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―Діти твої навчатиме сам Єгова, і великий мир і гаразд буде проміж
синами твоїми.‖ — Ісаії 54:13.
СВЯТЕ ПИСЬМО ВИРАЗНО УЧИТЬ30
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 ва 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.

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. Він 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 почто ВИЙ 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.

―ВЕЛИКА ГРОМАДА‖ ПЕРІОД СВІДОЦТВА
Незважаючи на прихід зими, грудень зазначив ще один
місяць в цьому сезоні спеціальної злученої діяльности,
знаної як період свідоцтва ―великої громади‖. Ці люди
доброї волі, котрі становитимуть ―велику громаду‖ є ті,
котрі переживуть Армагедон, тепер скоро виходять перед тим, нім зима Армагедону впаде на світ, і вони, постійно зростаючи числом, разом з членами останка будуть брати участь у цій злученій роботі свідоцтва. Всі
такі є сердечно запрошені приєднатися до роботи відвідування домів так багато, як це є можливо, несучи таке
прекрасне поєднання літератури як нову книжку ―Діти‖
та нову брошуру ―Потіха всіх, що сумують‖, лише за
ціною 25 ц.
Ми будемо раді дати всю потрібну інформацію всім
тим, хто бажає зв‘язатися з найближчим організованим
бюром вістників ТЕОКРАТІЇ, для співпраці. Як завжди,
в кінці грудня будуть представлені результати діяльности за цілий місяць.
ВИВЧЕННЯ ―ВАРТОВОЇ БАШТИ‖
Тиждень 7 листопада: ―Кінець демонського правління‖ (часть 4), від 1–24 включно, Вартова Башта 1 листопада, 1941 року. Тиждень 14 листопада: ―Кінець де
монського правління‖ (часть 4), від 25–49 включно,
Вартова Башта 1 листопада, 1941 року.

―ЗВІТ ЗІБРАННЯ СВІДКІВ ЄГОВИ‖
Як це раніше було повідомлено у Вартовій Башті, проводиться робота складання широкого звіту останнього
п‘ятиденного зібрання свідків Єгови в Сент–Луїсі, штат
Міссурі, з 6 по 10 серпня.
Тепер ми раді представити публікацію повного звіту.
Цей звіт, як і саме зібрання є найкраще зроблений. 80
сторінок звіту містять в собі важливі події та видатні
моменти зібрання, зокрема промови судді Рутерфорда до
великого числа присутніх, які до сих пір не були ніде
опубліковані, і все це є показано для вас сторінка за сторінкою, з фотографіями всіх важливих моментів, подій
та сцен. До цього був добавлений повний ілюстрований
звіт зібрання в Лестері, Англія, з 3 по 7 вересня, котре
було ідентичне п‘ятиденному зібранню свідків Єгови в
Сент–Луїсі за своїм характером подій, незважаючи на
перешкоди. Цей звіт зібрання свідків Єгови є переконливим свідоцтвом теперішної активності ТЕОКРАТИЧНОЇ організації Єгови, і він мусить служити як потужний інструмент в вашій польовій діяльності для многих
людей доброї волі. Замовляйте ваш екземпляр вже зараз,
переказуючи всього лише 5 ц. Після того, як ви побачите
і прочитаєте, ви захочете, щоб і інші також його мали.

ВІСТНИК ЄГОВОГО ЦАРСТВА
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КІНЕЦЬ ДЕМОНСЬКОГО ПРАВЛІННЯ
( Переложено з англ. ―Вартової Башти ‖ з 1–го листопада, 1941 року)

часть 4
―Кого бо любить Господь, карає; і б‘є всякого сина, котрого приймає‖ ‒ Жид. 12:6.

