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ЙОГО МІСІЯ
журнал видається в тій цілі, щоб помогти людям пізнати
ЦЕЙ
Бога Єгову і Його задуми, як це вони є подані в Біблії. Він міс-

тить науку Святого Письма для особливої помочи свідків Єгови й всіх
людей доброї волі. Він поміщує відповідний матеріял для проповідування
―Діти твої навчатиме сам Єгова, і великий мир і гаразд буде проміж
через радіо й инші средства публичного навчання з Святого Письма.
синами твоїми.‖ — Ісаії 54:13.
Він точно тримається Біблії як авторітету свого навчання. Він зовсім
вільний і відокремлений від усіх партіїв, сект і світських організацій. Він
СВЯТЕ ПИСЬМО ВИРАЗНО УЧИТЬ
всеціло й безвиїмково стоїть за царством Бога Єгови під Христом, Його
олюбленим Сином. Він не є догматичний, а радше заохочує до вважного й
ЩО ЄГОВА є єдиний справдішній Бог, існуючий од віків до віків. критичного студіювання у світлі Св. Письма. Він не мішається в ніякі
Сотворитель неба й землі й Датель життя своїх сотворінь; що Льогос був суперечности, ані його сторінки не є отворені для особистих справ.
початком Його творива, і Його активним чинником в творенні всіх
речей; що Льогос є тепер Господом Ісусом Христом у славі, одягнений в
Річна Передплата
усяку силу в небі й на землі, і є Головним Виконавчим Чиновником
У злучених Державах виносить $1.00, в Канаді й иших краях $1.50; у
Єгови.
Великій Британії, Австралії, і в Південній Африці 6 ш. Передплату в
ЩО БОГ сотворив землю для чоловіка і звершеного чоловіка для землі Злучених Державах треба висилати через почто ВИЙ переказ, експрес
й помістив його на ній; що чоловік добровільно переступив Божий закон і ордер, або банковий переказ. В Канаді, Англії, Південній Африці й
був засуджений на смерть; що з причини Адамового переступу всі люди Австралії передплати треба висилати впрост до відділів у тих краях. З
инших країв передплату можна посилати до бюра в Бруклині, та лише
родяться грішниками і без права до життя.
через міжнародний почтовий переказ.
ЩО ІСУС стався чоловіком, і що чоловік Ісус перетерпів смерть, щоб
Закордонні Бюра
набути ціну викупу для послушних з людства; що Бог воскресив Ісуса до
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божественної природи і вивисшив Його в небі понад всі інші істоти й
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ЩО ЄГОВОВА ОРГАНІЗАЦІЯ є теократичною якої ймя — Сион, і що
Просимо в кожному случаї адресувати на імя Товариства.
Ісус Христос є головним Урядником її й правильним Царем світа; що
помазані й вірні послідовники Ісуса Христа є дітьми Сиону, членами
(Цей журнал виходить у кількох мовах.)
Єгової організації і Його свідками, яких завдання і привілей є свідкувати
про всевишність Єгови, звіщати про Його задуми взглядом людства, як
Всі щирі студенти Біблії, що з причини немочей, убожества або якогось
про це в записано в Біблії, і нести овочі царства усім, що бажають
нещастя не можуть заплатити передплату, такі можуть отримати
довідатись про них.
Вартову Башту даром, якщо вони випишуть аплікацію до видавців раз у
ЩО СВІТ скінчився, і Єгова посадив Господа Ісуса Христа на престолі рік, зазначуючи причину такої аплікації. Цим ми раді помогти бідним, та
власти, який скинув Сатану з неба й зачав установляти Боже царство ва почтова регула вимагає письменної аплікації кожного року.
Увага до передплатників: Посвідку за отриману передплату нову чи
землі.
відновлену ми не висилаємо, хиба о це попросять. На просьбу зміняємо
ЩО ПОМІЧ і благословення людей землі можуть прийти лише через адреси в протягу одного місяця. Один місяць перед скінченнях передпцарство Єгови під Христом, яке тепер зачалось; що наступаюче велике лати, висилаємо карточку‒повідомлення з журналом.
діло Господнє буде знищення сатанської організації й установлення
Yearly subscription price, $1.00; Canada and foreign, $1.50. Entered r.s
справедливості на землі, і що в тому царстві люди доброї волі, що seoond-class matter February 14, 1924, at the post office at Brooklyn, N. Y.,
пережиють Армагедон, будуть дальше виковувати Божий приказ under the Act of March 3, 1879.
―сповнюйте землю‖ праведними людьми.

―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 21 листопада: ―Кінець демонського правління‖ (часть 5), від 1–22 включно, Вартова Башта 15 листопада, 1941 року. Тиждень 28 листопада: ―Кінець демонського правління‖ (часть 5), від 23–39 включно, Вартова Башта 15 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.
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КІНЕЦЬ ДЕМОНСЬКОГО ПРАВЛІННЯ
( Переложено з англ. ―Вартової Башти ‖ з 15–го листопада, 1941 року)

часть 5
―Безумний каже в серці своїм: Нема Бога!‖ – Пс. 53:1.

Є

гова так описує сотворіння, що легко можна визначити їх місце знаходження, через їх
напрям ділання, який вони обрали. Нема потреби
для таких сотворінь говорити гучні слова, так як
серце показує їх мотиву: ―Бо від переповні серця
уста промовляють‖ і спрямовує їх напрям ділання (Мат. 12:34). Отже, одиниця своїм напрямом
ділання показує, чи вона має віру у Всемогучого
Бога чи ні. Це є правдою для всіх взагалі, і для
кожного зокрема. Мудре сотворіння ведеться
словом Бога Єгови. Дурень уникає слова Божого.
Якщо будь яка розумна особа думає, що має підставу сумніватись, що ―цар північний‖ (Дан. 11:
40) є дурнем і тому знарядом Диявола, нехай вимірить це об’єднанане тіло слідуючими словами з
святого Писання, а іменно: ―Безумний же буйний
і надієн сам на себе‖ (Прип. 14:16).
2 Об’єднане тіло ―царя північного‖ зараз спрямовує свою злобу проти багатьох народів і людей
і твердо впевнене в успіху, тоді як його поразка
запевнена. Дурень є безбожний, його шлях – темнота, і він ходить в темноті (Прип. 4:19; Еккл.
2:14). Певним є, що він мусить загинути – Прип.
10:28.
3 Серце сотворіння являється гніздом його мотиви і задуму, і згідно його ділання він може бути
розпізнаний. ―Марно говорить дурень в серці
своїм: Нема Бога. Вони розвратились і стали
огидні (у своїй) несправедливості: Нема там ні
одного, хто б добро чинив‖ (Ліссар). ―Безумний
говорить у серці своєму: Нема Бога‖. ―Розвратні
вони, і роблять мерзотні беззаконня‖ (Пс. 53:1,
А.П.В.). ―Вони є розвратні і огидні в своїй несправедливості‖. Цей текст з святого Писання
точно описує ―царя північного‖, який складається з об’єднаного нацизму, фашизму і гієрархії. Як
їх заяви, так і їх діла є несправедливі і огидні в
очах Всемогучого Бога. Своїм напрямом ділання
це об’єднання каже: ―Нема Всемогучого Єгови‖.
Вони цілком йдуть проти слова Божого. Вони
завдають людям страждань через велику несправедливість. Більш детальний опис ―царя північ339

