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

―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 4 січня: ―Кінець демонського правління‖ (часть 6), від 1‒16 включно, Вартова Башта 1
грудня, 1941 року.
Тиждень 1 січня: ―Кінець демонського правління‖
(часть 6), від 17‒34 включно, Вартова Башта 1 грудня,
1941 року.

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 почтоВИЙ переказ, експрес
ордер, або банковий переказ. В Канаді, Англії, Південній Африці й
Австралії передплати треба висилати впрост до відділів у тих краях. З
инших країв передплату можна посилати до бюра в Бруклині, та лише
через міжнародний почтовий переказ.
Закордонні Бюра
British . . , .... 34 Craven Terrace, London, W. 2, England
Canadian . . . . . . 40 Irwin Avenue, Ontario, Canada
Australasian . 7 Beresford Road, Strathficld, N.S.W., Australia South
African . . . Boston House, Cape Town, South Africa
Просимо в кожному случаї адресувати на імя Товариства.
(Цей журнал виходить у кількох мовах.)
Всі щирі студенти Біблії, що з причини немочей, убожества або якогось нещастя не можуть заплатити передплату, такі можуть отримати
Вартову Башту даром, якщо вони випишуть аплікацію до видавців раз
у рік, зазначуючи причину такої аплікації. Цим ми раді помогти бідним, та почтова регула вимагає письменної аплікації кожного року.
Увага до передплатників: Посвідку за отриману передплату нову чи
відновлену ми не висилаємо, хиба о це попросять. На просьбу зміняємо
адреси в протягу одного місяця. Один місяць перед скінченнях передплати, висилаємо карточку‒повідомлення з журналом.
Yearly subscription price, $1.00; Canada and foreign, $1.50. Entered r.s
seoond-class matter February 14, 1924, at the post office at Brooklyn, N. Y.,
under the Act of March 3, 1879.

―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 ви
датні 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 грудня, 1941 року)

часть 6
―І проповідуватиметься ся євангелія царства по всій вселенній на свідкування всім народам, і тоді прийде
кінець‖ Мат. 24:14.

Є

ГОВА давно тому визначив день цілковитого
кінця демонського правління і відносно цього
Він наказав Даниїлу записати слідуюче ―…бо кінець відложено ще до якогось часу‖ (Дан. 11:27).
Єгова відкрив своїм людям, що ―час кінця‖почався
в 1914 році, коли Він уповажнив свого царя панувати під час, коли вороги ще мають вплив. Остаточний кінець не є відомий земним сотворінням, але є
відкрито, що остаточний кінець буде зазначений
―битвою великого дня Бога Всемогучого‖, названою Армагедоном.
2 Саме під час, коли ―війна в небі‖ розпочалась,
також на землі в 1914 році розпочалась світова війна, і ці дві річі зазначили ―початок часу кінця‖
(Одкр. 11:18;12:1‒12). Демони були скинуті з неба і
повернуті до землі, і тоді Господь зупинивши війну
в 1918 році, ―вкоротив‖ страждання на землі для
того, щоб пророцтво, висказане Ісусом Христом,
могло цілковито виконатися:―І проповідуватиметься ся євангелия царства по всій вселенній на свідкування всім народам; і тоді прийде конець‖ (Мат.
24:14). Ця робота мусіла бути виконана Господом
назначеними слугами, котрі мусіли цілковито повинуватися цьому наказу. В тому ж, 1918 році, Господь прийшов до свого храму і оправдав деяких з
них, уповажнив їх і післав нести свідоцтво і виконувати Його прикази в праведності, тобто, ―голосити добру новину царства‖. Від тоді, в послушенстві
до того приказу, вони звіщають що ТЕОКРАТИЧНЕ правління прийшло, котрого чекали і виглядали всі чесні люди протягом багатьох минувших
століть. Ця робота свідоцтва виконується через
широке розповсюдження прокламацій і сотні
міліонів книжок, копій і іншої літератури про
ТЕОКРАТІЮ. Господь сказав, що коли та робота
буде завершена,―тоді прийде кінець‖, що означає
остаточний кінець, котрий Єгова призначив давно
тому і котрий за словами Господа буде відзначений
як день найбільшої скорботи, котрий є названий
―битвою Армагедон‖. Тепер Господь відкриває
своїм людям значіння пророцтва Даниїла відносно
―часу кінця‖, і Даниїл скоро поверне,
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―щоб одержати свою частку‖, як один із земних
управителів під ТЕОКРАТИЧНИМ правлінням
(Дан. 12:13). Господь відкрив своїм людям тотожність двох ―царів‖, котрі тепер борються за світове
панування слідуючи за диявольським методом, щоб
управляти світом або знищити його. Фізичні факти
відносно цього пророцтва показують, що назначений ―кінець днів‖ є дуже близько. Ці правди згаджаються між собою і приносять радість тим, хто їх
цінує, вони побільшають їх надію і втішають серця.
Господь тепер відкриває, що робитимуть ті два
―царі‖, коли остаточний кінець наблизиться. Повернемось тепер до розгляду Даниїлового пророцтва.
3 ―Та під кінець часу стане воюти з ним цар південний, та й північний кинеться на нього, неначе
буря, з боєвими возами, кінним військом та безліччю кораблів, і нападе на країни, та, наче потоп, перейде через них (Дан. 11:40). Ця точка Даниїлового
пророцтва показує, що сповнення цього відноситься саме до початку літа 1939 року та продовжується
аж до сьогодні. В тому часі ―цар південний‖ взяв
ініціативу і застеріг ―царя північного‖ про те, що
вторгнення в Польщу означатиме війну. В протидію цьому застереженню Німеччина, 24 серпня
1939 року, підписала пакт про ненапад з Російськими комуністами, котрий то пакт Німеччина зовсім не збиралася дотримувати, або виконувати. В
той самий день папа, голова релігійного елементу
тоталітарного об’єднання виступив по радіо до
націй обох ―царів‖ з закликом до миру, і в цій
промові він називав себе як ―духовний авторитет,
озброєний словом правди‖. Ця промова була зроблена для того, щоб змусити ―царя південного‖
стриматися від втручання до об’єднаного з папою
―царя північного‖, так щоб план ―об’єднаних сил‖
для світового панування міг бути виконаний без
жодного втручання і перешкоди. Ця точка
згаджається з діями і практикою голови демонів,
щоб тримати людей в темряві під час коли він
поступає вперед зі своїми безбожними планами.

356

ВАРТОВА БАШТА

Завважте слова папи римського і його цілком удаваного ―заклику до миру‖. Папа стверджує, що він
говорить в ім’я Бога, (але він не каже в ім’я котрого саме бога), і дальше заявляє: ―Через наш голос
ви можете чути голос того (помазаного) Христа, від
котрого світ отримав велику щколу життя‖. Зауважте підступність тих слів. Сатана є тим помазаником, від котрого світ отримав науку або школу
відносно життя (Езек. 28:14), і в зв’язку з цим він
впровадив першу брехню, що смерти нема, і саме в
цій ―школі‖ римо католицька гієрархія навчала
доктрину про вічне існування в чистилищі або в
пеклі. Тому слова вжиті папою: ―Помазанець від
котрого світ отримав велику школу життя‖, дуже
влучно описують Сатану, головного демона. Люцифер був помазаний Богом Єговою але після його
упадку Єгова не забрав від нього власти, тому Сатана має силу смерти і може забрати життя (Жид.
2:14). Зауважте слідуючі слова папи, а іменно: ―З
нами є голос старої Європи, котрий зрощує хрис
тиян (римо католиків) в вірі і дусі; цими словами
звичайно він мав на увазі стару ―святу римську
імперію‖, за котру нацисти тепер виступають і бажають її відновлення, чого і папа завжди бажав.
Гітлер і папа грають в одну і ту саму гру.
4 Чотирма днями пізніше, тобто, 28 серпня 1939
року в Чикаго відбулася масова маніфестація людей посвячених католицькій вірі, проголошена ціль
якої була ―на захист демократії‖, була складена
петиція і телеграфовано папі до міста Ватикану і
котра то петиція містила слідуючі слова: ―Що
Гітлера, охрещеного католика муситься відлучити
від церкви ради ―свободи християнства, цивілізації
і всього людства‖. До цього повідомлення папа лишився глухим. Чому? Тому що Гітлер задовольняв
його цілі і все ще чинить ту саму річ. В тому самому
місяці, 31 серпня, 1939 року, парламент російських
комуністів затвердив пакт з Гітлером про ненапад.
Попри те, що папа продовжував гірко осуджувати і
викривати російських комуністів і всіх комуністів
взагалі, він не звернув ніякої уваги на заклик
відлучити Гітлера від церкви. Невдовзі після того,
Гітлер, добре знаючи що має підтримку папи, несподівано ―підняв той факт‖, що ―Польща ніби то
щось зробила проти Німеччини‖і що ―Німеччина
через те є в небезпеці‖, так що потім Гітлер зробив
заяву повідомляючи, що віднині і надалі кожне
насилля буде відперте насиллям; менш ніж за пів
години після цієї заяви німецьке вторгнення в
Польщу почалося і це вторгнення було цілком поперте папою. Звичайно, що тримаючи Польщу під
контролем зробило б легшим німцям напасти на
Росію, коли на то прийде відповідний час; і саме це
тепер відбувається. Тепер прийшов час на те, щоб
―цар південний‖ зачав діяти, і відносно цього пророцтво говорить:
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5 ―Та під кінець часу стане воювати з ним (вда
рить на нього) цар південний (А.П.В.)‖. Великобританія, як головний чинник ―царя південного‖
бере провідництво над організацією, і тут сповнення цієї части пророцтва зачинається;в той день
коли Польщу окуповують, Великобританія винесла
ультиматум Гітлеру про те, що ця окупація означає
війну. В той самий день, тобто, 1 вересня, 1939 року,
Єгипет прийняв надзвичайні заходи по цілій
нільській землі, і наступного дня німецькі націоналісти (тобто націсти) були змушені негайно залишити Єгипет. Суецький канал, контрольований
Великобританією був закритий для німецького
вантажу, примушуючи німецькі кораблі йти в обхід
навколо Африки. І так цей конфлікт почався, так
ніби один звір ударяв або колов другого рогами ‒
Езек. 34:21; Дан. 8:4.
6 3 вересня, 1939 року, Великобританія задекларувала себе у війні з Німеччиною і цей конфлікт
пішов повним ходом. Інші народи британського
королівства негайно розірвали всякі дипломатичні
стосунки з Німеччиною і оголосили війну Німеччині. 5 вересня, 1939 року, президент Сполучених
штатів, котрий дійсно є частю ―царя південного‖
проголосив прокламацію нейтральности для сполучених держав; вскорі після того президент ―сидячи біля каміну‖ зробив трансляцію по цілій країні, призиваючи всіх на допомогу Великобританії,
котра потребує допомоги у війні. З того часу
Сполучені держави сталися поставщиком зброї для
―царя південного ‖. І так конфлікт продовжується!
7 ―Тай цар північний кинеться на нього‖. Факти
цілковито попирають сповнення цієї части про
роцтва. ―Північний цар‖, ―по милості папи‖озброїв
Німеччину і Італію величезною кількістю воєнного
матеріалу ( котрий то матеріал без сумніву був виготовлений і доставлений ради комерційного інтересу), щоб почати війну; весь цей матеріал був доставлений Італії, Німеччині і Японії Британією і
Сполученими державами. Комерсанти побачили це
і використали для комерційної наживи. На початку
1940 року цей конфлікт збільшився і тому дальше
подані факти в світлі пророцтва будуть дуже цікаві,
бо вони показують сповнення пророцтва, а іменно:
18 березня 1940 року, два диктатори, Гітлер і
Муссоліні мали конвенцію, котра відбувалася в
Бреннерському проході в Альпах. Вскорі після цього, 9 квітня Німеччина за допомогою шпигунів
―п’ятої колони‖, захопила і окупувала Данію і
Норвегію. 10 травня, 1940 року, Британія захопила
Ісландію і в той самий день ―цар північний‖ завоював Люксембург, Нідерланди і Бельгію. 17
травня, 1940 року, німецька армія прорвала Лінію
Нашина і падіння Франції сталося дуже скоро через
зраду і потурання агентів гієрархії у Франції.
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Інший прояв зради вчинений під впливом католицької гієрархії взяв місце 28 травня, 1940 року,
коли король Леопольд зрадив свою країну і тоді
через Бельгію втік до Німеччини. Цікаво також
зауважити, що чоловік сестри короля Леопольда
належить до італійської родини і вони обоє, тобто,
Леопольд і його сестра, знаходяться під впливом і
духовним контролем гієрархії.
8