Є

гова ділає з своїми сотворінями в такий спосіб,
який є для їх добра. Тому є написано про Нього: ―Бог є любов‖ (1Йоана 4:8); що значить, що
Єгова є цілковито несамолюбний. Єгова нічого не
потребує від своїх сотворінь, тому що всі річі на
небі і на землі належать Йому. Релігійні провідники
представили Єгову в темнім і неправдивім світлі, і
чинячи так, вони без сумніву були засліплені ворогом;котра то сліпота сталась в наслідок їх страху
перед людьми і відмови боятись і служити Богу
Єгові. Такі провідники говорять людям слова на
зразок сих: ―Бог стоїть з розпростертими руками
благаючи людей прийти і спастись; отже, чому б
вам не прийти сьогодні?‖ Таке твердження є цілковитою брехнею і є зневагою святого імені Бога Єгови і повністю заперечує Його слово. Єгова ставить
правду перед своїми сотворіннями, і дозволяє їм
добровільно прийняти її, і охоче служити Йому, або
відкинути Його слово і потерпіти від наслідків.
Єгова не просить і не примушує нікого служити
Йому. Зверніть увагу на святе Писання, яке рішучо
противиться словам релігійних провідників;а
іменно: ―Без віри ж не можна угодити, вірувати
мусить бо, хто приходить до Бога, що Він єсть, і хто
Його шукає, тих нагороджує‖ ‒ Жид. 11:6.
2 Ніхто не може наблизитись до Бога, поки перш
він не матиме віри, тобто, не віритиме що Єгова є
Всемогучий Бог, і що чоловік отримає Його благословення тільки тоді, коли він шукає цього благословення. Він винагороджує лише тих, хто щиро
прагне знати і чинити Його волю. Бог не дивиться
на лице чоловіка (1Петра 1:17). Він не старається
нікого примусити прийти до Його організації і служити Йому. Всі, що бажають знати і служити Богу
мають робити це добровільно, а не з примусу або
надмірного впливу.
3 Коли людське сотворіння вірить в Бога і Ісуса
Христа, як свого Спасителя, добровільно посвячує
себе чинити волю Божу, згаджаючись, що слово
Боже вестиме його, тоді його стан змінюється. Зробивши угоду чинити волю Божу, він мусить дотримуватись цієї угоди і бути послушним Всевишньому. Кожний, хто згодився чинити волю Божу, а тоді
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добровільно не виконує, або відмовляється виконувати свою угоду, так як каже святе Писання, ―присягнув криво‖ (Пс. 24:3,4). Релігійні вчителі або
провідники привели багатьох до думки, що все, що
від них вимагається є сказати ‖я вірю в Господа―, і
після такої заяви чоловік, помираючи, йде просто
на небо. Святе Писання рішуче заперечує таке заключення. Давид, який був образом на Ісуса Христа і
Його вірних послідовників висказує таке заключення в сих словах: ―Спробуй мене, Господи, і досвідчися; розглянь внутро і серце моє! Бо милість
твоя перед моїми очима, я жию по правді твоїй‖ ‒
Пс. 26:2,3.
4 Люди, які роками служать Єгові і Ісусу Христу,
все ще піддаються гострим пробам; і дехто дивується чому. Відповідь є така, що всякий, хто дістає
признання від Єгови мусить доказати свою вірність
ТЕОКРАТІЇ. Це одиниця може доказати тільки
через поставлення на пробу, і в цій пробі продовжувати залишатися непохитною і вірною Єгові і Його
царю. Навіть тепер, коли цар ТЕОКРАТІЇ є на своїм престолі, Його слуги на землі оточені багатьма
пробами; але для вірних ці проби не є дивними. Ті,
що цілковито посвятилися ТЕОКРАТІЇ і котрі бачуть велику боротьбу ворогів проти правління
ТЕОКРАТІЇ можуть оцінити, чому люди в Божій
організації на землі піддаються пробам. Так як Йов
був поставлений на гостру пробу і продовжував
непохитно затримувати свою невинність, так тепер,
кожен хто отримає в нагороду признання Єгови,
мусить перейти проби і доказати, що він непорочний перед Богом ‒ Йова 2:3‒10.
5 Святе Писання каже: ―Бо кого Господь любить,
того карає; і б‘є всякого сина, якого приймає‖
(Жид. 12:6, Діаглот). Всі демони воюють проти завітуючих людей Єгови і Бог допускає своїм завітуючим людям мати таке терпіння, щоб вони могли під
гострими пробами доказати, що вони віддають трівку перевагу і посвяту великому ТЕОКРАТУ і Його
царю. Чоловік, який згодився чинити волю Єгови і
який сподіється отримати признання Єгови, мусить мати і розвивати щиру віру
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і цілковиту довіру до Бога і Христа, твердо рішивши залишатись вірним великому ТЕОКРАТИЧНОМУ правлінню, незважаючи на проби, які можуть прийти на нього.
6 Святе Писання каже про тих, хто служить Богу і
терпить від переслідувань: ―Щасливий чоловік,
котрого ти, Господи, караєш, і закону твого навчаєш. Щоб дізнав супокою перед злиднями, поки викопається беззаконному яма‖ ‒ Пс. 94:12,13.
7 Це показує, що проби людей Божих будуть продовжуватись, поки беззаконники не підуть до ями.
―Блажен чоловік, що витерпить спокусу (пробу);
тим що, будучи вірний, прийме вінець життя, що
обіцяв Бог тим, що люблять Його‖ (Якова 1:12).
Починаючи з приходу Ісуса Христа до храму, Сатана і його агенти розпучливо воюють з слугами Єгови і Христа (Одкр. 12:17). Господь міг би відвернути це, але Він дозволив для своєї цілі, і Його ціль є,
щоб завітуючі люди Всемогучого Бога могли доказати свою непохитну відданість ТЕОКРАТІЇ Ісуса
Христа, і твердо затримуючи свою невинність до
кінця, могли отримати Господнє признання. Цим
вступом до теми ми знову виносимо на розгляд
пророцтво Даниїла, оскільки воно стосується завітуючих людей Єгови на землі в теперішнім часі.
8 ―Багато з розумних пострадає на те, щоб їх вивірити, очистити й вбілити на час останній, бо ще є
час до призначеного реченця‖ (Дан. 11:35). Інші
перекладачі переложили цей текст так: І деякі з
них, які були мудрими спотикнулися (А.П.В. і Юнга). З попереднього тридцять четвертого вірша,
який розглядався в минулому номері Вартової Башти можна бачити, що демони своїми планами
махінацій стараються відвернути слуг Єгови з їх
правдивої дороги. Ці невірні підлесники подібні до
радників Давида, описаних в 2 Самуїла 5:30‒34.
Деякі піддались таким лестощам, спотикнулися і
впали. Деякі спотикнулися, але навернулись; тоді
як інші остаточно впали і не очистились. Очищення від гріха можливе тільки тоді, коли одиниця
буде поставлена на пробу і усвідомить, що вона
взяла неправильний напрям, а тоді скоро покається, і після цього неустанно шукатиме лиця Господнього для прощення.
9 У 1938 році Бог відкрив своїм людям, що Його
організація є ТЕОКРАТИЧНА, яка управляється
зверху вниз, а не знизу вверх. Кожен, хто отримує
Боже признання мусить прийти до розуміння цього
факту. Питання першорядної ваги це є оправдання
імени Єгови. Деякі люди не можуть бачити цю
життєво важливу правду, але противно, вони вважають дуже важливим свій особистий спокій і спасення. Такі люди падають, і для них нема ніякого
очищення. Бунт проти правил ТЕОКРАТІЇ є ка
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тастрофою. Бунтівники тримаються своєї власної
самолюбної дороги. Вони відкидають дорогу муд
рості і розуміння і йдуть самолюбним напрямом,
очевидно тому, що вони піддались лестощам, які на
них наслали невидимі демони, і їх видимі представники. Будь який чоловік, який потурає собі в
лестощах, показує відсутність віри і належної оцінки слова Божого, і Його роботу з людьми.
10 ―Упадок‖ таких, які покинули мудрість і розуміння не є кінцевою справою, але після їх упадку
вони продовжують йти неправильною дорогою,
намагаючись спонукати інших слідувати тим самим напрямом в опозиції до ТЕОКРАТИЧНОЇ організації і тому вони тягнуть інших вниз за собою.
Такі упавші одиниці намагаються відвернути інших від вірної служби ТЕОКРАТІЇ; але ті, що
отримали признання Єгови не є відвернені. Такі
упавші одиниці стали зовсім сліпі до головного питання, оправдання імени Єгови, і вони день і ніч
розмишляють, як вони можуть перешкодити ус
пішному поступу проголошення ТЕОКРАТИЧНОГО післання: ―Бо вони й не заснуть, як щось лихого
не вчинять; сон покине їх, як не підставлять ноги
кому небудь. А путь безбожників‒темна темрява;
вони не знають, де їм доведеться спіткнутись ‒
Прип. 4:16,19.
11 Чому ж Господь дозволив упавшим одиницям
намагатись потягти інших за собою і відвернути їх
від ТЕОКРАТИЧНОЇ організації і правління? Святе Писання відповідає: ―Щоб випробувати їх‖
(А.П.В.); ―щоб очистити їх‖. Під час суду в храмі
Господь дозволяє таким річам перейти для того,
щоб стало очевидним, хто є непохитний і вірний
ТЕОКРАТІЇ: ―І засяде він до перетоплювання срібла й очистить синів Левіїних і переплавить їх, як
золото й срібло, щоб приносили жертву Господеві в
праведності‖ (Мал. 3:3). ―І введу ту третину (останок) в огонь, і розплавлю їх, як плавлять срібло, й
очищу їх, як чистять золото: Вони будуть призивати йм‘я моє, а я вислухаю їх і скажу: Ось, се мій
нарід, а вони казатимуть: Господь‒се Бог мій‖ ‒
Зах. 13:9.
12 Відносно цієї самої річі Єгова через свого ангела далі говорить до Даниїла: ―І відповів він: Ійди,
Даниїле; бо втаєні і запечатані сі слова до часу
останнього. Многі обчистяться, вбіляться і будуть,
наче в огні, перетоплені (в спокусі); а безбожні будуть безбожно поступати, й не зрозуміє сього ніхто з
нечестивих, а мудрі зрозуміють‖ – Дан. 12:9,10.
13 Вогненні проби, які приходять на людей Єгови
мають ефект вибілення і очищення видимої части
ТЕОКРАТИЧНОЇ організації Єгови, і тих, хто
з‘єднаний з нею, так як Ахан був забраний,
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щоб усунути безбожну отруйну закваску з типічної
ТЕОКРАТИЧНОЇ організації (Іс. Нав. 7:10–26).
Таке очищення або робота очищення продовжується. Навіть тепер в організації є такі, що бурчать і
нарікають, і земля поглине їх (4 Мойс. 16:30–34).
―Земля‖ мається на увазі видима організація, якою
тепер керує Сатана. І як довго ще та робота очищення буде тривати?
14 ―Аж до самого кінця‖. Це означає, поки ―дивовижна робота‖ Господа не буде закінчена, і Його
―дивовижний акт‖ зачнеться в Армагедоні. ―Тим
же, хто думає стояти, нехай гледить, щоб не впав‖(1
Кор. 10:12). Це якраз згаджається зі словами Ісуса
Христа, царя, відносно тих, що стали невірними в
часі кінця світу: ―Оце ж, як той кукіль збирається
та палиться огнем, так буде при кінці сьвіта сього:
Пошле Син чоловічий ангели свої, й позбирають
вони з царства Його все, що блазнить, і всіх, що
роблять беззаконнє, та й повкидають їх ув огняну
піч; там буде плач і скреготаннє зубів.Тоді праведні
сиятимуть, як сонце в царстві Отця свого. Хто має
уші слухати, нехай слухає .‒ Мат. 13:40‒43.
15 Коли вірні слуги Єгови побачуть невірних відкиненими, вони стануть ближче до Господа, і Господь повелить їм яскраво сияти в Його організації і
в Його службі, так як заявив Ісус у вищезазначеному тексті. В Сент‒Луїсі на зібранню свідків Єгови і
їх співтоваришів в серпні 1941року, ця тема була
ясно доведена, коли ті, що ходять у світлі ТЕОКРАТІЇ і які там зібралися, одноголосно заявили