ного‖ поданий в пророцтві Даниїла без сумніву
показує, що той ―цар‖ і кожна його часть заперечує, що Єгова є Найвищий, і що Ісус Христос є
Його Месник, який буде управляти світом в праведності. Релігійні провідники об’єднання, а головно римо католицька гієрархія заявляє, що
вона представляє Ісуса Христа; але така заява є
цілковита брехня. Гієрархія виправдовує дії ―царя північного‖ і публічно молиться за нову ―Лігу
народів‖, яка є ―новим порядком‖ так званого
―царя північного‖; і гієрархія також молиться за
відновлення ―старої святої римської імперії‖, яка
всякого часу була повністю віддана безбожним
ділам і великому беззаконню. В той же час гіє
рархія осуджує і переслідує всіх, хто попирає царство Боже на чолі з Ісусом Христом, яке є
ТЕОКРАТІЄЮ, за яку Ісус Христос навчав своїх
вірних послідовників щиро молитись: ―Хто грішного правдить і правого винуватить,– оба вони
гидота Господеві‖ – Прип. 17:15.
4 ―Бідні люди багатьох народів тепер дуже
страждають від руки ―царя північного‖: ―Як лев
рикаючий й ведмідь голодний, так пан безбожний убогій людині‖ – Прип. 28:15.
5 Єгова поклав ці незмінні правила в Біблії для
помочи і користи тих, що бажають справедливости, і якими вони мусять керуватися на дорозі
справедливості; і по тій причині тут на це звертається увага, щоб ті, хто любить праведність,
могли побачити все зло ―царя північного‖ і кожної його части, і бачучи це скоро втікали від цього несправедливого релігійного впливу, і знайшли прибіжище у ТЕОКРАТИЧНОМУ правлінні
під Ісусом Христом. Повернімось тепер до розгляду пророцтва Даниїла і завважмо, як події, що
тепер відбуваються, показують сповнення пророцтва продиктованого Єговою і записаного в
минулих століттях.
6 ―Та й про богів батьків своїх і думки не буде
мати, й не вважатиме ні на бажання жінок, ні на
якого бога, бо нестиметься висше за всіх‖ (Дан.
11:37).
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―Батьки християнства‖, тобто, головний релігійний елемент ―царя північного‖, колись намагався поклонятися Всемогучому Богу при помочи
релігії і людських традицій; але в наші дні ―Католицька акція‖ є політичною і її вдаване поклоніння Богу є лише поверхові дії і слова, все це є
гидотою в очах Єгови. ―Та марно вони поклоняються мені, навчаючи заповідей наук чоловічих‖
– Мат. 15:9.
7 Єврейське слово Elohim є перекладене на
―Бог‖. Elohim відноситься до Творця неба і землі,
і Творця чоловіка. Він є Творцем віковічної угоди відносно повноти життя. Він є Всемогучий
Бог, якому належить земля і вся повнота її. ―Цар
північний‖ не має ніякої поваги до Нього, Всемогучого Творця, але напроти, своїм напрямом ділання кожна часть ―царя північного‖ заперечує
Всевишність Єгови, Всемогучого Бога. ―Цар північний‖ є нищителем людського життя, не звертаючи уваги на живі сотворіння Божі, яких віковічна Божа угода забороняє безпощадно вбивати,
так як тепер роблять ―Держави осі‖. З повної
згоди і схвалення релігійної гієрархії ця огидна
несправедливість продовжується на землі.
8 ―СИОН‖ є творінням і будівлею Elohima, Всемогучого Бога, і є урядовим пробутком Всевишнього, як Він про це заявив. ―Коли Господь відбудує Сион, явиться в славі своїй‖ (Пс. 102:16). ―І
в Салемі оселя його, а дім його на Сионі‖ (Пс.
76:2). ―Бо Господь вибрав собі Сиона, бажав його
собі за оселю. Ось місце мого вічного спокою; ту
оселюся, бажав бо я того‖ – Пс. 132:13,14.
9 Сион – урядове правління Єгови, царем якого
є Ісус Христос. Це ТЕОКРАТІЯ, і цьому праведному правлінню злобно противиться ―цар північний‖, а головно його релігійний елемент. Навіть
папа з іншими членами гієрархії презирливо
ставляться до Богом створеної будівлі. Лицемірно ділаючи під покровом релігії вони разом з іншими частями ―царя північного‖ не вважають на
все живе і не живе, щоб задоволити свої амбіції
для світового панування. Це доведено їх злобним
і жорстоким переслідуванням свідків Єгови, Його вірних слуг, цих слуг Бога вони переслідують
тільки по тій причині, що ті слуги проголошують
ім’я Єгови і Його царство. Вони підтримують
тоталітарні і жорстокі війни, які злобно провадяться нацистами і фашистами проти демократій, або правлінь людей і для людей. Вони цілком
нехтують правами людей, які Бог їм дарував.
Вони контролюють громадську пресу, і слідкують за тим, щоб преса помагала їм тримати людей в темряві, даючи широкі публікації про марні
молитви гієрархії за мир, і про ―скорбне серце папи‖, і крокодилячі сльози, що публічно проли
ваються. Таким чином кожен елемент об’єднаного тіла ―царя північного‖, не звертає ніякої
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уваги на Всемогучого Бога; і це підтверджує
уповажнене слово Боже, що ―цар північний‖ є
дурень, дурень, який засуджений на вічне знищення.
10 ―Ні на бажання жінок‖ (Дан. 11:37). Ця часть
пророчого тексту не відноситься до буквальних
жінок. ―Цар північний‖ не є окремим чоловіком,
а злученим елементом. ―Жінки‖ в цьому тексті
означають організацію, Творцем якої є Бог, і яка
складається з щирих і чесних людей, по милості і
під керівництвом Господнім. Обидва, Муссоліні і
Франко, котрі є частю ―Держав осі‖ є одруженими чоловіками і мають сім’ї, члени гієрархії також мають відносини з протилежною статтю,
котрі то відносини, звичайно, не є вповні відкриті для загалу. Отже, текст не може буквально мати на увазі ігнорування чоловіками протилежної
статі. Як приклад, організація американського
правління завжди була за те, щоб держава і релігія, названа ―церквою‖, були повністю відокремленими, але гієрархія тепер спонукує політиків
Америки кричати: ―Нам потрібно більше релігії,
інакше ми загинемо‖. Гієрархія намагається помішати релігію з політикою і для того створила
страшило, назване ―комунізмом‖, при помочи
якого страшить політиків, і тим самим штовхає
їх до тісніших відносин держави з церквою на
політичному рівні. Отже, з цього можна бачити,
що гієрархія не бере до уваги ніяку організацію
людей, яка є справедлива.
11 Ці ―жінки‖, на бажання яких не вважає
―цар‖, без сумніву відносяться до Божої організації. Його організація Сион представлена добрими
жінками; тобто, вона була предсказана через Сару і Рахіль. ―Бажання‖ цих жінок є мати дітей і
служити Богу на оправдання Його імени (1 Мойс.
30:1–3; Рим. 7:4). Сара представляла Божу ―жінку‖, Сион, яка є матір’ю Христа і 144 000 членів
―Його тіла‖, тобто Христа, включаючи вірного
останка на землі. Також Хетура (1 Мойс. 25:1,2) і
Рахіль (1 Мойс. 35:16–19) представляють столичну організацію Єгови, яка була створена пізніше
(дивись книжку Єгова).
12 В Одкритті дванадцять, є представлена Божа
жінка Сион, яка породила ―сина хлоп’ятко‖, яке
є Божим ТЕОКРАТИЧНИМ правлінням під Ісусом Христом. В Одкриттю 12:17 є описаний останок насіння її, проти якого вороги провадять
війну. Тепер ―цар північний‖ воює проти ―сина
хлоп’ятка‖, ТЕОКРАТИЧНОГО правління, і
бажає повністю знищити його, щоб ―Держави
осі‖ могли правити світом проти волі Єгови. Отже, робиться змагання здушити вість відносно
ТЕОКРАТІЇ, котре то змагання вживається з
усією можливою силою елементами ―царя північного‖. Диявол посилає ―царя північного‖, а головно елемент гієрархії,
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щоб знищити останок столичної Божої організації на землі, останок, який має ―свідчення Ісуса
Христа‖ і виконує роботу проголошення вістки
людям на землі, що мають вуха до слухання. Таким чином ―цар північний‖ не звертає ніякої
уваги на ―жінок‖, тобто на Божу організацію.
Зарозумілий і безумний напрям ―царя північного‖ надалі визначений частю тексту, який описує
його, а саме:
13 ―Не вважатиме ні на якого бога‖. Тут вжите
єврейське слово eloah, котре в перекладі на англійську мову означає бог. В книзі Йова, в драмі,
викладеній там, eloah є вжите сорок один раз; і це
слово вжите там, щоб ідентифікувати когось могучого, видимого або невидимого. В іншому разі
це слово вжите ще десять разів і відноситься до
Бога Єгови. Тому слова ―будь якого бога‖, котрі
вжиті в тексті пророцтва Даниїла, очевидно
означають будь-кого могучого в організації Єгови, а саме, головно Ісуса Христа, чиє ім’я, як
заявляє пророцтво є, ―Дивний, Порадник, Бог
кріпкий‖ (Іса. 9:6). Він є Головний, котрий бувши чоловіком, залишився без пороку і доказав
свою невинність до Єгови, і тому є могучим
Оправдателем імени Єгови – Жид. 5:8,9; Одкр.
19:11–21.
14 ―Цар північний‖ не зважає на Господа Ісуса
Христа як могучого Бога, який помститься за
ім’я Єгови і витіснить все, що противиться Єгові.
Навпаки, цей ―цар‖ злобно переслідує тих, котрі
є членами Христа, і противиться роботі, яку Господь призначив їм виконувати на землі в Його
ім’я (Дан. 11:33). ―Цар північний‖ не зважає на
Ісуса Христа як Єдиного могучого представника
Єгови, який правитиме світом у праведності, він
також не зважає на ―вищі власти‖ Єгови, а іменно, ЄГОВУ та ІСУСА ХРИСТА, але ставить закон ―царя північного‖ вище закону Бога і Христа. ―Цар північний‖ зухвало заявляє про свою
вищість. Далі описуючи ―царя північного‖, пророк каже:
15 ―Бо нестиметься вище за всіх‖. ―Цар північний‖ не визнає нікого за ―вищу власть‖, але возвеличує себе понад Єгову і понад Ісуса Христа,
заявляючи, що злучений ―цар‖, котрий складається з впливових людей, представляє вищі власти. Римо католицька гієрархія заявляє про те, що
вона є вищою духовною силою, і тому претендує
на вищість на землі і не відповідальна перед жодним земним творивом, організацією або земним
правительством. В той же час ―цар північний‖, а
головно його релігійній елемент, практикує таку
форму благочестя, яка є демонізмом, і таке практикування ввело і вводить в блуд багато людей.
Вони заперечують силу Бога Єгови і Ісуса Христа, зневажливо відкидають слово Боже, і став-
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лять себе на місце ТЕОКРАТИЧНОГО правління під Ісусом Христом. Об’єднання ―царя‖ заперечує існування Всемогучого Бога, і тому, як
заявляє святе Писання, кажуть у своєму серці:
―Нема Всемогучого Бога‖. ―Визнають, що знають
Бога, а ділами одрікаються від Него, бувши гидкими і непокірними і до всякого доброго діла неспосібними‖ – Тита 1:16.
16 Вони насміхаються з Всевишнього і Його царя, і продовжують свій шлях в опозиції до ТЕОКРАТІЇ, і їх напрям ділання є таким жахливим, що
Господь описує їх як мерзотних у своїй безбож
нос ті.
17 ―Але в його маєтку (в його місці А.П.В. і Ротердам) віддаватиме честь богу сил; богу, що його не знали батьки його, буде він обшановувати
золотом та сріблом, дорогоцінним камінням і
приємними річами‖ – Дан. 11:38.
18 Слово ―маєток‖ означає ―урядова позиція‖.
―Маєток‖ вживається як місце або твердиня ―царя південного‖ в пророцтві Даниїла (11:7). (Дивись вірші 20,21). ―Цар північний‖ ігнорує місцем або твердинею ТЕОКРАТІЇ і ставить на заміну ―гидоту спустошення‖. ―Цар північний‖
віддає честь ―богу сил‖, богу, який не перебуває і
не приймає служіння в ―святині могутності‖, через те, що ―цар північни‖ опоганив ―святиню
могутності‖, як про це заявляє пророцтво – Дан.
11:31.
19 Не будучи Elohim чи Eloah в організації Єгови, ―бог сил‖, про котрого сказано в пророцтві,
мусить представляти і представляє фальшиву
теократію, отже є ―гидотою спустошення‖. Це
тоталітарне чудовисько, корпоративна держава,
яка править при помочи сили, примусу і на
сильства, а також збройної сили. Це є тоталітарна сила, тобто, корпоративна держава; і римо
католицька гієрархія є пов’язана з нею договором, тим самим ставши частю злученого тіла,
котре становить ―гидоту спустошення‖ тому, що
цей диявольський витвір є поставлений там, де
він не має стояти, претендуючи володіти світом
замість Божого ТЕОКРАТИЧНОГО прави
тельства. Це є тоталітарний ―образ звіра‖, котрий стоїть там, де не мав би стояти і котрий неправомірно, богохульно і злобно займає ―твердиню‖ Єгови, ТЕОКРАТІЮ (дивись Мат. 24:15;
Марка 13:14; Одкр. 13:14,15; Одкр. 14:9,11; 20:4).
Це тоталітарне чудовисько є образ самого Диявола, ―бога цього світа‖ зла, і відображає весь
характер Диявола.
20 Цей образ, це щось, що явиться ―в останні
дні‖, тобто, в теперішному часі. ―І бог (Так, до
бога (Юнга); Навіть богу (Ротердам), якого його
батьки не знали‖.
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Ті, які передували сучасному ―царю північному‖,
тобто ―його батьки‖, не знали цього бога, цього
сучасного чудовиська, тому що цей ―образ звіра‖,
тоталітарне об’єднання, є ―гидота, що наводить
спустошення‖. Це чудовисько було предсказане
пророками Єгови і яке мало бути установлене в
кінці безперервного правління Сатани над світом, коли невидимий Гог, вождь демонів і офіційний чиновник Сатани, виступить наперед і
буде активно виконувати задуми Сатани (Езек.
38:2,3). Після того, як цей ―образ звіра‖ буде
установлений, йому вперше поклоняться за наказом представників Диявола; котрого то сучасного об’єднання не знали раніше і котрому не
поклонялися ―його батьки‖, так само і пророцтво
відносно цього не було правильно зрозуміле, щоб
розпізнати ―образ звіра‖ аж до Богом назначеного часу, котрий то час мусить прийти в кінці світу, де ми тепер знаходимось. І як ―цар північний‖
буде віддавати честь цьому богу!
21 ―Буде він обшановувати золотом та сріблом і
дорогоцінним камінням‖. Цей ―бог сил‖ буде пошанований матеріальними богатствами землі,
які представлені через золото, срібло, дорогоцінне каміння, та іншим майном, яке можна купити
за ці речі. Нехай всі чесні люди, що були змушені
вірити, що папа є мудрим чоловіком, а не дурнем,
розглянуть незаперечні факти в світлі пророчих
висловів Бога Єгови. Папа римо католицької
гієрархії, який становить часть об’єднаного тіла
―царя північного‖, фінансував політичну кампанію Гітлера у 1932, коли був укладений договір
між Гітлером і Пієм ХІ, і який то договір був затверджений тодішнім офіційним представником
папи, кардиналом Євгеніо Пацеллі. Цей вище
названий пан є тепер главою гієрархії. Пій ХІ
також фінансував ефіопську кампанію Муссоліні, коли ця країна була безжально загарбана, і
люди пограбовані. Також той же папа фінансував, співпрацював, радив, консультував та заохочував до проведення повстання такого собі
Франко проти Іспанської Республіки, в якій була
знищена демократія. Отже, тоталітарне чудо
висько було пошановане мільйонами золота та
срібла і подібними річами, що мають матеріальну цінність, які були зібрані при помочи фальшивого приводу.
22 ―Цар північний‖ не зважає на золото і срібло
слова Божого, ні на дорогоцінний ―наріжний камінь‖ Сиона, на якому Єгова збудував свою столичну організацію (Іса. 28:16). Але щоб підтримувати і керувати тоталітарним чудовиськом,
тобто ―гидотою спустошення‖, відповідно до напряму і ідеї римо католицької гієрархії, ―цар північний‖ використовує великі матеріальні богатства, щоб забезпечити знаряд знищення, замість
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того, щоб забезпечити поживу для голодних людей. Правлячі сили витягували золото, срібло,
дорогоцінності і інші матеріальні блага від людей, і обкладали обтяжливими податками беззахисних людей, і провадили нечестиві комерційні
операції з метою виконання свого амбітного бажання володіти світом. Це об’єднання також захопило матеріальні богатства країн, що були завойовані і зроблені частю володінь ―царя північного‖. Вся ця безбожна гидота була зроблена і
проведена з повним ігноруванням Всемогучого
Бога і Його слова, і своїм напрямом ділання
―цар‖ ніби сказав: ―Нема Всемогучого Бога
окрім нас; ми є ним‖.
23 ―І приємними річами (бажаними річами,
Юнга)‖; іншими словами, бажані річі для їди і
прикрашення (Дан. 10:3; 1 Мойс. 27:15, замітка; 2
Парал. 20:25). Матеріальні річі які є необхідні
для достатку і вигоди людей були несправедливо
захоплені і пожертвувані ідолу Корпоративної
Держави. Це зроблено щоб задовольнити безбожні амбіції об’єднаного чудовиська, і нав’язати
народам тоталітарну систему, для того, щоб протистояти і запобігти встановленню ТЕОКРАТИЧНОГО правління під Ісусом Христом. Без
сумніву, захоплені ―приємні річі‖ , такі як масло
Данії, від якого ці люди залежать, і подібно до
цього, матеріальні річі тих чи інших народів тоталітарні правителі продовжують використовувати для власного задоволення, тоді як прості
люди, яких вони пограбували і обікрали, далі
голодують.
24 В додаток до ―приємних річей‖, котрі вживаються загалом людей, ―цар північний‖ старався
забрати у свідків Єгови і їх співтоваришів, Його
вірних слуг, що люблять справедливість, всю
бажану духову поживу, від якої ці слуги Божі залежать. В багатьох країнах вони знищили Біблії і
всю Біблійну поміч цих вірних слуг Божих і перешкоджали їм збиратись разом і поклонятись
Богу; і це було зроблено в кожній країні, де гіє
рархія могла вжити свою велику силу. Окрім
того, це чудовисько намагалось украсти ―величну одежу‖, духову прикрасу вірних слуг Божих,
при помочи якої їх можна впізнати (Іса. 52:1), і
старалося змусити свідків Єгови і їх співтоваришів відвернутися від Єгови і Його ТЕОКРАТИЧНОГО правління під Ісусом Христом. Однак, по
милості Божій слуги Єгови змогли вистояти, і
чудовисько не досягло цілі. Вірні Божі слуги є
повні рішучости, щоб затримати свою невинність, незважаючи ні на що. Вони вірять в Бога
Єгову і Ісуса Христа, котрим вони служать. Хоч є
відмовлено у праві на посідання Біблії, Біблії,
котра помагає їм у вивченні слова Божого, також
їм заборонено збиратися для навчання,
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але вірні слуги Єгови мають ці великі правди в
своїх умах, котрі не можуть бути забрані від них
ні Дияволом, ні будь-ким з його представників.
Однак чудовисько досягло успіху забираючи від
великого загалу необхідний духовий покарм, і це
воно зробило при помочи політичних сил, поступаючись перед релігійними провідниками чудовиська. Це несправедливе об’єднання конфіскувало і знищило друковану вістку, включаючи
Біблію, і заслали вірних чоловіків і жінок в концентраційні табори, щоб тримати їх подалі від їх
духового покарму, а також вони забирали духовий покарм від простих людей і знищували його.
Все це ―цар північний‖ робив, щоб порадувати і
пошанувати тоталітарного бога (Прип. 30:8; Іса.
61:10; Мат. 22:11,12; Одкр. 7:9,13,14). В наслідок
цього, тепер серед загалу людей панує ―голод на
землі, щоб почути слово Господнє‖ (Амоса 8:11).
Але це не викликає голоду духового покарму у
вірних, котрі давно служать Богу, тому що вони
закріпили ці правди глибоко в своїх умах.
25 Між іншим, тут є подана думка для інформації тих, хто має вуха до слухання, що без сумніву
цей великий голод зачепить багато народів на
землі в недалекій будуччині. Сполучені Штати
також знаходяться в лінії до великих страждань.
В той же час, коли постачання поживи в світі
постійно зменшується, уряд Сполучених Штатів
йде прямо в пастку до Диявола вводячи в силу
закон, який обмежує постачання пшениці в Америку, і це приведе до того, що в недалекій будуччині хліб буде тяжко отримати. Якби цей уряд
повернув до Біблії глухе вухо, і не забув Бога,
його правлячі чинники не тільки уникли б пастки Сатани, згаданої вище, але заохотили б і значно збільшили площу землі на вирощування пшениці та іншої поживи, яка так потрібна людям на
землі. Також замість того, щоб правлячі чинники
прислухалися до вимог релігіоністів, головно
гієрархії, що складає часть ―царя північного‖, і
яка розпучливо намагається тримати людей в
темряві щодо слова Єгови і Його правління, цей
уряд Сполучених Штатів повинен би заохочувати людей звертати увагу на вість, яку Єгова посилає їм через своїх слуг. Сполучені Штати тепер
стикаються з неминучим світовим лихом і знаходяться на краю упадку, лиш єдина річ, котра може спасти людей від цього лиха, це правда слова
Єгови. Чи забудуть народи цілком Бога і потерплять від страшних наслідків присуду, який Бог
оголосив проти тих, хто забуває Його, присуду,
котрий давно тому був написаний, і присуду,
який тепер мусить бути виконаний, а саме: ―Нехай повернуться безбожники в пекло, всі народи,
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що забувають Бога‖! (Пс. 9:17) Хто ж тоді є мудрим? Нехай він зверне увагу на слово Боже. І хто
заперечуватиме той факт, що ті, котрі ігнорують
Бога і Його слово є дурні?
26 ―І так спорудить він сильну твердиню
(А.П.В.) І матиме він до діла з сильними в твердині (Юнга); і ділатиме в твердині кріпких з чужим богом, котрого він признаватиме і збільшить почесті йому, тим наділить він властю над
многими і землю роздасть в нагороду‖ – Дан. 11:
39.
27 Це ясно предсказує дії ―царя північного‖ у
розширенні тоталітарної ідеї ідолопоклонства до
інших народів на землі при помочи революцій,
саботажу, діяльности ―п’ятої колони‖, та на
прикладі нацистів, фашистів, пропаганди гієрархії і релігійних кампаній. За цими діями швидко
слідує таке вторгнення, котре проводилось проти
Нідерландів, Бельгії, Норвегії і інших країн. Руйнівна пропаганда проштовхується з великою силою у володіння демократій, таких як Сполучені
Штати і Канада, де римо католицька гієрархія
має своїх шпигунів і велику кількість своїх
представників, котрі мають величезний вплив і
власть над громадською пресою, і тому спричиняє здушення правди, і заколисує людей щоб
спали в той час, коли тоталітарний дух панує в
країні без перешкоди. Таким чином ―дурень‖
робить дурнями багато інших.
28 Яка є ―твердиня‖ для вільних людей? Святість дому посвяченому Богу і Христу; школи, в
котрих навчають дітей послуху до батьків в Господі, котрі ходять дорогою праведності і виховують своїх дітей ―у науці і напоминанню Господньому‖; маси людей, котрі звертають на свободу
всього; свободу слова, зібрання, преси і поклоніння. Ці твердині ―царя північного‖, котрі складаються з руйнівного чудовиська, заволоділи
всіма демократіями. Це чудовисько тепер оголосило війну на винищення так званих ―дикта
торських демократій‖, і капіталістичних країн з
ліберальним правлінням. Проводячи свій безбожний напрям ділання, це об’єднання ―царя північного‖ вторглося у всі твердині освіти, доми,
громадську пресу, свободу поклоніння і зібрання,
а також зробило корумпованими суди, щоб досягти своїх безбожних амбіцій. Чи давання остороги
тепер може щось виправити? Здається що ні, тому що правительство є зацікавлене в іншому; це
говориться тут для того, щоб люди, котрі люблять праведність, могли побачити і оцінити фізичні факти, котрі показують ясне сповнення
пророцтва, і котрі бачучи це і розуміючи це,
звертають увагу на пораду Ісуса Христа
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―тікайте в гори‖, тобто, до ТЕОКРАТИЧНОГО
правління Бога Єгови під Ісусом Христом. Вірні
слуги Єгови, в послушенстві до Його приказу,
тепер мусять дати ясне і неомильне свідоцтво
про ТЕОКРАТИЧНЕ правління, це свідоцтво
дається від імені Єгови, так, щоб люди доброї
волі до Бога мали нагоду знайти безпечне місце і
дорогу до життя.
29 ―З чужим богом, котрого він признаватиме‖.
Цей ―чужий бог‖ є тоталітаризм, подібно нацистам, фашистам і гієрархії. Саме при помочи цього ―страшного бога‖ чудовисько виконує свою
роботу. В 1939 році була укладена оперативна
угода і пакт про ненапад з ідольським комуністичним богом, і на різдво, у 1940 році, Гітлер переконав Сталіна надати певні свободи римо католицьким єзуїтам в країнах, котрі нещодавно
підпали під контроль Росії, ті католицькі священники продовжували свою діяльність в Росії,
готуючи дорогу для вторгнення, що сталося невдовзі після зради Гітлера і папства.
30 У людей, котрі воювали в світовій війні проти ―царя північного‖, у вухах постійно звучало
гасло, а саме, ―Ця війна зробить світ безпечним
для демократії‖. І тепер це тоталітарне чудовисько, ―чужий бог‖, головний інструмент Диявола,
веде демократичні країни в пастку Диявола, і
змушує їх кричати ―більше релігії‖, в той час,
коли Диявол зв’язує їх по руках і ногах. Робота
римо католицької гієрархії, для досягнення своїх
цілей є та, щоб об’єднати релігію, котра фальшиво називається ―християнство‖ з державою або
тоталітаризмом. ―Цар південний‖ піддається
спокусливому впливу релігіоністів гієрархії в
надії, що можливо гієрархія зрештою з’єднається
з ―царем південним‖ в отриманні світового панування. Таким чином сліпий веде сліпого у викопану яму. Пророцтво продовжує:
31 ―І збільшить почесті йому‖. Він не віддаватиме честі Єгові, але збільшить свою власну почесть і почесть корпоративної держави, ―гидоти
спустошення‖.
32 ―Тим наділить він властю над многими‖. Це
показує загарбницьку війну в різних напрямах,
включаючи діяльність, службу, думки та поклоніння. Всі завойовані і підкорені країни ―царя
північного‖ знаходяться під пильним наглядом
встановленої могучої бюрократії, і всі люди позбавлені незалежності і свободи дій. Підлеглі офіцери тоталітарного об’єднання поставлені над
усіма завойованими країнами, над освітою і над
вільним віросповідуванням, зібрання і свободи
слова більше не існує. Це є цілковита регламентація людей. Вільні вибори є скасовані, і диктатор поставив своїх агентів ―володіти над многими‖, так як про це заявляє пророцтво.
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33 ―Цар північний‖ бачить те, що релігійний
елемент чудовиська, а саме римо католицька
гієрархія, утримує ―власть над многими‖. Диктатор підтримує угоду з гієрархією, і той елемент,
тобто, римо католицька організація, так звана
―церква‖, збільшує свою релігійну могутність у
всіх завойованих країнах. ―Католицька людність‖ завойованих країн приєднується до володінь ―царя північного‖, так, що до кінця
1941року населення ―території царя‖ складатиметься головно з римо католиків. В журналі
“Привернений католик‖, в номері за січень, 1941
року, на 28 сторінці, серед інших речей говориться слідуюче: ―Нацистська добра воля по відношенню до католицизму проявляється в багатьох
річах, на перший погляд незначних, і котрі відбуваються щодня, але залишаються непоміченими…нещодавно нацистські чиновники хвалились по радіо, що в Німеччині є десять тисяч
установ, котрі управляються католицькою церквою, це число є набагато більше ніж те, котре
було до правління Гітлера. Ватикан, котрий намагався прикидатися, що ніби то він є в розриві з
Німеччиною, був дуже збентежений такою заявою. Неспроможний заперечити цим цифрам, він
намагався щось промимрити у відповідь, але
факти залишаються непохитними‖.
34 ―І землю роздасть в нагороду ( за ціну) замітка‖. ―Цар північний‖ повністю ігнорує Божественне правило, про котре говориться в Псальмі
24:1: ―Господня земля і вся повня її; круг землі, і
хто живе на йому‖. Між іншим також зауважте,
що деякі, котрі думають, що вони є прихильниками ТЕОКРАТІЇ, попадають у полапку говорячи, що всі річі на землі належать їм, в той час,
коли всі річі належать Господу Ісусу Христу, котрого Бог Єгова зробив наслідником усього. ―Ціна‖, котру цар вимагає за розподіл річей, згідно
своєї власної волі, це цілковите і абсолютне послушенство волі гієрархії у питаннях релігії, і цілковита покора державі, тобто дуче і фюреру. Єзуїтська система, ця зла система, котра вживалася
до 1648 року, є пущена в рух. Платити таку ―ціну‖, котрої вимагає ―цар‖, є дуже вигідно для
тоталітарних сил; і коли така ціна не є заплачена, багато людей є піддані смерті. Ось чому римо
католицька гієрархія благословляє знаряд війни
―царя‖, і повністю схвалює найстрашніші війни,
які будь-коли проводились, і тому стає учасником злочину, грубо порушуючи віковічну угоду
Всемогучого Бога відносно святості життя
(1Мойс. 9:5,6). Німецькі єпископи папства на своїй конференції в Фулді, в 1940 році, дали обіцянку Гітлеру; і кардинал Відня закінчив свого вітального листа словами ―Гейл Гітлер‖. За таку похвалу ―цар‖ дав духовному елементу ―землю‖,
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або повний контроль над людськими умовами
життя, щоб можна було управляти ними тоталітарним способом.
35 Заплачення ―ціни‖ також включає те, що заплатило папство зі свого величезного богатства,
котре зберігається в місті Ватикан, і відносно
котрого–то богатства рахункові книги ніколи не
були відкриті, або опубліковані навіть для вірних
католиків, котрі давали свої тяжко зароблені
гроші до папської казни. Гієрархія спонукує громадську пресу часто задавати таке питання: ―Де
свідки Єгови беруть гроші? Скільки вони отримали в минулому році?‖ Це звичайно робиться
для того, щоб відвернути уми людей від величезних накопичень гієрархії, а також, щоб тримати
їх далеко від думок про величезні суми, котрі
зберігаються у Ватиканських підвалах. Є добре
відомо, що Ватикан фінансував європейських
диктаторів, і мав багато до чинення у приведенні
Гітлера, Муссоліні і Франко до власти, використовуючиї їх, як головні інструменти голови Ватикану, для досягнення своєї давноочікуваної
цілі володіти світом. Таким чином Ватикан намагається їхати на верху всіх тих, з котрих складається об’єднання ―звіра‖. В той же час гієрархія, діючи через Ватикан, використовує великі
суми грошей, щоб здушити публікацію вістки
Божої, відносно ТЕОКРАТИЧНОГО правління
під Ісусом Христом. Цей самий релігійний елемент підриває основи демократії своїм зусиллям
відновити ―стару святу римську імперію‖. Таким
чином використовуючи цю ―ціну‖, тобто, забираючи і купуючи, тоталітарне об’єднання, або
―гидота спустошення‖, стоїть там, де не повинна
стояти. Єгова звелів Даниїлу записати пророцтво, яке точно предсказує те, що гієрархія разом з
іншими елементами ―царя північного‖ тепер робить, і це є написано для мудрих людей, тобто
для тих, хто бажає знати Божу волю, і хто шукає
смирності і справедливості – Соф. 2:3.
36 Ті, котрі бажають знати правду і слідують за
праведністю, ясно бачуть фізичні факти, котрі
поза всяким сумнівом показують те, що політичний, комерційний і релігійний елементи становлять ―царя північного‖, і своїм напрямом ділання ясно говорять: ―Нема Бога‖; і Бог відносно
всіх таких говорить, що вони є ―дурні‖. ―Безумний каже в серці своїм: Нема Бога! Розвратились
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і творять огидну неправду; нема там ні одного,
хто б добро чинив‖ – Пс. 53:1.
37 Нехай всі чесні і щирі люди звернуть тепер
увагу на авторитетне слово Всемогучого Бога,
відносно повної порочності ―царя північного‖. Це
тоталітарне чудовисько тепер зарозуміло і богохульно стоїть там, де не повинно стояти, і всупереч Всемогучому Богу говорить: ―Ми будемо
правити землею, або знищимо її‖. Ісус Христос, у
переліку подій, котрі мали перейти в кінці світу,
говорячи про теперішний час, сказав: ―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). Таким чином Господь Ісус показує, що
пророцтво висказане Даниїлом під розпорядженням Єгови, тепер є в процесі сповнення, і тому
Його попередження є, щоб ті, хто в Юдеї втікали,
коли бажають жити. Хто є ті, що в Юдеї? Всі люди доброї волі до Бога і Ісуса Христа, котрі щиро
бажають знати і служити Єгові, і Його царю.
Слово ―Юдей‖ означає похвала, і тому це охоплює всіх людей, що віддають хвалу Єгові, а не
земним сотворінням.
38 Що означають ―гори‖, до котрих Ісус радить
тікати всім щирим, щоб там знайти прибіжище?
Слово гори символічно вжите в святому Писанні
означає правительство або царство; і в тексті
висказаному Ісусом Христом святі ―гори‖ означають ТЕОКРАТІЮ, тобто правління Єгови під
Ісусом Христом, Його царем, по праву назначеним і помазаним. Тільки ті, котрі втечуть до
ТЕОКРАТІЇ переживуть Армагедон і будуть жити; тому що Господь каже: ―Се ж життє вічне в
тому, щоб знали Тебе, єдиного справдешного Бога, та кого післав єси, Ісуса Христа‖ – Йоана 17:3.
39 Чому Вартова Башта публікує ці річі тепер?
Не для тої цілі, щоб виставити на сміх якесь сотворіння або організацію; не для тої цілі, щоб
стягнути кару на тих, з котрих складається ―цар
північний‖, тому що всяка кара буде виконана
Господом; не для тої цілі, щоб навернути тих, хто
становить ―царя північного‖, тому що це не можливо. Ціль публікації цих правд є допомогти всім
людям доброї волі до Бога і Христа, щоб вони
могли навчитися і знайти єдину дорогу до вічного життя. Ті, котрі знайдуть вічне життя будуть
славити Єгову і Його царя, Христа, навіки.
(Далі буде)

