ВАРТОВА БАШТА
Ukrainian Monthly, published by
WATCH TOWER BIBLE Sc. TRACT SOCIETY
117 Adams Street, ……………Brooklyn, N.Y., U.S.A.
OFFTCEES

J. F. RUTHERFORD, President W. E. VAN AMBURGH, Secretary
―Діти твої навчатиме сам Єгова, і великий мир і гаразд буде проміж синами твоїми.‖ — Ісаії 54:13.
СВЯТЕ ПИСЬМО ВИРАЗНО УЧИТЬ
ЩО ЄГОВА є єдиний справдішній Бог, існуючий од віків
до віків. Сотворитель неба й землі й Датель життя своїх
сотворінь; що Льогос був початком Його творива, і Його
активним чинником в творенні всіх речей; що Льогос є тепер Господом Ісусом Христом у славі, одягнений в усяку
силу в небі й на землі, і є Головним Виконавчим Чиновником Єгови.
ЩО БОГ сотворив землю для чоловіка і звершеного чоловіка для землі й помістив його на ній; що чоловік добровільно переступив Божий закон і був засуджений на смерть; що з
причини Адамового переступу всі люди родяться грішниками і без права до життя.
ЩО ІСУС стався чоловіком, і що чоловік Ісус перетерпів
смерть, щоб набути ціну викупу для послушних з людства;
що Бог воскресив Ісуса до божественної природи і вивисшив
Його в небі понад всі інші істоти й понад всі інші імена й
одягнув Його в усяку силу і власть.
ЩО ЄГОВОВА ОРГАНІЗАЦІЯ є теократичною якої ймя
— Сион, і що Ісус Христос є головним Урядником її й правильним Царем світа; що помазані й вірні послідовники
Ісуса Христа є дітьми Сиону, членами Єгової організації і
Його свідками, яких завдання і привілей є свідкувати про
всевишність Єгови, звіщати про Його задуми взглядом людства, як про це в записано в Біблії, і нести овочі царства усім,
що бажають довідатись про них.
ЩО СВІТ скінчився, і Єгова посадив Господа Ісуса Христа
на престолі власти, який скинув Сатану з неба й зачав установляти Боже царство на землі.
ЩО ПОМІЧ і благословення людей землі можуть прийти
лише через царство Єгови під Христом, яке тепер зачалось;
що наступаюче велике діло Господнє буде знищення сатанської організації й установлення справедливості на землі, і що
в тому царстві люди доброї волі, що пережиють Армагедон,
будуть дальше виковувати Божий приказ ―сповнюйте землю‖ праведними людьми.

БЛИСКАВИЦІ ВІЙНИ‖ ПЕРІОД СВІДОЦТВА
Жовтень, як період свідоцтва ―Блискавиці війни‖ знаний трьома способами: Він починається новим 1941–1942
службовим роком, це є період злученої діяльности по цілому
світі, і цей рік також зазначає відкриття головної кампанії з
найпотужнішою зброєю правди, недавно випущеною на
Теократичнім зібранню в Сент-Луїсі. ―Блискавиця‖ не лише
предсказує світло для людства, але її скорість просвітлює
його, а також відкриває темні діла ворогів правди і справедливости. Вість для людей потребує часу, а також більшої
активности в цім особливім періоді свідоцтва, а саме, нова
книжка Діти мусить прискорити діяльність всіх вістників
царства, як ніколи перед тим, в подальшому сповненні пророчої драми про Дебору і Барака, чиє ім’я означає ―блискавиця‖. Діти, разом з чудовим курсом домашнього вивчення,
а також новою брошуркою Потіха всіх, що сумують буде
запропонована лише за 25 ц. Скоре наближення дійсної блискавиці війни Армагедону, заохотить всіх людей доброї волі
приєднатися до цієї всесвітньої навчальної кампанії перш
ніж вона закриється. Пишіть до цього бюра або до міжнародного філіалу, який обслуговує вашу територію, звертайтесь
по інформацію до організованої місцевої службової кампанії.
Скоро повідомте про вашу роботу в полі і її результат в кінці
місяця, щоб можна було включити до всесвітнього звіту
―блискавиці війни‖.

ЙОГО МІСІЯ
ЕЙ журнал видається в тій цілі, щоб помогти людям
пізнати Бога Єгову і Його задуми, як це вони є подані в
Біблії. Він містить науку Святого Письма для особливої
помочи свідків Єгови й всіх людей доброї волі. Він поміщує
відповідний матеріял для проповідування через радіо й инші
средства публичного навчання з Святого Письма.
Він точно тримається Біблії як авторітету свого навчання.
Вік зовсім вільний і відокремлений від усіх партіїв, сект і
світських організацій. Він всеціло й безвиїмково стоїть за
царством Бога Єгови під Христом, Його олюбленим Сином.
Він не є догматичний, а радше заохочує до вважного й критичного студіювання у світлі Св. Письма. Він не мішається в
ніякі суперечности, ані його сторінки не є отворені для особистих справ.

Ц

Річна Передплата
У злучених Державах виносить $1.00, в Канаді й иших
краях $1.50; у Великій Британії, Австралії, і в Південній
Африці 6 ш. Передплату в Злучених Державах треба висилати через почтовий переказ, експрес ордер, або банковий
переказ. В Канаді, Англії, Південній Африці й Австралії
передплати треба висилати впрост до відділів у тих краях. З
инших країв передплату можна посилати до бюра в Бруклині, та лише через міжнародний почтовий переказ.
Закордонні Бюра
British . . , .... 34 Craven Terrace, London, W. 2, England
Canadian . . . . . . 40 Irwin Avenue, Ontario, Canada
Australasian . 7 Beresford Road, Strathficld, N.S.W., Australia
South African . . . Boston House, Cape Town, South Africa
Просимо в кожному случаї адресувати на імя Товариства.
(Цей журнал виходить у кількох мовах.)
Всі щирі студенти Біблії, що з причини немочей, убожества
або якогось нещастя не можуть заплатити передплату, такі
можуть отримати Вартову Башту даром, якщо вони випишуть аплікацію до видавців раз у рік, зазначуючи причину
такої аплікації. Цим ми раді помогти бідним, та почтова
регула вимагає письменної аплікації кожного року.
Увага до передплатників: Посвідку за отриману передплату нову чи відновлену ми не висилаємо, хиба о це попросять.
На просьбу зміняємо адреси в протягу одного місяця. Один
місяць перед скінченнях передплати, висилаємо карточку‒
повідомлення з журналом.
Yearly subscription price, $1.00; Canada and foreign, $1.50.
Entered r.s seoond-class matter February 14, 1924, at the post
office at Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.
―ДІТИ‖
Оголошена і випущена в неділю вранці 10 серпня 1941 року, на ТЕОКРАТИЧНОМУ зібранню свідків Єгови в СентЛуїсі, штат Міссурі, США, наприкінці завершальної промови на тему ―Діти царя‖, нова книга Діти здобула бурхливе
схвалення з боку багатьох тисяч, що зібралися. Написана
суддею Рутерфордом, книга Діти була, як показано її початковим прийомом в Сент-Луїсі, його найпопулярнішою книгою, причому недарма. Вона написана у оповідальнім і розмовнім стилі, цікаво і просто показуючи найостанніші біблійні правди відносно славної надії, яку незабаром перетворять в життя люди доброї волі, що сьогодні живуть. Діти
оправлена в блакитну полотняну оправу. Заголовок витиснений золотими буквами, що є незвичним. Текст містить
многі прекрасні кольорові образки і доповнений предметним
вказівником. Ви високо оціните видання автора, так як воно
містить точний зміст спеціального послання, написаного
рукою автора, яке адресоване ―Дітям Царя‖. Ви можете
отримати її, внісши 50 центів за копію, яку вам надішлють
після передоплати, поштою. Це видання є обмежене.
―ПОТІХА ДЛЯ ВСІХ, ЩО СУМУЮТЬ‖
Нова брошура була випущена відповідно з висновком публічного виступу судді Рутерфорда на недавньому ТЕОКРАТИЧНОМУ зібранні в Сент–Луїсі, на тему ―ПОТІХА ВСІХ,
ЩО СУМУЮТЬ‖,
(Продовження на стор. 319)
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КІНЕЦЬ ДЕМОНСЬКОГО ПРАВЛІННЯ
(Переложено з англ. ―Вартової Башти‖ з 15 –го жотня, 1941 року)
часть 3
―Як же побачите гидоту спустіння, що сказав Даниїл пророк, стоячу, де не слід (хто читає, нехай розуміє),
тоді хто в Юдеї, нехай втікає на гори‖ ‒ Марка 13:14.

Є

ГОВА звелів своєму пророку Даниїлу написати пророчий образ ―гидоти спустошення‖, а
тоді Господь Ісус показує, що таке пророцтво буде
мало своє сповнення в кінці світу, коли Він, як цар
ТЕОКРАТІЇ, візьме свою власть і почне царювати.
Господь Ісус не тільки підтверджує правдивість
пророцтва Даниїла, але Він попереджає, розказуючи всім людям доброї волі, який напрям вони повинні взяти, щоб знайти безпеку після того, як ця
огидна річ буде встановлена (Мат. 24:15). Факти і
пророцтво дальше показують, що тепер прийшов
час на сповнення і час послушенства до цього попередження. Тепер пророцтво знаходиться в процесі сповнення і Господь відкриває тим, хто розуміє,
що ―гидота спустошення‖ є сатанська заміна замість ТЕОКРАТІЇ, котра то огидна річ є встановлена релігійними агентами Сатани, а головно римо
католицькою гієрархією і її союзниками, які претендують на право управляти світом. У цей час, Ісус
Христос говорить всім людям доброї волі:―Хто читає, нехай розуміє‖ (Мат. 24:15). Хто зрозуміє? Господь Бог, через свого пророка відповідає: ―Й не
зрозуміє сього ніхто з нечестивих, а мудрі зрозуміють‖ (Дан. 12: 10). Ті, хто є доброї волі до Бога і Його царя тепер будуть уважно читати і роздумувати
над пророцтвом, разом із ясними фізичними фактами, які показують сповнення пророцтва. Такий
візьме мудрий напрям, негайно втікаючи від са
танського або демонського правління і ―втікатиме
в гори‖, котрі то гори символічно відносяться до
ТЕОКРАТИЧНОГО правління Єгови, Його помазаного царя, Ісуса Христа.
―ГИДОТА СПУСТОШЕННЯ‖
2 Повернемось тепер до розгляду Даниїла 11:31:
―Й ПОСТАВИТЬ ГИДОТУ (ІДОЛА) В (ТІЙ) ПУСТ
ЦІ‖. Подальші фізичні факти, які тут представлені,
показують взяті кроки для встановлення ―гидоти
спустошення‖, ―на місце, де вона не повинна стояти‖, а іменно: в Берліні, 25 листопада, 1936 року,
Німеччина і Японія підписали угоду, яка формаль307