про свій осуд тих одиниць в організації, які намагаються зробити розділення між людьми Божими.
Ті, що посвячені ТЕОКРАТІЇ бачуть, що вони постійно піддані пробам, і тепер вони зрозуміли причину такої проби; і так як Господь дозволяє своїм
вірним слугам продовжувати терпіти гострі проби,
всі вірні тепер розуміють, що це дозволено щоб випробувати їх непохитність і невинність. Чому ж ці
проби продовжуються на вірних? І як довго це триватиме?
16 ―Бо ще є час до призначеного реченця‖ (Дан.
11:35). Аж до остаточного кінця організації Сатани
невинність вірних послідовників Ісуса Христа буде
неодмінно піддаватись пробам. Єгова дозволив це
заради добра тих, що є в угоді чинити Його волю.
Коли Сатана та його союзники демони були скинені з неба на землю, Єгова дозволив цій безбожній
орді залишитись на деякий час, щоб поставити своїх вірних людей на проби, і щоб вони могли доказати свою невинність і непохитну відданість Йому.
Так як ця проба поступає вперед, останок і їх спів-
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товариші продовжують проголошувати ім‘я Великого ТЕОКРАТА і Його правління тим людям на
землі, які слухають; і це проголошення буде тривати до початку Армагедону. Єгова точно визначив
час початку Армагедону, в якому то часі Бог покаже всім свою найвисшу силу. Ніякий чоловік не
знає ні дня ні години, коли почнеться Армагедон,
―знаки часу‖ показують, що Армагедон дуже близько; отже Єгова приказує своїм вірним слугам тепер
на землі ―викуповувати час‖ і ―не ослабляти рук‖
в Його ―дивовижній роботі‖, роботі свідоцтва. Багато тисяч свідків, що зібралися в Сент-Луїсі в
серпні 1941 року, повернулись до своїх визначених
місць діяльності в полі, на якому їм призначено
трудитись до кінця, без будь якого компромісу з
організацією Сатани. З цього часу і до Армагедону
чотири ангели Господні стримують чотири вітри
поки робота ―ставлення знака‖ слугами Єгови буде
закінчена ‒ Одкр. 7:14.
17 Остаточний ―кінець‖ буде після того, як ―дивовижна робота‖ Божа буде зроблена, тобто після того
як ―ця євангелія царства буде проповідувана світу
як свідоцтво‖ (Мат. 24:14). Тепер релігіоністи і їх
союзники насміхаються з імені Єгови, і говорять
про Його свідків злобними словами; певним є, що
вони дізнаються невдовзі, що Єгова піклується про
своїх людей, і показує своє негодовання через виконання свого присуду проти лукавих. Релігійний
елемент, який був головним чином представлений
через невірних ізраїльтян (предсказуючи тих, що є
під назвою ―християнство‖) скоро дізнається, що
його кінець прийшов; і Господь зробив це настільки ясним, що в цьому не може бути ніяких сумнівів,
і стосовно цього написано в пророцтві Божому, а
іменно:―І надійшло до мене слово Господнє, таке:
Ти ж, сину чоловічий скажи: Так говорить Господь
Бог: Конець землі Юдиній, ‒ конець прийшов на
чотири сторони землі. Оце ‒ конець тобі; і пошлю
на тебе гнів мій й судитиму тебе по поступкам твоїм, і наложу на тебе (кару за) всі гидоти твої. І не
пощадить тебе око моє; не змилосердуюсь на тебе, а
відплачу тобі після доріг твоїх і (кари за) гидоти
твої на тобі будуть та й зрозумієте, що я ‒ Господь.
Так говорить Господь Бог: Лихо єдине (нечуване),
ось приходить лихо. Кінець наближився, прийшов
конець, наступає на тебе; ось вона прийшла,
прийшла біда на тебе, осаднику землі! Настає час,
близько вже день заворушення, а не веселих погуків на горах. Оце ж вилию над тобою досаду мою й
довершу на тобі гнів мій; судитиму тебе по поступках твоїх, і наложу на тебе кару за всі гидоти твої.
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І не пощадить тебе око моє, я не помилую. По поступам твоїм одплачу тобі, й гидоти твої будуть на
тобі, і зрозумієте, що я ‒ Господь караючий ‒ Езек.
7:1‒9.
18 Завважте тепер, що ―цар північний‖ є чудовисько, тобто диктаторське тоталітарне об‘єднання,
яке складається з нацизму, фашизму і римо католицької гієрархії, які становлять ―гидоту беззаконня‖ з великою ―блудницею‖, гієрархією, що їде на
верху того звірячого з‘єднання, яке описане і представлене в Одкритті 17:1‒6,15‒18. В даний час ці
злучені сили є названі ―новий порядок‖, за котрий
то ―новий порядок‖ теперішній папа римський молився і вихваляв його у своїй промові 24 грудня
1940 року; і який він назвав ―нова Ліга народів‖
або ―новий порядок‖, ця злука старається цілковито управляти світом супроти волі Єгови; і що названа ―нова Ліга народів‖, або ―новий порядок‖, є
―гидота спустошення‖, яку Єгова повністю знищить в Армагедоні.
19 ―І буде цар той чинити, що тільки схоче, й нестиметься високо, підніметься понад усякого бога,
та й про Бога над богами говоритиме зневажливо й
буде мати щастє, доки не довершиться гнів; бо що
призначено, те здійсниться‖ (Дан. 11:36). Пророцтво показує, що ―цар північний‖ буде мати вплив
над безбожниками, і що він навчатиме їх робити те,
що є злом, виконуючи свою власну волю, так як він
вважає, але фактично виконуючи наказ Сатани,
Диявола. Завважте, як всі ці річі, що перейшли в
недавніх місяцях сповняють цю часть пророцтва.
―І буде той цар чинити, що тільки схоче‖, який, як
каже пророцтво є ―царем північним‖; тут мається
на увазі не тільки Гітлера, але ―цар‖ тут мається на
увазі всі складові части чудовиська; так як це чудовисько є дитиною Диявола, воно виконує ціль
Диявола.
20 Ціллю ―царя північного‖ є управляти світом.
Його видимі представники, діючи силою і впливом
демонів, сповнені рішучості керувати світом згідно
з самолюбною волею ―царя північного‖. Щоб зробити це, те об‘єднання повинно перш знищити роботу Протестантської Реформації шістнадцятого
століття, і повністю знищити результат Вестфальського договору 1648 року, який то договір
установив терпимість між католиками і протестантами, і визнав право кожного практикувати власну
релігію в межах відповідної держави, або області.
Це спричинило розкол Німеччини на багато маленьких провінцій або держав. Зазначте, що жоден
папа не схвалював Вестфальський договір і не визнавав, що папство було або є зв‘язане ним. Треба
мати на увазі, що папство є частю ―царя північно
го‖.
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21 Наступна ціль чудовиська є – зруйнувати результат французької революції 1789 року, яка привела до розпаду так званої ―святої римської імперії‖ в 1806 році. Чи може будь яка розумна особа
тепер сумніватися, що Петаїн, маріонетковий диктатор Франції, чинить волю чудовиська і що він
виконує наказ папи? Свобода французьких людей
була втрачена. ―Держави Осі‖ налаштовані відновити ―святу римську імперію‖ не зважаючи на ціну
людського життя.
22 Ще одна ціль ―держав Осі‖, очевидно, знищити
Версальський Мирний Договір 1919 року, згідно
якого папа не зміг був би виконати свою волю, і
цей договір особливо мав сприяти відновленню
німецької республіки. Цей договір привів до того,
що територія ―царя північного‖ розвалилась і прийняла форму так званих ―республік‖, таких як Німеччина, Австрія, Польща, Чехословаччина, Данія,
Литва, і яким ―цар північний‖ був дуже ослаблений. Це було особливо представлено в Одкритті
через рану на шостій голові звіра, як сказано в Одкритті 13:1‒3:―Істав я на піску морському, і бачив
зьвіра, що виходив з моря, в котрого сім голов і
десять рогів; а на рогах його десять корон, а на головах його імена богохульні.... І бачив я одну з голов його, наче на смерть вбиту, і смертня рана її
вилічена, і дивувала ся ціла земля, (ідучи) в слід за
зьвіром‖.
23 Ця смертельна рана була загоєна Сатаною і його союзниками‖, особливо діяльністю, яку виконувала ―католицька акція‖, організована і проведена
під керівництвом папи Пія ХІ, цей папа підтримував і сприяв італійському фашизму і німецькому
нацизму як релігією, так і фінансово; і гієрархія
багато зробила для того, що багато гієрархій з інших країн постачали великі суми грошей, щоб возвести Гітлера на трон нацизму. Папа тоді увійшов в
угоду, спочатку з фашизмом в 1929 році, а тоді й з
нацистами в 1933 році; а також пізніше в 1933 році,
він проголосив ―святий рік‖ намагаючись втягнути
і інші держави в об‘єднання. ―Католицька акція‖
заради цих інтересів співпрацювала з обома тоталітарними правителями, але особливо намагалась
зробити Гітлера списом гієрархії, прагнучи скинути
демократію і відновити ―святу римську імперію‖.
24 Ще іншою ціллю об‘єднання є здійснити безбожне бажання ―держав Осі‖, особливо католицької
організації, щоб знищити республіки і ввести такі
держави до об‗єднання. З цією ціллю Австрія була
приєднана до Німеччини в березні 1938 року; Судети були захоплені в 1938 році; Польща була пограбована і знищена в 1939 році; а після цього почалось
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завоювання Данії, Норвегії, Бельгії, Нідерландів,
Люксембурга та Франції. Зробивши це, ―цар північний‖ намагається сформувати ―нову Лігу народів‖,
і включити всю завойовану територію в цю Лігу.
25 Але головна і першорядна ціль Сатани і його
вищезазначених земних союзників є і було знищити свідків Єгови, які проголошують ім‘я Єгови і
Його ТЕОКРАТИЧНЕ правительство. В кожній
країні, якою керує тоталітарний режим або ―цар
північний‖, робота свідків Єгови була здушена.
Також в кожній країні, за межами території ―царя
північного‖, де римо католицька гієрархія має велику силу, свідків Єгови жорстоко переслідували і
робили численні спроби повністю знищити їх діяльність, і перешкодити їм проголошувати ім‘я Єгови і
Його ТЕОКРАТИЧНЕ правління. Це пояснює, чому ―цар північний‖ захоплював одну країну за іншою, знищував їх матеріальні блага і багатьох людей, і накладав заборону на роботу слуг Єгови. Це
доводить, що гієрархія є головним видимим агентом Диявола і його злої роботи; і як подальший
доказ цього необхідно лише згадати, що в багатьох
краях ―царя південного‖ робота свідків Єгови також заборонена, і оголошена незаконною. В кожній
країні це було зроблено на вимогу і силою гієрархії.
Безперервний рух товпи Сатани приходить до кінця, так що гієрархія і її союзники зможуть скоро
сказати ―Мир і безпека‖; тоді настане Армагедон.
Таким чином можна бачити, що мовою пророцтва,
слова ―його воля‖ означають не тільки волю Гітлера, але ті об‘єднані елементи, які становлять ―царя
північного‖; і що головно римо католицька гієрархія, є хитрим і небезпечним знарядом Сатани, щоб
виконувати роботу ―царя північного‖. Сатана є
тим підступним ворогом ТЕОКРАТІЇ, і релігія є
найбільш спокусливий і зводничий засіб, який використовують люди, щоб досягти ціли Сатани; і
таким чином він використовує гієрархію ефективніше, ніж деякі інші части своєї організації.
26 ―Й нестиметься високо‖. Тут мається на увазі