―Переступники ж будуть знищені всі до одного, буде
загороджена будучність беззаконним людям. Спасеннє
ж праведних від Єгови, Він є їх твердиня в часі тісноти.
І Єгова допоможе їм і спасе їх; Він вислободить їх від
беззаконних і сохранить їх, вони бо вповали на Него‖ –
Пс. 37: 38–40, А.П.В.
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ЄДНІСТЬ В ЦЕЙ ЧАС ВІЙНИ
Є певні сезони в році, котрі є відповідні для гри в
футбол. Команди тренуються, щоб брати участь в
змаганні. Багато хто змагається за перемогу. Кожна
команда має тренера, який дає вказівки що до того,
що потрібно зробити. Кожен гравець повинен ретельно слідувати цим правилам, і кожний стежить за
своєю власною частиною задачі, і він мусить ділати в
точній гармонії з членами його команди. Коли наближається день змагань, кожний учасник ретельно
готує себе для виконання своїх задач; і кожний з них
проявляє палке і щире бажання, щоб його команда
перемогла. В умі кожного з них є гасло: ―Ми мусимо
перемогти‖.
Якщо буде знайдено когось в команді, хто озирається назад, або відмовляється ділати в гармонії, або
провокує незгоду, такий є виключений. Мета полягає
в тому, щоб кожний признав, що робота в точній гармонії є абсолютно потрібна для успіху. Вони йдуть на
поле змагання, всі з нетерпінням стежать за старанним виконанням своїх задач. В даній команді вони всі
йдуть як один чоловік. Вони знають, що суперечки
між собою приведуть до катастрофи. Вони є в мирі
один з одним, і залишаються в такому стані аж до
кінця змагання. Вони не зупиняються для того, щоб
дискутувати про те, хто керує в команді. Вони розуміють, що хтось мусить бути; і їхня задача є слухатися
наказів і ділати в точній гармонії.
Апостол Павло в другому посланні до Тимофія 2:5
вжив спортивну гру, щоб проілюструвати напрям
ділання християнина. Це є допустимо, щоб християни
в цей час вживали сучасні ігри для прикладу, щоб
показати напрям, котрий християнин має взяти, або
ні. Іноді, як це зазначено в Луки 16:8, ―сини бо віку
сього мудріші над синів світла в роді своїм‖. Це є допустимо дати в приклад навіть когось зі світа. Якщо
такий приклад піде на користь. Ясним є, що коли
апостол Павло писав слова в Ефесян 6:10–18, він мав
на увазі велику незгоду між силами тьми і силами
світла і надходячий кінець, ―час кінця‖ демонського
правління. Це є правда, що ті вірші з святого Писання
знаходили своє значення і застосування протягом
багатьох століть починаючи від Христа, але вони будуть мати більшу силу в ―часі кінця‖. Їх застосування
не могло бути вповні оцінене християнами, аж до часу
приходу Господа Ісуса до Божого храму в 1918 році.
Коли ці слова є в точності застосовані, їх значіння в
цьому часі є глибоко оцінене.
В посланні до Ефесян 6:10 апостол каже: ―На останок, браттє моє, кріпіться в Господі, і в потузі сили
Його‖. Слово ―на останок‖ вказує, що цей час є тим
часом, або близьким часом до останньої битви Диявола, або ―Змія‖, проти останка свідків Єгови. Апостол
не каже, що християни будуть сильні самі в собі, але
що їх сила є в Господі; і тому християни мусять
пам’ятати, що: ―Радість Господня це сила ваша‖ (Неємія 8:10). Той, хто вдається до сварки і спору зі своїм
християнським братом, не може бути в ―радості Господній‖. Коли ваш брат милиться, залишіть його в
спокою, але не воюйте проти нього.