но спрямована проти комунізму, але дійсна ціль
якої має набагато ширший розмах. Папство протягом декількох років виставляло комунізм, як велике опудало, щоб спонукати інших підтримати католицьку діяльність і затягнути людей в пастку Диявола, і, без сумніву, гладка і легка рука теперішного
папи зробила багато для укладення тієї угоди між
Німеччиною і Японією, повище згаданої. 6 листопада, 1937 року, Італія вступила до того пакту заявляючи, що є проти комунізму, але насправді для
продовження системи або змови, щоб панувати над
світом. Потім, у тому ж році, і майже відразу ж після цього, Італія оголосила про вихід з Ліги народів,
яку то Лігу породив ―цар південний‖.
Потім, на 12 березня, 1938 року, Гітлер проголосив об’єднання Австрії з Німеччиною, і кардинал
Інніцер, уповноважений представник папи римського, дав публічне запевнення Гітлеру, що австрійські католики повністю і беззастережно підтримують Гітлера; і Гітлер стає творцем так званого
―Святого німецького рейху Тевтонської громади‖.
Гітлер оголосив, що свята католицько-німецька
імперія повинна бути відновлена.
7 травня, 1939 року, Німеччина і Італія оголосили, що вони підпишуть відкритий військово-політичний союз, як результат наради між їхніми мініст
рами закордонних справ у Римі. Чи був присутній
папа на цій конференції не розголошується.
24 серпня, 1939 року, Гітлер дипломатично обдурив ―царя південного‖, уклавши і підписавши з
Росією 10-річний пакт про ненапад, що обидва
уряди ратифікували. Гітлер, відповідно, зі своїм
демонським отцем, не дотримався того договору
про ненапад, але порушив його і напав на Росію, і
папство схвалило цей путч Гітлера проти Росії,
комунізм подаєтья як виправдання для такого
схвалення.
У 1940 році німецький бліцкриг (блискавична
війна) ведеться проти Данії, Норвегії, Бельгії та
Голландії, і все це з схваленням папи. У червні того
ж року Париж падає, і довічний представник римо-
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католицької гієрархії є встановлений деспотичним
правителем окупованої Франції. Потім, в липні,
1940 року, Франція навіть перестала називатись
республікою, і маршал Петаїн, католицький друг і
союзник папи, став ―главою держави‖, і як прем’єр‒міністр і як президент, щоб співпрацювати з
нацистською Німеччиною. Вже на наступний місяць , тобто, 22 серпня,1940 року, у Фулді, Німеччина, католицькі єпископи проголосили клятву
вірності Гітлеру, віддаючи нестримні подяки в той
же час для його армії.
3 У Японії, свідків Єгови посадили в тюрми за те,
що вони говорили правду про ТЕОКРАТИЧНЕ
правління, і їх увязнення є результатом дій римокатолицької гієрархії. 17 вересня, 1940 року, Японія
оголосила себе фашистською державою. Десять
днів по тому Німеччина, Італія і Японія підписали
пакт взаємодопомоги, пообіцявши співробітництво
один з одним на 10 років. 20 листопада, 1940 року,
створення нової Ліги народів, щоб управляти землею диктаторами, яке виконується відповідно ―царем північним‖, було підписане у Відні, Австрія.
То був офіційний союз між Угорщиною та Німеччиною, Італією і Японією, в котрий то союз через
кілька днів після того вступила Румунія. В зв’язку
з подальшим рухом ―царя північного‖ щоб створити або встановити ―гидоту спустошення‖, або ―новий порядок‖ в Європі, завважте слідуючі висловлювання папи, а іменно: ―24 Листопада, 1940 року,
папа Піюс XII через радіостанцію міста Ватикана
молиться, щоб там ―був установлений порядок (націй) більш справедливий і гармонійний ... порядок,
котрий би був схильний надати кожному народу
мир, свободу, і безпеку ту часть земного джерела
процвітання і сили, яке належить кожному, щоб
зробити можливим виконання слів Творця: ―Плодіться і намножуйтесь, сповнюйте землю‖.
В
зв’язку з цим урядова італійська власть каже, що
―папа розуміє прагнення держав Осі‖, (німців та
італійців), і що ―він згідний з цілями держав Осі‖.
4 Стосовно лукавства і лицемірства римо католицької гієрархії і подальшого виявлення її безпосереднього зв'язку з державами Осі, і в результаті
формування держави ―царя північного‖, яка налаштована на світове панування, і котра є ―гидотою, що наводить спустошення‖ зауважте слідуюче,
написане англійським письменником під псевдонімом Давида Уілкі, а саме: ―Гітлер став канцлером,
завдяки папства фон Папена; і він став ―конституційним‖ диктатором Німеччини, завдяки папству і
Центристській партії.
―ВБИВСТВА 30 ЧЕРВНЯ, 1934 РОКУ‖
.
Наступним завданням Гітлера було усунути з посади в партії кожного щирого нациста, котрий міг
би своєю позицією або престижем вплинути на політику, і хто не був готовий продавати Німеччину,
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або зрадити її ордену єзуїтів. Це було зроблено 30
червня, коли близько 100 офіцерів в коричневих
сорочках були вбиті (офіцерами в чорних сорочках), а також розібралися з рядом ненацистських
патріотів, такими як Генерал Дуйстерберг і генерал
фон Шлейхер.
―ПАПА ЗА КУЛІСАМИ‖.
Британське радіомовлення передало для англійців 3 липня, що містер Кросмен, який був свідком
вбивств Гітлера, заявив, що всякий раз, коли він
говорив з німецьким народом, з Мюнхена до Берліна, всі, без винятку, сказали йому одну і ту ж річ,
тобто, що ―папа був позаду всього нещастя‖.
Коли Гітлер зробив заговір, щоб стати канцлером, тоді нацистська партія була в занепаді, і щоб
почути свідчення про це ми мусимо послухати очевидців, таких як російський соціал-демократ, біограф нацизму, і французький марксист комуніст ....
―ЗБЕРЕГТИ НІМЕЧЧИНУ ДЛЯ ЄЗУЇТІВ.
Єзуїти бачили Німеччину, і їх уява про ―Святу
римо (католицьку) імперію вислизала з їх пазурів.
―Геть демократію! Геть терпимість! До вбивства!
До диктатури!‖ Фон Папен і Гітлер мусять ―зберегти‖ Німеччину для єзуїтів, так само, як Муссоліні
―зберіг‖ Італію для ―святої церкви‖.
―Фашизм‖, (означає те саме що і нацизм), так
пише Людендорф у своїй книзі ―Очікувана війна‖, і
це є бойовий знаряд папи. ―Фашизм є потомком
єзуїтів‖. Напрям римської церкви і фашизм є однаковий‖.Папство і фашизм є нерозлучно з’єднані;
разом вони становлять так званий ―Рим‖... ―Та мене вражає той факт, що націонал-соціалізм фашистського типу просто означає лише колективізм римської марки і цей факт був повністю забутий‖.
ЛЕСТОЩІ
5 ―Лестощами прихилить він до себе безбожних
зрадників завіту; але люде, віддані щиро свойому
Богу, з усіх сил стануть до діла‖ (Дан. 11:32). Саме
політичний елемент ―царя північного‖, котрий є
тут названий як впливаючий на інших лестощами,
несправедливо роблячи все можливе проти завіту,
тобто, проти ТЕОКРАТИЧНОГО правительства.
Політичний елемент ―царя північного‖ лестить
релігійному елементу, тобто, римо католицькій гієрархії, обіцяючи здійснити мрію папи відродити і
установити знову так звану "святу римську імперію‖. У цьому політичному елементі складова ―царя північного‖ виступає в ролі активної правлячої
власти, отже, виступає в ролі папського знаряду,
щоб домогтися бажаного результату. Певним є, що
політичні сили Осі не любили папства,
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а об’єднували зусилля з папством, керуючись самолюбним бажанням і надією або ожиданням правити
світом. Політичний елемент з ожиданням опирається на релігійний елемент, римо католицьку гієрархію, щоб зберегти католицьку людність покірною в той час, коли система світовового панування
буде встановлена. Папство охоче приєднується до
змови або системи для світового панування і позичає великі суми грошей і духовну підтримку і застосовує Католицьку акцію до співпраці з політичним елементом, щоб домогтися бажаного кінця.
Для підтвердження такого висновку, зверніть увагу
на наступні факти, а саме: коли Муссоліні став диктатором Італії, він був проти папи. Католицька
акція була висунута папою Піюсом XI, і незабаром
після цього Муссоліні став побожним католиком і
здійснював регулярні поїздки до Ватикану, щоб
миропомазати свою совість. Гітлер і Муссоліні, дві
провідничі части політичного елементу ―царя північного‖, мали непорозуміння з папою римським,
який співпрацював з Гітлером через своїх агентів і
секретаря кардинала Пачеллі і мон-синьйора Каас.
Фріц Тіссен, німецький сталевий магнат, який помагав фінансувати Гітлера до його позиції в політичній владі, кидає деяке світло на наслідок лестощів, яким піддався папа. Тіссен написав лист, який
було широко опубліковано, щодо угоди між папою
римським і диктаторами, з якого цитуємо слідуюче: ―Ідея полягала в тому, щоб мати щось подібне
до типу християнської корпоративної держави організованої відповідно до класів, які мають бути
підтримані церквою – на заході католицькою, а на
сході протестантською церквою і армією.... Гітлер
тоді обіцяв, що для мене було б найголовнішою
річчю не торкатися прав католицької церкви. Він
повторив цю обітницю в довгій розмові з монсеньйором Каас, який наніс йому візит, згідно з постановою тодішнього папського нунція в Німеччині, Пачеллі, в даний час Піюса XII, і це без відома
лідера центриської партії (католицької партії Німеччини у той час), канцлера Брюнінга. Ця конференція привела до усунення останнього правового
німецького уряду, а саме Брюнінга, і поклала початок епохи німецької та європейської політики, яка
призвела до другої світової війни теперішнього часу‖. Вище згадана заява Тіссена була опублікована
в Робітничій газеті Басель, Швейцарія (дивись Вістник потіхи за 21 серпня, 1940 року).
6 Гітлер став диктатором Німеччини і 20 липня,
1933 року, підписав офіційний конкордат з папою.
Невдовзі після цього вірні слуги Єгови, які голосили про ТЕОКРАТІЮ на землях Німеччини, були
нападжені нацистами, їх майно було захоплене, вони були піддані жорстоким тортурам, і тисячі з них
були ув’язнені. Гітлерівське гестапо виконало цей
акт при помочи католицької акції.
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7 Папство піддалося лестощам нацистів із-за самолюбної цілі, для задоволення своїх політичних
амбіцій, вступило в угоду з нацистами і зробило
спільну справу з диктаторами. Потім духовенство
або церковний елемент зайняв неправомірну позицію проти угоди, тобто, ТЕОКРАТИЧНОГО правління Ісуса Христа. Таким чином, церковний елемент, гієрархія, став безбожним зрадником, як
стверджує пророцтво, так само і протестантські
релігіоністи зіпсувалися і стали відступниками,
похваляючи Лігу народів, поставлену силами ―царя
південного‖ за Версальським договором. Папське
духовенство, об’єднавши сили з диктаторами, стало
учасником всіх жорстоких і кривавих злочинів тоталітаризму, так як Господь передбачив, через
одного з своїх пророків:―Бо земля вся зледащіла під
живучими на ній, вони бо переступили закони; змінили устави; зломали вічний заповіт‖ (Іса. 24:5).
―Як метко ти прямуєш стежками твоїми, шукаючи
любови! Ти ж і до проступків скривляла дороги
твої. Ба й на полах ув одежі твоїй видко кров безвинних бідолах, що не заставала їх на розбишацтві
‒ Ерем. 2:33,34.
8 Господь очистить опоганену землю, кров’ю відповідальних за нинішнє світове горе (дивись 4
Мойс. 35:33). Римо католицька гієрархія на протязі
багатьох століть заявляла бути в угоді для правління ТЕОКРАТІЇ, чим обдурила мільйони людей і
досі обдурує їх; але коли прийшов час на відкриття
її приховування, та релігійна або демонська установа вибрала ―кесаря‖, державу, замість Христа,
царя.
9 Зауважте замітку в Даниїла 11:32, в якій читається: Причина такого приховування (є чинити
лицемірно). Що стосується лицемірних дій і лестощів римо католицької зієрархії, зверніть увагу на
слідуюче; громадська преса Німеччини від 10 лютого, 1939 року, даючи коментар з приводу смерті
папи Піюса XI, який організував і розпочав католицьку акцію, між іншими річами каже: ―Хоча він
(папа) був проти більшовизму, він також намагався
прийти до згоди з ним у надії захопити руську православну церкву‖.
10 За деякий час до нападу німців на росіян в цій
війні 1941року, Ватикан має єзуїтських священиків
в Росії які ведуть планомірну навчальну роботу,
щоб отримати контроль над руською православною церквою, в разі, коли б Німеччина не перемогла Росію. Це ще один доказ лицемірства Ватикану
та його співпраці з державами Осі. Громадська
преса опублікувала ці факти по всій країні, серед
яких була видана Нью-Йорким Джорнал-Амерікен
23 червня, 1941 року заява, яка відносно папства
говорить: ―Святий престол готував священиків
