Б. № 8, 1935 рік
3 листопада

(322)

238

Бо земля сповниться знанням слави Єгови, як води
наповнюють море. – Аввакума 2:14, А.П.В.
Загал людства був триманий в незнанню про Єгову,
і тому люди не знали ані не вірували, що Єгова
об’явить свою славу в Армагедоні; але в Армагедоні
всі сотворіння, включаючи і цілковито несвідомих,
будуть знати, що се сила Всевишнього, котрого ім’я
Єгова, доконала сю велику й страшну річ. Те знання
буде всесвітнє, що всі прийдуть до пізнання Бога
Єгови. Люди землі не будуть потребувати чекати на
останок свідків Єгови, щоби привести їх до знання
Бога по Армагедоні, але те, що станеться в Армагедоні, достарчить усім знання про найвисшість Всемогучого Бога. Ся євангелия царства проповідується лише яко свідоцтво.
В. Б. № 10, 1935 рік
4 листопада
(32)
Знаємо ж, що люблячим Бога, усе допомагає до доброго, котрі по постанові (Його) покликані.
– Римлян 8:28
Слово “перемінить” не знаходиться в Біблії, і ми
знаємо, що Бог незмінний, і що Його закон не переміняється, тому те слово перемінить не є властиво
ужите. Для тих, що є покликані після Божої постанови і котрі люблять Його, оберне всі річи на добро
їх; але треба памятати, що певні обставини мусять
наступити перше, т. є, вони мусять любити Бога й
мусять бути покликані після Його постанови. Коли
хтось знайде, що він взяв мильний напрям, тоді оди-
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нока річ лишається йому змінити свій напрям ділання, взяти прямий шлях, попросити Господа о
прощення, і тоді старатися пильно чинити волю Божу. Єгова не робить відмінні права для ріжних сотворінь; Його права є установлені і Його сотворіння
мусять стрінути вимоги їх, щоби отримати Його
признання.
В. Б. № 12, 1935 рік
5 листопада
(74)
Єгово, я почув вість (славу, замітка) од тебе й злякався. Єгово! Доверши твоє діло посеред літ. – Аввакума 3:2, А.П.В.
Через одкриття пророцтва і через вияснення типічної битви в старинних часах для свідків Єгови, сі
вірні справді сьогодня почули про Його славу, і вірою вони бачуть, що Єгова прославиться по цілій
вселенній в часі Армагедону. Останок не дістав вирозуміння Його замірів, аж поки Господь не прийшов до свого святого храму. Будучи навчені від Бога,
вони пізнали, що Він замірив прославити своє ім’я, і
що найбільше питання до залагодження є оправдання Його святого ім’я, і що в тім оправдавданню
Його найвисшість буде знана всім. Армагедон – се
дійсна битва Єгови. Тепер останок почув
слова Єгови, розказуючи про битву Армагедон, яка
вже дуже близько, і вони тремтять зі страху перед Господом.
В. Б. № 10, 1935 рік
6 листопада

(156)
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Світильник, що світить в темному місці, аж день
засияє, і денниця зійде в серцях ваших; се найперш
знаючи, що жадне книжне пророцтво не діється
своїм розвязаннєм. – 2 Петра 1:19,20
“Денниця” тут значить “Рання зоря”, котрою є Ісус
Христос. “Зоря” значить князь, і се є один із титулів
даний любому синові Божому. Він є “Князь Мира” на
раменах котрого спочиватиме прави- тельство світа.
Ті чиї серця посвячені цареві й князеві і котрі бажають бути послушними Йому, отримали вирозуміння
пророцтва написаного в старинних часах. Єсли ж серце чоловіка не є вповні посвячене цареві, то він не
може зрозуміти і оцінити пророцтва. Ті, що цілковито були посвячені Богу й Його цареві, доказують
свою посвяту через радісне виконування Його приказів, і тому вони радісно йдуть і доручують свідоцтво Ісуса Христа після Божого приказу.
В. Б. № 12, 1935 рік
7 листопада
(227)
Ти ж, мов би кіньми своїми, прочинив нам дорогу через море, через безодню вод великих.
– Аввакума 3:15
Море ворогів не може затримати походу побідоносних воєводів Єгови. (Псальма 93:4) Сатана й його
товпа уживали натуральні моря для злих цілей, і
хотяй той лукавий, що відчужив символічні моря від
Бora, приписує ті (моря) собі, то однак вони не належать до Сатани. “І море Його (Єгови), Він сотворив
його; й сушу руки Його сотворили”. (Псальма 95:5)
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Море не належить до великанів–торговців. В Армагедоні Єгова перейде море після Його волі й ніщо не
стримає Його. Навіть тепер Єгова доконає свою роботу свідоцтва до повної міри, після своєї волі, а всі
противники не будуть успішні. Єгова дав своїм людям, котрих Він вибрав для свого ім’я вість, і Він постарається, що вони доручать її. “Я – Господь Бог
твій, що бурить море, аж филі ревуть”. – Ісаія 51:15
В. Б. № 11, 1935 рік
8 листопада
(158)
Вивів їх з темноти і з тіні смертної, і розбив їх кайдани. – Псальма 107:14
Задля їх вповання на людей і задля страху перед чоловіком, вони попались під силу дияволської організації, і через се вони знайшлися в темряві і недолі, що
було представлено через “тінь смерти”. Єгова вислухав їх молитви, і через свого вибраного слугу Ісуса
Христа Він розігнав темряву і дав їм світло, коли Він
зібрав їх до храму. Сидячи в темряві ворог назначив
їх на смерть, і через се вони були “назначені умерти”.
Орда Сатани постановила знищити вірних людей
Єгови під час світової війни, як се показують інші
Писання. Коли війна скінчилась, товпа Сатани не
хотіла добровільно увільнити людей з вязниці, але
самий Господь “розірвав їх кайдани”, і увільнив їх із
вязниці.
В. Б. № 1, 1936 рік
9 листопада