Апостол попереджує християн, щоб приготувалися
до остаточного конфлікту, і повідомляє нас, проти
кого буде та боротьба. В Ефесян 6:11 він каже: ―Одягніться у зброю Божу, щоб змогли ви стояти проти
хитрощів диявольських‖.
Тут мається на увазі великий котфлікт з Дияволом і
демонізмом, і що зброя Господня є необхідна для християн в цьому конфлікті. Якийсь час деякі були змушені вірити, що Диявол вже є зв’язаний, і була загальна думка, що всі демони були звязані.
Потім апостол показав, що існує безліч демонів, котрі ділають разом з Сатаною, головним демоном. Це
цілком очевидно, що ця товпа дияволів, або демонів,
була з Сатаною в небі протягом минулих століть, будучи частю його організації, невидимої для чоловіка; і
коли в 1914 році по Христі, війна в ―небі‖ почалася,
вони були скинуті на землю (Одкр. 12:3–12). В Ефесян
6:12 апостол додає: ―Бо наша боротьба не з тілом і
кровю, а з князівствами, і з властями і з миродержителями тьми віка сього, з піднебесними духами злоби‖
(переклад Ротердама). Тут апостол дає нам образ диявольської організації, і в Одкритті, написаним апостолом Йоаном, дається ясний образ цього. В Одкритті дванадцятій голові, одна зі згаданих ознак є поява Божої організації, Сиону, котра породила нову
націю, тобто царство, або ТЕОКРАТИЧНЕ правління
під Ісусом Христом, котре буде управляти небом і
землею. Друга ознака згадана там, це диявольська
організація, котра намагається випередити Господа і
поставити своє царство на місці ТЕОКРАТИЧНОГО
правління Єгови, тоді як дракон намагається пожерти
царство Господнє, коли прийде час на його дію. Після
народження нації або ТЕОКРАТИЧНОГО царства у
1914 році по Христі, постала війна в небі, внаслідок
чого Диявол і його ангели були скинуті на землю. Тоді
було дано попередження: ―Горе живучим на землі і на
морі, бо зійшов диявол до вас, маючи великий гнів;
знає бо, що короткий йому час‖ (Одкр. 12:12). Потім
було ясно сказано що: ―І увидів змій, що скинуто його
на землю, погнав за жінкою (Сионом, Божою організацією), що породила хлоп’ятко (царство, ТЕОКРАТИЧНЕ правління). І розлютився змій на жінку, і
пішов провадити війну з іншими насіння її (свідками
Єгови), що хоронять заповіді Божі і мають свідчення
Ісуса Христа‖ (Одкр. 12:13,17). Тепер можна бачити,
що Сатана і його демони зробили узгоджений і організований рух проти людей Бога Єгови, а головно тих,
котрі тримаються заповідей Його і мають свідоцтво
відносно царя ТЕОКРАТІЇ, Ісуса Христа. Якщо ті,
котрі беруть участь у світовому змаганні, бачуть
необхідність стояти разом, то маленька жменька людей Єгови, останок і їх співтовариші, ще з більшим
мотивом мусять тепер бачити необхідність стояти
пліч–о–пліч, воюючи за Правління Праведності.
В посланні до Ефесян 6:13 апостол наголошує особливо на тому, як члени помазаного останка і їх співтовариші, мусять бути озброєні і приготовлені до війни,
і як вони мусять стояти разом проти диявольських
хитрощів: ―Того–то прийміть усю зброю Божу,
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щоб змогли встояти в день лютий і, все зробивши,
стояти‖. Що тут означають слова ―все зробивши?‖.
Від 1922 року Господь ясно відкрив своїм людям, що
їх війна не є проти слабого тіла, і проти сотворінь з
тіла і крові, але їх війна є проти Сатани, і воїнства
лукавих демонів, невидимих для людського ока, котрі
обманули людей і вжили їх для того, щоб створити і
управляти релігійними установами, через котрі вони
ведуть війну проти Божих завітуючих людей. Його
вірні одиниці навчилсь, що для того, щоб протистояти
ворогу, вони не можуть сполягати на свої власні здібності, але кожен з них мусить бути повністю одягнений в зброю Господню, сполягаючи на Нього. Завітуючі люди Божі знають, що це є час остаточної боротьби з диявольською ордою, тому це є ―пагубний день‖.
Отже прийшов час на спеціальні інструкції для помазаних, і який напрям ділання вони повинні взяти. Не є
тепер час на те, щоб питати себе: ―Що будуть думати
люди, коли я піду до служби, як свідок Єгови?‖ Нема
причини тепер казати: ― Чи зможу я показати, що я
―розвинув гарний характер‖, і буду завжди приємним
за будь-яких обставин? Що сотворіння думає про останок свідків Єгови не є важно. Найважніше є як на
них дивиться Бог. Зауважте добре, що то за одежа, про
котру Господь постарався для них, і котру Він наказує
їм тепер одягнути.
Кожний тепер мусить бути забезпечений одежами
війни. В посланні до Ефесян 6:14 апостол продовжує:
―Стійте ж оце, підперезавши поясниці ваші правдою,
і одягнувшись у броню (панцир) праведности‖. Підперезати поясниці це є символ поневолення, тому означає, що з цього часу і надалі ніхто не зможе встояти
проти хитрощів ворога, якщо він не буде користати
тими здібностями, котрими є наділений для служби у
справах Господніх, як привілей. Броня воїна захищає
його життєво важливі органи, особливо серце, вказуючи на те, що християнин мусить мати чисте серце і
мусить показати, що мотива його серця є повністю,
цілковито і безкомпромісу за Єгову і Його царство, і
що його єдина ціль є служити Богу і Його царству. Він
також мусить бути несамолюбним, і бути так само
зацікавленим в перемозі його братів в цій війні, як і
він сам.
―І обувши ноги в готовність блавіствування миру‖.
Обуті ноги вказують на те, що кожен з них готовий до
дії. Його ноги не повинні бути обуті в щось, що провокує сварку і незгоду в рядах Господньої родини, але
обуті в вістку доброї новини ―миру людям доброї волі‖. Там, де є любов між братами, там мусить бути
мир; а там де є протилежність миру, а саме боротьба і
суперечки, там править самолюбство. Ноги мусять
бути обуті, щоб ходити і переходити тяжкі і
кам’янисті дороги, які ворог зробив такими, і всякого
часу, і серед всяких лихих обставин проголошувати
добру новину миру тим, хто є доброї волі до Бога. Ця
боротьба не є проти ваших ближніх. Ви воюєте не
проти якоїсь земної інституції, або людей на землі, але
наголошуючи всякого часу на царство під Христом, і
ваша єдина надія є в Бозі і Христі, і ви воюєте проти
ворогів Божих і Його царства.
―Над усе ж узявши щит віри, котрим здолієте всі розпалені стріли лукавого вгасити‖ (Ефес. 6:16). Віра
означає знати слово Боже і цілком покладатись на
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нього; і якщо ми не сполягаємо на слово Боже, і явно
не довіряємо Йому, то ми підемо по неправій дорозі.
Якщо ми віримо Йому і визнаємо Його у всіх наших
дорогах, то Він буде провадити нас по правій дорозі
(Прип. 3:5,6). ―Твердого духом хорониш ти в повному
впокої, за те, що він на тебе вповає‖ (Іса. 26:3, заміт
ка ). Якщо одиниця має повну віру в Господа, то стріли лукавого будуть вдаряти в її щит, і впадуть знешкоджені до її ніг. Той, хто є в радості Господній, і співає Йому хвалу, той є в мирі, і мусить мати віру.
―І шолом спасення візьміть і меч духовий, котрий
єсть слово Боже‖ (Ефес. 6:17). Шолом, вдягнений на
голову, є символом розуміння, оцінення і прийняття
правди так, як вона є відкрита, і також розуміння
правильного споріднення між сотворінням і Богом
Єговою і Його царством, на підставі слова Божого,
знаючи, що спасення належить Єгові, і що нема іншого способу до спасення і перемоги. Правда належить
до Господа, і Він дасть її своїм людям у свій належний
час, і в свій добрий спосіб. Християнин мусить тримати свій ум тверезим і стежити за тим, щоб не статись
сонним, але щоб його бачення було ясним; і це наповнить його серце радістю. Маючи правду слова Божого, духовий меч, і володіючи ним згідно волі Божої,
одиниця матиме як наступальну, так і оборонну
зброю.
Цей ―духовий меч‖, котрим свідки Єгови є озброєні
з ласки Господньої, це є вістка від Всемогучого Бога
через Ісуса Христа, відносно ТЕОКРАТИЧНОГО
правління.
Пригноблений народ мусить знати, що ―вищі власти‖ є Єгова і Ісус Христос, і що релігія походить від
Сатани, котру він використовує, щоб заманити і поневолити людей, і відвернути їх від Бога. Ця зброя для
ведення війни коле і ріже в усіх напрямах. Вістка
правди проникає у всі важливі части релігійної організації і доходить до її провідників, котрі дотримуються і навчають традицій.
Таким чином християни є повністю озброєні для того, щоб вступити на поле боротьби. Тепер припустимо, що всі, котрі вийшли на це поле, роблять незгоду
один з одним. Як довго тоді громада Божих завітуючих людей зможе встояти перед ворогом? Він звоює їх
усіх. Якщо кожен з них має глибоко в серці інтереси
інших одиниць, то такий доглядатиме тих інтересів; і
під час, коли він доглядає їх, він матиме палке і щире
бажання, щоб його брат, так само як і він, зміг перемогти у тій боротьбі. Якщо він любить його, то він не
може взяти протилежного напряму ділання.
Апостол під натхненням наголошує тепер, на важности стояти пліч–о–пліч у цій битві. В Ефесян 6:18
він говорить: ―Всякою молитвою і благаннєм молячись всякого часу духом і в сьому пильнуйте в усякому терпінню і благанню за всіх святих‖. Благання
означає просити, щиро шукати, молити. Це означає
смиренно молити і дбайливо просити. Терпіння означає, продовжувати перебувати в будь–якій початій
роботі. Тобто, це означає непохитність, вірність і наполегливість у виконанні порученої роботи. Це означає продовжувати незважаючи на опозицію і знеохочення, не перестаючи і ніколи не залишаючи того, на
що зобов’язався. Це є те, про що апостол говорить,
щоб чинити найменшим Господнім, і один одному.
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Така молитва і прохання мусить бути в дусі Господнім, що є любов і несамолюбне піклування про інтереси своїх братів; в молитві є наказано ―пильнуйте у
всякому терпінню і благанню‖. Зауважте, що ця молитва і піклування не є тільки по відношенню один до
одного, але кожного по відношенню до всіх святих.
Інакше кажучи, кожний з Господньої громади, визнає
іншого в цій громаді, яко слугу Господнього, і їх інтереси є взаємні, і всі мусять стояти разом. Якщо брати
слідують цим інструкціям апостола, то вони не тільки
будуть жити в мирі, але й оминатимуть все, що приводить до незгоди.
Ті, які беруть участь в суперечках між собою, навряд чи можуть бути гідні називатися ―християнами‖.
―Християни‖ є ті, що слідують за Помазаником, ―Князем Миру‖. Апостол наголошує на цьому, ―боротися
пліч–о–пліч‖ (Фил. 1:27,28, Веймота). Ніде в святих
Писаннях християни не є оправдані, борючись один
проти одного. Коли Неємія будував стіну навколо
Єрусалиму, він сказав до одного чоловіка, котрий
знаходився під його командою: ―…бийтесь за братів
своїх‖ (Неємії 4:14). Він представляв тут людей Божих
в організації Сион, під час остаточного нападу ворога.
Нехай же тоді кожний, хто є в організації Єгови, або
під її покровам, пам’ятає про свій обов’язок воювати
не проти своїх братів, але за братів своїх і проти демонізму. Безстрашність Господніх людей у проголошенні
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вістки Єгови і Його ТЕОКРАТИЧНОГО правління
під Ісусом Христом, і чинення цього в гармонії, буде
знаком спасення для кожного з них, як зазначено в
Филипян 1:28. Це принесе радість серцю, і ―радість
Господня сила ваша‖, сказав Неємія.
Ворог має не лише один спосіб ведення війни проти
останка і їх співтоваришів. Він буде використовувати
різні способи. Один з способів є розпалити ворожнечу
між братами, посіяти в серця їх корінь гіркоти, і підживлюючи його, змусити рости аж доти, поки одиниця сама не вийде з під опіки Господньої. Нехай ніхто не зводить себе думаючи, що тільки тому, що він
знаходиться під Господнім праведним розпорядженням, то він є поза межами всякої небезпеки. Тільки
тоді, коли одиниця затримає свою невинність аж до
кінця, вона може уникнути небезпеки. Це є правда,
що така одиниця є в абсолютній безпеці так довго, як
вона знаходиться поруч з Господом; але прояв самолюбства, котре веде до суперечки, відлучає таку одиницю від Господа і Його охорони. Це відкриває двері
ворогу.
Тому в наступних настановах апостола, християнин
мусить щиро і з благанням принести своє прохання до
Бога Єгови, прохаючи про єдність між братами, про
силу і мир; і роблячи так, він мусить старанно пильнувати, щоб не піддатись ворогу за будь-яких обставин.