―цар північний‖, що буде нести себе високо, поваливши конституційні монархії і демократії та республіки, деспотично застосовуючи силу над людьми. Бог Єгова не підносить ―царя північного‖, але
Сатана, вождь демонів, і його орда злучених демонів під керівництвом Гога, займаються роботою
піднесення, і надають стимул через здемонізовану
―Католицьку акцію‖ і лестять політичному вождю,
і це помагає йому підносити себе.
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27 ―Підніметься понад усякого бога‖. Слово ―бог‖,
яке є вжите в цьому тексті означає ―могучий‖, і цей
текст не відноситься до невидимих демонів, але це
відноситься до могучих на землі, які є агентами і
союзниками демонів. Староєврейське слово el, тут
перекладене як ―бог‖, або ―могучий‖, відноситься
до земних сотворінь так само, як і до невидимих
демонів; і це показують слідуючі тексти святого
Писання, тобто: ―Воздайте Господеві, ви, синове
можних, воздайте Господеві красу і силу!‖ (Пс.
29:1). ―Бог стоїть серед громади Божої, серед богів
судить Він‖ (Пс. 82:1). ―Кого бо над облаками рівняти з Господом? Хто між синами потужних рівня
Господеві?‖ (Пс. 89:6). ―За те подам його на поталу
потужному між народами, нехай з ним чинить що
схоче; за проступки його я відкинув його‖ (Езек.
31:11). ―Посеред підземелля говоритимуть про него
та про підпомочників його передні між невміраками: Попровалювались, лежать серед необрізаних,
посічені мечем‖ ‒ Езек. 32:21.
28 Тоталітарне об‘єднання ―царя північного‖ захопило могучих протестантів; і могучих вільних
Масонів; і могучі конституційні монархій; й могучі
демократії; і могучі політичні партії, що стояли на
шляху об‘єднання; і таким чином факти показують
здійснення цієї части пророцтва. Окрім того, була
установлена нова система юриспруденції, відповідно до фашистсько‒нацистського законного канонічного стандарту, і таким чином могучі колишні
керівники судової власти тих країн в Європі були
повалені; також всі могучі керівники армій, які
скоро не вклонились диктатору, тому що диктатор
контролює всю військову систему, яка стала підлеглою нацистському вождю. Він також підніс себе
понад комерційними керівниками, і всі комерційні
велетні стали підкорятися бажанням нацизму, або
державним корпораціям. Також трудові організації
були розпущені на користь Державного трудового
об‘єднання; і також фермери, які займаються хліборобством змушені підпорядковуватись диктатору. Тоталітарний диктатор став цілісністю і вознісся понад всіма керівниками в кожній части держави, і всі вони мусять кланятися йому.
29 ―Та й про Бога над богами говоритиме зневажливо‖. У цьому тексті ―Бог над богами‖ в перекладі
зі староєврейського Elohim, означає Єгова Бог Всемогучий; і проти Всемогучого Бога цей ―цар північний‖ говорить зневажливо. Зверніть увагу на наступні тексти, які показують, що в цьому тексті говориться про Єгову,
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проти якого говорить ―цар північний‖. ―Хто подобен тобі Господи, між богами (замітка)? Хто рівен,
славен святостю твоєю, страшен чудесами? ‖ ( 2
Мойс. 15:11). ―Господь Бог богів, Господь Бог богів, він се знає, та й Ізраїль нехай се знає; коли воно
сталось в опорі чи то в зраді проти Господа, (нехай
він не пощадить нас в цей день)‖ – Іс. Нав. 22:22.
30 ―Цар північний‖ говорить зневажливо проти
Всемогучого Бога вживаючи ворожих дій проти
тих, хто свідчить про Бога Єгову. Те ж об‘єднання
переслідує і природних жидів, тому що вони були
типічними завітуючими людьми Єгови, Всемогучого Бога. У землі, за межами царства ―царя північного‖ цей ―цар‖, особливо релігійний елемент, при
помочи ―п‘ятої колони‖ виставляє свідків Єгови в
неправдивім світлі, і тим приносить велику зневагу
на ім‘я Єгови; і це робиться навіть у Сполучених
Штатах, де люди давно тішаться свободою.
31 ―Цар північний‖, до якого головно є включена
римо католицька гієрархія і її голова, підносить
політичну державу вище Бога Єгови проголошуючи і наполягаючи, що ―вища власть‖ згадана в святому Писанні в посланні до римлян 13:1 не є Бог
Єгова і Ісус Христос, але політичні правителі теперішнього лукавого світу. Диктаторське об‘єднання
засуджує ТЕОКРАТИЧНЕ правління під Ісусом
Христом, і переслідує людей в усіх краях, які кажуть, що ТЕОКРАТИЧНЕ правління є єдина надія
людства. Всередині царства ―царя північного‖ кожен, хто проголошує ім‘я і царство Єгови через Ісуса Христа звинувачений в бунті проти уряду. Навіть в краях за межами царства ―царя північного‖
свідків Єгови, котрі проголошують ТЕОКРАТІЮ,
звинувачують у бунтарській змові, і в кожному випадку це зроблено за наказом релігійних елементів
―царя північного‖. Той ―цар‖ хвалькувато стверджує, що йому належить світова імперія, яка правитиме цілою землею супроти Єгови, і в противенстві Його пророчим висказам. ―Цар північний‖
встановив підробну теократію, ставлячи теперішнього папу римо католицької гієрархії на місце, яке
займає Ісус Христос, правдивий цар правдивої
ТЕОКРАТІЇ. Така підроблена теократія є ―гидотою
спустошення‖, описана Даниїлом, і Господь показує, що ціллю того об‘єднання є відвернути всіх
людей від Всемогучого Бога, і управляти землею
супроти Божої волі.
32 Гітлер, лідер нацистів, оголосив про свою ціль
відновити стару ―святу римську імперію‖. Тепер
завважте лицемірство римо католицької гієрархії,
яка співділаючи з царством ―царя південного‖ старається переконати людей вважати, що гієрархія є
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проти тоталітарного правління, яке практикують
нацисти і фашисти. Ця заява гієрархії зроблена,
щоб спонукати ―католицьку людність‖, яка проживає в демократичній державі, залишатись безмовною і вірною гієрархії. В той же час папа, 24 грудня,
1940 року, публічно виголосив молитву за так званий ―новий порядок‖, або ―нову Лігу народів‖, котра була продвинута і встановлена з Гітлером, як
лідером. Яка організація на землі має найбільше
бажання відновити стару ―святу римську імперію‖!
Звичайно, римо католицька гієрархія! І задля цієї
цілі ―католицька акція‖ була організована і продовжувалась кілька років по цілій землі. Гієрархія
наслідує установлений напрям свого отця Диявола,
і є ошуством і обманом, роблячи це в одному краю з
одного боку, а в другому краю з другого боку; це
зроблено щоб ошукати і обдурити людей.
33 Здається, що політичні елементи ―царя південного‖ є сліпі до лицемірства і дволичності римо
католицької гієрархії, або бояться сміло висловитись проти неї, як свого ворога. Чи сліпі до правди,
або бояться, це приводить до такого самого наслідку, і є рушійною причиною їх розумової сліпоти. Це
є Сатана, котрий засліплює уми людей, як говорить
слово Боже (2 Кор. 4:3,4). Цей страх перед людьми
веде людей і народи в пастку Сатани (Прип. 29:25).
Таким чином організація ―царя південного‖ здається є сліпа до свого дійсного ворога.
34 Поки так звані ―демократії‖ будуть противитися, ігнорувати або не будуть підтримувати ТЕОКРАТІЮ під Ісусом Христом, доти проголошена
ціль ―царя південного‖ буде терпіти невдачу. Існує
тільки єдина запевнена дорога, яка визначає міру
поступу і законний кінець ―царя північного‖ і ―царя південного‖, і ця запевнена дорога є певне слово
пророцтва Єгови, яке тепер в процесі сповнення.
35 Тримаючи в пам‘яті цю особливу точку, зверніть увагу на те , що каже пророцтво про ―царя
північного‖: ―Й буде мати щастє, доки не довершиться гнів‖. Чий гнів? Гнів Єгови, який буде виражений в битві Армагедон. Очевидно Єгова утримується від вираження свого гніву, щоб дати ―царю
північному‖ повну мотузку, щоб визначити себе на
знищення. Починаючи з елементу римо католицької гієрархії, гнів Єгови буде сильно виражений в
часі Армагедону з повним поваленням ―царя пів
нічного‖. Це зазначить початок найбільшого горя в
світі, про яке Ісус Христос описує такими словами:
―Буде бо тоді мука велика, якої не було від настання світу до сього часу, й не буде‖ (Мат. 24:21). Це
означає остаточний кінець цілої
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організації Сатани. Зверніть увагу на слова Всемогучого Бога відносно цього горя, а іменно:
36 ―Ось іде, наче з далечезного краю, ім‘я Господнє, горить гнів у його, поломє страшно палає; уста
його повні досади, язик його, мов огонь палаючий
(Іса.30:27). ―Оце ж ждіте мене, говорить Господь, до
того дня, як устану, щоб пустошити; бо я постановив, позбірати народи, поскликати царства, щоб на
них досаду мою зігнати, стрясти на них жар гніву
мого; від огню бо ревності моєї погибне вся земля‖
(Соф. 3:8). ―Хто ж встоїть перед невдоволеннєм його? Хто здержить поломє гніву його? Огнем розливається гнів його; скелі розпадаються перед ним‖
(Наума 1:6). ―Господь же справдешній Бог, се живий Бог й віковічний цар. Од гніву його тремтить
земля, й погрози його не здоліють видержати народи‖ (Ерем. 10:10). ―Господь відчинив зброєву комору свою, і повиносив із неї знаряддя гніву свого, бо
в Господа сил небесних є справа у землі Халдейській‖ – Ерем. 50:25.
37 ―Цар північний‖ мав свій час, в якому йому
було дозволено ―розлютитися на святий завіт‖
(Дан. 11:30; і в Армагедоні настане його черга відчути гнів зі сторони святого завіту, а саме, Господа.
Чи буде показаний час початку гніву? І коли?
38 Боже слово відповідає, що Він призначив певний час. Даниїлу, своєму вірному пророку, Господь
повідомив сей факт:―І сказав: От я показую тобі,
що буде в останні дні, як гнів розгориться, бо се
вказує на кінець призначеного часу ‒ Дан. 8:19.
39 Даниїл може тепер повернутись на землю в
будь–який час, і він, разом з вірними завітуючими
людьми Єгови знатиме який напрям взяти в той
час, коли почнеться горе, отже, до всіх таких Єгова
говорить: ―Ійди ж, народе мій, ввійди в свої хатини; зачини за собою двері, сховайся на часинку,
докіль гнів перейде‖ ‒ Іса. 26:20.
40 ―Бо що призначено, те здійсниться‖ (Дан.
11:36). Цей ―дивовижний акт‖ Єгови, вираження
Його гніву в битві Армагедон є визначений; і ніщо
не може перешкодити, або відвернути його. Для
всіх, хто слухає слово Бога Єгови тепер це є великим інтересом, а іменно: ―Бо встане Господь так, як
на горі Перазимі, розгніваєсь, як на долині Га
баонській, щоб зробити діло своє, діло незвичайне,
та й довершить своє діло, своє діло дивовижне. Тим
не жартуйте, щоб кайдани в вас не стали тугійші;
бо я чув від Господа, Бога сил,‒ що пагуба (цілковитий кінець; явний кінець) всій землі (видимій
організації Сатани і всім іншим складовим частям
―царя північного) призначена‖ ‒ Іса. 28:21,22.
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41 Єгова положить остаточний кінець противникам ТЕОКРАТИЧНОГО правління під Ісусом
Христом. Говорить Єгова: ―Я призначив‒і здійсню‖
(Іса. 46:11). ―Я вчиню, а хто те переіначить?‖ ‒ Іса.
43:13.