ЗРАДА І ГІПОКРИЦТВО
9 Є дві річі, котрі Диявол часто вживає разом, а
головно зраду і гіпокрицтво. Його земні агенти,
котрих Ісус називає його ―дітьми‖, слідують за
своїм провідником, головним демоном, їх отцем. 10
червня, 1940 року, сталося піком демонських дій і
повністю показує наступне сповнення цього пророцтва в цій точці. В той самий день Муссоліні, як
часть злученого ―царя північного‖, завдав удару в
спину Франції і оголосив війну Британії, котру то
війну Муссоліні назвав війною проти ―плутократичних і реакційних демократій заходу‖. Один командир французької південно західної армії був
замішаний у зрадницькій змові і через це ця армія
не хотіла домовлятися з Британією, щоб зупинити
німецьку окупацію Франції, в результаті чого британська армія попала в цю сітку. Катастрофа в
Дюнкерку була результатом цього. Вскорі після
того, Париж впав в руки ―царя північного‖, і римо
католик, французький диктатор, котрий тоді
прийшов до влади, підписав перемиря з нацистами
і фашистами. Звичайно, що диктатор не отримав
жадної поради з Ватикану. Негайно Гітлер наказав
усім церквам по всій Німеччині бити в дзвони та
святкувати перемогу і католицькі дзвонарі так і
зробили. Тепер зауважте тут гіпокрицтво релігійного елементу, злученого ―царя північного‖.
10 Римо католицька гієрархія з міста Ватикану
фальшиво заявляє, що вона є нейтральна в цій
війні, обманює багато людей роблячи такі заяви. В
зв’зку з цим слідуючі факти підходять питанню,
котре є під розвагою: 25 червня, 1940 року, відразу
після капітуляції Франції в руки ―царя північного
‖, офіційна радіостанція Ватикану всесвітньо заявила, що з цього часу і надалі недільні служби будуть читані в ватиканських підвалах і котрі то читання за допомогою католицьких молитов передадуть світу новий порядок ―наступаючий за теперішною війною, порядок натхненний принципами
(католицької) правди, справедливості і милосердя‖.
Кожна здорово думаюча людина могла відразу помітити, що папа повністю одобряє і підтримує війну
Гітлера і Муссоліні.
11 В той самий час, повище згадане гіпокрицтво і
зрадництво, яке почалося з Муссоліні і Гітлера було

357

вжите агентами і головними з гієрархії, коли вони
почали жорстоке переслідування свідків Єгови в
Техасі і інших місцях Сполучених держав. Ці переслідування Божих вірних слуг, а головно в Техасі,
були організовані каталицькими священниками,
разом з злученою товпою здемонізаваних людей, і
злобно і безпідставно звинувачували свідків Єгови,
що вони є частю ―пятої колони‖ і працюють в
інтересах нацистів, при тому добре знаючи, що
свідки Єгови викривали лицемірство нацистів
більш ніж будь які люди на землі. Таке жорстоке
переслідування свідків Єгови скоро поширилося і в
інших частях землі, котра знаходилася під властю
―царя північного‖, а також католицькими агентами в землі під властю ―царя південного‖. Приклад
тому є, коли Ватикан і Гітлер поставили власть
Швейцарії в страсі перед ―царем північним‖, і за
допомогою католицької власти і впливу в Швейцарії заставили її мовчати тоді, коли злучений ―цар
північний‖ конфіскував літературу Вартвої Башти
Біблії і брошур і заборонив свідкам виконувати роботу Господню в тім краю.
12 Так само, по прикладу гієрархії діяла і Канада
при помочи свого римо католицького міністра і
диктатора в Оттаві. Ця нація проголосила декрет, в
котрому заявила, що ―свідки Єгови є незаконна
організація‖, і конфіскувала майно Товариства по
цілій Канаді. Днем пізніше, тобто 5 липня, Франція
залишила своїх союзників, британців, і стала на
підтримку ―царя північного‖, а також його частю.
Такі кроки були взяті католицьким диктатором
Франції, маршалом Петаіном, і того впертого католика папа відзначив як ―добрий маршал Петаін‖.
Робота зрадництва і гіпокрицтва в Франції була
повністю виконана єзуїтами, і в той самий час
ватиканські агенти працювали за кулісами в Англії. 13 липня, того самого року, ватиканський часопис опублікував листа папи, написаного до генерального товариства єзуїтів, в котрому то листі
папа щиро похваляв роботу єзуїтів, одну з самих
гіпокритичних і зрадницьких організацій на землі.
Тепер сатанські сили вийшли на перший план.
13 Зауважте тепер слова пророцтва, записані давно тому, котрі кажуть, що ―цар північний‖ кинеться на ―царя південного‖ і говорять, як це має статися, а іменно:Той ―цар північний‖ кинеться на
нього (―царя південного‖) неначе буря. Гітлер
заявляє, що його війна є ―blitzkrieg‖, що означає
блискавична війна. На Гебрейській мові цей текст
звучить, ―він прийде….неначе вихор‖, і це є одне
слово, ―sdh-gnar‖. Це слово добре роз’яснює цей
вираз і означає ―спричинення конвульсій і зсохнення шкіри від несподіваного переляку‖. Це слово
також вживається в значенні буря; Ліссар перекладає це слово як ―прийде…. неначе штормовий
вітер‖, котрий є бурею. Це слово добре пасує до