(208)
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Се, що прийшли з великого горя, і вимили вони одежі
свої, і вибілили одежі свої кровю Агнця.
– Одкриття 7:14, А.П.В.
Їх одежі символічно показують, що вони стали на
стороні Господа. Вони побачили, що вони були під
організацією Сатани, і що вони мусіли очистити
себе. Пролята кров Ісуса Христа є основою прощення гріхів, і основа, на підставі котрої Бог прощає
не- чистоту. Через вірування в проляту кров Ісуса
Христа, яко ціну викупу за людство, і через посвяченняся чинити волю Божу на підставі такої віри, і
через поклоненняся й служення Господеві, а не людям, вони стають по стороні Єгови і беруть участь в
Його службі і таким чином обілюють свої одежі в
очах Бога. Ніхто з людей не може стати по стороні
Єгови, єсли він не вірує в проляту кров Христа, яко
средство спасення.
В. Б. № 1, 1936 рік
10 листопада
(87)
Щирі серцем побачать се і звеселяться, і всяка несправедливість заціпить уста свої. Хто мудрий, той
замітить ті речі, і нехай зрозуміють милості Господні. – Псальма 107:42,43
Мудрий чоловік є той, що покірно шукає знати
Єгову і бути цілковито послушним заповідям Єгови
і виконувати їх поспішно. Такі розумні одиниці вважають на провідництво Господнє і радо сповняють
Його прикази так скоро, як вони почують і зрозуміють їх. Свідки Єгови взяли сей напрям; так і велика
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громада або Йонадаби мусять бачити і оціняти Господнє провидіння до них, і вони радуються і пильно
служать Єгові “день і ніч”, т. є всякого часу. (Одкриття 7:15) Сі, що становлять Божу організацію всі
лучаться разом, щоби прославити й служити Єгові,
тому що вони розуміють і оціняють доброту й ласку
Всевишнього.
В. Б. № 2, 1936 рік
11 листопада
(52)
Він …може визволити тих, що з страху смерти через усе життє підневолені були рабству.
– Жидів 2:14,15, А.П.В.
Щоби останок міг брати участь з Ісусом Христом в
оправданню Єгового ім’я, то вони мусять бути визволені й очищені від усякого страху перед Дияволом
або його агентами. Тепер він і його товпа нападають
на свідків Єгови більше енергійно чим коли будь
вперед, а однак вони не зважають на чоловіка або
Диявола, але, вповаючи на Господа, вони ідуть вперед сповняючи Його прикази. Вони не є під організацією Сатани ані не мають страху. Вони знають, що
Сатана може дійсно убити їх організм, але лише Бог
може знищити їх право до життя. Для сієї причини
Ісус остерігає їх, щоб вони не боялися убійника тіла,
але боялися Того, що може знищити право до життя
в геєні. Вповаючи цілковито на Єгову і на Його великого Оправдателя, вірний останок був визволений
і вже не боїться Диявола ані його агентів.
В. Б. № 3, 1936 рік
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12 листопада
(114)
Господь благословив його. І почав дух Господень
бути в ньому в таборі Дановому між Зореагом і
Естаолом. – Суддів 13:24,25
Данці і филистії утримували воєнні табори одні
близько других. Єсли Маной був у військовій службі,
то без сумніву і молодий Самсон був також в армії з
своїм отцем. Сей досвід мав запустити в ум молодого
чоловіка духа ворожнечі до филистіїв і витворив в
ньому воєнного духа проти ворога. Самсон здається
представляв Йоана Хрестителя і Йоана-Хрестителя
клясу. (Луки 1:15) Від початку Ілиї-Йоана-Хрестителя роботи ті, що затримали їх невинність до Бога, і
осталися вірними, набралися воєнного духа проти
ворога, молячися всякого часу і надіючися побачити
день, коли Господь доконає своє цілковите знищення ворогів і вповні визволить тих, що люблять
Його.
В. Б. № 3, 1936 рік
13 листопада
(218)
Опісля ж приходять і другі дівчата, та й кажуть:
Господи, Господи, відчини нам. Він же, озвавшись,
рече: Істино глаголю вам: Не знаю вас.
– Маттея 25:11,12
Ці немудрі були “дівицями” тоді, коли Господь появився в храмі і почав своє царювання, але тепер
вони злучили себе з диявольською організацією і таким чином втратили свою невинність; насправді
вони сталися лише так званими дівицями. Диявольська товпа звела їх і вони упали через намовлення

245

таких. Пізніше ці так звані дівиці прийшли просити
у Господа, щоб Він знехтував свої незмінні правила і
дозволив їм увійти до царства. Та Господь відмовився дати їм помазання, “нове ім’я” а також розуміння Його присутности і інші пророцтва і привілей
нести вістку і бути переслідуваними сатанською організацією за Господнє ім’я. Нерозумні опинилися в
темряві від тоді, як вони пішли по немудрій дорозі.
Їх світильники погасли.
В. Б. № 10/15, 1935 рік, англ.
14 листопада
(282)
І рече їм: Вийшла харч з їдючого, солодощі із
страшного. – Суддів 14:14, Лісар
Солодкість не виходить із “сильних”. Убивання товпи подібної до лева, що чатує на безборонних “є солодким неначе мід”, що приходить для тих, хто вірно
ступає за Господом Ісусом Христом, і є солодким
тому, то се оправдує ім’я Єгови. Для тих, що мали
участь в роботі Ілії–церкви, було солодко пізнати, що
так зване “протестанське” духовенство не може уже
дальше ошукувати чесних людей, що становлять
“велику громаду” і котрі люблять Господа. Колись
протестанти становили сильну організацію проти
римської гіерархії, але з часом вони були звернені
Дияволом воювати правдивих послідувателів Христа. Тепер же, вони перестали істнувати як протестанти, а з їх смерти вийшла солодкість для правдивих
послідувателів Христа для сієї причини, що правда
перемогла і оправдала ім’я Єгови.
В. Б. № 4, 1936 рік

246

15 листопада
(336)
Ось бо, я підійму Халдеїв, …Тоді він перейде неначе
вітер, і буде винуватий – той що сила його – вона богом йому. – Аввакума 1:6,11, П.В
Єгова через Ісуса Христа неначе вихром знищить
“християнство” в Армагедоні. Великий буде гнів
Господень проти невірного “християнства”, і таким
чином буде “винуватий” або “нарушений”. (Авт. Версія) Єсли земний воєвода виграє битву, тоді він приписує собі заслуги сього, хотяй він може бути далеко
на заді. Христос же віддасть славу і признан- ня
свому Отцеві, Єгові. “Се своє насильство він зав- дячує свойому Богу”. (Ротердам) “Се – сила мойого
Бога”. (Переклад Септуагент) Признання за побіду в
Армаґедоні буде дана Єгові. (Псальма 110:5) “Бо не
ваша се війна а Божа”. (2 Паралипоменон 20:15) Се
Єгова, Всемогучий Бог, має бути оправданий; отже
Він помагає своєю безграничною силою свому любому синові виконувати Його прикази для оправдання Його ім’я.
В. Б. № 9, 1935 рік
16 листопада
(63)
І рече Самсон: Челюстю ослиною побив я товпу, дві
товпи, - щекою ослиною убив я тисячу люда!
– Суддів 15:16
Самсон не хвалився своєю власною силою, але віддав славу Богу Єгові, котрий піддержав його. Він
вповав на Бога, а не на средство в своїй руці. Те сред-
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ство, послуживши його цілі, не було більше пот- рібне для нього; “він відкинув челюсть від себе і проложив тому місцеві ім’я Рамат–Лехі”. (Вірш 17)
“Лехі” значить “челюті”, і те місце було назване по
тім, як він убив филистіїв. “Рамат–Лехі” значить
“піднесення челюсті”, себто, уживши її тоді і там для
оправдання Єгового ім’я, побиваючи Його ворогів.
Се показує, що властива річ для вірних слуг і є всякого часу віддати честь Богу за Його піддержуючу
ласку і силу і ніколи не чтити чоловіка.
В. Б. № 4, 1936 рік
17 листопада
(162)
У сьому звершена любов у нас, щоб мати одвагу на
день суду. – 1 Йоана 4:17
Кождий один, хто увійшов цілковито в царство мусить бути свідком правді і мусить доручувати свідоцтво одважно і без страху до чоловіка або Диявола.
Нехай свідки Єгови думають про себе тверезо так, як
вони повинні думати. Чому свідок Всевишнього має
соромитися і тремтіти в присутности жорстоких володарів сатаниного світа, або бути гордим в присутности найбільше пониженої особи? Думати тверезо
і властиво значить, що свідки Єгови мусять
пам’ятати отсі річи; із ласки Єгови я є Його свідок, і
на мою поміч я маю Його неограничену силу так довго, як я ділаю після Його волі. Я надіюся, що ворог
буде переслідувати мене, але я знаю, що мій Бог може
визволити мене в часі і в спосіб, який подобається
Йому. Я буду дальше звіщати про Його ім’я і Його