ТРИМАЙТЕСЬ ТВЕРДО
42 Завітуючих людей Єгови тепер на землі є дуже
мале число. Вони настільки є малі числом, що релігіоністи говорять про них з великою зневагою. Якби вони були релігіоністами, на них би не звертали
уваги через їх невелику кількість, і певним є, що
вони не були б переслідувані. Чому ж тоді так багато опозиції проти свідків Єгови по всіх краях на
землі, і чому їх так жорстоко переслідують в усіх
краях? Чи є вони небезпечні для будь‒якого народу? Вони не є небезпечні, тому що вони не мають
ніякого бажання або схильності зашкодити кому–
небудь. Чи правлячі сили народів бояться свідків
Єгови їх співтоваришів, що вони можуть скинути їх
власть? Зовсім ні, так як свідки Єгови і їх співтовариші не можуть зробити їм ніякої шкоди. Без
сумніву армії, які забирають тисячі людських життів щодня, не бояться впасти від руки свідків Єгови
і їх співтоваришів. Тоді чому свідків Єгови ненавидять усі народи, і так жорстоко ставляться і переслідують? Відповідь проста, і легка до зрозуміння.
Це тому, що ці люди, вірні Всемогучому Богу і в
послушенстві до Його приказу проголошують світу,
що ТЕОКРАТІЯ є лише єдина надія людства; отже
тому, що вони проголошують Божу пімсту для всіх
противників ТЕОКРАТІЇ. Важливе питання тепер,
яке треба рішити є СВІТОВЕ ПАНУВАННЯ. Чи
дальше світом правитимуть демони, якими керує
Сатана, або чи світ буде управлятися в справедливості Ісусом Христом, належним чином призначеним і помазаним царем Єговою? Сатана старається
продовжувати своє правління або знищити землю.
Він установив ―царя північного‖ і ―царя південного‖, кожен з них присягнув у своєму намірі управляти землею, і він змушує їх воювати один з одним.
Цим способом Сатана сподіється досягти наступного: (1) Відвернути увагу всіх людей від ТЕОКРАТІЇ,
і (2) спричинити смерть багатьох мільйонів, щоб
вони не могли дізнатись про ТЕОКРАТІЮ; і таким
чином він надіється завдати поразки заміру Єгови.
43 Оскільки єдина ціль і робота свідків Єгови і їх
співтоваришів є проголошувати ім‘я Єгови і Його
Правління Справедливості під Ісусом Христом, для
користи людства і слави Бога;
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отже вони є цілком нейтральні, вони тримаються
осторонь воюючих держав. Чому ж Всемогучий Бог
дозволяє їм переносити так багато зневаг з рук їх
ворогів? Відповідь слова Божого є, щоб кожен з
Його завітуючих людей міг тепер доказати свою
цілковиту посвяту ТЕОКРАТИЧНОМУ правлінню,
і затримати свою невинність. (Жидів 12:6; Йова 2:3)
Ця проба мусить тривати до кінця. До останка тепер Ісус звертається сими словами: ―Будь вірний
аж до смерти, і дам тобі вінець життя‖ ‒ Одкр. 2:10
А.П.В.
44 Апостол і вірний свідок Господа Ісуса оголосив
се пророцтво: ―І я побачив душі тих, що постинано
їх задля свідчення Ісусового, і задля слова Божого, і
що не покланялись звірові ані образові його, і не
приняли пятна на чоло своє і на руку свою; і жили і
царювали з Христом тисяч років‖ – Одкр. 20:4.
45 Ті слова означають, що такі вірні одиниці не
мають людського провідника, і вони відмовились
від їх власних провідників, глядять тільки на Ісуса
Христа, їх Голову і Провідника, і несуть свідоцтво в
ім‘я Єгови і Його ТЕОКРАТИЧНОГО правління
під Ісусом Христом. Вони відмовляються йти на
компроміс з будь-якою частю організації Сатани, і,
незважаючи на всі земні переслідування і противенство, вони залишаються вірними, правдивими і
непорочними перед Господом. Така непорочність
складається з їх цілковитої посвяти ТЕОКРАТИЧНОМУ правлінню під Ісусом Христом. Їх невинність є поставлена на пробу, і ті, що отримають
признання Господнє затримають свою невинність в
цій пробі. Вони є навчені Господом і сповнені рішучості не піддаватись впливу демонів, але вони за
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лишаться вірними Богу Єгові і Його правлінню
справедливості, що б не сталось.
46 Всі народи ненавидять завітуючих людей Єгови
тому, що сі люди проголошують ім‘я і царство,
ТЕОКРАТИЧНЕ правління Всемогучого Бога.
―Тоді видаватимуть вас на муки, й вбиватимуть
вас; і зненавидять вас усі народи задля ім‘я мого‖ ‒
Мат. 24:9.
47 Рішаюча проба, яка мусить продовжуватись аж
до Армагедону є доказом того, що тепер настав
останній час. Слова апостола тепер є звернені до
вірних слуг Господа, а іменно: ―Діти, остання година настала; яко ж чули ви, що антихрист прийде, а
тепер многі антихристи постали, то й звідтіля знаємо, що остання година‖ ‒ 1 Йоана 2:18.
48 Багато антихристів тепер з‘явилося, всі вони є
проти ТЕОКРАТИЧНОГО правління під Ісусом
Христом, царем, і каже апостол, ―то й звідтіля знаємо, що остання година‖. Слова апостола тут ясно
означають, що кінець сатанського правління прийшов: ―І світ перейде, і хотіннє його; хто ж чинить
волю Божу, пробуває по вік‖ ‒ 1 Йоана 2:17.
49 Отже, можна ясно бачити, що рішаюча проба
прийшла, і тому Ісус говорить тим, котрі слідують
за Ним: ―Хто ж видержить до останку, той спасеться‖ (Мат. 24:13). ―Тим же браттє моє любе, бувайте
тверді, стійкі, надто збагачуючись у ділі Господньому завсігди, знаючи, що праця ваша не марна
перед Господом‖ (1 Кор. 15:58). ―Усе робіть без нарекання і розбирання, щоб ви були безвинними і
чистими, дітьми Божими непорочними серед лукавого і розворотного роду, що між ними ви сияєте як
світила в світі‖ ‒ Фил. 2:14,15.
(Далі буде)