СУЧАСНІ ОДВІДАННЯ ЄГОВИ
Чоловіка вдарила блискавка, і він помер. Суддя і
присяжні вислухавши факти приходять до заключення, що чоловік помер внаслідок ―Божого одвідання‖.
Корпорація, котра являється звичайною транспортною компанією, зобов’язується перевезти особисте
майно, і роблячи це, по закону вона є відповідальна за
будь-яку недбалість під час перевезення, або доставки. Якщо під час перевезення власність є знищена
через бурю, компанія перевізник мусить відповідати в
суді, та захист компанії говорить, що вона не несе
відповідальності тому, що знищення стало результатом дії, або Божого ―одвідання‖. Величезна втрата
майна і загибель багатьох людей нещодавно було
спричинене через розлив річки Міссісіпі. В цьому
було звинувачено Бога Єгову, та насправді це стало
наслідком зворушення елементів. Святе Писання не
подає причини, щоб вірити в те, що Єгова спричинив
таку повінь.
Святе Писання також показує, що в певні часи Єгова одвідував своїх завітуючих людей, і також своїх
ворогів, і що Він ще одвідає їх. Він одвідує своїх людей
з ціллю випробування, покарання, визволення і благословення. Він одвідає своїх ворогів з ціллю покарання і знищення. Ті, котрих Бог одвідав, знаходяться
в стані великої відповідальності з причини Його візиту. Ця відповідальність є пропорційна знанням, котрі
посідає одиниця.
Давно тому Йосиф, улюблений син Якова, був проданий до Єгипту своїми заздрісними пів–братами. Там
він вірно служив Богу Єгові, як правдивий свідок.
Перш ніж він помер, він побачив свого старого батька