ВАРТОВА БАШТА

358

здемонізованого хрипіння нацистського способу
нападу, тобто, блискавичної війни. Гітлер погрожував напасти на Британію з диким замішанням і
істеричним потрясінням, смертю і спустошенням.
Прикладом такої ―блискавичної війни‖, була війна
проваджена нацистами проти Польщі, Голландії і
інших країн. Цей напад, без сумніву, був зроблений
в часі призначенім демоном і під його керівництвом. Всі напади ―царя північного‖ перекорнливо
свідчать про те, що Гог є головний польовий маршал демона Сатани, і він керує блискавичною війною, або, іншими словами, направляє блискавичну
війну. Певним є, що Єгова передбачив все це і звелів своєму пророку записати ці річі, і ці факти мають зміцнити надію людей доброї волі до Бога в
теперішньому часі. Пророцтво продовжується.
14 ―З колесницями, кінним військом, і безліччю
великих кораблів‖. Це пророцтво добре описує моторизовані армії злученої нацистсько‒фашистської
гієрархічної системи. Громадські часописи прирівнююють історичного троянського коня до ―п’ятої
колони‖ нацистів. Та часть пророцтва про ―кораблі‖ ясно знаходить своє сповнення на великих
морських завойовниках, підводних човнах, і безліччю аеростатів використовуваних Німеччиною.
Більше тисячі таких аеростатів атакували Британію за один день. Нацисти заявляють, що вони будують і запускають 3500 аеростатів і літаків кожного місяця, багато з яких є оснащені гарматами і
скорострільними кулеметами.
15 ―І нападе (―цар північний‖) на країни, та, наче
потоп, перейде через них‖, тобто такі ―країни‖, які є
нащадками зневаженого Версальського договору
1919 року, так як ті країни є з конституційною формою правління. ―Потоп‖ означає подив і несподі
ванку, котрий приходить з великою нащівною силою і знищенням. Це саме те, що взяло місце по
відношенню до завойованих країн, і такі підкорені
країни були взяті під контроль так званої ―нової
Ліги народів‖, котру папа так сильно похвалює і за
яку він молиться до свого бога. Цей перехід, або
потоп ще триває, і багато країн стають підкорені
злученій нацистсько фашистській гієрархічній системі.
―ОГИДНА РІЧ‖
16 ―І наступить він на красу між краями й багато
міст упаде; спасуться від руки його тілько Едом,
Моаб та більша часть синів Аммонових‖ (Дан.
11:41). ―Гидота спустошення‖ приходить туди, де
вона не має права, тобто в ―прекрасну землю‖ (замітки на полях). Це відноситься до позатипічної
обіцяної землі, тобто, до того стану, в котрий Бог
Єгова через Ісуса Христі привів своїх завітуючих
людей, так як Він предсказав через свого пророка
Езекиїла:―Того ж часу зняв я так само руку мою та
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й заклявся, що виведу їх із Єгипту в землю, що
вигледів про них, ‒ в землю, текучу молоком та
медом, красу між усіма землями‖ (Езек. 20:6,15)
(дивись також Іса. 4:2,3; 28:5,6; Езек. 26:20). В кожній країні захопленій ―царем північним‖ вірні слуги Єгови були зневажені і їх публікації відносно
ТЕОКРАТИЧНОГО правління були заборонені і
знищені. Бюра Вартової башти, Біблії і Брошур в
Франції були заборонені і закриті, як і в багатьох
інших країнах; свідки Єгови були ув’язнені, або
обмежені в їх свободі. Це є робота злучених безбожників, котрі породили ―царя північного‖, котрий є
витвором демонів і тепер намагається зайняти те
місце, котре Бог Єгова назначив для своїх вибраних. Ця ―огидна річ‖ бере на себе право прийти і
управляти цілим світом, всупереч вираженій волі
Всемогучого Бога. Таким чином, ―цар північний‖
породив ―гидоту спустіння, стоячу на святому місці, де не повинна стояти‖ (Марка 13:14). І це ще не
все. У тих країнах, які ще є під властю ―царя південного‖, ―цар північний‖ майстерно вживає
―п’яту колону‖ як пугало, щоб знищити свободу
людей. ―Католицька акція‖ є повсюди і цей рух є в
інтересах ―царя північного‖, тобто, в його зусиллях
отримати власть над світом. Ватикан, вкупі зі своїми різними організаціями, такими як так званий
―християнський фронт‖, фальшиво звинувачує
свідків Єгови в тім, що вони є п’яти–колоністи,
такий гіпокритичний і лицемірний спосіб є, щоб
відвернути уми людей від махінацій ―царя північного‖, а особливо від махінацій релігійного елементу. Вже протягом багатьох років лідери гієрархії з
Ватикану поклали свій жадібний погляд на Сполучені Штати Америки. Це край є найбільш бажаний
для гієрархії, з тим, щоб зорганізувати там людей і
примусити їх стати католиками, так як це вже було
зроблено в Європі, а особливо в країнах, де була
найбільша інквізиція. Ватикан знає, що перш ніж
взяти контроль над цим чудовим краєм, він мусить
знищити американську свободу. Доктор Барретт,
бувший католицький священник в своїй книзі, названій ―Rone Sтооps tо Conquer‖(Рим є схильний до
завоювань), в котрій говорить про амбіції папства,
а саме: ―Завоювання Америки це є найвища задача,
на яку він націлений. (Він) є добре свідомий, що
католицька церква вже ніколи не може сподіватися
знову панувати в цивілізованому світі, аж поки
Америка не буде поставлена на коліна, переможена
і з покаянням стоятиме біля її ніг‖.
17 Британські острови і Сполучені Штати зараз є
практично єдиними країнами на землі, де ―диво
вижна робота‖ Всемогучого Бог і проповідування
ТЕОКРАТИЧНОЇ вістки триває. У цих країнах,
котрі заявляють себе бути ―демократичними‖, опозиція проти ТЕОКРАТІЇ щоденно сильно зростає.
Звичайно, якщо ―Господня дивовижна робота‖,
яку свідки Єгови і їх співтовариші виконуть,
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буде припинена в Америці, тоді вони крикнуть
―мир і безпека‖ і кричатимуть ті, які є проти
ТЕОКРАТІЇ; а тоді ―несподівано настигне на них
погибель‖‒ Сол. 5:3.
18 Злучений ―цар північний‖, на вимогу релігійного елементу, вже заволодів багатьма країнами
світу, разом з усіма громадськими організаціями і
установами таких країн, наприклад, як масони,
єврейські організації, а також інші організації, які
протестують проти такого організування людей.
―Католицька акція‖ зачепила навіть суди і адвокатів. У всіх країнах, де люди досі тішилися свободою
думки і дії ці свободи були знищені, за винятком
деяких, вище викладених, так як про те було сказано в пророцтві. В даний час, розглядаючи пророцтво бачимо, що деякі втекли.
19 ―Спасуться від руки його тільки Едом, і Моаб
та більша часть синів Аммонових‖. Тут слово
―Едом‖ відноситься до символічної ―землі‖, тобто,
організованої релігії включаючи так звану ―християнську релігію, римо католицьку гієрархічну
релігійну організацію‖. Ці сучасні релігійні демонські організації заявляють про своє духовно‒
небесне первенство, так як і Езав, (він же ―Едом‖)
заявляв, про своє право первенства перед Яковом,
цей останній символічно представляв вірних завітуючих людей Єгови (дивись 1 книгу Мойсея 25:2434 Авдія 1-21). Цей новочасний Едом, римо католицька гієрархія, уникла гільйотини саме через свою
політичну діяльність і фінансову підтримку ―царя
північного‖, а також прийняття секретних угод або
конкордатів, і йдучи на різні компроміси з ним. Але
це ще не кінець. Саме зараз римо католицька гієрархічна організація отримує найбільшу увагу від
―царя північного‖. Коли свідки Єгови є переслідувані в володіннях ―царя північного‖ новочасні едомеї беруть активну участь в тому, і радісно вітають
таке переслідування ‒ Авдія 1:10-16.
20 Так ―і Моаб‖. Країни Едома, Моаба і Аммона
вже не є незалежнимп державами, але включені до
Транс-Йорданського мандату під Британією. Те, що
ці території є завойовані ―царем північним‖ не
означає буквально з тієї причини, що імена Едом,
Моаб і Аммон є вжиті в пророцтві символічно.
―Моаб‖ представляє комерційний, або бізнесовий
елемент ―християнства‖. Хоча й зорганізовані нацисти противляться комерції або капіталізму, вони
це роблять гіпокритично, і папство є найбільше
капіталістичне підприємство на землі. Корпоративна держава Італія приділяє особливу увагу комерції
і захищає її. Палата фасцій і корпорацій складається з членів Національної ради корпорацій (папської
спілкової системи), тобто, фашистська головна рада і Національна рада фашистської партії. У Німеччині багато капіталістичних підприємств, як
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і раніше, працюють за такими правилами. Очевидно, і відповідно до пророцтва і фактів, ці релігіоністи представляють гієрархічний елемент і комерцію
великого бізнесу, і будучи частю ―царя північного‖, під його захистом і управлінням, їм вдалося
втекти.
21 ―Та більша часть синів Аммонових‖. Ці також
втечуть. ―Аммон‖ представляє політичні елементи,
котрі служать сучасному ідолу ―Молоху‖, що означає ―цар‖, тобто держава, поставивши державу вище за Бога (1 Царів 11: 5, 7). Після потопу була тоталітарна держава під Нимродом, як головна часть
політичної системи (1Мойс.10:8-10), і говорячи пророчо ―більша часть синів Аммонових‖ представляють диктаторські, монархічні правлячі елементи, з котрих складається ―цар північний‖, і котра
то організація є проти всіх демократичних або антикатолицьких народів, і всі вони є запеклі релігіоністи.
22 Це були старинні Моаби, Амонії й Едомеї (Едомеї, жителі ―гори Сеїр‖), які намагалися знищити
завітуючих людей Єгови під час царювання Йосафата, царя ізраїльського (2 Парал. 20). Сучасні
прототипи також атакують сьогодні завітуючих
людей Єгови, а саме, свідків Єгови і їх співтоваришів, і намагаються знищити цих слуг Всевишнього.
Тому можна очікувати, що ―цар північний‖ збереже
всіх сучасних Едомеїв, Моабів і синів Аммона, як
про це було сказано в пророцтві; і таким чином ці
―втечуть‖ від нищівної руки його, під час його повної активності.
23 Та однак Єгова не пощадить ці три елементи,
тому що вони становлять злобні і огидні системи,
―гидоту спустошення‖. В Армагедоні Він всіх таких
знищить, так само, як Він це зробив з їх прототипами перед стародавнім Єрусалимом. Перед Армагедоном Єгова посилає своїх свідків між народи з
―чашею‖ вістки гніву, щоб повідомити новочасних
едомеїв і моабітів та синів Аммона про Його замір і
змусити їх пити з тої чаші гніву, і відносно цього
Єгова каже: ―Так ба сказав мені Господь, Бог Ізрайлів: Возьми сього кубка з вином пересердя мого
з руки моєї, і напій з його всі народи, що до них тебе
посилаю…Едома й Моаба та синів Аммона ‒ Ерем.
25:15-21.
24 ―І простягне він свою руку на всякі краї, не
спасеться і край єгипетський‖ (Дан.11:42). Ці пророчі слова, ―і простягне він руку свою‖ означають,
що ―цар північний‖ пішле свою ―руку‖, або силу
або насильницьку агресію проти інших країн. Це
він робить за допомогою радіо та інших засобів
пропаганди, таких як друковані видання, а також
за допомогою агентів ―п’ятої колони‖ засланих до
багатьох країн ―царя південного‖, і при помочі великої кількості літаків.
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Амуніція ―царя північного‖ є послана або задіяна
над всіма іншими установами, країнами і народами. Факти показують, що воєнна організація, знана
як ―американський легіон‖ знаходилась в значній
мірі під впливом релігійного елементу ―царя північного‖. Разом з іншими частями ―католицької
акції‖, її агенти підняли фальшивий крик серед
людей, ―комунізм‖!, і цим вони звинувачують кожну людину, котра є проти гієрархії, що вона є комуніст, і потім насолоджуються переслідуванням свідків Єгови, котрі противляться тоталітарному режиму, а також нацистам і комуністам.
ВСІ ТОТАЛІТАРНІ
25 І ―край єгипетський‖відчуває на собі руку ― царя північного‖. На початку край єгипетський був
під володінням ―царя південного‖. Виглядає, що
саме в цій точці Даниїлового пророцтва ―цар південний‖ зникає, так як з цього часу про цього ―царя‖ більше не згадується в пророцтві, ані назва
―Єгипет‖, як здається, не представляє ―царя південного‖ і не ужита як його еквівалент. Та це не
можна розуміти так, ніби Британська Співдружність Націй або Сполучені Штати Америки або інша Америка, будуть знищені ―північним царем‖. В
дійсности це пророцтво не відкриває факту, хто з
цих ―царів‖ вийде переможцем в теперішній війні,
але є чітко висловлена думка, що жоден з них не
отримає цілковитої перемоги. Спосіб, у який ця
війна закінчиться, буде де‒що різнитися від способу, який прогнозували світові авторитети. Здається
ця часть пророцтва означає те, що перед ―КІНЦЕМ‖, згідно значіння пророцтва, всі народи,
включаючи тих, котрі становлять ―царя південного‖, приймуть або стануть диктаторськими властями, бо ці народи будуть вірити, що це є необхідно
для того, щоб протистояти ―царю північному‖.
26 Які є факти відносно цієї части пророцтва в цих
теперішніх останніх днях 1941 року? Британська
Співдружність Народів, Сполучені Штати а також
інші країни, які становлять ―царя південного‖перестали бути демократичними, тобто, правління людей, через людей і для людей. У кожній з
цих країн вся власть знаходиться в руках декількох
і навіть в теперішньому часі прем’єр-міністр і президент у всіх своїх цілях і намірах є диктаторами.
Нібито задля національної оборони країни президент контролює практично все виробництво в Сполучених Штатах. Уряд навіть говорить рільникам,
скільки пшениці вони можуть сіяти на своїх власних полях, і що вони потім мусять з нею робити,
хоча й кожна думаюча людина добре знає, що цілому світу загрожує голод і брак хліба. Націонал‒соціалізм охопив всі народи на землі які є під
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властю демонів, котрі засліпили правлячі власти
всіх народів, тому всі народи виконують накази
головного демона.
27 Вартова Башта не скаржиться і не нарікає на
те, якою стала сьогодні власть або що вона робить,
але Вартова Башта вказує на ці факти, щоб показати, що пророцтво Всемогучого Бога відносно всіх
народів і їх напряму ділання тепер сповняється, і
цей голос є попередженням для всіх людей доброї
волі до Бога, щоб вони негайно могли втікати до
Єгови і Ісуса Христа, великого ТЕОКРАТА. Сім
років тому Вартова Башта, згідно пророцтва вказала на те, що Сполучені Штати стануть диктаторським урядом; і тепер визнані безперечні факти повністю підтримують це заключення, котре повністю
є основане на слові Божім. Тому кожна тверезо думаюча людина бачить, що все, що тепер відбувається було передбачене і предсказане Єговою, і з
цієї причини всі ті, котрі бажають знати, що є праве, такі негайно, уважно і з молитвою розглядають
те, що написано у святому Писанні. Існує лише
єдиний надійний провідник в цьому часі, і у всі часи, і цей провідник є слово Всемогучого Бога викладене в Біблії. Слуги Єгови, або свідки протягом
декількох років старанно і сумлінно повідомляли
людей про те, що відкриває Біблія розкриваючи
заміри Божі, і це вони робили й далі роблять в послушенстві до Господніх заповідей. Вартова Башта
не бере участи в суперечках між ―царем північним‖
і ―царем південним‖. Вартова Башта є цілком нейтральна тому, що вона є за ТЕОКРАТІЮ. Вона стоїть осторонь від всіх світових спорів і суперечок і в
послушенстві до Господнього приказу вказує людям на надійне і неомильне слово, котре знаходиться в пророцтвах Єгови та на фізичні факти, котрі
перейшли для їх сповнення, і це буде робитися аж
до кінця, щоб всі ті, хто бажає навчитися про дорогу праведності і безпеки, могли знайти її. Єгова постарався, що все це поступово стає ясним, аж до кінцевого результату, і Вартова Башта розуміє це і в
послушенстві до приказу Всевишнього оголошує ці
правди.
28 У цьому пророцтві Даниїла 11:42, слова ―край
єгипетський‖ не означають буквальну країну Північної Африки, але означають світ релігії, політики, комерції і мілітаризму, котрими управляють
демони. Через те, що релігія, політика і комерція не
противляться тоталітарному правлінню ―царя північного‖, тому ті елементи втекли від насильницького нападу цього ―царя‖. ―Єгипет‖, вжитий в пророцтві, представляє, або змальовує великі ворогуючі народи, котрі також складаються з політиків,
комерції, релігії і мілітаристів, і котрі є в опозиції
до ―царя північного‖. Вони обидва прагнуть володіти світом.
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Отже пророцтво говорить: ―Не втече і край єгипетський‖. Комерція ―царя південного‖, а головно
Великобританія, не втекла від руйнівної роботи ―
царя північного‖. Ні також комерційний бізнес
Сполучених Штатів Америки не зміг втекти, але
терпить під тягарем, щоб компенсувати наслідки
блискавичної війни ―царя північного‖. Ділові і комерційні інтереси Америки мусять тепер поступитися ―пріоритетним‖ вимогам, і люди є змушені
нести цей тягар. Умови життя в Сполучених Штатах погіршуються і будуть погіршуватись надалі
ще більше. Приватний бізнес буде практично паралізований. Постачання харчів буде сильно обмежене, і люди будуть змушені терпіти набагато більше
труднощів. Такі труднощі будуть побільшатися
чим‒раз більше, аж доти, доки цей край, як і інші
по цілій землі, не стримає вістку Бога Єгови, і тоді
почується радісний крик релігійного елементу ―царя північного‖; вони кричатимуть: ―Ми маємо мир
і безпеку‖. ЦЕ ЗНАК! Господь ясно показує, що тоді
негайно наступить. Пророцтво продовжує розповідати про діяльність ―царя північного‖, як слідує:
29 ―І загорне він скарби золота й срібла та всякі
дорогі річі в Єгипті;Ливії і Етіопії пійдуть за ним‖
(Дан. 11:43). Ці ―скарби‖, або ―заховані річі‖, здається означають, що ―цар північний‖ заволодіє над
всім приватним богатством в контрольованім ним
краю, а також що ―цар‖ контролює все золото, срібло і дорогоцінні речі всіх країн і народів, котрі знаходяться під ним, вживаючи все це для своїх воєнних цілей. Чи зможе Ватикан утримати все своє
накопичене богатство?! Та пророча драма, котра
з’являється в слові Божому (2Парал. 20) ясно вказує на те, що Ватикан не втече від безжалісної руки
її теперішного союзника. Розвиток цих подій можна
побачити в світлі пророцтва. Навіть на сьогоднішний день в деяких місцях католицькі церковні організації є змушені віддати половину їх золота, срібла та мистецьких скарбів для підтримки держав
осі. Майже точно, що такій процедурі послідують і
в інших місцевостях. Тоталітарні правителі будуть
могли мати контроль над всім матеріальним богатством всіх народів на землі, що в значній мірі
робиться навіть тепер.
30 ―Цар північний‖ також намагається дістати
контроль над ―захованими скарбами‖ Біблії, які є
найбільш дорогоцінними скарбами (Пс. 19:7-10;
12:6). Видання цієї дорогоцінної правди є заборонене у всіх країнах, контрольованих ―царем північним‖, і в багатьох країнах контрольованих ―царем
південним‖. Сучасний Валтасар виніс дорогоцінні
посудини з земної організації Єгови і ті, хто знаходиться під демонським контролем бажали з них
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пити. ―Цар північний‖ трактує живі посудини вістки Єгови з презирством і чинить розправу над їхніми фізичними тілами для того, щоб зламати їх невинність до ТЕОКРАТІЇ, але без жодного успіху ‒
Дан. 5:1–4; дивись Вартову Башту за 1 листопада
1934 року.
31 ―Та всякі дорогі річі ((Юнга) бажані річі) в
Єгипті‖. Це не означає воєнні поразки ―царя південного‖, але скоріше показує, що тоталітарні, деспотичні порядки прийдуть на всі народи землі. Бажані ―річі Єгипту‖ це не є річі організації Єгови,
але це є річі цієї злої світової організації під демонським контролем, і котра то організація ―духовно
зветься Содом і Єгипет, де й Господь наш був
розп’ятий‖ (Одкр. 11:8). ―Цар‖ говорить про себе
як про організацію, котрою контролює Сатана. Такий напрям захвату цих бажаних річей буде продовжуватися серед всіх народів, аж до остаточного
кінця.
32 ―І Лівія‖, говорить пророцтво. Слово ―Лівія‖
означає спраглий, тобто сухий. Будучи сусідами
Єгипту, вони представляють тих, хто ― є добрими
сусідами‖, щодо інших народів для того, щоб отримати щось взамін. Вони навіть готові прийняти
свавільні власти, якщо з цього будуть мати комерційну користь. Вони не насолоджуються водами
правди слова Божого, але знаходяться в сухому
стані, і тому серед них є голод, щоб почути слово
Боже із–за демонського впливу ‒ Амоса 8:11.
33 ―І Ефіопії‖, що означає темно‒шкірі, або організації, котрі є друзями і союзниками комерції (дивись Іса. 20: 3‒5; Іса. 37:9). ―Темно‒шкірі представляють тих, хто сьогодні є в темноті до замірів Єгови (Ерем. 13:23). Вони нападають на слуг Єгови по
приказу релігійних провідників так само, як і їх
прототипи нападали на Єрусалим і Юдею (2 Царів
19:9; 2 Парал.14:9‒13). Всі вони слухають ―царя
північного‖, або свавільну власть і ―слідують по
його стопам‖, так говорить пророцтво. Це описує
паразитів комерції або великого світу бізнесу, тобто, організації для самонаживи, котра є готова відкинути ―царя південного‖ і демократію, підкоритися ―царю північному‖ і свавільним властям, якщо
взамін будуть мати якусь користь. Прямий приклад цього ми можемо бачити в наші дні серед деяких бізнесменів країни; вони готові відмовитися
від демократії і перейти до корпоративної держави,
і також готові регламентувати (утискати) людей
для того, щоб отримати з цього особисту наживу. Ці
також є знані як ―здирачі‖, котрі завжди одним
оком поглядають на комерційну вигоду. Сьогодні
ми чуємо як вони кажуть:―В цім нема
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нічого поганого, якщо гієрархія і нацисти будуть
керувати Америкою, якщо ми з того зможемо скористати.
34 Розгляньмо тепер це у світлі надійного Божественного пророцтва: В скорім часі тоталітарні або
свавільні власти заволодіють всіма народи на землі.