248

царство без огляду на се, що сотворіння можуть зробити мені.
В. Б. № 8, 1935 рік
18 листопада
(46)
Бо не той певний, хто сам себе хвалить, а кого Господь похваляє. – 2 Коринтян 10:18
Се правда, що люди, котрі бажають показати себе в
очах інших як взірець доброти, чистоти і побожности, і за котрим то взірцем мали б поступати інші, –
сі остро осуджують своїх співближних, щоби сим чином звернути на себе ввагу. Се одна форма самолюбства і лицемірства. Такі сотворіння бояться людей і
бажаючи пошани від людей, вони звертають увагу
на блуди і помилки своїх ближних, котрі яко “християни” стараються чинити по правді, надіючись почути від людей про себе: “Ось се добрий чоловік! Він
дає добрий примір!” Мотива, яка порушує таких людей думати про себе так високо, а осуджувати інших
є цілковито самолюбна. Інші люди є сим чином ошукані, але Бог знає, хто є правдивий. Кого Єгова уживає і признає, той не може бути осуджений людьми.
Слуга Єгови є відвічальний перед Ним а не перед чоловіком.
В. Б. № 5, 1936 рік
19 листопада
(39)
І побив їх там Давид, і промовив Давид: Порозносив
Бог моїх ворогів моєю рукою, як розтікаються води.
Через це й дали назву тому місцеві: Баал-Перазим
(Долина розносу). – 1 Паралипоменон 14:11
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Се було як вибух могучого потоку, котрий розкидає
і нищить все у своїй дорозі. Порівнай се з Ісаії 28:17:
“Градом спустошене буде втечеще льжи, і води затоплять місце вашого сховку”. Се здається указує, що
Бог спричинить, що Його вість буде тверда правда і
вдарить сильно ворогів, і з сим буде співтоваришити
Його велика сила, у котрій Він знищить сховиська
льжи, за котрі новочасні филистії ховалися і виконували їх роботу; і опісля Він ціл- ковито спустошить
ту організацію. Після Його суду проти новочасних
филистіїв, римо католицької гієрархії, то не лише ложні пляни і злочиньства тієї організації будуть відкриті чесним людям, але та організація буде знеславлена і цілковито знищена.
В. Б. № 7, 1936 рік
20 листопада
(123)
Но в законі Господа любується й розмишляє о законі
його день і ніч! І буде він як дерево посаджене над водистими потоками, що приносить овочі свої у
пору свою. – Псальма 1:2,3
Дерева ріжного рода ростуть в лісі, декотрі із них
для добра а інші є менше пожиточні, а ще інші
зовсім нездалі. В святому Письмі дерева символічно
представляють живі сотворіння, а чи вони злі чи добрі, то се можна рішити через їх споріднення до Бога
Єгови. Із між усіх сотворених “дерев” найго- ловнійше є Ісус Христос, насаджений Богом Єговою, і
всякого часу є правим. Члени Божої головної організації під Христом – се “дерева” насаджені Єговою для
Його слави і почислені за праведних. Вони є посаджені Господом в Його організації, і єсли вони будуть
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вірні й правдиві Всевишньому, вони виростуть на
“дерева праведности насадом Господ- нім на Його
прославу”.
В. Б. № 7, 1935 рік
21 листопада
(157)
Ти бо над усе возвеличив слово твоє й ім’я твоє.
– Псальма 138:2
В минувших часах Християни з радістю виглядали
дня їх власного спасення; але вони мали мало або зовсім ніякого знання про головну ціль Єгови возвеличити й оправдати Його святе ім’я. Але в теперішнім
часі, коли оправдання Єгового ім’я бере місце, і
коли Армагедон приближається, Бог ствердив своє
слово, котре Його свідки чули й оголосили, і в Армагедоні Він оправдає своє слово й своє ім’я на свою
славу і честь. Тепер радіють ті, що дальше проголошують слово і славу Бога Єгови. Вони не можуть
стриматися від співу. Вони бачуть і оціняють відкриваючися пророцтво, і разом вони підносять їх голос і
в гармонії проголошують хвалення Його святого
ім’я. (Ісаія 52:8) Се вони мусять виконувати аж поки
Бог зарядить інакше.
В. Б. № 11, 1935 рік
22 листопада
(93)
Горе … Неславу придумав ти свойму дому, вигублюючи многі народи, й накликав гріх на душу свою. Каміннє з мурів взиватиме проти тебе, а сволоки деревяні будуть їм відповідати. – Аввакума 2:9–11
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“Християнство замкнуло свої очі й уші до слова Божого. При помочи установлених законів й виконання їх диктаторами, воно тепер старається погубити всіх тих, що проповідують правду про Бога й
Його царство. Його скупий і захланний дух походить
від Сатани. Ось так правлячі елементи стараються
зміцнити їх мури свого дому, щоби не допустити голосу Божої вістки правди. Але тепер кожда часть тієї
будівлі буде кричати, і Єгова почує той крик, і через
свого Екзекутора Він цілковито знищить гнобителів,
їх відділ сильного рамена і великі воєнні сили не поможуть їм нічого. Єгова може і зробить, що кождий
камінь буде кричати.
В. Б. № 9, 1935 рік
23 листопада
(61)
Тоді годі буде діймати віри другові, тоді не звіряйсь
приятелеві, ба й перед тою, що лежить на лоні
твойму (Далила зрадниця), стережи двері уст
твоїх. – Михея 7:5
Чи Самсон показав слабість і зробив велику по- милку, відкривши свою велику тайну Далилі? Відповідь є ні, тому що він відогравав свою часть в пророчій драмі показуючи, що кляса Самсона при кінці
світа зробить досить поважну помилку. “Лукавий
слуга” кляса, представлена через Далилу, побачила
відповідну нагоду злапати Самсона і знищити його
роботу, і сим чином поставити себе наперед і забезпечити себе в очах володарів. І так вони неначе сказали
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до новочасних филистіїв: “Кляса Самсона буде вперто стояти при своїм посвяченню Богу проти правительства, коли поставити її на правдиву пробу. Її
сила в тім, що вона ставить Божий закон понад закон
земних правительств. Се вона відк- рила нам і призналася, і тепер прийшов час дістати її в полапку. Ходіть іще сей раз і ми дістанемо її. Вони прийшли з початку 1918 року.
В. Б. № 5, 1936 рік
24 листопада
(159)