і своїх братів, які були переселені в цю землю, і він
подбав про них. Він був свідком смерти свого отця.
Протягом багатьох років опісля, Йосиф помагав і
втішав своїх братів. Коли прийшов час його відходу в
країну мертвих, Йосиф з вірою сказав: ―Я вмираю,
Бог же навідається до вас і виведе вас із землі сієї в
землю, що про неї клявся отцям нашим, Авраамові,
Ісаакові й Яковові‖ (1Мойс. 50:24). Це пророцтво,
висказане Йосифом предсказувало те, що в назначений час, Бог одвідає своїх людей, ізраїльтян.
Пізніше, злий правитель Єгипту, сильно гнобив ізраїльтян. Бог покликав Мойсея, йти до тих людей і
донести їм вістку: ―Іди, збери старших ізрайлевих і
скажи їм: Господь, Бог батьків ваших, Бог Авраама,
Ісаака і Якова, явився мені глаголючи: Навідом навідавсь я до вас, що приключилось вам в Єгипті. І рече:
Я виведу вас з Єгипту‖ (2Мойс. 3:16,17, А.П.В.). Це
були одвідини огляду. Бог почув крик пригноблених, і
одвідав своїх людей з ціллю оглянення; і тепер Він
одвідає і визволить їх, вживаючи для цього Мойсея.
Коли ізраїльтяни були жорстоко пригноблені своїми
ворогами, Бог простягнув свою руку над ними і забезпечив для них охорону. Це було одвідання Єгови.
Тоді Єгова поставив Ізраїля в обіцяній землі. В назначений час, Він посадив на престолі свого вірного
свідка Давида. Він зробив угоду з Давидом, котра то
угода відносилася до царства, котра стала йому знана
через пророка Натана (2 Сам. 7 голова). Відносно цієї
угоди, Бог порушив одного з своїх пророків в Ізраїлі
написати: ― По віки сохраню милість мою до него, і
заповіт мій з ним не зміниться.