БРУКЛИН, Н. Й.

Будуть зроблені деякі тимчасові мирові угоди і котрі
будуть полатані сяким таким миром, і головна заслуга такої діяльности буде релігійного елементу римо католицької гієрархії. Коли тоталітарна власть
буде мати повний контроль, тоді з’явиться ЗНАК.
Пророцтво Даниїла говорить, що буде далі.
(Далі буде)

―ВЕЛИКА ГРОМАДА‖ ПЕРЕЖИВЕ АРМАГЕДОН
тому великий Творець передбачив, що під
ДАВНО
надходячим ТЕОКРАТИЧНИМ правительством
праведності і Його царем будуть ті, котрі отримають
життя як людські сотворіння, і будуть продовжувати
жити вічно на землі, будуть множитися і наповнювати
очищену землю праведними людьми. Число тих, хто є
вибраний і кому є дана Божественна обітниця належати до царства небесного, або ТЕОКРАТИЧНОГО
правительства, і котрі будуть царювати з Ісусом Христом в дусі, є дуже мале в порівнанні з числом тих, хто
в кінці отримає життя, як звершенні людські сотворіння. Тим, хто з часів Христових апостолів, аж до
другого приходу Господа Ісуса бажали слідувати і
слухати Ісуса Христа, і хто так продовжував і тепер
продовжує вірно аж до смерті, Ісус Христос, цар
ТЕОКРАТИЧНОГО правительства дає ці дорогоцінні
обітниці: ―Лучче шукайте царства Божого, а се все
додасться вам. Не лякайся, мале стадо; бо вподобалось Отцеві вашому дати вам царство‖. ―Нічого не
бійся, що маєш терпіти. Ось, Диявол вкидатиме декотрих із вас у темницю, щоб спокусити вас; і матимете горе десять день. Будь вірний аж до смерти, і дам
тобі вінець життя‖ ‒ Луки 12:31,32; Одкр. 2:10.
―Мале стадо‖ має бути вибране перше, а тоді Ісус
Христос ―Добрий пастир‖ каже:―І інші вівці маю, що
не сієї кошари; і тих я мушу привести, й голос мій
почують, і буде одно стадо, й один пастир‖ (Йоана
10:16). Тих, кого Господь називає своїми ―іншими
вівцями‖ будуть становити ―велику громаду‖ котра
переживе Армагедон, вона не має обмеженого числа,
але вона складається з усіх тих, хто під час теперішнього суду над усіма народами, котрий то суд чинить
Ісус Христос, стануть по ―Його правиці‖, або ввійдуть
в ласку і будуть позначені як ―Його вівці‖, котрі
отримають благословенства царства на землі (дивись
Мат. 25:34.). З іншого боку, в Одкр. 7:4‒8 є сказано,
що це ―мале стадо‖ складається з 144 000 послідовників Господа Ісуса Христа, котрі є зроблені членами
―Його тіла‖ ‒ 1 Кор. 12:12,18,27; Кол. 1:18.
Відразу ж після опису членів тіла Христового, які є
позначені як Його ―мале стадо‖, Одкр. 7:9‒17 говорить слідуюче: ―Після сього поглянув я, і ось, пребагато людей, котрих ніхто не міг перелічити, з кожного
народу, і роду, і людей, і язиків, стоїть перед престолом і перед Агнцем, з’одягнені в одежі білі, а пальмові
вітки в руках їх. І покликували великим голосом,
говорячи: Спасеннє Богу нашому, сидячому на престолі, і Агнцеві. І всі ангели стояли кругом престола і
старців і чотирьох животних, і впали перед престолом