ПРОРОЦТВО ПРЕОБРАЖЕННЯ

В

КЕСАРІЇ ПИЛИПОВІЙ, біля кордону між Палестиною і Сирією, в часи Петра та інших апостолів
помазаний цар, Ісус Христос, ототожнив себе як ―цей
камінь‖, на якому він побудує свою церкву. Пізніше
він додав: ―Прийде бо Син чоловічий у славі Отця
свого з ангелами своїми; й тоді віддасть кожному по
ділам його. Істинно глаголю вам: Єсть деякі між стоячими тут, що не вкусять смерти, аж поки побачать
Сина чоловічого, грядущого в царстві своїм‖ (Мат.
16:18,27,28, А.П.В.). В тому часі прийшло видіння
преображення, відносно якого є написано:
―А через шість день бере Ісус Петра, Якова, та Йоана брата його, й веде їх на гору високу окроме, й переобразивсь перед ними: й сияло лице Його як сонце, а
одежа Його стала біла, як сьвітло. Коли се явивсь їм
Мойсей та Ілия, розмовляючи з Ним. Озвався ж Петр,
і рече до Ісуса: Господи, добре нам

тут бути: коли хочеш, зробимо тут три намети: один
Тобі, один Мойсейові, а один Ілиї. Ще він говорив, аж
ось ясна хмара отінила їх, і ось голос із хмари глаголючий: Се Син мій любий, що я Його вподобав; Його
слухайте. Зачувши се ученики, припали лицем до землі, й полякались вельми. І прийшовши Ісус, торкнув
їх, і рече: Устаньте й не лякайтесь. Вони ж, знявши
очі свої, не бачили нікого, тільки одного Ісуса. І, як
сходили вони з гори, наказав їм Ісус, глаголючи: Не
кажіть нікому про сю із'яву, аж поки Син чоловічий
устане з мертвих. І питали в Него ученики Його, кажучи: Що ж се кажуть письменники, що Ілия мусить
прийти попереду? Ісус же, озвавшись, рече їм: Ілия
прийде попереду, і налагодить усе. Я ж глаголю вам:
Що Ілия вже прийшов, та й не познали його, а зробили на йому, що схотіли. Так і Син чоловічий терпітиме від них. Тоді зрозуміли ученики,
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що глаголав їм про Йоана Хрестителя‖ ‒ Мат. 17:1‒13
А.П.В.
Преображення на горі було пророчим видінням, яке
свідчило про високий уряд Ісуса Христа, предсказуючи більші річі, які мають прийти опісля. Тим то, те
преображення було пророцтвом, та його правдиве
значення і важність відкриється людям Божим лише
в назначенім Богом часі, і тоді воно буде ясним.
Екклезіаст в 3:1, каже: ―Усьому під небом свій час і
всякому ділу своя пора‖. Більше світло є дане Божим
людям в кінці світу Сатани, після того, як Ісус Христос сів на престолі, як сказано в першому посланні до
Коринтян 10:11. Здається, що прийшов час Єгови
відкрити значіння або вирозуміння свого пророцтва.
Через многі роки було вирозуміння, що пророк Мойсей був пророчим образом на Ісуса Христа, аж поки
Господь Ісус не прийшов до храму в 1918 році, по
Христі, то не було ясним, що Писання Мойсея головно відноситься до Господа Ісуса і Його людей, під час
Його побуту в храмі для суду. В минувших кількох
роках, відколи Господь Ісус прийшов до храму Божого, було відкрито, що Ісус Христос є той великий
Пророк, представлений через Мойсея, і котрому весь
теперішний останок на землі, Його вірні послідовники, мусять бути особливо послушні, а отже всякий, що
покликаний в царство, і хто не захоче або відмовиться
бути послушним тому Пророку, буде знищений ‒ 5
Мойс. 18:15‒18; Дії ап. 3:22,23.
Яке ж тоді є значення пророчого преображення на
горі? Те пророче преображення возвеличує і надає
найбільшу важність оправданню імени Єгови через
Його улюбленого сина, Ісуса Христа, і це оправдання
зачало головно брати місце в часі приходу Господа
Ісуса в силі і славі. Сі слова можливо виглядають
бути догматичними, і тому на підтримку вищенаведеного заключення важливо застановитися над словами
апостола Петра, які привели до висказання сих важних слів в другому посланні апостола Петра 1:20, а
іменно: ―Се найперш знаючи (або найважнішою річчю є), що жадне книжне пророцтво не діється своїм
розвязаннєм‖.
Тут Петро промовляє до своїх братів, Християн, не
як учитель, і звичайно не як папа, але як такий, до
кого Бог Єгова і Ісус Христос виявили особливу ласку, і котрий отримав певні важні інформації, котрими він бажав поділитися зі своїми браттями, щоб вони
могли мати на умі цю інформацію для їх власного
добра. Петро заявив, що він не бажає занедбувати
пригадати їм певні річі, і тоді говорить:―Видиться
мені право, доки я в сій оселі, розбуджувати вас у наповіданню‖ (2 Петра 1:13). Він висказав свою думку,
що вскорі його земна місія скінчиться, і поки він ще
має нагоду, то він бажає розбудити своїх братів до
більшої ревности, щоб вони мали на увазі ці важні
правди (2 Петра 1:13‒15 Емфатичний переклад Діаглота (Emphatic Diaglott translation). ―Згадувати‖ які
річи? Очевидно ті річі, що стались в минулім преображенні на горі, котрих то річей Петро був одним з
трьох свідків. Це можна запевнити слідуючими сло
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вами Петра:― Не за байками бо, хитро придуманими,
йдучи, об‘явили ми вам силу і прихід Господа нашого
Ісуса Христа, а бувши самовидцями величчя Його. 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‖. І сей голос чули ми, як
сходив з неба, бувши з Ним на горі святій‖ ‒ 2 Петра
1:16‒18.
Відносячись до історії в Маттея про видіння преображення завважте, що трьом апостолам не було дозволено розказувати про це аж до воскресення Ісуса
Христа. В Маттея 17:9 є сказано:―І, як сходили вони з
гори, наказав їм Ісус, глаголючи:Не кажіть про сю
із‘яву, аж поки Син устане з мертвих‖. Апостоли були
послушні до приказу Господнього. Якщо б хтось розказав про сю річ перед явленням Ісуса, і єсли б Ісус
підтвердив їх твердження перед іншими, тоді можна
було б сказати, що це був більший доказ, і люди були
б скоріше повірили в їх твердження про те, що сталося на горі. Можливо, що хтось з посвячених сказав до
Петра в той час або до того, як він писав свій другий
лист щось подібне до цього: ― Тобі легко тепер говорити таку байку подібну до сеї. Можливо ти був дуже
зворушений в той час і ти думаєш, що ти бачив щось,
чого ти в дійсности не бачив‖. Слова Петра в 2 Петра
1:16 неначе признають, що це могло бути хитро придуманою байкою, і що інші думають так. Та щоб усунути таке заключення Петро сказав своїм братам:
―Ми не пішли за хитро обдуманою байкою; бо ми наочно бачили те все‖. Вони бачили на свої власні очі те
видиво, що указувало на прихід ―Господа Ісуса Христа в силі й славі‖. Це ясно установило факт, що те
видіння було пророцтвом, указуючи на прихід Господа Ісуса у славі й силі чинити суд у храмі (дивись
Маттея 25:31). Це малоб сильно поперти заключення,
що вирозуміння видіння не буде дане людям Божим
аж по приході Господа до храму чинити суд.
Під час преображення Ісус з своїми трьома вірними
послідовниками був на горі, але Ісус був єдиною дійсно важною особою там. Він був той, хто явився з своїм
лицем, сяючим як сонце, а одіж Його була біла, як
світло. Ясним є, що це мало представляти Ісуса Христа в часі, коли Бог посадив Його на небесному престолі, як нового справедливого Володаря світа і могучого оправдателя Єгови. Теперішні факти у сповненні
Біблійного пророцтва доводять, що таке укороновання на престол Господа Ісуса взяло місце в 1914 році,
як заявлено в Псальмі 2:6. Через три з половиною
роки, які відповідають трьом з половиною рокам Його земної місії в Його першому приході, Ісус Христос
прийшов до храму як великий суддя, а саме в 1918
році. Отже, видіння преображення вказувало на час,
коли Господь мав установити своє царство з Ісусом
Христом на престолі, як свого Могучого Суддю і Оправдателя. Одкриття і розуміння пророчого видіння
преображення не могло прийти, поки пророцтво не
почало збуватись; отже, Бог тримав це в тайні аж
поки не настав призначений час на сповнення про
роцтва, і відкриття його.
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Записана подія преображення в Маттея 17:3 говорить: ―Коли се явивсь їм Мойсей та Ілия, розмовляючи з Ним‖. Розуміється, Мойсей і Ілія не були насправді там присутні тому що це було ―видіння‖, і звичайно, Мойсей і Ілія були мертві, як свідчить святе Писання. Але Ісус був дійсно там. Видіння показує, що
Мойсей та Ілія говорили з Ісусом, і це ясно показує
живий образ, що ці два пророки в минулому зробили
річі, які указували на більші річі, які зробить Ісус.
Мойсей писав багато пророцтв Божих, і Ісус в іншому
разі сказав:―Мойсей… писав про мене‖ (Йоана 5:46).
Появлення у видінні Мойсея, розмовляючого з Ісусом
неначе говорило, що закон, який Мойсей доручив
ізраїльтянам, головно відноситься до послідовників
більшого Мойсея, Ісуса Христа, котрі є духовими ізраїльтянами. Також, що угода Божа є дана ізраїльтянам
на рівнині Моаб рукою Мойсея невдовзі перед тим, як
вони перейшли ріку Йордан в обіцяну землю, яка
представляла більшу угоду, угоду вірности царству,
котру то угоду Бог зробив через Ісуса Христа з тими,
що були покликані до царства небесного. Також ті, що
ввійдуть в те царство мусять вірно виконувати угоду
вірності, і коли Ісус Христос, більший Мойсей, прийде
до храму, тоді кожна душа з класу храму мусить бути
повністю послушна Ісусу Христу, або бути знищена.
Се заключення є вповні поперте словами Петра в Діях
апостолів 3:22,23:―Мойсей бо до отців промовив: Що
пророка підійме вам Господь Бог ваш із братів ваших,
як мене. Сього слухайте у всьому, що глаголатиме
вам. Буде ж, що всяка душа, котра не слухатиме пророка того, погубиться з народу‖. Вивчаючи ці правди
останок свідків Єгови почав оціняти по приході Господа Ісуса до храму у славі та силі в 1918 році.
Ілія явився разом з Мойсеєм в видінні преображення. Ілія виголосив певні пророцтва і виконав певну
пророчу роботу, котра представляла Ісуса Христа і
роботу, яку Ісус виконував, як роботу приготовлення
перед приходом до храму Божого у 1918 році. Та робота відносилася головно до привернення або відновлення великих і важних вчень, відносно царства Божого або ТЕОКРАТИЧНОГО правління; котрі то
правди були доручені ізраїльтянам і апостолам по
приході Ісуса дев‘ятнадцять століть тому, але котрі
були загублені по смерті апостолів, й були заховані аж
до часу, поки Господь Ісус не звернув свою увагу на
річи землі, перед своїм приходом до храму в 1918 році.
Що це правдиве заключення се показує розмова, яка
взяла місце між Ісусом і трьома апостолами після того
як вони зійшли з гори, а іменно:―І питали в Него ученики Його, кажучи: Що ж се кажуть письменники, що
Ілия мусить прийти попереду? Ісус же, озвавшись,
рече їм: Ілия прийде попереду, і налагодить усе‖. Ця
розмова основана на пророцтві записанім в Малахії
4:5,6 і 3:1–3, яке гласить:―Ось, я пошлю до вас пророка Ілию перед настаннєм дня Господнього, дня великого й страшного. І поприхиляє він серця отців до
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дітей, і серця дітей до отців їх, щоб я, прийшовши, не
покарав землю прокляттєм‖. ―Ось, я посилаю ангела
мого, а він приготовить дорогу передо мною, й негайно за сим прийде в храм свій, що його шукаєте, ‒ Ангел завіту, що його бажаєте; ось, він ійде, говорить
Господь Саваот. Хто ж видержить день приходу його,
й хто встоїть, як він явиться? Він бо ‒ огонь розтоплюючий і як те зіллє очищуюче. І засяде він до перетоплювання срібла й очистить синів Левїїних і переплавить їх, як золото й срібло, щоб приносили жертву
Господеві в праведності‖.
Пророча робота представлена тим, що робив і говорив пророк Ілия, сповнилась в малій мірі через Йоана
Хрестителя, котрий, як предтеча Ісуса, оголосив про
Його перший прихід. Але більш повне сповнення, і
робота представлена через Ілию була цілковито виконана Господом Ісусом Христом в роках, зараз перед
Його приходом до храму в 1918 році. Отже, виконавши роботу приготовлення предказану в пророцтві
Малахії 3:1, він негайно явився в храм.
В пророчому видінні преображення поява Ілиї і
Мойсея немає ніякого відношення до воскресення
мертвих, тому, що тут посередньо або безпосередньо
не згадується про воскресення. Релігіоністи, які намагались підтримувати брехню Диявола про те, що
―смерти нема‖ і ―мертві не є мертвими‖ (1 Мойс. 3:4)
ухопились за цю подію, записану як преображення і
використали її, стараючись доказати, що Мойсей та
Ілия були живі в той час; але вони проігнорували
факт, що Ісус оголосив, що їх появлення було лише
―видінням‖. (Маттея 17:9; порівняйте також з Діями
апостолів 12:9, де Петро ―не знав що се правда, що
сталось через ангела; думав же, що видіння бачить‖).
Це правда, що Мойсей мертвий і мусить чекати воскресення, і це правда, що Ілия був взятий вихором в
вогняній колесниці; але це не має ніякого споріднення
до видіння преображення.
Найважніша часть в тім видиві преображення було
повідомлення голосом з неба, що Господь Ісус є признаний Єговою і головний чиновник Єгови для оправдання Божого ім‘я. Голос з‒за хмар сказав: ―Се Син
мій любий, що я Його вподобав; Його слухайте (Мат.
17:5). Тут є виразні слова Бога Єгови, що Ісус Христос
є великий Первосвященник, суддя і цар, якому всі
сотворіння мусять бути цілковито послушні, тому що
Бог в своїм часі пішле Ісуса Христа, як свого оправдателя виконати свій замір, котрий мав бути виконаний, коли Ісус Христос засяде на престолі як володар і
суддя світу. Хмара, що отінила їх символічно представляла присутність невидимого Єгови і факт, що та
хмара отінила трьох учеників, які були свідками там
також піддає думку, що сповнення цього пророчого
видіння возьме місце в часі другої присутности Господа в дусі, з приводу якої Ісус говорив в Маттея
16:28: ―Істинно глаголю вам: Єсть деякі між стоячими тут, що не вкусять смерти, аж поки не побачуть
Сина чоловічого, грядущого в царстві своїм‖. Слова,
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котрі ті три апостоли чули сказані голосом з хмари
значили, що Ісус Христос затримав свою невинність
до Єгови; і також, що Ісус остеріг їх, щоб не казали
про те видіння жодному чоловіку ―поки Син чоловічий не устане з мертвих‖ і се показує, що вивисшення
Ісуса до позиції честі прийде по Його воскресенню,
про котрі то події апостоли свідкували ‒ Фил. 2:5‒11,
Жид. 5:7‒9.
Ісус був висланий своїм Отцем на землю виконувати волю свого Отця, і Ісус був цілковито послушний
Отцеві. Ісус заявив, що Він був висланий нести свідоцтво правді, і Його вірність у виконанню Його місії
заслужила Йому титул ―Вірний і Правдивий Свідок‖
(Одкр.3:14; 19:11). Слова які ті три свідки чули із
хмари указали конечність для них бути послушними
Богу Єгові, і позаяк Ісус говорив з властю, то вони
мусіли бути послушні Його приказам. Се зазначує
правило, що всі послідувателі Ісуса мусять бути послушні Його приказам. Послушенство ‒ се одно із
установлених правил Єгови, і від нього не можна відступити. Боже непохитне правило відносно Його сотворінь було давно оголошене в 1 Самуїла 15:22,23, а
іменно: ―Послух лучший за жертви... Бо непослух, се
такий–гріх, як і чарівництво (відвернення від Бога до
Диявола), а своя воля, се таке як ідолопоклонність
(поклонення Дияволові)‖.
Сповнення пророчого видива преображення прийшло по приході Господа до храму. Ісус Христос у
храмі є Більшим Мойсейом і Тим, кого Мойсей представляв у типі. В преображенню Мойсей представляв
Ісуса Христа, великого Пророка. Коли цей великий
Пророк явиться в храмі в 1918 році щоб чинити суд,
тоді ті слова висказані Петром головно відносяться до
всіх тих, що дістали знання й вирозуміння правди, а
іменно: ―Мойсей бо до отців промовив: Що пророка
підійме вам Господь Бог ваш із братів ваших, як мене:
Сього слухайте у всьому, що глаголатиме вам. Буде ж,
що всяка душа, котра не слухатиме пророка того,
погубиться з народу. І всі пророки від Самуїла й після
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сих, скільки їх промовляло, також наперед сповіщали
про дні сесі‖ (Дії ап. 3:22‒24). Усі пророки Божі предсказали прихід царя, Месії або Христа, отже із приходом Господа Ісуса до храму всі покликані до царства
небесного мусять бути цілковито послушні Більшому
Мойсейові, щоби затримати їх невинність до Єгови.
Сю велику й важну правду научає й возвеличує видиво переображення на горі, й те, що було там сказано. Ті, що не були покірні й послушні великому Пророкові у Його приході до храму, не зробили жадного
поступу в пізнанню Божої волі в мудрості й духовому
вирозумінні. Многі, що були колись в лінії до царства,
стали засліплені і тепер вони заперечують прихід Господа до храму; і очевидно апостол Петро говорить про
сих непослушних одиниць в часі, коли Господь Ісус
Христос в храмі буде судити, і називає їх ―безбожниками‖ в слідуючих словах: ―Бо пора початись судові
від дому Божого; коли ж найперш од вас, то який конець тих, що не коряться благовістю Божому? І коли
―праведник тільки що спасеться, то безбожник і грішник де явиться?‖ ‒ 1 Петра 4:17,18.
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; і тоді прийде конець‖
(Мат. 24:14). Декотрі так–звані християни думали, що
вони можуть знехтувати сю заповідь і помимо того
дістатися до неба; але усі святі Писання про сю точку
показують, що вони не можуть нехтувати сієї заповіді,
відмовляючись брати участь в роботі свідоцтва для
людей, і мати вхід до царства Божого. Лише ті, що є
послушні, отримають Господнє признання; і на се
було зроблено натиск в видиві переображення словами Єгови з хмари:―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 виконувати, а іменно, давати свідоцтво про Бога Єгову і Його
ТЕОКРАТИЧНЕ правительство під Ісусом Христом.