для служби
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в Росії протягом деякого часу у разі релігійної зміни там.
11 Ще один доказ лицемірства Ватикану показано
в слідуючому: Der Angriff, німецька газета говорить: ―Ще в 1936 році папа дозволив католикам в
Японії брати участь в культі імператора і героїв,
―залишаючи світогляд державі а релігію церкві‖. У
всіх політичних операціях ―царя північного‖ в останні роки, Ватикан працював або діяв лицемірно
перед католицькою людністю, щоб приховати факти, котрі показують, що папство в повній мірі взаємодіє з державами Осі в здійсненні кампанії за світове панування.
12 Ватикан тепер головно діє лицемірно в Англії і
з її союзниками, які перебувають у стані війни з
―царем північним‖; а в так званих ―демократичних‖ державах представники Ватикану заявляють,
що вони є демократичні і надають сильне попертя
демократії і, що Ватикан є переслідуваний з боку
тоталітаристів, котра то заява є протилежна до
фактів і пускається в хід для певної цілі, щоб обдурити простих людей і тримати їх сліпими відносно
дійсної дволичности римо католицької гієрархії.
Бог передбачив і сказав наперед про таке приховування або лицемірство в цих відповідних словах:
―Устами губить зрадник ближнього свого, та праведники рятуються своєю прозорністю‖ (Прип.
11:9). Ватикан грав і продовжує грати лицемірну
гру відносно Бельгії, Голландії і інших країн, де він
здійснює ―дію п’ятої колони‖. Він слідує за цією ж
тактикою в Сполучених Штатах, заявляючи, що
він за Америку, але цілковито проти всіх демократій і планує захопити контроль над урядом Сполучених Штатів.
13 Гієрархія вдається до лестощів демократії, говорячи її посадовим особам, що вони є ―вищі власти‖ названі в святому Писанні до Римлян 13:1, і,
таким чином позбавляють обдурену демократію її
охорони, засліплюючи її до факту. Вище написане в
святім Писанні означає що тільки Бог Єгова і Ісус
Христос є ―вищими властями‖ і що в ніякому разі
ніхто з політичних чиновників не є вищі власти.
Політичні елементи також лестили релігійному
елементу високою увагою і стримувались від критики гієрархії і її способів дволичности; і ці політичні сили стежили за тим, щоб громадська преса
не критикувала гієрархію і навіть не згадувала про
її явну і підступну дію .
14 Демонська пастка лестощів ділає стало, і в ню
були успішно злапані так звані ―демократії‖. Як
приклад; коли папство оголосило 1933 рік ―святим
роком‖, протестанти, жидівські релігіоністи і політики прилучилися до гієрархії в церемонії святку-
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вання року і привітали папу й інших членів гієрархії, висловлюючи надію, що ―золотий потік процвітання потече до народу в наслідок дій папства‖.
15 З кількох вищевикладених прикладів слідує: 8
жовтня, 1936 року, тривала президентська кампанія і Пачеллі, теперішній папа, несподівано опинився у США і мав приватний візит до тодішнього кандидата на перевибори, пана Рузвельта. Після підрахунку голосів, пан Рузвельт отримав більшість католицьких голосів.
Пан Рузвельт заявив, що Сполучені Штати будуть вступати в дипломатичні відносини з Ватиканом, як тільки американський народ зможе бути
підготовлений до цього. Ставши нетерплячим в
очікуванні на те, коли американський народ прийде до такого стану міркувань, пан Рузвельт, 23
грудня, 1939 року, призначенив Майрон C. Тейлор
на роль свого особистого посланця до папи римського, і містер Тейлор послідував у Ватикан, щоб
привітати папського голову.
Вересень, 1940 рік, в усьому світі були відзначені
400‒ті роковини з дня заснування Ордена єзуїтів, і
Сполучені Штати приєдналися до цього свята. Всі
чесні люди знають, що єзуїти є найлицемірніший і
найпідступніший орден, який диявол коли-небудь
помістив на землі.
БОЖІ ЛЮДИ
16 У цьому тридцять другому вірші одинадцятого
розділу пророцтва Даниїла, Єгова через свого пророка змальовує вражаючу різницю між ворогами
ТЕОКРАТІЇ, що приймають лестощі і чинять злобно проти ТЕОКРАТІЇ, і тих, хто вірно підтримує
ТЕОКРАТИЧНЕ правління Ісуса Христа. Останні,
вірні, позначені в пророцтві як люди Божі, як сказано:―Але люди, віддані щиро свойому Богу, з усіх
сил стануть до діла‖. Це означає, що вірні слуги
Єгови, по Його милості, беруть участь в Божій ―дивовижній роботі‖. Вони справді знають свого Бога і
радісно служать Йому. Таким свідкам Єгови, Єгові
було угодно в останні роки виявити себе і свій замір
для того, щоб вони могли служити Йому, як Його
свідки, несучи свідоцтво про Його ім’я і Його царство. У 1919 році Єгова визволив своїх вірних людей
з неволі і мертвого стану, або стану, в якому вони
були тримані теперішнім Вавилоном. Він привернув їх і післав виконувати службу в Його честь. Він
відкрив їм, що Він є тим Всевишнім, Всемогучим
Богом, котрого єдиного ім’я Єгова (Езек. 37:13,14).
Він дав їм знати, що Ісус Христос є царем ТЕОКРАТІЇ, який буде управляти світом в праведності,
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і що Його правління є найголовніше з усіх питань.
Він звільнив їх від релігії і показав їм, що людське
спасення не є першорядної ваги, але оправдання
імені Єгови має першорядну вагу; отже, зробив
знаним для них, що таке радість Господня. Ці вірні
увійшли в радість Господню на запрошення Ісуса
Христа. Бог дав до відома цим вірним слугам значіння ―двох великих ознак‖ на небі (Одкр. 12:1‒3,
інакше сказати, організацію Єгови, що є найвища, і
організацію, котра управляється Дияволом в опозиції до ТЕОКРАТІЇ, Бог показав своїм людям, що
представляє з себе ―звір‖ і ―образ звіра‖, тобто тоталітарне чудовисько (Одкр. 15:2), Єгова відкрив
своїм людям значіння своїх пророцтв і зробив їх
―сильними в Господі і в потузі сили Його‖. Він зробив їх сильними у вірі і в ділі, і щоб могли протистояти тоталітарним силам демонів, і відмовитися
мати що небудь спільного з релігіоністами, котрі
поламали угоду. Бог зробив їх сильними, щоб дотримувалися і проголошували ТЕОКРАТИЧНЕ
правління під Ісусом Христом, Його царем.
17 Отже, свідки Єгови, як говорить пророцтво,
―стануть до діла‖. Вони, по милості Бога і Його царя, є активні у проголошенні ім’я Єгови і Його
ТЕОКРАТИЧНОГО правління під Ісусом Христом
і в проголошенню присудів Єгови, написаних проти
кожного елементу сатанської організації. Отже,
вони виконали роботу і виконали її в ім’я Бога.
Вони зробили це головно після зіслання Святого
Духа в 1922 році по Христі. По милості Господа, ці
вірні слуги Його, що ―знають свого Бога‖, йдуть
вперед в силі Господній і несуть Його вість практично до всіх народів землі. Вони надрукували і
видали вість царства по всьому світі, на вісімдесяти восьми різних мовах і діалектах, котрі то публікації на різних мовах вони помістили в руки людей
кількістю понад 340 мільйонів книг і брошур, окрім
того багато мільйонів безплатних трактатів, окрім
журналів Вартової Башти, Золотого віку, Вістника
Потіхи; вони також транслють більше сотні радіопередач до незліченного числа радіослухачів, проголошуючи благу вість про ТЕОКРАТИЧНЕ правління під Ісусом Христом, яке є чудовою і славною
надією людства.
18 Свідки Єгови протягом цього часу провели
найбільші зібрання або конвенції Божого народу,
які коли‒небудь були проведені в межах історії
церкви. Наприклад, в Лондоні в 1938 році була зібрана велика конвенція, з’єднана з сорока шістьма
іншими зібраннями по всій землі, повязаних сухопутними дротами з головною конвенцією, разом з
117 радіостанціями, які одночасно передавали
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вість царства по радіо з Лондона.
19 В червні, 1939 року, були також проведені тридцять різних зібрань, з’єднаних з Нью‒Йорком сухопутними дротами, разом з 75 радіостанціями,
проголошуючи вість царства, яку почули безліч
людей .
20 В Детройті в липні, 1940 року, було головне зібрання Конвенції, з’єднане з сімнадцятьма іншими
американськими містами сухопутними дротами, і
по радіо, яке брало участь у проголошенні вістки
про царство. Крім того були поширені численні
відозви, відносно царства Бога Єгови, підписані
мільйонами людей, закликаючи народи почути і
підтримати свободу слова і свободу в почитанні
Всевишнього Бога. У судах народів були перевірені
тисячі справ, в яких прилюдне свідоцтво було дане
про ім’я Єгови і Його ТЕОКРАТИЧНЕ правління
під Ісусом Христом. Багато хто з вірних свідків
Єгови був притягнений до суду за вимогою католицької гієрархії і її жертв обману, точно сповняючи пророчу осторогу, висказану Ісусом Христом, як
дальше свідоцтво про ім’я Єгови і Його царство:―
Ви ж самі остерегайтесь; видаватимуть бо вас у
ради, й по школах будете биті, і перед воїводи та
царі ставлені задля мене, на сьвідкуваннє їм. І між
усіма народами мусить перше проповідатись євангелия‖ (Марка 13:9,10). Завважте факти, що свідчать про виконання пророцтва Даниїла, які є тут
підтверджені словами, пророчо висказані Ісусом
Христом; і завважте також добре в зв’язку з цим
слідуючі фізичні факти.
МУДРІ
21 ―І розумні (і мудрі А.П.В.) з поміж народу напутять многих, хоч і самі будуть якийсь час терпіти
від меча та огню, від темниці та грабежу багато
днів‖ ‒ Дан. 11:33.
22 Отже, Господь Бог і Ісус Христос звелять щоб
засияло світло в серцях Його завітуючих людей,
даючи їм зрозуміти їх власне споріднення до Єгови і
Його царя, і ті, хто дійсно любить ТЕОКРАТИЧНЕ
правління зраділи, отримавши це світло і взяли
мудрий напрям:―Страх перед Господом‒початок
мудрості; добрий розум у всіх, що заповіді сповняють. Хвала його по віки вічні‖ ‒ Пс. 111:10.
23 Мудрий є той, хто чуває і є послушний застереженню Господньому. З 1922 року по Христі, знання,
розуміння і мудрість цих вірних слуг Єгови зросла.
З того часу мудрих, які посвятили себе справам
ТЕОКРАТИЧНОГО правління, Господь зробив
частю свого ―вірного і розумного слуги‖, котрих
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Ісус Христос є головою (Мат. 24:45‒47). Пророцтво
Даниїла, відносно пробудження з пороху і бігу туда
сюда, довгий час було неправильно тлумачено і
вияснено, але яке були правильно зрозуміле мудрими після приходу Господа до храму:―І багато з
тих, що сплять в поросі земному, прокинеться, одні
на вічне життє, другі на вічний сором і ганьбу. І
розумні сиятимуть, неначе світила на небі, а навернувші многих до праведності‒неначе зорі, по вік, на
завсігди ‒ Дан. 12:2,3.
24 Ті, які візьмуть мудрий напрям, будуть рости в
розумінні і радуватись в Господі (Дан. 12:10). Багато з тих, що духово спали до 1931 року і перебували
в ―поросі‖ Вавилону, поки Господь не розбудив їх, і
коли вони пробудились, почали усвідомлювати
важність цього часу і, задля тої важности вони
ожили і пішли до роботи з радістю, щоб мати частку і приймати участь в Божій ―дивовижній роботі‖.
Число піонерів різко зросло; і ті у багатьох громадах, які були духово сплячими, але які все ще мали
любов до Бога, пробудилися і скористалися можливістю йти від дому до дому, щоб донести свідоцтво
до людей відносно імени Всевишнього і Його царства. Такі стали вірними свідками Господа, несучи
Його вість до тих, хто був голодний і спраглий задля правди.
25 ―Будете навертати многих‖ говорить пророцтво,
відносно вірних свідків Єгови. Ці вірні слуги Господа почули і зрозуміли наказ Ісуса Христа: ―І проповідуватиметься євангелия царства по всій вселенній на свідкуваннє всім народам, і тоді прийде
конець (Мат. 24:14). В послушенстві до даного Господом приказу, вірні старанно пішли з вісткою до
людей, відносно ТЕОКРАТИЧНОГО правительства. Вони дають інструкції многим, відвідуючи їх в
їх домах і через дослідження і вивчення помагають
їм зрозуміти слово Боже. Це було і є великою роботою свідоцтва, зробленою різним способом, тобто,
при помочи книг, брошур, журналів, радіо і фонографів, ходячи з місця на місце, і з дому до дому, розказуючи тим, які готові слухати. Так як ці вірні
свідки йдуть між людей, вони зустрічаються з многими, котрі мають вуха до слухання, і ці свідки вказують їм дорогу до святого Писання. Їх дорога і їх
робота як слуг Єгови є трудна і нерівна дорога, якщо дивитися з людського погляду, але ця дорога
завжди радує серця тих, хто добровільно бере
участь в роботі свідоцтва в полі. Ніхто не сподіється, що це буде легко для людського організму. Це не
надто трудно для всіх, але це було надто трудно для
деяких. Тому каже пророцтво:
― ВОНИ БУДУТЬ ТЕРПІТИ‖.
26