на лиця свої, і поклонились Богу, говорячи: Амінь;
благословеннє, і слава, і премудрость, і подяка, і
честь, і сила і кріпость Богу нашому по вічні віки.
Амінь. І сказав один із старців, говорючи мені. Хто се,
що з’одягнені в білі одежі, і звідкіля прийшли? І я
сказав: Добродію, ти знаєш; і рече мені: се, що прийшли з великого горя, і вимили вони одежі свої, і вибілили, одежі свої кровю Агнця. Тим то вони перед
престолом Бога, і служать Йому день і ніч в храмі
Його; і Сидячий на престолі оселиться в них. Вже не
будуть голодні, ані жадні, ані падатиме на них сонце,
ані жадна спека; Агнець бо, що на середині престола,
пастиме їх, і водитиме їх до живих жерел вод; і Бог
отре всяку сльозину з очей їх‖.
Отже тут ясно видно, що духовий клас, ―тіло Христове‖, є визначене число тому, що вони є частю царста. Ті з ―великої громади‖, не мають визначеного числа, але скоріше Господь відкриває дорогу всім, котрі
бажають Йому служити. Він не ставить ніяких обмежень на це число. Вони приходять зі всіх народів. Вони стоять ―перед престолом‖, як показано в 9 вірші,
вони не є на престолі і не являються частю царства
або ТЕОКРАТИЧНОГО правління. Бути ―перед престолом‖ не означає, що вони мають бути в небі, щоб їх
суджено, але навпаки, їх судження бере місце на землі;
і це показано словами Ісуса в Мат. 25‒31,32. Вони стоять перед ―Агнцем‖, тобто, перед Ісусом Христом,
великим суддею і царем. Їх стан де вони ―стоять‖
означає, що вони є признані Господом.
Ті, що становитимуть ―велику громаду‖, тобто ―інші вівці‖ Господні, мусять показати себе перед всіма
сотворіннями як ті, що мають віру і як ті, що стали по
стороні великого ТЕОКРАТА і Його царя, і це вони
мусять зробити перед тим, ―нім битва великого дня
Бога Всемогучого‖ зачнеться. В святих Писаннях одіж
або убрання, в котру є вдягнений чоловік є засобом
його тотожности і говорить про те, де він стоїть і кого
підтримує. ―Білі одежі‖, в котрі символічно є одягнена
―велика громада‖ свідчить про те, що люди, котрі так
вдягнені є на стороні праведності. ТЕОКРАТІЯ є на
стороні праведності.
―Пальмові віття‖ в їх руках символічно говорять
про них: ―Ми є прихильниками царя ТЕОКРАТІЇ,
Ісуса Христа; тому ми за Бога і за Агнця, Ісуса Христа‖. Всі ці відмовилися від того, щоб віддавати честь,
хвалу і поклоніння чоловіку або якійсь річі, і тим самим вони не приписують спасення чоловіку, річі або
організаціям котрі створені людьми і тим самим вони
не порушують заповідь,
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котра знаходиться в 2 Мойс. 20:3‒5. Всі ці з ―великої
громади‖ приписують спасення Богу і Його Агнцю,
Ісусу Христу, царю. Всі вони заявили, що вони за
ТЕОК РАТІЮ. Вони старанні в тому, що роблять.
Ісус Христос є головний наріжний камінь будівлі
Божої (Іса. 28:16; Пс.118:22; Мат .21:42‒44). Дев’ятнадцять століть тому, коли Господь Ісус в’їхав в Єрусалим на ослиці і представив себе царем перед Жидами, це було заложення наріжного каменя в меншій
мірі, і це представляло заложення наріжного каменя в
цілковитому сповненні, тобто в часі, коли царство
буде установлене і Ісус Христос, в 1918 році прийде до
храму, як цар ТЕОКРАТИЧНОГО правительства.
Коли Господь Ісус, котрий по тілу походив з насіння
Давидового, в’їхав в Єрусалим то пребагато народу
вітали Його як царя, про що є написано: ―Пребагато
ж народу простилали одежу свою по дорозі; інші ж
різали віттє з дерева і встеляли дорогу. Народ же, що
йшов попереду й позаду, покликував, говорячи: Осанна сину Давидовому: Благословен, грядущий в ім’я
Господнє; Осанна на вишинах‖ ‒ Мат. 21:8,9.
Апостол Йоан описав в Одкритті історію про заложення наріжного каменя в меншій мірі де Йоан пише:―Назавтра багато народу, поприходивши на свято,
почувши, що Ісус ійде в Єрусалим, побрали віттє пальмове, та й вийшли назустріч Йому, покликуючи:
Осанна! Благословен грядущий в ім’я Господнє, цар
Ізраїлів!‖ (Йоана 12:12,13 A. П.В.). В цій історії в Одкриттю в сьомій голові, Йоан згадує про пальмове
віття, котре має відношення до ―великої громади‖.
Положення цього наріжного каменя в Єрусалимі, в
меншій мірі і те що взяло там місце предсказувало те,
що Йоан бачив у видінні, тобто, заложення наріжного
каменя в повнім сповненню в 1918 році.
Коли Ісус в’їхав в Єрусалим, то велика громада, яка
стелила свої одежі і повивала пальмовим віттям не
була учениками Ісуса Христа, як про це ясно показують подальші факти. Лише короткий час перед величним в’їздом Ісуса в Єрусалим, Він звернувся до своїх
учеників, називаючи їх ―малим стадом‖. Це було вже
пізніше, коли Ісус їхав на ослиці, як цар, і тоді явилась велика громада яка покликувала: ―Осанна сину
Давидовому: Благословен грядущий в ім’я Єгови!‖ Рівнож, коли Ісус Христос воцарився на небесах
в 1914 році, ―велика громада‖, описана в сьомій голові Одкриття ще не була знана, відкрита і зрозуміла, і
не була членами ―малого стада‖, ані членами ―тіла
Христового‖. Це було аж після того, як Він прийшов
до храму, як цар, в 1918 році, і сів на своєму престолі
щоб судити, тоді ―велика громада‖ появилася з ―пальмовим віттям в руках‖ своїх. Це доводить те, що ―велика громада‖ почала з’влятися після того, як Господь Ісус Христос з’явився в храмі щоб судити. Факти, за котрими ми могли спостерігати протягом минувших десяти років остаточно доказують, що ―велика громада‖ буде складатися з людських сотворінь,
котрі чують, приймають і радуються в царстві Бога
під Христом. Пальмове віття в їхніх руках фактично
говорить:―Ми вітаємо нашого царя і Спасителя, наша
відданість і наша посвята належить Йому. Наше спасення походить від Предвічного царя, тобто Єгови, і
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через Ісуса Христа, Його помазаного володаря нового
світу. Вони відкрито заявляють, що вони є по стороні
Господа.
Одкриття 7:11,12 описує небесних сотворінь що
приєднуються до похвали Єгови, тому що час на зібрання Господніх ―інших овець‖ прийшов. Тоді було
поставлено питання відносно ―великої громади‖: ―І
сказав один із старців, говорючи мені. Хто се, що
з’одягнені в білі одежі, і звідкіля прийшли? І я сказав:
Добродію, ти знаєш; і рече мені: Се, що прийшли з
великого горя, і вимили вони одежі свої, і вибілили
одежі свої кров’ю Агнця‖ (вірш 13,14). Це означає, що
вони були зібрані до Господа в часі горя.
Ті, з царського дому Божого, або царства, тобто, 144
000, переходять велике горе на землі, і це горе продовжувалося через цілу християнську добу; але найбільше горе, згадане в святих Писаннях, прийде по тім,
як вже відкриється ―велика громада‖і про яке Ісус
Христос згадує в Маттея 24:21, тобто: ―Буде бо тоді
мука велика, якої не було від настання світу до сього
часу, й не буде‖. Той період горя зачався з ―днем Єгови‖, а іменно, в 1914 році, коли почалася ―війна в
небі‖ проти організації Сатани і Сатана був скинений
на землю (Одкр. 12:7‒10). Горе прийде до великого
вершка в часі битви Армагедону, великого дня Бога
Вседержителя. Згідно з цим, Одкриття 7:14 називає
цей час ―великим горем‖ (A.П.В.).
Ясним є, що це горе не приходить в цілі, щоби розвинути або довершити ―велику громаду‖, але це горе
приходить на організацію Сатани, як видиму так і
невидиму, і котре цілковито збурить цілу ту організацію. Як ми се спостерігли, то ―день Єгови‖ почався в
1914 році, в часі народження царства (дивись Одкр.
11:15‒18). Якби те горе, що тоді почалося, продовжувалося без перешкоди аж до свого кінця, то кожне тіло
булоб знищене. Однак те горе було вкорочене Господом, коли світова війна закінчилася (Мат. 24:22; Марка 13:20), таким чином була дана нагода для свідків
Єгови йти і нести свідоцтво про Його ім’я і Його царство під Його розказом, як свідоцтво для світа. Протягом цього періоду давання свідоцтва, тобто,
―проповідування євангелії царства‖, Господні ―інші
вівці‖, які становитимуть ―велику громаду‖, виходять.
―Вийти з великого горя‖ не означає тільки пережити те горе і належати до ―тіла, що спасеться‖ (Мат.
24:22), але головно означає, що вони вийдуть з сатанської організації і стануть по стороні Єгови протягом
періоду часу, від стримання світової війни в 1918 році
і аж до дня Армагедону, тобто, під час ―вкорочення
тих днів‖, як сказав Ісус, і що протягом того періоду
часу ―ця євангелія царства‖ буде проповідувана по
цілому світу.
Яка є ціль у вкороченню цих днів горя? Господь
Ісус відповідає: ―Тільки задля вибраних вкорочені
будуть дні тиї‖ (Мат. 24:22). Протягом цього періоду
часу вибраний останок на землі має виконати роботу,
як свідки Єгови і під Його розказом; і почасти та робота включала положення знаку на чолах ―інших
овець‖, котрі становитимуть ―велику громаду‖, як це
Господь приказав в Езекиїла 9:4.
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Це означає, що свідки Єгови мусять проголошувати
вість правди, даючи тим самим духове вирозуміння
правди ―іншим вівцям‖, котрий то клас ―тікає в гори‖, котрі символічно означають ТЕОКРАТИЧНЕ
правительство. ―І зараз після горя днів тих‖, як зазначено в Маттея 24:29; тобто, після першої части
горя, з 1914 по 1918 рік. Ті, що становитимуть ―велику
громаду‖ також переживуть Армагедон, тому що Бог
дав обітницю тим, хто шукає смирности і справедливости, що вони можуть бути заховані в той час ( Соф.
2:3). Всі ці святі Писання заперечують думку про те,
що це горе прийде з ціллю розвинути або звершити
цей клас людей. Велике горе є виконанням присудів
Єгови проти організації Сатани, а не для тої цілі, щоб
когось розвинути.
Згідно з словами Одкриття 7:14 Господні ―інші вівці‖ вимили самі свої одежі через їх напрям ділання і їх
відступлення від нечистої організації Сатани, і через
відкрите заявлення себе по стороні Єгови, і це вони
роблять через відкрите визнання і посвячення Богу. ―Устами ж визнається на спасення‖ (Рим. 10:10).
Зрозумівши сей факт, що ім’я Єгови мусить бути
оправдане через ТЕОКРАТИЧНЕ правительство під
Ісусом Христом, і що це є важливе, то вони не лише
признають себе по стороні Єгови, але й помагають
останку ―вибраних‖в несенні свідоцтва на честь і славу імени Бога Єгови.
Як же вони ―вибілюють їх одежі в крові Агнця‖? Пролита кров Ісуса Христа є основою для прощення гріхів і на підставі якої Бог прощає нечистоту. Через віру в пролиту кров Ісуса Христа, як викупну ціну за послушних з людства і на підставі такої
віри, посвячують себе чинити волю Божу, служити,
поклонятися і слухати Господа, а не чоловіка, і таким
чином вони стають по стороні Єгови і Його ТЕОКРАТИЧНОГО правительства і беруть участь у роботі
давання свідоцтва; і цим єдиним напрямом вони можуть вибілитися і очиститися в очах Божих. Жодна
людина не може стати по стороні Єгови без віри в
пролиту кров Ісуса Христа, як средство для спасення. Кожне людське сотворіння, яке отримує життя,
мусить отримати його як дар Божий через Ісуса Христа і це є єдина дорога; і всі такі мусять вимити свої
гріхи через віру в пролиту кров Ісуса Христа. Стаючи
по стороні і посвячуючи себе Богу через віру в пролиту кров Ісуса Христа, ті, котрі становитимуть ―велику
громаду‖ стають признані перед судилищем Христа, і
це їх признання є символічно показане через білі одежі на них, котрі бачив Йоан. Такі тримають свої одежі
чистими, через збереження себе у вірі і посвяті до Бога
і Ісуса Христа, Його помазаного царя, затримуючи
свою невинність до Бога Єгови. Господні ―інші вівці‖,
котрі становитимуть ―велику громаду‖ не були знані
аж до того часу, коли Господь Ісус Христос з’явився в
храмі і почав свій суд, тому вони не могли з’явитися
до 1918 року.
Вони мусять очиститися нім прийде Армагедон. В
часі Армагедону буде надто пізно очищуватися. Вони
―тікають на гори‖, бачучи тоталітарну ―гидоту спустошення‖ стоячу на святому місці замість царства
Божого, і це вони роблять нім прийде ―зима‖, тобто,
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вершок великого горя в Армагедоні (Мат. 24:16,20).
Вони вийшли і ще дальше виходять, і тепер разом з
останком вони співають:―Спасення Богу нашому... і
Агнцеві‖. Вони віддають честь Богу Єгові і Його царю, і відмовляються віддавати славу будь‒якій части
організації Сатани. Ці чесні серцем, котрі вийшли з
сатанської організації і тепер знаходяться на стороні
Господа, вони бажають, щоб про цей факт довідалися
інші, і вони роблять його відомим через служення
єдиному правдивому Богу Єгові і Його царю. ―Тим то
вони перед престолом Бога, і служать Йому день і ніч
в храмі Його; і Сидячий на престолі оселиться в них‖
‒ Одкр. 7:15.
Завважте, до якої міри ―велика громада‖ служить
Єгові: ―Вони… служать Йому день і ніч‖. День і ніч
означає всякого часу, і цей опис показує, що вони
служать Єгові всякого часу, незважаючи на години. Вони не задовольняються служити лише вісім
годин в день і не відмовляться лишати роботу, коли
годинник виб’є назначений час, але вони все готові і
відповідають на поклик в будь‒який час дня чи ночі,
щоб взяти участь в активному служенні Господеві. Службові звіти з поля праці в останні роки повністю попирають се заключення. Багато з тих, котрі тепер становлять ―інші вівці‖ Господні, почувши правду одного дня, всеціло посвячують себе Господу Богу і
скоро приєднуються до останка та служби в полі, з
радістю пильно виконують те, що лише можуть. Вони
також пильно досліджують слово Боже, і сим чином
вони шукають смирности і справедливости, прагнучи
бути послушними приказам Єгови.
Ісус Христос в храмі, як голова Єгової столичної організації, або ТЕОКРАТИЧНОГО правительства,
провадить і кормить тих, хто щиро віддав себе під
Його провідництво. В 1914 році, Ісус Христос був коронований як цар, а потім в 1918 році прийшов до
свого храму, і з того часу аж до тепер нещастя і горе
на землі постійно зростає, і в цьому часі Диявол робить все можливе, щоб відвернути людей від Бога і
Його царства (дивись Одкриття 12:12,17). Під час
цього горя на землі Господь сам збирає тих, що є доброї волі, і всі такі, які стали по стороні Бога і Його
царства, знаходять душевний мир і радість серця, і
такі становитимуть ―велику громаду‖. Вони вже не
будуть голодні правди, тому що сам Господь кормить
їх з Його власної комори правди. Велика кількість
людей на землі голодують, а інші є голодні правди. Вони прагнуть чогось луччого ніж полови, котру
вони отримують від релігійних установ. Навчившись
правди з слова Божого, вони тікають до Господа. Це є
привілей, привілей свідків Єгови нести цю духову
поживу до тих, що голодують і тоді, коли ці голодні є
накормлені правдою відносно царства їх радість побільшається, і вони приєднуються до ―останка‖, щоб
нести ту вістку доброї новини іншим, і тому число
Господніх ―інших овець‖ постійно зростає.
Ці ―інші вівці‖ мусять бути проваджені і кормлені
Ісусом Христом перед Армагедоном, мусять остатися
під Його охороною і перейти Армагедон. ―Вони не
будуть голодні, ані жадні, ані падатиме на них сонце,
ані жадна спека; Агнець бо, що на середині престола,
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пастиме їх, і водитиме їх до живих жерел вод; і Бог
отре всяку сльозину з очей їх‖ (Одкр. 7:16,17). Ці ―інші вівці‖ слідують за помазаним останком Єгови і
разом з ним є проваджені до ―жерел води життя‖ (згідно поправленої версії). Тому всі такі, що так поступають, не будуть більше жаждувати. Вони вже не йдуть
більше до висохлих колодязів жорстокої диявольської
релігійної системи, але з ласки Єгова і під провідництвом Господа Ісуса Христа, вони йдуть до ―жерел
живих вод‖. Отримавши вістку правди і пізнавши, що
Сатана всякого часу зневажав ім’я Єгови і що всі слуги Сатани через ошуство, підступ і брехню стягнули
зневагу на святе ім’я Боже; і що скоро Єгова оправдає
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своє ім’я через своє царство під Христом, сльози цих
чесних одиниць перестали литися, і замість цього їх
серця наповниися радістю а їх лиця повеселіли, і вони
цілком повернулися до Господа Бога Єгови. Всі чесні
сотворіння, котрі бачуть і оціняюь замір Єгови і Його
ТЕОКРАТИЧНЕ правительство, звеселяться. Вони
знають, що всякі добрі річі і благословенства походять від Єгови, і таким чином Він обтирає їх сльози. ―Святий город‖, котрий є Єговою столичною організацією, або ТЕОКРАТІЄЮ, сходить з неба, і тепер
справедливість буде установлена повік, і тоді не буде
більше сліз у тих, котрі залишаться в гармонії з Богом
– Одкр. 21:1–4.