Листопад 15, 1941

ВАРТОВА БАШТА

І посаджу насіннє його на віки, І престіл його, як дні
небесні. Коли сини покинуть закон мій, і не будуть
ходити в присудах моїх. Коли осквернять установи
мої, заповіді мої не будуть хоронити. То жезлом покараю переступи і ударами несправедливість їх‖ – Пс.
89:28–32.
Ізраїльтяни понехали угоду і не ходили дорогою
праведності. В свій час Бог овідвідав їх, і тяжко покарав їх. Беззаконня і гріх тих людей стали такими тяжкими, що Бог навідався до них, і прийняв постанову
проти них, і посилив ту постанову, дозволяючи, щоб
ізраїльтяни, а головно їх невірний цар, були захоплені
і забрані до Вавилону – Езек. 21:24–27; Єрем. 52:1–12.
Ніколи після того Ізраїль не мав царя. Горе над Ізраїлем тривало довго, доки не прийшов час народження Йоана Хрестителя, предтечі Ісуса, спасителя
вірних з людства. Це був отець Йоана, Захарія, котрий
пророкуючи сказав: ―Благословен Господь Бог Ізраїлів, що одвідав і зробив ізбавленнє народу свому‖
(Луки 1:68). Це були одвідини Єгови для благословення.
Тоді прийшов Ісус з Назарету, єдиний помазанник
Божий, щоб бути царем ТЕОКРАТИЧНОГО правління. Про Його прихід писали пророки. Побожні в Ізраїлі виглядали часу Його приходу. Ісус проповідував
про царство небесне. Коли Він був в Капернаумі, вдова втратила єдиного сина, через ворога смерть. І коли
люди несли мертвого хлопця, Ісус побачив його, а
також його плачучу матір. Він змилосердився над нею
і збудив цього молодого чоловіка зі смерти. В Луки
7:16 є написано: ―Обняв же страх усіх; і прославляли
вони Бога, кажучи: Що пророк великий устав між
нами, й навідав Бог людей своїх‖.
Святі пророки писали про прихід Месії, Помазанника, котрий був представлений через пророка Мойсея. Єгова дав в руки Мойсея закон–угоду з Ізраїлем і
проголосив, що закон–угода мала бути ―учителем‖,
щоби вести ізраїльтян по правдивій дорозі, аж до приходу Месії. Ця ласка стягнула відповідальність на
ізраїльтян. Народ не дотримався закон–угоди, і багато
відвернулося від неї до релігії. Тоді прийшов Йоанн
Хреститель, закликаючи жидів до покаяння і хрещення, щоб їх привести до гармонії з Богом. Після цього
попередження відповідальність жидів збільшилась.
Йоан був предтечею Месії; і коли Ісус почав своє служіння, Йоан вказав на Нього і сказав тим, що були з
ним: ― Ось Агнець Божий, що бере на себе гріхи світа.
Се Той, про кого я казав: За мною гряде муж, що поперед мене був, бо перше мене був. І я не знав Його,
та, щоб явився Ізраїлеві, для того прийшов я, хрестячи водою‖ – Йоана 1:29–31.
Прихід Ісуса Христа, сина Божого, було одвіданням
Бога Єгови для добра ізраїльтян. Багато простих людей слухали Його радо, без сумніву весь народ був би
повернувся до Нього і приняв би Його за Месію, як би
не вплив тодішного релігійного духовенства. Духовенство було ознайомлене з текстом святого Писання,
відносно приходу Месії. Воно було належним чином
проінформоване, що Ісус був Месією. Він казав їм, що
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був післаний від Єгови. Їх знання стягнуло на них
більшу відповідальність, і також відповідальність
лежить на всіх людях, по мірі їх знання, котре вони
отримали відносно Ісуса, як Божого Помазанника.
Так як люди були введені в оману через релігійне
духовенство, вони не оцінили часу їх одвідин. Ісус
прийшов до них і приніс їм благословення і потіху,
але їх релігійні провідники не прийняли Його. Лише
кілька ізраїльтян прийняли Ісуса, і Він дав їм власть
стати синами Божими, так як це зазначено в Йоана
1:12,13. Протягом трьох з половиною років Він навчав
людей. Потім, в’їхавши на осляті в Єрусалим, Він
представив себе їм, як їх цар. Але Він був відкинений.
Ісус плакав тому, що люди не оцінили того блага,
котре прийшло до них одвіданням Бога через Його
видимого представника. ―І, як наближивсь, то, побачивши город, заплакав над ним,глаголючи: О, коли б
зрозумів і ти хоч у день сей твій, що для впокою твого! Тепер же воно закрито перед очима твоїми. Бо
прийдуть дні на тебе, й обкинуть вороги твої валами
тебе, та й обляжуть тебе, й стиснуть тебе звідусюди. Із
землею зрівняють тебе й діти твої у тобі; і не зоставлять у тобі каменя на камені; бо не розумів єси часу
одвідин твоїх‖ (Луки 19:41–44). В цьому разі Ісус пророкував про одвідини Єрусалиму Богом, і його цілковите знищення. Пройшло всього кілька років до того,
як це пророцтво сповнилось, а саме у 70 році по Христі. Бог, через свого вибраного екзекутора обернув місто в порох.
Через три з половиною роки, після мученицької
смерти Ісуса Христа, нагода стати членами Божої
небесної царської родини була тільки для жидів по
тілу. Не жиди, або погани, ніколи своїми власними
силами не могли прийти до Бога, знайти Його, і статися учасниками великого спасення до духового життя в небі. Але тільки кілька жидів оцінило Боже одвідання до них, і тому тепер Він повернув свою руку до
поган. В доказ своєї милості, Він дав себе пізнати поганам, і зробив можливим для поган статися учасниками великого спасення через Ісуса Христа.
Про цей випадок є добре описано в святому Писанні,
в десятій голові Дії апостолів. Там була невелика група італійців (римлян) в Кесарії, на східному березі
Середземного моря. Один поганин, на ім’я Корнелій
був сотником тієї групи, або громади солдат. Звичайно, військо Риму було частю сатанської організації.
Корнелій, хоч і бувши начальником того війська, був
побожним чоловіком. Він боявся Бога, і часто молився до Єгови. Він не був суворий, але добрий і щедрий, і
давав багато, щоб помогти бідним. Він не вживав свої
урядової сили для гноблюючих цілей, але противно,
робив добро, незважаючи на свою урядову позицію.
Без сумніву, він був добрим і чуйним чоловіком.
Корнелій не знав Бога Єгови, тому що дорога для
поган, щоб прийти до Бога, ще не була відкрита. Він
не розумів Божого заміру щодо ТЕОКРАТИЧНОГО
правління, викупу і спасення вірних людей, але він
вірив в існування Бога, і що Бог мав спосіб, через котрий Він благословить його і всіх тих, хто любить
праведність; і тому він молився.
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Під час, коли він так молився, Бог післав до нього
ангела. Корнелій настрашився, коли побачив ангела і
сказав: ―Чого Господи‖? Ангел відповів: ―Молитви
твої і милостині твої спогадались перед Богом‖. Це
були одвідини Бога до поган. По розпорядженню Божому, Корнелій післав післанців до Йоппії, далі вниз
по узбережжі, до апостола Петра. В той самий час, Бог
дав Петрові видиво і приказав йому йти до Корнелія.
І коли вони обидва зустрілись, Петро сказав: ―Відкривши же Петр уста, рече: Поправді постерігаю, що
не на лице дивиться Бог‖ (Дії ап. 10:34). Потім Петро
розповів Корнелію про Божий замір відносно Його
царства і викупу людства, через кров Ісуса Христа. Це
одвідання Корнелія Богом принесло йому чудове благословення. Він уважно прислухався до вістки і потім
був помазаний там духом Єгови, і таким чином назначений, як свідок для Єгови.
Петро пішов до Єрусалиму в зв’язку з обставинами
Божих одвідин Корнелія. Були там серед жидів такі,
котрі противилися діям Петра, через те, що він пішов
до поган. Та коли вони почули про обставини, через
котрі Петро пішов до Корнелія, жиди сказали: ―То й
поганам дав Бог покаяння в життє‖. Пізніше, коли
деякі Християни зібрались разом, одні навчали, що
тільки обрізані можуть бути спасенні, і було багато
розмов між ними. Два свідки, Варнава та Павло говорили, що Бог вчинив через них серед поган. Тоді апостол Яків, звертаючи увагу присутніх, сказав: ―Симон
(Петро) оповів, як Бог перше зглянувся, щоб з поган
прийняти людей в ім’я своє‖ – Дії ап. 15:14.
З того часу і надалі, погани стали наближені до Бога
і були в Його ласці, через те, що Бог одвідав їх. Після
того, Бог не робив різниці між жидами і поганами,
невільниками або вільними; але всі, що приходять до
Нього, через віру в Ісуса Христа і посвячують себе
чинити волю Божу, як Ісус чинив, були прийняті,
незважаючи на народність. Добрий наслідок від тих
одвідин до поган мусить продовжуватись ―доки сповнення поган увійде‖ (Рим. 11:25). Той час зазначить
завершення класу помазаних духом Божим до царства небесного.
Від коли Ісус Христос зачав свою місію на землі, аж
до завершення числа Його помазаних послідовників,
або ―тіла Христового‖, той протяг часу є позатипічним ―днем примирення‖, представлений через жидівський день примирення (дивись 3Мойсея, 16 голова).
В тому періоді часу, тільки деякі жиди прийняли Христа, як Спасителя, або просто робили вигляд, що прийняли. Серед поган вийшла велика кількість, котрі
визнавали ім’я Христа своїми устами. Організовані
релігійні системи, в силу цього, сами себе називають
ім’ям Христа, і своїми устами вони заявляють, що
являються послідовниками Божого помазанника.
Розгляньмо тепер факти: Хто є ті на землі, котрі жорстоко поводяться, переслідують, спричиняють арешти
і ув’язнюють вірних свідків Бога Єгови, котрі йдуть
від дому до дому відвідуючи людей, щоб представити
перед ними ―євангелію царства‖, і розказують їм про
ТЕОКРАТИЧНЕ правління, є тільки одна відповідь.
Це релігіоністи, провідники релігійних організацій,
які жорстоко переслідують вірних послідовників
Христа, і провідничить у цьому жорстокому переслі
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дуванні римо католицька гієрархія, під провідництвом Ватикану. Вони є тими, що спонукають людей
нищити книжки, які пояснюють про царство, або вістку царства. Саме ці релігіоністи є дітьми і агентами
Диявола і тому ворогами Господа, вони розпучливо
стараються тримати людей в незнанні відносно того,
що є написано в Біблії. День обрахунку мусить прийти, в котрім кожна релігійна система мусить дати звіт
за свій напрям ділання, і по мірі їх знання. Також
кожен християнин зокрема мусить відповісти за свої
діла.
Коли час обрахунку візьме місце? Пряме свідоцтво
Біблії і побічні докази в подіях нашого часу доводять,
що в 1914 році по Христі, Ісус Христос сів по правиці
Бога Єгови, взяв свою власть і почав своє царювання,
в 1918 році, Він прийшов до духового храму Божого,
як було предсказано в Малахії 3:1–3, і далі було предсказано Ісусом, коли Він одвідав храм в Єрусалимі,
виганяючи звідти міняйлів і торговців. Бог зачав одвідувати тих, які відкрито визнавали, що вони Його
люди. В 1 Коринтян 8:6 говориться, що всі річі походять від Отця, і всі річі стались через Сина, отже, про
ці одвідини можна говорити, як про Божі одвідини,
незважаючи на те, що все робилося через Ісуса, як
Його посередника.
Одвідини Бога Єгови, коли Ісус Христос прийшов
до свого храму, були в цілі оглянення, суду і благословення. Около 1918 року по Христі, в горю першої
світової війни, на людей Єгови прийшли великі і
складні досвідчення. Послідуючі досвідчення були
дуже болючі. Так як було за днів відбудови стін міста
Єрусалиму, через Неємію і його братів, і серед сильної
опозиції з боку релігійних ворогів, коли Неємія
молився: ―Памятай мене, о Господи на добро мені‖,
так само Господні вірні слуги на землі молилися під
час утиску в 1918 році. Відносно людей Єгови, пророк
Божий написав цю молитву: ―Спогадай мене, Господи, з благоволеннєм до народу твого! Завитай в мене з
спасеннєм твоїм!‖ 106:4). Пророк Єремія представляв
нинішних свідків Єгови і він виголосив цю молитву,
котра відноситься до інтересів свідків Єгови тепер,
починаючи з 1918 року і опісля: ―Господи! Ти все
знаєш; спогадай мене, заступися за мене й відомсти за
мене гонителям моїм; не погуби мене через довготерпеливість твою до них; ти ж знаєш, що се за тебе я
наругу приймаю‖ – Єрем. 15:15.
Бог Єгова одвідав своїх людей в той час, і признаних
Він зробив свідками для свого імени і Його ТЕОКРАТИЧНОГО правління. Вони ввійшли в радість
Господню і зрозуміли, що радість Господня це їх сила,
як записано в Неємії 8:10. Період перегляду і благословенства храмового класу продовжується і буде продовжуватись доти, доки всі не стануть приготовлені,
щоб зустріти вимоги і взяти свою часть в
ТЕОКРАТИЧНОМУ правлінні. Цей суд, котрий почався з дому Божого, мусів потім прийти на тих, котрі
призивали ім’я Господа не в правді і щирості –
1Петра 4:17,18.
Одвідини Єгови не означають, що Він мусить залишити свій престіл на небі і прийти на землю, але це
означає, що Він через свою силу здійснює вплив на
річі землі, і Він це робить через своїх,
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належним чином організованих слуг. Період Божих
одвідин почався з приходом Господа до свого храму,
щоб почати суд над домом Божим, а потім над народами, розділяючи їх, як пастух розділяє овець від козлів, як є показано в пророцтві Ісаії, шостій голові,
відносно його видіння Господньої присутності в храмі.
Ісаія, як свідок Єгови, представляв помазаних свідків Єгови сьогодні. Тут Єгова, через свого пророка
показав, що помазаний клас є цілковито посвячений
Йому, і бажання їх серця виражається словами, сказаними пророком: ―Ось я, пошли мене‖. Коли пророк
запитав Господа, як задовго це енергійне свідоцтво
буде даватись, то відповідь була: ―Доки міста (організовані системи, головно ―християнство‖) не опустіють
і не остануться без осадників, а доми без людей, та
докіль земля ця цілком не стане пустинею, і Господь
займе людей (релігіоністів) в неволю, й пусто–глухо в
землі стане‖ (Іса. 6:11,12). Божі одвідини на народи
досягнуть свого вершка в часі великого горя, Армагедону, котрий тепер є близько.
За часів пророка Єремії були фальшиві священники
і релігійні вчителі, котрі представляли Бога в фальшивім світлі і провадили людей в блуд. Слова пророка, звернені до них, знайшли своє ще більше значення, коли пристосувати їх до фальшивих пастирів і
релігійних вчителів сьогодні, а саме: ―Мов клітка,
повна птиць, так повно в їх домівках оманного заробітку; цим робом і поробились вони великими і заможними. Потовстіли і погрубшали, а в лихому попереступали всяку міру; не розбирають справ на суді, справ
безбатченків; самі упливають в добрі, а справедливому ділу вбогих не помагають на суді. Чи не покараю ж
я за таке, говорить Господь, і не помститься серце моє
на такому народові, як сей (―християнство‖)? Чудні і
страшні річі діються в цій землі; пророки пророкують
лож, священники за їх підмогою управляють, а люд
мій (котрі заявляють себе бути по стороні) любить це.
Що ж ви чинитимете, як настане тому кінець?‖ –
Єрем. 5:27–31.
Це є влучний опис неправдивої системи, котра парадує під ім’ям Христа. Великий день Божого одвідання на народи, зокрема на так зване ―організоване
християнство‖ є попереду ясно показано словами
пророка, що це буде час горя, котрого ще раніше ніколи не знали (дивись Єремії 5:9–29; 6:15; 9:9; 23:2,20–
22). Провідники цих релігійних систем процвітають,
ростуть і товстіють, вони стали горді і зарозумілі; і
Бог одвідає їх в тій цілі, щоб понизити їх гординю.
Вавилон, сатанська організація, мусить впасти.
В Єремії 50:31,32 є написано: ―Ось я–проти тебе, ти
гордий, говорить Господь Саваот; прийшов бо день
твій–час навідання твого. І спіткнеться гордовитий і
впаде, та й ніхто не підніме його; і розложу огонь у
містах його, й пожере все кругом‖. Господь Бог, через
своїх пророків, описав наперед ці безбожні системи, і
об’явив своє постановлення одвідати їх: ―Так говорить Господь; Се я підійму проти Вавилону й живущих посеред його противників моїх бурний вітер. Безумним виявлює себе кожен чоловік у свойому знанні,
і кожний плавильник соромить себе бовваном своїм,
бо бовван, – се лож, і нема в йому духа. Се пуста мана,
робота облуду; в день караючих їх навідин вони зникнуть‖ – Єрем. 51:1,17,18.
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І тепер Господь Бог Єгова дав ясно зрозуміти, що
питання найпершої важности є СВІТОВЕ ПАНУВАННЯ. Хто є за Єговою і Його ТЕОКРАТИЧНИМ правлінням під Ісусом Христом, а хто проти? Перед остаточним знищенням систем, під час Божого одвідання
в Армагедоні, Він дасть свідоцтво на землі відносно
свого заміру, котре все ще триває. До своїх помазаних
і вибраних на землі Він сказав: ―Ви мої свідки, що я
Бог‖. Це означає, що кожний, хто є помазаний духом
Єгови і назначений для виконання цього обов’язку,
мусить робити це по мірі своїх можливостей, щоб бути
прийнятим і благословенним Господом. І до людей
доброї волі до Бога, котрі тепер чують вість відносно
ТЕОКРАТИЧНОГО правління, Він каже: ―І хто чує,
нехай каже прийди‖. Прийти куди? Прийти і твердо
стати по стороні ТЕОКРАТИЧНОГО правління, якщо бажаєте жити! – Одкр. 22:17.
До помазаних свідків є сказано в 1Петра 2:12: ―І вести добре життє своє між поганами, щоб, у чому судять
вас яко лиходіїв, наглядаючи добрі діла (наші), славили Бога в день одвідання‖. Маючи на увазі те, що
день Божого одвідання на ―християнство‖ почався
вскорі після 1918 року і досягне свого вершка в битві
Армагедон, і буде продовжуватись що раз з більшою
силою, аж доти, доки всі світові системи не впадуть,
хто ж тоді прославить Бога в день Його одвідання?
Звичайно не всі. Святе Писання вказує на те, що тоді
буде ―велика громада‖, котра прославить Його (дивись Одкриття 7:9–15). В номинальних релігійних
системах є багато ―в’язнів‖, котрі є тримані духовенством. Ревний помазаний останок і їх співтовариші, в послушенстві до приказу Єгови, в Ісаії 42:7 і
49:9, кличуть до тих в’язнів, щоб виходили на волю.
Багато з них слухають цю вістку і стають одважні.
Багато візитів є зроблено до таких, котрі проявляють
добру волю. В минулому багато з них злословили проти свідків Єгови. Ці ревні одиниці продовжуватимуть
свій чесний напрям ділання як Божі свідки, і багато
людей доброї волі до Єгови і до Його ТЕОКРАТИЧНОГО правління, прославлятимуть Бога в день
Його одвідання, тому що вони отримали правдиве
свідоцтво від Його посвячених одиниць.
В цей час, найважливіша заповідь є, бути вірним
свідком Єгови і Його царя Ісуса Христа, і проголошувати вістку Його царства, як Його свідки усім народам, перед великим Божим одвіданням на них (Іса.
43:10; Мат. 24:14). Чи бажатиме хтось, хто є посвячений Господеві, залишатися лінивим і не активним в
Господній службі, маючи нагоду бути признаним? Бог
постарався о різні способи, щоб дати тепер свідоцтво і
дав на це невизначений час перед Його великим одвіданням на народи.
Одиниці, котрі отримають Господнє признання, будуть тими, котрі не лише бажають, але й є дійсно
енергійні у розказуванні народам на землі, що Єгова є
Бог, що Ісус Христос є цар, що Єгова посадив свого
царя на престолі, і що царство небесне, ТЕОКРАТИЧНЕ правління прийшло. Ревність таких принесе
славу для Бога, коли сатанські системи покрушаться
на порох, а послушні люди будуть визволені. Головна
задача християнина є прославляти Єгову.