Згідно єврейського ця часть тексту звучить:

Бруклин, Н.Й.

―Вони будуть дрожати в своїх колінах‖ (Ліссар);
―будуть якийсь час спотикатися‖. Але завважте те,
що вони не будуть терпіти безпомічно. Вони не зупинилися в поступі вперед, служачи Єгові. Піонери
і робітники громади мали багато труднощів, але
вони їх подолали. Вони знають, що їх підтримує
всемогуча сила Єгови і Його царя, і тому, коли їм
перешкоджає ворог і змушує їх спотикатися, вони
встають і знову йдуть вперед:―Бо праведний впаде
сім раз‒і встане, безбожні же впадуть у погибель‖ –
Прип. 24:16.
― ВІД МЕЧА‖
27 У тоталітарних краях ця часть пророцтва була
буквально сповнена, і вірні слуги Єгови це відчули
. Там деякі з вірних відмовилися йти на компроміс
з демонською організацією, і вони були страчені
символічним ―мечем‖; а деякі з них буквально
були стяті. Слово ―меч‖ є також символом жорстокої опозиції і переслідування, зробленого проти
вірних товпою під керівництвом демонів. Такий
самий був наслідок у багатьох частях землі, головно в Сполучених Штатах, де вони були приведені
єзуїтськими священниками, обдуреними членами
Американського легіону, а також іншими здемонізованими релігіоністами. Господь предсказав, що ці
річі прийдуть і повелів записати їх, для потіхи Його
людей, які будуть це переходити.

―ВІД ВОГНЮ‖
28 ―Вогонь‖ тут символізує вогненні переслідування та громадське палення преси, радіо-мовлення, громадське перекручування фактів і неправдиві свідчення в судах. З цих джерел вогонь злобних переслідувань ясно спалахнув проти свідків
Єгови (Плач Ерем. 2:3). Проти такого палаючого
вогню вірні стояли твердо, відмовляючись поступитися будь‒якій части демонської організації. Ці
вірні є глибоко укоріненими в правді і своїй посвяті
до Бога і Його царя, а не так, як насінина, засіяна
на каменистому грунті, що:―…як же зійшло сонце,
то й повяло воно, а, не мавши кореня, посохло…‖ ‒
Мат. 13:5,6,20,21.

―В ТЕМНИЦІ‖
29 Таким чином описані інші річі, які використовувалися під контролем демонів, щоб перешкодити
слугам Єгови, тобто, Його вірним свідкам. Ці свідки були взяті в буквальну темницю, в тоталітарноправлючих країнах, де вони були буквально схоплені і кинуті у в’язницю. В Німеччині більш ніж
6,000 таких вірних свідків
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Єгови одного часу були поміщені у в’язниці, і багато з них все ще тепер знаходяться в таких в’язницях. Багато хто був арештований і кинутий у
в’язниці у Сполучених Штатах, в землі, що давно
славиться, як ―земля вільних, і дім хоробрих‖, землі, з її контрольованими релігією офіцерами, які
останніми роками поступилися тоталітарному, демонському духу, проголошеному римо католицькою гієрархією. Все таке злучене зло, вчинене проти свідків Єгови, є сповненням пророцтва; і знаючи, що Єгова дозволяє такі дії для певної цілі, Його
вірні слуги радісно переносять такі терпіння і пе
реслідування ради Його ім’я, знаючи, що в своїм
часі Він помститься за них ‒ Луки 18:7,8.
―ТА ГРАБЕЖУ‖
З того часу, як диктатор Гітлер прийшов до
влади в Німеччині, ця земля стала місцем нападів
на вірний народ Божий. Агенти диктатора і агенти
гієрархії, вторгалися в приватні доми свідків Єгови
і там, без будь-якого приводу або виправдання,
арештовували мешканців тих домів і забирали їх до
в’язниці, забирали Біблії і Біблійну літературу, і
спалювали їх. Одного разу 50 000 книг свідків Єгови були знищені у вогні нацистами. Подібні грабежі чинилися диктаторськими правителями в інших країнах, які входять до складу ―царя північного‖, а саме, Австрії, Чехословаччині, Данії, Угорщині, Італії, Польщі, Румунії, Франції, Іспанії і в
інших місцях, і все це зло було зроблене за вимогою
гієрархії, керованої Ватиканом.
31 В Канаді таке насильство триває. Там свідки
Єгови, слуги Всевишнього, були оголошені диктатором, який був під впливом католицького Ватикану, як ―незаконна організація‖, а їх робота і їх
власність були пограбовані, і було проведено багато арештів вірних слуг Божих, які збираються разом, щоб поговорити про милостиву Божу ласку,
забезпечену для них. Така політика грабежу тепер
здійснюється в багатьох інших країнах, які входять
до складу ―царя південного‖, а саме, в Австралії,
Західній Африці, в провінціях Ісландії, і в інших
місцях.
32 У Сполучених Штатах, на сором нації, що 150
років мала дорогу свободу зібрань, свободу слова і
свободу почитання Всемогучого Бога, така грабіжницька робота дуже зросла в останні роки. Вона
почалася зокрема, у Сполучених Штатах, ще в 1932
році, а в 1940 році, в той же день, коли диктатор
Муссоліні, за потуранням Ватикану, завдав удару
Французькій Республіці в спину, грабіж спалахнув
в Техасі і в інших місцях, де переважали католицькі здемонізовані особи, і там товпа, очолювана
30
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римо католицькими священниками і іншими католицькими релігіоністами, заходили в приватні доми, де проходили Біблійні студії, забирали Біблії і
іншу Біблійну літературу і знищували її. Крім того,
вони злобно били і жорстоко поводилися з багатьма
свідками Єгови, знищуючи їх майно і ганяючи їх з
місця на місце, як диких звірів.
33 ―Католицька акція‖, організована і керована
Ватиканом, є головним знарядом Сатани і з’єднаних з ним демонів у грабежі слуг Єгови в різних
частях землі. Стосовно цього питання, пророцтво
говорить, що це буде тривати ―багато днів‖, і в ті
дні з певністю буде продовжути зростати злоба і
насильство, котрі будуть виявляти релігіоністи до
слуг Єгови, поки Господь не простягне руки своєї в
битві великого дня Бога Вседержителя, під назвою
Армагедон.
34 ―Цими лукавими засобами‖, зазначеними у
пророцтві, словами вогонь, темниця і грабіж, католицька акція, яка є частю ―царя північного‖, сподівається домогтися такого стану в світі, коли релігіоністи, їх лідери і союзники зможуть сказати один
одному: ―Ми маємо мир і безпеку‖. Це буде знаком,
коли Господь почне діяти і очистить від агентів
демона.
35 Через всяке жорстоке переслідування, яке було
нанесене свідкам Єгови руками демоном контрольованих правлячих елементів, ці вірні слуги Господні зуміли пройти. Втомлені тілом, але радіючи
духом, вони йдуть вперед, співаючи хвалу ТЕОКРАТІЇ і її царю. Таким чином, вони продовжують
брати участь у ―дивовижній роботі‖ Єгови. Вони
йдуть вперед, подібно до непереможного рою сарани, повністю переконані, що в силі Господа вони
виконують свою часть угоди. Давно тому Єгова,
через свого пророка, передбачив цей поступаючий
хід своїх слуг у цих словах:―Бігом біжать вони, бо
сильні, вилізають на мури, бо се воїни хоробрі;
кожний прямує своєю дорогою, з дороги не зверне.
Один одного не тисне, всякий пильнує путя свого, а
впаде хто на списа, так і се не шкодить (хоч хто
впаде на списа, він не зупиниться, Ротердам) ‖ ‒
Йоіла 2:7,8.
ПОМІЧ
36 ―Та в часі свого страждання (коли вони спотикнуться (Юнга) будуть мати деяку поміч, та й багато попристає до них, ‒ але не щиро‖ ‒ Дан. 11:34.
Господь приводить своїх ―інших овець‖, які симпатизують ―останку‖ і показують доброту їх сердець,
надаючи поміч останку. Ці ―інші вівці‖ є дуже малі
числом, коли порівняти з множеством безбожних
переслідувачів, які є названі ―козлами‖. ―Інші вівці‖ уподоблюються до тих,
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котрі стали співтоваришами Давида, коли він був
оголошений поза законом і переслідувався Саулом
(1Парал. 12:22‒24). Давид писав: ―Господь зо мною
між помічниками моїми, і я побачу втіху мою над
ненавидниками моїми‖ ‒ Пс. 118:7.
38 Вони надають поміч так, як блудниця давала
поміч звідателям. Отже, ці ―інші вівці‖ Господні
показали свою доброту серця до Божого останка (Іс.
Нав.2:1,2).Також Яїла надала поміч Бараку і Деборі в битві коло Мегіддо (Суд. 4:17‒22;5:24‒27). Господь дальше показує, як таку поміч надав Йонадаб
, як показано в спорідненні Йонатана і Давида
(1Сам. 19:20,23; також, як Авдемелех подав поміч
Єремії, коли він був кинений в яму (Ерем. 38:7‒13).
Як ―інші вівці‖ надають поміч вірному останку,
так вони роблять це Ісусу Христу, яких він приймає і посилає їм велике благословенство ‒ Мат.
25:32‒40.
39 Деяку поміч надали також розумні і розсудливі
судді в судах, котрі видали чесні і щирі рішення,
підримуючи права свідків Єгови у проголошенні
вістки про царство, і ці рішення залишили відкритим ―задній хід‖ для останка, теперішного класу
Аода (Суд. 3:23‒26). Тут слід відзначити позицію
британського уряду і багато виданих ним законів
що–до участі у війні, котрі сим показали свою доброту до свідків Єгови. Господь ніколи не забуває
добрих річей вчинених для тих, хто любить Його і
служить Йому. Без сумніву, судді, про яких ідеться,
які зробили сприятливі і справедливі рішення, що
стосуються свідків Єгови, а також посадові особи
британського уряду, які проявили доброту до слуг
Єгови, отримають заслужену плату від Господа у
свій час.
40 ―Тай багато попристає до них, але не щиро‖.
Представник ―царя північного‖, який був при власти тоді, коли Ісус був на землі в тілі, піддався лестощам (Дан. 11:21,22). Вірш 32 одинадцятого розділу показує теперішного ―царя північного‖, який є
зіпсутий, і який псує так зване ―духовенство‖ лестощами. Демони пробували свої плани лестощів на
свідках Єгови. ―Цар північний‖ і його агенти та
представники тим самим надіялися купити свідків
Єгови , спонукаючи їх на компроміс з Дияволом,
так, як Сатана намагався купити і спокусити Ісуса
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Христа на горі. Деякі посадові особи ―царя північного‖, головно дипломатичні, намагаються змусити
слуг Єгови лестощами і приємними словами до
компромісу, пропонуючи їм приймати участь в
почитанні сотворінь, віддаючи їм шану. Вірні відмовляються поступитися і моляться, як їх навчено
зі слова Божого: ―Веди мене, Господи, правдою твоєю задля ворогів моїх; рівняй передо мною дорогу
твою. Бо нема правди в устах їх; серце їх пропасть,
пелька в них роззявлений гріб; язики їх льстиві.
Суди їх, Боже; нехай вони пропадуть у зрадливих
задумах своїх; відкинь їх задля множества переступів їх, бо вони встали проти тебе‖ ‒ Пс. 5:8‒10.
41 Є лестівники серед класу ―вибраних старших‖,
які потурають собі в лестощах і які вірять в лестощі організації Сатани, вживаючи м’яких слів,
коли справа доходить до вістки про царство, а також визнають політичних діячів за ―вищі власти‖ і
поступаються їх вимогам. Наслідком є зменшення
участи в проголошенні ТЕОКРАТІЇ і уникнення
смертельних конфліктів організації Сатани з Божим ТЕОКРАТИЧНИМ правлінням під Ісусом
Христом. Без сумніву це є доказ
того, що
об’єднання ―царя північного‖, до складу якого
входять в основному політично‒релігійні елементи під контролем демонів, котрі сміло і цинічно
поставили себе ―на святе місце‖ і стоять зарозуміло
там, ―де не повинні стояти‖, на місці ТЕОКРАТІЇ
під Ісусом Христом, і в противенстві до Всемогучого Бога. Ця теперішна ―гидота спустошення‖ є знарядом Сатани, провідника демонів, при помочи
якої він спустошує всю землю. Ті, хто бачить і розуміє цю правду, тепер звернуть увагу на попередження висказане царем Ісусом Христом і скоро
втечуть до ТЕОКРАТИЧНОГО правління під Ісусом Христом, символічної ―гори‖ ‒ Мат. 24:15;
Марка 13:14.
42 В той же час ті, котрі обрали мудрий напрям,
піддаються гострим пробам, і всі, хто побідить, мусять продовжувати затримувати невинність. Хто з
них останеться непорочним перед Господом в сій
годині остаточної проби?
Далі буде.