Бо Він приняв від Бога Отця честь і славу, коли зійшов до Него од величньої слави такий голос: “Се Син
мій любий, що я вподобав Його”. – 2 Петра 1:17
Пророче видиво преображення зачалось сповняти
в часі появленняся Господа Ісуса в храмі чинити суд.
В тім то часі Він зачав уживати своєї сили як Цар,
Священник, Пророк і Учитель. Від того часу мусіло
настати ширше свідоцтво про Єгову й Його царство,
і помазані послідувателі Ісуса Христа від того часу
мусять пильно нести свідоцтво, себто, нес- ти овочі
царства іншим. Від того часу ті, що чують вість, що
цар прийшов й Його царство, мусять також бути послушними і проголошувати сю вість іншим; “і хто
чує, нехай каже: Прийди!”
В. Б. № 12, 1935 рік
25 листопада
(236)
Та хоч … би нива не дала хліба, … То я й тоді буду
веселий в Господї, й радуватись буду Богом спасення
мого. – Аввакума 3:17,18
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Світова депресія також дотикнула свідків Єгови
дещо в тім, що вони мусять обходитися дуже ощадно,
щоби постаратися о потрібні річи для себе, але вони
не так дуже дбають о тим–часові благосло- венства.
Вони перше шукають царства Божого, і після Його
дорогої обітниці, потрібні річи є дані їм. У храмі Господь просвітив своїх людей і зробив їх сильними і
одважними своїми свідками. Поклик за робітниками на поле не зменшився, але противно, відповідь
була ще більша і дальше збільшається. Свідки Єгови
постійно поступають вперед, і вони постійно кормляться дорогоцінною поживою о яку Він постарався,
і задля сього вони викликують і підскакують з радости.
В. Б. № 11, 1935 рік
26 листопада
(40)
Щоб в’язням сказати: Виходьте на волю, а тим, що
в темряві: Ійдіте на світло. – Ісаія 49:9
Сими вязнями найперше є ті, що з першу були “мудрим і розумним слугою клясою; а другі ті, що були
представлені через Рут і Естер клясу, що були вивидені з вязниці і стались частю останка; а треті, се
люди доброї волі, велика громада. До кождої кляси з
окрема промовляє вибраний слуга Божий, котрий
каже до них “виходьте!” не лише з буквальних вязниць, але і з організації Сатани; і се бере місце зараз
перед Армагедоном. Сі три кляси були в темряві.
Вони мусять вийти і показати себе людям і прилю-
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дно заявити або признати, що вони не годяться з організацією Сатани і що вони є поза його організацією, і що вони стали по стороні Єгови, і що вони є
живим свідоцтвом для імени Єгови; і так їх світло
мусить світитися. – Ефесян 5:8
В. Б. № 2, 1936 рік
27 листопада
(86)
Тим то вони перед престолом Бога, і служать Йому
день і ніч в храмі Його; і Сидячий на престолі
оселиться в них. – Одкриття 7:15
Її безперестанна служба показує, що велика громада не мириться з організацією Сатани ніколи, і
щоби цілковито заперечити, що вона коли будь лучилася з нею. З Єговою а не з Сатаною мусять перебувати всі, що люблять і служать Богу. Христос тепер зачав царювати серед ворогів своїх. На підставі
сього права вся організація Єгови знаходиться тепер
під Його охороною. Він “отаборився в них”. (Діаглот) Ось так Йонадаби або велика громада є захована в день Божого гніву. Христос є той, що стоїть в
наметі Божому. Через Христа Єгова перебуває з великою громадою і охороняє її і дає їй поміч. Ось так
Єгова перебуває з нею через свого представителя
Христа, тому що вона утекла туда.
В. Б. № 1, 1936 рік
28 листопада
(28)
Ось я закладаю в основу камінь на Сионі, - камінь певний, угольний, великоцінний, та кріпко заложений; хто в його ввірує, той не застидаєсь.
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– Ісаія 28:16
Вірним помазанникам, що цілковито вповають і
служать Єгові, сказано, що єсли вони посвячені Богу, то вони не потребують “стидатись”, ані зворушуватись ані перебігати Господа, але ожидати Його, котрий у своїм часі буде ділати, що возьме місце по тім,
як Він положить свій Камінь в Сионі, себто, посадить на престолі царя Ісуса Христа, і тоді Він возьме виразьний і недвозначний крок проти ложників. Сталося се в 1918 році, що Єгова положив Головного Угольного Каменя і Основного Каменя, Ісуса
Христа, у своїй царській організації. Він стався “каменем спотикання” для всіх гіпокритичних релігіоністів. Найбільша з них, яка вдає, що вона служить
Богу а в дійсности служить Дияволові, є римо католицька гієрархія. Заложення сього Угольного Каменя назначує час, коли Єгова мав зачати брати перелік від сієї лукавої організації.
В. Б. № 7, 1936 рік
29 листопада
(11)
Жертвуй Богу хвалу, і віддай Всевишньому обіти
твої! – Псальма 50:14
Останок мусить тепер виконувати свою угоду. ) Тут
не може бути розділення служби і посвяти ані не можна годитися зі світом. Єсли “слуга кляса” тепер
вповні посвятиться Богу Єгові, то Він не стягне гніву
товпи Сатани на них; і тому Він каже: “І клич мене
в день тісноти; я визволю тебе, і ти прославиш мене”.
(Вірш 15) Тут ясно указує на боротьбу, коли вірний
слуга кляса дальше проголошує пімсту нашого Бога.
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Тепер всі члени слуги кляси ревно проголошують
день Його пімсти, а люди доброї волі, почувши сю
вість, втікають із організації Сатани і шукають прибіжища в Божій організації. Ті “інші вівці”, що втікають із вязниці і знаходять прибіжище, чують сю
вість і повторюють її іншим. Се війна аж до кінця.
В. Б. № 3, 1936 рік
30 листопада
(121)
Много бачив ти, та не запримічав; слух у тебе був
отворений, та ти не чув. Єгова зволив задля правди
своєї звеличити та прославити закон.
– Ісаія 42:20,21, А.П.В.
Божий останок є тепер предметом всякого роду знущань, але як Самсон, світ не є гідний їх; а єсли будуть
вірними аж до кінця, вони отримають добре свідоцтво і признання від Єгови. (Жидів 11:38,39) Для їх заохочення Бог велів апостолові написати до тих, що
без перестанно посвячуються Йому і вірні в Його
службі: “Се бо роблячи, ніколи не спотикнетись. Так