НЕ ВИБАЧАЙТЕСЬ ЗА ТЕОКРАТІЮ

Р

елігійне лицемірство тепер поширене так як за
днів Ноя перед потопом, великим одвідуванням
Бога Єгови. Що ж тоді мав на увазі апостол Петро
кажучи до тих, котрі є ―чужинцями‖ в християнстві,
відносно цього безбожного світового правління Сатани: ―І вести добре життє (поводженнє) своє між поганами, щоб, у чому судять вас яко лиходіїв, наглядаючи добрі діла(ваші) славили Бога в день одвідання‖ ‒
1Петра 2:12. Ці натхненні слова означають, що той,
хто є помазаний Господом Богом служити, як Його
назначений свідок, мусить поміж народами і людьми
на землі, невідступно триматись такого напряму ділання, який є чесний і правдивий. Він мусить показати духа правдиво–мужньої смілости, постоянности і
непохитности в усіх річах, які відносяться до Бога
Єгови і ТЕОКРАТИЧНОГО правління під Ісусом

Христом. Це означає, що такі помазані свідки і їх земні ―співтовариші‖ мусять слідувати таким напрямом
ділання, який подобає для таких, що люблять Бога і
таких, котрі цілковито посвячені Йому. Це означає,
що він відмовляється йти на будь‒який компроміс з
Дияволом, котрий є ―богом цього світа‖, або з будьякою з його систем, релігійною, політичною або торгівельною. Це значить бути добрим, уважним і постійним у всіх справах Божих.
Стикаючись з Тим, котрий є помазаний бути царем
ТЕОКРАТІЇ Петро навчився, що таке правильна мова і правильний напрям ділання для чесної людини,
посвяченої Всемогучому Богу. Його зв‘зок з царем дає
йому особливе право давати поради своїм товаришам
свідкам. В Діях апостолів, в четвертій голові, тринадцятому стиху, написано про Петра і Йоана, коли вони стали
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перед релігійним судом в Єрусалимі:―‒ І пізнали їх,
що вони були з Ісусом‖. Не раз цей текст розуміли, що
коли ми будемо виглядати ―доброго духа‖ в присутності других і покажемо нашу ―терпеливість в прикрих случаях‖, тоді ми дійсно вважали, що ми були з
Ісусом і навчені від Нього. Неправильне розуміння
цього святого Писання зробило багатьох ―боягузами‖
і привело до того, що вони постали перед іншими ніби
вибачаючись за те, що вони Християни. Це привело
до того, що багато Християн ставали боязкими в присутності противників Господа Бога.
Ми не маємо розуміти, що Ісус прибирав побожний
вигляд і був добродушний, солодко говорив і остерігався, щоб не сказати нічого, що могло б різати вуха
противникам правди і ТЕОКРАТІЇ. Оскільки багато
хто не розуміє яким чоловіком був Ісус, вони слідують
за цим добродушним методом, і виявляють надзвичайну осторожність, щоб не сказати нічого, що може
різати вухо багатих, впливових і великих світу цього.
Релігіоністи вважали, що такими людьми були апостоли, і що через їх прибрану побожність, добродушність, поверхову святість і терпеливість інші пізнали
їх, що вони були з Ісусом і навчились від Нього. Однак це невластивий погляд про Господа Ісуса і невластивий погляд про Його апостолів. Текст в Діях апостолів 4:13 ясно показує, що таке заключення є невірне.
Дійсні факти були заховані тому, що той вище приведений текст був наведений лише в части. Обставини були такі: Це було невдовзі після Пятидесятниці і
виляття Божого святого духа на посвячених Його
ТЕОКРАТИЧНОМУ правлінню під Ісусом Христом.
Петро і Йоан відважно проповідували євангелію
Христа, царя, і Його розп‘ятого, затримуючи свою
невинність до Бога. Старшина церковна, священники
і релігійні фарисеї, фінансисти і політики спротивилися їм і приказали посадити їх у в‘язницю. На слі
дуючий день Йоан і Петро стали перед первосвященником і іншими, що зібралися там. Первосвященник
зажадав знати, якою силою і властю ці люди говорять
і зціляють недужих. Петро сміло і відвертою мовою
відповів:―Та нехай знане буде всім вам і всьому народу ізраїлевому, що в ім‘я Ісуса Христа Назорея, котрого ви розп‘яли, котрого Бог воскресив з мертвих; Ним
сей стоїть перед вами здоровий ‒ Дії ап. 4:10.
В цих словах не було вибачення, і вони не були дуже
приємні для вух первосвященника і його союзників.
Не було потреби двом апостолам бути грубими і різкими, але Петро прямо сказав цим людям, що вони
вбили Господа! Але Бог воскресив Його з мертвих.
Апостоли не просили о вибачення ні за представлення
Ісуса Христа, царя, ні за цілковиту віру в Єгову, великого ТЕОКРАТА. Вони не страхались і не вагались
перед цим тілом гордих і зарозумілих церковних служителів. Без страху і зрозумілою мовою вони сказали
правду. Тому є написано (Дії ап. 4:13): ―Як же побачили вони сміливість Петра та Йоана, і постерегли,
що се люде невчені і прості, то дивувались; і пізнали
їх, що вони були з Ісусом‖. Який же це мало наслі
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док? По їх мові і по напрямі ділання їх пізнали як
послідовників Христа.
Тут слово ―сміливість‖(грецьке parrhesia) означає
чесність, прямоту, вільну мову, впевненість і відвертість. Це показує, яким чоловіком був Ісус, від котрого апостоли навчились. Це також показує, що Ісус був
неправильно представлений іншими. Милосердя лилось з уст Ісуса (Пс. 45:2). Але це не означає, що Він
повинен був терти свої руки, потирати підборіддя як
релігіоністи, посмикувати себе за бороду, і дивитись
звисока, коли говорять з ким‒небудь. Ісус був відвертим. Він був чесним чоловіком. Він був праведним
чоловіком. Він представляв свого Отця, ―Царя Вічності‖, який посідає всяку силу і власть.
Ісус не вагався сказати релігійним правителям, що
вони не лише милилися, а робили це охоче, і були
злочинцями. Його мова була настільки пряма і від
верта, що це не можна заперечити. Коли апостоли
постали перед церковним тілом, в цьому разі їх мова
була сміла, безстрашна і відверта так, що духовні особи хитаючи головами один до одного впізнали, що ці
люди були з Ісусом і були Його послідовниками. Не
варто думати, що вони були грубими або різкими, але
вони були прямими, впевненими і не боялись того, що
їм доводилося говорити.
Багато так званих християн були спонукані вірити,
що вони повинні виглядати добрими в присутності
ворога, щоб ворог побачив їх доброту і сказав, ―це
християнин‖. Однак святе Писання не виправдовує
християн, які обрали такий напрям. Християни понад
усе мусять бути правдивими чоловіками і жінками.
Як представники ТЕОКРАТІЇ, вони мусять поводитись гідно, чесно і відверто. Ось що апостол Павло
сказав про це. Він заявив:―Нехай ваша мова і напрям
ділання буде, як подобає Християнам‖. Його слова
записані в 1Фил. 1:27,28 (переклад Веймота): ―Тільки
достойно благовістя Христового живіть, щоб, чи я
прийду і побачу вас, чи то й не буду між вами, почув
про вас, що стоїте в одному дусі, і з одним умом боритесь за віру євангельську, і не жахаючись ні в чому
від противників; ваша безстрашність се їм явний знак
погибелі, а вам явний знак спасення, і воно від Бога‖.
В своєму посланні апостол Петро говорив своїм
братам Християнам бути правдивими людьми, і бути
чесними і відвертими в мові і в ділі, щоб не було ніякого сумніву в умах інших, що ці чоловіки і жінки є
правдивими Християнами і не соромляться цього.
Якщо всі ті, що ходять від дому до дому і свідкують
про ТЕОКРАТИЧНЕ правління матимуть правильний погляд цієї справи, вони не будуть відчувати ні
страху, ні вагання, але будуть мати абсолютну довіру
до Єгови, і в те, що вони представляють Його і Його
Правління Справедливості. Найбільша честь для чоловіка чи жінки є стати послом Христа і представляти
Всевишнього Бога, великого ТЕОКРАТА.
Чому хто‒небудь повинен відчувати сором, або чутися пониженим в присутності інших через те, що він
свідок Єгови! Противно, дух Господній дасть йому
таку цілковиту довіру,
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що він завжди говоритиме відверто і щиро відносно
великого Бога, Його царя і царства. Такий чесний
напрям ділання принесе зневагу на вірних Господу;
але, каже апостол, ―наглядаючи добрі діла ваші, славили Бога в день Божого одвідання‖.
Після дня Пятидесятниці, в 33 році по Христі, апостоли показали непохитну посвяту до Бога і Христа.
Багато людей бачили чесність і відвагу в їх напрямі.
Із–за їх вірности про апостолів говорили багато недоброго. Але многі бачили їх ревність і відвертість для
Господа Бога і радувалися сим. Беззаперечна ревність
і відвага цих свідків переконали Корнелія всякого
часу молитись до Бога, перед тим як Петро був післаний до нього, і Бог там вперше відвідав поган (не жидів) щоб взяти з між них людей в ім‘я своє (Дії ап. 10;
Дії ап. 15:14). Тепер є подібний стан; і це є привілей і
обов‘язок свідків Єгови на землі бути ревними, відвертими і чесними в своїй діяльности.
Тепер Бог Єгова дав ясно зрозуміти, що головне питання, яке перш за все стоїть перед всіма сотворіннями, є ВСЕСВІТНЄ панування. Хто буде за Бога Єгову
і Його ТЕОКРАТИЧНЕ правління, а хто проти? Перед остаточним поваленням організації Сатани, в час
одвідин Єгови, Він дасть свідоцтво на землі про свій
замір відносно Його сотворінь. До помазаного класу
слуг Бог Єгова каже: ―Ви свідки у мене, що я‒Бог…‖
(Іса. 43:12). Це означає, що кожен хто помазаний Божим духом має привілей виконувати цей обов‘язок; і
це він мусить робити після його здібностей, щоб бути
прийнятим і благословенним Господом. Якщо чоловік
думає, що із–за його позиції, яку він занимає серед
братів, деяка часть Господньої служби є занизька для
нього, він шкодить сам собі. Декотрі з ―вибраних
старших‖ думали, що таку роботу, як ходити від дому
до дому і вручати книжки в руки людям, повинні робити ті, котрі слабші або менш визначні в громаді.
Виникає питання, чи можна сказати, що вони стоять на стороні Бога Єгови і Його ТЕОКРАТИЧНОГО
правління, і що їх напрям ділання є чесний і відповідає словам, які сказані в першому посланні апостола
Петра 2:12? Те, що тут сказано, не є написано з ціллю,
щоб виставити кого‒небудь на різку критику, але як
попередження для тих, хто нехтує своїми можливостями. Це не є робота одного Християнина критикувати іншого за те, що він не йде працювати в полі. Його
обов‘язком є благати брата свого пустити в хід правдиву ревність, і коли це буде зроблено, святе Писання
не радить більше повторяти (Рим. 12:1). Брати занедбали б свої обов‘язки, якщо б вони не нагадували
один одному про велику відвічальність, яка тепер
лежить на тих, котрі зробили угоду чинити волю Божу перед великим одвіданням Бога народів. День Божого одвідання на так зване ―християнство‖ почався
невдовзі після того, як Його великий Післанець Ісус
Христос прийшов до храму для суду, як предсказано в
Малахії 3:1, і буде продовжуватися з зростаючим горем, поки всі видимі части організації Сатани на землі не будуть повалені.
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Вірні, які з безперервною ревністю і посвятою до Господа непохитно свідкували про ім‘я Єгови і Христа,
царя, були мішенями для стріл ворогів і отримали
різку критику від багатьох, і були осуджені як злочинці. В той же час там без сумніву було і ще є багато
таких, котрі як Корнелій, бажали чогось луччого і
молились про визволення. Факти показують, що багато з тих, що в минулі часи були проти вірних свідків
Єгови, тепер слухають правду. Наслідок від свідоцтва
зростає, і число тих, які приєднуються до помазаного
останка, як їх ―співтоваришів‖ зростає (Пс. 122:8;
45:14). Зараз як ніколи до того, слова апостола Петра
підходять до цього, котрий каже: ―Щоб, у чому судять
вас яко лиходіїв, наглядаючи добрі діла ваші, славили
Бога в день одвідання і прославили Його ім‘я‖. В цей
день Божого одвідання перед вираженням Його гніву
в Армагедоні, многі будуть згадувати чесний і розумний напрям вірних свідків Єгови і прославлятимуть
Його, що Він мав деяких вірних свідків на землі, які
доручили їм попередження.
Нехай ніхто не дається ошукати, заставляючи себе
вірити, що ―добрі діла‖ згадані тут апостолом значать,
що ―Християнин має виробити собі характер‖. Не
поверхову побожність мав на увазі апостол. Без сумніву, він мав на увазі те ж саме, що і апостол Йоан, а
саме, що любов до Бога значить відва жне голошення
вістки про ім‘я Єгови і Його ТЕОКРАТИЧНЕ правління під Ісусом Христом, Його царем ‒ 1Йоана
4:17,18.
Чоловік, який чесно представляє справедливого
провідника ніколи не відчуває, що він повинен вибачатись ні словом ні ділом за невідкладний інтерес
своєї справи. Правдиві помазанники і їх ―співтовариші‖ представляють великого ТЕОКРАТА Єгову і Його царя і Правління Справедливості. Звичайно, немає
ніякої причини для них, або будь кого з них вибачатись, ні словом або ділом, оскільки вони представляють Господа. Задля важности і задля нагоди завітуючих людей Божих, як поосібно, так і групами славити
Бога тепер, коли наближається година великого і
останнього одвідання Бога Єгови на народи землі в
Армагедоні, тому кожна одиниця з Його посвячених
людей мусить показати велику ревність і прикласти
всі зусилля і старання в проголошенні Його ТЕОКРАТИЧНОГО правління. Коли робота буде зроблена, це буде благословенна і щаслива річ почути від
Господа, що їх чесний напрям ділання в представленню Його, приніс славу Його імени. Така вірність буде
нагороджена сповна, згідно Божої любові і доброти.
Це є честь тепер прийняти в дарунок ім‘я Єгови для
тих, хто знаходиться тепер на землі і котрі несамолюбно посвятили себе Господу, щоб проголошувати Його
ім‘я і Його ТЕОКРАТІЮ, як Його свідки. Тільки ті,
що радо се чинять, будуть остаточно признані Господом. Отже, нагоди для участі в радісній службі Господа Бога не може бути забагато. Як апостол Павло заохочував своїх братів до ревної діяльності, так і ми
тепер повинні заохочувати один одного до тої самої
річі ‒ Рим.12:1.