―Діла Господні великі, явні всім, хто любується
ними. Діла Його краса і величиє; і справедливість
Його по віки. Чудесні діла його незабуті; благий і
милосердний Господь. Діла руки Його правда і
правосуддє; всі заповіді Його вірні; Страх перед
Господом ‒ початок мудрості; добрий розум у всіх,
що заповіді сповняють. Хвала Його по віки вічні ‒
Пс. 111:2‒4,7,10, A.П.В.

ХАРАКТЕР ЧИ НЕВИННІСТЬ, ЩО?
У цей час великої світової кризи ―вироблення характеру‖ і проголошення його важності і потреби не раз
підкреслюються з громадської платформи, кафедри і
по радіо. Духовник з Торонто, Канада, недавно сказав
в Нью-Йорку: ―Боротьба в війні проти Гітлера може
привести до небезпеки стати (тоталітарним) як Гітлер. Ми мусимо повернутися до ідеї характеру Божого, котрий визначає наш моральний порядок…‖
(Нью‒Йорк Таймс, 21 липня, 1941 року). Також часті
вирази є такі як: ―Ми мусимо в цьому житті виробити
собі совершенний характер, інакше ми не можемо
вічно жити з Богом‖. ―Щоб мати похвалу від Бога,
треба виробити собі характер і це муситься зробити
під час перебування в тілі. Смерть і воскресення не
зробить ніяких змін в нашому характері‖.
Що ж тоді є ―характер‖? Це слово в грецькому тексті Біблії, з якої взяте англійське слово ―характер‖
з’являється лише один раз в святому Писанні. Грецьке слово там переведене як ―виразний образ‖, як показано нижче:― Сей, будучи сяєвом слави і образом
особи Його, і двигаючи все словом сили своєї, зробивши собою очищеннє гріхів наших, осівсь по правиці
величчя на вишинах‖ (Жид. 1:3). Цей опис відноситься до часу Ісуса Христа, коли Він був воскрешений і
возвишений до Божественної слави. Виразний образ
Отця, який тепер має Ісус Христос, не є чимось, що
Він виробляв в часі три з половиною роки терпінь на
землі. Апостол, в Жидів 1:3 виразно говорить, що Ісус
Христос отримав сей ―виразний образ‖ з часу, коли
Він ―осівсь по правиці величчя на вишинах‖. Цієї
слави Він не осягнув своїми власними силами, але
отримав її як нагороду від Бога за Його цілковитий
послух і вірність, затримуючи свою невинність до
Єгови в той час, як Він був на землі.
―Виразний образ‖, або ―характер‖ (грець.), це не є
щось, чим прославлений Ісус володів віддільно від
Його особи. Емфатичний переклад Діаглота, поданий
в Жидів 1:3 каже:―Сей, будучи сяєвом слави Його, і
точним образом особи, і двигаючи всі річі словом сили своєї, зробивши очищення від гріхів, сів по правиці
величчя на висоті‖. З цього слід зробити заключення,
що, коли Ісус був вивисшений на висоту, тоді він став
―виразним образом‖ Єгови, свого Отця, і що Його
Божественне життя або безсмертя пов’язане з цим
виразним образом, і це було правдою, тому що тоді
Ісус не міг виробити його, перебуваючи в смертнім
тілі. Грецьке слово ―характер‖ означає ―вірну подобу;
точний образ; виразний образ‖ ( згідно Стронга).
―Характер є те, або якою є певна особа або річ‖ (словник Вебстера). Це визначення є в гармонії з натхненним святим Писанням. Це правда, що в англійській
мові слово ―характер‖ має дещо відмінне значення,
надане йому лексикографами, але люди не можуть
жодним чином змінити біблійне значення слова або
фрази. Якщо Господь, через натхненних писателів
ясно показує значення слова, в якому воно вживається, то жодна людина не має власти, щоб надати цьому
слові інше значення, а потім пристосувати це значення до святого Писання. Часто в релігійних кругах
використовують такі вирази,―справедливий характер
Божий‖, ―характер Ісуса‖, ―характер християнина‖ і
т. д. Зауважмо, що у всіх тих виразах виглядає так, як
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би він був властителем, котрий посідає щось осібного і
віддільного від особи або істоти. Чи ж Бог посідає характер, що є осіб- ний або віддільний від Нього? Чи ж
Ісус посідає характер, який є віддільний від Нього
самого і який Він виробив в собі? Чи має християнин
характер, яким він володіє і який він розвиває своїми власними силами?
Вебстер поясняє грецьке слово подане як ―характер‖ відповідно до святого Писання, а іменно; ―се
особлива прикмета або якість, або збір суми прикмет,
або якостей, якими особа або річ відрізняється одна
від одної, тим, чим особа або річ в дійсности є‖. ―Що
відрізняє Бога від всіх інших‖, відповідь має бути така, що по всі часи, без початку і без кінця, чотири
головні Його прикмети, мудрість, справедливість,
любов і сила все оказувалися в Нім і через Нього в
точній гармонії. Такого не можна сказати про будького іншого. Тому Єгова сам є Характером. Якщо це
правда, то вирази ―характер Бога‖ або ―справедливий
характер Божий‖ не є Біблійними. Ці прикмети є
частю Єгови. Він сам є Характером. Він не посідає
характеру.
З часу сотворення єдинородного сина Божого, Льогоса , або Слова, опісля названого ―Ісусом‖, Він все
був характером, і Він все був совершенним. Коли Бог
воскресив Ісуса зі смерті і наділив Його безсмертям і
всякою силою на небі і на землі, і вивисшив Його до
найвищого місця в небі, Він зробив Ісуса Христа точно подібного до себе, Його ―виразним образом‖. Отже
з того часу Він є характером, таким як Єгова. Це не
означає, що Він посідає щось таке, що Він виробив
собі, і що називається ―характером‖, але що Він сам є
характер, і є такий, як Його Отець.
Чоловік є істотою, особою, душею, як показано в історії її сотворення в 1 Мойсея 2:7:―І создав Господь
Бог чоловіка з землі польової, і вдихнув йому в ноздрі
живе диханнє. І став чоловік душею живою‖. Є багато
людей на землі, які вважають себе християнами і котрі вживають вираз ―я мушу спасти душу‖, немов би
хотіли сказати, що вони мають так звану ―душу‖, яка
є віддільна і осібна від тіла. Це не відповідає БібліЇ.
Жодний чоловік не посідає душі віддільної від свого
тіла. Кожний чоловік є душа. Також ніякий чоловік
не посідає характеру. Кожний чоловік є характер.
―Характер є те, чим в дійсности є чоловік‖. Отже вирази ―характер Якова‖ і ―характер Езава‖ не є Біблійні вирази. Патріарх Яків був добрим чоловіком,
отже, доброго характеру, у той час як його
брат‒близнюк, Езав, був злим чоловіком, отже, злого
характеру.
Чи є властивим говорити, або казати, що християнин мусить виробити собі характер, угодний Богу,
перш ніж він може бути прийнятий в царство Боже?
Такий вираз є невластивий, оскільки це значить, що
християнин мусить розвинути щось в собі до тієї точки, коли Бог похвалить його, і що він мусить зробити це своїми силами, що ця річ є чимось віддільна і
незалежна від нього самого. Тому не дивно, що багато
християн стали знеохочені. Невластиве розуміння
знеохочує, в той час як властиве розуміння його додає
духа християнам.
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Це повинно бути нашою задачею завжди заохочувати і
помагати один одному.
Для прикладу: Друкарська буква, зроблена з металу, називається характером. Буква А є характером,
вона може бути витята з куска твердого металу, чи то
дерева, але скоро як тільки сформується буква А, сей
кусок зараз на характер є шорсткий і некрасний, але
коли її вигладити, виполірувати, тоді стане красною.
Робота при полірованню не є вироблюваннєм характеру. Се тільки наступає зміна того самого характеру
із степення шорсткости до степеня краси.
У той час, коли чоловік посвячує себе Богу і згаджається чинити волю Божу, як і зробив Ісус Христос,
то сей чоловік стає Християнином. Тоді він є характером. Він є Християнином. Він не посідає Християнина і не посідає характера. Зараз він є шорсткий і не
згладжений. Чи мусить цей Християнин, цей характер, підпасти зміні, чи він мусить ―виробити собі
совершенний характер‖ перед тим, як Бог прийме
його? На це питання має бути дана відповідь словом
Господа. Теорія чоловіка є незадовільна
Апостол Петро в своїх обидвох посланнях звертається до Християн, які були народжені від духа Божого, як до своїх духових дітей. До них апостол говорить:―На се бо ви покликані, бо і Христос страждав за
вас, оставляючи вам приклад, щоб ви йшли слідом за
Його стопами‖(1 Петра 2:21). Тепер питання є: Чи
потрібно було Ісусу виробляти характер, перш ніж Він
міг бути прийнятий в царство?, і чи Він виробляв собі
такий характер в той час, як був на землі? Властива
відповідь на це питання становить критерій або провідну думку, яким мусять керуватися послідовники
Ісуса, і відповідь на це питання мусить бути рішуче,
ні, тому що Ісус був совершенним характером, коли
був на землі. Він не потребував виробляти собі характеру, Він сам був характером, і Він був совершенним,
інакше Він не міг би бути прийнятим, як велика жертва викупу, щоб викупити тих з роду людського, які
повірять і будуть вірними.
Але з того часу, як Він посвятив себе Господу Богу і
був охрещений в воді, що символізує посвячення, і з
часу, як став народжений від святого духа Божого, і до