бо щедро дозволиться вам вхід у вічне царство Господа нашого і спаса Ісуса Христа”. (2 Петра 1:10,11)
Кляса слуги Єгови, сліпа до всіх річей світа, має тепер ясне видіння славного царства під Христом, котре цілковито і навсегда оправдає святе Боже ім’я.
В. Б. № 6, 1936 рік
1 грудня
(330)
Він дасть мені сугакові ноги й виведе мене на високі
гори. Для проводаря хора, на мойому приладі із
струнами. – Аввакума 3:19
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Давид виповів подібну пісню, коли Єгова визволив
його з руки ворога. (Псальма 18:31–46) В сій пісні–
молитві останка, головний провідник хора представляв Ісуса Христа, Післанця Єгови до храму, котрий
назирає й кермує співаками в храмі. Єгова натхнув
Аввакума, щоби присвятив сю пісню–молитву великому Оправдателеві Єгового ім’я, з котрого то факту
випливає, що останок, котрі є членами ніг Оправдателя, мусять ділати після Його розказів і співати. Тепер вони співають верш нової пісні. (Одкриття 14:1–
3) Недалеко вже той час, коли люди землі, що чули
голос свідків Єгови, які проголошували Його ім’я і
царство будуть знати, що це Єгова післав сих співаків між них, “що між ними був пророк”. – Езекиїла
33:32,33
В. Б. № 11, 1935 рік
2 грудня
(139)
Тепер радуюсь … і доповняю недостаток горювання
Христового. – Колосян 1:24
Кождий один, що входить в царство, мусить перемінитися з людського в духовий організм; і яка ріжниця в який спосіб така одиниця помре, так довго,
як вона вірна Богу і царству? Сатана переслідував
Ісуса і Його апостолів тому, що вони проголошували
царство Боже, котре то царство знищить Сатану і
його організацію. Рівно ж Сатана і його земні слуги
тепер переслідують свідків Єгови, тому що вони доручують свідоцтво Ісуса Христа припоручене останкові. Останок мусить доручувати се свідоцтво або
виповідження війни проти Сатани. Се є славна
війна, і славно закінчиться побідою для Єгови і Його
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Христа. Вірні послідувателі Ісуса Христа тепер радуються доповнити полишене терпіння і бути принятими за вірних в теперішнім часі.
В. Б. № 8, 1935 рік
3 грудня
(204)
Глянь на ворогів моїх, бо їх багацько, і лютою ненавистю палають до мене! Сохрани душу мою, і спаси
мене! …бо я вповаю на тебе. – Псальма 25:19–21
Отже ми властиво можемо спитати, як останок міг
затримати свою невинність до Господа Бога єсли би
Сатана був звязаний перед сим часом і єсли би не
було нападу на Божих людей? Йов затримав свою невинність під великим натиском, і се представляло,
що останок мусить перейти ту саму річ. Вони мусять
відперти ворога; і через се Писання кажуть: “Многими муками треба нам увійти в царство Боже”. (Дії
ап. 14:22) Ридання посвячених до Бога взносились
задля насильства спричиненого їм і що ті насильства
не вподобались Йому. Бог велів своїм пророкам наперед записати сі слова, що відносяться до посвячених при кінці світа, і знання й вирозуміння котрих
дають останкові одвагу, силу і надію, щоб затримати
їх невинність.
В. Б. № 9, 1935 рік
4 грудня
(292)
Видиво бо сягає в далекий, але означений час; воно
говорить про те, що станеться на кінці, й не заведе;
та хоч би воно й загаялось, а ти жди, бо воно збудеться певно й не зміниться. – Аввакума 2:3, А.П.В.
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Се видиво напевно сповниться і докаже, що воно не
було видумкою фальшивих пророків. Воно не говорить про мир, але про війну, т. є про останну війну.
Є много доказів, що остаточний кінець близько. У
1918 році, коли світова війна була стримана, був час
невеликого гаяння або вагання, але стосовно остаточної війни не буде ніякого стримання. Се значить,
що воно не запізниться, але станеться на час після
припису, коли світові мудреці будуть казати: “Тепер
ми маємо мир і безпеку”. Сповнення сього видива не
запізниться, але се є воля Єгови, що робота свідоцтва
мусить бути доконана перед Армагедоном, і аж поки
та робота буде виконана, вірний останок мусить
мати терпіння.
В. Б. № 9, 1935 рік
5 грудня
(312)
Виноградина ж відказала їм: Чи мені ж та покинути соковину мою, що звеселяє й богів і людей, щоб
датись вивисшити між деревами?
– Суддів 9:13, А.П.В.
Свідки Єгови тепер мають привилей збирати “виноград земний” приготовляючи його до знищення.
Єсли би ті, що отримали помазання від Господа пішли і дотикнулися нечистої річи “християнства”,
щоби вивисшити себе між “деревами” організації
Сатани, тоді вони були б невірні Богу, і загубили б
всяку нагоду радісного співділання в оправданню
імени Єгови. Се також значило б, що вони загубили
би дорогоцінні річи обіцяні Господом. Вони мусять
цілковито побідити, щоби тішитися сією обітницею.
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Ісус Христос рішучо відкинув условини “христи- янства”, і Його вірні послідувателі, останок, мусять
зробити подібно. В послушенстві до Божих приказів
вони мусять дальше доручувати свідоцтво не зважаючи на нікого і не просити о позволення від жадного
сотворіння, щоб се робити.
В. Б. № 8, 1935 рік
6 грудня
(325)
А Єгова - у храму свому святому; нехай вся земля
мовчить перед ним! – Аввакума 2:20, А.П.В.
Се відноситься до часу розрухи, гучання, промов й
пропаганди між народами. Сьогодні шум і заворушення збільшаються і світові власти стараються
всяким чином втихомирити свідків Єгови; але Єгова
каже до тих, що противляться Йому і Його вістці:
“Замовкни перед лицем Господа Бога! День бо Господень уже близько”. (Софонії 1:7) Приказ даний
всій землі “мовчати”, але се не відноситься до свідків
Єгови, тому що їм виразно дано розказ нести вість
Єгови людям. Слово “земля” ужите тут відноситься
до урядових первотин, що контролюють народами
землі і відмовляються слухати правди, але котрі,
противно, прикладають всякі старання стримати
свідків Єгови в проголошенню правди. Свідоцтво
про ім’я Єгови мусить даватися ревно й енергічно.
В. Б. № 10, 1935 рік
7 грудня