ЗМОВНИКИ ПРОТИ ТЕОКРАТІЇ
тому, предсказуючи нинішні події, староДАВНО
давні люди Моабу, Аммону і гори Сеїр (Едом),
зробили змову, щоб знищити типічну ТЕОКРАТІЮ
завітуючих людей Єгови, ізраїльтян. У їх зусиллі виконати цю змову, три союзники рушили до міста Єрусалим. Цар Йосафат, командуючи Божими завітуючими людьми був попереджений і проінструктований
від Бога Єгови про те, що він повинен робити. Злучений ворог перевищував числом ізраїльтян і був повністю приготовлений до війни. Бог запевнив царя
Йосафата і ізраїльтян і тих, що близько співтоваришили ними. Вони не мали вимівки боятися ворога по
тій причині, що це була битва Божа; і що задачею
ізраїльтян було сміло вирушити з міста і зустріти ворога співаючи і прославляючи Єгову.Так вони і зробили. Тоді великий ТЕОКРАТ, Єгова, воював за них і
ворог був цілковито знищений; це було прикладом
Божої неограниченої сили вжитої на користь тих, хто
любить і слухає Його. Посредством цього акту Єгова
предсказав те, що прийде в битві Армагедон, коли Він
виступить за своїх людей – дивись 2 Парал. 20:1–29.
―Се ж сталося нам прикладом, щоб не бажали лихого, яко і вони бажали... усе ж се прикладами сталося
їм, прописано ж на науку нашу, на котрих конець віку
прийшов‖ (1 Кор. 10: 6,11). Старинний Моаб представляв комерційне крило видимої сатанської організації на землі. Аммон представляв політичне крило
цієї лукавої організації. Обидві части сатанської організації, тобто, комерційна і політична були підтримані
воєнним, так званим ―відділом сильного рамена‖.
Всі вони з’єдналися з релігіоністами з ціллю чинити
насильство над слугами Єгови. Але їх дії не залишаться не поміченими Єговою, великим ТЕОКРАТОМ. Моабії і Аммонії були потомками Авраамового
племінника Лота, від його власних двох доньок. Отже
ці люди були пів–братами. В пророчому образі Моаби
представляли великий гендель і воєнні елементи
―християнства‖. Війни ніколи не було б, якби комерційний елемент не був глибоко заінтересований в
цьому; і тому моабітяни тут представляють елемент,
що воює з пімсти щоби загарбати (край), або для торговельної користи, котрий являється одним з елементів диявольської організації.
Відносно Моаба Єгова згадує зневаги, котрі ці воро
ги ТЕОКРАТИЧНОГО правительства поклали на
Нього і Його вірних слуг: ―О, я чув наругу Моаба й
насьміхи синів Аммонових, як вони з люду мого глу-