Його воскресення з мертвих, чи не мусів був Ісус виробляти совершенний характер, як ―нове сотворіння‖? Не мусів. Якщо б Він виробляв собі такий характер як нове сотворіння, коли був у тілі, то Ісус тоді
вже мав би сю подобу, про яку говорив апостол, перед
тим, ніж Він помер і воскрес із мертвих. Але сам Він
не повстав з мертвих, але Бог воскресив Його.
В Жидів 5:8,9 сказано:― Хоч і син Він був, тільки ж
навчивсь послуху через те, що терпів, і, звершившись,
ставсь усім, що слухають Його, причиною спасення
вічного‖.Чи не означає це, що Він стався совершенним в своїм характері? Відповідь‒ні. Ісус вступив в
угоду з своїм Отцем, щоб чинити волю Отця. Він був
поставлений на найтяжчі проби Його невинності до
Господа Бога, і в цих пробах Він затримав свою невинність і показав свою непохитну вірність, посвяту і
відданість Богу. Ціль тих річей, які Він переніс, було
довести свою вірність серед найбільш несприятливих
обставин. Він зустрів всі ці проби і тим самим вповні
навчився бути послушним. ―Подобало бо тому, (Богу
Єгові), про кого все і ким усе, що привів многих синів
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у славу, починателя спасення їх страданнями, (Ісуса
Христа), звершити‖ ‒ Жид. 2:10.
Слово ―звершивсь‖ вжите апостолом Павлом в попередніх текстах означає, довершити, скінчити, доконати. Завважте, що текст не каже, що Ісус усовершив свій характер через те, що Він терпів. Але каже:
Він навчився послуху через те, що терпів, і довершив
свою угоду з Богом, Він став автором вічного спасення. ―І здавшись видом, яко чоловік, принизив себе,
бувши слухняним аж до смерти, смерти ж хресної‖
(Фил. 2:8). Інакше кажучи, коли Ісус скінчив свою
угоду жертви, Бог нагородив Його, зробивши Його
автором вічного спасення для послушних з роду людського. У той же час Бог дав Йому безсмертя і славу,
подібну до Нього, і через те Ісус став ―точним виразним образом (Божим)‖.
Те що зробив Ісус, мають робити Його послідовники, бо вони покликані слідувати по Його стопах. Всі
ті, що стануть остаточно совершенними, славного
характеру і ―стануть подібними до Нього‖, мусять
стати такими силою Бога Єгови в ―першім воскресенню‖ ‒ Йоана 3:2; Одкр. 20:6.
Правдивий Християнин, подібно як Ісус, вступає в
угоду, щоб чинити волю Єгови. Слово ―угода‖ є урочиста умова, виражена в условинах тієї ―угоди‖. Потрібно дві сторони або особи щоб зробити угоду, і уми
обох сторін мусять бути згідні. Слово ―Християнин‖
відноситься до чоловіка, котрий всеціло посвятився і
згодився чинити волю Божу, маючи віру в заслугу
Ісуса Христа, як свого Спасителя. Отже, його часть
угоди можна описати так: ―Я вірю в Господа Ісуса
Христа, і я обіцяю і згаджаюся чинити Твою волю
Боже, яка вона б не була‖. Якщо Бог принимає чоловіка в угоду з Ним, це називається ―двосторонньою‖
або двобічною угодою. Обов’язок лежить на обох сторонах угоди, щоб виконувати цю угоду в повному
обсязі відповідно до її условин. Господь Бог зобов’язується сповнити свою часть угоди. Всемогучий
Бог зі свої сторони не може порушити угоду. Чи може
чоловік, який був взятий в угоду з Богом ухилятися
від своїх обов’язків в рамках цієї угоди і легко нарушити її або поламати її без кари? Відповідь є в Римлян 1:31,32: ―Ламателі угоди…достойні смерти‖. Бог
вірний у всіх річах, які Він обіцяв, і Він вимагає вірності від всіх тих, хто зобов’язався виконувати условини тієї угоди з Ним.
Сьогодні світські сили прикладають зусиль, щоб
змусити завітуючих людей Божих відректися від їх
угоди і поламати їх умову згаджаючись ―з річами цього світа‖, які то річі противляться заповідям і волі
Єгови. Факти показують, що вірні Божі люди є стійкими в їх угоді з Єговою, залишаються вірними условинам тієї угоди і ТЕОКРАТИЧНОМУ правлінню під
Ісусом Христом, не дивлячись на всякі погрози або
дії, застосовані проти них. Завітуючі люди Божі не
бояться чоловіка і того, що чоловік може зробити.
Вони бояться Всемогучого Бога, коряться і служать
Йому. Щодо лукавих людей, то їх сила скінчиться
смертю, але сила Всемогучого Бога є вічна. Якщо
хтось, що є в угоді і вмре невірним до Бога, то це буде
його вічний кінець. Якщо він помре від рук безбожних людей, тому що він вірний Єгові і условинам його
угоди, Єгова воскресить такого до вічного життя.
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Чому чоловік повинен хитатись, вірно дотримуючись угоди з Єговою перед лицем всякої людської
опозиції або карами, якими погрожують або застосовують? Чоловік, який знаходиться в угоді з Єговою і
пізнав добрі річі, дані Господом Богом, не дозволяє
собі навіть думати про те, чи повинен або ні коритися
чоловіку і тим самим поламати цю угоду. Той, хто
затримує свою невинність до Бога, старається виконувати свій обов’язок угоди вірно до кінця, не дивлячись на те, що може зробити проти нього будь-яка
людська сила.
В другій Петра 1:5‒8 апостол говорить: ―То доложіть до сього усе ваше стараннє, і подайте у вірі вашій
чесноту, а в чесноті розум, а в розумі вдержаннє (самовладання), а у вдержанню терпіннє, а в терпінню
побожність, а в побожності братню любов, а в братній
любові любов (для всіх). Коли бо се буде у вас і умножиться, то не оставить вас лінивими, ані безплодними
в познанню Господа нашого Ісуса Христа‖.
Апостол Петро не каже тут як Християнин має виробляти свій характер, але показує йому, як він має
виконати свою угоду, а потім, для заохочення Християн, він додає (вірш 10): ―Се бо роблячи, ніколи не
спотикнетесь‖. Чому маємо читати між натхненними
словами апостола те, чого він не писав? Де в святому
Писанні ми знаходимо підтвердження заяви, зробленої релігіоністами:―Ваша участь і моя участь у вічнім
замірі Божім буде залежати від вироблення нашого
характеру, і тому ми мусимо займатися тим, щоб виробити собі цей характер, совершенний характер у
цьому житті. Кожен Християнин знає, що він нічого
не може зробити совершенного, але він знає, що він
може зробити все можливе, щоб виконати те, на що
він згодився з Господом. Апостол Петро каже, що ми
мусимо робити; робити означає працювати, і ця праця
має бути виконана з радістю.
Християнин може із всіх сил старатися виконувати
се, о чім говорить апостол Петро, а однак він все памятає про свої численні слабости і недоліки.Він знає,
що він не є совершенним. Єсли би він мав мильне
поняття про вироблення характеру‖, він напевно знеохотивбися. Але, коли він добре розуміє свою угоду
або завіт із Богом, він з веселим серцем скаже: ―Мій
Отець є справедливим Богом. Він знає моє серце, що я
Його люблю, і ще я стараюся бути Його вірним і правдивим свідком‖.
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У відповідь такий Християнин зараз почує слова
апостола: ―Будь мужний, бо єсли ти се робиш, ти ніколи не спотикнешся‖. Се значить, що єсли ти із всіх
своїх сил будеш вірно виконувати свою часть угоди,
ти можеш бути зовсім певний, що ти побідиш і будеш
мати признання і благословення Боже, яке він дарує
для тих, хто затримає свою невинність до Нього і тим
самим докаже фальшиве обвинувачення і брехню
Диявола – Йова 2:5.
―У кого бо нема сього, той сліпий і коротко видющий, що забув на очищеннє давних своїх гріхів‖ (2
Петра 1:9). Дехто може говорити дуже гречно і ласкаво, і ніколи не буде гніватись, але все задоволений,
буде виглядати дуже добрий і побожний, буде щодень
читати святе Писання, говорити і думати о святих
річах і буде йому здаватися, що він виробляє собі
прекрасний характер; а однак такий не дістанеться до
царства, єсли не схоче, або занедбає робити се, чого
від нього жадає його угода. Слова апостола Петра в
повисшім тексті не подають вказівок, як треба ―ви
робляти собі характер‖, але виразно кажуть, що кождий Християнин мусить робити, щоби виконати свою
угоду, яку зробив при жертві.
Дрімаючі християни сліпі. Вони дивляться на свою
власну чесноту і забувають, що їх очищено кровю
Ісуса, і що вони приняті Богом завдяки Його справедливости. Отже ті, хто дрімає, говорять про ―вироблення совершенного характеру‖. Нехай всі Християни, які затримають свою невинність до Бога беруть
активну участь у виконанні своєї угоди. Ті, хто буде
так ділати ―не будуть без активними або без овочними
в пізнанні Господа Ісуса Христа‖, але оцінять світло
правди, яке Бог дає своїм завітуючим людям, і покажуть своє оцінення тим, що радісно візьмуть участь в
активному служінні Йому. Мусить бути дане велике
свідоцтво на землі перед остаточним поваленням організації Сатани. Християни, підпережіть поясниці
свої, і йдіть радісно в цій службі дальше, прославляючи Того, хто покликав вас із темряви в своє дивне
світло. Стараймося робити те, до чого ми зобов’язалися робити за условинами нашої угоди, а характер
залишім Богу. Бог дасть славний характер тому, котрий є вірним Його царству аж до кінця, і не раньше
того часу Християнин стане совершенним характером. ―Чистота і правота нехай стоять на сторожі коло
мене! Бо я надіюсь на тебе! ‒ Пс. 25:21.