(227)
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І всі ангели стояли кругом престола і старців і чотирьох животних, і впали перед престолом на лиця
свої, і поклонились Богу. – Одкриття 7:11, А.П.В.
Всі в організації Єгови, хвалять і покланяються
Богу. Се вони роблять без огляду на всяку опозицію,
і вони не питають ніякого сотворіння ані жадної части організації Сатани як вони мають покланятися
Богу і коли, але всі в організації Єгови покланяються Богу після Його приказів. Ось так можемо бачити тут знову, що се противилось би волі Божій для
свідків Єгови просити позволення у котрої будь части світської організації проповідувати євангелию.
Всі сі вірні Єгови рішили справу кому вони будуть
покланятися, і тому вони покланяються Єгові Богу
духом і правдою. Вони несуть тепер свідоцтво людям.
В. Б. № 1, 1936 рік
8 грудня
(286)
А хиба ж на ріки не запалав був гнів твій, Єгово, на
ріки - досада твоя, а на море - ярость твоя, коли ти,
неначе всів був на коні твої, й на колесниці рятуючі?
– Аввакума 3:8, А.П.В.
“Море” символічно представляє тих, що попе- рають гноблючу організацію Сатани на землі; і її володіючі чинники, ділаючи після волі й сили Сатани,
тримають те море під контролею й вживають його.
Божий найбільший гнів або пімста буде виллята
проти сих володіючих чинників, що рабують людей і
провадять торговлю на морю. Прихильники сатаниного лукавого правління мусять відчути сильну
руку Єгови. По Армагедоні уже не буде “моря”. Коні
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й колесниці – се символи воєнних знарядів, і се показує, що в часі “війни великого дня Бога Вседержителя”, прийде спасення для людей, що стали по стороні Бога, і що Бог Єгова побідить в тій ве- ликій битві.
В. Б. № 11, 1935 рік
9 грудня
(23)
Одного тілько бажаю: жити в домі Господнім поки
життя мого. – Псальма 27:4
Що ж іншого ми можемо просити або бажати чим
бути у боротьбі по стороні Єгови? Ми знаємо, що Він
побідить і визволить тих, що є вірні Йому. Господь є
у своїм святім храмі; останок є зібраний до Нього в
Армагедоні; війна уже наближилась, і пе- реслідування буде продовжатись проти свідків Єгови; але
вони не злякаються ані чоловіка ані Диявола, без
огляду на всякі строгі права, які тепер існують або є
ухвалені й введені проти помазанників Господніх, і,
без взгляду на всякі жорстокі переслідування й зневаги, які впали на них, ніхто з останка не злякається
ані не впустить своїх рук у роботі проголошенню
царства. Се найбільше блаженна битва, і щасливий
той, хто має часть в ній і остається вірний Всевишньому. Від коли ми пізнали Господа, від тоді ми бажали жити в домі Його по віки.
В. Б. № 11, 1935 рік
10 грудня
(156)
Сходить зоря із Якова, здіймається берло з Ізраїля.
– 4 Мойсея 24:17
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Слово “зоря” значить князь, і се є один із титулів
даний любому синові Божому. “Денниця зійде в серцях ваших”. (2Петра 1:19) Се значить прихід до
храму Ісуса Христа, Ранної Зорі, у силі й у славі. Очевидно, що апостол Павло відносився до того часу,
коли він писав: “На останок готовиться мені вінець
правди, котрий оддасть мені Господь того дня, праведний суддя, і не тілько мені, та і всім, хто полюбив
явленнє Його”. (2 Тимотея 4:8) Се значить, що коли
Ісус Христос явиться в храмі, і ті, що полюблять
Його явлення, чували й ожидали Його приходу, і котрих серця були посвячені Йому й Його царстві, і що
тоді прийде більше світло для них, і що тоді вінець
буде назначений для вірних, котрі увійдуть у храм.
В. Б. № 12, 1935 рік
11 грудня
(216)
Посилає слово своє і вертає їм здоровлє, і спасає їх від
домовини їх. – Псальма 107:20
Декотрі, що відвернулись на бік тому, що вони вповали на безумних людських проводарів і шукали, поради і потіхи від них, і коли вони побачили їх блуд,
покаялись і кликали до Господа, то Він вислухав їх.
Сатана наставив сіти і закриті ями, у котрі безумні
попадали, і там вони позістали хиба що вони покаються і будуть кликати до Господа. Ті, що щиро шукають Його отримають Його милосердє. Ті, що відвернуться від почитання сотворінь і звернуться цілковито до Господа і пильно будуть виконувати Його
волю, отримають Його благословенства, і тоді вони
направду будуть співати: “Прославляй, душе моя,
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Господа, і не забудь усі добродійства його! Він прощає всі несправедливості твої, сціляє всї недуги
твої”. Привилей і задача привернених є бути активними в проголошенню вістки Єговви іншим. “Нехай
прославляють Господа за милість його”. – Вірш 21
В. Б. № 2, 1936 рік
12 грудня
(266)
Хто має заповідї мої і хоронить їх, той любить
мене.(Йоана 14:21) Се бо любов Божа, щоб ми хоронили заповіді Його. – 1 Йоана 5:3
Любов до Бога значить чисте, нерозділене, цілковите з цілого серця посвячення Єгові. Сотворіння не
може бути вірним часом Богу, а часом Дияволові й
його організації, і сподіватися отримати признання
від Єгови. Нема ані одного тексту, котрий запевняв
би, що напів–вірна Єгові “велика громада” може
отримати благословенства життя. Нема причин заключати, що Бог має задні двері до неба, і що сотворіння може показати почасти своє посвячення Єгові
й тоді в останній хвилі на землі може шукати Господа й зате увійде задними дверми до неба. Таке поняття – се зневага для імени Бога Єгови. Єсли хтось
любить Бога, той доказує се через сповнення Господніх заповідей.
В. Б. № 1, 1936 рік
13 грудня
(304)
Він же, озвавшись, рече: Істино глаголю вам: Не
знаю вас. Отим же то пильнуйте, бо не знаєте
дня, ні години. – Маттея 25:12,13
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Ці останні слова без сумніву відносяться до приходу Господа Ісуса до храму. Після цієї великої події
ті, котрі вважали себе дітьми Божими, але котрі не
були признані Господом під час Його суду не лише не
побачили приходу Господа до Його храму, але насміхалися над проголошенням цієї великої прав-ди і відкинули ті пророцтва, котрі Бог відкриває люблячим
Його. Вони відмовилися приймати участь в роботі
проголошення Його царства і Його пімсти. Для всіх
таких двері є закриті, і цей стан закриття дверей не
мусить чекати аж до Армагедону. Через те, що їм не
було дозволено увійти в Господній дім, або храм, такі
немудрі дівиці мусять піти до свого власного місця.
Вони і “лукавий слуга” становлять одну і ту саму
клясу.
В. Б. № 10/15, 1935 рік, англ.
14 грудня
(274)
Пасти муться при дорогах; по всіх узгірях будуть
пасовища їх. Голоду знати не будуть, ні згаги, й не
поразить їх спека і сонце. – Ісаія 49:9,10
Вони вже більше не сидять у темряві, ані не голодують, але Єгова і Його Добрий Пастир провадить і
кормить їх. “Узгіря” відносяться до узгірїв царства.
Ті, що належать до Божої організації будуть кормлені, потішені й благословенні Ним і Його вибраним
слугою. “Велика громала” є включена в се пророцтво; і вдійсности воно відноситься не лише до них,
але до всіх, що колись знаходилися у вязниці Вавилону, і котрі були випроваджені і стались частю організації Божої. Єгова указує свою милость до тих у
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Вавилоні, що шукають знайти способу, о який Бог
постарався для їх утечи. Тепер, від коли Він відбудував Сион, ті, що стали по Його стороні
пізнали й
оціняють правду, що Єгова і Ісус Христос є їх Учителями і Пастирями, і від того часу “вибраним старшим” й духовенству не дозволяється бути провідниками і учителями їх.
В. Б. № 2, 1936 рік
15 грудня
(186)
Найшов тоді на його дух Божий, що він пійшов ув
Аскалон, і вбив там трийцять чоловіка, поздіймав з
них одежу та й пороздавав святочні жупани тим,
що загадку його відгадали. – Суддів 14:19
Самсон заплатив свій заклад, але ані він, ані ніхто
з Божих вибраних людей не був обіджений через се;
але филистії, вороги Божі, потерпіли втрату за їх підступ, виконаний на Божих людях. Се показує, що
Бог вповні відплатиться за заподіяне злочинство
Його людям, і се Він доконає в своїм часі. Самсон зараз по заплаченню свого закладу полишив свою
жену і пійшов до дому свого отця, будучи справедливо розгніваний за трактовання, яке він отримав з
рук її і її людей. Так і вірні, під час періоду Ілії, відлучилися від фальшивих і невірних одиниць, котрі
були спонукані взяти мильний напрям через вплив
“филистіїв”.
В. Б. № 4, 1936 рік
16 грудня