ДОСВІДЧЕННЯ В ПОЛІ
ЦЕЙ СОБАКА МІГ ГАВКАТИ (ШОТЛАНДІЯ)

―Два роки тому християни були шоковані грубим поводженням католицької товпи з свідками Єгови в добре
знаному районі Клайдсайда. Ряд нападів було здійснено
за ініціативою священників, але незважаючи на ці напади слуги Єгови продовжували Богом припоручену місію,
щоб відвідати цей район з ціллю попередження про надходячий суд Єгови, а також для добра людей доброї волі,
так на протязі одного року було зроблено п’ять візитів, і
всі з них привели до жорстоких переслідувань. Під час
недавніх нацистських диких повітряних атак на Клайдсайд, який простягається на багато кілометрів, і це місце
постраждало найбільше, і вулиці, де взяло місце жорстоке переслідування, потерпіли найгірше від нападу. Нещодавно вістники знову відвідали це місце, і один з них,
йдучи через уламки розвалин побачив, що багато будинків були непридатні для проживання. Йдучи від одного
будинку після розглядин вістник вирішив, що там не
було нікого, але вже будучи на вулиці він почув гавкання собаки і, піднявши голову догори, він побачив лице
жінки у вікні. Для вістника це виглядало, як остання
твердиня цивілізації. Він відразу пішов до дверей жінки,
до котрої в цей час приєднався її чоловік. Вони обоє слухали лекцію ―вість надії‖, і взяли дві книжки ―Спасення‖ і ―ТЕОКРАТІЯ‖, і також попросили відвідати їх
вдруге. Того ранку тридцять вістників роздали більше
шістдесяти книжок і декілька сотень брошур в цьому
районі‖.
ОДНОДУМЦІ В ФОРМІ
Портаж, Пенсільванія: ―Коли я проповідував на п’ятій
вулиці, одна жінка покликала поліцейського і сказала,
що я роблю неспокій в цій околиці. Офіцер відповів: ―Я
подивлюсь‖. Потім він ходив по тротуару і чекав, поки я
програю свій фонограф у п’ятнадцяти, або двадцяти
домах (слухаючи кожного разу). Коли я закінчив роботу
на тій вулиці, я запитав його, чи він не має бажання послухати запис особисто. Він посміхнувся і сказав, що лише хоче ―купити‖ зелену книжку ―Релігія‖. Він дав мені
50 центів і сказав залишити собі здачу, ―за відвагу‖. Потім я також запропонував йому книжку ―Спасення‖.
Спочатку він відмовився, кажучи, що зелена йому подобається більше. Але я сказав йому, що червона є також
цікава, як і зелена, і він посміхаючись відповів: О!, тоді
візьму обидві.
Глазго, Шотландія: Чотири піонери, з повними сумками журналів зустрілися для виконання роботи на цій
території. Двоє поліцейських з’явились в полі зору і проїзджаючи поруч нас, один з них зупинився і прочитав:
―Вартова Башта пояснює про ТЕОКРАТИЧНЕ правління, 3 пенси за копію‖. Тоді він сказав: ―Я маю три пенси‖. Але вже не маючи журналів, один піонер сказав: ―Я
маю три брошури, котрі розповідають про установлення
царства Божого‖. Поліцейський відповів, що вже має ці
брошури, і тоді піонер запропонував йому взяти книжку
―Релігія‖. Чоловік в синьому посміхнувся, дав шилінг, і
пішов геть з книжкою ―Релігія‖ в руці, розповідаючи
своєму напарнику, яку вигідну покупку він зробив.
ХТО БУЛИ ТІ ОСКВЕРНИТЕЛІ ПРАПОРА
―Я і моїх два брати проповідували на північному сході
Міссурі, почавши наше свідкування з рогу вулиці невеличкого міста Горін. Там був ще один вістник з місцевого товариства. Я взяв кут вулиці напроти пошти, а мої
два брати на перехресті вулиці. Простоявши кілька хвилин я помітив групу людей, котрі, як мені здалося, говорили про нас. Люди відповідали досить грубо нам, колими пропонували їм перечитати журнали. Тоді амери-

канський легіонер, Берні Хайнс, підійшов до мого брата і
запитав: ―Ти є один з тих, хто не витає прапор?‖ Тоді мій
брат сказав йому: ―Так сер‖. Тоді Хайнс пішов в салон
поруч і скоро повернувся, несучи величезний прапор. В
цей час навколо мого брата зібралась група людей, котрі
байдикували на вулиці. Хайнс крикнув: ―Ти мусиш салютувати, або поцілувати прапор, а як ні, то мусиш іти з
міста геть‖. Говорити з ним було неможливо, тому мій
брат сказав, що не збирається ні салютувати, ні цілувати
прапор. Люди, котрі були довкола, чекали на бійку, і
Хайнс, ніби йдучи до салону, знову підійшов ззаду до
мого брата і двічі вдарив його по голові. Тоді люди, на
чолі з Хайнсом, відвели мого брата до машини. Потім ми
теж були покликані до машини. Було б марно чинити
опір такій здемонізованій товпі, так як вони грозили
перекинути машину. Хайнс кричав: ―Ми не хочемо вас,
гітлерівців, тут‖. Любимий і шанований кожним
справжнім американцем прапор, був кинений цими божевільними ледарами в порох на землю. І там він лежав
у вуличному поросі, і не було нікого порядного з присутніх там людей, щоб підняти його. Зараз ми плануємо
знову повернутися до того міста з набагато більшим
числом свідків, щоб показати, що Божі свідки не тікають
з міста‖.
МУЖНІЙ ПОСТУПОК В РАШВІЛІ, ІНДІАНА
―Це місто знаходиться в сімнадцяти милях від Кон
нерсвілля. Я працював сам. В перший день я працював
цілий день і роздав того дня дві книжки і вісім чи десять
брошурок, мені погрожували декілька разів, і один молодий чоловік, боячись, щоб мені не причинили шкоди,
попросив мене покинути місто і сказав: ―Ці люди ненавидять тебе, і я не можу зрозуміти чому‖. Близько 2:30 я
пішов і звернувся до адвоката, я був повністю виснажений, воюючи з демонами цілий день . Я відповів на всі
питання адвоката. Потім він повернувся і сказав: ―Я не
хочу працювати з свідками Єгови‖. В цей час я відчув,
що я не прийду сюди завтра, це місто є безнадійне. Я
дійно не збирався повертатись сюди наступного дня сам,
оскільки вони стежили за мною, як яструби. Але я звернув увагу на інший офіс, котрий знаходився поряд цього
адвоката. Молодий чоловік, біля тридцяти п’яти років,
сидів там і дивився на мене. Він посміхнувся. Я сказав:
―Ви напевно чули мене, коли я говорив, але я хотів би
поговорити з вами кілька хвилин, якщо ви не дуже зайняті‖. Він відповів: ―Ну добре, сідайте і поясніть це мені‖. Я був здивований, після восьми годин тут, знайти
когось, хто виявить трохи доброти. Господь прийшов
мені на поміч, і це було благословення за ввесь день. Він
взяв від мене книжки, які я мав, і сказав: ―Це те, чого я
бажав все моє життя‖. Я покинув це місто о 9 вечора. А
потім повернувся ще, щоб закінчити роботу в місті, і ще
раз зайти до цього молодого чоловіка. Він розібрав та
зважив всі події під час, коли я перебував там. Я наводжу уривок з листа, що він написав мені: ―До цього часу я
мав тільки три дискусії про те, що означає справжній
американізм. Сьогодні, перебуваючи в цукерні, один
молодий чоловік, що був там зауважив, що він чув про
одного свідка Єгови в місті, котрий намагався просвітити людей, щоб не віддавати пошани прапору, що звичайно я не можу прийняти. Найкраще, як я міг, я поінформував молодого чоловіка, що він був введений в
оману, і що через знання правди, свідки Єгови були дійсно кращими американцями як ті, що переслідували їх.
Перш ніж я сказав три слова, в мене вже була аудиторія,
якій я був дуже радий. Мене також тут попередили, щоб
я був обережний в іншому місці‖.
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