БЛИСКАВИЦІ ВІЙНИ

―ГОСПОДЬ

царює. Да радується земля … Блискавки його освічують круг земний: Побачила
земля і затремтіла‖ (Пс. 97:1‒4). Єгова є джерелом
блискавиць. Він вживає річі які Він сотворив і котрі є
видимими для чоловіка, щоб навчити чоловіка тому,
що є невидимим для нього. Як видимі і невидимі річі,
які сотворив Бог, Він приведе до роботи для добра
тих, котрі несамолюбно віддані й послушні Йому. Всі
блискавиці виходять від Єгови і є об’явленням Його
сили. Про це свідчать Його слова до Йова: ―Чи можеш
ти розсилати блискавиці, та й чи прийдуть вони до
тебе й скажуть: Ось ми!‖ ‒ Йова 38:35, замітка.
―На Його приказ ревуть води на небі, і Він велить
хмарам уставати з країв землі; творить блискавиці

поміж з дощем, і випускає вітри з запасних сховищ
своїх (Ерем. 10:13,А.П.В.). Блискавиці освічують і
відкривають те, що було раніше в темряві або закрите. Символічно, блискавиці Божі висвітлюють Його
слово для тих, котрі вповають на Нього, і викривають
противників Бога і Його організації. Блискавиці Божі
застосовуються в той час, коли Бог об’являє свою
присутність своїм людям, подаючи їм більше світло з
свого слова відкриваючи свій замір взглядом них, а
також відкриває їх ворогів. ―Громовиця‖ символічно
представляє голос Єгови:―Чи така ж рука у тебе, як
рука у Бога! Чи зумієш загріміти таким голосом, як
Він‖ (Йова 40:4). ―Бог слави гримить‖ (Пс .29:3), з
громом приходить рясний дощ (Йова 38:34). Дощ є
символом відсвіжаючої правди,
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що освіжає і радує серце Божих людей ‒ Йова 29:23;
Пс. 68:9; 147:7,8.
Блискавиці, громовиці і дощ Єгова випускає зі свого
скарбу в сім часі, а також вилляв свого духа на всіх
своїх помазаних свідків на землі при кінці, щоб вони
розказували людям про день Його пімсти й Його замірі знищити ворожу сатанську організацію, вивисшити і оправдати своє ім’я, і установити свій справедливий уряд для добра послушних з роду людського.
Не задля ніякої іншої причини Бог Єгова сказав до
своїх завітуючих людей:Ви свідки у мене, що я ‒ Бог‖
(Іса. 43:12, А.П.В.). Бог нічого не робить тайно. Він через своїх вірних слуг повідомить людей, щоб вони
знали о Його замірі, якщо хтось з них бажає довідатись про це. Це повідомлення або давання свідоцтва
про ім’я Єгови мусить попередити битву Армагедон.
Про цю надходячу бурю є написано в Йова 36:32, 33,
A.П.В.:В жменях держить блискавицю й приказує їй,
кого вдарити. Грім дає знати про неї, та й скот відчуває, що дієсь‖.
Блискавиці Єгови не є без цілі. Блискавиці правди,
які виходять в сім часі мають свою ціль. Його рука є
символом Його сили, і Він держить у своїй руці блискавиці і вдаряє просто в дім релігії. Його люди стають
потішені ними, а ворожа організація тремтить. Голос
Його громовиці розказує про Його ціль, і він служить
повідомленням малих і великих, навіть тих, що є
представлені через ―скот‖. Проголошення дня Його
гніву є одна часть задачі, яку Він дав своїм помазаним свідкам, тому ці помазанці, щоб бути вірними,
мусять виконати цю задачу тепер перед Армагедоном
‒ Іса. 61:1,2.
В Жидів 11:32‒34 є написано:―І що мені ще казати?
Не стане бо мені часу оповідати про Гедеона, та Барака, та Самсона, та Єтая, та про Давида і Самуїла, та
про пророків, котрі вірою побивали царства, робили
правду, одержували обітування, загороджували пащі
левам, гасили силу огняну, втікали від гострого меча,
робились потужними від немочи, бували міцні в бою,
обертали в ростіч полки чужоземців‖. Тут Барак особливо відзначений через його віру. З ним була Дебора,
пророчиця Божа, яка співділала з Бараком. У пророчій драмі є показаний гнів Божий проти Його ворогів,
що поклонялися демонам. Дебора відігравала часть,
представляючи Божу столичну організацію під Ісусом
Христом, у той час як Барак, командир вірних сил
Ізраїлю, відігравав часть, представляючи Господа
Ісуса Христа. З невеликою армією з 10 000 чоловік,
слабо озброєних, Барак виступив до битви з ворогом,
сили якого переважали, який був оснащений 900 залізними колісницями під керівництвом Сизара. У цій
битві ангели небесні воювали за Барака проти гетьмана Сизара, і Всемогучий Бог післав сильну бурю і
повінь, які змили доведене до безладу військо Сизара,
а потім Барак повністю знищив решту часть їх, коли
вони втікали (дивись Суддів 4 і 5 розділ).
Дебора післала післанця на північ від її місця проживання, на відстань сорок п’ять миль на територію
покоління Нефталимового, що в безпосередній близькості до Канаанійського Азора, царської резиденції
Явина, царя Сизара. Післанець Дебори був післаний
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до Барака, призиваючи його до активних дій проти
гнобителів Ізраїлю. Ім’я Барак означає блискавиця.
Сатана, наслідуючи Бога, судячи з усього, взяв таке
ж ім’я для свого диктаторського представника в Німеччині, який в даний час здійснює бліцкриг, або
―блискавичну війну‖. Диявол зазвичай хапає ті ж річі,
котрі вживає Єгова і старається наслідувати їх, щоб
зневажити ім’я Всевишнього.
У драмі розглядається слово ―блискавиця‖, котре
відноситься до воєнної зброї, яка вживається проти
ворогів Єгови. В теперішнім часі Диявол (діючи через
його агенство у Ватикані) і нацисти називають свої
порочні напади на інших бліцкригом, або ―блиска
вичною війною‖. Ця війна представників диявола
нічого їм врешті–решт не принесе.
Святе Писання, яке показує вживання і значення
слова ―блискавиця‖ як засобу ведення війни, є слідуюче:Псальма 144:5‒7 говорить:―Господи, прихили
небо твоє, і зійди на долину! До гір торкнися, нехай
задимують! Блискай блискавками, і розсип їх! Пусти
стріли твої, й замішай їх! Простри руку твою з висоти
вихопи мене, і вирятуй із вод великих, із руки чужинців‖. Псальма 18:14: ―Пустив стріли свої, і розігнав їх,
і метнув блискавками, і заколотив їх‖. 2 Самуїла
22:15: ―Метнув стрілами й розпудив їх різно; блиснув
блискавками й злякались‖. 5 Мойсея 32:41,А.П.В.
(замітка) ―Як вигострю блискучого меча мого і рука
моя на суд підійметься, то відомщу ворогам моїм і
відплачу ненавидникам моїм‖. Езекиїла 21:9,10,15,28,
А.П.В. : ―Скажи: Меч, меч ‒ нагострений і вичищений! Вигострений, щоб багато стинати; вичищений,
щоб блищав, наче блискавиця. Хиба нам радуватись,
що мечу сина мого всяке дерево ні-за-що ? …Він блищить блискавкою, ‒ вигострений до бою. Скажи меч,
меч уже добутий на вбиваннє, вичищений до затрачування, щоб блищав блискавицею‖. Захарії 9:14: ―І
з’явиться над ними Господь, і блискавицею вилетить
стріла його, й загуде Господь трубою, та й ступатиме
бурею, віючою з полудня‖.
Барак, чиє ім’я означає ―блискавиця‖, відігравав
часть, представляючи Ісуса Христа в двох відношеннях: (1) Як провідник вірних свідків Єгови в даний
час на землі, котрі виконують Божу ―дивовижну роботу‖ проти релігії, і (2), як Польовий Маршалок Єгови і провідник невидимого воїнства ангелів в ―битві
того великого дня Бога Вседержителя‖ виконуючи
Його ―дивовижний акт‖ в Армагедоні. Ісус Христос,
Більший Барак (―блискавиця‖), говорить в Маттея
24:27: ―Бо, як блискавка виходить зі сходу та сяє аж
до заходу, так буде і прихід Сина чоловічого‖.
Коли цей могучий воїн приведе воїнство Єгови до
остаточної битви, всі вороги будуть повністю в темряві, і лише Господь звелить світлу світити для своїх
вірних слуг, і ―І блискавицею вилетить стріла Його‖,
б’ючи настрашеного противника (Зах. 9:14). У той час
не буде ніякого сховку для ворога в ТЕОКРАТИЧНОМУ правлінні Єгови, і ніхто з ворогів ніяким чином не знайде способу утечі від смертельних стріл
Господа; а також коли стріли побиватимуть їх,вони
будуть знати, що це битва великого Всемогучого
Єгови. Те, що Господь Бог воював в битві за днів
Барака свідкувало про Його битву за своїх власних
людей.
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ВАРТОВА БАШТА

Дивлячись вниз з висоти гори Табор на могучу і
повністю озброєну армію Сизари, Барак міг вагатися зійти в долину і там вступити в битву з ворогом
без попередньо даної інструкції від Єгови. Даючи
цю інструкцію, Дебора сказала Бараку:―Устань! Бо
се той день, що подав тобі Господь Сизару на поталу: Сам же Господь піде поперед тебе‖. Це був знак
для Барака виступити до діла. Це означало, що невидимі сили організації Єгови в теперішнім часі
ділають проти ворога, ворога, який вважає себе і
свою армію з залізними колісницями непереможними. Сизара не врахував, що проти нього будуть
вжиті неземні сили. Та часть пророчої драми представляє ―дивовижний акт‖ Всемогучого Бога.
Ті сили, які йшли поперед Барака, провадив невидимий виконавчий чиновник Єгови. Так само в
Армагедоні, сили справедливости будуть проваджені єдинородним і улюбленим сином Божим, котрий є ―ясною і ранньою зорею‖ і великим Екзекутором Божого гніву проти ворога. Разом з ним є
армія інших духових ―зорей‖, які йдуть своїм назначеним напрямом щоб воювати з ворогом. (Дивись Суддів 5:20) На початку битви проти Сизара
Єгова задіяв неземні сили і Його невидимий Польовий Маршалок вживав їх, і за цією великою і могутньою заслоною, Барак і його 10 000 чоловік були
заховані і захищені, котра закривала Барака і його
армію від погляду ворога і допомагала в нападі,
який вони збиралися зробити на ворога. Це було
―актом Божим‖. Цей акт Божий проявився, коли
прийшла величезна буря, дощ і блискавиці, і затопили край. Річка Кисон, чиє сухе русло переходив
Сизара з своїми колесницями, повністю піднялася і
вийшла зі своїх берегів, а води, стікаючи вниз з гір
в долину, змітали все перед ними. Сизара і його
незліченна піхота та його 900 колісниць не могли
боротися з цією величезною бурею. Як ця буря бушувала перед Бараком, він направив свою армію
вниз з гори до дії.
―І зійшов Барак з гори Табор‖щоб вступити в
бій з ворогом. У цій части пророчої драми Барак
(блискавиця), представляв Ісуса Христа, могучого
Месника Єгови, і драма показує, що Він буде вживати блискавиць або іншу неземну зброю проти
ворожих сил, коли зачнеться битва Армагедон. На
(Продовження з сторінки 306)
містить весь поданий текст тієї промови, і ця ―вість потіхи‖
була прийнята тим великим зібранням. Це перше видання
яке правильно визначає ―царя північного‖ і ―царя південного‖, як предсказано в Даниїла 11. Брошура містить 32
сторінки з оправою із одноколірного паперу, передня сто
рінка обкладинки містить назву ―ПОТІХА ВСІХ, ЩО СУМУЮТЬ‖ та з прямокутним знаком зверху з фатальними
словами ―Кінець держав осі‖. Ви можете тепер отримати
дану брошуру за 5 центів за штуку, яку вам надішлють із
післяоплатою.
―СЛУГИ ЄГОВИ ЗАХИЩЕНІ‖.
Випуск цієї цінної книжечки був особливим для зібрання
в Сент‒Луїсі минулого літа. Зібрання отримало його з великим задоволенням і вдячністю і його також можуть
отримати всі зацікавлені, які не приймають учати в боротьбі, яку завітуючий народ ЄГОВИ виконує по праву дано