(58)
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ГОСПОДЬ бо воюватиме за нас, … Промов до синів
Ізрайлевих, щоб рушали далій. – 2 Мойсея 14:14,15
Поучення Ісуса: “Коли ж вас гонитимуть у тому городі, втікайте в інший” відносилось до днів апос- толів, тому що день гніву нашого Бога іще не прийшов проголосити. Тепер же “Син Чоловічий прийшов”, і день гніву мусить бути проголошений, і тепер
Божі люди не можуть податися назад. Організація
Єгови мусить бути енергійна і войовнича і ніколи не
вагатись, але мусить сильно стояти по стороні Господа, проголошуючи вість царства, щоби вони дальше повідомляли людей, що організація Сатани цілковито завалиться в Армагедоні. Люди Божі вже не
знаходяться в неволі і в страху перед сим, що Диявол
може зробити їм. Єгова вислав їх як своїх свідків і
каже до них: “Будь послушний, і я визволю тебе і ти
прославиш мене”.
В. Б. № 3, 1936 рік
17 грудня
(41)
Самсон же лежав до півночі а опівночі встав, ухопив
обоє крила міських воріт разом з засовом, положив
їх собі на плечі та й поніс аж на вершину гори, що
стоїть навпроти Геброну. – Суддів 16:3
Винесення Самсоном воріт з краю филистіїв у землю Юдину вивисшило силу Божу, дану Його вірному слузі і спонукало филистіїв до здивування і впокорення їх гордості. Новочасні филистії знайшлися в
замішанню і були виставлені на сором і мусіли ховатися в їх скелі в 1914 році, коли нагло вибухла сві-
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това війна. Вони казали, що вже ніколи не буде другої війни а тепер сталось як раз те, що Божі вірні
слуги проголошували. В 1914 році вони, з Його ласки, дальше проголошували вість царства, показуючи, що світова війна була доказом, що світ прийшов до кінця. Ті, що мали віру в Бога і в Його слово,
повинні були взяти се свідоцтва яко безперечний доказ, що Бог був з Товариством Вартової Башти. Вірні стояли сильно.
В. Б. № 4, 1936 рік
18 грудня
(196)
Не твоїм чистим очам дивитись на лиходійства,
…Чи ж проте має він все сіть свою випорожнювати й безнастанно вигублювати народи
безмилосердно? – Аввакума 1:13,17
Загарбавши силу і уживаючи ії, ті лукаві є успішні
якийсь час навіть проти тих, що посвятилися Єгові,
але нехай ніхто з помазанників Божих не буде знеохочений. Як може хтось затримати свою невинність
до Бога, єсли він не терпить переслідування з рук неправедників? Послідувателі Сатани під провід- ництвом Гога дальше гноблять праведників. Диктатори
народів вважають на змову римо католицької гієрархії і інших релігійних проводарів, тому що вони хотять вірувати, що вони проводарі, мають власть карати тих, що голосять про справедливість Єгови і
Його царства. Проголошена правда із слова Божого
нищить пасовиська лукавих релігіоністів, і голошення сієї вістки дуже докучає духовенству.
В. Б. № 9, 1935 рік
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19 грудня
(252)
За нею приведуть до тебе дівиць, другинь її. Приведуть їх серед найбільшої радості і веселості, увійдуть вони в палату царя. – Псальма 45:14,15
Ці дівиці представляють Йонадабів, тих, котрі є
співтоваришами, або помічниками кляси невісти на
землі, представлених тепер на землі як останок. Ці
радісні одиниці є ті самі, що отримали знак на своїх
чолах, вони більше не зітхають і не плачуть, але радуються в Господі. (Езекиїла 9:4) З радістю вони приходять до Господа Ісуса як Його “інші вівці”. (Йоана
10:16) З радістю вони служать Господу “день і ніч”,
тобто безперестанно, а не лише п’ять годин на тиждень. (Одкриття 7:15) Вони не підуть до неба, але
поки кляса невісти, представлена через вірного останка є ще на землі, їх співтовариші мають привілей
працювати з клясою невісти і помагати їм в палаці,
або храмі служби.
В. Б. № 10/15, 1935 рік, англ
20 грудня
(289)
Бо я посвячений Господеві від матірнього тіла. Коли
б мене та острижено, тоді б зникла від мене сила
моя; я був би малосилен. – Суддів 16:17
Самсон признався Далилі як він може стати слабим, як і інші люди, і се предсказувало, що кляса
Самсона мала сказати: “Ми є вповні посвячені
Єгові; але єсли би можна показати, що ми проти правительств світа і тому не лояльні або бунтівничі, і
щоби очистити себе із такого закиду або зневаги, нас