зували та пишалися у його займанщині‖ (Соф. 2:8).
Моабії старинних часів зневажали Єгову і Його типічних людей, ізраїльтян. Новочасні Моабії, посівши
богатства землі, проливши багато людської крові,
стягнули велику зневагу на ім’я Єгови, і ці зневаги
впали на тих, що люблять і вірно служать Всевишньому і царю Його ТЕОКРАТІЇ – Пс. 69:9; Рим. 15:3.
Факти повністю відкривають сучасних Моабіїв,
тобто, комерційний елемент видимої сатанської організації, які піддалися вимогам і законам найпотужнішої релігійної організації, римо католицькій гієрархії. Та лукава релігійна організація не раз заявляла,
що слуги Єгови ведуть комерційну роботу заробляючи гроші, а також ведуть активну кампанію ненависти і нетерпимості. Крім того, вони брехливо кажуть,
що свідки Єгови є комуністами. Відповідно до цього,
комерційний елемент в своїх виданнях, часописах і
журналах, продовжує публікувати цю брехню проти
свідків Єгови і в цей самий час ці видання відмовляються публікувати артикули про правду і правдиві
факти навіть за плату. З цього видно, що комерційний
елемент, через їх пропагандиські видання і по прикладу релігіоністів, навмисно і свідомо і зі злобою противляться Богу і переслідують Його слуг. Вони продовжують чинити запеклу опозицію до всіх видань
відносно ТЕОКРАТИЧНОГО правительства Єгови
під Ісусом Христом. Вони вживають всякої сили щоб
заборонити проголошення вістки ТЕОКРАТИЧНОГО
правительства через радіо.
Вони перешкоджають свідкам Єгови у використанні громадських приміщень для проведення їх зібрань. Відносно винайму кімнат і оголошень про зібрання свідків Єгови в Сент–Луїсі, штат Міссурі, в
серпні 1941 року, торгова палата Сент–Луїсу рішила
―покінчити‖ з цим; в зв’язку з чим вони написали до
готелів, що вони краще мали б прислухатися до порад римо католицької гієрархії, від тоді всі готелі були
заповнені і не було ―жодного вільного місця‖ для післанців ТЕОКРАТИЧНОГО правительства. Комерційна преса схиляється перед підлими брехнями проти слуг Єгови, за порадою римо католицької гіїєрархії
і її релігійних союзників, як ми бачимо на прикладі в
Сент–Луїсі. Завжди готовий і покірний слуга комерційних великанів, котрий торгує людською кров’ю і
майном, є ―відділ сильного рамена‖ і воєнне угрупування. Вони безперестанно стягують зневагу на ім’я
Бога Єгови і Його слуг.
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Таким чином слуги Божі є звинувачені як пацифісти, не патріоти і небезпечні для державної безпеки.
Вони охоче і з лукавством поширюють публікації про
те, що література свідків Єгови є підривного характеру і по цій причині мусить бути здушена. Ця комерційна і воєнна група, діючи за наказом і порадою римо
католицької гієрархії, намагається нав’язати Божим
слугам обов’язкове витання прапора, котре противиться заповідям Всемогучого Бога. Правлячі сили
цього світу вимагають від завітуючих людей Єгови,
щоб вони порушили свою угоду до Бога, вступаючи до
воєнної служби, воювали під прапором цих правителів; у разі відмови від цього, завітуючі люди Єгови
змушені терпіти ув’язнення або інші жорстокі покарання, і навіть смерть. Хоч закон цих народів ясно
говорить, що одиниця зайнята в роботі голошення
євангелії не є зобов’язана до воєнної служби, однак
діючі власти котрі приводять цей закон в дію, говорять до завітуючих людей Божих: ―Ми не визнаємо
вас як післанців, ні також що ви є щирі, або сумлінні;
тому ви мусите приєднатися до воюючої армії і служити під нашим прапором‖.
Всі ці річі Бог не забуде в Армагедоні. Він не дозволить нікому з комерційного елементу сатанської організації знайти дорогу до втечі в битві, яка буде виконана рукою Божого великого Екзекутора, Ісуса
Христа. Вони не знайдуть сховку. Це звичайно не відноситься до законних і чесних торговців товарів і
предметів першої необхідності, але це відноситься
виключно до класу комерційних людей, які полюють
на людей і вживають свого впливу і власти несправедливо проти людства, а головно проти слуг Всемогучого Бога.
Амонії старинних часів, які були пів–братами моабів, вступили в заговір і узгоджені дії проти Йосафата,
царя типічої ТЕОКРАТІЇ В Єрусалимі. Аммонії представляли той елемент сатанської організації знаний як,
патріотичний, націоналістичний і політичний, котрий
не тільки попирав, а й активно діяв з сатанською політичною організацією, і котрий то елемент проявився в нацистах, фашистах, і інших радикальних правителях, котрі виконують роботу переслідування за наказом римо католицької гієархії. Слово ―Аммон‖
означає ―природний‖. Нацистські політики є крайніми фанатиками в своїй ―природній‖ ідеї, гордяться
собою і так званою ―чистою арійською кров’ю‖ в котрій нема найменшого сліду жидівської крові, щоб могла б ―опоганити‖ їх. Старинні аммонії поклонялися
демонському богу названого ―Молохом‖, ім’я котрого
означає ―їх цар‖, або їх політичний правитель. Отже
аммонії представляли цей крайньо радикальний політичний елемент, котрого нацисти, фашисти і інші
тоталітарні, були виразним прикладом. Через те, що
Єгова в старинних часах зробив Жидів своїм вибраним народом, нацисти злапали цей привід і переслідують свідків Єгови, тому що вони голосять, що Єгова є правдивий і Всемогучий Бог. Новочасні аммонії
злучилися з іншими чинниками сатанської організації, а головно з римо католицькою гієрархією в їх нападі на людей Бога Єгови.
Єгова є повністю свідомий про напади новочасних
аммоніїв на Його людей, а головно політичного еленменту, котрий співділає з релігіоністами для своїх
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політичних цілей. Тоталітаристи настроєні тепер
управляти світом або знищити всі народи. Звичайно,
вони отримують своє натхнення від Диявола, і через
його релігійний елемент, римо католицьку гієрархію. Ніхто з них не любить вістки Божої тому, що вона
відкриває те, що ТЕОКРАТІЯ буде правити цілим
світом по справедливості і що тоталітарні правительства скоро зникнуть назавжди. Ці новочасні аммонії,
або політики, об'єднують свої сили з гієрархією щоб
знищити слуг Єгови і перешкодити розповсюдженню
євангелії царства Божого. Для досягнення своєї нечестивої цілі, вони приймають закони, що дають людям
диктаторські або довільні повноваження, щоб дати
можливість головному політичному правителю оголосити надзвичайний стан коли він забажає, і таким
чином він може легко виправдати свої дії, забираючи
всі привілеї у тих, хто любить і служить Всемогучому
Богу. Отже, таким чином багато свідків Єгови були
заключені у в’язниці і вбиті в диктаторських країнах,
не за їх недобрі поступки, але за те, що вони є стійкі у
проголошенні доброї новини ТЕОКРАТИЧНОГО
правительства. Ці вороги Божі і Його слуг не знайдуть сховку в Армагедоні. Вони не сховаваються.
Єгова сказав про сучасних аммоніїв і моабіїв:―О, я
чув наругу Моаба і насьміхи синів Аммонових, як
вони з люду мого глузували та пишалися у його займищах‖ (Соф. 2:8). Політичний і комерційний елементи, підтримані воєнним ―відділом сильного рамена‖
наполягають щоб ті, котрі посвятили себе Єгові, мусять тепер поставити державу вище Всемогучого Бога, а отже ―віддати кесарю‖ всю відданість і підтримку. В цьому вони приносять велику зневагу на ім’я
Єгови і тих, хто Йому служить. Сподіваючись повністю контролювати підростаюче покоління, політичний, комерційний і воєнний елемент, діючи за наказом великої релігійої товпи, намагаються змусити
малих дітей вітати прапор, говорити ―хайль‖ до людей, і брати участь в інших церемоніях, котрі порушують закон Божий. Наполягаючи на диктаторському правлінні, або знищенні, вони переходять всі належні межі і наполягають, що закон держави є найвищим і що державі треба коритися за будь-яких обставин. Вони вивисшують людей і правителів і таке
вивисшення і превознесення самих себе є проти Бога і
це є богохульством і зневаженням Його імени. Вони не
знайдуть дороги до втечі і не уникнуть гніву Всемогучого Бога в Армагедоні.
Вказуючи на приближення ворога цар Йосафат сказав у молитві до Бога Єгови: ―І тепер оце Аммонїї та
Моабії і ті, що з гори Сеїра, що через їх землі ти не
дозволив перейти ізраїльтянам, як вони йшли з землі
Єгипецької, через що вони їх обминули й не вигубили
їх‖(2 Парал. 20:10). Так Йосафат остаточно визначив,
що політичний, комерційний і релігійний елемент,
злучений тепер вторгається в місце, котре є по праву
зайняте Божими вірними завітуючими людьми в їх
службі, як Його свідки. У вище згаданій злуці заговірників проти Бога Єгови і Його ТЕОКРАТИЧНОГО
правительства є згадані пророчо ті, що з ―гори Сеїр‖,
тобто, релігійний елемент диявольської організації під
керівництвом і пануючим впливом римо католицької
гієрархії, і котрі то люди, як колись ті, що з ―гори Сеїр‖ в старинних часах,
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роблять свої гнізда високо, подібно до нечистих птахів, котрі гніздяться високо в горах Сеїр. Гора Сеїр
була тісно пов’язана з езавіями, або едоміями. Езав,
брат–близнюк Якова, ―…пішов Езав від лиця брата
свого Якова, …Осівся ж Езав на Сеїр горах; Езав він
Едом‖ (1Мойс. 36:6–8). Жителі гори Сеїр служили
Дияволу і були демонськими релігіоністами, як едомії.
Ім’я ―Едом‖ означає ―червоний‖, і це нагадує про
відмову Езава оцінити Божу ласку до нього відносно
Авраамового первенства, котре то первенство Езав
продав своєму брату Якову за мізерну плату, миску
вареної сочевиці, щоб задовільнити свій егоїстичним
смак. ―І каже Езав Якову: Нагодуй мене вареним сочивом сим червоним; бо я знемігся. Тим і дано прізвище йому Едом (червоний) (замітка)‖ (1 Мойс. 25:
30). Езав був первенцем і очевидно мав першенство
на Авраамове насліддя, та воля Бога Єгови була
інакша (дивись 1 Мойсея 22:18; 25:23–26). Потомки
Езава, тобто едомеї, мусять представляти клас релігійних людей, котрі на погляд є первенцями і в лінії
до царства небесного. Едомії в більшій мірі представляють клас людей, котрі організували і підтримували
релігію в ім’я Бога і Христа, але котрі насправді і
фактично були і є представниками Диявола, головного з демонів, і через се частю диявольської організації. Отже едомії, потомки Езава, ясно представляють
новочасних урядових релігійних представників Диявола, а саме, римо католицьку гієрархію і її союзників
і інше духовенство. Те духовенство, котре організувало так звану ―протестантську релігію‖, прилучилося
до римо католицької гієрархії; і це стало очевидним з
світової війни 1914–1918 років, з того часу ця злучена
товпа шукає смерти правдивих послідовників Ісуса
Христа. Духовенство католицької і так званої ―про
тестантської‖ організації пильно співділають разом
аж до цього дня, стараючись знищити правдивих послідовників Господа.
Привілей Авраамового первенства, як зазначено в 1
Мойсея 12:3 і 22:17,18, релігійне духовенство приписує
собі, тому що воно все вважає себе в ласці Божій. Єгова предвидів, що вони будуть невірними і
цілком впадуть в демонізм або релігію, і тому Він
предсказав це в пророцтві відносно едоміїв. Ісус
предсказав, що привілей на Авраамове первенство
відносно ТЕОКРАТІЇ, котре приписує собі духовенство, буде забране від них, тому що вони не приносили
овочів (правди) царства або ТЕОКРАТИЧНОГО правительства (дивись Маттея 21:43–45). Лише духовенство, подібно до Езава або Едому, старалося перемогти
в перегонах за привілей царства з правдивими слугами Єгови. Це точно сходиться з тим, як Езав перебігав
Якова за первенство свого отця. Езав старався вбити
Якова, так само як і сучасні едомеї стараються вбити і
знищити правдивих свідків Єгови, представлених
через Якова. Пророцтво Авдії показує, що новочасні
релігійні едомеї зробили заговір проти правдивих послідовників Христа, свідків Єгови. Пророцтво також
відноситься до двох інших первотин сатанської організації, новочасних моабіїв і аммоніїв, котрі становлять ―передових в отарі‖ релігійного духовенства і
всіх тих, котрі фальшиво називають себе ―християнами‖. У теперішньому сповненні цього пророцтва
римо католицька гієрархія ї її союзники, так звані
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―протестанти‖ провідничать в заговорі проти Божих
―захованих‖, котрих Він вибрав бути членами Його
―святого народу‖, Його ТЕОКРАТИЧНОГО правительства під Ісусом Христом. ―Передові в отарі‖, новочасні моабії і аммонії, приєдналися до цієї змови і в
даний час відкрито діють проти завітуючих людей
Бога Єгови, проти Його царства, тобто ТЕОКРАТІЇ (дивись Псальму 83:3–8). Ця диявольська організація, представлена через Моаба, Аммона й Едома,
котра тепер старається забрати у всіх свободу думки,
слова, зібрання і дії в служенню Богу Єгові. Представники диявольської видимої організації по цілому світі
вживають жорстокі засоби проти свідків Єгови, щоб
перешкодити їм голосити правду іншим, яку Єгова
приказав їм голосити, вони намагаються принести
знищення цих вірних Християн, чоловіків і жінок,
котрі проголошують Божу правду в послушенстві до
Його приказів.
Відносно релігійно–тоталітарного злучення ―царя
північного‖ в теперішному часі, пророцтво Даниїла,
одинадцята голова, вірш сорок перший говорить: ―І
наступить він на красу між краями й багато міст упаде; спасуться від руки його тільки Едом, Моаб, та
більша часть синів Аммонових‖ (пояснення цього
пророчого вірша дивись на сторінці 359). Але Єгова
не пошкодує ці три новочасні елементи. Зауважте Його слова з цього приводу:
―А про Едом так говорить Господь сил небесних:. . . І зробиться Едом острахом; хто попри його
буде переходити, з’уміється і буде посвистувати, споглядаючи на рани його. Як Содома і Гоморра провалилися, а з ними й сусідні городи, говорить Господь,
так і там ніхто вже не буде жити, і ніяка людина не
поселеться в ньому‖ (Ерем. 49:7,17,18). ―Тим же то,
так певно, як я живу, говорить Господь сил небесних,
Бог Ізраїля: Моаб (новочасні моабії, комерційні гендлярі) буде як Содома, а сини Аммонові (політичний
правлячий елемент) – як Гоморра; будуть місцем
кропиви, солоним проваллєм – пустинею на віки;…‖
(Соф. 2.: 9). Цей присуд є написаний проти них, і цей
присуд буде виконаний в Армагедоні. Знищення мусить впасти на них не людською силою, як і у випадку
з містами Содоми і Гоморри. Так як ―той праведний
чоловік‖, Лот, втік з Содоми і був спасенний від знищення, котре прийшло на ті міста, так само ті люди
доброї волі до Бога і Його ТЕОКРАТИЧНОГО правительства, тікають тепер в безпечне місце, яке Він забезпечив під ТЕОКРАТІЄЮ, і через це можуть бути
збережені в Армагедоні. Багато з цих людей доброї
волі знаходяться тепер під пануючим контролем політичного, комерційного і релігійного елементу, але
стаючи твердо по стороні Єгови і Його ТЕОКРАТІЇ,
вони тікають у безпечне місце. (2 Петра 2:6–8; 1Мойс.
19:15–29) Содома і Гоморра сталися цілковитою пустинею, без можливості на відновлення; так і новочасні моабії, аммонії і едомії будуть знищені, і місце їхнього перебування стане, як сказано в пророцтві:
―Місцем кропиви, солоним проваллєм – пустинею на
віки‖. Релігійно-тоталітарне правління і правителі,
комерційні злодії і ті, котрі знехтували Богом Єговою
і Його ТЕОКРАТІЄЮ, погибнуть на віки в битві Армагедон, як про це заявляє пророцтво .