319

віть тепер Господь Ісус вживає ―блискавиць‖ правди, котрими Він вдаряє проти ворога. Це приводить
ворога в замішання і засліплює його щодо правдивого нап ряму. Без жодного сумніву, Господь тепер
випрямляє ворога для його знищення і замішання, і
це замішання ворога значно побільшиться перед
кінцем. У той же час Більший Барак вживає вірних
чоловіків і жінок на землі, яких Всевишній визначає, як ―свідків Єгови‖, щоб проголосити правду
світла, а також приводить до замішання і нищить
тих, котрі є ворогами ТЕОКРАТІЇ. Така є ―дивовижна робота‖ Єгови, яка передує Його ―дивовижному акту‖ в Армагедоні.
Аж до цього часу люди Барака не діяли і не
вбивали тому, що Господь Бог йшов перед ними,
роблячи замішання серед ворога і управляючи ними перед великою бурею, перевертаючи їх залізні
колесниці, приводячи їх до знищення. Саме в цій
точці, Барак зі своєю армією в 10 000 ізраїльтян
зійшов з гори Табор до низу. Гора Табор на нинішний день представляє похід вірних свідків Єгови,
тобто, духових ізраїльтян разом з їх вірними земними співтоваришами, котрі йдуть стійко непорушною лінією, припираючи битву до воріт, проти
релігії і демонізму. Вони йдуть не дивлячись на
взростаючу опозицію проти них. Видимі вороги на
землі укріпили себе у ―втечищі лжі‖ (Іса. 28:15,17),
котре є релігією або демонізмом, яке є головним
средством ворога для обдурювання людей. Отже
проти цього втечища лжі свідки Єгови і їх співтовариші в теперішному часі ведуть боротьбу, проголошуючи вість ТЕОКРАТИЧНОГО правління
Єгови проти твердинь ворога. Ця ―дивовижна робота‖ негайно передує переможному нападу Більшого Барака з Його невидимими небесними силами
в Армагедоні, нападу, який приведе до ціковитого
знищення ворожих сил, видимих і невидимих.
Всі фізичні факти тепер показують, що битва
Армагедон зовсім близько, коли відбудеться дійсна
боротьба і ворог буде знищений. Невдовзі Бог Єгова, через Ісуса Христа, буде воювати проти ворога,
так як Він робив в стародавні часи, і повністю розірве ворога на шматки, та приведе всіх тих, хто
залишиться вірними і правдивими до ТЕОКРАТІЇ.
го Богом і гарантованої Конституцією свободи, а саме,
зібрання і публікації та відкриті промови при почитанні
Всемогучого Бога і в проголошенні радісної новини Його
ТЕОКРАТИЧНОГО правління. У цій книжечці ви знайдете
виражені постанови найвищих судів Сполучених Штатів на
підтримку свідків Єгови і захист їх прав і свобод в Його
службі. Зміст сих 32 сторінок цієї важливої інформації і
документальні річи є поміщені в акуратну і сильну палітурку. Вона коштує 5 центів за копію з передоплатою поштових послуг.
ВИВЧЕННЯ ―ВАРТОВОЇ БАШТИ‖
Тиждень 23 листопада: ―Кінець демонського правління‖ (часть 3), від 1‒20 включно, Вартова Башта 15 жовтня, 1941 року.
Тиждень 30 листопада: ―Кінець демонського правління‖
(часть 3), від 21–42 включно, Вартова Башта 15 жовтня,
1941року.

ДОСВІДЧЕННЯ У ПОЛІ
МОЛОДІ СВІДКИ, НЬЮКАСЛ–ОН–ТАЙН
Двоє дітей, один 10, а другий 12 років стояли поблизу
поліцейського відділу, один з них падає зі свого велосипеда. Черговий поліцейський підійшов до них питаючи:―Тобі боляче?‖ Ні, дякую відповів хлопець (обтрушуючи пилюку з свого одягу і сумки з журналами). Поліцейський, побачивши сумку з журналами запитав:
―Що це таке?‖ Це ТЕОКРАТИЧНЕ правительство, царство Боже‖. ―О, я бачу; це має щось до діла з Біблією.
―Так, правильно, і ми маємо деякі книги, котрі пояснюють Біблію‖ ‒ відповіли діти. ―О, я читав Біблію‖. ―Так,
але чи ви розумієте її?‖ ―Ну, я розумію Біблію так, як і
всі інші люди‖, відповів поліцейський. ―І десять заповідей?‖ ―Так, я знаю їх‖. ―А чи чули ви про блаженства?‖
‒ запитали діти. ―Блаженства? Як мені здається, то ні,
але чи ви впевнені, що вони є в Біблії?‖ ―Звичайно так,
але ми думали, що ви знаєте Біблію?‖ ―Ну, я не знаю про
це‖. Тим часом другий поліцейський наблизився до них:
―Добре, я бачу ваш велосипед в порядку, педалі не погнуті і колеса також добрі‖. Перший поліцейський сказав:
―Ти не турбуйся про велосипед; ці два підлітки збентежили мене і озадачили питаннями про Біблію‖. ―Це дійсно так?‖ ‒ запитав другий поліцейський. ―Ну, як‒що
вони озадачили тебе, то може вони спробували би і мене
в цьому?‖ ―І про що взагалі йде мова?‖ Діти відповіли:
―Ми маємо грамофонну платівку, і вона зможе пояснити вам краще, ніж ми‖. ―Чи бажаєте ви послухати це? ‒
це займе лише декілька хвилин‖. ―Ну, декілька хвилин
це може бути довго‖. ―Ні, це займе всього чотири хвилини‖. ―Ну, тоді добре‖. Хлопчики включили запис ―Прокиньтеся‖ просто на вулиці. Другий поліцейський сказав:―Це була гарна промова. Чому б не принести цей
грамофон в наш відділ, щоб наш шеф теж міг це почути‖. ―Звичайно‖ ‒ відповіли діти. Вони зайшли до відділу
з другим поліцейським, котрий входячи з широкою посмішкою сказав:―Я привів вам двох арештованих‖. Фонограф був поставлений на стіл біля сержанта, і запис
―Прокиньтеся‖ був знову включений. Слухали шість
поліцейських, включаючи сержанта. Під час програвання платівки, другий поліцейський, котрий привів молодих свідків до відділу, зателефонував до пожежної служби в поліцейський відділок, тримаючи мікрофон телефону біля фонографа так, щоб оператор міг чути. Після
закінчення промови поліцейський, поговоривши, поклав
слухавку. Після прослуховування запису було вручено
три брошурки ―ТЕОКРАТІЇ‖, в тому числі сержанту.
Один з поліцейських запитав в неповнолітніх післанців,
чи поліцейський може бути Християнином. Діти відповіли йому в один голос: ―Будь‒яка людина може бути
Християнином‖. Під час, коли програвалася платівка,
радіо‒оператор зняв один зі своїх навушників, щоб можна була краще слухати. Потім двох молодих свідків провели вниз (попри камери) до пожежної станції, де вони
побачили двох дівчат телефоністок, сидячих на операторському підмісті, а також трьох чоловіків і одну дівчину з персоналу. Поліцейський залишив їх там, показавши їм бічні двері, що вели на вулицю. Фонограф був
включений знову і суддя Рутерфорд, бодрим голосом,
закликав усіх до слухання промови ―Прокиньтеся!‖ Під
час програвання платівки телефон не переставав дзвонити, але оператор ігнорувала це. Але потім з роздратуванням вона підняла трубку і сказала: ―Зараз я слухаю
найважливішу лекцію і я не маю часу розмовляти з вами‖, ‒ і кинула трубку. По закінченні лекції два молоді

післанці ТЕОКРАТІЇ вийшли і продовжили свій шлях. З
цього було заключено, що це було перше і чудове сві
доцтво, дане ввічливому персоналу пожежних і полі
цейських в цьому віділі. Як результат, було вручено три
брошури і прослухано платівку дванадцять разів.
У КОСТА‒РІЦІ
―11 червня, коли я проповідував в селі Параїсо, в одній
громадській установі, інспектор санітарії запросив мене
випити з ним лікеру. Я відмовився, і він попросив мене
показати книжки. Коли він побачив, що вони були про
Біблію, він наказав слідувати з ним до поліцейського
відділку. Я не звернув на це ніякої уваги, але він вийшов
на вулицю і почав кликати поліцію. Тоді молодий власник цієї установи став на мій захист і сказав інспектору,
що я працюю чесно і він негайно закличе свідків, заявивши інспектору, що він може втратити свою роботу через свої протизаконні дії. Після цього інспектор був дуже
наляканий і більше ніколи мене не турбував‖ ‒ Пс. 34:7.
ЗУСТРІЧ ЄВРЕЯ З КАТОЛИКОМ
―Мій брат по тілу попереджав мене не говорити про
мою ―релігію‖ моєму роботодавцю (єврею). Та прийшла
нагода. Я показав ―Вартову башту‖ і інші видання. Він
взяв дві книжки і деякі брошури, висловивши задоволення з отриманої інформації, котра в них містилася. В
серпні, під час конвенції в Сент ‒Луїсі, він поїхав у справах і коли повернувся то сказав мені слідуюче: ―Я сидів
на лавці перед курортний готелем з деякою літературою
і читав одну з публікацій. Раптом один чоловік ставши
переді мною сказав: ―Що це у вас?‖ Я відповів: ―Деяка
дуже цікава і повчальна література‖‒ пропонуючи йому
одну з них подивитися. Він сказав: ―Ви один з тих братів
Єгови?‖ Я відповів, що я не знаю, але що я був радий
читати ці публікації. Після того він обізвав мене і сказав,
що я буду викинений геть з готелю. Я відповів: ―Хто ви,
і звідки ви взяли право говорити зі мною таким чином?‖
Він відповів: ―Я доктор Державного медичного това
риства‖. Я відповів: ―Ах, так ви лікар, працюєте для
людства, а зараз хочете зашкодити мені у здійсненні
мого права на пошук знання і поклонення Богу!‖. Він
сказав: ―Ну, я католик і коли я бачу цю літературу це
зводить мене з розуму‖. ―Добре‖, відповів я. ―Я не критикую вас за те, що ви католик. Я єврейського походження, але це не говорить про те, що я мушу вірити так,
як мої батьки, і це само собою зрозуміле. Я шукаю правду, і я готовий прийняти її там, де вона знайдеться. Ця
література є чудова‖. Після цього він вибачився і запропонував піти в якесь місце, де б його люди не могли бачити його. Через це ми пішли до лісу, де ми розглядали і
обговорювали зміст брошурок. Він просив мене пробачити його і наступного ранку, коли я від’їзжав, він пішов
зі мною до потягу і продовжував вибачатися, виглядаючи зовсім іншою людиною ‖.
ЗРАЗКОВЕ ВИВЧЕННЯ НА КОЛЕСАХ
―Один свідок, водій шкільного автобуса, запропонував
зібрати зацікавлених в автобусі. Після того як ті, що
живуть ближче були зібрані, ми поїхали до іншого будинку, котрий знаходився на відстані декілька миль, там
де ціла родина була зацікавлена; ми запросили їх в автобус, де було досить місць, світла і тепла, помагаючи проводити чудове зразкове вивчення. Було сімнадцять присутніх‖.