270

можуть змусити перестати проповідувати євангелию
царства, єсли би правительства землі домагались від
нас сього, тоді ми би показали наш страх бути зневолені від людей і сталися б слабими, як і інші люди.
Кляса Самсона є ясно відріжнена від інших людей
або людських сотвоворінь через їх непримириме посвячення Богу і їх бажання нести наруги, які падуть
на правдивих послідувателів Христа. Єсли би задля
такої причини вони оминали такі наруги, тоді в очах
світа вони були б як і інші люди.
В. Б. № 5, 1936 рік
21 грудня
(242)
Ти нап’яв лука твого, як се клятьбою обіцяв був поколінням (клятьбою карання (тростиною) було
слово твоє); ти розділяв води землі.
– Аввакума 3:9, А.П.В.
Єгова дав “клятьбу карання”. (Переклад Ротердама) Він віддав своє слово клятьби в руки Ісуса
Христа, котрого Він призначив покарати всю організацію Сатани. Його клятьба є не лише подвійним
запевненням для правдивих послідувателів Ісуса
Христа, але і також “написаними присудами” проти
ворожої організації, котру останок Єгови виспівує
при сповненню сих клятьбів або присудів. Дванацятьом поколінням духового Ізраїля, котрий то є “Ізраїль Божий”, Єгова заявив своє слово й звязав його
своєю клятьбою, через що се не можливо для Нього
зробити лож, і зробив надію останка сильною, і се порушило їх до співу з радости.
В. Б. № 11, 1935 рік
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22 грудня
(116)
Він переміняє хуртовину на тишину, і филі втихомирились. І вони радіють, що стає тихо, і до бажаної пристані він їх приводить. – Псальма 107:29,30
Сі будуть мати бажане убіжище спочинку, і Єгова
запровадить їх до нього. Та нім Армагедон вибухне в
повній своїй лютости, то громада Йонадабів мусить
вийти на дорогу до того убіжища о яке Бог постарався для них, і се вони мусять зробити, ставши безвиємково по стороні Єгови. Їх подорож зачалась на розбурханім морю безбожних людей, і, у вічу опозиції
вони йдуть вперед, щоби дістатись до безпечного місця. Лише Єгова, рукою Ісуса Христа, може перепровадити їх живими через бурю до “їх бажаної пристані”.
В. Б. № 2, 1936 рік
23 грудня
(301)
Щоб очі сліпим одчиняти; щоб виводити в’язнів із
в’язниці, а сидячих у темряві - з темниці.
– Ісаія 42:7
Перша громада вязнів, яка була випроваджена з
неволі організації Сатани, котрих Він зробив “вірного і розумного слугу”, і котрим Він поручив інтереси царства на землі, і з котрих повстали свідки
Єгови. Сі були вязнями аж до 1919 року, коли то вони
були увільнені Більшим Киром, Ісусом
Христом,
вибраним слугою Єгови; і тоді ті увільнені сталися
тим Слугою. Мардохей і Наомі кляса не становлять
всю клясу вязнів, бо є ще інші, яко ж написано, що
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весь світ лежить під владою лукавого. Пізніше
вийшла кляса представлена через Рут і Естер, і сих
також ужив Більший Кир для випровадження людей
із вязниці Вавилону. Вся ся робота мусить бути виконана перед Армагедоном.
В. Б. № 2, 1936 рік
24 грудня
(47)
Пять князів Филистимських, … А оставив їх на те,
щоб випробувати Ізраїля і довідатись, чи слухатимуть вони заповідей Господніх. – Суддів 3:3,4
Филистії були випроваджені з Єгипту у край Палестину; і сим чином вони представляли людей, котрі
поверховно здавалось вийшли зі світа, бо Єгипет
представляв світ,і котрі називали себе почитателями
Бога, але вдійсности є синами і почитателями Диявола. Вони є гіпокритами, вдаючи, що служать Богу
і рівночасно гірко противляться і переслідують правдивих Божих людей. Безперечні історичні докази,
осувають всякі сумніви, що филистії представляли
головно римо католицьку гієрархію. Як Бог дозволив Дияволові уживати своєї сили над чоловіком,
так Бог полишив филистіїв у Палестині, яко пробу
для ізраїльтянів, і сим чином дав їм нагоду доказати
їх невинність до Єгови, і робити се через безперестанне відпертя филистіїв.
В. Б. № 3, 1936 рік
25 грудня
(64)
І на сьому камені збудую церкву мою, і ворота
пекольні не подужають її. – Маттея 16:18
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Бог Єгова є Велика Скала. (5 Мойсея 32:4) Даниїл в
2:44,45 відкриває, що з організації Єгови Він взяв
“каменя” або “скалу”, котрим є Його помазаний цар,
Ісус Христос, і що сей “Камінь” ріс і побільшався, і
наповнив землю і заволодів цілим світом. Та скала,
про котру Ісус згадує, се – Христос, котрого Єгова вибрав і помазав і котрому Він припоручив poботу збудувати Його царський дім, церкву Божу. Єгова,
отець Господа Ісуса Христа, вивисшив Його понад
усе і “все покорив під ноги Його, і дав Його яко голову над усім у церкві, котра єсть тіло Його”. (Ефесян 1:22,23) Се Ісус Христос, котрий будує церкву
і котрий є основою її. “На котрому вся бу дівля, докупи споєна, росте в церкву святу в Господі”.
В. Б. № 6, 1936 рік
26 грудня
(278)
На місці батьків твоїх будуть сини твої; зробиш їх
князями по цілій землі. – Псальма 45:16
Замість бути земними батьками Ісуса Христа ці вірні чоловіки стали дітьми Ісуса Христа, тому що Він,
згідно волі і приказу Бога Єгови, стався Отцем або
життє–дателем людей і тому є названий “Отець будучого віку”. Ісус не мав небесних родичів, або батьків на небі, тому що Єгова є Його єдиним Отцем там.
Єгова воскресив Його з мертвих і вивисшив до найвищого місця в своїй організації і зробив Ісуса, “Отцем вічности” для тих земних отців і для всіх тих, що
отримають вічне життя на землі. У свій час Господь
воскресить сих отців зі смерти і зробить їх видимими
управителями або князями Його царства на землі, і
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вся організація Єгови є одна велика гармонійна організація, котра всякого часу служить і прославляє
ім’я Єгови.
В. Б. № 10/15, 1935 рік, англ.
27 грудня
(276)
Агнець бо, що на середині престола, пастиме їх, і
водитиме їх до живих жерел вод; і Бог отре всяку
сльозину з очей їх. – Одкриття 7:17
Сльози були пролиті задля зневаги, які впали на
святе ім’я Єгови, котрі стягнули на Него фальшиві
люди, що називали себе слугами Божими. Чесні одиниці проливали сльози тому, що вони не могли зрозуміти, чому люди, що називають себе слугами Божими, рівночасно зневажають Його ім’я. Отримавши вість правди і пізнавши, що Сатана всегда зневажав ім’я Єгови і що всі його слуги ошуством, підступами і фальшивими приписами зневажали Його
святе ім’я, і що вскорі Єгова оправдає своє святе ім’я
через своє царство під Христом, сльози таких одиниць перестали литися, а замість смутку їх серце наповнилось радістю, і їх лиця повеселіли і вповні навернулись до Господа.
В. Б. № 1, 1936 рік
28 грудня
(200)
І очі мої бачитимуть втіху над ворогами моїми,
слухи мої почують втіху свою над злочинниками, що
проти мене встали. – Псальма 92:11
Сі новочасні филистії ділають із пімсти, і Господні
вірні люди дальше терплять. Многі дивувались,
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чому Господь дозволяє на се. Та нехай ніхто з вірних
не тривожиться. Нехай всі люблячі Бога і Ісуса Христа тепер вповні спочивають вірою із більшою постановою чим вперед і йдуть в службі Господній, знаючи се, що Бог замірив встати і поторощити ворога
в скорім часі, і кождий, що буде вірний Господеві серед усіх сих проб, отримає вічне благосло- венство
від Єгови. Спевністю, що Ісус мав на умі сі часи,
коли Він сказав: “Хто ж видержить до останку, той
спасеться”. Наш Бог, котрому ми служимо, спасе і
визволить своїх людей на честь і славу свого ім’я.
В. Б. № 7, 1936 рік
29 грудня
(215)
Не стане бо мені часу оповідати про …Самсона, та
…про пророків, котрі вірою …робились потужними
від немочи, бували міцні в бою. – Жидів 11:32–34
Самсон був признаний Єговою за його вірність, так
і кляса Самсона, будучи вірною аж до смерти, отримає остаточне признання Єгови. Декотрі з останка
пережиють Армагедон. Отже Самсон був прообразом, котрий зробив натиск на вірність свідків Єгови
аж до смерти, не на час або спосіб, коли вони помруть. Ніхто не може властиво опрокинути Самсона і
його історію. Така історія може бути взір- цем для
кляси вірних і правдивих Богу аж до смерти; і се як
раз те, що вірний останок мусить бути. Жадна зневага властиво не може бути кинута на них за їх взятий напрям в службі Єгови, бо вони є Його слугами
і виконують Його волю. Вони є тепер предметом всякого рода знущань.
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В. Б. № 6, 1936 рік
30 грудня
(285)
Бо встане Єгова так, як на горі Перазимі, розгніваєсь, як на долині Габаонській, щоб зробити діло
своє, діло незвичайне, та й довершить своє діло, своє
діло дивовижне. – Ісаія 28:21, Ротердам
Армагедон – се робота Єгови. Він доконає своє діло
в Армагедоні рукою Ісуса Христа. Однак сей факт,
що Він говорить про “своє діло і своє незвичайне
діло”, і “своє діло і своє дивовижне діло” здається
ясно указує на дві части Армагедону: (1) Те що доконає знищення гіпокритичної релігії; і (2) те що доконає цілковите знищення всієї організації Сатани.
Отже Армагедон – се робота і діло Єгови, але та
часть, про котру Він говорить як про “своє діло незвичайне” і “своє діло дивовижне”, здається ясно відноситься до чогось, що буде виглядати дуже дивним
для многих сотворінь. Та останна боротьба не буде
виглядати дивною через те, що всі так звані “християни” були повідомлені через Писання що Армагедон
– се один час великого горя.
В. Б. № 7, 1936 рік
31 грудня
(119)
Господь зо мною, не злякаюсь; що зможе чоловік заподіяти мені? – Псальма 118:6
Тепер вірні й послушні прийшли до оцінення великої правди, що всі сі річи були написані через святих
старинних мужів, котрі були порушені святим Божим духом і що “скільки бо перше написано, нам на
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науку написано, щоб через терпіннє та утішення (з)
писання мали надію”. Тепер Божий останок не має
ніякої причини сумніватися, чи вони є на правдивій
стороні і боятися того, що чоловік або Диявол може
зробити їм. Вірні знають, що вони знаходяться на
правдивій стороні і перебуваючи в тайнім пробутку
Всевишнього, вони знають, що всі річи Бог покермує
для добра їх. Єгова кормить їх відповідним покармом, і вони радуються і одважно співають хвалення
Єгови і Його цареві.
В. Б. № 12, 1935 рік