ДОСВІДЧЕННЯ В ПОЛІ
ГЕТЬ ПІОНЕРІВ З СІЛВЕР СІТІ, Н. МЕКС.
Ми зупинилися, щоб довідатися, де б ми могли знайти
певних зацікавлених осіб, після чого оператор технічної
станції запросив нас припаркувати там наш трейлер. Так
як ми були готові йти далі наступного дня, власник станції
прийшов поцікавитись, чим нам не сподобалось маленьке
місто, бо ми їдемо так скоро. Я відповіла, що не в цьому
справа, але так як ми свідки Єгови, і звертаємось до людей
з виданням ―Вартової Башти‖, ми повинні бути в дорозі для
дальшого виконання нашого обов‘язку. Він затаївши подих,
запинаючись сказав: ―Що ви сказали? Скажіть це знову –
ви маєте на увазі, що ви одна з тих людей, що не віддають
пошани прапору?‖ Так; а ви знаєте чому ми так робимо?
Чи знаєте ви, що ми поважаємо прапор як будь хто інший,
але відносно витання прапора в Біблії зазначено, що це
являється порушенням Божої заповіді. Дозвольте мені зачитати вам, як ―Вартова Башта‖ пояснює нашу позицію. ―Я
хотів би знати більше про це – бо тут було дуже багато клопоту через це – я також мав проблему – чи бажаєте ви піти
на станцію і пояснити мені це?‖. Коли я скінчила читати
―Вартову Башту‖ він сказав: ―Зачекайте, ви дійсно відчуваєте до прапора те ж саме, що я, чи не так? Ви тільки не
вірите у віддання честі‖. Тоді настала моя черга дивуватись; він почав розповідати, як він був назначений комітетом ветеранів війни, котрий знаходився в великому місті
неподалік, щоб видворяти свідків Єгови, і що він був офіцером, який мав право на арешт. (Ми чули про такий клопіт
перед тим, ніж приїхати сюди, нашим друзям було наказано
покинути вулиці і не розповсюджувати журнали, розлючена
товпа погрожувала насильством, якщо вони не залишать
місто, і як один офіцер відзначився у цьому найбільше – це
був той самий чоловік!)
Він продовжував розповідати, що впродовж місяців він
був дуже стурбований цим випадком і навіть не міг спати
вночі, відчуваючи свою провину. Він задавав питання за
питанням, шукаючи відповіді на це і стоячи на тому, що він
щиро вірив у той неписаний закон по очищенню великого
міста від свідків Єгови. Коли мій чоловік повернувся, фонограф догравав останній короткий запис для нього. В цей
час його поведінка стала такою, котра могла б вийти тільки
з дійсно засмученого серця шукаючого правди. Коли з Біблії
було зачитано про Павлове гоніння вірних Християн, він
запитав, чи могли б ми передати його вибачення свідкам
Єгови із Сілвер Сіті (котрим він погрожував), і також сказати їм, що він, і ще два офіцери причетні до цього подали у
відставку з поліції тому, що вони побачили свою помилку.
Він запитав, чи Єгова простить йому це. Зробивши підписку на Вартову Башту і взявши книжку ―Релігія‖, він сказав,
що завжди знав, що церкви були ошуством; він також запитав, чи маємо додаткову Біблію, яку він також отримав від
нас. Якраз перед моїм відходом він також заявив, що якщо
він зацікавиться цією роботою то вважатиме за потрібне
анулювати свої плани на рахунок одруження, так як він
знав, що ця жінка буде противитися правді; він зібрався
відіслати їй телеграму, щоб вона залишалася там де була і
забула про весілля, котре мало взяти місце за декілька днів.
Ми отримали сердечне запрошення повернутись, котре
стосувалося всіх свідків Єгови‖.
ПІД ЧАС ОСТАННЬОЇ ―КАМПАНІЇ‖ В ГЛАЗГО
―Проповідуючи на тротуарі підійшла одна жінка і взяла
Вартову Башту кажучи, що у неї є всі книжки судді Рутерфорда. Я запитав, чи вона чула хоч одну з його записаних
промов. Вона відповіла, що ні, після чого я назначив зустріч. В кінці нашої студії зразкового вивчення зазвучали

сирени повітряної тривоги, і вона запросила мене піти в їх
бомбосховище, так як я був досить далеко від свого дому.
Так я пішов у бомбосховище. Там було троє інших, включаючи її сина, який не був присутній в кімнаті під час студії
зразкового вивчення. Син сказав перед тим, що він краще
піде спати, ніж слухатиме суддю Рутерфорда. Та все ж таки
в сховищі він попросив мене поставити запис. В результаті
було вісім присутніх людей, ми обговорювали тему ―Правління і мир‖ з 10 години вечора до 2 години ночі. Молоді
люди пішли спати, але мама і її син бажали, щоб я й надалі
відповідав на питання, аж доти, доки зазвучали сирени що
―перейшла тривога‖ о 5 ранку. Того дня я розпочав свій
ранок перед 9.30, працюючи сім годин, а моє вечірнє відвідування зайняло ще інших сім годин. Прийшовши додому
зранку, я побачив, що цілий квартал довколо мого будинку
був дуже пошкоджений, але з моїм власним будинком було
все добре. Вікна в багатоквартирному будинку вище і нижче були вибиті. Я дістався до додому о 7 ранку, і вже о 10 я
знову приступив до роботи. Збудження від зразкового вивчення і свідоцтва у сховищі, здавалося забрали геть всю
втому‖.
СЛУГА ЛОНДОНСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ В ДЕРБІ
―Я вже закінчував програвати диск ―Вість надії‖ жінці,
коли з‘явився її чоловік, намагаючись перервати візит. Я
намагався трохи поговорити з ним, та в кінці він сказав, що
вже ситий по горло релігією, і що не хоче мати нічого спільного з цим і буде дуже вдячний, якщо я піду. Він сказав,
що в Англії є лише один дійсний християнин, і це суддя
Рутерфорд. Уявіть собі моє здивування! Останнім зусиллям
перед тим, як він закрив двері я показав йому, що книжка,
яку я мав була написана тою самою особою. Він скоро відкрив двері знову і я продовжив свідчити. Він взяв деяку літературу, і я домовився про повторний візит. Я було майже
не втратив цю ―вівцю‖. Ми знаходимо багато людей, котрі
цілком незадоволені ―церквами‖, і для них вістка про
ТЕОКРАТІЮ це як пожива для голодного чоловіка. Кожні
вихідні в різних частях краю, де я проповідую, брати розповідають про різні чудові досвідчення, так само, як про це
говорить переможна пісня: ―Там тішитимуться вони праведними ділами Господніми‖ ‒ Суддів 5:11.
В РАЙОНІ СОЛТ–ЛЕЙК СІТІ, ЮТА
―Так як я почав працювати з запланованого рогу вулиці,
я подумав, що було б добре запропонувати Вартову Башту
одному чоловікові, що стояв напроти магазину. На підставі
журналу за 1 вересня на тему ―Чи релігія є святою?‖ чоловік скоро згодився, що релігія не свята, а скоріше є ошуством. Я відповів: ―Прямо в моїй машині я маю запис фонографа на тему ―Пастка і обман‖, котрий вам дуже сподобається, чи бажаєте ви послухати його?‖ Він відповів: ―Я
закрию свій магазин щоб його послухати‖. Я сказав, що
цього робити не потрібно, так як я міг принести запис в
його магазин; я зробив так і включив запис. Він подякував
мені за цю ―велику послугу‖ і взяв журнал. Повертаючись з
фонографом до машини, іспанець попросив в мене журнал;
він взяв Вістник потіхи. Після того, як я поговорив з ним
трохи іспанською, він пішов зі мною до машини, я відкрив
мій ящик з іноземною літературою і він радісно заплатив за
ще дві брошурки. В той час проходив один грек і взяв ―Змова проти демократії‖ на грецькій. В результаті: За декілька
хвилин, в межах 100 футів від моєї машини, я вручив два
журнали, три брошури, прокрутив фонограф з записом, а
також отримав три запрошення для повторного візиту.
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