ДОСВІДЧЕННЯ В ПОЛІ
―ПІСЛЯ ЖИТЛОВОГО БОЙКОТУ ТАЙГЕРА ОХУГАНА

―Свідки Єгови відвідуючи людей Сент-Луїсу, котрий
знаходиться в штаті Міссурі, зустрічаються з багатьма
цікавими випадками, і серед інших річей, такі деталі є
дуже помітними: Сотні людей з Сент–Луїсу охоче запрошували вістників царства говорити з ними, через
дуже приємне враження про свідків, котре вони отримали, надаючи їм житло під час ТЕОКРАТИЧНОГО зібрання свідків Єгови з 6 по 10 серпня. Багато з цих людей
розповідають вістникам про добрі і потішаючі листівки,
котрі вони отримують від тих свідків, які проживали з
ними під час зібрання. Деякі з вістників, під час цього
повторного відвідування зрозуміли, що це було дуже
мудро зі сторони тих свідків писати такі листівки, котрі
то листівки багато зробили, щоб усунути замішання і
забобони, які існували в умах людей в минулому, а також надали можливість вістникам вручити додаткову
літературу людям і навіть почати з деякими зразкове
вивчення‖.
В ГОТЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ НЬЮ-ЙОРКУ

―Під час, коли я запитував про чоловіка, котрий у свій
час брав від мене деяку літературу, один чоловік з другого поверху, почув мою розмову і зійшов до низу щоб дізнатися, чи я був одним зі свідків Єгови. Потім він попросив мене піти до його номеру. Там він показав мені Біблію з багатьма поміченими віршами. Він сказав, що він і
його жінка студіювали Біблію з книжкою ―Релігія‖, котру ми розповсюдили, і що він і його жінка бажали статися свідками Єгови. Після цього він розповів мені, як
його рідні з Канади, писали йому таємничі, незрозумілі
листи. Листи були зовсім неясні, здавалося що вони хотіли щось передати, але не говорили прямо ні про що, їм
хотілося щось нам сказати, але вони не могли про це
написати. Пізніше його жінка поїхала до Канади, щоб
дізнатися, про що вони не могли написати, і потім почала писати так само. Після цього він поїхав до Канади
щоб про все довідатись, і він побачив, що багато з його
родини, а також інші люди покинули католицьку церкву
і стали завітуючими людьми Єгови. Всі вони спокійно
збиралися, щоб студіювати Біблію при помочи пояснень
до Біблії. Вони не могли писати багато в листах тому, що
всі листи піддавалися цензурі. В той час, коли я прийшов до них, вони саме повернулися з Канади, і вже зробили великий поступ в тім, щоб їх друзі студіювали Біблію і зацікавилися правдою. Через два дні після мого
візиту, він і його жінка приступили до служби і робили
це дуже добре. Вони вже прочитали частину книжки
―Діти‖і були дуже раді що довідалися про прекрасну
будучність, яка є перед ними‖.
З ДОМУ ПІОНЕРІВ, КОВЕНТРІ, АНГЛІЯ

―Під час роботи з дому до дому, вістник зустрів одного
чоловіка і його сина. Вони нещодавно переїхали з Ковентрі. Під час їх перебування в Ковентрі, вони регулярно
спостерігали за піонерами і вістниками Товариства,
котрі були задіяні в роботі свідоцтва. Коли їх було відвідано, вони показали велику зацікавленість і відразу ж
прийняли правду з великим ентузіазмом. Його син тепер
є зарахований піонером. Одного разу в неділю вранці
один з піонерів працював на вулиці. Ця вулиця була
опрацьована помилково попереднього дня. Цей піонер
зустрів одного чоловіка і почав зразкове вивчення з ним.
Вже через два тижні цей чоловік свідчив від дому до
дому, і на службовому зібранні він попросив фонограф. Він працював службовцем в державній установі і
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міг пройти всередину з записаною лекцією, чого ми ніколи не могли зробити раніше. Тепер через нього вістка
царства дійшла до людей, до котрих ніколи раніше не
була занесена. Тепер він і і його жінка є регулярними
вістниками‖.
ДУХОВЕНСТВО ПОРУШИЛО ПОСТАНОВУ ВЕРХОВНОГО СУДУ

―Тут, в Білоксі, Міссісіпі, в 10: 30 ранку, коли я розповсюджував ―Вартову Башту‖ з двома людьми доброї волі,
католицький священник на ім’я Френк Куінн (той самий, котрий рік тому вихватив петиційний бланк у свідка, а також мав нещодавно зроблену його фотографію,
насміхаючись з нього і перешкоджаючи йому у роботі
Господній) почав втручатися знову, говорячи тим котрі
брали журнали, не робити цього, бо це є мотлох, сміття і
т. д. Я влучно відповів і сказав, що всі знають, що він
носить одяг Баала і сам довів це, перешкоджаючи моїй
мирній і законній роботі в проголошенні царства всім
людям доброї волі. Сфотографувавши його, так як багато з нас, котрі працюють регулярно на вулиці мають
фотоапарати, він завив, кричучи до одного офіцера, котрий знаходився на розі протилижної вулиці, щоб він
заарештував чоловіка з фотоапаратом. Офіцер арештував мене, і привівши мене до поліцейського відділу, офіцер був назад відісланий на свою службу, а мною зайнявся начальник поліції. Він запитав мене: ―Чому ти зробив
фотографію ―отця‖ Куінна?‖ Я відповів начальнику
поліції, Альфонсу Габріху, що це було доброю річчю
зробити фотографію того, хто перешкоджає в моїй свободі. Тоді я сказав йому запечатати фотоапарат, як доказ
у цій у справі. Знищивши мій фотоапарат і погрожуючи
мені кулаком в лице, начальник поліції показав те, що
яв ляється знарядом правляючої гієрархії, так само, як
декілька католицьких поліцаїв, котрі схопили мене і
тримали так, що я не міг захистити себе, а священник
дивився на це стоячи неподалік. Також були зроблені
різні погрози з метою знайти спосіб, щоб стримати мене
на завжди від участі в цій роботі, начальник поліції наводячи приклад іншого свідка Єгови сказав, що я буду
арештований всякого часу, аж доти, доки щось не буде
знайдено проти мене, або доки я не вчиню опору при
арешті. Так як ніяких звинувачень не було висунуто
проти мене, я провів у в’язниці шість годин без їди і напитку (аж поки мені не принесли друзі). Я був звільнений, звільняючи мене поліцейські сміялися. Вище згаданий священник поламав закон, порушуючи цим самим
громадський спокій. В п’ятницю ми знову будемо на
вулицях, озброєні ―духовим мечем‖ і правдою‖.
СЕРЕД КИТАЙСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ ПРАЧЕЧНОЇ В БОСТОНІ

―Я зауважив, що книжка ―Вороги‖ і брошура ―Змова
проти демократії‖ були надруковані на китайській мові.
Я замовив десять книжок ―Вороги‖ і десять брошурок на
китайській мові. За дві години я вручив їх китайським
робітникам прачечної біля мого будинку і сподівався на
деякі результати, але вони були далеко більші ніж я сподівався. Тепер я збираюся замовити ще більше покарму,
щоб продовжувати цю роботу. Я думаю, що це буде блискуча ідея натякнути про таку роботу друзям, не тільки
маючи на увазі китайську мову, але й інші мови. Я запропонував ―Вороги‖ і ―Змову‖ за двадцять п’ять центів, також залишаючи їм (якщо вони приймуть) одну
брошурку на англійській. Близько 50 відсотків моїх відвідин були зроблені в такий спосіб. Я говорив мало,
промовляла література. Здається, що головним є показати літературу‖.

